
دبي-وام:

 ت�شل���م �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد 

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

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" ر�شال���ة خطي���ة م���ن اأخيه جاللة 

ال�شلط���ان هيثم ب���ن ط���ارق اآل �شعيد 

�شلطان عمان تت�شل بالعالقات الأخوية 

بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

وت�شمنت الر�شالة تهنئة جاللة �شلطان 

عمان اإىل �شاح���ب ال�شمو نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

بنجاح و�شول "م�شبار الأمل" اإىل كوكب 

املري���خ الذي و�شفه جاللت���ه بالإجناز 

العظي���م لدولة الإم���ارات ودول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية وللعرب 

عموما.

جنيف-وكاالت:

 قال حمققو الأمم املتحدة يوم الثنني اإن ع�رشات الآلف 

من الأ�شخا�س الذين اعتقلته���م ال�شلطات ال�شورية على 

مدى ع�رش �شنوات من احلرب اأ�شبحوا يف عداد املفقودين 

وتعر����س بع�شهم للتعذي���ب اأو الغت�شاب اأو القتل فيما 

ي�شل اإىل حد جرائم حرب وجرائم �شد الإن�شانية.

واأ�شافوا اأن اجلماعات املعار�شة ومنها اجلي�س ال�شوري 

احلر وهيئة حترير ال�شام وتنظيم الدولة الإ�شالمية نفذوا 

اعتقالت غري قانونية وعذبوا واأعدموا مدنيني حمتجزين.

وق���ال املحقق���ون يف اأحدث تقرير له���م "م�شري ع�رشات 

الآلف م���ن ال�شحايا الذين خ�شع���وا لالعتقال التع�شفي 

اأو الختفاء الق�رشي م���ن جانب قوات احلكومة ال�شورية، 

وعلى نطاق اأ�شيق، من جان���ب تنظيم الدولة الإ�شالمية 

وهيئة حترير ال�ش���ام وغريها من اجلماعات، ما زال غري 

معروف مع اقرتابنا من نهاية ع�رش �شنوات".

واأ�شاف���وا اأن م�شاأل���ة املعتقلني متث���ل "�شدمة وطنية" 

�شتوؤثر على املجتمع ال�شوري على مدى عقود.

مدينة الفاتيكان-وكاالت:

 �رشب���ت �شواريخ مدن���ا عراقية وتفاقم���ت الإ�شابات بوباء 

كورون���ا، لكن البابا فران�شي�س ع���ازم، ما مل يحدث اأي طارئ 

يغ���ري اخلطط يف اللحظة الأخرية، على القيام برحلة للعراق 

ت�شتم���ر اأربعة اأي���ام وتبداأ يوم اجلمعة لإظه���ار ت�شامنه مع 

الطائفة امل�شيحية هناك. 

وقال���ت ثالثة م�ش���ادر بالفاتيكان اإن الباب���ا، احلري�س على 

ا�شتع���ادة ن�شاطه يف ال�شف���ر بعد اأن عطل���ت اجلائحة عدة 

رح���الت مقررة، اأقن���ع بع�س م�شاعديه القلق���ني باأن الرحلة 

ت�شتحق املخاطرة واإنه على اأي حال قد ح�شم اأمره. 

وق���ال م�شوؤول بالفاتيكان "اإنه يتوق للعودة لل�شفر بعد هذه 

الفرتة الطويلة". والرحلة التي ت�شتمر من اخلام�س اإىل الثامن 

من مار�س اآذار �شتكون الأوىل التي يقوم بها البابا منذ نوفمرب 

ت�رشين الثاين عام 2019 عندما زار تايالند واليابان. واألغيت 

اأربع رح���الت كان من املقرر اأن يقوم به���ا يف 2020 ب�شبب 

اجلائحة.

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

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

القاهرة-وكاالت:

�ش���دد الرئي����س امل����رشي عب���د الفتاح 

الثن���ني، عل���ى �رشورة  ال�شي�شي،اأم����س 

"توحي���د اجله���ود لدعم الأط���ر والآليات 
الإفريقية، ملنع وت�شوية النزاعات".

جاء ذل���ك خالل كلم���ة األقاه���ا الرئي�س 

امل�رشي يف اجلل�ش���ة الفتتاحية ملنتدى 

اأ�شوان لل�شلم والتنمية، والتي اأ�شاف فيها 

اأن���ه "بخالف الأعب���اء الثقيلة التي حلت 
على عات���ق دولنا ب�شبب جائحة كورونا، 

ل تزال اإفريقيا تعاين من اأخطار النزاعات 

امل�شلحة، واحلروب الأهلية، مبا يهدد من 

ا�شتدامة الأمن يف القارة".
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م�شير ع�شرات االآالف من المعتقلين 
ال�شوريين يمثل »�شدمة وطنية«

بابا الفاتيكان عازم على زيارة 
العراق رغم المخاطر

ال�شي�شي يدعو لتوحيد 
الجهود لمنع وت�شوية 

النزاعات االإفريقية

باري�س-)د ب اأ(:

 اأعلنت جاكلني لفون حمامية الرئي�س الفرن�شي الأ�شبق نيكول 

�شاركوزي اإنه يعتزم ا�شتئناف حكم اإدانته بالر�شوة.

وقال���ت لفون اإن عقوبة ال�شجن مل���دة عام ووقف التنفيذ ملدة 

عامني كانت "قا�شية للغاية" و"غري مربرة".

ولن ي�شطر �شاركوزي للذهاب اإىل ال�شجن، حيث ميكن اأن يق�شي 

العقوبة يف املنزل حتت املراقبة الإلكرتونية.

واأ�شافت املحامية اأن���ه "من الوا�شح" اأن �شاركوزي/66 عاما/ 

�شوف يطعن يف حكم الإدانة.

�ضاركوزي يعتزم ا�ضتئناف االإدانة بالر�ضوة 

والحكم ال�ضادر �ضده
فيينا-)د ب اأ(:  قالت خبريتان يف الأمم املتحدة ام�س الثنني، اإن 

ت�شميم زعيم املعار�شة الرو�شية األيك�شي نافالني بغاز الأع�شاب 

نوفيت�ش���وك يجب اأن يخ�شع لتحقيق دويل. ووفقا ملا اأفادت به 

اأجني�س كالمارد واإيرين خ���ان، امل�شوؤولتان عن عمليات القتل 

خ���ارج نطاق الق�شاء وحرية التعب���ري يف الأمم املتحدة ، فاإنه 

ينبغي حما�شبة من يقفون وراء عملية الت�شميم تلك.

وقالتا يف بيان " نظرا لعدم ا�شتجابة ال�شلطات املحلية ب�شكل 

كاف ، وا�شتخدام الأ�شلحة الكيماوية املحظورة ، والنمط الوا�شح 

ملحاولة القتل امل�شتهدف ، نعتقد اأنه يتعني اإجراء حتقيق دويل 

على وجه ال�رشعة " .

االأمم المتحدة: التحقيق في ت�ضميم نافالني 

»م�ضاألة ملحة«

مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

اأبوظبي 14/33 دبي 17/32 ال�شارقة 12/31 عجمان 32 /16 اأم القيوين 32 /12 راأ�س اخليمة 33 /13 الفجرية 27 /18 العني 14/34 ليوا 13/33  ال�شلع 31 /14     الفجر 5.27 الظهر 12.37  الع�رش 3.56  املغرب 6.28 الع�شاء 7.41

0٫01  5,663.03 5,663.622,551.750.00 2,551.54

تل اأبيب-)د ب اأ(:

 قدم اأول �شفري لدولة الإمارات العربية املتحدة 

ل���دى اإ�رشائيل حممد حمم���ود اآل خاجة اأوراق 

اعتم���اده للرئي�س الإ�رشائيل���ي روؤوفني ريفلني 

ام�س الثنني.

وق���د رح���ب الرئي����س الإ�رشائيل���ي بال�شف���ري 

الإماراتي بالعربية قائال: "اأهال و�شهال بكم، قبل 

اأن يوا�شل ت�رشيحاته باللغة العربية.

للرئي����س  اعتم���اده  اأوراق  تقدمي���ه  وعق���ب 

الإ�رشائيلي، قال ال�شف���ري الإماراتي اإنه �شيعمل 

جاهدا خالل فرتة عمل���ه على تعزيز العالقات 

بني الدولت���ني يف جمالت الثقاف���ة والأعمال 

والتعلي���م، ف�شال عن �ش���د الفجوة بني البلدين 

و�شعبيهما.

لندن-)د ب ا(:

 جرى نقل الأمري فيليب دوق اإدنربه 

مل�شت�شفى اآخر، عقب اأن اأم�شى نحو 

اأ�شبوعني يف جناح خا�س للتعايف 

من اإ�شابته بعدوى.

واأكد ق�رش باكنجه���ام ام�س الثنني  

اأن الدوق �شوف يخرج من م�شت�شفى 

اإدوارد ال�شاب���ع وينتقل اإىل  املل���ك 

م�شت�شفى �شانت بارثولوميو، كالهما 

يف لندن، حيث �شوف ي�شتمر الأطباء 

يف عالج���ه واإج���راء الفحو�شات له 

ومالحظته لإ�شابته �شابقا يف القلب.

ور�ش���د ال�شحفيون �شي���ارة اإ�شعاف 

اإدوارد  املل���ك  م�شت�شف���ى  تغ���ادر 

ال�شابع بعد احلادية ع�رشة بتوقيت 

جرينت�س بفرتة ق�شرية ام�س.

وب�شورة غري معت���ادة، جرى اإخفاء 

ال�شخ�س الذي دخل �شيارة ال�شعاف 

من و�شائل العالم، مما ي�شري اإىل اأنه 

قد يكون المري.

نقل االأمير فيليب لم�شت�شفى اآخر 
ال�شتكمال عالجه

اأول �شفير اإماراتي لدى اإ�شرائيل يقدم اأوراق 
اعتماده للرئي�س ريفلين

محمد بن را�سد يت�سلم ر�سالة خطية من �سلطان عمان

م�ساعدات اإن�سانية عاجلة اإلى ال�سودان لدعم المرافق 
ال�سحية ومكافحة »كورونا«

ال�ضلطنة توؤكد م�ضاركتها في »اإك�ضبو دبي 2020« 

بتوجيهات محمد بن را�ضد 

»طالع  �ص2«
»طالع  �ص07«

دبي-وام:

 بتوجيهات �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 

حمم���د بن را�ش���د اآل مكت���وم نائب 

الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

حاكم دبي "رعاه اهلل"..

العاملية للخدمات  املدين���ة  �شريت 

الإن�شاني���ة يف دب���ي طائرتني لنقل 

امل�شاع���دات الإن�شاني���ة العاجل���ة 

والإم���دادات الطبي���ة م���ن املرك���ز 

اللوج�شتي التاب���ع ملنظمة ال�شحة 

العاملية يف دبي اإىل ال�شودان، وذلك 

عن طريق "الإمارات لل�شحن اجلوي".

وو�شلت الطائرت���ان اللتان انطلقتا 

من مط���ار دبي اإىل مط���ار اخلرطوم 

تباعا، حمملت���ني باإمدادات تزن 54 

طنا مرتيا بقيمة تناهز ثالثة ماليني 

درهم، ومن املنتظر اأن ي�شتفيد منها 

اأكرث من 700 األ���ف �شخ�س، وت�شمل 

امل�شاعدات معدات طبية للطوارئ، 

اأبوظبي-وام:

 مبوج���ب قرار جمل�س الوزراء رقم /16/ ل�شنة 

2021 ب�ش���اأن القائم���ة املوح���دة للمخالفات 

الإداري���ة املق���ررة للمخالف���ني  والغرام���ات 

لإجراءات مواجهة غ�شل الأموال ومكافحة متويل 

الإرهاب اخلا�شعني لرقابة وزارة العدل ووزارة 

القت�ش���اد، اأعلن���ت وزارة القت�شاد عن قائمة 

املخالفات املوؤلفة من 26 خمالفة واملرتبطة 

باأن�شطة قط���اع الأعمال وامله���ن غري املالية 

املحددة التي ت�رشف عليها الوزارة فيما يخ�س 

ملف مواجهة غ�شل الأم���وال ومكافحة تنظيم 

الإره���اب، مبوجب اأح���كام املر�ش���وم بقانون 

احتادي رقم 20 ل�شنة 2018 يف �شاأن مواجهة 

جرائم غ�ش���ل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 

ومتويل التنظيمات غ���ري امل�رشوعة، ولئحته 

التنفيذية والقرارات ذات ال�شلة.

وت�شم���ل تلك الأن�شط���ة اأربع فئ���ات رئي�شية: 

الو�شطاء وال���وكالء العقاريني وجتار املعادن 

الثمينة والأحجار الكرمية ومدققي احل�شابات 

ومزودي خدمات ال�رشكات.

جنيف-)د ب اأ(:

 حذر الأمني العام لالأمم املتحدة 

الثنني،  ام�س  اأنطونيو جوتريي�س 

م���ن خف�س امل�شاع���دات التي مت 

الوعد بدعم اليمن بها هذا العام.

كلم���ة  ، يف  وق���ال جوتريي����س 

األقاه���ا يف اجلل�ش���ة الفتتاحية 

ملوؤمت���ر دويل للمانح���ني للدولة 

التي مزقتها احل���رب، "اإن خف�س 

امل�شاعدات هو حكم بالإعدام على 

عائالت باأكملها.

واأ�شاف اأن هناك حاجة اىل 85ر3 

ملي���ار دولر هذا الع���ام لتقدمي 

الدع���م ل� 16 ملي���ون ميني على 

�شفا كارثة .

واأو�ش���ح اأن ما يقرب من 50 األف 

مين���ي يت�ش���ورون جوع���ًا حتى 

املوت يف ظروف ت�شبه املجاعة.

وحذر من اأن الت�شعيد الأخري يف 

القتال يف حمافظة  ماأرب،

قائمة المخالفات والغرامات ب�شاأن مواجهة غ�شل 
االأموال ومكافحة تمويل االإرهاب

جوتيري�س: قطع الدعم عن اليمن �شيكون 
بمثابة »حكم  باالإعدام«

اأبوظبي-وام:

"يونيبال�س"  افتتح���ت �شبك���ة   

للمخت���ربات  ال�شوي�رشي���ة 

الت�شخي�شي���ة فرع���ًا جديداً يف 

اإم���ارة اأبوظبي بطاق���ة اإنتاجية 

 "PCR" تبل���غ 80 األف اختب���ار

القدرة  يوميا وذلك بهدف تعزيز 

للمنظومة  العالي���ة  الإنتاجي���ة 

املخربية لالإمارة.

عبداهلل  مع���ايل  الفتتاح  �شه���د 

ب���ن حمم���د اآل حام���د رئي����س 

دائ���رة ال�شح���ة اأبوظبي وحممد 

داوود الرئي����س التنفيذي ل�شبكة 

يف  "يونيالب����س"  املخت���ربات 

الأو�شط وعدد من  ال�رشق  منطقة 

امل�شوؤولني.

وياأت���ي افتت���اح الف���رع اجلديد 

اإط���ار الثقة البناءة  لل�شبكة يف 

التي عززتها اجلهات ال�شحية مع 

ال����رشكات العاملية املتخ�ش�شة 

مما دفع ب�شبكة "يونيالب�س" 

»يونيالب�س« ال�شوي�شرية للمختبرات الت�شخي�شية 
تفتتح فرعًا جديدًا في اأبوظبي

ا�شطنبول-)د ب ا(:

الأنا�ش���ول  وكال���ة  ذك���رت   

 ، الر�شمية  الرتكي���ة  لالأنب���اء 

اأن ممثل���ني تركيني م�شهورين 

يف العق���د ال�شاب���ع من العمر 

الثنني  ام�س  تربئتهم���ا  جرى 

يف حماكمتهم���ا بتهمة اإهانة 

الرئي�س رجب طيب اأردوغان.

ويف كانون اأول/ دي�شمرب عام 

2018 ، مت اته���ام املمثل���ني 

جمدت غ���زن ومت���ني اأقبينار 

اأردوغ���ان يف برنامج  باإهانة 

حواري على قن���اة "هالك تي 

الت���ي   ، التليفزيوني���ة   " يف 

تنتقد احلكومة.

وكان املدع���ي العام قد طالب 

باإ�شدار اأحكاما بال�شجن ت�شل 

اإىل اأربع �شنوات وثمانية اأ�شهر 

لكل منهما.

غزة-)د ب اأ(:

 رح���ب املر�ش���د الأورومتو�شطي حلقوق الإن�ش���ان ام�س الثنني 

بتوقيع نحو 450 برملانًيا اأوروبًيا على خطاب موجه اإىل وزراء 

اخلارجي���ة يف الحتاد الأوروبي لتجدي���د ال�شغط على اإ�رشائيل 

من اأجل وقف خطة »ال�شم الفعلي« لأجزاء من ال�شفة الغربية.

وقال املر�ش���د احلقوقي ، يف بيان تلقت وكالة الأنباء الأملانية 

)د.ب.اأ( ن�شخ���ة منه، اإن موقف الربملانيني الأوروبيني يت�شق مع 

القان���ون الدويل ب�شاأن حظر اأي �شم لأرا����س حمتلة اإىل الدولة 

املحتل���ة مبا ينطوي علي���ه ذلك من انته���اكات تهجري ال�شكان 

املدنيني ب�شكل ق�رشي.

تبرئة ممثلين تركيين م�شهورين من 
تهمة اإهانة اأردوغان

مئات النواب االأوروبيين يرف�شون خطة 

اإ�شرائيل ل�شم اأرا�س فل�شطينية

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«
»تتمة  �ص8«

و�صول طائرتين 

محملتين بالإمدادات 

الطبية والم�صاعدات 

الإن�صانية العاجلة اإلى 

مطار الخرطوم 

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«
»تتمة  �ص8«



:ΩGh-»HO

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

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

 ádhO ∞«°†à°ùJ , "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  øe  á©HGôdG  IQhódG  äGQÉeE’G

 ƒÑ°ùcEG  ‘ ΩÉ≤à°S »àdGh ,™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d

 Èªaƒf  27  –  22 øe  IÎØdG  ‘ ,»HO  2020

 IQOÉÑŸG ,á«ŸÉ©dG áª≤dG ™ªéà°S å«M , 2021

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ÚH  ácÎ°ûŸG

 IóëàŸG  ·C’G  áª¶æeh  ádhódG  ‘  áeó≤àŸG

 ´É£≤dG  IOÉb  "hó«fƒ«dG"  á«YÉæ°üdG  á«ªæà∏d

 á°ûbÉæŸ  ⁄É©dG  ‘  »LƒdƒæµàdGh  »YÉæ°üdG

.»YÉæ°üdG ´É£≤dG πÑ≤à°ùe áZÉ«°Uh

 »ŸÉ©dG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ¤EG  áª≤dG  ±ó¡Jh

 ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdG ∞«XƒJh

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ÖfÉL ¤EG ,´É£≤dG ôjƒ£J

 ºYO ‘ »LƒdƒæµàdGh »YÉæ°üdG ´É£≤dG á«ªgCG

.»ŸÉ©dG QÉgOR’G ≥«≤–h …OÉ°üàb’G ƒªædG

 ≈∏Y É¡JÉ«dÉ©a ôªà°ùJ »àdG  áª≤dG  ó¡°ûJ Éªc

 ºFÉb »YÉæ°U ¢Vô©e ∫hCG  º«¶æJ ´ƒÑ°SCG  ióe

 çóMCG kÉ°Vô©à°ùe ,äGQÉeE’G ‘ É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y

 É«LƒdƒæµàdG  ∫É›  ‘  ∫ƒ∏◊Gh  äGQÉµàH’G

.áYÉæ°üdGh

á«fÉ°ùfE’G áeóN ‘ á«YÉæ°üdG IQƒãdG

 ádhO É¡«a ∞«°†à°ùJ »àdG á«fÉãdG IôŸG »g √ògh

 ,™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d  á«ŸÉ©dG  áª≤dG  äGQÉeE’G

 ΩÉY  »ÑXƒHCG  ‘  ¤hC’G  É¡JQhO  OÉ≤©fG  ó©H

 â– áª≤dG øe á©HGôdG áî°ùædG ΩÉ≤à°Sh .2017

 äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJ :äÉ©ªàéŸÉH AÉ≤JQ’G" ¿GƒæY

 øe  ≈Mƒà°ùŸGh  ,"QÉgOR’G  ≥«≤ëàd  á«ªbôdG

 ™æ°Uh ∫ƒ≤©dG π°UGƒJ" :»HO 2020 ƒÑ°ùcEG QÉ©°T

 QhódG ≈∏Y Aƒ°†dG áª≤dG §∏°ùà°Sh ."πÑ≤à°ùŸG

 á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  äÉ«æ≤J ¬Ñ©∏J …òdG

 ‹ÉàdÉHh ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG á«LÉàfEG õjõ©J ‘

 ¢Vƒ¡ædGh äÉcöûdG IAÉØc õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG

.á«fÉ°ùfE’G áeóNh äÉ©ªàéŸÉH

 øe  ‘É©à∏d  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  π°UGƒJ  ™eh

 ,/19-ó«aƒc áëFÉL/ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 AÉæHh »YÉæ°üdG ´É£≤dG áæªbQ ¤EG áLÉ◊G âJÉH

 ÈY IAÉØµH πª©dG ≈∏Y IQOÉb áeó≤àe áeƒ¶æe

 á«aGô¨÷G ≥WÉæŸG áaÉc ‘h äÉ°üæŸG ∞∏àfl

 áeGóà°SG ¿Éª°†d ,≈°†e âbh …CG øe kÉMÉ◊EG ÌcCG

.ájöûÑdG äÉWÉ°ûædGh ∫ÉªYC’G

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  ó≤©d  äGÒ°†ëàdG  QÉWEG  ‘h

 ó≤Y  ,»HO  ‘  2021  ™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d

 ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e

 kÉYÉªàLG  ,  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 áª¶æŸ  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,≠fƒj  ‹  ™e  kÉ«°VGÎaG

 ,"hó«fƒ«dG"  á«YÉæ°üdG  á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G

 á©HGôdG IQhó∏d á«é«JGÎ°S’G äÉjƒdhC’G ójóëàd

.áª≤dG øe

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

 IQhódG áaÉ°†à°SG ÉföùJ  " : - áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 ‘ ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d á«ŸÉ©dG áª≤∏d á©HGôdG

 å«M ,»HO ƒÑ°ùcEG  ‘ kGójó–h ,äGQÉeE’G ádhO

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ ™e Iƒ£ÿG √òg ≈°TÉªàJ

 QGƒ◊G  äGQOÉÑe  ºYOh  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àH

 ,"äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ Ωó≤àdG ≥«≤ëàd ±OÉ¡dG

 ƒÑ°ùcEG ‘ áª≤dG áaÉ°†à°SG ¿CÉH á≤K Éæ∏c " : ócCGh

 º¡ŸG çó◊G Gò¡d kÉ«aÉ°VEG kÉªNR »£©à°S »HO

 Qƒ£J ºYO ∫É› ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG Rõ©j …òdG

 ƒ‰  ‘  ¬àªgÉ°ùe  IOÉjRh  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG

 áfÉµŸG ï«°SôJ ¤EG  áaÉ°VEG  ,»ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G

 ºYO ‘ óFGôdG ÉgQhOh äGQÉeE’G ádhód Iõ«ªŸG

 áeóN  ‘  º¡°ùJ  »àdG  á«HÉéjE’G  äGQOÉÑŸG

."á«fÉ°ùfE’G

 áª≤dG øe á∏Ñ≤ŸG IQhódG ôaƒJ " :¬«dÉ©e ±É°VCGh

 á«ŸÉY  á°üæe  ™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d  á«ŸÉ©dG

 QGƒ◊G »YÉæ°üdG ´É£≤dÉH Ú«æ©ŸGh IOÉ≤∏d í«àJ

 á∏MôŸ OGó©à°SÓd πÑ°ùdG π°†aCG ∫ƒM åMÉÑàdGh

 …òdG QhódG ójó–h 19-ó«aƒc ó©H ÉŸ ‘É©àdG

 ™jöùàd ¬H áªgÉ°ùŸG »YÉæ°üdG ´É£≤∏d øµÁ

 ≈∏Y õcôj áª≤dG ¿GƒæY ¿CGh á°UÉN ,‘É©àdG Gòg

 ,"QÉgOR’G  ≥«≤ëàd  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  ∞«XƒJ

 á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J " : ¿CG kÉë°Vƒe

 πµ°ûH  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG  ôjƒ£J  ‘  âªgÉ°S

 ó«ØŸG øe ¿ƒµ«°Sh ,Iõ«Lh IÎa ∫ÓN ™jöS

 øe IOÉØà°S’G á«Ø«ch »∏Ñ≤à°ùŸG ÉgQhO åëH

 …ó°üàdG πLCG øe ÉgôaƒJ »àdG ∫ƒ∏◊Gh ¢UôØdG

."äÉjóëàdG ∞∏àîŸ

 ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG Ωó≤Jh ƒªæH á«æ©ŸG ±GôWC’G

 øY  ádhDƒ°ùŸG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  º¡«a  øÃ

 ,´É£≤∏d  áª¶æŸG  ÚfGƒ≤dGh  äÉ©jöûàdG

 ,øjôªãà°ùŸGh ,Ú«æ≤àdGh ,á«YÉæ°üdG äÉcöûdGh

 ¤EG ±OÉ¡dG QGƒ◊G ‘ ácQÉ°ûŸG πLCG øe ∂dPh

 ¬àªgÉ°ùe õjõ©Jh »YÉæ°üdG ´É£≤dG QhóH AÉ≤JQ’G

 QÉgOR’Gh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ≥«≤–  ‘

.á«eÉædG hCG áeó≤àŸG ∫hódG ‘ AGƒ°S ,…OÉ°üàb’G

ΩGóà°ùe »ŸÉY »YÉæ°U ´É£b AÉæH

 áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ,≠fƒj ‹ ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 á«ŸÉ©dG áª≤dG ácGöT Éææµªà°S" : "hó«fƒ«dG"
 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ™e ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d

 ´Éæ°U øe »ŸÉY Qƒ¡ªL ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe »HO

 äÉcöûdG AÉ°SDhQh »YÉæ°üdG ´É£≤dG IOÉbh QGô≤dG

 ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,"çÉëHC’G AÉcöTh AGÈÿG QÉÑch

 äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  ‘  ºgÉ°ùà°S  ácGöûdG  √òg"
 äGQÉeE’G  ádhO  ™e  hó«fƒ«dG  É¡H  ™àªàJ  »àdG

 õjõ©J ‘ Éæ«YÉ°ùe ºYóà°Sh IóëàŸG á«Hô©dG

 ".áeGóà°ùŸGh  á∏eÉ°ûdG  á«YÉæ°üdG  á«ªæàdG

 »ŸÉY »YÉæ°U ´É£b AÉæH ƒg Éæaóg" :±É°VCGh

 á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J çóMCG ∞Xƒj ΩGóà°ùe

 ÜÉÑ°ûdGh AÉ°ùæ∏d ájhÉ°ùàe kÉ°Uôa ôaƒjh ,á©HGôdG

 .á«eÉædG ∫hódGh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcöûdGh

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  øe  á©HGôdG  IQhódG  πµ°ûà°Sh

 ìô£d á«dÉãe á°üæe 2021 ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d

 -  ".áeÉ¡dG  äGQGô≤dG  PÉîJGh  ájOÉjôdG  QÉµaC’G

.. "É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y ºFÉb »YÉæ°U ¢Vô©e ∫hCG"
 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  øe  á©HGôdG  IQhódG  ΩÉ≤à°Sh

 ƒÑ°ùcEG ¢VQÉ©e õcôe ‘ ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d

 Ée IÎØdG ‘ ´ƒÑ°SCG IóŸ ôªà°ùà°Sh ,»HO 2020

 ¿Éeƒ«dG ó¡°ûj å«M ,2021 Èªaƒf 27h 22 ÚH

 øe  ójó©dG  ,Èªaƒf  23h  22  ,ÊÉãdGh  ∫hC’G

 äÉª∏µdGh ¢TÉ≤ædG äÉ°ù∏L ∂dP ÉÃ ,äÉWÉ°ûædG

 äÓHÉ≤ŸGh  á«∏YÉØàdG  äÉ°ù∏÷Gh  á«°ù«FôdG

 äÉ«°üî°ûdGh  äGOÉ«≤dG  RôHCG  øe  áYƒª› ™e

 ¢TQhh πªY äÉYƒª› ó≤Y É¡©Ñàj ,á«ŸÉ©dG

 äÉWÉ°ûfh  ÜÉÑ°û∏d  áªYGO  ¢TÉ≤f  äÉ°ù∏Lh

 áYÉæ°ü∏d  á«ŸÉ©dG  áª≤dG  äGQOÉÑÃ  á°UÉN

 QÉgORÓd ó°TGQ øH óªfi IQOÉÑe πãe ,™«æ°üàdGh

.»ŸÉ©dG

 á«ŸÉ©dG áª≤dG º¶æJ ,áª≤dG ´ƒÑ°SCG QGóe ≈∏Yh

 »YÉæ°U  ¢Vô©e  ∫hCG  ™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d

 …òdGh  ,äGQÉeE’G  ‘  É«LƒdƒæµàdG  ≈∏Y  ºFÉb

 ‘  ∫ƒ∏◊Gh  äGQÉµàH’G  çóMCG  ¢Vô©à°ù«°S

.áYÉæ°üdGh É«LƒdƒæµàdG ∫É›

 áYÉæ°ü∏d  á«ŸÉ©dG  áª≤dG  IóæLCG  ¢ûbÉæà°Sh

 äÉ«æ≤àdG »æÑJ ¬Ñ©∏j …òdG QhódG 2021 ™«æ°üàdGh

 ,AÉ«°TC’G âfÎfEGh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG πãe á«ªbôdG

 ¢ùeÉÿG π«÷G äÉµÑ°Th á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh

 ¤EG áaÉ°VEG ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG ôjƒ£Jh ºYO ‘

 ä’B’G ÚH πeÉµà∏d á∏ªàëŸG ¢UôØdG ±É°ûµà°SG

 ôjƒ£Jh OGôaC’G äGQÉ¡e õjõ©Jh ájöûÑdG QOGƒµdGh

 ‘ ÉgQhOh á«YÉæ°üdG áª«≤dG π°SÓ°Sh äÉ«∏ª©dG

.ΩGóà°ùeh πeÉ°T »ªbQ πÑ≤à°ùe ≥«≤–

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  øe  ¤hC’G  IQhódG  âfÉch  Gòg

 ‘ »ÑXƒHCG ‘ âª«bCG ób ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d

 ‘  á«fÉãdG  IQhódG  äó≤Y  Éª«a  ,2017  ΩÉ©dG

 áãdÉãdG IQhódG äó≤Yh ,2019 ΩÉ©dG ‘ É«°ShQ

 /á«°VGÎaG IQhO/ 2020 ΩÉ©dG ‘ É«fÉŸCG  ‘

 AÉ°SDhôdGh AGQRƒdGh ∫hódG AÉ°SDhQ øe OóY ácQÉ°ûÃ

.á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ÈcC’ Újò«ØæàdG AGQóŸGh

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  øe  á©HGôdG  IQhódG  ôaƒà°Sh

 AGÈÿ  á«dÉãe  á°üæe  ™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d

 ,º¡aQÉ©eh  º¡JGÈN  ∫OÉÑàd  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG

 ‘ QÉªãà°S’G ¢Uôa ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùà°S Éªc

.™«æ°üàdGh QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdG

 á©HGôdG IQhódG ‘ ácQÉ°ûŸÉH ÚÑZGô∏d øµÁh

 π«é°ùJ ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d á«ŸÉ©dG áª≤dG øe

:áª≤∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y º¡eÉªàgG

./https://gmisummit.com
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 :äÉ©ªàéªdÉH AÉ≤JQ’G{ ¿GƒæY âëJ 2021 ôÑªaƒf »a ΩÉ≤J

zQÉgOR’G ≥«≤ëàd á«ªbôdG äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJ

 áeó≤àªdG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ø«H ácôà°ûe IQOÉÑe áª≤dG

zhó«fƒ«dG{  áª¶æeh äGQÉeE’G »a

 äGQÉeE’G »a É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y ºFÉb »YÉæ°U ¢Vô©e ∫hCG º¶æJ

∫ƒ∏ëdGh äGQÉµàH’G çóMCG ¢Vô©à°ùj

 óªëe IQOÉÑe É¡æ«H øe äGQOÉÑe ¢VGô©à°SGh á«∏YÉØJ äÉ°ù∏L

»ªdÉ©dG QÉgORÓd ó°TGQ øH

 »a á«ªbôdG äÉ«æ≤àdG »æÑJ ¬Ñ©∏j …òdG QhódG ¢ûbÉæJ áª≤dG IóæLCG

»YÉæ°üdG ´É£≤dG ôjƒ£Jh ºYO

 »YÉæ°üdG ´É£≤dG AGôÑîd á«dÉãe á°üæe á«YÉæ°üdG áª≤dG ôaƒJ

 »a QÉªãà°S’G ¢Uôa ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ Éªc ..º¡JGôÑN ∫OÉÑàd

™«æ°üàdGh QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 á«dÉ◊G IÎØdG ∫ÓN z»ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe{ CÉ«¡àJ 

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájGhQ áYÉÑW IOÉYE’

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

 â∏Ñ≤à°SG  »àdG  zÚaódG  ó≤◊G{  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 á«ŸÉY äÉ¨∏H ΩÉªàg’G øe ÒãµH É«ŸÉYh É«HôY

 hOQhC’Gh  ájõ«∏µfE’Gh  á«fÉÑ°SE’Gh  á«°ShôdG  »g

 á«Hô©dG  á¨∏dG  ¤EG  áaÉ°VEG  ájóæ¡dGh  á«dÉ¨JÈdGh

 Ú«ÁOÉcC’G  øe  ÒÑc  OóY  áÑZôd  áHÉéà°SG  ∂dPh

 çƒëÑdG õcGôeh äÉ©eÉ÷G ‘ AGô≤dGh ÚãMÉÑdGh

 ÉbÓ£fGh ¤hC’G É¡à©ÑW Qhó°U ó©H ÉHhQhCG h É«°SBG ‘

 ∂∏J øe ájGhôdG AGô≤H »ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe ΩÉªàgG øe

.äÉ¨∏dG

 IójóL QÉµaCG Ëó≤àd z»ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe{ ó©à°ùJh

 ≈∏Y kÉ«ŸÉYh kÉ«HôYh kÉ«∏fi AGô≤dG ¤EG äGQGó°UEGh

 âeób ¿CGh  ≥Ñ°S å«M QÉÑàN’G øe ∫ÉY iƒà°ùe

 á«ÑæLCG  äÉ¨∏H  ÜôYh  Ú«∏fi  ÜÉàµd  äÉØdDƒe

 z220{ øe ÌcCG â¨∏H á«Hô©dG ¤EG áaÉ°VEG IOó©àe

 á«îjQÉàdGh á«HOC’G ™«°VGƒŸG ∞∏àfl ‘ kÉfGƒæY

 ΩÉªàg’G ójGõJ ôKEG á«JGòdG IÒ°ùdG Öàch äÉjGhôdGh

 ¢VQÉ©ŸG ‘ ÉgQƒ°†M ™°SƒJ ó©H É¡à©HÉàeh É¡H

 ™e äÉ«bÉØJ’G øe OóY ΩGôHEGh á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG

 ™LGôeh QOÉ°üªc ÉgÒaƒJh äÉÑàµŸGh öûædG QhO

 ôµØdGh  ïjQÉàdG  ‘  Úªà¡ŸG  ÜÉàµdGh  ÚãMÉÑ∏d

.kÉeƒªY ÜOC’Gh ìöùŸGh ájGhôdGh Ò°ùdGh

 äGQƒ°ûæe{  â©°Sh  á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓNh

 ∂à«H ‘ ¢ù∏LG{ CGóÑÃ ó©H øY É¡∏ªY z»ª°SÉ≤dG

 øe ójó©dG ôaƒJ ¿CG âYÉ£à°SG PEG z∂«dEG π°üæ°S ..

 π°UGƒàdG  ∫ÓN  øe  AGô≤∏d  É¡JQGó°UEGh  É¡JÉØdDƒe

 ‘ πH Ö°ùëa äGQÉeE’G ádhO ‘ ¢ù«d ÊhÎµdE’G

 á«ŸÉY Iô¡°T É¡HÉ°ùàcG ôKG áØ∏àîŸG ⁄É©dG ¿Gó∏H

 áaô©ŸG IôFGO øe â©°Sh ∂dòH »gh áª¡e öûf QGóc

.™°SGh ¥É£f ≈∏Y É¡JÉØdDƒe äöûfh á«aÉ≤ãdG

 É¡«dƒj  »àdG  ájÉYôdGh  ΩÉªàg’G  ™eh  ∂dP  AGREGh

 ÜÉàµdGh  áaÉ≤ã∏d  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 z»ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe{ â∏°UGh ‘É≤ãdG ¬Yhöûeh

 ÜÉàµdG  áfÉµe  ï«°SôJ  ‘  …ƒ«◊G  ´höûŸG

 ‘ ôªà°ùj »c ¬FGôbh ¬jöTÉfh ¬«ØdDƒÃ AÉØàM’Gh

.™ªàéŸG äÉÄa ™«ªL ÚH IAGô≤dG áfÉµe õjõ©J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øe áî°ùf 95 ÉehQ ‘ ¿Éµ«JÉØdG áÑàµe âª∏°ùJ

 á«dÉ£jE’G  πjGôH  á¨∏H  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kh

 πÑb  øe  É¡àYÉÑWh  É¡àªLôJ  iôL  ,ÚaƒØµª∏d

 ™e ¿hÉ©àdÉH ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe

 kGQGôªà°SG  ∂dPh  ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  É«∏©dG  áæé∏dG

. áªMôdGh ¿hÉ©àdGh »NBÉà∏d ƒYój …òdG É¡é¡æd

 ióMEG »gh ¿Éµ«JÉØdG áÑàµŸ ï°ùædG AGógEG »JCÉjh

 äÉWƒ£fl  áYƒª›  …ƒ–h  äÉÑàµŸG  ΩóbCG

 ôªãŸG á°ù°SDƒŸG ¿hÉ©àd ’Éªµà°SG ,áª¡e á«îjQÉJ

 ‘ á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏dG ™e õ«ªàŸGh

 ÜÉë°UCG á«Yƒàd ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á≤«KƒdG öûf

 IƒNC’G  á≤«KƒH  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl  ‘  ºª¡dG

 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G AÉ≤d " øY äQó°U »àdG á«fÉ°ùfE’G

 2019 ôjGÈa ‘ äGQÉeE’G ádhO ¬àaÉ°†à°SG …òdG ,"
 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH »ÑXƒHCG ‘

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR

. áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ,äƒ°ùµ«Z ƒ°SƒjCG π«îfCG π«¨«e ∫ÉæjOQÉµdG ¬Lhh

 á°ù°SDƒŸ ôµ°ûdG QGƒë∏d …ƒHÉÑdG ¢ù∏éŸG öS ÚeCG

 áªLÎH É¡JQOÉÑe ≈∏Y ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR

 ,á«dÉ£jE’ÉH πjGôH á¨d ¤EG á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh

 äGQÉeE’G ádhO øe ≥∏£æJ »àdG IQOÉÑŸG ¿CG É kØ«°†e

 ¥öûdG ÚH ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdGh ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL Rõ©J

 É¡cGöTEG Öéj áeÉg á«YÉªàLG áÄa ΩóîJh ,Üô¨dGh

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kh  ÇOÉÑe  öûf  Oƒ¡L  ‘

 ÖgGƒeh äÉbÉW øe º¡jód ÉÃ ,ºª¡dG ÜÉë°UCG ºgh

 äGQOÉÑŸG ∞∏àfl ‘ πYÉØdG ΩÉ¡°SE’G øe º¡æµ“

.á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G

:ΩGh-»HO

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

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

 ¬«NCG øe á«£N ádÉ°SQ "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ¿É£∏°S ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL

 øjó∏ÑdG  ÚH  ájƒNC’G  äÉbÓ©dÉH  π°üàJ  ¿ÉªY

.Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh

 ¤EG ¿ÉªY ¿É£∏°S ádÓL áÄæ¡J ádÉ°SôdG âæª°†Jh

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 "πeC’G QÉÑ°ùe" ∫ƒ°Uh ìÉéæH »HO ºcÉM AGQRƒdG

 RÉ‚E’ÉH ¬àdÓL ¬Ø°Uh …òdG ïjôŸG Öcƒc ¤EG

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏› ∫hOh äGQÉeE’G  ádhód  º«¶©dG

.ÉeƒªY Üô©∏dh á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód

 QƒàcódG IOÉ©°S É¡∏≤f »àdG - ádÉ°SôdG âbô£J Éªc

 ÒØ°S …ó«©°SƒÑdG Oƒ©°S øH ∫Óg øH óªMCG ó«°ùdG

 ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG iód ¿ÉªY áæ£∏°S

 ‘ ¬d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ƒª°S Qƒ°†ëH ¢ùeG ô¡X »HO ‘ äGQÉeE’G êGôHCG

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG

 ó«cCÉàdGh " 2020 »HO ƒÑ°ùcEG " ¤EG - »HO ºcÉM

 Gòg  ‘ á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  áæ£∏°S  ácQÉ°ûe  ≈∏Y

 äGQÉeE’G ádhO ¬Ø«°†à°ùJ …òdG »ŸÉ©dG çó◊G

 ˆG ¿PEÉH ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG ‘ »HO áæjóe ÜÉMQ ‘

.¤É©J

 ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQ  óbh

 ÒØ°ùdÉH  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 AGOCGh  ¬àª¡e  ‘ ìÉéædG  ¬d  É«æªàe..  ÊÉª©dG

 äÉbÓ©dG Ωóîj ÉÃ ¬Lh πªcCG ≈∏Y ¬∏ªY ΩÉ¡e

 øjó∏Ñ∏d  É«∏©dG  á«æWƒdG  ídÉ°üŸGh  ájƒNC’G

.Ú≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°Th

 …ó«©°SƒÑdG óªMCG QƒàcódG IOÉ©°S .. √ƒª°S πªMh

 ∫BG  ¥QÉW  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG  ádÓ÷  ¬JÉ«–

 IOÉ©°ùdGh áë°üdG ΩGhO ¬àdÓ÷ ¬JÉ«æ“h ó«©°S

 Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  øe  Gójõe  ¬Ñ©°ûdh  ≥«aƒàdGh

.AÉNôdGh

 ∫BG  ó«©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ Ωƒàµe

 øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ

 óªfi á°ù°SDƒe ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 øH óªfi ‹É©eh áaô©ª∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¿hDƒ°T  ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY

 ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG âæH ËQ ‹É©eh

 ÚgÉ°T áØ«∏N ‹É©eh ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd

 ¿Éª∏°S ó«©°S áØ«∏N ‹É©eh ádhO ôjRh QôŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf º°SGôe ¢ù«FQ

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh AGQRƒdG

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ™∏WG

 AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h

 ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM á°ù°SDƒe

 ôjƒ£J  ´höûe  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCGh

 ójó©dGh  á°ù°SDƒª∏d  á«é«JGÎ°SE’G  á£ÿG

 ºgCGh …ÒÿG ¿CÉ°ûdG ‘ äÉYƒ°VƒŸG øe

 á°UÉN á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓN äGRÉ‚E’G

 öSCÓd  á«fÉ°ùfE’Gh  ájÒÿG  Oƒ¡÷G

 ÒaƒJh  IRƒ©ŸGh  áØØ©àŸG  áæWGƒŸG

 ™jQÉ°ûŸG  ∂∏J  ìÉ‚E’  áaÉc  äÉ«fÉµeE’G

 öSC’G  ∂∏J  QGô≤à°SGh  ºYO  ‘ º¡°ùj  ÉÃ

. ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ ≥WÉæŸG ∞∏àîÃ

 ´ÉªàLG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 Qƒ°†ëH ó©H øY á°ù°SDƒŸG AÉæeCG ¢ù∏›

 ÖFÉf  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG

 QƒàcódG  IOÉ©°Sh  AÉæeC’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 óªM  IOÉ©°Sh  …QÉ°üfC’G  óªfi  ˆGóÑY

 óªMCG  IOÉ©°Sh  »°ùeÉ°ûdG  ËôJ  ˆGóÑY

 âæH  IõY  áî«°ûdGh  »°ùeÉ°ûdG  º«gGôHEG

 ó«ªM á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe »ª«©ædG ˆGóÑY

 ¥QÉW ó«°ùdGh ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ øH

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  ÖFÉf  »°Vƒ©dG  ˆGóÑY

.á°ù°SDƒŸG »ØXƒe øe OóYh á°ù°SDƒª∏d

 ï«°ûdG  ƒª°S  ÖMÎH  ´ÉªàL’G  π¡à°SGh

 ,Qƒ°†◊ÉH  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  QÉªY

 AÉ≤JQ’G ≈∏Y º¡°UôMh ºgOƒ¡éH Gó«°ûe

 É¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  á«JGQÉeE’G  IöSC’ÉH

 áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJh ÖfGƒ÷G ™«ªL øe

 »àdG äÉbƒ©ŸGh ÉjÉ°†≤dG ‘ åëÑdGh É¡d

.É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh É¡¡LGƒJ

 á°ù°SDƒe IöSCG Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCG Éªc

 É¡›GôHh  ájÒÿG  ó°TGQ  øH  ó«ªM

 ™jQÉ°ûŸGh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á°ü°üîŸG

 IRƒ©ŸG  öSC’G  ºYód  É¡JòØf  »àdG

 IÒ°ùe  ºYO  ‘  âªgÉ°Sh  á≤ëà°ùŸGh

 Ωƒ≤J Éeh ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ …ÒÿG πª©dG

.ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y äGQOÉÑe øe á°ù°SDƒŸG ¬H

 Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH IQhöV √ƒª°S ócCGh

 Iójó÷G  äÉMÎ≤ŸGh  QÉµaC’G  ìôWh

 á«©ªàéŸG  á«eóÿG  ™jQÉ°ûŸG  »æÑJh

 Rõ©Jh  Ió«Øà°ùŸG  äÉÄØdG  ºYóJ  »àdG

 äÉ«©ª÷G  ™e  á«©ªàéŸG  ácGöûdG

 Ωhób Üôb ™e á°UÉNh ájÒÿG äÉÄ«¡dGh

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T

 ˆGóÑY  âæH  IõY  áî«°ûdG  â°Vô©à°SGh

 ó¡Y  ‹h  ƒª°ùH  Ö«MÎdG  ó©H  »ª«©ædG

 AÉ°†YC’Gh AÉæeC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿ÉªéY

 ≥jó°üàdGh  ≥HÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  ö†fi  ..

