
الجو�س-)د ب �أ(:

 متك���ن م�سلح���ون جمهول���ون يف نيجرييا 
م���ن �إطالق �رس�ح 240 نزيال م���ن د�خل �أحد 

�ل�سجون خالل هجوم د�م ليلة �لأحد.
وق���ال فر�ن�سي�س �إيناب���وري، �ملتحدث با�سم 
�إد�رة �ل�سجن �مل�ستهدف، يف ت�رسيح لوكالة 
�لأنباء �لأملاني���ة )د.ب.�أ( �م����س �لإثنني، �إن 
�ل�سجن �لذي يقع يف بلدة كابا بولية كوجي 
بو�س���ط �لبالد تعر�س لهج���وم من قبل عدة 

رجال مدججني بال�سالح خالل �لليل.
و�أ�س���اف �إيناب���وري �أن 54 نزي���ال فق���ط مل 
يتمكن���و� من �لفر�ر، م�س���ري� �إىل �أن �ثنني من 

�سباط �لإ�سالحيات قتال خالل �لهجوم.  
و�أو�سخ �إينابوري �أن �لق���و�ت �لأمنية تبحث 

عن �ل�سجناء �لفارين.
وتعد �لهجم���ات على �ملر�فق �لإ�سالحية يف 
نيجرييا �أمًر� معت���اًد�، حيث متكن م�سلحون 
يف ت�رسي���ن �أول/�أكتوب���ر �ملا�سي من �إطالق 
�رس�ح نحو 900ر1 نزي���ل من د�خل �سجنني 

يف ولية �إيدو �جلنوبية.

دبي-و�م:

 �أعلنت هيئة �لط���رق و�ملو��سالت يف دبي 
عن ��ستئن���اف ت�سغيل خدمة حافالت �خلط 
/E101/ ب���ني �إمارتي دب���ي و�أبوظبي وهو 
�أح���د خطوط �حلاف���الت �لعاملة عرب �ملدن 
بالتع���اون و�لتن�سيق مع د�ئ���رة �لنقل يف 

�أبوظبي لنقل �لركاب بني �لإمارتني.
وقال ع���ادل �ساكري مدي���ر �إد�رة �لتخطيط 

وتطوير �لأعمال مبوؤ�س�سة �ملو��سالت �لعامة 
 E101 يف هيئة �لطرق و�ملو��سالت �إن �خلط
ينطلق من حمطة حاف���الت �بن بطوطة يف 
دب���ي لي�س���ل �إىل حمطة حاف���الت �أبوظبي 
�ملركزية يف �إمارة �أبوظبي مو�سحا �أن �خلط 
يلع���ب دور�ً مهماً وحمورياً يف تكامل �لنقل 
�جلماعي ب���ني �لإمارتني مم���ا يجعل تنقل 

�لركاب �سهالً و�رسيعاً.

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

 تعاون بين �الإمار�ت و�إيطاليا لمحاربة �لجريمة �لمنظمة �لبرلمان �لليبي يوؤجل �لبت في م�ضير حكومة دبيبة
 طر�بل�س-وكالت: وقال �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س، فوزي 
�لنوي���ري، يف نهاية �جلل�س���ة، �إن مناق�سة �سح���ب �لثقة من 
�حلكومة �ستتم يف جل�سة �أخرى �لأ�سبوع �ملقبل، لكن �لربملان 
�سينعقد �لثالثاء، ملناق�سة م�رسوع قانون �لنتخابات �لنيابية.
وحملت جل�سة �لثنني، �لكثري من �لنتقاد�ت لأجوبة �حلكومة 
و�أد�ئه���ا، و�إن �أجمع عدد لي�س بالقلي���ل من �لنو�ب على عدم 

�سحب �لثقة لقرب عقد �لنتخابات، �ملقررة يف 24 دي�سمرب.
و�نتق���د رئي�س جلنة �ل�سحة، �لدكت���ور ن�رس �لدين مهنا، عدم 
وجود "خط���ة و��سحة" ملجابهة فريو����س كورونا �مل�ستجد، 
قائ���ال: "مل نعلم كيف جاءت �لتطعيم���ات، هل مت �رس�وؤها �أم 
ج���اءت كهدي���ة؟.. �أد�ء �حلكومة لي�س ُمر�سي���ا، ومعايري بناء 

�مل�ست�سفيات مل تكن مقنعة".

�أبوظب���ي-و�م: قام وفد من �ملكتب �لتنفي���ذي ملكافحة غ�سل 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب بزيارة لعدد من �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
�لإيطالية يف �إطار �سل�سلة من حمادثات �لتعاون �مل�سرتك مع 
وز�رة �لقت�ساد، و�خلز�ن���ة، وجلنة �ل�سوؤون �خلارجية، ومكتب 
�ل�ستخب���ار�ت �لإيطالية قبل �نعقاد قم���ة روما، وذلك بهدف 
��ستخال�س وتبادل �ملعلوم���ات حول عملية �عتقال »ر�فائيل 

�إمربيال« رئي�س ع�سابة كامور�، �لتي متت موؤخر�ً.
ق���دم �ملكتب �لتنفيذي عند ِب���دء �جتماعاته يف روما، �سل�سلة 
م���ن �ل�سرت�تيجيات �لتي حتدد مهمته لتعزيز �لتعاون �لدويل 
�مل�سرتك، و جناح عمله �لأخري م���ع �ل�سلطات �لإيطالية �لذي 

�ساهم يف �عتقال �أحد �أخطر �ملجرمني �ملطلوبني يف �أوروبا.
وق���ال �سعادة حامد �لزعابي، مدير ع���ام �ملكتب �لتنفيذي �إن 

»طالع �س2«

�أبوظبي-و�م:

�أكد �ساح���ب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكت���وم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل����س �ل���وزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" �أن دولة �لإمار�ت بقيادة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهي���ان رئي����س �لدول���ة - حفظه 
�هلل - مقبل���ة على تطور�ت و�إجناز�ت 
�لقادمة،  كربى وهي تدخل �خلم�سني 
�أبنائها وعقولهم  مت�سلحة بطاق���ات 

و�لقيم و�ملب���ادئ �لتي ن�ساأت عليها 
منذ تاأ�سي�سها، حيث حددت لها م�سار� 
و��سح���ا للمرحلة �ملقبل���ة باعتماد 
ع����رسة مبادئ وطنية متث���ل �مل�سار 
�ل�سرت�تيج���ي للدول���ة يف دورته���ا 
�لقادم���ة يف �ملج���الت  �لتنموي���ة 
و�لتنموية  و�لقت�سادي���ة  �ل�سيا�سية 

�لد�خلية.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه �جتماعاً 
ملجل�س �لوزر�ء ُعقد يف جممع ق�رس 
�لوطن باأبوظبي، بح�سور �لفريق �سمو 

�ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�سمو �ل�سي���خ من�سور ب���ن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  نهيان نائب رئي����س جمل�س 
وزير �س���وؤون �لرئا�س���ة حيث �عتمد 
جمل�س �ل���وزر�ء عدد�ً م���ن �لقر�ر�ت 
و�ملب���ادر�ت �لهادف���ة �إىل مو��سل���ة 
تطوير منظوم���ة �لعمل �حلكومي مبا 
ي�سه���م يف تعزيز �ملكان���ة �لريادية 

للدولة.
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�لتغير %�ل�ضــابق�لحالي �لتغير%  �ل�ضــابق�لحالي
0٫70  7,764.68 7,819.662,888.820.28 2,897.01

تون�س-)د ب �أ(:

 �أ�سدر �لرئي�س �لتون�سي قي�س �سعيد �م�س �لثنني قر�ر� 
باإعفاء وزيرة �لريا�س���ة بالنيابة �سهام �لعيادي، يف 
وق���ت ل يز�ل �لرتقب م�ستمر� لإع���الن حكومة جديدة 
منذ فر�س �لتد�بري �ل�ستثنائية يف �لبالد يف 25 متوز/

يوليو �ملا�سي.
و�سدر �لقر�ر باإعفاء �لعيادي، وهي �سحفية بالقطاع 
�لريا�س���ي، من من�سبه���ا �لذي تولت���ه بالنيابة منذ 
�سباط/فرب�ير �ملا�سي بعد �إقالة �لوزير �ل�سابق كمال 

دقي�س.
وكان �لرئي����س �سعيد �أقال رئي����س �حلكومة و�ملكلف 
باإد�رة وز�رة �لد�خلية ه�سام �مل�سي�سي كما �أقال �أي�سا 
وزيري �لعدل و�لدف���اع وم�ست�سارين وم�سوؤولني كبار 

وعني يف �ملقابل م�سوؤولني لإد�رة بع�س �لوز�ر�ت.
وفر�ست �ل�سلطات �لإقامة �جلربية على ق�ساة ونو�ب 
ورجال �أعمال وم�سوؤولني يف �لدولة كما فر�ست �أي�سا 
قيود� على �ل�سفر على عديد �لأ�سخا�س ب�سكل حتفظي.

كابول-)د ب �أ(:

 دح�س �أع�ساء من حركة طالبان �مل�سلحة �سائعات 
تفيد بوفاة �أحد قادته���ا �لرئي�سيني �مُلال عبد�لغني 
ب���ر�در �لذي مت تعيينه نائبا لرئي�س �لوزر�ء �لأ�سبوع 
�ملا�س���ي فيما تر�سخ �جلماع���ة �لأ�سولية �سيطرتها 

على �أفغان�ستان.
وكتب �لناطق با�سم طالبان حممد نعيم يف تغريدة 
�أن �ل�سائع���ات �لتي تفيد بوفاته ه���ي دعاية �لعدو 

وقال �إن �سيئا مل يحدث لرب�در.  
وجاء يف ر�سالة �سوتية ن�سبت �إىل بر�در، "�أنا خارج 
كابول يف رحلة هذه �لأيام و�أنا بخري �حلمدهلل". ومل 
يت�سن �لتحقق ب�س���كل م�ستقل من �لر�سالة �ل�سوتية. 
ومن بني �أ�سياء �أخرى لي���ز�ل من غري �لو��سح متى 

و�أين مت ت�سجيلها.
ويف �حلكومة �لتي �أعلنتها طالبان قبل نحو �أ�سبوع، 
كان ق���د تعي���ني بر�در �ل���ذي �سغل من�س���ب رئي�س 
مفاو�سات �حلرك���ة مع �لوليات �ملتح���دة، �لنائب 
�لأول للقائ���م باأعم���ال رئي�س �ل���وزر�ء �جلديد �ملال 

حممد ح�سن �أخوند.

�لرئي�س �لتون�ضي يقيل وزيرة �لريا�ضة 
و�ضط ترقب الإعالن �لحكومة 

م�سلحون يطلقون �سراح 240 نزياًل 
في هجوم على �سجن بنيجيريا

»طالبان« تدح�س �ضائعات ب�ضاأن 
وفاة نائب رئي�س �لوزر�ء

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8« »تتمة  �س8«

  �أبوظبي-و�م:

 متا�سي���ا م���ع خط���ة وز�رة �ل�سح���ة 
ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف 
�ملبك���ر وح����رس �حل���الت �مل�ساب���ة 
بفريو�س كورون���ا �مل�ستجد "كوفيد - 

19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت 
�لوز�رة ع���ن �إج���ر�ء 314،018 فح�سا 
جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية 
عل���ى فئ���ات خمتلف���ة يف �ملجتمع 
با�ستخ���د�م �أف�س���ل و�أح���دث تقنيات 

�لفح�س �لطبي.

محمد بن را�سد: المبادئ م�سار ا�ستراتيجي 
لجميع فرق العمل في الدولة

مجل�س �لوزر�ء يعتمد �لعمل بمبادئ �لخم�ضين لدولة �الإمار�ت 

�لعين -�لوحدة:

�أ�سدرت حمكم���ة جنايات �لعني حكما بالإع���د�م ق�سا�سا 
ل�س���اب �إمار�تي بعد �إد�نته بقتل و�لده ب� 36 طعنة، و�إتالف 
�سي���ارة �سقيقه وذل���ك ب�سدمها ب�سيارته عم���د�ً عدة مر�ت 

بهدف منعه من �إ�سعاف و�لده �ملجني عليه للم�ست�سفى. 
وجاء حك���م �لإعد�م ق�سا�ساً بعد �إ����رس�ر �أولياء �لدم على 

طلب �لق�سا�س ورف�س �لعفو عن �ملتهم.
ويف تفا�سيل �لق�سية وفق �ل�سهود و�لتحريات؛ كان �ملتهم 
يد�أب عل���ى طلب �ملال من و�لده �ملجن���ي عليه �لذي كان 
يعطيه �أحياناً ومينعه �أخرى لعلمه �أن �ملتهم ي�ستخدمه يف 

�رس�ء �ملوؤثر�ت �لعقلية، 

�أبوظبي-و�م:

 �أك���دت �رسكة "Ookla" �لر�ئ���دة عاملياً يف �ختبار �رسعة 
�لنط���اق �لعري�س و�سبكات �لهاتف �ملتح���رك وحتليل �رسعة 
تنزيل و�إر�سال �لبيانات، تفوق �رسكة "�ت�سالت" عاملياً للعام 
�لثاين على �لتو�يل باحتفاظها بلقب "�سبكة �لهاتف �ملتحرك 

�لأ�رسع يف �لعامل" عن عام 2021.
ويع���زّز هذ� �لإجناز �لعاملي من مكان���ة دولة �لإمار�ت تز�مناً 
مع حلول �لذكرى �ل�50 على تاأ�سي�سها، لت�سبح بذلك �لإمار�ت 
�لأ�رسع عاملياً على موؤ�رس �رسعة �لهاتف �ملتحرك؛ �لأمر �لذي 
يتما�سى م���ع �لتطلعات �حلكومية �لهادفة �إىل حتقيق �لريادة 
و�لنمو و�مل�ستقبل �مل�رسق. و��ستلم �جلائزة م�سعود م. �رسيف 
حممود، �لرئي�س �لتنفي���ذي لعمليات "�ت�سالت �لإمار�ت" يف 
مقر "�ت�سالت" باإم���ارة دبي بح�سور �ملهند�س حامت دويد�ر، 
�لرئي����س �لتنفيذي ملجموع���ة �ت�سالت وعدد م���ن م�سوؤويل 

�ت�سالت يف خمتلف �لإد�ر�ت.

�أبوظبي-و�م:

 تعهدت دولة �لإم���ار�ت بتنفيذ م�ساريع 
�إن�سانية مبا����رسة يف �أفغان�ستان بقيمة 
184 ملي���ون دره���م /50 ملي���ون دولر 

�أمريكي/.
وجاء هذ� �لتعّه���د خالل م�ساركة معايل 
�أحمد بن علي �ل�ساي���غ، وزير دولة، يف 
�لجتماع �لوز�ري لدعم �لو�سع �لإن�ساين 
تر�أ�سه معايل  و�ل���ذي  �أفغان�ست���ان،  يف 
�لأم���ني �لع���ام ل���الأمم �ملتح���دة �ل�سيد 

�أنتونيو غوتريي�س.
و�أكد معايل �ل�سايغ �لتز�م دولة �لإمار�ت 
�إىل جانب �ل�سع���ب �لأفغاين  ووقوفه���ا 
�ل�سقي���ق، حي���ث تتابع دول���ة �لإمار�ت 
�لو�سع يف �أفغان�ست���ان وتو��سل دعمها 
للجهود �لدولية �لهادفة �إىل بناء م�ستقبل 

�أكرث مرونة و��ستد�مة لل�سعب �لأفغاين.

»جنايات �لعين« تق�ضي باإعد�م 
مدمن مخدر�ت قتل و�لده بـ 36 

طعنة ومنع �إ�ضعافه!!

»�ت�ضاالت« .. �ضبكة �لهاتف �لمتحرك 
�الأ�ضرع في �لعالم

»تتمة  �س8« »تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

تقديم 55,408 جرعات من لقاح »كوفيد - 19« خالل 24 �ضاعة 

تعافي 705 من كورونا وت�سجيل 
632 اإ�سابة وحالتا وفاة 

تل �أبيب-)د ب �أ(:

 �أف���ادت م�س���ادر فل�سطيني���ة 
ق���و�ت  ب���اأن  و�إ�رس�ئيلي���ة 
�م�س  �لنار  �أطلق���ت  �إ�رس�ئيلية 
�لثن���ني عل���ى فل�سطيني قرب 
حمط���ة للحاف���الت يف �سارع 
�لقد����س، بزعم  ياف���ا غرب���ي 

تنفيذه عملية طعن.
وذك���رت منظم���ة »جنمة د�ود 
�أن  �إ�رس�ئي���ل  يف  �حلم���ر�ء« 
بج���روح  �أ�سيب���ا  �سخ�س���ني 

متو�سط���ة يف هجوم طعن وقع 
�حلافالت  مبتجر بجو�ر حمطة 
�ملركزي���ة يف �لقد�س بعد ظهر 
�م�س. ومتكن عن�رس من �رسطة 
�حل���دود �لإ�رس�ئيلية من �إطالق 

�لنار على �مل�ستبه به.
�أعلن  �لإ�رس�ئيلي  وكان �جلي�س 
يف وق���ت �ساب���ق �م�س �لثنني 
�إحباط حماول���ة تنفيذ عملية 
طع���ن بالقرب من مفرق جو�س 
حلم  بيت  جن���وب  عت�سي���ون 

بال�سفة �لغربية.

قو�ت �إ�ضر�ئيلية تطلق �لنار على فل�ضطيني 
بزعم تنفيذ عملية طعن 

الإمارات تتعهد بتنفيذ م�ساريع اإن�سانية بـ 184مليون 
درهم لدعم الجهود الإن�سانية في اأفغان�ستان

 »101E« ا�ستئناف ت�سغيل خط حافالت
بين دبي واأبوظبي

بيروت-) د ب �أ(:

 �أك���د رئي�س  �ل���وزر�ء �للبناين  
جنيب ميقات���ي  �م�س �لثنني 
�أن �حلكوم���ة �جلديدة ينتظرها 
 ، �لكثري م���ن �لعم���ل و�لتعب 
بالت�سحية  �جلمي���ع  مطالب���ا 
�إجر�ء�ت  �لبل���د يتطل���ب  لأن  

��ستثنائية.
وق���ال ميقات���ي ، يف م�ستهل 
جمل�س �ل���وزر�ء �م�س:"�سحيح 

�أنن���ا ل منلك ع�س���ا �سحرية، 
فالو�س���ع �سعب للغاية، ولكن 
�ل�سلب���ة و�لت�سميم  ب���الإر�دة 
و�لع���زم و�لتخطي���ط ن�ستطيع 
جميعا، كفري���ق عمل و�حد، �أن 
نحقق ل�سعبنا �ل�سابر و�ملتاأمل 

بع�سا مما ياأمله ويتمناه".
و�أ�س���اف : "ل تخيب���و� �آم���ال 
�أقو�لك���م  لتك���ن  �للبناني���ني، 

مقرونة بالأعمال،

ميقاتي: لبنان يتطلب �إجر�ء�ت 
��ضتثنائية الإنقاذه



:ΩGh-¿ÉªéY

 ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG

 ¿GƒjO  ‘  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 õ©ŸG  IOÉ©°S  ..  ÚæK’G  ¢ùeG  ºcÉ◊G

 ájQƒ¡ª÷G ÒØ°S º«ªæH QÉà°ùdG óÑY øH

. ádhódG iód á«°ùfƒàdG

 GócDƒe .. »°ùfƒàdG ÒØ°ùdÉH √ƒª°S ÖMQh

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  öUGhCG  õjõ©J  ≈∏Y

 ∞∏àfl  ≈∏Y  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH

.äÉjƒà°ùŸG

 äÉbÓY ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôLh

 ÚÑfÉ÷G ÚH áªFÉ≤dG á«FÉæãdG ¿hÉ©àdG

 ájƒ≤J É¡fCÉ°T øe »àdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJh

 ‘ Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG ÚH ábÓ©dG ∂∏J

.Égó«WƒJ πÑ°Sh äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG

 áfÉµÃ »°ùfƒàdG ÒØ°ùdG IOÉ©°S OÉ°TCGh

 √ó¡°ûJ  ÉÃh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ªYh

 øe á°UÉN ¿ÉªéYh áeÉY äGQÉeE’G ádhO

.áaÉc øjOÉ«ŸG ‘ ájQÉ°†M á°†¡f

 ó«ªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hDƒ°û∏d ƒª°ùdG ÖMÉ°U πã‡ »ª«©ædG

 º«gGôHEG óªMCG IOÉ©°Sh á«dÉŸGh ájQGOE’G

 ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ »°SÓª¨dG

 ôjóe »ª«©ædG ∞°Sƒj IOÉ©°Sh ¿ÉªéY

 OóYh áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

 

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG Éªc

 ¿GƒjO  ‘  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 ËôµdG óÑY IOÉ©°S .. ÚæK’G ¢ùeG ºcÉ◊G

 ájôFGõ÷G  ájQƒ¡ª÷G  ÒØ°S  ájôgGƒW

.ádhódG iód á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG

 ∫ÓN …ôFGõ÷G  ÒØ°ùdGh  √ƒª°S  åëHh

 áªFÉ≤dG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY .. AÉ≤∏dG

 ¬«a  ÉŸ  Égôjƒ£J  πÑ°Sh  øjó∏ÑdG  ÚH

. Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG áë∏°üe

 ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  …ôFGõ÷G  ÒØ°ùdG  ≈æKCGh

 áaÉc äÉYÉ£≤dG ‘ øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG

 √ó¡°ûJ …òdG …QÉ°†◊G Qƒ£àdÉH Gó«°ûe ..

.øjOÉ«ŸG ∞∏àfl ‘ äGQÉeE’G ádhO

 ó«ªM  øH  óªMG  ï«°ûdG  ..AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hDƒ°û∏d ƒª°ùdG ÖMÉ°U πã‡ »ª«©ædG

 º«gGôHG óªMCG IOÉ©°Sh á«dÉŸGh ájQGO’G

 ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ »°SÓª¨dG

 ôjóe »ª«©ædG ∞°Sƒj IOÉ©°Sh ¿ÉªéY

 OóYh áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14843 Oó`©dG-2021 ÈªàÑ°S 14 AÉKÓãdG
2 øWƒdGQÉÑNCG

 kÓ«L »æÑj z¢ùaÉf{ :ójGR øH ˆGóÑY

 áHƒgƒªdG áæWGƒªdG äGAÉØµdG øe kGójóL

¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdÉH

 äGQÉeE’G ádhód ø«°ùªîdG ÇOÉÑªH πª©dG óªà©j AGQRƒdG ¢ù∏ée

 »é«JGôà°SG QÉ°ùeh ..≥jôW áWQÉN ÇOÉÑªdG:ó°TGQ øH óªëe
ádhódG »a πª©dG ¥ôa ™«ªéd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H

 á∏Ñ≤e - ˆG ¬¶ØM - ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 πNóJ  »gh  iÈc  äGRÉ‚EGh  äGQƒ£J  ≈∏Y

 É¡FÉæHCG  äÉbÉ£H  áë∏°ùàe  ,áeOÉ≤dG  Ú°ùªÿG

 É¡«∏Y  äCÉ°ûf  »àdG  ÇOÉÑŸGh  º«≤dGh  º¡dƒ≤Yh

 Éë°VGh GQÉ°ùe É¡d äOóM å«M ,É¡°ù«°SCÉJ òæe

 á«æWh ÇOÉÑe IöûY OÉªàYÉH á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d

 É¡JQhO  ‘ ádhó∏d  »é«JGÎ°S’G  QÉ°ùŸG  πã“

 á«°SÉ«°ùdG  ä’ÉéŸG  ‘  áeOÉ≤dG  ájƒªæàdG

.á«∏NGódG ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’Gh

 ¢ù∏éŸ kÉYÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 ,»ÑXƒHCÉH øWƒdG öüb ™ª› ‘ ó≤ oY AGQRƒdG

 ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG Qƒ°†ëH

 á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S h

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

 äGQGô≤dG øe kGOóY AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG å«M

 áeƒ¶æe ôjƒ£J á∏°UGƒe ¤EG áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸGh

 áfÉµŸG õjõ©J ‘ º¡°ùj ÉÃ »eƒµ◊G πª©dG

.ádhó∏d ájOÉjôdG

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

 AGQRƒdG ¢ù∏éŸ kÉYÉªàLG Ωƒ«dG â°SCGôJ :Ωƒàµe

 ™«ªL ¬àjGóH ‘ Éæ¡Lh ..»ÑXƒHCÉH øWƒdG öü≤H

 ÇOÉÑÃ ΩGõàd’G ájOÉ–’G äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGRƒdG

 ¢ù«FQ øe É¡«a QGôb QGó°UEG  ” »àdG Ú°ùªÿG

 QÉ°ùeh ..≥jôW áWQÉN ÇOÉÑŸG ..ˆG ¬¶ØM ádhódG

.ádhódG ‘ πª©dG ¥ôa ™«ª÷ »é«JGÎ°SG

 ÇOÉÑŸG ¬à°ù∏L ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG óbh

 Ióë``àŸG á``«Hô©dG äGQÉ``eE’G á```dhód Iöû©dG

 ‘ É¡«∏Y  OÉæà°S’Gh  áeOÉ≤dG  kÉeÉY  Ú°ùªî∏d

 ∫ÓN É¡›GôHh É¡££Nh äGQÉeE’G áeƒµM πªY

 áaÉc  ¢ù∏éŸG  ¬Lh  Éª«a  ,á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG

 ΩGõàd’G ádhódG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh äGQGRƒdG

 É¡JÉ¡LƒJ áaÉc ‘ É¡H OÉ°TÎ°S’Gh ÇOÉÑŸÉH

 É¡££N  ÈY  Égò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dGh  É¡JGQGôbh

 kÉ©Lôe Iöû©dG ÇOÉÑŸG πã“h .É¡JÉ«é«JGÎ°SGh

 õjõ©àd  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  äÉ°ù°SDƒŸG  ™«ª÷

 Òî°ùJh ,ΩGóà°ùe OÉ°üàbG AÉæHh OÉ–’G ¿ÉcQCG

 ôjƒ£Jh  ,kGQÉgORG  ÌcCG  ™ªàéŸ  OQGƒŸG  ™«ªL

 ádhódG ídÉ°üe ≥«≤ëàd á«dhOh á«ª«∏bEG äÉbÓY

.⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ¢ù°SCG ºYOh É«∏©dG

ºYód »æWƒdG èeÉfÈdG
"¢ùaÉf" ¢UÉÿG ´É£≤dG 

 ¬à°ù∏L  ∫ÓN  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢Vô©à°SG  Éªc

 ºYód …OÉ–’G »æWƒdG èeÉfÈdG ≥«Ñ£J äÉ«dBG

 øª°V  »JCÉj  …òdGh  "¢ùaÉf"  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 áaOÉ¡dG "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" øe á«fÉãdG áeõ◊G

 á∏≤f ≥«≤–h »æWƒdG OÉ°üàb’G õjõ©Jh ºYO ¤EG

 º°†j å«M ,äGQÉeE’G  ádhO ‘ á«Yƒf ájƒªæJ

 ≥«≤ëàd èeÉfôHh IQOÉÑe 13 »æWƒdG èeÉfÈdG

 ´É£≤dG ‘ øWGƒe ∞dCG 75 ÜÉ©«à°SG ±ó¡à°ùe

 ∫ó©Ã ,á∏Ñ≤ŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¢UÉÿG

.kÉjƒæ°S áØ«Xh ∞dCG 15

 ≈∏Y  πª©dÉH  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  √ƒª°S  ¬Lhh

 ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ´É£≤dG  ‘ Oƒ¡÷G ó«MƒJ

 ,kÉ«fGó«e  É¡àªLôJh  ™jQÉ°ûŸG  ò«ØæJ  ™jöùàd

 ´ÉªàL’G ∫ÓN Éæ°Vô©à°SG Éªc :√ƒª°S ∫Éb å«M

 "¢ùaÉf"  »æWƒdG  èeÉfÈdG  πªY  á£N  Ωƒ«dG

 QÉ«∏e 24 ¢ü«°üîàH ádhódG ¢ù«FQ ¬Lh …òdG

 øWGƒe ∞dCG  75 ÜÉ©«à°SG  ±ó¡H ¬ªYód ºgQO

 áaÉc ¥ÓWEG ºàj ¿CG ±ó¡dG ..¢UÉÿG ´É£≤dG ‘

.áeOÉ≤dG IÎØdG ∫ÓN ájò«ØæàdG èeGÈdG

 ôjƒ£àdGh åëÑdG áªcƒM á°SÉ«°S

 á°SÉ«°S  AGQRƒdG  ¢ù∏› óªàYG  ôNBG  ÖfÉL øe

 AÉ°SQEG  ¤EG  áaOÉ¡dG  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  áªcƒM

 äÉ¡LƒJ óMƒJ ôjƒ£àdGh åëÑ∏d á«æWh áeƒ¶æe

 ≈∏Y  »æÑe  OÉ°üàbG  AÉæÑd  ÉgOƒ¡Lh  ádhódG

 áë°VGhh IóMƒe á£N º°SQ ÈY ∂dPh ,áaô©ŸG

 áaÉ°VE’ÉH ,ádhódG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG áeƒ¶æŸ

 ÖgGƒŸGh  äGÈÿG  ÜòL  ≈∏Y  πª©dG  ¤EG

 »ŸÉY õcôªc ádhódG áfÉµe õjõ©Jh ,á°ü°üîàŸG

.ôjƒ£àdGh åëÑdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d

 :ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 ôjƒ£àdGh åëÑdG áªcƒM á°SÉ«°S ÉfóªàYG Éªc

 .. ójGR øH ˆGóÑY »NCG á°SÉFôH ¢ù∏› AÉ°ûfEGh

 ÉfOÉ°üàbG ºYóJ áaô©ª∏d á«æWh áeƒ¶æe ±ó¡dG

 »ŸÉY õcôªc ÉæàdhO áfÉµe Rõ©Jh .. Éæ©ªà›h

. ôjƒ£àdGh åëÑdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d

 iƒà°ùŸG ≈∏Y á«dBG AÉ°ûfEG ¤EG á°SÉ«°ùdG ±ó¡Jh

 ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG äÉfÉ«H ó«Mƒàd »æWƒdG

 ÉgÒKCÉJ  ójó–h  É¡FGOCG  áÑbGôeh  ,ádhódG  ‘

 ÒaƒJ  ∫ÓN  øeh  ,»YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G

 ôjƒ£àdGh  åëÑdÉH  á≤∏©àŸG  á≤«bódG  äÉfÉ«ÑdG

 ≥jôW øY É¡∏«∏–h É¡FÉ°ü≤à°SG á«∏ªY π«¡°ùJh

 äGQó≤dG AÉæHh ,äÉfÉ«ÑdG √òg öü– ájõcôe á«dBG

 ,ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG AGOCG áÑbGôe ∫É› ‘

.»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ÉgÒKCÉJ ºYOh

 ôjƒ£àdGh åëÑ∏d äGQÉeE’G ¢ù∏›

 AÉ°ûfEG AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG ,¥É«°ùdG äGP ‘h

 ƒª°S á°SÉFôH ôjƒ£àdGh åëÑ∏d äGQÉeE’G ¢ù∏›

 á«LQÉÿG ôjRh ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆG óÑY ï«°ûdG

 ¤EG  ¢ù∏éŸG  ±ó¡j  å«M  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 øe  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ´É£b  áªcƒM  õjõ©J

 ,äGQGô≤dG PÉîJ’ ájõcôe á«©Lôe OÉéjEG ∫ÓN

 ≥«≤ëàd  AGOC’G  á©HÉàeh  Oƒ¡÷G  ó«MƒJh

 ¿CÉ°ûH  á«æWƒdG  ácGöûdGh  ≥«°ùæàdGh  áeAGƒŸG

 á≤∏©àŸG  äÉ°SÉ«°ùdGh  äÉ¡LƒàdGh  äÉjƒdhC’G

.ádhódG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdÉH

 IQOÉÑªc ¬°ù«°SCÉJ AÉL …òdG ,¢ù∏éŸG ±ó¡j Éªc

 ¤EG  ,ôjƒ£àdGh  åëÑdG  áªcƒM á°SÉ«°ùd  á©HÉJ

 ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ´É£≤dG  ácQÉ°ûe  ™«é°ûJ

 äGQOÉÑe èeGôH ò«ØæJh ôjƒ£J ‘ »ÁOÉcC’Gh

 QOÉ°üŸG  ™jƒæJh  ÜòLh  ,ôjƒ£àdGh  åëÑdG

 á«ãëÑdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  èeGÈ∏d  á«∏jƒªàdG

 IóæLCG  áeGóà°SGh π«©ØJ øª°†j ÉÃh ,ádhódÉH

 ,ájQÉŒ ™jQÉ°ûŸ É¡∏jƒ–h ôjƒ£àdGh  åëÑdG

 ‘  QÉªãà°S’G  øe  óFGƒ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  kIhÓY

 OÉ°üàbG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉÃ ôjƒ£àdGh çÉëHC’G

.ádhódG

 äÉcGöûdG QÉWEG AÉæH ¢ù∏éŸG ΩÉ¡e øª°V êQóæjh

 åëÑdÉH  á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  äÉYÉ£≤dG  ÚH

 »ª«∏bE’Gh  »∏ëŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ôjƒ£àdGh

 äGÈÿG ∫OÉÑJh ácQÉ°ûŸG iƒà°ùe ™aôd ‹hódGh

 áØ∏àîŸG ôjƒ£àdGh åëÑdG ä’É› ‘ áaô©ŸGh

 ôjƒ£àdGh åëÑdG áÄ«H º««≤Jh Égò«ØæJ á©HÉàeh

.ádhódÉH

ÜÉÑ°ûdG Úµ“ á°SÉ«°S

 ÜÉÑ°ûdG  Úµ“ á°SÉ«°S  AGQRƒdG  ¢ù∏› óªàYG

 k’Éªµà°SG  »JCÉJ  »àdGh ,ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘

 ,ádhódG  ‘  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“h  ºYO  IÒ°ùŸ

 øe º¡jód Ée π°†aCG QÉ¡XE’ á°UôØdG º¡FÉ£YEGh

 ,ádhódG πÑ≤à°ùe AÉæÑd á∏YÉa äÉbÉWh äGQÉ¡e

.á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’Gh ±GógC’G ºYój ÉÃh

 á∏eÉ°T áeƒ¶æe ôjƒ£J ≈∏Y á°SÉ«°ùdG πª©à°Sh

 ±ó¡H ájOÉ–’G äÉ¡÷G áaÉc ≈∏Y É¡≤«Ñ£J ºàj

 ÜÉÑ°ûdG Úµ“ äÉ°SQÉ‡ ≥«Ñ£J áÑbGôeh õjõ©J

 áeƒ¶æŸG √òg ó©J å«M ,ájOÉ–’G äÉ¡÷G iód

 á°ù°SCÉŸ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡Yƒf øe ¤hC’G

 äGQÉeE’G  áHôŒ  ≥Kƒj  ÉÃh  ,ÜÉÑ°ûdG  Úµ“

.ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ÒjÉ©eh ¢ù°SCG ™°Vh ‘ ájOÉjôdG

 iƒà°ùe º««≤Jh ¢SÉ«b á°SÉ«°ùdG ∫ÓN øe ºà«°Sh

 áeƒµ◊G  ‘  Ú∏eÉ©dG  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“h  ºYO

 …OÉ°TÎ°SG  π«dO ôjƒ£J ∫ÓN øeh ,ájOÉ–’G

 ∞«æ°üàd  ¢SÉ«b  äGhOCGh  áeƒ¶æŸG  ≥«Ñ£àd

.π«dódG ≥«Ñ£J øe áæ°S ó©H äÉ¡÷G √òg ËôµJh

 »ª∏Y  ∞jô©J  ™°Vh  ¤EG  á°SÉ«°ùdG  ±ó¡Jh

 ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ÇOÉÑeh Ωƒ¡ØŸ ¢SÉ«≤∏d πHÉbh

 ™«é°ûJ  h  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y ¤hC’G  Iôª∏d

 ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ ÜÉÑ°ûdG Úµ“ äÉ°SQÉ‡

 öûfh  ,IOÉ«≤∏d  º¡∏«gCÉJh  º¡àcQÉ°ûe  π«©ØJh

 IOÉØà°SÓd  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“  á«ªgCG  øY  »YƒdG

 ∑ôfih  á©aGO  Iƒ≤c  º¡JÉYGóHEGh  º¡JÉbÉW  øe

 ójhõJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»eƒµ◊G Qƒ£à∏d »°ù«FQ

 ¢ù«jÉ≤ŸGh ádOC’G øe á∏eÉµàe áeƒ¶æÃ äÉ¡÷G

 õjõ©J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG äGöTDƒŸGh äGQOÉÑŸGh

 ‘ á∏eÉ©dG äÉ¡L è°†f ¢SÉ«bh ÜÉÑ°ûdG Úµ“

 ºYOh  Úµ“ ‘ É¡eó≤Jh  ájOÉ–’G  áeƒµ◊G

.IóFGôdG äÉ¡÷G ÜQÉŒ RGôHEGh ÜÉÑ°ûdG

 á«eƒµM äÉ©jô°ûJh äGQGôb

 ¢ù∏éŸG  ≥aGh  ,á«©jöûàdG  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 á¡LGƒe  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉ≤dG  πjó©J  ≈∏Y

 ÜÉgQE’G πjƒ“ áëaÉµeh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL

 ÉÃ ∂dPh  ,áYhöûŸG  ÒZ äÉª«¶æàdG  πjƒ“h

 π°ùZ áÁôL áëaÉµe ‘ ádhódG Oƒ¡L ºYój

 ÜÉgQE’G  πjƒ“h  á∏°üdG  äGP  ºFGô÷Gh  ∫GƒeC’G

 iƒà°ùe øe ™aôJh áYhöûŸG ÒZ äÉª«¶æàdGh

 á«dhódG äGógÉ©ŸGh äÉ«°UƒàdÉH ádhódG ΩGõàdG

.á∏°üdG äGP

 ò«ØæàH  ójóL QGôb  QGó°UEG  ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

 ±GôWC’G IOó©àe ájQGOE’G á«bÉØJ’G ΩÉµMCG ¢†©H

 ºYój  ÉÃh ,»FÉ≤∏J  πµ°ûH  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑàd

 á«dhódG ÒjÉ©ŸÉH ádhódG ΩGõàdG ¿CÉ°ûH Oƒ¡÷G

.äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh á«aÉØ°û∏d

 AGQRƒdG ¢ù∏› äGQGôb πjó©J ¢ù∏éŸG óªàYGh

 …hP π«gCÉàd á«eƒµ◊G ÒZ äÉ°ù°SDƒŸG ¿CÉ°ûH

 äGQÉ°ûà°S’G õcGôeh ,"ºª¡dG ÜÉë°UCG" ábÉYE’G

 ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  á«eƒµ◊G  ÒZ  ájöSC’G

 ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG

.¬JÓjó©Jh

 Ωƒ°Sôe  QGó°UEG  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ≥aGhh

 ó¡©e AÉ°ûfEG á«bÉØJ’ ádhódG ΩÉª°†fÉH …OÉ–G

 õjõ©J É¡fCÉ°T øe Iƒ£N ‘ ,‹hódG äÉMÉ≤∏dG

 áë°üdG ájÉªM ∫É› ‘ É¡eÉ¡°SEGh ádhódG QhO

 äÉMÉ≤∏dG  Òaƒàd  á«ŸÉ©dG  çƒëÑdGh  áeÉ©dG

.IÒ£ÿG ¢VGôeC’G áëaÉµŸ

»eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æŸ ¢ùdÉ› 

 IOÉYEG ¢ù∏éŸG óªàYG ,á«ª«¶æàdG ¿hDƒ°ûdG ‘h

 ¢üàîJ »àdGh ,á°ùaÉæŸG º«¶æJ áæ÷ π«µ°ûJ

 ‘ á°ùaÉæŸG º«¶æàd §£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG ™°VƒH

 äÉ©jöûàdGh áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ìGÎbGh ,ádhódG

 º¡°ùjh .á°ùaÉæŸG ájÉªëH á∏«ØµdG äGAGôLE’Gh

 õjõ©J ‘ á°ùaÉæŸG º«¶æJ áæ÷ π«µ°ûJ IOÉYEG

 ‘ á°ùaÉæŸG áeƒ¶æe ôjƒ£J ¿Éª°V ‘ ÉgQhO

 ádOÉ©dG á°ùaÉæŸG ÇOÉÑe AÉ°SQEG ∫ÓN øe ádhódG

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG  ™e ≈°TÉªàj ÉÃ Égôjƒ£Jh

 á∏MôŸG äÉjó– IÉYGôe ≈∏Y IhÓY ,á«ŸÉ©dG

.á«dÉ◊G

 øe IÒÑc áYƒª› º°†J »àdG áæé∏dG Ωƒ≤Jh

 º«¶æJ ‘ …ƒ«M QhóH ¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP

 á°ùaÉæŸG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a á°ùaÉæŸG

 ,ádOÉ©dG á°ùaÉæŸG ájÉªMh õjõ©J ¤EG ±ó¡j …òdG

 ≈∏Y ôKDƒJ »àdG ájQÉµàM’G äÉ°SQÉªŸG áëaÉµeh

 ßaÉëj ¿CG ¬fCÉ°T øe ÉÃh ,áYhöûŸG á°ùaÉæŸG

 ádhódG ‘ ∫ÉªYC’G ´É£≤d á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG ≈∏Y

 πµH ¢ùaÉæàdG øe ájOÉ°üàb’G äBÉ°ûæŸG øµÁh

 Úµ∏¡à°ùª∏d  í«àJh  ,á«aÉØ°Th  ádGóYh  áqjôM

 å«M øe á°ùaÉæŸG √òg øe IOÉØà°S’G á«fÉµeEG

.èàæŸG IOƒLh ô©°S

 á«¡«LƒàdG  áæé∏dG  π«µ°ûJ  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 ΩÉ¡e  ¤ƒàJ  »àdGh  ¢ù«jÉ≤ŸGh  äÉØ°UGƒª∏d

 äÉ«°UƒJh  ∫ÉªYCG  OÉªàYGh  á©LGôeh  á©HÉàe

 OGóYEÉH  á°UÉÿG  á«æØdG  πª©dG  ¥ôah  ¿Éé∏dG

 á«æØdG  äÉ©jöûàdGh  á«°SÉ«≤dG  äÉØ°UGƒŸG

 áeƒ¶æŸG ôjƒ£J øª°†j ÉÃ á«eGõdE’G áª¶fC’Gh

 áª¶fC’Gh  á«°SÉ«≤dG  äÉØ°UGƒª∏d  á«©jöûàdG

 äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdGh πeÉµàdÉH ∂dPh ,á«eGõdE’G

.¢UÉÿG ´É£≤dGh á°üàîŸG á«eƒµ◊G

 ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WG  ôNBG  ÖfÉL  øe

 »æWƒdG õcôŸG AÉ°ûfEG QGô≤H á≤∏©àŸG äGRÉ‚E’G

 õcôŸG πªY äGóéà°ùe ôNBGh ,á«ë°üdG çƒëÑ∏d

 á«é«JGÎ°S’G ™°Vh ±ó¡H ¬æY ¿ÓYE’G ” …òdG

 º«¶æàd ádhódG ‘ á«ë°üdG çÉëHCÓd á«æWƒdG

 äÉ°SÉ«°ùdG  ìÎ≤e  ôjƒ£J  πª°ûJh  ,çƒëÑdG

 á«ë°üdG  çƒëÑdG  äÉ«bÓNCG  óYGƒbh  áª¶fC’Gh

.IóMƒŸG

»°ùfƒàdG ÒØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN »ª«©ædG QÉªY…ôFGõ÷G ÒØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN √ƒª°Sh..

