
�إ�سالم �أباد-)د ب �أ(:

 �شكرت حك�مة طالبان امل�ؤقتة 
يف اأفغان�شت���ان ام����س الثالثاء 
بتقدمي  لتعهده  الدويل  املجتمع 
اأكرث من مليار دوالر كم�شاعدات 

اإن�شانية لل�شكان املت�رضرين.
باالإنابة  اخلارجي���ة  وزير  وقال 
اأم���ر خان متقي اأثن���اء حديثه 
يف م�ؤمتر �شحفي يف كاب�ل اإن 
مثل ه���ذه امل�شاعدات االإن�شانية 
يجب اأال تك�ن مرتبطة بالق�شايا 

ال�شيا�شية.

وذكر متق���ي اإن حك�مة طالبان 
وعدت باأن ت�شل امل�شاعدات اإىل 

"االأفغان امل�شتحقني والفقراء".
وجمع م�ؤمتر املانحني مل�شاعدة 
اأفغان�شتان الذي ا�شت�شافته االأمم 
املتحدة يف جنيف اأكرث من 2ر1 

مليار دوالر اأم�س االول االثنني. 
وذكر من�شق االإغاثة الطارئة يف 
االأمم املتحدة مارتن جريفيث اإن 
املبلغ ي�شمل م�شاع���دات طارئة 
لل�شكان املت�رضرين باالإ�شافة اإىل 
م�شاعدات التنمي���ة ودعم الدول 

املجاورة التي ت�شتقبل الجئني.

�لريا�ض-)د ب �أ(:

دعت ال�شع�دية ام�س الثالثاء املجتمع 
ال���دويل حلرمان احل�ثي���ني من م�شدر 
اأ�شلحته���م م�ؤك���دة انه���ا م�شتمرة يف 
العمل مع االأمم املتحدة الإحالل ال�شالم 

يف اليمن.
وقال وزير االإعالم املكلف الدكت�ر ماجد 
بن عب���داهلل الق�شبي، يف بيانه ل�كالة 
اجلل�شة  عقب  ال�شع�دية)وا�س(  االأنباء 
االأ�شب�عية التي عقدها جمل�س ال�زراء 
برئا�شة امللك �شلم���ان بن عبد العزيز 
ام�س الثالثاء " اأن جمل�س ال�زراء �شّدد 

على ما ت�شمنت���ه ر�شالة وفد اململكة 
الدائم ل���دى االأمم املتحدة اإىل جمل�س 
االأمن، يف اأعقاب ا�شتهداف امليلي�شيات 
اإيران  احل�ثية االإرهابية املدع�مة من 
للمدنيني يف املنطقة ال�رضقية وجازان 

وجنران ) جن�ب غرب( اململكة".
و�ش���دد جمل�س ال����زراء خالل اجلل�شة 
على "دع�ة املجتمع الدويل اإىل حتمل 
م�ش�ؤوليت���ه جتاه ه���ذه امليلي�شيات) 
احل�ثية( وم���زود اأ�شلحتها، وحرمانها 
من امل����ارد املم�لة الأعمالها العدائية 

العابرة للحدود".

تل �أبيب-)د ب �أ(:

 اأمرت حمكم���ة يف القد����س حركة حما�س 
الفل�شطينية، التي حتك���م قطاع غزة، بدفع 
تع�ي�س باملاليني ع���ن مقتل جمم�عة من 

املراهقني االإ�رضائيليني عام 2014.
وت��شل���ت حمكمة جزئية اإىل اأن اأع�شاء من 
حما����س كان����ا م�ش�ؤولني ع���ن مقتل ثالثة 
اأ�شخا�س يف ال�شفة الغربية يف عام 2014. 
واأك���د متحدث احلك���م، الذي �ش���در ال�شهر 
القرار،  الثالثاء. وبح�ش���ب  ام����س  املا�شي، 
يج���ب على حما�س دفع م���ا يعادل 84ر11 
ملي�ن دوالر للعائالت التي فقدت اأبناءها .

واأدى مقت���ل املراهقني الثالث���ة اإىل حدوث 
دوام���ة من العن���ف واأدى اإىل حرب غزة يف 
�شيف عام 2014. وخالل القتال الذي ا�شتمر 
50 ي�ما، قتل 2250 فل�شطينيا واأكرث من 70 

اإ�رضائيليا.

�أبوظبي-و�م:

 اأعلنت م�ؤ�ش�شة االإم���ارات للطاقة الن�وية اأن 
ذراعه���ا الت�شغيلي �رضكة ن����اة للطاقة اأمتت 
ربط املحطة الثانية من حمطات براكة للطاقة 
الن�وية ال�شلمية ب�شبك���ة الكهرباء الرئي�شية 
يف دول���ة االإمارات على نح���� اآمن وذلك بعد 
بداي���ة ت�شغيل املحطة الثانية اأواخر اأغ�شط�س 
وبالتايل اإنت���اج اأول ميغاواط م���ن الكهرباء 

اخلالية م���ن االنبعاث���ات الكرب�نية من ثاين 
حمطات براكة االأربع.

وبعد بداية ت�شغيل مفاعل املحطة الثانية يف 
27 اأغ�شط����س 2021 اأ�شبح���ت حمطات براكة 
اأول م����رضوع للطاقة الن�وية متعدد املحطات 
يدخل مرحلة الت�شغيل يف العامل العربي وه� 
ما يعك�س امل�شت�ى املتقدم للخربات االإماراتية 
يف تطبيق الل�ائح املحلية واملعاير العاملية 

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

�لإمار�ت تت�سدر مناف�سات �لن�سخة �لخام�سة لبطولة 
�آ�سيا للجوجيت�سو

�لعر�ق يقرر تطوير م�ساف �لتكرير 
اأب�ظبي-ال�حدة

 ت�ا�شل���ت اإجن���ازات املنتخب ال�طني يف ث���اين اأيام الن�شخة 
اخلام�شة من بط�لة اآ�شي���ا للج�جيت�ش� ليت�شدروا  ت�شنيفات 
البط�لة التي ت�شت�شيفها �شال���ة ج�جيت�ش� اأرينا مبدينة زايد 
الريا�شية، وت�شتمر حتى 16 �شبتمرب. وجنح اأبطال االإمارات يف 
حتقيق 18 ميدالية ب�اقع 4 ذهبيات و4 ف�شيات و10 برونزيات 
فحلت دولة االإمارات يف املرك���ز االأول، فيما حلت كازخ�شتان 
يف مركز ال��شيف بر�شي���د 4 ذهبيات و3 ميداليات ف�شية و6 
ميدالي���ات برونزية، ليك�ن املركز الثالث من ن�شيب االأردن مع 

ذهبيتني، و3 ف�شيات و3 برونزيات.

بغداد-)د ب اأ(:
قرر املجل����س ال�زاري للطاق���ة يف احلك�م���ة العراقية ام�س 
الثالث���اء اإتخاذ اخلط�ات الالزمة لتط�ير م�شايف تكرير النفط 
اخلام يف حمافظات الب�رضة وكربالء والدي�انية جن�بي البالد.
وق���ال اإح�ش���ان عبد اجلب���ار اإ�شماعيل وزي���ر النفط يف بيان 
�شحف���ي اأن "املجل�س ال�زاري للطاق���ة يف احلك�مة العراقية 
عق���د الثالثاء اجتماعا وقرر اإتخ���اذ اخلط�ات الالزمة من قبل 
�رضكة م�ش���ايف اجلن�ب بتط�ير م�شفاة ال�شعيبة يف حمافظة 
الب�رضة وت�جيه اجلهات املعنية يف وزارة النفط بالعمل على 
اإعتماد االآليات واخلط�ات املنا�شبة ومبا ي�ؤدي اإىل تنفيذ خطط 
الت�رضيع بتنفيذ واأكمال متطلبات اإجناز م�شفاة كربالء النفطي 

بطاقة تكريرية 140الف برميل بالي�م ".

»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

�أبوظبي-و�م:

 ت�شل���م �شاحب ال�شم���� ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، يف ق����رض ال�ط���ن يف العا�شمة 
اأب�ظبي اأوراق اعتماد �شفرين جديدين 

معينني لدى الدولة.
وقد رحب �شم�ه، بح�ش�ر الفريق �شم� 
ال�شيخ �شيف بن زاي���د اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س ال����زراء وزير الداخلية 
و�شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ش�ؤون 
اأندر�ش�ن،  ليزل����ت  ب�شعادة  الرئا�شة، 
�شفرة مملكة ال�ش�يد، و�شعادة روبرت 
الور �شفر دوقي���ة ل�ك�شمب�رغ، اللذين 
اإيذانا  اأوراق اعتمادهم���ا ل�شم�ه  قدما 

ببدء ت�شلم مهامهما اجلديدة.
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�لتغير %�ل�ســابق�لحالي �لتغير%  �ل�ســابق�لحالي
0٫04  7,761.81 7,764.682,880.900.27 2,888.82

بيروت-) د ب �أ (:

اأح���ال املحقق العديل اللبن���اين يف جرمية انفجار مرفاأ 
بروت القا�شي طارق البيطار اإىل النيابة العامة التمييزية 
، ام����س الثالثاء، مذك���رة اإح�شار بح���ق رئي�س احلك�مة 

ال�شابق ح�شان دياب، بعد ت�شكيل احلك�مة اجلديدة.
وذكرت " ال�كالة ال�طني���ة" لالإعالم اللبنانية الر�شمية 
اأن القا�شي البيطار " اأحال اإىل النيابة العامة التمييزية 
مذك���رة اإح�شار يف حق رئي����س احلك�مة ال�شابق ح�شان 
دي���اب، بعد ت�شكيل احلك�مة اجلدي���دة، وبالتايل تعديل 
م���كان اإقامة دياب، اأي ال�رضايا احلك�مية، املدرج يف منت 

املذكرة االأوىل".
واأحال املحامي العام التمييزي القا�شي غ�شان اخل�ري " 
املذكرة اإىل املديرية العامة لق�ى االأمن الداخلي للتنفيذ".
كان القا�ش���ي البيط���ار قد اأ�ش���در يف 26 اآب / اأغ�شط�س 
املا�شي مذكرة اإح�شار بحق دياب، بعد متنعه عن االمتثال 

اأمامه كمدعى عليه يف ق�شية انفجار مرفاأ بروت.
وحدّد القا�شي البيطار جل�شة ا�شتج�اب للرئي�س دياب يف 

الع�رضين من اأيل�ل/�شبتمرب احلايل .

جنيف-وكالت:

 قال حمقق� جرائم احلرب تابع�ن لالأمم املتحدة ي�م 
الثالثاء اإن �ش�ريا ما زالت غر اآمنة لع�دة الالجئني 
بعد مرور ع����رض �شن�ات على بدء ال����رضاع، ووثق�ا 
تزاي���دا يف العنف وانتهاكات حلق�ق االإن�شان مبا يف 

ذلك االعتقال التع�شفي على يد ق�ات احلك�مة.
وقال���ت جلنة التحقيق ب�شاأن �ش�ري���ا التابعة لالأمم 
املتحدة اإن ال��ش���ع ب�شكل عام يزداد قتامة، م�شرة 
اإىل اأعمال قتالية يف عدة مناطق من الدولة املمزقة، 
وانهيار اقت�شادها وجفاف اأنهارها وت�شاعد هجمات 
تنظي���م داع�س االرهابي. وق���ال باول� بينرو رئي�س 
اللجنة يف معر�س اإ�شدار تقريرها الرابع والع�رضين 
"بعد ع�رض �شن�ات، ما زال���ت اأطراف ال�رضاع ترتكب 
جرائ���م حرب وجرائم �ش���د االإن�شانية وتتعدى على 

حق�ق االإن�شان االأ�شا�شية لل�ش�ريني".
واأ�شاف "احلرب على املدني���ني ال�ش�ريني م�شتمرة، 
ومن ال�شعب عليه���م اإيجاد االأمن اأو املالذ االآمن يف 

هذا البلد الذي مزقته احلرب".

لبنان: �إحالة مذكرة �إح�سار بحق 
دياب للنيابة �لعامة

محكمة �إ�سر�ئيلية تاأمر 
»حما�ض« بدفع ماليين بعد 

مقتل ثالثة مر�هقين

محققون بالأمم �لمتحدة: �لعنف 
في �سوريا يزد�د 

»تتمة  �ض8«»طالع �ض2«

دبي-و�م:

 بت�جيه���ات �شاحب ال�شم���� ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س 
الدول���ة رئي�س جمل�س ال����زراء حاكم 
دب���ي "رعاه اهلل"، و�شل���ت �شحنة من 
امل�شاع���دات االإن�شاني���ة العاجلة اإىل 
مط���ار اخلرط�م ال���دويل حاملة 100 

طن مرتي من م����اد االإغاثة واالإعا�شة 
مل�شاع���دة الجئ���ي تيغ���راي، وكذلك 
التغلب  ال�شقيق يف  ال�ش�دان  ملعاونة 
على اآثار الفي�شانات امل��شمية الق�ية 
الت���ي تعر�ش���ت لها م�ؤخ���را حمدثًة 
اأ����رضاراً بالغة وجنم عنها دمار وا�شع 
ال�ش���كان  واإغاث���ة  امل�شاك���ن،  الآالف 

املت�رضرين.

محمد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد �سفيرين جديدين 
معينين لدى الدولة

ال�سعودية تدعو المجتمع الدولي لحرمان 
الحوثيين من م�سدر اأ�سلحتهم

دبي-و�م:

 اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����زراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكم اإمارة دبي، 
املر�ش����م رق���م /42/ ل�شن���ة 2021 باإنهاء 
خدمات �شامي عب���داهلل عبداخلالق قرقا�س، 
املدي���ر التنفيذي مل�ؤ�ش�ش���ة حممد بن را�شد 
لالإ�شكان، على اأن ُيعم���ل باملر�ش�م اعتباراً 
من ي�م اأم�س الثالث���اء 14 �شبتمرب 2021/، 

وُين�رض يف اجلريدة الر�شمية.

اإىل ذل���ك، اأ�شدر �شم���� ال�شي���خ حمدان بن 
حممد بن را�ش���د اآل مكت����م، ويل عهد دبي 
رئي�س املجل�س التنفي���ذي الإمارة دبي، قرار 
املجل����س رقم /41/ ل�شنة 2021 بندب عمر 
حمد عبداهلل حمد ب��شهاب، املدير التنفيذي 
لقط���اع الت�شجيل التج���اري بدائرة التنمية 
االقت�شادية، للقيام مبه���ام املدير التنفيذي 
مل�ؤ�ش�ش���ة حممد بن را�ش���د لالإ�شكان، وذلك 
ملدة �شتة اأ�شهر قابلة للتمديد، على اأن ُيعمل 
بالقرار اعتباراً من الي�م وين�رض يف اجلريدة 

الر�شمية.

�أبوظبي-و�م:

 يق����م �شاح���ب ال�شم���� 
ال�شيخ حمم���د بن زايد اآل 
اأب�ظبي  نهيان ويل عه���د 
نائب القائد االأعلى للق�ات 
االأربعاء  الي����م  امل�شلحة 
جمه�ري���ة  اإىل  بزي���ارة 

فرن�شا ال�شديقة.
فخامة  مع  �شم�ه  ويبحث 
رئي�س  ماك���رون  اإميان�يل 
العا�شم���ة  يف  فرن�ش���ا 
ال�شداقة  باري�س..عالق���ات 
والتع���اون االإ�شرتاتيج���ي 
ب���ني البلدين وع���ددا من 
يف  وامل�شتجدات  الق�شايا 

املنطقة.

اإنهاء خدمات المدير التنفيذي لموؤ�س�سة 
محمد بن را�سد للإ�سكان

»طالع  �ض2«

بتوجيهات محمد بن را�سد.. م�ساعدات 
اإن�سانية عاجلة اإلى ال�سودان واإثيوبيا  

بنغازي )ليبيا(-)د ب �(:

 ق���ال م�شدر ع�شك���ري اأن ق�ات 
تابعة للجي����س ال�طني الليبي 
ا�شتبكت مع جمم�عات م�شلحة 
من املعار�شة الت�شادية ت�غلت 
داخ���ل احلدود الليبي���ة �شباح 
ام�س الثالثاء بعد معارك طاحنة 

مع ق�ات اجلي�س الت�شادي.
واأ�شاف امل�ش���در، الذي مل يتم 
ت�شميته،اأن ق����ات الل�اء طارق 

بن زياد التابع للجي�س ال�طني 
ا�شتبكت مع جمم�عات  الليبي 
املعار�شة الت�شادية يف منطقة 

ترب� جن�ب ليبيا.
ونعى الل����اء طارق ب���ن زياد 
اأحد جن�ده الذي ق���ال اإن قتل 
جراء اال�شتب���اكات مع عنا�رض 
املعار�ش���ة الت�شادي���ة داخ���ل 
بح�ش���ب  الليبي���ه،  االأرا�ش���ي 
البيان الذي ُن�رض على ال�شفحة 

الر�شمية لل�اء.

�لجي�ض �لوطني �لليبي ي�ستبك مع مجموعات 
من �لمعار�سة �لت�سادية

محمد بن زايد يقوم بزيارة 
لفرن�سا اليوم

اإنجاز تاريخي للإمارات.. ربط ثاني محطات 
براكة ب�سبكة الكهرباء الرئي�سية 

»طالبان« ت�سكر �لمجتمع �لدولي على �لم�ساعد�ت 
وتعد باإي�سالها �إلى »�لم�ستحقين«

�لقاهرة-)د ب �(:

 وقعت م�رض وقطر ام�س الثالثاء عددا من مذكرت التفاهم الثنائية 
لتعزيزالتعاون الثنائي. وقال بيان ا�شدره مكتب املتحدث با�شم 
وزارة اخلارجية امل�رضية اأن جلن���ة املتابعة امل�رضية القطرية 
عقدت اجتماعا ام����س الثالثاء يف العا�شم���ة القطرية الدوحة 
برئا�شة ال�شفر يا�رض عثم���ان م�شاعد وزير اخلارجية امل�رضية، 
وال�شفر علي الهاجري املبع�ث اخلا�س ل�زير اخلارجية القطري 

لل�ش�ؤون االإقليمية.
وبح�ش���ب البي���ان ،اأنعقدت اأي�ش���ا اللجنة القان�ني���ة برئا�شة 
امل�شت�ش���ار م�شطف���ى البهبيت���ي م�شاعد وزير الع���دل امل�رضي 
وال�شفر ال�شيخ حممد ب���ن حمد اآل ثان رئي�س االإدارة القان�نية 

يف وزارة اخلارجية القطرية.

م�سر وقطر توقعان على مذكرات تفاهم 
لتعزيز التعاون الثنائي



:ΩGh-¿ÉªéY

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

 ¿GƒjO  ‘  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 ôØ¶e  IOÉ©°S  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ºcÉ◊G

 ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL ÒØ°S …QƒÑ÷G ≈Ø£°üe

 ≈∏Y  ΩÓ°ù∏d  Ωób  …òdG  ádhódG  iód

. √ƒ```ª°S

 IOÉ©°ùH  ¿ÉªéY ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÖMQh

 ∫ƒM  åjOÉMC’G  ¬©e  ∫OÉÑJh  ÒØ°ùdG

 øjó∏ÑdG  ÚH  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J

 øjó∏ÑdG »Ñ©°T ÚH IƒNC’G öUGhCG õjõ©Jh

. äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤«≤°ûdG

 -  »bGô©dG  ÒØ°ùdGh  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 ≈∏Y  äGóéà°ùŸG  ôNBG  -  AÉ≤∏dG  ∫ÓN

 ¿hÉ©àdG  äÉbÓYh  á«bGô©dG  áMÉ°ùdG

 ádhO  ÚH §HôJ  »àdG  Iõ«ªàŸG  »FÉæãdG

 πÑ°Sh  ¥Gô©dG  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G

. áaÉc ä’ÉéŸG ‘ Égõjõ©J

 øY …QƒÑ÷G ≈Ø£°üe ôØ¶e IOÉ©°S ÈYh

 ‹h ƒª°ùd √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉHh ¬JOÉ©°S

 Gó«°ûe  ..  AÉ≤∏dG  Gòg  ≈∏Y  ¿ÉªéY  ó¡Y

 ádhO  √ó¡°ûJ  …òdG  …QÉ°†◊GQƒ£àdÉH

 ¿CG GócDƒe .. øjOÉ«ŸG ∞∏àfl ‘ äGQÉeE’G

 áfÉµe Iõ«Lh IÎa ∫ÓN äCGƒÑJ äGQÉeE’G

. áeó≤àŸG ∫hódG áWQÉN ≈∏Y ábƒeôe

 óLÉe  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ..AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hDƒ°T  ÖàµŸ  ΩÉ©dG  ôjóŸG  »ª«©ædG

 z¿ÉªéY  áeƒµM{  ‘  ÚæWGƒŸG

 ÖFÉf  »°Thô£ŸG  ∞«°S  ⁄É°S  IOÉ©°Sh

 óªMCG  IOÉ©°Sh  ºcÉ◊G  ¿GƒjO  ôjóe

 ‹h  Öàµe  ¢ù«FQ  »°SÓª¨dG  º«gGôHEG

 »ª«©ædG  óªfi  ∞°Sƒj  IOÉ©°Sh  ó¡©dG

 áaÉ«°†dGh  äÉØjöûàdG  IôFGO  ΩÉY  ôjóe

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh

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

 ¿GƒjO  ‘  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 hOQÉµjQ  IOÉ©°S  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ºcÉ◊G

 ádhódG iód ÉªæH ájQƒ¡ªL ÒØ°S …Ò«a’

.√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Ωób …òdG

 ÒØ°ùH  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÖMQh

 áeÉbE’G Ö«W ¬d É«æªàe ,ÉªæH ájQƒ¡ªL

 GÒØ°S ¬∏ªY ΩÉ¡e ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdGh

.ádhódG iód √OÓÑd

 ∫ÓN ÉªæH ájQƒ¡ªL ÒØ°Sh √ƒª°S åëHh

 áªFÉ≤dG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY AÉ≤∏dG

 Égó«WƒJh Égôjƒ£J πÑ°Sh øjó∏ÑdG  ÚH

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ≈∏Y ÉªæH ÒØ°S ≈æKCGh

 ,áØ∏àîŸG  ä’ÉéŸG  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH

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

 ‘ á°UÉN ¿ÉªéYh áeÉY äGQÉeE’G ádhO

.áaÉc øjOÉ«ŸG

 óLÉe øH ˆGóÑY ï«°ûdG .. AÉ≤∏dG ö†M

 ¿hDƒ°T  ÖàµŸ  ΩÉ©dG  ôjóŸG  »ª«©ædG

 IOÉ©°Sh  ¿ÉªéY áeƒµM ‘ ÚæWGƒŸG

 ¿GƒjO ôjóe ÖFÉf »°Thô£ŸG ∞«°S ⁄É°S

 »°SÓª¨dG º«gGôHEG óªMCG IOÉ©°Sh ºcÉ◊G

 IOÉ©°Sh  ó¡©dG  ‹h  Öàµe  ¢ù«FQ

 IôFGO ΩÉY ôjóe »ª«©ædG óªfi ∞°Sƒj

 QÉÑc  øe  OóYh  áaÉ«°†dGh  äÉØjöûàdG

.ÚdhDƒ°ùŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ójGR øH Qƒ°üæeh ójGR øH ∞«°S Qƒ°†ëH ádhódG iód Úæ«©e øjójóL øjÒØ°S OÉªàYG ¥GQhCG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG IQGRh øe Góah ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ºcÉM

øWƒdGQÉÑNCG

 ¿hõ©j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

¬JódGh IÉah »a É«fÉ£jôH AGQRh ¢ù«FQ

kGójóL kÉ°üëa 351^718 …ôéJ záë°üdG{

 áHÉ°UEG 617 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 714 AÉØ°T

 IÉah ÉàdÉMh

ádhódG iód ø«æ«©e øjójóL øjô«Ø°S OÉªàYG ¥GQhCG º∏°ùàj ó°TGQ øH óªëe

..ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«LƒàH

á∏Ñ≤ªdG kÉeÉY ø«°ùªî∏d zá«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG{ äÉaó¡à°ùe ≈∏Y ™∏£j Iô«éØdG ºcÉM z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 75^598 ºjó≤J 

áYÉ°S 24 ∫ÓN

ø«ÄLÓdG çƒZh äÉfÉ°†«ØdG QÉKBG á¡LGƒªd É«Hƒ«KEGh ¿GOƒ°ùdG ≈dEG á∏LÉY á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ‘  øWƒdG  öüb  ‘  ,"ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 øjójóL øjÒØ°S OÉªàYG ¥GQhCG »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG

.ádhódG iód Úæ«©e

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG Qƒ°†ëH ,√ƒª°S ÖMQ óbh

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S

 Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ,¿ƒ°SQófCG äƒdõ«d IOÉ©°ùH ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh

 Qh’  äôHhQ  IOÉ©°Sh  ,ójƒ°ùdG  áµ∏‡  IÒØ°S

 ¥GQhCG  Éeób  øjò∏dG  ,ÆQƒÑª°ùcƒd  á«bhO  ÒØ°S

 Éª¡eÉ¡e º∏°ùJ AóÑH ÉfGòjEG  √ƒª°ùd ÉªgOÉªàYG

.Iójó÷G

 ∂∏e äÉ«– ¿Gójó÷G ¿GÒØ°ùdG π≤f ,ÉªgQhóH

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¤EG  ÆQƒÑª°ùcƒd ÒeCGh  ójƒ°ùdG

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

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

 ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

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

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

 ΩGhOh  áë°üdG  QƒaƒÃ  ºgƒª°ùd  Éª¡JÉ«æ“h

 Ωó≤àdG  øe  ójõÃ  äGQÉeE’G  Ö©°ûdh  OGó°ùdG

.QÉgOR’Gh

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

 øjójó÷G  øjÒØ°ù∏d  ¬JÉ«æ“  øY  Ωƒàµe  ∫BG

 äÉbÓ©dÉH ’ƒ°Uh Éª¡eÉ¡e AGOCG  ‘ ≥«aƒàdÉH

 ™e äGQÉeE’G ádhO §HôJ »àdG Ió«WƒdG á«FÉæãdG

 ¤EG ÆQƒÑª°ùcƒd á«bhOh ,ójƒ°ùdG áµ∏‡ øe πc

 Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ¿hÉ©àdG øe ≈∏YCG äÉjƒà°ùe

.á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉeƒ∏HódG

 ºYódÉH ¿É«¶ë«°S Éª¡fCG øjÒØ°ù∏d √ƒª°S ócCGh

 ádhódG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™«ªL øe πeÉµdG

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh É¡àeó≤e ‘h

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S IOÉ«≤H

 øe ¬«fhÉ©eh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ¬Lh πªcCG ≈∏Y Éª¡∏ªY AGOCG øe Éª¡æ«µ“ πLCG

 øjÒØ°ùdG OÉªàYG ¥GQhCG »≤∏J º°SGôe ö†M .øµ‡

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

 QÉÑch  AGQRƒdG  øe  OóYh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

.ÚdhDƒ°ùŸG

:ΩGh-»HO

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  

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

 øe áæë°T â∏°Uh ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ΩƒWôÿG QÉ£e ¤EG á∏LÉ©dG á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

 áKÉZE’G OGƒe øe …Îe øW 100 á∏eÉM ‹hódG

 ∂dòch  ,…Gô¨«J  »ÄL’  IóYÉ°ùŸ  á°TÉYE’Gh

 QÉKBG ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ≥«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG áfhÉ©Ÿ

 É¡d â°Vô©J »àdG ájƒ≤dG á«ª°SƒŸG äÉfÉ°†«ØdG

 QÉeO É¡æY º‚h á¨dÉH kGQGöVCG  káKófi GôNDƒe

.øjQö†àŸG ¿Éµ°ùdG áKÉZEGh ,øcÉ°ùŸG ±’B’ ™°SGh

 ‹hódG ÉHÉHCG ¢ùjOCG QÉ£e ¤EG kÉ°†jCG â∏°Uh ∂dP ¤EG

 É kjÎe É kæW 85 É¡æàe ≈∏Y á∏eÉM ájƒL á∏MQ

 äÉeõ∏à°ùŸGh á«Ñ£dG äGö†ëà°ùŸGh ájhOC’G øe

 á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡àeób »àdG á«LÓ©dG

 ‘  áªgÉ°ùŸGh  GÒdƒµdG  AÉHh  »°ûØJ  á¡LGƒŸ

 ¢ShÒa QÉ°ûàfG øY áªLÉædG äÉjóëà∏d …ó°üàdG

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 äÉeóî∏d  á«ŸÉ©dG  áæjóŸG  âªgÉ°S  óbh

 Úà∏dG Úàjƒ÷G Úà∏MôdG Ò«°ùJ ‘ á«fÉ°ùfE’G

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,‹hódG  »HO  QÉ£e  øe  Éà≤∏£fG

 ∫Ó¡dGh ôªMC’G Ö«∏°üdG äÉ«©ª÷ ‹hódG OÉ–’G

 ºFGódG äGQÉeE’G ádhOh »HO è¡æd kGó«cCÉJ ,ôªMC’G

 ∞∏àfl ‘ êÉàfi πµd  ¿ƒ©dG  ój  Ëó≤J  ‘

 Ióéæd  áYQÉ°ùŸGh  ,äÉª∏ŸGh  óFGó°ûdG  ∞bGƒe

 äÉÑ∏£àŸG  ÒaƒJ  ‘  ácQÉ°ûŸGh  øjQö†àŸG

.IÉ«ë∏d á«°SÉ°SC’G

 áæjóª∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG ,ÉHÉ°S »Ñ«°SƒL ∫Ébh

 äÉ¡«LƒàH"  :á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  á«ŸÉ©dG

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

 á«ŸÉ©dG  áæjóŸG  π°UGƒJ  ,ôªà°ùŸG  ¬ªYOh

 áHÉéà°S’G  ‘  ÉgQhO  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d

 iƒà°ùe ≈∏Y áØ∏àîŸG äÉeRCÓd IÒÑc áYöùH

 »eÉæJ Aƒ°V ‘ ,ÉæFÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH ,⁄É©dG

 ÇQGƒ£dG ä’É◊ áHÉéà°S’G ≈∏Y áæjóŸG IQób

 ºg øŸ IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

."É¡«dEG áLÉ◊G ¢ùeCG ‘

 äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG âØYÉ°V" :±É°VCGh

 ¬Ø«°†à°ùf …òdG ÊÉ°ùfE’G ™ªàéŸGh á«fÉ°ùfE’G

 äGóYÉ°ùŸG ¤EG áLÉ◊G IOÉjR Aƒ°V ‘ Oƒ¡÷G

 ∫É°SQEG ÈY ,áæjóŸG ¿ƒµJ ¿CG Éfó©°ùjh ,á«fÉ°ùfE’G

 »HO ‘ É¡JÉYOƒà°ùe ‘ IOƒLƒŸG äGóYÉ°ùŸG

 äÉ°ù°SDƒe øe ÉæFÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH áeó≤ oŸGh

 øe øjQö†àŸG ºYO ‘ kÉÑÑ°S ,ÊÉ°ùfE’G ™ªàéŸG

."¿GOƒ°ùdG ‘ äÉfÉ°†«ØdG

 ≥jôa ƒ°†Y ,OQÉ°ûfÓH äôHhQ ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG

 ¬eó≤J …òdG πFÉ¡dG ºYó∏d ¬fÉæàeG øY »HO ‘

 ¬«a π°UGƒJ …òdG âbƒdG ‘ äGQÉeE’G ádhOh »HO

 á«ë°üdG  á«à°ùLƒ∏dG  É¡JGQób  õjõ©J  áª¶æŸG

 ™«ªL ‘ ¿Éµ°ùdG øe áØ«©°†dG äÉÄØdG ájÉª◊

.⁄É©dG AÉëfCG

 á¡LƒŸG á«ë°üdG äGOGóeE’G ¿CG OQÉ°ûfÓH í°VhCGh

 ¢üî°T ∞dCG 140 ƒëf ájÉYôd »ØµJ É«Hƒ«KCG ¤EG

.GÒdƒµdÉH ¢†jôe ∞dCG 15 ‹GƒM êÓYh

 äGQÉeE’G  ádhOh  »HO  øe  ÒÑµdG  ºYódG"  :∫Ébh

 äÉeóî∏d  á«ŸÉ©dG  áæjóŸG  ™e  ÉæàcGöTh

 øe á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿ÉæµÁ á«fÉ°ùfE’G

 ÇQGƒ£dG  ä’É◊ á©jöùdG  áHÉéà°S’G  á∏°UGƒe

 IÉ«M PÉ≤fEGh IÉfÉ©e ∞«ØîJh ,IOÉ◊G á«ë°üdG

."¿ƒ©∏d áLÉM ‘ ºg øe

 ∫ƒ£°SC’G  ¢ù«FQ  ,êÉ°Tƒc  Ò∏jG  ∫Éb  ,¬à¡L øe

 :»HO ‘ á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG õcôeh »ŸÉ©dG

 äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóª∏d ájÉ¨∏d ¿ƒæà‡ øëf"
 QGóe  ≈∏Y  πª©fh  ,»HO  áeƒµ◊h  á«fÉ°ùfE’G

 IÉ«M PÉ≤fE’ ÉæJGóYÉ°ùe ¥É£f ™«°Sƒàd áYÉ°ùdG

 É¡¡«LƒJ ” »àdG áKÉZE’G OGƒe ºYóà°Sh ,¢SÉædG

 IQö†àŸG äÓFÉ©dG äÉÄe É«Hƒ«KEGh ¿GOƒ°ùdG ¤EG

 πª©jh..  á«°SÉ°SC’G  IÉ«◊G  äÉeƒ≤Ã  ºgOGóeEÉH

 ∫Ó¡dGh ôªMC’G Ö«∏°üdG äÉ«©ª÷ ‹hódG OÉ–’G

 ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL ™e ÖæL ¤EG É kÑæL ôªMC’G

 äÉfÉ°†«ØdG  øe  øjQö†àŸG  ójhõàd  ÊGOƒ°ùdG

 å«M á«eƒ«dG º¡à°û«©Ÿ áeRÓdG äGóYÉ°ùŸÉH

 22 ‹GƒM äGóYÉ°ùŸG ∂∏J øe ó«Øà°ùj ¿CG ™bƒà oj

."¢üî°T ∞dCG

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG 

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG

 ∫É› ‘ á«ªæàdG ≥«≤– á«ªgCG ,IÒéØdG

 ,á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªî∏d  ,ábÉ£dG  ´É£b

 ö†NC’G OÉ°üàb’G ºYóJ äGQOÉÑe ™°Vhh

 ≥aGƒàj ÉÃ áeGóà°ùe áÄ«H ≈∏Y ßaÉ–h

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  äÉ¡LƒJ  ™e

 á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°S’G º°SQ ‘ IóëàŸG

 á«à– á«æH  ÒaƒJh  áeGóà°ùŸG  á«ªæà∏d

.á∏eÉµàe

 öüb ‘ ,√ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh  øe  Góah  ,á∏«eôdG

 ∞jöT ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S á°SÉFôH á«àëàdG

 á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh  π«ch  ,AÉª∏©dG

 ,∫hÎÑdGh  ábÉ£dG  ¿hDƒ°ûd  á«àëàdG

 π«cƒdG  ,»Ñ©µdG  óªMCG  IOÉ©°S  Qƒ°†ëHh

 IhÌdGh  RÉ¨dGh  ∫hÎÑdG  ´É£≤d  óYÉ°ùŸG

.IQGRƒdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ,á«fó©ŸG

 øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™∏WGh

 IQGRh  äÉaó¡à°ùe  ≈∏Y  ,»böûdG  óªfi

 Ú°ùªî∏d  á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG

 äÉ¡LƒàdG  ™e  áªé°ùæŸG  á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  á«eƒµ◊G

 IÒéØdG IQÉeEG ‘ É¡∏ªY §£Nh ,IóëàŸG

 ,ábÉ£dG  ´É£b  ‘  á«YƒædG  É¡©jQÉ°ûeh

 »àdG  äÉjƒdhC’Gh  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ¢ù°SC’Gh

 ‘ IQGRƒdG QhO ∂dòch ,É¡«∏Y õ«cÎdG ºà«°S

 ≥«≤ëàd Üƒ∏£ŸG »≤«≤◊G Ò«¨àdG çGóMEG

 ,ábÉ£dG ´É£≤d áeGóà°ùŸG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 »æWƒdG OÉ°üàbÓd kÉ°ù«FQ kÉªYGO πãÁ …òdG

.ádhó∏d ájQÉ°†◊G á°†¡ædGh

 Qƒ£àdG" ÜÉàc øe áî°ùf √ƒª°S º∏°ùJ Éªc

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  »Lƒdƒ«÷G

 ,kÉãjóM  IQGRƒdG  ¬JQó°UCG  …òdG  "IóëàŸG

 á«Hô©dG  á¨∏dÉH  ™Lôe  ∫hCG  Èà©jh

 ≈∏Y ójõJ IÎa ∫ÓN ,ádhódG á«Lƒdƒ«÷

.»Lƒdƒ«÷G ïjQÉàdG øe áæ°S ¿ƒ«∏e 600

 ôµ°ûdÉH AÉª∏©dG ∞jöT IOÉ©°S Ωó≤J √QhóH

 ºYódG ≈∏Y ,IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 IQGRƒdG  πª©d  √ƒª°S  ¬«dƒj  …òdG  ÒÑµdG

 IQGOE’ ≥jô£dG á£jôN º°SQ ±ó¡à°ùJ »àdG

 á∏MôŸ ábÓ©dG  äGP  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 ,áaô©ŸG  OÉ°üàbGh  á«ªæàdG  øe  IójóL

 º¡°ùj ÉÃh ,πÑ≤à°ùŸG áeƒµM ájDhQ ≥ah

 áÑcGƒŸ  ádhòÑŸG  á«eƒµ◊G  Oƒ¡÷G  ‘

.á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªî∏d äGQÉeE’G äÉ©∏£J

 äGOGó©à°SG AÉª∏©dG ∞jöT ¢Vô©à°SG Éªc

 ‹hódG  »Hô©dG  ô“DƒŸG  ó≤©d  IQGRƒdG

 ¢Vô©ŸGh á«fó©ŸG IhÌ∏d öûY ¢SOÉ°ùdG

 ôjGÈa  24  –  22  ïjQÉàH  ¬d  ÖMÉ°üŸG

 Iôe ∫hC’ ∂dPh IÒéØdG IQÉeEG ‘ 2022

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â– ádhódÉH

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

 ‹É©ŸG  ÜÉë°UCG  Qƒ°†Mh  ,"ˆG  ¬¶ØM"
 å«M á«fó©ŸG IhÌdÉH Ú«æ©ŸG AGQRƒdG

 á°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ô“DƒŸG  ó≤©«°S

 áª¶æŸGh  á«©«Ñ£dG  OQGƒª∏d  IÒéØdG

 ¢ù««≤àdGh  á«YÉæ°üdG  á«ªæà∏d  á«Hô©dG

.øjó©àdGh

 ó«©°S  óªfi  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 ‘  …ÒeC’G  ¿GƒjódG  ôjóe  ÊÉëæ°†dG

.IÒéØdG áeƒµM

¥Gô©dG ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN »ª«©ædG QÉªYÉªæH ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN √ƒª°Sh..

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ‹É©e ¤EG ájõ©J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 á≤jó°üdG É«fÉ£jôH AGQRh ¢ù«FQ ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH

. ¬JódGh IÉah ‘ ∂dPh

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{ »HO  ºcÉM

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

 ájõ©J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 AGQRh ¢ù«FQ ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH ‹É©e ¤EG Úà∏KÉ‡

.á≤jó°üdG É«fÉ£jôH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

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

 É°üëa 351,718 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 617 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

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

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

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

.ádÉM 730,135 á∏é°ùŸG

 ÚàHÉ°üe  ÚàdÉM  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ áé«àf

.ádÉM 2,066 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

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

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

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

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

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

ÉªæHh ¥Gô©dG …ô«Ø°S ™e ¿hÉ©àdG ¬LhCG ¢Vô©à°ùj ¿ÉªéY ó¡Y »dh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 ìÉ≤d  øe  áYôL  75,598  Ëó≤J  øY

 äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  "  19  -  ó«aƒc  "
 ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG  24`dG

 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G

 ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL  19,073,549

 100  πµd  áYôL  192^85  ìÉ≤∏dG

.¢üî°T

 IQGRƒdG  á£N  ™e  É«°TÉ“  ∂dP  »JCÉj

 kÉ«©°Sh "19 - ó«aƒc  " ìÉ≤d Òaƒàd

 áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

 π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY

 " ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG

."19 - ó«aƒc



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ùeG ìÉÑ°U …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y

 ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëHh  ,AÉKÓãdG

 h …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S

 ƒª°S Öàµe ‘ ó≤Y …òdG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG , ábQÉ°ûdG

.ºcÉ◊G

 áLQóŸG  äÉYƒ°VƒŸG  øe kGOóY ¬YÉªàLG  ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf

 á«eƒµ◊G äÉeóÿG π°†aCG ÒaƒàH ≈æ©J »àdGh ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y

 áaÉc ‘ Ωó≤àdGh IóFÉØdÉH Oƒ©j ÉÃ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ôjƒ£Jh

.á«gÉaôdGh ¢û«©dG äÉjƒà°ùe π°†aCG ≥≤ëjh ä’ÉéŸG

 IQÉŒ áaôZ øe áeó≤ŸG äÉMÎ≤ŸG øe kGOóY ¢ù∏éŸG óªàYGh

 á«YGQõdG ä’ÉéŸG ‘ QÉªãà°S’G ™«é°ûJ ∫ƒM ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh

 áªgÉ°ùŸGh ÚYQGõª∏d ájOÉe óFGƒY ≥«≤–h »∏ëŸG êÉàfE’G ºYOh

 kÉ«∏fi É¡©jRƒJ ≈∏Y IQó≤dGh á«YGQõdG äÉéàæŸG IOƒL ™aQ ‘

.kÉ«ŸÉYh

 Qƒ£àdG áÑcGƒŸ ájQÉ≤©dG äÉ©jöûàdG åjóëàd ºFGódG »©°ùdG øª°Vh

 »©jöûàdG ¿GòÄà°S’G Iôcòe ¢ù∏éŸG óªàYG IQÉeE’G √ó¡°ûJ …òdG

 º«¶æJ ¿ƒfÉb ´höûe ∫ƒM …QÉ≤©dG π«é°ùàdG IôFGO øe áeó≤ŸG

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe ‘ ácÎ°ûŸG á«µ∏ŸG

 π«µ°ûJ IOÉYEÉH Ω 2021 áæ°ùd /31/ ºbQ QGô≤dG ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

 ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ óYÉ≤à∏d É«∏©dG á«Ñ£dG áæé∏dG

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ óYÉ≤à∏d É«∏©dG á«Ñ£dG áæé∏dG π«µ°ûJ OÉ© oj ¿CG

 ájƒ°†Yh ,…Ò¡ŸG »£H øH ó«©°S õjõ©dGóÑY /QƒàcódG á°SÉFôH

 Ö«ÑW ,Ó©ŸG ¿É£∏°S ˆGóÑY ô≤°U /QƒàcódG .1 : ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG

.kGƒ°†Y ,…QÉ°ûà°SG

 ,…QÉ°ûà°SG »YöT Ö«ÑW ,…ÒªÿG óªfi áªWÉa / IQƒàcódG .2

.kGƒ°†Y

.kGƒ°†Y ,ÊƒfÉb åMÉH ,ΩOÉN øH ¿É£∏°S ó«©°S / ó«°ùdG .3

.kGƒ°†Y ,…QGOEG ÒÑN ,»°ù«FôdG ø°ùM ióf / Ió«°ùdG .4

 kGQô≤e ,äÉcGÎ°T’G IQGOEG ôjóe ,»é«æ£dG ó«ÑY ∞°Sƒj /ó«°ùdG .5

.áæé∏d

 Qhó°U ïjQÉJ øe CGóÑJ äGƒæ°S /3/ áæé∏dG ‘ ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒµJh

 ¤EG  É¡Jóe AÉ¡àfG iód É¡dÉªYCG  ∞jöüJ ‘ ôªà°ùJh ,QGô≤dG Gòg

 Ióe â¡àfG øe Ú«©J IOÉYEG Rƒéjh IójóL áæ÷ π«µ°ûJ ºàj ¿CG

.º¡àjƒ°†Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 Ú°ùªÿG  ™jQÉ°ûe  áeõM  á«ªgCG  á°SÉFôdG

 ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¢UôM  ¢ùµ©J  »àdG

 ÒaƒJ IQhö†H É¡æe ÉfÉÁEG  ,É¡FÉæHCG  πÑ≤à°ùe

 º¡©bGƒe òNCG øe º¡æ«µ“h º¡d ¢UôØdG π°†aCG

 ájDhQ ™e ≥aGƒàj ÉÃ ,πª©dG ¥ƒ°S ‘ á«Ø«XƒdG

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh ,"ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ

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

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

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,"ˆG

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

.áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 AÉKÓãdG  ¢ùeG  ¬°SDhôJ  ∫ÓN  ``  √ƒª°S  ∫Ébh

 …õcôŸG äGQÉeE’G ±öüe IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG

 ≈∏Y  É«HÉéjEG  ¢ùµ©æà°S  äGQGô≤dG  √òg  ¿EG  ``

 ‘öüŸG ´É£≤dG ‘ πª©∏d ÚæWGƒŸG ÜòL

 õjõ©J  ‘  QhO  º¡d  ¿ƒµ«d  ,¬æª p°V  º¡›Oh

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

 öû©dG  ÇOÉÑª∏d  É≤«≤–  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 Ú°ùªî∏d  ádhódG  ájDhQ  É¡«∏Y  Ωƒ≤J  »àdG

 …õcôŸG ±öüŸG √ƒª°S kÉ¡ uLƒ oe ,á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY

 ´É£≤dG ∫ÓN øe ÇOÉÑŸG √òg »qæÑJ IQhö†H

.ádhódG ‘ ‘öüŸGh ‹ÉŸG

 ¢Vƒ¡ædG É¡aóg ™jQÉ°ûŸG √òg ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh

 áªgÉ°ùe ¿ƒµàd á«ªæàdG ‘ á«æWƒdG äGAÉØµdÉH

 áÄ°ûæJ ÖfÉL ¤EG ,ádhódG äÉÑ°ùàµe IOÉjR ‘

 IOÉ«b ≈∏Y IQOÉ≤dG á«æWƒdG äGÈÿG øe π«L

 ¿Éª°V  ÈY  πÑ≤à°ùŸG  ‘  ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£b

 ‘ º¡°ùJ Iô≤à°ùeh áÑ°SÉæe πªY áÄ«H ÒaƒJ

.º¡à«LÉàfEGh º¡à«°ùaÉæJ õjõ©J

 ‹É©e  ¢ù«FôdG  ÜGqƒf  ´ÉªàL’G  ö†M

 º°SÉL ‹É©eh ,ídÉ°U ∫BG ídÉ°U øªMôdGóÑY

 ,≈ª©dÉH óªfi ódÉN ‹É©eh ,»HÉYõdG óªfi

 IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCGh ,…õcôŸG ±öüŸG ßaÉfi

 ,…QƒÿG »LÉM ¢ùfƒj IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

.Oh …õª≤dG øYÉ°V »eÉ°Sh

.»ã«eôdG óªfi »∏Y

 ôjô≤J  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SGh

 IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdGh  ,¬JQGôb  ò«ØæJ  á©HÉàe

 »àdG äGQGô≤dGh ,á≤HÉ°ùdG ¬JÉYÉªàLG ‘ ¬æY

.ôjôªàdÉH ÉgPÉîJG ≥Ñ°S

 øª°V  áLQóŸG  äÉYƒ°VƒŸG  ≈∏Y  ™∏WG  sºK

 kÉeqó≤ oe  kÉYƒ°Vƒe  ¢ûbÉf  å«M ,¬dÉªYCG  ∫hóL

 ∑ƒæÑdG  ≈∏Y áHÉbôdG  ´É£≤H PÉØfE’G  IQGOEG  øe

 äBÉ°ûæe ó°V IòîàŸG äGAGôLE’G ∫ƒM ,ÚeCÉàdGh

 ±öüŸG  áª¶fCGh  äÉª«∏©àd  áØdÉfl  áq«dÉe

.ÒHGóàdG ∂∏J ≈∏Y ≥aGhh ,…õcôŸG

 áq«dÉe  äÉeGôZ  ¢Vôa  äGAGôLE’G  â∏ª°Th

 ‹ÉªLEG  ≠∏ÑÃ  ,áaGöU  äÉcöT  /6/  ≥ëH

 ≥aGh  Éªc  ,ºgQO  ¿ƒ«∏e  17,311,000^00

 áq«Hô©dG" ¢ü«NôJ AÉ¨dEG ≈∏Y kÉ°†jCG ¢ù∏éŸG

.¢ü«NGÎdG πé°S øe É¡ª°SG Ö£°Th "áaGöü∏d

 ¢†©H øe áeó≤ŸG äÉÑ∏£dG ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 ,ádhódG  ‘  á∏eÉ©dG  áq«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG

 ,•höûdG  á∏ªµà°ùŸG  äÉÑ∏£dG  ≈∏Y  ¥OÉ°ü o«d

 á q°UÉÿGh É¡H ∫ƒª©ŸG áª¶fC’Gh ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùM

.•É°ûf πµH

 áLQóŸG  äÉYƒ°VƒŸG  á°ûbÉæe  ¢ù∏éŸG  s”CGh

 ájQGOEG  QhÉfi âæª°†Jh  ,¬dÉªYCG  ∫hóL ≈∏Y

 áÑ°SÉæŸG  äGQGô≤dG  òîJG  å«M  ,á«∏«¨°ûJh

.É¡fCÉ°ûH

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¬Lh ,´ÉªàL’G ájÉ¡f ‘h

 ájò«ØæàdGh  É«∏©dG  IQGOE’G  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 …õcôŸG ±öüŸG ‘ ÚØXƒŸGh ÚdhDƒ°ùŸGh

 QGô≤à°S’G  ≈∏Y  ÉXÉØM  ,Oƒ¡÷G  áØYÉ°†Ã

 ,ádhódÉH  ‘öüŸG  ´É£≤dG  ‘  ‹ÉŸG

 áeRCG äÉ«YGóJ á¡LGƒe ‘ ìÉéædG á∏°UGƒŸh

."19-ó«aƒc"

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ìÉÑ°U »°VÉjôdG »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG

 ÖFÉf ,ôjÉ£dG ô£e ‹É©e Qƒ°†ëH , AÉKÓãdG ¢ùeG

 OÉ–’G ¢ù«FQ ,¿É«JôH’ ó«ØjO ,¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

.á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d ‹hódG

 ó«©°S  IOÉ©°S  √ö†M  …òdG  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”

 áeÉ°SCGh »°VÉjôdG »HO ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG ,ÜQÉM

 äÉLGQó∏d  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ¢ù«FQ  ,QÉØ©°ûdG

 ÚeC’G óYÉ°ùe áªMQ ∫BG ¿ÉeCG öUÉfh á«FGƒ¡dG

 ‹hódG OÉ–’ ΩÉ©dG ôjóŸG ÉjÉf’ áæ«eCGh ,ΩÉ©dG

 ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S åëH ,á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d

 äGQÉeE’G ádhO áfÉµÃ AÉ≤JQÓd ‹hódG OÉ–’G ™e

 á«dhódG  çGóMC’G  áWQÉN  ≈∏Y  »HOh  ,É keƒªY

 ácQÉ°ûÃ OÉ–’G IóæLCG øª°V ΩÉ≤J »àdG iÈµdG

.á°VÉjôdG √òg Ωƒ‚ ºgCGh ¥ôa RôHCG áÑîf

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 IQƒ°üH  á°VÉjôdG  ¿CG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  Ωƒàµe  ∫BG

 äÉLGQódG á°VÉjQ ∂dP ‘ ÉÃ ,»HO ‘ áeÉY

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH ≈¶– ,á«FGƒ¡dG

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

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

 øe  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ª÷  Ihó≤dG  Ωó≤j  …òdG

 ÜƒcQ á°VÉjQ á°SQÉ‡ ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ∫ÓN

 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ∂dòch  ,á«FGƒ¡dG  äÉLQódG

 ™«ªL  ‘  áæeB’Gh  áãjó◊G  äGQÉ°ùŸG  ÒaƒàH

 √òg  á°SQÉ‡  ≈∏Y  ™«é°ûà∏d  ádhódG  ≥WÉæe

 ï«°ûdG ƒª°S ºYóH ∂dòc ≈¶– »àdG á°VÉjôdG

 ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM

 ™e »HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO

 ≈∏Y ™ªàéŸG õ«Ø–h É¡à°SQÉ‡ ≈∏Y ¬°UôM

 øe É¡d ÉŸ á«eƒ«dG º¡à£°ûfCG ÚH øe É¡∏©L

.IójóY óFGƒa

 øY  »°VÉjôdG  »HO  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ƒª°S  qÈYh

