
الدوحة-وام:

 فازت "مر�ضي���ة" ب�ضعار هجن الرئا�ض���ة وبقيادة امل�ضمر 

اأحمد مطر ماجد اخلييلي، ب�ضيف �ضمو اأمري قطر يف ختامي 

"ال�ضحانية"، الذي اأقيم ام�س بح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، وجمع غفري من حمبي 

ومتابعي ريا�ضة �ضباقات الهجن من اأبناء دول اخلليج العربي. 

وهيمنت هجن الرئا�ضة على 4 رموز يف اليوم اخلتامي وفازت 

باأ�ضواط اليوم االخري بعد جناحها يف الفوز بتحديات احلول، 

والزمول املحليات، واملفتوح، وحتقيق اإجناز تاريخي جديد 

ي�ض���اف اإىل ر�ضيد املوؤ�ض�ضة العمالقة من اإجنازات وبطوالت 

�ضابقة. ومتكن "ال�ضهم" بال�ضعار االحمر من خطف اأول رموز 

اليوم االأخ���ري اخلا�س بالزمول املحليات، وبقيادة املجازف 

حممد عتيق بن زيتون املهريي وك�ضب اخلنجر الذهبي واأنهى 

م�ضافة ال�ضوط االول بزمن قدره 12:37:21. ويف ال�ضوط الثاين 

واخلا�س باحلول املحليات كان املوعد مع "�ضمحة" ب�ضعار 

هجن الرئا�ض���ة وامل�ضمر حممد عتيق ب���ن زيتون املهريي 

لتك�ضب ال�ضلف���ة الذهبية، وتنهي م�ضافة ال�ضباق بزمن قدره 

12:13:37 ، بعد و�ضولها يف املركز االأول.

القاهرة-وام:

افتت���ح الرئي����س امل�رصي عب���د الفتاح 

ال�ضي�ض���ى ام����س مدين���ة ال���دواء، اأحد 

امل�رصوع���ات القومية الت���ى �ضعت م�رص 

التكنولوجية  الق���درة  المتالك  لتنفيذها 

وال�ضناعي���ة احلديث���ة يف ه���ذا املجال 

احليوي واإتاحة ح�ض���ول مواطنيها على 

عالج دوائي عاىل اجل���ودة واآمن، ومينع 

اأي ممار�ضات احتكاري���ة وي�ضبط اأ�ضعار 

الدواء.

وتع���د مدينة الدواء من اأك���ر املدن من 

نوعه���ا على م�ضت���وى ال����رصق االأو�ضط 

علي م�ضاح���ة 1٨٠ الف مرت مربع، وهي 

مزودة باحدث التقنيات والنظم العاملية 

يف اإنتاج الدواء لت�ضب���ح مركزا اإقليميا 

يجذب كري ال�رصكات العاملية يف جمال 

ال�ضناعات الدوائية واللقاحات.

لو�س اأنجلي�س-)د ب اأ/ت ك اأ(:

 لقي اأربع���ة اأ�ضخا�س على االأق���ل، بينهم طفل واحد، 

حتفهم واأ�ضيب �ضخ�س خام�س جراء اإطالق نار جماعي 

م�ضاء االأربع���اء )بالتوقيت املحلي( يف جممع جتاري 

مبدينة اأوراجن يف والية كاليفورنيا االأمريكية. ويعد هذا 

ثالث ح���ادث اإطالق نار جماعي يف الواليات املتحدة 

خ���الل اأ�ضبوعني، وياأتي بعد حادث يف منتجع �ضحي 

يف اأتالنتا اأ�ضفر عن مقت���ل ثمانية اأ�ضخا�س، بينهم 

�ضت ن�ضاء اآ�ضيويات، واآخر يف �ضوبر ماركت يف بولدر 

بوالية كولورادو اأ�ضفر عن مقتل 1٠ اأ�ضخا�س. واأفادت 

�ضحيفة »لو�س اأجنلي�س تاميز« باأنه مل تتوافر على 

الفور �ضوى تفا�ضيل قليلة حول الدافع وراء احلادث 

اأو تفا�ضيل عن ال�ضحايا.

وقالت الليفتنانت جينيفر اأمات، املتحدثة با�ضم اإدارة 

�رصط���ة اأوراجن، اإن رج���ال ال�رصطة تلقوا بالغا ال�ضاعة 

٠53٠ م�ضاء االأربعاء تقريبا بالتوقيت املحلي )٠٠3٠ 

اخلمي����س بتوقيت جرينت����س( باإطالق اأع���رية نارية 

وتوجه���وا على اأثره اإىل حمل جت���اري يف طريق 2٠2 

دبليو لينكولن اأفينيو يف اأوراجن، �رصق اأناهامي.

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

»مجل�س الإمارات للإفتاء ال�ضرعي« : جواز 

ا�ضتخدام لقاح كورونا لل�ضائم 
زلزال ي�ضرب �ضرق الجزائر

 اأبوظب���ي-وام:  ناق�س جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�رصعي خالل 

اجتماعه الثالث لعام 2٠21 الذي عقد اأم�س عر تقنية االت�ضال 

املرئي برئا�ضة معايل العالمة عبداهلل بن بيه رئي�س املجل�س 

.. امل�ضتجدات الفقهية املتعلق���ة ب�ضهر رم�ضان املبارك والتي 

حتتاج اإىل بيان احلكم ال�رصعي فيها.

ورفع املجل����س اأ�ضمى اآيات الته���اين والتريكات اإىل �ضاحب 

ال�ضم���و ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 

اهلل«و�ضاح���ب ال�ضمو ال�ضيخ حممد ب���ن را�ضد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 

اجلزائر-)د ب اأ(:

 ����رصب زلزال بقوة ٨ر4 درجة على مقيا�س ريخرت والية قاملة، 

�ضمال �رصقي اجلزائر، ام�س اخلمي�س.

واأو�ض���ح املرك���ز اجلزائ���ري لعلم الفل���ك والفيزي���اء الفلكية 

واجليوفيزي���اء، اأن مركز الهزة التي �ضعر به���ا �ضكان عدد من 

الواليات املجاورة، مت حتديده بثماين كيلومرتات جنوب غرب 

مدينة قاملة.

و�ضهد �ضمال اجلزائر ال�ضهر املا�ضي ن�ضاطا زلزاليا قويا، حيث 

�ضجل���ت والية بجاية ال�ضاحلية زل���زاال بقوة 9ر5 درجة خلف 

اإ�ضابة بع�س االأ�ضخا�س وت�رصر مبان.

 هجن الرئا�سة تهيمن على 4 رموز في 
مناف�سات »ال�سحانية« بقطر

»تتمة  �س8«

مدينة دواء م�سرية 
لمنع احتكاره

4 قتلى في اإطالق نار بمجمع 
تجاري في كاليفورنيا

درجات الحرارةمواقيت ال�ضلة

اأبوظبي-وام:

 تراأ�س مع���ايل الدكتور �ضلطان 

بن اأحمد اجلابر، وزير ال�ضناعة 

والتكنولوجي���ا املتقدم���ة، وفد 

دول���ة االإم���ارات امل�ض���ارك يف 

للحوار  الثانية  ال���دورة  اأعمال 

الياباين،  العرب���ي  ال�ضيا�ض���ي 

ال���ذي عقد من خ���الل االت�ضال 

املرئي ام����س، مب�ضاركة معايل 

ال�ضيخ حممد بن عبدالرحمن اآل 

ثاين، وزير خارجية قطر/رئي�س 

الدورة احلالية للمجل�س الوزاري 

يف جامع���ة ال���دول العربية/، 

موتيجي،  تو�ضيميت�ضو  ومعايل 

وزير خارجية اليابان، وبح�ضور 

معايل اأحم���د اأبو الغيط االأمني 

العام جلامعة الدول العربية.

الإمارات ت�سارك في اأعمال الحوار ال�سيا�سي 

العربي الياباني

»تتمة  �س8«

دبي-الوحدة:

األق���ت �رصطة دب���ي القب�س على 

رئي����س مافي���ا تهري���ب خمدرات 

مطلوب دولي���ا، واأحد اأكر زعماء 

جت���ارة املخ���درات يف فرن�ض���ا، 

"االإنرتبول"،  قوائ���م  وُمدرج على 

وذلك بع���د �ضدور الن�رصة احلمراء 

باإلقاء القب�س عليه بفرتة وجيزة.

وقال م�ضوؤول���ون يف �رصطة دبي 

ام����س اخلمي����س اإن املتهم ُيدعى 

بو�ضيب���ي"، /39 عاما/  "مفي���د 
وُيعرف ب�"م���وف"، وهو اأحد اأكر 

فرن�ضا،  احل�ضي����س يف  م�ضتوردي 

وم���ن اأ�ضد العنا����رص خطورة ملا 

ُن�ض���ب اإلي���ه من اتهام���ات دعت 

ال�ضلط���ات الفرن�ضية اإىل و�ضفه ب� 

"ال�ضبح" نظرا لغيابه عن االأنظار 
ملدة 1٠ اأعوام.
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫49  5,941.52 5,912.562,557.670.29 2,550.23

»تتمة  �س8«

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات 
اإن�سانية اإلى اإثيوبيا

اأبوظبي-وام:

 اأر�ضلت دول���ة االإمارات ام�س طائرة م�ضاعدات 

حتتوي عل���ى 46 طنا م���ن امل���واد الغذائية 

وامل�ضتلزمات ال�ضحي���ة اإىل اإثيوبيا، يف اإطار 

دعم الو�ضع االإن�ضاين يف اإقليم تيغراي.

وقال �ضعادة حممد �ضامل اأحمد م�ضعد الرا�ضدي 

�ضف���ري الدولة لدى جمهورية اإثيوبيا : " ترتبط 

دولة االإم���ارات بعالقات وطيدة م���ع اإثيوبيا، 

وتاأتي ه���ذه امل�ضاعدات يف اإط���ار توجيهات 

القي���ادة الر�ضيدة للدولة بتق���دمي امل�ضاعدات 

االإن�ضاني���ة والتنموي���ة لل�ضع���وب ال�ضقيق���ة 

وال�ضديقة".

اأبوظبي ـ وام:

ا�ضتكمل���ت عينة متثيلي���ة من طالب 

املدار����س بدول���ة االإم���ارات العربية 

املتحدة من ط���الب ال�ضفوف الثالث 

و اخلام�س وال�ضابع والتا�ضع التقييم 

املوح���د لرنامج الرتبي���ة االأخالقية 

و الذي مت عق���ده يف الفرتة من االأول 

اإىل اخلام����س والع�رصي���ن من مار�س 

املا�ضي .

و�ضت�ضاهم نتائج التقييم - الذي �ضمل 

اأكرث من 1٠ اآالف طالب وطالبة ب�1٠2 

مدر�ض���ة - يف دعم عملي���ة تدري�س 

الرنام���ج وتطوير منهج���ه وتعزيز 

اكت�ضاب الطالب للقيم واملبادئ التي 

ي�ضتند اإليها .

ويق���دم " برنامج الرتبية االأخالقية " 

منهج���ا مبتكرا وتفاعليا �ضمم بهدف 

تنمية ال�ضباب من خمتلف اجلن�ضيات 

واالأعمار يف دول���ة االإمارات العربية 

املتح���دة من خالل تعزي���ز معرفتهم 

التي  العاملي���ة  والقي���م  باملب���ادئ 

تعك�س التجارب االإن�ضانية امل�ضرتكة.

ويت�ضمن برنام���ج الرتبية االأخالقية 

اأربع ركائ���ز اأ�ضا�ضية وهي ال�ضخ�ضية 

واالأخالق، والفرد واملجتمع، والرتبية 

املدنية، والرتبية الثقافية.

�سرطة دبي ُت�سقط »ال�سبح«.. اأكبر زعماء 
المخدرات بفرن�سا

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«

دبي-وام:

 ت�ضيء املدينة امل�ضتدامة يف اإمارة 

دبي قببها اخل����رصاء باللون االأزرق 

طيلة اأي���ام �ضهر اأبري���ل تزامنا مع 

يوافق  والذي  للتوحد  العاملي  اليوم 

الثاين من اأبريل من كل عام لت�ضليط 

ال�ض���وء عل���ى اأهمية رف���ع م�ضتوى 

وخ�ضائ�س  بطبيعة  املجتمع  ووعي 

التوح���د وحماولة  ا�ضط���راب طيف 

اإ�رصاكه���م يف الن�ضاطات االجتماعية 

املختلفة.

يذكر اأن املدينة امل�ضتدامة يف اإمارة 

دبي ت�ض���م "قرية �ضن���د" التي تعد 

واح���دة م���ن اأكر املراك���ز العاملية 

املتخ�ض�ضة يف اإعادة وتاأهيل اأطفال 

التوحد واأ�ضحاب الهمم .

كما �ضتعمل املدين���ة مع قرية �ضند 

على تنظيم جمموعة من الفعاليات 

ال�ضوء  لت�ضليط  املختلفة  واالأن�ضطة 

على هذه الق�ضية.

المدينة الم�ستدامة تتو�سح باللون الأزرق احتفاء 
ب�سهر التوعية بالتوحد

10 اآلف طالب وطالبة بـ102 مدر�سة ي�ستكملون اختبارات 
التقييم الموحد لبرنامج التربية الأخالقية 

»الإمارات لل�ضحن الجوي« تنقل 

50 مليون جرعة لقاح »كورونا« 

ً اإلى 50 وجهة عالميا

الإمارات ت�ضت�ضيف الأحد الحوار 

الإقليمي للتغير المناخي 

دبي-وام:

 اأ�ضبحت "االإمارات لل�ضحن اجلوي" االأوىل على م�ضتوى العامل 

التي تنج���ح يف نقل اأكرث من 5٠ ملي���ون جرعة من لقاحات 

"كوفي���د-19" على رحالتها ف�ضال عن اأك���رث من 1٠٠ طن من 
املحاق���ن عر العامل لدعم جه���ود تو�ضيل وت�ضليم اللقاحات 

وذلك مع اقرتاب حلول يوم ال�ضحة العاملي يف 7 اأبريل اجلاري.

ومنذ بدء التوزيع الدويل اأواخر العام املا�ضي .. نقلت "االإمارات 

لل�ضحن اجلوي" اأكرث من 22٠ طنا من لقاحات "كوفيد-19" اأي 

ما يع���ادل اأكرث من 5٠ مليون جرعة على اأكرث من 15٠ رحلة 

من مواقع االإنتاج اإىل 5٠ وجهة �ضمن �ضبكة خطوطها عر دبي 

حيث توزعت اللقاحات على 6 اأنواع خمتلفة.

واأع���رب نبيل �ضلطان نائب رئي�س اأول دائرة ال�ضحن يف طريان 

االإمارات عن فخر "االإمارات لل�ضحن اجلوي" بو�ضولها اإىل رقم 

5٠ مليون جرعة لقاح قبل حلول يوم ال�ضحة العاملي .

اأبوظبي-وام:

 ت�ضت�ضيف دولة االإمارات يوم االأحد املقبل املوافق 4 اأبريل 

اجلاري احل���وار االإقليمي حول العمل املناخي والذي ينعقد 

ُقبيل قمة القادة للمن���اخ يف العا�ضمة االأمريكية وا�ضنطن 

يف وق���ت الحق من هذا ال�ضهر، ومتهيداً النعقاد موؤمتر الدول 

./COP26/ االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة لتغري املناخ

ي�ضهد احلوار االإقليمي م�ضاركة جون كريي، املبعوث الرئا�ضي 

االأمريكي ل�ض���وؤون تغري املناخ، واألوك �ضارما، رئي�س الدورة 

ال�ضاد�ضة والع�رصين ملوؤمتر االأمم املتحدة حول تغريرّ املناخ، 

وع���دد من الوزراء وكبار املعنيني ب�ض���وؤون املناخ من دول 

جمل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية وال����رصق االأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا.

وان�ضجامًا م���ع دورها الريادي يف العمل املناخي وا�ضتناداً 

ل�ضجله���ا احلافل يف دع���م البيئة واال�ضتدام���ة، دعت دولة 

االإمارات اأي�ضًا املدير العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

/اآيرينا/، فران�ضي�ضكو الكامريا، 
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.»ŸÉ©dGh

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó¡°T  Éªc

 ácöT ÚH á«bÉØJG ™«bƒJ º°SGôe IQÉjõdG ∫ÓN

 áµÑ°ûd π¨°ûŸGh Qƒ£ŸG ,"äGQÉ£≤∏d OÉ–’G"
 øØ«à°S"  ácöTh  ,á«æWƒdG  ájójó◊G  ∂µ°ùdG

 ,⁄É©dG ‘ ôLÉëŸG äÉcöT ÈcCG ióMEG ,"∑hQ

 ∂µ°ùdÉH  øë°ûdG  äÉeóN  ÒaƒJ  ±ó¡H  ∂dPh

 ¤EG áª«ÿG ¢SCGQ øe AÉæÑdG OGƒe π≤fh ájójó◊G

.»ÑXƒHCG

 ,∂∏e  …OÉ°T  ¢Sóæ¡ŸG  øe  πc  á«bÉØJ’G  ™bh

 ,äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 ácöT  ΩÉY  ôjóe  ,»eÉ£°ùÑdG  öüf  ¢Sóæ¡ŸGh

 IQƒcÉH  á«bÉØJ’G  √òg  πã“  h  ∑hQ  øØ«à°S

 á«fÉãdG á∏Môª∏d áeOÉ≤dG ájQÉéàdG äÉ«bÉØJ’G

.á«JGQÉeE’G á«æWƒdG ájójó◊G ∂µ°ùdG ´höûe øe

 Gòg  ºYO  á«ªgCG  ócCGh  á«bÉØJ’G  √ƒª°S  ∑QÉHh

 IójóL Iõ«cQ øe ¬∏ãÁ ÉŸ »æWƒdG ´höûŸG

 á«YÉæ°üdGh  ájOÉ°üàb’G  áeGóà°S’G  õjõ©àd

 ºYód  á«ªgCG  øe  ¬∏ª–  Éeh  ,äGQÉeE’G  ádhód

.IQÉeE’G ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG §£N

 Oƒ©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  øe  πc  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¢SCGôH áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGO ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG

 »HÉYõdG ôµ°T øH óªfi Qòæe IOÉ©°Sh ,áª«ÿG

 ƒ°†Y  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ájó∏H  IôFGO  ΩÉY  ôjóe

 øe OóYh ,äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ácöT IQGOEG ¢ù∏›

.ÚàcöûdG øe Ú°Sóæ¡ŸGh ÚdhDƒ°ùŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

 ¥ƒ°S ¢ùeG ìÉÑ°U ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 á©é°üdG á≤£æÃ ójó÷G √ô≤Ã »°TGƒª∏d ábQÉ°ûdG

.ábQÉ°ûdÉH

 ìÉààaÉH  kÉfGòjEG  …ó«∏≤àdG  QÉà°ùdG  áMGREG  ó©Hh

 ≥aGôe  ∫ƒM  ìöT  ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SG  ¥ƒ°ùdG

 äÉLÉ«àMG »Ñ∏J äÉeóN øe ¬jƒ– Éeh ¥ƒ°ùdG

 ∫ƒM »∏«é°ùJ m¢VôY ≈∏Y ™∏WG h IQÉeE’G ‹ÉgCG

.¬à¡LGh »àdG äÉjóëàdG RôHCGh AÉæÑdG πMGôe

 ábhQCG ‘ ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h ƒª°S Égó©H ∫ƒŒ

 ôFÉ¶◊Gh  ∫ÉëŸG  RôHCG  ≈∏Y  kÉ©∏£e  ¥ƒ°ùdG

 kGôéàe 141 ¥ƒ°ùdG º°†j å«M á«eóÿG ≥aGôŸGh

 ™°ùJ áÑ°SÉæŸG ÉgôFÉ¶ëH IOhõe ΩÉæZC’G ™«Ñd

 ™°ùJ »°TGƒŸG ™«Ñd kÓfi 26h ,ΩÉæZC’G øe 6200

 ∫Éª÷G  ™«Ñd  kGôéàe  12h  ,á«°TÉŸG  øe  2288

.øLGhódG ™«Ñd Ófi 74h ∫Éª÷G øe 880 ™°ùJ

 34h ±ÓYC’G ™«Ñd kÓfi 44 ∂dòc ¥ƒ°ùdG º°†jh

 32 ¤EG áaÉ°VEG ΩGóîà°S’G Oó©àe ÉjQÉŒ Ófi

. áØ∏àfl äÉMÉ°ùÃ πJÉ°ûe º°†J Ófi

 ÒjÉ©e  ≥ah  ∫ÉëŸG  AÉæHh  º«ª°üJ  iôLh

 πµ°ûdGh  áMÉ°ùŸG  å«M  øe  Ióªà©e  á«ŸÉY

 áaÉ¶ædG …öüæY ≈∏Y õ«cÎdG ™e É¡≤aGôeh ΩÉ©dG

.Úµ∏¡à°ùŸG áë°U ≈∏Y ÉXÉØM áeÉ©dG áë°üdGh

 ™«Ñd  äGOGõe  á≤£æe  ≈∏Y  ¥ƒ°ùdG  …ƒàëjh

 π°üàJ Éª«a äÉ«dÉ©ØdÉH á°UÉN áMÉ°Sh »°TGƒŸG

 ìhGôÃ IOhõe äGô‡ IóY ÈY É¡°†©ÑH √DhÉLQCG

.‹ÉãŸG ¥ƒ°ùàdG Òaƒàd GÎe 450 ∫ƒ£H á°UÉN

 É«∏°üe 386 `d ™°ùàj kGóé°ùe ∂dòc ¥ƒ°ùdG º°†jh

 »àdG á«eóÿG ≥aGôŸG ™«ªL ™e á«∏°üe 49h

 iôNCGh ∫ÉLô∏d Aƒ°Vh øcÉeCGh ΩÉeE’G øµ°S º°†J

 ¥ƒ°ùdG  IQGOE’  …QGOEG  ≈æÑe  ¤EG  áaÉ°VEG  AÉ°ùæ∏d

 kÉjQGOEG ÉÑàµe 13 h ∫hCG h »°VQCG ≥HÉW øe ¿ƒµe

 ÉjÎ«aÉch  áMGÎ°SG  áaôZh  äÉYÉªàLG  áYÉbh

 äGó©eh  äGõ«¡Œ  º°†j  Èàfl  ¤EG  áaÉ°VEG

 ±ôZ  º°†J  ájô£«H  äGOÉ«Yh  ,áãjóM  ájÈfl

 ø°VGƒMh ¢üëØdG ±ôZh á©°TC’G ±ôZh áMGô÷G

 πeÉµH ÚØXƒª∏d ¢UÉN øµ°S ÖfÉL ¤EG ájÉYôdG

.∞Xƒe 200 `d ™°ùàj ¬≤aGôeh ¬JÉeóN

 ™àªàj  Qƒ£àe  ï∏°ùe  »°TGƒŸG  ¥ƒ°ùH  ≥ë∏j

 äÉ«æ≤àdG çóMCG ≥ah πª©J äGõ«¡Œ h äÉ«fÉµeEÉH

 Ωƒë∏dG ∞«∏¨Jh ™«£≤Jh íHP ‘ Ωóîà°ùJ »àdG

 ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd hCG »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd AGƒ°S

.iÈµdG äÉÑ°SÉæŸG hCG

 »°TGƒª∏d É°SCGQ 240 ÜQÉ≤j Ée ï∏°ùŸG ÖYƒà°ùjh

 íHòdG  §ÿ  á«dÉàdG  IÒJƒdG  ≥ah  áYÉ°ùdG  ‘

 20h ,áYÉ°ùdG  ‘ ºæZ ¢SCGQ  200 ¤EG  150 øe

 ‘ πªL ¢SCGQ 20h QÉ≤HCÓd áYÉ°ùdG ‘ ô≤H ¢SCGQ

 ¢UÉN  ôNBG  ï∏°ùe  OƒLh  ¤EG  áaÉ°VE’  áYÉ°ùdG

.øLGhódÉH

 ï∏°ùŸG πªY äÉ«dBG ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h ƒª°S ™HÉJh

 á«dB’G äGó©ŸG çóMCG ΩGóîà°SÉH iôŒ »àdG h

 á«ë°U áHÉbQ ≥ahh Ú°ü°üîàe ∫ÉªY ácQÉ°ûÃ

 Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ìÉààa’G ö†M .á«Ä«Hh

 ¢ù«FQ ájõcôŸG á«dÉŸG IôFGO  ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG

 ,∫ƒ°UC’G  IQGOE’  ábQÉ°ûdG  ácöT  IQGOEG  ¢ù∏›

 IôFGO ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG ÚgÉ°T øH »∏Y ¢Sóæ¡ŸGh

 ¢ù«FQ »HÉYõdG ó«ÑY óªfih ,áeÉ©dG ∫É¨°TC’G

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ,áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  ájöûÑdG  OQGƒŸGh  º«∏©àdG

.ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ó≤Y …òdG

 á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG  ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SGh

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸ  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ¡LƒàdGh

 QÉWEG ÖfÉL ¤EG ádhódG ‘ á«eƒµ◊G ‹É©dG

 ‹É©dG º«∏©àdG ´É£b áªcƒ◊ ìÎ≤ŸG πª©dG

.»eƒµ◊G

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

 ºYóHh äGQÉeE’G ádhO ¢UôM ´ÉªàL’G ∫ÓN

 º«∏©J  ‘  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe õ«“h øWƒdG AÉæHCG

 ≥ah  É¡JÉLôfl  IOƒéH  AÉ≤JQ’Gh  á«æWƒdG

 ÜòL õcôe ¿ƒµJ ¿CGh á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG

 øe Rõ©j ÉÃ ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe áÑ∏£∏d

.ádhó∏d á«°ùaÉæàdG áfÉµŸG

 ÉæJÉ©eÉL ¿ƒµJ ¿CG ¤EG ™∏£àf" :√ƒª°S ∫Ébh

 IQOÉb  É«ŸÉY  IóFGQ  á«ª∏Y  äGQÉæe  á«æWƒdG

 áëàØæeh É«∏ªYh É«ª∏Y á∏gDƒe QOGƒc AÉæH ≈∏Y

 »Ñ∏Jh É¡©e á∏YÉØàeh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl ≈∏Y

 åëÑdG Oƒ¡L Rõ©Jh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG

."ádhódG ‘ ôjƒ£àdGh

 º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe QGôªà°SG á«ªgCG √ƒª°S ócCGh

 É¡›GôH ôjƒ£Jh ójóŒ ‘ ádhódÉH  ‹É©dG

 »æÑJh  É¡JÉLôfl IOƒL  õjõ©àd  á«ª«∏©àdG

 äÉcGöûdG AÉæHh IôµàÑŸG á«ª«∏©àdG äGhOC’G

 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ©eÉ÷G  ™e

 á«ª∏©dG äGAÉØµdG ÜÉ£≤à°SGh É«ŸÉY IóFGôdG

 äGQƒ£àdG  áÑcGƒŸ  øjõ«ªàŸG  ÚãMÉÑdGh

.⁄É©dG ‘ á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äGÒ¨àŸGh

 ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 äGOÉ«b Oƒ≤Y QGóe ≈∏Y É¡æe êôîJ ádhódG ‘

 á«ªæàdGh  AÉæÑdG  IÒ°ùe  ‘ âªgÉ°S  á«æWh

 ¢ùaÉæJ âJÉH á«æWƒdG Éæà©eÉL ¿CG ¤EG Éàa’..

 õcGôe  πà–h  á«ŸÉ©dG  äÉ©eÉ÷G  ¥ôYCG

 ÉÃ ábƒeôŸG á«ŸÉ©dG äÉØ«æ°üàdG ‘ áeó≤àe

 IOÉ«≤dG ºYOh ájDhôd á°Sƒª∏ŸG èFÉàædG ¢ùµ©j

.‹É©dG º«∏©àdG ´É£≤d Ió«°TôdG

 ¬d  ‹É©dG  º«∏©àdG  ´É£b  ¿CG  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ‘  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ójhõJ  ‘ ÒÑc  QhO

 äGAÉØµdG …hP øe …öûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGôH ádhódG

 RGôHEGh  πÑ≤à°ùŸG  IOÉ«≤d  áeRÓdG  äGQÉ¡ŸGh

 øe Rõ©j ÉÃ ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ ádhódG Ωó≤J

.»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y É¡à«°ùaÉæJ

 º«∏©àdG  ´É£b  áªcƒM  πª©dG  QÉWEG  ±ó¡jh

 ácGöûdÉH  √ôjƒ£J ” …òdG  »eƒµ◊G ‹É©dG

 íæe  ¤EG  ádhódG  ‘  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ÚH

 ‘ áfhôe á«eƒµ◊G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe

 á«ÁOÉcC’G É¡›GôHh á«°ù°SDƒŸG É¡àª¶fCG IQGOEG

 á«ª«∏©àdG  É¡JÉLôfl  IOƒL  øe  Rõ©j  ÉÃ

 É«∏fi á°ùaÉæŸG øe É¡æµÁh É¡FGOCÉH AÉ≤JQ’Gh

 åëÑdG  õ«Ø–  ÖfÉL  ¤EG  É«ŸÉYh  É«ª«∏bEGh

 ájDhQ ≥«≤– ‘ º¡°ùj ÉÃ ôjƒ£àdGh »ª∏©dG

 á«Ñ∏Jh  ´É£≤dG  Gò¡d  áeƒµ◊G  äÉ¡LƒJh

.πª©dG ¥ƒ°Sh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG

 …òdG  QÉWE’G  QhÉfi  ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SGh

 á«dÉŸG IQGOE’Gh á«°ù°SDƒŸG áªcƒ◊G ¤EG ¥ô£àj

 IQGOEGh á«ÁOÉcC’G ¿hDƒ°ûdGh ájöûÑdG OQGƒŸGh

 á«eƒµ◊G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ‘ AGOC’G

 á«ª«¶æàdGh á«©jöûàdG äÉMÎ≤ŸG ÖfÉL ¤EG

 äÉ«dBGh  áeOÉ≤dG  IÎØdG  ∫ÓN QÉWE’G  π«©Øàd

.á«∏«°üØàdG πª©dG

 »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e â°Vô©à°SGh

 ójGR á©eÉL á°ù«FQ ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh

 á£jôNh ójGR  á©eÉ÷ »é«JGÎ°S’G  ¬LƒàdG

 äGƒæ°ù∏d  á©eÉ÷G  É¡àª°SQ  »àdG  ≥jô£dG

 IócDƒe..  2026  -  2022  á∏Ñ≤ŸG  ¢ùªÿG

 ÚéjôÿG øe π«L OGóYEG ≈∏Y á©eÉ÷G ¢UôM

 ‘ IAÉØµH áªgÉ°ùª∏d Ú∏gDƒŸG äÉ«éjôÿGh

 äGÒ¨àŸG ™e º∏bCÉàdGh ádhódG ‘ πª©dG ¥ƒ°S

 ÒaƒJ  ≥jôW  øY  ∂dPh  á«ŸÉ©dGh  á«ª«∏bE’G

 ±ó¡à°ùJ  áªYGOh  IôµàÑe  á«ª«∏©J  áÄ«H

 »ª∏©dG  åëÑdGh  º«∏©àdG  iƒà°ùÃ  AÉ≤JQ’G

.á«æWƒdG IóæLC’Gh áeƒµ◊G äÉ©∏£J á«Ñ∏àd

 á©eÉ÷G  á«é¡æe  É¡«dÉ©e  â°Vô©à°SG  Éªc

 äGOÉªàY’Gh  á«ª«¶æàdG  ôWC’G  ó«©°U  ≈∏Y

 ™e á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG AÉæHh á«ÁOÉcC’G

 åëÑdGh  QÉµàH’G  ‘  IóFGQ  á«ÁOÉcCG  äÉ¡L

 ójóéàdG  ‘  QGôªà°S’G  ÖfÉL  ¤EG  »ª∏©dG

 AÉ≤JQÓd  á«ª«∏©àdG  äGhOC’G  ‘  ôjƒ£àdGh

 áHôéàdG  AGôKEGh  º«∏©àdG  äÉLôfl  IOƒéH

 á«°ùjQóàdG äÉÄ«¡dG äGAÉØc õjõ©Jh á«HÓ£dG

.ájQGOE’Gh

 ‘  á©eÉ÷G  §£N  ¤EG  É¡«dÉ©e  äQÉ°TCGh

 øe …òdG äÉ°ü°üîàdG πNGóàe º«∏©à∏d ¬LƒàdG

 πÑ≤à°ùŸG äGÒ¨àŸ ájõgÉ÷G Rõ©j ¿CG ¬fCÉ°T

 ≈∏YC’  ójGR  á©eÉL  »æÑJ  á«ªgCG  IócDƒe..

 á«ª«∏©àdG  É¡àeƒ¶æe  ‘  á«æ≤àdG  ÒjÉ©ŸG

 äÉMÉéædG  RÉ‚E’  áÑ∏£dG  π«gCÉJ  ±ó¡H

.ÓÑ≤à°ùe º¡æe ádƒeCÉŸG

 ÊÉK øH öUÉf ‹É©e ¢Vô©à°SG ¬ÑfÉL øe

 ¢ù«FQ ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh »∏eÉ¡dG

 QhÉfi  RôHCG  É«∏©dG  á«æ≤àdG  äÉ«∏c  ™ª›

 á«æ≤àdG äÉ«∏µd á«°ùªÿG á«é«JGÎ°S’G á£ÿG

 äÉ«∏c ΩGõàdG  kGócDƒe..  2026 - 2022 É«∏©dG

 áHÉ°ûdG  ÖgGƒŸG  á«ªæJh  ¿É°†àMÉH  á«æ≤àdG

.áeƒµ◊G äÉ¡LƒJh ájDhQ ≥«≤ëàd kÉªYO

 ™∏£àJ  á«æ≤àdG  äÉ«∏c  ¿CG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 É¡©bƒe ó«cCÉJ ¤EG Iójó÷G É¡à£N ∫ÓN øe

 ≈∏Y õ«cÎdÉH ∂dPh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d á¡Lƒc

 äGQÉ¡ŸG ≈∏Y »æÑŸG º«∏©àdG êPƒ‰ õjõ©J

 áaÉ°VE’ÉH áaô©ŸG ≈∏Y §≤a ¢ù«dh äGAÉØµdGh

 èeGôH ∫ÓN øe äGQó≤dGh ÖgGƒŸG á«ªæJ ¤G

 ájOôØdG äÉLÉ«àM’G »Ñ∏J á«ª«∏©J äÉeóNh

 º«∏©àdG É«LƒdƒæµJ »æÑJ ÖfÉL ¤EG áÑ∏£∏d

 á©à‡h  IôµàÑe  á«ª«∏©J  áÄ«H  ≥∏îj  ÉÃ

 º«∏©àdG  êPƒ‰  ≥«Ñ£J  ™e  kÉ«°TÉ“  áÑ∏£∏d

.Úé¡dG

 ¬Ñ©∏J …òdG …ƒ«◊G QhódG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 πÑ≤à°ùŸG ∫ÉªYCG OGhQ èjôîJ ‘ á«æ≤àdG äÉ«∏c

 ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  øjQOÉ≤dG  áÑ∏£dG  ÉæFÉæHCG  øe

 ºgÒ¨d πªY ¢Uôa ≥∏Nh áÄ°TÉædG º¡JÉcöT

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ áªgÉ°ùŸGh

 QÉ°ûà°ùŸG áÑ«°ùf QƒfCG »cR ‹É©e ¢Vô©à°SGh

 ¢ù«FôdG ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ‘É≤ãdG

 RôHCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉ÷ ≈∏YC’G

 äGQÉeE’G á©eÉ÷ á«é«JGÎ°S’G á£ÿG QhÉfi

 ¿CG  GócDƒe..  2026 - 2022 IóëàŸG á«Hô©dG

 πãÁ  º«∏©àdG  ¿CG  ≥∏£æe  øe  »JCÉJ  á£ÿG

 ájDhQ QÉWEG  ‘h IOÉ«≤dG  äÉ¡LƒJ ‘ ájƒdhCG

 á«dÉ©ah IAÉØc õjõ©J ‘ áeƒµ◊G äÉ¡LƒJh

 áæÑ∏dG  ¢ù«°SCÉJh  ádhódÉH  ‹É©dG  º«∏©àdG

.πÑ≤à°ùŸG π«L OGóYE’ á∏YÉØdG

 ôjƒ£àH âeÉb á©eÉ÷G ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 äÉ©LGôe  AGôLEG  ó©H  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG

 ´ÉÑJGh  á≤HÉ°ùdG  §£ÿG  äÉLôîŸ  á∏eÉ°T

 πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SG  ‘ áØ∏àfl äÉ«é¡æe

 ÖfÉL ¤EG áeƒµ◊G äÉ¡LƒJh ájDhôH Ió°TÎ°ùe

.á«ª«∏bE’G äGÒ¨àdGh á«ŸÉ©dG äÉ¡LƒàdG

 áaÉc ∫ÓN øe á©eÉ÷G ¿CG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 É¡àæ qª°†J  »àdG  õ«cÎdG  »MGƒfh  äGƒ£ÿG

 ¿ƒµJ  ¿CG  ¤EG  ™∏£àJ  Iójó÷G  É¡à«é«JGÎ°SG

 É¡fCÉ°T øe »YÉªàLG »Yh äGPh IôµàÑe á©eÉL

 πÑ≤à°ùª∏d OGhQh IOÉb øe kÉ©ªà› ≥∏îJ ¿CG

 ìhQ  ¢SôZh  ÊhÉ©àdG  åëÑdG  ™«é°ûJ  ÈY

 á«∏YÉØJ á«ª«∏©J áHôŒ ÒaƒJh ∫ÉªYC’G IOÉjQ

  .áÑ∏£dG ∫ƒM QƒëªàJ

 ôjÉ£dG ó«ªM øH ó«ÑY ‹É©e ´ÉªàL’G ö†M

 Ú°ùM ‹É©eh á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh

 º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  …OÉª◊G  º«gGôHEG  øH

 IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©eh

 ⁄É°S âæH á∏«ªL ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 º«∏©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh …Ò¡ŸG íÑ°üe

 ôjRh »∏eÉ¡dG ÊÉK øH öUÉf ‹É©eh ΩÉ©dG

 á°üM  ‹É©eh  ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG

 ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH

.OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©eh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14710 Oó`©dG-2021 πjôHCG 2 á©ª÷G
2

z∑hQ øØ«à°S{ h zäGQÉ£≤∏d OÉëJ’G{ ø«H ájQÉéàdG äÉ«bÉØJ’G IQƒcÉH ™«bƒJ ó¡°ûj ô≤°U øH Oƒ©°S

»°TGƒª∏d ábQÉ°ûdG ¥ƒ°S íààØj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªëe øH ¿É£∏°S

z∑hQ øØ«à°S{ h zäGQÉ£≤∏d OÉ–’G{ ÚH ájQÉéàdG äÉ«bÉØJ’G IQƒcÉH ™«bƒJ √Qƒ°†M ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

¥ƒ°ùdG ìÉààaÉH kÉfGòjEG …ó«∏≤àdG QÉà°ùdG áMGREG  ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h¥ƒ°ùdG √ó≤ØJ ∫ÓN √ƒª°Sh..

ó©H øY ájô°ûÑdG OQGƒªdGh º«∏©àdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH ˆGóÑYkGójóL kÉ°üëa 237^240 …ôéJ záë°üdG{   

 2^315 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2435 AÉØ°T

 IÉah ÉàdÉMh áHÉ°UEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“   

 áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG

 âæ∏YCG .. º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL É°üëa 237,240 AGôLEG øY IQGRƒdG

 ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y

.»Ñ£dG

 ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG ‘ ¢üëØdGh »°ü≤àdG äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh   

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,315 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh

.ádÉM 463,759

 áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe ∂dPh ÚàHÉ°üe ÚàdÉM IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc   

 1,499 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

.ádÉM

 É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh É¡Ø°SCG  øY ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh    

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

 äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

 ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM 2,435 AÉØ°T øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc   

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J

.ádÉM 447,790 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á°ù°SDƒeh ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG º¶f 

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

 ≈≤à∏e  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  äÉ¡eCG  á«©ªLh á«∏NGódG

.IAÉ°SE’G øe ∫ÉØWC’G ájÉªM ¿Gƒæ©H áªg Iƒ¡b

 ÚeC’G »°SÓØdG ˆGóÑY âæH ËôdG IOÉ©°S âdÉbh

 ádhO ¿EG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG

 ∫É›  ‘  ¬H  iòàëj  kÉLPƒ‰  âëÑ°UCG  äGQÉeE’G

 ádhO ∫hCÉc ÉgQÉ«àNG √ócCG Ée Gògh ,πØ£dG ájÉªM

 á«ŸÉ©dG ácGöûdG ¤EG º°†æJ »àdG Ió«MƒdGh á«HôY

 É¡eÉª°†fG  É°†jCGh  ,∫ÉØWC’G  ó°V  ∞æ©dG  AÉ¡fEG  `d

 πµ°û«d "»ªëf øëf" ‹hódG ∞dÉëà∏d ájƒ°†©d

 ÒaƒJ ¤EG á«eGôdG É¡JÉ°SÉ«°S ìÉéæH É«dhO ÉaGÎYG

 É¡àÄ«¡Jh ,∫ÉØWCÓd ájÉYôdGh ájÉª◊G äÉLQO ≈°übCG

 IÉ«◊G  äÉeƒ≤e  ™«ªL  º¡d  Ωó≤J  »àdG  áÄ«Ñ∏d

 ƒL ‘ ƒªædG øe πØW πc øµªà«d ËôµdG ¢û«©dGh

.áeGôµdGh ájô◊G øe

 ÉgOƒ¡Lh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  É¡JOÉ©°S  âaÉ°VCGh

 É¡JÉ°ù°SDƒe ∫ÓN øe ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y â∏ã“ »àdG

 πØ£dG ájÉªM äGóMƒd É¡FÉ°ûfEGh á«∏ëŸGh ájOÉ–’G

 ƒÑ°üJ É¡©«ªL ,áæµªŸG πFÉ°SƒdG áaÉc ÉgÒî°ùJh

 ,Éµ°SÉ“h É£HGôJ ÌcCG ¬∏©Lh ™ªàéŸG QGô≤à°SG ¤EG

 ¬bƒ≤M  ™«ªL  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  πØ£dG  ™«£à°ù«dh

 ¿Éch ádhódG ÚfGƒb É¡«∏Y â°üf »àdG á«°SÉ°SC’G

 ∞æ©dG ∫Éµ°TCG πc ô¶M …òdGh áÁOh ¿ƒfÉb ÉgôNBG

 ∫ÉªgE’G hCG á∏eÉ©ŸG Aƒ°S hCG ∫Ó¨à°S’G øe ¬àjÉªMh

 ¬àeÓ°S  ¢†jô©J  ≈àM  hCG  ∫ƒ°ùàdG  hCG  OöûàdG  hCG

 ô£î∏d  á«bÓNC’Gh  á«ØWÉ©dGh  á«°ùØædGh  á«fóÑdG

 πµH πØ£dG É¡¡LGƒj »àdG äÉcÉ¡àf’G ™e πeÉ©àdGh

 ¬«∏Y äócCG Ée Gògh ,¬àeGôµd Éfƒ°Uh É¶ØM áeGöU

 ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  É°†jCG

 πØ£dG  ™àªàj  ¿CG  ≈∏Y  É¡àjDhQ  ‘  2021-2017

 áÄ«H ‘ ƒªæjh ádhódG É¡∏ØµJ »àdG ¬bƒ≤M ™«ªéH

.¬JGQÉ¡eh ¬JGQób ™«ªL Qƒ£J áªYGOh áæeBGh á«ë°U

 á«ªgCG  ≈∏Y ÉªFGO Oó°ûJ äGQÉeE’G  ádhO ¿CG  äócCGh

 ∫ÓN ó°ùŒ Ée Gògh ,¬bƒ≤M πeÉc πØ£dG AÉ£YEG

 øe öûY ¢ùeÉÿG ≥aGƒj …òdG »JGQÉeE’G πØ£dG Ωƒj

 áeÓ°S ¿Éª°†d ¬à«dhDƒ°ùÃ ™ªàéŸG Òcòàd ¢SQÉe

.á«°SÉ°SC’G º¡bƒ≤ëH ¬à«YƒJh ∫ÉØWC’G √ÉaQh

 ∞«ãµJh äÉ«≤à∏ŸG √òg ó≤Y IQhöV ≈∏Y äOó°Th

 ∞æ©dG QÉKBG  ≈∏Y õ«cÎdGh Qƒ¡ª÷G á«YƒJ èeGôH

 ∂dòch  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’Gh  á«°ùØædG  √OÉ©HCGh

 ájÉª◊  É¡d  ájQò÷G  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEGh  ájOÉ°üàb’G

.É¡d ¢Vô©àj »àdG IAÉ°SE’G ∫Éµ°TCG πc øe πØ£dG

 ¢TQh øe á∏°ù∏°S øª°V ≈≤à∏ŸG Gòg º«¶æJ »JCÉjh

 á£ÿG OGóYEÉH á«æ©ŸG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdGh πª©dG

 áæé∏dG  ±GöTEG  â–  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤◊  á«æWƒdG

 ºYO  ó©jh  ,ádhódG  ‘  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤◊  á«æWƒdG

 »àdG äÉjƒdhC’G øª°V øe ºª¡dG ÜÉë°UCG Úµ“h

.á«æWƒdG á£ÿG ´höûe ‘ êQóà°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ∫ÓN  "19-ó«aƒc"  ìÉ≤d  øe  áYôL  82,833

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

 ¢ù«ªÿG ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G

 84^84 ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL 8,391,302

.¢üî°T 100 πµd áYôL

 ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG  á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG É«©°Sh "19 - ó«aƒc "
 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 " ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

."19 - ó«aƒc

 º¶æj zádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G{

áªg Iƒ¡b ≈≤à∏e

 ìÉ≤d øe áYôL 82^833 ºjó≤J 

8^391^302 »dÉªLE’Gh .. z19-ó«aƒc{

ójGR øH ˆGóÑY



:ΩGh-•ÉHôdG

 ¢ù«FQ ,¬«H øH ˆG óÑY ï«°ûdG  ‹É©e ¢SCGôJ 

 áæé∏d ÉjÒ°†– kÉYÉªàLG º∏°ùdG õjõ©J ióàæe

 ióàæŸG Öàµe ‘ ,º∏°ùdG õjõ©J ióàæŸ á«ª∏©dG

.•ÉHôdG á«Hô¨ŸG áª°UÉ©dG ‘

 ï«°ûdG IOÉ©°S √ö†M …òdG - ´ÉªàL’G ∫hÉæJh

 áæeBGh ióàæª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ¬«H øH ®ƒØëŸG

 •ÉHôdÉH  ióàæŸG  Öàµe  Iôjóe  »ë°ûdG  ó«©°S

 á≤«Kh{  ´höûe  -  ÖàµŸÉH  ÚãMÉÑdG  oQÉÑch

 É¡«∏Y πª©j »àdG ,z´ƒæà∏d áæ°VÉ◊G áæWGƒŸG

 äÉª¶æŸG øe ∞dÉ– ™e º∏°ùdG õjõ©J ióàæe

 z∑QÉH ¿ƒà∏jh{ ádÉch IOÉ«≤H iÈµdG á«dhódG

 ådƒfƒeƒµdGh  á«LQÉÿG  IQGRƒd  á©HÉàdG

.á«fÉæÑ∏dG z¿ÉjOCG á°ù°SDƒezh ,á«fÉ£jÈdG

 •GôîfG q¿EG ¬«H øH ˆG óÑY áeÓ©dG ‹É©e ∫Ébh

 AÉL äÉ≤∏◊G Oó©àŸG QÉ°ùŸG Gòg ‘ ióàæŸG

 …òdG ,»îjQÉàdG ¢ûcGôe ¿ÓYEG äÉ«°Uƒàd Ó«©ØJ

 ,´ƒæà∏d áæ°VÉ◊G áæWGƒŸG CGóÑe π«°UCÉJ ¤EG ÉYO

 º¡ØdÉH  ,äGAÉªàf’G  ∞∏àfl  ÖYƒà°ùJ  »àdG

 »æjódG  ¢Uƒ°üæ∏d  º«∏°ùdG  Ëƒ≤àdGh  í«ë°üdG

 äGÒ¨àŸG ÜÉ©«à°SÉHh á«îjQÉàdG äÉ°SQÉªŸGh

.⁄É©dG ‘ âKóM »àdG

 áª¡ŸG  äÉ¡«LƒàdG  øe  á∏ªL  ¬«dÉ©e  Ωqóbh

 øe ≥∏£æJ ,á«HÉéjEG  áZÉ«°U á≤«KƒdG áZÉ«°üd

 ,»æjO çGôJ πc øª°V ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ájGhQ

 ájQÉ°†◊G ácGöûdGh ìÉàØf’G ájDhQ ™e ≥ØàJh

 ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO É¡é¡àæJ »àdG

 ,iÈµdG íeÉ°ùàdG ≥FÉKh ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG ¤EG É«YGO