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ÈY ó≤Y …òdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ájöûÑdG OQGƒŸGh

.ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J

 ™jQÉ°ûe  øe  á«fÉãdG  áeõ◊G  ¥ÓWEG  ™e  ÉæeGõJh

 ∫BG  ójGR  øH ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  ...  Ú°ùªÿG

 ∞«XƒJ ºYód "¢ùaÉf" »eƒµ◊G èeÉfÈdG ¿CG ¿É«¡f

 AÉæH  ¤EG  …ODƒ«°S  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘  ÚæWGƒŸG

 õ«ªàj áHƒgƒŸG áæWGƒŸG äGAÉØµdG øe ójóL π«L

.á«æ¡ŸG ¬JGÈN ´ƒæJh ¬àfhôeh ¬à«°ùaÉæàH

 IÒ°ùe ‘ ∂jöT ¢UÉÿG ´É£≤dG " : √ƒª°S ∫Ébh

 OÉ°üàbG  øe  IÒÑc  á°üM  πãÁ  ¬ŒÉfh  á«ªæàdG

 ácQÉ°ûe  õjõ©J  á«ªgCG  øªµJ  Éæg  øeh  ádhódG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ∞FÉXhh  ∫ÉªYCG  ‘  ÚæWGƒŸG

 ∂dòch OÉ°üàb’G ‘ º¡àªgÉ°ùe õjõ©J »æ©j Ée

 á«ª∏©dG  º¡cQGóe  ™«°SƒJh  º¡JGQÉ¡eh º¡à«LÉàfEG

."á«aô©ŸGh

 áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ™«£à°ùf ÉæfCG " : ±É°VCGh

 Ö©∏j á«µ«eÉæjO ÌcCG …ƒªæJ êPƒ‰ ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ É«°SÉ°SCG GQhO ¿ƒæWGƒŸG ¬«a

."ádhódG ‘ ájOÉ°üàb’G

 áYQÉ°ùàŸG äGQƒ£àdG áÑcGƒe á«ªgCG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 èeGôH OGóYEG Ö∏£àJ »àdGh πª©dG ¥ƒ°S Égó¡°ûj »àdG

 äÉLÉ«àMG Ö°ùM áªª°üe Iôªà°ùe ÖjQóJh π«gCÉJ

 óªà©J πÑ≤à°ùŸG OÉ°üàbG ‘ ájƒdhC’G äGP äÉYÉ£≤dG

 º∏©àdG Ωƒ¡Øe ï°SôJh QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y

.IÉ«◊G ióe

 ôWCG ájöûÑdG OQGƒŸGh º«∏©àdG ¢ù∏› ¢Vô©à°SGh

 ¬YGƒfCG  áaÉµH  ‹É©dG  º«∏©àdG  ´É£b  äÉ°SÉ«°Sh

 øe  ∫É«LCG  èjôîJ  ¤EG  ±ó¡J  »àdGh  ádhódG  ‘

 Ú∏°UÉ◊Gh ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ‘ Ú°ü°üîàŸG

 øe º¡æµ“ »àdG á«∏ª©dGh á«æØdG äGQÉ¡ŸG ≈∏Y

 ∫ÉªYC’G IOÉjQh πª©dG ¥ƒ°S ‘ á«∏YÉØH ácQÉ°ûŸG

 OGó©à°S’G  á£N  ™e  É«°TÉ“  çÉëHC’G  äGQÉ°ùeh

 äGQÉeE’G ájƒÄe" äÉaó¡à°ùŸ É≤«≤–h Ú°ùªî∏d

."2071

 ´É£≤d  áMÎ≤ŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 É¡≤Ñ£J ÒjÉ©eh ¢ù°SCG øª°†àJ »àdGh ‹É©dG º«∏©àdG

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

 áªcƒë∏d  á«°ù«FQ  öUÉæY  É¡«a  ÉÃ  ádhódG  ‘

 »›GÈdGh  »ÁOÉcC’G  OÉªàY’Gh  ¢ü«NÎdGh

.ájöûÑdG OQGƒŸGh AGOC’G IQGOEGh áHÉbôdGh º««≤àdGh

 ≥ah ÉgOGóYEG ” »àdG áMhô£ŸG äÉ°SÉ«°ùdG ±ó¡Jh

 º«∏©àdG ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸGh ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG

 áfôe  á«ª«¶æJh  á«©jöûJ áÄ«H  AÉæH  ¤EG  ‹É©dG

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  á«°ùaÉæJ  øe  Rõ©J  IQƒ£àeh

 ÜòL  õcôe  ¿ƒµJh  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  ‹É©dG

 AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  áÑ∏Wh  á«ª«∏©J  äÉ°ù°SDƒŸ

 ™°Vhh á«ŸÉ©dG äÉcGöûdG AÉæH ÖfÉL ¤EG ⁄É©dG

 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J É¡fCÉ°T øe »àdG èeGÈdGh äÉ«dB’G

.ôjƒ£àdGh »ª∏©dG åëÑdG Úµ“h πª©dG ¥ƒ°S

 §£N ≥«Ñ£J äGóéà°ùe ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SG Éªc

 π°üØdG ‘ äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG ¤EG áÑ∏£dG IOƒY

 2022 - 2021 »ÁOÉcC’G ΩÉ©dG øe ∫hC’G »°SGQódG

 ÚH QGhOC’G ∑QÉ°ûJh »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG â°ùµY »àdGh

 äÉÄ«¡dGh á«ë°üdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G

 øª°V áÑ∏£dGh QƒeC’G AÉ«dhCGh ájQGOE’Gh á«°ùjQóàdG

 ≈∏Y ÒÑµdG º¡°UôMh ádhódG ‘ º«∏©àdG áeƒ¶æe

 π«°üëàdG á∏°UGƒeh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ájQGôªà°SG

.á«°SGQódG óYÉ≤ŸG øª°V áÑ∏£∏d »ª∏©dG

 äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóª∏d áæeB’G IOƒ©dG §£N â“ óbh

 ±GôWC’G áaÉc ÚH ≥«°ùæàdÉH á°ShQóe äGƒ£N ≥ah

 á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG øª°Vh á«æ©ŸG

 »ª«∏©àdG QOÉµdGh áÑ∏£dG áeÓ°Sh áë°U ™°†J »àdG

.É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y ™ªàéŸGh …QGOE’Gh

 …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e .. ´ÉªàL’G ö†M

 óªfi âæH IQƒf ‹É©eh º«∏©àdGh á«HÎdG  ôjRh

 âæH á∏«ªL ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG

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

 OQGƒŸG ôjRh »∏eÉ¡dG ÊÉK øH öUÉf ‹É©eh ΩÉ©dG

 ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©eh ÚWƒàdGh ájöûÑdG

 øH ˆGóÑY ‹É©e h ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM

 óªMCG QƒàcódG ‹É©eh OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW

 ádhO  ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ˆG  óÑY  øH

 á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸGh  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd

 IôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa øH π«¡°S âæH Éª°T ‹É©eh

 áÑ«°ùf QƒfCG  »cR ‹É©e h ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhO

 ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ‘É≤ãdG QÉ°ûà°ùŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉ÷ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG

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

 ‹É©e h ¢ù∏éŸG ΩÉY ÚeCG áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d

 º«∏©àdG  IôFGO  ¢ù«FQ  º∏°ùe  ≈°ù«Y ¢VƒY IQÉ°S

 óªfi ˆGóÑY QƒàcódG IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG - áaô©ŸGh

 ájöûÑdG á«ªæàdGh áaô©ŸG áÄ«g ΩÉY ôjóe ΩôµdG

 »ª°TÉ¡dG ≈«ëj áKófi IQƒàcódG IOÉ©°Sh »HO -

 IOÉ©°Sh ábQÉ°ûdG - ¢UÉÿG º«∏©àdG áÄ«g ¢ù«FQ

 º«∏©àdG ¿hDƒ°T Öàµe ôjóe »ª«©ædG áØ«∏N óªfi

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘

ôFGõédGh ¢ùfƒJ …ô«Ø°S ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J åëÑj »ª«©ædG QÉªY

ø«°ùªîdG ÇOÉÑe ≈∏Y áeOÉ≤dG É¡JÉ«é«JGôà°SGh É¡££îH OÉæà°SÓd ádhódG »a äÉ¡édG áaÉc ¬«LƒJ

ójGR øH ¬∏dGóÑY »NCG á°SÉFôH ¢ù∏ée AÉ°ûfEGh ôjƒ£àdGh åëÑdG áªcƒM á°SÉ«°S ÉfóªàYG

 ájò«ØæàdG èeGôÑdG áaÉc ¥ÓWEG ºàj ¿CG ±ó¡dG .. z¢ùaÉf{ »æWƒdG èeÉfôÑdG πªY á£N Éæ°Vô©à°SG

áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN

 »ªdÉY õcôªc ÉæàdhO áfÉµe Rõ©Jh .. Éæ©ªàéeh ÉfOÉ°üàbG ºYóJ áaô©ª∏d á«æWh áeƒ¶æe ±ó¡dG

 É«Lƒdƒæµà∏d

 ájOÉëJ’G á«eƒµëdG äÉ¡édG áaÉc »a É¡«∏Y OÉæà°S’ÉH ¬«LƒàdGh äGQÉ``eEÓd Iô°û©dG ÇOÉÑªdG QGôbEG

iôNC’G äÉYÉ£≤dGh

ÜÉÑ°ûdG ø«µªJ á°SÉ«°S OÉªàYG ∫ÓN øe ájOÉëJ’G áeƒµëdG »a ÜÉÑ°ûdG ø«µªJ äÉ°SQÉªe ™«é°ûJ

 z¢ùaÉf{ ¢UÉîdG ´É£≤dG ºYód …OÉëJ’G »æWƒdG èeÉfôÑdG ≥«Ñ£J äÉ«dBG ¢VGô©à°SG

 ÜÉgQE’G πjƒªJ áëaÉµeh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL á¡LGƒe ¿CÉ°ûH …OÉëJ’G ¿ƒfÉ≤dG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒªdG 

 :AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG IóæLCG øª°V



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  óªfi  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  QGR

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,¿É«¡f  ∫BG

 ™bƒe ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ »ÑXƒHCG

 »æWƒdG  ≥jôØdÉH  ≈≤àdGh  ,»HO  2020 ƒÑ°ùcEG

 º¡JGOGó©à°SG ≈∏Y ™∏WGh ,»HO 2020 ƒÑ°ùcE’

.»ŸÉ©dG çóë∏d á«FÉæãà°S’G

 ‹É©e ™e á«fGó«e ádƒL ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 ádhO  IôjRh  »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ

 ÖàµŸ ΩÉ©dG  ôjóŸG  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd

 á«FÉ¡ædG äGOGó©à°S’G ≈∏Y »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 ,á«ŸÉ©dG äÉØ°UGƒŸG äGP ¬≤aGôeh ¢Vô©ª∏d

 ≈∏Y õcôJh ,¢Vô©ŸG É¡ª°†j »àdG ≥WÉæŸGh

 ,¢UôØdG  »gh  ,áKÓãdG  á«YôØdG  ¬JÉYƒ°Vƒe

.áeGóà°S’Gh ,π≤æàdGh

 ,äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG ìÉæ÷G √ƒª°S QGR Éªc

 kÉæWƒe âëÑ°UCG »àdG ádhódG á°üb Oöùj …òdG

 πªY ≥jôØH √ƒª°S ≈≤àdGh ..  ⁄É©dG  Üƒ©°ûd

 óªfi âæH IQƒf ‹É©e ™e »æWƒdG  ìÉæ÷G

 ≈∏Y ≈æKCGh ,ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG

 ±ƒ«°V  ∫ÉÑ≤à°S’  º¡àjõgÉLh  ºgOƒ¡L

.⁄É©dG AÉëfCG áaÉc øe äGQÉeE’G

 á«FÉæãà°S’G äGOGó©à°S’ÉH ôîØf : √ƒª°S ∫Ébh

 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ™bƒe  Égó¡°ûj  »àdG

 øªãfh ,ádhódG ±ƒ«°†d á«ŸÉY IóæLCG áæª°†àe

 »°SÉ°SC’G äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG ìÉæ÷G QhO

 ≈∏Y ⁄É©dG ´ÓWGh ,‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG õjõ©J ‘

.äGQÉeE’G ádhód »æ¨dG »KGÎdG çQE’G

 áæªãe IQÉjõdÉH »ª°TÉ¡dG ËQ ‹É©e âÑMQh

 πª©dG ≥jôa Oƒ¡L á©HÉàe ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM

 ìÉæ÷G  ájõgÉL  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  ,»æWƒdG

 :  É¡«dÉ©e  âdÉbh  ..  äGQÉeE’G  ádhód  »æWƒdG

 øe  ábƒÑ°ùe  ÒZ  áî°ùf  áeÉbE’  ¿hó©à°ùe

 øe äGQÉeE’G ±ƒ«°V ∫ÉÑ≤à°SGh ,»ŸÉ©dG çó◊G

 ádhód »æWƒdG ìÉæ÷G ¿CG IócDƒe ,⁄É©dG ∫ƒM

 É¡eó≤j »àdG áHôéàdG å«M øe õ«ªàj äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ádÉ°UCGh áaÉ≤Kh ïjQÉJ ¢ùµ©«d ,QGhõ∏d

.É¡Ñ©°Th

 kÉ°ü°üb äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG ìÉæ÷G …hôjh

 ÉgÈà©j øe πch É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G ¢VQCG øY

 ≈∏Y ¬JÉjƒàfih ¬∏«°UÉØJ ‘ õ qcôjh ,¬æWh

 ,áq«àØdG ádhó∏d ìƒª q£dG ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG õjõ©J

 kÉ°ü°üb áq«ŸÉ©dGh áq«∏ëŸG äÉ©ªàéª∏d Oöùjh

 QhòLh  ÉgOGóLCG  çQEGh  É¡Ñ©°T  ádÉ°UCG  øY

.≥jô©dG É¡îjQÉJ ≥ªY ‘ áHQÉ°†dG É¡«°VÉe

 …òdG ∫ƒëàdG ≈∏Y Aƒ°†dG ìÉæ÷G §q∏°ùj Éªc

 kÉæWƒe  É¡æe  π©Lh  äGQÉeE’G  ádhO  ¬Jó¡°T

 ∫ƒM  ádhO  200  øe  ÌcC’  »ªàæJ  Üƒ©°ûd

 º¡∏J  Iqòa  áHôŒ  ¬jOÉJôŸ  Ωqó≤jh  ..  ⁄É©dG

 çQE’  »≤«≤◊G  ≈æ©ŸG  ∫ƒM  √öSCÉH  ⁄É©dG

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  ¢ù°SDƒŸG  ódGƒdG

 ôKC’G RÈJh ,√GôK ˆG Ö«W ,¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 º°SôJh ,ÊÉ°ùfE’G §HGÎdGh π°UGƒà∏d »HÉéjE’G

.™«ª÷G qº°†j ¥öûe πÑ≤à°ùe íeÓe

 ÈcCG ó©j …òdG ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ ∑QÉ°ûjh

 »ŸÉY çóM ÈcCGh ⁄É©dG ‘ á«aÉ≤K á«dÉ©a

 â– ádhO  192  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  Qƒ¡X  òæe

 ..  "πÑ≤à°ùŸG  ™æ°Uh  ∫ƒ≤©dG  π°UGƒJ"  QÉ©°T

 ‘ ≥∏£æj …òdG ,¢Vô©ŸG Ö£≤à°ùj ¿CG ™bƒàjh

 øe IQÉjR ¿ƒ«∏e 25 ,πÑ≤ŸG ôHƒàcCG øe ∫hC’G

.É¡LQÉNh ádhódG πNGO

:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi á°ù°SDƒe  â∏°SQCG  

 â∏≤f äGôFÉW 4 á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd

 áª°UÉ©dG QÉ£e ¤EG á«FGò¨dG OGƒŸG øe ÉæW 60

 á«FGò¨dG äÉLÉ«àME’G Òaƒàd ∫ƒHÉc á«fÉ¨aC’G

 ¿hÉ©àdÉH ≥«≤°ûdG ÊÉ¨aC’G Ö©°û∏d ájQhö†dG

.»HóH …ƒ÷G ìÉæ÷G ™e

 ƒª°S QÉ°ûà°ùe ¬ë∏e ƒH º«gGôHEG IOÉ©°S ∫Ébh

 ÖFÉfh á«aÉ≤ãdGh á«fÉ°ùfE’G ¿ƒÄ°û∏d »HO ºcÉM

 ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¿EG  á«fÉ°ùfE’Gh  ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd  Ωƒàµe  ∫BG

 á°ù°SDƒŸG ¬àeÉbCG …òdG ÊÉ°ùfE’G …ƒ÷G öù÷G

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ò«Øæàd  ’Éªµà°SEG  »JCÉj

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

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

 ÚH  ºFÉ≤dG  ≥«°ùæà∏d  ÉéjƒàJh  "ˆG  √ÉYQ"
 πª©dG  ‘  »HóH  …ƒ÷G  ìÉæ÷Gh  á°ù°SDƒŸG

 á∏LÉ©dG äGóYÉ°ùŸG Ëó≤àd ÊÉ°ùfE’Gh »KÉZE’G

 áeRC’G  RhÉéàd  ÊÉ¨aC’G  Ö©°û∏d  ÉgQGôªà°SGh

.º¡æY IÉfÉ©ŸG ∞«ØîJh áægGôdG

 äGôFÉ£dG É¡à∏≤f »àdG OGƒŸG á«ªc ¿EG ±É°VCGh

 á«FGò¨dG OGƒŸG øe ÉæW 60 â¨∏H ¿B’G ≈àM

 øe  ÊÉ¨aC’G  Ö©°ûdG  ÊÉ©j  å«M  á«°SÉ°SC’G

 äÉ«ªc π≤æd ôªà°ùe öù÷G ¿CG GócDƒe É¡«a í°T

 ájQhö†dG á«Ñ£dGh á«FGò¨dG OGƒŸG øe iôNCG

.∫ƒHÉc ¤G á°ù°SDƒŸG É¡Jôah »àdG

 ≠dÉH øY ¿É¨aC’G ÚdƒÄ°ùŸG øe OóY ÜôYCGh

 á«fÉ°ùfE’G äGQÉeE’G Oƒ¡÷ ºgôjó≤Jh ºgôµ°T

 øjócDƒe ÊÉ¨aC’G Ö©°û∏d áeó≤ŸG äGóYÉ°ùŸGh

 øgGôdG âbƒdG ‘ äGóYÉ°ùŸG √òg á«ªgCG ≈∏Y

.É«dÉM ¿Éà°ùfÉ¨aCG ìÉàŒ »àdG áeRC’G RhÉéàd

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 É¡jód  á«fÉ°ùfE’Gh  ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd  Ωƒàµe

 ‘ ájÒÿGh á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG

 áfƒµe ÚbÉ©ª∏d ájôb ó««°ûJ πª°ûJ ¿Éà°ùfÉ¨aCG

 Úà°SQóeh  óLÉ°ùe  á©HQCGh  ∫õæe  200  øe

 ÖjQóJ  õcôeh  á«ë°U  IOÉ«Yh  ¥ƒ°ùJ  õcôeh

 »àdG QÉgóæb áj’h ‘ ΩÉàjCÓd ójGR QGO h »æ¡e

.ájƒfÉK á°SQóªc ÉgOÉªàYEG ”

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Éb

 áeõ◊G  ¿EG  áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 â¡Lh »àdG "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" øe á«fÉãdG

 ájÉYQh  Úµ“  É¡aóg  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  É¡H

 ájƒªæàdG  ÉæJÒ°ùe  ôgƒL  º¡a  øWƒdG  AÉæHCG

 ¿CG  √ƒª°S  ±É°VCGh.  á∏Ñ≤ŸG  ÉeÉY  Ú°ùªî∏d

 ≥ah  º¡JGQÉ¡e  ôjƒWƒJ  øWƒdG  ÜÉÑ°T  ºYO

 ájDhQ øe »°ù«FQ AõL.. πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe

.πÑ≤à°ùª∏d á«aGöûà°S’G ádhódG

 ´É£≤dG ºYód »eƒµ◊G èeÉfÈdG ¿CG √ƒª°S ócCGh

 á∏≤f çGóME’ ≥jô£dG ó¡Á "¢ùaÉf" ¢UÉÿG

 ¢UÉÿG ´É£≤dÉH »Ø«XƒdG πµ«¡dG ‘ á«Yƒf

 ´É£≤dG Gò¡H á«æWƒdG QOGƒµdG  óLGƒJ õjõ©Jh

 ÉfOÉ°üàbG  ‘ »é«JGÎ°S’G  ∂jöûdG  …ƒ«◊G

.»æWƒdG

 »eƒµ◊G  èeÉfÈdG  Gòg  ¿CG  √ƒª°S  í°VhCGh

 ÉæFÉæHCG  á«°ùaÉæJ  øe  Rõ©j  ¬Yƒf  øe  ójôØdG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘  πª©dG  áeƒ¶æe  …Ìjh

 Iójó÷G  ÉeÉY  Ú°ùªî∏d  Éæà∏MQ  ¿CG  ócDƒjh

 QOGƒµdG  Úµ“  ™°†J  ..RÉ‚’Gh  ìƒª£dG  øe

.äÉjƒdhC’G IQGó°U ‘ á«æWƒdG

 ºYóH  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 ÉªFGO  ≈≤Ñà°S  Ió«°TôdG  É¡JOÉ«b  ájÉYQh

 èeGÈdG ¥ÓWEG ≈∏Y á°üjôM É¡Ñ©°ûd áªYGO

 OGóYEG  ¤EG  áaOÉ¡dG  á«YƒædG  äGQOÉÑŸGh

 πª©dG  ¥ƒ°ùd  πãeC’G  πµ°ûdÉH  ÚæWGƒŸG

 ºgójhõJh º¡∏«gCÉJh ¢UÉÿG ´É£≤dG á°UÉN

 ∞FÉXh  É¡LÉà–  »àdG  áeRÓdG  äGQÉ¡ŸÉH

.πÑ≤à°ùŸG

 á«°ùaÉæJ  ¢ù∏›  AÉ°ûfEÉH  √ƒª°S  OÉ°TCG  Éªc

 øY ’hDƒ°ùe ¿ƒµ«°S …òdG "á«JGQÉeE’G QOGƒµdG

 ÜÉ©«à°SG  ºYód  »eƒµ◊G  èeÉfÈdG  ò«ØæJ

 É«æãe "¢ùaÉf" ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG

 ™°Vh  ‘  É¡H  ™∏£°†«°S  »àdG  ΩÉ¡ŸG  ≈∏Y

 π«gCÉJh  ÖjQóàd  ióŸG  á∏jƒW  á«é«JGÎ°SG

 èeGÈdG ôjƒ£Jh á«JGQÉeE’G QOGƒµdGh äGAÉØµdG

 ÚæWGƒŸG áÑ°ùf ™aôd Ú«JGQÉeEÓd á«¡«LƒàdG

 äGQOÉÑŸG  ôjƒ£Jh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘

 ÖjQóàH  á°UÉÿG  èeGÈdGh  ™jQÉ°ûŸGh

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG ∞«XƒJh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿ƒæëW øH óªMCG ï«°ûdG QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG ó¡°T

 áeóÿG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  óªfi  øH

 øH øªMôdG óÑY ‹É©eh ,á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi

 á∏ã‡ - ´ÉaódG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ

 á°ù°SDƒe h á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«¡H

 ∞∏e  ¿CÉ°T  ‘  á«ë°üdG  äÉeóî∏d  äGQÉeE’G

 kÉ«fhÎµdEG  äÉfÉ«ÑdG  ∫ÉªàcG  "πeÉ°ûdG  øWGƒŸG

 »Ñ°ùàæŸ  /á«FÉæ÷G  ,á«ª«∏©àdG  ,á«ë°üdG/

 áÄØ∏d á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG »ë°Tôeh

."%100 áÑ°ùæH /24-17/ øe ájôª©dG

 áeóÿG  áÄ«g  øY  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™bh

 ó«ÑY  /  øcQ  ó«ª©dG  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG

 ΩÓYE’G ájôjóe ôjóe ¬àØ°üH …Qƒ°üæŸG »∏Y

 äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  øeh  ,»°ù°SDƒŸG  ∫É°üJ’Gh

 /QƒàcódG IOÉ©°S ,»HO IQÉeEG ,á«ë°üdG äÉeóî∏d

.ΩÉ©dG ôjóŸG ¬àØ°üH , ∫ÉcöùdG óªfi ∞°Sƒj

 ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¤EG ºgÉØàdG Iôcòe ±ó¡J

 á«æWƒdG  áeóÿG  »Ñ°ùàæŸ  »Ñ£dG  ¢üëØdG

 ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¤EG ±ó¡J Éªc ,á«WÉ«àM’Gh

 ∞∏ŸG ∫ÉªàcG  äGAGôLEG  π«¡°ùJh ºYódG  Ëó≤J

 äÉÄØdG  øe  ÚæWGƒª∏d  πeÉ°ûdG  ÊhÎµdE’G

 24-17/ .á«æWƒdG áeóî∏d áHƒ∏£ŸG ájôª©dG

./áæ°S

 ï«°ûdG  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øeh

 áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªMCG

 »àdG  ºgÉØàdG  IôcòÃ  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG

 äÉeóî∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒeh áÄ«¡dG ÚH âeôHCG

 »Ñ£dG ¢üëØdG ∫É› ‘,»HO IQÉeEG ,á«ë°üdG

 á«æWƒdG áeóÿG ¿ƒfÉ≤H Údƒª°ûŸG ÚæWGƒª∏d

 ∫hÉæàj …òdGh Gò¡d ΩÉ©dG ¢Vô¨dG øe kÉbÓ£fG

 ƒgh ó«æéàdG äGAGôLEGh äÉÑ∏£àe ºgCG øe kGóMGh

 èeÉfÈdÉH  ¥Éëàd’G  äÉjÉ¨d  »Ñ£dG  ¢üëØdG

 á«dÉ©dG  äÉ«fÉµeE’ÉH  IÒÑµdG  ¬à≤K  kGócDƒe

 á«Ñ£dG QOGƒµdG h á©°SGƒdG á«ªcGÎdG äGÈÿGh

 á°ù°SDƒe É¡µ∏à“ »àdG á∏gDƒŸGh á°ü°üîàŸG

 AGôLEG øª°†j ÉÃ á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉeE’G

 áYöùH øjóæéª∏d IQô≤ŸG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG

.á«dÉY IOƒLh IAÉØch

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ºYóJ IôcòŸG √òg q¿CG ócCG Éªc

 ∞∏ŸG  ∫É›  ‘  á°ù°SDƒŸGh  áÄ«¡dG  ÚH

 ¿CG  ¤EG  âØdh  ÚæWGƒª∏d  πeÉ°ûdG  ÊhÎµdE’G

 ÉgDhGôLEG ºà«°S »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG áaÉc

 ™°†îà°S á°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG á«Ñ£dG õcGôŸG ‘

 »Ñ°ùàæÃ  á°UÉÿG  äÉWGÎ°T’Gh  ÒjÉ©ª∏d

 áeóÿG  áÄ«g  É¡JOóM  »àdG  á«æWƒdG  áeóÿG

 á°ù°SDƒŸG  ójhõJ  ”h  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG

 äÉfÉ«ÑdG ájöS ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e kÓ«°üØJ É¡H

 Gòg  ‘  Úaô£dG  ÚH  ádhGóàŸG  äÉeƒ∏©ŸGh

. ¿CÉ°ûdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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øWƒdGQÉÑNCG

»ª«©ædG óªfi »∏Y óªfi ∞°Sƒj

 kGôjóe »ª«©ædG ∞°Sƒj ø«©j ¿ÉªéY ºcÉM

áaÉ«°†dGh äÉØjô°ûàdG IôFGód kÉeÉY

 áeó≤àe á«æ≤J k’ƒ∏M óªà©J záë°üdG{

á«ë°üdG ájÉYôdG äÉfÉ«H ™ªéd

 »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ™bƒe Qhõj ójGR øH óªëe øH ódÉN

äGQÉeE’G ìÉæLh

¿Éà°ùfÉ¨aC’ äGóYÉ°ùªdG øe kÉæW 60 π°SôJ zó°TGQ øH óªëe ájô«N{

äGQÉeE’G ìÉæLh »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ™bƒe ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN

äÉãMÉÑŸG ∫ÓN

 ájƒªæàdG ÉæJô«°ùe ôgƒL øWƒdG AÉæHCG ájÉYQh ø«µªJ

á∏Ñ≤ªdG kÉeÉY ø«°ùªî∏d

 á°ù°SDƒeh á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóîdG áÄ«g ø«H ºgÉØJ Iôcòe

zπeÉ°ûdG øWGƒªdG ∞∏e{ ¿É°T »a á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉeE’G

 : áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ  øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

 ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG

 IôFGód ΩÉY ôjóe Ú«©àH kÉjÒeCG GQGôb ÚæK’G ¢ùeG

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘ áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG

 ∞°Sƒj IOÉ©°S Ú«©J ≈∏Y …ÒeC’G QGô≤dG  ¢üfh

 IôFGód  ÉeÉY  Gôjóe  »ª«©ædG  óªfi  »∏Y  óªfi

 ¿ƒµ«d  ¿ÉªéY  IQÉeEG  ‘  áaÉ«°†dGh  äÉØjöûàdG

 ¬JöTÉÑe øY ó¡©dG ‹hh IQÉeE’G ºcÉM ΩÉeCG ’hDƒ°ùe

. ¬d IOóëŸG ¬JÉ°UÉ°üàNG ¬à°SQÉ‡h ¬JÉ«MÓ°üd

 øe ¬H πª©jh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg öûæj

 πª©∏d á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y ºª©jh √Qhó°U ïjQÉJ

.¬°üîj Éª«a πc √É°†à≤Ã

:ΩGh-»HO

 øY ¢ùeG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 áeAGƒeh  ó«Mƒàd  áeó≤àe  á«æ≤J  ∫ƒ∏M  OÉªàYEG

 äÓé°S º«¶æJh äÉfÉ«ÑdG iƒàfi ™ªL äÉ«∏ªY

 ÈY  äGQÉeE’G  ‘  ≈°Vôª∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 "»àjÉYQ" ΩÉ¶f øª°V ácÎ°ûe IóMGh äÉë∏£°üe

 á«ªbôdG º¶æ∏d ΩGóà°ùŸG ó«WƒàdG ‘ º¡°ùj …òdG

 äÓé°ùdG  ‘  ájôjöùdG  äÉeƒ∏©ŸG  Úª°†Jh

 øª°V ∂dPh RƒeQ áÄ«g ≈∏Y á«fhÎµdE’G á«ë°üdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG äBÉ°ûæe §HQ ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L

 äÉeƒ∏©e ∫OÉÑJ π«¡°ùJh É¡æ«H Éª«a π°UGƒàdG ºYOh

 Ωóîà°ùj ∑Î°ûe êPƒ‰ QÉWEG ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG

.kÉ«ŸÉY Ióªà©e á«ÑW äÉë∏£°üe

 ∫ƒ∏M  óMCG  "»J  »°S  ó«eƒæ°S"  ΩÉ¶f  Èà©jh

 ôaƒj PEG ⁄É©dG ‘ k’ƒª°T ÌcC’G á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG

 É¡©«ªŒh äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ácÎ°ûe á¨d

 IQƒ°üH á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe ÚH É¡àcQÉ°ûeh

 øjõîJh  á°Sô¡ah  π«é°ùJ  ≈∏Y  πª©jh  á≤°ùàe

 §‰ ‘ ájôjöùdG äÉfÉ«ÑdGh ≈°VôŸG äÉeƒ∏©e

 áLÉ◊G óæY ¬àcQÉ°ûe hCG ¬YÉLÎ°SEG øµÁ ∞æ°üe

 ¬JÉë∏£°üe ¿CG øY Ó°†a ájôjöùdG ¢VGôZCÓd ¬«dEG

 øª°V Èà©J kÉ«ŸÉY Ióªà©ŸGh á∏eÉ°ûdG á«©LôŸG

.ádhO 60 øe ÌcCG ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b

 IQGRh  π«ch  ÊƒYQõdG  õjõ©dG  óÑY  QƒàcódG  ∫Ébh

 äÉeóÿG ´É£≤d óYÉ°ùŸG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 á«æ≤àdG  ∫ƒ∏◊G √òg »æÑJ ¿EG  áHÉfE’ÉH IófÉ°ùŸG

 ÉgOƒ¡L  πX  ‘  IQGRƒ∏d  á«Yƒf  á∏≤f  ≥≤ëj

 äÉeƒ∏©ŸG  ≥«KƒJ  êPÉ‰  ó«MƒJ  ¤EG  á«eGôdG

 ‘  º¡°ùjh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉfÉ«Hh  á«Ñ£dG

 »æWƒdG ∞∏ŸGh "»àjÉYQ" á°üæe á«∏YÉØH AÉ≤JQE’G

 á°UÉN á«fÉµ°ùdG áë°üdG IQGOEGh óMƒŸG »ë°üdG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤Ÿ áÑ°ùædÉH

 á¨d OÉªàYEGh ájôjöùdG äÉë∏£°üŸG ∫hGóJ π«¡°ùJ

 á«fhÎµd’G á«Ñ£dG äÓé°ùdG ¿CG Éë°Vƒe IóMƒe

 á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ äÉ«∏ªYh "EMRs"
.IóMƒe á¨d ¿Góªà©J"HIE"

 äGP ™jQÉ°ûŸG øe Èà©j "»àjÉYQ" ΩÉ¶f ¿CG ócCGh

 õjõ©J ‘ º¡°ùJh É¡«∏Y πª©dG ºàj »àdG ájƒdhC’G

 äGQÉeE’G ádhO ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b Úµ“h

 äÉfÉ«H  ¢Vô©J  á«ªbQ  á«ë°U  á°üæe  ∫ÓN øe

 ‘ IôµàÑe k’ƒ∏M Ωó≤Jh ≈°VôŸG äÓé°ùd áKófi

 Ú°ùëàd á«ë°üdG äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh áà“C’G ∫É›

 á«é«JGÎ°SG  ™e kÉ«°TÉ“ AGOC’Gh IOƒ÷Gh IAÉØµdG

 ≥«Ñ£Jh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG º¶f ôjƒ£àH IQGRƒdG

 ‘  á«àëàdG  á«æÑdG  IQGOEG  ‘  á«ŸÉY  ÒjÉ©e

 áÑ°SÉæŸG É«LƒdƒæµàdG ôjƒ£Jh á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG

 Oƒ¡÷G QÉWEG ‘ ∂dPh ¿Éµ°ùdG áë°U IQGOEG ΩÉ¶æd

 OGhQ ÚH äGQÉeE’G ádhO áfÉµe ï«°SÎd á«eƒµ◊G

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«fhÎµdE’G áë°üdG

 á«ªbôdG áë°üdG IQGOEG ôjóe »ªé©dG »∏Y ∫Éb √QhóH

 ΩGóîà°SG  ¿EG  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  ‘

 IOƒL IOÉjR  ‘ k ºgÉ°ù«°S  "»J  »°S  ó«eƒæ°S"
 á«ë°üdG ájÉYôdG äBÉ°ûæe ÚH ≥«°ùæàdGh π«¨°ûàdG

 äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑJ äÉ«∏ªY õjõ©J ÖfÉL ¤EG áYƒæàŸG

 á«fhÎµd’G äÉÑdÉ£ŸG áeóN Öàµe πãe á«ª«¶æàdG

 ΩÉ¶fh »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y "»àjÉYQ"`d ™HÉàdG

 "»Ø∏e" ΩÉ¶fh »HóH áë°üdG áÄ«g iód "¢†HÉf"
 ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »eó≤e  ÚH  §Hôj  …òdG

. »ÑXƒHCÉH ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG
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:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©e  âãëH

 É«Lƒdƒæµà∏d  ádhO  IôjRh  …ÒeC’G

 hQófCG  ‹É©e  ,  É¡FÉ≤d  ∫ÓN áeó≤àŸG

 É«LƒdƒæµJh ∫ÉªYC’G IOÉjQ ôjRh äƒ°S

 ,É«fƒà°SEG  ájQƒ¡ªL  ‘  äÉeƒ∏©ŸG

 ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  ,¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh

 ¿óŸGh áYÉæ°üdG ä’É› ‘ ∑Î°ûŸG

.ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdGh á«còdG

 óaƒdG  ΩÉeCG  É¡«dÉ©e  â°Vô©à°SGh

 ‘  äGQÉeE’G  ádhO  áHôŒ  ,  Êƒà°S’G

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  Oƒ¡éH  AÉ≤JQ’G

 »YÉæ°üdG  ´É£≤dG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG  OÉªàYG õjõ©Jh

 á«é«JGÎ°S’G ¤EG IÒ°ûe ..áYÉæ°üdG ‘

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°ü∏d  á«æWƒdG

 ,"QÉ«∏e  300  ´höûe"  áeó≤àŸG

 ∫ÉªYC’G áÄ«H áÄ«¡J å«M øe É¡à«ªgCGh

 ,øjôªãà°ùª∏d  áHPÉ÷Gh  áÑ°SÉæŸG

 õjõ©Jh  á«æWƒdG  áYÉæ°üdG  ƒ‰  ºYOh

 »æÑJh  QÉµàH’G  õ«Ø–h  ,É¡à«°ùaÉæJ

 ´É£≤dG  ‘  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG

 äÉYÉ£≤dG  øe  √ÒZh  »YÉæ°üdG

.ájƒ«◊G

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  É¡«dÉ©e  âdÉbh

 ,É«fƒà°SEG  ™e  á≤«Kh  äÉbÓY  É¡£HôJ

 ä’ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG  Éfó©°ùjh

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©Jh  ácÎ°ûŸG

 ÚàdhódG  ÚH  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  º¡©e

 áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a

 äÉYÉæ°Uh  ôjƒ£àdGh  åëÑdGh

.πÑ≤à°ùŸG

 á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”  Éªc

 ÚLhQó«¡dG  ´É£≤H  á≤∏©àe  ™«°VGƒe

 øeC’Gh AÉ°†ØdGh ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdGh

 õjõ©Jh  ,äÉMÉ≤∏dG  ôjƒ£Jh  ÊGÈ«°ùdG

 á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉeGóîà°SG

.áaô©ŸG π≤fh »YÉæ°üdG ´É£≤dG ‘

 É¡«dÉ©e  ÖfÉL  ¤EG  ´ÉªàL’G  ö†M

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  øe

 IQGOEG  ôjóe  ,º°SÉ≤dG  óªfi  ,áeó≤àŸG

 QƒàcódGh  ,É«LƒdƒæµàdG  ôjƒ£Jh  »æÑJ

 IQGOEG  ôjóe  ,…ô¡ŸG  …RÉZ  ˆGóÑY

 ,IQGRƒdG  ‘  QÉªãà°S’Gh  äÉcGöûdG

 ¿ÉL  IOÉ©°S  ,Êƒà°SE’G  ÖfÉ÷G  øeh

 ádhódG  iód  É«fƒà°SEG  ÒØ°S  ódƒ¡æjQ

 ádƒéàŸG  IÒØ°ùdG  ,h’  â«éjôHh

 ‘  IQÉ°ûà°ùe  ,  ∂°SÉa  ƒfBGh  ,º«∏©à∏d

 ,ä’É°üJ’Gh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 ôjRh  QÉ°ûà°ùe  ,  ófGQƒ÷Éc  ƒà°ùjQ  h

 ,äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh ∫ÉªYC’G IOÉjQ

 áã©ÑdG ¢ù«FQ áÑFÉf , ƒæ«H ¢ù«d …OhCGh

.á«fƒà°SE’G IQÉØ°ùdG ‘

 áYÉæ°üdG »a ¿hÉ©àdG ¢Uôa ¿ÉãëÑJ É«fƒà°SEGh äGQÉeE’G

ájƒ«ëdG É«LƒdƒæµàdGh
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e πÑ≤à°SG 

 ∑QÉH IOÉ©°S ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh

 »æWƒdG  ´ÉaódG  ôjRh  ÖFÉf  Úe  ¬«L

 óaƒdGh  kÉ«dÉM  OÓÑdG  Qhõj  …òdG  …QƒµdG

 ô£e  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,¬d  ≥aGôŸG

 OóYh ´ÉaódG IQGRh π«ch …ôgÉ¶dG ⁄É°S

.IQGRƒdG ‹hDƒ°ùeh •ÉÑ°V QÉÑc øe

 ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ‹É©e ÖMQh

 ∫ÓN  ócCGh  …QƒµdG  ´ÉaódG  ôjRh  ÖFÉæH

 õjõ©J ≈∏Y äGQÉeE’G  ádhO ¢UôM AÉ≤∏dG

 ™e  á«îjQÉàdGh  á«é«JGÎ°S’G  äÉbÓ©dG

 ≈∏Y IõµJôŸG á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

 ÚH  ∫OÉÑàŸG  ¿hÉ©àdG  øe  Úàe  ¢SÉ°SCG

.øjó∏ÑdG

 äÉbÓ©dG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 Égôjƒ£Jh É¡ªYóH á∏«ØµdG πÑ°ùdGh á«FÉæãdG

 ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  ≥«≤– ¤EG  »©°ùdGh

 ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ádOÉÑàŸG á©ØæŸGh

 ,»YÉaódGh  …ôµ°ù©dG  ∫ÉéŸG  ‘ á°UÉN

 øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJ Éªc

 ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG

.∑Î°ûŸG

 ⁄É°S  ô£e  IOÉ©°S  ó≤Y  ôNBG  ÖfÉL  øe

 kÉYÉªàLG  ´ÉaódG  IQGRh  π«ch  …ôgÉ¶dG

 Úe ¬«L ∑QÉH IOÉ©°S …QƒµdG √Ò¶f ™e

 ábÓ©dG ≥ªYh á«ªgCG ≈∏Y √QhóH ócCG …òdGh

 ´ÉaódG  IQGRh  ™e  Iõ«ªàŸG  ácGöûdGh

 øY kÉHô©e ,ájQƒµdG  É¡JÒ¶fh á«JGQÉeE’G

 äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG  õjõ©àd ¬©∏£J

.ÚÑfÉ÷G ídÉ°üe Ωóîj ÉÃ ÜQÉéàdGh

 √òg  á«ªgCG  …ôgÉ¶dG  IOÉ©°S  ócCGh

 Qƒ£J  kÉæªãe..  ájQhódG  äÉYÉªàL’G

 ÚH áªFÉ≤dG Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO

. á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ∫ÓN

 ácGöûdG  QGôªà°SG  IQhöV  ≈∏Y  Oó°Th

 Qƒ£àdG  ióe  ¢ùµ©J  »àdG  á«é«JGÎ°S’G

 ‘ øjó∏ÑdG Óc áÑZQh »YƒædGh »HÉéj’G

 ™aQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH »YÉaódG ¿hÉ©àdG ôjƒ£J

 á«°ü°üîàdG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ äGQó≤dG

 ídÉ°üŸG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉÃ iôNC’G

.øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG

 ™e …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑj …ôgÉ¶dGh …OQGƒÑdG

…QƒµdG »æWƒdG ´ÉaódG ôjRh ÖFÉf

Úe ¬«L ∑QÉH ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN …OQGƒÑdG óªMG øH óªfi
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اأخبار الوطن

  »الإمارات للآداب«   
تعلن فتح باب 
الم�ساركة في 

م�سابقات 2022 
للمدار�س

 دبي ـ وام:

افتتاح  عن  للآداب  الإمارات  م�ؤ�س�سة  اأعلنت 
للحتفاء   2022 لعام  امل��دار���س  م�سابقات 
والأداء  الق�س�س  ورواة  املتميزين  بالقرّاء 
الر�سائل  كتابة  وم�اهب  املتميز  ال�سعري 

اخلطية.
و�سيتناف�س طلبة املدار�س يف م�سابقة كاأ�س 
القرّاء لإظهار معارفهم وفهمهم ملجم�عة من 
الكتب تختارها اإدارة املهرجان بعناية .. كما 
ال�اعدين  ال�سباب  للكتاب  فر�سة  هناك  اأن 
لإظهار م�اهبهم من خلل م�سابقة املهرجان 

لكتابة الق�سة.
لهم  فتتيح  ال�سعر  اأداء  يف  يتميزون  من  اأما 
بنك  برعاية  للجميع"  "ال�سعر  م�سابقة 
الإلقاء  يف  التناف�س  ال�طني  دبي  الإم��ارات 
نح�  على  للق�سائد  وفهمهم  تذوقهم  واإب��راز 
كتابة  م�سابقة  العام  هذا  تع�د  بينما  متفرد 
الر�سائل اخلطية لإبراز فن اخلط مع راع جديد 
دبي  جيلف�رد  جرامر  روي��ال  مدر�سة  وهي 

و�ستك�ن امل�سابقة خم�س�سة للأطفال .
جلميع  مفت�حة  امل�سابقات  اأن  اإىل  ي�سار 
كامل  بدوام  املدار�س  يف  امل�سجلني  الطلبة 

وباللغتني العربية والإجنليزية.
طريان  مهرجان  مديرة  بل�كي  اأحلم  وعربت 
باب  بفتح  �سعادتها  عن  ل��لآداب  الإم���ارات 
امل�ساركة يف م�سابقات املدار�س .. وقالت اإن 
لأنها  كبرية  ب�سعبية  امل�سابقات حتظى  هذه 
الإبداع وتنمي امل�اهب وت�سفي على  ت�سجع 

عملية التعلم املتعة والت�س�يق .
وميكن للم�ساركني الت�سجيل عرب الإنرتنت من 
خلل م�قع م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب و�ستقام 
وحفلت  للم�سابقات  النهائية  الت�سفيات 
ت�زيع اجل�ائز خلل مهرجان طريان الإمارات 
فرباير   12 اإىل   3 من  اإقامته  واملقرر  ل��لآداب 
جيلف�رد  اإ�س  جي  اآر  م�سابقة  وتتيح   .2022
اخلطية  الر�سائل  لكتابة  ل��لأط��ف��ال  دب��ي 
م�اهبهم  لإظهار  ال�سغار  للكّتاب  الفر�سة 
اخلطية  الر�سائل  كتابة  يف  مهاراتهم  واإبراز 
والحتفاء بالقيم اجلمالية للكتابة بخط اليد 
وبفن كتابة الر�سائل اإذ يت�جه الأطفال بكتابة 
ر�سائلهم اإىل من يلهمهم من الكتاب مع الأخذ 
لهذا  املهرجان  دورة  م��س�ع  العتبار  يف 
العام "ها هي ت�رشق ال�سم�س" حيث ت�ستمل 
امل�سابقة على فئتني عمريتني 9 - 13 �سنة و 
14 - 18 �سنة ويجب على جميع امل�ساركني 

تقدمي م�ساركاتهم قبل 8 دي�سمرب 2021.
للمدار�س  ال��ق��راء  كاأ�س  م�سابقة  وت�ا�سل 
على  وت�ستمل  العا�رش  عامها  يف  جناحها 
 11 �سن  حتى  البتدائية  امل��دار���س  فئتي 
واملدار�س الثان�ية ملن ترتاوح اأعمارهم بني 

12 و16 عاما.

اإطلق»�سندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدرا�سية« لتمكين 
المراأة الإماراتية في التعليم العالي

اأبوظبي ـ وام:
اأطلقت ال�سيخة فاطمة بنت هزاع 
بن زايد اآل نهيان رئي�سة م�ؤ�س�سة 
 "  .. الثقافية  هزاع  بنت  فاطمة 
�سندوق فاطمة بنت هزاع للمنح 
الإميان  منطلق  "  من  الدرا�سية 
الإماراتية  املراأة  ب�رشورة متكني 

يف التعليم.
متكني  اإىل  ال�سندوق  يهدف  و 
التعليم  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
جامعة  مع  بال�رشاكة  العايل، 
بانتي�ن   - الثانية  »باري�س 

اأ�سا�س«.
املنح  حاليا  الربنامج  وي�فر 
فتيات  ع�رش  ل��ع��دد  ال��درا���س��ي��ة 
اإماراتيات بارزات، من تخ�س�سات 
التعليم،  مثل  متن�عة،  مهنية 
والطاقة،  والقت�ساد،  وامل�سارف، 
وال��ع��لق��ات ال��دول��ي��ة، م��ن اأج��ل 
احل�س�ل على التعليم العايل، يف 
بجامعة  الدويل  الأعمال  قان�ن 
بانتي�ن  الثانية-  »ب��اري�����س 

اأ�سا�س«.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  وق��ال��ت 
عن   ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
هذه  وراء  تقف  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة 
الفر�سة القيمة، اإن التعليم ركيزة 
ومن�ها،  اأمتنا  ق�ة  يف  اأ�سا�سية 
ال�سيخ  له  املغف�ر  اأن  اإىل  لفتة 
نهيان، طيب  اآل  �سلطان  بن  زايد 
امل�ؤيدين  اأ�سد  من  كان  ثراه،  اهلل 

للتعليم ومتكني املراأة .
واأ�سافت اأنه مع الإحتفال بالعام 
اخلم�سني لدولتنا احلبيبة، فاإننا 
امل�ؤ�س�س  ال�الد  بروؤية  مدين�ن 
امل�اهب  يف  ال�ستثمار  مل�ا�سلة 
للح�س�ل  ال�سعي  يف  الن�سائية، 
على  وال��ع��م��ل  التعليم،  على 
قائم  اقت�ساد  وا�ستدامة  تط�ير 

على املعرفة.
الدرا�سية  املنح  �سندوق  ويهدف 
الإماراتية،  امل��راأة  ت�سجيع  اإىل 
على م�ا�سلة رحلتها يف التعليم 
اإجنازاتها  يف  والتف�ق  العايل، 
معايري  وت��رك��ز  الأك���ادمي���ي���ة، 
�سندوق  من  امل�ستفيدين  اختيار 
البتكار  على  الدرا�سية  املنح 
احلفاظ  مع  الأكادميي،  والتميز 
الن�ساء  لت�سمل  ال�سم�لية  على 
الإماراتيات من خمتلف اخللفيات 

التعليمية وخربات العمل.
املقب�لت  الطالبات  وت�ستفيد 
هزاع  بنت  فاطمة  �سندوق  يف 
اخل��ربة  م��ن  ال��درا���س��ي��ة  للمنح 
للمعرفة  الرائدة  للمنارة  الرائدة 
جامعة  اأوروب���ا،  يف  القان�نية 

القرن  منذ  اآ�سا�س  ال�س�رب�ن- 
ق���ان��ني  لفهم  ع�����رش،  ال��ث��ال��ث 
بدرجة  امل�ستقبل  يف  التقنيات 
باأرقى  تزويدهن  يتم  واأن  اأك��رب، 
�سمن  ي�سبحن  حتى  املعارف، 

قادة الغد.
وعن ال�رشاكة مع ال�سيخة فاطمة 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت 
ليت  جي�م  الربوفي�س�ر  اأ���س��ار 
رئي�س جامعة باري�س الثانية - 
بانتي�ن اإىل اأن الروؤية امل�سرتكة 
تهدف  ال�سرتاتيجية،  والأه��داف 
للمعرفة  ال������س���ل  ت�فري  اإىل 
اأنه  ليت  جي�م  واأك��د  املتميزة. 

الكبري  والتقدير  بالمتنان  ي�سعر 
للدعم الكرمي الذي قدمته ال�سيخة 
القادة  اإىل  ه��زاع  بنت  فاطمة 
ال�ساعدين، بدعم تعليم  ال�سباب 
ال�سابة،  العق�ل  اأملع  من  ع�رشة 
ال�سيخة  ���س��ن��دوق  خ���لل  م��ن 
لتمكني  ه����زاع،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
التعليم،  يف  الإماراتية  امل��راأة 
م�ست�يات  اأعلى  اإىل  بال��س�ل 
واأملع  اأف�سل  من  لع�رش  التعليم، 
اإىل  م�سريا  الإمارات،  الفتيات يف 
اأن ذلك يعترب م�سدر فخر، وقال 
مرارا  وقيادتها  الإم��ارات  اأثبتت 
التعليم  اأهمية  م��دى  وت��ك��رارا، 
والتعلم يف بناء دولة م�ستدامة 
وهي  للدولة،  املطرد  والتقدم 
ت�ستعد لبداية مرحلة متميزة يف 

اخلم�سني عاما املقبلة.
اأف�سل  ه�  التثقيف  اأن  واأ�ساف 
 " وق���ال:  الإط����لق،  على  هدية 
فاطمة  لل�سيخة  للغاية  ممتن�ن 
بنت هزاع على دعمها ال�سخي".

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، اأب����دت 
على  ح�سلن  اللتي  امل�ساركات 
منحة ال�سيخة فاطمة بنت هزاع 
كامل  الإماراتية،  املراأة  لتمكني 

التقدير لهذه الفر�سة.
يقدم   "  : الطنيجي  �سما  وقالت 

ال�حدات  من  مزيجا  الربنامج 
تعمل  التي  والعملية  الأكادميية 
�سخ�س  لأي  ج��ي��دة،  ب�����س���رة 
اإنه  العايل،  التعليم  اإىل  يتطلع 
معا، مما  واخلربة  املعرفة  ي�فر 
ي�سمن اأن جميع الطلب، قادرون 
ال��درو���س  جميع  تطبيق  على 
لأنها  ال��ف���ر،  علي  امل�ستفادة 
واملعل�مات،  باملحت�ى  مليئة 
وب�س�رة  بفعالية  تقدميها  ويتم 
���س��ح��ي��ح��ة م���ع امل��ج��م���ع��ة 
واأن��ا  املعلمني،  من  املنا�سبة 
لأنني  للغاية،  وممتنة  �سعيدة 
هذه  اإىل  الن�سمام  من  متكنت 

املتميزة". املجم�عة 
وق��ال��ت ف��اط��م��ة احل���م���ادي: " 
درا�سية  منحة  تلقي  ي�سعدين 
ح��ي��ات��ي،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
وبرنامج  لذلك،  للغاية  و�سعيدة 
بالن�سبة  منا�سبا  كان   »LLM«
اأزمة  رغم  ت�قيته  وجاء يف  يل، 
بني  واجل��م��ع  ك�فيد-19"،   "
التدري�س،  والتطبيق يف  النظرية 
املحلية  اخل��ربة  اإىل  بالإ�سافة 
الربنامج،  تقدمي  يف  والدولية 
ن�عه،  من  فريدا  الربنامج  جعل 
وبالتايل فاإنني �سعيدة باأن اأك�ن 

جزءا منه".

اإلى التنوع  بدور القا�سمي تدعو من مو�سكو 
والحوار الثقافي من خلل كتب الأطفال

مو�سكو ـ وام:
بنت  ب���دور  ال�سيخة  اأك���دت 
رئي�سة  القا�سمي  �سلطان 
للنا�رشين  ال���دويل  الحت���اد 
تر�سيخ  على  العمل  اأهمية 
الأطفال  بني  ال��ق��راءة  ثقافة 
وال��ي��اف��ع��ني م��ن خ��لل بناء 
وتعزيز  مبتكرة  ���رشاك��ات 
ودور  املكتبات  بني  التعاون 
الثقافية  وامل�ؤ�س�سات  الن�رش 
غري  واملنظمات  واحلك�مات 
اجلهات  وخمتلف  احلك�مية 

املعنية بقطاع الن�رش.
اأم��ام  كلمتها  ذل��ك يف  ج��اء   
ال�سابع  ال��ع��امل��ي  امل���ؤمت��ر 
ال��دويل  للمجل�س  والثلثني 
عقد  ال���ذي  اليافعني  لكتب 
 12 حتى   10 من  الفرتة  خلل 
العا�سمة  يف  اجلاري  �سبتمرب 
حتت  »م��سك�«  الرو�سية 
�سعار »عامل عظيم من خلل 
ممثلني  وجمع  الطفل«  كتاب 
الأع�ساء  ال�طنية  الفروع  عن 
لكتب  ال���دويل  املجل�س  يف 
اليافعني اإىل جانب نخبة من 
الكّتاب والر�سامني والنا�رشين 
الأطفال  بكتب  املتخ�س�سني 
اأنحاء  خمتلف  من  واليافعني 

العامل.  و�سددت ال�سيخة بدور 
هم  الأطفال  اأن  القا�سمي على 
بناة امل�ستقبل ..م�ؤكدًة �رشورة 
اتخاذ خط�ات جدية لتح�سني 
الكتاب  اإىل  و�س�لهم  فر�س 
خلل  من  املعرفة  وم�سادر 
والتعاون  املبتكرة  ال�رشاكات 
امل�سلحة  اأ�سحاب  بني جميع 

يف قطاع �سناعة الكتاب.
ب��دور  ال�سيخة  واأ����س���ادت   
ال��دويل  باملجل�س  القا�سمي 
لكتب اليافعني ب��سفه من�ذجًا 

ن��اج��ح��ًا ل��ل��ت��ع��اون ال���دويل 
يف  ُيحتذى  وم��ث��اًل  العملي 
هذا املجال ..م�سرية اإىل جه�د 
للمجل�س  ال�طنية  ال��ف��روع 
يف  اليافعني  لكتب  ال���دويل 
وتعزيز  الأطفال  ق�سايا  اإبراز 
حق  على  ح�س�لهم  ف��ر���س 
املعرفة خا�سة خلل جائحة 

ك�رونا.
 وبّينت ال�سيخة بدور القا�سمي 
اأن  امل���ؤمت��ر  يف  للم�ساركني 
للنا�رشين  ال���دويل  الحت���اد 

وال��ت��ع��اون  بالعمل  ملتزم 
ال�ثيق مع ال�رشكاء والأع�ساء 
التي  التحديات  على  للتغلب 
..م��سحة  الن�رش  قطاع  ت�اجه 
لتعزيز  العاملية  »اخلطة  اأن 
الن�رش  ���س��ن��اع��ة  ا���س��ت��دام��ة 
التي  /اإن�سباير/  ومرونتها« 
مبادرة  ه��ي  الحت���اد  اأع��ده��ا 
�سمن  تاأتي  جديدة  عاملية 
لتط�ير  اجلديدة  ا�سرتاتيجيته 
قدرات منظ�مة الن�رش و�سمان 

ا�ستدامته يف امل�ستقبل.