 ≈∏Y »HO áfÉµe õjõ©J ≈∏Y ¢ù∏éŸG ¢UôM

 á°VÉjQh  kÉeƒªY  á«dhódG  á°VÉjôdG  áWQÉN

 á°ûbÉæe â“ å«M ,kÉ°Uƒ°üN á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 ¢ù∏› ÚH »∏Ñ≤à°ùŸG  ¿hÉ©àdG  ≥«KƒJ  ¥ÉaBG

 äÉLGQó∏d  ‹hódG  OÉ–’Gh  »°VÉjôdG  »HO

 äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ ∫É› ‘ Éª«°S’ ,á«FGƒ¡dG

 áæjóªc »HO äÉ¡LƒJ Aƒ°V ‘ ,»HO ‘ á«dhódG

 á«æH øe ¬µ∏“ Éeh á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d á≤jó°U

.á°VÉjôdG √ò¡d ájƒb á«à–

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14844 Oó`©dG-2021 ÈªàÑ°S 15 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ºdÉ©dG äÉfÉªdôH ∑QÉ°ûj z…OÉëJ’G »æWƒdG{

á«WGô≤ªjó∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G

 ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµªd …ò«ØæàdG ÖàµªdG

 »fÉãdG ´ÉªàL’G ºààîj ÜÉgQE’G πjƒªJh

¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG áæé∏d

á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ ¬FÉ≤d ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe

ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG ôjƒ£Jh á«eƒµëdG äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒJ ¢ûbÉæj zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d »dhódG OÉëJ’G ¢ù«FQ ≈≤àdG»dÉªdG ´É£≤dG »a ø«°ùªîdG ÇOÉÑe »æÑàH …õcôªdG ±ô°üªdG ¬Lh

 πeÉµdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYO ócDƒj óªëe øH Qƒ°üæe

»°VÉjôdG ´É£≤∏d

 ≈∏Y á°üjôM Ió«°TôdG IOÉ«≤dG :ójGR øH Qƒ°üæe

á«ªæàdGh OÉ°üàb’G »a á«æWƒdG äGAÉØµdÉH ¢Vƒ¡ædG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IOÉ«≤dG  ájDhQ  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ó°ùéj

 è¡f  õjõ©J  ÈY  ÚæWGƒŸG  äÉ©∏£Jh  áª«µ◊G

 ÚæWGƒŸG  ácQÉ°ûeh  á«WGô≤ÁódGh  iQƒ°ûdG

 ¬JÉ°UÉ°üàNG  ¢SQÉÁh  ,QGô≤dG  ™æ°U  á«∏ªY  ‘

 IÒ°ùe  ÈY  OÉ–’G  Ö©°ûd  πãªªc  ájQƒà°SódG

 ÇOÉÑe  øe  â≤ãÑfG  Oƒ≤Y  á°ùªN  áHGôb  äóàeG

 ™ªà› ïjQÉJ ‘ ¤hC’G ÉgQhòL áî°SGôdG iQƒ°ûdG

.äGQÉeE’G ádhO

 Éé¡f  É¡°SQÉe  h  iQƒ°ûdG  äGQÉeE’G  Ö©°T  ±ôYh

 ÚæWGƒŸGh ºcÉ◊G ÚH ábÓ©dG ∫ÓN øe Ó«°UCG

 πµ°T  å«M  OÉ–’G  ΩÉ«b  πÑb  á∏jƒW  Oƒ≤Y  òæe

 ∫OÉÑJ É¡«a ºàj »àdG øcÉeC’G óMCG ºcÉ◊G ¢ù∏›

 ,πFÉ°ùŸGh  QƒeC’G  ∞∏àfl  ∫ƒM  IQƒ°ûŸGh  …CGôdG

 AÉ°ûfEG  ”  äGQÉeE’G  ádhO  OÉ–G  ΩÉ«b  ¿ÓYEG  ™eh

 ‘ è¡ædG Gòg π°UGƒ«d …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

.¬JÉ©∏£J ≥«≤–h OÉ–’G Ö©°T π«ã“

 ôjGÈa 12 ‘ ¬JÉ°ù∏L ¤hCG  ¢ù∏éŸG ó≤Y òæeh

 ájQƒà°SódG  äÉ°ù°SDƒŸG  óMCG  ∫Gõj  ’h  ¿Éc  1972

 á°SQÉªŸG  ÇOÉÑe  ºgCG  äó°ùLh  âî°SQ  »àdG

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ôµØd á«°SÉ«°ùdG

 ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ¬fGƒNEGh ,√GôK ˆG Ö«W ¿É«¡f ∫BG

.äGQÉeE’G ΩÉµM

 äÉfÉŸôH ∑QÉ°ûj …òdG - ¢ù∏éŸG ¢ù«°SCÉJ AÉLh

 …òdG á«WGô≤Áó∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ⁄É©dG

 Gò¡d  IQƒ∏H  -  ΩÉY  πc  øe  ÈªàÑ°S  15 ±OÉ°üj

 ÚæWGƒª∏d  á«°SÉ«°ùdG  ácQÉ°ûŸG  á«ªgCÉHh  ôµØdG

 πª©dG IOÉ«bh QGô≤dG ™æ°U á«∏ªY ‘ áªgÉ°ùŸGh

.¬JÉ«dhDƒ°ùe πª–h »æWƒdG

 ÖMÉ°U  ºYóH  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ó¡°Th

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

 èeÉfÈdG  √ƒª°S  ¿ÓYEG  ÈY  "ˆG ¬¶ØM"  ádhódG

 IQób ÌcCG ¿ƒµ«d á«Yƒf á∏≤f 2005 ΩÉY »°SÉ«°ùdG

 ájQƒà°SódG  ¬JÉ°UÉ°üàNG  á°SQÉ‡  ‘  á«∏YÉa  h

 ™«°SƒJh ¢ù∏éŸG ájƒ°†©d äÉHÉîàfG AGôLEÉH ∂dPh

 áÑNÉf  ICGôŸG  ∫ƒNOh  ÚæWGƒŸG  ácQÉ°ûe  IóYÉb

.Ω2006 ΩÉY âjôLCG »àdG äÉHÉîàf’G òæe Iƒ°†Yh

 ¿hDƒ°ûdG  áæ÷  ájƒ°†Y  ‘  ¢ù∏éŸG  ∑QÉ°ûjh

 á©HÉàdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jöûàdG

 ICGôŸGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M áæ÷h ,»Hô©dG  ¿ÉŸÈ∏d

 ∫hódG äÉfÉŸôH OÉ–G ô“Dƒe øY á≤ãÑæŸG IöSC’Gh

 ájƒ°†Yh ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«WGô≤ÁódG ∫ƒM áªFGódG áæé∏dG

 øY  Ó°†a  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–Ód  á©HÉàdG

 ¬d â∏°Uh ÉŸ á«≤«≤◊G IQƒ°üdG π≤f ‘ ¬JÉªgÉ°ùe

.ádhódG ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµŸ …ò«ØæàdG ÖàµŸG ºààNG 

 ácGöûdG áæé∏d ÊÉãdG ¬YÉªàLG ÜÉgQE’G πjƒ“h

 øª°†J  …òdGh  ,¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH

 äÉYÉ£b øe iÈµdG äÉfÉ«µdGh äÉcöûdG ácQÉ°ûe

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ÚeCÉàdGh  á«dÉŸGh  ∑ƒæÑdG

.IóëàŸG á«Hô©dG

 ,ΩÉ©dG Gòg øe ≥HÉ°S âbh ‘ áæé∏dG √òg AÉ°ûfEG ”

 ÖàµŸG  É¡ª¶æj  »àdG  ,áæé∏dG  √òg  âÄ°ûfCG  óbh

 ,ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµŸ …ò«ØæàdG

 äGP á«eƒµ◊G ä’ÉcƒdG ÚH ™ªé∏d á«ª°SQ á°üæªc

 ¢Vô¨d É¡æ«H Éª«a §HôdGh ¢UÉÿG ´É£≤dGh á∏°üdG

 π°ùZ áëaÉµe ∫É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh QhÉ°ûàdG

.QÉ°ûàf’G πjƒ“h ,ÜÉgQE’G áëaÉµe πjƒ“h ,∫GƒeC’G

 ó©J"  ƒdÉ°T  óªfi  ó«°ùdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫Ébh

 á«°ù«FQ  IQOÉÑe  á«FGöûdG  Iƒ≤dG  ∫OÉ©J  áæ÷

 áëaÉµe πªY á£Nh »é«JGÎ°SG QÉWEG  ‘ iôNCG

 äGQÉeE’G ádhO ‘ ÜÉgQE’G áëaÉµe/∫GƒeC’G π°ùZ

 ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµe Ö∏£àJh .IóëàŸG á«Hô©dG

 á«æª°†dG  ÉgôWÉflh  á¡LƒŸG  á«dÉŸG  ºFGô÷Gh

 ÚYÉ£≤dG  ÚH  kÉjƒb  kÉfhÉ©J  ‹ÉŸG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y

 ¤hC’G  áæé∏dG  ÉfQÉÑàYÉH  ,øëfh .¢UÉÿGh ΩÉ©dG

 QÉWEG  AÉ°ûfEG  ¤EG  ≈©°ùf  ,á≤£æŸG  ‘  É¡Yƒf  øe

 äÉfÉ«µdG ÚH äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ¬dÓN øe øµÁ

 »YƒdG IOÉjR ™e ,áª«µM IQGOEÉH h áª«∏°S á≤jô£H

 º°†J å«Mh .Úaó¡à°ùŸG áë∏°üŸG ÜÉë°UCG ÚH

 ‘ ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG øe kGƒ°†Y 37 áæé∏dG

 ™e Éæ∏°UGƒJ á∏°UGƒe Ωõà©f ÉæfEÉa ,‹É◊G âbƒdG

 ∫hó p÷ kÉ«°ù«FQ kÉcôfi πµ°ûj ¬fC’ ,¢UÉÿG ´É£≤dG

."ÉædÉªYCG
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:ΩGh - •ƒ°ûcGƒf

 ,“áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM”  â¡àfG  

 ‘ ΩÉ©£dG ΩÉ©WE’ á≤£æŸG ‘ ÈcC’G

 ÉHhQhCGh  É«°SBGh  É«≤jôaCG  ‘  ádhO  30

 4^5  ™jRƒJ  øe  ,á«Hƒæ÷G  ÉµjôeCGh

 É«fÉàjQƒe ájQƒ¡ªL ‘ áÑLh ¿ƒ«∏e

 ΩÉ©£dG  ∑ƒæH  áµÑ°T  ™e  ácGöûdÉH

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  á«ª«∏bE’G

.ájÒÿG äÉ«©ª÷Gh á«æ©ŸG

 OGƒe  á¨«°üH  äÉÑLƒdG  ™jRƒJ  ”h

 á∏¡°S  á«°SÉ°SCG  äÉfƒµeh  á«FGòZ

 ∂dPh ,ó«Øà°ùe ∞dCG 92 ≈∏Y øjõîàdG

 äÉÄ«¡dG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH

 ájÒÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  á«ª°SôdG

 OÉæà°S’ÉHh  ,á«∏ëŸG  á«fÉ°ùfE’Gh

 É¡µ∏“  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ¤EG

 ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh á«ª°SôdG äÉ¡÷G

 ºYódG  Ëó≤àd  á«∏ëŸG  á«fÉ°ùfE’Gh

 OGôaC’Gh  äÓFÉ©∏d  öTÉÑŸG  »FGò¨dG

.áLÉM ó°TC’G

 äGQOÉÑe” É¡ª¶æJ »àdG á∏ª◊G âë‚h

 “á«ŸÉ©dG  Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe” ™e ¿hÉ©àdÉH

 á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG

 “á«ª«∏bE’G  ΩÉ©£dG  ∑ƒæH  áµÑ°T“h”
 “»ŸÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôH“h

 ‘  ájÒÿGh  á«fÉ°ùfE’G  äÉª¶æŸGh

 ‘  ,É¡∏ª°ûJ  »àdG  ÚKÓãdG  ∫hódG

 ∫ÓN øe øjó«Øà°ùª∏d ™jöùdG ∫ƒ°UƒdG

 ∑ƒæÑd á«ª«∏bE’G áµÑ°ûdG ™e É¡fhÉ©J

 πª©dG  ‘  á∏YÉa  äÉ°ù°SDƒeh  ΩÉ©£dG

 »g  ÊÉàjQƒŸG  »YÉªàL’Gh  …ÒÿG

 ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ÜÉÑ°ûdG  á«©ªL”
 ,“áªMôdG  á«©ªL“h  ,“á«ªæàdGh

 á«ªæà∏d  á«fÉàjQƒŸG  áª¶æŸG“h

.“Ωó≤àdGh

 ∞∏àfl  øe  ¿ƒYƒ£àe  ºgÉ°Sh

 øeh  á«fÉàjQƒŸG  ájQƒ¡ª÷G  ≥WÉæe

 á∏ª◊G  Oƒ¡L  ‘  äÉ°ü°üîàdG  áaÉc

 øjó«Øà°ùŸG øe OóY ÈcCG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

 ‘  ,º¡d  á«FGò¨dG  Ohô£dG  Ëó≤Jh

 áª°UÉ©dG øe mπc ‘ ºgóLGƒJ ≥WÉæe

 á©WÉ≤eh ,ÚæLƒJ AÉ«MCGh ,•ƒ°ûcGƒf

.§«≤æ°Th ,º«©ædG QGO á©WÉ≤eh ,äGQÉ«J

 É¡àYRh »àdG á«FGò¨dG Ohô£dG âØdCÉJh

 É«fÉàjQƒe ‘ áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM

 OGóYE’  áHƒ∏£e  á«°SÉ°SCG  äÉfƒµe  øe

 ‘  ÉÃ  ,áfRGƒàe  ΩÉ©W  äÉÑLh

 ,ôªàdGh  ,âjõdGh  ,ôµ°ùdGh  ,RQC’G  ∂dP

.Úë£dGh

 »ª«©ædG IQÉ°S âdÉbh õ««“ ¿hO AÉ£Y

 ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe ‘ IQGOEG ôjóe

 Aƒ°Sh ´ƒ÷G ó©j “ :á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG

 kGójó¡J »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fGh ájò¨àdG

 ¿É°ùfEG ¿ƒ«∏e 821 øe ÌcCG IÉ«◊ kÉjóL

 100”  á∏ªM  âJCG  ∂dòd  ,⁄É©dG  ‘

 ÖMÉ°U  É¡≤∏WCG  »àdG  “áÑLh  ¿ƒ«∏e

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

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 Ωó≤àd “ˆG √ÉYQ” »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ⁄É©dG ∫ƒM ¬«≤ëà°ùŸ »FGò¨dG ¿ƒ©dG

 øe AÉcöûdG ™e ¿hÉ©àdÉH ,õ««“ ¿hO

 äÉ¡÷Gh á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG

 ádhO  30  ‘  á«∏ëŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 …ÒÿG  πª©dG  ≈∏Y  Ú°üjô◊G  πch

 áaÉc  ôaÉ°†J  âaÉ°VCGh  “.ÊÉ°ùfE’Gh

 á«ª«∏bE’G áµÑ°ûdG ™e ácGöûdÉH Oƒ¡÷G

 äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉHh ΩÉ©£dG ∑ƒæÑd

 …ÒÿG  πª©dÉH  á«æ©ŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 á«fÉàjQƒŸG ájQƒ¡ª÷G ‘ ÊÉ°ùfE’Gh

 áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM ∫ƒ°UƒH ôªKCG

 ∫OÉ©j Ée ™jRƒJh ó«Øà°ùe ∞dCG 92 ¤EG

 á«FGò¨dG Ohô£dG øe áÑLh ¿ƒ«∏e 4^5

 kGõjõ©J  ,GƒfÉc  Éªã«M  öSC’Gh  OGôaCÓd

 á¡LGƒe  ‘ ÊÉ°ùfE’G  øeÉ°†àdG  º«≤d

 áëFÉL  πX  ‘  á°UÉNh  ,äÉeRC’G

.19-ó«aƒc

É«fÉàjQƒe »a áÑLh ¿ƒ«∏e 4^5 ™jRƒJ øe »¡àæJ záÑLh ¿ƒ«∏e 100{ á∏ªM

 äGQÉeE’G ™e äÉbÓ©dG áfÉàªH ó«°ûj …ô°ùjƒ°ùdG ¢ù«FôdG

:ΩGh-¿ÒH

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  Ú∏«eQÉH  »Z  áeÉîa  OÉ°TCG  

 á≤«KƒdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dÉH  …öùjƒ°ùdG

 ≈∏Y Göùjƒ°Sh äGQÉeE’G ádhO ÚH Iõ«ªàŸGh

 ™aód  ¬©∏£J  øY  ÉHô©e  ,Ió©°UC’G  ∞∏àfl

 Rõ©j  ÉÃ  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG

 ≈∏Y  ÒÿÉH  Oƒ©jh  Éª¡eó≤Jh  ÉªgQÉgORG

.Éª¡«Ñ©°T

 ¬Ñàµe ‘ ¬àeÉîa ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢ùeG ¿ÒH ‘ ‹GQó«ØdG …OÉ–’G ¢ù∏éŸÉH

 ôjRh  …OÉª◊G  º«gGôHEG  øH  Ú°ùM  ‹É©e

 IQÉjõH  É«dÉM  Ωƒ≤j  …òdG  º«∏©àdGh  á«HÎdG

. …öùjƒ°ùdG OÉ–Ód πªY

 áeÉîa  ¤EG  AÉ≤∏dG  π¡à°ùe  ‘ ¬«dÉ©e  π≤fh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– Ú∏«eQÉH »Z

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

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG

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

 ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG
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اأخبار الوطن

»�سحة دبي« تفتح باب   
الت�سجيل في برامج 
التخ�س�سات الطبية 

الدقيقة »الزمالة«
 دبي ـ وام:

فتح  عن  �أم�س  بدبي  �ل�صحة  هيئة  �أعلنت 
باب �لت�صجيل يف بر�مج �لتخ�ص�صات �لطبية 
للأطباء من د�خل وخارج  "�لزمالة"  �لدقيقة 
 14 �لفرتة من  �لإملللار�ت وذلللك خلللل  دولللة 
متطلبات  لإمتام  �جلاري  �صبتمرب   30 وحتى 
�ل�صحة  لهيئة  �لتابعة  �ملن�صاآت  �لتدريب يف 
بدبي �صمن معايري و�رشوط �لهيئات �ملعتمدة 
للخت�صا�صات  �لعربي  كاملجل�س  للرب�مج 
للتخ�ص�صات  �ل�صعودية  و�لهيئة  �ل�صحية 
�لإيللرلللنللديللة  �مللكية  و�لكلية  �ل�صحية 
تطبيق  ل�صمان  وذلك  �ل�صحيني  للممار�صني 
يتم  و�لتي  �لعاملية  �ل�صحية  �ملعايري  �أعلى 

تطبيقها يف �ملر�فق �لتابعة للهيئة.
�للتحاق  ومعايري  �رشوط  �لهيئة  و�أو�صحت 
برب�مج �لزمالة وهي �أن يكون �ملتدرب حا�صًل 
�أو  �لعام  �لتخ�ص�س  يف  �لبورد  �صهادة  على 
�صهادة �إكمال متطلبات �لتدريب على �أن يكون 
قد �أمت بنجاح فرتة تدريب منتظمة يف برنامج 

معتمد من مركز تدريبي معرتف به.
كما يجب على �ملتدرب توفري �صهادة �لبورد 
�متحان  �أي  دخول  قبل  �لعام  �لتخ�ص�س  يف 
�ملتدرب  يكون  و�أن  �لزمالة  بربنامج  خا�س 
حا�صًل على مو�فقة خطية من جهة عمله -�إن 
كامل  ب�صكل  وتفرغه  �لتحاقه  على  وجدت- 
للتدريب يف �لربنامج �لتدريبي للتخ�ص�صات 
�لفرعية لكامل مدة �لتدريب و�أن يجتاز كافة 
�إد�رة  من  �ملعتمدة  و�ملقابلت  �لختبار�ت 
�لتعليم �لطبي و�لأبحاث بهيئة �ل�صحة بدبي.
�آلية �لت�صجيل يف بر�مج  �إىل  و�أ�صارت �لهيئة 
و�ر�صال  تعبئة  من خلل  تتم  و�لتي  �لزمالة 
�ل�صحة  بهيئة  �ملعتمد  �لتقدمي  طلب  منوذج 
بدبي مع كافة �مل�صتند�ت �ملطلوبة �إىل �إد�رة 
�لتعليم �لطبي و�لأبحاث عرب �لربيد �لإلكرتوين 
 fellowship@dha .gov .ae
�لتدريب  جلنة  على  �لطلبات  عر�س  و�صيتم 
�ملقابلت  �صتحدد  بدورها  و�لتي  �لرب�جمي 
عن  �لإعلن  باأن  �لهيئة  ونوهت  �ل�صخ�صية. 
من  �أ�صبوع  خلل  �صيتم  �ملقبولني  �أ�صماء 
تاريخ �ملقابلة ..م�صرية �إىل �مكانية �لتو��صل 
من  ملزيد  �لزمالة  برنامج  عمل  فريق  مع 
-04 �لتو��صل  رقم  خلل  من  �ل�صتف�صار�ت 
كانت  بدبي  �ل�صحة  �ن هيئة  يذكر   .2191930
قد ح�صلت على �لعتماد ل�صبعة بر�مج زمالة 
هي برنامج �أمر��س �لقلب من �ملجل�س �لعربي 
�صنو�ت  ثلث  ملدة  �ل�صحية  للتخ�ص�صات 
�ملعتمد  �له�صمي  �جلهاز  وبرنامج  تدريبية 
�ل�صحية  للتخ�ص�صات  �لعربي  �ملجل�س  من 
�ل�صحية  للتخ�ص�صات  �ل�صعودية  و�لهيئة 
�لدم  و�أمللر��للس  تدريبية  �صنو�ت  ثلث  ملدة 
للتخ�ص�صات  �ل�صعودية  �لهيئة  من  �ملعتمد 
وبرنامج  تدريبيتني  �صنتني  ملدة  �ل�صحية 
�لأمر��س �ل�صدرية للكبار �ملعتمد من �لهيئة 
�ل�صعودية للتخ�ص�صات �ل�صحية ملدة �صنتني.

خالل جل�شتين �شمن فعاليات دورته العا�شرة 

»الدولي لالت�سال الحكومي«يفتح حواراً مع ح�سة بو حميد ويك�سف 
مع را�سد الفالحي تاأثير الق�س�ص على الجمهور

ال�سارقة ـ الوحدة:  
�لعا�رشة،  دورته  فعاليات  �صمن 
للت�صال  �لللدويل  �ملنتدى  يعقد 
�ملكتب  ينظمه  �لللذي  �حلكومي، 
�لإعلمي حلكومة �ل�صارقة، يومي 
26-27 �صبتمرب �جلاري، جل�صتني 
�أهمية  �لأوىل  تناق�س  حو�ريتني 
�صناعة  يف  �جلللمللهللور  �إ�للللرش�ك 
�لتو��صل  قنو�ت  من خلل  �لقر�ر 
�حلكومية، وت�صلّط �لثانية �ل�صوء 
�لأ�صلوب �لق�ص�صي يف  على قّوة 
تقدمي �ملحتوى �لإعلمي وتفّوقه 
يف جذب �جلمهور على �حلقائق.

�صناعة  يف  �للرشيللك  �جلللمللهللور 
�لقر�ر�ت

�ليوم  يف  �ملنتدى  ي�صت�صيف 
�لثاين �ملو�فق 27 �صبتمرب، معايل 
تنمية  وزيللرة  بوحميد،  ح�ّصة 
تفاعلي،  لللقللاء  يف  �ملجتمع، 
�ملو�طنني  من  جمهور  مب�صاركة 
ميثلون خمتلف �رش�ئح �ملجتمع 
من �لأطفال، و�ليافعني و�ل�صباب 
�لهمم،  و�أ�صحاب  �ل�صن  وكبار 
بني  �لتو��صل  منللاذج  ملناق�صة 
وقيا�س  و�حلللكللومللات  �جلمهور 
�أثرها ودورها يف بناء �لثقة بني 
باعتبارها  و�ملجتمع،  �حلكومة 
يف  �لر��صخة  �ملمار�صات  �إحللدى 

مفاهيم �لت�صال �حلكومي.
يديره  �لللذي  �للقاء  وي�صتعر�س 

�لإعلمي �لإمار�تي حممد �لكعبي 
ثلثة حماور، حتت عنو�ن "كيف 
�صياغة  يف  �ملجتمع  ي�صارك 
منهجيات  تتناول  �لقر�ر�ت"، 
�جلمهور  بني  �لتو��صل  ومنللاذج 
و�حلكومات و�أثرها، وكيف ت�صكل 
�ل�صتجابة �حلكومية دوًر� يف بناء 
�لثقة بني �ملجتمع و�مل�صوؤول، يف 
جت�صيد مدى �لهتمام �لذي توليه 
دولة �لإمار�ت للتفاعل �حلّي مع 

خمتلف �رش�ئح �جلمهور.
توظيف �أ�صلوب �ل�رشد يف خطاب 

�حلكومات 
�لق�ص�صي..  "�ل�رشد  وحتت عنو�ن 
ماهيته ودوره يف �لأثر �خلطابي"، 
يف  تعقد  �لتي  �جلل�صة  ت�صلّط 
على  �ل�صوء  �ملنتدى،  �أيام  ثاين 
يف  وفاعليتها  �لق�ص�س،  قللّوة 
��صتناد�ً  �حلكومية،  �خلطابات 
و�لإح�صائيات  �لللدر��للصللات  �إىل 
�لتي تك�صف تفّوق �لق�ص�س بقوة 

تاأثريها على �حلقائق �أكرث بل 22 
مرّة على وعي و�صلوك �جلمهور، 
�لت�صال  خرب�ء  يحث  �لذي  �لأمر 
و�صّناع �ملحتوى على �ل�صتفادة 
من �لأ�صلوب �لق�ص�صي يف تقدمي 

للجماهري.  خطابهم 
�للبناين  �لإعلمي  �جلل�صة  يدير 
خربة  ميتلك  �لذي  مكتبي  مالك 
�حللللو�ر�ت  �إد�رة  يف  متميزة 
كّلً  وت�صت�صيف  �للرشدي،  بقالب 
�لرئي�س  �لللفلللحللي،  ر��للصللد  مللن 

يف  �لق�ص�صي  لل�رشد  �لتنفيذي 
للرقابة  �لحتللاديللة  "�لهيئة 
�مل�صاهمات  و�صاحب  �لنووية" 
له  �أتللاحللت  �لللتللي  �ملختلفة 
مع  عمله  يف  �ل�رشد  ��صتخد�م 
�ملحلية  �ملنظمات  من  �لعديد 
�ملنهايل،  و�ل�صعد  و�لللدوللليللة، 
نا�صيونال  جملة  حترير  رئي�صة 
ونايلة  �لعربية،  جيوغر�فيك 
�خللللاجلللة، خمللرجللة وكللاتللبللة 
و�لكاتب  �إمللار�تلليللة،  �صيناريو 

و�مل�صّور ويل �صتور.
�جلل�صة  يف  �مل�صاركون  ويجيب 
عللن جمللمللوعللة مللن �لأ�للصللئلللللة 
�لق�ص�صي  �ل�رشد  �أهمية  حللول 
مل�صوؤويل �لت�صال يف �حلكومات 
وماهي  �لفن،  هذ�  �إتقان  وكيفية 
جذب  على  �لللقللادرة  �لللقللنللو�ت 
�صمن  �جلمهور،  و�هتمام  �نتباه 
حماور ت�صتعر�س مناذج جنحت 
�لق�ص�صي  �للل�للرشد  توظيف  يف 
لللبللنللاء �لأفلللكلللار و�لللقللنللاعللات، 
�لأ�صلوب  كللان  �إذ�  ما  وتبحث 
ر�صائل  مللع  يجدي  �لق�ص�صي 
كافة،  �حلكومي  �لت�صال  �إد�ر�ت 
حمددة.  ر�صائل  على  يقت�رش  �أم 
مدى  يناق�س  حمور  �إىل  �إ�صافة 
ملئمة �أ�صلوب �ل�رشد ملجتمعات 
�أخرى،  مع  تنا�صبه  عدم  مقابل 
ونوع  �صكل  حتديد  ميكنه  ومن 

�لق�ص�س �ملنا�صبة للجماهري؟

اأبوظبي ـ الوحدة:   
�ل�صحية  للخدمات  �أبوظبي  �رشكة  �أكللدت 
يف  �ل�صحية  للرعاية  �صبكة  �أكرب  »�صحة«، 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ريادتها يف 
تقدمي رعاية عاملية �مل�صتوى لأفر�د �ملجتمع 
وخا�صة  �لطبية،  �لتخ�ص�صات  جميع  يف 
»كوفيد  �مل�صتجد  كورونا  فريو�س  مر�صى 
-19« من خلل توفري �أحدث �لعلجات �لتي 
�أ�صهمت ب�صورة بارزة يف �إرتفاع ن�صبة �صفاء 
با�صتخد�م  �لأخللرية  �لأ�صهر  يف  �مل�صابني 
 Sotrovimab-( دو�ء »�صوتروفيماب« 
للفريو�س  م�صاد  علج   �أحدث   )7831-VIR
�أنلللور �صّلم،  يف �لللعللامل.  وقللال �لللدكللتللور  
�رشكة  يف  �لطبية  لل�صوؤون  �لتنفيذي  �ملدير 
�لز�وية  ثل �رشكة �صحة حجر  »�صحة« :«متمُ
�لإمار�ت،  دولة  يف  �ل�صحية  �لرعاية  لقطاع 
كوفيد  جائحة  لتحديات  �ل�صتجابة  ور�ئدة 
خدمات  لتقدمي  موؤهلون  فاإننا  ولللذ�   ،19-
جمتمعنا،  لأفللر�د  حديثة  علجية  و�أ�صاليب 
�أبوظبي،  �ل�صحة-  د�ئلللرة  �إ�لللرش�ف  وحتللت 
-19بلللدو�ء  كوفيد  مر�صى  لعلج  �صارعنا 

لل�صتخد�م  �عتماده  »�صوتروفيماب«مبجرد 
�أثبت فعاليته وحقق �ملر�صى  �لطارئ، حيث 
وقت  خلل  ممتازة  نتائج  معاجلتهم  بعد 
�صعيد  �ملو�طن  قال  جانبه  ومن  ق�صري«.  
يف  بالفريو�س  �أ�صيب  �لذي  �لعامري  �صامل 
من  عانى  �أنلله  �لعام  هللذ�  من  �صابق  وقللت 
�لر�أ�س  و�صد�ع يف  �حلر�رة  درجة  �رتفاع يف 
و�آلم يف �جل�صم �أثناء حجره يف �ملنزل بعد 
�لإ�صابة، ومت نقله ب�رشعة �إىل وحدة �لعناية 

�لطبية  خليفة  �ل�صيخ  مدينة  يف  �لفائقة 
�إجر�ء  وبعد  »�صحة«،  �صبكة  من�صاآت  �إحدى 
�لفحو�صات �للزمة و�ل�صور و�صف له �لفريق 

�لطبي �لعلج بدو�ء »�صوتروفيماب«.
حر�رته  درجة  بللد�أت  بالعلج  �لبدء  وبعد   
ب�صكل  �لعامة  حالته  وحت�صنت  تنخف�س 
ملحوظ، ليخرج من �مل�صت�صفى خلل 3 �أيام، 
وبعد خروجه، بد�أت و�لدته وزوجته تعانيان 
�إىل  نقلهما  ومّت  و�لآلم،  �لأعر��س  نف�س  من 
�ل�صيخ  مدينة  يف  �لفائقة  �لعناية  وحللدة 
خليفة �لطبية وعلجهما بل »�صوتروفيماب«. 
وكما كان �حلال مع �صعيد، حت�صنت حالتهما 
متامًا   متعافيتني  �مل�صت�صفى  من  وخرجتا 
بعد 4 �أيام.  وتوجه �لعامري بخال�س �ل�صكر 
و�لتقدير �إىل �لقيادة �لر�صيدة لدولة �لإمار�ت، 
وقال:  �جلائحة،  مع  �ل�صتثنائي  لتجاوبها 
�لإمللار�ت  دولة  يحفظ  �أن  تعاىل  �هلل  »�أ�صاأل 
و�لعافية  �ل�صحة  عليهم  يدمي  و�أن  و�صعبها 
و�لأمان. كما �أتوجه بال�صكر و�لتقدير �إىل كامل 
�لفريق �لطبي يف مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية 
�أ�صهمت يف  فائقة  رعاية  قدموه من  ما  على 

�صفائي ويف تعايف عائلتي بحمد �هلل«.

 »�شحة« توفر لأفراد المجتمع 
اأف�شل رعاية طبية عالمية 

الم�شتوى  
 دواء 

»�سوتروفيماب« 
يثبت فعاليته 

في عالج 
الم�سابين 

بفيرو�ص »كوفيد 
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تحفيزاً لجهود الحفاظ على الموروث ال�شعبي والإرث الثقافي في عام الخم�شين

جائزة»بيرق الإمارات« من مهرجان الظفرة بقيمة 
�ستة ماليين درهم

اأبوظبيـ  الوحدة:
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  ك�صفت 
و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لللرب�مللج 
�ملنظمة  �جلللهللة  �أبللوظللبللي،  ل 
ومو�صم  �لللظللفللرة  ملللهللرجللان 
�لذي  باأبوظبي،  �لإبل  مز�ينات 
يقام حتت رعاية �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويل 
ويف  �مل�صلحة،  للقو�ت  �لأعلى 
عامل  يف  م�صبوقة  غري  خطوة 
تفا�صيل  عن  �لإبلللل،  مز�ينات 
�آلية  �إطلق جائزة نوعية تتبع 
جديدة تعتمد على �لنقاط وتعد 
�لأوىل من نوعها يف م�صابقات 
مللز�يللنللات �لإبللللل  حتللت ��صم 
بقيمة  �لإمار�ت"  "بريق  جائزة 
�صتة مليني درهم، لفئتي �لإبل 
�ملجاهيم،    و�لإبللل  �ملحليات، 
على  �حلللفللاظ  جلهود  حتفيز�ً 
و�لإرث  �ل�صعبي  �مللللللوروث 
�لثقايف  للمهرجان �لذي تتز�من 
�خلم�صني،  عللام  مع   15 دورتلله 
بللدور�تلله  �ملللهللرجللان  لي�صهم 
�لللدورة  �إىل  و�للصللوًل  �ل�صابقة 
يف  �حلالية  ع�رشة  �خلام�صة 
لأبوظبي  �لثقافية  �لروؤية  �إثر�ء 
�أبوظبي حا�صنة  وتعزيز مكانة 
ومن�صة  �لللثللقللايف  للللللمللوروث 
ب�صقيه  و�إقليمية للرت�ث  وطنية 
�مللللادي وغللري �مللللادي، لتكون 
�لإبل،  ملز�ينات  �لأوىل  �لوجهة 
و�إبر�ز  ودوليًا  و�إقليميًا  حمليًا 
علقة �للني و�لرفق من �لإن�صان 
�لإمار�تي و�خلليجي جتاه �لإبل 
و�هتمامه لها وتقديره ملكانتها 
على  توؤكد  حيث  معي�صته،  يف 
بللاإذن  له  �ملغفور  مقولة  ذلللك 
�آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ  �هلل 
وما  منا  للإبل  »وفللاًء  نهيان 
�أ�صدته لأ�صلفنا ولنا من بعدهم 
من خدمات وقت �أن كنا نعتمد 
عليها يف كل حياتنا وتنقلتنا 
بها  نهتم  فللاإنللنللا  ورحلللتللنللا، 
ونكرمها ل�صابق �أف�صالها علينا 

 وعلى �أجد�دنا«.
وياأتي �لإعلن عن جائزة "بريق 
�لإمار�ت" ترجمًة لروؤية �لقيادة 
�لر�صيدة يف حتفيز جهود �حلفاظ 
و�لإرث  �ل�صعبي  �ملللوروث  على 
�ملللادي  غري  و�للللرت�ث  �لثقايف 

�لهوية  مل�صتقبل  ��صت�رش�فًا 
�لإمار�تية �جلامعة بني �لعر�قة 
و�حلد�ثة  جهة  من  و�لأ�صالة 
ر�صالة  �إطلللار  يف  و�ملللعللا�للرش 
�لن�صانية،  �لعاملية  �لإمللار�ت 
مع �لرتكيز على �أهمية �ملوروث 
و�لفعاليات و�لريا�صات �لرت�ثية 
�لتقليدية  و�ل�صناعات  و�حلرف 
على  �أبوظبي  مكانة  لرت�صيخ 
من  �لثقافية  �ل�صياحة  خارطة 

حول �لعامل.
�ملنظمة  �للللللجللنللة  وكلل�للصللفللت 
�لل  �لذي تقام دورته  للمهرجان 
15 بالتز�من مع �لحتفاء بعام 
�خلا�صة  �لآلية  عن  �خلم�صني، 
و�لتي  �لإمللار�ت،  بريق  بجائزة 
�لنقاط يف  تعتمد على جتميع 
م�صابقات  �أ�صو�ط  و�أقللوى  �أبللرز 
عن  �أعلنت  �أن  بعد  �ملز�ينة، 
�ملز�ينات  خارطة  يف  �لتو�صع 
�أبوظبي  �إملللارة  م�صتوى  على 
جديدة  مز�ينات  ثلث  و�إ�صافة 
يف كل من �صويحان، رزين، مدينة 
ز�يد، �إىل جانب م�صابقة �ملز�ينة 
�لرئي�صة يف مهرجان �لظفرة، �إذ 
�صيتم جتميع �لنقاط يف جميع 
�ملزينات من خلل �مل�صاركة يف 
�ل�رش�يا  )�صوطي  �لرموز  �أ�صو�ط 
يف  �لقبائل(  لأبناء  �لرئي�صيني 
�أعمار  ولكافة  �ملز�ينات  جميع 
ولغاية  �ملفرودة  �صّن  من  �لإبل 
�ملحليات  لفئتي  �حلللول،  �صّن 

و�ملجاهيم.
�لنقاط  �أن  �للجنة  و�أ�للصللافللت 
كل  �ملللركللز يف  ح�صب  تللتللوزع 
�صاحب  يح�صل  حيث  �صوط 
نقاط،  �لأول على ع�رشة  �ملركز 
�لثاين  �ملركز  �صاحب  ويح�صل 
�ملركز  و�صاحب  نقاط،   9 على 
و�صاحب  نقاط،   8 على  �لثالث 
�أما  �لر�بع على 7 نقاط،  �ملركز 
�صاحب �ملركز �خلام�س فيح�صل 
�ملركز  و�صاحب  نقاط،   6 على 
�ل�صاد�س على 5 نقاط، و�ل�صابع 
 3 على  و�لثامن  نقاط،   4 على 
على  �لتا�صع  و�ملللركللز  نقاط، 
نقطتني، ويح�صل �صاحب �ملركز 
�لعا�رش على نقطة و�حدة، وبناًء 
على ذلك يتم جتميع �لنقاط يف 
وجتمع  حللدة،  على  مز�ينة  كل 
مهرجان  خللتللام  يف  كللاملللللة 
�أعلى  �صاحب  ويح�صل  �لظفرة، 
عللدد مللن �لللنللقللاط يف كللل من 
فئتي �ملحليات و�ملجاهيم على 
جائزة مالية قدرها )3،000،000( 
ثلثة مليني درهم �إمار�تي �إىل 

جانب بريق �لإمار�ت.
�ل�رشوط  �للجنة  حللددت  وقللد 
للم�صاركة  �خلا�صة  و�ل�صو�بط 
يف جللائللزة بلللريق �لإملللللار�ت 
لأ�صو�ط �لرموز �ملفتوحة، بحيث 
يحق للمالك �مل�صاركة مبطيتني 
يف كل �صوط من �أ�صو�ط �لرموز، 
�لتلد  �لإبللل  مللللك  يحق  كما 

�مل�صاركة يف �أ�صو�ط �لرموز، كما 
على  �ملنظمة  �للجنة  ��صرتطت 
�مللك �لر�غبني بالتناف�س على 
جائزة �لبريق �حل�صور �صخ�صيا 
مللء ��صتمارة �مل�صاركة يف مركز 
حديث  ك�صف  وتقدمي  �لت�صجيل 
و�صّن  �أ�صماء  يت�صمن  ومطبوع 
�صت�صارك  �لتي  �ملطايا  جميع 
و�لتناف�س  �لرموز  �أ�للصللو�ط  يف 
على  يتعني  كما  �لبريق.  على 
�إ�صافة  طلب  تقدمي  �مل�صاركني 
نقاط من خلل تعبئة ��صتمارة 
كل  نهاية  يف  �لنقاط،  �إ�صافة 

مز�ينة.
كما بّينت �للجنة �أنه ويف حال 
خلل  مطية  بيع  عملية  متت 
�أ�صو�ط  من  �صوط  يف  �مل�صاركة 
�ل�صوط  �إنتهاء  وقبل  �لللرمللوز 
�لنقاط  تذهب  �لنتيجة  و�إعلللن 
للمالك �جلديد، ويف حال �لبيع 
حت�صب  �لنتيجة  �إعللللن  بعد 

�لنقاط ل�صالح �ملالك �ل�صابق.
�ملنظمة  �للجنة  و�أو�للصللحللت 
بعدد  �لتعادل  حللال  ويف  �أنلله 
�لنقاط حت�صم �لنتيجة للم�صارك 
من  عللدد  �أكلللرب  على  �حلا�صل 
�لأ�للصللو�ط،  يف  �لأوىل  �ملللر�كللز 
ويف حال �لتعادل بعدد �لنقاط 
�لنتيجة  حت�صم  �لأوىل  و�ملر�كز 
على  �حلا�صل  �مل�صارك  ل�صالح 
�أكرب عدد من �لنقاط يف �ملركز 

�لثاين.

125 فناناً يعر�سون اإبداعاتهم في معر�ص 
ال�سيد والفرو�سية

اأبوظبي ـ وام:
�صّكل قطاع "�لفنون و�حلرف �ليدوية" يف  يمُ
معر�س �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية 
نتاج  لعر�س  �لأهمية  بالغة  فّنية  من�ّصة 
و�لعرب  �لإمار�تيني  �لفنانني  من  نخبة 
للتو��صل  حقيقية  وفر�صة  و�لأجللانللب 
�لفنون  �لذي يع�صق  بينهم وبني �جلمهور 
و�حل�صارة  �لثقايف  بللالللرت�ث  �ملرتبطة 

�لإن�صانية.
قام حتت رعاية  ويحر�س �ملعر�س �لذي يمُ
نهيان  �آل  ز�يللد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو 
رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
نادي �صقاري �لإمار�ت خلل �لفرتة من 27 
�صبتمرب �جلاري وحتى 3 �أكتوبر �ملقبل يف 
�أن  �لوطني للمعار�س على  �أبوظبي  مركز 
�لذي  �مللتقى  هذ�  �لفن حا�رش�ً يف  يكون 
بدعني من خمتلف �لقار�ت �إذ جنح  يجمع ممُ
يف ��صتقطاب باقة من �مل�صاركات �لفّنية 
�لتي تتنوع بني �لر�صم و�لنحت و�لت�صوير 

و�لزخرفة ورو�ئع �حلرف �ليدوية.
نّظمها نادي  قام �لدورة �جلديدة �لتي يمُ وتمُ
"��صتد�مة  �صعار  حتت  �لإمللار�ت  �صقاري 
برعاية  وحتظى  تجّددة"  ممُ بروٍح  وتر�ث.. 
�أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  مللن  ر�صمية 
�حلبارى  للحفاظ على  �لدويل  و�ل�صندوق 
للمعار�س  �لللوطللنللي  �أبللوظللبللي  ومللركللز 
لتجارة  "بينونة  �رشكة  �لقطاع  ور�عللي 
�إ�صافة  و�ل�صيد"  �لع�صكرية  �ملللعللد�ت 
"�صمارت  �رشكة  من  كل  �لفعاليات  لرعاة 
للخيم  �لعاملية  �لفار�س  و�رشكة  ديز�ين" 
ARB- و  للفرو�صية  ظبيان  ونلللادي 

�لتجارية  �لعلمة  �رشيك   Emirates
ل�صناعة �ل�صيار�ت. و�أكد معايل ماجد علي 

�صقاري  لنادي  �لعام  �لأمللني  �ملن�صوري 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لإمللار�ت 
يقت�رش  ل  �أبوظبي  معر�س  �أّن  للمعر�س 
�أدو�ت  نتجي  ملمُ دوليًا  ملتقى  كونه  على 
بالرحلت  و�ملهتمني  و�أ�صلحتها  �ل�صيد 
بال�صقارة  و�ملولعني  و�لبحرية  �لربية 
من  �لعديد  ي�صت�صيف  و�إمنللا  و�لفرو�صية 
�لللدول  خمتلف  من  �لفّنية  �مل�صاركات 
وتتزّين �صالته و�أركانه وردهاته بلوحات 
و�أعمال  فوتوغر�فية  و�صور  �ّصمات  وجممُ
فنية ت�صكيلية من�صجمة مع جوهر �حلدث 
اكي  �ّصد �لتاريخ و�لرت�ث وحتمُ وم�صمونه جتمُ
من  معظمها  يف  �صتمدة  ممُ �لقدمية  �لبيئة 
ودولة  عمومًا  �ملنطقة  وتقاليد  عللاد�ت 

�لإمار�ت على وجه �خل�صو�س.
وحتللظللى �لللللدورة �لللقللادمللة مللن �حلللدث 
�لأو�صط  �ل�رشق  يف  نوعه  من  �لأ�صخم 
ر�ّصامًا   80 و��صعة من  و�أفريقيا، مب�صاركة 
�لإمللار�ت  من  وحرفيًا  ت�صكيليًا  وفنانًا 
�لعامل  �أنحاء  وعّدة دول عربية وخمتلف 
عر�س  و�أجنحة  من�ّصات  يف  يتو�جدون 
و�حلللرف  �لفنون  قطاع  يف  بهم  خا�صة 
ّثله  �ليدوية باملعر�س وذلك بالنظر ملا ميمُ
مع  للتحاور  كبرية  فر�صة  من  تو�جدهم 
ّبي  جمهور �لفن و�ل�صيد يف �ملنطقة وحممُ

�قتناء �لأعمال �لفنية.
�صّور�ً  وممُ ر�ّصامًا   45 من  �أكرث  وتر�ّصح  كما 
و�لت�صوير  �لر�صم  �صابقتي  ملمُ فوتوغر�فيًا 
ودول  �لإملللار�ت  دولللة  من  �لفوتوغر�يف 
�لعربية  �خلليج  لللدول  �لتعاون  جمل�س 
ت�صمل  و�لتي  �لعامل  دول  من  و�لعديد 
�أجمل �للوحات و�ل�صور �لفوتوغر�فية يف 
جمالت �ل�صيد و�لفرو�صية و�لرت�ث ب�صكل 

عام.



دبي ـ وام:

�شارك 2730 طالبا وخريجا من جامعة 
زايد يف ال���دورة الأوىل م���ن مبادرة " 
خميم جامعة زاي���د ال�شيفي للتوظيف 
والتدريب " التي اأطلقتها اإدارة ال�شوؤون 

املهنية واخلريجني يف اجلامعة.
هدفت املب���ادرة اإىل توعية امل�شاركني 
باأهمية ا�شتثمار اإجازة ال�شيف لتطوير 
مهاراته���م املهني���ة وحت�شريهم ل�شوق 
العمل، وامت���دت اأربع���ة اأ�شابيع وُقدم 
فيها 50 فر�شة للتطوير املهني احتفاء 

بالعام اخلم�شني للدولة.
وق���ال را�ش���د ال�شام�ش���ي مدي���ر اإدارة 
بالإنابة  املهني���ة واخلريجني  ال�شوؤون 
ياأتي جن���اح املبادرة من دعم ال�رشكاء 
من اجلهات املحلي���ة والقطاع اخلا�ص 
وتفاعل الطلبة واخلريجني، حيث �شهدت 
اإقب���الً كبرياً على الفر����ص املطروحة، 
و قد اأ�شهمت فر����ص التدريب الوظيفي 
وور�ص العمل التي طرحت ب�شكل فعال 

يف تطوير مهارات امل�شاركني واإعدادهم 
للمتطلبات امل�شتقبلية ل�شوق العمل.

و�شيق���وم الطلب���ة واخلريج���ون الذين 
ان�شم���وا للعمل يف خمتلف املوؤ�ش�شات 
باختب���ار مهاراته���م العملية يف بيئة 
عم���ل حقيقية مم���ا �شيزودهم باخلربة 

املطلوبة.
واأكدت الطالب���ة �شما الرميثي - اإحدى 
الطالبات الالتي �شارك���ن يف املبادرة 
وح�رشت اجلل�شة الفرتا�شية بالتعاون 
م���ع موؤ�ش�شة الغري���ر التعليمية حتت 

عن���وان "اأهمية القط���اع اخلا�ص - اأن 
ح�شوره���ا للجل�ش���ة الفرتا�شية و�شع 
فهمها بالتغيريات التي حتدث يف �شوق 
العمل واأهمية تطوير مهاراتها وخرباتها 

با�شتمرار قبل التخرج.
وطرحت املب���ادرة يف دورته���ا الأوىل 
عددا من فر�ص التطوير املهني للطلبة 
مع  بالتعاون  امل�شارك���ني  واخلريجني 
اأك���ر من 30 جه���ة من ال����رشكاء يف 
املوؤ�ش�شات املحلي���ة والقطاع اخلا�ص، 
حي���ث تنوعت الفر����ص املطروحة بني 

وظائ���ف بالعم���ل اجلزئ���ي، والتدريب 
العمل���ي والتط���وع اإىل جانب عدد من 
الربام���ج التدريبية املخت�شة باكت�شاب 

املهارات اجلديدة وتطويرها.
ومن اأبرز اجله���ات التي �شاركت، هيئة 
البيئ���ة - اأبوظب���ي، والهيئ���ة العامة 
للطريان املدين، والبنك الأهلي الكويتي، 
و�رشكة دار التكافل، وجينريال موتورز، 
وهيئ���ة املنطق���ة الإعالمي���ة اأبوظبي 
و�رشك���ة بيب�شيك���و، وهيئ���ة الإمارات 

للموا�شفات واملقايي�ص.
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الأر�سيف الوطني ينظم الن�سخة 
الثانية من موؤتمر الترجمة 

الدولي 10مايو
اأبوظبيـ  وام:

اأعلن الأر�شيف الوطني عن 
لتنظيم  ا�شتعدادات���ه  بدء 
الن�شخة الثانية من املوؤمتر 
ال���دويل للرتجم���ة، حتت 
�شع���ار "الرتجم���ة وحفظ 
ذاك���رة الوط���ن... �ش���ورة 
الثقاف���ات  يف  الإم���ارات 
الفكري  وال���رتاث  والآداب 

العاملي" يف الفرتة من 10- 12 مايو 2022.
يه���دف املوؤمتر اإىل مدّ ج�شور التوا�شل مع الثقافات 
واحل�ش���ارات الأخرى يف خمتلف اأنحاء العامل؛ لكي 
َتْعربَ عليها الإجنازات واملعارف الب�رشية العاملية، 
فتعزز حوار احل�شارات، وتقرب امل�شافة بني ثقافات 

ال�شعوب ومعارفها.
وعن ال�شتعدادات للدورة الثانية من موؤمتر الرتجمة، 
ق���ال �شعادة عبد اهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي 
لالأر�شيف الوطني اإن الأر�شي���ف الوطني يتطلع اإىل 
ن�شخ���ة ثانية من هذا املوؤمتر اأكر متيزاً ، م�شرياً اإىل 
اأن ال���دور الذي يوؤديه الأر�شي���ف الوطني يف توثيق 
تاريخ الدولة وتراثها �شي�شفي على الن�شخة الثانية 
من املوؤمتر �شبغ���ة تاريخية، فيجعل من حماورها 
مراآة تعك�ص ال�شورة الت���ي تر�شخت لدى الآخر عن 
املجتمع الإماراتي، وتكر�شت يف عيون الرحالة، ويف 

الثقافات والآداب الغربية ... وغريها.
واأ�شاف : " اأن الإ�شادات بالن�شخة الأوىل، وطلب الكثري 
ا، ع���ززت قرارنا بتنظيم الن�شخة  عقد املوؤمتر �شنويًّ
الثانية من���ه. وقد اأكدت ردود الفع���ل الإيجابية اأن 
الن�شخة الأوىل حققت الأهداف املحددة لها. و�شيتيح 
اإ�شدار الكتاب الذي ي�شم اأعمالها اإظهار حجم ما بذل 
فيها من جهود، وم���ا قدمته من اإ�شافات، من خالل 
اأك���ر من اأربعني بحًثا روعيت فيها اأعلى م�شتويات 

الدقة البحثية العلمية".
ووّجه �شعادته الدعوة جلميع الباحثني والأكادمييني 
واملتخ�ش�شني للم�شاركة يف موؤمتر الرتجمة الدويل 
بن�شخته اجلديدة، موؤكداً اأن بحوث املوؤمتر �شتالقي 
الهتم���ام الذي يليق به���ا من الأر�شي���ف الوطني، 
و�شتخرج اإىل النور وفق اأف�شل املعايري املتبعة يف 
البحوث العلمية والأكادميي���ة الر�شينة؛ لكي تظل 
منهالً للمهتم���ني بالرتجمة، وللطلبة الذي يدر�شون 
هذا الخت�شا�ص، وللباحثني واملهتمني بتاريخ دولة 

الإمارات وتراثها، وب�شورتها يف عيون الآخر.
وقال �شيكون هذا املوؤمتر �شاهداً على اهتمام قيادتنا 
الر�شي���دة ب�ش���وؤون الرتجمة بو�شفه���ا همزة و�شل 
حقيقية بني دولة الإم���ارات و�شعوب العامل، تعزز 
مفهوم حوار احل�ش���ارات، وت�شهم يف نقل املعارف 
والعلوم مبختلف اأ�شكاله���ا، وتقدم للعامل ال�شورة 
البديعة للدولة وما بلغته من ح�شارة وتقدم يف ظل 

قيادتها الر�شيدة.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

ح�ش���ل  ثالث���ا  حما�رشين من 
بن  �شيف  اأكادميي���ة  منت�شب���ي 
زايد للعل���وم ال�رشطية والأمنية 
عل���ى �شهادة املدق���ق  الداخلي  
الربنامج  دورة  اجتيازه���م  بعد 
التاأهيلي املعتمد  والتي عقدت 
بالتع���اون  م���ع اإدارة تطوي���ر 
الرتبي���ة  وزارة  يف  املناه���ج 

والتعليم.
وتع���د اأكادميية �شي���ف بن زايد 
اأول اأكادميية بالدولة متخ�ش�شة 
ال�رشطي���ة و ملتزمة  بالعل���وم 
بتحقيق الأه���داف ال�شرتاتيجية 
ل�رشطة اأبوظب���ي يف ال�شتخدام 
الأمثل للم���وارد الب�رشية وتوفري 
تاأهي���ال  املوؤهل���ني  العامل���ني 

منا�شباً.
واأكد اللواء ثاين بطي ال�شام�شي، 
مدي���ر اأكادميية �شي���ف بن زايد 
والأمني���ة  ال�رشطي���ة  للعل���وم 
احلر����ص على حتقي���ق الريادة 
اأف�ش���ل  تق���دمي  يف  والتمي���ز 

جت�شيداً  الدولي���ة  املمار�ش���ات 
لتطلع���ات القي���ادة  الر�شيدة و 
ال�شرتاتيجي���ة الوطنية للتعليم 
2030 وحتقيق اأه���داف التنمية 
الإم���ارات  لدول���ة  امل�شتدام���ة 
جودة  ل�شمان  املتحدة  العربية 
والع���ادل  ال�شام���ل،  التعلي���م 

وتعزيز فر�ص التعلم.
واأ�ش���اف اأن الربنامج التاأهيلي 
ياأتي  املدقق  ل�شه���ادة  املعتمد 

كخطوة ثانية يف احل�شول على 
اعتم���اد املقيم���ني لالإ�شهام يف 
رفع جودة تقييم الداء التدريبي 
اأبوظب���ي  �رشط���ة  ملنت�شب���ي 
مو�شحا  ان هذه ال�شهادات احد 
اهم متطلب���ات العتماد املهني 
م���ن مرك���ز املوؤه���الت المنية 
بوزارة الداخلية واملركز الوطني 
الرتبي���ة  ب���وزارة  للموؤه���الت 

والتعليم.