 øe  ÉgPÉîJG  ”  »àdG  äGQGô≤dGh  ¬«∏Y

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  É¡æ«H

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM

 øcÉ°ùŸG  å«KCÉàH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G

 ájôjó≤àdG  áfRGƒŸG  OÉªàYGh  Iójó÷G

 øcÉ°ùŸG »≤ëà°ùe ∞°ûc OÉªàYGh 2021

 2020  áæ°ùd  ‹ÉŸG  ôjô≤àdGh  Iójó÷G

.IÉcõdG áæ÷ äGQGôbh

 ¢ù«Fôd  »ª«©ædG  IõY  áî«°ûdG  âeóbh

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCGh

 á£ÿG  ôjƒ£J  OGóYEG  ´höûŸ  É°VôY

 øH ó«ªM ï«°ûdG á°ù°SDƒŸ á«é«JGÎ°SE’G

 Égò«ØæJ á©HÉàeh ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ

 áÄ«ÑdG  π«∏–  ¤EG  kGOÉæà°SG  Égôjƒ£Jh

 á°ù°SDƒŸÉH á£«ëŸG á«LQÉÿGh á«∏NGódG

 É¡JÉjƒdhCGh á«é«JGÎ°SE’G É¡JÉjÉZ ójó–h

 ≥≤ëj ÉÃ ÉgOQGƒe áaÉc º«¶æJh ¬«LƒJh

 á«∏«°üØJ πªY §£N øª°V äÉjÉ¨dG √òg

.ºµfi πµ°ûH É¡ª««≤Jh É¡àÑbGôe ºàJ

 äÉ°UÉ°üàNGh ΩÉ¡eh ±GógCG ¤EG âbô£Jh

 á«é«JGÎ°SE’G  á£ÿG  ôjƒ£J  áæ÷

 ÒµØàdG  ò«ØæJh  OGóYEG  É¡æ«H  øe  »àdGh

 πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh  »é«JGÎ°SE’G

 äÉ¡LƒàdGh  É«∏©dG  äÉjÉ¨dG  ójó–h

 ôjƒ£Jh  á«é«JGÎ°SE’G  QhÉëŸGh

 ôjƒ£Jh  á°ù°SDƒŸG  º«bh  ádÉ°SQh  ájDhQ

 É¡Ø«°UƒJh  á«é«JGÎ°SE’G  ±GógC’G

 äGöTDƒe  ôjƒ£Jh  äÉjƒdhC’G  ójó–h

 áWQÉÿG  ôjƒ£Jh  á«é«JGÎ°SE’G  AGOC’G

 äÉfQÉ≤ŸGh  á«é«JGÎ°SE’G  äGQOÉÑŸGh

 ‘  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ∫ƒM  ájQÉ«©ŸG

.ájÒÿG ∫ÉªYC’G ∫É›

 á«é«JGÎ°SE’G á£ÿG ôjƒ£J πMGôe ∫ƒMh

 É¡fEG  "  :  »ª«©ædG  IõY  áî«°ûdG  âdÉb

 ¤hC’G  á∏MôŸG  ..  πMGôe  ™Ñ°S  øª°†àJ

 áWQÉÿG º°SQ á«fÉãdGh ,QhÉ°ûàdGh π«∏ëàdG

 äGQOÉÑŸG  OGóYEG  áãdÉãdGh  ,á«é«JGÎ°SE’G

 º««≤J  á©HGôdGh  ,ájò«ØæàdG  §£ÿGh

 á°ùeÉÿGh ,á∏jóÑdG §£ÿG OGóYEGh ôWÉîŸG

 ,á£ÿG  º«ª©Jh  »é«JGÎ°SE’G  π°UGƒàdG

 ,á«é«JGÎ°SE’G  á£ÿG  ò«ØæJ  á°SOÉ°ùdGh

.º««≤àdGh á©HÉàŸG á©HÉ°ùdGh

 RÉ‚EG  Ióe  ¿CG  ¢Vô©dG  ∫ÓN  âë°VhCGh

 6  ¥ô¨à°ùj  á«é«JGÎ°SE’G  á£ÿG  ôjƒ£J

 ≈∏Y 2021 ¢SQÉe ô¡°T øe kAGóàHG ô¡°TCG

 ÒNC’G ´ÉªàL’G ‘ á£ÿG OÉªàYG ºàj ¿CG

 ”  å«M  2021  ΩÉ©d  AÉæeC’G  ¢ù∏éŸ

.¢Uƒ°üÿG Gò¡H áæ÷ π«µ°ûJ

 »ª«©ædG  IõY  áî«°ûdG  â°Vô©à°SGh

 ÉgòØæà°S »àdG äGQOÉÑŸGh èeGÈdG á£N

 ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  á°ù°SDƒŸG

 Òª∏d  π«é°ùàdG  ∫ÓN  øe  CGóÑà°S  »àdGh

 »ª°SôdG  ™bƒŸG  ≥jôW  øY  ÊÉ°†eôdG

 öSCÓd  ÒŸG  äÉbÉ£H  ™jRƒJh  á°ù°SDƒª∏d

 ¬«LƒàdGh ÚYƒ£àŸG ∫ÓN øe á≤ëà°ùŸG

 ™jRƒJ øcÉeCGh ºFÉ°U QÉ£aEG ´höûe ¿CÉ°ûH

 ÉgÒZh  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  Ö°ùM  äÉÑLƒdG

 Iƒ°ùc  É¡æ«H  øe  »àdGh  äGQOÉÑŸG  øe

 ájó«Yh ô£ØdG  IÉcRh ∫ÉŸG  IÉcRh ó«©dG

.ΩÉàjCÓd ó«©dG

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  AÉæeC’G  ¢ù∏›  óªàYGh

 º°ùb  ¤EG  ä’ÉØµdG  º°ùb  ≈ª°ùe  Ò«¨J

 QGôb  Ö°ùM  ∂dPh  »YÉªàL’G  ÚµªàdG

 ¢ù∏éÃ ¢UÉÿG /2/ ºbQ ΩÉàjC’G Úµ“

 π«µ°ûJ  ”  Éªc  ,…ÒÿG  πª©dG  ≥«°ùæJ

.¢Uƒ°üÿG Gò¡H áæ÷

 ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬Lhh

 IQhö†H  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  ‘  »ª«©ædG

 ájÒÿG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG

 äÉ°ù°SDƒŸGh  ôFGhódG  πch  iôNC’G

 èeGÈdG ò«Øæàd ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ äÉÄ«¡dGh

 ∞«Øîà∏d  ÉgOÉªàYG  ” »àdG  äGQOÉÑŸGh

 ¢û«©dG øe º¡æ«µ“h áØØ©àŸG öSC’G øY

 äÉLÉ«àM’G  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ËôµdG

 á«eóÿG ™jQÉ°ûŸG »æÑJh º¡d ájQhö†dG

 Ió«Øà°ùŸG äÉÄØdG ºYóJ »àdG á«©ªàéŸG

 äÉ«©ª÷G ™e á«©ªàéŸG ácGöûdG Rõ©Jh

.ájÒÿG äÉÄ«¡dGh

 äÉcöûdG ™e ≥«°ùæàdÉH √ƒª°S ¬Lh Éªc

 …ƒæJ  »àdG  ™jQÉ°ûŸG  ò«Øæàd  á«JGQÉeE’G

 ™«é°ûJ ±ó¡H ÓÑ≤à°ùe Égò«ØæJ á°ù°SDƒŸG

 ≈∏Y  äÉcöûdG  ∂∏J  ÜÉë°UCG  ÚæWGƒŸG

 ôjƒ£J  ‘  ácQÉ°ûŸGh  ∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡

.ájÒÿG á«àëàdG á«æÑdG

ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH π°üàJ

.. ó°TGQ øH óªëe ájÉYôH

¿ÉªY ¿É£∏°S øe á«£N ádÉ°SQ º∏°ùàj ó°TGQ øH óªëe

™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d á«ªdÉ©dG áª≤dG øe á©HGôdG IQhódG ∞«°†à°ùj z»HO ƒÑ°ùcEG{

ájô«îdG ó°TGQ øH ó«ªM á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj »ª«©ædG QÉªY

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 ºcÉëd zø«aódG ó≤ëdG{ ájGhQ ¥ÓWEG

ºdÉ©dG äÉ¨∏H ábQÉ°ûdG

 ¿Éµ«JÉØdG áÑàµe óaôJ zÉ«∏©dG ójGR{

 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh øe áî°ùf 95`H

á«dÉ£jE’G πjGôH á≤jô£H

ádÉ°SôdG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi
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:º∏≤H

  ¢ù«ªN óªëe áªWÉa IQƒàcódG

 .. ºdÉ©dG »a ádhO â°ù«d äGQÉeE’G 

ádhO »a ºdÉ©dG πH

 Ωó≤j IôgÉ≤dG iód äGQÉeE’G ô«Ø°S

 iód ádhó∏d kÉªFGO kÉHhóæe √OÉªàYG ¥GQhCG

á«Hô©dG á©eÉédG

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

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

 ¬HÉ°ùM ≈∏Y - ˆG √ÉYQ - »HO ºcÉM AGQRƒdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CÉH  ÎjƒJ  ™bƒe  ≈∏Y  »ª°SôdG

 πH  ⁄É©dG  ‘  ádhO  â°ù«d{  IóëàŸG  á«Hô©dG

 ôjô≤J  ø∏YCG  ¿CG  ó©H  ∂dPh  .zádhO  ‘  ⁄É©dG

 17 õcôŸG äGQÉeE’G CGƒÑJ ¢ùææjÉa ófGôH á°ù°SDƒe

 .2021  ΩÉ©d  áªYÉædG  Iƒ≤dG  öTDƒe  ‘  kÉ«ŸÉY

 Ö°ùc á«ªgCG ‘ äGQÉeE’G iDhQ ºLÎj ìÉ‚ Gògh

 IÒJhh  Ωƒ«dG  n n⁄ÉY  páÑcGƒŸ  Üƒ∏≤dGh  ∫ƒ≤©dG

 áë«°üf  ∂dòH  ióëààdh  ,áYQÉ°ùàŸG  ¬JGÒ¨àe

 ¢SÉædG ∂aÉîj ¿CG π°†aC’G øe{ :IÒ¡°ûdG »∏«aÉµ«e

 Ωƒ«dG ‹hódG ÒKCÉàdG Ωƒ¡Øªa .z∑ƒÑëj ¿CG ≈∏Y

 ¬àÑYƒà°SG ¢SQO ƒgh IöTÉÑŸG áæª«¡dG RhÉŒ ób

 ¿ÉeC’G ä’É› ‘ Éª«°S ’ AÉcPh áµæëH äGQÉeE’G

 äÉ«µ«eÉæjO QƒëªàJ å«M »°SÉeƒ∏HódG ÒKCÉàdGh

 .áãjó◊G á«dhódG IOÉjôdG

 ’ - áÁó≤dG ¥ƒØàdG QhÉfi ¿CÉH ¿ƒ°üàîŸG Qô≤jh 

 É¡à∏ãeCGh ™«ªé∏d áahô©e – É¡æe á«°SÉ«°ùdG Éª«°S

 ájOÉ°üàb’Gh ájôµ°ù©dG Iƒ≤dG »g kÉMƒ°Vh ÌcC’G

 ÜGƒãdÉH õ«ØëàdG  CGóÑe ≈∏Y kÉÑdÉZ óªà©J »gh

 ∫ƒ°ü◊G  ¿ÉµeE’ÉH  ¬fCG  âÑK  øµdh  .ÜÉ≤©dGh

 ≥jôW øY - π°†aCG ÉÃQh - èFÉàædG ¢ùØf ≈∏Y

 ádhO  ¿CG  ≈æ©Ã  .IOÉ«≤dGh  ÒKCÉà∏d  iôNCG  ´GƒfCG

 iôNC’G ∫hódG ÜÉéYEG ≈∏Y Rƒ– ¿CG ™«£à°ùJ Ée

 …òdG AÉNôdG iƒà°ùÃ hCG á©«aôdG º«≤dÉH É¡eGõàdÉH

 É¡d  …QÉ°†◊G  ìÉàØf’G  hCG  É¡JÉ©ªàéŸ  ¬æeDƒJ

 .á°ShQóeh á«cP äGƒ£îH äGQÉeE’G ¬≤≤– Ée ƒgh

 ¿hÉ©àdÉH øjôNB’G ™æ≤J ¿CG ¿PEG Ωƒ«dG øjRGƒŸÉa

 ¿CG ∂°T ’h ,∂dP ≈∏Y √GôcE’ÉH º¡∏ªM ∫óH ∂©e

 ÌcCG É¡éFÉàfh ≈∏YCG É¡MÉ‚ ¢Uôa øjRGƒŸG ∂∏J

  .áeƒÁO

 hCG á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ≈∏Y CGóÑŸG Gòg öüà≤j ’h

 ≈∏Y kÉ°†jCG ¢ùµ©æj πH Ö°ùMh á«dhódG äÉbÓ©dG

 IOÉ«≤dG  ‘  ádÉ q©ØdG  äÉ«µ«eÉæjódG  øe  ÒãµdG

 .AGƒ°S óM ≈∏Y á«°üî°ûdG  IOÉ«≤dGh á«°ù°SDƒŸG

 - ÉgÒZh ájQGOE’G - áãjó◊G äÉ°SGQódG øe Òãµa

 äÉbÓYh ájöSC’Gh á«°üî°ûdG äÉbÓ©dG ¿CG ójDƒJ

 ƒªæJ »°ù°SDƒŸG πª©dG ¥ôah ÚØXƒŸÉH IOÉ≤dG

 øe ÌcCG áæ°ù◊G Ihó≤dGh »còdG ´ÉæbE’ÉH ôgOõJh

 ¤EG  IOƒ©dÉHh  .…öù≤dG  ¬«LƒàdGh  ôeGhC’G  AÓeEG

 óªà©J kÉ«°SÉ«°S áªYÉædG Iƒ≤dG ¿EÉa äGQÉeE’G RÉ‚EG

 É¡ª«bh  ,ádhódG  áaÉ≤K  »g  á«°ù«FQ  QOÉ°üe  3

 QOÉ°üe »gh á«LQÉÿG É¡JÉ°SÉ«°Sh ,á«°SÉ«°ùdG

 π£©àJ ’h .IôHÉãeh áªµëH äGQÉeE’G IOÉ«b ÉgôjóJ

 πH É¡æe ájOÉ°üàb’G Éª«°S ’ Éæg iôNC’G QOÉ°üŸG

 áKÉZE’G äÓªëc á«fÉ°ùfEG äGQOÉÑe ºYO ‘ ∞Xƒ oJ

 ƒgh IÒ≤ØdG ∫hódG ‘ ôjƒ£J ™jQÉ°ûe hCG á«ŸÉ©dG

 ƒgh Iƒ≤∏d ådÉK ´ƒæc ¿ƒ°üàîŸG ¬Øæ°üj É‡

 .á«còdG Iƒ≤dG

:ΩGh-IôgÉ≤dG

 »°ùeÉ°ûdG  ó«©°S  óªM  QƒàcódG  IOÉ©°S  Ωób  

 ¥GQhCG ,á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S

 ΩÉ©dG ÚeC’G §«¨dG ƒHCG óªMCG ‹É©e ¤EG √OÉªàYG

 iód ádhó∏d ÉªFGO ÉHhóæe ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷

.á«Hô©dG á©eÉ÷G

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S äÉ«– ÒØ°ùdG IOÉ©°S π≤fh

 ,‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 á©eÉé∏d  ¬JÉ«æ“h  ΩÉ©dG  ÚeC’G  IOÉ©°S  ¤EG

.ìÉéædGh Ωó≤àdG øe ójõŸÉH

 ÒØ°ùdG IOÉ©°S §«¨dG ƒHCG ‹É©e π qªM ¬ÑfÉL øe

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¤EG ¬JÉ«–

 ójõŸG ÉÑ©°Th áeƒµM äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æ“h ,

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe

 ≥«aƒàdÉH  ÒØ°ùdG  IOÉ©°ùd  ¬JÉ«æ“  øY  ÜôYCGh

.¬∏ªY ΩÉ¡e ‘ ìÉéædGh

:ΩGh-»HO

 ∂dÉe ∫BG ¿Éª«∏°S øH óªM ó«©°S ó«ª©dG QòM 

 øe »HO áWöT ‘ ájó°TGôdG áWöT õcôe ôjóe

 É¡d ¢Vô©àj ób »àdG ∫É«àM’Gh Ö°üædG ä’ÉM

 ÒaƒàH  º¡eÉ¡jEG  ÈY  äÉeOÉN  øY  ¿ƒãMÉÑdG

 Ée ìhGÎJ á«dÉe ≠dÉÑe ™aO πHÉ≤e º¡d äÉeOÉN

 áeOÉÿG Ö∏÷ Ωƒ°Sôc ºgQO ∞dCG 13 ¤EG 9 ÚH

 ∂dP ‘ Ú∏¨à°ùe ,É¡JGAGôLEG AÉ¡fEGh ,ádhódG ¤EG

 ácôM ∞bƒàd êQÉÿG øe ΩóÿG ΩGó≤à°SG ∞bƒJ

 ¤EG  ¢SÉædG  áLÉMh  ,∫hódG  ¢†©H  ‘  ¿GÒ£dG

 .z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  ‘  ΩóÿG

 ájó°TGôdG áWöT õcôe ¿EG ,∂dÉe ∫BG ó«ª©dG ∫Ébh

 ≈∏Y  Gƒdƒà°SG  ¢UÉî°TCG  ≈∏Y  ÉZÓH  14 πé°S

 ájGóH òæe ÉªgQO 520h ÉØdCG 87 ƒëæH Qó≤J ≠dÉÑe

 ,…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ôjGÈa ¤EG { ÉfhQƒc { áëFÉL

 º¡JQób »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY GƒYOG PEG

 òaÉæŸG ¢†©H ¥ÓZEG ºZQ äÉeOÉÿG Ö∏L ≈∏Y

 Gƒdƒà°SGh  { ÉfhQƒc { áëFÉL ÖÑ°ùH ájƒ÷G

 ó°UQ  õcôŸG  ¿CG  ±É°VCGh  .ÉjÉë°†dG  ∫GƒeCG  ≈∏Y

 äÉ«∏ª©H  á≤∏©àŸG  äÉZÓÑdG  OGóYCG  ‘  GójGõJ

 áLÉ◊ Gô¶f äÉeOÉÿÉH á°UÉN ∫É«àMGh Ö°üf

 ádhódG ‘ ºgOóY á∏bh IóYÉ°ùŸG äÉÄØ∏d ¢SÉædG

 ,É¡jód ¿GÒ£dG ácô◊ ∫hódG ¢†©H ¥ÓZEG áé«àf

 ¢SÉædG  áÑZQ  ¿ƒ∏¨à°ùj  IÉæ÷G  ¿CG  ¤EG  Éàa’

 Ö∏÷ π«∏bh  ¢ùaÉæe  ô©°S  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘

 ≠∏ÑŸG  ¿ƒ°VÉ≤àjh  º¡©e  ¿ƒ≤Øàjh  äÉeOÉÿG

 ô¡°T ó©H áeOÉÿG Ö∏L ºàj ¿CG ≈∏Y ,º¡æe ÓeÉc

 ¿ƒeƒ≤jh ºgOƒYƒH ¿ƒaƒj ’ º¡æµd ,´ƒÑ°SCG hCG

 z19 ó«aƒc{ ¢üëa áé«àf ¿CG áéëH á∏WÉªŸÉH

.¿ƒØàîjh ,á∏WÉªŸG ‘ ¿hôªà°ùj ºK π°SôJ ⁄

 ÚæWGƒŸG øe äÉZÓÑdG »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh

 ™e ¿hÉ©àdÉH πªY ¥ôa π«µ°ûJ ” ,Úª«≤ŸGh

 ,á«FÉæ÷G åMÉÑŸGh äÉjôëà∏d áeÉ©dG  IQGOE’G

 Üƒ∏°SC’G  ¿CÉH  …ôëàdGh  åëÑdG  øe  ÚÑJh

 ,GóMGh  ¿Éc  äÉZÓÑdG  º¶©e  ÚH  »eGôLE’G

 äÉeƒ∏©ŸG ™ªLh É¡JÉjô– πª©dG ¥ôa öTÉÑàd

 ÚHÉ°üædG  ájƒg  ≈∏Y  ∫’óà°S’G  ¤EG  ’ƒ°Uh

.º¡≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh

 ¤EG  Aƒé∏dG  ôWÉfl  øe  ™ªàéŸG  OGôaCG  QòMh

 ÒZh  øjóªà©ŸG  ÒZ  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒg  πãe

 GÒãc ¿CG ¤EG Éàa’ ,äÉeOÉÿG Ö∏÷ Ú°üNôŸG

 ∫É«àM’Gh  Ö°üædG  ¿ƒ°SQÉÁ  ÚdÉàëŸG  øe

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ äÉfÓYEG ™°VƒH

 ÉjÉë°†dG  ΩÉ¡jEG  ∫ÓN øe ™bGƒŸG øe ÉgÒZh

 á«°SÉ«b äÉbhCG ‘ äÉeOÉN ÒaƒJ ≈∏Y º¡JQó≤H

 GócDƒe  ,á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  øe  πbCG  ∞«dÉµàHh

 ádhódG  ‘  á«ª°SôdG  äÉ¡é∏d  Aƒé∏dG  IQhöV

.∫É«àM’Gh Ö°üæ∏d É©æe äÉeOÉÿG Ö∏÷

 ÚdÉàëŸG  óMCG  ¿CG  ¤EG  ∂dÉe  ∫BG  ó«ª©dG  âØdh

 áeOÉN Ö∏L ∫ÓN øe É¡dGƒeCG áböùd IöSCG ´óN

 äÉeOÉN 3 IöSC’G âÑ∏W ¿CG ó©H øµd Ó©a É¡d

 ∫ÉŸG πjƒ–h ºgQO ∞dCG 35 ‹ÉªLEG ≠∏ÑÃ ¬æe

 OôdG ΩóYh á∏WÉªŸG ‘ CGóH »µæÑdG ¬HÉ°ùM ≈∏Y

 A’Dƒg ¿CG øe GQòfi ,≈ØàNG ºK ™«HÉ°SC’ÉH º¡«∏Y

 πµd  IóMGh  áeOÉN Ö∏éH ¿ƒeƒ≤j  ÚdÉàëŸG

 ióMEG º°SÉH Qhõe ó≤Y ≈∏Y ™«bƒJ ™e á∏FÉY

 GƒÑ°ùµ«d  ,á«dõæŸG  ádÉª©dG  ΩGó≤à°SG  ÖJÉµe

.∫É«àM’Gh Ö°üædG á«∏ª©H ¿ƒeƒ≤j ºK ,º¡à≤K

:ΩGh-IÒéØdG

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

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 ‘ - ≥WÉæŸG á«ªæàd IÒéØdG á°ù°SDƒe IQGOEG

 …QhódG ´ÉªàL’G - …ÒeC’G ¿GƒjódÉH ¬Ñàµe

 ΩÉ©dG  ∫ÓN á°ù°SDƒŸG  IQGOEG  ¢ù∏éŸ ÊÉãdG

 ÊÉÑbôdG óªfi ó«©°S ‹É©e Qƒ°†ëH , 2021

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¢UÉÿG  QÉ°ûà°ùŸG

 ¢Sóæ¡ŸGh  á°ù°SDƒŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  IÒéØdG

 AÉ°†YCGh  á°ù°SDƒŸG  ΩÉY ôjóe ¿ƒædG  ¢ù«ªN

.IQGOE’G ¢ù∏›

 2021  ΩÉ©dG  áfRGƒe  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WGh

 ‘ á°ù°SDƒª∏d ájôjƒ£àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿGh

 ,á«còdG  äÉ≤«Ñ£àdGh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ∫É›

 Iõ néæ oŸG á«©ªàéŸG ™jQÉ°ûŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.AÉ°ûfE’G ó«bh

 ‘  á°ù°SDƒŸG  Oƒ¡L  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCGh

 á«eƒµ◊G  É¡JÉeóN  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¢Uô◊G

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah á«©ªàéŸG É¡à£°ûfCGh

 áeóN ‘ AÉ≤JQ’ÉH  º¡°ùj  ÉÃ äÉ«°UƒàdGh

.á∏eÉ°ûdG ¬à«ªæJ IÒ°ùe ºYOh øWƒdG

:ΩGh-»HO

 πµd Ö«ÑW" áeóN øe øjó«Øà°ùŸG OóY ≠∏H 

 ΩÉ©dG ∫ÓN »HO ‘ áë°üdG áÄ«¡H "øWGƒe

 Gƒ≤∏J  πeÉ©àe  ∞dCG  88  øe  ÌcCG  »°VÉŸG

 øY  á«Ñ£dG  äGQÉ°ûà°S’Gh  äÉeóÿG  ∞∏àfl

 áeóÿG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  øe  ó©H

. »FôŸG π°UGƒàdG äÉ«æ≤J çóMCG ÈYh

 ájQÉ°ûà°SG ™«aQ óªfi AÉ«∏Y IQƒàcódG äócCGh

 èeGÈdG  äÉeóN  IQGOEG  Iôjóeh  IöSC’G  ÖW

 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£≤H á«°ü°üîàdG

 ±hô¶dG πX ‘ áeóÿG á«ªgCG ≈∏Y áÄ«¡dÉH

 ∞∏àfl  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡÷Gh  áægGôdG

 äGAGôLE’G ≥«Ñ£àd ádhódG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 π«∏≤àdGh …ó°ù÷G óYÉÑàdG É¡«a ÉÃ ájRGÎME’G

 ¢ShÒa  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  äÉ©ªéàdG  øe

."ÉfhQƒc"
 áÄ«¡dG É¡à≤∏WCG »àdG - áeóÿG ¿CG âë°VhCGh

 ÖMÉ°U øe ¬«LƒàH  2019 Èª°ùjO  17 ‘

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

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

 - Ú°ùªÿG á≤«Kh OƒæH øª°Vh "ˆG √ÉYQ"
 ≈°Vôª∏d  á«°VGÎaE’G  äGQÉjõ∏d  á°üæe  äôah

 º¡àMGôd  ÉfÉª°V  º¡dRÉæe  øe  Ú∏eÉ©àŸGh

 ÈY  »FôŸG  π°UGƒàdG  ∫ÓN  øe  º¡àeÓ°Sh

 ∞∏ŸG á©LGôe á«fÉµeEG ™e ƒjó«ØdG äÉŸÉµe

 AÉæKCG  Ú∏eÉ©àª∏d  »°VôŸG  ïjQÉàdGh  »Ñ£dG

 áeóÿG  §HQ  ”  å«M  á«°VGÎa’G  IQÉjõdG

 á«fhÎµdE’G  á«Ñ£dG  äÓé°ùdÉH  IöTÉÑe

 áÄ«¡d ™HÉàdG "áeÓ°S" èeÉfôH ‘ á∏é°ùŸG

. »HóH áë°üdG

 Ö«ÑW áeóN øe øjó«Øà°ùŸG OóY ¿CÉH âgƒfh

 π°Uh 2020 »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN øWGƒe πµd

 ÒaƒJ ” Éªc πeÉ©àe ∞dCG  88 øe ÌcCG  ¤EG

 ó©H  øY  á«ÑW  IQÉ°ûà°SG  ∞dCG  82  øe  ÌcCG

 2021 ôjÉæj ¤EG 2020 ôjÉæj øe IÎØdG ∫ÓN

 á∏MQ øeR π«∏≤J ‘ áeóÿG QhO ¤EG IÒ°ûe

 ƒgh á≤«bO 11 ¤G á≤«bO 55 øe πeÉ©àŸG

 É°VQh IOÉ©°S ™aQh õjõ©J ‘ ºgÉ°S …òdG ôeC’G

. áeóÿG øY Ú∏eÉ©àŸG

 "øWGƒe πµd Ö«ÑW" áeóN á«ªgCG ≈∏Y äócCGh

 É¡dÓN øe »HóH áë°üdG áÄ«g â∏ªY »àdG

 πFÉ°SƒdGh  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ∞«XƒJ  ≈∏Y

 á«FÉbƒdG ä’ÉéŸG ‘ ≈°VôŸG áeóÿ á«còdG

 äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  á«LÓ©dGh  á«°ü«î°ûàdGh

 ≈∏YC’  É≤ah  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdGh  äÉeƒ∏©ŸGh

 QhódG ¤EG IÒ°ûe á«°Uƒ°üÿGh ábódG äÉLQO

 áëFÉL ∫ÓN IQOÉÑŸG ¬H âeÉb …òdG πYÉØdG

 øe ÌcCG áeóN øe âæµ“ å«M "19-ó«aƒc"
 "ÉfhQƒc"  ¢ShÒØH  ÜÉ°üe  πeÉ©àe  7000

 ä’É◊Gh Ú£dÉîª∏d IQÉ°ûà°SG ∞dCG 13 Ëó≤Jh

 π«°UƒJh ÒaƒJ áeóN ¤G IÒ°ûe É¡H ¬Ñà°ûŸG

 IQOÉÑe ™e ¿hÉ©àdÉH ≈°VôŸG ∫RÉæŸ ájhOC’G

. áÄ«¡dG ‘ "»FGhO"
 Ö«ÑW áeóN ¿CG ™«aQ AÉ«∏Y IQƒàcódG äôcPh

 á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°SE’G ÒaƒJ ≈∏Y πª©J øWGƒe πµd

 á∏«Wh áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d

 AÉÑWC’G øe áYƒª› ∫ÓN øe ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG

 Ú°ü°üîàŸG  ÚjQÉ°ûà°SE’G  Ú«FÉ°üNC’Gh

 Ö«ÑW" äÉeóN õcôe ™e π°UGƒàdG øµÁ å«M

 øe  IOÉØà°S’Gh  ¿Éµe  …CG  øe  "øWGƒe  πµd

 ÊÉéŸG  ºbôdG  ∫ÓN  øe  IöTÉÑe  ¬JÉeóN

 »HóH áë°üdG áÄ«¡d »còdG ≥«Ñ£àdGh 800342

 áHƒ∏£ŸG á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°SE’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 öTÉÑŸG π°UGƒàdG ÈYh Ióªà©ŸGh ábƒKƒŸGh

. Ö«Ñ£dGh πeÉ©àŸG ÚH ´ƒª°ùŸGh »FôŸG

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

 ¿ƒµj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 ™e  ,kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  Ωƒ«dG  ¢ù≤£dG

 íÑ°üj IQGô◊G äÉLQO ‘ »éjQóJ ´ÉØJQG

 ¢†©H ≈∏Y AÉKÓãdG  óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d  ÉÑWQ

 ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG

.áYöùdG ádóà©e

 á«dÉª°T  -  á«böT  á«HƒæL  :ìÉjôdG  ácôM

..¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ 20 - 10 / á«böT

 ..  ÉØ«ØN  »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘  êƒŸG  ¿ƒµj

 óŸGh 15:00 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 03:51 óæY ÊÉãdG

. 21:28 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGQõ÷Gh 08:47

 çóëjh .. ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 óæY  ÊÉãdG  óŸGh  12:04  óæY  ∫hC’G  óŸG

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  00:06  áYÉ°ùdG

. 06:33 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 17:51

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 24 `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN áYôL 7,956 Ëó≤J

 »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG

 6,028,417 ÚæK’G ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ”

 áYôL60^95  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

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

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

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

 OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY

."19-ó«aƒc" ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 äÉ°UƒëØdG  ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H  ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19  -  ó«aƒc"
 É°üëa  175,033  AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG..

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

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

 ádÉM 2,526 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe

 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL

 ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh

.ádÉM 394,050 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª›

 áHÉ°üe ádÉM 17 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe ∂dPh

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG

.ádÉM 1,238

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh  

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG

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

 ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG äÉ¡÷G

 áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH

.™«ª÷G

 ä’ÉM 1,107 AÉØ°T  øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL

 ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  º¡«aÉ©Jh  "19-ó«aƒc"
 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG º¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG º¡dƒNO òæe

.ádÉM 382,332 AÉØ°ûdG ä’ÉM

 äÉ«∏ªY øe QòëJ »HO áWô°T

äÉeOÉN Ö∏éd ∫É«àMGh Ö°üf

 Iô«éØdG IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj »bô°ûdG óªëe

≥WÉæªdG á«ªæàd

 πµd Ö«ÑW{ áeóN øe ¿hó«Øà°ùj πeÉ©àe ∞dCG 88

z»HO áë°U{ `d zøWGƒe

Ωƒ«dG IQGôëdG äÉLQO »a »éjQóJ ´ÉØJQG

 .. z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 7^956 ºjó≤J 

6^028^417 »dÉªLE’Gh

 2^526 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1107 AÉØ°T:záë°üdG{

 IÉah ádÉM 17h áHÉ°UEG

≥WÉæŸG á«ªæàd IÒéØdG IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-»HO

 ádhód  π«ÑædG  ÊÉ°ùfE’G  è¡ædÉH  ÓªY  

 É¡Ñ©°ûd  »bÓNC’G  ΩGõàd’Gh  äGQÉeE’G

 ¢ûjÉ©àdG º«gÉØe ñƒ°SQ øe ™HÉædG AÉ£©ŸG

 ™ªàéŸG äÉfƒµe ∞∏àfl ÚH πaÉµàdGh

 á«aÉ≤K  äGQÉÑàYG  …CG  øY  ô¶ædG  ¢†¨H

 π°UGƒàJ  Éªæ«Hh  ,ájóFÉ≤Y  hCG  á«bôY  hCG

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa áëaÉµe Oƒ¡L

 ÚaƒàŸG  …hòd  ºYódG  »HO  IQÉeEG  Ωó≤J

 ∞∏àfl  øe  ¢ShÒØdÉH  áHÉ°UE’G  AGôL

 ÚYƒ£àŸG øe ≥jôa ≥jôW øY ,äÉ«°ùæ÷G

 áëaÉµŸ Iô£«°ùdGh ºµëàdG õcôe { ™Ñàj

 ¬d  â∏chCG  ,»HO  ‘  {  ÉfhQƒc  ¢ShÒa

 ‘ πãªàJ á«ªgC’G á¨dÉH á«fÉ°ùfEG áª¡e

 á≤∏©àŸG äGAGôLE’G áaÉc ™jöùJh π«¡°ùJ

 ≈∏Y  GÒ°ù«Jh  ≈aƒàª∏d  ÉeGôcEG  ,IÉaƒdÉH

. º¡æY ÉØ«ØîJh ¬∏gCG

 ¬∏«µ°ûJ ” …òdG ÊÉ°ùfE’G ≥jôØdG º°†jh

 19-ó«aƒc { áëFÉL øe IôµÑe IÎa òæe

 Iô£«°ùdGh ºµëàdG õcôe{ øe á«°UƒàH {

 20 ,»HO ‘ zÉfhQƒc ¢ShÒa áëaÉµŸ

 äÉ¡÷G øe GOóY ¿ƒ∏ãÁ áØXƒeh ÉØXƒe

 áeÉ©dG IOÉ«≤dG : »gh »HO ‘ á«eƒµ◊G

 ,»HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«gh ,»HO áWöûd

 äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«gh ,»HO ºcÉfih

 ájó∏Hh ,πÑ≤à°ùŸG »HO á°ù°SDƒeh ,»HO ‘

 ¤ƒàjh  ,»HO  ‘ áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  ,»HO

 QÉ°ûà°ùe  ,πÁôM  óªMCG  ≥jôØdG  IOÉ«b

 áeÉ©dG áfÉeCÓd ™HÉàdG »HO êPƒ‰ õcôe

.»HO ‘ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d

 19  ≥jôØdG  º°†j  ,πÁô◊G  ¤EG  áaÉ°VEGh

 ,…QOÉ≤dG  ∫OÉY  :  ºg  áYƒ£àeh  ÉYƒ£àe

 ¬Ø«∏Nh  ,ÓŸG  π°ü«ah  ,∂dÉe  ó«©°Sh

 ,∫Óg  ¥QÉWh  ,…ÒeCG  ≈°ù«Yh  ,¬eÉ≤dG

 ódÉNh ,»ª°TÉ¡dG óªMCGh ,º°SÉL áØjöTh

 ,»Ñ«à©dG  áªWÉah  ,»∏gCG  ≈∏Yh  ,∞jöT

 ,»°SÓØdG  º«gGôHEGh  ,»°Vƒ©dG  Ö«©°Th

 AÉã«eh ,…hÉHô◊G ¬jQóHh ,≈Ñ©µdG ódÉNh

 AÉª°SCGh  ,¥ƒW  øH  ¿ÉÁEGh  ,ihÉbô≤dG

.ÓŸG óªMCGh ,‹ó«Ñ©dG

 áª¡Ã z19-ó«aƒc äÉ«ah ≥jôa{ ≈æ©jh

 á«∏ëŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 ò«ØæJ á©HÉàe ∂dòch ,á°üàîŸG ájOÉ–’Gh

 ä’ÉëH  á≤∏©àŸG  äGAGôLE’Gh  äGQGô≤dG

 ™°Vhh ,¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH IÉaƒdG

 ÚaƒàŸG  …hP  ™e π°UGƒàdG  øª°†J  á«dBG

 Ëó≤àd äÉfÉjódGh äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe

 GPEG  º¡d  ΩRÓdG  …ƒæ©ŸGh  …OÉŸG  ºYódG

 äGAGôLE’G áaÉc ‘ º¡àfhÉ©eh ,ôeC’G Ωõd

 É≤ah ,ÚeÉã÷G ó«eÎH hCG øaódÉH á°UÉÿG

 íeÉ°ùJ ¢ùµ©J IQOÉÑe ‘ ,≈aƒàŸG áfÉjód

 ≈∏Y  »HO  ¢UôMh  ,»JGQÉeE’G  ™ªàéŸG

 πãe ‘ ≈aƒàŸG πgCG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG

.Ö©°üdG ∞bƒŸG Gòg

 ¿ƒYƒ£àeh äÉ¡L

 ¬æ«©jh ,á«fÉ°ùfE’G ≥jôØdG ±GógCG ºYójh

 ,á∏°üdG äGP äÉeóÿG Ëó≤àH É¡≤«≤– ≈∏Y

 ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  øe  OóY

 á«LQÉÿG  IQGRh  :  πª°ûJh  á«∏ëŸGh

 ájÉbhh áë°üdG IQGRhh ,‹hódG ¿hÉ©àdGh

 ájƒ¡∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dGh  ,™ªàéŸG

 ,»HO  ‘  áë°üdG  áÄ«gh  ,á«°ùæ÷Gh

 ájó∏Hh  ,»HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dGh

 áÄ«gh ,äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«gh ,»HO

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGOh ,™ªàéŸG á«ªæJ

.…ÒÿG πª©dGh

 äÉ¡÷G  ∂∏J  øe  ºYóH  ≥jôØdG  ΩÉb  óbh

 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG  Ëó≤àH

 á«é¡æe ≥«Ñ£J ∫ÓN øe QÉWE’G Gòg ‘

 ≥jôa øª°V äÉeóî∏d »YGóHE’G º«ª°üàdG

 áeÉ©dG  áfÉeCÓd  ™HÉàdG  záæjóŸG  IÉæH{

 …òdGh ,»HO IQÉeEG ‘ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d

 á«eƒµ◊G  äÉeóÿG  Ú°ù– ≈∏Y  πª©j

.IQÉeE’G ‘ ácÎ°ûŸG

ÊÉ°ùfEGh »æWh ÖLGh

 Ωƒ≤j »àdG ΩÉ¡ŸGh ≥jôØdG ádÉ°SQ ∫ƒMh

 ácQÉ°ûŸG ¿EG  { :  πÁôM óªMCG  ∫Éb ,É¡H

 ÖLGh z19 – ó«aƒc{ äÉ«ah ≥jôa ‘

 √Éæª∏©J ,¤hC’G áLQódÉH ÊÉ°ùfEGh »æWh

 Gó¡L ôNóJ ’ »àdG Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b øe

 ¤EG  ±ƒbƒdGh  ÚLÉàëŸG  IóYÉ°ùe  ‘

 ,äÉeRC’Gh  ∞bGƒŸG  ∞∏àfl  ‘  º¡ÑfÉL

 ËôµJ  ‘  ≥jôØdG  ájDhQ  ¢üî∏àJ  å«M

 øjòdG Úª∏°ùŸG ÒZh Úª∏°ùŸG ÚaƒàŸG

 `H  áHÉ°UE’G  äÉØYÉ°†e  áé«àf  Gƒ°†b

 ºgöSC’ ¿ƒ©dG ój Ëó≤Jh ,z19-ó«aƒc{

 ™««°ûJ  äGAGôLEG  π«¡°ùJ  ‘ IóYÉ°ùŸÉH

 ä’ƒµJhÈdG ≥ah º¡æaOh º¡jhP ÚeÉãL

 ‘  äGQÉeE’G  ádhOh  »HO  ‘  Ióªà©ŸG

 ≥jôa  {  :  πÁôM  ±É°VCGh  .z¿CÉ°ûdG  Gòg

 Iõ«ªàe áYƒª› º°†j 19 -ó«aƒc äÉ«ah

 áªLôJ  ≈∏Y  Ú°üjô◊G  ÚYƒ£àŸG  øe

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhód  ÊÉ°ùfE’G  è¡ædG

 º¡eÉ«b  ÈY  ¢VQC’G  ≈∏Y  ¢Sƒª∏e  πªY

 »HO á©ª°Sh áfÉµÃ ≥«∏J á«fÉ°ùfEG áª¡Ã

 íeÉ°ùàdG  ìhôH  ÓªYh  ÉeƒªY äGQÉeE’Gh

 åÑ∏J ’ »àdG á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑª∏d GQGôbEGh

 π¶àd É¡°ù°SCG ï°SôJ ¿CG Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

 ∫É›  ‘  Ihó≤dGh  êPƒªædG  äGQÉeE’G

 êÉàëj øe πc ºYOh á«fÉ°ùfE’G äÉeÉ¡°SE’G

 OGôaCG  ∞JÉµJ  ≈∏Y  Gó«cCÉJh  ,¿ƒ©dG  ¤EG

.z»JGQÉeE’G ™ªàéŸG

 Oƒ¡÷G πeÉµJ

 z19  -ó«aƒc  äÉ«ah  ≥jôa{  πªY  óbh

 ™aQh  äGQƒ°üJ  ™°Vh ≈∏Y ¬∏«µ°ûJ  òæe

 »àdG  áØ∏àîŸG  πÑ°ùdG  ∫ƒM  äÉ«°UƒàdG

 ≈aƒàŸG  …hP  ºYO  É¡dÓN  øe  øµÁ

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G AGôL

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  áaÉc  ™e  ¿hÉ©àdÉHh

 »∏ëŸG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  á∏°üdG  äGP

 ÒaƒJh  ÖjQóàH  ≥jôØdG  ΩÉbh  .…OÉ–’Gh

 øe äÉ«aƒàŸG ™e πeÉ©à∏d áHQóe º≤WCG

 ÉfhQƒc  {  ¢ShÒØH  äÉHÉ°üŸG  AÉ°ùædG

 ∞FGƒ£dG  ÖjQóJh  ,áëFÉ÷G  ájGóH  ‘ {

 øeCG  äGQhO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áª∏°ùŸG ÒZ

.»HO ájó∏H ™e ¿hÉ©àdÉH áeÓ°Sh

 äÉ«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ,≥jôØdG ôah Éªc

 ∫Ó°S ,»HO IQÉeEÉH ôªMC’G ∫Ó¡dGh ájÒÿG

 ∫ÓN IQö†àŸGh áØØ©àŸG öSCÓd á«FGòZ

 ‘ ≥WÉæŸG ¢†©Ñd »∏µdG ¥ÓZE’G IÎa

.»°VÉŸG ΩÉ©dG áëFÉ÷G IhQP ‘ »HO

 πc  πfi  âfÉc  ≥jôØdG  Oƒ¡L  ¿CG  ôcòj

 øe  ójó©dG  º∏°ùJ  PEG  ,¿Éaô©dGh  RGõYE’G

 ÖfÉL øe ôjó≤àdG äGOÉ¡°Th ôµ°ûdG πFÉ°SQ

 »HO  ‘  IóLGƒàŸG  äÉ«dÉ÷G  øe  OóY

 ºYO  øe  É¡FÉ°†YCG  ¢†©H  OÉØà°SG  »àdGh

 AÉ°†YCG  ¬H ΩÉb ÉŸ Gôjó≤J ∂dPh ,≥jôØdG

 øaO  äGAGôLEG  π«¡°ùJ  πLCG  øe  ≥jôØdG

.äÉ«dÉ÷G ∂∏J OGôaCG øe ÚaƒàŸG

äGAGôLE’G π«¡°ùàH »æ©e ≥jôØH äÉ«°ùæédG ∞∏àîe øe z19-ó«aƒc{ `H ø«aƒàªdG …hP ºYóJ »HO



:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG õcôe ≥∏£j ,»æWƒdG IAGô≤dG ô¡°ûH AÉØàMG

 `  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO  ‘  á«Hô©dG  á¨∏d

 ≈∏Y πªà°ûJ »àdG  äGQOÉÑŸG øe OóY  »ÑXƒHCG

 kÉ«°VGÎaG »ªbQ ‘É≤K iƒàfih äGhófh èeGôH

.‹É◊G ¢SQÉe ô¡°T ∫ÓN

 kÉ°ü°üîàe kÉ›ÉfôH õcôŸG º¶æj ,QÉWE’G Gòg ‘h

 IôFGO ™e ¿hÉ©àdÉH ó© oH øY á«Hô©dG á¨∏dG ‘

 OóY ™e ¿hÉ©àdÉH πª©«°S Éªc ,áaô©ŸGh º«∏©àdG

 øe á∏°ù∏°S º«¶æJ ≈∏Y á«aÉ≤ãdG äÉfƒdÉ°üdG øe

 ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°ùà°S »àdGh ,á«°VGÎa’G äGhóædG

 áªLÎ∏d áª∏c ´höûe ÉgQó°ü«°S »àdG ÖàµdG

.IAGô≤dG ô¡°T ∫GƒW »eƒj πµ°ûH äGQGó°UEGh

 øY kÉHÉàc 30 øY ¿ÓYE’G IAGô≤dG ô¡°T ó¡°û«°Sh

 ºà«°S å«M ,äGQGó°UEGh áªLÎ∏d áª∏c ´höûe

 ,¢SQÉe ô¡°T ∫ÓN kÉ«eƒj ójóL ÜÉàc øY ¿ÓYE’G

 äÉfƒdÉ°üdG øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉH õcôŸG πª©«°Sh

 ∞jô©àd á«°VGÎaG äGhóf 4 º«¶æJ ≈∏Y á«HOC’G

 èeÉfÈdG πªà°û«°S Éªæ«H ,ÖàµdG √ò¡H Qƒ¡ª÷G

 á¨d"  ó© oH  øY  á«Hô©dG  á¨∏dG  ‘ ¢ü°üîàŸG

 á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ¬≤∏£«°S  …òdGh  ,"OÉ°†dG

 ,áaô©ŸGh º«∏©àdG IôFGO ™e ¿hÉ©àdÉH á«Hô©dG

.á«°VGÎaG á«ª«∏©J äÉ≤∏M 10 QGóe ≈∏Y

 äÉµÑ°ûdG  ≈∏Y  õcôŸG  äÉHÉ°ùM  øqjõàà°Sh

 ,IAGô≤dG ô¡°T øe IÉMƒà°ùe º«eÉ°üàH á«YÉªàL’G

 É¡dƒ°UCG  á«JGQÉeEG"  á∏°ù∏°S  õcôŸG  Ωqó≤«°S  Éªc

 ƒjó«ØdG  ™WÉ≤e  øe  á∏°ù∏°S  »gh  ,"≈ë°üa

 áë«°üa  á«HôY  äÉª∏c  øª°†àJ  »àdG  á«eƒ«dG

 øª°†à«°S Éªc ,á«JGQÉeE’G áé¡∏dG ‘ áeóîà°ùe

 ∫GƒbCGh äÉeƒ∏©e ¢SQÉe ∫ÓN »eƒ«dG iƒàëŸG

.áHÉàµdGh IAGô≤dÉH á£ÑJôe IQƒKCÉe

 ¢ù«FQ  ,º«“  øH  »∏Y  QƒàcódG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ô¡°T IQOÉÑe ó© oJ" :á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe

 »àdG  á«é«JGÎ°S’G  äGQOÉÑŸG  RôHCG  øe  IAGô≤dG

 äÉ¡«Lƒàd káªLôJ »JCÉJ »¡a ,ádhódG  Égó¡°ûJ

 øe π«L AÉæH ¤EG ±ó¡J »àdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ,áaô©ŸGh áaÉ≤ãdÉH Úë∏°ùàŸG πÑ≤à°ùŸG IOÉb

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á«ªæàdG IÒ°ùe IOÉ«b øe º¡æ«µ“h

 ,á«aô©ŸGh  ájôµØdGh  á«aÉ≤ãdG  ádhódG  äGRÉ‚EG

 øeDƒf  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  øëfh

 ΩÉ¡°SE’Gh  áaô©ŸG  ÜÉ°ùàcG  ‘ IAGô≤dG  á«ªgCÉH

 π°UGƒàdG øª°†j ÉÃ á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢Vƒ¡ædG ‘

."Üƒ©°ûdG ∞∏àfl ÚH …QÉ°†◊Gh ‘É≤ãdG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG »°ùeÉ°ûdG IRƒe âdÉb É¡ÑfÉL øe

 RÈJ"  :áHÉfE’ÉH  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôŸ

 ï«°SôJ ‘ ÉgQhO øe IAGô≤dG ô¡°T IQOÉÑe á«ªgCG

 É¡qfCG á°UÉîH ,™ªàéŸG OGôaCG ÚH IAGô≤dG áaÉ≤K

 ™ªŒ ⁄GƒY ≈∏Y ÇQÉ≤dG É¡æe π£j òaGƒf íàØJ

 á«HOCGh á«aÉ≤K kGQƒ°ùL »æÑJh ,∫É«ÿÉH áaô©ŸG

 ¢ûjÉ©àdG õjõ©J πLCG øe äGQÉ°†◊G ÚH á«ª∏Yh

 øe ójó©dG IAGô≤dG ô¡°T ∫ÓN Ωqó≤æ°S .»NBÉàdGh

 Oƒ¡L Rõ©à°S »àdG á≤q«°ûdG äÉ«dÉ q©ØdGh èeGÈdG

 ∫ÉÑbE’G ≈∏Y Qƒ¡ª÷G õ«Ø– ¤EG á«eGôdG ádhódG

".π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæH πLCG øe IAGô≤dG ≈∏Y

 ÜÉàµ∏d  ójGR  ï«°ûdG  IõFÉL  º¶æJ  ,ÉgQhóHh

 ∞«°†à°ùJ ,IAGô≤dG ô¡°T ∫ÓN Úà«°VGÎaG ÚJhóf

 ∫hCG öVÉfi ,¿ƒ«d ¿Éa OQÉ°ûàjQ øe kÓc Éª¡dÓN

 ΩGOÎ°ùeCG  á©eÉL  ‘ á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódG  ‘

 ‘ á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  ´ôa ‘ IõFÉ÷ÉH õFÉØdGh

 ∞°UBG  QƒàcódGh  ,2020  ΩÉ©d  iôNC’G  äÉ¨∏dG

 á«eÓ°SE’G  ∫hódG  äÉ°SGQO  ‘  öVÉfi  ,±öTCG

 ¥öûdGh ájƒ«°SB’G  äÉ°SGQódG  á«∏c ‘ á«böûdG

 ¿hÉ©àdÉH á«°VGÎaG Ihóf ∫ÓN ∂dPh ,á«£°ShCG

 ôKCG{ ¿Gƒæ©H ¢SQÉe 4 ‘ êójÈeÉc á©eÉL ™e

 »ŸÉ©dG ÜOC’G ≈∏Y "á∏«dh á∏«d ∞dCG" äÉjÉµM

.zøjöû©dG ¿ô≤dG ‘

 áfÉµŸG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  IhóædG  √òg  §q∏°ùà°Sh

 á∏«d  ∞dCG"  äÉjÉµM  É¡H  ≈¶–  »àdG  IRQÉÑdG

 »HhQhC’G  ÜOC’G  ≈∏Y  ÒÑµdG  ÉgÒKCÉJh  ,"á∏«dh

 ÌædG  ÜOCG  ká°UÉN  ,Qƒ°ü©dG  ôe  ≈∏Y  »ŸÉ©dGh

 ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°ùà°S Éªc ,øjöû©dG ¿ô≤dG ∫ÓN

 ÒÑc  πµ°ûH  º¡dÉªYCG  âªgÉ°S  øjòdG  ÚØdDƒŸG

 ¿ô≤dG ÜOCG ‘ á«°ù«FôdG äÉgÉŒ’G π«µ°ûJ ‘

 Éeh ájôë°ùdG á«©bGƒdGh áKGó◊G πãe ,»°VÉŸG

 á°SGQO ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG πª©«°Sh .áKGó◊G ó©H

 ájOöùdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh äÉYƒ°VƒŸG øe ójó©dG

 á«îjQÉàdGh  á«HOC’Gh  ájOöùdG  É¡JÉbÉ«°S  ‘

 OÉ≤àY’G ‘ åëÑdG ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,á«°SÉ«°ùdGh

 kÉjôgƒL k’Éãe πã“ "á∏«dh á∏«d ∞dCG" ¿CÉH óFÉ°ùdG

 ÜOC’G" ¬à«ª°ùJ øµÁ Ée Qqƒ£Jh ¢UÉæàdG äÉ«dB’

."»ŸÉ©dG

 á°ù∏L  ÜÉàµ∏d  ójGR  ï«°ûdG  IõFÉL  º q¶æJ  Éªc

 Qƒ°†M"  ¿Gƒæ©H  ¢SQÉe  ô¡°T  ∫ÓN  ájQGƒM

 ∂dPh  ,"»ÁOÉcC’G  öûædG  ‘ »Hô©dG  iƒàëŸG

 /õØàµÑ°ùjôH  èæ°û«∏ÑH  á∏›  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 áYƒª› ácQÉ°ûÃ ,ÜÉàµ∏d äQƒØµfGôa ¢Vô©e

 §q∏°ùà°S .⁄É©dG ∫ƒM øe ÚØdDƒŸGh øjöTÉædG øe

 äGƒ°UCÓd ™°VGƒàŸG π«ãªàdG ≈∏Y Aƒ°†dG á°ù∏÷G

 ∫hÉæàà°S  Éªc  ,»ÁOÉcC’G  öûædG  ‘  á«Hô©dG

 ¿Éª°V É¡dÓN øe øjöTÉæ∏d øµÁ »àdG πÑ°ùdG

 ,º¡°SQÉ¡a ‘ Üô©dG ÚãMÉÑdGh AÉª∏©dG π«ã“

 Ú«ÁOÉcC’G øjöTÉædG Úµ“ á«Ø«c ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ,á°ü°üîàe ä’É› ‘ ¿ƒ∏ª©j øjòdG QÉ¨°üdG

 ≈∏Y ÉgGƒàfi ≥jƒ°ùJ øe ,á«Hô©dG äÉ°SGQódG πãe

.⁄É©dG iƒà°ùe

4 á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14683 Oó`©dG-2021 ¢SQÉe2 AÉKÓãdG
øWƒdG QÉÑNCG

:ΩGh-»HO

 á«æ≤àdG  É¡JGQób  õjõ©J »HO ájó∏H  π°UGƒJ 

 »æÑJ  ‘  ™°SƒàdG  ™e  kÉjRGƒJ  á«ªbôdGh

 πLCG øe á«còdG ∫ƒ∏◊Gh äÉ≤«Ñ£àdG ∞«XƒJh

 IÉ«◊G  IOƒL  øe  ≈∏YCG  äÉjƒà°ùe  ≥«≤–

 ≈bQC’ kÉ≤ah É¡HQÉŒh É¡dÉµ°TCG π°†aCG ÒaƒJh

 ƒëf πeÉµdG ∫ƒëàdG øª°V á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

.á«còdG áÄ«ÑdG

 ,…ôLÉ¡dG  OhhGO  ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 πª©J »HO ájó∏H  ¿EG  »HO  ájó∏H  ΩÉY ôjóe

 ‘ πãeC’G ¬LƒdG ≈∏Y ÉgQhOóH ΩÉ«≤dG ≈∏Y

 ÉgöUÉæY ∞«XƒJh á«còdG áÄ«ÑdG ¤EG ∫ƒëàdG

 AÉ«°TC’G âfÎfG á«æ≤J :ÉgRôHCG øeh á«°SÉ°SC’G

 äÉfÉ«ÑdG  É«LƒdƒæµJh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh

 á«LƒdƒæµàdG äGQÉµàH’G øe ÉgÒZh áªî°†dG

 ôjƒ£àdG  äÉ«∏ªY  Oƒ≤à°S  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùŸG

."ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl øª°V

 ºà«°S äÉ«æ≤àdG ∂∏J øe ójó©dG ¿CG kÉë°Vƒe

 äÉ«∏ªY IQGOE’ »HO ájó∏H ‘ É¡æe IOÉØà°S’G

 á«ªbQ  áeƒ¶æe  ≥ah  á«∏Ñ≤à°ùŸG  áæjóŸG

 OÉ©°SEGh äÉeóÿG iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd IQƒ£àe

.Ú∏eÉ©àŸG

 áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG  ≥«Ñ£J  óFGƒa  Oó©àJh

 IAÉØc  ™aQ  :É¡ªgCG  øeh πª©dG  áeƒ¶æe ‘

 ,QÉµàH’G õjõ©Jh ∞«dÉµàdG ¢†ØNh äÉ«∏ª©dG

 ,É k«ªbQ kÉcQÉ°ûJh É kfÉeCG ÌcCG äÉ©ªà› π«µ°ûJh

 ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæà∏d  IójóL  ¢Uôa  ≥∏Nh

 IhÓY ,kÉ«æ≤J á∏°üàeh IQƒ£àe á«à– á«æHh

 Úµ“h ,á∏eÉ©dG iƒ≤dG ácQÉ°ûe IOÉjR ≈∏Y

 É¡fƒc  á«∏YÉa  ÌcCG  äGQGôb  PÉîJG  á«∏ªY

.äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG π«∏– ≈∏Y áªFÉb

 ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  á«Ä«ÑdG  áeGóà°S’G  πµ°ûJh

 ájó∏Ñd á«°SÉ°SC’G äÉjƒdhC’G áªb AGƒ¡dG IOƒL

 É¡JÉaó¡à°ùe  ≥«≤–  ¤EG  ≈©°ùJ  »àdG  »HO

 kÉjRGƒJ ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«é«JGÎ°S’Gh á«æWƒdG

 IQÉeE’G  √ó¡°ûJ  …òdG  π°UGƒàŸG  Qƒ£àdG  ™e

 πã“  å«M  ,äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘  ™°SƒàdGh

 ®ÉØ◊G ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG

.É¡JOƒL Ú°ù–h áÄ«ÑdG ≈∏Y

 ∞«XƒJ ¿CG ¤EG »HO ájó∏H ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdÉc  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG

 áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdGh  AÉ«°TC’G  âfÎfEGh

 øµª«°S Ú°ûJ ∑ƒ∏ÑdG á∏°ù∏°Sh äÉJƒHhôdGh

 ÚH ábƒeôeh IóFGQ áfÉµe ≥«≤– øe »HO

 á«ªbôdG Éæà∏MQ ÉfCGóH "∫Ébh ,á«ŸÉ©dG ¿óŸG

 ΩGóîà°SÉH ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG ò«ØæàH Éæªbh

 ,»YÉæ£°U’G AÉcòdGh AÉ«°TC’G  âfÎfEG  á«æ≤J

 ,kÉ«ŸÉY IóFGôdG á«còdG ¿óŸG ™e É¡àfQÉ≤eh

 ä’ÉM çÓK ‘ Ωƒ¡ØŸG äÉÑKEÉH  Éæªb Éªc

 áÑbGôŸG  É¡æe  ,AÉ«°TC’G  âfÎfEG  ΩGóîà°S’

 /Fog Trap/ Ωƒë°ûdG óFÉ°üŸ á«còdG

 Ωƒë°ûdGh äƒjõdGh ¿ƒgódG äÉjƒà°ùe ¢SÉ«≤d

 õcôe  ¤EG  áHƒ∏£ŸG  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°SQEGh  ábóH

 øµª«°Sh ,OóëŸG âbƒdG ‘ ¬«Ñæà∏d ºµëàdG

 QÉªãà°SG óFÉY ≥«≤– øe áæjóŸG ‘ É¡≤«Ñ£J

 á«æÑdG  ôjƒ£J  ™e  áÄŸG  ‘116  áÑ°ùæH

."É k«æ≤J áæjóª∏d á«àëàdG

 •ƒ£ÿ »cP ºµ– ΩÉ¶f »HO ájó∏H äCÉ°ûfCGh

 »gh  ,»ë°üdG  ±öüdG  áµÑ°T  ™e  QGóëf’G

 Ö«HÉfC’G  ≈∏Y  áàÑãŸG  QÉ©°ûà°S’G  Iõ¡LCG

 ¤G  äÉfÉ«ÑdG  π°SôJh  §¨°†dG  ÖbGôJ  »àdGh

 øe  ΩÉ¶ædG  Oóë«°S  å«M  ,ºµëàdG  õcôe

 ä’ÉªàMG  ájCG  ,äÉfÉ«ÑdG  ∂∏J  π«∏–  ∫ÓN

 ‘ ºµëàdGh Ö«HÉfC’G •ƒ£îH ≥∏©àJ áFQÉW

 ∫ÉªYC’ º¡e ºYO öüæY πµ°ûj Ée §¨°†dG

 äÉµÑ°T ‘ ábóH ºµëàdGh á«FÉbƒdG áfÉ«°üdG

.±öüdG

 AÉcòdGh  AÉ«°TC’G  âfÎfEG  ΩGóîà°SG  ±ó¡jh

 ‘  á n÷É© oŸG  √É«ŸG  IQGOEG  ‘  »YÉæ£°U’G

 DƒÑæàdG  ¤EG  ,πãeC’G  Üƒ∏°SC’ÉH  …ôdG  áµÑ°T

 ∞«æ°üJh  ,√É«ŸG  ≈∏Y  Ö∏£dG  iƒà°ùÃ

 ájƒdhCG  ójó–h  ,Ú∏eÉ©àŸG  äÉeGóîà°SG

 äÉeÉª°üdGh äÉî°†ŸG ‘ ºµëàdGh ,π«°UƒàdG

 áfÉ«°U  §«£îJ  ≈∏Y  óYÉ°ù«°S  …òdGh

 á«bƒKƒe IOÉjRh ,√É«ŸG í°T ÖæŒh ,äGó©ŸG

 ï°†dG äÉ£fi ‘ äÉ«Ñ∏°ùdG π«∏≤Jh ,áµÑ°ûdG

.»bÉÑà°SG πµ°ûH √É«ŸG äÉfGõNh

:OhhGO »∏Y  ̀»ÑXƒHCG

 ÖdÉ£dG  √õ‚CG  …QÉµàHG  ´höûe  ,z  á«còdG  IQÉ¶ædG{

 á©Ñ°ùdG hP ,»°ùeÉ°ûdG  ¿É£∏°S ódÉN ¿É£∏°S »JGQÉeE’G

 ‘ »FGóàHE’G  ÊÉãdG  ∞°üdG  ‘ ¢SQój  …òdGh   ΩGƒYCG

 ¿CG  å«M  .Ú©dG  áæjóÃ  ,  á«µjôeC’G  Ú©dG  á°SQóe

 øjòdG ÚaƒØµŸG áÄa ºª¡dG ÜÉë°UCG ±ó¡à°ùj ´höûŸG

.IQÉ¶ædG √òg πãŸ á°SÉe áLÉM ‘ ºg

 ‘ ,»°ùeÉ°ûdG   ¿É£∏°S  ódÉN ¿É£∏°S  ÖdÉ£dG  ócDƒjh

 »JCÉJ á«còdG IQÉ¶ædG  ´höûe Iôµa ¿CG (IóMƒdG) `d åjóM

 º¡JÉ«M á°SQÉªŸ ÚaƒØµŸG ¢UÉî°TC’G IóYÉ°ùe πLCG øe

 ΩÉ«≤dG øe º¡æµ“ IQÉ¶ædG √òg ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á«©«Ñ£dG

 ádƒ¡°ùH Oƒ≤ædG IAGôb  :É¡æe ¬∏°ù∏°S ¬≤jô£H QƒeCG Ió©H

 IQÉ¶ædG  ¿CG   Éªc ,óMCG  πÑb  øe πNóà∏d  áLÉ◊G ¿hO

 »ª– äÉYÉª°Sh äGÒeÉch äÉ°SÉ°ùëH IOhõe á«còdG

 ,ÉgÒZh çOGƒ◊Éc ô£î∏d º¡°Vô©J ∫ÉM  ÚaƒØµŸG

 »eóîà°ùe  πÑb  øe  ¬£¨°V  ºàj  QR  ≥jôW  øY ∂dPh

 πFÉ°SQ ∫É°SQG ºà«a ô£ÿÉH ºgQƒ©°T ∫ÉM ‘ IQÉ¶ædG

 ¢Vô©J ∫ÉM ≥≤ëà∏d á«∏NGódG IQGRh ¤EG IöTÉÑe á«Jƒ°U

 PÉîJEÉH  ÉgQhóH  IQGRƒdG  Ωƒ≤Jh  »∏©a  ô£ÿ ¢üî°ûdG

.∂dP øe ≥≤ëàdG á«∏ªY h áeRÓdG äGAGôLE’G

 ÚdhDƒª°ùdG πÑb øe ºYód áLÉëHh á°SGQódG ó«b ´höûŸG

 ≥«°ùæàdG  ºà«a ´höûŸG Iôµa »æÑàd á°üàîŸG äÉ¡÷Gh

 ¿É£∏°S ôµàÑŸG ÖdÉ£dG …hPh á°üàîŸG äÉ¡÷G ÚH

 Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ ´höûŸG ôjƒ£Jh ≥«Ñ£J ºàj ≈àM

.´GÎNG IAGôH ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¬d ≈æ°ùà«d

 OGóYG É¡ªgCG øe  IójóY ÖgGƒe ¬jód ¿CG »°ùeÉ°ûdG ócCGh

 äÉLQO ¢SÉ«≤e º°ù› ´höûªc  iô¨°üdG ™jQÉ°ûŸG

 OGóYEG ¤EG áaÉ°VEG , É¡jQhóJ IOÉYG ” OGƒe πÑb øe IQGô◊G

 ‘ ácQÉ°ûŸGh ájôëH Qƒ¡ª÷G ™e π°UGƒàdGh ÜÉ£ÿG

 ≈∏Y ´ÓW’G ÖMh á«LQÉÿG ¬£°ûfC’Gh á«Ø°üdG á£°ûfC’G

 »°ùeÉ°ûdG ¿EÉa ∂dP ≈∏Y IhÓY ,iôNC’G ∫hódG äÉaÉ≤K

 IOÉ¡°T  :É¡æe »àdGh Iõ«ªàe äGOÉ¡°T IóY ≈∏Y π°UÉM

 äGOÉ¡°Th  ,IôbÉÑ©dG  ÜÓ£dG  õcôe  πÑb  øe  √óªà©e

 ™jQÉ°ûŸG OGóYEG ‘ ¤hC’G õcGôŸG ≈∏Y ¬dƒ°ü◊ ËôµJ

.á«°SQóŸG

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 äÉjGhôdG øY á«Hô©dG ájGhô∏d á«ŸÉ©dG IõFÉ÷G âæ∏YCG

 »àdGh ,2021 ΩÉ©∏d É¡JQhóH á∏jƒ£dG áªFÉ≤∏d áë°TôŸG

.»µjôeCG Q’hO ∞dCG 50 É¡JõFÉL áª«b ≠∏ÑJ

 á©HGôdG É¡JQhO ‘ IõFÉé∏d á∏jƒ£dG áªFÉ≤dG øª°†àJh

 ƒ«dƒj  øe  ∫hC’G  ÚH  IÎØdG  ∫ÓN  äQó°U  ájGhQ  16

 øe ÉgQÉ«àNG iôLh ,2020 ¢ù£°ùZCG ôNBG ≈àMh 2019

 áªFÉ≤dG ¤EG π°Uhh . IõFÉé∏d âeó≤J ájGhQ 121 ÚH

 ,ÉeÉY 75h 31 ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ Gó∏H 11 øe ÜÉàc

 »Hô©dG ⁄É©dG ™bGƒH á∏°U äGP ÉjÉ°†b äÉjGhôdG èdÉ©Jh

 ,áaô£àŸG äÉYÉª÷G QÉ°ûàfGh ¥Gô©dG IÉfÉ©e øe ,Ωƒ«dG

 äÉjGhQ çÓK ƒëæJ .»Hô©dG ΩÉ©dG ‘ ICGôŸG ™°Vh ¤EG

 É¡ªFGôL âÑµJQG ,»°ù«dƒH AÉ°†a √ÉŒG ‘ áªFÉ≤dG øe

 äòîJG Éªc .á≤£æŸG ‘ äÉYGöUh ÜhôM á«Ø∏N ≈∏Y

 QGódGh  ¿ÉªYh  ¿óY äGAÉ°†a  á∏jƒ£dG  áªFÉ≤dG  äÉjGhQ

 áMÉ°S  á«Hô©dG  ¿óŸG  øe  ÉgÒZh  ¿Gôghh  AÉ°†«ÑdG

 ÜOC’G QhOh á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG øY »µ–h É¡KGóMC’

 πÑb  øe  á∏jƒ£dG  áªFÉ≤dG  QÉ«àNG  iôLh  .ôjƒæàdG  ‘

 ôYÉ°ûdG á°SÉFôH ,AÉ°†YCG á°ùªN øe áfƒµe º«µ– áæ÷

 AÉØ°U øe πc ájƒ°†Yh ,™jõH »bƒ°T ÊÉæÑ∏dG ÖJÉµdGh

 åjó◊G »Hô©dG ÜOC’Gh á«Hô©dG á¨∏dG IPÉà°SCG ,¿GÈL

 ÖJÉc ,ÉæM âjBG óªfih ;πjRGÈdG ,ƒdhÉH hÉ°S á©eÉL ‘

.»Hô¨e ºLÎeh

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ô¡°T" èeÉfôH »æWƒdG ∞«°TQC’G íààØj 

 â–  ΩÉ©dG  Gòg  »JCÉj  …òdG  "IAGô≤dG

 ô¡°T  ™∏£e  ‘  "CGô≤J  »JöSCG"  QÉ©°T

 ,á«æWƒdG  äGöVÉëŸG  øe  Oó©H  ¢SQÉe

 ≈æ© oJ  »àdG  ¬JGQGó°UEG  ‘  äGAGô≤dGh

 ºæà¨jh  ,É¡KGôJh  äGQÉeE’G  ïjQÉàH

 ô¡°ûdG  Gòg  ΩÉjCG  »æWƒdG  ∞«°TQC’G

 äGP  äÉWÉ°ûædGh  äÉ«dÉ©ØdÉH  ÉgCÓª«d

 IAGô≤dG ¿CÉH ¬æe kÉfÉÁEG ,IAGô≤dÉH á∏°üdG

 ·C’G  Qƒ£àd  »≤«≤◊G  ¢SÉ°SC’G  »g

.É¡«bQh

 óªfi  ˆGóÑY  QƒàcódG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 :  »æWƒdG  ∞«°TQC’G  ΩÉY  ôjóe  »°ùjôdG

 kÉfÉÁEG  IAGô≤dÉH  »æWƒdG  ∞«°TQC’G  ºà¡j

 º¡ØdG  ¢SÉ°SCGh  π≤©dG  AGòZ  É¡fCÉH  ¬æe

 º∏Y  πµd  ∫hC’G  πNóŸG  »gh  ,áaÉ≤ãdGh

 ≈æÑJ  …òdG  ¢SÉ°SC’G  »gh  ,Ωƒ∏©dG  øe

 Ióªà©e  CÉ°ûæJ  »àdG  äGQÉ°†◊G  ¬«∏Y

 Qó°üŸG IAGô≤dG ¿CÉHh ,ôµØdGh º∏©dG ≈∏Y

 ÚØXƒŸG  π«gCÉàd  »°SÉ°SC’Gh  ∫hC’G

 AÉæH  º¡LÉàfEG  IOÉjRh  ,ºgOÉ©°SEGh

 IAGô≤dG  É¡æY  ôØ°ùJ  »àdG  áaô©ŸG  ≈∏Y

 IôcGP  äGQGó°UEG  ‘  IAGô≤dGh  ,IOÉ÷G

 Rõ©Jh  ,»YƒdG  »qªæJ  ¿CÉH  á∏«Øc  øWƒdG

.øWƒ∏d AÉªàf’Gh A’ƒdG

 »∏Y  ∫BG  óLÉe  ˆGóÑY  IOÉ©°S  ±É°VCGh

 :  »æWƒdG  ∞«°TQCÓd  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 ‘  IAGô≤dG  ô¡°ûH  πØàëf  ÉæfCG  í«ë°U

 ΩÉjC’G πch Qƒ¡°ûdG ™«ªL øµdh ,¢SQÉe

 ,IAGô≤∏d á«≤«≤M áÑ°SÉæe ¿ƒµJ ¿CG Öéj
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اأبوظبي ـ الوحدة:

احتف���اًء بال�شه���ر الوطن���ي للقراءة، 

وانطالقًا من التزامها بت�شجيع الأطفال 

والبالغ���ن يف الدولة عل���ى الإقبال 

عل���ى الق���راءة، اأعلن���ت "مكتبة" يف 

دائرة الثقافة وال�شياحة � اأبوظبي عن 

تنظيم اأكرث م���ن 150 ور�شة وفّعالية 

خالل �شهر مار�س اجلاري.

تهدف مبادرة �شهر القراءة لعام 2021 

اإىل تعزي���ز دور الآب���اء والأمهات يف 

غر�س ح���ب القراءة لدى اأطفالهم، كما 

وتهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على اأهمية 

القراءة يف حتقيق التما�ش�ك والرتابط 

الأ�ش����ري، ودورها الكب���ر يف تنمية 

الطفولة املبك���رة ومتكن الأطفال من 

ال�شتك�ش�اف والبحث عن الإله�ام بن 

�شفحات الكتب.

وحتتف���ي دول���ة الإم���ارات بالقراءة 

ه���ذا الع���ام حت���ت �شع���ار "اأ�رستي 

تقراأ"، لرت�شيخ ثقاف���ة القراءة كعادة 
يومي���ة اأ�شيلة بن اأف���راد املجتمع، 

التي  وتكثي���ف املب���ادرات والربامج 

ت�شه���م يف بناء جمتمع قارئ مت�شلّح 

بالعل���م واملعرفة، ق���ادر على قيادة 

م�شرة التنمي���ة يف الدولة واحلفاظ 

اإجنازاتها الثقافي���ة والفكرية  عل���ى 

واملعرفية، بالإ�شافة اإىل بناء منوذج 

ح�شاري يحتذى به يف جمال القراءة 

واملعرفة.

ويف هذه املنا�شبة، قالت �شيخة حممد 

امله���ري، مدي���رة اإدارة املكتبات يف 

دائرة الثقاف���ة وال�شياحة – اأبوظبي: 

"تاأتي مبادرة �شه���ر القراءة تتويجًا 
جلهود الدولة الرامية اإىل ت�شليح اأفراد 

املجتمع باملعرفة، حيث ت�شاهم هذه 

املبادرة عامًا بعد ع���ام يف تر�شيخ 

الأجيال  الق���راءة، وحتفي���ز  اأهمي���ة 

على جع���ل املطالع���ة اأ�شلوب حياة 

وع���ادة يومية، وه���ذا ين�شجم ب�شكل 

مث���ايل مع جهود مكتبة، فنحن نعمل 

الور�س  ب�شكل متوا�شل عل���ى تنظيم 

والفّعاليات التي تنا�شب اجلمهور من 

خمتلف الهتمامات والفئات العمرية، 

وجتعلهم اأقرب اإىل الكتاب."

وت�شت�شي���ف "مكتب���ة" خ���الل �شهر 

الق���راءة جمموعة كبرة م���ن الأدباء 

واملدرب���ن واملخت�ش���ن يف �شت���ى 

املج���الت، م���ن بينه���م، الدكت���ورة 

واملوؤلفة وف���اء ال�شام�شي، ا�شت�شارية 

الربوف�شور  العل���ي،  فاطم���ة  الرتبية 

اأبراه���ام األون�ش���و اأي���ال، والكات���ب 

والباحث الإماراتي الدكتور حممد بن 

جر�س ال�شوي���دي، امللحنة الإماراتية 

اإميان الها�شم���ي، امل�شت�شار واملدرب 

الدكت���ور ع���ادل عب���داهلل، الأ�شتاذة 

�شاملة حمد التميمي اأمن �رس جمعية 

ال�ش���م، والرائ���د عب���داهلل احل�رسمي 

م���ن اأكادميية �شيف ب���ن زايد للعلوم 

ال�رسطية والأمنية.

�شهر  فّعالي���ات  كم���ا وي�ش���ارك يف 

القراءة الدكت���ورة عائ�شة ال�شام�شي، 

الكاتبة �شهد العبدويل، الأديب نا�رس 

الظاهري، الدكت���ورة فاطمة الربيكي، 

الكاتبة كلثم الفال�شي، الدكتور ربحي 

عليان، الدكت���ورة هدى عبا�س مديرة 

مكتب���ة مدر�شة حممد ب���ن را�شد يف 

كنجز اأكادميي، الدكتور و�شام م�شلح، 

اأخ�شائ���ي مكتب���ات يف وزارة �شوؤون 

الرئا�ش���ة، وحمم���د العام���ري مدير 

مكتبات دبي، والكثر.

و�شتنّظم "مكتب���ة" العديد من الور�س 

والفّعالي���ات املخ�ش�شة لالأطفال، مبا 

باللغتن  القرائي���ة  اجلل�ش���ات  فيها 

والتي �شي�شتمع  العربية والإجنليزية، 

خاللها الأطفال اإىل ق�ش�س تطلق العنان 

العرب،  باأجم���ل  وتلهمهم  ملخيلته���م 

بالإ�شافة اإىل الور�س الفنية املخ�ش�شة 

ل�شقل مواهب الأطفال الإبداعية، حيث 

�شيتعلّم الأطفال كيفية ت�شميم غالف 

الق�شة، وور�شة م����رسح الطفل، والتي 

�شيقوم الأطف���ال خاللها بتمثيل ق�شة 

بالأزياء التنكري���ة. و�شيجتمع اأع�شاء 

نادي املثقفون ال�شغار، ونادي الإبداع 

للق���راءة، وملتقى املبدع���ن ال�شغار 

خ���الل عدد من اجلل�ش���ات الفرتا�شية 

املتنوّعة.

جمموع���ة  "مكتب���ة"  وت�شت�شي���ف 

م���ن الن���دوات والور����س املخ�ش�شة 

للبالغن، حيث تنّظ���م ور�س تتناول 

اأهمي���ة الق���راءة ودوره���ا يف تكوين 

امللكة اللغوي���ة، وكيفية غر�س �شغف 

الق���راءة لدى الأطف���ال، بالإ�شافة اإىل 

ور�ش���ة حول تطوير ال���ذات من خالل 

املو�شيقى. كما تنّظم "مكتبة" جل�شات 

الإ�شبانية  قرائية بلغات عاملية مثل 

وال�شينية والكورية، و�شيكون اأ�شحاب 

الهمم على موعد مع عدد الور�س التي 

ت�شلّط ال�ش���وء على �شعوبات القراءة 

لديهم وكيفية التغلّب عليها.

دبي ـ وام:

وا�شلت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئية 

يف املجل����س الوطني الحت���ادي خالل 

اجتماعها اأم����س الأول  يف مقر الأمانة 

العام���ة للمجل����س يف دب���ي، برئا�شة 

�شعادة ناعم���ة عبداهلل ال�رسهان النائب 

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

مناق�شة م�رسوع قانون احتادي يف �شاأن 

ال�شح���ة النف�شية، بح�شور ممثلي وزارة 

ال�شحة ووقاية املجتمع.

ح�رس الجتم���اع اأع�شاء اللجنة �شعادة 

كل م���ن .. �شميه عبداهلل ال�شويدي مقررة 

اللجن���ة، واأحم���د بو�شه���اب ال�شويدي، 

و�ش���ذى �شعيد ع���الي النقب���ي، وعذراء 

ح�شن بن ركا�س، وحممد اأحمد اليماحي، 

والدكتورة موزه حممد حمرور العامري.

كما ح�رس م���ن وزارة ال�شح���ة ووقاية 

املجتمع كل م���ن.. الدكتور عبد النا�رس 

بن �ش���امل خبر الت�رسيع���ات ال�شحية، 

والدكتورة لبنى على ال�شعايل مدير اإدارة 

�شيا�ش���ات ال�شحة العام���ة، والدكتورة 

اآمنه تركي مديرة م�شت�شفى الأمل.

وذك���رت �شع���ادة ناعمة ال�رسه���ان اأن 

اللجن���ة وا�شلت م���ع ممثل���ي الوزارة 

مناق�ش���ة مواد م�رسوع قان���ون ال�شحة 

النف�شي���ة ال���ذي يتكون م���ن 58 مادة، 

والتعديالت الت���ي اأجرتها اللجنة على 

بع�س بن���وده ومواده وم���ا ا�شتحدثته 

من مواد، وذلك متهي���دا للتوافق حولها 

و�شياغتها يف �شكلها النهائي. واأ�شافت 

اأن م����رسوع القانون يعد م���ن القوانن 

الهام���ة، لأنه ي�شاعد عل���ى التعامل مع 

ال�شغوط التي توؤثر على نف�شية الإن�شان 

و�شلوكه ويعمل عل���ى حتقيق ال�شتقرار 

النف�شي والجتماعي يف املجتمع.

واأ�شارت اإىل اأنه بح�شب م�رسوع القانون 

يك���ون للجه���ات احلكومي���ة املعني���ة 

وجمعيات النفع العام والقطاع اخلا�س 

والأفراد، اإن�شاء دور رعاية لإقامة ورعاية 

املر�ش���ى النف�شي���ن الذي���ن ل تتطلب 

حالتهم البق���اء يف املن�ش���اأة ال�شحية 

النف�شي���ة، ولي�س لديه���م عائل يرعاهم 

اأو يفتق���رون للرعاي���ة الأ�رسية الالزمة، 

وحتدد الالئح���ة التنفيذية لهذا القانون 

�رسوط و�شوابط عمل هذه الدور..

لفتة اإىل اأن اأح���كام هذا القانون ت�رسي 

على املري�س النف�شي واملن�شاأة ال�شحية 

النف�شي���ة، واأي من�ش���اأة اأخ���رى معنية 

يف الدول���ة برعاية املري����س النف�شي، 

والعامل���ن يف اأي منهم���ا، مبا يف ذلك 

املناطق احلرة.

واأو�شح���ت اأن م����رسوع القانون يهدف 

وفقا لن�س املادة الثانية منه اإىل تنظيم 

العالقة ب���ن املري�س النف�شي وخمتلف 

الأط���راف املتعاملة معه، مب���ا ي�شمن 

توفر الرعاية ال�شحية الالزمة للمري�س 

النف�ش���ي وفق اأف�ش���ل املعاير املعمول 

بها يف ه���ذا املج���ال، وحماية وحفظ 

حقوق وكرامة املري�س النف�شي، وتقليل 

الآثار ال�شلبية لال�شطرابات النف�شية يف 

حياة الأفراد والأ�رسة واملجتمع، وتعزيز 

اندماج املري�س النف�شي يف املجتمع.

واأ�شاف���ت �شعادة ناعم���ة ال�رسهان اأن 

اللجن���ة اأعادت خالل اجتماعها �شياغة 

تو�شيات املجل����س املحالة اإىل اللجنة 

يف �شاأن مو�شوع "�شيا�شة وزارة التغر 

التنمية  ب�شاأن حتقيق  والبيئة  املناخي 

امل�شتدامة للموارد ال�شمكية واحليوانية 

الدول���ة"، ومت رفعه���ا  والزراعي���ة يف 

لرئا�ش���ة املجل�س بعد اعتم���اد التقرير 

اخلا�س بها.
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»المعا�سات« تطلق حملة 

للتوعية باأثر المعا�ش التقاعدي 

في حياة الم�ستحقين

اأبوظبي � وام :

اأعلن���ت الهيئة العامة للمعا�ش���ات والتاأمينات 

الجتماعي���ة عن اإط���الق حمل���ة للتوعية باأثر 

املعا�س التقاعدي يف حياة امل�شتحقن.

وتركز احلملة - التي حتمل �شعار" اأّمن حياتهم 

مبعا�شك" - على عدة حماور اأهمها اأثر ال�شرتاك 

يف التاأمن على اأ����رسة املوؤمن عليه و�شاحب 

املعا����س، وفل�شف���ة قانون املعا�ش���ات يف مد 

مظلة احلماية التاأميني���ة لأ�رسهم عند الوفاة، 

وحالت ال�شتحقاق لأفراد الأ�رسة وفق ال�شوابط 

والأحكام، واحلالت التي تتجدد ب�شاأنها حالت 

ال�شتحق���اق اأو يت���م ا�شتح���داث ح�شة جديدة 

لها، ون�ش���ب احل�ش�س امل�شتحق���ة يف املعا�س 

اتباعها  الواجب  لل�رسائح امل�شتفيدة، والأحكام 

عند الوفاة، والتعوي�ش���ات التي اأقرها القانون 

يف حالة وفاة املوؤمن عليه اأو �شاحب املعا�س 

واإىل من ت�رسف هذه التعوي�شات.

وقالت حنان ال�شهالوي املدير التنفيذي لقطاع 

املعا�ش���ات اإن الهيئ���ة حتر�س م���ن خالل هذه 

احلمالت على رف���ع م�شتوى الوع���ي التاأميني 

للفئات امل�شتهدفة به���ا، م�شرة اإىل اأن التاأمن 

الجتماع���ي له ح�شوره داخل كل بيت اإماراتي، 

ولذل���ك من امله���م التوعية باأحكام���ه من اأجل 

املحافظة على كافة احلقوق املكت�شبة للموؤمن 

عليهم وعائالتهم.

واأك���دت على امل�شوؤولي���ة امل�شرتكة بن الهيئة 

وكافة ال�رسائ���ح امل�شمول���ة بخ�شو�س الإملام 

بحقوقه���ا والتزاماتها وفق القان���ون، حيث ل 

يعفي عدم العلم بالقانون من حتمل الإلتزامات 

املرتتبة عل���ى خمالفة اأحكام���ه، وعلى �شبيل 

املث���ال فاإن الهيئة دائمًا م���ا حتث امل�شتحقن 

عل���ى حتدي���ث بياناتهم عند وج���ود اأي طارئ 

ي�شتج���د على ����رسوط ال�شتحق���اق، ومع ذلك 

فاإن ع���دم م�شارعة البع����س اإىل حتديث حالة 

ا�شتحقاقهم ي���وؤدي اإىل �رسف مبالغ من الهيئة 

بالزي���ادة، و�شواء مت العلم م���ن قبل امل�شتحق 

باإلزامية التحديث من عدمه، �شيكون مطالبًا برد 

املبالغ امل�رسوفة بالزيادة لحقًا اإىل الهيئة .

ودع���ت ال�شه���الوي كاف���ة فئ���ات امل�شتفيدين 

واجلمه���ور ب�شكل ع���ام اإىل متابعة احلملة من 

خ���الل الأخبار ال�شحفي���ة، وقن���وات التوا�شل 

الجتماع���ي، والقنوات الإذاعي���ة والتلفزيونية 

وعدم ال���رتدد يف التوا�شل مع الهيئة من خالل 

اأي من قنواتها الإعالمي���ة اأو غرها لال�شتف�شار 

ح���ول احلمل���ة واأطروحاتها، م���ن اأجل حتقيق 

الفوائد املرجوة من اإطالقها.

لجنة بـ »الوطني االتحادي« توا�سل مناق�سة م�سروع قانون 

ب�ساأن ال�سحة النف�سية بح�سور ممثلي الحكومة

العني ـ وام:

نظم���ت كلي���ة الط���ب والعل���وم 

الإمارات  ال�شحي���ة يف جامع���ة 

"العر�س الفرتا�شي ليوم الأمرا�س 
الوراثية الن���ادرة"، بالتعاون مع 
جمعية الإمارات لالأمرا�س النادرة، 

وق�ش���م الوراثة وعلم اجلينوم يف 

اجلامعة وذلك بالتزامن مع اليوم 

النادرة الذي  العاملي لالأمرا����س 

ي�شادف 28 فرباير من كل عام .

ح�رس العر�س - الذي عقد عن بعد 

- الدكت���ورة فاطم���ة ب�شتكي من 

جمعية الإمارات لالأمرا�س النادرة، 

وعدد م���ن اخل���رباء واملخت�شن 

والأكادميين والطلبة.

فاطم���ة  الربوفي�ش���ورة  وقال���ت 

اجل�شم���ي اأ�شت���اذ عل���م الوراثة 

واجلينوم يف كلية الطب والعلوم 

ال�شحية اإن يوم الأمرا�س النادرة 

ه���و ح���دث عامل���ي يه���دف اإىل 

زيادة الوع���ي بالأمرا�س النادرة 

امل�شابن  حي���اة  على  وتاأثرها 

يعي�ش���ون  الذي���ن  والأ�شخا����س 

معهم وعائالته���م، ونظًرا لأن 72 

% م���ن الأمرا�س النادرة لها �شبب 

ا يوًما مهًما  وراثي، يع���د هذا اأي�شً

لت�شلي���ط ال�شوء عل���ى م�شاهمة 

العلم���اء املتخ�ش�شن يف جمال 

ال�شح���ة الوراثي���ة والأكادميين 

يف ت�شخي����س وع���الج الأمرا�س 

النادرة.. وقدمت عر�شًا تو�شيحيًا 

�شامال ح���ول ما يحمله امل�شتقبل 

لالأمرا�س النادرة.

وجرى خ���الل العر�س الفرتا�شي 

لي���وم الأمرا�س الن���ادرة - الذي 

عقد اأي�شا �شم���ن م�شاركة الكلية 

يف فعالي���ة "الإم���ارات تبتك���ر" 

- تب���ادل املعرف���ة واخل���ربات، 

والق�ش����س والتوا�ش���ل الفع���ال 

بن املر�ش���ى واأ�رسهم واملهنين 

والأكادمي���ن ،ح���ول كيفية تاأثر 

الأمرا����س النادرة عل���ى حياتهم 

اليومي���ة وامل�شاهم���ات البحثية 

لهذه الأمرا�س.

وق���دم الربوفي�ش���ور روج���ر ف���و 

الأ�شت���اذ الزائ���ر يف ق�شم الوراثة 

وعل���م اجلين���وم م���ن جامع���ة 

عر�ش���ا  الوطني���ة  �شنغاف���ورة 

تعريفيا عن اأمرا�س القلب النادرة 

يف �شنغاف���ورة، واأ�شار اإىل اأن يوم 

الأمرا����س النادرة، هو يوم عاملي 

للتوعي���ة بالأمرا����س الن���ادرة ، 

وتعزيز ثقاف���ة الأمرا�س الوراثية 

الأبح���اث  ودور   ، املجتم���ع  يف 

ت�شخي����س وعالج  العلمي���ة يف 

بن  بالتع���اون  الأمرا�س،  ه���ذه 

املوؤ�ش�شات الأكادميية العاملية.

وا�شتعر�س كل من الدكتورة منى 

�شالح ، والدكتورة نادية عكاوي، 

والربوفي�ش���ور ب�شام عل���ي، عدداً 

م���ن الدرا�ش���ات العليا يف جمال 

الإر�ش���اد الوراث���ي وعلم اجلينوم 

باجلامعة.

جامعة االإمارات تنظم »العر�ش االفترا�سي ليوم 
االأمرا�ش الوراثية النادرة«

»القرم بعيوني« م�سابقة لهواة الت�سوير 

�سمن مبادرة »مغامرات اأقدر« 
اأبوظبيـ  وام:

ينظم برنامج خليفة للتمكن 

- اأق���در م�شابق���ة الت�شوي���ر 

الفوتوغ���رايف بعنوان " القرم 

م���ع  بالتع���اون   " بعي���وين 

نا�شيونال جيوغرافيك العربية 

"مغامرات  �شم���ن فعالي���ات 

اأق���در" التي تق���ام يف جزيرة 
اجلبيل ال�شياحية.

هواة  امل�شابق���ة  وت�شته���دف 

الت�شوي���ر الفوتوغرايف للفئة 

العمرية بن 15 و30 �شنة من 

املواطنن واملقيمن يف دولة الإمارات 

لتعزي���ز الوعي البيئي ل���دى املجتمع 

يف اإطار جه���ود الدولة لتقليل تداعيات 

التغ���ر املناخ���ي واملحافظ���ة عل���ى 

احلي���اة الفطرية لل���� 50 عامًا القادمة 

لالأجيال  م�شت���دام  م�شتقبل  وت�شمي���م 

احلالي���ة والقادمة من خ���الل م�شاركة 

الفئ���ات امل�شتهدفة يف الرتويج لق�شايا 

البيئة ب�شورة اإبداعية وابتكارية واإبراز 

الطبيعية  التقاط جم���ال  موهبتهم يف 

الت���ي تتمت���ع به���ا بالدنا م���ن خالل 

ا�شتثمار روعة الأماكن و�شحر الطبيعية 

يف "منتزه قرم اجلبيل ".
الهرمودي  اإ�شماعيل  وقال املقدم حممد 

املن�شق العام لربنامج خليفة للتمكن 

- اأق���در ن�شتهدف مبثل ه���ذه املبادرات 

تعزيز الق���درات واملواه���ب ال�شخ�شية 

للن����سء وال�شباب وتوظيفه���ا يف اإطار 

دعم اجله���ود الوطنية اإىل جانب تطوير 

العمل اجلماعي  الأفراد وتعزيز  مهارات 

وتر�شيخ الوعي باأهمية املحافظة على 

البيئة وعلى �شجرة القرم ب�شكل خا�س 

الذي ت�شكل رم���زاً للطبيعية الإماراتية 

اخلالبة وجذورها العريقة.

واأ�ش���اف الهرم���ودي نه���دف من خالل 

مبادرة "القرم بعيوين" اإىل تنويع برامج 
"مغام���رات اأق���در " واإث���راء الن�شاطات 
امل�شاحبة ب�ش���ورة ترفيهية وتثقيفية 

بحي���ث ي�شارك املوهوب���ون يف تطوير 

اإيجابية  ب�شورة  وا�شتثمارها  هواياتهم 

تعزز الوعي املجتمع���ي حول عدد من 

الق�شايا احليوية.

»مكتبة« تنّظم اأكثر من 150 ور�سة وفّعالية للأطفال والبالغين

احتفاًء ب�شهر القراءة الوطني
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 الرئي�س عون 
وال�سفيرة 

الفرن�سية يبحثان 
الأزمة الحكومية 

في لبنان
بريوت  )د ب اأ( –

�آن  لبنان  يف  �لفرن�سية  �ل�سفرية  بحثت   
�للبناين  �لرئي�س  م��ع   �الثنني  غرييو   
مي�سال عون �الأزمة �حلكومية ورغبة بالدها 
يف �إيجاد حلول �رسيعة ت�سفر عن ت�سكيلها .
�للبنانية،  �لرئا�سة  عن  �سادر  بيان  ووفق 
ورغبة  �حلكومية  �الأزمة  �إىل  �لبحث  تطرق 
عن  ت�سفر  �رسيعة  حلول  �إيجاد  يف  فرن�سا 
ت�سكيل حكومة تو�جه �لظروف �ل�سعبة �لتي 

متر بها �لبالد".
و�أجرت �ل�سفرية غرييو " جولة �أفق تناولت 
و�لعالقات  �لر�هنة  �لد�خلية  �لتطور�ت 
يف  تطويرها  و�سبل  �للبنانية   - �لفرن�سية 

�ملجاالت كافة" ح�سبما ذكر �لبيان.
�الجتماع  �لتاأكيد خالل  مّت   ، للبيان  وطبقا 
لبنان  جانب  �إىل  فرن�سا  وق��وف  على   "
مير  �لتي  �الأزم��ات  جتاوز  على  مل�ساعدته 
ي�ستحق  �للبناين  �ل�سعب  و�أن  ال�سيما  بها، 
�أن يعي�س باطمئنان ور�حة بال ويف ظروف 

�جتماعية و�قت�سادية �أف�سل".
وكان مت تكليف �سعد �حلريري يف 22 ت�رسين 
حكومة  بت�سكيل  �ملا�سي،  �أكتوبر  �أول/ 
�لذي  دياب  ح�سان  حكومة  تخلف  جديدة 
�آب/�غ�سط�س    10 يف  حكومته  ��ستقالة  قدم 
من  �لر�بع  �نفجار   خلفية  على  �ملا�سي، 

�ل�سهر نف�سه �لذي هز مرفاأ بريوت.
�لتا�سع  يف  عون  للرئي�س  �حلريري  وق��دم 
ت�سكيلة  �ملا�سي  �أول/دي�سمرب   كانون  من 
قدم  �ملقابل  ويف   ، وزي��ر�ً   18 من  حكومية 
�لرئي�س عون للرئي�س �ملكلف طرحًا متكاماًل 

حول �لت�سكيلة �حلكومية �ملقرتحة.
جديدة  حكومة  ت�سكيل  �الآن  حتى  وتعرث 
يريدها �حلريري من �الخت�سا�سيني، بعد 16 
زيارة قام بها  �حلريري لرئي�س �جلمهورية.

يذكر �أن تاأليف �حلكومة يجري بالتو�فق بني 
�جلمهورية،  ورئي�س  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

بح�سب �لد�ستور �للبناين.

زيارة بابا الفاتيكان  محطة لحوار الأديان

الرئي�س العراقي: ندعم التن�سيق الدولي والإقليمي لمواجهة 
التحديات العالمية

بغداد -وكالت 
�أكد �لرئي�س �لعر�قي، برهم �سالح، �م�س �الثنني، دعم بالده 
�لتحديات  مو�جهة  �أجل  من  و�الإقليمي  �لدويل  للتن�سيق 

�لعاملية �ملختلفة.
�أور�ق  ت�سلم  "�سالح  �أن  �لعر�قية،  للرئا�سة  بيان  وذكر 
�عتماد �سفر�ء م�رس وليد حممد �إ�سماعيل، و�أ�سرت�ليا باوال 
�إليز�بيث كانلي، و�إندوني�سيا �يلمار �يو�ن لوب�س و�لرب�زيل 

لوي�س �يفالدو".
�ل�سفر�ء  ��ستقباله  خالل  قوله  �سالح  عن  �لبيان  ونقل 
عالقاته  تعزيز  نحو  يتطلع  "�لعر�ق  �إن  حدة،  على  كل 
�لتن�سيق  ويدعم  و�لتجارية،  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 
�لعاملية  �لتحديات  مو�جهة  �أجل  من  و�الإقليمي  �لدويل 
�ملختلفة، وتخفيف �لتوتر�ت و�إر�ساء �ل�سالم يف �ملنطقة، 

ومو��سلة �حلرب على �جلماعات �الإرهابية".
�لعالقات  تطوير  "�أهمية  �إىل  �لعر�قي  �لرئي�س  و�أ�سار 
�القت�سادية و�لتبادل �لتجاري، وتطلع �لعر�ق نحو �لبناء 
و�الإعمار، عرب تعزيز فر�س �ال�ستثمار يف خمتلف �ملجاالت، 

وتبادل �خلرب�ت �لعلمية و�لثقافية"
ح�سن  �لعر�قي  و�الآثار  و�ل�سياحة   �لثقافة  وزير  وو�سف 
للعر�ق  فرن�سي�س  �لفاتيكان  لبابا  �ملرتقبة  �لزيارة  ناظم 
مدينة  �أديان يف  حو�ر  باأنها حمطة  �ملقبل  �جلمعة  يوم 
�الديان  للقاء  فر�سة  �ستكون  �أنها  موؤكد�   ، �لتاريخية  �أور 
�لعر�قية هناك من م�سلمني وم�سيحيني و�سابئة مند�ئيني 

و�أيزيديني.
:"�سيحل قد��سة �لبابا   ، وقال �لوزير ناظم ، لل�سحفيني  

 ، �جل��اري  �ل�سهر  من  �خلام�س  يف  بغد�د  يف  فرن�سي�س  
و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �لنخب  مع  لقاء�ت  له  و�ستكون 
�ملدين،  �ملجتمع  ونا�سطي  �لدين  ورجال  �حلو�ر  و�أرباب 

و�سيكون له ح�سور منتظر يف مدينة �أور �الثرية مبحافظة 
ذي قار".

و�أ�ساف :"ناأمل �رتفاع م�ستوى �لوعي لدى �ل�سباب ، و�أن 
، و�أن ال تتعكر  �لزيارة  تكون هناك ظروف منا�سبة لهذه 

�جو�وؤها بفعل �الأحد�ث يف مدينة �لنا�رسية".
و�أكد  �أن "هذه �لزيارة ت�سب يف م�سلحة مدينة �لنا�رسية 
حمافظة  باعتبارها  �ملدينة  باأو�ساع  تعلم  و�حلكومة 

منكوبة ومت تخ�سي�س �سندوق لدعم �مل�ساريع فيها".
و�للقاء  �لنجف  هي  �الأخ��رى  �لكربى  "�ملحطة  �أن  وذكر 
�ل�سي�ستاين  علي  �الأعلى   �لديني  باملرجع  �لتاريخي 
بغر�س بحث م�سائل �حلو�ر �لديني، و�أن زيارة �لبابا �إىل 
�لكبري، وهي تتويج حركة عاملية يف  �لثقل  �لنجف ذ�ت 
�حلو�ر �الإ�سالمي �مل�سيحي لتعزيز �الأمن و�ل�سالم يف بلدنا، 
�إذ الزلنا يف خما�س ي�سوبه نزعات �لعنف و�لالت�سامح ".

�أن "�ملحطة �الأخرية للبابا خالل زيارته �لعر�ق  و�أو�سح 
لقاء�ته  و�سيو��سل  و�أربيل  �ملو�سل  مدينتي  �ستكون 
و�سلو�ته من �أجل �ل�سحايا �لذين �سقطو� على يد تنظيم 

د�ع�س �الرهابي".
هذه  من  لال�ستفادة  فر�سة  �أمام  �لعر�ق  �إن  ناظم  وقال 
�ل�سلم و�لوئام �ملجتمعي  و�أثرها على  �لزيارة �جتماعيًا 
�ل�سياحة حيث  �لزيارة  �أن تنع�س هذه  �أمله  ، معربا عن 

�رسعت هيئة �ل�سياحة باإقامة م�ساريع يف هذ� �ل�سدد.
طلبات  مبر�عاة  �أو�سى  �ل��وزر�ء  "جمل�س  �أن  و�أ�ساف   
�أحد�ث �لزيارة، وقد  �الإعالميني �لعرب و�الأجانب لتغطية 
�أمامنا حتٍد كبري  ي�سع  ، وهذ�  �ألف  طلب  و�سلنا حو�يل 

لت�سهيل مهمتهم".

الجي�س ال�سوداني ي�سترد  اأرا�سي بعد معركة �سر�سة 
على الحدود الإثيوبية

اخلرطوم  )د ب اأ(- 
�أفاد تقرير �إخباري �سود�ين باأن 
بوالية  �لكربى  �لف�سقة  منطقة 
�ل��ق�����س��ارف ���رسق��ي �ل�����س��ود�ن 
بني  �رس�سة  مو�جهات  �سهدت 
وميلي�سيات  �ل�سود�ين  �جلي�س 
على  ��ستولت  كانت  �إثيوبية 
د�خل  و��سعة  زر�عية  م�ساحات 

�الأر��سي �ل�سود�نية.
تريبيون"  "�سود�ن  موقع  ونقل 
موثوقة  ع�سكرية  م�سادر  عن 
�جلي�س  من  وح��د�ت  �إن  �لقول 
�أم�س  خا�ست  �الحتياط  وقو�ت 
�الأحد معارك طاحنة با�ستخد�م 

�الأ�سلحة �لثقيلة.
�إثيوبية  ميلي�سيات  وك��ان��ت 
و�لكومنت  �الأمهر�  قوميتي  من 
ن��ف��ذت �الأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي 
مز�رعني  على  م�سلحة  هجمات 
�سود�نيني يف �ل�رسيط �حلدودي 

بني �لبلدين.
�لع�سكرية  �مل�����س��ادر  وق��ال��ت 
دح��ر  �جل��ي�����س  :"��ستطاع 
م�رسوعي  م��ن  �مليلي�سيات 
حتى  ومطاردتهم  وت��ديل  �إب��رة 
�حلدود  على  برخت  م�ستوطنة 

�ل�سود�نية �الإثيوبية".
و�أف�����ادت ب���اأن �جل��ي�����س �أق���ام 
يف  �رت��ك��از  ونقطة  مع�سكر� 
قبالة  "ح�سن كردي"  م�ستوطنة 

�حلدود مع �إثيوبيا، فيما ال تز�ل 
�مليلي�سيات  مطاردة  عمليات 

م�ستمرة.
وب��ح�����س��ب �مل�������س���ادر ف���اإن 
�لقو�ت  مكنت  �ملعركة  ه��ذه 
جمدد�  �لتوغل  من  �ل�سود�نية 
على  �لكاملة  �ل�سيطرة  و�إعادة 
�مل�ساحات �لزر�عية يف �لف�سقة 

تيجر�ي  �إقليم  مبحاذ�ة  �لكربى 
بطول 110 كلم.

وت�سهد حدود �ل�سود�ن و�إثيوبيا 
توتر� ع�سكريا منذ ت�رسين ثان/
�أع��اد  عندما  �ملا�سي  نوفمرب 
قو�ته  ن�رس  �ل�سود�ين  �جلي�س 
و��سرتد  �لف�سقة  �أر����س��ي  يف 
�الأر��سي  من  و��سعة  م�ساحات 

ظلت جمموعات  �لتي  �لزر�عية 
حماية  حتت  تفلحها  �إثيوبية 

�مليلي�سيات الأكرث من 25 �سنة.
�إثيوبيا �لقو�ت �مل�سلحة  وتتهم 
�الأو�ساع  بتاأجيج  �ل�سود�نية 
د�خل  بالتوغل  �حل��دود  على 
�أر��سيها  و�ح��ت��الل  مناطقها 

�لزر�عية

 دبيبة يوؤكد نزاهة عملية اختيار ال�سلطة 
الجديدة في ليبيا

طرابل�س -وكالت 
�أكد رئي�س �حلكومة �لليبية عبد �حلميد 
دبيبة، يف بيان �سادر عن مكتبه، نز�هة 
�لعملية �لتي جرى فيها �ختيار �ل�سلطة 
�جلديدة، متحدثا عن حماوالت ت�سوي�س 

على ت�سكيل �حلكومة.
�إعالمية  تقارير  عقب  �لبيان،  ياأتي 
�لتابع  �خلرب�ء  فريق  تقرير  عن  حتدثت 
ليبيا  يف  �حلالة  ب�ساأن  �ملتحدة  لالأمم 
�لدويل  �الأمن  �إىل جمل�س  �سريفع  و�لذي 
حتقيق  نتائج  ت�سمن  �لذي  مار�س،  يف 
عر�ست  بر�سى  �ملتعلقة  �مل��ز�ع��م  يف 
على �أع�ساء من ملتقى �حلو�ر �ل�سيا�سي 
�لليبي خالل �جتماعتهم يف تون�س يف 
فريق  تقرير  �إن  وقالت   ،2020 نوفمرب 
 3 �أ�سو�ت  �رس�ء  »مت  �أنه  يوؤكد  �خلرب�ء 
�حلو�ر  ملتقى  يف  �الأقل  على  م�ساركني 

بعثة  ترعاها  �ل��ذي  �لليبي  �ل�سيا�سي 
�الأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا.

�لتي جرى  �لعملية  و�أكد دبيبة »نز�هة 
فيها �ختيار �ل�سلطة �جلديدة ممثلة يف 
�ملجل�س �لرئا�سي وكذلك رئا�سة حكومة 
ب�سفافية  جرت  و�لتي  �لوطنية  �لوحدة 
تامة �ساهدها جميع �لليبيني من خالل 
�لبيان  ن�س  وف��ق  �لتلفاز«،  �سا�سات 

�ل�سادر عن �ملكتب �الإعالمي.
�الإعالمي:  دبيبة  مكتب  بيان  و�أ�ساف 
�الأم��ة  �أب��ن��اء  ك��اف��ة  دبيبة  »يطمئن 
من  �الأوىل  �ملرحلة  �إجناز  باأن  �لليبية 
منح  عملية  خالل  من  �لطريق  خارطة 
و�أن  قريبة،  �أ�سبحت  للحكومة  �لثقة 
�سيا�سي  �نق�سام  �لعي�س يف ظل  مرحلة 
و�سوء  �خلدمات  وغياب  وموؤ�س�ساتي 
على  قاربت  قد  �القت�سادية  �الأو�ساع 

�النتهاء«.

