
طهر�ن/بغد�د-)د ب �أ(:

 عقد الرئي�س الإيراين اإبراهيم رئي�سي ورئي�س 
الوزراء العراقي م�س���طفى الكاظمي حمادثات 
ام�س الأحد يف طهران اأكدا خاللها على تعزيز 
العالق���ات بني بلديهما. ونقل���ت وكالة اأنباء 
اجلمهوري���ة الإ�س���المية الإيراني���ة )اإرنا( عن 
رئي�س���ي القول يف موؤمتر �سحفي م�سرتك بعد 
املحادثات اأن "العالقات الإيرانية العراقية من 
�س���اأنها اأن تعزز دور البلدين على ال�سعيدين 
الإقليم���ي وال���دويل". وقال رئي�س���ي :"خالفا 
لرغبة الأعداء، فاإن العالقات بني اإيران والعراق 

�ست�سهد منوا يف جميع املجالت".
وذكرت اإرنا اأن الكاظمي اأعلن اإلغاء التاأ�سريات 
ب���ني البلدين، فيم���ا نقل املكت���ب الإعالمي 
لرئي�س ال���وزراء العراقي عنه القول اإن العراق 
يعتزم اتخاذ قرار برفع �رشط احل�سول م�سبقا 
على �س���مات الدخول اأمام الزائرين الإيرانيني 
القادم���ني عن طري���ق املط���ارات، وذلك بعد 
انق�ساء مرا�س���م اإحياء ذكرى اأربعينية الإمام 

احل�سني.

دبي-و�م:

 عق���د معايل الدكت���ور اأحمد بن عبد 
اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
لريادة الأعمال وامل�س���اريع ال�سغرية 
واملتو�سطة ومعايل الدكتور ثاين بن 
اأحم���د الزيودي وزير دول���ة للتجارة 
اخلارجي���ة اجتماعا يف مق���ر الوزارة 

يف دبي مع معايل بيتي ماينا، وزيرة 
ال�سناعة والتجارة وتطوير امل�ساريع 

يف جمهورية كينيا.
بحث اجلانبان خالل الإجتماع عالقات 
التعاون القت�سادي وال�ستثماري بني 
دولة الإمارات وكينيا و�سبل تطويرها 
مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين 
واتفقا عل���ى خطط جدي���دة لتنمية 

الروابط القت�سادية بني دولة الإمارات 
وكيني���ا خالل الف���رتة املقبلة بهدف 
ا�ستك�س���اف فر�س جدي���دة للتعاون 
وبناء ال�رشاكات بني ال�رشكات الكينية 
يف  الإمارات���ي  الأعم���ال  وجمتم���ع 
التجارية وال�ستثمارية يف  املجالت 

القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك، 

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

 �ضالح يحرز هدفه �لـ100 بالدوري 
�لإنجليزي �لممتاز

�نهيار مبنى �ضكني �ضخم في تل �أبيب 
لندن-)د ب اأ(:  بات النجم الدويل امل�رشي حممد �س���الح، هداف 
فري���ق ليفربول، اأحدث املن�س���مني اإىل قائمة العظماء يف بطولة 
ال���دوري الإجنليزي املمتاز، بعدما و�س���ل اإىل هدفه رقم 100 يف 
م�سريته بامل�سابقة العريقة، عقب ت�سجيله الهدف الأول لليفربول 
يف مرمى م�سيفه ليدز يونايتد يف مباراته اجلارية حاليا مبلعب 

)اأيالند رود( ام�س الأحد يف املرحلة الرابعة للبطولة.
وكان �س���الح اأحرز 98 هدفا مع ليفربول بالدوري الإجنليزي منذ 
ان�سمامه للفريق الأحمر يف حزيران/يونيو 2017، بعدما �سبق له 
اأن �س���جل هدفني يف امل�سابقة مع فريقه ال�سابق ت�سيل�سي، الذي 
لعب يف �س���فوفه ما بني كانون ثان/يناير 2014 وكانون ثان/

يناير 2015.

تل اأبيب-)د ب اأ(:  انهار مبنى �سكني �ساهق يف اإحدى �سواحي 
ت���ل اأبيب فجاأة، ام�س الأحد، بعد اإجالء ال�س���كان قبل يوم من 
وقوع احلادث. و�س���مع �س���كان املبنى دوي حتطم داخله ام�س 

الول ال�سبت ثم اكت�سفوا ت�سققات عميقة على اجلدران.
ويقع املبنى، الذي ي�س���م 16 �سقة، يف مدينة حولون. و�سارك 
اأ�س���خا�س �س���ورا للم�س���هد الدرامي على و�س���ائل التوا�سل 

الجتماعي.
وقالت ال�رشطة اإنه مت اإغالق الطرق املجاورة . ومل ترد تقارير 
عن وقوع اإ�س���ابات. وذكرت تقاري���ر اإعالمية اأن منزل جماورا 

ت�رشر عندما �سقط املبنى .
وقالت اإحدى �س���كان املبن���ى الذي انهار ل�س���حيفة يديعوت 

اأحرونوت اإنها وعائلتها تركوا دون م�سكن .

»طالع �ص2«

�أبوظبي-و�م:

 وجه �ساحب ال�سمو ال�س���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، بتخ�س���ي�س 24 مليار درهم 
ل�س���تيعاب 75 األف مواطن يف القط���اع اخلا�س خالل 
ال�سنوات اخلم�س املقبلة، مبعدل 15 األف وظيفة �سنوياً، 
وذلك �سمن الربنامج الذي اأطلقته حكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة �س���من احلزمة الثانية من "م�س���اريع 
اخلم�س���ني"، الهادفة اإىل دعم وتعزيز القت�ساد الوطني 

وحتقيق نقلة تنموية نوعية يف دولة الإمارات.
واعتمد كل من �ساحب ال�س���مو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكت���وم نائب رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�س���احب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للق���وات امل�س���لحة، الربنامج احلكوم���ي لدعم القطاع 
اخلا�س ل�ستيعاب 75 األف مواطن خالل اخلم�س �سنوات 
القادمة، والذي يت�سمن دعماً لرواتب ومزايا املواطنني 
يف القط���اع اخلا�س، و13 مب���ادرة وم�رشوعا لتحقيق 
م�س���تهدفات الربنامج، حيث اأكد �سموهما ما �سّدد عليه 
�س���احب ال�سمو رئي�س الدولة باأن "املواطن اأولً وثانياً 

وثالثاً".
واأكد �س���احب ال�سمو ال�س���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي����س الدولة حفظه اهلل ب���اأن " احلياة الكرمية لأبناء 
الوطن �س���تبقى اأولويتنا الرئي�س���ية .. وبناء القت�ساد 

الوطني الأكرث توازناً هو منهجنا الرئي�سي يف التنمية، 
م�س���يفاً �س���موه: املنظومة القت�س���ادية القائمة على 
التنوع وعلى ال�رشاكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 

اأ�سا�سية مل�ستقبلنا القت�سادي.
يف ال�س���ياق ذاته، اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم اأن : احلكومة والقطاع اخلا�س �رشيكان 

يف الوطن .. و�رشيكان يف امل�ستقبل ..
و�رشيكان يف م�سرية التنمية، لفتاً �سموه اإىل اأن : دولة 
الإمارات تنتقل للخم�س���ني �سنة القادمة وهي واثقة من 

نف�سها .. داعمة ل�سعبها .. حملقة باقت�سادها.
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

�لتغير %�ل�ضــابق�لحالي �لتغير%  �ل�ضــابق�لحالي
0٫05  7,819.66 7,860.572,897.010.36 2,907.63

�لكويت-)د ب �أ(:

 قال���ت م�س���ادر نفطية كويتية م�س���وؤولة اإن �رشكة نفط 
الكويت تعمل على تنفيذ عدد من امل�ساريع املهمة خالل 

2021 لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط اخلام.
ونقلت �س���حيفة "الأنباء" ام�س الأحد عن امل�سادر القول 
اإن ال�رشكة تتطلع اإىل ال�ستمرار يف تنفيذ م�ساريع زيادة 
الإنت���اج كمركز التجميع 31 يف منطقة �س���مال الكويت، 
وذلك من اأجل امل�ساهمة يف رفع الطاقة الإنتاجية ملنطقة 
ال�سمال، كما تتطلع ال�رشكة اإىل ال�ستمرار بتنفيذ الأعمال 
الإن�سائية ملركز التجميع 32 يف منطقة عمليات جنوب 
و�رشق الكويت، وذلك للتعامل مع اإنتاج النفط احلم�سي 

من مكمن مناقي�س يف حقل برقان.
واأ�س���ارت اإىل اأن لدى ال�رشكة برنامج حفر مكثف لتطوير 

املكامن النفطية حديثة ال�ستك�ساف.
ولفتت اإىل اأن "نفط الكويت" م�ستمرة يف تعوي�س الكميات 
املنتجة من النفط والغاز عن طريق اإ�س���افة احتياطيات 
نفطية جديدة بن�س���بة ل تقل عن 100% ل�سمان ا�ستدامة 

الإنتاج.

تون�ص-وكالت:

اأيام ورمبا �ساعات تف�سل التون�سيني عن موعد الإعالن 
عن ت�سكيل احلكومة اجلديدة، بعد انتظار وترقب طال 
يف ال�سارع التون�سي ملا يزيد على ال�سهر ون�سف، منذ 
الإعالن عن القرارات الرئا�سية يف 25 يوليو املا�سي، 
بتجميد عمل الربملان واإعفاء رئي�س احلكومة وعدد من 
امل�سوؤولني من منا�سبهم. ويف لقاء مع موقع "�سكاي 
نيوز عربية"، قال الرئي�س التون�س���ي قي�س �سعيد، اإن 
ت�سكيل احلكومة �سيكون قريبا، واأكد احرتامه للد�ستور، 
لكنه اأملح اأي�س���ا اإىل اإمكاني���ة اإدخال تعديالت على 

ن�سه، وفقا لتطلعات ال�سعب.
وتعهد قي�س �س���عيد، بالعمل على ت�سكيل حكومة يف 
اأقرب وقت ممكن موؤكدا اأنه �سي�سعى اإىل اختيار رئي�س 

للحكومة، ل �سائبة عليه.
من بني ثالث �سخ�س���يات، هم املت�س���درون لبور�سة 
الرت�س���يحات اخلا�س���ة برئا�س���ة احلكوم���ة، رجحت 
امل�س���ادر اأن يتم تكليف مروان العبا�سي رئي�س البنك 
املركزي، بينما مل ت�ستبعد اأي�ساً الدفع بكال من وزيري 

املالية ال�سابقني حكيم احلمودي ونزار يعي�س.

�لكويت ت�ضعى �إلى تعوي�ص %100 
من �إنتاجها �لنفطي

�لعر�ق و�إير�ن يتفقان على �إلغاء 
�لتاأ�شير�ت وتعزيز �لعالقات 

3 �ضخ�ضيات تت�ضدر تر�ضيحات �لحكومة 
�لتون�ضية �لجديدة

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

�لإمار�ت وكينيا تتفقان على م�شار�ت جديدة للتعاون 
تدعم بناء �قت�شاد �لم�شتقبل

»تتمة  �ص8«

  �أبوظبي-و�م:

 متا�س���يا م���ع خط���ة وزارة ال�س���حة 
ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف 
املبك���ر وح����رش احل���الت امل�س���ابة 
بفريو�س كورونا امل�س���تجد "كوفيد - 

19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
الوزارة ع���ن اإجراء 377،394 فح�س���ا 
جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
عل���ى فئ���ات خمتلف���ة يف املجتمع 
با�س���تخدام اأف�س���ل واأح���دث تقنيات 

الفح�س الطبي.

رئي�ص �لدولة يوجه بتخ�شي�ص 24 مليار درهم 
ل�شتيعاب 75 �ألف مو�طن في �لقطاع �لخا�ص

خليفة ومحمد بن ر��شد ومحمد بن ز�يد : �لمو�طن �أواًل وثانياً وثالثاً 

نيويورك-و�م:

 اأعربت دولة الإمارات عن تطلعها للعمل 
خالل فرتة ع�س���ويتها يف جمل�س الأمن 
م���ع الدول الأع�س���اء يف الأمم املتحدة 
ومنظومة الأمم املتحدة، ل�سمان تنفيذ 
عمليات انتقال �ساملة وقادرة على منع 

ن�سوب النزاعات جمدداً.
و�س���لطت دولة الإم���ارات ، يف بيانها 
اأثناء املناق�س���ة املفتوحة التي عقدها 
جمل�س الأمن حول العمليات النتقالية 

التي تق���وم به���ا الأمم املتح���دة بعد 
انتهاء عمليات حفظ ال�س���الم، ال�س���وء 
عل���ى اأهمي���ة تنفي���ذ ا�س���رتاتيجيات 
انتقالية وا�س���حة وواقعية وم�س���ممة 
خ�سي�ًسا ل�س���ياق كل بعثة من بعثات 
حفظ ال�س���الم التي تعمل على تقلي�س 
اأن�سطتها. و�سددت على �رشورة الرتكيز 
خالل الف���رتة النتقالية عل���ى تفعيل 
م�س���اركة اجلهات املعنية من اأجل بناء 

جمتمعات �سامدة وم�ستقرة و�ساملة.

القاهرة-و�م:

ينطلق املعر�س الدويل لل�س���ناعات 
الدفاعية والع�سكرية "اإيديك�س 2021" 
يف دورته الثاني���ة يف القاهرة خالل 
الفرتة من 29 نوفمرب وحتى 2 دي�سمرب 

. 2021
واأك���د الفريق اأول حمم���د زكي القائد 
العام للقوات امل�س���لحة وزير الدفاع 
والإنتاج احلربي امل�رشي تطلع بالده 
لإ�س���تقبال اأه���م الرواد يف �س���ناعة 
الأنظمة الدفاعية على م�ستوى العامل 
حيث من املتوق���ع اأن يتطور احلدث 

حجم���اً وق���وة يف ن�س���خته الثانية 
باملقارنة مع الن�سخة الأوىل الناجحة، 
م�س���دداً على اإتخاذ كاف���ة الإجراءات 
والتدابري الحرتازية ل�سمان ال�سالمة 

ال�سحية للزوار خالل املعر�س.
واأ�س���ار القائد العام للقوات امل�سلحة 
اإىل اأن املعر�س ياأتي لفتح اآفاق جديدة 
من التعاون بني م�رش وخمتلف دول 
العامل يف جمال ال�سناعات الع�سكرية 
مو�س���حا ان معر�س اإيديك�س اأ�سبح 
مظلة دولية فاعلة لإ�ستعرا�س اأحدث 
منظوم���ات ال�س���ناعات الع�س���كرية 

والدفاعية والتكنولوجية يف العامل.

�أبوظبي-و�م:

 بلغ���ت قيم���ة الربامج الإن�س���انية 
وامل�س���اريع  الإغاثية  واملعون���ات 
التنموية الت���ي نفذتها هيئة الهالل 
اأفغان�س���تان  الإماراتي يف  الأحم���ر 
خالل العقود املا�سية .. اأكرث من 320 
مليون درهم جتاوز عدد امل�ستفيدين 

منها 8 ماليني �سخ�س.
وت�س���منت هذه املعونات تف�س���يالً 
.. امل�س���اريع التنموي���ة والربام���ج 

املو�س���مية وامل�س���اعدات املقطوعة 
التي بلغ���ت قيمتها اأك���رث من 242 
ملي���ون دره���م وا�س���تفاد منها ما 
يزيد على 5 ماليني �س���خ�س .. فيما 
جتاوزت قيمة املعونات الإغاثية 71 
مليون درهم و ا�ستفاد منها اأكرث من 
3 ماليني �س���خ�س اإ�سافة اإىل حوايل 
7 مالي���ني دره���م عبارة ع���ن قيمة 
برام���ج كفالة الأيت���ام ودعم الأ�رش 
التي ا�س���تفاد منها اأكرث من 40 األف 

يتيم.

�لإمار�ت: عمليات �لنتقال �ل�شاملة من بعثات �لأمم 
�لمتحدة �شرورية ل�شتد�مة �ل�شالم

�لمعر�ص �لدولي لل�شناعات �لدفاعية ينطلق 
بم�شر في نوفمبر

320 مليون درهم قيمة بر�مج »�لهالل �لأحمر« 
وم�شاريعه في �أفغان�شتان

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

دبي-و�م:

 متكن قطاع التفتي�س اجلمركي يف جمارك 
دبي م���ن اإحباط حماولة تهريب عدد 64 
طائراً حي���اً من نوع "ال�س���قر احلر" اإىل 
اأرا�سي الدولة عرب منفذ حتا احلدودي يف 
خمالفة لقانون تنظي���م ومراقبة الإجتار 
ال���دويل باحليوان���ات والنباتات املهددة 
بالنقرا����س وقان���ون احلج���ر البيطري 

املعمول بهما يف الدولة .
واأكدت جمارك دبي اأن ال�سحنة املذكورة 
مل حتمل اأية م�ستندات ر�سمية اأو �سهادات 
�سحية وذلك ا�س���تناداً للقانون الحتادي 
رقم 11 ل�س���نة 2002 واخلا�س باتفاقية 
تنظيم التجارة الدولية لالأنواع احليوانية 
والنباتية املهددة بالنقرا�س "ال�سايت�س" 
التي ان�س���مت اإليها دولة الإمارات العام 

.1990
وتع���ود تفا�س���يل الواقعة اإىل ا�س���تباه 
مفت�س خالل مناوبة العمل مبركز جمارك 
حتا يف �ساحنة خ�رشوات فقام بتفتي�سها 
تفتي�س���اً دقيق���اً بعد اأن لح���ظ عالمات 
القلق على �س���ائق ال�س���احنة ليجد عدداً 
من ال�سقور احلية من نوع " ال�سقر احلر 
" مت اإخفاوؤها يف مقدمة ال�س���احنة اأ�سفل 

اخل�رشوات

جمارك دبي ت�شبط
 64 طائرً� من نوع »�ل�شقر �لحر« 

مخباأة في �شاحنة خ�شرو�ت

»�ل�ضحة« تجري 377,394 فح�ضاً جديد�ً

�شفر وفيات و�شفاء 785 من كورونا 
وت�شجيل 620 �إ�شابة 
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 :ójGR øH áØ«∏N

 ÉæàjƒdhCG ≈≤Ñà°S øWƒdG AÉæHC’ áªjôµdG IÉ«ëdG

 ôãcC’G »æWƒdG OÉ°üàb’G AÉæHh .. á«°ù«FôdG

á«ªæàdG »a »°ù«FôdG Éæé¡æe ƒg kÉfRGƒJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ºgQO QÉ«∏e 24 ¢ü«°üîàH ,ˆG ¬¶ØM ,ádhódG ¢ù«FQ

 ∫ÓN ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ øWGƒe ∞dCG 75 ÜÉ©«à°S’

 áØ«Xh  ∞dCG  15  ∫ó©Ã  ,á∏Ñ≤ŸG  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG

 áeƒµM ¬à≤∏WCG  …òdG  èeÉfÈdG  øª°V ∂dPh ,kÉjƒæ°S

 á«fÉãdG áeõ◊G øª°V IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 õjõ©Jh ºYO ¤EG  áaOÉ¡dG  ,"Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" øe

 ‘ á«Yƒf ájƒªæJ á∏≤f ≥«≤–h »æWƒdG OÉ°üàb’G

.äGQÉeE’G ádhO

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

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

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

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

 ´É£≤dG ºYód »eƒµ◊G èeÉfÈdG ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ¢ùªÿG  ∫ÓN  øWGƒe  ∞dCG  75  ÜÉ©«à°S’  ¢UÉÿG

 ÉjGõeh ÖJGhôd kÉªYO øª°†àj …òdGh ,áeOÉ≤dG äGƒæ°S

 ÉYhöûeh IQOÉÑe 13h ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG

 Ée Éªgƒª°S ócCG å«M ,èeÉfÈdG äÉaó¡à°ùe ≥«≤ëàd

 øWGƒŸG" ¿CÉH ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«∏Y Oqó°T

." kÉãdÉKh kÉ«fÉKh k’hCG

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

 AÉæHC’ áÁôµdG IÉ«◊G " ¿CÉH ˆG ¬¶ØM ádhódG ¢ù«FQ

 OÉ°üàb’G AÉæHh .. á«°ù«FôdG ÉæàjƒdhCG ≈≤Ñà°S øWƒdG

 ‘  »°ù«FôdG  Éæé¡æe  ƒg  kÉfRGƒJ  ÌcC’G  »æWƒdG

 áªFÉ≤dG ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æŸG :√ƒª°S kÉØ«°†e ,á«ªæàdG

 »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ÚH ácGöûdG ≈∏Yh ´ƒæàdG ≈∏Y

.…OÉ°üàb’G Éæ∏Ñ≤à°ùŸ á«°SÉ°SCG ¢UÉÿGh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG ,¬JGP ¥É«°ùdG ‘

 ¿ÉµjöT ¢UÉÿG ´É£≤dGh áeƒµ◊G : ¿CG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

.. πÑ≤à°ùŸG ‘ ¿ÉµjöTh .. øWƒdG ‘

 ádhO : ¿CG ¤EG √ƒª°S kÉàa’ ,á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ ¿ÉµjöTh

 øe á≤KGh »gh áeOÉ≤dG áæ°S Ú°ùªî∏d π≤àæJ äGQÉeE’G

.ÉgOÉ°üàbÉH á≤∏fi .. É¡Ñ©°ûd áªYGO .. É¡°ùØf

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

 Éæ£«£îJ  ôgƒL ƒg  ÉæFÉæHCG  Úµ“ ¿EG  :  ¿É«¡f  ∫BG

.πÑ≤à°ùª∏d

 ºYód »eƒµ◊G èeÉfÈdG ¥ÓWEG : ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh

 ¤EG  ±ó¡j ..  ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG ∞«XƒJ

 ´É£≤dG  Gòg  ‘ áæWGƒŸG  äGAÉØµdG  ácQÉ°ûe  õjõ©J

.πÑ≤à°ùŸG ‘ ájƒªæàdG ÉæJÉMƒªW ≥≤ëj ÉÃ …ƒ«◊G

 º¡àªgh øWƒdG AÉæHCG áÁõ©H ¬à≤K øY √ƒª°S ÜôYCGh

 á«°ùaÉæJ ÌcC’G ƒg »æWh …OÉ°üàbG ™ªà› AÉæH ‘

.á≤£æŸG ‘

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb ,∂dP ¤EG

 :  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ºYód  …OÉ–’G  »æWƒdG  èeÉfÈdG

 á∏MôŸ ¢ù°SDƒj äGQÉeE’G äÉæHh AÉæHC’ ∞FÉXh Òaƒàd

 É¡fGƒæY  á∏Môe  ..  ájƒªæàdG  ÉæJÒ°ùe  ‘  IójóL

.¢UÉÿG ÉæYÉ£b á«°ùaÉæJh ÉfQOGƒc á«°ùaÉæJ

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G : kÓFÉb √ƒª°S âØdh

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

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhôHh ,"ˆG

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

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

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

 kÉeÉY Ú°ùªÿG á∏MQ ‘ ≥∏£æJ ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 OÉ°üàb’G  Úµ“h  ¿É°ùfE’G  Úµ“  á©°VGh  á∏Ñ≤ŸG

 ÌcC’Gh π°†aC’G ájOÉ°üàb’G áÄ«ÑdG ≥∏ÿ äÉjƒdhCÉc

.á«°ùaÉæJ

 k ÉYhô°ûe 13 

 ´É£≤dG ºYód »eƒµ◊G èeÉfÈdG øY ¿ÓYE’G AÉLh

 ¢ùªÿG  ∫ÓN  øWGƒe  ∞dCG  75  ÜÉ©«à°S’  ¢UÉÿG

 ÉYhöûe  13  ∫ÓN  øe  "¢ùaÉf"  áeOÉ≤dG  äGƒæ°S

 »àdG  á«fÉãdG  áeõ◊G  á«dÉ©a  ‘  ∂dPh  É«∏«°üØJ

 øWƒdG  öüb  ‘  äó≤Y  Ú°ùªÿG  áæ÷  É¡àª¶f

 øY ∞°ûµ∏d á«eÓYEG äÉ«dÉ©a á∏°ù∏°S øª°V ,»ÑXƒHCÉH

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe"
 ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ‘ ÚdhDƒ°ùŸGh  AGQRƒdG  ‹É©e  øe  OóYh  ,á°SÉFôdG

.á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG ΩÓYE’G πFÉ°Shh äGQÉeE’G áeƒµM

 á«JGQÉeE’G QOGƒµdG á«°ùaÉæJ ¢ù∏ée 

 ,ˆG ¬¶ØM ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàHh 

 …òdG "á«JGQÉeE’G QOGƒµdG á«°ùaÉæJ ¢ù∏›" AÉ°ûfEG ”

 ºYód »eƒµ◊G èeÉfÈdG ò«ØæJ øY k’hDƒ°ùe ¿ƒµ«°S

 ,"¢ùaÉf"  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘  ÚæWGƒŸG  ÜÉ©«à°SG

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¢ù∏éŸG ¢SCGôj å«M

 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG

 ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¤ƒàj ÚM ‘ ,á°SÉFôdG

 Ö°üæe  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG

.¢ù«FôdG ÖFÉf

 óªfi ‹É©e : øe kÓc ¬àjƒ°†Y ‘ ¢ù∏éŸG º°†jh

 ‹É©eh ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh …hÉbô≤dG ˆGóÑY

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

 á«HÎdG ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ¢Sóæ¡ŸG

 IôjRh  ó«ªM  ƒH  ≈°ù«Y  á°üM  ‹É©eh  ,º«∏©àdGh

 ˆG  óÑY  óªMCG  QƒàcódG  ‹É©eh  ,™ªàéŸG  á«ªæJ

 ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ádhO  ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM

 ÊÉK öUÉf ‹É©eh ,á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh

 Éª°T ‹É©eh ,ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh »∏eÉ¡dG

 ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa øH π«¡°S âæH

 ádhO IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©e ,ÜÉÑ°ûdG

 áHÉàYƒH óªfi º°SÉL ‹É©eh ,áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ á«dÉŸG IôFGO ¢ù«FQ »HÉYõdG

 á∏jƒW  á«é«JGÎ°SG  ™°Vh  ¢ù∏éŸG  ΩÉ¡e  øª°†àJh

 ,á«JGQÉeE’G QOGƒµdGh äGAÉØµdG π«gCÉJh ÖjQóàd ióŸG

 áÑ°ùf ™aôd Ú«JGQÉeEÓd á«¡«LƒàdG èeGÈdG ôjƒ£Jh

 ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG

 ÖjQóàH  á°UÉÿG  èeGÈdGh  ™jQÉ°ûŸGh  äGQOÉÑŸG

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG ∞«XƒJh

 ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ºYO èeÉfôH

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ºYód  "¢ùaÉf"  èeÉfôH  øª°†àjh

 ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN øWGƒe  ∞dCG  75 ÜÉ©«à°S’

 ´É£≤dG  ‘ ÚæWGƒŸG  ÖJGhQ  ºYO èeÉfôH  ,á∏Ñ≤ŸG

 áeƒµ◊G  πªëàJ  ±ƒ°S  ¬dÓN  øe  …òdGh  ¢UÉÿG

 ΩÉY IóŸ ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ øWGƒŸG ÖjQóJ áØ∏µJ

 √QGó≤e  …ô¡°T  ÖJGôH  ,á«ÑjQóàdG  IÎØdG  ‘  πeÉc

 ºgQO 6,500h ,á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG á∏ª◊ ºgQO 8000

 IOÉ¡°T á∏ª◊ ºgQO 4000h Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T á∏ª◊

 ‘ ÚæWGƒŸG ÖJGhQ ºYóà°S Éªc .. áeÉ©dG ájƒfÉãdG

 5000 ≈°übCG óëH äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ ¢UÉÿG ´É£≤dG

 IOÉ¡°T á∏ª◊ ºgQO 4000h Ú«©eÉé∏d Éjô¡°T ºgQO

 ∂dPh ,ájƒfÉãdG OÉ¡°ûdG á∏ª◊ ºgQO 3000h ,Ωƒ∏HódG

.¬fƒ°VÉ≤àj …òdG ÖJGôdG ¥ƒa

 äÉcöûdG  ™«é°ûJ  ¤EG  èeÉfÈdG  Gòg  ±ó¡jh

 ÜòL ≈∏Y ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ iÈµdG äÉ°ù°SDƒŸGh

 øe ,äGQÉeE’G ádhO ‘ áæWGƒŸG äGAÉØµdGh ÖgGƒŸG

 É¡«a  ôªãà°ùJ  å«ëH  ,á«©eÉ÷G  äGOÉ¡°ûdG  á∏ªM

 ÜÉ°ùàcGh πª©dG ¥ÉaBG ±É°ûµà°S’ á°UôØdG É¡d í«àJh

 ¤EG  èeÉfÈdG  ≈©°ùj  Éªc  ;á«Yƒf  äGQÉ¡eh  äGÈN

.¢UÉÿG ´É£≤dÉH ¥Éëàd’G ≈∏Y ÚæWGƒŸG ™«é°ûJ

 ÉjGõe èeÉfôH

 »àdG 13 `dG ™jQÉ°ûŸG øª°V "ÉjGõe" èeÉfôH ±ó¡jh

 Ú∏eÉ©dG ÚæWGƒŸG ºYO ¤EG "¢ùaÉf "èeÉfôH É¡eó≤j

 äÉ°ù°SDƒe ‘ Iõ«‡ á«æ¡e äÉ°ü°üîJh ∞FÉXh ‘

 Ú°VôªŸGh  Ú›ÈŸG  πãe  ,¢UÉÿG  ´É£≤dG

 IhÓY º¡ëæe ÈY ÉgÒZh ,Ú≤bóŸGh ÚÑ°SÉëŸGh

 IóŸh kÉjô¡°T ºgQO 5000 ÉgQGó≤e ,ÖJGôdG ¥ƒa áàHÉK

.»∏©ØdG º¡ÑJGQ ¿Éc kÉjCG ,äGƒæ°S ¢ùªN

 ‹ÉŸG ºYódG áeƒ¶æe ∫ÓN øe èeÉfÈdG Gòg ±ó¡jh

 ‘ ÚØXƒª∏d áeƒµ◊G ÉgôaƒJ »àdG ábƒÑ°ùŸG ÒZ

 ™«é°ûJ ¤EG ,IOófi ä’É› øª°V ,¢UÉÿG ´É£≤dG

 πªY ä’É› ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ≈∏Y äÉæWGƒŸGh ÚæWGƒŸG

 Èà©Jh ,ájöûÑdG äGAÉØµdGh äGQó≤dG ‘ kÉ°ü≤f ÊÉ©J

.äGQÉeE’G áeƒµ◊ á«é«JGÎ°SG äÉjƒdhCG

 ø«æWGƒª∏d ájóYÉ≤àdG ÖJGhôdG äÉcGôà°TG ºYO

 "∑GÎ°TG" èeÉfôH øY äGQÉeE’G ádhO áeƒµM âæ∏YCGh

 75 ÜÉ©«à°S’ ±ó¡j …òdG  "¢ùaÉf"  èeÉfôH øª°V

 ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ øWGƒe ∞dCG

 ÖJGhôdG  äÉcGÎ°TG  áeƒµ◊G  πªëàJ  å«M  ,á∏Ñ≤ŸG

 ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG ÚæWGƒª∏d ájóYÉ≤àdG

 20 øY π≤J »àdG ÖJGhô∏d ∂dPh ,äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ

 Aõ÷G kÉ°†jCG áeƒµ◊G πªëàà°Sh .. kÉjô¡°T ºgQO ∞dCG

 óYÉ≤àdG ¥hóæ°U ‘ πª©dG á¡L äÉcGÎ°TG øe ÈcC’G

 ¤hC’G ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ÚæWGƒŸG ÚØXƒª∏d

 ±ó¡jh .. á«æ©ŸG ácöûdG hCG á°ù°SDƒŸÉH º¡bÉëàdG øe

 »YÉªàL’Gh  »Ø«XƒdG  ¿ÉeC’G  õjõ©J  ¤EG  èeÉfÈdG

 º¡©é°ûj Ée ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG ÚæWGƒª∏d

 º¡JÒ°ùe øY »∏îàdG ΩóYh º¡ØFÉXh ‘ AÉ≤ÑdG ≈∏Y

.á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«æ¡ŸG

¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG AÉæHC’ äGhÓY

 ™jQÉ°ûe" øª°V á«fÉãdG áeõ◊G á«dÉ©a ‘ ¿ÓYE’G ”h

 á°UÉN IhÓY øY "¢ùaÉf" èeÉfôH øª°Vh "Ú°ùªÿG

.. ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG AÉæHC’

 ¤hC’G ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG AÉæHCG IhÓY qó©Jh

 ±öüà°S å«M ,äGQÉeE’G ádhO iƒà°ùe ≈∏Y É¡Yƒf øe

 Ú∏eÉ©dG ÚæWGƒŸG AÉæHC’ äGhÓY ¬dÓN øe áeƒµ◊G

 800 ájÉ¨d ,¢UÉÿG ´É£≤dG äÉcöTh äÉ°ù°SDƒe ‘

 kÉjô¡°T ºgQO 3200 ≈°übCG qóëH ,πØW πµd kÉjô¡°T ºgQO

 Ú∏eÉ©dG ÚæWGƒŸG AÉæHCG IhÓY ¿CÉH kÉª∏Y ;πªéŸG ‘

 øY ºgQO  600 á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG  ‘

.. πØ£dG

 ÚæWGƒª∏d É¡aöU ºà«°S »àdG IhÓ©dG √òg ¿CÉ°T øeh

 á«æWƒdG  äGAÉØµdGh  äGÈÿG  øe  ójõŸG  ™é°ûJ  ¿CG

 ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dÉH ¥Éëàd’G ≈∏Y π«gCÉàdG á«dÉY

 ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«æ¡ŸG º¡JÒ°ùe AÉæHh ,ä’ÉéŸG ≈à°T

 AÉ≤JQ’Gh Qƒ£àdGh º¡JGÈN áªcGôeh º¡JGQÉ¡e π≤°U

.º¡JÉ°ù°SDƒe ‘ »Ø«XƒdG º∏°ùdG ‘

 äGAÉØc èeÉfôH 

 »àdG á«fÉãdG á«eÓYE’G á«dÉ©ØdG ‘ ¿ÓYE’G ” óbh 

 äÉ«dÉ©ØdG  á∏°ù∏°S  øª°V  Ú°ùªÿG  áæ÷  É¡àª¶f

 …ƒªæJ  èeÉfôH  øY  Ú°ùªÿG  ™jQÉ°ûÃ  á°UÉÿG

 á«JGQÉeE’G QOGƒµ∏d á«°ùaÉæàdG IAÉØµdG ™aQ ¤EG ±ó¡j

 ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ‘ áØ«Xh ∞dCG 75 π¨°ûd º¡æ«µ“h

 ƒgh á∏Ñ≤ŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ádhódG ‘ ¢UÉÿG

 250h QÉ«∏e ≠∏Ñe ¢ü°üî«°S ‹G ,äGAÉØc èeÉfôH

 π«gCÉàd á«°ü°üîJ á«ÑjQóJ èeGôH ìô£d ºgQO ¿ƒ«∏e

 áYƒæàe  ä’É›h  äÉYÉ£b  ‘  ÚæWGƒŸG  OGóYEGh

 ÒaƒJ  ºà«°S  å«ëH  ,á«°ü°üîJ  äGAÉØc  ôjƒ£Jh

 ±GÎYÉH  ≈¶–  ÜÉÑ°û∏d  á«æ¡e  èeGôHh  äGOÉ¡°T

.»ŸÉY

 ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ¡e  õjõ©J  ¤EG  èeÉfÈdG  Gòg  ±ó¡jh

 »àdG  ÖgGƒŸG  IôFGO  øª°V  º¡∏©éj  ÉÃ  º¡JGQóbh

 ´É£≤dG  ‘  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcöûdG  iÈc  ≈©°ùJ

 ,º¡d á«Ø«Xh ¢VhôY Ëó≤Jh º¡°UÉæàbG ¤EG ¢UÉÿG

 …C’ πãeC’G QÉ«ÿG ¿ƒ∏µ°ûj á«æWh äGAÉØc º¡Ø°UƒH

.ádhódG ‘ ácöT hCG á°ù°SDƒe

IôÑN èeÉfôH

 ¬à«dÉ©a ‘ Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe øª°V ¿ÓYE’G ” Éªc 

 ¢UÉÿG ´É£≤dG ºYód »æWƒdG èeÉfÈdG øª°Vh á«fÉãdG

 äGƒæ°S  ¢ùªÿG  ∫ÓN  øWGƒe  ∞dCG  75  ÜÉ©«à°S’

 èeÉfôH ƒgh "IÈN" èeÉfôH øY ,"¢ùaÉf" á∏Ñ≤ŸG

 øe ÚæWGƒŸG Úéjôî∏d kÉ«∏ªYh kÉ«æ¡e kÉÑjQóJ ôaƒj

 IQÉÑY ƒgh .. á«æ¡ŸGh á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl

 á°UÉN äÉcöT ‘ kGô¡°T 12 ¤EG π°üJ IóŸ ÖjQóJ øY

 ICÉaÉµe ±öU ºà«°S å«ëH ,á«eƒµM ¬Ñ°T äÉ°ù°SDƒe hCG

 óæYh .. ÖjQóàdG IÎa AÉæKCG ÚHQóàª∏d ájô¡°T á«dÉe

 á¡÷G øe IÈN IOÉ¡°T ¿ƒdÉæ«°S ÖjQóàdG Ióe AÉ¡àfG

 ¥Éëàd’G º¡«∏Y π¡°ù«°S …òdG ôeC’G ,É¡«a GƒHQóJ »àdG

.á≤Kƒe á«∏ªY IÈîH ¿ƒ©àªàj º¡fƒc ,Iõ«‡ ∞FÉXƒH

 IÉ«◊G  ÚH  IƒéØdG  qó°ùd  èeÉfÈdG  Gòg  »JCÉjh

 Ée ,á«æ¡ŸGh á«∏ª©dG IÉ«◊G ÚHh ájô¶ædG á«ÁOÉcC’G

 πª©dG ¥ƒ°ùH ¥ÉëàdÓd kÉ«Ø«Xh kÓgDƒe èjôÿG π©éj

 ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN ,ádhódG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘

.á«FÉæãà°SG äGÈN ¤EG êÉà– »àdG á«°ùaÉæàdG

 ø«æWGƒªdG ∞FÉXh äÉaó¡à°ùe èeÉfôH 

 á«dÉ©ØdG ∫ÓN øe äGQÉeE’G áeƒµM âæ∏YCG óbh Gòg

 `dG ™jQÉ°ûŸG óMCGh Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe øª°V á«fÉãdG

 èeÉfôH  øY  "¢ùaÉf"  èeÉfôH  øª°V  áLQóæŸG  13

 ‘  ÚæWGƒŸG  ∞FÉXƒd  áaó¡à°ùŸG  Ö°ùædG  ¢üîj

.¢UÉÿG ´É£≤dG

 áaó¡à°ùe  Ö°ùf  ójó–  ¤EG  èeÉfÈdG  Gòg  ±ó¡jh

 ´É£≤dG  äÉcöTh äÉ°ù°SDƒe ‘ ÚæWGƒŸG ∞«Xƒàd

 ‹ÉªLEG øe ,%2 øe áÑ°ùædG √òg CGóÑJ å«ëH ,¢UÉÿG

 ∞FÉXƒdG  øª°V  ,á°ù°SDƒe  …CG  ‘  »Ø«XƒdG  QOÉµdG

 5 IóŸ á«aÉ°VEG %2 ∫ó©Ã kÉjƒæ°S OGOõJh ,ájQÉ¡ŸG

.%10 `d áÑ°ùædG É¡dÓN π°üJ äGƒæ°S

 äÉcöûdG  ≈∏Y  èeÉfÈdG  Gòg  ≥«Ñ£J  öüà≤jh

 hCG É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y ≈°†e »àdG á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸGh

 ójõj »àdGh äGƒæ°S ¢ùªN äGQÉeE’G ádhO ‘ É¡FÉ°ûfEG

 50  øY  IôgÉŸG  ∞FÉXƒdG  ‘  Ú∏eÉ©dG  OóY  É¡«a

 IôgÉŸG ádÉª©dG ≈∏Y áÑ°ùædG ≥«Ñ£J ºà«°Sh ÉØXƒe

.§≤a

 ÜÉÑ°T ∞«XƒJ Ö°ùf ‘ á«éjQóàdG IOÉjõdG ¿CÉ°T øeh

 πª©J ¿CG á°UÉÿG äÉcöûdGh äÉ°ù°SDƒŸG ‘ äGQÉeE’G

 äGAÉØµdGh  äGQÉ¡ŸG  øe  »æWh  ™ª›  ≥∏N  ≈∏Y

 ‘ á«°ù«FôdGh áæ«ªãdG ∫ƒ°UC’G óMCG πµ°ûj ,äGÈÿGh

 OÉ°üàb’G πÑ≤à°ùe ¢SÉ°SCG Èà©j …òdG ¢UÉÿG ´É£≤dG

.äGQÉeE’G ádhO ‘

 ¢†jôªàdG ´É£b QOGƒc ôjƒ£J 

 äÉ¡«LƒàHh "¢ùaÉf" èeÉfôH øª°V ¿ÓYE’G ” óbh 

 ´É£b QOGƒc ôjƒ£àd èeÉfôH øY ,á«JGQÉeE’G IOÉ«≤dG øe

 èjôîJh π«gCÉJh ÖjQóJ ¤EG ±ó¡j …òdGh ¢†jôªàdG

 ºYód Ió©à°ùeh á∏gDƒe ¿ƒµJ áHÉ°T á«JGQÉeEG  QOGƒc

 ∫ÓNh ,ôªà°ùe πµ°ûH äGQÉeE’G ádhO ‘ »Ñ£dG ´É£≤dG

 á«Ñ£dG äÉeóÿG á«Yƒf ≈∏Y ®ÉØ◊G πØµj ÉÃ äÉeRC’G

 ádhódG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ áeó≤ŸG á«ë°üdG ájÉYôdGh

.É¡àeGóà°SGh É¡JAÉØc õjõ©Jh

 ¢ùªN  ∫ÓN  øWGƒe  ±’BG  10  èeÉfÈdG  ±ó¡à°ùjh

 »éjôÿ »ë°üdG  óYÉ°ùŸG  èeÉfôH  øª°V  ,äGƒæ°S

 ÇQGƒ£dG  ÖW ‘ ‹É©dG Ωƒ∏HódGh ,áeÉ©dG  ájƒfÉãdG

 áªWÉa  á«∏c  ‘ ¢†jôªà∏d  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  èeÉfôHh

 ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d  »ÑXƒHCG  õcôeh  á«Ñ£dG  Ωƒ∏©∏d

.»æ¡ŸGh »æ≤àdG

 ÒZ á«ë°üdG áeRCÓd káHÉéà°SG èeÉfÈdG Gòg »JCÉjh

 áëFÉL ¬JRôaCG …òdGh ,åjó◊G ïjQÉàdG ‘ ábƒÑ°ùŸG

 ,⁄É©dG  ‘ /19-ó«aƒc/  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa

 á«ë°üdGh á«Ñ£dG áeƒ¶æŸG ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG ±ó¡Hh

.äGQÉeE’G ádhO ‘

 âbDƒªdG ºYódG èeÉfôH 

 ¿ÓYE’G ” »àdG á«æWƒdG ™jQÉ°ûŸG øª°V øe kÉ°†jCGh 

 Ú°ùªÿG  ™jQÉ°ûe  øª°V  øWƒdG  öüb  ‘  É¡æY

 á«dÉŸG áfÉYE’G ÒaƒJ èeÉfôH ƒg "¢ùaÉf" èeÉfôHh

 á«dÉe áfÉYEG ÒaƒJ ¤EG ±ó¡j …òdG ÚæWGƒª∏d áàbDƒŸG

 ´É£≤dG ‘ º¡ØFÉXh ¿hó≤Øj øjòdG ÚæWGƒª∏d áàbDƒe

 hCG  á°ù°SDƒŸG É¡H qô“ áeRCG  hCG  ±ôX ÖÑ°ùH ,¢UÉÿG

 AÉæ¨à°SÓd Égô£°†J ób ,É¡«a ¿ƒ∏ª©j »àdG ácöûdG

.É¡«ØXƒe øe OóY øY

 ÒaƒJ ºàj ±ƒ°S ,âbDƒŸG ºYódG èeÉfôH ∫ÓN øeh

 áà°S  IóŸ  ÚæWGƒŸG  A’Dƒ¡d  ájô¡°T  á«dÉe  áfÉYEG

 á°Uôa øY åëÑdG øe É¡dÓN º¡æµÁ …òdG ôeC’G ,Qƒ¡°T

.iôNCG πªY

ôëdG πª©∏d ÆôØàdG IRÉLEG èeÉfôH 

 É¡àeób »àdG ™jQÉ°ûŸG áªFÉb øª°V ¿ÓYE’G ” óbh 

 ™jQÉ°ûŸ  á«fÉãdG  á«dÉ©ØdG  ‘  äGQÉeE’G  áeƒµM

 ô◊G  πª©∏d  ÆôØàdG  IRÉLEG  èeÉfôH  øY  Ú°ùªÿG

 ÚæWGƒª∏d  ΩÉ¶ædG  Gòg  íª°ùj  å«M  ,ÚæWGƒª∏d

 ‘ ¿ƒÑZôj ø‡ ,ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ Ú∏eÉ©dG

 º¡JÉcöTh º¡©jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉJh ô◊G πª©dG á°SQÉ‡

 å«ëH ,áæ°S ¤EG ô¡°TCG 6 IóŸ »Ø«XƒdG ÆôØàdG á°UÉÿG

 12 ∫ÓN º¡ÑJGhQ øe %50 ™aO ‘ áeƒµ◊G πØµàJ

 ¤EG èeÉfÈdG Gòg ±ó¡jh .. ÆôØàdG IÎa »gh Gô¡°T

 º¡©jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉJ ‘ ÚÑZGôdG ÚæWGƒŸG ™«é°ûJ

 IRÉLEG á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ Iô◊G

 ¤EG ∫É≤àf’Gh º¡©jQÉ°ûe AóH º¡d í«àJ á∏jƒW á«Ø«Xh

.º¡JÉfÉµeEGh º¡JÉbÉW ∫Ó¨à°S’ IójóL ä’É›

 "¢ùaÉf" èeÉfôH øª°V ôµÑªdG óYÉ≤àdG

 ÚæWGƒª∏d …QÉ«àN’G ôµÑŸG óYÉ≤àdG èeÉfôH ™é°ûjh

 ∞°ûµdG  ” …òdGh  ájOÉ–’G  áeƒµ◊G ‘ Ú∏eÉ©dG

 ≈∏Y ,Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûŸ á«fÉãdG á«dÉ©ØdG ∫ÓN ¬æY

 QÉWEG êQÉN ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ á«Ø«Xh ¢Uôa ±É°ûàcG

 äGƒæ°S 5 áeƒµ◊G …Î°ûJ å«ëH ,á«eƒµ◊G áØ«XƒdG

 Ée øª°V ,á«dÉe ICÉaÉµe º¡ëæ“ hCG  á«aÉ°VEG  áeóN

 "Golden Handshake"`dG ΩÉ¶æH ±ô©j

 ájÉ¡f hCG óYÉ≤àdG øY ¢†jƒ©àc á«dÉe ICÉaÉµe ƒgh/

 Iô◊G º¡dÉªYCÉH AóÑdG º¡d íª°ùj …òdG ôeC’G ,/áeóÿG

.á°UÉÿG º¡JÉcöT ¢ù«°SCÉJ hCG

 ø«éjôîdG ¥hóæ°U 

 øe  äÉ¡«LƒàHh  äGQÉeE’G  áeƒµM  âæ∏YCG  Éªc  

 ¥hóæ°U øY ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S

 ÜÓ£dG ºYO ºà«°S å«M ,ºgQO QÉ«∏e áª«≤H ÚéjôÿG

 ¢Vhô≤H ÚæWGƒŸG øe Oó÷G ÚéjôÿGh Ú«©eÉ÷G

 ,á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe AóÑd º¡ªYO ±ó¡H Iô¨°üe á«dÉe

.. äGQÉeE’G ádhO ‘ äÉ©eÉ÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh

 ÜÉë°UCGh ∫ÉªYCG OGhQ èjôîJ ¤EG ´höûŸG Gòg ±ó¡jh

 äÉ©eÉ÷G ∑GöTEGh á«æWƒdG äÉ©eÉ÷G øe ™jQÉ°ûe

 óaôJ  IójóL  äÉ°ù°SDƒeh  äÉcöT  ≥∏N  ‘  kÉ°†jCG

.»æWƒdG OÉ°üàb’G

 kÉãdÉKh kÉ«fÉKh k’hCG øWGƒªdG :ójGR øH óªëeh ó°TGQ øH óªëeh ádhódG ¢ù«FQ

¢UÉîdG ´É£≤dG »a øWGƒe ∞dCG 75 `dG ±ó¡à°ùe ≥«≤ëàd k ÉYhô°ûe 13 øe ¿ƒµàj z¢ùaÉf{ èeÉfôH

…OÉ°üàb’G Éæ∏Ñ≤à°ùªd á«°SÉ°SCG ¢UÉîdGh »eƒµëdG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdGh ´ƒæàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG

á«ªæàdG Iô«°ùeh πÑ≤à°ùªdGh øWƒdG »a ¿Éµjô°T ¢UÉîdG ´É£≤dGh áeƒµëdG :ó°TGQ øH óªëe

ÉgOÉ°üàbÉH á≤∏ëe .. É¡Ñ©°ûd áªYGO .. É¡°ùØf øe á≤KGh »gh áeOÉ≤dG áæ°S ø«°ùªî∏d π≤àæJ äGQÉeE’G

á≤£æªdG »a á«°ùaÉæJ ôãcC’G ƒg …OÉ°üàbG ™ªàée AÉæH »a øWƒdG AÉæHCG áªjõY øe ¿ƒ≤KGh :ójGR øH óªëe

 ájƒªæàdG ÉæJÉMƒªW ≥≤ëj ÉªH …ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a áæWGƒªdG äGAÉØµdG ácQÉ°ûe õjõ©J ≈dEG ±ó¡j 

¢UÉîdG ÉæYÉ£bh ÉfQOGƒc á«°ùaÉæJ É¡fGƒæY ájƒªæàdG ÉæJô«°ùe »a IójóL á∏Môªd ¢ù°SDƒj èeÉfôÑdG :ójGR øH Qƒ°üæe

¢ù«Fô∏d k ÉÑFÉf ójGR øH ¬∏dGóÑYh ójGR øH Qƒ°üæe á°SÉFôH á«JGQÉeE’G QOGƒµdG á«°ùaÉæJ ¢ù∏ée AÉ°ûfEG

 z¢ùaÉf{ èeÉfôH øª°V ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ºYO èeÉfôH

 ¬ÑJGQ ¥ƒa äGƒæ°S 5 `d ºgQO 5000h ≈dhC’G á«ÑjQóàdG áæ°ùdG »a k Éjô¡°T ºgQO 8000 

 ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒªdG AÉæHC’ Éjô¡°T ºgQO 800 ájÉ¨d á«eƒµM IhÓY 

 ø«Ñ°SÉëªdGh ø«°VôªªdGh ø«éeôÑªdÉc áaó¡à°ùe äÉ°ü°üîJ »a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒª∏d k Éjô¡°T áàHÉK IhÓY ºgQO 5000 

¢UÉîdG ´É£≤dÉH

 áeóN äGƒæ°S 5 AGô°Th .. IôëdG º¡dÉªYCG AóÑd ájOÉëJ’G áeƒµëdG »a ø«æWGƒª∏d …QÉ«àN’G ôµÑªdG óYÉ≤àdG áMÉJEG 

 á«dÉe ICÉaÉµe ºjó≤J hCG º¡d á«aÉ°VEG



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

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

 ¿CÉ°ûH  Ω2021  áæ°ùd  /33/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG

.ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏› π«µ°ûJ

 ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏› πqµ°û oj ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S /ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH

 IOÉ©°S .1 :øe πc ájƒ°†Yh ,ºcÉ◊G ÖFÉf ,»ª°SÉ≤dG

 ábQÉ°ûdG  áæjóe  ¢ù«FQ  ,™aóŸG  ôªY ódÉN /QƒàcódG

."IôM á≤£æe áÄ«g" ΩÓYEÓd

 áÄ«g  ΩÉY  ôjóe  ,∞∏N  ø°ùM  óªfi  /IOÉ©°S  .2

.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG

 ÖàµŸG  ΩÉY  ôjóe  ,…ÓY  ó«©°S  ¥QÉW  /IOÉ©°S  .3

.ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G

 ábQÉ°ûdG áÄ«g ôjóe ,óHƒ©dG ˆGóÑY ó°TGQ /IOÉ©°S .4

.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd

 ábQÉ°ûdG áæjóe ôjóe ,…OÉª◊G óªMCG ÜÉ¡°T /IOÉ©°S .5

."IôM á≤£æe áÄ«g" ΩÓYEÓd

 ôjóe  ,…ójƒ°ùdG  ÂÉZ  ƒH  óªfi AÉ«∏Y  /IOÉ©°S  .6

.ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG

 ¢ù∏éŸG ‘ ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒµJ Ωƒ°SôŸG Ö°ùëHh

 CGóÑJ ,á∏KÉ‡ Oóe hCG IóŸ Égójó“ Rƒéj äGƒæ°S ™HQCG

 ∞jöüJ  ‘ ¢ù∏éŸG  ôªà°ùjh  ¬d  ´ÉªàLG  ∫hCG  øe

 ¢ù∏› Ú«©J ºàj ¿CG ¤EG ¬Jóe AÉ¡àfG iód ¬dÉªYCG

.º¡àjƒ°†Y Ióe â¡àfG øe Ú«©J IOÉYEG Rƒéjh ,ójóL

 äÉ¡÷G ≈∏Yh √Qhó°U ïjQÉJ øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª© ojh

 Iójô÷G ‘ öûæ ojh ,¬°üîj Éª«a wπc √ò«ØæJ á«æ©ŸG

.á«ª°SôdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  Qó°UCG  

 ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  óªfi

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉfh

 /30/  ºbQ  ¢ù∏éŸG  QGôb  …ò«ØæàdG

 áLQO ¤EG á«bÎdG ¿CÉ°ûH Ω2021 áæ°ùd

.IôFGO ôjóe

 AÉ«∏Y IOÉ©°S ≈bôJ ¿CG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 ôjóe áLQO ¤EG …ójƒ°ùdG ÂÉZƒH óªfi

 ‘ á°UÉÿG ∞FÉXƒdG ΩÉ¶f ≈∏Y IôFGO

 Öàµª∏d Gôjóe Ú©Jh ,ábQÉ°ûdG áeƒµM

.ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G

 ,√Qhó°U ïjQÉJ øe QGô≤dG  Gò¡H πª© ojh

 Éª«a wπc √ò«ØæJ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Yh

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæ ojh ,¬°üîj

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 /29/  ºbQ  ¢ù∏éŸG  QGôb  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 ôjóe  áLQO  ¤EG  á«bÎdG  ¿CÉ°ûH  Ω2021 áæ°ùd

.IôFGO

 ˆGóÑY ó°TGQ IOÉ©°S ≈bôj ¿CG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 ΩÉ¶f  ≈∏Y  IôFGO  ôjóe  áLQO  ¤EG  óHƒ©dG

 Ú©jh ,ábQÉ°ûdG áeƒµM ‘ á°UÉÿG ∞FÉXƒdG

.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«¡d kGôjóe

 ≈∏Yh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe QGô≤dG  Gò¡H πª© ojh

 öûæ ojh ,¬°üîj Éª«a wπc √ò«ØæJ á«æ©ŸG äÉ¡÷G

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘

:ΩGh-»HO

 ôjóe ÖFÉf Ò°ü≤dG ˆGóÑY ó°TGQ ó«°ùdG º∏°ùJ 

 »HO ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh Öàµe

 ,ÎîjQ ∫QÉc QƒàcódG IOÉ©°ùd á«∏°üæ≤dG IAGÈdG

 »HO  ‘  ájóædƒ¡dG  áµ∏ªª∏d  ΩÉ©dG  π°üæ≤dG

 IQGRƒdG  Öàµe ô≤Ã ∂dPh á«dÉª°ûdG  äGQÉeE’Gh

 ΩÉ©dG  π°üæ≤dÉH  ó°TGQ  ó«°ùdG  ÖMQh  .»HóH

 äÉbÓ©dÉH  OÉ°TCGh  ¬æ«©J  áÑ°SÉæÃ  …óædƒ¡dG

 ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG

 ¬d  kÉ«æªàe  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG

.ójó÷G ¬∏ªY ΩÉ¡e ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ócCG 

 íeÉ°ùàdG IQGRh ¥ÓWEG ¿CG ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ¢ûjÉ©àdGh

 ¿ÉLô¡ŸG »ÑXƒHCG ‘ áaô©ŸGh º«∏©àdG IôFGOh

 íeÉ°ùàdG" QÉ©°T â– " äÉbGöTEG " »ŸÉ©dG

 3 ôªà°ùjh  …QÉ÷G  ÈªàÑ°S  20 Ωƒj  "áaô©e

 IQGRƒdG á«é«JGÎ°SG ‘ IójóL á∏≤f πãÁ ΩÉjCG

 øe øjôµØeh AGÈNh AÉª∏Y øe ¬ª°†j ÉŸ Gô¶f

 ÜÓW øe ¬Ø«°†à°ùj Éeh ¢ùªÿG ⁄É©dG äGQÉb

 äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚjQGOEGh Ú°SQóeh QƒeCG AÉ«dhCGh

 ¬Ø°Uh h  ∫hódG  øe ÒÑc OóY øe á«ª«∏©àdG

 è¡f ≥ah íeÉ°ùàdÉH AÉØàMÓd Iójôa ádÉM ¬fCÉH

 íeÉ°ùàdG áaÉ≤ãd »≤«≤M AGôKEG h í°VGh ‘ô©e

.ôNB’G ∫ƒÑbh á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh

 π«°UÉØJ  ¬«dÉ©e  á©HÉàe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¬aƒ«°Vh ,¬à£°ûfCG  ºgCGh  "äÉbGöTEG"  ¿ÉLô¡e

 π°üJ ¿CG á«ªgCÉH ¬Lh h Ú«ŸÉ©dGh Ú«∏ëŸG

 ÜÓW øe øµ‡ OóY ÈcCG ¤EG ¿ÉLô¡ŸG á£°ûfCG

 ,äÉ©eÉ÷G ÜÓWh á°UÉÿGh á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG

 ÚjQGOE’Gh Ú°SQóŸG ácQÉ°ûe IQOÉÑŸG πØ¨J ’CGh

 ∞∏àfl øe QƒeC’G AÉ«dhCGh ,¢SQGóŸG ∞∏àfl øe

 äGQÉeE’G ádÉ°SQ íeÉ°ùàdG ¿CG QÉÑàYÉH ,äÉ«°ùæ÷G

.ádÉ°SôdG √òg ‘ AÉcöT πµdG ¿CGh ,™«ª÷G ¤EG

 á°üæe πãÁ "äÉbGöTEG" ¿CG ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 »àdG  á«JGQÉeE’G  áHôéàdÉH  ¥Ó£fÓd  áª¡e

 AÉØàM’Gh õjõ©àd äGƒæ°S çÓK ∫ÓN äQƒ£J

 ¤EG ,á°UÉÿGh á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ íeÉ°ùàdÉH

 É¡æe IOÉØà°S’G øµÁ IóFGQ áHôéàc á«ŸÉ©dG

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ‘ É¡«∏Y ¢SÉ«≤dGh

 πãÁ  äÉbGöTEG  ¥ÓWEG  ¿EG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 IQGRƒdG  äÉeÉªàgG  øª°V  IójóL  Iƒ£N

 á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG  ‘ íeÉ°ùàdÉH  AÉØàM’ÉH

 á«∏ëŸG  øe  äÉ©eÉ÷Gh  ádhódÉH  á°UÉÿGh

 áaÉ≤Kh º«b õjõ©J ≈∏Y É°UôM ,á«ŸÉ©dG ¤EG

 ,‹hódG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  øe  ójó©dG  ∫ÓN  øe

 ÚYóÑe ∫ÓN øe É¡Áó≤J ºàj »àdG IôµàÑŸG

 πFÉ°SQ  É¡©«ªL  πª–  Ú«JGQÉeEGh  ÚŸÉY

 ¢SQGóŸG ÜÓW øe ÉæFÉæHCG ¤EG íeÉ°ùàdG áaÉ≤Kh

 ∂dòch  É¡LQÉNh  äGQÉeE’G  πNGO  äÉ©eÉ÷Gh

 IójóL ájDhQ ÈY ,ÚjƒHÎdGh QƒeC’G AÉ«dhCG ¤EG

 ÉYƒæeh  Éjôµah  É«æa  ÉWÉ°ûf  30  øª°†àJ

 ÖfÉL  ¤EG  á«ŸÉ©dG  íeÉ°ùàdG  º«b  º¡∏à°ùJ

 É¡æe  ≥∏£æf  »àdG  á∏«°UC’G  á«JGQÉeE’G  Éæª«b

 äÉaÉ°ùŸGh Ohó◊G È©j OhóM ÓH íeÉ°ùJ ¤EG

.™«ª÷G πª°û«d ¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdGh äÉ¨∏dGh

 º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  QhO  ¬«dÉ©e  øªKh

 ∞∏àflh »ÑXƒHCG ‘ áaô©ŸGh º«∏©àdG IôFGOh

 ÜÉàµdG áaÉch , IQOÉÑŸÉH ácQÉ°ûŸG äÉ°ù°SDƒŸG

 IQOÉÑŸG äÉ«dÉ©a ‘ ¿ƒcQÉ°ûj øjòdG ÚYóÑŸGh

 IQGRh »g ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh ¿CG GócDƒe ..

