
اأبوظبي-وام:

اأعرب���ت دول���ة الإم���ارات ع���ن اإدانتها 

ملح���اولت  ال�شديدي���ن  وا�شتنكاره���ا 

ميلي�سيات احلوثي الإرهابية، ا�ستهداف 

املدنيني والأعيان املدنية ام�س، بطريقة 

ممنهجة ومتعم���دة يف خمي�س م�سيط 

يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 

مفخختني،  طي���ار  ب���دون  بطائرت���ني 

اعرت�ستهما قوات التحالف.

واأك���دت دولة الإم���ارات يف بيان �سادر 

عن وزارة اخلارجي���ة والتعاون الدويل 

اأن ا�ستم���رار هذه الهجم���ات الإرهابية 

جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر 

للمجتمع ال���دويل وا�ستخفافها بجميع 

القوانني والأعراف الدولية.

وحّث���ت الوزارة املجتم���ع الدويل على 

اأن يتخذ موقفا فوري���ًا وحا�سما لوقف 

ه���ذه الأعمال املتك���ررة التي ت�ستهدف 

املن�س���اآت احليوي���ة واملدني���ة واأم���ن 

وا�ستقرار  الطاق���ة  واإم���دادات  اململكة، 

القت�ساد العامليني، موؤكدة اأن ا�ستمرار 

هذه الهجمات يف الآون���ة الأخرية يعد 

ت�سعيداً خطرياً، 

دبي - الوحدة:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�سد 

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

الوزراء حاكم دبي، رع���اه اهلل، ام�س اخلمي�س، 

اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات يف دبي.

واأك���د �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمم���د بن را�سد 

اآل مكت���وم، اأثناء لقائه  اللجن���ة العليا لإدارة 

الكوارث والأزمات يف دبي اأن الطريقة الوطنية 

يف التعامل مع اجلائحة كانت منوذجًا حكيمًا 

يف املوازن���ة بني اجلانب ال�سح���ي واجلانب 

القت�سادي.

وكت���ب �سم���وه، يف تغري���دة عل���ى ح�سابه 

ال�سخ�سي عرب "تويرت":اأثناء لقائي مع اللجنة 

العلي���ا لإدارة الك���وارث والأزم���ات يف دبي .. 

الفريق كان على قدر امل�سوؤولية الفرتة املا�سية 

.. وتوقعاتن���ا منهم كبرية خ���ال فرتة اإك�سبو 

القادمة .. وطريقتن���ا الوطنية يف التعامل مع 

اجلائحة كانت منوذجًا حكيمًا يف املوازنة بني 

اجلانب ال�سحي واجلانب القت�سادي..

دبي-وام:

 تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

"رع���اه اهلل" .. غ���ادرت ام�س  اخلمي�س 
طائرة م�ساعدات اإن�سانية حمملة مبواد 

غذائية م���ن موؤ�س�سة حممد بن را�سد ال 

مكت���وم لاأعمال اخلريي���ة والإن�سانية 

للم�ساهم���ة يف توف���ري الإحتياج���ات 

الغذائية ال�رضورية لل�سعب الأفغاين.

وقال �سعادة اإبراهيم بوملحه م�ست�سار 

�سمو حاك���م دبي لل�س���وؤون الإن�سانية 

والثقافي���ة نائب رئي����س جمل�س اأمناء 

املوؤ�س�س���ة اإن طائ���رة امل�ساعدات التي 

غادرت ه���ي الطائ���رة الأوىل يف اإطار 

اجل����رض اجلوي ال���ذي وج���ه بت�سيريه 

�ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكت���وم نائب رئي����س الدولة رئي�س 

جمل�س ال���وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

راع���ي املوؤ�س�سة لتقدمي املواد الغذائية 

من اأجل تخفيف معاناة ال�سعب الأفغاين

مؤرش سوق ديب املايل

الرباط -)د ب اأ(:

 اأعلن وزي���ر الداخلية املغربي عبد 

ال���وايف لفتي���ت اأن ح���زب التجمع 

الوطني لاأحرار/ميني و�سط/ ت�سدر 

نتائ���ج انتخابات اأع�س���اء جمل�س 

الن���واب التي جرت يف املغرب اأم�س 

الأول، بح�سول���ه عل���ى 97 مقعداً، 

بح�س���ب النتائج املوؤقت���ة اخلا�سة 

ب���96% من جمموع املقاعد.

وبعد النتائ���ج الهزيلة التي ح�سل 

عليه���ا ح���زب العدال���ة والتنمية/

اإ�سامي/ اأعلنت اأمانته العامة م�ساء 

ا�ستقالتها  تق���دمي  اخلمي����س،  ام�س 

اجلماعي���ة، كم���ا دع���ت اإىل انعقاد 

جمل�س وطني يف 18 اأيلول/ �سبتمرب 

وموؤمتر ا�ستثنائي. بينما ح�سمت اأمر 

متوقعها يف املعار�سة. ومني احلزب 

بهزمي���ة مدوية بح�سول���ه على 12 

مقعدا يف الربملان فقط مقابل 125 

يف النتخابات املا�سية، بعدما كان 

اأول ح���زب يف الب���اد، ح�سبما ذكر 

موقع "اليوم 24" املغربي.

باري�س-وكاالت:

 اأ�سدرت حمكمة ال�ستئناف الباري�سية،اأم�س 

اخلمي����س، حكما بال�سج���ن 4 �سنوات على 

رفعت الأ�س���د، عم الرئي����س ال�سوري ب�سار 

الأ�س���د، بعد اإدانته بتهم���ة جمع اأ�سول يف 

فرن�س���ا بطريق���ة احتيالية، تق���در قيمتها 

بت�سعني مليون يورو.

واأدين رفعت الأ�س���د، نائب الرئي�س ال�سابق 

البال���غ م���ن العمر 84 عام���ا، واملقيم يف 

املنفى منذ 1984، بتهم���ة »غ�سل الأموال 

�سم���ن ع�ساب���ة منظمة، واختا����س اأموال 

�سورية عامة، والتهرب ال�رضيبي امل�سدد«، 

وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.

وعلى غ���رار ما ق�س���ت حمكم���ة البداية، 

�سي�س���ادر الق�س���اء كل املمتل���كات غ���ري 

املنقولة املعنية بالق�سية.

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

االإمارات ت�ضجل اأقل ن�ضبة اإ�ضابة بكورونا 

منذ بداية العام

  اأبوظبي-الوحدة:

توا�سل تراجع الإ�ساب���ات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف الدولة 

بف�سل اجلهود التي بذلتها القيادة الر�سيدة وال�سلطات ال�سحية. 

و�سجلت الدولة اأقل ن�سب���ة اإ�سابات بفريو�س كورونا منذ بداية 

الع���ام اجلاري،و�ساهم تكثيف اإج���راءات التق�سي والفح�س يف 

الدول���ة وتو�سيع نط���اق الفحو�سات على م�ست���وى الدولة يف 

الك�سف عن 772 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

من جن�سي���ات خمتلف���ة، وجميعها حالت م�ستق���رة وتخ�سع 

للرعاية ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 

726,797 حالة.

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�سحة ووقاية املجتم���ع عن تقدمي 89,830 

جرعة من لقاح "كوفيد-19" خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية 

وبذلك يبلغ جمموع اجلرع���ات التي مت تقدميها حتى اليوم 

18,726,541 جرعة ومعدل توزي���ع اللقاح 189.34 جرعة 

لكل 100 �سخ�س.

ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد-19" 

و�سعي���ًا اإىل الو�س���ول اإىل املناعة املكت�سب���ة الناجتة عن 

التطعي���م والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على فريو�س "كوفيد-19".

محكمة فرن�ضية تق�ضي ب�ضجن 

رفعت االأ�ضد

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

تقديم 89.830 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 

خالل 24 �ضاعة  
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مؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

1٫15  7,771.04  7,860.572,907.56 0.03 2,906.63

»طالع �س3«

المغرب: ا�ستقالة جماعية لأمانة العدالة والتنمية 
الإ�سالمي بعد الهزيمة في االنتخابات

»تتمة �س8«
»تتمة �س8«

الجامعة العربية تدعم ملف الإمارات ل�ست�سافة 
»COP 28« ب�ساأن تغير المناخ

الإمارات تدين محاولة الحوثيين ا�ستهداف خمي�س 
م�سيط بال�سعودية بطائرتين مفخختين

ال�سيخة فاطمة تهنئ رزان المبارك بفوزها 
برئا�سة التحاد الدولي لحماية الطبيعة 

»طالع �س3«
»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

محمد بن زايد يهنئ رزان المبارك بانتخابها 

رئي�سًا لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة
اأبوظبي-الوحدة:

هناأ �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد 

ب���ن زاي���د اآل نهي���ان ، ويل عه���د 

اأبوظبي نائب القائد العلى للقوات 

امل�سلحة ، الإماراتية رزان املبارك 

بانتخابه���ا رئي�سًا لاحتاد الدويل 

حلماية الطبيعة. 

وكتب �سم���وه، يف تغري���دة على 

ح�ساب���ه ال�سخ�سي ع���رب "تويرت", 

ام�س اخلمي�س: "نهنئ رزان املبارك 

بانتخابه���ا رئي�سا لاحتاد الدويل 

حلماي���ة الطبيعة، ونحن على ثقة 

بقدرته���ا على نقل جتربة الإمارات 

يف جمال العم���ل البيئي لاإ�سهام 

يف مواجهة التحديات البيئية التي 

تواجه العامل".

اجلدي���ر بالذك���ر اأن الحتاد الدويل 

ل�س���ون الطبيع���ة ومواردها   هي 

املنظمة البيئي���ة الأوىل يف العامل 

تاأ�س�ست يف اخلام�س من اأكتوبر عام 

.1948

ج�سر جوي من موؤ�س�سة محمد بن را�سد اآل مكتوم 

لنقل 120 طن اإغاثة لل�سعب الأفغاني

القاهرة-)د ب اأ(:

 اأعلن الأمني العام جلامعة الدول العربية 

اأحم���د اأبو الغيط، اأنه مت التفاق على عقد 

اجتماع يف نيوي���ورك بني وزراء خارجية 

تروي���كا رئا�س���ة القم���ة العربي���ة وهى 

ال�سعودية وتون�س واجلزائر، والأمني العام 

للجامعة العربية مع وزراء خارجية الدول 

الأع�س���اء مبجل�س الأمن ي���وم 22 اأيلول/ 

�سبتم���رب اجلاري لبحث الو�سع يف الإقليم 

العرب���ي، وخا�سة الق�سي���ة الفل�سطينية، 

وذلك عل���ى هام�س اجتماع���ات اجلمعية 

العامة لاأمم املتحدة.

وق���ال اأبو الغيط ام����س اخلمي�س اإن وزراء 

اخلارجي���ة العرب اأحيطوا ي���وم اخلمي�س 

علما خال الجتماع بجهود تون�س الع�سو 

العرب���ي يف جمل����س الأمن الت���ي تكللت 

بالنجاح يف التح�سري لعقد هذا الجتماع 

بني ترويكا القمة العربية واأع�ساء جمل�س 

الأمن على امل�ستوى الوزاري.

واأ�ساف اأبو الغيط اأن الرئي�س اجلزائري عبد 

املجيد تبون اأبلغ���ه بقرار اجلزائر امل�سي 

قدما يف عقد القم���ة العربية الدورية يف 

اآذار/ مار����س 2022، خال زيارته الأخرية 

للجزائ���ر للم�سارك���ة يف اجتماعات دول 

جوار ليبيا يف نهاية ال�سهر املا�سي.

اجتماع بين وزراء خارجية 

عرب ومجل�س الأمن لبحث 

الق�سية الفل�سطينية

محمد بن را�سد ي�سيد باأداء اللجنة العليا لإدارة الكوارث 
والأزمات في دبي

اأبوظبي-وام:

 رحبت دولة الإمارات ام�س بتاأييد جامعة 

ال���دول العربية ملل���ف ا�ست�سافتها للدورة 

الثامنة والع�رضي���ن ملوؤمتر الدول الأطراف 

يف اتفاقية الأمم املتح���دة الإطارية ب�ساأن 

تغري املناخ /COP 28/ يف اأبوظبي خال 

ع���ام 2023. وتاأتي هذه اخلطوة يف اأعقاب 

تاأيي���د مماثل م���ن قبل جمل����س التعاون 

اخلليجي يف 24 مايو املا�سي.

  ومت اتخاذ القرار خال الجتماع الوزاري 

للمجل�س القت�سادي والجتماعي للجامعة 

والذي انعقد بالقاهرة يوم اخلمي�س املوافق 

2 �سبتمرب احلايل، حيث جرى اإ�سدار م�رضوع 

قرار مع تو�سي���ة بتاأييد العر�س الإماراتي 

ومت مبوجبه تكليف الأمانة العامة جلامعة 

ال���دول العربية بعر�س مل���ف ال�ست�سافة 

على جمل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن 

�سوؤون البيئة.

اأبوظبي-وام:  

هن���اأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س���ة الحتاد الن�سائي العام 

رئي�سة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 

الأ�رضية »اأم الإمارات«..�سعادة رزان املبارك، الع�سو املنتدب لهيئة البيئة 

- اأبوظبي و �سندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية بفوزها 

برئا�سة الإحتاد الدويل حلماية الطبيعة /IUCN/ لتكون بذلك ثاين اإمراأة 

تق���ود الإحتاد يف تاريخه املمتد عل���ى مدى 72 عاما واأول رئي�سة له من 

غرب اآ�سيا.

واأكدت �سموها اأن ف���وز رزان هو ثمرة دعم قيادة الدولة الر�سيدة مل�سرية 

اإمت���دت خم�سني عاما حظيت بها املراأة الإماراتي���ة بكل رعاية واإهتمام 

لتحقق اإجنازات نوعية يف جمال املحافظة على البيئة والتنمية امل�ستدامة 

جعلتها قدوة لكل ن�ساء العامل يف متثيل بادها باملحافل الدولية .

»طالع �س3«

كيب تاون-)د ب اأ(:

 اأعلنت املديرة الإقليمية ملنظمة ال�سحة العاملية يف 

اإفريقيا، مات�سيدي�س���و مويتي، يف موؤمتر �سحفي ام�س 

اخلمي�س اأن مقدار ما �ستح�سل عليه القارة من لقاحات 

كورون���ا بحلول نهاية العام احلايل �سيقل بن�سبة %25 

عن املقرر �سلفا.

واأو�سح���ت مويت���ي اأن مبادرة »كوفاك����س« العاملية 

املعني���ة بتوزيع لقاحات كورونا عل���ى الدول الفقرية، 

ا�سطرت اإىل تخفي�س توقعاتها بالن�سبة لأعداد الت�سليم 

املتوقعة لعام 2021 مبقدار الربع.

واأ�ساف���ت مويتي اأن ال�سب���ب يف ذلك يتمثل يف تطبيق 

التطعيمات املعززة، وتخزين جرعات اللقاح يف بع�س 

ال���دول بالإ�سافة اإىل اإعطاء الأولوية لاتفاقات الثنائية 

على ح�ساب الت�سامن الدويل.

واأعربت مويتي عن بالغ اأ�سفها للتخل�س من 15 مليون 

جرعة لقاح منتهية ال�ساحية يف الوليات املتحدة منذ 

اآذار/مار�س املا�سي، م�س���رية اإىل اأن هذه اجلرعات كان 

القاهرة-)د ب اأ(:

 �رضح رئي�س هيئة قن���اة ال�سوي�س الفريق اأ�سامة 

ربي���ع ام�س اخلمي�س باأن حرك���ة املاحة بالقناة 

تعمل ب�سورة منتظمة.

ولفت ربيع يف هذا ال�سدد اإىل قيام الهيئة بالتعامل 

ال�رضي���ع مع جنوح موؤقت لإح���دى ال�سفن العابرة 

 CORAL CRYSTAL للقناة وهى �سفينة ال�سب

خال عبورها للقناة �سمن قافلة ال�سمال بالكيلو 

م���رت 54 ترقيم قن���اة بتفريعة الب���اح الغربية، 

بحمولة قدرها 43 األف طن .

واأك���د اأن���ه مت التعامل م���ع ال�سفين���ة باحرتافية 

بوا�سطة قاطرات الهيئة، وا�ستاأنفت ال�سفينة عبورها 

بالقناة، موؤكدا على عدم تاأثر حركة املاحة حيث 

مت توجيه ال�سفن التالي���ة لها للعبور من تفريعة 

الباح ال�رضقي���ة، ومت التعامل مع الأمر وا�ستكمال 

ال�سفينة لرحلتها عرب القناة وعبور كافة ال�سفن من 

الجتاهني.

 قناة ال�ضوي�س تتعامل ب�ضرعة مع جنوح 

موؤقت الإحدى ال�ضفن العابرة 

لقاحات كورونا المخ�ض�ضة الإفريقيا �ضتقل 

بن�ضبة 25% عن المقرر
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 á°SÉFôH kÉ«JGQÉeEG kGóah πÑ≤à°ùj …õ«Zô«≤dG ¢ù«FôdG

»YhQõªdG π«¡°S

 »a »dhódG ™ªàéªdG QhO á«ªgCG ócDƒj ¢TÉÑZ ô≤°U

¬©HÉæe ∞«ØéJh ¬HÉÑ°SCG áédÉ©eh ÜÉgQE’G áëaÉµe

¿ÉµaQƒN á©eÉL á©°SƒJ ´hô°ûe »a πª©dG ô«°S ó≤Øàj ábQÉ°ûdG ºcÉM
¿ÉµaQƒN á©eÉL á©°SƒJ ´höûe ‘ πª©dG Ò°S √ó≤ØJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ø∏YCG  

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

 ìô£à°S  ¿ÉµaQƒN  á©eÉL  ¿CG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 Ωƒ∏©dGh  á°Sóæ¡dG  πãe  IójóL  äÉ°ü°üîJ

 á≤HÉ°ùdG  äÉ°ü°üîàdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«æ≤àdGh

.¿ÉµaQƒîH ábQÉ°ûdG á©eÉL ´ôa ‘ ¢SQóJ »àdG

 ìÉÑ°U  ájó≤ØàdG  √ƒª°S  IQÉjR  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 ´höûe ‘ ∫ÉªYC’G Ò°S á©HÉàŸ ¢ù«ªÿG ¢ùeG

 ¿CG ¤EG √ƒª°S kGÒ°ûe .. ¿ÉµaQƒN á©eÉL á©°SƒJ

 á©eÉ÷G ÊÉÑe ¿ƒµà°S ΩOÉ≤dG »ÁOÉcC’G ΩÉ©dG

 á°SGQódG AóHh áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’ IõgÉL É¡≤aGôeh

.É¡«a

 ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG ºà«°S ¬fCG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 õ«ªàe iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒµàd ¿ÉµaQƒN á©eÉL

 GOGóYCG πÑ≤à°ùà°Sh ábQÉ°ûdG á©eÉL øY π≤j ’

 ∞∏àfl  ‘  äÉÑdÉ£dGh  ÜÓ£dG  øe  IÒÑc

.äÉ°ü°üîàdG

 ¢Sóæ¡ŸG øe π°üØe ìöT ¤EG √ƒª°S ™ªà°SGh

 ∫É¨°TC’G IôFGO ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG ÚgÉ°T øH »∏Y

 πMGôŸGh ´höûŸG ‘ πª©dG Ò°S ∫ƒM áeÉ©dG

.¿B’G ≈àM IõéæŸG

 …QGOEG  ≈æÑe  øe  á©°SƒàdG  ´höûe  ¿ƒµàjh

 ±ôZh  äÉeóN  ÖJÉµeh  ájQGOEG  ÖJÉµe  º°†j

 ôNBGh ÜÓ£∏d ≈æÑe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,äÉYÉªàLÓd

 πeÉ©eh á«°SGQO ∫ƒ°üa Éª¡æe πc º°†j äÉÑdÉ£∏d

 äÉYÉªàLÓd  ±ôZh  ájQGOEG  ÖJÉµeh  ôJƒ«Ñªc

 ,á«eóÿG ≥aGôŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH IÓ°ü∏d iôNCGh

 á«∏NGO ¥ôW áµÑ°T ò«ØæJ ´höûŸG º°†j Éªc

.äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒeh

 ò«ØæàH  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lhh

 øµ°ùdG πãe Iójó÷G á«eóÿG ÊÉÑŸG øe OóY

 ¢UÉÿG  øµ°ùdGh  á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dÉH  ¢UÉÿG

 ádÉ°üdÉH Iƒ°SCG ÜÓ£∏d á«°VÉjQ ádÉ°Uh ,áÑ∏£dÉH

.äÉÑdÉ£∏d á«°VÉjôdG

 ¿ƒµj  á«LQÉN  ÖYÓe  AÉ°ûfEÉH  √ƒª°S  ¬Lhh

 á«°SÉ°SCG ≥aGôeh äÉLQóe º°†j »°ù«FQ ÉgóMCG

.ÜÉ©dC’G ∞∏àîŸ á«Yôa ÖYÓe ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 Ωô◊ á«∏NGódG á≤£æŸG Òé°ûàH √ƒª°S ¬Lh Éªc

 á£«ëŸG ∫ÉÑ÷G Òé°ûJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH á©eÉ÷G

.á©eÉ÷G É¡«a ™≤J »àdG á≤£æŸÉH

 …ÓY  ó«©°S  ¥QÉW  ¬JQÉjR  ∫ÓN  √ƒª°S  ≥aGQ

 ,ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊ »eÓYE’G  ÖàµŸG ΩÉY ôjóe

 á©eÉL ôjóe »ª«©ædG  ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódGh

 ájó∏H ôjóe »°VÉ≤dG ájRƒa á°Sóæ¡ŸGh ,ábQÉ°ûdG

 ôjóe ÜGƒf øe OóY ÖfÉéH ,¿ÉµaQƒN áæjóe

.ábQÉ°ûdG á©eÉL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±hQÉÑL ôjó°U áeÉîa πÑ≤à°SG 

 π«¡°S ‹É©e á°SÉFôH kÉ«JGQÉeEG Góah ,¿Éà°Sõ«ZÒb

 ¬©e åëHh ,á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG

 ‘ ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY

 ábÉ£dG äÉYÉ£bh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG

 πÑ°Sh ,á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh áYGQõdGh áMÉ«°ùdGh

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J

 ‹É©e ,¿Éà°Sõ«ZÒb ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ áeÉîa πªMh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¬JÉ«– »YhQõŸG π«¡°S

 ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N

 ,äGQÉeE’G  ΩÉµM  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG  ¬fGƒNEGh  ,"ˆG

 ÚH  äGQÉjõdG  ∞«ãµJ  ¤EG  ¬JÉ©∏£J  øY  ÉHô©e

 ôjƒ£Jh  õjõ©J  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  ,øjó∏ÑdG  ‹hDƒ°ùe

 kGÒ°ûe ,áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG

 ™e äÉbÓ©dG ôjƒ£àH áªà¡e ¿Éà°Sõ«ZÒb ¿CG ¤EG

 ácÎ°ûŸG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG ‘ Égõjõ©Jh äGQÉeE’G

.ájOÉ°üàb’Gh ájQÉªãà°S’Gh

 …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN »YhQõŸG π«¡°S ‹É©e π≤fh

 øe GOóY º°V …òdG »JGQÉeE’G óaƒdG ±öT ≈∏Y º¶f

 á«JGQÉeEG  äÉcöT  …ôjóeh  Ú«eƒµ◊G  ÚdhDƒ°ùŸG

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– ,iÈc

 ÖMÉ°U ¬«NCGh ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

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

 ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh

 ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y

 ójõŸG É¡Ñ©°ûdh ¿Éà°Sõ«ZÒb ájQƒ¡ª÷ º¡JÉ«æ“h

.AÉNôdGh QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

 äGQÉeE’G ™ªŒ »àdG äÉbÓ©dG áfÉàe »YhQõŸG ócCGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡ªFÉYO ≈°SQCG »àdG ,¿Éà°Sõ«ZÒbh

 ¢ù«FôdG áeÉîah ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 »eÉæàŸG ¿hÉ©àdG ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe ,±hQÉÑL ôjó°U

 á∏°UGƒàe  äÉMÉ‚  ôªKCG  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH

 ≥«≤–h QÉgOR’G õjõ©àd ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷G øª°V

 õjõ©J ¤EG ¬©∏£J øY kÉHô©eh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

.øjó∏ÑdG »àeƒµM ÚH ¿hÉ©àdG IÒ°ùe

:ΩGh-Éæ««a

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ∑QÉ°T 

 ¿GƒæY  â– äó≤Y  ájQGƒM  á°ù∏L  ‘ …OÉ–’G

 ,±ô£àdG  ¤EG  áYõædG  ™æe  ‘  äÉfÉŸÈdG  QhO"
 ,ÊÉŸÈdG Qƒ¶æŸGh ,äÉjóëàdG ,á«gGôµdG ÜÉ£Nh

 ,"äÉ°SQÉªŸG  π°†aCGh  ,ádÉ©ØdG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 á«ŸÉ©dG  á«fÉŸÈdG  áª≤dG  äÉ«dÉ©a  øª°V  ∂dPh

 äó≤Y »àdG ,±ô£àdGh ÜÉgQE’G áëaÉµe ¿CÉ°ûH ¤hC’G

.Éæ««a ájhÉ°ùªædG áª°UÉ©dG ‘ ¢ù«ªÿG ¢ùeG

 ¿Óµ°ûj ∞«æ©dG ±ô£àdGh ÜÉgQE’G ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

 Éª¡àëaÉµe ‹hódG ™ªàéŸG ≈∏Yh kÉ«ŸÉY kÉjó–

 øe Éª¡d …ó°üàdÉH AÉØàc’G ºàj ¿CG ’ ∫É©a πµ°ûH

.ÉgóMh á«æeC’G ÒHGóàdGh ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG ∫ÓN

 ‘ …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e ∫Ébh

 áaô£àŸGh  á«HÉgQE’G  äÉYƒªéŸG  ¿EG"  :¬à∏NGóe

 ÒZh  á°ûª¡ŸG  ≥WÉæŸG  ΩGóîà°SG  ¤EG  ≈©°ùJ

 »Yóà°ùj É‡ ,OGôaC’Gh ÜÉÑ°ûdG ó«æéàd ,Iô≤à°ùŸG

 ±hô¶dG áaô©eh ,¬d ájQò÷G ÜÉÑ°SC’G á÷É©e á«ªgCG

 ¤EG ΩÉª°†f’G ¤EG OGôaC’ÉH …ODƒJ ób »àdG á«°SÉ°SC’G

.áaô£àŸG hCG á«HÉgQE’G äÉYƒªéŸG √òg

 Ú«fÉŸÈdG ∞«ãµJ á«ªgCG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e Oó°Th

 ‘ á«°ù«FôdG á∏YÉØdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH º¡∏ªY

 AÉ°ùædG  QhO  ≈∏Y  õ«cÎdGh  ,≥WÉæŸGh  ∫hódG  ∂∏J

 ™ªàéŸGh  á«∏ëŸG  á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  ÜÉÑ°ûdGh

 IOÉbh  ,¿ƒ«æjódG  IOÉ≤dG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,ÊóŸG

 IQó≤dG õjõ©Jh ,∞æ©dG ™æe ‘ kÉ©e πª©∏d ,™ªàéŸG

 ,á«gGôµdG ÜÉ£Nh ±ô£àdG ¤EG áYõædG á¡LGƒe ≈∏Y

 øe Égõjõ©Jh áªcƒ◊G »æÑJh OÉªàYG øY Ó°†a

 ójõŸG ÈY á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG πªY Ú°ù– ∫ÓN

 äÉ°ù°SDƒŸG πªY Éª«°S’ ,á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG øe

 äÉ©jöûàdG ô≤Jh Üƒ©°ûdG √òg πã“ »àdG á«fÉŸÈdG

.äÉ«°SÉ«°ùdG ™°Vh ‘ ºgÉ°ùJh

 ¿CÉ°ûH ¤hC’G á«ŸÉ©dG á«fÉŸÈdG áª≤dG ∫ÉªYCG âfÉch

 ‹É©Ÿ äÉª∏µH äCGóH ób ,±ô£àdGh ÜÉgQE’G áëaÉµe

 ∫ÉªYC’ áØ«°†ŸG ádhódG …hÉ°ùªædG ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ

 IóëàŸG  ·C’G  ÖàµŸ  ájò«ØæàdG  IôjóŸGh  ,áª≤dG

 ΩÉ©dG ÚeC’G π«chh ,áÁô÷Gh äGQóîŸÉH »æ©ŸG

 ΩÉ©dG  ÚeC’Gh  ,ÜÉgQE’G  áëaÉµŸ  IóëàŸG  ·CÓd

.‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCGh

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿CG áª≤dG ¢ûeÉg ≈∏Y …OÉ–’G

 áaÉc  ‘  ¬àcQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  ¢Uôëj  …OÉ–’G

 Oƒ¡Lh  ∞bƒe  ºYO  ≈∏Y  á«fÉŸÈdG  äÉ«dÉ©ØdG

 ⁄É©dG ∫hO áaÉch IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 áëaÉµÃ  áªà¡ŸGh  ,¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ù∏d  áÑëŸG

 ájƒdhCG ∞∏ŸG Gòg πàëj å«M ,±ô£àdGh ÜÉgQE’G

 GócDƒe ,Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉeÉªàgG øª°V á«FÉæãà°SG

 ôNB’G ∫ƒÑbh ìÉàØf’Gh ∫GóàY’Gh íeÉ°ùàdG öûf ¿CG

 áëaÉµe äGhOCG ºgCG πã“ ÊÉ°ùfE’G ¢ûjÉ©àdG º«bh

 äGQÉeE’G ádhO Ö©°T ÇOÉÑe »gh ,ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG

 ój ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ òæe ,áî°SGôdG á«fÉ°ùfE’G É¡ª«bh

 Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 óbh ,è¡ædG Gòg Ió«°TôdG IOÉ«≤dG π°UGƒJh ,"√GôK ˆG

 É¡àæ∏YCG  »àdG  "Ú°ùªÿG  ÇOÉÑe"  á≤«Kh  âî°SQ

 áàHÉãdG  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒ¶æe  GôNDƒe  ádhódG

 ΩÓ°ùdGh º∏°ùdG ≈∏Y áªFÉ≤dG ájQÉ°†◊G º«≤dG ≈∏Y

.ÊÉ°ùfE’G øeÉ°†àdGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh QGƒ◊Gh

 ádhO √ÉæÑàJ …òdG è¡ædG ¢VGô©à°SG ” ¬fCG QÉ°TCGh

 á«dhO äÉcGöT øª°V πª©dG ¤EG óæà°ùŸGh äGQÉeE’G

 øe ójó©dÉH âeÉb å«M ±ô£àdG áëaÉµe ¤EG ±ó¡J

 øeh ,¬©HÉæe ∞«ØŒh ¬HÉÑ°SCG áëaÉµŸ äGAGôLE’G

 IQÉÑY ƒgh ,"ájGóg" õcôe ¢ù«°SCÉJ ,Oƒ¡÷G √òg

 ≈∏Y AÉ°†≤dG ¤EG ±ó¡j á«dhO ácGöT ´höûe øY

 ¤EG ≈©°ùj …òdGh ,"ÜGƒ°U" õcôe ∂dòch ,±ô£àdG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ±ô£àdG áëaÉµe

 øe πª©dG IÒJh ™jöùJ IQhöV ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 Ée πc áªLôJ ‘ º¡°ùj »Yƒf RÉ‚EG ≥«≤– πLCG

 ∫hCG É¡fCG Éª«°S’ äÉ«dÉ©ØdG √òg ∫ÓN ¬MôW ºàj

 ‘ á∏YÉa á«dhO äÉ°ù°SDƒe ÚH ácGöûdÉH ó≤©J áªb

 ÊÉŸÈdG OÉ–’Gh IóëàŸG ·C’G  πãe QÉWE’G  Gòg

 á£°ûfC’  á«Yƒf  áaÉ°VEG  πã“  É¡fCG  GócDƒe  ,‹hódG

 ±ô£àdGh  ÜÉgQE’G  áHQÉfi  ä’É›  ‘  OÉ–’G

.á∏°üdG äGP á«dhódG Oƒ¡é∏d OÉL ºYO Ëó≤Jh

 ™HÉàdG ø«∏eÉ©àªdG IOÉ©°S õcôe »a zΩƒéf 5{ áMƒd øY QÉà°ùdG íjõj »ª«©ædG QÉªY

¿Éªé©H ™ªàéªdG á«ªæJ IQGRƒd

zΩƒ‚ 5{ áMƒd øY QÉà°ùdG áMGREG ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h¿Éªé©H ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRƒd ™HÉàdG Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S õcôe √ó≤ØJ ∫ÓN √ƒª°Sh..

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG  ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈æKCG  

 õcôe πªY ≥jôa Oƒ¡L ≈∏Y ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRƒd ™HÉàdG Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S

 zΩƒ‚ 5{ º««≤J ≈∏Y º¡dƒ°üëH ¿ÉªéY ‘

 ¬æ∏YCG …òdG 2021 - 2020 º««≤àdG èFÉàf Ö°ùM

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

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

 áeóÿG  õcGôe  º««≤J  øª°V  "ˆG  √ÉYQ"  »HO

 »ŸÉ©dG ΩƒéædG ΩÉ¶f ≥ah ájOÉ–’G áeƒµ◊ÉH

.äÉeóÿG ∞«æ°üàd

 õcôª∏d  √ƒª°ùd  ájó≤ØJ  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¢ùªÿG  áMƒd  øY  QÉà°ùdG  áMGREÉH  ΩÉb  å«M

 2021  –  2020  º««≤àdG  èFÉàf  Ö°ùM  Ωƒ‚

 ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e É¡«a ¬à≤aGQ

 π«YÉª°SEG öUÉf IOÉ©°Sh ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh

 á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG

 ¢ù«FQ  á©«∏W  øH  óªfi  IOÉ©°Sh  IQGRƒdÉH

 øe OóYh äGQÉeE’G áeƒµ◊ á«eƒµ◊G äÉeóÿG

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

 ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TGh

 ≈∏Y õcôŸGh IQGRƒdÉH Ú∏eÉ©dG áaÉch ó«ªM ƒH

 AÉæÑd á∏eÉ°Th á∏eÉµàe äÉeóN øe ¬fƒeó≤j Ée

 áaÉc ™ªàéŸG äÉÄØH ΩÉªàg’Gh øWƒdG á«ªæJh

 á«JGQÉeE’G IöSC’G iód §HGÎdGh ∂°SÉªàdG õjõ©àd

 Ωó≤j Ée ∫ÓN øe ™«ªé∏d áÁôc IÉ«M ÒaƒJh

 º¡∏«gCÉàd  IófÉ°ùeh  ºYOh  äÉeóN  øe  º¡d

.º¡ª«∏©Jh º¡ÑjQóJh

 ¬«a Ú∏eÉ©dG áaÉch õcôŸG IöSCG √ƒª°S CÉægh

 IQGRƒdG ‘ äÉeóÿG ôjƒ£Jh Ú°ù– πªY ≥jôah

 ‹É©e øe Qƒ°†◊Gh √ƒª°S ™ªà°SGh ,RÉ‚E’G Gò¡H

 ΩÉ¡ŸGh  õcôŸG  øY  IòÑf  ¤G  ó«ªM ƒH  á°üM

 14 ∫ÓN øe á«YÉªàL’G äÉeóÿGh á£°ûfC’Gh

 ádÉM  260h  ÚØdG  ¿ƒ©HÉàj  áØXƒeh  kÉØXƒe

 õcôŸG Ωó≤j å«M IQÉeE’G »æWGƒe øe á«YÉªàLG

 ó«Øà°ùj äÉeóî∏d äÉbÉH 4h á«°ù«FQ äÉeóN 10

 ÜÉÑ°ûdGh  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ƒ≤∏àe  É¡æe

 ¿ƒ∏eÉ©dG ºª¡dG ÜÉë°UCGh êGhõdG ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤ŸG

 ºYójh øqµÁ …òdG "IOÓbh πZÉ°ûe" ´höûe ‘

 áZÉ«°U  ‘  º¡ÑgGƒe  RGôHEG  ∫ÓN  øe  º¡JGQób

.á«FÉŸG áYGQõdG πà°ûe ¤EG áaÉ°VE’ÉH äGôgƒéŸG

 äÉeóN π≤f ” ¬fEG ádƒ÷G ∫ÓN É¡«dÉ©e âdÉbh

 ÚæWGƒŸG QÉÑc IOÉ©°S õcôe øe ÚæWGƒŸG QÉÑc

 áfÉ«°üdG ó«b ƒgh IQGRƒ∏d ™HÉàdG ±Ò°ûe á≤£æÃ

 õcôe øª°V IójóL á∏ëH ¬JÉeóN ™°Sƒààd É«dÉM

 ¿ƒ≤∏àj å«M ±ô÷G á≤£æÃ Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S

 IóMƒdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH »©«Ñ£dG êÓ©dG äÉeóN

 ‘ á«Ñ£dG ájÉYôdG äÉeóN Ωó≤J »àdG á∏≤æàŸG

.ÚæWGƒŸG QÉÑc äƒ«H

 á«ªæJ IQGRh ¿CG Qƒ°†◊Gh √ƒª°ùd É¡«dÉ©e äócCGh

 á«ªæàdG ‘ É¡FÉcöT ¿hÉ©Jh Oƒ¡éHh ™ªàéŸG

 äÉeÉ¡°SE’Gh äÉeóÿG ∞∏àfl Ωó≤J ¿CG âYÉ£à°SG

 "´ƒ£àJ äGQÉeE’G" á∏ªM ºYO É¡æeh IQÉeE’G ‘

 áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ∫ÓN øe

 πª©dG ºYód ¿ÉªéY IQÉeEÉH …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d

.»Yƒ£àdG

 ™e kÉ≤«°ùæJh kÉfhÉ©J ∑Éæg ¿EG É¡«dÉ©e âdÉbh

 ‘ ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM á°ù°SDƒe

 »≤∏àe  øcÉ°ùe  áfÉ«°U  ¬æY  âéàf  ¿ÉªéY

 äÉfƒHƒc  ™jRƒJh  á«YÉªàL’G  IóYÉ°ùŸG

 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »≤ëà°ùŸ  äÉjÎ°ûe

 ¿ƒjóH  øjÌ©àŸG  ä’ÉM  áfÉYEG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 øjòdG  Úfƒé°ùŸG  öSCG  ä’ÉM  ¢†©Hh  á«dÉe

 §HQ  Ú◊  áFQÉ£dG  äGóYÉ°ùŸG  ¤EG  GƒLÉàMG

 øe  ¢†©H  OGó°Sh  º¡d  á«YÉªàL’G  IóYÉ°ùŸG

 ÒJGƒah AÉHô¡µdG ÒJGƒa πãe IôNCÉàŸG ÒJGƒØdG

.IQÉeE’G ‘ Ú∏eÉ©àŸG ¢†©Ñd »ë°üdG ±öüdG

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh  ™«bƒJ  ¤EG  âbô£Jh

 ±ÉbhC’Gh  …ÒÿG  πª©dG  ≥«°ùæJ  ¢ù∏›h

 äÉ«©ª÷G  ¿CÉ°ûH  ºgÉØJ  Iôcòe  ¿ÉªéY  ‘

 »àdGh  ΩÉ©dG  ™ØædG  äGP  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒŸGh

 äÉ«©ª÷G ∫É› ‘ πª©dG §«°ûæJ ¤EG ±ó¡J

 áaÉ°VE’ÉH ΩÉ©dG ™ØædG äGP á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸGh

 øe Gó«Øà°ùe 75 ¤EG á«dÉe äGóYÉ°ùe íæe ¤EG

 áëFÉL πX ‘ øjQö†àŸG øe äÉÄØdG ∞∏àfl

 IQGRƒdG ÚH ôªãe ¿hÉ©J ∑Éæg ∂dòc.. 19 ó«aƒc

 õcôe  Ωƒ≤j  å«M  ÚæWGƒŸG  ¿hDƒ°T  Öàµeh

 ôjQÉ≤J  QGó°UEÉH  ¿Éªé©H  Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°S

 á«YÉªàL’G IóYÉ°ùŸG »≤∏àe ¢†©Ñd á«∏«°üØJ

 ádÉMEG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  äÉfÉ«ÑdG  áaÉc  øª°†àJ

 øY Ú∏WÉ©dGh kÉjOÉe øjÌ©àŸG ä’ÉM ¢†©H

.•höûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ ø‡ πª©dG

 IOÉ©°S  õcôe  äGRÉ‚G  É¡«dÉ©e  â°Vô©à°SGh

 ΩÉ©dG Gòg ¬∏°üM É¡æeh ¿ÉªëY ‘ Ú∏eÉ©àŸG

 èeÉfôH ‘ õcGôŸG º««≤J ≥ah Ωƒ‚ ¢ùªN ≈∏Y

 ΩÉ¶æH  Iõ«ªàŸG  á«eƒµ◊G  áeóî∏d  äGQÉeE’G

 ‘ ¿Éc ¿CG ó©H á©HGôdG ¬JQhO ‘ Ωƒ‚ ™Ñ°ùdG

 ΩÉ©dG ‘ ådÉãdGh 2017 ΩÉ©dG ‘ ™HGôdG õcôŸG

 ÖMÉ°U ºYO ’ƒd ôªãj ⁄ ìÉéædG Gògh 2013

 ƒ°†Y »ª«©ædG  ó°TGQ  øH ó«ªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY

 á«YÉªàL’G á«ªæàdG IÒ°ùŸ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

.IQÉeE’G ‘ IQGRƒdG AÉcöT ºYOh ¿hÉ©Jh

 IOÉ©°S  ÉæØ«°U  èeÉfôH  øª°V  IQGRƒdG  äòØfh

 èeGÈdG øe GOóY ¿ÉªéY áeƒµM ™e ¿hÉ©àdÉHh

 »àdG πeC’G ¢SôZ á≤HÉ°ùe ájÉYQ É¡æe äÉ«dÉ©ØdGh

 Éªc IQÉeE’G ‘ á«FÉŸG áYGQõdG ≈∏Y öSC’G å–

 èeÉfôHh  "RÎ°SÉªà°SƒàdG"  èeÉfôH  º«¶æJ  ”

 IOÉ©°S õcôe ‘ √ò«ØæJ ” …òdG á«fóÑdG ábÉ«∏dG

.¿Éªé©H Ú∏eÉ©àŸG

 ƒª°S IQÉjR ™ªàéŸG á«ªæJ IôjR ‹É©e âæªKh

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

 "Ωƒ‚ 5" `dG áMƒd øY QÉà°ùdG áMGREÉH ¬∏°†ØJh

 OhófiÓdG  ºYódÉH  IQÉjõdG  ΩÉàN  ‘ Ió«°ûe..

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U πÑb øe á∏°UGƒàŸG  IófÉ°ùŸGh

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG

 IQGRh  äGQOÉÑeh  Oƒ¡÷ ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏Y’G

 IOÉ©°S  ≥«≤– øe  É¡æ«µªàd  ™ªàéŸG  á«ªæJ

 OGôaCG áaÉµd π°†aCG IÉ«M IOƒL õjõ©Jh IöSC’G

 á«ªæàdG  äGQOÉÑe  ºYO ¤G  áaÉ°VE’ÉH  ™ªàéŸG

 ‘ IQGRƒdG ÉgòØæJ »àdG á«YÉªàL’G ájÉYôdGh

.¿ÉªéY

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôM ¤EG É¡«dÉ©e âàØdh

 πMGôŸG  ∞∏àîŸ  áHhDhódG  ¬à©HÉàeh  ¿ÉªéY

 »àdG  π«°UÉØàdG  ¥OCGh  äGRÉ‚E’Gh  äGAGôLE’Gh

 äÉÄa ™«ª÷ äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤J IÒ°ùe Rõ©J

 ™aGódG  â∏qµ°T  kÉ©e  Oƒ¡÷G  √òg  ¿Gh  ™ªàéŸG

 õcôe  ‘  õ«ªàdG  ≥«≤ëàd  …OÉŸGh  …ƒæ©ŸG

 ≈∏Y  ¬dƒ°üMh  ¿Éªé©H  Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°S

.kGôNDƒe "Ωƒ‚ 5" º««≤J
 ó¡Y ‹h ƒª°S ájDhQ ≈∏Y ∂dòc É¡«dÉ©e âæKCGh

 ¢ùµ©j Ée ƒgh IQGRƒdG Oƒ¡÷ áªYGódG ¿ÉªéY

 á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG Égó°ùŒ »àdG õ«ªàdG ádÉM

 ‘ IQÉeE’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G

 õjõ©àd ájƒªæàdG äÉeóÿG π°†aCG  Ëó≤J π«Ñ°S

 IÒ°ùe ºYOh á«JGQÉeE’G IöSC’G ∂°SÉ“h §HGôJ

.á«YÉªàL’G á«ªæàdG

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ó≤ØJ Éªc

 ¢üëØd kGõcôe IQÉjõdG ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 óMCG  ‘  íààaG  …òdGh  19-ó«aƒc  º«©£Jh

 IQGRƒ∏d ™HÉàdG Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S õcôe äÉYÉb

 ájÉbhh áë°üdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH

 QÉÑch ¢SQGóŸG áÑ∏£d ¬°ü«°üîJ ”h ™ªàéŸG

 Oƒ¡÷G QÉWEG ‘ ∂dPh ºª¡dG ÜÉë°UCGh ÚæWGƒŸG

 ádÉ©ØdG áHÉéà°S’G õjõ©àd á∏eÉµàŸG á«æWƒdG

 øe á«FÉbƒdG áª¶fC’G ôjƒ£Jh »ë°üdG ´É£≤∏d

 π°†aCG ÒaƒJh á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG õjõ©J ∫ÓN

.™ªàéŸG OGôaC’ á«ë°U ájÉæY

 á«é«JGÎ°S’G QÉWEG ‘ ójó÷G õcôŸG ìÉààaG »JCÉjh

 áeƒµM É¡é¡àæJ »àdG äGQÉ°ùŸG IOó©àeh áfôŸG

 19-ó«aƒc  áëFÉL  ™e  πeÉ©àdG  ‘  äGQÉeE’G

 á°üàîŸG  äÉ¡÷G  ΩÉ«b  ≈∏Y  óªà©J  »àdGh

 á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG  øe  øµ‡  OóY  ÈcCG  AGôLEÉH

 ‘ ™°SƒàdGh ÚHÉ°üª∏d áeRÓdG ájÉYôdG Ëó≤Jh

 kGójGõàe k’ÉÑbEG ó¡°ûJ »àdG ìÉ≤∏d á«æWƒdG á∏ª◊G

 IQGóLh IAÉØµH á«©ªàéŸG á≤ãdG ≈∏Y ó«cCÉà∏d

 Rõ©jh äGQÉeE’G áeƒµM É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G

.ádhódÉH á«ë°üdG áeƒ¶æŸÉH á≤ãdG

 å«M õcôŸG ΩÉ°ùbCG ‘ Qƒ°†◊Gh √ƒª°S ∫ƒŒh

 πªà°ûj  »àdG  äGõ«¡éàdG  ≈∏Y  É¡dÓN  ™∏WG

 äÉ°UƒëØdG á«∏ªY Ò°Sh ¬eÉ°ùbCGh õcôŸG É¡«∏Y

 õcôŸÉH πª©dG Ò°S ∫ƒM ±Gh ìöT ¤G ™ªà°SGh

 äÓ«¡°ùàdGh äGAGôL’Gh ¬«a á©ÑàŸG äGƒ£ÿGh

 ´öSCÉH  ™ªàéŸG  OGôaG  áeóN É¡fCÉ°T  øe »àdG

.øµ‡ âbh

 ó«ªMƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e ..√ƒª°S ≥aGQh

 äGOÉ«≤dG  øe  OóYh  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh

 IQGRhh  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  ‘

 ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh ™ªàéŸG á«ªæJ

.á«∏ëŸGh

 Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ≈æKCGh

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ÚH  ¿hÉ©àdGh  á∏eÉµàŸG

 äGQÉeE’G ádhO IQó≤H á≤ãdG ï«°SÎH º¡°ùJ »àdG

 IAÉØc ¤EG kGô¶f äÉjóëàdGh äÉeRC’G »£îJ ≈∏Y

 ∫ƒ∏◊G  QÉµàHG  ≈∏Y  ¬JQóbh  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG

 ‘  ádÉ©ØdG  áHÉéà°S’Gh  á«FÉbƒdGh  á«LÓ©dG

 á«ŸÉY IOÉjQ øe äGQÉeE’G ádhO ¬à≤≤M Ée πX

 ‘  á«æWƒdG  áfhôŸGh  á«bÉÑà°S’G  ∫É›  ‘

 19-ó«aƒc ™e πeÉ©à∏d á«FÉbƒdG ∫ƒ∏◊G QÉµàHG

 QÉªãà°SG  ∫ÓN  øe  äGóéà°ùe  …C’  ájõgÉ÷Gh

 äRôHCG  »àdG  äGRÉ‚E’G  ≈∏Y  AÉæÑdGh  äGÈÿG

 ®ÉØ◊Gh ‘É©à∏d §«£îàdG ‘ ádhódG á«bÉÑà°SG

 äGQó≤H ™ªàéŸG á≤K õjõ©Jh äÉÑ°ùàµŸG ≈∏Y

.ádhódG IAÉØch

 áë°üdG IQGRh øe ôªà°ùŸG ºYódG √ƒª°S øªKh

 ÒaƒJ ‘ á©jöùdG IQOÉÑŸGh ™ªàéŸG ájÉbhh

 Ú°TóJh  õcôŸG  ìÉààa’  äÉLÉ«àM’G  áaÉc

 πc ÒaƒJh π«¡°ùàd áaó¡à°ùŸG äÉÄØ∏d ¬JÉeóN

 ™«ª÷G øµªàj ≈àM áeRÓdG á«Ñ£dG äÉfÉµeE’G

 Gó«°ûe.. äÉMÉ≤∏dG »≤∏Jh äÉMƒ°ùŸG AGôLEG øe

 ¬dòÑj Éeh …QGO’Gh »Ñ£dG ºbÉ£∏d õ«ªàŸG QhódÉH

.±GógC’G √òg ≥«≤ëàd Oƒ¡L øe

 ôjóe  »°ùeÉ°ûdG  ËôJ  óªM  IOÉ©°S  ÜôYCGh

 ôjó≤àdG  ¢üdÉN  øY  á«Ñ£dG  ¿ÉªéY  á≤£æe

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

 …òdG  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏Y’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 IófÉ°ùŸGh  ºYódG  Ëó≤J  ‘  Gó¡L  ôNój  ’

 πjõLh äÉYÉ£≤dG  øe √ÒZh »ë°üdG  ´É£≤∏d

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°ùd ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdG

 õcôŸG ¬JQÉjR ≈∏Y ¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG

 äGQOÉÑª∏d ôªà°ùŸG ºYódGh á∏°UGƒàŸG ¬à©HÉàŸh

 ±GógCG ≥≤–h ™ªàéŸG ΩóîJ »àdG ™jQÉ°ûŸGh

.á«eƒµ◊G äÉeóî∏d áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 ΩÉªàgGh ¬«LƒJ ≥ah »JCÉJ õcôŸG áeÉbG ¿CG ócCGh

 π«¡°ùJh á«ë°üdG äÉeóÿG ÒaƒJ IQhö†H √ƒª°S

.™ªàéŸG íFGöT ™«ª÷ É¡Áó≤J

 ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh ™e ôªãŸG ¿hÉ©àdÉH OÉ°TCGh

 Ëó≤àd  áÑ°SÉæŸG  øcÉeC’Gh  äÉYÉ≤dG  ÒaƒJ  ‘

 ÜÉë°UCGh ÚæWGƒŸG QÉÑch ÜÓ£∏d Iõ«‡ áeóN

.ºª¡dG

 »bhRôŸG áªWÉa IQƒàcódG âë°VhCG É¡ÑfÉL øe

 ¿CG  ¿Éªé©H  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  Iôjóe

 ≈∏Y  Ö∏£dG  á«Ñ∏J  ‘  ºgÉ°ùj  õcôŸG  ìÉààaG

 ójó÷G »°SGQódG ΩÉ©dG AóH ™e äÉ°UƒëØdG AGôLEG

 áë°ùe áeóN Ëó≤J õcôŸG Gòg ‘ ºà«°S Éªc

 ÜÓW  ™«ª÷  ìÉ≤∏dG  AÉ£YEG  ∂dòch  pcr
 Ú©LGôŸG õcôŸG πÑ≤à°ùj å«M ¿ÉªéY ¢SQGóe

 áYÉ°ùdG ≈àMh ô¡¶dG ó©H á«fÉãdG áYÉ°ùdG øe

 ¢ù«ªÿG Ωƒj ¤EG óMC’G Ωƒj øe AÉ°ùe á©°SÉàdG

 ô¡¶dG  ó©H  áãdÉãdG  áYÉ°ùdG  øe  á©ª÷G  Ωƒjh

 áYÉ°ùdG øe âÑ°ùdG Ωƒjh AÉ°ùe á©°SÉàdG ≈àMh

.AÉ°ùe áæeÉãdG ≈àMh ÉMÉÑ°U IöTÉ©dG

 ÚæWGƒŸG QÉÑµd áeóN ¢ü«°üîJ ” ¬fCG âaÉ°VCGh

 ôaƒàJh  º¡JÉLÉ«àMG  Ö°SÉæJ  ºª¡dG  ÜÉë°UCGh

 ihó©dG øe º¡«ª– »àdG áªFÓŸG ±hô¶dG É¡«a

 kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG øe º¡dÉÑ≤à°SG ºàjh

 ¤EG óMC’G Ωƒj øe kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈àMh

.¢ù«ªÿG



:IóMƒdG- »HO

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤àdG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ,¢ù«ªÿG  ¢ùeG  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO

