
اأبوظبي ـ )وام (:

 �سه���د اللواء الركن بحري طيار ال�سيخ �سعيد بن حمدان 

بن حممد اآل نهيان قائد القوات البحرية ختام فعاليات 

التمري���ن البحري امل�سرتك /زاي���د- 3 / الذي يقام على 

اأر�ض الدولة مب�ساركة وحدات من القوات البحرية لدولة 

الإم���ارات وجمهورية م�رص العربي���ة وا�ستمر عدة اأيام 

بح�سور كبار ال�سباط يف اجلانبني.

يه���دف التمري���ن اإىل موا�سلة تنمي���ة و تعزيز عالقات 

التعاون الع�سك���ري بني القوات البحرية لدولة الإمارات 

والق���وات البحرية جلمهوري���ة م�رص العربي���ة وتبادل 

اخل���رات ب�ساأن اأ�سل���وب تاأمني امل����رصح البحري �سد 

التهدي���دات املختلف���ة والتدريب عل���ى العمل امل�سرتك 

لتنفيذ املهام البحرية املختلفة 

 اأبوظبي ـ ) وام ( :

 متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سح���ة 

ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 

الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف 

املبك���ر وح����رص احل���الت امل�ساب���ة 

بفريو�ض كورون���ا امل�ستجد "كوفيد - 

19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 

ال���وزارة عن اإج���راء 282,015 فح�سا 

جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 

عل���ى فئ���ات خمتلف���ة يف املجتمع 

با�ستخ���دام اأف�س���ل واأح���دث تقنيات 

الفح�ض الطبي.

  و�ساه���م تكثي���ف اإج���راءات التق�سي 

والفح����ض يف الدول���ة وتو�سيع نطاق 

الدولة يف  الفحو�سات على م�ست���وى 

الك�سف ع���ن 833 حالة اإ�سابة جديدة 

بفريو�ض كورونا امل�ستجد

اأعلنت وزارتا اخلارجية الرتكية وامل�رصية اأن اأنقرة والقاهرة 

جددتا رغبتهما يف اتخاذ خطوات اإ�سافية من �ساأنها تعزيز 

م�ساعي تطبيع العالقات بني البلدين.

واتف���ق الطرفان على موا�سلة تلك امل�ساورات والتاأكيد على 

رغبتهم���ا يف حتقيق تق���دم باملو�سوعات حم���ل النقا�ض، 

واحلاجة لتخاذ خط���وات اإ�سافية لتي�سري تطبيع العالقات 

بني اجلانبني.

وكانت قد عقدت اجلولة الثانية من امل�ساورات بني الوفدين 

برئا�سة ال�سفري �سادات اأونال نائب وزير خارجية جمهورية 

تركي���ا، وال�سفري حمدي �سند لوزا نائب وزير خارجية م�رص، 

وذلك يف اأنقرة يومي 7 و8 �سبتمر 2021.

تناول الوفدان ق�سايا ثنائية، ف�سال عن عدد من املو�سوعات 

الإقليمية، مثل الو�سع يف ليبيا و�سوريا والعراق وفل�سطني 

و�رصق املتو�سط

اأبوظبي ـ ) وام( :

 عقدت اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال و مكافحة متويل 

الإره���اب ومتويل التنظيمات غري امل�رصوع���ة اجتماعها الثامن 

لع���ام 2021 برئا�سة معايل خالد حممد �سامل بالعمى التميمي 

حمافظ م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي رئي�ض اللجنة 

و ح�س���ور معايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير دولة و قال 

مع���ايل خالد حممد بالعمى بهذه املنا�سب���ة : » تعمل اللجنة 

الوطنية على حتليل الفج���وات بالتن�سيق مع املكتب التنفيذي 

ملواجه���ة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب واإطالق العديد 

من امل�ساريع واملبادرات حلماية البنية التحتية لدولة المارات 

يف مواجه���ة جرائم غ�س���ل الأموال ومكافحة متوي���ل الإرهاب، 

بالإ�سافة اإىل تعزيز جهود اجلهات املمثلة يف اللجنة مبا ي�سهم 

يف الرتق���اء مبكانة الدولة ودوره���ا الريادي يف مواجهة غ�سل 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب«.

مؤرش سوق ديب املايل

عوا�صم ـ وكاالت :

الأمريكي  اخلارجي���ة  وزي���ر  يلتقي 

اأنتوين بلينكن يف اأملانيا مع �رصكائه 

م���ن ع�رصين بلدا تاأث���ر بالن�سحاب 

من اأفغان�ستان، بعد اإعالن احلكومة 

الأفغانية اجلديدة الثالثاء.

و�سيلتق���ي بلينكن وزي���ر اخلارجية 

رام�ستاين،  الأملاين هايكو ما�ض يف 

حي���ث �سيرتاأ����ض مع���ه اجتماع���ا 

افرتا�سي���ا لوزراء م���ن ع�رصين بلدا 

ح���ول طريق���ة امل�س���ي قدم���ا يف 

اأفغان�ستان.

وم���ن املرجح اأن ت�سع���ى الوليات 

املتح���دة من خالل ه���ذا الجتماع، 

اإىل تعزيز النداءات الدولية لطالبان 

للوفاء بالتزامها

اأف���ادت مرا�سل���ة  RT ب���اأن ال�سجانني 

الإ�رصائيليني يف �سجن "جلبوع" هاجموا 

الأ�رصى يف ق�سم 3 بالغازات"، م�سرية اإىل 

اأن "توترا �سديدا ي�سود ال�سجن".

واأفاد مكت���ب اإعالم الأ�رصى الفل�سطينيني 

ب���اأن "وح���دات القم���ع التابع���ة لإدارة 

ال�سج���ون الإ�رصائيلية نف���ذت، ليلة اأول 

اأم�ض ، هجمة �رص�سة با�ستخدام الغاز �سد 

اأ�رصى الق�سم 3 يف �سجن جلبوع".

واأ�س���ار املكتب اإىل اأن توترا �سديدا ي�سود 

ال�سجن حت���ى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 

اأ�رصى فل�سطينيني من ه���ذا ال�سجن عر 

نفق.

هذا واأك���د  نادي الأ�س���ري الفل�سطيني اأن 

القوات الإ�رصائيلية بداأت بحملة اعتقالت 

لأقرباء الأ�رصى ال�ستة الفارين من �سجن 

جلبوع. 

اأبوظبي ـ ) وام ( :

اأر�سل���ت دولة الإم���ارات طائرة   

اإمدادات و م�ستلزم���ات طبية اإىل 

اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية 

األ���ف جرعة   100 حتتوي عل���ى 

من اللقاح���ات امل�سادة لفريو�ض 

"كوفيد-19" لدعمها يف مكافحة 
الفريو����ض،  انت�س���ار  واحت���واء 

وامل�ساهم���ة يف تعزي���ز احلماية 

للطواق���م الطبي���ة و جميع فئات 

املجتمع املوريتاين الأكرث عر�سة 

بالفريو����ض  الإ�ساب���ة  ملخاط���ر 

و�سول ملرحلة التعايف.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

»ال�صحة« تقدم 78,495 جرعة من لقاح »كوفيد-19«  

واالإجمالي  18,636,711

اأبوظبي � ) وام ( :

 اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة و وقاي���ة املجتمع تق���دمي 78,495 

جرع���ة من لقاح "كوفيد-19" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 

وبذل���ك يبلغ جمموع اجلرعات الت���ي مت تقدميها حتى اليوم 

18,636,711 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 188.43 جرعة لكل 

100 �سخ�ض.

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

"و�سعي���ا اإىل الو�س���ول اإىل املناع���ة املكت�سب���ة الناجتة عن 
التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقلي���ل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على الفريو�ض.

طه���ران � )د ب اأ( :  اأكد وزير اخلارجي���ة الإيراين ح�سني اأمري 

عبداللهيان على اأهمية اأن تكون اأفغان�ستان خالية من احلرب 

والإرهاب.

 كما �سدد خ���الل ات�سال هاتفي مع الرئي�ض الأفغاين ال�سابق 

حامد كرزاي على ال�سيا�سة املبدئية الإيرانية الداعية للحوار 

بني جميع الفئات بهدف ت�سكيل حكومة �ساملة يف افغان�ستان 

تعك�ض الرتكيبة العرقية واملجتمعية فيها.

 ونقلت وكالة اأنباء اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية )اإرنا( اأم�ض 

الأربعاء عن كرزاي القول خالل الت�سال اإن "كبار ال�سخ�سيات 

يف اأفغان�ست���ان �سيبذل���ون اأق�سى جهوده���م للعبور من هذا 

الو�سع".

�لإمار�ت تدعم موريتانيا بم�ستلزمات طبية و100 �ألف 
جرعة من لقاحات »كورونا« 

�صجانو »جلبوع« يهاجمون 

االأ�صرى في ق�صم 3 بالغازات 

درجات الحرارةمواقيت ال�صالة

وزير الخارجية االإيراني يجري محادثات 

مع  كرزاي
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مؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�صــابقالحالي التغير%  ال�صــابقالحالي

0٫68  7,718.34  7,771.042,906.63 0.09 2,909.37

�أمريكا تر�أ�س �جتماعًا ب�ساأن �أفغان�ستان وجير�ن �لأخيرة 
يبحثون �لعتر�ف بحكم »طالبان«

قائد �لقو�ت �لبحرية ي�سهد ختام �لتدريب �لم�سترك 
»ز�يد-3« بين �لإمار�ت وم�سر

»تتمة �ص8«

تركيا وم�سر تعلنان خطو�ت �إ�سافية 
لتطبيع �لعالقات

»�لوطنية لمو�جهة غ�سل �لأمو�ل« تعقد 
�جتماعها �لثامن لـ2021

»تتمة �ص8«
»تتمة �ص8«»تتمة �ص8«

الفجيرة ـ )وام ( :

اأكد �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حمد 

بن حممد ال�رصق���ي ع�سو املجل�ض 

الأعلى حاكم الفجرية اأهمية تقدمي 

اخلدمات للمتعاملني بجودة عالية 

واإجن���از املعامالت بدق���ة و�رصعة 

ق�سوى و����رصورة البتكار والرتكيز 

عل���ى اأهمي���ة العن����رص الب����رصي 

والطاب���ع الإن�س���اين اأثن���اء تقدمي 

اخلدمة احلكومية.

التفقدية  وقال �سموه خالل اجلولة 

التي ق���ام بها مبوؤ�س�س���ة الفجرية 

اأق�سامه���ا  و  الطبيعي���ة  للم���وارد 

الم���ارات  دول���ة  اإن  املختلف���ة 

ا�ستطاعت منذ قيامها حتقيق الكثري 

من الإجن���ازات عل���ى ال�سعد كافة 

وه���ي الآن تنطلق برحل���ة تنموية 

جدي���دة لل�سنوات اخلم�سني املقبلة 

يف القطاعات احليوية كافة 

�سقر غبا�ش: الإمارات من اأوائل الدول التي واجهت حمد ال�سرقي يتفقد موؤ�س�سة الفجيرة للموارد الطبيعية 
الجرائم الإلكترونية 

فيينا ـ ) وام ( :

 �س���ارك معايل �سقر غبا����ض رئي�ض املجل�ض 

الوطني الحت���ادي متحدثا رئي�سيا بفعاليات 

الي���وم الث���اين للموؤمت���ر العامل���ي اخلام�ض 

لروؤ�س���اء الرملانات املنعق���د يف العا�سمة 

النم�ساوي���ة فيينا حت���ت عن���وان " القيادة 

الرملانية من اأجل تعددية اأكرث فعالية، حتقق 

ال�سالم والتنمية امل�ستدامة لل�سعوب ولكوكب 

الأر�ض".

  واأكد غبا�ض يف كلمة له يف احللقة النقا�سية 

الرابع���ة التي عق���دت ام�ض �سم���ن �سل�سلة 

احللقات النقا�سية التي تعقد 

 بعن���وان: "انفت���اح الرملان���ات و�سفافيتها 

واإمكاني���ة الو�سول اإليه���ا مقابل الأمن: كيف 

ميكن حتقيق التوازن".. 

وجه با�صتخدام اأف�صل التقنيات حفاظاً على البيئة

1,127 حالة �صفاء و3 وفيات خالل ال�صاعات الـ 24 الما�صية

»�ل�سحة« تجري 282,015 فح�سًا  وتك�سف 
عن 833 �إ�سابة بكورونا 

مر�صيليا ـ  ) وام ( :

 اأنتخب���ت �سعادة رزان املب���ارك، الع�سو 

املنتدب لهيئة البيئة - اأبوظبي و �سندوق 

حممد بن زاي���د للمحافظة على الكائنات 

احلي���ة رئي�س���ا لالحتاد ال���دويل حلماية 

الطبيعة /IUCN/ لتكون بذلك ثاين امراأة 

تقود الحتاد يف تاريخه املمتد على مدى 

72 عاما و اأول رئي�سة له من غرب اآ�سيا.

مت الإعالن عن انتخاب رزان املبارك ام�ض 

يف املوؤمتر العاملي حلماية الطبيعة الذي 

نظمه الحتاد يف مدينة مر�سيليا بفرن�سا، 

بعد حملة دولية ا�ستمرت عامني.

و اأدل���ت غالبية املنظم���ات الأع�ساء يف 

الحت���اد البالغ عددها 1400 منظمة متثل 

اأك���رث من 150 دول���ة باأ�سواته���ا ل�سالح 

�سع���ادة املب���ارك لتكون بذل���ك الرئي�ض 

اخلام�ض ع�رص لالحتاد.

و�ستخل���ف �سع���ادة رزان املب���ارك التي 

�ستمث���ل جي���ال جدي���دا من القي���ادة يف 

الحتاد.. ال�سين���ي زانغ زن�سنغ يف رئا�سة 

الحتاد ملدة اأربع �سنوات قادمة.