 õjõ©J ÉªFGO É¡aógh ,™«ª÷G πLCG øeh ™«ªé∏d

 √òg ‘ É¡MÉ‚h ,¬ª«b öûfh íeÉ°ùàdG áaÉ≤K

 ™«ª÷ ∫ƒ°UƒdG ‘ É¡MÉéæH §ÑJôe áª¡ŸG

 IôµàÑe  Ö«dÉ°SCG  OƒLh  á«ªgCG  GócDƒe  ,äÉÄØdG

 »µd áÑ∏£dGh ∫ÉØWC’G ¤EG º«≤dG √ò¡H ∫ƒ°Uƒ∏d

 ÉªFGO º¡fGóLh ‘ π¶àdh ,á«HPÉL ÌcCG ¿ƒµJ

.™ªàéŸG ‘ º¡cƒ∏°S ≈∏Y ¢ùµ©æJh

 ΩGƒYCG 3 ióe ≈∏Y IQGRƒdG ΩÉªàgG ¿CG í°VhCGh

 õcQ ,ádhódG ¢SQGóe ‘ íeÉ°ùàdÉH AÉØàM’ÉH

 áÑ∏W ™ªL ÚH ºgÉØàdGh πYÉØàdG AGôKEG ≈∏Y

 áÄa  ∂dòch  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG

 äÉ«Ø∏ÿGh  ¢SQGóŸG  ∞∏àfl  øe  Ú°SQóŸG

 Rõ©J »àdG äÉ«cƒ∏°ùdG ôjƒ£àd QƒeC’G AÉ«dhCGh

 »bÓNC’G Qƒ£àdGh ,ôNB’G ∫ƒÑbh …ó≤ædG ÒµØàdG

 á«ªgCG ∂dòd ¿CG GócDƒe ,á∏«°UC’G º«≤dG π«µ°ûJh

 ¬ªMÓJ  ºYOh  ™ªàéŸG  ájÉªM  ‘  á¨dÉH

 øe ójõŸG ¤EG …ODƒj íeÉ°ùàdG ¿CG PEG ,¬µ°SÉ“h

 õjõ©J ‹ÉàdÉHh OôØdG  áaÉ≤Kh ájƒ¡H ∂°ùªàdG

 ,⁄É°ùeh ôgOõe ™ªà› AÉæHh á«æWƒdG ájƒ¡dG

 áHôéàdÉH  ¥Ó£fG  ƒg  ¿ÉLô¡ŸG  Gòg  ¿CGh

 ∫ÓN  øe  ⁄É©dG  ¤EG  á≤HÉ°ùdG  É¡JÉMÉ‚h

 Gòg ‘ Ú«ŸÉ©dG AGÈÿG øe ÒÑc OóY ácQÉ°ûe

 øe QƒeCG AÉ«dhCGh ÜÓW ácQÉ°ûe ∂dòch ,∫ÉéŸG

.áKÓãdG ¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG ‘ ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl

 á£°ûfC’G  √òg  ≥«KƒJ  á«ªgCÉH  ¬«dÉ©e  ¬Lhh

 øe  ¿ÉLô¡ŸG  ±ƒ«°V  ¬eó≤j  Éeh  èeGÈdGh

 iƒàëª∏d  áª¡e  áaÉ°VEG  ¿ƒµJ  »µd  äÉYGóHEG

 º¡e ó«°UQ áHÉãÃ ∂dP ¿C’ íeÉ°ùà∏d ‘ô©ŸG

 õ«cÎdG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ÓÑ≤à°ùeh ¿B’G  íeÉ°ùà∏d

 ∫É«LC’G  ¿GóLh  ‘  íeÉ°ùàdG  ¢SôZ  ≈∏Y

 º«b ∫ƒ°Uƒd Ió«MƒdG áfÉª°†dG ¬fC’ ,Iójó÷G

 ∫ƒÑbh á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 GócDƒe πÑ≤à°ùŸG ¤EG ,±ÓàN’G ΩGÎMGh ôNB’G

 ∞æ©dG  òÑfh  ™«ª÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ¿CG

 ºgCG  øe øjO hCG  áaÉ≤K hCG  á«°ùæ÷ Ö°ü©àdGh

 .¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh äÉjƒdhCG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áæjôb  äócCG  

 âæH  ôgGƒL  áî«°ûdG  ƒª°S  ábQÉ°ûdG

 á«©ªL  á°ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  óªfi

 QÉªãà°SE’G  á«ªgCG  äGQÉeE’G  äGó°Tôe

 ÉgQhO  õjõ©Jh  á«Ø°ûµdG  ácô◊G  ‘

 AÉ≤JQE’G  ‘  πãªàŸG  »°SÉ°SC’G

 äGó°TôŸGh  äGôgõdG  äÉ«àØdÉH

 ø¡JGQób  ôjƒ£Jh  á«ªæJ  ∫ÓN  øe

 óYGh πÑ≤à°ùe AÉæÑd áeRÓdG á«aô©ŸG

 ø¡JÉ«M  ÖfGƒL  ∞∏àfl  ‘  ø¡d

.áq«æ¡ŸGh áq«ª∏©dGh áq«°üî°ûdG

 áî«°ûdG ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 äGó°Tôe á«°VƒØŸ »ª°SÉ≤dG  ôgGƒL

 ≥jôa  ™e  â©ªàLG  å«M  ábQÉ°ûdG

 §£N ≈∏Y ´ÓWEÓd á«°VƒØŸG πªY

 á«Ø°ûµdG ácô◊ÉH ¢Vƒ¡æ∏d á°ù°SDƒŸG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 á«°VƒØŸG äGRÉ‚EG ºgCG ≈∏Y ±ƒbƒdGh

 É¡££Nh  á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓN

 QhO  õjõ©àd  áYƒæàŸG  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ‘  äGó°TôŸGh  äGôgõdG  äÉ«àØdG

 ¤EG ø¡H ∫ƒ°UƒdGh »JGQÉeE’G ™ªàéŸG

 ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S äOó°Th .á«ŸÉ©dG

 äÉ«àØdG Úµ“ á«ªgCG ≈∏Y »ª°SÉ≤dG

 »∏ëàdG  øe  äGó°TôŸGh  äGôgõdG

 Rõ©J Iõ«ªàe äÉª°Sh á«dÉY ¥ÓNCÉH

 øe Rõ©Jh ø¡jód áHÉ£ÿG IQÉ¡e øe

 ∞∏àfl  ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  ø¡JQób

 ø¡°SƒØf ‘ ¢Sô¨Jh ™ªàéŸG íFGöT

.áHÉàµdGh IAGô≤dG ÖM

 »°SÉ°SCG πµ°ûH õcôf" Égƒª°S âdÉbh

 äGóFGôdG äÉ«àØdG øe π«L AÉæH ≈∏Y

 ∫ÓN øe ∂dPh »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ‘

 äGQÉ¡ŸG øe áYƒª› ôjƒ£Jh á«ªæJ

 äGôgõdG  Úµªàd  áeRÓdG  á«°SÉ°SC’G

 á≤Kh ábÉÑ∏H çóëàdG øe äGó°TôŸGh

 ø¡àaÉ≤K Rõ©Jh Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG á«dÉY

 ≈∏Y ø¡©«é°ûJ ∫ÓN øe á«aô©ŸG

 »àdG áaô©ŸG π¡fh áHÉàµdGh IAGô≤dG

 »YGh  π«L  AÉæH  ‘  É kÑÑ°S  ¿ƒµà°S

 ÇOÉÑŸGh  º«≤dGh  äÉª°ùdG  ∂∏àÁ

 iƒà°ùe ¤EG ÉæH π°üà°S »àdG áª¡ŸG

."äGQÉeE’G ádhO ‘ IOÉjôdG øe Ωó≤àe

 π°üf  ¿CG  íª£f  "  Égƒª°S  âaÉ°VCGh

 ¤EG  ábQÉ°ûdG  äGó°Tôe  á«°VƒØÃ

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ±ó¡H  á«ŸÉ©dG

 ádhOh  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 ∫hódGh »Hô©dG è«∏ÿG ∫hOh äGQÉeE’G

 ≈∏Y õ«cÎdÉH ∂dPh iôNC’G á«Hô©dG

 ∑QÉ°ûJ IOó©àe á«∏YÉØJ èeGôH º«¶æJ

 øe äGó°TôŸGh äGôgõdG äÉ«àØdG É¡«a

 á«ª«∏bE’Gh á«Hô©dG äÉ«©ª÷G ∞∏àfl

 á«°VƒØe  ÚH  áaô©ŸG  ∫OÉÑJh

 øWƒdG ‘ É¡JGÒ¶fh ábQÉ°ûdG äGó°Tôe

 ™«ªL π≤°U ≈∏Y ÉfóYÉ°ùj Ée »Hô©dG

 á°ù°SDƒŸG ‘ É¡æµ∏àÁ »àdG äGQÉ¡ŸG

 ¢TQh  Ëó≤Jh  º«¶æJ  øe  ø¡æ«µ“h

 äGôgõdG ø¡JÓ«eõd á«∏YÉØJ èeGôHh

 ájDhQ  ≥≤ëàJ  Gò¡Hh  äGó°TôŸGh

 É¡aGógCGh ábQÉ°ûdG äGó°Tôe á«°VƒØe

 ‘ äÉÑ°ùàæŸG É¡JÉ«àØH AÉ≤JQ’G ‘

."IôaƒàŸG ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ôgGƒL  áî«°ûdG  ƒª°S  âdƒŒh

 äGó°Tôe á«°VƒØe ≈æÑe ‘ »ª°SÉ≤dG

 õjõ©dGóÑY  áî«°T  É¡à≤aGQ  ábQÉ°ûdG

 äGó°Tôe  á«°VƒØe  ôjóe  »°ùeÉ°ûdG

 ‘ ΩÉ°ùbC’G äGôjóe øe OóYh ábQÉ°ûdG

 ≈∏Y Égƒª°S â©∏WG å«M á°ù°SDƒŸG

 á°ù°SDƒŸG  É¡JôLCG  »àdG  äÉãjóëàdG

 äÉ«àØ∏d  áªFÓe  áÄ«H  Òaƒàd

 á«ªæJh ø¡JÉjGƒg á°SQÉªŸ äÉÑ°ùàæŸG

 ‘ ø¡ZGôa äÉbhCG ∫Ó¨à°SGh ø¡JGQób

 á«∏YÉØàdG á£°ûfC’G øe ÉgÒZh IAGô≤dG

 ¿GQóL  ≈∏Y  IöûàæŸG  áYƒæàŸG

 ∫ƒM  ìöT  ¤EG  â©ªà°SGh  ≈æÑŸG

 øe  äÉ«àØdG  É¡àæ≤JCG  »àdG  äGQÉ¡ŸG

 äGó°Tôe á«°VƒØŸ ø¡eÉª°†fG ∫ÓN

 áî«°ûdG  ƒª°S  â≤àdGh  ."ábQÉ°ûdG

 kGOóY  É¡àdƒL  ‘  »ª°SÉ≤dG  ôgGƒL

 äGõ«ªàŸG  äGó°TôŸGh  äGôgõdG  øe

 á«°VƒØŸG ™e ø¡HQÉŒ ≈∏Y âaô©Jh

 ∞∏àfl èFÉàf ≈∏Y Égƒª°S â©∏WGh

 ÉgôaƒJ  »àdG  èeGÈdGh  πª©dG  ¢TQh

 É¡JÉ«àØd ábQÉ°ûdG äGó°Tôe á«°VƒØe

 øe áYƒª› âª°V »àdGh äÉÑ°ùàæŸG

 ájhó«dG ∫É¨°TC’Gh ø¡Ø«dCÉJ øe ÖàµdG

 á«Ñ°ûÿG  »°SGôµdG  áYÉæ°U  πãe

 áHôY  πãe  ájQÉµàH’G  ™jQÉ°ûŸGh

 ™jQÉ°ûŸG øe ÉgÒZh á«còdG ¥ƒ°ùàdG

.iôNC’G

:ΩGh-ƒµ°Sƒe

 ¿É£∏°S øH óªMCG  óªfi QƒàcódG  IOÉ©°S ≈≤àdG  

 ‹É©e , ájOÉ–’G É«°ShQ iód ádhódG ÒØ°S ôHÉ÷G

 ¢ù«FQh »∏ëŸG áeƒµ◊G ôjRh øÁÒ°ûJ »ZÒ°S

 ‘ ájOÉ°üàb’G á«dhódGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG º°ùb

.ƒµ°Sƒe

 ‘ iôL …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN - ¿ÉÑfÉ÷G ¢ûbÉfh

 äÉbÓ©dG  -ƒµ°Sƒe  áYÉæ°Uh  IQÉŒ  áaôZ  ô≤e

 πÑ°Sh ,øjó∏ÑdG ÚH §HôJ »àdG Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG

 É«°ShQh äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh õjõ©J

 ájOÉ°üàb’G á°UÉNh ä’ÉéŸG áaÉc ‘ ájOÉ–’G

 …òdG ´ÉªàL’G ¬JOÉ©°S ö†M Éªc .ájQÉªãà°S’Gh

 ∫ÉªYC’G ¢ù∏éŸ ådÉãdG ≈≤à∏ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤Y

 ∫ÉªYC’G ¢ù∏› »°ù«FQ ÚH ,»°ShôdG -»JGQÉeE’G

 ÖFÉf ¢ùjƒ©dG ¿É£∏°S ˆGóÑY IOÉ©°S øe πc º°Vh

 áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ±ôZ OÉ–G ¢ù«FQ

 øjÒJÉc »ZöS IOÉ©°Sh ,ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh IQÉŒ

 ,áqjOÉ–’G  É«°ShQ  áYÉæ°Uh  IQÉŒ  áaôZ  ¢ù«FQ

 ∫ÉªYC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ±ƒcQƒZ »ZÒ°S IOÉ`©°Sh

 äÉbÓ©dG ôjƒ£J πÑ°S åëÑd ,»°ShôdG -»JGQÉeE’G

 ‘  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ,øjó∏ÑdG  ÚH  ájOÉ°üàb’G

 äGQÉªãà°S’G á«ªæJ ≈∏Y πª©dGh ,»MÉ«°ùdG ∫ÉéŸG

.ácÎ°ûŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ™e ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U ÚæK’G Ωƒ«dG

 Iô£ªŸG  á«eÉcôdG  Öë°ùdG  ¢†©H  ¿ƒµàd  á°Uôa

 AÉKÓãdG  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh  ,kÉHƒæLh  kÉböT

 ™e  á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y

 ìÉjôdGh ,∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ á°Uôa

 á«böT  á«dÉª°T  ¤EG  ∫ƒëàJ  á«böT  á«HƒæL

 §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN á«HôZ á«dÉª°Th

 ,áHôJC’Gh QÉÑ¨∏d IÒãe Öë°ùdG ™e ájƒbh kÉfÉ«MCG

 ,¢S/ºc  45  ¤EG  π°üJ  25  ¤EG  15  øe  É¡àYöS

 ôëH ‘h »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ∞«ØN ôëÑdGh

.¿ÉªY

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14842 Oó`©dG-2021 ÈªàÑ°S13 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 øH óªëe ¿hôµ°ûj ∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG

zºcÉ«M IQOÉÑe{ ¥ÓWEÉH ¬JÉ¡«Lƒàd ójGR

 z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 65^574 ºjó≤J 

áYÉ°S 24 ∫ÓN

 π«µ°ûJ ¿CÉ°ûH kÉjô«eCG kÉeƒ°Sôe Qó°üj »°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏ée

 á«bôàdÉH kGQGôb Qó°üj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 Öàµª∏d ôjóe ø««©Jh IôFGO ôjóe áLQO ≈dEG

IQÉeE’G áeƒµëd »eÓYE’G

 ≈dEG á«bôàdÉH kGQGôb Qó°üj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªëe øH ¿É£∏°S

¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«¡d ôjóe ø««©Jh IôFGO ôjóe áLQO

Góædƒ¡d ΩÉ©dG π°üæ≤∏d á«∏°üæ≤dG IAGôÑdG º∏°ùàJ á«LQÉîdG

 äGQÉeE’G áHôéJ ¢Vô©d IóFGQ á°üæe zäÉbGô°TEG{ ¿ÉLô¡e

íeÉ°ùàdG ∫ÉéªH IOôØàªdG

 :∑QÉÑe øH ¿É«¡f

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ºgôjó≤J πjõL øY ∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG ÈY 

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd º¡fÉæàeGh

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

 ºcÉ«M IQOÉÑe { ¥ÓWEÉH √ƒª°S äÉ¡«Lƒàd áë∏°ùŸG

 ‘ á«°SGQódG íæª∏d èeÉfôH áHÉãÃ ó©J »àdGh {

 ´ÉaódG §N ‘ Ú∏eÉ©dG AÉæHC’ á«JGQÉeE’G ¢SQGóŸG

.äGQÉeE’G AÉëfCG ™«ªL ‘ »ë°üdG ´É£≤dG ‘ ∫hC’G

 óYCG Ò°üb ƒjó«a ‘ ∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG ócCGh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ΩÉªàgG  ¿CG  ¿CÉ°ûdG  Gòg  ‘

 •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©dG ºYóH ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

. ºgOƒ¡÷ ™ªàéŸG h √ƒª°S ôjó≤J ¢ùµ©j á«eÉeC’G

 Öàµe{ ™e ácGöûdÉH º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âfÉc

 Gò«ØæJ ,zºcÉ«M{ IQOÉÑe â≤∏WCG ób zøWƒdG ôîa

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd

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

 ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S øe á©HÉàeh áë∏°ùŸG

 ¢ù«FQ ‹hódG ¿hÉ©àdG h á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

.ájöûÑdG OQGƒŸGh º«∏©àdG ¢ù∏›

 á∏eÉc  á«°SGQO  Éëæe  ..  zºcÉ«M{  IQOÉÑe  Ωó≤Jh

 á°SGQó∏d  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ∫É£HCG  AÉæHCG  áÑ∏£∏d

 »°SGQódG  ΩÉ©dG  øe  kGAóH  á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG  ‘

 á∏MôŸG øe º¡FÉ¡àfG ≈àMh 2021-2020 ‹É◊G

 º¡FÉHBG  äÉ«ë°†Jh  Oƒ¡÷  kGôjó≤J  ∂dPh  ,ájƒfÉãdG

 ™ªà› áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ ºgQhOh

.äGQÉeE’G ádhO

 á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ∫É£HCG  AÉæHC’  íæŸG  ôaƒàJh

 ∞«dÉµJ  »£¨Jh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  ‘  Ú∏eÉ©dG

 ∞jQÉ°üeh  ,ádƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  º«∏©àdG

 á∏MôŸG øe AÉ¡àf’G ≈àM ¿B’G øe »°SQóŸG π≤ædG

.ájƒfÉãdG

 ÚH  ôªãŸG  ¿hÉ©àdG  QÉWEG  ‘ IQOÉÑŸG  Gòg  »JCÉJ

 øjòdGh øWƒdG ôîa Öàµeh º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh

 »∏Ñ≤à°ùŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y πª©dG  ¿Ó°UGƒj

 ,á«Yƒf èeGôHh äGQOÉÑe RÉ‚EGh  ¥ÓWEG  ∫ÓN øe

.ádhódG ‘ á«ª«∏©àdG äÉ¡÷G ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdÉH

 öSCG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  -  zºcÉ«M{ IQOÉÑe  º¡°ùJh

 ≥«≤– ‘ - á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG

 ‘  öSC’G  IóYÉ°ùeh  ,»°ùØædGh  …öSC’G  QGô≤à°S’G

 19- ó«aƒc áëFÉL { ÖÑ°ùH á«dÉŸG AÉÑYC’G πª–

 á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ É¡FÉæHC’ á°SGQódG ÚeCÉJh ,{

 ¢ùµ©æj Ée ƒgh ,ájƒfÉãdG á∏MôŸG øe AÉ¡àf’G ≈àM

 øe  á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ‘ Ú∏eÉ©dG  ≈∏Y  kÉHÉéjEG

 á«ª«∏©J ¢Uôa ÒaƒJ ÈY ¿ÉeC’ÉH ¢SÉ°ùME’G ∫ÓN

 AÉæHC’ á©HÉàŸGh ájÉYôdG ≥«≤–h Ωó≤àe iƒà°ùÃ

 á∏MôŸG ájÉ¡f ≈àMh á°SQóŸG ‘ ∫hC’G ´ÉaódG §N

.ájƒfÉãdG

 ƒ«dƒj ‘ ¢ù°SCÉJ …òdG /øWƒdG ôîa Öàµe/ πª©jh

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe Ωƒ°SôÃ 2020

 ¬°SCGÎjh zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ≈∏Y .. ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ∂dP ‘ ÉÃ á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©dG ºYO

 πª°ûJ »àdG h á«Ñ£dG ÒZh á«Ñ£dG äÉYÉ£≤dG ƒØXƒe

 πãe »ë°üdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªL

 h ∞«¶æàdG ºbGƒW h Ú°VôªŸGh ádOÉ«°üdGh AÉÑWC’G

 »àdG ájÉbƒdGh ájÉª◊G äÉeóN ¤EG áaÉ°VEG áeóÿG

 ÇQGƒ£dGh øeC’G äÉeóNh äÉeRC’G IQGOEG ¥ôa πª°ûJ

.ÚYƒ£àŸGh º«≤©àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 65,574 Ëó≤J ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG

 24`dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN "19-ó«aƒc" ìÉ≤d øe áYôL

 ” »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª› ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG

 ∫ó©eh  áYôL  18,942,543 Ωƒ«dG  ≈àM  É¡Áó≤J

.¢üî°T 100 πµd áYôL 191^52 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ

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

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

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

."19 - ó«aƒc
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اأخبار الوطن

 �صممها �أكاديميون ومخت�صون ..   
ت�سمن  فعالية   21

تجربة ا�ستثنائية 
للأطفال في»اك�سبو«

اأبوظبي ـ وام:
ت�سعى دبي من خالل ا�ست�سافتها لـ "اك�سبو" 
 - احلدث  على  اخلا�سة  مل�ستها  اإ�سفاء  اإىل 
كما جرت العادة -. و اأكدت مرجان فريدوين 
اإك�سبو  يف  الزائر  لتجربة  التنفيذي  الرئي�س 
جتربة  �سي�سكل  املعر�س  اأن  ــي  دب  2020
و  الأطفال  لفئة  ا�ستثنائية  علمية  ترفيهية 

اأجيال امل�ستقبل.
املراحل  منذ  تعاونا  هناك  اأن  اأو�سحت  و 
الأوىل للتح�سري للحدث ل�سمان اأف�سل جتربة 
تعليمية بقالب ترفيهي ممتع حتفز حوا�سهم 
و تلهمهم لبناء م�ستقبلهم امل�رشق وقالت : " 
نثق باأن الفعاليات املعدة �سيرتدد �سداها بني 
و�ستبقى  العامل،  اأنحاء  يف  ال�سغار  ال�سباب 

جتربة ا�ستثنائية ملهمة جليل كامل".
فعالية   21 وجــود  عن  فــريــدوين  ك�سفت  و 
فئة  من  ل�سيما  امل�ستقبل  اأجيال  ت�ستهدف 
�سفر  "جواز  مقدمتها  ويف  ال�سن  �سغار 
التذكار  الذي �سيكون مبثابة  اإك�سبو اخلا�س" 
املثايل والذي ميكن احل�سول عليه من املتجر 
رواد  يزوره  جناح  كل  يف  ختمه  و  الر�سمي 
لهم  وتوفر  الرحلة  �ستغمرهم  حيث  املعر�س 
الدول  اأجنحة  يف  تتكرر  لن  �سيقة  مغامرة 

الرائعة واأجنحة التنقل وال�ستدامة والفر�س".
�سيوفر املعر�س من�سة مثالية   "  : اأ�سافت  و 
�سل�سلة  عرب  امل�ستقبل  اأجيال  خميلة  لإثــراء 
اإك�سبو  �سخ�سيات  كتجربة  الفعاليات  من 
التفاعلية، وفعاليات احلم بالطريان عرب قبة 
فعالية  اإىل  اإ�سافة  ذلك،  يتحقق  وقد  الو�سل 
البحث عن بوابات عامل را�سد ولطيفة، وانطلق 
ال�ستك�ساف  من خالله  بعد جديد ميكنك  اإىل 

والكت�ساف وال�سحك وال�ستمتاع.
�سورة  التقاط  الفعاليات  قائمة  تت�سمن  و 
هزاع  الإماراتي  الف�ساء  برائد  اخلا�سة  البدلة 
عما  لإعطاء ملحة  اخلوذة  وارتداء  املن�سوري 
ذلك  جانب  اإىل  ف�ساء.  كرائد  عليه  تبدو  قد 
ل  فر�سة  الو�سل"  "ن�سيد  فعالية  �ست�سكل 
تتكرر اإل مرة واحدة يف العمر للفرق املدر�سية 
لاللتقاء على م�رشح اليوبيل وتقدمي مقتطفات 
الفعاليات  قائمة  وت�سم  الو�سل.  ــرا  اأوب من 
ال�سوء كل  للواقع املعزز وانعكا�سات  رحالت 
ليلة بعد غروب ال�سم�س حتت الأفق لتتحلى 
املباين وال�ساحات باأ�سواء خالبة تخلق عاملا 
�ساحرا من العجائب واجلمال يف اإك�سبو 2020.. 
والتي  العامل  حول  ولطيفة  را�سد  ومغامرات 
تاأخذ الأطفال يف رحلة حول العامل من خالل 
"دبي  م�رشح  يف  يقام  و  خمتلفة  رق�سات 
ميلينيوم"، وجتربة "لذيذة" والتي تتيح ميزة 
املميزة  ال�سوي�رشية  ال�سوكولتة  اأطباق  تذوق 
ال�سوي�رشي، بينما ت�ستمتع  يف مقهى اجلناح 

باملناظر الطبيعية اخلالبة جلبال الألب..
الآلية  البطريق  واللعب وال�ستمتاع بطيور    
موناكو،  جناح  يف  تفاعلية  جتربة  عــرب 

وفعالية حتويل اللعب اإىل �سوء.

اللواء علي بن علوان يطلع على مجريات �سير العمل الأمني 
بق�سم م�سرح الجريمة

اأبوظبيـ  الوحدة:
و  �سيا�سة  تطبيق  على  حر�سًا 
جمال  يف  الداخلية  وزارة  نهج 
التطوير والتح�سني امل�ستمر بهدف 
ال�رشطي،  الأداء  مب�ستوى  الرتقاء 
و�سمن اإطار زيارات �سعادة القائد 
اإىل  التي تهدف  التفتي�سية  العام 
الوقوف على �سري العمل ال�رشطي، 
مبا  الأمني  الأداء  �سري  وتوجيه 
وزارة  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  يحقق 
الداخلية، الرامية اإىل تعزيز الأمن 
والأمان، تفقد �سعادة اللواء علي 
عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
ق�سم  اخليمة،  ــس  راأ� �رشطة  عام 
مــ�ــرشح اجلــرميــة، رافــقــه خالل 
فريق  اأع�ساء  التفقدية،  اجلولة 
ا�ستقبالهم  يف  وكــان  التفتي�س، 
حممد  طـــارق  العميد  �ــســعــادة 
العمليات  عــام  مدير  �سيف  بن 
اخليمة  ــس  راأ� ب�رشطة  ال�رشطية 
يو�سف  اهلل  عبد  والرائد  بالإنابة، 
جا�سم العلي رئي�س ق�سم م�رشح 

اجلرمية، وعدد من �سباط الق�سم.
عام  قائد  �سعادة  اطلع  حيث 
اإجــــراءات  �سري  على  الــ�ــرشطــة، 
العمل الأمني واجلنائي وامليداين، 
واملبادرات  واملوؤ�رشات  والأهداف 
اجنازات  ونتائج  الإ�سرتاتيجية، 
وفقًا  حققها  التي  الق�سم  عمل 

للم�ستهدفات.
بن  علي  ــواء  ــل ال �سعادة  واأكـــد 
على  املحافظة  على  ــوان،  ــل ع
تنمية  واأهمية  اجلرمية  م�رشح 
عنا�رش  اإمــكــانــيــات  ــل  ــاأهــي وت
مهنية  �سلة  لديهم  ال�رشطة ممن 
وجمع  اجلرمية،  مب�رشح  مبا�رشة 
من  للتمكن  اجلنائية،  ـــة  الأدل
اجلرائم من خالل  ك�سف غمو�س 
التدريب والتاأهيل الأ�سا�سي الذي 

العلمية  اخلربة  اإليهم  �سي�سيف 
والعملية يف املعاينة ال�سحيحة 
جلميع اأنواع م�سارح اجلرمية يف 

منظمة،  بطرق  الظروف  خمتلف 
الدورات  يف  تن�سيبهم  خالل  من 
املعدة  التخ�س�سية  التدريبية 

لهم وتاأهيلهم للتعامل مع كافة 
م�سارح اجلرائم الغام�سة، م�سيداً 
بالدور املهم والفّعال الذي يقوم 

مما  اجلــرميــة،  م�رشح  ق�سم  بــه 
اأ�سهم يف احلفاظ على تعزيز اأمن 

املجتمع.

اأبوظبي ـ وام:
اأمني عام  املزروعي  �سعادة غنام  اأكد 
الإماراتية  الكوادر  تناف�سية  جمل�س 
القطاع  لدعم  احلكومي  الربنامج  اأن 
مواطن  األــف   75 ل�ستيعاب  اخلا�س 
رفــع  اإىل  يــهــدف  والــــذي  "ناف�س" 
الإماراتية  للكوادر  التناف�سية  الكفاءة 
يف  وظيفة  األف   75 ل�سغل  ومتكينهم 
الدولة  يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات 
هو  القادمة  �سنوات  اخلم�س  خــالل 
الأ�سهر  مدى  على  متوا�سل  عمل  ثمرة 

املا�سية.
ا�ستق�ساء  مت  اأنه  املزروعي  واأو�سح 
املحلية  ــر  ــدوائ ال ومــقــرتحــات  اآراء 
وال�رشكات  املوؤ�س�سات  من  كبري  وعدد 

الكربى يف القطاع اخلا�س، اإىل جانب 
ال�سباب،  من  كبري  عدد  اآراء  ا�ستطالع 
الع�سف  جل�سات  من  العديد  وعقد 
جمال  يف  املخت�سني  مــع  الذهني 
م�ساريع  لبلورة  الب�رشية،  املــوارد 
مبا  الوطني،  الربنامج  هذا  ومبادرات 

الر�سيدة. القيادة  توجهات  يرتجم 
وا�ستعر�س اأمني عام جمل�س تناف�سية 
الفعالية  خالل   - الإماراتية  الكوادر 
يف  اخلم�سني  م�ساريع  �سمن  الثانية 
اأبوظبي بح�سور �سمو  ق�رش الوطن يف 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
�سوؤون  وزيــر  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 
تناف�سية  جمل�س  مهام   - الرئا�سة 
اأنها  اإىل  م�سرياً  الإماراتية،  الكوادر 
ت�سمل و�سع ا�سرتاتيجية طويلة املدى 

والكوادر  الكفاءات  وتاأهيل  لتدريب 
القطاعات  خمتلف  يف  الإمــاراتــيــة 
اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  القت�سادية 
تطوير الربامج التوجيهّية لالإماراتيني 
القطاع  يف  املواطنني  ِن�سبة  لرفع 
اخلا�س، وتطوير امُلبادرات وامل�ساريع 
وتوظيف  بتدريب  اخلا�سة  والرباِمج 

القطاع اخلا�س. املواطنني يف 
وطنية  من�سة  اإطالق  �سيتم  اإنه  وقال 
املقبل،  اأكــتــوبــر  �سهر  يف  مــوحــدة 
بالتن�سيق والربط مع اجلهات املعنية 
اإىل  بالإ�سافة  واملحلية،  الحتادية 
�سيتمكن  بحيث  املعنية،  اجلــهــات 
لربنامج  الن�سمام  يف  الــراغــبــون 
وال�ستفادة  البوابة  هذه  عرب  "ناف�س" 

من مزاياه.

مجل�س تناف�سية 
الكوادر الإماراتية : 

»ناف�س« ثمرة عمل 
متوا�سل على مدى 

الأ�سهر الما�سية

19 جمعية ك�سفية و114 م�ساركاً في الموؤتمر الك�سفي 
العربي ال�ستثنائي من دبي

دبي ـ وام:
فعاليات  الأول  اأم�س  انطلقت 
الــعــربــي  الك�سفي  املـــوؤمتـــر 
مب�ساركة  بعد  عن  ال�ستثنائي 
جمعية ك�سافة المارات برئا�سة 
عبد  �ــســامل  الــدكــتــور  �سعادة 
الرحمن الدرمكي رئي�س جمل�س 
الك�سفية  اللجنة  الدارة وع�سو 
العربية وع�سوية كل من اللواء 
وال�ساتذة  رفيع  الرحمن  عبد 
والدكاترة نا�رش عبيد ال�سام�سي 
وعبداهلل امل�رشخ وخليل رحمة 
اإىل  مفتاح  عبيد  وعبيد  علي 
جانب 19 جمعية ك�سفية و11٤ 

م�ساركا.
يتوىل  اأن  على  الت�سويت  ومت 
رئي�س اللجنة الك�سفية العربية 
اللجنة  اع�ساء  وبع�س  ونائبه 
وعقب  املــوؤمتــر،  ادارة  هيئة 
�سعادة  املــوؤمتــر  افتتح  ــك  ذل
الطريجي  اهلل  عبد  الدكتور/ 
رئي�س اللجنة الك�سفية العربية 
الكويتي  المة  - ع�سو جمل�س 
الذى  للموؤمتر  رئي�سا  ب�سفته 
امتنانه  عن  كلمته  خالل  عرب 
الك�سفية  اجلمعيات  مل�ساركة 
ميثلهم  الع�ساء  ع�رش  الت�سعة 
يعك�س  مــا  ــو  وه ع�سوا   11٤
حر�س اجلمعيات العربية على 
الد�ستورية  التعديالت  ــرار  اق
ما  مع  تتوافق  التي  والالئحية 

يحدث على ال�ساحة العاملية.
عمرو  ال�سيد  عرب  جانبه  من 
للمنظمة  العام  الأمــني  حمدي 
واملــديــر  العربية  الك�سفية 
باقامة  �سعادته  عن  الإقليمي 
والذي  الدميقراطي  العر�س  هذا 
للحركة  �سلطة  اأعــلــى  ميثل 
العربي  القليم  يف  الك�سفية 
ــكــون تلك  ــت ل تــطــلــعــه  وعـــن 
�سي�سادق  الــتــي  التعديالت 
انطالقة  مبثابة  املوؤمتر  عليها 
ــداف  اه حتقيق  نحو  جــديــدة 
احلركة الك�سفية على امل�ستوى 

القليمي والعاملي.
كما اأ�ساد ال�سيد احمد الهنداوي 
الأمني العام للمنظمة العاملية 
بــالــدور  الك�سفية،  للحركة 
يف  العربي  القليم  قدمه  الذي 
بالدعم  م�سيدا  الخرية  الفرتات 
قدمته  الذي  املتميز  والنجاح 
يف  المـــارات  ك�سافة  جمعية 
منتدى  ادارة  فريق  ا�ست�سافة 

ال�سباب الك�سفي العاملي الرابع 
ع�رش واملوؤمتر الك�سفي العاملي 
بثت  والــذي  والربعون  الثاين 
فعالياته من امارة دبي، م�سريا 
اىل ان هذا احلدث عرب عن مكانة 
وقدرة القليم العربي على دعم 
وا�ست�سافة الفعاليات العاملية.
اأنــدرو  اإدوارد  ال�سيد  واأو�ــســح 
الك�سفية  اللجنة  رئي�س  اأنــدي 
اليوم يف  لقاءه  ان   .. العاملية 
ال�ستثنائي  العربي  املــوؤمتــر 

منذ  له  الول  اللقاء  هو  يعد 
انتخابه رئي�سًا للجنة الك�سفية 
يف  ا�سبوعني  قبل  العاملية 
املوؤمتر الك�سفي العاملي م�سيدا 
بالدور الذي لعبته المارات يف 
الك�سفي  املنتدى واملوؤمتر  دعم 
للعمل  تطلعه  وعــن  العاملي 
�سنوات  الثالث  يف  القليم  مع 
اف�سل  م�ستقبل  لر�سم  القادمة 
اىل  م�سريا  الك�سفية  للحركة 
من  العربي  القليم  ميلكه  ما 

مقومات جتله قادرا على تقدمي 
الكثري للحركة عامليا.

عملية  املـــوؤمتـــر  وتــخــلــلــت 
التعديالت  على  الت�سويت 
د�ستور   -  : من  بكل  املقرتحة 

الإقليم الك�سفي العربي.
الك�سفية  املنظمة  د�ستور   -

العربية.
للمنظمة  الداخلية  الالئحة   -

الك�سفية العربية.
الت�سويت  عملية  �سهدت  و 
الوفود  روؤ�ــســاء  بني  مناق�سة 
قبل  التعديالت  بع�س  حــول 
اقرارها .. وقد �سملت التعديالت 
بع�س  والالئحية  الد�ستورية 
التعديالت التي تت�سمن حتقيق 
الك�سفي  الد�ستور  مع  املواءمة 
التي  الق�سايا  واأبــرز  العاملي 
الك�سفي  ــر  ــوؤمت امل ت�سمنها 
ــون،  ــع والرب الــثــاين  العاملي 
ومن بني تلك التعديالت بع�س 
باملوؤمتر  املرتبطة  القواعد 
الك�سفي العربي واآليات الدعوة 
بع�س  تنقيح  اعادة  وكذلك  له 
بت�سكيل  العالقة  ذات  ــواد  امل
العربية  الك�سفية  اللجنة 
واختيار و�سلطات المني العام 
العربية،  الك�سفية  للمنظمة 
التي ت�سمن  املواد  وغريها من 
تعزيز مبادئ احلوكمة الر�سيدة 
ــبــاب وغــريهــا  ــس ــ� ــني ال ــك ومت
ال�سرتاتيجية  الأولــويــات  من 

للحركة الك�سفية عامليا.

�سرطة الفجيرة تطلق حملة»�سلمة 
الطلب م�سوؤولية الجميع«

الفجرية ـ وام:
الفجرية  ل�رشطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
احلملة  والدوريات  املــرور  بــاإدارة  ممثلة 
حتت  ــاري  اجل للعام  الرابعة  الف�سلية 
�سعـار "�سالمة الطالب م�سوؤولية اجلميع" 
وذلك �سمن اإطار احلمالت املحلية للخطة 
والــدوريــات  املـــرور  لإدارة  الت�سغيلية 
واملبادرة اخلا�سة برت�سيخ مبادئ الثقافة 
املرورية من خالل برامج التوعية املرورية 
وزارة  لإ�سرتاتيجية  جت�سيداً  تاأتي  والتي 
جعل  بهدف  الفجرية  و�رشطة  الداخلية 

الطرق اأكرث اأمنًا.
تهدف احلملة اإىل تنمية ال�سلوك اليجابي 
الفئات  خمتلف  من  املدار�س  طلبة  لدى 
القواعد  ــم  اأه على  والتعرف  العمرية 
الطريق  خماطر  تقيهم  التي  املــروريــة 
املخ�س�سة  الأماكن  من  الآمــن  كالعبور 
لعبور امل�ساة واآداب اجللو�س يف املقاعد 
�سعود  واإر�ـــســـادات  للمركبة  اخللفية 
الأطفال  واإك�ساب  املدر�سية  احلــافــالت 
املعرفة بالإ�سارات املرورية وحثهم على 

التقيد بها حفاظًا على �سالمتهم.

واأكد العقيد �سالح حممد عبداهلل الظنحاين 
مدير اإدارة املرور والدوريات اأهمية حتقيق 
من  املــدار�ــس  لطلبة  املــروريــة  ال�سالمة 
خالل تكاتف اجلهود املبذولة لتوفري اأعلى 
املدار�س  لطلبة  وال�سالمة  الأمن  معايري 
احلكومية  القطاعات  كافة  دور  وتعزيز 

واخلا�سة املعنية ب�سالمة الطلبة.

اختتام الدورة الأولى من برنامج المقيم المعتمد 
لنموذج حمدان EFQM التعليمي

دبي ـ وام:
عقدت موؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
لالأداء التعليمي املتميز حفل ختام الدورة 
الأوىل من برنامج املقيم املعتمد لنموذج 
تنظمه  الذي  التعليمي   EFQM حمدان 
 EFQM املوؤ�س�سة بالتعاون مع موؤ�س�سة
مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حــمــدان  مركز  يف 

للموهبة والبتكار.
لنموذج  املعتمد  املقيم  برنامج  ويهدف 
تاأهيل  اإىل  التعليمي   EFQM حمدان 

املدار�س  لتقييم  دوليًا  معتمدين  مقيمني 
للنموذج،  وفقًا  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
وم�ساعدة املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية 
توفري  خالل  من  اأدائها  وحت�سني  لتطوير 

املالحظات والتغذية الراجعة.
واجتاز امل�ساركون الع�رشون هذا الربنامج 
للنموذج  مقيم  بدور  للقيام  اأهلّهم  الذي 
حمدان  "جائزة  به  املرتبطة  واجلائزة 
وغريها  العاملية"  التعليمية   EFQM
من اجلوائز الأخرى يف اأنحاء العامل التي 

ت�ستخدم هذا النموذج.