 çQGƒµdG  IQGOE’  É«∏©dG  áæé∏dG

.»HO ‘ äÉeRC’Gh

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG

  ¬FÉ≤d AÉæKCG ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 çQGƒµdG  IQGOE’  É«∏©dG  áæé∏dG

 á≤jô£dG  ¿CG  »HO  ‘  äÉeRC’Gh

 áëFÉ÷G ™e πeÉ©àdG ‘ á«æWƒdG

 áfRGƒŸG ‘ kÉª«µM kÉLPƒ‰ âfÉc

 ÖfÉ÷Gh  »ë°üdG  ÖfÉ÷G  ÚH

 …OÉ°üàb’G

 Iójô¨J  ‘  ,√ƒª°S  Öàch

 ÈY  »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y

 áæé∏dG  ™e »FÉ≤d  AÉæKCG:zÎjƒJ{

 äÉeRC’Gh  çQGƒµdG  IQGOE’  É«∏©dG

 Qób  ≈∏Y  ¿Éc  ≥jôØdG  ..  »HO  ‘

 ..  á«°VÉŸG  IÎØdG  á«dhDƒ°ùŸG

 ∫ÓN  IÒÑc  º¡æe  ÉæJÉ©bƒJh

 Éæà≤jôWh  ..  áeOÉ≤dG  ƒÑ°ùcEG  IÎa

 áëFÉ÷G ™e πeÉ©àdG ‘ á«æWƒdG

 áfRGƒŸG ‘ kÉª«µM kÉLPƒ‰ âfÉc

 ÖfÉ÷Gh  »ë°üdG  ÖfÉ÷G  ÚH

.…OÉ°üàb’G

:ΩGh-Éæ««a

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  åëH  

 ‹É©e  ™e  ¢ù«ªÿG  ¢ùeG  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ájQƒ¡ªL ‘ Ö©°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ’ÒH ΩhCG

 õjõ©J πÑ°S ,Éæ««a ájhÉ°ùªædG áª°UÉ©dG ‘ óæ¡dG

 äÉbÓ©dG ÖcGƒj ÉÃ á«fÉŸÈdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  á«eÉæàŸG  á«é«JGÎ°S’G

 ÚÑ©°ûdG ídÉ°üd Ö°üJ »àdGh óæ¡dG ájQƒ¡ªLh

.Ú≤jó°üdG

 ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∞∏àfl åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ºFÉ≤dG

 ÉÃ  ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  óæ¡dG  ájQƒ¡ªLh

 ÚÑ©°ûdG äÉ©∏£Jh øjó∏ÑdG IOÉ«b ájDhQ ≥≤ëj

 IQòéàŸG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  ¢ùµ©jh

.Oƒ≤Y á°ùªN øe ÌcCG òæe â°ù°SCÉJ »àdGh

 ¿hÉ©àdG  ÒWCÉJ  á«ªgCG  ¤EG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¥ô£Jh

 π«µ°ûàd ¿hÉ©J Iôcòe ™«bƒJ ∫ÓN øe ÊÉŸÈdG

 äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ±ó¡H ,á«fÉŸôH ábGó°U áæ÷

 ∫OÉÑJh ,äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh á«fÉŸÈdG äGÈÿGh

 ‘ á«°SÉ«°ùdG ∞bGƒŸGh AGQB’Gh ,ô¶ædG äÉ¡Lh

 ¢Uôa á°ûbÉæeh ,áØ∏àîŸG á«fÉŸÈdG πaÉëŸG

 á«fÉŸÈdG πaÉëŸG ‘ äÉë«°TÎdG ºYO ∫OÉÑJ

 ¬Lh  ¿hÉ©à∏d  Gõjõ©Jh  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 IƒYO  ’ÒH  ΩhCG  ‹É©Ÿ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e

 ¢Vô©eh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO IQÉjõd

.2020ƒÑ°ùcCG

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¬d â∏°Uh ÉÃ ¿ÉÑfÉ÷G OÉ°TCGh

 ô≤°U ‹É©e ócCGh ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ á«FÉæãdG

 ábGó°üdGh ¿hÉ©àdGh ácGöûdG äÉbÓY ¿CG ¢TÉÑZ

 GQƒ£Jh ÉXƒë∏e Gƒ‰ ó¡°ûJ »àdGh øjó∏ÑdG ÚH

 ’  ºYóH  ≈¶–  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  Gôªà°ùe

 ¿CG  ÉØ«°†e  ,øjó∏ÑdG  »JOÉ«b  πÑb  øe  Ohófi

 øjó∏ÑdG  ‹hDƒ°ùe  QÉÑµd  Iôªà°ùŸG  äGQÉjõdG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äGQÉjR  Éª«°S’

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

 äÉbÓ©dG √òg â£YCG ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

.ÖMQCG ¥ÉaBG ¤EG É¡H â©aOh ÉªNR

 êPƒ‰  Éª¡jód  óæ¡dGh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  ∫Ébh

 áª«µM äÉ°SÉ«°S øe √Óã“ ÉÃ íLÉf …ƒªæJ

 ,‹hódGh  »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  áfõàeh

 øeC’Gh ΩÓ°ùdG ÉjÉ°†≤d ΩÉªàgG øe √É«dƒJ Éeh

 »àdG  á≤£æŸG  ‘  AGƒ°S  á«ªæàdGh  QGô≤à°S’Gh

 IQÉb  ‘h  ,É¡«a  ájQƒfi  ádhO  äGQÉeE’G  ó©J

 kÉ«°SÉ°SCG ÉæcQ óæ¡dG ájQƒ¡ªL Èà©J »àdG É«°SBG

 GÒ°ûe ,IôKDƒe á«dhOh á«ª«∏bEG  Iƒb ó©Jh É¡«a

 á¡LGƒe  ‘ á∏YÉa  äÉeÉ¡°SEG  øjó∏ÑdG  iód  ¿CG

 OÉéjEG ≈∏Y ¢Uô◊G ∫ÓN øe äÉjóëàdG ∞∏àfl

 á≤£æe Égó¡°ûJ »àdG äÉeRC’G áaÉµd ádOÉY ∫ƒ∏M

.⁄É©dGh §°ShC’G ¥öûdG

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ’ÒH  ΩhCG  ‹É©e  OÉ°TCG  √QhóH

 äGQÉeE’G  ádhO  ¬H  ™àªàJ  ÉÃ  ,…óæ¡dG  Ö©°ûdG

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ÇOÉÑe ≥«Ñ£J ‘ õ«“ øe

 ÌcCG äGQÉeE’G ø°†à– å«M ,É¡°VQCG ≈∏Y »ª∏°ùdG

 º¡©«ªLh ,ájóæ¡dG á«dÉ÷G øe º«≤e Êƒ«∏e øe

 ∞∏àfl  ¢SQÉ“h  QGô≤à°SGh  øeCÉH  ¿ƒ°û«©j

 …òdG  ôeC’G  ,ájôëH  á«æjódG  ÉgôFÉ©°T  ∞FGƒ£dG

 ájÉYQ ‘ ÉbƒØJ ⁄É©dG ∫hO ÌcCG  øe É¡∏©éj

 ÚH ¢ûjÉ©àdG áaÉ≤ãd »≤«≤◊G ≥«Ñ£àdGh ¥ƒ≤◊G

.íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdGh ¿ÉjOC’G

 √OÓH ¢UôM …óæ¡dG Ö©°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ócCGh

 ™e ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¬LhCG ∞∏àfl õjõ©J ≈∏Y

 ≈∏Y  ∑Î°ûŸG  ¢Uô◊G  πX ‘ ,äGQÉeE’G  ádhO

 ójó©dG ‘ ¿hÉ©à∏d äÉYhöûeh äÉcGöT áeÉbEG

 ÚÑ©°ûdG  ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©j ÉÃ ä’ÉéŸG øe

 ôjƒ£J á«ªgCG ≈∏Y ¢Uô◊G ócCG Éªc ,Ú≤jó°üdG

 õjõ©Jh  ÚÑfÉ÷G  ÚH  á«fÉŸÈdG  äÉbÓ©dG

 ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∫É«M QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG

 á«fÉŸÈdG  á«°SÉeƒ∏HódÉH  Gó«°ûe  ,∑Î°ûŸG

 ∞∏àfl  ‘  á∏YÉØdG  É¡JÉcQÉ°ûÃh  á«JGQÉeE’G

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉ«dÉ©ØdG

 »ª«©ædG ó°TGQ »∏Y QƒàcódG ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 ‘ ¢ù∏éª∏d á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG áYƒª› ¢ù«FQ

 ájò«ØæàdG áæé∏dG ƒ°†Y ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G

 ƒ°†Y  RÉæµ∏a  IQÉ°S  IOÉ©°Sh  ,OÉ–’G  ‘

 ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‘ áÑ©°ûdG áYƒª›

 óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG AGôØY IOÉ©°Sh

.ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd

:ΩGh-Éæ««a

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ≈≤àdG  

 ,Éæ««a ájhÉ°ùªædG áª°UÉ©dG ‘ …OÉ–’G »æWƒdG

 ôëÑdG ¿ÉŸôH ¢ù«FQ …Qƒ«∏¨«e hQÉæ«L ‹É©e

 åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh  ,§°SƒàŸG  ¢†«HC’G

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ÚH á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dG õjõ©J

 πÑ°Sh §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¿ÉŸôHh …OÉ–’G

.Égôjƒ£J

 á°ù«FQ á«æK øH Ëôe πc IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 ‘  á«JGQÉeE’G  á«fÉŸÈdG  áÑ©°ûdG  áYƒª›

 ,§°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑ∏d  á«fÉŸÈdG  á«©ª÷G

 á«JGQÉeE’G áÑ©°ûdG áYƒª› ƒ°†Y RÉæµ∏a IQÉ°Sh

 áYƒª› á°ù«FQh ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‘

 ,á«HhQhC’G  ∫hódG  äÉfÉŸôH  ™e  ábGó°üdG  áæ÷

 ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG AGôØYh

.ÊÉŸÈdG

 ¿ÉŸôH ¢ù«FQ ‹É©e ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e CÉægh

 Gò¡d  ¬HÉîàfG  ≈∏Y  §°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑdG

 äÉbÓ©H  ™aódG  ‘  √Oƒ¡éH  Gó«°ûe..  Ö°üæŸG

 ájƒ°†æŸG  ∫hódG  äÉfÉŸôH  ÚH  Éeób  ¿hÉ©àdG

 ≈∏Y ¢ù∏éŸG ¢UôM GócDƒe ,¿ÉŸÈdG á∏¶e â–

 òæe §°SƒàŸG ôëÑdG ¿ÉŸôH ∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûŸG

 á«©ªé∏d 14 IQhódG ‘ ¬àjƒ°†Y ≈∏Y á≤aGƒŸG

 ‘  §°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑdG  ¿ÉŸÈd  áeÉ©dG

 Qƒ°†◊ IƒYO ¬«dÉ©Ÿ ¬Lh Éªc ,Ω2020 ôjGÈa

 ádhO  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  2020  ƒÑ°ùcG  ¢Vô©e

 Ióe ôªà°ùjh ôHƒàcCG ô¡°T ‘ ≥∏£æjh äGQÉeE’G

.ô¡°TCG áà°S

 ∫GóàY’Gh íeÉ°ùàdG ¿CG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCGh

 ÊÉ°ùfE’G ¢ûjÉ©àdG º«bh ôNB’G ∫ƒÑbh ìÉàØf’Gh

 äGhOCG  ºgCG  πã“  ,á«gGôµdG  ÜÉ£N  á¡LGƒeh

 »àdG ÇOÉÑŸG »gh ,ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG áëaÉµe

 QƒØ¨ŸG ój ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO É¡«∏Y â°ù°SCÉJ

 ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 Gòg  ádhó∏d  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  π°UGƒJh  ,"√GôK

.è¡ædG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJh

 ,∞«æ©dG ±ô£àdGh ÜÉgQE’G á¡LGƒe ‘ IóëàŸG

 ∫ÓN øe ±ô£àŸG ôµØ∏d …ó°üàdG ‘ ÉgQhOh

 »eÓ°SE’G  »æjódG  »YƒdG  á«ªæJ  ≈∏Y  õ«cÎdG

.íeÉ°ùàdGh ∫GóàY’G áaÉ≤Kh

 ¢†«HC’G ôëÑdG ¿ÉŸôH ¢ù«FQ ‹É©e OÉ°TCG √hQóH

 áªYGódG É¡àjDhQh äGQÉeE’G ádhO è¡æH §°SƒàŸG

 ∫hOh  Üƒ©°T  iód  QGô≤à°S’Gh  øeC’Gh  ΩÓ°ù∏d

 áëaÉµe  ‘  …QƒëŸG  ÉgQhO  GócDƒe  ,á≤£æŸG

 õcôe"  áaÉ°†à°SG  Éª«°S’  ±ô£àdGh  ÜÉgQE’G

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ¬Yƒf  øe  õcôe  ∫hCÉc  "ájGóg

 ,∞«æ©dG ±ô£àdG áëaÉµe ¤EG ±ó¡j …òdG ‹hódG

 á¡LGƒŸ  á«dhO  IQOÉÑe  ƒgh  "ÜGƒ°U"  õcôeh

 É«æãe ,á«HÉgQE’G äÉª«¶æà∏d á«FÉYódG á£°ûfC’G

 á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J ‘ äGQÉeE’G QhO ≈∏Y

 .äÉeRC’Gh ôgGƒ¶dG ∞∏àfl AGôL ∫ÉØWC’G ájÉªMh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ΩÉª°†fG á«ªgCG ¤EG QÉ°TCGh

 §°SƒàŸG ôëÑdG äÉfÉŸôH áYƒª› ¤EG IóëàŸG

 Gó«°ûe  ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ‘  á∏ã‡

 á°ûbÉæeh ìôW ‘ πYÉØdG ¬WÉ°ûfh ¢ù∏éŸG QhóH

 ‘  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉ«dÉ©ØdG

 á©HÉàeh ΩÉªàgÉH ≈¶– äGQÉeE’G ádhO ¿CG ócCGh

 ºYO ‘ ‹hO …OÉjQ êPƒ‰ øe ¬eó≤J ÉŸ ⁄É©dG

 ‘ É¡MÉ‚h ,Ú«dhódG º∏°ùdGh øeC’Gh QGô≤à°S’G

 GÈ©e ⁄É©dGh äÉ«dÉ©ØdG iÈc º«¶æJh áaÉ°†à°SG

.»HO 2020 ƒÑ°ùcG ¢Vô©e IQÉjõd ¬©∏£J øY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢TÉbôb  QƒfCG  á«ÁOÉcCG  âª¶f  

 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉHh á«°SÉeƒ∏HódG

 áî°ùædG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 á«ÁOÉcC’G"  èeÉfôH  øe  ¤hC’G

 á°üæe ÒaƒJ ¤EG ±OÉ¡dG "á«Ø«°üdG

 äGÈN  AGôKEG  á∏°UGƒŸ  á«aô©e

.Ú«JGQÉeE’G Ú«°SÉeƒ∏HódG äGQÉ¡eh

 á«ÁOÉcC’G èeÉfôH IóæLCG âªª°Uh

 GôNDƒe ¬ª«¶æJ iôL …òdG á«Ø«°üdG

 á«ÁOÉcCÓd  »©eÉ÷G  Ωô◊G  ‘

 Ú«°SÉeƒ∏HódG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏àd

 ⁄ øjòdG ∂ÄdhCG á°UÉN Ú«JGQÉeE’G

 á«ÁOÉcC’ÉH  ¥Éëàd’G  º¡d  ≥Ñ°ùj

 áÄ«g  AÉ°†YCG  ¬JÉ°ù∏L  QGOCGh

 ¤EG áaÉ°VEG á«ÁOÉcC’G ‘ ¢ùjQóàdG

 Ú°ü°üîàŸG AGÈÿG øe áYƒª›

 ¿ô≤dG  á«°SÉeƒ∏HO  ä’É›  ‘

.øjöû©dGh …OÉ◊G

 á«ÁOÉcC’G  IóæLCG  â£Z  Éªc

 iôNCG øjhÉæYh ™«°VGƒe á«Ø«°üdG

 ≈∏Y ±ô©à∏d á°UÉN á°ù∏L â∏ª°T

 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ìÉààaG  §£N

 2020ƒÑ°ùcEG  ≥jôa  É¡eób  »àdGh

 ¿GƒæY  â∏ªM  iôNCG  á°ù∏Lh

 "É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG á«°SÉeƒ∏HO"
 áYÉæ°üdG IQGRh øe ¿ƒKóëàe É¡eób

.áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 á«ÁOÉcC’G  IóæLCG  â∏ª°T  Éªc

 ∫ƒM äGöVÉfih äÉ°ù∏L º«¶æJ

 Qƒ¡ª÷G  ΩÉeCG  çóëàdG  äGQÉ¡e

 Ò°†ëàdGh  á«Ä«ÑdG  á«°SÉeƒ∏HódGh

 ·C’G  ô“Dƒe  øe  26  áî°ùæ∏d

 ñÉæŸG  Ò¨J  ¿CÉ°ûH  IóëàŸG

 ¿ƒfÉ≤dGh §°ShC’G ¥öûdGh Ú°üdGh

 á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G ∂dòch ‹hódG

 - ó«aƒc ó©Hh AÉæKCGh πÑb á«ŸÉ©dG
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 ó«ªM ˆGóÑY  ódÉN IOÉ©°S  ∫Ébh

 á«LQÉÿG  IQGRh  π«ch  ∫ƒ¡dÉH

 IQGRƒdG  øeDƒJ"  :‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 É¡«Ñ°ùàæe  áaÉc  AÉ≤HEG  IQhö†H

 äGQÉ¡ŸGh  áaô©ŸG  øe  Qób  ≈∏Y

 øe IQGRƒdG  øµ“ »àdG  á«aGÎM’G

 ádhO  áfÉµÃ  AÉ≤JQ’G  á∏°UGƒe

 á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGQÉe’G

 ôªKCG  á«°VÉŸG  ΩGƒYC’G  QGóe  ≈∏Yh

 ¢TÉbôb QƒfCG á«ÁOÉcCG ™e ÉæfhÉ©J

 IQGRƒdG  óaQ  øY  á«°SÉeƒ∏HódG

 …hP  ÚHƒgƒe  Ú«°SÉeƒ∏HóH

 ‘ Iõ«‡ á«∏ªYh á«ª∏Y äGÈN

 á«°SÉeƒ∏HódG  ä’É›  ∞∏àfl

."á«dhódG äÉbÓ©dGh

 ΩÉ¡e ∞YÉ°†àJ" :¬JOÉ©°S ±É°VCGh

 á«JGQÉeE’G  á«°SÉeƒ∏HódG  QOGƒµdG

 Ωƒj  ó©H  Éeƒj  É¡à«ªgCG  OGOõJh

 »JGQÉeEG  óLGƒJ  ΩÉeCG  Ωƒ«dG  øëfh

 πaÉëŸG  ∞∏àfl ‘ ôKDƒeh  …ƒb

 ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¿ƒ°üjôMh á«dhódG

 Gòg IQGOEG ≈∏Y øjQOÉb Éfƒ«°SÉeƒ∏HO

 É«©°S  √ôjƒ£J  á∏°UGƒeh  óLGƒàdG

 Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ¡LƒJ ≥«≤ëàd

 Qƒ°ùL  óe  ∫ƒM  QƒëªàJ  »àdG

 äÉ©ªàéŸG ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdG

 ¿hÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  iDhQ  ≥ah

."QGƒ◊Gh

 ƒæjOQÉfôH IOÉ©°S ¬LƒJ ¬ÑfÉL øe

 QƒfCG  á«ÁOÉcCG  ΩÉY  ôjóe  ¿ƒ«d

 »Ñ°ùàæe ¤EG á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb

 :∫ƒ≤dÉH  á«Ø«°üdG  á«ÁOÉcC’G

 ádhód  πã‡h  »°SÉeƒ∏Hóc"
 äÉ¡LƒàdGh  ájDhôdG  äGP  äGQÉeE’G

 ¿CG  π©ØdÉH  ∑QóJ  âfCÉa  Iõ«ªŸG

 á°UÉN áªcƒ◊G  ‘ ¿ôŸG  è¡ædG

 áHÉãÃ »g á«°SÉeƒ∏HódG ∫É› ‘

 ¿ô≤dG ‘ ìÉéæ∏d á«°SÉ°SCG IQhöV

."øjöû©dGh …OÉ◊G

 öVÉ◊G  Éæàbh  ‘"  :±É°VCGh

 ‘  »°SÉeƒ∏HódG  äGQÉ¡e  ∞∏àîJ

 ÒÑc πµ°ûH á«dhódG äÉbÓ©dG IQGOEG

 ó≤dh ≥HÉ°ùdG ‘ ¬«∏Y âfÉc ÉªY

 á«°SÉ«°Sƒ«÷G  äGQƒ£àdG  âª¡°SCG

 ÒZh ÒÑµdG QÉ°ûàf’Gh áYQÉ°ùàŸG

 19  -  ó«aƒc  áëFÉ÷  ™bƒàŸG

 á«°SÉeƒ∏HódG  Ö«dÉ°SC’G  Ò«¨J ‘

 π°UGƒàdGh ∫É°üJ’G ¥ôWh ájó«∏≤àdG

 πª©dG  ÜÉ£bCG  ∞∏àfl  ÚH

."»°SÉeƒ∏HódG

 ≈°†e âbh …CG øe ÌcCG ¿B’G" :™HÉJh

 äGQÉ¡e  ¤EG  á°SÉe  áLÉëH  øëf

 É¡fCÉ°T øe á«dÉ©a ÌcCG á«°SÉeƒ∏HO

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  óYÉ°ùJ  ¿CG

 áMÉ°ùdG ≈∏Y óFGôdG ÉgQhO á∏°UGƒe

 ΩGõàdG  ¬JOÉ©°S  ócCGh  ."á«dhódG

 á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG á«ÁOÉcCG

 á©aGO  Iƒ≤c  ÉgQhO  á∏°UGƒÃ

 á«é«JGÎ°S’G  á«dhódG  äGQOÉÑª∏d

 äGQÉeE’G ádhO áfÉµe õjõ©àd á«eGôdG

 õjõ©Jh  »ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 ∞∏àfl ‘ »°SÉeƒ∏HódG ÉgOƒLh

 ÉgRôHCG ¿Éc »àdGh á«dhódG πaÉëŸG

 äGQÉeE’G  ádhO  ÜÉîàfG  GôNDƒe

 øeC’G ¢ù∏› ‘ ºFGO ÒZ Gƒ°†Y

.2023 – 2022 IÎØ∏d

 "á«Ø«°üdG  á«ÁOÉcC’G"  â°ûbÉfhh

 ä’ÉéŸG  ‘  ™«°VGƒe  ∂dòc

 á«dhódG  äÉbÓ©dGh  á«°SÉeƒ∏HódG

 á°SÉ«°ùdG ∫ƒM ¢TÉ≤f âæª°†J »àdGh

 á«dÉ◊G á«µjôeC’G IQGOEÓd á«LQÉÿG

 É«≤jôaCGh  §°ShC’G  ¥öûdG  √ÉŒ

 ⁄ÉY ‘ ájOÉ°üàb’G á«°SÉeƒ∏HódGh

 ∑QÉ°T ÚM ‘ 19-ó«aƒc ó©H Ée

 á«∏YÉØJ á°ù∏L ‘ ¿ƒ«°SÉeƒ∏HódG

.á«dhódG äÉ°VhÉØŸG ∫ƒM

:ΩGh-»HO

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ 

 Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 IôFÉW  ¢ù«ªÿG   ¢ùeG  äQOÉZ  ..

 OGƒÃ  á∏ªfi  á«fÉ°ùfEG  äGóYÉ°ùe

 øH  óªfi  á°ù°SDƒe  øe  á«FGòZ

 ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd  Ωƒàµe  ∫G  ó°TGQ

 ÒaƒJ  ‘  áªgÉ°ùª∏d  á«fÉ°ùfE’Gh

 ájQhö†dG  á«FGò¨dG  äÉLÉ«àME’G

 IOÉ©°S  ∫Ébh  .ÊÉ¨aC’G  Ö©°û∏d

 ƒª°S  QÉ°ûà°ùe  ¬ë∏eƒH  º«gGôHEG

 á«fÉ°ùfE’G  ¿hDƒ°û∏d  »HO  ºcÉM

 AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf á«aÉ≤ãdGh

 »àdG äGóYÉ°ùŸG IôFÉW ¿EG á°ù°SDƒŸG

 QÉWEG ‘ ¤hC’G IôFÉ£dG »g äQOÉZ

 √Ò«°ùàH ¬Lh …òdG …ƒ÷G öù÷G

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 »HO  ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 Ëó≤àd á°ù°SDƒŸG »YGQ "ˆG √ÉYQ"
 ∞«ØîJ  πLCG  øe  á«FGò¨dG  OGƒŸG

 Ú°ù–h ÊÉ¨aC’G Ö©°ûdG IÉfÉ©e

 √òg  ‘  á«fÉ°ùfE’G  º¡YÉ°VhCG

 ÖLGh øe ÉbÓ£fEG áægGôdG ±hô¶dG

 ÊÉ°ùfE’Gh  …ƒNC’G  äGQÉeE’G  ádhO

 .á≤jó°üdG  ∫hódG  Üƒ©°T  √ÉŒ

 ¿CG  ¬ë∏eƒH  QÉ°ûà°ùŸG  í°VhCGh

 Ö©°û∏d É¡dÉ°SQEG ” »àdG äGóYÉ°ùŸG

 ‘  ¢ü≤ædG  ó°ùd  »JCÉJ  ÊÉ¨aC’G

 »àdG áægGôdG ±hô¶∏d áé«àf AGò¨dG

 ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe..  ó∏ÑdG  Gòg  É¡H  ôÁ

 á«°SÉ°SCG á«FGòZ OGƒe πª– IôFÉ£dG

.áYƒæàŸG ¢ùHÓŸG øe áYƒª›h

 …ƒ÷G öù÷G ¿CG ¬ë∏eƒH ±É°VCGh

 ¿hÉ©àdÉH  á°ù°SDƒŸG  ¬àeÉbCG  …òdG

 8 Ò«°ùJ πª°ûj …ƒ÷G ìÉæ÷G ™e

 á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG π≤æd äÓMQ

 ¿CG  ≈∏Y  á°ù°SDƒŸG  É¡Jôah  »àdG

 øe ÉæW 15 á∏MQ πc ádƒªM ¿ƒµJ

 ≠∏Ñj ÉÃ áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG

.OGƒŸG √òg øe ÉæW 120

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 :Ó©ªdG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óªMCG

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óªMCG

 á«°SÉ«°ùdG ≥jô£dG áWQÉN ø«°ùªîdG á≤«Kh

á∏eÉ°ûdG ájOÉ°üàb’Gh

kGójóL É°üëa 286^017 …ôéJ záë°üdG{

 áHÉ°UEG 772 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1026 AÉØ°T

äÉ«ah 4h IójóL

zá«Ø«°üdG á«ªjOÉcC’G{ èeÉfôH øe ≈dhC’G áî°ùædG º¶æJ zá«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG{  Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªëe á°ù°SDƒe øe …ƒL ô°ùL

»fÉ¨aC’G Ö©°û∏d áKÉZEG øW 120 π≤æd

 AGOCÉH ó«°ûj ó°TGQ øH óªëe

 çQGƒµdG IQGOE’ É«∏©dG áæé∏dG

»HO »a äÉeRC’Gh

á«fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J …óæ¡dG Ö©°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ™e åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U

á«fÉªdôÑdG äÉbÓ©dG õjõ©J §°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG ¿ÉªdôH ¢ù«FQ ™e åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 ÖFÉf Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óªMCG ï«°ûdG ócCG 

 ¿CG  øjƒ«≤dG  ΩCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 ÖMÉ°U  É¡H  ¬Lh  »àdG  Ú°ùªÿG  ÇOÉÑe  á≤«Kh

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgóªàYGh "ˆG ¬¶ØM"
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

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

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

 áWQÉN πã“ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

. á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ≥jô£dG

 ‘ Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óªMCG ï«°ûdG ∫Ébh

 á«°ù«FôdG ÚfGƒ≤dG ≥ah »JCÉJ á≤«KƒdG ¿EG ¬d íjöüJ

 ÊÉ°ùfE’Gh …QÉ°†◊G AÉæÑdGh á«ªæàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG

 ΩGÎMGh »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ùdG  ÇOÉÑe ºYOh

 ájOÉ–’G  äÉ°ù°SDƒŸG  AÉæHh  á«dhódG  ÚfGƒ≤dG

 π°†aCG  ≥«≤–  ‘  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  òNCÉàd  á«∏ëŸGh

 äGõéæŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  á«ŸÉY  ájOÉ°üàbG  áÄ«H

 ¿hÉ©àdG ≈∏Y Ióªà©ŸG á«LQÉÿG äÉbÓ©dG AÉæHh

.á«eÉædG ∫hódG IóYÉ°ùeh äGÈÿG ∫OÉÑJh πeÉµàdGh
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:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

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

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

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

 É°üëa 286,017 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 772 øY ∞°ûµdG  ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 726,797 á∏é°ùŸG

 áé«àf áHÉ°üe ä’ÉM 4 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

.ádÉM 2,057 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

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

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

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

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

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 1,026 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

.ádÉM 717,257 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh
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اأخبار الوطن

 اأبوظبي تحافظ على �صدارتها العالمية   
في اال�صتجابة لجائحة »كوفيد -19«

 - ت�سنيف الإمارة بين 
اأثبتت  قيادية  مدينة   50

فعالية ا�ستجابتها اقت�سادياً 
ومجتمعياً و�سحياً 

 اأبوظبي ـ وام:
وا���ص��ل��ت اأب��وظ��ب��ي ���ص��دارت��ه��ا ع��امل��ي��ًا يف 
اأن  بعد   "  19- كوفيد   " جلائحة  اال�صتجابة 
قيادية،  مدينة   50 بني  االأول  باملركز  حلت 
وفق اأحدث ت�صنيف اأ�صدرته موؤخراً جمموعة 
 Deep knowledge العميقة  املعرفة 

Group التي تتخذ من لندن مقرا لها.
تقرير  العميقة  املعرفة  جمموعة  واأ�صدرت 
جائحة  خالل  اأمانًا  االأك��ر  املدن  "ت�صنيف 
 ،"2021 العام  من  الثاين  للربع   19- كوفيد 
ُتعنى  للقيا�س  موؤ�رشاً   114 اإىل  ا�صتند  الذي 
وركز  للجائحة.  اال�صتجابة  جوانب  مبختلف 
�صملت:  رئي�صية  حم��اور   5 على  الت�صنيف 
الكفاءة احلكومية، ومرونة االقت�صاد، وكفاءة 
الرعاية  واإدارة  ال�صحي،  احلجر  منظومة 

ال�صحية، ومنظومة التطعيم.
وبلدية  مدينة   72 على  املحاور  تطبيق  ومت 
 50 وحتليل  اختيار  مت  حيث  العامل،  ح��ول 
من  االأعلى  الت�صنيف  على  حا�صلة  مدينة 
بينها للتعرف على اأف�صل املمار�صات املتبعة 

فيها والتحديات التي تواجهها.
وجاء هذا االإجناز ليتوج التوجيهات احلكيمة 
التي  الر�صيدة  القيادة  من  املتوا�صل  والدعم 
الوالد املوؤ�ص�س املغفور له  ت�صري على خطى 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ 
االإمارات وجهة  واإرثه اخلالد يف جعل  ثراه" 

اآمنة ومالذاً لال�صتقرار والتعاي�س.
وفرق  العليا  االإدارات  جهود  �صاهمت  كما 
الفرق  وتفاين  املوؤ�ص�صات  العمل يف خمتلف 
امليدانية واأبطال خط الدفاع االأول يف القطاع 
اإثراء ا�صتجابة االإمارة للجائحة  ال�صحي يف 

و�صدارتها مدن العامل.
االأول  باملركز  ج��اءت  قد  اأبوظبي  وكانت 
كوفيد-19   " جلائحة  اال�صتجابة  يف  عامليًا 
" يف الت�صنيف ال�صابق ال�صادر عن جمموعة 
املعرفة العميقة يف اأبريل 2021، متفوقة على 

25 مدينة.
االأع���وام  م��دى  على  اأب��وظ��ب��ي  وا�صتطاعت 
املا�صية اأن تر�صخ مكانتها العاملية كحا�صنة 
للبحث العلمي واالبتكار واملبادرات الرقمية 
لل�صياحة  رائ���دة  ووج��ه��ة  والتكنولوجيا، 

العالجية.
وجاءت االإمارة يف �صدارة املدن امل�صاركة يف 
التدابري  بف�صل  العامل  م�صتوى  على  التقرير 
�رشعة  تعزيز  يف  اأ�صهمت  التي  واالإج��راءات 
انعك�س  ما  للجائحة،  ا�صتجابتها  وفعالية 
ودعم  املجتمع  اأف��راد  و�صالمة  �صحة  على 
االقت�صادية  القطاعات  ن�صاط  على  حافظ 
املحلية. وحلت بعد اأبوظبي يف الرتتيب كل 

من �صنغافورة و�صيوؤول وتل اأبيب ودبي.

بعنوان »التنين والعنقاء - قرون من االإلهام بين الثقافتين ال�صينية واالإ�صالمية«

 متحف اللوفر اأبوظبي يطلق معر�سه الثاني لهذا العام  6 
اأكتوبر المقبل  

اأبوظبي ـ الوحدة:
اأبوظبي  اللوفر  متحف  اأع��ل��ن 
العام  لهذا  الثاين  معر�صه  عن 
"التنني والعنقاء -  حتت عنوان 
الثقافتني  بني  االإلهام  من  قرون 
وال��ذي  واالإ�صالمية"،  ال�صينية 
ي�صتقبل الزوار من 6 اأكتوبر 2021 
املعر�س   .2022 فرباير   12 وحتى 
اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  تنظيم  م��ن 
الوطني  املتحف  مع  بالتعاون 
للفنون االآ�صيوية � غيميه ووكالة 
متاحف فرن�صا، وهو ي�صلط ال�صوء 
على التبادل الثقايف والفني بني 
وال�صينية  االإ�صالمية  احل�صارتني 
القرن  وحتى  الثامن  القرن  من 
املعر�س  ويتيح  ع�رش.  الثامن 
للزوار اكت�صاف لقاء الثقافات من 
قطعة   200 من  اأكر  تاأّمل  خالل 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  من  فّنية 
ومتحف غيميه، اإىل جانب اأعمال 
ُم�صتعارة من 12 متحفًا وموؤ�ص�صة 

ثقافية.
قطٍع  بني  حواراً  املعر�س  يخلق 
فّنية من عاملني يزخران بالثقافة 
والفنون والعلوم: ال�صني )التنني( 
من جهة والعامل االإ�صالمي )طائر 
ويبنّي  اأخرى.  جهة  من  العنقاء( 
والتاأثريات  ال��رواب��ط  املعر�س 
التي  الرائعة  والق�ص�س  الفّنية 
والتي  قبل  من  اأح��د  يروها  مل 
عام   800 من  اأكر  حول  تتمحور 
التجارة  طرق  عرب  التبادل  من 
الربية والبحرية على حدٍّ �صواء، 
اأول  العرب  التجار  اأن�صاأ  اأن  منذ 
مقرات لهم يف كانتون يف القرن 
الثامن وحتى بداية القرن الثامن 
يف  ال��زوار  املعر�س  ياأخذ  ع�رش. 
اأفريقيا،  �صمال  منطقة  من  رحلة 
العربية  اجلزيرة  ب�صبه  م��روراً 
واآ�صيا الو�صطى واملحيط الهندي، 
وفيتنام،  ال�صني  اإىل  و���ص��واًل 
ليكت�صفوا تاريخًا حافاًل باالإلهام 
على  احل�صارتني  بني  املتبادل 
ال�صعيد الفني والثقايف من جهة 
من  ال�صلع  اإنتاج  �صعيد  وعلى 

جهة اأخرى.
على  ال�صوء  املعر�س  ي�صلط 
والثقايف  الفّني  االإنتاج  مراكز 
احلقبة،  تلك  يف  التقليدية  غري 
جتوله  عند  ال��زائ��ر  يكت�صف  اإذ 
اجلولة  ع��رب  اأو  امل��ع��ر���س،  يف 
االفرتا�صية، اأن قرونًا من التبادل 
الغزير  الفني  واالإنتاج  الثقايف 
هيمنة  عن  تك�صف  العاملني  بني 
الفّنية  واالأعمال  الفاخرة  ال�صلع 

املرغوبة من القرن الثامن حتى 
القرن الثامن ع�رش.

ُي�صار اإىل اأن املعر�س من تن�صيق 
املتحف  رئي�صة  مكاريو،  �صويف 
 � االآ���ص��ي��وي��ة  للفنون  ال��وط��ن��ي 
ثريا  الدكتورة  من  بدعم  غيميه، 
املقتنيات  اإدارة  مديرة  جنيم، 
والبحث  املتحف  واأمناء  الفنية 
اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر  يف  العلمي 
متحف  اأم��ني  اأن��دري��ه،  وغيليم 

االآ�صيوية  الفنون  لق�صم  رئي�صي 
يف  الو�صطى  الع�صور  وف��ن��ون 

اللوفر اأبوظبي.
تعليقًا على اإعالن املعر�س، قال 
املبارك،  خليفة  حممد  معايل 
وال�صياحة  الثقافة  دائرة  رئي�س 
اللوفر  متحف  "متّيز  اأبوظبي:   -
ال�رشيكة  وامل��ت��اح��ف  اأب��وظ��ب��ي 
معار�س  بتنظيم  امل��رم��وق��ة 
التبادل  اإىل  االأنظار  توجه  بارزة 

والتفاعل بني الثقافات املختلفة. 
اأب��وظ��ب��ي  م��وق��ع  اإىل  ون���ظ���راً 
واحلالية  التاريخية  ومكانتها 
كتقاطع لطرق التجارة، فاإنه من 
املعر�س  هذا  ُيقام  اأن  البديهي 
هنا بالتحديد، يف متحف اللوفر 

اأبوظبي."
راباتيه،  مانويل  قال  جهته،  من 
اأبوظبي:  اللوفر  متحف  مدير 
"ياأتي معر�س التنني والعنقاء- 
الثقافتني  بني  االإلهام  من  قرون 
�صياق  يف  واالإ�صالمية  ال�صينية 
فنحن  للمتحف،  ال�رشدي  االإطار 
ن���روي ل��ق��اء ال��ث��ق��اف��ات، وه��ذا 
التبادالت  اإىل  يتطرق  املعر�س 
بني العاملني االإ�صالمي وال�صيني 
الغزير  الفّني  االإنتاج  خالل  من 
من  يل  ب��د  وال  الثقافتني.  يف 
التوجه بجزيل ال�صكر اإىل �صويف 
مكاريو التي عملت على تن�صيق 
املتاحف  واإىل  املعر�س،  ه��ذا 
غيميه  متحف  مثل  ال�رشيكة 
وم��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر وامل��ت��اح��ف 
الفنية  ف��االأع��م��ال  االأخ�����رى، 
امُل�صتعارة من هذه املتاحف، اإىل 
جانب اأعمال من جمموعة اللوفر 
يف  احلياة  تبث  الفّنية،  اأبوظبي 

هذه التبادالت الثقافية."
رئي�صة  م��ك��اري��و،  ���ص��ويف  اأم���ا 
امل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��ن��ون 
فعلّقت  غيميه  االآ���ص��ي��وي��ة- 
املعر�س  ه��ذا  "يروي  ق��ائ��ل��ة: 
العامل  ح�صارة  ح�صارتني،  ق�صة 
االإ���ص��الم��ي وح�����ص��ارة ال��ع��امل 
تاريخ  ويعود  القدمي.  ال�صيني 

املركزين  التبادل بني هذين  هذا 
تلت  التي  الفرتة  اإىل  الثقافيني 
تاأ�صي�س  الكرمي، مع  القراآن  نزول 
مع  التبادل  هذا  وتطور  دم�صق، 
فحتى  االإ�صالمية.  اخلالفة  اإقامة 
ال�صفر  القرن اخلام�س ع�رش، كان 
اأطلق  التي  التجارة،  طرق  على 
ريت�صهوفن  فون  فرديناند  عليها 
اأن  اإال  ا�صم طريق احلرير، �صعبًا. 
جوهريًا  دوراً  لعبت  الطرق  هذه 
وت��ب��ادل  االأ���ص��خ��ا���س  تنقل  يف 
االأفكار والثقافات وال�صلع. يروي 
التبادل  ق�ص�س  ه��ذا  معر�صنا 
التي �صهدها العاملان على مدى 

ثمانية قرون."
كما اعتربت الدكتورة ثريا جنيم، 
الفنية  املقتنيات  اإدارة  مديرة 
العلمي  والبحث  املتحف  واأمناء 
"املعر�س  اأن  اأبوظبي  اللوفر  يف 
يف  اأبوظبي  اللوفر  دور  يعزز 
العالقات  على  ال�صوء  ت�صليط 
ببع�صها  الثقافات  تربط  التي 
���رشورة  على  وي�صدد  البع�س، 
اعتماد مقاربات مبتكرة يف جمال 
مدار  فعلى  التاريخية.  االأبحاث 
حوايل األف عام، من القرن الثامن 
تالقت  ع�رش،  الثامن  القرن  اإىل 
خالل  م��ن  احل�صارتان  ه��ات��ان 
التجارة والعلوم واالإنتاج الفّني. 
االأخرى  ح�صارة  كل  تاأّملت  فقد 
وا�صتوحت منها. واجلدير بالذكر 
املعر�س  يرويها  التي  الق�صة  اأن 
تنتهي على اأعتاب القرن الثامن 
بديلة  مناذج  ظهرت  حني  ع�رش، 
بجماليات جديدة متامًا." وي�صم 
من  متنّوعة  جمموعة  املعر�س 
�صبيل  على  ت�صمل  الفّنية  القطع 
على  بعروة  ن��ادراً  قدحًا  املثال 
الذهب  من  م�صنوعًا  تنني  هيئة 
يعود اإىل �صاللة ُيوان يف ال�صني 
هذه  ابُتكرت  وقد   ،)1368  -1279(
اإىل  تعود  التي  الفّنية  التحفة 
جمموعة اللوفر اأبوظبي ل�صخ�س 
رفيع امل�صتوى من الرّحالة �صمال 
ي�صمل  كما  االأرجح.  على  ال�صني 
اأروع  م��ن  جمموعة  امل��ع��ر���س 
التي  الفاخرة  احلريرية  االأقم�صة 
باين  حرير  مثل  التاريخ،  عرفها 
حرير  وهو  )التتار(،  تارتاري�صي 
من�صوجات  من  ذهبية  بخيوط 
ُم�صتعار  امل��غ��ول،  اإم��رباط��وري��ة 
للفنون  الوطني  املتحف  م��ن 
يعك�س  غيميه،  االآ���ص��ي��وي��ة- 
مبن�صوجات  ال��ت��اأّث��ر  ب��و���ص��وح 
مناطق مثل اإيران وال�رشق االأدنى 

واآ�صيا الو�صطى.

بحث �صبل تعزيز عالقات التعاون البرلمانية  

الوطني التحادي يوقع مذكرة تعاون مع مجل�س 
النواب الت�سيلي 

فيينا ـ وام:
رئي�س  غبا�س  �صقر  معايل  وق��ع 
اأم�س  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
معايل  مع  تعاون  مذكرة  االأول 
جمل�س  رئي�س  بول�صني  دييغو 
ت�صيلي  جمهورية  يف  ال��ن��واب 
خالل اللقاء الذي جرى بينهما يف 

العا�صمة النم�صاوية فيينا.
�صبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
تعزيز عالقات التعاون الربملانية 
على  والتاأكيد  املجل�صني،  بني 
حيال  والت�صاور  التن�صيق  اأهمية 
االهتمام  ذات  الق�صايا  خمتلف 
تطلعات  يحقق  مب��ا  امل�����ص��رتك 

البلدين.
ح�رش اللقاء �صعادة كل من �صارة 
ال�صعبة  جمموعة  ع�صو  فلكناز 
االحتاد  يف  االإماراتية  الربملانية 
الربملاين الدويل ورئي�صة جمموعة 
جلنة ال�صداقة مع برملانات الدول 
رئي�صة  ثنية  بن  ومرمي  االأوروبية، 
الربملانية  ال�صعبة  جمموعة 
الربملانية  اجلمعية  االإماراتية يف 
وعفراء  املتو�صط،  االأبي�س  للبحر 
امل�صاعد  العام  االأم��ني  الب�صطي 

لالت�صال الربملاين.
مذكرة  خ��الل  من  الطرفان  واأك��د 
امل�صرتكة  امل�صالح  التعاون، على 
االأمن  تعزيز  يف  املجل�صني  بني 
وحماية  وال�����ص��الم  واال���ص��ت��ق��رار 
امل�صالح  وتعزيز  االن�صان،  حقوق 
امل�صرتكة من خالل تقوية العالقات 
اعتبارا  الطرفني،  بني  الثنائية 
جماالت  يف  امل�صرتكة  للم�صالح 
وا�صت�رشاف  امل�صتدامة  التنمية 
وت��ب��ادل  واالب��ت��ك��ار  امل�صتقبل 
بني  الربملانية  املعرفية  اخلربات 
اجلانبني، وتعزيز الت�صاور وتبادل 
ذات  الق�صايا  الراأي حيال خمتلف 
االهتمام امل�صرتك، والأهمية احرتام 
مقدمتها  ويف  الدولية  املواثيق 
والقانون  املتحدة،  االأمم  ميثاق 
االإن�صاين  الدويل  والقانون  الدويل، 
امل�صدق  ال��دول��ي��ة  واالت��ف��اق��ي��ات 
الوطنية،  االإج���راءات  وفق  عليها 
واعتباراً الحرتام املبادئ االأ�صا�صية 
للتعاون الدويل �صيما فيما يتعلق 
وعدم  الوطنية،  ال�صيادة  مببادئ 
الداخلية  ال�����ص��وؤون  يف  التدخل 
ا�صتخدام  وع��دم  االأخ���رى،  للدول 

القوة يف حل املنازعات الدولية.
وي�صعى املجل�س الوطني االحتادي 
لتلبية  الت�صيلي  النواب  وجمل�س 
تعزيز  على  اتفقا  حيث  اأهدافهما 
وتبادل  والتن�صيق  الت�صاور  اأط��ر 
الق�صايا  خمتلف  حيال  ال���راأي 
وتعزيز  امل�صرتك،  االهتمام  ذات 
التوا�صل من خالل تبادل الزيارات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ربمل��ان��ي��ة بني 
برملانية  لقاءات  وعقد  الطرفني، 
املجل�صني  ممثلي  ب��ني  ثنائية 
االإقليمية  املنتديات  هام�س  على 

والدولية امل�صرتكة.
غبا�س  �صقر  معايل  لقاء  وتطرق 
ومعايل دييغو بول�صني اإىل اجلهود 
يف  الدولتني  كلتا  تبذلها  التي 
تقدمي اللقاحات ومكافحة جائحة 
كوفيد 19، وامل�صاعدات التي تقدم 
ملختلف الدول يف هذا اجلانب، كما 
املراأة  متثيل  ن�صبة  اللقاء  تناول 
وال�صباب يف الربملانني ال�صديقني.
حر�س  غبا�س  �صقر  معايل  واأك��د 
على  الربملانية  الدبلوما�صية 
وروؤيتها  الدولة  توجهات  مواكبة 
ويف  الق�صايا  خمتلف  ح��ي��ال 
واالأم��ن  ال�صالم  تعزيز  مقدمتها 
املنطقة  �صعوب  لدى  واال�صتقرار 
والعامل، ف�صال عن تفعيل التوا�صل 
الربملانات  خمتلف  مع  والتعاون 

الربملانية  واملنظمات  واالحتادات 
الربملانات  دور  الأهمية  العاملية، 
ما  ظ��ل  يف  �صعوبها  متثيل  يف 
ي�صهده العام من تطور على خمتلف 
واالقت�صادية  ال�صحية  ال�صعد 
من  ذلك  يتطلب  وما  وال�صيا�صية 
دعم جلهود احلكومات يف التعامل 
الناجتة  التداعيات  خمتلف  مع 

عنها.
االإم��ارات  دول��ة  �صيا�صة  اإن  وق��ال 
ال�صداقة  ج�صور  مد  على  تعمل 
دول  كافة  مع  التعاون  وتو�صيع 
التعاون  مفاهيم  واإر�صاء  العامل، 
والتفاهم  احلوار  وتبادل  امل�صرتك 
ونبذ  ال��ت�����ص��ام��ح  اأ���ص�����س  ع��ل��ى 
طبيعتها،  كانت  اأي��ا  اخل��الف��ات 
والتعاي�س  الت�صامح  نهج  واتباع 
واحللول  الدبلوما�صية  وت��ق��دمي 
على  ال�رشاعات  حل  يف  ال�صلمية 

اأية اعتبارات اأخرى.
كما وجه معايل �صقر غبا�س دعوة 
بول�صني  دييغو  معايل  لنظريه 
ل���زي���ارة م��ع��ر���س اك�����ص��ب��و2020 
وتعزيز  الدولة،  ت�صت�صيفه  الذي 
وخمتلف  الربملانية  ال��ع��الق��ات 

جماالت اهتمام الدولتني.
بدوره رحب رئي�س جمل�س النواب 
الت�صيلي بدعوة معايل �صقر غبا�س 
له  ووجه  االإم��ارات،  دولة  لزيارة 

جمهورية  لزيارة  مماثلة  دع��وة 
العالقات  بتطور  واأ�صاد  ت�صيلي، 
خمتلف  يف  البلدين  بني  القائمة 
اأن��ه��ا و�صلت  م��وؤك��دا  امل��ج��االت، 
اأعلى  اإىل  والت�صاور  التن�صيق  يف 

امل�صتويات من م�صوؤويل البلدين.
بول�صني  دييغو  معايل  واأ���ص��اد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��ق��رار 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
ن�صبة  برفع  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
الوطني  املراأة يف املجل�س  متثيل 
اأع�صاء  اإىل ن�صف  االحتادي لت�صل 
القرار  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  املجل�س، 
االإمارات  �صمعة  تعزيز  يف  ي�صهم 
الرائدة يف امل�صاواة بني اجلن�صني.
التعاون  مذكرة  اأهمية  اإىل  واأ�صار 
ال��دف��ع  يف  توقيعها  مت  ال��ت��ي 
اإىل  الربملانية  العالقات  مبختلف 
التن�صيق  تعزيز  ويف  اأرحب،  اآفاق 
مبا  وال��زي��ارات،  اخل��ربات  وتبادل 
يعك�س الدور املهم للربملانات يف 
ت�صهيل عمل احلكومات، ال�صيما يف 
وتطوير  االتفاقيات  اإجناز  �رشعة 
ي�صهده  ما  ظل  يف  الت�رشيعات 
العامل من تطورات تتطلب تعاون 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  وت��ك��ات��ف 
الوطنية  ال�صعد  على  واملنظمات 

والدولية.

مدر�س في »زايد العليا الأ�صحاب الهمم« �صمن القائمة 
النهائية لجائزة المعلم العالمية 2021

دبي ـ وام:
الرتبية  معلم  زمايل،  ريا�س  اأختري 
للرعاية  غياثي  مركز  يف  البدنية 
والتاأهيل التابع ملوؤ�ص�صة زايد العليا 
�صمن  اأبوظبي،  يف  الهمم  الأ�صحاب 
معلمًا   50 الأف�صل  النهائية  القائمة 
مر�صحًا لنيل جائزة املعلم العاملية 
"موؤ�ص�صة فاركي"  2021 املقدمة من 

بالتعاون مع منظمة اليون�صكو.
كما مت اختيار ملياء بات /17 عاما/، 
وهي من طالبات مدر�صة تالميذ دبي 
النهائية  القائمة  �صمن  اخلا�صة، 
الأف�صل 50 طالبا مر�صحا لنيل جائزة 
الطالب العاملية 2021 واملقدمة من 
Chegg. - موؤ�ص�صة "ت�صيغ. اأورغ

."org
من  اأكر  بني  من  زمايل  اختري  وقد 
8 اآالف مر�صح ومتقدم من 121 دولة 
ملياء  اختريت  فيما   .. العامل  حول 
من بني اأكر من 3500 مر�صح ومتقدم 

من 94 دولة حول العامل.
التي  العاملية،  املعلم  جائزة  وتعد 
اأكرب  باتت اليوم يف عامها ال�صابع، 
البالغة  بقيمتها  نوعها  من  جائزة 
تبلغ  فيما  اأمريكي؛  دوالر  مليون 
قيمة جائزة الطالب العاملية، والتي 

مت اإطالقها هذا العام، 100 األف دوالر.
العاملية  املعلم  جائزة  اإطالق  ومت 
يقدم  الذي  االأف�صل  للمعلم  تقديراً 
جمال  يف  متميزة  وم�صاهمات  اأداًء 
ت�صليط  وبهدف  والتعليم،  الرتبية 
والنبيل  املهم  ال��دور  على  ال�صوء 
الذي يلعبه املعلمون يف املجتمع، 
الق�ص�س  اآالف  ا�صتك�صاف  خالل  من 
باإحداث  �صاهمت  التي  اال�صتثنائية 
اإذ  ال�صباب،  حياة  يف  نوعية  نقلة 
يف  احلياة  بث  اإىل  اجلائزة  تتطلع 
ميتهنها  التي  النبيلة  املهنة  هذه 

ماليني االأ�صخا�س حول العامل.
العاملية  ال��ط��ال��ب  ج��ائ��زة  اأم���ا 
اأطلقتها  فقد  اأورغ"،  "ت�صيغ.  من 
�صابق  وقت  يف  فاركي"  "موؤ�ص�صة 
من�صة  الإر���ص��اء  اجل��اري  العام  من 
على  ال�صوء  ت�صلط  وموؤثرة  جديدة 
جهود الطالب املتميزين حول العامل 
اأثر حقيقي على  القادرين على ترك 
اأقرانهم،  وح��ي��اة  التعلم،  عملية 

وحياة املجتمع عمومًا.
للجائزة  الرت�صح  فر�صة  وت��ت��اح 
جلميع الطالب الذين ال تقل اأعمارهم 
ع��ن 16 ع��ام��ًا، وامل�����ص��ج��ل��ني يف 
موؤ�ص�صة اأكادميية اأو برامج التدريب 

واملهارات..