و قال مع���ايل حممد بن اأحم���د البواردي 

وزير الدولة ل�س���وؤون الدفاع نائب رئي�ض 

جمل����ض اإدارة هيئ���ة البيئ���ة – اأبوظبي 

نائب رئي�ض جمل����ض اإدارة �سندوق حممد 

ب���ن زايد للمحافظة على الكائنات احلية : 

» اأ�سبح �سن���دوق حممد بن زايد منوذجا 

عامليا بف�سل قيادة رزان املبارك و�سغفها 

وقيادتها املبتكرة، 

رز�ن �لمبارك رئي�س لالتحاد 

�لدولي لحماية �لطبيعة

اأ�صرف غني يرف�ص مزاعم هروبه بماليين الدوالرات

»تتمة �ص8«

»تتمة �ص8«

»تتمة �ص8«

بح�صور اأكثر من مائة رئي�ص برلمان
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 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ , ¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG

 ‘  áØ∏àîŸG  äÉÄØdG  ‹ƒj  …òdG  …ò«ØæàdG

 º¡JGQób  õjõ©àd  ¬°UôMh  ¬àjÉæY  ™ªàéŸG

 π≤°üJh º¡JÉ©∏£J ≥≤– »àdG èeGÈdG ÒaƒJh

 á«ªæàdG  õjõ©J  ‘  áªgÉ°ùª∏d  º¡ÑgGƒe

 ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ ≥«≤–h áeGóà°ùŸG

 ¿CG kÉë°Vƒe , ájöûÑdG äGQó≤dG á«ªæJh ôjƒ£J

 äÉ«dÉ©ØdG  πµd  kÉaöûe  kÉfGƒæY  ¿Éc  ìÉéædG

 ΩÉªàg’G  äó°ùL  »àdG  áYƒæàŸG  èeGÈdGh

 áaô©ŸGh õ«ªàdGh QÉµàHE’Gh çGÎdGh ájƒ¡dÉH

 ‘ ádhódG √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdG ¢ùµ©j Ée πch

.É¡≤aGôe ™«ªL

 èeÉfÈdG  ¿CG  »°ù«FôdG  óªMCG  ócCG  ¬à¡L  øe

 õ«ªàdG  ≥≤M  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  ‘  »Ø«°üdG

 äÉÄØdG  øe  âaÓdG  πYÉØàdGh  Üƒ∏£ŸG

 ΩÉªàgGh ºYO π°†ØH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àîŸG

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

 â«¶M »àdG ¤hC’G áî°ùædG QGôZ ≈∏Y ∂dPh

.IÒÑµdG ácQÉ°ûŸGh »ª«¶æàdG ìÉéædÉH

 ¿Éé∏dG πµd √ôjó≤Jh √ôµ°T øY »°ù«FôdG ÈYh

 áªgÉ°ùŸG äÉ¡÷Gh πª©dG ¥ôah á«ª«¶æàdG

 âdòH  »àdG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ΩÓYE’G  πFÉ°Shh

 ∫ƒ°UƒdG  ‘  IôKDƒŸG  äÉ«£©ŸG  øe  âfÉch

 ôjó≤àdG âdÉf »àdGh áaöûŸG á∏MôŸG √òg ¤EG

 ™ªàéŸG ‘ áØ∏àîŸG äÉÄØdG øe IOÉ°TE’Gh

.áYƒæàŸG äÉ«dÉ©ØdGh èeGÈdG ¿CG á°UÉN

 ƒª°S äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ ≈∏Y Éæ°UôM " :±É°VCGh

 á«YƒædG  èeGÈdG  Ëó≤àd  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h

 IOÉ©°S ÉæØ«°U" øe IƒLôŸG ±GógC’G Æƒ∏Ñd

 »àdG èeGÈdG QÉ«àNGh á£ÿG ìÉ‚ ºYOh "
 ácQÉ°ûŸG  äÉÄØ∏d  IOÉ©°ùdGh  É°VôdG  ≥≤–

 ™«ª÷G  øe  ∑QÉ°ûàdGh  ,  çÉfE’Gh  QƒcòdG  øe

 √òg  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ∏£ŸG  iƒà°ùŸÉH  ¿Éc

 ¿ƒµJ ¿CG πeCÉfh ìÉéædG øe áª¡ŸG á∏MôŸG

 øe ÈcCG áLQóH πÑ≤ŸG ΩÉ©dG áãdÉãdG áî°ùædG

 ™«ª÷G  √ƒLh  ≈∏Y  IOÉ©°ùdG  º°Sôd  õ«ªàdG

 áØ∏àîŸG  äÉÄØ∏d  IƒLôŸG  ±GógC’G  ó«cCÉJh

 á«æWƒdG ájƒ¡dG ≈∏Y á¶aÉëŸGh ™ªàéŸG ‘

 Rõ©j Ée πc ‘ ÆGôØdG äÉbhCG øe IOÉØà°S’Gh

."áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd »æWƒdG QhódG

 ÒÑµdG  QhódÉH  »°ùeÉ°ûdG  »∏Y  OÉ°TCG  √QhóH

 ‘ áfhÉ©àŸG äÉ¡÷G É¡H ™∏£°†J â∏X …òdG

 ÒÑµdG πYÉØàdGh »Ø«°üdG èeÉfÈdG ìÉ‚ ºYO

 äÉ«dÉ©ØdG ò«ØæJ ‘ äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y

 ,  iôNC’G  äGQOÉÑŸGh  ¢TQƒdGh  áØ∏àîŸG

 äÉÄa ™«ªL øe ájƒ≤dG ácQÉ°ûŸG ¿CG kÉë°Vƒe

 ¬JÉ°üæe  ™e  ±öûŸG  ÜhÉéàdGh  ™ªàéŸG

 ócDƒj  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y

 äÉ«dÉ©ØdGh  èeGÈdG  ‘ ó«÷G ´ƒæàdG  áª«b

 ‘  ábQÉa  áeÓY  â∏µ°T  »àdG  äGQOÉÑŸGh

 ‘  ájôgƒL  ∫ƒ–  á£≤fh  ìÉéædG  IÒ°ùe

."IOÉ©°S ÉæØ«°U " èeÉfôH ¿ƒª°†e

 õ«ªàdGõFGƒL  ™jRƒJ  ”  πØ◊G  ΩÉàN  ‘h

 áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG â°UôM »àdGh »æ¡ŸG

 øjõFÉØdG  QÉ«àN’ á≤«bO ÒjÉ©e ™°Vh ≈∏Y

 èeGÈdGh  äÉ«dÉ©ØdG  ∫ÓN  õFGƒ÷G  √ò¡H

 ¤EG GOÉæà°SG ∂dPh á«fÉãdG áî°ùædÉH á°UÉÿG

 äÉÑLGƒdGh  ΩÉ¡ŸG  AGOCG  ‘  õ«ªàdGh  AGOC’G

 øY  Ió«÷G  IQƒ°üdG  õjõ©J  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh

 å«M  ,»Ø«°üdG  èeÉfÈdG  ìÉ‚EG  ‘  πª©dG

 Qƒ°†ëH »ª«©ædG óLÉe øH ˆGóÑY ï«°ûdG ΩÉb

 äGòdG  ôjƒ£J  áæ÷  ËôµàH  »°ù«FôdG  óªMCG

 π°†aCÉH  ¿ÉØ∏N ⁄É°Sh  º«¶æJ  áæ÷ π°†aCÉH

 ƒ°†Y π°†aCG ¢ShóæŸG Ihôe âdÉfh áæ÷ ôjóe

 áæ÷ á≤°ùæe π°†aCG ˆGóÑY IQƒfh º«¶æJ áæ÷

 èeGôH ≥°ùæe π°†aCG »ª°ù÷G ¥hQÉah áª¶æe

 ˆGóÑYh  áYƒ£àe  π°†aCG  …Ò¡ŸG  á°üMh

 âÑgPh  ∫ƒ¡éŸG  …óæ÷G  IõFÉL  »ë°ûdG

. ˆGóÑY á°VhQ ¤EG õ«ªàdG IõFÉL

: ( ΩGh) ` ¿ÉªéY

 ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdG ø°TO 

 ≥jôa ,¿ÉªéY ‘ §«£îàdGh ájó∏ÑdG IôFGO

 ≈æ©j  …òdGh  "  ó°UGQ  "  …ó∏ÑdG  ¢û«àØàdG

 IQƒ°üdGh  ΩÉ©dG  ô¡¶ŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊ÉH

 ∫ÓN ∂dP AÉL ,IQÉeEÓd á«dÉãŸGh á«dÉª÷G

 …ODƒj  »àdGh  ºµëàdG  áaôZ  ≈∏Y  ¬YÓWG

 á«HÉbôdG º¡eÉ¡e …QGOE’G πª©dG ≥jôa É¡«a

. á«còdGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SÉH

 ∫ÓN »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdG ≥aGQh

 óªfi øªMôdG óÑY IOÉ©°S ájó≤ØàdG ¬JQÉjR

 ¢Sóæ¡ŸGh ájó∏ÑdG IôFGO ΩÉY ôjóe »ª«©ædG

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »æ°Sƒ◊G  Ú©e  ódÉN

 øe  OóYh  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  áë°üdG  ´É£≤d

 ó«ªM  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ócCGh  .Ú°üàîŸG

 ‘ §«£îàdGh  ájó∏ÑdG  IôFGO  ¿CG  »ª«©ædG

 äGAÉØµdG  QÉªãà°SG  á«ªgCÉH  øeDƒJ  ¿ÉªéY

 ±GógC’G ≥«≤ëàd á∏°UƒÑdG º¡fƒc á«∏NGódG

 ≈∏Y óªà©à°S IôFGódG ¿CG kÉæ«Ñe ,IOƒ°ûæŸG

 ≈∏Y ÜhDhódG πª©dG ¿ƒ°UGƒ«°S É°ûàØe 33

 º¡æ«H Éª«a QGhOC’G ÚYRƒe áYÉ°S 24 QGóe

 ‘  ¬©bƒe  …QGOE’G  ≥jôØdG  òNCÉ«°S  å«M

 …hÉµ°ûdGh  äÉZÓÑdG  »≤∏àd  ºµëàdG  áaôZ

 öTÉÑe πµ°ûH  É¡∏M ≈∏Y »∏©ØdG  πª©dGh

 É¡∏ªY  á«fGó«ŸG  OQGƒŸG  π°UGƒà°S  Éª«a

.IQÉeE’G ≥WÉæe áaÉc ≈∏Y áHÉbô∏d

 ójhõJ  ≈∏Y  â°UôM  IôFGódG  ¿CG  ±É°VCGh

 RÉ‚EG  ¿Éª°†d  äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  äGAÉØµdG

 ,»°SÉ«b âbh ∫ÓNh á«gÉæàe ábóH ΩÉ¡ŸG

 ∞bƒJ ÓH πª©J äGAÉØµdG ™«ªL ¿CG Éë°Vƒe

 AÉ≤JQÓd É¡eÉ¡e πeÉµàJh ÉgOƒ¡L ∞ãµJ h

 IÉ«◊G  ä’É› áaÉc  ‘ ¿ÉªéY  IQÉeEÉH

 á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤ëàd ≈©°ùJh Éªc

 ≈æÑdG  ôjƒ£J  ‘  á∏ãªàŸGh  IOƒ°ûæŸG

 áÄ«ÑdG  äÉÑ∏£àe  IÉYGôe  ™e  á«àëàdG

.áeÓ°ùdGh áë°üdGh

 »ª«©ædG øªMôdGóÑY IOÉ©°S Oó°T ¬à¡L øe

 ¿ƒ∏ª©«°S å«M Ú°ûàØŸG QhO á«ªgCG ≈∏Y

 ,á∏eÉ°ûdG ΩÉ¡ŸG øe áYƒª› ájOCÉJ ≈∏Y

 π°†aCG RGôHE’ ó«H kGój kÉ©«ªL πª©f ÉæfCG kÉæ«Ñe

 á«dÉãe  AGƒLCG  ÒaƒJh  IQÉeE’G  øY  IQƒ°U

.øjôªãà°ùŸGh ìÉ«°ùdGh QGhõdGh ¿Éµ°ù∏d

 »æ°Sƒ◊G ódÉN ¢Sóæ¡ŸG Ωób ¬ÑfÉL øe

 ¿CG  Éë°Vƒe  ,  ≥jôØdG  øY  kÓ°üØe  kÉMöT

 øe  πeÉµàe  ≥jôa  π«µ°ûJ  äCÉJQG  IôFGódG

 ¥ô£dG IQGOEG øª°†àJ »àdGh ájƒ«◊G äGQGOE’G

 É¡à«ªæJh  áÄ«ÑdG  IQGOEGh  á«àëàdG  á«æÑdGh

 ≈∏Y ®ÉØë∏d , äGQGOE’G øe ÉgÒZh ÊÉÑŸGh

 á∏eÉ°ûdG áHÉbôdGh IQÉeÓd á«dÉãŸG IQƒ°üdG

 äÉ°ù°SDƒŸGh AÉ«MC’Gh ≥WÉæŸG áaÉc ≈∏Y

 ócCÉàdGh  IQÉe’G  ‘  á∏eÉ©dG  äBÉ°ûæŸGh

 äÉWGÎ°T’Gh º«eÉ©àdÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G øe

.IQOÉ°üdG

: ( ΩGh ) ` ábQÉ°ûdG

 ájOÉjôdG ™jQÉ°ûŸG ºYód ábQÉ°ûdG á°ù°SDƒe â≤∏WCG 

 ábQÉ°ûdÉH ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGód á©HÉàdG "OGqhlQ"
 øeh /»Yhöûe/ ¿Gƒæ©H Iójó÷G á«YƒædG É¡à≤HÉ°ùe

 Iôµa  π°†aCG  QÉ«àN’  …OÉjQ~∂q∏N#  º°SƒdG  ∫ÓN

.2021 ΩÉ©∏d óFGQ ´höûe

 ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG √qóg øH ˆGóÑY ¿É£∏°S IOÉ©°S ∫Ébh

 á≤HÉ°ùŸG  ¿EG  ábQÉ°ûdÉH  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO

 øe á∏°UGƒàŸG á«eƒµ◊G Oƒ¡÷G ™e kÉeÉé°ùfG »JCÉJ

 ºYO π«Ñ°S ‘ ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 iód  ô◊G  πª©dG  áaÉ≤K  öûfh  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  áÄ«H