 :IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 øY »ÑXƒHCG ∑Qƒ```jƒ«f á```©eÉL ø```∏©J

 »eƒj á«°VGÎa’G äÉ«dÉ©ØdG øe á∏°ù∏°S

 iôcòdÉH kAÉ```ØàMG ÈªàÑ°S ø```e 22h 21

.É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y IöTÉ©dG

 »ÑXƒHCG ∑Qƒ```jƒ«f á```©eÉL â```°ù°SCÉJ

 IQÉeEGh ∑Qƒjƒ«f á```©eÉL ÚH ácGöûdÉH

 êPƒ‰ ôjƒ£J IQhö†d áHÉéà°SG ,»ÑXƒHCG

 õ«¡éàH π«Øc ,‹É```©dG º«∏©à∏d ó```jóL

 ∫ÓN øe πª©∏d IOÉ≤dG øe Å°TÉædG π«÷G

 äÉjóëàdG á¡LGƒeh äÉ```aÓàN’G RhÉŒ

 á©eÉL πqã“h .πÑ≤à```°ùŸG É¡∏ªëj »àdG

 √ôaƒj Ée ºgCG Ωƒ```«dG »ÑXƒHCG ∑Qƒ```jƒ«f

 ¿ƒæØdG ∫É› ‘ »µjôeC’G º«∏©àdG ΩÉ¶f

 äÉaÉ≤ãdG Oó©àH õq«ªàJ áÄ«H ‘ Ωƒ∏©dGh

 ôNB’G Qƒ¶æe πqÑ≤J øe ÜÓ£dG øqµ“ »àdG

 ≥«≤–h ∑Î°ûŸG ºgÉØàdG ¤EG ∫ƒ```°Uƒ∏d

.á«fÉ°ùfE’G ±GógCG

 á©eÉ÷ á```°Uôa çGóMC’G √ò```g πqµ```°ûJ

 á```©eÉL á```µÑ°Th »```ÑXƒHCG ∑Qƒ```jƒ«f

 »∏ëŸG ™ªàéŸGh ⁄É©dG ∫ƒM ∑Qƒjƒ«f

 á«Hô©dG äGQÉ```eE’G ádhOh »```ÑXƒHCG ‘

 äÉªgÉ°ùÃ ∫ÉØàM’G ácQÉ°ûŸ ,IóëàŸG

 ∫hC’G Égó≤Y ∫ÓN É¡JGRÉ‚EGh á```©eÉ÷G

 ¥ƒØàdG øe ¿É```K ó≤Y AóÑH öûÑj …ò```dG

.ìÉéædGh

 á∏°ù∏°S á«°VGÎa’G äÉ```«dÉ©ØdG ø qª°†àJ

 øe kGOó```Y ∫hÉæàJ »```àdG äGQGƒ◊G ø```e

 á©eÉ÷G ¢```ù«°SCÉJ É```¡æeh ™```«°VGƒŸG

 »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ É¡JÉªgÉ°ùeh

 19- ó«aƒc AÉHh QÉ°ûàfÉc ájöûÑdG ¬LGƒJ

 ‘ ∑QÉ°û«°S Éªc ,ñÉæŸG qÒ¨J äGÒKCÉJh

 ÜÓ£dGh IòJÉ°SC’G ø```e ¢†©H äÉ°ù∏÷G

 »ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f á©eÉL øe ÚéjôÿGh

 áÑîf ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,∑Qƒ```jƒ«f á©eÉLh

 »°ùfôØdG ¢ù«FôdG º¡æ«H øe ±ƒ«°†dG øe

 ∞°Sƒj ‹É©eh óf’ƒg Gƒ°ùfGôa ≥```Ñ°SC’G

 ‹É©eh …Ò¡ŸG Ëôe ‹É```©eh áÑ«à©dG

 »Ñ©µdG IQƒ```f ‹É©eh AÉ```ª∏©dG ô```ªY

 QƒàcódG ‹É```©eh º∏°ùe IQÉ°S ‹É```©eh

.∫GOƒZ ÚL IQƒàcódGh áÑ«°ùf »cR

 ∫hC’G ¢Vô©dG áÑ°SÉæŸG √ò```g ó¡°ûJ Éªc

 ∑Qƒjƒ«f á©eÉL √òg{ »≤FÉKƒdG º∏«Ø∏d

 ΩÓaC’G êô``` êGôNEG ø```e ,z»```ÑXƒHCG

 …òdG ÚØ«Z ÊƒàfCG ¥ƒ```eôŸG á«≤FÉKƒdG

 øe OóY ¢ùjQóJ ≈```∏Y ±öTCG ¿CGh ≥Ñ°S

 »ÑXƒHCG ∑Qƒ```jƒ«f á©eÉL ‘ äGQhó```dG

 Gòg RÉM óbh ,»```HOC’G OöùdG ∫É```› ‘

 á«ŸÉY IõFÉL Ú°ùªN øe ÌcCG êôîŸG

 á«ÁOÉcC’G IõFÉL É¡æe ,ΩÓaC’G ∫É› ‘

.»ÁCG õFGƒL ™Ñ°Sh á«fÉ£jÈdG

 πc ≈```∏Y ´Ó```WE’G Qƒ```¡ªé∏d ø```µÁ

 ÊhÎµdE’G á©eÉ÷G ™bƒe ÈY äÉ«dÉ©ØdG

 ä’É```ØàM’ á```°ü°üîŸG á```ëØ°üdG ‘

nyuad.nyu.)  Iö```TÉ©dG  iô```còdG

 π«°UÉØJ πc ôaƒàà°S å```«M ,(10/edu
 π```«é°ùJ ¤EG  á```aÉ°VE’ÉH  ä’É```ØàM’G

 ÒKCÉJ ôjô≤Jh »≤FÉKƒdG º∏«ØdGh äGQGƒë∏d

 ∫hÉæàj …òdG Iö```TÉ©dG áæ°ù∏d á©eÉ÷G

 »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈```∏Y É```¡JÉªgÉ°ùe

 á«ÁOÉcC’G IOÉjôdG å```«M øe »ŸÉ©dGh

 á«©ªàéŸG äÉbÓ©dGh çÉ```ëHC’G ÒKCÉJh

 ó©H Ée º¡JÉ¡LƒJh ÜÓ```£dG äGRÉ‚EGh

 ™bƒŸG äGP ‘ ô```aƒà«°S Éªc .êô```îàdG

 á°üb …hôj ÜÉàc øe á«fhÎµdEG á```î°ùf

 øY kÓ≤f É```¡°ù«°SCÉJh á```©eÉ÷G Aƒ```°ûf

 çGóMC’G ∂∏J äöUÉY äÉ«°üî°T ¿É°ùd

 ,Ú°ù°SDƒŸG ájDhQ ó```«°ùŒ ‘ âªgÉ°Sh

 ºgCG øe kÉ°†©H í q°Vƒj Qqƒ°üe ™£≤e ™```e

.™FÉbƒdG ∂∏J

5á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14842 Oó`©dG `` 2021 ÈªàÑ°S 13 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 OóŒ z»ÑXƒHCG ¿ƒHQƒ°ùdG {

 ¬JƒL ó¡©e ™e ¿hÉ©àdG á«bÉØJG

»ÑXƒHCG ‘

:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 ójóéàH ¢ùeCG »```ÑXƒHCG ¿ƒHQƒ°ùdG á```©eÉL âeÉb

 ∂dPh »ÑXƒHCG ‘ ¬JƒL ó¡©e ™e ¿hÉ©àdG á«bÉØJG

 á©eÉ÷ »°ù«FôdG ô```≤ŸG ‘ ó```≤ oY ´ÉªàLG ∫Ó```N

 É«Ø∏«°S IQƒ°ù«ahÈdG Qƒ°†ëHh »ÑXƒHCG ¿ƒ```HQƒ°ùdG

 ójôah ,»ÑXƒHCG ¿ƒ```HQƒ°ùdG á©eÉL Iôjóe ,ƒfGÒ°S

.è«∏ÿG á≤£æŸ ¬JƒL ó¡©e ôjóe ,…ôé©e

 ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉLh ¬JƒL ó```¡©e ÚH ¿hÉ©àdG CGóH

 á©eÉ÷G qóÁ ó¡©ŸG ¿Éc PEG 2008 ΩÉY òæe »ÑXƒHCG

 ¢ùjQóàd á«dÉY IÈN …hP øjöVÉëŸG øe áYƒªéÃ

 ,á«fÉŸC’G á¨∏dG »```ÑXƒHCG ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL áÑ∏W

 èeGôH ∞∏à ‘ á```jQÉ«àNG IOÉe È```à©J »àdGh

 .á©eÉ÷G ÉgôaƒJ »àdG Òà°ùLÉŸGh ¢SƒjQƒdÉµÑdG

 ájƒ¨d ¢ù°SCÉH áÑ∏£dG ójhõàd ¿hÉ©àdG Gò```g ±ó¡jh

 ‘ ájQhö†dG ájƒ¨∏dG äGQÉ```¡ŸÉH º¡FGôKEGh á«æàe

 áª¡e á«aÉ≤K IòaÉf ¬fƒµd áaÉ°VE’ÉH ,á«fÉŸC’G á¨∏dG

 øe á«fÉŸC’G áaÉ≤ãdG ≈∏Y áÑ∏£dG ∞jô©J ºàj å«M

 á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G ∞```∏à Qƒ°†◊ º¡JƒYO ∫ÓN

 kÉ«°TÉ“ ¿hÉ©àdG Gòg »```JCÉjh .ó¡©ŸG É¡ qª¶æj »àdG

 ‘ Iôªà°ùŸG »ÑXƒHCG ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL Oƒ¡L ™e

 äGQÉ¡ŸG ºgCÉH áÑ∏£dG ójhõJh á«HÓ£dG áHôéàdG AGôKEG

 .AGƒ°S óM ≈∏Y á«aÉ≤ãdGh  ájƒ¨∏dG

 ≈∏Y kÉªFGO Aƒ°†dG »ÑXƒHCG ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL §∏°ùJ

 Iõ«eh kÉeÉg kGQhO Ö©∏J å«M ,äÉ¨∏dG º∏©J á```«ªgCG

 kÉªFGO á©eÉ÷G ¢Uô– Éªc ,πª©dG ¥ƒ°S ‘ á«°ùaÉæJ

 .»æ¡ŸGh »ÁOÉcC’G øjó«©°üdG ≈∏Y áÑ∏£dG ºYO ≈∏Y

 í«àj á«fÉŸC’G á¨∏dG º```∏©J ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y IhÓY

 É«∏©dG á«ÁOÉcC’G º¡JÉ°SGQO ∫Éªµà°SG ¢Uôa áÑ∏£∏d

.É«fÉŸCG ‘

 ÉæfEG" :á∏FÉb ƒfGÒ°S É```«Ø∏«°S IQƒ°ù«ahÈdG â≤q∏Y

 ó¡©e ™e ô```ªãŸG ¿hÉ©àdG Gò```g ójóéàH AGó```©°S

 ‘ ádhòÑŸG √Oƒ¡Lh ó¡©ŸG áªgÉ°ùe Qqó≤fh ,¬JƒL

 ™ q°Sƒj É‡ ájƒ¨∏dG áÑ∏£dG äGQÉ```¡e π≤°Uh ôjƒ£J

 IQÉ¡eh IQhöV äÉ¨∏dG º∏©J Èà©j å«M .º```¡bÉaBG

 ìÉéæ∏d ºgOGóYE’ É¡HÉ°ùàcG áÑ∏£∏d »¨Ñæj á```eÉg

 á«fÉµeEG øY kÓ°†a »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á°ùaÉæŸGh

 ¢Uôa ±É°ûµà°SGh áYƒæàe äÉaÉ≤K ≈∏Y º¡MÉàØfG

".áØ∏à á«æ¡e

:ΩGh ` ø«©dG

 ò«ØæJ øe Ú©dG áæjóe á```jó∏H â¡àfG

 º°SƒŸ  áeRÓdG  äGOGó```©à°S’G  ™«ªL

 ¥ô£dG IQGOEG â```eÉb å```«M ,QÉ```£eC’G

 ∞«¶æàH  á«àëàdG  á```«æÑdGh  á«∏NGódG

 ÉÑ°üe 152h ∞jöüJ ò```Øæe 118200

 …QÉ÷G ΩÉ```©dG ∫ÓN QÉ£eC’G √É```«Ÿ

 ÇQGƒW ¥ô```a ™HQCG ™```jRƒJ Ö```fÉéH

 á```jƒ÷G äÉ```°†Øîæª∏d á```HÉéà°SÓd

 á«∏YÉØàdG §FGôÿGh ≥WÉæŸG Ö```°ùëH

 áLô◊G ™```bGƒŸG ó```jó–h QÉ```£eCÓd

.áæjóŸG ‘ QÉ£eC’G √É«e äÉ©ªéàd

 á£N øª°V äGOGó©à°S’G √ò```g »JCÉJh

 ÇQGƒ£dG ä’É```M á```¡LGƒŸ á```jó∏ÑdG

 á©bƒàŸG ájƒ÷G äÉÑ∏≤àdG IÎa ∫ÓN

 ¥ôa πª©Jh ,á```∏Ñ≤ŸG IÎ```ØdG  ∫ÓN

 äGOGó©à°S’G ∞```«ãµJ ≈∏Y ÇQGƒ```£dG

 õcôe IAÉ```Øc ™aQh äGó©ŸG IOÉ```jRh

 ÜÉ©«à°S’ ÇQGƒ```£dG ÖàµÃ ∫É°üJ’G

.IOQGƒdG äÉZÓÑdGh ä’É◊G

 »eƒ«µdG Ö```©°üe ¢```Sóæ¡ŸG OÉ```aCGh

 á«æÑdGh á```«∏NGódG ¥ô£dG IQGOEG ø```e

 Ú©dG áæjóe á```jó∏H ¿CÉ```H  ,á«àëàdG

 º°SƒŸ OGó```©à°S’G ∫ÓN øe ≈```©°ùJ

 AGƒàM’ ájƒ÷G äÉ```Ñ∏≤àdGh QÉ```£eC’G

 ∫É°üJ’G õcôŸ IOQGƒdG äÉZÓÑdG ™«ªL

 á∏eÉµàe á£N øª°V ÇQGƒ```£dG ÖàµÃ

 Iójó÷G äGó©ŸGh äÉ«dB’G IOÉjR º°†J

 Öë°ùd èjQÉ¡°U 8 Oó```Y ≠∏H »```àdGh

 Öë°S äÉî°†e 10h QÉ```£eC’G √É```«e

 ™bGƒŸG ó```æY ÉgÒaƒJ º```àj √É```«ª∏d

 ‘ Úàî°†e â«ÑãJ ” Éªc ,á```Lô◊G

 Üƒ°ùæe ¢†Øÿ â```«ØM πÑL á≤£æe

.áLÉ◊G óæY √É«ŸG

 á«∏NGódG ¥ô£dG IQGOEG ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 36 IAÉØc ™aôH âeÉb á«àëàdG á«æÑdGh

 ,áæjóŸG øe ábôØàe ≥```WÉæe ‘ É«M

 ∞jöüJ äÉµ```Ñ°T ôjƒ£àd á```aÉ°VE’ÉH

.ºc 68 ∫ó©Ã QÉ£eC’G √É«e

 áæjóe ájó∏H â∏©a , ô```NBG ÖfÉL øe

 äÉ```ZÓH  ∫É```Ñ≤à°SG  ΩÉ```¶f  Ú```©dG

 πYÉØàdG á°üæe ÈY á```FQÉ£dG ä’É◊G

 { π≤ædGh äÉjó∏ÑdG IôFGód á«©ªàéŸG

 ,ÜÉ°ùJGƒdG èeÉfôH ≈∏Y áªFÉ≤dG  { ôeBG

 áaÉ°VG ÈY á°üæŸG ΩGóîà°SG ø```µÁ h

. z026788888{ ºbôdG

 ájó∏H ‘ ÇQGƒ```£dG Ö```àµe π```ª©jh

 á©jöS ∫ƒ∏M OÉéjEG ≈∏Y Ú©dG áæjóe

 áæjóe ¿Éµ°S É¡¡LGƒj »àdG äÓµ°ûª∏d

 24 QGóe ≈```∏Y πÑ≤à°ùj å«M Ú```©dG

 ÊÉéŸG ºbôdG ≈∏Y äÉ```ZÓÑdG áYÉ°S

. 993 ÇQGƒ£dG ÖàµŸ

 ≥∏£J z»HO áë°U{

 »HO ºjƒ≤J{

z»Ñ£dG º«∏©à∏d
:ΩGh ` »HO

 º«∏©à∏d »HO Ëƒ≤J" ¢ùeCG »HóH áë°üdG áÄ«g â≤∏WCG

 ≈∏Y É¡Yƒf øe ¤hC’G ó```©J IójóL áeóîc "»```Ñ£dG

 á£°ûfC’Gh äGô“DƒŸG ºgCG øª°†àJ »HO IQÉ```eEG iƒà°ùe

 ∫ÓN IQÉeE’G ‘ É¡ª«¶æJ º```à«°S »àdG äGöVÉëŸGh

 á«Ñ£dGh á«Ñ£dG äÉ```°ü°üîàdG ™«ª÷ á∏Ñ≤ŸG IÎØdG

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ IófÉ°ùŸG

 º«∏©àdG IQGOEG É¡à≤∏WCG »àdG - Ió```jó÷G áeóÿG ó©Jh

 QÉæe" á```°üæe øª°V - á```Ä«¡dÉH çÉëHC’Gh »```Ñ£dG

 á«Ñ£dGh á«Ñ£dG QOGƒ```µ∏d áª¡e á«©Lôe "á«ª«∏©àdG

 »àdG ôªà°ùŸG º«∏©àdG ¢Uôa ≈```∏Y ±ô©à∏d IófÉ°ùŸG

 πµ°ûH »ë°üdG ´É£≤dG ‘ Ú```∏eÉ©∏d áÄ«¡dG ÉgôaƒJ

 QÉæe á°üæe ∫ÓN øe É¡«dG ∫ƒ°UƒdG øµÁ å«M ΩÉ```Y

.www.manaar.dha.gov.ae
 IQGOEG Iôjóe ∞```jöT óª á©jOh IQƒ```àcódG âdÉbh

 »JCÉj áeóÿG √òg ¥ÓWEG ¿EG çÉëHC’Gh »Ñ£dG º«∏©àdG

 áë°üdG áÄ«g É¡H Ωƒ≤J »àdG Iôªà°ùŸG Oƒ¡÷G ø```ª°V

 ÉÃh ôªà°ùŸG ôjƒ£àdGh º```«∏©àdG ¢Uôa õjõ©àd »HóH

 »àdG äÉeóÿG IOƒ```L ≈∏Y »HÉéjG πµ```°ûH ¢ùµ©æj

 á«ªgCG ¤EG IÒ°ûe »HO ‘ á```«Ñ£dG áeƒ¶æŸG É¡eó≤J

 ¬«LƒJh Ió```YÉ°ùe ‘ πYÉØdG √QhOh Ëƒ```≤àdG Gò```g

 ádhódGh »HO IQÉ```eEG ‘ IófÉ°ùŸGh á```«Ñ£dG QOGƒ```µdG

 »æ¡ŸG ôjƒ£àdG ´GƒfCG ™«ªL ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ΩÉY πµ```°ûH

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ™e »°TÉªàŸGh ôªà°ùŸG

 ≈∏Y ôªà°ùŸG »æ¡ŸG ô```jƒ£àdG èeGôH »eó≤e âYOh

 »Ñ£dG ÖjQóàdG º°ùb ™e π°UGƒàdG ¤EG ádhódG iƒ```à°ùe

 »HóH áë°üdG áÄ«¡H çÉëHC’Gh »Ñ£dG º«∏©àdG IQGOEÉ```H

 áMÉàŸG äGô“DƒŸGh äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G øY ¿ÓYEÓd

 É¡YGƒfCG ™```«ªéH á«ë°üdG á```jÉYôdG »eó≤e ™```«ª÷

 á∏eÉµàe á°üæe Ëó```≤J ‘ ƒLôŸG ±ó¡∏d ∫ƒ```°Uƒ∏d

 áÄ«g ájDhQ ™e ΩAÓàj ÉÃh ôªà°ùŸG »æ¡ŸG ô```jƒ£à∏d

.∫ÉéŸG Gòg ‘ »HO áë°üdG

QÉ£eC’G º°Sƒªd É¡JGOGó©à°SG »¡æJ ø«©dG áæjóe ájó∏H

 :IóMƒdG ` »ÑXƒHCG

 ôjóe »∏««ÿG óª áØ«∏N AGƒ```∏dG QGR

 áWöT ‘ äÉ```eóÿGh á«dÉŸG ´É```£b

  º°ùb{ äÉ«dB’G Ò```LCÉJ IQGOEG , »ÑXƒHG

 ‘{ IQOÉ```Ñe øª°V { Ú```©dG áæjóe

 Qƒ¡ª÷ÉH ≈≤àdGh { á«eƒµ◊G ¿Gó«ŸG

 äÉjóëàdGh º¡JÉ¶MÓe ¤EG  ™```ªà°SGh

 áaÉ°VE’ÉH äÉeóÿG øe É¡fƒ¡LGƒj »àdG

 º¡JÉ©∏£Jh  º¡JÉ©bƒJh º¡JÉLÉ«àMG ¤G

 ∫ƒM º¡JÉMÎ≤eh »ÑXƒHCG á```WöT øe

. º¡d áeó≤ŸG äÉeóÿG

 Qƒ¡ª÷G äÓ```eÉ©e RÉ‚G ‘ ∑QÉ```°Th

 äGAGôLEG á«∏YÉah IAÉ```Øc ≈∏Y ∞```bhh

 õjõ©àd  º¡FGQBG ¤EG ™ªà°SGh É¡«a πª©dG

 IQGOE’G  ôjóe ¬Lhh ,ájôjƒ£àdG  Oƒ¡÷G

 äÓ«¡°ùàdG á```aÉc Ëó≤àH •É```Ñ°†dG h

 Ú```°ùëàdGh  º```gOÉ©°SEGh  Qƒ```¡ªé∏d

. ΩGóà°ùŸG

 äÉeóÿGh á«dÉŸG ´É```£b ôjóe ≥aGQh

 »∏Y óª ó```«≤©dG , IQÉ```jõdG ∫Ó```N

 ÒLCÉJ IQGOEG ô```jóe Ö```FÉf ÊÉ```ëæ¶dG

 øe Oó```Yh Ú```©dG  º```°ùb- äÉ```«dB’G

. •ÉÑ°†dG

 ô«LCÉJ IQGOEÉH ø«∏eÉ©àªdG πÑ≤à°ùj äÉeóîdGh á«dÉªdG ´É£b ôjóe

ø«©dG áæjóe »a äÉ«dB’G

 á∏°ù∏°ùH É¡°ù«°SCÉàd Iô°TÉ©dG iôcòdÉH πØàëJ z»ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f{

  á«°VGôàa’G äÉ«dÉ©ØdG øe

  ∫hC’G Égó≤Y ióe ≈∏Y á©eÉédG äÉªgÉ°ùe ≥Kƒj ôjô≤J ¥ÓWEG

º¡JÉ¶MÓe ≈dEG  ™ªà°SGh Qƒ¡ªédÉH ≈≤àdG

 ΩGóîà°SG äÉ«dBG »HO ºcÉëe øe óah ΩÉeCG ¢Vô©à°ùJ »ÑXƒHCG AÉ°†b IôFGO

ºcÉëªdÉH »FôªdG ∫É°üJ’G º¶f
:ΩGh ` »ÑXƒHCG

 øe óah ΩÉeCG »```ÑXƒHCG ‘ AÉ°†≤dG IôFGO â```°Vô©à°SG

 ‘ »FôŸG ∫É°üJ’G º¶f ΩGóîà°SG äÉ«dBG »HO º```cÉ

 ó«≤dG á∏Môe øe kAGóàHG »ÑXƒHCG ºcÉëÃ ihÉYódG IQGOEG

.ò«ØæàdG ≈àMh

 ºcÉ øe óah ™e »°VGÎaG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂```dP AÉL

 ÚH äGÈÿG ∫OÉ```ÑJh ¿hÉ©àdG õjõ©J QÉ```WEG ‘ »HO

 iƒà°ùe ™aQ ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ ádhódG ‘ äÉ¡÷G ∞∏à

.Ióªà©ŸG äÉ°SQÉªŸG ≈bQCG ≥ah »eƒµ◊G AGOC’G

 ≥aGƒàdÉH áé¡æ‡ á£N ≥ah πª©J É¡fG IôFGódG âdÉbh

 äÉeóÿG ƒëf ∫ƒëàdG ‘ »```ÑXƒHCG áeƒµM ájDhQ ™e

 ƒª°S äÉ¡«Lƒàd ká```HÉéà°SG ∂dPh ,á«còdG á```«eƒµ◊G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG

 ,AÉ°†≤dG IôFGO ¢ù«FQ ,á```°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh ,AGQRƒ```dG

 É¡eó≤J »àdG á«dó©dGh á```«FÉ°†≤dG äÉeóÿG π```jƒëàH

.ó©H øY á«fhÎµdEG äÉeóN ¤EG IôFGódG

 á«àëàdG É¡à«æH ∫Ó```N øe âYÉ£à°SG É¡fCG ;â```aÉ°VCGh

 ¿CG ;kÉ«ª«∏bEG kGQƒ```£J Ì```cC’G Èà©J »àdG á```«fhÎµd’G

 á«FÉ°†b äÉ```eóN ƒëf ájôjƒ£àdG É```¡JGƒ£N ´ö```ùJ

 ºgÉ°ùJh ,á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG π°†aCG ™e ≥aGƒàJ á«dóYh

 ∂dPh ,»ÑXƒHCG IQÉ```eE’ á«°ùaÉæàdG áfÉµŸG õ```jõ©J ‘

 ™aQh ,»°VÉ≤àdG á```«∏ªY ™jöùJh π```«¡°ùJ ∫ÓN øe

 øY AÖ©dG ∞«ØîJ ¤EG áaÉ°VEG ,É```jÉ°†≤dG RÉ‚G áÑ°ùf

 π«∏≤àdGh ó÷Gh âbƒdG ÒaƒJh ,øjö†ëŸGh Ú°VÉ≤àŸG

.»°VÉ≤àdG äÉ≤Øf øe



6
االثنني 13 سبتمرب 2021ـ العـدد 14842                 

�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الأردن يخف�ض ر�سوم   

م�ساركة النا�سرين العرب 
بمعر�ض عمان للكتاب

عمان  )د ب اأ( - 
اأعلن احتاد النا�رشين الأردنيني عن تخفي�ض 
الدويل  عمان  معر�ض  يف  امل�شاركة  ر�شوم 
للكتاب 2021 للنا�رشين العرب اإىل مئة دولر 

اأمريكي.
عن  برتا(   ( الأردنية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عمان  ملعر�ض  الإعالمية  اللجنة  رئي�ض 
يف    ، قوله  ح�شني  غ�شان  للكتاب،  الدويل 
الهيئة  اإن  الأح���د،  ي��وم  �شحفي  ت�رشيح 
هذه  على  املوافقة  قررت  لالحتاد  الإداري��ة 
ر�شوم  بتخفي�ض  تتمثل  ال��ت��ي  اخل��ط��وة 
امل�شاركة يف املعر�ض للنا�رشين العرب اإىل 
اأن كانت 150 دولرا  اأمريكي بعد  مئة دولر 

للمرت املربع.
من  دعما  جاءت  اخلطوة  هذه  اأن  واأ�شاف 
الحتاد لزمالئهم النا�رشين العرب، ومراعاة 
للظروف القت�شادية التي ت�شببت بها جائحة 
كورونا لقطاع الن�رش ب�شكل عام، وم�شاهمة 
كذلك من الحتاد يف الرتقاء ب�شناعة الن�رش 
الأردين،  النا�رش  اإليها  ينتمي  التي  العربية 

ويعد من امل�شاهمني الفاعلني فيها.

»حما�ض«: اإ�سرائيل ت�سدر 
اأزماتها الداخلية بالت�سعيد 

على غزة
غزة  )د ب اأ(-

 اتهمت حركة "حما�ض" يوم الأحد اإ�رشائيل 
بت�شدير اأزماتها الداخلية عرب الت�شعيد على 
لليوم  جوية  غ��ارات  �شن  بعد  وذل��ك  غ��زة، 

الثاين على القطاع.
برهوم،  فوزي  با�شم حما�ض  الناطق  و�رشح 
غزة  على  اإ�رشائيل  "ت�شعيد  باأن  بيان،  يف 
على  املتوا�شل  العدوان  اأ�شكال  من  �شكل 
لت�شدير  وحم��اول��ة  الفل�شطيني،  ال�شعب 
الق�شف  من  مزيد  باجتاه  الداخلية  اأزماتها 

وال�شتيطان والتهويد".
يفلح  لن  ال��ع��دوان  "هذا  اإن  برهوم  وق��ال 
على  املتمرت�ض  �شعبنا  اإرادة  ك�رش  يف 
والبلدات  املدن  كل  يف  واملنتف�ض  اأر�شه، 

الفل�شطينية".
�شتبقى  الفل�شطينية  "املقاومة  اأن  واأ�شاف 
الدائمة  ال�شتباك  حالة  �شمن  امليدان  تدير 
مع الحتالل الإ�رشائيلي الذي لن ينجح يف 
معادلت  اأي  تغيري  اأو  املقاومة  اإرادة  ك�رش 

وقواعد ا�شتباك فر�شتها املقاومة بالقوة".

 اإ�سرائيل  تغلق الحرم الإبراهيمي

اإ�سرائيليون يطالبون بت�سديد ظروف احتجاز المعتقلين  وزراء 
الفل�سطينيين

رام اهلل  )د ب اأ( –
باأن  عربية  اإعالم  و�شائل  اأفادت 
اإ�رشائيل  حكومة  يف  اأع�����ش��اء 
يطالبون بت�شديد ظروف احتجاز 
املدانني  الفل�شطينيني  الأ���رشى 
العملية  بعد  "الإرهاب"،  بتهمة 
املدوية لهروب �شتة معتقلني من 

�شجن جلبوع.
 "11 "كان  ق���ن���اة  وذك������رت 
هوؤلء  اأن  الأحد  يوم  الإ�رشائيلية 
الوزراء �شيطالبون بتكليف جلنة 
مالب�شات  يف  �شتحقق  حكومية 
ظروف  مبراجعة  الهروب  عملية 
ق�شايا  يف  امل��دان��ني  احتجاز 
الإرهاب يف ال�شجون الإ�رشائيلية 

اأي�شا.
اأن  القناة،  ح�شب  املتوقع،  ومن 
ي��وؤاف  الت�����ش��الت  وزي��ر  يطلب 
�شتعقده  اجتماع  خ��الل  هندل، 
احل��ك��وم��ة ال���ي���وم، دم���ج ه��ذه 
امل�شاألة ر�شميا يف قائمة اأهداف 
اآخران  اللجنة، و�شيدعمه وزيران 
الثقافة  وزير  وهما  الأق��ل،  على 
ووزير  تروبر  هيلي  والريا�شة 

الزراعة عوديد فورير.
واأ�شارت القناة اإىل اأنه من املتوقع 
الأمن  وزير  نائب  يدعو  اأن  اأي�شا 
�شيغالوفيت�ض  ي��وؤاف  الداخلي 
اأو�شع  اللجنة  ت�شتعر�ض  اأن  اإىل 
طيف ممكن من امل�شائل املتعلقة 
�شت�رش  فيما  ال�شجون،  بعمل 
وزيرة الداخلية اأيليت �شكد على 
لال�شتنتاجات  الفوري  التطبيق 
عدة  قبل  اإليها  خل�شت  التي 
اأخ��رى  حكومية  جلنة  �شنوات 
يف  امللمو�ض  بالت�شديد  وتق�شي 
يف  "الإرهابيني"  احتجاز  ظروف 

ال�شجون.
الإ�رشائيلية  ال�شلطات  ومتكنت 
حتى الآن من اإلقاء القب�ض على 
الفل�شطينيني  ه��وؤلء  من  اأربعة 
ال�شتة الذين هربوا مطلع الأ�شبوع 
اجلاري من �شجن جلبوع والبحث 

جار عن الآخرين.
وقال جي�ض الحتالل الإ�رشائيلي، 
من  اأطلق  �شاروًخا  اإن  الليلة، 

الأرا�شي  على جنوب  غزة  قطاع 
ثاين  يف  املحتلة،  الفل�شطينية 
القطاع يف  من  نوعه  من  هجوم 

اأقل من 24 �شاعة. 
اأوف  ت��امي��ز  �شحيفة  ون�شبت 
الحتالل  جي�ض  اإىل  اإ���رشائ��ي��ل، 
الإ�رشائيلي قوله اأنه مت اعرتا�ض 
القبة  نظام  بوا�شطة  ال�شاروخ 

احلديدية للدفاع ال�شاروخي.
ومل ترد اأنباء عن وقوع اإ�شابات 

اأو اأ�رشار جراء الهجوم
 ك�شف م�شوؤولن فل�شطينيان عن 
الإ�رشائيلية،  ال�شلطات  اإغ��الق  
يوم الأحد، جميع اأروقة و�شاحات 
يف  الإبراهيمي  احل��رم  وباحات 

مدينة اخلليل اأمام امل�شلني.
ونقلت وكالة الأنباء واملعلومات 
الفل�شطينية ) وفا( عن مدير احلرم، 
حفظي  ال�شيخ  ال�شدنة  رئي�ض 
"�شلطات  اإن  قوله  �شنينة  اأب��و 
اإجراءاتها  من  �شددت  الحتالل 
البلدة  مداخل  على  الع�شكرية 

اخلليل،  مدينة  و�شط  القدمية 
اليوم  البراهيمي  احلرم  واأغلقت 
بحجة الحتفال بالعيد اليهودي، 
ال�شاعة  حتى  اإغالقه  و�شي�شتمر 

الثالثة من فجر اليوم ".
التنفيذية  اللجنة  ع�شو  وطالب 
التميمي،  اأحمد  التحرير  ملنظمة 
املجتمع الدويل والدول ال�شالمية 
احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  والعربية 
ب�   ال��ع��امل  يف  ال�شالم   ودع���اة 
على  املتكررة  العتداءات  "وقف 

احلرم".
"زيارة  ����رشورة  على  و���ش��دد   
فيه  وال�شالة  البراهيمي  احلرم 
وكافة  املحافظة  ابناء  قبل  من 
املحافظات الفل�شطينية، حلمايته 
وحم���اولت  امل�شتوطنني،  م��ن 

ال�شتيالء عليه".
"اإغالقه  ال��ت��م��ي��م��ي  واع���ت���رب 
وتعديات الحتالل وامل�شتوطنني 
�شارخا  حت��دي��ا  حرمته  على 
وامل�شلمني،  ال��ع��رب  مل�شاعر 

العبادة  بحرية  خطريا  وم�شا�شا 
ال�شماوية،  ال�رشائع  كفلتها  التي 
وانتهاكا �شارخا ملواثيق حقوق 
الدولية  والتفاقيات  الإن�شان 
املجمع  الإلهية  ال�رشائع  وكافة 
تن�ض  التي  ال��ع��امل،  يف  عليها 
الأماكن  انتهاك حرمة  عدم  على 
التميمي  وق���ال  املقد�شة".  
تخطط  الح��ت��الل  "�شلطات  اإن 
على  تدريجي  ب�شكل  لال�شتيالء 
البراهيمي عرب الجراءات  احلرم 
الداخلية فيه ويف حميطه، والتي 
بحرمة  م�شا�شا  مبجملها  ت�شكل 
فيه  يقيم  مقد�ض  ا�شالمي  مكان 
الدينية،  �شعائرهم  امل�شلمون 
العقائدية  للناحية  وخمالفة 
ولكل املواثيق والأعراف الدولية 

والديانات ال�شماوية".
من جهة اخرى قال رئي�ض الوزراء 
اإنه  بينت،  نفتايل  الإ�رشائيلي 
املنحة  اإر���ش��ال  ت�شوية  مت��ت 
قطاع  يف  للمحتاجني  القطرية 

غزة بوا�شطة اآلية مب�شاركة الأمم 
املتحدة.

مكتب  عن  �شادر  بيان  واأو�شح   
ر�شميا  ن�رش  "مثلما  اأنه:  بينيت 
املنحة  اإر���ش��ال  ت�شوية  مت��ت 
قطاع  يف  للمحتاجني  القطرية 
غزة بوا�شطة اآلية مب�شاركة الأمم 
املتحدة حيث يتم مترير املنحة 
بوا�شطة كوبونات ولي�ض بوا�شطة 
حقائب حتمل اأموال نقدية مثلما 

كان الأمر �شابقا".
من  الثالث  اجل��زء  "اأما  وتابع   
تنظر  الأمنية  فالأجهزة  املنحة 
ب�شاأنه،  خمتلفة  خ��ي��ارات  يف 
خمطط  اإي��ج��اد  �شيتم  عندما 
ي�شمن عدم و�شول هذه  منا�شب 
اإرهابية،  اأن�شطة  لتمويل  الأموال 
على  ال��دف��اع  وزي���ر  �شيطرحه 
ال�شابق  املخطط  الوزراء،  رئي�ض 
لن يتكرر، رئي�ض الوزراء �شيبلور 
اأن  بعد  ال�شاأن  ه��ذا  من  موقفه 
تعر�ض عليه اخليارات املختلفة.

بالك�سف عن وثائق  ال�سعودية: طالبنا مراراً 
هجمات 11 �سبتمبر

الريا�ض  )د ب اأ( -
الأمري  ال�شعودي  اخلارجية  وزير  جدد   
في�شل بن فرحان يوم الأحد التاأكيد على 
الإرهاب  مبكافحة  متم�شكة  اململكة  اأن 

مع حلفائها.
و���ش��دد  ب��ن ف��رح��ان ، خ���الل م��وؤمت��ر 
النم�شاوي  نظريه  مع  م�شرتك  �شحفي 
على   ، الريا�ض  من  �شالينربج  األك�شندر 
بالك�شف  طالبت  لطاملا  "ال�شعودية  اأن 
الوثائق املتعلقة باعتداءات 11  عن كل 

اأيلول/ �شبتمرب 2001".
الأمريكية  الوثائق  كافة  اأن  اإىل  واأ�شار 
تلك  يف  اململكة  ت��ورط  ع��دم  ك�شفت 
بالده  اأن  موؤكدا  الإرهابية،  العتداءات 
و�شتعمل  الإره��اب  مكافحة  يف  �رشيكة 

دوما مع حلفائها يف هذا املجال.
يف  الأولوية  اأن  اإىل   فرحان  بن  ولفت 
اليمن تبقى لإحالل ال�شالم، م�شريا اإىل اأن 
عاتق  على  تقع  اخلراب  يف  امل�شوؤولية 
اأن اململكة لن ترتدد  احلوثيني. واأ�شاف 
حوثية،  ا�شتهدافات  اأي  على  ال��رد  يف 
موؤكداً اأن امليلي�شيا تهدد من�شاآت مدنية 

كمطار اأبها الدويل ومنطقة الدمام.
"الريا�ض  اأن  ال�شعودي  الوزير  وتابع  
للنار  �شامل  لوقف  قدمت مقرتحًا  كانت 
يف اليمن، اإل اأن امليلي�شيا الإرهابية مل 

تلتزم به، بل وا�شلت تهديد املدنيني".

واأعلن بن فرحان"رف�ض اململكة القاطع 
ال�شعب  احلوثية  امليلي�شيات  ل�شتخدام 

اليمني كرهينة".
الأ�شبوع  بعثت  ال�شعودية  وك��ان��ت 
ب�شاأن  الأمن  ملجل�ض  بر�شالة  املا�شي، 
الأخري من قبل جماعة احلوثي  الهجوم 
ال�رشقية وجازان وجنران،  املنطقة  على 
الهجمات  هذه  توا�شل  اأّن  على  موؤكدة 

احلوثية يعرقل اجلهود املبذولة لتحقيق 
ال�شتقرار الإقليمي وال�شالم الدويل.

قال  الإيراين  النووي  امللف  وبخ�شو�ض 
وزير اخلارجية ال�شعودي ، خالل املوؤمتر 
التفاق  "اإيران مل حترتم  اإن   ، ال�شحفي 
للجهود  ب��الده  دع��م  م��وؤك��دا  النووي"، 
�شالح  امتالك  من  اإي��ران  ملنع  الدولية 

نووي.

موؤ�سرات اإيجابية من م�سر ب�ساأن ت�سليم مدير 
مخابرات النظام ال�سوداني المعزول 

اخلرطوم -وكالت 
ك�شفت و�شائل اإعالم �شودانية عن تلقي �شلطات 
البالد موؤ�رشات اإيجابية من م�رش ب�شاأن ت�شليم 
الرئي�ض املعزول عمر  عدد من م�شوؤويل نظام 

الب�شري املطلوبني لدى اخلرطوم.
عن  الأح��د  ال�شودان"   "اأخبار  موقع  ونقل 
"م�شادر مطلعة" يف النيابة العامة ال�شودانية 
اأن النائب العام املكلف مبارك حممود عثمان، 
امل�رشي  نظريه  من  اإيجابية  اإ���ش��ارات  تلقى 
واملخابرات  الأمن  مدير  ت�شليم  يف  بالتعاون 
ب�  ال�شهري  اهلل  عبد  �شالح  ال�شابق،  ال�شوداين 
النظام املعزول،  "قو�ض"، واآخرين من عنا�رش 
الب�شري  بنظام  الإطاحة  عقب  م�رش  اإىل  هربوا 

يف اأبريل 2019.
امل�رشية  ال�شلطات  اأن  الإخباري  املوقع  وذكر 
كانت قد رف�شت �شابقا الطلب ال�شوداين بت�شليم 
اإج��راءات  يف  اخلرطوم  �رشعت  ثم  "قو�ض"، 
بالغات  يف  ال��دويل  الإنرتبول  عرب  ا�شرتداده 
املايل  والف�شاد  ب��الإره��اب  تتعلق  جنائية 
املعتقلني  وتعذيب  امل�شبوه،  احلرام  وال��راء 
اإبان اندلع الحتجاجات يف البالد عام 2018.

حتدثت  التي  املوثوقة  امل�شادر  واأ�شافت 
"مباحثات  اأن  الأو�شط"  "ال�رشق  ل�شحيفة 
ال�شوداين  العام  النائب  بني  ج��رت  جدية" 
املتهمني  ب��خ�����ش��و���ض  امل�����رشي  ون��ظ��ريه 
يف  حاليا  املوجودين  املطلوبني  ال�شودانيني 
م�رش. واأ�شارت اإىل اأن "اخرتاقا كبريا" حدث يف 
هذا ال�شاأن، اإذ اأبدى اجلانب امل�رشي "ا�شتعداده 
التام" ملناق�شة التعاون يف ت�شليم املطلوبني 

لل�شلطات ال�شودانية، كما اتفق اجلانبان على 
الكيفية  ح��ول  بينهما  الت�شالت  موا�شلة 

والطرق التي �شيتم بها الأمر.
وعاد النائب العام ال�شوداين، اإىل البالد الأربعاء 
املا�شي بعد زيارة اإىل م�رش ا�شتغرقت 5 اأيام، 
ال�شاوي،  حمادة  امل�رشي  نظريه  من  بدعوة 
وقعا خاللها على عدة مذكرات تفاهم لتدريب 
يف  اجلنائي  التحقيق  مبعاهد  النيابة  وكالء 

القاهرة.
الطريق  اخلطوة  تفتح  اأن  امل�شادر  ورجحت 
ال�شوداين  امل��خ��اب��رات  مدير  ت�شليم  اأم���ام 
للعدالة  املطلوبني  اأبرز  من  باعتباره  ال�شابق 
عدد  ت�شليم  التعاون  ي�شمل  كما  ال�شودان.  يف 
حمدود من رموز النظام املعزول الذين هربوا 
اإىل م�رش، وبع�ض املخالفني للقوانني اجلنائية 

يف البالد.
العام  النائب  ب��اأن  نف�شها  امل�شادر  واأف��ادت 
مع  التعاون  اأن  من  متفائاًل  ب��دا  ال�شوداين 
تقدمًا  �شيحرز  امل�رشية  العامة  النيابة 
خالل  من  املطلوبني  ت�شليم  بخ�شو�ض  كبرياً 
وتفيد  البلدين.  بني  �شت�شتمر  التي  الت�شالت 
م�شوؤولني  بوجود  الأو�شط"  "ال�رشق  متابعات 
اآخرين تقلدوا وظائف عليا يف حكومة الب�شري، 

يعي�شون الآن يف القاهرة.
�شبتمرب  يف  مطلع  �شحافية  تقارير  ونقلت 
يف  لالإنرتبول  الوطني  املكتب  اأن  احل��ايل، 
الدولية  اجلنائية  ال�رشطة  من  طلب  ال�شودان 
جهاز  مدير  لتعقب  احلمراء"  "الن�رشة  تفعيل 
وت�شليمه  عليه  والقب�ض  واملخابرات  الأم��ن 

لل�شلطات ال�شودانية.

وزير الإعالم  يدعو لبث الإيجابية والأمل بين المواطنين

ميقاتي يجتمع بوزراء حكومته لمناق�سة الملفات والتح�سير 
للبيان الوزاري وبحث البطاقة التموينية

بريوت -وكالت 
قرداحي  اللبناين جورج  الإعالم  وزير  دعا   
والأمل  الإيجابية  بث  اأجل  من  التعاون  اإىل 
للمواطنني ، وخ�شو�شا يف هذا الظروف التي 
ت�شهدها البالد. وانتقد قرداحي - يف ت�رشيح  
الت�رشيحات   - لبنان  اإىل  ع��ودت��ه  ل��دى 
الذين تناولوا  الإعالمية لعدد من املحللني 
فيها احلكومة وت�شكيلها واملحا�ش�شة فيها، 
الولدة ول  اأن احلكومة حديثة  م�شددا على 
اأن  قرداحي على  و�شدد  عليها.  احلكم  ميكن 
ظل  يف  ب�شيء  القيام  �شتحاول  احلكومة 
قرداحي  مت  وكان جورج  الراهنة.  الظروف 
اللبنانية  باحلكومة  لالإعالم  وزيرا  تعيينه 
جنيب  الوزراء  رئي�ض  �شكلها  التي  اجلديدة 
ميقاتي و�شدر مر�شوم ت�شكيلها يوم اجلمعة 
املا�شي، وذلك بعد فراغ حكومي دام ل� 13 
�شهرا منذ ا�شتقالة حكومة ح�شان دياب يف 

العا�رش من �شهر اأغ�شط�ض العام املا�شي.
ا�شتهل رئي�ض جمل�ض الوزراء اللبناين جنيب 
اأم�ض  ميقاتي ن�شاطه، بعد ت�شكيل احلكومة 
الول  بعقد اجتماعات متتالية  مع الوزراء 
وزاراتهم  لعمل  ت�شورهم  مناق�شة  اإطار  يف 

والتح�شري  املطلوبة،  الأ�شا�شية  وامللفات 
الثقة  �شتنال احلكومة  الذي  الوزاري  للبيان 
على اأ�شا�شه. كما عقد ميقاتي اجتماعا �شم 
الوزراء اجلدد وال�شابقني املعنيني مبو�شوع 
البطاقة التموينية، التي مت الإعالن عن بدء 
ال�شتفادة  ال�شتفادة  يف  الراغبني  ت�شجيل 

منها وفق ال�رشوط املحددة.
الط��الع  على  احلكومة  رئي�ض  وح��ر���ض 
هذا  قطعها  التي  املراحل  على  تف�شيليا 

املو�شوع، وما اإذا كان الإعالن عن البطاقة، قد 
اقرتن فعليا مب�شادر متويل حمددة ومواعيد 
حمددة للدفع، اأم اأن البحث �شي�شتمر يف هذا 
املو�شوع لإيجاد التمويل املنا�شب واحللول 
النهائية لكل امل�شائل املتعلقة بهذا امللف، 
الوزراء  اأن ي�شتكمل  واتفق املجتمعون على 
القليلة  الأيام  البحث يف  وال�شابقون  اجلدد 
هذا  يف  النهائي  التقرير  لإع��داد  املقبلة 

املو�شوع.

طائرات م�سيرة مفخخة ا�ستهدفت مطار 
اأربيل

مكافحة  جهاز  اأع��ل��ن   
اإق��ل��ي��م  يف  الإره������اب 
ك��رد���ش��ت��ان ب��ال��ع��راق، 
اأربيل  مطار  ا�شتهداف 
م�شرية  بطائرات  الدويل 

 . مفخخة
 فيما اأكد حمافظ مدينة 
خو�شناو،  اأوميد  اأربيل 
املخت�شة  الأج��ه��زة  اأن 
دقيق  ب�شكل  ت��ت��اب��ع 

املطار. الهجوم على 
وك��ال��ة  نقلت  وك��ان��ت 
)واع(،  العراقية  النباء 
ع����ن ب���ي���ان اجل���ه���از 
يف  الإره����اب  مكافحة 
اقليم كرد�شتان بالعراق 
م�شرية  "طائرات  اأن 
مطار  ا�شتهدفت  مفخخة 

اأربيل".
العمليات  غرفة  واكدت 
اأرب��ي��ل  امل�����ش��رتك��ة يف 
توجد  ل  اأن��ه  بالعراق، 
اأو خ�شائر  اأ�رشار مادية 
الهجوم  ج��راء  ب�رشية 
على مطار اأربيل الدويل.
الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن  )واع(،   العراقية 

"ل  اأنه  العمليات  غرفة 
اأو  مادية  اأ���رشار  توجد 
ج��راء  ب�رشية  خ�شائر 
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى م��ط��ار 
فيما  ال����دويل،  اأرب��ي��ل 
م���ا زال����ت ال�����ش��ل��ط��ات 
امل��خ��ت�����ش��ة ت��وا���ش��ل 
حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا ب�����ش��اأن 

احلادث".
مكافحة  جهاز  اأن  يذكر 
اإق��ل��ي��م  يف  الإره������اب 
ك��رد���ش��ت��ان ب��ال��ع��راق 
وقت  يف  اأعلن،  قد  كان 
مطار  ا�شتهداف  �شابق، 
بطائرات  الدويل  اأربيل 

مفخخة. م�شرية 
اأعلنت  اخرى   جهة  من 
الأمني  الإع���الم  خلية 
يف العراق  العثور على 
عنا�رش  من  قتلى  �شتة 
ثالث  تنفيذ  اثر  داع�ض 
����رشب���ات ج���وي���ة يف 

حمافظة كركوك / 
الع��الم  خلية  وق��ال��ت 
ح�شابها  عرب  بيان  يف 
مب���وق���ع ال���ت���وا����ش���ل 
في�شبوك  الج��ت��م��اع��ي 

جمموعة  اإن   ، ال��ي��وم 
اإره���اب���ي���ة  ح��اول��ت 
نقاط  لإح��دى  التعر�ض 
ال�����رشط��ة الحت���ادي���ة 
كركوك  حمافظة  �شمن 
ط��ائ��رة  ت��وج��ي��ه  ومت 
هذه  عن  للبحث  م�شرية 

الإرهابية. املجموعة 
بعد  اأن����ه  واأ����ش���اف���ت 
ت��وج��ي��ه  مت  ر���ش��ده��ا 
اجلوية  القوة  طائرات 
نفذت  اذ  للمعاجلة، 
جوية  ���رشب��ات  ث���الث 
تواجدهم،  حم��ل  على 
"قوة  اأن  اإىل  م�شرية 
الحتادية  ال�رشطة  من 
خرجت  لتفتي�ض املكان 
قتلى  �شتة  على  وعرت 
ع�شابات  عنا�رش  م��ن 
داع�������ض الإره���اب���ي���ة، 
نا�شف  حزام  عن  ف�شال 
وك���ام���ريات واأ���ش��ل��ح��ة 

نا�شفة". وعبوات 
القوات  اأن  اإىل  ولفتت 
توا�شل  مازالت  الأمنية 
�شمن  والتفتي�ض  البحث 

موقع احلادث.
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�أخبار وتقارير
 الحكومة اليمنية تدين   

هجوم الحوثيين على 
ميناء المخا وتعتبره  

تحدياً �سارخاً لجهود 
تخفيف الأزمة الإن�سانية

�سنعاء )د ب اأ(-
بها  املعرتف  اليمنية  احلكومة  قالت   
ميلي�شيا  �شنته  الذي  الهجوم  اإن  دوليًا، 
املخا"  ميناء  على  ال�شبت،  يوم  احلوثي، 
يعد حتديًا �شارخًا لكافة اجلهود الدولية 
والأممية لتخفيف الأزمة الإن�شانية والعمل 

على اإنهاء احلرب يف البالد".
يف  اليمنية  اخلارجية  وزارة  وذك���رت 
اأن "امليلي�شيات احلوثية �شنت  بيان لها، 
هجومًا ب�شاروخ بالي�شتي وخم�س طائرات 
الواقع  املخا  ميناء  على  مفخخة  م�شرية 
اإحلاق  اإىل  اأدى  ما  الغربي  ال�شاحل  يف 
وخمازن  الت�شغيلية  مبرافقه  هائل  دمار 
ال�شلطة  جهود  بعد  الغذائية،  امل��واد 
املحلية لإعادة تاأهيل امليناء وت�شغيله 
التجارية  املواد  اأولية ل�شتقبال  ب�شورة 
من  للتخفيف  الإن�شانية  وامل�شاعدات 

املواطنني".  معاناة 
على  الهجوم  "اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�شارت 
لول  ليحدث  ك��ان  م��ا  مدنية  من�شاأة 
العقاب  من  امليلي�شيات  ه��ذه  اإف��الت 
ال�شعب  حق  يف  املتكررة  جرائمها  عن 

البالد".  اليمني يف خمتلف مناطق 
احلوثي  "الهجوم  اأن  ال��وزارة  واأ�شافت 
عدد  خم��ازن  اح���رتاق  اإىل  اأدى  وال���ذي 
يف  العاملة  الإغ��اث��ي��ة  املنظمات  م��ن 
اخلا�شة  والب�شائع  الغربي  ال�شاحل 
ا�شتئناف  مع  وبالتزامن  بامل�شتوردين، 
ميثل  التجاري،  لن�شاطه  املخا  ميناء 
امليلي�شيا  ا�شتهداف  مل�شل�شل  امتداداً 
والتدمري  املدنية  ل��الأع��ي��ان  احلوثية 
لالقت�شاد  التحتية  للبنية  املمنهج 

الوطني". 
الأمم  اليمنية،  اخلارجية  وزارة  ودعت 
اإدان��ة  اإىل  ال��دويل  واملجتمع  املتحدة 
موقف  وات��خ��اذ  احل��وث��ي��ة  "اجلرائم 
وعدم  مرتكبيها  ومعاقبة  اإزائها  حازم 

بال�شمت". مقابلتها 
احلوثي  ت�شدر جماعة  اللحظة مل  وحتى 

اأي تعليق حول هذا الهجوم. 