»منار الإيمان« تدعم 4 اآلف طالب

عجمان ـ وام:
حملة  اخلريية  الإميان  منار  م�ؤ�س�سة  اأطلقت 
"طالب العلم" بهدف دعم الطلبة املحتاجني 
من الأيتام واأبناء الأ�رش املتعففة ذوي الدخل 
اأم�رهم  اأولياء  ظروف  حت�ل  ممن  املحدود 
دون حتمل تكاليف م�ساريف درا�ستهم حيث 
العام  يف  وطالبة  طالب   4000 ت�سجيل  مت 
الدرا�سي احلايل. واأكد �سعادة نا�رش بن علي 
للم�ؤ�س�سة حر�سها  التنفيذي  املدير  اجلنيبي 
على ت�فري فر�س التعليم اجليد لأبناء الأ�رش 
التعليم  متطلبات  وتلبية  والفقرية  املتعففة 
لطالب العلم يف مدار�س منار الإميان اخلريية 
اخلريية  واحلملت  امل�ساريع  اأن  اىل  م�سريا 
اأول�يات  قمة  يف  تاأتي  بالتعليم  املتعلقة 

الكرمية  الت�جيهات  اإن  وق��ال  امل�ؤ�س�سة. 
بن  علي  بن  حممد  ال�سيخ  من  وامل�ستمرة 
م�ؤ�س�سة  اأمناء  رئي�س جمل�س  النعيمي  را�سد 
منار الإميان اخلريية ت�ؤكد على �رشورة تلبية 
احتياجات اأبناء الأ�رش املتعففة والأيتام وذوي 
الدخل املحدود لتعزيز م�سرية طالب العلم يف 
مدار�س منار الإميان اخلريية من خلل ت�فري 
الطلبة  جلميع  الدرا�سية  امل�ستلزمات  كافة 
وا�ستقطاب الك�ادر التعليمية امل�ؤهلة. ولفت 
باأن 42،738 طالبا  ت�سري  الح�سائيات  اأن  اإىل 
وطالبة من 37 جن�سية ا�ستفادوا من العملية 
الإميان اخلريية،  التعليمية يف مدار�س منار 
العام  يف  ت�سجيلهم  مت  طالب   4000 منهم 
جمانيًا  تعليمًا  يتلق�ن  احل��ايل  الدرا�سي 

بف�سل عطاءات املح�سنني واأ�سحاب اخلري.

دبي ـ وام:
اأعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد 
ال�س�ئي  للت�س�ير  الدولية  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
»دبي  مع  ا�سرتاتيجية  �رشاكة  عقد  ت�قيع  عن 
ع�ساق  اأمام  جديدة  اآفاق  لفتح  بارك«  �سفاري 
الربية  احلياة  بيئة  وحماكاة  الطبيعة  ت�س�ير 
من  متن�عة  جمم�عة  مع  املبا�رش  والحتكاك 

احلي�انات املفرت�سة والأليفة واأي�سا النادرة.
 وقال �سعادة علي خليفة بن ثالث الأمني العام 
»يف  اأم�س  عقد  �سحفي  م�ؤمتر  خلل  للجائزة 
دبي �سفاري بارك« اإن هذا الن�ع من ال�رشاكات 
متنح جمتمعات امل�س�رين املحرتفني وجمه�ر 
م�ساعرهم  لختبار  مبا�رشة  فر�سا  ال��ه���اة 
ومهاراتهم وخ��س جتارب جديدة ومثرية دون 
ال�سطرار لل�سفر اإىل خارج الدولة ..م�سريا اإىل اأن 
»دبي �سفاري بارك« يعد معلما ترفيهيا فريدا 
من ن�عه من حيث ن�عية الت�س�يق واملغامرة 
ال��زوار  عم�م  بها  ي�سعر  التي  وال�ستك�ساف 
املغرمني  امل�س�رين  يخ�س  ما  يف   : وق��ال   ..
بالطبيعة واحلياة الربية هناك اأي�سا باقات من 

الأخبار ال�سعيدة التي �ستت�اىل تباعا.
 واأ�ساف ابن ثالث : اننا من منطلق دور اجلائزة 

يف ن�رش ثقافة الت�س�ير وتعزيز دور الفن�ن يف 
ي�سعدنا  احل�ساري  والرتقاء  الب�رشّي  الت�ا�سل 
ال�سائقني  وتثقيف  لتاأهيل  دورة  عن  نعلن  اأن 
بارك  �سفاري  دبي  يف  ال�سياحيني  واملر�سدين 
ا�سرتاتيجيات  على  خا�سة  تدريبات  خلل  من 

ليك�ن�ا  الربية  باحلياة  اخلا�س  الت�س�ير 
م�ؤهلني متاما لتقدمي م�ساعدة ذات كفاءة عالية 
يف  الف�ت�غرافية  ج�لتهم  خلل  للم�س�رين 
اأرجائها هذا بجانب عدد من برامج وفعاليات 
»اأندية  فعاليات  �سمنها  من  التدريب  وور�س 

�سن�ات   7 منذ  اجلائزة  تقيمها  التي  ال�سبت« 
بالتعاون مع هيئة املعرفة والتنمية الب�رشية 
وور�س عملية اأخرى بالتعاون مع جمم�عة من 
امل�س�رين واأي�سا �سيتم الإعلن قريبا عن رزم 
خدمات خا�سة بامل�س�رين وت�فري جمم�عة من 
كربيات  مع  بال�رشاكة  لهم  الت�س�ير  اأدوات 

للكامريات. ال�سانعة  ال�رشكات 
بارك  �سفاري  دبي  مع  ال�رشاكة  اإن  وقال   
م�سابقات  من  جمم�عة  عن  قريبا  �ستثمر 
»ان�����س��ت��غ��رام«  من�سة  ع��ل��ى  ال��ت�����س���ي��ر 
م�سابقة  بجانب  العام  اجلمه�ر  ت�ستهدف 
عنها  �سيعلن  املتمكنني  للم�س�رين  كربى 
�سفاري  »دبي  م�قع  خلل  من  حينها  يف 

بارك«.
اإدارة  مدير  الزرع�ين  اأحمد  اأك��د  جانبه  من   
بلدية  يف  الرتفيهية  واملرافق  العامة  احلدائق 
بال�جهات  الإم��ارة  اإث��راء  على  احلر�س  دبي 
عزَّزت  حيث  والفريدة  ال�ستثنائية  ال�سياحية 
من  للبلدية  التابعة  ب��ارك«  �سفاري  »دب��ي 
جمال  يف  دبي  حتتلها  التي  املتفردة  املكانة 
ا�سرتاتيجيات  تعزيز  يف  وكذلك  ال�سياحة 
رعاية احلي�انات واحلفاظ عليها والتي اأن�سئت 

مب�جبها »دبي �سفاري بارك«.

 �سراكة 
ا�ستراتيجية 
بين جائزة 
حمدان بن 

محمد الدولية 
للت�سوير
 و »دبي 

�سفاري بارك«



دبي ـ وام:
اأطل���ق مركز حممد بن را�ش���د لالبتكار 
احلكوم���ي م�ش���اق »اأدوات االبتكار«، 
�شم���ن �شل�شلة امل�شاق���ات االإلكرتونية 
العلمي���ة، الت���ي يقدمها ع���ر من�شة 
»ابتك���ر«، بهدف تق���دمي منهج علمي 
مب�شط و�شهل ملوظفي اجلهات احلكومية 
يف دول���ة االإم���ارات والع���امل، ميّكنهم 
من تطوير مب���ادرات جديدة با�شتخدام 
اأدوات االبت���كار، مب���ا ي�شهم يف تعميم 

هذه الثقافة منهجا وثقافة عمل.
ويهدف امل�شاق اإىل ت�شليط ال�شوء على 
اأه���م االأولويات، وتعزي���ز الوعي وبناء 
القدرات احلكومية مب���ا ي�شمن حتقيق 
توجهات  ويعك����س  م�شت���دام،  تغي���ر 
حكومة دولة االإمارات لتعزيز اال�شتثمار 
يف راأ����س املال الب����ري وبناء قدرات 

الكوادر والكفاءات.
وتوّفر »ابتكر« املن�شة االأوىل من نوعها 
عربي���اً الت���ي ته���دف اإىل تعزيز ثقافة 
االبتكار يف العمل احلكومي العربي من 
والنماذج  التجارب  خالل ن�ر وتعميم 
احلكوم���ي،  االبت���كار  يف  الناجح���ة 
جمموعة من امل�شاق���ات العلمية التي 
تعتمد منهجي���ات عاملية واأدوات عمل 
جديدة ت�شهم يف تر�شيخ ثقافة االبتكار 
وم�شاع���دة  احلكومي���ة،  اجله���ات  يف 
املوظفني احلكوميني يف اإيجاد احللول 
للتحدي���ات التي يواجهونها مبا ي�شمن 
تطوير اخلدمات ورفع الكفاءة، من خالل 
تعزي���ز اجلاهزية للم�شتقب���ل وحتفيز 

التغير االإيجابي.
واأك���دت عبر تهلك مدي���ر مركز حممد 

بن را�شد لالبتكار احلكومي اأن االبتكار 
ميث���ل اأولوي���ة تعم���ل حكوم���ة دولة 
االإمارات على تبنيها ثقافة عمل يومية، 
وتر�شيخها حم���وراً للتطوير، من خالل 
توف���ر اآلية عم���ل مبتك���رة للموظفني 
احلكوميني يف ال���دول العربية متّكنهم 
م���ن تعزي���ز مهاراتهم ورف���ع م�شتوى 
قدراته���م لي�شهم���وا ب�ش���كل فاعل يف 
العمل احلكوم���ي ورفع كفاءة  حت�شني 
اأداء اجلهات واالرتقاء مب�شتويات العمل.
اإن م�ش���اق »اأدوات االبتكار«  وقال���ت 
ميّث���ل اإ�شاف���ة جلهود املرك���ز الهادفة 
لتعزي���ز التفك���ر االبت���كاري، وتعميم 
ثقاف���ة االبت���كار يف ت�شمي���م حل���ول 
جديدة قابلة للتطبيق، واال�شتفادة من 
املن�شات املعرفي���ة يف م�شاركة اأف�شل 
التجارب، والنم���اذج املبتكرة وق�ش�س 
النجاح التي ت�شهم يف تعزيز اجلاهزية 

واال�شتعداد للم�شتقبل.
االبتكار« على  ويركز م�ش���اق »اأدوات 
اأ�شئلة رئي�شية ت�شه���م يف حتديد اإطار 
عمل وا�شح الإيج���اد احللول لتحديات 
العم���ل احلكوم���ي عر تر�شي���خ ثقافة 
االبت���كار، ور�شد النتائ���ج التي تقي�س 
اأثر احلل���ول املبتكرة يف حت�شني جودة 
اخلدمات ورفع كفاءة العمل احلكومي، 
اإيجابا على االقت�شاد  انعكا�شها  ومدى 

والبيئة واملجتمع.
االبتكار  اأدوات  امل�ش���اق  وي�شتعر����س 
التي تت�شم���ن خطوات عمل  الرئي�شية 
وا�شح���ة لتولي���د االأف���كار وتطويرها 
وتطبيقها، وط���رق توظيفها يف تطوير 
املب���ادرات احلكومي���ة اجلدي���دة التي 
ت�شه���م يف ا�شتدامة االبت���كار وحتويله 

اإىل ممار�شة يومية، م���ن خالل الرتكيز 
عل���ى التحديات والق�شاي���ا الرئي�شية، 

واالأولويات احلكومية.
كما يركز امل�شاق عل���ى 8 اأدوات تعزز 
ثقافة االبت���كار وتبادل اخلرات وتدعم 
منهجي���ات وممار�ش���ات االبت���كار من 
خ���الل تطبيق اأفكار جدي���دة ت�شهم يف 
تطوير م�روعات ريادية، هي: املخطط 
االن�شياب���ي، وخمط���ط من���وذج العمل 
واالقتداء  التح���دي،  وتعريف  التجاري، 
باخلرات، وخارط���ة االأفراد والعالقات، 
واأداة االبت���كار ال�ريع لالأفكار، وخطة 
اختبار النم���اذج االأولي���ة، اإ�شافة اإىل 

خطة العمل.
»املخط���ط  االأوىل  االأداة  وتوّف���ر 
االن�شياب���ي« نظ���رة �شامل���ة ملراحل 
االبت���كار ومتطلبات���ه واالأه���داف، مبا 
ي�شمن و�شع خمط���ط متكامل للموارد 
واملتطلبات لكل مب���ادرة اأول م�روع، 

فيما يركز خمطط منوذج العمل التجاري 
على امله���ام الرئي�شية وكيفية اإجنازها 
من خ���الل اإدارته���ا ب�ش���ل ا�شرتاتيجي 
وو�ش���ع التحدي���ات الرئي�شية، وحتديد 

الفر�س املتاحة.
»تعري���ف  الثالث���ة  االأداة  وته���دف 
اأه���م التحديات  التح���دي« اإىل عر�س 
التي ميك���ن درا�شتها، وفهم اأبعادها من 
خالل و�ش���ع اإطار عم���ل منظم الإيجاد 
احللول املبتك���رة، وتركز اأداة »االقتداء 
باخل���رات« على اأهمي���ة وجود خراء 
يف العم���ل و����رورة التعل���م منه���م 
وفه���م البيئ���ة التي يعمل���ون بها من 
خالل االطالع على اأه���م التفا�شيل يف 

م�شاريعهم واأعمالهم اليومية.
وتقدم اأداة »خارطة االأفراد والعالقات« 
و�شيل���ة �شهلة وفاعلة متّكن املنت�شبني 
للم�شاق م���ن ت�شور اجله���ات املعنية 
بامل����روع واملبادرة اجلدي���دة، فيما 
متّكن اأداة »االبت���كار ال�ريع لالأفكار« 
فريق العمل من اإيجاد حلول للتحديات 
يف امل�روع، وحتديد الفر�س املختلفة 
من خالل اإب���داء وجهات نظ���ر اأع�شاء 
اأف���كار جديدة واختبار  الفريق البتكار 

منهجيات خمتلفة.
وترك���ز االأداة ال�شابع���ة »خطة اختبار 
االأولية »عل���ى تقدمي و�شيلة  النماذج 
منظم���ة للتاأك���د م���ن وج���ود حلول 
ومنهجي���ات فعال���ة ومنا�شب���ة تدعم 
فري���ق العمل عل���ى تنفي���ذ املبادرات، 
وامل�روعات ب�شكل كام���ل، فيما تقدم 
»خطة العم���ل« و�شفاً متكامالً بكيفية 
تنفيذ امل�روعات، واأهم التحديات التي 
حتاول اجلهات وفرق العمل معاجلتها.
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�سرطة اأبوظبي حتذر من خطورة 
»التجمهر« مبواقع احلوادث

اأبوظبي ـ الوحدة: 
حذرت �رطة ابوظبي من التجمهر مبواقع احلوادث 
وال���ذي يعد  م���ن ال�شلوكيات ال�شلبي���ة املرفو�شة 
الت���ي تت�شبب يف اإعاقة و�ش���ول مركبات االإ�شعاف 
والط���وارئ والدوري���ات املروري���ة والدفاع املدين 
باأق�ش���ى �رعة ممكنة للقي���ام بواجبها يف تقدمي 

امل�شاعدة االإن�شانية للم�شابني واإنقاذ حياتهم.
ودعت اإىل �رورة اإف�شاح الطريق ل�شيارات االإ�شعاف 
والدفاع املدين للو�ش���ول اإىل مواقع احلوادث الأداء 
مهامه���ا  االإن�شانية  يف انقاذ  امل�شابني  مو�شحة 
اأن التجمهر ع���ادة يوؤدي  اإىل وقوع بع�س احلوادث 
نتيجة وق���وف بع�س قائدي املركب���ات يف اأماكن 
احل���وادث وعبور الف�شوليني م���ن امل�شاة الطرقات 
املختلف���ة اإىل مواقع احل���وادث، غافلني عن حركة 
املركبات مما يوؤدي اإىل تعر�شهم اإىل حوادث الده�س.
ونا�شدت  اجلمه���ور بامل�شاركة باإيجابية من خالل 
االلت���زام باإر�ش���ادات عنا����ر  امل���رور يف مواقع   
احلوادث حفاظا على �شالمتهم و�شالمة م�شتخدمي 
الطري���ق حمذرة  من تطبيق خمالفة ) عرقلة حركة 
ال�ش���ر »التجمهر« اأثناء احلوادث ( وقيمتها 1000 
دره���م للحد م���ن التجمه���ر والوق���وف الع�شوائي 
للمركب���ات على الطرق يف اأماك���ن وقوع احلوادث 
املروري���ة ومن���ع االختناقات املروري���ة يف اأماكن 

وقوع احلادث.
ولفت���ت اإىل  اأن  جتمه���ر االأ�شخا�س الف�شوليني يف 
مواقع احلوادث املرورية، وقيامهم بت�شوير املركبات 
امل�شاركة يف احلوادث وامل�شابني ون�ر ال�شور على 
مواق���ع التوا�شل االإجتماعي يعد م���ن ال�شلوكيات 
املرفو�شة  وتعر�س  اأ�شحابها للم�شاءلة القانونية.
واأكدت  اأن ت�شوير احلوادث املرورية، ون�ر �شورها 
وتبادله���ا عر مواقع التوا�ش���ل االجتماعي �شلوك 
رم قانوناً وفقاً لن�س املادة )»197 مكرر«2«(  جمجُ
من قانون العقوبات التي تعاقب باحلب�س والغرامة 
)كل م���ن ا�شتعم���ل و�شيلة من و�شائ���ل االت�شال اأو 
و�شائ���ل تقنية املعلوم���ات اأو اأي و�شيلة اأخرى يف 

ن�ر معلومات اأو اأخبار ولو كانت �شحيحة(.

اأبوظبي ـ وام:
وقعت هيئة اله���الل االأحمر االإماراتي واملركز 
الوطن���ي للتاأهي���ل - املركز املتع���اون مع 
منظم���ة ال�شح���ة العاملية - مذك���رة تفاهم 
لتعزيز جهودهما يف جم���ال التوعية مب�شار 
املخ���درات واملوؤثرات العقلي���ة والوقاية من 
االإدمان، وتبني برامج م�شرتكة الإعادة تاأهيل 
مر�شى االإدمان املتعاف���ني وم�شاعدتهم على 
االندماج يف املجتمع م���ن جديد، اإ�شافة اإىل 
تدريب متطوعي الهيئة وتاأهيلهم من الناحية 
العلمي���ة واملعرفي���ة للم�شاهم���ة يف برامج 
التوعية التي ينفذها املركز الوطني للتاأهيل 
من خالل املحا�رات التي تقدم يف املدار�س 
واجلامعات واملوؤ�ش�شات احلكومية وغرها من 

االأن�شطة.
وقع مذك���رة التفاهم من جانب الهالل االأحمر 
االإمارات���ي �شع���ادة الدكت���ور حمم���د عتيق 
الفالح���ي االأمني العام، وم���ن املركز الوطني 
للتاأهيل �شعادة الدكتور حمد عبداهلل الغافري 
املدير العام، بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف 

الهيئة واملركز.
وا�شتعر�س اجلانبان اآفاق التعاون والتن�شيق 
امل�ش���رتك يف املجال االإن�ش���اين، واتفقا على 

تعزي���ز ال�راكة خدمة الأه���داف املركز ودعم 
اأن�شطته املختلفة، والدور الذي ميكن اأن ت�شطلع 
به الهيئة يف م�شاندة جهود املركز التاأهيلية 
وخططه يف اإدم���اج امل�شتفيدين من خدماته 
يف املجتم���ع، واطلع امل�شوؤول���ون يف الهيئة 
على برامج واأن�شط���ة واأهداف املركز واجلهود 
املبذولة لالرتق���اء بخدماته وتو�شيع ن�شاطه 
يف تاأهي���ل املدمنني وتوفر الرعاية ال�شحية 
املنا�شب���ة لهم واإع���ادة تاأهيلهم وم�شاعدتهم 
على االندم���اج يف املجتم���ع، وجعلهم قوة 

فاعلة ومفيدة الأ�رهم وجمتمعهم.
واأكد الدكت���ور حممد عتي���ق الفالحي اأهمية 
ال���دور الذي ي�شطل���ع به املرك���ز يف تاأهيل 
وع���الج املدمن���ني ودجمه���م يف املجتم���ع 
وجعله���م ق���وة منتجة ت�شاه���م يف عمليات 
التنمية التي ت�شهدها الدولة، وقال اإن تعاطي 
املوؤث���رات العقلية من االآف���ات الدخيلة التي 
يج���ب مكافحته���ا وحما�رته���ا بالو�شائل 
العلمي���ة املدرو�شة واخلط���ط الناجعة التي 
حتد من انت�شارها، م�شددا على �رورة تكاتف 
جميع قطاعات املجتمع وقواه احلية وتعزيز 
ال�راك���ة ب���ني املرك���ز واجله���ات املخت�شة 
ملكافح���ة اآف���ة االإدمان واحلد م���ن انت�شارها 

خا�شة بني ال�شباب.

اأبوظبي ـ الوحدة:
يف معر����س عامل اأبوظب���ي احلي ميكنك 
م�شاه���دة روائع الطبيعة الت���ي اأبدعها 
اخلالق يف مواقع كثرة من بلدنا، فهناك 
الكثبان امللتفة، وال�شحارى التي تداعب 
الرياح رماله���ا، واملنعطفات ال�شخرية، 

والقمم ال�شاخمة، ومياه البحر.
ويدل هذا املعر�س على اأن بيئة اأبوظبي 
لي�ش���ت جمرد �شحراء خالي���ة بل تزخر 
بالتن���وع النبات���ي واحلي���واين، حي���ث 
ا�شتطاعت هذه الكائن���ات التاأقلم و�شط 
الظروف ال�شحراوي���ة القا�شية باأ�شاليب 
وا�شتمرارية  بقاءه���ا  �شمن���ت  فطري���ة 

حياتها.
�شرتى يف عامل اأبوظب���ي احلي االأبحاث 
التي  واجله���ود وامل�شوح���ات امليدانية 
بذل���ت ملعرف���ة طبيعة احلي���اة وكيف 
ا�شتطاعت املحميات التي اأن�شئتها الدولة 
احلفاظ على التنوع البيئي و انقاذه من 
الفناء مثل طائر احلبارى واملها العربي 
الذي اأن�ش���ات حديقة احليوانات من اأجل 

احلفاظ عليه.
و�شتتعرف يف املعر����س على حيوانات 
نهاري���ة و ليلي���ة و اأخ���رى ا�شتطاعت 
التعاي����س مع الليل والنه���ار معاً، فيما 

تودعك يف نهاية املعر�س �شجرة الغاف 
التي كان���ت وظلت اإرثاً بيئياً اأو�شانا به 
املغفور له ب���اإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد 
بن �شلطان ال نهيان و�شدد على احلفاظ 
علي���ه وعدم االإ����رار به مهم���ا كانت 
متطلبات التط���ور العمراين الذي ت�شهده 

مدينة العني.
كما يقدم املعر����س منوذجاً خل�شائ�س 
�شاحل اأبوظبي وهو االأطول على م�شتوى 
الدول���ة وتن���وع االأ�شج���ار عل���ى طول 

ال�شاحل وال�شبخات وامل�شتنقعات ونظام 
بيئي متكامل وغن���ي باحلياة الفطرية، 
وم�شرة الطي���ور املهاجرة واأنواعها وما 
ا�شتقر منها يف االإمارات كالنحام ال�شقر 

االأ�شخم.
ومن التجارب الظريفة يف املعر�س، كرة 
زجاجية بت�شميم فريد ومبتكر، اإن اأدخلت 
راأ�شك فيه���ا �شتعاي�س احلياة الرية بكل 
تفا�شيله���ا وكاأنك اأح���د الكائنات التي 

تعي�س يف اجلحور.

جامعة الإمارات تتعاون مع 
3572 موؤ�س�سة تعليمية عالمية 

ل�ست�سراف الم�ستقبل
العني ـ وام:

توا�شل جامعة االإم���ارات العربية املتحدة تعزيز دورها 
الرائ���د يف جم���ال البحث العلمي من خ���الل بناء نظام 
بحثي م�شتدام ومتكامل مع عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية 
واجلامع���ات واملراك���ز البحثية املحلي���ة والدولية من 
خالل م�شاريع بحثي���ة. ويهدف التعاون البحثي مع تلك 
املوؤ�ش�شات واجلهات اإىل تر�شي���خ ودعم اال�شرتاتيجيات 
واالأولويات الوطنية بحيث ي�شاهم هذا التعاون يف اإيجاد 

حلول علمية لتحديات جمتمعية ملمو�شة.
وقد حقق التعاون البحث���ي قفزات نوعية انعك�شت على 
جودة املخرجات البحثي���ة وبالتايل ال�شمعة االأكادميية 
العاملية للجامعة. وقامت اجلامعة بدعم التعاون البحثي 
من خالل بناء بنية حتتية بحثية ت�شم خمترات علمية 
واأجه���زة ت�شاع���د الباحثني على اإج���راء البحث العلمي 
وبجودة عالية. واأك���د االأ�شتاذ الدكتور اأحمد مراد النائب 
امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة االإمارات اأن اجلامعة 
ت�شع التع���اون البحثي �شمن االأولوي���ات اال�شرتاتيجية 
ملكتب النائب امل�شارك للبح���ث العلمي لتعزيز الريادة 
البحثي���ة �شمن خطة طموح���ة ت�شاع���د اجلامعة على 
حتقيق قفزات نوعية يف الت�شنيف���ات العاملية. ويتمثل 
التعاون البحثي يف التعاون يف م�شاريع بحثية ت�شاهم 
يف خمرج���ات علمية تعزز من الن����ر العلمي يف كرى 
املجالت والدوريات العاملية كما وتويل اجلامعة التو�شع 
يف التع���اون البحثي مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 
العاملة يف الدولة والذي ياأتي كدور ا�شرتاتيجي للجامعة 
يف تقدمي احللول العلمية االبتكارية التي تواجه املجتمع 
املحلي يف �شتى املجاالت من االإن�شانيات واالجتماعيات 
والعل���وم اإىل العل���وم والهند�ش���ة والتكنولوجيا والطب 

وال�شحة.

»الهالل الأحمر« والمركز الوطني للتاأهيل 
يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الإدمان

معر�ض عالم اأبوظبي الحي في مركز ال�سيخ 
زايد لعلوم ال�سحراء

اأبوظبي ـ الوحدة:
اأمنية"  "حتقي���ق  موؤ�ش�شة  كرّم���ت 
موؤخ���راً قن���اة الفج���رة، تقدي���راً 
دع���م  يف  املبذول���ة  جلهوده���ا 
ا�شرتاتيجي���ة املوؤ�ش�شة واإ�شهاماتها 
املجُتمّي���زة يف ن�ر ر�شالة املوؤ�ش�شة 
دورها  واإب���راز  النبيلة  االإن�شاني���ة 

املجتمعي واالإن�شاين.
وخ���الل لق���اء التك���رمي يف مبنى 
القناة، ثّمن هاين الزبيدي، الرئي�س 
اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اجله���ود الكب���رة لقن���اة الفجرة، 
وعملها املتوا�شل يف دعم املوؤ�ش�شة 
اإعالمياً على م�شتوى االإمارات، عر 
ن����ر ر�شالتها االإن�شاني���ة النبيلة 
واإي�ش���ال �شوته���ا اإىل اأكر �ريحة 

كنة م���ن اجلمهور، والتي اأ�شهمت  ممجُ
اأمنيات  يف حتقي���ق املزي���د م���ن 
اإىل  اأطفال املوؤ�ش�شة املر�شى، الفتاً 
اعتزازه بال�راكة مع هيئة الفجرة 
للثقافة واالإعالم التي حتمل �شجاّلً 
تمّيزاً حافالً باملبادرات االإن�شانية  مجُ

والعطاء املتوا�شل.
وقام الزبي���دي بت�شليم ال�شيدعماد 
با�شي���ل مدير ع���ام �رك���ة( ماب 
)امل�شغ���ل  لقن���اة الفجرةال���درع 
التذكاري و�شه���ادة التقدير كلم�شة 
القن���اة  �شاهم���ات  مجُ �شك���ر عل���ى 
االإن�شانية النبيلة يف حتقيق اأمنيات 
االأطفال املر�شى، ومّدهم بال�شعادة 
وجتدي���د االأم���ل لديه���م ملوا�شلة 
م�شرة العالج، باالإ�شافة اإىل تعزيز 

الروح املعنوية لدى عائالتهم. 

»تحقيق اأمنية« ُتكّرم قناة الفجيرة على دعمها 
الإعالمي والإن�ساني

مركز محمد بن را�سد لالبتكار الحكومي يطلق م�ساق 
»اأدوات البتكار«

عبر من�صة »ابتكر« لبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في الدول العربية

قائد �سرطة راأ�ض الخيمة: الحزمة الثانية انعكا�ض لحر�ض قيادتنا على 
ال�ستثمار في راأ�ض المال الب�سري الوطني

 راأ�ض اخليمة ـ الوحدة:
قال �شعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
النعيم���ي قائد عام �رطة راأ�س اخليمة 
اإن بن���ود احلزمة الثاني���ة من م�شاريع 
ال�شديد  احلر����س  تعك����س  اخلم�ش���ني 
لقيادتنا الر�شيدة عل���ى اال�شتثمار يف 
راأ�س املال الب����ري الوطني وت�شجيع 
اأبناء الدولة عل���ى االنخراط يف العمل 
بالقطاع اخلا����س الذي يعد جزءا هاما 
ومكمال للعمل احلكومي �شمن منظومة 
واح���دة ت�شهم يف دفع م�ش���رة البناء 

والتقدم ال�شامل .
واأ�شاف �شعادته اأن ما مييز هذه احلزمة 

ان�شب���اب اهتمامها عل���ى توفر املزيد 
من الرفاهية والعي����س الرغيد والكرمي 
الأبن���اء وبن���ات الدولة الذي���ن ميثلون 
ركيزة العط���اء واالزدهار وحاملي راية 
امل�شتقبل  من خ���الل توفر كافة اأِكال 
الدعم املادي الذي يوفر لهم بيئة عمل 
مثالية يف القط���اع اخلا�س وي�شجعهم 
على اال�شتثمار يف هذا القطاع وحتقيق 
جناحات متنوع���ة ت�شر يف خط متواز 
م���ع النجاحات التي حتققه���ا وزاراتنا 

وموؤ�ش�شاتنا احلكومية .
واأ�ش���ار �شعادة قائد ع���ام �رطة راأ�س 
اخليمة اإىل اأن االإعالن عن ان�شاء جمل�س 
تناف�شي���ة الكوادر االماراتي���ة برئا�شة 

�شمو ال�شي���خ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�ش���ة وتخ�شي����س ميزانية �شنوية 
مببلغ مليار و250 مليون درهم لتدريب 
املواطنني و�رف عالوات مالية لدعم 
العامل���ني يف القط���اع اخلا�س يج�شد 
احلر����س احلكوم���ي ملواطن���ي الدولة 
واال�شتثمار  االإب���داع  وحتفيزهم عل���ى 
، موؤك���دا اأن قيادة االم���ارات تثبت يف 
كل يوم اأن الك���وادر الوطنية وتدريبها 
وتاأهيلها متثل حمط االهتمام املحوري 
حلكومتنا الر�شيدة التي ت�رب للعامل 
اأجم���ع اأروع االأمثل���ة يف حر�شها على 

توفر احلياة الكرمية الأبنائها .

تت�صمن اإعادة تاأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع
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�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
ال�سودان يطلب   

تعديل اتفاق القاعدة 
البحرية مع رو�سيا

اخلرطوم -وكاالت 
ب�أن  الرو�سية  "�سبوتنيك"  وك�لة  اأف���دت 
اخلرطوم ت�سعى اإىل اإدخ�ل تعديالت جوهرية 
على االتف�قية املربمة بينه� ومو�سكو ب�س�أن 
يف  الرو�سية  للبحرية  اإم��داد  مركز  اإن�س�ء 

بورت�سودان على البحر االأحمر.
ونقلت الوك�لة عن م�سدر مطلع يف اجلي�ش 
ال�سودانية  العدل  وزارة  اأن  قوله  ال�سوداين 
اأو�ست بتعديل االتف�قية التي مت توقيعه� يف 
مو�سح�  الب�سري،  عمر  ال�س�بق  الرئي�ش  عهد 
مو�سكو  من  طلبت  اخل��رط��وم  حكومة  اأن 
خم�سة  بقيمة  اقت�س�دية  م�س�عدات  دف��ع 
املركزي  ال�سودان  بنك  اإىل  دوالر  ملي�رات 
ملدة  الق�عدة  لتلك  رو�سي�  ا�ستخدام  مق�بل 
اأن احلكومة  خم�ش �سنوات. واأ�س�ف امل�سدر 
ال�سودانية اأبدت موافقته� على توقيع اتف�قية 
جديدة تق�سي بتمديد املوجودة ملدة ت�سل 

اإىل 25 ع�م�.

م�سر ت�سجل 471 اإ�سابة 
جديدة بفيرو�س كورونا و 11 

وفاة
القاهرة )د ب اأ(-

م�رص  يف  وال�سك�ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   
جديدة  اإ�س�بة   471 ت�سجيل  االأح��د  م�س�ء 
وف�ة  و 11 ح�لة  امل�ستجد  بفريو�ش كورون� 

خالل ال�س�ع�ت االأربع والع�رصين امل��سية.
واأف�د الدكتور خ�لد جم�هد، املتحدث الر�سمي 
ب��سم الوزارة، بتع�يف 651 ح�لة من مر�سى 
امل�ست�سفي�ت،  من  وخروجهم   19 كوفيد- 
لريتفع اإجم�يل املتع�فني اإىل 246 األف� و 726 
ح�لة حتى م�س�ء االأحد، وفق� لبي�ن الوزارة 
الر�سمية مبوقع  الذي ن�رصته على �سفحته� 

التوا�سل االجتم�عي "في�سبوك".
االإ�س�ب�ت يف  اإجم�يل عدد  اأن  وذكر جم�هد 
م�رص بفريو�ش كورون� امل�ستجد حتى م�س�ء 
وارتفع  �سخ�س�   957 و  األف�   292 بلغ  االأحد 
األف� و 871  اإىل 16  االإجم�يل للوفي�ت  العدد 

ح�لة.
مي  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزي��رة  واأعلنت 
الكيلة، يوم  االثنني، ت�سجيل  14 ح�لة وف�ة 
و1456  ب�"كورون�"  جديدة  اإ�س�بة  و2699 

ح�لة تع�ف ، خالل ال�24 �س�عة امل��سية.

ميقاتي: لبنان يتطلب اإجراءات ا�ستثنائية

عون يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة للعمل كفريق واحد لتنفيذ 
برنامج اإنقاذي

بريوت )د ب اأ( –
 دع� الرئي�ش اللبن�ين مي�س�ل عون 
يوم االثنني احلكومة اجلديدة اإىل 
متج�ن�ش  واح��د  كفريق  العمل 
انق�ذي  برن�مج  لتنفيذ  متع�ون 
تركيز  ����رصورة   على  م�سددا   ،
اجلهد لتحقيق امل�سلحة الوطنية 

العلي� وم�س�لح املواطنني.
جل�سة  م�ستهل  يف   ، عون  وق�ل 
"اللبن�نيني  اإن   ، الوزراء  جمل�ش 
مع�جلة  احلكومة  من  ي�أملون 
اليومية  احلي�تية  م�س�كلهم 
لطموح�تهم  واال���س��ت��ج���ب��ة 
مب�ستقبل  امل�رصوعة  وتطلع�تهم 
ويوّفر  القلق،  عنهم  يزيل  اأف�سل 
الكرمي..  والعي�ش  اال�ستقرار  لهم 
من  للتخفيف  ه��ي  واالأول��وي��ة 
ح�ج�تهم  وت��وف��ري  مع�ن�تهم 

امللحة.
واأ�س�ف اأن اخل�رج والداخل يعول 
االأزم���ت  ملع�جلة  جن�حن�  على 
وكلم�  واملتداخلة،  املرتاكمة 
وت�سميمً�  والتزامً�  اأظهرن� جدية 
ال�سقيقة  ال���دول  وق��ف��ت  كلم� 

وال�سديقة اىل ج�نبن�".
وق�ل عون: "�ستواجهن� �سعوب�ت 
تذليل  على  و�سنعمل  ك��ب��رية 
 ، املمكنة  احل��ل��ول  وا�ستنب�ط 
اأم���م��ن��� حت��دي���ت ك��ب��رية لذلك 
الكالم  م��ن  ب���الإق��الل  اأو�سيكم 

واالإكث�ر من العمل".
اإيج�د  "مطلوب  اأن��ه  واأو���س��ح  
ملع�جلة  ال��ع���ج��ل��ة  احل���ل���ول 
للمواطنني،  املعي�سية  االأو�س�ع 
�رصيعة  عمل  ور���س��ة  واإط����الق 
االإنق�ذ  لبن�ن على طريق  لو�سع 

والتع�يف والنهو�ش".
م�سوؤولي�ت  اأم���م  "نحن   : وق�ل 
لتفعيل  كربى  وت�ريخية  وطنية 
وم��وؤ���س�����س���ت��ه���  ال���دول���ة  دور 
اأال  ويجب  به�،  الثقة  وا�ستع�دة 
لدين�  يعد  مل  اإذ  الوقت  ن�سيع 

ترف البطء واملم�طلة".
البي�ن  يت�سمن  اأن  عون  ومتنى 
الثوابت  اإىل  اإ�س�فة  ال���وزاري، 
التي  التع�يف  خطة  الوطنية،  

وم�  ال�س�بقة  احلكومة  اأقرته� 
املب�درة  يف  اإ�سالح�ت  من  ورد 
االنتخ�ب�ت  واإج��راء  الفرن�سية، 
وا�ستكم�ل  موعده�  يف  الني�بية 
مرف�أ  انفج�ر  يف  التحقيق�ت 
خطة  يف  واالإ�������رصاع  ب����ريوت 

مك�فحة الف�س�د.
ب�أن  ال��وزاري��ة  اللجنة  وط�لب 
يت�سمن البي�ن الوزاري ا�ستكم�ل 
النقد  �سندوق  م��ع  التف�و�ش 
خطة  تنفيذ  ومت�بعة  ال���دويل 
وو�سع خطة  التمويلية،  البط�قة 
امل�رصيف  القط�ع  هيكلة  الإع�دة 
الن�زحني  ع��ودة  على  والعمل 
ال�سوريني، ا�ستكم�ل وتنفيذ خطة 

الكهرب�ء.
وعقد  جمل�ش ال��وزراء  اللبن�ين 
ق�رص  يف  ام�ش   االأوىل  جل�سته 
وح�سور  ع��ون  برئ��سة  بعبدا، 
ميق�تي  جنيب  احلكومة  رئي�ش 

جل�سة  انعق�د  وي�أتي  وال��وزراء. 
انقط�ع  بعد  اجلديدة  احلكومة  
لفرتة ا�ستمرت 13 �سهراً، وحتديداً 
منذ الع��رص من اآب/ اغ�سط�ش من  
ا�ستق�لة  ت�ريخ  امل��سي،  الع�م 
التحّدي�ت  م��واج��ه��ة  حكومة 

برئ��سة ح�س�ن دي�ب.
وميق�تي  ع��ون  الرئي�ش  وك���ن   
وقع�  مر�سوم� بت�سكيل احلكومة 
امل��سي   اجلمعة  ي��وم  اجلديدة 
االأعم�ل  لتخلف حكومة ت�رصيف 
اأي�م  �ستة  عقب  ا�ستق�لت  التي 
مبرف�أ  وقع  ك�رثي  انفج�ر  على 
اآب/ ال��راب��ع م��ن   ب���ريوت يف  
رئي�ش   واأك���د    .2020 اأغ�سط�ش 
ميق�تي   اللبن�ين  جنيب  الوزراء 
يوم االثنني اأن احلكومة اجلديدة 
ينتظره� الكثري من العمل والتعب 
، مط�لب� اجلميع ب�لت�سحية الأن  
البلد يتطلب اإجراءات ا�ستثن�ئية.

م�ستهل  يف   ، ميق�تي  وق����ل 
اليوم:"�سحيح  ال��وزراء  جمل�ش 
�سحرية،  ع�س�  منلك  ال  اأن��ن��� 
ولكن  للغ�ية،  �سعب  ف�لو�سع 
والت�سميم  ال�سلبة  ب�����الإرادة 
ن�ستطيع  والتخطيط  وال��ع��زم 
اأن  واح��د،  عمل  كفريق  جميع�، 
واملت�أمل  ال�س�بر  ل�سعبن�  نحقق 

بع�س� مم� ي�أمله ويتمن�ه".
اآم���ل  تخيبوا  "ال   : واأ���س���ف 
اللبن�نيني، لتكن اأقوالكم مقرونة 
ب�الأعم�ل، الوقت ثمني وال جم�ل 
وزاراتكم  يف  جن�حكم  الإ�س�عته، 
يعني جن�ح جميع اللبن�نيني يف 
اإىل م� يوؤمن لهم حي�ة  الو�سول 

كرمية ال ذّل فيه� وال متنني".
من  االإق���الل  اإىل  ميق�تي  ودع��� 
الن��ش  الأن  االإعالمية  االط��الالت 
تتطلع اإىل االفع�ل ومل يعد يهمه� 
الكالم والوعود، واالمور ب�لن�سبة 

للن��ش يف خواتيمه�.
واأكد اأنهم �سينكبون على مع�جلة 
وال���دواء  امل��ح��روق���ت  مو�سوع 
موؤكدا   ، الن��ش  اإذالل  يوقف  مب� 
ال��وزراء يف  بني  الدائم  التن�سيق 
امل�سرتك  االهتم�م  ذات  الق�س�ي� 
والتن�سيق  وزارة،  من  اأك��ر  بني 

بني الوزارات عند ال�رصورة.
من  التع�ون  على �رصورة  و�سدد 
اأ�س��سي  اأم��ر  وه��و  اجلميع  قبل 
الإجن�ح اأي عمل حكومي  ، م�سريا 
من  �ستعمل  حكومته  اأن  اإىل 
جميع  اأجل  ومن  لبن�ن  كل  اأجل 
من  بني  متيز  ول��ن  اللبن�نيني 
اأعلن  من  مع�ر�ش،  اأو  موال  هو 
ومن  ذل��ك،  يعلن  مل  ومن  دعمه 
من  اأو  اأي�م  بعد  ثقته  �سيمنحه� 
هذا  و�ستم�ر�ش  عنه�  �سيحجبه� 
وذلك  كيدية  اأي  دون  من  ال��دور 

حتت �سقف الق�نون.

رئي�س وزراء فل�سطين يدعو ال�سليب االأحمر واالأمم المتحدة 
لمتابعة و�سع االأ�سرى والتاأكد من �سالمتهم

رام اهلل -وكاالت 
حممد  الفل�سطيني،  ال��وزراء  رئي�ش  دع� 
االأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأ�ستية، 
االأ�رصى  اأو�س�ع  ملت�بعة  املتحدة،  واالأمم 
للتعذيب  تعر�سهم  ع��دم  م��ن  وال��ت���أك��د 
بتطبيق  اإ���رصائ��ي��ل  واإل����زام  والتنكيل، 
واملتعلقة  ال��ث���ل��ث��ة  جنيف  ات��ف���ق��ي��ة 
ب����الأ����رصى، حم��م��ال ���س��ل��ط���ت االح��ت��الل 

حي�تهم. عن  ك�ملة  امل�سئولية 
جل�سة  مب�ستهل  كلمته  يف   - اأ�ستية  وق�ل 
جميع  يدعو  اإن��ه   - ال����)124(  احلكومة 
االته�م�ت  كيل  ع��دم  اإىل  الفل�سطينيني 
اأرا���س��ي  يف  ال��داخ��ل  اأه���ل  اإىل  ج��زاًف��� 
واحد  �سعب  "نحن  بقوله  م�سدًدا  ال���48 
ووحدة  املع�ن�ة  وتوحدن�  االأمل  يجمعن� 

ج�سور  مد  منكم  واأطلب  وامل�سري.  الهدف 
البع�ش،  بع�سكم  مع  والتوا�سل  املوؤاخ�ة 
حتى  والفتنة  التفرقة  يريد  االح��ت��الل 
يزول".  حتى  الوحدة  نريد  ونحن  ي�سود، 
حديث  اإىل  اأ�ستية  تطرق  اآخر،  �سي�ق  يف 
االأمن  مق�بل  االقت�س�د  خطة  عن  اإ�رصائيل 
هي  غزة  "م�سكلة  اإن  وق�ل:  غزة،  لقط�ع 
التي  امل�سكلة  ذات  وهي  �سي��سية  م�سكلة 
مب�  الفل�سطينية  االأرا�سي  جميع  تواجه 
�سي��سي  م�س�ر  املطلوب  القد�ش،  فيه� 
ال�رصعية  اإىل  م�ستند  وحقيقي  ج��دي 
االحتالل  ينهي  الدويل،  والق�نون  الدولية 
ويوقف  غزة،  قط�ع  عن  احل�س�ر  ويرفع 
الفل�سطينية،  االأرا�سي  جميع  عن  العدوان 
االأعم�ر ممكنة  اإع�دة  عملية  ت�سبح  وبهذا 

ودائمة.

وزير خارجية عمان: لدينا قناعة قوية 
بوقف الحرب في اليمن

م�سقط -وكاالت 
اخل�رجية  وزي���ر  اأع���رب 
العم�ين، بدر بن حمد بن 
عن  البو�سعيدي،  حمود 
املف�و�س�ت  بدفع  تف�وؤله 

ال�سي��سية يف اليمن.
اخل�رجية  وزير  واأ�س�ف 
العم�ين - يف ت�رصيح�ت 
»العربية  لقن�ة  خ��سة 
يوم  م�س�ء  االإخ��ب���ري��ة« 
االأح���د - واأ���س���ف اأن��ه 
بالده لديه� قن�ع�ت قوية 
اليمنية  احل���رب  ب��وق��ف 
ال�سي��سي،  امل�س�ر  ودفع 
واج��ب  م��ن  اأن  م��ع��ت��ربا 
بالده م�س�عدة اليمن على 

اال�ستقرار.
�سلطنة  اأن  واأو����س���ح 
تقريب  اإىل  ت�سعى  عم�ن 
االأزمة  يف  النظر  وجه�ت 
اليمنية، م�سريا اإىل وجود 
وجيد  م�ستمر  تن�سيق 
و�سفه  بح�سب  واإيج�بي، 
االأمريكي  املبعوثني  مع 

واالأممي اإىل اليمن.
اخل�رجية  وزي���ر  وق����ل 
العم�نية اإن هن�ك تط�بق� 
حول  النظر  وجه�ت  يف 
ي�سكل  م� يجب فعله، م� 
على  م�����س���ع��دا  ع���م��ال 

حلحلة العقد.
بالده  �سي��سة  اأن  واأك��د 
ال��داخ��ل��ي��ة ان��ع��ك������ش 

اخل�رجية،  ل�سي��سته� 
التي تقوم على التع�ي�ش 
اجل��وار  وح�سن  وال�سالم 
والق�س�ي�  االأزم���ت  وحل 

عرب الو�س�ئل ال�سلمية.
اململكة  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
متثالن  وبالده  ال�سعودية 
ا�سرتاتيجي�  وعمق�  ثقال 
موقعهم�  بحكم  متب�دال 
وب�عتب�رهم�  اجلغرايف، 
دول��ت��ني م��ت��ج���ورت��ني، 
مييز  م����  اأن  م�����س��ي��ف��� 
العالقة بني الطرفني منذ 
احرتام  وج��ود  هو  عقود، 
على  متب�دلة  كبري  وثقة 
م�ستوى القي�دة واحلكومة 

ال�سعبني.

مجل�س الوزراء الليبي يرفع الحرا�سة عن اأموال 
بع�س ال�سخ�سيات

طرابل�س -وكاالت 
االأحد  يوم  الليبي  الوزراء  اتخذ جمل�ش 
قرارا رفع فيه احلرا�سة عن اأموال بع�ش 

ال�سخ�سي�ت يف البالد.
الوحدة  حكومة  ب��سم  متحدث  واأك��د 
الليبية خالل موؤمتر �سحفي عقب انعق�د 
ال�س�د�ش  الجتم�عه  ال���وزراء  جمل�ش 
بطرابل�ش اأن ق�نون 47 ل�سنة 2012 ب�س�أن 
االأ�سخ��ش  اأموال وممتلك�ت بع�ش  اإدارة 
مل يبني اآلية بحث وتق�سي �رصعية هذه 

االأموال.
اخل��سعني  قوائم  اأن  املتحدث  واأ�س�ف 
�سبب  بي�ن  دون  و�سعت  قد  للحرا�سة 
ب�سبب  عمومي  ب�سكل  واإمن����  وا���س��ح 

انتم�ءات خمتلفة.
"ا�ستكم�ال جلهود احلكومة  ب�أنه  و�رصح 
ول��رد  الوطنية  للم�س�حلة  ال��داع��م��ة 
رفع  على  والعمل  الأ�سح�به�  احلقوق 
الظلم وجرب ال�رصر وحتقيق العدالة قرر 
عن  احلرا�سة  رفع  يف  ال�رصوع  املجل�ش 

بع�ش ال�سخ�سي�ت".
حكومة  وزراء  جمل�ش  اأن  واأو���س��ح 
ال�رصوع  قرر  الليبية  الوطنية  الوحدة 
وممتلك�ت  اأم��وال  عن  احلرا�سة  رفع  يف 
فيهم  انتفت  ممن  ال�سخ�سي�ت  بع�ش 
�رصعية  ح��ق  وثبت  فر�سه�،  م���ربرات 
و�سحة اأموالهم وممتلك�تهم ا�ستن�دا اإىل 

م�ستندات م�سلحة الت�سجيل العق�ري.
اأ�رصت  االأموال  احلرا�سة على  اإىل  واأ�س�ر 

بعدد من االأ�سخ��ش
فرن�س�  �سف�رات  اأك��دت  اخ��رى  جهة  من 
والوالي�ت  وبريط�ني�  واإيط�لي�  واأمل�ني� 
انتخ�ب�ت  "اإجراء  اأن  ليبي�  املتحدة يف 
خطوة  مبوعده�  وبرمل�نية  رئ��سية 
اال�ستقرار  من  املزيد  لتحقيق  اأ�س��سية 

وتوحيد ليبي�".