»اأرا�صي دبي«: ب�صمات حمدان بن محمد و�صعت دبي 
في م�صاف المدن االأولى على م�صتوى العالم

دبي ـ وام:
بن جمرن  بطي  �صلطان  �صعادة  اأكد 
واالأمالك  االأرا�صي  دائرة  عام  مدير 
التنفيذي  املجل�س  اأن  دب��ي  يف 
 15 مدار  على  ا�صتطاع  دبي  الإم��ارة 
العديد  ترجمة  من  املا�صية  عامًا 
من توجيهات و روؤى �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وذلك 
بف�صل روح القيادة التي يتمتع بها 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 

التنفيذي. املجل�س 
له  ت�رشيح  - يف  ابن جمرن  وقال 
اليوم مبنا�صبة ذكرى مرور 15 عاما 
ال�صيخ حمدان بن  على قيادة �صمو 
اآل مكتوم ويل عهد  حممد بن را�صد 
�صمو  اإن   - التنفيذي  للمجل�س  دبي 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
االأوىل  اللحظة  منذ  ا�صتطاع  مكتوم 

والنجاح  االإجن��از  ب�صمات  و�صع 
املجاالت  من  العديد  يف  املتميز 
واالقت�صادية  احلياتية  والقطاعات 
ال��ت��ي و���ص��ع��ت اإم�����ارة دب���ي يف 
م�صتوى  على  االأوىل  املدن  م�صاف 
املوؤ�رشات  من  العديد  يف  العامل 
طموح  اأن  اإىل  الفتا  التناف�صية، 
لكافة  اإلهام  م�صدر  �صكل  �صموه 
االإمارة  اأع�صاء املجل�س وموؤ�ص�صات 
الفريق  ب��روح  جميعها  لتنطلق 
االإم��ارة  ري��ادة  تعزيز  نحو  الواحد 
من  املزيد  وو�صع  وعامليًا  اإقليميًا 
االأمد  طويلة  االإ�صرتاتيجية  اخلطط 
القيادة  خاللها  من  ت�صعى  التي 
عا�صمة  دبي  تكون  اأن  اإىل  الر�صيدة 

العامل امل�صتقبلية.
نهنئ   : بالقول  ت�رشيحه  واختتم 
اأنف�صنا بهذه القيادة احلكيمة وبهذه 
والزال��ت  �صكلت  التي  االإجن����ازات 
ت�صكل نقلة نوعية يف طريق االإمارة 
اخلم�صني  نحو  عام  ب�صكل  والدولة 

عامًا املقبلة.



اأبوظبي ـ وام:

اأك���دت الأمان���ة العامة جلائزة 

خليف���ة الرتبوي���ة اأن املعل���م 

املب���دع ميث���ل اأح���د الركائ���ز 

منظومة  ودعم  لتطوير  احليوية 

التعلي���م يف اخلم�سني املقبلة ، 

م�س���رة اإىل اأهمية ودور الإبداع 

التعليمية وخا�سة  العملية  يف 

كاأح���د الأ�س�س القوية يف تعزيز 

التفاعل بني املعلم والطالب.

ج���اء ذلك خالل ور�س���ة العمل 

الأمانة  التي نظمتها  التطبيقية 

العام���ة للجائزة "ع���ن بعد " 

يف اإط���ار التعري���ف باملجالت 

والفئ���ات املطروحة يف دورتها 

اخلام�سة ع�رشة 2021 � 2022.

واأكدت الدكتورة �سمرة النعيمي 

حمكم جمال التعليم العام فئة 

املعلم املبدع والواعد اأن الإبداع 

ميث���ل اأحد املرتك���زات احليوية 

للمعل���م يف م�سرته التدري�سية 

ويف تفاعل���ه مع طالبه .. لفتة 

اإىل اأن الإب���داع يحم���ل �س���وراً 

كث���رة داخل بيئ���ة التعلم فقد 

يكون الإبداع م���ن خالل موقف 

ترب���وي يقدمه املعل���م للطلبة 

وه���م بدوره���م يتمثل���ون هذا 

املوق���ف ويطبقونه يف حياتهم 

اليومي���ة والعملي���ة وقد يكون 

اأي�سًا طريق���ة ما اأو منوذجًا يف 

التعام���ل مع فك���رة اأو معلومة 

واآلية تطوير ه���ذا التعامل مبا 

ينعك�س اإيجابي���ًا على م�ستوى 

الطالب علميًا وعمليًا.

م���ن جانبه���ا قال���ت نظ���رة 

عم���ارة فائزة مبج���ال التعليم 

الع���ام فئ���ة املعل���م املب���دع 

عل���ى م�ستوى الدول���ة بالدورة 

الرابعة ع�رشة : " من العالمات 

الفارق���ة يف م�س���واري الرتبوي 

هي م�ساركتي وف���وزي بجائزة 

حتفز  الت���ي  الرتبوية  خليف���ة 

وتع���زز اإبداع املعل���م وتدفعه 

اإىل مزيد م���ن التطوير يف اأدائه 

حيث تك�سب���ه الثقة يف قدراته 

وت�ساع���ده على  اإمكانيات���ه  و 

التخطي���ط امل�ستقبل���ي بجودة 

متطلبات  م���ع  تتما�سى  عالية 

القرن احلادي والع�رشين فتجعل 

منه معلمًا ق���ادراً على التحدي 

وملمًا ب���اأدوات التميز والإبداع 

وقادراً عل���ى م�سايرة العاملية 

بقوة وثبات وثق���ة ليعود ذلك 

كله بالإيجابية على الطالب يف 

املدر�سة الإماراتية".

من جهته اأ�سار عبداملنعم علي 

التعليم  فائز مبج���ال  العبداهلل 

العام فئة املعل���م املبدع على 

بالدورة  العربي  الوطن  م�ستوى 

الرابع���ة ع����رشة اإىل اأن جائزة 

خليف���ة الرتبوي���ة مبجالته���ا 

املختلفة حتفز ال�سخ�س لالإبداع 

والتميز وحتث���ه على امل�ساركة 

والتفاع���ل كما ت�سهم يف تطوير 

الأداء و�سقل���ه .. لفت���ا اإىل اأن 

للجائ���زة دوراً كبرا يف متيزي 

وتطوي���ر مهارات���ي والرتق���اء 

كما  التعليمي  اأدائ���ي  مب�ستوى 

اأن معايره���ا ر�سمت له طريقًا 

لبلوغ الأهداف وحتقيق الطموح 

والنجاح.

واأو�س���ح اأن الإب���داع ل يقت�رش 

عل���ى مكان اأو زمان بل هو هبة 

من امل���وىل �سبحان���ه وتعاىل 

وعلى كل �سخ�س اأن يبحث عن 

الإب���داع يف داخله واأن  مواطن 

يع���زز قيمة الإبداع ويك�سف عن 

الطاق���ات اخلالقة يف ذاته ومن 

هنا تاأتي م�سوؤولية كل �سخ�س 

بل ومعل���م يف اأن ينمي ملكات 

الإب���داع لديه م���ن خالل العمل 

اليومي الذي يعود بالنفع على 

الطالب ويرتقي بالأداء يف بيئة 

التعل���م واأن يكون ه���ذا الإبداع 

املوجه للطالب هدفه يف املقام 

الأول تو�سي���ع م���دارك الطالب 

وفت���ح اآفاق عري�سة اأمامه على 

العل���وم واملع���ارف وجت���ارب 

الآخرين لالإفادة منها.

اأبوظبي � الوحدة:

جنحت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، اإحدى 

من�ساآت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 

"�سحة" اأكرب �سبكة لتقدمي خدمات الرعاية 
ال�سحي���ة يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة 

املتحدة، يف ع���الج �سابة اإماراتية تعاين 

من مر�س ا�سط���راب التنا�سق اأو ما يعرف 

با�سم "فريدري���ك اأتاك�سي���ا"، وهو مر�س 

وراثي يوؤثر على اجلهاز الع�سبي وي�سبب 

م�ساكل يف احلركة.

عندما راجع���ت ال�ساب���ة الإماراتية اأمرة 

مركز الطب الطبيع���ي واإعادة التاأهيل يف 

مدينة ال�سي���خ خليفة الطبي���ة لأول مرة 

مل تكن وقتها ق���ادرة على حتريك �ساقيها 

منذ ولدتها، فقام فريق اإعادة التاأهيل ذو 

التخ�س�سات املتعددة بو�سع خطة عالج 

مكثفة خم�س�س���ة حلالتها ومتابعتها عن 

كث���ب للو�سول به���ا اإىل مرحلة التعايف، 

اإذ ت�سمنت هذه اخلط���ة واحدة من اأحدث 

التقنيات العالجي���ة املتطورة وهي جهاز 

لوكومات، اجلهاز الأحدث يف املركز.

ولوكوم���ات هو عبارة ع���ن جهاز روبوت 

خارجي الهيكل ع���ايل الخت�سا�س، وهو 

م�سم���م مل�ساع���دة املر�س���ى الرا�سدي���ن 

والأطفال امل�سابني باإعاقات حركية �سديدة 

ويحتاج���ون اإىل تعلم امل�سي من جديد، اإذ 

ي�ساعد جه���از لوكوم���ات يف دعم حركة 

امل�سي م���ن خالل اإر�س���اد رجلي املري�س 

للم�س���ي بنم���ط وظيف���ي طبيع���ي اأثناء 

ا�ستخدامه جهاز امل�سي، بوا�سطة ح�سا�سات 

ملراقبة احلركة عن كث���ب تتيح للمعالج 

الفيزيائي احل�سول على مالحظات مبا�رشة 

اأثن���اء اجلل�سة العالجية، مم���ا ي�سهم يف 

توجيه التدريب وال�ستفادة الق�سوى منه.

واأك���دت الدكت���ورة نوال الكعب���ي، املدير 

التنفيذي لل�سوؤون الطبية يف مدينة ال�سيخ 

خليفة الطبية، احلر�س على تقدمي برنامج 

عالج���ي مب�ستوى عامل���ي ملجتمع دولة 

الإمارات، وال�سعي امل�ستمر لال�ستفادة من 

اأحدث التط���ورات الطبية، لالرتقاء بجودة 

الرعاي���ة ال�سحي���ة والنتائ���ج ال�رشيرية 

للمر�سى.

وقالت اإن توفر هذه التكنولوجيا املتطورة، 

بالإ�ساف���ة اإىل العالج الي���دوي على اأيدي 

خرباء الع���الج الطبيعي يف مدينة ال�سيخ 

خليفة الطبية، يوفر فر�سة فريدة للمر�سى 

الذين يعانون م���ن اإ�سابات واأمرا�س حتد 

من حركتهم.

واأ�سافت الدكتورة الكعب���ي، اإن اخ�سائي 

العالج الطبيع���ي ي�ساركون مر�ساهم يف 

جميع جوانب احلياة به���دف م�ساعدتهم 

عل���ى التع���ايف ومتكينهم م���ن ا�ستعادة 

وظائفهم ب�رشعة ودقة.

دبي - الوحدة:

ح�س���ل "مرك���ز ال�ست�سعار ع���ن بعد 

الفائق الطيفي" بكلية العلوم الطبيعية 

وال�سحي���ة بجامعة زايد عل���ى �سارة 

ت�ستحق ال�سادة من خ���الل تقدمي اأول 

موقع اإلكرتوين للمكتبة الطيفية لدولة 

الإم���ارات العربية املتح���دة للجمهور، 

التفاع���ل  حي���ث ميك���ن للم�ستخ���دم 

والو�س���ول اإىل املعلوم���ات الطيفي���ة 

امل�ستقة با�ستخدام اأداة مقيا�س ال�سوء 

ال�سناعية  الأقم���ار  وبيان���ات  الطيفي 

لال�ست�سع���ار الطيفي ع���ن بعد. ويعترب 

املركز الول من نوعه يف دولة الإمارات 

العربي���ة املتحدة للقي���ام بالدرا�سات 

والتدريب  البيئية  والدرا�سات  الكوكبية 

وال�ست�سارات يف قطاع ال�ست�سعار عن 

بعد.

وق���ال الربوفي�سور الدكت���ور فار�س م. 

ه���واري، عميد كلية العل���وم الطبيعية 

وال�سحي���ة، انه ق���د مت جتهيز املخترب 

بغرف���ة املح���اكاة البيئي���ة )ُحج���رة 

املريخ(، والت���ي تخلق بيئة اأي كوكب، 

مع تركيز خا�س عل���ى كوكب املريخ، 

مما ميك���ن ا�ستخدامه لدرا�سة وحماكاة 

بيئ���ات الأر����س واملريخ ع���ن طريق 

ا�ستخدام الت�سوي���ر الفائق الطيفي يف 

املخت���رب واج���راء الأبح���اث العلمية. 

وتاأت���ي ثمرة ه���ذا البت���كار العلمي 

الدرا�سات  لتتويج املجهود بعدد م���ن 

والبحاث التي مت ن�رشها باأكرث من 20 

ورقة بحثية يف جمالت دولية مرموقة 

يف غ�سون فرتة زمنية ق�سرة.

واأكد الدكتور هواري باأن املركز تاأ�س�س 

مب�ساعدة وكالة الإمارات للف�ساء بهدف 

ال�ست�سعار  قط���اع  مواجهة حتدي���ات 

عن بعد يف وكالة الف�س���اء الإماراتية 

وم���ا وراءه عرب الع���امل واتاحة فر�س 

للبحث الطبقي والبتكار والتعليم عرب 

اأبعاد العل���وم الطبيعية والتخ�س�سات 

الهند�سية.

ومت جتهيز معمل اأبح���اث "ال�ست�سعار 

عن بعد الفائق الطيفي" بربامج واأدوات 

متطورة للغاية اإىل جانب جهاز كمبيوتر 

الأداء للبح���ث والبتكار والتعلم  عايل 

 )GIS( يف نظام املعلوم���ات اجلغرافية

وجمال ال�ست�سع���ار عن بعد با�ستخدام 

�سور الأقم���ار ال�سناعية. هذا كما يدعم 

املركز واملخت���ربات التابعة له باإجراء 

ابح���اث عدي���دة يف جم���الت رئي�سية 

ت�سم���ل: عل���وم الف�س���اء، وال�ست�سعار 

عن بعد، واإدارة املي���اه، والأمن املائي، 

واجلودة  للمي���اه،  امل�ستدام  والإنت���اج 

البيئية والتقييم، وتغر املناخ، والنظم 

البيئية، والتلوث البحري، واإدارة املوارد 

الطبيعي���ة. واأو�س���ح بروفي�سور هواري 

ان هذا املعمل اأت���اح الفر�سة لعدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س املوؤهلني تاأهياًل 

عاليًا من الأق�سام املختلفة يف جامعة 

زايد بامل�ساركة يف العديد من الأن�سطة 

املختلف���ة يف املرك���ز، اتباع���ًا جلهود 

الدول���ة التي ت�سع���ى للنهو�س بقطاع 

باملهارات  ال�ستثم���ار  وتعزيز  التعليم 

وتطوي���ر اخلط���ط ال�ستباقية ملواجهة 

حتدياتها وبناء فر�س تنمية م�ستقبلية، 

ودعم جه���ود الطلبة ملواكبة التطورات 

وتاأهيلهم  واإعدادهم  العاملية،  العلمية 

بامله���ارات واملع���ارف الت���ي تواكب 

املتغرات املت�سارعة يف العامل.

وحي���ث ان اجراء التج���ارب املعملية 

ياتي م���ن �سمن اأف�سل الط���رق لإلهام 

�سب���اب اليوم وحتفيزه���م وتن�سيطهم، 

فقد قام���ت كلي���ة العل���وم الطبيعية 

وال�سحية بجامع���ة زايد �سمن خطتها 

الإ�سرتاتيجي���ة التعليمي���ة التي تهدف 

لتوف���ر ك���وادر موؤهلة بدع���م التعلم 

التجريبي من خالل امل�ساريع العملية 

���ا "للتعلم  الت���ي متنح الط���الب فر�سً

باملمار�سة"، وهي طريقة تربوية ُتعرف 

با�سم "التعل���م الأ�سيل" تتيح الفر�سة 
للطالب لربط العلوم النظرية بالعلوم 

التطبيقية. 

وعلي���ه فقد خ�س�س���ت كلي���ة العلوم 

الطبيعي���ة وال�سحية جهداً كبراً لتوفر 

ه���ذه الفر�س بتبني املب���ادرات ونظام 

ال�رشاكة مع موؤ�س�س���ات علمية عاملية 

لو�سع اخلط���ط وامل�ساريع امل�ستقبلية، 

وتبني املبادرات التي ت�سهم يف تعزيز 

مهارات الطالب.
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»خليفة الطبية« تنجح في عالج �سابة اإماراتية 

تعاني من مر�ض ا�سطراب التنا�سق

مركز ال�ست�سعار عن بعد الفائق الطيفي بجامعة زايد الأول من نوعه في 

الدولة للدرا�سات الكوكبية والبيئية وال�ست�سارات في القطاع 

»اأكاديمية �سيف بن زايد« تتفقد 

م�ساريع التدريب في مدينة العين

»خليفة التربوية«: المعلم المبدع ركيزة تطوير 

التعليم في الخم�سين المقبلة

العني ـ وام:

طرح���ت " حديقة احليوانات بالع���ني " عددا من 

امل�ساريع التي نالت تقدير امتياز �سمن امل�ساريع 

البتكارية خلريجي برنامج الكفاءات الذي نظمته 

اأكادميية اأبوظب���ي احلكومية .. و�سملت 4 م�ساريع 

هي م����رشوع "من�سة همة" الرقم���ي لذوي الهمم 

وم�رشوع "�سنيار اأبوظبي" لقوارب الأجرة البحرية، 

وم�رشوع "اأمتت���ة" لتقييم اأداء موظفي املوؤ�س�سات 

احلكومية، وم����رشوع "مكتبة اأبوظب���ي الرقمية" 

"املكتبة الرقمية حلكومة اأبوظبي" الذي يهدف اإىل 
جمع النتاج الإنتاج الفكري للموؤ�س�سات احلكومية.

و اأبدى 95% من امل�سارك���ني يف ا�ستفتاء "من�سة 

هم���ة " رغبتهم يف اإن�ساء من�س���ة رقمة متكاملة 

تخدم ذوي الهمم من خالل دمج خدمات املوؤ�س�سات 

املختلفة يف من�سة واح���دة �ساملة ت�سهل و�سول 

امل�ستهدفني و عائالتهم اإليها بطريقة مبتكرة متثل 

مرجعا اأ�سا�سيا وقاعدة بيانات لذوي الهمم ت�سمل 

ح�رش احتياجاتهم و اهتماماتهم وتلبيتها.. و قدم 

امل�رشوع �سها حممد و عائ�سة اليحيائي و فاطمة 

الكعبي من موظفي حديقة احليوانات بالعني.

وم���ن املتوقع اأن يحقق "�سني���ار اأبوظبي" عوائد 

مالية كبرة �سنويا اإ�سافة اإىل العوائد البيئية من 

خالل تقليل الب�سمة الكربونية والزدحام املروري 

عالوة عل���ى العوائد الجتماعي���ة و ال�سياحية و 

دعم���ه روؤية اأبوظبي امل�ستقبلي���ة لتعزيز القطاع 

البح���ري.. و قدم امل�رشوع كل م���ن عبر النعيمي 

وفاطمة املهري وموزة النيادي.

و ي�سعى "اأمتتة" اإىل حتقيق اأق�سى درجات الر�سا 

والتقييم الوظيفي من خالل حتويل التقييم ال�سنوي 

من ب�رشي اإىل اإلك���رتوين باأكرب ن�سبة ممكنة وقدم 

هذا امل�رشوع اأحمد الحبابي وبدرية البلو�سي.

وعل���ى م�ستوى النتاج الفك���ري و الثقايف �ستكون 

"املكتبة الرقمية حلكوم���ة اأبوظبي" نواة ملكتبة 
وطنية اإماراتية الأوىل من نوعها يف الدولة تتوفر 

عل���ى مدار ال�ساعة مع توف���ر امليزانية وت�سجيع 

جم���ال البحث على اأن ت�ستوع���ب �رشائح متعددة 

من املجتمع و قدم هذا امل�رشوع �سالح املن�سوري 

و�سمرة الذهلي وندى ال�سمري.

حديقة الحيوانات بالعين تطرح م�ساريع لتطوير منظومة 

العمل الموؤ�س�سي الحكومي

اأبوظبي � الوحدة: 

زار اللواء ثاين بطي ال�سام�سي مدير اأكادميية �سيف 

بن زايد للعلوم ال�رشطية والأمنية ب�رشطة اأبوظبي 

مواقع �س���ر العمل يف املدين���ة التدريبية، واإدارة 

التاأهيل ب�رشطة ابوظبي يف مدينة العني. 

وا�ستمع ل�رشح حول ن�سبة الإجناز احلالية مب�رشوع 

التدريبية والتطبيق���ات املبتكرة لالرتقاء  املدينة 

بج���ودة ب���الأداء وال�رشعة والدقة كم���ا اطلع على 

متطلب���ات ال�ستدامة وفقا للمعاي���ر املتبعة يف 

جميع   املب���اين وامللحقات التابع���ة لها، وعلى 

خمط���ط املوق���ع العام وم����رشوع مبن���ى الإدارة 

واخلدمات امللحقة يف مدينة تدريب ال�رشطة.

كم���ا اطلع عل���ى املرحلة الوىل من مب���اين اإدارة 

التاأهيل ال�رشطي الت���ي مت ان�ساوؤها وامل�ستودعات 

وقاع���ات املحا�رشات والتدري���ب وميادين الرماية 

والتدري���ب الأمن���ي البيتتبول واللياق���ة والتحدي 

و�سال���ة الريا�س���ة و امل����رشح ون���ادي ال�سباط 

بالإ�ساف���ة اإىل التعرف عل���ى التدابر املتبعة يف 

امل�ساريع امل�ستقبلي���ة والإجراءات اخلا�سة واأف�سل 

املمار�سات يف التجهيزات النهائية.

تقديم اأول موقع اإلكتروني للمكتبة الطيفية لدولة الإمارات 

�سرطة اأبوظبي : 500 درهم 

و4 نقاط مخالفة �سير ال�ساحنات 

والحافالت اأثناء » ال�سباب«
اأبوظبي � الوحدة: 

دعت مديرية املرور والدوريات ب�رشطة ابوظبي مالك 

املركبات الثقيلة وال�ساحنات واحلافالت واأ�سحاب 

ال�رشكات وم�سوؤويل توزيع با�سات العمال اإىل تنبيه 

ال�سائقني على اللتزام بقرار منع �سر هذه الفئة من 

املركبات اأثناء ال�سباب وتعزيز الإجراءات الوقائية 

لتجنب وقوع احلوادث يف مثل هذه الظروف اجلوية 

وذلك حفاظا على �سالمة اجلميع .

وذكرت ان خمالفة ال�سر يف اأوقات ال�سباب مبخالفة 

تعليمات اجله���ة املعني���ة"  500 درهم و4 نقاط 

مرورية وفق املادة رقم 104  يف القرار الوزاري رقم 

178 ل�سنة 2017 ب�س���اأن قواعد واإجراءات  ال�سبط 

املروري.

ا�ستعادت قدرتها على الحركة بم�ساعدة تكنولوجيا حديثة
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�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 وزير الخارجية   

الم�سري يوؤكد 
التزام بالده 

بدعم المرحلة 
االنتقالية في 

ال�سودان
القاهرة )د ب اأ(-

اأكد وزير اخلارجية امل�رصي �شامح �شكري   
بدعم  الرا�شخ  م�رص  التزام  الأرب��ع��اء  يوم 
املرحلة النتقالية يف ال�شودان، وذلك خالل 
ال�شادق  م��رمي  الدكتورة  بالقاهرة  لقائه 

املهدي وزيرة خارجية ال�شودان .
امُلتحدث  حافظ،  اأحمد  ال�شفري  و���رصّح   
ذلك  ب��اأن  اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي 
ياأتي يف اإطار التن�شيق والت�شاور امل�شتمرين 
اأوجه  خمتلف  حول  وال�شودان،  م�رص  بني 
الإقليمية  والق�شايا  الثنائية  العالقات 

والدولية حمل الهتمام امل�شرتك.
اللقاء  اأكدا خالل  الوزيرين،  اإن  حافظ  وقال 
العالقات  تعزيز  موا�شلة  على  حر�شهما 
الثنائية يف �شتى املجالت، وهو ما يتجلى 
العالقات  ت�شهده  ال��ذي  الزخم  حجم  يف 
على  التوافق  بجانب  ال�شودانية،  امل�رصية 
اأهمية الرتكيز على امل�رصوعات ال�شرتاتيجية 
بني البلدين، الأمر الذي من �شاأنه دفع جهود 

حتقيق التكامل بني م�رص وال�شودان.
واأ�شاف امُلتحدث اأن �شكري اأبرز كذلك التزام 
النتقالية  املرحلة  بدعم  الرا�شخ  م�رص 
تطلعات  جانب  اإىل  ووقوفها  ال�شودان،  يف 
والزدهار  التقدم  لتحقيق  ال�شوداين  ال�شعب 
امل�شري  وحدة  اإط��ار  يف  وذلك  املن�شودين، 
�شعبي  بني  تربط  التي  الأزلية  وال��رواب��ط 

وادي النيل.
اإىل  بالإ�شارة  ت�رصيحاته  حافظ  واختتم 
الأفريقية  الق�شايا  من  لعدد  اللقاء  تناول 
والعربية حمل الهتمام امل�شرتك، ف�شاًل عن 
ملجل�س  العادية  ال��دورة  لجتماع  التطرق 
جامعة الدول العربية على امل�شتوى الوزاري 
واملقرر عقده غداً، حيث بحث الوزيران �ُشُبل 
دعم اآليات العمل العربي امل�شرتك ملواجهة 
العامل  ي�شهدها  التي  املتزايدة  التحديات 

العربي.

 مجل�س الجامعة العربية يبداأ دورته العادية ١٥٦

المواقف  تن�سيق  القاهرة  العرب يبحثون في  الخارجية  وزراء 
وحماية االأمن القومي العربي

القاهرة )د ب اأ( -
العربية  اجلامعة  جمل�س  ب��داأ    
دورته العادية ١٥٦ علي م�شتوي 
وزراء اخلارجية العرب اجتماعه 
يوم اخلمي�س مبقر اجلامعة  يف 
خارجية  وزير  برئا�شة  القاهرة 
املحمد  ن��ا���رص  اأح��م��د  الكويت 

ال�شباح .
من  ع���ددا  الج��ت��م��اع  ويبحث  
اأعدها  التي  القرارات  م�رصوعات 
والتي    ، الدائمون  املندوبون 
الق�شية  ب��ت��ط��ورات  ت��ت��ع��ل��ق  
العربي  وال�رصاع  الفل�شطينية 
م��ب��ادرة  وتفعيل  الإ���رصائ��ي��ل��ي 
الإ�رصائيلية  والنتهاكات  ال�شالم 
الرا�����ش����ي  يف  امل�����ش��ت��م��رة 

الفل�شطينية .
وي��ت��اب��ع الج��ت��م��اع ت��ط��ورات 
والنتفا�شة  واجلدار  ال�شتيطان 
وال�رصي والالجئني ووكالة غوث 
الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 
دعم  اإىل  بال�شافة  )اأون�����روا( 
الفل�شطينية  ال�شلطة  م��وازن��ة 
وعدد من املو�شوعات ال�شيا�شية 
اليرانية  بالتدخالت  اخلا�شة 

والرتكية يف ال�شوؤون العربية.

العرب  اخلارجية  وزراء  وك��ان 
���ش��اب��ق من   وق���ت  ع��ق��دوا يف 
اجتماعا ت�شاوريا ب�شاأن الق�شايا 

الرئي�شية املعرو�شة على جدول  
الأم��ني  بح�شور  وذل��ك  الأع��م��ال 
العام للجامعة اأحمد اأبو الغيط.

العرب  اخلارجية  وزراء  وناق�س 
البنود   جممل   الجتماع،  ،خالل 
الأمن  و�شون  بحماية  املتعلقة 

ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي وال��ت�����ش��دي 
والرتكية  الإيرانية  للتدخالت 
ودعم  العربية  الدول  �شوؤون  يف 
الق�شية الفل�شطينية  ، اإىل جانب 
الأزمات يف ليبيا و�شورية واليمن 
،وتن�شيق املواقف العربية ب�شاأن 
الدورة  على  املطروحة  الق�شايا 
لالأمم  العامة  للجمعية  املقبلة 
املتحدة. وكانت اللجنة الوزارية 
بالتدخالت  املعنية  العربية 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  الرتكية 
اجتماعا  عقدت  العربية  للدول 
وزاريا  �شباح اأم�س مبقر اجلامعة 
اخلارجية  وزير  برئا�شة  العربية 

امل�رصي  �شامح �شكري.
التدخالت   ، اللجنة  وناق�شت 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  الرتكية 
الت�شدي  وكيفية  العربية  للدول 

لها .
ال��وزاري��ة  اللجنة  ع��ق��دت  كما 
لوقف  بالتحرك  املعنية  العربية 
الإجراءات الإ�رصائيلية يف القد�س 
اجلامعة  مبقر  وزاريا  اجتماعا   ،
والتي  الأردن  برئا�شة  العربية 
وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  مثلها 
املغرتبني  و���ش��وؤون  اخلارجية 

اأمين ال�شفدي .

 اأمن لبنان مهم ال�ستقرار اأوروبا

عون يوؤكد  التزام لبنان بالقرارات الدولية وال�سيما 
القرار 1701

بريوت )د ب اأ( –
 رحب  الرئي�س اللبناين مي�شال عون يوم 
اخلمي�س باأي دعم  اأوروبي  ي�شاعد  يف 
واملعي�شية  القت�شادية  الظروف  جتاوز 
ال�شعبة التي مير بها اللبنانيون ، موؤكدا 
اأن "اأمن لبنان وا�شتقراره مهم ل�شتقرار 

اأوروبا اأي�شًا".
وقال عون ، خالل ا�شتقباله اأم�س  رئي�س 
الأوروبي  الحتاد  يف  الع�شكرية  اللجنة 
هذه  اإن  غرات�شيانو،  كالوديو  اجل��رال 
الأزم��ات  تراكم  "نتيجة  هي  الظروف  
ال�شنوات  خالل  لبنان  على  مرّت  التي 
احلرب  اآث��ار  تفاقم  من  ب��دءاً  املا�شية، 
نحو  الربية  املعابر  واإقفال  ال�شورية 
نزوح  وتداعيات  للبنان  احليوي  العمق 
�شوري،  نازح  األف  و800  اأكرث من مليون 
والقت�شادية  املالية  الأزمة  اىل  اإ�شافة 
وانفجار  "كورونا"  وب��اء  وانعكا�شات 

مرفاأ بريوت.
تعي�شه  ال��ذي  الو�شع   " اإىل  واأ���ش��ار 
ويف  اللبنانية،  الأمنية  املوؤ�ش�شات 
على  الأزمة  وانعكا�س  اجلي�س،  مقدمتها 
الآليات  و�شيانة  والطبابة  التغذية 

وغريها".
ودع��ا  ع��ون "  الحت��اد الأوروب���ي اإىل 
للدور  نظرا  املجال  هذا  يف  امل�شاعدة 
املهم الذي يقوم به اجلي�س يف امل�شاعدة 
وعلى  الداخلي  الأمني  ال�شتقرار  على 
الدولية  القوات  مع  بالتعاون  احل��دود، 

العاملة يف جنوب لبنان  "يونيفيل".
واأ�شار الرئي�س عون اإىل "اأهمية م�شاعدة 
النازحني  لإع���ادة  الأوروب����ي  الحت���اد 
ال�شوريني اإىل بالدهم ل�شيما اإىل املناطق 
امل�شاعدات  وتقدمي  اآمنة،  باتت  التي 
ا�شتمرار توزيعها عليهم  لأن  لهم هناك، 
اأن  علما  العودة،  هذه  يوؤخر  لبنان  يف 
املزيد  على حتّمل  ق��ادراً  يعد  مل  لبنان 
من التكلفة التي تتجاوز �شنويًا خم�شة 

مليارات دولر اأمريكي". 
بالقرارات  لبنان  التزام   " عون  وجدد  
الدولية ول�شيما القرار ١70١"، معتربا اأن 
"ما يح�شل من حني اإىل اآخر على احلدود 
اجلنوبية يبقى حم�شورا يف اإطار �شيق 
ل يتجاوز قواعد ال�شتباك املعتمدة منذ 

العام 200٦ ".
بدوره ، اأّكد  اجلرال غرات�شيانو "ا�شتعداد 
الحتاد الأوروبي لتقدمي املزيد من الدعم 
للبنان"، م�شدداً على " اأهمية ال�شتقرار 
يف لبنان  وتطبيق القرارات الدولية ذات 

ال�شلة بال�شاحة اللبنانية".
ال�شتقرار  ا�شتمرار  اأهمية  "على  و�شّدد   
يف لبنان عمومًا ويف املنطقة اجلنوبية 
لزيارة  �شعادته  "عن  معربا  خ�شو�شًا"، 
قيادة  فيه  ت��وىّل  اأن  �شبق  ال��ذي  لبنان 

"يونيفيل" بني العامني 20١0-2007.
على  الط��الع  هو  الهدف  اأن  اإىل  ولفت 
وتقدمي  منها  الأمنية  �شيما  ل  الأو�شاع، 
هذه  يف  اللبناين  اجلي�س  اإىل  الدعم 

الظروف ال�شعبة التي مير بها لبنان".

محاولة  تحبط  ال�سعودية  االأمنية  االأجهزة 
لتهريب مخدرات من لبنان للمملكة

الريا�ض  )د ب اأ( –
العربية  باململكة  الأمنية  الأجهزة  متكنت   
�شبكات  اإحدى  حماولة  اإحباط  من  ال�شعودية 
اأقرا�س  لتهريب   ، املخدرات  وتهريب  اإنتاج 
اإمفيتامني املخدرة اإىل اململكة، بحرا من لبنان 
اإىل اململكة ، وذلك ح�شبما اأفادت وكالة الأنباء 

ال�شعودية )وا�س( م�شاء الأربعاء.
ل��وزارة  الأمني  املتحدث  عن  )وا���س(  ونقلت 
الداخلية ال�شعودية قوله ، اإن "املتابعة الأمنية 
ال�شتباقية لن�شاطات ال�شبكات الإجرامية التي 
اأ�شفرت  اململكة،  اإىل  املخدرات  تهريب  متتهن 
املرتبطة  ال�شبكات  اإحدى  اإحباط حماولة  عن 

، لتهريب 807ر4٥١  اللبناين  بتنظيم حزب اهلل 
اأقرا�س اإمفيتامني اإىل اململكة، بحرا من لبنان 
اإىل جمهورية نيجرييا الحتادية، خمباأة داخل 
مع  بالتن�شيق  مت  حيث  ميكانيكية،  معدات 
�شبطها  نيجرييا  بجمهورية  النظرية  اجلهات 
اإىل  واإر�شالها  اأخ��رى  دول��ة  اإىل  �شحنها  قبل 
"التعاون  ب�  الأمني  املتحدث  ونوه  اململكة". 
الإيجابي للجهات النظرية بجمهورية نيجرييا 
الحتادية يف متابعة و�شبط املواد املخدرة"، 
متابعة  يف  م�شتمرة  "اململكة  اأن  م��وؤك��دا 
اأمن  ت�شتهدف  التي  الإجرامية  الن�شاطات 
لها  والت�شدي  باملخدرات،  و�شبابها  اململكة 

واإحباطها، والقب�س على املتورطني فيها".

رام اهلل  )د ب اأ(-
 اأفاد "نادي الأ�شري الفل�شطيني" يوم اخلمي�س باأن اإ�رصائيل 
اأوقفت زيارات املعتقلني الفل�شطينيني يف �شجونها حتى 
نهاية ال�شهر اجلاري، على خلفية هروب �شتة معتقلني يوم 

الثنني املا�شي.
اإن اللجنة الدولية لل�شليب  وقال نادي الأ�شري، يف بيان، 
حتى  الزيارات  بوقف  املعتقلني  عائالت  اأبلغت   الأحمر، 
نهاية �شهر اأيلول/�شبتمرب اجلاري جراء "التطورات اخلطرية" 
التي ت�شهدها ال�شجون. وبح�شب وكالة الأنباء الفل�شطينية 

الر�شمية، �شنت اإدارة ال�شجون الإ�رصائيلية عمليات اقتحام 
ذلك  على  املعتقلون  ورد  �شجون،  عدة  وا�شعة يف  وقمع 
باإحراق �شبع غرف يف �شجن النقب ب�شكل كلي واأربع غرف 

ب�شكل جزئي، كما اندلعت مواجهات يف �شجون اأخرى.
وذكرت الوكالة اأن الأ�رصى اأعلنوا م�شاء اأم�س "النفري العام، 
والتمرد على كافة قوانني اإدارة ال�شجون، يف حال ا�شتمرار 
الإجراءات القمعية والعقابية املتخذة بحقهم لليوم الرابع 

على التوايل".
الإ�رصائيلية  ال�شجون  اإدارة  اأن  فل�شطينية  م�شادر  وذكرت 
فر�شت "جملة من العقوبات بحق الأ�رصى، متثلت بعمليات 

قمع ونقل وتفتي�س خا�شة يف �شجن جلبوع، واإغالق كافة 
اأق�شام الأ�رصى يف ال�شجون، واإغالق املرافق".

املا�شية  الليلة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  و�شهدت 
مع  ت�شامنا  الفل�شطينيني  مئات  فيها  �شارك  احتجاجات 
الأ�رصى يف �شجون اإ�رصائيل، تخللتها مواجهات مع اجلي�س 

الإ�رصائيلي اأ�شفرت عن ع�رصات الإ�شابات.
وتكثف اإ�رصائيل البحث والتفتي�س اإثر فرار �شتة فل�شطينيني 
من �شجن جلبوع �شديد احلرا�شة يف �شمال اإ�رصائيل، فجر 
الثنني املا�شي، عرب نفق حفروه، علما باأنها تعتقل اأكرث 

من اأربعة اآلف فل�شطيني.

اإ�سرائيل توقف زيارات المعتقلين الفل�سطينيين في �سجونها 
حتى نهاية ال�سهر

وزراء خارجية م�سر واالأردن وفل�سطين يناق�سون جهود 
اإعادة م�سار ال�سالم

القاهرة )د ب اأ(-
 عقد وزير خارجية م�رص �شامح �شكري 
 ، ال�شفدي  اأمي��ن  الأردين  نظرييه  مع 
اجتماًعا  املالكي  ريا�س  والفل�شطيني 
ت�شاورًيا، يوم اخلمي�س بالقاهرة ، وذلك 
 ١٥٦ العادية  ال��دورة  اأعمال  بدء  ُقبيل 
على  العربية  ال��دول  جامعة  ملجل�س 
امُلتحدث  و���رصّح  ال���وزاري.  امل�شتوى 
با�شم اخلارجية اأحمد حافظ،  يف بيان 
�شحفي  ، باأن اللقاء ا�شتهدف مناق�شة 
الفل�شطينية  الق�شية  ت��ط��ورات  اآخ��ر 
واجلهود املبذولة خالل الفرتة املا�شية 
م�شار  يف  النخراط  اإعادة  على  للعمل 
جادة  تفاو�شية  عملية  واإطالق  ال�شالم 
وبناءة ت�شتهدف التو�شل لت�شوية �شاملة 
وعادلة على اأ�شا�س حل الدولتني ت�شمن 
اإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة على 
الرابع من حزيران/ يونيو ١9٦7  حدود 
واأ�شاف   ال�رصقية.   القد�س  وعا�شمتها 
املتحدث اأن الوزير �شكري اأعاد التاأكيد 

دعم  م��ن  الثابت  م�رص  م��وق��ف  على 
الق�شية الفل�شطينية واحلقوق امل�رصوعة 
لل�شعب الفل�شطيني ال�شقيق، و�شّدد على 
اأهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية 
املعنية بدورها من اأجل توفري الظروف 
ال�شالم  مب�شار  ُقدًما  للدفع  املالئمة 
يحقق  ومب��ا  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل 
ال�شالم وال�شتقرار املن�شودين باملنطقة. 
الأردين  اجلانبني  اأن  املتحدث  واأو�شح 
التقدير ملبادرة  اأعربا عن  والفل�شطيني 
الدعم  وتقدمي  غزة  اإعمار  لإع��ادة  م�رص 
وكذا  الفل�شطينية،  لالأرا�شي  التنموي 
جلهودها املتوا�شلة لتحقيق امل�شاحلة 
املتحدث،  ووفق  املن�شودة.  الفل�شطينية 
ا تبادل وجهات النظر  تناول اللقاء اأي�شً
والدولية،  الإقليمية  التطورات  اأبرز  اإزاء 
ومناق�شة املواقف جتاه عدد من الق�شايا 
التعاون  اأط��ر  تعزيز  و�شبل  العربية 
العربي امل�شرتك حيث اتفق الوزراء على 
ال�شتمرار يف الت�شاور ثالثًيا مبا ُيحقق 

م�شالح الدول الثالث و�شعوبها.

 تون�ض تك�سف عن موعد 
اإعالن ا�سم رئي�ض الحكومة 

الجديد
تون�ض -وكاالت 

اأفاد رئي�س الرابطة التون�شية للدفاع عن حقوق الإن�شان 
جمال م�شلم، باأن رئي�س اجلمهورية قي�س �شعيد اأعلمه اأن 
الإعالن عن رئي�س احلكومة اجلديد �شيكون هذا الأ�شبوع 

من اأجل ملء الفراغ الإداري.
الذي ح�شل بني �شعيد ووفد من  اللقاء  اإن  وقال م�شلم 
عدة  و�شع  بينها  من  موا�شيع  عدة  اإىل  تطرق  الرابطة 

�شخ�شيات حتت الإقامة اجلربية.
يتم  مل  لكن  الداخلية  بوزير  لقاء  طلب  مت  اأنه  وك�شف 

تلقي الرد.
وكان �شعيد اأعلن يف يوليو املا�شي، اإعفاء رئي�س الوزراء 
ه�شام امل�شي�شي من من�شبه وجتميد عمل الربملان ورفع 
الحتجاجات  خلفية  على  وذلك  النواب.  عن  احل�شانة 

العنيفة التي �شهدتها مدن عديدة.
و�شهدت العا�شمة التون�شية وعدة مدن اأخرى ا�شتباكات 
بالتنحي  احلكومة  يطالبون  وحمتجني  ال�رصطة  بني 
حزب  مقرات  حمتجون  وا�شتهدف  ال��ربمل��ان،  وبحل 
النه�شة الإ�شالمي يف عدة مدن، يف ت�شعيد للغ�شب �شد 
كورونا  لفريو�س  �رصيع  تف�س  و�شط  احلاكمة  املنظومة 

وتدهور الو�شع القت�شادي وال�شيا�شي.

طرابل�ض )د ب اأ( -
الإع��الم��ي  امل�شت�شار  ق��ال   
لرئي�س جمل�س النواب الليبي 
رئي�س  اإن  امل��رمي��ي  فتحي 
�شالح  عقيلة  النواب  جمل�س 
على  اخلمي�س  ي��وم  ���ش��ادق 
قانون انتخاب الرئي�س الليبي 
ب�شكل مبا�رص من ال�شعب، بعد 
القانونية  اللجنة  انتهت  اأن 
�شياغته.  م��ن  باملجل�س 
جمل�س  ب��اأن  املرميي  واأف��اد 
ن�شخ  باإحالة  �شيقوم  النواب 
املفو�شية  اإىل  القانون  من 

لالنتخابات،  العليا  الوطنية 
للدولة،  الأع��ل��ى  واملجل�س 
وحكومة الوحدة الوطنية، من 
اأجل ال�رصوع يف اإعداد كل ما 
يف  النتخابات  لإجراء  يلزم 
اأول/  موعدها يوم 24 كانون 

دي�شمرب القادم.
يلقى  األ  اإم��ك��ان��ي��ة  وح���ول 
جمل�س  ل��دى  قبول  القانون 
قائال:  املرميي  علق  الدولة، 
»كل من �شريف�س هذا القانون 

�شي�شعى اإىل خراب ليبيا«.
وكان املجل�س الأعلى للدولة 
لهذا  رف�شه  ع��ن  اأع��ل��ن  ق��د 

القانون الذي اعترب اأنه يعطي 
الفر�شة للم�شري خليفة حفرت 
لرئا�شة  الرت�شح  اأج��ل  م��ن 
يف  با�رصاكه  مطالبا  ليبيا،  

�شياغة القانون.
وحول قانون انتخاب جمل�س 
املرميي  اأ�شار  القادم،  النواب 
يف  ال��ن��واب  جمل�س  اأن  اإىل 
طور مناق�شته ، م�شيفا: »يف 
املجل�س من  حال عدم متكن 
النتخابات،  موعد  قبل  ذلك 
للقانون  الحتكام  فبالإمكان 
الذي انتخب مبوجبه جمل�س 

النواب احلايل �شنة 20١4«.

رئي�ض مجل�ض النواب الليبي ي�سادق على قانون 
انتخاب الرئي�ض
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�أخبار وتقارير
 »الجنائية   

الدولية« تعلن 
موعد محاكمة 

اأول م�سوؤول 
�سوداني

اخلرطوم -وكاالت 
 5 يوم  الدولية  اجلنائية  املحكمة  حددت 
اأبريل القادم موعدا الفتتاح املحاكمة �ضد 
"علي حممد علي عبد الرحمن" املعـروف 
م�ضاعدي  ــرز  اأب اأحــد  كو�ضيب"  "علي  بـ 

الرئي�س ال�ضوداين املعزول عمر الب�ضري.
االبتدائية  الدائرة  اأمام  كو�ضيب  و�ضيمثل 

االأوىل يف املحكمة.
اجلنائية  املحكمة  اإىل  ُنقل  كو�ضيب  وكان 
الدولية يف 9 يونيو املا�ضي، بعد اأن �ضلّم 
نف�ضه طوعا يف جمهورية اأفريقيا الو�ضطى.
ويف 15 من ال�ضهر ذاته عقدت جل�ضة املثول 
جل�ضة  عقدت  ثم  املحكمة  ــام  اأم االأوىل 

اعتماد التهم من 24 اإىل 26 مايو 2021.
ويف يوليو املا�ضي اعتمدت املحكمة التهِم 
كو�ضيب،  �ضد  العام  املدعي  وجهها  التي 
مثل  حرب  جرائم   31 الـ  التهم  بني  ومن 
تعمد توجيه هجمات �ضد املدنيني، والقتل 
والنهب،  واالغت�ضاب  القتل،  وحمــاولــة 
واالعتداء على كرامة االأ�ضخا�س، والتعذيب 
املمتلكات  وتدمري  القا�ضية،  واملعاملة 
واال�ضتيالء عليها، وجرائم �ضد  ال�ضخ�ضية 
اأخرى والنقل  االإن�ضانية واأعمال الاإن�ضانية 

الق�رسي لل�ضكان واال�ضطهاد والتعذيب.
ويعد كو�ضيب اأحد كبار القادة يف ميلي�ضيا 
جانب  اإىل  قاتلت  الــتــي  "اجلنجويد" 
احلكومة ال�ضودانية يف دارفور، واتهمت مع 

القوات احلكومة بارتكاب جرائم حرب.
الوحيد  املــطــلــوب  هــو  كو�ضيب  وكـــان 
االأحــداث  بعد  حــرا،  بقي  الــذي  للجنائية 
التي �ضهدتها البالد واأدت اإىل عزل الرئي�س 
ال�ضابق عمر الب�ضري، وزجه يف ال�ضجن مع 

كبار القادة يف نظامه يف اأبريل 2019.
مع  تفاهم  مذكرة  وقع  ال�ضودان  اأن  يذكر 
اأن  قبل  املا�ضي،  ال�ضهر  الدولية  اجلنائية 
قرارها  عن  ال�ضودانية  اخلارجية  تعلن 
الب�ضري،  عمر  املعزول،  الرئي�س  بت�ضليم 
وم�ضوؤولني مطلوبني اآخرين لتلك املحكمة.

 بنكيران يدعو العثماني اإلى اال�ستقالة

 حزب ليبرالي يت�سدر نتائج االنتخابات الت�سريعيةالمغربية 
الرباط -وكاالت 

املغربي  الداخلية  وزيــر  اأعلن 
�ضباح  الفتيت  الـــوايف  عبد 
التجمع  حزب  ت�ضدر  اخلمي�س 
الــوطــنــي لـــالأحـــرار الــلــيــرايل 
الت�رسيعية  االنتخابات  لنتائج 
 97 على  بح�ضوله  املغرب  يف 

مقعدا.
ــالــة  االأ�ــض حـــزب  ح�ضل  كــمــا 
مقعدا،   82 على  واملــعــا�ــرسة 
وحزب اال�ضتقالل على 78 مقعدا، 
للقوات  اال�ــضــراكــي  واالحتـــاد 
ال�ضعبية على 35 مقعدا، وحزب 
احلركة ال�ضعبية على 26 مقعدا، 
على  واال�ضراكية  التقدم  وحزب 
الد�ضتوري  واالحتــاد  مقعدا   20
ــة  ــعــدال وال ــعــدا،  مــق  18 عــلــى 
بينما  مقعدا،   12 على  والتنمية 
 12 االأخرى  االأحزاب  باقي  نالت 

مقعدا.
والتنمية  العدالة  حزب  وكــان 
ت�ضدر  قــد  املعتدل  االإ�ــضــالمــي 
ـــات يف  ـــاب ـــخ ـــت نـــتـــائـــج االن
اأن  بعد  و2016   2011 عــامــي 
من  املغربية  الن�ضخة  اأو�ضلته 
اإىل  العربي  الربيع  احتجاجات 

احلكومة.
ن�ضبة  اإن  الداخلية  وزير  وقال 
االنتخابات  هذه  يف  امل�ضاركة 
االنتخابات  كذلك  ت�ضمنت  التي 
يف   50.35 واجلماعية،  املحلية 
يف  املئة  يف   42 مقابل  املئة، 

عام 2016.
اأن  لفتيت  ـــوايف  ال عبد  واأكـــد 
لــوزارتــه  الــرابــيــة  "امل�ضالح 
تبني  على  احلر�س  كل  حر�ضت 
احلياد التام اإزاء جميع الفاعلني 
االقراع،  نهاية  حتى  احلزبيني 
للوزارة  الرابية  امل�ضالح  وان 
الرهانات  م�ضتوى  يف  كانت 
حر�ضها  خالل  من  االنتخابية 
املواتية  الــظــروف  توفري  على 
ونزاهة  م�ضداقية  على  للحفاظ 

و�ضفافية العملية االنتخابية".
االأمني  بنكريان،  االإلــه  عبد  دعا 
العدالة  حلــزب  ال�ضابق  العام 
رئي�س  املــغــرب،  يف  والتنمية 

العثماين،  الدين  �ضعد  احلكومة 
رئا�ضة  من  ا�ضتقالته  تقدمي  اإىل 
االنتخابية  احلزب عقب هزميته 

االأخرية.
ونــ�ــرس بــنــكــريان، الـــذي تــراأ�ــس 
عامي  بني  املغربية  احلكومة 
مكتوبا  اإخــبــارا  و2017،   2011
يــوم  "في�ضبوك"  عــر  بــالــيــد 
اخلمي�س كتب فيه: "بعد اطالعي 
التي مني  الهزمية املوؤملة  على 
بــهــا حــزبــنــا يف االنــتــخــابــات 
اأرى  النواب،  مبجل�س  املتعلقة 

اأنه ال يليق بحزبنا يف ظل هذه 
اأنه يتحمل  اإال  ال�ضعبة  الظروف 
ويقدم  م�ضوؤوليته  العام  االأمني 

ا�ضتقالته من رئا�ضة احلزب".
ع�ضوا  ب�ضفته  بنكريان،  واأ�ضاف 
للحزب  الوطني  املجل�س  يف 
واأمينا �ضابقا للحزب، اأن "نائب 
االأمني العام احلايل �ضيكون من 
رئا�ضة احلزب  م�ضوؤوليته حتمل 
اأقرب  يف  املوؤمتر  يعقد  اأن  اإىل 
االآجال املمكنة يف اأفق موا�ضلة 
خدمة  يف  م�ضوؤوليته  احلــزب 

الوطن من موقعه اجلديد".
والتنمية  العدالة  حزب  ومني 
انتخابات  يف  مدوية  بهزمية 
احتل  اإذ  �ضبتمر،  من  الثامن 
ت�ضدر  بعدما  الثامنة  املرتبة 
التي  الت�رسيعية  االنتخابات 

نظمت يف 2016 و2011.
 " "االإخوانى  ـــزب  احل ـــاد  وق
يف   2011 �ضنة  منذ  حكومتني 
االأحـــزاب،  مــع  حتالفات  اإطــار 
وراهن على الفوز بوالية ثالثة، 
اأكدت  االنتخابات  نتائج  لكن 

تقهقره بح�ضوله على 12 مقعدا 
فقط، بينما ت�ضدر حزب التجمع 
الوطني لالأحرار الليرايل نتائج 
 97 على  بح�ضوله  االنتخابات 

مقعدا.
حاز  ال�ضابقة،  االنتخابات  ويف 
على  والتنمية  العدالة  حــزب 
النواب،  جمل�س  يف  مقعدا   125
اإىل  ت�ضري  التوقعات  وكــانــت 
الثالث  ــب  املــرات يف  متوقعه 
االأقل يف انتخابات  االأوىل على 

8 �ضبتمر.