ال�سفيرة البريطانية ت�ؤكد عمل بالدها على ا�ستعادة الدور الليبي

الجزائر: خروج القوات الأجنبية يجب اأن يكون منظماً واأل 
يترتب عليه �سرر

طرابل�س ر)د ب اأ( –
اجلزائري  اخلارجية  وزير  اعترب 
خ��روج  اأن  لعمامرة  رم��ط��ان 
القوات الأجنبية من ليبيا يجب 
اأن يكون منظما ولي�س فو�شويا 
ا�شتقرار  واأل يرتتب عليه �رضب 

دول اجلوار.
ل���وك���ال���ة  ح�����دي�����ث  ويف 
ه��ام�����س  "�شبوتنيك"على 
اخلارجية  وزراء  اجتماعات 
العرب يف القاهرة، قال لعمامرة 
اأمن  على  حري�شة  "بالده  اإن 
وا�شتقرار ليبيا، وتوؤيد خروج كل 
للتاأكد  منها،  الأجنبية  القوات 
من اأن النتخابات �شتجرى دون 
اأن  من  وللتاأكد  اأجنبي،  تاأثري 
موا�شفات  كل  �شت�شرتجع  ليبيا 
اأن  على  وال�شيادة،  ال�شتقالل 
ولي�س  منظما  خ��روج��ا  يكون 
فو�شويا، واإل يرتتب عليه �رضب 

ا�شتقرار دول اجلوار"
واأ�شاف اأن "اجتماع دول اجلوار 
املواقف  على  بناء  جاء  الليبي 
الرئي�س  اأطلقها  التي  الوا�شحة 
عبد املجيد تبون، يف ما يخ�س 
احلكومة  راأي  ول�شماع  ليبيا، 
الليبية ولتت�شافر اجلهود تاأييدا 
وكان  الوطنية  الوحدة  حلكومة 

ناجحا".
اأن  تعترب  "اجلزائر  اأن  واأو�شح 
طرابل�س خط اأحمر، و�شتبذل كل 
ال�شعب  ن�رضة  اأجل  من  جهدها 

الليبي ال�شقيق".
وح���ول امل��وق��ف ال��ع��رب��ي من 
ق��ال:  الفل�شطينية،  الق�شية 
التي طراأت جتعل  "امل�شتجدات 
عمل  يف  التفكري  الأهمية  من 
العربية  امل��ب��ادرة  ا�شرتجاع 
اأيدينا  من  �شاعت  رمبا  التي 
املعطيات  بع�س  فر�شت  حني 
على ال�شاحة الدولية واملنطقة 

ككل".
وعن التطورات يف تون�س، اعترب 
اجلزائر  من  ج��زء  "تون�س  اأن 

وما  تون�س،  من  جزء  واجلزائر 
وا�شتقرارها  اأمنها  على  يوؤثر 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى اأم���ن وا���ش��ت��ق��رار 
اململكة  �شفرية  اأكدت  اجلزائر". 
كارولني  ليبيا  لدى  املتحدة 
عمل  الأح��د  اليوم  ه��ورن��دال  
ال��دور  ا�شتعادة  على  بالدها 

الدويل. الليبي يف املجتمع 
الليبية  الأنباء  وكالة  وذكرت 

خالل  ج��اء  ذل��ك  اأن   ) وال   (
املجل�س  رئ��ي�����س  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
حممد  ال��ل��ي��ب��ي  ال��رئ��ا���ش��ي 
بالعا�شمة  ال��ي��وم  امل��ن��ف��ي 
الربيطانية  لل�شفرية   طرابل�س 
عالقات  تطوير  لبحث  ،وذل��ك 
ودعم  البلدين   بني  التعاون 
الوطنية  امل�شاحلة  م�����رضوع 
النار.  اإط��الق  وق��ف  وا�شتمرار 

اللقاء  تناول  الوكالة،  ووف��ق 
الع�شكرية  اللجنة  عمل  دعم 
لتحقيق   )5+5( امل�����ش��رتك��ة 
الطريق  ميهد  ال��ذي  ال�شتقرار 
النتخابي  ال�شتحقاق  لإجراء 
يف كانون اأول/ دي�شمرب القادم.
الرئا�شي  املجل�س  رئي�س  واأكد 
على   ، اللقاء  خالل    ، الليبي 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  عمق 

مثمنًا   ، البلدين  تربط  التي 
م��وق��ف ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��داع��م 
الرئا�شي،  واملجل�س  لليبيا، 
الدولية، من خالل  يف املحافل 
ال�شيا�شية. الت�شوية  م�شار  دعم 
تطلعه  املنفي   اأب���دى   كما 
الثنائي  التعاون  اآفاق  لتطوير 
يخدم  مبا  املجالت  عديد  يف 

وبريطانيا. ليبيا  م�شلحة 

رئي�سي والكاظمي يتفقان على تعزيز العالقات

العراق واإيران يتفقان على اإلغاء التاأ�سيرة بين 
البلدين

بغداد -وكالت 
عقب  رئي�شي،  اإبراهيم  الإيراين  الرئي�س  اأعلن 
حمادثات مع رئي�س الوزراء العراقي م�شطفى 
الأحد عن تو�شلهما  الكاظمي يف طهران يوم 
العراق  بني  التاأ�شرية  اإلغاء  على  اتفاق  اإىل 

واإيران.
مع  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  يف  رئي�شي  وقال 
طهران  يف  حمادثاتهما  بعد  عقد  الكاظمي 
ق��رارات يف  اتخاذ عدة  "مت  اإن��ه  الأح��د،  يوم 
واأ�شاف  الكاظمي"،  مع  امل�شرتك  الجتماع 
اإيران  ح�شة  زيادة  على  وافق  "الكاظمي  اأن 
التفاق  "مت  كما  الأربعينية"،  زائ��ري  ب�شاأن 
على اإلغاء التاأ�شرية بني العراق واإيران"، وفقا 
لرو�شيا اليوم. واأ�شاف: "لدينا عالقات عميقة 
لتعزيز  نتطلع  "اأننا  اإىل  م�شريا  العراق"،  مع 

العالقات بني العراق واإيران".
فاإن  الأع���داء،  لرغبة  :"خالفا  رئي�شي  وق��ال 
العالقات بني اإيران والعراق �شت�شهد منوا يف 

جميع املجالت".
وذكرت اإرنا اأن الكاظمي اأعلن اإلغاء التاأ�شريات 
الإعالمي  املكتب  نقل  فيما  البلدين،  بني 
لرئي�س الوزراء العراقي عنه القول اإن العراق 
يعتزم اتخاذ قرار برفع �رضط احل�شول م�شبقا 
الإيرانيني  الزائرين  اأمام  الدخول  �شمات  على 
بعد  وذل��ك  امل��ط��ارات،  طريق  عن  القادمني 
الإمام  اأربعينية  ذكرى  اإحياء  مرا�شم  انق�شاء 
احل�شني. واتفق اجلانبان على تو�شيع ال�شبكك 

التعاون  بحث  عن  ف�شال  بينهما،  ال�شككية 
املايل. واأقام رئي�شي يف وقت �شابق  مرا�شم 

ا�شتقبال ر�شمية لل�شيف العراقي.
قبيل  �شحفي  ت�رضيح  يف  الكاظمي  وق��ال 
طهران  اإىل  متوجها  اليوم  بغداد  مغادرته 
العالقات  تعزيز  اإىل  تهدف  ال��زي��ارة  "اإن 
خمتلف  يف  التعاون  اآف��اق  وفتح  الثنائية، 
بني  العالقة  عمق  على  والرتكيز  املجالت، 
العراق جنح  اأن  واأ�شاف  ال�شديقني".  البلدين 
املنطقة عرب  بدور حموري يف  ال�شطالع  يف 

مبادئ  وفق  ال�شرتاتيجية  ال�رضاكة  تعزيز 
دعم ال�شتقرار، والتعاون، وال�شداقة، من اأجل 

تر�شيخ اأ�ش�س ال�شالم والزدهار.
من  "جمموعة  اإن  الكاظمي  قال  جانبه،  من 
امللفات الثنائية، متت مناق�شتها مع الرئي�س 
الأخوية  العالقات  تعزيز  ملف  منها  الإيراين، 

والروابط التاريخية".
اقت�شادية  ملفات  مناق�شة  "متت  اأنه  واأو�شح 
التجاري"،  التبادل  وزيادة  ال�شككي  والربط 
موؤكدا "العمل على حتويل امللفات امل�شرتكة 

مل�شلحة ال�شعبني العراقي والإيراين".

اإ�سابة ع�سرات الفل�سطينيين في م�اجهات مع الق�ات الإ�سرائيلية

الرئا�سة : ل ا�ستقرار في المنطقة دون 
العتراف بالحقوق الفل�سطينية

رام اهلل )د ب اأ(-
الرئا�شة  با�شم  ال��ن��اط��ق  ���رضح   
يوم  ردينة  اأب��و  نبيل  الفل�شطينية 
يف  وال�شتقرار  الأم���ن  ب��اأن  الأح���د 
املنطقة لن يتحققا من دون العرتاف 

باحلقوق الفل�شطينية كافة.
ن�رضته  بيان  يف   ، ردينة  اأب��و  واأك��د 
الر�شمية  الفل�شطينية  الأنباء  وكالة 
، اأن ال�شعب الفل�شطيني "يقف دائمًا 
ثوابته  عن  الدفاع  يف  واح��داً  �شفًا 
ومقد�شاته، وهي ر�شالة للجميع اأنه 
بدون العرتاف باحلقوق الفل�شطينية 
والأ�رضى  القد�س  راأ�شها  وعلى  كافة، 
الدويل،  والقانون  الدولية  وال�رضعية 
ف�شتبقى املنطقة باأ�رضها حترتق، ولن 
والزدهار  وال�شتقرار  الأمن  يتحقق 
اأنه  على  ردينة  اأب��و  و�شدد  لأحد". 
فل�شطينية  دول��ة  قيام  من  بد  "ل 
 1967 ال��ع��ام  ح��دود  على  م�شتقلة 
اأي  لأن  ال�رضقية،  القد�س  بعا�شمتها 
على  لاللتفاف  اأية حماولة  اأو  جهد 
حقوق ال�شعب الفل�شطيني التاريخية 
والدينية لن توؤدي �شوى اإىل مزيد من 

التوتر والدمار".
وذكر اأن ق�شية الأ�رضى الفل�شطينيني 
وب�شكل  "عربت  اإ�رضائيل  �شجون  يف 
حقيقي عن وحدة ال�شعب الفل�شطيني 
ومت�شكه بحقوقه، متامًا كما وحدته 

القد�س ومقد�شاتها". ق�شية 
عبا�س  "الرئي�س حممود  باأن  وختم 
بالتحايل  ي�شمحوا  لن  والقيادة 

من  اأي  اأو  القد�س  مو�شوع  على 
الثوابت الوطنية، واأن �شمود ال�شعب 
اأ�شقطت  وت�شحياته  الفل�شطيني 
وم�رضوع  الأمريكية،  القرن(  )�شفقة 
امل��وؤق��ت��ة،  احل����دود  ذات  ال���دول���ة 
امل��ح��اولت  ك��ل  �شت�شقط  وك��ذل��ك 
الق�شايا  اأقد�س  لت�شفية  امل�شبوهة 
وفل�شطني  القد�س  ق�شية  العربية 

واملقد�شات".
منذ  الفل�شطينية  الأرا�شي  وت�شهد 
اأ�رضى  �شتة  هروب  عقب  توترا  اأيام 
جلبوع  �شجن  م��ن  فل�شطينيني 
املا�شي،  الثنني  فجر  الإ�رضائيلي 
اأربعة  اعتقال  اإ�رضائيل  اأعادت  فيما 

منهم على دفعتني.
ع�رضات  اأ���ش��ي��ب  اخ���رى  جهة  م��ن 
الأحد  يوم  الفل�شطينيني   املواطنني 
ب��ح��الت اخ��ت��ن��اق يف م��واج��ه��ات 
مبخيمي  الإ�رضائيلية،  القوات  مع 
يف  �شعري،  وبلدة  والعروب،  الفوار 
وكالة  وذك���رت  اخلليل.  حمافظة 
الفل�شطينية  واملعلومات  الأنباء 
اندلعت على  "مواجهات  اأن    ) )وفا 
وال��ف��وار  ال��ع��روب  م��داخ��ل خميمي 
قنابل  الحتالل  جنود  خاللها  اطلق 
املواطنني  �شوب  وال��غ��از  ال�شوت 
اإ�شابة  اإىل  اأدى  م��ا  وم��ن��ازل��ه��م، 
اختناق".  بحالت  منهم  الع�رضات 
باإ�شابة  حملية  م�شادر  واأف���ادت 
ع�رضات الطلبة بحالت اختناق جراء 
طالبية  م�شرية  الحتالل،  قوات  قمع 
يف بلدة �شعري، ت�شامنا مع الأ�رضى.

تعريب اأول تطبيق اإلكتروني عالمي لمكافحة 
الإرهاب

القاهرة -وكالت 
الع�شومي  عبدالرحمن  بن  عادل  اأطلق 
رئي�س الربملان العربي، �رضاكة الربملان 
الدويل،  الربملاين  الحت��اد  مع  العربي 
يف تعريب اأحد اأهم الأدوات الإلكرتونية 
املتطرف،  والفكر  الإره���اب  ملكافحة 
القمة  يف  م�شاركته  اإط���ار  يف  وذل��ك 
ملكافحة  الأوىل  العاملية  الربملانية 

الإرهاب بفيينا.
اأك��د  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ب��ه��ذه  كلمته  ويف 
العربي  الربملان  دعم  اأن  "الع�شومي" 
الأول  يعد  الذي  التطبيق  هذا  لتعريب 
حر�شه  م��ن  انطالقا  ج��اء  ن��وع��ه،  م��ن 
على ربط كافة اجلهود الدولية املعنية 
مبكافحة الإرهاب يف اأداة واحدة، وذلك 
وكذلك  وت�شتتها،  اجلهود  لتكرار  منعًا 
وتوجيهها  التكاليف  خف�س  يف  رغبَة 
ملكافحة  احلقيقي  املجهود  دعم  اإىل 
يف  ولي�س  الواقع،  اأر�س  على  الإره��اب 

اأروقة املوؤمترات.
الربملان  دعم  اأن  "الع�شومي"  واأو�شح 
الهام،  التطبيق  هذا  لتعريب  العربي 
لن يخدم فقط الربملانيني يف 22 دولة 

من  اأك��ر  نحو  �شيخدم  ولكنه  عربية، 
باللغة  يتحدثون  �شخ�س  مليون   450
هذا  اأن  م�شيفا  ال��ع��امل،  يف  العربية 
م�شبوق،  غري  دور  له  �شيكون  التطبيق 
يف تقليل الفجوات القائمة بني القرارات 
مبكافحة  املعنية  الدولية  والتفاقيات 
املعنية  املحلية  والقوانني  الإره��اب، 

بتنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.
روؤ�شاء  العربي  الربملان  رئي�س  ودعا 
امل��ج��م��وع��ات اجل��غ��راف��ي��ة ب��الحت��اد 
يف  الربملانيني  وكل  الدويل،  الربملاين 
التطبيق  العامل لدعم هذا  اأنحاء  جميع 
لكي يخدم كافة املواطنني، بكافة لغات 

العامل.

»الوزراء الأردني« يوافق على تعديل اأ�س�س منح 
الجن�سية للم�ستثمرين

عمان -وكالت 
ب�رض  برئا�شة  الأردين  ال��وزراء  جمل�س  وافق 
اأ�ش�س  تعديل  على  الأحد،  اليوم  اخل�شاونة، 
منح امل�شتثمرين اجلن�شية الأردنية، والإقامة 
البيئة  تهيئة  لغايات  ال�شتثمار،  عن طريق 

اجلاذبة لال�شتثمار اخلارجي.
نقلتها  التي  اجلديدة،  التعديالت  وبح�شب 
منح  يتم  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  وكالة 
قيامه  عند  للم�شتثمر  الأردن��ي��ة  اجلن�شية 
لدى  دولر  مليون  بقيمة  وديعة  ب��اإي��داع 
وملدة  فائدة،  دون  الأردين  املركزي  البنك 
خالل  منها  ال�شحب  وع��دم  �شنوات،  ث��الث 
بقيمة  خزينة  �شندات  و���رضاء  امل��دة،  هذه 
مليون دولر ملدة 6 �شنوات، بفائدة يحددها 
البنك املركزي الأردين، �رضيطة تواجده داخل 
قبل  �شهر  عن  تقل  ل  ملدة  اململكة  اأرا�شي 
اجلن�شية  مبنحه  النهائية  التو�شية  توقيع 

الأردنية.
للم�شتثمر  الأردنية  اجلن�شية  منح  يتم  كما 
اأ�شهم  ���رضاء  خ��الل  م��ن  ال�شتثمار،  عند 
مببلغ  الأردنية  ال�رضكات  يف  ح�ش�س  اأو 
دولر،  املليون  ون�شف  مليون  عن  يقل  ل 
ملدة  باحل�ش�س  الت�رضف  يتم  ل  اأن  على 
قيام  �رضيطة  �شنوات،  ث��الث  عن  تقل  ل 
الأوراق  هيئة  اأو  ال�رضكات  مراقبة  دائ��رة 

نح  املالية بو�شع اإ�شارة احلجز عليها.  وميمُ
امل�شتثمر جواز �شفر اأردين موؤقت ملدة ثالث 
اأو  م�رضوع  وت�شجيل  اإن�شاء  عند  �شنوات، 
القطاعات  من  اأي  يف  ا�شتثمارية  م�شاريع 
راأ�شمال  باإجمايل  الإنتاجية،  القت�شادية 
مدفوع ل يقل عن مليون دولر داخل حدود 
حمافظة العا�شمة �رضيطة توفري 20 فر�شة 
 750 عن  يقل  ول  لالأردنيني،  حقيقية  عمل 
�رضيطة  العا�شمة  حدود  خارج  دولر  األف 
لالأردنيني،  عمل حقيقية  فر�س  ع�رض  توفري 

عند البدء الفعلي بت�شغيل امل�رضوع.
على  كذلك  اجلديدة  التعديالت  ون�شت   
منح امل�شتثمر، اأو ال�شخ�س العادي من غري 
�شنوات،  خم�س  ملدة  الإقامة  امل�شتثمرين، 
يف  ال�شابقة  اإقامته  مدة  عن  النظر  بغ�س 
اأكر، مبجموع  اأو  عقار  �رضاء  عند  اململكة، 

قيم ل تقل عن 200 األف دينار.
منح  يتم  ل  اأن  كذلك  الأ�ش�س  وت�شمنت   
امتلك  م�شتثمر  لأي  الأردن��ي��ة  اجلن�شية 
ح�ش�شًا من اأي م�شتثمر اآخر كان قد ح�شل 
تلك  على  بناء  الأردن��ي��ة  اجلن�شية  على 
 500 الأ�ش�س على  واأن تطبق هذه  احل�ش�س، 
جميع  اتخاذ  وبعد  فقط،  �شنويا  م�شتثمر 
امل��الءة  من  والتحقق  الالزمة  الإج���راءات 
الإج���راءات،  بهذه  املبا�رضة  قبل  املالية 

وبح�شب اأولوية تقدمي الطلب.



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
متابعاتاالثنني 13 �سبتمرب 2021ـ العـدد 14842                  

»جائزة خليفة التربوية «: 
م�ساريع الخم�سين تفتح اآفاقاً 

وا�سعة اأمام اأبناء الوطن
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اأبوظبي ـ وام:
اأكـــدت " جائزة خليفـــة الرتبويـــة " اأن وثيقة 
اخلم�ســـني و ما ت�ســـمله من حزم م�ساريع متثل 
خارطـــة طريق لغـــد م�رشق يحمـــل كل اخلري و 
النماء الأبناء و بنات الوطن بل و للمقيمني على 

اأر�سه الطيبة و لكل زائر.
و قالت اأمل العفيفي االأمني العام جلائزة خليفة 
الرتبوية يف ت�رشيح لها يف هذا ال�ساأن : "حر�ست 
القيادة الر�سيدة على اأن يكون االإن�سان هو حمور 
التنمية وركيزتها االأ�سا�ســـية منذ انطالق م�سرية 
االحتاد وهو نهج ثابت اأر�ســـاه القائد املوؤ�ســـ�س 
املغفور له ال�ســـيخ زايد بن �ســـلطان اآل نهيان " 
طيب اهلل ثراه" وتوا�ســـل ال�ســـري عليه قيادتنا 

الر�سيدة" .
و اأ�ســـارت العفيفي اإىل اإن امل�ساريع التي اأعلنت 
عنهـــا القيادة الر�ســـيدة بالدولة متثل اإ�ســـافة 
حيويـــة ملنظومـــة مـــن امل�رشوعـــات الوطنية 
العمالقة التي تعـــزز من مكانة الدولة وريادتها 
يف جميـــع املجـــاالت التنموية التي �ســـيكون 
لها اآثار اإيجابية بارزة علـــى التقدم و االزدهار 
االقت�ســـادي و التعليمي و التقني الذي ت�ســـهده 

الدولة يف الع�رش الرقمي.

ال�سارقة ـ وام:
اختتمت م�ســـاء اأم�ـــس االأول فعاليات الن�ســـخة 
الثامنـــة من مهرجـــان املالح وال�ســـيد البحري 
الـــذي نظمته على مدى اأربعـــة اأيام بلدية مدينة 
دبا احل�ســـن وغرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة يف 

جزيرة احل�سن باملدينة الفا�سلة.
وا�ستقطب املهرجان 11500 زائر من كافة اأنحاء 
الدولة ومنطقة اخلليج العربي املهتمني ب�سناعة 
املالح العريقة حمققاً ح�ســـوراً جماهريياً كبرياً 
من الزوار وال�ســـياح واملهتمني و�ســـجل مبيعات 
وعوائد مالية للعار�ســـني و�ســـلت اإىل مليون و 

250 األف درهم.
و�ســـهد املهرجان م�ساركة وا�سعة من املوؤ�س�سات 
التجاريـــة  واملحـــال  واخلا�ســـة  احلكوميـــة 
املتخ�س�سة ب�سناعة املالح واملنتوجات البحرية 
باأنواعها املتعددة حيث �ســـارك يف فعاليته 15 
موؤ�س�سة حكومية ا�سافة اإىل 20 حمال جتاريا و15 

اأ�رش منتجة.

مهرجان المالح وال�سيد البحري 
ي�ستقطب اأكثر من 11 األف زائر

320 مليون درهم 
وقـــال �ســـعادة الدكتور حممـــد عتيق 
الفالحـــي االأمني العـــام لهيئة الهالل 
االأحمـــر .. اإن برامـــج الهـــالل االأحمر 
وم�ســـاريعه االإن�ســـانية والتنموية يف 
اأفغان�ســـتان .. جت�سد الر�سالة العاملية 
التي ت�ســـطلع بها الهيئـــة بتوجيهات 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثـــل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س الهيئة، للحد من حجم املعاناة 

الب�رشية و�سون الكرامة االإن�سانية.
واأ�ســـاف اإن مبـــادرات الهـــالل االأحمر 
االأفغانية  ال�ســـاحة  التنمويـــة علـــى 
حظيـــت باهتمـــام ودعـــم كبريين من 
القيادة الر�ســـيدة م�ســـريا اىل اأن دولة 
االإمـــارات العربية املتحـــدة ظلت اإىل 
جانب ال�ســـعب االأفغاين خالل العقود 
املا�ســـية داعمة الأو�ســـاعه االإن�سانية 
وم�ساندة لق�ساياه احليوية يف التنمية 

واالإعمار.
واأ�سار الفالحي اإىل اأن �رشعة ا�ستجابة 
دولـــة االإمـــارات لتداعيات االأو�ســـاع 
االإن�سانية الراهنة يف اأفغان�ستان توؤكد 
دورها املحـــوري يف الت�ســـدي لالآثار 
الناجمة عن االأزمات الطارئة واالأحداث 

والكوارث اإقليميا ودوليا.
وقال االأمني العـــام اإن الهيئة تواجدت 
علـــى ال�ســـاحة االإن�ســـانية االأفغانية 
ال�ســـنني، تقـــدم دعمهما  منذ ع�رشات 
يف  االأفغـــاين  لل�ســـعب  وم�ســـاندتها 
اأن  اإىل  منوهـــا  املجـــاالت  خمتلـــف 
والتنموية  االإن�ســـائية  الهيئة  م�ساريع 
ت�ســـمنت العديد من امل�ساريع احليوية 
يف جمال تاأهيل البنية التحتية واإن�ساء 
املوؤ�س�سات ال�سحية والتعليمية واملدن 
ال�ســـكنية ومالجـــئ االأيتام و�ســـيانة 
املرافق العامة اإ�سافة اإىل برامج الهيئة 
االإن�سانية واأن�ســـطتها االإغاثية االأخرى 
التي وفرت مـــن خاللها الغذاء والدواء 
ومـــواد االإيـــواء املختلفـــة اإىل جانب 
برامج رعاية اأ�سحاب الهمم وتاأهيلهم 

وكفالة االأيتام واأ�رشهم.
واأ�ســـاف الفالحي اإنه :" يف هذا ال�سدد 

تاأتي مدينة ال�سيخ زايد يف كابول على 
راأ�س تلك امل�ساريع احليوية التي هدفت 
اإىل تعزيز قدرة ال�ســـعب االأفغاين على 
مواجهة ظروف احلياة ال�سعبة وتوفري 
ال�ســـكن املالئم لالأ�رش التي عانت من 

ويالت النزوح واللجوء.

الإمارات: عمليات 
وذكرت اأن االنتقـــال من عمليات حفظ 
ال�ســـالم التابعة لالأمم املتحدة يعترب 
اأمراً هاماً و�رشوريـــا، وذلك الأنه اإذا مل 
يتـــم تنفيذه بال�ســـكل ال�ســـحيح، فقد 
يوؤدي ذلك اإىل خلق اأو�ســـاع �سيا�سية 
واإن�ســـانية واأمنية ه�ســـة، ولذلك، فاإنه 
يجب اأن ُتعطي ا�ســـرتاتيجيات االنتقال 
االأولوية حلماية املدنيني وتعزيز قدرة 
الدول امل�ســـيفة لبعثات حفظ ال�سالم 
و�ســـمان م�ســـاركة الن�ســـاء وال�سباب 

ب�سكل فاعل.
واأكدت دولة االإمـــارات يف بيانها على 
اأهميـــة اتباع نهج �ســـامل يعمل على 
اإ�ـــرشاك املجتمعـــات املحلية، مبا يف 
الن�ســـاء وال�ســـباب.. كما حثت  ذلـــك 
جمل�ـــس االأمن على التوا�ســـل مبا�رشة 
مع الدول امل�سيفة لتلبية احتياجاتها 

ب�سكل اأف�سل.
و�سددت الدولة على اأن عمليات ال�سالم 
يجب اأن ت�ســـتمر يف العمـــل جنبا اإىل 
جنب مع فـــرق االأمم املتحدة الُقطرية 
مبا ي�ســـمن بنيـــة حتتية م�ســـتدامة 
العمل  وا�ستمرار  امل�سيفة  للمجتمعات 

احلا�سم يف غياب قوات حفظ ال�سالم.
   �صفر وفيات 

و�ســـاهم تكثيـــف اإجراءات التق�ســـي 
والفح�س يف الدولة وتو�ســـيع نطاق 
الفحو�ســـات علـــى م�ســـتوى الدولة 
يف الك�ســـف عن 620 حالة اإ�ســـابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من 
جن�ســـيات خمتلفة، وجميعها حاالت 
ال�سحية  م�ستقرة وتخ�ســـع للرعاية 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 
امل�سجلة 728،886 حالة.

  كمـــا اأعلنـــت وزارة ال�ســـحة ووقاية 
املجتمع عدم ت�ســـجيل اأي حالة وفاة 
يف االأربع والع�رشين �ساعة املا�سية، 
وبذلك يبلغ عـــدد الوفيات يف الدولة 

2،062 حالة.
  كما اأعلنـــت الوزارة عن �ســـفاء 785 
حالـــة جديـــدة مل�ســـابني بفريو�س 
كورونـــا امل�ســـتجد "كوفيـــد - 19" 
وتعافيهـــا التام مـــن اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيها الرعاية ال�ســـحية الالزمة 
منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 
 719،948 ال�ســـفاء  حـــاالت  جمموع 

حالة.
الإمارات وكينيا 

وتو�سيع نطاق ال�رشاكة وفتح جماالت 
وفر�س اقت�سادية وا�ستثمارية نوعية 

وغري م�سبوقة.
و ناق�س الطرفان تعزيز اجلهود خالل 
املرحلـــة املقبلـــة لتوقيـــع اتفاقية 
تعاون اقت�ســـادي وجتاري وفني بني 
حكومتـــي البلديـــن وت�ســـكيل جلنة 
اقت�سادية م�ســـرتكة ت�سهم يف و�سع 
برامج عمل وم�ســـارات تعاون حمددة 
لل�ـــرشاكات التجارية واال�ســـتثمارية 
وتبادل اخلربات و�سبل تنميتها خالل 
ال�ســـنوات املقبلة، مبا يلبي تطلعات 
البلدين يف بناء اقت�ســـاد امل�ستقبل، 
مع الرتكيـــز على قطاعـــات الزراعة 
وال�ســـناعات  الغذائـــي  والت�ســـنيع 
التحتيـــة  والبنـــى  التحويليـــة 
الرقمـــي  والتحـــول  والتكنولوجيـــا 
والطاقة املتجددة باعتبارها قطاعات 

رئي�سية للتعاون امل�ستقبلي.
و�ســـهدت العالقـــات التجاريـــة بني 
دولة االإمارات وكينيا تطورا ملمو�ســـا 
خـــالل املرحلـــة املا�ســـية، وبلغت 
قيمة التبادل التجـــاري غري النفطية 
بني البلدين خـــالل 2020 ما يعادل 

7 مليارات درهـــم مقارنة بنحو 4.4 
مليـــار درهـــم عـــام 2011، حمققة 
منوا بن�ســـبة اأكرث مـــن 58.3% خالل 
هذه املدة ما يـــدل على قوة وتنامي 
العالقات  التجارية وجممل  العالقات 

االقت�سادية بني االإمارات وكينيا.
واأكد معـــايل الدكتور اأحمـــد بالهول 
احلا�ســـل  التقدم  اأهميـــة  الفال�ســـي 
على �ســـعيد تعزيز اأوجـــه التعاون 
البلدين،  امل�ســـرتك بني  االقت�ســـادي 
مو�ســـحا اأن البلدين يزخران بالعديد 
من املقومات والفر�س اال�ســـتثمارية 
الواعـــدة التـــي من �ســـاأنها اأن تفتح 
امل�ستقبلي  للتعاون  اأو�ســـع  جماالت 
يف القطاعات اال�سرتاتيجية واحليوية، 
وذلـــك يف ظـــل تنامـــي العالقـــات 

االقت�سادية بني جمتمعي االأعمال.
"نعمل مـــع اجلانب  وقال معاليـــه: 
الكيني على �سياغة نهج اأكرث كفاءة 
لفتح املجال اأمام ا�ستك�ساف جماالت 
وفر�س جديـــدة لقطاع ريادة االأعمال 
واملتو�سطة،  ال�ســـغرية  وامل�ســـاريع 
بهدف تعزيز منوه و الو�سول مبنتجاته 
العاملية وحتقيق قفزات  االأ�سواق  اإىل 
تنموية جديدة خالل ال�سنوات املقبلة، 
وندعو جميع ال�رشكات يف االإماراتية 
والكينيـــة اإىل اال�ســـتفادة مـــن هذه 
الفر�س واحلوافز واالرتقاء مب�ســـتوى 

العالقات االقت�سادية بني البلدين".
من ناحيته، اأو�ســـح معـــايل الدكتور 
ثاين بن اأحمد الزيـــودي اأن العالقات 
االقت�ســـادية بني البلدين ت�سهد منوا 
املجـــاالت  خمتلـــف  يف  متوا�ســـال 
ذات االهتمام امل�ســـرتك ال�ســـيما يف 
حجم اال�ســـتثمارات املتبادلة وترتكز 
اال�ســـتثمارات االإماراتية يف قطاعات 
املعلومـــات  تكنولوجيـــا  خدمـــات 
وتطويـــر  اللوجي�ســـتية  واخلدمـــات 
واإدارة مراكز الت�سوق وقطاع التجزئة 
والرتفيه والفنادق واملطاعم والرعاية 
ال�ســـحية واخلدمـــات والتنقيب عن 
املعـــادن وجتارة اجلملـــة والتجزئة 

قيمة  وتناهـــز  والت�ســـييد  والبنـــاء 
اال�ســـتثمارات االإماراتية يف كينيا ما 
قيمتـــه 11 مليار درهـــم مقابل نحو 
291 مليون درهم قيمة اال�ســـتثمارات 

الكينية يف االإمارات.
الدور  الزيـــودي  معايل  وا�ســـتعر�س 
املحـــوري للدولـــة يف احلفاظ على 
ا�ســـتمرارية عمـــل �سال�ســـل التوريد 
واالإمـــداد وحركـــة ال�ســـحن البحري 
واجلوي يف االأ�سواق الدولية املرتبطة 
بها وقـــال : "اإن االإمارات باتت وجهة 
رياديـــة للتجـــارة العامليـــة، مبـــا 
ت�ســـتحوذ عليه من قـــدرات متقدمة 
وموؤ�رشات عاملية يف قطاعات االإمداد 
اللوجي�ســـتي و ت�ســـهيالت ممار�سات 
االأعمـــال التجاريـــة، وتطـــور قطاع 
موانئها ومرافقها اللوجي�ستية وتقدمي 
اأف�سل املمار�ســـات العاملية يف ذلك 
ال�سدد" واأ�ســـاف اإن االإمارات حتولت 
ملقر اإقليمي دائـــم يف منطقة ال�رشق 
االأو�ســـط لكربيات ال�رشكات العاملية 
واملاركات التجارية املرموقة عامليا.

ودعـــا رواد االأعمال و امل�ســـتثمرين 
اإىل امل�ســـاركة باإيجابية يف فعاليات 
معر�س اإك�ســـبو 2020 دبـــي و الذي 
ينطلـــق ال�ســـهر املقبل وا�ســـتعر�س 
اخلطة الطموحة التي اأطلقتها حكومة 
دولة االإمارات "اقت�ســـاد اخلم�ســـني" 
ت�ســـمها  التي  النوعية  واملبـــادرات 
اخلطـــة و تتبنى هدفـــا طموحا وهو 
م�ســـاعفة الناجت املحلـــي االإجمايل 

بحلول عام 2030.
من جهتها، اأ�سادت معايل بيتي ماينا 
بالعالقات التجارية املتينة بني دولة 
االإمارات وكينيا وما تنطوي عليه من 
فر�ـــس واعدة للنمو، موؤكـــدة اهتمام 
حكومة بالدها بالعمـــل مع اجلهات 
املعنية يف دولة االإمارات ال�ستك�ساف 
�سبل تو�ســـيع ال�رشاكة التجارية بني 
البلدين خالل املرحلة املقبلة و�سددت 
اأهمية اجلهـــود املبذولة حاليا  على 
لتوقيع اتفاقية التعاون االقت�ســـادي 

والتجاري والفني بني البلدين.
واأ�ســـافت ماينا: "نتطلع اإىل حتقيق 
م�ســـاركة مثمرة يف معر�س اإك�ســـبو 
دبي 2020، وحري�ســـون على تقوية 
روابطنا مع دولة االإمارات وفق العديد 
من الربامج وامل�ســـارات يف قطاعات 
االأعمال  وريادة  وال�ســـياحة  التجارة 
واالبتكار وال�ســـناعة واالأمن الغذائي، 
و�ســـنعمل على و�ســـع اآلية الإن�ســـاء 
جمل�س اأعمال كيني اإماراتي و تعزيز 
الربط بني غرف التجارة وال�ســـناعة 
يف البلدين و مبـــا يحقق تطلعاتهما 
يف االنتقـــال اإىل مرحلـــة جديدة من 
والتجاريـــة  االقت�ســـادية  ال�رشاكـــة 
وحتفيز اال�ستثمارات بني البلدين يف 

القطاعات احليوية".
جمارك دبي 

وبعـــد حتريـــر ال�ســـبطية مت ت�ســـليم 
ال�ســـقور اإىل ق�ســـم "احلجر البيطري" 
التابع لـــوزارة التغري املناخي والبيئة 
مبركز حتا احلدودي ليتم التعامل معها 
وفقا لالتفاقيـــات واملعاهدات الدولية 

بخ�سو�سها.
وتوا�سل جمارك دبي جهودها امل�ستمرة 
يف �سبط احليوانات والنباتات املهددة 
باالنقرا�ـــس حيث يتـــم التدقيق على 
وجود �ســـهادات اأو م�ستندات مرفقة مع 
احليوانات التي تدخل عرب املنافذ ويف 
حـــال عدم وجود تلك امل�ســـتندات تتم 
م�ســـادرة امل�ســـبوطات ويتم التعامل 
بتحويلهـــا اإىل وزارة التغـــري املناخي 

والبيئة للتعامل معها.
وتعمل الدائرة على رفع م�ستوى كفاءة 
املفت�ســـني واخ�ساعهم لربامج التاأهيل 
والتدريب على كافة اأ�ســـاليب التهريب 
باالإ�ســـافة اإىل تعميم قوائم احليوانات 
عليها  للتعـــرف  باالنقرا�س  املهـــددة 
واال�ســـتفادة منها يف عمليات ال�سبط 
حيـــث مت ت�ســـجيل عدد 44 �ســـبطية 
متنوعة خالل الن�ســـف االأول من العام 

اجلاري يف مركز حتا.
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هوية  تحديد  منظومة  في  دورة  تعقد  اأبوظبي  �سرطة 
�سحايا الكوارث

اأبوظبي ـ الوحدة: 
نفذت �رشطة اأبوظبـــي دورة يف منظومة 
حتديـــد هويـــة �ســـحايا الكـــوارث على 
امل�ســـتوى االحتادي ا�ستمرت ملدة ا�سبوع 
مب�ســـاركة �ســـباط من خمتلف القيادات 
العامـــة لل�رشطـــة يف الدولـــة و اأطباء 
ومدنيني من اجلهات املحلية يف االإمارة.

و اأو�سح العقيد اأحمد نا�رش الكندي، مدير 
اإدارة االأزمات والكوارث بقطاع العمليات 
املركزيـــة  اأن الدورة  ركزت على �ســـقل 
والتطبيقية  العلميـــة  املتدربني  مهارات 
يف جمال التعرف على �ســـحايا الكوارث 
وحتديد هوياتهم جت�سيداً حلر�س ال�رشطة 
التقنيات لتعزيز  اأف�ســـل  ا�ستحداث  على 

اأمن و�سالمة املجتمع.
كمـــا ت�ســـمنت  معلومـــات حـــول اإدارة 
االأزمات والكوارث ومنظومة حتديد هوية 
�سحايا الكوارث، و �رشح للمعيار الدويل 
للمنظومـــة، وعر�ـــس التجـــارب الدولية 
واملحليـــة واالنظمـــة امل�ســـتخدمة يف 

التعرف على ال�سحايا.

ال�سارقة ـ وام:

و�سلت ر�ســـالة حملة هيئة ال�سارقة 
للكتاب التي حتمل �ســـعار "اإذا مهتم 
ب�سي يعني مهتم بالكتب" اإىل القاهرة 
حيث توزع �ســـعار احلملـــة باللّهجة 
امل�رشية / لـــو ليك يف حاجة، يبقى 
ليك يف الكتب/ على امتداد ال�ســـوارع 
ليقـــول للعامل من قلـــب القاهرة: اإن 
الكتب لي�ست لفئة حمددة من النا�س 
وكل �ســـخ�س باإمكانه اأن يجد الكتب 
التي تتحدث عما يهمه ويثري تفكريه 
والعلم  واملعرفـــة  املتعـــة  ومينحه 
�سواًء كان ريا�سة اأو مو�سيقى اأو طبخ 
اأو ت�ســـوير اأو غريها من االهتمامات 

والهوايات.
و�ســـهدت احلملـــة تفاعالً كبـــرياً من 
ومبدعني  وفنانني  ر�سمية  �سخ�سيات 
م�رشيني حيث اأ�ســـادوا عرب املن�سات 
و�سائل  االإعالمية وح�ســـاباتهم على 
التوا�ســـل االجتماعـــي بـــدور اإمارة 
ال�ســـارقة الثقـــايف بقيادة �ســـاحب 

ال�ســـمو ال�ســـيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكـــم ال�ســـارقة لالرتقـــاء باحلراك 
الثقـــايف وتعزيز وعـــي املجتمعات 
جتاه القراءة واملعرفة ال �ســـيما دعم 
�ســـموه حلملة "اإذا مهتم ب�سي يعني 
مهتم بالكتب" التي تعد االأكرب واالأوىل 

من نوعها يف املنطقة والعامل.
وقـــال �ســـعادة اأحمـــد بـــن ركا�س 
العامري رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب 
: جت�ســـد احلملة روؤية را�سخة الإمارة 
ال�ســـارقة قاد فيها �ســـاحب ال�ســـمو 
ح�ســـارياً  ال�ســـارقة م�رشوعاً  حاكم 
كبرياً بداأ من ال�ســـارقة وتو�سع طوال 

اأربعني عاماً لي�سمل املنطقة والعامل 
كامالً فاحلملة توؤكد ر�ســـالة االإمارة 
جتاه الكتاب وم�ســـتقبل املجتمعات 
اإذ تخاطب كل اإن�ســـان علـــى االأر�س 
كبرياً كان اأم �سغرياً وتقول له: اإن اأي 
�سيء اأنت مهتم به يوجد حوله كتاب 
وما عليك �سوى الو�سول لهذا الكتاب 

لتكون قارئاً �ســـغوفاً فالكتب لي�ست 
للمثقفني والكّتاب كما هي ال�ســـورة 

ال�سائدة واإمنا هي لكل الب�رش.
وعن و�سول ر�سالة احلملة اإىل القاهرة 
..قـــال اأحمد العامـــري : ميثل انطالق 
احلملة يف م�ـــرش تاأكيداً على الروؤية 
التي جتمع القاهرة مع ال�سارقة جتاه 

حتقيق النه�ســـة ال�ســـاملة واالرتقاء 
باملجتمعـــات من خالل الكتاب وعرب 
التم�ســـك باأدوات املعرفة وما وجدته 
احلملـــة يف م�ـــرش من تفاعـــل كان 
متوقعاً فم�رش �ســـباقة وم�ســـاهمتها 
كبرية يف الثقافة االإن�ســـانية يف كل 

ميادين املعرفة واالإبداع.
وتقود احلملة التي تعد اأكرب احلمالت 
الثقافية يف املنطقـــة والعامل جهود 
ت�سهيل و�سول االأفراد يف املجتمعات 
اإىل الكتـــب التـــي تنا�ســـبهم حيـــث 
خ�س�ســـت رمز اال�ســـتجابة �رشيع /
QR Code/ علـــى كافـــة الالفتات 
sba.gov. :اأو عـــرب زيارة املوقـــع
ae/intobooks للح�سول على 
تخفي�سات ت�سل اإىل 50 % على الكتب 
من اأ�سهر من�ســـات البيع االإلكرتونية 
لتفتـــح املجال اأمـــام القـــراء وغري 
املهتمـــني بالقراءة اأن يجدوا طريقهم 
اإىل الكتب وي�ســـعروا مبتعـــة القراءة 
حول �سيء يثري �سغفهم ويهتمون به.

القاهرة ت�ستقبل ر�سالة »هيئة ال�سارقة للكتاب« اإلى العالم
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ً ال�سركات االأكثر هبوطا
ا�سم ال�سركة

 ريم لال�ستثمار

 اأ�سمنت راأ�س الخيمة لالإ�ستثمار

 ال�سارقة لالإ�سمنت
 دانة غاز

�سعر االغالق

  0.373         

  9.82
تغير)٪(

 �سوداتل

  

 

 اأبوظبي ـ )الوحدة(:
 قامت االتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة 
»معتمد  المبتكرة  خدمتها  بترقية  االإمارات، 
خ�صو�صية  اأك��ث��ر  خدمة  لتوفير  لل�صفر« 

 etihad.com وان�صيابية عبر موقعها
اإج��راءات  ت�صريع  الترقية  ه��ذه  �صاأن  وم��ن 
الخدمة وت�صهيلها ل�صيوف االتحاد والتحقق 
ب�»كوفيد  ال�صلة  ذات  وثائقهم  �صحة  من 
موعد  وقبل  المطار.  اإلى  التوجه  قبل   »19
بريداً  ال�صيوف  �صي�صتلم  اأيام،  ب�صبعة  ال�صفر 
بالم�صتندات  الإخطارهم  �صخ�صيًا  اإلكترونيًا 
هذه  تحميل  ويمكن  لوجهتهم.  المطلوبة 
اإدارة  �صفحة  على  مبا�صر  ب�صكل  الم�صتندات 
الحجوزات على موقع etihad.com قبل 

72 �صاعة من موعد اإقالع الرحلة.
نظام  الجديدة  الموقع  خا�صية  وت�صتبدل 
والذي  االإلكتروني  البريد  عبر  الملفات  رفع 
اأطلقته الناقلة في مايو 2021. و�صتر�صد االآلية 
الجديدة الم�صافرين على طريقة رفع الملفات 
اعتماد  على  للح�صول  بالتحديد  المطلوبة 

ال�صفر المطلوب للوجهة الم�صافر المق�صودة.
اإرفاقها  بعد  الم�صتندات  مراجعة  و�صيتم 
بريدهم  على  ر�صالة  ال�صيوف  و�صي�صتلم 
كل  م�صتوفين  كانوا  اإذا  توؤكد  االإلكتروني 
اإلى  باالإ�صافة  للرحلة.  الالزمة  اال�صتراطات 
من  التحقق  من  الم�صافرون  �صيتمكن  ذلك، 
ت�صجيل  وقت من خالل  اأي  في  طلبهم  حالة 
على  الحجوزات  اإدارة  �صفحة  اإلى  الدخول 
�صيمنحهم  ال��ذي  االأم��ر   .etihad.com
والتمتع  ال�صفر  قبل  البال  راحة  من  المزيد 

باإجراءات �صفر �صريعة بالمطار.
الرئي�س  نائب  رايت،  �صرح جون  ومن جهته 
ل�صوؤون عمليات �صبكة الوجهات، قائاًل: »القت 
للطيران  االتحاد  من  لل�صفر  معتمد  خدمة 
الخدمة  ا�صتخدم  اليوم  حتى  كبيراً،  اإقبااًل 
اأكثر من 110 اآالف �صيف، وتم تح�صين الخدمة 
ب�صكل اأكبر واأ�صبحت اأكثر ان�صيابية. و�صاهمت 
الوقت الالزم  خدمة معتمد لل�صفر في تقليل 
ب�صكل  للطائرة  ال�صعود  اإج��راءات  لتخلي�س 
كبير، وتقديم اأكبر قدر من الطماأنينة ل�صيوفنا 
من ا�صتيفائهم لكل متطلبات ال�صفر المتعلقة 

ب�»كوفيد 19« قبل التوجه اإلى المطار«.
وتلزم االتحاد للطيران الم�صافرين على متن 
رحالتها باإبراز نتيجة فح�س �صلبية لحماية 
االأجواء على متن الطائرة، والتي تعتبر اليوم 
واحدة من االأف�صل على م�صتوى العالم. تتوفر 
ال�صارمة  التدابير  حول  اإ�صافية  معلومات 
التي تتخذها االتحاد للطيران لتوفير تجربة 
�صفر �صحية و�صليمة على الموقع االإلكتروني 
etihad.com/wellness وفي اإطار 
بارتداء  ال�صيوف  يلزم  االحترازية،  التدابير 
كمامة الوجه طوال فترة رحلتهم مع االتحاد 

للطيران.

 

 االتحاد للطيران 
تطبق تح�سينات على 

خدمة »ُمعتمد لل�سفر« 
عبر موقعها

وزيرة اقت�ساد النم�سا:»اإك�سبو دبي« يمهد الطريق لفتح اأ�سواق 
جديدة ويعزز التعاون الدولي

فيينا -وام:

 قالت مارجريت �صرامبوك وزيرة االقت�صاد 
يمهد  دبي"   2020 "اإك�صبو  اإن  النم�صاوية، 
الطريق لفتح اأ�صواق جديدة ويعزز التعاون 
ال�صوء  لت�صليط  الفر�صة  ويوفر  الدولي، 
االبتكارات  وتطوير  البحث  ج��ودة  على 

النم�صاوية.
لها  ت�صريح  في   - ال��وزي��رة  واأو�صحت 
بمنا�صبة قرب موعد افتتاح المعر�س - اأن 
الروؤى  عر�س  على  تركز  النم�صا  م�صاركة 
التي  الم�صتقبلية،  والتقنيات  والمفاهيم 
تعزز العي�س مًعا في عالم مت�صابك ب�صكل 

متزايد.
واأكدت اأن النم�صا تدافع ب�صركاتها النا�صئة 
االبتكار  روح  عن  الدولي  التوجه  ذات 
في  م�صاهمتها  واأن  التقنية،  والمعرفة 
حلول  عر�س  في  تتمثل  دبي"  "اإك�صبو 

ومنتجات مفيدة ذات مغزى.
من جانبه اأكد هارالد ماهرر، رئي�س غرفة 
م�صاهمة  االتحادية،  النم�صاوية  التجارة 

النم�صا  توا�صل  تعزيز  في  دبي"  "اإك�صبو 
اقت�صاد  وتطوير  الدولي  الم�صتوى  على 
على  طلب  وج��ود  اإل��ى  الفتًا  الت�صدير، 

�صعار  تحمل  التي  والخدمات،  المنتجات 
نع في النم�صا"، وقال اإن الت�صدير هو  "�صُ

م�صدر ازدهار النم�صا.
ويقدم جناح النم�صا الم�صارك في المعر�س 
المجاالت،  بمختلف  وابتكارات  م�صاريع 
�صاركت في ت�صميمها وتطويرها موؤ�ص�صات 
الجامعات  مع  تعاونت  و�صركات  بحثية 
تحقيق  في  ونجحت  التقنية،  والكليات 
البيئة  على  اإيجابي  تاأثير  لها  اإنجازات 

والمناخ.
في  النم�صا  جناح  يعر�س  اأن  المقرر  ومن 
اأكتوبر  من  الفترة  خالل  االأولى  المرحلة 
الذكية  المدينة  ابتكارات  دي�صمبر،  حتى 
والتكنولوجيا  والتنقل  الدائري  واالقت�صاد 
التالية  الفترة  خالل  يركز  ثم  الرقمية، 
ال��زراع��ة  على  م��ار���س،  اإل���ى  يناير  م��ن 
وال�صحة  والبيئة  المائية  والتكنولوجيا 

وعلوم الحياة واالأمن الرقمي.

�سوق دبي المالي يعتزم اإطالق ثالثة عقود اأ�سهم م�ستقبلية 
جديدة يوم 19 �سبتمبر

دبي-وام:
عقود  اإط��الق  اعتزامه  االأح��د  يوم  المالي  دبي  �صوق  اأعلن   
�صركات  لثالث  الفردية  االأ�صهم  على  جديدة  م�صتقبلية  اأ�صهم 
لال�صتثمار،�صركة  دبي  �صركة  وهي:  ال�صوق  في  مدرجة  رائدة 
 19 يوم  من  ابتداء  كابيتال  �صعاع  و�صركة  المالي  دبي  �صوق 
الفر�س  لتنويع  ا�صتراتيجيته  اإطار  في  وذلك  الجاري  �صبتمبر 

اال�صتثمارية.
و�صوف ترفع العقود المرتقبة عدد العقود المتداولة في ال�صوق 
اإلى 33 عقدا على االأ�صهم الفردية الإحدى ع�صرة �صركة مدرجة 

حيث تمتد اآجال العقود اإلى �صهر و�صهرين وثالثة �صهور.
قبل  من  متزايدا  اهتماما  الم�صتقبلية  العقود  �صوق  وت�صهد 
الم�صتثمرين و�صركات الو�صاطة على حد �صواء وقد بلغ اإجمالي 
الما�صي 119  اأكتوبر  اإطالقها في 18  التداول عليها منذ  قيمة 

مليون درهم من خالل تداول 336 األف عقد.
المالي:  دبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  ال�صركال  ح�صن  وقال 
الم�صتقبلية حر�س  العقود  يعك�س ت�صارع وتيرة تو�صع �صوق 
�صوق دبي المالي على توفير فر�س متنوعة للم�صتثمرين كما 
هذا  على  الم�صتثمرين  من جانب  المتزايد  الطلب  اأي�صا  يلبي 
اال�صتثمارية  محافظهم  تنويع  نحو  �صعيهم  ظل  في  المنتج 
والتحوط اإ�صافة اإلى اال�صتفادة من ت�صهيالت الرافعة المالية 
بما يمكنهم من زيادة اأحجام ال�صفقات ون�صب العوائد ويمكن 
دبي  �صوق  في  الم�صتقبلية  االأ�صهم  عقود  تداول  للم�صتثمرين 
المالي من خالل 8 �صركات و�صاطة وهي: بي ات�س ام كابيتال 
المالية  ل��الأوراق  الدولية  كابيتال  الرمز  المالية  للخدمات 
المجموعة المالية هيرمي�س /االإمارات/ مينا كورب للخدمات 
المالية �صيكو للو�صاطة المالية الدار لالأ�صهم وال�صندات واأرقام 

�صيكيوريتيز.

905 ماليين درهم ت�سرفات عقارات دبي 

دبي-وام:
العقارية  الت�صرفات  بلغت   
واالأم��الك  االأرا�صي  دائ��رة  في 
 905 من  اأكثر  االأحد  يوم  دبي 
�صهدت  حيث  دره��م  ماليين 
مبايعة   261 ت�صجيل  الدائرة 
درهم  مليون   708.58 بقيمة 
لالأرا�صي  مبايعة   33 منها 
درهم  مليون   261.89 بقيمة 
والفلل  لل�صقق  مبايعة  و228 

بقيمة 446.69 مليون درهم.
وج�����اءت اأه����م م��ب��اي��ع��ات 
مليون   69 بقيمة  االأرا���ص��ي 
درهم في منطقة �صيح �صعيب 
 40 بقيمة  مبايعة  تليها   2
مليون درهم في منطقة الثنية 

بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة 
منطقة  في  دره��م  مليون   27
حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد.

وت�صدرت منطقة حدائق ال�صيخ 
من  المناطق  را�صد  بن  محمد 
اإذ  المبايعات  ع��دد  حيث 
�صجلت 5 مبايعات بقيمة 75 
منطقة  وتلتها  درهم  مليون 
 5 بت�صجيلها   5 ال�صفا  وادي 
مليون   18 بقيمة  مبايعات 
درهم وثالثة في وادي ال�صفا 
مبايعات   5 بت�صجيلها   5

بقيمة 18 مليون درهم.
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
ال�صقق والفلل جاءت مبايعة 
دره��م  م��ل��ي��ون   19 بقيمة 
كاأهم  جميرا  نخلة  بمنطقة 

مبايعة  تلتها  المبايعات 
في  دره��م  مليون   16 بقيمة 
واأخيراً  جميرا  نخلة  منطقة 
مليون   12 بقيمة  مبايعة 
نخلة  منطقة  ف��ي  دره����م 

جميرا.
الخليج  منطقة  وت�����ص��درت 
حيث  من  المناطق  التجاري 
والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد 
بقيمة  مبايعة   33 �صجلت  اإذ 
55 مليون درهم وتلتها منطقة 
ال��ب��ر���ص��اء ج��ن��وب ال��راب��ع��ة 
بقيمة  مبايعة   19 بت�صجيلها 
في  وثالثة  درهم  مليون   13
بت�صجيلها  الخام�صة  الثنية 
مليون   17 بقيمة  مبايعة   18
قيمة  الرهون  و�صجلت  درهم. 

درهم  مليون   114.26 قدرها 
بقيمة  اأرا���س  ره��ون   6 منها 
21.88 مليون درهم و48 رهن 
 92.37 بقيمة  و�صقق  فلل 
اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون 
الثانية  الق�صي�س  بمنطقة 
دره��م  م��ل��ي��ون   19 بقيمة 
وادي  منطقة  ف��ي  واأخ����رى 
مليون   16 بقيمة   6 ال�صفا 

درهم.
�صهدت  ف��ق��د  ال��ه��ب��ات  اأم���ا 
ت�صجيل 13 هبة بقيمة 82.31 
اأهمها  ك��ان  دره���م  مليون 
االأول��ى  الخوانيج  بمنطقة 
بقيمة 39 مليون درهم واأخرى 
في منطقة نخلة جميرا بقيمة 

16 مليون درهم.