انطالق معر�ض »ال�سارقة.. وجهة 
نظر 9« 18 �سبتمبر

ال�شارقة � وام:
تنظم موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون �شمن برناجمها خلريف 
2021، الن�شخة التا�شع���ة من معر�ص " ال�شارقة، وجهة 
نظر 9 " املب���ادرة ال�شنوية املتخ�ش�ش���ة يف الت�شوير 
الفوتوغرايف خالل الفرتة من 18 �شبتمرب اجلاري وحتى 
18 دي�شم���رب القادم يف ا�شتوديوهات احلمرية بال�شارقة. 
وكانت الدعوة املفتوحة لهذا العام قد ا�شتقطبت ما يزيد 
على 500 طلب، اخت���ري منها 53 م�شوراً فوتوغرافياً من 
اأكر م���ن 30 دولة للم�شارك���ة يف املعر�ص، حيث يقدم 
كل م�ش���ور اأعماله على �شكل �شل�شلة ترتاوح بني �شورة 
واحدة اإىل �شت �شور لإظهار الإمكانيات الفريدة والالفتة 
للت�شوير الفوتوغرايف كو�شيط فني. ويقدم املعر�ص للمرة 
الأوىل جائزة نقدية بقيم���ة 1،500 دولر اأمريكي، متنح 
لفائز واحد يف كل من الفئات التالية: الت�شوير املفاهيمي، 
الت�شوي���ر التجريب���ي، الت�شوير ال�شحف���ي التوثيقي، 
والت�شوي���ر الأدائي، وذلك بناًء على اختيار جلنة حتكيم 
مكون���ة من عمار العطار /فنان/، �شام انبا�شي /م�شورة 
ومهند�شة معمارية/، حمم���د كيليطو /م�شور/، وعلياء 
ال�شام�شي /كاتبة وفنانة/، و�شُيعلن عن الفائزين يف كل 

فئة مع افتتاح املعر�ص بتاريخ 18 �شبتمرب.

اأبوظبي ـ الوحدة:

توا�شل بلدي���ة منطقة الظف���رة تنظيم 
الرقاب���ة والتوعوية والتفتي�ص  حمالت 
عل���ى �شكن���ات العمال مب���دن املنطقة 
للتاأكد من تطبيق الإجراءات الحرتازية، 
وت�شغيل ال�شكنات ب�شورة اآمنه و�شليمة 
ح�ش���ب القوانني واأدلة املمار�شة الفنية. 

بهدف حتفيز الرقابة الفّعالة على املظهر 
العام وال�شحة العامة واملحافظة على 

�شحة و�شالمة املجتمع.
و�شجل���ت البلدية ع���دد 3،456 زيارة 
خالل الع���ام 2021 وذل���ك للتاأكد من 
تطبيق الإج���راءات الحرتازية ومتابعة 
متطلب���ات ال�شالم���ة داخ���ل ال�شكنات. 
واأك���دت الزيارات اأن جمي���ع ال�شكنات 

العمالي���ة جمه���زة باأنظم���ة مكافحة 
احلرائ���ق ويت���م التاأكد م���ن فاعليتها 
ب�ش���ورة م�شتم���رة. كما تلت���زم جميع 
�شكنات منطقة الظفرة بالفح�ص الدوري 
PCR للح���د من تف�شي فريو�ص كورونا 
وامل�شاهم���ة يف ن�شبة التعايف. وبلغت 
ن�شب���ة المتثال داخ���ل �شكنات منطقة 
الظفرة لالإجراءات الحرتازية  .92.3 %

وقامت البلدية بتطوي���ر اآلية التوا�شل 
مع ال�شكنات ب�ش���كل م�شتمر حيث يتم 
تزويد جميع ال�شكنات بالتحديث على 
الإجراءات الحرتازي���ة خالل 30 ثانية 
فقط. وق���د ح�شل 95% م���ن القاطنني 
يف ال�شكن���ات العمالي���ة عل���ى لقاح 
كورونا، حيث متثل ن�شبة 5% هي الفئة 

امل�شتثناة.  

ا�ستمرار عمليات الرقابة والتفتي�ض على ال�سكنات العمالية 
بمنطقة الظفرة 

2730 طالباً وخريجاً من جامعة زايد ي�ساركون في مبادرة 
لتطوير المهارات المهنية

اأبوظبي ـ الوحدة: 

نظمت �رشطة اأبوظبي ملتقى العمليات 
اجلوية الثاين 2021، افرتا�شيا، بعنوان 
»تاأث���ري جائحة كورون���ا على �شناعة 
الط���ريان«  وذلك  بالتع���اون مع مركز 
التدريب الفرتا�شي باأكادميية �شيف بن 

زايد للعلوم ال�رشطية والأمنية.
وركز امللتقى على ثالثة حماور رئي�شية 
حول  كيفية تاأثري جائحة كورونا على 
العملي���ات اجلوية، والإج���راءات التي 
مت اتباعها للح���د من انت�شار اجلائحة، 
واخلطط امل�شتقبلية يف ظ���ل اإ�شتمرار 
اجلائح���ة وياأتي انعق���اده بهدف رفع 
م�شتوى التن�شيق والتوا�شل مع اجلهات 
امل�شاركة، وال�شتفادة من خرباتهم خالل 

اجلائحة.
وا�شتعر�ص العميد مدرب طيار اإبراهيم 
ح�شن البلو�شي، مدير اإدارة طريان �رشطة 
اأبوظبي، مهام الإدارة يف البحث والإنقاذ 
اجلوي والإ�شعاف اجلوي وخدمات النقل 
اجلوي والعملي���ات ال�رشطية وخدمات 
والت�شوير  ال�شخ�شي���ات  كب���ار  نق���ل 
اجل���وي م�شرياً  اإىل تاأثري اجلائحة على 
العمليات اجلوية كان يف ارتفاع مهام 
ال�شعاف اجلوي العام املا�شي مقارنًة 

بالعام الذي ي�شبقه. 
واأ�ش���ار اإىل الت���زام الإدارة بالإجراءات 
الحرتازي���ة حلماي���ة املوظف���ني م���ن 
الإ�شاب���ة بالفريو�ص وتعقيم الطائرات، 
ال���دوري للطيارين  اإىل جانب الفح�ص 
ومنت�شبي الإدارة كما ا�شتعر�ص اخلطط 
امل�شتقبلي���ة يف ظ���ل اجلائحة ، والتي 
تركز على ال�شتمرار يف اإتباع الإجراءات 
الحرتازية ال�شادرة من اجلهات الر�شمية 
يف الدول���ة، وتفعي���ل العم���ل عن بعد 
با�شتخدام الو�شائ���ل التقنية احلديثة، 
ومراجعة اخلطط الأمنية :  خطة الإخالء 

وخطة ا�شتمرارية الأعمال.
واأو�شح العقيد مدرب طيار علي حممد 

امله���ريي مدي���ر مركز اجلن���اح اجلوي 
ل�رشطة دبي: اأن اجلائح���ة اأثرت  على 
العم���ل يف املركز من ناحي���ة املهام 
اجلوي���ة حي���ث زاد عدد امله���ام نظرا 
التعقيم الوطني،  للم�شاركة يف عملية 
يف ح���ني مت اإيق���اف عملي���ة تدري���ب 
الطياري���ن واأفراد اأطق���م الطائرات نظرا 
لتوقف العم���ل يف مراكز التدريب، ومن 
ناحية الدع���م اللوج�شتي فقد واجهتنا 
�شعوب���ة يف توفري الدع���م اللوج�شتي 

وال�رشعة يف تقدمي خدمات ال�شيانة.
ولفت اإىل اأنه مت و�شع اإجراءات احرتازية 
لعمليات ومهام الطريان و تفعيل عملية 
التدري���ب الداخلي، و خط���ة ل�شتدامة 
واإن�شاء  الط���ريان  عمليات  وا�شتمرارية 
دلي���ل ل�شم���ان ا�شتمراري���ة الأعمال، 
والطالع على اأف�شل املمار�شات العاملية 
لنقل امل�شابني بفريو�ص كورونا. وتطرق 
اإىل اخلطط امل�شتقبلية يف ظل اإ�شتمرار 
اجلائح���ة، وهي الإ�شتم���رار يف تطبيق 
الإج���راءات الحرتازية لعمليات ومهام 
الطريان، وتوف���ري نقالة العزل املتنقلة 
يف امل�شت�شفيات ليتم ا�شتخدامها لنقل 
امل�شابني بالأمرا�ص ال�شارية )املعدية(، 
وا�شتمرارية اإيقاف خدمة نقل امل�شابني 

)ع���دا امل�شابني يف املناط���ق النائية( 
وتفعيل الإ�شعاف الأر�شي.

وتن���اول �شي���ف علي الكعب���ي، رئي�ص 
ق�شم اإدارة عمليات البحث والإنقاذ يف 
املركز الوطني للبحث والإنقاذ، اخلطط 
امل�شتقبلي���ة للمركز م�شرياً  اإىل  انه مت 
و�شع م�شارين للخطط، الأول من حيث 
ال�شتمرار يف تفعيل خطتي ال�شتجابة 
للحدث، وا�شتمراري���ة الأعمال، والثاين 
ويتم من خالله اأمتتة اأنظمة العمليات 
واإ�شتخ���دام اأنظمة العمل ع���ن بعد اأو 
اإ�شتخدام الذكاء ال�شناعي للم�شاعدة يف 

القيام مبهام العمليات. 
واأ�شار موؤيد عبداهلل الطنيجي، مدير اإدارة 
اأول يف اإدارة احلرك���ة اجلوية بالهيئة 
العامة للطريان امل���دين- مركز ال�شيخ 
زايد للمالحة اجلوية، اإىل دور املركز يف 
ظل الأزم���ة الراهنة وجهوده يف تعزيز 
قدرة الدولة ملواجه���ة كوفيد-19 عن 
طريق نق���ل 700 األف طن من الب�شائع 
وامل���واد الغذائي���ة وامل���واد الطبي���ة، 
بالإ�شاف���ة اإىل 38 مليوناً و 700 األف 
م�شافر ليت���م ربطهم باأوطانهم واإجالء 
الرعايا بالتن�شيق مع وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل واجلهات املخت�شة.

اأكاديمية �سيف بن زايد تح�سل  على �سهادة المدقق 
الداخلي لثالثة محا�سرين من منت�سبيها

�سرطة اأبوظبي تنظم ملتقى افترا�سياً حول تاأثير« 
كوفيد ـ 19« على العمليات الجوية

»اإرثي« يطلق 
مجموعات فنية 
جديدة لخريجات 

»اأزيامي« على من�سة 
 »Elevenish«

الإلكتروني

ال�شارقة � وام:

اأطل���ق جمل�ص اإرثي للحرف املعا�رشة جمموع���ات فنية جديدة من 
الأزياء واملجوهرات لع�رش م�شممات اإماراتيات من خريجات برنامج 
"اأزيامي" عل���ى من�ش���ة "Elevenish" الإلكرتونية املخ�ش�شة 
للم�شمم���ني واملواه���ب النا�شئة من جميع اأنح���اء العامل الراغبني 
بتو�شيع اأعماله���م والرتويج لها على امل�شت���وى العاملي من خالل 

جتربة ت�شوق �شل�شة.
وجت�شد املجموعات نتاج جتارب فنية واإبداعية م�شتوحاة من الرتاث 
الإماراتي حلرفة التلي تنقل من خاللها امل�شممات روؤيتهن الفنية اإىل 
اجلمهور املحلي والعربي والعاملي حيث ميكن للجمهور �رشاء قطع 

املجموعات والطالع عليها من خالل املن�شة عرب املوقع:
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�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الواليات المتحدة ت�سلم   

تون�س 200 األف جرعة من 
اللقاحات الم�سادة لكورونا

تون�س )د ب اأ( -
 ا�ستلمت تون�س يوم االثنني 200 الف جرعة 
كورونا  لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات  من 

مل�ساعدتها يف عمليات التطعيم املكثفة.
امل�ساعدات  من  اجلديدة  ال�سحنة  وج��اءت 
ملنظمة  "كوفاك�س"  مبادرة  عرب  االأمريكية 

ال�سحة العاملية.
من  مباليني  دولية  هبات  تون�س  وتلقت 
يف  للوباء  اخلطري  التف�سي  اإث��ر  اجلرعات 
بحياة  اأودى  وال��ذي  املا�سي  متوز/يوليو 
اأعدادا  واأ�ساب  املواطنني  من  قيا�سية  اأعداد 
اأن  قبل  امل�ست�سفيات  بهم  �ساقت  كبرية 
اآب/ منت�سف  منذ  املوجة  ح��دة  تتقل�س 

اأغ�سط�س.
وحتى يوم االأحد تلقى اأكرث من �ستة ماليني 
و623 األف �سخ�س اللقاح امل�ساد لكورونا من 
بينهم قرابة ثالثة ماليني ا�ستكملوا التطعيم.

�سكان  ن�سف  لتطعيم  ال�سلطات  وتتطلع 
اأول/اكتوبر،  ت�رشين  منت�سف  بحلول  البالد 

اأي 5ر5 مليون �سخ�س.

 تدريبات بحرية 

�سودانية هندية قرب 
قاعدةبورت�سودان

اخلرطوم -وكاالت 
تدريبا  ال�سودانية  البحرية  القوات  اأج��رت 
م�سرتكا مع القوات البحرية الهندية يف مياه 

قاعدة بورت�سودان البحرية.
باأن  ال�سودانية  امل�سلحة  القوات  واأف��ادت 
ال�سوداين  البحري  االأ�سطول  من  �سفينتني 
العابر  البحري  التدريب  هذا  يف  �ساركتا 
اأملاظ   الف�سيل  عبد  احلربية  ال�سفينة  وهما 
وال�سفينة احلربية "النك نكر"، ومن اجلانب 
الفرقاطة  التدريب  هذا  يف  �ساركت  الهندي 

"ترب".
امل�سلحة  القوات  وفق  التدريب  هذا  وياأتي 
العامة  القيادة  خطة  اإطار  "يف  ال�سودانية 
للقوات امل�سلحة ال�سودانية التي تهدف اإىل 
القوات امل�سلحة  تعميق تبادل اخلربات مع 
القوات  وال�سيما  وال�سديقة  ال�سقيقة  للدول 

البحرية".
العابر،  البحري  التدريب  هذا  اأن  اإىل  واأ�سري 
االأن�سطة  م��ن  م��ق��در  ع��دد  "على  ا�ستمل 

التدريبية ذات الطابع االحرتايف".

في زيارة لم يتم الإعالن عنها 

بوتين واالأ�سد يبحثان في الكرملين التعاون الثنائي و»مكافحة 
االإرهاب«

مو�سكو ر)د ب اأ(-
 ا�ستقبل الرئي�س الرو�سي فالدميري 
ب�سار  ال�����س��وري  ن��ظ��ريه  ب��وت��ني 
االأ�سد، يف الكرملني، يف زيارة مل 

يتم االإعالن عنها م�سبقا.
الرئي�س  اأن  الكرملني  وذك���ر 
التقى  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
االأ���س��د  ب�سار  ال�����س��وري  ن��ظ��ريه 
االل��ت��زام  يقرر  اأن  قبل  االث��ن��ني 
بنظام العزل الذاتي ب�سبب تف�سي 
يف  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات 

دائرة املحيطني به.
واأفاد بذلك الناطق با�سم الرئا�سة 
بي�سكوف  دم��ي��رتي  ال��رو���س��ي��ة 
لل�سحفيني  ت�����رشي��ح��ات  يف 
بعدما  وذل���ك  ال��ث��الث��اء،  ي���وم 
لتعدد  "نظرا  اأن��ه  بوتني  اأعلن 
يف  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات 
دائرة املحيطني به، يتعني عليه 
الذاتية  العزلة  بنظام  االلتزام 
الوقت"، ح�سب  لفرتة معينة من 

بيان للكرملني.
�سوؤال  على  ردا  بي�سكوف  وق��ال 
عما اإذا كان اأمرا منطقيا اأن يجري 
لوجه  وجها  اجتماعات  بوتني 
لدخول  ي�سطر  اأن  يتوقع  وه��و 

احلجر ال�سحي
واأكد بي�سكوف اأنه بعد خمالطته 
الرئي�س  يبقى  بكورونا  م�سابني 
الرو�سي يتمتع ب�"�سحة مطلقة".
واأ�سار الناطق با�سم الكرملني اإىل 
اأن االأ�سد قد عاد اإىل �سوريا وهو 

موجود يف دم�سق.
عدم  �سبب  بي�سكوف  اأو�سح  كما 
االإع���الن ع��ن زي���ارة االأ���س��د اإىل 
"هناك  وق��ال:  م�سبقا،  مو�سكو 
يجب  معينة  اأمنية  اعتبارات 
متاما.  وا�سحة  وه��ي  اتباعها 
االعتبارات  ه��ذه  من  وانطالقا 
طبعا مل يتم االإعالن عن الزيارة 
لو�سائل  املعلومات  توفري  ومت 
الرئي�س  ع���ودة  ب��ع��د  االإع����الم 

ال�سوري اإىل الوطن".
احلكومية  االأنباء  وكالة  وذكرت 
يوم  �سباح  )�سانا(  ال�سورية 
القمة  خالل  جرى  اأن��ه  الثالثاء 

التعاون  ملفات  ب�ساأن  التباحث 
املتخذة  واالإج���راءات  الثنائي، 

لتو�سيعه وتطويره.
امل�سرتك  "التعاون  بحث  وجرى 
عملية  يف  البلدين  جي�سي  بني 
وا�ستكمال  االإره����اب  مكافحة 
زالت  ما  التي  االأرا���س��ي  حترير 
التنظيمات  ل�سيطرة  تخ�سع 

االإرهابية".
كما مت التباحث ب�ساأن اخلطوات 
ال�سيا�سي،  امل�سار  على  املتخذة 
اأهمية  اجل��ان��ب��ان  اأك���د  ح��ي��ث 
امل�سار  هذا  يف  العمل  ا�ستكمال 
توافقات  اإىل  التو�سل  اأج��ل  من 

تدخل  اأي  ودون  ال�سوريني،  بني 
املباحثات  وتطرقت  خ��ارج��ي. 
التعاون  جم���االت  اإىل  اأي�����س��ًا 
ف�سال  البلدين،  بني  االقت�سادي 
عن اآخر م�ستجدات االأو�ساع على 

ال�ساحتني االإقليمية والدولية
ونقل موقع قناة "اآر تي عربية" 
القول خالل  بوتني  عن  الرو�سية 
امل�سرتكة  :"بجهودنا  اللقاء 
وج��ه��ن��ا ���رشب��ة ل��الإره��اب��ي��ني، 
على  ي�سيطر  ال�سوري  فاجلي�س 
البالد،  اأرا�سي  من   %90 من  اأكرث 
االإرهاب  بوؤر  من  عدد  بقاء  رغم 
فاإن  ذلك،  "مع  واأ�ساف:  قائمة". 

اإىل  بن�ساط  يعودون  النازحني 
املناطق املحررة".

:"امل�سكلة  ب��وت��ني  وت���اب���ع 
يف  تكمن  راأي��ي،  يف  الرئي�سية، 
يف  موجودة  اأجنبية  ق��وات  اأن 
دون  البالد  من  معينة  مناطق 
ودون  املتحدة  االأمم  من  ق��رار 
يتعار�س  ما  وه��و  منكم،  اإذن 
ب�سكل وا�سح مع القانون الدويل 
اأق�سى اجلهود  ومينعكم من بذل 
اأجل  ومن  البالد  وحدة  لتعزيز 
اإع��ادة  طريق  يف  قدما  امل�سي 
اإعمارها بوترية كان من املمكن 
البالد  اأرا�سي  كانت  لو  حتقيقها 

احلكومة  �سيطرة  حتت  باأكملها 
ال�رشعية".

من جهته، و�سف االأ�سد العقوبات 
ال  باأنها  �سورية  على  املفرو�سة 
اإىل  واأ�سار  �رشعية،  وال  اإن�سانية 
اأن جي�سي �سورية ورو�سيا حققا 
الق�ساء  يف  ملمو�سة  جناحات 

على االإرهاب.
امتنانه  عن  االأ�سد  اأع��رب  كما 
لبالده  م�ساعدتها  على  لرو�سيا 
ف��ريو���س  تف�سي  مكافحة  يف 
كورونا وتقدمي م�ساعدات اأخرى، 
مب��ا يف ذل��ك اإم����دادات امل��واد 

الغذائية.

طرابل�س  والإنتربول يبحثان محاربة الإرهاب وق�ضايا اأمنية
حكومة الوحدة الليبية تنفي اأنباء عن منع مواطنيها 

من دخول تون�س 
طرابل�س -وكاالت

بحث وزير الداخلية الليبي خالد مازن، 
العام لالإنرتبول  االأمني  لقائه مع  خالل 
يورجن �ستوك، عددا من الق�سايا االأمنية، 
بخا�سة يف ما يتعلق مبحاربة االإرهاب، 
جانب  اإىل  ال�رشعية  غري  الهجرة  وملف 

مكافحة الف�ساد.
وا�ستعر�س اجلانبان خالل لقائهما يوم 
االأنباء  وكالة  اأف��ادت  ح�سبما  الثالثاء، 
وزارة  بني  الناجح  التعاون  الليبية، 
العمليات  لتنفيذ  واالإنرتبول  الداخلية 
االأمنية واأهمية التن�سيق امل�ستمر يف هذا 

ال�سدد. 
الوحدة  حكومة  با�سم  املتحدث  نفى   
االأنباء  حمودة  حممد  الليبية  الوطنية 
التي تتعلق مبنع املواطنني الليبيني من 

دخول تون�س.
م�ساء  االأحرار  ليبيا  لقناة  ت�رشيح  ويف 
ت�رشيحات  املتحدث  نقل  االإثنني،  اأم�س 
اأ�سماه  ما  وجود  عن  التون�سي  لل�سفري 
االأخري ب� "احلملة املمنهجة الإف�ساد �سفو 

العالقة بني البلدين".
يف ذات ال�سياق، ومن اجلانب التون�سي، 
والهجرة  اخلارجية  ال�سئون  وزارة  نفت 
ما  قاطع  ب�سكل  باخلارج  والتون�سيني 
يروج له من اأخبار حول منع ال�سلطات 
دخول  من  الليبيني  من  عدد  التون�سية 

اأرا�سيها.
في�س  مبوقع  �سفحتها  على  بيان  ويف 
ليل  م��ن  االأخ���رية  ال�ساعات  يف  ب��وك 

يتم  ما  كل  اأن  ال��وزارة  اأك��دت  االإثنني، 
من  له  اأ�سا�س  ال  ال�ساأن  هذا  تداوله يف 
ب�سفة  احلدود  غلق  اأن  وذكرت  ال�سحة. 
تف�سي  من  احلد  اإطار  يف  يندرج  موؤقتة 
جائحة كوفيد-19 والتوقي من تداعيات 
على  متحوراته  مبختلف  الوباء  انت�سار 

الو�سع ال�سحي بكل من تون�س وليبيا.
واأعلنت الوزارة عن اجتماع مرتقب "مل 
العلميتني  اللجنتني  بني  ت�رش لتوقيته" 
تقييم  اأج��ل  م��ن  والليبية  التون�سية 
بروتوكول  واإع���داد  الوبائي،  الو�سع 
�سحي ي�ستجيب اإىل خ�سو�سيات عالقات 
ال�سحية  ال�����رشوط  وي��ح��رتم  البلدين 

الالزمة ملقاومة الوباء والتوقي منه.
االأخبار  "ن�رش  اأن  اأي�سا  ال��وزارة  واأكدت 

الزائفة التي ت�ستهدف البلدين وال�سعبني 
ال�سقيقني ال ميكن باأي �سكل من االأ�سكال 
اأن يوؤثر يف م�ستوى العالقات التاريخية 
احلر�س  ويف  جتمعهما  التي  واملتينة 
امل�سرتك على االرتقاء بهذه الروابط اإىل 
اإ�سرتاتيجي، ا�ستجابة لتطلعات  م�ستوى 
والتنمية  اال���س��ت��ق��رار  يف  ال�سعبني 

والرفاه"، وفق ن�س البيان.
عن  االإثنني  تداولت  قد  اأخبار  وكانت 
ليبيني  منعت  التون�سية  ال�سلطات  اأن 
حتى  مطاراتها،  عرب  تون�س  دخول  من 
للربتوكول  املطابقة  ال�رشوط  توفر  مع 
ال�سحي التون�سي، االأمر الذي اآثار بلبلة 
خا�سة  بالبلدين،  ال�سعبية  االأو�سط  يف 

مع تاأخر النفي الر�سمي.

ال�سلطات المغربية تعلن تفكيك خلية اإرهابية 
موالية لداع�س

الرباط )د ب اأ(-
لالأبحاث  املغربي  املركزي  املكتب  متكن   
ملراقبة  العامة  للمديرية  التابع  الق�سائية، 
م�سالح  مع  وثيق  بتن�سيق  الوطني،  ال��رتاب 
يوم  �سباح  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 
موالية  اإرهابية  خلية  تفكيك  من  الثالثاء، 

لتنظيم داع�س.
عن  لالأنباء  العربي  املغرب  وكالة  ونقلت 
بالغ للمكتب اأن اخللية ت�سم ثالثة اأ�سخا�س، 

ين�سطون مبدينة الر�سيدية �رشقي البالد.
واأو�سح املكتب اأنه مت تفكيك اخللية يف �سياق 
االأمنية  امل�سالح  تبذلها  التي  اجلهود  ت�سافر 
ومنع  االإره��اب��ي،  التهديد  خماطر  لتحييد 

التنظيمات املتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ 
املادي ملخططاتها.

به  امل�ستبه  توقيف  ع��ن  اجل��ه��ود  واأ���س��ف��رت 
اخللية  لهذه  املزعوم  "االأمري"  وهو  الرئي�سي، 
من  اثنني  توقيف  اأي�سا  مت  كما  االإرهابية، 

اأع�ساء هذه اخللية.
االإرهابية  اخللية  هذه  اأع�ساء  اإي��داع  مت  وقد 
اإ�سارة  ره��ن  النظرية،  احلرا�سة  تدبري  حتت 
البحث الذي يجريه املكتب املركزي لالأبحاث 
الق�سائية حتت اإ�رشاف النيابة العامة املكلفة 
بق�سايا االإرهاب، وذلك للك�سف عن االرتباطات 
املحلية والدولية لهذه اخللية االإرهابية، ف�سال 
االرتباط  يف  تورطه  ثبت  من  كل  توقيف  عن 

باأن�سطتها.

الريا�س-)د ب اأ(:
الثالثاء ت�سجيل خم�س حاالت  ال�سعودية يوم  اأعلنت وزارة ال�سحة   

وفاة و 96 اإ�سابة جديدة بكورونا خالل ال� 24 �ساعة املا�سية.
واأعلنت الوزارة ارتفاع اإجمايل االإ�سابات بفريو�س كورونا اإىل 546163 
حالة. ومت ت�سجيل 46 حالة تعاٍف جديدة، لرتتفع احلاالت االإجمالية 
للتعايف اإىل 535190 حالة. واأعلنت الوزارة ت�سجيل خم�س حاالت وفاة 

جديدة مل�سابني بكورونا، لي�سل عدد الوفيات الكلي اإىل 8633 حالة.
وبلغ اإجمايل احلاالت الن�سطة 2340 حالة، منها 459 حالة حرجة.

وارتفع عدد جرعات اللقاح املعطاة اإىل نحو 40 مليون جرعة.
اإ�سابة  و233  وفاة   18 ت�سجيل  عن  اجلزائرية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا خالل ال�24 �ساعة االأخرية.
واأو�سحت الوزارة يف تقريرها اليومي اأن اإجمايل عدد الوفيات جراء 

الفريو�س يف البالد و�سل اإىل 5596، فيما عدد االإ�سابات 200301.
اإ�سابة   246 ت�سجيل  عن  ال�سابق  اليوم  يف  اأعلنت  ال��وزارة  وكانت 
النظافة  قواعد  واح��رتام  اليقظة  اإىل  املواطنني،  ودعت  بالفريو�س. 
وامل�سافة اجل�سدية، واالمتثال لقواعد احلجر ال�سحي واالرتداء االإلزامي 
للقناع. باالإ�سافة اإىل احلفاظ على �سحة الكبار يف ال�سن، بتجنب نقل 

العدوى اإليهم، خا�سة اأولئك الذين لديهم مر�س مزمن.

 ال�سعودية 
ت�سجل 5 

حاالت وفاة 
و96

 اإ�سابة 
جديدة 
بكورونا

قوات اأمريكية تنفذ اإنزااًل جوياً �سمال �سرقي �سورية 
وتختطف �سخ�سين

دم�سق  )د ب اأ(-
قوات  اإن  �سورية  حملية  م�سادر  قالت   
اأمريكية نفذت اإنزاال جويا على اأطراف مدينة 
واختطفت  �سورية،  �رشق  ب�سمال  احل�سكة 

مدنيني اثنني.
عن  )�سانا(  احلكومية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
اأمريكية  حوامة  طائرة  اإن  القول  امل�سادر 
اإنزاال جويا،  ال�ساعات املا�سية  نفذت خالل 
مب�ساندة جمموعة من عنا�رش قوات �سورية 
مدينة  اأط���راف  على  )ق�سد(  الدميقراطية 
منازل  مداهمة  ومتت  ال�سمالية.  احل�سكة 
اثنني،  مدنيني  واخ��ت��ط��اف  املنطقة،  يف 

واقتيادهما اإىل جهة جمهولة.
ومل تتطرق الوكالة اإىل هوية ال�سخ�سني.

وتتهم احلكومة ال�سورية ب�سكل متكرر القوات 
يف  جوي  اإن��زال  عمليات  بتنفيذ  االأمريكية 

املناطق التي تتعاون فيها مع قوات ق�سد.
واأفادت وكالة "�سانا" باأن القوات االأمريكية 
اأخرجت رتال من ال�سهاريج املحملة بالنفط 
واآليات  ال�سورية  اجل��زي��رة  من  امل�����رشوق 

الوليد  معرب  عرب  ع�سكرية  مبعدات  حمملة 
غري ال�رشعي اإىل االأرا�سي العراقية.

ونقلت الوكالة عن م�سادر حملية من ريف 
ال�رشقي  ال�سمايل  احل�سكة  بريف  اليعربية 
�سهاريج  بينها  اآلية   70 من  موؤلفا  رتال  اأن 
اجل��زي��رة  م��ن  امل�����رشوق  بالنفط  حمملة 

مدافع  عدة  متنها  على  وناقالت  ال�سورية 
ال�سيارات  من  وع��دد  ع�سكرية  و�سيارات 
االأمريكية  للقوات  تابعة  "همر"  الع�سكرية 
الوليد  معرب  عرب  ال�سورية  االأرا�سي  غادرت 
يف  املتواجدة  االأمريكية  اإىل  ال�رشعي  غري 

�سمال العراق.

حول  دولي  موؤتمر  الحت�سان  ت�ستعد  بغداد 
ا�سترداد االأموال المنهوبة

بغداد )د ب اأ(-
 تنطلق يف بغداد  االأربعاء وقائع املوؤمتر 
وذلك  املنهوبة،  االأموال  ال�سرتداد  الدويل 

مب�ساركة جامعة الدول العربية.
النزاهة  لهيئة  �سحفي  ب��ي��ان  وذك���ر 
على  ي�ستمر  الذي  املوؤمتر،  اأن  العراقية 
رئي�س  برعاية  �سيعقد  ي��وم��ني،  م��دار 
ومب�ساركة  الكاظمي،  م�سطفى  ال��وزراء 
اأمني اجلامعة العربية، اأحمد اأبو الغيط، 
وروؤ�ساء جمال�س  العدل  وزراء  من  وعدد 
ممثلي  من  وعدد  رقابية  واأجهزة  ق�ساء 
جمعيات ومنظمات و�سخ�سيات قانونية 
�سلة  ذات  عربية  واإعالمية  واأكادميية 

مبو�سوعة مكافحة الف�ساد.
�سيعالج  امل��وؤمت��ر  اأن  البيان  واأو���س��ح 
ا�سرتداد  بق�سايا  تتعلق  مهمة  موا�سيع 
املهربة،  واالأ���س��ول  املنهوبة  االأم���وال 
عمليات  بتي�سري  الكفيلة  ال�سبل  واإيجاد 
ا�سرتدادها، ومنع توفري البيئات واملالذات 

االآمنة لها.
ووزارة  االحتادية  النزاهة  هيئة  وتتوىل 
العدل مهمة تنظيم املوؤمتر، الذي �سي�سهد 

عقد ور�س عمل م�سرتكة وتقدمي اأوراق عمل 
اأبرز املعوقات والعراقيل  بحثية تتناول 
الوطنية  الرقابية  اجلهات  تواجه  التي 
واالأ�سول  املدانني  ا�سرتداد  م�ساألة  يف 
واالأموال التي تهرب خارج حدود بلدانها، 
ميكن  التي  واملعاجلات  احللول  وماهية 
اإلزام الدول احلا�سنة لتلك  اأن ت�سهم يف 
االأموال واالأ�سول واملدانني بجرائم الف�ساد 
والقوانني  االأممية  االتفاقيات  بقرارات 
واملواثيق واالأعراف الداعية للتعاون يف 

اإعادتها اإىل بلدانها االأ�سلي�ة.
وياأمل القائمون على تنظيم املوؤمتر يف 
اخلروج بجملة من املقررات والتو�سيات 
والنتائج واملبادرات التي حت�س البلدان 
امل�ساركة على التعاون واإبداء امل�ساعدة 
االأموال  ال�سرتداد  بينها  فيما  القانونية 
وجماعات  حتالفات  وتاأليف  املهربة، 
البيئات  توفر  التي  البلدان  �سد  �سغط 

االآمنة واجلنات ال�رشيبية لها.
وكان الرئي�س العراقي برهم �سالح ك�سف 
العراقية  االأم��وال  حجم  اأن  عن  موؤخرا 
املنهوبة من العراق اإىل اخلارج ت�سل اإىل 

150 مليار دوالر.
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�أخبار وتقارير
 الحكومة   

اللبنانية الجديدة 
توا�سل العمل 

على �سياغة 
بيانها لعر�سه 

على مجل�س 
النواب

بريوت )د ب اأ(-
 تابعت اللجنة الوزارية املكلفة ب�صياغة 
اللبنانية  للحكومة  ال����وزاري  البيان 
اجتماعاتها  ال��ث��اث��اء،  ي��وم  اجل��دي��دة، 
رئي�س  برئا�صة  وذل��ك  البيان،  ل�صياغة 
احلكومة جنيب ميقاتي، على اأن ت�صتكمل 

اجتماعاتها غدا.
حكومة  املا�صي  اجلمعة  يوم  وت�صكلت 
بينهم  وزي��را،   24 من  لبنان  يف  جديدة 
خلفا  ميقاتي،  برئا�صة  واح���دة،  �صيدة 
و�صهر  �صنة  بعد  دي��اب،  ح�صان  حلكومة 

على ا�صتقالتها.
وت�صكلت  االثنني اللجنة الوزارية املكلفة 
وهو  للحكومة،  ال��وزاري  البيان  ب�صياغة 
اإىل  تقدميه  و�صيتم  عملها،  خطة  مبثابة 

جمل�س النواب لنيل الثقة على اأ�صا�صه.
الداخلية  وزي��ر  تعهد  �صابق   وقت  ويف 
عملية  خ��ال  امل��ول��وي،  ب�صام  اجل��دي��د، 
فهمي،  حممد  ال�صابق  الوزير  من  الت�صلم 
يف  بها  بو�رش  التي  امل�صاريع  با�صتكمال 
وزارة الداخلية ومن بينها تثبيت اال�صتقرار 

االأمني وتعزيز االأمن االجتماعي.
ا�صتكمال  على  �صيعمل  اأن��ه  اأعلن  كما   
ال��ت��ح�����ص��رات ال��ق��ان��ون��ي��ة واالإداري�����ة 
واللوجي�صتية الإجراء االنتخابات النيابية 
القانونية،  م��واع��ي��ده��ا  يف  وال��ب��ل��دي��ة 
وم�صاندة  ال�صعبي،  احل��راك  وا�صتيعاب 
االأزمات  تخطي  على  وم�صاعدته  املواطن 
الف�صاد  ومكافحة  واليومية،  املعي�صية 

وتفعيل مبداأ الثواب والعقاب.

»عقيلة وحفتر« يوؤكدان ات�صاق مواقفهما مع المنظور الم�صري 

الرئي�س ال�سي�سي يوؤكد موا�سلة م�سر جهودها للتن�سيق مع 
الأ�سقاء الليبيين خالل الفترة المقبلة

القاهرة -وكالت 
اأكد الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي، 
موا�صلة م�رش جهودها للتن�صيق 
مع كافة االأ�صقاء الليبيني خال 
ي�صاهم  مب��ا  املقبلة،  ال��ف��رة 
يف ���ص��م��ان وح����دة ومت��ا���ص��ك 
الليبية،  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
اال�صتحقاق  اإج��راء  اإىل  و�صوالاً 
ا  برملانياً امل��ه��م  االن��ت��خ��اب��ي 
العام  بنهاية  املنتظر  ا  ورئا�صياً
احلايل، ف�صااً عن منع التدخات 
التي تهدف باالأ�صا�س  اخلارجية 

اإىل تنفيذ اأجنداتها اخلا�صة على 
وكذا  الليبي،  ال�صعب  ح�صاب 
االأجنبية  القوات  كافة  اإخ��راج 
واملرتزقة من االأرا�صي الليبية. 

جاء ذلك خال ا�صتقبال الرئي�س 
ي��وم  ال�صي�صي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
�صالح  عقيلة  من  كااً  الثاثاء، 
الليبي  النواب  جمل�س  رئي�س 
القائد  حفر  خليفة  وامل�صر 
الليبية،  امل�صلحة  للقوات  العام 
عبا�س  ال��وزي��ر  بح�صور  وذل��ك 

كامل رئي�س املخابرات العامة
عقيلة  الليبيون  ال��ق��ادة  اأك��د 

النواب  جمل�س  رئي�س  �صالح 
حفر  خليفة  وامل�صر  الليبي، 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد 
مع  مواقفهما  ات�صاق  الليبية، 
املنظور امل�رشي الإدارة املرحلة 
خا�صةاً  الليبية،  االنتقالية 
�صمان  ب�����رشورة  يتعلق  م��ا 
الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  عقد 
العام  نهاية  قبل  والربملانية 
احل���ايل، وذل���ك ب��ال��ت��وازي مع 
خال  من  االأمني  امل�صار  تعزيز 
باإخراج  االأجنبية  اجلهات  اإلزام 
داخل  من  املرتزقة  العنا�رش 

تتمكن  حتى  الليبية  االأرا�صي 
من  الليبية  االأمنية  املوؤ�ص�صات 
اال�صطاع مب�صئوليتها ومهامها، 
اأن  �صاأنه  من  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 
ي�صاهم يف تعزيز جهود ا�صتعادة 
االأمن واال�صتقرار يف �صائر اأنحاء 

ليبيا.  .
با�صم  الر�صمي  املتحدث  و�رشح 
م�رش  يف  اجلمهورية  رئا�صة 
تناول  اللقاء  اأن  را�صي،  ب�صام 
التطورات  اآخ��ر  حول  التباحث 
�صوء  يف  الليبية  ال�صاحة  على 
املتميزة  العاقات  خ�صو�صية 

التي تربط م�رش بليبيا و�صعبها 
امل�رشية  وال�صيا�صة  ال�صقيق، 
ليبيا  ا�صتقرار  باعتبار  الرا�صخة 
ال�صيا�صي  امل�صتويني  على 
واالأمني جزءااً من ا�صتقرار م�رش.

ورحب الرئي�س امل�رشي بالقادة 
حر�صهما  مثمنا  الليبيني، 
ال�صعب  اإرادة  اإنفاذ  على  الدائم 
الليبى ال�صقيق و�صون م�صاحله 
ا�صتعادة  بهدف  وذلك  الوطنية، 
ليبيا،  يف  واال���ص��ت��ق��رار  االأم���ن 
�صيادة  على  احلفاظ  جانب  اإىل 

ووحدة الدولة الليبية.

اإ�سرائيل ت�سعد الحديث عن خطر الطائرات الُم�سيرة الإيرانية 
وتدريب ملي�سيات تابعة لطهران على ا�ستخدامها

وا�سنطن )د ب اأ(- 
حذر وزير الدفاع االإ�رشائيلي بيني جانت�س من 
اأن اإيران " تقوم بتدريب ميلي�صيات من العراق، 
ا�صتخدام  على  و�صورية  ولبنان،  واليمن، 
تدعى  قاعدة  يف   ، متقدمة  ُم�صرة  طائرات 
فرانت�صمان،  �صيث  الدكتور  ويقول  كا�صان". 
املدير التنفيذي ملركز ال�رشق االأو�صط للتقارير 
ن�رشته  تقرير  يف  ال�صيا�صية،  والتحليات 
اإن  االأمريكية،  اإنري�صت"  "نا�صونال  جملة 
املوؤمتر  يف  التحذير  بهذا  ���رشح  جانت�س 
االإره��اب  ملكافحة  ال��دويل  للمعهد  ال�صنوي 
بجامعة ريخمان، حيث قال اإن "اإيران تطور/
اإره��اب/  /جيو�س  تنفذه  بالوكالة/  اإرهابا 
االقت�صادية،  اأهدافها  اإيران يف حتقيق  ت�صاعد 
الطائرات  وتعترب  والع�صكرية.  وال�صيا�صية 
الكيلومرات  اآالف  مداها  يبلغ  التي  امُل�صرة 
اإي��ران  ت�صتخدمها  التي  االأدوات  اأه��م  اإح��دى 
ومن يعملون حل�صابها. وهناك مئات من هذه 
الطائرات منت�رشة يف اليمن، والعراق، و�صورية 
ولبنان. كما حتاول اإيران نقل التقنية املطلوبة 

الإنتاج الطائرات امل�صرة اإىل غزة".
وي�صيف فرانت�صمان اأنه يف اأيار/ مايو املا�صي 
ا�صتخدمت عنا�رش من حما�س طائرات اإيرانية 
ُم�صرة جديدة الأول مرة. وقد ا�صقطتها اإ�رشائيل 
با�صتخدام نظام الدفاع اجلوي، القبة احلديدية 
. كما اخرقت طائرة ُم�صرة اإيرانية، قادمة من 
اأيار/  يف  االإ�رشائيلي  اجلوي  املجال  �صورية، 

مايو وا�صقطتها اإ�رشائيل اأي�صا.
امُل�صرات  تهديدات  اأن  فرانت�صمان  وي��رى 
العراق،  يف  جماعات  وا�صتخدام  االإيرانية 
�صمة  اأ�صبح  لها  واليمن  ولبنان  و�صورية، 

ال�صنوات  خال  االأو�صط  ال�رشق  �صمات  من 
احلوثيون  ي�صتخدم  م��ا  وغالبا  االأخ����رة. 
امُل�صرات  اليمن  يف  اإي��ران  تدعمهم  الذين 
وا�صتخدمت  ال�صعودية.  العربية  اململكة  �صد 
يف  نفط  من�صاأتي  ملهاجمة  امُل�صرات  اإي��ران 
اأيلول/�صبتمرب  يف  ال�صعودية  بقيق  حمافظة 
ت�صتهدف  ذل���ك،  على  وع���اوة   .2019 ع��ام 
القوات  العراق  الإيران يف  امللي�صيات املوالية 
االأمريكية من حني الآخر با�صتخدام امُل�صرات. 
وكان الهجوم بطائرة ُم�صرة على مطار اأربيل 

قن�صلية  والقريب من  العراق،  ب�صمايل  الدويل 
اأيلول/   11 املدينة يف  املتحدة يف  الواليات 

�صبتمرب اجلاري هو اأحدث تلك الهجمات.
�صمال  يف  كا�صان  قاعدة  اإن"  جانت�س  وقال 
مدينة اأ�صفهان ت�صتخدم لتدريب اإرهابيني من 
اليمن، والعراق، و�صورية، ولبنان. ويتم تدريب 
امُل�صرات  ا�صتخدام  على  االإرهابيني  ه��وؤالء 
التي تنتجها اإيران. وتعترب هذه القاعدة نقطة 
اإىل  االإرهاب اجلوي  رئي�صية يتم منها ت�صدير 

املنطقة".

 ال�صلطة الفل�صطينية تطلب تدخال دوليا لوقف »ت�صعيد« 
اإ�صرائيل �صد الأ�صرى الفل�صطينيين

رام اهلل  )د ب اأ(-
الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة  ط��ل��ب��ت   
لوقف  دول��ي��ا  تدخا  االث��ن��ني،  ي��وم 
االأ���رشى  �صد  اإ�رشائيل  »ت�صعيد« 
اأعقاب حادثة فرار  الفل�صطينيني يف 

�صتة اأ�رشى قبل اأ�صبوع.
وزير  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وق��ال   
اجتماع  ردينة يف  اأبو  نبيل  االإعام 
اأع�صاء  رام اهلل مع  انعقد يف مدينة 
لدى  املعتمد  الدبلوما�صي  ال�صلك 
متثل  االأ���رشى  ق�صية  اإن  فل�صطني، 
»خطا اأحمر لدى ال�صعب الفل�صطيني 

وقيادته ال ميكن امل�صا�س بها«.
 ودعا اأبو ردينة، اإ�رشائيل اإىل االلتزام 
باالتفاقيات املتوقعة بني اجلانبني، 
وعدم امل�صا�س باالأ�رشى »الأن الو�صع 
وعدم  التوتر  من  مزيدا  يتحمل  ال 

اال�صتقرار«.
يتلقف  اأن  »����رشورة  على  و�صدد   
املجتمع الدويل ر�صالة االأ�رشى بوقف 
�صيبا�رشون  واإال  �صدهم  االعتداءات 
وت�صعيد  ال��ط��ع��ام  ع��ن  االإ�����رشاب 
كافة  �صد  االحتجاجية  خطواتهم 

املمار�صات واجلرائم االإ�رشائيلية«.
اخلارجية  وزي���ر  ط��ال��ب  ب����دوره،   
خال  املالكي  ريا�س  الفل�صطيني 
بتحمل  ال��دويل  املجتمع  االجتماع، 
االحتال  »جرائم  جتاه  م�صوؤولياته 
القمع  وع��م��ل��ي��ات  االإ���رشائ��ي��ل��ي 
والتنكيل بحق االأ�رشى يف �صجونه«، 
ا اإىل تداعيات ذلك على احتدام  م�صراً

االأو�صاع على االأر�س.
 وحمل املالكي احلكومة االإ�رشائيلية 

عن  واملبا�رشة  الكاملة  امل�صوؤولية 
حياة االأ�رشى ال�صتة الذين هربوا من 
�صجن جلبوع االإ�رشائيلي ومت اإعادة 
وكذلك  الحقا،  منهم  اأربعة  اعتقال 
واملبا�رشة  الكاملة  امل�صوؤولية 
االأ���رشى  ذوي  ومعاناة  حياة  عن 
دعا  ذاته،  ال�صياق  ويف  واأقاربهم.  
حممد  الفل�صطيني  ال��وزراء  رئي�س 
لل�صليب  الدولية  اللجنة  ا�صتية، 
متابعة  اإىل  املتحدة  واالأمم  االأحمر 
اأو�صاع االأ�رشى يف �صجون اإ�رشائيل، 
للتعذيب  والتاأكد من عدم تعر�صهم 

والتنكيل.
االج��ت��م��اع  خ���ال  ا�صتية  وح���ث   
يف  ال����وزراء  ملجل�س  االأ���ص��ب��وع��ي 
اإ�رشائيل  اإلزام  على  اهلل،  رام  مدينة 
الثالثة  جنيف  اتفاقية  بتطبيق 
احلكومة  حمما  باالأ�رشى،  املتعلقة 
عن  كاملة  امل�صوؤولية  االإ�رشائيلية 
من  ر�صالة  ا�صتية  وق��راأ  حياتهم.  
ال��وزراء  ملجل�س  موجهة  االأ����رشى 
اإ�رشاب  يوؤكدون فيها عزمهم خو�س 
يوم  من  ا  ب��دءاً الطعام  عن  مفتوح 
عمليات  على  ا  رداً املقبل،  اجلمعة 
�صلطة  متار�صها  التي  »التنكيل« 

االإ�رشائيلية بحقهم. ال�صجون 
كل  تقدمي  ال���وزراء  جمل�س  واأك��د   
�صجون  لاأ�رشى يف  واالإ�صناد  الدعم 
حملة  اأو�صع  اإىل  داعيا  اإ�رشائيل، 

ت�صامن �صعبية مع االأ�رشى.
 يف هذه االأثناء توا�صلت احتجاجات 
�صعبية يف مناطق متفرقة من ال�صفة 
تخللها  ل��اأ���رشى  دع��م��ا  الغربية 

مواجهات مع اجلي�س االإ�رشائيلي.