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàHh  ™ªàéŸG  OGôaCG

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàeh ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

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

. ábQÉ°ûdG

 äGQOÉÑe  øe  Rõ©J  á≤HÉ°ùŸG  ¿CG  …ójƒ°ùdG  ócCGh

 ï«°SôJ ¤EG ±ó¡J »àdGh "OGqhlQ" á°ù°SDƒe ™jQÉ°ûeh

 áÄ°TÉædG ™jQÉ°ûŸG IóYÉb ™«°Sƒàd IõØfi ∫ÉªYCG áÄ«H

 ájOÉjQ ™jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉàd ∫ÉªYC’G OGqhQ õ«Ø–h ºYOh

 IóYGh  IójóL  ájOÉ°üàbEG  äÉYÉ£bh  ä’É›  ‘

 á«LƒdƒæµàdGh  á«YÉæ°üdG  äÉYÉ£≤dG  ‘ Éª«°S  ’h

 »àdG  iôNC’G  äÉYÉ£≤dG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«æ≤àdGh

 OÉ°üàb’  áaÉ°†e  á«æWh  áª«b  ≥«≤–  É¡fCÉ°T  øe

 á£°ûfC’G ä’É› ™jƒæJ ‘ º¡°ùj Ée ƒgh IQÉeE’G

 Éªc á¡L øe »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áªFÉ≤dG ájOÉ°üàb’G

 ‘ ÜÉÑ°ûdG äGQób ôjƒ£Jh äGQÉ¡ŸG π≤°U ≈∏Y πª©j

.IôµàÑŸG QÉµaC’G ìôW

 OƒªëŸG ˆGóÑY »∏Y óªM IOÉ©°S í°VhCG ¬à¡L øe

 º°ùàJ  /»Yhöûe/  á≤HÉ°ùe  ¿CG  á°ù°SDƒŸG  ôjóe

 ¿ƒµ«°Sh »°ùaÉæàdGh »YGóHE’Gh …QÉµàH’G É¡©HÉ£H

 12  ióe  ≈∏Y  kÉMƒàØe  ácQÉ°ûŸGh  π«é°ùàdG  ÜÉH

 »¡àæj ¿CG ≈∏Y …QÉ÷G ÈªàÑ°S 12 øe kGQÉÑàYG kÉeƒj

 ” ¬fCG ¤EG kGÒ°ûe.. ¬JGP ô¡°ûdG øe 23 ‘ π«é°ùàdG

 IõFÉØdG QÉµaC’G ÜÉë°UC’ ájó≤f äBÉaÉµe ¢ü«°üîJ

 ºgQO  ∞dCG  150  ‹ÉªLEÉH  ¤hC’G  áKÓãdG  õcGôŸÉH

 äÓ«¡°ùàdGh ÉjGõŸG øe áªYGO áYƒª› ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.iôNC’G

 øe  Úeó≤àª∏d  á°ü°üfl  á≤HÉ°ùŸG  ¿CG  ±É°VCGh

 Éªa kÉeÉY 21 ôª©Hh äÉHÉ°ûdGh ÜÉÑ°ûdG  ÚæWGƒŸG

 ìƒª£dG  …hPh  ájOÉjôdG  QÉµaC’G  ÜÉë°UCG  øe  ¥ƒa

 ‘ IÒ¨°üdG º¡©jQÉ°ûe ¥ÓWEG ‘ ÚÑZGôdG ∞¨°ûdGh

 áeõM Ωó≤à°S á°ù°SDƒŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 ÜÉë°UC’  ÖjQóàdGh  ¬«LƒàdGh  ºYódG  äÉeóN  øe

 Égò«ØæJh º¡©jQÉ°ûe ¥ÓWE’ kGó«¡“ IõFÉØdG QÉµaC’G

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y

 ôjƒ£Jh OÉªàYG ” ¬fCG "OG sh oQ" á°ù°SDƒe ôjóe OÉaCGh

 ò«ØæJ á«dB’ áª¶æŸG ÒjÉ©ŸGh •höûdG øe áYƒª›

 iƒà°ùe ≈∏Y áeÉY ÒjÉ©eh •höT É¡æe á≤HÉ°ùŸG

 IôµØdG ∫ƒÑb ÒjÉ©e ¢üîj Ée É¡æeh πµc á≤HÉ°ùŸG

 ™°†îà°S áeqó≤ŸG QÉµaC’G  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe..  É¡ª««≤Jh

 á°ù°SDƒŸÉH  á«∏NGódG  RôØdG  áæ÷  πÑb  øe  º««≤à∏d

 ¤ƒàà°S å«M äGQGOE’G ‹hDƒ°ùe øe kGOóY º°†J »àdGh

 ™aQh á≤HÉ°ùª∏d áeó≤ŸG á«FóÑŸG QÉµaC’G Rôa áæé∏dG

.á≤HÉ°ùŸÉH ÚcQÉ°ûŸG áªFÉb

 á≤HÉ°ùŸG πMGôe øª°†àJ ¿CG Qô≤ŸG øe ¬fCG ¤EG âØdh

 øe Ú«∏©ØdG ÚcQÉ°ûŸG Qƒ°†ëH »Øjô©J AÉ≤d º«¶æJ

 »à°TQh OóY º«¶æJh kÉ«FóÑe ádƒÑ≤ŸG QÉµaC’G ÜÉë°UCG

 ÚcQÉ°ûŸG QÉµaCG π≤°Uh ôjƒ£J ±ó¡H Úà«ÑjQóJ πªY

 ºgQÉµaCG øe ihóL äÉ°SGQO êPÉ‰ OGóYEG øe º¡æ«µ“h

 ‘ ò«Øæà∏d á∏HÉb ™jQÉ°ûe ¿ƒµJ ¿CG ¿Éª°†d áeó≤ŸG

 ‘ ácQÉ°ûŸÉH á≤HÉ°ùŸG º«µ– áæ÷ Ωƒ≤à°Sh ™bGƒdG

 íFÉ°üædG Ëó≤Jh Úà°TQƒdG ∫ÓN ÚcQÉ°ûŸG ¬«LƒJ

 äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y OôdGh º¡d áÑ°SÉæŸG äGOÉ°TQE’Gh

 Úà°TQƒdG AÉ¡àfG ó©Hh QÉµaC’G ÜÉë°UCG øe OôJ »àdG

 øe áŒÉædG á«FÉ¡ædG äÉ°SGQódG º««≤àH áæé∏dG Ωƒ≤J

 øeh äÉ°SGQO ¢ùªN π°†aCG QÉ«àNGh IQqƒ£ŸG QÉµaC’G

 QÉ«àNGh  á∏gCÉàŸG  QÉµaC’G  √òg ÜÉë°UCG  á∏HÉ≤e ºK

 ¬fCÉH  kÉª∏Y  á≤HÉ°ùŸÉH  RƒØà°S  »àdG  áKÓãdG  QÉµaC’G

 õFGƒ÷G º¡ª«∏°ùJh øjõFÉØdG AÉª°SCG øY ¿ÓYE’G ºà«°S

.»ª°SQ πØM ‘

 øe  áYƒª›  øe  ¿ƒµàJ  º«µëàdG  áæ÷  ¿CG  ôcòj

 ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ´É£≤dG øe ÚdhDƒ°ùŸGh AGÈÿG

.ÚëLÉædG ∫ÉªYC’G OGqhQ óMCGh

 ¤EG á≤HÉ°ùŸÉH ácQÉ°ûŸG ‘ ÚÑZGôdG OƒªëŸG ÉYOh

 øe á≤HÉ°ùŸG ÒjÉ©eh •höTh π«°UÉØJ ≈∏Y ´ÓW’G

www. "OG sh oQ" á°ù°SDƒŸ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ∫ÓN

 á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG  º°ùb ™e hCG  ruwad.ae
 äÉ«dÉ©ØdGh  çƒëÑdGh  ÖjQóàdG  IQGOEÉH  ájOÉjôdG

 ójÈdG  hCG  065122521  öTÉÑŸG  ∞JÉ¡dG  ≈∏Y

 ∫ÓN  øe  hCG  pr@ruwad.ae  ÊhÎµdE’G

@á°ù°SDƒª∏d »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùM á©HÉàe

 á∏ªM  á≤HÉ°ùŸG  ÖMÉ°ü«°Sh  ruwad~sme
 øe  OóY  ÈcCG  ∑GöTEG  ¿Éª°†d  á«éjhôJh  á«eÓYEG

.Ú≤HÉ°ùàŸG

»ª«©ædG óLÉe øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG Qƒ°†ëH

 : »°ù«FôdG óªMCG

 õ«ªàdG ≥≤M »Ø«°üdG èeÉfôÑdG

 øe âaÓdG πYÉØàdGh Üƒ∏£ªdG

 ™ªàéªdG »a áØ∏àîªdG äÉÄØdG

 ájÉYQh ΩÉªàgGh ºYO π°†ØH

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S

»ª«©ædG

 : »°ùeÉ°ûdG »∏Y

 ™«ªL øe ájƒ≤dG ácQÉ°ûªdG
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2021 ΩÉ©d óFGQ

: ( ΩGh ) ` IôgÉ≤dG

 »∏eÉ¡dG ÊÉK øH öUÉf ‹É©e ¢Vô©à°SG 

 áeõM  ÚWƒàdG  h  ájöûÑdG  OQGƒŸG  ôjRh

 ï«°SôJ âaó¡à°SG »àdG Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe

 iƒbCG  óMCÉc  ÉgOÉ°üàbG  h  ádhódG  áfÉµe

.⁄É©dG ‘ äGOÉ°üàb’G

 ¢SCGQ ≈∏Y ¬«dÉ©e ácQÉ°ûe ∫ÓN ∂dP AÉL

 πª©dG ô“DƒŸ 47 `dG IQhódG ‘ ádhódG óah

 IôgÉ≤dG  ‘  ¬dÉªYCG  ó≤©j  …òdG  »Hô©dG

.…QÉ÷G ÈªàÑ°S 12 ¤EG 5 øe IÎØdG ∫ÓN

 íæÁ …òdG áeÉbE’G ΩÉ¶f ôjƒ£J ¤EG QÉ°TCGh

 Ú∏eÉ©dG  h  ∫ÉªYC’G  OGhQ  h  øjôªãà°ùŸG

 h  IójóL  äGRÉ«àeG  ¢UÉÿG  º¡HÉ°ù◊

 ájöûÑdG  äGAÉØµdÉH  ádhódG  OÉ°üàbG  óaQ

 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  ƒëf  ∫ƒëà∏d  áæµªŸG

 áª«≤H  ‹ÉŸG  ºYódG  ΩõM  ¢ü«°üîJ  h

 ‘ »YÉæ°üdG  ´É£≤∏d  ºgQO  äGQÉ«∏e  5

 IQƒãdG ƒëf ∫ƒëàdG á«∏ªY õjõ©àd ádhódG

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG

 Úµ“ h ∫ÉªYC’G IOÉjQ ÉjÉ°†b ¿CG ócCG h

 ΩÉªàgG Qƒfi ó©J IÒ¨°üdG äÉYhöûŸG

 …òdG  ôeC’G  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM

 ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG

 áÄ«H  ≥∏N  ¤EG  á«eGôdG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 ∫ÉªYC’G  OGhôd  áHPÉLh  áªYGOh  á∏eÉµàe

 á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCGh

 á°SQÉ‡ ádƒ¡°S õjõ©J ∫ÓN øe Éª«°S ’

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G óaGhQh ¢Uôa ºYOh ∫ÉªYC’G

 õjõ©Jh  Ö∏£dG  ä’ó©e  ™aQh  πjƒªàdG

.»ªbôdG ∫ƒëàdGh QÉµàH’G

 â°ü°üN  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  í°VhCG  h

 á«àëàdG ≈æÑdG ôjƒ£àd áªî°V äGQÉªãà°SG

 É¡JOÉb  »àdG  Oƒ¡÷G »g h á«JÉeƒ∏©ŸG

 É«ŸÉY ™HGôdGh É«ª«∏bEG ∫hC’G õcôŸG AƒÑàd

 Éeó©H ∫ÉªYC’G IOÉjôd ‹hódG öTDƒŸG ‘

 Óé°ùe ¬FGOCG ‘ á«Yƒf IõØb ´É£≤dG ≥≤M

 äÉcöûdG  OóYCG  ‘  ÉXƒë∏e  ÉYÉØJQG

 ìƒæªŸG  πjƒªàdG  §°Sƒàe  ‹ÉªLGh

.áÄ°TÉædG äÉcöû∏d

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ ¿EG »∏eÉ¡dG ∫Éb h

 ÌcCG πÑ≤à°ùe AÉæH Oƒ¡L ‘ ICGôŸG Qhód

 É¡æ«µ“ ‘ ÈcC’G ºYGódG â∏µ°T ,áeGóà°SG

 ΩõM  ¤EG  GÒ°ûe  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘

 »JÓdG  ∫ÉªYC’G  äGóFGôd  Iójó÷G  ºYódG

 IOÉjQ ∫É› ‘ õ«ªàdG ≈∏Y ø¡JQób ÏÑKCG

 ´ÉØJQG  π«é°ùàH  ¬«a  ìÉéædGh  ∫ÉªY’G

 ¢üîj  Éª«a  /%30/  ¬àÑ°ùf  äRhÉŒ

 ™jQÉ°ûŸG  ´É£b  ‘  AÉ°ùædG  áªgÉ°ùe

.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ¢TÉHôN øH öUÉf IOÉ©°S ádhódG óah º°†j

 ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IQGRh  π«ch

 óHƒ©dG  ôgÉe  IOÉ©°Sh  ÚWƒàdG  ¿hDƒ°ûd

 ¢û«àØàdG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùŸG  IQGRƒdG  π«ch

 IQGRƒdG π«ch »ª«©ædG ˆG óÑY IOÉ©°Sh

 á«dhódG  äÉbÓ©dGh  ∫É°üJÓd  óYÉ°ùŸG

 ÖfÉL ¤EG IQGRƒdG ‘ Ú«æ©ŸG øe GOóYh

 áØ«∏N  á°SÉFôH  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ≥jôa

 IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y »Ñ©µdG ô£e ¢ù«ªN

 ∫Éª©dG  ≥jôah  á«dhódG  πª©dG  áª¶æe

 ÊÉK  »£H  óªfi  QƒàcódG  á°SÉFôH

 á«©ªL  IQGOG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  »°ùeÉ°ûdG

.á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 ôjóŸG ôjô≤J ¬dÉªYCG øª°V ô“DƒŸG ¢ûbÉæj

 …Ò£ŸG õjÉa á«Hô©dG πª©dG áª¶æŸ ΩÉ©dG

 äÉYhöûŸGh  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  :¿Gƒæ©H

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ƒëf ≥jô£dGh IÒ¨°üdG

 øª°†àj π°üØe ôjô≤J øY Ó°†a ,ÚµªàdGh

 »eÉY ∫ÓN áª¶æŸG äGRÉ‚EGh äÉWÉ°ûf

 Qƒ£àdG  ôKCG  åëÑjh  .2020  –  2019

 äÉHƒ©°üdGh πª©dG áÄ«H ≈∏Y »LƒdƒæµàdG

 ∫ƒëàdG ‘ á«Hô©dG ∫hódG É¡¡LGƒJ »àdG

 äOCG »àdG ÉfhQƒc áeRCG ó©H á°UÉN »ªbôdG

 äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG ™«°SƒJ h ™jöùJ ¤EG

 Ö«dÉ°SCG  º«¶æJ  ¤EG  Aƒé∏dG  h  á«ªbôdG

 ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  á∏jóH  ¥ô£H  πª©dG

 OÉ°üàb’G  äÉÑ∏£àe  øY  Ó°†a  ∫ÉªYC’G

.πª©dG ¢Uôa Òaƒàd ö†NC’G

»Hô©dG πª©dG ôªJDƒe ΩÉeCG ø«°ùªîdG ™jQÉ°ûe áeõM ¢Vô©à°ùj »∏eÉ¡dG ô°UÉf
47 `dG IQhódG »a ádhódG óah ¢SCGQ ≈∏Y ¬«dÉ©e ácQÉ°ûe ∫ÓN

 äGQÉeE’G â°ü°üN 

 ôjƒ£àd áªî°V äGQÉªãà°SG

 á«JÉeƒ∏©ªdG á«àëàdG ≈æÑdG

 É¡JOÉb »àdG Oƒ¡édG »gh

 kÉ«ª«∏bEG ∫hC’G õcôªdG AƒÑàd

 ô°TDƒªdG »a k É«ªdÉY ™HGôdGh

∫ÉªYC’G IOÉjôd »dhódG

 Qhód Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ

 πÑ≤à°ùe AÉæH Oƒ¡L »a ICGôªdG

 ºYGódG â∏µ°T áeGóà°SG ôãcCG

 ∞∏àîe »a É¡æ«µªJ »a ôÑcC’G

 ΩõM ≈dEG áaÉ°VEG ä’ÉéªdG

∫ÉªYC’G äGóFGôd IójóédG ºYódG

zó°UGQ{ …ó∏ÑdG ¢û«àØàdG ≥jôa ø°Tój »ª«©ædG ó°TGQ



: ( ΩGh)  ̀ábQÉ°ûdG

 óªMCG  øH ¿É£∏°S ï«°ûdG  ƒª°S ócCG

 ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH

 ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG

 IQÉeEG  ¬µ∏à“  Ée  ≈∏Y  ΩÓYEÓd

 ‘ πãªàj »Ä«H AGôK øe ábQÉ°ûdG

 äÉYhöûŸGh  á«©«Ñ£dG  äÉ«ªëŸG

 äGP  ≥WÉæŸGh  á«MÉ«°ùdG  á«Ä«ÑdG

.…ƒ«◊Gh »Ä«ÑdG ´ƒæàdG

 √ƒª°S  Qƒ°†M  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ìÉÑ°U "á«Ä«H ΩÓaCG" IQOÉÑe ¥ÓWEG

 áYGPEÓd  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ‘  ¢ùeCG

 ¤EG  √ƒª°S  kGÒ°ûe  ,¿ƒjõØ∏àdGh

 Iõ«ªŸG  ™bGƒŸG  ∂∏J  RGôHEG  IQhöV

 π°†aCG  ∫ÓN  øe  É¡d  èjhÎdGh

 ΩGóîà°SÉHh  á«eÓYE’G  πFÉ°SƒdG

 êÉàf’G  ‘  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG

.ôjƒ°üàdGh

 ÖMÉ°üd IÒÑµdG Oƒ¡÷G √ƒª°S øªKh

 øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi

 ®ÉØ◊G ‘ ábQÉ°ûdG  ºcÉM ≈∏YC’G

 äÉ©jöûàdG  ∫ÓN øe áÄ«ÑdG  ≈∏Y

 á«Ä«ÑdG  äGQOÉÑŸGh  á«fƒfÉ≤dG

 º¡°ùJ »àdG á«MÉ«°ùdG äÉYhöûŸGh

 IÉ«◊G  äÉfƒµe  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘

 äÉ°SGQódG AGôLEGh ÉgQÉãcEGh ájô£ØdG

.É¡dƒM á«ª∏©dG

 ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  ƒª°S  ™∏WGh

 π«°UÉØJ  ∫ƒM  »Fôe  ¢VôY  ≈∏Y

 ÚH ¿hÉ©àdÉH òØæà°S »àdG IQOÉÑŸG

 ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG  áÄ«g

 ábQÉ°ûdG  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dGh

 á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh áÄ«ÑdG áÄ«gh

 ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸGh

 á«ŸÉY  äÉ°ù°SDƒe  ™e  ácGöûdÉHh

.á≤jôY

 ôjƒ°üJ  ‘  IQOÉÑŸG  πãªàJh

 ábQÉ°ûdG  …QÉØ°S  ´höûŸ  ΩÓaCG

 áaÉc ≥Kƒàd Ò©f ƒH Ò°U IôjõLh

 ájƒ«◊G ≥aGôŸGh á«Ä«ÑdG π«°UÉØàdG

 Ée  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  äGAGôLE’Gh

 ájô£a IÉ«M øe ™bGƒŸG √òg ¬µ∏à“

.IQOÉf á«M äÉæFÉch á«©«ÑWh

 ábQÉ°ûdG  …QÉØ°S  ´höûe  πãÁh

 áæjóÃ …OÈdG á«ªfi øª°V ™bGƒdG

 ∫hCG  ó©j  å«M IóFGQ  áHôŒ ójòdG

 kGô¶f ÉgÈcCGh É«≤jôaCG êQÉN …QÉØ°S

 »àdG  á«≤jôaC’G  äÉfGƒ«◊G  OƒLƒd

.äÉfGƒ«◊G áaÉc πã“

 12  ábQÉ°ûdG  …QÉØ°S  øª°†à«°Sh

 á°ü°üîŸG  äÉÄ«ÑdG  øe  kÉª°ùb

 É¡«a  ôaƒàJh  ,äÉfGƒ«◊G  ∞∏àîŸ

 »àdG  äÉeóÿGh  ≥aGôŸG  áaÉc

 ‘ ¢ûjÉ©àdG øe äÉfGƒ«◊G øµªà°S

.á≤£æŸG

 ióMEG Ò©f ƒH Ò°U IôjõL πã“h

 ‘  áª¡ŸG  ájôëÑdG  äÉ«ªëŸG

 ÉŸ »Hô©dG è«∏ÿGh äGQÉeE’G ádhO

 πãe ,áª¡e á«Ä«H öUÉæY øe ¬jƒ–

 á°ûgóŸG  á«Lƒdƒ«÷G  É¡JÉæjƒµJ

 ÉgQƒ«Wh  á«©«Ñ£dG  É¡JÉJÉÑfh

 ÜÉ©°ûdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájôëÑdG

 ´GƒfCG  QófCÉH  IôNGõdG  á«fÉLôŸG

 Iôjõ÷G õ«ªàJ Éªc ,ájôëÑdG IÉ«◊G

 É¡ÄWGƒ°Th  áHÓÿG  É¡à©«Ñ£H

.á«∏eôdG

 É¡fCÉH Ò©f ƒH Ò°U IôjõL RÉà“h

 êGQOEG  ”  å«M  á«dhO  á«ªgCG  äGP

 á«dhódG á«bÉØJ’G ‘ á«ªëŸG º°SEG

 ∂dPh  ,/QÉ°ùeGQ/  áÑWôdG  »°VGQCÓd

 á«Ä«ÑdG  É¡JÉfƒµe  ≈∏Y  ®ÉØë∏d

.…ƒ«◊G ´ƒæàdÉH IôNGõdG

 øe  πc  IQOÉÑŸG  ¥ÓWEG  ö†M

 óFÉb »°ùeÉ°ûdG  …QõdG  ∞«°S AGƒ∏dG

 ∞«°S  Éægh  ,ábQÉ°ûdG  áWöT  ΩÉY

 áÄ«ÑdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  …ójƒ°ùdG

 óªfih  ,á«©«Ñ£dG  äÉ«ªëŸGh

 ábQÉ°ûdG áÄ«g ΩÉY ôjóe ∞∏N ø°ùM

 ó«©°S ¥QÉWh ,¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd

 »eÓYE’G  ÖàµŸG  ΩÉY  ôjóe  …ÓY

 Üƒ≤©j  ø°ùMh  ,ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊

.¢ù∏› ΩÉY ÚeCG …Qƒ°üæŸG

: ( ΩGh )  ̀ábQÉ°ûdG

 áæeÉãdG áî°ùædG äÉ«dÉ©a  ¢ùeCG â≤∏£fG 

 "…ôëÑdG  ó«°üdGh  ídÉŸG"  ¿ÉLô¡e  øe

 iƒà°ùe ≈∏Y RôHC’G »KGÎdG çó◊G ƒgh

 ídÉŸG  áYÉæ°üH  ¢ü°üîà oŸG  ádhódG

 Qƒ∏µdƒØdG øe kÓ«°UCG kÉÑfÉL ó q°ùé oj …òdGh

 ⁄É©ŸG  óMCG  ó©jh  »JGQÉeE’G  »Ñ©°ûdG

 É¡JÉYÉæ°Uh  ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  ájQÉ°†◊G

.ájó«∏≤àdG É¡aôMh á«FGò¨dG

 ¬ª¶æJ …òdG ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a âëààaG

 IQÉŒ áaôZh ø°ü◊G ÉHO áæjóe ájó∏H

 "ø°ü◊G IôjõL" ‘ ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh

 á°ü°üîàŸG  ∫ÉëŸG  ÈcCG  øe  ácQÉ°ûÃ

 áaÉ°VEG ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ídÉŸG áYÉæ°üH

 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  ójó©dG  ácQÉ°ûe  ¤EG

 äGQGRƒdGh ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG á«eƒµ◊G

 ≈©°ùJ »àdG øjOÉ«°üdGh áéàæŸG öSC’Gh

 »Ñ©°ûdG »KGÎdG çhQƒŸG ≈∏Y á¶aÉëª∏d

 èàæŸGh ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°ü∏d èjhÎdGh

 AÉHB’G  áæ¡e  AÉæHC’G  º«∏©Jh  »∏ëŸG

 ΩóbCG  øe  ídÉŸG  Èà©j  å«M  OGóLC’Gh

 ‘ äGQÉeE’G πgCG É¡aôY »àdG äÉYÉæ°üdG

 ÚeCÉàd áë∏ªŸG ∑Éª°SC’G Ö«∏©Jh ßØM

 ≈∏Y  »FGò¨dG  º¡fhõflh  º¡JÉLÉ«àMG

.áæ°ùdG ΩÉjCG QGóe

 ï«°ûdG..  ¿ÉLô¡ŸG  ¥Ó£fG  πØM  ö†M

 IôFGO  ôjóe  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  óLÉe

 IOÉ©°Sh  iô≤dGh  »MGƒ°†dG  ¿hDƒ°T

 ó¡©e ¢ù«FQ º∏°ùŸG õjõ©dGóÑY QƒàcódG

 óªMCG  óªfi  IOÉ©°Sh  çGÎ∏d  ábQÉ°ûdG

 IQÉŒ  áaôZ  ΩÉY  ôjóe  »°Vƒ©dG  ÚeCG

 óªfi ∞«°S IOÉ©°Sh ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh

 ƒÑ°ùcEG  õcôŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ™aóŸG

 ÖFÉf …Qƒ¡¶dG ¿É£∏°S óªMCG h ábQÉ°ûdG

 ÉHO  áæjóŸ  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 ôjóe …Qƒ°üæŸG óªfi π«∏N h ø°ü◊G

 ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ´hôa IQGOEG

 áaôZ ´ôa ôjóe »µeQódG óªMCG óªfi h

 h ¿ÉµaQƒN ‘ ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh IQÉŒ

 áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf …Qƒ¡¶dG ø°ùM ∞«°S

 ájó∏H  ôjóe  óYÉ°ùe  ¿ÉLô¡ª∏d  áª¶æŸG

 AÉ°†YCG  ÖfÉL  ¤EG  ø°ü◊G  ÉHO  áæjóe

 OóYh ø°ü◊G ÉHO áæjóŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG

 ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  ôFGhódG  AGQóe  øe

 äGQGRƒdG  »∏ã‡h  áæjóŸG  ‘  á«∏ëŸGh

 áaÉ°VEG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷Gh

.¿ÉLô¡ŸG QGhR h Qƒ¡ªL ¤EG

 …òdG  -  ¿ÉLô¡ŸG  ìÉààaG  ÖMÉ°Uh

 øe ójó©dG  -  ΩÉjCG  4 ióe ≈∏Y ôªà°ùj

 á«KGÎdG äÉ≤HÉ°ùŸGh ¢Vhô©dGh á£°ûfC’G

 »àdG  áHPÉ÷G  á«¡«aÎdGh  ájƒYƒàdGh

 çhQƒŸG  RÈJh  ídÉŸG  áYÉæ°üH  »Øà–

 ≥jô©dG  »JGQÉeE’G  Ö©°û∏d  …ôëÑdG

 á«Ø«≤Kh á«ª«∏©J ¢TQh Ëó≤J ¤EG áaÉ°VEG

 ídÉŸG  áYÉæ°U  á«Ø«c  øYQƒ¡ªé∏d

.∫ÉéŸG ∂dòH Ú°üàfl ¢UÉî°TCG É¡eó≤j

 »°Vƒ©dG ÚeCG óªMCG óªfi IOÉ©°S ∫Ébh

 Úæ°ùdG  ôe  ≈∏Y  ¿ÉLô¡ŸG  íÑ°UCG  :