اأبوظبي« تح�سد جائزة»تحول تك  »جمارك 
»2021
اأبوظبي ـ )وام(:

اأبوظبي  لجمارك  العامة  االإدارة  ح�صدت   
جائزة "تحول تك 2021" والتي تمنح �صنويا 
للموؤ�ص�صات الحكومية والخا�صة المتميزة في 
التحول  تقنيات  توظيف  في  الريادة  مجاالت 

التكنولوجي على م�صتوى ال�صرق االأو�صط.
وفازت االإدارة العامة للجمارك بالجائزة عن 
الم�صتقبل  تقنيات  توظيف  في  "التميز  فئة 
الواعدة لت�صهيل حركة الب�صائع عبر الحدود" 
حيث نفذت االإدارة حزمة من م�صاريع التحول 
اال�صتراتيجي  التحول  خطة  �صمن  الذكي 
ال�صاملة وفرت تقنيات متميزة وذات معايير 
عالمية �صاهمت في تحفيز حركة التجارة عبر 

حدود اإمارة اأبوظبي.
المتوا�صلة  للجهود  تتويجا  الجائزة  وتاأتي 
ا�صتراتيجيتها  و�صمن  اأبوظبي  لجمارك 
االإدارة  تقدم  حيث  ال�صامل  الرقمي  للتحول 
من�صة  عبر  رقمي  ب�صكل  خدماتها  جميع 

خدمات اأبوظبي الحكومية الموحدة "تم".
و قال  فهد غريب ال�صام�صي المدير التنفيذي 
لقطاع الخدمات الم�صاندة في االإدارة العامة 

اأبوظبي  جمارك  ف��وز  اإن  اأبوظبي  لجمارك 
بجائزة "تحول تك 2021" يج�صد �صواب الروؤى 
اال�صت�صرافية للقيادة الر�صيدة وجهود حكومة 
ال�صامل  الرقمي  التحول  اإلى  الهادفة  اأبوظبي 
مكانة  يعزز  بما  الحكومية  الخدمات  لكافة 
ا�صتدامةالخدمات  في  عالميا  الرائدة  اأبوظبي 
م�صتويات  اأعلى  ويحقق  الرقمية  الحكومية 
والمرونة  الراحة  ويوفر  الموؤ�ص�صي  االإنجاز 

للمتعاملين .
اإنجاًزا  تمثل  الجائزة  اأن  ال�صام�صي  واأ�صاف 
العامة  االإدارة  اإنجازات  اإلى  ي�صاف  جديدا 
العمل  اأبوظبي في مختلف قطاعات  لجمارك 
وال��ذي  الرقمي  التحول  �صيما  ال  الجمركي 
م�صيرة  �صمن  نوعية  اإ�صافة  ب��دوره  ي�صكل 
التطوير الم�صتمرة والتي تعتمد على توظيف 

االبتكار واالإبداع في بيئة العمل .
تقدمها  التي  الرقمية  الخدمات  واأ�صهمت 
جمارك اأبوظبي في التي�صير على المتعاملين 
المخل�صين  و  والتجار  الم�صتثمرين  م��ن 
اأماكنهم  من  معامالتهم  واإنجاز  الجمركيين 
والجهد ويعزز  الوقت  توفير  �صاأنه  والذي من 

تي�صير حركة التجارة.
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 تد�سين مركز   
متخ�س�ص لتاأهيل 
المراأة ال�سعودية 

للعمل في المدن 
ال�سناعية

 الريا�ص ـ )الوحدة(:
ال�صناعية  للمدن  ال�صعودية  الهيئة  د�صنت 
مع  بالتعاون  "مدن"  التقنية  ومناطق 
مركزا  والتاأهيل  للتوظيف  كفو  جمعية 
ال�صناعية  المدينة  في  متخ�ص�صا  تدريبيا 
المراأة  تمكين  ي�صتهدف  بالريا�ض  الثانية 
خالد  المهند�ض  واأو�صح  ال�صناعّي.  بالقطاع 
ال�صالم الرئي�ض التنفيذي لـ "مدن" اأن ال�صراكة 
تنمية  ت�صتهدف  الطرفين  بين  الإ�صتراتيجية 
دور المراأة ال�صعودية في القت�صاد الوطني في 
اإطار اإ�صتراتيجيتنا لتمكين ال�صناعة والإ�صهام 
في زيادة المحتوى المحلي طبقا للمبادرات 
ال�صناعة  تطوير  ببرنامج  اإليها  الم�صندة 
"ندلب"  اللوج�صتية  والخدمات  الوطنّية 

تما�صيا مع روؤية المملكة 2030.
واأكد اأن المركز الجديد تم تد�صينه في المدينة 
ال�صناعية الثانية بالريا�ض من اأجل ت�صميم 
وتقديم برامج تدريبية ن�صائية متوافقة مع 
ال�صناعي.  بالقطاع  العمل  �صوق  متطلبات 
و "كفو"  اأن التعاون بين "مدن"  اإلى  م�صيرا 
بالمدن  الربحي  غير  القطاع  دور  يعزز 
اإلى  الرامية   2030 روؤية  اإطار  في  ال�صناعية 
المحلي  الناتج  في  اإ�صهامه  ن�صبة  ــادة  زي
الإجمالي اإلى 5%. واأ�صاف اأن "مدن" قد وقعت 
جمعية  مع  تعاون  مذكرة  �صابق  وقت  في 
"كفو" ل�صقل مهارات المراأة ال�صعودية وتهيئة 
ال�صناعية  بالمدن  لها  المالئمة  العمل  بيئة 
التي  والخدمات  الممكنات  جميع  وتوفير 

ت�صاعد على دعم ا�صتقرارها الوظيفي.
التدريبّية  الم�صاحات  اإجمالي  اأن  وك�صف 
م²   198.126 اإلى  ارتفع  ال�صناعية  بالمدن 
من  تدريبيا  ومــركــزا  معهدا   14 باإجمالي 
"مدن"  العام والخا�ض ت�صهم بها  القطاعين 
في تحقيق التنمية ال�صناعية بقيادة كفاءات 
بقطاع  ــاء  ــق والرت موؤهلة  وطنية  وكـــوادر 
معدلت  على  اإيجابا  ينعك�ض  بما  التدريب 

توطين الوظائف ب�صوق العمل ال�صناعي.
اإمكانات  في  ت�صتثمر  "مدن"  اأن  اإلى  واأ�صار 
تهيئة  خالل  من  ال�صعودية  المراأة  وقــدرات 
طموحاتها  تواكب  اّلتي  النموذجّية  البيئة 
كموظفة اأو م�صتثمرة في قطاع ال�صناعة حيث 
بالمدن  ال�صعوديات  اأعــداد  رفع  في  نجحت 
ال�صنوات  خــالل   %120 بن�صبة  ال�صناعّية 
اإلى 17 األف موظفة �صعودا  الخم�ض الأخيرة 

من 7860 موظفة.

تحفز  الخم�سين  م�ساريع  من  الثانية  الحزمة   : الفجيرة  غرفة 
القطاع الخا�ص ال�ستيعاب ال�سباب

الفجرية-وام:
 اأكد ال�صيخ �صعيد بن �صرور ال�صرقي، رئي�ض 
مجل�ض اإدارة غرفة تجارة و�صناعة الفجيرة 
المبادرات  من  الثانية  الحزمة  اإطالق  اأن 
م�صاريع  �صمن  ال�صتراتيجية  والم�صاريع 
الخم�صين التي �صملت تخ�صي�ض مبلغ 24 
مليار درهم ل�صتيعاب 75 األف مواطن في 
القادمة  �صنوات   5 خالل  الخا�ض  القطاع 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بها  ووجه 
"حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واعتمدها  اهلل" 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  محمد 
دبي  حاكم  الوزراء  مجل�ض  رئي�ض  الدولة 
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد 
بن زايد اآل نهيان ولي عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات الم�صلحة من �صاأنها 
اأن ترتقي بالقطاع الخا�ض وال�صتفادة من 
طاقات وابتكارات ال�صباب وت�صجيعهم على 

دخول �صوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.
ت�صريح  في  ال�صرقي  �صعيد  ال�صيخ  وقال 
الدولة  اأمل  هم  ال�صباب  اإن  الأحد  يوم  له 
في الحا�صر والم�صتقبل وتحقيق تطلعات 

المجالت  كل  في  الر�صيدة  الدولة  قيادة 
وواثقين  الوطنية  بهويتهم  متم�صكين 

بقدراتهم العلمية والعملية.
تخ�صي�ض  ال�صرقي  �صعيد  ال�صيخ  وثمن 
في  العاملين  المواطنين  لدعم  برنامج 

الخا�ض  القطاع  في  مميزة  تخ�ص�صات 
مثل المبرمجين والممر�صين والمحا�صبين 
اآلف   5000 قدرها  ثابتة  بعالوة  وغيرهم، 
خم�ض  لمدة  الراتب  فوق  �ضهريًا  درهم 
�صلطان  �صعادة  اأكد  جانبه  من  �صنوات. 

تجارة  غرفة  عام  مدير  الهندا�صي  جميع 
الثانية  الحزمة  اأن  الفجيرة  و�صناعة 
اأطلقت  التي  الخم�صين"  "م�صاريع  من 
اليوم ت�صهم في �صناعة دورة جديدة من 
الرامية  الوطنية  ال�صتراتيجية  الم�صاريع 
اإلى التاأ�صي�ض لمرحلة جديدة من القطاع 
النهو�ض  في  ي�صهم  ما  بالدولة  الخا�ض 
وخارجيًا،  داخليًا  القت�صادي  بنموها 
في  والعالمية  الإقليمية  مكانتها  ويعزز 
بتناف�صية  ويرتقي  القطاعات،  جميع 
اإلى  الإمارات، و�صوًل  اأر�ض  ال�صباب على 

اأف�صل المراتب عالميًا.
م�صاريع  اطــالق  اإن  الهندا�صي  وقــال 
الخم�صين  م�صاريع  من  الثانية  الحزمة 
الإنــجــازات  مــن  جــديــدة  مرحلة  تعد 
والطموحات، تنطلق من قاعدة اقت�صادية 
في  ـــــارات  الإم ـــة  دول تمتلكها  قــويــة 
الدعم  وتوؤكد  كافة  والمحاور  القطاعات 
لتحفيز  الإمــارات  حكومة  من  المتوا�صل 
في  للعمل  للدخول  ال�صباب  المواطنين 
ا�صتثمارية  بيئة  وتوفير  الخا�ض  القطاع 
م�صتقرة للجميع، من خالل روؤية وا�صحة 

للم�صتقبل.

»غرفة عجمان« تنظم دورة»كتابة التقارير االحترافية« 
لموظفيها

عجمان ـ )الوحدة(:
و�صناعة  تجارة  غرفة  نظمت 
التقارير  كتابة  »دورة  عجمان 
ــالت الحــتــرافــيــة«  ــص ــرا� ــم وال
مختلف  من  الغرفة  لموظفي 
و�صلطت  والأقــ�ــصــام.  الإدارات 
 15 فيها  �ــصــارك  التي  ـــدورة  ال
تنمية  على  ال�صوء  مــوظــفــًا، 
مجال  في  الموظفين  مــهــارات 
نحو  �صعيًا  ـــة،  الإداري الكتابة 
التقارير  اعـــداد  مــن  تمكينهم 
واإعــداد  والمذكرات  والر�صائل 
محا�صر الجتماعات و�صياغتها 
بال�صكل الأمثل، اإلى جانب �صبل 
التعامل مع الم�صطلحات الفنية 
ال�صائعة  الأخــطــاء  وتــحــديــد 

بما  �صليمة  ب�صورة  وعر�صها 
في  ــــة  الإداري العملية  يــخــدم 
الــدورة  تهدف  كما  الموؤ�ص�صة. 
بمهارات  الموظفين  تزويد  اإلى 
والمعلومات  البيانات  �صياغة 
ب�صكل تقرير، و�صبل و�صع التقارير 
المت�صمنة  الــدوريــة  ال�صنوية 
وو�صع  والتحديات  الخلل  نقاط 
وتناولت  لحلها.  المقترحات 
الدورة التي قدمها المدرب اأحمد 
»كريتيكال  �صركة  مــن  ذيـــب، 
للدورة،  المنفذة  اإينوفي�صن« 
طبيعة  �صملت:  مــحــاور  ــدة  ع
ومفهومها  الإداريـــة  الت�صالت 
ــــواع التــ�ــصــالت الإداريــــة  واأن
واأهميتها في العمل الإداري، اإلى 
جانب الكتابة الإدارية و�صماتها 

الفعالة  الكتابة  ومــعــوقــات 
ومــفــهــوم وتــعــريــف ووظــيــفــة 
اإلى  بالإ�صافة  الإداري  التقرير 
واأنواعها  الــمــذكــرات  تعريف 
واأجـــزائـــهـــا.  واأكـــــدت خــولــة 
التنفيذي  الــمــديــر  ــفــان،  خــل
في  الم�صاندة  الخدمات  لقطاع 
عجمان  غرفة  حر�ض  الغرفة، 
الرامية  الجهود  تعزيز  على 
وتطوير  الموظفين  دعــم  ــى  اإل
مختلف  في  وكفاءتهم  خبراتهم 
ــالل اإعـــداد  الــمــجــالت، مــن خ
على  متكاملة  تدريبية  برامج 
مدار العام تهدف اإلى تزويدهم 
والمهارات  الخبرات  بجميع 
العمل  منظومة  لتطوير  الالزمة 

البتكار. مفهوم  وتر�صيخ 

من�سة»حرة الحمرية«في»الخم�سة الكبار«ت�سهد 
اإقبااًل كبيراً من الم�ستثمرين

ال�سارقة -وام:
المنطقة  هيئة  من�صة  ت�صهد   
الم�صاركة  بالحمرية  الحرة 
والأربعين  الثانية  الن�صخة  في 
فايف"  بيغ  "ذا  معر�ض  من 
البناء  قطاع  في  المتخ�ص�ض 
انطلقت  والــــذي  والت�صييد 
مركز  في  الأحد  يوم  فعالياته 
من  كبيرا  اقبال  التجاري  دبي 
المعر�ض  وزوار  الم�صتثمرين 
العديد منهم رغبة  اأبدى  الذين 
المنطقة  زيـــارة  فــي  كبيرة 
فر�ض  على  قرب  عن  والتعرف 

ومميزات ال�صتثمار فيها.
وتعك�ض م�صاركة الهيئة في هذا 
الحدث - الذي ي�صتمر حتى 15 
حر�صها   - الــجــاري  �صبتمبر 
فى  والح�صور  التواجد  على 
والأن�صطة  الفعاليات  جميع 
التي  المختلفة  القت�صادية 
الــدولــة  م�صتوى  على  تــقــام 
للترويج للخدمات والمتيازات 
لرجال  توفرها  التي  النوعية 
ولفتح  والم�صتثمرين  الأعمال 
الفعاليات  مع  التوا�صل  باب 
القت�صادية المحلية والأجنبية 
�صاملة  بمعلومات  وتزويدهم 
تحظى  ـــا  وم الــمــنــطــقــة  عــن 
مزايا  من  ال�صارقة  ــارة  اإم به 
ــدور  وال عــديــدة  ا�صتراتيجية 
الـــذى تــقــوم بــه فــي مجالت 
التنمية القت�صادية والعمرانية 

بــاعــتــبــارهــا اأحــــد الــمــراكــز 
قطاع  لم�صاريع  الرئي�صية 
على  المقامة  والت�صييد  البناء 
المنطقة  وك�صفت  الدولة.  اأر�ض 
بالحمرية عن تطوراتها  الحرة 
�صيما  ل  ت�صهدها  التي  الالفتة 
وم�صتودعاتها  اأرا�صيها  في 
الفوري  لال�صتخدام  المجهزة 
المتطورة  التحتية  والبنية 
لكافة  ال�صالحة  والم�صاحة 
بقطاع  الخا�صة  ال�صناعات 
والمتيازات  والت�صييد  البناء 
التي تقدمها من توفير مختلف 
بكفاءة  اللوج�صتية  الو�صائط 
من  وا�صعة  ومجموعة  عالية 
احتياجات  لتلبية  المنتجات 

مختلف ال�صركات ونظام اأعمال 
الخدمات  كافة  يقدم  متكامل 
يت�صمن  واحـــد  �صقف  تحت 
مجموعة من الخدمات الإدارية 
اأعمال  ومجتمع  والترخي�ض 
الك�صف  اإلى  بالإ�صافة  عالمي 
الجارية  التطورات  اأحــدث  عن 
التي  م�صروعاتها  �صعيد  على 
التدفق  ا�صتيعاب  اإلــى  تهدف 
ال�صركات  لكبرى  الــمــتــزايــد 
الجن�صيات  والمتعددة  الدولية 
قوي  ح�صور  ببناء  الراغبة 

�صمن الأ�صواق الإقليمية.
وتاأتي م�صاركة المنطقة الحرة 
بالحمرية في معر�ض الخم�صة 
جهة   1200 جانب  اإلى  الكبار 

وذلــك  دولــة   50 مــن  عار�صة 
الترويجي  البرنامج  �صمن 
بفر�ض  للتعريف  اأعدته  الذي 
تعتبر  حيث  فيها  ال�صتثمار 
ثاني اأكبر منطقة حرة في دولة 
الإمارات وت�صم اأرا�ٍض �صناعية 
وتجارية وتتميز ببنية متطورة 
ومرافق حديثة تعزز من خطط 
التو�صع الخارجي للم�صتثمرين 
ال�صتيراد  في  خ�صو�صا  فيها 
اأ�صواق  اإلــى  الت�صدير  ــادة  واإع
بمزايا  اأي�صا  وتتميز  العالم 
توفير  اأبرزها  عديدة  تناف�صية 
تعزز  ــدة  واح عمليات  نافذة 
ممار�صة  وت�صهل  الأداء  كفاءة 

الأعمال  .

اإماراتية  �سياحية  ا�ستثمارات  ت�ستقطب  البحرين 
بقيمة 492 مليون دوالر

دبي ـ )الوحدة(:
ال�صرق  دول  البحرين  مملكة  ت�صدرت 
الأو�صط واأفريقيا في ا�صتقطاب اأعلى ح�صة 
من ال�صتثمارات ال�صياحية في 2020 وذلك 
 "fDi Intelligence" وفقًا لتقرير
حيث   ،2021 ال�صياحة  في  لال�صتثمار 
التي  الــكــبــرى  ال�ــصــتــثــمــارات  �صاهمت 
الذين  العقاريين  المطورين  من  جــاءت 
المتحدة  العربية  الإمــارات  من  يتخذون 
لقطاع  النمو  تحقيق  في  لأعمالهم  مقراً 
ال�صياحة في البحرين وخلق فر�ض العمل 
ل�صناعة  الإطــالق  على  فترة  اأ�صواأ  خالل 

ال�صياحة العالمية.
وقد ا�صتقطبت البحرين 492 مليون دولر 
ال�صياحية  ال�صتثمارات  مــن  اأميركي 
من  معظمها  في  تتكون  والتي   2020 في 
العالمي  العقاري  المطور  ا�صتثمارات 
"اإعمار العقارية" والمطور العقاري "اإيجل 
انخفا�ض  من  الرغم  على  وذلــك  هيلز" 

ال�صتثمارات الإقليمية في 2020.
اإلى  المتدفقة  ال�صتثمارات  وانخف�صت 
العام  في  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  دول 
العام  منذ  وذلــك   %82 بن�صبة  الما�صي 
اإلى 1.6 مليار  2019 حتى و�صل حجمها 
الوظائف  عدد  �صهد  كما  اأمريكي،  دولر 
انخفا�صًا  بالمنطقة  ال�صياحة  قطاع  في 
يقارب  ما  من  انخف�ض  حيث  ملحوظًا، 
 ،2020 في   2800 اإلــى   2019 في   17،400
فقد  الجائحة  ظــروف  من  الرغم  وعلى 
في  ــى  الأول المرتبة  في  البحرين  حلت 
على  ال�صياحي  بالقطاع  الوظائف  خلق 
م�صتوى ال�صرق الأو�صط واأفريقيا في 2020 
ال�صتثمارات  م�صاريع  عدد  في  والثانية 
وكانت  ال�صياحي.  القطاع  في  المبا�صرة 

زائر  مليون  حوالي  ت�صت�صيف  البحرين 
�صهريًا كمتو�صط في حين ي�صاهم القطاع 
ال�صياحي بحوالي 7% في الناتج المحلي 
الإجمالي وذلك في فترة ما قبل الجائحة، 
كما اأنها وباعتبارها اأول اقت�صاد في دول 
مجل�ض التعاون الخليجي يقوم بالتنويع 
على  المملكة  ــزت  رك فقد  القت�صادي، 
ال�صياحي  قطاعها  على  ال�صوء  ت�صليط 
من  اأكبر  مجموعة  احتياجات  لتلبية 
الزوار من خالل مناطق الجذب ال�صياحية 
الجديدة مثل الفنادق والمطاعم ومحالت 
تجارة التجزئة.  ووا�صلت البحرين تطوير 
ال�صياحة  قطاع  لتنمية  ا�صتراتيجيتها 
حتى خالل فترة الجائحة، حيث خ�ص�صت 
لم�صاريع  دولر  مليارات   10 من  اأكثر 
ذلك  في  بما  ال�صياحية،  التحتية  البنية 
1.1 مليار دولر لتحديث مطارها الدولي، 
الذراع  موؤخراً، وهي  اإدامة  �صركة  واأعلنت 
ال�صيادية  الــثــروة  ل�صندوق  العقارية 
من  العديد  عن  "ممتلكات"،  البحريني 

الم�صاريع العقارية الجديدة في المملكة.

بين  اأ�سبوعياً  21 رحلة  للطيران«ت�ستاأنف  »العربية 
ال�سارقة وال�سعودية

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
من  رحالتها  ا�صتئناف  عن  للطيران"،  "العربية  اأعلنت 
في  والدمام  جدة  الريا�ض،  اإلى  الدولي  ال�صارقة  مطار 
بواقع  الحالي  اأيلول  �صبتمبر/   14 من  بدءاً  ال�صعودية، 
الدمام  اإلى  يوميًا  اأ�صبوعيًا. وتطير »العربية«  21 رحلة 
وجدة، اعتباراً من 14 �صبتمبر 2021، والريا�ض، اعتباراً من 

.A320 15 �صبتمبر با�صتخدام اإيربا�ض
اإلى  المبا�صرة  رحالتهم  حجز  الآن  للعمالء  ويمكن 
مركز  خالل  من  اأو  الإلكتروني  الموقع  عبر  ال�صعودية 
الم�صافرين  وعلى جميع  ال�صفر.  وكالء  اأو  العمالء  خدمة 
موعد  قبل  "توكلنا"  التطبيق  تحميل  ال�صعودية  اإلــى 
ال�صفر وتحديث حالة التطعيم الخا�صة بهم. كما وتن�صح 
العربية للطيران جميع الم�صافرين بتفقد الموقع الر�صمي 

لل�صركة قبل ال�صفر.
وعالوة على ذلك، توفر "العربية للطيران" تغطية عالمية 
الم�صافرين  لجميع  »كوفيد-19«  فيرو�ض  �صد  مجانية 
على متن رحالتها. و�صتكون هذه التغطية م�صمولة تلقائيًا 
اإ�صافية،  وثائق  اأية  اإبراز  اإلى  الحاجة  دون  الحجز  عند 
وت�صري لمدة 31 يومًا تبداأ من تاريخ اإقالع الرحلة وت�صمل 

النفقات الطبية وتكاليف الحجر ال�صحي اأي�صًا.

في  الجديدة  االأجنبية  المن�ساآت  عدد  ارتفاع 
ال�سعودية 108% خالل الن�سف االأول

الريا�ص ـ )الوحدة(:
ال�صتثمار   وزارة  قالت 
ال�صعودية اإن ال�صتثمارات 
ارتفاعا  �صجلت  الجنبية 
عدد  فــي   %108 بن�صبة 
في  الجديدة  المن�صاآت 
عام  مــن  الأول  الن�صف 
بالن�صف  مقارنة   2021
الأول من عام 2020 ت�صل 
جديدة.  من�صاأة   1054 اإلى 
التراخي�ض  اأن  وبينت 
الم�صتركة  ال�صتثمارية 
ال�صعودي  الم�صتثمر  بين 
 %27 بلغت  ــي  ــب والأجــن
التراخي�ض  اإجمالي  من 
 ،2020 من  الأول  للن�صف 
للن�صف  ارتفعت  فيما 
اإلى  الأول من هذا العام 
ــوزارة  ال وك�صفت   .%45
من  الــثــانــي  الــربــع  اأن 
تح�صنًا  �صجل  العام  هذا 
 %21 ــغ  ــل ب ــًا  ــوظ ــح ــل م

الأول  بالربع  مقارنة 
ــداد  اأع لإجمالي  ــك  وذل
ال�صادرة،  التراخي�ض 
ـــث جـــــاء قــطــاع  حـــي
المرتبة  فــي  التجزئة 

ـــي اأعـــــداد  الأولـــــــى ف
 %24 بن�صبة  التراخي�ض 
ال�صناعة  قطاع  وجــاء 
الثانية  الــمــرتــبــة  فــي 

.%20 بن�صبة 
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البحرين: »الأهلي 
المتحد« يتم بنجاح 

عملية اإ�سدار ال�سكوك 
الإ�سالمية بقيمة 

دولر  مليون   600
املنامة ـ )الوحدة(:

اأعلن البنك الأهلي املتحد – البحرين �ش.م.ب 
اإ�سالمية  ل�سكوك  اإ�سداره  عملية  اإمتام  عن 
�سنوات   5 ملدة  ممتازة  اأولوية  مرتبة  ذات 
بعائد  و  اأمريكي  دولر  مليون   600 بقيمة  و 

�سنوي للم�ستثمرين بلغ 2,615.
وقد لقى هذا الإ�سدار  اإقباًل كبرياً من �رشيحة 
وا�سعة من امل�ستثمرين الإقليميني و الدوليني 
 , اإىل تغطية الإ�سدار عدة مرات  , واأدى ذلك 
مما �سمح بزيادة حجمه الأ�سلي البالغ 500 
ليبلغ   , الإ�سدار  عند  اأمريكي  دولر  مليون 
600 مليون دولر اأمريكي, و  بتخفي�ش كلفة 

عائده النهائي اإىل 2,615 .
�رشح   , الإ���س��دار  هذا  جناح  على  وتعليقًا 
التنفيذي  الرئي�ش  نائب  اأولون,  دييد  ال�سيد 
يف  وال�ستثمارات  اخلزينة   – للمجموعة 
�سعداء  "نحن  قائاًل:  املتحد,  الأهلي  البنك 
للغاية بالنتيجة النهائية لهذه ال�سفقة. لقد 
كانت ل�سمعة البنك الأهلي املتحد كموؤ�س�سة 
وذات  املنطقة  م�ستوى  على  رائ��دة  مالية 
جذب   يف  كبري  دور  متميز  ائتماين  تقييم 
 , الدوليني  و  الإقليميني  امل�ستثمرين  كبار 
جناحا  حتقيق  ويف  ال�سدار  يف  للم�ساهمة 
باهرا متمثالآ بن�سبة تغطية قاربت 3 ا�سعاف 

حجمه األ�سلي."

من�سور بن محمد يفتتح معر�ض»الخم�سة الكبار« بدورته 
الـ 42

دبي-وام:
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأك��د   
اأن  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
القيادة  توجيهات  بف�سل  دبي 
ريادتها  تاأكيد  توا�سل  الر�سيدة 
لالأن�سطة  رئي�سيا  مركزا  بو�سفها 
املنطقة  يف  عمومًا  القت�سادية 
وامل��وؤمت��رات  املعار�ش  وقطاع 
واأن جناح  اخل�سو�ش  وجه  على 
الآمنة  الأجواء  الإمارة يف تهيئة 
جلميع  ال�سالمة  تكفل  ال��ت��ي 
ال��ع��ار���س��ني وامل�����س��ارك��ني من 
يف  اأ�سهم  العامل  اأنحاء  خمتلف 
القطاع  هذا  عودة  وترية  ت�رشيع 
خالل  القوي  زخمه  اإىل  احليوي 
بتعايف  والتعجيل  قيا�سية  فرتة 
القت�ساد  من  خمتلفة  قطاعات 
ال��ع��امل��ي مب���ا ت��ت��ي��ح��ه ه��ذه 
رحبة  جم��الت  من  املنا�سبات 
من  م��زي��د  لكت�ساف  لاللتقاء 
قنوات وفر�ش التعاون وال�رشاكة.

�سموه  افتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الأحد يرافقه �سعادة  �سباح يوم 
عام  مدير  امل��ري  �سعيد  ه��الل 
ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  �سلطة 
"اخلم�سة  م��ع��ر���ش  ال��ع��امل��ي, 
الثانية  دورت����ه  يف  الكبار" 
الأكرب من  والأربعني وهو احلدث 
الأو�سط  ال�رشق  نوعه يف منطقة 
يف  اآ�سيا  جنوب  و  اأفريقيا  و 
والت�سييد  البناء  �سناعة  جمال 
مبختلف مكوناتها, والذي ي�ستمر 
حتى 15 �سبتمرب اجلاري يف مركز 
دبي التجاري العاملي باحل�سور 
القطاع  ه���ذا  �سمن  امل��ب��ا���رش 

احليوي خالل العام 2021.
و اطلع �سموه خالل تفقده عدداً 
من اأجنحة املعر�ش, الذي يتزامن 
املو�سم  ان��ط��الق  م��ع  ان��ع��ق��اده 
اجلديد للمعار�ش واملوؤمترات يف 
الدورة  مكونات  اأبرز  على  دبي, 
م�ساركة  ت�سهد  التي  احلالية 
 1200 على  تزيد  �سخمة  دولية 
عار�ش من 50 دولة من خمتلف 
مع  وال��ع��امل,  املنطقة  اأن��ح��اء 
جناحها  تر�سيخ  دبي  موا�سلة 
املعار�ش  ن�ساط  ا�ستئناف  يف 

اأجواء  �سمان  خالل  من  الكربى, 
ال�سارم  التطبيق  بف�سل  اآمنة 
وتوفري  الوقائية  ل���الإج���راءات 
ل�سمان  الالزمة  الإمكانات  كل 
�سحة و�سالمة العار�سني والزوار 
ومنحهم الأجواء التي متكنهم من 
حتقيق اأهدافهم من امل�ساركة بكل 

طماأنينة وارتياح.
من�سور  ال�سيخ  �سمو  ا�ستمع  و 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
من  ���رشح  اإىل  ال��زي��ارة  خ��الل 
القائمني على الأجنحة املختلفة 
ومعايري  اأ�ساليب  اأح��دث  ح��ول 
وموا�سفات ت�سييد الأبنية متعددة 
العاملي  والتوجه  ال�ستخدامات, 
ال�سائد نحو تبّني منوذج الأبنية 
تكنولوجيا  دور  وتنامي  الذكية 
هذا  يف  والرقمنة  املعلومات 

تتزايد  ال��ذي  الوقت  يف  املجال 
البناء  قطاع  بدخول  الآمال  فيه 
النتعا�ش  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
تعزيز  يف  امل�ساهمة  و  النمو  و 
دعم  و  العاملي  القت�ساد  حركة 
ما  مرحلة  يف  التطوير  خطط 
�سموه  اأع��رب  و  كوفيد-19.  بعد 
املبذولة  للجهود  تقديره  عن 
و  العار�سني  طماأنة  اأج��ل  من 
خالل  من  �سالمتهم  على  الزوار 
يف  املطبقة  الوقائية  الإجراءات 
موؤكداً  احل��دث,  جنبات  جميع 
ن�ساط  اإعادة  يف  دبي  اأن جناح 
زخمها  اإىل  الكربى  املعار�ش 
الإم���ارة  خل��ربة  نتيجة  ال��ق��وي 
وتنظيم  ا�ست�سافة  يف  الطويلة 
وللثقة  العاملية,  الفعاليات 
اأف�سل  باتباع  ك�سبتها  التي 

جمال  يف  العاملية  املمار�سات 
ال��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���ش ك��ورون��ا 
امل�ستجد والنجاح الكبري حلملة 
عنا�رش  كلها  وه��ي  التطعيم 
ت�سافرت لتحقيق العودة القوية 
لهذا القطاع احليوي الذي ي�سكل 
اأح����د ع��ن��ا���رش متكني  ب����دوره 

القت�ساد العاملي امل�ستدام.
ال�سيخ  �سمو  ج��ول��ة  �سملت 
املعر�ش  يف  حممد  بن  من�سور 
العربية  الدول  اأجنحة  من  عدداً 
العاملية  وال�رشكات  والأجنبية 
التواجد  على  حر�ست  ال��ت��ي 
خا�سة  ال��ع��ام,  ه��ذا  دورة  يف 
املبا�رش  باحل�سور  الأوىل  واأنها 
بداية  منذ  البناء  قطاع  �سمن 
زار  كما  ك��وف��ي��د-19,  جائحة 
�سموه اأجنحة عدد من ال�رشكات 

�سمن  امل�����س��ارك��ة  الإم��ارات��ي��ة 
 20 عددها  و  الوطنية  الأجنحة 
خاللها  من  ت�ستعر�ش  جناحًا, 
جمال  يف  املتطورة  اإمكاناتها 

جتهيزات البناء وتقنياته.
ُيعد معر�ش اخلم�سة الكبار/ اأبرز 
املتخ�س�سة  العاملية  الفعاليات 
يف  والبناء  الت�سييد  جمال  يف 
�سقف  حتت  يجمع  اإذ  املنطقة 
املعنية  ال�رشكات  اأه��م  واح��د 
هذا  يف  الداخلة  بالتخ�س�سات 
اأح��دث  عر�ش  اأج��ل  من  املجال 
والأفكار,  والتقنيات  املنتجات 
جديدة  تعاون  ج�سور  واكت�ساف 
ا�ستحداث  خاللها  م��ن  ميكن 
للقطاع  الزدهار  فر�ش  مزيد من 
تعددها  على  لأعماله  النمو  و 

وتنوع اأ�سكالها.

»اأيميا باور الإماراتية« تعلن بدء الت�سغيل التجاري 
لإنتاج الكهرباء من محطتيها في الأردن

اأبوظبي ـ )وام(:
بدء  الإماراتية  باور  اأمييا  �رشكة  اأعلنت   
الطاقة  ملحطتي  ال��ت��ج��اري  الت�سغيل 
التابعتني لها يف كل من مدينتي الطفيلة 
ومعان جنوب اململكة الأردنية الها�سمية 
ميجاوط   100 نحو  تبلغ  اإجمالية  بطاقة 
وبحجم ا�ستثمار كلي ي�سل اإىل 188 مليون 

دولر.
اأعلنت  للطاقة  احل�سينية  �رشكة  وكانت 
احل�سينية  ملحطة  التجاري  الت�سغيل  بدء 
بقدرة  معان  مدينة  ال�سم�سية يف  للطاقة 
ت�سل اإىل 50 ميجاوط لإمداد نحو 50 األف 
اأ�رشة بالطاقة النظيفة, فيما كانت �رشكة 
ال�سهر  مطلع  اأعلنت  قد  اإنريجي  عبور 
احلايل عن بدء الت�سغيل التجاري ملحطة 
الطفيلة  مدينة  يف  الرياح  لطاقة  عبور 
اإىل 50 ميجاواط لإمداد نحو  بقدرة ت�سل 

40 األف اأ�رشة اأردنية بالطاقة النظيفة.
وقال �سعادة ح�سني جا�سم النوي�ش رئي�ش 
املحطتني  اإن  ب��اور  اأمييا  اإدارة  جمل�ش 
�ستوفران الطاقة النظيفة لأكرث من 90 األف 
اأ�رشة يف الأردن, موؤكدا اأن م�ساريع الطاقة 
التابعة لل�رشكة تلعب دوراً ا�سا�سيا ومهما 
يف دعم طموح اململكة يف جمال الطاقة 
اإم��دادات  يف  م�ساهمتها  وزي��ادة  النظيفة 
الطاقة املحلية بن�سبة 30% بحلول العام 

.2030
باأن  فخورة  باور  اأمييا  �رشكة  اأن  واأ�ساف 
اأ�سا�سيا يف م�سرية تطوير  م�ساهما  تكون 
يف  الأردن  يف  النظيفة  الطاقة  قطاع 
من  للحد  تهدف  وطنية  ا�سرتاتيجية  اإطار 
لإنتاج  التقليدي  الوقود  على  العتماد 
الكهرباء, م�سريا اإىل اأن ال�رشكة ت�ساهم يف 
تخفي�ش النبعاثات الكربونية بواقع اأكرث 
من 3 ماليني طن مما ي�ساهم يف تخفي�ش 

الب�سمة البيئية يف اململكة الأردنية.

متكنت  ب��اور  اأمييا  اأن  النوي�ش  واأو�سح 
من  املا�سية  اخلم�ش  ال�سنوات  خ��الل 
التعاقد على تنفيذ م�ساريع طاقة نوعية 
يف اأكرث من 15 دولة ت�سمل م�رش والأردن 
ومايل  وت�ساد  وتوغو  واملغرب  وتون�ش 
وكينيا  فا�سو  وبوركينا  و�سرياليون 
وقال  العاج.  و�ساحل  واثيوبيا  واأوغندا 

حممد  جممع  ت�سغيل  يف  النجاح  بعد   :
توغو  يف  ال�سم�سية  للطاقة  زاي��د  بن 
الأوىل  املرحلة  ميجاوات يف   50 لإنتاج 
ميجاواط يف   70 اإىل  لت�سل  ترتفع  التي 
والذي  العام  نهاية  مع  الثانية  املرحلة 
يف  املتجددة  للطاقة  م�رشوع  اأكرب  يعد 
ال�رشكة من حتقيق  اإفريقيا, تقرتب  غرب 
دولر  مليار  قيمته  تبلغ  م��ايل  اإغ��الق 
لإنتاج  حمطتني  اإن�ساء  بهدف  اأمريكي 
والرياح  ال�سم�ش  طاقتي  من  الكهرباء 
تبلغ  اإجمالية  اإنتاجية  بطاقة  م�رش  يف 

1000 ميجاوط.
مت�سي  ال�رشكة  اأن  اإىل  النوي�ش  واأ�سار 
قدما نحو حتقيق اإغالق مايل مل�ساريعها 
100 ميجاواط  لإنتاج  تون�ش  كل من  يف 
وبوركيا  ميجاواط   50 لإنتاج  وكينيا 
 30 العاج  و�ساحل  ميجاواط   25 فا�سو 
العام احلايل  ميجاواط وذلك قبل نهاية 
الطاقة  م�ساريع  اإنتاج  حجم  يرفع  ما 
ال�رشكة  وتنفذها  تطورها  التي  املتجددة 

اإىل نحو 1375 ميجاواط.

توقعات بنفاد مخزون البنزين قريباً في 
لبنان

بريوت – )د ب اأ(:
اأ�سحاب  نقابة  ع�سو  حذر   
حم��ط��ات امل��ح��روق��ات يف 
لبنان  جورج الرباك�ش  من 
اأن “اأزمة البنزين اإىل املزيد 
نفاد  متوقعا  التفاقم”,  من 

املخزون  قريبا.
الوطنية  “الوكالة  ونقلت 
الأح��د  عن  يوم   لالإعالم” 
اإن املخزون  الرباك�ش قوله  
املوجود يف املحطات يباع 
وامل��خ��زون  املواطنني  اىل 
ال�����رشك��ات  يف  امل���وج���ود 
لكن  املحطات,  اىل  ي�سلم 
البواخر املوجودة يف البحر 
لن  التفريغ,  ت�ستطيع  ل 
مينحها  مل  لبنان  م�رشف 

العتمادات الالزمة.
املقبلة   “الأيام  واأ���س��اف 
من  للكثري  اإقفال  �ست�سهد 
املحطات, ولن يبقى اإل عدد 
التي  املحطات  م��ن  قليل 
�ستفتح خراطيمها, وبالتايل 
الطوابري  من  املزيد  �سن�سهد 

اأمامها”.
اأنه  اإىل  الرباك�ش  واأ���س��ار  
“يف يوم ال�سبت كان يوجد 
وهو  بنزين,  لرت  مليون   55
من  اأك��رث  يكفي  ل  خم��زون 
املقبل  الأ�سبوع  منت�سف 
لفتا  الحوال”,  باأح�سن 
تفريغ  يتم  مل  “اإذا  اأنه  اإىل 
البواخر �سي�سل البلد ب�سبب 

نفاد مادة البنزين”.
ق���رار  اأن  “ومبا  وق�����ال: 
عن  نهائيا  ال��دع��م  رف���ع 
واأكد  اُتخذ,  قد  املحروقات 
عليه رئي�ش احلكومة اجلديد 

اأطالب   , ميقاتي(  جنيب   (
ووزي��ر  العتيدة  احلكومة 
ال��ط��اق��ة اجل��دي��د ب��اإ���س��دار 
الآل��ي��ة اجل��دي��دة ب��اأ���رشع 
قبل  �سل�سة,  وبطريقة  وقت 
حتى  الأو���س��اع,  تتاأزم  اأن 
التفريغ  من  البواخر  تتمكن 
ون��ت��ج��ن��ب ه����ذه الأزم����ة 

الكبرية”.
جدول  “ي�سدر  اأن  ومتنى 
املحروقات  اأ�سعار  تركيب 
املقبل  الأرب����ع����اء   ي���وم 
الدعم”,  رفع  اأ�سا�ش  على 
التي  “الآلية  عن  مت�سائال 
لبنان  م�رشف  �سيعتمدها 
عند رفع الدعم, هل �سيوؤمن 
لل�رشكات  ال����دولرات  ه��و 
اإىل  �سيذهب  اأو  امل�ستوردة 

وتقوم  ال���س��ت��رياد  حت��ري��ر 
ال�����رشك��ات ه���ي ب��ت��اأم��ني 
ال�������دولرات م���ن ال�����س��وق 

ال�سوداء”.
عقد  “�رشورة  على   و�سدد 
الطاقة  وزارة  بني  اجتماع 
وال�����رشك��ات امل�����س��ت��وردة 
للبحث  املحطات  واأ�سحاب 
ويف  املحطات  جعالة  يف 
الدعم  رف��ع  تطبيق  اآل��ي��ة 
حترير  اع��ُت��م��د  ح���ال  يف 

ال�سترياد”.
اأنه  اإىل  الرباك�ش  واأ���س��ار  
يعتقد اأن “امل�رشف املركزي 
كما  التعامل  اآلية  �سيبقي 
هي , والتغيري �سيكون فقط 
�سيقرر  الذي  ال��دولر  ب�سعر 

من دون دعم”.

وزير ال�سناعة البحريني يوؤكد على دور القطاع الخا�ض 
كمحرك رئي�سي للتنمية

املنامة ـ )الوحدة(:
وال�سياحة,  والتجارة  ال�سناعة  وزير  الزياين  را�سد  بن  زايد  ا�ستقبل 
يوم الحد, الرئي�ش التنفيذي لغرفة جتارة و�سناعة البحرين ال�سابق 

ال�سيد �ساكر اإبراهيم ال�سرت.
واأ�ساد الوزير الزياين بجهود ال�سرت التي بذلها خالل فرتة عمله يف 
ال�سرتاتيجيات  ترجمة  يف  ودوره  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة 
وبيئة  اخلا�ش  القطاع  بتطوير  املتعلقة  والقت�سادية  التنموية 

الأعمال يف اململكة, متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.
كما اأ�ساد يف الوقت ذاته بدور غرفة جتارة و�سناعة البحرين واأع�سائها 
يف تاأطري الن�ساط التجاري وتعزيز النمو القت�سادي ململكة البحرين 
وبالأخ�ش  الأخرى,  الدول  مع  القت�سادية  البحرين  عالقات  وتعزيز 
التكتالت القت�سادية الكبرية والدول التي ترتبط مع مملكة البحرين 
املوؤ�س�سات  كافة  جهود  مثمنا  وعريقة,  مميزة  اقت�سادية  بعالقات 
العاملة يف جمال ال�ستثمار مبختلف تفرعاته ملا لها من دور فاعل 

وموؤثر يف النمو والزدهار القت�سادي ململكة البحرين.

وفر�ص  التعاون  يعزز  رو�سيا«  في  ال�سارقة  اأ�سبوع»اإمارة 
اال�ستثمار بين الجانبين

مو�سكو -وام:
للبعثة  الأوىل  امل��ح��ط��ة  ���س��ه��دت   
التجارية لإمارة ال�سارقة اإىل جمهورية 
غرفة  ترتاأ�سها  التي  الحتادية  رو�سيا 
ممثلة  ال�����س��ارق��ة  و�سناعة  جت���ارة 
ال�سادرات يف  لتنمية  ال�سارقة  مبركز 
تنظيم  مو�سكو  الرو�سية  العا�سمة 
اأ�سبوع  �سمن  الفعاليات  من  العديد 

اإمارة ال�سارقة يف رو�سيا.
�سلطان  عبداهلل  �سعادة  التقى  فقد 
غرفة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  العوي�ش 
غرفة  يف  ال�سارقة,  و�سناعة  جتارة 
ب�سورين  مو�سكو  و�سناعة  جت��ارة 
نائب  فاردانيان  اأوغاني�سوفيت�ش 
مو�سكو  و�سناعة  غرفة جتارة  رئي�ش 
لبحث  الدولية  العالقات  ل�سوؤون 
وفر�ش  والتن�سيق  التعاون  جمالت 
خمتلف  يف  امل��ت��اح��ة  ال���س��ت��ث��م��ار 

احليوية  القت�سادية  القطاعات 
القطاع  تعريف  اآليات  وا�ستعرا�سا 
يف  املجزية  الفر�ش  على  اخلا�ش 
القطاعات الواعدة مبا يخدم م�سلحة 

جمتمع الأعمال.
ال�سوء  ت�سليط  اللقاء  خالل  مت  كما 
على اخلدمات التي تقدمها كل غرفة 
اأهمية  على  م�سددين  اأع�سائها  اإىل 
تبادل الزيارات بني الوفود التجارية 
تعاون  ع��الق��ات  بناء  يف  ودوره���ا 
اإمكانية  م��دى  ومناق�سة  جم��دي��ة 
بعثة  لتنظيم  الغرفتني  بني  التعاون 
جتارية من مو�سكو اإىل ال�سارقة خالل 
الفرتة القادمة اإىل جانب الإ�سارة اإىل 
ال��ذي  مو�سكو  ���س��ادرات  مركز  دور 
حتت  العاملة  املوؤ�س�سات  اأح��د  يعد 
مظلة غرفة مو�سكو وت�سم نحو 6000 
التكنولوجيا  يف  تعمل  اأغلبها  �رشكة 

املتقدمة.
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»كهرباء دبي« تح�سد 11 جائزة من جوائز »جلوبي« العالمية للأعمال

اأول بنك في الأردن ي�شتخدم الروبوتات ال�شبيهة بالب�شر  

كابيتال بنك يوقع �سراكة مع »بروڤن �سولو�سن« لتقديم خدمات الروبوت »بيبر« ودعم الخدمات 

الم�سرفية للأفراد  

»اآفاق الإ�سلمية للتمويل« تعلن اأ�سماء الفائزين في ال�سحب ال�سهري 

ال�سابع لمنتج »�سحوبات«

في اأكبر �شفقة ا�شتحواذ بالعالم العربي في قطاع الألعاب الإلكترونية

twofour54 تعلن تفا�سيل ا�ستحواذ »�ستيل فرونت« على �سركة »جواكر« 

للألعاب الإلكترونية في �سفقة تتجاوز 750 مليون درهم  

495.207 م�ستفيدين من برامج »الفجيرة الخيرية« في 8 اأ�سهر

دبي ـ وام:

ح�سدت هيئة كهرباء ومياه دبي 11 جائزة �سمن 

جوائــــز "جلوبي" العامليــــة املرموقة للأعمال 

يف مدينة �ســــان فران�سي�سكو بالواليات املتحدة 

االأمريكية.

وقد ح�سدت الهيئة 4 جوائز /ذهبيتني وف�سيتني/ 

يف الــــدورة الثالثة ع�رشة مــــن جوائز "جولدن 

بريدج للأعمال واالبتــــكار" و7 جوائز يف الدورة 

الثامنة من "اجلوائز العاملية ملبيعات وخدمات 

العملء" /اجلائزة الكربى اإ�سافة اإىل 4 ذهبيات 

وف�سية وبرونزية/.

واأعرب معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 

الرئي�س التنفيــــذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن 

�ســــعادته بهذا االإجناز الذي ي�ســــلط ال�سوء على 

متيز الهيئة وجهودها املتوا�سلة للنهو�س بقطاع 

املوؤ�س�ســــات اخلدماتية عرب تبني االبتكار كنهج 

موؤ�س�سي را�سخ.

واأ�ساف اأن الهيئة تعمل يف اإطار روؤية وتوجيهات 

�ســــاحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائــــب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل" ب�رشورة تطوير خدمات حكومة 

دبي لتطبق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل االأخرى 

بعد 10 �سنوات. وتوؤكد اجلوائز التي ح�سلت عليها 

الهيئة �سمن جوائز "جلوبي" العاملية للأعمال 

متيزهــــا وتناف�ســــيتها على امل�ســــتوى العاملي 

وم�ساعيها الدوؤوبة لر�سم ملمح م�ستقبل جديد 

للموؤ�س�سات اخلدماتية حول العامل من خلل تبني 

االبتكار وجعله ركيزة اأ�سا�سية للتطوير والتح�سني 

امل�ستمر وتوفري بيئة عمل حمفزة ت�سجع املوظفني 

على االإبداع اإ�سافة اإىل ا�ستخدام اأحدث التقنيات 

يف جمال عمل الهيئــــة لتوفري خدمات الكهرباء 

واملياه وفق اأعلى معايري التوافرية واالعتمادية 

والكفاءة وتعزيز �ســــعادة املتعاملني واملجتمع 

ب�ســــكل عام يف اإطار مئوية االإمارات 2071 التي 

تهدف اإىل اأن تكون دولة االإمارات اأف�سل دولة يف 

العامل بحلول مئويتها يف العام 2071.

�ســــمن الدورة الثالثة ع�رش مــــن جوائز "جولدن 

بريدج للأعمال واالبتكار" ..

ح�ســــلت الهيئة على اجلائــــزة الذهبية يف فئة 

"االإجناز يف جتربة امل�ستخدم" وذلك عن مبادرة 
"جتربة االبتكار" . كما ح�ســــدت الهيئة اجلائزة 

الذهبية يف فئة "من�سة االأفكار" وذلك عن مبادرة 

"من�سة االإ�سارات امل�ســــتقبلية" .. وفازت الهيئة 
باجلائزة الف�ســــية يف فئة "حلول املوؤ�س�سات" 

وذلك عن من�ســــة "معرفة" للتعاون اإ�سافة اإىل 

اجلائزة الف�ســــية يف فئة "م�ــــرشوع اأو مبادرة 

تكنولوجيا املعلومات للعام" وذلك عن مبادرة 

حتويــــل معاملت اإدارة ال�ســــمانات البنكية اإىل 

معاملت الورقية بن�سبة 100% والتي اأ�سهمت يف 

تقليل الوقت اللزم الإجناز املعاملت بن�سبة %80.

وح�سدت الهيئة اجلائزة الكربى يف الدورة الثامنة 

من "اجلوائز العاملية ملبيعات وخدمات العملء" 

كما ح�ســــدت اجلائزة الذهبية يف فئة "التعامل 

مع �سكاوى العملء وفريق خدمة العملء للعام" 

واجلائزة الذهبية عن مبادرة "نظام ال�ســــكاوى 

االإلكرتونية املوحد". كما فازت باجلائزة الذهبية 

يف فئة "اأف�سل مبادرة الإ�رشاك العملء" وذلك عن 
مبادرة "احلياة الذكية" .

وفازت الهيئة باجلائزة الذهبية يف فئة "اأف�سل 

مركز ات�ســــال" حيث ميكن للمتعاملني التوا�سل 

مع الهيئة من خلل العديد من القنوات ت�ســــمل 

نظــــام الــــرد االآيل والربيد االإلكــــرتوين وخدمتا 

"حياك" و"اأ�رش" والروبوتات للتوا�ســــل املبا�رش 
مع موظفي الهيئة بال�سوت وال�سورة؛ و"رما�س" 

موظف الهيئة االفرتا�سي عرب تطبيق وات�ساب.

كمــــا ح�ســــدت الهيئــــة اجلائــــزة الذهبية يف 

فئــــة "الربنامــــج التدريبــــي يف جمــــال خدمة 
العملء" وذلك عن مبادرة "برنامج رواد اإ�ســــعاد 

املتعاملـــني "..

واجلائزة الف�سية يف فئة "اأف�سل منتج اأو خدمة 

جديــــدة خلدمة العمــــلء" عن موظــــف الهيئة 

االفرتا�ســــي "رما�س"؛ وجائزة برونزية يف فئة 

"خدمة ودعم العملء يف هذا العام" عن مبادرة 
حتويل مراكز اإ�سعاد املتعاملني اإىل مراكز خدمة 

ذاتية اأثناء جائحة كوفيد-19.

دبي ـ الوحدة:

اأعلنت اأم�ــــس �رشكة بروڤن �سولو�ســــن، اأحد 

م�ساريع بروڤن العربية، عن اختيار كابيتال 

بنكـ  اأحد اأبرز املوؤ�س�سات املالية يف االأردن- 

ابتكاراته  �رشكة بروڤن �سولو�ســــن لتعزيــــز 

الرقميــــة ودعــــم تواجده البــــارز يف القطاع 

امل�ــــرشيف. ويذكر اأن بروڤن �سولو�ســــن تقدم 

احللول التي تقوم ب�سكل رئي�سي على الذكاء 

الروبوتــــات والواقع  اال�ســــطناعي وتقنيات 

االفرتا�ســــي واملعزز. ومن خــــلل امل�رشوع، 

توفر ال�رشكة التقنية املتقدمة نظامها الإدارة 

 PRoMS الروبوتــــات وحلولها املتطــــورة

لدعــــم جناح العمــــلء وحت�ســــني العمليات 

امل�رشفية يف عدد من املجاالت.