اللجنة الوزارية العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات 
االحتلل االإ�سرائيلي للأعراف والقوانين الدولية

القاهرة -وكاالت 
العربية  الوزارة  اللجنة  طالبت   
ــرك لــوقــف  ــح ــت ــال ــة ب ــي املــعــن
االإجراءات االإ�رسائيلية فى مدينة 
القد�س املحتلة، املجتمع الدويل 
ــام  اأم حـــازم  ب�ضكل  بــالــوقــوف 
قوات  بها  تقوم  التي  االنتهاكات 
لالأعراف  االإ�رسائيلي  االحتالل 

والقوانني الدولية.
اللجنة - يف بيان لدى  واأعربت 
ختام اجتماعها اأم�س الذي عقدته 
على  العربية  اجلــامــعــة  مبقر 
العادية  ــدورة  ال اأعمال  هام�س 
اجلامعة  ملجل�س   )156( الــــ 
الوزاري  امل�ضتوى  على  العربية 
- عن اإدانتها و�ضجبها االعتداءات 
واالإجراءات االإ�رسائيلية يف مدينة 
االإ�رسائيلي  والــعــدوان  القد�س، 
اللجنة  وناق�ضت  فل�ضطني.  على 
تعزيز   - االجــتــمــاع  خـــالل   -
على  امل�ضركة  واجلهود  العمل 
االإجـــراءات  لوقف  ال�ضعد  كافة 
من  االإ�رسائيلية  واالعـــتـــداءات 
ـــراف  ــالل الــتــوا�ــضــل مــع االأط خ
على  ال�ضغوط  ملمار�ضة  الفاعلة 

حكومة االحتالل االإ�رسائيلي. 
املبذولة  اجلهود  تكثيف  وبحثت 
يف املنظمات الدولية واالإ�ضالمية 
ــف الـــعـــدوان  ــوق ــة ل ــي ــرب ــع وال
ال�ضعب  ونــ�ــرسة  االإ�ــرسائــيــلــي 

الفل�ضطيني ال�ضقيق.
نائب  برئا�ضة  االجتماع  عقد 
اخلارجية  وزيــر  الــوزراء  رئي�س 
و�ضئون املغربني االأردين الدكتور 
من  كل  وم�ضاركة  ال�ضفدي،  اأمين 

�ضكرى  �ضامح  اخلارجية  ــر  وزي
الأمري  ال�ضعودي  اخلارجية  ووزير 
عبداهلل،  بن  فرحان  بن  في�ضل 
ووزير اخلارجية اجلزائري رمطان 
وزير  اخلارجية  ووزيــر  لعمامر، 

ريا�س  الفل�ضطيني  واملغربني 
تون�س  خارجية  ووزيــر  املالكي 
الدولة  ووزيــر  اجلارندي  عثمان 
القطري  اخلــارجــيــة  لل�ضئون 

�ضلطان بن �ضعد املريخي.

ب�ساأن  والجزائرية  الفل�سطينية  الخارجية  بين  مباحثات 
الق�سايا العربية واالإقليمية والدولية

 القاهرة -وكاالت 
واملغربني  اخلارجية  وزيــر  بحث 
ونظريه  املالكي،  ريا�س  الفل�ضطيني 
اآخر  لعمامرة،   رمطان  اجلــزائــري 
وامل�ضتجدات  ال�ضيا�ضية  التطورات 
عقد  الذي  اللقاء  وتناول  بفل�ضطني. 
جمل�س  اجتماع  اأعمال  هام�س  على 
اجلامعة العربية على م�ضتوى وزراء 
اخلارجية العرب يف دورته 156، الذي 
اجلامعة  مقر  يف  اأعماله  �ضتنطلق 
الكويت،  برئا�ضة  اخلمي�س،  اليوم 
جممل املوا�ضيع امُلت�ضلة بالعالقات 
ال�ضقيقني،  البلدين  بني  الثنائية 
واالإقليمية  العربية  الق�ضايا  وبحث 
امل�ضرك.  االهتمام  ذات  والدولية 

فل�ضطني  تقدير  عن  املالكي  واأعرب 
لدخول  الت�ضدي  اجلزائري يف  للدور 
باالحتاد  مراقب  كع�ضو  اإ�رسائيل 

االإفريقي.
واأطلع املالكي نظريه اجلزائري على 
وتنكيل  قمع  حملة  من  يجري  ما 
متار�ضها  وح�ضي  ت�ضعيد  وعمليات 
دولة االحتالل واإدارة �ضجونها بحق 

كافة االأ�رسى الفل�ضطينيني.
املــنــاوب  ال�ضفري  الــلــقــاء،  وحــ�ــرس 
العكلوك،  مهند  العربية  باجلامعة 
لل�ضوؤون  العامة  االإدارة  ومــديــر 
اأبو  فايز  ال�ضفري  بالوزارة  العربية 
الطيب،  تامر  اأول  وامل�ضت�ضار  الرب، 
من  الزعانني  رزق  اأول  وامل�ضت�ضار 
مندوبية فل�ضطني باجلامعة العربية.

الفروف: اأمن اإ�سرائيل من اأولوياتنا ونعار�ض ا�ستخدام 
اأرا�سي �سورية لمهاجمة اأي دولة

مو�سكو  )د ب اأ(-
 اأعــــرب وزيــــر اخلــارجــيــة 
الرو�ضي �ضريجي الفروف عن 
اأمن  ب�ضمان  مو�ضكو  مت�ضك 
حتويل  من  حمــذرا  اإ�رسائيل، 
�ضاحة  اإىل  �ضورية  اأرا�ــضــي 
دول  بني  احل�ضابات  لت�ضفية 

اأخرى.
موؤمتر  اأثناء  ــروف،  الف وقــال 
يوم  عقده  م�ضرك  �ضحفي 
مع  مو�ضكو  يف  اخلمي�س 
يائري  االإ�ــرسائــيــلــي  نــظــريه 
البيد: "فيما يتعلق بالغارات 
�ضورية،  على  االإ�رسائيلية 
فنحن نعار�س حتويل �ضورية 
دول  بني  ل�رساع  حلبة  اإىل 
اأخرى، ويف هذا ال�ضدد ال نريد 
اأن ت�ضتخدم االأرا�ضي ال�ضورية 
بلد  اأي  اأو  اإ�رسائيل  ملهاجمة 

اآخر".
ونقلت قناة "اآر تي عربية" عن 
الع�ضكريني  اإن  القول  الفروف 
ــني  ــي ــل ــي ــرسائ ـــس واالإ� ـــرو� ال

يومي  اأ�ضا�س  على  يبحثون 
املتعلقة  الفنية  امل�ضائل 
بهذا املو�ضوع، موؤكدا اأن هذه 
فعاليتها  اأثبتت  االت�ضاالت 
ومت االتفاق بني الطرفني اأم�س 

على موا�ضلتها.
ـــار وزيــــر اخلــارجــيــة  ـــض واأ�
يف  الو�ضع  اأن  اإىل  الرو�ضي 
�ضورية ال يزال معقدا وال يقل 
ذلك  مف�رسا  حاليا،  تعقيدا 

اخلارجيني  الالعبني  بكرثة 
خا�ضة  م�ضالح  لديهم  الذين 

بهم يف الت�ضوية ال�ضورية.
م�ضالح  :"هناك  وتــابــع 
اأمن  م�ضالح  مثل  م�رسوعة، 
دائما  نوؤكد  ونحن  اإ�رسائيل، 
ــا مــن اأهـــم االأولــويــات  ــه اأن
الق�ضية  يف  لنا  بالن�ضبة 
ـــا من  ـــريه الـــ�ـــضـــوريـــة وغ
اأي�ضا  هناك  لكن  النزاعات، 
ب�ضكل  �رسعية  غري  م�ضالح 
قبل  بذلك  واأق�ضد   ... كامل 
الواليات  احتالل  �ضيء  كل 
املتحدة غري القانوين الأجزاء 
ملمو�ضة من االأرا�ضي ال�ضورية 
وا�ضتغاللها للموارد الطبيعية 

والزراعية واملائية...".
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــالــــــة 
البيد  عن  "بلومرج"لالأنباء 
القول يف املوؤمتر اأن اإ�رسائيل 
ت�ضبح  باأن  الإيران  ت�ضمح  لن 
تقرب  اأن  اأو  نــوويــة،  ــة  دول
دولــة  ت�ضبح  اأن  مــن  حتى 

نووية.

مجل�ض الدولة الليبي: قانون انتخاب الرئي�ض 
الذي اأ�سدره مجل�ض النواب معيب

طرابل�ض  ) د ب اأ( -
االأعلى للدولة يف ليبيا ما   رف�س املجل�س 
النواب  جمل�س  رئي�س  "ا�ضتمرار  بـ  و�ضفه 
الن�ضو�س  ومتاديه يف خرق  �ضالح(  )عقيلة 
الد�ضتوري  االإعالن  يف  وامل�ضمنة  الوا�ضحة 
االأمن  جمل�س  ــرارات  وق ال�ضيا�ضي  واالتفاق 

والنظام الداخلي ملجل�س النواب".
وقال  جمل�س الدولة ، يف بيان �ضحفي   اإن 
"اإقرار قانون انتخاب الرئي�س من قبل رئي�س 
جمل�س النواب  حماولة من االأخري لال�ضتحواذ 
على �ضلطات ال ميلكها، وذلك لغر�س عرقلة 

االنتخابات".
الرئي�س  انتخاب  قانون  املجل�س  وو�ضف 
هذا  اأن  يعلم  �ضالح  اأن  مبينا  "املعيب"،  بـ 

القانون غري مقبول.
واأ�ضار  اإىل اأن "كل االأطراف املحلية والدولية 
للدعم يف  املتحدة  االأمم  بعثة  �ضمنها  ومن 
باالتفاق  االلتزام  �رسورة  على  �ضددوا  ليبيا 
بني  بالتوافق  امللزمة  ون�ضو�ضه  ال�ضيا�ضي 
قوانني  اقراح  يف  والدولة  النواب  جمل�ضي 
االنتخابات والت�رسيعات االأخرى ذات ال�ضلة، 
النواب  جمل�س  من  فقط  االإقــرار  يكون  واأن 
ورد  كما  عليه،  اتفق  ملا  تغيري  اأي  دون 
واأعلن  ال�ضيا�ضي".  االتفاق  من   23 باملادة 

اأحــادي  اإجــراء  الأي  رف�ضه  الدولة   جمل�س 
النواب،  جمل�س  رئي�س  به  يقوم  اجلانب 
اأي  م�ضوؤولية  النواب  جمل�س  رئي�س  حممال 

اآثار مرتبة على ذلك.
واأكد جمل�س الدولة قيامه باإعداد م�رسوعات 
لغر�س  باالنتخابات  املتعلقة  القوانني 
رئي�س  واإحاطة  النواب،  مع جمل�س  التوافق 

البعثة االأممية بذلك.
اإعادة  اإىل  العليا  املحكمة  املجل�س  ودعا 
بواجبها،  للقيام  الد�ضتورية  الدائرة  تفعيل 
ومنع وقوع ما و�ضفه باملخالفة الد�ضتورية 
العليا  الــوطــنــيــة  املــفــو�ــضــيــة  منبها   ،
لالنتخابات اإىل عدم التعامل مع اأي قانون 
"املرحلة  اإن  اأحادي اجلانب. وقال املجل�س 
التي متر بها ليبيا ال حتتمل انفراد اأي طرف 
الوطنية  ال�رساكة  واإن  ال�ضيا�ضي،  بالقرار 
خاللها  من  ميكن  الذي  ال�ضليم  النهج  هي 
جتاوز املرحلة ال�ضعبة التي متر بها ليبيا، 

والو�ضول اإىل مرحلة اال�ضتقرار".
جمل�س  لرئي�س  االإعالمي  امل�ضت�ضار  وكان 
النواب الليبي فتحي املرميي قال اإن رئي�س 
اليوم  �ضادق  �ضالح  عقيلة  النواب  جمل�س 
ب�ضكل  الليبي  الرئي�س  انتخاب  قانون  على 
اللجنة  انتهت  اأن  بعد  ال�ضعب،  من  مبا�رس 

القانونية باملجل�س من �ضياغته.

الريا�ض -وكاالت 
/اخلمي�س/  يوم  ال�ضعودية،  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابات   103 ت�ضجيل 
يف  امل�ضجلة  االإ�ضابات  اإجمايل  لريتفع  امل�ضتجد؛ 

اململكة اإىل 545 األفا و727 حالة. 
وذكرت الوزارة - يف بيان اأوردته قناة )االإخبارية( 
تعاف  حالة   195 ت�ضجيل  جرى  اأنه   - ال�ضعودية 
جديدة من الفريو�س؛ لريتفع اإجمايل حاالت التعايف 
اإىل 534 األفا و834 حالة، فيما مت ت�ضجيل 6 حاالت 
وفاة جديدة؛ باإجمايل وفيات 8 اآالف و604 حاالت.
/ يوم  االأمرا�س،  ملكافحة  الليبي  املركز  واأعلن   
بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة   1802 ت�ضجيل  اخلمي�س/ 
كورونا خالل الـ24 �ضاعة املا�ضية، لريتفع اإجمايل 

االإ�ضابات اإيل 321 األفا و370 حالة.

 ال�سعودية 
ت�سجل 103 

اإ�سابات جديدة 
بكورونا.. 

واالإجمالي 
يرتفع اإلى 
7ر545 األف 

حالة



ال�شارقة ـ وام:

نظم معه���د ال�ضارقة للرتاث �ضم���ن فعاليات ملتقى 

ال�ض���ارقة الدويل للراوي يف ن�ض���خته ال� 21 ور�ض���ة 

اإ�ض���تباقية بعن���وان "فن التذهي���ب" قدمها اخلطاط 

العراق���ي م�ضعب �ضامل ال���دوري يف مركز املنظمات 

الدولية للرتاث الثقايف.

وهدف���ت الور�ضة اإىل تعليم امل�ضاركني طريقة تذهيب 

امل�ضاحف واللوح���ات الفنية وكيفية كتابة احلروف 

العربي���ة بالذهب وتطور اإ�ضتخ���دام الأدوات اخلا�ضة 

باخلط م�ضتهدفة الفئة العمرية 12 �ضنة وما فوق.

وقال���ت عائ�ضة احل�ضان ال�ضام�ضي مدير مركز الرتاث 

العرب���ي التابع ملعهد ال�ضارقة للرتاث املن�ضق العام 

مللتقى ال�ضارقة الدويل للراوي 21 اإن برنامج الور�ش 

ال�ضتباقية اأحد الربامج املهمة واملميزة التي ت�ضبق 

ومته���د مللتق���ى ال�ضارقة الدويل لل���راوي وهي جزء 

حي���وي ل يتجزاأ من امللتقى ي�ضبق���ه ويتكامل معه 

و ب�ضفة دائمة يح�ض���ل امل�ضاركون من خاللها على 

معلومات قيمة يف م�ضه���د تفاعلي بني املحا�رضين 

ومقدمي الور�ش وامل�ضاركني فيها من خمتلف الفئات 

العمرية.

ومن جانبه قال مقدم الور�ضة م�ضعب �ضامل الدوري 

اإن الفعالي���ة تناول���ت فن التذهي���ب يف امل�ضاحف 

وكيفي���ة ا�ضتعم���ال الذه���ب واأنواع الذه���ب كما مت 

التط���رق اإىل املف���ردات الزخرفية ور�ضمه���ا واإعادة 

تلوينها والتعريف بعملية �ضيانة املخطوطات التي 

ترجع لبداية كتاب���ة امل�ضاحف، باملواد امل�ضتخدمة 

مث���ل الأ�رضط���ة الال�ضقة اخلا�ضة، العقي���ق، ال�ضمغ 

العربي، الن�ضاء، وال�ضائل اخلا�ش امل�ضتخدم يف دمج 

الأوراق التالفة وكيفية اإعدادها وحت�ضريها للتذهيب 

با�ضتخدام عيار12، 18، 21".

و �ضينظم املعهد الحد املقبل ور�ضة اأخرى حول "فن 

التذهيب" يف مدينة خورفكان بح�ضور خالد ال�ضحي 

مدي���ر ف���رع املعه���د يف خورفكان يف مق���ر "ن�ضب 

املقاومة" يتناول خاللها نف�ش املحاور حول طريقة 

تذهيب امل�ضاحف واللوح���ات الفنية وكيفية كتابة 

احلروف العربية بالذهب وتط���ور ا�ضتخدام الأدوات 

اخلا�ضة باخلط. و ت�ضتمر الور�ش ال�ضتباقية مللتقى 

ال�ضارقة الدويل لل���راوي يف ن�ضخته ال� 21 ملدة 15 

يومًا وه���ي موزعة على كافة ف���روع املعهد واملقر 

الرئي�ضي.

دبي ـ وام:

يرتب���ط ا�ضم اإمارة دب���ي منذ 30 عاما 

بامل�ضاري���ع اجلريئة الت���ي ظلت طوال 

هذه العقود تر�ضم دائما مالمح جديدة 

لفن الالم�ضتحيل.

وجت�ضد د�ضرتكت 2020 مدينة امل�ضتقبل 

الذكية املتمحورة حول الإن�ضان والتي 

�ضتتط���ور يف موق���ع » اإك�ضب���و 2020 

دبي« اأح���دث منارة عل���ى طريق هذا 

ال�ضع���ي الدوؤوب نحو البت���كار والفكر 

املتج���دد يف الت�ضمي���م وقطع���ة من 

امل�ضتقبل لالإن�ضانية كلها.

و�ضتك�ض���ف » د�ضرتكت 2020 » اللثام 

ع���ن منوذجها الفري���د للمدينة الذكية 

امل�ضتقبلي���ة ونهجه���ا القائ���م عل���ى 

الإن�ض���ان واملتمحور حول���ه يف مركز 

عر�ش م�ضتقبل اإك�ضبو 2020 دبي .

و�ضيفتح املرك���ز الواقع يف فندق روف 

اإك�ضب���و 2020 اأبوابه اأمام جميع الزوار 

عل���ى مدى اأ�ضه���ر اإك�ضب���و 2020 دبي 

ال�ضتة املمت���دة من الأول م���ن اأكتوبر 

2021 حتى 31 مار�ش 2022.

و�ضيك���ون بو�ضع الزوار معرفة تفا�ضيل 

ع���ن الروؤي���ة امل�ضتقبلي���ة ملوقع هذا 

احلدث الدويل ال�ضخم الذي �ضيوؤدي دورا 

اأ�ضا�ضيا يف التطوير احل�رضي امل�ضتدام 

ملدين���ة دب���ي بو�ضفه مرك���زا ح�رضيا 

جديدا يف حمور التنمية بالإمارة.

و�ضيتع���رف الزوار عل���ى خطط حتول 

موقع اإك�ضب���و 2020 دب���ي اإىل مدينة 

م�ضتقبلي���ة متكاملة ومراحل تطور هذا 

املوقع ابتداء م���ن مار�ش 2022 اإىل اأن 

ي�ضبح يف نهاية املطاف جمتمعا ي�ضم 

145 األف ن�ضمة.

و�ضيتعرف زوار ه���ذا املركز اأي�ضا على 

2020« و�ضعيها  ر�ضال���ة »د�ضرتك���ت 

لتوحي���د الب�رض وا�ضتقط���اب ال�رضكات 

والتقني���ات والقطاع���ات املختلفة يف 

مكان واحد لتخلق عامل���ا من الفر�ش 

لالإن�ضاني���ة �ضمن منظومته���ا القائمة 

عل���ى البتكار وبرنام���ج رواد الأعمال 

التعاون  ي�ضمن  ال���ذي  »�ضكيل2دبي« 

ب���ني القطاع���ات املختلف���ة والعم���ل 

الإبداعي امل�ضرتك.

وتهدف مدين���ة »د�ضرتكت 2020« اإىل 

التاأ�ضي�ش لأ�ضلوب حياة جديد يف بيئة 

اأكرث ذكاء وتوازنا ومرونة وا�ضتدامة.

ومتثل »د�ضرتكت 2020« منوذجا فريدا 

للمدينة امل�ضتقبلية التي ت�ضع الإن�ضان 

يف مقدم���ة اأولوياتها م���ن اأجل حتقيق 

متطلبات القت�ضاد العاملي اجلديد القائم 

على البتكار واملوهبة واملدعوم باأحدث 

التقنيات والت�ضاميم التي تو�ضلت اإليها 

الإن�ضانية من اأجل الإن�ضانية.

و�ضيتح���ول موقع اإك�ضب���و 2020 دبي 

بكل ما ميلكه من اأحدث البنى التحتية 

الرقمية واملادية اإىل »د�ضرتكت 2020« 

الت���ي �ضتتطور وتتو�ضع يف مرحلة اإرث 

احل���دث الدويل يف اإط���ار روؤية متفردة 

ت�ضت�رضف اآفاق امل�ضتقبل بقوة.

ويحق���ق املوقع بالفع���ل اأعلى معايري 

ال�ضحة وال�ضتدامة والت�ضميم احل�رضي 

املتع���دد ال�ضتخدام���ات مب���ا يجعله 

منوذجا يحتذى يف هذه املجالت؛ لذلك 

�ضتحقق د�ضرتكت 2020 ا�ضتفادة لعدد 

العاملية وال�رضكات  ال�رضكات  كبري من 

القائم���ة عل���ى البت���كار و�ضتمكنه���ا 

من الزده���ار يف هذه البيئ���ة املهياأة 

للم�ضتقب���ل بف�ض���ل موقعه���ا املتميز 

و�ضهول���ة الو�ضول منه���ا اإىل الأ�ضواق 

الإقليمية والعاملية.

ويف اإط���ار اإ�ضرتاتيجيته���ا الهادفة اإىل 

بناء منظوم���ة ابتكار عاملية للخدمات 

الذكي  والنق���ل  الذكي���ة  اللوج�ضتي���ة 

الرابعة  ال�ضناعي���ة  الث���ورة  وتقنيات 

واملدن الذكية – بالإ�ضافة اإىل تقنيات 

موؤثرة مثل الذكاء ال�ضطناعي واإنرتنت 

»د�ضرتك���ت  ا�ضتقطب���ت   – الأ�ضي���اء 

2020« بالفع���ل ع���ددا م���ن عمالقة 

العامل يف ال�ضناعة والتقنية واخلدمات 

اللوج�ضتي���ة ومن بينه���م »�ضيمن�ش« 

و«موانئ  تكنولوجي���ز«  و«ترمينو�ش 

دبي العاملية«.

ف�ضال عن هذا ف���اإن اأ�ض�ش بيئة الأعمال 

التي تدعم بق���وة التع���اون والتكامل 

الأطراف جتعل »د�ضرتكت  بني خمتلف 

2020« مركز جذب قويا للفر�ش املفيدة 

لل�رضكات النا�ضئة وال�رضكات ال�ضغرية 

الأكادميية  واملتو�ضط���ة واملوؤ�ض�ض���ات 

والبحثية والهيئات احلكومية.

وتتمث���ل روؤية »د�ضرتك���ت 2020« يف 

اأن تكون مدينة كل جديد – وهي روؤية 

جت�ضد بق���وة نهج اإمارة دب���ي الن�ضط 

الناظر اإىل امل�ضتقبل – عرب توفري بيئة 

تكون »خمتربا حيوي���ا« يتيح لالأفراد 

اإدراك اإمكاناتهم الكامنة بالكامل ومتكن 

ال����رضكات م���ن ا�ضتك�ض���اف اخرتاعات 

واأفكار جديدة وتطويرها واختبارها يف 

مدينة من اأكرث مدن العامل ات�ضال.

اأ�ضلوب الت�ضميم املبتكر  وتعليقا على 

يف الإعداد للح���دث الدويل والذي ميهد 

الطري���ق ملدينة امل�ضتقبل ق���ال اأحمد 

التنفي���ذي للتطوير  الرئي�ش  اخلطي���ب 

والت�ضلي���م العق���اري يف اإك�ضبو 2020 

دبي : » ل �ضيء تقليديا يف الروؤية التي 

قام عليه���ا ت�ضميم موقع اإك�ضبو 2020 

دبي؛ فقد �ضعينا من البداية اإىل جت�ضيد 

روؤية للم�ضتقبل يكون حمورها الإن�ضان 

عرب بن���اء جمتمع م�ضت���دام ومتكامل 

يتمتع بالتمك���ني التقني ليوفر لالأفراد 

وال�رضكات اأف�ضل فر�ش النجاح«.
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الجامعة العربية 

ويركز عر�ش دول���ة الإمارات – الذي 

جرى تقدمي���ه اإىل اأمانة اتفاقية الأمم 

املتح���دة الإطارية ب�ضاأن تغري املناخ 

يف ماي���و املا�ضي - عل���ى اجلدوى 

القت�ضادية للعم���ل املناخي، ويوؤكد 

الت���زام الدولة طويل الأمد بال�ضتثمار 

املتج���ددة  الطاق���ة  م�ض���ادر  يف 

والتكنولوجيا منخف�ضة الكربون، على 

ال�ضعيدين املحلي والعاملي.

وقال معايل اأحم���د اأبو الغيط، الأمني 

الع���ام جلامع���ة ال���دول العربية : » 

يتطلع العامل العربي اإىل اأحداث مهمة 

لها عالق���ة بق�ضية الع����رض .. التغري 

املناخ���ي .. وهي ظاه���رة رمبا تكون 

املنطقة العربية من بني اأكرث املناطق 

ت�رضرا م���ن اآثاره���ا املختلفة .. ومن 

املنتظر اأن ت�ضت�ضيف م�رض قمة املناخ 

يف العام القادمCOP 27 كما تقدمت 

 28 COP الإمارات برت�ضيح ا�ضت�ضافة

.. ونتمن���ى فوزها بهذا الرت�ضيح بدعم 

منا جميعا«.

من جانبه، قال معايل الدكتور �ضلطان 

بن اأحم���د اجلاب���ر، وزي���ر ال�ضناعة 

املبعوث  املتقدم���ة  والتكنولوجي���ا 

اخلا����ش لدول���ة الإم���ارات للتغ���ري 

املناخ���ي : » متا�ضي���ًا م���ع الروؤية 

تنظر  الر�ضيدة،  للقي���ادة  امل�ضتقبلية 

دولة الإم���ارات اإىل العم���ل املناخي 

عل���ى اأنه فر�ض���ة للتنمي���ة وتنويع 

امل���وارد القت�ضادية، اإ�ضافة اإىل الدور 

الكب���ري الذي يقوم به يف نقل املعرفة 

واكت�ضاب املهارات وخلق فر�ش عمل 

لأجيال ال�ضباب يف جمالت م�ضتقبلية 

ت�ضاه���م يف و�ضع حلول عملية لتحٍد 

عاملي يوؤثر علينا جميعًا«.

واأ�ضاف : » ياأتي عر�ش دولة الإمارات 

ل�ضت�ضاف���ة موؤمت���ر ال���دول الأطراف 

بال�ضج���ل  مدعوم���ًا   /COP28  /

احلافل باإجنازات دول���ة الإمارات يف 

وجهة  وباعتبارها  املناخ���ي،  العمل 

رائ���دة لتنظي���م وا�ضت�ضاف���ة اأحداث 

اإقليمي���ة وعاملية لتوحي���د وتن�ضيق 

و�ضنعمل  امل�ضتدامة،  التنمي���ة  جهود 

عل���ى ال�ضتفادة من ال���دورة الثامنة 

والع�رضي���ن ملوؤمتر الأط���راف للتاأكيد 

على احلاج���ة امللحة ل�ض���خ املزيد 

من ال�ضتثم���ارات ملواجهة التحديات 

املناخية العاملية والوفاء بالتزامات 

اتفاق باري�ش«.

يذك���ر اأن دول���ة الإم���ارات و�ضع���ت 

قب���ل 15 عامًا، العم���ل املناخي يف 

والتنويع  للنمو  اإ�ضرتاتيجيتها  �ضميم 

القت�ض���ادي، اإذ ُت�ضغ���ل الدولة اليوم 

ثالث���ة م���ن اأك���رب حمط���ات الطاقة 

ال�ضم�ضية واأقلها تكلفة يف العامل.

كما تعترب الإمارات اأول دولة يف ال�رضق 

الأو�ضط ت�ضغل حمطة للطاقة النووية 

اخلالية من الكرب���ون، واأول دولة يف 

ال�رضق الأو�ض���ط و�ضمال اأفريقيا ت�ضل 

اإىل مكانة رائدة يف تكنولوجيا التقاط 

الكرب���ون وا�ضتخدامه وتخزينه لإزالة 

ال�ضناعات  من  الكربونية  النبعاثات 

الثقيل���ة، اإ�ضافة اإىل اأنه���ا ا�ضتثمرت 

حتى الآن ما يقارب 16.8 مليار دولر 

اأمريكي يف م�ضاريع الطاقة املتجددة 

يف 70 دولة.

  وا�ضطلعت دول���ة الإمارات ب�ضفتها 

الدول���ة امل�ضيف���ة للوكال���ة الدولية 

للطاق���ة املتج���ددة /اآيرين���ا/، بدور 

ري���ادي يف دع���م ال����رضاكات ب���ني 

القطاع���ني العام واخلا����ش من اأجل 

اجتماعات  املناخي، وعق���دت  العمل 

حت�ضريي���ة لكل م���ن قمت���ي املناخ 

الأخريتني ل���الأمم املتحدة يف 2014 

و2019.

ويف اأبريل م���ن هذا الع���ام، �ضاركت 

الإمارات يف تاأ�ضي�ش مبادرة »البتكار 

الزراعي من اأج���ل املناخ« بالتعاون 

مع الوليات املتحدة الأمريكية بهدف 

زيادة وت�رضيع البت���كار العاملي يف 

الزراعة والنظم الغذائية دعمًا للعمل 

املناخي.

جت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن جامعة الدول 

العربي���ة تاأ�ض�ض���ت يف القاهرة عام 

1945، وت�ض���م 22 ع�ض���واً، وهدفه���ا 

الرئي�ض���ي هو توثي���ق العالقات بني 

الدول الأع�ض���اء وتن�ضيق التعاون يف 

ما بينها مب���ا يحافظ على ا�ضتقاللها 

و�ضيادتها، اإىل جانب النظر ب�ضكل عام 

يف �ضوؤون وم�ضالح الدول العربية.

الإمارات تدين 

ودلياًل جديداً على �ضعي هذه امللي�ضيات 

اإىل تقوي�ش الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة.

وجدّدت ال���وزارة ت�ضامن دولة الإمارات 

الكامل مع اململك���ة اإزاء هذه الهجمات 

الإرهابية، والوقوف معها يف �ضف واحد 

�ضد كل تهدي���د يطال اأمنها وا�ضتقرارها، 

ودعمها يف كل م���ا تتخذه من اإجراءات 

حلفظ اأمنها و�ضالمة مواطنيها واملقيمني 

على اأرا�ضيها.

واأك���د البيان اأن اأمن الإم���ارات العربية 

املتحدة واأمن اململكة العربية ال�ضعودية 

كل ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه 

اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة 

الأمن وال�ضتقرار فيها.

اجتماع بين وزراء 

وردا على �ض���وؤال، ح���ول اعتماد طرح 

مو�ضوع عودة �ضورية للجامعة العربية 

خالل قمة اجلزائر، ق���ال اإنه من املبكر 

التحدث عن جدول اأعمال القمة العربية 

من الآن.

وح���ول املوقف العربي م���ن قرار قبول 

اإ�رضائي���ل كمراقب يف الحتاد الإفريقي، 

ق���ال اأبو الغي���ط، اإن ما ح���دث هو اأن 

الإفريقي  الحت���اد  مفو�ضي���ة  رئي����ش 

مو�ضى فق���ي، ت�ضلم اأوراق اعتماد الوفد 

الإ�رضائيلي كمراقب، ولقد احتجت على 

ذل���ك 24 دولة اإفريقي���ة، وحتت تعاظم 

هذا ال�ضغط قرر رئي�ش املفو�ضية طرح 

الأمر على قمة الحتاد الإفريقي القادمة 

يف ت�رضين اأول/  اأكتوبر املقبل، ليقر اأو 

يرف�ش، هذا القرار«.

ولفت اإىل اأن جمموع���ة �ضمال اإفريقيا، 

وهى التي ت�ضم الدول العربية بالحتاد 

الإفريق���ي، اأر�ضلت ر�ضال���ة للمفو�ضية 

ترف�ش ه���ذا املوق���ف، واأحاطت الدول 

الإفريقية اخلم�ضني يف الحتاد بالروؤية 

العربية، و�ضيتم تكثيف ال�ضغط العربي 

ب�ضاأن هذا املوقف.

وم���ن جانبه، قال ال�ضي���خ اأحمد نا�رض 

ال�ضباح وزير اخلارجية ووزير  املحمد 

الدولة ل�ضئون جمل�ش الوزراء الكويتي 

رئي�ش الدورة ال�156 ملجل�ش اجلامعة 

العربية عل���ى امل�ضتوى ال���وزاري، اإنه 

يجب حت�ض���ني وكالة غ���وث وت�ضغيل 

الالجئني الفل�ضطينيني »الأونروا« لكى 

ل يكون هناك جيل �ضائع بني الالجئني 

الفل�ضطيني���ني يف ال���دول العربية ،لأن 

ذلك �ضيكون له خماطرة، م�ضددا على اأن 

هناك توافقا عربيا اأن يكون هناك دعم 

م�ضتدام لالأونروا.

وجاء ذلك يف املوؤمتر ال�ضحفي امل�ضرتك 

الذي عقده ام�ش اخلمي�ش ال�ضيخ اأحمد 

نا�رض املحم���د ال�ضباح وزير اخلارجية 

ووزي���ر الدولة ل�ضئ���ون جمل�ش الوزراء 

ال�156 ملجل�ش  الدورة  الكويتي رئي�ش 

اجلامعة العربية على امل�ضتوى الوزاري 

واأح�م�د اأب����و ال�غ�ي�ط يف ختام اأعمال 

الدورة.

المغرب: ا�ستقالة 

وق���ال لفتيت، خالل ندوة �ضحفية مبقر 

وزارة الداخلية، الليل���ة قبل املا�ضية، 

اإن حزب الأ�ضالة واملعا�رضة حل ثانيا 

بح�ضول���ه عل���ى 82 مقع���دا ، متبوعا 

بحزب ال�ضتقالل ب� 78 مقعدا والحتاد 

ال�ضرتاكي للقوات ال�ضعبية ب� 35 مقعدا

ونقلت وكالة املغ���رب العربي لالأنباء 

عن لفتيت القول اإن ن�ضبة امل�ضاركة يف 

هذا ال�ضتحقاق بلغ���ت على امل�ضتوى 

الوطن���ي 35ر50% م���ن جمموع الهيئة 

الناخبة الوطنية، يف مقابل 42% �ضنة 

.2016

واأك���د رئي�ش ح���زب التجم���ع الوطني 

لالأح���رار، ال�ضيد عزي���ز اأخنو�ش، ام�ش 

اخلمي�ش بالرباط، اأن حزبه الذي ت�ضدر 

نتائج النتخابات الت�رضيعية »م�ضتعد 

للعمل بثقة وم�ضوؤولية مع كل الأحزاب 

الت���ي تتقاطع مع���ه يف املبادئ وروؤى 

الربامج لرفع خمتلف التحديات«.

العني � وام:

الإمارات  �ضاهمت جامعة 

يف  املتح���دة  العربي���ة 

الوطنية  اجله���ود  دع���م 

"كوفيد  اآثار  مكافحة  يف 

-19" من خالل ن�رض 204 

مت�ضل���ة  بحثي���ة  اأوراق 

بالفريو�ش، وذلك يف اإطار 

تركيزها على دعم البحث 

اجلائحة  خ���الل  العلمي 

ا�ضتمراري���ة  و�ضم���ان 

التي  البحثية  الأن�ضط���ة 

ت�ضاهم يف دعم التوجهات الوطنية.

وق���ال الدكتور اأحم���د علي مراد النائ���ب امل�ضارك 

للبحث العلمي يف اجلامعة اإن ال�ضحة والطب من 

الأولويات الرئي�ضية وال�ضرتاتيجية للجامعة، التي 

دعمت هذا التوجه من خالل توفري البنية التحتية 

الت���ي ت�ضاعد يف اإج���راء البح���ث العلمي وتوفري 

املمكن���ات البحثية يف تعزيز املخرجات البحثية، 

م�ض���ريا اإىل اأن اأع�ضاء هيئ���ة التدري�ش والباحثني 

والطلب���ة �ضاهم���وا يف دعم اجله���ود الوطنية يف 

مكافح���ة جائحة كوفي���د-19 من خ���الل البحث 

العلمي والبتكار يف اإيجاد حلول عملية وتطبيقية 

مم���ا �ضاعد يف فهم الفريو����ش و حتديد ميكانيكية 

انتقال���ه وانت�ض���اره بوا�ضطة م�ضاري���ع بحثية مت 

متويلها م���ن قبل مكتب النائ���ب امل�ضارك للبحث 

العلمي.

واأ�ض���اف م���راد اأن املخرج���ات البحثي���ة جلهود 

الباحثني والعلماء واأع�ضاء هيئة التدري�ش والطلبة 

اأ�ضفرت عن ن����رض 204 اأوراق بحثية ح�ضب بيانات 

�ضكوب�ش منذ بدء اجلائحة الفعلي من 2020 وحتى 

نهاية اأغ�ضط����ش 2021 وهو ما يعادل 17.2% من 

جمموعة الأوراق البحثية التي ن�رضتها اجلامعات 

واملعاهد العلمية يف الدولة.

واأك���د الدكتور اأحمد مراد اأن جامعة الإمارات تعمل 

على تعزيز التع���اون البحثي مع كربى اجلامعات 

العاملية واملعاهد البحثية، حيث �ضارك الباحثون 

يف اجلامعة بالن�رض العلمي لنتائج درا�ضات بحثية 

مت�ضل���ة بكوفيد-19 مع باحث���ني وعلماء من 85 

دولة، حيث مت ن�رض 104 اأوراق بحثية مع باحثني 

من اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية 

والهند واأ�ضرتاليا واململكة العربية ال�ضعودية.

و�ضج���ل الباحثون يف اجلامعة ث���الث من براءات 

الخرتاع لدعم اجلهود العلمية يف حماربة اجلائحة 

منها : جهاز احلماية �ضد الفريو�ضات، وقناع الوجه 

مع الأجزاء املنف�ضلة للزفري وال�ضتن�ضاق، بالإ�ضافة 

اإىل نظام لوحة مفاتيح امل�ضعد دون م�ش.

جدير بالذكر اأن منظومة جامعة الإمارات البحثية 

والبتكارية �ضاعدت اجلامعة يف م�ضاهمة اجلامعة 

البحثية والعلمية جلائحة كوفيد-19، وقد تنوعت 

موا�ضيع الدرا�ضات البحثية املت�ضلة باجلائحة من 

درا�ضات جيني���ة والتعرف على اأثر ال�ضحة العامة 

والنف�ضية والدرا�ضات املت�ضل���ة باملناعة وغريها 

مب�ضاركة جميع كليات اجلامعة واملراكز البحثية.

جامعة الإمارات تن�شر 204 اأوراق 

بحثية مت�شلة بـ »كوفيد-19«
د�شتركت 2020 .. مدينة ذكية محورها الإن�شان

»البلديات و النقل«: الدورة الثانية 

من قمة اأبوظبي للمدينة الذكية 

23 و24 نوفمبر المقبل

اأبوظبي ـ وام:

 اأعلن���ت دائرة البلديات والنقل ع���ن موعد انعقاد قمة 

اأبوظب���ي للمدينة الذكية، وب���دء العد التنازيل لنطالق 

فعاليات ال���دورة الثانية للح���دث الأكرب من نوعه يف 

املنطقة يف جمال تطوير املدن الذكية، واملزمع انعقاده 

يف العا�ضمة اأبوظبي يومي 23 و24 نوفمرب املقبل، يف 

فندق كونراد اأبوظبي - اأبراج الحتاد.

وت�ضكل قم���ة اأبوظب���ي للمدينة الذكي���ة من�ضة حوار 

تت�ضم���ن نخبة من الخت�ضا�ض���ني، وامل�ضوؤولني، ورواد 

القط���اع، وق���ادة الفكر و�ضانع���ي الق���رار، اإىل جانب 

املنظم���ات والهيئ���ات احلكومية واخلا�ض���ة، ملناق�ضة 

اأف�ضل املمار�ضات اخلا�ض���ة بتطوير املدن الذكية واأهم 

التحدي���ات التي تواجهها عاملي���ًا، كما ي�ضهم يف اإثراء 

معرف���ة امل�ضاركني وو�ضع خطط عمل ت�ضاهم يف تنفيذ 

اأف�ضل احللول الذكية.

وتاأتي القمة بتنظيم من دائرة البلديات والنقل، متا�ضيًا 

م���ع اخلريط���ة ال�ضرتاتيجي���ة للدائ���رة وا�ضرتاتيجية 

الإمارات للذكاء ال�ضطناعي 2031، والتي متثل التوجه 

اجلديد الذي �ضتعتمد عليه اخلدمات والقطاعات والبنية 

التحتية امل�ضتقبلية يف الدولة.

وتويل القمة اهتمام���ًا با�ضتعرا�ش اأطر العمل واخلطط 

الطموح���ة للمدن الذكي���ة يف الإم���ارة، والطالع على 

م�ضتج���دات التكنولوجي���ا يف هذا املج���ال من خالل 

عرو�ش وابتكارات القطاعني العام واخلا�ش، بالإ�ضافة 

اإىل �ضمان توفري بنية حتتية عاملية املوا�ضفات قادرة 

على دعم ال�ضتثمار يف التقنيات احلديثة �ضمن اأعمال 

وم�ضاريع الط���رق واحلدائق واملرافق الرتفيهية والبنية 

»فن التذهيب« ور�شة ا�شتباقية لملتقى ال�شارقة الدولي 
للراوي بن�شخته الـ 21
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 اإعمار للتطوير

  

 عجمان -وام:

 اأكد �سعادة عبداهلل المويجعي رئي�س مجل�س 
اإدارة غرفة تجارة و�سناعة عجمان اأن الغرفة 
اقت�ساد  لخدمة  وتفانيها  جهودها  �ستوا�سل 
الخا�س  القطاع  بمن�ساآت  واالرتقاء  االإم��ارة 
بما يواكب روؤية اإمارة عجمان المتوافقة مع 
الم�سار  �سمن  والعمل  االإم��ارات،  دولة  روؤية 
عن  االإم��ارات  واإع��ان  للدولة  االإ�ستراتيجي 
بها  وجهت  التي  الخم�سين"  "مبادئ  وثيقة 
تروؤ�سه،  خال  ذلك  جاء   . الر�سيدة  القيادة 
 ،2021 للعام  الثالث  االإدارة  مجل�س  اجتماع 
بح�سور �سعادة �سالم بن اأحمد النعيمي نائب 
رئي�س مجل�س االإدارة واأع�ساء مجل�س االإدارة، 
اآخر  على  والوقوف  العمل  م�ستجدات  لبحث 

تطورات م�ساريع ومبادرات غرفة عجمان.
بالح�سور  المويجعي  عبداهلل  �سعادة  ورحب 
وتوجه نيابة عن اأع�ساء مجل�س االإدارة وكافة 
العاملين واالأع�ساء في غرفة عجمان باأ�سمى 
�ساحب  مقام  اإلى  والتبريكات  التهاني  اآيات 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
المجل�س االأعلى حاكم عجمان بمنا�سبة مرور 
عجمان  واإم��ارة  للوطن  العطاء  من  عامًا   40
والحياة  ال�ساملة  والنه�سة  الم�سيرة  لت�ستمر 
عز  المولى  داعين  والمجتمع،  للفرد  الكريمة 
اأن يحفظ �سموه وي�سدد خطاه ويمتعه  وجل 

بال�سحة والعافية.
وقال : خال اأربعة عقود �سهدت اإمارة عجمان 
في  بالبنان  اإليها  ُي�سار  وتطورات  طفرات 
الم�ستويات  كافة  فعلى  القطاعات،  مختلف 
والتعليمية  واالق��ت�����س��ادي��ة  االجتماعية 
التحتية  والبنية  وال�سياحية  وال�سحية 
قفزات  عجمان  حققت  العمرانية  والنه�سة 
والمنهجية  الوا�سحة  الروؤية  بف�سل  نوعية 
ال�سمو  اأر�سى دعائمها �ساحب  ال�ساملة التي 
والمتابعة  النعيمي،  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ 
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  من  الدائمة 
المجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ولي  النعيمي 

التنفيذي.
اجتماع  مح�سر  على  المجتمعون  واطلع 
وتم   2021 ل�سنة  الثاني  االدارة  مجل�س 
المركز  على  االط��اع  جانب  اإل��ى  اعتماده 
المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية 
اأغ�سط�س 2021 وكذلك نتائج اإجتماعات لجنة 
الموارد الب�سرية والمالية للعام الجاري وتم 

اعتمادها .
تكثيف  اأهمية  االإدارة  مجل�س  اع�ساء  واأك��د 
الجهود لدعم القطاع ال�سناعي وتطويره في 
االأعمال  رواد  تحفيز  على  والعمل  االإم��ارة، 
الدعم  وتوفير  خا�س  ب�سكل  ال�سناعيين 
المائم وتهيئتهم لانطاق في تنفيذ م�ساريع 
�سناعية ت�سب في نمو القطاع ال�سناعي في 
الداعمة  الممكنات  ظل  في  ال�سيما  االإم��ارة، 

لان�سطة ال�سناعية التي توفرها الدولة.
على  عجمان  غرفة  اإدارة  مجل�س  اطلع  كما 
�سير العمل للم�ساركة في اإك�سبو 2020 وجهود 
من  اأع�سائها  اإ�ستفادة  لتعزيز  عجمان  غرفة 
قاعدة  تو�سيع  جانب  اإلى  العالمي  الحدث 
االقت�سادية،  الوفود  مع  الدولية  ال�سراكات 
متخ�س�سة  فعاليات  تنظيم  على  والعمل 
على هام�س الم�ساركة في اك�سبو 2020، وفتح 
غرفة  اأع�ساء  بين  مبا�سرة  توا�سل  قنوات 
كما  الم�ساركة،  الدول  من  ونظرائهم  عجمان 
في  العمل  �سير  على  االإدارة  مجل�س  اطلع 

م�ساريع ومبادرات الغرفة.

 

 عبداهلل المويجعي : 
غرفة عجمان توا�سل جهودها 

لخدمة اقت�ساد الإمارة

�سهد توقيع اتفاقية امتياز مع مجموعة موانئ اأبوظبي

اإدارة مجموعة  رئي�س مجل�س  يلتقي  زايد  بن  بن محمد  خالد 
»�سي اإم اإيه« الفرن�سية

اأبوظبي -وام:
بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  التقى   
ع�سو  نهيان،  اآل  زايد  بن  محمد 
المجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 
رئي�س  �سعادة  رودول��ف  ال�سيد 
مجل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
اإيه �سي جي  اإم  "�سي  لمجموعة 
عالميًا  الرائدة  الفرن�سية،  اإم" 
والخدمات  ال�سحن  مجال  في 
اللوج�ستية، وتقوم حاليًا باإدارة 
دولة   27 في  بحرية  محطة   49
"�سي  الفرعية  �سركاتها  عبر 
و"تيرمينال  تيرمينالز"  اإيه  اإم 

لينك".
االجتماع،  خال  �سموه  واطلع 
علي  محمد  معالي  ح�سره  الذي 
رئي�س  الحمادي  ال�سرفاء  محمد 
 - االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
محمد  ف��اح  ومعالي  اأبوظبي، 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  االأحبابي، 
م��ج��م��وع��ة م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي، 
جمعة  م��ح��م��د  وال���ك���اب���ت���ن 
 – التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي، 
ووفد  اأبوظبي،  موانئ  مجموعة 
مجموعة  م��ن  الم�ستوى  رفيع 
على  اإم"،  �سي جي  اإيه  اإم  "�سي 
بين  الجديدة  ال�سراكة  تفا�سيل 
مجموعة موانئ اأبوظبي، التابعة 
والتي   /ADQ/ ل�"القاب�سة" 
ال�سركات  اأكبر  من  واح��دة  تعد 
المنطقة،  م�ستوى  على  القاب�سة 
التي  الفرن�سية،  والمجموعة 
مكانة  من  تر�سخ  اأن  �ساأنها  من 
للتجارة  عالميًا  مركزاً  اأبوظبي 
التنمية  عجلة  وتدفع  البحرية 

االقت�سادية.
و�سهد �سموه توقيع اتفاقية امتياز 
اأبوظبي  موانئ  مجموعة  بين 
�سي  اإي��ه  اإم  "�سي  ومجموعة 
تقوم  عامًا،   35 مدتها  اإم"،  جي 
بموجبها  الفرن�سية  المجموعة 
جديد  اإقليمي  مركز  بتاأ�سي�س 
الأ�سواقها  خليفة  ميناء  في  لها 
الرئي�سية في جنوب وغرب اآ�سيا 
وال�سرق  اأفريقيا  و�سرق  و�سمال 

االأو�سط.
بن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  وق���ام 
محمد بن زايد بجولة في ميناء 
الر�سيف  على  واطلع  خليفة، 
تم  ال���ذي  للميناء  ال��ج��ن��وب��ي 
العام،  هذا  تطويره  من  االنتهاء 
الكبير  بالتقدم  �سموه  واأ���س��اد 
ترتيبه  في  الميناء  اأحرزه  الذي 
في  م��ي��ن��اء   100 اأف�����س��ل  ب��ي��ن 

على  االأ�سرع نمواً  العالم، لكونه 
م�ستوى العالم، واأكد على اأهمية 
اال�ستمرار بتو�سعة الميناء ورفع 
ليحقق  البحرية،  الخطوط  عدد 
دعم  وه��و  منه  المرجو  الهدف 
اإلى  باالإ�سافة  البحرية  التجارة 
دعم نمو القطاعات ذات االأولوية 
االإ�ستراتيجية في اإمارة اأبوظبي.

اإن�ساء  االمتياز  اتفاقية  وت�سمل 
في  ج��دي��دة  ح��اوي��ات  محطة 
ميناء  اأول  وهو  خليفة،  ميناء 
منطقة  في  اآل��ي  �سبه  حاويات 
من  ���س��ت��دار  ال��ع��رب��ي،  الخليج 
�سركة  بين  م�سترك  م�سروع  قبل 
التابعة  تيرمينالز"  اإيه  اإم  "�سي 
اإيه �سي جي  اإم  "�سي  لمجموعة 
اإم" بح�سة تبلغ 70% ومجموعة 
موانئ اأبوظبي بح�سة تبلغ %30، 
حيث �سيقوم ال�سركاء بتخ�سي�س 
درهم  مليون   570 يبلغ  ا�ستثمار 
اأمريكي/  دوالر  مليون   154/

للم�سروع.
في  االإن�����س��اء  اأع��م��ال  و�ستبداأ 
المحطة هذا العام، لتكون جاهزة 
في العام 2024، مع ر�سيف يبلغ 
 800 االأول��ى  المرحلة  في  طوله 
�سنوية  ا�ستيعابية  وطاقة  متر 
حاوية  مليون   1.8 اإل��ى  ت�سل 

نمطية.
�ستتولى  ل��ات��ف��اق��ي��ة  ووف���ق���ًا 
تنفيذ  اأبوظبي  موانئ  مجموعة 
البنى  واأعمال  البحرية  االأعمال 

�سمنها  من  الداعمة،  التحتية 
اإقامة جدار ر�سيف بطول اإجمالي 
وكا�سر  متر،   1،200 اإل��ى  ي�سل 
متر، ومحطة   3،800 اأمواج بطول 
لل�سكك الحديدية كاملة التجهيز، 
مخ�س�سة  ح��اوي��ات  و���س��اح��ة 
م�ساحة  على  تمتد  للمحطة 

700،000 متر مربع.
�سي  اإي���ه  اإم  "�سي  واأ�سبحت 
االتفاقية  هذه  بموجب  اإم"  جي 
الثالثة  العالمية  المجموعة 
�سركات  اأرب���ع  اأك��ب��ر  �سمن  م��ن 
مع  تتعاون  العالم  في  �سحن 
االأمر  اأبوظبي،  موانئ  مجموعة 
خليفة  ميناء  مكانة  يوؤكد  الذي 
القليلة  الرئي�سية  الموانئ  كاأحد 
في العالم، والوحيد في المنطقة 
اأكبر  من  لثاث  مركزاً  يعد  الذي 
�سركات ال�سحن عالميًا، وعن�سراً 
التجارة  خارطة  على  رئي�سيًا 
االأ�سواق في  العالمية يربط بين 

ال�سرق والغرب.
محمد  ف���اح  م��ع��ال��ي  وذك����ر 
االقت�سادية  البيئة  اأن  االأحبابي، 
الم�ستقرة والمواتية لا�ستثمارات 
العوامل  اأهم  من  كانت  االأجنبية 
النمو  تحقيق  في  اأ�سهمت  التي 
اإم��ارة  من  كل  في  االقت�سادي 
ب�سكل  االإم��ارات  ودول��ة  اأبوظبي 
دولة  اأ�سبحت  "لقد  وقال:  عام. 
ا�ستثمارية  وج��ه��ة  االإم�����ارات 
رئي�سية بالن�سبة لكبرى ال�سركات 

العالمية التي تتطلع اإلى تو�سيع 
ال�سرق  منطقة  لي�سمل  ح�سورها 
يعود  ذلك  في  والف�سل  االأو�سط، 
التناف�سية  الحرة  المناطق  اإلى 
التي نتمتع بها والمبادرات التي 
على  الر�سيدة  القيادة  تحر�س 
اإقامة  لت�سهيل  با�ستمرار  اإطاقها 
في  االأجنبية  لل�سركات  مقرات 

الدولة".
واأ�ساف: " اأن هذا االتفاق المتميز 
�سي  اإيه  اإم  "�سي  مجموعة  مع 
للجهود  ثمرة  ي��اأت��ي  اإم"  ج��ي 
وي�سهم  نبذلها  التي  ال��دوؤوب��ة 
ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  تن�سيط  ف��ي 
دولة  في  ال�سناعي  والتطوير 
نتوقع  كما  وخارجها.  االإم��ارات 
اال�ستيعابية  الطاقة  ت�سهم  اأن 
وال��ط��رق  ال��ج��دي��دة  للمحطة 
�سيتم  التي  االإ�سافية  التجارية 
الموانئ  م��ن  ع��دد  م��ع  فتحها 
الرائدة في العالم، في ا�ستقطاب 
منظومة  اإل���ى  اال���س��ت��ث��م��ارات 
ومناطقنا  المحلية  االأع��م��ال 
عدد  تطوير  وت�سريع  ال�سناعية، 
من  الرئي�سية  القطاعات  م��ن 
والخدمات  الت�سنيع  �سمنها 
اللوج�ستية، باالإ�سافة اإلى زيادة 
كما  العاملة.  القوى  على  الطلب 
الم�سروع  هذا  ي�سهم  اأن  نتوقع 
الخم�سة  االأعوام  خال  الم�سترك 
مدينة  اأعمال  المقبلة في تطوير 
اإ�سافة  ويقدم  ال�سناعية،  خليفة 

المحلي  الناتج  اإل��ى  ملمو�سة 
االإجمالي للدولة".