الجي�س اليمني: مقتل 35 حوثياً في معارك وق�سف 
بمحافظة ماأرب

 
�سنعاء-)د ب �أ(:

 قتل 35 عن�رس� من م�سلحي �حلوثيني 
يف معارك مع �جلي�س �ليمني �ملو�يل 
لطري�ن  وق�سف  �ل�رسعية  للحكومة 
ماأرب،  �لعربي، يف حمافظة  �لتحالف 

�رسقي �لبالد. 
"�ملتحدث  نت  �سبتمرب  موقع  وق��ال 
با�سم �جلي�س �حلكومي" ،�م�س �الإثنني 
:"�إن معارك عنيفة د�رت بني �جلانبني، 
�سن  �أن حاولت ميلي�سيا �حلوثي  بعد 
جبهة  يف  �جلي�س  مو�قع  على  هجوم 

�لك�سارة، غربي حمافظة ماأرب". 
ميد�نية  ق��ي��اد�ت  عن  �ملوقع  ونقل 
"عن  �أ�سفرت  �ملو�جهات  �إن  قولهم، 
من  عن�رس�ً   35 عن  يقل  ال  ما  م�رسع 
ميلي�سيا �حلوثي و�إ�سابة �آخرين، فيما 

الذ من بقي منهم بالفر�ر". 
مدفعية  �أن  �ملوقع  ذك��ر  بالتز�من، 
من  وع����دد�ً  م��درع��ة  دم���رت  �جلي�س 
�لدوريات �لتابعة للميلي�سيا �حلوثية، 
فيما دّمر طري�ن حتالف دعم �ل�رسعية 
�سيار�ت  وث��الث��ة  وم��درع��ة  دبابتني 
�إىل  طريقها  يف  كانت  �أخرى  دوري��ات 

�لك�سارة،" ومقتل جميع من كانو� على 
متنها".

�حلوثي،  جماعة  ذك��رت  جانبها،  من 
باأن طري�ن "�لعدو�ن")�لتحالف �لعربي 
�لد�عم لل�رسعية(، �سن 25 غارة جوية 
وجبل  ومدغل  �رسو�ح  مديريات  على 

مر�د و�جلوبه، دون �أن ت�سري �إىل وقوع 
خ�سائر. 

منذ  عنيفة  معارك  �ملحافظة  وت�سهد 
ب�رسية  خ�سائر  خلفت  �سهر،  نحو 
ومادية كبرية يف كال �جلانبني، ف�سال 

عن نزوح �أكرث من 8 �آالف �سخ�س. 

القاهرة  )د ب اأ( -
�لعامة  �الأمانة  مبقر  �الثنني  �نطلقت    
�ل��دورة  �أعمال  �لعربية  �ل��دول  جلامعة 
على  �جلامعة  ملجل�س   )155( �لعادية 
قطر  برئا�سة  �لد�ئمني  �ملندوبني  م�ستوى 

خلفا مل�رس . 
هذه  �أع��م��ال  خ��الل  يتم  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�الأعمال  جدول  م�رسوع  مناق�سة  �جلل�سة 

و�إعد�د م�ساريع �لقر�ر�ت متهيد� لرفعها �إىل 
�جتماعات �ملجل�س على �مل�ستوى �لوز�ري 

�ملقرر �نعقادها بعد غد �الأربعاء . 
عدد�  �الأعمال  ج��دول  م�رسوع  ويت�سمن 
من �لبنود من �أهمها �لق�سية �لفل�سطينية 
وتطور�ت  �سورية  يف  �لو�سع  وتطور�ت 
على  �مل�ستجد�ت  و�آخر  �ليمن  �لو�سع يف 
�ل�ساحة �لليبية و�لت�سامن مع �جلمهورية 
�لطاقة  و�إمد�د�ت  �ملالحة  و�أمن  �للبنانية 

يف منطقة �خلليج �لعربي . 
�الأع��م��ال  ج��دول  م�����رسوع  يت�سمن  كما 
يف  و�لتنمية  �ل�سالم  بدعم  تتعلق  بنود� 
�جلمهورية  ودع��م   ، �ل�سود�ن  جمهورية 
جمهورية  ودعم  �لفيدر�لية  �ل�سومالية 
�لعربي  �لتعاون  وم�سرية  �ملتحدة  �لقمر 

�الإفريقي و�حلو�ر �لعربي �الأوروبي . 
�لعربية  �لعالقات  �أي�سا  �لبنود  بني  ومن 
و�الإقليمية  �ل��دول��ي��ة  �لتجمعات  م��ع 

�لعربية  �ل��دول  جامعة  بني  و�لتعاون 
�أخرى  دولية  ومنظمات  �ملتحدة  و�الأمم 
ودعم �لنازحني د�خليا يف �لدول �لعربية 
خا�س  ب�سكل  �لعر�قيني  و�ل��ن��ازح��ني 
�لعربية  �ل�سبكة  ��سرت�تيجية  وم�رسوع 
جانب  �إىل  �ل�سالم   و�سيطات  للن�ساء 
ومكافحة  �لعربي  �لقومي  �الأمن  �سيانة 
و�سبل  �ل����دويل  و�الإره�����اب  �الإره�����اب، 

مكافحته.

انطالق اجتماع لمجل�س الجامعة العربية على م�ستوى 
المندوبين الدائمين

م�سدر ع�سكري �سوري: ت�سدينا لق�سف �ساروخي 
اإ�سرائيلي لدم�سق

دم�سق  )د ب ا(-
�لدفاعات  �إن  �سوري  ع�سكري  م�سدري  قال   
�الأح��د  ي��وم  م�ساء  ت�سدت  �ل�سورية  �جلوية 
دم�سق.  �لعا�سمة  ��ستهدف  �ساروخي  لق�سف 
 10:16 �ل�ساعة  متام  يف   " �مل�سدر  و�أ�ساف 
عدو�نًا  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو  نفذ  �م�س   م�ساء 
�ملحتل  �ل�سوري  �جل��والن  �جت��اه  من  جويًا 
دم�سق،  حميط  يف  �الأه��د�ف  بع�س  م�ستهدفًا 
ل�سو�ريخ  �جلوي  دفاعنا  و�سائط  ت�سدت  وقد 
�لعدو�ن و�أ�سقطت معظمها". من جهة �أخرى ، 

قال �سكان حمليون يعي�سون جنوب �لعا�سمة 
جنوب  هزت  عنيفة  �نفجار�ت   " �أن  دم�سق  
،و�أن  �ليوم  م�ساء  دم�سق  �ل�سورية  �لعا�سمة 
�مل�ساد�ت �الر�سية �أطقت �كرث من 10 �سو�ريخ 
�لعا�سمة  وغ��رب  جنوب  مناطق  ب��اجت��اه 

." دم�سق 
�سورية هو  �ال�رس�ئيلي  على  �لق�سف  ويعترب 
تعر�ست  حيث  �جلاري  �لعام  خالل  �ل�ساد�س 
يف  ومو�قع  وحماة  دم�سق  ريف  يف  مناطق 
لق�سف  �ل��ب��الد  ���رسق  �ل���زور  دي��ر  حمافظة 

��رس�ئيلي .

جنيف -وكالت 
مليار   3.85 تخ�سي�س  �إىل  �ملانحة  �لدول  �ملتحدة،  �الأمم  دعت 

.2021 عام  �ليمن يف  �الإن�سانية يف  �مل�ساعد�ت  لتمويل  دوالر، 
�لدولية، ن�رس  �الثنني يف جنيف  وجاء يف بيان �سحفي للمنظمة 
قبيل �نعقاد موؤمتر وز�ري جلمع �لتربعات لليمن، �أن �الأمم �ملتحدة 
ل�16  �الإن�سانية،  و�مل�ساعدة  �لدعم  تقدمي  �لعام،  هذ�  خالل  تتوقع 

�لدولة. هذه  للجوع يف  و��سع  �نت�سار  مليون ميني، ملنع 
للم�ساعد�ت،  بحاجة  �ليمن،  �سكان  ثلثي  �أن  على  �لبيان،  و�سدد 
�أن  وذكر  �حلياة.  قيد  على  و�لبقاء  �ل�سمود  من  يتمكنو�  لكي 
�سوء  من  يعانون  �خلام�سة،  �سن  دون  �لبالد  �أطفال  ن�سف  حو�يل 
توفر  عدم  حال  يف  منهم  �أل��ف   400 ميوت  وقد  �حل��اد،  �لتغذية 

�لعاجل. �لعالج 

الأمم المتحدة 
تطالب

 بتخ�صي�ص 
مليار   3.85

دولر لحتياجات 
اليمن الإن�صانية



القاهرة -وكاالت 

�أكد �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو 

�لغيط، �أن ت�شعيد ميلي�شيات �حلوثي لعملياتها 

منذ  �ليمنية  ماأرب  حمافظة  على  وهجماتها 

مطلع �ل�شهر �ملا�شي ياأتي، حتمًا، يف �إطار �أجندة 

�إير�نية متهورة ت�شتخدم �ليمن كورقة تفاو�ض 

�أي �عتبار للتبعات �خلطرية  �شيا�شية من دون 

على حياة �ل�شكان �ملدنيني.

و�أد�ن �أبو �لغيط، باأ�شد �لعبار�ت، �لت�شعيد �لذي 

متار�شه جماعة �حلوثي، مبا يف ذلك ��شتهد�فها 

�لعا�شمة �ل�شعودية "�لريا�ض" �ل�شبت �ملا�شي 

ب�شاروخ بالي�شتي جنحت �لقو�ت �ل�شعودية يف 

�عرت��شه وتدمريه. و�أعرب �لأمني �لعام عن كامل 

�لت�شامن مع �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �أي 

و�شالمة  �إقليمها  عن  للدفاع  تتخذها  �إجر�ء�ت 

�لت�شدي  قدرتها على  ثقته يف  موؤكد�ً  �شكانها، 

لهذه �لهجمات �لإرهابية �لتي ت�شتهدف �ملدنيني.

و�شدد على �أن جماعة �حلوثي تتحمل �مل�شئولية 

�لكاملة عن تدهور �لو�شع �لإن�شاين يف �ليمن �إىل 

حد يقرتب بال�شكان من �ملجاعة.

من جهة �خرى تابعت �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

وزر�ء �لد�خلية �لعرب ببالغ �لهتمام، بيان وز�رة 

�خلارجية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �لذي 

جاء رد�ً على تقرير �ل�شتخبار�ت �لأمريكية ب�شاأن 

مقتل �ملو�طن �ل�شعودي جمال خا�شقجي، �لذي 

خال من �أي معطيات �أو �أدلة.

وثمنت �لأمانة �لعامة ما ت�شمنه بيان �لوز�رة من 

حقائق تثبت دون �أدنى �شك دور �ململكة �مل�شهود 

وقيادتها �لر�شيدة يف تعزيز قيم �حلق و�لعدل، 

يتمتع  �لذي  �لتام  �ل�شتقالل  تقدير  �أميا  مقدرة 

به �لق�شاء �ل�شعودي �ل�شامخ، وتعاطيه مع تلك 

�جلرمية بكل نز�هة وحياد.

وعربت �لأمانة �لعامة عن تقديرها �لبالغ للدور 

�لبناء �لذي تقوم به �ململكة يف حتقيق �لأمن 

و�ل�شلم يف �ملنطقة و�لعامل، ووقوفها يف طليعة 

�جلرمية  وحماربة  �لإرهاب  مو�جهة  يف  �لدول 

وتعزيز حقوق �لإن�شان.

و�أعربت �لأمانة �لعامة عن �إكبارها �لبالغ جلهود 

خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك �شلمان بن عبد 

بن  �لأمري حممد  �شعود، وويل عهده  �آل  �لعزيز 

حتقيق  يف  �شعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان 

�لأمن  ودعم  �ململكة،  يف  و�لزدهار  �لتنمية 

و�ل�شلم �لدوليني.

�لتي  �لإجر�ء�ت  لكافة  �لتام  تاأييدها  موؤكدة 

تتخذها �ململكة ل�شمان �أمنها ومو�جهة �حلمالت 

�لتي تهدف �إىل �لنيل منها ومن رموزها �لوطنية 

وقيادتها �حلكيمة.

م�سقط  )د ب اأ(-

 قررت �ل�شلطات يف �شلطنة عمان فر�ض ح�رش 

جتو�ل ليلي يف �لبالد ملدة �أ�شبوعني لحتو�ء 

فريو�ض كورونا.

�للجنة  �أن  �لعمانية  �لأنباء  وكالة  وذكرت 

�جلائحة  مع  �لتعامل  باإد�رة  �ملعنية  �لعليا 

قررت �إغالق كافة �لأن�شطة �لتجارية يف جميع 

حمافظات �ل�شلطنة بني �ل�شاعة �لثامنة م�شاء 

�إىل �ل�شاعة �خلام�شة �شباحا، وذلك �عتبار� من 

م�شاء يوم �خلمي�ض �لر�بع من �آذ�ر/مار�ض وحتى 

�شباح يوم �ل�شبت 20 �آذ�ر/مار�ض.

د�خل  و�ملقاهي  �ملطاعم  �لإغالق  وي�شمل 

�ملن�شاآت �ل�شياحية �إ�شافة �إىل خدمات �لتو�شيل 

للمنازل، وُت�شتثنى من �لإغالق حمطات �لوقود 

و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�ل�شيدليات �خلا�شة.

تلقي  يف  �لطلبة  ��شتمر�ر  �للجنة  �أقرت  كما 

�لتعليم يف �ملد�ر�ض �حلكومية بطريقة �لتعلم 

عن ُبعد خالل �لفرتة من يوم �لأحد �ل�شابع من 

�آذ�ر/مار�ض، وحتى يوم �خلمي�ض 11 �آذ�ر/مار�ض، 

�أن يتم خالل هذه �لفرتة تقييم ذلك مبا  على 

يتفق وم�شتجد�ت �لو�شع �لوبائي بال�شلطنة.

حممد  بن  �أحمد  �لعماين  �ل�شحة  وزير  كان 

�ل�شعيدي و�شف موؤخر� �لو�شع �لوبائي لفريو�ض 

كورونا يف �لبالد باأنه موؤ�شف ومقلق للغاية. 

وقال �إن وحد�ت �لعناية �ملركزة عادت لتكون 

حتت �شغط متو��شل.

 و�أفادت ز�رة �ل�شحة و�لبيئة �لعر�قية  �لثنني 

بت�شجيل 22 حالة وفاة جديدة خالل �ل�شاعات 

�لـ24�ملا�شية بفريو�ض كورونا �مل�شتجد.

مت  �إنه  �ليوم،  تقرير  يف   ، �لوز�رة  وقالت 

و 3708حالت  �إ�شابة جديدة،  ت�شجيل3599  

�شفاء.

�لثنني  �ل�شعودية    �ل�شحة  وز�رة  و�أعلنت 

بفريو�ض  جديدة  وفاة  حالت  �شت  ت�شجيل 

�لوفيات يف  �إجمايل  كورونا �مل�شتجد، لريتفع 

�ململكة جر�ء �لإ�شابة بكورونا �إىل 6500 حالة.

�إىل  �ليوم  �شحفي  بيان  يف  �لوز�رة  و�أ�شارت 

ت�شجيل  317 �إ�شابة جديدة بالفريو�ض، لريتفع 

�إجمايل �لإ�شابات يف �لبالد �إىل 377 �ألفا و700 

حالة. كما لفتت �إىل ت�شجيل  335 حالة �شفاء 

جديدة، لي�شل �إجمايل �ملتعافني �إىل   368 �ألفا 

و640.

القاهرة  )د ب اأ( -

�مل�رشي  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ض  توجه   

�لوزير �للو�ء  عبا�ض كامل  �لثنني �إىل ت�شاد على 

ر�أ�ض وفد فى زيارة ت�شتغرق عدة �شاعات.

ويبحث  �للو�ء كامل خالل �لزيارة  دعم �لتعاون 

و�آخر �لتطور�ت �لأفريقية خا�شة مكافحة �لتنظيمات 

�لإرهابية  .

جتمع  دول  رئا�شة  حاليا  تتوىل  ت�شاد  �أن  يذكر 

من  �إليها  �نتقلت  و�لتى   G5 �خلم�ض  �ل�شاحل 

موريتانيا خالل فعاليات �لدورة �لعادية �ل�شابعة 

ملوؤمتر روؤ�شاء دول �لتجمع و�لتى عقدت منت�شف 

�لت�شادية  �لعا�شمة  فى  �ملا�شى  فرب�ير  �شباط/ 

�جنامينا حيث �شاركت م�رش فيها بح�شور �ل�شفري 

» حمدى �شند لوز� » نائب وزير �خلارجية لل�شئون 

�لأفريقية . وبحثت �لقمة تقييم نتائج �لتعاون يف 

مو�جهة �لإرهاب ودفع جهود �لتنمية وكذ� جتاوز 

�آثار جائحة كورونا خالل �لفرتة �ملقبلة .

وتعد م�رش �رشيًكا هاًما لدول �ل�شاحل �لتي تربطها 

بها عالقات تاريخية، وت�شاهم يف بناء قدر�ت هذه 

�لدول يف �ملجالت �ملدنية و�لع�شكرية، كما ت�شاهم 

يف قو�ت حفظ �ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة يف 

مايل كما ��شت�شافت م�رش �جتماًعا لروؤ�شاء �أركان 

دول �ل�شاحل �خلم�ض يف �شباط/ فرب�ير 2020.   

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة7

�لثالثاء 2مار�ض 2021-�لعـدد 14683 
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اللجنة الع�سكرية الليبية »5+5« توؤكد جاهزية 

�سرت لعقد جل�سة مجل�س النواب الليبي

ات�ساالت لتاأجيل جولة الحوار الوطني 

الفل�سطيني الثانية ب�ساأن انتخابات 

طرابل�س -وكاالت 

ليبيا  يف  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  رئي�ض  �أعلن 

وفعال  حقيقي  بوجود  �لتز�مه  دبيبة،  عبد�حلميد 

للمر�أة �لليبية يف ت�شكيلته �حلكومية �جلديدة.

ت�رشيح  دبيبة جاء خالل لقائه مع ع�شو�ت ملتقى 

�أن  �أكد بوقت �شابق  �ل�شيا�شي، بعدما كان  �حلو�ر 

"�ملجتمع �لذكوري يف ليبيا كان حمت�شما يف تقدمي 
�ملر�أة لنا كمر�شحات للحكومة".

ومعايري  مقرتح  �ملا�شي،  �خلمي�ض  دبيبة،  و�أر�شل 

�ختيار هيكلية �حلكومة �إىل هيئة رئا�شة جمل�ض 

�لنو�ب، معربا عن �أمله يف �أن حتظى �حلكومة بثقة 

جمل�ض �لنو�ب.

ليبيا  يف  للدعم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  وكانت 

�ملر�شحون  وقعها  خطية  تعهد�ت  ��شتعر�شت 

للمجل�ض �لرئا�شي وحكومة �لوحدة، �شملت �للتز�م 

�لن�شاء يف �ملنا�شب �حلكومية بن�شبة ل  بتمثيل 

تقل عن 30%، وقال دبيبة بهذ� �ل�شياق: "قد منكن 

�أقل.. لن نلتزم يف  �أو  �أكرث  �ملر�أة بن�شبة قد تكون 

هذه �ملرة".

و�أعلنت �للجنة �لع�شكرية �لليبية �مل�شرتكة "5+5"، 

�م�ض ، جاهزية مدينة �رشت لعقد جل�شة جمل�ض 

�لنو�ب �لليبي ومنح �لثقة حلكومة �لوحدة �لوطنية.

�إفريقيا  بو�بة  ن�رشته  بيان  يف  �للجنة،  وقالت 

�لإخبارية �لليبية، �إنه "بالإ�شارة �إىل دعوة رئي�ض 

�لثقة  �لليبي لنعقاد جل�شة منح  �لنو�ب  جمل�ض 

حلكومة �لوحدة �لوطنية يف مدينة �رشت �ل�شادرة 

يف 26 فرب�ير 2021 و�مل�شار فيه �إىل طلب �لرد من 

�للجنة حول �إمكانية تاأمني �جلل�شة، وعليه وبعد 

�لع�شكرية  �للجنة  �أع�شاء  و�لتو��شل بني  �لت�شاور 

�مل�شرتكة "5+5" مت �لتاأكيد من قبل كافة �أع�شاء 

�للجنة �أن مكان �لجتماع مبدينة �رشت جاهز و�آمن 

لنعقاد جل�شة منح �لثقة حلكومة �لوحدة �لوطنية 

طيلة �لفرتة من بد�ية �جلل�شة �إىل �نتهائها".

رام اهلل )د ب اأ(-

 ك�شف م�شوؤول فل�شطيني  �لثنني عن  �ت�شالت 

�لفل�شطيني  �لوطني  �حلو�ر  لتاأجيل جولة  جتري 

ب�شاأن  م�رشية  برعاية  �جلاري  �ل�شهر  �ملقررة 

�للجنة  ع�شو  وقال  �لتحرير.  منظمة  �نتخابات 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �أحمد جمدلين ، لالإذ�عة 

ت�شتهدف  �لت�شالت  �إن  �لر�شمية،  �لفل�شطينية 

�لتو�فق على تاأجيل جولة �حلو�ر �لوطني �لثانية 

�لت�رشيعي  �نتخابات �ملجل�ض  �إجر�ء  �إىل ما بعد 

يف �أيار/مايو �ملقبل. و�أو�شح جمدلين �أن �جلولة 

بالكامل  خم�ش�شة  �لوطني  �حلو�ر  من  �لثانية 

لبحث ترتيبات ت�شكيل �ملجل�ض �لوطني ملنظمة 

�ل�شهر  �أن جتري  على  �لتو�فق  مت  وكان  �لتحرير 

�لنتخابات  �أن  �إىل  جمدلين  و�أ�شار  �جلاري. 

�لت�رشيعية �ملقبلة �شتف�شي �إىل ت�شكيل نحو ن�شف 

�أع�شاء �ملجل�ض �لوطني �جلديد ملنظمة �لتحرير 

وبالتايل تكون �ل�شورة �ت�شحت حول �لقوى �لتي 

�شيتم متثيلها يف �ملجل�ض �لوطني.

وعقدت �لف�شائل �لفل�شطينية يف �لثامن و�لتا�شع 

�حلو�ر  من  �لأوىل  �جلولة  �ملا�شي  �ل�شهر  من 

�لوطني يف �لعا�شمة �مل�رشية �لقاهرة وتو�فقت 

خاللها على �آليات �إجر�ء �لنتخابات �لت�رشيعية 

و�لرئا�شية. ياأتي ذلك فيما �أعلنت جلنة �لنتخابات 

�ملركزية �لفل�شطينية �شباح �م�ض  �إطالق مرحلة 

�لن�رش و�لعرت��ض على �شجل �لناخبني �لبتد�ئي 

�لقانونية �ملعلنة لالنتخابات  وذلك وفقًا للمدد 

�لفل�شطينية 2021.

وذكرت �للجنة ، يف بيان �شحفي، �أن مر�كز �لن�رش 

و�لعرت��ض �لبالغ عددها 1090 مركز�ً هي نف�شها 

�لتي �شتجري فيها عملية �لقرت�ع، فتحت �أبو�بها 

�ليوم وملدة ثالثة �أيام.

و�أو�شحت �أنه �شيتم ��شتقبال �ملو�طنني �لر�غبني 

يف �لتاأكد من بياناتهم وت�شحيحها، �أو �لعرت��ض 

على ت�شجيل �آخرين يف �شجل �لناخبني ممن لي�ض 

لهم حق �لنتخاب.

و�أ�شارت �للجنة �إىل �أن عدد �أ�شحاب حق �لقرت�ع 

وفقًا ل�شجل �لناخبني �لبتد�ئي بلغ 54ر2  مليون 

�شجلو�  ممن  �أقل  رقم  وهو  ومو�طنة،  مو�طن 

لالنتخابات، وذلك نتيجة تنقيح �لبيانات و�إز�لة 

�أ�شماء �ملتوفني ومن لن يبلغو� 18 عامًا يف يوم 

�لقرت�ع.

�أ�شدر  عبا�ض  حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�ض  وكان 

مر�شوما  �ملا�شي  ثان/يناير  كانون  منت�شف 

باإجر�ء �نتخابات ت�رشيعية يف �أيار/مايو �ملقبل 

ورئا�شية يف متوز/يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 
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مجل�س وزراء الداخلية العرب يعلن ت�أييده لل�سعودية 

اأبو الغيط: ت�سعيد ميلي�سيا الحوثي جزء من اأجندة اإيرانية متهورة

اإ�س�بة جديدة  ال�سعودية: 6 وفي�ت و317 

�سلطنة عمان تقرر فر�س حظر تجوال ليلي لمكافحة كورونا

مجل�س ال�سيادة ال�سوداني يبحث مع لجنة ال�سليب االأحمر تدفقات 

الالجئين �سرق البالد

رئي�س المخابرات العامة الم�سرية يبحث في ت�ساد مكافحة االإرهاب

التحالف الوطني يدين هجمات الحوثيين 

على محافظة ماأرب اليمنية

اخلرطوم  )د ب اأ(-

�ل�شيادة  جمل�ض  ع�شو  ��شتقبل   

�لثنني  تاور   �شديق  �ل�شود�ين 

�ل�شليب  بعثة  رئي�ض  كوتا  با�شكال 

�لأحمر بال�شود�ن.

ملجل�ض  �لر�شمية  �ل�شفحة  ونقلت 

عن  في�شبوك،  موقع  على  �ل�شيادة، 

تطرق  �للقاء  �إن  �لقول  با�شكال 

�لتي ي�شطلع بها  لالأن�شطة و�لرب�مج 

�ل�شليب �لأحمر يف �ل�شود�ن و�جلهود 

�ملقدرة �لتي تبذلها �لبعثة يف كل من 

د�رفور وجنوب كردفان و�لنيل �لأزرق، 

و�لذي  �ل�شود�ن،  �رشق  �إىل  بالإ�شافة 

قال �إنه ي�شهد تدفقات كبرية لالجئني 

ما ينعك�ض على �لأو�شاع يف �ل�رشق.

وقال رئي�ض بعثة �ل�شليب �لأحمر �إن 

�لكبري  �لتعاون  �أوجه  تناول  �للقاء 

�ملنظمات  مع  �ل�شود�نية  للحكومة 

عملها،  �أد�ء  من  لتمكينها  �لدولية 

�ملزيد  لبذل  �ملنظمات  ي�شجع  مبا 

�ملجال  يف  �لعون  لتقدمي  �جلهد  من 

�لإن�شاين.

لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  وكانت 

حذرت  �لالجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة 

فرو�  �لإثيوبيني  �آلف  �أن  من  موؤخر� 

منطقة  يف  �ملت�شاعد  �لعنف  من 

بني�شنقول-قماز �لإثيوبية وجلاأو� �إىل 

�ل�شود�ن.

يف  �شنقول-قماز  بني  منطقة  وتقع 

غرب �إثيوبيا. ول يرتبط �لنزوح منها 

يف  �لقائم  بال�رش�ع  مبا�رش�  �رتباطا 

�لبالد  يف  �ل�شمالية  تيجر�ي  منطقة 

و�لتي دفعت �أكرث من 61 �ألفا للبحث 

عن �لأمان يف �ل�شود�ن خالل �لأ�شهر 

�لأخرية.

 �سنعاء  )د ب اأ(-

لالأحز�ب  �لوطني  �لتحالف  �أد�ن 

�ليمنية،  �ل�شيا�شية  و�لقوى 

"ميلي�شيا  به  تقوم  ما  �لإثنني، 

وعدو�ن  هجوم  من  �حلوثي 

)�رشقي  ماأرب  حمافظة  على 

من  باملاليني  تكتظ  �لبالد(�لتي 

�لأعيان  و��شتهد�ف  �ملدنيني، 

�لعربية  �ململكة  يف  �ملدنية 

�ل�شعودية". 

يف  �لوطني  �لتحالف  وقال 

بيان �شحفي: "�إن هذ� �لت�شعيد 

�لنظام  �لذي يقف خلفه  �حلوثي 

�لدولية  �لإير�ين، يف ظل �جلهود 

مبا  يوؤكد  �ل�شالم،  �إىل  �ل�شاعية 

هذه  �أن  لل�شك  جماًل  يدع  ل 

حربها  يف  ما�شية  �مليلي�شيات 

وزعزعة  �ليمني  �ل�شعب  على 

�لأمن و�ل�شلم يف �ملنطقة، و�أنها 

ل ميكن �أن جتنح لل�شالم". 

باأبناء  �لوطني  �لتحالف  و�أهاب 

�جلي�ض  حول  لاللتفاف  �ليمن 

�جلبهات  مبختلف  ماأرب  يف 

"ملو�جهة  ب�شفوفه  و�للتحاق 

وميلي�شياته  �لإير�ين  �لعدو�ن 

�لتخريبية". 

ودعا �لتحالف �لوطني �إىل �رشعة 

تنفيذ �جلانب �لع�شكري و�لأمني 

من �تفاق �لريا�ض مبا يوؤدي �إىل 

�مل�شلحة  �لت�شكيالت  كافة  دمج 

و�لد�خلية،  �لدفاع  وز�رتي  حتت 

�لقتال،  جبهات  �إىل  وتوجيهها 

�لنو�ب  جمل�ض  �جتماع  و�رشعة 

يف �لعا�شمة �ملوؤقتة عدن لإقر�ر 

برنامج �حلكومة.

عن  �لوطني  �لتحالف  وعرب 

"�ملرت�خي  للموقف  ��شتغر�به 

هذ�  �إز�ء  �لدويل  للمجتمع 

به  تقوم  �لذي  �لت�شعيد 

�لإير�نية يف  �حلوثي  ميلي�شيات 

�ملكتظة  ماأرب  مدينة  ��شتهد�ف 

و�لطائر�ت  بال�شو�ريخ  بال�شكان 

و�ل�شتهد�ف  �ملفخخة،  �مل�شرية 

�لإجر�مي ملخيمات �لنازحني". 

:"لقد  قائال  �لتحالف  وتابع 

مع  �ل�رشعية  �حلكومة  تعاطت 

و�آخرها  �لدويل  �ملجتمع  دعو�ت 

باإيجابية،  �لأمريكية  �لدعو�ت 

و�إحالل  �حلرب  �إنهاء  �أجل  من 

�ل�شالم وفق �ملرجعيات �ملحددة 

وم�شتد�مة،  عادلة  �أ�ش�ض  وعلى 

فيما ر�أت �مليلي�شيا �حلوثية قر�ر 

�لإرهاب �شوء�  �إز�لتها من قو�ئم 

�أخ�رش� للت�شعيد و�لقيام باملزيد 

ت�شتهدف  �لتي  �لهجمات  من 

�ملدنيني". 

�لأمم  �لوطني  �لتحالف  ودعا 

و�لدول  �لأمن  وجمل�ض  �ملتحدة 

للقيام  �لع�شوية  د�ئمة  �خلم�ض 

�لت�شعيد  وقف  يف  بدورها 

�لإرهابية  و�لهجمات  �لع�شكري 

�ليمنيني  ت�شتهدف  �لتي 

على  و�ل�شغط  وجو�رهم، 

�ملدعومة  �حلوثية  �مليلي�شيات 

لقر�ر�ت  للر�شوخ  �إير�ن  من 

وحتميلهم  �لدولية،  �ل�رشعية 

هذ�  تد�عيات  عن  �مل�شوؤولية 

�لت�شعيد �لإجر�مي.

دور  �لوطني  �لتحالف  وثمن 

دعم  حتالف  قيادة  يف  �ململكة 

بطلب  جاء  �لذي  �ل�رشعية 

عبدربه  �ملنتخب  �لرئي�ض  من 

من  تقدمه  "وما  هادي،  من�شور 

دعم يف كافة �ملجالت، من �أجل 

�لدولة  �إنهاء �لنقالب و��شتعادة 

ومكافحة �لإرهاب و�حلفاظ على 

�أمن و��شتقر�ر ووحدة �ليمن". 
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�سندوق ال�سارقة لل�سمان 

االجتماعي يبحث تحويل كافة 

خدماته اإلى رقمية

»تراث االإمارات« يوا�سل تقديم اأن�سطته عن بعد 
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ال�سارقة ـ وام:

اطلع جمل�س اإدارة �ضن���دوق ال�ضارقة لل�ضمان 

االجتماعي خالل اجتماع افرتا�ضي م�ضاء اأم�س 

االأول على اأداء ال�ضندوق خالل الفرتة املا�ضية 

ووقف على اأبرز االإجنازات التي حققتها اإدارات 

واأق�ض���ام ال�ضندوق يف اإجنازات مهامها ..م�ضيداً 

بامل�ضت���وى املتميز والكف���اءة الكبرية من قبل 

ك���وادر ال�ضندوق التي اأ�ضبحت �ضمة من �ضمات 

اجلودة لتحقيق اأهدافه .

وك�ض���ف جمل����س االإدارة عن جدي���ة توجهاته 

حالي���ا اليجاد خمتلف احلل���ول لتحويل كافة 

خدمات���ه اإىل خدمات رقمية لربطها مع الدوائر 

واجلهات املعنية ولتك���ون متوافرة على مدار 

ال�ضاعة خلدم���ة املتعاملني معه متحديا بذلك 

ال�ضعوبات التقليدية املعروفة ومبا يتوافق مع 

توجهات حكومة ال�ضارقة يف هذا ال�ضدد.

تراأ�س اجتماع جمل����س اإدارة �ضندوق ال�ضارقة 

لل�ضم���ان االجتماع���ي �ضعادة عب���داهلل �ضامل 

الطريفي رئي�س جمل�س االدارة بح�ضور اأع�ضائه 

الدكت���ور طارق �ضلطان بن خ���ادم نائب رئي�س 

جمل�س االدارة و الدكتور �ضعيد عبد اهلل جمعة 

املط���وع و امل�ضت�ضار الدكتور من�ضور حممد بن 

ن�ضار و �ضعيد غامن مط���ر ال�ضويدي و عبد اهلل 

ح�ضن عبد اهلل النومان و حممد خليفة احل�رضي 

بجانب ح�ض���ور �ضع���ادة حممد عبي���د را�ضد 

ال�ضام�ضي مدير عام �ضندوق ال�ضارقة لل�ضمان 

االجتماعي وم�ضت�ضار ال�ضندوق حممد خليفه.

واأ�ض���اد �ضعادة عبداهلل �ض���امل الطريفي بجهود 

اأع�ض���اء جمل�س االدارة ومدير ع���ام ال�ضندوق 

وال���كادر العام���ل على اإجن���از كاف���ة اأعمال 

ال�ضن���دوق والعم���ل عل���ى ترقيته���ا يف اإطار 

تفانيهم يف خدمة املتعاملني مع ال�ضندوق يف 

اإطار �ضيا�ضته خلدم���ة امل�ضرتكني واملتقاعدين 

وامل�ضتفيدين وذلك بعد اأن اطلع على اإجنازات 

واأبرز اأعمال ال�ضندوق خالل الفرتة املا�ضية .

»يونيالب�س« ال�سوي�سرية

للمخت���رات  ال�ضوي�رضيةال�ضوي�رضي���ة 

الت�ضخي�ضي���ة لتوظي���ف املزي���د م���ن 

لتقدمي  العاملي���ة  موارده���ا وخراتها 

خدمات خمري���ة وت�ضخي�ضية مبتكرة 

واجلمع بني اخلرة االأوروبية والدولية 

يف الك�ض���ف ع���ن االإ�ضاب���ات بفريو�س 

»كورون���ا« واحلد من انت�ض���اره رافدة 

وم�ضان���دة امل�ضرية الت�ضاعدية يف عدد 

الفحو�ض���ات املخرية التي ا�ضتهدفتها 

دولة االإمارات يف اإطار التزامها بحماية 

�ضحة املجتمع.

وقال معايل عب���داهلل اآل حامد باأنه يف 

ظل توجيهات القيادة الر�ضيدة حر�ضت 

اأبوظب���ي من���ذ بداية اجلائح���ة على 

تو�ضيع نطاق خدمات فح�س كوفيد-19 

و�ضمان توفرها و�ضهولة الو�ضول اإليها 

حي���ث يعد افتتاح الفرع اجلديد ل�ضبكة 

خمت���رات »يونيبال����س« ال�ضوي�رضية 

العاملية للمخت���رات الت�ضخي�ضية يف 

اأبوظب���ي اإ�ضافة نوعي���ة للجهود التي 

يكر�ضه���ا القطاع ال�ضح���ي يف االإمارة 

للت�ضدي للجائحة.

وا�ضاف » �رضبت اأبوظبي مثااًل متميزاً 

للتعام���ل من اجلائح���ة واحلفاظ على 

�ضح���ة و�ضالم���ة املجتم���ع وكذلك مد 

يد العون للبل���دان ال�ضقيقة وال�ضديقة 

العالية  اال�ضتيعابي���ة  الطاق���ة  بف�ضل 

لفحو�ض���ات كوفي���د-19 الت���ي ميكن 

لالإمارة اإجراوؤها يوميًا«.

وقال »مع افتتاح الفرع اجلديد ل�ضبكة 

خمت���رات »يونيبال����س« ال�ضوي�رضية 

الت�ضخي�ضية نوا�ضل تعزيز  للمخترات 

اجلهود االحرتازي���ة والوقائية للحفاظ 

على �ضحة و�ضالمة جميع اأفراد املجتمع 

كوفيد-19،  انت�ضار فريو����س  ومواجهة 

ويف الوق���ت نف�ضه نوؤك���د على املكانة 

الت���ي ر�ضختها اأبوظب���ي على خارطة 

الرعاية ال�ضحية العاملية كوجهة رائدة 

توفر خدم���ات رعاية مب�ضتويات جودة 

مرموق���ة ومتمي���زة.« م���ن جهته قال 

حمم���د داوود الرئي�س التنفيذي ل�ضبكة 

املخت���رات »يونيالب����س« يف منطقة 

ال����رضق االأو�ضط » نحن فخ���ورون اأن 

داعمًا للجهود اال�ضتثنائية  نكون جزءاً 

املبذولة من اجلهات ال�ضحية يف دولة 

االإمارات والتي مثلت اإجراءاتها منوذجًا 

عاملي���ا يحتذى يف التعام���ل مع اأزمة 

كوفيد-19 من خالل تكثيف الفحو�ضات 

املخرية للمواطنني واملقيمني واإن�ضاء 

مراك���ز للفح����س جلمي���ع اجلن�ضيات 

االإ�ضابة  لت�ضخي����س وحتديد ح���االت 

وعزلهم ملن���ع انت�ضار العدوى واحتواء 

الفريو����س باالإ�ضافة للتقدي���ر الوا�ضع 

الذي حظيت به الكوادر الطبية يف خط 

الدفاع االأول م���ن قيادات الدولة واأفراد 

املجتمع«م�ض���رياً اإىل اأن افتتاح الفرع 

اجلدي���د يف اإمارة اأبوظب���ي ياأتي ثمرة 

للتن�ضي���ق والتعاون امل�ضرتك مع دائرة 

ال�ضحة اأبوظبي وم�ضي���داً بالت�ضهيالت 

والدعم ال���ذي وفرته الدائ���رة الإجناح 

امل�رضوع.

قائمة المخالفات

واأهابت الوزارة بال�رضكات يف االأن�ضطة 

اإىل تكثي���ف  واالأعم���ال امل�ضتهدف���ة 

جهودها ع���ر تعزيز الوعي واملعرفة 

مبخاطر غ�ضل االأموال ومواكبة جهود 

احلكومة يف ه���ذا امللف، ويف مقدمة 

اخلط���وات املطلوب���ة الت�ضجي���ل يف 

نظام وح���دة املعلوم���ات املالية /

goAML/ ونظ���ام جلن���ة ال�ضل���ع 
وامل���واد اخلا�ضعة لرقاب���ة اال�ضترياد 

والت�ضدير /نظام االإبالغ االآيل لقوائم 

العقوبات/، واتخاذ التدابري املرتبطة 

املر�ضوم  اأح���كام  بالنظامني مبوجب 

والقرارات  التنفيذية  والئحته  بقانون 

ذات ال�ضلة.

واأو�ضح���ت الوزارة اأن ف���رتة ال�ضماح 

للت�ضجي���ل يف النظامني ممتدة حتى 

31 مار�ـــس 2021 واأن ال�رضكات التي 

ال تق���وم بالت�ضجيل قب���ل هذا املوعد 

�ضتك���ون عر�ضة لعقوب���ات ت�ضل اإىل 

اإيقاف الرخ�ضة واإغالق املن�ضاأة.

كم���ا اأكدت ال���وزارة اأهمي���ة متابعة 

اإج���راءات وتدابري ما بع���د الت�ضجيل 

جتنب���ًا للغرام���ات ال���واردة يف قرار 

جمل�س ال���وزراء رقم 16 ل�ضنة 2021، 

والتي تبداأ م���ن 50 األف درهم وت�ضل 

اإىل ملي���ون درهم وميك���ن م�ضاعفتها 

اإىل 5 مالي���ني درهم بناء على اأحكام 

القانون وبح�ضب تقدير اللجنة العليا 

ملواجه���ة غ�ض���ل االأم���وال ومكافحة 

متوي���ل االإرهاب ومتوي���ل التنظيمات 

غري امل�رضوعة.

واأ�ضارت �ضفية ال�ض���ايف مديرة اإدارة 

مواجه���ة غ�ضل االأم���وال بالوزارة اإىل 

االإدارة ملتزم���ة باالإجاب���ة ع���ن  اأن 

اأ�ضحاب امل�ضلحة  ا�ضتف�ضارات جميع 

وم�ضاعدة ال����رضكات امل�ضتهدفة على 

حتقيق متطلب���ات القانون، من خالل 

ا�ضتقب���ال ات�ضاالتهم عل���ى رقم مركز 

ات�ض���ال ال���وزارة 800-1222 .. كما 

اإىل و�ضع  ال����رضكات املعني���ة  دعت 

داخلية  و�ضوابط  واإجراءات  �ضيا�ضات 

جتنبه���ا خماطر غ�ضل االأم���وال وفقًا 

للخط���وات والتدابري الت���ي و�ضحتها 

الالئح���ة التنفيذية للقان���ون، والتي 

ميك���ن االط���الع عليها ع���ر املوقع 

الر�ضمي لوزارة االقت�ضاد على الرابط:

https://www.economy.

gov .ae/arabic/AML/

 Pages/default .aspx
واأو�ضح���ت ال�ضايف اأن ق���رار جمل�س 

ال���وزراء ب�ض���اأن املخالفات ي�ضب يف 

دعم جهود الدول���ة يف ملف مواجهة 

غ�ضل االأموالومكافحة متويل االإرهاب، 

ويعزز م�ضت���وى االمتث���ال يف قطاع 

االأعم���ال واملهن غري املالية املحددة 

باأحكام القان���ون والئحته التنفيذية، 

مبا ي�ضه���م يف رفع ق���درة االقت�ضاد 

الوطن���ي عل���ى حتقيق من���و �ضحي 

دولة  حر����س  ويعك����س  وم�ضت���دام، 

االإم���ارات بتوجيه���ات م���ن قيادتها 

الر�ضي���دة عل���ى تطوي���ر ت�رضيعاتها 

االقت�ضادية ب�ض���ورة م�ضتمرة لتعزيز 

تناف�ضيته���ا كوجه���ة دولي���ة اآمن���ة 

وم�ضتقرة لالأعمال.

اأول �سفير اإماراتي 

واأ�ض���اف ال�ضفري اآل خاج���ة قائال: اإن 

»الروؤية التي تب���داأ اليوم هي الروؤية 

التي ت�ضعى اإىل م�ضتقبل اأكرث ازدهاًرا 

وا�ضتقراًرا«.

وتابع ال�ضفري االإماراتي قائال اإن بالده 

تقدم من خ���الل �رضاكتها مع اإ�رضائيل 

»نهجا ح�ضاريا جدي���دا« يهدف اإىل 

»فتح الباب اأمام فر�س جديدة«.

وا�ضتطرد ال�ضفري االإماراتي قائال اإن » 

البلدين لديهم���ا مهمة م�ضرتكة وهي: 

اإر�ضاء ال�ضالم واالأمن يف جميع اأنحاء 

املنطقة«.

واأو�ض���ح ال�ضفري ً: »ل���دى بلدينا اأكر 

واأهم اقت�ض���ادات باملنطقة« ، م�ضريا 

اإ�رضائي���ل واالإمارات يف  اإىل تع���اون 

مكافحة وباء فريو�س كورونا امل�ضتجد 

امل�ضبب ملر�س )كوفيد-19(.

ولدى و�ضول���ه اإىل اإ�رضائيل يف وقت 

االإماراتي  ال�ضفري  ام�س، اجتمع  �ضابق 

مع وزير اخلارجية االإ�رضائيلي جابي 

اأ�ضكين���ازي، حي���ث ناق�ضاالعالق���ات 

الثنائي���ة بني البلدي���ن و�ضبل تعزيز 

التعاون يف املجاالت املختلفة. 

 نقل الأمير 

واأكد متحدث با�ضم االأمري فيليب / 99 

عاما/ الحقا اأنه غادر امل�ضت�ضفى.

 وكان االمري فيليب قد ُنقل للم�ضت�ضفى 

يف 16 �ضباط/فراي���ر املا�ضي، بناء 

عل���ى ن�ضيح���ة طبيبه م���ن اأجل » 

املالحظة والراح���ة« بح�ضب ما قاله 

ق�رض باكنجهام.

وبعد ب�ضعة اأيام من  زيارة ويل العهد 

الريطاين االأم���ري ت�ضارلز لوالده، اأكد 

الق�رض اأن دوق اإدنره يعاين من عدوى 

ولي�س فريو�س كورونا.

وقد تلق���ى االأمري وامللك���ة اإليزابيث 

لقاح فريو�س كورونا يف كانون ثان/

يناير املا�ضي.

تبرئة ممثلين 

لكن املحكمة يف ا�ضطنبول ق�ضت بعدم 

وجود دليل ملمو�س على ارتكاب جرمية 

يف االأ�ضا�س .

كان اأقبينار ق���د حتدث عن احلاجة اإىل 

الدميقراطي���ة يف تركي���ا واألقى باللوم 

على اال�ضتقطاب املتزايد يف البالد على 

عاتق حزب اأردوغان احلاكم.

وبح�ضب مات���ردد ، قال اأقبينار »جلعل 

تركي���ا اأك���رث دميقراطية ، رمب���ا ُيعلق 

الزعم���اء من اأقدامه���م اأو ُي�ضممون يف 

اأقبي���ة وميوتون ، متاًما مث���ل االأنظمة 

الفا�ضي���ة يف املا�ضي«. يف وقت �ضابق 

من ذلك العام ، اكت�ضب اأردوغان �ضلطات 

وا�ضعة كاأول رئي�س تنفيذي.

وقال الرئي����س اأردوغان يف وقت الحق 

اإنه �ضيتعني عليه���م »دفع ثمن ذلك« 

دون ذكر املمثلني االثنني باال�ضم.

م�سير ع�سرات الآلف 

ونف���ت حكوم���ة الرئي�س ب�ض���ار االأ�ضد 

العدي���د م���ن اتهام���ات االأمم املتحدة 

ال�ضابقة بارت���كاب جرائم حرب وتقول 

اإنها ال تعذب ال�ضجناء.

ودع���ت جلنة االأمم املتح���دة للتحقيق 

ب�ض���اأن �ضوري���ا بقيادة باول���و بينريو 

ملحاكم���ة كل من ارتكب���وا هذا اجلرائم 

عل���ى جانبي ال����رضاع ولتاأ�ضي�س اآلية 

دولي���ة لتحدي���د اأماك���ن املفقودين اأو 

ورفاتهم وبع�ضها يف مقابر جماعية.

ورحب املحققون بحكم اأ�ضدرته حمكمة 

يف مدينة كوبلنت�س االأملانية االأ�ضبوع 

املا�ض���ي بال�ضجن اأربع �ضنوات ون�ضف 

على ع�ض���و �ضابق يف جهاز اأمني تابع 

لالأ�ض���د مل�ضاركت���ه يف تعذيب مدنيني 

يف اأول حك���م من نوع���ه بجرائم �ضد 

االإن�ضانية يف احلرب االأهلية امل�ضتمرة 

منذ ع�رض �ضنوات.

بابا الفاتيكان 

وق���ال امل�ض���وؤول وه���و اأح���د اأ�ضاقفة 

الفاتيكان ومطلع عل���ى �ضوؤون العراق 

حتدث ب�رضط ع���دم الك�ضف عن هويته 

»اإنه ي�ضع���ر حقيقة باحلاجة للتوا�ضل 

مع النا�س على اأر�ضهم«.

وقال م�ضوؤولون بالفاتيكان وكبار رجال 

الدين يف الكنائ�س املحلية اإنهم را�ضون 

عن قدرة الق���وات العراقية على توفري 

التاأمني الكايف للبابا وحا�ضيته.

وق���ال االأ�ضق���ف ب�ض���ار وردة مط���ران 

الكاثوليكية يف  الكلداني���ة  الكني�ض���ة 

اأربي���ل ب�ضمال الع���راق لل�ضحفيني يف 

موؤمتر عر الهاتف موؤخرا »البابا يعرف 

اإىل اأي���ن هو ذاهب. هو ق���ادم عن ق�ضد 

اإىل منطقة �ضهدت حروبا وعنفا لتوجيه 

ر�ضالة �ضالم«.

واأ�ض���اف »ال�ضلط���ات تتعامل بجدية 

�ضديدة مع تاأمني البابا فن�رضت ع�رضة 

اآالف من اأفراد االأمن لهذا الغر�س«.

وكان ال����رضاع يف العراق قد حال دون 

زيارة باباوات �ضابقني له. فبعد انتهاء 

احلروب ا�ضتمرت اأعمال العنف.

مئات النواب 

وم���ن بني املوقعني على اخلطاب نواب 

م���ن 22 دولة اأوروبي���ة، باالإ�ضافة اإىل 

اأع�ضاء يف الرمل���ان االأوروبي، ينتمي 

الغالبي���ة العظم���ى منه���م اإىل اأحزاب 

م���ن ي�ض���ار الو�ضط، مث���ل اال�ضرتاكيني 

الدميقراطيني وحزب اخل�رض.

ال�ضيا�ض���ة  اأن  اخلط���اب  يف  وج���اء 

الغربي���ة  ال�ضف���ة  يف  االإ�رضائيلي���ة 

»تق�ض���ي على اإمكانية ح���ل الدولتني 

وتر�ضيخ واقع الدولة الواحدة من عدم 

امل�ضاواة يف احلقوق وال�رضاع الدائم«، 

داعني االحت���اد االأوروبي اإىل اال�ضتفادة 

االأمريكي���ة  االإدارة  يف  التغي���ري  م���ن 

االإ�رضائيلي  ال����رضاع  كفر�ضة ملعاجلة 

الفل�ضطيني بجهود متجددة.

واأكد رئي����س املر�ض���د االأورومتو�ضطي 

رام���ي عب���ده، اأن املوق���ف الوا�ضع من 

الرملانيني االأوروبيني »يتطلب ترجمة 

على اأر�س الواقع عر مراجعة اتفاقات 

ال�رضاك���ة والتع���اون االأوروبي���ة م���ع 

اإ�رضائيل«.

و�ضدد عبده عل���ى اأن »خطط اإ�رضائيل 

لل�ض���م الفعل���ي الأج���زاء م���ن ال�ضفة 

الغربية ف�ضاًل عن اأنها تنتهك القوانني 

الدولية وتو�ضح مزيًدا من اال�ضتخفاف 

ال�ضاف���ر بها، فاإنها �ضت���وؤدي اإىل تفاقم 

عقود من االنته���اكات حلقوق االإن�ضان 

�ضد الفل�ضطينيني«.

اأن  االأورومتو�ضط���ي  املر�ض���د  وذك���ر 

التط���ورات على االأر�س »ت�ضري بو�ضوح 

اإىل حقيق���ة التقدم ال�رضي���ع يف ال�ضم 

الفعل���ي، ال �ضيم���ا من خ���الل التو�ضع 

اال�ضتيط���اين املت�ض���ارع وهدم املباين 

الفل�ضطينية وهو ما يهدد برت�ضيخ واقع 

الدولة الواحدة من ع���دم امل�ضاواة يف 

احلقوق وال�رضاع الدائم«.