الأ�سرى الفل�سطينيون ي�ستعدون لإ�سراب مفتوح 
عن الطعام يتبعه اإ�سراب عن الماء

رام اهلل -وكالت 
قرر االأ�رشى الفل�صطينيون خو�س اإ�رشاب 
ظروف  لتح�صني  الطعام  عن  مفتوح 
وذلك  اجلمعة،  يوم  من  اعتبارا  حياتهم 
اتخذتها  التي  االأمنية  الت�صديدات  بعد 
من  ال�صتة  االأ���رشى  فرار  عقب  اإ�رشائيل 
هيئة  رئي�س  بذلك  اأف��اد  جلبوع.  �صجن 
�صوؤون االأ�رشى واملحررين قدري اأبو بكر 
الثاثاء،  اليوم  اإذاعية  ت�رشيحات  يف 
م�صرا اإىل اأن "ما متر به احلركة اال�صرة 
االأو�صاع  اأ�صواأ  من  االحتال  �صجون  يف 
االإ���رشاب  اأن  واأ�صاف  بها"،  مرت  التي 
وق��ي��ادة  املعتقات  ممثلي  �صي�صمل 
اال���رشاب  لهذا  و�صين�صم  التنظيمات 

االأ�صران كرمي يون�س ومروان الربغوثي.
اأن اإ�رشاب يوم اجلمعة  اأبو بكر  واأو�صح 
�صي�صمل 400 اأ�صر من �صجن رميون و200 
اأ�صر من �صجن نفحة و300 اأ�صر من عوفر 
اأ�صر من جمدو و50 من هدارمي و  و200 
اأ�صرا من �صجن اي�صل و50 من �صطة   80
وجلبوع، م�صيفا اأن يوم الثاثاء �صين�صم 
اأن  واأك��د   . االأ���رشى  االإ���رشاب بقية  لهذا 

وامل��راأة  االأ�صبال  �صي�صتثني  االإ���رشاب 
�صجون  داخ��ل  ال�صن  وكبار  واملر�صى 
االحتال. وقال اأبو بكر اإن اإ�رشائيل اأمام 
اأو  االأ���رشى  مطالب  تلبية  اإم��ا  خيارين 
�صعب  "هذا  اأن  معتربا  �رشاحهم،  اإطاق 
لدى االحتال وخا�صة اأن جزءا من االأ�رشى 
�صيقومون بالت�صعيد يوم االأربعاء القادم 
امل�صوؤول  واأ�صار  املياه".  عن  باالمتناع 
هي  االأ�رشى  مطالب  اأن  اإىل  الفل�صطيني 

قبل  عليه  كان  ما  على  الو�صع  اإع��ادة 
باال�صافة  �صبتمرب،  من  اخلام�س  تاريخ 
اأثناء  لاأهايل  الزجاجي  احلاجز  الإزالة 
االأهل  لزيارة  ال�صماح  واإع��ادة  الزيارة 
بغزة وتركيب اأجهزة هواتف يف االأق�صام 
جلميع ال�صجون وال�صماح لاأهل باإدخال 
يف  االأ���رشى  الإع��ادة  اإ�صافة  املاب�س، 
االأ���رشى  و�صع  وع��دم  الأق�صامهم  العزل 

االأربعة يف زنازين االنفرادي.

المبعوث الأممي لليمن ي�ستعد لبدء جولة 
في المنطقة

القاهرة )د ب اأ(- 
ت�رشيح  يف  ميني،  حكومي  م�صدر  اأف���اد 
راب��ع  ب��اأن  االأو�صط"،  "ال�رشق  ل�صحيفة 
هان�س  اليمن،  اإىل  االأمم��ي��ني  املبعوثني 
جروندبرج، ي�صتعد لبدء جوالته يف املنطقة 
من  حيث  الريا�س،  ال�صعودية  العا�صمة  من 
املقرر اأن يلتقي م�صوؤويل "احلكومة ال�رشعية" 
م�صوؤولني  اإىل  اإ�صافة  احل���ايل،  االأ���ص��ب��وع 

�صعوديني وخليجيني.
امل�صدر  عن  الثاثاء  يوم  ال�صحيفة  ونقلت 

اليمني القول اإنه مت ا�صتدعاء كبار امل�صوؤولني 
الرئي�س  م�صت�صاري  جانب  اإىل  احلكومة،  يف 
اليمني عبد ربه من�صور هادي، اإىل الريا�س، 
�صياق  يف  املقبل،  اخلمي�س  ي��وم  بحلول 
ال�صويدي  املبعوث  مع  لقاء  الأول  التح�صر 

ب�صفته االأممية.
عقب  ن�صاطه  ا�صتهل  اجلديد  املبعوث  وكان 
الدويل،  االأمن  جمل�س  يف  اأيام  قبل  اإحاطته 
ومن  العربية،  الدول  مندوبي  من  عدد  بلقاء 
فيها  يرى  التي  ُعمان  �صلطنة  مندوب  بينهم 

حلقة للو�صل بينه وبني اجلماعة احلوثية.

عدن -وكالت 
�صجل اليمن يوم االأحد ثاين اأكرب ح�صيلة اإ�صابات ووفيات يومية 

بفرو�س كورونا خال موجة ثالثة من اجلائحة.
اأنه مت ت�صجيل  وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ ملواجهة كورونا 
56 اإ�صابة جديدة بكوفيد-19 و15 حالة وفاة يف ثاين اأكرب ح�صيلة 
من  اأق��ل  ويف  الثالثة  املوجة  خال  بالفرو�س  معلنة  ر�صمية 

اأ�صبوعني، مقارنة مع 52 اإ�صابة و8 وفاة يوم ال�صبت.
وفاة  و27  اإ�صابة   67 �صبتمرب  من  الثالث  يف  �صجل  اليمن  كان 
التف�صي  موجة  خال  بكورونا  ووفيات  اإ�صابات  ح�صيلة  اأكرب  يف 
التابعة  املناطق  يف  االإ�صابات  عدد  اإجمايل  وارتفع  اجلديدة. 
للحكومة اليمنية املعرف بها دوليا يف جنوب و�رشق الباد اإىل 

8414 اإ�صابة تويف منها 1584 حالة بينما تعافى 5244.

اليمن 
ي�سجل 

اأكبر  ثاني 
ح�سيلة 
اإ�سابات 
ووفيات 
بكورونا



اأبوظبي -وام:

 بلغ���ت قيمة جت���ارة الإم���ارات اخلارجية من 
ال�سلع غري النفطية 1.403 تريليون درهم خالل 
العام 2020 يف حني من���ت ال�سادرات الوطنية 
غ���ري النفطية خالل العام ذات���ه بن�سبة %10.1 
ما يع���ادل 23.4 مليار درهم لت�سل اإىل 254.6 
ملي���ار درهم مقارنة مع ع���ام 2019 وذلك وفقا 
للبيان���ات ال�سادرة اليوم ع���ن املركز الحتادي 
للتناف�سي���ة والإح�س���اء وح�سل���ت وكالة اأنباء 

الإمارات "وام " على ن�سخة منها.
واأظهرت البيانات ال�س���ادرة عن املركز ا�ستمرار 
الن�ساط التجاري لدولة الإمارات مع دول العامل 
خ���الل العام املا�س���ي رغم تداعي���ات جائحة 
"كورون���ا" التي ي�سهدها العامل اأجمع ما يعك�س 
املرونة التي يتمتع بها القت�ساد الوطني، حيث 
بلغت قيم���ة واردات الدولة 785.1 مليار درهم 
م���ا ميثل 56% م���ن اإجمايل التج���ارة، يف حني 
و�سلت قيم���ة ال�س���ادرات 254.6 مليار درهم 
لتمثل 18% من اإجمايل التجارة واإعادة الت�سدير 
بقيمة 363.4 مليار درهم متثل 26% من اإجمايل 

التجارة.
وت�س���درت ال�س���ني اأه���م ال����ركاء التجاريني 
لالإم���ارات، حيث بلغت قيم���ة التجارة ال�سلعية 
معها 174 مليار دره���م، تلتها اململكة العربية 
ال�سعودية بقيمي���ة 104 مليارات درهم، وجاءت 
الهن���د يف املركز الثال���ث كاأحد اأه���م ال�ركاء 
ال�سرتاتيجي���ني للدولة بقيمي���ة 102.5 مليار 
درهم، تلتها الوليات املتحدة الأمريكية بقيمية 
80.2 مليار دره���م ثم العراق بقيمية 53 مليار 

درهم.
و�سكلت ال���دول اخلم����س الأوىل جمتمعة خالل 
الع���ام 2020 م���ا ن�سبته 36.6% م���ن اإجمايل 
التجارة اخلارجية غري النفطي���ة للدولة، بينما 
كان���ت يف العام 2019 متث���ل 44.1% ما يعزز 
مكانة الإمارات التناف�سية يف موؤ�ر الرتكيز على 

ال�سادرات من ال�ركاء.
وعلى م�ستوى اأهم 5 اأ�سواق للواردات اإىل الدولة 
فقد ت�س���درت ال�سني املركز الأول بقيمة 144.4 
مليار درهم، تلته���ا الوليات املتحدة الأمريكية 
بقيمية 60.5 ملي���ار درهم، تلتها الهند بقيمية 
60.5 ملي���ار درهم، ثم الياب���ان بقيمية 34.7 
مليار درهم واأملانيا بقيمية 26.7 مليار درهم، 
حيث �سكلت م�ساهمة ال���دول اخلم�س الأوىل ما 
ن�سبته 41.6% من حج���م اإجمايل من الواردات 

اإىل الدولة، وال�سني وحدها بلغت %18.4.

العني � وام:

كرمت موؤ�س�س���ة زايد العليا لأ�سحاب 
املوؤ�س�سة  الإرادة جنوم  الهمم فر�سان 
اأع�س���اء منتخباتنا الوطنية، اأ�سحاب 
دورة  يف  وامل�سارك���ني  الإجن���ازات 
ا�ست�سافتها  التي  الباراملبية  الألعاب 
اأغ�سط�س  الياباني���ة  طوكي���و  مدينة 
املا�سي وجنح فيها اأبطالنا يف ح�سد 

ثالث ميداليات ملونة.
وكان عبد اهلل �سلطان العرياين اأحرز 
ذهبي���ة الرماية بالبندقي���ة الهوائية 
»�سكت���ون« فئ���ة »اآر 7«، مل�ساف���ة 
50 مرتاً ثالث���ة اأو�ساع، واأحرز حممد 
القاي���د ف�سية �سب���اق 800 مرت على 
الكرا�سي املتحركة فئ���ة »تي 34«، 
وبرونزي���ة �سب���اق 100م���رت عل���ى 

الكرا�سي املتحركة.
ج���اء ذلك خالل حف���ل اأقيم بال�سالة 
لأ�سحاب  الع���ني  لنادي  الريا�سي���ة 
الهمم التابع للموؤ�س�سة مبنطقة العني 
ح����ره �سعادة عب���د اهلل عبدالعايل 
احلمي���دان الأمني العام ملوؤ�س�سة زايد 
العلي���ا، و�سعادة عب���د اهلل اإ�سماعيل 
الكم���ايل املدي���ر لتنفي���ذي لقط���اع 
اأ�سح���اب الهم���م باملوؤ�س�سة، وذيبان 
�س���امل املهريي الأم���ني العام لحتاد 
الهمم،  ا�سح���اب  لريا�سة  الإم���ارات 
واأع�س���اء بعث���ة منتخبن���ا الوطني 
منت�سبي املوؤ�س�س���ة واأ�رهم، ولفيف 
من قي���ادات املوؤ�س�سة، وجرى خالله 
عر�س فيلم وثائقي ا�ستعر�س اإجنازات 
اأبطالن���ا وم�ساركاته���م الناجحة يف 

دورة الألعاب الباراملبية.

و�سم���ن فقرات احلف���ل ويف حلظات 
موؤث���رة وللم���رة الأوىل قام���ت اأ�ر 
الأبط���ال من اآب���اء واأمه���ات واأبناء 
بتكرمي الالعبني والالعبات بتقليدهم 
امليداليات التذكارية ومنحهم باقات 
امل�ساركني  ت�سجي���ع  و�س���ط  الزهور 
باحلف���ل والثناء على تل���ك املبادرة 
الإن�سانية، واأعقب ذلك التقاط ال�سور 
التذكاري���ة و�س���ورة جماعية �سمت 
قيادات موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب 

الهمم واأبطال املوؤ�س�سة واأ�رهم.
واأ�س���اد �سع���ادة عب���د اهلل احلميدان 
الت���ي حتققت  ريا�سيين���ا  بنتائ���ج 
رغم الظ���روف ال�سعب���ة التي �سبقت 
امل�سارك���ة يف املناف�س���ات، وف���رتة 
التوق���ف الإجباري عن البطولت على 
م�ستوى العامل ب�سبب جائحة فريو�س 
كوفيد � 19 والظروف الدقيقة اخلا�سة 
الحرتازي���ة،  الإج���راءات  بتطبي���ق 
وبروتوك���ولت املناف�س���ات التي مت 

تطبيقه���ا يف طوكي���و للحفاظ على 
اأو  الريا�سيني  �سالمة اجلميع �س���واء 
الك���وارد الفنية والإداري���ة، وهو الأمر 
الذي يوؤكد كفاءة ريا�سيينا ومكانتهم 
التناف�سية  وم�ستوياته���م  العاملي���ة 
التي يقدمونه���ا يف كافة املناف�سات 
الألع���اب  دورات  ويف  العاملي���ة 

الباراملبية.
وق���دم احلميدان ال�سك���ر والتقدير اإىل 
قيادتنا الر�سيدة على اهتمامها الدائم 

الالحمدود  ودعمها  الإرادة  بفر�س���ان 
لهم، وهناأ اأبطال موؤ�س�سة زايد العليا 
لأ�سح���اب الهمم وبعث���ة منتخباتنا 
الوطني���ة، م�س���رياً اإىل اأنهم كانوا يف 
املوعد وعلى قدر امل�سوؤولية امللقاة 
على عاتقهم، واأوفوا بالوعد من خالل 
بلوغ من�س���ات التتوي���ج ورفع علم 

الدولة يف هذا املحفل العاملي .
واأك���د اأن ريا�سة »اأ�سح���اب الهمم« 
الإماراتية، قادرة على موا�سلة ح�سد 

الإجنازات يف كربى املحافل العاملية، 
واملناف�سة لإعت���الء من�سات التتويج 
م�سرياً اإىل اأن اإجن���از ابطال املوؤ�س�سة 
مث���ار فخر واعت���زاز وتقدير، ونتمنى 
له���م ال�ستم���رار يف الب���ذل والعطاء 
لتحقي���ق املزي���د من الإجن���ازات يف 
ال���دورة الباراملبي���ة املقبلة "فرن�سا 

."2024
من جانبهم اأع���رب اأفراد اأ�ر اأبطالنا 
عن �سعادته���م الكبرية بتلك املبادرة 
الإن�ساني���ة من جان���ب موؤ�س�سة زايد 
العليا ل�سحاب الهمم ووجهوا التحية 
والتقدي���ر للموؤ�س�س���ة ولإدارتها على 
تنظي���م الحتفال والتك���رمي، موؤكدين 
عزمهم على ا�ستمرار الدعم والت�سجيع 
الناجحة  لالأبطال ملوا�سلة م�سريتهم 
والعمل على رفع راية دولة الإمارات 
واملحاف���ل  املناف�س���ات  كاف���ة  يف 

الريا�سية.
ح����ر احلفل من الالعب���ني واأ�رهم 
البط���ل عب���د اهلل �سلط���ان العرياين 
الذهبية وجنله  امليدالي���ة  �ساح���ب 
حممد، والبطل عبد اهلل �سيف العرياين 
وجنل���ه ركان، والبطل �سيف النعيمي 
وجنله حممد، والبطلة �سارة اجلنيبي 
ووالده���ا حممد اجلنيب���ي ووالدتها، 
والبطلة نورة الكتبي ووالدتها ال�سيدة 
فاطم���ة �س���امل و�سقيقاته���ا، والبطل 
الواع���د اأحم���د جا�سم ن���واد ووالده 
جا�سم نواد، اإىل جانب مدربي اأبطالنا 
اأحمد بخ�س م���درب الرماية، و�سالح 
العيوين م���درب العاب القوى، ونائلة 

خمي�س مدربة العاب القوى.
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ال�سعودية تدعو 
وجدد املجل�س " التاأكيد على ا�ستمرار 
العم���ل م���ع الأمم املتح���دة لإحالل 
ال�سالم يف اليمن ال���ذي ميثل اأولوية 
للمملكة، مع الحتفاظ بحقها الكامل 
يف الدفاع عن اأمنه���ا ومواطنيها مبا 
يتوافق مع القان���ون الدويل الإن�ساين 

وقواعده العرفية".
وقال جمل����س ال���وزراء ال�سعودي اإن 
العم���ال العدائي���ة " تقو�س اجلهود 
الدولي���ة يف التو�سل اإىل حل �سيا�سي 
�سامل باليمن، وته���دد الأمن وال�سلم 

الدوليني."
وتطرق املجل�س،م���ن جهة ثانية، اإىل 
م�ساركة اململكة يف اأعمال الدورة ال� 
156 ملجل����س جامعة الدول العربية، 
وما ع���ربت عنه الجتماع���ات التي 
عقدت على هام�سها من اإدانة و�سجب 
الإ�رائيلية  والإج���راءات  العتداءات 
يف مدين���ة القد����س، والتاأكي���د على 
اأهمية فر�س الآليات الالزمة للتفتي�س 
ال�ريع وال�سامل للمواقع النووية يف 
اإيران، والعمل عل���ى تعزيز التن�سيق 
العربي امل�سرتك للت�سدي لأي تدخالت 

يف ال�سوؤون الداخلية للدول العربية.

م�سر وقطر 
واأ�ساف البيان "نتج عن الجتماعات 
التو�س���ل لتف���اق ب�س���اأن امل�سائ���ل 
اأعم���ال  ج���دول  عل���ى  املعرو�س���ة 
اللج���ان، والتوقي���ع على ع���دد من 
مذكرات التفاهم الثنائية بني البلدين 
والتن�سيق  التعاون  لتعزيز  ال�سقيقنينّ 

بني اجلهات املخت�سة فيهما".
كما وقع���ت الهيئة القومي���ة للربيد 
امل�ري���ة مذكرة تفاه���م وبروتوكول 
للتعاون يف جم���ال التعاون الربيدي 
م���ع ال�رك���ة القطري���ة للخدم���ات 
الربيدي���ة، ووقع���ت �سلط���ة الطريان 
املدين امل�رية على مذكرة تفاهم يف 
جمال النقل اجلوي مع هيئة الطريان 

املدين بدولة قطر،وفقا للبيان.
واأو�سح البيان "تاأتي هذه اخلطوة يف 
اإط���ار ا�ستكمال م�سار تعزيز العالقات 

بني البلدين ال�سقيقنينّ والعمل
الراهن على دف���ع العالقات الثنائية 

بينهما لالأمام".
كانت جلنة امُلتابعة امل�رية القطرية 
قد عق���دت اجتماع���ا يف القاهرة يف 
احلادي والثالثني من ال�سهر املا�سي.

اإنجاز تاريخي لالإمارات
ف�سال عن املهارات واخلربات الدولية 
لف���رق العمل التي تقوده���ا الكفاءات 
الإماراتية والت���ي حققت هذا الإجناز 

الهام.
وتوا�سل حمطات براكة تقدمي منوذج 
بالطاقة  للم�ساريع اجلديدة املتعلقة 
العامل  للبيئة على م�ستوى  ال�سديقة 
حي���ث مت ال�ستف���ادة م���ن املعارف 
واخلربات التي طورها فريق الت�سغيل 
يف املحط���ة الأوىل يف براك���ة م���ن 
خالل ربط املحط���ة الثانية بال�سبكة 
ب�سكل اأكرث فعالي���ة عرب تقليل الزمن 
بني بداي���ة الت�سغيل والربط بال�سبكة 
بن�سب���ة 10 يف املائ���ة ويف الوق���ت 
نف�سه موا�سلة اللتزام باأعلى معايري 

ال�سالمة النووية والتميز الت�سغيلي.
ومع اكتمال عملية ربط ثاين حمطات 
براكة ب�سبك���ة الكهرباء ي�ستمر العمل 
 1400 اإ�ساف���ة  نح���و  املحط���ة  يف 
ميغاواط من الطاقة ال�سديقة للبيئة 

ل�سبكة كهرباء الدولة .
كما ي�سه���م هذا الإجن���از يف حتقيق 
اأه���داف موؤ�س�س���ة الإم���ارات للطاقة 
لها  التابع���ة  وال����ركات  النووي���ة 

لتوفري ما ي�س���ل اإىل ربع احتياجات 
الدولة م���ن الكهرباء ال�سديقة للبيئة 
على مدار ال�ساع���ة مع امل�ساهمة يف 
خف����س النبعاث���ات الكربونية التي 
تعد ال�سبب الرئي�سي للتغري املناخي.

وتعد عملي���ة ربط املحط���ة الثانية 
مع ال�سبكة خط���وة مهمة يف مرحلة 
ال�ستعداد للت�سغيل التجاري للمحطة 
والتي مت خاللها مواءمة مولد املحطة 
الثاني���ة م���ع متطلب���ات �سبكة نقل 

الكهرباء الرئي�سية يف الدولة.
وبع���د اإمتام عملية الربط مع ال�سبكة 
�سيبداأ فري���ق ت�سغيل املحطة الثانية 
يف براكة يف عملية الرفع التدريجي 
مل�ستويات طاقة املفاعل والتي تعرف 
ب� "اختبار الطاق���ة الت�ساعدي" .. اإذ 
تلت���زم اأنظمة املحط���ة بالعمل وفق 
ل�سمان  العاملية  املمار�س���ات  اأف�سل 
التق���دم باأمان نحو الإنت���اج الكامل 
للكهرب���اء، وعند اكتمال هذه العملية 
مايقارب  الثاني���ة  املحط���ة  �ستنتج 
1400 ميغ���اواط م���ن كهرباء احلمل 

الأ�سا�سي.
و�ستتم كافة الختبارات حتت الإ�راف 
امل�ستم���ر للهيئة الحتادي���ة للرقابة 
النووي���ة، اجلهة امل�ستقلة وامل�سوؤولة 

عن تنظيم الأن�سطة النووية يف دولة 
الإم���ارات والتي اأجرت حتى الآن اأكرث 
م���ن 335 عملي���ة تفتي����س منذ بدء 
تطوي���ر حمطات براكة اإىل جانب اأكرث 
من 42 مهمة مراجعة من قبل الوكالة 
الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة، والرابطة 

العاملية للم�سغلني النوويني.
وعمل���ت ف���رق العم���ل املخت�سة يف 
"نواة" ب�سكل وثيق مع �ركة اأبوظبي 
التابعة  "تران�سكو"  والتحك���م  للنقل 
ل�رك���ة اأبوظب���ي الوطني���ة للطاقة 
"طاقة" والتي قام���ت ببناء اخلطوط 
الهوائية لربط حمطات براكة للطاقة 
اأبوظبي مما ي�سمن  النووية ب�سبك���ة 
و�س���ول الطاقة التي تنتجها حمطات 
براكة باأم���ان للم�ستهلكني يف جميع 

اأنحاء الدولة.
وم���ن خ���الل تزويد مالي���ني املنازل 
وال����ركات يف قطاع���ات الأعم���ال 
بالطاقة الكهربائية الوفرية وال�سديقة 
للبيئ���ة م���ن حمط���ات براك���ة تقود 
النووية  الإمارات للطاق���ة  موؤ�س�س���ة 
اأكرب اجله���ود املبذول���ة يف املنطقة 
للحد من النبعاث���ات الكربونية ول 
�سيم���ا اأن املحط���ات اأ�سبح���ت الآن 
اأكرب م�سدر منف���رد للكهرباء اخلالية 

م���ن النبعاث���ات الكربونية يف دولة 
الإمارات والعامل العربي.

وتعد حمطات براكة الواقعة يف منطقة 
الظفرة يف اإم���ارة اأبوظبي واحدة من 
اأك���رب حمط���ات الطاق���ة النووية يف 
الع���امل وت�سم اأربع حمطات متطابقة 
ت�س���م كل منه���ا ت�سمي���م املفاع���ل 
APR-1400 حيث  املتقدم من طراز 
ب���داأت العملي���ات الإن�سائية يف اأوىل 
عام 2012 وتقدمت ب�سكل اآمن وثابت 

منذ ذلك احلني.
وتنتج املحطة الأوىل اآلف امليغاواط 
م���ن الكهرباء ال�سديق���ة للبيئة على 
م���دار ال�ساعة .. بينما و�سلت الأعمال 
الإن�سائي���ة يف املحطت���ني الثالث���ة 
والرابعة اإىل مراحلها النهائية بن�سب 
اإجناز 95 يف املائ���ة و91 يف املائة 
عل���ى الت���وايل مع تطبي���ق اخلربات 
املحطتني  من  امل�ستف���ادة  والدرو�س 
الأوىل والثاني���ة .. فيما و�سلت ن�سبة 
الإجن���از الكلي���ة يف املحطات الأربع 
اإىل اأكرث م���ن 96 يف املائة و�ستنتج 
املحط���ات الأرب���ع ف���ور ت�سغيله���ا 
بالكامل ما ي�سل اإىل 5600 ميغاواط 
من الكهرب���اء اخلالية من النبعاثات 

الكربونية لأكرث من 60 عاما.
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معر�ض العين للكتاب يعود لجمهوره هذا ال�سهر بم�ساركة 
اأكثر من 100 عار�ض ودار ن�سر

اأبوظبي � الوحدة:

حت���ت رعاي���ة �سمو ال�سي���خ طحنون بن 
حممد اآل نهيان، ممثنّل احلاكم يف منطقة 
العني، ينظم مركز اأبوظبي للغة العربية 
بدائ���رة الثقاف���ة وال�سياح���ة � اأبوظبي 
الن�سخة الثانية ع�رة من معر�س العني 
للكتاب يف مكتبة زايد املركزية على مدار 
10 اأيام متوا�سلة خ���الل الفرتة املمتدة 

من 21 ولغاية 30 �سبتمرب اجلاري.
تق���ام ه���ذه الن�سخة م���ن معر�س العني 
للكتاب ب�سكل هجني لتجمع بني الربامج 
الواقعية والبث الفرتا�سي على من�سات 
املعر�س الرقمية، مبا ُي�سهم يف ا�ستقطاب 
عدد اأكرب من اجلمه���ور حل�سور فعاليات 

املعر�س وامل�ساركة يف اأن�سطته.
ي�سارك يف دورة هذا العام اأكرث من )100( 
عار�س ودار ن�ر، وذلك لتعريف اجلمهور 
باأح���دث الإ�س���دارات الأدبي���ة املتنوعة 
مب���ا ُيلبي تطلع���ات وذائقة الق���رنّاء من 
خمتل���ف الهتمامات والفئ���ات العمرية. 
كم���ا ي�ست�سيف املعر����س )50( متحدثاً 
من نخبة ال�سخ�سي���ات الثقافية البارزة، 
والكتنّاب واملبدعني والفنانني الإماراتيني 
لت�سليط ال�سوء على الإرث الثقايف الغني 

للدولة خالل اخلم�سني عاماً املا�سية.
واأ�سار �سع���ادة �سع���ود احلو�سني وكيل 
دائرة الثقاف���ة وال�سياحة – اأبوظبي يف 
كلمت���ه اإىل اأهمية املعرف���ة والقراءة يف 
"متا�سياً  بناء املجتمع���ات والأمم، قائالً 
مع روؤية قيادتن���ا الر�سيدة، تلتزم دائرة 
الثقاف���ة وال�سياح���ة – اأبوظب���ي بدعم 
قطاع الن����ر وا�ستدامته وتعزيز املعرفة 
والق���راءة ل���دى اجلميع، وياأت���ي تنظيم 
معر�س الع���ني للكتاب ليوؤك���د حر�سنا 
على حتقيق ه���ذه الأه���داف، والتوا�سل 
م���ع املجتمع بكافة فئاته، واإ�راكهم يف 
احلراك الثق���ايف، وتعزيز التوجه للقراءة 
كو�سيلًة للت�سلنّ���ح بالعلم مما ي�سهم يف 
بناء اقت�ساد قائم عل���ى املعرفة. واأوؤكد 

اأننا نتطل���ع اإىل ا�ست�سافة معر�س العني 
للكتاب، رمز الثقاف���ة والرتاث الإماراتي 
املحلي رغم هذه الظروف لرن�سخ مكانة 
اإم���ارة اأبوظبي كوجه���ة ثقافية حملية، 
اإقليمية، وعاملية حري�سة على التعريف 
عليها،  واملحافظة  الإماراتي���ة  بالثقافة 
اإىل جانب توفري الفر�س لالأجيال القادمة 

مل�ساركتها مع العامل".
كم���ا ويق���دنّم املعر�س هذا الع���ام اأي�ساً 
الي���ات املتنونّعة  برناجم���اً حافالً بالفعنّ
التي حتتف���ي بعام اخلم�س���ني، وت�سمل 
ن���دوات ثقافي���ة وعرو�س���اً مو�سيقي���ة 
واأم�سي���ات �سعرية، اإىل جانب الفعاليات 
املوجهة لالأطف���ال والتي ت�سم جمموعة 
وا�سعة من العرو�س الرتفيهية والتثقيفية 
وور����س العم���ل التي تركز عل���ى تنمية 
امله���ارات وجتعل م���ن املعر�س وجهة 

متكاملة جلميع اأفراد ال�رة.
وبدوره، ق���ال �سعادة الدكت���ور علي بن 
متيم، رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية: 

"بعد النجاح الذي حققه معر�س اأبوظبي 
الدويل للكتاب يف دورة هذا العام، يعود 
معر�س العني للكتاب ل�ستقبال جمهوره 
ورواده بخا�سة مع املكانة التي يتبووؤها 
على الأجندة الثقافي���ة يف الدولة، وهو 
جزء من الروؤية الثقافية للقيادة احلكيمة 
التي ت���ويل الثقافة واملعرف���ة والقراءة 
اهتمام���اً كبرياً نظراً لدوره���ا الكبري يف 
�سن���ع الأجيال وبن���اء امل�ستقبل. ونعتز 
يف مرك���ز اأبوظب���ي للغ���ة العربية بهذا 
املعر�س ال���ذي تتمث���ل خ�سو�سيته يف 
نكهته املحلية، حيث ن�ست�سيف كل عام 
نخبة من الكتنّ���اب واملثقنّفني الإماراتيني 
لالحتف���اء باأعماله���م، ومنحه���م من�سة 
لتق���دمي جتاربهم التي ت�سكل معامل اإرثنا 
الثق���ايف الغني وحا�رن���ا القائم على 

التنوع والنفتاح".
���د اإدارة املعر�س مبركز اأبوظبي للغة  توؤكنّ
العربية التزامها باأعلى معايري الإجراءات 
ار  ال���زونّ �سالم���ة  ل�سم���ان  الحرتازي���ة 

والعار�س���ني والعامل���ني يف املعر����س، 
ار البالغني على  حيث ي�سرتط ح�سول الزونّ
جرعتي لقاح كوفيد-19 لدخول املعر�س، 
كما يتوج���ب اإبراز نتيجة �سلبية لفح�س 
م�سحة الأن���ف)PCR( ل تزيد مدتها عن 
48 �ساعة جلميع العار�سني وامل�ساركني. 
ويتوجب عل���ى جمي���ع الزائرين تفعيل 

تطبيق احل�سن على هواتفهم الذكية.
هذا و�سيت���م فح�س درجة احل���رارة عند 
املداخ���ل، وفر����س حزمة م���ن اإجراءات 
ال�سالم���ة والتباع���د الجتماعي وحتديد 
ار املتواجدي���ن داخل قاعات  اأعداد ال���زونّ

املعر�س وداخل اأجنحة العار�سني.
ار من خمتلف الفئات  ���ب على الزونّ ويتوجنّ
العمري���ة الت�سجي���ل م�سبق���اً للح�سول 
عل���ى بطاقة دخ���ول اإلكرتوني���ة، وذلك 
https:// ع���رب املوق���ع الإلك���رتوين
  adbookfair .com/aabf
الذكية  الهوات���ف  اأومن خ���الل تطبي���ق 
اخلا�س مبعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.

»زايد العليا« تحتفل باأبطال »بارالمبية طوكيو«

تحت �سعار "اأجيال تقراأ وتقود الم�ستقبل"
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عجمان -وام:
النعيمي  بن حميد  عبدالعزيز  ال�شيخ  اأطلق   
في  العقاري  والتنظيم  الأرا�شي  دائرة  رئي�س 
يهدف  الذي  عجمان  مزادات  م�شروع  عجمان 
والعقارات  الأرا�شي  بيع  تنظيم عمليات  اإلى 
من خالل تبني اأ�شاليب عمل متجددة ومبتكرة 
ترقى اإلى م�شتوى تطلعات المعنيين وتتوافق 

مع احتياجاتهم.
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  واأكد 
لإقامة  الجديدة  الآل��ي��ة  اأن  الط��الق  عقب 
تمثل  عجمان  اإم��ارة  في  العقارية  المزادات 
والتطوير  التحديث  خطة  من  رئي�شيًا  جزءاً 
لمواكبة  ال��دائ��رة  تنتهجه  ال��ذي  الم�شتمر 
الذي  الملحوظ  والتطور  المت�شارعة  التنمية 
ت�شهده اإمارة عجمان على كافة الأ�شعدة في 
ال�شيخ  ال�شمو  الحكيمة ل�شاحب  القيادة  ظل 
المجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد 

الأعلى حاكم عجمان.
واأو�شح اأن دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري 
اإلى  الواعد  الم�شروع  هذا  خالل  من  ت�شعى 
العقاري  ال�شوق  ا�شتقرار  على  المحافظة 
على  بناًء  التداول  عمليات  تقييم  و�شمان 
عجلة  دفع  في  ي�شهم  مما  ال�شوقية  القيمة 
ثقة  ويعزز  الأع��م��ال،  وتناف�شية  القت�شاد 
ب��الآف��اق  الأع��م��ال  ورج���ال  الم�شتثمرين 
ف�شاًل  عجمان  اإمارة  في  المتاحة  الإيجابية 
من  المعنيين  جميع  التزام  من  التاأكد  عن 
العقارية  والمكاتب  والموؤ�ش�شات  الأف���راد 
المزادات  ن�شاط تنظيم  بمزاولة  لها  الم�شرّح 
الأرا�شي  الخا�شة ببيع  العقارية بالجراءات 

والعقارات عبر المزاد.

تحالف »الدار« و»القاب�سة« 
يقدم عر�ض �سراء اإجباري 

لال�ستحواذ على ح�سة %90 
في »�سوديك«

  اأبوظبي ـ )وام(:
"الدار"  العقارية  ال��دار  �شركة  تحالف  قدم   
العامة  الهيئة  اإلى  طلبًا   ADQ "و"القاب�شة
للرقابة المالية في م�شر للموافقة على تقديم 
ن�شبة  على  لال�شتحواذ  اإجباري  �شراء  عر�س 
ت�شل اإلى 90% ول تقل عن 51% من راأ�س المال 
للتنمية  اأكتوبر  من  ال�شاد�س  ل�شركة  القائم 
في  المدرجة  "�شوديك"  ���س.م.م  وال�شتثمار 

.OCDI.CA البور�شة الم�شرية بالرمز
عر�س  ملف  على  الموافقة  طلب  تقديم  وتم 
وفقًا   2021 �شبتمبر   14 يوم  الإجباري  ال�شراء 
التنفيذية  الالئحة  من  ع�شر  الثاني  للباب 

لقانون �شوق راأ�س المال رقم 95 ل�شنة 1992.
ناٍف  فح�س  اإج��راء  بعد  العر�س  هذا  وياأتي 
المملوك  التحالف،  قبل  من  �شامل  للجهالة 
بن�شبة 70% ل�شركة الدار و30% ل� "القاب�شة" 
ال�شركات  اأكبر  من  واح��دة  وهي   ،/ADQ/

القاب�شة على م�شتوى المنطقة.

 عبدالعزيز 
النعيمي يطلق 
م�سروع»مزادات 

عجمان«

ا�ستراتيجية  وخطوة  نوعي  المزروعي:»براكة«اإنجاز  �سهيل 
متقدمة نحو تعزيز مزيج الطاقة وتحقيق اال�ستدامة

اأبوظبي ـ )وام(:
اأعرب معالي �شهيل بن محمد فرج فار�س 
المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن 
النووي  للبرنامج  الجديد  بالإنجاز  فخره 
اإتمام  في  والمتمثل  الإم��ارات��ي  ال�شلمي 
محطات  من  الثانية  المحطة  ربط  عملية 
براكة للطاقة النووية ال�شلمية في منطقة 
الكهرباء  ب�شبكة  اأبوظبي  باإمارة  الظفرة 
اأول  واإن��ت��اج  الإم���ارات  لدولة  الرئي�شية 
ميغاواط من الكهرباء ال�شديقة للبيئة من 
ثاني المحطات في براكة بعد نحو خم�شة 
للمحطة  التجاري  الت�شغيل  بدء  من  اأ�شهر 
الأولى. وقال معاليه - في ت�شريح بهذه 
المنا�شبة - اإن م�شيرة التحول نحو م�شادر 
توجيهات  وفق  للبيئة  ال�شديقة  الطاقة 
كبرى  اإن��ج��ازات  ت�شهد  الر�شيدة  القيادة 
ا�شتراتيجية  اأه��داف  تحقيق  في  وت�شهم 
 50 لإنتاج  الرامية   2050 للطاقة  الإمارات 
في المائة من الكهرباء من م�شادر خالية 

من النبعاثات الكربونية.
الجديد  الإنجاز  بهذا  نفخر   "  : واأ�شاف 
الإم��ارات��ي  ال�شلمي  ال��ن��ووي  للبرنامج 
براكة  محطات  م�شروع  يم�شي  حيث 

دولة  اأهداف  بتحقيق  الم�شاهمة  في  قدما 
الطاقة  م�شادر  لتنويع  الرامية  الإم��ارات 
ال�شديقة  الم�شادر  على  العتماد  وزيادة 
للبيئة وموا�شلة م�شيرة النمو القت�شادي 
اأهدافها  تحقيق  وك��ذل��ك  والج��ت��م��اع��ي 
تحديات  مواجهة  في  الدولية  والتزاماتها 

ظاهرة التغير المناخي ". وتابع : " ت�شهم 
تر�شيخ  في  ب�شكل محوري  براكة  محطات 
قطاع  في  الإم��ارات  لدولة  الريادي  الدور 
الطاقة على الم�شتويين الإقليمي والعالمي 
بعدما اأ�شبحت محطات براكة اأكبر م�شدر 
واأكبر  العربي  العالم  في  للكهرباء  منفرد 

الكربونية  الب�شمة  خف�س  في  م�شاهم 
العربية  الدولة  اأ�شبحت  كما  المنطقة  في 
للطاقة  م�شروعا  تمتلك  التي  الأول���ى 
مرحلة  ف��ي  المحطات  متعدد  النووية 
الت�شغيل ". وثمن معاليه الجهود الريادية 
الكفاءات  تقودها  التي  وال�شتثنائية 
الإماراتية في محطات براكة والتي نجحت 
خارطة  على  الإم���ارات  دول��ة  و�شع  في 
العالمي وجعلت من هذه  النووي  القطاع 
يحظى  عالمي  نموذج  بمثابة  الإنجازات 
والمنظمات  الجهات  مختلف  باهتمام 
بالقطاع  المتخ�ش�شين  والخبراء  الدولية 
اأنه خالل الأ�شهر المقبلة  النووي. واأ�شاف 
المحطة  اإل��ى  الثانية  المحطة  �شتن�شم 
لتتم  ال��ت��ج��اري  الت�شغيل  ف��ي  الأول����ى 
للبيئة  ال�شديقة  الكهرباء  كمية  م�شاعفة 
كمية  وم�شاعفة  المحطات  تنتجها  التي 
منها  �شتحد  التي  الكربونية  النبعاثات 
دولة  لجهود  كبيرة  دفعة  ي�شكل  ما  وهو 
الإمارات في الحفاظ على موا�شلة التنمية 
الذي  الأمر  البيئة  على  والحفاظ  ال�شاملة 
للقيادة  ال��م��دى  بعيدة  ال��روؤي��ة  يعك�س 
وتمكين  دع��م  على  وحر�شها  الر�شيدة 

م�شيرة التميز في مختلف الميادين.

ربط ثاني محطات براكة ب�سبكة الكهرباء الرئي�سية في الدولة

اأول م�سروع للطاقة النووية ال�سلمية في العالم العربي يدخل 
مرحلة الت�سغيل 

اأبوظبي ـ )وام(:
 اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 
الت�شغيلي  ذراعها  اأن  النووية 
ربط  اأتمت  للطاقة  ن��واة  �شركة 
محطات  م��ن  الثانية  المحطة 
ال�شلمية  النووية  للطاقة  براكة 
في  الرئي�شية  الكهرباء  ب�شبكة 
اآمن  نحو  على  الإم���ارات  دول��ة 
وذلك بعد بداية ت�شغيل المحطة 
الثانية اأواخر اأغ�شط�س وبالتالي 
اإنتاج اأول ميغاواط من الكهرباء 
الخالية من النبعاثات الكربونية 

من ثاني محطات براكة الأربع.
مفاعل  ت�شغيل  ب��داي��ة  وب��ع��د 
اأغ�شط�س  المحطة الثانية في 27 
2021 اأ�شبحت محطات براكة اأول 
متعدد  النووية  للطاقة  م�شروع 
المحطات يدخل مرحلة الت�شغيل 
في العالم العربي وهو ما يعك�س 
للخبرات  المتقدم  الم�شتوى 
اللوائح  تطبيق  في  الإماراتية 

العالمية  والمعايير  المحلية 
والخبرات  المهارات  عن  ف�شال 
الدولية لفرق العمل التي تقودها 
الكفاءات الإماراتية والتي حققت 

هذا الإنجاز الهام.
تقديم  براكة  محطات  وتوا�شل 
الجديدة  للم�شاريع  ن��م��وذج 
ال�شديقة  بالطاقة  المتعلقة 
العالم  م�شتوى  على  للبيئة 
حيث تم ال�شتفادة من المعارف 
فريق  ط��وره��ا  التي  وال��خ��ب��رات 
الت�شغيل في المحطة الأولى في 
المحطة  رب��ط  خ��الل  من  براكة 
اأكثر  ب�شكل  بال�شبكة  الثانية 
بين  الزمن  تقليل  عبر  فعالية 
بال�شبكة  والربط  الت�شغيل  بداية 
بن�شبة 10 في المائة وفي الوقت 
باأعلى  اللتزام  موا�شلة  نف�شه 
معايير ال�شالمة النووية والتميز 

الت�شغيلي.
ثاني  ربط  عملية  اكتمال  ومع 
الكهرباء  ب�شبكة  براكة  محطات 

نحو  المحطة  في  العمل  ي�شتمر 
اإ�شافة 1400 ميغاواط من الطاقة 
كهرباء  ل�شبكة  للبيئة  ال�شديقة 

الدولة .
كما ي�شهم هذا الإنجاز في تحقيق 
للطاقة  الإمارات  موؤ�ش�شة  اأهداف 
التابعة  وال�����ش��رك��ات  ال��ن��ووي��ة 
ربع  اإل��ى  ي�شل  ما  لتوفير  لها 
الكهرباء  من  الدولة  احتياجات 
م��دار  على  للبيئة  ال�شديقة 
ال�شاعة مع الم�شاهمة في خف�س 
تعد  التي  الكربونية  النبعاثات 
ال�شبب الرئي�شي للتغير المناخي.
المحطة  رب��ط  عملية  وت��ع��د   
الثانية مع ال�شبكة خطوة مهمة 
للت�شغيل  ال�شتعداد  مرحلة  في 
تم  وال��ت��ي  للمحطة  ال��ت��ج��اري 
المحطة  مولد  مواءمة  خاللها 
نقل  �شبكة  الثانية مع متطلبات 

الكهرباء الرئي�شية في الدولة.
مع  الربط  عملية  اإتمام  وبعد 
ت�شغيل  فريق  �شيبداأ  ال�شبكة 

ب��راك��ة  ف��ي  ال��ث��ان��ي��ة  المحطة 
التدريجي  ال��رف��ع  عملية  ف��ي 
المفاعل  ط��اق��ة  لم�شتويات 
الطاقة  "اختبار  ب�  تعرف  والتي 
اأنظمة  تلتزم  اإذ   .. الت�شاعدي" 
اأف�شل  وف��ق  بالعمل  المحطة 

ل�شمان  العالمية  الممار�شات 
الإن��ت��اج  نحو  ب��اأم��ان  ال��ت��ق��دم 
اكتمال  وعند  للكهرباء،  الكامل 
المحطة  �شتنتج  العملية  ه��ذه 
ميغاواط   1400 مايقارب  الثانية 

من كهرباء الحمل الأ�شا�شي.

اإدراج �سركة»ري�سبون�ض بل�ض« في من�سة ال�سوق 
الثانية باأبوظبي المالي

اأبوظبي ـ )وام(:
"ري�شبون�س  �شركة  اأعلنت 
التابعة  القاب�شة،  بل�س" 
القاب�شة"  ظبي  "األفا  ل�شركة 
اأبوظبي  �شوق  في  المدرجة 
عن  اليوم  المالية،  ل��الأوراق 
اأ�شهمها  ت��داول  وب��دء  اإدراج 
في من�شة ال�شوق الثانية في 
�شوق اأبوظبي لالأوراق المالية 

.RPM تحت رمز التداول
وتعد �شركة "ري�شبون�س بل�س" 
م��زودي  اأك��ب��ر  م��ن  القاب�شة 
الميدانية  ال�شحية  الرعاية 
وت�شم  الإم����ارات  دول��ة  ف��ي 
اأكثر من 1،600 موظف وتعمل 
براأ�س مال مدفوع بقيمة 200 

مليون درهم اإماراتي.
ال�شركة عام 2010   وتاأ�ّش�شت 
عمليات  في  متخ�ش�شة  وهي 
الطارئة  الطبية  الحالت  نقل 
النائية  العمل  م��واق��ع  م��ن 
من�شاأة   260 من  اأكثر  وتدير 
امتالكها  اإلى  بالإ�شافة  طبية 
مركبات  اأ�شاطيل  اأكبر  لأحد 
وي�شم  المنطقة  في  الإ�شعاف 

اأكثر من 160 مركبة.
"ري�شبون�س  �شركة  وتوفر   
الطبي  الدعم  القاب�شة  بل�س" 
ل��ق��ط��اع��ات ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
الكيماوية  وال�����ش��ن��اع��ات 
وم���واق���ع ال��ب��ن��اء، ول��دي��ه��ا 
كل  ف��ي  واأن�����ش��ط��ة  عمليات 
والمملكة  الإم��ارات  دولة  من 
و�شلطنة  ال�شعودية  العربية 
على  حاليًا  وتعمل  ُع��م��ان، 
للتو�شع  ا�شتراتيجيتها  تنفيذ 
التعاون  مجل�س  دول  ف��ي 
والهند  واأفريقيا  الخليجي 

الخم�س  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
حمد  �شعيد  وق��ال  المقبلة.  
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري، 
ل�شوق اأبوظبي لالأوراق المالية 
ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  اإن 
كاأحد  مكانته  ر�ّشخ  المالية 
الن�شطة  المالية  الأ�شواق  اأهم 
وذلك بف�شل العدد المتزايد من 
وتو�شيع  الجديدة  الإدراج��ات 
وخدماته  منتجاته  نطاق 
ربط  ..ومن خالل  كبير  ب�شكل 
مثل  الواعدة  النمو  �شركات 
ري�شبون�س بل�س بقاعدة قوية 
من ال�شيولة الإقليمية ونخبة 
العالميين،  الم�شتثمرين 

�شّك  ب��ال  ال�����ش��وق  �شيلعب 
التنمية  دعم  في  ب��ارزاً  دوراً 
القت�شادية في المنطقة خالل 

ال�شنوات القادمة".
العامري،  حمد  قال  ب��دوره،   
والرئي�س  المنتدب  الع�شو 
ظبي  "األفا  ل�شركة  التنفيذي 
ال�شركة  "تعمل  القاب�شة": 
حاليًا على تنفيذ ا�شتراتيجية 
�شنوات  لخم�س  تمتد  موجهة 
في  التو�شع  اإل���ى  وت��ه��دف 
واإطالق  ودمج  جديدة  اأ�شواق 
خ��دم��ات اإ���ش��اف��ي��ة ..وب��ع��د 
ري�شبون�س  اإدراج  خ��ط��وة 
المالية،  ال�شوق  ف��ي  بل�س 

يمكننا م�شاركة م�شيرة النمو 
من  اأو�شع  قاعدة  مع  الواعدة 

الم�شتثمرين".
�شركة  اأن  بالذكر  الجدير   
بل�س"القاب�شة  "ري�شبون�س 
ع�شرة  الثالثة  ال�شركة  هي 
من�شة  في  اإدراجها  يتم  التي 
ال�شوق الثانية ل�شوق اأبوظبي 
تاأ�شي�س  منذ  المالية  لالأوراق 
المن�شة في عام 2014 ..وبلغت 
لل�شوق  ال�شوقية  القيمة 
 38 اأغ�شط�س،  بنهاية  الثانية، 
قدرها  ب��زي��ادة  دره��م  مليار 
273? مقارنة بنف�س الفترة من 

العام الما�شي.

1.1 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي
دبي-وام:

 بلغت الت�شرفات العقارية في دائرة الأرا�شي 
 1.1 من  اأكثر  الثالثاء  يوم  بدبي  والأم��الك 
مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 230 
منها  دره��م  مليون   980.47 بقيمة  مبايعة 
مليون   562.66 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعة   14
بقيمة  والفلل  لل�شقق  مبايعة  و216  دره��م 
مبايعات  اأهم  وجاءت  درهم.  مليون   417.81
الأرا�شي بقيمة 508 مليون درهم في منطقة 
نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 30 مليون 
بن  محمد  ال�شيخ  حدائق  منطقة  في  درهم 
را�شد تليها مبايعة بقيمة 4 ماليين درهم في 

منطقة وادي ال�شفا 5.
وت�شدرت منطقة وادي ال�شفا 5 المناطق من 
مبايعات   3 �شجلت  اإذ  المبايعات  حيث عدد 
بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 
3 بت�شجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم 
مبايعتين  بت�شجيلها   2 اليفرة  في  وثالثة 

بقيمة مليونين درهم.
والفلل  ال�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة 

تلتها مبايعة  المبايعات  كاأهم  نخلة جميرا 
نخلة  منطقة  في  دره��م  ماليين   10 بقيمة 
جميرا واأخيراً مبايعة بقيمة 9 ماليين درهم 

في منطقة الخيران الأولى.
الرابعة  جنوب  البر�شاء  منطقة  وت�شدرت 
ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  المناطق 
والفلل اإذ �شجلت 20 مبايعة بقيمة 15 مليون 
بت�شجيلها  خليفة  برج  منطقة  وتلتها  درهم 
19 مبايعة بقيمة �س مليون درهم وثالثة في 
بقيمة  مبايعة   19 بت�شجيلها   5 ال�شفا  وادي 

27 مليون درهم.
مليون   94.33 قدرها  قيمة  الرهون  و�شجلت 
درهم منها 13 رهنا لأرا�س بقيمة 16.6 مليون 
 77.72 بقيمة  و�شقق  فلل  ره��ن  و50  دره��م 
الثنية  بمنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون 
في  واأخ��رى  درهم  مليون   11 بقيمة  الرابعة 

منطقة وادي ال�شفا 7 بقيمة 7 ماليين درهم.
هبات   8 ت�شجيل  �شهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
بقيمة 20.79 مليون درهم كان اأهمها بمنطقة 
مليون   12 بقيمة  الرابعة  جنوب  البر�شاء 
بقيمة  دبي  مر�شى  منطقة  في  واأخرى  درهم 

3 ماليين درهم.
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 »�إينوك« ت�ست�سيف   
فعاليات»�أ�سبوع غاز 

�لبترول �لم�سال«
 دبي ـ )�لوحدة(:

الطاقة  �شريك  اإينوك،  مجموعة  ت�شت�شيف 
فعاليات  دب��ي،   2020 لإك�شبو  المتكاملة 
»اأ�شبوع غاز البترول الم�شال 2021« ح�شريًا 
ولأول مرة في ال�شرق الأو�شط، والذي تنظمه 
»الجمعية العالمية لغاز البترول الم�شال« 
تحت �شعار »طاقة من اأجل الغد« في مركز 
دي�شمبر  و9   5 بين  العالمي  التجاري  دبي 
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  تحت  المقبل 
�شعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطيران 
الرئي�س  دب��ي«،  »مطارات  رئي�س  المدني، 
الإمارات  لطيران  التنفيذي  الرئي�س  الأعلى 

والمجموعة.
مدينة  في  الأولى  للمرة  الحدث  عن  واأعلن 
ال�32  ال��دورة  خالل   2019 عام  اأم�شتردام 
الم�شال  البترول  لغاز  العالمي  للمنتدى 
الم�شال  البترول  لغاز  الأوروب��ي  والموؤتمر 
2019، اإذ تنعقد فعاليات الأ�شبوع في مدينة 
مختلفة كل عام، ويجمع تحت مظلته العديد 
غاز  �شركات  لأبرز  التنفيذيين  الروؤ�شاء  من 
البترول الم�شال والوزراء وممثلي المنظمات 
الدولية الكبرى وو�شائل الإعالم، ل�شتك�شاف 
الم�شال  البترول  غاز  قطاع  تطوير  اآف��اق 
الأعمال  عالقات  وبناء  النمو  فر�س  وبحث 

الجديدة.
الم�شال  البترول  غ��از  »اأ���ش��ب��وع  وُي��ق��ام 
الح�شور  بين  يجمع  لأ�شلوب  وفقًا   »2021
على  الإلكترونية  وال��ن��دوات  ال�شخ�شي 
كارد«  »�شواب  الفعاليات  تنظيم  من�شة 
الإنترنت  عبر  المتوفرة   )Swapcard(
فر�شة  يتيح  ما  المتحركة،  الهواتف  وعلى 
من  اأكبر  لمجموعة  والتفاعل  الم�شاركة 
من  الم�شال  البترول  غاز  بقطاع  المعنيين 

مختلف اأنحاء العالم.
وفي هذا ال�شياق، قال �شيف حميد الفال�شي، 
»ندرك  اإينوك:  لمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
الم�شوؤولية  حجم  اإي��ن��وك  مجموعة  ف��ي 
طاقة  توفير  تجاه  عاتقنا  على  الملقاة 
نظيفة لالأجيال المقبلة. وتاأتي �شراكتنا مع 
الجمعية العالمية لغاز البترول الم�شال في 
اإطار التزامنا بدعم ا�شتراتيجية دبي للطاقة 
من   %75 بتوليد  وهدفها   2050 النظيفة 
م�شادر  دبي من  في  الطاقة  اإنتاج  اإجمالي 

نظيفة بحلول عام 2050«.
فعاليات  با�شت�شافة  »نفخر  واأ���ش��اف: 
تزامنًا   ‘2021 الم�شال  البترول  غاز  ’اأ�شبوع 
واحداً  �شيكون  الذي  دبي   2020 اإك�شبو  مع 
من اأعظم الفعاليات العالمية على الإطالق. 