بي�ن  يف  اخلم�ش  ال��دول  �سفراء  واأك��د 
االأممي  للمبعوث  "ان�سم�مهم  م�سرتك 
اإىل  اإح�طته  بعد  كوبي�ش  ي�ن  ليبي�  اإىل 
اجله�ت  جميع  حث  يف  االأم��ن  جمل�ش 
ال�سمولية  �سم�ن  على  الليبية  الف�علة 
برمل�نية  انتخ�ب�ت  واإج���راء  واحلرية 
 2021 دي�سمرب   24 يف  نزيهة  ورئ��سية 
الطريق  خ�رطة  املحدد يف  النحو  على 
الذي  الليبي  ال�سي��سي  احل��وار  ملنتدى 
التي   ،2020 نوفمرب  يف  تون�ش  يف  عقد 
جمل�ش  ق��رار  يف  عليه�  الت�أكيد  ج��رى 
خطوة  اأنه�  معتربا   ،2570 رق��م  االأم��ن 
اال�ستقرار  من  املزيد  لتحقيق  اأ�س��سية 

وتوحيد ليبي�".
التي  ب�"االإجراءات  ال���دول  ورح��ب��ت 
يف  الوطنية  الوحدة  حكومة  اتخذته� 
الإج��راء  اال�ستعدادات  لت�سهيل  ليبي� 

التمويل  توفري  �سيم�  ال  االنتخ�ب�ت، 
العلي�  الوطنية  للمفو�سية  ال��ك���يف 
االأمنية  واال���س��ت��ع��دادات  لالنتخ�ب�ت 

املختلفة".
ال�سلط�ت  لدعم  "اال�ستعداد  واأعربت عن 
يف  طلبهم،  على  بن�ء  املوؤقتة،  الليبية 
زي�دة  ذلك  يف  مب�  االنتخ�ب�ت،  تنظيم 
اجلمهور  وتثقيف  الن�خبني  بني  الوعي 
يف  امل�سللة  املعلوم�ت  مك�فحة  ب�س�أن 

اأثن�ء احلملة االنتخ�بية".
الليبية  االأط���راف  ب��ستعداد  واأ���س���دت 
لطي �سفحة ال�رصاع�ت امل��سية وراءه� 
توحيد  نحو  ج���دة  خ��ط��وات  وات��خ���ذ 
االنتق�ل  واإن��ه���ء  الليبية  املوؤ�س�س�ت 
الك�مل  االمتث�ل  اإىل  داعية  ال�سي��سي"، 
جلميع اجله�ت الف�علة لعقوب�ت جمل�ش 

االأمن الدويل".

 تدمير طائرة مفخخة حوثية اأطلقت تجاه ال�سعودية

االإرياني يحمل  جماعة الحوثي م�سئولية  اإغالق 
مطار �سنعاء الدولي

الري��ش  )د ب اأ( - 

الذي  اليمن،  يف  ال�رصعية  دعم  حت�لف  اأعلن 
تقوده ال�سعودية ، يوم االإثنني، اعرتا�ش وتدمر 
"ميلي�سي�"  اأطلقته�  مفخخة  م�سرية  ط�ئرة 
غرب  جنوب  م�سيط  خمي�ش  ب�جت�ه  احلوثي 

اململكة .  
"القوات  اأن  �سحفي   بي�ن  التح�لف يف  واأكد 
حلم�ية  بحزم  التهديد  م�س�در  مع  تتع�مل 
الهجم�ت  م��ن  املدنية  واالأع��ي���ن  املدنيني 

العدائية التي ت�سنه� امليلي�سي� احلوثية".
ويطلق احلوثيون �سواريخ ب�لي�ستية ومقذوف�ت 
وم�سريات على من�طق �سعودية وهو م� ت�س�عد 

موؤخراً ب�سكل الفت
والثق�فة  االإع��الم  وزير  حمل  اخرى  جهة  من 
جم�عة  االإري����ين،  معمر  اليمني  وال�سي�حة 
مط�ر  اإغالق  عن  الك�ملة  امل�سئولية  احلوثي، 
مع�ن�ة  من  عليه  يرتتب  وم�  الدويل  �سنع�ء 
�سيطرته�  من�طق  يف  للمواطنني،  اإن�س�نية 

غري  الأغرا�ش  ا�ستخدامه  على  اإ�رصاره�  جراء 
االأ�سلحة  لتهريب  ممر  اإىل  وحتويله  مدنية 

والتكنولوجي� الع�سكرية .
واأو�سح االإري�ين - وفق� لقن�ة اليمن الف�س�ئية 
- اأن احلكومة عر�ست خالل جوالت التف�و�ش 
املختلفة وقدمت للمبعوث االأممي ال�س�بق، عدد 
من املب�درات الإع�دة فتح مط�ر �سنع�ء الدويل 
اخل�رجية"  "الداخلية  املدنية  الرحالت  اأم�م 
ووفق �رصوط ت�سمن عدم ا�ستخدامه من طرف 
جم�عة احلوثي الأغرا�ش ع�سكرية ولوج�ستية، 

ومب� ينهي املع�ن�ة التي يتكبده� املواطنني .
وجدد االإري�ين الت�أكيد على فتح مط�ر �سنع�ء 
الدويل اأم�م الرحالت املدنية وفق اآلية ت�سمن 
مت�ح�  يكون  واأن  مدنية،  الأغرا�ش  ا�ستخدامه 
لتهريب  اإىل ممر  اليمنيني، وعدم حتويله  لكل 
اأو  ال�رصاع،  وترية  وت�سعيد  واخلرباء  ال�سالح 
وخ�سوم  االنقالب  من�ه�سي  العتق�ل  بوابة 
االإيراين  التو�سعي  وامل�رصوع  احلوثي  جم�عة 

يف اليمن  واملنطقة.

غزة )د ب اأ(-
 �سنت ط�ئرات حربية اإ�رصائيلية فجر يوم االثنني، غ�رات جوية على 
غزة لليوم الث�لث على التوايل يف وقت اأعلنت و�س�ئل اإعالم اإ�رصائيلية 
غ�رات  اأن  فل�سطينية  م�س�در  وذكرت  القط�ع.   من  قذيفتني  اإطالق 
اإ�رصائيل ا�ستهدفت خم�سة مواقع تدريب تتبع لف�س�ئل فل�سطينية يف 
جنوب و�سم�ل قط�ع غزة وخلفت اأ�رصارا م�دية دون وقوع اإ�س�ب�ت.  

واأعلن اجلي�ش االإ�رصائيلي اأن هجم�ته ا�ستهدفت اأربعة مواقع ع�سكرية 
م�ستودع�ت  اإىل  ب�الإ�س�فة  رئي�سية،  تدريب  كمجمع�ت  ا�ستخدمت 

لتخزين واإنت�ج و�س�ئل قت�لية واأنف�ق اأر�سية. 
وذكر اجلي�ش اأن الغ�رات ج�ءت ردا على اإطالق قذيفتني �س�روخيتني 
ب�سكل منف�سل من قط�ع غزة ب�جت�ه جنوب اإ�رصائيل، مت اعرتا�سهم� 
من منظومة القبة احلديدية.  واأف�دت االإذاعة االإ�رصائيلية الع�مة ب�أن 
اإىل  اأثن�ء رك�سهم  االأحد  اأ�سيبوا بجروح طفيفة م�س�ء  اأ�سخ��ش  عدة 
املح�زية  �سديروت  بلدة  الهلع يف  من  بح�لة  اأو  املح�سنة  االأم�كن 

لقط�ع غزة خالل اإطالق �سف�رات االإنذار. 

اإ�سرائيل ت�سن 
غارات على غزة 

لليوم الثالث 
وتعلن اإطالق 

قذيفتين من 
القطاع
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�أخبار وتقارير
المنظمة     

لحقوق  العربية 
تبحث  الإن�سان 
التعاون  �سبل 
مع مفو�سية 

ال�سودان
القاهرة -وكالت 

العربية حلقوق  اجتمع  رئي�س  املنظمة 
الدكتور  م��ع  الإث��ن��ن،  ي��وم  الإن�����س��ان، 
الت�سيريية  اللجنة  رئي�س  الأمن  رفعت 
الإن�سان  حلقوق  القومية  للمفو�سية 
املنظمة،  مقر  يف  ال�سودان،  بجمهورية 
ب��روت��وك��ول  تفعيل  ج��وان��ب  ملناق�سة 
التعاون املوقع بن املفو�سية واملنظمة 

يف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم.
جمهودات  دعم  اإىل  الربوتوكول  ويهدف 
وتعزيز  الإن�����س��ان،  بحقوق  النهو�س 
املعنية  الر�سمية  القطاعات  جمهودات 
ن�رش  تعميم  اأجل  من  املدين  واملجتمع 
الوعي  ورف��ع  الإن�����س��ان  حقوق  ثقافة 
بن  الإن�سان  حقوق  مبعايري  واللتزام 
املوظفن املكلفن باإنفاذ القانون، ودعم 
والإ�سالح  الدميقراطي  النتقال  ا�ستدامة 
جمتمع  واإقامة  والت�رشيعي  الد�ستوري 
والتنمية  الإن�����س��ان  وح��ق��وق  املواطنة 
من  ع��دد  تنفيذ  خ��الل  من  امل�ستدامة، 
وبناء  الوعي  برفع  املت�سلة  الأن�سطة 

القدرات.
جمهودات  دعم  اإىل  الربوتوكول  يهدف 
وتعزيز  الإن�����س��ان،  بحقوق  النهو�س 
املعنية  الر�سمية  القطاعات  جمهودات 
ن�رش  تعميم  اأجل  من  املدين  واملجتمع 
الوعي  ورف��ع  الإن�����س��ان  حقوق  ثقافة 
بن  الإن�سان  حقوق  مبعايري  واللتزام 
املوظفن املكلفن باإنفاذ القانون، ودعم 
والإ�سالح  الدميقراطي  النتقال  ا�ستدامة 
جمتمع  واإقامة  والت�رشيعي  الد�ستوري 
والتنمية  الإن�����س��ان  وح��ق��وق  املواطنة 
من  ع��دد  تنفيذ  خ��الل  من  امل�ستدامة، 
وبناء  الوعي  برفع  املت�سلة  الأن�سطة 

القدرات.

دعاه لزيارة  القاهرة 

الرئي�س الم�سري ي�ستقبل رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
�سرم ال�سيخ  / وام /وكالت 

دعا الرئي�س امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي 
الإ�رشائيلي  ال���وزراء  رئي�س  لقاء  خ��الل 
احلفاظ  "�رشورة  اإىل  بينيت  نفتايل 
الفل�سطيني  اجلانبن  بن  التهدئة  على 

والإ�رشائيلي".
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�س  وا�ستقبل   
ال�سيخ  �رشم  مدينة  فى  ام�س   ال�سي�سي  
رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي نفتاىل بينيت .

رئا�سة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  واأو�سح 
اجلمهورية اأنه مت خالل اللقاء بحث عدد 
اجلانبن  بن  الثنائية  املو�سوعات  من 
يف خمتلف املجالت، وكذلك �سبل وجهود 
عن  ف�ساًل  ال�سالم،  عملية  اإحياء  اإع��ادة 
ال�ساحتن  على  الأو���س��اع  م�ستجدات 

الإقليمية والدولية.
امل�رشية  ال�سيخ  �رشم  مدينة  وانطلق يف 
امل�رشي  الرئي�س  بن  يجمع  الذي  اللقاء 
ال��وزراء  ورئي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

الإ�رشائيلي نفتاىل بينيت.
اإ�رشائيلية �سورة  ون�رشت مواقع و�سحف 
جتمع بن ال�سي�سي وبينيت، ويظهر خلف 

كل منهما علم بالده.
وعلقت هيئة البث الإ�رشائيلي على زيارة 
اأن  "لوحظ  اإن��ه  بالقول  مل�رش  بينيت 
امل�رشين يريدون اأن حتظى هذه الزيارة 
�سابقة  لزيارات  خالفا  اإعالمية  بتغطية 
مع روؤ�ساء وزراء اإ�رشائيلين"، م�سرية اإىل 

اأن اآخر لقاء علني كان عقد بن الرئي�س 
ورئي�س  مبارك  ح�سني  الراحل  امل�رشي 
بنيامن  ال�سابق  الإ�رشائيلي  ال���وزراء 

نتنياهو يف �رشم ال�سيخ عام 2010 .
ال�سحفية  ه��ارك��وف  له���اف  وعلقت 
على   ، بو�ست"  "جريوزاليم  ب�سحيفة 

تويرت،  موقع  على  بالقول،  اللقاء  �سورة 
لي�س  ال�سورة  يف  اإ�رشائيل  علم  :"ظهور 
�سور  كانت  فقد  ب��ه.  امل�سلم  ب��الأم��ر 
على  ال�سي�سي  م��ع  نتنياهو  ل��ق��اءات 
هام�س اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة يف ال�سنوات الأخرية بدون علم 

اإ�رشائيل".
وكان بيان �سادر عن مكتب رئا�سة وزراء 
امل�رشي  الرئي�س  اأن  اأعلن  قد  اإ�رشائيل، 
وزراء  رئي�س  دعا  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
ر�سمية  لزيارة  بينيت  نفتايل  اإ�رشائيل 

مل�رش خالل الأ�سابيع املقبلة.

الريا�س -وكالت 
 

العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي  العاهل  اأ�سدر 
ال�سوؤون  رئي�س  باإعفاء  ملكيا  اأم��را  الأح��د  يوم  م�ساء 
وفقا  من�سبه،  من  ال�رشيفن  احلرمن  خلادم  اخلا�سة 

لوكالة الأنباء ال�سعودية»وا�س«.
اأعفى  اإن امللك �سلمان  ال�سعودية،  الأنباء  وقالت وكالة 
املهند�س نا�رش بن عبد الرزاق بن يو�سف النفي�سي رئي�س 
ال�رشيفن من من�سبه.  ال�سئون اخلا�سة خلادم احلرمن 

بن  العزيز  عبد  بتعين  ملكيا  اأمرا  اأ�سدر  اأنه  واأ�سافت 
اإبراهيم بن حمد الفي�سل رئي�سا لل�سوؤون اخلا�سة خلادم 

احلرمن ال�رشيفن مبرتبة وزير.
 وعمل نا�رش بن عبد الرزاق بن يو�سف النفي�سي نائبا 
اإدارات  كافة  درا�سة  على  اأ�رشف  حيث  ال�سابق  للرئي�س 
لرفع كفاءة  ال�رشيفن  ال�سئون اخلا�سة خلادم احلرمن 
الأداء وتطويرها ولإعادة هيكلتها مبا يتواكب مع روؤية 

ال�سعودية 2030.
كما تقم�س �سابق من�سب م�ساعد وزير الطاقة وال�سناعة 

والرثوة املعدنية باملرتبة املمتازة.
الأعمال  اإدارة  البكالوريو�س يف  والنفي�سي حا�سل على 
من  منا�سب  عدة  �سغل  فران�سي�سكو،  �سان  جامعة  من 
عاما  ومديرا  اأرامكو،  ل�سوؤون  الرئي�س  نائب  اأبرزها، 
اأنه  كما  اأرامكو،  العامة يف  لل�سوؤون  والتطوير  للتدريب 

ع�سو يف العديد من املجال�س واجلمعيات.
اأمرا  اأي�سا  اأ�سدر  ال�سهودي  العاهل  اأن  بالذكر  جدير 
املزيد،  اإبراهيم  بن  حممد  بن  ماجد  املهند�س  بتعين 
حمافظا للهيئة الوطنية لالأمن ال�سيرباين مبرتبة وزير.

العاهل ال�سعودي يعفي رئي�س ال�سوؤون الخا�سة لخادم الحرمين 
ال�سريفين من من�سبه

لأحد  المحتمل  المكان  اإلى  ي�سير  الإ�سرائيلي  الأمن 
الأ�سيرين الفارين ويوؤكد �سعوبة القب�س عليهما

تل ابيب -وكالت 
"مكان"  الإ�رشائيلي  البث  هيئة  اأف��ادت 
الفل�سطينين  الأ�سريين  مطاردة  ب��اأن 
بدون  ت�ستمر  طليقن  ي��زالن  ل  اللذين 
هوادة، واأن الأمن يتوقع القب�س عليهما.

الأمن  وزير  اأع��رب  اإذاع��ي،   ويف حديث 
ليف،  بار  عومري  الإ�رشائيلي،  الداخلي 
عن قناعته باأن "يقع الأ�سريان يف قب�سة 
بالرغم  املطاف،  نهاية  يف  الأمن  قوات 
غري  فرتة  ت�ستغرق  قد  العملية  اأن  من 
ليف  بار  اأ�سار  كما  الزمن".  من  ق�سرية 
ال�سجينن  "اأحد هذين  باأن  اعتقاده  اإىل 

اأو كليهما داخل ال�سفة الغربية".
هروب  م�ساألة  ف��اإن  "مكان"،  وبح�سب 
ت�سمله  وما  ال�ستة  الأمنين  املعتقلن 
من تق�سريات �ستكون يف �سلب مداولت 
للكني�ست  التابعة  الداخلي  الأمن  جلنة 
يوم الثنن. جتدر الإ�سارة اإىل اأن رئي�سة 
"ي�س عاتيد"،  النائبة عن حزب  اللجنة 
اأم�س  اأري، كانت قد اجتمعت  مرياف بن 
كيتي  ال�سجون،  م�سلحة  مفو�سة  مع 
تعر�سها  احتمال  من  ونبهتها  ب��ريي، 
لنتقادات لذعة من قبل نواب من التيار 
اليميني والنواب العرب على حد �سواء، 
الأمنين  املعتقلن  حب�س  ظروف  حول 
الإ�رشائيلي  الإعالم  واأفاد  ال�سجون.  يف 
الفل�سطينين  الأ�رشى  فرار  "بعد  باأنه 
بلدة  اإىل  توجهوا  جلبوع،  �سجن  من 
بعد  على  القريبة،  العربية  الناعورة 

حوايل 7 كيلومرتات من ال�سجن.
واأ�سارت و�سائل الإعالم العربية اإىل اأنه 

"بعد الو�سول اإىل الناعورية، طلبوا من 
مدينة  اإىل  اإي�سالهم  ال�سكان  من  عدد 

جنن، لكنهم قوبلوا بالرف�س".
اأوف  "تاميز  نقلت �سحيفة  ما  وبح�سب 
من  م�رشبة  تفا�سيل  ع��ن  اإ�رشائيل" 
ا�ستجواب جهاز الأمن العام "ال�ساباك" 
القب�س  مت  ال��ذي��ن  الأرب��ع��ة  للفارين 
عليهم، وخا�سة مع القيادي ال�سابق يف 
زكريا زبيدي، فقد و�سفت  حركة "فتح" 
يف  للهاربن  الأوىل  اخلطوات  التقارير 

ال�ساعات الأوىل بعد الهروب.
رف�س  اأن  "بعد  اأنه  التقارير  واأو�سحت 
ق�سى  م�ساعدتهم،  املحليون  ال�سكان 
اأقل من �ساعة يف م�سجد حملي  ال�ستة 
مالب�سهم  وغ���ريوا  ا�ستحموا  ح��ي��ث 
اأن  حن  يف  البلدة،  من  اخل��روج  قبل 

بداية  اعتقدوا  الإ�رشائيلين  املحققن 
اأن الأ�رشى اأم�سوا الليل هناك.

"بعد  اأن��ه  اإىل  التقارير  اأ���س��ارت  فيما 
انت�سار  ع��ن  تقارير  الأ����رشى  �سماع 
الإ�رشائيلية  الأمن  قوات  من  كبري  عدد 
الغربية،  ال�سفة  مع  احلدود  طول  على 
اإىل  النق�سام  ال�ستة  ال��ه��ارب��ون  ق��رر 
ال�سمال  يف  والختباء  اأزواج،  ثالثة 

الإ�رشائيلي".
ال�سكان  رف�س  اإىل  التقارير  ولفتت 
الو�سول  يف  و�رشكائه  زبيدي  م�ساعدة 
األقت  اأن  اإىل ال�سفة الغربية، وذلك بعد 
اثنن  على  القب�س  الإ�رشائيلية  القوات 
من الهاربن يف النا�رشة ليلة اجلمعة، 
وعلى اثنن اآخرين من بينهم زبيدي يف 

بلدة �سبلي-اأم الغنم القريبة.

لبنان يح�سل على اأكثر من مليار دولر من �سندوق 
النقد الدولي

بريوت )د ب اأ(-
 اأعلنت وزارة املالية اللبنانية  احل�سول على 
�سندوق  من  دولر  مليون  و135  مليار  مبلغ 

النقد الدويل يوم اخلمي�س املقبل.
وقالت وزارة املالية، يف بيان �سحفي اأوردته 
"الوكالة الوطنية لالإعالم" يوم الثنن، اإنها 
"تبلغت من �سندوق النقد الدويل باأن لبنان 
مليار  قرابة  املقبل  اخلمي�س  يوم  �سيت�سلم  
و135 مليون دولر اأمريكي بدل حقوق ال�سحب 
اخلا�سة )SDR(، وذلك عن عام 2021 وقيمته 
وقيمته   2009 عام  وعن  دولر  مليون   860

اأن يودع يف ح�ساب  275 مليون دولر، على 
م�رشف لبنان".

�سندوق  من  طلبت  قد  املالية  وزارة  وكانت 
ال�سحب اخلا�سة  الدويل حتويل حقوق  النقد 
عام  اإىل  العائدة  وبخا�سة  للبنان  املتاحة 

.2009
ثان/  ت�رشين  منذ  ي�سهد  لبنان  اأن  يذكر 
واقت�سادية  مالية  اأزمة   2019 عام  نوفمرب  
ت�سعه �سمن اأ�سواأ  10 اأزمات عاملية، ورمبا 
القرن  منت�سف  منذ  اأزمات  ثالث  اأ�سد  اإحدى 
التا�سع ع�رش، بح�سب حتذير البنك الدويل يف 

حزيران/ يونيو املا�سي.

لمراقبة  ودولي  عربي  مراقب   500 من  اأكثر 
النتخابات العراقية المقبلة

بغداد   )د ب اأ(- 
ورئي�س  امل�سرتكة  العمليات  قائد  نائب  اأكد 
الفريق  العراقية  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
الأول الركن عبد الأمري ال�سمري، يوم الإثنن، 
كامل  ب�سكل  الأمن  �ستفر�س  الأمن  قوات  اأن 
ت�رشيح  يف  ال�سمري،  وقال  النتخابات.  يف 
هناك  اإن  احلدث"،  "العربية  لقناة  خا�س 
بعد  القرتاع  �سناديق  خا�سة حلماية  قوات 
م�سيفا  النتخابية،  العملية  من  النتهاء 
مدخل  من  تبداأ  الأمنية  القوات  م�سئولية  اأن 
املركز النتخابي، مو�سحا اأنه ل يحق للقوات 
الدخول اإىل املركز اإل بطلب من مدير املركز.

العراقية  احلكومة  رئي�س  م�ست�سار  و�رشح 
ل�سوؤون النتخابات عبد احل�سن الهنداوي باأن 
اأكرث من 500 مراقب عربي ودويل �سي�ساركون 
يف عملية مراقبة �سري النتخابات الربملانية 
التي �ستجرى يف العراق يف العا�رش من ال�سهر 
"ال�سباح"  الهنداوي ل�سحيفة  املقبل.  وقال 
مت  اإن��ه  الث��ن��ن،  ي��وم  ال�سادرة  احلكومية 
"الإ�ستعداد ل�ستقبال قرابة 500 مراقب دويل 
املتحدة  الأمم  مراقبا من   130 بواقع  وعربي 
ومثل هذا العدد من الحتاد الأوروبي اإ�سافة 
ومنظمة  العربية  اجلامعة  من  مراقبن  اإىل 
رو�سيا  بينها  اأخرى  ودول  الإ�سالمي  املوؤمتر 

الحتادية ". 

ال�سودان 
يطرح 
 124

م�سروعا 
ا�ستثماريا 

للجانب 
ال�سعودي

اخلرطوم -وكالت 
"�سونا"  لالأنباء  ال�سودان  وكالة  اأف��ادت 
التي  ال�ستثمارية  امل�رشوعات  جملة  باأن 
للجانب  ال�سودانية  احلكومة  طرحتها 
م�رشوعا يف خمتلف   124 بلغت  ال�سعودي، 

املجالت.
ال�124  بن  من  اأنه  اإىل  "�سونا"  واأ�سارت 
لل�رشاكات  مطروحا  م�رشوعا   77 م�رشوع، 
م�رشوعا   47 والعام،  اخلا�س  القطاع  بن 

لال�ستثمار.
للملتقي  الأوىل  العمل  جل�سة  وخ���الل 
لال�ستثمار،  ال�سعودي  ال�سوداين-  التفاكري 
وزير  اإبراهيم،  حممد  الهادي  راأ�سها  التي 
ال�سوداين،  ال��دويل  والتعاون  ال�ستثمار 
ال�ستثمار  ومزايا جمال  فر�س  تقدمي  جرى 
احليوانية  ال��رثوة  جمال  يف  ال�سودان  يف 
والزراعة والطاقة والتعدين والنفط  والبنى 

التحتية.
من جانبه، �سدد الهادي حممد اإبراهيم على 
"حر�س احلكومة على تذليل كافة املعوقات 
التي تواجه ال�ستثمار يف البالد"، مو�سحا 
اأن "امل�رشوعات ال�ستثمارية راعت املناطق 
النائية والأقل منوا لالإ�سهام يف خلق تنمية 
وزي��ادة  م�سافة  قيمة  وحتقيق  متوازنة 
التي حتقق  امل�رشوعات  ال�سادرات، بجانب 

الأمن الغذائي".
 وك�سف الوزير اأن "امل�رشوعات التي طرحت 
الرثوة  كم�رشوعات  متكاملة  حزمة  ت�سكل 
األبان،  اإنتاج  م�سلخ،  )ت�سمن،  احليوانية 

ت�سنيع حلوم(".

امل�ساريع  اأن  "�سونا"  واأو���س��ح��ت  ه��ذا   
املطروحة توزعت كالآتي:

وت�سنيع  وت�سويق  اإنتاج  م�ساريع   -  
ال�سمغ  ح��زام  ب��ولي��ات  العربي  ال�سمغ 
بتكلفة  فدان  األف   1450 مب�ساحة  العربي 
كلية للعام الأول 500 مليون دولر، بجانب 
م�رشوع ه�سابة لالإنتاج الزراعي واحليواين، 
الزراعية  للتنمية  م��رة  جبل  وم�����رشوع 
واإن�ساء من�سئات ح�ساد مياه وزراعة الذرة 

 850 بتكلفة  والفواكه  ال�سوداين  والفول 
مليون دولر".

 يف جمال الرثوة احليوانية وال�سمكية:
متكامال  جممعا  امل�ساريع  ت�سمنت   -  
واملنتجات  احل��م��راء  اللحوم  ل�����س��ادرات 
نهر  ولية  كردفان،  وليات  يف  احليوانية 
 700 بتكلفة  ف��دان  مليون  مب�ساحة  النيل 
ال�ستزراع  م�ساريع  بجانب  دولر،  مليون 
اآلية حديثة، وفق  واإن�ساء م�سالخ  ال�سمكي، 

"�سونا".
  - يف جمال ال�ستثمار بقطاع ال�سناعة:
 �سمت امل�ساريع جممع املنتجات اجللدية، 
وم�رشوع  ال�سكر  لإنتاج  �سغرية  وم�سانع 
ل�سناعة الن�سيج، وم�رشوع �سناعة الأدوية 

الب�رشية والبيطرية، بح�سب الوكالة.
 - يف جمال الري:

ال��زراع��ي،  عطربة  اأع��ايل  م�رشوع  �سمت   
اإط��ار  ويف  الر�سري"،  ���رشق  ري  وم�����رشوع 
والطرق  العمرانية  التنمية  م�رشوعات 
واجل�سور، فقد مت طرح عدد من امل�رشوعات.

 يف جمال النقل والبنى التحتية:
 - ت�سمنت م�سروعات ال�سكة حديد 

وتاأهيل  ال�����س��ودان،  ولي��ات  م��ن  ع��دد  يف 
وحتديث الور�س، و �رشكة اخلطوط البحرية 
الوطني  )الناقل  امل��ح��دودة  ال�سودانية 

البحري(.
 - يف جمال الت�سالت والتحول الرقمي:
املتاأثرة  املناطق  )لتغطية  اإعمار  م�رشوع   

بالنزاعات واحلروب(.
 - قطاع الطاقة والنفط:

ال�ستثمارية  امل�ساريع  م��ن  ع��ددا  �سم   
النفطية  املنتجات  لنقل   12 خط  وتطوير 
احتوت  كما  اخل��رط��وم(،   - )بورت�سودان 
يف  امل��ج��الت  م��ن  ع��دد  على  امل�ساريع 
املناطق  واإن�ساء  واملعادن  الكهرباء  قطاع 

والأ�سواق احلرة.



دبي ـ وام:
وزارة  اأ�صـــدرت 
املناخـــي  التغـــر 
قـــراراً  والبيئـــة 
تعزيز  اإىل  يهـــدف 
املنتـــج  �صالمـــة 
الزراعـــي املحلـــي 
للت�رشيعات  وفقـــاً 
وخ�صو�صا  ال�صارية 
املوا�صفة  متطلبات 
القيا�صية الإماراتية 

UAE.S MRL 1 2019 ب�صاأن متبقيات املبيدات 
يف املنتجات الزراعية والغذائية وحتديثاتها.

وي�صمل نطـــاق تطبيق القرار املـــزارع املحلية، 
واأ�صواق اخل�صار والفواكه ومنافذ البيع وحمالت 
بيع التجزئة، واملن�صـــاآت ال�صناعية الغذائية اأو 
التحويلية لإنتـــاج املواد الغذائية. وياتي �صمن 
ا�صرتاتيجيتهـــا لتعزيـــز اأمن وا�صتدامـــة الغذاء 
و�صمن حزمة وا�صعة من الإجراءات التي طبقتها 
الوزارة بالتن�صيق مـــع �رشكائها ال�صرتاتيجيني 

من ال�صلطات املحلية. 
وقـــال معايل الدكتور عبـــداهلل بلحيف النعيمي 
وزير التغر املناخي والبيئـــة اإن الوزارة �صمن 
ا�صرتاتيجية عملها التي اأعلنت عنها خالل الفرتة 
املا�صية لتعزيز م�صتويات �صالمة الغذاء و�صمان 
تداول غذاء اأمن وفق اأف�صـــل املعاير العاملية.. 
عملت خالل الفرتة املا�صيـــة على تطبيق باقة 
متكاملة من الإجراءات �صملت اعتماد ت�رشيعات 
داعمة لأمن الغـــذاء ومنها قانون �صالمة الغذاء، 
كمـــا عززت كفـــاءة مراكز الفح�ـــص واحلجر يف 
منافـــذ الدولة ل�صمان �صالمـــة ار�صاليات الغذاء 
الواردة للدولة عـــر زيادة الكادر الفني املوؤهل، 
وتطويـــر م�صتـــوى التقنيـــات امل�صتخدمة وفق 
اأحدث التكنولوجيات العاملية، وتو�صعة الطاقة 

ال�صتيعابية لبع�ص مراكز احلجر.
واأ�صـــاف: " و�صمانـــاً ل�صالمة املنتـــج الزراعي 
املحلـــي اأ�صـــدرت الوزارة قـــراراً وزاريـــاً يحدد 
ا�صرتاطـــات ومتطلبـــات والتزامـــات ا�صتخـــدام 
املتبقيـــات اخلا�صة بها  املبيـــدات وم�صتـــوى 
."واأ�صـــار اإىل اأن القـــرار �صي�صاهم ب�صكل كبر يف 
تعزيز تناف�صية املنتج الزراعي املحلي، وزيادة 
ثقة امل�صتهلكني يف ال�صوق املحلي فيه واقبالهم 
عليه، كما �صيعزز فر�ـــص تناف�صيته يف الأ�صواق 
اخلارجية، عـــر �صمان التزامـــه باأعلى معاير 

ال�صحة وال�صالمة.

ال�شارقة ـ الوحدة:
ي�صت�صيف املنتـــدى الدويل لالت�صال 
احلكومـــي، �صاحـــب ال�صمـــو امللكي 
الأمر تركي الفي�صل بن عبد العزيز اآل 
�صعود، موؤ�ص�ـــص وع�صو جمل�ص اأمناء 
موؤ�ص�صة امللك في�صل، ورئي�ص جمل�ص 
اإدارة مركـــز امللـــك في�صـــل للبحوث 
�رشف  �صيف  الإ�صالميـــة،  والدرا�صات 
على دورته العا�رشة التي تعقد يومي 
26 و27 �صبتمر اجلاري مبركز اإك�صبو 
ال�صارقة حتت �صعار "درو�ص املا�صي، 

تطلعات امل�صتقبل". 
ويلقي �صاحـــب ال�صمو امللكي الأمر 
تركـــي الفي�صل بـــن عبـــد العزيز اآل 
�صعـــود كلمـــة رئي�صيـــة يف افتتاح 
املنتدى، اإذ اأو�صـــح املكتب الإعالمي 
املنظمة  اجلهـــة  ال�صارقة،  حلكومـــة 
للمنتدى، اأن ا�صت�صافة �صاحب ال�صمو 
امللكـــي تاأتـــي ا�صتثمـــاراً لتجربته 
يف الت�صال احلكومـــي والثقايف يف 

املنطقـــة وعلى م�صتوى العامل، حيث 
يعـــد من اأبرز القيـــادات املوؤثرة ذات 
اخلرة املرتاكمـــة والتجارب املهمة، 
ومـــن اأهم ال�صخ�صيـــات التي حملت 
العربيـــة وطموحات �صعوب  الثقافة 
املنطقـــة اإىل اأهم املحافـــل الدولية 

مبختلف تخ�ص�صاتها.

واأ�صار املكتـــب الإعالمي اأن م�صاركة 
�صاحـــب ال�صمو امللكـــي تتناغم مع 
�صعـــي الدورة العا�ـــرشة ل�صتعرا�ص 
بنظرة  احلكومـــي  الت�صـــال  جتارب 
تاريخية، مـــع التطلع نحو امل�صتقبل 
من خـــالل اأ�صحاب الـــروؤى والأفكار 

ال�صت�رشافية. 

ي�صار اإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
تركي الفي�صل بن عبد العزيز اآل �صعود 
توىل العديد من املنا�صب البارزة يف 
اململكة العربيـــة ال�صعودية، وح�صل 
على العديـــد من اجلوائـــز العاملية 
والدرجات الفخرية. واأنهى درا�صته يف 
جامعة جـــورج تاون، و�صغل ع�صوية 

املجل�ـــص ال�صت�صاري ملجموعة الفكر 
الع�رشيـــن )T20( ال�صعوديـــة، اإحدى 
املجموعـــات امل�صاركـــة ملجموعـــة 
الع�رشين )G20( التي تقدم تو�صيات 
ال�صيا�صات العامة لقادة دول جمموعة 
الع�رشيـــن، اإىل جانب كونـــه م�صارك 
فاعـــل يف الجتماع ال�صنوي للمنتدى 
القت�صادي العاملي، والندوة العاملية 
لالقت�صاد، والجتماع ال�صنوي ملبادرة 
كلينتـــون العاملية، كما �صغل من�صب 
مفو�ص للجنة الدولية لعدم النت�صار 
النووي ونزع ال�صـــالح، وهي مبادرة 

م�صرتكة بني اأ�صرتاليا واليابان. 
ولالأمر تركـــي الفي�صل اأدوار خمتلفة 
متتد حول العـــامل، منها توليه موقع 
الرئي�ـــص الفخري للحـــوار الأملاين-

العربـــي اخلليجـــي، ورئا�صة جمل�ص 
اإدارة �صندوق ووقفية القد�ص. واأ�صتاذ 
زائر متميـــز يف جامعة جورج تاون، 
واأ�صتاذ فخـــري يف جامعة روما تور 
فرغاتا. وع�صو جمل�ـــص اأمناء مركز 

اأك�صفورد للدرا�صات الإ�صالمية بجامعة 
اأك�صفـــورد، وغرها من الع�صويات يف 
اأكادمييـــات وجامعات ومراكز بحثية 

عاملية.
ي�صار اإىل اأن املنتدى الدويل لالت�صال 
احلكومـــي، يجمع يف دورته العا�رشة 
79 خبراً يف الت�صـــال من 11 دولة 
اإدارة  اآليات  عربية واأجنبية، ليناق�ص 
مبتكرة  ات�صـــال  باأ�صاليب  الأزمـــات 
ومعا�ـــرشة، ويحـــدد م�صتقبل خطاب 
احلكومات للجمهـــور وحجم ال�رشاكة 
التـــي جتمعهـــم يف �صناعـــة القرار، 
ويعقـــد 31 فعاليـــة تتـــوزع بني 7 
جل�صـــات حوارية و5 خطابات ملهمة 
و7 ور�ص تدريبية و12من�صة تفاعلية، 
وتركز على التجـــارب التاريخية يف 
الت�صـــال احلكومـــي، واأهم املحطات 
اإىل احلا�رش وما  املا�صيـــة و�صـــولً 
رافقه مـــن حتـــولت لي�صت�رشف بعد 
اأعوام علـــى انعقاده م�صتقبل  ع�رشة 

الت�صال احلكومي اإقليمياً وعاملياً.
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الإمارات تتعهد 
كما �رشح معاليه باأن دولة المارات 
لطاملـــا قدمت يد العـــون وامل�صاعدة 
لأفغان�صتان، وكجزء من التزام را�صخ 
جتاه �صعب اأفغان�صتان، قدمت   اأكرث من 
6.2 مليار درهـــم /1.7 مليار دولر 
ال�صنوات  خـــالل  م�صاعدات  اأمريكي/ 
اأ�صا�صي على  املا�صية، تركزت ب�صكل 
توفر الغـــذاء، واخلدمـــات ال�صحية، 
واملياه، وال�رشف ال�صحي، والإ�صكان، 
والتعليم، مع الرتكيـــز ب�صكل خا�ص 

على الن�صاء والأطفال.
ومنذ بداية �صهـــر �صبتمر احلايل مت 
تقـــدمي اأكرث من 285 طنـــاأ من املواد 
الغذائية والطبية العاجلة عر تد�صني 
ج�رش جوي ان�صـــاين �صهد حتى اليوم 
ت�صير 12 طائـــرة لتلبية احتياجات 
الأ�ـــرش الأفغانيـــة يف ظـــل الأو�صاع 
الراهنة. كمـــا قامت دولـــة الإمارات 
خالل ال�صهر املا�صي باإجالء اأكرث من 
40 األف �صخ�ص من الأفغان والرعايا 
الأجانب، اإذ ت�صت�صيف مدينة الإمارات 
اآلف العائـــالت  الإن�صانيـــة حاليـــاً 
الأفغانيـــة موؤقتـــاً اإىل اأن تنتقل اإىل 

وجهاتها النهائية.
اجلديـــر بالذكـــر اأن دولـــة الإمارات 
اأر�صلـــت اإىل اأفغان�صتان ام�ص الثنني 
طائـــرة حتمـــل على متنهـــا 30 طناً 
والغذائية  الطبيـــة  امل�صاعـــدات  من 

والإغاثية.
جنايات العين 

وكان املتهـــم يعتـــدي علـــى والده 
بال�ـــرشب كلمـــا امتنع عـــن تزويده 
باملال ل�رشاء املخدرات، وهو حمكوم 
�صابـــق يف ق�صيـــة تعاطـــي حيـــث 
اأودع للعـــالج مـــن الإدمان يف اإحدى 

امل�صحات. 
ويف يـــوم الواقعة التـــي حدثت بعد 
�صـــالة الرتاويح خـــالل �صهر رم�صان 

املا�صي ا�صتدرج املتهم املجني عليه 
اإىل باحة املنزل بحجة احلديث معه، 
ومـــا اإن اقرتب منـــه مب�صافة منا�صبة 
حتى قام بطعنـــه 36 طعنة بوا�صطة 
م�ـــرشط حاد يف اأنحـــاء خمتلفة من 
ج�صده، وعندمـــا �صاهد �صقيق املتهم 
الواقعة مـــن �رشفة غرفتـــه نزل اإىل 
بهو املنزل، حيث قـــام بو�صع والده 
يف �صيارتـــه حمـــاولً اإ�صعافه، ولكن 
املتهم اقتحم فناء املنـــزل ب�صيارته 
و�صدم �صيارة �صقيقه عدة مرات حتى 

اأ�صبحت غر قادرة على احلركة.
من جهة اأخرى اأبلغ الأخ الثاين؛ الذي 
كان متواجداً خـــارج املنزل؛ ال�رشطة 
بعد اأن �صمع �صوت �رشاخ والده وهو 
يتحـــدث معه عر الهاتـــف املتحرك، 
وكان يعلم اأنـــه متوجه للحديث مع 
املتهم يف فنـــاء البيـــت واأن الأخر 
اعتـــاد العتداء عليـــه بال�رشب، كما 
ح�رش �صقيق املجني عليه ونقله اإىل 
امل�صت�صفى ولكنه كان قد فارق احلياة.
وكانت نيابة الأ�رشة يف مدينة العني 
قد اأحالت املتهم اإىل حمكمة اجلنايات 
بتهمة القتـــل العمد مع �صبق الإ�رشار 
العمد  الإتـــالف  وتهمـــة  والرت�صـــد، 
ملركبة �صقيقه بـــاأن �صدمها مبركبته 
وهو يعلم بوجود والده املجني عليه 
داخلها بغيـــة منع ا�صعافـــه واإمتام 
اجلرمية، اإ�صافـــة اإىل اتهامه بتعاطي 
املوؤثر العقلي "الريجابالني" يف غر 

الأحوال املرخ�ص بها قانونا.
ويف مرافعتهـــا اأمام املحكمة طالبت 
النيابة العامة بتوقيع اأق�صى العقوبة 
على املتهم، واعترت اأن كون املجني 
عليه هـــو والد املتهم عامـــاًل م�صدداً 
للعقوبة، اأما حمامي الدفاع فقد دفع 
بـــاأن املتهم قام باجلرمية حتت تاأثر 
حالة جنون موؤقـــت نتيجة لتعاطيه 
املخدرات، واعتمدت يف دفاعها على 
اأقـــوال املتهم الذي ادعـــى عدم تذكر 
اأي من وقائـــع اجلرمية، وهو ما نفته 
اللجنـــة الطبيـــة، موؤكـــدًة اأن املتهم 

كان م�صوؤولً عن اأفعاله واأقواله وقت 
الواقعة، وحول مطالبة الدفاع باإلغاء 
�صفـــة الق�صد عـــن اجلرميـــة، اأكدت 
املحكمة قناعتهـــا باأن اجلرمية متت 
عمداً، وذلك لإ�رشار املتهم على اإمتام 

اجلرمية مبنع اإنقاذ املجني عليه. 
تعافي 705 من

  و�صاهـــم تكثيـــف اإجـــراءات التق�صـــي 
والفح�ـــص يف الدولـــة وتو�صيع نطاق 
الفحو�صـــات على م�صتـــوى الدولة يف 
الك�صف عن 632 حالـــة اإ�صابة جديدة 
بفرو�ص كورونا امل�صتجد من جن�صيات 
م�صتقرة  حـــالت  وجميعها  خمتلفـــة، 
الالزمة،  ال�صحيـــة  للرعاية  وتخ�صـــع 
وبذلك يبلـــغ جمموع احلالت امل�صجلة 

729،518 حالة.
  كمـــا اأعلنت الوزارة عـــن وفاة حالتني 
الإ�صابة  تداعيـــات  نتيجـــة  م�صابتني 
بفرو�ص كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 2،064 حالة.
  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
عن اأ�صفها وخال�ص تعازيها وموا�صاتها 
بال�صفاء  املتوفـــني، ومتنياتهـــا  لذوي 
العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية 
والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 
و�صالمة  ل�صحـــة  �صماناً  الجتماعـــي 

اجلميع.
  كمـــا اأعلنت الـــوزارة عن �صفـــاء 705 
حالت جديدة مل�صابني بفرو�ص كورونا 
امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية 
ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، 
وبذلك يكـــون جمموع حـــالت ال�صفاء 

720،653 حالة.
من ناحية ثانية

 اأعلنـــت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
عن تقـــدمي 55،408 جرعـــات من لقاح 
"كوفيـــد-19" خالل ال�صاعـــات الـ 24 
املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اليوم 18،997،951 
جرعة ومعدل توزيـــع اللقاح 192.08 

جرعة لكل 100 �صخ�ص.
ياأتـــي ذلـــك متا�صيا مع خطـــة الوزارة 
لتوفر لقاح " كوفيد - 19" و�صعياً اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة 
عـــن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 
اأعداد احلالت وال�صيطرة على فرو�ص " 

كوفيد - 19".
»ات�شالت« �شبكة 

واعتمـــد هذا الت�صنيـــف على حتليل 
دقيق تقوم بـــه "Ookla" ملاليني 
الختبـــارات التي يقـــوم بها العمالء 
عـــر كل �صبكة للتحقـــق من �رشعات 
الإنرتنت، با�صتخدام تطبيقات خمتلفة 
على من�صـــات الهاتف املتحرك، ويتم 
 Speedtest الت�صنيـــف  منـــح 
Awards لأف�صل م�صغلي ال�صبكات 
ويتـــم حتديدها با�صتخـــدام ت�صنيف 
 Speed Score نقـــاط ال�رشعـــة
الذي يت�صمن قيا�صاً ل�رشعات التنزيل 
والإر�صال لـــدى كل م�صغل، وبال�صكل 
الذي ي�صهم يف ت�صنيف الأداء الإجمايل 

ل�رشعة ال�صبكة.
بتحقيق معدل  وجنحت "ات�صـــالت" 
قيا�صي ل�رشعة التنزيل بلغ 193.88 
ميجابت بالثانية بت�صنيف 153.05 
يف نقـــاط ال�رشعـــة لتكـــون امل�صغل 
الوحيد حول العامل الذي يح�صل على 
ت�صنيف اأعلى من "150" نقطة ح�صب 

. Ookla Speedtest موؤ�رش
وبالإ�صافة اإىل لقـــب "�صبكة الهاتف 
العـــامل"،  يف  الأ�ـــرشع  املتحـــرك 
مبوجب معطيات  "ات�صالت"  ح�صلت 
Speedtest Awards اأي�صـــاً 
على لقـــب "اأ�ـــرشع �صبكـــة للنطاق 
العري�ـــص الثابـــت يف دول جمل�ـــص 
التعاون اخلليجي" عـــن الربع الأول 

والربع الثاين من العام 2021.
ا�شتئناأف ت�شغيل

واأّكـــد اأن الهيئة ت�صـــّدد على تطبيق 
جميع الإجـــراءات الحرتازية الالزمة 

ملواجهـــة انت�صـــار فرو�ـــص كورونا 
وتطلب مـــن جميـــع ركاب احلافالت 
العامـــة داخل اإمـــارة دبـــي وركاب 
اللتـــزام  املـــدن  عـــر  احلافـــالت 
بالإجـــراءات الحرتازيـــة املطلوبـــة 
ومنهـــا التباعـــد ال�صخ�صي واحلر�ص 
انت�صار  الكمامات لتجنب  ارتداء  على 
الفرو�ص للحفاظ على ال�صحة العامة 
لأفـــراد املجتمـــع يف الدولـــة.. وقال 
اإنـــه يتوّجب على الـــركاب اأن يّتبعوا 
الإجراءات الحرتازية اخلا�صة باإمارة 

اأبوظبي .
ميقاتي: لبنان 

 الوقت ثمـــني ول جمـــال لإ�صاعته، 
جناحكـــم يف وزاراتكـــم يعني جناح 
جميـــع اللبنانيني يف الو�صول اإىل ما 
يوؤمن لهم حياة كرمية ل ذّل فيها ول 

متنني".
ودعا ميقاتي اإىل الإقالل من الطاللت 
الإعالميـــة لأن النا�ـــص تتطلـــع اإىل 
الفعـــال ومل يعـــد يهمهـــا الـــكالم 
والوعود، والمور بالن�صبة للنا�ص يف 

خواتيمها.
واأكـــد اأنهم �صينكبـــون على معاجلة 
مو�صـــوع املحروقـــات والـــدواء مبا 
يوقف اإذلل النا�ـــص ، موؤكدا التن�صيق 
الدائم بني الـــوزراء يف الق�صايا ذات 
الهتمام امل�صرتك بني اأكرث من وزارة، 
والتن�صيق بني الوزارات عند ال�رشورة.