 ácô◊G §«°ûæJ ‘ º¡°ù oJ áböûe á£fi

 ‘  á«MÉ«°ùdGh  ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G

 å«M ábQÉ°ûdG IQÉeEG øe á«böûdG á≤£æŸG

 áª¡ŸG  ájOÉ°üàb’G  óaGhôdG  óMCG  íÑ°UCG

 …ÒgÉªL Qƒ°†M øe ¬≤≤ëj ÉÃ áæjóª∏d

 ±’BG ÜÉ£≤à°SG ‘ ¬MÉ‚ ∫ÓN øe ÒÑc

 ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj øjòdG QGhõdG

 ‘ º¡°ùj Ée ƒgh ΩÉY πc ‘ ¬JÉ«dÉ©a

.á≤£æª∏d …OÉ°üàb’Gh »MÉ«°ùdG èjhÎdG

 ºYO ≈∏Y áaô¨dG  ¢UôM »°Vƒ©dG  ócCGh

 äÉ«dÉ©ØdGh  äGQOÉÑŸG  ∞∏àfl  ájÉYQh

 Qƒ∏µ∏ØdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ≈©°ùJ  »àdG

 IQÉeEGh  ÉeƒªY  äGQÉeE’G  ádhód  »Ñ©°ûdG

 ∂dòch  ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG

 áæ¡Ÿ  …OÉ°üàb’G  ó©ÑdG  ≈∏Y  ó«cCÉà∏d

 kÉWÉ°ûf ≈≤Ñàd Égôjƒ£Jh …ôëÑdG ó«°üdG

 kÓNO øeDƒj kÉjQÉŒh kÉ«YÉæ°Uh kÉjQÉªãà°SG

.É¡FÉæHCGh á≤£æŸG ‹ÉgC’ kÉjõ›

 ˆGóÑY  ÖdÉW  IOÉ©°S  ÜôYCG  ¬à¡L  øe

 øY  ø°ü◊G  ÉHO  ájó∏H  ôjóe  »FÉ«ë«dG

 …òdG õ«ªàŸG Qƒ°†◊ÉH IÒÑµdG ¬JOÉ©°S

 ∫ÉÑbE’Gh ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG ≥aGQ

 ádhO AÉëfCG ∞∏àfl øe ÒÑµdG …ÒgÉª÷G

 kGócDƒe.. »Hô©dG è«∏ÿG á≤£æeh äGQÉeE’G

 "…ôëÑdG  ó«°üdGh  ídÉŸG"  ¿ÉLô¡e  ¿CG

 á∏°UGƒàŸG  ájó∏ÑdG  äÉeÉ¡°SEG  óMCG  ƒg

 Ú«é«JGÎ°S’G  É¡FÉcöT  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 »Ñ©°ûdG  çhQƒŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘

.á«böûdG á≤£æŸG ¬H ™àªàJ …òdG ≥jô©dG

 áæeÉãdG áî°ùædG ¿CG ¤EG »FÉ«ë«dG QÉ°TCGh

 á©°SGh  ácQÉ°ûe  øª°†àJ  ¿ÉLô¡ŸG  øe

 áæjóŸG ‘ á«eƒµ◊G ôFGhódG ∞∏àfl øe

 á°ü°üîàŸG äÓëŸG ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 øjOÉ«°üdG øe OóYh ídÉŸG áYÉæ°U ‘

. áéàæŸG öSC’Gh

 ábÉH Qƒ¡ªé∏d Ωó≤«°S ¿ÉLô¡ŸG ¿EG ∫Ébh

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdGh äÉ«dÉ©ØdG øe áYƒæàe

 ¢†©Hh  ájôëÑdGh  á«KGÎdG  èjRÉgC’Gh

 ™«£≤Jh  áYÉæ°U  øY á«ÑjQóàdG  äGQhódG

 äÉ¡÷G áaÉµd ôµ°ûdÉH ¬LƒJh .. ídÉŸG

 Gòg  âªYO  »àdG  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G

 hCG ºYódG hCG ájÉYôdÉH AGƒ°S õ«ªŸG çó◊G

.Qƒ°†◊G hCG ácQÉ°ûŸG

 ¿ÉLô¡ŸG  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢Vô©à°ùjh

 ÉgRôHCG  "ídÉŸG"  øe  áYƒæàe  áYƒª›

 "QOƒ«dG"h  "óæ©µdG"h  "ÜÉÑ≤dG"

 iôNCG  ájó«∏≤J  äÉYÉæ°U  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 ÖfÉL  ¤EG  …ôëÑdG  ó«°üdÉH  ≥∏©àJ

 ±ô◊Gh  áéàæŸG  öSCÓd  ¢UÉN  øcQ

 "ï«∏dG" »àYÉæ°üH á°ü°üîàŸG ájôëÑdG

 "…ôëÑdG  ∞ëàŸG"  øcQ  h  ÒbGô≤dG"h

 ¿ô≤dG ájGóH ¤EG  Oƒ©J äGhOCG  º°†j …òdG

 ó«°üdG  ‘  Ωóîà°ùJ  âfÉc  »°VÉŸG

 ó«°üdG  äGhOCÉH  ¢UÉN  øcQh  …ôëÑdG

.áãjó◊G ÜQGƒ≤dG äÉcôfih

 ¿ÉLô¡ŸG  øe  ∫hC’G  Ωƒ«dG  ∫ÓN iôLh

 ∫ÉëŸGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ËôµJ

 ºgOƒ¡÷  kGôjó≤J  ácQÉ°ûŸG  ájQÉéàdG

 IQhódG  äÉ«dÉ©a  ‘  º¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN

 ó«°üdGh  ídÉŸG  ¿ÉLô¡e  øe  áæeÉãdG

.…ôëÑdG

 øe  kÉ«eƒj  √QGhR  ¿ÉLô¡ŸG  πÑ≤à°ùjh

 AÉ°ùe  á©°SÉàdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  á©°SÉàdG

 áaÉc  IÉYGôe  ™e  ¿ÉLô¡ŸG  ΩÉjCG  ∫GƒW

 áeƒµM É¡JòîJG  »àdG  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdG

 áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  äGQÉeE’G

.™«ª÷G
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: ( ΩGh )  ̀»ÑXƒHCG

 ‘É≤ãdG  QÉ°ûà°ùŸG  áÑ«°ùf  QƒfCG  »cR ‹É©e ócCG  

 ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 ÉëÑ°UCG ∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉµàH’G ¿CG äGQÉeE’G á©eÉ÷

.áãjó◊G IQÉ°†◊G AÉæH äÉeqƒ≤e qºgCG øe

 äÉ©eÉ÷G  ¿ƒµJ  ¿CG  ¿ÉµÃ  á«ªgC’G  øe  ∫Ébh

 ¬àæ°VÉMh QÉµàH’G ™Ñæe ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh

 áÑcGƒe É¡H •Éæ oe á«ãëHh á«ª«∏©J áÄ«H ÉgQÉÑàYÉH

 º∏©dG  ∫É›  ‘  áYQÉ°ùà oŸG  á«ŸÉ©dG  äGQƒ£àdG

.áaô©ŸGh

 ≈æÑe Ωƒ«dG ìÉÑ°U ¬«dÉ©e ìÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL

 á©eÉ÷ ™HÉàdG »ÑXƒHCG ‘ ójó÷G É«∏©dG äÉ°SGQódG

 ÖdÉZ QƒàcódG  ¬≤aGôj  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 óªfi QƒàcódGh ,áHÉfE’ÉH á©eÉ÷G ôjóe ,»eö†◊G

 á«ÁOÉcC’G  ¿hDƒ°û∏d á©eÉ÷G ôjóe ÖFÉf ,º°SÉ≤dG

 á«∏c  ó«ªY  ,»bhRôŸG  óªfi  QƒàcódGh  ,áHÉfE’ÉH

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ,…ôgÉ¶dG  ¿ÉØ∏Nh É«∏©dG  äÉ°SGQódG

.áHÉfE’ÉH

 á«YÓ£à°SG  ádƒéH  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ¬«dÉ©e  ΩÉbh

 IójôØdG  ¬ª«eÉ°üàH  kGó«°ûe  ,ójó÷G  ≈æÑŸG  πNGO

 äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  IOqhõ oŸG  áãjó◊G  ¬≤aGôeh

 QÉµàH’Gh ´GóHE’G õ«Ø– ‘ º¡°ù oJ »àdG IQqƒ£àŸG

 á«ÁOÉcC’G á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCGh áÑ∏£dG iód

 »ª∏©dG Ωqó≤àdG »bQ ¿CG ≈∏Y kGócDƒe ,AGƒ°S xóM ≈∏Y

 äGQÉeE’G á©eÉL √ôqaƒJ …òdG »ãëÑdGh »LƒdƒæµàdGh

 øjòdG πÑ≤à°ùŸG IOÉb èjôîJ ‘ ó«cCÉàdÉH º¡°ù o«°S

 áeRÓdG áaÉ≤ãdGh áaô©ŸGh IÈÿG º¡©e ¿ƒ∏ªëj

 Iõ«cQ  Gƒfƒµj  ¿CGh  ,IOÉjôdGh  QÉµàH’Gh  ´GóHEÓd

 á«∏YÉØH GƒcQÉ°û ojh ,‘ô©e OÉ°üàbG AÉæH ‘ á°ù«FQ

 πª©dG ¥ƒ°Sh ∫ÉªYC’G IOÉjQh çÉëHC’G äGQÉ°ùe ‘

 äÉMƒªW  ºYOh  ΩGóà°ù oe  »æWh  πÑ≤à°ùe  AÉæÑd

 π°†aCGh áaô©ŸGh IOÉjôdGh õq«ªàdG ‘ ádhódG §£Nh

.¤hC’G ájƒÄŸG É¡H êqƒàæd á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 á©eÉL ¿ƒµJ ¿CG  ≈∏Y ¢Uôëf  "  :  ¬«dÉ©e ∫Ébh

 QÉµàHÓd áæ°VÉM áÄ«H ,πÑ≤à°ùŸG á©eÉL - äGQÉeE’G

 ‘  á∏ qgDƒŸG  QOGƒµdGh  øjõq«ªà oŸGh  ÚYóÑ oŸGh

 …OÉ°üàb’G ƒªædGh ´qƒæàdG ºYód ,ájƒ«◊G ä’ÉéŸG

 á«FÉæãà°S’G ÖgGƒŸGh ∫ƒ≤©dG ÜÉë°UCG ÜÉ£≤à°SGh

 ‘  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ‘  ÚªFGO  AÉcöT  Gƒfƒµ«d

."⁄É©dGh äGQÉeE’G

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉL IQGOEG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G

 äÉ°SGQódG  ≈æÑe  Ωqó≤ oj  ¿CG  ≈∏Y  â°UôM  IóëàŸG

 èeGôH ¬JÉÑdÉWh ¬HÓ£d »ÑXƒHCG ‘ ójó÷G É«∏©dG

 ¬fÉ°†àMG ∫ÓN øe á«dÉY IOƒL äGP É«∏Y äÉ°SGQO

 É‡ á«ŸÉ©dG Iõ¡LC’G çóMCÉH Iõq¡ o› çÉëHCG õcGôŸ

 ±öû ojh ,QÉµàH’Gh ´GóHEÓd á«dÉãŸG áÄ«ÑdG º¡d ô qaƒj

 äGÈNh É«∏Y äGOÉ¡°T ≈∏Y Ú∏°UÉM IòJÉ°SCG É¡«∏Y

.á«ŸÉ©dG äÉ©eÉ÷G π°†aCG øe Iõq«ªà oe á«∏ªY

 èeGôH  øe  áYqƒæàe  áYƒª›  á©eÉ÷G  ìô£Jh

 IQGOE’G  á«∏c  ôaƒJ  å«M  ,IGQƒàcódGh  Òà°ùLÉŸG

 Òà°ùLÉeh ,∫ÉªYC’G IQGOEG ‘ IQGƒàcO  OÉ°üàb’Gh

 .á«æ¡ŸG áÑ°SÉëŸG ‘ Òà°ùLÉeh ,∫ÉªYC’G IQGOEG ‘

 ,á«°Sóæ¡dG IQGOE’G ‘ Òà°ùLÉe á°Sóæ¡dG á«∏c ‘h

 ,ΩÉ©dG  ¿ƒfÉ≤dG  ‘  Òà°ùLÉe  :¿ƒfÉ≤dG  á«∏ch

.¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG ‘ Òà°ùLÉeh

á«Ä«H ΩÓaCG IQOÉÑe ¥ÓWEG ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S
áãjóëdG IQÉ°†ëdG AÉæH äÉeqƒ≤e qºgCG øe ∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉµàH’G ¿CG ócCG

 á«ª«∏©J áÄ«H ÉgQÉÑàYÉH ¬àæ°VÉMh QÉµàH’G ™Ñæe »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉédG

áaô©ªdGh º∏©dG ∫Éée »a áYQÉ°ùà oªdG á«ªdÉ©dG äGQƒ£àdG áÑcGƒe É¡H •Éæ oe á«ãëHh

 á©eÉéd ™HÉàdG ójóédG É«∏©dG äÉ°SGQódG ≈æÑe íààØj áÑ«°ùf »cR

»ÑXƒHCG »a äGQÉeE’G

ábQÉ°ûdG IQÉeE’ ájQÉ°†ëdG ºdÉ©ªdG óMCG

ø°üëdG ÉHóH …ôëÑdG ó«°üdGh ídÉªdG ¿ÉLô¡e øe áæeÉãdG áî°ùædG ¥Ó£fG

 á£°ûfC’G øe ójó©dG ¬ÑMÉ°üjh ΩÉjCG 4  ôªà°ùj

 á«¡«aôàdGh ájƒYƒàdGh á«KGôàdG äÉ≤HÉ°ùªdGh ¢Vhô©dGh

 çhQƒªdG RôÑJh ídÉªdG áYÉæ°üH »ØàëJ »àdG áHPÉédG

»JGQÉeE’G Ö©°û∏d …ôëÑdG

 »a º¡°ùoJ ábô°ûe á£ëe ¿ÉLô¡ªdG : »°Vƒ©dG  óªëe

 »a á«MÉ«°ùdGh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ácôëdG §«°ûæJ

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG øe á«bô°ûdG á≤£æªdG

 äÉ¡édG ºjôµJ ¿ÉLô¡ªdG øe ∫hC’G Ωƒ«dG ∫ÓN iôL

 kGôjó≤J ácQÉ°ûªdG ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh á«eƒµëdG

áæeÉãdG IQhódG äÉ«dÉ©a »a º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ºgOƒ¡éd

 ájó∏ÑdG äÉeÉ¡°SEG óMCG : »FÉ«ë«dG ¬∏dGóÑY ÖdÉW 

 »a ø««é«JGôà°S’G É¡FÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH á∏°UGƒàªdG

 ¬H ™àªàJ …òdG ≥jô©dG »Ñ©°ûdG çhQƒªdG ≈∏Y ®ÉØëdG

á«bô°ûdG á≤£æªdG

 ô«©f ƒH ô«°U IôjõLh ábQÉ°ûdG …QÉØ°S ´hô°ûªd ΩÓaCG ôjƒ°üJ »a πãªàJ IQOÉÑªdG 

 ájô£a IÉ«M øe ™bGƒªdG √òg ¬µ∏àªJ Ée ≈∏Y á¶aÉëª∏d π«°UÉØàdG áaÉc ≥Kƒàd

IQOÉf á«M äÉæFÉch á«©«ÑWh

 å«M IóFGQ áHôéJ ójòdG áæjóªH …OôÑdG á«ªëe øª°V ™bGƒdG ábQÉ°ûdG …QÉØ°S

 »àdG á«≤jôaC’G äÉfGƒ«ëdG OƒLƒd kGô¶f ÉgôÑcCGh É«≤jôaCG êQÉN …QÉØ°S ∫hCG ó©j

äÉfGƒ«ëdG áaÉc πãªJ

 »a á«ªëªdG º°SG êGQOEG ºJ å«M á«dhO á«ªgCG äGP ô«©f ƒH ô«°U IôjõL 

 É¡JÉfƒµe ≈∏Y ®ÉØë∏d ∂dPh ,/QÉ°ùeGQ/ áÑWôdG »°VGQCÓd á«dhódG á«bÉØJ’G

…ƒ«ëdG ´ƒæàdÉH IôNGõdG á«Ä«ÑdG
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اأخبار الوطن

�سرطة دبي تنجح في الرد   
على 2.4 مليون »مكالمة 
طارئة« خالل الن�سف الأول

دبي ـ وام:
بالإدارة   " ال�سيطرة  و  القيادة  مركز   " جنح 
العامة للعمليات يف �رشطة دبي يف الرد على 
مليونني و402 األف و173 مكاملة طارئة خالل 
الن�سف الأول من العام اجلاري مبعدل زمني 
قدره 10 ثوان وذلك يف اإطار حتقيق توجيهات 
بال�ستجابة  دبي  ل�رشطة  العامة  القيادة 
حياة  واإنقاذ  الطارئة  للمكاملات  ال�رشيعة 

النا�س وال�ستجابة للبالغات اجلنائية.
فار�س  بن  الرحمن  عبد  تركي  العقيد  وقال 
�رشطة  اإن  له  ت�رشيح  يف  املركز  اإدارة  مدير 
دبي حتر�س بتوجيهات معايل الفريق عبد اهلل 
خليفة املري القائد العام على تطبيق اأحدث 
التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الإ�سطناعي 
التي  املوؤهلة  الب�رشية  الكوادر  وا�ستخدام 
مع  التعامل  يف  العالية  الكفاءة  متتلك 

املكاملات الطارئة.

 الجامعة القا�سمية تبحث التعاون 
مع الجامعات الم�سرية

 ال�سارقة ـ وام:
باأعمال  القائم  اخللف  عواد  الدكتور  بحث 
مقر  يف  مبكتبه  القا�سمية  اجلامعة  مدير 
امللحق  بدري  حممد  الدكتور  مع  اجلامعة 
الثقايف جلمهورية م�رش العربية لدى الدولة 
الأكادميية  اخلربات  وتبادل  التعاون  تعزيز 
واأعرب  امل�رشية.  اجلامعات  مع  العملية  و 
اجلامعة  حر�س  عن  اللقاء  خالل  اخللف 
الدائم  والتوا�سل  التعاون  تعزيز  على 
العربية  م�رش  جمهورية  يف  نظرياتها  مع 
يف  للدرا�سة  امل�رشيني  الطلبة  ا�ستقبال  و 
حممد  الدكتور  اأ�ساد  جانبه  من  كلياتها. 
واخلدمات  التكنولوجية  بالبنية  ب��درى 
للطلبة  امل��ق��دم��ة  املتميزة  التعليمية 
ونظام  العامل  دول  خمتلف  من  الدرا�سني 
موؤكدا  القا�سمية  باجلامعة  الدرا�سية  املنح 
على  امل�رشية  الثقافية  امللحقية  حر�س 
يف  البناء  التعاون  توطيد  اأجل  من  العمل 
القا�سمية  اجلامعة  بني  الأكادميي  املجال 

امل�رشية. واجلامعات 

ملتقى لـ» تراث الإمارات« حول الإجراءات الحترازية لـ»كورونا« 
تزامناً مع العودة للمدار�س

العني ـ وام:
نظم مركز العني الن�سائي التابع 
اأم�س  الإم����ارات،  ت��راث  ل��ن��ادي 
"كيفية  بعنوان  افرتا�سيا  ملتقى 
عن  الحرتازية  الإج��راءات  اتخاذ 
مع  تزامنًا   19  � كوفيد  جائحة 

عودة الطلبة للمدار�س".
�سارك يف امللتقى الدكتور �سيف 
الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ال��ظ��اه��ري 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  للهيئة 
والدكتورة  والكوارث،  والأزم��ات 
فريدة احلو�سني املدير التنفيذي 
يف  املعدية  الأم��را���س  لقطاع 
العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز 
واملتحدث الر�سمي با�سم القطاع 
والدكتورة  الدولة،  يف  ال�سحي 
اخت�سا�سية  املطرو�سي  منى 
ط��ب الأ�����رشة يف ع��ي��ادة ع��ود 
التوبة، والدكتورة خلود النعيمي 
يف  ال��ط��وارئ  طب  اخت�سا�سية 

م�ست�سفى توام.
ح�سني  الإعالمي  امللتقى  واأدار 
العامري، الذي اأو�سح اأن امللتقى 
من  الوقاية  تعزيز  اإىل  يهدف 
اخلطط  وو�سع  كورونا  جائحة 
انت�سارها،  من  للحد  امل�ستقبلية 
واللجوء اإىل الطرق الحرتازية من 
خالل و�سع اخلطط املنا�سبة لكل 

هيئة تدري�سية يف كل مدر�سة.
الظاهري  �سيف  الدكتور  وق��ال 
مدار�سهم  اإىل  الطالب  ع��ودة  اإن 
يف  ك��ب��رياً  انخفا�سًا  ت�سادف 
الذي خفف  الأمر  الإ�سابات،  عدد 
ال�سحي،  القطاع  على  ال�سغط 
الكبرية  امل�سوؤولية  اإىل  م�سرياً 
اجلهات  عاتق  على  تقع  التي 
التعليمية  باملنظومة  املعنية 
خالل  الطلبة  �سالمة  لتاأمني 

العام الدرا�سي.
واأ�ساف: "قمنا خالل �سهر مايو 
امل��ا���س��ي ب��و���س��ع ب��روت��وك��ول 
واأطلقنا  الطالب،  لعودة  خا�س 
خالل  من  الر�سمية  اللوحات 
ب�سكل  عمل  كبري  عمل  فريق 
اإىل  و�سلت  خطة  لو�سع  مكثف 
على  فيها  رك��زن��ا  �سفحة   85

الطلبة والكادر التعليمي".
و���س��ع  مت  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
�سارمة  واإج������راءات  ق��وان��ني 
اأهمها  وامل��در���س��ني،  للطلبة 
الوقت،  طوال  الكمامات  ارت��داء 
الطالب  بني  اجل�سدي  والتباعد 
من  فريق  اإ�رشاف  والآخ��ر، حتت 
الذي  وال�سالمة،  ال�سحة  جلنة 
يقوم بدوره يف تقييم ومتابعة 
الإجراءات املوجودة يف املن�ساأة 
اإعطاء  اأنه مت  التعليمية.. موؤكدا 

لو�سع  املدار�س  جلميع  اخليار 
خططها للعودة اإىل املدار�س مبا 
الدرا�سة  �سواء  معها  يتنا�سب 

باحل�سور اأم عن بعد.
الدكتورة  تناولت  جهتها  من 
اللقاح  اأهمية  احلو�سني  فريدة 
يعملون  اأنهم  موؤكدة  للطالب، 
ال��ل��ق��اح جلميع  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
من  لكونه  املجتمع  ���رشائ��ح 
للعودة  املهمة  العوامل  اأه��م 
م�سيفة  الطبيعية،  احلياة  اإىل 
جداً  كبرية  اإجنازات  �سجلنا   "  :
بجهود  القطاعات  جميع  يف 
املعنية  اجل���ه���ات  وت���ع���اون 

واملجتمع".
�سالمة  اأن  احلو�سني  واأك���دت 
وهناك  اأول��وي��ة،  تعد  الأط��ف��ال 
اإقباًل كبرياً على اأخذ اللقاح من 
اأطباء  توفري  مت  واأن��ه  الأطفال، 

لإعطائهم اللقاح داخل املركبة، 
دون  لهم  خا�سة  مراكز  وتوفري 

الختالط مع فئة الكبار.
اللقاح  ن���وع  اأن  واأو���س��ح��ت 
يختلف  ل��الأط��ف��ال  املخ�س�س 
مت  حيث  العمرية،  الفئة  ح�سب 
وفايزر  �سينوفارم  لقاح  توفري 
واأما  عامًا،   12 فوق  ما  لالأعمار 
و12  �سنوات   3/ ما بني  الأعمار 
�سينوفارم  لهم  فيعطى  �سنة/ 
فقط، وهناك درا�سات على اأنواع 

اأخرى من اللقاحات.
الدكتورة  قالت  ناحيتها  من 
ال��ع��ودة  اإن  املطرو�سي  منى 
ل�سمان  مهمة  خطوة  للمدر�سة 
يجب  لكن  التعليم،  يف  اجلودة 
من  ال��ع��دي��د  ال��ط��الب  تعليم 
املر�س،  من  للوقاية  ال�سوابط 
واأه��م��ه��ا ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي، 

واملحافظة  الكمامات،  ولب�س 
الزدحام،  وعدم  النظافة،  على 
ال�سفوف جيداً، وطريقة  وتهوية 
وا�ستخدام  جيداً،  اليدين  غ�سل 
عند  ال��ف��م  وتغطية  امل��ع��ق��م، 
باليد،  ال�سالم  وع��دم  ال�سعال، 
كبرية  بكميات  امل��اء  و���رشب 
دخول  ومنع  املناعة،  لتعزيز 
اإذا كانت  اأي طالب اإىل املدر�سة 
درجة  وقيا�س  اأعرا�س،  اأي  لديه 
املدر�سة  بوابة  على  احل���رارة 

جلميع الطالب واملدر�سني.
من  ال���س��ت��ف��ادة  على  واأك����دت 
و�سع  يف  الإل��ك��رتوين  اجلانب 
اإلزام  مع  لهم،  توعوية  برامج 
من  الطعام  باإح�سار  الطالب 
الأدوات  تبادل  وع��دم  املنزل، 
وال��ف��ح�����س  ب��ي��ن��ه��م،  م���ا  يف 
وامل��در���س��ني،  للطالب  ال���دوري 

عن  بالدرا�سة  اللتزام  واأخ��رياً 
من  يعانون  الذين  للطلبة  بعد 
خالل  م��ن  املزمنة  الأم��را���س 

اإح�سار تقرير طبي لهم.
اأ���س��ارت  اللقاح  اأهمية  وع��ن 
اإىل  النعيمي  خلود  الدكتورة 
الأعرا�س  من  يقلل  اللقاح  اأن 
ل  الأح��ي��ان  بع�س  يف  وحتى 
تظهر اأبداً، موؤكدة على اأن جميع 
ن�سبة  تقلل  اللقاحات  اأن���واع 
يف  وقدمت  باملر�س.  الإ�سابة 
الأمور  لأولياء  ن�سيحة  اخلتام 
مت  التي  ب��الإج��راءات  باللتزام 
�سالمتهم،  على  حفاظًا  و�سعها 
اأبنائهم  بتطعيم  يقوموا  واأن 
ف��وق،  ف��م��ا  ���س��ن��وات   3 بعمر 
ومتنت ال�سالمة للجميع م�سددة 
الإج��راءات  اتباع  ���رشورة  على 

الوقائية .