محمد  الكابتن  اأ�سار  جانبه،  من 
اإ�سافة  اأن  اإلى  ال�سام�سي،  جمعة 
محطة حاويات جديدة اإلى ميناء 
م�سترك مع  ا�ستثمار  خليفة عبر 
تيرمينالز"  اإيه  اإم  "�سي  �سركة 
المحطة،  اإدارة  تتولى من خاله 
في م�سيرتنا  ي�سكل ف�سًا جديداً 
موانئ  مجموعة  موقع  لتر�سيخ 
للتجارة  رائ��د  كمحرك  اأبوظبي 
العالمية، وتعزيز مكانة اأبوظبي 
للتجارة  وعالميًا  اإقليميًا  مركزاً 

البحرية.
وقال: "اإن اإ�سافة مجموعة �سحن 
عالمية رائدة اأخرى اإلى محفظتنا 
يجعل ميناء خليفة مركزاً لثاث 
في  العالمية  ال�سركات  اأكبر  من 
الظروف  تهيئ  كما  المجال،  هذا 
الازمة الفتتاح طرق تجارية مع 
اأ�سواق جديدة في اأوروبا واأفريقيا 

وجنوب وغرب اآ�سيا".
واأ�ساف: "نتوقع اأن ي�سهم تواجد 
المحطة التابعة لمجموعة "�سي 
�سيتم  التي  اإم"  �سي جي  اإيه  اإم 
بمحطة  مبا�سر  ب�سكل  ربطها 
في  اإن�ساوؤها  المزمع  القطارات 
ميناء خليفة في ت�سريع الحركة 
التجارية من واإلى دولة االإمارات 
المجموعة  متعاملي  وت�سجيع   ،
على تاأ�سي�س مقار لهم في اإمارة 

اأبوظبي".

في  دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليار   7.2
اأ�سبوع

دبي-وام:
 بلغت الت�سرفات العقارية في 
دائرة االأرا�سي واالأماك بدبي 
خال االأ�سبوع الحالي اأكثر من 
7.2 مليار درهم حيث �سهدت 
مبايعة   1482 ت�سجيل  الدائرة 
بقيمة 3.21 مليار درهم منها 
بقيمة  لاأرا�سي  مبايعة   111
و1371  درهم  مليون   486.58
بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة 

2.73 مليار درهم .
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي 
في  دره��م  مليون   59 بقيمة 
منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة 
في  دره��م  مليون   51 بقيمة 

مبايعة  ثم   2 جزيرة  منطقة 
في  دره��م  مليون   25 بقيمة 

منطقة الثنية الرابعة.
الحبية  منطقة  وت�����س��درت 
حيث  من  المناطق  الثالثة 
�سجلت  اإذ  المبايعات  ع��دد 
مليون   71 بقيمة  مبايعة   28
اليفرة 3  درهم وتلتها منطقة 
بقيمة  مبايعة   22 بت�سجيلها 
في  وثالثة  دره��م  مليون   23
بت�سجيلها   1 �سعيب  �سيح 
مايين   8 بقيمة  مبايعات   8

درهم.
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
ج��اءت   .. وال��ف��ل��ل  ال�����س��ق��ق 
مبايعة بقيمة 55 مليون درهم 

كاأهم  االأولى  الحبية  بمنطقة 
مبايعة  تلتها  المبايعات 
في  دره��م  مليون   41 بقيمة 
واأخيراً  خليفة  ب��رج  منطقة 
مبايعة بقيمة 37 مليون درهم 

في منطقة نخلة جميرا.
الخليج  منطقة  وت�����س��درت 
حيث  من  المناطق  التجاري 
عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ 
�سجلت 188 مبايعة بقيمة 395 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون 
بت�سجيلها  الخام�سة  الثنية 
121 مبايعة بقيمة 136 مليون 
دبي  مر�سى  في  وثالثة  درهم 
بقيمة  مبايعة   87 بت�سجيلها 

200 مليون درهم.

قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
3.25 مليار درهم منها 67 رهن 
مليون   888.71 بقيمة  اأرا���س 
و�سقق  فلل  رهن   322 و  درهم 
بقيمة 2.36 مليار درهم وكان 
الرفاعة بقيمة  اأهمها بمنطقة 
في  واأخرى  درهم  مليون   420
 408 بقيمة  المرقبات  منطقة 

مايين درهم.
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 
73 هبة بقيمة 827.19 مليون 
بمنطقة  اأهمها  ك��ان  دره���م 
مليون   95 بقيمة  ال�سيف  اأم 
درهم واأخرى في منطقة القوز 
 87 بقيمة  االأول��ى  ال�سناعية 

مليون درهم.

غرفة دبي تطلق دورة جديدة من م�سابقة 
»دبي لرواد الأعمال الذكية«

دبي -وام:
اإحدى   - النا�سئة"  اأطلقت "دبي للم�ساريع   
مبادرات غرفة تجارة و�سناعة دبي المبتكرة 
الخمي�س خال  يوم   - االأعمال  ريادة  لدعم 
حفل افترا�سي الدورة ال�ساد�سة من م�سابقة 
"دبي لرواد االأعمال الذكية" وذلك تما�سيا مع 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بتحويل دبي 

اإلى المدينة االأذكى عالميا.
رواد  م�ساعدة  اإل��ى  الم�سابقة  هذه  تهدف 
ليكونوا جزءا من مبادرات  ال�سباب  االأعمال 
االأع��م��ال  ومنظومة  اال�ستراتيجية  دب��ي 
مكانة  من  تعزز  التي  الم�ستقبلية  المبتكرة 
 .. المبتكرة  لاأعمال  عالمي  كمركز  االإمارة 
و�ستركز فئات هذه الدورة من الم�سابقة على 
يتطلب  حيث  والتجارة  والفر�س  اال�ستدامة 
اإر�سال  االأعمال  النا�سئة ورواد  ال�سركات  من 
اأق�ساه  موعد  في  للم�سابقة  التقديم  طلبات 

30 �سبتمبر الحالي.
الحفل  خ���ال  الترحيبية  كلمته  وف���ي 
االفترا�سي .. قال �سعادة حمد مبارك بوعميم 
مدير عام غرفة دبي : تعتبر م�سابقة "دبي 
من  واحدة  ال�سنوية  الذكية"  االأعمال  لرواد 
اأطلقتها  التي  والمبادرات  البرامج  اأنجح 
تهدف  والتي  النا�سئة"  للم�ساريع  "دبي 
واأ�سحاب  ال�سباب  االأعمال  رواد  تمكين  اإلى 
واالأدوات  بالمعرفة  وتزويدهم  الم�ساريع 
التي يحتاجون اإليها لتعزيز نمو م�ساريعهم 
ا�ستراتيجية  من  جزءا  ليكونوا  و  التجارية 
والتفكير  الذكي  التحول  في  دبي  حكومة 

خارج النمط التقليدي للم�ساريع التجارية.
�سهدت  الم�سابقة  هذه  اأن  بوعميم  واأ�ساف 
ال���دورات  خ��ال  ملحوظا  ونجاحا  اإق��ب��اال 
المقدمة  الم�ساريع  عدد  بلغ  حيث  ال�سابقة 
للم�سابقة على مدى دوراتها الخم�س الما�سية 
اأكثر من 2،000 م�سارك مع زيادة ملحوظة في 
الدولية  الم�ساركات  لعدد  االأخيرة  ال�سنوات 

مما يعك�س عالمية الم�سابقة وريادتها.
مزايا  الم�سابقة  من  الحالية  الدورة  وتوفر 
توفير  ت�سمل  للفائزين  وح�سرية  مميزة 
تدريب متخ�س�س "bootcamp" لمدة 4 
اأيام للمتاأهلين ال� 30 في الم�سابقة واإتاحة 
الم�سابقة  في  الع�سرة  للمتاأهلين  الفر�سة 
وم�ساريعهم  حلولهم  وا�ستعرا�س  للم�ساركة 
دبي   2020 اإك�سبو  معر�س  في  التجارية 
واالجتماع مع م�ستثمرين محتملين في حين 
�سيح�سل الفائزون الثاثة على جوائز مالية 

بقيمة اإجمالية تبلغ 150 األف درهم .
وا�ستملت الفعالية على جل�ستين نقا�سيتين 
في  والمتاأهلين  الفائزين  بم�ساركة  االأولى 
الدورة ال�سابقة من الم�سابقة فيما �سارك في 
الجل�سة الثانية خبراء من بيئة ريادة االأعمال 
في  الم�ساركين  قائمة  و�سملت  االإم��ارة.  في 
الجل�سة االأولى فراك لكاني ال�سريك الموؤ�س�س 
�ستالي  واأمين   "Arabee "عربي  لمن�سة 
ال�سريك الموؤ�س�س ل�سركة "بروفن ميد" وكريم 
عياد موؤ�س�س م�سروع "�سريبيان" .. اأما قائمة 
تاال  �سملت  الثانية  الجل�سة  في  الم�ساركين 
االأعمال  رواد  برنامج  اإدارة  مدير  االأن�ساري 
العالمي.دي�ستركت 2020 في اإك�سبو 2020 دبي 
وبيجونا دي األبورنوز مدير مواطنة ال�سركات 
في �سركة "اأك�سنت�سر ال�سرق االأو�سط" وعمر 
خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي.
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 »المرابع العربية«   
تتقدم مناطق الفلل 

الأعلى زيادة في القيمة 
الراأ�سمالية

دبي ـ )الوحدة(:
�سهدت المناطق ال�سكنية في دبي زيادة في 
م�ساعفة  باأرقام  للفلل  الراأ�سمالية  القيمة 
بينما  الما�سي،  ال�سهر  من  اعتباراً  �سنويًا، 
الإم��ارة  اأج���زاء  بع�ض  في  ال�سقق  �سهدت 
ل�سركة  وفقًا  واحدة،  ع�سرية  بخانة  تح�سنًا 
�ستارت«.  »فاليو  العقارية  ال�ست�سارات 
مكا�سب  اأعلى  �سجلت  الفلل،  اإلى  وبالن�سبة 
راأ�سمالية في منطقة المرابع العربية )%22(، 
ا�ستيت  هيلز  ودبي   ،)%20.8( جميرا  وجزر 

)18.5%( والبحيرات )%18.3(.
وبالن�سبة اإلى ال�سقق، كان اأف�سل اأداء �سنوي 
نخلة  في  الراأ�سمالية  المكا�سب  حيث  من 
ريزيدن�ض  بيت�ض  وجميرا   ،)%6.8( جميرا 
)6.1%(، والفرجان )4.6%(، ومرتفعات الخيل 

.)%4.1(
المبيعات  معامالت  اأن حجم  التقرير  واأبرز 
في اأغ�سط�ض/ اآب ارتفع بن�سبة 49 في المئة 
مقارنة ب�سهر يوليو/ تموز، و�سهد الأداء على 
للمنازل  المبيعات  في  زيادة  �سهري  اأ�سا�ض 

الجاهزة بن�سبة 57 في المئة.
عام  ب�سكل  المبيعات  ق��وائ��م  وت�����س��درت 
»اإعمار«  �سركة  طورتها  التي  العقارات 
 ،)%6.1( وداماك   ،)%8.6( ونخيل   ،)%21.5(
»فاليو  بح�سب   ،)%6.1( للعقارات  ودب��ي 

�ستارت«.

»فالي دبي«ت�ستاأنف رحالتها اإلى ال�سعودية اعتباراً من 12 
�سبتمبر

دبي ـ )الوحدة(:
"فالي  با�سم  متحدث  اأف��اد 
باأنه   ، الخمي�ض  يوم  دبي" 
الأخير،  الإع��الن  اأعقاب  في 
دبي"  "فالي  �ست�ستاأنف 
مطار  من  اليومية  رحالتها 
مطارات  اإل��ى  ال��دول��ي  دب��ي 
ال��ري��ا���ض وج���دة وال��دم��ام 

الدوليين.
واأو�سح المتحدث اأن الرحالت 
اإلى ال�سعودية �ستبداأ اعتبارا 
من 12 �سبتمبر الجاري، وهي 
عبر  حاليًا  للحجز  متاحة 
الإلكتروني:  الناقلة  موقع 

."flydubai.com"

»موؤ�سر اأبوظبي« يخترق م�ستوى 7800 لأول مرة في 
تاريخه.. و»دبي« يرتقع مجدداً

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
اأبوظبي  ���س��وق  موؤ�سر  وا���س��ل 
على  الثالثة  للجل�سة  ارتفاعه 
مغلقا   %1.15 وبن�سبة  التوالي، 
هو  جديد  قيا�سي  م�ستوى  عند 
اأعلى  ُيعد  حيث  نقطة،   7861
التاريخية،  اإغ��الق��ه  م�ستويات 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  وب����ت����داولت 

الإجمالية 1666 مليون درهم.
الم�ستوى  ه��ذا  عند  وب��الإق��ف��ال 
بمقدار  ارتفع  قد  ال�سوق  يكون 
ككل  الأ�سبوع  لهذا  نقاط   208
باإقفاله  مقارنة   %  2.7 وبن�سبة 
يوم الخمي�ض الما�سي 2 �سبتمبر 

.2021
تداول  تم  �سركة   45 اأ�سل  ومن 
انخف�ست  الخمي�ض،  يوم  اأ�سهمها 
ارتفعت  بينما  �سركة،   24 اأ�سهم 
على   3 وبقيت  �سركة،   18 اأ�سهم 

ثبات.
الأول"  "اأبوظبي  �سهم  وارتفع 

درهم،   18.3 عند   %4.8 بن�سبة 
اإدراجه،  منذ  له  �سعر  اأعلى  وهو 
مليون   23 تجاوزت  وب��ت��داولت 
�سهم، بينما انخف�ض �سهم "الدار 
عند   %0.2 بن�سبة  العقارية" 
تجاوزت  وبتداولت  درهم،   4.19

70 مليون �سهم.
للتوزيع"  "اأدنوك  �سهم  واأقفل 
منخف�سا بن�سبة 0.2% عند 4.45 
درهم وبتداولت قاربت 19 مليون 
"دانة  انخف�ض �سهم  �سهم، بينما 
 1.08 عند   %0.9 بن�سبة  غاز" 
 14 تجاوزت  وب��ت��داولت  دره��م، 

مليون �سهم.
يوم  المالي  دب��ي  �سوق  واأق��ف��ل 
طفيف  ب�سكل  مرتفعا  الخمي�ض 
وبواقع نقطة واحدة عند م�ستوى 
بلغت  وب��ت��داولت  نقاط،   2908
مليون   201 الإجمالية  قيمتها 

درهم فقط.
وبالإقفال عند هذا الم�ستوى يكون 
ال�سوق قد انخف�ض بمقدار 4 نقاط 

لهذا الأ�سبوع ككل وبن�سبة %0.1 
الخمي�ض  يوم  باإقفاله  مقارنة 

الما�سي 2 �سبتمبر 2021.
تداول  تم  �سركة   34 اأ�سل  ومن 
انخف�ست  الخمي�ض،  يوم  اأ�سهمها 
ارتفعت  بينما  �سركة،   15 اأ�سهم 
اأ�سهم 11 �سركة، وبقيت 8 �سركات 

على ثبات.
العقارية"  "اإعمار  �سهم  وارتفع 
درهم،   4.19 عند   %0.2 بن�سبة 
مليون   16 ق��ارب��ت  وب��ت��داولت 
"ديار  �سهم، بينما انخف�ض �سهم 
عند   %0.3 بن�سبة  للتطوير" 
0.332 درهم، وبتداولت تجاوزت 

10 ماليين �سهم.
دبي  "الإمارات  �سهم  وارت��ف��ع 
 14 عند   %0.4 بن�سبة  الوطني" 
درهم، وبتداولت قاربت مليوني 
"دبي  �سهم  اأقفل  بينما  �سهم، 
دره��م   5.08 عند  الإ�سالمي" 
ماليين   4 ت��ج��اوزت  وب��ت��داولت 

�سهم.

عملية  مليار  ينفذ  الم�سري  الم�سرفي  الجهاز 
اإلكترونية في عام 2020

القاهرة ـ )الوحدة(:
ن�سر-  اإيهاب  المهند�ض  ك�سف 
الم�ساعد  ال��م��ح��اف��ظ  وك��ي��ل 
الم�سرفية  العمليات  لقطاع 
ونظم الدفع - بالبنك المركزي 
الم�سرفي  القطاع  باأن  الم�سري 
نمو  ف��ي  كبيرة  طفرة  ي�سهد 
الم�سرفية  العمليات  وتطوير 
اإط��ار  ف��ي  وذل��ك  الإلكترونية 
و�سعها  التي  الإ�ستراتيجية 
للمدفوعات  القومي  المجل�ض 
تحت قيادة ال�سيد الرئي�ض عبد 

الفتاح ال�سي�سي.
ت�سريحات  ف��ي  ن�سر  وق���ال 
الأو�سط:  ال�سرق  اأنباء  لوكالة 
الم�سري  الم�سرفي  الجهاز  اإن 
عملية  مليار  نحو  بتنفيذ  قام 
العام  اإلكترونية  م�سرفية 
 –  2020( الما�سي  ال��م��ال��ي 
 2.8 ت��ج��اوزت  بقيمة   )2021
بما  مقارنة  جنيه،  تريليون 
يقرب 700 مليون عملية ونحو 
للعام  جنيه  تريليون   1.9
 )2020-2019( ال�سابق  المالي 
في   %49 بحوالي  تقدر  بزيادة 
الم�سرفية  المعامالت  قيم 

الإلكترونية.
عمليات  قيمة  اأن  واأ���س��اف 
من  تمت  التي  الأم��وال  تحويل 
العام  البنكي  الإنترنت  خالل 
 1.4 بلغت  الما�سي  المالي 

تريليون جنيه، مقارنة مع 825 
ال�سابق  العام  في  جنيه  مليار 
بزيادة ن�سبتها 70 %، كما بلغ 
اإلكترونية  المعامالت  حجم 
محافظ  خ��الل  من  تمت  التي 
من  يقرب  ما  المحمول  الهاتف 
نف�ض  خ��الل  جنيه  مليار   176
 55 بحوالي  مقارنة  الفترة، 
ال��ع��ام  خ���الل  جنيه  م��ل��ي��ار 
تقدر  زي��ادة  بن�سبة  ال�سابق 

.%226 بحوالي 
واأ����س���ار ال��م��ه��ن��د���ض اإي��ه��اب 
الم�ساعد  ال��وك��ي��ل   - ن�سر 
ل��م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي 

الم�سرفية  العمليات  لقطاع 
اإجمالي  اأن  اإلى  الدفع  ونظم 
تمت  التي  التح�سيل  عمليات 
الإلكترونية  البيع  نقاط  عبر 
بلغت ما يقرب من 136 مليار 
الما�سي،  المالي  العام  جنيه 
مليار   114 بحوالي  مقارنة 
الما�سي  العام  خالل  جنيه 
 ،%19.2 بلغت  نمو  بن�سبة 
الم�ستريات  قيمة  وبلغت 
التي تمت من خالل البطاقات 
المواقع  طريق  عن  الم�سرفية 
ما  الإنترنت  عبر  الإلكترونية 
جنيه  مليار   23 م��ن  ي��ق��رب 

مليار   14 بحوالي  مقارنة 
ال�سابق،  العام  خالل  جنيه 

بزيادة قدرها %40.
م��ب��ادرة  اأن  ن�سر  واأ���س��اف 
الخا�سة  ال��م��رك��زي  ال��ب��ن��ك 
والتي  الإلكتروني  بال�سداد 
المركزي  البنك  خاللها  تحمل 
قد  جنيه  مليار  من  يقرب  ما 
اأع��داد  ارت��ف��اع  ف��ي  �ساهمت 
اإلى  الإلكترونية  البيع  نقاط 
بيع،  نقطة  األ���ف   700 نحو 
األ��ف   200 ب��ح��وال��ي  م��ق��ارن��ة 
بدء  قبل  اإلكترونية  بيع  نقطة 

.%250 ن�سبته  بنمو  المبادرة 

1.2 مليار درهم ت�سرفات عقارات 
دبي

دبي -وام:
 بلغت الت�سرفات العقارية 
في دائرة الأرا�سي والأمالك 
اأكثر  الخمي�ض  يوم  بدبي 
من 1.2 مليار درهم حيث 
ت�سجيل  ال��دائ��رة  �سهدت 
272 مبايعة بقيمة 629.82 
 25 منها  دره���م  مليون 
بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة 
104.29 مليون درهم و247 
والفلل  لل�سقق  مبايعة 
مليون   525.53 بقيمة 

درهم.
مبايعات  اأه���م  وج���اءت 
25 مليون  بقيمة  الأرا�سي 
الثنية  منطقة  في  دره��م 
مبايعة  تليها  ال��راب��ع��ة 
بقيمة 16 مليون درهم في 
الثالثة  البر�ساء  منطقة 
 10 بقيمة  مبايعة  تليها 
منطقة  في  درهم  ماليين 

البر�ساء جنوب الثالثة.
الحبية  منطقة  وت�سدرت 
ال��ث��ال��ث��ة ال��م��ن��اط��ق من 
اإذ  المبايعات  عدد  حيث 
�سجلت 7 مبايعات بقيمة 
وتلتها  دره��م  مليون   17
منطقة اليفرة 3 بت�سجيلها 
 5 بقيمة  م��ب��اي��ع��ات   5
في  وثالثة  درهم  ماليين 
 3 بت�سجيلها   2 اليفرة 
مبايعات بقيمة 5 ماليين 

باأهم  يتعلق  درهم. وفيما 
والفلل  ال�سقق  مبايعات 
 41 بقيمة  مبايعة  جاءت 
مليون درهم بمنطقة برج 
المبايعات  كاأهم  خليفة 
 26 بقيمة  مبايعة  تلتها 
منطقة  في  دره��م  مليون 
واأخيراً  التجاري  الخليج 
مليون   25 بقيمة  مبايعة 
نخلة  منطقة  ف��ي  دره��م 

جميرا.
الخليج  منطقة  وت�سدرت 
من  المناطق  ال��ت��ج��اري 
حيث عدد مبايعات ال�سقق 
 41 �سجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل 
مليون   84 بقيمة  مبايعة 
منطقة  وت��ل��ت��ه��ا  دره����م 

 24 بت�سجيلها  المركا�ض 
مليون   38 بقيمة  مبايعة 
نخلة  في  وثالثة  دره��م 
 19 بت�سجيلها  ج��م��ي��را 
مليون   68 بقيمة  مبايعة 

درهم.
قيمة  ال��ره��ون  و�سجلت 
مليون   483.97 ق��دره��ا 
درهم منها 9 رهون لأرا�ض 
بقيمة 62.36 مليون درهم 
و�سقق  لفلل  ره��ن��ا  و60 
مليون   421.61 بقيمة 
درهم وكان اأهمها بمنطقة 
الرفاعة بقيمة 327 مليون 
منطقة  في  واأخ��رى  درهم 
 32 بقيمة  الأولى  البر�ساء 

مليون درهم.

والمزايدات«يفتح مظاريف عطاءات  البحرين:»المناق�سات 
ومزايدة واحدة مطروحة من 9 جهات

املنامة ـ )الوحدة(:
والمزايدات،  المناق�سات  مجل�ض  فتح 
المكلفة  الم�ستقلة  التنظيمية  الجهة 
المناق�سات  ممار�سات  على  بالإ�سراف 
الخمي�ض،  ي��وم  الحكومية،  والمزايدات 
مظاريف 33 عطاًء لعدد ثماني مناق�سات 
ومزايدة واحدة مطروحة من ت�سع جهات 

مت�سرفة.
الفتح،  لجنة  اأع��م��ال  ج���دول  وت�سمن 
والتنمية  العمل  ل��وزارة  مناق�سة  فتح 
الجائزة  حفل  تنظيم  ب�ساأن  الجتماعية 
الأميرة  الملكي  ال�سمو  ل�ساحبة  العربية 
لت�سجيع  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 
الأ�سر المنتجة 2022 والمعر�ض الم�ساحب 
ا�ستالم خم�سة عطاءات  تم  للجائزة، وقد 
فتحت  ذلك،  على  عالوة  المناق�سة،  لهذه 
ال�سباب  �سوؤون  ل��وزارة  مناق�سة  اللجنة 
اأنظمة  وا�ستبدال  اإ�سالح  ب�ساأن  والريا�سة 
تم  وقد  ال��وزارة،  مرافق  في  المياه  عزل 

ا�ستالم اأربعة عطاءات لهذه المناق�سة.
كما فتحت اللجنة مناق�سة لهيئة الكهرباء 
ثالث  بعدد  الهيئة  تزويد  ب�ساأن  والماء 
مولدات كهربائية ذات قدرة 1100، وقد تم 

ا�ستالم عطاًء واحداً لهذه المناق�سة.

قطاع  في  مناق�ستين  اللجنة  وفتحت 
طيران  ل�سركة  الأولى  المناق�سة  الطيران، 
م�سكلة  مك�سرات  توريد  ب�ساأن  الخليج 
اأربعة  ا�ستالم  تم  وق��د  ال��ج��ودة،  عالية 
المناق�سة  اأما  المناق�سة.  لهذه  عطاءات 

البحرين  مطار  ل�سركة  فكانت  الثانية 
ب�ساأن توريد قناني ومبردات مياه ال�سرب 
الدولي  البحرين  لمطار  الورقية  والأكواب 
والمبنى الرئي�سي لل�سركة، وقد تم ا�ستالم 

عطاءين لهذه المناق�سة.
اأما في قطاع النفط والغاز فتحت اللجنة 
المناق�سة  واح��دة،  ومزايدة  مناق�ستين 
الأولى ل�سركة نفط البحرين )بابكو( ب�ساأن 
توفير خدمات المعالجة الحرارية، وقد تم 
ا�ستالم �سبعة عطاءات لهذه المناق�سة. اأما 
تطوير  ل�سركة  فكانت  الثانية  المناق�سة 
اآنيت  للبترول ب�ساأن توفير ام بي ال ا�ض 
200 و100 ام بي بي ا�ض لخدمات اأمازون 
ا�ستالم  تم  وقد  المبا�سر،  لالت�سال  ويب 
المزايدة  اأم��ا  المناق�سة.  لهذه  عطاءين 
فكانت ل�سركة بابكو للتزويد ب�ساأن تاأجير 
محطتي  في  بال�سيارات  للعناية  مرافق 
�سبع  لمدة  حيان  ووادي  توبلي  خدمة 
لهذه  عطاءين  ا�ستالم  تم  وقد  �سنوات، 

المناق�سة.

الذهب يرتفع بعد ثالث جل�سات 
متتالية من الخ�سائر

لندن ـ )وكالت(:
بعد  الخمي�ض  يوم  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 
ثالث جل�سات متتالية من الخ�سائر اإذ توقف 
ارتفاع الدولر وتحول تركيز الم�ستثمرين اإلى 
اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع اأن 
ي�سفر عن تقلي�ض الدعم القت�سادي الطارئ.

جرينت�ض  بتوقيت   1130 ال�ساعة  وبحلول 
الفورية 0.6 في  زاد الذهب  في المعامالت 
المائة اإلى 1799.36 دولر لالأوقية )الأون�سة( 
مبتعدا عن اأدنى م�ستوى في اأ�سبوعين الذي 

لم�سه اأم�ض الأربعاء.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 

في المائة اإلى 1799.30 دولر.
وبح�سب )رويترز( تلقى الذهب دفعة ب�سيطة 
مع انخفا�ض موؤ�سر الدولر بينما حقق اليورو 
المركزي  البنك  باأن  توقعات  و�سط  مكا�سب 
الأوروبي قد يقل�ض من وتيرة �سراء ال�سندات.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى ارتفعت 
دولر   24.18 اإل��ى  المائة  في   0.9 الف�سة 

لالأوقية.
دولر   2250.69 عند  ال��ب��الدي��وم  وا�ستقر 

لالأوقية.
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اأوكرانيا ُت�سفي 
 المزيد من ال�سرعية 

على »بيتكوين«

كييف ـ )وكاالت(:
الأ�سابيع  دولة خالل  اأوكرانيا خام�س  باتت 
الأ�سا�سية  القواعد  بع�س  ت�سّن  الأخ���رة 
جديدة  اإ�سارة  يف  امل�سفرة،  العمالت  ل�سوق 
عملة  اأن  العاملية  احلكومات  اإدراك  على 

»بيتكوين« ُوجدت لتبقى.
تقريبًا  بالإجماع  الأوكراين  الربملان  و�سّوت 
على قانون ُي�رشع العمالت امل�سفرة وينظمها، 
وهو الآن بانتظار موافقة الرئي�س فولودمير 

زيلين�سكي.
�رشورة  على  اأي�سًا  اجلديد  الت�رشيع  وين�س 
احلماية من الحتيال لأولئك الذين ميتلكون 
امل�سفرة  وال��ع��م��الت  »بيتكوين«  عملة 
الأوك��راين،  الربملان  مرة يف  ولأول  الأخ��رى. 
حتديد  يف  ل��الأم��ام  خطوة  الأع�ساء  اتخذ 
العمالت  عامل  يف  الأ�سا�سية  امل�سطلحات 
حالة  ويف  الفرتا�سية.  والأ�سول  امل�سفرة 
�سيتم تكري�س  القانون،  الرئي�س على  �سادق 
هذه امل�سطلحات يف القانون الر�سمي للبالد.
املحليني  لل�سكان  �ُسمح  اخلطوة،  هذه  قبل 
ولكن  الرقمية،  العمالت  وت��ب��ادل  ب�����رشاء 
حتت  غالبًا  كانت  والبور�سات  ال�رشكات 
ال�سلطات  اتخذت  ولطاملا  ال�سديدة،  املراقبة 
النقد  ومن  منها  عدائيًا  موقفًا  اأوكرانيا  يف 
احتيال«،  »عملية  اإياه  معتربًة  الفرتا�سي 
ذات  ال�رشكات  مقرات  من  العديد  وداهمت 
ال�سلة بالعمالت امل�سفرة و�سادرت معداتها 

باهظة الثمن.
اعتماد  يف  ال�سلفادور  خطوة  عك�س  وعلى 
البيتكوين عملًة قانونية، فاإن قانون الت�سفر 
الأوكراين اجلديد ل ُي�رشّح طرح »بيتكوين« 
كو�سيلة للدفع، ول ي�سعها على قدم امل�ساواة 
»هريفنا«.  للبالد  الوطنية  العملة  م��ع 

)وكالت(

خالل م�ضاركته افترا�ضياً في الحوار الوزاري الإقليمي لوكالة الطاقة الدولية

�سلطان الجابر: التحول اإلى اقت�ساد منخف�ض الكربون 
يخلق فر�ساً مجدية للنمو االقت�سادي

اأبوظبي -وام:
اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  ك��د  اأ
الرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير 
الوطنية  ب��وظ��ب��ي  اأ ب���رتول  ل�����رشك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املنتدب  الع�سو  �رشكاتها  وجمموعة  "اأدنوك" 
اأن  "اأدنوك"  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�رشكة 
يخلق  الكربون  منخف�س  اقت�ساد  اإىل  التحول 
اأن  اإىل  م�سراً  القت�سادي،  للنمو  جمدية  فر�سًا 
متتلك  فريقيا  اأ و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 
يعزز  ما  متميزة،  وروؤى  وخ��ربات  وف��رة  م��وارد 
يف  وحمورية  �سا�سية  اأ كركيزة  املنطقة  مكانة 
اقت�سادية  فر�س  خللق  ويوؤهلها  التحول،  هذا 

التحول. م�سارات  من  كبرة 
جل�سة  يف  معاليه  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   
الذي  ال��وزاري  احلوار  فعاليات  �سمن  افرتا�سية 
�سلطنة  يف  واملعادن  الطاقة  وزارة  ا�ست�سافته 
حتولت  حول  للطاقة،  الدولية  والوكالة  عمان، 
و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  دول  يف  الطاقة 
ال��دول  تلك  م���ام  اأ امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���س  ف��ري��ق��ي��ا  اأ
للمنطقة  والزدهار  القت�سادية  املرونة  لتعزيز 
من  ال�ستفادة  اأن  معاليه  واأو�سح  و�سعوبها.  
م�ستقبل  نحو  والتوجه  الطاقة  قطاع  يف  التحول 
الذي  الطلب  ركائز  من  يعتربان  الكربون  منخف�س 
ال��دورة  ل�ست�سافة  م���ارات  الإ دول��ة  به  تقدمت 
 "COP28 " الأطراف  موؤمتر  من  والع�رشين  الثامنة 
دولة  حر�س  كداً  موؤ  ،2023 عام  يف  اأبوظبي  يف 
هذا  من  ا�ستفادة  اأق�سى  حتقيق  على  م��ارات  الإ
امل�سرتك  املناخي  العمل  واأن  ال��ب��ارز،  احل��دث 
القت�سادي  للنمو  ف��ر���س��ًا  �سيوفر  وامل�ستمر 

وللعامل. للمنطقة  امل�ستدام 
موارد  من  الطبيعية،  الرثوات  اأن  معاليه  واأكد   
دول  متتلكها  التي  متجددة  وط��اق��ة  تقليدية 
ت�سكل  فريقيا،  اأ و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 
قوة  وعن�رش  للمنطقة  ق��وي��ة  تناف�سية  م��ي��زة 
التعاون  خالل  من  وا�ستثماره  منه  لال�ستفادة 
م��ارات،  الإ دولة  اأن  مو�سحًا  ال�رشاكات،  وتعزيز 
اأوىل  من  تعد  الر�سيدة،  قيادتها  توجيهات  بف�سل 
الطاقة  يف  ا�ستثمرت  التي  املنطقة  يف  ال��دول 
مزيج  خلق  يف  عامليًا  ريادتها  ثبتت  واأ املتجددة 

الطاقة. م�سادر  من  متنوع 
كانت  الر�سيدة،  القيادة  ي��ة  روؤ "بف�سل  وق��ال:   
التي  املنطقة  يف  الدول  اأوىل  من  مارات  الإ دولة 
املوارد  نتاج  اإ يف  الرائدة  مكانتها  من  ا�ستفادت 
يف  ري��ادي��ة  م��راك��ز  لتحقيق  الهيدروكربونية 
وجهت  عامًا،   15 ..فقبل  الطاقة  جمالت  خمتلف 

�رشكة  �سي�س  بتاأ مارات  الإ لدولة  الر�سيدة  القيادة 
على  لرتكز  "م�سدر"  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي 
يف  الواعدة  القت�سادية  الفر�س  وتعزيز  خلق 
وخارجها  الدولة  داخل  املتجددة  الطاقة  قطاع 
تعترب  املتجددة  الطاقة  كانت  الوقت،  ذلك  ..يف 
وباهظة  حم��دودة  اإمكانات  ذات  نا�سئة  تقنية 
ج��دواه  ث��ب��ت  اأ ال�ستثمار  ه��ذا  ..ول��ك��ن  التكلفة 
اأ�سبحت  واليوم  الوقت،  م��رور  مع  القت�سادية 
م�ساريع  ك��رب  اأ من  ثالثة  ت�سّغل  م��ارات  الإ دول��ة 

العامل". يف  تكلفة  قلها  واأ ال�سم�سية  الطاقة 
م�ساريع  يف  مارات  الإ دولة  "ا�ستثمرت  واأ�ساف:   
من  الكثر  يف  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة 
املغرب  مثل  املنطقة،  دول  ويف  ال��ع��امل،  دول 

عمان". و�سلطنة  وال�سعودية  وم�رش  ردن  والأ
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال��ع��امل،  ن  اإ معاليه  وق��ال   
"كوفيد-19"،  جائحة  فر�ستها  التي  التحديات 
الطاقة  ن��ت��اج  اإ م��ع��دلت  يف  ارت��ف��اع��ًا  �سهد  ق��د 
ارتفع  كما  م�سى،  وق��ت  اأي  من  ك��رث  اأ املتجددة 
ال�����رشق  منطقة  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ن��ت��اج  اإ
اإىل  م�سراً   ،%5 بن�سبة  فريقيا،  اأ و�سمال  الأو�سط 
الطاقة  من  احلالية  نتاجية  الإ القدرة  اإجمايل  ن  اأ
القدرة  اإجمايل  من   %1 املنطقة ميثل  املتجددة يف 

كبرة  فر�سًا  يتيح  هذا  واأن  العامل،  يف  نتاجية  الإ
�ست�سهم  والتي  املجال  هذا  يف  والتو�سع  للنمو 
عندما  وال�ستدامة  التنمية  ه��داف  اأ حتقيق  يف 

املنطقة. دول  منها  ت�ستفيد 
جمال  يف  الواعد  امل�ستقبل  جانب  "اإىل  وق��ال:   
الأو�سط  ال�رشق  منطقة  متتلك  املتجددة،  الطاقة 
مثالية  وق���درات  م��ك��ان��ي��ات  اإ ف��ري��ق��ي��ا  اأ و���س��م��ال 
للطاقة  النا�سئة  احللول  من  لال�ستفادة  توؤهلها 
مثل  الكربون،  من  واخلالية  الكربون  منخف�سة 
الغنية  ..فالدول  والأخ�رش  زرق  الأ الهيدروجني 
بنية  بالفعل  لديها  الهيدروكربونية  باملوارد 
التوريد  �سل�سة  ن�ساء  اإ من  متّكنها  للغاز  حتتية 
نطاق  على  الهيدروجني  ونقل  نتاج  لإ الالزمة 
خالل  مارات  الإ دولة  "جنحت  واأ�ساف:  وا�سع".  
من  الثالثة  �سحنتها  ر�سال  اإ يف  املا�سي  ال�سهر 
للهدروجني  ناقل  كوقود  اليابان  اإىل  الأمونيا 
الهيدروجني  اقت�ساد  تطوير  ج���دوى  ث��ب��ات  لإ
�سوق  يعترب  ..وفيما  له  احلاملة  الوقود  نواع  واأ
منطقتنا  فاإن   ، نا�سئًا �سوقًا  العاملي  الهيدروجني 
من  متكنها  كبرة  ومقدرات  باإمكانيات  تتمتع 

العامل يف هذا املجال". دول  ريادة 
مت  التي  الفرتا�سية  اجلل�سة  يف  كلمته  ختام  ويف   
من  التناف�سية  القدرة  "�سمان  عنوان  تنظيمها حتت 
الكربون"،  منخف�سة  الت�سديرية  ال�سناعات  خالل 
يف  وال�رشاكة  التعاون  لتعزيز  دعوة  معاليه  وجه 
جمالت  كافة  يف  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني 

امل�ستويات. كافة  وعلى  الطاقة، 
واحلوافز  والأنظمة  ال�سيا�سات  خالل  "من  وقال:   
ا�ستثنائية  فر�س  لدينا  �ستكون  املنا�سبة،  املالية 
نحو  ج��دي��د  م�����س��ار  ع��ل��ى  منطقتنا  ن�سع  ل��ك��ي 
الكربون  منخف�س  كبر  اقت�سادي  من��و  حتقيق 
الطاقة  نحو  التحول  جهود  من  جنعل  اأن  ..وميكننا 
والنمو  الزده��ار  نحو  م�ساراً  الكربون  منخف�سة 
خالل  ومن  الإم���ارات  دول��ة  يف  ..ونحن  امل�ستدام 
والنمو  الزده��ار  حتقيق  على  نركز  القيادة،  روؤية 
كركيزة  والنوعية  الذكية  ال�����رشاك��ات  بناء  ع��رب 
خالل  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  ملوا�سلة  اأ�سا�سية 
احلوار  اأن  بالذكر  اجلدير  القادمة".  �سنة  اخلم�سني 
بن  حممد  معايل  قبل  من  ا�ست�سافته  متت  الوزاري 
�سلطنة  يف  واملعادن  الطاقة  وزير  الرميحي،  حمد 
التنفيذي  الرئي�س  برول،  فاحت  والدكتور  عمان، 
التحديات  احلوار  ..وتناول  الدولية  الطاقة  لوكالة 
ال�رشق  يف  الطاقة  تواجهها حتولت  التي  اخلا�سة 
املتاحة  الفر�س  وكذلك  فريقيا،  اأ و�سمال  الأو�سط 
القت�سادية  املرونة  لزيادة  املنطقة  دول  اأمام 

و�سعوبها. للمنطقة  والزدهار 

»ويز اير« اأبوظبي تطلق اأولى رحالتها اإلى المنامة
اأبوظبي ـ )وام(:

 اأعلنت �رشكة ويز اير اأبوظبي يوم 
اخلمي�س عن ت�سير اأوىل رحالتها 
الدويل  اأبوظبي  مطار  من  اجلوية 
يف  ال��دويل  البحرين  مطار  اإىل 

املنامة.
منذ  اأبوظبي،  اي��ر  وي��ز  واأعلنت 
عن  ال��ع��ام،  بداية  يف  انطالقها 
م�سارات  من  وا�سعة  جمموعٍة 
العا�سمة  تربط  التي  الرحالت 
الإم���ارات���ي���ة ب��ع��دد ك��ب��ر من 
الوجهات العاملية، مبا فيها اأثينا 
وبلغراد  والبحرين  وال�سكندرية 
واأودي�سا و�ساراييفو وترانا وعدد 
توقعات  مع  الأخ��رى  امل��دن  من 
التغيرات  عقب  الطلب  بزيادة 
املتعلقة  التوجيهية  القواعد  يف 
ها�سم  ���رشي��ف  وق���ال  بال�سفر. 
التنفيذي  الرئي�س  الها�سمي، 
اإجناز  "يج�سد  اأبوظبي:  ملطارات 
ال��ي��وم خ��ط��وًة ك��ب��رًة يف اإط��ار 
اأبوظبي  مطار  حتويل  عملّية 
للنقل  عاملي  مركز  اإىل  ال��دويل 
وال�رشكاء  الزمالء  ونهنئ  اجلوي، 
ت�سير  على  اأبوظبي  اير  ويز  يف 
مملكة  اإىل  الأوىل  رح��ل��ت��ه��م 
البحرين، حيث �سيوفر هذا امل�سار 
جديدة  �سفر  وجهات  لعمالئنا 
الدوؤوبة  اجلهود  بف�سل  وممتعًة 
التي بذلها جميع اأع�ساء فريقنا، 
ال�سامل  ب��رن��اجم��ن��ا  وتطبيق 
جميع  يف  وال�سالمة  لل�سحة 
جانبه،  من  اأبوظبي".  مطارات 

قال كي�س فان �سيك املدير العام 
"ُيعترب  اأبوظبي:  اإير  ويز  ل�رشكة 
البحرين  اإىل  رحلة  اأول  اإط��الق 
اإجنازاً مهمًا بالن�سبة لنا يف ويز 
الحتفال  وي�سعدنا  اأبوظبي،  اير 
�رشكائنا،  م��ع  املنا�سبة  بهذه 
و�رشكة  اأبوظبي للمطارات  �رشكة 
اإ�سافة  ..ويوّفر  البحرين  مطار 
خيار  ظبي-املنامة  اأبو  رحلة 
ملحبي  التكلفة  منخف�س  �سفر 
من  واح��د  عرب  الطران  رح��الت 

منطقة  يف  طلبًا  امل�سارات  اأكرث 
اخلليج".

فالح،  بن  يو�سف  حممد  وق��ال 
مطار  ل�رشكة  التنفيذي  املدير 
ويز  بطران  "نرحب  البحرين: 
البحرين  مطار  يف  اأبوظبي  اإير 
ه��ذا  �سي�سكل  ح��ي��ث  ال����دويل، 
امل�����س��ار خ��ي��اراً ج��دي��داً اأم��ام 
على  ي��وؤك��د  كما  امل�سافرين، 
البحرين  مطار  �رشكة  ال��ت��زام 
العاملية ملطار،  الروابط  بتعزيز 

تعزيز  اإىل  بدورها  تهدف  التي 
ال�سياحة  وقطاعات  القت�ساد 
وال�سفر يف دول جمل�س التعاون 
مرحلة  خالل  خا�سًة  اخلليجي، 
ال�سفر  معدلت  وعودة  التعايف 
تخفيف  اإط��ار  يف  طبيعتها  اإىل 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ف��ر  ق��ي��ود 
و�سيتم  والعامل".  املنطقة 
اأ�سبوعيًا  رح��الت  ثالث  ت�سير 
اأيام  الدويل،  البحرين  مطار  اإىل 

واخلمي�س. والثالثاء  الأحد 

على  ا�ضتثمارية  فر�ص  تعر�ص  الم�ضرية  ال�ضتثمار  هيئة 
رجال الأعمال العمانيين

القاهرة ـ )الوحدة(:
الوهاب،  عبد  حممد  امل�ست�سار  التقى 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
امل�رشية،  احلرة  واملناطق  لال�ستثمار 
�سالح،  اآل  جمعة  بن  ر�سا  املهند�س 
عمان،  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 
ال�ستثمارات  زي���ادة  �سبل  لبحث 

العمانية يف م�رش.
ال�ستثمارات  دعم  الوهاب  عبد  اأك��د 
جميع  تي�سر  على  والعمل  العمانية، 
�رشكاتها يف  ن�ساط  ممار�سة  اإجراءات 
العمل  جانب  اإىل  امل�رشية،  ال�سوق 
على تفعيل اأُطر التعاون بني اجلانبني 

لزيادة حجم
عمق  مع  تتنا�سب  مبا  ال�ستثمارات، 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
اأن  الوهاب،  عبد  واأو�سح  ال�سقيقني. 
ت�ستهدف  لال�ستثمار  العامة  الهيئة 

العماين  اجلانب  مع  التعاون  تعميق 
بني  امل�سرتكة  ال�ستثمارات  لتعزيز 
القطاع اخلا�س بالبلدين مبا ي�سهم يف 
تنفيذ م�رشوعات جديدة يف القطاعات 
حمل الهتمام امل�سرتك، ووفقا للمزايا 

التناف�سية التي تتمتع
بها م�رش و�سلطنة عمان، م�سرا اإىل اأنه 
مت التفاق على عقد لقاءات مكثفة مع 
جمموعة من رجال الأعمال العمانيني 
املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  لعر�س 
اخلا�س  القطاع  ممثلي  وت�سجيع 
يف  ا�ستثماراتهم  زيادة  على  العماين 
م�رش خا�سة يف القطاعات امل�ستهدفة.
بن  ر�سا  املهند�س  اأ�سار  جانبه،  ومن 
غرفة جتارة  رئي�س  �سالح،  اآل  جمعة 
و�سناعة عمان اإىل اأهمية تفعيل فر�س 
ال�رشاكة بني رجال الأعمال العمانيني 

ونظرائهم امل�رشيني،

ا�ضتاأنفت رحالتها اإلى ال�ضعودية و�ضان بطر�ضبرج

لزيارة  جذابة  عرو�ساً  تطلق  االإمارات  طيران 
دبي و اإك�سبو 2020

دبي-وام:
 اأطلقت طران الإمارات - ال�رشيك الرئي�سي 
والناقلة الر�سمية ل�"اإك�سبو 2020 دبي" - 
عاملية  حملة  اإط��ار  يف  مبادرتها  اأح��دث 
تلبي  �سياحية  كوجهة  دب��ي  ل��رتوي��ج 
م�ساربهم  اختالف  على  ال��زوار  متطلبات 
احلجز  �سفقة  و�ستتيح  ال�ستاء.  ف�سل  يف 
املبكر "اإيريل برد اإك�سبو 2020 دبي" التي 
الأ�سبوع عرب  الإمارات هذا  اأطلقتها طران 
اأ�سواقها العاملية للعمالء توفر ما ي�سل 
اإىل 20 % على اأ�سعار تذاكر ال�سفر اإىل دبي 

عند حجز الرحالت مبكرا.
التنفيذي  الرئي�س  كاظم  عدنان  وق��ال 
الإم��ارات  طران  يف  التجارية  للعمليات 
وعندما  اجلميع  ينا�سب  ما  توفر  دبي  اإن 
الإث��ارة  �ستزداد   2020 اإك�سبو  ت�ست�سيف 
ذلك  يف  مبا  الزوار  اأمام  اجلذب  وعنا�رش 
معاي�سة العديد من التجارب الفريدة التي 
حتدث مرة واحدة يف العمر. واأ�ساف كاظم 

املبادرات  من  �سل�سلة  اإط��الق  نوا�سل   :
ل�ستقطاب مزيد من امل�سافرين اإىل دبي .. 
ففي ال�سهر املا�سي اأعلنا عن منح بطاقة 
دخول جمانية ليوم واحد اإىل اإك�سبو لكل 
قادم اإىل دبي على رحالت طران الإمارات 
خالل انعقاد املعر�س وقدمنا اأي�سا عر�س 

ميل لكل دقيقة لأع�ساء �سكاي واردز ..
احلجوزات  على  خ�سما  نطلق  وال��ي��وم 
املبكرة على الرحالت اإىل دبي يف جميع 
املقبلة  الأ�سابيع  يف  ونخطط  اأ�سواقنا 
لطرح عرو�س خم�س�سة للعائالت واإ�سدار 
ماي  ال�سهر  منتجنا  من  باإك�سبو  خا�س 
 My Emirates با�س  اإميريت�س 
لدولة  الذهبي  باليوبيل  احتفال   Pass
الإمارات وهناك مزيد من العرو�س الأخرى 

يف امل�ستقبل القريب.
اأوق��ات  اأف�سل  ال�ستاء  اأ�سهر  وتعد 
للعائالت  �سواء  دبي  لزيارة  ال�سنة 
مبفردهم  للقادمني  اأو  املجموعات  اأم 
والأ�سدقاء. الأهل  لزيارة  اأو  لل�سياحة 

وم���ن ج��ان��ب اخ���ر اأع��ل��ن��ت »ط���ران 
اإىل  خدماتها  ا�ستئناف  الإم���ارات«، 
اعتباراً  ال�سعودية  العربية  اململكة 
واإىل  اجل��اري،  �سبتمرب/اأيلول   11 من 
اأكتوبر/  8 بحلول  بطر�سربج  �سان 

ه��ذا  وي�����س��ك��ل  الأول2021.  ت�����رشي��ن 
طران  لعمليات  مهمة  اإ�سافة  الإعالن 
تو�سيع  باأمان  توا�سل  التي  الإمارات، 
العاملية  حمطاتها  �سبكة  وا�ستعادة 
وذلك  اجلائحة،  قبل  ما  م�ستويات  اإىل 
الدخول  بروتوكولت  لتخفيف  نتيجة 
يف  امل�ستمر  للنمو  وا�ستجابًة  الدولية 

ال�سفر. على  الطلب 
الوجهات  قائمة  تت�سدر  دبي  تزال  ول 
حيث  الرو�س،  ال�سياح  يق�سدها  التي 
�ستاًء  الرائع  الطق�س  من  مزيجًا  توفر 
التي  العاملي  امل�ستوى  ذات  والفنادق 
تنا�سب كافة امليزانيات، وفر�س الت�سوق 
وجمموعة من عوامل اجلذب اجلديدة التي 

ت�سجع على تكرار الزيارات.