يف تعليقــــه علــــى االأمر قال زيد امل�ســــاري، 

الرئي�س التنفيــــذي ملجموعة بروڤن العربية: 

»نحن فخورون باختيار كابيتال بنك ل�رشكة 

بروڤــــن �سولو�ســــن مل�ســــاعدته يف ت�رشيع 

الرقمــــي واملبــــادرات املرتبطة به.  التحول 

ونظًرا لكونه اأول بنك ي�ســــتخدم من�سة الإدارة 

الروبوتــــات يف االأردن، يعمــــل كابيتال بنك 

على حتّول عملياته امل�رشفية ب�ســــكل يرتقي 

بتجربــــة العملء، فيما يعمل فريقنا بجّد يف 

هذا امل�ــــرشوع الذي يتجاوز تب�ســــيط املهام 

االإدارية وي�سعى لرفع م�ستوى جودة اخلدمات 

املقدمــــة للعملء. ي�ســــعدنا اأن نرى كابيتال 

بنك ي�ســــتخدم تقنياتنا، وي�رشفنــــا اأن نقوم 

على توفري هذه التجربة الفريدة لعملئه.« 

من جانبه قال حممد عثمان، رئي�س اخلدمات 

امل�رشفية للأفراد لدى كابيتال بنك: »تهدف 

هذه اخلطــــوة التي يقوم بهــــا كابيتال بنك 

ليقــــدم تقنية مبتكرة هــــي االأوىل من نوعها 

يف القطــــاع امل�ــــرشيف بــــاالأردن اإىل تزويد 

عملئنا باأف�سل اخلدمات امل�رشفية املتطورة 

التي ت�ســــيف قيمة حقيقيــــة اإىل تعاملتهم 

امل�رشفيــــة اليومية وتلبــــي توقعاتهم. فقد 

حقق كابيتال بنك تقدًما ملمو�ًســــا يف تنفيذ 

ا�سرتاتيجيته للتحّول الرقمي ويوا�سل اإطلق 

احللــــول املاليــــة املبتكرة التــــي تهدف اإىل 

حتويل التجربة امل�رشفية يف االأردن ب�ســــكل 

كامل.«

دبي ـ الوحدة:

االإ�ســـلمية  »اآفـــاق  �رشكـــة  اأعلنـــت 

للتمويل«، املوؤ�س�سة الرائدة يف القطاع 

املايل وتقدمي منتجاٍت وخدماٍت مالية 

متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سلمية 

يف جميع اأنحاء دولة االإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة،  عن اأ�سماء الفائزين 

يف ال�ســـحب ال�ســـهري ال�ســـابع مـــن 

»�سحوبات«، بح�سور مندوٍب عن دائرة 

التنمية االقت�ســـادية يف دبي، وتهدف 

»اآفاق« من خلل ذلك اإىل اإظهار تقديرها 

لعملئها من االأفراد وال�رشكات ووالئهم 

لها، من خلل منحهـــم جوائز تقديرية 

قّيمة. 

را�سد حمبوب القبي�سي، الرئي�س التنفيذي 

لـ »اآفـــاق االإ�ســـلمية للتمويل«، جدّد 

ال�ســـكر للأفـــراد وال�ـــرشكات الدائمني 

امل�ســـاركني يف ال�سحب، ورّحب بالذين 

ان�سّموا اإليهم حديثًا، وهّناأ الفائزين منهم 

بجوائز ال�سحب ال�سابع، قائًل: »يف مثل 

هذه الفرتة من كل �ســـهر، نلتقي جمدّداً 

لتكرمي عملئنا االأوفياء الذين ي�ستثمرون 

يف منتج »�سحوبات« الفريد من نوعه 

يف عـــامل �رشكات التمويل االإ�ســـلمي، 

والـــذي اأطلقنـــاه تعبرياً عـــن تقديرنا 

لل�رشكات واملوؤ�س�سات التي نعتزّ بكونها 

�سمن الئحة عملئنا«.

االإقبـــال  اأّن  يف  �ســـّك  »ال  واأ�ســـاف: 

امللفت من ال�رشكات واملوؤ�س�سات على 

»�سحوبات« ي�ســـكل دافعًا اإ�سافيًا لنا 

لدعـــوة اجلميع اإىل اال�ســـتثمار يف هذا 

املنتج ال�سفاف واملجزي واملتوافق مع 

اأحكام ال�رشيعة، والذي يوّفر للم�ساركني 

فيه الك�ســـب مبعداّلت ربٍح تناف�ســـية، 

اإىل جانب ال�ســـحوبات ال�سهرية والربع 

�سنوية التي متنحهم فر�س ك�سب �سيولٍة 

نقدية اإ�ســـافية ت�ســـاهم يف تو�ســـعة 

م�ســـاريعهم، وت�ســـاعدهم يف خمتلف 

الظروف، وال�سيما عند احلاجة اإىل الدعم 

املادي، كما متنح ال�رشكات التي متتلك 

ودائع ا�ستثمارية ب�سيغة الوكالة اأرباحًا 

جمزية، مع فر�س ك�ســـب �سيولٍة نقدّية 

اإ�سافية ت�ساهم يف دعم اأعمالها بالطرق 

التي جتدها منا�سبًة لها«.

واعترب القبي�سي اأّن االإقبال املتزايد على 

امل�ساركة يف »�سحوبات« ي�سّكل دليًل 

�ساطعًا على اأّن هذا املنتج الفريد حّقق 

االأهـــداف املرجّوة منه، وال يزال يحظى 

باإقباٍل ملحوظ، ويلقى انت�ساراً وا�سعًا يف 

االأو�ساط التي ي�ستهدفها، بعد مرور اأكرث 

من �سنة على اإطلقه. كما اأ�ساد بجهود 

فريق »اآفاق« وجناحهم امل�ســـتمرّ يف 

خلق فر�ٍس متنّوعة لل�رشكات ال�سغرية 

الإيداع ودائع ا�ستثمارية ب�سيغة الوكالة، 

تتيح لها الك�سب مبعداّلت ربٍح تناف�سية، 

باالإ�سافة اإىل امل�ســـاركة يف �سحوباٍت 

�سهرية وربع �سنوية، موؤكداً على موا�سلة 

»اآفاق« اإطلق منتجاٍت وخدماٍت رائدة 

ت�سّب يف خدمة العملء وُترثي جتربتهم 

يف عامل التمويل، كما ت�ســـاهم يف ن�رش 

الوعي بامل�ســـوؤولية املالية بني اأفراد 

االإماراتي، وت�ســـاعدهم يف  املجتمـــع 

حتقيق اأهدافهم املالية.

حممد الدو�ـــرشي، رئي�ـــس االأعمال يف 

»اآفاق االإ�سلمية للتمويل«، هناأ بدوره 

الفائزين بال�ســـحب ال�ســـهري ال�سابع 

من »�ســـحوبات«، مذّكراً اأّنه مبجرّد اأن 

ت�ستثمر ال�رشكات يف هذا املنتج، تتاأهل 

تلقائيًا ل�سحوباٍت �سهرية وربع �سنوية، 

ما دامت وديعة اال�ستثمار ن�سطة، م�سرياً 

اإىل االإعلن عن 10 فائزين �ســـهريًا يف 

جوائـــز »�ســـحوبات«، و 5 فائزين يف 

جوائز »�سحوبات الذهبية«، و3 فائزين 

اإ�سافيني كل ثلثة اأ�سهر بقيٍم نقدية ت�سل 

حتى 10 اأ�سعاف القيمة امل�ستثمرة، مع 

االإ�ســـارة اإىل اإجراء 3 �سحوبات اإ�سافية 

يف الفرتة املمتدّة من 1 يوليو حتى 31 

دي�سمرب 2021. 

وذّكر الدو�رشي باإطلق »اآفاق االإ�سلمية 

للتمويل« منتج »�سحوبات بلتينيوم« 

الذي مينح امل�ستثمرين مببلغ 100 األف 

درهم يف احلدّ االأدنى فر�سة امل�ساركة يف 

»ال�سحوبات الذهبية«، واال�ستفادة من 

ميزات بطاقة اآفاق االئتمانية البلتينية، 

باالإ�ســـافة اإىل تخفي�س بن�ســـبة %0،5 

على معداّلت الربح على جميع منتجات 

»اآفاق«، وخ�سم 50% على ر�سوم جميع 

منتجات »اآفاق«.

ال�رشكات  باأ�ســـماء  و�ســـملت الئحـــة 

الفائزة يف ال�ســـحب ال�ســـهري ال�سابع 

ملنتج »�سحوبات« ومنتج »�سحوبات 

الذهبية«:

الفائزون يف »�سحوبات«:

1- �ســـوبر ماركت فري�س بارك- �رشكة 

ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

2- �ســـابي للأعمال الكهروميكانيكية 

ذ.م.م

3-  قمر املداد للمفرو�سات

4- مطعم با�ســـتور )فرع من با�ســـتور 

للتجارة ذ.م.م(

5- واحة الرباري ملقاوالت الدهانات 

6- م�سبغة اللمعة االأوتوماتيكية 

7- �سري نواز للخدمات التقنية ذ.م.م

8- اليزيه بيوتي للتجارة العامة ذ.م.م

9- �سي يف تك ا�ست�ساريون مهند�سون

10- ال بيل لل�سوكوال والزهور- الفرع 4

الفائزون يف »�سحوبات الذهبية«:

1- لوؤلوؤة االإمارات للإن�ساءات ذ.م.م

2- �رشكة بيانات لهند�ســـة وجتهيزات 

املطارات ذ.م.م

3- جمـــال املـــري لتجـــارة الهواتف 

املتحركة ذ.م.م

4- اأداء خلدمات التوظيف ذ.م.م

5- جمـــال املـــري لتجـــارة الهواتف 

املتحركة ذ.م.م

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلنت twofour54 اأبوظبي اأم�س 

تفا�سيل �سفقة ا�ستحواذ �رشكة »جواكر« 

من قبل املجموعة ال�ســـويدية »�ستيل 

فرونت«، املتخ�س�سة يف قطاع االألعاب 

االإلكرتونية، حيث ُتقدر �سفقة اال�ستحواذ 

بقيمة 753 مليون درهم اإمارتي وُت�سكل 

خطوة مهمة يف خطة تو�سع املجموعة 

يف منطقة ال�رشق االأو�ســـط، حيث تعد 

اأكرب �سفقة ا�ستحواذ بالعامل العربي يف 

قطاع االألعاب االإلكرتونية.

 twofour54 وكانـــت قد وقعـــت

يف عام 2011 اتفاقية ا�ســـتثمار مالية 

مع �رشكة »جواكر« مّكنت ال�رشكة من 

تعزيز ا�ستفادتها من التو�سع املت�سارع 

الذي �سهده قطاع األعاب االإنرتنت خلل 

العقد املا�سي.

ومبوجب ال�ســـفقة، �ست�ستحوذ »�ستيل 

فرونـــت« على 100% من االأ�ســـهم يف 

 Jawaker FZ LLC �رشكـــة 

)جواكر( و�ستقوم بدفع 74% من اإجمايل 

قيمة ال�سفقة نقًدا، و26% م�ستحق الدفع 

يف 8،540،092 �سهًما جديًدا مت اإ�سداره 

يف �رشكة »�ستيل فرونت«.

مايـــكل  قـــال  املنا�ســـبة،  وبهـــذه 

لــــ  التنفيـــذي  الرئي�ـــس  غاريـــن، 

twofour54 اأبوظبـــي: »كانـــت 

ومازالت twofour54 يف طليعة 

واملحفزة  اجلاذبـــة  البيئة  موؤ�س�ســـي 

ل�ســـّناع ومطوري االألعاب االإلكرتونية 

يف منطقة ال�رشق االأو�ســـط علوة على 

ا�ستثماراتها اال�سرتاتيجية وتقدمي الدعم 

بكافة اأ�سكاله لرواد االأعمال وال�رشكات 

النا�سئة، وذلك انطلقًا من اإميانها الرا�سخ 

منذ البدايـــة باالأهمية اال�ســـرتاتيجية 

واالقت�سادية واالأبعاد االجتماعية لهذه 

ال�سناعة احليوية. وال تنح�رش قيمة هذه 

اال�ستثمارات يف العوائد املادية فح�سب، 

ا يف بناء البنية التحتية  بل ت�ساهم اأي�سً

ل�ســـناعة االألعاب يف اأبوظبي وتطوير 

املواهب املحلية القادرة على موا�سلة 

منو وتطوير القطاع و�ســـناعة حمتوى 

ُمعرب عن ال�سباب العربي واهتماماته.«

ومن جانبه، قال جيم�ـــس هارت، مدير 

اإدارة االألعـــاب االإلكرتونيـــة والتطوير 

الرقمي يف اأبوظبي للألعاب والريا�سات 

 twofour54 االإلكرتونية: »تربهن

من جديد علـــى موقعهـــا الريادي يف 

�ســـناعة االألعاب على م�ستوى املنطقة 

من خلل ا�ستثماراتها اال�سرتاتيجية يف 

اأف�ســـل مطوري االألعاب املحليني مثل 

�رشكـــة جواكر التي تتخـــذ من اأبوظبي 

مقراً الأعمالها. وتربهن هذه ال�سفقة على 

امل�ستوى املبهر الذي و�سلت اإليه �سناعة 

االألعاب يف االإمارة، و�ست�ساهم مبادرات 

نوعيـــة مثل مبـــادرة اأبوظبي للألعاب 

والريا�ســـات االإلكرتونية يف موا�ســـلة 

منو وتطور القطاع يف ال�سنوات املقبلة 

لت�سبح اأبوظبي عا�سمة مطوري االألعاب 

يف العامل العربي.«

»جواكر« هو موقع األعاب الورق العربية 

االأول والذي ميّكن اللعبني من االت�سال 

مع اأ�سدقائهم وتكوين �سداقات جديدة 

اأثناء التمتع باللعب على االإنرتنت. وقد 

اأطلق املوقع يف عام 2009 وال يتطلب 

حتميل اأي برنامج، بل باإمكان اللعبني 

اأن يبداأوا اللعب مبا�رشًة عرب املت�سفح.

ـــز للألعاب« الذي  وياأتي »مركز الَتميُّ

�ستحت�ســـنه املنطقة االإبداعية – يا�س 

 twofour54 اأبرز مبادرات �سمن 

لدعـــم �ســـناعة االألعـــاب يف املنطقة 

وتوفـــري دعمـــًا ميدانيًا غري م�ســـبوقًا 

للمهتمني والعاملني يف هذا املجال من 

طلب وكوادر حمرتفة و�رشكات �سغرية 

يف منطقـــة ال�رشق االأو�ســـط واأفريقيا. 

وهـــو جزء من �رشاكة بـــارزة مدتها 10 

�سنوات بني twofour54 و�رشكة 

»يونيتي تكنولوجيز«، املن�ّسة الرائدة 

عامليـــًا لتطويـــر وت�ســـغيل املحتوى 

التفاعلي ثلثي االأبعاد.

الفجرية ـ وام:

 بلغ عدد امل�ستفيدين من برامج وم�ساريع 

جمعيـــة الفجرية اخلرييـــة 495.207 

م�ســـتفيدين خلل العام اجلاري حيث 

�سملت الربامج االأ�رش الفقرية واملحتاجة 

وم�ساعدة الطلبة وحفظ النعمة واالأ�رش 

املنتجة واأ�ســـحاب الهمم وم�ســـاعدة 

املر�ســـى واالأيتـــام والغارمني وغريها 

من م�ســـاريع اخلري. اىل ذلك ا�ستعر�ست 

اللجنـــة التنفيذية جلمعيـــة الفجرية 

اخلريية فى اجتماعها الدوري ما حققته 

اجلمعية من اإجنازات ومبادرات من بداية 

�ســـهر ينايرعام 2021 حتى اأغ�ســـط�س 

2021. وقال يو�ســـف املر�ســـودي مدير 

اجلمعية، اأن ما ت�سهده اجلمعية من تطور 

م�ســـتمر ومنو يف م�ساريعها وبراجمها 

اخلريية ياأتي بت�ســـافر جهوداأ�سحاب 

اخلري، واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 

التي ت�ســـارك اجلمعية وتدعم براجمها 

وم�ساريعها . 

وا�ســـار اىل اأن جمعية الفجرية اخلريية 

ملتزمة بكافة االإجـــراءات التي وجهت 

بها احلكومة الر�سيدة ملواجهة خماطر 

انت�ســـار فريو�س كورونا بالتقليل بقدر 

االإمكان من التجمعات، لذلك مت و�ســـع 

خطط بديلة ال�ستيعاب اآالف امل�ستفيدين، 

منها ت�ســـليم امل�ساعدات املالية للأ�رش 

امل�ســـتحقة عن طريق البنك، كما ميكن 

لطالبي امل�ســـاعدة تقدمي طلباتهم عرب 

املوقع االإلكرتوين للجمعية.

اأبوظبي ـ وام:

نظمت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سلمة الغذائية 

بح�سور �سعادة �ســـعيد البحري �سامل العامري 

مدير عام الهيئة وعدد من قيادات وموظفي الهيئة 

حفل افرتا�سيا لتكرمي املوظفني املتميزين �سمن 

مبادرة "كفـــو" التي اعتمدتها الهيئة كمنظومة 

لتكرمي اأ�سحاب االإ�سهامات وامل�ساركات البارزة 

للرتقاء بجودة العمل.

�سمل التكرمي 506 موظفني من خمتلف القطاعات 

تقديـــرا جلهودهم املبذولـــة ودورهم الفاعل يف 

حتقيق االأهداف التي تن�سدها الهيئة بينهم 471 

موظفا �ســـمن فئة تقدمي الدعم الفنـــي واالإداري 

وحتقيق قيمة م�سافة للهيئة يف حني مت تكرمي 

11 موظفا �سمن فئة امل�ساركني يف اإعداد االأدلة 

االر�ســـادية مثل اأطل�ـــس اأمرا�س االإبـــل والدليل 

االإر�ســـادي ملعاملت ما بعد احل�ساد ف�سل عن 

تكرمي 21 موظفا �ســـمن فئة املحا�رشين الذين 

اأ�سهموا يف نقل املعرفة واخلربات واأخريا اأ�سحاب 

املقرتحات املبتكرة والبالغ عددهم 3 موظفني.

وتهدف مبادرة كفو اإىل حتقيق امل�ساركة الفعالة 

للموظفني من خلل نقل املعرفة واخلربات وحتفيز 

املوظفني على القيام مبهام اإ�سافية وامل�ساركة 

يف اللجان والفرق باالإ�سافة اإىل حتفيز وت�سجيع 

املوظفني على امل�ساركة االإيجابية يف الفعاليات 

املجتمعية ومتثيل الهيئة يف املنا�سبات الر�سمية 

واملجتمعية كما ت�ســـهم املبادرة يف الت�سجيع 

على االبداع واالبتكار وابـــراز املواهب والقدرات 

و�سمان اال�ستفادة منها واال�ستخدام االأمثل لها.

وقال حميد مبارك املزروعـــي مدير اإدارة املوارد 

الب�رشيـــة : ياأتي هذا التكـــرمي انطلقا من اإميان 

الهيئة باأهمية تقدير كل عمل خمل�س وجهد متميز 

مت بذله يف �ســـبيل االرتقاء مبنظومة العمل كما 

يعد مبثابة �سكر وتقدير وامتنان لكافة املوظفني 

الذين �ساهموا يف تقدمي الدعم واخلدمات املتميزة 

و�ساركوا يف اإجناز املبادرات املختلفة باالإ�سافة 

اإىل امل�ساركة مبهاراتهم وخرباتهم يف نقل املعرفة 

لزملئهم وامل�ساهمة يف طرح االأفكار واملقرتحات 

البناءة التي ت�سب يف م�سلحة العمل وت�سهم يف 

حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.

عجمان ـ وام:

اأجنــــزت مراكز اخلدمة التابعــــة لدائرة البلدية 

والتخطيــــط بعجمــــان 39414 معاملة خلل 

الن�ســــف االأول من العام احلــــايل، حيث اأعلنت 

الدائــــرة عن اإجنازها للمعاملت عرب احل�ســــور 

ال�سخ�سي ملركز �سعادة املتعاملني يف املدينة 

ونظــــام قريــــب ومن�ســــة �ســــعادة املتعاملني 

االلكرتونية والربيد االلكرتوين.

واأو�سح ال�سيد مروان حممد النعيمي مدير اإدارة 

مراكز اخلدمة بالدائرة اأن كافة الكفاءات العاملة 

بدائرة البلدية ت�سعى ب�سكل دائم ودوؤوب لتقدمي 

خدمات مثالية لكافــــة فئات و�رشائح املجتمع 

واإجنــــاز املعاملت يف وقت قيا�ســــي، مبينًا اأن 

الدائــــرة تبنت منهج التحــــول الرقمي يف كافة 

قطاعاتها وخدماتهــــا وعملت على فتح قنوات 

متعــــددة اأمام اجلمهور الإجنــــاز املعاملت مما 

اأ�سهم يف زيادة االإنتاجية والو�سول للمتعامل يف 

اأي وقت ومكان با�ستخدام التطبيقات واالأجهزة 

الذكية املتوفرة بني يدي اجلميع.

»اأبوظبي للزراعة« تكرم الموظفين 

المتميزين �سمن مبادرة »كفو«

39414 معاملة اأنجزتها مراكز الخدمة 

ببلدية عجمان خلل الن�سف الأول من 

العام الحالي
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االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842 

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

�إعالنات

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 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

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / بقالة 
برايت زهره

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2590688  : 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 : برفكت نيل 
لتجميل السيدات 

رخصة رقم : CN- 1011889  قد تقدموا إلينا بطلب : 
خصيف  مفلح  صبحاء  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

زويد الوحيش )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف الريم احمد عيل الهويت 

البلويش 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات  

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  ايس 
ايج كافيه 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2765971  : 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.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائــرة  تعلن   

رقم    CN - 1148653 باالسم التجاري  ذا كنرتولر للصيانة 

الوضع  وإعادة  الرخصة  إلغاء  طلب  بإلغاء  العامة  والنظافة 

كام كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -  1148653 / الرقم : د ت / ش ت

CC -  3028552 : رقم الخطاب

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

توريد العاملية للخدمات التجارية

رخصة رقم : CN - 2899544 قد تقدموا إلينا 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   
مقهى وكافترييا الصداقة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1109576  : 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   
مؤسسة طالل سعيد البادي ألعامل النجارة والحدادة 

املسلحة 
إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1142697   : 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 : سامرت جيت 
ملقاوالت البناء ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2392963  قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل 
عبدالله  عامر  عيل  عبدالعزيز  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء 

الجعيدي )51%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد حسني عىل محمد 

الحامدي 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات  

املطلوبة.

نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 اإلسم التجاري : فاست العاملية للمقاوالت العامة ذ.م.م 

لنك  مبنى،   -  :0 ز9_1،  زايد،  بن  محمد  مدينة   : الرشكة  عنوان 

انفستمنتس - ذ.م.م )مزيد مول ( 

  CN- 1731591 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 1 - حل وتصفية الرشكة وذلك بناء 

عىل حكم محكمة أبوظبي االبتدائية - املحكمة التجارية بتاريخ 

11-7-2021  للقضاء يف إمارة أبوظبي 

للرشكة  بالعمي كمصفي قضايئ  السيد/ه سامل محمد  تعيني   -  2

بتاريخ  11-7-2021  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.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ماجيك باسكو للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2906399  : 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   
1000571 خدمات التجميل والتنسيق للمواقع  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2694765   : 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 /   مود 
للزهور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2637763: 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.

العامة  والصيانة  للمقاوالت  الهدهد  بيت  : رشكة  السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
)تضامنية( 

رخصة رقم : CN- 1171049  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سامل محمد راشد سليامن النقبي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سلطان حمد عىل سلطان الشاميس 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سامل سلطان عىل محمد الكندي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سلطان عبدالله سامل سعيد الزيدي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالله محمد الشيزاوي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد عيل سعيد عىل الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد محمد راشد سليامن النقبي 
 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تجاري  اسم  تعديل  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة  إىل  تضامن  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 BAIT Al HuDHuD CONTRACTING & GENERAl MAINTENANCE من/ 
إىل  )تضامنية(  العامة  والصيانة  للمقاوالت  الهدهد  بيت  رشكة   -  )   )PARTNERSHIP
 BAIT Al HuDHuD CONTRACTING & GENERAl MAINTENA - SOlE
PROPRIETORSHIP l.l.C - رشكة بيت الهدهد للمقاوالت والصيانة العامة - 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 دعو بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات  املطلوبة.

نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 
اإلسم التجاري  : هاي كواليتي للعقارات ذ.م.م 

عنوان الرشكة 
: مصفح الصناعية، م 44 - ق 14 - مكتب 3، وحدة املالك - سمو الشيخ 

سلطان بن خليفة آل نهيان / واخرون 
  CN- 2121259 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 
1 - بحل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / مرال عبدالحبيب لتدقيق 
الحسابات واالستشارات االدارية ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  9-5-
العادية،  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك   .   2021

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  2105025848 
تاريخ التعديل  2021/9/11 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
وايت سوميت للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2945463  : 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   
كافترييا نسيم املقام

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1124758  : 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 : صالون فيكشن للرجال رخصة 
رقم : CN- 2127704  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة تيبو شيل غوبال شيل  )49%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حامد محمد صديق عبدالسميع البرش من مالك 

إىل رشيك
 تعديل نسب الرشكاء / حامد محمد صديق عبد السميع البرش من  100% 

إىل 51% 
تعديل رأس املال / من Null إىل 100000 

1x1 1 إىلx6 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

فيكشن  - صالون   FACTION GENTS SAlON /تجاري من إسم  تعديل 
للرجال إىل FACTION GENTS SAlON l.l.C  - صالون فيكشن للرجال 

ذ.م.م 
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 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات  املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بقالة الشكر 
رخصة رقم : CN- 1111097  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عبدالرزاق فارامباناالكال فارامباناالكال من مالك 
إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / عبدالرزاق فارامباناالكال فارامباناالكال من %100 إىل 
 49%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حميد محمد مسلم عبدالله اليحيايئ )51%( 
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد سلطان حمد خاتم النعيمي

 تعديل رأس املال / من 10000 إىل 100000 
1x1 3 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 Al بقالة الشكر إىل - Al SHuKR GROCERY /تعديل إسم تجاري من

SHuKR GROCERY l.l.C - بقالة الشكر ذ.م.م 
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 ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : بريوت للتعبئة والتغليف ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : املصفح، م 43، 0 : ، مبني، السيد مبارك نصيب 

حمد لويع واخرين 

  CN- 3811976 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / القمة - محاسبون 

قانونيون ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  31-8-2021 وذلك بناء 

عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم 2105025234  تاريخ التعديل  2021-9-11 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة
وزارة العدل
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842 
�أخبار و�إعـالنات

  اسم الرشكة :  بيكسل اكت للفعاليات  ش.ذ.م.م 
العنوان : مستودع رقم 8 ملك سامل سعيد غدير بن غدير ، القوز الصناعية الثالثة  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1332859   رقم الرخصة  802012        

 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  :19-4-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-4-19

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 : وريد للخدمات الصحية   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم M02-09 ملك الشيخ مسلم سامل مسلم بن حم العامري، بورسعيد، ديرة . 

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري 1422768 رقم الرخصة  838534         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :9-9-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-9-9

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
هاتــــف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914»
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : املوجب العامل االصباغ  ش.ذ.م.م 
 B7 ملك راشد محمد مبارك املنصور النعيمي، املرقبات استدامة+FL6 العنوان : مكتب

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 54257 رقم الرخصة  517285        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : مبادئ ملراجعة الحسابات، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :6-7-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-7-6

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
411 ملك عبدالله محمد عبدالله املوىس، بر ديب، عود ميثاء ، هاتف 8866575 04 فاكس: 
8866575 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 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  للفعاليات ش.ذ.م.م   اكت  بيكسل   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :19-4-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-4-19

 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 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  الصحية ش.ذ.م.م   للخدمات  وريد   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :9-9-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-9-9

 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: مبادئ ملراجعة الحسابات 
 العنوان:  مكتب 411 ملك عبدالله محمد عبدالله املوىس، بر ديب، عود ميثاء 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م   االصباغ  العامل  املوجب   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  6-7-2021   تاريخ تصديق القرار :2021-7-6

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

املستندات  كافة  معه  مصطحباً   04  8866575 فاكس:   04  8866575 هاتف  هاتف  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

االثنني 13�سبتمرب 2021-العـدد 14842

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / الجامل لصيانة املباين/  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 )97228( 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   

والخردة غري  النفايات  لتجارة  وترنيم  /كنيزا  أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
املعدنية الخاصة بإعادة التدوير/ 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 )100831( 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   

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / سيف عيل لصيانة املباين/  ذ.م.م 
- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
الرشكاء حلها وتصفيتها  وقرر   )95710( رقم  االقتصادية تحت  بالتنمية  وسجلته  

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : اجلمال ل�سيانة املباين /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :كنيزا وترنيم لتجارة النفايات واخلردة غري املعدنية اخلا�سة باإعادة التدوير/  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :�سيف علي ل�سيانة املباين /  ذ.م.م 
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بريوت  )د ب اأ( –

ك�سف وزير الدفاع االإ�رسائيلي بيني غانت�س 

ت�ستخدمها  قاعدة  اأبيب  تل  تعتربه  عما 

اإيران لتدريب ف�سائل م�سلحة يف املنطقة 

على ا�ستخدام طائرات م�سرية متطورة.

وحمل غانت�س، يف كلمة األقاها يوم االأحد 

الدويل  للمعهد  ال�سنوي  املوؤمتر  خالل 

جامعة  يف   )ICT( االإرهاب  ملكافحة 

امل�سوؤولية  اإيران  هرت�سليا،  يف  راي�سمان 

واإن�ساء  بالوكالة"  "االإرهاب  ابتكار  عن 

طهران  ت�ساعد  منظمة  اإرهابية  "جيو�س 
يف حتقيق اأهدافها االقت�سادية وال�سيا�سية 

والع�سكرية".

اأن  من  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  وحذر 

اآالف  مداها  ي�سل  التي  امل�سرية  الطائرات 

الكيلومرتات ت�سكل اإحدى اأهم االأدوات التي 

م�سددا  ووكالوؤهم،  االإيرانيون  ي�ستخدمها 

ن�رست  الطائرات  هذه  من  مئات  اأن  على 

يف اليمن والعراق و�سوريا ولبنان، بينها 

حتاول طهران نقل املعرفة الالزمة الإنتاجها 

اإىل قطاع غزة.

قاعدة  ت�ستخدم  اإيران  اأن  غانت�س  وادعى 

اأ�سفهان  �سمايل مدينة  الواقعة  "كا�سان" 
والعراق  اليمن  من  "اإرهابيني  لتدريب 

على ا�ستخدام الطائرات  و�سوريا ولبنان" 

"هذه  قائال:  ال�سنع،  اإيرانية  طيار  بدون 

من  يجري  رئي�سية  نقطة  هي  القاعدة 

خاللها ت�سدير االإرهاب اجلوي االإيراين اإىل 

املنطقة".

الـ20  الذكرى  مبنا�سبة  الوزير،  وحذر 

لهجمات 11 �سبتمرب، من اأن تطور وانت�سار 

ي�سهل  امل�سرية  الطائرات  تكنولوجيات 

تنفيذ مثل هذه الهجمات، مر�سحا اأن "دوال 

امل�ستقبل  يف  �ستظل  ومرتدية"  �سعيفة 

القريب �ساحة لتواجد واأن�سطة "اجليو�س 

االإرهابية".

االأولوية يف جمال  اأن  اإىل  واأ�سار غانت�س 

تعود  الظروف  هذه  يف  االإرهاب  حماربة 

وتعزيز  اال�ستخباراتي  التفوق  تطوير  اإىل 

القدرات الهجومية وتنفيذ عمليات اغتيال 

مركزة بحق �سخ�سيات رئي�سيني، باالإ�سافة 

دفاعية  منظومات  وتعزيز  تطوير  اإىل 

والت�سدي  اجلوي  الدفاع  ت�سمل  متكاملة 

للتهديدات االإرهابية.

واتهم غانت�س اإيران بعدم الوفاء بالتزاماتها 

عام  املربم  النووي  االتفاق  اإطار  �سمن 

2015، و�سدد على اأن الوقت حال للت�رسف، 

فر�س  اإىل   1+5 جمموعة  اأع�ساء  داعيا 

العقوبات املن�سو�س عليها يف هذه ال�سفقة 

على طهران.

 واأعلن اجلي�س اللبناين  يوم االأحد  توقيف 

اأحد قادة تنظيم فتح ال�سام االإرهابي يف 

بلدة جمدل عنجر يف البقاع.

وقالت قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه ، 

يف بيان �سحفي  اأوردته الوكالة الوطنية 

لالإعالم" اإن "دورية من مديرية املخابرات 

اأوقفت اأم�س ال�سبت يف بلدة جمدل عنجر – 

البقاع الغربي، �سوريا  ملقب بـ )اأبو عناد( 

تابعة  م�سلحة  جمموعة  قيادة  لتوليه   ،

لتنظيم فتح ال�سام االإرهابي )جبهة الن�رسة 

�سابقا(".
"�سارك يف عملية  اأن املوقوف  واأ�سافت  

ثم  واحتجازهن  معلوال  راهبات  خطف 

اإطالقهن مقابل االإفراج عن عدد من م�سلحي 

التنظيم املذكور" ، م�سرية اإىل اأنه  �سارك 

معارك يف جرود  عدة  مع جمموعته يف 

القلمون ويف معركة عر�سال بتاريخ   الثاين 

اآب/ اأغ�سط�س 2014.

ولفتت اإىل  اأنه مت �سبط داخل منزله كتبا 

ومنظار  املذكور  للتنظيم  عائدة  دينية 

كامريات  وثالث  خلوية  هواتف  واأربعة 

وبدلة ع�سكرية.

بغداد )د ب اأ(- 

اأفادت وزارة ال�سحة والبيئة يف العراق، 

وفاة  حالة   51 بت�سجيل   ، االأحد  يوم  

جديدة بفريو�س كورونا خالل ال�ساعات 

االأربع والع�رسين املا�سية.

جراء  الوفيات  اإجمايل  بذلك  ويرتفع 

 496 و  األفا   21 اإىل  العراق  يف  الوباء 

حالة.

الوزارة يف تقريراإنه مت ت�سجيل   وقالت 

3554 اإ�سابة بالفريو�س ، لريتفع اإجمايل 

االإ�سابات اإىل مليون و950 األفا  و  765  

اإ�سابة .

واأ�سار التقرير اإىل �سفاء  6789  �سخ�سا 

، لريتفع اإجمايل املتعافني اإىل مليون و 

822 األفا و166.

ولفت التقرير اإىل اأن امل�ست�سفيات اأجرت 

 28 الـ24املا�سية   ال�ساعات  خالل 

األفا  و104 فحو�س خمتربية ملواطنني 

للتحقق من االإ�سابة بفريو�س كورونا.

مت  الذين  اإجمايل  اأن  التقرير  واأو�سح 

لفريو�س  امل�ساد  باللقاح  تطعيمهم 

كورونا و�سل  اإىل  اأربعة ماليني  و 46  

األفا و600 �سخ�س .

واأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية، اليوم 

وفاة  �ست   حاالت  ت�سجيل     ، االأحد 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد، لريتفع 

بذلك اإجمايل الوفيات يف اململكة جراء 

االإ�سابة بكورونا اإىل 8623.

اإىل  الوزارة، يف بيان �سحفي   واأ�سارت 

ت�سجيل   80  اإ�سابة جديدة بالفريو�س، 

لريتفع اإجمايل االإ�سابات اإىل 545  األفا 

و992.

كما لفتت اإىل ت�سجيل  95 حالة �سفاء 

يف  املتعافني  اإجمايل  لي�سل  جديدة، 

اململكة اإىل  535 األفا و78.

بريوت -وكاالت 

اعترب رئي�س احلكومة اللبنانية، جنيب 

اتباع  عليه  "يتعني  اأنه  ميقاتي، 

جديدة،  و�سيا�سية  حكومية  منهجية 

كل  مع  العالقات  ا�ستعادة  عنوانها 

الدول، وخ�سو�سا الدول العربية".

"املدن"،  ل�سحيفة  ت�رسيحات  ويف 

اليوم  منذ  "اأنا،  ميقاتي:  جنيب  قال 

احلكومة،  بت�سكيل  لتكليفي  االأول 

اأبلغت اجلميع باأنني ال ميكن اأن اأمنح 

طرف.. والأي  فريق  الأي  املعطل  الثلث 

حماوالت  هناك  كانت  اأنه  �سحيح 

جنحت  لكنني  عليه،  للح�سول  كثرية 

عمل  اآلية  على  بالرتكيز  يف جتاوزها، 

بد  ال  الذي  والربنامج  الوزراء،  جمل�س 

من و�سعه، والعمل بناء عليه، لتحقيق 

االإ�سالحات واحل�سول على امل�ساعدات 

الدولية".

التن�سيق  من  "انطالقا  ميقاتي:  واأكمل 

فاإن  الوزراء،  وبني  بيني  واالن�سجام 

ب�سكل  ت�سقط  املعطل  الثلث  معادلة 

يف  لدي  اإن  اأقول  اأن  واأ�ستطيع  كامل، 

وزرائها،  ثلثي  من  اأكرث  احلكومة  هذه 

والتن�سيق"،  العمل  دوافع  من  انطالقا 

االحت�ساب  وقت  لي�س  "االآن،  اأن  موؤكدا 

امنا  باحل�س�س،  اأو  بالنقاط  ال�سيا�سي 

وقت اإطالق ور�سة عمل للنهو�س بلبنان 

من اأزماته املتوالية، واحلد من االنهيار، 

اإجناز ملفات  واالإ�رساع يف العمل على 

اأ�سا�سية تتعلق باأزمة الكهرباء واإيجاد 

اإىل  باالإ�سافة  لها،  ال�رسيعة  احللول 

لت�سهيل  وتوفريها،  املحروقات  ملف 

انطالق العام الدرا�سي".

راأى  املطلوبة،  االإجنازات  ولتحقيق 

ميقاتي اأن "هذا يجب اأن يبداأ من اتباع 

جديدة،  و�سيا�سية  حكومية  منهجية 

كل  مع  العالقات  ا�ستعادة  عنوانها 

واأن  العربية،  الدول  وخ�سو�سا  الدول، 

البيان  يف  عليه  الرتكيز  يجب  ما  هذا 

الوزاري، ويف املنهجية ال�سيا�سية التي 

�ستتبعها احلكومة".

الكويا -وكاالت 

اإدانتها  الكويتية،  اخلارجية  وزارة  اأكدت 

جماعة  حماوالت  ال�ستمرار  وا�ستنكارها 

العربية  اململكة  اأمن  تهديد  احلوثي يف 

ا�ستهداف مدينة  ال�سقيقة عرب  ال�سعودية 

خمي�س م�سيط بطائرة م�سرية. واأو�سحت 

االأنباء  وكالة  نقلته  بيان  -يف  الوزارة 

هذه  ا�ستمرار  اأن  االأحد-  يوم  الكويتية 

من  ت�سهده  وما  العدوانية  املمار�سات 

العربية  اململكة  اأمن  ي�ستهدف  ت�سعيد 

املنطقة،  وا�ستقرار  ال�سقيقة  ال�سعودية 

القانون  لقواعد  �سارًخا  انتهاًكا  ي�سكل 

الدويل واالإن�ساين ويتطلب حترك املجتمع 

هذه  لردع  واحلا�سم  ال�رسيع  الدويل 

وجددت  مرتكبيها.  وحما�سبة  التهديدات 

التام  الكويت  دولة  وقوف  على  التاأكيد 

ال�سعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل 

ال�سقيقة وتاأييدها يف كل ما تتخذه من 

اإجراءات للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها 

و�سيادتها.

الجي�ش اللبناني يوقف قيادياً من تنظيم فتح ال�شام

اإ�سرائيل ت�سير اإلى قاعدة ت�ستخدمها اإيران لـ»تدريب ميلي�سيات«

العراق : 51 حالة وفاة و3554 اإ�سابة بفيرو�س كورونا

ميقاتي: يجب التركيز على ا�ستعادة العالقات مع كل الدول 

وخ�سو�ساً العربية

الكويت تدين ا�ستمرار محاوالت جماعة الحوثي تهديد اأمن ال�سعودية
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ادارة التراخي�ص التجارية

اإعالن ت�شفية �شركة

 نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 
اإلسم التجاري  : متجر نور الشمس - ذ.م.م 

العني  جمعية   - بناية   - البحر  منطقة   - العني  الرشكة:  عنوان 
التعاونية 

  CN- 1123272 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

للمحاسبة  اكيورت   / الساده  تعيني   -  2 الرشكة  1 - حل وتصفية 
للرشكة  قانوين  كمصفي   ، ذ.م.م  الرضيبية  واالستشارات  القانونية 

بتاريخ  2021/9/6 
العادية،  غري  العمومية  الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناء  وذلك 
التعديل   تاريخ    2150017473 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق 

 2021/9/11
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

املنذر : رشكه جلف جي زي اكس انرتناشنال تريدينج ش م ح
GULF JZX INTERNATIONAL TRADING FZCO

رخصة تجارية 1073 وميثلها / اكسينيو يل الجنسية / الصني
 الهوية /784199547476285 بالوكالة رقم 64717/1/2018 بتاريخ 30/3/2018 من السيد / باوفينج جي الجنسية 

/ الصني هوية رقم 784198021460633 بصفته مدير الرشكه املنذره
 العنوان االمارات ، إمارة ديب ، منطقة ورسان األويل ، شارع حتا ، بناية جويجل، الطابق االريض ، محل رقم 24 اااي 

، بالقرب من الحي الفرنيس مكاين 39581 83535 الهاتف 0569329888 الربيد اإللكرتوين
a978766485@gmail.com 

FLOBEN TRADING )L.L.C( )املنذر اليه فلوبن للتجارة )ش.ذ.م.م 
رخصة تجارية 551914 العنوان / اإلمارات ، إمارة ديب منطقة بر ديب الكرامه ، شارع 15/1 من شارع بورسعيد ، 
بناية مركز يو يب ال لالعامل، الطابق األريض ، املكتب 01 ، بالقرب من املدينة مارت مكاين /3184594875 فاكس 

/04000000 | الهاتف 0555204782 اإلمييل / ال يوجد 
املوضوع : إنذار عدىل بسداد مببلغ )45018 درهم ( درهم امارايت 

-1 مبوجب تعامالت بني املنذر واملنذر اليه يداين املنذر املنذر اليه مببالغ مستحقة كااليت:
-2 وحيث انه قدم طلب رشاء ومتت املوافقة من قبل لرشاء مستلزمات من الرشكة يف التجارة العامة ومل تقم املنذر 
اليه بسداد القيمة املستحقة مببلغ 45018 درهم وتم التوقيع عىل الفواتري وتنفيذ اإلتفاقية بينهام عىل اكمل وجه .

 -3 وحيث أن املنذر اليه ما زال ممتنع عن سداد املبلغ املستحق رغم املطالبات الودية املتكررة
 -4 األمر الذي يحق معه للمنذر إنذار املنذر اليه بسداد املبلغ واال اضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية قبل 

املنذر.
لذلك ينذر املنذر املنذر إليه برضورة سداد مبلغ وقدره ) 45018 درهم ( وقدره ذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام 
من تاريخ استالمه هذا اإلنذار وإال سيضطر املنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار 
أمر األداء واملطالبة بالتعويض املناسب عن أي عطل أو رضر تعرض له املنذر مع تحميل املنذر إليه بكافة رسوم 

ومصاريف التقايض وأتعاب املحاماة.
املنذر
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اإنذار عديل

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201
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وتصليح  لبيع  هييل  وادي   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

مسجالت السيارات

رخصة رقم : CN- 1460591  قد تقدموا إلينا بطلب :

ساجواين  عيل  محمود  يوسف  ابراهيم  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف يوسف محمود عىل محمد ساجواين 

تعديل نشاط / إضافة إصالح األجهزة واملعدات االلكرتونية )3313007(

 تعديل نشاط / حذف إصالح كهرباء السيارات )4520005( 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 : اللواء للشحن 
الربي 

رخصة رقم : CN- 1062108  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عوض مبارك سعد 

لله الهاممي )100%( 
مبارك  سلطان  سيف  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العرياين
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات  

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : فايرتون لخدمة السيارات ذ.م.م 
رخصة رقم: CN- 2532351  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / ابراهيم عىل حسني حجازي من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء / ابراهيم عىل حسني حجازي من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمود نادر راشد مري البلويش
 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
الواحد ذ.م.م 

تعديل اسم تجاري من / VITRON CAR SERVICES l.l.C  - فايرتون 
 VITROON CAR SERVICES - SOlE إىل  ذ.م.م  السيارات  لخدمة 
الشخص  رشكة   - السيارات  لخدمة  فايرتون   -  PROPRIETORSHIP llC

الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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.

: ماركت فون لتجارة  التنمية االقتصادية بأن السادة  تعلن دائرة 
الهواتف ذ.م.م 

 رخصة رقم : CN- 1097187  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حنيفه كاالناد عبدالله عبدالله 

يب يم )49%( 
عثامن  سامل  محمد  نهيان  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الزعايب )51%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عوض عبدالله محمد منيف 

الجابري 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فيتيكاتاز هاتيل سوريش بابو 

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 : اكيوتاكس لالستشارات واملحاسبة ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 2459284  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ناديا عبداللطيف )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جابر راشد سعيد محمد املزروعي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ناديا عبداللطيف

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

  ACCuTAx CONSulTANCY AND ACCOuNTING l.l.C تجاري من إسم  تعديل 

 ACCuTAx CONSulTANCY AND إىل   ذ.م.م  واملحاسبية  لالستشارات  اكيوتاكس   -

ACCOuNTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - اكيوتاكس لالستشارات واملحاسبة 

-  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 تعديل عنوان / من أبوظبي جزيرة ابوظبي ش20_1 - ق49 - مكتب03 151535 أحمد درويش 

عتيق املزروعي إىل أبوظبي جزيرة أبوظبي رشق 16_ 408237 408237 السيد محمد مهدي حسن 

احمد 

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.

الفرسان  ركن  رشكة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1095707  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عادل موىس متى عبدامللك )49%( 

مندى  محمد  يوسف  عبدالرحيم  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

التميمي )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيف محمد عىل فاضل الهاميل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عادل موىس متى عبدامللك 

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.

رويال  ك��راج   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   

بريفورمانس للسيارات 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد    CN- 1778331 : رقم  رخصة 

الرشكاء تنازل وبيع / عبدالعزيز خميس مهدي سعيد البلويش من 

مالك إىل وكيل خدمات 

البلويش  تعديل نسب الرشكاء / عبدالعزيز خميس مهدي سعيد 

من  %100 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة تيسري محمد رسحان )100%( 

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.

عامل  محفوظ   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
للصيانة العامة ذ.م.م 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد    CN- 1094984 : رقم  رخصة 
الرشكاء تنازل وبيع / إضافة نور الزمان نور محمد )49%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عارف حمد سامل عىل املنهايل 
)51%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نور عامل بن نور محمد 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محفوظ عامل نورو باكشا 

حاجي  احمد  محمد  خليفة  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الخوري 

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 : تشاريك للمقاوالت 

العامة - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1148536  قد تقدموا إلينا بطلب :

عىل  هالل  عبدالله  فهد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الشاميس )51%( 

محمد  عىل  هالل  عبدالله  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس 

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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   عقار 
إلدارة العقارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2583519  : 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 : فيب تاون للوازم التدخني 

رخصة رقم : CN- 3902456  قد تقدموا إلينا بطلب : 

من  املزروعي  هميلة  احمد سيف  فارس   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

مالك إىل وكيل خدمات

 تعديل نسب الرشكاء / فارس احمد سيف هميله املزروعي من 

%100 إىل 0% 

رفيق  محمد  السالم  نظر  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : محطة السمقا 100 
لغسيل السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1442087  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رسفراز خان سميع الله خان 

 )33%(
نارص سليامن  فاطمه سعيد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس )34%(
محمد  عىل  سلطان  عىل  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الشاميس 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فيصل شاه زاد سميع الله خان 
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 : افولف للياقة البدنية 

للنساء 

رخصة رقم : CN- 2785708  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / إضافة عامر زكريا يحيى راشد العربي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مهاف محمد كري انداكت كويا 

محمد )100%( 

عبدالله جاسم  امينه جاسم  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني 

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 : املصباح للمعدات االنشائية ذ.م.م 

 رخصة رقم : CN- 1078930  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد حسن املرصي من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء / محمد حسن املرصي من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله سهيل محمد نصيب العفاري تعديل لوحة اإلعالن / 

 1x5.50  إجاميل من مساحة

إىل 1x1 تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 -   AlMISBAH CONSTRuCTION EQuIPMENT l.l.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 AlMISBAH CONSTRuCTION EQuIPMENT 1 املصباح للمعدات االنشائية ذ.م.م إىل

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C -  - املصباح للمعدات اإلنشائية - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة بيع السقاالت - بالتجزئة )4752028( 

تعديل نشاط / إضافة بيع عدد وأدوات البناء - بالتجزئة )4752037( 

تعديل نشاط / إضافة تجارة السقاالت - بالجملة )4663028( 

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 الس���ادة /  يس 
تشيز للوجبات الخفيفة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2578385   : 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 : ياسني عمر عيل للمقاوالت 

والصيانة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1191831  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ياسني سعيد عمر عىل )51%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ايهاب صموئيل عبداملسيح جرجس 

 )15%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عيل تالوكدار )%34( تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع / حذف ياسني سعيد عمر عىل

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عىل تالوكدار 

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 : ميهم كافيه 

رخصة رقم : CN- 3997520  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

 -  MAYHEM CAFE / تعديل إسم تجاري من   1x1 إىل

ميهم كافيه إىل CHAOS CAFE - كايوس كافيه 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات  

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : تبارك للمواد 
إلينا  تقدموا  قد    CN-  3734839  : رقم  رخصة  الغذائية 

بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مبارك بن سامل بن خميس 

السعدي )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عفره فريد خليل الحامدي

 تعديل نشاط / حذف التأجري )70010( 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات  

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : سوبرماركت الصفا - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1015735  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / مانجاالتيل رابيه من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء / مانجاالتيل رابيه من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسن احمد ابراهيم املرزوقي تعديل شكل 

قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 Al SAFA SuPERMARKET - llC تعديل إسم تجاري من 

 Al SAFA SuPERMARKET - SOlE ذ.م.م إىل  - الصفا  - سوبرماركت 

PROPRIETORSHIP l.l.C - سوبر ماركت الصفا - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 الس���ادة /  مريم 
الشاميس لخدمات التصميم

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2571622: 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.
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 اليابان وال�سين 
تت�سابقان لتعزيز 

العالقات مع فيتنام
هانوي ـ )د ب اأ( :

لتعزيز  واليي�ييصيين  اليييييابييان  تت�صابق   
وزراء  يزور  حيث  فيتنام،  مع  العالقات 
اآ�صيا  �رشق  يف  الواقعتن  الدولتن  من 
هانوي، عا�صمة، فيتنام، طبقا ملا ذكرته 
اأم�س  اليابانية  "جي.جي.بر�س"  وكالة 

الأحد.
املنطقة،  مهم يف  بدور  فيتنام  وت�صطلع 
و�رشق  اآ�صيا  �رشق  جنوب  تتداخل  حيث 
وزير  ذكره  ملا  طبقا  اآ�صيا، جيو�صيا�صيا، 

كي�صي. نوبو  الياباين،  الدفاع 
اجتماعا  ال�صبت  اأم�س  اأول  كي�صي  وعقد 
فان  فان  الفيتنامي،  الدفاع  وزييير  مع 
وقعت  حيييييث   ، هييانييوي  يف  جييييياجن، 
الدولتان اتفاقا حول نقل معدات دفاعية 
التفاق،  اإن  كي�صي  وقال  وتكنولوجيا. 
اأ�صلحة  ت�صدير  من  اليابان  ميكن  الذي 
التعاون  دخييول  اإىل  اأدى  فيتنام،  اإىل 

الدولتن مرحلة جديدة. الدفاعي بن 
وذكرت وزارة الدفاع يف فيتنام يف بيان 
على  التوقيع  مت  اأنييه  الأحييد  �صدراأم�س 
التفاق  يوم ال�صبت و�صهده وزير الدفاع 
ونظريه  جياجن  فييان  فييان  الفيتنامي، 

الياباين، كي�صي، يف هانوي.
بتنويع  لفيتنام  التييفيياق  و�صي�صمح 
التي  الييدفيياع،  مييعييدات  ميين  م�صادرها 

الغالب على رو�صيا. تعتمد يف 
على  الييوزيييران  �صدد  املحادثات،  ويف 
املالحة  حييرييية  على  احلييفيياظ  اأهييمييييية 
الهندي  املحيط  منطقة  يف  والتحليق 
يف  التعاون  اإىل  بالإ�صافة  والييهييادئ 
الدفاعية، مبا يف ذلك  خمتلف املجالت 
الأمن اللكرتوين وجهود مواجهة فريو�س 

كورونا.
الدفاعي  تعاونهما  اأن  على  اأي�صا  واتفق 
من  جييديييدا  "م�صتوى  دخييل  الثنائي 

التطور".
وقام كي�صي اأم�س الأحد بزيارة ودية اإىل 
فوك  �صوان  جنوين  الفيتنامي،  الرئي�س 

ت�صينه. فام مينه  الوزراء  ورئي�س 
ووزييير  الييدوليية  جمل�س  ع�صو  وعييقييد 
اجتماعا  يي  واجن  ال�صيني،  اخلارجية 
فيتنام،  وزراء  رئي�س  نائب  مع  ثنائيا 
فام بينه مينه،  اجلمعة، متعهدا بتقدمي 
امل�صادة  للقاحات  اإ�صافية  جرعات 
لفريو�س كورونا اإىل فيتنام، التي تكافح 

امل�صتجد. كورونا  فريو�س  لحتواء 

م�سوؤول يدعو لالإ�سراع في تاأ�سي�س قوات ع�سكرية اأوروبية
برلني ـ )د ب اأ( :

 دعا رئي�س الكتلة الربملانية حلزب ال�صعب الأوروبي يف 
الربملان الأوروبي للم�صي قدما يف بناء قدرات ع�صكرية 

م�صرتكة داخل الحتاد الأوروبي ب�صكل �رشيع.
وقال مانفرد فيرب، وهو �صيا�صي اأملاين بارز ينتمي للحزب 
بالئتالف  ال�رشيك  بافاريا  بولية  الجتماعي  امل�صيحي 
"فونكه"  جمموعة  ل�صحف  اأملانيا،  يف  احلايل  احلاكم 
الأملانية يف ت�رشيحات مت ن�رشها اأم�س الأحد اإنه يجب األ 
يتم النتظار حتى حتدث الأزمة، وقال: "اأرغب يف اجلي�س 
من  ذلك  نحقق  لن  ولكننا  الطويل،  املدى  الأوروبي على 
الآن خطوة  قدما  اإذا م�صينا  واإمنا نحققه  الأحالم،  خالل 

فخطوة".
املتحدة  الييوليييات  على  الع�صكري  العتماد  اأن  يذكر 
حفزت  اأفغان�صتان  يف  الإجييالء  عملية  يف  الأمريكية 
قوات  تاأ�صي�س  ب�صاأن  النقا�س  الأوروبي  الحتاد  داخل 
جندي  اآلف  خم�صة  ت�صم  بها  ال�صتعانة  ميكن  تدخل 
بالطبع  الوطنية تظل  "اجليو�س  فيرب:  وقال  الأقل.  على 
لقدرات  بحاجة  ولكننا  للدفاع.  الأ�صا�صية  الركائز 
ت�صم  اأوروبية  تدخل  قوة  تدريجيا:  اأوروبية  ا�صتيعابية 

ال�صيرباين". اآلف، ف�صال عن �رشية للدفاع  ب�صعة 
اأن حدوث  البارز  والأوروبي  الأملاين  ال�صيا�صي  واأ�صاف 
حاليا  يعد  رقمية  اأوروبية  حتتية  بينة  على  هجمات 
هذا  ويف  ال�صبكة...  يف  يومية  ب�صورة  قائمة  "حربا 

البعد يعد اأي توجه وطني غري كاف".