 á≤«Khh  ,»ÑXƒHCG  äÉfÓYEGh  ¢ûcGôe  ¿ÓYEG  πãe

.ójó÷G ∫ƒ°†ØdG ∞∏M ¥Éã«eh á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

 ∫ÉªYCG Ò°S ≈∏Y ¬«dÉ©e ™∏WG ,π°üàe ¥É«°S ‘h

 ∫ÓN øe ,•ÉHôdÉH º∏°ùdG õjõ©J ióàæe Öàµe

 Iôjóe ,»ë°ûdG ó«©°S áæeBG ¬àeqób π°üØe ¢VôY

 §£ÿGh  èeGÈdG  ºgCG  ¬«a  â°Vô©à°SG  ,ÖàµŸG

.á∏Ñ≤ŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ù∏d á«aGöûà°S’G

:ΩGh-»HO

 »Lƒdƒ«ÑdG  øeCÓd  á«æWƒdG  áæé∏dG  äó≤Y

 ‹É©e á°SÉFôH 2021 ΩÉ©∏d ∫hC’G É¡YÉªàLG

 Ò¨àdG ôjRh »ª«©ædG ∞«ë∏H ˆGóÑY QƒàcódG

 äGóéà°ùe ≈∏Y ´ÓWÓd áÄ«ÑdG  h »NÉæŸG

 øY áæé∏d ådÉãdG ´ÉªàL’G äÉ«°UƒJ ò«ØæJ

 ™«°VGƒŸG øe áYƒª› á°ûbÉæeh ,2020 ΩÉ©dG

.ádhó∏d »Lƒdƒ«ÑdG øeC’ÉH á≤∏©àŸG áeÉ¡dG

 äGóéà°ùe  ¢VôY  ´ÉªàL’G  IóæLCG  â∏ª°T

 åjó–  É¡æeh  »°VÉŸG  ´ÉªàL’G  äÉ«°UƒJ

 ,»Lƒdƒ«ÑdG  øeCÓd  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G

/ á«Lƒdƒ«ÑdG äÉjÉØædG ™e πeÉ©àdG π«dOh

 á£ÿG h ådÉãdG QGó°UE’G – /ihó©∏d á∏bÉædG

 ájó©ŸG ¢VGôeC’Gh áÄHhC’G áëaÉµŸ á«æWƒdG

.¿Gƒ«◊G Ö«°üJ »àdG

 äÉHÉ°UEÓd áeÉ©dG  ádÉ◊G ¢VGô©à°SG  iôLh

 ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  h  á«ØjôÿG  ó°û◊G  IOhóH

 äGóéà°ùe  h  Ióéà°ùŸG  áaB’G  √òg  AGƒàM’

 »æWƒdG  π«dódG  h  ,19  –  ó«aƒc  äÉMÉ≤d

 á«°üî°ûdG ájÉª◊G πFÉ°Sh ΩGóîà°S’ óMƒŸG

 áYƒª› ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G øe

 »Lƒdƒ«ÑdG  øeC’ÉH  á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG  øe

.ádhó∏d

 äGóéà°ùe ¢VGô©à°SG ∫ÓN IQGRƒdG âë°VhCGh

 É¡fCG »Lƒdƒ«ÑdG øeCÓd á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G

 Ú«é«JGÎ°S’G É¡FÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH â¡àfG

 ôjƒ£àdGh  åjóëàdG  IOƒ°ùe  OGóYEG  øe

.πeÉc πµ°ûH á«é«JGÎ°SÓd

 ôjƒ£J  ¤EG  á«é«JGÎ°S’G  åjó–  ±ó¡jh

 ¿Éª°†d  áeRÓdG  äÉ«fÉµe’Gh  äGQó≤dG

 ≈∏Y Iô£«°ù∏d áHÉéà°S’G áYöSh ájõgÉ÷G

 ±É°ûàcGh ,á«Lƒdƒ«ÑdG  äÉjóëàdGh çOGƒ◊G

 ‘É©àdGh É¡FGƒàMGh É¡d áHÉéà°S’Gh ôWÉîŸG

 ∫ÓN øe ôWÉîŸG IQGOEG äÉ«∏ªY õjõ©Jh ,É¡æe

 QÉµàH’Gh »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«æ≤J ∞«XƒJ

 áMÉàŸG  áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdG  øe  IOÉØà°S’Gh

.πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SGh

 π«°UÉØJ ¢VGô©à°SG ∂dòc ´ÉªàL’G ∫ÓN ”

 á«°üî°ûdG  ájÉª◊G πFÉ°Sƒd »æWƒdG  π«dódG

 Oƒ¡÷  áª¡e  á«Yƒf  áaÉ°VEG  Èà©j  …òdG

 √OGóYEG  iôLh  19 ó«aƒµdG  ¢ShÒa  áëaÉµe

 »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh ÚH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH

 áÄ«gh ,™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh áÄ«ÑdGh

 ,»ÑXƒHCG ‘ áë°üdG IôFGOh »HO ‘ áë°üdG

 äGAGôLEÓd  áÑcGƒeh  áHÉéà°SG  √OGóYEG  AÉLh

 áëFÉL É¡à°Vôa »àdGh áHƒ∏£ŸG ájRGÎM’G

 »àdG äÉ¡«LƒàdG ™e kÉ«°TÉ“h ,19 – ó«aƒc

.á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡à≤∏WCG

 ájOÉ°TQG  á«©Lôe  OÉéjEG  π«dódG  ±ó¡à°SGh

 "äÉeÉªµdG"  á©æbC’G  AGóJQG  á«ªgCG  í«°Vƒàd

 á«é«JGÎ°SG  QÉWEG  ‘  É¡à©«ÑWh  É¡YGƒfCGh

 PÉ≤fEGh ihó©dG ∫É≤àfG íÑµd ÒHGóJ øe á∏eÉ°T

 .ìGhQC’G

:ΩGh-»HO

 áYƒª› zº«ª°üà∏d »HO »M{ ∞«°†à°ùj 

 ÜQÉéqàdGh á«YGóHE’G πª©dG ¢TQh øe áYƒæàe

 øª°V ∂dPh QÉªYC’G ™«ª÷ áÑ°SÉæŸG Iõ«ªŸG

 15  ¢Vô©j  …òdG  zôµàÑŸG  øØdG{  ¢Vô©e

 äGóMhh á«æa ’ÉªYCGh IQOÉf á«µ«°SÓc IQÉ«°S

.AÉjRC’G ¢VôY

 ‘ IöUÉ©ŸG ¿ƒæØ∏d ∞¨°T áYƒª› Ωó≤Jh

 á°ù∏L øª°†àJ GóZ á«fÉ› πªY á°TQh »HO

 ájó«∏≤àdG  áYÉÑ£dG  äÉ«æ≤J  ≈∏Y  ±ô©à∏d

 ¢û≤ædGh ó«dÉH áYÉÑ£dG  É¡«a ¿ƒcQÉ°ûŸG º∏©àj

.á°UÉÿG IójôØdG º¡JÉYƒÑ£e áYÉæ°üd È◊ÉH

 Artista á«HhQhC’G ¿ƒæØdG ¢Vô©e Ωó≤jh

 á«æØdG ¢Vhô©dGh πª©dG ¢TQh øe áYƒª›

 Ö°ùàµ«°Sh …QÉ÷G πjôHCG 5 ¤EG 3 øe á«◊G

 øe  OóY  ‘  IöTÉÑe  áHôŒ  ¿hôFGõdG

 »Hô©dG  §ÿG  πãe  á«YGóHE’G  äÉ°ü°üîàdG

 QƒgõdG ≥«°ùæJh AÉŸG â– º°SôdGh öUÉ©ŸG

.≠ª°üdÉH º«ª°üàdGh á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG º°SQh

 áæ°VÉM / in5/ ¢Vô©e IQÉjR QGhõ∏d øµÁh

 ÖgGƒŸG  ÚµªàH  á°ü°üîàŸGh  ∫ÉªYC’G

 ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj …òdG áÄ°TÉædG äÉcöûdGh

 ∫ÉéÃ Ú«JGQÉeE’G ∫ÉªYC’G OGhQ RôHCG äÉYGóHEG

.º«ª°üàdG

 ¢Vô©e ∂dòc º«ª°üà∏d »HO »M ∞«°†à°ùjh

 »HO  ó¡©e  ¬ª¶æj  …òdG  zÒ«¨àdG  ´Éæ°U{

 øe OóY øY ∞°ûµj …òdGh QÉµàH’G h º«ª°üà∏d

 ´GóHEÓd …ƒ≤dG ôKC’G RÈJ »àdG áÑ∏£dG ™jQÉ°ûe

.»YÉªàL’G Ò«¨àdG ‘ QÉµàH’Gh

 »HO »M ‘ zôµàÑŸG øØdG{ ¢Vô©e ΩÉ≤jh

 •höûdG ∞∏àîÃ ΩÉàdG ΩGõàd’G ™e º«ª°üà∏d

 É¡H ∫ƒª©ŸG ájRGÎM’G äGAGôLE’Gh ÒHGóàdGh

.IQÉeE’G ‘

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájƒ≤dG  äGQÉeE’G  ádhO  áHÉéà°SG  äô¡XCG  

 áfhôe "19-ó«aƒc" áëFÉL QÉ°ûàfG äÉjóëàd

 IójóL äGQÉµàHG Ëó≤J ≈∏Y É¡JQóbh ádhódG

 êPÉ‰ ≥«Ñ£Jh »ë°üdG ´É£≤dG ‘ á©jöSh

 á«ë°üdG ájÉYôdG ∫ƒ∏M ≈æÑàJ IójóL äÉeóN

 »àdG á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdG óªà©Jh ó©H øY

 ájÉYôdG  áeƒ¶æe  øª°V  IóFÉ°S  âëÑ°UCG

 "19-ó«aƒc"ió– å«M á«æWƒdG  á«ë°üdG

.á«ŸÉ©dG á«ë°üdG ájÉYôdG áª¶fCG

 π°†aCG  §Ñ°V  IOÉYEG  …óëàdG  Gòg  ≈Yóà°SGh

 …Ohõe ≈∏Y ¢Vôah ´É£≤dG  ‘ äÉ°SQÉªŸG

 º¡JÉjƒdhCG  Ö«JôJ  IOÉYEG  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ∂dP ™e …RGƒàdÉH øµd ¢†jôŸG ≈∏Y õ«cÎdÉH

 iOCG ÉÃ ∫ƒëàdG ≈∏Y õaÉëc áëFÉ÷G â∏ªY

 ÉgOÉªàYGh  É«LƒdƒæµàdG  ≥«Ñ£J ™jöùJ ¤EG

.≈°†e âbh …CG øe ´öSCG IQƒ°üH

 »YÉªàLE’G  óYÉÑàdG  äGAGôLEÉH  ó«≤àdG  ™eh

 IOÉjõdGh  áaƒdCÉe  ÒjÉ©e  âëÑ°UCG  »àdG

 ≈≤ÑJ  á«Ñ£dG  äÉ°SQÉªŸG  äGQó≤d  Iôªà°ùŸG

 ÒaƒJh ≈°VôŸG áeÓ°S ƒëf á¡Lƒe ájƒdhC’G

 á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ IOƒ÷G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG

.º¡d áeó≤ŸG

 ´É£b ‘ ó©H øY Ö«Ñ£àdG á«æ≤J äóYÉ°Sh

 AÉÑWC’G  ÚH  §HôdG  ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 »ÑXƒHCG ácöT ó©J QÉWE’G Gòg ‘h ≈°VôŸGh

 äÉµÑ°T í‚CG øe "áë°U" á«ë°üdG äÉeóî∏d

 å«M QÉµàH’G Gòg IOÉjQ ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG

 ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN πeÉc ΩÉY òæe â∏NOCG

 πjôHCG  ô¡°T ‘ á«LQÉÿG äGOÉ«©dG  ≈°VôŸ

 ≈°VôŸG áHôŒ õjõ©àd áªFGO áeóîc 2020

 ÌcCG á«ÑW ájÉYQ Òaƒàdh "áë°U" äBÉ°ûæe ‘

 RhÉéàJ  IQƒ°üH  ≈°VôŸG  ÜÉ©«à°SGh  ’ƒª°T

 á«ë°üdG ájÉYôdG êPÉ‰ IOÉY ¬H íª°ùJ Ée

.ájó«∏≤àdG

 Ö«Ñ£àdG  áeóN â©°Sh IÒNC’G  áfhB’G  ‘h

 É¡°VhôY á«LQÉÿG äGOÉ«©dG ≈°VôŸ ó©H øY

 ΩÉeCG  í«àJ  »àdG  ƒjó«ØdG  äGQÉ°ûà°SG  πª°ûàd

 IöTÉÑŸG  ájDhô∏d  á°Uôa  AÉÑWC’Gh  ≈°VôŸG

.äGQÉ°ûà°S’G ∫ÓN áMGôdGh ìÉàØf’G õjõ©Jh

 ΩÉeCG á°Uôa øe áeóÿG √òg √ôaƒJ ÉŸ Gô¶fh

 ¢ü«î°ûJh º««≤àd á«ë°üdG ájÉYôdG »«FÉ°üNCG

 É«LƒdƒæµàdG √òg ¿EÉa ó©H øY ≈°VôŸG êÓYh

 øe  ≈°VôŸG  Úµ“  IOÉjR  ≈∏Y  öüà≤J  ’

 ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉeóÿG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 Rõ©J πH Ö°ùëa Ó°UGƒJ ÌcCG áLQóH á«ë°üdG

 ≈∏Y  õ«cÎdG  è¡æe  øe  É°†jCG  ÒÑc  óM ¤EG

 ájÉYôdG  äÉeóN  Ëó≤J  IQGOEG  ‘  ¢†jôŸG

.á«ë°üdG

:ΩGh-¿ÉªéY

 …òdG /19 -ó«aƒc/ ìÉ≤d AÉ£YEG õcôe ó¡°ûj 

 ¿hÉ©àdÉH  á«Ñ£dG  ¿ÉªéY  á≤£æe  ¬àëààaG

 GÒÑc ’ÉÑbEG GôNDƒe Iô◊G ¿ÉªéY á≤£æe ™e

 OGôaCG  øe  ¬jOÉJôeh  ¥ƒ°ùdÉH  Ú∏eÉ©dG  øe

.™ªàéŸG

 ¿ÉªéY á≤£æe ôjóe »°ùeÉ°ûdG ËôJ óªM ∫Ébh

 ájQÉŒ á«ªgCG πãÁ »æ«°üdG ¥ƒ°ùdG ¿EG á«Ñ£dG

 äGQÉeE’G á«≤Hh ¿ÉªéY IQÉeEG ¿Éµ°ùd IÒÑc

 õcôe  á«Ñ£dG  ¿ÉªéY  á≤£æe  âëààaG  Gòd

 òæe ¿ÉµŸG Gòg ‘ /19 -ó«aƒc/ ìÉ≤d AÉ£YEG

 ÚÑZGôdG OGóYCG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ..´ƒÑ°SC’G ájGóH

 ójGõJ ‘ »æ«°üdG ¥ƒ°ùdG ‘ ìÉ≤∏dG òNCG ‘

.áaÉc ™ªàéŸG äÉÄa πÑb øe ôªà°ùe

 ¿ÉéŸÉH Ωó≤j ìÉ≤∏dG ¿CG ¤EG »°ùeÉ°ûdG QÉ°TCGh

 ÚæWGƒŸG  øe  áaó¡à°ùŸG  äÉÄØdG  ™«ª÷

 º¡àeÓ°Si πY á¶aÉëŸG ±ó¡H Úª«≤ŸGh

 äÉaB’G øe ™ªàéŸG ájÉªMh ºgöSCG áeÓ°Sh

 .á«ë°üdG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14710 Oó`©dG-2021 πjôHCG 2 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 IOÉ«≤dG{ á∏ªM ≥∏£J zá«∏NGódG{

z±ógh Ö∏£e á«FÉbƒdG

 ióàæe »a ∑QÉ°ûJ ¿Égô°ûdG áªYÉf

IôgÉ≤dÉH »ª∏©dG åëÑdG äÉ«bÓNCG

z´ƒæà∏d áæ°VÉëdG áæWGƒªdG á≤«Kh{ ¢SQGóàd kÉjô«°†ëJ kÉYÉªàLG ¢SCGôàj ¬«H øH ˆGóÑY

2021 ΩÉ©d ∫hC’G É¡YÉªàLG ó≤©J »Lƒdƒ«ÑdG øeCÓd á«æWƒdG áæé∏dG

 zá«ØjôîdG ó°ûëdG{ áaBG áëaÉµe »a ádhódG Oƒ¡L ¢VGô©à°SG

á«Lƒdƒ«ÑdG äÉjÉØædG ™e πeÉ©àdG π«dOh

 á«æa É°VhôY ∞«°†à°ùj º«ª°üà∏d »HO »M

áYƒæàe kÉ°TQhh

 ájÉYôdG äÉeóîd IójóL ≥jôW áWQÉN .. ó©oH øY Ö«Ñ£àdG

ádhódG »a á«ë°üdG

 k’ÉÑbEG ó¡°ûj ¿Éªé©H »æ«°üdG ¥ƒ°ùdÉH /19 -ó«aƒc / ìÉ≤d AÉ£YEG õcôe

Qƒ¡ªédG øe kGô«Ñc

 kÉªFÓe kÉKóM ¬Ø°UƒH á«dhO IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

á« q°ùëdG äÉHƒ©°üdG …hòd

á«≤«°SƒªdG ä’B’Gh äƒ°ü∏d ∞ëàe .. á q«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG ¢Vô©e

:ΩGh-»HO

 çóM ∫hCG " »HO 2020 ƒÑ°ùcEG " íÑ°UCG 

 É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘

 ¥ÓWE’G ≈∏Y ‹hO ƒÑ°ùcEG ∫hCGh – É«°SBG h

 ºFÓe çóM ¬fCÉH IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj –
.á«°ù◊G äÉHƒ©°üdG …hòd

 2020 ƒÑ°ùcEG " ΩGõàd’ Gó«cCÉJ ∂dP »JCÉj

 ÌcC’G ‹hódG ƒÑ°ùcEG áaÉ°†à°SÉH " »HO

 ºª¡dG ÜÉë°UCG ∫ƒ°Uƒd GÒ°ù«Jh ’ƒª°T

 á«dÉ©a  ‘h  ‹hódG  çó◊G  ïjQÉJ  ‘

 /GÒJ/  áeGóà°S’G  ìÉæL  ‘  âª«bCG

 á«Yƒà∏d  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàMÓd

 ÊÉãdG  ≥aGƒj  …òdG/  óMƒàdG  ¢VôÃ

 …Qƒ°ùæ°S"  áª¶æe  âeób  ,/πjôHEG  øe

 ‹hódG  ¢ù∏éŸG  IOÉ¡°T  "¢ù«°ùcCG

 ƒÑ°ùcEG  ¤EG  »°ù◊G  ∫ƒ°UƒdG  á«fÉµeE’

 É¡H •ƒæŸG á¡÷G É¡Ø°UƒH ,»HO 2020

 á©°SGƒdG ∫ƒ°UƒdG Ò°ù«J äGAGôLEG º««≤J

 2020 ƒÑ°ùcEG Égòîàj »àdG á∏eÉµàŸGh

.»HO

 ôjóe  ,‹ƒeÉc  ôØ«æL  IQƒàcódG  âdÉbh

 2020 ƒÑ°ùcEG ,∫ƒ°UƒdG Ò°ù«Jh ∫ƒª°ûdG

 ‘  »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  •ôîfG"  :»HO

 á«©ªàéŸG äÉª¶æŸG øe OóY ™e πª©dG

 áaÉ°†à°S’ ¤hC’G §«£îàdG πMGôe òæe

 ΩÉµMCG  Ëó≤J  πLCG  øe  ,‹hódG  çó◊G

 ôFGR áHôéàH ´Éàªà°S’G øe ™«ª÷G øµ“

.á«FÉæãà°SGh á°ù∏°Sh áæeBG

 ΩÉ≤j ‹hO ƒÑ°ùcEG ∫hCG ¬Ø°UƒHh ": ±É°VCGh

 ôîØdÉH ô©°ûf ÉæfEÉa ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘

 ¢ù∏éŸG ÒjÉ©e ≥≤– ÉæJGAGôLEG ¿ƒµd

 ™°†Jh ,»°ù◊G ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeE’ ‹hódG

 »°ù◊G ∫ƒ°UƒdG Ò°ù«àd É«°SÉ«b GQÉ«©e

 ¥öûdG á≤£æŸ πã“h ,äGQÉeE’G ádhO ‘

 ..iòàëj  ÉLPƒ‰  É¡dƒM  Éeh  §°ShC’G

 »ŸÉ©dG Ωƒ«dG á«°ûY RÉ‚E’G Gò¡H πØàëf

 ¿ƒcQÉ°ûj øe ™e óMƒàdG ¢VôÃ á«Yƒà∏d

 §≤a  ,ÉæfCÉH  áî°SGôdG  ¬àYÉæb  ƒÑ°ùcEG

 ,º¡›ófh ºª¡dG ÜÉë°UCG πÑ≤àf ÉeóæY

 ≈æ©ŸÉH  ∫ƒª°ûdG  ≥≤ëf  ¿CG  ™«£à°ùf

 Ö«MÎdG  ¤EG  ™∏£àf  ..áª∏µ∏d  »≤«≤◊G

 íàØj ÉeóæY ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ÒãµdÉH

 ‘  ⁄É©∏d  ¬HGƒHCG  »HO  2020  ƒÑ°ùcEG

."2021 ôHƒàcCG øe ∫hC’G

 É¡©°Vh »àdG ÒjÉ©ŸG IOÉ¡°ûdG ≥≤–h

 ∫ƒ°UƒdG  á«fÉµeE’  ‹hódG  ¢ù∏éŸG

 ∫ƒ°UƒdG  ÒjÉ©Ÿ  ¢ù°SCG  …òdGh  »°ù◊G

 ΩÉª°†fG ≈∏Y »æÑJh ,’ƒª°T ÌcC’G »°ù◊G

 Gòg øe ≥HÉ°S âbh ‘ »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 º°†J »àdG "500 π«Hƒ«dÉa GP" ¤EG ΩÉ©dG

 øe πª©dG  ‘ ≈fÉØàJ  á«ŸÉY äÉcöT

.∫ÉªYC’G á«dƒª°T ≥«≤– πLCG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 É©bƒe "á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG" ¢Vô©e πàëj 

 Ö∏b"  ‘  çGÎdG  áMÉ°S  πNGO  Gõ«ªàe

 á«æØdG ¥ôØdG ó¡°ûe É£°Sƒàe "ábQÉ°ûdG

 ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G áëæLCGh á°übGôdG

 hóÑj  PEG  "18  á«KGÎdG  ábQÉ°ûdG  ΩÉjCG"
 πÑ£dG πµ°T òîàj …òdG ¬ª«ª°üàH Éàa’

.á«LQÉÿG ¬∏«°UÉØàH »Ñ©°ûdG

 ¤EG ¢Vô©ª∏d õ«ªŸG πµ°ûdG Gòg ∫ƒëàjh

 á°Uƒ°UôŸG  ä’B’Gh  ∫ƒÑ£dG  øe ágÉàe

 Ωó≤Jh QGhõdG öSCÉJ ¢Vô©dG êÉLR AGQh

 ∫ƒÑ£dG  ´GƒfCG  ∫ƒM  ÉeGQƒfÉH  º¡d

.áØ∏àfl á«Ñ©°T ¿ƒæa ‘ áeóîà°ùŸG

 çGÎdG IQGOEG ôjóe ¿GóÑ©dG »∏Y í°VhCGh

 ¢Vô©ŸG ¿CG çGÎ∏d ábQÉ°ûdG ó¡©Ã »æØdG

 áYÉæ°U  áaôëH  ∞jô©àdG  ±ó¡H  ΩÉ≤j

 ¢†©H ‘ áeóîà°ùŸG á«≤«°SƒŸG ä’B’G

 ábQÉ°ûdG  ‘  IÒ¡°ûdG  á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØdG

 ≈∏Y  õcôj  h  ÉeƒªY  äGQÉeE’Gh  á°UÉN

 É¡bôa  É¡d  á«Ñ©°T  ¿ƒæa  á©HQCG  ä’BG

 »gh çó◊G ‘ ∑QÉ°ûJ »àdG á£«°ûædG

.¿ÉHƒædGh áHô÷Gh Iƒ«∏dGh ádÉ«©dG

 á«YÉ≤jEG  ä’BG  ¢ùªîH ¢Vô©ŸG ±ô©jh

 …òdG »°SÉª◊G ádÉ«©dG øa ‘ Ωóîà°ùJ

 äÉÑ°SÉæŸGh ¢SGôYC’Gh OÉ«YC’G ‘ iODƒj

 ¢SCGôdG"  πÑW  øe  ¿ƒµàJh  á«æWƒdG

 ‹É©dG  ¬Jƒ°üH  RÉàÁ  …òdG  "ÒÑµdG

 ,ÉªéM  ô¨°UC’G  "ôeÉîàdG"  ∫ƒÑW  ºK

 ¿ƒæØdG øe ójó©dG ‘ ∫hGóàŸG "QÉ£dG"h

 áYƒæ°üŸG "¢Sƒ£dG êƒæ°U"h á«Ñ©°ûdG

 ™£b »gh "¥GóŸG" GÒNCGh ¢SÉëædG øe

 ≈∏Y Üö†∏d Ωóîà°ùJ πîædG ójôL øe

.∫ƒÑ£dG

 ácôM  ¬à∏≤f  …òdG  Iƒ«∏dG  øa  ‘h

 πMÉ°ùdGh è«∏ÿG ÚH π°UGƒàdGh IQÉéàdG

 ¢ü°üîŸG º°ù≤dG ‘ ôFGõdG óéj »≤jôaE’G

 É¡àeó≤e  ‘  É°†jCG  ä’BG  ¢ùªN  ¬d

 ƒgh "IƒÑµdG" ºK QÉeõŸG hCG "…ÉföüdG"
 πÑ£dG  ƒgh  "öSÉµdG"h  §°Sƒàe  πÑW

 ¬H õ«ªàj πÑW ÈcCG "hóæ«°ûdG"h ô¨°UC’G

 »àdG á«fó©ŸG áë«Ø°üdG ÉeCG Iƒ«∏dG øa

 ≈ª°ùàa  äÉYÉ≤jE’G  É¡Jƒ°üH  ÖMÉ°üJ

."ƒJÉÑdG" hCG "Ö«ÑdG"
 áHô÷G øØd ¢ü°üîŸG º°ù≤dG ‘ ¢Vô©Jh

 "áHô÷G"  ádBG  "¿ÉÑ¡dG"  ≈ª°ùj  Éªc  hCG

 "öSÉµdG"  πÑWh  "ÊÉªMôdG"  πÑWh

 πMGƒ°S ¤EG óah …òdG ¿ÉHƒædG øa GÒNCGh

 ¬Ñ°ùæJ á«ª°ùJ πªëj πXh äGQÉeE’G ádhO

 ¿GOƒ°ùdGh öüe ÚH áHƒædG á≤£æe ¤EG

 IÒ¡°ûdG  á«°ù«FôdG  ¬àdBG  ≈∏Y  óªà©jh

 É¡≤aGôJ  "IQƒÑæ£dG"  º°SÉH  á°Vhô©ŸGh

.∫ƒÑW áKÓK

 ¥ôØ∏d  ™HÉàŸG  hCG  ôFGõdG  ó≤à©j  óbh

 ’  h  á¡HÉ°ûàe  ∫ƒÑ£dG  ¿CG  á«Ñ©°ûdG

 ±ÓàN’G øµd É¡eÉéMCG ‘ ’EG ∞∏àîJ

 äGƒ°UC’G ‘ πH §≤a ΩÉéMC’G ‘ ¢ù«d

 äÉeÉÿG ±ÓàN’ É≤ÑW ÉgQó°üJ »àdG

 Üö†dG ¥ô£d É°†jCG h É¡æe â©æ°U »àdG

 πÑb  øe  áeóîà°ùŸG  äGhOC’G  h  É¡«∏Y

 Ió°T ‘ GQhO ºé◊G Ö©∏jh .. ÚaRÉ©dG

 πµd ¿CG Éªc É¡JÉLQOh äGƒ°UC’G ´ÉØJQG

.áØ∏àîŸG ¬JÉYÉ≤jEG »Ñ©°T øa

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 QhôŸG ¢ù∏›" ‘ á∏ã‡ ,á«∏NGódG IQGRh â≤∏WCG 

 IóMƒŸG  ájQhôŸG  á«YƒàdG  á∏ªM  "  "…OÉ–’G

 IOÉ«≤dG  "  QÉ©°T  â–  "  2021  ΩÉ©d  á«fÉãdG

 ´É£b äGQOÉÑe øª°V ∂dPh ," ±ógh Ö∏£e á«FÉbƒdG

 ≈∏YCG ≥«≤–h ¥ô£dG ≈∏Y áeÓ°ùdG Ú°ùëàd QhôŸG

 3 ¤EG ’ƒ°Uh ,ájQhôŸG áeÓ°ùdGh øeC’G äÉjƒà°ùe

 2021 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ¿Éµ°ùdG øe ∞dCG 100 πµd äÉ«ah

.πÑ≤ŸG ƒ«fƒj ô¡°T ájÉ¡f ≈àM á∏ª◊G ôªà°ùJh

 ÚaõdG ∞«°S óªfi QÉ°ûà°ùŸG ¢Sóæ¡ŸG AGƒ∏dG ócCGh

 äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd »HO áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG óYÉ°ùe
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اأخبار الوطن
 دائرة تنمية المجتمع : 

يجب ا�ستثمار قدرات ذوي 
التوحد واإ�سراكهم في 

التنمية والتطوير

 اأبوظبي-وام:
 اأكدت �سعادة الدكتورة ب�رشى املال، املدير 
التنفيذي لقطاع التنمية املجتمعية بدائرة 
تنمية املجتمع باأبوظبي، اأن تخ�سي�ص يوم 
مدى  على  وا�سحة  اإ�سارة  للتوحد  عاملي 
الوعي واللتزام املجتمعي بالأ�سخا�ص من 
جزءاً  كونهم  بهم  والهتمام  التوحد،  ذوي 
احلقوق  كامل  ولهم  املجتمع،  يتجزاأ من  ل 

وامل�ساركة والتمكني.
وقالت املال يف ت�رشيح لها مبنا�سبة اليوم 
العاملي للتوحد اإن اأ�سحاب الهمم من ذوي 
كامنة  وطاقات  مهارات  ميتلكون  التوحد 
جهود  يعزز  مبا  ا�ستثمارها  اجلهات  على 
الدولة نحو اإ�رشاك اجلميع يف حتقيق روؤى 
موؤثراً  رافداً  اأن يكونوا  الر�سيدة يف  قيادتنا 
يف م�سرية البناء والتنمية والتطوير، لفتًة 
ِقبل  من  مّت حتديده  الذي  املو�سوع  اأن  اإىل 
منّظمة الأمم املتحدة للرتكيز عليه يف اليوم 
العاملي للتوّحد لهذا العام وهو" الدمج يف 
بعد  ما  والفر�ص  التحديات   .. العمل  مكان 
اجلائحة " يعك�ص دورنا واملهام التي نعمل 
عليها مع �رشكائنا ل�سمان و�سول اأ�سحاب 
متكافئة  فر�ص  اإىل  قدراتهم  الهمم مبختلف 
يف العمل واحلر�ص على متكينهم يف احلياة 
القت�سادية، ل �سّيما مع التحديات الإ�سافية 

التي فر�ستها جائحة كوفيد-19.
واأ�سافت اأن �سوق العمل بحاجة اإىل مهارات 
باإمكان  و  تنوعًا  اأكثثر  ومواهب  وقثثدرات 
يقّدموا  اأّن  التوحّد  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب 
على  ولثثذلثثك  املثثهثثارات،  يف  التنّوع  هثثذا 
مكان  جلعل  منثثاذج  خلق  العمل  اأ�سحاب 
العمل وممار�سات التوظيف داجمة و حا�سنة 
اأّن  من  وبالرغم  واملواهب،  القدرات  جلميع 
العديد  على  �سلبًا  اأّثرت  كوفيد-19  جائحة 
اأ�سلوب  عثثزّزت  اأّنها  اإّل  احلياة،  اأوجثثه  من 
فر�ص  خلق  عن  اأ�سفر  مما  ُبعد،  عن  العمل 
اأ�سحاب  مع  اأكر  تتنا�سب  اأن  ميكن  عمل 
اإبراز  لهم  تتيح  و  التوّحد  ذوي  من  الهمم 
املنزل  بيئة  العمل من  مهاراتهم من خالل 
دون احلاجة امُللحة لتواجدهم املبا�رش يف 

اأماكن العمل.

مدير عام»الإمارات للدرا�سات«ي�ستقبل �سفير العراق لدى 
الدولة
اأبوظبي-الوحدة:

�سلطان  الدكتور  �سعادة  ا�ستقبل 
مركز  عام  مدير  النعيمي،  حممد 
والبحوث  للدرا�سات  الإمثثثارات 
اخلمي�ص،  ام�ص  ال�سرتاتيجية، 
م�سطفى  مظفر  الدكتور  �سعادة 
اجلبوري، �سفري جمهورية العراق 
لدى الدولة، وذلك يف مقرّ املركز 

باأبوظبي.
النعيمي  رّحب  اللقاء،  بداية  يف 
�سعادته  وقال  العراقي،  بال�سفري 
الإمارات  دولة  بني  العالقات  اإن 
وجمهورية  املتحدة  العربية 
العراق، الذي ُيعّد ركيزة اأ�سا�سية 
ت�سهد  العربي،  القومي  لالأمن 
التطوير يف املجالت  املزيد من 
املختلفة، يف ظل احلر�ص الكبري 
من قيادتي الدولتني على تر�سيخ 
اإىل  هذه العالقات، والرتقاء بها 
واأ�ساف  تقدًما.  اأكر  م�ستويات 
اإىل  ت�ستند  العالقات  هثثذه  اأن 
تدعمها  را�سخة،  تاريخية  اأ�س�ص 
البلدين  بني  امل�سرتكة  امل�سالح 

ال�سقيقني.
العراقي  لل�سفري  النعيمي  واأكثثد 
للدرا�سات  الإمثثثثارات  مركز  اأن 
ب�سفته  ال�سرتاتيجية،  والبحوث 
موؤ�س�سة بحثية، ي�سعى اإىل القيام 
العالقات  توطيد  يف  فاعل  بدور 
الإمثثثارات  دولثثة  بثثني  الثنائية 
والعراق يف املجالت الأكادميية 
ويطمح  والبحثية،  والثقافية 
امل�سرتك مع  التعاون  اإىل توطيد 
ال�سرتاتيجية  البحوث  مراكز 
عملية  يدعم  مبثثا  الثثعثثراق،  يف 
املجتمع،  وخدمة  القرار،  �سنع 
يف  الإن�سانية  املعرفة  واإثثثراء 
اأ�ساد  جانبه،  من  البلدين.  كال 

املتميزة  بالعالقات  اجلبوري 
ن  بني بالده ودولة الإمارات، وثمَّ
الدولتني  بني  القائم  التعاون 
ومواقف  كافة،  املثثجثثالت  يف 
لبالده؛  الداعمة  الإمارات  دولة 
وتخطي  النهو�ص  اأجثثثل  مثثن 

دولثثة  اإن  وقثثال  ال�سعوبات. 
الإمارات، مبا حتققه من اإجنازات 
غري م�سبوقة، باتت م�سدر فخر 
واأ�ثثسثثاد  وم�سلم.  عثثربثثي  لكل 
تطوير  حول  النعيمي  بحديث 
ونظرائه  املركز  بني  التعاون 

تبادل  يكفل  مبا  الثثعثثراق،  يف 
الفعاليات  وتنظيم  اخلثثرات، 
املركز  اأن  واأ�ساف  امل�سرتكة. 
بات اأحد ال�رشوح العلمية على 
والثثدويل.  الإقليمي  ال�سعيدين 
�سعادة  قام  اللقاء،  ختام  يف 

النعيمي  �سلطان  الثثدكثثتثثور 
بتقدمي درع تذكارية اإىل �سعادة 
له  متمنيًّا  العراقي،  ال�سفري 
ي�سهم  مبا  عمله،  يف  التوفيق 
الثنائية  العالقات  تعزيز  يف 

بني الدولتني.

مدير مكتب»وزارة الخارجية«في دبي يت�سلم البراءة 
القن�سلية من القن�سل العام لدولة ليبيا

دبي-وام:
ال�سيخ  �ثثسثثعثثادة  ت�سلم   
اآل  بثثطثثي  بثثثن  مثثكثثتثثوم 
وزارة  مكتب  مدير  مكتوم 
اخلثثارجثثيثثة والثثتثثعثثاون 
الثثثدويل يف دبثثي الثثراءة 
القن�سلية ل�سعادة اإبراهيم 
القن�سل  ال�سقف  ال�سادق 
العام لدولة ليبيا يف دبي 
وذلك  ال�سمالية  والإمارات 

مبقر مكتب الوزارة بدبي.
بالقن�سل  �سعادته  ورحب 
مبنا�سبة  الليبي  الثثعثثام 
بالعالقات  واأ�ساد  تعيينه 
والقت�سادية  ال�سيا�سية 
وال�ستثمارية  والتجارية 
الثثتثثي تثثربثثط الثثبثثلثثديثثن 
له  متمنيًا  ال�سديقني، 
التوفيق والنجاح يف مهام 

عمله اجلديد.

جامعة الإمارات تح�سل على تقييم 5 نجوم 
في »التعليم عن ُبعد«

العني-وام:
 5 تقييم  على  الإمثثارات   ح�سلت جامعة 
وفق  ُبعد،  عن  التعليم  جمال  يف  جنوم 
اإ�سافة  العاملية  اإ�ص  كيو  موؤ�س�سة  تقييم 
اإىل ا�ست�سافتها ملوؤمتر كيو اإ�ص مابل 2022 

القادم.
الريكي،  احل�رشمي  غالب  الدكتور  واأكد 
مدير اجلامعة بالإنابة اأن ح�سول جامعة 
التقييم من واحدة من  الإمارات على هذا 
اأكر موؤ�س�سات التقييم الأكادميي العاملية، 
يعزز من مكانة اجلامعة وتاأ�سيل دورها 
الريادي يف العملية التعليمية، كموؤ�س�سة 
تطوير  على  حر�سها  خثثالل  من  وطنية 
اآليات  وتطوير  الأكثثادميثثيثثة  خمرجاتها 
املعايري  تلبي  التي  واملناهج  الرامج 
العاملية من جهة ، ومن جهة ثانية تلبي 
متطلبات التنمية الوطنية من املخرجات 
الأكادميية التي يح�سل عليها الطالب يف 
متطلبات  تواكب  التي  التخ�س�سات  كافة 

الع�رش.
الإمثثثارات  جامعة  حققت  لقد  واأ�ثثسثثاف 
جناحًا كبرياً يف م�ساألة التعليم عن ُبعد 

،عر اعتماد العديد من اخليارات واحللول 
العملية  ا�ستمرار  حتقق  التي  املبتكرة، 
�ساهمت  بل   ، فاقد  اأي  دون  التعليمية 
اآفثثاق  اىل  للتعليم  وا�سعة  اآفثثاق  بفتح 
من خالل  التقليدي،  الإطار  خارج  وا�سعة 
ا�ستخدام تقنيات التكنولوجيا ب�سكل اأمثل، 
وقد ا�ستطاعت اجلامعة جتاوز ال�سعوبات 
كوفيد  جائحة  فر�ستها  التي  والعقبات 
العلمية  اإيجاد احللول  19، وكان لبد من 
التعليمية  العملية  ل�ستمرار  والعملية 
واإعداد الكوادر الوطنية واأع�ساء التدري�ص 

والطلبة لهذه املرحلة النوعية.
تكون  اأن  اجلامعة  ا�ستطاعت   "  : وقثثال 
ملا  اجلانب  هذ  يف  رائثثدة  بل   ، �سباقة 
ب�رشية  ومثثوارد  خرات  من  متتلكه  باتت 
موؤهلة وبنية حتتية متكاملة يف اجلوانب 
التكنولوجية ،حر�سًا  على ال�ستمرار يف 
من  ت�سبح  حتى  التجربة  هثثذه  تطوير 
القادمة،  عامًا  للخم�سني  التعليم  مميزات 
التي تعتمد على تعزيز البداع والبتكار 
ال�سرتاتيجية  وبثثراجمثثنثثا  خططنا  يف 
قيادتنا  تتبناها  التي  الطموحة  الوطنية 

احلكيمة والر�سيدة".

عبداهلل اآل حامد يزور م�ستودع تخزين لقاح كوفيد- 19 
التابع لموانئ اأبوظبي

اأبوظبي-وام:
اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  معايل  زار   
م�ستودع  ال�سحة  دائثثثرة  رئي�ص  حامد 
التابع  واملتطور  املثثرد  اللقاح  تخزين 
لدعم  الذي مت تخ�سي�سه  اأبوظبي  ملوانئ 
مبادرة "ائتالف الأمل" على �سعيد توزيع 
لقاح كوفيد- 19 و الواقع يف مدينة خليفة 
املن�ساآت  اأكثثر  اأحثثد  ويعتر  ال�سناعية 
املخ�س�سة لتخزين اللقاحات يف العامل .

ا�ستيعابية  بطاقة  امل�ستودع  يتميز 
للتعامل مع وتخزين اأكر من 120 مليون 
جرعة لقاح كوفيد-19 يف وقت واحد مع 

املواد ال�ستهالكية املرتبطة بها.
كان يف ا�ستقبال ال�سيخ عبداهلل اآل حامد 
ال�سام�سي  جمعة  حممد  الكابنت  من  كل 
رئي�ص  اأبوظبي  ملوانئ  التنفيذي  الرئي�ص 
"ائتالف  لعمليات  التوجيهية  اللجنة 
قطاع  رئي�ص  الهاملي  عبداهلل  و  الأمل" 
ومطر  احلرة  واملنطقة  ال�سناعية  املدن 
ال�رشكاء  - عالقات  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
وروبرت  اأبوظبي  موانئ  يف  الإ�سرتاتيجي 
�ساتون رئي�ص القطاع اللوج�ستي – موانئ 
اأبوظبي وعدد من امل�سوؤولني يف "ائتالف 

الأمل" .
الذي  امل�ستودع  يف  بجولة  معاليه  وقام 
مربع  مثثرت   19000 على  م�ساحته  متتد 
اأنثثواع  كل  تخزين  على  بقدرته  يتميز  و 
يف  ال�سيدلنية  واملنتجات  اللقاحات 

درجات حرارة متخ�س�سة ترتاوح ما بني 
ثماين درجات مئوية اإىل 80 درجة مئوية 
املحيطة  احلثثرارة  ودرجثثات  ال�سفر  حتت 
قدرته  يعزز  ما  ال�سيدلنية  باملنتجات 
لقاحات  جميع  مع  التعامل  على  التامة 

"كوفيد -19" املتوفرة حاليا.
واأكد معاليه اأن اأبوظبي يف ظل توجيهات 
البنية  يف  وال�ستثمار  الر�سيدة  قيادتها 
اأثبتت  العاملي  امل�ستوى  ذات  التحتية 
وقهر  التحديات  تخطي  على  قدرتها 
امل�ستحيل و�سنع الأمل بجهودها الريادية 
التي تبذلها للحفاظ على �سحة و�سالمة 
جمتمعها و�سعوب العامل فلم تتوقف عند 
معدلت  يف  كلها  العامل  دول  ت�سدرها 
ذلك  وجتاوزت  بل  كوفيد-19  لقاح  تلقي 

كوفيد-19  لقاحات  تطوير  للم�ساهمة يف 
با�ست�سافتها اإحدى اأكر التجارب ال�رشيرية 
على م�ستوى العامل وحتقيق مهمة ائتالف 
متطورة  لوج�ستية  قثثدرات  بتوفري  الأمثثل 
من  اإىل  اللقاحات  وتوزيع  وتخزين  لنقل 
جميع  يف  اإليها  احلاجة  اأم�ص  يف  هم 
بدور  معاليه  اأ�ثثسثثاد  و  العامل."  اأنثثحثثاء 
مهمة  دعثثم  يف  احليوي  اأبوظبي  موانئ 
للعامل  اللقاحات  بتوفري  الأمثثل  ائتالف 
اإرادتها  و  اأبوظبي  عزمية  تعك�ص  التي  و 
التي ل تعرف امل�ستحيل حيث ت�ساهم يف 
توفري اللقاحات بكفاءة عالية اآخذة بعني 
العتبار البنية التحتية لتخزين اللقاحات 
التي  احلثثرارة  ودرجثثة  امل�ستفيدة  للدول 

ميكنهم التعامل معها.

جامعة خليفة تح�سل على تقييم 5 نجوم 
في 7 مجالت

اأبوظبي-وام:
خليفة  جامعة  ح�سلت   
والتكنولوجيا  للعلوم 
يف  جنثثوم   5 تقييم  على 
تقييم  �سمن  جمالت  �سبع 
القائم  اإ�ص"  "كيو  موؤ�س�سة 

على النجوم.
التعليم  املجالت  و�سملت 
والثثتثثوظثثيثثف والثثبثثحثثوث 
واملرافق  الدويل  وامل�ستوى 
لتخ�س�ص  اإ�سافة  والبتكار 

الهند�سة البرتولية.
خالل  اجلامعة  تكرمي  ومت 
حفل خا�ص نظمته موؤ�س�سة 
"كيو اإ�ص" بح�سور الدكتور 
احلثثمثثادي  �سلطان  عثثثارف 
التنفيذي  الرئي�ص  نائب 
للعلوم  خليفة  جلامعة 

والتكنولوجيا.
تقييم اخلم�ص جنوم  ويعر 
اأداء  عثثن  اإ�ص"  "كيو  يف 
اجلامعة املتميز حيث يعتر 
العاملي  للم�ستوى  معيارا 
املوؤ�س�سة  به  حتظى  الثثذي 
من  كثثبثثرية  يف جمثثمثثوعثثة 
ال�سمعة  ت�سمل  املجالت 
بها  تتمتع  التي  املتميزة 
البحثية املتطورة  واملرافق 
الأكادميية  الهيئة  واأع�ساء 

واملتخ�س�سني  الدوليني 
و  والبحوث،  التعليم  يف 
جميع  اجلامعة  ا�ستوفت 
بثثجثثدارة  املقايي�ص  تثثلثثك 

لتحظى بتقييم 5 جنوم.
ت�سنيف  نثثظثثام  ويثثثوفثثثر 
النجوم ملوؤ�س�سة "كيو اإ�ص" 
نظرة تف�سيلية للموؤ�س�سات 
الأكادميية ويحدد اجلامعات 
الأف�سل يف جمالت معينة.

للطلبة  النظام  وي�سمح 
بثثاحلثث�ثثسثثول عثثلثثى �ثثسثثورة 
اأو�سع ملوا�سفات اجلامعات 
العامل  اأنثثحثثاء  جميع  يف 
خمتلف  عثثلثثى  والطثثثثثالع 
اجلثثثثوانثثثثب الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة 
والثثبثثحثثثثثيثثة وتثثوظثثيثثف 
اخلثثثريثثثجثثثني واملثثثثرافثثثثق 

الثثريثثا�ثثسثثيثثة واملثث�ثثسثثاركثثة 
املجتمعية كما تقوم عملية 
بتقييم  للنظام  التدقيق 
اأكر من 50  املوؤ�س�سات يف 

موؤ�رًشا خمتلًفا.
5 جنوم  ت�سنيف  ولتحقيق 
اجلامعة  حت�سل  اأن  يجب 
اإجثثمثثايل ل  على جمثثمثثوع 
يقل عن 700 نقطة من اأ�سل 
اأن  يجب  كما  نقطة   1000
ت�سمل الهيئة الأكادميية يف 
املائة  اجلامعة على 5 يف 
الأكادمييني  من  الأقل  على 
املائة من  الدوليني و5 يف 
الطلبة الدوليني واأن حت�سل 
اأكثثر يف  اأو  نقطة   70 على 
فئة بيئة التعلم و 85 نقطة 

اأو اأكر يف فئة التوظيف.

دبي ـ وام:
ورعاية  بكفالة  الر  دار  جمعية  قامت 
الدولة  داخل  من  يتيما  و557  األفا   38
مع  اجلمعية  تتعامل  حيث  وخارجها 
26 دولة حول العامل يف م�رشوع كفالة 

اليتام.
اليتيم  يوم  مبنا�سبة  اجلمعية  واأكثثدت 
منذ  ال�ستثنائي  اهتمامها  العاملي 
بهذه  عثثامثثا   42 نحو  قبل  ن�ساأتها 
داخل  املجتمع  من  الغالية  ال�رشيحة 
الدولة وخارجها ترجمة لتعاليم ديننا 

احلنيف.
ع�سو  املهريي  �سهيل  حممد  واأو�سح 
جمل�ص الإدارة املدير التنفيذي للجمعية 
الر"  "دار  توفرها  التي  اخلدمات  اأن 
والعامل  الإمثثارات  يف  الأيتام  ل�رشيحة 
املادية  الكفالة  قيمة  تقدمي  ت�سمل 
لالأيتام  العيدين  وك�سوة  ال�سهرية 
الدرا�سية جلزء منهم  والتكفل بالر�سوم 
م�ساريع  اإن�ساء  وعالج بع�سهم بجانب 
�سغرية وت�سليمها لعدد من اأ�رش الأيتام 
واأو�ساعهم  دخلهم  م�سادر  لتح�سني 

املادية وم�ساعدتهم على العتماد على 
اأنف�سهم.

براجمها  �سمن  اجلمعية  اإن  وقثثثال 
لتلك  املوجهة  وم�ساريعها  وخططها 
لكفالة ورعاية  4 دور  �سيدت  ال�رشيحة 
منها يف  ثالثة  يتيم   500 ت�سم  الأيتام 
تتوىل  ال�سومال  يف  وواحدة  ال�سنغال 
كامل  ب�سكل  عليها  والإ�رشاف  ت�سغيلها 
وتوفر عناية �ساملة ب�سوؤون الأيتام من 
واإعا�سة  وتعليم  وعالج  ورعاية  �سكن 

وحتفيظ للقراآن الكرمي.