»�التحادية لل�سر�ئب« تجدد دعوتها للم�سجلين لال�ستفادة من 
قر�ر �إعادة تحديد �لغر�مات

�أبوظبي -و�م:
لل�شرائب مجدداً  التحادية  الهيئة  دعت   
قرار  من  لال�شتفادة  لل�شريبة  الم�شجلين 
 2021 ل�شنة   "49" رق��م  ال���وزراء  مجل�س 
بتعديل بع�س اأحكام قرار مجل�س الوزراء 
الغرامات  ب�شاأن   2017 ل�شنة   "40" رقم 
ُمخالفة  على  ُتفر�س  ال��ت��ي  الإداري����ة 
القوانين ال�شريبية في الدولة، الذي دخل 
من  والع�شرين  الثامن  في  التنفيذ  حيز 
تخفي�شًا  ويت�شمن  الما�شي،  يونيو  �شهر 
للعديد من الغرامات الإدارية التي ُتفر�س 
لدعم  ال�شريبية،  القوانين  مخالفة  على 
ال�شريبي  بالنظام  الم�شجلين  وم�شاندة 

للوفاء بالتزاماتهم ال�شريبية.
واأكدت اأن القرار يعزز تناف�شية الدولة في 
مجال ممار�شة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات 
ت�شريعية  بيئة  بتوفير  الر�شيدة  القيادة 
الذاتي،  المتثال  على  ت�شجع  �شريبية 
المتغيرات  ومواكبة  بالمرونة  وتتميز 
م��ن خ���الل ال���ش��ت��م��راري��ة ف��ي اإ���ش��دار 
وفقًا  الوطني  لالقت�شاد  الداعمة  القرارات 
للمتطلبات المرحلية، فبموجب القرار يتم 
تخفي�س اأو تعديل اآلية احت�شاب 16 نوعًا 
التخفي�س  وي�شمل  الإدارية،  الغرامات  من 
المتعلقة  الإداري���ة  المخالفات  غرامات 
بتطبيق القانون التحادي رقم "7" ل�شنة 
ال�شريبية،  الإج����راءات  �شاأن  في   2017
 "7" رق��م  ات��ح��ادي  بقانون  والمر�شوم 
ل�شنة 2017 في �شاأن ال�شريبة النتقائية، 
والمر�شوم بقانون اتحادي رقم "8" ل�شنة 

2017 في �شاأن �شريبة القيمة الم�شافة.
الما�شي  مايو  �شهر  منذ  الهيئة  وب��داأت 
حملًة توعوية، وقام ممثلو الهيئة بتكثيف 
للتعريف  الأعمال  قطاعات  مع  التوا�شل 
باآليات تطبيق القرار الجديد والت�شهيالت 
التي وفرها للم�شجلين بالنظام ال�شريبي، 
الت�شهيالت،  هذه  من  ال�شتفادة  وكيفية 
اإعادة  من  لال�شتفادة  المطلوبة  وال�شروط 
المفرو�شة على  الإدارية  الغرامات  تحديد 
من   %30 لت�شاوي  لل�شريبة  لين  الُم�شجَّ

اإجمالي الغرامات غير المدفوعة.
�شحفي  ب��ي��ان  ف��ي  الهيئة  واأو���ش��ح��ت 
من  لال�شتفادة  اأنه  الثالثاء  يوم  اأ�شدرته 
اأن  الإدارية، يجب  الغرامات  اإعادة تحديد 
تكون الغرامة الإدارية قد ُفر�شت بموجب 
قرار مجل�س الوزراء رقم "40" ل�شنة 2017 
�شدادها  يتم  ولم  الما�شي،  يونيو   28 قبل 
َد كامل  ل قد �شدَّ بالكامل، واأن يكون الُم�شجَّ
وذلك  عليه،  الدفع  الم�شتحقة  ال�شريبة 

 ،2021 دي�شمبر   31 تاريخ  في  اأق�شى  بحد 
اأي األ تكون عليه اأية م�شتحقات �شريبية 
َد 30% من  بنهاية 2021. واأن يكون قد �شدَّ
الم�شتحقة  الإداري���ة  الغرامات  اإجمالي 
الدفع غير الم�شددة حتى تاريخ 28 يونيو 
الما�شي، بحٍد اأق�شى في 31 دي�شمبر 2021.

الم�شجل  ا�شتيفاء  عند  اأنه  اإلى  واأ�شارت 
تحديد  اإع��ادة  تتم  فاإنه  ال�شروط،  لهذه 
الغرامات الإدارية وتعديلها لت�شاوي %30 
من اإجمالي الغرامات غير المدفوعة التي 
للهيئة  الإلكتروني  النظام  على  �شتظهر 

بعد تاريخ 31 دي�شمبر 2021.
ولال�شتفادة من القرار الجديد قدمت الهيئة 
مثاًل تو�شيحيًا تطبيقيًا لحالتين : الأولى 
الت�شهيالت  من  ل  الُم�شجَّ خاللها  ي�شتفيد 
ل من  الجديدة والأخرى ل ي�شتفيد الُم�شجَّ

الت�شهيالت .
- الحالة الأولى: م�شتفيد من الت�شهيالت/: 
ل لل�شريبة بقيمة  فر�شت غرامة على ُم�شجَّ
اأبريل 2021 وفقًا  بداية  األف درهم في   12
لقرار مجل�س الوزراء رقم /40/ ل�شنة 2017.

هذه  من  دره��م   /2000/ ل  الُم�شجَّ َد  �شدَّ
الغرامة في 15 اأبريل 2021.

لم ُي�شّدد الم�شّجل الغرامة المتبقية بقيمة 
/10،000/ درهم قبل 28 يونيو 2021.

ل قد �شدد  في 31 دي�شمبر 2021 كان الُم�شجَّ

 - عليه  الدفع  الم�شتحقة  ال�شريبة  كامل 
بما في ذلك المتعلقة باآخر اإقرار م�شتحق 
الغرامات  من   /%30/ و�شّدد   ،2021 في 
اآلف  ثالثة  "اأي  َدة  الُم�شدَّ غير  الإداري��ة 
يكون  الحالة  هذه  في  ل  الُم�شجَّ درهم". 
وتقوم  الت�شهيالت،  من  لال�شتفادة  موؤهاًل 
الهيئة باإعادة تحديد غراماته بعد نهاية 
2021، ويتم اإعفاوؤه من ال��شبعة اآلف درهم 
المتبقية من الغرامات الإدارية، ولن يكون 

مطالًبا ب�شدادها.
من  م�شتفيد  ال��ث��ان��ي��ة:غ��ي��ر  ال��ح��ال��ة 
ل  ُم�شجَّ على  غرامة  فر�شت  الت�شهيالت/: 
بداية  في  درهم  األف   12 بقيمة  لل�شريبة 
اأبريل 2021 وفقًا لقرار مجل�س الوزراء رقم 

/40/ ل�شنة 2017.
ل 2000 درهم من هذه الغرامة  َد الُم�شجَّ �شدَّ

في 15 اأبريل 2021.
لم ُي�شّدد الم�شّجل الغرامة المتبقية بقيمة 

/10،000/ درهم قبل 28 يونيو 2021..
ل  الُم�شجَّ �شدَّد   2021 دي�شمبر   31 حتى 
/30%/ من الغرامات الإدارية غير الُم�شدََّدة 
يقم  لم  اأنه  اإل  دره��م/،  اآلف  ثالثة  /اأي 
الدفع  الم�شتحقة  ال�شريبة  كامل  ب�شداد 

عليه حتى نهاية العام.
ل في هذه الحالة يكون غير موؤهل  الُم�شجَّ
�شداد  لعدم  الت�شهيالت،  من  لال�شتفادة 

كامل ال�شريبة الم�شتحقة الدفع عليه.
لل�شرائب  الت��ح��ادي��ة  الهيئة  ودع���ت 
اختيار  خا�شية  ل�شتخدام  لين  الُم�شجَّ
القيام  عند  المدفوعات  ت�شوية  ن��وع 
بوابة  عبر  ال�شريبية  الم�شتحقات  ب�شداد 
اإلى  الخدمات الإلكترونية للهيئة، م�شيرة 
اأن هذه الخا�شية تتيح تخ�شي�س المبالغ 
الدفع  لتف�شيالت  وفقًا  �شدادها  يتم  التي 

الخا�شة بكل م�شجل.
اإما دفع ال�شريبة  الخيارات المتوفرة هي 
اأوًل، اأو دفع الغرامات الإدارية اأوًل، اأو دفع 
تحديد  اإعادة  من  ولال�شتفادة  دين.  اأقدم 
الخيار  اختيار  الم�شّجل  على  الغرامات، 
اأجل  من  الخيارات  ه��ذه  من  المنا�شب 
الدفع  تخ�شي�س  نتائج  تحقيق  �شمان 

المق�شودة.
تقديم  من  التاأكد  لين  الم�شجَّ دعت  كما 
الطوعي  الت�شريح  اأو  ال�شريبي  الإق��رار 
قبل اإجراء عملية الدفع، حيث اأنه اإذا قام 
تقديم  قبل  الدفع  عملية  باإتمام  ل  الُم�شجَّ
الطوعي،  الت�شريح  اأو  ال�شريبي،  الإق��رار 
وكان م�شتحقًا عليه غرامات اإدارية معلقة 
النظام  فاإن  ح�شابه  في  مدفوعة  غير  اأو 
الم�شددة  الدفعة  بتخ�شي�س  �شيقوم 
الدفع، نظراً  الم�شتحقة  الإدارية  للغرامات 
في  الدفع  م�شتحقة  �شريبة  تحديد  لعدم 

ل عند اإجراء عملية الدفع. ح�شاب الُم�شجَّ
يتاأكد  اأن  �شرورة  على  الهيئة  و�شددت 
الم�شتحقة  ال�شريبة  �شداد  من  ل  الُم�شجَّ
لتجنب  ال�شتحقاق  تاريخ  قبل  الدفع 
في  بالتاأخر  متعلقة  اإداري��ة  غرامات  اأية 
البنكية  التحويالت  اأن  مو�شحة  ال�شداد، 
ت�شتغرق عادًة بحدود يومين اأو ثالثة اأيام 
عمل ليتم تحويلها من البنوك اإلى الهيئة، 
ل عند قيامه بعملية  لذلك فاإن على الُم�شجَّ
الدفع مراعاة هذه الفترة التي ت�شتغرقها 
الهيئة  ا�شتالم  ل�شمان  تحويل  كل عملية 
للمبالغ الم�شتحقة قبل تاريخ ا�شتحقاقها.
حول  عاّمين  تو�شيحين  الهيئة  واأ�شدرت 
ويت�شمن  الإلكتروني؛  موقعها  عبر  القرار 
التو�شيح العام الأول تفا�شيل التعديالت 
على جدول المخالفات والغرامات الإدارية 
الت��ح��ادي  القانون  بتطبيق  المتعلقة 
الإج��راءات  ب�شاأن   2017 ل�شنة   /7/ رقم 
تطبيق  ب�شاأن  اليقين  ل�شمان  ال�شريبية، 
هذه الغرامات الُمعدَّلة، وت�شمن التو�شيح 
حول  مف�ّشلة  معلومات  الثاني  العام 
بع�س  تحديد  لإع���ادة  المتبعة  الآل��ي��ة 
الغرامات الإدارية التي تم فر�شها قبل 28 

يونيو 2021.

�لعالم في �سيافة �الإمار�ت.. و�أرقام �لم�سافرين 
ت�سجل نمو�ً بـ %207

�أبوظبي -و�م:
اإلى  للتحول  الإمارات  ت�شتعد   
للم�شافرين  الأول���ى  الوجهة 
ال�شتة  الأ�شهر  خ��الل  عالميًا 
ا�شت�شافة  مع  تزامنًا  المقبلة 
 ،2020 دب��ي  اإك�شبو  معر�س 
الفندقي  القطاع  ا�شتعاد  فيما 
الحجز  م���ع���دلت  ال��م��ح��ل��ي 
اأع��داد  نمو  ظل  في  الطبيعية 
طويلة  ال�شتباقية  الحجوزات 

الأمد.
المدني  الطيران  هيئة  وك�شفت 
الإجمالية  الأع���داد  نمو  ع��ن 
اإلى الإمارات خالل  للم�شافرين 
�شهر اأغ�شط�س الما�شي اإلى اأكثر 
من 2.5 مليون م�شافر مقارنة 
مع 814 األف م�شافر في الفترة 
وبن�شبة   2020 العام  من  ذاتها 

ارتفاع تقدر ب� 207 بالمائة.
بيانات  في  الهيئة  واأ���ش��ارت 
خ�شت بها وكالة اأنباء الإمارات 
"وام" اإلى ارتفاع اأرقام الحركة 
ال��ج��وي��ة ف��ي ال��دول��ة خ��الل 
اإلى  لت�شل  الما�شي  اأغ�شط�س 

45 األفًا و953 حركة .
الخا�شة  الإج���راءات  و�شكلت 
باحتواء فيرو�س " كوفيد 19 " 
اأحد اأهم الملفات التي اأ�شهمت 
في تعزيز مكانة الدولة كوجهة 
من  الرغم  على  لل�شفر  اآمنة 
ا�شتمرار الجائحة عالميا، حيث 
تت�شدر الإمارات دول العالم في 

اإذ  اللقاحات  توزيع  معدلت 
و�شلت ن�شبة ال�شكان المتلقين 
لجرعة واحدة من لقاح كوفيد- 
�شبتمبر   13 ي��وم  لغاية   19
الجاري اإلى 90.5 بالمائة فيما 
بلغت ن�شبة ال�شكان الملقحين 
بالكامل 79.3 بالمائة، كما بلغ 
الخا�شة  الفحو�شات  اإجمالي 
بك�شف الإ�شابة بالفيرو�س اإلى 
قائمة  اإلى  اإ�شافة   ،78،651،247
طويلة من الإجراءات والخطوات 
الإمارات  اتخذتها  التي  الرائدة 
بروتوكولت  تعزيز  اإط��ار  في 
 19 كوفيد  بعد  الآمنة  العودة 

كاأكثر  موقعها  ع��ززت  والتي 
الوجهات طلبا من قبل ال�شياح 

من مختلف دول العالم.
وي��ن��ظ��ر خ���ب���راء وم��ع��ن��ي��ون 
اإل��ى  ال�شياحي  القطاع  ف��ي 
اأنها  على  المقبلة  المرحلة 
الحقيقية  النطالقة  مرحلة 
الأ�شهر  اأن �شكلت  للقطاع بعد 
ا�شتعادة  مرحلة  الما�شية 
القطاع  �شبط  واإعادة  التوازن 
بعد اتخاذ حزمة من القرارات 
ال��م��ه��م��ة وال��ت��ي ت�����ش��دره��ا 
طلبات  با�شتقبال  ال�شماح 
لل�شياح  ال�شياحة  تاأ�شيرات 

الجرعات  على  الحا�شلين 
الكاملة للقاح »كوفيد - 19« 
ال�شحة  منظمة  من  المعتمدة 
الإم��ارات  وت�شهد  العالمية. 
انطالق  يوما   16 نحو  بعد 
دبي   2020 اإك�شبو   " فعاليات 
اأهم الأحداث  الذي يعد اأحد   "
وهو  وتاأثيراً  زخمًا  العالمية 
اأهم  اإلى  للتحول  يوؤهلها  ما 
على  لل�شياحة  عالمية  وجهة 
يتوقع  حيث  اأ�شهر،   6 م��دى 
قرابة  المعر�س  ي�شتقطب  اأن 
مختلف  من  زائ��ر  مليون   25
الدولة  داخل  ومن  الجن�شيات 
الحدث  وخارجها. ويلعب هذا 
في  ب��ارزا  دورا  ال�شتثنائي 
ال�شياحة  بقطاع  الرت��ق��اء 
ك��ام��ل،  ب�شكل  ال��دول��ة  ف��ي 
ازدهار  على  اآثاره  و�شتنعك�س 
وفي  القطاعات  من  كبير  عدد 
والطيران  ال�شياحة  مقدمتها 

وغيرها. والنقل 
الحجوزات  طلبات  و�شجلت 
عموما  الإم��ارات  في  الفندقية 
ودبي تحديدا نموا كبيرا قبيل 
�شجل  دبي، حيث   2020 اإك�شبو 
لل�شفر  العالمي  "ويجو"  موقع 
والحجوزات الفندقية في يوليو 
الما�شي اأكثر من ن�شف مليون 
عملية بحث لرحالت وحجوزات 
خالل  دبي  اإم��ارة  في  فندقية 
فيها  ت�شت�شيف  التي  الفترة 

الحدث.

»اأبوظبي لل�شادرات« .. اإنجازات نوعية ُتعزز تناف�شية ال�شركات 
المحلية في الأ�شواق العالمية

�أبوظبي -و�م:
 حقق مكتب اأبوظبي لل�شادرات "اأدك�س" 
اأبوظبي  �شندوق  قبل  من  تاأ�شي�شه  منذ 
من  مجموعة   ،2019 العام  في  للتنمية 
تعزيز  على  وعمل  النوعية  الإن��ج��ازات 
الدور المهم الذي يقوم به من خالل توفير 
الخدمات والحلول التمويلية لدعم قطاع 
ال�شادرات وتمكين الم�شدرين الإماراتيين 
�شمن القطاعات غير النفطية من تو�شيع 
في  لهم  جديدة  اآف��اق  وفتح  اأعمالهم 

الأ�شواق العالمية.
عملياته  بدء  من  الأول��ى  ال�شنة  وخالل 
بعمليات  "اأدك�س"  التزم  الت�شغيلية 
ما  اأي  درهم،  مليون   500 بقيمة  تمويلية 
على  اأمريكي  دولر  مليون   136 يعادل 
للم�شتوردين  و�شمانات  قرو�س  هيئة 
�شلع  ل�شراء  الخارجيين  والم�شترين 

وخدمات من ال�شركات الإماراتية.
كما قام المكتب في عام 2021 بتخ�شي�س 
735 مليون درهم ما يعادل /200 مليون 
دولر/ ميزانية لتمويل معامالت الت�شدير، 
محققًا بذلك نمواً بن�شبة 33.3% في حجم 

ميزانيته مقارنة بالعام 2020.
ال�شويدي،  �شيف  محمد  �شعادة  واأ�شاد 
مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية رئي�س 
"مكتب  ل�  لل�شادرات  التنفيذية  اللجنة 
"اأدك�س"  بم�شيرة  لل�شادرات"  اأبوظبي 
واإنجازاته  الما�شيين،  العامين  خ��الل 
المحلي  الم�شتويين  على  الفاعلة 
تو�شيع  في  انعك�شت  والتي  والعالمي، 
اأعمال ال�شركات الوطنية ودعم الم�شدرين 

المحليين.
اأبوظبي  مكتب  �شاهم  "لقد  واأ���ش��اف: 
اإلى  التحديات  تحويل  في  لل�شادرات 

التوجيهات  م��ع  يتما�شى  بما  ف��ر���س، 
لدولة  الت��ح��ادي��ة  للحكومة  ال�شديدة 
الهوية  تعزيز  في  والمتمثلة  الإم���ارات 
ال�شناعية الموحدة "ا�شنع في الإمارات" 
"م�شروع  ا�شتراتيجية  اأه��داف  وتحقيق 
300 مليار" في تنويع القت�شاد الماراتي 
في  وم�شتدامة  م�شتقرة  بيئة  و�شمان 
لتعزيز  وال�شناعة،  الت�شدير  ق��ط��اع 
ال�شادرات  معدلت  وزي��ادة  تناف�شيته 
الجهود  ف��ي  ث��ق��ة  ..وك��ل��ن��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
والم�شاعي الحثيثة التي يقوم بها اأدك�س 
منذ عامين حتى اليوم، في �شبيل تقديم 
والم�شتوردين  للم�شترين  الالزم  التمويل 
ال�شلع  �شراء  من  وتمكينهم  الخارجيين 
والخدمات الإماراتية، بما ي�شهم في فتح 
اأ�شواق جديدة اأمام ال�شناعات وال�شادرات 
الركائز  اإح���دى  باعتبارها  الوطنية، 
في  القت�شادي  النمو  لتحقيق  الأ�شا�شية 

دولة الإمارات العربية المتحدة".

جناح �ليابان في»�إك�سبو 2020 دبي« يعر�ض محتوياته 
»عن بعد« عبر �لتكنولوجيا �لرقمية

طوكيو -و�م:
جناح  اإن  اليابانية  التجارة  وزارة  قالت   
 " دبي   2020 اإك�شبو   " معر�س  في  اليابان 
لتمكين  الرقمية  التكنولوجيا  �شي�شتخدم 
الزوار من م�شاهدة محتويات الجناح "عن 

بعد" .
الزوار  �شيعرّف  الجناح  اأن  الوزارة  وذكرت 
من جميع اأنحاء العالم على �شحر اليابان 
تاريخ  بم�شاهدة  لهم  ال�شماح  خالل  من 
تجذب  اأن  اأمل  على  اليابان،  وتكنولوجيا 
الهتمام  عر�شها  �شيتم  التي  المحتويات 
اأي�شًا اإلى معر�س اإك�شبو 2025 العالمي في 
ويب  موقعي  فتح  اإلى  وبالإ�شافة  اأو�شاكا. 
اليابان  "جناح  بمثابة  ليكونا  خا�شين 
لالأ�شخا�س  اليابان  �شت�شمح  الفترا�شي"، 
با�شتخدام  اأخ���رى  وم��واق��ع  اليابان  م��ن 
عن  فيها  التحكم  يتم  افترا�شية  روبوتات 
في  الفعاليات  بع�س  اإلى  لالن�شمام  ُبعد 
من  محدود  لعدد  �شتقام  التي  الجناح 
وتحت  محدودة  زمنية  لفترة  الم�شاركين 
وي�شتخدم  الأفكار".  تلتقي  "حيث  �شعار 

التقديمية  العرو�س  اأحدث  اليابان  جناح 
ال�شور  ذل��ك  في  بما  والمكانية  المرئية 
لل�شماح  الدقة  فائق  وال�شباب  المتحركة 
للزوار بتجربة كيف تثير اللقاءات المتنوعة 
اأف�شل،  اإلى غد  اأفكاراً جديدة وتقود العالم 
مناظر  الجناح  و�شيعر�س  للوزارة.  وفقًا 
التي  والتحديات  اليابان  ف��ي  طبيعية 

اإن�شاء  �شيتم  كما  الآن.  العالم  يواجهها 
لتقديم  وركنًا  البالد  تمثل  م�شغرة  نماذج 
معر�س 2025 في منطقة كان�شاي في غرب 
اليابان. وذكرت الوزارة اأن �شل�شلة ال�شو�شي 
اليابانية �شوهيرو /Sushiro/ �شتفتتح 
حالل  اأطباقًا  يقدم  المعر�س  في  مطعمًا 

معدة وفقًا لل�شريعة الإ�شالمية.

خط لوج�ستي �آمن يربط ميناء جبل علي و�لمنطقة 
�لحرة بمنطقة »�إك�سبو 2020«

دبي ـ )�لوحدة(:
والجمارك  الموانئ  موؤ�ش�شة  تحر�س 
ذراعها  خ��الل  وم��ن  ال��ح��رة،  والمنطقة 
على  الأم��ن  ب���اإدارة  المتمثلة  الأمنية 
الأمنية  وال��ل��وائ��ح  المعايير  تطبيق 
المحلية والعالمية لدى تقديم خدماتها 
في موانئ دبي والمرافق التابعة لها، من 
المدرجة  البنود والمعايير  بينها تطبيق 
ال�شفن  لأم���ن  ال��دول��ي��ة  ال��م��دون��ة  ف��ي 
ال�شارم  المتثال  ل�شمان  والموانئ 
للوائح والأنظمة، وتوفير اأق�شى درجات 
الأمن وال�شالمة في المناطق التي ت�شرف 

عليها.
رئي�س  �شلّيم  بن  اأحمد  �شلطان  واأو�شح 
والمنطقة  والجمارك  الموانئ  موؤ�ش�شة 
اإك�شبو  افتتاح  اقتراب  مع  باأنه  الحرة، 
التدابير  الموؤ�ش�شة  اتخذت  بدبي،   2020
لوج�شتي  خط  لتوفير  الالزمة  الأمنية 
والمنطقة  علي  جبل  ميناء  يربط  اآمن 
لت�شهيل وت�شريع  اإك�شبو،  الحرة بمنطقة 
عملية عبور جميع المواد والم�شتلزمات 
الم�شاركة  للجهات  التابعة  والب�شائع 

في هذا الحدث بطريقة اآمنة و�شل�شة عن 
وذكية  اإلكترونية  �شحن  بوابات  طريق 

تعمل على مدار ال�شاعة.
موؤ�ش�شة  اأمن  اإدارة  باأن  اأ�شار  وتف�شياًل، 
الحرة  والمنطقة  والجمارك  الموانئ 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى و���ش��ع خ��ط��ط وب��رام��ج 
بالمعايير  لالرتقاء  مكثفة  ت�شغيلية 
غير  م�شتويات  اإلى  الأمنية  والخدمات 
المنظومة  تعزيز  خالل  من  م�شبوقة، 
 – العالمية  دبي  موانئ  داخل  الأمنية 
بجبل  الحرة  والمنطقة  الإم��ارات  اإقليم 
اأهدافها  اإط��ار  في  وذلك  جافزا،  علي– 
من  م�شتوى  اأعلى  تحقيق  اإلى  الرامية 
هذا  حجم  مع  تتما�شى  التي  الجاهزية 
وبما  عالميًا،  والأ�شخم  الفريد  الحدث 
على  الر�شيدة  القيادة  حر�س  يعك�س 
لتاأمين  الجاهزية  درجات  اأعلى  تحقيق 

الحدث العالمي بال�شكل الأمثل.
تطوير  الموؤ�ش�شة عملت على  باأن  واأفاد، 
اأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، التي 
من �شاأنها اأن تحقق اأعلى معايير ال�شالمة 
والأنظمة الأمنية لل�شفن ومرافق الميناء 

والمناطق الحرة التي ت�شرف عليها.
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 "حرة عجمان" تحت�سن  
بقطاعات  �سركة   800

والت�سييد  البناء 
الإن�سائية والتكنولوجيا 

 عجمان ـ )الوحدة(:

ت�سجيل  احلرّة«  عجمان  »منطقة  اأعلنت 
امل�سجلة  ال�رشكات  عدد  يف  ملمو�س  منو 
والت�سييد  البناء  قطاعات  �سمن  لديها 
ذات  واخلدمات  الإن�ساءات  وتكنولوجيا 
من  لأكثثر  عثثددهثثا  و�سل  حيث  ال�سلة، 
الالفت  النمو  هثثذا  ويثثاأتثثي  �ثثرشكثثة.   800
التي  اخلثثدمثثات  وتثثنثثوع  لتميز  نتيجًة 
الأعمال  ملجتمع  احلرة  املنطقة  تقدمها 
الهند�سة  قطاعات  �سمن  والثث�ثثرشكثثات 
املثثرافثثق  واإدارة  واملثثقثثاولت  والثثبثثنثثاء 
املتوا�سلة  وترجمًة جلهودها  وامل�ساريع، 
وتعزيز  الأجنبية  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب 
التجارية  للم�رشوعات  امل�سافة  القيمة 
علي  املهند�س  وقثثثال  وال�ستثمارية. 
ال�سويدي، مدير عام منطقة عجمان احلرة: 
»مت�سي )منطقة عجمان احلرة( قدمًا يف 
تقدمي املزيد من الدعم لل�رشكات العاملة 
متيحًة  والبناء،  املقاولت  قطاع  �سمن 
املتكاملة  احللول  من  وا�سعة  حمفظة 
والت�سهيالت وا�سعة النطاق، ت�سمل تاأجري 
ومراكز  وامل�ستودعات  التنفيذية  املكاتب 
الأعمال وتوفري م�ساكن العمال مبوا�سفات 
متميزة واأ�سعار تناف�سية.. كما تتفرد منطقة 
ال�سرتاتيجي  مبوقعها  احلثثرة  عجمان 
لل�رشكات ورواد  اإ�سافية  الذي ميثل ميزًة 
العاملني  امل�ستقلني  واملهنيني  الأعمال 
باأن  ونفخر  والإن�ساء،  البناء  قطاع  �سمن 
املقرات  اليوم  حتت�سن  احلثثرة  املنطقة 
هذا  يف  �رشكة   800 من  لأكثثر  الرئي�سية 
كبرية  اأهمية  »نويل  واأ�ساف:  القطاع«. 
لقطاع البناء باعتباره من �سمن القطاعات 
مل�سرية  الداعمة  واحليوية  ال�سرتاتيجية 
القت�ساد  موارد  وتنويع  ال�ساملة  التنمية 
الوطني، حيث ي�ستقطب هذا القطاع ح�سة 
وا�سعة من جمموع ال�ستثمارات الأجنبية 
ال�سوق  اإىل  الثثوافثثدة  الأمثثثوال  وروؤو�ثثثس 
الإماراتية. ويحمل هذا القطاع اآفاقًا واعدة 
الإمارات  وفر�سًا هائلة على �سعيد دولة 
اخل�سو�س،  وجثثه  على  عجمان  واإمثثثارة 
الأمر الذي يتيح اأمام امل�ستثمرين اإمكانية 
املرجوة.  ال�ستثمارية  العائدات  حتقيق 
وجنّدد التزامنا يف املنطقة احلرة مبوا�سلة 
اإر�ساء دعائم ال�ستدامة �سمن قطاع البناء 
روافد  من  حيويًا  رافثثداً  كونه  والت�سييد، 

اقت�ساد امل�ستقبل«.

اأحمد بن �سعيد يكرم ال�سركات الإماراتية المن�سمة لرحلة 
اإك�سبو 2020

دبي-وام:
بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  كثثرّم   
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد 
الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي 
الإمثثثثارات،  طثثثريان  ملجموعة 
لإك�سبو  العليا  اللجنة  رئي�س 
2020 دبي، اأكر من 45 موؤ�س�سة، 
اإح�سار موظفيها  ا�ستثمرت يف 
اإىل اإك�سبو 2020 دبي، اأول اإك�سبو 
ال�رشق  منطقة  يف  يقام  دويل 
الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.

فندق  يف  اأقثثيثثم  حثثفثثل  ويف 
يف  جمريا  اأورينتال  ماندارين 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد  دبي، 
وبرفقته  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن 
اإبثثراهثثيثثم  بثثنثثت  رمي  مثثعثثايل 
ل�سوؤون  دولة  وزيرة  الها�سمي 
العام  واملدير  الدويل  التعاون 
لإك�سبو 2020 دبي، باملنظمات 
التي  املذهلة  الفر�س  لإدراكها 

يقدمها اإك�سبو 2020 دبي.
املكرَّمة  املوؤ�س�سات  بني  وكان 
منظمات �سبه حكومية و�رشكات 
وموؤ�س�سات مناطق حرة، مبا يف 
ذلك عدد من �رشكاء اإك�سبو 2020 
�رشيك  العاملية،  دبي  موانئ   :
وبيب�سيكو،  العاملية؛  التجارة 
للم�رشوبات  الر�سمي  ال�رشيك 
اإيه  واإ�س  اخلفيفة؛  والوجبات 
الربجمية  احللول  �رشيك  بي، 
�رشيك  اإ�س،  بي  ويو  املبتكرة؛ 
الر�سمي؛  اللوج�ستية  اخلدمات 
الر�سمي  املثثزود  وجيكوب�س، 

خلدمات اإدارة برامج الت�سليم.
بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وقثثال 
�سعيد : " متيزت دولة الإمارات 
بالطموح  تاأ�سي�سها  مثثنثثذ 
الظروف  مواجهة  يف  واملرونة 
والتحديات وارتقت يف غ�سون 
لت�سبح منوذًجا  عاما  خم�سني 
ورمثثًزا  به  يحتذى  اقت�سادًيا 
لعل  الثثعثثامل.  مثثع  للت�سامح 
جائحة  ب�سبب  تغريت  حياتنا 
الثثدولثثة  اأن  غثثري  كثثوفثثيثثد-19، 
النفتاح  اإعثثثثادة  يف  جنحت 
القثثتثث�ثثسثثادي عثثلثثى مثثراحثثل 
اأهدافنا  لتحقيق  قدما  وم�ست 
وتطلعاتنا - واإك�سبو 2020 دبي 

يف �سميم هذه التطلعات".
اإك�سبو  يعد   "  : �سموه  واأ�ساف 
2020 حافًزا للن�ساط القت�سادي 
يف الإمارات وخارجها، و�سيكون 

ُتن�سى ملاليني  ل  ا جتربة  اأي�سً
اأرى  اأن  ي�سعدين  الأ�سخا�س. 
قد  املنظمات  من  العديد  اأن 
تتكرر  ل  التي  الفر�س  اأدركت 

الدويل،  احلدث  �سيوفرها  التي 
تكون  اأن  لختيارها  واأ�سكرها 

جزًءا من رحلتنا املبهرة".
من  العديد   2020 اإك�سبو  يقدم 
�ساأنها  من  التي  املثثبثثادرات 
على  مرتكزا  القت�ساد،  حتفيز 
يف  الإمثثثثثارات  دولثثثة  �سمعة 
ت�سهيل الأعمال والتجارة، عرب 
امل�ستوى،  بنية حتتية عاملية 
واأطثثثثثر تثثنثثظثثيثثمثثيثثة مثثالئثثمثثة 
لريادة  بيئي  ونظام  لالأعمال، 

الأعمال ناب�س باحلياة.
املثثبثثادرات  هثثثذه  وتت�سمن 
برنامج  وهو   – نزدهر"  "معا 
الأعمال  على  يركز  خم�س�س 
ويقدم جمموعة من الفعاليات 
ال�سبكات  لثثبثثنثثاء  املن�سقة 
والقيادة  املعرفة  وتثثبثثادل 
اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة  الثثفثثكثثريثثة، 
املنتجات واخلدمات امل�سممة 
ا والتي �ستمّكن الزوار  خ�سي�سً
ا�ستك�ساف  من  وامل�ساركني 
فر�س الأعمال اجلديدة، واإبرام 
والتعاون  املوؤثرة  ال�رشاكات 

القت�سادي  الزدهثثار  اأجل  من 
الإمثثارات  دولثثة  يف  امل�ستدام 
ي�ستفيد  وخارجها.  واملنطقة 
اإمكانية  من  اأي�سا  الربنامج 
اإك�سبو  يتيحها  التي  الت�سال 
 192 �سيجمع  الذي  دبي،   2020
دولة، بالإ�سافة اإىل املنظمات 
واملوؤ�س�سات  الأطراف  متعددة 
الثثزوار،  وماليني  الأكثثادميثثيثثة 
و�سنع  الهادف  التغيري  لإلهام 
م�ستقبل اأكر اإ�رشاًقا للجميع.

التي ا�سرتت  ال�رشكات  وت�سمل 
 : اإك�سبو 2020 ملوظفيها  تذاكر 
للمقاولت،  النابودة  جمموعة 
واآليك،  للمقاولت،  وال�ساحل 
وبثثيثث�ثثسثثكثث�ثثس كثثونثث�ثثسثثرتكثثت، 
كَلبز،  اأو  اإي  �سي  و�سبكة 
وكاليد  اخلليج،  و�سيفرون 
اآنثثثد كثثو، والثثبثثنثثك الثثتثثجثثاري 
التجاري،  دبي  وبنك  الثثدويل، 
اإك�سربي�س،  اإل  اإتثث�ثثس  ودي 
دبي  ومثثوانثثئ  غلف،  ودوكثثثا 
الثثعثثاملثثيثثة، ودراغثثثثون اأويثثل 
للعقارات،  ودريفن  القاب�سة، 
املتكاملة  الت�سالت  و�رشكة 
احلثثثرة،  دبثثثي  و�ثثثسثثثوق  دو، 
دبي  وبنك  القاب�سة،  ودبثثي 
الإ�ثثثسثثثالمثثثي، ومثثثركثثثز دبثثي 
ودبثثي  املثثتثثعثثددة،  لل�سلع 
العاملية  والإمثثارات  اجلنوب، 
الإمثثارات،  وحديد  لالأملنيوم، 
القاب�سة،  هايجينك  وفاين 
وهنكل،  العاملية،  والقرية 
اإنرتنا�سيونال  وهثثانثثيثثويثثل 
اإت�س  وبنك  الأو�ثثسثثط،  ال�رشق 
الأو�سط،  ال�رشق  �سي  بي  اإ�س 
الدولية  احلرة  املنطقة  وهيئة 
وجيكوب�س،  دبي،  واإثراء  دبي، 
اإم  بثثي  وكيه  وخان�ساحب، 
ولفارج،  الأدنى،  اخلليج  جي 
القاب�سة،  الفطيم  ومثثاجثثد 
ونخيل،  املال،  وعبيد  وحممد 
واأودو  الوطني،  الفجرية  وبنك 
وبيب�سيكو،  الأو�سط،  ال�رشق 
و�سايبم  �ثثسثثي،  دبليو  وبثثي 
نذرلندز بي يف، واإ�س اإيه بي، 
و�سو�سيتي  �رشف،  وجمموعة 
جثثروب،  فري�ست  وذا  جثثرال، 

ويو بي اإ�س، وزينيا.

»التحاد للمعلومات الئتمانية«ت�ستكمل الربط 
مع محاكم دبي

اأبوظبي-وام:
للمعلومات  الحتثثثاد  �ثثرشكثثة  اأعثثلثثنثثت   
ا�ستكمال  عن  الثالثاء  يثثوم  الئتمانية 
لتزويد  دبي  حماكم  مع  الربط  اإجثثراءات 
عن  الناجتة  املالية  باللتزامات  ال�رشكة 
اأحكام نهائية  التي �سدرت فيها  الق�سايا 

حتت التنفيذ .
وتعترب حماكم دبي واحدة من اأكر الدوائر 
الق�سايا  عدد  حيث  من  ن�ساطًا  الق�سائية 
الق�سايا  عثثدد  ي�سل  حيث  الثثدولثثة،  يف 
الناجتة عنها اإلتزامات مالية قائمة حتى 
الآن اإىل اأكر من 53،962 ق�سية منها 37،495 

ق�سية لالأفراد و62،455 ق�سية لل�رشكات.
للمعلومات  الحتثثثثاد  �ثثرشكثثة  وكثثانثثت 
هذه  �سم  باإجراءات  بداأت  قد  الئتمانية 
الئتمانية خالل  املعلومات يف تقاريرها 
متا�سيًا  وذلك   ،2021 عام  من  الأول  الربع 
�سجل  لبناء  الرامية  ا�سرتاتيجيتها  مع 
ائتمانية  معلومات  ي�سم  �سامل  ائتماين 
الدولة،  يف  وال�رشكات  بثثالأفثثراد  خا�سة 
وذلك من م�سادر غري بنكية يف الدولة مما 
يعك�س التزام ال�رشكة مبمار�سة دور ريادي 

لتحقيق ال�ستقرار الئتماين يف الدولة.
وقال مروان اأحمد لطفي، الرئي�س التنفيذي 
 : الئتمانية  للمعلومات  الحتاد  لث�رشكة 
دبي  حماكم  مع  املثمر  التعاون  ميثل   "
التقارير  �سمولية  لتعزيز  انطالق  من�سة 

الئتمانية للمعلومات الإئتمانية املتوفرة 
والإلتزامات  الثثدولثثة،  يف  املحاكم  لثثدى 
اأحكام  عثثن  الناجتة  اجلثثديثثدة  املالية 
الئتمانية  الأهلية  على  �ستوؤثر  ق�سائية 
التقارير  يف  عنها  والإف�ساح  لل�سخ�س 
املعلومات  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الئتمانية 
امل�سرتكني  �ست�ساعد  البنكية  الئتمانية 
ومزودي  الت�سالت  و�رشكات  بنوك  من 
على  امل�ستخدمني  من  وغريهم  اخلدمات 
اأف�سل."  اإئتمانية  وحتاليل  قرارات  اإتخاذ 

من جانبه قال �سعادة طار�س املن�سوري، 
مدير عام حماكم دبي : " اإن حماكم دبي 
 – دبي  بيانات  مع  وبالتن�سيق  قامت 
للمعلومات  الحتاد  الرقمية و�رشكة  دبي 
بال�س  دبي  من�سة  خالل  ومن  الئتمانية 
مبادرة  باإجناز   /Dubai Pulse/
للمعلومات  البيانات  وتكامل  تبادل 
الئتمانية اخلا�سة بالق�سايا، مما �ساهم 
الأهداف ال�سرتاتيجية للدولة  يف حتقيق 
على  واحلفاظ  للتحقق  اأدوات  توفري  يف 

احلقوق واملكت�سبات وازدهار الأعمال".
اإطار �سيا�سة  ياأتي يف  اأن ذلك  اإىل  ولفت 
ثقافة  تطوير  اإىل  الرامية  دبي  حكومة 
تثثبثثادل الثثبثثيثثانثثات واتثثخثثاذ الثثقثثرارات 
امل�ستندة اإىل الأدلة بني اجلهات املخت�ّسة 
لثقافة  وتر�سيخًا  واخلا�سة  احلكومية 
البيانات، وذلك با�ستخدام واإعادة  تبادل 
جانب  اإىل  نف�سها،  البيانات  ا�ستخدام 
ال�رشية،  املعلومات  خ�سو�سية  حماية 
باأن  الإمثثارات  دولة  روؤية  لتحقيق  وذلك 
واملتقدمة  الأوىل  الثثدول  مب�ساف  تكون 
واملمار�سات  اخلثثدمثثات  اأف�سل  بتقدمي 

ال�ساملة. احلكومية 
للمعلومات  الحتثثثثاد  �ثثرشكثثة  وكثثانثثت 
الئتمانية قد بداأت بالتعاون مع املحاكم 
بياناتها  قاعدة  اإثراء  لغر�س  الدولة  يف 
اأكر من 11 مليون فرد  التي ت�سم حاليًا 

ومليون �رشكة.

العالمية  التجارة  غرف  موؤتمر  ت�ست�سيف  دبي 
المقبل نوفمبر   23

دبي ـ )الوحدة(:
التجارة  غثثرف  م�سابقة  دبثثي  ت�ست�سيف 
العاملي  الحتثثثاد  ينظمها  التي  الدولية 
ع�رش  الثاين  املوؤمتر  �سمن  التجارة  لغرف 
لغرف التجارة العاملية الذي ينظمه الحتاد 
وغرفة دبي، وت�ست�سيفه الإمارة يف 25-23 

نوفمرب املقبل.
التجارة  لغرف  العاملي  الحتثثاد  وك�سف 
قائمة  عن  الدولية  التجارة  لغرفة  التابع 
م�سابقة  من  النهائية  للمرحلة  املر�سحني 
القائمة  ت�سم  الدولية، حيث  التجارة  غرف 
15 غرفة �ستعمل على ا�ستعرا�س مبادراتها 
لغرف  ع�رش  الثاين  املوؤمتر  خالل  الرائدة 

التجارة العاملية.
الدولية  التجارة  غثثرف  م�سابقة  وتعترب 
وتكرمي  لتحديد  الوحيد  العاملي  الربنامج 
غرف  تطرحها  الثثتثثي  املبتكرة  احلثثلثثول 
تتميز  والتي  الأعمال  ريادة  لدعم  التجارة 
بقدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات 
وت�سعى  اليوم.  عاملنا  يف  اإحلاحًا  الأكثثر 
الغرف  هذه  باإجنازات  لالحتفاء  امل�سابقة 
واإلقاء ال�سوء على ق�س�س جناحها وتعريف 

اجلمهور باجلهود التي بذلتها.
عمق  على  ال�سوء  لت�سليط  م�سعى  ويف 
التنوع والتميز املوؤ�س�سي الذي اأبدته الغرف 
املتناف�سة، تهدف امل�سابقة اإىل متكني اإحداث 
العامل مكانًا  اإىل جعل  الذي يهدف  التغيري 
اأف�سل جلميع �سكانه من خالل ن�رش الوعي 

باأهمية احلفاظ على �سالمة كوكب الأر�س.
يف  الدولية  التجارة  غرف  م�سابقة  وتلقت 
فئاتها  �سمن   2021 لعام  املنعقدة  دورتها 

الأربع 78 مبادرة من 33 دولة.
وتخطى عدد امل�ساركات يف دورة هذا العام 
الأمر  انعقدت يف عام 2019،  التي  �سابقتها 
الذي يظهر اجلهود احلثيثة املبذولة من قبل 
العاملية  التحديات  التجارة ملواجهة  غرف 

الراهنة.
لفئة  النهائيني  املر�سحني  قائمة  و�سمت 
اأف�سل م�رشوع رقمي كاًل من غرفة التجارة 
وبافاريا  ميونيخ  يف  الأملانية  وال�سناعة 
 :Cert4Trust العليا وذلك عن م�رشوع
نظام التحقق من �سحة ال�سهادات والوثائق 
ت�سني؛  بلوك  تقنية  على  القائم  الرقمية 
عن  "ت�سيلي"  �سانتياغو  جتثثارة  وغرفة 
 :Resoluci?n en L?nea م�رشوعها 

اإعادة ربط ال�رشكات بامل�ستهلكني من خالل 
وغرفة  الإنرتنت؛  عرب  النزاعات  حل  نظام 
جتارة و�سناعة بزن�س وي�ست "اإجنلرتا" عن 
م�رشوعها برنامج الأغذية الربيطاين الكبري؛ 
م�رشوعها  عن  )البريو(  ليما  جتارة  وغرفة 

غرف التجار الرقمية: الع�رش اجلديد.
اأكر  لفئة  النهائيني  املر�سحني  قائمة  اأما 
امل�ساريع مرونة، ف�سمت كاًل من غرفة جتارة 
م�رشوعها  عن  "لوك�سمبورغ"  لوك�سمبورغ 
وغرفة  الأعمال؛  لريادة  لوك�سمبورغ  جممع 
م�رشوعها  عن  "اأ�سرتاليا"  اأ�سرتاليا  جتارة 
تداعيات  لتخطي  الأ�سرتالية  ال�رشكات  دعم 
موين  دي  و�رشاكة  »كوفيد-19«؛  جائحة 
م�رشوعها  عن  املتحدة"  "الوليات  الكربى 
تداعيات  لتخطي  الإر�ثثسثثاديثثة  الثثدلئثثل 
القت�سادية؛  العافية  وا�ستعادة  اجلائحة 
يف  الرو�سية  الأملانية  التجارة  وغرفة 
اأكر  معًا  م�رشوعها  عن  "رو�سيا"  اخلثثارج 
ال�سطرابات  خالل  املرونة  تعزيز  مرونة: 
م�رشوع  اأف�سل  فئة  و�سمن  القت�سادية. 
للتجارة  غرف  اأربع  تاأهلت  اأف�سل،  ملناخ 
النهائية وهي غرفة �سناعة  القائمة  �سمن 
من�سة  م�رشوعها  عن  )تركيا(  �سهري  ا�سكي 
امل�سرتكة  العمليات  ملوارد  الآمنة  الإدارة 
�رشق  جتثثارة  وغثثرفثثة  )SHAREBOX(؛ 
لنك�ساير "اإجنلرتا" التي �ستعر�س م�رشوعها 
خلف�س الكربون؛ وغرفة جتارة دبلن )اإيرلندا( 
عن اأكادميية غرفة دبلن لال�ستدامة؛ وغرفة 
عن ميثاق  "بلجيكا"  جتارة و�سناعة فوكا 

فوكا ل�ستدامة الأعمال.

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تنظم خلوة لمناق�سة 
اآفاق تطوير القطاع

دبي-وام:
�ساحب  روؤيثثثة  مثثع  متا�سيًا   
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم  الثثوزراء  جمل�س  رئي�س 
تعزيز  نحو  اهلل"،  "رعاه  دبي 
عاملية  عا�سمة  دبثثي  مكانة 
انطلقت  الرقمي،  لالقت�ساد 
اليوم  فعاليات  الثالثاء  يوم 
الأول من خلوة دبي لالقت�ساد 
الرقمي التي تنظمها غرفة دبي 
مب�ساركة  الرقمي  لالقت�ساد 
اأكر من 100 من قادة ال�رشكات 
املجل�س  واأعثث�ثثسثثاء  الرقمية 
ال�ثثسثثتثث�ثثسثثاري لثثغثثرفثثة دبثثي 
مدى  على  الرقمي  لالقت�ساد 
تطوير  اآفثثاق  ملناق�سة  يومني، 
القطاع واأبرز التحديات وو�سع 
لعتماد  الثثالزمثثة  التو�سيات 
خريطة طريق لتنمية القت�ساد 

الرقمي يف دبي.
من  الأول  الثثيثثوم  وتثث�ثثسثثمثثن 
اأربعة  على  الرتكيز  اخلثثلثثوة 
املواهب  هي  رئي�سية  حمثثاور 
التحتية  والبنية  والتمويل 

تطرق  حيث  والثثتثث�ثثرشيثثعثثات، 
النقا�س اإىل التحديات املتعلقة 
بثثتثثلثثك املثثثحثثثاور الأربثثثعثثثة، 
تو�سيات  امل�ساركون  وقثثثدّم 
على  للتغلب  مقرتحة  وحلوًل 
التحديات، وكيفية حتويلها اإىل 
لدعم  منها  وال�ستفادة  فر�س 

التحّول الرقمي يف دبي.
الع�سف  جل�سات  و�ثثسثثهثثدت 
معايل  ح�رشها  التي  الذهني 
وزير  العلماء  �سلطان  بن  عمر 
ال�سطناعي  لثثلثثذكثثاء  دولثثثة 
وتطبيقات  الرقمي  والقت�ساد 

العمل عن بعد، رئي�س جمل�س 
لالقت�ساد  دبثثي  غرفة  اإدارة 
الرقمي، و�سعادة حمد بوعميم، 
مدير عام غرفة دبي، مناق�سة 
املبتكرة  الأفثثكثثار  من  العديد 
حول كيفية تر�سيخ مكانة دبي 
لالقت�ساد  عاملية  كعا�سمة 
الرقمي، حيث عك�ست النقا�سات 
اأهمية الدور الذي يلعبه القطاع 
القت�ساد  تنمية  يف  اخلا�س 
الثثرقثثمثثي وتثثطثثويثثر ركثثائثثزه 
يف  م�ساهمته  م�ستوى  ورفثثع 
القت�ساد الوطني. وقال معايل 

اإن اخللوة ت�سكل  العلماء  عمر 
اجلهود  �سمن  متقدمة  خطوة 
الرامية اإىل تنفيذ روؤية �ساحب 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
حاكم  الثثوزراء  جمل�س  رئي�س 
دبي "رعاه اهلل"، لتعزيز مكانة 
دبي عا�سمة عاملية لالقت�ساد 
الرقمي، واعتماد خريطة طريق 
تعزز م�سرية دبي نحو التحول 
الذكي والريادة يف هذا املجال.
تطوير  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
اإىل  بحاجة  الرقمي  القت�ساد 
منظومة متكاملة تدعم ركائزه، 
ممار�سة  �سهولة  مثثن  وتثثعثثزز 
ال�ستثمارات  وجثثذب  الأعمال 
دبي،  اإىل  العاملية  الرقمية 
موؤكداً اأن القطاع اخلا�س �رشيك 
احلكومي،  للقطاع  ا�سرتاتيجي 
ويلعب دوراً اأ�سا�سيًا يف م�سرية 
امل�ساركة  خالل  من  التنمية، 
وم�ساهماته  وتو�سياته  باآرائه 
املختلفة، امتداداً للدور احليوي 
القطاع  لعبه  طثثاملثثا  الثثثذي 
اخلا�س يف دعم م�سرية التنمية 

القت�سادية يف دبي.