اأبوظبي ـ وام:

يوا�ضل نادي تراث االإمارات تقدمي اأن�ضطته 

وفعالياته الرتاثي���ة املميزة " عن بعد " 

�ضمن االإج���راءات الوقائي���ة واالحرتازية 

نظ���را للظروف الراهن���ة ب�ضبب جائحة " 

كوفيد 19 " .

وا�ضتم���رت املراك���ز التابع���ة للنادي يف 

تق���دمي اأن�ضطته���ا بالرغم م���ن التغريات 

التي فر�ضتها اجلائحة على وترية العمل 

مما ا�ضتل���زم االعتماد يف الفرتة املا�ضية 

على و�ضائل جديدة الإي�ضال ر�ضالة االآباء 

واالأج���داد اإىل اجلي���ل احل���ايل من خالل 

فعالي���ات بارزة ومميزة على راأ�ضها ور�س 

احل���رف اليدوي���ة مثل ال�ض���دو واخلياطة 

والتلي واخلو�س واإعادة التدوير واالأكالت 

ال�ضعبية واالألعاب ال�ضعبية واإعداد القهوة 

العربية.

وكان���ت ا�ضتجاب���ة نادي ت���راث االإمارات 

للمتغ���ريات امل�ضاحب���ة ل���� "كورون���ا" 

�رضيع���ة ومل ترتكه يبتعد ع���ن دوره يف 

املجتمع، فتحول���ت فعالياته "عن بعد"، 

من خالل املن�ضة االإلكرتونية التابعة له، 

مب�ضاركة العديد من الط���الب والطالبات 

واالأمهات الذين اأثنوا على موا�ضلة تقدمي 

هذه الفعاليات الت���ي حتافظ على تراث 

االإمارات وتعلم الن�سء العادات والتقاليد 

وال�ضن���ع ودورات حتفي���ظ القراآن وغريها 

من االأن�ضطة التي ت�ضب يف تر�ضيخ الدور 

املجتمعي والر�ضالة الرتاثية للنادي.

ويف ه���ذا ال�ضدد، اأك���دت فاطمة التميمي 

مدي���رة املراكز الن�ضائي���ة يف نادي تراث 

االإمارات، اأن���ه بالرغم من جائحة كورونا 

ما زالت املراك���ز التابعة للن���ادي تقدم 

فعالياتها الرتاثية يوميا عن بعد ومبعدل 

اأكرث من 10 ور�س يف كل اأ�ضبوع ".

ولفت���ت التميم���ي اإىل اأن ه���ذه الور����س 

والفعالي���ات املقدم���ة عن بع���د تتوزع 

بني احلرف اليدوي���ة، واالأكالت واالألعاب 

ال�ضعبية، باالإ�ضافة اإىل االإ�ضدارات الرتاثية، 

واالأ�ضئل���ة وامل�ضابقات الرتاثي���ة، واأي�ضا 

ن�ض���اط القراآن الكرمي، م�ضرية اإىل اأن هناك 

اإقب���اال كبريا من قبل الط���الب والطالبات 

للم�ضاركة يف هذه االأن�ضطة ويتم التوا�ضل 

معهم عر املن�ضات التابعة للنادي " .

وحول االأهداف املرجوة من هذه االأن�ضطة، 

قال���ت التميمي : " نعم���ل يف نادي تراث 

االإم���ارات عل���ى ن����رض ال���رتاث الوطني 

واملحافظة عليه، وتعزيز الهوية الوطنية، 

ون�رض الوعي الفك���ري والثقايف، وتعميق 

احل����س الوطن���ي، وبناء ق���درات وخرات 

الطالب، واإحياء احلرف التقليدية وتعزيز 

وجودها ب���ني االأن�ضط���ة الثقافية، وبناء 

ال�ضخ�ضية الوطنية، وزرع حب الرتاث يف 

نفو�س اأبنائنا".

و�ضمن هذه االأهداف اأي�ضا، كان نادي تراث 

االإم���ارات قد اأطلق ع���ر من�ضته الرقمية، 

برنام���ج "يل�ضتك���م مغنم" ال���ذي تعرف 

حلقاته بال�ضن���ع واآداب املجال�س، حيث 

يق���دم املدربون عن بع���د ور�ضا يتم فيها 

�رضح العادات والتقاليد االإماراتية يف اأدب 

املجال�س وكيفية ا�ضتقبال ال�ضيف، واأدب 

احلوار يف املجل�س، واإعداد وتقدمي القهوة 

العربية، واأي�ضا االأكالت ال�ضعبية.

مذكرة تفاهم بين »التربية« و المجل�س اال�سترالي لطب االأ�سنان لتبادل اأف�سل الممار�سات
دبي ـ وام:

اأبرمت مفو�ضية االعتماد االأكادميي يف وزارة 

الرتبية والتعليم، م���ع املجل�س االأ�ضرتايل 

لطب االأ�ضنان، مذكرة تفاهم، بغر�س تعزيز 

التعاون يف كل ما من �ضاأنه، توثيق اأف�ضل 

املمار�ضات فيما يت�ضل بطب االأ�ضنان، ورفد 

كال اجلانبني بخ���رات وا�ضعة حتقق ميزة 

اإ�ضافية العتم���اد اأف�ضل املعارف والرامج 

االأكادميية يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل.

وتهدف املذكرة، اإىل تبادل املعلومات ب�ضاأن 

املوؤ�ض�ضات وبرامج ط���ب االأ�ضنان لديهما، 

وزيادة نطاق اخل���رة واملعرفة التي ميكن 

تطبيقها خ���الل عمليات التقييم واالعتماد 

االأكادميي، وتب���ادل املعلومات  واالعرتاف 

وامل���وارد اخلا�ضة باأع�ضاء ف���رق التقييم، 

وتوفري املعلوم���ات وامل�ضورة للموؤ�ض�ضات 

الت���ي قد ترغب يف اأخذه���ا باالعتبار عند 

اإن�ضاء برامج طب االأ�ضنان يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة، وتبادل املعلومات ب�ضاأن 

املمار�ضات اجليدة.

�ضهد توقيع املذكرة، الدكتور حممد يو�ضف 

بن���ي يا�س، املدي���ر التنفي���ذي ملفو�ضية 

االعتم���اد االأكادمي���ي يف وزارة الرتبي���ة 

والتعليم، وناريل ميل���ز الرئي�س التنفيذي 

للمجل�س االأ�ضرتايل لط���ب االأ�ضنان، ومارك 

فورد املدير التنفي���ذي للمجل�س االأ�ضرتايل 

لطب االأ�ضنان.

وبناء على مذكرة التفاهم، متنح مفو�ضية 

االأ�ضرتايل  االأكادميي، املجل����س  االعتم���اد 

لطب االأ�ضنان �ضفة جه���ة االعتماد الدويل 

لرامج طب االأ�ضنان يف موؤ�ض�ضات التعليم 

العايل املرخ�ضة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة باعتب���ار اأن املجل�س هيئة دولية 

متخ�ض�ض���ة يف ه���ذا ال�ض���اأن، ف�ض���اًل عن 

ت�ضخري املجل�س موارده من اأجل املراجعني 

املوؤهل���ني ملفو�ضية االعتم���اد االأكادميي، 

لال�ضتعان���ة به���م يف تق���ومي برامج طب 

االأ�ضنان يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل دولة 

االإمارات.

واأكد الدكتور حممد يو�ضف بني يا�س، املدير 

التنفي���ذي ملفو�ضية االعتم���اد االأكادميي 

يف وزارة الرتبي���ة والتعليم، اأن املفو�ضية، 

انبثق���ت عن روؤية تعلمية م�ضتدامة، لتكون 

كهيئة �ضمان اجلودة التابعة حلكومة دولة 

االإمارات العربية املتحدة، واملكلفة بتعزيز 

التمي���ز التعليمي يف خمتل���ف موؤ�ض�ضات 

التعليم العايل يف الدولة من خالل ترخي�س 

موؤ�ض�ضات التعليم ما بعد الثانوي واعتماد 

الرام���ج االأكادميية، كما ت�ضعى املفو�ضية 

اإىل �ضمان تعليم ع���ايل اجلودة، مبا يتفق 

مع املعايري الدولية.

دبي ـ وام:

اعتمدت جلنة ال�ضوؤون الد�ضتورية والت�رضيعية والطعون 

للمجل�س الوطني االحتادي خ���الل اجتماع عقدته يف 

مقر االأمانة العامة للمجل�س يف دبي، برئا�ضة �ضعادة 

اأح�م�د عبداهلل ال��ض�ح�ي رئي�س اللجنة، تقرير تو�ضيات 

املجل�س يف مو�ضوع جهود وزارة العدل يف �ضاأن تطوير 

مهن���ة املحاماة، ال���ذي ناق�ضه املجل����س يف اجلل�ضة 

ال�ضاد�ضة املنعقدة بتاريخ 16 فراير 2021م.

ح����رض االجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة كل من عائ�ضة 

حم�م����د امل��ال مقررة اللجنة، واأحم���د حمد بو�ضهاب، 

وعدن����ان حم��د احلم���ادي، وكفاح حمم���د الزعابي، 

وم��روان عبي��د املهي�ري، وهن�د حميد العليل��ي.

وق���ال اأحمد ال�ضح���ي، اإن اللجنة انته���ت من مناق�ضة 

تقرير تو�ضيات املجل����س ملو�ضوع جهود وزارة العدل 

يف �ض���اأن تطوير مهن���ة املحاماة بع���د مناق�ضته يف 

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة بح�ض���ور وزير العدل، وقرر املجل�س 

اإعادة التقري���ر للجنة ل�ضياغة التو�ضي���ات النهائية 

وفق املناق�ض���ات التي متت يف اجلل�ضة، و�ضيتم عر�س 

التو�ضيات يف جل�ضات قادمة للموافقة عليها.

واأ�ض���ار اإىل اأن اللجنة ناق�ض���ت املو�ضوع �ضمن خطة 

عملها م���ع جميع اجلهات ذات ال�ضلة مبهنة املحاماة 

ومع ممثلي احلكومة، وانتهت اإىل العديد من املالحظات 

والتو�ضيات التي تتعلق ب�ضيا�ضة وزارة العدل يف �ضاأن 

اخلدم���ات املقدم���ة للمحامني وااللتزام���ات املرتتبة 

عليه���م، والتحديات التي تواجه عم���ل املحامني يف 

الدولة، وجه���ود الوزارة يف �ضاأن تطوير معهد التدريب 

الق�ضائ���ي، موؤكداً اأن التو�ضيات تهدف اإىل تطوير مهنة 

املحام���اة واخلدم���ات املقدمة للمحام���ني وت�ضهيل 

مهامهم.

لجنة بـ »الوطني االتحادي« تعتمد تقرير تو�سيات مو�سوع جهود وزارة العدل في �ساأن تطوير مهنة المحاماة
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 �سوق دبي المالي

 643 مليون درهم 
ت�سرفات عقارات دبي 

  دبي ـ وام: 
دائ��رة  ف��ي  العقارية  الت�صرفات  بلغت   
االأرا�صي واالأمالك بدبي يوم االثنين اأكثر من 
 217 ت�صجيل  �صهدت  حيث  درهم  مليون   643
منها  درهم  مليون   388.41 بقيمة  مبايعة 
مليون   116.46 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   19
بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة   198 و  درهم 

271.95 مليون درهم. 
 34 بقيمة  االأرا�صي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
تلتها   2 جزيرة  منطقة  في  دره��م  مليون 
منطقة  في  درهم  مليون   12 بقيمة  مبايعة 
مليون   11 بقيمة  مبايعة  تليها  المركا�ض 

درهم في منطقة جميرا االأولى .
المناطق  الرابعة  الحبية  منطقة  وت�صدرت 
 13 �صجلت  اإذ  المبايعات  ع��دد  حيث  من 
وتلتها  دره��م  مليون   47 بقيمة  مبايعة 
بت�صجيلها  الرابعة  جنوب  البر�صاء  منطقة 
في  وثالثة  دره��م  مليون  بقيمة  مبايعة 
 34 بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها   2 جزيرة 

درهم. مليون 
والفلل  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
درهم  ماليين   9 بقيمة  مبايعة  جاءت  فقد 
المبايعات  كاأهم   6 ال�صفا  وادي  بمنطقة 
في  دره��م  ماليين   6 بقيمة  مبايعة  تلتها 
 6 بقيمة  مبايعة  واأخيرا  برج خليفة  منطقة 

ماليين درهم في منطقة مر�صى دبي.
المناطق  الخام�صة  الثنية  منطقة  وت�صدرت 
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من 
درهم  مليون   17 بقيمة  مبايعة   27 �صجلت 
 27 بت�صجيلها  دبي  مر�صى  منطقة  وتلتها 
في  وثالثة  درهم  مليون   61 بقيمة  مبايعة 
حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد بت�صجيلها 16 

21 مليون درهم . مبايعة بقيمة 
و�صجلت الرهون قيمة قدرها 239.24 مليون 
 52.97 بقيمة  اأرا���ض  رهن   22 منها  دره��م 
بقيمة  و�صقق  فلل  رهن  و53  درهم  مليون 
بمنطقة  اأهمها  وكان  درهم  مليون   186.27
النهدة االأولى بقيمة 77 مليون درهم واأخرى 
مليون   27 بقيمة  الثانية  النهدة  منطقة  في 

درهم .
هبات   7 ت�صجيل  �صهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   16.31 بقيمة 
 8 بقيمة  الرابعة  جنوب  البر�صاء  بمنطقة 
حدائق  منطقة  في  واأخ��رى  دره��م  ماليين 
ماليين   5 بقيمة  را�صد  بن  محمد  ال�صيخ 

درهم .

  

 

 

اإعادة ت�سجيل ملكية 1511 عالمة تجارية في الإمارات خالل 
�سهرين

اأبوظبي ـ وام: 
ملكية  ت�صجيل  اإعادة  طلبات  عدد  ارتفع   
للعالمات التجارية في االإمارات اإلى 1511 
 2021 العام  من  �صهرين  اأول  خالل  طلبا 
الن�صاط  ا�صتمرار  على  موؤ�صر  في  ،وذل��ك 
االأن�صطة  اأه��م  من  يعد  ال��ذي  القطاع  في 

االقت�صادية في الدولة .
التي  التجارية  العالمات  قائمة  وت�صمل 
جرى اإعادة تثبيت ملكيتها من قبل الدائرة 
اأول  خالل  االقت�صاد  وزارة  في  المخت�صة 
�صهرين من العام الجاري وجود مجموعة 
ومن  عالمية  تجارية  لعالمات  كبيرة 
وجون�صون  ارماني  وجورجيو  اأبل  �صمنها 
اند جون�صون ون�صتله وغيرها من ال�صركات 

االأخرى.
من  كبير  ع��دد  عمل  ا�صتمرار  ويعك�ض 
االأهمية  العالمية  ال�صركات  ع��الم��ات 
المحلي  ال�صوق  بها  يحظى  التي  الكبيرة 
لدى هذه ال�صركات التي تحر�ض على اتخاذ 

ن�صاطها  لممار�صة  رئي�صيا  مقرا  الدولة 
من  ويت�صح  االأو�صط.  ال�صرق  منطقة  في 
وزارة  عن  ال�صادرة   - االح�صائيات  خالل 
االقت�صاد - اأن اأعمال ال�صركات التي قامت 
باإعادة ت�صجيل عالماتها التجارية تتوزع 
التجارة  ومنها  القطاعات  مختلف  على 
وال�صناعة التكنولوجيا والطاقة والخدمات 
 . القطاعات  م��ن  وغيرها  اللوج�صتية 
والت�صريعية  اال�صتثمارية  البيئة  و�صكلت 
االإمارات عنا�صر  التي تتمتع بها  المميزة 
جذب خالل ال�صنوات الخم�ض االأخيرة مما 
ال�صركات  من  العديد  ا�صتقطاب  في  �صاهم 

العالمية للعمل انطالقا من الدولة .
كما عززت المحفزات التي اأطلقتها العديد 
الما�صي  العام  المخت�صة في  الجهات  من 
من جاذبية البيئة اال�صتثمارية في الدولة، 
جديدة  عالمية  �صركات  �صجع  الذي  االأمر 
،وذلك حر�صا  لها  اإقليمية  مقرات  الفتتاح 
المنطقة  في  اأعمالها  ممار�صة  على  منها 

انطالقا من دولة االإمارات .

المواد  مناولة  والخدمات«تتو�سع في خدمات  لالإمداد  »اأدنوك 
من خالل �سفقة ا�ستحواذ كبيرة

اأبوظبي  ـ وام: 
والخدمات،  لالإمداد  اأدنوك  �صركة  اأعلنت   
ذراع ال�صحن والخدمات اللوج�صتية ل�صركة 
يوم  "اأدنوك"  الوطنية  اأبوظبي  بترول 
اأ�صول �صركة  االثنين عن ا�صتحواذها على 
�صبيدي هاير "�صبيدي" في دولة االإمارات.

وتتخ�ص�ض "�صبيدي" وهي �صركة م�صاهمة 
مدرجة في �صوق لندن لالأوراق المالية في 
النفط  بقطاعات  الخا�صة  المعدات  تاأجير 
والغاز واالإن�صاءات وال�صناعة في المملكة 

المتحدة.
تنتقل  اال�صتحواذ،  اتفاقية  بنود  وبح�صب 
ومخزونها  "�صبيدي"  �صركة  اآليات  ملكية 
واأ�صولها الثابتة في منطقة ال�صرق االأو�صط 
مما  والخدمات،  لالإمداد  اأدنوك  �صركة  اإلى 
قاعدة  اإل��ى  اآلية   2000 من  اأكثر  ي�صيف 
والخدمات،  لالإمداد  اأدن��وك  �صركة  اأ�صول 
بما في ذلك الرافعات والرافعات ال�صوكية 
االآليات  من  وغيرها  االإط��ف��اء  و�صيارات 
المواد  مناولة  خدمات  في  الم�صتخدمة 
ال�صفقة  تت�صمن  كما  والبرية.  البحرية 

اتفاقية لدعم انتقال االأ�صول بين ال�صركتين 
خالل  م��ن  يتم  حيث  اأ���ص��ه��ر،   4 مدتها 
�صركة  في  العاملين  �صم  االتفاقية  هذه 
�صخ�ض   600 عددهم  والبالغ  "�صبيدي"، 
اللوج�صتيات  قاعدة  اإلى  االإم��ارات،  في 

القبطان  وقال  الم�صفح.  في  المتكاملة 
التنفيذي  الرئي�ض  الم�صعبي،  الكريم  عبد 
تاأتي  اأدنوك لالإمداد والخدمات: "  ل�صركة 
تقوم  التي  والتو�صع  اال�صتحواذ  عمليات 
اإطار  في  والخدمات  لالإمداد  اأدن��وك  بها 

 ،2030 الذكي  للنمو  اأدن��وك  ا�صتراتيجية 
على  اال�صتحواذ  خالل  من  ن�صعى  حيث 
ل�صركة  الماهرة  العاملة  والقوى  االأ�صول 
ونطاق  عملياتنا  تو�صعة  اإلى  "�صبيدي" 
نحن  المتكاملة.  اللوج�صتية  خدماتنا 
بحرية  لوج�صتية  قاعدة  حاليًا  نمتلك 
المنطقة،  في  االأكبر  تعتبر  الم�صفح  في 
بحرية  لوج�صتية  ح��ل��واًل  ت��ق��دم  وه��ي 
لت�صعة مواقع تت�صمن �صت جزر �صناعية، 
ونحن على ثقة باأن اال�صتحواذ على هذه 
تعزيز  في  �صي�صاهم  الجديدة  االأ�صول 
التي  المتكاملة  اللوج�صتية  الخدمات 
التي  العرو�ض  نطاق  وتو�صيع  نوفرها 

نوفرها لقطاع النفط والغاز".
خدمات  والخدمات  لالإمداد  اأدنوك  وتقدم 
ل�صركة  البحرية  والخدمات  المناولة 
بحرية،  مواقع  ت�صعة  في  البحرية  اأدنوك 
ا�صطناعية وثالث  �صت جزر  ذلك  في  بما 
جزر طبيعية داخل دولة االإمارات، في حين 
�صركات  اأكبر  من  واحدة  "�صبيدي"  تعتبر 
مناولة المواد في قطاع النفط والغاز في 

ال�صرق االأو�صط منذ عام 2012.

يبحثان  اأعمال عجمان و�سربيا  �سيدات  مجل�سا 
التعاون وتبادل الخبرات 

عجمان  ـ وام: 
اأعمال  �صيدات  مجل�ض  بحث   
تجارة  غ��رف��ة  ف��ي  عجمان 
من  ووف��د  عجمان  و�صناعة 
اأعمال �صربيا  مجل�ض �صيدات 
وتبادل  الم�صترك  التعاون 
م�صاريع  يدعم  بما  الخبرات 
ذلك  و   ، الطرفين  واأه���داف 
�صيدات  مجل�صي  بح�صور 

اأعمال االإمارات واأبوظبي .
مركز  مقر  في  الوفد  ا�صتقبل 
االأع��م��ال،  ل��ري��ادة  عجمان 
اآمنة خليفة  الدكتورة  �صعادة 
اآل علي رئي�صة مجل�ض �صيدات 
اأعمال عجمان، بح�صور �صفيقة 
التنفيذي  المدير  العامري 
لمكتب �صيدات اأعمال اأبوظبي 
وع�صوات مجل�ض اإدارة �صيدات 
تراأ�ض  فيما  عجمان،  اأعمال 
�صربيا  اأع��م��ال  �صيدات  وف��د 

�صعادة �صاندرا ابراموفيت�ض.
خليفة  اآمنة  الدكتورة  واأكدت 
في  واأب��ع��اده  اللقاء  اأهمية 
الم�صترك  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
واالإط��������الع ع��ل��ى اأف�����ص��ل 
ال��م��م��ار���ص��ات وال��م��ب��ادرات 
وتوفير من�صة لتبادل الخبرات 
في  االأع��م��ال  ���ص��ي��دات  بين 
االإمارات و�صربيا ب�صكل عام، 
�صيدات  مجل�ض  اأن  مو�صحة 
اأعمال عجمان ي�صتهدف �صمن 
تعزيز  اال�صتراتيجية  خطة 
تعاونه المحلي واالإقليمي مع 
الجهات ذات ال�صلة بما يحقق 

اأهدافه وخدمة ع�صواته.
حول  عر�ض  اللقاء  ت��ن��اول 
م��ج��ل�����ض ���ص��ي��دات اأع��م��ال 
ت�صجيع  في  ودوره  عجمان 
االقت�صادية  اال�صتثمارات 
ل��ل��م��راأة ودع���م م��ب��ادرات��ه��ا 
العمل  م���ج���االت  ل��خ��و���ض 
وخارجها  الدولة  داخل  الحر 

والم�صاريع  البرامج  وتنفيذ 
والتدريب  للمعايير  وف��ق��ا 
بثقافة  والتم�صك  الم�صتمر 
يهدف  بحيث  المجتمع،  وقيم 
م�صاريع  اإقامة  اإلى  المجل�ض 
حيوية تلبي حاجة المجتمع 
وت��دع��م رائ�����دات االأع��م��ال 
بالمراأة  واالرتقاء  المبتكرات، 
�صيدات  ال�صيما  وبم�صالحها 
ال�صعوبات  وتذليل  االأعمال 
اأعمالهن  في  تواجههن  التي 
ال��ت��ج��اري��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة 
مبادرات  وتقديم  والخدمية 
تطوير  اإل��ى  تهدف  واأع��م��ال 
وتمكينهن  ال�صيدات  اأن�صطة 
في  اأن�صطتهن  ممار�صة  من 
واطلع  ال��وط��ن��ي.  االقت�صاد 
مجل�ض  جهود  على  الح�صور 
في  عجمان  اأع��م��ال  �صيدات 
تنفيذ العديد من برامج تطوير 
المهارات والقدرات ومنها تنظيم 
وتعزيز  والملتقيات  الندوات 
التعاون وال�صراكة مع الجهات 
ال��زي��ارات  وتنظيم  المعنية 
والمعار�ض المتخ�ص�صة وتوفير 

لع�صوات  ال����الزم  ال��ت��دري��ب 
المجل�ض.

واطلع الوفد على اأبرز مبادرات 
ومنها   2021 للعام  المجل�ض 
مبادرة "نقطة بيع" والمعنية 
كا�صير  نظام  خدمة  بتوفير 
لع�صوات المجل�ض والموؤجرين 
وطنية  �صركة  مع  بالتعاون 
عجمان  م��رك��ز  ف���ي  وذل����ك 
مبادرة  و  االأع��م��ال،  ل��ري��ادة 
"اإزرع واح�صد" بهدف ت�صجيع 
االكتفاء  لتحقيق  ال�صيدات 
بيت  اإن�صاء  خالل  من  الذاتي 
بال�صتيكي للزراعة مع تمديدات 
الري مجانا، ومبادرة "بدايات 
لتوفير   "e-channel
اإلكترونيا،  المجل�ض  خدمات 
بهدف  وتميز"  "وثق  ومبادرة 
م�صروع  المجل�ض في  م�صاركة 
الموؤ�ص�صية  ال��ق��درات  تطوير 
خطة  واع��داد  عجمان  بغرفة 
خالل  م��ن  االأع��م��ال  لتطوير 
ونماذج  تدريبية  ور���ض  ع��دة 
"ريوقي"  مبادرة  و  متابعة، 
منتجات  لبيع  من�صة  لتوفير 

الجهات  لموظفي  "الريوق" 
"رفوف"  ومبادرة  الحكومية، 
الع�صوات  منتجات  لعر�ض 
الدوائر  في  اأو  المجل�ض  داخل 
"اإماراتي  ومبادرة  الحكومية، 
جميلة" لتنظيم رحالت �صياحية 
وتوفير نافذة لعر�ض منتجات 
"�صيارتي"  ومبادرة  الع�صوات 
تمويل  بتوفير  والمعنية 
القر�ض  بنظام  �صيارة  ل�صراء 
الح�صن. وخالل اللقاء قام وفد 
مجل�ض �صيدات اأعمال االإمارات 
ومجل�ض �صيدات اأعمال �صربيا 
عجمان  م��رك��ز  ف��ي  بجولة 
لريادة االأعمال والتعرف على 
يوفر  بحيث  المركز  خدمات 
مختلفة  بمقا�صات  محال   64
القاعات  من  عدد  جانب  اإلى 
والندوات  الموؤتمرات  لتنظيم 
على  المتخ�ص�صة  والمعار�ض 
المركز  ليمثل  ال��ع��ام،  م��دار 
اإنطالقة لجملة من الم�صاريع 
هامة  توا�صل  ونقطة  الرائدة 
الم�صاريع  اأ���ص��ح��اب  ت��رب��ط 

بمجتمع االإمارة.

»اقت�سادية عجمان« تعزز جاذبيتها للعالمات 
التجارية العالمية

عجمان  ـ وام: 
 بحث م�صوؤولو دائرة التنمية االقت�صادية في 
ميهرافاري  بيت  �صعادة  ي�صم  ووفد  عجمان 
وغرفة  الفكرية  للملكية  االأمريكي  الملحق 
وممّثلي  االأمريكية  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة 
اأمريكية عالمية �صبل تعزيز  عالمات تجارية 
التعاون الم�صتقبلي وال�صراكات في المجاالت 

االقت�صادية.
وجرى خالل اللقاء - الذي ح�صره ممثلون من 
االأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي في حكومة 
عجمان  و�صناعة  ت��ج��ارة  وغ��رف��ة  عجمان 
حققتها  التي  االإنجازات  اأب��رز  ا�صتعرا�ض   -
حكومة عجمان ودائرة التنمية االقت�صادية في 
مجال حفظ حقوق الملكية الفكرية والعالمات 

التجارية خالل االأعوام 2019 و 2020.
اقت�صادية عجمان في  دور  الوفد على  واأثنى 
حماية العالمات التجارية والملكية الفكرية، 
وجهودها البارزة في خلق بيئة اأعمال جاذبة 
في  وم�صاهمتها  االأجنبية،  لال�صتثمارات 
تر�صيخ مكانة االإمارات مركزاً لالأعمال اإقليميًا 

وعالميًا.
اأحمد الحمراني، مدير  و قال �صعادة عبد اهلل 
الدائرة  اإن  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  عام 

االقت�صادي  النمو  لدعم  بالغا  اهتماما  تولي 
االأجنبية  اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  خالل  من 
العالمية  التجارية  والعالمات  المبا�صرة 
القوانين  خالل  من  وحمايتها  لها  والت�صويق 
في  الدائرة  جهود  اإلى  الفتا  والت�صريعات.. 
والملكيات  التجارية  العالمات  حماية  مجال 
العام  تلقت  ال��دائ��رة  اأن  مو�صحا  الفكرية، 
التجارية  العالمات  من  �صكوي   711 الما�صي 
موؤكدا   .. اأمريكية  تجارية  عالمة   220 منها 
العالمات  تلك  على  التعّدي  �صكاوى  حل  اأن 
التجارية و�صل اإلى 100 في المائة اإ�صافة اإلى 

توعية 1،550 من�صاأة، ومخالفة 300 اأخرى.
للملكية  االأمريكي  الملحق  اأ�صاد  جانبه  من 
الفكرية بجهود حكومة عجمان و دائرة التنمية 
الم�صتهلكين  حماية  في  الكبيرة  االقت�صادية 
محاربة  في  وريادتها  المقلدة  المنتجات  من 
المقلدة لي�ض  لل�صلع  الم�صروعة  التجارة غير 
ال�صرق  الدولة بل على م�صتوى  على م�صتوي 
امتنانه  عن  معربا   .. ع��ام  ب�صكل  االو�صط 
على  عجمان  في  االقت�صادية  التنمية  لدائرة 
الفكرية  الملكية  لحماية  االأخيرة  االإج��راءات 
ب�صكل  ت�صاعد  والتي  التزييف  ووقف عمليات 
التجارة غير  الق�صاء على  مبا�صر ودقيق في 

الم�صروعة وال�صلع المقلدة.
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 »منطقة 2071« وطيران 
الإمارات تعلنان فوز �سركة 

فنلندية بتحدي رفاهية 
الم�سافرين

 دبي ـ وام:  
م��ب��ادرات  اإح���دى   "2071 "منطقة  اأعلنت 
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، و"طيران الإمارات"، 
بتحدي  الفنلندية  نان�ك�سي  �سركة  ف�ز  عن 
�سمن  اإطالقه  تم  الذي  الم�سافرين  رفاهية 
الطيران،  م�ستقبل  مختبر  م�سرعات  برنامج 
من  المبتكرة  الم�ساريع  اأ�سحاب  ل�ستقطاب 
مختلف اأنحاء العالم، وتط�ير اأفكار جديدة 
ال�سفر وم�اكبة  ت�سهم بجه�د تن�سيط قطاع 
الطيران  قطاع  في  المت�سارعة  التغيرات 

عالميًا.
التحدي  ف��ي  الفنلندية  ال�سركة  وف���ازت 
لبتكارها اآلية لت�سكيل طبقات ذاتية التطهير 
ال�س�ئي،  التحفيز  عملية  على  بالعتماد 
ت�سهم في الق�ساء على 98% من الميكروبات 
هذا  ت�ظيف  ويمكن  فقط،  �ساعتين  خالل 
الحل المبتكر الذي يعتمد على ثاني اأك�سيد 
التيتاني�م /TiO2/، في عدد من القطاعات 

مثل ال�سفر والرعاية ال�سحية.
الرئي�س  بله�ل  جمعة  خلفان  �سعادة  واأكد 
التنفيذي لم�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل اأن تنظيم 
هذه المبادرة ياأتي في اإطار جه�د "منطقة 
التي  المبتكرة  الأفكار  ل�ستقطاب   "2071
تط�ير  في  المتقدمة  التكن�ل�جيا  ت�ظف 
جاهزيتها  وتعزيز  الحي�ية،  القطاعات 
م�سيراً  والم�ستقبل،  الحا�سر  لتحديات 
لرواد  الدعم  �ست�فر   "2071 "منطقة  اأن  اإلى 
الأعمال والمبتكرين من داخل دولة الإمارات 
اإلى  الناجحة  اأفكارهم  لتح�يل  وخارجها 
ترتقي  للتطبيق  قابلة  عملية  م�ساريع 

بم�ستقبل قطاع ال�سياحة وال�سفر.
من جهته، قال عادل الر�سا الرئي�س التنفيذي 
للعمليات في طيران الإمارات ع�س� مجل�س 
اأمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل : يمثل البتكار 
ورئي�سيًا  مهمًا  عاماًل  الم�ستمر  والتط�ير 
الطيران  قطاعي  وديناميكية  باأداء  لالرتقاء 
على  الإم��ارات  طيران  وتحر�س   .. وال�سفر 
العالمية،  البتكارات  اأحدث  وتبني  م�اكبة 
مختبر  مع  بن�ساط  �ساركنا  ال�سبب  ولهذا 
للم�ستقبل  دبي  وم�ؤ�س�سة  الطيران  م�ستقبل 
مختلف  من  المبتكرة  الأفكار  ل�ستقطاب 
اأنحاء العالم، بما ي�سهم بتعزيز ريادة دولة 
ونحن   .. لالبتكار  عالمي  كمركز  الإم��ارات 
الم�ساريع  وج���دة  بن�عية  للغاية  �سعداء 
الم�سافرين  رفاهية  تحدي  في  الم�ساركة 
المتط�رة  التكن�ل�جيات  لأحدث  وت�ظيفها 

لتعزيز اأداء قطاع �سناعة الطيران.

»غرفة ال�سارقة« تبحث افتتاح مكتب تمثيلي للغرفة الوطنية 
الكينية

ال�سارقة  ـ وام: 
و�سناعة  تجارة  غرفة  بحثت   
ال�����س��ارق��ة م��ع ن��ظ��ي��رت��ه��ا في 
التن�سيق  �سبل  كينيا  جمه�رية 
تمثيلي  مكتب  لفتتاح  الم�سترك 
في  الكينية  ال�طنية  للغرفة 
الإمارات لتتخذ من اإمارة ال�سارقة 
العالقات  تعزيز  بهدف  لها  مقرا 
ودعم  الجانبين  بين  الم�ستركة 
مجتمعي الأعمال في كال البلدين 
ال�سديقين و ت��سيع اأطر التعاون 
ذات  القطاعات  بين  الم�ستقبلي 
الهتمام الم�سترك، بالإ�سافة اإلى 
م�ساعفة حجم التبادل التجاري.

�سعادة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
رئي�س  الع�ي�س  �سلطان  عبداهلل 
ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اإدارة  مجل�س 
بمقر  م�ؤخرا  ال�سارقة  و�سناعة 
من  الم�ست�ى  رفيع  وفدا  الغرفة 
�سعادة  برئا�سة  كينيا  جمه�رية 
غرفة  رئي�س  نجاتيا  ريت�سارد 
يرافقه  كينيا  و�سناعة  تجارة 
الكينين  الأعمال  رجال  من  عدد 
الغذائية  ال�سناعات  قطاع  من 
عدد  بح�س�ر  مختلفة  وقطاعات 
غرفة  اإدارة  مجل�س  اأع�ساء  من 
اأحمد  محمد  و�سعادة  ال�سارقة 
غرفة  عام  مدير  الع��سي  اأمين 
محمد  العزيز  وعبد  ال�سارقة 
�سطاف م�ساعد مدير عام الغرفة 
مدير  الأع�ساء  خدمات  لقطاع 
مركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات.

وناق�س الجانبان تعزيز التعاون 
ت��سيع  خ��الل  من  القت�سادي 
ال�ستثمارية  العالقات  نطاق 
التجارية  ال�ف�د  تبادل  وزي��ادة 
وت�����س��ج��ي��ع ال��م��ب��اح��ث��ات في 
البلدين  بين  ال�سادرات  مجال 
لتاأ�سي�س  التن�سيق  جانب  اإل��ى 
ت�سهل  تجارية  �سبكة  وت��سعة 
المتاحة  الأعمال  فر�س  ت��داول 
والترويج  الغرفتين  اأع�ساء  بين 
كل  ف��ي  ال�ستثمارية  للفر�س 
ال�ستثمارات  ت�سجيع  بهدف  بلد 
الثنائية بال�ستناد اإلى العالقات 
تجمع  التي  وال�طيدة  الق�ية 
كينيا  واأن  �سيما  ل  الغرفتين 
تعد من ال�جهات الرئي�سية التي 
وتحر�س  الغرفة  عليها  تركز 

من  معها  العالقات  تط�ير  على 
التجارية  البعثات  تنظيم  خالل 
والزيارات وكان اآخرها في العام 
البعثة  الغرفة  قادت  حين   2019
بم�ساركة  الخام�سة  التجارية 
واإنتاجية  �سناعية  من�ساأة   25

وت�سديرية من ال�سارقة.
�سلطان  عبداهلل  �سعادة  واأب��دى 
لتقديم  الغرفة  ا�ستعداد  الع�ي�س 
لفتتاح  ال��دع��م  اأوج����ه  ك��اف��ة 
المكتب التمثيلي للغرفة ال�طنية 
..م���ؤك��دا  ال�سارقة  في  الكينية 
امتدادا  تاأتي  الخط�ة  ه��ذه  اأن 
وا�ستكمال للعالقات الق�ية التي 
تربط الجانبين نتيجة للزيارات 
في  ال�سارقة  غرفة  نظمتها  التي 
العا�سمة  اإلى  ال�سابقة  الأع���ام 
نيروبي �سمن م�ساعيها لتر�سيخ 
الإفريقية  الأ�س�اق  في  ح�س�رها 
الكفيلة  ال�سبل  واإيجاد  ال�اعدة 
التجاري  التعاون  حجم  بزيادة 

التعاون  ومجالت  والقت�سادي 
ال�ستثماري بين الجانبين.

اإل���ى عمق  واأ����س���ار ال��ع���ي�����س 
وال��رواب��ط  الثنائية  العالقات 
القت�سادية  والم�سالح  ال�طيدة 
المتنامية بين مجتمعي الأعمال 
في كال البلدين ال�سديقين معتبرا 
اأن كينيا تعد ب�ابة لمنطقة �سرق 
المناطق  اأكبر  من  ك�نها  اإفريقيا 
تط�را في القارة ال�سمراء .. م�سيرا 
التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإلى 
الإم����ارات  ب��ي��ن  النفطي  غ��ي��ر 
واإفريقيا بلغ نح� 50 مليار دولر 
في العام 2019 فيما بلغت قيمة 
المبادلت التجارية غير النفطية 
 2.7 نح�  وكينيا  الإم��ارات  بين 

مليار دولر خالل نف�س العام.
واع��دة  فر�س  وج���د  اإل��ى  ولفت 
وخا�سة  كينيا  في  لال�ستثمار 
والبنية  ال��زراع��ة  قطاعات  في 
التحتية والطاقة وهي القطاعات 

اإمارة  �سركات  فيها  تمتلك  التي 
يمكن  وا�سعة  خبرات  ال�سارقة 
التعاون  تعزيز  في  ت�سهم  اأن 
حيث  الجانبين  بين  القت�سادي 
لل�سركات  ب�ابة  ال�سارقة  ت�سكل 
المنطقة  اأ�س�اق  اإل��ى  العالمية 
ل�ج�ستية  بنية  من  تمتلك  بما 
التبادل  لتعزيز  متط�رة وم�ؤهلة 
والعالم  اإفريقيا  بين  التجاري 
عبر ال�سارقة ..م�ؤكدا التزام غرفة 
ال�سارقة بت�فير كافة الت�سهيالت 
الممكنة التي ت�ساعد الم�ستثمرين 
ن�ساطاتهم  تعزيز  على  الكينين 
انطالقا من ا�ستراتيجيها الهادفة 
اإلى دعم نم� الأعمال وخلق بيئة 

محفزة لها.
من جانبه اأبدى �سعادة ريت�سارد 
نجاتيا رغبة بالده في م�ساعفة 
الجه�د لتط�ير العالقات وتعزيز 
بين  القت�سادي  التعاون  اأط��ر 
اإلى  بالإ�سافة  وكينيا  ال�سارقة 

في  ا�ستثمارية  �سراكات  اإقامة 
مختلفة  وق��ط��اع��ات  م��ج��الت 
التمثيلي  المكتب  من  انطالقا 
الذي تعتزم الغرفة افتتاحه لما 
تتمتع به الإمارات عم�ما واإمارة 
ال�سارقة على وجه الخ�س��س من 
مزايا ا�ستثمارية مثالية اأ�سا�سها 
على  والتركيز  اقت�سادها  تن�يع 
ال�سناعة  مثل  هامة  قطاعات 
والخدمات  وال�سياحة  والتجارة 
المالية  والخدمات  الل�ج�ستية 
القطاعات ت�سكل  اأن هذه  معتبرا 
اأبرز فر�س ال�ستثمار في الإمارة.

واأعرب رئي�س الغرفة الكينية عن 
اأمله في اأن تثمر هذه الزيارة في 
التعاون  مجالت  بدفع  الإ�سهام 
بما  اأرحب  اآفاق  اإلى  القت�سادي 
القطاع  بين  العالقات  من  يعزز 
الخا�س الكيني والإماراتي ورفع 
قيم واأحجام المبادلت التجارية 

بين البلدين ال�سديقين.

»ا�ض اآند بي جلوبال بالت�ض«ت�ستعر�ض اإنجازات»اأدنوك«ونجاحها 
في ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة

اأبوظبي  ـ وام:
وهي  "اإن�سايد"  ن�سرته  تقرير  ا�ستعر�س    
اآند  "اإ�س  م�ؤ�س�سة  ت�سدرها  �سهرية  دورية 
 S&P Global" بالت�س"  جل�بال  بي 
الرئي�سي  البيانات  م��زود   ،"Platts
الطاقة،  ومعل�مات  لت�سنيفات  العالم  في 
اأدن�ك  النجاحات والإنجازات التي حققتها 
خالل عام 2020 على الرغم من التحديات و 
العالم  بها  يمر  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

جراء انت�سار جائحة "ك�فيد - 19". 
ا�ستطاعت  اأدن����ك  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
مبا�سرة  اأجنبية  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب 
الإم���ارات  ل��دول��ة  دولر  مليار   17 بلغت 
�سعتها  رفع  في  ونجحت   ،2020 عام  في 
الإنتاجية من النفط اإلى اأكثر من 4 ماليين 
برميل في الي�م، كما ح�سلت على م�افقة 
المجل�س الأعلى للبترول لخطة عمل لزيادة 
مليار   448 اإلى  الراأ�سمالية  ا�ستثماراتها 
الخم�سة  لالأع�ام  دولر"  مليار   122" درهم 
تكليفها  اإلى  اإ�سافة   ،2025-2021 المقبلة 
با�ستك�ساف ومتابعة الفر�س المحتملة في 
ريادة  لتعزيز  الهيدروجين  م�ساريع  مجال 

دولة الإمارات في هذا المجال.
في  اأدن�ك  ا�ستمرار  اأن  اإلى  التقرير  وتطرق 
تنفيذ ا�ستثمارات لت��سعة وتط�ير اأعمالها 
القت�سادية  التداعيات  من  الرغم  على 
الطاقة  اأ�سعار  على  الفيرو�س  لنت�سار 
الطلب  اق��ت��راب  ت�قعات  من  والمخاوف 
والغاز  النفط  ودور  الذروة  من  النفط  على 
الطاقة،  م�سادر  في  التح�ل  مرحلة  في 
المحافظة  في  اأدن���ك  نجاح  على  ي�ؤكد 
الراهنة  ال��ظ��روف  ظل  في  مرونتها  على 

بل�غ  نح�  التقدم  تحقيق  وم�ا�سلتها 
واأ�سار  ال�ستراتيجية.  واأول�ياتها  اهدافها 
تعيين  اأن  اإل��ى  "بالت�س"  م�ؤ�س�سة  تقرير 
الجابر،  اأحمد  �سلطان  الدكت�ر  معالي 
الع�س� المنتدب والرئي�س التنفيذي لأدن�ك، 
لل�س�ؤون  الأع��ل��ى  المجل�س  ف��ي  ع�س�اً 
الذي  اأب�ظبي  لإمارة  والقت�سادية  المالية 
الأم���ر  جميع  لت�لي  م�ؤخراً  اإن�ساوؤه  تم 
وال�ستثمارية  المالية  بال�س�ؤون  المتعلقة 
والم�ارد  البترول  و�س�ؤون  والقت�سادية 
الطبيعية في اإمارة اأب�ظبي ي�ؤكد على دور 
التنمية  عجلة  دفع  في  المح�ري  اأدن���ك 

القت�سادية في دولة الإمارات.
الم�ستثمرين  تزايد عدد  اأن  التقرير  واأو�سح 
العالمية  والم�ؤ�س�سات  ال�سركات  م��ن 

م�ستركة  ا�ستثمارات  تنفيذ  في  الراغبين 
المتميزة  ال�سركة  مكانة  ي�ؤكد  اأدن���ك  مع 
في  التح�ل  مرحلة  تجاوز  على  وقدرتها 
م�سادر الطاقة. وذكر اأن العديد من �سركات 
النفط الدولية التي تعهدت بخف�س اإنتاجها 
من الطاقة وتقليل ب�سمة الكرب�ن الناتجة 
من عملياتها لي�ست متم�سكة با�ستثماراتها 
منها  البع�س  اأن  بل  فح�سب،  اأدن���ك  مع 
اأن  اإلى  ح�سل على ح�س�س جديدة، م�سيراً 
"اأو اأم في النم�ساوية" و "اإيني الإيطالية" 
للتكرير  اأدن�ك  في  ن�سبة  على  ح�سلتا  قد 
اأدن�ك با�سم  واأ�س�ستا م�سروعًا م�ستركًا مع 
ن�ساطها  يتركز  العالمية"  للتجارة  "اأدن�ك 
في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة 

لتحقيق قيمة اإ�سافية لل�سركاء.

اإلى ال�سودان  »طيران الإمارات« تعزز خدمتها 
برحالت يومية

دبي ـ وام: 
الإم��ارات  طيران  اأعلنت   
اإلى  خدمتها  تعزيز  عن 
ال�س�دان من خالل ت�سغيل 
دبي  بين  ي�مية  رح��ل��ة 
 9 من  اب��ت��داء  والخرط�م 
با�ستخدام  الجاري  مار�س 
-777 الب�ينج  ط��ائ��رات 

. 300ER
و�ستتيح الرحالت الجديدة 
لعمالء الناقلة في ال�س�دان 
اإلى  ال�سفر ب�سه�لة وراحة 
تغطيها  وجهة  و90  دبي 

�سبكة الناقلة حاليا .
الإم��ارات  طيران  وتعكف 
�سبكة  ا���س��ت��ع��ادة  ع��ل��ى 
خ��ط���ط��ه��ا ت��دري��ج��ي��ا 
�سارمة  معايير  وتعتمد 
العمالء  �سالمة  ل�سمان 
جميع  عبر  والم�سافرين 

نقاط الت�سال.
ال�سالمي  خلفان  وق���ال 
م��دي��ر ع��م��ل��ي��ات ط��ي��ران 
 "  : ال�س�دان  الإم��ارات في 
خدماتنا  تعزيز  ق��رار  اإن 
تلبية  جاء  ال�س�دان  اإلى 
على  ال��م��ت��زاي��د  للطلب 
تعد  التي  الإمارات  طيران 
للم�سافرين  الأول  الخيار 

في ال�س�دان ".
من  اعتبارا  اأنه  اإلى  ولفت 

�ستغادر  الجاري  مار�س   9
رحلة طيران الإمارات "ئي 
كيه 733" ي�ميا مطار دبي 
 2:50 ال�ساعة  في  الدولي 
اإل��ى  وت�سل  الظهر  بعد 
الخرط�م في ال�ساعة 5:10 

�ستقلع  حين  في  م�ساء، 
كيه  "ئي  ال��ع���دة  رحلة 
في  ال��خ��رط���م  م��ن   "734
ال�ساعة 6:45 م�ساء وت�سل 
اإلى دبي في ال�ساعة 12:40 

بعد منت�سف الليل.

»دبي لل�سياحة« و�سركاوؤها يكثفون جهودهم لتعزيز 
مكانة الإمارة كوجهة اآمنة ومف�سلة للزيارة

دبي ـ وام:  
في اإطار حر�س دائرة ال�سياحة 
والت�س�يق التجاري بدبي "دبي 
لل�سياحة" على اإطالع �سركائها 
ال�سيافة  قطاع  في  الرئي�سيين 
القطاع،  م�ستجدات  اآخر  على 
مع  اجتماعًا  ال��دائ��رة  عقدت 
تم  القطاع  ممثلي  من  جانب 
النتائج  ا�ستعرا�س  خ��الل��ه 
الم�سجعة التي �سهدها الن�سف 
بف�سل   2020 العام  من  الثاني 
العام  نح�  المتفائلة  النظرة 
احتفالت  �سي�سهد  الذي   ،2021
دولة  لقيام  الذهبي  الي�بيل 
المتحدة،  العربية  الإم���ارات 
لمعر�س  ال��دول��ة  وا�ست�سافة 
العالمي،  دبي"   2020 "اك�سب� 
ك��م��ا ت��م ا���س��ت��ع��را���س الأث���ر 
ال�قائية  لالإجراءات  الإيجابي 
من  كجزء  دب��ي  تطبقها  التي 
اإلى  الرامية  ا�ستراتيجيتها 

على  والحفاظ  ال�قاية  تعزيز 
الدولة  �سكان  و�سالمة  �سحة 

وزوارها.
وخ�����الل الج���ت���م���اع ال���ذي 
�سعيد  ه��الل  �سعادة  تراأ�سه 
لدائرة  العام  المدير  المري، 
التجاري  والت�س�يق  ال�سياحة 
 ، لل�سياحة"  "دبي  ب��دب��ي 
النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  ج��رى 

التي  الم�ستجدات  اأه��م  ح���ل 
ت�حيد  بهدف  القطاع  ي�سهدها 
والمبادرات  والجه�د  ال��روؤى 
لالرتقاء  وال�ستراتيجيات 
م�ست�يات  اإلى  مك�ناته  بكافة 
ا�ستدامة  ي�سمن  بما  متقدمة 
وا�ستمرارية  ال�سياحة  منظ�مة 
هالل  �سعادة  وق��ال  الأع��م��ال. 
�ساحب  بت�جيهات   : المري 

را�سد  بن  محمد  ال�سيخ  ال�سم� 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
حاكم  ال���زراء  مجل�س  رئي�س 
دبي "رعاه اهلل" ، كان التزامنا 
و�سالمة  �سحة  على  بالحفاظ 
والمقيمين  الم�اطنين  ورفاهية 
في  اأ�سا�سية  ركيزة  وال���زوار 
منذ  التعافي  ا�ستراتيجية 

بداية الجائحة.

المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل يعزز 
موثوقية تجارة المنتجات خالل 2020

دبي ـ وام: 
الدولي  المنتدى  نجح    
الحالل  اعتماد  لهيئات 
في الحفاظ على م�ث�قية 
قطاع الحالل �سمن الدول 
المنتدى  ف��ي  الأع�����س��اء 
بالرغم   2020 عام  خالل 
م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
العتماد  هيئات  واجهتها 
في اإجراء تقييم المطابقة 
ب�سبب اآثار جائحة ك�فيد 
�سعادة  واأك����دت   .19  –
العامري  رحاب  الدكت�رة 
للمنتدى  ال��ع��ام  الأم��ي��ن 
اعتماد  لهيئات  ال��دول��ي 
م�ساركتها  خ��الل  الحالل 
تريد  "غل�بال  م�ؤتمر  في 
للتم�يل   "GTR ريفي� 
التجاري في منطقة ال�سرق 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
الذي عقد افترا�سيا، اأن هذا 
ليتحقق  يكن  لم  الإنجاز 
ل�ل تبّني التح�ل الرقمي 
بع�س  انقطاع  وق��ت  ف��ي 

 : وقالت  الم��داد.  �سال�سل 
الأع�ساء  الدول  اأثبتت  لقد 
على  قدرتها  المنتدى  في 
التحديات  على  التغلّب 
من  فر�س  اإلى  وتح�يلها 
التغيرات  م�اكبة  خ��الل 
التح�ل  اأ�ساليب  وتبّني 
ل�سمان  وذل���ك  ال��رق��م��ي 
ال�سالمة  بمعايير  اللتزام 
والج�دة والحالل. واأ�سارت 
الدولي  المنتدى  اأن  اإل��ى 
لهيئات اعتماد الحالل يعد 
لعتماد  دولية  �سبكة  اأول 

الحالل ح�ل العالم حيث 
ع�س�اً   38 المنتدى  ي�سم 
�ست  م��ن  دول���ة   35 م��ن 
قارات مختلفة ..من�هة اإلى 
لنخفا�س  ا�ستجابة  اأن��ه 
وتدابير  الت�ظيف  معدلت 
ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي 
الم��داد  �سال�سل  وانقطاع 
اعتماد  هيئات  اتجهت 
الحالل اإلى اإجراء تقييمات 
بعد  عن  رقميًا  المطابقة 
ب���دًل م��ن اإج��رائ��ه��ا في 

الم�قع.
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دبي ـ وام: 
 �ضهدت �ضادر�ت و�إعادة �ضادر�ت �أع�ضاء 
�لقارة  �إىل  دبي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة 
�ضهر  يف   %4.2 بن�ضبة  من��و�ً  �لأفريقية 
يناير 2021 مقارنة ب�ضهر يناير من �لعام 
درهم  مليار   2.9 قيمتها  لتبلغ  �ملا�ضي 
مما رفع ح�ضة �لقارة �ل�ضمر�ء من �إجمايل 
�أع�ضاء  �ضادر�ت  لإجمايل  �ملعلنة  �لقيمة 
 ?18 �إىل   2020 يناير  16% يف  من  �لغرفة 

يف يناير 2021.
و�أ�ضار �لتحليل �لذي مت �إعد�ده ��ضتناد�ً �إىل 
�لتي  �ملن�ضاأ  ب�ضهاد�ت  �خلا�ضة  �لبيانات 
يف  �لكبري  �لنمو  �إىل  دبي  غرفة  ت�ضدرها 
�ضادر�ت �لأع�ضاء �إىل مناطق و�ضط �إفريقيا 
�أ�ضا�س  على  منو�ً  �ضهدت  و�لتي  وغربها 
�ضنوي بن�ضبة 85% و 57% على �لتو�يل يف 
حي بينّ �لتحليل �أن �ضادر�ت �لأع�ضاء �إىل 
خم�س دول وهي م�رص و�إثيوبيا ونيجرييا 
من   %65 متثل  �أفريقيا  وجنوب  و�أنغول 
�ضادر�ت  و�إع��ادة  �ضادر�ت  قيمة  �إجمايل 

غرفة دبي �إىل �إفريقيا.
�أع�ضاء  ��ضتمر�ر  مع  �أنه  �لتحليل  وبي 
خ��ارج  ف��ر���س  ع��ن  �لبحث  يف  �ل��غ��رف��ة 
�ل�ضادر�ت  ح�ضة  فاإن  �لتقليدية  �لأ�ضو�ق 
ت�ضري  �ضادر�تهم  �إجمايل  من  �أفريقيا  �إىل 
 %  25 لتتجاوز  �ل�ضحيح  �لطريق  على 
على مدى �ل�ضنو�ت �خلم�س �ملقبلة منوهًا 
�خلدمات  من  �لأع�ضاء  ��ضتفادة  باإمكانية 
�لتي تقدمها �لغرفة يف مكاتبها �خلارجية 
�ملنت�رصة يف كل من �إثيوبيا وغانا وكينيا 
ون�ضاطاتهم  �أعمالهم  لتو�ضيع  وموزمبيق 

يف �لقارة �ل�ضمر�ء.
- م�رص تت�ضدر �أ�ضو�ق �ضمال �أفريقيا .

�ضادر�ت  و�إعادة  �ضادر�ت  �لتحليل  وق�ضم 
�ضمال  وهي  مناطق  خم�س  �إىل  �لأع�ضاء 
�أفريقيا  و���رصق  �أفريقيا  وغ��رب  �أفريقيا 
جنوب  �إىل  بالإ�ضافة  �أفريقيا  وو�ضط 
�جلغر�يف  �لتوزيع  وبح�ضب  �أفريقيا.. 
�إىل  �لأع�ضاء  �ضادر�ت  و�إع��ادة  ل�ضادر�ت 
�ل�ضادر�ت  هيمنت  فقد  �لأفريقية  �لقارة 
من  �لأع��ل��ى  �لن�ضبة  ع��ل��ى  م�����رص  �إىل 
�أفريقيا  ل�ضمال  �لغرفة  �أع�ضاء  �ضادر�ت 
�إجمايل  من   %78 نحو  على  با�ضتحو�ذها 
�ضادر�ت �لأع�ضاء �إىل �ضمال �فريقيا تلتها 
بن�ضبة  و�جلز�ئر   %11 بن�ضبة  �ل�ضود�ن 
�ملغرب  ن�ضيب كل من  كان  6% يف حي 
وليبيا 2% لكل منهما بينما تاأتي تون�س 
�ل�ضاد�س بح�ضة 1%.. و�ضجلت  يف �ملركز 
�ضادر�ت �لأع�ضاء �إىل م�رص و�ل�ضود�ن منو�ً 
بلغ   2020 بيناير  مقارنًة   2021 يناير  يف 

18% و 21% على �لتو�يل.

 �سادرات دبي اإلى اأفريقيا 
تنمو ب 4.2 % في يناير

تعاون بين»الطاقة والبنية التحتية« والأكاديمية البحرية لتعزيز 
نمو القت�ساد البحري

ال�سارقة ـ وام: 
 ��ضتعر�ضت وز�رة �لطاقة و�لبنية 
مع  �جتماعها  خ��ال  �لتحتية 
للعلوم  �لعربية  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا 
مبادر�ت  من  عدد�  �ل�ضارقة  فرع 
تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ت��ع��اون 
بالدولة  �لبحري  �لقت�ضاد  منو 
�لإجتماع  ناق�س  كما   . و�ملنطقة 
ت��دري��ب  �إىل  �مل��ل��ح��ة  �حل��اج��ة 
مو�طني  من  �لطابية  �ل��ك��و�در 
لي�ضبحو�  �لأكادميية  يف  �لدولة 
�ل�ضناعة  يف  �أك��ف��اء  حمرتفي 
�لبحرية لنقلها �إىل �آفاق جديدة.

حممد  بن  �ضهيل  معايل  وق��ال 
ف��رج ف��ار���س �مل��زروع��ي وزي��ر 
تعترب   : �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�لدول  طليعة  يف  �لإمار�ت  دولة 
�لبحرية  �ل�ضناعة  يف  �ل��ر�ئ��دة 
ت�ضدرها  ذل��ك  ويوؤكد  �لعاملية 
�لأ�ضو�ق  كاأكرث  �لأوىل  �ملرتبة 
دول  يف  تناف�ضية  �لنا�ضئة 
جمل�س �لتعاون �خلليجي ب�ضكل 
�ضمن  عاملًيا  و�ل��ر�ب��ع��ة  ع��ام 
موؤ�رص �أجيليتي �ل�ضنوي لاأ�ضو�ق 
خال  من  �للوج�ضتية  �لنا�ضئة 
ملقدمي  �جلاذبية  عو�مل  تقييم 
ووك��اء  �للوج�ضتية  �خل��دم��ات 
�ل�ضحن وخطوط �ل�ضحن وناقات 
�ل�ضحن �جلوي و�ملوزعي يف 50 

دولة.
و�أ�ضاف : ُيظهر هذ� �لإجناز مدى 
�لتز�منا بتعزيز تنمية �لقطاعات 
غري �لنفطية حيث ي�ضاهم �لقطاع 
�قت�ضاد  يف  كبري  ب�ضكل  �لبحري 
بي  ت���رت�وح  بن�ضبة  �لإم����ار�ت 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   35-30
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  ��ضتثمار�ت 

�إقليمًيا.
هذ�  ملو��ضلة   : �ملزروعي  وقال 
�ل�����رصوري  م��ن  �مل��ط��رد  �لنمو 
�ملوؤ�ض�ضات  جميع  مع  �لتعاون 
ل�ضيما  �ل��ق��ط��اع  يف  �لفاعلة 
وهنا  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات 
�لأكادميية  مع  تعاوننا  ياأتي 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية 
�ل�ضارقة  ف��رع  �لبحري  و�لنقل 
�لعقول  ت�ضكيل  يف  ن�ضهم  كي 
وبناء �ملو�هب �لإمار�تية �ل�ضابة 

لتعزيز �لقت�ضاد �لبحري .
�إ�ضماعيل  �لدكتور  من جهته قال 
عبد �لغفار �إ�ضماعيل فرج رئي�س 
للعلوم  �لعربية  �لأك��ادمي��ي��ة 

�لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا 
بدعم  �لأكادميية  حظيت  لقد   :
لحمدود من قيادة دولة �لإمار�ت 
لتمكي �لقطاع �لبحري وتطويره 

ما جعلها من �أف�ضل �لأكادمييات 
ذلك  جتلى  وقد  عاملًيا  �لبحرية 
�ل��ذي  �ل�ضارقة  ف��رع  باإن�ضاء 
وي�ضاهي  فروعنا  �أكرب  من  يعد 

بحجمه و�إمكاناته مقرنا �لرئي�س 
يف �لإ�ضكندرية .

و�أ�ضاف : عرب تعاوننا مع وز�رة 
نتطلع  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
يف  �لبحري  �لقطاع  خدمة  �إىل 
�لدولة بخرب�ت موظفينا وكو�درها 
وبنيتنا  �لعليا  �لتعليمية 
�لتحتية �حلديثة وكفاء�ت طابنا 
�قت�ضاد  بناء  �ملتفوقي فقد كان 
خال  من  ومزدهر  متنام  بحري 
معرفتنا �لعلمية �لو��ضعة هدفنا 
�لأ�ضا�س �لذي ن�ضعى �إىل حتقيقه 

منذ �نطاقنا .
�لربان  �لدكتور  قال  جانبه  من 
كلية  عميد  نائب  يو�ضف  �أحمد 
و�لتكنولوجيا  �لبحري  �لنقل 
للعلوم  �لعربية  �لأكادميية  لدى 
�لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا 
جاهدين  ن�ضعى   : �ل�ضارقة  فرع 
تعليم  لتوفري  �لأك��ادمي��ي��ة  يف 
�ملتخ�ض�ضي  ي��وؤه��ل  ���ض��ام��ل 
خلدمة  �لطموحي  �لبحريي 
دول��ة  يف  �لبحرية  �ل�ضناعة 
�لإمار�ت ومنطقة �ل�رصق �لأو�ضط.

ارتفاع الإنفاق على 5 خدمات يتاألف منها موؤ�سر اأ�سعار 
الم�ستهلك في الدولة خالل العام الما�سي

اأبوظبي ـ وام: 
 �ضهد �لنفاق �ل�ضتهاكي على 
�خلدمات  م��ن  جمموعات   5
�لتي يتاألف منها موؤ�رص �أ�ضعار 
�لإم��ار�ت  دولة  يف  �مل�ضتهلك 
�لعام 2020 وفقا  زيادة خال 
�أ�ضدرها  �لتي  لاإح�ضائيات 
�لحتادي  �ملركز  �لثني  يوم 
للتناف�ضية و�لح�ضاء و�أظهرت 
�أي�ضا �نخفا�س �لنفاق على 7 
يت�ضمنها  �لتي  �خلدمات  من 
ح�ضيلة  و�أ�ضفرت   . �ملوؤ�رص 
كانت  �ضو�ء  �لن��ف��اق  حركة 
جلهة �لرتفاع �و �لرت�جع عن 
�لعام  �لقيا�ضي  �لرقم  �غاق 
دولة  يف  �مل�ضتهلك  لأ�ضعار 
�لإمار�ت عند م�ضتوى 106.78 
 2020 �ل��ع��ام  خ���ال  ن��ق��ط��ة 
نقطة   109.04 م��ع  مقارنة 
تبلغ  وبذلك   2019 �لعام  يف 
�أ�ضعار  يف  �لت�ضخم  ن�ضبة 
�مل�ضتوى  على  �مل�ضتهلكي 
و�ضملت   .  %  2.07 �ل�ضنوي 
ق��ائ��م��ة �خل���دم���ات �ل��ت��ي 
�لنفاق  يف  زي���ادة  �ضهدت 
من  ك��ا   2020 �ل��ع��ام  خ��ال 
و�مل�رصوبات  �لأغذية  قطاع 
و�لحذية  و�ملاب�س  و�لتبغ 
و�لتعليم و�ملطاعم و�لفنادق 
�لآخ����ر،  �جل��ان��ب  وع��ل��ى   .
على  �لن��ف��اق  �نخف�س  فقد 
بال�ضكن  �ملتعلقة  �خلدمات 
و�لغاز  و�لكهرباء  و�ملياه 

�لتجهيز�ت  �إىل  بالإ�ضافة 
وخدمات  �ملنزلية  و�ملعد�ت 
و�لت�ضالت  و�لنقل  �ل�ضحة 
و�ضلع  و�لثقافة  و�ل��رتوي��ج 
�إىل  ي�ضار    . �أخرى  وخدمات 

لاأ�ضعار  �لقيا�ضي  �لرقم  �أن 
لقيا�س  �إح�ضائية  و�ضيلة  هو 
�ل��ت��غ��ري�ت �حل��ا���ض��ل��ة يف 
�ل�ضلع و�خلدمات بي  �أ�ضعار 
ُيعرف  فيما  زمنيتي  فرتتي 

�ل�ضعر  باأنه  �مل�ضتهلك  �ضعر 
�مل�ضتهلك  ي��دف��ع��ه  �ل����ذي 
على  ح�ضوله  مقابل  �لأ�رصي 
�ضلعة �أو خدمة لاحتياجات 

�لأ�رصية.

اأتمتة 100% من عمليات  »موانئ دبي« تكمل 
محطة الحاويات )3( في جبل علي

دبي ـ وام: 
 �أعلنت مو�نئ دبي �لعاملية 
– �إقليم �لإمار�ت / �مُلمِكنّن 
�لر�ئد للتجارة �لذكية / عن 
ملنظومة  تطبيقها  �كتمال 
"زودياك" �لرقمية �ملتطورة 
 )3( �حل��اوي��ات  حمطة  يف 
�ضمن  علي  جبل  مليناء 
�لتحونّل  لقيادة  روؤي��ت��ه��ا 
�ملو�نئ  قطاع  يف  �لرقمي 
�للوج�ضتية  و�خل���دم���ات 
حيث مت تطبيق كافة �أنظمة 
ت�ضمل حلوًل  و�لتي  �لأمتتة 
بعد  عن  للتحكم  متقدمة 
و�لر�فعات  �مليناء  مبر�فق 
�جل�����رصي��ة و�ل��ت��ع��ام��ل مع 
و�إنرتنت  �لبيانات  ات  جم�ضنّ
�أنظمة  �إىل  �إ�ضافة  �لأ�ضياء 
�أخرى عديدة ت�ضاعد �ملحطة 

على �أمتتة �لعمليات.
وبهذ� �لإجناز ت�ضبح حمطة 
�حلاويات )3( يف ميناء جبل 
�لتكامل  على  ق��ادرة  علي 
ت�ضتخدم  حمطة  �أي  م��ع 
يعزز  ما  �ملنظومة  نف�س 
قدرتها على �ضمان ��ضتد�مة 
�لأزم���ات  خ��ال  عملياتها 
�لأع��م��ال  لقطاع  وي�ضمن 
على  ح�ضولها  و�ل�رصكات 
يف  �لدعم  درج��ات  �أق�ضى 
�لو�ضول �إىل �ضل�ضلة �لإمد�د 
وق��درة  بكفاءة  �لعاملية 
�خلطوة  هذه  تاأتي  عالية. 
�لعاملية  دب��ي  مو�نئ  من 

��ضتكماًل  �لإمار�ت  �إقليم   –
يف  �ل�ضتباقية  لروؤيتها 
ت��ب��ن��ي ت��ق��ن��ي��ات �ل��ث��ورة 
مبا  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�ضناعية 
للم�ضتقبل  جاهزيتها  يعزز 
مبتكرة  حللول  وتطويرها 
للتحديات تو�كب متطلبات 
�ملرحلة �ملقبلة .. كما ت�ضكل 
جمملها  يف  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 
�ضناعة  يف  �ضامًا  حت��وًل 
�للوج�ضتية  �خل���دم���ات 
من  �لعماء  ومتكن  عاملًيا 
مع  �أف�ضل  ب�ضكل  �لرتباط 
و�لتوريد  �لإم���د�د  �ضل�ضلة 
وق����ال حممد  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملعلم 
دبي  م��و�ن��ئ  ع�م  وم��دي��ر 
�لإمار�ت  �إقليم   – �لعاملية 
�إن مو�نئ دبي قطعت �لوعد 
دولة  يف  �لر�ضيدة  للقيادة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
باأن  و�رصكائها  ولعمائها 

�ملوؤ�ض�ضات  �أو�ئل  من  تكون 
�لتي ت�ضارع �إىل �لتعايف من 
�أحدث  تطبق  و�أن  �جلائحة 
�أجل  من  �لرقمية  �لأنظمة 
عملياتها  ��ضتد�مة  �ضمان 
�ل���ظ���روف  خم��ت��ل��ف  يف 
كي  �مل�ضتقبلية  و�لأزم���ات 
�لذي  دوره��ا  على  حتافظ 
بامتياز  ب��ه  قامت  طاملا 
تاأمي  يف  رئي�س  ك�رصيك 
�لإمد�د�ت �حليوية من �ملو�د 
و�مل�ضتلزمات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لطبية و�حلفاظ على تدفق 
�لتجارة يف ذ�ت �لوقت �لذي 
تدعم فيه عمائها ملو��ضلة 
على  و�ملحافظة  عملياتهم 
من  ومتكينهم  ��ضتمر�ريتها 
�لو�ضول بكفاءة �إىل �ضل�ضلة 
�لعاملية  و�لتوريد  �لإم��د�د 
من  قدر  باأعلى  و�ل�ضتفادة 
بنيتها �لتحتية �للوج�ضتية 

وهذ� ما حققته بالفعل.

9.44 مليار درهم اإيرادات 8 �سركات عاملة في 
قطاع الخدمات خالل 2020

اأبوظبي ـ وام:
قطاع  يف  �لعاملة  �ل�����رصك��ات  حافظت 
�خلدمات �ملدرجة يف �لأ�ضو�ق �ملالية على 
ن�ضاطها خال �لعام 2020، بدعم من زيادة 
مكنها  �لذي  �لأمر  منتجاتها،  على  �لطلب 
ما  بح�ضب  وذل��ك  �إي��ر�د�ت��ه��ا،  تعظيم  من 
تظهره �لبيانات �ملالية �ل�ضنوية �ل�ضادرة 

عنها.
بلغ  فقد  �ملالية  �لبيانات  لهذه  ووفقا 
�إجمايل �إير�د�ت 8 �رصكات عاملة يف قطاع 
�خلدمات ومدرجة يف �أ�ضو�ق �ملال �ملحلية 

نحو 9.44 مليار درهم خال 2020.
لهذه  �ل�ضافية  �لأرب��اح  م�ضتوى  على  �أما 
�ل�رصكات فقد و�ضلت �إىل نحو 1.52 مليار 
درهم بنمو ن�ضبته 1.8% مقارنة مع �ضايف 

�لأرباح �لتي حققتها يف �لعام 2019.
�رصكات   6 �أرب���اح  �ضايف  و�ضل  وفيما 
�ضوق  يف  �خلدمات  قطاع  �ضمن  مدرجة 
مليون   966 نحو  �ملالية  لاأور�ق  �أبوظبي 
درهم خال �لعام �ملا�ضي فقد و�ضل �أرباح 

�رصكتي مدرجتي �ضمن نف�س �لقطاع يف 
�ضوق دبي �ملايل �إىل نحو 558 مليون درهم.
متار�ضها  �لتي  �خلدمية  �لأن�ضطة  وتتنوع 
�لطبية  �خلدمات  وت�ضمل  �لقطاع  �رصكات 
و�ل�ضياحة و�لفنادق وغريها من �خلدمات 
�لطلب عليها رغم حالة  ز�د  �لتي  �لأخرى 

�لتباطوؤ �لتي �ضهدتها �لأن�ضطة �خلدمية يف 
جميع دول �لعامل نتيجة جائحة كورونا.

ومن �ملتوقع ��ضتمر�ر ن�ضاط �لقطاع خال 
�لعام 2021 وذلك بدعم من تو��ضل حت�ضن 
يف  �خلدمات  من  �لنوع  هذ�  على  �لطلب 

دولة �لإمار�ت.

لإنتاج  من�ساأة  اأكبر  »ديوا«تدخل»غيني�س«عن 
الطاقة با�ستخدام الغاز في موقع واحد

دبي ـ )الوحدة(:
"ديو�"،  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �ضجلت 
مو�ضوعة  بدخولها  جديد�ً  عامليًا  �إجن��از�ً 
"غيني�س" لاأرقام �لقيا�ضية عن �أكرب من�ضاأة 
�لطبيعي  �لغاز  با�ضتخد�م  �لطاقة  لإنتاج 
9547 ميغاو�ت من  و�حد وبقدرة  يف موقع 
علي  جبل  حمطات  جممنّع  يف  �لكهرباء، 

لإنتاج �لطاقة وحتلية �ملياه.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�ضو  وت�ضلنّم 
حممد  �ضعيد  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
مو�ضوعة  ممثلي  م��ن  �ل�ضهادة  �لطاير، 

"غيني�س".
وقال �لطاير، �إن "�لهيئة تطور خطط تو�ضعة 
رفع  ذلك  للكهرباء مبا يف  �لتحتية  �لبنية 
�لنقل  �ضبكات  وتعزيز  �لإنتاجية  �لقدرة 
على  �لطلب  توقعات  على  بناًء  و�لتوزيع 
و�لتي   2030 عام  حتى  دبي  يف  �لكهرباء 
�لدميوغر�يف  �لنمو  �لعتبار  بعي  تاأخذ 
و�لقت�ضادي يف �لإمارة، وذلك ل�ضمان توفري 
�لهيئة خدماتها لأكرث من مليون متعامل يف 
دبي وفق �أعلى م�ضتويات �جلودة و�لتو�فرية 

و�لعتمادية و�لكفاءة".
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 الحكم ب�سجن الرئي�س  
الفرن�سي الأ�سبق �ساركوزي 
على خلفية اتهام بالر�سوة

 باري�س ـ )د ب ا( :
ب�سجن   �أم�����س  فرن�سية  حمكمة  ق�ست   
�لفرن�سي �الأ�سبق نيكوال �ساركوزي  �لرئي�س 
ملدة ثالثة �أعو�م على خلفية �تهام يتعلق 

بالر�سوة و��ستغالل �لنفوذ.
وعامني  عام  ملدة  �ل�سجن  �حلكم  وي�سمل   
لوكالة  تقرير  بح�سب  �لتنفيذ،  �إيقاف  مع 
�الأنباء �لفرن�سية وو�سائل �إعالمية فرن�سية.
م�ست�ساره  مب�ساعدة  باأنه  �ساركوزي  و�ُتهم 
�أ�رس�ر  معرفة  حاول   ،2014 عام  �لقانوين 
�زب��رت،  جيبلرت  من  بتحقيقات  تتعلق 
�لذي كان يف ذلك �لوقت حماميًا عامًا يف 
حمكمة �لنق�س، ب�ساأن حتقيق منف�سل حول 

متويل �النتخابات.
ويف �ملقابل، يرتدد �أن �ساركوزي قدم �لدعم 
للمحامي لدى تقدميه لطلب ل�سغل من�سب 

يف موناكو.

ال�سحفيون يتعر�سون لم�سايقات متزايدة من ال�سلطات 
في بكين

هوجن كوجن ـ )د ب ا( :
 خل�س ��ستطالع ٌن�رست نتائجه 
تقمع  �ل�����س��ني  �أن  �إىل  �أم�����س 
ب�سورة متز�يدة عمل �ل�سحفيني 

�الأجانب.
�الأجانب  �ملر��سلني  نادي  وقال 
يف �ل�سني �إن ��ستطالعه �ل�سنوي 
على  �لثالث  للعام  �أن��ه  �أظهر 
و�حد  �سحفي  يعتقد  ال  �لتو�يل 

�أن ظروف عمله حت�سنت.
�أنه بداًل من ذلك، قامت  و�أ�ساف 
بتكثيف  �ل�سينية"  �ل�سلطات 
جهودها الإحباط عمل �ملر��سلني 

�الأجانب.
��ستخد�م  �أنه مت  �لنادي  و�أ�ساف 
جميع �لو�سائل �ملتاحة لرتهيب 
وم�سايقة �ل�سحفيني، حيث يتم 
�لقيود �ملفرو�سة على  ��ستخد�م 
كورونا  جائحة  ب�سبب  �ل�سفر 
�ل�سحفيني  عمل  لتقييد  كذريعة 
منعهم  �أو  �أكرب  ب�سورة  �الأجانب 

من �لدخول متامًا.
�أن  �إىل  �ال���س��ت��ط��الع  وت��و���س��ل 

�لتي  �ل���دول  م��ن  �ل�سحفيني 
مع  متوترة  ع��الق��ات  تربطها 
من  بال�سغط  �سعرو�  �ل�سني 

�ل�سلطات �ل�سينية ب�سورة �أكرب.
منذ  ن���زوح  م��وج��ة  �أك���رب  ويف 
عام  �ل�سماوي  �مليد�ن  مذبحة 
 18 عن  اليقل  ما  ��سطر   ،1989
و�سائل  ث���الث  م��ن  �سحافيًا 
�إعالمية �أمريكية ملغادرة �ل�سني 
عام  م��ن  �الأول  �لن�سف  خ��الل 

.2020
��سرت�ليان  مر��سالن  غ��ادر  كما 
��ستهدفتهما  �أن  عقب  �ل�سني 

�ل�سلطات �الأمنية �ل�سينية.
 " عن  �ملر��سلني  ن��ادي  و�أع��رب 
خيبة �أمله" �إز�ء تدهور �حلريات 
يف  ك��ب��رة  ب�سورة  �الع��الم��ي��ة 
وفيما   .2020 عام  خالل  �ل�سني 
�الأوملبية  �الألعاب  بدورة  يتعلق 
عام  �ملقررة  بكني  يف  �ل�ستوية 
�حلكومة  �لنادي  طالب   ،2022
�مل��ج��ال  ب��اإت��اح��ة  �ل�سينية 
�لقيام  �الأج��ان��ب  لل�سحفيني 
وو�سفت  قيود.   ب��دون  بعملهم 

�ل�سينية  �خل��ارج��ي��ة   وز�رة 
�أ�سا�س له من  باأنه ال   " �لتقرير 
نادي  �أن  �إىل  و�أ�سارت  �ل�سحة"، 

معرتف  غر  �الأجانب  �ملر��سلني 
به ر�سميًا يف �ل�سني.

نرف�سه  ما   " �ل��وز�رة  و�أ�سافت   

�سد  �الأي��دل��وج��ي  �لتحيز  ه��و 
�ل�سني و /�الأنباء �ملزيفة/ با�سم 

حرية �ل�سحافة".

�صارمة  اإجراءات  فر�ض  تدر�ض  بريطانيا 
الب�صر وتغليظ عقوبتهم على مهربي 

 لندن ـ )د ب اأ( :
بوري�س  �ل��ربي��ط��اين،  �ل����وزر�ء  رئي�س  ق��ال   
فر�س  تدر�س  ب��الده  حكومة  �إن  جون�سون، 
�لذين  �لب�رس  مهربي  على  �سارمة  �إج��ر�ء�ت 
يجلبون �ملهاجرين غر �ل�رسعيني عرب �لقناة 
�أم�س  لل�سحفيني  جون�سون  وقال  �الإجنليزية. 
ومهربي  �لع�سابات  �أن  �سنيع  �أم��ر  "�إنه   :
يعر�سون  ماز�لو�  �لبلطجية،  وه��وؤالء  �لب�رس 
�لنا�س للخطر كما هم، وياأخذون �ملال  حياة 
بو��سطة  �لقناة  عبور  على  �لنا�س  مل�ساعدة 
يعر�س  مم��ا  ل��الإب��ح��ار،  �ساحلة  غ��ر  زو�رق 
نقلته  ما  بح�سب  وذل��ك  للخطر"،  حياتهم 

وكالة �أنباء "بي. �إيه ميديا" �لربيطانية.
�أن "ما �سنفعله هو تغليظ �لعقوبات  و�أو�سح 
�سخ�س  �أي  �سد  رحمة،  �أي  بدون  تاأكيد،  بكل 
عرب  �لب�رس  تهريب  من  �لنوع  هذ�  يف  متورط 

�لقناة و�الجتار بهم."
مع  تعمل  �لربيطانية  �حلكومة  �أن  و�أ�ساف 

�ل�سلطات �لفرن�سية ملعاجلة هذه �لق�سية.

محكمة كمبودية ت�سدر اأحكاماً قا�سية 
بحق قادة المعار�سة

بنوم بنه ـ )د ب اأ( :
�أم�س  كمبودية  حمكمة  �أ���س��درت   
على  تزيد  لفرت�ت  بال�سجن  �أحكامًا 
20 �سنة بحق زعماء حزب �ملعار�سة 
يعي�سون  �لذين  �لبالد،  �ملحظور يف 

يف �ملنفى يف �خلارج.
و�أ�سدرت حمكمة بنوم بنه �جلزئية 
�الإنقاذ  حزب  �سا�سة  على  �أحكامها 
�تهامهم  بعد  �لكمبودي  �لوطني 
�أو  كمبوديا  على  �لهجوم  مبحاولة 
�الإعالم  لو�سائل  وفقا  موؤ�س�ساتها، 

�ملو�لية للدولة.
وت��ن��ب��ع �الت��ه��ام��ات م��ن حم��اول��ة 
فا�سلة من جانب زعيم حزب �الإنقاذ 

يف  وزمالئه  رين�سي  �سام  �لوطني، 
كمبوديا  �إىل  للعودة   2019 ع��ام 
رئي�س  �سد  �سعبية  ث��ورة  وقيادة 

�لوزر�ء منذ فرتة طويلة هون �سني.
كمبودي  مو�طن  وهو  رين�سي،  وفر 
 2015 عام  يف  فرن�سا  �إىل  فرن�سي، 
ذلك  منذ  وو�جه  �العتقال،  لتجنب 
�لتي  �الإد�نات  �حلني عدد�ً كبر� من 
على  و��سع  نطاق  على  �إليها  ُينظر 

�أنها ذ�ت دو�فع �سيا�سية.
�أم�س  �ل�سادرة  �الأح��ك��ام  و�سملت 
بحق  �سنة   25 بال�سجن  حكمًا 

رين�سي.
زعيمة  على  �ملحكمة  حكمت  كما 
�سوت�سو�،  مو  �ل��ب��ارزة  �ملعار�سة 

�ملتحدة،  �لواليات  يف  تعي�س  �لتي 
�أحكام  و�سدرت  �سنة.   22 بال�سجن 
�أخرى بال�سجن 20 �سنة بحق �لعديد 
من �أع�ساء �حلزب �ملنفيني �الآخرين، 
ومن بينهم تيولوجن �ساومور� زوجة 

رين�سي.
من  �ملجموعة  �لقا�سي  ج��رد  كما 
كمبوديا  يف  �لت�سويت  يف  �حل��ق 

وخو�س �النتخابات.
ق�����رس�ً م��ن جانب  ومت ح��ل �حل��زب 
يف  �سيا�سيا  �مل��ت��و�ف��ق  �لق�ساء 
كمبوديا يف عام 2018 بعد �أن �سكل 
للتطبيق  قابال  �نتخابيًا  تهديد�ً 
حلزب �ل�سعب �لكمبودي، �لذي يحكم 

�لبالد منذ �أكرث من ثالثة عقود.

اعتقال ثمانية اأ�سخا�س  بعد مداهمات للنازيين 
األمانيا الجدد في 

اإرفورت ـ )د ب اأ( :
�الدعاء  با�سم  متحدث  �أعلن   
مدينة  يف  �الأمل����اين  �ل��ع��ام 
ثمانية  �إي��د�ع  عن  �أم�س  جر� 
�الحتياطي  �حلب�س  �أ�سخا�س 
و��سعة  مد�همات  حملة  بعد 
�ل�سلطات  نفذتها  �ل��ن��ط��اق 
�أن�����س��ار تيار  ب��ني  �الأمل��ان��ي��ة 
�لنازيني �جلدد يف عدة واليات. 
�الأ�سخا�س  ه���وؤالء  وي��و�ج��ه 
�ملنظم  �الإجتار  تهمة  و�آخرون 

باملخدر�ت وغ�سل �الأمو�ل.
�لتي  �لتفتي�س  �أعمال  و�أ�سفرت 
نفذتها �ل�سلطات �الأملانية يوم 
واليات  يف  �ملا�سي  �جلمعة 
و�سك�سونيا  وهي�سن  تورينجن 
ح��رز�ً   27 �سبط  عن  �آنهالت 
و120  و�أ�سلحة  خمدر�ت  بينها 

�ألف يورو نقدي.
ومن �ملنتظر �أن يحدد خرب�ء ما 
�مل�سبوطة  �الأ�سلحة  كانت  �إذ� 

لال�ستخد�م. �ساحلة 
�أ�سفرت  �لتي  �لتحقيقات  وتعد 
ع���ن �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ع�����رسة 

لتيار  قوية  �رسبة  �أ�سخا�س 
�ل��ن��ازي��ني �جل���دد يف والي��ة 
ت��وري��ن��ج��ن، وق��د ج��رت هذه 
�ملكتب  طريق  عن  �لتحقيقات 
�لد�ستور  حل��م��اي��ة  �مل��ح��ل��ي 

)�ال���س��ت��خ��ب��ار�ت �ل��د�خ��ل��ي��ة( 
�جلدد  �لنازيني  �سبكة  ح��ول 
"�خو�ن  ب��ا���س��م  �مل��ع��روف��ة 
�إليها  ينتمي  و�لتي  تورينجن" 
"جر�ده  و  "تورونن"  جماعتا 

با�سم  �ملتحدث  و�أو�سح   ."20
�لتحقيقات  �أن  �لعام  �الدع��اء 
تبحث �أي�سًا يف �إمكانية وجود 
منظمة  ت�سكيل  حول  ��ستباه 

�إجر�مية.

وزراء خارجية دول)ال�سيان( يعقدون 
اجتماعاً لمناق�سة اأزمة ميانمار

  جاكرتا ـ )د ب ا( :
�الإندوني�سية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   
�آ�سيا  �رسق  دول  خارجية  وزر�ء  �أن  �أم�س 
�سوف يعقدون �جتماعًا خا�سًا عرب �سبكة 
يف  �ل�سيا�سية  �الأزم��ة  ملناق�سة  �النرتنت 
�لذي  �لع�سكري  �النقالب  بعد  ميامنار، 
�الجتماع  وياأتي  �ملا�سي.  �ل�سهر  حدث 
ر�ب��ط��ة  دول  خ��ارج��ي��ة  ل����وزر�ء  �مل��ق��رر 
ما  مقتل  بعد  �آ�سيا)�ال�سيان(  �رسق  جنوب 
�جلي�س  قمع  �أثناء  �سخ�سًا   18 عن  اليقل 
 . �أم�س  �أول  لالنقالب  ر�ف�سني  ملتظاهرين 
وقال �ملتحدث با�سم �لوز�رة  تيوكو فايز 
مار�سودي  ريتنو  �خلارجية  وزيرة   " ��سيا 
ومل  �الفرت��سي".  �الجتماع  حت�رس  �سوف 
ريتنو  وتقوم  �لتفا�سيل.  من  �ملزيد  يقدم 
موقف  لت�سكيل  �الأ�سيان  دولة  يف  بجولة 

�إقليمي موحد جتاه �النقالب يف ميامنار.

خالل  انتخابات  اإجراء  بعدم  تتعهد  ماليزيا 
تف�سي وباء كورونا

بانكوك ـ )د ب اأ( :
�لدين  �لوزر�ء �ملاليزي حمي   قال رئي�س 
مبنا�سبة  �أم�س  �ألقاه  خطاب  يف  يا�سني 
�إن ماليزيا  مرور عام على توليه من�سبه 
لن جتري �نتخابات برملانية خالل تف�سي 

وباء كورونا.
�لوباء،  �نتهاء  "مبجرد  �لدين:  وقال حمي 
�سوف  ج��د�ً،  قريبًا  يكون  �أن  �آم��ل  و�ل��ذي 
دي  ياجن  ماليزيا(  ل�)ملك  �مل�سورة  �أقدم 

برتو�ن �أجوجن بحل �لربملان".
كما قال رئي�س �لوزر�ء /73 عامًا / و�لذي 
كان �الأ�سبوع �ملا�سي �أول من تلقى جرعة 

�لتطعيم:  حملة  بد�ية  يف  كورونا  لقاح 
يف  �حلكومة  لهذه  �لرئي�سي  "�لرتكيز 
بعيد�ً  �لبلد  هذ�  توجيه  هو  �للحظة  هذه 
�ل�سحية  لالأزمات  �ملزدوجة  �ل�رسبة  عن 

و�القت�سادية".
�لطو�رئ منذ ما  لقانون  وتخ�سع ماليزيا 
ت�ستمر  �أن  �ملقرر  ومن  �سهرين.  من  يقرب 
مع  �آب/�أغ�سط�س  حتى  �ل��ط��و�رئ  حالة 
بد�ية  منذ  �لثانية  للمرة  �لربملان  تعليق 

�لوباء.
يطعن  �إبر�هيم  �أنور  �ملعار�سة  زعيم  لكن 
جل�سة  عقد  �مل��ق��رر  وم��ن  �لتعليق،  يف 

��ستماع يف �ملحكمة بعد غد.

التحاد الأوروبي يفر�س عقوبات �سد اأربعة م�سوؤولين 
رو�س في ق�سية نافالني

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
�أكدت م�سادر دبلوما�سية لوكالة 
�أن  )د.ب.�أ(  �الأمل��ان��ي��ة  �الأب��ن��اء 
�أم�س  �أطلق  �الأوروب���ي  �الحت��اد 
ر�سمية  قانونية  �إج����ر�ء�ت   ،
مل��ع��اق��ب��ة �أرب���ع���ة �أ���س��خ��ا���س 
�الأخ���ر  م��ت��ورط��ني يف �حل��ك��م 
�لرو�سي  �ملعار�س  �سد  �ل�سادر 

نافالني. �أليك�سي 
ومتهد هذه �خلطوة �لطريق �أمام 
�لتقييدية  �الإج����ر�ء�ت  تطبيق 
�جلديدة �ليوم ، عقب �تفاق وزر�ء 
�الأوروبي  �الحتاد  دول  خارجية 

�ل�27 �الأ�سبوع �ملا�سي .
بالفعل  فر�س  قد  �لتكتل  وكان 
�أعقاب  يف  رو�سيا  على  عقوبات 
�لعام  نافالني  ت�سميم  حماولة 

�ملا�سي .
�ملحتملة  �الأه��د�ف  �أن  وُيعتقد 
�لعام  �ملدعي  هي  �مل��رة  ه��ذه 
�ل��رو���س��ي �إي��ج��ور ك��ر����س��ن��وف 
�لرو�سية  �لتحقيق  جلنة  ورئي�س 

با�سرتيكني. �ألك�سندر 
يعتقد  ذل���ك،  �إىل  وب��االإ���س��اف��ة 
�ل�سجون،  د�ئرة  رئي�س  �أن  �أي�سًا 
ومدير  كال�سنيكوف،  �ألك�سندر 
�حل���ر����س �ل���وط���ن���ي ف��ي��ك��ت��ور 

�سولوتوف، من بني �ملعاقبني.
�مل�ستهدفون  �الأف���ر�د  وي��و�ج��ه 
�الأوروب��ي  حظر دخ��ول �الحت��اد 
�أد�ة  مبوجب  �الأ���س��ول  وجتميد 
�لعقوبات �جلديدة �سد �نتهاكات 
�لتي  �لتكتل،  �الإن�سان يف  حقوق 
�لعام  �أو�خ����ر  يف  ��ستحدثت 

�مل��ا���س��ي. وق���ال ن��ائ��ب وزي��ر 
�ألك�سندر  �لرو�سي  �خلارجية 
�الإج��ر�ء�ت  �إن   ، �أم�س  جرو�سكو 
تكن  مل  �جل���دي���دة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�إىل  و�أ�سار يف مو�سكو   . مفاجئة 
من  فعل  رد  هناك  "�سيكون  �أنه 
"�الحتاد  �إن  و�أ�ساف  جانبنا". 

�الأوروبي يو��سل �ل�سر يف طريق 
م�سدود  طريق  وهذ�  �رسعي،  غر 
على  رو�سيا  ردت  كما  متاما". 
�الأوروب���ى يف  �الحت��اد  عقوبات 
�ملا�سى بفر�س حظر على دخول 
مل  �أنها  بيد   ، �مل�سئولني  كبار 

تك�سف عنهم باال�سم .

من  جرعة  مليون   239 اإعطاء  جونزهوبكنز: 
لقاحات كورونا  على م�ستوى العالم

نيويورك ـ )د ب اأ( :
�أظهرت بيانات جلامعة جونز هوبكنز 
لالأنباء  بلومربج  ووكالة  �الأمريكية 
ما  �إع��ط��اء  �الآن  حتى  مت  �أن��ه  �أم�س 
من  ج��رع��ة  م��ل��ي��ون   239 جم��م��وع��ه 
�للقاحات �مل�سادة ملر�س كوفيد- 19 

على م�ستوى �لعامل.
ويف جميع �أنحاء �لعامل ، ُيقدر �أحدث 

مليون  89ر4  بنحو  للتطعيم  معدل 
جرعة يف �ليوم، وفقا للبيانات .

وبهذ� �ملعدل، فاإن �إعطاء جرعتني من 
من  �لعامل  �سكان  من   %75 ل�  �للقاح 

�ملتوقع �أن ي�ستغرق 32ر6 �سنو�ت.
�ملوؤكدة  �ال�سابات  حاالت  عدد  وبلغ 
�لعامل  م�ستوى  على  كورونا  بفرو�س 
عدد  بلغ  حالة،فيما  مليون  1ر114 

�لوفيات 53ر2 مليون.

في  اأن�سطتها  موا�سلة  تعتزم  ال�سين 
محيط جزر متنازع عليها مع اليابان

ع��ل��ى  ب���ي���ان  ذك����ر   
�لدفاع  وز�رة  موقع 
�ل�سينية  �ل��وط��ن��ي 
�حلكومية  �ل�سفن  �أن 
�ل�����س��ي��ن��ي��ة ���س��وف 
�أن�سطتها  ت��و����س��ل 
�ملتنازع  �مل��ي��اه  يف 
ع��ل��ي��ه��ا �ملح��ي��ط��ة 
�ل�سني  ب��ح��ر  ب��ج��زر 
�ملعروفة  �ل�����رسق��ي، 
ب��ا���س��م دي���اوي���و يف 
يف  و�سينكاكو  �ل�سني 
وكالة  ونقلت  �ليابان 

لالأنباء  "بلومربج" 
دياويو  �أن  �لبيان  عن 
لها  �لتابعة  و�جل��زر 
�سينية  �أر����س��ي  هي 

�الأ�سل. يف 
ك��م��ا ذك����ر �ل��ب��ي��ان 
ن����ه م���ن �مل�����رسوع  �أ
للجدل  �لقابل  وغ��ر 
لل�سفن  ي��ك��ون  �أن 
ن�����س��ط��ة  �ل�����س��ي��ن��ي��ة �أ
د�خ����������ل �مل����ي����اه 

. قليمية الإ �
�إىل  وب���االإ����س���اف���ة 

بال�سيادة  مطالبتها 
ع��ل��ى ج��زر دي��اوي��و، 
تخو�س  �ل�سني  ف��اإن 
�ل�سيادة  على  نز�عات 
�لعديد  مع  �لبحرية 
�رسق  جنوب  دول  من 
�ل�سني  بحر  يف  �آ�سيا 
ما  وكثر�ً  �جلنوبي، 
ب�سبب  �نتقادها  يتم 
حم��اوالت��ه��ا �أح��ادي��ة 
�جل����ان����ب ل��ت��غ��ي��ر 
�ل��و���س��ع �ل��ر�ه��ن يف 

. ملنطقة �
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»côàdG ¬Ñ°ûj …Oƒ©°ùdG …QhódGh ..¢ùjQÉH πãe ∫Ó¡dG :õ«eƒL

 á«fÉÑ°SE’G áWô°ûdG

ƒ«eƒJQÉH π≤à©J

…õ«æjOhCG á¡LGƒe πÑb ¿Ó«ªd QÉ°S CÉÑf

 ÒÁOÓa á°SÉFôH ,ájÉeô∏d ‹hódG OÉ–’G ø∏YCG

 ¢SCÉc ádƒ£H º«¶æJ OÉæ°SEG ,ÚæK’G ¢ùeCG ,ø°ù«d

.öüe ¤EG ájÉeô∏d 2022 ⁄É©dG

 ,öüe É¡≤≤– »àdG äÉMÉéædG πX ‘ ∂dP AÉL

 ,¢TƒWôÿÉH ájÉeô∏d ⁄É©dG ¢SCÉc áaÉ°†à°SG ‘

 ,»°VÉŸG  ôjGÈa/•ÉÑ°T  22  òæe  áeÉ≤ŸG

 ,…QÉ÷G ¢SQÉe/QGPBG øe ¢ùeÉÿG ≈àM ôªà°ùJh

.ádhO 32 ácQÉ°ûÃ

 ÈY ,ájöüŸG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG IQGRh äôcPh

 ‹hódG OÉ–’G óæ°SCG" :âfÎfE’G ≈∏Y É¡©bƒe

 ájÉeô∏d ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H áaÉ°†à°SG áª¡e

."öüe ¤EG äGó«°ùdGh ∫ÉLô∏d (¢Só°ùe/á«bóæH)

 ôµ°ûdG  ,»ëÑ°U  ±öTCG  ,á°VÉjôdG  ôjRh  Ωóbh

 ≈∏Y  ,ájÉeô∏d  ‹hódG  OÉ–’G  ¤EG  ôjó≤àdGh

.öüŸ º«¶æàdG OÉæ°SEG

 ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  ióHCG  ,¬ÑfÉL  øe

 ¢SCÉµd  ,™FGôdG  »ª«¶æàdG  iƒà°ùŸÉH ¬JOÉ©°S

 ø°ùMh ,öüe ‘ ¢TƒWôÿÉH ájÉeô∏d ⁄É©dG

 ,ácQÉ°ûŸG  äÉÑîàæŸG  ™«ª÷  áaÉ°†à°S’G

 iÈc áaÉ°†à°S’ á¡Lh âJÉH öüe ¿CG GÈà©e

.ä’ƒ£ÑdG

 ,ÚæK’G  ¢ùeCG  ,ÊƒdÉàc »Øë°U ôjô≤J  ∞°ûc

 í°TôŸG  ,ÉJQƒH’  ¿GƒN  ¬«a  ôµØj  QÉ«N  RôHCG

 π«MQ Qô≤J ∫ÉM ‘ ,áfƒ∏°TôH …OÉf á°SÉFôd

.≥jôØ∏d »æØdG ôjóŸG ,¿Éeƒc ódÉfhQ …óædƒ¡dG

 ¿CG  ,"ƒØ«JQƒÑjO  hófƒe"  áØ«ë°U  äôcPh

 ôjóŸG ,Éà«JQCG π«µ«e Ú«©J ‘ ôµØj ÉJQƒH’

 QOÉZ  GPEG  áfƒ∏°TÈd  ÉHQóe  ,∫Éæ°SQB’  »æØdG

 ÉJQƒH’ ¿CG  âaÉ°VCGh .ƒf ÖeÉc Ö©∏e ¿Éeƒc

 CGóH Éeó©H ,RôfÉ÷G ™e Éà«JQCG Qƒ£àd GkóL ¬Ñàæe

 ,’ƒjOQGƒL Ö«Ñd óYÉ°ùªc á«ÑjQóàdG ¬JÒ°ùe

 Éà«JQCG ÊÉÑ°SE’G º∏°ùJh .»à«°S Î°ù°ûfÉe ‘

 ,2019 ∫hCG ¿ƒfÉc/Èª°ùjO ‘ ,∫Éæ°SQBG IOÉ«b

 ,∞°üfh º°SGƒe 3 IóŸ Gkó≤Y ∂dP ó©H ™bhh

 ≈∏Y Úë°Tôe 3 ¢ùaÉæàjh .2023 ∞«°U ≈àM

 ,ÉJQƒH’  ¿GƒN  ºgh  ,áfƒ∏°TôH  ¢ù«FQ  ó©≤e

.Éµ°ùjôa ÊƒJh ,âfƒa Qƒàµ«ah

 äôHhQ ,ïfƒ«e ¿ôjÉÑd …óædƒÑdG  ºéædG  RõY

 äÉjQhódG  ‘Gó¡d  ¬JQGó°U  ,»µ°ùahófÉØ«d

 ‘ ¬à«FÉæK  ó©H  ,iÈµdG  á°ùªÿG  á«HhQhC’G

 ¬≤jôa É¡H RÉa »àdG IGQÉÑŸG ∫ÓN ,ødƒc ∑ÉÑ°T

.Éé«∏°SófƒÑdG ‘ , ∫hC’G ¢ùeCG ∫hCG ,(1-5)

 ‘ ,¿B’G ≈àM ,Éaóg 28 »µ°ùahófÉØ«d πé°Sh

 9 ¥QÉØH ¥ƒØàjh ,º°SƒŸG Gòg ÊÉŸC’G …QhódG

 ,(áfƒ∏°TôH) »°ù«e π«fƒ«d ,øe πc øY ±GógCG

.(¢Sƒàæaƒj) hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôch

 ‘  â≤≤–  »àdG  ,ΩÉbQC’G  ÉØ«d  RhÉéàj  óbh

 »∏«HƒÁEG  hÒ°T  AGƒ°S  ,á«°VÉŸG  º°SGƒŸG

 37h 36) »°ù«e ƒ«d hCG ,Éaóg 36`dG ÖMÉ°U

 ¥ÉÑ°S ‘ ,(Éaóg 40) õjQGƒ°S ¢ùjƒdh ,(Éaóg

 ≈∏Y ádƒL 11 »≤ÑJ ™e ∂dPh ,»ÑgòdG AGò◊G

.Éé«∏°SófƒÑdG ájÉ¡f

 ’ ,iÈµdG á«HhQhC’G  ä’ƒ£ÑdG êQÉN ≈àMh

 ≈∏Y ,ájóædƒÑdG ±GógC’G áæ«cÉŸ ¢ùaÉæe óLƒj

.ábƒeôŸG IõFÉ÷G

 ÖY’ ,ôµfƒj È°SÉc ,¬«°ùaÉæe ÜôbCG ¿CG ºZQh

 27 ¬àÑ©L ‘ ∂∏àÁ ,»éjhÔdG âª«∏L hOƒH

 πHÉ≤e ,á£≤f 40^5`H Ö°ùà– É¡fCG ’EG ,Éaóg

.»µ°ùahófÉØ«∏d 56

 …Qƒ°ùdG  ¬HQóe  ¢VhÉØj  áeÉæŸG  ¿CG  Éæª∏Y

 ≥jôØdG  ™e  √QGƒ°ûe  á∏°UGƒŸ  ,π£L  ºã«g

.2022/2021 πÑ≤ŸG º°SƒŸG

 ÜQóŸG  QGôªà°SG  ‘  É¡àÑZQ  IQGO’G  äóHCGh

 èFÉàædG á«Ø∏N ≈∏Y ,»æØdG RÉ¡÷G ¢SCGQ ≈∏Y

.…QhódG ‘ ≥jôØdG ™e É¡≤≤M »àdG á«HÉéjE’G

 ™e  ¥ÉØJ’  ¬∏°UƒJ  øY  áeÉæŸG  ø∏©j  óbh

 π£L ¿CGh á°UÉN ,á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN ÜQóŸG

.≥jôØdG ™e QGôªà°S’G ‘ áÑZôdG ¬jód

 …QhódG  ‘  Ió«L  èFÉàf  áeÉæŸG  ≥≤Mh

 ådÉãdG  õcôŸG  πàëj  å«M  ,‹É◊G  º°SƒŸG

 äÉjQÉÑe 10 Ö©d ¿CG ó©H ,á£≤f 17 ó«°UôH

 3  öùNh  Úà¡LGƒe  ‘ ∫OÉ©Jh  5  ‘ RÉa

.äGAÉ≤d

 ,õ«eƒL  »Ñª«à«aÉH  »°ùfôØdG  ÈY

 øY  ,…Oƒ©°ùdG  ∫Ó¡dG  ºLÉ¡e

 ™e  QGôªà°S’ÉH  á¨dÉÑdG  ¬JOÉ©°S

 ºYóH »¶M ¬fCG GócDƒe ,‹É◊G ¬jOÉf

 √óLGƒJ  IÎa  ∫ÓN ,™°SGh  ΩÉªàgGh

 .ájOƒ©°ùdG ‘

 ™e  á∏HÉ≤e  ∫ÓN  ,õ«eƒL  ∫Ébh

 ,á«°ùfôØdG "So Foot" áØ«ë°U

 áëLÉædG  IÒ°ùŸG"  :ÚæK’G   ¢ùeCG

 øe  ójó©dG  ≈∏Y  óàª©J  ,ÖY’  …C’