في  ال�سيارات  الأ�سعار  حاد  وتراجع  فادحة  خ�سائر 
ال�سودان

اخلرطوم ـ )وكاالت(:
يف  امل�ستعملة  ال�سيارات  اأ�سعار  تراجعت 
ال�سودان بن�سب قدرت بني 25 و30 % خالل 
انخفا�س  و�سط  املا�سية،  الثالثة  الأ�سابيع 
كبر يف املبيعات، وذلك ب�سبب �سعف القوة 
باأولويات  امل�ستهلكني  وان�سغال  ال�رشائية 
حياتية رئي�سية، اإ�سافة اإىل زيادة املعرو�س 
وارتفاع كلفة الوقود بعد حترير املحروقات، 

باأكرث من 500 يف املئة.
جنوب  يف  ال�سيارات  جت��ار  اح��د  وي�سف 
للتجار  احلالية  الأو�ساع  اخلرطوم،  منطقة 

ب�"ال�سعبة".
ويقول اإن الرتاجع الكبر يف املبيعات اأدى 
اإىل خ�سائر �سخمة يف اأو�ساط �سغار التجار، 

مما دفع بع�سهم للخروج من ال�سوق.
وي�سر اإىل اأن "الظروف القت�سادية املرتدية 
الكثر  جعلت  حاليا،  البالد  بها  متر  التي 
نحو  اهتماماتهم  يحولون  امل�ستهلكني  من 
الطعام  على  الإنفاق  مثل  اأه��م،  اأول��وي��ات 
على  �سلبا  اأث��ر  مما  والتعليم،  وال�سحة 

مبيعات ال�سيارات".
يف  وا���س��ح��ة  تخمة  "هناك  وي�����س��ي��ف: 
اإىل  الأول  يعود  ل�سببني،  وذلك  املعرو�س، 

احلدود  �سيارة عرب  األف   70 من  اأكرث  دخول 
ال�سبب  اأما  املا�سية؛  القليلة  الأ�سهر  خالل 
النا�س  من  العديد  جلوء  اإىل  فيعود  الثاين 
الوقود  فاتورة  من  هربا  �سياراتهم  لبيع 
مكلفة  واأ�سحت  كبر،  ب�سكل  ارتفعت  التي 
جدا، خ�سو�سا للموظفني واأ�سحاب الدخول 

املحدودة" بح�سب "�سكاي نيوز عربية".
يف  امل�ستعملة  ال�سيارات  اأ�سواق  وتعاين 
و�سط  كبرة،  تنظيمية  فو�سى  من  ال�سودان 
رفع  يف  ال�سيارات  جتار  بت�سبب  اتهامات 
تالم�س  التي  البالد،  يف  الت�سخم  معدلت 

حاليا 500 يف املئة.
وتقول تقارير اإن جتارة ال�سيارات امل�ستعملة 
الكتلة  م��ن  كبرة  ن�سبة  على  ت�ستحوذ 
خارج  الهاربة  والأم���وال  الزائدة  النقدية 
تقدر  التي  وال�رشيبية،  امل�رشفية  املظلة 
يف   90 نحو  اأي  جنيه،  تريليون   900 بنحو 
املئة من جممل الكتلة النقدية يف ال�سودان.
لكن احد مالك معر�س لبيع ال�سيارات ينفي 
تلك التهامات، ويلقي باللوم على اجلهات 
التنظيمية يف الدولة؛ موؤكدا اأن من م�سلحة 
وفق  التعامل  امل�ستعملة  ال�سيارات  جتار 
اأن�سطتهم  تنظم  و�رشيبية  جتارية  اأ�س�س 

وحتدث ا�ستقرارا يف ال�سوق.



اأبوظبي ـ وام:

نظم���ت دائ���رة تنمي���ة املجتم���ع يف 

اأبوظبي، "عن ُبع���د"، احلوار الثاين من 

�سل�س���لة "حوارات االبتكار االجتماعي 

الت���ي مت اإطاقها خ���ال العام اجلاري 

حتت �س���عار " حتديات اجتماعية.. اآثار 

واقعية".

جاء احلوار حت���ت عنوان "دور االبتكار 

االجتماع���ي يف بناء اأ����رة وجمتمع 

متما�س���ك"، بهدف امل�ساهمة يف تعزيز 

الوع���ي باأهمية االبت���كار االجتماعي ، 

وجعلها من�سة عل���ى م�ستوى املنطقة 

والتحدي���ات  املوا�سي���ع  ملناق�س���ة 

االجتماعي���ة الت���ي تام����س املجتمع 

وت�سميم احللول التي تلبي احتياجات 

خمتلف فئات املجتمع.

ح�ر اجلل�سة اأك���ر من 1،700 م�سارك 

من خمتل���ف اأفراد وجه���ات املجتمع، 

وق���د مت ا�ست�سافة الدكتورة هبة جمال 

حري���ري، ُمعالج نف�سي وباحثة وع�سو 

هيئة تدري�س بجامعة جدة يف اململكة 

العربية ال�سعودية، والتي �سلطت ال�سوء 

على مراح���ل منو االأ����رة والتحديات 

االبتكار  التي تواجهها، وناق�س���ت دور 

االجتماع���ي يف بناء اأ����رة وجمتمع 

متما�سك.

م���ن جانبها قال���ت �سع���ادة الدكتورة 

ليل���ى عبدالعزي���ز الهيا����س، املدي���ر 

واالبتكار  الر�س���د  لقط���اع  التنفي���ذي 

االجتماعي يف دائ���رة تنمية املجتمع 

يعتربعن����راً  االبتكاراالجتماع���ي  اإن 

اأ�سا�سيًا يف تعزيز التما�سك االأ�ري لدى 

اأفراد املجتمع، وُيعد ذلك من االأولويات 

الرئي�سي���ة للدائرة ل�سم���ان بناء اأ�رة 

متما�سكة ت�سكل نواة جمتمع مت�سامح 

املواطنني  م���ن  ل�ست���ى فئاته  حا�سن 

واملقيمني .

وحتّدث���ت الدكتورة هب���ة حريري، عن 

اأهمي���ة الوع���ي مبراحل من���و االأ�رة 

باعتباره �سمام اأم���ان وعاما اأ�سا�سيا 

م���ن عوام���ل الوقاية م���ن اأي خماطر 

تواج���ه  ق���د  واإخفاق���ات  وحتدي���ات 

االأ����رة، واأن اإدراك املراحل بتفا�سيلها 

وحتدياتها  واحتياجاتها  ومتطلباته���ا 

وكيفية ا�ستثماره���ا ُيعني االأ�رة على 

النمو ب�سكل �سحي.

ورّك���ز احل���وار عل���ى مفه���وم الرتابط 

االأ�ري مع اأحدث املنهجيات املبتكرة 

اجتماعي���ًا، ك���ون االأ����رة ه���ي نواة 

املجتمع واللبن���ة االأ�سا�سية نحو بناء 

جمتمع �سحي ومتما�س���ك، كما �ساهم 

يف ن�ر التوعية مبراح���ل منو االأ�رة 

ودور االأهل ب���كل مرحلة واحتياجاتها 

ومتطلباته���ا والتهيئة النف�سية الازمة 

لها، مبا يعزز من النمو ال�سحي لاأ�رة 

ومتا�سكها وا�ستقرارها.
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اأمينة الطاير: حمدان بن محمد 
عزز من ريادة دبي

دبي � وام:

ال�سيخة  هن���اأت 

اأمينة بنت حميد 

الطاي���ر رئي�س���ة 

النه�سة  جمعية 

بدبي  الن�سائي���ة 

جمل�س  رئي�س���ة 

�سم���و  االإدارة 

ال�سيخ حمدان بن 

حممد ب���ن را�سد 

ويل  مكت���وم  اآل 

عهد دبي رئي����س املجل�س التنفيذي مبنا�سبة مرور 

15 عاما على قيادة �سموه املجل�س التنفيذي.

وقال���ت الطاي���ر - يف ت�ري���ح لها الي���وم بهذه 

املنا�سب���ة - اإن �سم���و ال�سيخ حمدان بن حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم يقتفي اأثر وال���ده �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

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

حب الوطن والعطاء وي�ستلهم روؤيته الطموحة من 

نهجه فهو معلم���ه االأول وي�سري على دربه م�ستقيا 

عزميت���ه من دعمه وتوجيهه ليكم���ل منهج التميز 

حتقيقا لتطلعات القيادة الر�سيدة.

واأ�س���ادت ال�سيخة اأمينة بنت حميد الطاير مب�سرية 

�سمو ال�سيخ حمدان ب���ن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

التي تعاقبتها اإجنازات جلية عرب اإطاق املبادرات 

التي طورت منظومة العمل احلكومي و�ساهمت يف 

رفاه املجتمع وعززت من ريادة دبي.

اأبوظبي � وام:

نظم���ت بلدي���ة مدينة اأبوظب���ي، التابع���ة لدائرة 

البلدي���ات والنق���ل، من خال مرك���ز بلدية الوثبة 

فعالي���ة ريا�سية عن ُبعد بعن���وان /معًا ملجتمع 

ريا�س���ي/ �سمن مب���ادرة »ريا�سة ب���ا حدود«، 

بالتعاون مع جمل����س اأبوظب���ي الريا�سي، وذلك 

بهدف تفعيل املرافق واملناطق الريا�سية، والتوعية 

ال�سحية والريا�سية، وتعزيز معايري جودة احلياة.

وت�سمنت الفعالية ور�سة توعوية عن ُبعد هدفت اإىل 

خلق وعي �سحي وريا�سي وت�سجع اأفراد املجتمع 

عل���ى ممار�سة الريا�سة وتنمية املهارات وحماربة 

االأمرا�س ال�سائعة، حيث حتدث يف الور�سة الدكتور 

اأ�سامة الاال، اأخ�سائي التوعية ال�سحية الريا�سية 

يف جمل�س اأبوظب���ي الريا�سي، عن اأهمية ممار�سة 

الريا�سة يف تغيري منط حياة الفرد لاأف�سل ومدى 

تاأثريها على �سحته اجل�سمية والنف�سية.

ويف نهاي���ة الور�س���ة دار نقا����س ب���ني املتحدث 

واحل�س���ور عن اأبرز ما ورد فيها من معلومات، كما 

طرح احل�سور ع���دداً من االأ�سئلة التي اأجاب عليها 

املتحدث ب�سكل ر�سخ املعلوم���ة لديهم و�سجعهم 

اأكر على ممار�سة الريا�سة ب�سكل يومي.

»دائرة تنمية المجتمع« تنظم المرحلة الثانية من �سل�سلة 

»حوارات االبتكار االجتماعي«

ال�سارقة ـ وام:

وقعت االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري ف���رع ال�سارقة اتفاقية تعاون 

م���ع �رك���ة زاخ���ر ماري���ن اإنرتنا�سيونال - 

�ركة اخلدمات البحري���ة الرائدة يف اأبوظبي 

واملتخ�س�سة يف تق���دمي خدمات دعم احلقول 

البحرية لتدريب ط���اب االأكادميية على منت 

اأ�سط���ول ال�ركة الذي يعد م���ن اأكرب اأ�ساطيل 

ق���وارب الدع���م البحرية واأكره���ا تنوعًا يف 

الدولة وذلك �سمن جهودها املتوا�سلة لتمكني 

الكوادر الوطنية ال�سابة من العمل يف القطاع 

البحري.

وتن�س االتفاقي���ة على توفري الظروف البيئية 

واملعي�سي���ة والتدريبي���ة املنا�سب���ة عل منت 

ال�سفن امل�سغل���ة من قبل زاخر وفقا ملا تن�س 

عليه القواعد والقوان���ني واملعاهدات الدولية 

واملحلي���ة اخلا�س���ة بالتدريب ومب���ا ي�سمن 

متطلب���ات ورعاية الطلب���ة والبحارة و�سمان 

تغطيته���م بالتاأمينات الازمة اثناء تواجدهم 

على منت ال�سفن.

وق���ال �سعادة اإ�سماعي���ل عبدالغفار اإ�سماعيل 

ف���رج رئي����س االأكادميي���ة العربي���ة للعلوم 

والتكنولوجي���ا والنق���ل البح���ري: "فخورون 

ب�راكتنا مع زاخر مارين التي تعترب واحدة من 

املوؤ�س�سات ال�سباقة يف تطوير ومتكني التميز 

يف القطاع البحري منذ ن�ساأتها واليوم ت�سهم 

ال�رك���ة يف دعم اأهم مكون���ات اال�سرتاتيجية 

البحري���ة لدولة االإم���ارات واملتمثلة يف بناء 

العن�ر الب�ري وامل�ساعدة يف تاأهيله والذي 

يعد حجر الزاوية يف تطوير خمتلف القطاعات 

النه�س���ة لاقت�ساد  االأخ���رى وبناء  البحرية 

االأزرق ال���ذي تع���ول عليه الدول���ة كاأحد اأهم 

مقومات اقت�ساده���ا امل�ستدام للخم�سني عاًما 

القادمة وما بعدها".

واأ�س���اف: "تعد ه���ذه اخلطوة الت���ي حققتها 

زاخ���ر مارين فاحت���ة ل�سل�سل���ة متوا�سلة من 

جماالت التعاون بني القطاع اخلا�س والقطاع 

االأكادميي يف ال�سناعة البحرية والتي �ست�سمل 

مراح���ل عديدة من �سمنه���ا تطوير امل�ساقات 

التدريبية االحرتافية للبحارة وتوفري خدمات 

البح���ث العلمي والتطوير مبا ي�سهم يف تقدمي 

احلل���ول للم�س���كات التقنية الت���ي تواجهها 

ال�ركات اخلا�سة اإ�سافة اإىل تقدمي ال�سهادات 

االحرتافية للك���وادر البحرية وجتديد جوازات 

ال�سف���ر البحري���ة وتقدمي اختب���ارات االأهلية 

وغريه���ا الكثري من جم���االت التعاون ونحن 

على ثقة م���ن اأن زاخر ماري���ن �ستكون اأ�سوة 

لغريها من ال�ركات التي �ستحذو حذوها يف 

دع���م الكوادر االإماراتي���ة ال�سابة يف احل�سول 

على اأف�سل اخلربات العملية والتطبيقية".

م���ن جهت���ه ق���ال املهند�س حمم���د حبا�سنة 

الرئي����س التنفيذي للعمليات لدى زاخر مارين 

اإنرتنا�سيونال: "نعترب تعاوننا مع االأكادميية 

يف جمال تدريب طابها عل���ى منت اأ�سطولنا 

التزاًما مّنا جتاه �سباب امل�ستقبل الذين عزموا 

على درا�سة التخ�س�سات البحرية والتي ت�سهد 

ن���درة عالية يف العن�ر املوؤهل وندرك ب�سكل 

جلّي اأننا بهذا التعاون اإمنا نخدم اأنف�سنا الأننا 

ن�سهم يف �سناعة الكوادر الوطنية التي ميكن 

اأن يك���ون العديد منه���ا يف امل�ستقبل قباطنة 

ومهند�سني على م���نت اأ�سطولنا وبذلك فنحن 

امل�ستفي���دون م���ن هذه املب���ادرة على املدى 

البعيد و�سنوا�سل حتمل م�سوؤوليتنا بتقدمي كل 

ما ن�ستطي���ع خلدمة القطاع البحري االإماراتي 

الذي يعد م���ن اأقوى القطاع���ات البحرية يف 

املنطق���ة وباإمكانات املوؤ�س�س���ات االأكادميية 

وخربات كوادرها التعليمي���ة املتطورة ن�سعر 

بثقة كبرية ب���اأن القطاع �سي�سه���د مزيًدا من 

النمو والتطور يف امل�ستقبل".

»اأكاديمية النقل البحري« فرع ال�سارقة تتعاون مع زاخر مارين لتدريب طالبها

راأ�س اخليمة ـ وام:

يحظ���ى قط���اع التعلي���م الع���ايل يف 

راأ�س اخليم���ة باهتمام ومتابعة  اإمارة 

�ساح���ب ال�سم���و ال�سي���خ �سع���ود بن 

�سقر القا�سمي ع�س���و املجل�س االأعلى 

حاك���م راأ�س اخليمة ال���ذي يويل العلم 

واملتعلم���ني عناي���ة كب���رية من خال 

احت�سان االإمارة جلامعات مرموقة توفر 

اأح���دث التخ�س�سات الت���ي يحتاج لها 

�سوق العمل يف راأ����س اخليمة والدولة 

واملنطقة.

وتتواج���د يف اإمارة راأ����س اخليمة عددا 

من اجلامعات والكليات املرموقة منها 

جامع���ة راأ�س اخليمة للط���ب والعلوم 

ال�سحية واجلامع���ة االأمريكية وكليات 

التقني���ة العلي���ا للطالب���ات والطاب 

باالإ�ساف���ة اإىل اجلامع���ات والكلي���ات 

واملعاه���د يف منطقة "راكز" االكادميية 

التابع���ة لهيئ���ة مناطق راأ����س اخليمة 

االإقت�سادية "راكز".

وقال الربوفي�سور ح�سن حمدان العلكيم 

رئي����س اجلامع���ة االأمريكي���ة يف راأ�س 

اخليمة اإن اجلامعة و�سمن ا�ستعداداتها 

للع���ام الدرا�سي اجلديد 2021 - 2022 

ويف اإط���ار جهودها لتطوي���ر خدماتها 

التعليمي���ة وتنويع براجمها االأكادميية 

اأطلقت برامج درا�سي���ة جديدة لطلبتها 

يف  االآداب  بكالوريو����س  يف  تتمث���ل 

الت�سميم الداخلي و بكالوريو�س العلوم 

يف ال���ذكاء اال�سطناع���ي باالإ�سافة اإىل 

ماج�ستري العلوم يف الطاقة امل�ستدامة 

واملتجددة التابعني لكلية الهند�سة كما 

اأ�سافت كلي���ة اإدارة االأعمال تخ�س�سني 

لبكالوريو�س العل���وم يف اإدارة االأعمال 

وهما تخ�س�س اإدارة ال�سيافة وال�سياحة 

وتخ�س����س حتليل االأعم���ال وذلك يف 

اإطار توف���ري فر�س عمل حملية ودولية، 

لي�سبح اإجم���ايل عدد الربامج الدرا�سية 

يف اجلامعة 28 برناجما.

واأ�س���اف : نعم���ل عل���ى ط���رح برامج 

تتناول  ومبتك���رة  اأكادميي���ة جدي���دة 

الذكاء  مث���ل  امل�ستقبلي���ة  املج���االت 

اال�سطناع���ي وعلم البيان���ات حيث اإن 

اجلامع���ة تعم���ل عل���ى امل�ساهمة يف 

تطوير العملية التعليمية يف اإمارة راأ�س 

اخليمة والدولة من خال طرح الربامج 

التي تواكب �سوق العمل احلديث وع�ر 

التكنولوجيا.

واأ�سار اإىل اأن ت�سعة من برامج الهند�سة 

يف اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة 

حا�سلة على اعتم���اد جمل�س االعتماد 

والتكنولوجي���ا  للهند�س���ة  االأمريك���ي 

اإدارة  كم���ا ت�سع���ى كلي���ة   "ABET"
االأعم���ال اإىل احل�س���ول عل���ى اعتماد 

االإدارة اجلامعية  هيئة تطوير كلي���ات 

"AACSB" ..منوه���ا اإىل اأن اجلامع���ة 
وعلى غ���رار غريه���ا م���ن املوؤ�س�سات 

التعليمي���ة يف االإم���ارات، مرخ�سة من 

قبل وزارة الرتبية والتعليم التي تعتمد 

جميع برامج اجلامعة.

واأو�سح العلكيم اأن اجلامعة االأمريكية 

يف راأ�س اخليم���ة �سنفت كاإحدى اأف�سل 

50 جامعة يف العامل العربي والعا�رة 

يف الدول���ة وفق���ا لتقري���ر ت�سني���ف 

العربي  الع���امل  العاملية  اجلامع���ات 

2020 ال�س���ادر عن وكال���ة "كيو اأ�س" 

التي تتخذ من اململك���ة املتحدة مقراً 

لها، الفتا اإىل اأن اجلامعة االأمريكية يف 

راأ����س اخليمة ال ت�سع���ى اإىل البقاء يف 

و�سعها احلايل فح�سب بل ت�سعى ب�سكل 

م�ستمر اإىل حت�س���ني جودة التعليم يف 

راأ�س اخليمة والدولة ككل.

م���ن جانبه اأك���د رامي ج���اد الرئي�س 

التنفي���ذي لهيئة مناط���ق راأ�س اخليمة 

االقت�سادية "راكز" اأن التعليم يعد ركنا 

اأ�سا�سي���ا للتنمية والنه�س���ة و�سناعة 

امل�ستقب���ل يف الدولة ويحظى باهتمام 

بالٍغ من القيادة الر�سيدة ..

احلكوم���ة  روؤي���ة  م���ع  ومتا�سي���ا 

وا�سرتاتيجيته���ا الرامية اإىل ا�ستمرارية 

تطوير املنظوم���ة التعليمية يف الدولة 

تلعب اإمارة راأ�س اخليمة دورا حموريا يف 

تعزيز جودة التعليم من خال "املنطقة 

االأكادميي���ة" التابعة ل���� "راكز" والتي 

حتر����س على جذب ودع���م املوؤ�س�سات 

التعليمي���ة العاملية املعتمدة ومقدمي 

اخلدمات التعليمية واملعاهد التدريبية 

واال�ست�سارات التعليمية ومراكز التطوير 

املهني لكي تخدم الطلب���ة والطالبات 

املقيمني يف اإمارة راأ�س اخليمة والدولة.

وت�سم منطقة راكز االأكادميية جمموعة 

وا�سع���ة ومتنوع���ة م���ن املوؤ�س�س���ات 

التعليمية وم���زودي الربامج واخلدمات 

التدريبي���ة واملدار�س والعديد من فروع 

الكلي���ات واجلامع���ات املرموقة حيث 

التابعة لراكز  االأكادميية  تقوم املنطقة 

برتخي����س وتنظي���م ف���روع اجلامعات 

والكليات العاملية وتوفر كل ما حتتاج 

اإلي���ه من حلول ومميزات لتاأ�سي�س حرم 

اأكادميية مائمة لدعم  جامعي ومرافق 

مزاولة اأن�سطتها التعليمية يف املنطقة 

ولتوفري التعليم العايل املنا�سب ل�ستى 

اجلن�سي���ات املقيم���ة يف الدولة والذي 

يوؤهلهم للح�سول على �سهادات الدبلوم 

والدكتوراة  واملاج�ستري  والبكالوريو�س 

يف خمتلف املجاالت.

وحتت�س���ن منطق���ة راك���ز االأكادميي���ة 

حالي���ا 11 فرع���ا جلامع���ات دولي���ة 

معتم���دة ومع���رتف به���ا بالكامل يف 

بلدانه���ا االأ�سلي���ة وتق���دم جميعه���ا 

برامج وتخ�س�س���ات متنوعة وتتنا�سب 

م���ع احتياج���ات �سوق العم���ل احلايل 

وامل�ستقبل���ي وه���ي جامع���ة بولتون 

التي تعد اإح���دى اجلامعات الرائدة يف 

اململكة املتحدة ويق���دم فرع اجلامعة 

عدة تخ�س�سات منها املحا�سبة واإدارة 

االأعمال والهند�س���ة املدنية واحلو�سبة 

واالإلكرتونية  الكهربائي���ة  والهند�س���ة 

والقان���ون والهند�سة امليكانيكية وعلم 

التي  لن���دن  النف����س، وجامع���ة غرب 

تعد م���ن اأعرق اجلامع���ات الربيطانية 

وم���ن اأه���م الربامج الت���ي يقدمها فرع 

اجلامعة املاج�ست���ري يف اإدارة االأعمال 

وال�سوؤون  املحا�سب���ة  وماج�ست���ري يف 

درا�س���ات  وبكالوريو����س يف  املالي���ة 

االأعم���ال وبكالوريو����س يف املحا�سبة 

وال�سوؤون املالية وبكالوريو�س يف اإدارة 

ال�سف���ر وال�سياح���ة، و"�سوي����س بزن�س 

�سك���ول" ومقرها االأ�سلي �سوي�را حيث 

يقدم فرعه���ا تخ�س����س اإدارة االأعمال، 

وجامع���ة �ستريلينغ ومقره���ا االأ�سلي 

اململكة املتحدة ومن اأهم التخ�س�سات 

التي يوفرها ف���رع اجلامعة املحا�سبة 

والتمويل واحلو�سب���ة التجارية وعلوم 

واالإدارة وهند�سة الربجميات،  احلو�سبة 

وجامع���ة ب���اث �سبا ومقره���ا االأ�سلي 

اململكة املتحدة ويقدم الفرع تخ�س�س 

االإدارة واالأعمال واحلو�سبة االإبداعية.

التعليم العالي في راأ�س الخيمة .. جامعات مرموقة وتخ�س�سات متنوعة

بلدية اأبوظبي تنظم فعالية 

»معاً لمجتمع ريا�سي«

دبي ـ وام:

�سهد مع���ايل الفريق عبد اهلل خليفة امل���ري القائد العام 

ل�رطة دبي، تخريج اأول دورة "1RF"من العن�ر الن�سائي 

امُلتخ�س�س���ات يف اال�ستجابة االأوىل للح���االت الطارئة 

غري املتوقعة والتي ت�سكل خط���راً على االأمن العام، بعد 

خ�سوعه���ن اإىل تدريبات عملية ونظرية ومتارين ع�سكرية 

عالي���ة امل�ستوى يف اأكادميية �رطة دبي واالإدارة العامة 

الأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ.

وقدم���ت خريجات ال���دورة البالغ عدده���ن 31، وهن من 

املنت�سب���ات اإىل الدفعة 36 للطالب���ات املر�سحات �سمن 

ال�سنة الرابعة يف اأكادميية �رطة دبي.. اأمام القائد العام 

ل�رطة دبي يف ميدان الروي���ة.. عر�سًا ع�سكريًا احرتافيًا 

يف التعامل مع �سيناريوهات طارئة نفذن خاله عمليات 

مداهم���ة ورماية واإنقاذ وتعاملن م���ع م�ستبه بهم، وذلك 

بح�سور �سع���ادة اللواء عبد اهلل علي الغيثي مدير االإدارة 

العامة الأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ، واللواء الدكتور 

غي���ث غامن ال�سويدي، مدير اأكادميية �رطة دبي، والعميد 

را�س���د خليفة الفا�س���ي نائب مدي���ر االإدارة العامة الأمن 

الهيئات واملن�ساآت والط���وارئ بالوكالة، والعقيد م�سبح 

الغفل���ي مدي���ر اإدارة الط���وارئ يف االإدارة العام���ة الأمن 

الهيئات واملن�ساآت والطوارئ، وعدد من ال�سباط.

�سرطة دبي تحتفل بتخريج اأول 

دورة »1RF« للعن�سر الن�سائي
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�إعـــــــــالن �شطب قيد

اوكشيرنز  برزرز  ريتيش  / رشكة  الســـادة  بأن  االقتصاد  وزارة  تعلن 

الجنسية: قربص  قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع  ليمتد،  اي  ام 

خلف  السيد  حمدان  شارع  «العنوان:     أبوظبي  إمارة  يف  الرشكة 

احمد خلف، ص.ب: 60401 ، واملقيدة تحت رقم )5371( يف سجل 

الرشكات األجنبية بالوزارة.  

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: 901 أبوظبي 

ذ.م.م.  الغذائية  للصناعات  االمارات  رشكة  تعلن 
مبوجب  باإلجامع  رشكائها  موافقة  عن  )الرشكة( 
 2021 أغسطس   2 يف  الصادرة  الخطية  القرارات 
محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من  تحولها  عىل 
القانون  ألحكام  وفقا  خاصة  مساهمة  رشكة  إىل 
الرشكات  بشأن   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي 
القانون  مبوجب  مواده  بعض  واملعدل  التجارية 

االتحادي رقم )26( لسنة 2020.
القرار  هذا  عىل  االعرتاض  حق  له  من  كل  وعىل 
إخطار الرشكة بذلك عىل الفور وتسليمها نسخة 
موضوع  املعرتض  يبني  أن  عىل  االعــرتاض  من 
اعرتاضه واألسباب التي يستند إليها واألرضار التي 
يدعى أن التحول قد ألحقها به عىل وجه التحديد 
عىل  به  املتصلة  واملستندات  االعرتاض  وتقديم 

العنوان التايل:
رشكة االمارات للصناعات الغذائية ذ.م.م.

الرئيس  كاسو   عىل  جرب  وصفي  األستاذ/  عناية: 
التنفيذي

عنوان: جزيرة أبو ظبي، غرب 4ق -C176، مكتب 
7، بلووم االمارات للعقارات ذ.م.م.
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

�إعــــالن

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201

�إعالنات
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

 �إلغاء �عالن �سابق

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : الخياط محمد يوسف نور محمد 

ألزياء السيدات

رخصة رقم : CN- 1109890  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حميد سيف  حارب الشاميس )100%( 

تعديل وكيل خدمات / حذف حميد سيف حارب الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد يوسف نورمحمد

 MOHAMED YOUSEF NOOR MOHAMED تعديل إسم تجاري من 

LADIES FASHION TAILORS - الخياط محمد يوسف نور محمد ألزياء 

 -  FIT AND LOOK LADIES FASHION TAILORS إىل  السيدات 

الخياط فيت اند لوك ألزياء السيدات 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

رشكة   ، للتجارة   الخليجية  املرصية  النهضة  رشكة  التجاري:    االسم 

الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة:رخصة فورية 

  CN-2842726 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  الحسابات، كمصفي  لتدقيق  دلتا  السادة/    مكتب  تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-9-2 بتاريخ    للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105025650 

 تاريخ التعديل:   2021-9-9

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة  : رشكة تضامن  

اإلسم التجاري  : رشكة افغان التجارية 

عنوان الرشكة  : أبو ظبي - شارع مدينة زايد - بناية دائرة بلدية أبوظبي 

  CN- 1021162 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / الهاميل ورشكاه - محاسبون 

قانونيون ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  7-9-2021  وذلك بناء عىل 

العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم 2145002193  تاريخ التعديل  2021-9-9  

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
نوع الرشكة  : رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

اإلسم التجاري  : غنتوت املليك للنقليات العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : رقم العقار 53 - مكتب 4, بناية عيل محمد صادق البلويش - 

M40 - مصفح, مصفح الصناعية 

  CN- 1433657 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / أمانة لتدقيق ومراجعة الحسابات 

- سارة الظاهري ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 

5-9-2021 . وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق 

 2288BD3F6725A3FAD00 لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل  2021-9-9 

 فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

سوليوشن  كويك   : السادة  بأن   االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN- 1155792  قد تقدموا إلينا بطلب:-

محمد  سعيد  محمد  نوره  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الراشدي )%100( تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد صالح 

برغش جارالله املنهايل 

تعديل نشاط / حذف خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية 

والبحرية )0910018( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  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 االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
اكس  كافترييا  التجاري  باالسم   CN -   2876173 رقم  
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء   ، سناكس  الرج 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2876173 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3787329 : رقم الخطاب

نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : ربدان للملبوسات الخليجية ذ.م.م 

 C24, عبدالله محمد سعيد السبويس : عنوان الرشكة  : وحدة, املالك 

جزيرة أبوظبي, شارع املرور - حوض ) رشق 40 ( - قطعه رقم 

  CN- 1779869 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 - حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / ستاندرد منتورز للتدقيق و 

املراجعة ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  31-8-2021  . وذلك بناء عىل 

العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض 

 22866FBD9A6747A8303  بالرقم

تاريخ التعديل  2021-9-9 

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 / السادة : بيكس اند 
شيكس كافية رخصة رقم : CN- 2104700  قد تقدموا 

إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خالد يوسف ابراهيم 

محمد )100%(
مهري  سعيد  دالل  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

سعيد القبييس 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : 
رخصة رقم : CN- 1 102396  قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل الرشكاء تنازل وبيع / 
هشام عبدالله شاكر من رشيك إىل مالك تعديل نسب الرشكاء / هشام عبدالله شاكر 

من  %49 إىل 100%
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز عىل نارص سعيد الحوسني 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
الواحد  الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 NASEEM AL RAMADI GENERAL مــن/  تــجــاري  إســم  تعديل  ذ.م.م 

 MAINTENANCE L.L.C
 NASEEM AL RAMADI GENERAL  نسيم الرمادي لصيانة العامة ذ.م.م إىل -
TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - نسيم الرمادي للتجارة العامة 

- رشكة الشخص 
/ حذف   نشاط  تعديل   )4690018( عامة  تجارة  إضافة   / نشاط  تعديل  ذ.م.م  الواحد 

صيانة املباين )4329901( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : مركز سو الجامل للسيدات ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : مصفح, دملا مول - م 41 - ط 2 - متجر 009, مبنى, 

املالك : سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

  CN- 2334550 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 - حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / كريستون مينون محاسبون 

قانونيون - فرع أبو ظبي ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  2021/8/23 

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم 2105024086 تاريخ التعديل  2021-9-8 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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التالية اسأمءهم  شهادة اسهم صادرة من الرشكة العاملية القابضة  فقد 
)اسامك  ASMAk(  سابقا.حصة كل شخص 2400 سهم 

1 -   حمد عيىس مهري املزروعي شهادة اسهم رقم 175981
2 -  سامل عيىس مهري املزروعي شهادة اسهم رقم 175983

3 -  بخيته عيىس مهري املزروعي شهادة رقم 175980 
4 - صبيحه عييس مهري املزروعي شهادة رقم   175982 

 يرجى من يعرث عليها تسليمها الرشكة العاملية القابضة او االتصال عيل 
رقم الهاتف   0505802224 )ابو عيىس ( 
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فقدان �سهادات ا�سهم

لبنان يطلق البطاقة التمويلية 

لدعم الفقراء

الدبيبة : افتتاح �سفارة األمانيا في 

طرابل�س خطوة نحو اال�ستقرار

بريوت )د ب اأ(-

 اأطلق وزيرا ال�س�ؤون االجتماعية  واالقت�ساد يف 

حك�مة ت�رشيف االأعمال اللبنانية  رمزي م�رشفية 

وراوؤول نعمة ي�م اخلمي�س البطاقة التم�يلية لدعم 

الفقراء واإعطاء 25 دوالرا لكل �سخ�س .

م�ؤمتر  يف   ، نعمة   راوؤول  االقت�ساد  وزير  وقال 

�سنعطي 25 دوالراً لكل  �سحفي م�سرتك الي�م :" 

 ، �سخ�س واحلد االأق�سى لكل عائلة 126 دوالرا" 

م�ؤكدا  اأن "احلل ه� يف ت�سكيل حك�مة جديدة وكنا 

نتمنى ل� اأنها هي من تطلق هذا الربنامج".

واأ�ساف "كل خط�ة نق�م بها هي بالتعاون مع 

البنك الدويل وباإ�رشاف التفتي�س املركزي الأننا نريد 

اأن نربهن للم�اطنني اأننا نعمل الأجلهم وال نق�م 

باإطالق البطاقة التم�يلية على اأ�سا�س اأنها بطاقة 

انتخابية".

وقال :"ن�سعى اإىل معرفة من ه� الغني يف لبنان 

ي�ستطيع�ن  من  ال�ستثناء  الفقري،  ه�  من  ولي�س 

حتمل اأعباء املعي�سة من دون م�ساعدة من اأجل 

تاأمني الدعم للعائالت االأكرث حاجة".

دفعها  "�سيتم  اأنه  ال�زير م�رشفية  اأعلن   ، بدوره 

بالدوالر االأمريكي اأو ما يعادله باللرية اللبنانية 

يف ال�س�ق امل�ازي".

واأو�سح اأن "مهلة تقدمي الطلبات للبطاقة متتد من 

اأول/  اإىل 15 ت�رشين  اأيل�ل/�سبتمرب اجلاري    15

اأكت�بر املقبل ، م�سرياً اإىل " اإمكانية رفع املبلغ 

�سمن هذه البطاقة".

طرابل�س )د ب اأ( -

 اأ�ساد رئي�س حك�مة ال�حدة ال�طنية الليبية عبد 

احلميد الدبيبة  اخلمي�س باإعادة افتتاح ال�سفارة 

االأملانية يف طرابل�س.

 وقال الدبيبة ، يف تغريدة  عرب ح�سابه مب�قع 

الي�م  افتتاح �سفارة املانيا  "ت�يرت": " ا�ستئناف 
يف عا�سمتنا طرابل�س هي خط�ة ونتيجة اأخرى 

ايجابية يف م�سريتنا نح� اال�ستقرار".

:"�سعدت بزيارة وزير اخلارجية االأملاين  واأ�ساف 

هايك� ما�س ونتطلع لعالقات متميزة بني البلدين".

وافتتح ال�زير ما�س  ال�سفارة االأملانية يف العا�سمة 

متثيال  بذلك  ليبيا  لت�سم   ، طرابل�س  الليبية 

دبل�ما�سيا من جديد الأملانيا بعد �سبعة اأع�ام من 

مغادرة جميع الدبل�ما�سيني لليبيا ب�سبب احلرب 

االأهلية هناك.

وكان ما�س و�سل اإىل ليبيا يف زيارة ق�سرية من 

من  ط�يلة  اأع�ام  بعد  ال�سالم  عملية  دعم  اأجل 

احلرب االأهلية هناك.

ال�سفارة  هذه  فتح  باإعادة  "نعمق   ما�س:  وقال 

م�ساعينا يف م�ساعدة الليبيات والليبيني يف بناء 

م�ستقبل اأف�سل"، واأكد اأن هذه اخلط�ة متثل "اأوجه 

تقدم مثرية لالإعجاب" قامت بها البلد  منذ عام 

م�سى.

اأن  اأمله يف  واأعرب وزير اخلارجية االحتادي عن 

يك�ن هناك ف�سل جديد يف العالقات االأملانية-

الليبية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 10 �سبتمرب 2021-العـدد 14840 
�أخبار و�إعـالنات

 يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: جمعه رسحان بخيت سامل الكعبي   

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   محمد جاد محمد  الجنسية:  مرص 

 باالسم التجاري )ركن الفطائر لتجهيز الفطائر واملعجنات ( رخصة 

صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )104953( 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اجلمعة 10 �سبتمرب 2021-العـدد 14840

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�سة

 اسم الرشكة :  اتش دي اس للخدمات الفنية   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 301 - 15 ملك محمد بن الزبري بن عيل ، الخليج التجاري . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1363013   رقم الرخصة    814198       

 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  : 7-9-2021 تاريخ تصديق القرار:2021-9-7    

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ام اي ان ايه كارت للتجارة العامة   ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 113 ملك احمد محمد امني محمد ، بر ديب، املنخول  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1181795 رقم الرخصة  738577         

 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  : 27-1-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-1-27  

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  الفنية  ش.ذ.م.م   للخدمات  اس  اتش دي   / لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 7-9-2021 تاريخ تصديق القرار:2021-9-7    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / ام اي ان ايه كارت للتجارة العامة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 27-1-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-1-27  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

  االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 دائرة التنمية االقت�سادية دائرة التنمية االقت�سادية دائرة التنمية االقت�سادية دائرة التنمية االقت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

إعالن مدعى عليه بالنشـر 
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن االتحادية املحكمة االبتدائية املدنيه االتحادية 

يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021/0002999 /  تجاري )جزيئ( 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /ضامن لصيانة انظمة التكييف/  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 )57925( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06  

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : �سمان ل�سيانة انظمة التكييف/  ذ.م.م 

اجلمعة 10 �سبتمرب 2021-العـدد 14840

الريا�س  )د ب اأ( -

ال�سع�دية  العربية  اململكة  اأعربت   

ي�ؤدي  اأن  اأملها  عن  اخلمي�س  ي�م 

ال�رشية  ال�ثائق  عن  الكامل  الك�سف 

�سد  االإرهابية  بالهجمات  املتعلقة 

ع�رش  احلادي  يف  املتحدة  ال�اليات 

من اأيل�ل/ �سبتمرب 2001 اإىل "اإنهاء 

املزاعم التي ال اأ�سا�س لها من ال�سحة 

ب�ساأن اململكة ب�سكل نهائي"، ح�سبما 

اأفادت وكالة االأنباء ال�سع�دية )وا�س(.

ودعت �سفارة ال�سع�دية لدى ال�اليات 

املتحدة االأمريكية يف بيان لها "اإىل 

املتعلقة  امل�اد  جميع  عن  الك�سف 

خالل  م�ستمر  ب�سكل  بالهجمات 

الع�رشين عاما املا�سية".

ك�سفت  "كما   : البيان  واأ�ساف 

التحقيقات ال�سابقة، مبا يف ذلك جلنة 

احلادي ع�رش من )اأيل�ل( �سبتمرب ون�رش 

ما ي�سمى بـ "28 �سفحة"، مل يظهر 

اأن  اإىل  ي�سري  االإطالق  على  دليل  اأي 

حك�مة اململكة اأو اأي من م�س�ؤوليها 

بالهجمات  م�سبق  علم  على  كان�ا 

باأي  مت�رطني  كان�ا  اأو  االإرهابية 

�سكل من االأ�سكال يف التخطيط لها اأو 

تنفيذها".

وتابع البيان: "اأي ادعاء باأن ال�سع�دية 

مت�اطئة يف هجمات 11 من )اأيل�ل( 

�سبتمرب ه� ادعاء باطل ال اأ�سا�س له 

من ال�سحة. وكما اأكدت اإدارات الروؤ�ساء 

االأربعة ال�سابقني لل�اليات املتحدة، 

فقد اأدانت اململكة وا�ستنكرت اجلرائم 

حليفها  �سد  ارتكبت  التي  ال�سنيعة 

و�رشيكها ال�اليات املتحدة".

ال�سع�دية  "تدرك  البيان:  واأو�سح 

ميثلها  التي  التهديدات  واقع  جيدا 

تنظيم القاعدة من خالل اأيدي�ل�جيته 

واأفعاله االإرهابية. وقد كانت اململكة، 

اإ�سافة اإىل ال�اليات املتحدة، الهدف 

الرئي�سي لتنظيم القاعدة، حتى قبل 

هجمات 11 )اأيل�ل( �سبتمرب. ومل تدخر 

اململكة، اإىل جانب ال�اليات املتحدة، 

اأي جهد يف م�اجهة االإرهاب والتطرف 

بجميع اأ�سكاله".

ب�سجلها  ال�سع�دية  "تفخر  وتابع 

ذلك  يف  مبا  االإرهاب،  مكافحة  يف 

االإرهاب،  مت�يل  الإحباط  جه�دها 

ملكافحة  ال�ساملة  وا�سرتاتيجيتها 

ودحر  واإ�سعاف  املتطرف،  الفكر 

املنظمات االإرهابية يف جميع اأنحاء 

�رشيك  اململكة  اأن  م�ؤكداً  منطقتنا"، 

رئي�سي لل�اليات املتحدة يف مكافحة 

االإرهاب".

"ال�سع�دية،  اأن  على  البيان  و�سدد 

باعتبارها اإحدى الدول التي ا�ستهدفها 

االإرهاب العاملي، تتفهم اأمل ومعاناة 

ذلك  يف  اأحباءها  فقدت  التي  االأ�رش 

الي�م الذي ال ين�سى".

بغداد  )د ب اأ( –

�سدد رئي�س ال�زراء العراقي م�سطفى 

اأهمية  على  اخلمي�س  ي�م  الكاظمي 

خطر  �سد  الدولية  اجله�د  تكاتف 

املتطرف،  التكفريي  والفكر  االإرهاب 

اللذين يهددان املنطقة والعامل باأ�رشه.

خالل  العراقي  ال�زراء  رئي�س  وقال 

املركزية  القيادة  قائد  ا�ستقباله 

االأمريكية اجلرنال كينيث ماكنزي »اإن 

الذي  بالن�رش  فخ�را  �سيبقى  العراق 

حققه �سد اأعتى التنظيمات االإرهابية 

بيان  بح�سب  احلديث«،  الع�رش  يف 

للحك�مة العراقية.

اأن االإ�سناد والدعم والتدريب  واأ�ساف 

من جميع  العراق  عليه  الذي ح�سل 

اأ�سقائه واأ�سدقائه، كان عن�رشا اأ�سا�سيا 

رفع  ويف  الن�رش،  ذلك  حتقيق  يف 

م�ست�ى قدرات الق�ات االأمنية بالنح� 

االنتقال يف  من  احلك�مة  مّكن  الذي 

اإىل  الدويل،  التحالف  مع  العالقة 

مرحلة اإنهاء املهام القتالية.

ماكنزي  اجلرنال  اأثنى  ناحيته،  ومن 

على التنامي امل�ستمر لقدرات الق�ات 

وقدرتها  ومهاراتها،  العراقية  االأمنية 

�سد  القتالية  باالأدوار  القيام  على 

االإرهاب بكفاءة و�سجاعة، مع انتقال 

امل�س�رة  اإىل  الدويل  التحالف  مهمة 

والتدريب والتعاون اال�ستخباري.

الت�اجد  م�ست�ى  تخفي�س  اأن  واأكد 

من  ي�سعف  لن  االأمريكي،  الع�سكري 

االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  التزام 

مع  االأو�سع  اال�سرتاتيجية  بالعالقة 

ال�سيا�سية  املجاالت  يف  العراق، 

واالقت�سادية والثقافية وغريها، ف�سال 

االأمنية، وفقا ملخرجات  العالقة  عن 

احل�ار اال�سرتاتيجي بني البلدين.

االجتماع  خالل  مت  البيان  وبح�سب 

جديد  اجتماع  عقد  على  االتفاق 

العراقية  التقنية  الع�سكرية  للجنة 

تنفيذ  اأجل  من  االأمريكية  ونظريتها 

اخلط�ات املتبقية من خمرجات احل�ار 

اال�سرتاتيجي، وال�سيما ما يخ�س اإنهاء 

االأمريكية  القتالية  الق�ات  وج�د 

نهاية هذا العام، وذلك بعد اأن حتقق 

الع�سكري  التمثيل  م�ست�ى  خف�س 

لقيادة التحالف ان�سجاما مع املرحلة 

اجلديدة غري القتالية لدوره يف العراق.

طرابل�س  )د ب اأ( -

 اأكد ع�س� جمل�س املف��سية ال�طنية 

عبد  ليبيا  يف  لالنتخابات  العليا 

احلكيم بلخري عدم ا�ستالم املف��سية 

الرئي�س  للقان�ن املنظم النتخابات 

رئي�س  عليه  �سادق  الذي  الليبي 

جمل�س الن�اب الليبي عقيلة �سالح  

اأم�س اخلمي�س.

:"مل  ت�رشيح  يف  بلخري  وقال 

ن�ستلم بعد قان�ن انتخاب الرئي�س، 

بقراءته  �سنق�م  له  ا�ستالمنا  وحال 

والتعليق عليه من الن�احي الفنية، 

بحكم االخت�سا�س".

وح�ل رف�س املجل�س االأعلى للدولة 

امل�سادقة  الرئي�س  انتخاب  لقان�ن 

عليه الي�م، اأ�سار بلخري اإىل اأن ذلك 

للمف��سية  دخل  ال  �سيا�سي  �ساأن 

فيه، م��سحا اأن االنتخابات يجب اأن 

الليبي �ساحب  ال�سعب  تك�ن خيار 

القرار.

يف  للدولة  االأعلى  املجل�س  وكان 

ليبيا  رف�س ما و�سفه بـ "ا�ستمرار 

يف  ومتاديه  الن�اب  جمل�س  رئي�س 

خرق الن�س��س ال�ا�سحة وامل�سمنة 

واالتفاق  الد�ست�ري  االإعالن  يف 

االأمن  جمل�س  وقرارات  ال�سيا�سي 

والنظام الداخلي ملجل�س الن�اب".

بيان  يف   ، الدولة  جمل�س  وقال  

قان�ن  "اإقرار  اإن    ، الي�م  �سحفي 

رئي�س  قبل  من  الرئي�س  انتخاب 

من  حماولة  الي�م  الن�اب  جمل�س 

�سلطات  على  لال�ستح�اذ  االأخري 

عرقلة  لغر�س  وذلك  ميلكها،  ال 

االنتخابات".

انتخاب  قان�ن  املجل�س  وو�سف 

الرئي�س بـ "املعيب"، مبينا اأن �سالح 

يعلم اأن هذا القان�ن غري مقب�ل.

واأ�سار  اإىل اأن "كل االأطراف املحلية 

االأمم  بعثة  �سمنها  ومن  والدولية 

املتحدة للدعم يف ليبيا �سددوا على 

ال�سيا�سي  باالتفاق  االلتزام  �رشورة 

بني  بالت�افق  امللزمة  ون�س��سه 

اقرتاح  والدولة يف  الن�اب  جمل�سي 

والت�رشيعات  االنتخابات  ق�انني 

االأخرى ذات ال�سلة، واأن يك�ن االإقرار 

فقط من جمل�س الن�اب دون اأي تغيري 

ملا اتفق عليه، كما ورد باملادة 23 

من االتفاق ال�سيا�سي".

الأي  رف�سه  الدولة   جمل�س  واأعلن 

اإجراء اأحادي اجلانب يق�م به رئي�س 

جمل�س الن�اب، حممال رئي�س جمل�س 

الن�اب م�س�ؤولية اأي اآثار مرتتبة على 

ذلك.

باإعداد  قيامه  الدولة  جمل�س  واأكد 

املتعلقة  الق�انني  م�رشوعات 

مع  الت�افق  لغر�س  باالنتخابات 

جمل�س الن�اب، واإحاطة رئي�س البعثة 

االأممية بذلك.

اإىل  العليا  املحكمة  املجل�س  ودعا 

الد�ست�رية  الدائرة  تفعيل  اإعادة 

ما  وق�ع  ومنع  ب�اجبها،  للقيام 

 ، الد�ست�رية  باملخالفة  و�سفه 

العليا  ال�طنية  املف��سية  منبها 

لالنتخابات اإىل عدم التعامل مع اأي 

قان�ن اأحادي اجلانب.

التي  "املرحلة  اإن  املجل�س  وقال 

اأي  انفراد  حتتمل  ال  ليبيا  بها  متر 

طرف بالقرار ال�سيا�سي، واإن ال�رشاكة 

ال�طنية هي النهج ال�سليم الذي ميكن 

من خاللها جتاوز املرحلة ال�سعبة 

اإىل  وال��س�ل  ليبيا،  بها  متر  التي 

مرحلة اال�ستقرار".

لرئي�س  االإعالمي  امل�ست�سار  وكان 

جمل�س الن�اب الليبي فتحي املرميي 

قال اإن رئي�س جمل�س الن�اب عقيلة 

قان�ن  على  الي�م  �سادق  �سالح 

انتخاب الرئي�س الليبي ب�سكل مبا�رش 

اللجنة  انتهت  اأن  بعد  ال�سعب،  من 

القان�نية باملجل�س من �سياغته.

ل�كالة  ت�رشيح  يف  املرميي  واأفاد 

االأنباء االأملانية )د. ب.اأ(  الي�م باأن 

جمل�س الن�اب �سيق�م باإحالة ن�سخ 

ال�طنية  املف��سية  اإىل  القان�ن  من 

العليا لالنتخابات، واملجل�س االأعلى 

ال�طنية،  ال�حدة  وحك�مة  للدولة، 

ما  كل  اإعداد  يف  ال�رشوع  اأجل  من 

الرئا�سية  االنتخابات  الإجراء  يلزم 

 24 ي�م  م�عدها  يف  والربملانية 

كان�ن اأول/ دي�سمرب القادم.

وح�ل اإمكانية اأال يلقى القان�ن قب�ال 

املرميي  علق  الدولة،  جمل�س  لدى 

قائال: "كل من �سريف�س هذا القان�ن 

�سي�سعى اإىل خراب ليبيا".

وكان املجل�س االأعلى للدولة قد اأعلن 

عن رف�سه لهذا القان�ن الذي اعتربه 

خليفة  للم�سري  الفر�سة  يعطي  اأنه 

حفرت من اأجل الرت�سح لرئا�سة ليبيا،  

مطالبا با�رشاكه يف �سياغة القان�ن.

وح�ل قان�ن انتخاب جمل�س الن�اب 

القادم، اأ�سار املرميي اإىل اأن جمل�س 

، م�سيفا:  الن�اب يف ط�ر مناق�سته 

"يف حال عدم متكن املجل�س من ذلك 
فباالإمكان  االنتخابات،  م�عد  قبل 

انتخب  الذي  للقان�ن  االحتكام 

مب�جبه جمل�س الن�اب احلايل �سنة 

."2014

انتخابات  اإجراء  ليبيا  وتنتظر 

برملانية ورئا�سية بناء على خارطة 

احل�ار  ملتقى  اأقرها  التي  الطريق 

بعثة  من  بتي�سري  الليبي  ال�سيا�سي 

االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا.

 الروؤ�ساء االأربعة ال�سابقون للواليات المتحدة اأكدوا البراءة 

الكاظمي ي�سدد على اأهمية تكاتف الجهود الدولية �سد االإرهاب والفكر التكفيري

مفو�سية االنتخابات الليبية: لم ن�ستلم قانون انتخاب الرئي�س

ال�سعودية ترحب بالك�سف عن وثائق �سرية الأحداث 11 �سبتمبر

 إىل املدعي عليه: محمد احمد خادم راشد املهريي 

مجهول محل اإلقامة : ابوظبي - منطقة الكرامة - بيت رقم 111 ت 0507022225- 

عجامن  محكمة  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   22/09/2021 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 

االتحادية املحكمة االبتدائية  املدنيه - مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم 6 » شخصياً أو 

بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك 

خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى  املذكور رقمها 

أعاله  بوصفك مدعى عليه.  
مكتب الخدمات الق�سائية 

اإيمان اأحمد العو�سي 

حرر بتاريخ: 08/09/2021م. 

الإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 
024488400 فاك�س 024488201

بغداد  )د ب اأ( -

ذكر تقرير ل�زارة ال�سحة والبيئة يف العراق ي�م 

اخلمي�س اأنه مت ت�سجيل 51 حالة وفاة جديدة، 

جراء االإ�سابة بفريو�س ك�رونا امل�ستجد خالل 

ال�ساعات الـ 24 املا�سية يف العراق، لريتفع 

اإجمايل حاالت ال�فيات يف اأرجاء العراق اإىل 

21333 حالة وفاة.

اأنه مت ت�سجيل  واأو�سح تقرير ي�مي لل�زارة 

5073 اإ�سابة جديدة بفريو�س ك�رونا امل�ستجد 

لريتفع العدد الكلي لالإ�سابات يف العراق اإىل 

ملي�ن و939 األفا و408 اإ�سابات جديدة. 

وذكر التقرير اأنه مت ت�سجيل 7644 حالة �سفاء 

جديدة لريتفع عدد حاالت ال�سفاء اإىل ملي�ن 

و801 األفا و394 حالة.

واأ�سار التقرير اإىل اأن امل�ست�سفيات اأجرت خالل 

فح�سا   37360 املا�سية   24 الـ  ال�ساعات 

االإ�سابة  من  للتحقق  مل�اطنني  خمتربيا 

الذين خ�سع�ا  بفريو�س ك�رونا، لريتفع عدد 

للفح�س املختربي اإىل 14ملي�نا و 676 األفا 

410. واأو�سح تقرير وزارة ال�سحة والبيئة اأن 

العدد الكلي للذين مت تطعيمهم باللقاح امل�ساد 

لفريو�س ك�رونا، و�سل اإىل ثالثة ماليني و955 

األفا و714 �سخ�سا.