»دار البر« تكفل 
اأكثر من 38 األف 

يتيم داخل الدولة 
وخارجها



اأبوظبي ـ وام:
 

اأك���دت ال�ش���يخة الدكتورة �ش���ما بنت 

حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س 

�إد�رة م�ؤ�ش�ش���ات �ل�شيخ حممد بن خالد 

�آل نهي���ان �لثقافي���ة و�لتعليمية �أهمية 

�لقر�ءة ودورها يف تر�شيخ �ل�عي �لفردي 

و�ملجتمع���ي ون����ر �لرت�ك���م �ملعريف 

.. م�ش���رة �إىل �الهتم���ام �ل���ذي ت�ليه 

قيادتنا �لر�شيدة للقر�ءة، وحر�شها على 

��شت����ر�ف حت����الت �مل�شتقبل و�لعمل 

على بناء �أجيال و�عية ال�شتكمال �لبناء 

�حل�شاري للمجتمع �الإمار�تي.

وثمن���ت �لروؤية �لد�عم���ة النطالقة عام 

�لق���ر�ءة و�إطالق قان�ن �لقر�ءة و�حلفاظ 

على �لزخم �لقر�ئي للمجتمع من خالل 

تخ�شي����س �شه���ر مار�س م���ن كل عام 

ليك�ن �شهر� للقر�ءة، د�عية �إىل �أن يك�ن 

�الإحتفال بالق���ر�ءة ط��ل �لعام لت�شبح 

عادة ي�مية يحر����س عليها كل �إن�شان 

و�إىل ��شتمر�ر �لزخم نف�شه من �لفعاليات 

و�ملبادر�ت على مد�ر �لعام.

و�أ�ش���ادت بالدور �لكبر �ل���ذي تق�م به 

�مل�ؤ�ش�ش���ات �لثقافي���ة يف �لدول���ة يف 

بناء �ل�ع���ي و�ملعرفة، وجلائزة خليفة 

�لرتب�ية يف خلق روح تناف�شية مبدعة 

تعمل على �إط���الق �ل�شغف يف �ملعرفة 

و�الإبد�ع مما ينعك����س يف �لنهاية على 

و�لثق���ايف ملجتمع  �ملع���ريف  �لبن���اء 

�الإمار�ت.

جاء ذلك خ���الل �جلل�شة �حل��رية �لتي 

نظمته���ا جائزة خليف���ة �لرتب�ية "عن 

بعد " وحتدث���ت فيها �ل�شيخة �لدكت�رة 

�شم���ا بنت حممد بن خالد �آل نهيان عن 

" �لقر�ءة وحت����الت �ل�عي " وذلك يف 
ختام فعاليات �شهر �لق���ر�ءة " �أ�رتي 

تق���ر�أ " و�أد�رته���ا �أم���ل �لعفيفي �الأمني 
�لعام جلائ���زة خليفة �لرتب�ية بح�ش�ر 

عدد من �لقياد�ت �لتعليمية و�الأكادميية 

و�لثقافية من د�خل �لدولة وخارجها .

و�أكدت �أمل �لعفيفي �أهمية �لرعاية �لتي 

ت�ليها �لقيادة �لر�شيدة مل�شرة �لقر�ءة 

يف �ملجتم���ع ودورها يف بن���اء قاعدة 

معرفية للفرد متكنه من تر�شيخ منظ�مة 

�ل�ع���ي �ملجتمعي وتع���زز لديه �ل�الء 

و�النتم���اء لل�ط���ن و�لقي���ادة �لر�شيدة 

وتفت���ح �آفاقه �لفكرية عل���ى ح�شار�ت 

�ل�شع�ب يف جميع �أنحاء �لعامل ..

م�ش���رة �إىل �أن جائ���زة خليفة �لرتب�ية 

جعلت من �لقر�ءة �أحد �لركائز �الأ�شا�شية 

يف عمليات تقييم �ملر�شحني و�لفائزين 

يف دور�ته���ا �ملختلفة وذلك �إدر�كًا منها 

لقيم���ة �لقر�ءة ودوره���ا يف بناء �لفرد 

و�ملجتمع .

ورحب���ت �لعفيفي بال�شيخ���ة �لدكت�رة 

�شما بنت حممد .. م�ؤكدة �أهمية �جله�د 

�ملجتمعي���ة �لت���ي تق�م به���ا �ل�شيخة 

�شما يف تعزيز قاعدة �لثقافة و�ملعرفة 

�ملجتمعية عرب م�ؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد 

بن خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية.

من جانبها �أ�شارت �ل�شيخة �لدكت�رة �شما 

بنت حممد - يف بد�ية �جلل�شة - �إىل �أن 

�ل�عي �لذ�تي ه���� �إدر�ك �لفرد جل��نبه 

�ملختلف���ة وفه���م �أفعال���ه و�شل�كياته 

ودو�فع���ه و �إدر�ك نقاط �لق�ة و�ل�شعف 

�لكامنة فيه ومن خالل هذ� �ملفه�م ندرك 

�أهمي���ة �لقر�ءة كطريق���ة معرفية ل�عي 

�لفرد بذ�ته فاملعرفة ت�شاهم يف �لرت�كم 

�ملع���ريف �لذي ه���� �ملرتك���ز �لرئي�شي 

لتك�ين مفاهي���م �الإن�شان وروؤيته لذ�ته 

و�لتع���رف على مكامن ق�ت���ه و�شعفه 

وتفهم �ل�شل�ك و�لرت�كم �ملعريف منفرد�ً 

ال يكفي لهذ� �الإدر�ك ولكن �لتعامل معه 

بروح �إبد�عية و�بتكارية وتفاعل �الأفكار 

و�إعطاء �لعقل حريته يف �لتفكر و�لنقد 

لر�شي���ده �ملعريف و�لتاأم���ل فيه وبناء 

�شخ�شية فكرية م�شتقلة وطرح �الأ�شئلة 

على ذ�ته كل ذلك ي�شاهم يف بناء وعي 

ذ�تي �إبد�عي. 

وقالت : " كلم���ا تعمق �لفرد يف �لروؤية 

لذ�ت���ه و�لقر�ءة ورف���ع ر�شيده �ملعريف 

كلما كانت حت�الت �ل�عي لديه �إيجابية 

تعمل يف �جت���اه �لتط����ر و�لتنمية، و 

�الأفر�د وحت�التهم  بالتاأكيد فاإن وع���ي 

�ملعرفية ت�شاهم يف بناء وعي جمتمعي 

ق�ي".

و�أك���دت �أهمية تربية �الأبناء على �لعقل 

�لنق���دي وتنمي���ة حرية ط���رح �ل�ش�ؤ�ل 

وعدم كبت ت�شاوؤالتهم وت��شيع مد�ركهم 

�ملعرفي���ة و�لفكري���ة وتدريبه���م على 

�إدر�كهم  وتعزي���ز  �مل��ش�عي  �لتفك���ر 

لقيمة �لقر�ءة ودورها يف بناء �ملحت�ى 

�ملع���ريف للفرد ورف���ع �لرت�كم �ملعريف 

للمجتمع مبا ميثله ذل���ك كله من �إثر�ء 

معريف وفك���ري على �مل�شت�يني �لفردي 

و�ملجتمع���ي وتعزيز لغ���ة �حل��ر مبا 

يفتح �آف���اق �الإبد�ع و�البت���كار �لثقايف 

�أمام �لفرد ويعزز ت���شله �حل�شاري مع 

خمتلف �لثقافات و�ملعارف .

وتخلل �جلل�ش���ة نقا�س تطرقت �ل�شيخة 

�لدكت����رة �شم���ا بنت حمم���د خاللها 

�لر�شي���دة ودعمها  �لقيادة  �إىل رعاي���ة 

لفعاليات �شهر �لقر�ءة وحر�شها على �أن 

تك�ن �لقر�ءة نهجًا جمتمعيًا و�أكدت على 

�أهمية �لدور �لذي تق����م به م�ؤ�ش�شاتنا 

�لثقافية و�لتعليمية يف تر�شيخ �لقر�ءة 

ل���دى �لن�سء و�ل�شب���اب وخمتلف فئات 

�ملجتمع ب�ش�رة عامة.

كما �أكدت عل���ى �أهمية �لدور �لذي تق�م 

به �الأ�رة و�ملدر�شة يف تعريف �لن�سء 

يف مر�ح���ل عمرية مبك���رة على �أهمية 

�لقر�ءة و�إك�شابهم �ملهار�ت �لتي متكنهم 

من �لقر�ءة �ل��عي���ة �لتي تر�شخ لديهم 

�ل�عي �لفكري مب���ا ي�شقل �شخ�شياتهم 

وي��ش���ع مد�ركهم ويفتح �آف���اق �الإبد�ع 

لدى كل منهم .
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�سم�سة بنت حمدان: 
الإمارات نموذج ملهم في 

دمج اأ�سحاب الهمم

اأبوظبي ـ وام:

�أكدت حرم �شم� �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 

ممثل �حلاكم يف منطقة �لظف���رة �شم� �ل�شيخة 

�شم�شة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان �لرئي�س 

�لفخري جلمعية �الإم���ار�ت للت�حد، �أن �هتمام 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة باأ�شحاب �لهمم 

جعله���ا من�ذجًا ملهمًا يف دجمهم وال�شيما فئة 

�لت�حد منه���م يف �ملجتمع، و�أبرز �شعي �لدولة 

�لد�ئ���م �إىل و�شع �ال�شرت�تيجي���ات و�ملبادر�ت 

�لت���ي ت�فر له���م كل مق�مات �حلي���اة �لكرمية 

و�الأ�شا�شية.

وقالت �شم�ها - يف ت�ريح لها مبنا�شبة �لي�م 

�لعاملي للت�حد �لذي ي�شادف �لثاين من �أبريل 

م���ن كل ع���ام - : » �إن �له���دف �الأ�شا�شي �لذي 

ت�شع���ى �لدولة �إىل حتقيقه ه���� رعاية �أبنائها 

من �أ�شحاب �لهمم وتعزيز �لقدر�ت و�الإمكانيات 

�لكامن���ة لديه���م و�إظهارها للمجتم���ع و�لعامل 

لتمكينهم من �الندماج يف �ش�ق �لعمل ب�ش�رة 

كاملة وفّعالة«.

و�أ�شافت : » حتر����س جمعية �الإمار�ت للت�حد 

من خالل �مل�شاركة يف فعاليات �لي�م �لعاملي 

للت�حد �ش��ء عرب �إقام���ة �لفعاليات وم�شاركة 

�جلهات �الأخرى �أو من خالل �ملبادر�ت �لتعاونية 

و�ملبتكرة على �الإ�شهام يف ت�فر بيئة منا�شبة 

لدمج �أ�شح���اب �لهمم من ذوي �لت�حد، وتفعيل 

�لرب�م���ج �لت���ي تع���زز �إمكانياته���م بالتعاون 

و�لتن�شي���ق مع �ل�ركاء يف هذ� �ملجال، لتعزيز 

�لتفاع���ل مع �جلمه����ر و�ل����ركاء وم�ؤ�ش�شات 

�حلك�مة �الحتادية«.

وثمنت �شم�ه���ا يف ختام ت�ريحه���ا، تفاعل 

�لر�شمي���ة  �مل�ؤ�ش�ش���ات �حلك�مي���ة و�لدو�ئ���ر 

و�جله���ات �لعاملة يف �لقط���اع �خلا�س، و�أكدت 

�أن ذلك يج�شد �هتمام جميع �أبناء �ملجتمع من 

م��طن���ني ومقيمني و�إدر�كه���م ووعيهم باأهمية 

�لتفاع���ل بالدمج �الإيجابي و�ش����اًل �إىل �الإبد�ع 

و�لتط�ر بجميع �أ�شكاله وجماالته.

اأبوظبي ـ وام:

ل�ش����ؤون  �لدول���ة  وز�رة  نظم���ت 

�الحت���ادي  �ل�طن���ي  �ملجل����س 

لق���اًء تفاعلي���ا �شم���ن فعاليات 

مبادرة "جمل����س ثقافة �النتخاب 
�الفرت��ش���ي" وذلك حت���ت عن��ن 

"خم�ش����ن عامًا م���ن �لتمكني يف 
�الإمار�ت".

�أحمد  �لدكت�ر  �ملحا����ر  وتطرق 

رعاية  ع�ش� جمل����س  �خلزمي���ي 

�لتعلي���م بالفجرة خ���الل �للقاء 

�ل�ز�رة  �لذي نظمت���ه  �لتفاعل���ي 

بالتع���اون مع د�ئ���رة �ل�ش��حي 

و�لق���رى بال�شارق���ة �إىل حم���اور 

رك���زت يف حمت��ه���ا  رئي�شي���ة 

ح�ل �لتمك���ني �ملعريف و�ملهاري 

و�ال�شرت�تيجي  �الإد�ري  و�لتمك���ني 

و�لتمكني �لقان�ين و�ل�شيا�شي.

و��شتعر�س �لدكت�ر �خلزميي خالل 

�للقاء م�شرة متكني دولة �الإمار�ت 

الأبنائه���ا خالل �خلم�ش���ني عامًا 

�ملا�شي���ة، حيث تطرق يف �ملح�ر 

�الأول �إىل �الأدو�ت و�الآلي���ات �لتي 

وظفتها دولة �الإمار�ت وبت�جيهات 

قيادته���ا ونظرتها بعي���دة �ملدى 

للتغل���ب عل���ى �أك���رب �لتحديات 

�لتي و�جه���ت �ملرحلة �الأوىل من 

تاأ�شي�س دولة �الحتاد وكيف جرى 

لتمكني  �لطم�حة  �خلط���ط  و�شع 

�أبن���اء دولة �الإم���ار�ت وتزوديهم 

باملعارف و�ملهار�ت �لتي تتنا�شب 

�مل�شتقبلية  �لتنمية  مع متطلبات 

�أف�شل  وحتقيق  �الرتقاء  وم���شلة 

�لنتائج.

�أما يف حم����ر �لتمك���ني �الإد�ري 

و�ال�شرت�تيج���ي فقد حتدث خالله 

�لدكت����ر �خلزمي���ي ح����ل �لبناء 

�الإد�ري يف بد�يات �الحتاد، و�لذي 

برز �شمن �أهم �الأول�يات و�لركائز 

�لرئي�شي���ة لبناء �لدولة وم���شلة 

م�شرة �لتنمي���ة �مل�شتد�مة فيها، 

مبينًا �أن م�شرة �لتمكني ��شتمرت 

يف ه���ذ� �ملح����ر بروؤي���ة وبفكر 

��شرت�تيج���ي، حي���ث متكن���ت من 

�ل��ش����ل �إىل �أهد�فه���ا �ل�طني���ة 

�لعاملية  �ملر�كز  �أف�ش���ل  وحتقيق 

ما جعل دولة �الإمار�ت يف م�شاف 

�لكثر من  �ل���دول �ملتقدم���ة يف 

�ملجاالت ويف فرتة زمنية ق�شرة.

حم����ر  يف  �ملحا����ر  و�أب���رز 

�لتمك���ني �لقان����ين و�ل�شيا�ش���ي 

و�لت�ريعي يف  �لقان����ين  �لبناء 

�الإم���ار�ت، و�ل���ذي بد�أ م���ع �لي�م 

�الأول م���ن قيام �لدول���ة، وت���شل 

بروؤية ��شت�ر�فية لتعزيز �لتمكني 

�ل�شيا�شي وم�شاهمة �مل��طنني يف 

عملي���ة �شنع �لق���ر�ر، وبناء نهج 

يق�م على �لت���شل �مل�شتمر ودون 

�أية قي�د �أو ح��ج���ز بني �لقيادة 

�إىل  لل��ش����ل  �ل�شع���ب،  و�أف���ر�د 

�ملرحلة �ملف�شلية يف تاريخ دولة 

�ل�شم�  �شاحب  باإع���الن  �الإمار�ت 

�ل�شيخ خليفة ب���ن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدول���ة "حفظه �هلل" وقبل 

�أكرث من 15 عامًا برنامج �لتمكني 

�ل�شيا�شي يف �لعام 2005.

وبني �لدكت�ر �خلزميي �أن برنامج 

�لتمكني �ل�شيا�شي �أ�شهم يف و�شع 

خريط���ة طريق لالرتق���اء بالعمل 

�الإمار�ت من  �لربملاين يف دول���ة 

�ل�طني  خالل متك���ني �ملجل����س 

�الحتادي ليك����ن �شلطة �أكرث قربًا 

من �مل��طن���ني ود�عمة وم�شاندة 

دول���ة  �لتنفيذي���ة يف  لل�شلط���ة 

�الإمار�ت.

»خليفة التربوية« تعقد جل�سة »القراءة وتحولت 

الوعي«

»�سوؤون الوطني التحادي« تنظم لقاًء تفاعلياً بعنوان 

»خم�سون عاماً من التمكين في الإمارات«

اأبوظبي ـ وام:

نظم���ت د�ر ز�يد للثقاف���ة �الإ�شالمية 

�أك���رث م���ن 10 فعالي���ات �فرت��شية 

�حتفاال ب�شهر �لقر�ءة �لذي �أقيم هذ� 

�لع���ام حتت �شع���ار" �أ�رتي تقر�أ "، 

بهدف تعزيز �لق���ر�ءة كعادة ي�مية 

د�خل �الأ�رة، ودع���م دور �مل�ظفني 

و�ملهتدي���ن �جل���دد يف غر����س حب 

�لقر�ءة لدى �أبنائهم وبناتهم.

على  �ل�ش�ء  �لفعالي���ات  و�شلّط���ت 

�أهمي���ة �لدور �ل���ذي يلعب���ه �الآباء 

و�الأمه���ات يف تن�شئ���ة جيل �شغ�ف 

ومنها  �ملطالع���ة،  وحب  بالق���ر�ءة 

ور�ش���ة بعن��ن "كي���ف تعزز �شغف 

�لقر�ءة لدى طفل���ك" تناولت �أهمية 

�لق���ر�ءة و�الط���الع بجان���ب تنظيم 

" ، فيما  م�شابقة بعن��ن "�أ�رتي تقر�أ

�شارك �لدكت����ر حممد بن جر�س يف 

حما����رة �فرت��شية بعن��ن " كيف 

ن�شتمت���ع بالق���ر�ءة " تن���اول فيها 

�أهمية �لقر�ءة يف حياة �لفرد و�زدهار 

�ملجتمع .. �إ�شافة �إىل �إطالق "حتدي 

�لقر�ءة �لعربي لغر �لعرب " بهدف 

�لقدرة �لهجائية لدى طالب  حت�شني 

برنام���ج �للغة �لعربي���ة للناطقني 

بغرها وت��شي���ع ذخرتهم �للغ�ية 

وتعزي���ز مهار�ته���م يف �لتحدث مع 

وت�شجي���ع  �الآخري���ن وحماورته���م 

وحتفيز �لد�ر�س على �لقر�ءة.

دبي ـ وام:

�عتمدت جلنة �ل�ش�ؤون �لد�شت�رية و�لت�ريعية 

و�لطع�ن يف �ملجل�س �ل�طني �الحتادي خالل 

�جتماعها �لذي عقدته �أم����س يف مقر �الأمانة 

�لعام���ة للمجل����س يف دبي برئا�ش���ة �شعادة 

�أحمد عب���د�هلل �ل�شحي رئي�س �للجنة تقريريها 

�لنهائي���ني مل�روعي قان�ن���ني �حتاديني يف 

�شاأن تعدي���ل بع�س �أحكام �لقان����ن باإن�شاء 

مر�ك���ز �لت�في���ق و�مل�شاحل���ة يف �ملنازعات 

�ملدني���ة و�لتجاري���ة، ويف �ش���اأن �ل��شاط���ة 

لت�ش�ية �ملنازعات �ملدنية و�لتجارية.

ح�ر �الجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من 

عائ�شة حم�م�د �مل��ال مق���ررة �للجنة، و�أحمد 

ب��شه���اب �ل�ش�يدي، وعدن���ان حمد �حلمادي، 

وكفاح حممد �لزعابي، ومرو�ن عبيد �ملهري، 

وهن���د حميد �لعليل���ي. وقال �شع���ادة �أحمد 

�ل�شحي رئي����س �للجن���ة، �إن �للجنة �عتمدت 

تقريريها �لنهائيني ب�شاأن م�روعي �لقان�نني 

�للذي���ن ورد� �إىل �ملجل����س ب�شفة �ال�شتعجال 

بعد ��شتعر��شهم���ا ب�شكل مكثف ودقيق، الفتا 

�إىل �أن �للجن���ة عق���دت �جتماع���ات متتالية 

ومت���شل���ة خالل هذ� �الأ�شب����ع لالنتهاء من 

در��شتهم���ا و�شرتف���ع تقريريه���ا ب�شاأنهما �إىل 

رئا�شة �ملجل�س للمناق�شة يف �جلل�شة �لتا�شعة 

�لتي تعقد �لثالثاء 6 �أبريل �حلايل.

و �أو�ش���ح �أن �للجنة عقدت �جتماعا �أم�س مع 

ممثلي وز�رة �لع���دل ناق�شت خالله م�روعي 

�لقان�نني ومت �لت��ف���ق على جميع م��دهما، 

و�أن ممثلي �ل�ز�رة ردو� ب�شكل و�ف على جميع 

�ال�شتف�شار�ت �لتي طرحها �أع�شاء �للجنة.

و ن����ه �إىل �أن م�روع �لقان����ن �الحتادي يف 

�شاأن تعدي���ل بع�س �أحكام �لقان����ن باإن�شاء 

مر�ك���ز �لت�في���ق و�مل�شاحل���ة يف �ملنازعات 

�ملدنية و�لتجارية يتك����ن من خم�س م��د و 

يه���دف �إىل ت�حيد �لن�ش�����س يف �لت�ريعات 

�الإجر�ئية، و�إز�ل���ة �لتعار�س بني �لت�ريعات 

�الإجر�ئي���ة �ملنظمة مل��ش�ع و�ح���د، و�تفاق 

�لقان����ن مع �ل��قع �لفعل���ي وعدم �لتعار�س 

بينهما، و�شد بع�س �أوجه �لفر�غ �لت�ريعي يف 

ن�ش��س �لت�ريع.

و تت�شم���ن م��د م����روع �لقان����ن ��شتبد�ل 

عب���ار�ت وم�����د وردت يف ن�ش�����س �مل�����د 

�لقان�نية �جلدي���دة بامل��د �لقان�نية �حلالية 

و�إ�شافة م�����د قان�نية جدي���دة �إىل �لقان�ن 

�الحتادي رقم /17/ ل�شنة 2016 باإن�شاء مر�كز 

�لت�فيق و �مل�شاحل���ة يف �ملنازعات �ملدنية 

و�لتجاري���ة، و�الأحكام �ملتعلق���ة باالإلغاء�ت 

و�لن�ر يف �جلريدة �لر�شمية و�لعمل بالقان�ن.

و قال �شعادة �أحمد �ل�شحي �إن �للجنة �أدخلت 

عدد� م���ن �لتعديالت على م��د وبن�د م�روع 

قان����ن �حت���ادي يف �شاأن �ل��شاط���ة لت�ش�ية 

�أهمية  �ملنازعات �ملدنية و�لتجاري���ة، م�ؤكد� 

م�روع �لقان����ن يف حل �لنز�ع���ات �ملدنية 

و�لتجاري���ة من خ���الل �لت�في���ق و�ل��شاطة 

لتقريب وجهات �لنظر وم�شاعدة �لطرفني على 

ت�ش�ية �لنز�ع، ون����ه �إىل �أن م�روع �لقان�ن 

يهدف �إىل تعزي���ز تناف�شية �لدولة عامليا يف 

تقرير �شه�لة ممار�شة �أن�شطة �الأعمال، وتقليل 

عدد �لق�شايا �أم���ام �ملحاكم وتخفي�س نفقات 

�لتقا�شي.

ويتك�ن م����روع �لقان����ن - ح�شب �ملذكرة 

�الإي�شاحي���ة �ل��ردة من �حلك�م���ة - من 29 

م���ادة، م�زعة عل���ى �أربعة ف�ش����ل ويت�شمن 

�لف�ش���ل �الأول �الأحكام �لعامة، و�لف�شل �لثاين 

ج���اء منظم���ًا لل��شاطة �لق�شائي���ة، و�لف�شل 

�لثال���ث نظم �ل��شاطة غر �لق�شائية، و�لف�شل 

�لر�ب���ع و�الأخ���ر يت�شمن �حل���كام �النتقالية 

و�خلتامية.

10 فعاليات نظمتها »زايد للثقافة الإ�سالمية« 

خالل �سهر القراءة

د�ستورية »الوطني التحادي« تعتمد تقريريها ب�ساأن م�سروعي قانونين اتحاديين

ـ
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 ال�سعودية : 
7 وفيات و590 

اإ�سابة جديدة 
بفيرو�س كورونا

الريا�س   )د ب اأ(-
يوم   ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
وفاة  ح��االت  �سبع   ت�سجيل  اخلمي�س  

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وبذلك، يرتفع اإجمايل الوفيات يف اململكة 

جراء االإ�سابة بكورونا اإىل   6676.
اإىل  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
بالفريو�س،  جديدة  اإ�سابة   590 ت�سجيل  
األفا   390 اإىل  االإ�سابات  اإجمايل  لريتفع 

و597.
�سفاء  حالة   386 ت�سجيل   اإىل  لفتت  كما 
جديدة، لي�سل اإجمايل املتعافني اإىل   378 

األفا و469.
يف  ال�سحة  وزي��ر  األغى  اخ��رى  جهة  من 
حمد  اللبنانية  االأعمال  ت�رصيف  حكومة 
 PCR لفح�س  اخل�����س��وع  ���رصط  ح�سن 
للك�سف عن فريو�س كورونا لعبور احلدود 
للم�سافرين الذين �سبق وتلقوا جرعتني من 

اللقاح.
واأو�سح ح�سن اأن "القرار يطبق عند االإنتقال 
اأو  الربية  احلدودية  املعابر  من  اأي  عرب 
البحرية اأو اجلوية، للم�سافرين الذين �سبق 
وتلقوا جرعتني من اللقاح، وذلك بعد مدة 
تاريخ  من  االأق��ل  على  يوما  ع�رص  خم�سة 

تلقي اجلرعة الثانية".
اأن  امل�سافرين  على  "يجب  اإن��ه  وق��ال 
اأيا  عبورهم  عند  التلقيح  �سهادة  ي��ربزوا 
على  ح�سولهم  اإثبات  بغية  املعابر  من 
اأن  الت�سديد على  اللقاح، مع  جرعتني من 
اجلرعة الواحدة من اللقاح ال تعترب كافية 

."PCR�الإلغاء فح�س ال
حملة  الثالثاء  ي��وم   اأطلق  لبنان  وك��ان 
الرو�سي   "V "�سبوتنيك  بلقاح  للتطعيم 
�رصكة  مقر  يف  كورونا،  لفريو�س  امل�ساد 
الطريان الوطنية اللبنانية MEA يف مطار 
اإليه  اأن و�سلت  �سبق  الذي  الدويل،  بريوت 
اخلمي�س الدفعة االأوىل من لقاح "�سبوتنيك 
"فارماالين"  �رصكة  ا�سرتتها  التي   "V

اللبنانية.

»التحالف الدولي« يدمر كهفاً ويقتل اإرهابياً في وادي الثرثار

ال�سعودية والعراق يطلبان من دول الجوار عدم التدخل في 
ال�سوؤون الداخلية للدول

الريا�س  )د ب اأ(-
ال�سعودية  العربية  اململكة  طالبت   
يف  التدخل  بعدم  اجل��وار  دول  والعراق 
ال�سوؤون الداخلية للدول وااللتزام مببادئ 

ح�سن اجلوار.
جاء ذلك خالل حمادثات اأجراها ويل العهد 
ال�سعودي االأمري حممد بن �سلمان ورئي�س 
يف  الكاظمي  م�سطفى  العراقي  ال��وزراء 
ال�سعودية  االأنباء  الريا�س، بح�سب وكالة 

)وا�س( ليل االأربعاء/اخلمي�س.
اأن  اللقاء  عقب  �سدر  م�سرتك  بيان  وذكر 
"اتفقا على  والعراقي  ال�سعودي  اجلانبني 
تكثيف التعاون والتن�سيق وتبادل وجهات 
التي  والق�سايا  امل�سائل  بخ�سو�س  النظر 
االإقليمية  ال�ساحتني  على  البلدين  تهم 
وتعزيز  دعم  يف  ي�سهم  ومبا  والدولية، 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة".
اإبعاد  "�رصورة  على  اجلانبان  اتفق  كما 
وال�سعي  واأ�سبابها،  التوترات  املنطقة عن 
واال�ستقرار  االأمن  دعائم  الإر�ساء  امل�سرتك 

امل�ستدام".
ويف هذا االإطار اأكد رئي�س الوزراء العراقي 
يف  االأزمة  الإنهاء  ال�سعودية  مبادرة  دعم 

اليمن.
،قال وزير الداخلية ال�سعودي اإن التعاون 
ي�سهد  تطورا  والعراق  بالده  بني  االأمني 
م�ستمرا، م�سريا اإىل اأن ذلك يعد �ساهدا على 
اإميان اململكة العميق باأن اأمن العراق جزء 

ال يتجزاأ من اأمن  اململكة . 
وقال االأمري عبد العزيز بن �سعود بن نايف، 
دولة  "زيارة  "تويرت":  عرب  تغريدة  يف 
م�سطفى  العراقي  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
ا�ستجابة  لدعوة خادم  للمملكة  الكاظمي 
العهد،  بويل  ولقائه  ال�رصيفني،  احلرمني 
البلدين  بني  العالقات  عمق  على  تاأكيد 
على  البلدين  وحر�س  قيادتي  ال�سقيقني، 

تعزيزها يف املجاالت كافة".

واأكد وزير الداخلية ال�سعودي اأن "التعاون 
االأمني بني اململكة والعراق ي�سهد  تطورا 
م�ستمرا وتن�سيقا وثيقا، وحتققت من خالله 
جناحات يف �ستى امللفات االأمنية"، م�سريا 
اإىل اأن ذلك "يعد �ساهدا على اإميان اململكة 

العميق باأن اأمن العراق جزء ال يتجزاأ من 
اأمن  اململكة ". 

من جهة اخرى اأعلنت خلية االإعالم االأمني 
العراقي  يوم اخلمي�س اأن التحالف الدويل 
الرثثار  وادي  اإرهابيا يف  وقتل  كهفا  دمر 

�سمال غربي البالد. وقالت خلية  االإعالم 
االأنباء  اأوردته وكالة  ، يف بيان  �سحفي 
العراقية )واع( ، اإن "طريان التحالف الدويل 
اأ�سفر  الرثثار  وادي  يف  جوية  �رصبة  نفذ 
االإرهابيني".  اأحد  وقتل  كهف  تدمري  عن 

قيادة  من  باأمر  جاء  "ذلك  اأن  واأ�سافت 
العمليات امل�سرتكة".

بني  يقع  ال��رثث��ار  وادي  اأن  اإىل  ر  ي�سا   
)�سمال(  ونينوى  الدين  �سالح  حمافظات 

واالأنبار )غرب(.

خطوة مهمة نحو الم�صالحة الوطنية

الأمم المتحدة ترحب باإطالق �سراح 120 مقاتاًل موالياً 
لحفتر في غرب ليبيا

طرابل�س -وكالت 
ال�سلطات  ب��اإف��راج  املتحدة  االأمم  رحبت 
ليبيا، عن  الزاوية، غرب  االأمنية يف مدينة 
120 عن�رصا ينتمون اإىل قوات موالية للم�سري 
عامني  قبل  اأ���رصوا  قد  كانوا  حفرت،  خليفة 

غربي العا�سمة طرابل�س.
بيان،  يف  ليبيا  يف  االأممية  البعثة  وقالت 
حكومة  تبذلها  التي  باجلهود  "ترحب  اإنها 
الوطنية،  امل�ساحلة  ب�ساأن  الوطنية  الوحدة 
هوؤالء  �رصاح  باإطالق  اليوم  انطلقت  والتي 

املقاتلني يف الزاوية".
ت�سّكل  "اأن  يف  اأملها  عن  البعثة  واأعربت 
هذه املبادرة بداية مل�ساحلة وطنية �ساملة 
الليبي"،  االجتماعي  الن�سيج  وا�ستعادة 
املعتقلني  جميع  �رصاح  "اإطالق  اإىل  داعية 
الذي  املبارك"،  رم�سان  �سهر  بداية  قبل 

�سيبداأ بعد اأقّل من اأ�سبوعني.
عبد  الليبي،  ال��وزراء  رئي�س  رحب  ب��دوره، 

احلميد الدبيبة، باإطالق االأ�رصى.
تويرت:  على  تغريدة  يف  الدبيبة  وق��ال 
بقدرتها  مرتبط  وتقّدمها  ليبيا  "م�ستقبل 
امل�ساحلة  على معاجلة جراحها من خالل 
�رصاح  اإط��الق  العدالة.  وحتقيق  الوطنية 
االأ�رصى يف مدينة الزاوية �سباح اليوم ميّثل 

تقّدمًا اإيجابيًا يف هذا امل�سار".
االأ�رصى يف ختام احتفال  واأُفرج عن هوؤالء 
بعد  على  الواقعة  املدينة  �سلطات  نظمته 
�سارك  والتي  طرابل�س،  غربي  كيلومرتا   45
مقاتلوها يف الدفاع عن العا�سمة منذ اأبريل 

.2019
وهذا اأكرب عدد من االأ�رصى يفرج عنهم دفعة 
يف  الع�سكرية  االأعمال  انتهاء  منذ  واحدة 

رئي�س  ورح��ب  ع��ام.  نحو  قبل  ليبيا  غرب 
املجل�س الرئا�سي الليبي حممد املنفي يوم 
مببادرة  االأ���رصى  �رصاح  باإطالق  االأربعاء، 

جلنة حوار مدينة الزاوية.
اإطار  اخلطوة مهمة يف  املنفي هذه  واعترب 
اأطلقها  قد  كان  التي  الوطنية  امل�ساحلة 
املجل�س الرئا�سي الليبي منذ ا�ستالمه زمام 

اأمور البالد.
واأكد اأن املجل�س ي�سعى جلمع الفرقاء وراأب 
حالة  واإن��ه��اء  الليبني  �سمل  ومل  ال�سدع 

االإنق�سام.
وطنية  م�ساحلة  حتقيق  اأن  على  �سدد  كما 
�ساملة يوجد يف اأعلى �سلم اأولويات املجل�س 
دولة  لبناء  االأ�سا�س  حجر  لكونه  الرئا�سي 
موحدة من اأجل حتقيق العي�س امل�سرتك بني 

الليبني. ودعا اإىل �رصورة تر�سيخ قيم العفو 
والت�سامح واإعالء امل�سلحة الوطنية العليا 

الأن ليبيا لن تكون اإال واحدة موحدة.
رئي�س  �رصاحهم  اإط���الق  عملية  وح�����رص 
امل�رصي،  خالد  للدولة  االأع��ل��ى  املجل�س 
اهلل  عبد  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  ونائب 
الوحدة  "حكومة  الاليف وعدد من م�سوؤويل 
عبد  برئا�سة  مهامها  تولت  التي  الوطنية" 
احلميد الدبيبة يف مار�س اجلاري بعد حوار 

�سيا�سي اأ�رصفت عليه االأمم املتحدة.
عنهم  املفرج  العنا�رص  من  الع�رصات  وظهر 
بلبا�س اأبي�س داخل ملعب �سغري لكرة القدم 
مدينة  يف  االأمنية  املقرات  الأح��د  مال�سق 
برجال  وكانوا حماطني  ال�ساحلية،  الزاوية 

اأمن م�سلحني.

 التزام نتنياهو ال�سمت بعد النتخابات يقود 
لنهيار معار�سيه

تل اأبيب )د ب اأ(-
"جريوزاليم  ب�سحيفة  حتليل  لفت   
كان  مثلما  اأنه  اإىل  االإ�رصائيلية  بو�ست" 
بنيامني  االإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  قرار 
حملته  خالل  كثريا  التحدث  نتنياهو 
قرار �سمته  فاإن  ا�سرتاتيجيا  االنتخابية 
ا�سرتاتيجيا  ياأتي  النتائج  ظهور  بعد 
فاجاأ  نتنياهو  اأن  اإىل  واأ�سارت  اأي�سا. 
التام  �سبه  ال�سمت  بالتزامه  الكثريين 
منذ اإجراء االنتخابات يف 23 اآذار/مار�س، 
وكانت هذه االنتخابات هي الرابعة يف 

غ�سون عامني.
وراأى املحلل جيل هوفمان اأنه كما كان 
قرار نتنياهو احلديث كثريا خالل احلملة 
م�سيفا  �سمته،  فكذلك  ا�سرتاتيجيا 
قل  كلما  نتنياهو،  حديث  ق��ّل  :"كلما 
تذكري املع�سكر الذي ي�سعى لالإطاحة به 

باملهمة امللحة التي عليه القيام بها".
واأ�ساف املحلل :"واإذا ما كانت هذه هي 

ا�سرتاتيجية نتنياهو، فيبدو اأنها جنحت 
بالتاأكيد".

بح�ساب  نتنياهو  يقوم  بينما   ": وكتب 
امل�سريية  ل��الأي��ام  ب��ه��دوء  حت��رك��ات��ه 
له  املناه�س  املع�سكر  يتحدث  املقبلة، 
وقت  اأ�سواأ  الداخل يف  من  وينهار  كثريا 
واجلذب  ال�سد  من  الكثري  و�سط  ممكن" 

بني قادة خمتلف اأحزاب املعار�سة.
االأخرية،  االنتخابات  نتائج  ت�سفر  ومل 
هي االأخرى، عن فائز وا�سح، وظل الطيف 
ب�سورة  منق�سما  اإ�رصائيل  يف  ال�سيا�سي 
عامة اإىل ق�سمني، اأحدهما موال لنتنياهو 

واالآخر ي�سعى لالإطاحة به.
االإ�رصائيلي  الرئي�س  يبداأ  اأن  ومن املقرر 
زعماء  مع  حمادثات  ريفلني  روؤوف��ني 
املقبل،  االثنني  يوم  املختلفة  االأح��زاب 
ال�سابع من ني�سان/ واأمامه مهلة حتى 

زعيم  حتديد  ب�ساأن  قرار  التخاذ  اأبريل 
الفر�سة  على  �سيح�سل  ال��ذي  احل��زب 

االأوىل ملحاولة ت�سكيل ائتالف حاكم.

تحالف دعم ال�سرعية في اليمن : تدمير �ساروخ 
بالي�ستي ومن�سة اإطالق �سواريخ بماأرب

الريا�س  )د ب اأ( -
 اأع��ل��ن حت��ال��ف دع���م ال�����رصع��ي��ة يف 
ال�سعودية،  اخلمي�س  تقوده  اليمن،الذي 
للحوثيني  و�سيك  هجوم  عملية  اإحباط 
بالي�ستي ال�ستهداف  با�ستخدام �ساروخ 

املدنيني.
وقال  التحالف ، يف بيان �سحفي ، اإنه 
للحوثيني  بالي�ستي  تدمري �ساروخ  "مت 
ومن�سة اإطالقه يف جبهة ماأرب" )�سمال 
 ، �سنعاء(  اليمنية  العا�سمة  �رصقي 
امليلي�سيا  ا�ستمرار حماوالت  اإىل  م�سرًيا 

ال�ستهداف املدنيني االأبرياء.
الهجومية  العملية  اأن"  واأ����س���اف 
للميلي�سيات احلوثية يف ماأرب، تعر�س 
م�سددا  للخطر"،  املدنيني  ماليني  حياة 
على اأن "امللي�سيات املدعومة من اإيران 
م�ستمرة يف ا�ستهداف املدنيني االأبرياء".

اأنه منذ  �سباط/ فرباير  املا�سي  يذكر 
اأعنف  من  واحدا  احلوثي  جماعة  �سنت 
الهجمات على حمافظة ماأرب، حيث قام 

عنا�رصها بتحريك اأ�سلحة ثقيلة، لكنهم 
مل يحرزوا اأي تقدم و�سط مقاومة �سديدة 

من القبائل املحلية والقوات ال�رصعية.
من جهة اخرى ت�سلم اليمن يوم االأربعاء 
امل�سادة  اللقاحات  م��ن  �سحنة  اأول 
 360 ع��ب��ارة  وه��ي  ك��ورون��ا،  لفريو�س 
"اأ�سرتازينيكا".  لقاح  من  جرعة  األ��ف 

للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  وقالت 
موقعها  على  بيان  يف  "يوني�سف" 
عدن  مدينة  اإىل  و�سلت  اللقاحات  اإن 
للحكومة  امل��وؤق��ت  امل��ق��ر  اجلنوبية، 
املعرتف بها دوليا، وهي "الدفعة االأوىل 
عليها  �سيح�سل  جرعة  مليون   1،9 من 

اليمن مبدئيا خالل العام 2021".

لم�سر  والقومي  المائي  الأمن  الدبيبة: 
جزء من الأمن القومي الليبي

طرابل�س )د ب اأ( –
الدبيبة،  عبداحلميد  قال   
رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
م�ساء  الليبية،  الوطنية 
املائي  االأمن  اإن  االأربعاء، 
من  ج��زء  مل�رص  والقومي 

الليبي. القومي  االأمن 
عرب  تغريدة  يف  واأ���س��اف 
"نوؤكد  تويرت:  على  ح�سابه 
لالأ�سقاء  الكامل  دعمنا 
فيما  وال�سودان  م�رص  يف 
النه�سة  ب�����س��د  ي��ت��ع��ل��ق 
نحو  ون��دف��ع  )االإث��ي��وب��ي( 
ع��ادل  ح��ل  اإىل  ال��و���س��ول 

. للجميع"
التعاون  منظمة  وك��ان��ت 
يف  ت�سم  التي  االإ�سالمي، 
قد  دول���ة،   57 ع�سويتها 
اأك���دت االأرب���ع���اء ���رصورة 
املائي  االأمن  على  احلفاظ 

وال�سودان. مل�رص 

،التي تتخذ  وقالت املنظمة 
ال�سعودية  غرب  جدة  من 
 ، ب���ي���ان  ل��ه��ا يف  م���ق���را 
باهتمام  "تتابع  اإن��ه��ا 
االإقليمية  اجل��ه��ود  ب��ال��غ 
الإيجاد  املبذولة  والدولية 
النه�سة  �سد  مل�ساألة  حل 

االإثيوبي".
"�رصورة  ع��ل��ى  و���س��ددت 
املائي  االأمن  على  احلفاظ 

وال�سودان". م�رص  من  لكل 
بيانها  يف  املنظمة  ودعت 
املفاو�سات  موا�سلة  اإىل 
�سامل  اتفاق  اإىل  للتو�سل 
وع�����ادل ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق 
م�رص  م��ن  ك��ل  وم�����س��ال��ح 

واإثيوبيا. وال�سودان 
ال�سعودية  اأع��رب��ت  ك��م��ا 
وال���ك���وي���ت وال��ب��ح��ري��ن 
عن  واليمن  عمان  و�سلطنة 
يتعلق  فيما  مل�رص  دعمها 

النه�سة. �سد  باأزمة 
ت�رصيحات  بعد  ذلك  جاء 
عبد  امل�����رصي  ال��رئ��ي�����س 
الثالثاء  ال�سي�سي   الفتاح 
"ال  اأن  خاللها  اأك��د  التي 
امل�سا�س  ي�ستطيع  اأح���د 
م��ي��اه  يف  م�������رص  ب���ح���ق 
اأن  م��ن  حم���ذرا  النيل"، 
اأحمر"  "خط  بها  امل�سا�س 
على  ت��اأث��ري  ل��ه  و�سيكون 

بكاملها. املنطقة  ا�ستقرار 
وال�سودان  م�رص  وتطالب 
ب��اإب��رام ات��ف��اق م��ل��زم مع 
اإث��ي��وب��ي��ا ب�����س��اأن م��لء 
وبو�ساطة  ال�سد  وت�سغيل 
واالحتادين  املتحدة  االأمم 
االأوروب�������ي واالأف���ري���ق���ي 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
امل���ف���او����س���ات اخل��ا���س��ة 
ماترف�سه  وه��و   ، بال�سد 

اأبابا. اأدي�س 

نواك�سوط  )د ب اأ(- 
الداخلية اجلزائري كمال بلجود يوم اخلمي�س زيارة   بداأ وزير 
وتعزيز  توطيد  خاللها  يبحث  يومني  ت�ستغرق  موريتانيا  اإىل 
التعاون االأمني واحلدودي بني البلدين  وو�سل الوزير اجلزائري  
اإىل مطار نواك�سوط الدويل ، حيث يجري حمادثات مع نظريه 
وتطوير  تعزيز  تتناول  م��رزوق  ولد  �سامل  حممد  املوريتاين 
التعاون بني املناطق احلدودية ملوريتانيا واجلزائر يف اأق�سى 

�سمال البالد بعد افتتاح معابر حدودية يف 2018 .
عرب  اال�سخا�س  وتنقل  ال�سلع  تدفق  بدء  الطرفان  يبحث  كما 
احلدود  على   االأمني  الو�سع  تعزيز  وكذلك   ، املعابر  هذه 
منع  خا�سة  والتهديدات  االأمنية  املخاطر  وتدار�س  امل�سرتكة 
املهاجرين  اال�سخا�س  تهريب  ع�سابات  او  االرهابي  الن�ساط 

غري القانونيني وتهريب املخدرات وال�سلع املحظورة .

وزير الداخلية 
الجزائري 

يبحث في 
موريتانيا 

تعزيز التعاون 
الأمني 

والحدودي
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�أخبار وتقارير
 دعم مالي من فرن�سا  

واألمانيا والبنك الدولي 
ل�سالح البلديات الفل�سطينية 

بقيمة 52 مليون دوالر
 رام اهلل )د ب اأ(-

اخلمي�س  يوم  الفل�سطينية  احلكومة  وقعت   
الفل�سطينية  البلديات  دعم  م�رشوع  اتفاقية 
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 52 
مليون دوالر بدعم من فرن�سا واأملانيا والبنك 

الدويل.
االتفاقية  اأن   ، بيان  يف   ، احلكومة  وذك��رت 
ال�����س��ن��دوق  خ���ال  م��ن  تنفيذها  �سيتم 
البلديات،  واإق��را���س  لتطوير  الفل�سطيني 
من  كل  الفل�سطينية  احلكومة  عن  ووقعها 
وزيري املالية �سكري ب�سارة، واحلكم املحلي 

جمدي ال�سالح.
ووقع االتفاقية عن اجلانب الفرن�سي القن�سل 
واملدير  ت��روك��از،  رنييه  ال��ع��ام  الفرن�سي 
مارتن  الفرن�سية  التنمية  لوكالة  االإقليمي 
مكتب  مدير  االأمل��اين  اجلانب  وعن  برينت، 
وعن  كونز،  ديفيد  االأمل���اين  التنمية  بنك 
للبنك  املقيم  واملمثل  املدير  الدويل  البنك 
نائب  بح�سور  �سانكار،  كانثان  فل�سطني  يف 

رئي�س املمثلية االأملانية مايكل هريولد.
وقال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية 
، خال مرا�سم توقيع االتفاقية اإنه �سي�ستفيد 
من   %70 ح��وايل  وت�سكل  بلدية،   158 منها 
واإقرا�س  تطوير  �سندوق  خال  من  ال�سكان 

البلديات.
اأن االتفاقية �ست�ساهم يف خلق  ا�ستية  وذكر 
خمتلف  يف  عمل  فر�سة  اآالف   10 ح��وايل 
امل�ساريف  دعم  جانب  اإىل  فل�سطني،  اأنحاء 
الت�سغيلية للبلديات، ما يخفف العبء الذي 

تتحمله وي�ساعد اخلزينة الفل�سطينية.
 وعرب القن�سل الفرن�سي عن �سعادته بتوقيع 
ال�رشكاء  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  االتفاقية 
االأط��راف  متعددة  واملوؤ�س�سات  االأوروب��ي��ني 
لدعم ال�سعب الفل�سطيني يف مواجهته لاأزمة 

االقت�سادية الناجمة عن اجلائحة.
للبنك  املقيم  واملمثل  املدير  اأك��د  ب��دوره،   
الدويل اأن البنك ي�سعى لتطبيق ا�سرتاتيجيته 
كان  �سواء  موؤخرا  االأرواح  على  احلفاظ  يف 

ذلك يف قطاع ال�سحة اأو احلكم املحلي.
املمثلية  رئي�س  نائب  ذكر   ، ناحيته  من   
جهود  م��ن  ج��زء  االتفاقية  اأن  االأمل��ان��ي��ة 
الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  االأملانية  احلكومة 
ال�سلبية  واآثارها  "كورونا"  ملواجهة جائحة 

على االقت�ساد.