 ∫Ó¡dG ¢VôY â«≤∏J ÉeóæYh ,QƒeC’G

."áæ°S 33 …ôªY ¿Éc

 íÑ°üj  ,ôª©dG  Gòg  ‘"  :™HÉJh

 IÉ«M  ‘  Éª¡e  …OÉŸG  ÖfÉ÷G

 ájƒdhC’G  ,ÖYÓd  áÑ°ùædÉH  ..ÖYÓdG

 ,IöSC’G  ∂dP  ó©Hh  ,Ωó≤dG  Iôµd  »g

 ,…OÉŸG  ÖfÉ÷G  »JCÉj  ºK  øeh

 πeGƒ©dG √òg ™«ªL ‹ ôah ∫Ó¡dGh

."áª¡ŸG

 ,GóL  ÒÑc  ≥jôa  ∫Ó¡dG"  :±É°VCGh

 øëf  ,ÉHhQhCG  ‘ π«îà oj  Ée  ¢ùµ©H

 ,É°ùfôa ‘ ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH πãe

 É¡«∏Y ÖLƒàj ájófC’G πc ¿CG ≈æ©Ã

."Éæ«∏Y Ö∏¨àdG

 ⁄ ,á∏jƒW IÎØH ôe ≥jôØdG" :±OQCGh

 ,É«°SBG ∫É£HCG …QhO Ö≤d É¡«a ≥≤ëj

 ,¿B’Gh ..GôNDƒe ¬H èjƒààdG øe Éæµ“h

 ,∫Ó¡∏d »eÉª°†fG øe äGƒæ°S 3 ó©H

 ."ÉÑFÉ°U ¿Éc …QGôb ¿CG ó≤àYCG

 ,π«ªL  ó∏H  ájOƒ©°ùdG"  :π°UGhh

 ¢ùµY  ≈∏Y  ,á©FGQ  ¬«a  IÉ«◊Gh

 ôXÉæe  ∑Éæg  ,á≤HÉ°ùdG  äGQƒ°üàdG

 Ëôc Ö©°ûdGh ,≥jôY ïjQÉJh ,á∏«ªL

 ¿ƒµà°S ájOƒ©°ùdG ¿CG ó≤àYCG ..ájÉ¨∏d

 ."Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ ,Éª¡e Gó∏H

 ô©°TCG"  :õ«eƒL  ∫Éb  ,√Gƒà°ùe  øYh

 ,ôª©dG ‘ »eó≤J ™e ø°ù–CG »æfCÉc

 …QhódG  ‘ Ö©dCG  ød  ó«cCÉàdÉH  øµd

 »ææµd ,ÒÑc …QhO ‘ hCG  ,»°ùfôØdG

 ,≥HÉ°ùdG  øe  π°†aCG  á≤jô£H  ÜQóJCG

."Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG ‘ AÉ≤Ñ∏d

 êÓY  »FÉ°üNCG  …ód"  :πªµà°SGh

 ºgh  ,√ÉWh  ,ÊóH  ÜQóeh  ,»©«ÑW

 ΩÉªàg’G  Gòg  ..É«eƒj  »H  ¿ƒªà¡j

 â∏ªY  ƒd  ≈æ“CG  âæc  ,π«°UÉØàdÉH

 Gòg  â¨∏H  âæc  ƒd  ,πÑb  øe  ¬«∏Y

 …Gƒà°ùe ¿Éµd ,ô¨°UCG ø°S ‘ è°†ædG

."É¡æ«M π°†aCG

 ,ájOƒ©°ùdG ‘ á°ùaÉæŸG Iƒb ∫ƒMh

 ¬Ñ°ûj  …Oƒ©°ùdG  …QhódG"  :ÜÉLCG

 Öéj  ,»cÎdG  …QhódG  ÒÑc  óM  ¤EG

 ¿C’  ,É«fóH  õgÉL  ÖYÓdG  ¿ƒµj  ¿CG

 ,ájƒ≤dG  äÉjQÉÑŸG  øe ójó©dG  ∑Éæg

 ó≤àYCG øµd ..™ØJôe »æØdG iƒà°ùŸGh

 áLÉëH âdGR ’ ájOƒ©°ùdG IôµdG ¿CG

 ≈∏Y  ≥dCÉà∏d  ,IÈN  ÜÉ°ùàcG  ¤EG

."»ŸÉ©dG ó«©°üdG

 π«é°ùJ º°SƒŸG Gòg ‘óg" :™HÉJh

 óYÉ°SCG  ¿CGh  ,πbC’G  ≈∏Y  ,É kaóg  20

 IÒNC’G  »JÉ¶◊  π¨à°SCGh  ,»FÓeR

 »eÉeCG  ¿CG  ó≤àYCG  ..Ωó≤dG  Iôc  ‘

 ƒg  ºgC’Gh  ,Ö©∏d  çÓK  hCG  Úàæ°S

."øµ‡ Qób ÈcCÉH ´Éàªà°S’G

 øe  äÉŸÉµe  ≈≤∏JCG"  :õ«eƒL  ”CGh

 ,á«°ùfôØdG á°UÉNh ,á«HhQhC’G ájófC’G

 ∑Éæg ¿Éc GPEGh ..ä’É≤àfG IÎa πc ‘

 ,ΩÉjC’G øe Ωƒj ‘ ,»æjô¨j ´höûe

 ¬«∏Y ≥aGhCÉ°ùa ,áÑZôdG ∂∏eCG âdR Éeh

."QhöS πµH

 ,ÚæKE’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,á«fÉÑ°SE’G  áWöûdG  â°†Ñb

 …OÉf  ¢ù«FQ  ,ƒ«eƒJQÉH  ÉjQÉe  Ö«°SƒL  ≈∏Y

 äÉµÑ°ûdG ádCÉ°ùe ‘ ≥«≤ëà∏d ,≥HÉ°ùdG áfƒ∏°TôH

 Ωƒ‚  ¢†©H  ó°V  Ò¡°ûàdG  á∏ªMh  ,á«YÉªàL’G

.ÊƒdÉàµdG ≥jôØdG

 áWöûdG  ¿CG  ,ƒØ«JQƒÑjO  hófƒe  áØ«ë°U  äôcPh

 ¢û«àØàd ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U ,áfƒ∏°TôH …OÉf ‘ äóLGƒJ

 ≥∏©àJ äÉØ∏e ‘ åëÑdGh ,…OÉæ∏d »°ù«FôdG ÖàµŸG

.á«YÉªàLE’G äÉµÑ°ûdG ádCÉ°ùe ‘ äÉ≤«≤ëàdÉH

 ≈∏Y  É k°†jCG  ¢†Ñ≤dÉH  âeÉb  áWöûdG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG hGôL QÉµ°ShCG Éªgh ,øjôNBG ÚæKG

 ¿ƒfÉ≤dG  ôjóŸG  »àfƒH  õ«eƒL  ¿ÉehQh  ,≥HÉ°ùdG

.áWöûdG õéM ‘ Éª¡©°Vh ”h ,≥HÉ°ùdG

 ÈY  πª©J  ácöT  ™e  óbÉ©J  ób  ƒ«eƒJQÉH  ¿Éch

 ,hQƒj ¿ƒ«∏e πHÉ≤e »YÉªàL’G π°UGƒàdG  πFÉ°Sh

 å«M ,¬d Ú°ùaÉæŸG º«£–h ¬JófÉ°ùe πLCG  øe

 ÜÉ°ùM  100  øe  ÌcCG  ÈY  πª©J  ácöûdG  âfÉc

 º¡æª°V øeh ,…OÉædG ÒWÉ°SCG ó°V â∏ªYh ,»ªgh

 ’ƒjOQGƒL  Ö«H  ,¬«µ«H  OQGÒL  ,»°ù«e  π«fƒ«d

.ÉJQƒH’ ¿GƒNh

 »æØdG  ôjóŸG  ,‹ƒ«H  ƒfÉØ«à°S  ≈≤∏J

 ¬≤jôa  IGQÉÑe  πÑb  G kQÉ°S  CÉÑf  ,¿Ó«Ÿ

 AÉ©HQC’G  GóZ,…õ«æjOhCG ΩÉeCG áÑ≤JôŸG

 QÉWEG  ‘  ,hÒ°S  ¿É°S  Ö©∏e  ≈∏Y  ,

 …QhódG  øe  25  ádƒ÷G  äÉ°ùaÉæe

.‹É£jE’G

 äQƒÑ°S  …Éµ°S"  áµÑ°T  äôcPh

 ¢ûà«ÑjQ »àfCG »JGhôµdG ¿CG ,"É«dÉ£jEG

 ±óg  πé°S  …òdGh  ,¿Ó«e  ºLÉ¡e

 IQOÉ¨Ÿ  ô£°VG  ,ÉehQ  ΩÉeCG  RƒØdG

 ‘ ,òîØdG ‘ á∏µ°ûe ÖÑ°ùH Ö©∏ŸG

.1-2 ¿Ó«e RƒØH â¡àfG »àdG IGQÉÑŸG

 A»°T óLƒj ’ ,∂dP ºZQ ¬fCG âaÉ°VCGh

 êÓ©dG ,¢ûà«ÑjQ ≈≤∏J å«M ,Ò£N

 Ωƒ«dG ìÉÑ°U …OÉædG IOÉ«©H »©«Ñ£dG

 ™bƒàŸG  øe ¬fCG  ¤EG  IÒ°ûe ,ÚæKE’G

.AÉ©HQC’G IGQÉÑŸ ¬àjõgÉL

 ,IójóY  äÉHÉ°UEG  øe  ¿Ó«e  ÊÉ©jh

 ¢ûà«aƒª«gGôHEG  ¿ÉJ’R  ¬LGh  å«M

 á«∏°†Y äÉHÉ°UEG ,ƒdƒ‚É¡dÉc ¿ÉcÉgh

 ôjQÉ≤J ócDƒJ Éªæ«H ,IGQÉÑŸG ¢ùØf ‘

 IGQÉÑÃ ≥ë∏j ød …ójƒ°ùdG ºéædG ¿CG

 .…õ«æjOhCG

 áaÉ°Uh  πàëj  ¿Ó«e  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 4 ¥QÉØH ,á£≤f 52 ó«°UôH ƒ«°ûàdÉµdG

.ÎfEG Qó°üàŸG øY •É≤f

ƒfÉ«à°ùjôch »°ù«e øY G kó«©H Üô¡j »µ°ùahófÉØ«d

π£L ó≤Y ójóéàd ≈©°ùj áeÉæªdG

¿Éeƒc áaÓîd É k«fÉÑ°SEG É kHQóe Oóëj ÉJQƒH’
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اأبوظبي ــ وام:
 

اأعلنت رابط���ة املحرتف���ن الإماراتية مواعيد 

اجلولت املتبقي���ة من م�سابقتي دوري اخلليج 

العربي ودوري اخلليج العربي حتت 21 عامًا، 

ونهائ���ي كاأ�س اخلليج العرب���ي. جاء ذلك بعد 

التن�سيق مع جلنت���ي املنتخبات وامل�سابقات 

ومراعاة املواعيد التي طلبها املنتخب، كما مت 

التن�سيق م���ع القنوات املالكة للحقوق يف هذا 

ال�ساأن.

اأورد البيان ال�سادر اأم�س عن الرابطة اأن اجلولة 

22 م���ن بطولة دوري اخللي���ج العربي �ستقام 

يومي 20 و21 مار����س املقبل، باأربع مباريات 

يف الي���وم الأول، حيث ي�ست�سيف الظفرة فريق 

�سباب الأهلي يف 5:45 م�س���اء، ويلتقي احتاد 

كلباء بخورفكان يف التوقيت نف�سه، ويحل حتا 

�سيفا على بني يا�س يف 8:15 م�ساء، ويختتم 

اليوم الأول بلقاء الو�سل وال�سارقة يف التوقيت 

نف�س���ه. وتقام يف اليوم الث���اين للجولة ثالث 

مباريات، جتمع الأوىل فريقي الفجرية والن�رص 

يف 5:45 م�س���اء، وعجم���ان والع���ن يف ذات 

التوقيت، وتختتم بديربي العا�سمة بن فريقي 

الوحدة واجلزيرة يف 8:15 م�ساء.

وتق���رر اأن تقام اجلول���ة 23 يومي 2 و3 اأبريل، 

ثم اجلولة 24 اأيام 9-10-11 من ال�سهر نف�سه، 

فيم���ا تقام اجلول���ة 25 يف الراب���ع من مايو، 

ويختتم املو�سم باإقامة اجلولة 26 والأخرية يف 

العا�رص من مايو.

اأما نهائي كاأ�س اخلليج العربي فتقرر اإقامته يف 

ال�ساد����س من اأبريل 2021 ، و�سيتم الإعالن عن 

ملعب املب���اراة بعد حتديد املتاأهلن للمباراة 

النهائية، كما �سيتم الإعالن عن مواعيد اجلولت 

املتبقية من م�سابقة الدوري وفقا ملواعيد دوري 

اأبطال اآ�سيا.

 اأكد مهدي علي، مدرب �سب���اب الأهلي، اأن فريقه يتطلع 

اإىل بطاق���ة التاأهل للمب���اراة النهائي���ة لكاأ�س اخلليج 

العرب���ي، عندما يلتقي �سيفه الو�سل، اليوم الثالثاء، يف 

اإي���اب ن�سف النهائي، بعدما ح�س���م لقاء الذهاب )0-2( 

يف زعبيل.

وقال عل���ي، يف املوؤمتر ال�سحف���ي التقدميي: »�ستكون 

مب���اراة مهمة بالن�سب���ة لنا، وكذل���ك ملناف�سنا الو�سل، 

ونتوقعها �سعبة لعدم وجود فر�سة تعوي�س، باعتبار اأن 

النتيجة حتدد هوية الفريق املتاأهل للنهائي«.

واأ�س���اف: »اأمتنى نك���ون على قدر احل���دث، ونقدم اأداء 

جي���ًدا ير�سي تطلعات القاع���دة الريا�سية، وي�سمن لنا 

التاأه���ل، ومناف�سن���ا الو�سل فريق جي���د، ويجد منا كل 

الحرتام، ويقدم حاليا م�ستويات طيبة يف الدوري وبقية 

امل�سابقات«.

 واأكمل: »مثل هذه املواجهات، يكون اخلطر فيها قائم يف 

كل الأحوال، رغم فوزنا يف الذهاب على ملعب املناف�س، 

ونح���ن مطالبون باملزيد م���ن الرتكيز واله���دوء، حتى 

ن�ستطيع حتقيق هدفنا بالو�سول اإىل املباراة النهائية«.

 واختتم: »نحن حري�س���ون على تقدمي كل ما لدينا يف 

هذه املواجهة، لنحقق نتيجة ايجابية، وهدفنا التتويج 

باللقب الثاين لنا هذا املو�سم«.

دبي  ــ  وام :
 

نظم احتاد الإمارات لكرة القدم ام�س عرب 

تقنية الت�س���ال املرئي ور�سة عمل طبية 

عن قوانن مكافحة املن�سطات بالتعاون 

مع اللجن���ة الوطنية ملكافحة املن�سطات 

مب�ساركة وا�سعة ملمثلي اأندية الدولة من 

اأجهزة فنية واإدارية ولعبن.

وافتتح فعالي���ات الور�سة حممد عبداهلل 

ه���زام الظاهري الأمن العام لحتاد الكرة 

ال���ذي نق���ل للم�ساركن حتي���ات رئي�س 

واأع�س���اء جمل����س الإدارة، موؤكداً حر�س 

احتاد ك���رة القدم على تنظي���م مثل هذه 

الور�س والندوات واملوؤمترات الطبية التي 

ت�سهم يف زيادة اخلربات واملعرفة.

واأ�س���اد الأم���ن الع���ام بجه���ود اللجنة 

الوطني���ة ملكافحة املن�سطات ومبادراتها 

التي ت�سهم يف زيادة وعي عنا�رص اللعبة 

اأخطار املن�سطات، وكيفية مكافحتها  عن 

للحفاظ على نزاهة املناف�سات الريا�سية.

بدورها تقدم���ت الدكتورة رمية احلو�سني 

ملكافح���ة  الوطني���ة  اللجن���ة  رئي�س���ة 

املن�سطات بال�سك���ر اإىل احتاد الكرة على 

دعمه ملبادرات اللجن���ة، متمنية جلميع 

امل�ساركن حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من 

حماور الور�سة.

واأكدت احلو�سن���ي اأن اللجنة م�ستمرة يف 

تق���دمي املحا�رصات والور����س بهدف رفع 

م�ست���وى الوعي ل���دى منت�سب���ي اللعبة 

ل�سمان احلف���اظ على نزاه���ة لعبة كرة 

القدم ، وحر�س الوكالة الدولية ملكافحة 

املن�سطات عل���ى التثقيف واإي�سال جميع 

التحديثات للمعنين.

وتناولت الور�سة الت���ي قدمتها الدكتورة 

رمية احلو�سني واأع�ساء اللجنة التعريف 

املن�سطات  ملكافح���ة  الوطنية  بالالئحة 

الالعبن  وم�سوؤوليات  تطبيقه���ا،  ونطاق 

النتهاكات  واأن���واع  الطبي���ة،  والأطق���م 

وكيفية التعام���ل يف حالة ظهور نتيجة 

اإيجابية.

وا�ستعر�ست العقوبات التي يتم تطبيقها 

عل���ى الالعب���ن املخالف���ن واإلزامي���ة 

الق���رارات املتعلقة  الإف�ساح العلني عن 

بذلك وفق���ًا لتعليمات الوكال���ة الدولية 

والأدوار  "وادا"،  املن�سط���ات  ملكافح���ة 

عنا�رص  بكاف���ة  اخلا�سة  وامل�سوؤولي���ات 

اللعب���ة من الالعبن والأطق���م امل�ساندة 

والأندية والحتاد الريا�سي املخت�س.

كم���ا تطرقت الور�س���ة ملخاطر املكمالت 

الغذائي���ة على الالعب���ن، واأهمية اتباع 

بالإ�سافة  املثالي���ة،  ال�سحي���ة  التغذية 

لالعفاء العالجي وكيفي���ة التقدمي عليه 

واحل���الت التي يتم طل���ب اإعفاء عالجي 

لها.

اق���رتب �سب���اح ن���ادي الو�سل 

ومنتخ���ب الإم���ارات ال�ساع���د 

يو�سف املطرو�سي )18 عاما( من 

التاأهل لدورة الألعاب الأوملبية 

املق���ررة يف طوكيو خالل �سيف 

هذا العام.

اأم�س  اإماراتية  �سحيفة  واأ�سارت 

الأرق���ام  اأن  اإىل  الأح���د،  الأول 

التاأهيلي���ة املميزة التي حققها 

املطرو�س���ي يف �سباق���ات 100 

م���رت �سباحة حرة تقرتب به من 

التاأهل لالأوملبياد.

وب���ات املطرو�سي على بعد 32 

ج���زءا من الثاني���ة فقط ليكون 

على بعد خطوة من حمل �رصف 

اأول �سب���اح اإماراتي ي�سارك يف 

التاأهيلية  باأرقام���ه  الأوملبياد 

الدعوات  ولي����س ع���ن طري���ق 

الت���ي يوجهها الحت���اد الدويل 

للم�ساركة.

نقلت ال�سحيفة عن املدير الفني 

الو�سل  بن���ادي  ال�سباحة  لفرق 

حمم���د ح�س���ن يو�س���ف، قوله: 

"الفارق ب���ن الرقم الذي ميلكه 
املطرو�سي والرقم الأوملبي قليل 

جدا".
ويف اأقرب بطول���ة ي�سارك فيها 

اأبريل/ني�س���ان  يف  ال�سب���اح 

الفارق  على  �سيح�س���ل  املقبل، 

الذي يجعله موؤه���ال للم�ساركة 

باأرقام���ه، ليك���ون اأول �سب���اح 

اإمارات���ي ي�س���ارك تاريخيا يف 

الأوملبي���اد باأرق���ام تاأهيلي���ة 

ولي�س عرب الدعوات.

رابطة المحترفين تعلن مواعيد الجوالت 

المتبقية للدوري ونهائي كاأ�س الخليج

اأعرب الربازيلي اأودي���ر هيلمان مدرب الو�سل  

عن تفاوؤله مب�سوار فريقه يف املو�سم احلايل.

واأكد هيلمان اأن���ه لي�س مهتما مبا يثار ب�ساأن 

جتديد تعاقده.

وق���ال يف موؤمت���ر �سحف���ي ي���وم الأحد قبل 

مواجهة �سب���اب الأهلي يف اإي���اب الدور قبل 

النهائي لكاأ����س اخلليج العربي: »تفكريي يف 

الوقت احلايل ين�سب على التدريبات وامللعب 

فقط، مع �سعي فريقي لتقدمي اأق�سى طاقته يف 

مواجهة �سباب الأهلي اليوم الثالثاء.

واأ�ساف هيلمان: »هن���اك حمادثات مع اإدارة 

النادي لتمديد عقدي احلايل حتى عام 2023، 

ولكن ما ي�سغلني حاليا هو التدريبات، والعمل 

مع الفريق، يف حال حدوث اأي م�ستجدات على 

عق���دي، �سيتم الإعالن الر�سم���ي من قبل اإدارة 

النادي«.

واعرتف هيلمان باأن وجود علي �ساملن، بعد 

غيابه عن لقاء الذهاب، مع حت�سن حالة ح�سن 

اإبراهيم الذي كان م�سابًا موؤخراً، من �ساأنه اأن 

يدعم جهود فريق���ه يف و�سط امللعب، بالنظر 

جلهودهما من الناحيتن الدفاعية والهجومية.

وع���رب هيلم���ان عن تطلع���ه دائم���ًا لتجاوز 

الأخطاء التي تت�سب���ب يف ا�ستقبال الأهداف، 

لكنه رف�س حتمي���ل امل�سوؤولية لالعب بعينه، 

موؤكداً اأنها م�سوؤولية تقع على عاتق اجلميع، 

واأن الف���رتة القادمة �سوف ت�سهد حت�سن الأداء 

ب�سكل ملحوظ«.

مدرب الو�سل: ل�ست من�سغاًل بتجديد عقدي

المطرو�سي يقترب من االأولمبياد الأول 

مرة في تاريخ االإمارات

اتحاد الكرة ينظم ور�سة حول مكافحة المن�سطات

مدرب �سباب االأهلي: الخطر قائم اأمام الو�سل

اأب���دى الأرجنتيني رام���ون دياز، 

م���درب الن�رص، رغب���ة فريقه يف 

ال�ستمرار بنف����س العطاء والقوة 

عندم���ا يحل �سيًف���ا على احتاد 

كلب���اء اليوم الثالث���اء، يف اإياب 

اخلليج  كاأ����س  نهائ���ي  ن�س���ف 

-1( العربي، بعد خ�سارة الن�رص 

2(، يف لقاء الذهاب على ملعبه.

وقال دي���از يف املوؤمتر ال�سحفي 

التقدميي: "حتم���ل مباراتنا اأمام 

احتاد كلب���اء اأهمية كربى كونها 

رغبة  ولدينا  املغل���وب،  خلروج 

بالنتائج اجليدة  ال�ستم���رار  يف 

خالل الفرتة املقبل���ة كما حدث 

يف املباريات الأخرية، والتي ظهر 

فيها الفريق ب�س���كل ممتاز وقدم 

نتائج رائعة".

90 دقيقة قد  "اأمامن���ا  واأكم���ل: 

ت�سه���د العديد من الأم���ور، لأننا 

اأداء جيد  �سنعمل عل���ى تق���دمي 

يلي���ق باحل���دث، و�سنلج���اأ اإىل 

الهج���وم، ونعتمد عل���ى ال�سغط 

م���ن بداية اللقاء لت�سجيل اأهداف 

مبكرة تقودنا اإىل حتقيق النتيجة 

اإىل  توؤهلن���ا  الت���ي  الإيجابي���ة 

املباراة النهائية".

وع���ن غي���اب تيج���ايل يف اآخر 

مباري���ات الن�رص، ق���ال املدرب: 

جي���دة،  حال���ة  يف  "تيج���ايل 

لكنن���ي قررت اإراحته يف املباراة 

املا�سي���ة، ليح�س���ل على فر�سة 

لال�ست�سفاء ب�س���كل جيد، ويكون 

يف كام���ل جاهزيته خالل الفرتة 

املقبلة".

وعن احلقيق���ة التاريخية، بعدم 

حتقي���ق اأي فري���ق للق���ب كاأ�س 

املحرتفن مرتن متتاليتن، قال 

املدرب: "كرة القدم عامل جمنون، 

وال�سيناريوه���ات به���ا خمتلفة، 

وكل �سيء قابل للتغيري، ونتمنى 

اأن نحق���ق هذا الإجناز التاريخي، 

كما اأنن���ي اأري���د اأن اأف���وز بهذا 

اللق���ب يف اأول م�ساركة يل بهذه 

البطولة".

وختم قائاًل: "يرجع الف�سل الأول 

يف تط���ور الفري���ق، اإىل جمي���ع 

الالعب���ن، لأنهم هم من يقاتلون 

داخل امللعب، بجانب ا�ستيعابهم 

لفكر املدرب وطريقة عمله ب�سكل 

�رصيع، وا�ستطاعوا تطبيقه داخل 

امللعب يف املباريات املا�سية".

بدوره، قال جا�سم يعقوب، لعب 

الن�رص: "نعلم ب�سعوبة املواجهة 

املقبلة، لكننا من���ر بفرتة رائعة 

ومعنوياتنا مرتفعة، و�سنقدم كل 

ما لدينا للعودة ببطاقة ال�سعود 

اإىل النهائي".

واأ�ساف: "عمل املدرب على اإعادة 

الثقة يل، واأعطاين دفعة معنوية 

قوي���ة م���ع بداية تولي���ه مهمة 

تدريب الفريق، واأ�ساد باإمكانياتي 

واأخربين اأن���ه �سيعطيني الفر�سة 

و�سوف ي�ساعدين على التاألق".

مدرب الن�سر: عالم الكرة مجنون.. ونريد تحقيق االإنجاز التاريخي

مدرب كلباء: تف�سلنا 90 دقيقة 

عن �سناعة التاريخ

�س���دد خورخي دا �سيلفا، مدرب احتاد كلباء، 

عل���ى اأن فريقه متحم�س للقاء الن�رص، اليوم 

الثالثاء، يف اإياب ن�سف نهائي كاأ�س اخلليج 

العربي، خا�سًة بعد ح�س���م مباراة الذهاب 

)2-1( يف ملعب الأخري.

وق���ال دا �سيلف���ا، خالل املوؤمت���ر ال�سحفي 

التقدمي���ي للمباراة: "ف���رتة التح�سري للقاء 

الن�رص، كانت ق�سرية ب�سبب توايل املباريات، 

وركزنا فقط على مرحلة ال�ست�سفاء لالعبن، 

ونحن تف�سلن���ا 90 دقيقة فق���ط عن �سنع 

التاريخ، بالن�سبة لنادي احتاد كلباء".

واأو�سح: "اإذا حققن���ا نتيجة اإيجابية اليوم  

�ستكون اأول مرة يتاأهل فيها الفريق لنهائي 

كاأ����س املحرتف���ن، وهناك حما����س ورغبة 

كبرية لدى الالعبن لتحقيق الفوز والتاأهل، 

واجلمي���ع يف اأمت اجلاهزي���ة خلو����س هذه 

املباراة".

واأ�س���اف: "ل نتمنى الو�س���ول اإىل �رصبات 

الرتجي���ح، ونطم���ح اإىل اإنه���اء املباراة يف 

وقتها الأ�سلي، ولدينا الأف�سلية يف الذهاب، 

وناأمل اأن يحالفنا احل���ظ والتوفيق، ولي�س 

لدينا غيابات �س���وى داود البلو�سي، لرتاكم 

البطاقات ال�سفراء".

من جانبه، ق���ال لعب احتاد كلباء، رومولو 

دو����س �سانتو�س: "ن�سعى لتاأكي���د اأحقيتنا 

والتاأه���ل للنهائي من ملعبنا، وبالن�سبة يل 

كمهاجم علي اأن اأ�سجل الأهداف، بغ�س النظر 

عن املركز الذي األعب فيه، واأنا حتت ت�رصف 

امل���درب، واآمل اأن اأعود مل�ست���واي املعهود، 

واأ�ساعد الفريق يف حتقيق اأهدافه".



اأبوظبي-الوحدة:

ب���داأ منتخ���ب الإم���ارات الأول للجودو 

�س���كرتوف   الالعبني فيكتور  املكون من 

)وزن حت���ت 73 كج���م(، وايف���ان رمي���ا 

رينك���و )وزن حت���ت 100 كج���م( اأم�س 

الأول مع�سك���ره التدريب���ي اخلا�س يف 

البدين  ا�ستكماًل لالإعداد  جبال بلغاريا، 

ال���ذي بداأ قبل بطولة ت���ل اأبيب للجودو 

التي اختتمت موؤخ���راً، بعد العتذار من 

بطولة ط�س���قند جراند �سالم التي تفتح 

بعد غد لعدم جاهزية الالعبني كما يرى 

املدرب اجلدي���د املالديفي اجلديد باكال 

فيا�سي�سالف.

 وتتخلل فرتة املع�سكر اجلديد تدريبات 

فردي���ة خا�س���ة لرفع مع���دلت اللياقة 

البدنية وتطوير امله���ارات الفردية، قبل 

ال�س���فر اإىل جورجيا ا�ستعداداً للم�ساركة 

يف بطولة تبلي�س���ي جراند برى للجودو 

لعام 2021 التي تقام هناك اعتباراً من 
26 مار����س وحتى 28 مار����س احلايل ، 

والتي ت�سهد حتى األن م�ساركة 45 دولة 

م���ن بينها 7 دول عربية تتمثل يف دولة 

،ال�س���عودية، م�رص  ،البحرين  الإم���ارات 

،الأردن ، لبن���ان ، واملغرب ..وتعقب تلك 

البطولة امل�ساركة يف بطولة اآ�سيا لعام 

2021 املقامة يف مدينة بي�س���كيك يف 

قريغيز�ستان من 7 اإىل 10 اإبريل املقبل،  

وتقدمت حتى الن  8 دولة للم�س���اركة 

م���ن بينها 4 دول عربي���ة يف مقدمتها 

دولة الإمارات، ثم البحرين ،ال�س���عودية 

والأردن.

وحر����س �س���عادة حممد ب���ن ثعلوب 

الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو 

على الت�س���ال بالبعثة فور و�س���ولها  

بلغاريا لالطمئنان على و�سولهم ب�سالم 

والنتظام يف مع�سكر الإعداد اجلديد قبل 

النتق���ال للمرحلة الثاني���ة من الإعداد 

باإ�رصاف املدرب املالديفي اجلديد باكال 

فيا�سي�س���الف ،والت���ي تتطل���ب املزيد 

م���ن الرتكيز، بعد اأن ب���داأ العد التنازيل 

لنطالقة بطولة اأ�سيا لعام 2021 والتي 

ت�س���ب يف نطاق الإع���داد لدورة طوكيو 

لالألعاب الريا�سية الأوملبية ..

دبي �� وام :

 اأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة �سوق دبي احلرة 

للتن�س اكتم���ال ا�ستعداداته���ا للحدث ال�سنوي 

الدويل الذي ينطلق خ���الل الفرتة من 7 وحتى 

20 مار�س اجل���اري على اأر�س ا�ستاد �سوق دبي 

احلرة للتن�س، مت�سمنة الدورة ال� 21 من بطولة 

ال�سيدات، وال���دورة ال� 29 م���ن بطولة الرجال 

للمحرتفني.

وقال كومل ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئي�س 

جمل�س الإدارة والرئي����س التنفيذي ل�سوق دبي 

احل���رة: " البطول���ة اأ�سبحت واحدة م���ن اأبرز 

الفعاليات عل���ى اأجندة الريا�س���ات العاملية، 

وواحدة من اأكرث البطولت �سعبية يف اإمارة دبي، 

ونتطلع اإىل الرتحيب جمدداً بعودة اأف�سل لعبي 

ولعبات العامل مرة اأخرى".

وحتر����س اللجن���ة املنظمة على توف���ري اأعلى 

معاي���ري ال�سحة وال�سالمة جلمي���ع امل�ساركني 

خ���الل اأ�سبوعي البطولة، م���ع التزامها ال�سارم 

بتطبيق التدابري والإر�سادات املتعلقة بفريو�س /

كوفيد-19/ وتنظيم البطولة بدون جمهور.

ووا�سلت اللجنة املنظمة التي يرتاأ�سها رامي�س 

كيدامبي رئي�س العمليات يف �سوق دبي احلرة، 

عملها مع جمل�س دبي الريا�سي وهيئة ال�سحة 

بدب���ي لاللت���زام بالربوتوك���ولت الطبية التي 

و�سعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث 

يف دبي.

وقال كيدامب���ي: " حر�سنا على موا�سلة عملنا 

مع اجله���ات احلكومية مبا فيه���ا جمل�س دبي 

الريا�سي وهيئة ال�سحة بدبي ل�سمان المتثال 

ال�سحي���ح لالإر�سادات املطلوب���ة، لتنظيم هذه 

الفعالي���ة العاملية وفق اأعلى املعايري الدولية، 

ونثمن جهوده���م لتوفري الدعم امل�ستمر لنا يف 

اإط���الق ن�سخة اأخرى ناجح���ة من هذه البطولة 

الدولية".
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بطولة �سوق دبي للتن�س 
تنطلق 7 مار�س

تو�سيات مهمة فى ختام  الدورة التدريبية 

الإقليمية لأ�سا�سيات الأولمبياد الخا�س

اأبوظبي ــ الوحدة:

 فيم���ا يحر�س معظم لعبي اجلوجيت�سو 

حول الع���امل عل���ى ممار�س���ة ن�ساطهم 

العتيادي واملحافظة ب�ستى الطرق على 

معدلت جيدة م���ن اللياقة، ازداد �سفغف 

مهدي العولقي بريا�سة اجلوجيت�سو، بل 

توطدت عالقته معه���ا واأ�سبحت امللجاأ 

الدائم له كي يق�سي معها وفيها كل وقته 

ويطور م�ستواه ب�سكل لفت حتى لو كانت 

تدريباته يف املنزل اأحيانا.

 ويقول مه���دي العولقي ابن ال 18 عاما، 

والذي يحمل احلزام الأزرق: " والدي يع�سق 

ريا�سة اجلوجيت�سو، ونحن بدورنا تعلمنا 

منه حّب هذه الريا�س���ة. وهو �سارٌم يف 

التدريب، وجاّد يف اإجناز العمل وممار�سة 

الريا�سة يوميًا. وبعد الإعالن عن �رصورة 

الت���زام النا����س يف منازله���ا، واحلدّ من 

التفاع���ل الجتماعي، اأعدّ والدي برناجما 

للتدّرب يف املنزل، ما عزّز من م�ستويات 

تطّوري يف هذه الريا�سة". 

ويحمل خالد العولقي، والد مهدي، احلزام 

البن���ي يف ريا�سة اجلوجيت�س���و، ويهتم 

ب�سكل وا�سح بدف���ع اأبنائه للتطّور على 

حلبة النزال. ومل يك���ن من ال�سعب على 

مهدي العولقي احل�سول على �رصكاء يف 

التدريب لتح�سني مهارات���ه. حيث ان�سم 

اإليه اأ�سقاوؤه ال�ستة الأ�سغر �سّنًا وهم فرج، 

وحممد، والذيب، ومبارك، وعبد اهلل، وعمر 

اأ�سغر الأ�سق���اء الذي يبلغ من العمر �ست 

�سنوات. 

ويقول مه���دي: "اأعت���رب نف�سي حمظوظا 

للغاية، لأن ريا�س���ة اجلوجيت�سو ت�رصي 

يف ع���روق جميع اأفراد عائلتي؛ مبا فيهم 

ال�سغ���ري عمر. وعلى �سوء تطور م�ستوانا 

فق���د ان�سمم���ت اأن���ا و�سقيقي ف���رج اإىل 

املنتخب الوطني الذي يتميز باأداٍء رفيع 

امل�ست���وى، وكان ذلك مبثاب���ة حافز دائم 

على  حت�سني مهاراتنا، وتطوير اجلوانب 

التي حددها لنا املدّربون. واأعترب التدّرب 

مع اأ�سقائي ال�سغار فر�سة متميزة لبداية 

م�سريتهم مع الريا�س���ة، واإدراك تفا�سيل 

�سّيقة ت�ساعدنا يف التطور وتنمية قدراتنا 

ب�سكل م�ستمر". 

يعترب مه���دي العولقي واح���داً من اأملع 

النج���وم ال�ساعدين ال�سباب يف الإمارات، 

حيث و�سف���ه مدّربو الفريق الوطني باأنه 

مقاتل واعد ينبغي رعايته والهتمام به. 

وبه���ذا ال�سدد، يق���ول اإبراهيم احلو�سني، 

الوطن���ي  املنتخ���ب  م���دّرب  م�ساع���د 

للجوجيت�سو: "ميتاز مهدي العولقي بقّوته 

يف احللبة، ولياقته البدنية املمتازة التي 

متنحه تفّوقًا على م���دار النزال، وجتعله 

حا�رص الذهن دائمًا. 

مهدي العولقي: ان�سمامي لمنتخب الجوجيت�سو 

حافز كبير لتطوير م�ستواي الفني

دبي-الوحدة:

انطلق���ت فعاليات "برنامج تطوير 

ق���درات الالعب���ني املحرتفني يف 

�رصكات ك���رة القدم بدب���ي" الذي 

ينظمه جمل����س دبي الريا�سي يف 

اأندية دب���ي الريا�سية حتت �سعار 

"م�سريتك م�ستقبلك"، بهدف حتقيق 
اللتزام املهني لالعبني املحرتفني 

ب�رصكات كرة القدم بدبي.

وبداأت الفعالي���ات يف �رصكة حتا 

لكرة الق���دم بح�سور علي عبد اهلل 

التنفيذي لنادي  البدواوي املدي���ر 

حّتا و�رصكة حّتا لكرة القدم ورا�سد 

عام���ر املدي���ر الريا�س���ي ل�رصكة 

حّتا لك���رة القدم وع���ادل البناي 

مدير ق�سم ����رصكات كرة القدم يف 

الريا�س���ي، وكانت  جمل�س دب���ي 

املحا����رصة الثانية يف مقر �رصكة 

الن�رص لك���رة القدم بح�سور �سعيد 

العامري املدي���ر التنفيذي ل�رصكة 

الن�رص لكرة الق���دم وعبد الرحمن 

حممد ع�سو جمل����س اإدارة �رصكة 

الن�رص لكرة الق���دم و�سالح جالل 

مدي���ر الفري���ق الأول، وعلي عمر 

مدي���ر اإدارة التطوير الريا�سي يف 

جمل����س دب���ي الريا�س���ي وعادل 

البناي مدير �رصكات كرة القدم يف 

املجل�س، حيث األقى اخلبري الكروي 

اأفرام جرانت املدير الفني ال�سابق 

ملنتخب���ا اإ�رصائيل وغان���ا واأندية 

وو�ست  وبورت�سم���وث  ت�سيل�س���ي 

هام الإجنليزي���ة وبارتيزان بلغراد 

ال�رصبي وتريو �سا�سانا التايالندي، 

حما�رصت���ني حتفيزيت���ني يف كل 

نادي لنخب���ة الالعبني املوهوبني 

من اأعمار 14 اإىل 19 �سنة ولالعبني 

املواطنني من الفريق الأول وفريق 

حتت 21 �سنة والالعبني املحرتفني 

الأجانب واملقيمني.

ورك���ز اأف���رام يف حما�رصاته على 

حتدي���د نقاط الق���وة الذهنية لدى 

التي  العنا�رص  وتكام���ل  الالعبني 

ت���وؤدي اإىل حتقي���ق الف���وز والتي 

تت�سمن العوامل الثالثة التي ت�سنع 

الناجح وه���ي: املوهبة  الالع���ب 

واحلما����س والقتالي���ة يف اللعب 

والقوة الذهنية والثقة بالنف�س.

وحت���دث جران���ت ع���ن خربت���ه 

م���ع تدري���ب الأندي���ة العاملي���ة 

واملنتخب���ات واأكد اأن جميع الفرق 

يف العامل تعمل وفق هذه العنا�رص 

اأن يكون  فالالعب الناجح يج���ب 

واملوهب���ة  بالأ�سا����س  موهوًب���ا 

لوحدها ل ت�سنع النجاح اإذ يجب 

اأن تكون مقرونة بالتدريب امل�ستمر 

واحلما����س يف التدري���ب واللعب 

والرغبة يف حتقيق الفوز كما يجب 

ا  اأن يتمت���ع الالعب الناجح واأي�سً

الفري���ق الناج���ح بذهني���ة قوية 

والثقة بالنف�س وباإمكانية حتقيق 

النت�سارات مهما كانت التحديات.

و�رصب امل���رب العاملي اأمثلة عن 

لعبني اأ����رصف ب�سكل مبا�رص على 

تدريبهم وحدد كيفية تطوير جوانبه 

املهارية وكيفية تعوي�س الفروقات 

يف املوهبة بني الالعبني من خالل 

احلما����س يف التدريب والتناف�سية 

يف امللعب وقوة ال�سخ�سية.

كم���ا ����رصب امل���درب اأمثلة من 

ريا�س���ات اأخ���رى ح���ول جه���ود 

والعمل  قدراتهم  لتطوير  الالعبني 

واملجه���ود الإ�سايف ال���ذي يقوم 

ب���ه كل لع���ب لتطوي���ر قدرات���ه 

وتعزيز مكانت���ه يف الفريق الأول 

اأو تواج���ده يف �سف���وف الأبطال، 

واأك���د اأن الهدف م���ن املحا�رصات 

هو حتفي���ز وتعويد الالعبني على 

التفك���ري ال�سحيح وحتديد امل�سار 

التدخل يف  ب�س���كل ناج���ح دون 

الأمور الفنية التي يحددها مدرب 

كل فريق، لكنه حث الالعبني على 

اأن يك���ون كل منه���م الأف�سل يف 

مرك���زه والعمل عل���ى ا�ستمرارية 

حتلي���ل الأداء وال�ستفادة من اآراء 

املخت�س���ني وتطوير نق���اط القوة 

ا معاجلة نقاط ال�سعف من  واأي�سً

اأج���ل تكوين لع���ب ناجح يكون 

نواة لفريق بطل.

واأعرب جرانت عن �سعادته بالعمل 

م���ع جمل�س دبي الريا�سي يف هذا 

الربنامج الطم���وح الذي ي�ستهدف 

تعزي���ز اأداء ونتائ���ج ف���رق اأندية 

دب���ي كما اأعرب عن �سعادته بلقاء 

النا�سئني  من  املوهوبني  الالعبني 

وال�سباب والفريق الأول.

و�سيت���م خ���الل الأي���ام املقبل���ة 

تنظيم حما����رصات مماثلة �سمن 

فعالي���ات الربنام���ج يف �رصكات 

�سباب الأهلي والو�سل لكرة القدم، 

وذل���ك �سمن جه���ود جمل�س دبي 

�سنوات  امل�ستم���رة منذ  الريا�سي 

لتطوير جميع العاملني يف اأندية 

و�رصكات كرة القدم بدبي مبختلف 

التخ�س�سات الإدارية والفنية وعلى 

م�ستوى املدربني والالعبني.

تق���دمي  الربنام���ج  ويت�سم���ن 

ودورات  توعوي���ة،  حما����رصات 

لالعبني  وحما����رصات  تثقيفي���ة 

الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده 

وتعلم اللغ���ة العربية، اإىل جانب 

حما�رصات ودورات ملرحلة ما بعد 

العتزال وتعزي���ز قرارات الالعبني 

باتخاذ كرة القدم مهنة لهم �سمن 

القانون الريا�سي.

وي�ستمر الربنام���ج ملدة 3 موا�سم 

ريا�سية قادمة ليكون اإ�سافة مهمة 

يف جه���ود املجل�س امل�ستمرة منذ 

عدة �سنوات لتطوير جميع العاملني 

يف اأندية و�رصكات كرة القدم بدبي 

يف خمتل���ف التخ�س�سات الإدارية 

والفنية وعلى م�ست���وى املدربني 

والالعبني.

دبي-الوحدة:

ت�سهد مالع���ب نادي ومنتج���ع احلبتور 

للبولو مباراتي قبل النهائي من البطولة 

الق���وى والأغل���ى بالم���ارات واملنطقة 

"بطول���ة كاأ�س دبي الذهبية للبولو2021 
" حي���ث يلتقي عند الثاني���ة ظهرا فريق 
المارات بقيادة �سمو ال�سيخة ميثاء بنت 

حممد بن را�سد اآل مكتوم وفريق ابوظبي 

بقيادة فار�س اليبهوين ويعقبها يف متام 

الرابعة ع�رصا يلتقي فريق احلبتوربقيادة 

حمم���د احلبتور  وفريق غنت���وت بقيادة 

نا�رص ال�سام�سي .

وتع���د كل مباراة منهم���ا مبثابة نهائي 

مبك���ر للبطول���ة التي �سه���دت جناحات 

غري م�سبوقة رغم الج���راءات الحرتازية 

اللذين  ال�س���ارم  ال�سحي  والربوتوك���ول 

الت���زم بهم���ا اجلمه���ور والالعبني على 

ال�سواء .

وبرغم ع���ودة كل م���ن فري���ق المارات 

واحلبت���ور اىل الواجه���ة م���ن جديد بعد 

ظروف �سعبة وطريق حمفوف باملخاطر 

ال ان هذا لن يك���ون �سيدا �سهال لفريقي 

ابوظب���ي وغنت���وت بل رمبا يك���ون لهذا 

تاأثريا �سلبيا ب�سبب الراحة الطويلة التي 

منحتها القرعة لكل من ابوظبي وعنتوت 

او العك�س ب�سبب ال�سغوط النف�سية التي 

واجهها فريقي المارات واحلبتور .

وكما هو مع���روف ف���ان مباراتي اليوم 

حا�سمتني للفرق الربعة لأن الفائز �سوف 

يكون طرفا يف نهائي الكاأ�س يوم اجلمعه 

املقبل بينما اخلا����رص �سوف يبتعد وهو 

ام���ر �سيحاول اجلميع تفادي���ه وال�سعي 

اجلاد للفوز وهذا ح���ق م�رصوع للجميع 

مع الو�سع يف العتبار ان مباريات الدور 

التاأهيل وفوز كل م���ن غنتوت وابوظبي 

بها جميعا لي�ست معيارا للقيا�س عليها 

يف كل املباريات لأن البولو يعتمد على 

جناحي الف���وز "اخليال واخليول" ومدى 

توفيقهما يف املباراة ذاتها  .

يلعب فريق  الم���ارات اليوم )17 جول ( 

بقيادة �سم���و ال�سيخة ميثاء بنت حممد 

ب���ن را�س���د اآل مكت���وم ومعه���ا لوكا�س 

مونتيف���ريد 4 ج���ول وتوما�س بانيللو 6 

ج���ول وجولريمو 7 ج���ول وميثل فريق 

ابوظبي) 18 جول ( وي�سم كل من فار�س 

اليبه���وين وباتي�ست���ا بيج���وري 4 جول 

وجونزالو دلتور6 ج���ول الفريدو كابيلال 

8 جول .   

اأما فريق غنت���وت) 18 جول( فيمثله كل 

م���ن نا����رص ال�سام�سي 1 ج���ول وكا�رص 

كري�سبو 4 ج���ول وبابلو لورينت 6 جول 

وماركو����س ارايا 7 ج���ول و ميثل فريق 

احلبتور )18 جول( كل من حممد احلبتور 

وفليك�س ا�سنب 3 جول وجان جاريت�س 6 

جول فاكونو �سول 9 جول .

الإمارات اأمام اأبوظبي والحبتور اأمام غنتوت »نهائي 
بطولتين في يوم واحد«

محا�سرات في حّتا والن�سر �سمن برنامج مجل�س دبي 
الريا�سي لتطوير الالعبين

دبي-الوحدة:

 جناحات كب���رية وتو�سيات مهمة حققتها  الدورة 

الإقليمي���ة لأ�سا�سيات لالأوملبي���اد اخلا�س والتى 

نظمه���ا الربنام���ج البحريني بدعم م���ن  الرئا�سة 

ال���دوىل وا�ستمرت  القليمي���ة لالأوملبياد اخلا�س 

على مدى يوم���ني مب�ساركة مدربني من   المارات  

و14 دول���ة عربية  هى البحرين ، م�رص ، الإمارات ، 

الكوي���ت ، الأردن ، املغرب ، ليبيا ، اجلزائر ، تون�س 

، عم���ان ، ال�سعودي���ة ، العراق ، �سوري���ا ، لبنان ، 

و�سه���دت الدورة  ف���ى يومها الثان���ى زيادة اعداد 

امل�ساركني والذين و�سلوا اىل 380 مدربا ومدربة ، 

وهو ما يعد جناحا كبريا من اأجل قاعدة املدربني .

منتخب الجودو يبداأ تدريباته في جبال بلغاريا ا�ستعداداً 

لبطولة جورجيا

االعتذار عن بطولة ط�شقند

قبل نه�ئي ك�أ�س دبي ايفزا الذهبية للبولو اليوم



�أظهر مقطع فيدي���و ن�رشه موقع "�آر �إي �إن تي 

يف"، وقوع ��ش���تباك قوي بني �أعد�د كبرية من 
�الأ�ش���خا�ص، كانو� يح�رشون نز�اًل يف ريا�شة 

�جلودو، بجمهورية د�غ�شتان �شمال �لقوقاز.

و�أ�شارت و�ش���ائل �إعالم رو�شية �إىل �أن �أ�شباب 

�ل�شجار �لذي �شارك فيه �لع�رش�ت ال يز�ل غري 

مع���روف، الفتة �إىل �إمكاني���ة �أن تكون نتيجة 

�لنز�ل هي �ل�شبب ور�ء �أعمال �لعنف هذه.

وح�ش���بما ذك���رت وكال���ة "تا����ص" نقال عن 

متحدث با�ش���م �حتاد �جلودو �لرو�ش���ي، فاإن 

حتقيقا �شينظم ب�شاأن �حلادثة، لتحديد هوية 

�ملت�شبب بهذه "�ملعركة".