العراق: ت�سجيل 51 وفاة و5073 اإ�سابة جديدة بكورونا
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تكنولوجي  ماسرت   : السادة  بأن   االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للهواتف املتحركة

 رخصة رقم : CN- 2064696  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبد الله بالل مال الله نصيب 

الشحي )100%( 

عبدالعزيز  اسامعيل  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد ال عىل 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
افينتورين لتجارة العامة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3941749  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / ايزي 
بوكس للتخزين

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2722535  : رقم  رخصة    
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
سبارك اوف جوي

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3745124   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : الشوق للحديد املشغول رخصة 
رقم : CN- 1117714  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عىل محمد مقبل محمد احمد )50%( 
إىل  مالك  من  احمد  محمد  مقبل  محمد  احمد   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

رشيك 
تعديل نسب الرشكاء / احمد محمد مقبل محمد احمد من %100 إىل 50% 

تعديل رأس املال / من 0 إىل  50000 
تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 1x1 إىل 1x1 تعديل شكل قانوين 
/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل إسم تجاري من 
 ALSHOOQ إىل  املشغول  للحديد  الشوق   -  ALSHOOQ DRY IRON

DRY IRON L.L.C  - الشوق للحديد املشغول ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مركز اس يب ام يس 

للتدريب ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2532268  قد تقدموا إلينا بطلب : 

الجالف  سيف  جاسم  جابر  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املهريي )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شهاب سامل فرج سامل التميمي

املهنية  السالمة  إجراءات  عىل  التدريب  حذف   / نشاط  تعديل 

والوقاية من الحريق )8549029( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

بقالة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العقابية 

رخصة رقم : CN- 1128551  قد تقدموا إلينا بطلب : 
سعيد  عبدالله  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله حمود الكعبي )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد عبدالله حمود 

الكعبي 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 
أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة. 

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مشغل نسايم البحر لتفصيل املالبس

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2886693  : رقم  رخصة    
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن  السادة : االناس للنقليات 

رخصة رقم : CN- 2724148  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل اسم تجاري من/ AL ANAS TRANSPORT - االناس 

 AL ANAS TRANSPORT AND GENERAL للنقليات إىل

CONTRACTING - االناس للمقاوالت والنقليات العامه تعديل 

نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  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 / السادة : أكسس هاير ميدل ايست 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2747265  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة برايفت اكويتي ) اتش كيه( ليمتد 

 PRIVATE EQUITY )HK( LIMITED

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة اكسس هاير ميدل ايست هولدينجز 

 ACCESS HIRE MIDDLE EAST HOLDINGS LTD ليمتد

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جون مايكل جونس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جمعة محمد احمد سامل الكيت

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

لتاجري  نايس واي   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

السيارات 

رخصة رقم : CN- 2108898  قد تقدموا إلينا بطلب : 

املزروعي  إضافة وضحه عىل حمد   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

الكنيبي  نارص  حمد  خالد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة .

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
رويال تاتش ايفينت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2884776   : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   اتش 
ديليزوس فود

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3731766  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اطاللة   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الرشق للتجارة العامة

 رخصة رقم : CN- 2842754  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خميس حمد سعيد 

الجنيبي )100%( 
عىل  سعيد  احمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حمود الكيومي 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : ظبي الصحراء إلدارة الفعاليات. ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2191112  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / سحر فتحى محمد من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / سحر فتحى محمد من  %50 إىل 100% 

 / تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل  البحراوى  السعيد محمد  تنازل وبيع / حذف اسالم  الرشكاء  تعديل 

حذف عبيد عبدالله مبارك عبدالله العربي 

 0.15x0.50  تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

1x1 إىل

 تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م تعديل 

إسم تجاري من/ DHABI AL SAHRA EVENTS MANAGEMENT. LLC  - ظبي الصحراء 

 DHABI AL SAHRA EVENTS MANAGEMENT - SOLE الفعاليات. ذ.م.م إىل إلدارة 

PROPRIETORSHIP L.L.C - ظبي الصحراء إلدارة الفعاليات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 

يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن  السادة : ألني للتجميل
 رخصة رقم : CN- 3991105  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حسن احمد حسن 

نارص الزعايب )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيف عبدالله حمد 

الضليع الزعايب 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 
أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مركز الجامعة الطبي 

التخصيص

 رخصة رقم : CN- 1116605  قد تقدموا إلينا بطلب : 

مسعود  راشد  سعيد  احمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املسكري )100%( 

هزام  محمد  عبدالله  هزام  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  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 /  بلو 
سبيد إلدارة العقارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2822139  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / ليىل 
جمعة الكعبي للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3940845   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : سنرت الين للطباعة - فرع 

رخصة رقم : CN- 3810393  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فاضل حمد حميد )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسني صالح سامل الصلحي الحامد 

 1x1 إىل NULLxNULL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

 CENTER LINE TYPING - BRANCH تعديل إسم تجاري من

 DREAM LAND TYPING إىل  فــرع   - للطباعة  اليــن  سنرت   -

SERVICES دريم الند لخدمات الطباعة 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

�إعــالنات
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 »البديل الألماني« 
يدعو لالعتراف 

بطالبان لأجل 
ترحيل المهاجرين 

الأفغان اإلى 
بالدهم

  برلني ـ )د ب اأ( :
�أملانيا  �أجل  من  �لبديل  رئي�س حزب  دعا   
لالعرت�ف  �ملعار�س  �ليميني  دي(  �إف  )�إيه 
�أفغان�ستان  يف  �جلديدة  طالبان  بحكومة 

و�إعادة فتح �ل�سفارة �لأملانية يف كابول.

"يجب   : �أم�س �خلمي�س  وقال تينو كروبال 
�جلديدة  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  تعرتف  �أن 
باحلكومة �لأفغانية باأق�سى �رسعة ممكنة، 
ملزمني  مهاجرين  ترحيل  ميكننا  ك��ي 

بالرحيل �إىل �أفغان�ستان".
يجب  �لدبلوما�سية  �لعالقات  �أن  و�أ�ساف 
"�أل تعتمد على �إذ� ما كان �ملرء ي�سرتك يف 

�لعقيدة �خلا�سة بالبلد �أم ل".
"يعيد  �أل  يجب  �أن��ه  على  كروبال  و�سدد 
هايكو  �لأمل���اين  �خلارجية  وزي��ر  خليفة 
ما�س �أخطاءه و�أنه يجب �أن ينتهج �سيا�سة 
يجب  �أنه  م�سيفا  �سيادة"،  ذ�ت  خارجية 
على �أي حال من �لأحو�ل �أل تظل �ل�سفارة 
�سبعة  طو�ل  �ساغرة  كابول  يف  �لأملانية 
�أعو�م مثلما حدث مع �ل�سفارة �لأملانية يف 

�لعا�سمة �لليبية طر�بل�س.
�أم�س  عن �عرت��سه  �أول  �أعرب  وكان ما�س 
طالبان يف  حركة  بحكومة  �لعرت�ف  على 
�أعقاب  يف  وقال  �ملرحلة،  هذه  يف  كابول 
�نتوين بلينكن يف  �لأمريكي  لقائه بنظريه 
ر�م�ستاين  يف  �لأمريكية  �جلوية  �لقاعدة 
�لأملانية:"لن يدور �لأمر حول هذ� �لعرت�ف 

كما �أنني �أ�ستبعده يف هذه �للحظة".
ل�ستئناف  تاأييده  عن  ما�س  �أع��رب  كما 
يف  و�أ�سار  طالبان،  حركة  مع  �ملحادثات 
هذ� �ل�سياق �إىل �أن حكومة بالده ت�سعى �إىل 
حاجة  يف  �أ�سخا�س  �إخر�ج  يف  �ل�ستمر�ر 
�أفغان�ستان، وبينهم مو�طنون  للحماية من 

�أملان.
كانت حركة طالبان �أعلنت �لثالثاء ت�سكيلة 
حكومية جديدة من 33 ع�سو�، لي�س بينهم 

�مر�أة و�حدة.

رئي�س الوزراء الياباني يمدد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا 
طوكيو ـ )د ب اأ( :

�لياباين  �لوزر�ء  رئي�س  مدد   
حالة  �سوجا  يو�سيهيدي 
ملكافحة  �ملفرو�سة  �لطو�رئ 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 
من  ك��ب��رية  و�أج����ز�ء  طوكيو 
�أيلول/ من   30 حتى  �لبالد، 

�لوقت  يف  �جل��اري،  �سبتمرب 
�مل�ستويات  فيه  ت�سكل  �لذي 
�ساللة  �إ�سابات  من  �ملرتفعة 
"دلتا" �ملتحورة، �سغطا على 

�لنظام �ل�سحي يف �لبالد.
وذك����رت وك��ال��ة ب��ل��وم��ربج 
حالة  مدد  �سوجا  �أن  لالأنباء 
�لطو�رئ يف 19 منطقة، بينها  
كان  و�لتي  و�أو�ساكا،  طوكيو 
يوم  تنتهي  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 
�خلطوة  تاأتي  �ملقبل.  �لأح��د 

�إىل  �حلكومة  تتطلع  فيما 
�لأ�سابيع  يف  �لقيود  تخفيف 
�ملقبلة يف حال تر�جع �أعد�د 

�لإ�سابة بالفريو�س .
�خلمي�س  �أم�س  �سوجا  وق��ال 
ت�ستخدم  �سوف  �حلكومة  �إن 
ونتائج  �لتطعيم  �سهاد�ت 
يف  للم�ساعدة  �لخ��ت��ب��ار�ت 

تخفيف �لقيود.
�ل�سهاد�ت  نظام  �أن  و�أ�ساف 
ت�سهيل  يف  ي�ساعد  ���س��وف 
�لأن�سطة  ع��ودة  �إىل  �مل�سار 
لطبيعتها  �لق��ت�����س��ادي��ة 
وغريها  �ملطاعم  وم�ساعدة 
�أ�سريت  �لتي  �ملن�ساآت  من 

ب�سبب �لقيود �حلالية.  
كيودو  �أنباء  وكالة  وذك��رت 
على  �ملفرو�سة  �لقيود  �أن 
يجري  قد  �لكبرية  �لفعاليات 

�حلكومة  وتعتزم   . تخفيفها 
�حلجر  ف��رتة  تقلي�س  �أي�سا 
بكورونا  �خلا�سة  �ل�سحي 
�لذين  �مللقحني  لالأ�سخا�س 
يدخلون �لبالد �إىل ع�رسة �أيام 
من 14 يوما، بح�سب �سحيفة 

نيكي.
بعد  �لإج���ر�ء�ت  متديد  ياأتي 
نحو �أ�سبوع من �إعالن �سوجا 
يف  �نخفا�س  عقب  ��ستقالته 
يكافح  فيما  �ل�سعبي  �لتاأييد 
�لقيا�سية  �ل��زي��ادة  لحتو�ء 
من  ويو�جه  �لإ���س��اب��ات.  يف 
�سعبة  مهمة  حمله  يحل 
بني  �ل��ت��و�زن  حتقيق  وه��ي 
لل�سيطرة  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود 
على �لفريو�س و�حلاجة لدعم 
�إىل  �لن�ساط  و�إعادة  �لقت�ساد 

و�سعه �لطبيعي.

ال�سين تعتزم تعليق الموافقات على األعاب 
الإنترنت الجديدة 

بكني ـ  )د ب اأ( :
ت�ساينا  "�ساوث  �سحيفة  ذك���رت 
�ملنظمني  �أن  بو�ست"  مورنينج 
بتعليق  ���س��ي��ق��وم��ون  �ل�سينيني 
�ملو�فقات على جميع �ألعاب �لإنرتنت 
�جلديدة، ب�سورة موؤقتة، مما �سيوؤدي 
ل�رسكتي  كبري  جن��اح  حتقيق  �إىل 
"تن�سنت هولدينجز ليمتد" و"نيتيز"، 
"بلومربج"  وكالة  �أوردته  ما  بح�سب 

لالنباء �أم�س �خلمي�س.
مورنينج  ت�ساينا  "�ساوث  ونقلت 
على  مطلع  �سخ�س  ع��ن  بو�ست" 
�مل�ساألة، قوله �إن م�سوؤولني من �إد�رة 
�لدعاية يف �حلزب �ل�سيوعي �ل�سيني 
قر�رهم  عن  ك�سفو�  �ل�سناعة،  ومنظم 
�رسكتي  يف  �لتنفيذيني  للم�سوؤولني 
"تن�سنت هولدينجز ليمتد" و"نيتيز"، 
�لذين مت ��ستدعاوؤهم �إىل �جتماع يوم 

�أول �أم�س �لأربعاء.
كما نقلت �ل�سحيفة عن �سخ�س �آخر 
قد  �إنه  قوله  �ملناق�سات،  على  مطلع 
�ألعاب  على  �ملو�فقات  تعليق  مت 

�ستحدد  بينما  �جل��دي��دة،  �لن��رتن��ت 
�لعناوين  �حلكومة كيفية تقليل عدد 

يف �ل�سوق.
جدير بالذكر �أن �إد�رة �لرئي�س �ل�سيني 
�سي جينبينج تقوم ب�سن حملة للحد 

، وتقليل �لإنفاق  من �لإدمان بني �لُق�رسرّ
�ملتز�يد على �لعنا�رس �لفرت��سية، �إل 
�أن وكالة �لأنباء �ل�سينية �لر�سمية مل 
ت�رس �إىل تعليق �ملو�فقات على �ألعاب 

�لنرتنت.

منازل  في  النطاق  وا�سعة  تفتي�ش  حمالت 
المناه�سين للتطعيم في اإيطاليا

  روما ـ )د ب اأ( :

�أنحاء  يف  بحث  �سل�سلة  �لإيطالية  �ل�رسطة  نفذت 
للتطعيم  �ملناه�سني  من  �سبكة  �أف��ر�د  عن  �لبالد 

�لذين ت�ستبه يف �أنهم يخططون لأعمال عنف.  
�أفر�دها  �أن  �أم�س �خلمي�س  �ل�رسطة �سباح  و�أعلنت 
يف  �أدل��ة  �سادرو�  �ملحققني  من  خا�سة  ووح��دة 

منازل �مل�ستبه فيهم بينها �أجهزة كمبيوتر .
وقالت �ل�رسطة �إن �لأ�سخا�س �ملناه�سني للتطعيم 
و�ملت�سككني يف كوفيد معروفون يف �إيطاليا با�سم 
تطبيق  و�سكلو� جمموعات عدة على  "نو فاك�س" 
تخطط  �ملجموعات  �أن  �ل�رسطة  وتعتقد  تليجر�م. 
لتنفيذ �أعمال عنف �أثناء �ملظاهر�ت �لعامة. وجرى 
وبريجامو  وميالنو  روم��ا  يف  م�ساكنهم  تفتي�س 

وريجيو �إمييليا وفيني�سيا وبادو�.  
�أن �ملعار�سني لقو�عد فريو�س كورونا قامو�  يذكر 
كثري� بالتظاهر �سد هذه �لقو�عد يف مدن خمتلفة 
يف �لأ�سابيع �لأخرية. وموؤخر� دعا منظمو جماعة 
"نو فاك�س" �أفر�دها �إىل �لعمل على منع �لو�سول 
�إىل حمطات �ل�سكك �حلديد يف خمتلف �أنحاء �لبالد 
يف مظاهرة �سد تطبيق �لقو�عد �جلديدة على ركاب 
�ل�سكك �حلديد. غري �أنه يف �لنهاية مل يتظاهر �سوى 
قلة. يجب على �لركاب �لآن �إثبات تلقيهم �لتطعيم 
�سلبية  �ختبار  نتيجة  �أو  �ملر�س  من  �لتعايف  �أو 
حتى ميكنهم ��ستخد�م قطار�ت �ل�سكك �حلديد على 

�مل�سافات �لطويلة .

اإر�سال 300 من اأفراد»الناتو« خارج اأفغان�ستان 
لم�ساعدة من تم اإجالوؤهم

 بروك�سل ـ )د ب ا( :
حلف  من  ع�سكري  م�سوؤول  قال   
لوكالة  )�لناتو(  �لأطل�سي  �سمال 
مت  �إن��ه  )د.ب.�(  �لأملانية  �لأنباء 
قوة  �أف��ر�د  من   300 نحو  �إر���س��ال 
�لتابعة للناتو مل�ساعدة من  �لرد 
�أثناء  �أفغان�ستان  �إجالوؤهم من  مت 

�نتظارهم �إعادة توطينهم.
وكان قد مت تفعيل قوة �لرد �لتابعة 
حللف �لناتو �أخر مرة منذ نحو 16 
�مل�ساعد�ت  توزيع  �أجل  من  عاما 
يف  كاترينا  �إع�سار  �أع��ق��اب  يف 
و  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�أعقاب وقوع  تقدمي �مل�ساعدة يف 

زلز�ل قوى يف باك�ستان.
�لقو�ت  �أف��ر�د  �إن  �مل�سوؤول  وقال 
يتم  مو�قع  ع��دة  يف  متمركزون 
يف  فيها  �لالجئني  ��ست�سافة 
 20 من  �أك��ر  �أن  و�أ�ساف  �أوروب��ا. 
�ل�30  �حللف  دول  بني  من  دول��ة 
ب�سورة  �جلهود  هذه  م�ساكون يف 

�أو باأخرى.
وب��ال���س��اف��ة ل���ذل���ك، ي�����س��ارك 
�حللف  يف  �لعاملني  من  �ملئات 
�لقيادة  مر�كز  من  �لعملية  يف  
يف  �لتحالف  وم��ق��ر  �لإقليمية 

بروك�سل.
من  منف�سل  مكتوب  بيان  وك��ان 

�لتحالف �سدر مطلع هذ� �لأ�سبوع 
�إجالء نحو 2000  �أفاد باأنه مت  قد 
يعملون  كانو�  �لذين  �لأفغان  من 
�ل�سهر  �أ���رسه��م  �أو  �ل��ن��ات��و  م��ع 
حركة  ��ستيالء  بعد  �مل��ا���س��ي 

طالبان على �ل�سلطة.
 " �ملا�سي  �لثنني  �حللف  وق��ال 
دول  منهم يف  �لكثري  توطني  يتم 
�لوليات  بينها  وم��ن  �لتحالف، 
وطبقا  �لأمريكية".  �مل��ت��ح��دة 

�لأملانية  �لأنباء  لوكالة  مل�سادر 
نحو  ف��اإن  �حللف  د�خ��ل  )د.ب.�( 
كانو�  �لأف��غ��ان  ه��وؤلء  من   1400
ماز�لو� يف �نتظار توطينهم حتى 

�أم�س �لأول .

»كورونا«تغلق 80% من م�سانع الأحذية 
في فيتنام

هانوي ـ )د ب اأ( :
�لتجارة  وز�ر  ذك���رت 
على  �ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة 
�لإلكرتوين نقال  موقعها 
عن بيانات من �لر�بطة 
للجلود  �لفيتنامية 
�ليد  وحقائب  و�لأحذية 
م�سانع  من   %  80 �أن  
جنوب  يف  �لأح���ذي���ة 
عملياتها  �أوقفت  �لبالد 
مبتطلبات  �لوفاء  لعدم 
مكافحة فريو�س كورونا 
�لتي و�سعتها �حلكومة 
لأم��اك��ن �لإع��ا���س��ة يف 
م�سار�ت  وتوفري  �ملوقع 
�إىل  �مل��وظ��ف��ني  لنقل 

�مل�سانع.  
بلومربج  وكالة  وذكرت 
�خلمي�س  �ليوم  لالأنباء 
�جلنوبية  �ملنطقة  �أن 
منتجي  �أك����رب  ت�����س��م 
باملناطق  �لأح���ذي���ة 
�إقليم  م��ن  �ل�سناعية 
ت�سي  وهو  دوجن  بينه 
مينه �سيتي �إىل �لأقاليم 

يف دلتا ميكوجن.
م�سانع  وخ��ف�����س��ت   
�ملناطق  يف  �لأح��ذي��ة 
و�ل�سمالية  �لو�سطى 
�لإن��ت��اج ب��و�ق��ع 30 % 

قيود  ج��ر�ء   %  50 �إىل 
�لجتماعي  �لتباعد 
بكوفيد-19  �خلا�سة 

وقلة �لعمال.
 وت��ك��ب��دت �ل�����رسك��ات 

ج��ر�ء  ك��ب��رية  خ�سائر 
وق��ف �لإن��ت��اج وزي��ادة 
�للوج�ستية  �لتكاليف 
ون���ف���ق���ات ���س��ي��ان��ة 

�مل�سانع و�ملرتبات.

الإ�سابات 6ر222 مليون  اإجمالي  العالم:  كورونا حول 
واإجمالي اللقاحات 56ر5 مليار

نيويورك ـ )د ب اأ( :
عدد  �إجمايل  �أن  بيانات جممعة  �أظهرت   
�أنحاء  يف  كورونا  بفريو�س  �لإ�سابات 
حتى  مليون  6ر222  من  يقرتب  �لعامل 
عدد  جتاوز  فيما  �خلمي�س،  �أم�س  �سباح 
�إعطاوؤها  جرى  �لتي  �للقاحات  جرعات 

56ر5 مليار جرعة.
على  �ملتوفرة  �لبيانات  �أحدث  و�أظهرت 
موقع جامعة "جونز هوبكنز" �لأمريكية، 
�أن  جرينت�س،  بتوقيت   0600 �ل�ساعة  عند 
�إجمايل �لإ�سابات و�سل �إىل 222 مليونا و 

564 �ألف حالة.
�إجمايل �لوفيات  �أن  �أظهرت �لبيانات  كما 
�رتفع �إىل �أربعة ماليني و 596 �ألف حالة.

�إجمايل  �أن  �ملجمعة  �لبيانات  و�أو�سحت 
�لتي  لكورونا  �مل�سادة  �للقاحات  عدد 
جتاوز  �لعامل  �أنحاء  يف  �إعطاوؤها  جرى 

خم�سة مليار�ت و 564 مليون جرعة.
من  ع��دد�  هناك  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  جت��در 
�جلهات �لتي توفر بيانات جممعة ب�ساأن 
بينها  يكون  وقد  �لعامل،  حول  كورونا 

بع�س �لختالفات.

»طالبان« تتهم الواليات المتحدة بانتهاك اتفاق ال�سالم الموقع 
في الدوحة وتطالبها برفع العقوبات

كابول ـ )د ب اأ( :
�لوليات �ملتحدة  �تهمت حركة طالبان 
بانتهاك �تفاق �ل�سالم �لذي جرى توقيعه 
يف �لدوحة �لعام �ملا�سي، وطالبت �إد�رة 
بالقيام  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�س 
�ملفرو�سة  �لعقوبات  برفع  �لفور  على 
على كبار �أع�ساء �حلكومة �جلديدة �لتي 

�سكلتها �حلركة.
عن  لالأنباء  "بلومربج"  وكالة  ونقلت 
با�سم  �مل��ت��ح��دث  جم��اه��د،  �هلل  ذب��ي��ح 
طالبان، �لقول يف بيان، �أم�س �خلمي�س، 
على  �مل��درج  حقاين،  �لدين  ���رس�ج  �إن 

مكتب  ل��دى  �ملطلوبني  �أخ��ط��ر  قائمة 
�لإره��اب،  بتهمة  �لفيدر�يل  �لتحقيقات 

وعائلته، "جزء من �لإمارة �لإ�سالمية".
وحقاين، �لذي مت تعيينه وزير� للد�خلية 
�لتي  �لأع��م��ال  ت�رسيف  حكومة  يف 
ثلثي  بني  من  و�ح��د  طالبان،  �أعلنتها 
قو�ئم  على  �ملدرجني  �حلكومة  �أع�ساء 

�لعقوبات �لأممية �أو �لأمريكية.
�أية  �لأم��ر  ه��ذ�  يعقرّد  �أن  �ملرجح  وم��ن 
�ملتحدة  �لوليات  جانب  من  حتركات 
للتعاون مع طالبان، خا�سة و�أن بايدن 
حث �مل�سلحني على قطع جميع �ل�سالت 

مع �جلماعات �لإرهابية.
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á°VÉjôdG

 ∫É£HC’G …QhO äÉjQÉÑe :º°SÉ≤dG

ájOƒ©°ùdG »a …ô«gÉªL Qƒ°†ëH

 …Oƒ©°ùdG OÉ–’G ΩÉY ÚeCG ,º°SÉ≤dG º«gGôHEG ócCG

 QGhOC’G  ¿CG  ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,Ωó≤dG  Iôµd

 ó¡°ûà°S  É«°SBG  ∫É£HCG  …QhO  ádƒ£Ñd  á«FÉ¡ædG

 .ÒgÉª÷G Qƒ°†M

 ¿CG ø∏YCG ób ,Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¿Éch

 ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f ∞°üfh ™HQ øjQhódG äÉjQÉÑe

 »FÉ¡f  ÖfÉL ¤EG  ,Üô¨dG  á≤£æŸ 2021 É«°SBG

 .ájOƒ©°ùdG ‘ ΩÉ≤à°S ,ádƒ£ÑdG

 πFÉ°Sƒd É¡H ¤OCG  äÉëjöüJ ‘ º°SÉ≤dG ∫Ébh

 Ωó≤dG Iôc á«é«JGÎ°SG ¥ÓWEG ¢ûeÉg ≈∏Y ΩÓYE’G

 ¿CG ø∏YCG ób ¿Éc …ƒ«°SB’G OÉ–’G{ ájOƒ©°ùdÉH

 ,IójÉfi  ÖYÓe  ‘  ádƒ£ÑdG  äÉjQÉÑe  áeÉbEG

.zÒgÉª÷G Qƒ°†ëH ìÉª°ùdG ΩóY »æ©J

 ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ ≈àM ôeC’G Gòg ÉæjCGQ{ ™HÉJh

 å«M ,ô£b ‘ âª«bCG »àdG äÉjQÉÑŸG ‘ ,⁄É©dG

.zÒgÉª÷G âHÉZ

 QGhOCÓd  ájOƒ©°ùdG  áaÉ°†à°S’  áÑ°ùædÉH{  ”CGh

 ,™ªéàdG  ΩÉ¶æH  ΩÉ≤à°S  ádƒ£ÑdG  ¿EÉa  ,á«FÉ¡ædG

 ∑Éæg ¿ƒµ«°S ∂dòd ,IójÉfi ÖYÓe ‘ ¢ù«dh

.zˆG ¿PEÉH …ÒgÉªL Qƒ°†M

¢†«HC’G èFÉàfh AGOCG øe áÑ°VÉZ ô«gÉªédG 

»dƒHÉf ΩÉeCG ø«c ≈∏Y øgGôj ¢Sƒàæaƒj

 É¡Ñ°†Z øY äGQÉeE’G  ‘ IôµdG  ÒgÉªL ä qÈY

 øe  ÚàdƒL  ∫hCG  ‘ ¢†«HC’G  èFÉàfh  AGOCG  øe

 ,2022 ∫Éjófƒe ¤EG á∏gDƒŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG

 ΩÉeCGh  ±GógCG  ¿hO  øe  ¿ÉæÑd  ΩÉeCG  ∫OÉ©àdÉH

 øe §≤a Úà£≤f ≥jôØdG ó°üë«d ,±ó¡H ÉjQƒ°S

 ¬àYƒª› ‘ ådÉãdG õcôŸG ‘ ¬©°†J •É≤f 6

 ó«°UôH ÊGôjE’G ÖîàæŸG ÉgQó°üàj »àdG ,¤hC’G

 ºK •É≤f ™HQCÉH  á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ¬«∏j •É≤f 6

 πjòàjh IóMGh á£≤æH ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh äGQÉeE’G

 â≤∏WCGh ,•É≤f ¿hO øe Ö«JÎdG »bGô©dG ÖîàæŸG

 ÜQóŸG ádÉbEÉH ¬«a ÖdÉ£J z¥Éà°TÉg{ ÒgÉª÷G

 ÖîàæŸG QÉ°ùe í«ë°üJh ∂«aQÉe ¿Éa …óædƒ¡dG

.äÉ«Ø°üà∏d á∏Ñ≤ŸG ádƒ÷G πÑb

 ∂«aQÉe ÜQóŸG ádÉbEÉH ÒgÉª÷G áÑdÉ£e Oƒ©Jh

 IQGOEG  ‘  ¬à«Ñ∏°S  ÖÑ°ùH  ¢†«HC’G  ÖjQóJ  øe

 IGQÉÑe ‘ kÉÄWÉN kÓ«µ°ûJ ™°Vh å«M ,≥jôØdG

 ,ÚJGQÉÑŸG ‘ A’óÑdG ácO øe óØà°ùj ⁄h ,¿ÉæÑd

 Ö°SÉæe  πµ°ûH  ≥jôØdG  õ«¡Œ ΩóY  ¤EG  áaÉ°VEG

 ôµ°ù©Ã  ≈ØàcGh  ,äÉ«Ø°üàdG  QÉªZ  ¢Vƒÿ

 ÜÉgP  ôØ°S  ¿Éeƒj  ¬æe  ,´ƒÑ°SCG  IóŸ  »LQÉN

 ájOh äÉjQÉÑe Ö©d ΩóY ≈∏Y √QGöUEGh ,ÜÉjEGh

 ‘  ÚàdƒL  ∫hCÉH  ≈ØàcGh  ,ÚÑYÓdG  õ«¡éàd

 ájGóH ‘ ÉæfC’ ™Ñ£dÉH Úà«aÉc ÒZ Éªgh …QhódG

 øe  ójõŸ  áLÉM  ‘ ¿ƒÑYÓdGh  ,…hôc  º°Sƒe

.áHƒ∏£ŸG ájõgÉ÷G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ÊóÑdG õ«¡éàdG

 áLÉM  ‘  ÖîàæŸG  ¿CG  ÚJGQÉÑŸG  ∫ÓN  GóHh

 QGógEG ™e kÉ°Uƒ°üN ,á«eƒé¡dG á«∏YÉØdG øe ójõŸ

 ,Ú°ùaÉæŸG ≈eôe ΩÉeCG á∏¡°ùdG ¢UôØdG øe ójó©dG

 ºZôdG ≈∏Y ‹É¨«J ºLÉ¡ŸG ∑öûj ⁄ ∂dP ™e

 ácO  ∫Ó¨à°SG  ø°ùëj  ⁄  Éªc  ,¬àjõgÉL  øe

 IGQÉÑe ‘ ≈ØàcGh ,≥jôØdG AGOCG õjõ©J ‘ A’óÑdG

 IÒNC’G  ≥FÉbódG  ‘  ÚÑY’  ácQÉ°ûÃ  ÉjQƒ°S

 äGƒæ≤dG ‘ ¿ƒ∏∏ëŸG ¬Lhh .IGQÉÑŸG øeR øe

 ∫ÓN ÜQóŸGh Öîàæª∏d kÉYP’ kGó≤f á«fƒjõØ∏àdG

 ∫Éb å«M ,á«∏ëŸG ÉæJGƒæb ‘ π«∏ëàdG èeGôH

 »µÑŸG ∂ë°†ŸG øe ÜGôZ ô£e óªfi Ωö†îŸG

 óªfi ∫ƒNóH  ÜQóŸG  √GôLCG  …òdG  Ò«¨àdG  ƒg

 ≥«aƒJ  ΩóY  ™LQCGh  ,91  á≤«bódG  ‘  á©ªL

 ¤EG  ÚJGQÉÑŸG  ‘  RƒØdG  ≥«≤–  ‘  ÉæÑîàæe

 óªfi øªMôdG óÑY qÈY Éªc ,…QGOEG π∏N OƒLh

 øe ¬Ñ°†Z øY ≥Ñ°SC’G öüædGh ÉæÑîàæe ÖY’

 πLQ ¢ù«d ¬fEG ∂«aQÉe ¿Éa ó°V ÉfCG :∫Ébh ,ÜQóŸG

 ,⁄É©dG ¢SCÉc ¤EG ÉæÑîàæÃ π°üj ødh á∏MôŸG

 ÖîàæŸG ≈eôe ¢SQÉM íÑ°üe ø°ùfi ∫Éb Éª«a

 ,kGó«L øµj ⁄ ÖîàæŸG OGóYEG ¿EG ≥Ñ°SC’G ábQÉ°ûdGh

 ∂«aQÉe Égó≤àfG »àdG á«°VQC’Gh ∂µØe ÉæÑîàæeh

 ÖY’ ¿GôHh ˆGóÑY QÉ°TCGh ,Éæ◊É°U ‘ âÑ°U

 øe ¢ù«d äGQÉeE’G ¿CG ¤EG ≥Ñ°SC’G âjƒµdG Öîàæe

 ¿CG ó≤àYCG ’ ∫Ébh ,É«°SBG ‘ äÉÑîàæe 6 π°†aCG

.∂«aQÉe ™e kGó«©H ¢†«HC’G Ögòj

 ≥Ñ°SC’G Iôjõ÷G ≥jôa ôjóe ó«©°S óªMCG ∫AÉ°ùJh

 øe »LQÉÿG ôµ°ù©ŸG ¤EG  ∂«aQÉe ÖgP ∞«c

 ¿Éch ÉjQƒ°S IÉbÓŸ ÉæÑgP :∫Ébh ,äÉjQÉÑe ¿hO

 ™e ´ÉªàL’G äÉÑîàæŸG áæ÷ ≈∏Yh ,∂°T Éæjód

 ó«©°S Ò°ûH í°VhCG Éª«a ,QÉ°ùŸG í«ë°üàd ÜQóŸG

 ‘ á∏µ°ûŸG ¿CG ,≥HÉ°ùdG IóMƒdGh ¢†«HC’G ÖY’

 IôNCÉàe  äGÒ«¨àdÉa  ,ÜQóŸG  âfÉc  ÚJGQÉÑŸG

 ,ÚÑYÓdG ¢†©H øe ∑ÉÑJQG ∑Éæg ¿Éch ,áÑjôZh

 Öîàæe ,»æjôëÑdG ÜQóŸG …OGhòdG ¢VÉjQ ∫Ébh

 Ögòj ød ≥jôØdGh ,ΩGôj Ée ≈∏Y ¢ù«d äGQÉeE’G

 ˆG óÑY QƒàcódG ≥q∏Yh .∫ƒ∏◊G OÉéjEÉH ’EG kGó«©H

 ∂«aQÉe iƒµ°T ≈∏Y ≥Ñ°SC’G ¢†«HC’G ÜQóe ôØ°ùe

 Ö©∏ŸG á«°VQCG ±ôYCG :¬dƒ≤H Ö©∏ŸG á«°VQCG øe

 ¿CG Öéj ’h πeÉc ΩÉ©d É¡«∏Y âHQO ó≤a ,kGó«L

 ≈∏Y OÉªàY’G øµ oÁ ’ ∫Ébh ,É¡«∏Y Ωƒ∏dÉH »≤∏f

 äÉ«Ø°üà∏d Öîàæe õ«¡éàd …QhódG ‘ ÚJGQÉÑe

 ¿EG  ähQÉH  ó«Y  ÜQóŸG  ∫Éb  Éª«a  ,áª°SÉ◊G

 óªMCG ∫Ébh ,ó«L πµ°ûH √OGóYEG ºàj ⁄ ÉæÑîàæe

 º¡a Éæ«∏Y Ö©°üj ≥HÉ°ùdG …ò«ØæàdG ôjóŸG OÉªM

.∂«aQÉe ÒµØJ á≤jôW

 hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  áfƒ≤jC’G  IQOÉ¨e  Ö≤Y

 ¢Sƒàæaƒj ™°Vh QƒgóJ óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ¤EG

 ΩÉeCG  IÒNC’G  IGQÉÑŸG  ‘  CGƒ°SC’  A»°S  øe

 OGó©à°SG  ™e ΩÉ¡dEG  øY åëÑj ¿B’Gh ‹ƒÑeEG

.±ƒdCÉe ¬Lh

 ™e  ó«L  πµ°ûH  ¢†“ ⁄ QƒeC’G  ¿EG  ∫ƒ≤dGh

 …õ«∏‚E’G …QhódÉH ¿ƒJôØjEG ‘ Úc ¢ùjƒe

.ÉØØfl ¿ƒµ«°S RÉàªŸG

 ¿ƒJôØjEG ¤EG ΩÉª°†fÓd ¢Sƒàæaƒj Úc ∑ôJh

 ¿ƒ«∏e  32^5)  hQƒj  ¿ƒ«∏e  27^5  πHÉ≤e

 ∫ƒM IÒÑc äÉ©∏£J §°Sh 2019 ‘ (Q’hO

 ÉeÉY  19  ≠∏Ñj  ¿Éc  …òdG  óYGƒdG  ºLÉ¡ŸG

.∑GòfBG

 IGQÉÑe 29 ‘ §≤a Úaóg π«é°ùJ Ö≤Y øµd

 ≈∏Y π≤àfG 2020-2019 º°Sƒe ‘ …QhódÉH

 ‘ ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ¤EG IQÉYE’G π«Ñ°S

 ‘ ´ÉæbE’G ‘ ≥ØNCG ¿CG ó©H ‹ÉàdG º°SƒŸG

.GÎ∏‚EG

 ¬eÉª°†fG  Ö≤Y  ƒæjQƒJ  ¤EG  Úc  OÉY  ¿B’Gh

 ÚeÉ©d IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y ¢Sƒàæaƒ«d GOó›

 ÚM ¬ª°SG ¬«a ™£°S …òdG …OÉædG ¢ùØf ƒgh

 …QhóH  IGQÉÑe  16  ‘  ±GógCG  á©Ñ°S  πé°S

.‹É£jE’G ¤hC’G áLQódG

 á¡LGƒe  øe  GAóH  ¬≤dCÉàd  ¬≤jôa  êÉàë«°Sh

.âÑ°ùdG óZ Ωƒ«dG ‹ƒHÉf

 ‘  …õ«æjOhCG  ™e  2-2  ¢Sƒàæaƒj  ∫OÉ©Jh

 ó©Hh  ójó÷G  º°Sƒª∏d  á«MÉààa’G  ádƒ÷G

 óYÉ°üdG ‹ƒÑeEG øe 0-1 öùN hódÉfhQ π«MQ

 ∞bƒàdG  IÎa  πÑb  IGQÉÑe  ôNBG  ‘  AGƒ°VCÓd

.á«dhódG

 ¢Sƒàæaƒj Qƒ¡ªL ≥∏≤j Ée ÌcCG AGOC’G ¿Éch

 »°VÉŸG º°SƒŸG ‘ …QhódG ±Góg ÜÉ«Z »Øa

 ‘ ∑ÉÑ°û∏d ∫ƒ°UƒdG  øY GõLÉY ≥jôØdG  GóH

.¢Sƒàæaƒj OÉà°S

 áÁõg  ¿EÉa  ÚJGQÉÑe  ∫hCG  ‘  Rƒa  ¿hóHh

 IOÉ©à°SG áHƒ©°U ójõJ ób ‹ƒHÉf ‘ iôNCG

 É«dÉ£jEG ™e á«FÉæK ¬∏«é°ùJ ó©H øµd ,Ö≤∏dG

 Úc ¿ƒµ«°S AÉ©HQC’G ¢ùeCG É«fGƒà«d ≈eôe ‘

.»eƒé¡dG ÆGôØdG ó°ùH ÉØ∏µe

 øY  É«dÉ£jEG  ÜQóe  »æ«°ûfÉe  ƒJôHhQ  ∫Ébh

 …QhOÉÑ°SGQ ƒeƒcÉ«L ƒdƒ°SÉ°S ºLÉ¡eh Úc

 A»°T  πc"  É«fGƒà«d  ≈∏Y  0-5  RƒØdG  Ö≤Y

 πª©dG ‘ ÉeõàdG GPEGh Éª¡eGóbCGh Éª¡«°SCGQ ÚH

 ôeC’G  øµd  ôgÉH  πÑ≤à°ùe  Éªgô¶àæj  ájóéH

."Éª¡d ™Lôj

 ¿ƒµ«°S  Úµd  á«Øjó¡àdG  á°SÉ◊G  ∫Ó¨à°SGh

 CGóH …òdG ‹ƒHÉf ΩÉeCG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ÉjQƒfi

.øjQÉ°üàfÉH º°SƒŸG

 AGOCÉHh á«dÉãe ábÓ£fG É°†jCG  ƒ«°ùJ’ ≥≤Mh

 ƒ«°ùàjQhÉe ójó÷G ÜQóŸG IOÉ«b â– ô¡Ñe

.±GógC’G ¥QÉØH ∫hó÷G Qó°üà«d …QÉ°S

 ¿ƒµ«°S ƒ«°ùJÓd ∫hC’G »≤«≤◊G QÉÑàN’G øµd

 ∫hCG ‘ RÉa …òdG ¿Ó«e Qhõj ÚM óMC’G Ωƒj

.É°†jCG ÚJGQÉÑe

 ¿ÉJ’R  ΩÉeCG  áMÉàe  á°UôØdG  ¿ƒµà°Sh

 º°SƒŸG  ‘  ¿Ó«e  ±Góg  ¢ûà«aƒª«gGôHEG

 ƒ«°ùJ’  ΩÉeCG  áHÉ°UE’G  øe  IOƒ©∏d  »°VÉŸG

 ÖÑ°ùH  ô¡°TCG  á©HQCG  ôNBG  ‘  ÜÉ«¨dG  ó©H

.áÑcôdÉH á∏µ°ûe

 á∏°UGƒŸ  ¿Ó«e  ÎfEG  Ö≤∏dG  πeÉM  ™∏£àjh

 ÉjQhóÑeÉ°S  ¬LGƒj  ÚM  áëLÉædG  ¬àjGóH

 ƒ«æjQƒe ¬jRƒL IOÉ«≤H ÉehQ ÉeCG óMC’G Ωƒj

.»ÑŸhC’G OÉà°S’G ‘ ƒdƒ°SÉ°S ó°V Ö©∏«°S

ÉgóYƒe »a QƒàcGôJh ô°üædG IGQÉÑe :…ƒ«°SB’G OÉëJ’G

Éé«∏°SófƒÑ∏d »°ù∏«°ûJ ºéf IOƒY ìÉàØe ¿Éª°ù∏LÉf

 ,Ωó≤dG  Iôµd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ócCG

 …OÉf IGQÉÑe ¿CG ,¢ù«ªÿG ¢ùeCGAÉ°ùe

 ,ÊGôjE’G QƒàcGôJh ,…Oƒ©°ùdG öüædG

 øe  16∫G  QhO  äÉ°ùaÉæe  øª°V

 ‘ ΩÉ≤à°S ,É«°SBG ∫É£HCG …QhO ádƒ£H

 .OóëŸG ÉgóYƒe

 ‘  ø∏YCG  ób  QƒàcGôJ  …OÉf  ¿Éch

 ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ¬d  »ª°SQ  ¿É«H

 OÉ–Ód ÉHÉ£N π°SQCG  ¬fCG  ,AÉ©HQC’G

 IGQÉÑŸG  π«LCÉJ  πLCG  øe  …ƒ«°SB’G

 ÜÉ°üædG  ÚeCÉJ  ≈∏Y  ¬JQób  Ωó©d

  .IGQÉÑŸG  ‘  ácQÉ°ûª∏d  ÊƒfÉ≤dG

 ÜÉ£ÿ ¬dÉ°SQEG øY …OÉædG ø∏YCG Éªc

 áaÉ°VEÉH  ¬d  ìÉª°ùdG  πLCG  øe  ôNBG

 ≈àM ,ájƒ«°SB’G ¬àªFÉb ¤EG ÚÑY’

 ‘  ΩRÓdG  Oó©dG  ΩÉ“EG  øe  øµªàj

 ,IQhhƒc  π°UGƒJ  √hQóH   .IGQÉÑŸG

 OÉ–’G ‘ Qó°üe ™e ,¢ùeC’G AÉ°ùe

 ÚfGƒ≤dG  ¿CG  ócCG  …òdG  ,…ƒ«°SB’G

 ,ádCÉ°ùŸG  √òg  ¢Uƒ°üîH  áë°VGh

 Ëó≤àH QƒàcGôJ π°ûa ∫ÉM ‘ ¬fCGh

 IGQÉÑŸG ¢Vƒÿ ¬dƒîJ »àdG áªFÉ≤dG

 öüædG πgCÉàjh ,ÉÑë°ùæe ó©«°S ¬fEÉa

 .IöTÉÑe

 ¢ùeCG  AÉ°ùe  á«Øë°U  ôjQÉ≤J  äôcP

 ≠∏ÑJ  á°Uôa  ∑Éæg  ¿CG  ,¢ù«ªÿG

 ºLÉ¡e  ∫É≤àf’  ,%70  É¡àÑ°ùf

 ±ƒØ°U  ¤EG  ôfÒa  ƒª«J  »°ù∏«°ûJ

.πÑ≤ŸG ∞«°üdG ïfƒ«e ¿ôjÉH

 ôª©dG  øe  ≠dÉÑdG  ÖYÓdG  QOÉZh

 ΩÉ©dG  ÊÉŸC’G  …QhódG  É keÉY  25

 "Rƒ∏H"`dG  ¤EG  ΩÉª°†fÓd  »°VÉŸG

 ¿B’G  ¿ƒµj  ób  øµd  ,èjõÑj’  øe

 .É«fÉŸCG ¬æWh ¤EG IOƒ©∏d G kó©à°ùe

 ‘  §≤a  ±GógCG  6  ôfÒa  πé°Sh

 º°SƒŸG  RÉàªŸG  …õ«∏‚E’G  …QhódG

 ,IGQÉÑe 35 Ö©d ¬fCG ºZQ ,»°VÉŸG

 ≈àM  ∑ÉÑ°ûdG  õg  øe  øµªàj  ⁄h

 ,‹É◊G  º°SƒŸG  øe  á¶ë∏dG  √òg

 ‘  »°SÉ°SC’G  ¬fÉµe  ó≤a  ¿CG  ó©H

 ƒ∏«ehQ »µ«é∏ÑdG Ωhó≤H á∏«µ°ûàdG

.ƒcÉcƒd

 ôjQÉ≤J øY "ø°U GP" áØ«ë°U â∏≤fh

 ¿ôjÉH  ÜQóe  ¿CG  ,á«fÉŸCG  á«Øë°U

 ÖZôj ,¿Éª°ù∏LÉf ¿É«dƒL ïfƒ«e

 ¬fCGh  ,ôfÒa  ™e  GOó›  πª©dG  ‘

 ºéæ∏d  Ö°SÉæe  áØ«∏îc  ¬«dEG  ô¶æj

»µ°ùahófÉØ«d äôHhQ …óædƒÑdG

¿ÉHÉ«dG øe k’óH ájófCÓd ºdÉ©dG ¢SCÉc áaÉ°†à°SÉH ÖMôJ ájOƒ©°ùdG

¿RƒcôØ«d IGQÉÑe øe ¢ùjhQ ∞bƒe ø∏©j ófƒªJQhO

 …Oƒ©°ùdG OÉ–’G ¢ù«FQ ,πë°ùŸG öSÉj ócCG

 ájOƒ©°ùdG  ¿CG  ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ,Ωó≤dG  Iôµd

 ádƒ£H øe á«dÉ◊G áî°ùædG ¿É°†àM’ IõgÉL

. ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc

 äÉëjöüJ  ‘  ¢ùeCG  πë°ùŸG  í°VhCGh

 Ωƒ«dG  òæe"  ájOƒ©°ùdG  (»°S ¢SEG  ¢SEG)  IÉæ≤d

 áØ«°†ŸG  ádhódG  √ÉŒG  QÉÑNCG  ∫hGóàd  ∫hC’G

 ádƒ£ÑdG  áaÉ°†à°SG  øY  QGòàYÓd  ¿ÉHÉ«dG

 áÑ©∏d  ‹hódG  OÉ–’G  ™e  π°UGƒàdÉH  Éæªb

 áaÉ°†à°S’G ‘ IOÉ÷G áÑZôdG ÉæjóHCGh (ÉØ«a)

."ádƒ£ÑdG ìÉ‚E’ OGó©à°S’Gh

 ¬Ñ«MôJ ‹hódG OÉ–’G ióHCG" πë°ùŸG ±É°VCG

 âdGR’  ¿ÉHÉ«dG  ™e  äGQhÉ°ûŸG  ¿CG  ócCG  ¬æµd

 ¿CG  Éªc  ÉeÉ“  ∞∏ŸG  º°ùëj  ⁄h  ,Iôªà°ùe

 á∏jóÑdG  ádhódG  º°SEG  øª°†àJ ádƒ£ÑdG  IóæLCG

."¿ÉHÉ«∏d

 (hOƒ«c)  AÉÑfCG  ádÉcƒd  »eÓYEG  ôjô≤J  ∞°ûch

 Ωó≤dG  Iôµd  ÊÉHÉ«dG  OÉ–’G  ¿CG  á«fÉHÉ«dG

 ‘ ájófC’G ∫Éjófƒe º«¶æJ øY »∏îàdG Ωõà©j

 ´ÉØJQ’G QGôªà°SG øe ¬≤∏b ÖÑ°ùH ‹É◊G ΩÉ©dG

.ÉfhQƒc ¢ShÒa ihó©H äÉHÉ°UE’G OGóYCG ‘

 ÊÉHÉ«dG OÉ–’G ¿EÉa ,É¡°ùØf ádÉcƒ∏d kÉ≤ahh

 Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  ™e  äÉ°ûbÉæe  …ôéj

 πFGhCG ¤EG πLDƒj ¿CG øµÁ …òdG ,(ÉØ«a) Ωó≤dG

 kÉjƒæ°S  ™ªŒ  »àdG  á≤HÉ°ùŸG  ,2022  ΩÉ©dG

 iÈµdG ájQÉ≤dG äÉjQhódG ‘ IõFÉØdG ájófC’G

.áØ«°†ŸG ádhódG »∏ã‡h

 ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ÉØ«a º°SÉH çóëàe ∫Ébh

 á∏Ñ≤ŸG áî°ùædG π«°UÉØJ ójó– ºà«°S“ ¬fEG

.”âbƒdG Úëj ÉeóæY ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc øe

 ‘ á≤HÉ°ùŸG √òg ¿ÉHÉ«dG âaÉ°†à°SG ¿CG ≥Ñ°Sh

 áaÉ°†à°SG ÊÉHÉ«dG OÉ–’G OGQCGh ,2016 ΩÉ©dG

 iôcòdÉH  ∫ÉØàMÓd  ójóëàdÉH  2021 áî°ùf

.hOƒ«c Ö°ùëH ,¬°ù«°SCÉàd ájƒÄŸG

 ” øµd ,Èª°ùjO ‘ ádƒ£ÑdG ΩÉ≤J Ée IOÉYh

 ô£b  ‘ âª¶ of  »àdG  ,2020 áî°ùf  π«LCÉJ

 ôjGÈa ¤EG ,ÊÉŸC’G ï«fƒ«e ¿ôjÉH É¡H RÉah

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH 2021

 øe ‹É◊G ∞«°üdG ájGóH òæe ¿ÉHÉ«dG ÊÉ©Jh

 ∞æYC’G »gh ,19-ó«aƒc øe á°ùeÉN áLƒe

 ¤EG áeƒµ◊ÉH ™aO Ée ,OÓÑdG ‘ ¿B’G ≈àM

 ‘ á«ë°üdG Oƒ«≤dGh äGAGôLE’G ¢Vôa IOÉYEG

 á«ÑdÉZ  πª°ûàd  É¡©«°SƒJh  ƒ«dƒj  ∞°üàæe

.OÓÑdG AÉëfCG

 Iôe äGAGôLE’G  IÎa Oó“ ¿CG  ¢VÎØŸG øeh

 äOÉaCG Ée Ö°ùëH ,ÈªàÑ°S ájÉ¡f ≈àM IójóL

.á«∏fi ΩÓYEG πFÉ°Sh

 äõéM Éª«a ,¥ôa 7 ácQÉ°ûÃ ádƒ£ÑdG ΩÉ≤Jh

 »gh  ,¿B’G  ≈àM  π©ØdÉH  ÉgóYÉ≤e  ájófCG  3

 Gòg É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO π£H ,…öüŸG »∏gC’G

 …QhóH êƒàŸG ,…õ«∏‚E’G »°ù∏«°ûJh ,ΩÉ©dG

 ófÓchCGh  ,‹É◊G  ΩÉ©dG  ‘  ÉHhQhCG  ∫É£HCG

.…óæ∏jRƒ«ædG »à«°S

 ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG ,ófƒ“QhO É«°ShQƒÑd »æØdG ôjóŸG √RhQ ƒcQÉe ø∏YCG

 ôjÉH ΩÉeCG ≥jôØdG IGQÉÑŸ ¢ùjhQ ƒcQÉe ‹hódG ÊÉŸC’G ájõgÉL

 √òg ‘ õ∏«eƒg ¢ùJÉe IOƒY ∫ÉªàMGh âÑ°ùdG óZ ó©H ¿RƒcôØ«d

.IGQÉÑŸG

 ádÉMh ,Ö©∏dG ¬fÉµeEÉH ¿CG ™bƒJCGh ,π°†aCG ƒcQÉe ádÉM" :√RhQ ∫Ébh

."QhÉ°ûàf øëfh ,Úeƒj òæe ÖjQóàdG ‘ ∑QÉ°ûj ƒgh Ió«L ¢ùJÉe

 πMÉµdG π°üØe ‘ ¬àHÉ°UE’ OQGRÉg ¿ÉLQƒK øe πc ÜÉ«Z ócCÉJh

 øY ,äÓ°†©dG  ‘ äÉHÉ°UEG  ÖÑ°ùH  õdƒ°T  ƒµ«fh ¿É°ûJ  …ôÁEGh

 ÊÉaƒ«Lh ¬««fƒe ¢SÉeƒJ ácQÉ°ûe ‘ ∑ƒµ°T áªKh ,âÑ°ùdG IGQÉÑe

 ´ÉaódG Ö∏b ÖY’ ¢ûà«°SGô‚ƒH øjQÉe ójó÷G óaGƒdG ¿CG Éªc ,ÉæjQ

.ô¡¶dG ‘ πcÉ°ûe øe ƒµ°ûj ∫Gõj ’

 ∫Éb ,ó«L πµ°ûH ‹É◊G º°SƒŸG CGóH …òdG ¢ùaÉæŸG ≥jôØdG øYh

 GÒ£N ’ƒ–h GRÉà‡ É«YÉaO Éª«¶æJ ∂∏Á …ƒb ≥jôa Gòg" :√RhQ
."á∏«≤K IGQÉÑŸ Éæ°ùØfCG õ¡‚ ¿CG Öéjh ,Ö©∏dG ‘

ΩÉg â°Sh AÉ≤d øY Ö«¨j ¿ƒàÑeÉ¡KhÉ°S ÖY’
 ÜQóe  πJÉ¡fRÉg  ∞dGQ  ∫Éb

 ‘  ¢ùaÉæŸG  ¿ƒàÑeÉ¡KhÉ°S

 Iôµd  RÉàªŸG  …õ«∏‚E’G  …QhódG

 ¬≤jôa  ¿EG  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  Ωó≤dG

 ‘  á∏Ñ≤ŸG  ¬JGQÉÑe  ¢Vƒî«°S

 ΩÉg  â°Sh  ∞«°†dG  ™e  …QhódG

 ¬ªLÉ¡e  ¿hóH  Êóæ∏dG  óàjÉfƒj

 ¢ShÒØH  Ö«°UCG  …òdG  „ƒd  ¿ƒ°T

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ôaÉ°S" …hÉ°ùªædG ÜQóŸG ±É°VCGh

 GÒãc  Éæ≤jôa  øe  ÚÑY’  á©°†H

.(ºgOÓH äÉÑîàæŸ ΩÉª°†fÓd)

 ±ƒØ°U ¤EG  Oƒ©«°S  πµdG"  ™HÉJh

 ¬fC’  ..„ƒd  GóY  Éª«a   ≥jôØdG

 ‘  »JGP  »ë°U  ∫õ©d  ™°†îj

 ¬àHÉ°UEG  äƒÑK  ó©H  ¥óæØdG

 á«≤H  øµd  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH

 º«≤æ°Sh CÉYÉÑJ ¿ƒ∏°ü«°S ÚÑYÓdG

."™°VƒdG

 ‘  ÉfhQƒµH  „ƒd  Ö«°UCGh

 IGQÉÑe  πÑb  »°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G

 äÉ«Ø°üJ  ‘  ∫É¨JÈdGh  GóædôjCG

 ‘ ∫ƒNó∏d ô£°VCGh  ⁄É©dG  ¢SCÉc

.∂dòd áé«àf »ë°U ∫õY



اأكد ال�سوري يا�رس ال�سباعي، املدير الفني 

للخريطي���ات �لقط���ري، �أن منتخب بالده 

م���ر بظروف غري مثالي���ة قبل �لدخول يف 

مناف�س���ات �لدور �لثالث �ملوؤهل ملونديال 

.2022

�ملنتخب �ل�سوري بد�أ �لدور �لثالث بهزمية 

�أمام �إير�ن بهدف وتعادل 1-1 مع �ملنتخب 

�لإمار�تي.