قام بجولة تفقدية في مدينة الأدوية بالخانكة

االأو�سط..اأحد  ال�سرق  في  للدواء  مدينة  اأكبر  يفتتح  ال�سي�سي 
اأهم الم�سروعات القومية 

القاهرة -وكاالت 
عبد  امل�����رشي  الرئي�س  افتتح 
الفتاح ال�سي�سي، اخلمي�س، مدينة 
والتي  اخلانكة،  مبنطقة  ال��دواء 
تعد من بني اأحد اأهم امل�رشوعات 
ال��دول��ة  �سعت  ال��ت��ي  القومية 

لتنفيذها
وتعد مدينة الدواء من اأكرب املدن 
ال�رشق  م�ستوى  على  نوعها  من 
 180 م�ساحة  وذلك على  االأو�سط، 

األف مرت مربع.
قام الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي، 
بجولة تفقدية يف مدينة االأدوية 

مبنطقة اخلانكة.
اأحد  الدواء، من بني  وتعد مدينة 
التي  القومية  امل�رشوعات  اأه��م 
المتاك  لتنفيذها  الدولة  �سعت 
وال�سناعية  التكنولوجية  القدرة 
احليوي  املجال  هذا  احلديثة يف 
احل�سول  للمواطنني  يتيح  مما 
اجلودة  عايل  دوائ��ي  عاج  على 
مم��ار���س��ات  اأي  ومي��ن��ع  واآم����ن، 
الدواء،  اأ�سعار  وي�سبط  احتكارية 
تقوم  التي  للجهود  دعمًا  وذلك 
املبادرات  جمال  يف  الدولة  بها 
وال�سحية  الطبية  واخل��دم��ات 

املتنوعة للمواطنني.
وتعد مدينة الدواء من اأكرب املدن 
ال�رشق  م�ستوى  على  نوعها  من 
األف   180 م�ساحة  على  االأو�سط 
باأحدث  م��زودة  وهي  مربع،  مرت 
يف  العاملية  والنظم  التقنيات 
اإنتاج الدواء لت�سبح مبثابة مركز 
ال�رشكات  ك��ربى  يجذب  اإقليمي 
ال�سناعات  جمال  يف  العاملية 

الدوائية واللقاحات.
باأحدث  املدينة  تزويد  وج��رى 
يف  العاملية  والنظم  التقنيات 
اإنتاج الدواء، لت�سبح مبثابة مركز 
ال�رشكات  ك��ربى  يجذب  اإقليمي 
ال�سناعات  جمال  يف  العاملية 

الدوائية واللقاحات.
خال  امل�رشي  الرئي�س  واأ���س��ار 

اأنه  اإىل  ال���دواء  مدينة  افتتاح 
الكبرية  املالية  التكلفة  "برغم 
الهدف  ولكن  واملدينة  للم�سانع 
واإمنا  البيع،  اأو  اال�ستثمار  لي�س 
حقيقية  اإنتاجية  ق��درة  امتاك 
عن  يقل  ال  م�ستوى  اأعلى  على 

مثيله يف اأرقى دول العامل"."
م�ستعدة  باده  اأن  ال�سي�سي  واأكد 
من  الثانية  املرحلة  لتمويل 

املدينة "مهما كانت تكلفتها".
اأنها  املدينة  اأه���داف  بني  وم��ن 
�ستتيح للمواطنني احل�سول على 

واآمن،  اجلودة  عايل  دوائي  عاج 
احتكارية  ممار�سات  اأي  ومنع 
و�سبط اأ�سعار الدواء، وذلك دعمًا 
الدولة  بها  تقوم  التي  للجهود 
واخلدمات  املبادرات  جمال  يف 
املتنوعة  وال�سحية  الطبية 

للمواطنني.
اجل��دي��دة  امل��دي��ن��ة  و�ستعتمد 
الدولة  بني  التعاون  زيادة  على 
والقطاع اخلا�س، من اأجل حتويل 
ل�سناعة  اإقليمي  مركز  اإىل  م�رش 

الدواء يف ال�رشق االأو�سط.

ال�سودان : اإثيوبيا تراوغ لك�سب الوقت الإكمال عملية 
الملء الثاني ل�سد النه�سة

اخلرطوم -وكاالت 
مرمي  ال�سودانية  اخلارجية  وزيرة  قالت 
لاآلية  جلاأ  ال�سودان  اإن  املهدي،  ال�سادق 
�سد  مفاو�سات  يف  للو�ساطة  الرباعية 
تراوغ  اأثيوبيا  اأن  علم  اأن  بعد  النه�سة، 
لك�سب الوقت الإكمال عملية امللء الثاين 
معه  التهاون  يجب  ال  ما  وه��و  لل�سد، 

وال�سكوت عليه
يف  ال�سودانية،  اخلارجية  وزارة  وذكرت 
التقت مع  املهدي  اأن  االأربعاء،  يوم  بيان 
اخلا�س  االأمريكي  املبعوث  بوث،  دونالد 
لل�سودان وجنوب ال�سودان، حيث مت بحث 
امل�سرتك  االهتمام  ذات  الثنائية  الق�سايا 
املتحدة  ال��والي��ات  دع��م  راأ�سها  وعلى 
للنهو�س  االنتقالية  واحلكومة  لل�سودان 
من  ال�سودان  خروج  بعد  خا�سة  بالباد 

قائمة الدول الراعية لاإرهاب.
الواليات  جهود  اخلارجية  وزيرة  وثمنت 
جانب  اإىل  ووقوفها  االأمريكية  املتحدة 
ال�سودان يف الق�سايا االآنية امللحة، حيث 
ق�سية  االأو�ساع يف  تطورات  اللقاء  بحث 
وم�رش  ال�سودان  ت�سغل  التي  النه�سة  �سد 

واأثيوبيا.
املتحدة  ال���والي���ات  ال���وزي���رة،  ودع���ت 
الطرف  يلزم  بناء  تفاو�س  يف  لانخراط 

االأثيوبي بعدم امللء دون موافقة االأطراف 
االأثيوبي  اجلانب  ت�رشفات  الأن  املعنية، 
بني  املتبادلة  الثقة  زعزعت  االأح��ادي��ة 

البلدين.
من جهته، اأكد املبعوث اخلا�س لل�سودان 
التو�سل  �رشورة  على  ال�سودان  وجنوب 
التفاق ملزم ومر�سي جلميع االأطراف يف 

ق�سية �سد النه�سة، موؤكدا اهتمام الواليات 
الثاث  ال��دول  وا�ستقرار  باأمن  املتحدة 

والقرن االإفريقي.
اأن  ميكن  املتحدة  الواليات  اأن  واأو�سح 
الفني الازم للملف للخروج  الدعم  تقدم 
جلميع  مر�سية  مبواقف  االأزم��ة  هذه  من 

االأطراف.

عون :الحكومة العراقية وافقت على تزويد لبنان 
بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية

بريوت  )د ب اأ ( – 
اللبناين   الرئي�س  اأع���رب 
اخلمي�س  يوم  عون  مي�سال 
جلهود  عاليا  تقديره  ع��ن 
احل���ك���وم���ة ال���ع���راق���ي���ة 
لبنان  طلب  على  وموافقتها 
تزويده بالنفط اخلام مقابل 

الطبية. اخلدمات 
وقال عون ، خال ا�ستقباله  
يف  والبيئة  ال�سحة  وزي��ر 
ح�سن  ال��ع��راق  جمهورية 
لبنان  يزور  الذي  التميمي، 
التو�سل  يف  "اآمل   حاليًا، 
دول  بني  م�سرتكة  �سوق  اإىل 
امل�رشق العربي الذي لطاملا 
�سابقًا  حتقيقها  اإىل  �سعى 
�سهدتها  التي  احلروب  قبل 
اأنه  كا�سفًا  املنطقة"،   دول 
اإمكانية  در���س  "�سيعاود 
ال�سلة  ذات  مبادرته  طرح 

من جديد".
"ا�ستعداده  ع���ون  واأك����د 
تطبيق  لت�سهيل  ال��ك��ام��ل 
االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة بني 
 " اآم���ًا   والعراق"،  لبنان 
ال��ت��ع��اون  ي��ك��ون  اأن  يف 
بني  االإن�ساين  االقت�سادي 

اللبنانية  ال�سحة  وزارت��ي 
بداية  ال��ع��راق��ي��ة،  والنفط 
يفعل  االأم��د  طويل  لتعاون 
ملا  القريب  امل�ستقبل  يف 

البلدين". م�سلحة  فيه 
بدوره ، قال الوزير العراقي 
زيارته  "اإن  التميمي  ح�سن 
اإىل  تهدف  املرافق  والوفد  
يف  اللبناين  ال�سعب  دع��م 
ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة 
ال�سحة،  وزارة  وج��ه��ود 
مناق�سة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
جهود  ت�ساند  التي  امللفات 
للنهو�س  ال�سحة  وزارت��ي 
ب���ال���واق���ع ال�����س��ح��ي يف 
هذه  على  والق�ساء  البلدين 
اجلائحة، وبع�س االتفاقيات 
التي وقعت عليها الوزارتان 

تفعيلها". و�سبل 
العراقي  ال��وزي��ر  واأع���رب    
"بتاأطري  �سعادته  ع��ن   "
اجل���ان���ب  يف  ال���ع���اق���ة 
قائا   ، لبنان  مع  ال�سحي 
ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  "اإن 
يف  با�سقائنا  ج��داً  مهتمة 
احلالة  عن  فبعيدا  لبنان، 
والعراق  لبنان  االإن�سانية، 
وال�سعب  �سقيقان  ب��ل��دان 

حلالة  ت��ع��ر���س  ال��ل��ب��ن��اين 
املرفاأ   انفجار  بعد  طارئة 
على  كبري  ب�سكل  اأثرت  التي 

العراقي". االقت�ساد 
 " التميمي  الوزير  واأّك��د    
ال�سحة  وزير  لزيارة  تطلعه 
لتطبيق  العراق  اإىل  اللبناين 

الثنائية". االتفاقيات 
 ومتنى الوزير التميمي " اأن 
اأخرى  اتفاقيات  هناك  تكون 
املجال يف  ه��ذا  واع��دة يف 
م�سرياً  القائم"،  التعاون  ظل 
اللبنانيني  تواجد   " اأن  اإىل 
يف العراق كبري وهناك فرق 
القطاعني  يف  لبنانية  طبية 
والكثري  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
يف  اللبنانية  العمالة  من 
وال�سياحة  النفط  جم��االت 

والفندقة".
 ووف���ق ب��ي��ان ���س��ادر عن  
:"تناول  اللبنانية   الرئا�سة 
الثنائية  العاقات  اللقاء  
بني  التعاون  تعزيز  و�سبل 
باالإ�سافة  وال��ع��راق  لبنان 
التفاقية  ال��ت��ح�����س��ري  اىل 
اخلام  بالنفط  لبنان  تزويد 
الطبية  اخل��دم��ات  مقابل 

وال�سحية

المناخ  تغير  يبحثان   ال�سعودية  بوتين وولي عهد 
والطاقة النظيفة

مو�سكو -وكاالت 
اأن الرئي�س الرو�سي  ذكر الكرملني 
فادميري بوتني بحث مع ويل عهد 
ال�سعودية االأمري حممد بن �سلمان 
تغري  ق�سايا  يف  التعاون  اآف��اق 
والطاقة  البيئة  وحماية  املناخ 
يف  ال��ك��رم��ل��ني  وق���ال  النظيفة. 
ات�سالهما  ا�ستعرا�س ملا جاء يف 
ال�سعودية  عهد  ويل  اإن  الهاتفي، 
الغازات  من  للحد  مبادرات  طرح 
احل���راري  لاحتبا�س  امل�سببة 
الطاقة  م���وارد  ح�سة  وزي����ادة 

النظيفة يف ال�رشق االأو�سط.
للكرملني،  الر�سمي  املوقع  واأفاد 
اأج��رى  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ب���اأن 
العهد  ويل  مع  هاتفية  حمادثة 
ق�سايا  خالها  بحث  ال�سعودي 
اأن  اإىل  واأ�سار  الثنائي،  التعاون 
مببادرة  جرت  الهاتفية  املكاملة 

من اجلانب ال�سعودي.
ن�رشه  بيان  يف  الكرملني  وق��ال 
العهد  وويل  الرو�سي  الرئي�س  اإن 
ال�ساعة  ق�سايا  بحثا  ال�سعودي 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ت��ع��اون ال��رو���س��ي 
اهتمام  اإياء  مت  حيث  ال�سعودي، 
تغري  ق�سايا  يف  التعاون  باآفاق 
البيئة،  وحماية  العاملي  املناخ 

مبا يف ذلك "الطاقة اخل�رشاء".

واأ�ساف البيان اأن االأمري حممد بن 
�سلمان اأطلع بوتني على املبادرات 
التي  للمملكة،  االأخ��رية  البيئية 
غازات  انبعاث  من  للحد  تهدف 
منطقة  يف  احل���راري  االحتبا�س 

ح�سة  وزي���ادة  االأو���س��ط،  ال�رشق 
م�سادر الطاقة املتجددة يف ميزان 

الطاقة ال�سعودي.
هذه  مثل  اأهمية  اإىل  اإ�سارة  ويف 
امل�ساريع، حتدث الرئي�س الرو�سي 

التي  البيئية  حماية  جهود  عن 
يجري اتخاذها يف رو�سيا.

واأ�ساف الكرملني اأن بوتني حتدث 
حلماية  الرو�سية  اجل��ه��ود  ع��ن 

البيئة.

لثالثة  الخطاأ  القتل  تهمة  يوجه  التون�سي  الق�ساء 
م�سوؤولين في وفاة الر�سع عام 2019

تون�س  )د ب اأ( -
القتل  تهمة  التون�سي  الق�ساء  وجه   
غري العمد اإىل ثاثة من امل�سوؤولني يف 
م�ست�سفى لاأطفال بالعا�سمة يف ختام 
التحقيق املرتبط بكارثة وفاة 14 من 
به  اأف��اد  ما  وفق  عامني،  قبل  الر�سع 

متحدث ق�سائي.
تون�س  حمكمة  با�سم  املتحدث  وقال 
االبتدائية حم�سن الدايل لوكالة االأنباء 
التحقيق  قا�سي  اإن  )د.ب.اأ(  االأملانية 
القتل عن غري ق�سد  قرر توجيه تهمة 
اإىل مديرة مركز التوليد وطب الر�سيع 
ومدير ال�سيانة ورئي�س ق�سم ال�سيدلة 

بنف�س املركز.
جل�سات  اإىل  املتهمون  و�سيحال 

املحاكمة.
وكان م�ست�سفى الرابطة بالعا�سمة �سهد 
ر�سيعا   14 وفاة   2019 اآذار/مار�س  يف 
يف خال اأ�سبوع يف كارثة هزت الراأي 
العام يف تون�س، ب�سبب تعفن جرثومي 
وفق  الغذائي،  امل�ستح�رش  اأكيا�س  يف 
اإليه حتقيق قامت به جلنة  ما خل�س 

طبية.
ب�سبب  التهمة  ت�سل عقوبة  اأن  وميكن 
االإهمال والتق�سري اإىل ال�سجن ل�سنتني 
اإىل  اأق�ساها  ي�سل  مالية  غرامة  مع 
دوالر   259 )حوايل  تون�سي  دينار   720

اأمريكي(.
املت�رشرين  اإن  ل���)د.ب.اأ(  ال��دايل  وقال 
وعددهم 16 من اأهايل الر�سع يحق لهم 

الطعن �سد قرار قا�سي التحقيق.

عدن -وكاالت 
اليمني،  اجلي�س  مدفعية  ا�ستهدفت 
واأ�سلحة تابعة  يوم اخلمي�س، مقرات 
لعنا�رش من ميلي�سيا احلوثي حاولت 
الت�سلل واالقرتاب من املواقع االأمامية 
باقم  مديرية  يف  اليمني  للجي�س 

مبحافظة �سعدة.
وقال قائد حمور "اأزال" قائد اللواء 102 
وفقا  احلارثي -  يا�رش  العميد  م�ساة 

اإن   - )�سباأ(  اليمنية  االأنباء  لوكالة 
كتيبة املدفعية مبحور "اأزال" متكنت 
اإحدى العربات التابعة  من ا�ستهداف 
حرق  عن  اأ�سفر  ما  احلوثي،  مللي�سيا 
ا�ستهدفت  كما  فيها،  كان  من  وقتل 
حت��اول  ك��ان��ت  جت��م��ع��ات  الكتيبة 
موؤكًدا  للمت�سللني،  النارية  التغطية 
ت�سدى اجلي�س اليمني للتهديدات التي 
وقت  من  احلوثي  ميلي�سيا  بها  تقوم 

اإىل اآخر على مواقع اجلي�س.

الجي�س اليمني ي�ستهدف مقرات واأ�سلحة 
لملي�سيا الحوثي بمحافظة �سعدة
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خليفة بن طحنون: مخيم �أبناء 

�لفخر يعزز �لهوية �لوطنية 

جمعية �لع�سكريين �لمتقاعدين 

تنفذ م�سروع �لمير �لرم�ساني 

للعام 2021
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�أبوظبي-و�م:

 بد�أت جمعي���ة �لع�سكري���ن �ملتقاعدين تنفيذ 

م�رشوع �مل���ر �لرم�ساين للع���ام 2021 ، حيث 

يبلغ عدد �مل�ستحقن �أك���ر من 8000 �أ�رشة من 

�أ�رش �لع�سكرين �ملتقاعدين.

ياأت���ي تنفيذ �مل����رشوع مبنا�سبة �سه���ر رم�سان 

�ملب���ارك ويف �إطار �الهتم���ام �لكبر �لذي توليه 

�لقيادة �لر�سيدة للع�سكرين �ملتقاعدين وتقدمي 

�لدع���م �ملعنوي و�مل���ادي يف �ست���ى �لنو�حي 

�حلياتية و�ملعي�سية.

وتطبيق���ًا للإج���ر�ء�ت و�لق���ر�ر�ت �الحرت�زي���ة 

و�لتد�بر �لوقائية �ل�سادرة عن �جلهات �لر�سمية 

ملو�جهة جائحة كورونا، وبهدف �ملحافظة على 

�سلمة �الأع�ساء .. �سيتم �رشف �ملر للم�ستفيدين 

من �الأع�ساء عن طريق �الإت�سال �لهاتفي و�إر�سال 

ر�سائل ن�سية تفيد مبر�جعتهم ملر�كز �ل�رشف يف 

فروع جمعية �لقو�ت �مل�سلحة �لتعاونية ومر�كز 

�ل�رشف �الأخ���رى يف �جلمعي���ات �لتعاونية يف 

خمتلف مدن �لدولة، بع���د �أن مت �الإتفاق م�سبقًا 

بن �جلمعي���ة و�مل�سوؤولن يف تلك �ملر�كز على 

�أهمية ت�سهيل عملي���ات �ل�رشف و�إتباع وتطبيق 

�الإج���ر�ء�ت �الحرت�زية و�لتد�ب���ر �لوقائية �أثناء 

عملية �ل�رشف.

�أبوظبي-و�م:

 نظ���م مكت���ب �سوؤون �أ����رش �ل�سه���د�ء يف ديو�ن 

ويل عه���د �أبوظبي فعاليات خمي���م �أبناء �لفخر 

�لربيعي �الفرت��سي الأبناء �سهد�ء �الإمار�ت �الأبر�ر 

حتت عنو�ن "ذكرى �خلم�سن " متا�سيا مع �إعلن 

�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 2021 عام �خلم�سن.

ومت خلل �لفعاليات �لرتكيز على منجز�ت دولة 

�الإمار�ت منذ تاأ�سي�سها خلل خم�سن عاما م�ست 

باأ�سلوب �رشدي ق�س�سي ومغامر�ت ممتعة تعزز 

حالة �الرتباط بالهوية �لوطنية وتزيد من م�ساعر 

�لفخر و�العتز�ز مب�سرة �لدولة ومنجز�تها.

و�أك���د �ل�سي���خ خليفة بن طحنون ب���ن حممد �آل 

نهيان مدير تنفيذي مكت���ب �سوؤون �أ�رش �ل�سهد�ء 

يف دي���و�ن ويل عهد �أبوظب���ي �أن مبادرة خميم 

�أبن���اء �لفخر تاأتي يف �إط���ار توجيهات �ساحب 

�ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظب���ي نائب �لقائد �الأعل���ى للقو�ت �مل�سلحة 

بطرح �ملبادر�ت �لنوعية و�مل�ستد�مة �لر�مية �إىل 

تهيئة �لبيئة �ملنا�سبة لتمكن �أبناء �ل�سهد�ء يف 

خمتلف �ملجاالت، الفتًا �إىل �أن �لدور�ت �ل�سابقة 

م���ن خميم �أبناء �لفخ���ر �ساهمت ب�سكل كبر يف 

تنمية مهار�ت وقدر�ت �مل�ساركن فيها .

�ل�سارقة-و�م:
 عقدت جلنة �ملر�فق �لعام���ة باملجل�س �ال�ست�ساري 

الإمارة �ل�سارقة �م�س �جتماعها مبقر �ملجل�س لو�سع 

حماور مناق�سة �سيا�س���ة هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل 

�خلا�سة باخلدمات و�لت�سهيلت الإجناز عمليات �لنقل 

�جلوي و�ل�سياح���ة و�ل�سحن ال�سيما يف ظل تد�عيات 

جائحة كورونا.

ح�رش �الجتماع �أع�ساء جلن���ة �ملر�فق �لعامة وعدد 

م���ن �أع�ساء �ملجل����س ممن تقدمو� بطل���ب ملناق�سة 

�سيا�سة �لهيئة وهم عبيد �لقاب�س �لطنيجي و�لدكتور 

حمم���د �أحمد �لكو�س و�أحمد ر��سد علي �لنقبي وعبيد 

عو����س �لطنيج���ي، كما ح�رش جانبا م���ن �الجتماع 

�سعادة عل���ي ميحد �ل�سويدي رئي����س �ملجل�س ومن 

�الأمانة �لعامة للمجل�س �آمنه با�سليب.

�ل���روؤى �ملجتمعية  وتن���اول �ملجتمعون خمتل���ف 

�لتي �سيتم مد�ولتها خ���لل �نعقاد جل�سة �ملناق�سة 

�لت���ي �ستعق���د �خلمي�س �ملقب���ل وما يقدم���ه مطار 

�ل�سارق���ة �لدويل م���ن منظومة م���ن خدمات خلدمة 

�مل�سافرين ع���لوة على خدمات ل����رشكات �لطر�ن 

�لعاملة، �إىل جانب �إعد�د �ملحاور �ملتكاملة �خلا�سة 

باخت�سا�سات مطار �ل�سارقة وم�ساعدته لتحقيق ما 

ت�سبو �إليه �لقيادة �لر�سيدة يف �إمارة �ل�سارقة جلعل 

مط���ار �ل�سارقة نافذة جوية جتذب �ل�سائحن ورجال 

�الأعمال وكربى �ل�رشكات �لعاملية يف جمال �لطر�ن 

و�ل�سحن.

لجنة بـ »�ال�ست�ساري« تبحث محاور 

مناق�سة �سيا�سة هيئة مطار �ل�سارقة

»مجل�س الإمارات

و�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعل���ى للق���و�ت �مل�سلح���ة و�إخو�نهم 

�أ�سح���اب �ل�سمو حكام �الإم���ار�ت وذلك 

مبنا�سبة قرب حلول �سهر رم�سان �ملبارك 

.. كما هناأ �سعب �الإمار�ت بهذه �ملنا�سبة 

وكافة �ل�سعوب �لعربية و�الإ�سلمية.

�لفقهية  �ملو��سيع  �ملجل�س  و��ستعر�س 

�ملدرجة على جدول �أعماله؛ حيث ناق�س 

�الأحكام �ل�رشعية �لتي تتعلق بااللتز�م 

باالإج���ر�ء�ت �لوقائي���ة و�الحرت�زية يف 

جمال �لعباد�ت، كم���ا ناق�س ما يتعلق 

بتق���دمي وجبات �إفط���ار �ل�سائم و�إقامة 

�س���لة �لرت�ويح يف �مل�ساج���د، وحكم 

��ستخد�م لقاح كورونا لل�سائم يف نهار 

رم�س���ان حيث قرر �ملجل����س جو�ز ذلك 

وع���دم منافاته لل�سوم الأن���ه لي�س من 

�ملفط���ر�ت �ملن�سو�س���ة وال يف معناها 

.و�سي�س���در عن �ملجل�س بي���ان ر�سمي 

تف�سيلي �سمن �الإحاطة �الإعلمية لبيان 

�الأح���كام �ل�رشعي���ة يف �ملو��سيع �لتي 

متَّت مناق�ستها �سمن جدول �جتماعه .

الإمارات ت�شارك 

و�أكد معاليه حر�س �لقيادة �لر�سيدة يف 

دولة �الإمار�ت على دعم م�سرة �لتعاون 

�لعربي-�لياب���اين ودفعه���ا �إىل �آف���اق 

�أرحب، م�سر� �إىل �أن م�ساركة �لدولة يف 

�لدورة �لثانية للجتماع �لوز�ري للحو�ر 

�ل�سيا�سي �لعربي �لياب���اين يوؤكد على 

�لتز�مها بتفعيل �آليات �لتعاون �لعربي 

�مل�سرتك مع �لياب���ان �لتي ُتعد �رشيكًا 

��سرت�تيجيًا مهم���ًا لدولنا �لعربية على 

كافة �مل�ستويات و�ل�سعد.

و�أعرب معاليه عن �عتز�ز دولة �الإمار�ت 

مب�ستوى �ل�رش�كة �ال�سرت�تيجية �ل�ساملة 

�لت���ي و�سلت �إليها �لعلق���ات �لثنائية 

ب���ن دولة �الإم���ار�ت و�ليابان يف �ستى 

�ملجاالت، و�لتي مت �الإعلن عنها خلل 

زي���ارة رئي�س �ل���وزر�ء �لياباين �سينزو 

�آبي للدولة يف �أبري���ل 2018، موؤكد� �أن 

�ليابان تعد �أحد �أكرب �ل�رشكاء �لتجارين 

�لرئي�سين لدولة �الإمار�ت على م�ستوى 

�لعامل، حي���ث بلغت قيم���ة �لتبادالت 

�لتجارية غر �لنفطية عام 2019 حو�يل 

14.6 ملي���ار دوالر �أمريك���ي، يف حن 

جت���اوزت قيمة �لتدفق���ات �ال�ستثمارية 

�ملتبادل���ة 10.5 ملي���ار دوالر �أمريكي 

للفرتة من 2003 �إىل 2019.

و�أكد معاليه �أن دولة �الإمار�ت و�ليابان 

�ستحتفلن بالذكرى �خلم�سن للعلقات 

�لدبلوما�سي���ة يف �لع���ام �مُلقبل 2022 

�الأمر �لذي يوؤك���د على �أن �لعلقات بن 

دولة �الإمار�ت و�ليابان ُمتجذرة وعميقة، 

حيث �سهدت قفز�ت نوعية ملحوظة يف 

�ستى �ملجاالت مث���ل �لتعليم و�لتجارة 

و�لطاق���ة و�ال�ستثم���ار و�لتكنولوجي���ا 

وغرها.

وقال معالي���ه:« �إن دولة �الإمار�ت توؤمن 

باأن تفعي���ل �حل���و�ر �ل�سيا�سي �لعربي 

�لياب���اين �ساه���م يف �إث���ر�ء �لعلقات 

�لعربي���ة �ليابانية، مبا فيه���ا تن�سيق 

�ملو�قف ح���ول �ملو��سيع ذ�ت �الهتمام 

�مل�سرتك، وقد �سعدنا بالنتائج �الإيجابية 

للدورة �الأوىل للجتماع �لوز�ري للحو�ر 

�ل�سيا�س���ي �لعربي �لياب���اين �لذي عقد 

يف مقر �الأمانة �لعام���ة جلامعة �لدول 

�لعربية يف �لقاهرة يف �سبتمرب »2017

و�أك���د معاليه �أن دولة �الإم���ار�ت توؤمن 

باأهمية �لعمل �لعربي �لياباين �مُل�سرتك، 

لتحقيق  وتوحيدها  �ملو�ق���ف  وتن�سيق 

�الأم���ن و�ال�ستق���ر�ر، ورف���ع �ملعان���اة 

�الإن�سانية عن �سعوب �ملنطقة �سو�ء يف 

�ليم���ن، �أو ليبيا �أو �سوريا، ودعم عملية 

�ل�سلم يف �ل�رشق �الأو�سط. و�أنها تتطلع 

�إىل خلق �ملزيد من �لفر�س لتعزيز هذه 

�لعلقات يف كاف���ة �ملجاالت و�الرتقاء 

به���ا �إىل �آف���اق �أرحب مبا يحق���ق �آمال 

وتطلعات �سعوبنا«.

و�سدد معاليه على خطورة �آفة �الإرهاب 

و�لتطرف على �الأمن �الإقليمي و�لعاملي 

�الأمر �لذي ُيحت���م علينا بذل �ملزيد من 

�جلهود و�لتن�سيق �مل�سرتك للق�ساء على 

هذه �الآفة وحماربة تد�عياتها �خلطرة. 

كما �أكد عل���ى �أهمية �لعم���ل �مل�سرتك 

لتاأمن حركة �مللحة و�لتجارة �لدولية 

و�ملم���ر�ت �ملائي���ة و�إم���د�د�ت �لطاقة 

و�الإ�سه���ام يف حف���ظ �ل�س���لم و�الأمن 

�لدولين. ويف �خلت���ام، جدد �الجتماع 

تاأكيده على �أهمي���ة �لعلقات �لعربية 

�لياباني���ة وعل���ى ����رشورة مو��سل���ة 

�لتن�سيق و�لت�ساور بن �جلانبن �لعربي 

و�لياباين مب���ا يخدم تطلع���ات �لدول 

�لعربية و�ليابان و�لق�سايا ذ�ت �الهتمام 

�مل�سرتك.

الإمارات تر�شل

و�أ�س���اف �سعادت���ه: » تعم���ل دول���ة 

�الإن�سانية  �الأو�ساع  �الإمار�ت على دعم 

و�لتنموي���ة يف �إقليم تيغر�ي باإثيوبيا، 

وذلك نظر�ً ملعان���اة �الإقليم من ظروف 

�حلرب و�نت�سار فرو�س » كوفيد - 19 

»، موؤكد� �لتز�م �لدول���ة بنهج �إن�ساين 

يدعم �الإغاثة �لطارئ���ة يف �لدول �لتي 

حتت���اج �إليه���ا، وعل���ى وق���وف دولة 

�الإم���ار�ت وقيادته���ا �إىل جانب �سعب 

�إثيوبيا وكافة �سع���وب �لعامل للتغلب 

على �أي �أزمة �إن�سانية«.

�جلدي���ر بالذكر ب���اأن دول���ة �الإمار�ت 

تعه���دت بتق���دمي مبل���غ 18.3 مليون 

�أمريك���ي/  دوالر  ملي���ن   5/ دره���م 

لدع���م �لنازحن على �حلدود �الإثيوبية 

�ل�سود�نية وذلك بالتعاون مع برنامج 

�الأغذي���ة �لعاملي و�ملنظم���ات �لدولية 

�الأخرى، كما عمل���ت �أي�سا على ت�سير 

6 طائ���ر�ت حملت قر�ب���ة 300 طن من 

�ملو�د �الإغاثية ع���رب �ملدينة �لعاملية 

للخدمات �الإن�سانية يف دبي و�رشكائها 

من �ملنظمات �لدولية.

وقدمت دولة �الإم���ار�ت يف �الإطار ذ�ته 

الإثيوبي���ا 18.5 ط���ن م���ن �الإمد�د�ت 

�لطبية �سمن �جلهود �لعاملية للت�سدي 

جلائح���ة » كوفي���د-19 »، وقام���ت 

�أي�س���ا بدعم جه���ود منظم���ة �ل�سحة 

�لعاملي���ة يف �إثيوبيا بنقل 15 طنا من 

�مل�ساع���د�ت �لطبية، ف�س���ل عن تعزيز 

عمل برنامج �الأغذية �لعاملي من خلل 

نقل �مل�ست�سفى �مليد�ين �خلا�س بعلج 

�إىل  �مل�سابن بكوفيد-19 من �لرنويج 

�إثيوبيا.

�شرطة دبي 

و�أ�سافو� �أن ن�رشة دولية حمر�ء �سدرت 

بحقه من �النرتبول �ل���دويل هذ� �لعام 

بتهم���ة �النتم���اء ملنظم���ات �إجر�مية 

خط���رة وجت���ارة �ملخ���در�ت، بعد �أن 

دخل �إىل �أر��سي �الإمار�ت منتحل هوية 

�سخ�س �آخر م�ستخدم���ا وثائق ر�سمية 

)ج���و�ز �سفر ر�سم���ي وتاأ�س���رة �سفر(، 

مو�سحن �أن �إلق���اء �لقب�س عليه جاء 

بف�سل �لتعاون �ملثم���ر مع  �ل�سلطات 

�لفرن�سية و�الإنرتبول �لدويل.

 وقال مدي���ر �الإد�رة �لعامة للتحريات 

و�ملباح���ث �جلنائي���ة بدب���ي، �لعميد 

جمال �جللف �أن »مفيد بو�سيبي« ظل 

هارب���ا منذ �أن حكمت عليه حمكمة يف 

بوردو بال�سج���ن 20 عاما عام 2015، 

مو�سحا �أن فري���ق �لعمل ب�رشطة دبي 

بذل جهد� كب���ر� ل�سبط �ملجرم �لبالغ 

�خلطورة.

و�أ�ساف �أن »م���وف« ��ستطاع �لهروب 

�ل�رشط���ة �ملتخ�س�سن يف  من �سباط 

مكافح���ة تهري���ب �ملخ���در�ت الأعو�م 

عدة، حتى �أنه و�س���ل �إىل ذروة جتارة 

�ملخدر�ت يف فرن�س���ا بتوريده ما بن 

50 �إىل 60 طًن���ا م���ن �حل�سي�س �سنويًا 

�إىل �أوروب���ا بقيمة مالي���ة تقدر بنحو 

70 مليون يورو �سنوي���ا، م�سر�ً �إىل �أن 

�ل�سورة �لوحيدة �لتي بحوزة �ل�سلطات 

�لفرن�سي���ة للمج���رم عمره���ا �أكر من 

ع�رشين عاما.

و�أ�س���ار �جل���لف �إىل �أن ف���رق �لبحث 

�جلنائي عملت على حتليل �ملعلومات 

�لفيديو،  و�ل�س���ور ومقاطع  و�لبيانات، 

�ل���ذكاء  تقني���ات  �أح���دث  وت�سخ���ر 

�ال�سطناع���ي حت���ى ��ستطاعت حتديد 

مكان »موف«.

الإمارات ت�شت�شيف

للتغر  �الإقليم���ي  �حل���و�ر  حل�س���ور 

�ملناخي �لذي يركز على �ال�ستعد�د�ت 

�لوطنية و�الإقليمية للدورة 26 ملوؤمتر 

�ل���دول �الأط���ر�ف يف �تفاقي���ة �الأمم 

�ملتح���دة �الإطارية ب�ساأن تغر �ملناخ 

/COP26/، �ل���ذي �سينعق���د خ���لل 

�لفرتة ما ب���ن 1 و12 نوفمرب 2021 

يف مدين���ة غل�سكو با�سكتلند�، و�لذي 

يجم���ع �لعدي���د من �ل���دول لت�رشيع 

�جلهود �لر�مية لتحقيق �أهد�ف �تفاق 

باري�س للمناخ و�تفاقية �الأمم �ملتحدة 

�الإطارية ب�ساأن تغر �ملناخ.

وقال معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 

�جلابر وزي���ر �ل�سناعة و�لتكنولوجيا 

�ملتقدم���ة ، �ملبع���وث �خلا�س لدولة 

�الإمار�ت ل�س���وؤون �لتغر �ملناخي - 

بهذه �ملنا�سب���ة - : » بف�سل �لروؤية 

�ل�سدي���دة للقي���ادة �لر�سي���دة، تنظر 

دولة �الإم���ار�ت �إىل �لعم���ل �ملناخي 

�ملتقدم باعتب���اره يتيح فر�سًا كبرة 

لتعزيز منو �القت�ساد وتنويعه وتبادل 

�ملعرف���ة و�سق���ل �مله���ار�ت، وكذلك 

�مل�ساهم���ة يف �إيجاد حل���ول عملية 

ملو�جه���ة حتدٍّ عاملي يوؤثر على كافة 

�ملجتمعات حول �لعامل«.

من جانبه، قال �أل���وك �سارما، رئي�س 

ملوؤمتر  و�لع�رشين  �ل�ساد�س���ة  �لدورة 

�الأط���ر�ف /COP26/: »م���ن �مله���م 

للغاية �أن تتعاون دول �لعامل للت�سدي 

لتحديات تغر �ملن���اخ، بحيث تقدم 

فرية/ و�أخرى  تلك �لدول �أهد�ف���ًا /�سِ

متعلق���ة بخف����س �النبعاث���ات على 

�ملدى �لقري���ب /�مل�ساهمات �ملحددة 

وطنيًا لعام 2030/ ومبا يتيح �الإبقاء 

عل���ى �رتف���اع درجة ح���ر�رة كوكب 

�الأر�س عند 1.5 درجة مئوية«.

و�سيتي���ح �حل���و�ر �الإقليم���ي للتغر 

�ملناخ���ي من�سة متخ�س�س���ة للدول 

�خل���رب�ت حول  لتب���ادل  �مل�سارك���ة 

��ستجاباته���ا لتغ���ر �ملن���اخ، وبناء 

بالطموحات  للرتق���اء  �للزم  �لزخم 

�لعاملية متهي���د�ً النعقاد موؤمتر �الأمم 

�ملتحدة للمناخ /COP26/. و�سيمّكن 

�الأمريكية  �ملتح���دة  �لواليات  �حلو�ر 

و�لدول �مل�ساركة من جمل�س �لتعاون 

�الأو�سط  �ل����رشق  �خلليج���ي ومنطقة 

و�سمال �أفريقيا من �لبحث يف جماالت 

جديدة للتع���اون يف جمال �حلد من 

تد�عيات تغّر �ملناخ، و�لتكّيف معها 

و�لرتكي���ز على �لفر����س �القت�سادية 

�لتي يتيحها �لعمل �ملناخي.

8

�لقرية �لعالمية في عيون �لم�ساركين بجناح 
�ليمن �ل�سعيد

دبي / �سمري �ل�سعدي

   يف هذ� �جلزء �أي�سًا من مو�سوع �لقرية 

�لعاملية يف عي���ون م�ساركيها ننقل �آر�ء 

�مل�ساركن من �ليمن، �ليمن �ل�سعيد و�لذي 

ي�س���ارك يف �لقرية �لعاملية منذ مو�سمها 

�الأول والب���د �أن يك���ون ل���ه دور مميز قي 

�إظهار منتجات �ليمن من خلل �ملنتجات 

�ليمنية �ملمي���زة و�ملعروفة عامليًا منها 

�ليمني،و�أي�سًا  و�لع�سل  و�لف�سة  �لبهار�ت 

يف �إظه���ار ح�س���ار�ت �ليم���ن �ملتعاقبة، 

ح�سارة حم���ر و�سباأ وم���اأرب، وبلقي�س 

وهدهد �سليمان و�سد م���اأرب و�سجرة دم 

�الأخوي���ن وبيوت �سنع���اء �لقدمية �لتي 

�أقيمت باأ�سل���وب فريد على �جلبال.. وهنا 

نعر����س �آر�ء �لعار�س���ن �مل�ساركن يف 

جناح �ليم���ن و�لذين �ساركو� �جلناح منذ 

بد�ياته يف �لقرية �لعاملية

= هاجر مالك وجمال���ة حممد.. مينيتان 

�أر�بيان الكت�رشي للملب�س  عار�ستان من 

�ليمنية بجناح �ليمن، وتقوالن �أن �لقرية 

�لعاملية م���كان يجمع معظم دول �لعامل 

مبنتجاتهم وثقافاته���م وفنونهم وتر�ثهم 

وعاد�تهم وتقاليدهم.. �إن �لتنظيم بالقرية 

يفوق �خليال، و�ملطاعم �لعاملية بها تقدم 

لل�سيوف �أ�سهر وجباتها �لعاملية ليتذوفها 

�ل�سيوف �س���و�ء �لعربي���ة �أو �الآ�سوية �أو 

�الأوروبي���ة  ويتعرفون بذل���ك على ثقافة 

�لطعام لل���دول �ساحب���ة �ملطاعم.. كما 

�أن �لعرو�س �لفني���ة و�لرق�سات �ل�سعبية 

و�لغناء �لرت�ثي و�لتي تقدم على م�سارح 

�الأجنحة �أو م�رشح �لقرية �لرئي�سي و�لتي 

ور�وؤها حكايات وحكايات وكل منها يعرب 

عن حكاية معينة، و�لتي تعطي �ل�سيوف 

وجبة د�سمة عن فنون ه���ذه �لدول ومما 

ميتع �ل�سيوف يف �لتعرف عليها و�لتمتع 

به���ا و�الإبت�سامة ترت�س���م على وجوههم 

من �لفرح���ة و�ل�سعادة.. كم���ا يف �لقرية 

جن���د �الأزياء �لعاملي���ة يف �أجنحة �لدول 

�لفر�سة للتعرف  �مل�ساركة مما يعطين���ا 

عل���ى �أزياء �لعامل ونحن مل نغادر �لقرية 

�لعاملية.

= �س���د�م نا����رش �الأ�سم���وري.. ميني من 

مناح���ل �ل�سف���اء للع�س���ل وعار�س لكل 

�أنو�ع �لع�سل �ليمني، ويقول تعترب �لقرية 

�لعاملي���ة من �لوجه���ات �ملهمة ل�سيوف 

دبي جتم���ع د�خلها �لثقاف���ات و�لعاد�ت 

و�لتقالي���د جلميع �ل���دول �مل�ساركة فيها 

وت�س���م د�خ���ل م�ساحة حم���دودة �لكثر 

و�لكثر من �جلن�سيات �لعاملية �ملختلفة.. 

وكل جن���اح دولة فيها ب���ه م�رشح يقدم 

فيه فن���ون وثقافة وتر�ث هذه �لدولة مما 

يزيد من �ملخزون �ملعريف لدي �ل�سيوف 

بثقافات وفنون وع���اد�ت هذه �ل�سعوب.. 

و�لفنون �لتي تق���دم يف �لقرية �لعاملية 

تعترب فر�س���ة �أي�سًا لل�سي���وف ليتعرفو� 

عل���ى خمتلف �لف���ن �لعامل���ي كل على 

حدة.. وال نن�سى تعل���م لغات �مل�ساركنب 

من خلل �الإحت���كاك بهم و�لتعامل معهم 

و�أي�سا �إكت�ساب خرب�ت �لتعامل.. و�أما عن 

�ملطاع���م فهي �الأخرى ن���وع من ثقافات 

�ل���دول مبا تقدمه م���ن �أطباقها �ملختلفة 

و�لتي مل يعرفها �ل�سي���وف من قبل ومل 

يتذوقوها ليتعرف���و� عليها �إال يف �لقرية 

�لعاملية الأنها متجمعة يف حيز و�حد من 

�ل�سهل �لتعرف على �لكثر منها.. و�متنى 

�أن ت�ستمر �لقري���ة �لعاملية يف وجودها 

وت�ستم���ر  وتطوره���ا  جناحاته���ا  ويف 

م�ساركاتنا فيها.

=  بركات عبد �جلبار.. ميني من ح�رشموت 

�لكرمية  و�الأحجار  �لف�سية  للإك�س�سو�ر�ت 

بجن���اح �ليمن، ويقول �إن �لقرية �لعاملية 

جميل���ة وفر�سة كب���رة لتحقيق �لنجاح 

ونافذة جتارية تط���ل على �لعامل �أجمع.. 

وفعالياته���ا �ملتنوع���ة ما ب���ن �لثقافة 

و�لفنون و�لت�سوق و�لرت�ث مده�سة جتذب 

�ليه���ا �ل�سي���وف من كل �أنح���اء �لعامل.. 

وفيه���ا نتع���رف عل���ى ت���ر�ث �ل�سعوب 

�لعاملية  وفنونهم  وثقافاته���ا  �مل�ساركة 

�لتي يقدمونه���ا على م�سارح �الأجنحة �أو 

�مل����رشح �لرئي�سي مده�س���ة ونر�ها الأول 

مرة وم���ن خللها نتعرف عل���ى �لفنون 

�لعاملي���ة لكل �لدول �مل�سارك���ة.. كما �أن 

�ملطاع���م �لعاملية نت���ذوق فيها �الأكلت 

�ملختلفة ل�سعوب �لعامل ونتعرف عليها.

= �سمر �الأ�سم���وري.. ميني من ح�رشموت 

للع�سل �ليمني، ويقول �أنه يح�رش كل عام 

للقرية �لعاملية للم�ساركة فيها كعار�س، 

ولكن يف هذ� �ملو�سم ر�أيت �أ�سياء خمتلفة 

كثر�ً لو�جه���ات �الأجنحة وللأجمل طبعا 

كم���ا �أن �لتنظي���م خمتلف �أي�س���ًا عن �أي 

مو�سم �آخر ويعت���رب من �أجمل �ملو��سم ال 

�سيما وهو مو�سم �ليوبيل �لف�سي للقرية 

�لعاملية.. و�لفعاليات �ملوجودة بالقرية 

تتجدد يف كل مو�سم يف كل �سئ ويف كل 

�أنو�عها �لفني���ة و�لرت�ثية و�لثقافية وكل 

هذ� تقدمه �إد�رة �لقري���ة الإمتاع و�إ�سعاد 

�سيوفه���ا �لذين يزد�دون يوم���ًا بعد يوم 

و�أي�س���ًا �لعار�سن �لذين ه���م �رشكاوؤها 

يف �لنج���اح و�لتطور .. كم���ا �أن فعاليات 

�الأطفال كث���رة وجميلة وتعجب �الأطفال 

�لذي���ن يحر�س���ون على متابعته���ا.. كما 

�الأطباق �لعاملية �لت���ي تقدمها �ملطاعم 

�ملتنوعة بالقرية �سئ مده�س ولذيذ. 

= حمم���د �خلويل.. ميني م���ن ح�رشموت 

للبه���ار�ت �ليمني���ة ويعر����س كل �أنو�ع 

�لبهار�ت �ليمنية، ويقول �إن �لقرية �لعاملية 

تتطور من مو�سم الآخر ون�سكر ونبارك ملن 

�أوج���د فكرتها و�أن�ساأه���ا كم�رشوع ناجح 

يف كل �ملج���االت �لرتفيهية و�لت�سويقية 

و�لثقافية و�لرت�ثية و�لفنية وغرها.. �إنها 

جتمع �لعامل فيها فهي عاملية قواًل وفعًل، 

و�أمتنى لها �لنج���اح �لد�ئم و�الإزدهار يف 

كل مو�سم من مو��سمها �لقادمة و�أن تظل 

وتبقى علمًا �ساخمًا يف �إمارة دبي.. وهي 

فيها �خل���ر و�لربك���ة للعار�سن وحتى 

ل�سيوفه���ا �لذين ياأتون �إليه���ا حبًا فيها 

من كل م���كان ليت�سوقو� فيها ما يريدونه 

وم���ا ال يجدون���ه خارجه���ا وباأ�سع���ار 

معتدلة، وليق�س���و� د�خلها �أوقاتًا �سعيدة 

مبهجة.. �أم���ا فعالياتها �لفنية و�لثقافية 

و�لرتويحية ال ترى �إال فيها ود�خلها وهي 

متفردة يف كل �سئ.. ومنها وفيها نكت�سب 

�خلرب�ت �جلي���دة يف �لتعامل مع �لنا�س 

من كل �جلن�سيات.

= عب���د �حلكي���م حممد.. مين���ي يعر�س 

�إك�س�سو�ر�ت  ف�سية تر�ثية وحديثة وغرها 

بجناح �ليمن، وعن �لقرية �لعاملية يقول 

�أنه ي�سارك فيها منذ ع�رشون عاما و�سيظل 

ي�سارك فيها الأنه يح���ب �لقرية �لعاملية 

و�أن���ه �سعيد بامل�سارك���ة فيها.. ويحر�س 

د�ئما يف كل مو�سم �أن يتو�جد فيها م�ساركا 

ولي�ستمتع �أي�سا بكل ما فيها.. الأن ما فيها 

م���ن فعاليات متع���ددة ومتنوعة تر�سي 

كل �أذو�ق �ل�سي���وف ومن كل �الأعمار وكل 

�جلن�سيات.. فيه���ا �لفن �لعاملي و�لثقافة 

�لعاملي���ة و�الألع���اب �ملتنوع���ة �لت���ي 

تر�س���ي �ل�سغار و�لكب���ار.. فيها �لت�سوق 

من منتجات ومعرو�س���ات عاملية د�خل 

�أجنح���ة �لدول �لعاملي���ة �مل�ساركة فيها 

يف ظل �أجو�ء مفتوح���ة بعيد�ً عن �أجو�ء 

�لتجارية �ملغلق���ة.. فيها �ملتعة  �ملر�كز 

و�ال�ستمتاع بكل فيه���ا يف �أجو�ء �ستوية 

وربيعية ويف �أجو�ء مفتوحة..  وهو يعترب 

�لقرية �لعاملي���ة فكرة ناجحة يف كل ما 

فيه���ا من كل �لنو�حي.. و�أنه حري�س على 

�مل�سارك���ة فيها يف كل مو�س���م ليح�رش 

�إليها يوميًا.