ولفت �ملتحدث �إىل �أنه �شت�شّكل جلنة تاأديبية 

ملعاقب���ة �مل�ش���وؤولني عن ه���ذه �لت�رشفات 

غري �لريا�ش���ية، بعد �لوق���وف على مزيد من 

�لتفا�شيل و�ملعلومات ذ�ت �ل�شلة.

�أعلن تطبيق تليج���ر�م �إطالق حتديثات 

�إخفاء  عل���ى خدماته، بينه���ا خدم���ة 

�لر�شائل تلقائيًا، و�إنهاء �شالحية رو�بط 

�لدعو�ت عربه وجمموعات �لدرد�شة غري 

حمدودة �لعدد.

وح�ش���ب من�ش���ور يف مدونة تليجر�م، 

�أ�ش���بح تفعيل خي���ار �إخفاء �لر�ش���ائل 

متاحًا لي�ش���مل خمتلف �أنو�ع �لدرد�شة 

عربه ب���داًل من ق�رشه على �لدرد�ش���ات 

�ل�رشي���ة �مل�ش���فرة.وتوفر ه���ذه �مليزة 

�إمكانية �حلذف �لتلقائي للدرد�شات، مع 

خيار�ت خمتلفة للم�شتخدم ل�شبط وقت 

�إخفاء �لر�ش���ائل، ترت�وح ما بني يوم �إىل 

7 �أيام.

ي�شار �إىل �أن خا�ش���ية �مل�شح �لتلقائي 

للمحادث���ات على تليجر�م، كانت تتوفر 

يف �ل�ش���ابق يف حالة �إجر�ء �ملحادثات 

�ل�رشي���ة فق���ط، ولكنه���ا �الآن تتوف���ر 

مل�شتخدمي �أنظمة ios و�أندرويد بكافة 

�أنو�ع �ملحادثات على �لتطبيق.

ويف حماولة الإ�ش���افة مي���ز�ت مماثلة 

للدرد�ش���ة   Clubhouse لتطبي���ق 

�إ�ش���افة  �أعلن تليجر�م عن  �ل�ش���وتية، 

مي���زة »جمموعات �لبث«، بحيث ميكن 

ملديريها فقط �إر�ش���ال �لر�ش���ائل، فيما 

ال يز�ل باإمكان �الأع�ش���اء �الن�شمام �إىل 

�لدرد�شات �ل�شوتية، كما �أ�شاف تليجر�م 

�ملزيد من �لرموز �لتعبريية �ملتحركة.

�ألقت �الأجه���زة �الأمنية �الأردنية �لقب�ص على فتاة ي�ش���تبه 

بتحطيمه���ا لزجاج 15 �ش���يارة، كان���ت مركونة يف �حلي 

�ل�رشقي ملدينة �إربد، �شمايل �لبالد.

وفوجئ �أ�شحاب �ل�ش���يار�ت �لتي كانت يف �ملكان ب�رش�خ 

�لفت���اة، وحتطيمها زجاج �ملركبات با�ش���تخد�م �حلجارة، 

رغم حماولته���م وقفها. وذك���ر موقع "روؤي���ا" �الأردين، �أن 

�الأجهزة �الأمنية �شبطت �لفتاة، وقد قام �أ�شحاب �ل�شيار�ت 

�ملت�رشرة بتقدمي �شكوى بحقها. ومل يتم �لك�شف عن دو�فع 

�لفتاة �لتي �أ�ش���ارت مو�قع �إخبارية �أردنية �إىل �قتيادها �إىل 

�أحد �ملر�كز �الأمنية. وتناقل رو�د مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 

عدد�ً من �ل�ش���ور لل�ش���يار�ت �لتي قالو� عنها �إنها حتطمت 

على يدي �لفتاة �لتي مل يك�شف عن ��شمها، مع �الإ�شارة فقط 

�إىل �أنها يف �لع�رشينيات من عمرها.

�رشدت �لنجمة �ل�ش���ورية هدى �ش���عر�وي ق�شة 

�شاهدتها بنف�شها بخ�شو�ص �لو�شع �القت�شادي 

�ل�شعب �لذي تعاين منه �شوريا.

حي���ث قالت: “ر�أي���ت باأم �لعني رجاًل �ش���وريًا 

يعر�ص �بنه �لبالغ من �لعمر �شت �شنو�ت، للبيع 

يف �أحد �أحياء دم�ش���ق �لقدمية وقايل عندي 6 

غريه و�أعجز عن جمرد تاأمني �لطعام لهم”.

و�أ�ش���افت بحرقة: “�أن���ا �أرى �لنا�ص يلتقطون 

�لطماط���م �لعفنة وبقايا �لطع���ام �ملرمية من 

حاويات �لقمامة. هذ� �أر�ه بعيني”.

م�ش���ورة  �ملط���ريي،  �أجم���اد   

فوتوغر�في���ة كفيفة، بد�أ �ش���غفها 

لتعلم �لت�ش���وير منذ عمر �ل� 12، 

حتى �أ�ش���بحت تتمت���ع باملوهبة 

بلقطاتها.  �مل�ش���ورين  وتناف����ص 

و�شفت »�أجماد« هوؤالء �ملتنمرين 

باأنه���م ال ي�شت�ش���عرون �جلم���ال 

باأعينه���م  و�إمن���ا  باأرو�حه���م، 

و�أنظاره���م، ولكنها مل ت�شت�ش���لم، 

�ل�ش���لبية  كلماتهم  ومل جتربه���ا 

�إ�رش�ر�ً  ز�دتها  ب���ل  �لرت�جع،  على 

وعزمية، و��شتعانت بابنة خالتها، 

�لتي �شاعدتها يف �خلطو�ت �الأوىل 

لتعلم فن ومهار�ت �لت�شوير.

ومت�ش���كت بحلمها حتى �أ�شبحت 

م�ش���ورة فوتوغر�في���ة حمرتف���ة، 

�حلياتية  �ملو�ق���ف  مع  وتعاملت 

على �أ�ش���ا�ص �أن �لنظر لن ي�ش���كل 

عائق���ًا �أمام �أمر حتبه.و�أو�ش���حت 

»�أجماد« �أنها ت�شت�ش���عر �ملو�قف 

و�مل�ش���اهد �جلميلة �لتي ت�شتحق 

ت�ش���ويرها عندم���ا توؤث���ر به���ا، 

وت�ش���عرها بال�شعادة، فتندفع �إىل 

�لرغم  �للحظات، على  توثيق تلك 

م���ن �أن درج���ة �الإب�ش���ار عندها 

�أقل من 1 فهي مبقدورها �إ�ش���افة 

�خليال �إىل �شورها.

�أنها تعتمد على نف�ش���ها،  و�أكدت 

وقال���ت: “�بتالن���ا �هلل بفقد نعمة 

�لب����رش، لك���ن عو�ش���نا بنعم���ة 

و�الإح�شا�ص”،  و�الإدر�ك  �لب�ش���رية 

كم���ا �أنها تقوم بنف�ش���ها بتعديل 

�ل�شور �لتي تلتقطها على برنامج 

�لفوتو�شوب وتعتمد يف ذلك �أي�شًا 

على �إح�شا�شها.

�ر�شل �ش���اب يبلغ من �لعمر 21 عامًا، �إىل 

و�لدته ر�ش���الة يخربها عن طريقة تنظيف 

�ملالب�ص، ف�شاألته و�لدته عن �ل�شبب فهو مل 

يغ�شل مالب�شه من قبل على �الإطالق.

قالت �ل�شيدة �إنها فوجئت �أن �بنها ي�شاألها 

عن بع�ص �ال�شئلة �لغريبة، وحينما �شاألته 

عن �ل�ش���بب �ل���ذي دفعه لالإ�شتف�ش���ار عن 

تل���ك �الأمور، يف �لبد�ية ته���رب ولكن بعد 

�إ�رش�رها ملعرفة �ل�شبب �أخربها.

قال �ل�ش���اب �إن زوجته منذ �أن علمت خرب 

حمله���ا تطلب منه �أن يق���وم بكل �العمال 

�ملنزلي���ة بجانب عمله، و حينما �ش���األته 

و�لدته عن �ل�ش���بب قال �إن زوجته تخ�شى 

عل���ى �جلنني �أن ي�ش���ب ب���االأذى من تلك 

�الأعمال.

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

�أعلنت �ش���حيفة كومري�شانت �لرو�ش���ية �أن بيانات 21 مليون 

م�شتخدم ل�ش���بكات VPN عرب �أجهزة �أندرويد قد مت ت�رشيبها 

�إىل �الإنرتنت.

وتبعا لتقارير ن�رشتها و�شائل �إعالم فاإن "بيانات مل�شتخدمي 

خدم���ات VPN من خ���الل تطبيقات مث���ل SuperVPN و 

GeckoVPN و ChatVPN ق���د مت عر�ش���ها للبيع عرب 
مو�قع �ش���بكة �الإنرتنت �ملظلم، حيث �ش���مت ه���ذه �لبيانات 

عناوين �لربيد �الإلكرتوين وكلمات �ملرور و�أ�ش���ماء م�شتخدمي 

�لتطبيقات �ملذكورة، كما �ش���مت �الأرقام �لت�شل�ش���لية الأجهزة 

�مل�ش���تخدمني و�أنو�ع �لهو�تف و�الأجهزة �لتي ��شتعملوها مع 

تلك �لتطبيقات".

�أف���اد تقرير ل�ش���بكة "�ش���ي �إن �إن" �الأمريكية، باأن �لعا�ش���مة 
�لربيطانية لندن، �شهدت �زدياد�ً كبري�ً بعدد "�جلرذ�ن �خلارقة"، 

�لتي ت�رشح ومترح يف �ش���و�رع �ملدينة �لفارغة ب�شبب �إغالقات 

كورونا. وقال �لتقرير �إن �جلرذ�ن و�لفئر�ن يهاجرون �إىل �حلد�ئق 

و�الأنابي���ب ويتجهون �إىل �أقرب مطب���خ، و�إن �إغالق لندن جعلها 

مدين���ة مزدهرة باجل���رذ�ن �لتي ترك���ت دون ر�دع يف �ملتاجر 

و�ملطاعم �ملغلقة خالل ف�شل �ل�شتاء.

ولفت �إىل �أن قلة �أعد�د �لنا�ص يف �ل�ش���و�رع جعلت �لفئر�ن �أكرث 

ظهور�ً. وقالت جمعية مكافحة �الآفات يف بريطانيا �إن �أع�شاءها 

�ش���هدو� زيادة بن�شبة 51% يف ن�ش���اط �لقو�ر�ص خالل �الإغالق 

�الأول، وهو رقم �رتفع �الآن �إىل 78% بعد ذلك، ما �أثار خماوف من 

�أن �لعا�شمة �لربيطانية قد ت�شتهر قريبًا بالفئر�ن �خلارقة �لتي 

دمرت باري�ص ونيويورك.
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 VPN ت�شريب بيانات م�شتخدمي �شبكات

عرب �أجهزة �أندرويد!

»�جلرذ�ن �خلارقة« ت�شرح ومترح يف �شو�رع لندن 

حقق �لتلميذ �لتون�ش���ي يا�شني بن �ش���ليمان �إجناز�ً علميًا 

غري م�ش���بوق عندم���ا توج باجلائ���زة �الأوىل للم�ش���ابقة 

�لعاملية للذكاء �ال�ش���طناعي "كودياف���ور" و�لتي تناف�ص 

عليها ما يناهز 5500 تلميذ من 99 دولة وذلك خالل �شهر 

فرب�ير �جلاري. وتعد م�شابقة "كوديافور" �لعاملية للذكاء 

�ال�ش���طناعي و�البتكار�ت �لعلمية �إح���دى �أكرب �لفعاليات 

�لدولي���ة يف �ل���ذكاء وتطوير �لعلوم حيث جتمع �ش���نويًا 

�الآالف م���ن �الأطفال �ملولعني بالروبوتات و�الأجهزة �لذكية 

و�الخرت�عات �لعلمية للموهوبني من �الأطفال �لذين ترت�وح 

�أعمارهم بني 7 و17 عامًا.

ومتكن هذه �جلائزة �لعاملي���ة، �الأطفال خارقي �لذكاء من 

تفجري مو�هبهم وك�ش���ف مهار�تهم يف �لذكاء �ال�شطناعي 

و�لربجميات �الإلكرتونية �ملنا�شبة لفئتهم �لعمرية، .ومتكن 

�لتلمي���ذ يا�ش���ني �لبالغ م���ن �لعمر 15 عام���ا، من �لفوز 

باجلائزة �لكربى للم�ش���ابقة �لعاملية للذكاء )فئة بني 14 

و17 عام���ًا( وذل���ك بعد �خرت�عه جهاز روب���وت يقوم بعد 

�الأمو�ل ب�ش���كل دقيق وال ميك���ن فتحه �إال بنطق كلمة �ل�رش 

باأمر �شوتي.

جائزة  ملخرتع تون�شي �شغري 

يبتكر روبوتا لعد النقود

هدى �سعراوي: اأب �سوري يبيع ابنه 

ليطعم اأخواته

 »تليجرام« يعلن عن حتديثات جديدة

ال�سمنة ولقاح فايزر.. درا�سة حتمل »خربا �سيئا«

 فتاة حتطم زجاج 15 �شيارة 

يف �لأردن

م�سورة فوتوغرافية كفيفة تتحدى 
واقعها..

�سيدة تطلب من زوجها طلبا غريبا بعد 

علمها بخرب حملها!

ك�ش���فت بيانات طبية حديثة �أن �للقاح �لذي 

طورته �رشكتا "فايزر" و"بيونتك" �شد فريو�ص 

كورونا �مل�ش���تجد قد يكون �أق���ل فعالية يف 

حماية �الأ�شخا�ص �لذين يعانون �ل�شمنة.

�لربيطانية،  "غارديان"  �ش���حيفة  وبح�ش���ب 

فاإن باحثني �إيطاليني قامو� بقيا�ص �الأج�شام 

�مل�ش���ادة �لتي ح�ش���ل عليها موظفو �ل�شحة 

�مللقحون يف �إيطاليا، من �أجل تقييم �ملناعة 

�لتي حتققت لديهم.

و�أظه���رت �لنتائج �أن موظفي �ل�ش���حة �لذين 

يعانون �ل�ش���منة �أنتُجو� ن�شف عدد �الأج�شام 

�مل�ش���ادة يف �أج�ش���امهم، مقارن���ة بزمالئهم 

�لذي���ن يتمتعون ب�ش���حة ولياق���ة جيدتني. 

ويق���ول �لباحث���ون �إنه من �ملبك���ر �أن نعرف 

كيف �ش���يوؤثر هذ� �لتفاوت يف عدد �الأج�ش���ام 

�مل�ش���ادة على �لوقاية من �الإ�شابة بفريو�ص 

�الأ�شخا�ص  ي�ش���بح  �مل�ش���تجد.ورمبا  كورونا 

�لذين يعانون �ل�ش���منة يف حاجة �إىل جرعة 

�إ�شافية �أخرى، وتاأتي هذه �لتحذير�ت �لعلمية 

فيما ك�ش���فت در��شات طبية �شابقة �أن �ل�شمنة 

تزيد عر�شة �مل�شابني بكورونا للوفاة بن�شبة 

50 يف �ملئة مقارنة بغريهم.

نزال بريا�سة اجلودو يف رو�سيا يتحّول 
لـ»معركة«

ً
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اإطالق حوار 

املتاحف لرت�سيخ 

الهوية الوطنية



تعاون بين »اأبوظبي العالمي« وجامعة الإمارات لإطالق 

من�شة لم�شرعات ال�شركات النا�شئة

طوكي���و-وام:  ا�س���توردت اليابان 24.25 ملي���ون برميل من 

الإم���ارات يف يناير املا�س���ي بارتفاع بن�سب���ة 30.3٪ وفقا 

لبيان���ات وكالة امل���وارد الطبيعية والطاق���ة التابعة لوزارة 

القت�ساد والتجارة وال�سناعة اليابانية.

وقالت الوكالة اإن اعتماد اليابان على نفط الإمارات وال�سعودية 

ارتفع يف يناير املا�سي وبلغ ثالثة اأرباع اإجمايل الواردات فيما 

ا�ستودرت م���ن ال�سعودية 36.54 مليون برميل اأو 45.7٪ من 

الإجمايل.

وبلغ���ت الواردات الإجمالي���ة 80.01 مليون برميل خالل ذلك 

ال�س���هر، منها 93.5٪ اأو 74.79 مليون برميل م�س���درها دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

اأبوظبي-وام:  وقعت �سلطة الت�سجيل لدى �سوق اأبوظبي العاملي 

وجامع���ة الإم���ارات العربية املتحدة ممثل���ة مبنتزه جامعة 

الإمارات للعلوم والبتكار.. مذكرة تفاهم تهدف اإىل تطوير بيئة 

الأعمال يف الدولة من خالل مبادرات م�سرتكة.

وقع املذكرة كل من ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�س التنفيذي 

ل�سلطة الت�سجيل لدى ال�سوق، والربوفي�سور نهال �سرباك، املدير 

التنفيذي ملنتزه جامعة الإمارات للعلوم والبتكار.

ومبوجب املذكرة يتعاون الطرفان على اإن�ساء برنامج م�رسعات 

�سمن ال�سوق ي�ستقبل ال�رسكات النا�سئة التي اأن�سئت حتت مظلة 

منتزه جامعة الإمارات للعل���وم والبتكار، وذلك لتوفري الدعم 

لهذه ال�رسكات �سمن جمالت عملها.
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ملحق الإعالنـات  

2

024488201

نموذج اإعالن الن�شر  

نموذج اإعالن الن�شر  

نموذج اإعالن الن�شر  

الإمارات وال�شعودية توؤمنان ثالثة اأرباع احتياجات 

اليابان من النفط  

الثالثاء 2 مار�س 2021 �� الع�دد 14683

الثالثاء 2 مار�س 2021 �� الع�دد 14683

الثالثاء 2 مار�س 2021 �� الع�دد 14683

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

نموذج اإعالن الن�شر   نموذج اإعالن الن�شر  

الثالثاء 2 مار�س 2021 �� الع�دد 14683 الثالثاء 2 مار�س 2021 �� الع�دد 14683

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد  دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

نموذج اإعالن الن�شر  نموذج اإعالن الن�شر  

تعل���ن اأدارة العالم���ات التجارية و امل�س���نفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل / �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342726  بتاريخ:  5 / 1 / 2021

  تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

 با�س��م :  كريون علي.

وعنوانه:   24333 �س���ينكو 

تريا�س ، �س���قة رقم 1234 ، 

كات���ي ، تك�س���ا�س 77494 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية.

الب�س���ائع /  وذل���ك لتمييز 

اخلدمات / املنتجات :

  اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل ، مالعق جتميل .

 الواق�عة بالفئة   : رقم ) 21(

و�سف العالمة: «     VERTEX «  بحروف لتينية ب�سكل مميز .

 ال�س��رتاطات:  

 فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم ب���ه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالم���ات التجارية يف وزارة القت�س���اد والتجارة ، اأو اإر�س���اله 

بالربيد امل�س���جل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعل���ن اأدارة العالم���ات التجاري���ة و امل�س���نفات الفكرية عن تق���دم الوكيل / 

�سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342741  بتاريخ:  6  / 1 / 2021

   تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

    با�س�����م :  لأل�س اإنرتنا�سيونال ) 

بي يف اأي ( اإنك.

وعنوان���ه:   �س���ي مي���دو هاو�س ، 

ب���الك بورن هاي واي ، �س.ب. 116 

رود ت���اون ، تورتول ، جزر العذراء 

الربيطانية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

  الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�س���اط املكتبي ،  اخلدمات 

الإعالنية املقدمة عرب الإنرتنت ، متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة:  «  OPEN SKY  «  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .

 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك 

خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.
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نموذج اإعالن الن�شر  

نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�شر  نموذج اإعالن الن�شر  

 تعل���ن اأدارة العالمات التجارية و امل�س���نفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل / �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 340659  بتاريخ:  8 / 12 / 2020

:           تاري���خ اإي���داع الأولوية 

 /    /

      با�س��م : ناندلل اإي�سوار 

كلواين .

 وعنوان���ه:  ����س.ب 15023 

دب���ي ، الإم���ارات العربي���ة 

املتحدة .

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي 

. الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة:    » At the Lab «  بحروف لتينية ب�سكل مميز 

.  ال�س��رتاطات:  احلماية للعالمة يف جمملها و التنازل عن كلمة 

»Lab« يف الأو�ساع الأخرى. 

 فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم ب���ه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالم���ات التجارية يف وزارة القت�س���اد والتجارة ، اأو اإر�س���اله 

بالربيد امل�س���جل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رس طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 155641

  باإ�سم: يونيليفر بي ال �سي

 وعنوانه: بورت �س���ناليت ، ويرال ،  مر�سي�س���ايد ، اململكة 

املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 155641

بتاريخ: 2012/06/25 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3

  احلماي���ة نافذة املفعول ملدة ع�رس �س���نوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انته���اء حلماية يف: 2021/04/12 وحتى تاريخ: 

 2031/04/12

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل 

      /

املالك: التميمي وم�ساركوه 

طل���ب جتدي���د  بن����رس 

للعالمة  احلماي���ة  مدة 

التجارية التالية:

بالرق���م:  املودع���ة 

154654

  باإ�سم: دايت�سي كو، ليمتد

 وعنوانه: 17-4-2 ، هاكاتايكي- هيجا�س���ي، هاكاتا-

كو، 812-0013 ، اليابان

وامل�سجلة حتت الرقم: 154654

بتاريخ: 2015/06/15 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :28

  احلماي���ة نافذة املفع���ول ملدة ع�رس �س���نوات اأخرى 

اعتب���اراً من تاريخ انتهاء حلماي���ة يف: 2021/03/21 

وحتى تاريخ: 2031/03/21 

 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن����رس طل���ب جتدي���د مدة 

احلماي���ة للعالمة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم: 154652

  باإ�سم: دايت�سي كو، ليمتد

 ،  2-4-17 وعنوان���ه:   

هاكاتايكي-

هيجا�سي، هاكاتا-كو، 0013-812 ،

اليابان

وامل�سجلة حتت الرقم: 154652

بتاريخ: 2015/06/15 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :20

 احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رس �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/03/21 وحتى تاريخ: 2031/03/21 

 

تعل���ن اأدارة العالمات التجارية و امل�س���نفات الفكرية  عن تقدم الوكيل 

/ �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342501  بتاريخ:  3 / 1 / 2021

:       تاريخ اإيداع الأولوية 

 /    /

 با�س��م :  نور الدين 

كالري بارامبات .   

وعنوان���ه:   ����س.ب. 

 ، عجم���ان   8787

العربي���ة  الإم���ارات 

املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

   خدمات توفري الأطعمة وامل�رسوبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

ب�سكل  و لتينية  Abla «  بحروف عربية  العالمة:  « عبلة   و�سف 

مميز باللون الأحمر. 

 ال�س��رتاطات:  

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة القت�س���اد والتجارة ، اأو اإر�س���اله بالربيد امل�س���جل 

للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

   

 تعل���ن اأدارة العالم���ات التجاري���ة و امل�س���نفات الفكرية عن تق���دم الوكيل / 

�سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 343771  بتاريخ:  25  / 1 / 2021

 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

      با�س��م :  عبد ال�سهري كيزهاكي بورايل. 

وعنوانه:   �س.ب. 98472 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�س���ائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

 الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية 

وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 

والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف 

والأدوات الب�رسي���ة واأجهزة واأدوات 

قيا����س ال���وزن والقيا�س والإ�س���ارة 

والإنق���اذ  )الإ����رساف(  واملراقب���ة 

والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�س���ل اأو 

فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 

التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 

ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س 

ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل 

النقد، اآلت حا�س���بة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد 

النريان.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�سف العالمة:  »  BeBright Bright the world «  بحروف لتينية 

ب�سكل مميز يعلوها احلرف» B « كتب  مرتني  متعاك�س الأول باللون الأزرق و 

الثاين باللون الذهبي ب�سكل مميز.

  ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك 

خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.
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EAT 165608 

EAT 167031 EAT 167029 
نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

 بن����رس طل���ب جتدي���د مدة 

التجارية  للعالمة  احلماية 

التالية:

املودعة بالرقم: 154653

  باإ�سم: دايت�سي كو، ليمتد

 وعنوان���ه: 17-4-2 ، هاكاتايك���ي- هيجا�س���ي، هاكاتا-كو، 

812-0013 ، اليابان

وامل�سجلة حتت الرقم: 154653

بتاريخ: 2015/06/15 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24

 احلماي���ة ناف���ذة املفعول ملدة ع�رس �س���نوات اأخ���رى اعتباراً 

من تاريخ انته���اء حلماي���ة يف: 2021/03/21 وحتى تاريخ: 

 2031/03/21
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دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

EAT 167030

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن����رس طلب  جتديد م���دة احلماية للعالم���ة التجارية 

التالية:

 : بالرق���م  املودع���ة 

155530

باك�س���رت  با�س�����م: 

انرتنا�سيونال انك.

وعنوانه: 1 باك�سرت باركواي، ديرفيلد، اإيلينوي 60015، 

الوليات املتحدة المريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )155530(  بتاريخ: 2013/05/09

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رس �سنوات اأخرى 

اعتباراً م���ن تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/04/11 

وحتى تاريخ : 2031/04/11

الثالثاء 2 مار�س 2021 �� الع�دد 14683

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�رس طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153021

با�س��م: تيالكناجار اند�سرتي�س ال 

تي دي.

ا�س���ورن�س  اند�س���رتيال  وعنوانه: 

بلدجن، ثريد فلور، �س���ريت�س جيت، 

مومباي - 400 020، ماهرا�سرتا، 

الهند 

وامل�سجلة حتت رقم : )153021(  بتاريخ:  2012/07/04

و�س���تظل احلماية نافذة املفع���ول ملدة ع�رس �س���نوات اأخرى 

اعتباراً من تاري���خ انتهاء احلماية يف : 2021/02/10 وحتى 

تاريخ : 2031/02/10
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دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

02�إعالناتالثالثاء 2 مار�س 2021 ــ العـدد 14683 
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نموذج اإعالن الن�شر   نموذج اإعالن الن�شر  
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�إعالنات
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 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�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201
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الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683 
�إعالنات

  اسم الرشكة :  صيدلية دبليو ويلسون سفن   ش. ذ.م.م
العنوان :    محل S03-S04  ملك مؤسسة ديب العقارية، محيصنة 2 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1235312   رقم الرخصة    761331      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : عيادة دبليو ويلسون سفن   ش. ذ.م.م
العنوان :    محل رقم S01-S04M ملك مؤسسة ديب العقارية، ديرة، املحيصنة 4 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1235325   رقم الرخصة   761335        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : إفزا بيزنس سنرت ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 2801 - 2804 ملك جيان جون، الحبيه االوىل

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1469735    رقم الرخصة  865619        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   16-2-2021    تاريخ تصديق القرار:     2021-2-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  صيدلية دبليو ويلسون سفن ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / عيادة دبليو ويلسون سفن  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :22-2-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-2-22 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  سنرت ش.ذ.م.م  بيزنس  إفزا   / لتصفية رشكة 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   16-2-2021    تاريخ تصديق القرار:     2021-2-16

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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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
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: سميه محمد عبدالرحيم سبوه العويض الجنسية: 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: شاه زاد محمود راب نواز الجنسية: باكستان 

 باالسم التجاري )زوايا لتجارة املالبس واالقمشة( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )  39992( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: االء خالد محمود زيد الكيالين الجنسية: االردن

 اىل الطرف الثاين: عالء عيل عاشور الدلو الجنسية: فلسطني

 باالسم التجاري )كافترييا العميد ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم امللف )102407( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اتصاالت  لرشكة  اسهم  شهادات  فقدان  عن  نعلن 

 : رق��م  الهاتف  عىل  االتصال  يجدها  من  عىل 

0556119787 او أرجاعها التصاالت املبنى الرئييس 

الطابق 15  باألرقام التالية:

1 - رقم الشهادة 100226 عدد األسهم 20 سهم 

2 - رقم الشهادة 120273 عدد األسهم 2 سهم

3 - رقم الشهادة 91751 عدد األسهم 1 سهم

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمود عبدالجواد سيد حسني الجنسية: مرص 

اىل الطرف الثاين:     زبيدة امليموين        الجنسية: املغرب 

من  صادرة  رخصة   ) والصياد  السمكة  كافترييا   ( التجاري  باالسم 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 78018  ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 فقدان �صهادات اأ�صهم اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

  اإعالن فقدان جواز �صفر 

عبد  نقيب  رنا   / املدعو  فقد 

جواز  االردن  ،الجنسية  حيدر 

الرجاء   )160377L( سفره رقم

إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

أقرب  إىل  أو  االردن    سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    
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لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400  فاك�س: 024488201

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

الثالثاء 2مار�س 2021-العـدد 14683

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجارية

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

الس���ادة / بن  التنمية االقتصادية بأن   تعلن دائرة 
عبود للتجارة العامة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2704018   : 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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   اتولييه بالن للحلويات والهدايا ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 10 قطعة يس 14 ايل يس 19 محل رقم جي 

4 وحدة سمو الشيخ رسور بن محمد بن خليفة 

   CN-2149952 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة وذلك بناًء عىل حكم محكمة محكمة ابوظبي االبتدائية 

- املحكمة التجارية بتاريخ 7-2-2021 للقضاء يف امارة ابوظبي.

2 - تعيني السيد/ة عادل عبدالجبار كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   2021-2-7        

 تاريخ التعديل:  2021-3-1  

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:   إميليا للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: مصفح جنوب ، ايكاد 3 ق 29 مكتب 206 ، 0 مبنى السيد سمو 

الشيخ محمد بن خليفة بن زايد، واخرين 

   CN-2112127 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  الحسابات، كمصفي  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/    تعيني   -  2

غري  العمومية  الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-2-28 بتاريخ  

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2155003493     

 تاريخ التعديل:   2021-3-1    

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 ابوظبي التجاري للحلول املالية ذ.م.م 

عنوان الرشكة:ابوظبي، النادي السياحي، بنك ابوظبي التجاري 

   CN-1080348 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ احمد الحوسني لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  22-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

   22D65D2550E8D908928  : املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

 تاريخ التعديل:  2021-3-1  

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:   سكام ذ.م.م 

اياد حامد  السيد  عنوان الرشكة: رشق 1 19- طابق 3 مكتب رقم 305 مبنى 

حسن سامل الحرازين C60  ابوظبي، شارع املرور 

   CN-1157245 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/القمة - محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 

26-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم : 2105002603     

 تاريخ التعديل:   2021-3-1 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

ميزون  مطعم  الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

بريوت 

رخصة رقم :  CN - 2239788 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ اضافة الياس جابريل شخطورة

تعديل مدير/ حذف الياس سعد

 MAISON BEIRUT م���ن/  ت��ج��اري  اس���م  ت��ع��دي��ل   

 MAZAJ BAB AL مطعم ميزون بريوت اىل RESTAURANT

BAHR RESTAURANT مطعم مزاج باب البحر

 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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   الربيال لتجارة االعالف الحيوانية ذ.م.م 

عنوان الرشكة: تاجر أبوظبي 

   CN-2712827 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

ذ.م.م  الرضيبية  القانونية واالستشارات  للمحاسبة  اكيورت  السادة/  تعيني   -  2

محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-2-16 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي 

الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2156003149   

 تاريخ التعديل:   2021-3-1 

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 ابوظبي التجاري للخدمات االستثامرية ذ.م.م

عنوان الرشكة: ابوظبي، شارع السالم ، بناية بنك ابوظبي التجاري 

   CN-1080349 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ احمد الحوسني لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  22-2-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

  222D64EB035fD3f99159  : املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

 تاريخ التعديل:   2021-3-1 

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:   مطعم اس كتشني ، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 4 ، 0 وحدة ، السيد صالح خليفة سيف 

عيد واخرين 

  CN-2538338 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات اإلدارية،  

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 25-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105003220 

 تاريخ التعديل:   2021-3-1 

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:  كوبر للنقليات العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

السيد صياح محمد موىس  مبنى   0  -  5 املصفح، مصفح غرب  الرشكة:  عنوان 

واخرين 

  CN-2695304 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  الحسابات،  كمصفي  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

بتاريخ 27-2-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2105003234    

 تاريخ التعديل: 2021-2-28    

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الجاهزة/  املالبس  لتجارة  / سبيعه  أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة  ذ.م.م- 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )103133( وقرر الرشكاء حلها 

وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  �سبيعه لتجارة املالب�س اجلاهزة  / ذ.م.م
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 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                

 دولة الإمارات العربية المتحدة   -وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

العالمات  اإدارة  تعلن   
التجارية عن تقدم وكيل 

الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

مدة  جتديد  طلب   بن�رش 
احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 169033
اند�سرتيز.  )توراي  كاي�سا  كابو�سكي  توراي  با�ســم:   

انك(
 وعنوانه: 1-1، 2- ت�سومة، نيهونبا�سي  مورومات�سي 

، ت�سو - كو، طوكيو، اليابان
بتاريخ:     )169033(  : رقــم  حتــت  وامل�سجلة   

2013/05/15
 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات 
 : يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  ــرى  اأخ

2022/02/09 وحتى تاريخ : 2032/02/09

 اإدارة العالمات التجارية

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                

 دولة الإمارات العربية المتحدة   -وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

العالمات  اإدارة  تعلن   
التجارية عن تقدم وكيل 

الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

ــب  جتــديــد  ــل بــنــ�ــرش ط
للعالمة  احلماية  مــدة 

التجارية التالية:
 املودعة بالرقم : 151508 

با�ســم: �رشكة اأبناء زهري احلملي
 وعنوانه: العقار رقم 1/1227و2و3، �سبينة ال�سغرى، 

ريف دم�سق ، �سوريا
 وامل�سجلة حتت رقم : )163975(  بتاريخ: 2012/02/07
 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات 
 : يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  ــرى  اأخ

2021/01/10 وحتى تاريخ : 2031/01/10

 اإدارة العالمات التجارية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة   -وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

العالمات  اإدارة  تعلن   
التجارية عن تقدم وكيل 

الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

مدة  جتديد  طلب   بن�رش 
احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 156691
اند�سرتيز  )توراي  كاي�سا  كابو�سكي  توراي  با�ســم:   

انك(
 وعنوانه: 1-1، 2- ت�سومة، نيهونبا�سي  مورومات�سي 

، ت�سو - كو، طوكيو، اليابان 
وامل�سجلة حتت رقم : )156691(  بتاريخ:  2013/03/24
 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات 
 : يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  ــرى  اأخ

2021/05/03 وحتى تاريخ : 2031/05/03

اإدارة العالمات التجارية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة   -وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

العالمات  اإدارة  تعلن    
التجارية عن تقدم وكيل 

الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

مدة  جتديد  طلب   بن�رش 
احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 152861
ا�س.   / ايه  بي.  يف.  بي.  بيلجام  غوديفا  با�ســم:   

بي. ار. ال.
 وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل، 

بلجيكا
 وامل�سجلة حتت رقم : )152861(  بتاريخ: 2019/08/27
 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات 
 : يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  ــرى  اأخ

2021/02/08 وحتى تاريخ : 2031/02/08

 اإدارة العالمات التجارية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة   -وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية
بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية 

للعالمة التجارية التالية:
 املودعة بالرقم : 153020

 با�ســم: تيالكناجار اند�سرتي�س 
ال تي دي.

فلور،  ثريد  بلدجن،  ا�سورن�س  اند�سرتيال  وعنوانه:   
�سريت�س جيت، مومباي - 400 020، ماهرا�سرتا، الهند 
بتاريخ:     )153020(  : رقــم  حتــت  وامل�سجلة   

2012/07/04
 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات 
 : يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  ــرى  اأخ

2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10

 اإدارة العالمات التجارية



06 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�إعالنات  الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
ال�ســـادة/  مطعم  التنمية االقت�سادية باأن   تعلن دائرة 

كورال 
رخ�سة رقم :  CN - 1517461 قد تقدموا اإلينا بطلب:

�رشكة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من/  قانوين  �سكل  تعديل   
ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 CORAL RESTAURANT ا�سم جتاري من/  تعديل   
 CORAL RESTAURANT SOLE اىل  كورال  مطعم 
�رشكة   ، كورال  مطعم   PROPRIETORSBHIP LLC

ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة 
من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 
اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
اجلرنا�ص  ال�ســـادة/    باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

لتجارة املالب�ص الرجالية
   رخ�سة رقم :CN -   1209442 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة عبداهلل ابراهيم كمال جابر 
احلمادي  %100      

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف ابراهيم كمال جابر خلف 
احلمادي

اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

  �إلغاء �عالن �سابق
 تعلن دائرة التنمية االقت�ساديــة بخ�ســو�ص الرخ�ســة 
رقم CN - 2513537 باال�سم التجاري �رشكة جي تي �سي 
للتجارة العامة ذ.م.م باإلغاء طلب تعديل الرخ�سة واإعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.  
 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة 
ن�رش  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 
دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املذكورة.
CN - 2513537  / الرقم : د ت / �ص ت 
CA - 3741271   : رقم اخلطاب

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

 �إعالن تعليق
ال�سوؤون  قطاع   - االقت�ساديــة  التنمية  دائــرة  تعلن   
 CN - 1046267  التجارية، باأن الرخ�ســة التجارية رقم

باال�سم التجاري مركز اقراأ لتعليم اللغة العربية.
التجارية املذكورة اعاله ملدة  الرخ�سة  فقد تقرر تعليق 

عام ابتداًء من تاريخ االعالن.
وذلك بناًء على طلب �ساحب الرتخي�ص 

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأ�سبوع من تاريخ 
اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق 

االإجراءات املطلوبة.
 الرقم : د ت / �ص ت / 2021
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  م�سبغة 

حدة االتوماتيكية ذ.م.م 
رخ�سة رقم : CN -    1448980 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة حممد ح�سن احمد 
ح�سن احلو�سني %50

احمد  ح�سن  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
ح�سن احلو�سني   

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة 
من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 
اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  �سالون لوك 

�ستايل لل�سيدات ذ.م.م
رخ�سة رقم :  CN -  1129588 قد تقدموا اإلينا بطلب:

حممد  �سلطان  �سامل  ا�سافة  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
اخلادم الكعبي %51

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف �سلطان حممد اخلادم حممد 
الكعبي

اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
كافترييا  ال�ســـادة/   باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

�سباب الطيبني ذ.م.م 
رخ�سة رقم :  CN -  1021289 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 SHABAB AL TYBEEN ا�سم جتاري من/  تعديل    
CAFETERIA LLC كافترييا �سباب الطيبني ذ.م.م اىل 

SHATER BURGER LLC �ساطر برجر ذ.م.م
 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة 
من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 
اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

 �إعــــالن 
  / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

فيوت�رش ديل العقارية   
رخ�سة رقم :  CN -  2782540 قد تقدموا اإلينا بطلب:

اإلغاء رخ�سة
االإعالن  اأو اعرتا�ص على هذا   فعلى كل من له حق 
اأ�سبوع من  مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 
املدة حيث  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  عن 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ كريند فايل للمقاوالت العامة 

ذ.م.م    
رخ�سة رقم : CN -   2741427 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ عبداهلل ح�سني حممد فدعق الها�سمي من �رشيك 
اىل مالك  

اىل    %50 من  الها�سمي  فدعق  عبداهلل ح�سني حممد  ال�رشكاء/  ن�سب  تعديل 
    %100

املح�سار  م�سطفى  عبداهلل  ازهــار  حــذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
الها�سمي       

1X1 اإىل nullxnull تعديل لوحه االإعالن/ اإجمايل من م�ساحة 
تعديل �سكل قانوين من/  �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �رشكة ال�سخ�ص 

الواحد ذ.م.م 
 CURRENT VALLEY GENERAL ــن/  م جتـــاري  ا�ــســم  تعديل   
اىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  فــايل  كريند    CONTRACTING LLC
 CURRENT VALLEY GENERAL CONTRACTING SOLE
�رشكة  العامة-  للمقاوالت  فايل  كريند   PROPRIETORSHIP LLC

ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص على  اأو  له حق  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

 �إعــــالن 
  / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

ايبيك للتكنولوجيا   
رخ�سة رقم :CN -    1856841 قد تقدموا اإلينا بطلب:

اإلغاء رخ�سة
االإعالن  اأو اعرتا�ص على هذا   فعلى كل من له حق 
اأ�سبوع من  مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 
املدة حيث  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  عن 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
لل�سيانة  الفني  االختيار  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

العامة 
رخ�سة رقم :  CN -  3859045 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ خمي�ص عبداهلل �سامل را�سد املزيني من مالك اىل 
�رشيك    

اىل    %100 من  املزيني  را�سد  �سامل  عبداهلل  خمي�ص  ال�رشكاء/  ن�سب  تعديل 
   %51

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة عمرو كمال حافظ علي %49
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل  50000

 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة
 AL EKHTYAR AL FANY FOR GENERAL  /تعديل ا�سم جتاري من 
 AL EKHTYAR االختيار الفني لل�سيانة العامة اىل MAINTENANCE
AL FANY FOR GENERAL MAINTENANCE LLC االختيار الفني 

لل�سيانة العامة ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص على  اأو  له حق  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

في�ص هاب لتجارة اال�سماك
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -     1827905: رقم  رخ�سة    

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

االإعالن  اأو اعرتا�ص على هذا   فعلى كل من له حق 
اأ�سبوع من  مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 
املدة حيث  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  عن 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
�سحتنا  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

للتزويد باخلدمات الطبية  
رخ�سة رقم : CN -   1704880 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل راأ�ص املال / من null اإىل  50000
 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ال�سخ�ص الواحد 

ذ.م.م
 SEHATONA PROVIDE مـــن/  جتــــاري  ــم  ــس ا� تــعــديــل   
اىل  الطبية  باخلدمات  للتزويد  MEDICAL SERVICES �سحتنا 
 SEHATONA PROVIDE MEDICAL SERVICES SOLE
الطبية  باخلدمات  للتزويد  �سحتنا   PROPRIETORSHIP LLC

، �رشكة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يومًا من تاريخ ن�رش هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  مطعم وخمبز 

كوهاتي 
رخ�سة رقم : CN -  2928603 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/   ا�سافة حميده دران حممد احمد 
البلو�سي %100    

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف عمر خمي�ص �سامل عامر 
العي�سائي

اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  4 �سيزن 

ايفنت�ص 
رخ�سة رقم : CN -   3848006 قد تقدموا اإلينا بطلب:

علي حممد  �سعيد  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
علي الربيكي %100      

ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف فاطمة علي حممد  تعديل 
علي الربيكي

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  �سيدلية بابليك هيلت ذ.م.م

رخ�سة رقم :  CN -  2821922 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حممد علي مثنى احمد احلربي من �رشيك اىل 

مالك 
اىل   %51 من  احلربي  احمد  مثنى  علي  حممد  ال�رشكاء/  ن�سب  تعديل 

 %100
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف �سنااهلل حاجي غالم نبى خمريي 
1X1 اإىل nullxnull تعديل لوحه االإعالن/ اإجمايل من م�ساحة

تعديل �سكل قانوين من/ �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �رشكة ال�سخ�ص 
الواحد ذ.م.م

 PUBLIC HEALTH PHARMACY LLC من/  جتاري  ا�سم  تعديل   
 PUBLIC HEALTH PHARMACY اىل  ذ.م.م  هيلت  بابليك  �سيدلية 
�رشكة   - هيلت  بابليك  �سيدلية   SOLE PROPRIETORSHIP LLC

ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص على  اأو  له حق  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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  �إلغاء �عالن �سابق
 تعلن دائرة التنمية االقت�ساديــة بخ�ســو�ص الرخ�ســة 
الظفرة  باب  التجاري �رشكة  باال�سم   CN  -1137612 رقم 
تعديل  طلب  باإلغاء  ذ.م.م   والنجارة  امل�سلحة  للحدادة 

الرخ�سة واإعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.  
 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة 
ن�رش  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 
دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املذكورة.
CN -  1137612 / الرقم : د ت / �ص ت 
CA - 3650464  : رقم اخلطاب

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية- �ملنطقة �لغربية
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    �إعــــالن 
املدر�سة  ال�ســـادة/   باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

اال�سالمية الباك�ستانية اخلا�سة ذ.م.م   
رخ�سة رقم :  CN -  1005035 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 %13 من  بخ�ص  ح�سني  عبا�ص  غالم  ال�رشكاء/  ن�سب  تعديل   
اىل %25

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة حامد عبداحلفيظ ياور اليو�سفي 
     %51

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف حممد اكرم فاروقي ف�سل دين
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف عبداحلفيظ ياور خان اليو�سفي

دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�ص على هذا  اأو  له حق   فعلى كل من 
هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الثالثاء 2 مارس 2021ـ العـدد 14683                 

    �إعــــالن 
�سمارت  نيو  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة   تعلن 

زون لت�سليح ال�سيارات   
رخ�سة رقم :  CN -  3807055 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة حممد اختار ح�سني منري 
احمد %100      

االخ�رش  �سعيد  نايف  م�سلم  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
الكثريي من مالك اىل وكيل خدمات 

تعديل ن�سب ال�رشكاء/ م�سلم نايف �سعيد االخ�رش الكثريي من 
100%  اىل  %0

اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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    �إعــــالن 
العفاري  نادر  موؤ�س�سة  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للمقاوالت العامة  
رخ�سة رقم : CN -  1275691 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  نادر �سعيد حمد بن �سبحه العفاري من مالك 
اىل �رشيك      

تعديل ن�سب ال�رشكاء/  نادر �سعيد حمد بن �سبحه العفاري من 100% اىل 
     %50

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة حميد عبداهلل �سهيل حارب العميمي %50
 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة

 NADER ALEFARI GENERAL مـــن/   جتـــاري  ا�ــســم  تعديل   
اىل  العامة  للمقاوالت  العفاري  نادر  موؤ�س�سة   CONTRACTING EST
 KHIALAT ALSAHRA GENERAL CONSTRUCTION LLC

خيالة ال�سحراء للمقاوالت العامة ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص على  اأو  له حق  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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�إعالنات 
 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
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 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة / 
التكنولوجيا العاملية لتجارة االجهزة االلكرتونية 
   رخ�سة رقم :   CN - 1095528 قد تقدموا اإلينا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 
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 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 
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 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 
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 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

منوذج �إعالن �لن�سر

منوذج �إعالن �لن�سر

منوذج �إعالن �لن�سرمنوذج �إعالن �لن�سر

منوذج �إعالن �لن�سر

بتوجيهات محمد بن را�صد.. 
لدعم  �ل�سود�ن  �إلى  عاجلة  �إن�سانية  م�ساعد�ت 

�لمر�فق �ل�سحية ومكافحة »كورونا«
دبي-و�م:

را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات   
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
العاملية  املدينة  �سريت  اهلل"..  "رعاه  دبي  حاكم 
لنقل  طائرتني  ــي  دب يف  االإن�سانية  للخدمات 
امل�ساعدات االإن�سانية العاجلة واالإمدادات الطبية من 
املركز اللوج�ستي التابع ملنظمة ال�سحة العاملية يف 
دبي اإىل ال�سودان، وذلك عن طريق "االإمارات لل�سحن 
اجلوي". وو�سلت الطائرتان اللتان انطلقتا من مطار 
باإمدادات  تباعا، حمملتني  اخلرطوم  مطار  اإىل  دبي 
تزن 54 طنا مرتيا بقيمة تناهز ثالثة ماليني درهم، 
األف   700 من  اأكــر  منها  ي�ستفيد  اأن  املنتظر  ومن 
للطوارئ،  طبية  معدات  امل�ساعدات  وت�سمل  �سخ�ض، 
ومعدات حماية املوظفني واالإمدادات الطبية اخلا�سة 
حلالة  ا�ستجابة  ــك  وذل املعملية،  باالختبارات 
املت�ساعدة  االإن�سانية  واالأزمــة  ال�سحية  الطوارئ 
يف ال�سودان، وحر�سا على توفري االأدوية ال�رشورية 
للحفاظ على احلياة، وكذلك تقدمي االإمدادات الطبية، 
والعاملني يف املجال اللوج�ستي الفني لدعم منظمة 
حيث  ال�سودانية،  ال�سحة  ووزارة  العاملية  ال�سحة 
�ست�سهم امل�ساعدات يف �سد النق�ض احلاد يف االأدوية 
مواجهة  على  قدرتها  وتعزيز  ال�سحية  املرافق  يف 
االأوىل  املــرة  هي  هــذه  وتعد  كوفيد-19.  جائحة 
التي ير�سل فيها املركز اللوج�ستي ملنظمة ال�سحة 
العاملية يف دبي موظفني تقنيني للدعم اللوج�ستي 

يف  املنظمة  مقر  من  الطبية  ــدادات  االإم جانب  اإىل 
دبي  يف  االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
لت�رشيع اال�ستجابة للطوارئ ال�سحية دعما ملوظفي 
االأمامية.  اخلطوط  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
قد  االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  وكانت 
اإىل  �سبتمرب  من  االأ�سهر  خالل  جويا  ج�رشا  فعلت 
دي�سمرب من العام 2020، لنقل امل�ساعدات املقدمة من 
املجتمع االإن�ساين املتواجد يف مقر مدينة يف دبي 
املدمرة  الفي�سانات  من  املت�رشرين  واإغاثة  لدعم 
االآالف من الالجئني  ال�سودان وم�ساعدة ع�رشات  يف 
اإثيوبيا  يف  تيغراي  منطقة  من  الفارين  والنازحني 
اإىل ال�سودان. وقال جيو�سيبي �سابا، املدير التنفيذي 
للمدينة العاملية للخدمات االإن�سانية.. " نعمل يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  �سوء 
الطارئة  اإذ تعك�ض هذه اال�ستجابة  اآل مكتوم  را�سد 
االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  الأع�ساء 
روؤية �سموه جتاه م�ساعدة املت�رشرين من الكوارث 
 " واأ�ساف  املعقدة".  الطوارئ  وحاالت  الطبيعية 
دعم  يف  اأع�سائها  مع  بالتعاون  املدينة  �ست�ستمر 
يف  واال�ستمرار  ا�ستباقي  ب�سكل  االإن�ساين  العمل 
خدمة املحتاجني". من جانبه، وجه الدكتور نعمة 
ال�سودان  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثل  عابد، 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
بن را�سد اآل مكتوم ملواقف �سموه االإن�سانية ودعمه 

الدائم جلهود االإغاثة وامل�ساعدات االإن�سانية.
احلياة  �ــرشيــان  ــــدادات  االإم هــذه  تعترب   " وقــال 
ال�سحية  الرعاية  اإىل  يحتاجون  الذين  لالأ�سخا�ض 
من  املقدم  الدعم  لنا  �سمح  لقد  الــ�ــســودان.  يف 
بتو�سيل  االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
اإليه، للتاأكد  هذه االإمدادات يف وقت ت�ستد احلاجة 
التي  ال�سحية  اخلدمات  على  النا�ض  ح�سول  من 
ال�رشورية  غري  اخل�سائر  وجتنب  اإليها  يحتاجون 
العاملية  ال�سحة  منظمة  تعرب  كما  االأرواح.  يف 
الدولية،  للتنمية  االأمريكية  للوكالة  امتنانها  عن 
واملفو�سية االأوروبية للحماية املدنية وامل�ساعدات 
االإن�سانية، و�سندوق ال�سودان لال�ستجابة االإن�سانية، 
وال�سندوق املركزي ملواجهة الطوارئ التابع ملنظمة 
ال�سحة العاملية، الذين اأتاحت م�ساهماتهم ال�سخية 

�رشاء هذه االإمدادات التي مت�ض احلاجة اإليها".
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