اي«  ات�س  ام  ت�سلم»كيولي�س  تعلن  دبي«  »طرق 
مهام ت�سغيل و�سيانة مترو وترام دبي

دبي ـ وام:
دبي  واملوا�سالت يف  الطرق  اأعلنت هيئة 
اأي  ات�س  ام  كيولي�س   " �رشكة  ت�سلم  عن 
م�سوؤولية  وت�سغيلها"  القطارات  لإدارة 
ت�سغيل و�سيانة مرتو دبي وت�سغيل ترام 
مع  تزامنًا  وذلك  �سريكو  �رشكة  من  دبي 
لت�سغيل  ع�رشة  الثانية  ال�سنوية  الذكرى 
رحالته يف  اأوىل  انطلقت  الذي  دبي  مرتو 
التا�سع من �سبتمرب 2009 حمققًا موؤ�رشات 
جناح عالية يف معايري ال�سالمة العاملية 
بدقة  اللتزام  يف  الت�سغيلية  والكفاءة 
مواعيد الرحالت و�سلت اإىل 99.7% وجتاوز 
اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  حتى  الركاب  عدد 

املا�سي مليارا و706 ماليني راكب.
�سهد حفل ت�سليم وت�سلم ت�سغيل و�سيانة 
اأقيم  الذي  دبي  ترام  وت�سغيل  دبي  مرتو 
معايل   .. الرا�سدية  يف  امل��رتو  م��راآب  يف 
ورئي�س  العام  املدير  الطاير  حممد  مطر 
جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق 
الرئي�س  مامل  فيل  بح�سور  واملوا�سالت 
الأو�سط  ال�رشق  �سريكو  ل�رشكة  التنفيذي 
وبرنارد تباري املدير التنفيذي ملجموعة 
احلثبور  عبيد  والعميد  العاملية  كيولي�س 
مدير اإدارة اأمن املوا�سالت يف �رشطة دبي 
وكنتارو هو�سومي املدير التنفيذي ل�رشكة 
ملنطقة  الثقيلة  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي 
ال�رشق الأو�سط واأفريقيا واأوروبا وكينجي 
اأوتا النائب الأول للمدير التنفيذي ل�رشكة 

ملنطقة  الثقيلة  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي 
ال�رشق الأو�سط.

خالل  الطاير  حممد  مطر  معايل  وك��رم 
مدير  احلثبور  عبيد  العميد  الحتفال 
دبي  �رشطة  يف  املوا�سالت  اأم��ن  اإدارة 
والعقيد حممد العبار نائب مدير اإدارة اأمن 
املوا�سالت وذلك تقديراً جلهود الإدارة يف 
تعزيز المن وال�سالمة يف خمتلف و�سائل 
مامل  فيل  ك��رم  كما   .. اجلماعية  النقل 
ال�رشق  �سريكو  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
وذلك  ال�رشكة  موظفي  من  وعدد  الأو�سط 
املا�سية  ال�سنوات  تقديراً جلهودهم خالل 

يف ت�سغيل و�سيانة مرتو دبي.
نفذ  ال��ذي  دب��ي  م��رتو  اأن  الطاير  واأك���د 
�ساحب  من  كرمية  ورعاية  بتوجيهات 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وقتنا  يف  ي�سكل  اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم 
احلا�رش العمود الفقري لنظام املوا�سالت 
احليوية يف  املناطق  يربط خمتلف  الذي 
الإمارة ويوفر التنقل ال�سهل والآمن للركاب 
اإىل اأن النجاح الكبري ملرتو دبي  .. م�سرياً 
خمتلف  اإىل  لي�سل  الإم��ارة  حدود  جتاوز 

دول العامل.

�سبتمبر   22 للراوي  ال�سارقة  ملتقى  انطالق 
بم�ساركة 38 دولة

ال�سارقة ـ وام:
امل�سلم  عبدالعزيز  الدكتور  �سعادة  ك�سف 
تفا�سيل  ل��ل��رتاث  ال�سارقة  معهد  رئي�س 
الدويل  ال�سارقة  ملتقى  من   21 ال�  الن�سخة 
اإىل   22 من  الفرتة  خالل  يقام  الذي  للراوي 
30 �سبتمرب اجلاري بعدد من املواقع باإمارة 

ال�سارقة حتت �سعار "ق�س�س احليوان".
عقد  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  امل�سلم  ق��ال  و 
للبحوث  ال�سارقة  الأول مبجمع  اأم�س  م�ساء 
عائ�سة  بح�سور  البتكار  و  التكنولوجيا  و 
للملتقى  العام  املن�سق  ال�سام�سي  احل�سان 
اجلل�سات  من  العديد  يت�سمن  املنتدى  ..اإن 
والفعاليات  التدريبية  والور�س  النقا�سية 
م�ساحب  معر�س  اإىل  اإ�سافة  اجلماهريية 
افرتا�سية وور�س  وبرنامج فكري، وفعاليات 
خا�سة بالأطفال ت�سارك يف تنظيمها 38 دولة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
امل�سلم  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة اأن امللتقى غدا 
تقليدا تراثيا را�سخا ومنا�سبة تتجدد �سنويا 
توجيهات  بف�سل  ومفيد  جديد  بكل  حمملة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
وحملة  الأف��ذاذ  برواتنا  لالحتفاء  ال�سارقة 
و  الب�رشية  الكنوز  من  ال�سعبي  امل��وروث 
وخرباتهم  وفنونهم  مبعارفهم  الحتفال 
الذي  الثقايف  وخمزونهم  �سريهم  وا�ستذكار 
تراثنا  للمحافظة على  الأمان  يعترب �سمام 
خالل  من  الندثار  و  ال�سياع  من  العريق 

اجلرد واحل�رش وال�سون والتوثيق.
ال�سارقة  ملتقى  م�سرية  تختزل   "  : واأ�ساف 
العمل  من  عديدة  �سنوات  للراوي  ال��دويل 

وحملته  ال��رتاث  ب��واأ  ال��ذي  اجل��اد  الثقايف 
وغدا  ي�ستحقونها  التي  الكبرية  املكانة 
الثقايف  العمل  خريطة  على  حموريا  حدثا 
يف الإمارات والوطن العربي، والعامل اأجمع 
ال�سعبي  امل��وروث  وحملة  ال��رواة  يرتقبه 
وجعل  ع��ام  ك��ل  واملهتمون  والباحثون 
واخل��رباء  ال��رواة  يوؤمها  قبلة  ال�سارقة  من 
رائدا  واأمنوذجا  مكان  كل  من  والباحثون 
وحفظ  الب�رشية  الكنوز  حماية  يف  يحتذى 
املحافل  يف  بتجربتها  ويحتفى  ال��رتاث 

الدولية ".
من  الن�سخة  ه��ذه  اأن  اإىل  امل�سلم  واأ���س��ار 
امللتقى تقام حتت �سعار "ق�س�س احليوان" 
الإم��ارات��ي  احلكائي  ب��امل��وروث  حمتفية 
والعربي والإن�ساين الغني والزاخر واملتنوع 
عن  التعبري  يف  بالغة  اأهمية  من  له  ملا 
ق�سايا الإن�سان التي اأظهرها من خالل خياله 
ال�سعبي وفنه احلكائي الذي اأجراه وعرب عنه 
الطري و هو ما  على ل�سان احليوان ومنطق 
اأثمر خمزونا من الذخائر امل�سهورة والكنوز 
اإىل  املهجورة التي ي�سعى امللتقى للتعرف 

جواهرها القيمة ودررها الثمينة.
احل�سان  عائ�سة  اأو���س��ح��ت  جانبها  م��ن 
ال�سام�سي مدير مركز الرتاث العربي التابع 
ال�سارقة  مللتقى  العام  املن�سق  للمعهد 
حتل  ال�سودان  جمهورية  اأن  للراوي  الدويل 
الدورة  هذه  يف  امللتقى  على  �رشف  �سيف 
ن�رش  عبدالرحيم  اأحمد  الدكتور  يف  ممثلة 
ال�سخ�سية الفخرية املكرمة هذا العام تقديرا 
فيما  الثقايف  الرتاث  جمال  يف  لإ�سهاماته 
عبدالعزيز  التون�سي  احلكواتي  تكرمي  �سيتم 
العتبارية  ال�سخ�سية  بو�سفه  ال��ع��روي 

»�سفر حوادث« منذ بداية العام الدرا�سي الجديد احتفاء مبا تركه من موروث حكائي زاخر.
في عجمان

عجمان ـ وام:
متكنت القيادة العامة ل�رشطة 
العام  ا�ستقبال  من  عجمان 
 2022  �  2021 اجلديد  الدرا�سي 
بتاأمني �سالمة طالب املدار�س 
اآمنة  درا�سية  بيئة  وت��وف��ري 
املرورية  احلوادث  من  خالية 
بالإجراءات  اللتزام  ومتابعة 
واحل��د  للوقاية  الح��رتازي��ة 
"كوفيد  فريو�س  انت�سار  من 
ت�سجيل  يتم  مل  حيث   "19-
يتعلق  م����روري  ح���ادث  اأي 
اأو  املدر�سية  احلافالت  بتنقل 
اأولياء الأمور منذ بداية العام 
انطالقًا  الدرا�سي اجلديد وذلك 
الأهداف  لتحقيق  ال�سعي  من 

الداخلية  لوزارة  ال�سرتاتيجية 
اأكرث  الطرق  بجعل  املتمثلة 
املروري  الوعي  وتعزيز  اأمنًا 

لدى اأفراد املجتمع.
عبداهلل  اأحمد  النقيب   واأك��د 
التوعية  فرع  مدير  العجماين 
حر�س  امل����روري  والإع�����الم 
القيادة العامة ل�رشطة عجمان 
اآمنة  درا�سية  بيئة  توفري  على 
خالية من املخاطر مع حلول 
من  اجل��دي��د،  الدرا�سي  العام 
املرورية  احلركة  تاأمني  خالل 
وطرق  املدار�س  جممعات  يف 
الطالب  تنقل  اأث��ن��اء  الإم���ارة 
جهود  وتكثيف  مدار�سهم،  اإىل 
من  التام  باللتزام  التوعية 
قبل �سائقي احلافالت املدر�سية 

املرورية  والقوانني  بالأنظمة 
يف  التعليمات  كافة  واّت��ب��اع 
ت��اأم��ني ال�����س��الم��ة امل��روري��ة 
مدير  امل��دار���س.  وق��ال  لطلبة 
فرع التوعية والإعالم املروري 
ب�رشطة عجمان اإن ال�ستعدادات 
للعام الدرا�سي اجلديد ت�سمنت 
الهيئات  ال���ت���زام  م��ت��اب��ع��ة 
التدري�سية والطلبة بالإجراءات 
والتباعد  والحرتازية  الوقائية 
انت�سار  م��ن  للحد  اجل�سدي 
فريو�س كورونا، وكذلك تكثيف 
لتاأمني  امل��روري��ة  ال��دوري��ات 
املرورية يف  ان�سيابية احلركة 
اأماكن املدار�س والطرق املوؤدية 
لها ملنع الزدحام وتوفري النقل 
العجماين  واأكد  للطالب.  الآمن 

اأنه ومنذ بداية العام الدرا�سي 
مرورية  ح��وادث  اأي��ة  تقع  مل 
تتعلق بتنقل الطلبة اأو اأولياء 
اأمورهم ..م�سريا اإىل قيام �سباط 
وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  من 
ب��زي��ارة ع���دد م��ن امل��دار���س 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة يف 
الطلبة  لتوعية  عجمان  اإمارة 
اخلا�سة  الذهبية  بالقاعدة 
بالركوب والنزول من احلافالت 
خلف  املرور  وعدم  املدر�سية، 
املركبات، وكذلك توعية اأولياء 
اللتزام  باأهمية  الطلبة  اأم��ور 
اخلا�سة  قف  لإ�سارة  بالوقوف 
بحافالت نقل الطالب، متمنني 
مكلاًل  اأمنًا  درا�سيًا  عامًا  لهم 

بالنجاح والتفوق.



اأبوظبي ـ وام:

نظ���م الأر�ش���يف الوطن���ي دورة 

تدريبية وور�ش���ة تثقيفية حول 

الوثائق من  اإج���راءات حتوي���ل 

اجلهات احلكومية وطرق اإتالفها.

وجاءت الدورة التدريبية بعنوان: 

" حتوي���ل الوثائ���ق من اجلهات 
احلكومية" والور�ش���ة التثقيفية 

بعنوان: "اآلية اإتالف الوثائق يف 

اجلهات احلكومي���ة"، وذلك وفق 

رقم  الحتادي  القانون  متطلبات 

7 لعام 2008 ب�ش���اأن الأر�شيف 

له  املعّدلة  والقوان���ن  الوطني 

ولئحته التنفيذية.

وحظي���ت الفعاليت���ان باهتمام 

ومتابعة  احلكومي���ة  اجله���ات 

عدد كبري من م�شوؤويل وموظفي 

الأر�ش���يف يف اجلهات احلكومية 

اإذ جاءتا �شمن الدور الذي يوؤديه 

الأر�شي���ف الوطن���ي يف تنمي���ة 

الوع���ي الأر�شيفي ون�رش الثقافة 

الأر�شيفي���ة يف جمي���ع اجلهات 

احلكومية التي ت�شتهدف ت�شكيل 

الوطن���ي  الأر�شيف���ي  الر�شي���د 

علمية  اأ�ش����س  وف���ق  وحفظ���ه 

وممار�شات حديثة ومتطورة.

حا����رش حممد الب�رش م���ن اإدارة 

الوطني  الأر�شيف  الأر�شيفات يف 

الأوىل،  التدريبي���ة  ال���دورة  يف 

والت���ي كانت بعن���وان: "حتويل 

الوثائق من اجلهات احلكومية"، 

وع���رّف فيها بتاري���خ الأر�شيف 

القانونية  واملرجعيات  الوطني، 

مقدمته���ا  ويف  والقيا�شي���ة، 

القانون الحت���ادي رقم 7 لعام 

2008 ب�ش���اأن الأر�شيف الوطني 

والقوان���ن املعّدلة له ولئحته 

التنفيذية.