= �أحمد عل���ي �ملن�سوري.. ميني وعار�س 

للف�س���ة و�الأحج���ار �لكرمي���ة و�مل�سابح 

بجناح �ليمن ويقول �أنني مبجرد دخويل 

م���ن بو�بات �لقرية �أ�سع���ر �أنني يف عامل 

�آخر متكام���ل، عامل جديد عل���ي �أتعرف 

عليه الأول مرة و�أتعرف على ما يعر�سونه 

من منتجات، و�أ�ستمتع و�أنا �أ�ساهد فنونهم 

�ملقرون���ة بالثقافة و�ل���رت�ث كما �أتعرف 

عل���ى عاد�تهم وتقاليده���م و�أزياءهم من 

خ���لل �لتعامل معه���م.. ومدينة �مللهي 

بالقرية �لعاملية تعترب من �أكرب �مللهي 

مبا حتتوي���ه من �ألعاب كث���رة مل نر�ها 

م���ن قبل وهي جت���ذب �ليه���ا �لكبار قبل 

�ل�سغار.. كما �أن �ملطاعم بالقرية متنوعة 

تقدم ل�سي���وف �لقرية �الأكل���ت و�الأطباق 

�خلا�سة بدول �لع���امل و�ل�سيوف يقبلون 

عليه���ا كاأطباق جديدة عليه���م يرغبون 

يف تذوقها وجتربته���ا.. كل ما يف �لقرية 

�لعاملي���ة جدي���د ومرغوب وه���ي فيها 

�لتجدي���د �مل�ستمر وجن���د يف كل مو�سم 

�أ�سياء جديدة. 

= فر�����س م�سعد وجميل �أحم���د و�إبر�هيم 

مو�س���ى.. من �ليم���ن ويعر�سون �مل�سابح 

و�جلنبي���ات  �لف�سي���ة  و�الإك�س�س���و�ر�ت 

�ليمني���ة ويقولون �أن ما يرونه يف �لقرية 

�لعاملية من فن���ون �لدول �ملختلفة على 

م�س���ارح �أجنحته���ا �سئ ميتعه���م مثلما 

ه���و ممت���ع ل�سي���وف �لقري���ة �لعاملية 

م���ن كل �جلن�سي���ات.. و�أنه���م يف �لقرية 

�أوقاتًا �سعيدة  �أي�س���ًا  يق�سون و�ل�سيوف 

وي�ستمتعون معهم بكل ما فيها، يعتربون 

�لقري���ة من �أجم���ل �الأماك���ن �لرتويحية 

باالإم���ار�ت بدليل تو�فد �ل�سي���وف �إليها 

من مناطق �لدولة لل�ستمتاع بكل ما يف 

�لقرية من تر�ث وفن���ون وثقافة و�ألعاب 

وماأك���والت عاملية يف ظل �أجو�ء  �ستوية 

وربيعية، كما �أن منطقة �الألعاب �لعاملية 

و�ملتنوع���ة تدخ���ل �لبهج���ة للكبار قبل 

�ل�سغار.. ويتمن���ون �أن ت�ستمر م�ساركتهم 

يف �لقري���ة �لعاملي���ة يف كل �ملو��س���م 

�لقادمة لينقل���و� لل�سيوف �لرت�ث �ليمني 

�الأ�سيل من خ���لل ما يعر�سونه ل�سيوف 

�لقرية وكذلك لي�ستمتعو� بكل ما فيها.
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 711 مليون درهم 
ت�سرفات عقارات دبي 

دبي ـ وام:
 بلغت قيمة الت�صرفات العقارية في دائرة 
الأرا�صي و الأمالك بدبي يوم الخمي�س اأكثر 

من 711 مليون درهم.
مبايعة   236 ت�صجيل  الدائرة  �صهدت  فقد 
 19 منها  دره��م  مليون   506.54 بقيمة 
مبايعة لأرا�س بقيمة 113.49 مليون درهم 
و217 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 393.05 

مليون درهم.
اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 31  و جاءت 
تليها   2 جزيرة  منطقة  في  درهم  مليون 
مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة 
 12 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة  الثنية 

مليون درهم في منطقة ور�صان الأولى.
و ت�صدرت منطقة حدائق ال�صيخ محمد بن 
را�صد المناطق من حيث عدد المبايعات اإذ 
�صجلت 3 مبايعات بقيمة 10 ماليين درهم 
 3 بت�صجيلها   5 ال�صفا  وادي  منطقة  تلتها 
ثالثة  و  درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعات 
في اليفرة 3 بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 

مليوني درهم.
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل 
فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم 
المبايعات  كاأهم  الرابعة  الثنية  بمنطقة 
في  درهم  مليون   19 بقيمة  مبايعة  تلتها 
منطقة الثنية الرابعة واأخيرا مبايعة بقيمة 

17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
محمد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  ت�صدرت  و 
بن را�صد المناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 34 مبايعة بقيمة 
48 مليون درهم تلتها منطقة برج خليفة 
مليون   47 بقيمة  مبايعة   19 بت�صجيلها 
درهم وثالثة في مر�صى دبي بت�صجيلها 19 

مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.
 180.48 قدرها  قيمة  الرهون  �صجلت  و   
بقيمة  اأرا���س  رهن   16 منها  درهم  مليون 
و�صقق  فلل  رهن  و63  درهم  مليون   29.26
اأهمها  وكان  درهم  مليون   151.21 بقيمة 
درهم  مليون   39 بقيمة  الكرامة  بمنطقة 
الثنية الخام�صة بقيمة  واأخرى في منطقة 

25 مليون درهم.
بقيمة  هبة   11 ت�صجيل  الهبات  و�صهدت 
بمنطقة  اأهمها  كان  درهم  مليون   24.62
برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم واأخرى 
في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 3 ماليين 

درهم.

»م�سدر«تطلق الحملة العالمية»لم�ستقبل م�ستدام«
اأبوظبي ـ وام:

لطاقة  اأبوظبي  �صركة  اأطلقت   
الم�صتقبل "م�صدر" حملة عالمية 
تحت عنوان "لم�صتقبٍل م�صتدام" 
ال�صركة  ريادة  تعزيز  اإلى  تهدف 
المتجددة  الطاقة  م��ج��ال  ف��ي 
وت�صليط  الم�صتدامة  والتقنيات 
التنمية  اأه���داف  على  ال�صوء 

الم�صتدامة لدولة الإمارات.
وتتزامن هذه الحملة مع الذكرى 
ال�صنوية ال� 15 لتاأ�صي�س "م�صدر" 
وتهدف  العام  هذا  ت�صادف  التي 
ع��دد  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 
التي  والم�صاريع  النماذج  من 
"م�صدر"  ا�صتثمارات  تعك�س 
على  العتماد  عملية  دع��م  في 
جانب  اإلى  نظيفة  طاقة  م�صادر 
الحتفاء بم�صيرة ال�صركة الغنية 
بالإنجازات المهمة والتاأكيد على 
التزامها ب�صمان م�صتقبل م�صتدام 

للجميع.
�صلطان  الدكتور  معالي  وق��ال 
ال�صناعة  وزير  الجابر  اأحمد  بن 
والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث 
ل�صوؤون  الإمارات  لدولة  الخا�س 
ال��ت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ��ي ورئ��ي�����س 
بهذه   - "م�صدر"  اإدارة  مجل�س 
المنا�صبة - : " تما�صيًا مع روؤية 
ت�صت�صرف  التي  الر�صيدة  القيادة 
بناء  اإل���ى  وت��ه��دف  الم�صتقبل 
ويقوم  بالمرونة  يت�صم  اقت�صاٍد 
توا�صل  ال�صتدامة  ركائز  على 
م�صدر جهودها في دعم البتكار 
المتجددة  الطاقة  حلول  وتطوير 
دولة  التجارية في  الجدوى  ذات 
اإلى  م�صتندًة  والعالم  الإم��ارات 
ب��الإن��ج��ازات  الحافل  �صجلها 

والم�صاريع في هذا المجال".
واأكد معاليه اأن م�صيرة "م�صدر" 
من  عامًا   15 مدى  على  الممتدة 
الطاقة  الم�صاهمة في نمو قطاع 
دولة  التزام  تعك�س  المتجددة 
ريادي  دور  بممار�صة  الإم���ارات 
الدولي  المجتمع  في دعم جهود 
التغير  تحديات  مواجهة  ف��ي 

المناخي.
دولة  تنظر   "  : معاليه  واأ�صاف 
تغير  مو�صوع  اإل���ى  الإم����ارات 
المناخ باأنه يتيح فر�صًا لتنويع 
و�صقل  المعرفة  وبناء  القت�صاد 

المهارات وتوفير فر�س العمل".
من  اأبريل  �صهر  ي�صادف  وفيما 
ال�  ال�صنوية  الذكرى  العام  هذا 
ياأتي  م�صدر"  لتاأ�صي�س"   15
اإطالق حملة "لم�صتقبٍل م�صتدام" 
لالحتفاء بما حققته ال�صركة من 
اإنجازات مهمة �صاهمت في تعزيز 
الإمارات  لدولة  الرائدة  المكانة 
المتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ف��ي 

العالمي.

القت�صادية  التحديات  ورغ��م 
ب�صبب  العالم  يواجهها  التي 
 19  - كوفيد   " جائحة  انت�صار 
موا�صلة  "م�صدر"  ا�صتطاعت   "
نموها الالفت فقد ارتفعت القدرة 
الطاقة  لم�صاريع  الإن��ت��اج��ي��ة 
فيها  ت�صارك  التي  المتجددة 
"م�صدر" باأكثر من ال�صعف على 
مدى العامين الما�صيين وذلك من 
4 جيجاواط اإلى 11 جيجاواط اأي 
لأكثر  الكهرباء  لتوفير  يكفي  ما 
من 4 ماليين منزل في حين تبلغ 
القيمة الإجمالية لهذه الم�صاريع 

19.9 مليار دولر.
الرمحي  جميل  محمد  واأو�صح 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
في  ال�صركة  نجاح  اأن  "م�صدر" 
الإنتاجية  القدرة  وزي��ادة  النمو 
ب��م��ا ي��ت��ج��اوز ال��م�����ص��ت��وي��ات 
مدى  يعك�س  اإنما  الم�صتهدفة 
مبادلة  المالكة  ال�صركة  التزام 

ك��وادره��ا  وتفاني  لال�صتثمار 
حول العالم ومدى ت�صارع وتيرة 
ي�صهدها  التي  التحول  عملية 
الجهود  بف�صل  الطاقة  قطاع 
الإم��ارات  مثل  لدول  المتوا�صلة 
تمتلك  التي  المتحدة  العربية 
م�صتقبل  اأجل  من  وا�صحة  روؤية 
دفع عجلة  اأف�صل وتحر�س على 
جانب  اإلى  الم�صتدامة  التنمية 
القت�صادية  ال��ج��دوى  تنامي 

لتقنيات الطاقة النظيفة.
حاليًا  ت�صاهم  "م�صدر"  اإن  وقال 
محلية  مجتمعات  دع���م  ف��ي 
تنت�صر في اأكثر من 30 دولة حول 
تو�صيع  اإل��ى  ونتطلع   .. العالم 
نطاق م�صاريعنا وموا�صلة العمل 
على بناء م�صتقبل اأكثر ا�صتدامة 

للجميع".
بارزة  م�صاريع  "م�صدر"  ول��دى 
تنت�صر في مختلف اأنحاء العالم 
الجندل"  دومة  "محطة  وت�صمل 

على  الرياح  لطاقة  محطة  اأول 
في  الخدمية  المرافق  م�صتوى 
ال�صعودية  العربية  المملكة 
منطقة  في  نوعها  من  والأك��ب��ر 

ال�صرق الأو�صط.
ائتالف  المحطة  تطوير  ويتولى 
الفرن�صية  ال�صركة  �صركات تقوده 
رينوبلز"  اف  دي  "اي  ال��رائ��دة 
و�صت�صاهم المحطة عند ت�صغيلها 
في تزويد 70 األف منزل بالكهرباء 
من  طن  األف   885 اإطالق  وتفادي 
غاز ثاني اأك�صيد الكربون �صنويًا.

لتو�صيع  م�صاعيها  اإط��ار  وف��ي 
م�صتوى  على  اأن�صطتها  نطاق 
العام  "م�صدر"  قامت   .. العالم 
في  ا�صتثماراتها  باأولى  الما�صي 
على  ا�صتحوذت  حيث  اأ�صتراليا 
في  المائة  في   40 بن�صبة  ح�صة 
من�صاأة تحويل النفايات اإلى طاقة 

على م�صتوى المرافق الخدمية.
اكتمال  بعد  المن�صاأة  و�صتتمكن 
 300 حوالي  معالجة  من  بنائها 
النفايات  من  �صنويًا  طن  األ��ف 
البلدية وما ي�صل اإلى 30 األف طن 

من المواد ال�صلبة.
الإنتاجية  القدرة  زيادة  وبهدف 
لم�صاريعها في الوليات المتحدة 
ح�صة  على  "م�صدر"  ا�صتحوذت 
محفظة  م��ن  ال��م��ائ��ة  ف��ي   50
مجال  في  ا�صتثمارية  م�صاريع 
قدرتها  ت�صل  النظيفة  الطاقة 
جيجاواط   1.6 اإل��ى  الإجمالية 
اف  دي  "اي  مع  بال�صراكة  وذلك 

رينوبلز اأمريكا ال�صمالية".
وت�صم المحفظة بالمجمل ثمانية 
األفي  من  اأكثر  وف��رت  م�صاريع 
الطاقة  قطاع  في  عمل  وظيفة 

و�صت�صاهم  الأمريكي  النظيفة 
ثالثة  اأكثر من  اإطالق  تفادي  في 
ثاني  غاز  من  متري  طن  ماليين 

اأك�صيد الكربون �صنويًا.
عام  ف��ي  "م�صدر"  دخلت  كما 
�صرق  جنوب  منطقة  �صوق   2020
اتفاقية  توقيع  خالل  من  اآ�صيا 
ط��اق��ة  م��ح��ط��ة  اأول  ل��ت��ط��وي��ر 
في  عائمة  كهرو�صوئية  �صم�صية 
تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  اإندوني�صيا 
145 ميجاواط والتي تعتبر الأكبر 
و�صيتم  المنطقة  في  نوعها  من 
المحطة في مقاطعة جاوة  بناء 

الغربية باإندوني�صيا.
العام  ه��ذا  "م�صدر"  وتوا�صل 
تعزيز محفظة م�صاريعها لت�صمل 
في  اأعلنت  فقد  جديدة،  اأ�صواقًا 
�صهر يناير الما�صي عن م�صروعها 
الأول في بولندا حيث ا�صتحوذت 
محطتين  في   %50 ح�صة  على 

لطاقة الرياح في بولندا.
في  اأي�صًا  ال�صركة  اأعلنت  كما 
مذكرة  توقيع  عن  ذات��ه  ال�صهر 
اف  دي  "اي  �صركة  مع  تفاهم 
الفر�س  ل�صتك�صاف  رينوبلز" 
الطاقة  ق��ط��اع  ف��ي  ال��م��ت��اح��ة 
ودعم  اإ�صرائيل  في  المتجددة 
اأهدافها  لتحقيق  الدولة  جهود 

الخا�صة بالطاقة النظيفة.
ووقعت "م�صدر" في �صهر مار�س 
الما�صي مذكرة تفاهم مع حكومة 
الفيدرالية  اإثيوبيا  جمهورية 
م�صاريع  لتطوير  الديمقراطية 
اإجمالية  بقدرة  �صم�صية  طاقة 
تبلغ 500 ميجاواط وبنية تحتية 
مواقع  في  بها  الخا�صة  لل�صبكة 

متعددة باإثيوبيا.

جديداً  تنظيمياً  اإطاراً  العالمي«ي�سدر  »اأبوظبي 
الثالث المالية للطرف  التكنولوجيا  لخدمات 

اأبوظبي ـ وام:
تنظيم  �صلطة  اأ����ص���درت   
�صوق  لدى  المالية  الخدمات 
عمل  اإطار  العالمي،  اأبوظبي 
تنظيمي للتفوي�س والإ�صراف 
التكنولوجيا  �صركات  على 
الخدمات  التي تزود  المالية 
من  لعمالئها  ثالث  كطرف 

المالية. الموؤ�ص�صات 
الخدمات  م���زودو  ويعمل 
وو�صطاء  ثالث  كطرف  عادة 
والموؤ�ص�صات  العمالء  بين 
خدمات  تقدم  التي  المالية 
تمكنهم  العمالء  لم�صاعدة 
وا���ص��ت��خ��دام  اإدارة  م���ن 
ب�صكل  الخا�صة  بياناتهم 
اإج���راء  عند  فعالية  اأك��ث��ر 
و�صيعزز  المالية.  التعامالت 
كيفية  م��ن  الجديد  الإط���ار 
المالية  ال�����ص��وؤون  اإدارة 
تركيز  خالل  من  ال�صخ�صية 
الخدمات  م���زودي  اأن�صطة 
ثالث  كطرف  التكنولوجية 
على  للتنظيم  الخا�صعة 
فئات  اإل��ى  الو�صول  اإتاحة 
العمالء  بيانات  من  معينة 
�صمن  ونقلها  ومعالجتها 
التنظيمية  ال��م��ت��ط��ل��ب��ات 
التكنولوجيا  ل��خ��دم��ات 
الثالث،  للطرف  المالية 
بحماية  تخت�س  وال��ت��ي 
وخ�صو�صية  ال��ب��ي��ان��ات 
ال����ب����ي����ان����ات وك��ي��ف��ي��ة 
���ص��ي��ر الأع���م���ال وم��خ��اط��ر 
بالإ�صافة  التكنولوجيا 
الأم��وال  غ�صل  مكافحة  اإلى 
وتمويل الإرهاب. ومع اإ�صدار 

بات  الجديد،  العمل  اإط��ار 
ب��اإم��ك��ان م���زودي خ��دم��ات 
كطرف  المالية  التكنولوجيا 
الموؤ�ص�صات  مع  العمل  ثالث 
فعالة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��م��ال��ي��ة 
تعامالت  ت�صهل  ومحمية 
حماية  مراعاة  مع  العمالء 
اإطار  �صيوفر  كما  بياناتهم. 
اأ�صا�صا  اأي�صا  الجديد  العمل 
المفتوح  التمويل  نمو  لدعم 
مع ا�صتمرار التركيز على منح 
العمالء وال�صركات المزيد من 
التحكم فيما يخ�س بياناتهم 
ال�صتثمار  فيها  بما  المالية 
الأخرى.  المالية  والمنتجات 
هذا وياأتي اإطار عمل خدمات 
للطرف  المالية  التكنولوجيا 
�صوق  جهود  �صمن  الثالث 
الم�صتمرة  العالمي  اأبوظبي 
اأعمال متكاملة  لتطوير بيئة 

تدعم  المالية  للتكنولوجيا 
الب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر ن��م��اذج 
الخدمات  لتقديم  ج��دي��دة 
اإيمانويل  وق���ال  المالية. 
جيفاناك�س، الرئي�س التنفيذي 
الخدمات  تنظيم  ل�صلطة 
اأبوظبي  �صوق  لدى  المالية 
اإط��الق  "ي�صعدنا  العالمي: 
اإلى  ي�صتند  الذي  الإطار  هذا 
الدولية،  الممار�صات  اأف�صل 
ل��م��زودي  �صيتيح  وال����ذي 
ال��خ��دم��ات ك��ط��رف ث��ال��ث 
والموؤ�ص�صات المالية التعاون 
ب�صكل  ال��ع��م��الء  ل��خ��دم��ة 
باأن  �صك  ول  فعالية.  اأكثر 
�صيمهد  الجديد  العمل  اإط��ار 
التمويل  لنمو  اأي�صًا  الطريق 
وكما  المنطقة،  في  المفتوح 
م�صالح  حماية  �صي�صمن 
المالية  والموؤ�ص�صات  العمالء 

م��زودي  مطالبة  خ��الل  م��ن 
ال��خ��دم��ات ك��ط��رف ث��ال��ث 
العمالء  ببيانات  بالعناية 
وتطور  متانة  من  والتاأكد 
اإطالق  اإلى  ونتطلع  اأنظمتهم. 
المزيد من المبادرات المبتكرة 
تجربة  م��ن  �صتعزز  ال��ت��ي 
الموؤ�ص�صات  مع  المتعاملين 
اإط��ار  و�صي�صهم  المالية." 
التكنولوجيا  خدمات  عمل 
الثالث  ل��ل��ط��رف  ال��م��ال��ي��ة 
الجديد في تلبية احتياجات 
مجموعة وا�صعة من خدمات 
التي  المالية  التكنولوجيا 
تخ�صع لتنظيم �صلطة تنظيم 
بما  وذلك  المالية،  الخدمات 
الرقمي  التحول  اأجندة  يدعم 
م�صيرة  وي��ع��زز  لأب��وظ��ب��ي 
لقطاع  القت�صادي  التنويع 

ال�صركات في الدولة.

الأ�سهم الإماراتية تربح 4 مليارات درهم مع 
اأبريل بداية تعامالت 

اأبوظبي ـ وام:
الأول  اأم��س  الإماراتية  المال  اأ�صواق  بداأت   
ن�صاط  على  اأبريل  �صهر  في  تعامالتها  من 
التي  مكا�صبها  تعزيز  بذلك  موا�صلة  كبير 
و�صط  الما�صي  مار�س  �صهر  في  تحققت 
ا�صتمرار تدفق ال�صيولة الموؤ�ص�صية اإلى قاعة 

التداول.
و فيما تجاوزت قيمة ال�صيولة المتداولة في 
الخمي�س  درهم خالل جل�صة  مليار  الأ�صواق 
- منها 980 مليون درهم في اأبوظبي - فقد 
ال�صركات  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  ربحت 
ختام  في  درهم  مليارات   4 نحو  المتداولة 

التعامالت.
التداولت  �صهدته  الذي  الن�صاط  انعك�س  و 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  العام  الموؤ�صر  على 
المالية و الذي ارتفع بن�صبة 0.50% تقريبا 

حين  في  نقطة   5941 م�صتوى  عند  مغلقا 
المالي عند  ل�صوق دبي  العام  الموؤ�صر  اأقفل 
مقارنة   %0.30 ن�صبتها  بزيادة  نقطة   2557

مع اليوم ال�صابق.
القاب�صة  العالمية  ال�صركة  �صهم  وا�صل  و 
الن�صاط  قيادة  درهم   64.80 اإلى  المرتفع 
المبرمة  ال�صفقات  قيمة  ت��ج��اوزت  حيث 
عليه 212 مليون درهم في حين وا�صل �صهم 
درهم   22.06 عند  مغلقا  �صعوده  ات�صالت 

محققا بذلك اختراقا �صعريا جديدا.
البحرية  الجرافات  �صهم  ارتفع  جانبه  من 
�صهم  �صعر  بلغ  حين  في  درهم   7.39 اإلى 

الوثبة للتاأمين 1.02 درهم.
اإعمار  �صهم  ارتفع  المالي  دبي  �صوق  في  و 
اأرامك�س  �صهم  اإلى  اإ�صافة  درهم   3.57 اإلى 
اإلى  للطيران  العربية  و  دره��م   3.94 اإل��ى 

1.27 درهم.
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 طوكيو ـ وام:
الإم���ارات  دول��ة  من  اليابان  ا�ستوردت   
الخام  النفط  من  برميل  مليون   18.742
بيانات  بح�سب  فبرايرالما�سي  �سهر  خالل 
التابعة  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وكالة 
وال�سناعة  والتجارة  القت�ساد  ل���وزارة 

اليابانية.
وذكرت وكالة الطاقة اأن ن�سبة واردات النفط 
اإجمالي  من   %25.9 بلغت  الإم���ارات  من 
الواردات اليابانية النفطية .. م�سيرة اإلى اأن 
كمية النفط الخام التي ا�ستوردتها اليابان 
مليون   72.233 بلغت  ال�سهر  ذلك  خالل 

برميل.

اأ�سعار »الإيبور« على الأجل 
لمدة 6 اأ�سهر تقفز اإلى 
0.681% مع بداية اأبريل

  اأبوظبي ـ وام:
التعامالت  على  الفائدة  اأ�سعار  قفزت   
 6 لأجل  الإيبور«   « البنوك  بين  بالدرهم 
بداية  مع   %  0.681 م�ستوى  اإل��ى  اأ�سهر 
اليوم الأول من �سهر اأبريل الجاري متفوقة 
الأخرى  الآج��ال  جميع  اأ�سعار  على  بذلك 
و  واحدة  �سنة  لمدة  الأجل  مقدمتها  وفي 
الذي بلغ 0.506 % وذلك وفقا لما تظهره 
الإح�سائيات ال�سادرة عن م�سرف الإمارات 

المركزي .
الفائدة  لأ�سعار  المتوا�سل  الرتفاع  كان  و 
التي  وتحديدا  المتو�سطة  الآج��ال  على 
�ساهم  قد  اأ�سهر   6 و   3 بين  مدتها  تتراوح 
 2020 العام  من  الأخ��ي��رة  الأ�سهر  خ��الل 
الأداة  ه��ذه  اإل��ى  الم�ستثمرين  توجه  في 
ال�ستثمارية حر�سا منهم على تحقيق اأكبر 

قدر من المكا�سب في اأقل فترة ممكنة.
الم�سرف  ن�سرها  اإح�سائيات  اأظهرت  و 
 23 من  اأكثر  الم�ستثمرين  �سخ  المركزي 
مليار درهم في الودائع البنكية لأجل بين 
3 و 6 اأ�سهر خالل الفترة من نوفمبر وحتى 

نهاية يناير الما�سيين.
في  ال�ستثمار  على  الكبير  الإقبال  جاء  و 
الأكثر  بات  بعدما  الودائع  من  النوع  هذا 
تحقيقا للعوائد بالن�سبة للم�ستثمرين في 
بقية  تمنح على  التي  بتلك  مقارنته  حال 

الآجال.

 الإمارات توؤمن 25.9 % من 
واردات اليابان النفطية خالل 

فبراير الما�سي

»�سكاي واردز طيران الإمارات« تطلق اأميال فئة م�ساعفة 
للحجوزات مع»فالي دبي«

دبي ـ )الوحدة(:
اأطلق �سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج مكافاأة ولء 
دبي،  وفالي  الإمارات  طيران  مع  الدائمين  الم�سافرين 
اإلى  �سريعًا  الرتقاء  لالأع�ساء  يتيح  ح�سريًا  عر�سًا 
على  الح�سول  لالأع�ساء  العر�ض  ويتيح  اأعلى.  فئات 
اأميال فئة م�ساعفة على رحالت طيران الإمارات وفالي 
دبي التي يقومون بحجزها اعتباراً من اليوم وحتى 30 

يونيو المقبل، لل�سفر حتى 30 دي�سمبر 2021.
الترويجي  العر�ض  من  لال�ستفادة  التاأهل  ويتطلب 
�سكاي  برنامج  في  حاليين  اأع�ساء  العمالء  يكون  اأن 
جدد  كاأع�ساء  الن�سمام  اأو  الإم��ارات،  طيران  واردز 
�سرعة  اإلى  وبالإ�سافة   .2021 )حزيران(  يونيو   30 قبل 
يفتح  الخا�ض  العر�ض  فاإن  اأعلى،  فئات  اإلى  الرتقاء 
المزايا والمكافاآت  اأمام الأع�ساء مجموعة وا�سعة من 

الح�سرية.
طيران  من  ُت�سترى  تذكرة  اأي  على  العر�ض  وي�سري 
الإمارات اأو فالي دبي خالل فترة العر�ض، بغ�ض النظر 
واردز  �سكاي  اأع�ساء  �سي�ساعد  ما  ال�سعرية،  الفئة  عن 
الفئة  اأميال  من  يكفي  ما  ك�سب  على  الإمارات  طيران 
ب�سرعة لالرتقاء اإلى م�ستوى فئة اأعلى. ويمكن لع�سو 
الفئة  اإلى  الرتقاء  المثال،  �سبيل  على  الزرقاء،  الفئة 
الف�سية، كما يمكن لع�سو الفئة الف�سية اأن يرتقي اإلى 

ع�سو ذهبي في �سكاي واردز طيران الإمارات.
ويقدم برنامج �سكاي واردز طيران الإمارات اأربع فئات 
من الع�سوية: الزرقاء والف�سية والذهبية والبالتينية. 
بما  فريدة،  ومزايا  امتيازات  لالأع�ساء  فئة  كل  وتتيح 
ال�سعود  واأولوية  الخا�سة  ال�سالت  دخول  ذلك  في 
اإجراءات ال�سفر  اإلى الطائرة وكاونترات خا�سة لإنهاء 

واختيار المقاعد مجانًا والكثير غيرها.

ــي  دب ـــارات  ـــق ع ــات  ــرف ــس ــ� ت درهــــم  ــون  ــي ــل م  711

»�ستارت اإيه دي« تتلقى طلبات الم�ساركة في برنامج 
»ريادة الأعمال لل�سباب«

دبي ـ )الوحدة(:
ت�سريع  من�سة  دي"  اإي��ه  "�ستارت  اأعلنت 
من  المدعومة  النا�سئة  لل�سركات  الأعمال 
جامعة  من  تتخذ  والتي  "تمكين"،  �سركة 
نيويورك اأبوظبي مقراً لها، عن بدء ا�ستقبال 
طلبات الن�سمام اإلى برنامج ريادة الأعمال 
الرابعة.  بن�سخته   NextGen لل�سباب 
الفترا�سي  البرنامج  يعقد  اأن  المقرر  ومن 
من �سهر يونيو اإلى �سهر يوليو 2021 والذي 
للطيران  التحاد  مع  بالتعاون  تطويره  تم 
للنمو  العالمي  والمعهد  الوطن  و�سندوق 
والبيئة  المناخي  التغير  ووزارة  الأخ�سر 

وم�سروع اإدامة.
في  الجامعات  طلبة  البرنامج  وي�ستقبل 
بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  الإمارات  دولة 
18 و25 عامًا ممن ي�سعون اإلى تطوير حلول 
التحديات  لمواجهة  بالتكنولوجيا  مدعومة 
التنمية  اأه��داف  تتناولها  التي  العالمية 
الم�ستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
للفرق  المكثف  التدريبي  البرنامج  ويتيح 
الم�ساركة المهارات والأدوات الالزمة لتطوير 
م�سروعها ليتحول اإلى �سركة نا�سئة تتبنى 
ذا  والتكرار  للتطوير  قاباًل  اأعمال  نموذج 
جدوى اقت�سادية من خالل توفير ور�ض عمل 
لبناء المهارات، وتوجيهات باإ�سراف الخبراء 
من  لال�ستفادة  الفرق  اأم��ام  المجال  وفتح 

�سبكة البرنامج.
ريادة  بيئة  ا�ستثمار  اإلى  البرنامج  ويهدف 
وتزويد  بالفر�ض  الغنية  الإقليمية  الأعمال 
الطالب بمهارات اجتماعية ورقمية وتجارية 
البتكار  على  وت�سجع  الم�ستقبل  تواكب 

وتعزز حب التعلم وفر�ض التوظيف.
نا�سئة  �سركات  خم�ض  اختيار  و�سيتم 
للفوز بجوائز قيمتها 33 األف دولر اأمريكي 
مجالت  في  المتميزة  حلولها  على  بناًء 
ومواجهة  الم�سوؤول  والإن��ت��اج  ال�ستهالك 

التغير المناخي وال�سحة.
بفر�سة  الإماراتيون  الم�ساركون  و�سيحظى 
الفوز بالجائزة الوطنية للتاأثير وهي عبارة 
اأمريكي  دولر  اآلف   10 بقيمة  جائزة  عن 

مقدمة من �سندوق الوطن.
في  الم�ساركة  النا�سئة  ال�سركات  و�ستتاأهل 
تحدي  اإل��ى  النفايات  اإدارة  حلول  مجال 
الفوز  على  للتناف�ض  للطيران«  »التحاد 
وجهة  اأي  اإل��ى  واإيابًا  ذهابًا  �سفر  بتذاكر 
جرينالينر  الت��ح��اد  برنامج  في  مدرجة 
حلولها  اخ��ت��ب��ار  ف��ر���س��ة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
من  فعاليتها  من  والتحقق  التكنولوجية 
رحالت  متن  على  تجريبي  م�سروع  خالل 
الفرق  اأف�سل  �ستفوز  كما  للطيران.  التحاد 
اأمريكي  دولر   5000 بقيمة  نقدية  بجوائز 

من المعهد العالمي للنمو الأخ�سر.
لل�سوق  الجاهزة  الم�ساريع  وت�ستفيد 

�سركاء  على  للتعرف  قّيمة  فر�ض  من 
للطيران  التحاد  ذلك  في  بما  البرنامج 
للنمو  العالمي  والمعهد  الوطن  و�سندوق 
والبيئة  المناخي  التغير  ووزارة  الأخ�سر 
يكون  اأن  المقرر  وم��ن  اإدام��ة.  وم�سروع 
الموعد النهائي للتقدم للبرنامج 15 مايو 
المدير  جاغاناثان  رامي�ض  وقال  المقبل. 
نائب  دي«  اإيه  »�ستارت  لمن�سة  العام 
ل�سوؤون  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  عميد 
البتكار  »يمثل  والبتكار:  الأعمال  ريادة 
نحو  الإمارات  تحول  في  اأ�سا�سية  ركيزة 
ويمكن  المعرفة،  على  قائم  اقت�ساد 
اقت�سادي  نمو  تحقيق  المنطقة  لحكومات 
وتوفير  اأمريكي،  دولر  تريليون   2 بقيمة 
 2030 اأكثر من مليون وظيفة بحلول عام 
من خالل تعزيز ال�ستدامة في ال�سيا�سات 

الوطنية«.

مبادرة»ا�ساأل غرفة دبي«تعّرف مجتمع الأعمال 
بخدمات التوثيق التجاري في الإمارة

دبي ـ )الوحدة(:
دب��ي«،  غرفة  »ا���س��األ  م��ب��ادرة  ناق�ست 
و�سناعة  تجارة  غرفة  اأطلقتها  التي 
دبي �سمن جهودها لتعزيز وعي القطاع 
الخا�ض بالمتطلبات والجوانب المختلفة 
لممار�سة الأعمال في الإمارة، دور الغرفة 
عبر  وال�سركات  الأعمال  بيئة  دعم  في 
منظومة من الخدمات المميزة التي تخدم 
مجتمعات الأعمال ومنها �سهادات المن�ساأ 
الإدخال  ودفاتر  التجارية  والت�سديقات 

الموؤقت للب�سائع.
وتحدث عتيق جمعة ن�سيب، نائب رئي�ض 
تنفيذي اأول لقطاع الخدمات التجارية في 
المبادرة  من  الرابع  الفيديو  في  الغرفة، 
اأنه  مبينًا  التجارية،  الغرفة  عن خدمات 
في  معامالتهم  اإنجاز  للمتعاملين  يمكن 
الحاجة  دون  مكان،  اأي  وم��ن  وق��ت  اأي 
وم�سيراً  فروعها،  اأو  الغرفة  مقر  لزيارة 
اإلى اأن 98% من خدمات الغرفة الأ�سا�سية 

باتت اإلكترونية.
غرفة  اأع�ساء  �سادرات  اأن  عتيق  واأو�سح 
مليار   185 اإل��ى  و�سلت   2020 عام  دبي 
�سهدت  الغرفة  ع�سوية  اأن  كما  دره��م، 
زيادة ملحوظة كذلك لي�سل عدد الأع�ساء 
اإلى261 األف ع�سو، مبينًا اأن العام الما�سي 

األف ع�سو جديد، قائاًل:  �سهد ان�سمام 16 
الغرفة  تحر�ض  �سوف  الزيادة  هذه  »مع 
على موا�سلة تقديم اأف�سل الخدمات، بما 
يمكن الأع�ساء من تحقيق النمو والتطوير 

الم�ستمرين لأعمالهم«.
وحول الفوائد الخا�سة من الح�سول على 
اأو�سح  للب�سائع،  الموؤقت  الإدخال  دفتر 
الأهمية  تمامًا  تدرك  الغرفة  اأن  ن�سيب 
الكبيرة لهذا النظام الذي يب�سط اإجراءات 
لأغرا�ض  الدولة  اإل��ى  الب�سائع  اإدخ��ال 
اأي  تحمل  دون  محددة،  ولمدة  محددة 

ر�سوم جمركية اأو �سرائب اإ�سافية.
النظام  الغرفة هذا  وقال ن�سيب: »تطبق 
الكثير  منذ �سنوات وتمكنت من م�ساعدة 
في  والمتخ�س�سين  الأعمال  رج��ال  من 
والمعار�ض  الفعاليات  في  الم�ساركة 
التجارية، وهي اليوم جزء من هذا النظام 
العالمي وندعو مجتمع الأعمال في دبي 
الم�ساركة  في  منه  لال�ستفادة  والإمارات 
المخ�س�سة  �سيما  ول  المعار�ض،  في 
التجارية  المعار�ض  ف��ي  لال�ستخدام 
اإلى  بالإ�سافة  والفعاليات،  والعرو�ض 
الأم��ر  والمهنية،  التجارية  العينات 
لأهم  مركزاً  دبي  مكانة  من  يعزز  الذي 

الفعاليات العالمية«.

»�سروق«: حزمة من الفعاليات الترفيهية خالل عطلة 
الربيع

ال�سارقةـ  )الوحدة(:
اأطلقت هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير »�سروق« 
والعائالت  لالأطفال  الترفيهية  الفعاليات  حزمة من 
في 4 من وجهاتها العائلية، وهي »الق�سباء، وواجهة 
المجاز المائية، و�ساطئ خورفكان، وحدائق المنتزه«، 
الفترة بين  الربيع، حيث ت�ستمر خالل  خالل عطلة 
1 - 10 اأبريل الجاري. وت�سمل الفعاليات ور�ض عمل 
الأطفال،  خيال  تحفيز  اإلى  تهدف  اإبداعية  واأن�سطة 
حر�ست  حيث  والعقلية،  البدنية  قدراتهم  وتعزيز 
الهيئة على اللتزام التام بكافة الإجراءات الحترازية 
التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد 
ل�سمان  »كوفيد-19«،  كورونا  فيرو�ض  انت�سار  من 
اأمنهم و�سالمتهم. واأكدت الهيئة اأنه يتم التاأكيد على 
جميع الخطوات الوقائية المتبعة في الوجهات الأربع 
من خالل الالفتات، وطواقم المراقبة المكلفة بالإ�سراف 

المل�سقات  و�سع  اإلى  بالإ�سافة  الزوار،  حركة  على 
المخ�س�سة لاللتزام بقواعد التباعد الج�سدي، وارتداء 
اإلى توفير  اأقنعة الوجه في جميع الأوقات، م�سيرة 
معقمات اليدين في كافة المرافق التي ت�سمل المطاعم 
الطعام  لتناول  المخ�س�سة  والطاولت  والمقاهي 
ومناطق اللعب. واأو�سحت اأنها تعاونت مع مجموعة 
من ال�سركاء لت�سميم الور�ض الإبداعية، والم�سابقات، 
الترفيهية،  وجهاتها  جميع  في  العملية  والأن�سطة 

لإثراء التجربة التعليمية لالأطفال.
وت�سم الفعاليات التي تقدم في الق�سباء ور�ستي عمل 
تفاعليتين، بين ال�ساعة 6:30 -7:30 م�ساًء بال�سراكة 
من  لالأطفال  مخ�س�سة  وهي  روبوتك�ض«،  »فن  مع 
الفئة العمرية 6 – 9 اأعوام و10 – 15 عامًا، بهدف 
تعزيز قدرات الأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهند�سة والريا�سيات »�ستيم«.
ل�ست�سارات  اآرت«  »اإنغلف  مع  »�سروق«  وتعاونت 

الإبداعية  والقدرات  المواهب  تنمية  بهدف  الفنون 
اأعوام، من خالل 4  العمرية )+6(  الفئة  لالأطفال من 
ور�ض فنية ت�سمل 10 جل�سات تنظم بين ال�ساعة 5:00 
- 7:00 م�ساًء، يوميًا وهي ور�سة »ر�سم الزهور على 
الوجه«،  اأقنعة  على  اليدوي  و»التطريز  القوارير«، 
�سناعة  و»فنون  المزهرة«،  الربيع  و»�سناديق 

الزهور الثالثية الأبعاد«.
فر�سة  والعائالت  لالأطفال  الفعاليات  توفر  كما 
�سنع  وتجربة  الكاكاو،  تاريخ حبوب  على  التعرف 
من  الم�سنوعة  الأعمال  تزيين  وطرق  ال�سوكولتة 
ال�سوكولتة في ور�سة »الم�سارات بطعم ال�سوكولتة« 
 7:00 وحتى   5:00 ال�ساعة  من  �ساعتين،  مدى  على 
الإيطالية  البيتزا  اأ�سرار  تعلم  اإلى  بالإ�سافة  م�ساًء، 
التقليدية من ال�ساعة 5:00 حتى 7:00 م�ساًء في مطعم 
ور�سة  �سمن  الق�سباء،  في  الإيطالي  »مانجياري« 

تفاعلية لعمل البيتزا لكافة الفئات العمرية.

دبي ـ وام:
 بلغت قيمة الت�سرفات العقارية في دائرة 
الأرا�سي و الأمالك بدبي يوم الخمي�ض اأكثر 

من 711 مليون درهم.
مبايعة   236 ت�سجيل  الدائرة  �سهدت  فقد 
 19 منها  دره��م  مليون   506.54 بقيمة 
مبايعة لأرا�ض بقيمة 113.49 مليون درهم 
و217 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 393.05 

مليون درهم.
و جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 31 
تليها   2 جزيرة  منطقة  في  درهم  مليون 

مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة 
 12 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة  الثنية 

مليون درهم في منطقة ور�سان الأولى.
و ت�سدرت منطقة حدائق ال�سيخ محمد بن 
را�سد المناطق من حيث عدد المبايعات اإذ 
�سجلت 3 مبايعات بقيمة 10 ماليين درهم 
 3 بت�سجيلها   5 ال�سفا  وادي  منطقة  تلتها 
ثالثة  و  درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعات 
في اليفرة 3 بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 

مليوني درهم.
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل 
فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم 

المبايعات  كاأهم  الرابعة  الثنية  بمنطقة 
في  درهم  مليون   19 بقيمة  مبايعة  تلتها 
مبايعة  واأخ��ي��را  الرابعة  الثنية  منطقة 
نخلة  منطقة  في  درهم  مليون   17 بقيمة 

جميرا.
محمد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  ت�سدرت  و 
بن را�سد المناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 34 مبايعة بقيمة 
48 مليون درهم تلتها منطقة برج خليفة 
مليون   47 بقيمة  مبايعة   19 بت�سجيلها 
بت�سجيلها  دبي  مر�سى  في  وثالثة  درهم 
و  دره��م.   مليون   41 بقيمة  مبايعة   19

 180.48 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون  �سجلت 
بقيمة  اأرا�ض  رهن   16 منها  درهم  مليون 
29.26 مليون درهم و63 رهن فلل و�سقق 
اأهمها  وكان  درهم  مليون   151.21 بقيمة 
درهم  مليون   39 بقيمة  الكرامة  بمنطقة 
واأخرى في منطقة الثنية الخام�سة بقيمة 

25 مليون درهم.
بقيمة  هبة   11 ت�سجيل  الهبات  و�سهدت 
بمنطقة  اأهمها  كان  درهم  مليون   24.62
دره��م  مليون   12 بقيمة  خليفة  ب��رج 
بقيمة  الرابعة  الحبية  واأخرى في منطقة 

3 ماليين درهم.
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    �إعــــالن 
بقالة  ال�ســـادة/   باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة   تعلن 

جاردين بري�ش 
رخ�سة رقم :  CN - 3798070 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة �سفيه ح�سن حممد 
علي املرزوقي %100    

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف ح�سن يو�سف �سالح 
احلمادي

االإعــان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  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/ �ستار 

فيجن للتكييف املركزي ذ.م.م    
رخ�سة رقم :CN -   2606828 قد تقدموا اإلينا بطلب: 
تعديل ن�سب ال�رشكاء/ حممد االمني حممد نور الغبى 

من 25% اىل %37   
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف ابو نا�رش ناييم 

ابو بكار 
االإعان  اأو اعرتا�ش على هذا   فعلى كل من له حق 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�رش 
يومًا من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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
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 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /

مدينة الربيع للمقاوالت العامة    
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1322922  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
اأ�سبوع  االقت�سادية خال  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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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 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /  

كافترييا جاي ال�سحى   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -  2885483   : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
اأ�سبوع  االقت�سادية خال  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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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  �إلغاء �عالن �سابق
 تعلن دائرة التنمية االقت�ساديــة بخ�ســو�ش الرخ�ســة 
بي  هاين  م�ش  التجاري  باال�سم   CN  -  2745974 رقم 
واإعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  باإلغاء  الع�سل،   لتجارة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.  
 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان مراجعة 
ن�رش  تاريخ  من  اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 
دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املذكورة.
CN - 2745974 / الرقم : د ت / �ش ت 
CA - 2808683  : رقم اخلطاب
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  مودرن 

بل�ش للنظافة وال�سيانة العامة ذ.م.م  
رخ�سة رقم : CN -  2860709 قد تقدموا اإلينا بطلب:

�سامل  ا�سافة حممد علي  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
خلفان الظاهري %51   

ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف حممد �سامل عبداهلل  تعديل 
�سعيد املهري

االإعــان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  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 /  

درمي برايد للتف�سيل واخلياطة الن�سائية  
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -  2757400  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
اأ�سبوع  االقت�سادية خال  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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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    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ كا�ش مارين لتجارة القوارب 

- �رشكة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م 
رخ�سة رقم : CN- 1167246 قد تقدموا اإلينا بطلب : 

ابو منه  اإ�سافة مروان بطر�ش زكريا بطر�ش   / تنازل وبيع  ال�رشكاء  تعديل 
)%20(

 تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / اإ�سافة فواز خليل داود حممد القراعني )%80( 
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ هزاع بن طحنون بن حممد اآل 

نهيان
ذات  �رشكة  اإىل  الــواحــدذ.م.م  ال�سخ�ش  �رشكة  من   / قانوين  �سكل  تعديل 

م�سوؤولية حمدودة
 CLASS MARINE BOATS TRADING  - من/  ا�سم جتار  تعديل   
القوارب  لتجارة  مارين  كا�ش    SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 CLASS MARINE BOATS اإىل  ذ.م.م  الــواحــد  ال�سخ�ش  �رشكة   -

TRADING L.L.C - كا�ش مارين لتجارة القوارب ذ.م.م 
اأو اعرتا�ش على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية   فعلى كل من له حق 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خال  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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    �إعــــالن 
ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

االوزون للطباعة وخدمات رجال االعمال 
رخ�سة رقم :  CN -  3884782 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ا�سافة عامر بن �سعد  ال�رشكاء تنازل وبيع/  تعديل 
بن عامر البي�سي %100

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف جابر احمد جابر 
علي احلو�سني 

  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�رش 
يومًا من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

    �إعــــالن 
الريف  اإ�رشاقة  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

للنقليات واملقاوالت العامة 
رخ�سة رقم :  CN -  2734122 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 ESHRAQAT ALREEF ـــن/  م جتــــاري  ــم  ــس ا� تــعــديــل    
TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING ا�رشاقة 
 ESHRAQAT ALREEF اىل  العامة  للنقليات واملقاوالت  الريف 

GENERAL MAINTENANCE ا�رشاقة الريف لل�سيانة العامة
تعديل ن�ساط/ ا�سافة �سيانة املباين 4329901 

تعديل ن�ساط/ حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة 4923010 
تعديل ن�ساط/ حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها 4100002

اأو اعرتا�ش على هذا االإعان مراجعة دائرة    فعلى كل من له حق 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�رش يومًا من تاريخ ن�رش هذا االإعان 
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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/   �رشكة امل�ساريع اال�سرتاتيجية للتطوير العقاري 

ذ.م.م
 رخ�سة رقم : CN- 1187709 قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل مدير/ اإ�سافة خدمي عبداهلل �سعيد فار�ش الدرعي 
 AL  تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / اإ�سافة الظاهرة للتجارة الزراعية- �رشكة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

 DAHRA AGRICULTURE TRADING   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�رشكة  ذ.م.م.-  الواحد  ال�سخ�ش  �رشكة  القاب�سة  الظاهرة  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
 AL DAHRA HOLDING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ش 

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�رشكة  ذ.م.م.-  الواحد  ال�سخ�ش  �رشكة  كابيتال  الظاهرة  حذف   / وبيع  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
 AL DAHRA CAPITAL - SOLE .PROPRIETORSHIP LLC ذ.م.م   الواحد  ال�سخ�ش 

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 1x1 0.20 اإىلx0.50 تعديل لوحة االإعان / اإجمايل من م�ساحة

تعديل �سكل قانوين / من �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �رشكة ال�سخ�ش الواحدذ.م.م 
 STRATEGIC PROJECTS REAL ESTATE DEVLOPMENT /تعديل ا�سم جتاري من
 STRATEGIC اإىل  ذ.م.م   العقاري  للتطوير  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  �رشكة   -  CO.L.L.C
 PROJECTS REAL ESTATE DEVLOPMENT CO.SOLE PROPRIETORSHIP
للتطوير  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  �رشكة   -  L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العقاري �رشكة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م - �رشكة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة 
اأو دعوى بعد  اأي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  فاإن  واإال  االإعان  ع�رش يومًا من تاريخ ن�رش هذا 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ فار�ست 

بوينت العمال االملنيوم والزجاج 
رخ�سة رقم : CN -  3915663 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة �سالح رجب �سعيد 
حفيظ املري %100    

ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف حمدان علي عبداهلل  تعديل 
بن ال�سيخ علي

االإعان  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى     
ع�رش  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة / 

كينغ اوف هومز للعقارات   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   3746573  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
اأ�سبوع  االقت�سادية خال  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

    �إعــــالن 
ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
ال�سخ�ش  �رشكة  الهند�سية-  لا�ست�سارات  الوجهة 

الواحد ذ.م.م 
 رخ�سة رقم : CN -  3791518 قد تقدموا اإلينا بطلب:
طاهر  حممد  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 

عبداهلل نا�رش احلارثي %100    
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف علي عو�ش ي�سلم 

�سامل ال�رشقي
االإعان  اأو اعرتا�ش على هذا   فعلى كل من له حق 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�رش 
يومًا من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة / 

مطبخ توماتو   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -  2730214   : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
اأ�سبوع  االقت�سادية خال  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ بقالة 

احلارث 
رخ�سة رقم : CN -  1043970 قد تقدموا اإلينا بطلب: 
تعديل ن�سب ال�رشكاء/ موتومثاال حميد من 24% اىل 

%49
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف موتوم تاال مويدو 
  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�رش 
يومًا من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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

 الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /  

احل�سانة للمحاماة لا�ست�سارات القانونية   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2809549  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعان 
اأ�سبوع  االقت�سادية خال  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعان 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

�لإمار�ت تغير و�قع»�لطاقة« بـ»�لم�ساريع �لعمالقة« .. وتعزز 
ريادتها في مو�جهة تحديات �لمناخ

�أبوظبي-و�م:
مواكبة  يف  الريادية  جهودها  االإمــارات  دولة  توا�سل   
ومن  املناخ،  تغري  العاملية ملواجهة حتدي  التوجهات 
اعتمدت  الطاقة يف هذا امللف فقد  تاأثري قطاع  منطلق 
توؤهلها  التي  العماقة  امل�ساريع  من  العديد  الدولة 
للو�سول قبل غريها من دول املنطقة اإىل مواءمة املعايري 
العاملية ذات ال�سلة. وتلفت االإمارات اأنظار العامل اإليها 
مبجموعة فريدة من امل�ساريع العماقة كمحطات الطاقة 
النووية ال�سلمية وحمطات الطاقة ال�سم�سية، اإ�سافة اإىل 
حمطات التحلية وم�ساريع معاجلة النفايات وحتويلها 
االنبعاثات  خلف�ش  مبادراتها  عن  ف�سًا  طاقة،  اإىل 
مبختلف  االقت�سادية  االأن�سطة  عن  الناجم  الكربونية 
حتويل  يف  الرائدة  امل�ساريع  تلك  واأ�سهمت  اأنواعها. 
والدوليني  االإقليميني  الاعبني  اأهم  اأحد  اإىل  االإمــارات 
االإمــارات يف  ترجمته  ما  وهو  احليوي،  امللف  هذا  يف 
حول  واملناطق  الدول  من  العديد  اإىل  ت�سدير جتربتها 

الدولية  الوكالة  ملقر  ال�ست�سافتها  اإ�سافة  العامل، 
رفع  عن  االمــارات  واأعلنت  "اإرينا".  املتجددة  للطاقة 
خف�ش  معدالت  زيادة  يف  الوطنية  م�ساهماتها  �سقف 
اإىل  االقت�سادية و�سواًل  القطاعات  كافة  االنبعاثات يف 
وهو   ،2030 عام  يف   %23.5 بن�سبة  انخفا�ش  حتقيق 
مليون   70 بنحو  لانبعاثات  مطلقًا  خف�سًا  يعادل  ما 
الوطنية  وامل�ساريع  املبادرات  من  العديد  وتاأتي  طن. 
"الريادة"  م�رشوع  مقدمتها  ويف  الهدف  هذا  لتدعم 
»اأدنوك«  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �رشكة  بني  امل�سرتك 
و»م�سدر« اللتقاط الكربون وا�ستخدامه وتخزينه على 
نطاق جتاري، حيث ي�ستخدم امل�رشوع غاز ثاين اأك�سيد 
االأكرب  االإمارات«،  م�سنع »حديد  من  املنبعث  الكربون 
من نوعه يف دولة االإمارات، من اأجل حقنه كبديل عن 
اأبوظبي  يف  النفط  حقول  يف  بال�سوائل  امل�سبع  الغاز 
اأعدت خطة طموحة  اأدنوك قد  اإنتاجه.  وكانت  لتعزيز 
عملياتها،  عن  الناجت  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اللتقاط 
اأكرث  والثالث  الثاين  اجليلني  من  تقنيات  با�ستخدام 

فعالية مبا يلبي زيادة مبقدار �ست مرات يف ا�ستخدام 
النفط  ا�ستخا�ش  لتعزيز  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز 
اأك�سيد  اأدنوك اللتقاط 5 مايني طن من ثاين  ..وتخطط 
الكربون �سنويًا /250 مليون قدم مكعبة قيا�سية يوميًا/ 
قبل عام 2030. وتتعد امل�ساريع اال�سرتاتيجية العماقة 
التي اأن�ساأتها االإمارات يف اإطار جهودها لتنويع م�سادر 
الطاقة، والتي حولتها الإحدى اأبرز التجارب العاملية يف 
هذا االإطار، وتلقي وكالة اأنباء االإمارات يف هذا التقرير 
براكة  حمطة  ت�سكل  امل�ساريع.  تلك  اأبرز  على  ال�سوء 
للطاقة النووية ال�سلمية يف منطقة اأحد اأكرث امل�ساريع 
مبفاعاته  امل�رشوع  ويوفر  الدولة،  جهود  �سمن  تاأثرياً 
االأربعة املتقدمة /APR1400/ عند الت�سغيل التام 5600 
الدولة  احتياجات  من   %25 يعادل  ما  اأي  وات،  ميجا 
اأ�سا�سًيا يف  دوًرا  امل�رشوع  هذا  و�سيوؤدي  الكهرباء،  من 
كبرية  كمية  و�سيوفر  الدولة  الطاقة يف  م�سادر  تنويع 
من الطاقة للمنازل وال�رشكات واملن�ساآت احلكومية مع 

تقليلها للب�سمة الكربونية يف الدولة.