و�صدد على �ـــرشورة التعاون من قبل 
اجلميع وهو اأمـــر اأ�صا�صي لإجناح اأي 
عمل حكومي  ، م�صرا اإىل اأن حكومته 
�صتعمل مـــن اأجل كل لبنان ومن اأجل 
جميع اللبنانيـــني ولن متيز بني من 
هو مـــوال اأو معار�ص، من اأعلن دعمه 
ومـــن مل يعلن ذلك، ومـــن �صيمنحها 
ثقته بعد اأيام اأو من �صيحجبها عنها 
و�صتمار�ـــص هـــذا الدور مـــن دون اأي 

كيدية وذلك حتت �صقف القانون.
وكان الرئي�ص اللبنـــاين مي�صال عون 

دعا  ام�ص احلكومة اجلديدة اإىل العمل 
كفريق واحد متجان�ص متعاون لتنفيذ 
برنامج انقاذي ، م�صددا على �رشورة  
امل�صلحة  لتحقيـــق  اجلهـــد  تركيـــز 

الوطنية العليا وم�صالح املواطنني.
وقال عون ، يف م�صتهل جل�صة جمل�ص 
الـــوزراء ، اإن "اللبنانيني ياأملون من 
احلياتية  م�صاكلهم  معاجلة  احلكومة 
لطموحاتهم  وال�صتجابـــة  اليوميـــة 
وتطلعاتهـــم امل�رشوعـــة مب�صتقبـــل 
اأف�صل يزيل عنهـــم القلق، ويوّفر لهم 
والأولوية  الكرمي..  والعي�ص  ال�صتقرار 
هي للتخفيف مـــن معاناتهم وتوفر 

حاجاتهم امللحة.
واأ�صاف اأن اخلارج والداخل يعول على 
جناحنا ملعاجلـــة الأزمات املرتاكمة 
واملتداخلـــة، وكلمـــا اأظهرنـــا جدية 
والتزامـــاً وت�صميماً كلما وقفت الدول 

ال�صقيقة وال�صديقة اىل جانبنا".
"�صتواجهنـــا �صعوبات  عـــون:  وقال 
كبرة و�صنعمل على تذليل وا�صتنباط 
احللـــول املمكنـــة ، اأمامنـــا حتديات 
كبـــرة لذلـــك اأو�صيكـــم بالإقالل من 

الكالم والإكثار من العمل".
واأو�صح  اأنـــه "مطلوب اإيجاد احللول 
العاجلة ملعاجلة الأو�صاع املعي�صية 
للمواطنـــني، واإطـــالق ور�صـــة عمـــل 
�رشيعـــة لو�صـــع لبنان علـــى طريق 

الإنقاذ والتعايف والنهو�ص".
وقال : "نحن اأمام م�صوؤوليات وطنية 
وتاريخية كـــرى لتفعيل دور الدولة 
وموؤ�ص�صاتهـــا وا�صتعـــادة الثقة بها، 
ويجـــب األ ن�صيع الوقـــت اإذ مل يعد 

لدينا ترف البطء واملماطلة".
ومتنى عون اأن يت�صمن البيان الوزاري، 
اإ�صافـــة اإىل الثوابـــت الوطنية،  خطة 
التعايف التي اأقرتها احلكومة ال�صابقة 
وما ورد من اإ�صالحـــات يف املبادرة 
الفرن�صية، واإجراء النتخابات النيابية 
يف موعدها وا�صتكمال التحقيقات يف 
انفجار مرفاأ بروت والإ�رشاع يف خطة 

مكافحة الف�صاد.
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ال�شيفي  التوعوي  البرنامج  تنجز  الظفرة  منطقة  بلدية 
»مناطق �شناعية امنة«

اأبوظبي ـ الوحدة:
اأجنـــزت بلدية منطقـــة الظفرة الرنامج 
التوعـــوي ال�صيفي حتت �صعار " مناطق 
�صناعية اآمنة " والذي انطلق يف ن�صخته 
الأوىل خـــالل ف�صل ال�صيف وا�صتمر ملدة 
ثالثة اأ�صهر بـــدءاً من �صهر يونيو وحتى 

نهاية �صهر اأغ�صط�ص من العام اجلاري.
وا�صتهدفـــت حمـــاور الرنامج تغطية 9 
مناطق �صناعية يف خمتلف مدن منطقة 
الظفرة مت خاللها تنظيم زيارات توعوية 
والتفتي�ص على اأكرث مـــن 1200 من�صاأة 
�صناعية وجتاريـــة بهدف توعية املالك 
والعاملني ومرتادي تلك املن�صاآت والذين 
جتـــاوز عددهـــم 4200 �صخ�صـــاً وذلك 
من خـــالل الرتكيز على �ـــرشح خماطر 
وم�صببات الجهاد احلراري للعاملني يف 
املناطق ال�صناعيـــة. وم�صببات احلرائق 
يف تلك املن�صاآت والور�ص بالإ�صافة اىل 
التوعية بالإجراءات الحرتازية ملكافحة 
فايرو�ص كورونا ملوظفي ال�رشكات وفئات 

املجتمع من مرتادي هذه املناطق.
كمـــا مت التعريـــف من خـــالل الرنامج 
باملخالفات والغرامات الناجتة عن عدم 
اللتزام باللوائح املنظمة لقانون مظهر 
املدينـــة ولوائح ال�صحـــة العامة وادلة 
العمل ال�صادرة من مركز اأبوظبي لل�صحة 
العامة. وتخلل برنامج تنظيم عدة ور�ص 
توعويـــة عمـــل مل�صتخدمـــي ال�صكنات 
العماليـــة ون�ـــرش الكتيبـــات التوعوية 
اللكرتونية على كافـــة قنوات التوا�صل 

املجتمعي لبلدية منطقة الظفرة.
ويهدف الرنامـــج اإىل تعريف العاملني 
يف املن�صاآت ال�صناعية مبخاطر الإ�صابة 
بالإنهاك احلراري واأعرا�صه وطرق الوقاية 
منـــه مبا ي�صمن احلفـــاظ على �صحتهم 
الإيجابي  التوا�صل  و�صالمتهم. وتعزيـــز 
مع كافة �رشائح املجتمع مبختلف فئاته 
ون�ـــرش الوعي ال�صحـــي وتطبيق قوانني 
ومعاير ال�صحـــة وال�صالمة املهنية يف 
جميـــع املواقـــع مبا يتالءم مـــع اأف�صل 

املمار�صات العاملية. 

تركي الفي�شل �شيف �شرف المنتدى الدولي لالت�شال الحكومي 2021 
يلقي �شموه كلمة خالل افتتاح الدورة العا�شرة يوم 26 �شبتمبر  
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دبي-وام: 
المقرر  ال�سنوي  اال�ستثمار  ملتقى  يقدم 
 31 اإلى   29 من  الفترة  خالل  دبي  في  عقده 
في  "اال�ستثمار  �سعار  تحت   2022 مار�س 
اأجل م�ستقبل مزدهر"  الم�ستدام من  االبتكار 
ال�سغيرة  الم�ساريع  تدعم  مثالية  من�سة 
لتعظيم  النا�سئة  وال�سركات  والمتو�سطة 
اإمكاناتها لجذب التمويل والترويج الأفكارها 
العالمي، وتو�سيع نطاق  التجارية للجمهور 

اأعمالها. �سبكة 
وي�سعى الملتقى في دورته الجديدة اإلى دعم 
االقت�سادية من خالل فتح  القطاعات  جميع 
كخريطة  للعالم  الفر�س  اأبواب  من  العديد 
التعافي حيث  لتحقيق  بدقة  م�سممة  طريق 
ي�سلط ال�سوء على �ستة محاور متنوعة بما 

النا�سئة. ال�سركات  فيهم 
ال�سركات  الملتقى من خالل محاوره  ويدعم 
والمناطق  الجن�سيات  متعددة  والمنظمات 
لالقت�ساد  ال�سريع  التحول  خالل  وال��دول 
التركيز  وع��دم  نطاقه  تو�سيع  خ��الل  م��ن 
 .. وحده  المبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  على 
و�سيعمل الملتقى كبوابة ديناميكية لتحريك 

االقت�سادات وتعزيز االإنتاجية االقت�سادية.
ال�سركات  تلعب  العالمي،  ال�سعيد  وعلى 
ال�سناعات  تعزيز  في  حيويًا  دوراً  النا�سئة 
وي�سعى  مبتكرة  باأفكار  والخروج  الجديدة 
ملتقى  عبر  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م��ح��ور 
اال�ستثمار ال�سنوي اإلى م�ساعدة الم�ستثمرين 
في  اال�ستثماري  المال  راأ���س  رعاية  على 
لبدء  االأول��ي  التمويل  اأو  المبكرة  المراحل 
دورته  في  الملتقى  ويعقد  تجارية.  اأعمال 
اإقامة  ت�سمل  هجينة  بطريقة  ال��ج��دي��دة 
ال�سركات  م��ن  مبا�سرة  ع��رو���س  جل�سات 
النا�سئة في مركز دبي للمعار�س في اإك�سبو 
2020 دبي، اأو من خالل العر�س الرقمي عبر 

من�سة افترا�سية حديثة.
الح�سول  كذلك  النا�سئة  لل�سركات  ويمكن 
ال�سخ�سيات  م��ع  التوا�سل  فر�سة  على 
الرئي�سية في ال�سناعة، والتفاعل مع العمالء 
والم�ستثمرين وعر�س ابتكاراتهم وااللتقاء مع 
ال�سركات المتماثلة .. وت�ستند م�سابقة عرو�س 
الم�ساريع النا�سئة على ثالث جوالت للتمويل 
التي ت�سم العديد من ال�سركات النا�سئة على 
م�ستوى العالم في فئات التمويل وهي مرحلة 
التمويل،  ومرحلة  االأول��ي،  التمويل  قبل  ما 
ومرحلة التمويل اأ. وتحظى ال�سركات النا�سئة 
الم�ساركة في ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي 2022 
باإمكانية الو�سول واالت�سال بعدد �سخم من 
الم�ستثمرين المحليين والدوليين من اأكثر من 
170 دولة م�ساركة وذلك عبر الح�سور الفعلي 
العثور  فر�سة  يمنحهم  مما  االفترا�سي،  اأو 
التمويل،  لحلول  جديدة  وم�سادر  اآفاق  على 
كما  اأكبر.  على جمهور  االأفكار  عر�س  وكذلك 
من  بدعم  ال�سنوي  اال�ستثمار  ملتقى  يحظى 
الحكومية  والجهات  ال���وزارات  من  العديد 
وم��زودي  الخا�سة  االقت�سادية  والمناطق 
حلول المدن الذكية واأ�سحاب روؤو�س االأموال 
والم�ستثمرين والعديد من الموؤ�س�سات المالية 

لتزويد ال�سركات النا�سئة بفر�س متنوعة.
في  كبير  ب�سكل  النا�سئة  ال�سركات  وت�ساهم 
على  العمل  فر�س  وخلق  االقت�سادي  النمو 
بحلول  المتوقع  من  بحيث  العالم  م�ستوى 
النا�سئة  ال�سركات  عدد  تزداد  اأن   2030 عام 
مليون   600 من  اأكثر  يوفر  مما  العالم  حول 

فر�سة عمل.
وا�سعة  مجموعة  تنظيم  يتم  اأن  المقرر  ومن 
النا�سئة  ال�سركات  تنتظر  التي  االأن�سطة  من 
العمل،  وور�س  الموؤتمر  مثل  فيها  الم�ساركة 
وذلك ال�ستك�ساف اال�ستراتيجيات والممار�سات 
300 متحدث  اأكثر من  يقودها  التي  المبتكرة 
رفيع الم�ستوى من بينهم قادة العالم والوزراء 
وروؤ�ساء المنظمات المحلية والدولية الرائدة.

 

 ملتقى اال�ستثمار 
ال�سنوي بدبي يركز على 
تمكين ال�سركات النا�سئة 

على م�ستوى العالم

»اأدنوك« تعلن عن �سعر �سهم االكتتاب العام ل�سركة اأدنوك 
للحفر

اأبوظبي ـ )وام(:
الوطنية  اأبوظبي  بترول  �سركة  اأعلنت   
�سهم  ت�سعير  عن  االثنين  يوم  "اأدنوك"، 
االكتتاب العام ل�سركة اأدنوك للحفر بواقع 
القيمة  يجعل  مما  لل�سهم،  دره��م   2.30

ال�سوقية لل�سركة 36.7 مليار درهم.
وتم تحديد �سعر االكتتاب من قبل اأدنوك، 
للحفر  واأدنوك  البائع،  الم�ساهم  ب�سفتها 
من  قوية  اأول��ي��ة  طلب  م��وؤ���س��رات  عقب 
وذلك  والدوليين،  المحليين  الم�ستثمرين 

قبل بدء فترة االكتتاب ر�سميًا اليوم.
للحفر  اأدن��وك  و�سركة  "اأدنوك"  وتتوقع 
ج��ذاب��ًا  عر�سًا  ال�سهم  �سعر  ي��وف��ر  اأن 
بم�سار  "اأدنوك"  ثقة  يعك�س  للم�ستثمرين 
للحفر  اأدنوك  ل�سركة  االأجل  طويل  النمو 
مرحلة  في  قوي  الأداء  االأولوية  واإعطائها 
ما بعد االإدراج. كما ياأتي قرار تحديد �سعر 
"اأدنوك"  اأهداف  اأحد  مع  متما�سيًا  ال�سهم 
الرئي�سية والمتمثل في دعم نمو وتنويع 
االإم��ارات  المال في دول��ة  راأ���س  اأ���س��واق 
االكتتاب  فترة  وتبداأ  اأبوظبي.  واإم���ارة 
للحفر  اأدنوك  ل�سركة  العام  االكتتاب  في 
ر�سميًا اليوم على اأن تغلق في 23 �سبتمبر 
بالن�سبة للم�ستثمرين االأفراد في االإمارات 
الموؤهلين  للم�ستثمرين  �سبتمبر   26 ويوم 

من الموؤ�س�سات المحلية والدولية.
في  للحفر  "اأدنوك"  اإدراج  المتوقع  ومن 
�سوق اأبوظبي لالأوراق المالية في 3 اأكتوبر 

.2021

»موانئ اأبوظبي« توؤجر اأكثر من 2.2 مليون متر مربع من 
االأرا�سي ال�سناعية خالل الن�سف االأول من 2021

اأبوظبي ـ )وام(:
 اأعلنت مجموعة موانئ اأبوظبي عن تاأجير اأكثر من 2.2 
لقطاع  التابعة  ال�سناعية  االأرا�سي  من  مربع  متر  مليون 
محلية  ل�سركات  الحرة،  والمنطقة  ال�سناعية  المدن 
ما   ،2021 عام  من  االأول  الن�سف  خالل  ودولية  واإقليمية 
ي�سلط ال�سوء على تنامي الطلب على االأرا�سي ال�سناعية 
تبعات جائحة  من  الرغم  على  الجاري  العام  مطلع  منذ 
عدد  في  الطلب  تركز  حيث  ال�سركات،  على  /كوفيد-19/ 
وال�سيارات  واالأغذية  المعادن  راأ�سها  على  القطاعات  من 

والكيماويات. والتكنولوجيا 
االأخير  المجموعة  اإعالن  اأعقاب  في  االإنجاز  هذا  وياأتي 
مربع  متر  مليون   1.38 تطوير  اأعمال  ا�ستكمال  عن 
مدينة  في  التجزئة  ومرافق  التجارية  الم�ساحات  من 
"رحايل" لل�سيارات، والتي تعد اأول مركز متكامل لقطاع 
االأن�سطة  لجميع  والمخ�س�س  المنطقة  في  ال�سيارات 
قطاع  وي�ستمل  بالقطاع.  المتعلقة  الم�ساندة  والخدمات 

لمجموعة  التابع  الحرة  والمنطقة  ال�سناعية  المدن 
موانئ اأبوظبي على 550 كيلومتراً من االأرا�سي ال�سناعية 
ال�سناعية  خليفة  مدينة  من  كاًل  وي�سم  والتجارية، 
اال�ستثمارات  في  زي��ادة  �سجلتا  اللتين  و"زونزكورب" 
االأجنبية المبا�سرة في الن�سف االأول من عام 2021 بف�سل 
الطلب الناتج عن قطاعات التجارة االإلكترونية واللدائن 

الخفيفة. اللوج�ستية وال�سناعات  والخدمات 
ال�سخمة  الم�ساريع  من  عدد  اإطالق  على  القطاع  ويعمل 
لتلبية  ت�سميمه  جرى  الذي  الحياة"  علوم  "مجّمع  مثل 
االأدوية،  مثل  الحيوية  للقطاعات  المتنامية  االحتياجات 
وغيرها  والتعليم،  والتطوير،  والبحوث  الطبية،  والمعدات 

من المجاالت المتعلقة بال�سحة.
اأكثر  اأبوظبي حاليًا  اإمارة  في  ال�سناعية  المناطق  وت�سم 
من 1،500 �سركة من بينها بع�س اأبرز ال�سركات ال�سناعية 
واالأدوية  الحياة  وعلوم  الت�سنيع،  قطاعات  في  العالمية 
الحيوية، واالأغذية والتقنيات الزراعية، واالآالت والمعدات، 

والخدمات البحرية واللوج�ستية، والكيماويات، واللدائن.

الم�سرف المركزي ي�سدر اإر�سادات جديدة حول 
مراقبة المعامالت وفح�ص الجزاءات

اأ����س���در م�����س��رف االإم�����ارات 
المركزي  المتحدة  العربية 
مراقبة  حول  جديدة  اإر�سادات 
الجزاءات  وفح�س  المعامالت 
للموؤ�س�سات المالية المرخ�سة، 
والتي تهدف اإلى تعزيز الفهم 
لاللتزامات  الفّعال  والتنفيذ 
عليها  المفرو�سة  القانونية 
ل��م��واج��ه��ة غ�����س��ل االأم����وال 

ومكافحة تمويل االإرهاب.
محمد  خالد  معالي  وق��ال   
الم�سرف  محافظ  بالعمى 
في  نوا�سل  بينما   : المركزي 
تعزيز  ال��م��رك��زي  الم�سرف 
االأموال  غ�سل  مواجهة  تدابير 
االإره���اب  تمويل  ومكافحة 
لدولة  المالي  النظام  لحماية 
جميع  من  نتوقع  االإم���ارات، 
الموؤ�س�سات المالية المرخ�سة 
ت�سكل   .. بواجباتها  ال��وف��اء 
مرجعًا  الجديدة  االإر���س��ادات 
للموؤ�س�سات المالية المرخ�سة 
لمتطلبات  امتثالها  ل�سمان 
م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل االأم�����وال 

ومواجهة تمويل االإرهاب.
االإر���س��ادات  ه��ذه  و�ستدخل   
حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 
 ،2021 �سبتمبر   13 الموافق 
حيث تقت�سي على الموؤ�س�سات 
اإظ��ه��ار  المرّخ�سة  المالية 
الم�سرف  لمتطلبات  االمتثال 
من  �سهر  في غ�سون  المركزي 

التاريخ المذكور.
الموؤ�س�سات  على  ويتوجب   
تطوير  المرّخ�سة  المالية 
واإجراءات  و�سوابط  �سيا�سات 
طبيعة  مع  تتنا�سب  داخلية 

تّمت  ما  وفق  اأعمالها  وحجم 
الموافقة عليه من قبل االإدارة 
وذل��ك  لها،  التابعة  العليا 
اإدارة  م��ن  تمكينها  ب��ه��دف 
مخاطر المرتبطة التي حددتها 
و�سع  عليها  يتوجب  كما   ..
المعامالت  ل�سبط  موؤ�سرات 
اأجل  من  الم�سبوهة  واالأن�سطة 

تقديم تقارير حول كل منهما، 
من  اأخ���رى  اأن���واع  تقديم  اأو 
التقارير اإلى وحدة المعلومات 
االإم����ارات،  ل��دول��ة  المالية 
عليها  يجب  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
القيام بفح�س قواعد بياناتها 
ومعامالتها بانتظام بحثًا عن 
القوائم  في  ال��واردة  االأ�سماء 
االأم��ن  مجل�س  عن  ال�سادرة 
التابع لالأمم المتحدة ولجانه 
ذات ال�سلة /القائمة الموّحدة 
ال�سادرة  اأو  االأم��ن/  لمجل�س 
دولة  ال��وزراء في  عن مجل�س 
االإره���اب  /قائمة  االإم����ارات 
اأي��ة  اإج���راء  قبل  المحلية/ 
الدخول في عالقة  اأو  معاملة 
�سواًء  عميل،  اأي  مع  تجارية 

من االأفراد اأو ال�سركات.
في  من�سو�س  ه��و  وك��م��ا   

يتعين  الجديدة،  االإر���س��ادات 
المالية  الموؤ�س�سات  على 
المرّخ�سة اإن�ساء برامج فّعالة 
وفح�س  المعامالت  لمراقبة 
الجزاءات ترتكز على اإطار عمل 
لتق�ّسي  ومخ�ّس�س  مدرو�س 
دورات  واإج����راء  ال��م��خ��اط��ر، 
توعوية  وب��رام��ج  تدريبية 
لموظفيها حولها، وذلك تحت 
اإ�سراف مجل�س االإدارة، اإ�سافة 
اإلى ذلك، يتوجب عليها العمل 
الم�ستمر  التطوير  على �سمان 
المعامالت  مراقبة  الأنظمة 
وفح�س الجزاءات ا�ستناداً اإلى 
المخاطر التي ُتهِدُدها، ويجب 
بما  االأنظمة،  هذه  تخ�سع  اأن 
فيها نماذج المراقبة والفح�س 
لالختبار والت�سديق والتدقيق 

ب�سكل م�ستقل.

»مجمع ال�سناعات الوطنية« يعزز االإنتاج الغذائي المحلي 
وتوفير البيئة المنا�سبة لل�سركات

دبي-وام:
ال�سناعات  "مجمع  ي�سهم   
ال��م��ج��م��ع   - الوطنية" 
دبي  في  الرائد  اال�ستثماري 
دولة  اأجندة  تحقيق  في   -
االإن��ت��اج  لتعزيز  االإم����ارات 
خالل  من  المحلي  الغذائي 
المنا�سبة  البيئة  توفير 
الزدهار ال�سركات التي تتخذ 

من االإمارات مقرا لها.
قالع  اأح��د  الُمجمع  ويعد 
منطقة  في  الرائدة  الت�سنيع 
ي�سم  حيث  االأو�سط،  ال�سرق 
�سركات  منها  �سركة   278
البيع  م��ج��ال  ف��ي  عمالقة 
بالتجزئة ويهدف اإلى تعزيز 
االكتفاء الذاتي عبر ت�سجيع 
التقنيات  على  االع��ت��م��اد 
المواد  الإن��ت��اج  المتطورة 
"مجمع  وي�سم  الغذائية. 
�سركة  الوطنية"  ال�سناعات 

 Geap/ فارمز"  "جيب 
وع��الم��ت��ه��ا   /Farms
جرينز"  "اأوا�سي�س  التجارية 
 /Oasis Greens/
ال��زراع��ة  ف��ي  المتخ�س�سة 
متعددة  الأن���واع  العمودية 
واالأع�ساب  الخ�سروات  من 
ال��ورق��ي��ة ال��ط��ازج��ة وه��ي 
نوعها  م��ن  م��زرع��ة  اأول 
المائية  للزراعة  مرخ�سة 
�سركة  وتعد   . المجمع  في 
النماذج  من  فارمز"  "جيب 
دولة  في  للمزارع  الناجحة 
على  تعتمد  والتي  االإمارات 
لزراعة  الحديثة  التقنيات 
الحد  مع  المنتجات  اأف�سل 

من التاأثير البيئي .
باتيل  نيكيتا  واأع���رب���ت 
موؤ�س�سة �سركة "جيب فارمز" 
عن �سعادتها بالعمل انطالقا 
ال�سناعات  "مجمع  م��ن 

من  اإن��ه  وق��ال   .. الوطنية" 
المرافق  تجد  اأن  ال��ن��ادر 
ال��الزم��ة الإن�����س��اء م��زرع��ة 
محلية متطورة و�سط منطقة 
�سناعية داخل المدينة ولكن 
هذه هي روعة وفوائد الزراعة 
العمودية  والزراعة  المائية 
ه��ذه  اأن  اإل����ى  ..م�����س��ي��رة 
الطريقة التي تتميز بتقنيات 
النباتات  ل��زراع��ة  متطورة 
ال  العمودية  ال��م��زارع  ف��ي 
تتطلب تربة وت�ستهلك مياه 
مقارنة   %  90 بن�سبة  اأق��ل 
بالزراعة التقليدية ف�سال عن 
المياه  تدوير  اإعادة  اإمكانية 
 .. اأخ��رى  مرة  وا�ستخدامها 
الزراعة  اأنظمة  اأن  واأك��دت 
ا�ستهالك  من  تقلل  المائية 
ما  االإنتاج  وتكاليف  المياه 
و�سديقة  اقت�سادية  يجعلها 

للبيئة.
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  العربية للطيران تطلق   
رحالتها المبا�سرة اإلى 

"اإنتيبي" الأوغندية
  ال�سارقة ـ )الوحدة(:

�أعلنت �لعربية للطير�ن، عن �إطالق رحالتها 
�إلى  �لدولي  �ل�شارقة  مطار  من  �لمبا�شرة 

�إنتيبي، �أوغند�، بدء�ً من 10 �أكتوبر 2021.
ويمكن للعمالء حجز رحالتهم �لمبا�شرة بين 
�لإلكتروني  �لموقع  عبر  و�إنتيبي  �ل�شارقة 
مركز  مع  بالتو��شل  �أو  للطير�ن  للعربية 

خدمة �لعمالء �أو عبر وكالء �ل�شفر.
وعالوة على ذلك، توفر »�لعربية للطير�ن« 
فيرو�س  �شد  مجانية  عالمية  تغطية 
�لم�شافرين على متن  »كوفيد-19« لجميع 
م�شمولة  �لتغطية  هذه  و�شتكون  رحالتها. 
�إبر�ز  �إلى  تلقائيًا عند �لحجز دون �لحاجة 
يومًا   31 لمدة  وت�شري  �إ�شافية،  وثائق  �أية 
تبد�أ من تاريخ �إقالع �لرحلة وت�شمل �لنفقات 

�لطبية وتكاليف �لحجر �ل�شحي �أي�شًا.

11.878 مليار درهم 
ر�سيد الإمارات من 
الذهب نهاية يوليو

  اأبوظبي ـ )الوحدة(:
�لمركزي حياز�ته من  �لإم��ار�ت  رفع م�شرف 
�لذهب 3.3% بو�قع 374 مليون درهم خالل 
مليار   11.878 �إل��ى  �لما�شي  يوليو  �شهر 
درهم مقابل 11.504 مليار درهم في نهاية 
�لإح�شائية  �لن�شرة  ووفق  �ل�شابق.  يونيو 
�لتي �أ�شدرها م�شرف �لإمار�ت �لمركزي يوم 
�لثنين فقد تر�جعت قيمة حياز�ت �لم�شرف 
�لمركزي من �لذهب منذ بد�ية �لعام بن�شبة 
7.7% وذلك مقارنة بم�شتوياتها نهاية �لعام 

�لما�شي عندما بلغت 12.862 مليار درهم.
وي�شار �إلى �أن �لم�شرف �لمركزي عاد لتكوين 
مخزون من �لذهب منذ عام 2015، وذلك بعدما 
خرج في وقت �شابق من قو�ئم مجل�س �لذهب 
لدى  �لذهب  باحتياطيات  �لخا�س  �لعالمي 
�لم�شارف في �لعالم �إثر بيع جميع ملكيته 
�شهد  �لوقت  ذلك  ومنذ  �لأ�شفر.  �لمعدن  من 
ر�شيد �لم�شرف �لمركزي من �لذهب �رتفاعات 
متتالية، كان �أكبرها من حيث �لقيمة خالل 
من  �أكبرها  كان  فيما   ،2020 �لما�شي  �لعام 
حيث ن�شبة �لنمو خالل عام 2019 حين نما 
�لتي  �لبيانات  ر�شيده بن�شبة 256.6% وفق 

يوفرها �لم�شرف �لمركزي على موقعه.

ودبي  في»ويتيك�س  ت�سارك  دولة   55 من  �سركة   1200
للطاقة ال�سم�سية«

دبي -وام:
 �أعلن معالي �شعيد محمد �لطاير �لع�شو 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لمنتدب 
معر�س  وموؤ�ش�س  رئي�س  دب��ي  وم��ي��اه 
/ و�لبيئة  و�لطاقة  �لمياه  تكنولوجيا 

عن  �ل�شم�شية  للطاقة  ودب��ي  ويتيك�س/ 
في  دول��ة   55 من  �شركة   1،200 م�شاركة 
�لدورة �ل� 23 من "ويتيك�س ودبي للطاقة 
�ل�شم�شية" �لذي تنظمه �لهيئة بتوجيهات 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ محمد بن  �ل�شمو  �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س 
وتحت  �هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  رعاية 
مكتوم رئي�س �لمجل�س �لأعلى للطاقة في 
�أكتوبر 2021  �إلى 7  �لفترة من 5  دبي في 
في مركز دبي للمعار�س في �إك�شبو 2020 .

وقال معاليه - خالل موؤتمر �شحفي عقد 
بح�شور  دبي   - �أرماني  فندق  في  �ليوم 
وعدد  للمعر�س  �لمنظمة  �للجنة  �أع�شاء 
و�لرعاة  �ل�شتر�تيجيين  �ل�شركاء  من 
و�لعار�شين وو�شائل �لإعالم - ت�شكل هذه 
��شتثنائية  فر�شة  �لمعر�س  من  �ل��دورة 
و�لزو�ر ليكونو� جزء�ً  للرعاة و�لعار�شين 
�ل�شرق  منطقة  في  دولي  �إك�شبو  �أول  من 
و�أح��د  �آ�شيا  وجنوب  و�إفريقيا  �لأو���ش��ط 
منذ  �لعالم  في  �لكبرى  �لفعاليات  �أو�ئل 
بدء جائحة كوفيد-19 حيث تمكنت دولة 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  بف�شل  �لإم��ار�ت 
من  تعافيًا  �لدول  �أ�شرع  من  تكون  �أن  من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  .. وبدعم �شاحب  �لجائحة 
معر�س  �أ�شبح  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  محمد 
�أكبر  �ل�شم�شية"  للطاقة  ودبي  "ويتيك�س 
معر�س لتقنيات �لمياه و�لطاقة و�ل�شتد�مة 
و�لبتكار في �لمنطقة و�أحد �أكبر �لمعار�س 
يعك�س  �لعالم  م�شتوى  على  �لمتخ�ش�شة 
�لجهود  بدعم  دبي  �إمارة  و�هتمام  حر�س 
�لطاقة  على  �لعتماد  لزيادة  �لعالمية 
�لمتجددة وتعزيز �ل�شتد�مة �ن�شجامًا مع 
�لتنمية  تعزيز  �لر�شيدة في  �لقيادة  روؤية 
وتر�شيخ  �لإم��ار�ت  دولة  في  �لم�شتد�مة 
لالقت�شاد  عالمي  كمركز  دب��ي  مكانة 
�لأخ�شر في �إطار ��شتر�تيجية دبي للطاقة 
�لنظيفة 2050 �لتي تهدف �إلى توفير %75 
من �لقدرة �لإنتاجية للطاقة في دبي من 

م�شادر �لطاقة �لنظيفة.
ونوه معاليه �أن هذه �لدورة من �لمعر�س 
"عام  خ��الل  بانعقادها  ك��ذل��ك  تتميز 
بمرور  خالله  نحتفل  �ل��ذي  �لخم�شين" 
خم�شين عامًا على تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت 

��شتعد�د�ً  جديدة  تنموية  مرحلة  وب��دء 
للخم�شين عامًا �لمقبلة.

"مبادئ  وثيقة  تن�س   : �لطاير  وق��ال 
�لقيادة  �عتمدتها  �ل��ت��ي  �لخم�شين" 
�أن  على  �لما�شي  �لأ���ش��ب��وع  �لر�شيدة 
�شيكون  �لمقبلة  �لفترة  خ��الل  �لتركيز 
في  و�لأن�شط  �لأف�شل  �لقت�شاد  بناء  على 
للدولة  �لقت�شادية  �لتنمية  و�أن  �لعالم 
يمثل  لذ�  �لأعلى،  �لوطنية  �لم�شلحة  هي 
"ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�شم�شية" فر�شة 
و�ل�شركات  و�لهيئات  للموؤ�ش�شات  مهمة 
�لمياه  و�لم�شتثمرين في مجالت تقنيات 
و�لبيئة و�لنفط و�لغاز و�لطاقة �لتقليدية 
و�لمتجددة و�لتنمية �لخ�شر�ء و�لقطاعات 
لطرح  و�لعالم  �لمنطقة  من  �ل�شلة  ذ�ت 
حلولها ومنتجاتها وعقد �ل�شفقات وبناء 
�لخ�شر�ء  للتقنيات  و�لترويج  �ل�شر�كات 
و�لطالع على �أحدث �لتقنيات و�لبتكار�ت 
�ل�شركات  تمكين  فر�س  �إل��ى  و�لتعرف 
من  و�لعالم  �لإم��ار�ت  دولة  في  �لنا�شئة 
�لخ�شر�ء  �لطاقة  م�شتقبل  ��شت�شر�ف 
و�أف�شل  �لتجارب  �أنجح  من  و�ل�شتفادة 
�لطاقة  قطاعات  في  �لعالمية  �لخبر�ت 
و�لمياه ف�شاًل عن �لتعرف �إلى �حتياجات 
�ل�شوق ل �شيما في ظل �لتو�شع �لكبير في 
�لمتجددة  �لطاقة  تقنيات  على  �لعتماد 
و�لمنطقة  �لإم��ار�ت  دول��ة  في  و�لنظيفة 

ب�شكل عام، م�شير� �إلى �أن �لمعر�س يتيح 
جدول  من  لال�شتفادة  ل��ل��زو�ر  �لفر�شة 
�لعمل  وور�س  بالندو�ت  �لحافل  �لأعمال 
ومخت�شين  خبر�ء  بم�شاركة  �لمتخ�ش�شة 
و�لمدن  �لأخ�شر  �لقت�شاد  مجالت  في 
�لم�شتد�مة  و�لتنمية  و�لبتكار  �لذكية 

وغيرها.
معر�س  �أن  �إل��ى  �لطاير  معالي  و�أ���ش��ار 
"ويتيك�س" يتز�من مع �لدورة �ل�شابعة من 
"�لقمة �لعالمية لالقت�شاد �لأخ�شر" �لتي 
تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي و�لمنظمة 
�لعالمية لالقت�شاد �لأخ�شر بالتعاون مع 
 6 يومي  �لدوليين  �ل�شركاء  من  مجموعة 
و7 �أكتوبر 2021 تحت �شعار "ح�شد �لجهود 
نخبة  فيها  وي�شارك  م�شتد�م"  لم�شتقبل 
و�لخبر�ء  �لقر�ر  و�شناع  �لم�شوؤولين  من 
من مختلف �أنحاء �لعالم لمناق�شة �آليات 
�لتعاون  ومنظومة  �لم�شتد�مة  �لتنمية 
�أخ�شر  �قت�شاد  �إل��ى  للو�شول  �ل��دول��ي 

عالمي.
كما   : بالقول  �لطاير  معالي  و�ختتم 
ب�شرورة  �لر�شيدة  قيادتنا  من  تعلمنا 
نظمنا  فر�س  �إل��ى  �لتحديات  تحويل 
�ل�شم�شية"  للطاقة  ودب��ي  "ويتيك�س 
�فتر��شية  من�شة  عبر  �لما�شي  �لعام 
�لمحايد  �لمعر�س  وحقق  �لأبعاد  ثالثية 
و��شعًا  و�إق��ب��اًل  كبير�ً  نجاحًا  للكربون 

من  و�لم�شاركين  و�ل��زو�ر  �لعار�شين  من 
مختلف �أنحاء �لعالم حيث ��شتقطب 1،076 
�شركة عار�شة من 52 دولة و63،058 ز�ئر�ً 
�لعام  وهذ�   .. �لعالم  �أنحاء  مختلف  من 
ح�شوريًا  �لمعر�س  ننظم  �أن  ي�شعدنا 
�لحتر�زية  �لإج��ر�ء�ت  جميع  �عتماد  مع 
�لعار�شين و�لز�ئرين  للحفاظ على �شحة 
هذ�  �لمعر�س  �أن  �إلى  ..م�شير�  و�ل�شيوف 
�لعام يمتد على م�شاحة تزيد عن 29،200 
�شركة  �أكثر من 1200  متر مربع بم�شاركة 
�إ�شافة  ر�عية  موؤ�ش�شة  و60  دولة   55 من 
�إلى 10 �أجنحة دول. وتقدم معالي �لطاير 
و�لرعاة  �ل�شركاء  �إلى  و�لتقدير  بال�شكر 
ودبي  ويتيك�س  معر�س  في  و�لعار�شين 
و�شائل  بدور  �أ�شاد  كما  �ل�شم�شية  للطاقة 
�لإعالم ك�شركاء للهيئة في م�شيرة نجاح 
�لمعر�س على مدى 22 عامًا و�أ�شهمت في 
تعزيز مكانته كمن�شة عالمية ر�ئدة توفر 
د�ئرة  لتو�شيع  للم�شتثمرين  فريدة  فر�شًا 
�أعمالهم وتعزيز �أن�شطتهم �نطالقًا من دولة 
�لطموحات  وتحقيق  �لفر�س  بلد  �لإمار�ت 
وريادة  و�لعمل  للعي�س  �لمف�شل  و�لمكان 
�لأعمال. ي�شار �إلى �أن �لدخول �إلى معر�س 
مجاني  �ل�شم�شية  للطاقة  ودبي  ويتيك�س 
على  �لم�شبق  �لت�شجيل  يتطلب  ولكن 
www.wetex. �لإلكتروني  �لموقع 

. ae/ar/Register

»غرفة ال�سارقة« تختتم في مدينة �سانت بطر�سبرغ 
بعثتها التجارية اإلى رو�سيا

�سانت بطر�سربغ -وام:
�ل�شارقة  �لتجارية لإمارة  �لبعثة   �ختتمت 
�لتي قادتها غرفة تجارة و�شناعة �ل�شارقة 
ممثلة بمركز �ل�شارقة لتنمية �ل�شادر�ت في 
جمهورية رو�شيا �لتحادية خالل �لفترة من 
بمدينة  �أعمالها  �لجاري  �شبتمبر   12  -  6
�شانت بطر�شبرغ �لرو�شية بتنظيم مجموعة 
من  �لم�شوؤولين  مع  �للقاء�ت  من  و��شعة 
و�ل�شركات  �لحكومية  �لهيئات  ممثلي 
في  �ل�شارقة  �إمارة  �أ�شبوع  �شمن  �لخا�شة 
�لتي تبذلها  رو�شيا وذلك مو��شلة للجهود 
�ل�شارقة في تعزيز �لنمو �لقت�شادي و�إيجاد 
مختلف  ف��ي  ج��دي��دة  ��شتثمارية  فر�س 
�إمكاناتها  وت�شخير  �لتنموية،  �لقطاعات 

لدعم �لعالقات �لرو�شية �لإمار�تية.
و�شهدت �لمحطة �لأخيرة للبعثة في مدينة 
بين  عمل  لقاء  تنظيم  بطر�شبرغ  �شانت 
رئي�س  �لعوي�س  �شلطان  �هلل  عبد  �شعادة 
مجل�س �إد�رة غرفة تجارة و�شناعة �ل�شارقة 
رئي�س  نائب  �أبوبكاروف  عربي  �شعادة  مع 
وكون�شتانتين  �لدولية  �لعالقات  لجنة 
وممثلي  �لثقافة  لجنة  رئي�س  �شوخينكو 
و�لبتكار�ت  �ل�شناعية  �ل�شيا�شات  لجنة 
بمدينة  �لمحلية  �لحكومة  في  و�لتجارة 
�شعادة  بح�شور  �لرو�شية  بطر�شبرغ  �شانت 
�لثاني  �لنائب  بوخاطر  �لرحمن  عبد  وليد 
محمد  �لعزيز  وعبد  �ل�شارقة  غرفة  لرئي�س 
لقطاع  �لغرفة  عام  مدير  م�شاعد  �شطاف 
�ل�شارقة  مركز  مدير  �لأع�����ش��اء  خ��دم��ات 
بوزنجال  �شعيد  وجمال  �ل�شادر�ت  لتنمية 
�ل�شارقة  غرفة  في  �لإع���الم  �إد�رة  مدير 

وجا�شم �لمطوع م�شت�شار �لعالقات مع دول 
�لرحمن  عبد  ولمياء  �لم�شتقلة  �لكومنولث 
�ل�شناعات  تنمية  �أول  تنفيذي  �لج�شمي 
تنفيذي  علي  �آل  عبد�هلل  و�شلطان  �لوطنية 
�ل�شارقة  بمركز  �لوطنية  �ل�شناعات  تنمية 

لتنمية �ل�شادر�ت.
ذ�ت  �لمو��شيع  بحث  �للقاء  خالل  جرى 
�لهتمام �لم�شترك كما �شلّط �لجانب �لرو�شي 
�لتي  بطر�شبرغ  �شانت  مدينة  على  �ل�شوء 
بقوة  وتمتاز  �لرو�شية  �لمدن  �أهم  من  تعد 
ككل  �لرو�شي  لالقت�شاد  د�عمة  �قت�شادية 
و�لجغر�في  �ل�شياحي  موقعها  جانب  �لى 
هيكلة  لإعادة  �لجهود  لم�شاعفة  و�شعيها 
لال�شتثمار  �لمحفزة  و�لأنظمة  �لقو�نين 

خا�شة بعد جائحة كوفيد -19 .
و�أكد �لجانبان �أهمية �لتعاون �لثقافي بين 
�إمارة �ل�شارقة ومدينة �شانت بطر�شبرغ من 

خالل بناء ج�شور من �لتو��شل �لثقافي بين 
�لمعنية  �لحكومية  و�لهيئات  �لموؤ�ش�شات 
و�لم�شاركة في �لمعار�س و�لفعاليات �لتي 
و�لمدينة  �ل�شارقة  �إمارة  من  كل  في  تقام 

�لثقافية �لرو�شية.
لم�شاركة  �لدعوة  �ل�شارقة  غرفة  ووجهت 
�لمدينة �لرو�شية ك�شيف �شرف في معر�س 
و�لمجوهر�ت  لل�شاعات  �لأو�شط  �ل�شرق 
في  �شتقام  �لتي  �لخم�شين  دورت���ه  ف��ي 
و�شع  على  �أي�شا  �لتفاق  وتم   2022 �إبريل 
و�لزيار�ت  �لمعلومات  لتبادل  معينة  �آلية 
�ل�شركات  �شيما  ل  �لتجارية  و�ل��وف��ود 
�لقطاع  هذ�  لدعم  و�لمتو�شطة  �ل�شغيرة 
مميز�ت  ��شتعر��س  �إلى  بالإ�شافة  �لحيوي 
بها  ت�شتهر  �لتي  �ل�شناعية  �لمناطق 
�لقيمة �لم�شافة  �لمدينتين و�لخدمات ذ�ت 

للم�شتثمرين �لأجانب.

"�صندوق خليفة" يطلق برنامج "ليفل �ب" لتعزيز نمو �أعمال 
�ل�صركات �ل�صغيرة و�لمتو�صطة

اأبوظبي ـ )وام(:
 �أطلق �شندوق خليفة لتطوير �لم�شاريع 
برنامج "ليفل �أب"، لم�شاعدة رو�د �لأعمال 
و�لمتو�شطة  �ل�شغيرة  �ل�شركات  �أ�شحاب 
و�لنا�شئة، على �قتنا�س �لفر�س �لجديدة 
�لأعمال  ��شتقر�ر  دعم  �شاأنها  من  �لتي 

وتعزيز نموها و�زدهارها.
خ�شي�شًا  �لم�شمم  �لبرنامج  وي��رّك��ز 
�لأول��وي��ة  ذ�ت  بالقطاعات  ل��الرت��ق��اء 
تطوير  ت�شريع  على  �أبوظبي  �إم��ارة  في 
�لم�شاريع �لمحلية وتوفير وظائف جديدة 
في هذه �لقطاعات، ف�شال عن �لم�شاهمة 
�لإمار�ت  دولة  تحول  عملية  ت�شريع  في 
نحو �قت�شاد م�شتد�م وقائم على �لمعرفة.

دعم  توفير  �إل���ى  �ل��ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
�شغيرة  �شركات   10 نحو  �إلى  متخ�ش�س 
من  نا�شئة  و�شركات  ناجحة  ومتو�شطة 
�لأكثر  و�ل��م��و�رد  �لأدو�ت  توفير  خ��الل 

فاعلية، للحفاظ على نمو �أعمالها.
�لبرنامج  ف��ي  �لم�شاركون  و�شيعمل 
�لمحتملين  و�لم�شتثمرين  �لخبر�ء  مع 
و�لم�شترين و�ل�شركاء، على �بتكار نموذج 
�لريادية  �أفكارهم  ونقل  لأعمالهم  جديد 
معززين  �أع��ل��ى،  م�شتوى  �إل��ى  �لقّيمة 
�لمناهج  خالل  من  ومهار�تهم  خبر�تهم 
�لتو��شل،  وفعاليات  �لمتخ�ش�شة، 

و�لتدريب �لجماعي، وجل�شات �لتوجيه.
وي�شعى �شندوق خليفة من خالل برنامج 
�أب"، لتمكين �لمزيد من �ل�شركات  "ليفل 
�أكبر  م�شاهمات  تقديم  من  �ل�شغيرة 
جائحة  بعد  �لقت�شادي  �لنتعا�س  في 
بين  �لفجوة  �شد  في  وي�شاهم  كورونا، 
من  �لمبكرة  �لمر�حل  في  �لأعمال  رو�د 
ر�شوخًا  �لأكثر  و�ل�شركات  م�شاريعهم 

لتعزيز تبادل �لخبر�ت وجذب �لمزيد من 
خليفة  �شندوق  يلتزم  كما  �ل�شتثمار�ت، 
�لدولة  بالم�شاعدة في تلبية �حتياجات 
وغر�س ثقافة �لتغيير �لإيجابي لل�شركات 
�ل�شغيرة و�لمتو�شطة و�لنا�شئة، مع دعم 
�لقادمة  لالأجيال  �لم�شتد�مة  �لتنمية 

تما�شيا مع مئوية �لدولة 2071.
�لرئي�س  �لنا�شري،  عبيد  م��وزة  وقالت 
خليفة  ل�شندوق  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي 
لتطوير �لم�شاريع : ي�شاهم رو�د �لأعمال 
و�لمتو�شطة  �ل�شغيرة  و�ل�����ش��رك��ات 
تنمية  ف��ي  رئي�شي  ب�شكل  و�لنا�شئة 
�ل�شبب  ولهذ�  �لإم���ار�ت،  دول��ة  �قت�شاد 
ن�شعهم في محور هذ� �لبرنامج �لمبتكر 
لالأ�شو�ق  �شل�س  لتوفير و�شول  و�لم�شمم 

و�لتقنيات و�لخبر�ت �لجديدة.
تعزيز  في  ي�شاعد  �لبرنامج  �أن  و�أ�شافت 
من  �لتعافي  بعد  لما  �لنمو  �إمكانات 
�أبوظبي  وتحويل   19  - كوفيد  جائحة 
رئي�شي  محرك  �إل��ى  �لإم����ار�ت  ودول���ة 

لالإبد�ع و�لبتكار وريادة �لأعمال.

»طيران الإمارات« تطلق اأول تطبيق واقع افترا�سي 
لناقلة جوية عبر»متجر اأوكول�س«

دبي ـ )الوحدة(:
و�قع  تطبيق  �أول  �لإم��ار�ت  طير�ن  �أطلقت 
�فتر��شي لناقلة جوية على م�شتوى �لعالم. 
�أوكول�س  »متجر  على  �لتطبيق  ويتيح 
Oculus Store« للعمالء ��شتك�شاف 
بالكامل  �لمغلق  �لأول��ى  �لدرجة  جناح 
�لجوي  و�ل�شالون   ،Gamechanger
على طائر�ت A380، وما يحيط بمقاعدهم 
با�شتخد�م  وذلك  �لمنتظرة،  رحالتهم  في 
�لر�ئدة في   VR �لفتر��شي  �لو�قع  تجارب 

�ل�شناعة و�لحائزة جو�ئز عالمية.
نوعية  خطوة  �لإم���ار�ت  طير�ن  و�تخذت 
في  عمالئها  مع  للتو��شل  طموحها  في 
خالل  من  و�إ�شر�كهم  �لعالم  �أنحاء  جميع 
�شخ�س  لأي  �لمتاح  �لمتطور،   VR تطبيق 
خالل  ومن  بالإنترنت  �لت�شال  على  قادر 
تطبيق طير�ن �لإمار�ت، و�لآن عبر »متجر 
ريفت  »�أوكول�س  لم�شتخدمي  �أوكول�س« 
�لمزيد  �إلى  تعرفو�   .»Oculus Rift
�لفتر��شي  للو�قع  �لإمار�ت  تجربة  حول 
هنا.  بال�شغط  ريفت«  »�أوكول�س  على 

�أول  رئي�س  نائب  بطر�س،  بطر�س  وق��ال 
طير�ن �لإمار�ت لد�ئرة �لت�شال و�لت�شويق 
طير�ن  »ت��ه��دف  �ل��ت��ج��اري��ة:  و�ل��ع��الم��ة 
�لإمار�ت �إلى تقديم تجارب عمالء مبتكرة 
ومتميزة، �شو�ء على متن �لطائرة �أو على 
عام  ففي  �لرقمي.  �لف�شاء  في  �أو  �لأر�س 

�لعالم  في  ناقلة  �أول  �أ�شبحنا   ،2018
على  متقدمة  �فتر��شي  و�قع  تقنية  تقدم 
لعمالئنا  وف��ر  ما  �لرقمية،  من�شاتنا 
فر�شة غامرة للتعرف �إلى تجربة طير�ن 
قبل  تنتظرهم  �لتي  �لر�ئعة  �لإم���ار�ت 

�ل�شعود على متن �لطائرة. 

اإلى بيع  اأبوظبي لال�ستثمار ي�سعى  جهاز 
فندقين في �سيدني

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
�إن  مطلعان  م�شدر�ن  قال 
�لإمار�تي  �لثروة  �شندوق 
�أبوظبي لال�شتثمار،  جهاز 
ف��ن��دق��ي��ن في  ���ش��ي��ب��ي��ع 
نحو  يجمع  وقد  �شيدني، 

500 مليون دولر.
�لو�قعان  �لفندقان  وي�شم 
ع��ل��ى م��ي��ن��اء د�رل��ي��ن��ج 
�شيدني  نوفوتيل  وهما 
�شيدني  و�آي.ب���ي.�آي.�����س 
وذكر  غرفة،   780 حو�لي 
�أحدث  �أنهما  �لم�شدر�ن 
�لتخارج  يتم  فندقين 
ت�شم  محفظة  من  منهما 
عليها  ��شتحوذ  �أ�شاًل   31
 .2013 ع��ام  ف��ي  �لجهاز 
ب��اع   ،2016 ع���ام  وف���ي 
لأكور  فندقًا   16 �لجهاز 
�لمالكة  �لفرن�شية  هوتيلز 
تمتد  للفنادق  و�لم�شغلة 

من فرن�شا �إلى �أ�شتر�ليا.
 31 �شمن  �لأ�شول  وه��ذه 
عقار�ً ��شتر�ها �لجهاز من 
هولدينجز  �أ�شت  توريزم 

ومقرها �شيدني في 2013. 
�لتي  �ل��م��ح��ف��ظ��ة  وه���ي 
مالك  �أكبر  �لجهاز  جعلت 

باأ�شتر�ليا. للفنادق 
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 5.5 % ن�سبة نمو  
الت�سرفات العقارية في 
عجمان خالل اأغ�سط�س

عجمان -وام:
العقاري  والتنظيم  الأرا�ضي  دائرة  �ضجلت   
�ضهر  خالل  عقاريًا  ت�رصفًا   584 عجمان  يف 
اأغ�ضط�س املا�ضي بقيمة اإجمالية بلغت 1.1 
مليار درهم لتحقق بذلك زيادة بن�ضبة 5.5 
% مقارنة ب�ضهر يوليو املا�ضي يف حني بلغ 
اإجمايل حجم التداولت العقارية 719 مليون 
درهم مت ت�ضجيلها من خالل 435 عملية تداول 

�ضملت "البيع وت�ضجيل جديد".
وقال �ضعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي 
العقاري  والتنظيم  الأرا�ضي  دائرة  عام  مدير 
بعجمان اإن ال�ضوق العقاري يف الإمارة حافظ 
على ن�ضاطه واأدائه املت�ضاعد ويوا�ضل تقدمي 
اأرقام اإيجابية ..م�ضريا اإىل اأن ا�ضتمرار ارتفاع 
حجم التداول العقاري يبني مدى ثقة واإهتمام 
بالفر�س  والأجانب  املحليني  امل�ضتثمرين 
به  تتمتع  ملا  وذل��ك  الإم���ارة  يف  املتاحة 
وت�ضهيالت  اآمن وجذاب  اإ�ضتثماري  مناخ  من 
التي  التناف�ضية  املزايا  عززت  اإ�ضتثنائية 
وامل�ضتثمرين  الأعمال  لرواد  توفرها عجمان 

من خمتلف اجلن�ضيات.
اأ�ضدرته  الذي  العقاري  الدائرة  تقرير  واأظهر 
حي  اأن  اأغ�ضط�س  �ضهر  ع��ن  الث��ن��ني  ي��وم 
الأكرث  الأحياء  قائمة  على  جاء  اليا�ضمني 
و"م�ضفوت 8"  تداوًل يليه كل من "الزاهية" 
.. وقدرت اأعلى قيمة مبايعة بنحو 27 مليون 

درهم.
رهن  عملية   92 ت�ضجيل  عن  التقرير  وك�ضف 
عن  درهم  مليون   86,2 بنحو  اأعالها  قدرت 
فئة  عن  درهم  مليون   1.03 و  الأرا�ضي  فئة 

الوحدات العقارية ال�ضكنية.