اأبوظبيـ  وام:

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  اأعلن 

بي  اأت�ش   " و  "غلو"  م�رشوعي  فوز 

ال�شيفي  املخيم  مبناف�شات  �شي" 

"فيت�شوري�شت".
وتاألف فريق م�رشوع "غلو" من جمموعة 

وريان  الفردان،  مرمي   : وهم  الطالب  من 

وغالية  النعيمي،  وعبداهلل  اليا�شي، 

اأع�شاء  اأما  النا�رشي،  وعبيد  الكعبي، 

فريق م�رشوع "اأت�ش بي اأ�ش" فهم: موزة 

النقبي،  و�شهد  طارق،  وزيد  املزروعي، 

وحمد ديبان، وخولة الها�شمي.

عمل  خطة  "غلو"  م�رشوع  فريق  وقدم 

اأداة ت�شوق  جتارية �شامل تتمحور حول 

وا�شتملت  الفخمة،  للمنتجات  افرتا�شي 

اخلطة على حتليل للمناف�شني يف ال�شوق، 

وا�شرتاتيجية ت�شويق، بالإ�شافة اإىل درا�شة 

متويل وميزانية.

فهي  اأ�ش"  اأت�ش بي   " اأما فكرة م�رشوع 

عبارة عن حل م�شتدام لو�شائل النقل، وقد 

طور فريق هذا امل�رشوع خطة عمل مكثفة 

اأي�شًا ا�شتملت على �رشح مف�شل لل�شوق 

امل�شتهدف، وحاجته للخدمة املقدمة.

الرئي�ش  النا�رشي،  عبيد  موزة  وقالت 

خليفة  ل�شندوق  بالإنابة  التنفيذي 

لتطوير امل�شاريع: " نهنئ الفرق الفائزة 

بهذه الأفكار املبتكرة، والتي ك�شفت عن 

معرفة وفهم عميق لبيئة ريادة الأعمال 

التي طورها الطالب مب�شاركتهم يف خميم 

فين�شوري�شت ال�شيفي يف ن�شخته املكثفة، 

م�شيدة بالتزام الطالب على مدى 80 �شاعة 

من ور�ش العمل والدرو�ش املتخ�ش�شة.

هذه  بروؤية  الفخر  "ميلوؤنا  واأ�شافت 

الفذة والطالب املوهوبني وهم  املهارات 

يوظفون مهاراتهم لبتكار حلول عملية، 

وقد اأظهر الطالب قدرتهم على امل�شاهمة 

لدولة  القت�شادي  التنوع  تعزيز  يف 

مبهارات  متتعهم  خالل  من  الإمارات 

البتكار وريادة الأعمال".

واأكدت النا�رشي اأن خميم ريادة الأعمال 

باهراً،  جناحًا  حقق  "فين�شوري�شت" 
بتقدميه من�شة ينتفع منها اجليل القادم 

الأعمال من خالل متكينهم من  من رواد 

املعرفة  وتكوين  جديدة،  مهارات  تطوير 

والفهم املطلوبني للنجاح يف م�شاعيهم 

الريادية وم�شاريعهم امل�شتقبلية.

فعالية  من  واثقون  نحن   " وقالت 

مبادرة خميم "فين�شوري�شت" يف تعزيز 

تطوير م�شتقبل قطاع ال�رشكات ال�شغرية 

واملتو�شطة، ولذلك ن�شعى جاهدين لإعادة 

طرح هذه املبادرة يف ال�شنوات القادمة، 

تطوير  يف  ال�شباب  ومتكني  دعم  بهدف 

بيئة ريادة الأعمال".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اإطالق م�شابقة »ذاكرة ال�شارقة«

ال�شارقةـ  وام:

اأكرث من 3000 من كبار املواطنني امل�شتفيدين 

اخلدمات  دائرة  يف  ال�شن  كبار  خدمات  من 

مدعون  وفروعها،  ال�شارقة  يف  الجتماعية 

التي  ال�شارقة"  "ذاكرة  للم�شاركة يف م�شابقة 

مبادرتها  فعاليات  �شمن  الدائرة  اأطلقتها 

"اأنتم جنتنا" املخ�ش�شة لدعم وم�شاندة كبار 
املواطنني يف يومهم العاملي.

وقالت خلود اآل علي مدير خدمات كبار ال�شن، 

اإحياء �شرية كبار املواطنني يف  اإن الهدف هو 

ال�شوء على  ت�شليط  ال�شارقة، من خالل  اإمارة 

جتاربهم ومهنم وحرفهم الرتاثية التي مار�شوها 

خالل فرتة حياتهم وتخليدها يف ذاكرة ال�شارقة، 

واأو�شحت اأنه ميكن الرت�شح للم�شابقة ل�شري كبار 

املواطنني من املتوفني من قبل اأ�رشهم، على اأن 

تكون جميع امل�شاركات ملن هم يف �شن 60 عاما 

وما فوق.

وعن اآلية امل�شاركة، اأ�شافت اأن اخلطوة الأوىل 

تبداأ مبلئ ال�شتمارة الإلكرتونية

h t t p s : / / m s u r v e y .

government .ae/survey/

2 0 %2 0 o f %G o v e r n m e n t
20%20Socia l%Sharjah
/20%20Department%Services
التوا�شل  مواقع  اإعالن  على  من  اأو   ebz
الجتماعي، والإجابة على الأ�شئلة امل�شجلة فيه، 

ثم تعبئة النموذج اخلا�ش بامل�شابقة.. لفتة اإىل 

�رشورة اللتزام بالوقت املحدد للم�شاركة، والذي 

ينتهي يوم غد ، على اأن يتم بعد ذلك فرز ال�شري 

الذاتية التي يتم تر�شيحها واختيار امل�شاركات 

املطابقة لل�رشوط.

متابعات

بلدية اأبوظبي توؤكد �سرورة االلتزام 

بمعايير ال�سالمة في المواقع االإن�سائية

»بيت الخير« تنفق 100 مليون درهم لالرتقاء 

بالم�ستوى المعي�سي لالأ�سر المتعففة

»اأبوظبي للزراعة« .. التزام بتطوير وتنمية 

قطاع النخيل وتعزيز ا�ستدامته

»محاكم دبي« تحقق اإنجازات رائدة في الت�سوية الذكية

»بروج للطاقة« تحقق اإنجازاً مهماً مع تد�سين المرحلة الثانية من من�ساأة التخزين في الفجيرة

»حرة ال�سارقة للن�سر« تدرج اأكثر من 1000 �سركة نا�سئة عاملة في القطاعات االإبداعية

دبيـ  وام:

التي  الت�شويات  عدد  اأن  دبي  حماكم  ك�شفت 

حققتها اإدارة مركز الت�شوية الودية للمنازعات 

حتى الربع الثالث من العام اجلاري بلغ 2064 

ت�شوية باأكرث من مليارين و647 مليون درهم 

بن�شبة 88% من اإجمايل امللفات املعرو�شة اأمام 

املركز حمققة زيادة يف ن�شبة الت�شويات و�شلت 

اىل 5% مقارنة بنف�ش الفرتة من العام املا�شي 

الت�شويات  اتفاقيات  ن�شبة اجناز  بينما بلغت 

الذكية عن بعد %100.

الت�شوية  مركز  مدير  بن متيم  عي�شى  واأو�شح 

املركز  اأن  دبي  للمنازعات يف حماكم  الودية 

جنح يف حتقيق اجنازات كبرية يف هذه املدة 

متثلت يف توثيق اتفاقيات ال�شلح يف يوم واحد 

للنزاعات املدنية والتجارية والعقارية جلعلها 

بقوة ال�شند التنفيذي اإىل جانب امل�شاهمة يف 

تدريب خريجي اجلامعات والكليات لن�رش ثقافة 

الت�شوية وال�شلح كما جنح املركز يف حل العديد 

من النزاعات يف عدة قطاعات مدنية وجتارية 

وتوفري  العبء  تخفيف  اإىل  اأدى  مما  وعقارية 

اجلهد والوقت على املحاكم وعلى املتقا�شيني 

لتحقيق ر�شالة حماكم دبي يف حتقيق عدالة 

وتقدمي خدمات  وال�رشعة  بالدقة  تت�شم  نافذة 

ق�شائية مي�رشة. واأ�شار اإىل اأن املركز يعتمد على 

العمل  منظومة  يف  واملبتكرة  الذكية  احللول 

القنوات  ا�شتخدام  على  املتعاملني  وت�شجيع 

والتطبيقات الذكية التي متكنهم من اإمتام جميع 

معامالتهم يف اأي وقت ومن اأي مكان مبا يوفر 

اجلهد والوقت على املتعامل.

اإجراءات  وت�رشيع  لت�شهيل  املركز  �شعي  واأكد 

ب�رشعة  الو�شول  من  ومتكينهم  املتعاملني 

اإىل اخلدمات القانونية والق�شائية يف مناطق 

اإقامتهم ..مو�شحا اأن اآلية العمل املعتمدة تقوم 

على التوا�شل والتفاو�ش مع اأطراف النزاع عرب 

الت�شال املرئي من خالل الدخول على املوقع 

الإلكرتوين الر�شمي ملحاكم دبي والدخول على 

جدول جل�شات الق�شايا بنظام الت�شال املرئي 

ويف حال التفاق يتم �شياغة بنود التفاقية 

وتوقيع الأطراف على اتفاقية ال�شلح من خالل 

ر�شوم  اأي  وجود  دون  الواحدة  املرور  كلمة 

مبا�رشة للخدمة ومن ثم يتم اإر�شالها للقا�شي 

املخت�ش لالعتماد.

ا�شرتجاع  يتم  الت�شوية  اإمتام  بعد  اإنه  وقال 

الر�شوم الق�شائية كاملة للمتنازع مبا�رشًة عن 

طريق التحويل البنكي بناًء على القانون رقم 7 

ل�شنة 2020 بتعديل بع�ش اأحكام القانون رقم 

الق�شائية يف  الر�شوم  ب�شاأن  ل�شنة 2015   21

حماكم دبي ويف حال مت التفاق يتم التوقيع 

واعتماد التفاقية من �شاعة اإىل ثالث �شاعات.

اأبوظبيـ  الوحدة: 

با�شم  )املدرجة  للطاقة  بروج  �رشكة  اأعلنت 

�رشكة  هي  نا�شداك(  بور�شة  يف   BROG
لتخزين النفط وتزويده، ذات موقع ا�شرتاتيجي 

ميناء  يف  وحتديداً  هرمز،  م�شيق  خارج 

الفجرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

اليوم اأن �رشكة بروج لال�شتثمارات البرتولية 

والغاز التابعة لها قد بداأت ت�شغيل عملياتها 

 ، التخزين  من�شاأة  من  الثانية  املرحلة  يف 

النتهاء  بعد  الأوىل،  �شحنتها  ا�شتلمت  حيث 

والتكليف يف  الختبارات  جميع  من  بنجاح 

املوقع وا�شتالم املوافقات التنظيمية. 

املن�شاأة  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  ومت 

التي  نف�شها  ال�شارمة  اجلديدة وفق املعايري 

املرحلة  من�شاأة  تنفيذ  خالل  اعتمادها  مت 

التقنيات  اأحدث  با�شتخدام  لل�رشكة،  الأوىل 

تقليل  مع  وفاعليتها،  ال�رشكة  اأداء  لزيادة 

تكاليف الت�شغيل. 

كما اأن حلول التخزين الأوتوماتيكية لل�رشكة 

لتقليل  للمن�شاأة  متفوقًا  ت�شميمًا  تعتمد 

النهائيني،  للم�شتخدمني  الإنتاج  خ�شائر 

وتقدمي حلول اإ�شافية مثل الت�شخني واخللط.

تخزين  �شعة  على  املن�شاأة  ت�شتمل  و 

اإىل  بالإ�شافة  النظيفة،  البرتولية  للمنتجات 

�شعة تخزين النفط اخلام.

لال�شتثمارات  بروج  �رشكة  اأ�شبحت  وقد 

تخزين  م�شغل  اأكرب  ثاين  والغاز  البرتولية 

م�شتقل يف املنطقة ب�شعة تقارب مليون مرت 

مكعب، اأو 6.3 مليون برميل. 

باردينكوبر،  نيكول�ش  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

الرئي�ش التنفيذي ل�رشكة بروج للطاقة و�رشكة 

يعد  والغاز:"  البرتولية  لال�شتثمارات  بروج 

هذا اإجناز رئي�شي ل�رشكة "بروج للطاقة" وهو 

والبناء،  الدقيق  التخطيط  من  �شهور  نتيجة 

ومفاو�شات العقود والختبار، كل ذلك و�شط 

�شل�شلة  يف  اأثرت  بالتحديات  مليئة  بيئة 

ي�شعدنا  و  للبناء،  الزمنية  واجلداول  التوريد 

الثانية  اإنه مت ر�شميًا افتتاح املرحلة  القول 

من املن�شاأة اخلا�شة بنا، والتي تت�شمن الآن 

زيت  جانب  اإىل  اخلام  النفط  تخزين  �شعة 

الوقود، وبداأت تدّر علينا الإيرادات، بعد ا�شتالم 

ال�شحنة الأوىل، و ثمة طلب كبري على تخزين 

النفط يف ميناء الفجرية يف ال�رشق الأو�شط، 

ال�شعة  على  الكامل  بالتعاقد  لنا  �شمح  مما 

الكاملة من خالل عقود متعددة ال�شنوات".

ال�سارقةـ  وام:

اأدرجت املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�رش 

خالل الن�شف الول من العام اجلاري اأكرث من 

الن�رش  قطاع  عاملة يف  نا�شئة  �رشكة   1000

التجارية  وال�شت�شارات  والرتجمة  والطباعة 

�رشكات  جانب  اإىل  والقانونية  والإدارية 

متخ�ش�شة يف القطاعات الإبداعية وذلك بف�شل 

قطاع  لنمو  مالئمة  بيئة  توفري  جهودها يف 

الن�رش وال�شناعات الإبداعية الأخرى يف ال�شارقة 

ودولة الإمارات العربية املتحدة ومتكينها من 

الو�شول اإىل اأ�شواق جديدة اإقليميًا وعامليًا.

احلرة  املنطقة  مدير  �شامل  عمر  �شامل  وقال 

املنطقة  م�شاعي  اإن  للن�رش  ال�شارقة  ملدينة 

اإىل قطاعات جديدة من  الو�شول  احلرة نحو 

جمتمع  اإىل  و�شمها  وخارجها  الدولة  داخل 

اأعمال املدينة ت�شهم يف تر�شيخ مكانة ال�شارقة 

وترتجم  الإبداعية  لل�شناعات  حا�شنة  بيئة 

روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم 

ال�شارقة حول تعزيز اأ�ش�ش املعرفة يف البنية 

القت�شادية والجتماعية لالإمارة.

واأ�شاف: »ميثل القت�شاد الإبداعي ويف قلبه 

�شناعة الن�رش وما يرتبط بها من اأعمال اأحد 

تناف�شية  تعزز  التي  الواعدة  القطاعات  اأبرز 

النمو  عوامل  لها  وتوفر  الدول  اقت�شادات 

وال�شتدامة كما ي�شكل هذا النوع من القت�شاد 

اأن  يوؤكد  ما  امل�شتقبل  اأعمال  جوهر جمتمع 

ا�شتقطاب  خالل  من  للن�رش  ال�شارقة  مدينة 

على  القائمة  النا�شئة  وال�رشكات  امل�شاريع 

املعرفة باتت ت�شكل اأحد اأهم حوا�شن اقت�شاد 

امل�شتقبل التي تزدهر بها دولة الإمارات العربية 

املتحدة واإمارة ال�شارقة«.

املرخ�شة  ال�رشكات  عدد  زيادة  اأن  واأو�شح 

اخلدمات  نتيجة  جاء  احلرة  املنطقة  يف 

والت�شهيالت التي �شممت خ�شي�شًا لال�شتجابة 

اأعمالهم  منو  ومواكبة  النا�رشين  لحتياجات 

..م�شرياً اإىل اأن املنطقة احلرة ت�شع النا�رشين 

من خمتلف دول العامل يف قلب احلراك الثقايف 

الإمارات وذلك يف ظل  ال�شارقة ودولة  لإمارة 

التوافق الر�شمي واملجتمعي على دعم الكتاب 

وت�شجيع القراءة ودعمها.

اأن اأهمية زيادة عدد  واعترب �شامل عمر �شامل 

ال�رشكات الإبداعية متنوعة التخ�ش�شات التي 

احلرة  املنطقة  من  انطالقًا  عملها  متار�ش 

ملدينة ال�شارقة للن�رش تتمثل يف م�شاهماتها 

يف  وال�شتثمار  الأعمال  قطاعات  بتنويع 

مفهوم  تعزيز  يف  وبدورها  والإمارة  الدولة 

اأثر  القت�شاد القائم على املعرفة مبا له من 

جمال  يف  �شواء  امل�شتقبلية  اخليارات  على 

التوظيف اأو يف خمرجات التعليم التي تواكب 

هذا القطاع كما اأن ال�رشكات النا�شئة يف قطاع 

ال�شناعات الإبداعية توفر فر�شًا اأكرث مل�شاركة 

ال�شباب يف التنمية بالنظر اإىل ما يعد به هذا 

القطاع من منو اعتماداً على ما تقدمه ال�شارقة 

لوج�شتية  وخدمات  ت�رشيعية  ت�شهيالت  من 

ال�رشكات  هذه  و�شول  ت�شهل  داعمة  وبيئة 

لالأ�شواق الإقليمية والعاملية وتر�شخ عالقاتها 

بامل�شتثمرين وال�رشكات الأخرى داخل الدولة 

وخارجها.

وبني �شامل عمر �شامل اأن املطقة احلرة ملدينة 

جمتمع  تعزيز  على  تعمل  للن�رش  ال�شارقة 

توجهات  يقراأ  علمي  ملنهج  وفقًا  الأعمال 

املجتمعات  واحتياجات  العاملي  القت�شاد 

اقت�شادات  لقيادة  املر�شحة  والقطاعات 

امل�شتقبل.

ومتثل املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�رش 

للم�شتثمرين  وداعمة  لالأعمال  حا�شنة  بيئة 

واملوؤ�ش�شات  وال�رشكات  امل�شاريع  اأ�شحاب 

مبختلف تخ�ش�شاتها عرب توفري خيارات وا�شعة 

من حزم التحفيز كت�شهيل التعامالت الر�شمية 

عملية  يف  واملوارد  واجلهد  الوقت  واخت�شار 

الو�شول  وقت  واخت�شار  امل�شاريع  تاأ�شي�ش 

نتيجة  والعامل  املنطقة  واأ�شواق  العمالء  اإىل 

متيزها مبوقع جغرايف يوفر �شبكة حيوية من 

املوا�شالت للموانئ واملطارات.

اأبوظبيـ  وام:

دعت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات 

والنقل من خالل اإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة 

كافة  اتخاذ  اإىل  وال�شت�شاريني  املقاولني  جميع 

مبعايري  واللتزام  الوقائية  والإجراءات  التدابري 

�شالمة  على  حفاظا  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 

حياتهم  و�شون  الإن�شائية  باملواقع  العاملني 

وتوفري البيئة ال�شحية والآمنة يف جميع مواقع 

البناء.

جاء ذلك خالل احلملة التفتي�شية والتوعوية التي 

نفذتها بلدية مدينة اأبوظبي بالتعاون مع مركز 

املواقع  على  "تدوير"  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 

الإن�شائية يف مدينة الريا�ش ـ اأبوظبي، ا�شتهدفت 

التاأكد من التزام ال�شت�شاريني واملقاولني بنظام 

ومدى  املهنية،  وال�شالمة  لل�شحة  اأبوظبي  اإمارة 

التزامهم بالقوانني.

مدينة  بلدية  للتزام  تاأكيداً  احلملة  هذه  وتاأتي 

اأبوظبي بحماية العمال واملجتمع و�شون �شحتهم 

و�شالمتهم وال�شعي نحو توفري بيئة عمل �شحيـة 

ا�شرتاطات  تطبيق  من  والتاأكد  للعمال  واآمنة 

ومتطلبات بلديـة مدينة اأبوظبي ومعايري البيئة 

وال�شحة وال�شالمة يف قطاع البناء والإن�شاء.

وت�شمنت احلملة تنظيم عدد من الور�ش التوعوية 

حول مهام وم�شوؤوليات ال�شت�شاريني واملقاولني 

يف املواقع الإن�شائية، وتطبيق نظام اإمارة اأبوظبي 

لل�شحة وال�شالمة املهنية، واأدلة املمار�شة اأثناء 

تنفيذ الأعمال يف املواقع الإن�شائية حيث اأ�شفرت 

عن زيارة 490 موقعًا اإن�شائيًا، وتوعية 438 موقعًا، 

واإنذار 43 موقعًا، وخمالفة 9 مواقع.

دبيـ  وام:

التكافل  برنامج  اأن  اخلري  بيت  جمعية  ك�شفت 

الع�رش  ال�شنوات  خالل  اأنفق  "حافز"  املجتمعي 

الأخرية ما يزيد على 100 مليون درهم للنهو�ش 

بامل�شتوى املعي�شي والجتماعي والتعليمي لالأ�رش 

املتعففة والأ�رش الأقل دخال والأكرث حاجة بهدف 

الرتقاء مبوؤ�رش التنمية الب�رشية داخل الدولة.

يت�شمن  "حافز"  برنامج  اأن  اجلمعية  واأو�شحت 

الأ�رش  حياة  جودة  بتح�شني  خا�شة  م�شاريع 

وم�شاعدات �شهرية نقدية وغذائية وم�رشوع دعم 

اإ�شكان الأ�رش املواطنة التي تعرثت يف ا�شتكمال 

�رشوط اإ�شكانها بالإ�شافة اىل م�رشوع "بيت اخلري" 

لالأ�رش التي عجزت عن دفع الإيجار اأو م�شتلزمات 

الإنفاق 76  بلغ  وكهرباء حيث  مياه  من  ال�شكن 

مليون درهم خالل ع�رش �شنوات.

اأبوظبيـ  وام:

اأكدت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية اأن 

زراعة النخيل بدولة الإمارات تطورت ب�شكل كبري 

اإىل  م�شرية  املا�شية  ال�شنوات  خالل  ومت�شارع 

اأنها تعمل جاهدة على تطوير وتنمية هذا القطاع 

واخلدمات  الربامج  خالل  من  ا�شتدامته  وتعزيز 

اتباع  على  وت�شجيعهم  للمزارعني  تقدمها  التي 

بهدف حت�شني  التمور  لإنتاج  اجليدة  املمار�شات 

جودة ونوعية التمور املنتجة.

وقالت الهيئة - مبنا�شبة يوم النخيل العربي الذي 

ي�شادف 15 �شبتمرب من كل عام - اإن اإجمايل التمور 

املنتجة عام 2020 بلغ نحو 258 األف طن بجودة 

عالية مما يعك�ش حجم اجلهود املبذولة لتطوير 

هذا القطاع احليوي ..م�شددة على اأن جودة اإنتاج 

املمار�شات  بتطبيق  اللتزام  على  تتوقف  التمور 

الزراعية اجليدة للنخيل من بداية املو�شم وحتى 

احل�شاد بالإ�شافة اإىل اللتزام مبمار�شات ما بعد 

احل�شاد لأهميتها يف تقليل الفاقد من اإنتاج الرطب 

والتمور وزيادة اإنتاجية املزرعة.

املزارعني يف  على حتفيز  تعمل  اأنها  واأو�شحت 

واإنتاج  النخيل  باأ�شجار  العناية  على  اأبوظبي 

التمور مبا ين�شجم مع روؤية حكومة اأبوظبي والدور 

الذي تنه�ش به من اأجل حتقيق التنمية الزراعية 

الزراعية  املمار�شات  تطبيق  اإن  حيث  امل�شتدامة 

دور  لهما  احل�شاد  بعد  ما  وممار�شات  اجليدة 

كبري يف حتديد القيمة الت�شويقية لتمور املزرعة 

�رشيطة املحافظة على الثمار من التعر�ش لأ�شعة 

ال�شم�ش فرتة طويلة واملحافظة عليها من التلوث 

بالأتربة قبل فرزها. واأ�شارت الهيئة اإىل اأنها تطبق 

ا�شرتاتيجية متكاملة تهدف اإىل احلفاظ على الأمن 

من  وذلك  اأبوظبي  مزارع  يف  واحليوي  الغذائي 

النخيل  ب�شجرة  تعنى  برامج  عدة  تطبيق  خالل 

لأهميتها ال�شرتاتيجية يف املحافظة على البيئة 

برنامج  تطبيق  يتم  حيث  الغذائي  الأمن  ودعم 

الإدارة املتكاملة لآفات النخيل من اأجل ال�شيطرة 

عليها بطرق اآمنه بيئيا وتقليل ال�رشر القت�شادي 

لالآفة واملحافظة على النظام البيئي من ال�شتخدام 

الع�شوائي للمبيدات الزراعية كما ت�شجع املزارعني 

على التحول نحو الزراعة الع�شوية للنخيل لتنمية 

وا�شتدامة هذا القطاع ال�شرتاتيجي واحليوي.

لآفات  املتكاملة  الإدارة  برنامج  اأن  اإىل  ولفتت 

يحقق  اأبوظبي  مزارع  يف  تطبقه  الذي  النخيل 

اإجنازات كبرية يف ال�شيطرة على الآفات واحل�رشات 

التي ت�شيب اأ�شجار النخيل حيث �شاهمت امل�شائد 

الفرمونية يف التخل�ش من حوايل 9 ماليني و785 

الفا و661 ح�رشة من �شو�شة النخيل احلمراء منذ 

بدء تطبيق الربنامج عام 2013 يف حني �شاهمت 

امل�شائد ال�شوئية يف التخل�ش من حوايل مليون 

و835 الفا و962 ح�رشة من ح�رشات حفار �شاق 

النخيل وحفار عذوق النخيل منذ توزيعها على 

املزارع عام 2018.

»�سندوق خليفة« يعلن اأ�سماء الفائزين في مخيم »فين�سوري�ست«
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة :  عامر فالح لتأجري السيارات  ش.ذ.م.م 
االول،  التجاري  املركز   ، القابضة  كيه  اتش  ايه  ملك   4404 اىل   4401 رقم  مكتب      : العنوان 

B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1477777  رقم الرخصة   871641    
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 7-9-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-9-7 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  بن  الشيخ هزاع  -1 2903 ملك سمو 
وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  04- مصطحباً  فاكس: 2955598   -04  2955582

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /عامر فالح لتأجري السيارات ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 7-9-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-9-7 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 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 االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400    فاك�س 024488201

�إعالنات

اىل : خليفة عبيد عىل القطي
 مجهول محل اإلقامة : الشارقة - الخان - التعاون - برج هند - الطابق السادس - شقة 601 - رقم 

مكاين : .4125678241
نعلمكم بأن املدعي )ة(  سعاد موساليت

 العنوان / محل اإلقامة: ديب - ديرة - بورسعيد - بناية مجموعة سلطان لالستثامر - الطابق الثاين 
املذكورة  الدعوى  أقام  قد   971569960835 الهاتف:  رقم   ،  3210494623  : مكاين  رقم   -  204

أعاله للمطالبة بـــــ
لذلـــــك

ثالثا : يلتمس املدعي من مقام املحكمة املوقرة: 
أوال : قبول قيد وتسجيل هذه الدعوى وإعالن املدعى عليهام األول والثاين بصحيفتها واملستندات 

املرفقة بها والجلسة املحددة لنظرها . 
ثانيا : الحكم ببطالن وعدم نفاذ جميع الترصفات الصادرة بالبيع من املدعى عليه األول اىل املدعي 
وصدورها   2016/05/10 بالدفع  بالتنبيه  االعالن  تاريخ  عىل  بتاريخ الحق  لصدورها  الثاين  عليه 
بعد إمتام إجراءات إيقاع الحجز التنفيذي وتسجيله والتاشري به بالسجل العيني والعقاري املؤرخ 
2016/8/22 الصادر يف القضية التنفيذية رقم 1066 2016/ واملوقع عىل الوحدات العقارية أرقام 
)101( ،)105(، )106( )1005( ، )1604(، )1704( )1804( الكائنة بالنيابة املسامه برج هند املقام 

عىل قطعة األرض رقم 989 والعائدة ملكيتها املدعي عليه األول - املنفذ ضده . 
 ،  )1604(  ،  )1005(  ،  )105(  ،  )106(  ،  )101( أرقام  العقارية  الوحدات  بإدخال  الحكم   : ثالثا 
عن   989 رقم  األرض  قطعة  عىل  املقامة  هند  برج  املسامه  بالنيابة  الكائنة   )1804(  ،  )1704(
الحجز  قرار  لتسجيل  التالية  املدة  عن  إيرادات  من  تدره  وما  وااليرادات  العوائد  بها  تلحق  أن 
ضامنات  من  جزء  باعتبارها  البيع  متام  لحني  املحكمة  خزانة  بإيداعها   2016/8/22 يف  الحاصل 
املادة  156  بنص  للحاجز عمال  عيني  املحملة بحق  عليه  املدعي  أموال  املدعي عىل  وتأمينات 
من قانون اإلجراءات املدنية االتحادي واملعدل بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 2018/57 تاريخ 

2018/12/09 املتعلق بالالئحة التنظيمية لهذا القانون .
 رابعا : إلزام املدعى عليهام األول والثاين بالتضامن والتكافل والتضامم فيام بينهام بسائر الرسوم 
واملصاريف وأتعاب املحاماة . وبجلسة 2021/8/17 قدم وكيل املدعي الئحة بتعديل طلباته طلب 

يف ختامها الحكم باآليت :
 إعادة املأمورية للخربة لبحث اعرتاضات املدعي املبينة باملذكرة .

 الحكم ببطالن وعدم نفاذ جميع الترصفات الصادرة بالبيع من املدعى عليه األول اىل املدعي عليه 
الثاين لصدورها بتاريخ الحق عىل تاريخ االعالن بالتنبيه بالدفع 2016/05/10 وصدورها بعد إمتام 
إجراءت إيقاع الحجز التنفيذي وتسجيله والتاشري به بالسجل العيني والعقاري املؤرخ 2016/8/22 
الصادر يف القضية التنفيذية رقم 2016/1066 واملوقع عىل الوحدات العقارية أرقام) 101( ،)105( 
، )106( )1005( ، )1604( ، )1704( )1804( الكائنة بالنيابة املسامه برج هند املقام عىل قطعة 

األرض رقم 989 والعائدة ملكيتها املدعي عليه االول - املنفذ ضده 
الحكم بإدخال الوحدات العقارية أرقام )101( ، )105( ، )106( ، )1005( ، )1604( ، )1704( ، 
)1804( والكائنة بالبناية املسامة برج العند، عىل قطعة االرض رقم 989 ، ضمن أموال املدعى 
عليه األول للتنفيذ عليها واتخاذ إجراءات البيع باملزاد باعتبارها جزء من ضامنات وأموال املدعى 

عليه األول املحملة بحق الحاجز
 الحكم للمدعي بريع الوحدات العقارية املحجوزة الصالح ، واملقدرة مببلغ )1.352.400 ( درهم 

) مليون وثالمثائة واثنان وخمسون ألف وأربعامئة درهم( ،
 و إلزام 

الدعوى  محل  الوحدات  تدره  وما  واإليرادات  العوائد  تلك  كافة  بإيداع  األول  عليه  املدعى 
واملحجوزة لصالح املدعي من إيرادات وبدل إيجار عن املدة من تاريخ تسجيل قرار الحجز وما قد 
 > li> >li /> .يستجد حتى متام السداد بخزينة املحكمة لحني إمتام إجراءات البيع باملزاد العلني
إلزام املدعى عليهام األول والثاين بالتضامن والتكافل فيام بينهام بسائر الرسوم واملصاريف وأتعاب 

املحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ املعجل
محكمة  الكلية  واإلدارية  والتجارية  املدنية  الدائرة  الدائرة  أمام  الحضور  عليكم  يتوجب  لذا   ،
الشارقة اإلتحادية صباح يوم الثالثاء املوافق 2021/09/21 الساعة 09:00 لتقديم ما لديكم من 
دفاع و مستندات ، ويف حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن املحكمة 

ستبارش اإلجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية
حسام الرفاعي

 حرر بتاريخ: 2021/09/13 م.
 حرر بواسطة املوظف ------
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الإمارات العربية المتحدة 

وزارة العدل

إعالن مدعى عليه بالنرش 
لدى محكمة الشارقة اإلتحادية  املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

 يف الدعوى رقم SHCFICICIV2020 / 0001867  مدين كيل

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

الدين  شمس   / املدعو  فقد 

عبدالحليم ،الجنسية بنغالدش جواز 

الرجاء   )ef0318763( رقم  سفره 

سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

رشطة  مركز  أقرب  إىل  أو  بنغالدش 

مشكوراً.    
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 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

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : زايا كافيه 
رخصة رقم : CN- 2613795  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مسلم الحريز مبارك عيظه 
العامري )100%(

مبارك  الحريز  / حذف عبدالله  تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل   
عيظه العامري 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  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 : تيك توك للوازم 
التدخني 

رخصة رقم : CN- 2847656  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ماجد نارص حميد نارص 

العربي )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسن عبدالرحيم عبدالله 

الزرعوين
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  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.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
بهارات حيدر اباد

إلينا  تقدموا  قد   CN -   3001485  : 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   
محمصة قرص النب

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3688419   : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : داميوند ديزاين للديكور ذ.م.م 

 ,2 -مكتب  ميزان  طابق   199 1_4 ق  ابوظبي, رشق   : الرشكة   عنوان 

حسن احمد حسن الزعايب 

  CN- 1560064 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / الدره للمراجعة والتدقيق 

  2021-9-13 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي   ،  ) سامل  أحمد  )سليامن 

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم 2105026949 

تاريخ التعديل  2021/9/14 

 فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

سنووايت   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
لتنظيفات املباين 

رخصة رقم : CN- 2560935  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة احمد سيف محمد خلف 

املحرزي )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف رنده سليامن خلفان عىل 

الحساين
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  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.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صالون جي 20

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2879053   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : فهد مسعود لالستشارات الرضيبية ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : املصفح, م 45, 0 : مبنى، سمو الشيخ طحنون بن محمد 

بن خليفة و اخرين 

  CN- 2562261 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / القمة - محاسبون قانونيون 

قرار  عىل  بناء  وذلك    2021/8/31 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي   ،

محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 2150017991

تاريخ التعديل 2021/9/14 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
سويترن للحلويات

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2887292: 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 /   تيم 
كنرتول الكرتوميكانيكل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1887387  : 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 : مطعم شاغريكا 
رخصة رقم : CN- 3719770  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة راكيبول حسان هريدى رزاول كريم )10%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بيبلوب حسني امجد باباري )19%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد سازاد حسني اكاس عيل )10%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فهد عبدالله احمد ابراهيم املرزوقي )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سونا مياه معني الدين )10%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خلف محمد احمد خلف الحوسني 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل اسم تجاري من SHAGARICA RESTAURANT - مطعم شاغريكا 

إىل SHAGARICA RESTAURANT L.L.C  - مطعم شاغريكا ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

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 

االعالن، و اال فإن الدائرة غري مسؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انقضاء هذة املدة، حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

 

مختربات الرعاية الصحية االحرتافية للتشخيص ذ.م.م فرع 2
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           اإعالن الغاء رخ�صة خمترب طبي

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400   فاك�ص: 024488201

اعالن تجديد 

تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / اإلمارات للمحاماة 
) املحامي حمد محمد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد تسجيل العالمة التجارية: 

  املودعة بالرقـم : 165544
باســــــم :ش. تشاينا ليتيان ماشينريي.، 

كو. ال يت دي. 
وعنوانــــه : منرب 1 ليتيان رود، هينججي، 
تايزهو،   ،318056 ديسرتيكيت،  ليكياو 

زهيجيانج، الصني
   واملسجلة تحت رقم :  )165544(    بتاريخ :  06 /  09  / 2012  . 
وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً من 

تاريخ االيداع ىف 2021/11/22 
وحتى تاريخ انتــهاء الحمــاية يف : 22 /11 / 2031 . 

 هذا ويجوز تجديد الحامية ملدد اخرى متتالية كل منها عرش سنوات 
القانون  من   )19( باملادة  عليها  املنصوص  والرشوط  لألوضاع  وفقاً 

االتحادي رقم 1992/37 الصادر يف شأن العالمات التجارية . 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
بنرش التعديالت املوضحة أدناه عىل طلب تسجيل 

العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم :   351233 بتاريخ :  2021/5/18
املسجلة تحت رقم :  351233  بتاريخ :  2021/9/8 

باسم:       البواردي لالستثامر ش.ذ.م.م
وعنوانه:    ص. ب. 88 ديب  دولة االمارات العربية 

املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

من  املصنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
هذه املواد وغري واردة يف فئات أخرى؛ املطبوعات؛ 
الفوتوغرافية؛  الــصــور  الكتب؛  تجليد  ــواد  م
القرطاسية  املستعملة يف  اللصق  مواد  القرطاسية؛ 
الدهان  فرايش  الفنانني؛  ومواد  منزلية؛  لغايات  أو 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت  التلوين؛  أو 
األجهزة(؛  )عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث(؛ 

فئات  يف  ــواردة  ال )غري  البالستيكية  التغليف  مواد 
أخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكليشيهات )الراسامت(؛ صفائح ماصة من الورق أو البالستيك لتغليف املواد الغذائية؛ 
رقائق  امليكروويف؛  فرن  باستخدام  للطبخ  أكياس  للتعبئة؛  البالستيك  أو  الورق  من  وأجربة[  ]مغلفات  أكياس 
املواد  لتغليف  البالستك  أو  الورق  من  بالرطوبة  للتحكم  صفائح  املواد؛  لحزم  للتمدد  قابلة  الصقة  بالستيكية 

الغذائية؛ مواد تغليف مصنوعة من النشا؛ ورق تغليف؛ ورق لف.
 الواقـعة بالفئة   : 16

رقم وتاريخ النرش السابق يف الجريدة الرسمية: )      (  )     /      /  200 م (
التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق: 

بيانات التعديل 
تعديل العالمة من:                            

 
 

إىل: 
    

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية: املودعة بالرقـم : 352985   

باســـــــــم: رشكة أونر ديفايس كو، ليمتد. بتاريخ:  10 / 06 / 2021   
املبنى  أيه،  الوحدة   ،3401 لجناح  وعنوانــــه: 

طريق   ،8089 رقم  بارك،  سكاي  يب  شوم   ،6
مقاطعة  شيانجميهو،  شارع  ويست،  هونجيل 
 ،518040 جوانغدونغ  شينزين،  فوتيان، 

جمهورية الصني الشعبية.
وذلك لتميز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الحاسوب  برمجيات  التشغيل؛  نظام  برامج  للتنزيل؛  القابلة  املحمول  الهاتف  برمجيات  تطبيقات 
أجهزة  لوحي؛  كمبيوتر  أجهزة  الكمبيوتر؛  أجهزة  الذكية؛  النظارات  الذكية؛  الساعات  املسجلة؛ 
محطات  البيانات؛  معالجة  جهاز  الطرفية؛  الكمبيوتر  أجهزة  الكمبيوتر؛  أجزاء  محمولة؛  كمبيوتر 
الخطى؛ جهاز  عداد  الكمبيوتر؛  مع شاشات  تتكيف  واقية  أغشية  باللمس؛  تعمل  تفاعلية  شاشة 
الذكية؛  للهواتف  حاالت  املحمولة؛  الهواتف  الذكية؛  الهواتف  الحاممات؛  مقاييس  الوجه؛  تحديد 
أغطية للهواتف الذكية؛ عصا السيلفي للهواتف النقالة؛ تقف تكييفها للهواتف النقالة؛ األفالم واقية 
تكييفها للهواتف املحمولة؛ معدات لشبكة االتصاالت؛ أجهزة تعقب النشاط التي ميكن ارتداؤها؛ 
جهاز نظام تحديد املواقع العاملي ]GPS[؛ سامعات السلكية للهواتف الذكية؛ سامعات للهواتف 
مجموعة  قمة  الفيديو؛  كامريات  الصوت؛  ملكربات  خزائن  املحمولة؛  للهواتف  كامريات  املحمولة؛ 
اإللكرتوين؛ مسجل  املراقبة  االفرتايض؛ جهاز  الواقع  التلفزيون؛ سامعات  صناديق؛ سامعات؛ جهاز 
فيديو السيارة؛ عدسات كامريا الهاتف الذيك؛ الكامريات؛ أجهزة عرض رقمية؛ األساور املتصلة [أدوات 
القياس]؛ كربت USB للهواتف املحمولة؛ رقائق [دوائر متكاملة]؛ شاشات تعمل باللمس؛ مجسات؛ 
شاشات الهاتف املحمول؛ جهاز التحكم عن بعد؛ شواحن بطارية للهواتف املحمولة؛ مزو الطاقة 

املحمول )بطاريات قابلة إلعادة الشحن(؛ بطاريات كهربائية.
الواقعة بالفئة:  9

وصف العالمة: تتكون العالمة التجارية من الكلامت HONOR Pad View يف خطوط
  .Times New Roman 

األشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو 

ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
بنرش التعديالت املوضحة أدناه عىل طلب تسجيل 

العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم :   351234 بتاريخ :  2021/5/18

املسجلة تحت رقم :  351234  
بتاريخ :  2021/9/8 

باسم:       البواردي لالستثامر ش.ذ.م.م
وعنوانه:    ص. ب. 88 ديب  دولة االمارات 

العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات : 
املطاط  والعزل،  والحشو  التغليف  مواد 

وغري  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات  وامليكا  واألسبستوس  والصمغ  والغوتابرشا 
أنابيب  التصنيع،  يف  لإلستعامل  بالبثق  متشكلة  بالستيكية  مواد  أخرى،  فئات  واردة يف 

مرنة غري معدنية.
 الواقعة بالفئة: 17

رقم وتاريخ النرش السابق يف الجريدة الرسمية: )      (  )     /      /  200 م (
التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق: 

بيانات التعديل 
تعديل شكل العالمة كام موضح اعاله

تاريخ التعديل: 2021/9/13
تاريخ التأشري: 2021/9/13
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

املودعة تحت رقم :   323595    بتاريخ:  07 / 01 /  2020.   
 املسجلة تحت رقم :   323595   بتاريخ:   07 / 01 /  2020.

   باســم:  هوا وي تيكنولوجيز كو ملتد
   عنوانه: ادمنسرتيشن بلدينج هواوي تيكنولوجيز كو ملتد بانتيان لونججانج ديسرتيكت شينزهني 

جوانجدونج 518129 يب ار الصني.
 / الــخــدمــات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
الخيال العلمي الفحص التصوير الفوتوجرايف 
التصوير السينياميئ برصي وزن قياس ارسال 

وانقاذ  تعليم  اجهزة  مراقبة  فحص  االشــارات 
اجهزة اجرائية نقل تحويل جمع تنظيم التحكم بالكهرباء اجهزة التسجيل محوالت او اعادة انتاج 
الصور والصوت ناقالت البيانات املغنطيسية اقراص صلبة للتسجيل اقراص مدمجة اجهزة التسجيل 
الرقمية ومشغالت االقراص الرقمية اليات عمل االجهزة التي تعمل بالعملة املعدنية مسجالت النقد 
االت الحساب معدات معالجة البيانات الحاسوب برامج تشغيل الحاسوب اجهزة مكافحة الحرائق. 

الواقـعة بالفئة   :  9
* التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق: 

تنازل رقم: 1
إسم مالك العالمة التجارية: هوا وي تيكنولوجيز كو ملتد

إسم املتنازل له: رشكة أونر ديفايس كو، ليمتد.
مهنته: التجارة العامة
جنسيته: رشكة صينية

طريق هونجيل   ،8089 رقم  بارك،  سكاي  يب  شوم   ،6 املبنى  أيه،  الوحدة   ،3401 لجناح  عنوانه: 
الصني  جمهورية   ،518040 جوانغدونغ  شينزين،  فوتيان،  مقاطعة  شيانجميهو،  شارع  ويست، 

الشعبية.  
    تاريـخ الرتخيص:     07 / 09 / 2021.

      تاريخ التأشري:   07 / 09 / 2021. 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد 

نموذج اإعالن الن�شر عن الترخي�ص: 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بــالــرقــم:      351758بــتــاريــخ : 

2021/05/25
املسجلة بالرقم:    351758 

بتاريخ : 2021/08/30
 االسم: بروجرس رايل سريفسز كوربوريشن

 وعنوانه: 1600 بروجرس درايف ، ألربتفيل 
،ايه ال 35950، الواليات املتحدة األمريكية. 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:42
والتحسني  والتشخيص  والتحليل  واملراقبة  للتشغيل  بربمجيات  تتميز  كخدمة  برمجيات 
املعلومات  وإدارة  التعاوين  والتواصل  ــذارات  اإلن وتوليد  املــادي  والفحص  والصيانة 
واستكشاف األخطاء وإصالحها عن بعد وآلياً للمركبات ومعدات السكك الحديدية وأصول 
آنًفا يف  الحديدية وقطع ومكونات ومعدات لجميع ما ذُكر آنفاً، جميع ما ذُكر  السكك 

مجال أمتتتة القطارات وال يشء مام ذُكر آنًفا يف مجال األمن السيرباين.
   بيانات التعديل: 

تعديل املنتجات كام هو موضح 
تاريخ التعديل: 2021/09/01
تاريخ التأشري: 2021/09/13  

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:      351757بتاريخ : 2021/05/25
املسجلة بالرقم:   351757 بتاريخ : 2021/08/30

االسم: بروجرس رايل سريفسز كوربوريشن
 وعنوانه: 1600 بروجرس درايف ، ألربتفيل ،ايه ال 

35950، الواليات املتحدة األمريكية. 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:9
ومكوناتها  وقطعها  واآلالت  املركبات  إدارة  أنظمة 
واآلالت  املــركــبــات  إدارة  أنظمة  ومعداتها، 
وأصول  الحديدية  السكك  ومعدات  للمركبات 

السكك الحديدية وقطعها ومكوناتها، برمجيات قابلة للتنزيل ومسجلة للتشغيل واملراقبة والتحليل 
والتشخيص والتحسني والصيانة والفحص املادي وتوليد اإلنذارات والتواصل التعاوين وإدارة املعلومات 
للمركبات ومعدات السكك الحديدية وأصول السكك  واستكشاف األخطاء وإصالحها عن بعد وآلياً 
الحديدية وقطع ومكونات ومعدات لجميع ما ذُكر آنفاً، أجهزة الكمبيوتر للتشغيل واملراقبة والتحليل 
والتشخيص والتحسني والصيانة والفحص املادي وتوليد اإلنذارات والتواصل التعاوين وإدارة املعلومات 
للمركبات ومعدات السكك الحديدية وأصول السكك  واستكشاف األخطاء وإصالحها عن بعد وآلياً 
الحديدية وقطع ومكونات ومعدات لجميع ما ذُكر آنفاً، أنظمة تشغيل القطارات آلياً، أنظمة التحكم 
بالقطارات آلياً، أدوات التحكم الصناعية اآللية. جميع ما ذُكر آنًفا يف مجال أمتتتة القطارات وال يشء 

مام ذُكر آنًفا يف مجال األمن السيرباين.
  بيانات التعديل: 

تعديل املنتجات كام هو موضح 
تاريخ التعديل: 2021/09/01
تاريخ التأشري: 2021/09/13  
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

EAT 163661 EAT 163660 
نموذج اإعالن الن�شرعن التعديل )بيان المنتجات( نموذج اإعالن الن�شرعن التعديل )بيان المنتجات(

املدعي عليه: خالد حسن شاهني مجهول محل اإلقامة :
 ديب مردف فيال رقم 8ت 05623633 0506549999 0501666600971

أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/9/27
أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن االتحادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم 
) مكتب مدير الدعوى رقم 6 ( شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل 
الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعي عليه.
مكتب الخدمات القضائية
إميان أحمد العويض

حرر بتاريخ: 2021/9/13
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الإمارات �لعربية المتحدة 

وز�رة العدل

 إعالن مدعى عليه بالنرش 
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 

عجامن االتحادية املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 / 0003005 تجاري )جزيئ(



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15
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�إعــالنات
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 اإلغاء اعالن �سابق
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الرخصــة رقم   التنمية االقتصاديــة بخصــوص   تعلن دائرة 

CN -  3803073 باالسم التجاري مخترب ماوننت جيت لفحص 

املواد ذ.م.م  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -  3803073/ الرقم : د ت / ش ت

CA -  4104929 : رقم الخطاب

تتش  سامرت   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
للمقاوالت الكهربائية 

رخصة رقم : CN- 2821409  قد تقدموا إلينا بطلب : 
 SMART TOUCH ELECTRICAL /تعديل إسم تجاري من
إىل  الكهربائيه  للمقاوالت  تتش  سامرت   -  CONTRACTING

 ALSHAWKA
الشوكة   -  ALFEDEYA GENERAL MAINTENANCE

الفضية للصيانة العامة 
تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901(

 تعديل نشاط / حذف  املقاوالت الكهربائية )4220904( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بلو ايب لتنظيم وادارة فعاليات 
رخصة رقم: CN- 3769181  قد تقدموا إلينا بطلب :

 -  BLUE APE EVENT ORGANIZATION من/  تجاري  إسم  تعديل   
  LEX AMOBILE CCESSORIES إىل  فعاليات  وادارة  لتنظيم  ايب  بلو 

TRADING - ليكس لتجارة اكسسوارات الهواتف 
اإللكرتونية  املواقع  خالل  من  اإللكرتونية  املتاجرة  إضافة   / نشاط  تعديل   

 )4791018(
تعديل نشاط / إضافة املتاجرة اإللكرتونية من خالل مواقع التواصل االجتامعي 

)4791019(
 تعديل نشاط / إضافة تجارة أكسسوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالجملة 

)4652018(
 تعديل نشاط / حذف تنظيم وإدارة الفعاليات )8230009( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

للمقاوالت  تايم  جست   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2974907  قد تقدموا إلينا بطلب : 

من 19%  الخري  ابو  محمد  مياه  محمد عشق   / الرشكاء  نسب  تعديل 

إىل 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد انيس الرحمن محمد جريف 

عىل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سكوات حسني محمد عبداملناف 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد نصريالدين محمد ظهري احمد 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  دواير 
لالستشارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3991575: 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.