دبي ـ وام:

دعا �سعادة �أحمد جلفار، مدير عام هيئة 

تنمية �ملجتمع يف دب���ي �أفر�د �ملجتمع 

�إىل �ال�ستفادة من �ليوم �لعاملي للتوحد 

�لذي يحتف���ل به �لع���امل يف �لثاين من 

�س���هر �أبري���ل م���ن كل ع���ام، يف تثقيف 

�أنف�سهم بطبيعة ��سطر�ب �لتوحد، و�إدر�ك 

به  �مل�ساب���ن  �الأ�سخا����ص  خ�سائ����ص 

للتمكن من فهم �حتياجاتهم وحتدياتهم 

ب�س���كل �أكرب وبالتايل دجمه���م ومنحهم 

فر�ص �لتطور �لتي ي�ستحقونها.

وقال جلفار يف ت�رصيح له بهذه �ملنا�سبة 

�إن الأطفال �لتوحد حقا على �ملجتمع و�إن 

تطور �لعلم وتو�س���ع �الأبحاث يف جمال 

�لتدخل �ملبكر وتطوير �لقدر�ت، ي�ساعف 

م���ن حجم �مل�سوؤولي���ة جتاههم ويح�سن 

فر����ص تطورهم �لنمائي، م�س���ر� �إىل �أن 

�لدر��س���ات �لعاملية �أظه���رت �أن �سخ�سا 

ي�ساب من بن كل 68 �سخ�سًا يف �لعامل 

باأح���د ��سطر�بات طي���ف �لتوحد و�لتي 

ترت�وح �سدتها.

و �أك���د �أن �لت�سخي�ص �ملبكر حلالة �لطفل 

وو�سع �خلطط �ملنا�سبة ي�سهم يف حتويل 

جمرى حيات���ه ويتيح ل���ه �الندماج يف 

�لتعلي���م �لنظامي و�مل�ساركة �ملجتمعية 

�الإيجابية.

و�أ�س���اف : " �إن �لتعام���ل �الإيجاب���ي مع 

�ال�سطر�ب���ات �لنمائية لي����ص م�سوؤولية 

جهة و�حدة، وهو م���ا �أثبتته هذه �لفرتة 

�لت���ي �سه���دت �نت�سار جائح���ة كورونا، 

فبات على �الأ����رصة و�الأ�سخا�ص �ملقربن 

��ستكمال بر�مج �لتاأهيل عن بعد، و�لعمل 

ب�س���كل فّعال للمحافظة عل���ى ما حققه 

�لطفل من تقدم وهو ما يوؤكد �أن �لو�سول 

�إىل جمتم���ع د�م���ج و ممك���ن الأ�سحاب 

�ال�سطر�بات �لنمائية مبا يف ذلك �لتوحد، 

يتطل���ب منظوم���ة �جتماعي���ة متكاملة 

مدعم���ة مبظلة قانوني���ة حتمي حقوقهم 

وت�سمن ح�سولهم عليها".

اأبوظبي ـ وام:

�لوطن���ي،  �الإ�سع���اف  �حتف���ل 

�ل�سارقة  مع جامعة  بال�رص�كة 

�لثالث���ة  �لدفع���ة  بتخري���ج 

م���ن برنام���ج �إع���د�د وتاأهيل 

�مل�سعف���ن �الإمار�تين، و�لتي 

وخريجة  خريج���ا   33 ت�س���م 

جنح���و� يف �مت���ام �لربنام���ج 

�لتعليمي �لذي �أ�س�سه �الإ�سعاف 

�لوطني بالتعاون مع �جلامعة 

قب���ل �أربعة �أع���و�م، وذلك يف 

حف���ل �فرت��سي ع���رب تقنيات 

�الت�سال �ملرئي .

�سعادة  �لتخري���ج  ح�رص حفل 

�أحمد  �لدكتور �ملهند�ص ح�سن 

�إد�رة  �حلارثي رئي����ص جمل�ص 

�الإ�سع���اف �لوطن���ي، و�سعادة 

حممد �لنعيم���ي ع�سو جمل�ص 

و�أحمد  �لوطني  �الإ�سعاف  �إد�رة 

�لرئي����ص  �لهاج���ري  �سال���ح 

�لتنفي���ذي للإ�سع���اف �لوطني 

و �لدكتور قتيب���ة حميد نائب 

مدير جامع���ة �ل�سارقة ل�سوؤون 

و�لعل���وم  �لطبي���ة  �لكلي���ات 

�ل�سحية عميد كلية �لطب وعدد 

�ال�سعاف  م���ن  �مل�سوؤولن  من 

�لوطن���ي وجامع���ة �ل�سارق���ة 

و�خلريج���ن و�خلريج���ات من 

دفعة 2020.

يهدف " برنامج �إعد�د وتاأهيل 

�مل�سعف���ن �الإمار�تي���ن " �إىل 

�إ�سعافية  كو�در  وتاأهيل  تنمية 

�إك�سابها �ملعرفة  وطنية ع���رب 

و�لكف���اءة �ملهني���ة و�خلرب�ت 

�لعملي���ة، و�عد�ده���ا للعم���ل 

يف قط���اع �لرعاي���ة �ل�سحية 

�حليوي ب�سكل يعزز من حتقيق 

�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية حلكومة 

�الإمار�ت ورف���ع ن�سب �لتوطن 

�خلدم���ات  منظوم���ة  �سم���ن 

�لطبية �لطارئة ملرحلة ما قبل 

�مل�ست�سفى يف �لدولة.

من  �لثالث���ة  �لدفع���ة  وتع���د 

�إنطلقه  من���ذ  �الأكرب  �لربنامج 

�مل�سعف���ن  ع���دد  لي�س���ل 

�الإ�سع���اف  يف  �الإمار�تي���ن 

 60 �إىل  �الآن  حت���ى  �لوطن���ي 

م�سعفا وم�سعفة.

و �أع���رب �لدكت���ور �ملهند����ص 

ح�سن �أحمد �حلارثي عن فخره 

باخلريج���ن، م�سر� �إىل �أن هذ� 

�حلدث ميثل �جناز�ً مميز�ً ويعد 

خر مثال على ق���درة �ل�سباب 

�الإمار�تي على جتاوز �لعقبات 

�لتحديات يف  وبناء فر�ص من 

وطن ال يعرف �مل�ستحيل، ويف 

ظل قيادة حكيمة ت�سع �ملو�طن 

وت�سخر  �أولوياتها  ر�أ����ص  على 

�سبيل  يف  �الإمكاني���ات  جميع 

بناء وتطوي���ر �الإن�سان، ومتهد 

كل �ل�سب���ل لدع���م �أبنائها يف 

و�لطموحات  �الإجناز�ت  حتقيق 

ورفع ��سم �الإمار�ت عاليًا.

من جانبه �أ�س���ار �أحمد �سالح 

�لهاجري �إىل �أن هذه �لدفعة من 

�سباب و�سابات �الإمار�ت حتدو� 

لتحقيق  ��ستثنائي���ة  ظروف���ا 

ال�شارقة ـ وام:

تتو��س���ل �أي���ام �ل�سارق���ة �لرت�ثية يف 

�ملنطق���ة �لرت�ثي���ة مبدين���ة خورفكان 

�لفعالي���ات  م���ن  جمموع���ة  بتق���دمي 

و�الأن�سطة �لرت�ثية وعرو�ص فرق �سعبية 

متنوعة وجاذبة .

فقد قدمت فرقة �لليو� �ل�سعبية �لتابعة 

جلمعي���ة خورف���كان للثقاف���ة و�لفنون 

�ل�سعبية ��ستعر��س���ات فنية و رق�سات 

�سعبي���ة تر�ثي���ة عل���ى �أنغ���ام و�أغان 

تر�ثية و�أهازيج �سعبية بحرية وجبلية 

وعرو����ص يف فن �لرزيف �حلربي و �لفن 

�مل�رصي �ل�سعبي.

ح�رص فعاليات وبر�م���ج و�أن�سطة �ليوم 

�خلام�ص من �أي���ام �ل�سارقة �لرت�ثية يف 

خورف���كان �سع���ادة خمي�ص ب���ن �سامل 

�ل�سويدي رئي�ص د�ئرة �سوؤون �ل�سو�حي 

و�لق���رى و�لدكتور ر��س���د �لنقبي رئي�ص 

�ملجل�ص �لبلدي ملدينة خورفكان، وخالد 

�ل�سحي مدير معهد �ل�سارقة للرت�ث فرع 

خورفكان وجمع غفر من حمبي وع�ساق 

�لرت�ث و�سكان و�أه���ايل وزو�ر خورفكان 

و�ملنطق���ة �ل�رصقية يف ظ���ل �لتز�م تام 

باالإج���ر�ء�ت �الحرت�زي���ة و�لوقائية من 

�أجل �سلمة و�سحة �جلميع.

وقال �سقر حممد، مدير �إد�رة �لقطاعات 

�خلارجي���ة مبعه���د �ل�سارق���ة لل���رت�ث 

رئي����ص جلن���ة �الفتتاح���ات �خلارجية 

الأيام �ل�سارق���ة �لرت�ثية �ل�18 : " نعمل 

�ل�سيخ  �ل�سمو  بتوجيهات من �ساح���ب 

�لقا�سمي  �لدكت���ور �سلطان بن حمم���د 

�ل�سارقة  �الأعل���ى حاكم  ع�سو �ملجل�ص 

لتكون �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية وفعالياتها 

�ملتنوع���ة حا�رصة يف كل مدن ومناطق 

�الإم���ارة وكانت خورف���كان هي �ملدينة 

�لتي تقام فيها ه���ذه �الأيام لهذ� �لعام 

حيث �لفعالي���ات �ملتنوعة �لتي زينت 

ه���ذه �ملدين���ة ومن خلله���ا مت تقدمي 

�حل���رف �ليدوية و�لتقليدي���ة �ل�سعبية 

و�لفنون �ملختلف���ة �لتي تعنى بالرت�ث 

وتتم�سك باالأ�سال���ة �إىل جانب �حل�سور 

�جلماه���ري كما حتظى �أي���ام �ل�سارقة 

ومبتابعة  �جلمي���ع  باهتمام  �لرت�ثي���ة 

حثيثة من قب���ل كافة �لعاملن يف هذه 

�الأيام و�مل�ساركن فيها ".

�أن جمي���ع �لرتتيب���ات مت  �إىل  و�أ�س���ار 

�تخاذه���ا و�لعم���ل عليها قب���ل �نطلق 

هذه �لفعالي���ات �إذ مت �لتن�سيق جلميع 

و�لتو��سل مع  و�لفعالي���ات،  �الأن�سط���ة 

جمي���ع �للجان خا�سة جلن���ة �لطو�رئ 

و�الأزم���ات و�لك���و�رث بال�سارقة �إ�سافة 

�إىل �لعناي���ة بالرتتيبات �للزمة للتاأكد 

من �اللتز�م بتطبيق �لربوتوكول �خلا�ص 

و�الإج���ر�ء�ت �الحرت�زية مب���ا يخ�ص /

كوفيد-19/.

و�سم���ن م�سارك���ة مب���ادرة "�ل�سنعة" 

�لتابع���ة لوز�رة تنمي���ة �ملجتمع باأيام 

�ل�سارقة �لرت�ثية مبدينة خورفكان يعر�ص 

�الإمار�تية  �الأ�رص  �لركن منتجات لبع�ص 

و �أ�سح���اب �لهم���م و �أبرزه���ا �مللب�ص 

�ملطرزة يدويا بنقو����ص تر�ثية و�لهد�يا 

�لرت�ثية �لتي حتمل �س���ور� وجم�سمات 

ملعامل تاريخية ملدينة خورفكان وذلك 

�أ�سحاب  بهدف دعم وتروي���ج منتجات 

�لهمم و�الأ�رص �الإمار�تية �ملنتجة و �إبر�ز 

مو�هب وطاق���ات �أ�سحاب �لهمم و�الأ�رص 

�الإمار�تي���ة و تعزيز دورهم يف �ملجتمع 

و ثقته���م باأنف�سهم كاأفر�د م�ساهمن يف 

�ملجتمع.
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» اأيام ال�شارقة التراثية« بخورفكان تتاألق بالفنون 

ال�شعبية الإماراتية والم�شرية

تنمية المجتمع بدبي : 

م�شاركة فاعلة لـ »الأعلى 
ل�شوؤون الأ�شرة« في اأيام 

ال�شارقة التراثية

انطالق فعاليات دورة الربيع 

لحفظ القراآن الكريم في عجمان

تخريج الدفعة الثالثة من »برنامج 
الم�شعفين الإماراتيين« لأطفال التوحد حق على المجتمع .. والتدخل 

المبكر ي�شهم في تحويل مجرى حياتهم

راأ�س اخليمة-الوحدة:

�الإع���لم  �إد�رة  ع���ن  �س���در 

و�لعلق���ات �لعامة يف �رصطة 

ر�أ�ص �خليمة �لع���دد رقم 293 

من جملة �لعن �ل�ساهرة ل�سهر 

�إبريل �جلاري.

 و��ستمل �لعدد مقاال �فتتاحيا 

بعنو�ن " رم�سان �سهر �لف�سيلة 

" متح���ور ح���ول خ�سو�سي���ة 
هذ� �ل�سه���ر �لف�سيل �لذي يبث 

�لنف�ص  و�لطماأنينة يف  �ل�سلم 

�لب�رصية وحزم���ة متنوعة من 

�أخب���ار �لقيادة �لعامة ل�رصطة 

ر�أ����ص �خليم���ة وجمموعة من 

�لتقارير و�لتحقيقات �مل�سورة 

و�ملقاالت �لتي تناولت �لعديد 

م���ن �ملو��سي���ع �الأمنية �لتي 

تعك����ص حر�ص �لقي���ادة على 

بن  و�لطماأنينة  �الأم���ن  ب���ث 

�أف���ر�د �ملجتم���ع وتعريفه���م 

باآخر �مل�ستج���د�ت و�لتطور�ت 

�لتثقيفية  �لر�سائ���ل  وتو�سيل 

لهم .

وتطرق �سعادة �للو�ء علي عبد 

�هلل بن علو�ن قائد عام �رصطة 

ر�أ����ص �خليم���ة يف مقاله �لذي 

حمل عنو�ن " �ملعيار �حلقيقي 

لنجاح �ملنظومة �الأمنية " �إىل 

�أن �لنج���اح ال يتحق���ق يف �أي 

�أمر �إال من خلل توفر عدد من 

�ملتطلبات وت�سافر �جلهود وهو 

ما ينطبق على منظومة �لعمل 

�ل�رصطي���ة لتعزي���ز �لتع���اون 

و�لرت�ب���ط بن رج���ال �ل�رصطة 

و�أف���ر�د �ملجتم���ع باعتبار �أن 

�الن�سان هو �للبن���ة �الأ�سا�سية 

يف �ملجتم���ع مما يتوجب معه 

عل���ى كل �سخ����ص يف مو�قع 

�لعم���ل �النتماء ل���ه وبذل كل 

جهد ممك���ن يف �سبيل �جناحه 

و�لنهو�ص به .

 ومتحور ملف �لعدد �لذي جاء 

بعنو�ن " �ملحتوى �العلمي يف 

رم�سان .. �نتقاد�ت و�آر�ء " حول 

�لرب�مج و�مل�سل�سلت �لتي يتم 

�لقنو�ت  طرحها عرب خمتل���ف 

وو�سائ���ل �لتو��سل �الجتماعي 

و����رصورة �لتفري���ق بن �لغث 

و�ل�سم���ن بينه���ا مب���ا يعود 

بالنف���ع و�لفائدة على �ملتلقي 

فيما كان للم�ستقبل و�لتطور�ت 

�لرقمية ح�سوره على �سفحات 

جملة �لعن �ل�ساهرة �إىل جانب 

زيارة ميد�ني���ة الإد�رة مكافحة 

�ملخدر�ت ب�رصطة ر�أ�ص �خليمة 

�لت���ي تعترب ي���د� حديدية لكل 

�أم���ن �لوطن و�سلمة  من يهدد 

مو�طنيه و�ملقيمن على �أر�سه 

باالإ�ساف���ة �إىل فق���رة حدي���ث 

�ل�سباط  �أح���د  مع  �لذكري���ات 

�ملتقاعدي���ن وفق���رة متميزون 

�ل�سعادة يف  مقوم���ات  ومقال 

بيئة �لعمل وباقة متنوعة من 

�ملو�سوع���ات �لطبية و�لدينية 

و�ملجتمعية �لهادفة .

�شدور العدد الجديد من مجلة العين ال�شاهرة ب�شرطة 

راأ�س الخيمة

�ل�سارقة � و�م:

ي�سارك �ملكتب �لثق���ايف و�الإعلمي �سمن جناح 

�ملجل�ص �الأعلى ل�س���وؤون �الأ�رصة بال�سارقة بعدد 

من فعالي���ات �أيام �ل�سارق���ة �لرت�ثية يف دورتها 

�لثامنة ع�رصة. فقد نظم �ملكتب م�سابقة للت�سوير، 

و ور�سة "قال���ت �أمي" مب�سارك���ة �الأديبة �أ�سماء 

�لزرع���وين فيما عق���د �سالون �ل�سارق���ة �لثقايف 

�لتاب���ع للمكتب عدد�ً من �لفعالي���ات منها ندوة 

ع���ن �مل�رصح �لرت�ث���ي و �أهميت���ه للدكتور حممد 

يو�سف ع�سو جمل�ص �إد�رة م�رصح �ل�سارقة �لوطني 

و�الأ�ست���اذ بكلية �لفن���ون �جلميل���ة يف جامعة 

�ل�سارقه، و�أد�رت �جلل�سة خالدة جميد .

ود�ر �حلديث ع���ن �أهمية �لرت�ث يف توعيه �جليل 

�جلديد وتوظيفه يف �مل�رصح، وتاريخ �مل�رصح يف 

�الإمار�ت و�ل�سارقة بوج���ه خا�ص و�أهم �لن�سائح 

و�الر�ساد�ت لل�سباب �مل�رصحي �الآن .

وطرحت بع�ص �ملد�خلت م���ن �جلمهور ما �أثرى 

�للقاء �لذي ح����رصه عدد من �أع�ساء فريق م�رصح 

�لعائلة و�ملهتمن بامل�رصح و�ساحبه ور�سة ر�سم 

للأطفال نظمها فريق �ملكتب.

عجمان ـ وام:

�نطلق���ت فعاليات �لدورة �لربيعية �ملكثفة حلفظ 

�لقر�آن �لكرمي �لت���ي ينظمها مركز حميد بن ر��سد 

خلدم���ة �لقر�آن �لكرمي حتت �سعار " �سيف �بر�هيم 

�لنعيمي رج���ل �لعمل �خل���ري بعجمان" و�لتي 

تقام عن بعد عرب من�س���ة عجمان لتعليم �لقر�آن 

�لكرمي حتت رعاية �ساح���ب �ل�سمو �ل�سيخ حميد 

ب���ن ر��سد �لنعيمي ع�س���و �ملجل�ص �الأعلى حاكم 

عجم���ان و متابعة �سمو �ل�سي���خ عمار بن حميد 

�لنعيمي ويل عهد عجمان.

ت�س���م �لدورة 13 حلق���ة للقر�آن �لك���رمي للذكور 

و�الإن���اث بقدرة ��ستيعابي���ة 143 طالبا و طالبة 

و ت�ستم���ل حلقات لتحفيظ كت���اب �هلل و حلقات 

خا�سة للمر�جعة و �الإتقان.

تاأت���ي هذه �لدورة �لقر�آنية �سم���ن �الأن�سطة �لتي 

يقدمه���ا �ملركز يف فرت�ت �الإجاز�ت للطلبة لتعود 

بالنفع عليهم و�سغ���ل �أوقاتهم مبا يطور قدر�تهم 

و ينم���ي معارفهم ويغر�ص فيهم �ل���و�زع �لديني 

وقيمه.

موانئ اأبوظبي تفوز بجائزة »االعتماد الذهبي« 

في الم�سوؤولية المجتمعية

اأبوظبي ـ وام:

�أعلنت �أم�ص مو�ن���ئ �أبوظبي عن 

فوزها بجائزة "�العتماد �لذهبي" 

يف �مل�سوؤولية �ملجتمعية، تقدير�ً 

للنهو�ص  �مل�ستم���رة  جلهوده���ا 

�ال�ستد�م���ة  معاي���ر  باأعل���ى 

و�ملمار�سات �لتجارية �الأخلقية.

تك���ون مو�نئ  �لتك���رمي،  وبه���ذ� 

�أبوظب���ي �أول �رصك���ة يف منطقة 

�ل����رصق �الأو�س���ط تف���وز بجائزة 

دولي���ة مرموق���ة يف �مل�سوؤولية 

�ملجتمعي���ة �ملوؤ�س�سي���ة متنحها 

�رصك���ة "�س���ي �إ�ص �آر �إي���ه" �لتي 

تتخذ من بريطانيا مقر�ً لها.

�لربيطاني���ة  �ل�رصك���ة  وقّدم���ت 

�ملانحة للجو�ئز �سهادة "�العتماد 

�أرف���ع جو�ئزه���ا يف  �لذهب���ي"، 

�لتمّيز يف �مل�سوؤولية �ملجتمعية 

�أبوظبي،  مو�نئ  �إىل  �ملوؤ�س�سي���ة، 

�لت���ي ُتع���ّد �لركي���زة �الأ�سا�سية 

يف �أبوظب���ي لتمك���ن �لتج���ارة 

و�خلدم���ات �للوج�ستية �لعاملية، 

وذلك بعد �أن �أجرت جلنة �العتماد 

تقييما م�ستقل ملو�نئ �أبوظبي يف 

�أربعة جماالت هي �لبيئة، و�لعمل 

�خلري، و�ملجتمع، ومكان �لعمل.

نائب  �لتميم���ي،  وق���ال حمم���د 

�إد�رة �ل�سحة و�ل�سلمة   � �لرئي�ص 

مو�ن���ئ  يف  و�لبيئ���ة  و�الأم���ن 

�أبوظب���ي: "يوؤك���د ح�سولنا على 

�لتز�م  �لذهب���ي  �العتم���اد  ه���ذ� 

بامل�سوؤولي���ة  �أبوظب���ي  مو�ن���ئ 

�ملجتمعي���ة �ملوؤ�س�سي���ة، وينّوه 

حُتدثه  �لذي  �الإيجاب���ي  بالتاأثر 

جهودن���ا �ملبذول���ة يف جم���ال 

�أعمالنا،  �مل�ستد�م���ة يف  �لتنمية 

مب���ا ين�سجم مع �أه���د�ف �لتنمية 

�لتنمية  �أه���د�ف  �لعاملي���ة، مثل 

�مل�ستد�م���ة �لت���ي و�سعتها �الأمم 

�ملتحدة ..وُيعّد �حل�سول على هذ� 

�لت�سني���ف �لذهب���ي �ملرموق من 

خ���لل هيئة �العتم���اد "�سي �إ�ص 

�آر �إي���ه" �لتي تعد من �أبرز هيئات 
�مل�سوؤولي���ة �ملجتمعي���ة عل���ى 

م�ستوى �لعامل، �سهادًة على جناح 

جهود مو�نئ �أبوظبي ومتيزها يف 

تعزيز �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية، 

ما ميّكننا من تعزيز ��سرت�تيجيتنا 

للم�سوؤولي���ة �ملجتمعية وحتقيق 

�أهد�فن���ا �ال�سرت�تيجي���ة طويل���ة 

�ملدى".



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710 
�إعالنات

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

 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

 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

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710 
14 �إعالنات

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

 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

 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

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710 

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

اجلمعة 2 اأبريل 2021-العـدد 14710

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

الصغرية  املدينة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للهواتف املتحركة ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  1117999 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ محمد معني الدين محمد سكندر مياه من 

%25  اىل 49%

محمد  الدين  محسن  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سكندر مياه

 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ عيون للربمجيات 

رخصة رقم : CN -   2512807 قد تقدموا إلينا بطلب:

 OYOON FOR PROGRAMMING /تعديل اسم تجاري من  

عيون للربمجيات اىل LORET FLOWERS لوريت للزهور 

بالتجزئة  الطبيعية  والنباتات  الزهور  بيع  اضافة  نشاط/  تعديل 

 4773302

تعديل نشاط/ حذف تصميم نظم وبرامج الحاسب االيل 6201001

 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:امياس ، اإلدارة االلكرتونية للهوية والحلول االمنية ذ.م.م  

الدار  رشكة  مبنى   0  -  6 شمس،  الريم  الريم،  الرشكة:جزيرة  عنوان   

العقارية ش.م.ع 

   CN-1180482 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ طالل ابو غزالة ورشكاه الدولية - أبوظبي، كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ  24-3-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2124000536      

 تاريخ التعديل:   2021-4-1 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بوستون ميدل ايست للتجارة
رخصة رقم : CN- 3912862 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الربيعي املنصوري من مالك  تعديل الرشكاء تنازل وبيع / فاطمه سامل محمد 
إىل رشيك 

الربيعي املنصوري من %100 إىل  تعديل نسب الرشكاء / فاطمه سامل محمد 
 51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شعيب عىل شوكان )49%(
 تعديل رأس املال / من NuLL إىل 150000 

 1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 -  BOSTON MIDDLE EAST TRADING من/  تجاري  اسم  تعديل 
 BOSTON MIDDLE EAST TRADING بوستون ميدل ايست للتجارة إىل

L.L.C بوستون ميدل ايست للتجارة ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

االسم التجاري:  صالون 105 - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: العني، منطقة السوق ، بناية سعيد سهيل الراشدي

   CN-1124587 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

القانونية واالستشارات الرضيبية  2 - تعيني السادة/ اكيورت للمحاسبة 

ذ.م.م  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  23-3-2021 وذلك بناًء عىل قرار 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

     2105005887 :

 تاريخ التعديل:   2021-3-31 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  سيجنيت للحلول التقنية
رخصة رقم : CN- 2406648 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شميم احمد محمد مريان )5%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عبدالله أحمد عبدالله البلويش من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / عبدالله احمد عبدالله البلويش من %100 إىل 51% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شيق موهامد راهامثوله )%44( تعديل رأس 

املال / من NuLL إىل 50000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

للحلول  سيجنيت   -SIGNET IT SOLuTIONS من/  تجاري  اسم  تعديل 
التقنية  للحلول  - سيجنيت   SIGNETIT SOLuTIONS L.L.C إىل التقنية 

ذ.م.م
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الشخص  - رشكة  العامة  للنقليات  املليك  املحور  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الواحد ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 3792804 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل اسم تجاري من

 AL MEHWAR AL MALAKI    FOR GENERAL TRANSPORTATION - SOLE 

PROPRIETORSHIP L.L.C.- املحور املليك للنقليات العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل 

 ROYAL ROAD FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP

LLC. - رويال رود للمقاوالت العامة رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة صيانة الطرق )4329912(

 تعديل نشاط / إضافة مقاوالت تركيب اللوحات عىل الطرق الداخلية والخارجية )4321018( 

تعديل نشاط / إضافة أعامل بالط األرصفة املتشابكة )الباسكو والكاربستون( )4330008(

 تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

تعديل نشاط / حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل نشاط / حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الخفيفة )4923010(

 تعديل نشاط / حذف نقل املياه )4923005(

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

�إعالنات

 اسم الرشكة : تغريد عتيبي لخياطة املالبس النسائية  ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 19 - 3 ملك راشد محمد كرمستجي ، بر ديب، املنارة 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1489729 رقم الرخصة  883633       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : مشعل الزرعوين للمحاسبة القانونية، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 29-3-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-3-29

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف  مكتب رقم 110 ملك 
خاص، بر ديب، الخليج التجاري هاتف 5821333 04 فاكس: 5705733 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  مركز نولج كافيه للتدريب   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 110 ملك الشيخ احمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم، بر ديب، الصفا . 

الشكل القانوين :رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1474714   رقم الرخصة 762496         

 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  :   18-3-2021    تاريخ تصديق القرار:     2021-3-18

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 :  نور املصباح لتجارة قطع غيار السيارات  ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 01 ملك نايف محمد حسن الكرامة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1317336   رقم الرخصة  795874         

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   29-3-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-3-9 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي هاتف:   فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  روي زهي لتجارة املالبس الجاهزة ش. ذ.م.م
العنوان : محل 08 ملك عيىس عيل جاسم محمد الرساح، بر ديب، السوق الكبري 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1156493 رقم الرخصة  728016        

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : روي زهي لتجارة املالبس الجاهزة 

ش.ذ.م.م، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 28-3-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-3-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
، هاتـــــــــــف  الكبري  السوق  بر ديب،  الرساح،  رقم «08» ملك عيىس عيل جاسم محمد 
2250265 04 فاكس: 2259288 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : نوياشتال لرتكيب التجهيزات واالجزاء املعدنية   ش. ذ.م.م
العنوان : مستودع رقم WH16 ملك يونيفريسال جلوبال م د م س مجمع ديب لالستثامر 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1055124  رقم الرخصة  635333       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :29-3-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-2-4  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي هاتف:   فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: مشعل الزرعوين للمحاسبة القانونية
  العنوان:  مكتب رقم 110 ملك خاص، بر ديب، الخليج التجاري 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة /  تغريد عتيبي لخياطة املالبس النسائية  

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 29-3-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-3-29

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 5821333 04 فاكس: 5705733 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 /  مركز نولج كافيه للتدريب  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   18-3-2021    تاريخ تصديق القرار:     2021-3-18

 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: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / نور املصباح لتجارة قطع غيار السيارات 

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   29-3-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-3-9 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: روي زهي لتجارة املالبس الجاهزة ش.ذ.م.م
  العنوان:  مكتب رقم «08» ملك عيىس عيل جاسم محمد الرساح، بر ديب، السوق الكبري  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / روي زهي لتجارة املالبس الجاهزة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 28-3-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-3-28

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2250265 04 فاكس: 2259288 04 ،  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

التجهيزات واالجزاء  نوياشتال لرتكيب   / للقيام بتصفية رشكة  بتعيني املصفي املذكور أعاله 

املعدنية ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :29-3-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-2-4  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: سلوى نارص هالل املازمي الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: عبدالله ابو بكر احمد عيل املرزوقي الجنسية: 

االمارات

دائرة  ( رخصة صادرة من  رابية/ فرع  )استوديو  التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )94353( 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:

الجنسية:  املطرويش  عبيد  جمعة  ابراهيم  األول:عبيد  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: نور سلطان راجا غالم مصطفى الجنسية: باكستان 

دائرة  من  صادرة  رخصة   ) املدينة  باب  )مطعم  التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )48255( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة
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فقدان �شهاد�ت �أ�شهم

فقدت شهادات أسهم صادره من رشكة أسامك asamak باسم كل من:-

خالد عيل محمد العامري الحرضمي شهاده رقم 172624 بعدد 1200 سهم.

وحنان عوض عبدالله برعيه شهاده رقم 172625 بعدد 1200 سهم.

ومحمد خالد عيل العامري الحرضمي شهاده رقم 172626 بعدد 1200 سهم.

وسميه خالد عيل محمد العامري شهاده رقم 172627 بعدد 1200 سهم.

وشيامء خالد عيل العامري الحرضمي شهاده رقم 172628 بعدد 1200 سهم.

ونوف خالد عيل العامري الحرضمي شهاده رقم 172629 بعدد 1200 سهم.

وعىل من يجدها ارجاعها اىل رشكة أسامك او االتصال عىل الرقم 0504439990

اإعـــــــــالن �صطب قيد 

 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الســـادة / رشكة جنرييشن يو امبلويد انك 

فرع ديب، الجنسية: الواليات املتحدة  ، قد تقدمت بطلب شطب قيد 

فرع الرشكة يف إمارة ديب العنوان:  بر ديب، الحبية 4 بناية ملك ماهر 

سجل  يف   «5516» رقم  تحت  واملقيدة     113014 البرتوين، ص.ب: 

الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــرتاض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 
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وزارة �القت�شاد  

  الإمارات العربية المتحدة 

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /ليىل لخياطة العباءات النسائية/ ذ.م.م- رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )  89850  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري : ليلى خلياطة �لعباء�ت �لن�سائية   / ذ.م.م
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16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير الجمعة 2 أبريل 2021ـ العـدد 14710                 

 كورونا حول العالم:  
اإجمالي الإ�سابات 
9ر128 مليوناً ... 

واإعطاء اأكثر من 590 
مليون جرعة لقاح

نيويورك ـ )د ب اأ( :
عدد  �إج��م��ايل  �أن  جممعة  بيانات  �أظ��ه��رت   
�لعامل  �أنحاء  كورونا يف  بفريو�س  �لإ�صابات 
يقرتب من 9ر128 مليونا حتى �صباح �أم�س ، 
فيما جتاوز عدد جرعات �للقاحات �لتي جرى 

�إعطاوؤها حول �لعامل 590 مليون جرعة.
و�أظهرت �أحدث �لبيانات �ملتوفرة على موقع 
جامعة "جونز هوبكنز" �لأمريكية، عند �ل�صاعة 
0630 بتوقيت جرينت�س، �أن �إجمايل �لإ�صابات 

و�صل �إىل 128 مليونا و 896 �ألف حالة.
كما �أظهرت �لبيانات �أن عدد �ملتعافني جتاوز 
�لوفيات  �إجمايل  �رتفع  فيما  مليونا،  1ر73 

ملليونني و 816 �ألف حالة.
�أظهرت  �للقاحات،  باإعطاء  يتعلق  وفيما 
�لبيانات �ملجمعة لوكالة "بلومربج" للأنباء 
�أنه جرى �إعطاء �أكرث من 590 مليون جرعة من 

�للقاحات �مل�صادة للفريو�س حول �لعامل.
وتت�صدر �لوليات �ملتحدة دول �لعامل من حيث 
عدد �لإ�صابات، تليها �لرب�زيل ثم �لهند وفرن�صا 
وتركيا  و�إيطاليا  �ملتحدة  و�ململكة  ورو�صيا 
و�لأرجنتني  وكولومبيا  و�أملانيا  و�إ�صبانيا 

وبولند� و�ملك�صيك و�إير�ن.
كما تت�صدر �لوليات �ملتحدة دول �لعامل من 
حيث �أعد�د �لوفيات، تليها �لرب�زيل و�ملك�صيك 
ورو�صيا  و�إيطاليا  �ملتحدة  و�ململكة  و�لهند 

وفرن�صا و�أملانيا.
�لعامل  دول  كذلك  �ملتحدة  �لوليات  وتت�صدر 
من حيث عدد �جلرعات �لتي مت �إعطاوؤها، تليها 
�ل�صني ثم �لحتاد �لأوروبي ثم �لهند و�ململكة 
�ملتحدة و�لرب�زيل وتركيا و�إندوني�صيا ورو�صيا. 
�إعطاوؤها  مت  �لتي  �جلرعات  عدد  يعك�س  ول 
لتباين  بالنظر  �ل�صكان  بني  �مللّقحني  ن�صبة 

�لدول من حيث عدد �ل�صكان.

اكت�ساف �ساللة جديدة من كورونا لدى فح�ص م�سافر من تنزانيا
جوهان�سربج ـ )د ب اأ( :

 �كت�صفت �صلطات �لأمر��س �لأفريقية �صللة جديدة من فريو�س 
كورونا لدى فح�س م�صافر متجه من تنز�نيا �إىل �أجنول.

وقالت �ملر�كز �لأفريقية لل�صيطرة على �لأمر��س �إن �ل�صللة 
حتتوي على نحو 40 طفرة.

وقال رئي�س �ملر�كز �لأفريقية لل�صيطرة على �لأمر��س،جون 
نكينجا�صوجن، يف موؤمتر �صحفي �أم�س : "هذ� بالتاأكيد نوع 
�ل�صللة  تتبع  �أن يكون  �لقلق". ومن �ملحتمل  خمتلف من 
بيانات  �أي  عن  تك�صف  ل  تنز�نيا  لأن  م�صتحيل،  �جلديدة 
�لر�حل جون  �لرئي�س  وقاوم  كورونا.   فريو�س  و�صع  حول 
�لذي تويف موؤخر�- حتركات مكافحة فريو�س  ماجوفويل- 

كورونا خلل فرتة وجوده يف �ل�صلطة.
 ومع عدم وجود �صوى �لقليل من �لأدلة، قال نكينجا�صوجن 
�إنه من �ل�صعب معرفة ما �إذ� كانت �للقاحات �حلالية �صوف 

ت�صاعد يف حماربة �ل�صللة �لفريو�صية �جلديدة.
نحو  �لقارة  تتجه  �لأخرى،  �لبلد�ن  من  �لعديد  و�إىل جانب 

موجة ثالثة من تف�صي كورونا، ح�صبما قال نكينجا�صوجن.
يف  مرة  لأول  �كت�صافها  مت  �لتي  كورونا  �صللة  ر�صد  ومت 
بريطانيا و�ل�صللة �لتي مت �كت�صافها يف جنوب �أفريقيا يف 
�ل�صيطرة  �لأفريقية، وفقا ملر�كز  �لقارة  �أنحاء  18 دولة يف 
على �لأمر��س و�لوقاية منها. ورحب نكينجا�صوجن مبو�فقة 
�أحد �صانعي �للقاحات، وهي �رشكة جون�صون �آند جون�صون، 

وو�فقت  �أفريقيا.  جنوب  يف  لقاحها  �إنتاج  يف  �لبدء  على 
�ل�رشكة على توفري 220 مليون جرعة، مع خيار توفري 180 

مليون جرعة �أخرى، و�صوف يتم ت�صنيع �لغالبية �لعظمى 
منها يف جنوب �أفريقيا.

»نا�سا« تطلق مروحية من على �سطح المريخ خالل ال�سهر 
الحالي

نيويورك ـ )د ب اأ( :
�لف�صاء  وك��ال��ة  �أعلنت   
�أم�س  )نا�صا(  �لأمريكية 
�أن���ه ���ص��وف ي��ت��م �إط���لق 
ت�صمى  �صغرية  مروحية 
جرى  �لتي  "�إجنينويتي" 
على  �مل��ري��خ  �إىل  نقلها 
�لف�صائية  �ملركبة  م��ن 
 11 يف   ، بري�صيفر�ن�س 

ني�صان/�أبريل �جلاري.
تغريدة:  يف  نا�صا  وقالت 
ت�صتعد  �ملريخ  "مروحية 
ُيفعل  مل  �صيء  لفعل  �لآن 
جوية  رحلة  قبل:  من  قط 
تعمل  عليها  م�صيطر 
بالطاقة على كوكب �آخر".  
�ل�صور  �أن  نا�صا  و�أ�صافت 
�ملروحية  �لتقطتها  �لتي 
وغريها من �لبيانات �صوف 

ت�صل �إىل �لأر�س يف �ليوم 
ني�صان/  12 يف  �ل��ت��ايل 

�ملروحية  و�أر�صلت  �أبريل. 
8ر1  ت��زن  �لتي  �ل�صئيلة 
�لأول  تقريرها  كيلوجر�م، 
مركز  �إىل  �حل��ال��ة  ع��ن 
با�صادينا  يف  �مل��ر�ق��ب��ة 
هبوط  بعد  بكاليفورنيا 

بري�صيفر�ن�س .
�صوف تقلع �إجنينويتي من 
حجمها  يبلغ  من�صة  على 
ع�رشة  يف  �أم��ت��ار  ع�رشة 
رحلتها  وخ���لل  �أم��ت��ار. 
�إىل  �ملروحية  ت�صل  �صوف 
�أمتار  ثلثة  نحو  �رتفاع 
مكان  يف  ت��ظ��ل  و���ص��وف 
ثانية،  ثلثني  لنحو  و�حد 

وتدور وترجع �إىل �لأر�س.
تعمل �ملروحية ببطاريات 
تقوم  �أن  وميكن  ليثيوم 

�أخ��رى  جوية  مب��ح��اولت 
متحدية  ���ص��ه��ر  ل��ن��ح��و 
�ل����ظ����روف �مل��ن��اخ��ي��ة 
�ملريخ  على  �ملتطرفة 
حيث ت�صل درجات �حلر�رة 
�إىل �صالب 90 درجة مئوية 
وجاذبية منخف�صة وغلف 

جوي رفيع.
وهبطت بري�صيفر�ن�س �لتي 
كيلوجر�م  �ألف  نحو  تزن 
حجم  حجمها  ومي��اث��ل 
على  ���ص��غ��رية،  ���ص��ي��ارة 
�صباط/فرب�ير  يف  �ملريخ 
�ملا�صي، بعدما قطعت 473 
�أيام من  كيلومرت� يف 203 
�لطري�ن. وهبطت يف بحرية 
 45 م�صاحتها  تبلغ  جافة 
جيزيرو  وت�صمى  كيلومرت� 
كريرت �لتي �صوف تفح�صها 

خلل �لعامني �ملقبلني.

رئي�سة �سلوفاكيا تعين وزير المالية ال�سابق 
اإدوارد هيجر رئي�ساً للوزراء

براتي�سالفا ـ )د ب اأ( :
�ملالية  وزي���ر  تعيني  مت   
رئي�صا  هيجر  �إدو�رد  �ل�صابق 
ر�صميًا  �صلوفاكيا  ل���وزر�ء 
يف  عا�صفة  فرتة  يف  �م�س، 
يف  �لو�قعة  �لدولة  �صيا�صة 

�أوروبا �لو�صطى.
�صوز�نا  �لرئي�صة  وعينت 
رئي�صا  هيجر  ك��اب��وت��وف��ا 
للوزر�ء بعد ��صتقالة �لزعيم 
�إيجور  �ملحافظ  �ل�صعبوي 
م��ات��وف��ي��ت�����س ي���وم �لأح���د 
من  �صهور  بعد  �مل��ا���ص��ي، 
ب�صاأن  �ئتلفه  بني  �ل�رش�ع 
فريو�س  مكافحة  �صيا�صة 
ك��ورون��ا. وه���دد �ث��ن��ان من 
�لأحز�ب �لأربعة يف �لئتلف 
ظل  �إذ�  مبغادرته  �حل��اك��م 
م��ات��وف��ي��ت�����س، �ل���ذي ت��وىل 
من�صبه يف �آذ�ر/مار�س 2020، 
وبعد  �حلكومة.  ر�أ���س  على 
ماتوفيت�س  �قرتح  ��صتقالته 
يخلفه  �أن  �لرئي�صة  على 
 44/ هيجر  وينتمي  هيجر. 
عاما/ �إىل �جلناح �مل�صيحي 
ماتوفيت�س  حلزب  �ملحافظ 
�ل��ع��ادي  �ل�����ص��ع��ب  "حزب 

�مل�صتقلة".  و�ل�صخ�صيات 
ولكن على عك�س ماتوفيت�س 
على  �إليه  ُينظر  �مل�صتقطب، 
على  حري�س  �صيا�صي  �أن��ه 

�لإجماع.
جميع  هيجر  ينقل  و�صوف 
�إىل  تقريبا  �ل�صابقني  �لوزر�ء 
حكومته. ومع ذلك، فقد قرر 

هو وماتوفيت�س �صلفا تبادل 
�لأدو�ر، بحيث ي�صبح رئي�س 
وزير�  �لآن  �ل�صابق  �ل��وزر�ء 

للمالية.
على  يجب  للد�صتور،  ووفقا 
تقدم  �أن  �جلديدة  �حلكومة 
ب��رن��اجم��ه��ا �حل��ك��وم��ي يف 
تو�جه  ثم  يومًا   30 غ�صون 

ت�صويتا ب�صاأن �لثقة. وكانت 
طلبت  قد  كابوتوفا  �لرئي�صة 
تقدمي  هيجر  م��ن  بالفعل 
نائبًا   91 �لدعم من  �إعلنات 
�أ���ص��ل 150 ع�����ص��و�ً يف  م��ن 
ما  تعيينه،  قبل  �ل��ربمل��ان 
يف  �لفوز  �إمكانية  �إىل  ي�صري 

�لت�صويت على �لثقة.