ريم الها�سمي: المنتدى العالمي الإفريقي لالأعمال ي�ستقطب ا�ستثمارات جديدة مع دول العالم

بوعميم: الحدث ياأتي في مرحلة مهمة الكت�ساف فر�ص ما 
بعد تداعيات الجائحة

دبي ـ )الوحدة(:
للمنتدى  ال�ضاد�ضة  ال���دورة  ت�ضتقطب 
تنظمها  التي  لالأعمال  الإفريقي  العاملي 
برعاية  دب��ي,   2020 واإك�ضبو  دبي  غرفة 
كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم, نائب رئي�س الدولة, رئي�س 
جمل�س الوزراء, حاكم دبي, رعاه اهلل, حتت 
التحولت  م�ضتقبل  تقود  »التجارة  �ضعار 
امل�ضتوى  رفيعة  م�ضاركة  القت�ضادية« 
تتمثل يف عدد من روؤ�ضاء الدول وجمموعة 
كبرية من الوزراء والقادة وكبار امل�ضوؤولني 

من خمتلف دول القارة ال�ضمراء.
املنتدى  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  يف  وي�ضارك 
للمعار�س  دب��ي  م��رك��ز  يف  ُت��ق��ام  ال��ت��ي 
خالل  دبي,   2020 اإك�ضبو  فعاليات  �ضمن 
فيليب  املقبل,  اأكتوبر  و14   13 يومي 
موزمبيق,  جمهورية  رئي�س  نيو�ضي, 
جمهورية  رئي�س  ت�ضي�ضيكيدي,  وفيليك�س 
وكون�ضتانتينو  الدميقراطية,  الكوجنو 
و�ضيخ  زميبابوي,  رئي�س  نائب  ت�ضيوجنا, 
ال�ضابق,  مايل  وزراء  رئي�س  ديارا,  موديبو 
جمهورية  رئي�س  م��وج��اي,  وفي�ضتو�س 

بوت�ضوانا ال�ضابق.
اأي�ضًا,  املنتدى  من  ال��دورة  هذه  وت�ضهد 
جري�ضي,  حكومة  وزراء  رئي�س  م�ضاركة 
واأكرث من 30 وزيراً وم�ضوؤوًل حكوميًا رفيع 
امل�ضتوى, مبن فيهم 5 وزراء من جمهورية 
و6  اأنغول,  جمهورية  يف  وزراء  و4  غانا, 
من  ووزيران  اإثيوبيا,  جمهورية  من  وزراء 
من  ووزيران  اأوغندا,  من  ووزيران  ليبرييا 
جمهورية  من  وزير  اإىل  اإ�ضافة  زميبابوي, 

ال��ع��اج,  و���ض��اح��ل  وكينيا,  بوت�ضوانا, 
وناميبيا,  وموزمبيق,  وموري�ضيو�س, 
والكوجنو  وال�ضنغال  و�ضي�ضيل,  والنيجر, 
م�ضوؤولني  اإىل  اإ�ضافة  لي�ضوثو,  ومملكة 
روان��دا  من  امل�ضتوى  رفيعي  حكوميني 

وكينيا والأمني العام ملنظمة كومي�ضا.
بناء عالقات جديدة

ل�ضوؤون  الها�ضمي, وزيرة دولة  وقالت رمي 
لإك�ضبو  العامة  املديرة  ال��دويل  التعاون 
يف  امل�ضاركة  العامل  »دول  دب��ي:   2020

اإك�ضبو 2020 حري�ضة على تعزيز عالقاتها 
العاملي  املنتدى  و�ضيكون  اإفريقيا,  مع 
الإفريقي لالأعمال ملتقى مهمًا جداً, حيث 
�ضتتمكن دول القارة من ا�ضتعرا�س خططها 
ال�ضتثمارات  وا�ضتقطاب  واإجن��ازات��ه��ا, 
اإىل  اإ�ضافة  لتحدياتها,  املنا�ضبة  واحللول 

بناء عالقات جديدة مع دول العامل«.
على  التجربة  هذه  »�ضتكون  واأ�ضافت: 
بهذا  دويل  اأول حدث  اأ�ضهر يف  �ضتة  مدى 
من  والأول   � اجلائحة  ب��دء  منذ  احلجم 

واإفريقيا  الأو�ضط  ال�رصق  نوعه يف منطقة 
وجنوب اآ�ضيا � نافذة اأمل ملجتمع الأعمال 
العاملي, ومتثل هذه التجربة اأي�ضًا فر�ضة 
مبختلف  ال�رصكات  للتقاء  م�ضبوقة  غري 
اأحجامها واملنظمات الدولية واملوؤ�ض�ضات 
اأجل  من  ال��ع��امل,  اأن��ح��اء  من  احلكومية 
وم��رون��ة,  تنوعًا  اأك��رث  عاملي  اقت�ضاد 
باحلياة  ناب�ضة  اأعمال  ببيئة  ولالإلهام 

وحتقيق منو م�ضتدام«.
ج�ضور التوا�ضل

عام  مدير  بوعميم,  مبارك  حمد  وق��ال 
رفيع  واحل�ضور  »الهتمام  دب��ي:  غرفة 
امل�ضتوى من الروؤ�ضاء والقادة وامل�ضوؤولني 
املنتدى,  لفعاليات  الكبار  احلكوميني 
رائ��دة  عاملية  كمن�ضة  مكانته  يعك�س 
يف  ال�ضتثمارية  الفر�س  اإىل  للتعرف 
ذاته  الوقت  يف  ويوؤكد  الإفريقية,  القارة 
ريادة اإمارة دبي ودولة الإمارات يف قيادة 
تداعيات  من  القت�ضادي  التعايف  مرحلة 

فريو�س كورونا كوفيد � 19«.
واأ�ضاف قائاًل: »اإن املنتدى ياأتي يف مرحلة 
تداعيات  بعد  ما  فر�س  لكت�ضاف  مهمة 
التي  الإفريقية  القارة  ول�ضيما يف  الأزمة 
ال�ضتثمارية  الأ�ضواق  اأهم  من  واحدة  تعد 
ب�ضكل  الغرفة  حتر�س  هنا  ومن  عامليًا, 
بني  التوا�ضل  ج�ضور  بناء  على  دائ��م 
قطاعات الأعمال, مبا ير�ضخ دورها �رصيكًا 
اأ�ضا�ضيًا ولعبًا رئي�ضيًا يف حتقيق التنمية 
القت�ضادية يف الإمارات من خالل اإتاحتها 
وال�رصكات  الأعمال  جمتمع  اأمام  الفر�ضة 
ح�ضورها  لتعزيز  واملحلية  الوطنية 

عامليًا«.

عمومية»�سيراميك راأ�ص الخيمة« تنظر توزيع 
اأرباح مرحلية

راأ�ص اخليمة ـ )الوحدة(:
دعا جمل�س اإدارة �رصكة �ضرياميك 
راأ�س اخليمة, امل�ضاهمني حل�ضور 
الذي  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
تقنية  من خالل  بعد  �ضيعقد عن 
والت�ضويت  الإلكرتوين  احل�ضور 
اأكتوبر   4 الثنني  يوم  الإلكرتوين, 
الأعمال  للنظر يف جدول  املقبل؛ 

والذي يت�ضمن 3 بنود.
قرار خا�س: النظر واملوافقة على 
لل�رصكة  املعدل  الأ�ضا�ضي  النظام 
بقانون  املر�ضوم  مع  ليتوافق 
احتادي رقم 26 ل�ضنة 2020 ب�ضاأن 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  تعديل 
 2015 ل�ضنة   2 رق��م  الحت����ادي 
ودليل  التجارية  ال�رصكات  ب�ضاأن 

احلوكمة.
مقرتح  يف  العمومية  وتنظر 
توزيع  ب�ضاأن  الإدارة  جمل�س 
عن  �ضنوية  ن�ضف  نقدية  اأرب��اح 
 %10 بن�ضبة   2021 يونيو   30
 10 )بواقع  ال�رصكة  راأ�ضمال  من 
 99.4 مببلغ  �ضهم  لكل  فلو�س 
مناق�ضة  اإن  حيث  درهم,  مليون 
مبوافقة  م�����رصوط��ة  البند  ه��ذا 
املادة  تعديل  على  امل�ضاهمني 
الأ�ضا�ضي  النظام  من   )58( رقم 
بتوزيع  لل�رصكة  ت�ضمح  والتي 
�ضنوية  ن�ضف  اأو  �ضنوية  اأرب��اح 

امل�ضاهمني  على  �ضنوية  ربع  اأو 
الأرباح و/ وفقًا ل�ضيا�ضة توزيع 
اأو القرارات التي يتخذها جمل�س 
عدم  حال  ويف  وبالتايل  الإدارة 
موافقة امل�ضاهمني على التعديل 

املقرتح فلن يتم النظر ومناق�ضة 
يف  العمومية  وتنظر  ال��ب��ن��د. 
الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  تعيينات 
امل�ضتقيلني:  الأع�ضاء  من  ب��دًل 
�ضعود  ب��ن  �ضقر  ال�ضيخ  وه��م 

عبداهلل  خالد  من  بدًل  القا�ضمي 
اآل علي, وفرح املزروعي  يو�ضف 
متثيل  ملتطلبات  ا�ضتيفاء   –
بدًل   - الإدارة  املراأة يف جمل�س 

من �ضريي�س �ضاراف.

1.1 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي 
دبي-وام:

  بلغت الت�رصفات العقارية يف دائرة 
يوم  الثنني  بدبي   والأمالك  الأرا�ضي 
اأكرث من 1.1 مليار درهم حيث �ضهدت 
بقيمة  مبايعة   260 ت�ضجيل  الدائرة 
571.68 مليون درهم منها 18 مبايعة 
درهم  مليون   136.75 بقيمة  لالأرا�ضي 
بقيمة  والفلل  لل�ضقق  مبايعة  و242 
اأهم  وج��اءت  دره��م.  مليون   434.93
مليون   30 بقيمة  الأرا�ضي  مبايعات 
درهم يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون 
درهم يف منطقة ند ح�ضة ثم مبايعة 
بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة مدينة 
املطار. وت�ضدرت منطقة حدائق ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد املناطق من حيث عدد 
اإذ �ضجلت مبايعتني بقيمة  املبايعات 
34 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية 
الثالثة بت�ضجيلها مبايعتني بقيمة 14 
مليون درهم وثالثة يف احلبية الثالثة 
بت�ضجيلها مبايعتني بقيمة 14 مليون 

مبايعات  باأهم  يتعلق  ما  ويف  درهم. 
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�ضقق 
خليفة  برج  مبنطقة  درهم  مليون   19
بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
14 مليون درهم يف منطقة مر�ضى دبي 
درهم  ماليني   7 بقيمة  مبايعة  واأخرياً 
يف منطقة برج خليفة. وت�ضدرت منطقة 
عدد  حيث  من  املناطق  املطار  مدينة 
 30 �ضجلت  اإذ  والفلل  ال�ضقق  مبايعات 
مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها 
منطقة اخلليج التجاري بت�ضجيلها 24 
مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة 
يف برج خليفة بت�ضجيلها 19 مبايعة 
بقيمة 77 مليون درهم. و�ضجلت الرهون 
قيمة قدرها 516.86 مليون درهم منها 
11 رهن اأرا�س بقيمة 72.55 مليون درهم 
 444.32 بقيمة  و�ضقق  فلل  رهن  و47 
مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون 
ال�ضفوح الثانية بقيمة 320 مليون درهم 
واأخرى يف منطقة ند ح�ضة بقيمة 50 

مليون درهم.

ي�سم 3 اآلف غرفة مجهزة بجميع الم�ستلزمات

افتتاح فندق روف �سيتي ووك في دبي
دبي ـ )الوحدة(:

ال�ضيافة  عالمة  للفنادق,  روف  اأعلنت 
واأ�ضلوب احلياة ال�ضتثنائية يف الإمارات, 
عن افتتاح فندق روف �ضيتي ووك, ليتجاوز 
اإدارتها  تتوىل  التي  الفندقية  الغرف  عدد 
الفندق  ويقع  غرفة.  اآلف  ثالثة  دبي  يف 
العالمة  اإ�ضافات  اأحدث  يعد  الذي  اجلديد 
�ضمن اأبرز املجتمعات الإبداعية يف دبي, 
والذي يحت�ضن جمموعة من اأحدث واأ�ضهر 

الوجهات يف الإمارة.
فر�ضة  لل�ضيوف  ووك  �ضيتي  روف  ويقدم 
احلياة  اأ�ضلوب  ل�ضتك�ضاف مالمح  مثالية 
موقعه  بف�ضل  ووك  �ضيتي  يف  الع�رصي 
ال�ضرتاتيجي يف قلب املنطقة مقابل كوكا 
خم�ض�ضة  م�ضاحة  اأكرب  دبي,  اأرينا  كول 
يجعله حمطة  ما  الإمارة,  للفعاليات يف 
اأو  الفعاليات  بتنظيم  للراغبني  مثالية 
الت�ضوق يف اأرقى متاجر التجزئة اأو تذوق 
م�ضاهدة  اأو  املطاعم  اأ�ضهر  يف  الأطباق 
الوجهات  زيارة  اأو  ال�ضينمائية  العرو�س 
العائلية اأو التوجه اإىل الغابة ال�ضتوائية 

واحليوانات  بالنباتات  واملليئة  املغلقة 
املميزة. وقال بول بريدجر, مدير العمليات 
املوؤ�ض�ضية لدى روف للفنادق: »ندرك يف 
هادئة  اإقامة  توفري  اأهمية  �ضيتي"  "روف 
الع�رصيني  ل�ضيوفنا  التكلفة  ومقبولة 
لهم  ي�ضمن  ما  الدوليني,  ال�ضياح  من 

التجارب  من  ل حمدودة  اآفاق  ا�ضتك�ضاف 
املميزة. ونبحث دائمًا عن مواقع متميزة 
لفتتاح وجهات جديدة تعزز حمفظتنا من 
على  الرتكيز  مع  بالنمو,  الآخذة  الفنادق 
واخلدمات  الراحة  م�ضتويات  اأعلى  تاأمني 

املمتازة.

االقت�ساد ال�سعودي ينمو 1.8% في الربع 
الثاني من العام الجاري

الريا�ص ـ )الوحدة(:
بالأ�ضعار  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  منا 
اأ�ضا�س  على  ال�ضعودي"  "القت�ضاد  الثابتة 
الثاين  الربع  خالل  املائة  يف   1.8 �ضنوي 
من  تعافيه  يعك�س  ما  اجل��اري,  العام  من 
التي  كورونا"  "فريو�س  جائحة  تداعيات 

�رصبت العامل اأجمع.
وا�ضتناداً اإىل بيانات ر�ضمية, يعد منو الناجت 
املحلي خالل الربع الثاين هو الأف�ضل خالل 
10 ف�ضول  بح�ضب �ضحيفة "القت�ضادية", .

الربع  خالل  ال�ضعودي  القت�ضاد  منو  ويعد 
من  ف�ضول  �ضبعة  بعد  منو  اأول  هو  الثاين 
فريو�س  جائحة  تف�ضي  ب�ضبب  ال��رتاج��ع 

كورونا.
من  ال�ضعودي  املحلي  ال��ن��اجت  ويتكون 
قطاعني تنظيميني, القطاع النفطي, والقطاع 
غري النفطي "ي�ضمل القطاع اخلا�س والقطاع 

احلكومي".
وتراجع الناجت املحلي للقطاع النفطي 6.9 
ال�ضعودي  الإنتاج  خف�س  ب�ضبب  املائة  يف 
بداأ  الذي  "اأوبك +",  باتفاق حتالف  التزاما 

مطلع اأيار )مايو( 2020.

على اجلانب الآخر, منا القطاع غري النفطي 
8.4 يف املائة.

اجلاري  العام  من  الثاين  الربع  خالل  ويف 
النفطي  غري  للقطاع  املحلي  الناجت  ليزال 
الثاين  الربع  منذ  الأف�ضل  هو  ال�ضعودي  
2011 )اأي خالل 10 �ضنوات(, مدعوما بخطط 
مع  �رصيعا  القطاع  دعمت  حكومية  حتفيز 
بدء تف�ضي اجلائحة, ما �ضاعد على عودته 

�رصيعا اإىل النمو.
املائة,  يف   11.1 اخل��ا���س  القطاع  ومن��ا 
خالل  املائة  يف   2.3 احلكومي  والقطاع 
اأ�ضا�س  الربع الثاين من العام اجلاري على 

�ضنوي.
ويعد منو القطاع اخلا�س خالل الربع الثاين 
�ضنة  الإط��الق منذ تعديل  الأ���رصع على  هو 

الأ�ضا�س اإىل 2010.
املحلي  الناجت  �ضهد  ربعي,  اأ�ضا�س  وعلى 
الربع  يف  املائة  يف   0.6 من��وا  الإج��م��ايل 
من  الأول  بالربع  مقارنة   ,2021 من  الثاين 
النفطي  القطاع  اإىل منو  ذلك  ويرجع   ,2021
القطاع  �ضجل  ح��ني  يف  امل��ائ��ة,  يف   2.4
اخلا�س والقطاع احلكومي  تراجعا 0.5 يف 

املائة لكل منهما.

اأبوظبي ـ )وام(:
�ضي خلدمات  دي  اإم  �رصكة  من  كل  اأعلنت   
التابعة   /MDC BMS/ الأع��م��ال  اإدارة 
اإنوڤا, عن �رصاكة  ملجموعة مبادلة, و�رصكة 
جديدة بهدف تعزيز م�ضتوى البداع والبتكار 

يف حلول اإدارة املرافق يف اإمارة اأبوظبي.
اإدارة  خلدمات  �ضي  دي  اإم  �رصكة  وتعمل   
اإدارة  لعمليات  الدعم  توفري  على  الأعمال 
الأعمال الرئي�ضية للعمالء يف دولة الإمارات 
اإنوڤا  �رصكة  و�ضتقدم  املتحدة.  العربية 
واملرافق  الطاقة  اإدارة  قطاع  يف  ال��رائ��دة 
امل�ضتوي  ثالثي  نهًجا  الأو�ضط  ال�رصق  يف 

للمعرفة الفنية, وخلق القيمة وال�ضتدامة.
و�ضتتيح هذه ال�رصاكة ن�رص عمليات وخدمات 
اإدارة املرافق الفعالة ملجموعة عمالء اإم دي 
ت�ضميم  وقد مت  الأعمال.  اإدارة  �ضي خلدمات 
هذه احللول والعمليات التقنية بهدف توفري 
اأعلى م�ضتويات القيمة الهامة جلهود تعزيز 
الطاقة  كفاءة  وحت�ضني  القت�ضادية  التنمية 

يف املباين والعمليات الت�ضغيلية للعمالء.
وبهذه املنا�ضبة, قال نا�رص النبهاين, الرئي�س 
اإدارة  خلدمات  �ضي  دي  اإم  ل�رصكة  التنفيذي 
يف  تاتي  اإنوڤا  مع  ال�رصاكة  اإن  الأع��م��ال 
الرامية للتعاون مع ال�رصكات  اإطار جهودنا 
امل��زودة  اخلارجية  الأط��راف  من  املرموقة 

دورا  تلعب  التي  امل��راف��ق  اإدارة  خلدمات 
اخلدمات  من  م�ضتوى  اأعلى  توفري  مهما يف 

لعمالئنا.
كبرية  مبزايا  �ضتعود  ال�رصاكة  هذه  اأن  واأكد 
والعمر  العالية  ك��اجل��ودة  عمالئنا  على 
�ضتمكنهم  كما  التجارية,  ملرافقهم  الطويل 
من تلبية متطلبات الأمان وال�ضالمة و�ضمان 
القوانني  مع  وامتثالها  اأعمالهم  كفاءة 

والت�رصيعات".
من جانبه, قال رينو كابري, الرئي�س التنفيذي 
لدى �رصكة اإنوڤا اإن اإنوڤا �ضتقدم املزيد من 
احللول اخلا�ضة باإدارة املرافق واأداء الطاقة 
والتكنولوجيا يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي. 

»اإم دي �سي 
لخدمات اإدارة 

االأعمال« تعقد 
�سراكة مع 

اإنوڤا
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��ستقطب 15 �ألف طالب خالل 3 دورات �صيفية 

البرنامج الوطني للذكاء ال�سطناعي يختتم الدورة الثالثة من »مخيم الإمارات ال�سيفي«
دبي ـ وام:

ا�ستقطـــب خمّيم الإمـــارات ال�سيفي الذي 

اأطلقه الربنامج الوطني للذكاء ال�سطناعي 

الهادف لتمكـــن الطاقات ال�سابة مبهارات 

الذكاء ال�سطناعي والتكنولوجيا املتقدمة 

على مدى 3 دورات اأكرث من 15 األف طالب يف 

املراحل التعليمية يف املدار�س واجلامعات 

من خمتلف الأعمار والتخ�س�سات.

وهدفت الدورة الثالثة من املخيم ال�سيفي، 

التي عقدت موؤخراً، بالتعاون مع الربنامج 

الوطنـــي للمربجمن، اإىل ت�سجيع ال�سباب 

علـــى تطوير حلـــول مبتكـــرة لتحديات 

امل�ستقبـــل بال�ستفادة مـــن اخلربات التي 

اكت�سبوها خالل م�ساركتهم يف الفعاليات 

الفرتا�سيـــة واجلل�ســـات احلوارية وور�س 

العمل التفاعلية.

و�سهد املخيم اإقباًل متزايداً وم�ساركة طالبية 

وا�سعة، واأكرث مـــن 15 �رشاكة ا�سرتاتيجية 

�سمـــت جمموعة مـــن اجلهـــات الوطنية، 

وكـــربى ال�رشكات العامليـــة املتخ�س�سة 

يف الربجمة والذكاء ال�سطناعي، لتطوير 

حمتـــوى رقمي ميكن للطالب الرجوع اإليه 

يف خمتلف القطاعات.

واأكـــد معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير 

دولة للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد الرقمي 

وتطبيقات العمل عن بعد ، حمورية قطاع 

الـــذكاء ال�سطناعي يف حتقيـــق التغيري 

امل�ستـــدام ودعم اجلهـــود لت�سميم وبناء 

م�ستقبل اأف�ســـل للمجتمعات، واأن حكومة 

دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�ســـد اآل مكتـــوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الـــوزراء حاكم دبي 

"رعاه اهلل" ، ت�سّخـــر اإمكاناتها وبراجمها 
ومبادراتها لتعزيز القدرات وبناء الكفاءات 

ال�سابة القادرة على ت�سميم امل�ستقبل.

وقال اإن املخّيم ال�سيفي للذكاء ال�سطناعي 

يكت�سب اأهميـــة كبرية يف دعـــم ال�سباب 

وت�سجيعهم على تعلـــم اأ�سا�سيات الذكاء 

ا�ستخداماته  علـــى  والطالع  ال�سطناعي 

والتعرف  واخلـــربات  املعرفة  واكت�ســـاب 

علـــى ق�س�س النجـــاح، من خـــالل اإعادة 

ت�سكيل بيئة التعلم والأعمال التي حتت�سن 

جمتمعـــات رقمية متكاملـــة متمكنة من 

توظيف تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي.

واأ�ســـاف معاليه اأن املخّيم اأ�سبح مرجعًا 

تكنولوجيـــًا معتمـــداً لتقنيـــات الـــذكاء 

ال�سطناعـــي، عرب توفـــري حمتوى عاملي 

مفتـــوح، ت�ســـارك يف تطويـــره اجلهـــات 

احلكومية املتميزة يف الدولة، واملوؤ�س�سات 

التكنولوجية العامليـــة، مثل "في�سبوك" 

ي�سمن  مبا  ومايكرو�سوفـــت"  وهـــواوي" 

دعم ال�سباب املبدع وتعزيز ال�ستفادة من 

املعرفة التي اكت�سبوها يف املخيم، م�سيدا 

ب�رشكاء املعرفة الذيـــن اأ�سهموا يف تزويد 

الطالب باملهـــارات امل�ستقبلية، واهتمام 

ال�سباب بالعلوم املتقدمة.

و�سهدت الدورة الثالثة عقد �رشاكات نوعية 

مع جهـــات حكومية، من بينهـــا: القيادة 

العامـــة ل�رشطة دبي، وهيئة دبي الرقمية، 

ومركز حممد بن را�سد للف�ساء، وخمتربات 

دبي للم�ستقبل، وحممّية دبي ال�سحراوية، 

كما �ساركت عدة موؤ�س�سات رائدة من القطاع 

اخلا�س يف فعاليات املخيـــم، من بينها: 

"في�سبـــوك" و"مايكرو�سوفت" و"هواوي" 
و"لو واجن" و"كرمي" و"SAP"، وغريها 

من ال�رشكات.

واأكـــد جيـــاوي ليـــو الرئي�ـــس التنفيذي 

ل�رشكـــة "هواوي" يف الإمـــارات اأن الذكاء 

ال�سطناعـــي يفتح اآفاقـــًا جديدة للطالب 

وخمتلـــف ال�رشكات لتطويـــر تكنولوجيا 

م�ستقبلية متقدمة تنعك�ـــس اإيجابًا على 

القطاعات احليويـــة، وحتمل قيمة نوعية 

لتطوير قطاعات جديدة تقود املجتمعات 

وتدفع جهود التحول ال�سناعي.

وقال اإن �رشكـــة "هواوي" العاملية ت�سّخر 

خرباتها ومواردها املتعـــددة لبناء نظام 

الـــذكاء ال�سطناعي، وت�ستثمـــر يف بناء 

القـــدرات واملهارات ال�سابـــة القادرة على 

اإدارة هذه الأنظمة، مبا ي�سمن تعزيز جهود 

التحول الرقمي العاملـــي، ويدعم حتقيق 

امل�ستهدفـــات الوطنية لتعزيز مكانة دولة 

الإمارات مركـــزاً ل�ستقطاب املواهب ون�رش 

ثقافة ال�ستخدام امل�ســـوؤول للتكنولوجيا 

واأدوات الذكاء ال�سطناعي.

من جهته، قـــال د. اأميـــت اأندريه الرئي�س 

التنفيذي ملختربات "داتا تك" اإن امل�ساركة 

�سمن فعاليات خميم الإمـــارات ال�سيفي 

للـــذكاء ال�سطناعي تعد جتربـــة ريادية 

ومتميـــزة، وخ�سو�ســـًا اأن امل�ساركن من 

الطالب متّكنـــوا من توظيف املعارف التي 

اكت�سبوهـــا يف تطوير اأفكار جديدة خا�سة 

بهـــم، وتعرفـــوا على تكنولوجيـــا الذكاء 

ال�سطناعي وجمالتها التي تعتمد عليها 

خمتلـــف القطاعات احليويـــة، م�سيفاً اأن 

احل�سول على املعلومات والبيانات حاجة 

اأ�سا�سية لإطالق الربامج واملبادرات املبتكرة 

والأفكار التي متّكن الطالب وامل�ساركن من 

بناء م�ستقبل م�ستدام وحتقيق م�ستهدفات 

"مئوية الإمارات 2071".
من ناحيتهـــا قالت �سارلـــوت مارجو�س 

املدير العام ل�رشكة "لو واجن" يف ال�رشق 

الأو�ســـط، اإن ال�رشكة تعمـــل على تدريب 

الكوادر الوطنية الواعـــدة على اأ�سا�سيات 

التكنولوجيـــا النا�سئـــة، وتبنـــي التاأثري 

الإيجابي على حياتهم املهنية، معربة عن 

�سعادة "لو واجن" بال�رشاكة مع الربنامج 

الوطني للذكاء ال�سطناعي يف املخيم، ما 

اأ�سهم يف تعزيز قدرات 200 طالب م�سارك، 

وتزويدهم باملهارات التي توؤهلهم لبتكار 

حلول جديدة.

واأ�سافـــت اأن اجلل�سات التـــي �ساركت يف 

تقدميها "لو واجن" ركـــزت على �رشورة 

تعلـــم مهارات الربجمة وعلـــوم البيانات 

وزيـــادة الطلب عليها يف دولـــة الإمارات، 

واأهميـــة موا�سلة هذه الكـــوادر واملواهب 

وتطويـــر قدراتهـــا وو�سع حلـــول واأفكار 

مبتكرة مبا ي�سمن تعزيز القت�ساد الرقمي 

الوطني.

مـــن جانبه اأكد طارق حممـــد رئي�س ق�سم 

جرائم الأ�سول الرقمية يف القيادة العامة 

ل�رشطة دبي، اأن خمّيـــم الإمارات ال�سيفي 

للـــذكاء ال�سطناعي يعنـــد من�سة وطنية 

متّكن ال�سبـــاب من احل�سول على املعارف 

واخلربات لتطوير حلول مبتكرة للتحديات 

املختلفة، وقـــال: "نفخـــر بال�رشاكة مع 

الربنامج الوطنـــي للذكاء ال�سطناعي يف 

تقدمي ور�س العمل والربامج املختلفة التي 

اأ�سهمت يف تزويد الطالب باملهارات الالزمة 

يف املجالت الرقمية، ونتطلع اإىل عقد مزيد 

من ال�رشاكات التي تنعك�ـــس اإيجابًا على 

املجتمعات".

واأكـــد د. علـــي العزاوي م�ست�ســـار جتربة 

املدينة يف هيئـــة دبي الرقمية، اأن الهيئة 

تعمل على تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية التي 

و�سعتها حكومة دبي مبا يرتجم م�ستهدفات 

"مئوية الإمارات 2071" باأن ت�سبح الدولة 
الأف�سل يف العامل، من خالل ت�رشيع تطبيق 

تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي يف خمتلف 

القطاعـــات احليوية يف الدولة، مبا ي�سمن 

ينعك�س اإيجابًا حياة الأفراد ويعزز جودة 

حياتهم الرقمية.

وقال: "نفخـــر بامل�ساركـــة يف فعاليات 

املخيـــم ال�سيفي الذي ينظمـــه الربنامج 

الوطني للذكاء ال�سطناعي ب�سكل �سنوي، 

ويوّفـــر للطالب من�سة وطنيـــة يتعرفون 

من خاللها علـــى اأهـــم ا�ستخدامات هذه 

التـــي ميكنهم  واملجالت  التكنولوجيـــا 

امل�ساهمة بها لدعم منو القت�ساد الرقمي.

وقال حممـــد خمي�س مديـــر مبيعات يف 

�رشكـــة "زووم" ال�رشق الأو�سط اإن برنامج 

زووم يتبنى تطبيقات الذكاء ال�سطناعي 

يف ت�سميـــم الأعمـــال وتوفـــري اخلدمات 

الرقميـــة، م�سيفـــًا اأن التكنولوجيا ت�سهم 

ب�سكل كبـــري يف اإيجـــاد احللول ملختلف 

التحديات التـــي نواجهها، وبالفعل اأثبتت 

تطبيقات الجتماعات الفرتا�سية وبرامج 

امل�ساعدة ال�سوتية وتقنيات التعرف على 

الوجه وحتليل بيانات الجتماعات اأهميتها 

يف حياتنا اليومية.

وتابـــع : " نفخر يف زووم بعقد ال�رشاكات 

الفاعلـــة مـــع الربنامج الوطنـــي للذكاء 

ال�سطناعـــي، وتقـــدمي خدمـــات حم�ّسنة 

متّكن الطالب من ا�ستخدام اأحدث الو�سائل 

التكنولوجية وتعزيـــز ال�ستفادة منها يف 

احل�سول على املعلومـــات وبناء قدراتهم 

والتفاعـــل مـــع زمالئهـــم مـــن خمتلف 

املجتمعات لتعزيز معرفتهم بتكنولوجيا 

الذكاء ال�سطناعي".

ال�سيفي،  املخيـــم  فعاليـــات  وتنوعـــت 

حيث �سهـــد تنظيم العديد مـــن اجلل�سات 

املعرفية وور�س العمل النظرية والتطبيقية 

واملحا�ـــرشات الفرتا�سيـــة، ُطرح خاللها 

اأكـــرث من 20 مو�سوعًا معرفيـــًا اأ�سهم يف 

تزويـــد الطالب باأهم املهـــارات يف قطاع 

التكنولوجيا وعلـــوم الربجمة، وبالأخ�س 

يف جمال الذكاء ال�سطناعي.

وركـــزت ور�ـــس العمـــل علـــى جمالت 

تكنولوجية خمتلفة ت�سمل التعلم العميق، 

وجمالت التعلـــم الآيل، ولغـــة الربجمة 

"بايثون"، والأمن ال�سيرباين، واأهم التطورات 
يف جمال العمالت الرقمية امل�سفرة، فيما 

ا�ستعر�ست القيادة العامـــة ل�رشطة دبي 

التقنيات احلديثة التـــي ت�ستعن بها يف 

جمالت مكافحـــة اجلرائـــم اللكرتونية، 

واحلفاظ على الأمن ال�سيرباين.

 "Healthcare G42" وا�ستعر�ست

تطبيق الـــذكاء ال�سطناعـــي يف ال�سحة 

ودرا�سة اجلينوم الإماراتي، وتعرّف الطالب 

على ا�ستخدامـــات تكنولوجيا وتطبيقات 

الذكاء ال�سطناعـــي يف ال�ست�سعار التي 

ي�ستعن بها مركز حممد بن را�سد للف�ساء، 

كما ا�ستعر�ست حمميـــة دبي ال�سحراوية 

ا�ستخدامات تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي 

يف اكت�ساف الف�سائل النادرة من احليوانات 

الربية التي تعي�س على اأر�س الدولة.

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم

محمود  أحمد  فاطمة  فقدت 
الرشكة  من  صادرة  أسهم  شهادة 
العاملية القابضة ش.م.ع )أسامك( 

- عدد األسهم: 2400
ورق��م    ASMAK1717677  

شهادة األسهم
تسلميها  عليها  يعرث  ممن  يرجى 
عىل  االت���ص���ال  أو  ل��ل��رشك��ة 

0557488400

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم

نور  فقد عبدالواحد محمد   
صادرة  أسهم  شهادة  احمد 
من رشكة دار التمويل - عدد 
شهادة  ورقم    679 األسهم: 

 FH1601 األسهم
عليها  يعرث  ممن  ي��رج��ى 
االتصال  أو  للرشكة  تسلميها 

عىل 0557488400

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم

محمد  عبدالواحد  هدى  فقدت 
صادرة  أسهم  شهادة  احمد  نور 
القابضة  العاملية  ال��رشك��ة  م��ن 
األسهم:  عدد   - )أسامك(  ش.م.ع 
ASMAK1717679  2400  ورقم 

شهادة األسهم
عليها  ي��ع��رث  م��م��ن  ي��رج��ى   
عىل  االتصال  أو  للرشكة  تسلميها 

0557488400

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم

محمد  عبدالواحد  كلثم  فقدت 
صادرة  أسهم  شهادة  احمد  نور 
القابضة  العاملية  ال��رشك��ة  م��ن 
األسهم:  عدد   - )أسامك(  ش.م.ع 
ASMAK1717678  2400  ورقم 

شهادة األسهم 
تسلميها  عليها  يعرث  ممن  يرجى 
عىل  االت���ص���ال  أو  ل��ل��رشك��ة 

0557488400

فقد�ن �سهادة �أ�سهم 

محمد  عبدالواحد  ندى  فقدت 
صادرة  أسهم  شهادة  احمد  نور 
القابضة  العاملية  ال��رشك��ة  م��ن 
األسهم:  عدد   - )أسامك(  ش.م.ع 
األسهم   ش��ه��ادة  ورق��م    2400

ASMAK1717680
عليها  ي��ع��رث  م��م��ن  ي��رج��ى   
عىل  االتصال  أو  للرشكة  تسلميها 

0557488400
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 / التسجيل   وكيل  تقدم  عن  الفكرية  املصنفات  و  التجارية  العالمات  أدارة  تعلن 

 : التجارية  العالمة  بيانات  لتسجيل  بطلب  التجارية  العالمات  لخدمات  سبيشاليزد  

Meet N Mackerel
 املودعة تحت رقم: 356051  

بتاريخ:  19 / 7 / 2021

 بيانات األولوية: 

باس��م :    سوميش بانهيكيل تشريوفاري.

العربية  ، اإلمارات  ، ديب   وعنوانه: ص.ب 118171 

املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 خدمات توفري األطعمة واملرشوبات، وخدمات اإليواء املؤقت.

 الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

 وصف العالمة: «  Meet N Mackerel «  بحروف التينية بشكل مميز.

 االش��رتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك خالل 

30 يوماً من هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة  العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم     

  السيد :  عبد الرافيه عبد الرحمن محمد عبد الحميد. 

وكيل التسجيل / سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية.        

ديب،ص.ب.96720،  وعنوانه: 

هاتف:2966439،

 0503481991 ، فاكس: 2610493 . 

التجارية    العالمة  بيانات  لتعديل  بطلب 

  fiLLi فييل

املودعة بالرق�م :   133013   

بتاريخ 20 / 8 / 2009 

و املسجلة بتاريخ :    25  / 1 / 2011

  و ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43 

خدمات توفري األطعمه و املرشوبات ) غري الكحولية ( املقاهي، الكفترييات.  

بيانات التعديل 

تعديل شكل العالمة كام هو موضح إعاله . 

 تاريخ التعديل   16 / 8 / 2021       

 تاريخ التأشري   22 / 8 / 2021 

 

تعلن إدارة  العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم
السيد :  تيك أوربيت للتجارة )ش.ذ.م.م.( . 

وكيل التسجيل / سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية.
مدرسة  ملك  محل  ديرة   محيصنة  عنوانه:    و 
هاتف   20652 ص.ب.  الخريية  رباح  بن  بالل 
بريد   2856600  04- فاكس:   2587000/04

 info@techorbit.net  :إليكرتوين
التجارية  العالمة  بيانات  لتعديل  بطلب   

  ToothFresh Oral Care
املودعة بالرق�م :   181552   

بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و املسجلة بتاريخ :    14  / 1 / 2013

و ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 21 
أدوات وأواين وأوعية لالستعامل املنزيل وللمطبخ، أمشاط وأسفنج

، فرايش )عدا فرايش التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفرايش، أدوات
 للتنظيف، سلك جيل، زجاج غري مشغول وزجاج شبه مشغول )خالف 

الزجاج املستعمل يف املباين(، أواين زجاجية وأواين خزف صيني 
وأواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى

بيانات التعديل 
تعديل شكل العالمة كام هو موضح إعاله . 

  تاريخ التعديل   8 / 9 / 2021       
 تاريخ التأشري   13 / 9 / 2021 

تعلن إدارة  العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم
السيد :  تيك أوربيت للتجارة )ش.ذ.م.م.( . 

وكيل التسجيل / سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية.
هاتف   20652 ص.ب.  عنوانه:    و 
2587000/04   فاكس: -04 2856600 
العالمة  بيانات  لتعديل  بطلب   

  BRITEMAX التجارية
املودعة بالرق�م :   181551   

بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و املسجلة بتاريخ :    14  / 1 / 2013

الخدمات  أو  السلع  لتمييز  ذلك  و   
الواقعة بالفئة 21 

أدوات وأواين وأوعية لالستعامل املنزيل وللمطبخ، أمشاط وأسفنج
، فرايش )عدا فرايش التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفرايش، أدوات

 للتنظيف، سلك جيل، زجاج غري مشغول وزجاج شبه مشغول )خالف 
الزجاج املستعمل يف املباين(، أواين زجاجية وأواين خزف صيني 

وأواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى
 بيانات التعديل 

 تعديل شكل العالمة كام هو موضح إعاله . 
  تاريخ التعديل   8 / 9 / 2021       

 تاريخ التأشري   13 / 9 / 2021 

 تعلن إدارة  العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم    

   السيد : عبد الرافيه عبد الرحمن محمد عبد الحميد. 

وكيل التسجيل / سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية.        

  و عنوانه: ديب،ص.ب.96720 .اإلمارات العربية 

املتحدة.

  fiLLi    بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   157579  

 بتاريخ : 24 / 5/ 2011 

و املسجلة بتاريخ :    25  / 1 / 2012

 و ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 35 

خدمات الدعاية و اإلعالن ، إدارة األعامل التجارية، إدارة األنشطة التجارية

، األعامل املكتبية.  

 بيانات التعديل 

  تعديل شكل العالمة كام هو موضح إعاله . 

 تاريخ التعديل   16 / 8 / 2021       

 تاريخ التأشري   22 / 8 / 2021 

  

تعلن إدارة  العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم    
   السيد :  تيك أوربيت للتجارة )ش.ذ.م.م.( . 

وكيل التسجيل / سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية.        
  و عنوانه:   محيصنة ديرة  محل ملك مدرسة 
بالل بن رباح الخريية ص.ب. 20652 هاتف 
بريد   2856600  04- فاكس:   2587000/04

 info@techorbit.net  :إليكرتوين
التجارية  العالمة  بيانات  لتعديل  بطلب      

Traveller
املودعة بالرق�م :   181547   

بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و املسجلة بتاريخ :    14  / 1 / 2013

   و ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 18 
الجلود املدبوغة وتقليد الجلود املدبوغة واملنتجات املصنوعة من 
هذه املواد غري الواردة يف فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

املدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، املظالت والشاميس والعيص
، السياط وأطقم الحيوانات والرسوج.

 بيانات التعديل 
    تعديل شكل العالمة كام هو موضح إعاله . 

  تاريخ التعديل   8 / 9 / 2021       
 تاريخ التأشري   13 / 9 / 2021 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد 

 نموذج �عالن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لعالمة (نموذج �إعالن �لن�سر

 نموذج �عالن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لعالمة (

 نموذج �عالن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لعالمة ( نموذج �عالن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لعالمة (

 نموذج �عالن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لعالمة (

  اسم الرشكة : مدار الفعاليات واالنتاج  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 10 ملك مريم عبدالصمد راشد ، ديرة، الخبييص  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1144900 رقم الرخصة   620191       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :7-9-2021  تاريخ تصديق القرار :2021-9-7   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

تعلن السيدة / برشى يوسف محمد الصيقل )إماراتية 

الجنسية( عن فقدان شهادة أسهم صادرة من )الرشكة 

رقم  سهم    )1200( بعدد  )اسامك(  القابضة(  العاملية 

)ASMAK1716382( الشهادة

عىل من يجدها برجاء تسليمها للرشكة املذكورة اعاله.. 

أو االتصال عىل تلفون رقم: 0506222780 مشكورا. 

  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  واالنتاج ش.ذ.م.م   الفعاليات  مدار   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :7-9-2021  تاريخ تصديق القرار :2021-9-7   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية القت�صادية دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم

 - ذ.م.م  نوكتيل/   ترند  فيوترش   / هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
الرشكات  قانون  امارة عجامن مبوجب  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
الرشكاء حلها وتصفيتها  وقرر   )53990( رقم  االقتصادية تحت  بالتنمية  وسجلته  

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة : عجامن 

هاتف :    
ص.ب.:     

العامة/   للتجارة  االمارات  /ترانس  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة   - ذ.م.م 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )28350( وقرر الرشكاء حلها 

وتصفيتها وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

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 : عجامن 

هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 ال�سم التجاري :   فيوت�سر ترند نوكتيل /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 ال�سم التجاري : تران�س المارات للتجارة العامة /  ذ.م.م 
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فقد�ن �سهادة �أ�سهم

فقد محمد عبدالله عيل الكعبي 100 سهم واحمد 

عبدالله عيل الكعبي 500 سهم من جمعية القوات 

او  للجمعية  تسليمها  .الرجاء  ابوظبي  املسلحة 

االتصال 0528888444 مشكوراً  0557488400 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

�إعالنات

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه  

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164027 

  باسم: مريال إلدارة األصول ذ.م.م 

وعنوانه: ص.ب. 147774 ، مبنى  اتش 

كيو ، أبوظبي ، اإلمارات العربية  املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 164027 بتاريخ: 2012/05/10 

    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :36 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/18 وحتى تاريخ: 2031/10/18 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش   

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164026  

 باسم: مريال إلدارة األصول ذ.م.م 

وعنوانه: ص.ب. 147774 ، مبنى 

اتش كيو ، أبوظبي ، اإلمارات العربية  املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 164026 بتاريخ: 2012/05/14 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/18 وحتى تاريخ: 2031/10/18 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش   

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164028

   باسم: مريال إلدارة األصول ذ.م.م 

مبنى    ،  147774 ص.ب.  وعنوانه: 

اتش كيو ، أبوظبي ، اإلمارات العربية  املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 164028 بتاريخ: 2012/05/14 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :43 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/18 وحتى تاريخ: 2031/10/18 
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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

EAT 59851 EAT 59850 EAT 59852 
نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /امليدان لتجارة املعدات واملعادن/  
قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة   - ذ.م.م 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )102356( وقرر الرشكاء حلها 

وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :   امليدان لتجارة املعدات واملعادن /  ذ.م.م 
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة خالد الرييس للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1131733   : 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   
كويريت للحلول وخدمات الحاسب اآليل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1878274   : 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 /  االثر 
الفني العامل الديكور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3992024  : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة  : رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 اإلسم التجاري : ايديال كونسبت الستشارات السالمة والصحة املهنية - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : العني- وسط املدينة, قطعة 123 مكتب 1, شقة, بناية - السيد 

منصور سيف راشد ساملني رحمة 

  CN- 2118483 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي 

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

القانونية  للمحاسبة  اكيورت   / الساده  تعيني   -  2 الرشكة  وتصفية  حل   -  1

  2021/9/7 بتاريخ    للرشكة  قانوين  كمصفي   ، ذ.م.م  الرضيبية  واالستشارات 

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم  2105026089 

تاريخ التعديل  2021/9/13 

 فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة : رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
اإلسم التجاري  : غنتوت هايرب ماركت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة 
الجديدة,  الشهامه  الشهامة,   b5 -1, وحدة عىل محمد صادق : محل 

مجمع  
  CN- 2404189 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 
لتدقيق ومراجعة  أمانة   / الساده  - تعيني  -  حل وتصفية الرشكة 2   1
الحسابات - سارة الظاهري ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  2021-9-5 
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 
التعديل   تاريخ    2288bDObD9A8F2D12E بالرقم   العدل  كاتب 

 2021/9/12
 فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / ابهام 
لنظم الكمبيوتر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2474893   : 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 /   توتا 
ال كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2737993    : 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 : الفخامة للفواكه 

رخصة رقم : CN- 1182062  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة تريك ذيب القادري )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مكتوم سعيد محمد سعيد املزروعي تعديل 

رأس املال / من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

إىل  للفواكه  الفخامة   -  MAJESTIC FRuITS من/  تجاري  إسم  تعديل   

 MAJESTIC FRuITS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- الفخامة للفواكه - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 تعديل نشاط / حذف تنسيق الزهور الطبيعية والصناعية )9609016( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : سوبر فاست للطباعة وتصوير املستندات 
ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1009264  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالله عبدالكريم محمد شعبان البلويش )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله خان محمد دوس البلويش تعديل الرشكاء 
تنازل وبيع / حذف اخرت محمد نور محمد 

تعديل رأس املال / من 300000 إىل 50000 
 3.70x1  تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

الشخص  إىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من رشكة   / قانوين  تعديل شكل   1x1 إىل 
الواحد ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من/
 SuPER FAST TYPING AND PHOTOCOPING l.l.C 

 SuPER FAST TYPING إىل   ذ.م.م  املستندات  وتصوير  للطباعة  فاست  سوبر   -
AND PHOTOCOPING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - سوبر فاست 

للطباعة وتصوير املستندات  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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  انجل 
يونيك لتجميل السيدات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3709414   : 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 /   اف 
يت اتش للمالبس

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3953926  : 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.

للهواتف  تكنيتي   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املتحركة 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد    CN- 2910640 : رقم  رخصة 

الرشكاء تنازل وبيع / إضافة راشد محمد بخيت صميم املنصوري 

 )100%(

حمد  سامل  ابراهيم  ميثه  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : ايرن العامل العزل ذ.م.م 

عنوان الرشكة 

عبيد  محمد  راشد   / بناية   ,19 مكتب   -  78 قطعة   38 م  الصناعية  مصفح,   :

املهريي 

  CN- 1409340 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

محاسبون  أس  أر  يب  كودوس   / الساده  تعيني   -  2 الرشكة  وتصفية  حل   -  1

قانونيون - فرع أبو ظبي 1، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  17-8-2021 . وذلك 

بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب العدل 

 227FE18E2D46686DDD7بالرقم

تاريخ التعديل  2021/9/12 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : العاملية للبنية واالنشاءات )اي اف يس(
رخصة رقم : CN- 1001339  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 F4 تعديل الرشكاء تنازل وبيع /اضافة اف 4 لالستثامرات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
تنازل  الرشكاء  تعديل   INvESTMENTS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

وبيع / حذف العاملية للبنية واالنشاءات )اي اف يس(  
تعديل وكيل خدمات / حذف مجموعة ادسيكو
 تعديل رأس املال / من 250000 إىل 300000 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين / من فرع إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 INTERNATIONAl FORMATION & ــن  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل 
إىل   يس(  اف  )اي  واالنــشــاءات  للبنية  العاملية   -  CONSTRuCTION - IFC
 INTERNATIONAl FORMATION & CONSTRuCTION - SOlE
رشكة   - يس(  اف  )اي  واالنشاءات  للبنية  العاملية    PROPRIETORSHIP l.l.C

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.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ورشة بست رغارد لتصليح السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2878581: 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   
الحريز للتغليف  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2881059   : 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 : بوبوالر لطالء املعادن 

رخصة رقم : CN- 3928600  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل وكيل خدمات/ إضافة أحمد سعيد عتيق سامل الخمريي 

شاودوري  شاجاهان  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ليت ازهار الحق شاودوري )100%(

سامل  عتيق  سعيد  احمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الخمريي 

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 السادة : كافترييا نايس جوتو 

كينج 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد    CN- 2274751 : رقم  رخصة 

الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد ارشاد زهور العامل )100%( 

تعديل وكيل خدمات / إضافة محمد حسني محمد حسني الحسني

سعيد  عىل  احمد  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املحرمي

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.