مقتل 14 �سخ�ساً  جراء اأمطار غزيرة في 
باك�ستان
اإ�سالم اأباد ـ )د ب اأ( 

 
حتفهم  الأقل  على  �صخ�صا   14 لقي   
غزيرة  اأمييطييار  اأحلقته  دمييار  و�صط 
باك�صتان،  غييرب  �صمال  يف  باإقليم 

ح�صبما قال م�صوؤولون اأم�س الأحد.
اإدارة  هيئة  با�صم  املتحدث  وقييال 
اإن  علي،  تيمور  باإقليم،  الييكييوارث 
�رشب  عندما  وقعت  الوفيات  اأغلب 
الربق ثالثة منازل طينية يف منطقة 
نائية باإقليم خيرب بختونخوا. وكان 
"ل  قال:  كما  اأطفال.  القتلى  بن  من 
خموف  وهناك  البيانات  جنمع  نزال 
ويف  الوفيات".  عييدد  يييزداد  اأن  من 
منزل  �صقف  انهار  اآباد،  اأبوت  منطقة 
واحدة.  اأ�رشة  من  اأفراد  �صبعة  ليدفن 
جثث  ثييالث  النقاذ  رجييال  وانت�صل 
اإنقاذ  عملية  م�صابان يف  و�صخ�صان 

العديد  اإغييالق  ومت  جارية.  تييزال  ل 
من  اجلبلية  املنطقة  يف  الطرق  من 
البالد ب�صبب انزلق اأر�صي ناجم عن 
الأمطار الغزيرة. ي�صار اإىل اأنه تزايدت 
الأخييرية  ال�صنوات  يف  باك�صتان  يف 
الفي�صانات املفاجئة وتاآكل الأرا�صي 

واجلفاف  ال�صحابية  والنييفييجييارات 
اإىل  يييوؤدي  الييذي  الدخاين  وال�صباب 
انخفا�س جودة الهواء. ويقول خرباء 
الحتبا�س  تاأثري  هو  هذا  اإن  املناخ 
احلراري ب�صبب قرب البالد من ال�صن 
والهند حيث اأن�صطة الت�صنيع الكثيفة.

الأمين العام لحلف الأطل�سي يدافع 
عن مهمة الحلف في اأفغان�ستان

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
بعد �صهر تقريبا من ا�صتيالء جماعة طالبان على 
العام حللف  الأمن  دافع  اأفغان�صتان،  ال�صلطة يف 
�صمال الأطل�صي "ناتو" عن املهمة ال�صابقة للحلف 
ل�صحيفة  �صتولتنربج  ين�س  وقال  اأفغان�صتان.  يف 
يف  الأملانية  ت�صايتوجن"  اأجليماينه  "فرانكفوتر 
عددها الذى ي�صدر اليوم : "اأحيانا ل ميكن للمرء 
منع الإرهاب اإل اإذا عمل على دعم ا�صتقرار بلد ما 

واإذا اأن�صاأ موؤ�ص�صات قوية موثوقة هناك".
يذكر اأنه بعد هجمات 11 اأيلول/�صبتمرب  عام 2001، 
الوليات املتحدة  اأ�صهم تدخل ع�صكري مت بقيادة 
الأمريكية يف و�صع حد حلكم طالبان هناك، التي 
بن  اأ�صامة  القاعدة  لزعيم  املاأوى  وفرت  قد  كانت 
ال�صيطرة  طالبان  ا�صتعادت  عاما   20 وبعد  لدن. 

على البالد بعد �صحب القوات الدولية من هناك.
وقت  قبل  اأكد  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  وكان 
اإقامة  مطلقا  العملية  هدف  يكن  مل  اأنييه  ق�صري 
الهدف  اأن  واأ�صاف  البالد،  يف  موحدة  دميقراطية 
القوات  قتل  خالل  من  حتقيقه  مت  للعملية  الأهم 

اخلا�صة الأمريكية لأ�صامة بن لدن يف باك�صتان.

»طالبان«تعلن اإقرار الف�سل بين الجن�سين في 
التعليم الجامعي

اإ�سالم اآباد ـ )د ب ا( :
ال�صماح  الأحييد  اأم�س  طالبان  حركة  اأعلنت   
بييالييفيي�ييصييل بيين اجليينيي�ييصيين يف اجلييامييعييات 
بن  الخييتييالط  و�صفت  حيث  باأفغان�صتان، 
اجلن�صن يف املوؤ�ص�صات التعليمية بالأمر غري 
التقليدية  القيم  مع  يتنايف  الييذي  ال�صالمي 

للدولة.
الباقي  ال�صيخ عبد  العايل  التعليم  وقال وزير 
حقاين يف موؤمتر �صحفي اأم�س الأحد " الختالط 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  اجلن�صن  بيين 
يتعار�س مع مبادئ ال�صالم، كما اأنه يتعار�س 

مع قيم الدولة و�صد اأعراف وتقاليد الأفغان".
واأ�صاف حقاين اأنه يف حال كان لدى اجلامعات 
فاإنه يجب ف�صل احلرم اجلامعي،  المكانيات، 
حتدد  اأن  يجب  ممكنا،  هييذا  يكن  مل  واإذا 
اجلامعات اأوقات درا�صة بديلة اأو �صمان الف�صل 

بن الذكور والناث يف قاعات الدرا�صة.
مدر�صات  تعين  تريد  احلركة  اأن  اإىل  واأ�صار 
للطالبات، ولكن اإذا كان ذلك غري ممكن، �صوف 
طاملا  للطالبات  بالتدري�س  للرجال  ي�صمح 

كانت الف�صول تلتزم بقواعد ال�رشيعة.
كما �صوف يكون اإلزاما ارتداء زي موحد جديد.

خالل  حاربوا  امل�صلحن  اأن  حقاين  واأو�صح 
نظام   " اإقامة  اأجييل  من  املا�صين  العقدين 

اإ�صالمي".

ا�ستخبارات  هيئات  لر�ؤ�ساء  اجتماعاً  ت�ست�سيف  باك�ستان 
د�لية لبحث الو�سع في اأفغان�ستان

اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :
اأن  اأميينييي  م�صدر  ذكيير   
باك�صتان ا�صت�صافت اأول 
لروؤ�صاء  اجتماعا  اأم�س  
هيييييئييات ا�ييصييتييخييبييارات 
باملنطقة،  الدول،  بع�س 
وتييينييياول الييو�ييصييع يف 
ملا  طبقا  اأفغان�صتان، 
"دون"  �صحيفة  ذكرته 
الباك�صتانية اأم�س الأحد.

ومل ي�صدر اأي بيان ر�صمي 
حول الجتماع، لكن اأكد 
ا�صتخباراتي  ميي�ييصييدر 
اأن  ر�صمي  غييري  ب�صكل 
اجلييليي�ييصيية قيييد عييقييدت. 
وح�رش الجتماع روؤ�صاء 
ال�صتخبارات  هيئات 
لكل من رو�صيا وال�صن 
دول  وبييعيي�ييس  واإييييييران 
واأ�صاف  الو�صطى.  اآ�صيا 
"يعك�س  املييي�يييصيييدر 
باك�صتان  ا�صت�صافة 
يف  �صدقنا  لالجتماع 
حتقيق ال�صالم باملنطقة 

واأفغان�صتان".
اأحدث م�صعى  ويعد هذا 
التي  باك�صتان،  قبل  من 

مدى  على  ا�صت�صافت 
املا�صية  القليلة  الأيام 
اجييتييميياعييات لييييوزراء 
ال�صت  الييدول  خارجية 
لأفغان�صتان  املجاورة 
ملبعوثيها  واجتماعات 
لتطوير  اخليييا�يييصييين، 
اإقليمية  ا�صرتاتيجية 

التعامل  حول  م�صرتكة، 
الناجمة  التحديات،  مع 
التي  الأحييييييداث،  عيين 
تتك�صف يف الدولة التي 
منذ  احلييييرب،  دمييرتييهييا 
الرئي�س  نظام  �صقوط 
الأفغاين ال�صابق، اأ�رشف 

غني.

�سراوة  يــزداد  ميركل  خالفة  على  ال�سباق 
قبيل مناظرة انتخابية ثانية

برلني ـ )د ب اأ( :
 تنعقد مناظرة تلفزيونية 
املر�صحن  بيين  ثانية 
الثالثة الرئي�صين خلالفة 
الأملييانييييية  امل�صت�صارة 
قبل   ، مييريكييل  اأجنيييييييال 
يف  الناخبن  ت�صويت 
النتخابات التي �صتجري 
يف وقت لحق من ال�صهر 

اجلاري.
ي�صارك  اأن  املييقييرر  وميين 
مر�صح  ل�ييصيييييت،  اأرمييين 
حتييالييف امليي�ييصييتيي�ييصييارة 
مريكل  اأجنيال  الأملانية 
امليي�ييصيييييحييي، امليييوؤليييف 
امل�صيحي  احليييزب  ميين 
اليييدمييييقيييراطيييي/احليييزب 
الجتماعي  امل�صيحي 
البافاري، واأولف �صولت�س 
ال�صرتاكي  احلزب  مر�صح 
الييدميييقييراطييي واأنييالييييينييا 
حييزب  مر�صحة  بييربييوك 
اخل�رش، يف مناظرة �صتبث 
دي"  اآر  "ايه  قناتي  على 
بالتلفزيون  الأوىل  القناة 
دي  "زد  وقناة  الأملييياين 
اإف" على الهواء مبا�رشة.

ال�صرتاكي  احلزب  وتقدم 

ينتمي  الذي  الدميقراطي 
ب�صورة  �صولت�س  اإليييييه 
املحافظن  على  مفاجئة 
وحافظ  املا�صي  ال�صهر 
 %  25 حوايل  ن�صبة  على 
اأحييدث  الأ�ييصييوات يف  من 
بينما  الراأي،  ا�صتطالعات 
مريكل  حتييالييف  حيي�ييصييد 
حوايل 22 % من الأ�صوات، 
اخل�رش يف  حييزب  وجيياء 

املركز الثالث بنحو 17 %.
اأ�ييصييبييوعيين من  وقييبييل 
النيييتيييخيييابيييات، يييييزداد 
ال�صباق على �صغل من�صب 
امل�صت�صارية احتداما، كما 
عاما   16 منذ  الأميير  كان 
ويحذر  مريكل.  تويل  قبل 
يتزايد  الذين  املحافظون، 
�صيطرة  ميين  ييياأ�ييصييهييم، 

الي�صار.

لقاح»فايزر«لالأطفال  على  توافق  اإفريقيا  جنوب 
فوق 12 عاماً

 جوهان�سربج ـ )د ب اأ( :
ا�صتخدام  على  اإفريقيا  جنوب  وافقت   
تزيد  الذين  لالأطفال،  "فايزر"  لقاح 
ميثل  ما  وهو  عاما،   12 عن  اأعمارهم 
دفعة لربنامج التطعيم يف البالد، طبقا 
لالأنباء  "بلومربج"  وكالة  ذكرته  ملا 

اأم�س الأحد.
املنتجات  "تنظيم  هيئة  وذكيييرت 
اأم�س  اإفريقيا  جنوب  يف  ال�صحية" 
اأعقاب  يف  تاأتي  اخلطوة  اأن  الأحييد 
مراجعة ملعلومات، مت حتديثها ب�صاأن 
ال�صالمة والفعالية ول ترتجم اإىل قرار 

�رشاء.
اللقاح،  على  وافقت  قد  الهيئة  وكانت 
الذي طورته �رشكة "فايزر" و"بيونتيك 
اإ�س اإي" لال�صتخدام املحلي ، للبالغن 

يف اآذار/مار�س املا�صي.
تعد  اإفريقيا،  تقدما يف  الأكرث  والدولة 
الأكرث ت�رشرا من اجلائحة، حيث �صجلت 

اأعلى عدد من الإ�صابات يف القارة.
ومت تطعيم حوايل 12% من �صكان البالد 
التي  البالد،  ب�صكل كامل، فيما ت�صتعد 
مليون   60 حييوايل  �صكانها  عدد  يبلغ 
ن�صمة الآن ملوجة رابعة من الإ�صابات، 
التي �صت�رشب البالد، اأوائل كانون اأول/

دي�صمرب املقبل.
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 ∫ƒM ∫óédG º°ùëj øJQÉe ¿ƒà°SCG

π«à«a π«MQ

 ,øJQÉe ¿ƒà°SCG ≥jôa ¢ù«FQ ,QƒæaÉ°S QÉ“hCG ∞°ûc

 ÊÉŸC’G  π«MQ  á«fÉµeEG  ∫ƒM  IQÉãŸG  äÉæ¡µàdG

.‹É◊G º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ ,π«à«a ¿É«à°SÉÑ«°S

 ¿CÉ°ûH ,GôNDƒe äÒKCG »àdG äÉæ¡µàdG QƒæaÉ°S ∞°Uhh

 4 ⁄É©dG ádƒ£H Ö≤∏H õFÉØdG π«à«a QGôªà°SG ΩóY

 πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ,øJQÉe ¿ƒà°SCG ™e ,πÑb øe äGôe

."AGôg" É¡fCÉH
 É«dÉ£jEG IõFÉL ¥ÉÑ°S ¢ûeÉg ≈∏Y QƒæaÉ°S ∫Ébh

 ¿CG ,óMC’G Ωƒ«dG ≥M’ âbh ‘ Gõfƒe ‘ ,iÈµdG

 ó≤Y ójó“ ó«cCÉJ ‘ πcÉ°ûe OƒLh øY åjó◊G

."%100 áÑ°ùæH AGôg" π«à«a

 ƒgh  ,á∏jóH  á£N Éæjód  ¢ù«d"  QƒæaÉ°S  í°VhCGh

."á∏jóH á£N ¬jód ¢ù«d

 ¿ƒà°SCG  ™e äGƒæ°S Ió©d óàÁ Gó≤Y π«à«a ™bhh

 øY ¬∏«MQ ó©H ‹É◊G º°SƒŸG øe ájGóH øJQÉe

 »àdG ájƒfÉãdG OƒæÑdG øe ójó©dG ∑Éæg øµd ,…QGÒa

 ¿ÓYE’G πÑb ’hCG É¡«∏Y ¥ÉØJ’G Úaô£dG ≈∏Y ºàëàj

.Éª¡æ«H óbÉ©àdG ójó“ øY

¿’OÉ©àj »∏gC’G ÜÉÑ°Th áHhô©dGh ..IQGó°üdG »∏à©jh ¢SÉj »æH Ωõ¡j ø«©dG
 áé«àæH ,¢SÉj »æH √Ò¶f ≈∏Y Ú©dG …OÉf Ö∏¨J

 OÉà°S  ≈∏Y  ,âÑ°ùdG   ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,(0-1)

 ∑ƒfOCG …QhO øe áãdÉãdG ádƒ÷G øª°V ,áflÉ°ûdG

.ÚaÎëª∏d

 πàMGh IóMGh á£≤f óæY ¢SÉj »æH ó«°UQ óªŒh

 9 ¤EG √ó«°UQ Ú©dG ™aQ Éª«a ,öûY ÊÉãdG õcôŸG

.±GógC’G ¥QÉØH ábQÉ°ûdG øe IQGó°üdG OÎ°SGh •É≤f

 ácôM ôKCÉJ ™e ,IGQÉÑŸG ‘ GôµÑe IQÉKE’G äCGóHh

 …ó°üJh ,Iójó°T ìÉjôH áflÉ°ûdG OÉà°S ‘ IôµdG

 ‘ á«còdG õjQGƒ°S Iójó°ùàd ,Ú©∏d øÁC’G ºFÉ≤dG

.9 á≤«bódG

 á«°SCGôH ±ó¡H ƒLOƒc ÉH’ ‹hódG ‹ƒLƒàdG OQh

 ºéædG øe á«°VôY ó©H (11) á≤«bódG ‘ á∏«ªL

.áeó≤ŸG ‘ Ú©dG ™°†«d ,»ª«MQ ¿É«Ø°S »Hô¨ŸG

 ÉgOó°S IöTÉÑe IôM á∏côd Ú©dG á°VQÉY äó°üJh

 ¢SÉj »æH ≈≤∏J ºK ,(16) á≤«bódG ‘ ájƒb õjQGƒ°S

 á≤«bódG  ‘ õ«æª«N ¬ÑY’ Oô£H á©Lƒe áHöV

.(80)

 ¬Ø«°V ™e áHhô©dG ∫OÉ©J ,É¡°ùØf ádƒ÷G øª°Vh

.IÒéØdG OÉà°S ≈∏Y ,(1-1) áé«àæH ,»∏gC’G ÜÉÑ°T

 º°SƒŸG Gòg ¤hC’G á£≤ædG ≈∏Y áHhô©dG π°üMh

 ÜÉÑ°T ™aQ Éªæ«H ,"ÒNC’G" 14`dG õcôŸG ‘ »≤Hh

.ådÉãdG √õcôÃ ßØàMGh •É≤f 7 ¤EG √ó«°UQ »∏gC’G

 (28) á≤«bódG ‘ π«é°ùàdG »∏gC’G ÜÉÑ°T íààaGh

 Ió«L á©HÉàe ó©H ,hOQGhOEG ¢SƒdQÉc ¬∏é°S ±ó¡H

.áHhô©dG ¢SQÉM øe IóJôe Iójó°ùàd

 ‘ ≈°Sƒe óªMCG  ¬∏é°S  ±ó¡H  áHhô©dG  ∫OÉ©Jh

 ¿GóªM ™aGóŸG øe IóJôe Iôc øe ,(39) á≤«bódG

.º°SƒŸG Gòg ≥jôØ∏d ∫hC’G ±ó¡dG ƒgh ,‹ÉªµdG

 Iójó°ùàd ,(90) á≤«bódG ‘ áHhô©dG á°VQÉY äó°üJh

 ¤EG ¢Vô©J …òdG hOQGhOEG ¤EG äóJQGh ,…óFÉ≤dG …ó¡e

.AGõL á∏cQ É¡HÉ°ùàMG ºµ◊G ¢†aQh á∏bô©dG

…QhódÉH π°†aC’G õFGƒéd ø«ë°TôªdG ¿ÓYEG

»fÉHÉ«dG …QhódG »a AÉ≤Ñ∏d IÉéædG ¥ƒ£H ∂°ùªàj ÉàdÉé«a

ø«eÉY πc ∫ÉjófƒªdG áeÉbEG ¢VQÉ©j ∫ƒÑ«ªfƒc 

…ôeÉ©dGh …QhGôJ á«FÉæãH ô°üædG áaÉ«°V Ωôµj IôjõédG

ôàfE’G ™e G kójôa É kªbQ ≥≤ëj ÓjQÉH

 âfÉ°S Ωõ¡j ¬««∏Ñfƒe

»°ùfôØdG …QhódG »a ¿É«àjEG

 á«JGQÉeE’G ÚaÎëŸG á£HGQ âæ∏YCG

 Úë°TôŸG  AÉª°SCG  ,Ωó≤dG  Iôµd

 …QhO ‘ ájô¡°ûdG π°†aC’G õFGƒ÷

 π°†aCG äÉÄa øY ,ÚaÎëª∏d ∑ƒfOCG

 ÜQóeh  ,≈eôe  ¢SQÉMh  ,ÖY’

 …òdGh ,»°VÉŸG ÜBG/¢ù£°ùZCG ô¡°ûd

 ójó÷G  º°SƒŸG  ábÓ£fG  ó¡°T

.á≤HÉ°ùŸG øe ÚàdƒL ∫hCG áeÉbEÉH

 Úë°TôŸG  áªFÉb  ‘  óLGƒàjh

 ,ø°ùM óLÉe ,ÖY’ π°†aCG IõFÉ÷

 ¢VÉN …òdGh ,»∏gC’G ÜÉÑ°T ÖY’

 Rƒa  ±óg  πé°Sh  ,á≤«bO  158

 ΩÉeCG  ¤hC’G  ádƒ÷G  ‘  ¬≤jôa

.äGQÉeE’G

 ÖY’  ,hQó«H  hGƒL  »∏jRGÈdGh

 ‘ ±GógCG 3 πé°S …òdGh ,IóMƒdG

 ΩÉeCG  á«FÉæK  É¡æeh ,ÚJGQÉÑe ∫hCG

 ,¢SÉj  »æH  ΩÉeCG  ±ógh  ,áHhô©dG

 ÉH’  ‹ƒLƒàdG  ,ådÉãdG  í°TôŸGh

 πé°S …òdGh ,Ú©dG ÖY’ ,ƒLOƒc

±GógCG 3

 ,…Góæ«°S  ÉàdÉé«a  ≥jôa  É«MCG

 ÊÉHÉ«dG  …QhódG  ‘  AÉ≤ÑdG  ∫ÉeBG

 ¬Ø«°†e ≈∏Y ÒãŸG √RƒØH ,RÉàªŸG

 ,óMC’G ¢ùeCG ,(2-3) ÉcÉ°ShCG ÉÑeÉL

.øjöû©dGh áæeÉãdG á∏MôŸG ‘

 ±ó¡H  »°TÉLƒJ  ¿ÉÁÉc  Ωó≤Jh

 ,37  á≤«bódG  ‘  ∞«°†dG  ≥jôØ∏d

 ∑QOG  §≤a  Úà≤«bO  ó©H  øµd

 ÉÑeÉ÷  ∫OÉ©àdG  Éª«LÉj  É«æ«°T

.ÉcÉ°ShCG

 ádƒ£ÑdG  QhO  »°TÉLƒJ  ¢üª≤Jh

 ¬d  ÊÉãdG  ±ó¡dG  ¬∏«é°ùàH

 ÉcÉ°ShCG  ÉÑeÉL  øµd  ,ÉàdÉé«Ødh

 É¡ªLôJ AGõL áHöV ≈∏Y π°üM

 ±ó¡d  ,GÒØ«dhCG  ∂jôJÉH  ¿ƒ°SQófCG

.60 á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG

 øe  GQƒª«°û«f  ÉeƒcÉJ  øµ“h

 πÑb ÉàdÉé«Ød RƒØdG ±óg π«é°ùJ

.IGQÉÑŸG ájÉ¡f øe á≤«bO 11

 …Góæ«°S ÉàdÉé«a ó«°UQ ™aQ RƒØdG

 õcôŸG  øe  Ωó≤à«d  á£≤f  22  ¤EG

 øe  ådÉãdG  ¤EG  ´É≤dG  øe  ÊÉãdG

.´É≤dG

 óæY ÉcÉ°ShCG ÉÑeÉL ó«°UQ ∞bƒJh

.öûY ™HGôdG õcôŸG ‘ á£≤f 30

 πé°S  ,ƒJƒeÉæ«LCG  Ö©∏e  ≈∏Yh

 Gƒ«°TÉµd RƒØdG ±óg Éjƒ°Sƒg hÉe

 ≈∏Y ,áæeÉãdG á≤«bódG ‘ ∫ƒ°ùjQ

.(0-1) ƒ«cƒW »°S ±EG ¬Ø«°†e

 ∫ƒ°ùjQ  Gƒ«°TÉc  ó«°UQ  ™aQ  RƒØdG

 ådÉãdG  õcôŸG  ‘  á£≤f  33  ¤EG

 óæY  ƒ«cƒW  ó«°UQ  ∞bƒJh  ,öûY

.™°SÉàdG õcôŸG ‘ á£≤f 42

 Iôµd á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG OÉ–G ø∏YCG

 ¬à°VQÉ©e   ,"∫ƒÑ«‰ƒc"  Ωó≤dG

 Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ìGÎb’

 ∫ÉjófƒŸG áeÉbEÉH ¢UÉÿG ,"ÉØ«a"
.äGƒæ°S ™HQCG øe ’óH ÚeÉY πc

 :»ª°SQ ¿É«H ‘ ,∫ƒÑ«‰ƒµdG ∫Ébh

 øe  ádƒL ó©H  ,∫ƒÑ«‰ƒµdG  iôj"
 ‘ Ωó≤dG Iôc IOÉb ™e äGQhÉ°ûŸG

 Ö°SÉæŸG øe ¬fCG ,á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

 ìGÎbG  ¿CÉ°ûH  ¬Øbƒe  øY  ÒÑ©àdG

 AÉæH ,ÚeÉY πc ⁄É©dG ¢SCÉc áeÉbEG

."á«dÉàdG äÉ«°SÉ°SC’G ≈∏Y

 πc  ⁄É©dG  ¢SCÉc  áeÉbEG"  :±É°VCGh

 Iôc á≤HÉ°ùe ºgCG √ƒ°ûJ ób ,ÚeÉY

 øe  π∏≤Jh  ,ÖcƒµdG  Gòg  ≈∏Y  Ωób

 õ«ªŸG  É¡©HÉW  ¢Vƒ≤Jh  É¡JOƒL

."áÑ©°üdG á«dÉ◊G ÉgÒjÉ©eh

 ⁄É©dG ¢SCÉc áeÉbEG ≥∏îà°S" :™HÉJh

 π«ëà°ùj  GkóFGR  É kÄÑY  ÚeÉY  πc

 ±hô¶dG  πX  ‘h  ..¬JQGOEG  É k«∏ªY

 ≥«°ùæJ  Ö©°üdG  øe  ,á«dÉ◊G

 QƒeC’Gh  á«æeõdG  ∫hGó÷Gh  äÉbhC’G

 É kÑ©°U ™°VƒdG ¿ƒµ«°Sh ,á«à°ùLƒ∏dG

 óbh  ,ìÎ≤ŸG  Ò«¨àdG  ™e  ájÉ¨∏d

 iôNC’G  ä’ƒ£ÑdG  IOƒL  ¢Vô©j

 ájófC’G iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S ,ô£î∏d

."äÉÑîàæŸG hCG

 ±ó¡j"  :»æ«JÓdG  OÉ–’G  π°UGhh

 Ωó≤dG Iôc »ÑY’ ™ª÷ ⁄É©dG ¢SCÉc

 øjõ«ªàŸG ÚHQóŸGh ,áÑgƒe ÌcC’G

 ójóëàd  ,É kÑjQóJ  ÌcC’G  ΩÉµ◊Gh

 ‘ ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ≥jôa π°†aCG

."á¡jõfh ádOÉY ádƒ£H

 ∂dP ≥«≤– øµÁ ’ øµd" :±OQCGh

 ôjƒ£J ¿hOh ,Ö°SÉæŸG OGóYE’G ¿hO

 ò«ØæJh  º«ª°üJh  ,É¡JGQÉ¡Ÿ  ¥ôØdG

 øjôjóŸG πÑb øe πªY äÉ«é«JGÎ°SEG

 ¤EG  êÉàëj  Gòg  πch  ..Ú«æØdG

 §«£îJh  á«ÑjQóJ  äÉ°ù∏Lh  âbh

."äÉjQÉÑeh

 Iôµa øY ∫ƒÑ«‰ƒµdG ™aGój" :πªcCGh

 ’  ¬fCG  iôjh  ,õ«ªàdG  øY  åëÑdG

 IÎØdG ¢ü«∏≤àd »°VÉjQ QÈe óLƒj

."⁄É©dG ¢SCÉc ï°ùf ÚH

 Ò«¨J AGôLE’" :∫ƒÑ«‰ƒµdG ™HÉJh

 AGôLEG …Qhö†dG øe ,´ƒædG Gòg øe

 ™e á«cQÉ°ûJh á©°SGh QhÉ°ûJ á«∏ªY

 ¿ƒµj  ¿CG  Öéjh  ,öUÉæ©dG  ™«ªL

 ¬«a ºàJ ,íjöU ¢TÉ≤f áé«àf Gòg

 ,ÒjÉ©ŸGh  AGQB’G  ™«ªL  IÉYGôe

 É këàØæe É kªFGO π¶«°S ∫ƒÑ«‰ƒµdGh

 π°†aC’G ¤EG ≈©°ùj …òdG QGƒ◊G ≈∏Y

."Ωó≤dG Iôµd

 ºYO ∫ƒÑ«‰ƒµdG ¿CG ºZQ" :ºààNGh

 ¿CG ’EG ,Ée âbh ‘ »æ©ŸG ´höûŸG

 ÒZ ¬fCG  äô¡XCG  á«æØdG  äÓ«∏ëàdG

 ∂dòd ,ÒÑc óM ¤EG ≥«Ñ£à∏d πHÉb

 ºYój ,á«dÉ◊G ±hô¶∏d É k≤ah ¬fEÉa

 ¢SCÉµd  ‹É◊G  êPƒªædG  OÉ–’G

 ∞«æ°üàdG  äÉ«dBGh  ¬WhöûH ⁄É©dG

."¬H á°UÉÿG

 áé«àæH ,öüædG ¬Ø«°V ≈∏Y Iôjõ÷G ≥jôa RÉa

 OÉà°S ≈∏Y ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,(1-2)

 ,»ÑXƒHCG á«JGQÉeE’G áª°UÉ©dÉH ójGR øH óªfi

 ∑ƒfOCG  …QhO  øe  áãdÉãdG  ádƒ÷G  øª°V

.ÚaÎëª∏d

 ¤EG Ωó≤Jh •É≤f 7 ¤EG √ó«°UQ Iôjõ÷G ™aQh

 óæY öüædG ó«°UQ óªŒ Éª«a ,ådÉãdG õcôŸG

.øeÉãdG õcôŸG ‘ πXh •É≤f 3

 ,öüædG »©aGóe ∞∏N …QhGôJ ôªY ≥∏£fGh

 ,öüædG  ¢SQÉëH  OôØæjh  IôµdG  º∏à°ù«d

.(61) á≤«bódÉH ∑ÉÑ°ûdG ‘ É¡©°†jh

 ÊÉãdG  ±ó¡dG  …ôeÉ©dG  ójGR  πjóÑdG  πé°Sh

 ‹Éé«J  πé°S  Éª«a  ,(2+90)  á≤«bódG  ‘

.(6+90) á≤«bódÉH öüædG ±óg

(¿ÉªéY × AÉÑ∏c OÉëJG)

 AÉÑ∏c OÉ–G ∫OÉ©J ,É¡°ùØf ádƒ÷G øª°Vh

.(1-1) áé«àæH ,¿ÉªéY ¬Ø«°V ™e

 Ωó≤Jh Úà£≤f ¤EG √ó«°UQ AÉÑ∏c OÉ–G ™aQh

 4  ¤EG  ¿ÉªéY  π°Uhh  ,™°SÉàdG  õcôŸG  ¤EG

.¢SOÉ°ùdG õcôŸG ¤EG Ωó≤Jh •É≤f

 äôHhQ  ¬∏é°S  kÉaóg  IGQÉÑŸG  ºµM  ≈¨dCGh

 »YGóH (16) á≤«bódG ‘ AÉÑ∏c OÉ–’ ê’R

 ∫OÉ©àdÉH  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  »¡àæ«d  ,π∏°ùàdG

.»Ñ∏°ùdG

 É¡Ñ°ùàMG AGõL á∏cQ ,ƒjó«ØdG á«æ≤J â¨dCGh

 á≤«bódG ‘ ¿ÉªéY áë∏°üŸ IGQÉÑŸG ºµM

.(55)

 Oó°Sh IQÉ¡Ã QhôŸG ‘ ‹hôJ ôµHƒH í‚h

 Éæ«e óéàd ,á°VQÉ©dG  øe äóJQG  ájƒb Iôc

.¿Éªé©d πé°S …òdG

 OGôØf’G ó©H ∫OÉ©àdG ∂°ûL ˆG óÑY ∑QOCGh

 ∑ÉÑ°ûdG ‘ IôµdG ™°Vhh ,¿ÉªéY ¢SQÉëH

.≈eôŸG øe ¬LhôN á¶◊

 §N  º‚  ,ÓjQÉH  ƒdƒµ«f  ‹É£jE’G  ™æ°U

 ΩÉeCG  ÊÉãdG  ¬≤jôa ±óg ,¿Ó«e ÎfEG  §°Sh

 Éª¡æ«H  áeÉ≤ŸG  IGQÉÑŸG  ∫ÓN ,ÉjQhóÑeÉ°S

 ,¢ùjQGÒa  »éjƒd  Ö©∏e  ≈∏Y  É k«dÉM

.ƒ«°ûàdÉµdG øe áãdÉãdG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæÃ

 ÖgP øe ≥ÑW ≈∏Y Iôjô“ Ωóbh ≥dCÉJ ÓjQÉH

 »ÑY’  øe  ÚæKG  ÚH  øe  ™FGQ  Qhôe  ó©H

 QôÁh Úª«dG á¡L ‘ πZƒà«d ÉjQhóÑeÉ°S

 íéæ«d ,QÉ°ù«dG á¡L hQÉJh’ ¤EG á«°VôY Iôc

.π«é°ùàdG ‘ ÒNC’G

 ¿EÉa  ,äÉ«FÉ°üMEÓd  ÉàHhCG  áµÑ°T  Ö°ùëHh

 øe øµªàj ¿Ó«e ÎfE’ ÖY’ ∫hCG ƒg ÓjQÉH

 çÓãdG ¬JÉjQÉÑe ‘ πbC’G ≈∏Y ±óg áYÉæ°U

 ,‹É£jE’G  …QhódG  ádƒ£ÑH  º°SƒŸÉH  ¤hC’G

 ¿CG  òæe  (2005-2004)  º°Sƒe  òæe  ∂dPh

.äÉfÉ«ÑdG ™ªL ‘ áµÑ°ûdG äCGóH

 ±óg áYÉæ°U ‘ í‚ ÓjQÉH ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ºK  ,¤hC’G  ádƒ÷ÉH  iƒæL  ΩÉeCG  ÎfE’G  ™e

 ΩÉeCG GkÒNCGh á«fÉãdG ádƒ÷ÉH ÉfhÒa ¢SÓ«g

.áãdÉãdG ádƒ÷ÉH ÉjQhóÑeÉ°S

 âfÉ°S  ¬Ø«°V  ≈∏Y  ¬««∏Ñfƒe  ≥jôa  RÉa

 »àdG  IGQÉÑŸG  ∫ÓN  0  /  2  ¿É«àjEG

 á°ùeÉÿG ádƒ÷G ‘ óMC’G ¢ùeCG Éª¡à©ªL

.Ωó≤dG Iôµd »°ùfôØdG …QhódG øe

 …ójó«aÉe »Ø«à°S ¬««∏Ñfƒe ‘óg πé°Sh

62.h 32 Úà≤«bódG ‘ ¿ÉeÒL ÒdÉah

 •É≤f  ™Ñ°S  ¤EG  √ó«°UQ  ¬««∏Ñfƒe  ™aQh

 âfÉ°S ó«°UQ ∞bƒJh ,¢SOÉ°ùdG õcôŸG ‘

 ™HÉ°ùdG õcôŸG ‘ •É≤f çÓK óæY ¿É«àjEG

.öûY

Qó≤j ’ áfƒ∏°TôH ..óf’Ég hCG »HÉÑe º°V ™«£à°ùj ∫ÉjôdG :¢SÉÑ«J
 ,Éé«∏dG á£HGQ ¢ù«FQ ,¢SÉÑ«J Ò«aÉN ¬Lh

 ∫ÉjQ  ¢ù«FQ  ,õjÒH  ƒæ«àfQƒ∏Ød  äGOÉ≤àfG

 …QhO ´höûŸ IƒYódG äGQÈe ÖÑ°ùH ,ójQóe

.»HhQhC’G ôHƒ°ùdG

 áØ«ë°U ™e √GôLCG  QGƒM ‘ ,¢SÉÑ«J ∫Ébh

 AÉ°ûfEG  øY  ´Éaó∏d"  :á«fÉÑ°SE’G  "äQƒÑ°S"
 iÈµdG ájófC’G ¿EG ƒæ«àfQƒ∏a ∫Éb ,è«d ôHƒ°ùdG

 200 ¢VôY ¬fCG ÉæØ°ûàcG ºK ,É kjOÉ°üàbG äôeO

."»HÉÑe ™e óbÉ©àdG πLCG øe hQƒj ¿ƒ«∏e

 â∏b  ó≤d  .ÒÑc  ¢†bÉæJ  Gòg  ¿EG"  :±É°VCGh

 õjÒH ¿CG Éªc ,ôeój ⁄ ójQóe ∫ÉjQ ¿EG π©ØdÉH

 ¿hógÉ°ûj GhOƒ©j ⁄ ÜÉÑ°ûdG ¿EG É k°†jCG ∫Éb

."í«ë°U ÒZ É k°†jCG Gògh ,Ωó≤dG Iôc äÉjQÉÑe

 øe  äÉfRGƒŸG  ΩÉbQCG  Éæeób  ÉeóæY"  :™HÉJh

 Ò°ù«°S ∞«c øY ÊƒdCÉ°Sh ,»°VÉŸG º°SƒŸG

 ¬fCÉH  â≤∏Y  ,»°VÉŸG  »Ø«°üdG  ƒJÉcÒŸG

 ¿ƒµj ób øµd ,OÉà©ŸG øe Iƒb πbCG ¿ƒµ«°S

 âbh  øe  á©FGôdG  äÉ≤Ø°üdG  ¢†©H  ∑Éæg

."ôNB’

 ¬æµÁ ójQóe ∫ÉjQ ¿EG â∏b" :¢SÉÑ«J ºààNGh

 ƒJÉcÒŸG ‘ óf’Ég hCG »HÉÑe ™e óbÉ©àdG

 π©a  ™«£à°ùj  ’  áfƒ∏°TôH  øµd  ,»Ø«°üdG

."∂dP



: ΩGh `` »HO

 Iôµd ‹hódG OÉ–’G ‘ ΩÉµ◊G áæ÷ âØ∏c 

 ó¡a ‹hódG »JGQÉeE’G º```µ◊G zÉØ«a{ Ωó≤dG

 ä’É°üdG Ωób Iôc IGQÉÑe IQGOEÉH »æ°Sƒ◊G QóH

 ΩÉ≤à°S »àdG ∂```«°ûàdGh ÉªæH »```Ñîàæe ÚH

 ÉæjQCG ƒjQƒà«Ø°S ádÉ°U ≈```∏Y ÚæKE’G  Ωƒ«dG

 äÉjQÉÑe øª°V ,á«fGƒà«∏dG Gó```«ÑjÓc áæjóÃ

 ádƒ£H ‘ á©HGôdG áYƒªéª∏d ¤hC’G ádƒ÷G

.2021 ä’É°üdG Ωób Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc

 »æjôëÑdG ºµ◊G .. ¬©e IGQÉÑŸG ºbÉW º°†jh

 »æ«°üdGh , zÉ```«fÉK ÉªµM{ QÉëÑdG Ú°ùM

 »cGRhÉc ÊÉHÉ«dGh , zÉãdÉK É```ªµM{ ¿GQ ¿BG

 ºµM{ ¿ÉjGQ ‹GÎ°SC’Gh , zÉ```°ùeÉN ÉªµM{

.z»JÉ≤«e

 ºµ◊G QÉàNG ó```b ‹hódG OÉ```–’G ¿CG ô```cò oj

 É kªµM 38 øª°V »```æ°Sƒ◊G QóH ó¡a ‹hódG

 ΩÉµM 8 º¡æ«H ⁄É```©dG äGQÉb ∞```∏à øe

 ‘ »ŸÉ©dG ∫É```jófƒŸG IQGOE’ , Ú```jƒ«°SBG

 ¬eób …òdG õ```«ªàŸG AGOC’G ó```©H , É```«fGƒà«d

 øjó«©°üdG ≈∏Y ÉgQGOCG »àdG äÉjQÉÑŸG ∫ÓN

 IQGOEG ‘ ¬àcQÉ°ûe ÉgRôHCG , …QÉ≤dGh »∏ëŸG

 äÉ«FÉ¡f ¤EG á```∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG äÉjQÉÑe

 á≤£æe øY 2020 ä’É°üdG Iôµd É«°SBG ¢```SCÉc

 ‘ ΩÉæà«a É```¡àaÉ°†à°SG »```àdG É«°SBG ¥ö```T

 äÉ«Ø°üàdG ≥ë∏e äÉ¡LGƒeh , 2019 ôHƒàcCG

 »àdGh , 2021 ä’É°üdG Ωób Iôµd á```jƒ«°SB’G

 ΩÉæà«ah , ¿ÉæÑdh , ¥Gô©dG äÉÑîàæe â```ª°V

 ‘ ¿ÉµaQƒN áæjóe É¡àaÉ°†à°SGh , ófÓjÉJh

.»°VÉŸG ƒjÉe 25 ¤EG 20 øe IÎØdG

:ΩGh / »HO

 ¬JÉÑjQóJ äGó«°ù∏d »æWƒdG ÉæÑîàæe π°UGƒj 

 OÉ–G ô≤Ã áfGƒY ÜÉ```jP Ö©∏e ‘ á«eƒ«dG

 GOGó©à°SG »∏NGódG ¬©ªŒ øª°V »HóH IôµdG

 äÉ«FÉ¡æd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG ‘ á```cQÉ°ûª∏d

 2022 óæ¡dG ‘ IQô≤ŸG äGó«°ù∏d É«°SBG ¢SCÉc

 ájõ«ZÒ≤dG á```ª°UÉ©dG É```¡Ø«°†à°ùJ »```àdGh

 ôHƒàcCG 24 ¤EG 18 øe IÎØdG ∫Ó```N ∂«µ°û«H

 á©HGôdG áYƒªéŸG ‘ ÉæÑîàæe Ö©∏jh πÑ≤ŸG

.¿ÉæÑd h ΩGƒZh ,QÉ‰É«e äÉÑîàæe ÖfÉL ¤EG

 ™ªéàdG Gò```g ∫Ó```N ÖîàæŸG ¢```Vƒîj h

 »eƒj π°û«°S Öîàæe ΩÉeCG ÚàjOh ÚJGQÉÑe

.πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 18 h 15

 ÚàHôŒ ¢VÉN ó```b »æWƒdG É```æÑîàæe ¿Éc

 ¬©ªŒ ∫ÓN »ØjódÉŸG √Ò¶f ΩÉeCG Ú```àjOh

 25 ¤EG 18 øe IÎ```ØdG ‘ º«bCG …òdG Ò```NC’G

 á°ùªîH ¤hC’G ‘ RÉ```a »°VÉŸG ¢```ù£°ùZCG

 Úaó¡H á«fÉãdG ‘h ±ó```g π```HÉ≤e ±Gó```gCG

.±ó¡d

:ΩGh /¿ÉªY
 

 Öë°S ¿É qªY á«fOQC’G áª°UÉ©dÉH ó```MC’G ¢ùeCG ”

 23 â– äÉÑîàæª∏d É```«°SBG ÜôZ á```dƒ£H áYôb

 »æWƒdG ÉæÑîàæe ´ƒbh ø```Y äôØ°SCG å«M ,kÉeÉY

 Ö```fÉL ¤EG á```«fÉãdG á```YƒªéŸG ‘ »```ÑŸhC’G

.¥Gô©dGh ¿ÉæÑdh ,Ú£°ù∏a äÉÑîàæe

 øª«dGh , ¿OQC’G äÉÑîàæe ¤hC’G áYƒªéŸG âª°Vh

 äÉÑîàæe áãdÉãdG áYƒªéŸGh , ¿Éª oYh âjƒµdGh ,

. ÉjQƒ°Sh øjôëÑdGh , ájOƒ©°ùdG

 ΩÉeódG á```æjóe ‘ á```dƒ£ÑdG äÉ```jQÉÑe ΩÉ```≤ oJh

 4 øe IÎØdG ∫ÓN ájOƒ©°ùdG á```«Hô©dG áµ∏ªŸÉH

. πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 12 ¤EG

 ádƒ£ÑdG ‘ √QGƒ°ûe »```æWƒdG ÉæÑîàæe π¡à°ùjh

 »≤à∏jh , ôHƒàcCG 4 Ωƒ```j ¿ÉæÑd Öîàæe á¡LGƒÃ

 Öîàæe ΩÉeCG Ö©∏j ºK , 6 Ωƒj ¥Gô©dG Öîàæe ™e

 Ωƒj É¡d Qô≤ŸG äÉYƒªéŸG QhO ΩÉàN ‘ Ú£°ù∏a

.πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 8

 áYƒª› πc øe ¤hC’G õcGôŸG ÜÉ```ë°UCG πgCÉàjh

 »FÉ¡ædG ∞°üf Qhó```dG ¤EG ¿ÉK π°†aC’ á```aÉ°VE’ÉH

. πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 10 Ωƒj ¬àeÉbG Qô≤ŸG ádƒ£Ñ∏d

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14842 Oó`©dG `` 2021 ÈªàÑ°S 13 ÚæK’Gá°VÉjôdG18

 IGQÉÑe ôjój »æ°SƒëdG ó¡a

 ∫Éjófƒe »a ∂«°ûàdGh ÉªæH

ä’É°üdG Iôc

: ΩGh /»ÑXƒHCG

 ó«∏÷G »cƒg á```°SQóe â≤∏WCG  

 äÉ°VÉjô∏d »```ÑXƒHCG …OÉ```f ‘

 á«ÑjQóàdG É```¡›GôH á```jó«∏÷G

 ájÉ¡f  ≈```àM  π°UGƒàJ  »```àdGh

. 2022 – 2021 º°SƒŸG

 ¿ƒÑ°ùàæŸG á°SQóŸG ƒÑY’ ¿Éch

 h 12 h 9 â– á«æ°ùdG πMGôª∏d

 ‘  óYƒe ≈∏Y á```æ°S 20 h 15

 áæjóÃ èdõà∏d »```ÑXƒHCG ádÉ°U

 èeÉfôH ™```e á```«°VÉjôdG ó```jGR

 ¤EG ±ó```¡j »```YƒÑ°SCG Ö```jQóJ

.áÑ©∏dG ¿ƒæa º¡ª«∏©J

 »°VÉjôdG »ÑXƒHCG ¢ù∏› ‹ƒjh

 »cƒg á```Ñ©∏H GÒÑc É```eÉªàgG

 »àdG äGRÉ```‚EÓd Gô¶f ó```«∏÷G

 âfÉµa É```¡dÓN ø```e â```≤≤–

 ¬LƒàdG  ó«∏÷G  »```cƒg á°SQóe

 º∏a áÑ©∏dG ô```jƒ£àd Ö```FÉ°üdG

 º«∏©J ≈```∏Y É¡›GôH ö```üà≤J

 äÉæÑdG É°†jCG â∏ª°T πH ,ÜÉÑ°ûdG

 ø¡d π°ü≤æe º```°ùb ¢ü«°üîàH

 5 ôªY øe CGóÑJ á«æ°S π```MGôÃh

.ÉeÉY 20 ≈àMh äGƒæ°S

 »```ÑXƒHCG  …OÉ```f  "  È```à©jh

 OÉf ∫hCG " ájó«∏÷G äÉ```°VÉjô∏d

 ¬jód á```≤£æŸG iƒ```à°ùe ≈```∏Y

 áÑ©d º«∏©àd á°ü°üîàe á°SQóe

 äÉæÑdG/ É¡«ª°ù≤H ó«∏÷G »cƒg

 ΩÉY â°ù°SCÉJ »àdGh /ÜÉ```Ñ°ûdGh

 øe ójó©dG É¡æe êôîJ h 2009

 Úª°†æŸG ÚaÎëŸG Ú```ÑYÓdG

 h ∫hC’G ≥jôØdG ±ƒØ°U ‘ É«dÉM

 …òdG h »æWƒdG äGQÉeE’G Öîàæe

 ≈∏Y äGRÉ‚E’G øe ójó©dG ≥≤M

.‹hódGh …QÉ≤dG Újƒà°ùŸG

 ≥∏£J ó«∏édG »cƒ¡d »ÑXƒHCG á°SQóe

É¡«Ñ°ùàæªd á«ÑjQóàdG É¡éeGôH

»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ∫ÓN IójóL á«°VÉjQ á«dÉ©a 30