قادة ميانمار المعزولون يعلنون بطالن د�ستور 
2008

ياجنون ـ )د ب ا( :
قادة ميامنار �ملعزولون  �أعلن   
�لذي   ،2008 عام  د�صتور  بطلن 
يعطى �صلحيات كبرية للقو�ت 

�مل�صلحة.
�إن  �أم�س  �أول  �ل��ربمل��ان  وق��ال 
باطل  يكون  �صوف  �لد�صتور 
�آذ�ر/م���ار����س   31 م��ن  �ب��ت��د�ء 
�إذ�  م��ا  يت�صح  ومل  �ملا�صي. 
كانت هذه �خلطوة �صوف تكون 
لها تد�عيات على �لأر�س، وذلك 
للجي�س  �ل�صلطة  عادت  بعدما 
يف  ع�صكري  �نقلب  تنفيذ  بعد 
�لأول من �صباط/فرب�ير �ملا�صي.

وزر�ء  جمل�س  �لربملان  ويعد 
حزب  �أع�����ص��اء  �أ�ص�صه  ���رشي 
�أج��ل  م��ن  �لوطنية  �ل��ر�ب��ط��ة 
له  تنتمى  �ل��ذي  �لدميقر�طية، 
مليامنار  �لفعلية  �لرئي�صة 

�ملعزولة �أون �صان �صو ت�صي.
وك����ان �ل��د���ص��ت��ور ق���د �أن��ه��ى 
�لتي  �لع�صكرية  �لديكتاتورية 
ولكنه  ع��ام��ا،   50 ����ص��ت��م��رت 
��صتمر يف منح �جلي�س 25% من 
من  وع��دد�  �لربملانية  �ملقاعد 

�لوز�ر�ت �لهامة.
�أن �لع�صكريني هم �لذين  ويذكر 
ميكن  ول  �لد�صتور،  هذ�  طرحو� 
ب��دون  عليه  تعديلت  �إج���ر�ء 

مو�فقة �لقو�ت �مل�صلحة.
يف  �ليوم  �لكثريون  و�حتفل   
�لربملان، حيث  باإعلن  ميامنار 
قام �ملتظاهرون بحرق �لد�صتور 

يف �ل�صارع.
وق����ال ك��ي��ي م���ني وه���و�أح���د 
�لأن��ب��اء  لوكالة  �ملتظاهرين 
ياجنون"  يف  )د.ب.�(  �لأملانية 
�أن  وي��ج��ب  ن��ف��وز  �أن  علينا 
�لع�صكري.  �ملجل�س  يخ�رش 

عليهم �أن يدفعو� ثمن ما فعلو� 
باملدنيني".

وي��ذك��ر �أن���ه ب��ع��د ف���وز ح��زب 
يف  و��صحة  باأغلبية  �لر�بطة 
يف  �أجريت  �لتي  �لنتخابات 
�ملا�صي،  ثان/نوفمرب  ت�رشين 
وو�صف  �نقلبا،  �جلي�س  نفذ 
�لنتخابات باإنها مزورة. وجرى 
ت�صي  �صو  على  �لقب�س  �إلقاء 

وماز�لت قيد �لحتجاز .

 مقتل 6 من قوات الأمن واإ�سابة عدد اآخر في هجمات 
باأفغان�ستان

كابول ـ )د ب اأ( :
�أم�س،  حمليون  م�صوؤولون  �أعلن   
�لأمن  قو�ت  �أف��ر�د  من  �صتة  مقتل 
يف  �آخر،  عدد  و�إ�صابة  �لفغانية 
باإقليم  و�نفجار  هجمات منف�صلة 
منذ  ب��د�أت  �لبلد،  غربي  ه��ري�ت 
قناة  ونقلت   . �أم�س  �أول  م�صاء 
"طلوع نيوز" �لخبارية عن حاكم 
قتايل  وحيد  �صيد  ه��ري�ت،  �إقليم 
قو�ت  �أف��ر�د  من  �أربعة  �إن  �لقول، 
�صنتها  هجمات  يف  قتلو�  �لأم��ن 
على  �أم�س،  �أول  م�صاء  طالبان 
وب�صتون  و�أوبي  �صيند�ند  مناطق 
�أن  �إىل  و�أ�صار  بالإقليم.  زرج��ون 
�صيارة  �نفجار  ت�صمنت  �لهجمات 
مفخخة بالقرب من من�صاأة تابعة 
ملديرية �لأمن �لوطني، تله �ندلع 
��صتباكات مع قو�ت �لأمن �أ�صفرت 
عن مقتل �أربعة من عنا�رش �لأمن 
قتايل  و�أو�صح  �آخر.  عدد  و�إ�صابة 
�صقوط  تكبدت  �أي�صا  "طالبان  �أن 
�لهجوم".  يف  ب�رشية  خ�صائر 
و�أو�صح �أي�صا �أن طالبان هاجمت 
زرجون  ب�صتون  يف  �أمنية  مو�قع 

و�أوبي، �إل �أنه قد مت �صد �لهجومني 
�أمنية، م�صيفا  بعد ن�رش تعزيز�ت 
ت�صجيل  عن  �أنباء  ت��رد  "مل  �أن��ه 
خ�صائر ب�رشية بني �صفوف قو�ت 
�لأمن �أثناء �لهجومني". ومل تعلق 

طالبان على �لهجومني بعد.
من  �ثنان  ُقتل  �أخرى،  ناحية  من 
قو�ت �لأمن و�أ�صيب �آخر يف �نفجار 
وقع عند مركز لل�رشطة يف مدينة 
ما  بح�صب   ، �أم�س  �صباح  هري�ت 

�ل�صحة يف هري�ت.  قاله م�صوؤويل 
نائب  �حليدري  �أحمد  ن��ور  و�أك��د 
�لنفجار،  وق��وع  �لإقليم  حاكم 
ب�صاأن  تفا�صيل  يو�صح  مل  �أنه  �إل 

�ل�صحايا.

احتجاجات  ب�سبب  كونج  اأ�سخا�ص في هونج   7 اإدانة 
دون ت�سريح في 2019

هوجن كوجن ـ )د ب اأ( :
�ملوؤيدة  �ل�صخ�صيات  من  �صبعة  �أدين   
�أم�س  ك��وجن  ه��وجن  يف  للدميقر�طية 
مل�صاركتهم يف �حتجاج غري م�رشح به 

يف عام 2019.
�إد�نتهم  ثبتت  �لذين  �أولئك  بني  ومن 
و�لذي  عاما/   83/ مارتن يل  �ملحامي 
هوجن  يف  �لدميقر�طي  �حل��زب  �أ�ص�س 
 72/ لي  �لإع��لم جيمي  وقطب  كوجن، 
ديلي"  "�آبل  �صحيفة  مالك  ع��ام��ا/ 

وجمموعة "نيك�صت ديجيتال ميديا".
ومل يتم �لإعلن بعد عن موعد �صدور 

�حلكم بحق �ملجموعة.
 ونفى �لن�صطاء م�صاركتهم يف مظاهر�ت 
بدون ت�رشيح يف 12 و18 �آب/�أغ�صط�س 
2019، عندما �حت�صد 7ر1 مليون �صخ�س 
�ملناه�صة  �لحتجاجات  ذروة  يف 
للحكومة �لتي بد�أت يف حزير�ن/يونيو 

من ذلك �لعام.
حرية  باأن  �أي�صا  �لدفاع  فريق  ودفع 
هوجن  د�صتور  �لتجمع حممية مبوجب 
�حلرية  �إن  �لدع��اء  قال  بينما  ك��وجن، 
يف  �ل�رشطة  وك��ان��ت  مطلقة.  لي�صت 
على  �ملو�فقة  منحت  قد  كوجن  هوجن 
معظم �لحتجاجات خلل �حلركة �لتي 
زيادة  مع  ولكن  ع��ام،  ملدة  ��صتمرت 

�أعد�د �مل�صاركني، بد�أت �لقو�ت يف وقف 
�مل�صري�ت، و�أحيانا �أثناء حدوثها.

ويف �ل�صهور �لقليلة �ملا�صية، ل �صيما 
�لقومي �ملثري  �لأمن  �إ�صد�ر قانون  منذ 
�حلكم  مت  حزير�ن/يونيو،  يف  للجدل 
�ملعروفني  �لن�صطاء  من  �لعديد  على 
جر�ئم  ب�صبب  طويلة  لفرت�ت  بال�صجن 

ب�صيطة ن�صبيا.
�إ�صلح  على  �لثلثاء  �ل�صني  وو�فقت 
�نتخابي يعني �أن �لناخبني �صيكون لهم 
دور �أقل يف ت�صكيل �لهيئات �لت�رشيعية 
يف هوجن كوجن. ويقلل �لإ�صلح ب�صكل 
فعال من تاأثري �أي معار�صة يف �لهيئة 

�لت�رشيعية.
ت�رشفات  �أم�س  تايو�ن  حكومة  و�أد�نت 
�لدميقر�طية  تقو�س  �ل��ت��ي  �ل�صني 
و�حلرية يف هوجن كوجن، وفقا ملا ذكره 
مكتب  با�صم  �ملتحدث  ت�صاجن،  ز�فييه 

�لرئا�صة يف تايو�ن.
مكتب  رئي�س  �ألفياين،  �صيدريك  و�أ�صدر 
بيانا  �آ�صيا،  يف  ح��دود  بل  مر��صلون 
ويدعو  لي  �صد  �ملوجهة  �لتهم  يدين 
"من  �ألفياين:  وقال  �رش�حه.  �إطلق  �إىل 
خلل زيادة عدد �لإجر�ء�ت �صد جيمي 
�إىل  كوجن  هوجن  حكومة  ت�صعى  لي، 
بحرية  تنادي  �صخ�صية  على  �لق�صاء 

�ل�صحافة".
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ádhO 52 øe Ωƒéf ácQÉ°ûªH

 ƒ°ùà«Lƒé∏d ΩÓ°S ófGôL »ÑXƒHCG ádƒ£H ¥Ó£fG .. Ωƒ«dG

ÉàM ∫ƒM ºdDƒe ±GôàYÉH »dój ô«ªjOÓa

ô°†M øªH Iô«éØdG :…hÉ«ÑdG ∞«°UÉf  ¿GOƒ°ùdG »a äGQÉ°üàf’G IOÉ©à°S’ §£îj »∏gC’G

Qƒ¡ªL ¿hóH ∂dÉeõdGh ôFGõédG ájOƒdƒe IGQÉÑe 

/ ΩGh / »ÑXƒHCG

 ‘  "  á©ª÷G  "  Ωƒ«dG  ≥∏£æJ  

 ÉMÉÑ°U  IöTÉ©dG  áYÉ°ùdG  ΩÉ“

 ΩÓ°S ófGôL »ÑXƒHCG ádƒ£H äÉ°ùaÉæe

 »ÑY’  áÑîf  ácQÉ°ûÃ  ƒ°ùà«Lƒé∏d

 52 øe äÉØæ°üŸGh ÚØæ°üŸG ⁄É©dG

 ¿GRhC’G πc ‘ ,äGQÉ≤dG ∞∏àîÃ ádhO

 Oƒ°SC’Gh  »æÑdGh  »é°ùØæÑdG  áeõMCÓd

.IòJÉ°SCGh Ú¨dÉH

 ‘ÎëŸ  »ÑXƒHCG  á£HGQ  äó°UQh

 225 ÉgQób á«dÉe õFGƒL ƒ°ùà«Lƒ÷G

 ‘ ¤hC’G õcGôŸÉH øjõFÉØ∏d Q’hO ∞dCG

 2 »eƒj QGóe ≈∏Y ΩÉ≤à°S »àdG ádƒ£ÑdG

 500 øe Üô≤j Ée ácQÉ°ûÃ πjôHCG 3h

 ádÉ°U ‘ á£°ùHCG 3 ≈∏Y ,áÑY’h ÖY’

 á«°VÉjôdG ójGR áæjóÃ ÉæjQCG ƒ°ùà«LƒL

.»ÑXƒHCG áª°UÉ©dÉH

 á£ëŸG  »g  »ÑXƒHCG  ádƒL  ó©Jh

 »ÑXƒHCG  ä’ƒL øe IÒNC’Gh  á©HGôdG

 á°SOÉ°ùdG  É¡àî°ùf  ‘  ΩÓ°S  ófGôL

 å«M  ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ¢SOÉ°ùdG  ΩÉ©∏d

 ‘  á«°VÉŸG  çÓãdG  ä’ƒ÷G  âª«bCG

 IóëàŸG  äÉj’ƒdÉH  »eÉ«e  øe  πc

 …O ƒjQh ,2020 ¢ù£°ùZCG ‘ á«µjôeC’G

 ºK ,2020 Èªaƒf ‘ πjRGÈdÉH hÒfÉL

 .2021 ¢SQÉe ∞°üàæe É«°ShôH ƒµ°Sƒe

 É¡ª¶æJ »àdG ä’ƒ£ÑdG á∏°ù∏°S øª°V

 ƒ°ùà«Lƒ÷G  ‘ÎëŸ »ÑXƒHCG  á£HGQ

 ádƒ£H 80 ∫ π°üJ »àdGh ⁄É©dG ∫ƒM

.ΩÉY πc

 ΩÓ°S  ófGôL »ÑXƒHCG  ádƒL Ö°ùàµJh

 É¡dhCG  ÜÉÑ°SCG  3  `d  á«FÉæãà°SG  á«ªgCG

 ÖYÓdG É¡«∏Y π°üëj »àdG •É≤ædG OóY

 3000 ≠∏ÑJ »àdGh ∫hC’G õcôŸÉH õFÉØdG

 ∞«æ°üàdG  ‘  É¡æe  ó«Øà°ùj  á£≤f

 ÈcCG  »gh  ,á£HGôdG  »ÑYÓd  …ƒæ°ùdG

 IóMGh  ádƒ£H  ‘  •É≤ædG  øe  áÑ°ùf

 hÒfÉL …O ƒjQ ádƒL ™e …hÉ°ùàdÉH

 á£≤f 1000 `H ójõj ÉÃh ,ΩÓ°S ófGôL

.ƒµ°Sƒeh »eÉ«e »àdƒL øY

 ËôµJ πØM ≈∏Y øª°†àà°S É¡fCG É¡«fÉKh

 ä’ƒ£H ‘ πFGhC’G ÚØæ°üŸG ÚÑYÓdG

 º°SƒŸ  ÚaÎëª∏d  »ÑXƒHCG  á£HGQ

 äÉ°ùaÉæŸG ΩÉàN ™e 2021 – 2020

 OGóYEG π°†aCG É¡fCG É¡ãdÉKh ,âÑ°ùdG Ωƒj

 RôHC’G  »ŸÉ©dG  çó◊G  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 É¡°ùØf ádÉ°üdG ≈∏Y IöTÉÑe É¡«∏j …òdG

 ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£H ƒgh

 IÎØdG ∫ÓN ΩÉ≤à°S »àdG ƒ°ùà«Lƒ÷G

.…QÉ÷G πjôHCG 9 ¤EG 6 øe

 »ª°TÉ¡dG  º©æŸG óÑY IOÉ©°S ¬LƒJh

 »JGQÉeE’Gh  …ƒ«°SB’G  øjOÉ–’G  ¢ù«FQ

 ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

 ¤EG  ôjó≤àdGh  ôµ°ûdÉH  ƒ°ùà«Lƒé∏d

 áeƒµMh ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G

 ≥«Ñ£J  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ,»ÑXƒHCG

 äGAGôLE’G  ‘  IOƒ÷G  ÒjÉ©e  ≈∏YCG

 ÚÑYÓdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ájRGÎM’G

 âë‚ äGQÉeE’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,º¡àjÉbhh

 »ŸÉ©dG  »ë°üdG  …óëàdG  πjƒ– ‘

 äÉ¡«LƒJ ∫ÓN øe ,ìÉ‚ á°üb ¤EG

 ´ÉaódG §N Oƒ¡Lh ,Ió«°TôdG É¡JOÉ«b

.É¡«a Úª«≤ŸGh É¡∏gCG ΩGõàdGh ,∫hC’G

 ä’ƒL á∏°ù∏°S  ¿CG  »ª°TÉ¡dG  í°VhCGh

 ƒ°ùà«Lƒé∏d  ΩÓ°S  ófGôL  »ÑXƒHCG

 ÚaÎëª∏d  »ÑXƒHCG  á£HGQ  ä’ƒ£Hh

 IOƒY ‘ âªgÉ°S ,äGQÉ≤dG ∞∏àfl ‘

 ‘h ,ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjQ  ¤EG  IÉ«◊G

 ¿CGh ,âbh ´öSCÉH ∞bƒàdG ó©H É¡«aÉ©J

 ≥«Ñ£àdG É¡d Ö°ùëj áª¶æŸG áæé∏dG

 ‘  ájRGÎM’G  äGAGôLEÓd  πãeC’G

 ÚÑYÓd  á≤ãdG  OÉYCG  ÉÃ  ä’ƒ÷G  πc

 øe  π∏bh  ,ä’ƒ£ÑdÉH  ácQÉ°ûŸG  ‘

 •É°ûædG ∞bƒJ IÎØd á«Ñ∏°ùdG äGÒKCÉàdG

 ¥ÓZ’G ±hô¶d Gô¶f ∫hódG ¢†©H ‘

.É¡H

 ⁄ÉY  ‘  ÒgÉ°ûŸG  AÉª°SCG  RôHCG  øeh

 º¡àcQÉ°ûe  GhócCG  øjòdG  ƒ°ùà«Lƒ÷G

 »æÑdGh Oƒ°SC’G ÚeGõ◊G äÉ°ùaÉæe ‘

 ,…OGQófCG ¢SÉfƒL ƒµ°ù«°ûfGôa ¿ƒÑYÓdG

 ,hÒ¡æ«H  ¢SÉcƒdh  ,êQƒL  ƒLÉ«gh

 ,hQƒ«LÉ°S  hÉ«dh  ,GRƒ°S  πjôHÉLh

 ƒJÉH ƒé«jOh ,…OôØæe »∏Y »æjôëÑdGh

 ƒLÉ«Jh  ,Ú°ù«KÉe  Í°SGh  ,Éà°ù«JÉH

 …ÒJƒLh ,¢ùfÉ°S’Éc ƒjOÓch ,hó«°SÉe

 ,RGôH ∑GõjGh ,ƒJƒfÉc »ÁÉLh ,É°SƒHQÉH

 ,»µ°ù«fROQh  ΩGOCGh  ,ôµ‚’  »eƒJh

 ,GôjÒH  êÈæJƒLh  ,ƒjOƒL  ∂jôJÉHh

 GóæjôH  äÉÑYÓdGh  .Éà°Sƒc  ¢S’Ghh

 ÊOÉjQGh  ,ÊhQÉc  ÉfÉ«dEGh  ,É°ùjQ’

 É°ùjÎ«Hh  ,õ«éjQOhQ  ÉfCGh  ,GÒ«Ø«dhCG

 Gõjƒdh  ,õjÉH  É°ùjQ’h  ,Éà«µ°ù«e

 π«jôHÉLh  ,öTƒH  É«dƒLh  ,hÒàfƒe

.èæjRƒjQ ∫óæ«ch ,É¡fÉ°ù«H

 á£HGQ ôjóe …ôëÑdG ¥QÉW ócCG √QhóHh

 ¿CG  ƒ°ùà«Lƒ÷G  ‘ÎëŸ  »ÑXƒHCG

 áª°UÉ©dG ¤EG π©ØdÉH Gƒ∏°Uh ÚÑYÓdG

 äGAGôLE’G  áaÉµd  Gƒ©°†Nh  »ÑXƒHCG

 Gƒ©°†N  º¡fCGh  ,Ióªà©ŸG  ájRGÎM’G

 "ádõ©æŸG á≤£æŸG ΩÉ¶æd QƒØdG  ≈∏Y

 ,QÉ£ŸG ¤EG º¡dƒ°Uh OôéÃ ,"áYÉ≤ØdG

 ¥óæØd  äÓaÉM  ‘  º¡∏≤f  ”  å«M

 º°†j …òdGh ,º≤©ŸGh óªà©ŸG ádƒ£ÑdG

 äGAGôLE’ Gƒ©°†N Éªc ,ÖjQóJ ä’É°U

 "¢ù«ªÿG "Ωƒ«dG ìÉÑ°U á«ª°SôdG ¿RƒdG

 ¿ÉµŸG ‘h ÉæjQCG ƒ°ùà«LƒL ádÉ°U ‘

 áë°ùe  äÉ°Uƒëa  º¡d  âjôLCG  ¬°ùØf

 πµ°ûH  º¡d  iôéà°S  »àdGh  ,∞fC’G

 »ÑXƒHCG ádƒ£H ΩÉjCG ∫ÓNh πÑb …QhO

ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG

 ‘  π°†aC’G  õFGƒL  ≈∏Y  ¢ùaÉæjh

 …QÉ÷G  º°Sƒª∏d  ‹hódG  ∞«æ°üàdG

 ‘ÎëŸ  »ÑXƒHCG  á£HGQ  ä’ƒ£ÑH

 ‘ êQƒL ƒLÉ«g øe πc ƒ°ùà«Lƒ÷G

 hQƒLÉ°S hOQÉfƒ«dh ,ºéc 62 â– ¿Rh

 ‘ »°ùµ«fROQh ΩOCGh ,ºéc 69 ¿Rh ‘

 GófÉeCG äÉÑYÓdGh ,ºéc 94 â– ¿Rh

 õjÉH É°ùjQ’h ,ºéc 55 ¿Rh ‘ ƒJƒfÉc

 ƒàæª«°SÉf GQÉjh ,ºéc 62 â– ¿Rh ‘

.ºéc 95 â– ¿Rh ‘

 ÜQóe ,¢ûà«ahõ«eÒa ÒÁOÓa ±ÎYG

 …QhO ‘ ¬≤jôa AÉ≤H áª¡e ¿CÉH ,ÉàM

 ,áHƒ©°U ÌcCG âëÑ°UCG ,»Hô©dG è«∏ÿG

 ,á©ª÷G Ωƒ«dG IôØ¶dG ¬Ø«°V AÉ≤d πÑb

.á≤HÉ°ùŸG øe 23 ádƒ÷G ‘

 »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  ÒÁOÓa  ∫Ébh

 AÉ≤ÑdG  áª¡e"  :AÉ≤∏dÉH  ¢UÉÿG

 ≈∏Y IÒéØdG Rƒa ó©H Ö©°UCG âëÑ°UCG

 ∞bƒàf ¿CG »æ©j ’ Gòg øµdh ,öüædG

."AÉ≤ÑdG ‘ ÉæXƒ¶M ≈∏Y ∫Éà≤dG øY

 ,π«ëà°ùe A»°T ’ Ωó≤dG Iôc ‘" :OGRh
 ‘  RƒØ∏d  ∫ƒ∏◊G  ó‚  ¿CG  Öéjh

 ¿ƒµàd  ,IôØ¶dG  ΩÉeCG  á∏Ñ≤ŸG  IGQÉÑŸG

 ≥«≤–  ƒëf  áª¡e  á«HÉéjEG  Iƒ£N

 …QhO  ¤EG  •ƒÑ¡dG  ÖæéàH  Éæaóg

."¤hC’G áLQódG

 ™«ªL"  :∫Éb  ,ÉàM  äÉHÉ«Z  øYh

 AÉæãà°SÉH á¡LGƒª∏d øjõgÉL ÚÑYÓdG

 ±ƒØ°üH ¬bÉëàdG  ÖÑ°ùH ,±ƒeGóeÉN

 IÒÑc  »à≤Kh  ,»µHRhC’G  ÖîàæŸG

 ¢VôY Ëó≤J ≈∏Y ÚÑYÓdG IQób ‘

."…ƒb

 πÑb  á«≤ÑàŸG  4`dG  äÉjQÉÑŸG"  :”CGh

 è«∏ÿG  …QhO  ≈∏Y  QÉà°ùdG  ∫Gó°SEG

 ,§≤a RƒØdG QÉ©°T ™aQ Ö∏£àJ ,»Hô©dG

 ,≥jôØ∏d á∏Ñ≤e IGQÉÑe …CG ¿CG »æ©j É‡

."AÉ≤Ñ∏d IÒNC’G á°UôØdG áHÉãÃ

 "ÒNC’G"  14`dG  õcôŸG  ÉàM  πàëjh

 ,•É≤f  8  ó«°UôH  …QhódG  Ö«JôJ  ‘

 …òdG  IÒéØdG  øY  •É≤f  6  ¬∏°üØJh

 øY  •É≤f  3h  ,12`dG  õcôŸG  πàëj

.13`dG õcôŸG ÖMÉ°U ¿ÉªéY

 âÑ°ùdG kGóZ áÑ©°U á¡LGƒe »∏gC’G ¢Vƒîj

 ádƒ÷G ‘ ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG ΩÉeCG πÑ≤ŸG

 …QhóH  ¤hC’G  áYƒªéŸG  øe  á°ùeÉÿG

.ïjôŸG Ö©∏e ≈∏Y É«≤jôaCG ∫É£HCG

 É«ª°SQ πgCÉàdG º°ùM øY »∏gC’G åëÑjh

 7  ó«°UôH  ÊÉãdG  õcôŸG  ≥jôØdG  πàëjh

 ÊGOƒ°ùdG  ≥jôØdG  ∂°ùªàj  Éªæ«H  •É≤f

 πàëj å«M πgCÉà∏d GóL áØ«©°†dG ¬dÉeBÉH

.IóMGh á£≤f ó«°UôH ™HGôdG õcôŸG

 IOÉ©à°S’  ôªMC’G  ≥jôØdG  ≈©°ùjh

 âHÉZ  ¿CG  ó©H  ¿GOƒ°ùdG  ‘  äGQÉ°üàf’G

 RƒØdG  ó©H  Gójó–h  ÉeÉY  28  òæe  ¬æY

 ≈∏Y  ΩƒWôÿG  ‘  ¬≤≤M  …òdG  ó«MƒdG

1993.ïjôŸG

 ‘  äÉjQÉÑe  7  πÑb  øe  ¢VÉN  »∏gC’G

 §≤a ïjôŸGh ∫Ó¡dG »≤jôa ΩÉeCG ¿GOƒ°ùdG

 4  ∫OÉ©Jh  Gó«Mh  GQÉ°üàfG  ôªMC’G  ≥≤M

.ÚJôe ‘ öùNh äGôe

 QhO  ÜÉjEG  ‘  âfÉc  äÉ¡LGƒŸG  ájGóH

 1983 ΩÉY …QhódG ∫É£HCG ádƒ£H øe 32`dG

 ¿hóH ΩƒWôÿG ‘  ïjôŸG ™e ∫OÉ©Jh

.±GógCG

 ‘  ∫Ó¡dG  ΩÉeCG  âfÉc  äÉjQÉÑŸG  ÊÉK

 É«Ñ∏°S ’OÉ©Jh 1987 ∫É£HC’G …QhO »FÉ¡f

 ΩÉeCG  äGAÉ≤∏dG  ådÉK  ‘h  ,¿GOƒ°ùdG  ‘

 ∫É£HG ádƒ£H »FÉ¡f ™HQ ÜÉgP ‘ ïjôŸG

 ó«MƒdG √Rƒa »∏gC’G ≥≤Mh 1993 ¢ShDƒµdG

±óg πHÉ≤e Úaó¡H ¿GOƒ°ùdÉH

 ‘ ïjôŸG ΩÉeCG âfÉµa äÉjQÉÑŸG ™HGQ ÉeCG

 öùNh ÜÉjE’G ‘ 2002 ΩÉY 16 `dG QhO

1-3 ôªMC’G

 ‘ ∫Ó¡dG ΩÉeCG âfÉc äÉjQÉÑŸG ¢ùeÉNh

 2004 ∫É£HC’G …QhO øe 32 `dG QhO ÜÉjEG

.±GógCG ¿hóH ’OÉ©Jh

 ÚJGQÉÑe ôNBG ∫Ó¡dG ™e »∏gC’G Ö©d Éªc

 äÉYƒªéŸG QhO ‘ âfÉch ¿GOƒ°ùdG ‘

 ôNBGh áØ«¶f á«KÓãH ∫Ó¡dG RÉah 2007

 QhO  ‘ »°VÉŸG  ΩÉ©dG  âfÉc  äÉjQÉÑŸG

.Éª¡æe πµd ±ó¡H ’OÉ©Jh äÉYƒªéŸG

iôNCG äÉ¡LGƒe

 ‘  ájöüŸG  ájófC’ÉH  ïjôŸG  ≈≤àdGh  

 ±ÓîH iôNCG  äÉÑ°SÉæe  6 ‘ ¿GOƒ°ùdG

 3  É¡dÓN  ≥≤Mh  »∏gC’G  ™e  ¬JÉ¡LGƒe

 Iôe  öùNh  ÚJôe  ∫OÉ©Jh  äGQÉ°üàfG

.Ió«Mh

 ÜÉjEG ‘ á∏ëŸG ∫õZ ™e ïjôŸG ≈≤àdGh

 ’OÉ©Jh 1975 ∫É£HC’G …QhO »FÉ¡f ™HQ

 QhO ‘ Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG ™e Ö©dh ,É«Ñ∏°S

 ¢ShDƒµdG ∫É£HCG É«≤jôaCG ádƒ£H øe 16 `dG

.±GógCG ¿hóH ’OÉ©Jh 1984

 QhO ‘ IQƒ°üæŸG ≥jôa ïjôŸG ¬LGh Éªc

 ¢ShDƒµdG ∫É£HCG É«≤jôaCG ádƒ£H øe 32 `dG

 ±ó¡H  ÊGOƒ°ùdG  ≥jôØdG  öùNh  1997

.∞«¶f

 QhO ‘ …ó«©°SQƒÑdG …öüŸG ™e Ö©dh

 ¢ShDƒµdG ∫É£HCG É«≤jôaCG ádƒ£H øe 32 `dG

.í«LÎdG äÓcôH öùîj ¿G πÑb  0-1 RÉah

 Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG ≈∏Y RƒØdG ïjôŸG ≥≤Mh

 2005  á«dGQó«ØfƒµdG  øe  16  QhO  ‘

.±óg πHÉ≤e ±GógCG áKÓãH

 ‘  ïjôª∏d  ájöüe  á¡LGƒe  ôNBG  ÉeCG

 QhO ‘ »∏«YÉª°SE’G ΩÉeCG âfÉc ¿GOƒ°ùdG

 RÉah 2007 á«dGQó«ØfƒµdG øe äÉYƒªéŸG

0-1 ïjôŸG

 ájQƒ¡ªL ÒØ°S ,áaöûe øÁCG ÒØ°ùdG ∞°ûc

 äGOGó©à°S’G øY ,ôFGõ÷ÉH á«Hô©dG öüe

 ¢ùeCG äQOÉZ »àdG ≥jôØdG áã©H ∫ÉÑ≤à°S’

 á¡LGƒŸ  ∑Éæg  ¤EG  á¡Lƒàe  ,¢ù«ªÿG

 .ájOƒdƒŸG

 á°UÉN äÉëjöüJ ‘ öüe ÒØ°S ócCGh

 Iô≤à°ùe QƒeC’G ¿CG ,…OÉæ∏d »ª°SôdG ™bƒª∏d

 ájRGÎM’G  äGAGôLE’Gh  ,ôFGõ÷G  ‘

.ΩGôj Ée ≈∏Y á«Ñ£dGh

 Ωƒ«dG ¿GôŸG ¢Vƒî«°S ∂dÉeõdG ¿CG ±É°VCGh

 ó«cCÉàdG ”h ¬«∏jƒL 5 Ö©∏e ≈∏Y á©ª÷G

.QƒeC’G πc Ö«JôJh ∂dP ≈∏Y

 QGô≤dG  ¿CG  ¤EG  …öüŸG  ÒØ°ùdG  QÉ°TCGh

 ¿hóH AÉ≤∏dG áeÉbEG ƒg ¿B’G ≈àM »ª°SôdG

.Qƒ¡ªL

 ÜQóe  ,…hÉ«ÑdG  ∞«°UÉf  »°ùfƒàdG  ócCG

 AÉ≤∏d  ¬«ÑY’  ájõgÉL  ≈∏Y  ,IÒéØdG

 ,á©ª÷G  Ωƒ«dG  »∏gC’G  ÜÉÑ°T  ¬Ø«°†e

 è«∏ÿG  …QhO  øe  23  ádƒ÷G  øª°V

.»Hô©dG

 »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  …hÉ«ÑdG  ∫Ébh

 ,ö†M øÃ IÒéØdG{ :AÉ≤∏dÉH ¢UÉÿG

 ,¬æ«©H  ÖY’  ≈∏Y  ∞bƒàj  ’  AGOC’Gh

 á≤HÉ°ùŸG  ∞bƒJ  IÎa  øe  ÉfóØà°SGh

 Éeó©H  ,á«HÉéjEG  á≤jô£H  IÒNC’G

 Ö≤Y  ,ó«L  πµ°ûH  ÚÑYÓdG  Éfö†M

.zá«aÉc áMGQ IÎa º¡ëæe

 ,≥«aƒàdG  ÉæØdÉëj ¿CG  ≈æ“CG{ :±É°VCGh

 AÉ≤∏d GOGóàeG ¿ƒµJ Ió«L IGQÉÑe …ODƒfh

 øe  ¬«a  Éæµ“  …òdGh  ,≥HÉ°ùdG  öüædG

 ÜÉÑ°T ΩÉeCG ó≤àØf øëfh ,RƒØdG ≥«≤–

 ,áHÉ°UEÓd öUÉf ¿GóªM øe πc ,»∏gC’G

.zIQÉYE’G óæH ÖÑ°ùH GÒØ«dhCG hQÉØdCGh

 ∞bƒàdG  IÎa  ∫Ó¨à°SG  á«Ø«c  øYh

 :IÒéØdG  ÜQóe  ∫Éb  ,á∏Ñ≤ŸG  á∏jƒ£dG

 ÓeÉµàe É k›ÉfôH …OÉædG IQGOEG âª∏°S{

 ,á∏Ñ≤ŸG  ∞bƒàdG  IÎa  øe  IOÉØà°SÓd

 πµd ¿ƒµ«°S »∏gC’G ÜÉÑ°T IGQÉÑe Ö≤Yh

.zåjóM çOÉM

 …Qƒ°üæŸG  º«gGôHEG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh

 »∏gC’G ÜÉÑ°T á¡LGƒe{ :IÒéØdG ÖY’

 øe ±ôW πc É¡∏Nójh ,á∏¡°S ¿ƒµJ ød

 ∫ƒ°ü◊G ¤EG  íª£f øëfh ,RƒØdG  πLCG

 Éæaóg  ≥«≤ëàd  ,á∏eÉµdG  áeÓ©dG  ≈∏Y

.zAÉ≤ÑdÉH

 ÉØ∏«°S GO »NQƒN AÉ≤H ø∏©j AÉÑ∏c OÉëJG

¿GOƒ°ùdG »a »∏gC’G áã©Ñd º°†æj É«dGƒH

 Iôµd á«JGQÉeE’G  AÉÑ∏c OÉ–G ácöT äOóL

 …QGOE’Gh  »æØdG  RÉ¡÷G  ‘  á≤ãdG  ,Ωó≤dG

 ‘  ≥jôØdG  IOÉ«≤d  ,…OÉædÉH  ∫hC’G  ≥jôØ∏d

 á°ShQóe á«∏Ñ≤à°ùe ájDhQ ≥ah ,ΩOÉ≤dG º°SƒŸG

.≥jôØ∏d »æØdG QGô≤à°S’G CGóÑe ≥«≤ëàd

 Ú°ùM  »∏Y  ,´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉLh

 OÉ–G ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ÊÉZƒ∏dG

 ,»æØdG RÉ¡÷G AÉ°†YCG ™e ,Ωó≤dG Iôµd AÉÑ∏c

 »NQƒN  ÊGƒLhQhC’G  ÜQóŸG  IOÉ«≤H

.ÉØ∏«°SGO

 á°SGQóH  »æØdG  RÉ¡÷G  ,ÊÉZƒ∏dG  ÖdÉWh

 ™°Vhh ,á≤HÉ°ùdG á∏MôŸG ‘ Qƒ°ü≤dG »MGƒf

 º°Sƒª∏d Ö°SÉæŸG OGóYE’Gh á«ÑjQóàdG èeGÈdG

 RÉ¡÷G  ájDhQ  Ëó≤àH  º¡ÑdÉW  Éªc  ,ΩOÉ≤dG

 á°SGQOh  áeOÉ≤dG  á∏Môª∏d  áÑ°ùædÉH  »æØdG

.≥jôØdG äÉLÉ«àMG

 IQhöV ≈∏Y ,AÉÑ∏c OÉ–G ácöT ¢ù«FQ Oó°Th

 ‘ ÜÉÑ°ûdG øe ∞jOôdG ≥jôa »ÑY’ ∑GöTEG

 è«∏ÿG …QhO øe á«≤ÑàŸGh ,áeOÉ≤dG IÎØdG

.»Hô©dG

 ,…öüŸG »∏gC’G ºLÉ¡e ,É«dGƒH ÎdGh º°†fG

 GOGó©à°SG ,¿GOƒ°ùdG ‘ ôªMC’G OQÉŸG áã©Ñd

 á°ùeÉÿG ádƒ÷ÉH âÑ°ùdG kGóZ ïjôŸG AÉ≤∏d

.É«≤jôaEG ∫É£HCG …Qhód äÉYƒªéŸG QhO øe

 ≈¡àfG  Éeó©H  ¿GOƒ°ùdG  ¤EG  É«dGƒH  ö†Mh

 ,√OÓH Öîàæe ôµ°ù©e øª°V √óLGƒJ øe

 äÉ«Ø°üàdG øe ÚJÒNC’G Úàdƒ÷G ¢Vƒÿ

.á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉµd á∏gDƒŸG

 ¿CG  ,≥HÉ°S  âbh  ‘ ø∏YCG  ób  »∏gC’G  ¿Éc

 ó©H ¿GOƒ°ùdG  ‘ áã©ÑdÉH ≥ë∏«°S É«dGƒH

.ƒ¨fƒµdG Öîàæe ôµ°ù©e øe ¬JOƒY

 É kÑY’ 24 ¿GOƒ°ùdG ‘ »∏gC’G áã©H º°†Jh

 ΩÉ¡µ«H ¿É°†eQ óªMCGh …hÉæ°ûdG óªfi :ºg

 ¿Ghôeh  º«gGôHEG  öSÉjh  á©«HQ  »eGQh

 ¿Éª«∏°S  ó«dhh  ∞jöT  óªfih  ø°ùfi

 äÉë°ûdG Ú°ùMh ¿ƒfÉH QóHh ±öTCG øÁCGh

 á«dƒ°ùdG hôªYh »Ø£d »∏Yh ,„ÉjO ƒ«dCGh

 ó©°Sh ,á°ûaCG …ó› óªfih ø°ùfi ìÓ°Uh

 ÎdGhh  ≥«aƒJ  ΩôcCGh  ôgÉe  öUÉfh  Òª°S

 »jÉLCG Qƒ«fƒLh ôgÉW óªfi ôgÉWh É«dGƒH

 π«Ñf óªMCGh ÒHƒ°T ≈Ø£°üeh ÊÉg óªfih

.Écƒc
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ال�سوري حمم���د قوي����ض، مدرب  و�س���ف 

الظف���رة، مب���اراة فريقه اأم���ام م�ست�سيفه 

اليوم  يف اجلولة 23، باملباراة املف�سلية 

للفريقني يف دوري اخلليج العربي.

واأو�س���ح يف املوؤمت���ر ال�سحفي التقدميي، 

اأن نقاط املباراة مهمة لأنها �ستوؤمن بقاء 

الظفرة بالدوري.

وتوقع قوي����ض، اأن ي�س���وب املباراة حذر 

دفاعي وجمازفات هجومية، م�سريا اإىل اأنه 

يتح�سب لكل ذلك، اإ�سافة اإىل اأداء املناف�ض 

"ال���ذي تطور" خ���ال مباراة بن���ي يا�ض 
املا�سية، وما قبلها.

واأ�س���اف: "حتا تغري كثريا بعد النتقالت 

ال�س���توية، واأ�س���بح ميتلك فريق اأف�س���ل 

دفاعي���ا وهجوميا، ولدي���ه لعبني بدلء 

مميزين، بعك�ض الظفرة ال���ذي تاأثر بكرثة 

الغيابات والإ�سابات".

واأك���د قوي�ض اأنه يدرك �س���عوبة املباراة، 

واأن املناف�ض يتطلع للفوز، لذلك �س���يدخل 

اللقاء بحذر، و�سيحاول اأن يوؤدي اأف�سل من 

اأداء مباراته الأخرية اأمام �س���باب الأهلي، 

ويتفادى الأخطاء ال�سابقة.

واأ�س���ار اإىل اأنه �سيوا�س���ل اإتاحة الفر�سة 

لبع����ض العنا����ر اجلديدة، خا�س���ة من 

الاعبني املقيمني، حتى يقف على حقيقة 

م�ستواهم.

واأ�س���ار اإىل اأنه حتى الآن متكن من احلكم 

عل���ى عم���ران اجل�سا�س���ي، بنجامني اإمي، 

اإدري�ض الأم���ني وبيدرو بافل���وف، وتبقى 

اثنان �سيعمل على روؤيتهم خال اجلولت 

القادمة.

وعن غيابات الفريق، اأ�س���ار اإىل توا�س���ل 

غي���اب الاعبني خال���د ال�س���ناين، خالد 

بطي، �س���لطان الغافري، �سهيل املن�سوري 

واإبراهي���م �س���عيد، بالإ�س���افة اإىل اإدري�ض 

الأمني، الذي كان �س���من ت�سكيلة املباراة، 

واأ�سيب بوعكه مفاجئة.

وك�سف اأن فريقه �سي�س���تغل فرتة التوقف 

بع���د مباراة حت���ا، والتي تقارب ال�س���هر، 

يف جتهي���ز الفريق للج���ولت الأخرية من 

الدوري، التي �س���تكون م�س���غوطة، ورمبا 

ي���وؤدي الفريق خال فرتة التوقف، اأكرث من 

مباراة ودية.

وم���ن جانبه، متن���ى الأرجنتين���ي بيدرو 

جافري بافلوف، مداف���ع الظفرة املقيم، اأن 

يتمكن الفريق من تقدمي مباراة قوية، توؤكد 

اإمكانياته احلقيقية ومتيزه، على رغم من 

اأهمية املباراة للمناف�ض.

ح���دد مهدي عل���ي، مدرب �س���باب الأهلي، 

هدف فريقه يف املرحلة املتبقية من دوري 

اخلليج العربي، وقبل لقاء �سيفه الفجرية 

اليوم اجلمعة، �سمن اجلولة ال�23.

وقال علي، يف املوؤمتر ال�سحفي التقدميي: 

"املب���اراة مهمة للفريق���ني، واأهميتها لنا 
تتمث���ل يف احلفاظ عل���ى مركزنا، والتقدم 

خطوة اإىل الأمام يف جدول الرتتيب، كما اأن 

الفجرية ي�س���ارع من اأجل البقاء يف دوري 

املحرتفني".

واأ�س���اف: "نح���ن م�س���تعدون للمب���اراة، 

واأعتربه���ا بروف���ة لنهائي كاأ����ض اخلليج 

العربي، ومن اجلي���د اأنها جاءت بعد فرتة 

توقف، كانت منا�سبة لعودة بع�ض الاعبني 

من فرتة املباريات امل�سغوطة".

وعن ندم اجلهاز الفني ل�سباب الأهلي على 

�س���ياع نقاط كثرية، كانت كافية لت�س���در 

الدوري، ق���ال مهدي: "تعودت كمدرب، ويف 

حياتي العملية، اأن الذي م�سى انتهى".

واأردف: "ل اأ�سعر بالندم على اإهدار النقاط، 

ول ن�ستطيع تغيري ما حدث.. لكن يجب اأن 

ناأخذ بعني العتبار النظر اإىل ال�س���لبيات 

والإيجابيات، وال�ستفادة منها".

وبخ�س���و�ض خ�سارة �س���باب الأهلي اأمام 

الفج���رية، يف ال���دور الأول لل���دوري، قال: 

الأوىل تختل���ف عن  "ظ���روف املواجه���ة 

احلالية، وكانت وقته���ا اأول مباراة يل مع 

الفري���ق، بعد ت���ويل املهمة بثاث���ة اأيام، 

وجاهزي���ة الفريق���ني خمتلف���ة الآن، ولنا 

الأف�سلية يف الوقت احلايل".

كارتابيا،  ا�س���تبدال  لإمكانية  وبالن�س���بة 

يف القائمة الآ�س���يوية للفريق، قال مهدي: 

"كارتابي���ا من الاعب���ني املهمني، ونحن 
دائم���ا نتوقع ح���دوث اأي �س���يء.. الاعب 

تعر�ض للعديد من الإ�س���ابات، وب�س���ببها 

�سارك يف 60% من املباريات".

وتاب���ع: "ل اأ�س���تطيع احلك���م على حالة 

الاعب، لأين مل اأتواج���د يف فرتة الإعداد، 

لكن نظام الحتاد الآ�س���يوي ي�س���مح لكل 

فريق، قبل اأ�سبوع من اأول مباراة، بالتغيري 

يف القائمة".

واختتم قائا: "لدينا 8 اأيام كافية ملعرفة 

مدى جاهزية الاعب للبطولة الآ�س���يوية، 

ول اأود اأن اأ�ستبق الأحداث، وكل �سيء وارد 

حدوثه، و�سنختار الاعب الأكرث جاهزية".

 اقتن�ض بني يا�ض �سدارة دوري املحرتفني ، بعد فوزه 

يف اآخر خم�ض ج���ولت قبل التوقف الدويل، وياأمل يف 

ال�ستمرار على القمة، عندما يحل �سيفا على ال�سارقة 

املتعرث، يوم غد ال�سبت.

 ويت�سدر بني يا�ض البطولة بر�سيد 48 نقطة، قبل اأربع 

ج���ولت من النهاية، بفارق نقط���ة واحدة عن اجلزيرة 

�س���احب املركز الث���اين، الذي خ�ر اأم���ام الوحدة يف 

اجلولة املا�سية وفقد القمة.

 وت�س���اءلت اآمال ال�سارقة يف احلفاظ على لقبه، الذي 

اأحرزه يف 2019، بينما األغي املو�س���م املا�س���ي دون 

حتديد بطل ب�سبب جائحة كوفيد-19، بعد انهياره يف 

الأ�سابيع الأخرية.

 واكتفى ال�س���ارقة �س���احب املركز الثالث بر�سيد 41 

نقطة، بح�سد �ست نقاط من اآخر ثماين مباريات، وجاء 

انت�ساره الوحيد يف تلك املواجهات على خورفكان.

 وحتدث علي املدفع، رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سارقة، عن 

تراجع فريقه يف الفرتة املا�س���ية، موؤكدا اأن النادي ل 

ُيدار بوا�س���طة مواقع التوا�سل الجتماعي، بعد مطالب 

برحيل الإدارة.

وقال املدفع ملحطة ال�سارقة الريا�سية، اإنه مل يتحدث 

عن مناف�س���ة الفريق على البطولت الأربع، يف املو�سم 

احلايل.

واأ�س���اف »نحن نثق يف )املدرب عبد العزيز( العنربي، 

ون�سعى دائما ل�ستقرار الفريق«.

واأو�س���ح املدفع �سبب تغيري اجلهاز الطبي، قائا »يف 

غ�س���ون �س���هرين اأ�س���يب 14 لعبا بفريو�ض كورونا، 

بالإ�سافة اإىل ع�ر اإ�سابات اأخرى.. كانت هناك م�سكلة 

يف ت�سخي�ض الإ�س���ابات، لذا كان يجب اإجراء التغيري 

على الطاقم الطبي«.

وياأم���ل بني يا�ض يف احلفاظ على �س���جله اخلايل من 

الهزمية اأمام ال�سارقة، منذ اأبريل ني�سان 2019.

فمنذ ذلك احلني، انت�ر بني يا�ض مرتني على ال�سارقة، 

واح���دة منهما يف ال���دوري، يف دي�س���مرب كانون الأول 

املا�سي، وتعادل يف املو�سم املا�سي قبل اإلغائه.

وينتظر اجلزيرة هدية من ال�س���ارقة، لإنعا�ض اآماله يف 

ح�سد اللقب الغائب منذ 2017.

وي�ست�س���يف اجلزيرة مناف�سه الو�س���ل �ساحب املركز 

الثامن، بر�سيد 34 نقطة، والذي مل يخ�ر يف اآخر ع�ر 

مباريات، لكنه تعادل يف �ست منها.

اأكد مهند العنزي، مدافع العني، على 

اأهمي���ة الفوز يف مواجهة فريقه اأمام 

الن�ر اليوم اجلمعة، يف اجلولة 32 

من دوري اخلليج العربي.

واأو�س���ح يف ت�ريحات �س���حفية: 

"ندرك جي���داً اأن مهمتن���ا لن تكون 
�سهلة لأنها اأمام فريق جيد".