اليوم والغد   : السادة  ا  بأن  االقتصادية  التنمية   تعلن دائرة 
للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1672912  قد تقدموا إلينا بطلب : 
محمد  خلفان  سعيد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خلفان الشاميس )100%( 
البدر منصور صالح بن  تنازل وبيع / حذف  الرشكاء  تعديل 

حمودش الحرضمي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  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 : كورنر ستون الدارة 

إلينا  تقدموا  قد    CN- 1069508 : رقم  ذ.م.م رخصة  العقارات 

بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة كورنر ستون لإلستثامر - رشكة 

 CORNER STONE INVESTMENTS الشخص الواحد ذ.م.م

  - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف گورنر ستون لالستثامر ذ.م.م 

 CORNER STONE INVESTMENTS L.L.C

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بروجيكت  كيناربس  رشكة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

سوليوشنس - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1057505  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 CONFIDENCIA تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة يك يب كونفدنشيا ليمتد

 LIMITED

 AIA ش.ذ.م.م  لالستيامر  ايه  اي  ايه  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 INVESTMENTS LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمدامني حسن محمد مبارشى املرزوقي 

 KP ليمتد  كونفدنشيا  يب  يك  ــذف  ح  / وبيع  تــنــازل  ــاء  الــرشك تعديل 

 CONFIDENCIA LIMITED

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : كريستال فيوز بار وشواء 

رخصة رقم : CN- 2242536  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل مدير/ إضافة بريان سميث 

تعديل مدير / حذف شارليس جورج جورج 

تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

 1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 CRISTAL VIEWZ BAR & GRILL /تعديل إسم تجاري من 

 ON SEVENTEEN BAR - SOLE كريستا فيوز بار وشواء إىل -

PROPRIETORSHIP L.L.C - اون سفنتني بار - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صالون برافو للرجال 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1138302  : 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 : الزعيم لغسيل 
السيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1204702  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مبارك عمر مبارك عون 

الصيعري )100%(
عبدالله  احمد  هاشم  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الحامد 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  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 : بقالة شاتوغرام

 رخصة رقم : CN- 1156079  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من/ CHATTOGRAM BAQALA - بقالة 

 -  CHATTOGRAM SCRAP TRADING إىل  شاتوغرام 

شاتوغرام لتجارة السكراب 

تعديل نشاط / إضافة تجارة خردة األملنيوم و النحاس )4669105( 

تعديل نشاط / حذف بقالة )4711003( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  مينا 
بازار للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2531890  : 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 : الفستان الجميل لالقمشة 

والخياطة 

رخصة رقم : CN- 1085431  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد ايوب ايدار خان )100%( 

تعديل وكيل خدمات / إضافة محمد حمود محمد حميد املنصوري 

تعديل ورثة / حذف محمد ايوب ايدار خان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد ايوب ايدار خان 

املنصوري  حميد  محمد  حمود  محمد  حذف   / خدمات  وكيل  تعديل 

تعديل نشاط / حذف بيع املنسوجات واألقمشة - بالتجزئة )4751001( 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : كافترييا طه

 رخصة رقم : CN- 1038654  قد تقدموا إلينا بطلب : 

حسن  عامر  سيف   عادل  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الجابري )100%( 

بني  ناجم  عبدالله  فيصل  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الطلبات  توصيل  خدمات  إضافة   / نشاط  تعديل  بوحسن 

 )8299010(

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : معرض الهامور لتجارة السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3667551  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد زيك يونس ابو العطا من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / محمد زيك يونس ابو العطا من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن سعيد راشد مرشد املقبايل

 1X1 إىل NULLXNULL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 AL HAMOOR AUTOMOBILA SHOWROOM من/  تجاري  إسم  تعديل 

 AL HAMOOR معرض الهامور لتجارة السيارات ذ.م.م إىل - L.L.C

 AUTOMOBILA SHOWROOM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- معرض الهامور لتجارة السيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط / حذف تجارة سيارات الركاب الجديدة )4510101( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رشكة   - التنظيف  لخدمات  ادموست   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1557562  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حذيفة حسب الباقي رضوان عباس )49%( 

تعديل الرشكاء نتنازل وبيع / إضافة احمد عيل عبدالله سعيد الظاهري )%51( تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله سامل عىل سامل الزعايب
 1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين / من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 ADMOUST FOR CLEANING SERVICES - SOLE /تعديل اسم تجاري من
PROPRIETORSHIP L.L.C  - ادموست لخدمات التنظيف  رشكة الشخص الواحد 
 ARTIUM GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE ذ.م.م إىل
مقاوالت  إضافة   / نشاط  تعديل  ذ.م.م  العامة  والصيانة  للمقاوالت  أرتيوم   -   L.L.C

مشاريع املباين بانواعها )4100002( 
تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001( 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : قمه الوقن للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 2871724  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سامل العرج حمد رميله العامري )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله محمد عبدالله الظاوي الشاميس 

 1X1 إىل NULLXNULL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

 QEMAT AL WIQAN GENERAL ــن/  م تــجــاري  ــم  إس تعديل 

 SKY DOME إىل  العامة  للمقاوالت  الوقن  قمه   -  CONTRACTING

GENERAL CONTRACTING - سكاي دوم للمقاوالت العامة 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : جواهر البحر لتجارة األسامك الطازجة 

رخصة رقم : CN- 2861727  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد مصطفى السيد سعيد )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف زيد مبارك سامل عىل املنهايل

تعديل رأس املال / من NULL إىل 200000

 1X1 إىل NULLXNULL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

البحر  جواهر   -  GWAHER ALBHR FRESH FISH TRADING من  تجاري  إسم  تعديل 

 ZAMAN ALTATWEER REINFORCED CARPENTRY إىل  الطازجة  األسامك  لتجارة 

والنجارة  الحدادة  ألعامل  التطوير  زمن   -  WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

املسلحة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة أعامل النجارة املسلحة )4390004( 

تعديل نشاط / إضافة أعامل حديد التسليح )4390005( 

تعديل نشاط / حذف بيع األسامك والحيوانات البحرية الطازجة - تاجر ابوظبي )بأمر الطلب ( 

 ) 4721006.1(

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   ذا 
ايت برسنت للنب

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3753209  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 لندن ت�سهد عودة �أكبر عدد 
من �لموظفين منذ مار�س 

�إلى مكاتبهم  2020
 لندن ـ )د ب �أ( :

من  عدد  �أكرب  عودة  لندن  مدينة  �شهدت   
��شطرت  �أن  منذ  مكاتبهم  �إىل  �ملوظفني 
�شهر�،   18 قبل  �لإغالق  فر�ض  �إىل  �حلكومة 

ملكافحة تف�شي فريو�ض كورونا.
�أم�ض  لالنباء  "بلومربج"  وكالة  وذك��رت 
�ملوظفني  عدد  ن�شف  من  �أكرث  �أن  �لثالثاء، 
�مل��ال  منطقة  يف  مكاتبهم  �إىل  ع���ادو� 
بح�شب  �ملا�شي،  �خلمي�ض  يوم  و�لعمال، 
�لتي  "جوجل"،  �رشكة  جمعتها  بيانات 

تقوم بتعقب مو�قع م�شتخدميها.
�إىل  ع��ادو�  �لذين  �لأ�شخا�ض  عدد  و�زد�د 
ب�شورة  �لأخ��رية،  �لأ�شهر  خالل  مكاتبهم 
تدريجية، �إل �أن بدء �لف�شل �لدر��شي �لول 
وترية  ت�رشيع  �إىل  �حلايل  �لوقت  يوؤدي يف 
�لعمل  �أرب��اب  من  �لكثري  ويدفع  �لعملية. 
ب�شعة  للعمل  �لقدوم  �إىل  حاليا  �ملوظفني 
�أ�شبوعيا. وقد عززت عودة  �أيام على �لأقل 
�لقت�شاد  �إنعا�ض  مكاتبهم،  �إىل  �ملوظفني 
�ملحلي، حيث بدت �حلانات و�ملطاعم يف 
�لأ�شبوع �ملا�شي �أكرث �زدحاما عن �أي فرتة 
�لزحام  ز�د  كما  �لوباء.  تف�شي  منذ  �شابقة 
�لعام  �لنقل  و�شائل  و��شتخد�م  �مل��روري 

ب�شورة ملحوظة.

 ميركل تلتقي قادة غرب 
�لبلقان في �ألبانيا

تري�نا ـ )د ب �أ( :
�أجنيال مريكل   �لأملانية  �مل�شت�شارة  تتوجه 
�إىل �ألبانيا، حيث تلتقي يف �لعا�شمة تري�نا 

رئي�ض �لوزر�ء �إيدي ر�ما.
ومن �ملقرر �أن تلتقي مريكل بعد ذلك �أي�شا 
�ل�شت،  �لبلقان  روؤ�شاء حكومات دول غرب 
ومقدونيا  �لأ���ش��ود  و�جلبل  �رشبيا  وه��ي 
وكو�شوفو،  و�لهر�شك  و�لبو�شنة  �ل�شمالية 

بالإ�شافة �إىل �ألبانيا.
وكانت مريكل �أجرت م�شاء �أول �أم�ض �لثنني 
�ألك�شندر  �ل�رشبي  �لرئي�ض  مع  حمادثات 
يف  �مل��دين  �ملجتمع  وممثلي  فوت�شيت�ض 

بلجر�د.
تركز  �لأملانية،  �حلكومة  بيانات  وبح�شب 
ق�شايا  على  يومني  ت�شتغرق  �لتي  �جلولة 
دول  �أن  بالذكر  وجدير  �لإقليمي.  �لتعاون 
غرب �لبلقان ت�شعى لالن�شمام �إىل �لحتاد 

�لأوروبي على �ملدى �لطويل.

�إير�ن ت�سجل 408 حاالت وفاة و 22329 �إ�سابة  بكورونا
طهر�ن ـ )د ب �أ( :

�لثالثاء  �أم�ض  �لإير�نية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
ت�شجيل 408 وفاة و22329 �إ�شابة جديدة بفريو�ض 
و�لع�رشين  �لأرب���ع  �ل�شاعات  خ��الل  ك��ورون��ا 

�ملا�شية.
�إ�شابات  عدد  �إجمايل  �أن  �أم�ض  �لوز�رة  وذكرت 
 340 و  �لبالد جتاوز خم�شة ماليني  كورونا يف 

�ألف حالة.
�ل�شحة  وز�رة  يف  �لعامة  �لعالقات  و�أو�شحت 
�لوفيات  �إجمايل  �أن  �لطبي  و�لتعليم  و�لعالج 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�ض  �لإ�شابة  عن  �لناجمة 
�جلمهورية �لإ�شالمية قد �رتفع �إىل 115167 حالة 

وفاة.
وذكرت �أن 7123 من �مل�شابني يف حالة حرجة، 
و  ماليني  �أربعة  جت��اوز  �ملتعافني  ع��دد  و�أن 
�أنباء  وكالة  �أوردت��ه  ملا  وفقا  حالة،  �ألف   627

�جلمهورية �لإ�شالمية)�إرنا(.
وبد�أت �إير�ن ت�شجيل تر�جع طفيف يف �إ�شابات 
�ملا�شية  �لفرتة  خالل  �شهدت  بعدما  كورونا 
�رتفاعا كبري� يف �لإ�شابات و�لوفيات من جر�ء 

تف�شي �ل�شاللة دلتا �رشيعة �لعدوى.

�سنغافــورة ت�ستقبــل وزيــر �لخارجيــة �ل�سيني
بانكوك ـ )د ب �( :

من  �أ���ش��اب��ي��ع  ث��الث��ة  بعد   
زي�����ارة ن��ائ��ب��ة �ل��رئ��ي�����ض 
هاري�ض  ك��ام��ال  �لأم��ري��ك��ي 
�أم�ض  ��شتقبل  ل�شنغافورة، 
�ل��ث��الث��اء رئ��ي�����ض �ل����وزر�ء 
�ل�شنغافوري يل ه�شني لوجن 
�ل�شيني  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
ما  �إجر�ء  �أجل  من  يي  ياجن 
�لبناءة  باملناق�شة   " �شفه 
�لعالقات  ب�شاأن  و�ل���ودودة 
وقال  و�لإقليمية".  �لدولية 
"ترحب  �شنغافورة  �إن  يل 
ب��امل�����ش��اه��م��ة �مل�����ش��ت��م��رة 
لل�شني يف منطقتنا بالعامل" 
، م�شيفا �أن حكومته " �شوف 
ت�شتمر يف �لعمل مع �ل�شني 
�ن�شجاما  �أك��رث  ع��امل  لبناء 

و�شلمية".
وب��ع��د ف���رتة ق�����ش��رية من 
�شنغافورة  �إىل  و���ش��ول��ه 
و�جن  ناق�ض   ، �أم�����ض  �أول 

�لقت�شادية  �ل�رش�كة  تطبيق 
وهو  �لإقليمية،  �ل�شاملة 
 ، دول���ة   15 ي�����ش��م  �ت��ف��اق 
�تفاق  �أك��رب  ب��اأن��ه  وو�شفه 
مت  عندما  �لعامل  جتاري يف 
مع  �ملا�شي  �لعام  توقيعه 
�شنغافورة  خارجية  وزي��ر 

بالكري�شنان. فيفيان 
وق���ال ب��الك��ري�����ش��ن��ان �إن��ه 
�ل�شني  باهتمام  رح��ب   "
�ل�شاملة  �ل�رش�كة  باتفاقية 
�ملحيط  ع��رب  و�ل��ت��ق��دم��ي��ة 
جتاري  �تفاق  وهو  �لهادي" 
منف�شل ي�شم 11 دولة، �أيدته 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�إد�رة  عنه  تتخلى  �أن  قبل 
�ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�ض 

دونالد تر�مب.
و�جن  زي�������ارة  وت�����اأت�����ي 
يتوجه  �أن  قبل  ل�شنغافورة 
وبعد  �جلنوبية،  كوريا  �إىل 
كمبوديا  م��ن  ك��ل  زي����ارة 

وفيتنام.

حر�ئق وخ�سائر مادية كبيرة في وحدتي �إطفاء 
باألمانيا

�أولدنبورج/�أول�سربج ـ )د ب �أ( :

 �ندلعت نري�ن يف وحدتي �إطفاء 
�أ�شفر  ما  �أملانيا،  وغرب  ب�شمال 
وقال  كبرية.  مادية  خ�شائر  عن 
متحدث با�شم �ل�رشطة �شباح �أم�ض 
�لثالثاء �إن حريقا �ندلع يف باحة 
وحدة �لإطفاء مبدينة �أولدنبورج، 
و�أحلق �أ�رش�ر� بت�شعة ردهات و12 
مركبة. و�أ�شاف �ملتحدث �أن �إحدى 
كما  بالكامل،  �حرتقت  �ملركبات 
مل يعد مبنى وحدة �لإطفاء قابال 

لال�شتخد�م، و�شار �آيال لل�شقوط.
يف  �لتحقيقات  �ل�رشطة  وب��د�أت 
�أي  عن  ي�شفر  مل  �ل��ذي  �حل��ادث 
�لنري�ن  �ندلعت  كما  �إ���ش��اب��ات. 
مبدينة  �أخ��رى  �إطفاء  وح��دة  يف 
با�شم  متحدث  وق��ال  �أول�شربج. 
مركبة  �إن  �ليوم  �لإط��ف��اء  ق��و�ت 
�أول  معلوم  غري  ل�شبب  �حرتقت 
�أم�ض ، م�شيفا �أن خم�ض مركبات 
�لآن  �أخرى �شارت خارج �خلدمة 
�حل��ري��ق،  م��ن  ت�رشرها  ب�شبب 
بعد  يت�شح  مل  �أن��ه  �إىل  م�شري� 
�إ�شالح  �ملمكن  من  كان  �إذ�  ما 
�ملتحدث  و�أو�شح  �ملركبات.  تلك 

مت  �ملتطوعني  �لإطفاء  رجال  �أن 
�إطفاء  �شيار�ت  بثالث  تزويدهم 
�حلماية  "ل�شمان  �ملنطقة  من 
�أول�شربج".  ملدينة  �لأ�شا�شية 
يف  �لتحقيق  �ل�شلطات  وب��د�أت 

حتديد  يتم  ومل  �حلريق،  �شبب 
قيمة �خل�شائر �ملادية حتى �لآن، 
حيث مل يت�شح بعد ما �إذ� كانت 
�آيلة لل�شقوط، كما  �لوحدة  ردهة 
�خلدمة  مالب�ض  �أن  �ملرجح  من 

تعد  مل  �لإطفاء  برجال  �خلا�شة 
وقام حو�يل  لال�شتخد�م.  �شاحلة 
100 رجل �إطفاء من وحد�ت �إطفاء 
�أخرى باإخماد �لنري�ن بو��شطة 18 

عربة �إطفاء.

»نيكوال�س« ي�سل �إلى تك�سا�س ويت�سبب 
في �أمطار غزيرة 

تك�سا�س ـ )د ب �أ( :
�لإع�������ش���ار  و����ش���ل   
"نيكول�ض" �إىل �لياب�شة 
يف تك�شا�ض، مما ت�شبب 
يف هطول �أمطار غزيرة 
تهدد بحدوث في�شانات 
يف هيو�شنت و�أجز�ء من 
ماز�لت  �لتي  لويزيانا، 
�إع�شار  م��ن  تتعافى 
قبل  �رشبها  �لذي  �إي��د� 

�أ�شبوعني.
ون����ق����ل����ت وك����ال����ة 
لالنباء  "بلومربج" 
�لوطني  �مل��رك��ز  ع��ن 
�أم�ض  قوله  لالأعا�شري 
�لع�شار  �إن  �لثالثاء، 
ك��ان  "نيكول�ض"، 
عا�شفة  باأنه  يو�شف 
�شاعات  قبل  ��شتو�ئية، 
�إىل  و�شوله  م��ن  فقط 
ح��و�يل  يف  �لياب�شة 
�شباحا   1230 �ل�شاعة 
�ملحلي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 
بالقرب من �شبه جزيرة 
حممال  م���ات���اج���ورد�، 
�رشعتها  تبلغ  برياح 

�لق�شوى 75 ميال ) 120( 
�ل�شاعة. يف  كيلومرت� 

ثامن  �أن��ه  �إىل  وي�شار 
�إع�شار ��شتو�ئي ي�رشب 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
ه���ذ� �ل���ع���ام. وق��ال��ت 
بينما  �إن��ه  "بلومربج" 
يف  �لع�شار  �شيتجاوز 
�لأ�شا�ض من�شات �لنفط 
يف  �لطبيعي  و�ل��غ��از 
خليج �ملك�شيك، �إل �أنه 
قد يت�شبب يف هطول ما 
�شنتيمرت�   46 �إىل  ي�شل 

�لأم�����ط�����ار، مما  م���ن 
�شيمثل تهديد� بالن�شبة 
مل�����ش��ايف �ل��ت��ك��ري��ر 
ومن�شاآت  �ل�شاحلية 

�لبرتوكيماويات.
وم���ن ج��ان��ب��ه، �أع��ل��ن 
لويزيانا،  ولية  حاكم 
�إدو�ردز،  ب��ي��ل  ج���ون 
�ل��ط��و�رئ، كما  ح��ال��ة 
�أ����ش���در ح��اك��م ولي��ة 
�أبوت،  جريج  تك�شا�ض، 
�لطو�رئ  لأطقم  �أو�م��ره 

بال�شتعد�د للعا�شفة.

»�ل�سحة �لعالمية«: �الأ�سابيع �لمقبلة �ستكون 
»حرجة«في فيتنام

هانوي ـ )د ب �أ( :
�ل�شحة  منظمة  ممثل  �أو�شى   
باتباع  فيتنام،  يف  �لعاملية 
خطة عمل موؤلفة من ثالث نقاط، 
�ل�شيناريوهات  م��ع  للتعامل 
يف  كورونا  جلائحة  �ملحتملة 
�لأ�شابيع  �أن  �إىل  م�شري�  �لبالد، 
هناك،  "حرجة"  �شتكون  �ملقبلة 
بح�شب ما نقلته �شحيفة "يف �إن 
�إك�شربي�ض" �لخبارية �لفيتنامية 

�أم�ض �لثالثاء.
وقال كيدوجن بارك، ممثل منظمة 
�إن  �لعاملية يف فيتنام،  �ل�شحة 
تطعيم  ���رشورة  هي  نقطة  �أول 
�لأول��وي��ة،  ذ�ت  �مل��ج��م��وع��ات 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ل�شن،  وكبار  �ل�شحي،  �لقطاع 
باأمر��ض  �مل�شابني  و�لأ�شخا�ض 
�ملجتمع  تطعيم  ث��م  كامنة، 

باأكمله، باأ�رشع ما ميكن.
�لتاأكد  �إىل  �لدولة  ثانيا، حتتاج 
يتبعون  �مل��و�ط��ن��ني  �أن  م��ن 
�خلا�شة  �لربوتوكولت  ب�رش�مة 
و�ملتعلقة  �ل�شحة،  ب����وز�رة 
"كوفيد  مر�ض  م��ن  بالوقاية 

��شتخد�م  بينها  وم��ن   ،"19-
�لجتماعي  و�لتباعد  �لكمامات 
يف  �لكبرية  �لتجمعات  وجتنب 
�ملد�ر�ض و�أماكن �لعمل، وجتنبها، 
حتى بعد تخفيف قو�عد �لتباعد 

�لجتماعي، بح�شب بارك.
قدرة  تعزيز  زيادة  يجب  ثالثا، 
�أج��ل  م��ن  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�حلرجة  �حل��الت  مع  �لتعامل 
 "19- "كوفيد  مبر�ض  �مل�شابة 

خارطة  وتقدمي  �أف�شل،  ب�شورة 
لتجنب  للعالج،  منا�شبة  طريق 
�لطبي  �لنظام  على  �ل�شغط 
�خلفيفة  �حل����الت  خ���الل  م��ن 

و�ملتو�شطة.

�ليمن  من  ياأتي  �الإرهاب  خطر   : و��سنطن 
و�لعر�ق ولي�س �أفغان�ستان

و��سنطن ـ )د ب �أ( :
�لوطنية  �ل�شتخبار�ت  مديرة  قالت   
�لتهديد  �إن  هاينز  �أف��ري��ل  �لأمريكية 
�لإرهابيني  �لأكرب للوليات �ملتحدة من 
�ليمن  مثل  دول  من  ياأتي  �لدوليني 
بينما  و�ل��ع��ر�ق،  و�شورية  و�ل�شومال 
تر�جعت �أفغان�شتان يف قائمة �لأولويات 
بعد �نتهاء وجود �لقو�ت �لأمريكية هناك 

و�لذي ��شتمر عقدين.
�لأم��ن  ح��ول  موؤمتر  يف  هاينز  وقالت 
�أول  و��شنطن  �شو�حي  يف  �لقومي 
م�شوؤويل  �أن  من  �لرغم  على  �إنه  �أم�ض 
عن  ير�قبون  �لأمريكيني  �ل�شتخبار�ت 
�لإرهابية  �جلماعات  كانت  �إذ�  ما  كثب 

�إل  �أفغان�شتان،  د�خل  للظهور  �شتعود 
يتعلق  فيما  �لقلق  م�شدر  تعد  مل  �أنها 
هجوم  تنفيذ  ميكنهم  �إرهابيني  باإيو�ء 

د�خل �أمريكا.
وتابعت هاينز"نحن ل ن�شع �أفغان�شتان 
يف �شد�رة قائمة �لأولويات... نحن ننظر 
�إىل �ليمن و�ل�شومال و�شورية و�لعر�ق... 

هناك نرى �لتهديد�ت �لأخطر"
و�أ�شافت هاينز �أنه على �لرغم من ذلك 
�أجهزة  من  كبري�"  "تركيز�  هناك  ف��اإن 
�ل�شتخبار�ت �لأمريكية ملر�قبة �إمكانية 
قيام �جلماعات �لإرهابية باإعادة تكوين 
نف�شها يف �أفغان�شتان، معرتفة باأن جمع 
�لبالد  د�خل  �ل�شتخبار�تية  �ملعلومات 

قد تر�جع منذ �لن�شحاب �لأمريكي.
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 ‘óg πé°S Éª«a ,79 á≤«bódG ‘

 GO  ƒfhôH  QÉLOEGh  É«æ«°ù«°S  ƒéjGO

.28h á©HGôdG Úà≤«bódG ‘ ÉØ∏«°S

 ∑hRQƒ«°S  ≥jôa  πgCÉJ  RƒØdG  Gò¡Hh

 ΩÉ≤J å«M ádƒ£ÑdÉH á«fÉªãdG Qhód

 IóMGh ádƒL øe 16`dG QhO äÉjQÉÑe

 ™HQ QhódG ¤EG õFÉØdG ≥jôØdG πgCÉàj

.»FÉ¡ædG

 Ö«JôJ  Qó°üJ  ÉjƒLÉf  ¿Éch

 ∫hC’G QhódG ‘ á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG

 ,äÉjQÉÑe â°S øe á£≤f 16 ó«°UôH

 Rô∏«à°S „ÉgƒÑd á£≤f 11 πHÉ≤e

 ôgƒ÷  4  h  »Hƒæ÷G  …QƒµdG

 Úà£≤fh  …õ«dÉŸG  º«¶©àdG  QGO

.…ófÓjÉàdG …QƒHÉ°ûJGôd

 õcôŸG ≈∏Y ƒéjGO π°üM πHÉ≤ŸG ‘

 á©°SÉàdG  áYƒªéŸG  ‘  ÊÉãdG

 ,äÉjQÉÑe â°S øe á£≤f 12 ó«°UôH

 »cÉ°SGhÉc  ∞∏N  •É≤f  6  ¥QÉØH

 πHÉ≤e ,Qó°üàŸG  ÊÉHÉ«dG  ∫Éàfhôa

 »æ«Ñ∏ØdG »à«°S óàjÉfƒ«d •É≤f 4

.»æ«°üdG ¿GƒL ÚµÑd á£≤fh

 ≥«≤–  ‘  ∫Ó¡dG  í‚  á©HGôdG  Iôª∏d

 »°VGQC’G ≈∏Y á«fGôjE’G ¥ôØdG ≈∏Y QÉ°üàf’G

.á«JGQÉeE’G

 á«fGôjE’G ¥ôØdG ΩÉeCG Ì©J ¿CG ∫Ó¡∏d ≥Ñ°ùj ⁄h

.É«°SBG ∫É£HCG …QhO ‘ á«JGQÉeE’G ÖYÓŸG ‘

 ¥ôØdG ΩÉeCG º«YõdG É¡°VÉN IGQÉÑe ∫hCG âfÉch

 É¡«a  öüàfG  »àdG  2017  áî°ùæH  á«fGôjE’G

 ÜÉgP ‘ áØ«¶f á«YÉHôH ¢ù«dƒÑ°SÒH ≈∏Y

.∫É£HC’G …QhO »FÉ¡f ∞°üf

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  âfÉµa  äGQÉ°üàf’G  ÊÉK  ÉeCG

 äÉYƒªéŸG QhóH ∞«¶f ±ó¡H ¿Gô¡W ∫Ó≤à°SG

.É¡Ñ≤d ∫Ó¡dG ≥≤M »àdG 2019 áî°ùf ‘

 áÁõ¡dG  ¥É◊EG  øe  áª°UÉ©dG  ¥QRCG  øµ“h

 IÒNC’G  áî°ùædG  ‘  ÊGôjE’G  OQƒN  ô¡°ûH

 ¿CG  πÑb  ÚØ«¶f  Úaó¡H  äÉYƒªéŸG  QhóH

 ó©H ¬HÉë°ùfG ÖÑ°ùH ∫Ó¡dG èFÉàf AÉ¨dEG ºàj

. ÉfhQƒc ¢ShÒØH ¬«ÑY’ áHÉ°UEG

 ádƒ£ÑdG ‘ »FÉ¡ædG ™HQ Qhó∏d ∫Ó¡dG πgCÉJh

 Úaó¡H  ∫Ó≤à°S’G  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á«dÉ◊G

 Ö©∏e ≈∏Y »°VÉŸG ÚæKE’G AÉ°ùe ÚØ«¶f

.»HO ‘ π«ÑYR

 ¥ôëŸG Ö∏W Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ≈Ñd

 ΩÉ≤J ¿CG Qô≤ŸG ,ájódÉÿG ΩÉeCG ¬JGQÉÑe π«LCÉàH

 öUÉf …Qhód áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ ,AÉ©HQC’G Ωƒ«dG

.Ωó≤dG Iôµd RÉàªŸG óªM øH

 √OGó©à°SG ÖÑ°ùH IGQÉÑŸG π«LCÉJ ¥ôëŸG Ö∏Wh

 ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf ‘ ÊÉæÑ∏dG ó¡©dG á¡LGƒŸ

 ‘ »æjôëÑdG OÉ–’G ∫Ébh .…ƒ«°SB’G OÉ–’G

 øH ódÉN ï«°ûdG äÉ¡«Lƒàd Gkò«ØæJ" Ωƒ«dG ¿É«H

 á°VÉjô∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM

 OÉ–’G Qôb ,á«æjôëÑdG á«ÑŸhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ

."ájódÉÿGh ¥ôëŸG IGQÉÑe π«LÉJ »æjôëÑdG

 kGò«ØæJ »JCÉj IGQÉÑŸG π«LCÉJ" ¿É«ÑdG ±É°VCGh

 íæŸ  ;óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  äÉ¡«Lƒàd

 øjôëÑdG πã“ »àdG ájófCÓd áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG

 π«LCÉàdG  »JCÉj  PEG  ,á«LQÉÿG  πaÉëŸG  ‘

 …OÉf  øWƒdG  πãªŸ  á«aÉµdG  IÎØdG  AÉ£YE’

 ó¡©dG …OÉf ΩÉeCG ¬JGQÉÑe πÑb OGóYEÓd ¥ôëŸG

 ¢SCÉµd  É«°SBG  ÜôZ »FÉ¡f  ∞°üf ‘ ÊÉæÑ∏dG

 20 Ωƒj Ö©∏à°S »àdGh ,2021 …ƒ«°SB’G OÉ–’G

."…QÉ÷G ∫ƒ∏jCG /ÈªàÑ°S

 ≥jôa  Ωƒ‚  ≈∏Y  IÒÑµdG  áMôØdG  äô£«°S

 ∫Ó≤à°S’G ΩÉeCG  ºgRƒa ó©H ,…Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG

 …OÉæH π«ÑYR Ö©∏Ã ,áØ«¶f á«FÉæãH ÊGôjE’G

 ádƒ£Ñd »FÉ¡ædG ™HQ Qhó∏d º¡∏gCÉJh ,π°UƒdG

 ≈∏Y º«YõdG Ωƒ‚ ¢UôMh .É«°SBG ∫É£HCG …QhO

 Æƒ∏Hh QÉ°üàf’ÉH º¡àMôa ºgÒgÉªL ácQÉ°ûe

 OôZ å«M .ájƒ«°SB’G  ádƒ£ÑdÉH  á«fÉªãdG  QhO

 ∑ÉÑ°ûH ÊÉãdG ±ó¡dG ÖMÉ°U …öShódG ⁄É°S

 »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,ÊGôjE’G  ∫Ó≤à°S’G

 ∑hÈe ∞dCG  ,ˆ óª◊G" :"ÎjƒJ" ™bƒe ≈∏Y

 ΩOÉ≤dG ˆG AÉ°T ¿EGh ,‹É¨dG ÉfQƒ¡ªL πgCÉàdG

 ¿Éª∏°S óFÉ≤dG ,√ÓJh ."ÌcCG ¿ƒ∏gÉà°ùJ ,π°†aCG

 RƒØdG Ö≤Y ∫Ébh ,∫Ó¡dG ≥jôa §°Sh º‚ êôØdG

 ,πgCÉàdG ≈∏Y ˆ óª◊G" :πÑ≤ŸG Qhó∏d QhôŸGh

 πªLCG ΩOÉ≤dGh ..á«dÉ¨dG ÉfÒgÉª÷ ∑hÈe ∞dCG

 øÁCG  Ò¡X  ∂jÈdG  óªfi  ≥∏Yh  ."ˆG  ¿PEÉH

 ..º«YõdG  ¥É°û©d ∑hÈe ∞dCG"  :¬dƒ≤H ,º«YõdG

 ,"ádƒ£ÑdG äÉjQÉÑe øe ≈≤ÑJ Éª«a Éæ≤aƒj ˆGh

 ∞dCG  ∞dCG"  :¿Góª◊G  ˆGóÑY  ºLÉ¡ŸG  ¬©ÑJh

 ..É«°SBG ÒÑc πgCÉJh Rƒa ∑hÈe ,AÉªYR Éj ∑hÈe

 öùjC’G Ò¡¶dG ÊGô¡°ûdG öSÉj ∫Ébh ."  ̂óª◊G

 ∑hÈe ,πgCÉàdG ≈∏Y  ̂óª◊G" :‹Ó¡dG ≥jôØ∏d

 ídÉ°U √ÓJh ,"π°†aCG …É÷G ˆG ¿PEÉH ,AÉªYR Éj

 ÜÉ°ù◊G Iójô¨J IOÉYEÉH º«YõdG ºLÉ¡e …ô¡°ûdG

 IGQÉÑª∏d  á«FÉ¡ædG  áé«àæ∏d  ¬jOÉæd  »ª°SôdG

 ..»æ««jOh á«fÉªãdG QhO ≈∏Yh) É¡«a AÉL »àdGh

.(É«°SBG ÒÑc ¥É q°û©d ∑hhhhÈe

»æjôëÑdG …Qhó∏d á«fÉãdG ádƒédG π©°ûj »ª«µëàdG ∫óédG
 óªM øH öUÉf …Qhód á«fÉãdG ádƒ÷G äRôaCG

 á«ª«µëàdG  ä’É◊G  øe  ójó©dG  ,RÉàªŸG

 ¢†©H øe á©°SGh äÉLÉéàMG ¤EG äOCG »àdG

 ‘ á∏é°ùŸG ±GógC’G IOÉjR ¤EG áaÉ°VEG ,¥ôØdG

.¢ùªÿG äÉjQÉÑŸG

 ÖMÉ°U  »°VôŸG  Oƒªfi  ÊOQC’G  Èà©jh

 ≈eôe ‘ AÉLh ,á«fÉãdG ádƒ÷G ±GógCG πªLCG

 á≤£æe êQÉN øe á£bÉ°S IôµH ,»böûdG ´ÉaôdG

.…öShódG óªM ¢SQÉ◊G ∑ÉÑ°T ‘ AGõ÷G

 óÑY  …ó¡e  ÚH  ÚaGó¡dG  ´GöU  OóŒh

 ,¿Gó«ªM  …ó¡eh  ,áeÉæŸG  ºLÉ¡e  ,QÉÑ÷G

 ¿GQó°üàj  ÉëÑ°UCG  å«M  ,ájódÉÿG  ºLÉ¡e

 ¿ÉH Éª∏Y ,Éª¡æe πµd Úaóg ó«°UôH Ö«JÎdG

 ‘ ,…QhódG ±Góg IõFÉL ó°üM QÉÑ÷G óÑY

.»°VÉŸG º°SƒŸG

 ‘ É kaóg 13 π«é°ùJ á«fÉãdG ádƒ÷G äó¡°Th

 ¥ôëŸG  IGQÉÑe  âaôYh  ,¢ùªÿG  äÉjQÉÑŸG

.(5) É¡æe OóY ÈcCG »böûdG ´ÉaôdGh

 »àdG ,»böûdG ´ÉaôdGh ¥ôëŸG IGQÉÑe äQÉKCGh

 ÒãµdG ,»é«gÉª°ùdG »∏Y ‹hódG ºµ◊G ÉgQGOCG

 ÒNC’G  ô¡°TCG  å«M  ,»ª«µëàdG  ∫ó÷G  øe

 ,¥ôëŸG  ™aGóe  ¬Lh  ‘  AGôª◊G  ábÉ£ÑdG

 ó©H  √QGôb  øY Oƒ©j ¿CG  πÑb  ,AÉæÑdG  óªfi

 øe  Ö∏£jh  ,IGQÉÑŸG  ±ÉæÄà°SG  øe  ≥FÉbO

 ¤EG ¬HÉgP ºZQ ,¿Gó«ŸG ¤EG IOƒ©dG ÖYÓdG

.¢ùHÓŸG áaôZ

 ∫hC’G èàMG ,áeÉæŸGh ájódÉÿG IGQÉÑe ‘h

 á∏bôY ôKEG ,º«µëàdG ºbÉW ≈∏Y ÒÑc πµ°ûH

 πNGO ∞«£∏dG óÑY π«YÉª°SEG ≥jôØdG ºLÉ¡e

 QGôªà°SÉH  ÖdÉW ºµ◊G øµd  ,AGõ÷G  á≤£æe

.IGQÉÑŸG

 ™jóÑdG  á¡LGƒe  ‘  ádÉ◊G  ¢ùØf  äQôµJh

 ó©H AGõL á∏côH ™jóÑdG ÖdÉW å«M ,»∏gC’Gh

 ºµ◊G Ö°ùàëj ⁄h ,¢TÉ°û◊G ˆG óÑY á∏bôY

.É kÄ«°T

 ó«°UôH ,ΩÉ©dG Ö«JÎdG IQGó°üH áeÉæŸG OôØfGh

.•É≤f 4 ó«°UôH ´ÉaôdG ¬Ø∏N »JCÉjh ,•É≤f 6

 ,»böûdG  ´ÉaôdGh  ájódÉÿG  Éª¡Ø∏N  »JCÉjh

.Éª¡æe πµd IQÉ°ùNh Rƒa øe •É≤f 3 ó«°UôH

 …QhódG  ‘  ó«MƒdG  ≥jôØdG  ó◊G  Èà©jh

 ∑ÉÑ°ûdG  ≥jôW  ±ô©j  ⁄  …òdG  ,»æjôëÑdG

 πé°ùj ⁄h ÚJGQÉÑe ¢VÉN å«M ,¿B’G ≈àM

 IGQÉÑª∏d ´ÉaôdG ßaÉM Éªæ«H Gògh .±óg …CG

 ƒgh ,áØ«¶f ¬cÉÑ°T ≈∏Y ‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG

 ,±óg  …CG  πÑ≤à°ùj  ⁄  …òdG  ó«MƒdG  ≥jôØdG

 ™jóÑdG  øe  πc  πÑ≤à°SG  Éªæ«H  ,¿B’G  ≈àM

 ƒgh  ,±GógCG  3  »böûdG  ´ÉaôdGh  ¥ôëŸGh

.á≤HÉ°ùŸG ‘ ≈∏YC’G Oó©dG

 ,»JGQÉeE’G IôµdG OÉ–ÉH •ÉÑ°†f’G áæ÷ äQôb

 ,IôØ¶dG  ΩÉeCG  ,(3-0)  kGöSÉN  äGQÉeE’G  QÉÑàYG

 …QhO øe áãdÉãdG ádƒ÷G øª°V Éª¡JGQÉÑe ‘

 ¬d  ≥ëj  ’  ÖY’  ∑GöTE’  ,ÚaÎëª∏d  ∑ƒfOCG

 ∫hõæd äGQÉeE’G ô¶f âØd ™e ,ÉfƒfÉb ácQÉ°ûŸG

.Ö©∏ŸG ¢VQCG ¤EG ¢UÉî°TC’G óMCG

 •É≤ædG ≈∏Y IôØ¶dG π°üëj ,QGô≤dG Gò¡d kÉ≤ahh

-1) ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdG IGQÉÑŸG øe á∏eÉc

 ¤EG  ó©°üjh  ,•É≤f  4  ¤EG  √ó«°UQ  ™aôjh  ,(1

.…QhódG Ö«JôJ ‘ ¢SOÉ°ùdG õcôŸG

 áëF’ ò«ØæJ ‘ CÉ£NCG ób ,äGQÉeE’G ≥jôa ¿Éch

 ÖfÉLC’G  øe  ÚÑY’  8  ¬∏«é°ùàH  ,á°ùaÉæŸG

 ¬JGQÉÑe áªFÉb ‘ äGQÉeE’G ó«dGƒeh Úª«≤ŸGh

 áëFÓdG  ¢üæd  áØdÉfl  ó©j  Ée  ,IôØ¶dG  ΩÉeCG

 ¿CG  ó©H  ,§≤a  ÚÑY’  7  π«é°ùJ  äOóM »àdG

 6  Oó©H  »°VÉŸG  º°SƒŸG  ‘  kÉMƒª°ùe  ¿Éc

.ÚÑY’

 »KÓãdG  ,IGQÉÑª∏d  äGQÉeE’G  áªFÉb  âª°Vh

 ,»JÉØædG ΩOBGh QÉÑ°U ó«dh Ú«Hô¨ŸG ,»ÑæLC’G

 ,Úª«≤e ÚÑY’ 4h ,hOÉæb ∞jRƒL …QGƒØjE’Gh

 Ú«∏jRGÈdGh ,Új’hhCG ¿ƒª∏«a …Òé«ædG ºgh

 ÊÉàjQƒŸGh ,ÉØ∏«°S …Òã«dh ÉJƒe GO ¿ƒ°ù«dEG

 óÑY  ±QÉY  ÊÉª©dG  º¡©eh  ,…Qƒc  ˆG  óÑY

.äGQÉeE’G ó«dGƒe øe ,ΩÓ°ùdG

 ¿EÉa  ,ÚaÎëª∏d  ∑ƒfOCG  …QhO  áëF’  Ö°ùMh

 ìƒª°ùŸG äÉÄØdG ∞∏àfl ‘ ÖfÉLCG 8 ó««≤J

 7 ó«≤H íª°ùJ »àdG áëFÓd kGRhÉŒ Èà©j ,É¡H

.Ö©∏ŸG á«°VQCG ‘ §≤a 6 ácQÉ°ûeh ÖfÉLCG

 IQÉ°ùN  OÉªàYG  ,•ÉÑ°†f’G  áæ÷  äQôb  Éªc

 ,¤hC’G  áLQódG  …Qhód  óYÉ°üdG  ,»à«°S  …OÉf

 ‘  ,(3-0)  áé«àæH  ¿hÉ©àdG  ΩÉeCG  ¬JGQÉÑŸ

 ÖY’ ¬cGöTE’ ,äGQÉeE’G ¢ù«FQ ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ

.IGQÉÑŸG ‘ kÉfƒfÉb ácQÉ°ûŸG ¬d ≥ëj ’

 ≥jôa  ôjóe  π«¡°S  Ú°ùM  ,áæé∏dG  âeôZh

 øe ÚJGQÉÑe ¬©æeh ,ºgQO ±’BG 10 ,Iôjõ÷G

 ÖÑ°ùH ,Ö©∏ŸG ¢VQCG πNGO ¬≤jôa ™e óLGƒàdG

.Ö©∏ŸG ‘ á«fhÎµdEG IQÉé«°ùd ¬æ«NóJ

 ≈eôe  ¢SQÉM  ,öUÉf  óLÉe  ,áæé∏dG  âØbhCGh

 ,IóMGh  IGQÉÑe  IóŸ  ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  …OÉf

 ¬JÉëjöüJ  ó©H  ,ºgQO  ∞dCG  40  ¬Áô¨J  ™e

 ΩÉeCG ¬≤jôa IGQÉÑe Ö≤Y º«µëàdG ó°V áÄ«°ùŸG

 »àdGh  ,…Qhó∏d  áãdÉãdG  ádƒ÷G  ‘  áHhô©dG

.(1-1) ∫OÉ©àdÉH â¡àfG

 ÊÉehôdG  ™æe ,•ÉÑ°†f’G  áæ÷ äQôb ,kGÒNCGh

 ™e  óLGƒàdG  øe  ,¢SÉj  »æH  ÜQóe  ,ÓjÉ°ùjEG

 ,IóMGh  IGQÉÑe  ,Ö©∏ŸG  ¢VQCG  πNGO  ¬≤jôa

 ¬JÉëjöüJ ÖÑ°ùH ,ºgQO ∞dCG 40 ¬Áô¨J ™e

 ΩÉeCG ¬≤jôa IQÉ°ùN Ö≤Y ΩÉµ◊G ó°V áÄ«°ùŸG

.…Qhó∏d áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ ,Ú©dG



دبي / وام : 

ثم���ن حريز املر حممد ب���ن حريز رئي�س احتاد 
الإمارات للريا�ضات البحرية، الدعم الكبري الذي 
جتده الريا�ضات البحرية يف الدولة من قيادتنا 
الر�ضيدة والهتمام الكبري من امل�ض�ؤولني والذي 
انعك����س اإيجابياً يف النتائج الباهرة والرائعة 
التي تتحقق على خمتلف ال�ضاحات واملحافل.
وبارك بن حري���ز الإجنازات الباهرة ل�ض���فراء 
الإم���ارات يف اجل�ل���ة الفتتاحي���ة لبط�ل���ة 
التي  العامل لل���زوارق ال�رسيعة "ف�رم����ل1" 
اختتمت الأحد يف اإيطاليا و�ضهدت حدثاً نادراً 
الإمارات بعد  باكت�ض���ائها بعلم  وا�ض���تثنائياً 
ح�ض����ل زورقي اأب�ظب���ي 2 و1 على املركزين 
الأول والثاين، وح�ض�ل زورق ال�ضارقة 11 على 
املركز الثالث لتك�ن فرح���ة اإماراتية خال�ضة 
بعد انقطاع ط�يل عن امل�ضاركات والفعاليات 

الدولية ب�ضبب ظروف جائحة "ك�فيد -19".
ووجه التهنئة بهذه املنا�ضبة اإىل �ضم� ال�ضيخ 
الدكت�ر �ضلطان ب���ن خليفة اآل نهيان م�ضت�ضار 
�ضاح���ب ال�ضم� رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي اأب�ظبي الدويل للريا�ضات البحرية 
وال�ضيخ حممد بن �ضلطان بن خليفة اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي.
كما هناأ بطلنا العاملي ثاين القمزي جنم فريق 
اأب�ظبي للزوارق ال�رسيعة على جناحه الباهر 
وحتقيقه اإجنازا جديدا بالف�ز باملركز الأول يف 
اجل�لة الفتتاحية من بط�ل���ة العامل لزوارق 
الف�رم����ل1 التي اأقيمت يف مدينة �ضان نازارو 

الإيطالية.
واأ�ضاد حريز املر باأداء فريق اأب�ظبي متمثال يف 
زورقيه رقم 2 بقي���ادة القمزي ورقم 1 بقيادة 
املت�ضاب���ق الأمريكي �ض�ن ت�رنتي الذي انتزاع 
املركز الثاين يف الرتتيب العام بنهاية ال�ضباق، 
م�ؤكدا اأن ه���ذا الإجناز يعك����س هيمنة وتاألق 
�ضفراء الإمارات يف املحافل الدولية وا�ضتمرار 
النجاح���ات الباهرة على �ضعي���د امل�ضاركات 
يف البط�لة العاملي���ة التي يحمل لقبها فريق 

اأب�ظبي وي�ضعي مل�ا�ضلة الهيمنة العاملية.
كما اأ�ض���اد رئي�س احتاد الإم���ارات للريا�ضات 
البحرية بالظه�ر الق�ي لفريق ال�ضارقة والذي 
ا�ضتط���اع عرب زورقيه 11 و12 انتزاع الإعجاب 
على م���دار اأي���ام اجل�لة الفتتاحي���ة الثالثة 
حيث متكن املخ�رسم �ضامي �ضيلي� على زورق 
ال�ضارقة 11 من احل�ض����ل على املركز الثالث 

يف الرتتيب العام لل�ضباق الرئي�ضي.

اأبوظبي  ــ وام:
 ت�ضت�ضيف اأب�ظبي خالل الفرتة من 16 
اإىل 18 دي�ضمرب املقبل مناف�ضات بط�لة 
مبادل���ة العاملية للتن����س التي تقام 
يف املركز ال���دويل للتن�س مبدينة زايد 
الريا�ضية مب�ضاركة 8 من اأف�ضل لعبي 

ولعبات العامل.
واأعلن���ت �رسكة فال����س للرتفيه، اجلهة 
املنظم���ة لبط�ل���ة مبادل���ة العاملية 
للتن����س الي�م عن ع�دة البط�لة الأبرز 
ملح���رتيف التن�س يف منطق���ة اخلليج 
اإىل م�طنها يف اأب�ظبي للتناف�س على 
مدى ثالثة اأيام حافلة بالإثارة واملتعة 

�ضمن بيئة �ضحية اآمنة.
وان�ضجاما م���ع الت���زام اأب�ظبي باأدق 
معايري ال�ضحة وال�ضالمة، والتي ت�ضهم 
يف تر�ضي���خ مكانة الإمارة كاأكرث املدن 
اأمان���ا يف ال�رسق الأو�ض���ط على م�ؤ�رس 
التابع���ة ملجلة  وح���دة املعل�م���ات 
اإيك�ن�م�ضت الربيطانية، تفتح الن�ضخة 
الثالث���ة ع�رسة م���ن بط�ل���ة مبادلة 
العاملي���ة للتن�س اأب�ابها اأم���ام اأعداد 
حمدودة من امل�ضجع���ني بالت�ازي مع 
تقلي�س الق���درة ال�ضتيعابية ملدرجات 
الل�ائح  م���ع  اجلمه�ر مب���ا ين�ضج���م 

التنظيمية حلك�مة اأب�ظبي.
وبالت����ازي مع ذل���ك، �ضيحظى ع�ضاق 
الريا�ض���ة العاملي����ن بفر�ضة ح�ض�ر 
فعالي���ات البط�لة �ضخ�ضي���ا، ل �ضيما 
بعد قرار جلنة اإدارة الط�ارئ والأزمات 
جائح���ة  ع���ن  الناجم���ة  والك����ارث 
ك�رون���ا يف اإم���ارة اأب�ظبي بالرتحيب 
بامل�ضافري���ن الدوليني احلا�ضلني على 
التطعيم �ض���د فريو�س » ك�فيد-19 » 
دون احلاجة للخ�ض�ع للحجر ال�ضحي 

الحرتازي.
واأ�ضار ج�ن ليكري�س، الرئي�س التنفيذي 
ل�رسك���ة فال�س للرتفي���ه اإىل اأن بط�لة 
مبادل���ة العاملية للتن����س اأثبتت منذ 
انطالقته���ا الأوىل �ضعبيتها الكبرية يف 
اأو�ضاط حمبي التن�س يف اأب�ظبي ومن 
جميع اأنحاء الع���امل، وقد مل�ضنا مدى 
�ضع���ادة اجلماهري عند ا�ضتقبالهم خلرب 

ع�دتها ».
وق���ال ليكري�س » نع���د جمه�ر اللعبة 
يف اأب�ظبي باأن تك�ن الن�ضخة الثالثة 
ع�رسة من البط�لة من بني الأف�ضل على 
الإطالق، حيث �ضن�فر جلميع امل�ضجعني 
باأج�اء  لال�ضتمت���اع  ممي���زة  فر�ض���ة 
البط�لت، ونتطلع قدم���ا لالإعالن عن 
القائمة اجلديدة للم�ضاركني املرم�قني 
والرتحي���ب بنخب���ة لعب���ي التن����س 

العامليني يف اأب�ظبي«.
من جانب���ه قال حميد عبداهلل ال�ضمري، 

نائ���ب الرئي�س التنفي���ذي للمجم�عة 
والرئي�س التنفيذي لل�ض�ؤون امل�ؤ�ض�ضية 
وامل����ارد الب�رسي���ة يف مبادل���ة : » 
فخ����رون مب�ا�ضل���ة دعمن���ا لبط�لة 
مبادل���ة العاملية للتن����س، التي تعد 
اأبرز الفعالي���ات والأن�ضطة  واحدة من 
ويرتقبه���ا  واملجتمعي���ة  الريا�ضي���ة 
اأب�ظب���ي، ونحر�س من  اجلمه����ر يف 
خالل رعايتنا لها عل���ى اإحداث تاأثري 
اإيجابي وم�ضتدام يف املجتمع وتعزيز 

منط حياة �ضحي ومت�ازن«.
واأ�ض���اف » بينم���ا ت�ضتاأن���ف اأب�ظبي 
ا�ضت�ضافته���ا لالأن�ضط���ة والفعالي���ات 
املختلفة بح�ض����ر جماهريي يف بيئة 
اآمنة، ي�ضعدنا ومن خالل هذه البط�لة، 
الرتحيب بعدد من اأبرز لعبي ولعبات 
التن����س العامليني يف اأب�ظبي، واإتاحة 
الفر�ض���ة للجمي���ع لال�ضتمتاع بحدث 

ريا�ضي وترفيهي عاملي امل�ضت�ى«.

اأبوظبي  / وام :
 اأعل���ن جمل����س اأب�ظب���ي الريا�ضي عن 
اإ�ضاف���ة "كاأ�س بارا ترايثل����ن العاملي 
" اإىل برنامج بط�ل���ة اأب�ظبي العاملية 
للرتايثل����ن التي تقام برعاية "�ضمان"، 
يف جزيرة يا�س خالل الفرتة من 5 اإىل 6 
ن�فم���رب 2021، مب�ضاركة 1250 ريا�ضيا 
يف جميع ال�ضباق���ات والفئات املعتمدة 
يف برنام���ج البط�لة، وميثل����ن اأبطال 
الألعاب الأوملبية والباراملبية اإىل جانب 

امل�ضاركة املجتمعية.
وتع����د �ضل�ضل���ة بط����لت الرتايثل����ن 
العاملي���ة اإىل ال�اجهة بعد ت�قفها العام 
املا�ضي، و�ضتك����ن اأب�ظبي على امل�عد 
من جدي���د ل�ضت�ضافة الكرنفال الريا�ضي 
العامل���ي الذي يقام بعد ثالثة اأ�ضهر فقط 
من نهاية دورة الألع���اب الباراملبية يف 
ط�كي�، وتاأتي ا�ضت�ضافة احلدث بعد اعتذار 
اإيطالي���ا عن تنظيم كاأ�س ب���ارا ترايثل�ن 
العامل���ي يف مدين���ة ميالن����، لت�ضتعد 
اأب�ظب���ي ل�ضت�ضافة ن�ضختني متتاليتني 
من البط�لة، وت�ضبح مناف�ضات عام 2021 
مبثابة حمطة متهيدية لتح�ضريات ن�ضخة 
العام املقبل، والت���ي �ضتك�ن جزءاً مهما 
من برنام���ج نهائيات بط�لت الرتايثل�ن 

العاملية يف عام 2022.