االحرتافية  الصحية  الرعاية  مختربات  رشكة  تعلن  بهذا 

الصحة  دائرة  لدي  املسجلة  و   2 فرع   - ذ.م.م  للتشخيص 

ابوظبي تحت ترخيص مخترب طبي رقم MF4408  بانه تقدم 

بايقاف  يقوم  بالتايل سوف  و  املذكور  الرتخيص  الغاء  بطلب 

التعامل مع رشكات التأمني.

مراجعة  االعالن  اعرتاض عيل هذا  او  له حق  من  كل  فعىل 

هذا  نرش  تاريخ  من  اسبوع  خالل  أبوظبي،  الصحة  دائرة 

او دعو  الدائرة غري مسؤولة عن اي حق  االعالن، و اال فإن 

بعد انقضاء هذة املدة، حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

مختربات الرعاية الصحية االحرتافية للتشخيص ذ.م.م فرع 2

الثالثاء 14 �سبتمرب 2021-العـدد 14843

           اإعالن الغاء رخ�صة خمترب طبي

رشكة/  ايه اي جرنيشن منطقة حرة-ذ.م.م  رخصة رقم : 97728  والكائنة بـ.  مدينة ديب 
لالنرتنت. ص.ب 73030 ، ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة  ، واملرخصة لدى سلطة ديب 
بواسطة  إتخاذه  تم  والذي  للكافة  قرارها  إعالن  يف  املذكورة  الرشكة  ترغب هذه  للتطوير، 
مجلس اإلدارة يف إجتامعه الذي عقد بتاريخ September-2021-06 بشأن إغالق وحل 

الرشكة.
وفقاً لذلك ، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه 
الربيد املسجل  تاريخ هذا اإلعالن عن طريق  تقديم هذه املطالبات خالل 45 يوماً من 

أو اإلتصال بـ :
السيّد/ . مازير عبدالكريم

إسم الرشكة: ايه اي جرنيشن منطقة حرة-ذ.م.م
ص.ب : 73030

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 0296 417 052

maziar@aigeneration.com.au :الربيد اإللكرتوين
 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  45 يوماً. 

الثالثاء 14 �سبتمرب 2021-العـدد 14843

اإ�صعارت�صفية

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�ص 024488201
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة :جورة للمقاوالت العامة 
رخصة رقم : CN- 3970052  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عائشه شهاب عبدالله سامل العرميي )50%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / احمد عيل سعيد الشحي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / احمد عيل سعيد الشحي من  %100 إىل 50%  
تعديل رأس املال / من Null إىل 150000 

 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجامىل من مساحة
محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
تعديل إسم تجاري من JORA GENERAl CONTRACTING -  جورة 
  JORA BuIlDING AND CONSTRuCTION إىل  العامة  للمقاوالت 

l.l.C  - جوره لالنشاء والتعمري 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بقالة مودومويت 
رخصة رقم : CN- 3686830  قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل 
سويلم  خلفان  صالح  جمعه  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء 

الكاسبي )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز عىل خليفة 

زهري الكعبي 
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 : رشكة وادي 
العني للمقاوالت العامة - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1162423  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل نسب الرشكاء / جول وايل محمد مري من  25% 

إىل 49% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شهيدالله جول وايل

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 
أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   قلعة 
البنفسج لزينة السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1766958   : 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   
خياط الحرائر ألزياء السيدات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1135849   : 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 : ساربرايس للمقاوالت 

العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4034611  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل نسب الرشكاء / دافيندر سينغ بالبري سينغ من  %17 إىل  

% 24.5

تعديل نسب الرشكاء / راجويندر سينغ سيدهو امرجيت سينغ من   

%16 إىل  24.5 % 

  تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف امانديب كاور جارنايل سينغ 

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.

للمقاوالت  القدرا   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3707760  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد السيد محمد الرشقبايل 

 )10%(
تعديل نسب الرشكاء / سامح يوسف يوسف عىل الشيخ من 

%49 إىل 90% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف لطيفه عبدالله نايف مشعل 

املريخي
 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 / السادة : مانجروف للسياحة والسفر 
رخصة رقم : CN- 2737683  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ستيفني فيالكورا ديقيت )49%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد هالل محسن هالل املعمري من مالك إىل 

رشيك 
تعديل نسب الرشكاء / محمد هالل محسن هالل املعمري من %100 إىل 51% 

تعديل رأس املال / من Null إىل 100000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل 
إسم تجاري من MANGROVE TRAVEl AND TOuRISM - مانجروف 
  MANGROVE TRAVEl AND TOuRISM l.l.C للسياحة والسفر إىل

- مانجروف للسياحة والسفر ذ.م.م
تعديل نشاط / إضافة تنظيم الرحالت السياحية )7912001( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : الخليج للمقاوالت 
والبستنة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1049724  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة الخليج للمقاوالت والبستنة 
 GulF CONTRACTING & lANDSCAPE ش ذ.م.م
l.l.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مشاريع الخياط 

 AlKHAYYAT ENTERPRISES llC ش ذ.م.م
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 /   امان 
فجن لتقنية املعلومات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2864592   : 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.

بروجيكت  مركز   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
جالم لتجميل السيدات 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد    CN- 3792973 : رقم  رخصة 
الرشكاء تنازل وبيع / إضافة لينوري جيوترييز كوليس 

 )100%(
احمد  مريس  كامل  عبده  احمد  إضافة   / خدمات  وكيل  تعديل 

العامري 
تعديل وكيل خدمات / حذف راشد جمعه سامل محمد املخيطي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ميشيل فيالريكو توريس
 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 : ارلكان لخدمات 
التنظيف 

رخصة رقم : CN- 1160766  قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل 
عيد  نارص  سلامن  عبدالعزيز  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء 
سامل  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   )100%( العامري 

الحزمي قناص عىل العامري 
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.

للدعاية  سريكس   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واالعالم - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 2892564  قد تقدموا إلينا بطلب : 

عبدالله خلف شمس  أحمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله عبدالنور محمد طاهر 

الزرعوين 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
البطرانة سويت لبيع الحلويات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2915661  : 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   
كالس لتنظيف السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1137872    : 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.

تشويس  فريست   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لالستشارات الهندسية ذ.م.م 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد    CN- 3705364 : رقم  رخصة 
املنهايل  تنازل وبيع / إضافة عمران سليامن محمد راشد  الرشكاء 

)70%(
 تعديل مدير/ إضافة عمران سليامن محمد راشد املنهايل 

من   العكربى  ساملني  محمد  عبدالكريم   / الرشكاء  نسب  تعديل 
%49 إىل 30% 

صقر  احمد  درويش  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
محمد تعديل مدير / حذف عادل زكريا رايق سعد 

 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.

رديسون  كافترييا   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
بلورخصة رقم : CN- 2688872  قد تقدموا إلينا بطلب :

املقبايل  سيف  سامل  شونه  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   
 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيف سامل خالد سامل الكعبي
 - RADDISON Blu CAFETERIA تعديل اسم تجاري من 
 RADDISON Blu REASTAuRANT كافترييا رديسون بلو إىل

- مطعم رد يسون بلو
تعديل نشاط / إضافة مطعم )5610001(

تعديل نشاط / حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003( 
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.

امليقات   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1992790  قد تقدموا إلينا بطلب :
سامل  عوض  خالد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

سعيد الكثريي )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد ربيع عىل سامل 

الرييس
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 
أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن ا السادة : مركز مبارك 
رخصة رقم : CN- 1107389  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة راشد عبدالله محمد 
مصبح الدرعي )100%( 

محمد  عىل  احمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الهوىت البلويش 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN -   1045035 باالسم التجاري العروسة لألزياء  
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   1045035 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3023036 : رقم الخطاب
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 اإلغاء ارتداء الكمامات 
اإلزامياً في الأماكن 

المفتوحة في البرتغال

مدريد ـ )د ب ا( :
 األ��غ��ت ال��رت��غ��ال اأم�����س االث��ن��ن ارت��داء 
الكمامات اإجباريا يف ال�شوارع واملنتزهات 
تطبيقها  بعد  وذلك  ال�شواطئ،  على  وحتى 

ملدة 318 يوما.
الكمامة،  ب��ارت��داء  االإل���زام  اأم�س  وانتهى 
اأول/ ت�رشين  نهاية  يف  اإق���راره  مت  ال��ذي 

اكتوبر 2020، يف اأعقاب التقدم امل�شتمر يف 
املعركة �شد جائحة كورونا.

ارت���داء  يف  ال��ك��ث��رون  ا�شتمر  ذل���ك،  م��ع 
ل�شبونة  العا�شمة  �شوارع  يف  الكمامات 
ال�شحة  وزيرة  تو�شية  عقب  اأخرى،  ومدن 
يف  احل���ذر  بتوخي  فريتا�س  ج��ار���ش��ا  
االأماكن  يف  خا�شة  الكرى،  التجمعات 

املفتوحة.
وي�شار اإىل اأنه بعدما و�شل معدل اال�شابات 
 438 اإىل   للذروة   يوما   14 اجلديدة خالل 
وذلك  240 حالة،  اإىل  موؤخرا  تراجع  حالة، 

مت تخفيف القيود.
يف  اأك��ر  بحذر  القيود  ات�شمت  ذل��ك،  مع 
معدالت  فيها  انخف�شت  التي  اإ�شبانيا، 
األغت   ولكن  �رشيعة،  ب�شورة  اال�شابة 
االأم��اك��ن  يف  الكمامات  ارت���داء  اإل��زام��ي��ة 

املفتوحة منذ �شهرين ون�شف.
املثال،  �شبيل  على  الرتغال  عك�س  وعلى 
يطلب حيازة وثيقة تدل على التطعيم �شد 
فرو�س كورونا اأو �شهادة تعايف من املر�س 
اأو اختبار يثبت �شلبية اال�شابة بالفرو�س 

لدخول اأنواع خمتلفة من املن�شاآت.
وح�شل نحو 80% من تعداد �شكان الرتغال 

ال�3ر10 مليون ن�شمة على جرعتي اللقاح.
ونقلت �شحيفة بوبليكو عن رئي�س الوزراء 
الرتغال  اإن  اأم�س  القول  كو�شتا  انطونيو 
بحلول   %  85 تطعيم  لن�شبة  ت�شل  �شوف 

نهاية ال�شهر اجلاري.
ترتاوح  ممن   %84 اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
اأعمارهم بن 12 اإىل 17 عاما ح�شلوا على 

اأول جرعة من اللقاح.

نفت اإ�صابة اأو مقتل نائب رئي�س حكومتها المال برادر

»طالبان«تطالب العالم»بالتعاون«معها لم�ساعدة الأفغان
 ا�سالم اأباد ـ وكالت :

على  الدويل  املجتمع  االثنن  اأم�س  طالبان  حركة  حثت   
التعاون معها من اأجل م�شاعدة املواطنن االأفغان.

لوكالة  جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  با�شم  املتحدث  وقال 
معنا".  التعاون  املجتمع  )د.ب.ا("على  االأملانية  االأنباء 
واملواطنون  البالد،  يف  االأم��ن  على  احلفاظ  مت  واأ�شاف" 
يواجهون اأزمة اقت�شادية، الطعام �شحيح واالأدوية نادرة".

واأ�شاف جماهد اأن حكومة طالبان رحبت باملوؤمتر االأممي 
مل�شاعدة اأفغان�شتان، الذي �شينعقد يف جنيف .

وتعهد باأن يعمل النظام ب�شورة �شفافة عندما يتعلق االأمر 
با�شتخدام امل�شاعدات و�شمان توزيعها ب�شورة اأمنة.

ل�شعبنا  الدولية  امل�شاعدات  زي��ادة  نوؤيد  نحن   " وق��ال 
ودولتنا ونرحب بها".

اأن  االثنن  اأم�س  "طالبان"  حركة  اأكدت  اأخرى  جهة  من   
الوزراء بالوكالة  االأول لرئي�س  النائب  اأ�شيع عن مقتل  ما 
يف حكومتها املال عبد الغني برادر، غر �شحيح واأن "كل 

هذا دعاية للعدو ال اأ�شا�س لها من ال�شحة". جاء ذلك يف 
حممد  "طالبان"،  حركة  با�شم  املتحدث  ن�رشها  تغريدة 
نعيم، عر "تويرت"، واأ�شار فيها اإىل اأن مثل هذه ال�شائعات 

"دعاية للعدو ال اأ�شا�س لها من ال�شحة".
فيه:  جاء  ل��رادر  ن�شبه  �شوتيا  مقطعا  نعيم  ن�رش  كما 
خالل  موتي.  عن  االإعالم  و�شائل  يف  اأخبار  هناك  "كانت 
واأينما  رحالت.  م�شافرا يف  كنت  املا�شية  القليلة  الليايل 
كنت يف الوقت احلايل، فنحن جميعا بخر، جميع اإخوتي 
دائما  االإعالم  و�شائل  "تن�رش  برادر:  واأ�شاف  واأ�شدقائي". 
دعاية مزيفة. لذلك اأرف�شوا بكل �شجاعة كل تلك االأكاذيب، 
م�شكلة  وال  �شيء  يحدث  مل  اأنه  باملائة  مائة  لكم  واأوؤكد 
"فيديو  اأنه  قال  م�شورا  مقطعا  نعيم  ن�رش  كما  لدينا". 
جديد لل�شيد املال برادر اآخوند يف لقاء مع بع�س وجهاء 
التوا�شل  من�شات  تناقلتها  بعدما  ذلك  جاء  الع�شائر". 
االجتماعي �شائعات عن وفاة برادر جراء اإ�شابته بجروح 
يف الق�رش الرئا�شي يف العا�شمة كابل جراء اقتتال داخلي.

امل�شدر: وكاالت

اأمريكا ت�ساعد الهند بالأموال والتكنولوجيا ا�ستعداداً لموؤتمر 
المناخ

نيودلهي ـ )د ب اأ( :
 اأع��ل��ن امل��ب��ع��وث االأم��ري��ك��ي 
قبيل  كري  املناخ جون  ل�شوؤون 
احلا�شمة  العاملية  املحادثات 
املقررة ال�شهر املقبل اأن الواليات 
الهند  مع  ت�شرتك  �شوف  املتحدة 
من  والتكنولوجيا  االأموال  جلمع 
م�شدر  اأكر  ثالث  م�شاعدة  اأجل 
على  ال��ع��امل  يف  لالنبعاثات 
تكثيف جهود مكافحة االحتبا�س 

احلراري.
وذكرت وكالة "بلومرج" لالأنباء 
اأن كري، الذي اأ�شاد بهدف الهند 
من  جيجاواط   450 اإىل  للو�شول 
عام  بحلول  املتجددة  الطاقة 
وزي��ر  م��ع  اجتماعه  بعد   2030
التزام  اأكد  ياداف،  بوبندر  البيئة 
2ر4  بتقدمي  االأمريكية  البنوك 
الطاقة  اأجل  من  دوالر  تريليون 

النظيفة على مدى العقد املقبل.
 - الهند  لدفع  اجلهود  وتتوا�شل 
التي ُينظر اإليها على اأنها معوق 

ب�شاأن  طموح  الت��ف��اق  رئي�شي 
ت�شتعد  بينما  بحوافز   - املناخ 
."COP26" الدول ملوؤمتر املناخ

العمل  ح���وار  اإن  ك��ري  وق���ال 
املناخي وتعبئة التمويل الذي بداأ 
اأم�س االثنن �شوف ي�شاعد الهند 
على ح�شد املوارد والتكنولوجيا 
للم�شاعدة يف تخلي�س اقت�شادها 

من الكربون.
واأ�شار اإىل اأنه يتعن على العامل 
التلوث  اإجراءات للحد من  اتخاذ 
القريب،  امل��دى  على  الكربوين 
حتقيق  على  امل��واف��ق��ة  وك��ذل��ك 
بحلول  �شفرية  انبعاثات  �شايف 

عام 2050.
وقال كري: "ال ميكن الأي بلد اأن 
ميكن  وال   ... مبفرده  ذلك  يفعل 
للعامل اأن يفعل ذلك اإذا مل ي�شرتك 
اجلميع ليكونوا جزءا من احلل".

وهي  للهند،  كري  زي��ارة  وتعد 
من  جزءا  العام،  هذا  له  الثانية 
حماوالت الو�شول اإىل اإجماع قبل 

التي  للمناخ  املتحدة  االأمم  قمة 
جال�شكو  يف  تبداأ  اأن  املقرر  من 
اأول/ 31 �رشين  ا�شكتلندا يف  يف 

اأكتوبر. ويجوب كري العامل، مبا 

يف ذلك زيارات لليابان وال�شن، 
�شعيا ملزيد من االإجراءات خلف�س 

االنبعاثات.
االثنن  اأم�����س  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 

ا�شتجابة لنداءات الهند للح�شول 
وامل�شاعدة  التكنولوجيا  على 
التحول  اأهداف  لتحقيق  املالية 

يف جمال الطاقة.

رئي�س وزراء ماليزيا ي�سيد بالتفاق »التاريخي«مع 
المعار�سة

بانكوك ـ )د ب ا( :
املاليزي  للرملان  جل�شة  اأول  �شهدت   
اجلديدة  احلكومة  ت�شكيل  منذ  االثنن  اأم�س 
اإدارة  بن  بالتاريخي  و�شف  اتفاق،  توقيع 
يعقوب  �شري  اإ�شماعيل  ال��وزراء  رئي�س 

املعار�شة. واأحزاب 
اال�شتقرار  ب�شاأن  التفاهم  مذكرة   " وتن�س 
اأحزاب  توقف  على   " والتحول  ال�شيا�شي 
اإ�شماعيل  حكومة  انتقاد  عن  املعار�شة 
ارتفاع  يف  تواجه  الذي  الوقت  يف  �شري، 

كورونا. بفرو�س  والوفاة  اال�شابة  حاالت 
وو����ش���ف رئ��ي�����س ال������وزراء االت���ف���اق " 
اأن   " ثقة   " على  اإنه  وقال   ، بالتاريخي" 
�شوف تنحى جانبا  االأحزاب"  اأن  هذا يعني 
وت�شمن   و  ال�شيا�شية"  اخلالفات  جميع 

وكاملة". �شاملة  ب�شورة  البالد  تعايف 
الرملان،  اأمام  اهلل  عبد  امللك  خطاب  وبعد 
الوحدة،  الإظهار  االأحزاب  خالله  دعا  الذي 
وليم  اإبراهيم  اأنور  املعار�شة  زعيما  وقع 
الذي  اأن��ور،  قال  حيث  االتفاق،  اجن  جوان 
الوزراء  رئي�س  من�شب  ل�شغل  يطمح  كان 
بعد  �شري  ال�شماعيل  الوحيد  واملناف�س 
�شوف   " يا�شن  ال��دي��ن  حميي  ا�شتقالة 
ال�شعب  اأجل  من  و�شعنا  يف  ما  كل  نبذل 
�شري  اإ���ش��م��اع��ي��ل  وي��ح��ظ��ى  والدولة". 

حظى  حيث  الرملان،  يف  �شئيلة  باأغلبية 
وت��وىل   .  220 ب��ن  م��ن  نائبا   114 بدعم 
ا�شطر  اأن  عقب  املا�شي  ال�شهر  املن�شب 

ذلك  وي��رج��ع  لال�شتقالة،  ال��دي��ن  حميي 
مع  تعامله  لطريقة  االنتقادات  اإىل  جزئيا 

كورونا. جائحة 

اإ�سالح  على  المتحدة  الوليات  تحث  ال�سين 
العالقات بين البلدين

بكني ـ )د ب اأ( :
على  املتحدة  الواليات  ال�شن  حثت   
اتخاذ خطوات الإ�شالح العالقات املتوترة 
قيام  مع  بالتزامن  وذلك  البلدين،  بن 
اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن بدرا�شة 
فتح حتقيق جديد يتعلق ب�شيا�شة الدعم 

االقت�شادي يف ال�شن.
ووفقا لوكالة "بلومرج" لالأنباء، فقد دعا 
املتحدث با�شم وزارة اخلارجية ت�شاو يل 
التم�شك  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  جيان 
جرت  التي  الهاتفية  املحادثة  ب��روح 
موؤخرا بن بايدن والرئي�س ال�شيني �شي 
�شوؤال  على  يرد  ت�شاو  وكان  بينج.  جن 

حول تقرير ن�رشته بلومرج يوم اجلمعة 
حول حتقيق حمتمل يف  اجتماع  ب�شاأن 

الدعم ال�شيني وتاأثره االقت�شادي.
اأم�س  ال�شحفي  موؤمتره  يف  ت�شاو  وقال 
:"ناأمل اأن تكون اأفعال االإدارات االأمريكية 
روح  م��ع  مت�شقة  املعنية  وال�شينية 
تتعامل  واأن  البلدين،  قادة  االت�شال بن 
واأن  اخل��الف��ات،  مع  ال�شحيح  بال�شكل 
تكثف التعاون، وتعيد العالقات الثنائية 
اإىل امل�شار ال�شحيح للتنمية امل�شتمرة".

التجارية  ال�شيا�شات  اأي�شا  ت�شاو  وانتقد 
للرئي�س االأمريكي ال�شابق دونالد ترامب، 
و�شبهها ب� "رفع ال�شخور التي �شقطت يف 

النهاية على اأقدامهم."

الأمم المتحدة ت�ست�سيف موؤتمر المانحين لدعم 
اأفغان�ستان

جنيف ـ )د ب اأ( :
االأمم املتحدة مبقرها  ت�شت�شيف   
االأوروب������ى ف��ى ج��ن��ي��ف اأم�����س 
لدعم  للمانحن  موؤمترا  االإثنن 
�شهر  من  اأق��ل  بعد  اأفغان�شتان، 
على  طالبان  حركة  ا�شتيالء  من 
ال�شلطة يف البالد، وذلك ملواجهة 

اأزمة اإن�شانية متنامية.
 606 نحو  اإىل  االأف��غ��ان  ويحتاج 
اأول/ مالين دوالر بحلول كانون 

حل�شابات  وفقا  املقبل   دي�شمر 
اأبدت  حن  ويف   . املتحدة  االأمم 
ا�شتعدادها  ال���دول  م��ن  العديد 
االإن�شانية،  امل�شاعدات  لتقدمي 
ي�شعر الكثرون بالقلق اإزاء كيفية 
اإنفاقها بالنظر اإىل �شيطرة طالبان 
اإنه  ويقولون  االآن،  الو�شع  على 

ينبغي ربط الترعات ب�رشوط.
ومن املقرر اأن يح�رش املوؤمتر نحو 
اأن  اأي�شا  املتوقع  ومن  وزيرا،   40
ي�شل االأمن العام لالأمم املتحدة 
اأنطونيو جوتري�س اإىل جنيف، يف 
حن من املرجح اأن ين�شم اآخرون 
"الفيديو  تقنية  ع��ر  للموؤمتر 

كونفران�س" على االإنرتنت.
وكانت القوات الدولية قد ان�شحبت 

من  عاما   20 بعد  اأفغان�شتان  من 
انت�شارها هناك وغادرت جميعها 
ا�شتيالء طالبان على  منذ  تقريبا 
االأمم  وك��االت  وذك��رت   . ال�شلطة 
االأ�شا�شية  اخلدمات  اأن  املتحدة 
يف اأفغان�شتان على و�شك االنهيار، 
وتقول تلك الوكاالت اإن امل�شاعدات 
االإن�شانية �شتحافظ على اخلدمات 
ومرافق  املياه  واإم���دادات  الطبية 
ال�رشف ال�شحي . و�شيوفر التمويل 
اأي�شا تدابر لدعم الن�شاء واالأطفال، 

واإقامة م�شاريع تعليمية، كما ميكن 
متويل مالجئ طارئة بعد اأن اأ�شبح 
�شخ�س م�رشدين  مليون  نحو 5ر3 
املال  اإىل  حاجة  وهناك  داخليا. 
وفقا  الغذائية،  امل�شاعدات  لتوفر 
ال  اإنه  تقول  التي  املتحدة،  لالأمم 
يف  الطعام  من  يكفي  ما  يوجد 
93% من منازل اأفغان�شتان.  وحذر 
لالجئن  املتحدة  االأمم  مفو�س 
من  االأح��د  اأم�س  جراندي  فيليبو 
انتهاكات  اأو  القتال  جت��دد   " اأن 

حقوق االإن�شان اأو انهيار االقت�شاد 
االأ�شا�شية  االجتماعية  واخلدمات 
االأف��غ��ان  م��ن  الكثر  يدفع  ق��د   "
وقال  البالد  خارج  اإىل  الفرار  اإىل 
هايكو  االأمل��اين  اخلارجية  وزي��ر 
جنيف:  اإىل  مغادرته  قبل  ما�س 
كمجتمع  لنا  م��رتوك  االأم���ر  "اإن 
عن  االآن  امل�شوؤولية  لتحمل  دويل 
وتقدمي  اأفغان�شتان  يف  ال�شعب 
االإن�شانية حيث ت�شتد  امل�شاعدات 
احلاجة اإليها". واأ�شاف ما�س "هذا 
يتطلب و�شوال منا�شبا للمنظمات 
االإن�شانية يف اأفغان�شتان، ف�شال عن 
االإغاثة مهامهم  اأداء عمال  �شمان 
بعيدا عن اخلوف والرتهيب والقيود 

التع�شفية من جانب طالبان".
م��دى  ح���ول  ن��ق��ا���ش��ات  ودارت 
متنحها  اأن  يجب  التي  ال�رشعية 
مثل  لطالبان،  االأخ���رى  ال���دول 
بحكومتها  الر�شمي  االع���رتاف 
وم�رشوعات التنمية طويلة االأجل.

االلتزامات يف  اإن  قال  ما�س  لكن 
جمرد  تتجاوز  التي  اأفغان�شتان 
م�شاعدات طوارئ، تظل غر واردة 
يف هذه املرحلة، قائال اإن مثل هذا 
ت�رشفات  حت��دده  �شوف  االمتياز 

طالبان.

مليون  6ر224  الإ�صابات  اإجمالي  العالم:  حول  كورونا 
... واإجمالي اللقاحات 68ر5 مليار

نيويورك ـ )د ب اأ( :
اأظهرت بيانات جممعة اأن اإجمايل عدد 
اأنحاء  يف  كورونا  بفرو�س  االإ�شابات 
حتى  مليون  6ر224  جت��اوز  ال��ع��امل 
االثنن، فيما يقرتب عدد  اأم�س  �شباح 
جرعات اللقاحات التي جرى اإعطاوؤها 

من 68ر5 مليار جرعة.
املتوفرة  البيانات  اأح��دث  واأظ��ه��رت 
هوبكنز"  "جونز  جامعة  موقع  على 
بتوقيت   0600 ال�شاعة  عند  االأمريكية، 
و�شل  االإ�شابات  اإجمايل  اأن  جرينت�س، 

اإىل 224 مليونا و 656 األف حالة.
اإجمايل  اأن  البيانات  اأظ��ه��رت  كما 
الوفيات ارتفع اإىل اأربعة مالين و 630 

األف حالة.
واأو�شحت البيانات املجمعة اأن اإجمايل 
التي  لكورونا  امل�شادة  اللقاحات  عدد 
جرى اإعطاوؤها يف اأنحاء العامل جتاوز 

خم�شة مليارات و 679 مليون جرعة.
من  عددا  هناك  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
جممعة  بيانات  توفر  التي  اجلهات 
يكون  وقد  العامل،  كورونا حول  ب�شاأن 

بينها بع�س االختالفات.

برلني ـ )د ب اأ( :
 تبداأ امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال مركل 
البلقان،  اإىل  يومن  ت�شتغرق  جولة 
بزيارة اإىل جمهورية �رشبيا. ومن املقرر 
اأن جتري مركل حمادثات مع الرئي�س 
وممثلن  فوت�شيت�س  األك�شندر  ال�رشبي 
دول  جميع  من  امل��دين  املجتمع  عن 
اإىل  اليوم  مركل  و�شتتوجه  املنطقة. 
األبانيا، حيث �شتعقد اجتماعا مع روؤ�شاء 
حكومات �شت دول بلقانية هي �رشبيا 
ومقدونيا  والهر�شك  والبو�شنة  واألبانيا 
 . وكو�شوفو  االأ�شود  واجلبل  ال�شمالية 
وتقول احلكومة االأملانية اإن املحادثات 

�شرتكز على التعاون االإقليمي .

ميركل 
تبداأ جولة 
خارجية 

ت�صمل 
�صربيا 
واألبانيا
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 ΩÉeCG …ÉÑjO ≥«aQ Oóëj ¿Éeƒc

ïfƒ«e ¿ôjÉH

 ódÉfhQ ,áfƒ∏°TÈd »æØdG ôjóŸG øgGôj ¿CG ô¶àæ oj

 ,ÉãjóM  óaGƒdG  …óædƒ¡dG  ºLÉ¡ŸG  ≈∏Y  ,¿Éeƒc

 ïfƒ«e  ¿ôjÉH  á¡LGƒe  ∫ÓN  ,„ƒj  …O  ∑ƒd

 ¤EG Ö©∏d ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG

 ¢Vô©J ó©H ∂dPh .…ÉÑjO ¢ù«Ø‡ ¬æWGƒe ÖfÉL

 áÑcôdG  ‘  áHÉ°UE’  âjƒãjGôH  øJQÉe  »cQÉ‰ódG

 ¿ÉÑYÓdG ¿ƒµ«°S ,ÚªLÉ¡ŸG ¢ü≤f AGREGh .iöù«dG

 ,É°SÈdG  á∏«µ°ûJ ‘ ¿É«°SÉ°SC’G  Éªg ¿Éjóædƒ¡dG

 ,2-5-3  á≤jô£H  Ö©∏d  ¿Éeƒc  Oƒ©j  ób  å«M

 .»°VÉŸG  º°SƒŸG  ‘  É¡«∏Y  óªàYGh  ≥Ñ°S  »àdG

 ™bƒà ojh ,≥jôØdG  ™e Ωƒ«dG  âjƒãjGôH ÜQóàj ⁄h

 áKÓK  ÚH  ìhGÎJ  IÎØd  ÖYÓŸG  øY  ¬HÉ«Z

 ,»KÓãdG øe πc É°†jCG Ö«¨«°S Éªc .™«HÉ°SCG á©HQCGh

 øY ,hôjƒLCG ƒ«LöSh »∏ÑÁO ¿ÉªãYh »JÉa ƒ°ùfCG

 Ò¡¶dG π°UGƒjh .º¡«aÉ©J á∏°UGƒŸ ¿ôjÉH á¡LGƒe

 ,IGQÉÑŸÉH  ¥Éë∏dG  πLCG  øe  πª©dG  ÉÑdCG  …OQƒL

 GOÉY  å«M  ,â°SO  ƒ«æ«LöS  »µjôeC’G  ∂dòch

.‹hódG ∞bƒàdG IÎa øe ≥jôØ∏d

QƒàcGôJ ΩÉeCG …Oƒ©°ùdG ô°üædG ¥QDƒJ äÉHÉ«¨dG

¿ÉªY Öîàæe áªFÉb »a É kÑY’ 26

áÑ©°U É«°SBG ÜôZ ádƒ£H »a øª«dG áYôb :»æ«æ°ùdG

≥HÉ°ùdG ô°üædG ºéæd á«fÉ°ùfEG ádÉ°SQ ¬Lƒj ˆGóªM

É«°SBG ∫É£HCG »a zá«JGQÉeEG áªb{ ..IóMƒdGh ábQÉ°ûdG

 ,¢ûà«aƒµfÉØjEG ƒµfGôH »JGhôµdG ø∏YCG

 ¬«ÑY’ áªFÉb ,¿ÉªY Öîàæe ÜQóe

 ‘ »ÑjQóJ ôµ°ù©e ∫ƒNO πLCG øe

 É«dGÎ°SCG »JGQÉÑŸ GkÒ°†– ,áMhódG

 ¿ÉªY  Öîàæe  ó©à°ùjh  .ΩÉæà«ah

 ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdG  ∫Éªµà°S’

 ,⁄É©dG  ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  áª°SÉ◊G

 ∫ÓN ,ΩÉæà«ah É«dGÎ°SCG »à¡LGƒÃ

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG

 :‹ÉàdÉc ¿ÉªY áªFÉb äAÉLh

 ,»µjÈdG ódÉN ,‹ÉÑ≤ŸG õjõ©dG óÑY

 ,…ó«©°SƒÑdG  »∏Y  ,»MGhôdG  óªMCG

 ,»FÉ«ë«dG  ìÓ°U  ,»Ñ©µdG  óªMCG

 ,…ƒ∏©dG QòæŸG ,ÊÓ«¨dG õjõ©dG óÑY

 ,…ó©°ùdG  ÜQÉM  ,ôgƒL  ø°ùfi

 ,RGƒa  ˆG  óÑY  ,ÊÉ°ù¨dG  ø°ùfi

 ,…ôaÉ¨dG  óªfi ,»æ«îŸG º«gGôHEG

 ódÉN ,»æ°û©ŸG ójõj ,…ƒ∏©dG ó°TQCG

 ôªY  ,»ëÑ°üdG  ΩÉ°üY  ,…ôLÉ¡dG

 ó›CG  ,ÚHQhódG  »ª¡a  ,…QGõØdG

 Oƒ©°S  ,»°ùÑ◊G  á©ªL  ,»KQÉ◊G

 º«gGôHEG ,»°ù«ªÿG óªMCG ,»°ùÑ◊G

…ôë°ûdG Ú°ùM ,»ëLGôdG

 »°SÉ°SC’G ¢SQÉ◊G QÉ«àNG ºàj ⁄h

 ÖÑ°ùH …ÈZC’G ôgGRh …ó«°TôdG õjÉa

 ,ÊGôjE’G …QhódG ‘ »FÉæãdG ±GÎMG

 ¬aGÎMG  ÖÑ°ùH  »ª∏°ùŸG  óªfih

 º°†æj ¿CG ≈∏Y ,…ô£≤dG …QhódG ‘

 ¿ÉªY  ÖîàæŸ  áKÓãdG  ¿ƒÑYÓdG

.ΩÉjCG 3 `H É«dGÎ°SCG á¡LGƒe πÑb

 Öîàæe ÜQóe ,»æ«æ°ùdG  ÚeCG  ∫Éb

 ‘ ¬≤jôa áYôb ¿EG ,»ÑŸhC’G øª«dG

.áÑ©°U äAÉL ,É«°SBG ÜôZ ádƒ£H

 ,É«°SBG  ÜôZ  ádƒ£H  áYôb  â©bhCGh

 IóMGh áYƒª› ‘ øª«dG Öîàæe

.¿OQC’Gh âjƒµdGh ¿ÉªY á≤aQ

 äÉëjöüJ  ‘  »æ«æ°ùdG  ±É°VCGh

 Öîàæª∏d »eÓYE’G  ≥°ùæŸG É¡YRh

 ¤EG  πgCÉàdGh  á°ùaÉæª∏d  íª£f"
."ádƒ£ÑdG øe á«fÉãdG á∏MôŸG

 äÉjQÉÑe ¢VƒN ¤EG êÉàëf" ™HÉJh

 ∞°ûµJh äGQó≤dG ÈàîJ ájOh á«dhO

 õjõ©J  ‘ óYÉ°ùJh  ,∞©°†dG  •É≤f

 íª°ùJh  ,ÚÑYÓdG  ÚH  ºgÉØàdG

 π°†aCG  QÉ«àNÉH  »æØdG  RÉ¡é∏d

 ∂«àµàdGh  Üƒ∏°SC’G  º°SQh öUÉæ©dG

 QGƒ°ûe  ÉfCGóH"  √ƒfh  ."Ö°SÉæŸG

 Iô¡ŸG ‘ »æª«dG ÖîàæŸG Ò°†–

 øe  Iõ«‡  áÑîf  Éæjód  ,ô¡°T  πÑb

 ΩÉªàg’G øe ójõŸ áLÉëH ÚÑYÓdG

 ,»æ«æ°ùdG  ÚeCG  ø∏YCGh  ."ájÉYôdGh

 Öîàæª∏d  »LQÉN  ôµ°ù©e  áeÉbEG

 ¿CG íLôŸG øeh ,á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¿ƒµj

 ˆGóªM  ¥GRôdGóÑY  »Hô¨ŸG  πYÉØJ

 ™e ,…Oƒ©°ùdG  öüædG  ≥jôa  ºLÉ¡e

.»©∏jõdG ódÉN ,≥HÉ°ùdG ≥jôØdG ÖY’

 ádÉM øe ≥HÉ°ùdG öüædG º‚ ÊÉ©jh

 ¢Vôe øe ÊÉ©j PEG ,áÑ©°U á«ë°U

 …òdG  ,…Qƒª°†dG  »ÑfÉ÷G  Ö∏°üàdG

 ÖYÓŸG  øY  ¬Ñ«Zh  GkôNDƒe  ¬ªgGO

 öûf  ób  »©∏jõdG  ¿Éc  .á«°VÉjôdG

 ¬ÑM ¬«a ióHCG ,G kQƒ°üe ƒjó«a ™£≤e

 …hGöüædG  ºLÉ¡ŸG  OÒd  ,ˆGóª◊

 ™bƒe  ≈∏Y  »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY

 Qƒ°üŸG ™£≤ŸG ≈∏Y É≤∏©e zÎjƒJ{

 ‹ ódÉN …ƒNCG ºµ«∏Y ΩÓ°S{ :kÓFÉb

.z»æ©HÉàJh »æÑ– ∂fCG ÒÑc ±öT

 ∂d  IQÉjR  ‹ ˆG  AÉ°T  ¿EGh{  ™HÉJh

.z∑ÉYQh ˆG ∂¶ØMh ..GóL áÑjôb

 öüædG  ¬≤jôa  ™e  ˆGóªM  ó©à°ùjh

 óZ  ó©H  ÊGôjE’G  QƒàcGôJ  IÉbÓŸ

 …QhO øe öûY áà°ùdG QhO ‘ AÉKÓãdG

 ≈∏Y IQô≤ŸG IGQÉÑŸG ‘ ,É«°SBG ∫É£HCG

 áª°UÉ©dÉH  º°SÉL  øH  óªM  OÉà°S

.áMhódG ájô£≤dG

:IóMƒdG -»ÑXƒHCG

  Ωƒ«dGAÉ°ùe  øe  á©°SÉàdG  ‘  ,QÉ¶fC’G  ¬éàJ

 ø°†àëj …òdG ,ábQÉ°ûdG OÉà°S Üƒ°U ,AÉKÓãdG

 ∑ƒfOCG  …QhO"  »∏ãªŸ  áÑ≤JôŸG  á¡LGƒŸG

 ,IóMƒdG  ¬Ø«°V  ΩÉeCG  ábQÉ°ûdG  ,"ÚaÎëª∏d

 ,2021 É«°SBG ∫É£HCG …QhO øe 16`dG QhO øª°V

 å«M ,IóMGh ádƒL øe ¬JÉjQÉÑe ΩÉ≤J …òdGh

.»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ¤EG õFÉØdG ≥jôØdG πgCÉàj

 ¤hC’G IóMƒdGh ábQÉ°û∏d áÑ≤JôŸG IGQÉÑŸG ó©Jh

 ‘ áãdÉãdGh ,…QÉ≤dG ó«©°üdG ≈∏Y Ú≤jôØdG ÚH

 QGhOC’G ‘ á«JGQÉeE’G ájófC’G äÉ¡LGƒe ïjQÉJ

 Ú©dG  »JGQÉÑe  ó©H  ,É«°SBG  ∫É£HC’  á«FÉ°übE’G

 Ú©dGh  »∏gC’Gh  ,2014 áî°ùf  ‘ Iôjõ÷Gh

.2015

 QGhOC’G äÉjQÉÑe ¢Vƒîj …òdG ,ábQÉ°ûdG õéMh

 ó©H  ,¬îjQÉJ  ‘  á«fÉãdG  Iôª∏d  á«FÉ°übE’G

 QhO ‘ √ó©≤e ,2004 »FÉ¡ædG ™HQ ¤EG ¬dƒ°Uh

 √Qó°üJ ó©H ,2021 á«dÉ◊G áî°ùæ∏d öûY áà°ùdG

 ¤EG  âª°V  »àdG  ,á«fÉãdG  áYƒªéŸG  Ö«JôJ

 QƒcÉàNÉH ,(¿GôjEG) õjÈJ …RÉ°S QƒàcôJ ¬ÑfÉL

 ó«°UôH ,(¥Gô©dG) ájƒ÷G Iƒ≤dGh ,(¿Éà°ùcÉHRhCG)

 ‘ ∫OÉ©àdGh äÉjQÉÑe 3 ‘ RƒØdÉH ,á£≤f 11

.IóMGh ‘ IQÉ°ùÿG πHÉ≤e ,ÚàæKG

 QGhOC’G ¢Vƒîj …òdG ,IóMƒdG πgCÉJ ,πHÉ≤ŸG ‘

 ‘ á©HGôdG Iôª∏d É«°SBG ∫É£HCG ‘ á«FÉ°übE’G

 ∞°üf"  2007  ,2004  ΩGƒYCG  ó©H  ,¬îjQÉJ

 ‘  öûY  áà°ùdG  QhO  ¤EG  ,2019  ,"»FÉ¡ædG

 Ö«JÎd kÉØ«°Uh πM Éeó©H ,á«dÉ◊G áî°ùædG

 ¬ÑfÉL ¤EG  âª°V »àdG  ,á°ùeÉÿG  áYƒªéŸG

 ¿ÉjôdGh  ,(óæ¡dG)  GƒL  ,(¿GôjEG)  ¢ù«dƒÑ«°SôH

 äÉjQÉÑe 6 øe á£≤f 13 IóMƒdG ó°üMh ,(ô£b)

 IQÉ°ùÿGh ,IGQÉÑe ‘ ∫OÉ©àdGh ,4 ‘ RƒØdÉH

 .É¡∏ãe ‘

 óÑY  »æWƒdG  ¬HQóe  IOÉ«≤H  ,ábQÉ°ûdG  ∫ƒ©jh

 ΩÉeCG  áÑ≤JôŸG  á¡LGƒŸG  ‘ ,…Èæ©dG  õjõ©dG

 ,øjõ«ªŸG ¬eƒ‚ øe OóY Oƒ¡L ≈∏Y ,IóMƒdG

 áª¡Ã ™∏£°†j …òdG ,OQÉfÒH »∏jRGÈdG IOÉ«≤H

 ¤EG  hOÉfhQƒc  QƒéjEG  ¬æWGƒe  π«MQ  ¢†jƒ©J

 ‹ƒ‚ƒµdG ºLÉ¡ŸG ÖfÉéH ,…Oƒ©°ùdG …QhódG

 ¢SCÉc ±Góg IõFÉéH ÚJôe êƒàŸG ƒ‚’Ée øH

 kÉeOÉb ≥jôØ∏d kÉãjóM º°†æŸGh ,»≤jôaE’G OÉ–’G

.»Hô¨ŸG …hÉ°†«ÑdG AÉLôdG øe

 ¬HQóe  IOÉ«≤H  ,IóMƒdG  í∏°ùàj  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 ,„ƒ«e ‹ …QƒµdG Oƒ¡éH ,äÉc ÚJ …óædƒ¡dG

 ∫É£HCG …QhóH IGQÉÑe 50 øe ÌcCG ¢VÉN …òdG

 ™HQ ≠∏H å«M ,áØ∏àfl ájófCG áKÓK ™e É«°SBG

 »FÉ¡fh ,Rô∏«à°S „ÉgƒH ™e 2014 ΩÉY »FÉ¡f

 …Qƒ°ùdG ºLÉ¡ŸG ÖfÉéH ,Ú©dG ™e 2016 ΩÉY

 18 ÖMÉ°U hó«H hGƒL »∏jRGÈdGh ,ÚHôN ôªY

 »æH …OÉf ™e »°VÉŸG º°SƒŸG …QhódG ‘ kÉaóg

 .¢SÉj

 …QhO"  ‘  IóMƒdGh  ábQÉ°ûdG  OhOôe  øjÉÑJh

 áÑ≤JôŸG  á¡LGƒŸG  πÑb  "ÚaÎëª∏d  ∑ƒfOCG

 ¬«a ó°üM …òdG âbƒdG »Øa ,É«°SBG  ∫É£HCG  ‘

 9 ó«°UôH á∏eÉµdG áeÓ©dG "¢VQC’G ÜÉë°UCG"
 ;…Qhó∏d  á«°VÉŸG  çÓãdG  ä’ƒ÷G  ‘  •É≤f

 ≈∏Y 0-1 IôØ¶dGh AÉÑ∏c OÉ–G ≈∏Y RƒØdÉH

 ÖMÉ°U IóMƒdG ≈ØàcG ,2-3 π°UƒdGh ,‹GƒàdG

 √RƒØH ;•É≤f 5 ó°üëH kÉ«dÉM ¢ùeÉÿG õcôŸG

 √Ì©Jh ,0-4 áHhô©dG ≈∏Y ¤hC’G ádƒ÷G ‘

 »æH ΩÉeCG ‹GƒàdG ≈∏Y ÚJGQÉÑe ‘ ∫OÉ©àdÉH

.0-0 ¿ÉµaQƒNh ,1-1 ¢SÉj

áfƒ∏°TôH á©bƒe »a ¿ôjÉH áªFÉb ¢SCGQ ≈∏Y »µ°ùahófÉØ«dh …ôHÉæL
 ¿ôjÉÑd »æØdG ôjóŸG ,¿Éª°ù∏LÉf ¿É«dƒj ø∏YCG

 Qô≤ŸG áfƒ∏°TôH IGQÉÑŸ ¬≤jôa áªFÉb ,ïfƒ«e

 QhO øe ¤hC’G ádƒ÷G ‘ ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG ,É¡d

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhóH äÉYƒªéŸG

 êÒ°S  OƒLh  ¿Éª°ù∏LÉf  äGQÉ«àNG  äó¡°Th

 ¿Éc  øjò∏dG  »µ°ùahófÉØ«d  äôHhQh  …ôHÉæL

.∂°T πfi IGQÉÑŸG áªFÉb ¤EG É¡eÉª°†fG

 ó¡°ûJ ⁄h ,á∏eÉc ïfƒ«e ¿ôjÉH áªFÉb äAÉLh

:»JB’Éc ,IôKDƒe äÉHÉ«Z …CG

 ƒfÉµ«eÉHhCG  -  πà°Thôa  -   ïjôdhCG  -  ôjƒf

 ¢ûà«ª«c  -  OQÉaÉH  -  ‹ƒ°S  -  OQÉ°ûàjQ  -

 »µ°ùahófÉØ«d  -  Éµ°ùàjQƒL  -  …ôHÉæL  -

 - ¢ùfGõjƒc - èæ«Jƒe - ¿Éeƒc - ÊÉ°S -

 ÉchQ - õjófÉfÒg - QÉ°S - õ«aGO - öùà«HGR

 -  ¿Éª∏«J  -  ôdƒe  -  ƒ°ù«dƒJ  -  »°SGƒc  -

.¢ûà«°ù«fÉà°S - ’É«°Sƒe

 áfƒ∏°TôH  ÚH  â©ªL  IGQÉÑe  ôNBG  ¿CG  ôcòj

 â¡àfG ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ ïfƒ«e ¿ôjÉHh

 »FÉ¡f ™HQ ‘ 2-8 áé«àæH …QÉaÉÑdG RƒØH

  ,ÊGôjE’G QƒàcGôJ √Ò¶f ,…Oƒ©°ùdG öüædG ¬LGƒj

 º°SÉL  øH  óªM  Ö©∏e  ≈∏Y  ,AÉKÓãdG  Ωƒ«dG
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 ¿CG øe ócCÉàe »æµd ..GôKDƒe ¿ƒµ«°S IGQÉÑŸG

."π°†aC’G ¿ƒeó≤«°S ÚÑYÓdG á«≤H

 ,IGQÉÑª∏d ¬àjõgÉL ”CG ‘ Éµ°ù«dÉJ" :ºàNh

 ádƒ£Ñ∏d øjQÉàîŸG ÚÑYÓdG ™«ªL ‘ ≥ãfh

 áÑ©°üdG IGQÉÑŸG √òg ó¡°ûJ óbh ,ájƒ«°SB’G

 ±GógCG  ä’ƒ£ÑdG  πch  ..ójóL  º‚  OÓ«e

."º°SƒŸG Gòg Éæd áÑ°ùædÉH



اأبوظبي / وام:
 وج���ه �سمو ال�سي���خ الدكتور �سلطان بن 
خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو 
رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
اأبوظب���ي ال���دويل للريا�س���ات البحرية 
التهنئ���ة اإىل فري���ق اأبوظب���ي للزوارق 
ال�رسيع���ة، واإىل البط���ل الإماراتي ثاين 
القمزي بعد تتويجه بلقب اجلولة الأوىل 
من بطول���ة العامل ل���زوارق الفورمول1 
الت���ي اأقيمت اأم�س يف مدينة �سان نازارو 
الإيطالية، يف ظ���ل م�ساركة وح�سور 18 

زورقا.
وحتدث �سم���وه عن قيم���ة الإجناز الذي 
واكب احتفالت الدول���ة بعام اخلم�سني 
قائال : �سعداء باأن يتزامن الفوز والإجناز 
مع الإحتفالت بعام اخلم�سني، واأن نكون 
جزءا من العطاء الإماراتي يف هذه الأيام.
واأك���د �سموه اأن الإجن���از الذي حققه ابن 
الإم���ارات هو تاأكيد للمكان���ة الريا�سية 
البحرية الت���ي يحتلها فري���ق اأبوظبي 
عل���ى امل�ستوى العاملي ع���ر البطولت 
الدولي���ة املختلف���ة التي ي�س���ارك فيها 
وقال �سم���وه : "تفوق ثاين القمزي يثبت 

اجلدارة واملكانة للفريق الإماراتي ويكمل 
�سل�سلة الألقاب والجنازات التي عهدناها 
دوما من فريق اأبوظبي، وبح�سور الفريق 
الدائم يف املحافل الدولية و�سعوده اإىل 
من�سات التتويج، فاإن �سم�س البطولت لن 

تغيب عن الريا�سة البحرية الإماراتية".
وتابع �سموه : "ما يزيد من قيمة الإجناز 
ومتي���ز الفوز هو �سم���اع ال�سالم الوطني 
الإماراتي على من�سة التتويج يف ختام 
اأي مناف�س���ة ريا�سية دولية ي�سارك فيها 
فريقنا، وهو ما يرتقي مب�ستوى ما نقدمه 
للريا�س���ة البحري���ة الإماراتية لالأف�سل، 
ففريق اأبوظبي �ساح���ب بطولت ولي�س 
بالغريب عليه اأن نراه يف املراكز الأوىل، 
وعلى من�سات التتويج، ونحن فخورون 

مبا يقدمه دوما يف كافة م�ساركاته".
وعن املناف�سة الت���ي يقدمها الفريق يف 
الوق���ت احلايل يف اأكرث م���ن بطولة قال 
�سم���وه : "و�سعنا وبالتع���اون مع اإدارة 
الفريق ا�سرتاتيجي���ة وا�سحة للم�ساركة 
هذا املو�سم، وخطة الظفر باأربع بطولت 
بحرية على الأقل، وبداأنا املو�سم بالفوز 
بلقب 12 �ساعة الكال�سيكي للفورمول2، 
والآن نحت���ل ال�سدارة يف الفورمول1 ول 

يزال اأمامن���ا بطولة الع���امل للدراجات 
املائية وبطولة العامل لزوارق الفورمول2، 
وهم���ا �سمن اأجندة الفري���ق الدولية يف 

مو�سم 2021".
وكان ثاين القمزي قد توج بلقب اجلولة 
الأوىل اأم�س بعد مناف�سة قوية يف ال�سباق 
ب���داأت باإنطالقه من املرك���ز الثاين يف 

البداي���ة، حيث انطلق م���ن املركز الأول 
الإيطايل األيرت���و كامراتو م�ستفيدا من 
حتقيقه للزمن الأف�سل، ومع انتهاء الربع 
الأول من ال�سباق تعر�س كامراتو لعطل 
فن���ي بعد ال�سغط القوي الذي تعر�س له 
من القمزي، لي�ستفيد الأخري ويتقدم لالأمام 
منف���ردا بال�سدارة، وعلى م���دار الدورات 
اخلم�سني وال�سباق ال���ذي ا�ستمر خلم�س 
واأربعني دقيقة، �سهدت املناف�سة ان�سحاب 
ع�رسة زوارق لأ�سباب فنية خمتلفة، ومت 
رفع العلم الأ�سفر لأكرث من مرة، وبالرغم 
من ذلك حافظ القمزي على �سدارته حتى 
حلظة رفع العلم ال�سطرجني واإعالنه بطال 
للجولة الأوىل، كما حل يف املركز الثاين 

زورق اأبوظبي1 بقيادة �سون تورنتي.
وجاء ف���وز القمزي ليع���زز فر�س فريق 
اأبوظبي للحفاظ على لقب البطولة للمرة 
الرابع���ة على الت���وايل، وفر�سة التتويج 
باللقب للمرة الثامنة يف تاريخ الفريق. 
اجلدي���ر بالذكر اأن الفريق قد ت�سدر اأي�سا 
لقب الفرق من خالل البطولة ب35 نقطة 
بالإ�سافة لت�سدر الرتتيب العام عن طريق 
القمزي ب20 نقطة يف املركز الأول و�سون 

تورنتي ثانيا ب15 نقطة.