وقال �ل�س���باعي: "��س���تالم �مل���درب نز�ر 

حمرو����س مهامه قبل 50 يوما من �نطالق 

�ملناف�سات وكذلك جمل���ة �لإ�سابات ويف 

مقدمته���ا لعمر �ل�سوم���ة و�أحمد �ل�سالح 

وعمرو �مليد�ين، �أمور �ساهمت بعدم ظهور 

�ملنتخب بحالة جيدة وقوية وخا�سة �أمام 

�إير�ن يف �جلولة �لأوىل".

وتاب���ع: "�أم���ام �لإم���ار�ت كان �أد�ء ن�سور 

قا�سيون مقبول، كان لدينا فر�س حقيقية 

وكذلك لالأبي����س �لإمار�تي، �ملبار�ة كانت 

مفتوحة، ومثرية".

و�أكمل: "�أم���ل �لتاأهل ما ز�ل موجود�ً، رغم 

�سعوب���ة �ملهم���ة، حيث �أن م���ن يخطط 

للو�س���ول للمونديال ل ميكن���ه �أن يخ�رس 

خم�سة نق���اط من �أ�سل �ست���ة، ورغم ذلك 

علينا �أن نتم�سك بالأم���ل، �ملنتخب لديه 

فر�سة ذهبية للتح�س���ري يف بطولة كاأ�س 

�لعرب حيث �سيلعب مباريات قوية �ستزيد 

من قوته و�ست�ساهم من جتان�س لعبيه".

و�أردف: "�ملحرو�س مل يحالفه �حلظ حيث 

ت�سل���م يف وق���ت �سيق ويف ظ���روف غري 

مثالية، ورغم ذلك عم���ل و�جتهد و�ساهم 

باإعادة �لثقة لالعبني و�جلماهري، و�أمتنى 

�أن تكون �جلولة �لثالث���ة بد�ية �لنطالقة 

لن�سور قا�سيون على �أمل حتقيق حلم طال 

�نتظاره".

�أو�س���ح عبد �لعزي���ز �لعنربي، مدرب 

�ل�س���ارقة، �أن كل تركيزه ين�سب على 

مو�جهته �س���د �لو�سل، �ليوم �جلمعة 

، يف �جلولة �لثالثة، من دوري �أدنوك.

وق���ال �لعنربي يف موؤمتر �س���حفي: 

"نتطلع للفوز على �لو�س���ل، وبعدها 
�لتح�س���ري�ت �خلا�س���ة  لبدء  ننتقل 

بالقمة �ملرتقبة �سد �لوحدة يف دوري 

�أبطال �آ�سيا".

و�أ�س���اف: "�لو�س���ل فريق قوي، قدم 

نف�س���ه ب�س���ورة جيدة يف �جلولتني 

�ملا�سيتني، لكن لدينا �لثقة و�لرغبة 

يف مو��سلة حتقيق �لنت�سار�ت".

و�أكمل: "�ملو�جهة بني �لفريقني د�ئما 

ما حتفل بالإثارة، نظر� لقيمتها �لفنية 

و�لتاريخية، وما حتظى به من �هتمام 

جاهزون  �ل�س���ارقة  لعبو  �جلماهري. 

للمبار�ة، وم�س���اركة �لدوليني تتحدد 

يف �ل�ساعات �ملقبلة".

وم���ن جانبه، قال خال���د �لظنحاين، 

�ملو�جهة  "ندخ���ل  �ل�س���ارقة:  لعب 

باإ����رس�ر كب���ري يف بل���وغ �لنقط���ة 

�لتا�س���عة وحتقيق �لعالمة �لكاملة، 

�لتي متنحنا �لد�فع �لكبري قبل �لقمة 

�لآ�س���يوية، خا�س���ة �أن �ملبار�ة على 

ملعبنا وبني جماهرينا �لذين ننتظر 

ح�سورهم وموؤ�زرتهم لنا".

و�أ�س���اف: "حققنا �ملطلوب بح�س���د 

�جلولت���ني  يف  �لكامل���ة  �لعالم���ة 

�ملا�سيتني بغ�س �لنظر عن �مل�ستوى 

�لعام للفري���ق، وفرتة �لتوقف �أتاحت 

لنا �لفر�س���ة ملر�جعة �لأخطاء، ومع 

�كتمال �ل�سفوف نعد �أوفياء �ل�سارقة 

بتقدمي �لأف�سل".

�سدد تني كات مدرب �لوحدة، على �سعوبة 

مهمة فريقه �أمام م�سيفه خورفكان، �ليوم 

�جلمع���ة، يف �جلولة �لثالث���ة من �لدوري 

�لإمار�تي، بعد �لتعادل �أمام بني يا�س يف 

�جلولة �ملا�سية.

وقال كات يف �ملوؤمت���ر �لتقدميي "مبار�ة 

مهمة و�س���عبة تنتظرنا �أم���ام خورفكان، 

خا�س���ة و�أن �لفرتة �لأخرية �سهدت غياب 

9 لعب���ني من �لوح���دة ع���ن �لتدريبات، 

لرتباطهم مبنتخباتهم �لوطنية".

وتاب���ع "كما �أنن���ي معجب مب���ا يقدمه 

خورفكان من م�ستويات، ولكن ب�سكل عام 

�لوحدة جاهز للمبار�ة، ومطالب بتعوي�س 

�لنقطتني �للتني فقدهما بالتعادل مع بني 

يا�س يف �جلولة �ملا�سية".

وعن ع���ودة ليون���اردو �إىل �لوحدة، علق 

�مل���درب "�لالع���ب حتت �لختب���ار بدنًيا 

وطبًيا، وي�سارك يف �لتدريبات ملدة �أ�سبوع 

قبل قر�ر �إد�رة �لنادي ب�س���مه ل�س���تكمال 

�ملو�سم �حلايل مع �لوحدة".

ب���دوره، قال يل ميوجن لع���ب �لوحدة "ل 

نتوقع مبار�ة �سهلة �أمام خورفكان، نحتاج 

�إىل تركيز كبري وتقدمي �لأف�سل يف �مللعب 

للخروج بنتيجة �إيجابية".
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خما�سي عربي يناف�س 

على جائزة الأف�سل في 

�سبتمبر بت�سفيات اآ�سيا

الريا�ضة

مدرب الوحدة: ليوناردو ل يزال 

تحت الختبار

مدرب ال�سارقة: لقاء 
الو�سل محطة مهمة 

قبل القمة الآ�سيوية

ر�س���ح �لحتاد �لآ�س���يوي لكرة �لق���دم، 10 لعبني 

لختيار �لأف�س���ل يف نافذة �سهر �س���بتمرب/ �أيلول 

�جلاري من �لت�س���فيات �لآ�سيوية �لنهائية �ملوؤهلة 

ملوندي���ال 2022، �لتي �س���هدت مبار�تي �جلولتني 

�لأوىل و�لثانية من هذه �لت�سفيات.

ومن بني �لالعبني �لع�رسة، �ختار �لحتاد �لقاري 5 

لعبني عرب �سمن �ملر�سحني حل�سد جائزة �لأف�سل 

هذ� �ل�سهر.

وج���اء على ر�أ����س �لقائمة م�س���طفى مطر حار�س 

منتخ���ب لبنان، �لذي �أ�س���اد به �لحتاد �لآ�س���يوي 

ع���رب موقعه �لر�س���مي، وقال �إنه د�ف���ع عن مرماه 

بب�سالة رغم �أن فريقه ح�سل على نقطة و�حدة من 

�ملبار�تني.

وج���اء يف �لقائمة لعب���ي �ملنتخب �ل�س���عودي، 

�ملهاجم �سالح �ل�سهري، ولعب �لو�سط �ملد�فع عبد 

�لإله �ملالكي.

و�عترب �لحتاد �لآ�س���يوي �أن �ل�سهري قدم ملنتخب 

بالده �ملطلوب منه كمهاجم، ليح�سل �لأخ�رس على 

�لعالمة �لكاملة، 6 نقاط من مبار�تني، حيث �سجل 

هدفا من ثالثية �ل�سعودية �أمام فيتنام، و�أحرز هدف 

�لفوز �لوحيد يف مبار�ة عمان.

و�أكد �لحتاد �لقاري �أن �ملالكي، كان رمانة �مليز�ن 

يف و�سط ملعب �لأخ�رس، و�أكمل 101 متريرة ناجحة 

من �أ�سل 104، ولعب دور� �أ�سا�سيا يف فوز �لأخ�رس 

يف �ملبار�تني.

كما �سمت �لقائمة �ملهاجم �لإمار�تي علي مبخوت، 

�لذي ��ستطاع بتو�جده يف �ملكان و�لوقت �ملنا�سبني 

�أن يحقق مكا�س���ب عدة لالإمار�ت رغم �لتعادل مع 

�سوريا.

وفر�س لعب منتخب عمان ع�سام �ل�سبحي نف�سه 

كاأحد �ملر�سحني للقب �لأف�سل يف �سبتمرب/ �أيلول 

بهدفه �لر�ئع يف �سباك �ليابان، �لذي منح »�لأحمر« 

�لعماين فوز� تاريخيا.

كم���ا �س���مت �لقائمة �أي�س���ا �لإير�ين علي ر�س���ا 

جهانبخ����س ومو�طنه مهدي تارميي، و�لأ�س���رت�يل 

�أجدين هرو�س���تيت�س و�لياباين �أتارو �إندو و�لكوري 

�جلنوبي جو�جن �إن بيوم.

مدرب الظفرة: مواجهة الإمارات �ستكون 
مفتوحة

�س���دد �ل�س���وري حممد قوي�س �ملدير �لفني 

للظفرة، على �س���عوبة مب���ار�ة فريقه �أمام 

م�ست�س���يفه �لإمار�ت، �سمن مباريات �جلولة 

�لثالثة لدوري �أدنوك للمحرتفني.

و�أو�سح حممد قوي�س خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي 

�لتقدمي���ي، �إنه ي���رى كل مباري���ات �لدوري 

بالن�سبة لفريقه �سعبة، م�سري� �إىل �أن �لظفرة 

يلعب كل مبار�ة على حدة.

وز�د: "�لظفرة �أدى �أول مبار�تني �أمام �جلزيرة 
و�ل�سارقة ب�س���كل مقبول، ومع فرتة �لتوقف 

�لأوىل كث���ف �لفريق م���ن تدريباته، كما �أدى 

�لفريق مبار�ة ودية".

و��ستكمل �ملدير �لفني للظفرة: "مت �سم عدد 

من �لعنا����رس �جلديدة من �لالعبني �لأجانب 

و�ملحليني، و�لتي نرى �إنها حتتاج �إىل مزيد 

من �لن�سجام".

و�أردف: "�لفري���ق يتطور م���ن مبار�ة لأخرى، 

وو�س���ع �لفريق �سيكون �أف�س���ل مع ��ستمر�ر 

�ملباريات، و�أمتنى �أن يخرج �لفريق بنتيجة 

�إيجابية �أمام �لإمار�ت".

وو��سل حممد قوي�س: "�لفريق لديه �لقدر�ت 

�لهجومي���ة �لت���ي ظهرت من خالل �ل�س���وط 

�لثاين ملبار�ة �ل�س���ارقة، بالرغم من �لتحفظ 

�لذي يوؤدي به �لفريق".

وعن �لغيابات �ملتوقعة يف �سفوف �لفريق، 

قال: "�لظفرة �س���يفقد خدمات خالد �ل�سناين، 

�س���لطان �لغافري، بيدرو بافلوف، �أحمد علي 

وحممد �سيف".

و�س���دد: "�لظفرة �س���يوؤدي �ملبار�ة باأكرث من 
لعب �أجنبي بعد ت�س���جيل �لعدوه و�إيزيكيل، 

و�لأجنبي �لر�بع رمبا يتم �لإعالن عنه خالل 

�لفرتة �لقادمة".

و�أ�س���ار قوي�س: "�ملناف�س ظهر ب�س���كل جيد 

خالل �جلولتني �لأوليني رغم �خل�س���ارة، كما 

ي�سم لعبني �أجانب وحمليني مميزين خا�سة 

يف �ل�سق �لهجومي".

و�أمت �ملدير �لفني للظفرة: "�ملبار�ة �س���تكون 

مفتوحة من �لفريقني خا�سة و�أنهما �أ�سبحا 

كتاب���ا مفتوح���ا، و�أمتنى �أن يع���ود �لفريق 

بنتيجة �إيجابية من ر�أ�س �خليمة".

وم���ن جانب���ه، توق���ع �ل�س���نغايل ماكيتي 

ديوب، قائد فريق �لظف���رة، �أن تاأتي �ملبار�ة 

�سعبة على �لفريقني نظر� لتقارب �مل�ستوى 

و�لأهد�ف.

و�أو�س���ح دي���وب �أن كال �لفريقان ينظر للقاء 

على �أن���ه �لبد�ية �حلقيقية ل���ه يف �لدوري، 

مبين���ا �أنهم كالعبني لديه���م �لد�فع و�لروح 

للخروج باأف�سل نتيجة.

ال�سباعي:اأمل تاأهل �سوريا مازال موجوداً

 �أو�سح �لرب�زيلي كايو ز�ناردي، مدرب خورفكان، �أن فريقه 

لدي���ه �إ�رس�ر كبري على حتقيق �لنقاط �لثالث �أمام �لوحدة 

�ليوم، يف �جلولة �لثالثة من دوري �أدنوك للمحرتفني.

وقال ز�ناردي يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �لتقدميي: "�سنلعب على 

�أر�س���نا �أمام فريق كبري، و�ستكون �ملبار�ة بال �سك �سعبة 

لمت���الك �ملناف�س لعبني مميزي���ن، �إىل جانب �ملعنويات 

�لعالية بعد بد�يتهم �جليدة يف �لدوري".

و�أ�س���اف مدرب خورفكان: "نحن بدورنا نتطلع �إىل حتقيق 

فوزنا �لأول، وعلينا �ل�ستفادة من عاملي �لأر�س و�جلمهور، 

ولعبي خورف���كان لديهم �لقدرة على �خل���روج بالنقاط 

�لثالث من �ملبار�ة".

و�أكمل: "جهزت �لالعبني جيد� خالل فرتة �لتوقف، و�جلميع 

عازم على تقدمي �أف�س���ل ما لديه، ونعرف كيفية �لتعامل 

م���ع كل مبار�ة، و�إ�رس�رنا قوي على حتقيق �لفوز �لذي كنا 

ن�ستحقه �أمام �لو�سل".

من جانبه، قال �أ�سامة ر�سيد، لعب خورفكان: "هدفنا و�حد 

يف جميع مبارياتنا، وهو حماولة تقدمي �لأف�سل و�ل�سعي 

لتحقيق �لفوز، نحرتم كل �ملناف�سني ول نخ�سى �أحد".

و�أمت: "قدمنا مبار�تني جيدت���ني يف بد�ية �لدوري ب�رسف 

�لنظر عن �لنتيجة، ون�س���عى لتحقيق �لف���وز و�إهد�ءه �إىل 

جمهورنا، و�س���عد�ء بعودتهم �إىل �ملدرجات، وم�س���اندتهم 

للفريق".

زاناردي: ن�ستهدف النقاط الثالث اأمام الوحدة

مدرب الو�سل: واجهنا 
�سعوبات خالل التح�سير 

لل�سارقة
�أكد �لرب�زيلي هيلمان، مدرب �لو�سل، �أن فريقه و�جه بع�س �ل�سعوبات 

خالل فرتة �لتح�سري للقاء �ل�سارقة،�ليوم �جلمعة، يف �جلولة �لثالثة 

من �لدوري �لإمار�تي، ب�سبب غياب �لالعبني �لدوليني.

وقال هيلمان خالل �ملوؤمتر �لتقدميي "عازمون على تقدمي �أد�ء جيد 

�أمام �ل�سارقة، وح�س���د �لنقاط �لثالث، لتدعيم خطو�تنا �لأوىل على 

طريق �ملناف�سة".

و�أ�ساف "ل �أتفق مع ر�أي �لبع�س حول م�ستوى �أجانب �لو�سل، ومن 

�ملبكر �حلكم عليهم".

ونوه "مل نلعب �س���وى مبار�تني فقط يف �ل���دوري، بع�س �لالعبني 
يحتاجون �إىل فرتة �أطول و�ملزيد من �ملباريات للتاأقلم و�لن�س���جام 

مع زمالئهم".

من جانبه، قال ر�مريو لعب �لو�س���ل "خ�س���نا مبار�ة ودية و�حدة 

خالل ف���رتة �لتوقف، وكانت �أم���ام فريق �لعروبة، مل ن�س���تطع هز 

�ل�سباك".

و�أمت "ناق�س���نا �لأمر مع �ملدرب، نتطلع �إىل �لتطور يف �مل�س���تويات 

و�لنتائج خالل �ملرحلة �ملقبلة".
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ـ وام:  ال�سارقةـ 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�سارق���ة اأهمية الأخالق احلميدة 

لكافة جمتمع الريا�سيني من م�سجعني 

ولعب���ني واإداري���ني حي���ث اإن الريا�سة 

هي عطاء وبذل وتناف�س �رشيف و�سلوك 

طيب وحتٍل بالحرتام وامل�سوؤولية، داعيًا 

�سموه النا�سئني من الالعبني اإىل القتداء 

بال�سلوك احلميد حتى ين�سوؤوا عليه.

جاء ذلك خ���الل ا�ستقبال �سموه، �سباح 

اأم�س اخلمي�س يف نادي الثقة للمعاقني، 

بعثة منتخب دولة الإمارات امل�سارك يف 

دورة الألعاب �سب���ه الأوملبية للمعاقني 

والت���ي اأقيمت يف العا�سم���ة اليابانية 

طوكيو، يتقدمهم الالعب عبد اهلل العرياين 

الذي اأح���رز ميدالية ذهبية بالرماية يف 

م�سابقة 50 م �سكت���ون، والالعب حممد 

القايد الذي فاز مبيداليتني الأوىل ف�سية 

يف �سباق 800 مرت والثانية برونزية يف 

�سباق 100 مرت.

وب���ارك �ساحب ال�سمو حاك���م ال�سارقة 

الإجن���ازات الريا�سي���ة لبعث���ة منتخب 

الدولة، متمنيًا �سم���وه لهم التوفيق يف 

والدولية،  امل�س���اركات املحلي���ة  مقبل 

ولكل فرق الدولة الريا�سية يف خمتلف 

الألعاب.

واأ�س���ار �سم���وه اإىل اأهمي���ة امل�ساركات 

اخلارجية للبعث���ات الريا�سية، الفردية 

واجلماعية، حي���ث اإنها تعني اأن يرفرف 

علم دول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة 

ب���ني كافة الدول امل�سارك���ة، وذلك فخرٌ 

للدولة ورمزٌ مل�ساركتها يف هذه الأن�سطة 

العاملية.

وقال �سموه: "هذا الإجناز يدفعنا اإىل مزيد 

م���ن العطاء اإن كان على م�ستوى الأندية 

اأو الأن�سط���ة، ونحن يف دول���ة الإمارات 

العربي���ة املتحدة نتطل���ع دائمًا اإىل من 

يرفع علم هذه الدولة عاليًا".

ووجه �سم���وه ر�سالة اإىل الالعبني قائاًل: 

"العط���اء والبذل ياأتيان منكم، وما نحن 
اإل و�سيلة، وطري���ق، واإمداد وعون، ولكن 

العط���اء منكم، واأنت���م ببذلكم تك�سبون 

الرهان يف م�ساركاتكم".

واختتم �ساحب ال�سم���و حاكم ال�سارقة 

حديث���ه بتوجيه عدد م���ن الن�سائح اإىل 

املجتم���ع الريا�سي ب�سكل ع���ام داعيا 

اإياه���م اإىل اأن يتحل���وا بال�سلوك القومي 

لأن الريا�سة تهذيٌب وم�ساركة، كما دعا 

اإدارات الأندي���ة اإىل التعام���ل مع كل من 

يخرج ع���ن ال�سلوك الريا�س���ي اإن كان 

م�سجع���ًا اأو لعبًا حت���ى ترتّ�سخ القيم 

الفا�سلة لدى �سغار الالعبني.

م���ن جانبهم، تق���دم اأع�س���اء املنتخب 

بال�سك���ر والمتن���ان والعرفان ل�ساحب 

ال�سم���و ال�سي���خ الدكت���ور �سلط���ان بن 

حممد القا�سم���ي، ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�سارقة، حلر�سه على ا�ستقبالهم 

وتكرميهم، معاهدين اهلل والوطن وقيادته 

احلكيمة على العمل بجد واجتهاد ورفع 

راية الوطن يف كافة املحافل الريا�سية، 

والتي �سي�ساركون فيها مثمنني الهتمام 

الكبري بهم، ما دفعه���م لبذل كل اجلهود 

لتحقيق هذا الإجناز ورد اجلميل للوطن 

وقيادته احلكيمة.

الفجرية �� وام:

 

اأكد �سم���و ال�سيخ حممد بن حمد ال�رشقي 

ويل عهد الفجرية �رشورة الهتمام باإبراز 

الفن���ون القتالية مبختلف اأنواعها، ُم�سرياً 

اإىل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 

بن حممد ال�رشقي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم الفجرية باأهمية ت�سجيع النا�سئني 

وال�سباب على النخراط فيها وامل�ساركة 

يف البطولت واملناف�سات الريا�سية التي 

تق���ام داخل دول���ة الإم���ارات وخارجها، 

وتعزي���ز ح�س���ور الدولة عل���ى اخلريطة 

الريا�سية العربية والعاملية.

جاء ذلك خالل ا�ستقب���ال �سمو ويل عهد 

الفجرية، يف ق����رش الرميلة، لعبي نادي 

الفائزين ب�  القتالي���ة  الفجرية للفن���ون 

15 ميدالية خمتلف���ة يف بطولة الأندية 

العربي���ة للمب���ارزة الت���ي اأقيمت خالل 

الف���رتة 4-6 �سبتمرب اجل���اري يف �سالة 

نادي الثقة للمعاقني بتنظيم من الحتاد 

الإماراتي و�رشكة تيما الدولية، وم�ساركة 

12 نادًيا من خمتلف الدول العربية.

واأحرز لعبو فريق نادي الفجرية للفنون 

البطولة ميدالي���ًة ذهبية،  القتالي���ة يف 

و�ست ميداليات ف�سية، وثماين برونزيات، 

حيث ح�سل فري���ق �سالح ال�سابر للبنات 

حت���ت 20 �سنة على امليدالي���ة الذهبية، 

بينما ح�سل عل���ى الف�سّيات فريق �سالح 

ال�سابر لل�سيدات، كما فاز بالف�ّسية كل من 

فريق �سالح الإيبيه لالأولد حتت 20 �سنة، 

وفريق البن���ات يف �سالح الفلوريه لنف�س 

الفئ���ة العمري���ة، وفريق �س���الح ال�سابر 

لل�سباب.

ويف مناف�س���ات الف���ردي ف���ازت الالعبة 

�سمة ال�سحي بف�سّية وبرونزية يف �سالح 

ال�ساب���ر خالل يوم���ني متتاليني، وفازت 

الهي���ام البلو�سي بف�سية �سالح الفلورية، 

بينما ح�سل فريق �سالح الفلورية �سباب 

حتت 20 �سنة عل���ى امليدالية الربونزية، 

ومثلها لفريق �س���الح اليبيه بنات حتت 

�س���ن 20 �سن���ة وفريق �س���الح الفلورية 

لل�سيدات، وفازت اأ�سيلة دروي�س بربونزية 

�سالح ال�ساب���ر، ومايد حمم���د بربونزية 

الأولد يف �سالح اليبيه، و�سيف ال�سكري 

بربونزية الرجال، ومرمي النقبي بربونزية 

�سالح الفلورية لل�سيدات.

واأ�ساد �سمو ويل عهد الفجرية بالإجنازات 

الريا�سي���ة امل�ستم���رة الت���ي يحققه���ا 

لعبو ن���ادي الفجرية للفن���ون القتالية 

الريا�سية  املناف�س���ات  ع���رب خو�سه���م 

يف خمتل���ف الفئات القتالي���ة، كما ثّمن 

جهود اإدارة الن���ادي والفرق يف ت�سجيع 

والإ����رشاف عليهم،  وتدريبهم  الالعب���ني 

منّوًها �سموه ب����رشورة موا�سلة التدريب 

اجلاد وامل�ساركة يف البطولت الريا�سية، 

لتحقيق املزيد م���ن النجاحات القيا�سية 

التي تعزز مه���ارات الالعبني ال�سخ�سية، 

وُت�سهم يف اإبراز ا�سم اإمارة الفجرية ودولة 

الإمارات يف املجال الريا�سي.

بدورهم تقّدم الالعب���ون الفائزون واإدارة 

النادي اإىل �سمو ويل عهد الفجرية بال�سكر 

والتقدي���ر لدع���م �سموه الدائ���م لريا�سة 

الفنون القتالية بجميع فئاتها، والحتفاء 

باإجنازاتهم وتقديرها، موؤّكدين موا�سلتهم 

التدري���ب والعمل نحو اإح���راز املزيد من 

الأرقام القيا�سية واملراكز املتقدمة.

»اأبطالنا في البارالمبية من ذهب« 

�سعار الجولة الثالثة من دورينا

ولي عهد الفجيرة ي�ستقبل الفائزين في 

بطولة الأندية العربّية للمبارزة

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل بعثة منتخب الدولة الم�ساركة 

في الألعاب البارالمبية بطوكيو

اأبوظبي-الوحدة:

اأعلن���ت رابط���ة املحرتفني الإماراتي���ة عن ت�سمية 

اجلولة الثالثة م���ن دوري اأدنوك للمحرتفني جولة 

"اأبطالنا يف الباراملبية م���ن ذهب"، وذلك احتفاًل 
مب���ا حقق���ه اأبط���ال الإم���ارات يف دورة الألعاب 

الباراملبية-طوكي���و 2020، بعدما ح�سدت بعثتنا 

3 ميداليات ملونة منه���ا ذهبية لعبداهلل العرياين 

يف الرماي���ة، وف�سية وبرونزي���ة ملحمد القايد يف 

الكرا�سي املتحركة.

وك�سفت الرابطة اأنه �سيتم ا�ستعرا�س اإجنازات اأبطال 

الباراملبية عرب �سا�س���ات املالعب، ومن اأجل اإبراز 

جهودهم على ال�ساح���ة الريا�سية من خالل دوري 

اأدنوك للمحرتفني الذي تتخط���ى اأهدافه املناف�سة 

فقط، ولكنه ي�سكل بوابة لتنمية اإبداعات ومهارات 

اأبناء الوطن يف �ستى املجالت.

وحق���ق البطل الباراملبي عب���داهلل العرياين ذهبية 

الرماية التي ت�ساف اإىل ر�سيد اإجنازاته يف الألعاب 

الباراملبية والذي بلغ 5 ميداليات: ذهبية يف لندن 

2012 و 3 ميدالي���ات ف�سي���ة يف ريو دي جانريو 

عام 2016.

فيما ن���ال البط���ل الباراملبي حمم���د القايد على 

امليدالية الف�سية يف �سباق 800 مرت على الكرا�سي 

املتحركة، وامليدالي���ة الربونزية 100 مرت كرا�سي 

متحركة، ليوا�سل م�سرية ح�سد الألقاب الباراملبية 

بع���د اأن ح�سل على ميداليتني ف�سية وبرونزية يف 

لن���دن 2012، وذهبية يف ري���و دي جانريو 2016 

وبرونزية يف طوكيو 2020.

اأحمد بن �سقر القا�سمي يحث لعبي نادي 

الإمارات على م�ساعفة الجهد
ـ وام:  راأ�س اخليمةـ 

 ح���ث ال�سي���خ اأحمد ب���ن �سقر 

الإمارات  ن���ادي  القا�سمي رئي�س 

الالعب���ني  الريا�س���ي  الثق���ايف 

واجلهاز الفن���ي لفريق كرة القدم 

الأول بالن���ادي عل���ى م�ساعفة 

اجله���د خ���الل املو�س���م اجلديد 

للظه���ور باأف�سل �سورة يف دوري 

واإ�سع���اد  للمحرتف���ني  اأدن���وك 

اجلماهري.

 جاء ذلك خالل زيارته مقر النادي 

م�ساء اأم����س الأول حيث كان يف 

ا�ستقباله يو�سف عبد اهلل البطران 

رئي�س جمل�س اإدارة النادي، ووليد 

حممد عب���د الكرمي النائب الثاين 

لرئي�س جمل�س الإدارة، والأع�ساء 

خلف �سامل بن عنرب، و�سعيد علي 

م�سب���ح، وثاين �س���امل ال�سحي، 

وعبداهلل اإبراهيم الطويل، ويو�سف 

عل���ي البلو�س���ي، وعارفة �سالح 

الفالحي، وخليل اإبراهيم الطويل، 

وجم���ال اأحمد القر�سي، ومن�سور 

ح�س���ني اإبراهيم، ونا�رش طحنون 

النقبي.

 وحر����س ال�سي���خ اأحم���د ب���ن 

�سق���ر القا�سم���ي عل���ى اللتقاء 

بالعب���ي الفريق الأول لكرة القدم 

والفن���ي،  الإداري  واجلهازي���ن 

م�سريا اإىل متابعته للفريق خالل 

املرحل���ة املا�سي���ة م���ن بداية 

الإعداد، و�سدد على اأهمية املرحلة 

اجلدي���دة و����رشورة التح�س���ري 

اجلي���د للم�سارك���ة امل�رشفة يف 

دوري اأدن���وك للمحرتفني .. وقال 

: �ساأك���ون متوا�س���اًل م���ع اإدارة 

الفريق خالل الفرتة املقبلة حتى 

ينج���ح يف تقدمي كل م���ا عنده، 

مطالب���ًا الالعبني باحلر�س على 

اأداء التدريب���ات بكل جدية حتى 

ينعك����س ذلك على م���ردوده يف 

بطولت املو�سم اجلديد.

 من جانبه اأ�ساد يو�سف عبد اهلل 

البط���ران رئي�س جمل����س الإدارة 

بزي���ارة ال�سيخ اأحم���د بن �سقر 

اإيجابًا  �ستنعك�س  التي  القا�سمي 

على م�سرية الفريق خالل املرحلة 

املقبلة، م�سريا اإىل اأن الزيارة كان 

لها وقعه���ا النف�سي لدى جمل�س 

واجلهازي���ن  والالعب���ني  الإدارة 

الإداري و�سيكون لها اأثرا اإيجابيا 

ت�س���ب يف م�سلح���ة النادي من 

اأجل دفع م�سرية الفريق الأول اإىل 

الأمام لتحقيق اآفاق النجاح.

 وق���ام ال�سي���خ اأحمد ب���ن �سقر 

القا�سمي خ���الل الزيارة بجولة 

ميداني���ة �سملت مراف���ق النادي 

املختلفة واطلع على التجديدات 

التي طراأت على خمتلف املرافق، 

واأ�س���اد مبا �ساه���ده من حتديث 

وجتديد، وتقدم بال�سكر اإىل اإدارة 

الن���ادي عل���ى اجله���ود الكبرية 

من���ذ ت�سكيل املجل����س واأكد اأنه 

يتاب���ع كل براجمه���م امليدانية 

عل���ى  وحثه���م  واملجتمعي���ة 

والعمل  اجلد  وموا�سلة  املثابرة 

والتميز.

» الآ�سيوي« ير�سح العين للقب فريق ال�سهر 

في دوريات غرب اآ�سيا
اأبوظبي �� وام: 

ر�سح الحتاد الآ�سيوي لك���رة القدم فريق 

العني الإماراتي للمناف�سة على لقب فريق 

ال�سهر بدوري���ات غرب اآ�سي���ا خالل �سهر 

اأغ�سط����س. واأكد املوق���ع الر�سمي لالحتاد 

اأن جماهري نادي الع���ني ا�ستب�رشت خريا 

بفريقه���ا الكروي بعد البداي���ة اجليدة له 

يف م�سابقة ال���دوري حيث يحتل ال�سدارة 

بر�سيد 6 نقاط بعد مرور جولتني، وبفارق 

الأهداف عن ال�سارقة و�سباب الأهلي دبي، 

لتكون النطالقة مبثابة اإعادة اآمال الفريق 

بعد غي���اب ملدة مو�سمني ع���ن من�سات 

التتويج يف البطولت املحلية.

وتغل���ب الع���ني يف اجلول���ة الأوىل على 

خورفكان 3 - 1 وكرر النت�سار يف اجلولة 

الثانية على �سيفه الإمارات 2 - 0، ليحقق 

العالمة الكامل���ة حتى الآن يف امل�سابقة، 

متفوقًا باأف�سيلة الأهداف عن مالحقيه يف 

انتظار ما �ست�سفر عن���ه اجلولت املقبلة 

من عم���ر البطولة التي يحمل العني الرقم 

القيا�س���ي فيها بعدد الألق���اب بر�سيد 13 

لقبا.



فيدي���و  مقط���ع  �أظه���ر 

�إعالم  و�س���ائل  تد�ولته 

�أفعى  دخ���ول  هندي���ة، 

كوب���ر�، فر�����ص �سخ�ص 

كان نائما على �لأر�ص.

يظه���ر  �لفيدي���و  ويف 

نائما  �أوبدهي���اي  جاي 

�أر�سي���ة معبد يف  على 

�لهند،  �سمايل  ر�ج�ستان 

كامري�ت  �سورت  عندما 

هندية  كوب���ر�  �ملر�قبة 

�لأر�ص،  عل���ى  تتل���وى 

فر�����ص  م���ن  وتق���رب 

�لرجل، لتنزلق حتت �لغطاء.

وبع���د مرور بع����ص �لوق���ت، ي�سعر جاي 

بوجود حركة غريبة يف فر��سه، �لأمر �لذي 

يجعل���ه يتحرك ب�رسعة ويقفز على قدميه 

بعد روؤيته لالأفعى �ل�سخمة.

وتب���د�أ �لكوب���ر� �لغا�سب���ة يف �لتقو����ص 

و�لندفاع نحو �لرجل �ملرعوب، ثم تر�جع 

بعي���د�، ح�سبم���ا ذكرت �سحيف���ة »ديلي 

ميل« �لربيطانية و�لتي ن�رست �لفيديو.

تو��س���ل �لت�رسيبات �ملتعلقة بهاتف 

"�آيف���ون 13" من "�أب���ل" �حلديث عن 
مو��سف���ات �جله���از �جلدي���د، و�لذي 

يتوقع �أن يك�سف عنه �لأ�سبوع �لقادم.

وت�س���ري �لت�رسيب���ات �إىل �أن "�آيفون 

13" �سيحت���وي على كامري�ت حديثة 

وبطارية طويلة �لعمر، كما �أنه �سيدعم 

�لت�سال عرب �لأقمار �ل�سطناعية يف 

�ملناطق �لتي تختفي فيها �لتغطية.

كذل���ك �سيدمج هات���ف "�أبل" �جلديد 

بطاري���ة طويلة �لعمر، هذ� �إىل جانب 

�لت�س���ال ب�سبكات �جلي���ل �خلام�ص، 

و�سا�س���ة عر����ص متط���ورة، كما �أن 

حت�سين���ات كث���رية �ست�س���اف على 

�لكامري�ت.

وح�سبم���ا ذك���رت �سحيف���ة "ديلي 

�ست���ار" �لربيطاني���ة، ف���اإن كام���ري� 
�لهاتف �ستتي���ح �لتقاط �سور عالية 

�لدق���ة بف�سل �عتماد تقني���ة �لذكاء 

�ل�سطناعي، وتوفري خيار�ت متعددة 

للت�سوي���ر وخ�سو�س���ا يف ظ���روف 

�لإ�ساءة �ملنخف�سة.

و�ستكون هناك حتديثات على �لكامري� 

�خللفية، �إذ مت ��ستحد�ث نظام ت�سوير 

 Cinematic جديد يطل���ق عليه

Video، �أي �أن���ه �سيك���ون مبقدور 
�لكام���ري� �لت�سوي���ر بج���ودة تو�زي 

�لت�سوير �ل�سينمائي.

�لقاهرة  حمكمة  قررت 

�أم����ص  �لقت�سادي���ة، 

ق���ر�ر  تاأيي���د  �لأول، 

مبنع  �لعامة  �لنياب���ة 

كل من �لنائب �ل�سابق، 

وزوجته  عالء ح�سنني، 

�لت�رسف  من  وجنلهما 

ف���ى �أمو�لهم يف ق�سية 

�لك���ربى"،  "�لآث���ار 
�ملعروفة �إعالميا با�سم 

"نائ���ب �جلن  ق�سي���ة 

و�لعفاريت".

وكان���ت حمكمة �لقاه���رة �لقت�سادية قد 

قررت �أي�س���ا تاأييد ق���ر�ر �لنيابة �لعامة 

بالتحفظ عل���ى �أمو�ل رجل �لأعمال ح�سن 

ر�تب، يف �إطار ق�سية "نائب �جلن".

يذك���ر �أن ر�تب �سبق �أن �تهم عالء ح�سنني 

بالن�سب عليه يف مبل���غ 3 ماليني دولر 

ع���ام 2017 مبرك���ز �أب���و �لنمر�ص جنوب 

�جلي���زة، وبع���د �لقب�ص عل���ى �لربملاين 

�ل�سابق �نتهت �لق�سية بالت�سالح.

لكن ع���ز �لدين �سقيق �لربمل���اين �ل�سابق 

و�ملقبو����ص عليه يف نف����ص ق�سية �لآثار، 

ق���ال خ���الل �لتحقيق���ات، �إن ر�ت���ب كان 

�ملمّول لعملي���ات �لتنقيب و�مل�سوؤول عن 

بي���ع م�ستخرجات عملي���ات �لتنقيب من 

�آث���ار م�ستغال جن�سيته �لأجنبية وعالقاته 

كرجل �أعمال كب���ري، و�أن �لتعاقد كان مع 

�سقيق���ه للتغطية على �ل�سب���ب �حلقيقي 

بدعوى تعامالت جتارية و��ستثمارية.

ويف يوني���و �ملا�س���ي، �ع���رف ح�سنني 

يف �لتحقيق���ات، باأن���ه كان يقوم بخد�ع 

�سحاياه باإيهامهم �أن �ملكان �لذي حفرو� 

فيه به "جن وعفاري���ت"، بغر�ص �لن�سب 

و�لحتيال عليهم.

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

�أثارت وفاة �سيدة �أثناء �إجر�ء عملية جر�حية لها يف �لأردن موجة 

من �لغ�سب و�لتعاطف م���ع ذويها مع �إعالنهم �أنها توفيت نتيجة 

خطاأ طبي.

وعرب رو�د مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �لأردن عن غ�سبهم بعد 

حادثة �لوف���اة حيث طالبو� باإنز�ل �لعقوب���ات بحق �ملق�رسين، 

و�أبدى �ملغردون تعاطفهم مع زوجها و�أطفالها.

وح�س���ب ذويها فق���د �أدخلت رنيم �إىل �مل�ست�سف���ى لإجر�ء عملية 

"تنظي���ف بعد وفاة جنينها"، �إل �أنها توفي���ت على �لرغم من �أن 
تلك �لعملية �جلر�حية تعترب من �لعمليات �ل�سغرى.  ومت حتويل 

�جلثة �إىل �لطب �ل�رسعي حيث فتح �ملدعي �لعام حتقيقا بالق�سية 

لتحديد �أ�سباب �لوفاة وحتويل �ملق�رسين �إىل �جلهات �لق�سائية. 

تو�سل باحثون من جامعة ت�سوكوب���ا باليابان �إىل دليل جديد على 

�نتعا�ص �لدماغ �لذي يحدث خالل مرحلة معينة من �لنوم: نوم حركة 

�لع���ني �ل�رسيع )�لرمي(، وهي �ملرحلة �لتي حتدث فيها �لأحالم، وربط 

�لباحثون نتائج �أبحاثهم باإمكانية �مل�ساعدة يف عالج مر�ص �ألزهامير. 

مل تك���ن �لدر��سة �ملن�سورة موؤخ���ر� يف دورية "�سيل ريبورت�ص"، هي 

�لأوىل م���ن نوعها يف هذ� �مل�سمار، بل قامت در��سات �سابقة بقيا�ص 

�لختالفات يف تدفق �لدم يف �لدماغ بني نوم �لرمي، و�لنوم غري �لرميي، 

و�ليقظة با�ستخد�م طرق خمتلفة، لكنها قدمت نتائج مت�ساربة.

يف �لدر��سة �جلديدة، ��ستخدم �لعلماء تقنية ُت�سور مبا�رسة حركة 

خاليا �لدم �حلمر�ء يف �ل�سع���ري�ت �لدموية يف �لدماغ )حيث يتم 

تبادل �لعنا����رس �لغذ�ئية و�لف�سالت بني خاليا �لدماغ و�لدم( يف 

�لفئر�ن �أثناء حالت �ليقظة و�لنوم.
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غ�شب بعد وفاة ع�شرينية �إثر عملية 

جر�حة ب�شيطة 

رغم وجود فا�سل زمني ق���دره عامان بني ولدتهما، 

فقد �كت�سف �أ�سر�لي���ان موؤخر�، �أنهما يف �لو�قع تو�أم 

من ذ�ت �لأم و�لأب.

وح�سبما ذكرت �سحيفة »ديلي ميل« �لربيطانية، فقد 

�كت�سفت �سارة �سارجنت �لبالغة من �لعمر 18 عاما، 

�أنها تو�أم ويل �لبالغ من �لعمر 20 عاما.

وك�سف���ت �س���ارة �أن و�لدها �أخربها موؤخ���ر� باأن ويل 

هو �سقيقها �لتو�أم، من عملي���ة تلقيح ��سطناعي، �إل 

�أن جنينه���ا ظّل جممد� لقر�ب���ة 15 �سهر�، بعد زر�عة 

�جلنني ويل يف رح���م و�لدته. و�ساركت �سارة ق�ستها 

على تطبي���ق »تيك توك«، حيث حقق من�سورها �أكرث 

م���ن 9 ماليني م�ساهدة. و�أ�سارت �إىل �أن و�لدتها قررت 

�لحتفاظ ببيو�سها بعد عملية �لتلقيح �خلا�سة بويل، 

ومن ثم �أجرت لحقا ذ�ت �لعملية على بي�سة جممدة، 

حتولت يف �لنهاية �إىل �سارة.

و�أو�سح���ت �أنها �سدمت عندما �أخربها و�لدها �أن ويل 

�سقيقها �لتو�أم، وخ�سو�سا �أنه يكربها بعامني، لفتة 

�إىل �أن �لأب ف�ّس���ل تاأجي���ل �لك�سف عن هذه �حلقيقة، 

�إىل ح���ني و�سولنا �إىل �سن نك���ون فيها قادرين على 

��ستيعاب �لأمر. وعرّبت �سارة عن �سعادتها باكت�سافها 

لوجود تو�أم لها، قائلة: »كنت و�أخي �أ�سدقاء ر�ئعني، 

و�كت�سافنا باأننا تو�أم قربنا �إىل بع�سها ب�سكل �أكرب«.

ق�شة غريبة عن �لتو�ئم.. �شقيقان 
يف�شل بينهما عامان 

در��شة تربط بني مرحلة �لأحالم خالل �لنوم 

وعالج �ألزهامير 

�شوق �لتنني يف دبي 
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متّك���ن باحثون من كوريا �جلنوبية من �بتكار 

جل���د �سناعي، ق���ادر على تغي���ري لونه مبا 

يتو�ف���ق مع �ألو�ن �لبيئ���ة �ملحيطة مثل جلد 

�حلرباء. 

و�بتك���ر �لفريق بقيادة كو �سي���وجن - هو�ن، 

�أ�ستاذ �لهند�سة �مليكانيكية يف جامعة �سول 

�لوطنية هذ� "�جللد" بحرب خا�ص يغري �للون 

��ستناد� لدرجة �حلر�رة، ويتم �لتحكم فيه من 

خالل �سخانات �سغرية مرنة.

ويف حدي���ث لوكالة "رويرز" ق���ال كو: "�إذ� 

�رتدي���ت يف �ل�سحر�ء زيا مموه���ا خم�س�سا 

لالختف���اء و�س���ط �لغابات ف�سيمك���ن ر�سدك 

ب�سهول���ة. تغيري �لأل���و�ن و�لأمناط على نحو 

يتما�س���ى مع �لبيئات �ملحيط���ة �أمر رئي�سي 

لتقنية �لتمويه �لتي طورناها".

�خرت�ع جلد للتمويه و�لختباء على طريقة �حلرباء 

حمكمة م�شرية ت�شدر قر�ر� جديد� يف 

ق�شية »نائب �جلن و�لعفاريت« 

مع �قرت�ب موعد �لك�شف عنه.. �آخر 

�لت�شريبات عن »�آيفون 13«

تر�مب �ملحب للريا�شة.. يعلق على مباريات �ملالكمة 
ك�سف���ت �رسكة ب���ث تلفزيوين �أن 

�لرئي����ص �لأمريكي �ل�سابق دونالد 

تر�م���ب �سيعل���ق عل���ى مباريات 

�ملالكمة و�لفن���ون �لقتالية، فيما 

ق���ال �لأخري �إنه يح���ب �ملقاتلني 

�لعظماء و�سي�سارك �أفكاره يف هذ� 

�ملجال.

فقد قال���ت �رسك���ة �أمريكية للبث 

�لتلفزيوين، �أم�ص �لأول ، �إن تر�مب، 

�ملحّب للريا�سة، �سيعلق بدء� من 

م�ساء غ���د� �ل�سبت عل���ى �سل�سلة 

مباريات يف �ملالكمة يف فلوريد�، 

م�س���رية �إىل �أن �إح���دى �ملباريات 

�ست�سهد عودة بطل �لعامل �ل�سابق 

للوزن �لثقيل �إيفاندر هوليفيلد �إىل 

�حللبة.

�أن هوليفيلد،  �ل�رسك���ة  و�أو�سحت 

�لبالغ من �لعمر 59 عاما، �سيحل 

يف ه���ذه �ملبار�ة حم���ّل �أ�سطورة 

�أخ���رى يف ع���امل �ملالكم���ة هو 

�ملك�سيكي �لأمريكي �أو�سكار دي ل 

هويا �لذي �أدخ���ل �مل�ست�سفى بعد 

�إ�سابته بوباء كوفيد -19. 

وقال���ت �إن هوليفيل���د، �ل���ذي مل 

ي�س���ارك يف �أي مب���ار�ة من���ذ 10 

�سن���و�ت، �سيب���د�أ مبو�جهة �لنجم 

�لرب�زيل���ي يف �لفن���ون �لقتالي���ة 

�لبالغ  �ملختلط���ة فيتور بلف���ور، 

من �لعمر حالي���ا 44 عاما، وبطل 

�لع���امل �ل�ساب���ق لل���وزن �لثقيل 

يف بطولة "ي���و �إف �سي" للفنون 

�لقتالية �ملختلطة. 

�لتي �ستبّث  وقالت �رسكة "فايت" 

�إّن �لرئي�ص �لأمريكي  هذه �لأم�سية 

�ل�ساب���ق "�سيعلّ���ق مبا�رسة على 

�لهو�ء" ومن دون �أّي مونتاج على 
�ملبارز�ت �لأربع �لتي �ستجري يف 

فن���دق وكازينو "ه���ارد روك" يف 

مدين���ة هوليوود �لو�قع���ة �سمال 

ميامي، وفقا لفر�ن�ص بر�ص.

جامع���ة  م���ن  باحث���ون  تو�س���ل 

تو�سيف  �إىل  �لياباني���ة،  ت�سوكوب���ا 

حي���و�ن مفر����ص جديد يع���ود �إىل 

�لع����رس �لطبا�س���ريي )145 ملي���ون 

�سن���ة - 66 مليون �سن���ة( يف �آ�سيا 

"�أولوغبيغ�سورو�ص  وه���و  �لو�سطى، 

�أوزبيك�ستانين�سي����ص"، �لذي تعاي�ص 

م���ع �لدينا�س���ور�ت �لأ�سغر حجما، 

مم���ا جعل���ه يحظ���ى بلق���ب "ملك 

�لدينا�سور�ت"، بعد �إبعاد �لدينا�سور 

�ل�سهري "تريك�ص".

ويف در��سة جديدة ُن�رست يف دورية 

 Royal Society Open

�لبحثي  �لفريق  تو�سل   ،Science
لكت�س���اف جن�ص جدي���د ينتمي �إىل 

عائلة "كاركارودونتو�سور�ص"، وهي 

جمموع���ة م���ن �لدينا�س���ور�ت �آكلة 

�للحوم متو�سط���ة �إىل كبرية �حلجم، 

هيمنت على �ل�سل�سلة �لغذ�ئية.

�جلدي���د،  �لدينا�س���ور  و�كُت�س���ف 

�أولوغبيغ�سورو����ص  �مل�سم���ى 

تكوي���ن  يف  �أوزبيك�ستانين�سي����ص، 

بي�سيكت���ي �لطبا�س���ريي �ل�سفلي يف 

�سح���ر�ء كيزيلك���وم يف �أوزبك�ستان، 

وبالتايل عا�ص منذ حو�يل 90 مليون 

�سنة.

�لك�شف عن »ملك �لدينا�شور�ت« �جلديد 

مفاجاأة غري متوقعة يف �لفر��ش.. »كوبر�« عمالقة 

وقدم كو وفريقه عر�سا للتقنية، وهي عبارة 

عن ح���رب حر�ري بل���وري �سائ���ل و�سخانات 

باأ�س���الك ف�سية متناهية �ل�سغر مرتبة ر�أ�سيا 

ت�ستخدم �إن�سانا �آليا مزود� باأجهزة ��ست�سعار 

تكت�سف �لل���ون. وحاول �جلل���د حماكاة كل 

�لألو�ن �لتي "ر�أتها" �أجهزة �ل�ست�سعار حولها.

ويف فيديو، زح���ف �لروبوت عل���ى �أر�سيات 

باللون �لأحمر و�لأزرق و�لأخ�رس مغري� �للون 

يف �حلال كي تتفق مع �خللفية.

وبح�س���ب كو ف���اإن "معلومات �لل���ون �لتي 

�كت�سفتها �أجهزة �ل�ست�سعار تنتقل �إىل معالج 

دقيق ث���م �إىل �سخان���ات �لأ�س���الك �لف�سية 

متناهي���ة �ل�سغر. وما �أن ت�س���ل �ل�سخانات 

�إىل درج���ة حر�رة حمددة تتغري طبقة �ل�سائل 

�لبلوري �حلر�ري لونها".
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