وت�ضمل مناف�ضات البط�لة 9 فئات خمتلفة 
يتناف����س فيها الريا�ضي����ن من اأ�ضحاب 
الهمم للف�ز ب� 6 ميداليات لكّل من الرجال 
وال�ضيدات، وتت�ي���ج 12 بطالً عاملياً يف 
اأب�ظبي، كم���ا تندرج كاأ�س بارا ترايثل�ن، 
�ضمن اأجندة احل���دث العاملي املرتقب /
اأب�ظبي العاملي���ة للرتايثل�ن/  بط�ل���ة 
التي تقام �ضمن �ضل�ضلة �ضباقات الحتاد 
ال���دويل للرتايثل�ن، و�ضت�ضه���د م�ضاركة 
110 م���ن نخب���ة الريا�ضي���ني يف فئتي 
�ضباقات التتابع الفردية يف بط�لة العامل 

للرتايثل�ن.
الت���ي �ضت�ضتمر  البط�لة،  كما �ضت�ضه���د 
ي�مني، تنظي���م جمم�ع���ة متن�عة من 
�ضباقات التناف�س للريا�ضيني اله�اة، مبا 
للريا�ضيني  ال�ضباقات املخ�ض�ضة  ي�ضمل 
كن للم�ضاركني  اأ�ضحاب الهم���م، وميمُ من 
الن�ضم���ام اإىل فئ���ات �ض�ب���ر �ضربينت 
و�ضربينت، و�ضباقات امل�ضافات الأوملبية 

ب�ضفة فردية اأو اأع�ضاء يف فريق.
ويف ظ���ل تن�ع فئ���ات ال�ضباقات، ميكن 
للريا�ضي���ني امل�ضارك���ة عل���ى اختالف 
م�ضت�ياته���م وقدراتهم، مبا ي�ضمل اله�اة 
واملبتدئني الطاحم���ني خل��س حتديات 
وجتارب جدي���دة، اإىل جانب املحرتفني 
واملخ�رسم���ني الذين ي�ضع����ن لتحقيق 
املزيد من الإجنازات، و�ضتك�ن امل�ضاركة 

يف �ضباق���ات البط�لة حم���دودة، حيث 
�ضتقت����رس عل���ى الريا�ضي���ني بعمر 18 
عاماً فم���ا ف�ق متا�ضياً م���ع بروت�ك�ل 
الفعاليات واملعاي���ري املعتمدة ل�ضمان 
�ضالمة جمي���ع امل�ضاركني، ومن املت�قع 
ال�اعدين يف  ال�ضغار  ا�ضتئناف �ضباقات 

ن�ضخة البط�لة لعام 2022.
وقال �ضعادة عارف حمد الع�اين الأمني 
الع���ام ملجل����س اأب�ظب���ي الريا�ضي: " 
نرحب من جديد بع�دة �ضل�ضلة مناف�ضات 
الرتايثل�ن العاملية اإىل اأب�ظبي يف عام 
2021، كما ي�ضعدنا الإعالن عن ا�ضت�ضافة 
كاأ�س بارا ترايثل�ن واإ�ضافته اإىل برنامج 
البط�لة، انطالقا من نهج الإمارات ودعم 
قيادتها الر�ضيدة مل�ضرية اأ�ضحاب الهمم 
وتق���دمي كل الإمكاني���ات واملق�مات من 
اأج���ل حتقيق طم�حاته���م وتر�ضيخ قيم 
الدم���ج املجتمع���ي، وي�ضعدنا الرتحيب 
بنخب���ة ريا�ضيي الرتايثل�ن من اأ�ضحاب 
الهمم امل�ضاركني يف البط�لة التي تاأتي 
بع���د باراملبياد ط�كي� م���ا ميثل فر�ضة 
الهمم  اأ�ضحاب  جديدة ومهمة لريا�ضيي 

ودعم كبري مل�ضريتهم الرثية".
واأ�ضاف متثل بط�ل���ة اأب�ظبي العاملية 
اأهداف  اأحد  "�ضمان"  للرتايثل�ن برعاية 
جمل����س اأب�ظبي الريا�ض���ي املت�ا�ضلة 
والطاحم���ة لتنظيم فعالي���ات ريا�ضية 

�ضاملة وعاملية امل�ضت�ى ت�ضاهم يف ت�فر 
جتارب ومناف�ضات متن�عة للجميع، مبا 
ي�ضمل م�اهب الرتايثل�ن اجلديدة و�ض�لً 
اإىل اأبطال الألعاب الأوملبية والباراملبية 

املمُتّ�جني يف ط�كي�.
وتابع الع����اين ت�ضلط بط�ل���ة اأب�ظبي 
العاملية للرتايثل����ن ال�ض�ء على خطط 
ا�ضت�ضاف���ة الفعاليات والبط�لت الكربى 
وف���ق اأعلى معاي���ري الأم���ان وال�ضالمة، 
متا�ضياً مع حر�س اأب�ظبي ودورها الرائد 

ك�جهة عاملية للفعاليات الريا�ضية.
من جانبه���ا، قالت ماري�ض����ل كا�ضادو، 
رئي�ضة الحتاد الدويل للرتايثل�ن وع�ض� 
اللجنة الأوملبي���ة الدولية: "ن�د التعبري 
لأ�ضدقائنا  وامتنانن���ا  �ضعادتن���ا  ع���ن 
يف اأب�ظب���ي، الذين ب���ادروا ل�ضت�ضافة 
كاأ�س ب���ارا ترايثل����ن خا�ض���ة بعد اأن 
اأعلنت اإيطالي���ا عدم قدرتها على تنظيم 
الفعالي���ة. ونحن اإذ ن���درك القدر الكبري 
م���ن ال�ضع�بات الت���ي واجهت ريا�ضيي 
الرتايثل����ن من اأ�ضحاب الهمم على مدى 
رنا  الع���ام ون�ض���ف املا�ضيني، فق���د �رسمُ
مبنحهم فر�ض���ة املناف�ضة للف�ز باألقاب 
عل���ى اأعل���ى امل�ضت�يات. وتق���دم هذه 
اخلط�ة التي تاأت���ي بعد اأ�ضهر قليلة من 
دورة الألع���اب الباراملبي���ة املزي���د من 
الدعم للريا�ضيني والريا�ضة ب�ضكل عام".
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»الريا�سات البحرية« ي�سيد بالتاألق 
الإماراتي في بطولة العالم 

للزوارق ال�سريعة

ظفر منتخب الأردن للج�جيت�ض� 
م�ض���اء اأم����س الأول  الإثنني، ب� 
5 ميداليات، م���ن بينها ذهبية 
واحدة وف�ضيت���ني وبرونزيتني، 
يف افتتاح م�ض����اره يف بط�لة 
اآ�ضيا للج�جيت�ض� واملقامة يف 

العا�ضمة الإماراتية اأب�ظبي.
ونالت الالعب���ة رنا قبج ذهبية 
وزن حتت 70 كجم فيما ت�جت 
الالعبة يارا قاقي�س بف�ضية وزن 

حتت 70 كجم.
 وح�ض���د الالعب ب���در اخلزاعي  
امليدالية الف�ضية وزن حتت 85 
كج���م، فيما ن���ال الربونز حيدر 
الر�ضي���د )وزن حت���ت 85 كجم( 
وبت����ل جي���كات )وزن ف�ق 70 

كجم(.
وا�ضتهل���ت الالعب���ة رن���ا قبج 
م�ضاركته���ا يف مناف�ض���ات وزن 
حت���ت 70 كج���م بالف����ز على 
الالعب���ة الإماراتية هيا اجل�ري 
يف دور املجم�ع���ات، وم���ن ثم 
ف���ازت عل���ى الالعب���ة الهندية 

ج�بتا �ضيفاين.
ويف الدور ن�ضف النهائي فازت 
الإماراتي���ة �ضم�ضة  قبج عل���ى 
الكتبي ويف النهائي تف�قت على 
م�اطنته���ا يارا قاقي�س، لتح�ضد 
الذهب فيما نالت قاقي�س الف�ضة.
عل���ى  اخلزاع���ي  ب���در  وف���از 
الإمارات���ي حممد العامري، ويف 
رب���ع النهائي اجت���از الأوزبكي 

راخم�ن�ف اأول�جبك.
 ويف ن�ض���ف النهائ���ي، ه���زم 
اخلزاعي مناف�ضه الكازاخ�ضتاين 
اأن  قب���ل  اأن���دري  غافريلي����ك 
يخ�رس يف النهائي اأمام الالعب 

الكازاخ�ضت���اين الخ���ر رو�ضالن 
بالأف�ضلية.

وف���از حي���در الر�ضي���د  يف اأول 
نزال���ني ع���ى العراق���ي حممد 
�ضعدي  والإمارات���ي  امل��ض����ي 
احلاج، ويف ن�ضف النهائي خ�رس 

اأمام الكازاخ�ضتاين رو�ضالن.
وانتق���ل الر�ضي���د للع���ب على 
الربونزي���ة والت���ي  امليدالي���ة 
نالها بع���د الف�ز على الأوزبكي 

راخم�ن�ف اأول�جبك.
بت�ل  الالعبة  بدورها خ����رست 
جيكات مباراتها الأوىل يف ربع 
نهائي وزن ف����ق 70 كجم اأمام 

التايالندية اأري�ان.
وانتقلت جيكات اإىل دور ال�ضحب 
حيث حققت الف�ز على الإماراتية 
ت�ضنيم اجله�ري ونالت امليدالية 

الربونزية.
الالع���ب عبداملجي���د  وخ����رس 
الفاع����ري نزال���ه الأول اأم���ام 
باتريبيك����ف  الكازاخ�ضت���اين 
ن�رزه���ان لينتق���ل للعب على 
فاز  الربونزي���ة حيث  امليدالية 
يف نزالني على كل من ال�ضع�دي 
ريان والهندي ي���اداف �ضا�ضني، 
قبل اأن يخ�رس يف النزال الثالث 

اأمام الك�يتي ي��ضف الدو�رسي.

الأردن يح�سد 5 ميداليات في بطولة اآ�سيا 
للجوجيت�سو

»الأولمبية الوطنية« ت�ستعد لإطالق دورات تاأهيلية لإدارة التحادات والجمعيات الريا�سية

اأبوظبي ت�ست�سيف »كاأ�س بارا ترايثلون العالمي« بم�ساركة 
محترفي اأ�سحاب الهمم

الن�سخة الثالثة ع�سرة من بطولة مبادلة للتن�س ت�ستقطب 
م�ساركة 8 من اأف�سل لعبي ولعبات العالم

دبي �� وام: 

تطلق اللجنة الأوملبية ال�طنية 
خالل الف���رتة املقبلة جمم�عة 
دورات تدريبية وتعريفية مبهام 
التنفيذيني  املدراء  و�ضالحيات 
لالحتادات  واملاليني  والفنيني 
واجلمعي���ات  واملنظم���ات 
الريا�ضي���ة وفقا لدليل ح�كمة 
الحت���ادات الريا�ضي���ة ال���ذي 
العامة  والهيئة  اللجنة  اأطلقته 
للريا�ض���ة ومت الإع���الن عن���ه 
الأكادميية  و�ضت����رسف  م�ؤخرا، 

الأوملبية على تلك الدورات.
ومب�ج���ب قرار رئي����س الهيئة 
العام���ة للريا�ض���ة رقم /25/ 
ل�ضنة 2021 ب�ضاأن دليل ح�كمة 
الحتادات الريا�ضية فاأنه يجب 
على كافة الحتادات الريا�ضية 
ت�في���ق اأو�ضاعها طبقا لأحكام 
الدلي���ل خالل ثالث���ة اأ�ضهر من 

تاريخ العمل به.
الأوملبي���ة  اللجن���ة  وتبا����رس 
اأحكام  ال�طنية متابعة تطبيق 
الحتادات  م���ع  احل�كمة  دليل 
الريا�ضي���ة الت���ي انته���ت من 
والتاأكيد  انتخاباته���ا  اإج���راء 
على ت�فيق النظ���ام الأ�ضا�ضي 
لالحت���ادات الت���ي مل تنته من 
اإداراتها حتى  انتخاب جمال�س 

الآن مع اأحكام الدليل.
وت�ضته���دف ال���دورة تخري���ج 
ال�طنية  الك����ادر  م���ن  ع���دد 
الذين تنطب���ق عليهم ال�رسوط 
والأح���كام ال����اردة بالدلي���ل 
وتاأهيلهم ل�ضغل تلك املنا�ضب 
ل�ضيم���ا  بكف���اءة،  واإدارته���ا 
واأن ال���دورات �ضتنظ���م ب�ض�رة 
تخ�ض�ضية يف اجل�انب الإدارية 
والفني���ة واملالي���ة، مما مينح 
الفر�ض���ة لكاف���ة املنت�ضب���ني 
ومعارفهم  مهاراته���م  ل�ضق���ل 

قبل البدء يف مبا�رسة اأعمالهم 
بالحتادات الريا�ضية املختلفة.
من  اخلريج�ن  �ضيح�ض���ل  كما 
ه���ذه ال���دورات عل���ى �ضهادة 
معتمدة من الأكادميية الأوملبية 
ال�طنية، ميكن من خاللها �ضغل 
امل�ضمي���ات ال�ظيفي���ة / مدير 
تنفيذي – مدي���ر فني – مدير 
م���ايل / لالحت���ادات واجلهات 
الريا�ضي���ة بالدول���ة، والت���ي 
وردت بكاف���ة تفا�ضيلها �ضمن 
 /76-65-64-63-62/ امل�اد 
من دلي���ل ح�كم���ة الحتادات 

الريا�ضية.
الأوملبية  اللجن���ة  وخاطب���ت 
الحت���ادات  كاف���ة  ال�طني���ة 
الريا�ضي���ة لرت�ضيح حما�رسين 
لالألعاب  معتمدي���ن  دولي���ني 
امل����اد  لتق���دمي  الريا�ضي���ة 
بالدورات،  للمنت�ضبني  العلمية 
ت�ضجي���ل  عل���ى  والتاأكي���د 

الحت���ادات لك�ادرها لاللتحاق 
اأن  على  التخ�ض�ضية  بالدورات 
يك�ن املتقدم من م�اطني دولة 
الإمارات واأل يزيد العمر عن 40 

�ضنة.
واأكد �ضعادة حمم���د بن �ضليم 
اأمني ع���ام اللجن���ة الأوملبية 
ال�طنية اأن تل���ك اخلط�ة التي 
الأوملبية  اللجن���ة  اعتمدته���ا 
ال�طنية ع���رب ذراعها التثقيفي 
والعلمي »الأكادميية الأوملبية 
ال�طنية« بالتن�ضيق مع الهيئة 
العامة للريا�ضة، تاأتي انطالقا 
من روؤية �ضم� ال�ضيخ اأحمد بن 
حممد بن را�ضد اآل مكت�م رئي�س 
اللجن���ة الأوملبي���ة ال�طني���ة 
باأهمية تفعي���ل دور الحتادات 
املختلفة  واإدارتها  الريا�ضي���ة 
للعم���ل �ضمن اإط���ار م�ؤ�ض�ضي 
متكامل خلدمة ريا�ضة الإمارات 

كل من م�قعه.



اأبوظبي-الوحدة:

اأ�ض���اف العب ن���ادي الفج���رة للفنون 
القتالية عب���د الرحمن حمم���د ميدالية 
جدي���دة رابعة جل���ودو االإم���ارات خالل 
امل�ض���اركة يف فعاليات البطولة العربية 
للجودو التي تختتم اليوم االأربعاء قبل 
ع���ودة البعثة يوم غ���د اخلمي�س عائده 
ارتفع  الف�ض���ية  ،وبتلك امليدالية  للبالد 
ر�ضيد جودو االإمارات قبل اإقامة مناف�ضات 
الفرق اليوم يف ختام مناف�ضات البطولة 
التي �ضه���دت 625 العبا والعبه من 10 
دول عربية ، وذلك عل���ى م�ضتوى الفرق 
والنا�ضئات  والنا�ضئني  لل�ضباب  واالأندية 
واملكفوف���ني ، لت�ضب���ح ح�ضيلة جودو 
االإمارات 4 ميدالي���ات ذهبية وف�ضيتني 
وبرونزية مما و�ضع فريق نادي الفجرة 
للفن���ون القتالية �ضمن الف���رق االأربعة 
االأوائ���ل لفئة النا�ضئني ما بني 20 ناديا 
وذلك باإ�رشاف مدربه موح املوح والطاقم 
امل�ضاع���د.. و�ضه���دت البطول���ة م�ضاركة 
حكمنا الدويل اأحم���د البلو�ضي يف اإدارة 
مباري���ات البطولة مب�ضت���وى كان مكان 

اإ�ضادة .
و�رشح �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئي����س احت���اد االإم���ارات للم�ضارع���ة 
واجلودو - بان ما حتقق خالل امل�ضاركة 
االيجابي���ة يف البطولة العربية للجودو 

التي �ضه���دت اأكرب م�ضارك���ة عددية يف 
تاريخ البط���والت العربية تعترب موؤ�رشا 
رائعا لعودة اجلودو االإماراتي ال�ضتئناف 
ن�ضاط���ه املحلي ال���ذي ميث���ل الطريق 
بالرغم  اخلارجية  للم�ضاركات  ال�ضحيح 
م���ن توقف ن�ض���اط االحتاد ال���ذي اأمتد 
لعامني متتالني ب�ضبب جائحة الكورونا 
، لذلك كانت امل�ضاركة يف عربية اجلودو 

مم���ا  توقيته���ا  يف 
ينعك�س على الن�ضاط املحلي يف مو�ضمه 

الريا�ضي اجلديد املقبل .
واأ�ضاف رئي�س احتاد االإمارات للم�ضارعة 
واجل���ودو – ال�ض���ك اإن م�ضارك���ة فريق 
ن���ادي الفج���رة للفن���ون القتالية يف 
عربية اجلودو ت�ضتحق االإ�ضادة والتهنئة 
وال�ضكر لقيادته ورئي�س واأع�ضاء جمل�س 

اإدارة النادي املتمي���ز ملا عك�ضه الفريق 
ال�ض���اب م���ن م�ضتوي���ات متقدمة خالل 
مناف�ضات البطولة العربية التي �ضيكون 
له���ا انعكا�ضها االيجاب���ي على الن�ضاط 
املحلي يف املو�ضم اجلديد الذي خطط له 
االحتاد وف���ق اإ�ضرتاتيجية جديدة تهدف 
لن����رش وتطوير اللعب���ة بالدولة اعتمادا 

على فرق املراحل العمرية.

دبي-الوحدة:
ال���دويل  دب���ي  ن���ادي  ق���دم   
ر�ضميا  البحري���ة  للريا�ض���ات 
مت�ضابق فريق الفيكتوري اجلديد 
بطلنا �ضلم���ان يون�س العو�ضي 
الذي �ضيخو�س حتدي امل�ضاركة 
العامل  يف مناف�ض���ات بطول���ة 
بايك-  املائية -اكوا  للدراجات 
الفريق  الوان  2021 مدافعا عن 
للمرة االوىل من خالل مناف�ضات 
جائ���زة )ريغي���وين -�ضاردينا( 
التي تنطل���ق يف مدينة اولبيا  
يوم اجلمعة وت�ضتمر حتى يوم 

ال�ضبت املقبلني.
الفيكتوري يف  و�ضهد مقر فريق 
جبل عل���ي االأ�ضب���وع املا�ضي 
حفل م�ضغ���را لتقدمي املت�ضابق 
اجلديد �ضلمان العو�ضي بح�ضور 
هزمي حمم���د القمزي مدير اإدارة 
تطوي���ر ال�ضئ���ون الريا�ضية يف 
ن���ادي دبي ال���دويل للريا�ضات 
البحري���ة وحمم���د �ضيف املري 
مدي���ر ادارة الفيكتوري باالإنابة 
حي���ث مت التوقيع عل���ى العقد 

البطل ر�ضميا  اإن�ضم���ام  واإعالن 
لكوكبة )ا�ضياد البحار(

�ضلمان  املوه���وب  بطلنا  ويعد 
اأح���د املت�ضابقني املتميزين يف 
املائية حيث  الدراجات  ريا�ضة 
تدرج منذ ال�ضغر يف هذا املجال 
منذ ع���ام 2015 حت���ى و�ضل 
اأحد  مرحل���ة االإحرتاف وب���ات 
اأهم االأبط���ال يف هذه الريا�ضة 
وظه���رت موهبت���ه م���ن خالل 
التاألق يف فئتي واقف وجال�س 
م���ن النا�ضئني واملبتدئني حتى 

و�ضل اىل مرحلة االحرتاف.
وخ���الل م�ض���وار يف البطوالت 
املحلي���ة والدولية �ضجل بطلنا 
�ضلم���ان ح�ضورا الفت���ا ومميزا 
مكنه م���ن مقارعة جنوم العامل 
والو�ض���ول اىل درجة عالية من 
حيث جنح  واخلربات  اجلاهزية 
يف الفوز بالعدي���د من االلقاب 
الدولية  االم���ارات  يف بطول���ة 
وكذلك من خالل م�ضاركاته يف 
بطولة العامل )ي���و اأي ام( و)اي 
جي ا�س بي ايه( والتاج الثالثي 

بني امريكا وبلجيكا وتايالند.
واكد ه���زمي حممد القمزي مدير 
الريا�ضية يف  ال�ضئ���ون  تطوير 
للريا�ضات  ال���دويل  دبي  نادي 

البحري���ة اكتمال جاهزية فريق 
الدراج���ات املائي���ة بالن���ادي 
جائ���زة  مناف�ض���ات  خلو����س 

)ريغيوين -�ضاردينا( يف مدينة 
اولبي���ا اإعتبارا من يوم اجلمعة 
املقب���ل حيث اكتم���ل الو�ضول 

ا�ضتعدادا  اإيطالي���ا  املدينة  اىل 
للتجهيز التقني والفني للفريق 
ال���ذي يطم���ح للمناف�ضة على 
مبوهبة  م�ضيدا  دائم���ا  االألقاب 
وامكانيات���ه  �ضلم���ان  البط���ل 
الكبرة والتي ظهرت يف العديد 
من املنا�ضبات مما يجعله موؤهال 
الطموحات  وترجمة  للم�ضاركة 
اىل جناحات واجنازات باأذن اهلل 
اىل جانب زميله بالفريق البطل 
العامل���ي النم�ض���اوي كيف���ني 
رايترر حامل لقب البطولة يف 
فئ���ة واقف جي ب���ي حمرتفني 
وال���ذي ي�ضعي لالإحتفاظ بلقبه 

للمو�ضم الثالث على التوايل
وم���ن جانبه رحب حممد �ضيف 
امل���ري مدي���ر اإدارة الفيكتوري 
املت�ضابق  باإن�ضم���ام  باالإنابة، 
�ضلم���ان يون����س العو�ضي اإىل 
للم�ضاركة يف  الفيكتوري  فريق 
بطولة العامل للدراجات املائية 
-اكوا باي���ك- متمنيا اأن يحقق 
�ضلم���ان النج���اح املطلوب مع 
الفريق الذي يتاأهب للعديد من 
امل�ض���اركات مع عودة التناف�س 

على ال�ضاحة الدولية من جديد.
وق���ال امل���ري انه���م يف اإدارة 
الفيكت���وري تي���م كله���م ثق���ة 
البط���ل �ضلمان  اإمكاني���ات  يف 
البطل  الفريق  وكذلك زميله يف 
رايت���رر  كيف���ني  النم�ض���اوي 
التمي���ز وحتقيق  اإ�ضتم���رار  يف 
النجاحات يف خمتلف البطوالت 
واالأح���داث العاملي���ة والدولية 
االحتاد  اجن���دة  يف  املرتقب���ة 
الدويل -يو اأي ام- خالل مو�ضم 

.2021
الفيكتوري  فريق  مت�ضابق  وعرب 
اجلدي���د البطل �ضلم���ان يون�س 
العو�ضي ع���ن �ضعادته البالغة 
باالإن�ضمام اإىل فريق الفيكتوري 
التاري���خ واالإجنازات  �ضاح���ب 
الكب���رة منوه���ا اىل اأن حلمه 
حتقق ليكون اأحد �ضفراء النادي 
الدولية  املحاف���ل  والفريق يف 
والعاملية جنبا اىل جنب اأبطاله 
الكبار موجها ال�ضكر اجلزيل اىل 
امل�ضئولني يف نادي دبي الدويل 
للريا�ضات البحرية على اإتاحة 

الفر�ضة له لتمثيل الفريق

دبي-الوحدة"

يغلق منت�ضف الليلة )االأربعاء ( باب الرت�ضح 
لفئات الدورة احلادية ع�رشة من "جائزة حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضي" ع�ضو " 
مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية"، 
واالأكرب من نوعها عل���ى م�ضتوى عدد الفئات 
وقيمة اجلوائز، واالأوىل على االإطالق يف جمال 

االإبداع الريا�ضي.
وحث���ت اجلائزة جمي���ع العاملني يف القطاع 
الريا�ضي االإمارات���ي والعربي من اأفراد وفرق 
وموؤ�ض�ضات على االنته���اء من تقدمي ملفاتهم 
يف املوع���د املح���دد وال���ذي مت اختياره كي 
يتيح الفر�ضة لالأبطال من اأ�ضحاب االإجنازات 
يف دورة االألع���اب االأوملبي���ة ال�ضيفية ودورة 
االألع���اب الباراملبية طوكي���و 2020 للرت�ضح 

للفوز باإحدى فئات الدورة 11.
وميك���ن تق���دمي ملف���ات الرت�ض���ح لالأف���راد 
واملوؤ�ض�ض���ات من داخل وخ���ارج الدولة عرب 
 mbrawards للجائ���زة  الذكية  البوابة 
التي تتي���ح تقدمي امللفات الكرتونيا وبطريقة 
�ضهلة م���ن خ���الل التطبيق الذك���ي واملوقع 
االلك���رتوين للجائزة اللذي���ن ي�ضهالن عملية 
الرت�ضح وحتميل امللف���ات والوثائق املطلوبة 
من خالل الهاتف املحمول واالأجهزة اللوحية 
الذكية، كما يتيح���ان التوا�ضل مع فريق عمل 
اجلائ���زة للح�ضول عل���ى الدع���م التقني اأو 
االجابة عل���ى جميع اال�ضتف�ض���ارات اخلا�ضة 
بعملي���ة الرت�ضح، حيث يكون الرت�ضح مفتوحا 
للريا�ضي���ني والفرق واملوؤ�ض�ض���ات االإماراتية 
الريا�ضية  للموؤ�ض�ض���ات  وكذل���ك  والعربي���ة، 

العاملية التي تتناف�س يف فئة خا�ضة.
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جائزة الإبداع الريا�سي 
تغلق باب التر�سح الليلة

اأبوظبي ــ الوحدة:
 انطلق���ت اليوم يف اأبوظب���ي مناف�ضات 
اآ�ضيا  الن�ضخ���ة اخلام�ضة م���ن بطول���ة 
للجوجيت�ض���و لفئة الكبار م���ن الرجال 
وال�ضي���دات مب�ضاركة اأكرث من 400 العب 
من 19 دول���ة، حيث ت�ضتم���ر فعاليات 
البطول���ة حتى 16 �ضبتم���رب اجلاري يف 
�ضال���ة جوجيت�ض���و اأرين���ا مبدينة زايد 

الريا�ضية. 
وحلت كازاخ�ضتان يف املركز االأول خالل 
مناف�ض���ات اليوم االفتتاح���ي بح�ضولها 
على 3 ميداليات ذهبية، وف�ضية وحيدة، 
و4 برونزي���ات، وحلت دولة االإمارات يف 
مركز الو�ضي���ف بذهبيتني و3 ميداليات 
ف�ضي���ة و4 ميدالي���ات برونزي���ة، وحل 
االأردن يف املركز الثالث مبيدالية ذهبية، 

وف�ضيتني وبرونزيتني. 
وح����رش االفتت���اح ال�ضي���د بانايوتو�س 
الدويل  االحتاد  رئي����س  ثيودوروبولو�س 
للجوجيت�ض���و، و�ضع���ادة حمم���د �ضامل 
الظاه���ري نائب رئي�س احت���اد االإمارات 
للجوجيت�ض���و، و�ضعادة ع���ارف العواين 
االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�ضي،  
و�ضعادة يو�ضف البط���ران ع�ضو جمل�س 
االإم���ارات للجوجيت�ض���و،  اإدارة احت���اد 
ومن�ض���ور الظاهري ع�ض���و جمل�س اإدارة 
احت���اد االإمارات للجوجيت�ضو، وفهد علي 
ال�ضام�ضي االأمني العام لالحتاد واأع�ضاء 
املكت���ب التنفيذي لالحت���اد الدويل اىل 
جان���ب روؤ�ضاء وف���ود ال���دول واأع�ضاء 

االحتاد اال�ضيوي.
 ورّح���ب �ضعادة حممد �ض���امل الظاهري 
نائب رئي�س احتاد االإمارات للجوجيت�ضو 
يف كلمته االفتتاحية بالوفود امل�ضاركة 
يف البطول���ة متمنيا له���م اإقامة طيبة 
يف اأبوظب���ي اأر�س املحب���ة والت�ضامح، 
موؤك���دا اأن اأبوظبي ما�ضي���ة يف تنظيم 
ن�ضخة ا�ضتثنائية من البطولة االآ�ضيوية، 
متقدم���ا بال�ضكر اإىل االحت���اد االآ�ضيوي 
للجوجيت�ض���و على الثقة الغالية  بقدرة 
عا�ضم���ة اجلوجيت�ضو عل���ى تنظيم هذه 
البطولة، التي ال طاملا اأفرزت العديد من 

املواهب والالعبني الذين ذاع �ضيتهم يف 
خارطة اجلوجيت�ضو العاملية.

واأ�ضاف �ضعادته اإن املكانة التي و�ضلت 
اإليه���ا ريا�ضة اجلوجيت�ض���و االإماراتية، 
واملوقع املتميز ال���ذي تتبواأه العا�ضمة 
اأبوظب���ي على �ضعي���د ه���ذه الريا�ضة 
ب�ضفتها عا�ضم���ة للجوجيت�ضو وموطن 
الأب���رز البط���والت العاملي���ة، وامتالكها 
اأرق���ى البن���ى التحتية  لواح���دة م���ن 
الريا�ضي���ة واملرافق عاملي���ة ال�ضمات، 
ما كانت لتحق���ق لوال الدعم الالحمدود 
م���ن قبل القيادة الر�ضيدة  ويف مقدمتها 
�ضاح���ب ال�ضمو ال�ضيخ حمم���د بن زايد 
اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعل���ى للق���وات امل�ضلح���ة يف جميع 

املنا�ضبات.
ومتنى �ضعادة الظاهري التوفيق جلميع 
الالعبني امل�ضارك���ني يف البطولة مبينا 
اأن النج���اح يف بطولة اآ�ضي���ا والتفوق 
فيها ميهد الطريق اأمامهم ويعزز فر�ضهم 
للظهور يف بط���والت عاملية كربى مثل 

العاملية  اأبوظبي  العامل وبطولة  بطولة 
ملحرتيف اجلوجيت�ضو.

باناياتو����س  ال�ضي���د  وتوج���ه 
الدويل  االحتاد  رئي����س  ثيودوروبولو�س 
للجوجيت�ضو بكلم���ات التهنئة والتقدير 
اإىل �ضعادة عبد املنعم الها�ضمي، رئي�س 
االحتادين االآ�ضي���وي واالإماراتي لريا�ضة 
اجلوجيت�ض���و، وجميع اأف���راد فريق عمل 
االحتاد واللجنة املنظمة على جهودهم 
الكب���رة يف تنظي���م البطول���ة يف هذه 

املرحلة اال�ضتثنائية.
ومن جانبه ق���ال �ضعادة يو�ضف عبداهلل 
البط���ران ع�ض���و جمل����س اإدارة احت���اد 
االإم���ارات للجوجيت�ضو اأن دولة االإمارات 
واأبوظب���ي تتمتعان بثق���ة خمتلف دول 
العامل لقدرتها الفائق���ة على ا�ضت�ضافة 
اأكرب بط���والت اجلوجيت�ض���و، حيث انها 
ت�ضت�ضيف اآ�ضي���ا يف هذه االأيام، وال�ضهر 
املقب���ل �ضوف ت�ضت�ضي���ف بطولة العامل 
الت���ي �ضتقام حتت مظلة االحتاد الدويل، 
ويف نوفمرب �ضيتجدد اللقاء مع البطولة 

االأغل���ى واالأه���م وهي بطول���ة اأبوظبي 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو. 

واأ�ض���اف البط���ران اأن اأبوظبي وبجهود 
احتاد االإمارات للجوجيت�ضو الذي يوا�ضل 
العمل عل���ى ترجمة روؤي���ة القيادة يف 
تطوير اللعبة، اأ�ضبحت الوجهة املف�ضلة 
جلميع النجوم واالأبطال من �ضتى اأنحاء 
العامل، وبات���ت بطوالتها حتتل االأولوية 
الق�ض���وى ل���دى الالعب���ني ال�ضاعني اإىل 
حتقيق املج���د خالل م�ضوارهم الريا�ضي 

واالحرتايف.  
من ناحي���ة اأخرى جن���ح النجمان زايد 
الكث���ري وذي���اب النعيم���ي يف حجز 
موقعيهما يف نهائي وزن 56 كجم ليعززا 
ر�ضي���د الدولة من امليدالي���ات امللونة. 
ومتك���ن النعيمي من حتقي���ق امليدالية 
الذهبي���ة بعد تفوقه ال�ضعب على زميله 
الكث���ري يف املنتخب خالل النزال الذي 

حظي باأهمية خا�ضة. 
ويف هذا ال�ضدد يقول ذياب النعيمي اأنه 
وبغ����س النظر عن املنت����رش يف اللقاء 
فاإن منتخب االإم���ارات هو الفائز ونحن 
ن�ضع���ر بالفخر ملا و�ضل���ت اإليه ريا�ضة 
اجلوجيت�ضو يف االإم���ارات. وعن اإجنازه 
يف البطول���ة يوؤك���د ذي���اب اأن النزاالت 
التاأهيلي���ة كانت �ضاق���ة خ�ضو�ضا اأنها 
ت�ضمنت اأوزانا متفاوتة وفروقات ج�ضدية 
بني الالعبني اإال اأنه ومن خالل ا�ضتخدام 
مهارات���ه وتركيزه يف النزاالت  متكن من 

جتاوزهم والو�ضول اإىل النهائي. 
وقالت �ضم�ضة الكتبي الفائزة بامليدالية 
الربونزي���ة عن وزن حت���ت 70 كجم اأن 
جتربته���ا يف البطول���ة االآ�ضيوية كانت 
اأكرث من رائعة علما اأنها كانت تطمح اإىل 
نيل امليدالية الذهبية ولكن فارق اخلربة 
بينها وبني مناف�ضتها االأردنية لعب دورا 

كبرا يف ح�ضم نتيجة النزال. 
واأ�ضاف���ت الكتبي اأن جمرد امل�ضاركة يف 
البطولة القارية  مك�ضب �ضواء عند الفوز 
اأو اخل�ض���ارة، الأنني اأ�ضتفي���د الكثر من 
واأكت�ضب خ���ربات دولية كبرة  الدرو�س 
من املناف�ضني الأترجمها على االأر�س يف 

امل�ضاركات املقبلة.

ميدالية رابعة جديدة لجودو الإمارات في البطولة 
العربية بالقاهرة

الفيكتوري يقدم نجمه الجديد �سلمان العو�سي

»�سياحة عجمان« تنظم 
»�سباق الجري« 17 �سبتمبر 

الجاري

عجمان  �� وام :
 

تنظم دائرة التنمية ال�ضياحية يف عجمان يوم 17 
من �ضبتمرب اجل���اري الن�ضخة اخلام�ضة من "�ضباق 
عجم���ان للجري" بالتع���اون مع �رشك���ة "القدرة 
للخدم���ات الريا�ضية" يف منطقة ال���زوراء جلميع 

�رشائح املجتمع.
وي�ض���ارك اأكرث م���ن 300 ريا�ض���ي يتناف�ضون على 
ميداليات امل�ضاف���ات الثالث لل�ضب���اق وهي 2.5 
كيلوم���رت و5 كيلومرتات و10 كيلومرتات باالإ�ضافة 
اىل تخ�ضي�س فئة الأ�ضحاب الهمم يت�ضابق خاللها 

25 م�ضرتكا.
ويهدف ال�ضب���اق اإىل ن�رش وتعزيز ثقافة الريا�ضات 
الفردية واإعداد جيل جديد من الريا�ضيني من خالل 
ا�ضتقطاب ال�ضباب ودعم وتطوير االأن�ضطة الريا�ضية 
واإب���راز الواجه���ة الريا�ضي���ة وال�ضياحي���ة الإمارة 
عجمان على ال�ضعيد العاملي وحتفيز جميع االأفراد 
على ممار�ض���ة الريا�ضة اىل جانب ا�ضتدامة احلركة 

ال�ضياحية يف االإمارة.
وقال���ت دائ���رة التنمي���ة ال�ضياحي���ة اإن "�ضب���اق 
عجمان للجري" من الفعاليات املهمة على اأجندة 
ال�ضباقات على م�ضتوى الدولة بعد اأن حقق جناحاً 
كبراً خالل ال�ضنوات املا�ضي���ة الذي يوؤكد املكانة 

الرائدة لالإمارة ب�ضفتها وجهة �ضياحية عاملية.
ويقام ال�ضباق مع اتخاذ جميع التدابر االحرتازية 
من جلنة الط���وارئ واالأزمات والك���وارث يف اإمارة 

عجمان.

»اآ�سيا ت�سرق من اأبوظبي«.. عنوان االفتتاح الر�سمي للبطولة

اأبطال الإمارات يحققون ت�سع ميداليات ملونة خالل اليوم الأول 
من بطولة اآ�سيا للجوجيت�سو ويحتلون مركز الو�سيف



بعد عطاء 28 عاماً بجريدة »               «
يطلقون عليه ال�شبو 
ميث  الكري�شتال  اأو 
كان  و  الآي����س،  اأو 
يف بداي���ة انت�شاره 
م����رلأولد  يف 
؛ حيث  الأكابر فقط 
اأ�شع���اره  ارتفع���ت 
ب�شكل جن���وين ؛ اإل 
اأ�شبح  اأّنه بعد ذلك 
يف متناول اجلميع، 

حتى اأُطلق عليه "خمدر ال�شوارع".
املخدر ال���ذي انت�ر يف الوليات 
املتح���دة الأمريكية قبل 16 عاًما؛ 
اأ�شب���ح ينت�ر يف م����ر؛ وتفوق 
خماط���ره جميع اأ�شن���اف املواد 
الهريوين-  بينه���م  املخّدرة- من 
حي���ث اأ�شبح مت�شبًب���ا يف جرائم  
وانتح���ار، طبًقا  اغت�ش���اب وقتل 

ملحا�ر م�رية ر�شمية
ووفًق���ا لتقاري���ر طبّي���ة عدي���دة 
ف���اإّن مركبات خم���در ال�شبو هي 
"امليثا اأمفيتام���ن"، التي تعرف 
باأّنه���ا من�شطات �شدي���دة التاأثري 
الإدم���ان، وت�شبب حالة  و�ريعة 

والب�رية،  ال�شمعية  الهلو�شة  من 
القلب وانفج���ار �راين  وتدم���ر 
كبرية  وت�شوهات  واجللطات  املخ 
يف الوجه، اإ�شافة اإىل ال�شيخوخة 
املبكرة، وت�شاقط الأ�شنان، وفقدان 
جزئي للذاك���رة وت�شعف املناعة، 
ال�شخ�شية. انف�شام  اإىل  بالإ�شافة 
واأو�شح���ت التقاري���ر الطبّي���ة اأنَّ 
املدمن ملخدر ال�شبو قد حتدث له 
�شكتة دماغية، بالإ�شافة لأمرا�س 
نتيجة  لالنتحار،  تدفع���ه  نف�شية 
للتغريرُّ احلاد يف احلالة املزاجية 
للمدمن، وتبقي���ه م�شتيقًظا لفرتة 
طويلة ما يدفع���ه لرتكاب جرائم 

واأفعال غري مربرة.

ت���ربع �شاب اأ�ش���رتايل يبلغ من 
العمر 37 عاماً ب�45 األف دولر 
من اأ�ش���ل جائزة بقيمة 50 األف 
دولر ربحها خالل م�شاركته يف 
اإحدى امل�شابقات التي اأقيمت يف 
املتجر ال���ذي يعمل فيه، لإنقاذ 
�شقيقته من املوت، لعالجها من 

مر�س �رطان الثدي.
اأن  الأ�ش���رتايل  ال�ش���اب  واأك���د 

�شقيقته البالغة م���ن العمر 27 عاماً 
اإ�شابته���ا مبر�س  موؤخ���راً  اكت�شف���ت 
ال�رط���ان، وال���ذي كان يف مراحل���ه 
املتاأخرة بالن�شب���ة لها، وباأّنه �شحى 

باجلائزة من اأجل اإنقاذ حياتها.

وبعد انت�شار ق�ش���ة ال�شاب الأ�شرتايل 
و�شهامته م���ع �شقيقته، قام عدد كبري 
من ن�شطاء مواقع التوا�شل الجتماعي، 
بتد�ش���ن حملة تربع���ات، جنحت يف 
جمع 14 األ���ف دولر قدم���ت لل�شابة 

الأ�شرتالية.

جائزة مالية �أنقذت له �شقيقته

 �رتفاع غري م�شبوق يف جر�ئم قتل 
�لنا�شطني �لبيئيني

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

لقي رجل م�رعه خالل ت�شلقه جباليًف ولية بافاريا جنوبي 
اأملانيا.  

وقالت ال�رطة اإن الرجل البالغ من العمر 61 عاما فقد توازنه 
بع���د اأن زلت قدم���ه على ارتفاع 2700 مرت و�شق���ط اإىل اأ�شفل 
اجلبل. ولحظ �شهود عيان احلادث واأبلغوا مركز الإنقاذ.  ومع 
ذل���ك مل تتمكن مروحية الإنقاذ التي ب���داأت البحث على الفور 
من العثور على ال�شحي���ة. واأفادت ال�رطة اأن الرجل من بلدة 

بينت�شينج يف ولية بافاريا.  
اإل اأن مروحية اإنقاذ ثانية عرثت عليه بعد �شاعتن من �شقوطه 

وقد فارق احلياة.

تزايدت ب�شكل غري م�شبوق الغتيالت التي ا�شتهدفت النا�شطن 
يف جم���ال حماية البيئة وحقوق ملكية الأرا�شي خالل العام 
املا�ش���ي، بح�شب تقرير �شادر ع���ن منظمة خمت�شة بالدفاع 
عنه���م. واأفاد تقرير �شادر عن منظم���ة "غلوبال ويتني�س" اإن 
227 �شخ�ش���اً قتلوا يف خمتلف اأنحاء الع���امل، خالل العام 

2020، وهو اأعلى رقم ُي�شجل للعام الثاين على التوايل.
وبح�شب التقرير، ف���اإّن ُثلث جرائم القت���ل ترتبط با�شتغالل 
املوارد الطبيعية- قطع الأ�شجار، التعدين، الأعمال التجارية 
الزراعي���ة على نطاق وا�شع، ال�ش���دود الكهرومائية وم�شاريع 

البنى التحتية الأخرى.
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وفاة رجل عجوز خالل ت�شلقه جباًل 
يف �أملانيا

اأ�شيبت ام���راأة بالفزع حينما اأخربه���ا اأحد اجلريان اأن 
الإ�شع���اف قامت بنق���ل طفلتيه���ا اإىل امل�شت�شفى بعد 

�شقوطهما من ال�رفة.
وكان���ت ال�شي���دة “اأندري���ا”، التي تعي����س يف مدينة 
بوخاري�ش���ت يف رومانيا، تتح���دث اإىل متابعيها عرب 
في����س بوك يف بث مبا�ر، ومل تلتف���ت اإىل اأن طفلتيها 
البالغتن م���ن العمر عامن، �شقطتا م���ن ال�رفة من 

الدور العا�ر .
اأغلق���ت ال�شيدة البث املبا�ر ال���ذي كانت تتحدث مع 
متابعيه���ا من خالل���ه، وذلك ب�شب���ب �شماعها جلر�س 
ال�شقة يدق ب�شكل �ريع وكاأن اأحدهم يوقظها من النوم، 
وفوجئت اأنه اأحد جريانها يخربها باأن الإ�شعاف طلبتها 
للح�شور اإىل امل�شت�شف���ى  وذلك بعد �شقوط تواأمها من 

ال�رفة دون اأن ت�شعر.
يذكر اأن ال�شيدة �شدم���ت حينما و�شلت اإىل امل�شت�شفى 
وع���رثت عل���ى  طفلتيها جثثن هامدت���ن ومل تتمكن 

الإ�شعاف من اإنقاذهما.

�أم تفقد طفلتيها ب�شبب 
»�لبث �ملبا�شر«
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وىّل زمن البحث ال�شعب عن مكان 
اإذ �شتكون قادرة  ال�شي���ارة،  ل�شّف 
عل���ى ركن نف�شه���ا تلقائي���ا بعد 
اإيداعها املوقف بف�ش���ل نظام ُقّدم 
يف معر�س ميونيخ يف اأملانيا هو 
"جاهز" لُين����ر على نطاق وا�شع 

بح�شب مطّوريه.
اإك�شل���ر امل�شوؤول يف  وقال روبرت 
�ركة "بو�س" املطّورة لهذا النظام 
"مل تعد هذه اخلط���وة بحاجة اإىل 

تدّخل من ال�شائق".
ول حاجة اإىل انتظار رواج ا�شتخدام 
لعتماد  القي���ادة  ذاتية  ال�شيارات 
ه���ذا النظام القائ���م على كامريات 
املركبة  توّجه  ا�شت�شع���ار  واأجهزة 

�لزميل عبد�لرحيم عثمان يعود 
�إىل وطنه �ل�شود�ن

اأبوظبي-الوحدة:
يغادرنا يوم غ���د اخلمي�س الزميل 
عبدالرحي���م عثمان حمم���د عائداً 
اإىل وطن���ه الأم ال�شودان وذلك بعد 
انتهاء فرتة عمل���ه بدولة الإمارات 
العربية املتحدة . وقد عمل الزميل 
عبدالرحي���م عثم���ان يف وظيف���ة 
�شفي���ف ومن�شد ح���روف بجريدة 
الوح���دة يف اأبوظبي  لفرتة امتدت 
لأكرث من ثماني���ة وع�رين عاماً ، 
وقد كان الزمي���ل عبدالرحيم مثالً 
للتفاين والإخال�س يف عمله طيلة 
الف���رتة التي ق�شاه���ا  بال�شحيفة 
.اإدارة جريدة الوحدة والعاملون بها 
يتمنون للزميل عبدالرحيم ال�شحة 
وال�شالمة وطول العمر والتوفيق يف 
حياته املقبلة وق�ش���اء وقتاً طيباً 

بن اأهله وذويه بال�شودان.

»�ل�شبو« �لأ�شرع قتال.. خمدر جديد 
يف �شعيد م�شر

�شيار�ت تركن نف�شها تلقائيا يف معر�ض ميونيخ

ُقتل خب���ري برازيلي بارز يف قبائل الأمازون 
املعزول���ة ب�شه���م اأ�شابه يف �ش���دره اأثناء 
اقرتابه من موقع لل�شكان الأ�شلين. وتويف 
ريلي فران�شي�شكاتو )56 عاما( يوم الأربعاء 
يف منطق���ة نائية يف ولي���ة روندونيا يف 
�شمال غربي الربازيل. وكان يف تلك املنطقة 
ملراقب���ة قبيلة كج���زء من عمل���ه ل�شالح 
وكالة ال�ش���كان الأ�شلين التابعة للحكومة 

»فوناي«.
واأم�شى ريل���ي فران�شي�شكاتو معظم حياته 

املهنية يف حماولة حلماية القبائل الأ�شلية 
يف منطقة الأم���ازون. وو�شفته منظمة غري 
حكومية اأ�ش�شها فران�شي�شكاتو باأنه »حمرتف 

وممتاز وجاد ومتفاين يف عمله«.
وقالت جمعية الدفاع ع���ن البيئة العرقية 
يف كانين���دي، الت���ي �شاع���د فران�شي�شكاتو 
يف اإن�شائه���ا يف الثمانينيات، اإن جمموعة 
ال�شكان الأ�شلين لي����س لديها القدرة على 
التميي���ز بن �شدي���ق اأو عدو م���ن العامل 

اخلارجي.

مقتل م�شوؤول بر�زيلي ب�شهم �إحدى 
قبائل �لأمازون

اأفاد تقرير باأن امراأة فرن�شية 71/ 
عاما/ قادت �شيارتها مل�شافة 60 
املعاك�س  الجت���اه  كيلومرتا يف 
يف طري���ق �ريع بفرن�شا قبل اأن 
توقفها ال�رط���ة.   ووفقا لتقرير 
يف �شحيفة وي�شت فران�س، اأوقف 
رج���ال ال�رط���ة عل���ى دراجات 

نارية املراأة التي مل ت�شب باأذى .
اأغلقت ال�رطة جزءا من الطريق 
ولكن ا�شتغرق الأمر منهم �شاعة 
ون�شف لإيقاف املراأة يف الطريق 
ال�ريع "ايه 11" بغربى فرن�شا. 
ومل تقع اأي حوادث ولكن ال�رطة 

حتقق يف احلادثة.

�مر�أة فرن�شية تقود �شيارتها 60 كيلومرت� 
يف �لجتاه �ملعاك�ض 

اأم�س  اأول  اأردني���ة،  توفيت طفلة 
الثن���ن، ج���راء خط���اأ طبي يف 
اأكرب  اأح���د  الب�ش���ري  م�شت�شف���ى 

امل�شت�شفيات يف الأردن،
واأث���ارت حادثة وفاة الطفلة لن 
اأبو حط���ب، البالغة من العمر 5 
�شنوات، غ�شباً �شعبياً كبرياً، على 
مل���ف الأخطاء الطبي���ة، وحالة 
لالمب���الة ل���دى العامل���ن يف 

امل�شت�شفيات احلكومية، 
وقال عم الطفلة ماهر اأبو حطب: 
” اإنه راج���ع يف الطفلة لن يف 
اإىل امل�شت�شفى، ومت  الأوىل  املرة 
ت�شخي�س احلالة على اأنها التهاب 
يف امل�شالك البولية، ثم عاد بها 
للم�شت�شفى يف اليوم التايل ومت 
التهاب  باأنها  ت�شخي�س احلال���ة 
يف الأمعاء، اإىل اأن مت الت�شخي�س 
الدودية من  الزائدة  التهاب  باأنه 

خالل طبيب خا�س”.
واأو�شح اأبو حطب، باأنه قرر اإعادة 

اإىل امل�شت�شفى احلكومي؛  الطفلة 
نظ���را لعدم قدرت���ه املالية على 
عالجه���ا يف اأح���د امل�شت�شفيات 

اخلا�شة.
واأ�شار اإىل اأنه ولدى اإعادة الطفلة 
اإىل امل�شت�شف���ى احلكوم���ي مرة 
اأخرى، اكت�شفت اإحدى املمر�شات 
ب���اأن الفت���اة ل���ن تع���اين من 
التهاب زائ���دة، وحينما توجهت 
لإخبار الطبي���ب املناوب وجدت 
اأن���ه قد غ���ادر، لت����رح احلالة 
للطبيب الآخر ليقرر اإدخالها اإىل 

امل�شت�شفى.
ولفت اإىل اأن عملية اإدخال الفتاة 
اإىل امل�شت�شف���ى متت يف ال�شاعة 
ال�شابعة م�شاء، لكنها دخلت اإىل 
غرفة العملي���ات ال�شاعة الثالثة 
�شباح���ا، وعقب اإنه���اء العملية 
اأخربهم الطبيب الذي اأجراها اأنه 
وج���د اأن الزائ���دة كانت منفجرة 

لدى الفتاة ”لن“.

وفاة طفلة �إثر ت�شخي�ض طبي 
خاطئ يف �لأردن

الماعز ي�ستروح فوق  
�سجرة "الأركان"

ًً

ً

وت�شمح لها بتفادي العراقيل.
وعر�شت هذه التقنية هذا الأ�شبوع 
خ���الل معر�س ال�شي���ارات الأملاين 
يف ميونيخ وتوّقف���ت �شيارات من 
"مر�شيد�س"  مث���ل  عّدة عالم���ات، 
و"اأودي" و"ف���ورد"، لتف�شح املجال 
اأمام امل�شاة اأو متيل عن علبة مواد 
معلّبة يف اأحد مواقف مركز العر�س.
وتتيح الكام���ريات "اإلقاء نظرة من 
اخلارج ت�شم���ح مبعرفة اإن كان اأّي 

�شيء يقرتب منها"، بح�شب اإك�شلر.
وي���رتك ال�شائق �شيارت���ه يف حّيز 
الغر�س وي�شتعيدها  لهذا  خم�ّش�س 
التحّكم  من امل���كان عين���ه ع���رب 

بعودتها بوا�شطة هاتفه الذكي.
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