اأبوظبي  / وام /
 عّينت جلنة احلكام يف الحتاد الآ�سيوي لكرة 
القدم طاقم حتكيم اإماراتي دويل لإدارة مباراة 
نادي اأول�س���ان هيونداي الك���وري اأمام نادي 
كاوا�ساكي فرونتايل الياب���اين املقررة اليوم 
الثالثاء على ملع���ب اأول�سان �سمن مباريات 

دور ال� 16 لبطولة دوري اأبطال اآ�سيا 2021.
وي�سم الطاقم ال���دويل كال من حممد عبداهلل 
ح�س���ن "حكم �ساحة"، وحمم���د اأحمد يو�سف 
"م�ساع���د اأول"، وح�سن امله���ري "حكم ثان"، 

وعمر اآل علي "حكماً رابعاً".

اأعلنت �رسك���ة ال�سارقة الإماراتية لكرة القدم، 
اأم�س الأول الأحد، ان�سم���ام املهاجم الغيني 
عثم���ان كام���ارا )20 عاما( للفري���ق، قادما 
ال�سفاق�سي التون�سي بعقد ميتد لثالثة موا�سم.
و�سهد مرا�سم التوقيع كل من عبد اهلل العجلة، 
رئي�س �رسكة ال�سارقة لك���رة القدم، واإبراهيم 
�سيف، مدير الحرتاف و�سوؤون الالعبني، وغازي 

الغرايري، امل�رسف العام لل�سفاق�سي.
وم���ن املقرر قي���د كامارا �سم���ن فئة الالعب 
املقيم، يف قائمة نادي ال�سارقة لهذا املو�سم، 
وه���و ما ي�سمح ل���ه بامل�ساركة يف البطولت 
املحلي���ة فقط، حيث لن يلع���ب اأمام الوحدة 

اليوم، يف دور ال�16 لدوري اأبطال اآ�سيا.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سارقة حقق النت�سار، 
يف اجلولت الثالث التي مرت من دوري اأدنوك 
الإمارات���ي للمحرتفني، ه���ذا املو�سم، ويحتل 
املرك���ز الثاين يف الرتتي���ب بر�سيد 9 نقاط، 
بفارق الأهداف عن اجلزيرة الذي يعتلي القمة.

�ُسحب���ت قرعة بطولة غرب اآ�سيا للنا�سئني،اأم�س الثنني، يف 
مقر احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم، بالعا�سمة الأردنية عمان.

و�ستقام البطولة يف اململكة العربية ال�سعودية، خالل الفرتة 
م���ن 14 اإىل 24 اأكتوبر/ت�رسي���ن الأول املقبل، مب�ساركة 10 
منتخبات، ه���ي اإىل جانب ال�سعودي���ة حامل لقب الن�سخة 
ال�سابعة: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فل�سطني، �سوريا، 

لبنان، الأردن، العراق.
وحل���ت منتخبات لبن���ان وال�سعودية واليم���ن والعراق يف 
املجموعة الأوىل، بينما ت�سم الثانية كال من �سوريا وفل�سطني 

والإمارات، وت�سمل الثالثة البحرين والأردن والكويت.
و�سي�سهد الي���وم الأول من البطولة مباراتني، جتمعان اليمن 
مع الع���راق، وال�سعودية مع لبنان، ويف اليوم التايل يواجه 
املنتخب الإماراتي نظريه ال�سوري، ويلتقي املنتخب الأردين 

�سقيقه البحريني.
وكانت الن�سخة ال�سابعة من بطولة النا�سئني، قد اأقيمت يف 
الأردن عام 2019، وتوج املنتخب ال�سعودي بلقبها، فيما حل 

املنتخب الأردين ثانيا، وجاء املنتخب ال�سوري ثالثا.

�سان نازارو  / وام :
 

حق���ق ث���اين القمزي جن���م فريق 
اأبوظبي لل���زوارق ال�رسيعة اإجنازاً 
ريا�سي���اً جديداً لدول���ة الإمارات 
يواكب احتفالتها بعام اخلم�سني 
بفوزه بلقب ال�سباق الرئي�سي يف 
اجلول���ة الفتتاحية م���ن بطولة 
الع���امل ل���زوارق الفورمول1 التي 
اأقيم���ت يف مدين���ة �س���ان نازارو 

الإيطالية.
ومتك���ن القمزي من الف���وز بلقب 
ال�سباق الرئي�سي م�ساء اليوم على 
اأبوظب���ي2، وحل خلفه يف  زورق 
الو�سافة �سون تورنتي على زورق 
اأبوظبي1، واكتملت املن�سة بحلة 
اإماراتية خال�سة بعد حلول زورق 
فريق ال�سارقة ثالثا بقيادة �سامي 

�سيليو.
اأول ع�رسين نقطة  وح�سد القمزي 
يف م�سوار البطولة هذا املو�سم بعد 
اأن جنح يف جتاوز مناف�سيه خالل 
ال�سباق والو�سول للمركز الأول مع 
ختام الأربعني دقيقة، وهي املدة 
املحددة للمناف�س���ة والتي �سجل 

خاللها القمزي 50 دورة.
وكانت املناف�سة قد بداأت بانطالق 
ثاين القم���زي من املرك���ز الثاين 
يف بداي���ة ال�سباق حي���ث انطلق 
األرتو كامراتو،  الإيط���ايل  اأمامه 
ومع مرور الدورات بداأ القمزي يف 

ال�سغط على املت�سدر حتى الدورة 
اخلام�س���ة ع����رسة والت���ي تعطل 
خاللها كامراتو كي لينفرد القمزي 
نهاية  وي�ستم���ر حتى  بال�سدارة، 

ال�سباق ويرفع العلم ال�سطرجني .
و�سهد ال�سب���اق م�ساركة 18 زورقا 
اأكملت منه���ا املناف�س���ة ثمانية 
زوارق بعد خ���روج البقية ب�سبب 
اأعط���ال خمتلف���ة وحلظات توقف 

خالل ال�سباق.
و�سجل القمزي بداية قوية بالفوز 
بلق���ب اجلول���ة الإفتتاحي���ة من 

البطول���ة كي تك���ون اأف�سل بداية 
لفريق اأبوظبي حامل لقب البطولة، 
وانطالقة نحو احلفاظ على اللقب 
لل�سنة الرابعة على التوايل وللمرة 

الثامنة يف تاريخه.
م���ن جهته هن���اأ �س���امل الرميثي 
رئي����س بعث���ة فري���ق اأبوظبي .. 
�سمو ال�سيخ الدكت���ور �سلطان بن 
خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب 
ال�سمو رئي�س رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي اأبوظبي ال���دويل للريا�سات 

البحرية.

واأ�سار الرميث���ي اأن تفوق الأبطال 
يف اجلول���ة الأوىل يوؤكد علو كعب 
الريا�سة الإماراتي���ة وتفوقها يف 
املناف�س���ة البحري���ة الأقوى على 
م�ست���وى العامل، وق���ال: "الإجناز 
احتفالت  م���ع  بالتزامن  حتق���ق 
دولة  لتاأ�سي�س  الذهب���ي  اليوبيل 
الإم���ارات، ليكون اأف�س���ل احتفال 
بعام اخلم�سني، وج���اء كي يوؤكد 
الريادة التي يع�سقها فريق اأبوظبي 
البحرية  املناف�س���ات  دوم���ا يف 

الدولية املختلفة".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ال�سارقة ي�سم العب 
ال�سفاق�سي

طاقم تحكيم اإماراتي دولي 
ُيدير مباراة اأول�سان الكوري 

وكاوا�ساكي الياباني

ترتيبات خا�سة لجماهير 
ال�سارقة والوحدة في 

القمة االآ�سيوية

�سلطان بن خليفة : �سم�س البطوالت البحرية لن تغيب عن 
االإمارات في وجود »اأبوظبي للزوارق ال�سريعة«

اإعالن نتائج قرعة بطولة غرب اآ�سيا للنا�سئين

ك�سف ناديا ال�سارقة والوحدة الإماراتيان، 
عن ترتيبات خا�سة باحل�سور اجلماهريي 
ملباراتهما املقررة اليوم الثالثاء، يف ا�ستاد 
ال�سارق���ة، �سمن دور ال�16 ل���دوري اأبطال 
اآ�سي���ا، بعد الإعالن ع���ن ال�سماح بح�سور 

60% من �سعة ال�ستاد.
 )PCR( واأعلن ال�سارقة عن توفري فحو�سات
جمانية مل�سجعي الفريق، �ستقدم يف عيادة 
اجلماه���ري با�ستاد الن���ادي، ملن يرغب يف 

ح�سور القمة الآ�سيوية.
كما اأعل���ن النادي عن تكفل���ه ب�رساء كافة 

التذاك���ر املخ�س�س���ة جلماه���ري ال�سارقة،، 
واإهدائها للم�سجعني، مع توزيع اأعداد كبرية 
من الأع���الم والأو�سحة التي حتم���ل األوان 

و�سعارات الفريق.
ويف املقاب���ل، اأعلن الوح���دة اأنه بناًء على 
توجيه���ات ودعم رئي�س الن���ادي، �سيتكفل 
الن���ادي ب����رساء وتوزي���ع جمي���ع التذاكر 
املخ�س�س���ة جلمه���ور الفري���ق يف مباراة 
ال�سارق���ة، ب�رسط اإظه���ار فح�س )PCR( مل 
يتجاوز 48 �ساعة، و�سه���ادة التطعيم �سد 

فريو�س كورونا.

ثاني القمزي يح�سد لقب جولة االفتتاح في 
»مونديال الفورموال 1« باإيطاليا

دبي ــ وام :
 فاز فريق القيادة العامة ل�رسطة دبي 
للدراجات الهوائية ممثال يف املت�سابقة 
" كيم دي بات " بلقب �سباق اجلائزة 
الكرى للدراجات الهوائية و الذي اأقيم 
يف مدينة فور�ست البلجيكية مل�سافة 

85 كيلومرتا.
وقال املق���دم عبدالبا�سط علي مدير 
اإدارة ال�س���وؤون الريا�سي���ة ب���الإدارة 
العامة لإ�سعاد املجتمع ب�رسطة دبي 
اإن فوز كيم دي بات جاء بف�سل الدعم 
املتوا�سل من مع���ايل الفريق عبداهلل 

خليفة امل���ري القائد الع���ام ل�رسطة 
دبي للفريق يف �سبيل رفع ا�سم دولة 
الإمارات يف ع���امل ريا�سة الدراجات، 
وتعزيز مكانة الفريق كاأحد اأف�سل فرق 

الدراجات يف دولة المارات.
م���ن جانبها عرت كي���م دي بات عن 
�سعادته���ا بهذا الإجن���از الذي ي�ساف 
اإىل الإجنازات املتتالية التي يحققها 
فريق من دول���ة الإمارات يف املحافل 
الدولي���ة وقال���ت اإن اجلول���ة �سهدت 
�سباقات عدي���دة اأقيمت على م�سارات 
رائعة معربة عن فخرها بالنتماء اإىل 
فريق الإمارات واأنها جزء من رحلته .

فريق �سرطة دبي يح�سد لقب »�سباق الجائزة 
الكبرى للدراجات الهوائية« ببلجيكا



اأبوظبي-الوحدة:

ح�صد جودو الإم���ارات يف اليوم الثاين 

لنطالق���ة البطولة العربي���ة املفتوحة 

البطل���ة  والأندي���ة  للف���رق  للج���ودو 

العا�رشة للنا�صئني، والثامنة للنا�صئات 

لل�صاب���ات،  وال�صاد�ص���ة  وال�صب���اب، 

واخلام�صة لالأ�صب���ال، والرابعة للرباعم، 

رج���ال  املكفوف���ني  للج���ودو  والأوىل 

و�صيدات،وج���اء ح�صاد اأبطال امل�صتقبل 

للجودو ب 3 ميدالي���ات غالية )ذهبية 

وف�صي���ة وبرونزية( بالرغ���م من توقف 

الإمارات  التناف�ص���ي يف احتاد  الن�صاط 

للم�صارع���ة واجل���ودو من���ذ مو�صمني 

ترجم���ة للتوجيه���ات ال�صحية،وذل���ك 

ب�صب���ب الإجراءات الحرتازي���ة ال�صابقة 

الداخلي  الن�ص���اط  اأدت لتعطيل  الت���ي 

واخلارج���ي وذلك على م�صتوى املراحل 

العمرية،وقد جاء تعميم الهيئة العامة 

العاجل الذي �صدر موؤخرا لكافه اجلهات 

الريا�صية باملوافقة الفورية على تنظيم 

امل�صابقات والبطولت املحلية ملا دون 

18 �صنة.

 و�صه���دت عربية القاه���رة تالق لعب 

القتالية ال�صاعد  نادي الفجرية للفنون 

اأحمد اجلاك باإح���راز امليدالية الذهبية 

بكل جدارة واقتدار بف���وزه يف املباراة 

النهائي���ة  عل���ى لعب ن���ادي العبور 

امل����رشي الف�صي اأحم���د ذكي  يف وزن 

حتت 73 كجم ، ونال امليدالية الف�صية 

يف وزن حتت 50 كج���م زميله الالعب 

الواعد يزن مر�ص���د ، وا�صتحق امليدالية 

الربونزية لعب نادي ال�صارقة الريا�صي 

من�صور جمعة عبد الرحمن يف وزن حتت 

90 كجم ،والذي كان قريبا من النهائي 

الذهب���ي.. وكان���ت فعالي���ات البطولة 

العربية للج���ودو التي اأقيمت بال�صالة 

اإ�صت���اد القاهرة الدويل  املغطاة بهيئة 

،والتي ينظمها الحتاد امل�رشي للجودو 

باإ����رشاف الحتاد العرب���ي للجودو قد 

انطلقت برعاية وح�صور معايل الدكتور 

اأ����رشف �صبحي وزير ال�صباب والريا�صة 

امل����رشي ، رئي����س املكت���ب التنفيذي 

والريا�ص���ة  ال�صب���اب  وزراء  ملجل����س 

ه�صام حطب  املهند�س  العرب،وبح�صور 

امل�رشية،  الأوليمبي���ة  اللجن���ة  رئي�س 

واملهند����س نعمان �صاهر رئي�س الحتاد 

العربي للجودو، واملهند�س مطيع فخر 

الدين رئي�س الحت���اد امل�رشي للجودو، 

واأع�ص���اء الحت���اد العرب���ي للج���ودو 

،وروؤ�صاء الوف���ود امل�صاركة يف البطولة 

التي ت�صه���د م�صاركة حوايل 600 لعب 

ولعبه من 10 دول عربية يف مقدمتها 

م�رش الدولة املنظمة للبطولة ،الإمارات 

، ال�صعودي���ة ، قط���ر ، الكويت، املغرب 

،تون�س ،العراق ،الأردن ، واليمن .

وثمن �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي�س احتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو 

تاألق ج���ودو الإمارات خ���الل فعاليات 

الت���ي ت�صت�صيفها  العربي���ة  البطول���ة 

ال�صقيقة،مثمنا جهود  م����رش  جمهورية 

الأندي���ة الأع�صاء يف دعم مثرية اللعبة 

والأجه���زة الفنية يف عك����س امل�صتوى 

الفني الرائ���ع الذي وج���د الإ�صادة من 

خ���رباء اللعبة خ���الل البطولة، وخ�س 

بالتهنئ���ة مدرب���ي الأندي���ة امل�صاركة 

واملنتخب الوطني على جهودهم الفنية 

التي اأ�صهم���ت يف اإظهار مناف�صات قوية 

اأفرزت العديد من املواهب الواعدة على 

م�صتوي البلدان العربية امل�صاركة والتي 

�صيكون لها �صاأن يف امل�صتقبل القريب.. 

اأبوظبي -الوحدة:

املحرتف���ني  رابط���ة  اأطلق���ت 

املا�صي  الأ�صب���وع  الإماراتي���ة 

املرحل���ة الثالثة م���ن برنامج 

التعليمي���ة  امله���ارات  بن���اء 

ملوظفي اأندي���ة الرابطة، والذي 

تنظم���ه الرابط���ة �صنويًا بهدف 

تاأهي���ل العاملني يف كرة القدم 

من كاف���ة اجلوان���ب، والرتقاء 

العنا����رش وحتدي���داً  بجمي���ع 

الك���وادر الب�رشي���ة وال�صتثمار 

فيها وال�صعي لتطويرها لتحقيق 

املن�صودة وفق خطتها  الغايات 

ال�صرتاتيجية 2020- 2030.

من  احلالية  املرحل���ة  و�صتقام 

2021، ملدة  لع���ام  الربنام���ج 

متتالي���ة،  اأ�صابي���ع  ثماني���ة 

ملديري  خم�ص�ص���ة  و�صتك���ون 

الت�صويق التج���اري يف الأندية 

املرحلة  اأن  املحرتف���ة، علم���ًا 

للمديري���ن  ُخ�ص�ص���ت  الأوىل 

�صه���دت  فيم���ا  التنفيذي���ني، 

املرحلة الثاني���ة دورة ملديري 

اأق�صام املوارد الب�رشية.

الثالثة  املرحل���ة  و�صيت���م يف 

املخ�ص�ص���ة ملدي���ري الت�صويق 

التج���اري، تعري���ف امل�صاركني 

على اأف�صل املمار�صات العاملية 

والرتويج  الت�صوي���ق  يف جمال 

يف كرة القدم من خالل ور�صتني 

متخ�ص�صت���ني تق���ام بتقني���ة 

"ع���ن بعد"،  الت�ص���ال املرئي 

اإر�صادية  اإىل جل�صات  بالإ�صافة 

مع موجه���ني معرتف بهم على 

مل�صاعدتهم  العامل���ي  ال�صعيد 

الت�صوي���ق  خط���ة  تنفي���ذ  يف 

ال�صرتاتيجي���ة للمو�صم 2021-

.2022

و�صه���د برنامج بن���اء املهارات 

الرابطة  اأطلقته  الذي  التعليمية 

من���ذ ث���الث �صن���وات، ح�صوراً 

وتفاع���اًل اإيجابي���ًا خ�صو�ص���ًا 

م���ع �صعي الرابط���ة ل�صتقطاب 

يف  اخل���ربات  اأ�صحاب  اأف�ص���ل 

ا�صتعرا�س  م���ن  املجالت  هذه 

خال�صة جتاربهم وتقدمي مناذج 

واأ�صالي���ب عمل قابل���ة للتنفيذ 

مبا من �صاأنه دعم عملية تطوير 

كرة القدم الإماراتية على املدى 

الطويل.

اأبوظبي -الوحدة:

�صع���ادة  متن���ى 

نا����رش  اهلل  عب���د 

رئي�س  اجلنيب���ي، 

املحرتفني  رابط���ة 

الإماراتية، التوفيق 

ال�صارقة  لفريق���ي 

يف  والوح���دة، 

املرتقبة  املواجهة 

حل�صاب  بينهم���ا، 

يف  الث���اين  ال���دور 

اً  بطولة  دوري اأبطال اآ�صي���ا لكرة القدم، معربرّ

ع���ن ثقته يف قدرة الفريق���ني على تقدمي اأداء 

فني  يعك�س امل�صتوى الذي ي�صع دوري اأدنوك 

للمحرتف���ني يف م�ص���اف املقدم���ة للدوريات 

ال�صيوي���ة املحرتف���ة ومب���ا يلي���ق بالك���رة 

الإماراتية.

واأكد اجلنيبي اأن الأمنيات كانت بعدم خو�س 

الفريقني لتل���ك املواجهة املبك���رة يف بداية 

الأدوار الإق�صائية بدوري اأبطال اآ�صيا، ان�صجامًا 

مع التطلعات الرامية اإىل و�صول اأحد الفريقني 

اإىل اأبعد نقطة ممكنة يف الن�صخة احلالية من 

دوري الأبط���ال، عطفًا على م���ا قدماه من اأداء 

ق���وي ونتائج مميزة خ���الل دور املجموعات، 

والذي تاأهال عنه بجدارة وا�صتحقاق.

وا�ص���ار اجلنيب���ي اإىل اأن رابط���ة املحرتفني 

الإماراتية، حر�صت عل���ى توفري الدعم الالزم 

جلميع اأنديتنا امل�صاركة يف الن�صخة احلالية 

م���ن دوري اأبطال اآ�صي���ا، وذلك اإميان���ًا منها 

باأنه���م �صفراء الك���رة الإماراتية ودوري اأدنوك 

للمحرتفني عل���ى ال�صعيد ال�صيوي يف بطولة 

لها اأهميتها 

واأ�صاف: كلنا ثقة يف قدرة فرقنا على التواجد 

املتتايل يف الأدوار احلا�صمة كما عهدناها يف 

الن�صخ ال�صابقة للبطولة.

واختتم اجلنيبي بالتاأكي���د على اأهمية اإقامة 

ه���ذه املب���اراة يف دول���ة الإم���ارات العربية 

املتح���دة، التي كانت رائدة يف جتاوز جائحة 

فريو�س كورونا، وعودة اجلماهري اإىل املدرجات 

ب���كل اأمان، واإجراءات احرتازية �صحية، ت�صمن 

�صالمة اجلميع، وجنحت يف ا�صت�صافة العديد 

من املباريات؛ �صواء يف  البطولة ذاتها اأو يف 

مناف�صات اأخرى، عك�صت قدرات دولتنا الكبرية 

يف التعامل مع اجلائحة وتخطي اآثارها.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الثالثاء 14 �صبتمرب 2021 �� الع�دد 14843  الريا�ضة

»�لخمي�س« �آخر موعد للت�سجيل في �سباق دبي 
للجري �لثلجي

�لجنيبي: �لوحدة و�ل�سارقة 

�سفر�ء �لكرة �لإمار�تية 

ودوري �أدنوك �إلى �آ�سيا

ينظمه مجل�س دبي الريا�سي و�سكي دبي بمول الإمارات 

 دبي-الوحدة:

�صيكون اخلمي����س 16 �صبتمرب 2021 

اآخ���ر موعد للت�صجيل يف "�صباق دبي 

للجري الثلج���ي" الأول من نوعه يف 

منطق���ة ال�رشق الأو�ص���ط الذي ينظمه 

جمل�س دبي الريا�صي و�رشكة "ماجد 

الفطيم" للعام الثاين على التوايل.

وميك���ن امل�صارك���ة يف ال�صباق، الذي 

ينطل���ق يف ال�صاع���ة 6:30 �صب���اح 

اجلمع���ة 17 �صبتم���رب يف قاعة �صكي 

دبي مبول الإمارات، عرب الت�صجيل يف 

https:// اأون لين املوقع برميري 

www .premieronline .

com/event/dxb_snow_

.5567_run
ويت���اح الت�صجي���ل يف ال�صباق �صمن 

فئتني الأوىل متتد مل�صافة 3 كيلومرتات 

والثانية متت���د مل�صافة 5 كيلومرتات، 

وذلك لكافة فئات املجتمع من جميع 

اجلن�صيات من داخ���ل وخارج الدولة 

م���ن عمر 16 �صنة فما فوق للم�صاركة 

يف هذا ال�صباق الفري���د الذي ي�صاهم 

يف تعزيز ال�صياحة الريا�صية يف دبي 

م���ن خالل توفري جترب���ة رائعة وغري 

م�صبوقة ملمار�صة ريا�صة اجلري على 

الثلج يف وقت ال�صيف وهو الأمر الذي 

يوفر فر�ص���ة للم�صاركة من املقيمني 

الثلجية  بالأجواء  لال�صتمتاع  والزوار 

الرائعة التي ت�صل درجة احلرارة فيها 

اإىل اأقل من 4 درجات حتت ال�صفر يف 

وقت ال�صيف، مم���ا ي�صجع على جذب 

املزيد من ال�صائحني اإىل دبي.

وكان جمل����س دب���ي الريا�ص���ي ق���د 

اأعلن عن زي���ادة اأعداد امل�صاركني يف 

33%، حي���ث �صيتم  ال�صب���اق بن�صبة 

ال�صم���اح مب�صارك���ة 400 مت�صاب���ق 

بع���د ان اقت�رشت الن�صخ���ة املا�صية 

على م�صارك���ة 300 �صخ����س تنفيًذا 

والربوتوكول  الحرتازي���ة  لالإجراءات 

اخلا�س بالفعاليات.

الريا�ص���ات اجلليدي���ة م���ن  وتع���د 

اأجن���دة  يف  الأ�صا�صي���ة  الريا�ص���ات 

املجل�س حيث يحر�س املجل�س على 

التعاون م���ع خمتلف اجلهات لتنظيم 

املزي���د من ه���ذه الأح���داث ملختلف 

اجلن�صي���ات وكذلك لأ�صح���اب الهمم 

اإ�صاف���ة اإىل جهود ن�رشه���ا بني اأبناء 

الوطن، كما يحر�س على تعزيز التنوع 

اأجل  الريا�صي���ة من  الفعالي���ات  يف 

الفر�صة جلميع فئات املجتمع  توفري 

م���ن كاف���ة اجلن�صيات الت���ي تعي�س 

يف دب���ي ملمار�ص���ة الريا�ص���ة التي 

يف�صلونها، وي���ويل املجل�س اهتماًما 

كبرًيا بالريا�صات الثلجية حيث و�صع 

املجل����س بالتعاون مع �رشكة "ماجد 

الفطي���م" برناجًما متكام���اًل لتنظيم 

العدي���د من الفعالي���ات وامل�صابقات 

الع���ام، حيث  الثلجية حت���ى نهاية 

اأعل���ن املجل����س عن قائم���ة الربامج 

على  الثلجية  الريا�ص���ات  وفعاليات 

اأجندت���ه ال�صنوية التي و�صلت اإىل 13 

حدث �صنوي تقام يف �صكي دبي وفق 

الإجراءات الحرتازية وو�صائل الوقاية.

وم���ن اأبرز ه���ذه الفعالي���ات بطولة 

الإم���ارات للتزل���ج عل���ى املنحدرات 

الثلجي���ة، بطول���ة الإم���ارات لل�صكي 

والتزل���ج احل���ررّ، بطولة كاأ����س اآ�صيا 

لألواح التزلج عل���ى الثلج لأ�صحاب 

الهمم، بطول���ة كاأ�س الع���امل لألواح 

الهمم،  الثل���ج لأ�صحاب  التزلج على 

امل�صابقات العاملية لتزلج املنحدرات 

الثلجية لأ�صح���اب الهمم، كاأ�س اآ�صيا 

الثلجية،  املنح���درات  عل���ى  للتزلج 

وحتدي الثلج، وتت�صمن اأجندة جمل�س 

دبي الريا�ص���ي ثالث فعاليات ثلجية 

جديدة تقام لأول مرة باملنطقة وهي: 

اليوغ���ا على الثل���ج، بطول���ة الكرة 

الطائ���رة على الثلج داخ���ل القاعات 

املغلقة الت���ي تنظمها دبي لأول مرة 

يف اآ�صي���ا وال�رشق الأو�ص���ط، و�صباق 

الدراجات الهوائية على الثلج.

�أحمد �لجاك يحرز �لذهبية ويزن �لف�سية ومن�سور برونزية �لثقيل

ر�بطة �لمحترفين تطلق �لمرحلة �لثالثة لبرنامج بناء �لمهار�ت في �لأندية �لمحترفة

جودو الإمارات يتاألق في عربية القاهرة

�لدرعي: �أبطال �لم�ستقبل ��ستحقو� �لتكريم و�لإ�سادة و�لرعاية

�إقبال كبير على �لت�سجيل للم�ساركة 
في »تر�يثلون يا�س« برعاية �أدنوك

�أبوظبي  / و�م :
 

تتوا�ص���ل ال�صتعدادات يف حلبة مر�صى يا�س على قدم و�صاق 

لتنظيم ترايثلون يا�س برعاية من "اأدنوك" لعام 2021، فيما 

ي�صه���د الت�صجيل اإقب���اًل متزايًدا من ه���واة فعاليات ال�صحة 

واللياق���ة البدني���ة الراغب���ني يف خو�س غمار ه���ذا ال�صباق 

املجتمعي املميز باأجوائه الحتفالية والتناف�صية الودية.

وتنطلق فعاليات ترايثل���ون يا�س �صباح اجلمعة املوافق 15 

اأكتوبر املقبل يف حلبة مر�صى يا�س حيث يخو�س املت�صابقون 

مراحل ال�صباق املكون من ال�صباحة وركوب الدراجات الهوائية 

واجلري.

وح���ث منظمو احل���دث هواة فعالي���ات اللياق���ة البدنية من 

خمتلف امل�صتويات، �صواء من املبتدئني وو�صوًل اإىل مت�صابقي 

الرتايثلون املحرتفني، عل���ى امل�صارعة بالت�صجيل للم�صاركة 

يف املناف�ص���ات وال�صتفادة من خ�ص���م الت�صجيل املبكر الذي 

تبلغ ن�صبته 10 باملائة، وي�رشي حتى 15 �صبتمرب فيما ي�صتمر 

الت�صجيل يف احلدث حتى يوم الثالثاء املوافق 12 اأكتوبر.

واأع���دت حلبة مر�ص���ى يا�س برناجًما تدريبًي���ا جمانًيا ملدة 

خم�ص���ة اأ�صابيع يت�صمن ن�صائح ومتاري���ن لكل من ريا�صات 

الرتايثل���ون، بالإ�صافة اإىل فرتات ال�صرتاح���ة املقررة يف كل 

اأ�صبوع.

ومت الع���الن عن اإطالق برنامج تدري���ب للمت�صابقني من اأجل 

امل�صاركة يف ال�صب���اق، وحت�صريهم خلو�س غمار هذا التحدي 

ب�صكل تدريجي عن طريق تكثيف اجلهود يف التدريبات و�صوًل 

ا  اإىل الأ�صب���وع اخلتامي، حيث تنخف�س كثافة التمارين حر�صً

على املحافظ���ة على م�صتوي���ات الطاق���ة وتخفي�س �صعور 

امل�صاركني بالإرهاق قبل موعد انطالق ال�صباق.



�خت���رت "نا�س���ا" يف �إطار بحوث 
تكنولوجي���ا �لدرون���ات مروحي���ة 

م�سممة لتكون تاك�سي طائر.
و�أ�سار موقع "space.com" �إىل 
�أن �الختبار عل���ى طائرة مل تطلق 
عليها �أي ت�سمية بعد مت يف قاعدة 
�لطري�ن �لكهربائي ل�رشكة "جوبي" 
�لتي تعمل على تطوير �لتكنولوجيا 

مع "نا�سا" منذ ع�رش �سنو�ت.
و�ستقوم �لطائرة �لتي ت�سبه ن�سخة 
م�سخمة من �ل���درون �ملزود ب�ست 
�أقر�����ص دو�رة بتجارب �لطري�ن يف 

قاعدة �ل�رشك���ة بالقرب من منطقة 
بيغ �سور �جلبلي���ة يف كاليفورنيا، 
وتعد من �لتجارب �الأوىل على هذ� 

�لنوع من �لطائر�ت.
وق���ام �لباحثون بتطوي���ر نوع من 
�ملرك���ز �ل�سمعي �ملتنق���ل لتعقب 
�ملركبة �لطائرة ب�50 مكر� لل�سوت 
وجم���ع �لبيانات ح���ول �ل�سجيج 

�لذي ت�سدره.
ويعتر �ل�سجي���ج عامال مهما يف 
تبن���ي رح���الت �الإق���الع و�لهبوط 

�لعامودية.

�سائق  �إب���الغ  �ساع���د 
تك�سي يف �ل�سني قو�ت 
زبون  ع���ن  �ل�رشط���ة، 
»مري���ب«، يف �لقب�ص 
عل���ى �سخ����ص بتهمة 
وتقطيعها  �م���ر�أة  قتل 

الأجز�ء.
�ل�رشط���ة  و�عتقل���ت 
مقاطع���ة  يف  يل 
عق���ب  جيانغ�س���ي، 
عملي���ة بحث ��ستمرت 
الأ�سبوع،وبد�أت �ل�رشطة 

عملي���ة تعقب يل، بعدم���ا �أبلغ �سائق 
ع���ن م�ساعدته �إي���اه يف و�سع حقيبة 
تنبع���ث منها ر�ئح���ة كريهة وملطخة 
ببقع حمر�ء �للون، يف �سندوق �ملركبة 

�خللفي.
وعندما �ت�سل �ل�سائق بال�رشطة، فرّ يل 
من �ملكان، ت���اركا �حلقيبة يف �سيارة 

�الأجرة.
ومت �لتعرف على �ل�سحية يف �حلقيبة، 
وه���ي فتاة تبلغ م���ن �لعمر 19 عاما، 
كان���ت تعمل مع يل يف �إحدى �حلانات 

�لت���ي كان يديرها قب���ل ��ستقالته يف 
�ل�سهر �ملا�سي.

وكانت �ل�رشط���ة قد عر�س���ت مكافاأة 
مالي���ة ت�سل قيمتها ملا يعادل 3 �آالف 
جني���ه �إ�سرتليني، ملن يديل مبعلومات 

تقود للقب�ص على يل.
وبالفعل فقد �عتقلت �ل�رشطة يل �لذي 
فرّ على در�جة نارية، �الأربعاء �ملا�سي، 

وغرّي مالب�سه كنوع من �لتمويه.
وال ت���ز�ل �ل�رشط���ة �ل�سيني���ة تو��سل 
�لتحقيقات ملعرف���ة �لدو�فع ور�ء هذه 

�جلرمية.

حقيبة يف »تاك�شي« تك�شف 
جرمية بال�شني

 امراأة تعي�ش بجوار قرب زوجها منذ وفاته

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

 عاد كلب كان قد فقد خالل رحلة يف فرتة �لعطلة بفرن�سا مرة 
�أخرى �إىل م�سقط ر�أ�سه على بعد 380 كيلومرت�.

وكان مالكو كلب �ل�سيد من نوع ترير، ويدعى بابلو، قد توقفو� 
�أثن���اء عودتهم من عطلة باإيطاليا يف منطقة �سافو� �لفرن�سية.
وغ���ادر �لكل���ب �لبالغ م���ن �لعم���ر عامني عرب���ة �لكرفانات 
ال�ستك�ساف �ملناطق �ملحيطة، ولكنه مل يعد على غري �ملعتاد. 
و�نتظره �أ�سحاب���ه ل�ساعات دون جدوى و�بلغو� مكتب �لعمدة 
يف �لي���وم �لتايل عن �ختفاء بابلو قب���ل مو��سلة رحلتهم �إىل 
�أقاربهم. وبعد �أيام قليلة، تلقو� �سورة لكلب من جري�ن يقيمون 

بالقرب من منزلهم يف نيم جنوبي فرن�سا.

تعي����ص �مل�رشية �أم نا�رش بجو�ر قر زوجها منذ وفاته، بعد �أن 
رعته خالل معاناته يف �أيام حياته من �الإ�سابة بال�سلل ملدة 70 

عاما، متمنية �أن تكون مكانه.
وقال���ت �أم نا�رش يف ت�رشيح لقناة "�س���دى �لبلد": "�أمي ماتت 
و�سابتن���ي و�أنا عيلة �سغرية عندي 7 �سنني، وحماتي هي �للي 
ربتني، وكنت مرتبية �أنا وجوزي مع بع�ص". و�أ�سافت: "�جتوزت 
و�أنا عيلة �سغرية، وعمري ما �تخانقت معاه". وتابعت: "�أنا �سبت 
�لدني���ا وجيت �أعي�ص جنبه يف �ملقابر، الأنه هو �للي رباين و�أنا 
مالي�ص �إال هو.. بقف على �لرتبة بتاعته و�أقر�أ له �لفاحتة، و�أقعد 
�أف�سف�ص له، وهو معمل�ص حاجه وح�سه يف حياته.. ود�ميا �أفتكر 
له �خلري كل���ه".  و�أردفت قائلة: "كان بيعيط عل�ساين ويطبطب 
عليا �أما يالقيني عيانه، هو مثال للرجالة �ل�سح، ومتويف بقاله 

كتري، وجايل عر�سان كتري ب�ص �أنا قولت ال".
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كلب يقطع رحلة طولها 380 كيلومرتًا 
ليعود ملنزله

�بتكر �ل�س���اب م�سطفى �ل�سويفي 24 عام���ا من قرية كفر 
�خل����رشة مركز �لباجور يف م�رش �سيارة ت�سري بدفع �لهو�ء 

بدال من �لوقود و�سجل بر�ءة �الخرت�ع يف م�رش.
 وقال م�سطفى �ل�سويفي �إن �لفكرة عبارة عن �سيارة ت�سري 
بقوة �لهو�ء بدال م���ن �لوقود للحفاظ على �لبيئة مو�سحا 
�أن �لفك���رة تعتمد عل���ى �لدفع بالهو�ء بق���در حمدود من 
�الإمكاني���ات. و�أكد �أنه ظل يفكر ويج���رب عدة مر�ت حتى 
جنحت فكرته يف ت�سيري �سي���ارة بقوة دفع �لهو�ء بدال من 

�لوقود.
و�أ�س���اف �أن �لفكرة تعتمد على موتور يعمل ب�سغط �لهو�ء 
حي���ث �إن �لكثري من جتاربه كانت على �آالت �أخرى و�نتهت 
بال�سي���ارة �لتي قام بت�سجيلها ك���ر�ءة �خرت�ع يف مكتب 

بر�ء�ت �الخرت�ع �مل�رشي.
وتابع �أن "و�لده كان خري د�عم له حيث �ساعده بالعديد من 
�الإمكانيات �ملادي���ة و�ملعنوية رغم �لكثري من �الإحباطات 
وعبار�ت �لرتيقة عليه من �ملقربني له فور روؤيتهم لل�سيارة".
و�أكد �ل�سويفي �أن �ل�سيارة �ستكون �سديقة للبيئة حيث �إن 
�خرت�عه متثل يف هيكل معدين وكمرو�رش و�إطار�ت، مو�سحا 
�أن �أمله �أن تخرج فكرته للن���ور ويتم عمل �سيارة م�رشية 

مبتكرة تعمل ب�سغط �لهو�ء ويتم ت�سديرها للخارج.

�شاب م�شري يبتكر �شيارة تعمل 
ب�شغط الهواء بداًلمن الوقود 
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�كت�س���ف �لعلم���اء يف ت�سيل���ي حفرية مل���ا ي�سمى 
دينا�سور "�لتنني �لطائر"، وهو �الأول من نوعه �لذي 

ُيعرث عليه يف ن�سف �لكرة �جلنوبي.
وعرث علماء �الأحافري على خملوق �لع�رش �جلور��سي، 
وهو م���ن �لتريو�سور�ت �ملبكرة، يف �سحر�ء �أتاكاما 

يف ت�سيلي.
وميلك "�لتنني"، �لذي جاب �الأر�ص منذ 160 مليون 
�سنة، ذيال طوي���ال مدببا و�أجنح���ة و�أ�سنانا مدببة 

بارزة وحادة.
و�كت�سف���ت �لبقايا، �لتي مل يعرث عليها �سابقا �إال يف 
�أمريكا �ل�سمالية، من قب���ل �أوزفالدو روجا�ص، مدير 

متحف �سحر�ء �أتاكاما للتاريخ �لطبيعي و�لثقافة.
وي�س���ري �الكت�س���اف �إىل هجرة �الأنو�ع ب���ني �أمريكا 
�ل�سمالية و�جلنوبي���ة و�لتي يعتقد �أنها مرتبطة يف 

�سبه قارة عظمى ت�سمى غندو�نا.
وذكر �لعلماء �أن هذ� �الكت�ساف ميثل "�أقدم تريو�سور 

معروف يقع �لعثور عليه يف ت�سيلي".

كاليفورنيا توافق على ت�شريع اإنهاء حياة 
امل�شابني باأمرا�ش ال �شفاء منها

كاليفورنيا  والي���ة  م�رشع���و  و�ف���ق 
�الأمريكية على ت�رشيع لت�سهيل قيام 
�مل�ساب���ني باأمر��ص ال �سف���اء منها 
باإنه���اء حياتهم من خ���الل ت�رشيع 
وت�سهي���ل عملية ح�س���ول �مليئو�ص 
م���ن حالتهم وعلى و�س���ك �لوفاة يف 
�لوالية عل���ى و�سفات جلرعات قاتلة 

من �لعقاقري.
وتاأتي هذه �ملو�فقة بعد خم�سة �أعو�م 
من �سماح كاليفورنيا لالأطباء بو�سف 
جرعات مميتة من �لعقاقري للم�سابني 

باأمر��ص ال �سفاء منها �لذين يريدون 
تناولها باأنف�سهم الإنهاء حياتهم.

�إىل  �لقانون  �إحال���ة م����رشوع  ومتت 
حاكم �لوالية جافني نيو�سوم التخاذ 
قر�ر ب�س���اأن �لتوقيع علي���ه لي�سبح 

قانونا.
�لقانون �حلايل من �ملر�سي  ويتطلب 
تقدمي طلب���ني �سفهي���ني �إىل �الأطباء 
بف���ارق زمني 15 يوما وطلب مكتوب 
موقع عليه وموؤرخ وب�سهادة �سخ�سني 

بالغني.

»نا�شا« جتري جتارب على 
تاك�شي طائر 

اكت�شاف حفرية »تنني طائر« عمره160مليون عام

ُيعتقد �أن قنادي���ل �لبحر من هذ� �لنوع �لذي يطلق 
عليه "�الأ�سد" هي �أك���ر �الأنو�ع يف �لعامل باأ�رشه، 
وميتد طول �أكرها مل�سافة �أطول من �حلوت �الأزرق.

وت�سدرت والية ني���و هامب�ساير �الأمريكية عناوين 
�ل�سح���ف يف عام 2010 عندما مت �إلقاء �للوم على 
قنديل �لبحر من نوع "�الأ�س���د" عندما وقع حو�يل 

150 �سخ�ساً �سحية ل�سعة جماعية.
وبحثت در��سة �أجرتها جامعة جوتنرج يف �ل�سويد 
يف لدغة قندي���ل �لبحر �ل�سيئة وو�سفت �الأمل �لذي 

ميكن �أن ي�ستمر ل�ساعات �أو �أيام.
و�للدغة لي�ست قاتلة، ولكن ميكن �أن توؤدي �إحد�ها 
�إىل �لغثيان و�لتعرق وت�سنجات �لع�سالت و�سعف 
�لوعي، وبالن�سبة ملعظم �لنا�ص يكون �الأمل خفيفاً.

»في�شبوك« تتعاقد مع موظفني لقراءة الر�شائل  قنديل يلدغ 150 �شخ�شا يف وقت واحد
اخلا�شة واإبالغ ال�شلطات مبحتوياتها

تعاقدت "في�سبوك" مع �أكرث من 1000 موظف لقر�ءة 
"ماليني �لر�سائل �خلا�سة و�ل�سور ومقاطع �لفيديو" 

�ملر�سلة عر تطبيق "و�ت�ص �آب" �لتابع لها.
وعندم���ا ��سرتت "في�سبوك" تطبيق �ملر��سلة �ل�سهري 
مقابل 19 ملي���ار دوالر يف عام 2014، و�أكدت كلتا 
�ل�رشكت���ني للم�ستخدمني �أن���ه ال ميكن �لو�سول �إىل 

بياناتهم من قبل �أي منهما.
لكن "في�سبوك" مل توظف فقط 1000 عامل لت�سفح 
ماليني �لر�سائل على "و�ت����ص �آب" �لذي ي�ستخدمه 
ملي���ار� �سخ�ص حول �لع���امل، ولكنها �ساركت �أي�سا 
بع�ص ه���ذه �لر�سائل م���ع �سلطات �إنف���اذ �لقانون 
ووز�رة �لع���دل �الأمريكي���ة للم�ساع���دة يف و�س���ع 
�الأ�سخا����ص يف �ل�سجن، بح�سب تقرير ن�رشته بو�بة 

ProPublica يوم �لثالثاء 7 �سبتمر.

مت �لعثور على �ملئات من �لطيور 
�لنافقة بعد �سقوطها ب�سكل غام�ص 
يف منطقة جيانيار مبقاطعة بايل 
�الإندوني�سية، والحقاً ك�سفت �إحدى 
�لهيئ���ات �ملعنية �ل�رش ور�ء نفوق 
�لطيور �لتي تر�كم���ت بعد هطول 
�أمط���ار غزي���رة يف ب���ايل، وتبني 
�أن���ه �سبب كارثي حي���ث تعر�ست 

للت�سمم.
وبع���د وقت ق�س���ري م���ن �لعثور 
عل���ى �لطيور �ل�سغ���رية ميتة يف 
�ملقرة، قال متح���دث با�سم مركز 
�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية يف 
�ملرة  �إنها   )BKSDA( �إندوني�سيا 
�الأوىل �لت���ي يقع فيه���ا مثل هذ� 

�حلادث يف �ملنطقة، و�أ�ساف: "�إذ� 
كنا نتح���دث عن �حلالة و�الأحد�ث 
�لطبيعي���ة ، فيمكن �لقول �أنه كان 
هناك �لكثري م���ن �الأحما�ص �أثناء 
�ملطر، وم���ن �ملمكن �أن يكون ذلك 

قد ت�سبب يف �سقوط �لطيور".
من جانبه، قال ماي���د �سانتياركا 
، �ملتح���دث با�س���م �إد�رة �سح���ة 
�إن �لطيور  �حليو�ن يف جياني���ار، 
رمبا ُقتلت ب�سبب �لطق�ص �لقا�سي، 
لكن الحقاً �أعلن مركز �حلفاظ على 
�ملو�رد �لطبيعية �أن �لطيور ماتت 
ب�سبب �لت�سمم باملبيد�ت �حل�رشية 
�لتي ت�ستخ���دم عادة يف �ملنطقة، 

وفق �سحيفة "ذ� �سن".

مئات الطيور ت�شقط ميتة 
من ال�شماء

�ل�رش�ئ���ب يف  �سلط���ات  منع���ت 
�ل�سويد زوجني �سويديني من �إطالق 
��سم فالدميري بوتني على طفلهما. 
وق���دم �لزوج���ان طلب���ا بت�سمية 
طفلهم���ا با�سم �لرئي����ص �لرو�سي 
بوتني، �إىل �سلطات �ل�رش�ئب وفق 
�الأنظمة �ملعم���ول بها يف �ل�سويد 

لدى ت�سمية �الأطفال.
وميكن حظر �الأ�سماء من قبل هذه 
�ل�سلط���ات �إذ� كانت تبدو عدو�نية 
�أو �أنها ميك���ن �أن ت�سبب �الإزعاج، 
و�ل����رشر مل���ن يحمله���ا. ولك���ن 
�ل�سلط���ات مل تف�سح ع���ن �ل�سبب 

�ل���ذي جعلها ترف����ص �إطالق ��سم 
�لرئي�ص �لرو�سي على هذ� �لطفل.

�الأبوين وهما من  و��سطر ه���وؤالء 
مدينة اله���ومل �لو�قعة يف جنوب 
�ل�سوي���د، �إىل �لع���ودة �إىل الئحة 
�الأ�سماء �ملعرو�س���ة الختيار ��سم 
�آخ���ر للطفل غ���ري �ل���ذي �ختاره 
�الأبوي���ن وف���ق ما ذك���ره �الإعالم 

�ملحلي.
قد  �ل�رش�ئ���ب  �سلط���ات  وكان���ت 
رف�س���ت �سابقا �أ�سم���اء عدة مثل، 
ف���ورد، مايكل جاك�س���ون، وتوكن 

وكيو.

ال�شلطات ال�شويدية حتظر 
»فالدميري بوتني« 

ً

قلعة الجاهلي مدينة العين
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