 á∏gDƒªdG ájó«¡ªàdG äÉ«Ø°üàdG øe ≈dhC’G ádƒédG ΩÉàN

ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉµd

 ø«JGQÉÑe ¢Vƒîj Ωó≤dG Iôc äGó«°S Öîàæe

ôHƒàcCG 18h15 π°û«°S ΩÉeCG ø«àjOh

IóMƒdG-»HO

 ¿CG  ,»°VÉjôdG »```HO ¢ù∏› ócCG

 Iƒ≤H IöVÉM ¿ƒµà°S á```°VÉjôdG

 ƒÑ°ùcEG"  ¢Vô©e äÉ«dÉ©a  øª°V

 »ŸÉ©dG çó```◊G ,"»```HO 2020

 ádhO  ¬```Ø«°†à°ùJ  …ò```dG  ÈcC’G

 ‘ IóëàŸG  á```«Hô©dG  äGQÉeE’G

 π°UGƒJ" QÉ©°T â– ΩÉ≤jh »HO

."πÑ≤à°ùŸG ™æ°Uh ∫ƒ≤©dG

 ÖfÉL  ¤EG  çó```◊G  ™```ªé«°Sh

 ä’É```›  ‘  ∫ƒ```≤©dG  º```gCG

 ÜGOB’Gh  Ωƒ```∏©dGh  OÉ```°üàb’G

 ,IÉ```«◊G  ä’É```›  ∞```∏àh

 Ú«ŸÉ©dG á°VÉjôdG Ωƒ```‚ ºgCG

 ä’ƒ£H ‘ ¿ƒ```cQÉ°û«°S øjòdG

 hCG  ,áYƒæàe á```«ŸÉY äÉ«dÉ©ah

 èjhÎ∏d ÒÑµdG çó◊G ¿hQhõ«°S

 ÚcQÉ°ûŸG ™e πYÉØàdGh º¡fGó∏Ñd

.⁄É©dG ∫hO ∞∏à øe

 É«eƒj É kKóM á°VÉjôdG ¿ƒ```µà°Sh

 hCG äÉ«dÉ©ØdG ∫Ó```N øe AGƒ```°S

 ´RƒàJ  »àdG  á```«eƒ«dG  á£°ûfC’G

 …òdGh ,¢```Vô©ŸG AÉ```LQCG  ≈∏Y

 ,ádhO 190 øe ÌcCG ¬```«a ∑QÉ°ûj

 »HO ¢```ù∏› ¿hÉ```©àj å```«M

 äÉ«dÉ©ØdG »ª¶æe ™e »°VÉjôdG

 ‘ "2020 ƒÑ°ùcEG"h á```«°VÉjôdG

 äÉ«dÉ©ØdG ø```e ójó©dG º```«¶æJ

 ΩÉ```jCG QGó```e ≈```∏Y á```«°VÉjôdG

.¢Vô©ŸG

 ≈∏Y ¢Vô©ŸG äÉ```«dÉ©a óà“h

 ™∏£e øe GAó```H ô```¡°TCG 6 QGó```e

 Gó«cCÉJ ,πÑ≤ŸG ∫hCG øjöûJ/ôHƒàcCG

 áª«≤d äGQÉeE’G ádhO AÓYEG ≈∏Y

 ,É¡à°SQÉ‡  á```«ªgCGh  á```°VÉjôdG

 …òdG ÒÑµdG ΩÉ```ªàgÓd GRGô```HEGh

 á«°VÉjôdG á£°ûfCÓd »```HO ¬«dƒJ

 äÓ«¡°ùJ ø```e É¡d √ô```aƒJ Éeh

 ó```MCÉc  IQƒ```£àe  äÉ```fÉµeEGh

 π©Œ »àdG á«°SÉ°SC’G äÉfƒµŸG

 ¢û«©∏d π°†aC’G á```æjóŸG É```¡æe

.⁄É©dG ‘ πª©dGh

 »°VÉjôdG »HO ¢```ù∏› í°VhCGh

 ô“Dƒe" ø```e 16 `dG IQhó```dG ¿CG

 óMCG  ,"‹hó```dG  »°VÉjôdG  »```HO

 ∫BG ó°TGQ ø```H óª äGQOÉ```Ñe"
 õFGƒL  πØMh  ,"á«ŸÉ©dG  Ωƒàµe

 Üƒ∏L »HO) á«ŸÉ©dG Ωó≤dG Iôc

 äÉ«dÉ©a ∫ÓN ¿Gó≤© o«°S (ôcƒ°S

."»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ¢Vô©e

 Ωƒ‚ áÑîf ô“DƒŸG ‘ ™ªàéjh

 ÚÑY’ øe Ωó≤dG Iôc ‘ ⁄É©dG

 äGOÉ–’G äGOÉ```«bh Ú```HQóeh

 á```°ûbÉæŸ ,á```«dhódG á```jófC’Gh

 áÑ©∏dG  ¬LGƒJ »```àdG  äÉjóëàdG

 ôjƒ£J ¥ôWh É```¡à¡LGƒe πÑ°Sh

 ≈∏Y á°VÉjôdG AGô```KE’ ´É```£≤dG

 »ª«∏bE’Gh  »```∏ëŸG  iƒ```à°ùŸG

.»ŸÉ©dGh

 πÑ≤à°SG 2006 ΩÉY ¬bÓ£fG òæeh

 ‹hódG »```°VÉjôdG »```HO ô“Dƒe

 ≥°ùæeh çóëàe 400 ø```e ÌcCG

 ºéædG ºgRôHCG øe ,»æWhh ‹hO

 ,hódÉfhQ  ƒ```fÉ«à°Sôc  ‹É¨JÈdG

 »°ù«e  π```«fƒ«d  »```æ«àæLQC’Gh

 ,"»HO – 2020 ƒ```Ñ°ùcEG" ÒØ°S

 ,¿GójR ø```jódG ø```jR »```°ùfôØdG

 ƒé«jO  »```æ«àæLQC’G  π```MGôdGh

.ÉfhOGQÉe hófÉeQCG

»°VÉjôdG ´GóHE’G ËôµJ

 øjõFÉØdG Ëô```µJ πØM ΩÉ```≤«°Sh

 IöûY ájOÉ◊G IQhó```dG äÉ```ÄØH

 ∫BG ó°TGQ ø```H óª IõFÉL" øe

 ióMEG ,"»°VÉjôdG ´GóHEÓd Ωƒàµe

 ∫BG ó°TGQ ø```H óª äGQOÉ```Ñe"
 IõFÉ÷G »gh "á«ŸÉ©dG Ωƒ```àµe

 ÉgõFGƒL áª«b å```«M øe ÈcC’G

/ôjÉæj 9 Ωƒ```j ;É¡JÉÄa Oó```©Jh

 ó¡°û«°Sh ,2022 ¿É```K  ¿ƒ```fÉc

 Ú«JGQÉeEG ∫É```£HCG ËôµJ π```Ø◊G

 »JQhO ‘ øjõFÉØdG ø```e ÜôYh

 á«ÑŸGQÉÑdGh á«ÑŸhC’G ÜÉ```©dC’G

.2020 ƒ«cƒW

 »àdG á«dhódG äÉ```«dÉ©ØdG ø```eh

 2020 ƒÑ°ùcEG" ‘ É¡ª«¶æJ ºà«°S

 „ô£°û∏d ⁄É©dG á```dƒ£H ,"»HO

 øe IÎØdG ∫Ó```N ó≤© oà°S »```àdG

 ¤EG  ¿É```K  ø```jöûJ/Èªaƒf  24

 2021 ∫hCG ¿ƒ```fÉc/Èª°ùjO 16

 ⁄É©dG π£H á```cQÉ°ûe ó¡°ûà°Sh

 øY ´Éaó∏d  ø```°ùdQÉc  ¢SƒæZÉe

 ¿ÉjEG »ŸÉ©dG ¬°ùaÉæe ΩÉeCG ¬Ñ≤d

.»°ûàNÉ«æeƒÑ«f

 øH ¿GóªM á```dƒ£H ΩÉ≤à°S É```ªc

 „ô£°ûdG IòJÉ°SC’ á«dhódG ó°TGQ

 ÉæeGõJ ¿ÉµŸGh ó```YƒŸG äGP ‘

.⁄É©dG ádƒ£H ™e

 ƒÑ°ùcEG  ¥É```Ñ°S º«¶æJ º```à«°Sh

 5h 10 äÉaÉ°ùŸ …ô```é∏d 2020

 ¬dÓN ¢Vƒî«°Sh äGÎeƒ∏«c 3h

 …ôé∏d Iójôa áHôŒ ¿ƒcQÉ°ûŸG

 ‘ ácQÉ°ûŸG á```ëæLC’G ∫ƒ```M

 ÊÉÑŸGh ,»```HO 2020 ƒ```Ñ°ùcEG"
 áªª°üŸGh çó```◊ÉH á```°UÉÿG

 äÉ«æ≤àdGh ÒjÉ©ŸG çó```MCG ≥ah

 É¡JÉª«ª°üJ ‘ áYhQh á«°Sóæ¡dG

.»∏Ñ≤à°ùŸG ™HÉ£dG RGôHEG

 äÉ«dÉ©a º```«¶æJ º```à«°S É```ªc

 ácQÉ°ûŸG ìÉàJh …ôé∏d á«YƒÑ°SCG

 ∂dPh ,™ªàéŸG OGôaCG áaÉµd É¡«a

 ƒÑ°ùcEG ô≤e πNGO â```Ñ°S Ωƒj πc

 á```MÉàe á```cQÉ°ûŸG ¿ƒ```µà°Sh

.çó◊G OGhQ ™«ª÷ ¿ÉéŸÉH

 á°VÉjQ ¥É°ûY QÉ```¶fCG õcÎà°Sh

 ∞∏à øe á«FGƒ¡dG äÉ```LGQódG

 ,ƒÑ°ùcEG ô≤e ≈```∏Y ⁄É©dG AÉëfCG

 2022 •É```Ñ°T/ôjGÈa 25 Ωƒ```j

 ±GƒW" øe »HO á∏Môe á©HÉàŸ

 äÉLGQó∏d  »```ŸÉ©dG  äGQÉ```eE’G

 ¬«a ∑QÉ°ûà°S …ò```dGh "á«FGƒ¡dG
 ∫É£HCGh ÚLGQódG RôHCG øe áÑîf

 äÉLGQódG á```°VÉjQ ‘ ⁄É```©dG

.á«FGƒ¡dG

 á«ª°SôdG äÉ≤HÉ°ùŸG ÖfÉL ¤EGh

 øµªà«°S  ,á```«ŸÉ©dG  ä’ƒ£ÑdGh

 øe "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ô≤e QGhR
 ‘ á∏°†ØŸG º¡JÉ°VÉjQ á°SQÉ‡

 ôaƒàà°S »àdG  á«°VÉjôdG  ≥aGôŸG

 ,ƒÑ°ùcEG ô≤e äÉÑæL ∞∏à ‘

 ,âµjôµ∏d Ú```Ñ©∏e ∫Ó```N øe

 äÉeGóîà°S’G Oó```©àe Ö```©∏eh

 ,IôFÉ£dG  Iô```µdGh á```∏°ùdG  Iôµd

 ádÉ°Uh ,áµÑ°ûdG Iô```ch ¢ùæàdGh

 Ö©∏eh ,á«fóÑdG ábÉ«∏d IÉ```£¨e

 á°üæeh ,á«°SÉªÿG Ωó```≤dG Iôµd

 É```Lƒ«dG  á```°SQÉªŸ  á```«ŸÉY

 ¢TQh  ¤EG  á```aÉ°VE’ÉH  ,ÉÑehõdGh

 äÉ«dÉ©ah  ,á```«°VÉjôdG  π```ª©dG

.ºª¡dG ÜÉë°UC’ á«°VÉjQ á£°ûfCGh

 ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hó```∏d ¿ƒ```µ«°Sh

 º```«¶æJ ‘ RQÉ```H QhO ƒ```Ñ°ùcEG

 á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dG

 ‘ É¡àëæLCG π```NGO á```YƒæàŸG

 ìÉæ÷G º```¶æj å«M ,¢```Vô©ŸG

 á«°VÉjQ  äÉ```«dÉ©a  ‹GÎ```°SC’G

 øY ∞```°ûµdG º```à«°S á```Ø∏à

.É≤M’ É¡›ÉfôH

 …ó```ædRƒ«ædG ìÉ```æ÷G º```¶æjh

 á«°VÉjôdG á£°ûfC’G øe áYƒª›

 ÉÃ ,™«HÉ°SCG 5 IóŸ ôªà°ùJ »àdG

 á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉÑjQóJ ∂dP ‘

."õ∏jÉe ¢ù«d" IÒ¡°ûdG

 É k°Vô©e »JGhôµdG ìÉæ÷G º¶æjh

 á```«fóÑdG á```bÉ«∏dGh á```°VÉjô∏d

 Ωó≤dG Iôc Ωƒ‚ ô```¡°TCG Qƒ°†ëH

 Écƒd º¡æ«H ø```eh ,Ú```«JGhôµdG

 ójQóe  ∫É```jQ  º‚ ,¢```ûàjQOƒe

 ‘ ÖY’ π```°†aCG Ö≤∏H õ```FÉØdG

 ∫É£HCG …QhO π```£H Ö≤dh ⁄É©dG

 OÉ–G ¢ù«FQ ,ôcƒ°S QƒaGO ,ÉHhQhCG

 ¢SCÉc ±Gógh »JGhôµdG Ωó≤dG Iôc

 ÜQó```e ƒ```µJ’R ,1998 ⁄É```©dG

 Iôc Ωƒ‚h ,»JGhôµdG Ö```îàæŸG

 ‘ ¿ƒ≤dCÉàŸG ¿ƒ«JGhôµdG á∏°ùdG

 ÚaÎëª∏d »```µjôeC’G …Qhó```dG

 øeh (¬jG »```H ¿EG) á∏°ùdG Iô```µd

 ∂jQÉ°S ƒ```jQGO ¿ÉªéædG º```¡æ«H

.¢ûà«aƒfGóZƒH ¿ÉLƒHh

 ‹É```£jE’G  ìÉ```æ÷G  º```¶æ«°Sh

 äGöVÉh á«fóH ábÉ«d ¢ü°üM

 ìÉæ÷G º```«≤j É```ª«a ,á```Yƒæàe

 »gh ,"∫ƒH ∂«J" ádƒ£H …ôéŸG

 ™ªŒ áÄ°TÉf á```«°VÉjQ á```Ñ©d

 ¢ùæJh Ωó≤dG Iô```c äGQÉ¡e Ú```H

 ádhÉW ≈∏Y ¢```SQÉ o“h ,ádhÉ£dG

 í£°S äGP ø```µd ádhÉW ¢```ùæJ

 É¡JÉ°ùaÉæe  ‘ ∑QÉ°ûjh  ,¢Sƒ≤e

 Éªc ,¿ƒ```«ŸÉY Ωób Iôc Ωƒ```‚

 ∫ÓN …ôéŸG  ìÉ```æ÷G  ¢Vô©j

 º«∏©Jh ôjƒ£àd ¬›ÉfôH ƒÑ°ùcEG

.á«°SQóŸG á°VÉjôdG

 ádƒ£H …Òé«ædG  ìÉæ÷G º«≤jh

 í«àjh ,Ωó```≤dG Iôµd Ò```WÉ°SC’G

 AÉ≤d á°VÉjôdG ¥É```°û©d á°UôØdG

 Ú«ŸÉ©dG Ωó```≤dG Iô```c Ωƒ```‚

 »HhCG ¿ƒL ,ƒfÉc ƒµfGƒf ,É°TƒchCG

 π£H »ŸÉ©dG º```cÓŸGh ,π«µ«e

.Gƒ°TƒL ÊƒàfCG π«≤ãdG ¿RƒdG

 ∫ÓN ‹É¨æ°ùdG ìÉæ÷G êhô```jh

 ÜÉ©dC’G IQhó```d ,ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e

 ΩÉ≤à°S »àdG ÜÉÑ°û∏d á```«ÑŸhC’G

 ,2026 ΩÉY á«dÉ¨æ°ùdG ¿óŸG ‘

 º«¶æàH ∫É```¨æ°ùdG äRÉa å```«M

 ádhO ∫hCG ¿ƒµàd ÜÉÑ°ûdG OÉ«ÑŸhCG

.É k«ÑŸhCG É kKóM ∞«°†à°ùJ á«≤jôaEG

 á«dÉ©a 30 º«¶æJ »HO ó¡°ûà°S

 ∫ÓN ,Ió```jóL á«dhO á```«°VÉjQ

 áaÉc ‘ ,ƒ```Ñ°ùcEG OÉ≤©fG IÎ```a

 »HO ∞«°†à°ùJ å«M ,»HO AÉLQCG

 ⁄É©dG ¢SCÉµd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG

 äGó```«°ùdGh ∫É```Lô∏d »```ÑLô∏d

 ∫hCG øjöûJ/ôHƒàcCG …ô¡°T ∫ÓN

.¿ÉK øjöûJ/Èªaƒfh

: ΩGh /  áª«ÿG ¢SCGQ
 

 ádƒ÷G äÉjQÉÑe  ∫hC’G ¢ùeCG âªààNG

 ájó«¡ªàdG äÉ```«Ø°üàdG ø```e ¤hC’G

 ¢SCÉc ádƒ£Ñd 16 `dG Qhód á```∏gDƒŸG

 ájófC’ ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 »°VÉjôdG  º°Sƒª∏d ¤hC’G  á```LQódG

.2022-2021

 »àdG äÉ```jQÉÑŸG èFÉàf äô```Ø°SCGh

 Rƒa øY Úeƒj QGó```e ≈∏Y â```ª«bCG

 Iôjõ÷G ≥```jôa ≈```∏Y ÉHO ≥```jôa

 ≥jôa øµ“ Éª«a / 0 – 7 / AGôª◊G

 ≥jôa ¬Ø«°†e ≈∏Y RƒØdG øe ó```jòdG

 / 0 – 1 / IÒéØdG

 ≈∏Y RƒØdG ø°ü◊G ÉHO ≥jôa ≥≤Mh

 RÉa Éª«a / 1 – 4 / ¢```ùeôdG ≥jôa

 3 / »à«°S ≥jôa »∏Y ¿hÉ©àdG ≥jôa

 ≥«≤– ‘ ÉàM ≥jôa í‚h / 1 –

 2 – 3 / äƒØ°üe ≥jôa ≈∏Y RƒØdG

 ™e íFÉ£ÑdG ≥jôa ∫OÉ```©J Éªæ«H /

 / 2 – 2 / kÉ«HÉéjEG ‘É°ùe ≥jôa

 á©ª÷G  »eƒj  äÉ°ùaÉæŸG  OóéàJh

 ‘ »≤à∏j å«M Ú∏Ñ≤ŸG â```Ñ°ùdGh

 ≥jôa ™e ¿hÉ©àdG ≥jôa ∫hC’G Ωƒ«dG

 ≥jôa ™e »à«°S ≥```jôah , ‘É°ùe

 áYƒªéŸG äÉjQÉÑe øª°V íFÉ£ÑdG

 ¢ùeôdG ≥jôa Ö©∏j É```ªæ«H , ¤hC’G

 ø°ü◊G ÉHO ≥jôah , ÉàM ≥jôa ™e

 áYƒªéŸG øª°V äƒØ°üe ≥jôa ™e

.áãdÉãdG

 ≥jôa »≤à∏j , ÊÉ```ãdG Ωƒ```«dG ‘h

 AGôª◊G Iôjõ÷G ≥jôa ™e ájôª◊G

 »°S ±CG ∞∏L ≥```jôa ∞«°†à°ùjh ,

 áYƒªéŸG äÉjQÉÑe øª°V ÉHO ≥jôa

 »Hô©dG ≥jôa ¬LGƒj Éª«a , á«fÉãdG

.á©HGôdG áYƒªéŸG øª°V ójòdG

 É«°SBG ÜôZ ádƒ£Ñd á«fÉãdG áYƒªéªdG »a »ÑªdhC’G z¢†«HC’G{

¥Gô©dGh ¿ÉæÑdh ø«£°ù∏a ™e



اأبوظبي، الوحدة:
 تنطلق �ليوم �لإثنني يف �أبوظبي 
�لن�س���خة �خلام�س���ة من بطولة 
�آ�سيا للجوجيت�س���و لفئة �لكبار 
من �لرجال و�ل�س���يد�ت مب�ساركة 
�أك���ر م���ن 400 لعب م���ن 19 
دولة، وت�س���تمر مناف�ساتها حتى 
16 �سبتم���ر �جل���اري يف �سالة 
جوجيت�س���و �أرينا مبدين���ة ز�يد 

�لريا�سية. 
�لر�سمي  �لفتتاح  و�سيقام حفل 
�لإثنني  ظهر�ليوم  بعد  للبطولة 
�لحتادين  م�س���وؤويل  بح�س���ور 
�لآ�سي���وي و�لإمار�ت���ي و�أع�ساء 
�للجنة �ملنظم���ة، ووفود �لدول 
�مل�ساركة مع رفع علم كل دولة 

�إيذ�نا ببدء �ملناف�سات. 
ويوؤك���د فه���د عل���ي �ل�سام�سي 
�لإمار�ت  لحت���اد  �لعام  �لأمني 
�لعا�سم���ة  �أن  للجوجيت�س���و 
�ل�ستع���د�د  �أمت  يف  �أبوظب���ي 
و�جلاهزية لتنظيم بطولة قارية 
��ستثنائية يف ظروف ��ستثنائية 
تو�كب �لتطلعات وتعزز ريادتها 
كموطن للجوجيت�سو، م�سري� �إىل 

�أن وفود �لدول �لز�ئرة �ستعي�ش 
�أجو�ء مثالي���ة وبيئة تناف�سية 
و�ملتع���ة،  بالإث���ارة  حافل���ة 
و�ستحظى با�ست�سافة ر�ئدة يف 
ظل �حلر����ش على تقدمي بطولة 

ناجحة من كافة �لأوجه. 
�لر�زيلي���ة  �ملدرب���ة  وتوؤك���د 
بوليانا لج���و مدربة �ملنتخب 
�أن  للجوجيت�س���و  �لوطن���ي 
للم�ساركة  للمنتخ���ب  �لتجهيز 
يف بطول���ة �آ�سيا �س���ار باأف�سل 
�س���ورة ممكن���ة، و�أن �مل�ستوى 
�لفن���ي لالعبات و�سل �إىل �أعلى 
�لإ����ر�ر و�حلما�ش  و�أن  درجة، 
و�جلدية  كلها عناوين �أ�سا�سية 
تعر عن حال���ة �لالعبات قبل 

�نطالق �ملناف�سات ب�ساعات.
�أن منتخ���ب  و�أ�ساف���ت لج���و 
�ل�سيد�ت ي�سم 14 لعبة من �أبرز 
�لالعبات على �ل�ساحة �ملحلية، 
و�أن �ختي���ار �لت�سكيلة �لنهائية 
كان �أحد �لقر�ر�ت �ل�سعبة لكرة 
�ملو�ه���ب �لن�سائي���ة �ملتمر�سة 
يف ه���ذه �لريا�س���ة و�لق���ادرة 
على متثي���ل �ملنتخب و�لذهاب 
بعيد�، وهو م���ا يعك�ش �لتطور 

�لهائل جلوجيت�سو �لإمار�ت يف 
�لأعو�م �لأخرية. وتقول �لالعبة 
ح�سة �ل�سام�سي �ساحبة �حلز�م 
�ست�سارك  و�لت���ي  �لبنف�سج���ي 

يف فئ���ة 52 كج���م �أن �لأجو�ء 
تدعو  �ملنتخب  مع�سك���ر  د�خل 
�إىل �لتف���اوؤل، و�أن كل �لالعبات 
 ، عازمات على تق���دمي �لأف�سل 

و�سعود من�سات �لتتويج.
نرحب  �ل�سام�س���ي:"  و�أ�ساف���ت 
باملناف�سة �لقوية مع كل بطالت 
�لأحزمة  �آ�سيا، ومع �ساحب���ات 

�لأ�سود و�لبني، فثقتنا يف �نف�سنا 
ب���ال ح���دود، ونتوق���ع �ن تكون 
�لنز�لت يف منتهى �لإثارة و�لقوة 
�أن ن�ستح�ر  و�حلما�ش، ولب���د 
�لرتكيز و�لإ����ر�ر و�لعزمية يف 

كل دقيقة خالل �لنز�لت".
 بدورها تق���ول لعبة �ملنتخب 
�أزرق  ح���ز�م  �جله���وري  هي���ا 
وتناف����ش يف فئ���ة 70 كج���م 
�أن �ل�ستع���د�د�ت للبطول���ة مت 
تكثيفها يف �آخر �إ�سبوعني، حيث 
كان �ملنتخ���ب يت���درب على 3 
ف���رت�ت يوميا خ���الل �ملع�سكر، 
ما يعك����ش �لرغبة �لكبرية لدى 
�لالعبات عل���ى �ملناف�سة بقوة 
عل���ى �ملر�ك���ز �لأوىل من �جل 
حتقيق �إجن���از�ت غري م�سبوقة، 
ورد �جلميل لحتاد �للعبة �لذي 
وفر لنا كل �لدع���م و�مل�ساندة، 
ويوفر لن���ا �أف�سل بيئ���ة �إعد�د 
وجتهي���ز وتدريب، و�أهم مدربني 
على �مل�ست���وى �لعاملي، ف�سال 
ع���ن �إر�دة �لن�ر وعزمية �لفوز 
من خالل �لإعد�د �لنف�سي �ملهم".
وي�س���ارك �ملنتخ���ب �لوطن���ي 
خالل  و�ل�سيد�ت  �لرجال  بفئتي 

م���ن  و�لث���اين  �لأول  �ليوم���ني 
�لبطولة، حي���ث تبد�أ �ملناف�سات 
مبرحلة �لت�سفيات �ليوم �لإثنني 
�بتد�ء من �ل�ساع���ة 10 �سباحا 
حتى �لثاني���ة ع�ر� مبناف�سات 
�ل�سيد�ت بفئات �لأوز�ن 70 كجم 
فم���ا فوق، و48 كج���م فما دون، 
و57 كجم فم���ا دون، و70 كجم 
فم���ا دون، ومناف�س���ات �لرجال 

باأوز�ن 56 و69 و85 فما دون.
�لنهائية  �ملناف�س���ات  وت�ستكمل 
للي���وم �لأول عند �ل�ساعة �لثانية 
و�لن�سف ع�ر� حت���ى �خلام�سة 
م�ساء بن���ز�لت �ل�سيد�ت عن فئة 
�لأوز�ن 70 كجم فم���ا فوق، و48، 
و57، و70 كجم فما دون، ونز�لت 
�لرجال ب���اأوز�ن 56 و69 و85 فما 

دون. 
�أما مناف�سات �ليوم �لثاين فتبد�أ 
�ل�ساعة 10  م���ن  بالت�سفي���ات 
�سباح���ا  حت���ى �لثانية ع�ر� 
مبناف�س���ات �ل�سي���د�ت بفئ���ات 
�لأوز�ن 45 كج���م، و52 كج���م، 
63 كجم فم���ا دون، ومناف�سات 
�لرجال باأوز�ن 94 كجم فما فوق، 

و62، و77، و94 فما دون.

دبي-�لوحدة:

�أطلق نادي دبي �لدويل للريا�سات �لبحرية �حللة 
�جلديدة لفريق �لفيكتوري تيم، �لذي ي�ستعد بعد 
�أيام قليلة للع���ودة �إىل �ساحة �لتناف�ش �لعاملي 
و�لدويل بعد طول غي���اب ب�سبب توقف روزنامة 
�لأح���د�ث �لعاملية يف �لف���رتة �ملا�سية ب�سبب 

ظروف جائحة كورونا.
وتاأتى �خلط���وة �جلديدة من ن���ادي دبي �لدويل 
للريا�س���ات �لبحري���ة �سري� عل���ى خطى �لتميز 
و�لإبتكار يف طريق �لنجاح �مل�ستمر �لذي �إخطته 
�لنادي منذ �لتاأ�سي�ش وبعد �إعتماد جمل�ش �إد�رة 
نادي دبي �لدويل للريا�سات �لبحرية برئا�سة �أحمد 
�سعيد بن م�سحار �لتوجه و�خلطة �ل�سرت�تيجية 
�ملحدثة 2021-2027 �لتي تت�سمن �أهد�فها تعزيز 
مكان���ة �لفريق �لريا�سي عاملياً ورعاية �ملو�هب 

�لوطنية يف �لريا�سات �لبحرية.
وقال حممد عبد �هلل حارب �ملدير �لتنفيذي لنادي 
دب���ي �لدويل للريا�سات �لبحرية �أن جمل�ش �إد�رة 
�لنادي وتنفي���ذ� لهذه �لروؤى ق���رر �مل�ساركة يف 
بطولة �لعامل للدر�جات �ملائية -�كو�بايك- 2021 
�لت���ي تبد�أ يف �إيطاليا خ���الل �لفرتة من 19-17 
�جلاري حيث ت�ست�سيف مدينة �ولبيا مناف�سات 
جائزة )ريغيوين -�ساردينا( مب�ساركة نخبة �بطال 
وبطالت هذه �لريا�سة �ملثرية و�لذين يجتمعون 

للمرة �لأوىل منذ بد�ية عام 2020.
و�أ�ساف حمم���د حارب ي�سعدن���ا يف نادي دبي 
�ل���دويل للريا�سات �لبحرية �ن نعلن عن ت�سكيل 
فريق �لفيكت���وري تيم خلو�ش �حل���دث �لعاملي 
�لكبري �ل���ذي ي�سم بطلن���ا �ملتاأل���ق �ملت�سابق 
�سلمان يون�ش �لعو�سي �ساح���ب �لإجناز�ت يف 
بطولة �لإم���ار�ت �لدولية للدر�جات �ملائية و�حد 
�ملت�سابق���ني �ملتميزين على �ل�ساحتني �ملحلية 
و�لعاملية �إىل جانب جنم �لفريق �لبطل �لعاملي 
�لنم�س���اوي كيفني ر�يترير �ل���ذي يخو�ش م�سو�ر 
�لبطول���ة �لعاملية للعام �لر�بع مد�فعا عن �ألو�ن 

فريق �لفيكتوري تيم.
و�أع���رب �ملدير �لتنفي���ذي لنادي دب���ي �لدويل 
للريا�س���ات �لبحرية عن �أمنياته �لقلبية لثنائي 
�لفريق بالتوفيق يف مناف�سات فئة و�قف حمرتفني 
جي بي 1 وحتقيق �جناز جديد ي�ساف �ىل ر�سيد 
�لنادي و�سجل فريق �لفيكت���وري تيم �لذي حقق 
�لكثري من �لنجاحات يف عامل �لريا�سات �لبحرية 

و�سباقات �لزو�رق و�لدر�جات �ملائية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19
�لثنني 13 �سبتمر 2021 �� �لع�دد 14842  الريا�ضة

العو�سي وكيفين يقودان 
فريق الفيكتوري تيم في 
مونديال الدراجات المائية 

راأ�س اخليمة-الوحدة:

�أختتمت موؤخر�ً بطولة  �لتجديف �جلبلية 
�ملبتكرة �لتجريبي���ة يف ن�سختها �لأوىل 
وريا�سية، ور�فقها  مب�ساركة 24 ريا�سياً 
�سباق جري مل�سافة 6 كلم يف و�دي نقب 

يف �إمارة ر�أ�ش �خليمة.
وح�ر �ل�سيخ ماجد بن جمال �لقا�سمي 
فعالي���ات �لي���وم �لأخري، حي���ث حققت 
�لبطولة جناح���اً كبري�ً علماآ باأنها �لأوىل 
من نوعها باإد�رة وتنظيم �سيدة �لأعمال 

رمي �حل�ساين موؤ�س�ش ورئي�ش م�روع �أم 
�آر ماري���ن للريا�س���ات �لبحرية و تعتر 
�أول ر�ئ���دة �أعمال يف جم���ال �لريا�سات 

�لبحرية.
و�سه���دت �لبطول���ة مناف�س���ة قوية بني 
�مل�سارك���ني للف���وز باجلو�ئ���ز �لتي مت 
ر�سدها لأ�سح���اب �ملر�كز �لأوىل، وقد مت 
تتويج �لفائزين من قبل �ل�سيخ ماجد بن 

جمال �لقا�سمي .
 و�أو�سحت �سي���دة �لأعمال رمي �حل�ساين 
باأنه���ا تتطم���ح لدع���م ه���ذه �لريا�سة 

ون�رها عل���ى م�ستوى �لع���امل، وجعل 
دولة �لإم���ار�ت مركز�ً �إقليمي���اً وعاملياً 

لهذه �لريا�سة.
وذك���رت �أن���ه تعت���زم �إط���الق مزيد من 
�لتي  و�ملبتك���رة  �ملتنوعة  �لريا�س���ات 
من �ساأنها تعزيز مكان���ة دولة �لإمار�ت 
كوجه���ة للريا�س���ة عل���ى �ل�سعيدي���ن 
�أهمية دعم  �لإقليمي و�لعاملي، موؤك���دة 
جه���ود رو�د �لأعمال �ملو�طنني �لعاملني 
يف �ملجال �لريا�سي ملزي���د من �لإبد�ع 

و�لإبتكار.

وك�سفت �ن �لفرتة �ملقبلة �ست�سهد �طالق 
مزيد م���ن �لريا�سات �ملبتك���رة بفكر و 
�سناع���ة �إمار�تي���ة، مو�سح���ة �أن دولة 
�لإم���ار�ت متتل���ك �لعديد م���ن �ملو�هب 
�لريا�سية �لت���ي ميكن �كت�سافها ودعمها 
لتحقيق �لتف���وق و�لري���ادة يف �لقطاع 

�لريا�سي.
 ويف خت���ام �لبطولة توجه���ت �ل�سيدة 
رمي �حل�س���اين بال�سك���ر و�لتقدير جلميع 
�ملنظم���ني و�لإعالمي���ني و�لرع���اة على 

م�ساهمتهم يف �جناح �لبطولة.

دبي-الوحدة:
حثت "جائزة حممد ب���ن ر��سد �آل مكتوم 
لالإبد�ع �لريا�سي" ع�سو " مبادر�ت حممد 
بن ر��س���د �آل مكتوم �لعاملي���ة" �أ�سحاب 
�لإجن���از�ت �ملتمي���زة م���ن �لريا�سي���ني 
و�ملوؤ�س�س���ات �ملحلية و�لعربية و�لدولية 
عل���ى �لنتهاء من تق���دمي ملفات �لرت�سح 
لل���دورة �حلادية ع�رة من �جلائزة �لأكر 
م���ن نوعها عل���ى م�ستوى ع���دد �لفئات 
وقيمة �جلو�ئ���ز، و�لأوىل على �لإطالق يف 
جمال �لإبد�ع �لريا�سي حيث �سيغلق باب 
�لرت�سح منت�سف ليلة �لأربعاء 15 �سبتمر 

�جلاري.
وميك���ن تقدمي ملف���ات �لرت�س���ح لالأفر�د 
وخ���ارج  د�خ���ل  م���ن  و�ملوؤ�س�س���ات 
�لذكي���ة للجائزة  �لبو�ب���ة  �لدولة ع���ر 
تقدمي  تتي���ح  �لت���ي   mbrawards

�مللف���ات �لكرتونيا وبطريق���ة �سهلة من 
خالل �لتطبيق �لذكي و�ملوقع �للكرتوين 
للجائزة �للذين ي�سه���الن عملية �لرت�سح 
وحتميل �مللف���ات و�لوثائق �ملطلوبة من 
خالل �لهاتف �ملحمول و�لأجهزة �للوحية 
�لذكية، كما يتيح���ان �لتو��سل مع فريق 
عمل �جلائزة للح�سول على �لدعم �لتقني 
�أو �لجاب���ة عل���ى جمي���ع �ل�ستف�سار�ت 
�خلا�س���ة بعملية �لرت�س���ح، حيث يكون 
�لرت�س���ح مفتوح���ا للريا�سي���ني و�لفرق 
و�ملوؤ�س�س���ات �لإمار�تية و�لعربية، وكذلك 
للموؤ�س�س���ات �لريا�سي���ة �لعاملي���ة �لتي 

تتناف�ش يف فئة خا�سة.
وكان جمل����ش �لأمن���اء ق���د �أعل���ن عن 
توجيهات �سم���و �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
ب���ن ر��سد �آل مكت���وم ويل عهد دبي ر�عي 
�جلائزة، وتوجيهات �سمو �ل�سيخ �أحمد بن 
حممد ب���ن ر��سد �آل مكتوم رئي�ش �جلائزة 

بتمدي���د ف���رتة �لرت�سح لل���دورة �حلادية 
ع�رة �إىل يوم 15 �سبتمر من �أجل �تاحة 
�لفر�سة لالأبط���ال �أ�سحاب �لإجناز�ت يف 
دورة �لألع���اب �لأوملبية �ل�سيفية ودورة 
�لألعاب �لبار�ملبية طوكيو 2020 للرت�سح 
للف���وز باإح���دى فئات �ل���دورة 11 حيث 
حر�ست �جلائزة د�ئما على تكرمي �أ�سحاب 
�لإجناز�ت �لأوملبية منذ �لدورة �لأوىل يف 
�لعام 2009 و�لتي مت فيها تكرمي �لأبطال 
�لعرب �لفائزين يف �أوملبياد بكني 2008 
حيث فاز �ل�سباح �لتون�سي �أ�سامة �مللويل 
بلق���ب �لريا�سي �لعربي يف �لدورة �لأوىل 
للجائ���زة تقدير� لف���وزه بذهبية �سباحة 
1500 م���رت يف �أوملبيا دبك���ني، وتو��سل 
�حلال مع �أبطال �أوملبياد لندن 2012 وريو 
دي جان���ريو 2016 و�لألعاب �لبار�ملبية 
خالل �لفرتة ذ�تها، كما مت تكرمي �ملبدعني 
من �أ�سحاب �لإجناز�ت �لأوملبية يف �لفرتة 

�ل�سابقة ويف �ملقدم���ة منهم بطال �ألعاب 
�لقوى �لتون�سي حممد �لقمودي و�ملغربي 

ه�سام �لكروج.
وتو��س���ل ف���رق عم���ل �جلائ���زة ��ستالم 
ملف���ات �لرت�سح وت�سنيفه���ا وفرزها من 
�أجل حتويله���ا �إىل جلن���ة �لتحكيم �لتي 
ت�سم خمت�سني يف جميع جمالت �لعمل 
�لريا�س���ي من دول���ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�ملتحدة وعدد من �لدول �لعربية و�لعامل 
و �لتي �ستق���وم باأعمال �لتحكيم عن بعد 
خالل �سه���ري �سبتمر �جل���اري و�كتوبر 
�ملقب���ل، بحيث ل يقوم �أي حمكم بتحكيم 
ملف ملر�سح من نف�ش دولة �ملحكم، وذلك 
ل�سمان �ل�سفافي���ة و�حليادية يف عملية 
�لتحكي���م، فيم���ا �سيتم ي���وم 23 نوفمر 
�ملقب���ل �لإعالن ع���ن �لفائزين يف جميع 
�لفئات �لتناف�سية و�لتقديرية �لذي �سيتم 

تكرميهم يوم 9  يناير 2022.

جائزة محمد بن را�سد اآل مكتوم للإبداع الريا�سي توا�سل 
ا�ستلم ملفات التر�سح

الن�سخة الخام�سة من بطولة اآ�سيا للجوجيت�سو تنطلق اليوم بم�ساركة 400 العب والعبة

»�سمان« و »اأبوظبي الريا�سي« 
يطلقان »تحدي �سمان« لل�سحة 

المجتمعية

اأبوظبي،الوحدة:

�أعلنت �ل�ركة �لوطنية لل�سمان �ل�سحي – �سمان، 
وبالتعاون مع جمل�ش �أبوظبي �لريا�سي عن �إطالق 
مبادرة "حتدي �سمان" لل�سحة �ملجتمعية، و�لتي 
تهدف �إىل حتفيز �لأفر�د على خ�سارة �لوزن و�تباع 
نظام غذ�ئي �سح���ي وممار�سة �لتمارين �لريا�سية، 
ويف خطوة ت�سل���ط �ل�سوء على �لت���ز�م "�سمان" 
وجمل����ش �أبوظب���ي �لريا�سي جت���اه بناء جمتمع 

�سحي ون�سط.
وق���ال �سعادة خالد ب���ن �سيبان �مله���ريي، رئي�ش 
جمل����ش �إد�رة �ل�ركة �لوطنية لل�سمان �ل�سحي - 
�سمان: "حتر����ش �سمان على تعزيز �سحة وجودة 
حياة �أف���ر�د �ملجتمع يف �لدولة، وذلك مبا ين�سجم 
م���ع ��سرت�تيجية �ل�ركة ل�سم���ان م�ستقبل �سحي 
لالأف���ر�د وحتفيز جميع �ملو�طن���ني و�ملقيمني يف 
دولة �لإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة لتنبي منط حياة 

�سحي، وفق توجيهات قيادتنا �لر�سيدة".

اختتام فعاليات بطولة التجديف الجبلية المبتكرة 
في راأ�س الخيمة



اع���رف �ص�حب مطع���م �صيني ب�أن 
مطعمه ك�ن يقدم للزب�ئن املعكرونة 
م�ص�ف� اإليه� خم���در الأفيون بهدف 
اإجب����ر رواد مطعم���ه عل���ى طلبه� 

ب��صتمرار.
 oddity" موق���ع  وق����ل 
األق���ت  اإن ال�رشط���ة   "central
القب�ض على �ص�حب مطعم مبق�طعة 
جي�نغ�صو بعد ورود معلوم�ت تفيد 
ب�أن املطعم رمب� ي�ص���تخدم مكون�ت 
غري ق�نونية جلعل طع�مه اأكرث �صهية، 
وي�صيب زب�ئنه ب�لإدم�ن على اأطب�قه.

ووفق� مل� ج�ء يف اعراف�ت �ص�حب 
املطعم الذي يدعى يل، متت اإ�ص����فة 
م�ص���حوق ق�رش اخل�ص���خ��ض املخدر 
الأفي���ون اإىل اأطب�ق املعكرونة، وذلك 

يف اأواخر �صهر اأغ�صط�ض من هذا الع�م. 
وانف�صح اأمر املطعم بعد تداول مق�طع 
فيديو حتذيرية من مط�عم م�صبوهة 
تد�ض الأفيون يف اأطب�قه� جلعله� اأكرث 
�صهية، وت�ص����ءل اأحد م�ص�هدي تلك 
املق�طع عم� اإذا ك�ن مطعمه املف�صل 
يفعل الأمر نف�صه ثم تقدم هذا الزبون 
ببالغ لل�رشطة بعدم� ازدادت �صكوكه.

اأطب�ق  فح����ض  نت�ئ���ج  واأظه���رت 
املعكرونة احتواءه� على م�صتوي�ت 
الب�ب�فريي���ن  م���واد  م���ن  ع�لي���ة 
غري  اأخرى  ومركب����ت  والن�ركوتني 
ع�دية، وبعد تعميق التحقيق�ت مت 
�صبط كمي�ت كبرية من زيت الفلفل 
احل�ر يحتوي على مواد م�صتقة من 

الأفيون.

اأن  تعل���م  هل 
الن�ص�ء يتنف�صن 
ب�رشعة اأكرب من 
اإنه�  الرج����ل، 
واحدة  جم���رد 
العدي���د  م���ن 
احلق�ئق  م���ن 
يب���ة  لغر ا
التي  واملثرية 
تعرفه�  ل  ق���د 
ج�ص���مك،  عن 
ال�صطور  خالل 
ميكنك  الق�دمة 
معرف���ة بع�ض 
التي  احلق�ئق 

�صتثري ده�صتك ب�لت�أكيد.
اأذنيك ل تتوقف عن النمو و�صمع الأذن 

هو يف الواقع نوع من العرق.
توم����ض عين����ك ح���وايل 20 مرة يف 
الدقيق���ة، هذا اأكرث م���ن ع�رشة ماليني 

مرة يف ال�صنة.
اأنت تنت���ج ح���وايل 40.000 لر من 
الب�ص�ق يف حي�تك اأي حوايل خم�صم�ئة 

حو�ض ا�ص���تحم�م. اأنت اأطول بنحو 1 
�صم يف ال�ص���ب�ح عندم� ت�صتيقظ لأول 
مرة مم� كنت علي���ه عندم� تذهب اإىل 
الفرا����ض، ه���ذا لأنه خ���الل النه�ر يتم 
�ص���حق الغ�رشوف الن�عم بني عظ�مك 
و�ص���غطه. الع�ص���لة الوحيدة التي ل 

تتعب هي القلب.
مخ الإن�ص�ن يولد كهرب�ء ك�فية لإ�ص�ءة 

م�صب�ح �صغري.

ً

معلومات تثري الده�شة عن 
ج�شم الإن�شان

يف الكويت.. �شاب يهدد عائلته 
ويعتدى على �شرطي

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

اأقدم �رشطي يف مدينة جيجل اجلزائرية على قتل 3 اأفراد من 
ع�ئلته، اليوم الأحد، وفق م� نقله موقع "النه�ر".

واأو�ص���ح املوقع اأن ال�رشطي الذي يعم���ل يف بلدة الط�هري 
اأطلق الن�ر على زوجته وابنتيه وفر اإىل مك�ن جمهول.

من جهته����، ب��رشت اجله����ت الأمنية التحقيق�ت لك�ص���ف 
مالب�ص���ة احل�دثة التي اأث�رت ا�ص���تنك�را كب���ريا على مواقع 

التوا�صل الجتم�عي.

ه�جم �ص����ب يبلغ من العمر 28 ع�م�ً دورية لل�رشطة الكويتية 
ب�ل�ص����طور يف منطقة الع�ر�ص���ية، م� اأدى اإىل اإ�ص�بة �رشطي 

بجرح يف يده.
حيث تلقت عملي�ت وزارة الداخلية الكويتية بالغ ا�صتغ�ثة من 
اأ�رشة مواطنة، بتعر�صه� للتهديد على يد ابنه� وهو من اأ�صح�ب 
ال�صوابق، وفور و�ص���ول الدورية اإىل منزل الأ�رشة تهجم عليه� 
الإبن وق�م ب�رشب اأحد اأفراد الدورية ب�ص�طور ف�أ�ص�به بيده، ثم 
اجته للع�صكري الث�ين، الذي اأطلق طلقة حتذيرية يف الهواء، اإل 

اأنه مل ميتثل، م� ا�صطره اإىل اإطالق الن�ر على رجله.
ومت على اإثره� نقل ال�رشطي وامله�جم اإىل م�صت�صفى الفروانية 

لتلقي العالج، والتحقيق ب�حل�دثة.
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�شرطي جزائري يقتل زوجته وابنتيه 
رميا بالر�شا�ص

قدمت م�رشية دعوى ق�ص����ئية لطل���ب اخللع من زوجه� 
وبررت الزوج���ة طلبه� اأم�م املحكم���ة بقوله�: يط�لبني 
ب�جللو�ض يف املن���زل لعمل فيديوه����ت يومي�ً لتنزيله� 
على “التيك توك” لك�صب امل�ل ب�صورة �رشيعة ومربحة.

وق�لت الزوجة يف دعواه� اإنه� تزوجت منذ ثالث �صنوات، 
وزوجه� مي�صور م�دي�ً، لكنه يريد اأن ي�صبح اأغنى رجل يف 
الع�مل بدون تعب ، وبعد مرور �ص���هر على زواجن�عر�صت 
عليه اأن اأعود للعمل القدمي والغريب اأنه مل يعر�ض، وبرر 

ذلك " ا�صغلي وقت فراغك".
وا�ص���تكملت زينب: “ظل الو�ص���ع بينن� مق�صوم�ً لن�صفني، 
فزوجي يق���وم بتلبية متطلب�ت املن���زل واأن�  اأقوم بدفع 
اإيج�ر ال�ص���قة، حتى لحظت جلو�ص���ه وترك العمل ل�ص�ب 
غريب يقوم بفتح املحل، ثم ط�لبه� برك العمل " �ص���يبي 
ال�ص���غل ونعمل فيديوه�ت على التيك توك هن�كل ال�صهد 

من وراه�".
وبعد اأن رف�صت الزوجة عر�ض زوجه�،ق�م ب�لتعدي عليه� 
ب�ل�رشب والإه�نة وطرده� من املنزل، فقررت النف�ص����ل، 
مو�صحة اأنه رف�ض طالقه�، فلم يكن اأم�مه� اإل اإق�مة دعوى 

خلع �صده.

م�شرية تطلب الطالق ب�شبب 
»تيك توك«
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لندن 11 اأيلول/�صبتمرب)د ب اأ(- اأعلنت الوك�لة 
الوطنية ملك�فح���ة اجلرمي���ة يف بريط�ني� )اإن.
�ص���ي.اإيه( اأول اأم�ض �صبط اأكرث من طني كوك�يني 
بقيمة �صوقية تق�رب 190 مليون يورو على منت 

يخت ف�ره قب�لة �ص�حل بريط�ني�.
واأو�صحت الوك�لة اأنه مت القب�ض على �صتة رج�ل 
ك�نوا على ظه���ر اليخت ال���ذي ك�ن يبحر على 
م�ص�فة نحو 80 ميال من مين�ء بالميوث، جنوبي 
اجنلرا، وذك���رت الوك�ل���ة اأن املقبو�ض عليهم 

بريط�ين وخم�صة رج�ل من نيك�راجوا.
و�ص����رك يف عملية ال�ص���بط اأفراد م���ن ال�رشطة 
الحت�دية الأ�صرالية ب�لإ�ص����فة اإىل قوة حر�ض 

احلدود.
ومت �صحب اليخت الق�دم من الك�ريبي اإىل املين�ء 
حيث مت �صبط الكمية الكبرية من املخدرات على 

متنه.

�شرقة اأموال بطريقة غريبة يف رو�شيا
ق�لت �رشطة مدينة كور�ص����كوف الرو�صية 
اأنه� تلقت بالغ�ً م���ن اإحدى الع�ئالت عن 

�رشقة مبلغ م�يل كبري من داخل منزلهم.
وقدمت ع�ئلة رو�ص���ية �ص���كوى تتهم فيه� 
�ص�ب زار منزلهم ب�ل�رشقة، وق�لت الع�ئلة 
اأن ال�ص�ب ق�م ب�رشقة مبلغ كبري من امل�ل 

وعدد من املجوهرات وال�صال�صل الذهبية.
وي�ص�ر اإىل اأن البالغ املقدم من الع�ئلة اأتى 
ب�ص���بب قي�م �ص�ب عمره )21( �صنة ب�رشقة 
ح���وايل )20( األف دولر ك�نت خمب�أة داخل 
دمية، وذلك خالل قي�مه بزي�رة ابنتهم التي 

دعته اإىل البيت ك�صيف
ووفق� لل�رشطة ق�م ال�ص����ب ب�أخذ الأموال 
ب�لإ�ص�فة اإىل عدد من املجوهرات اخل��صة 
وخ���رج من البيت دون اإع���الم الفت�ة التي 

ك�نت وحيدة يف تلك اللحظ�ت.
واأ�ص����فت ال�رشطة: اأن  ال�ص�ب انفق الأموال 
امل�رشوق���ة على احتي�ج�ته ال�صخ�ص���ية، 
واأعط���ى املجوه���رات ل�ص���ديقه الذي ق�م 

بت�صليمه� ملحل الرهن بن�ًء على طلبه”.

 مطعم �شيني يقدم املعكرونة 
باملخدرات

�شبط طني كوكايني بقيمة 190 مليون يورو قبالة �شاحل بريطانيا

ن�رش ال�صفري ال�صيني لدى ال�صعودية، 
ت�صن وي ت�ص���ينغ، �صورة له وهو 
يرتدي لب��ص���� �ص���عودي� تقليدي� 
"الب�صت"، لفت� اإىل اأنه "يعمل على 

تعلم الثق�فة ال�صعودية".
وعلق ت�صن وي ت�صينغ على �صورته 
ب�"الب�صت" ق�ئال: "بعد جميئي اإىل 
اململكة العربية ال�ص���عودية منذ 
اأكرث من ع�مني، وج���دت اأنني م� 
زلت بح�جة اإىل ق�ص�ء املزيد من 

الوقت لتعلم الثق�فة ال�صعودية".
واأ�ص����ف: "ج�ل����ض اأتعل���م لب�ض 

الب�صت".

ال�شفري ال�شيني لدى ال�شعودية : »جال�ص اأتعلم لب�ص الب�شت«

حذرت الأخ�ص����ئية التغذية، براين 
ب�لن، من خطورة تن�ول الك�ت�ص���ب 
كون���ه يحت���وي على �ص���كر وملح 
وتوابل ب�لإ�ص����فة اإىل �رشاب الذرة 

ب�لفركتوز.
ودعت الأخ�ص����ئية اإىل التوقف عن 
تن�ول الك�ت�صب الإكث�ر من الأطعمة 
التي حتوي �رشاب الذرة ب�لفركتوز 
ب�ل�ص���منة  الإ�ص����بة  يزيد خم�طر 
ن�صبة  وارتف�ع  الأن�صولني  ومق�ومة 
الده���ون الثالثية واأمرا����ض الكبد 
الأطعمة  ترتب���ط  الدهني���ة، كم���� 
بزي����دة  واملحفوظ���ة  امل�ص���نعة 
اللته�ب�ت يف اجل�صم، وحذرت من 
اإمك�نية ارتف�ع �صغط الدم واختالل 

م�صتوي�ت املع�دن يف الدم.
وبينت اأن الك�ت�صب ذو قيمة غذائية 
ارتب�ط  منخف�صة وهو خطر ب�صبب 
ب�لفركتوز  ال���ذرة  و�رشاب  ال�ص���كر 

مع ارتف�ع ن�ص���بة الدهون الثالثية 
وم�ص����كل القلب وال�صمنة ومق�ومة 

الأن�صولني.
وي�ص���م الك�ت�صب جمموعة متنوعة 
م���ن الأحم�����ض: حم����ض امل�ليك 
وحم�ض ال�ص���ريك، اللذان يت�صبب�ن 
واحلمو�ص���ة  املع���دة  بحمو�ص���ة 
املعوية. مم� ي�صبب م�ص�كل �صحية 
ملن يع�ين من م�ص����كل يف اجله�ز 

اله�صمي.
وح���ذرت من ردود فعل حت�ص�ص���ية 
ل���دى تن����ول الك�ت�ص���ب، ب�ص���بب 
غنى الطم�طم مب�دة الهي�ص���ت�مني 
امل�صببة للح�ص��ص���ية، وقد يت�صبب 
الك�ت�ص���ب مب�ص����كل يف املف��صل، 
الكلى  الإ�ص����بة بح�صوات  وبخطر 
لحتوائ���ه على ن�ص���بة ع�لية من 
ال�ص���وديوم تزيد من الك�ل�صيوم يف 

البول

خماطر خميفة لتناول »الكات�شب«

رجح الدكتور اأحمد املالعبة اأ�صت�ذ 
البيئة واجليولوجي���� يف اجل�معة 
اله��ص���مية، اأن حتول مي����ه اإحدى 
ب���رك منطق���ة البحر املي���ت للّون 
الأحمر �صببه طح�لب وبكتريي� تفرز 

امللون�ت.
واأ�ص�ف اأن طح�لب دون�ليال �ص�لين� 
التي تن�صط مع ارتف�ع درجة حرارة 
املي�ه وامللوح���ة، تفرز م�دة وردية 
ت�ص���بب تلون املي����ه، وهي ظ�هرة 
منت�رشة يف �صلطنة عم�ن وال�صني 

واأوكراني� وال�صنغ�ل.
واأ�ص����ف اأن ه���ذه الطح�لب غنية 
والك�روتني،  والده���ون،  ب�لزي���وت 
كم�  والبولي�ص���ك�ريد،  والربوت���ني، 

حتتوي عل���ى مع����دن ع�لية و18 
نوع� من الأحم��ض الأمينية مب� يف 
ذلك الأحم��ض الأمينية الأ�ص��ص���ية 

الب�رشية.
ويف وقت �ص����بق من اليوم، تداول 
رواد مواق���ع التوا�ص���ل الجتم�عي 
�صورا لربكة حمراء يف الأردن، اأكدت 
وزارة املي�ه اأن "هذه الربكة احلمراء 
التي ظهرت يف منطقة البحر امليت 

معزولة عن البحر".
وق�ل الن�طق ب��ص���م ال���وزارة عمر 
�صالمة اأن "فرق� خمت�صة من وزارة 
املي�ه اأخذت عين�ت لفح�ض الربكة 
التي حتوي املي�ه احلمراء، واأر�صلت 

اإىل املختربات لتحليله"

ظاهرة املياه احلمراء يف منطقة 
البحر امليت

المسجد األزرق في مزار شريف بأفغانستان

اإطالق قمر �شناعي لالأغرا�ص الع�شكرية 
يف رو�شيا

اأعلن���ت وزارة الدف�ع الرو�ص���ية عن اإطالق قمر �ص���ن�عي لالأغرا�ض 
الع�ص���كرية من مط�ر بلي�صيت�صك الف�ص����ئي بوا�صطة �ص�روخ النقل 

.2.1v-Soyuz اخلفيف
وي�صري م�ص���در يف املكتب الإعالمي للوزارة، اإىل اأن ال�ص�روخ الن�قل 
وعلى متنه القمر ال�ص���ن�عي مل�ص���لحة القوات اجلوية-الف�ص�ئية 
الرو�ص���ية، اأطلق م�ص�ء يوم اخلمي�ض يف ال�ص����عة 22.59 بتوقيت 

مو�صكو، من مط�ر بلي�صيت�صك الف�ص�ئي.
ويقول، "و�ص���ع القمر ال�صن�عي الذي اأطلق يوم 9 �صبتمرب مل�صلحة 
وزارة الدف�ع الرو�ص���ية، يف املدار املقرر واأ�ص���بح حتت اإدارة املراكز 
الأر�صية ملركز تيتوف لالختب�رات الف�ص�ئية، الت�بع للقوات اجلوية-

الف�ص�ئية".
وي�صيف امل�صدر، "الت�ص�ل ب�لقمر ال�صن�عي م�صتمر وجيد، وجميع 

اأجهزته تعمل ب�صورة طبيعية".
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