وقال: "مدربنا و�سع كافة الرتتيبات 

اخلا�سة بتقدمي امل�س���توى املاأمول، 

والذي يقودنا اإىل النتيجة القوية رغم 

اأن مباراتنا  الغيابات، ويف اعتقادي 

اأمام الن�ر، فر�سة مميزة للتح�سري 

قبل املواجهة الآ�سيوية".

ورداً على �س���وؤال حول مباراة الفريق 

يف ملح���ق دوري اأبطال اآ�س���يا اأمام 

فولد الإي���راين، ق���ال: "كل تركيزنا 

من�س���ب على مباراتن���ا اأمام الن�ر 

يف الف���رتة احلالي���ة، انطاق���ًا من 

ا�س���رتاتيجية الفريق يف التعامل مع 

كل مباراة على حده".

واأكمل: "العني مير مبرحلة اإيجابية، 

قيا�س���ًا مب���ردوده اجلي���د ونتائجه 

الأخرية، ونتطلع اإىل حت�سني موقعنا 

على لئحة ترتي���ب الدوري، وبعدها 

�سنفكر يف املواجهة الآ�سيوية".

اأداء �س���باب الع���ني الذين  وح���ول 

منحهم امل���درب الثقة اأخ���رياً، قال: 

"الأداء مب�ر، ويبع���ث على التفاوؤل 
بامل�ستقبل، ونحن يف العني نتعامل 

مببداأ روح الأ�رة الواحدة، وكل جيل 

مي�سي على نف�ض النهج الذي وجده".

واأختتم قائًا: "�سخ�سيًا، �سعيد جداً 

مب�س���توى الاعبني ال�س���باب الذين 

يحظون بكل الدعم من املدرب والإدارة 

والاعبني اأ�سحاب اخلربة، واأ�ساأل اهلل 

لهم وللفريق ال�سداد التوفيق".
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بني يا�س ي�سعى لموا�سلة طوفانه اأمام ال�سارقة

مدرب �سباب الأهلي: ل�ست نادًما على 

اإهدار النقاط

قال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الن�ر، 

اأن فريقه تنتظره مباراة مهمة ومثرية اأمام 

العني اليوم اجلمعة، على �س���تاد هزاع بن 

زايد، �سمن مناف�سات اجلولة 23 من دوري 

اخلليج العربي.

وقال دياز يف املوؤمتر ال�سحفي التقدميي: 

"ن�س���عى اأمام العني، للظهور ب�سكل قوي، 
وحتقيق نتيجة اإيجابية، و�ستكون املباراة 

فر�سة لنا لا�ستعداد ب�سكل مثايل لنهائي 

كاأ�ض اخلليج العربي، والذي �سنخو�س���ه 

بعد اأيام قليلة".

وردا على ع���دم فوز الن����ر على العني 

بال���دوري يف ال�س���نوات الأخ���رية، اأجاب: 

"اجلمي���ل يف كرة الق���دم، اأن هناك دائما 
فر�سة اأخرى، واأن الأرقام وجدت لتك�ر".

واأ�ساف: "ن�سعى لك�ر هذا الرقم بتحقيق 

الفوز، ل�س���يما واأن الثاث نقاط �س���وف 

ت�ساعدنا كثريا للتقدم يف جدول الرتتيب 

والق���رتاب م���ن املقاعد املوؤهل���ة لدوري 

اأبطال اآ�سيا".

وعن خ�سارة مباراة الفجرية الأخرية، قال 

دياز: "ل يختلف اأح���د على تطور الن�ر، 
وحت�سنه يف فرتة ق�سرية موؤخرا، ومباراة 

الفج���رية الأخرية تعد الأ�س���واأ لنا، حيث 

مل نكن يف تركيزن���ا، وارتكبنا العديد من 

الأخطاء التي اأدت اإىل اخل�سارة".

وبالن�س���بة لغيابات الن����ر اأمام العني، 

اأو�سح: "ريان مينديز يغيب، ب�سبب الإيقاف، 

فيما ينتظم باق���ي الاعبني بالتدريبات، 

ويف مقدمته���م الاعب���ني الدوليني، مثل 

مهدي عبيد".

وبدوره، حت���دث اأحمد �س���امبيه، حار�ض 

الن�ر، قائا: "مل نكن را�سني عن م�ستوانا 

�سد الفجرية، لكننا طوينا �سفحة اخل�سارة، 

وتركيزن���ا على مواجهة العني، ون�س���عى 

للخروج بالنقاط الث���اث، لدخول املربع 

الذهبي مرة اأخرى".

وعند �س���وؤاله عن عدم ان�سمامه ل�سفوف 

املنتخب رغم تاألقه، قال: "نحن جمموعة 

واح���دة، واإذا تاألق �س���امبيه، فهذا يرجع 

لتاألق الفريق بالكامل، وبالن�سبة للمنتخب 

فكل الاعبني يجتهدون ويقاتلون من اأجل 

التمثيل الدويل".

واختتم �س���امبيه : "عدم ا�ستدعائي، رمبا 

يكون لنظ���رة فنية للمدرب، واأنا احرتمها، 

ويف النهاي���ة ه���ذا الأم���ر يعطيني دافعا 

اأك���رث لأن�س���م للمنتخب يف  لاجته���اد 

امل�ستقبل".

رامون دياز: ل يختلف اأحد على 

تطور الن�سر

مدرب الظفرة: مواجهة حتا مف�سلية

مدرب العين: نحتاج للحظ 

اأمام الن�سر

اأكد الربتغايل بيدرو اإميانويل، مدرب العني، اأن 

ا�ستعدادات فريقه ت�سري ب�سورة جيدة ا�ستعدادا 

ملواجهة الن�ر اليوم اجلمعة، على �ستاد هزع 

بن زايد، �س���من اجلولة 23 م���ن دوري اخلليج 

العربي.

وقال مدرب العني، يف املوؤمتر ال�سحفي اخلا�ض 

باللق���اء: »مباراتن���ا القادمة مهم���ة للغاية، 

و�سنتعامل معها مببداأ مباريات النهائي، لأننا 

نواجه الفريق الذي يتقدمنا على جدول الرتتيب 

بفارق نقطتني«.

واأ�ساف بيدرو اإميانويل: »كما ندرك مدى اأهمية 

املواجه���ة كذلك بالن�س���بة للمناف�ض، وهدفنا 

ح�س���د النقاط الثاث، وحت�س���ني موقعنا على 

لئحة الدوري يف نف�ض الوقت«.

وزاد: »تركيزنا من�سب على مواجهة الن�ر، ول 

نفكر يف �س���واها حاليا، ون���درك اأنها لن تكون 

�سهلة قيا�سا مبردود املناف�ض وم�ستوى لعبي 

الفريق الذين يتمتعون باملهارات والإمكانيات 

العالية«.

وتاب���ع: »نخو����ض التح���دي عل���ى اأر�س���نا، 

ومطالبني بال�ستفادة من كل الظروف، واإظهار 

الرغبة القوية يف ح�س���د النقاط الثاث، ولكن 

يف املباري���ات الكبرية تكون احلظوظ يف الفوز 

مت�ساوية بن�سبة %50«.

الفائ���ز  الفري���ق  نك���ون  اأن  واأردف: »ناأم���ل 

باملباراة من خال زيادة ن�س���بة حظوظنا يف 

الف���وز بنتيجته���ا، ونحن مطالب���ون بالعمل 

اجلاد والرتكيز، ومواجهة الن�ر تعترب �س���من 

حت�سرياتنا ملبارياتنا يف دوري اأبطال اآ�سيا«.

ووا�سل: »كذلك هي فر�س���ة لتح�سني م�ستوى 

اأداء الاعبني العائدين من الإ�سابة، مثل اأحمد 

برمان وكاي���و كانيدو، فه���م بحاجة للتناغم 

مع م�س���توى الفريق يف املباريات، واأن يكونوا 

بدرجة اجلاهزية املطلوبة«.

وقال: »كما اأن املباراة فر�سة لاعبني ال�سباب 

الذين ان�سموا ل�سفوف الفريق موؤخًرا، واأظهروا 

م�س���توى جيًدا، ونرغ���ب يف منحهم املزيد من 

الفر�ض، وم�س���اركتهم تعد جزًء من حت�سريات 

الفريق ملا هو قادم من املناف�سات«.

اأكد الهولندي  املدير الفني 

للوح���دة، اأن مواجهة فريقه 

املقبل���ة يف املرحلة ال�23 

العربي  من دوري اخللي���ج 

اأمام احتاد كلباء  الإماراتي، 

واملقرر له���ا اليوم اجلمعة، 

لن تكون �سهلة.

وق���ال ت���ني كات يف موؤمتر 

الأربعاء:  الي���وم  �س���حفي، 

"نح���ن اأم���ام مناف�ض يقدم 
مو�س���ًما متميًزا وي�س���تحق 

الحرتام".

واأ�س���اف: "رغ���م ذلك ثقتي 

كبرية يف قدرة فريقي على 

الف���وز، خا�س���ة اأن الف���وز 

الأخري ال���ذي حققه الفريق 

اأبوظبي  على اجلزي���رة يف 

يف املرحلة املا�سية يعترب 

دافًعا اإ�سافًيا لا�ستمرار يف 

طريق النت�سارات".

واأكمل تني كات: "املباراة لن 

تكون مبثابة ا�ستعداد للقاء 

ال���زوراء العراق���ي الأربعاء 

املقب���ل يف امللحق املوؤهل 

ل���دور املجموع���ات بدوري 

اأبطال اآ�سيا، لأن احتاد كلباء 

مباراة  وه���ي  جي���د  فريق 

خمتلف���ة متاًما ع���ن التي 

تليها، لذلك كل تركيزنا يف 

الوقت احلايل عليها فقط".

ويحت���ل الوح���دة املرك���ز 

ال�س���ابع يف ترتيب الدوري 

الإماراتي بر�سيد 35 نقطة، 

فيم���ا يحتل احت���اد كلباء 

املركز التا�س���ع بر�سيد 32 

نقطة.

مدرب الوحدة: مباراة اتحاد كلباء لي�ست 

ا�ستعداداً قبل موقعة الزوراء



اأبوظبي -الوحدة:

اأطلقت رابطة املحرتفني برن�مج »ك�أ�س 

اخلم�س���ني«، يف اإط�ر احلملة الإعالمية 

والرتويجي���ة متهيداً للمب����راة النه�ئية 

لك�أ����س اخلليج العرب���ي املقررة يوم 9 

اأبريل اجل�ري على ملعب ال�س����رقة بني 

الن�رص و�سب�ب الأهلي.

ج��س���م  حمم���د  الإعالم���ي  ويق���دم 

الرن�م���ج الذي يتم بثه ع���ر من�س�ت 

التوا�سل  رابطة املحرتفني ع���ر مواقع 

من  نخب���ة  وي�ست�سي���ف  الجتم�ع���ي، 

الإعالمي���ني واملحلل���ني الفنيني، حيث 

ا�ست�س����ف يف احللق���ة الأوىل الإعالمي 

حممد اجلوكر، فيم� ي�ست�سيف يف احللقة 

الث�ني���ة حممد مطر غراب املحلل الفني 

يف قنوات دب���ي الري��سية، ويف احللقة 

الث�لثة الإعالمي ح�سن اجل�سمي.

وا�ستوحى الرن�م���ج عنوانه من �سع�ر 

املب����راة النه�ئية »ك�أ����س اخلم�سني«، 

الذي مت اإطالق���ه �سمن احتف�لت الدولة 

ب�لع�م اخلم�سني على الت�أ�سي�س، ويتميز 

الرن�م���ج ب�أ�سلوبه ال�سيق واخل�رج عن 

الروتني خالل م���دة زمنية لعدة دق�ئق، 

يتم خالله� ا�ستط���الع اآراء ال�سيوف من 

ك�فة اجلوانب اخل��سة ب�ملب�راة النه�ئية 

لهذه امل�س�بقة عمومً�، والتوقع�ت الفنية 

والتحليل املتوقع للمب�راة املرتقبة بني 

الن�رص ح�م���ل اللقب و�سب����ب الأهلي 

اأك���ر الف���رق ف���وزاً ب�للق���ب يف ع�رص 

الحرتاف، اإىل ج�نب كون املب�راة حتمل 

ط�بعً� خ��سً� ب�لنظ���ر لكونه� مواجهة 

ديرب���ي عريقة يف دبي، وه���ي مب�راة 

الع����م امل��سي لذلك  مكررة لنه�ئ���ي 

�سيك���ون الطموح م� ب���ني �سعي الن�رص 

لتكرار تفوق���ه، وحم�ولة �سب�ب الأهلي 

التعوي�س هذه املرة.

وحظ���ي الرن�م���ج بتف�ع���ل كبري مع 

اإطالق���ه اأم�س، ون�ل ن�سيب���� كبريا من 

امل�س�ه���دات وردود الفع���ل م���ع زي�دة 

احلم��س لدى اجلم�ه���ري ترقبً� للموعد 

املقبل يف املب�راة النه�ئية.

يذكر اأن رابط���ة املحرتفني، اأطلقت منذ 

مطل���ع الأ�سبوع العديد م���ن الفع�لي�ت 

الرتويجية يف اإط�ر حملة العد التن�زيل 

من اأجل نه�ئي ك�أ�س اخلليج العربي عر 

خمتلف املن�س�ت اخل��سة ب�لرابطة.

اأبوظبي - الوحدة: 

اختتم���ت م�س����ء اأم����س الأول الأربع�ء 

من�ف�س�ت بطول���ة اأك�دميية ف�طمة بنت 

مب����رك للرم�ية لل�سي���دات يف ن�سخته� 

الث�ني���ة، والتي اأقيمت عل���ى مدار �سهر 

ك�مل ب�لتع�ون مع ن�دي كراك�ل للرم�ية 

ومنتجع الفر�س����ن الري��سي الدويل يف 

ن�دي �سب����ط القوات امل�سلح���ة، والذي 

يعتر اأول ن�ٍد للرم�ية يف الدولة. حيث 

اأقيمت البطولة وف���ق القواعد واملع�يري 

الدولية التي وف���رت للم�س�رك�ت جتربة 

ا�ستثن�ئي���ة و�س���ط بيئة اآمن���ة �سمنت 

اخل�سو�سي���ة للح���دث، وخلقت البطولة 

فر�سة لتطوير واكت�س�ف مه�رات جديدة 

يف ري��س���ة الرم�ية، مب�س�ركة 44 �سيدة 

من املحرتف�ت واله���واة ت�أهل منهن 20 

�سي���دة تن�ف�سن يف مرحل���ة النه�ئي�ت 

مل�س�فة20  مرت. 

ومتكن���ت �سل���وى �س����مل احل�رصمي من 

الف���وز ب�ملركز الأول ب�إح���راز 87 نقطة، 

ث���م ت�س�وت النق�ط عل���ى املركز الث�ين 

بنتيجة 85 نقطة لتتم ح�سم النتجية من 

خالل �سوط اإ�س�يف ملتن�ف�ستني حلت فيه 

هن���د حممد اجلنيبي ب�ملركز الث�ين بعد 

اأن ح�سدت 89 نقطة ثم يف املركز الث�لث 

هدى ال�سيد الظ�هري بجمعه� 84  نقطة. 

اقت����رصت املن�ف�س����ت عل���ى مواطن�ت 

دول���ة الإم����رات العربي���ة املتحدة من 

عمر 16 �سنة فم� ف���وق، ومت تخ�سي�س 

جوائ���ز م�لية يقدر جمموعه� ب� 15 األف 

درهم للف�ئ���زات ب�ملراكز الثالثة الأوىل. 

كم���� وف���رت الأك�دميية ب�لتع����ون مع 

الفر�س�ن  ن�دي كراك�ل للرم�ية ومنتجع 

الري��س���ي ال���دويل املع���دات والذخ�ئر 

وحر�س���ت اللجنة املنظم���ة على �رصح 

تف��سيل وقواعد الأم����ن وكل م� يتعلق 

ب�للوائح النه�ئية قبل انطالق املن�ف�سة 

ل�سم�ن ال�سالمة للجميع. 

كم���� ق�م���ت كل م���ن �سع����دة ن�عمة 

املن�سوري والدكت���ورة اأمني�ت اله�جري، 

اأع�س����ء جمل����س اإدارة اأك�دميية ف�طمة 

بنت مب����رك للري��سة الن�س�ئية بتتويج 

الف�ئزات، موؤك���دات اأن م�س�ركة ال�سيدات 

يف مثل هذه الفع�لي����ت ي�س�هم ب�سكل 

كبري يف ن�رص الثق�فة ال�سحية ومم�ر�سة 

الري��س���ة مبختلف اأنواعه���� ورفع روح 

املن�ف�س���ة والتح���دي، وهو م���� يعك�س 

اأه���داف الأك�دميية التي حت�ول تطبيقه� 

على اأر�س الواقع يف املجتمع. و�سيوا�سل 

فريق العمل تنظي���م مثل هذه البطولت 

خ���الل الفرتات الق�دم���ة، وق�لت �سع�دة 

ن�عمة املن�سوري:

»اإن تواجد ه���ذا العدد من ال�سيدات يف 

الن�سخ���ة الث�نية ومبثل ه���ذه الظروف 

ال�سعب���ة وال�ستثن�ئي���ة ميث���ل عزمية 

امل���راأة الإم�راتي���ة وقوته�  يف مم�ر�سة 

م� يرغنب من ري��س�ت وهواي�ت واإثب�ت 

اأنف�سه���ن، ويع���د دلياًل عل���ى ا�ستمرار 

جن�ح����ت الأك�دميية والتي �سيكون له� 

ح�سور اأكر يف العدي���د من الري��س�ت 

املجتمعي���ة  املحلي���ة  وامل�س�بق����ت 

والدولية، ومب���� يتن��سب مع اهتم�م�ت 

ال�سي���دات يف املجتمع مهم���� اختلفت 

الأعم����ر واجلن�سي�ت، م���ن خالل جعل 

الري��سة جزءاً ل يتجزاأ من منط احلي�ة 

اليومي لهن ومتكينه���ن عر مم�ر�سته� 

لالأن�سط���ة الري��سية التي يقدمه� فريق 

عملن���� ال���دوؤوب وال���ذي يحر�س على 

توف���ري كل امل�س�ن���دة والدع���م للمراأة 

وتعزيز وغر�س القيم املجتمعية للجيل 

اجلديد.« 

واأ�س�فت الدكتورة اأمني�ت اله�جري على 

اأن هن�ك هدف���ً� ا�سرتاتيجيً� ت�سعى اإىل 

حتقيقه الري��س���ة الن�س�ئية الإم�راتية، 

من خالل ت�سجيع املراأة على مم�ر�سته�، 

حيث ق�ل���ت:« نحر�س من خالل عملن� 

يف الأك�دميي���ة ب�لعمل على زي�دة عدد 

الأن�سطة الن�س�ئية يف املجتمع وتو�سيع 

ق�عدة الإجن�زات الوطني���ة مع الرتكيز 

التي  العمل  ا�سرتاتيجي����ت  على و�سع 

تعزز من قدرات امل���راأة الإم�راتية، لكي 

تتمكن من اإثب�ت ذاته�، وحتقيق النج�ح 

على خمتلف الأ�سعدة«

19
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 2 اأبريل 2021 �� الع�دد 14710  الريا�ضة

ح�سم األقاب بطولة ال�سارقة 

العمالية اليوم

اأبوظبي )الوحدة(:

الفر�س�ن  منتج���ع  مي�دين  على 

الري��سي ال���دويل، تنطلق اليوم 

فع�لي�ت من�ف�س�ت نه�ئي خيول 

القفز ال�سغ���رية، ب�إ�رصاف احت�د 

الإم����رات للفرو�سي���ة، وبدع���م 

جمل�س اأبوظبي الري��سي ورع�ية 

الإم�رات  دوري  راعي���ة  لوجنني 

لوجن���ني لقفز احلواج���ز، وتق�م 

من�ف�س����ت النه�ئ���ي يف يومي 

اجلمع���ة وال�سب���ت، وتت�ألف من 

12 من�ف�سة، �س���ت منه� خ��سة 

بنه�ئي اخليول ال�سغرية عمر )5 

� 6 � 7( �سن���وات، بواقع من�ف�سة 

يومي���ً� ل���كل فئ���ة، ومن�ف�س�ت 

اليوم للخيول ال�سغرية جميعه� 

مبوا�سف�ت اجلولة الواحدة، تبداأ 

مبن�ف�سة اخليول عمر 5 �سنوات 

)2016( عل���ى حواجز  موالي���د 

)110( �س���م، وتليه���� من�ف�س���ة 

اخلي���ول عمر 6 �سن���وات مواليد 

)2015( على حواجز )120( �سم، 

ثم من�ف�سة اخليول عمر 7 �سنوات 

)2014( عل���ى حواجز  موالي���د 

)125( �س���م، ومن�ف�س�ت يوم غد 

اجلولتني  مبوا�سف����ت  جميعه� 

على ارتف�ع�ت مغ�يرة، للخيول 

عم���ر 5 �سن���وات عل���ى حواجز 

ارتف�عه���� )115( �س���م، وعمر 6 

�سن���وات على حواجز )125( �سم 

عل���ى حواجز  7�سنوات  وعم���ر 

النت�ئج  وحتت�س���ب  �سم،   )130(

بتجميع النق����ط لكل ف�ر�س يف 

املن�ف�ست���ني، وعلى �سوئه� يتم 

تتوي���ج اأ�سح�ب املراكز الثالثة 

الأوىل من كل فئة.

وتق����م من�ف�ست����ن )مفتوح���ة 

امل�س�رك���ة(، الأوىل م���ن جولة 

يرتاوح  حواج���ز  عل���ى  واحدة 

ارتف�عه� بني )125 � 130( �سم، 

والث�ني���ة م���ن مرحلتني على 

حواج���ز )130( �س���م، ومثلهم� 

الأوىل  املبتدئ���ني  للفر�س����ن 

من جولة واح���دة على حواجز 

)110( �س���م، والث�نية من جولة 

مع مت�يز عل���ى حواجز يرتاوح 

ارتف�عه� بني )110 � 115( �سم، 

وبه� يختتم احلف���ل م�س�ء يوم 

غد ال�سبت.

ميث���ل احت����د الفرو�سية ح�س�م 

زميت، لنه�ئي اخليول ال�سغرية، 

ويرتاأ����س احلكم ال���دويل خليل 

اإبراهيم جلنة التحكيم مبع�ونة 

5 حمكم���ني دولي���ني، وي�سمم 

الدويل  املن�ف�س����ت  م�س����رات 

م����رك دبي���ري مب�س�ع���دة عبد 

على  وي�رصف  حمم���د،  الروؤوف 

مي�دي���ن اخلت�م، ال���دويل علي 

اأربعة م�رصفني  مه�جر مبع�ونة 

دوليني.

6 مناف�سات في نهائي مو�سم خيول القفز ال�سغيرة 

اأبوظبي -الوحدة:

د�سنت رابطة املحرتف���ني الإم�راتية املرحلة 

الأوىل من الرن�مج التدريبي املخ�س�س لدعم 

وبن�ء القدرات التعليمية لدى الكوادر الإدارية 

يف الأندي���ة عر دورات متخ�س�سة مت��سيً� مع 

اأف�س���ل املم�ر�س�ت الع�ملية، يف اإط�ر جهوده� 

لالرتق����ء بك�فة عن��رص ك���رة القدم وال�سعي 

لتطويره� وفق خطته���� ال�سرتاتيجية 2030، 

وا�ستكم�ًل للرن�مج التعليمي ملوظفي الأندية 

الذي مت نفذت���ه الرابطة على م���دار ال�سنوات 

الثالث امل��سية.

ومت تخ�سي����س املرحل���ة الأوىل من الرن�مج 

للمديرين التنفيذيني يف الأندية، الذين انخرطوا 

يف برن�مج تخ�س�سي مكون من ور�س�ت عملية 

وجل�س�ت توجيه واإر�س����د مهني ي�ستمر ملدة 

8 اأ�س�بيع ل���كل برن�مج، علم���ً� اأن الرن�مج 

ي�سته���دف الع�ملني يف ع���دة وظ�ئف ت�سمل: 

املديرين التنفيذيني، مديري املوارد الب�رصية، 

مديري الت�سويق، ومدي���ري الإعالم والتوا�سل 

الجتم�عي ب�لأندية، على اأن تتم تغطية جميع 

الوظ�ئف الإدارية بحلول 2025، مع توفري دليل 

وظيفي وتدريب خمت�س للتعيين�ت اجلديدة.

وت�سع���ى ال���دورات التي ت�سه���د يف املرحلة 

تنمي���ة  اإىل  التنفيذي���ني،  للمديري���ن  الأوىل 

مه�راته���م وخراتهم من اأج���ل اإن�س�ء وتنفيذ 

خطة ا�سرتاتيجية لن�دي كرة القدم اخل��س به، 

حيث �سيوفر هذا لكل ن�ٍد جمموعة من الأهداف 

طويل���ة املدى الت���ي ميك���ن اأن توفر جلميع 

املوظف���ني ودوري املحرتف���ني و�سوًح� ب�س�أن 

اجت����ه م�ستقبل الن�دي و تط���وره وفق� لروؤية 

الرابطة 2030 .

و�سهدت املرحل���ة الأوىل ت�سميم دليل ثن�ئي 

اللغة خ�����س ب�مله�م وامل�سوؤولي�ت والذي مت 

تو�سيعه بعد ذلك م���ن خالل جل�ستني تعتمد 

على نظ�م التوجيه والإر�س�د، وبن�ًء على هذه 

املعلوم����ت الأ�س��سي���ة، مت ت�سميم التوجيه 

� لكل من موظف���ي الأندية  امل�سم���م خ�سي�سً

ب�أهداف حمددة ووا�سحة للغ�ية ليتم حتقيقه� 

بحلول نه�ية الإر�س����د، علمً� اإنه طوال الفرتة 

التدريب، يتم توفري اأف�سل املم�ر�س�ت من قبل 

ا�ست�س�ريني ع�ملي���ني رائدين يف �سن�عة كرة 

القدم الع�ملية.

رابطة المحترفين تد�سن البرنامج التدريبي 

الإداري في الأندية

 »المحترفين« تطلق برنامج »كاأ�س الخم�سين« 

اختتام بطولة اأكاديمية فاطمة 
بنت مبارك للرماية لل�سيدات 

ال�سارقة ــ الوحدة:

تختتم اليوم اجلمعة من�ف�س�ت بطولة ال�س�رقة 

العم�لي���ة التي نظمته� هيئ���ة تطوير مع�يري 

العمل يف ال�س�رقة، على مالعب منتزه ال�س�رقة 

الوطن���ي، مب�س�ركة اأكر من 1000 لعب، على 

مدى ثالثة اأ�سهر.

و�سي�سهد اليوم اخلت�مي من�ف�س�ت مثرية حل�سم 

األق�ب البطولة وتتويج الفرق الف�ئزة ب�ملراكز 

الأوىل ب�لكوؤو�س وامليدالي����ت، وتكرمي اأف�سل 

الالعبني من قبل �سع�دة �س�مل يو�سف الق�سري، 

رئي�س هيئة تطوير مع�يري العمل يف ال�س�رقة، 

بح�س���ور ح�سد م���ن روؤ�س�ء ومدي���ري الدوائر 

والهيئ����ت احلكومية واخل��س���ة وامل�سوؤولني 

ب�لقط�ع الري��سي يف الدولة واإم�رة ال�س�رقة، 

وم�سوؤويل الفرق امل�س�ركة يف البطولة .

اأهاًل بك���م يف احلفل اخلت�مي لبطولة ال�س�رقة 

الري��سي���ة العم�لي���ة الرابعة. ه���ذه البطولة 

الفريدة من نوعه� والتي تنظمه� هيئة تطوير 

مع�ي���ري العم���ل ب�ل�س�رقة دعم���ً� وت�سجيعً� 

حلركة الري��سة العم�لية يف الإم�رة.

ويتوج هذا احلفل م� حتقق من جن�ح ب�هر لهذه 

البطولة الفريدة من من املن�ف�س�ت الري��سية 

احلم��سي���ة وال�رصيفة، يف خم����س ري��س�ت، 

هي كرة الق���دم وال�سلة والط�ئ���رة والكريكت 

والهوك���ي، اآخذين بع���ني العتب�ر لالحرتازات 

الوق�ئية يف املن��سب�ت الري��سية. ومت تق�سيم 

الفرق اإىل جمموع�ت بنظ����م الدوري من دور 

واحد، حيث �سع���د الأول من كل جمموعة اإىل 

الأدوار النه�ئية.

اليوم ... ثالث مواجهات في الأ�سبوع 

الـ 19 لدوري الدرجة الأولى
دبي �� وام: 

تنطلق م�س�ء اليوم اجلمعة مواجه�ت الأ�سبوع 

الت��سع ع�رص مل�س�بق���ة دوري الدرجة الأوىل، 

ب�إق�م���ة ث���الث مب�ري����ت، حي���ث ي�ست�سيف 

العروبة مبلعبه ن�دي م�س�يف ال�س�عة 17:45، 

ويحل ن�دي م�سفوت �سيفً� على العربي، فيم� 

يلتقي ن����دي احلمرية مع ن�دي التع�ون على 

ملعب احلمري���ة، وُتلعب املب�رات����ن ال�س�عة 

.17:50

وُت�ستكم���ل مب�ري�ت الأ�سب���وع الت��سع ع�رص 

م�س����ء يوم بعد غد ال�سب���ت ب�إق�مة مب�راتني 

، يتواجه يف املب����راة الأوىل منهم� ن�دي دب� 

مع ن�دي الذيد على ملعب الذيد، ويف الث�نية 

ي�ست�سي���ف ن�دي الإم����رات مبلعبه ن�دي دب� 

احل�سن، وُتلعب املب�رات�ن ال�س�عة 17:45.

اأبوظبي/ وام :

 ينظم ن����دي اأبوظبي للري��س�ت 

�سب����ق  واليخ���وت  ال�رصاعي���ة 

"�سالح���ة" للبواني�س ال�رصاعية 
الذي يق�م اليوم اجلمعة مبدينة 

املرف�أ �سم���ن فع�لي�ت الن�سخة 

الث�ني���ة ع����رصة م���ن مهرج�ن 

الظف���رة البح���ري ال���ذي تنظمه 

جلنة اإدارة املهرج�ن�ت والرامج 

الثق�فية والرتاثية يف اأبوظبي.

وي�س�رك يف ال�سب�ق 50 ب�نو�سً� 

�رصاعي���ً� ور�سد ن����دي اأبوظبي 

للري��س����ت ال�رصاعية واليخوت 

450 األ���ف درهم جوائ���ز م�لية 

للم�س�رك���ني والف�ئزين ب�ملراكز 

الأول به���دف حتفيزه���م عل���ى 

امل�س�رك���ة والتواج���د يف ه���ذه 

ال�سب�ق�ت الرتاثية الأ�سيلة.

وتق����م من�ف�س����ت ال�سب�ق وفق 

الإج���راءات الحرتازي���ة املتبعة 

للحد م���ن انت�س�ر فريو�س كورن�، 

وه���ي نف�سه� الت���ي مت اتب�عه� 

امل��سي���ة  ال�سب�ق����ت  خ���الل 

بتلك  اجلمي���ع  التزام  و�سه���دت 

التدابري الوق�ئية.

ويعد �سب�ق "�سالحة" هو الرابع 

الذي ينظمه "اأبوظبي ال�رصاعي" 

�سم���ن مهرج����ن الظف���رة بعد 

�سب�ق�ت جن�ن���ة لفئة 22 قدمً�، 

ومروج لفئة 43 قدمً� والتفري�س 

والتجديف الرتاثي.

م���ن ج�ن���ب اآخر ينظ���م الن�دي 

جمموعة م���ن �سب�ق�ت التجديف 

ال�رصاع���ي احلدي���ث "ريج�ت����" 

�سمن فع�لي����ت املهرج�ن اأي�سً� 

وتق�م اليوم وغداً.

واأعرب اأحمد ث�ين مر�سد الرميثي 

رئي�س جمل�س اإدارة ن�دي اأبوظبي 

للري��س����ت ال�رصاعية واليخوت 

عن �سع�دته الب�لغة ب�لنج�ح�ت 

الت���ي يحققه� مهرج����ن الظفرة 

و�سب�ق�ت  ع����م،  ب�سكل  البحري 

ال���رتاث البحري ب�س���كل خ��س، 

موجه���ً� ال�سك���ر للجمي���ع على 

الجته����د واللت���زام يف نف����س 

الوق���ت، للحف�ظ عل���ى ال�سحة 

الع�مة.

انطالق مناف�سات »�سالحة« للبواني�س ال�سراعية في 

مهرجان الظفرة البحري

بـمنتجع الفر�ضان الريا�ضي اليوم



    

باأنها �ستبد�أ يف  �رصحت “يوتيوب” 

�ختب���ار و�جهات جديدة، �س���تخفي 

عدد غري �ملعجبني �لتي تظهر �أ�سفل 

�لفيديو.

عل���ى  “رد�ً  �لر�س���الة:  يف  وورد 

�لتعليقات �لو�ردة من �ملوؤلفني حول 

حم���ات عدم �لإعجاب �مل�س���تهدفة، 

فاإننا نخترب �لعديد من �لت�سميمات 

�جلديدة �لت���ي ل تعك�س درجة عدم 

�لإعجاب �ملتاحة للجمهور”.

�إج���ر�ء �لتجربة مب�س���اركة  �س���يتم 

جمموعة �س���غرية من �مل�ستخدمني، 

�سيتمكن �مل�ستخدمون �مل�ساركون يف 

�لختبار، كما يف �ل�س���ابق، من و�سع 

�إبد�ء�ت عدم �لإعجاب.

��ست�س���افة  خو�رزميات  �س���تاأخذها 

�لفيدي���و يف �لعتب���ار عن���د �ختيار 

�لتو�سيات.

لكن لن يتمكن �مل�ساركون يف �لتجربة 

من روؤية �لعدد �لإجمايل حلالت عدم 

�لإعجاب �أ�سفل �لفيديو.

يف حني �سيتمكن �ملدونون من روؤية 

�لعدد �لدقيق لإبد�ء�ت �لإعجاب وعدم 

�خلا�س���ة  �لفيديو  ملقاطع  �لإعجاب 

بهم يف “��ستوديو يوتيوب” �خلا�س 

بهم.

�إذ� مل تتمكن من �لعثور على هاتفك 

�لذكي �ل�س���ائع وترغ���ب يف حمو 

جمي���ع �لبيانات، حت���ى ل يقع يف 

�لأيدي �خلطاأ، ميكن���ك �لقيام بذلك 

م���ن �أد�ة �لعثور عل���ى جهازي من 

جوجل، و�تباع هذه �خلطو�ت:

 Find My 1- توجه �إىل موق���ع

Device على �لويب.
ف���وق  �نق���ر  �خلي���ار�ت،  يف   -2

 Erase »خيار »حم���و �جله���از

��س���م  �أ�س���فل  �ملوجود   Device
�جلهاز و�لتفا�سيل.

3 – قم بالتاأكيد ع���ن طريق �لنقر 

 »Erase Device« زر  عل���ى 

�ملوج���ود عل���ى �سا�س���ة �لبد�ي���ة 

�جلديدة.

4- ق���م بتاأكيد هويتك با�س���تخد�م 

بيانات �عتماد جوجل �خلا�سة بك.

5- مبجرد �ت�سال �جلهاز بالإنرتنت، 

�سيتم �إعادة تعيني بيانات �مل�سنع.

ماحظة: �س���يوؤدي ��س���تخد�م خيار 

Erase �إىل م�س���ح �لهاتف متامًا، 
هذ� يعني �أنه �س���يتم حذف جميع 

و�ملو�س���يقى  و�ل�س���ور  �لتطبيقات 

و�لإعد�د�ت �خلا�سة بك.

 Find بعد ذلك، �س���تتوقف خدمة

My Phone �أي�س���ًا ع���ن �لعمل 
على �جله���از. لذلك، قم بتنفيذ هذه 

�خلطوة فقط �إذ� كنت متاأكد�ً من �أنك 

لن ت�ستعيد جهازك.

يف حال فقدان هاتفك.. كيف متحو بينات 

جهاز Android اخلا�ص بك ؟

»يوتيوب« يتخذ خطوة مفاجئة بحق 

»غري املعجبني« 

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

�أع���ادت وف���اة لجئة م���ن �ل�س���لفادور على ي���د �ل�رشطة 

�ملك�سيكية �إىل �لأذهان مقتل �لأمريكي جورج فلويد؛ حيث 

تناقل نا�سطون عرب و�س���ائل �لتو��سل، فيديو يظهر �رشطيًا 

جاثيًا على ظهرها حتى فارقت �حلياة.

وتوفيت فيكتوريا �إ�س���بري�نز� �س���الز�ر �إرياز�، يوم �ل�سبت 

�ملا�سي، بعدما �حتجزتها �ل�رشطة يف تولوم »منتجع يف 

�سبه جزيرة يوكاتان«. و�أظهرت مقاطع فيديو، �ملر�أة تبكي 

وتتاأمل يف �لوقت �لذي جثم فيه �سابط بركبته على ظهرها، 

حتى فارقت �حلياة. وخال �ملقاطع �مل�سورة يظهر �ل�سباط 

�أي�سًا وهم يجرون جثتها �إىل موؤخرة �ساحنة �ل�رشطة.

�س���قط عدد من �لقتلى و�جلرحى بينهم طفل، ليل �أول �أم�س، 

من جر�ء �إطاق نار "ع�س���و�ئي" يف مقاطعة �أور�جن جنوبي 

ولية كاليفورنيا �لأمريكي���ة، يف �أحدث جر�ئم �إطاق �لنار 

�جلماعية بالباد.

وذكرت و�س���ائل �إعام �أمريكية �أن 4 �أ�س���خا�س على �لأقل 

قتلو� يف �حلادثة بينهم طفل د�خل مبنى للمكاتب �لإد�رية، 

فيما �أ�سيب �ثنان �آخر�ن بجروح �أحدهم مطلق �لنار.

وقالت �ل�رشطة �لأمريكية �إنها �سيطرت على �ملوقع، م�سرية 

�إىل �أن �لو�سع مل يعد ميثل تهديد� للجماهري، كما جرى نقل 

�مل�ستبه به �إىل �مل�ست�سفى.
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مقتل الجئة يف املك�سيك بعد 

تعذيبها من قبل ال�سرطة

من �ملعت���اد بعد هطول �لأمطار خ���روج بع�س ديد�ن 

�لأر�س �إىل �لأ�سطح لتتلوى فقط فوق �لرتبة و�لأر�سفة، 

لكن ما حدث �خلمي�س �ملا�سي،يف مدينة ”هوبوكني“ 

بولية نيوجري�سي �لأمريكية، يعد ظاهرة غريبة حتدث 

لأول مرة.

وتوجهت �س���يدة ر�س���دت هذه �لظاه���رة �إىل تيفاين 

في�رش ع�س���و جمل�س �ملدينة �لذي ن�رش �سور ”�إع�سار 

�لديد�ن“ على ”في�سبوك“.وظهرت نظريات متعددة عرب 

�لإنرتنت لتف�س���ري تلك �لظاهرة، حيث �أرجعها �لبع�س 

لأوبئة مذكورة يف �لتور�ة، بينما �أ�س���ار �لبع�س �لآخر 

�إىل ظاه���رة ”�لقمر �لدودي“، �ل���ذي �أطلقه �لأمريكيون 

�لأ�س���ليون لو�س���ف �لبدر �لذي يظهر يف �أو�ئل �لربيع، 

وتكهن �أحد �لأ�س���خا�س باأن �لديد�ن تدور فيما ي�سمى 

ب�“دو�مة �ملوت“، وهي ظاهرة حتدث يف �لنمل عندما 

ينف�س���ل بع�س منه عن �مل�س���تعمرة �لرئي�سية، حيث 

يفقد �لنمل �مل�س���ار ويبد�أ يف متابعة بع�س���ه �لبع�س 

يف حلقة ل نهاية لها تنتهي غالبًا مبوته من �لإرهاق.

�ملج���ال  �إن  تق���ول  نظري���ة  هن���اك  كان���ت  كم���ا 

�لكهرومغناطي�سي �ل�س���ادر عن �أعمدة �لإنارة �لقريبة 

يف�سد حركة �لديد�ن.

الأول مرة.. ديدان هائلة جتتاح 

مدينة اأمريكية
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ً

اإطالق نار »ع�سوائي« يف كاليفورنيا 

و�سقوط قتلى بينهم طفل

�أن طول  �أظهرت در��سة فرن�سية 

فرتة �لعمل �أثن���اء �لليل توؤدي 

لاإ�سابة باأمر��س بع�سها قاتل، 

ومت �إج���ر�ء �لدر��س���ة عل���ى 5 

مايني عامل وتبني من خالها 

معر�س���ون  ملي���ون   3.5 �أن 

و�أمر��س  بال�رشطان  لاإ�س���ابة 

من  و�ل�س���كري  و�لبد�نة  �لقلب 

�لن���وع �لث���اين، ع���اوة على 

�لن���وم وخلل  ��س���طر�بات يف 

)�لأي�س(  �لغذ�ئ���ي  �لتمثيل  يف 

نتيج���ة  نف�س���ية،  وم�س���كات 

�رتف���اع �س���غط �ل���دم وزيادة 

�لدهون، �إ�سافة ل�سعف �لذ�كرة 

وخلل يف �لتكوينات �لإدر�كية.

�إليك �أبرز خماط���ر �لعمل �أثناء 

�لليل:1 -زيادة خطر �لإ�س���ابة 

بالأور�م �ل�رشطانية 2– �رتفاع 

�س���غط �لدم ما يوؤدي لعتال 

�لده���ون  زي���ادة   –3 �لقل���ب 

و�رتف���اع م�س���توى �لبد�نة4 – 

�لنوم وم�سكات يف  ��س���طر�ب 

�لأي�س5 – �سعف �لذ�كرة وخلل 

يف �لإدر�ك.

جت���اوز  ثم���ن مفتاح �س���يارة 

 Awain �رشك���ة  طورت���ه 

�ألف   554 �لفنلندي���ة، حاج���ز 

دولر �أمريك���ي، �أي م���ا يعادل 

�س���عفي قيم���ة �أفخم �س���يارة 

ريا�س���ية يف �لعامل، وو�س���ف 

باأنه �لأغلى عامليًا.

�لفنلندية  �ل�رشكة  و��س���تهدفت 

مبنتجها فائق���ي �لرث�ء و�أثرياء 

�ملفاتيح  �أن زينت  �لعامل، بعد 

مبا�س���ة   ”Phantom  ”
عيار 34.5 قري�ط على �ل�سطح 

�إىل جان���ب �لأحجار  �خلارجي 

�لذهب  م���ن  �لكرمي���ة و175 جر�م���ًا 

�خلال�س عيار 18 قري�طًا؛ وي�س���تغرق 

�إنت���اج �ملفتاح �لفاخر م���ا يزيد على 

100 �إىل 300 �ساعة من �لعمل �ليدوي 

�ملتو��سل

و�أ�سار �ملدير �لتنفيذي ل�رشكة “�أوين”، 

�إىل �أن �أفخم �ل�س���يار�ت �لعاملية ميكن 

��ستبد�ل مفاتيحها باملفتاح “فانتوم” 

على ر�أ�س���ها بوجاتي ت�س���ريون، رولز 

روي�س ولمبورجيني و�أ�س���تون مارتن 

وبنتلي وماكارين ومر�سيد�س بنز.

وك�سفت �رشكة Awain عن مفتاحها 

�لأغل���ى يف �لع���امل يف 2019، خال 

معر�س جنيف �لدويل لل�سيار�ت، ومنذ 

ذلك �حلني ل يز�ل مفت���اح “فانتوم” 

�لفاخر يحافظ عل���ى لقب �لأغلى يف 

�لعامل.

 اأغلى مفتاح �سيارة يف العامل

تع���رث �لرئي����س �لأمريكي ج���و بايدن من 

جديد �أثناء �سعوده �إىل طائرة "�إير فور�س 

ون"، دون �أن ي�س���قط، ح�س���ب ما ر�س���ده 

مقطع فيديو ن�رشه موقع "ديلي كالر".

و�أظه���ر �لفيديو بايدن وهو ي�س���عد درج 

طائرة �لرئا�سة بحذر �س���ديد للتوجه �إىل 

مدينة بيت�سربغ يف ولية بن�سلفانيا.

وكان �لرئي����س �لأمريكي �لبالغ من �لعمر 

78 عام���ا يحمل معه حقيبة ومظلة حتت 

�ملطر �لغزير. وحني بلغ منت�س���ف �ل�سلم، 

تع���رثت قدماه بعد �أن ف���وت درجا، لكنه 

تد�رك �لأم���ر وحافظ على تو�زنه، دون �أن 

ي�سقط.

وياأتي هذ� �لتعرث بعد �أيام قليلة من ر�سد 

مقطع فيديو لبايدن وهو ي�س���قط 3 مر�ت 

متتالية، �أثناء �س���عوده درجات �ل�س���لم 

�ملوؤدي �إىل طائرة "�إير فور�س ون".

 خطورة العمل اأثناء الليل 

بايدن يتعرث من جديد اأثناء �سعوده الطائرة

خطاأ ب�سري يتلف 15مليون 

جرعة من لقاح كورونا
 �أوقف م�س���نع �أمريكي ينتج لقاحات م�س���ادة لفريو�س 

كورونا �مل�س���تجد، �س���حن 15 مليون جرع���ة من لقاح 

"جون�سون �أند جون�س���ون" بعد �كت�ساف "خطاأ ب�رشي"، 
ح�سبما �أو�سحت �س���حيفة "نيويورك تاميز" �لأمريكية، 

�أول �أم�س

وقال �مل�س���در �إن �لعاملني يف م�سنع بالتيمور �رتكبو� 

خط���اأ يف خلط مكونات �للقاح، مم���ا �أدى �إىل �إتاف 15 

مليون جرعة من لقاح "جون�س���ون �أند جون�سون"، �لذي 

تعول عليه �ل�سلطات �لأمريكية لت�رشيع تطعيم �ل�سكان 

نظر� لأن���ه �لوحيد �لذي يعطي كجرع���ة و�حدة، بعك�س 

باقي �للقاحات.

و�أو�س���حت "نيويورك تاميز" �أن �خلطاأ، �لذي �رتكب قبل 

�أ�س���ابيع، �أدى �إىل وقف �جلرعات �مل�ستقبلية من �للقاح 

�ملذكور، فيما فتحت �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لفدر�لية حتقيقا 

يف �لو�قعة.

تعر�س لعب كمال �أج�س���ام �إجنليزي، لإ�سابة مروعة نتج 

عنها �نفجار ع�سات �ل�سدر عقب �إ�رش�ره على رفع 220 كغ 

خال تدريباته �ليومية �ملعتادة على �لأجهزة �لريا�سية.

و��سطر �لاعب “ريان كر�ويل”، للخ�سوع لعملية جر�حية 

عاجلة ��ستغرقت 4 �ساعات كاملة عقب متزق �لوتر �ل�سدري، 

وتطلب �لأمر �ملكوث خلم�س���ة �أيام كاملة يف �مل�ست�س���فى 

عقب �جلر�حة حلني ��س���تقر�ر حالته �ل�س���حية خا�سة مع 

عجزه عن حتريك ذ�رعيه و�ساقه و�مل�سي ب�سكل طبيعي.

وعقب خروجه من �مل�ست�س���فى 

�رشح كر�ويل، ب�سعوبة �لو�قعة 

و�أ�رش�رها �لنف�سية و�جل�سمانية 

و�رشح قائ���ًا “رغم مرور عدة 

�أي���ام من �جلر�حة مل �أمتكن من 

حتري���ك ذر�عي بالكامل، و�أو�جه 

�س���عوبة يف �لتعامل مع �لأ�سياء 

�لعادية. 

»في�سبوك« يعاقب ترامب جمددا
مل يكت���ف عماق مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماعي 

في�س���بوك بحظ���ر ح�س���ابات �لرئي����س �لأمريكي 

�ل�س���ابق، دونالد تر�مب، �إذ عمد �إىل حذف فيديو 

مقابلة تلفزيونية له.

وقالت متحدثة با�س���م �رشكة في�سبوك، �إن �ملوقع 

�أز�ل ت�سجيا م�سور�ً ملقابلة مع  تر�مب، من على 

�س���فحة لر� زوج���ة �بنه، و�ن�س���مت لر� تر�مب، 

�ملتزوج���ة من �إري���ك تر�مب، موؤخر� �إىل �س���بكة 

"فوك����س نيوز"، وروجت ملقابل���ة مع تر�مب من 
�أجل برناجمها عرب �لإنرتن���ت "ذ� ر�يت فيو" يف 

من�سور�ت عرب �إن�ستغر�م.

ون�رشت بع���د ذلك �س���ورة لربي���د �إلكرتوين من 

في�س���بوك يقول �إن �لفيديو �ل���ذي يتعلق برت�مب 

�أُزيل، ب�سبب �حلظر �ملفرو�س على ح�ساباته على 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

وكانت ح�سابات تر�مب على في�سبوك و�ن�ستغر�م 

ق���د ُعلقت لأجل غري م�س���مى ب�س���بب �لتحري�س 

على �لعنف �إثر �أعمال �س���غب قام بها �أن�ساره يف 

�ل�ساد�س من يناير يف مبنى �لكونغر�س �لأمريكي.

انفجار ع�سالت �سدر العب كمال اأج�سام 

اأثناء التدريب

�ساطئ خورفكان

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166
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