التي تابعها  الدورة -  وتناولت 

امل�شاركون عرب و�شائل التوا�شل 

التفاعلي���ة - حتوي���ل الأر�شيف 

عل���ى �ش���وء م���واد الالئح���ة 

الحتادي  للقان���ون  التنفيذي���ة 

اأ�شاليب حتويل  فبّينت  املذكور؛ 

الأر�شيف  وح���دة  اإىل  الوثائ���ق 

باجله���ة احلكومية، ثم حتويلها 

اإىل خم���ازن الأر�شي���ف الوطني 

للحف���ظ الدائ���م، حي���ث حتدث 

املحا����رش عن خط���وات عملية 

اإىل  الإدارات  الوثائق من  حتويل 

وح���دة الأر�شي���ف باجلهة، كما 

ال���دورة خطوات عملية  عر�شت 

حتوي���ل الوثائ���ق م���ن اجلهات 

الوطني،  الأر�شيف  اإىل  احلكومية 

التحويل، وما يرتتب  ومتطلبات 

على الأر�شي���ف الوطني واجلهة 

التحويل  عملي���ة  احلكومية يف 

والنقل.

اآخر نظم الأر�شيف  وعلى �شعيد 

الوطني - ع���رب تقنية الت�شال 

املرئي - ور�شة تثقيفية بعنوان: 

"اآلية اإتالف الوثائق يف اجلهات 
احلكومية" ل�شال���ح امل�شوؤولن 

تنمي���ة  وزارة  يف  واملوظف���ن 

املجتم���ع، حي���ث ����رشح فيها 

اأحمد موج���ب خبري الأر�شفة يف 

من  الهدف  الوطن���ي  الأر�شي���ف 

عملية اإتالف الوثائق يف اجلهات 

احلكومية، واملبادئ التي ينبغي 

اأن تلت���زم بها كل جهة حكومية 

يف تنفيذ عملية الإتالف.

ورك���زت الور�شة عل���ى خطورة 

الته���اون يف اإت���الف اأي وثيقة 

دون احل�ش���ول عل���ى املوافقات 

امل�شبقة م���ن الأر�شيف الوطني، 

وما يرتت���ب عليها من م�شوؤولية 

وغرامات  وعقوب���ات  قانوني���ة 

القانون، وعر�شت  كبرية حددها 

الور�ش���ة اأهم الأدوات اأو النماذج 

الالزمة ل�شتكمال اإجراء الإتالف 

الوثائق،  اإت���الف  من���وذج  مثل: 

ومنوذج حم�رش اإتالف الوثائق.

واأكدت الور�ش���ة �رشورة اللتزام 

باإر�شال قوائم للوثائق املطلوب 

الوثائق  اإتالف  اإىل جلنة  اإتالفها 

طبق���ا  الوطن���ي  بالأر�شي���ف 

ملتطلبات القانون الحتادي رقم 

7 لعام 2008 ب�ش���اأن الأر�شيف 

الوطني والقوانن املعدلة له.

راأ�س اخليمةـ  الوحدة: 

حقق���ت اإدارة امل���رور والدوريات ب�رشطة 

راأ����س اخليمة � ف���رع التوعي���ة والإعالم 

امل���روري، نتائج وموؤ����رشات اإيجابية يف 

تعزيز الوع���ي املجتمعي، من خالل ن�رش 

التوعي���ة املرورية الأمني���ة، على نطاق 

وا�ش���ع يف الإم���ارة، حيث ارتف���ع موؤ�رش 

احلمالت التوعوية املرورية بن�شبة %100 

خالل الن�شف الأول من 2021 مقارنة بذات 

الفرتة من العام املن�رشم 2020، جت�شيداً 

لروؤية وزارة الداخلية يف جعل الطرق اأكرث 

اأمانًا.

واأكد �شعادة العمي���د اأحمد ال�شم النقبي 

مدير اإدارة املرور والدوريات ب�رشطة راأ�س 

اخليم���ة، اأهمية توعي���ة ال�شائقن وكافة 

م�شتخدمي الطريق وجميع فئات املجتمع 

وخا�شة ال�شباب، من خالل تد�شن احلمالت 

التوعوية املرورية لاللتزام بقواعد واأنظمة 

ال�شري وامل���رور، وجتنب وق���وع احلوادث 

املرورية حفاظًا عل���ى �شالمتهم و�شالمة 

كاف���ة م�شتخدمي الطري���ق، مو�شحًا باأن 

ارتفاع موؤ�رش احلم���الت التوعوية، تزامن 

معه ارتفاع موؤ�رشات اأخ���رى، مثل موؤ�رش 

ع���دد اجله���ات امل�شارك���ة يف احلمالت 

التوعوي���ة الذي بلغ���ت ن�شبته %16.66 

فيما ارتفع عدد امل�شتفيدين من احلمالت 

التوعوية بن�شبة 61.1% ، مثمنًا �شعادته 

م�شاركة وتعاون اجلهات املعنية بال�شالمة 

املروري���ة وال����رشكاء الإ�شرتاتيجين يف 

تر�شيخ الثقافة املرورية واللتزام بقواعد 

واأنظم���ة ال�شري وامل���رور، لبل���وغ اأعلى 

م�شتويات ال�شالمة املرورية.

واأو�شح مدير اإدارة املرور والدوريات، باأن 

�رشطة راأ�س اخليمة، ت�شعى دائمًا اإىل ردع 

ال�شائقن املخالفن وامل�شتهرتين ح�رشاً 

ممن ل ي�شتجيب���ون اىل الن�شح والر�شاد 

وجه���ود التوعي���ة املروري���ة للح���د من 

احل���وادث، من خالل تفعيل ن�شاط حمالت 

ال�شبط املروري املنفذة ل�شبط املخالفن 

مروري���ًا، م�شيف���ًا باأن حم���الت ال�شبط 

والتفتي����س املنفذة، قد حققت ارتفاعًا يف 

موؤ�رش احلمالت بلغت ن�شبته 5.55 وذلك 

لأن ال�شب���ط املروري ل يع���د خياراً بقدر 

ما هو ����رشورة ا�شتدعاها الواقع املروري 

وموؤ�رشاته الأمني���ة لرفع وتعزيز م�شتوى 

ال�شالمة عل���ى الط���رق، وردع ال�شائقن 

املخالفن وامل�شتهرتين.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

امللتق���ى  اأبوظب���ي  �رشط���ة  نظم���ت 

الدار�شن  م���ن  ملبتعثيها  الفرتا�ش���ي 

داخ���ل الدولة  بهدف تعزي���ز التوا�شل 

معه���م ومتابعة م�شريته���م التعليمية 

والوقوف على احتياجاتهم وم�شاعدتهم 

يف م�شريته���م الأكادميي���ة، كما كرمت  

الدار�شن املتميزين ت�شجيعًا لهم  على 

موا�شلة التفوق والنجاح.

واأو�شح العميد عثم���ان حاجي خوري 

مدي���ر اإدارة البعث���ات بقط���اع املوارد 

الب�رشية ان امللتقى ياأتي �شمن حر�س 

�رشط���ة ابوظبي على تعزي���ز التوا�شل 

مع املبتعثن ومتابعتهم وتوفري كافة 

املمكنات لتحقي���ق الغايات املن�شودة 

م���ن البتع���اث يف  متك���ن وتطوي���ر 

القيادات الوطنية لالإ�شهام  بدورهم يف 

احلفاظ على م�شرية التميز والريادة .

وبحث امللتقى ع���دداً من املو�شوعات 

املتعلقة بالعم���ل ال�رشطي والتحديات 

احلالية و امل�شتقبلية ، كما ت�شمن فقرة 

توعية عن اأثار املخدرات ال�شلبية على 

الف���رد واملجتمع قدمه���ا العقيد حممد  

�شعي���د املن�ش���وري نائب مدي���ر اإدارة  

التوعي���ة واملتابعة الالحق���ة مبديرية 

مكافحة املخدرات ركزت على التعريف 

بجه���ود مكافحة املخ���درات واآثار هذه 

الآف���ة ال�شلبية املدم���رة على املجتمع 

وطرق الوقاية منها.

واأع���رب الدار�شون م���ن مبتعثي �رشطة 

اأبوظبي ع���ن تقديره���م و�شكرهم لهذه 

املب���ادرات واللق���اءات امل�شتمرة التي 

توؤك���د اهتم���ام القي���ادة ال�رشطية بهم 

وحر�شها على تقدمي كافة اأ�شكال الدعم 

وامل�شاندة لهم.
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وجد في معبد م�صري قديم

اإدارة المرور والدوريات ب�سرطة راأ�س الخيمة تحقق نتائج 

اإيجابية في موؤ�سرات تعزيز الوعي المجتمعي

�سرطة اأبوظبي تكرم المتميزين من طلبتها 
الدار�سين في الدولة

باحثو »نيويورك اأبوظبي« يكت�سفون 

روؤى جديدة حول تطور نخيل التمر 

با�ستخدام �سعف عمره 2100 عام 

الأر�سيف الوطني يعرف بمراحل عمليات تحويل 

الوثائق وباإجراءات عملية اإتالفها  

اأبوظبي ـ الوحدة:

تنظم اخلدم���ات العالجي���ة اخلارجية، اإح���دى من�شاآت 

�رشكة اأبوظب���ي للخدمات ال�شحي���ة "�شحة"، جمموعة 

من الفعالي���ات الإفرتا�شية تت�شمن ن����رش جمموعة من 

الفيديوهات التثقيفية الت���ي �شيتم عر�شها على و�شائل 

التوا�شل الإجتماعي والتي تهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي 

لدى جميع اأف���راد املجتمع حول اأهمية العالج الطبيعي 

يف م�ش���رية العالج لكافة الأعمار، و اأهميته يف التخفيف 

م���ن الآلم ب�شكل عام والتي قد تك���ون ناجتة عن اتباع 

منط حي���اة خايل من الأن�شطه الريا�شي���ة كالنمط الذي 

فر�س على اجلميع خالل جائح���ة كورونا وقلة الن�شاط 

الريا�شي واملكوث يف املنزل معظم الأوقات.

وت�شمل الفيديوهات التثقيفية التي يتم ن�رشها مبنا�شبة 

الحتفال باليوم العاملي للعالج الطبيعي الذي ي�شادف 

8 �شبتم���رب من كل ع���ام، على  جمموعة م���ن التمارين 

املفيده لأفراد املجتمع تب���ن لهم طرق التنف�س العميق 

التي ت�شه���م يف حت�شن �شحة الرئت���ن خا�شة لالأفراد 

الذين اأ�شيبوا بفريو�س كوفيد -19.  ومتا�شيًا مع الإعالن 

عن الع���ودة الكاملة اإىل اأماكن العم���ل تعتزم اخلدمات 

العالجية اخلارجي���ة توعية اأفراد املجتم���ع بالتمارين 

التي ميكنهم القيام بها خالل اأوقات العمل وذلك لتن�شيط 

الدورة الدموية واحلفاظ عل���ى �شحتهم وتفادي م�شاكل 

الرقبة والظهر الناجتة عن اجللو�س املطول. 

كم���ا �شيتم تنظيم ندوات تدريبي���ة للموظفن لتوعيتهم 

باأهمي���ة العالج الطبيع���ي وتاأثريها عل���ى املراجعن 

ونوعي���ة حياتهم، وعر�س جمموع���ة من ق�ش�س النجاح 

التي حققها فريق العالج الطبيعي يف اخلدمات العالجية 

اخلارجية.

وم���ن ق�ش�س النج���اح، ق�شة الطفلة م���رمي ابنة الأربعة 

اأعوام الت���ي راجعت مركز الطوي���ة التخ�ش�شي لالأطفال 

يف الع���ن، حيث قال �شيفاجورانث���ان، اأخ�شائي العالج 

الطبيع���ي "كانت الطفلة تعاين م���ن تاأخر يف النمو مما 

�شبب له���ا العديد من امل�شاكل، منها ع���دم قدرة الطفلة 

عل���ى ال�شيطرة على الراأ�س وعدم الق���درة على اجللو�س 

والوقوف وامل�ش���ي ، فتم و�شع خطة عالجية ترتكز على 

الع���الج التنم���وي الع�شبي لتح�شن التحك���م والن�شاط 

احلركي الإجمايل وحت�شن التوازن بن اجللو�س والوقوف 

وحت�شن منط امل�شي.

عيادات العالج الطبيعي في الخدمات العالجية الخارجية تح�سن 

من نوعية حياة المر�سى

اأبوظبي ـ الوحدة:

جن���ح باحث���ون م���ن 

اجلينوم  عل���م  مرك���ز 

بجامع���ة  والأنظم���ة 

اأبوظبي يف  نيوي���ورك 

حتدي���د الأ�شل الهجن 

القدمي لبع����س اأ�شجار 

با�شتخ���دام  النخي���ل، 

ورق���ة مكت�شف���ة م���ن 

ملعبد  الأث���ري  املوقع 

م����رشي قدمي، مما قد ي�شاعد يف تنمية قطاع تربية 

نخيل التمر ال���ذي ل يزال اأحد ركائز قطاع الزراعة 

يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

وتوؤك���د النتائج التي ُن�رشت يف جملة علم الأحياء 

 Molecular Biology( اجلزيئي والتطور

and Evolution(، ح�شول عملية التهجن 
مع ال�شاللت الربية القريبة التي ك�شف عنها باحثو 

جامع���ة نيوي���ورك اأبوظبي لأول م���رة منذ عامن 

)فالورز واآخرون، 2019( ويتبعون م�رشوًعا اآخر قام 

في���ه الباحثون بت�شل�شل جينوم���ات نباتات نخيل 

التمر من البذور القدمية النابتة.

ويف ه���ذه الدرا�شة، قام باحث���و جامعة نيويورك 

اأبوظب���ي بالتع���اون م���ع الباحث���ن الرئي�شين 

يف احلدائ���ق النباتي���ة امللكية يف كي���و باململكة 

املتحدة، على حتدي���د ت�شل�شل اجلينومات النووية 

والبال�شتيدي���ة ل�شعفة نخيل يبل���غ عمرها حوايل 

2100 عام وج���دت يف معبد يف اأحد مواقع الرتاث 

العامل���ي لليون�شكو يف جن���وب القاهرة يف م�رش، 

يق���در عمرها بع���د الفح�س بالكرب���ون امل�شع اإىل 

الع�رش املتاأخر مل����رش القدمية، حوايل 118-357 

قبل امليالد.

ا�شتخدم الباحث���ون بعد ذلك اختب���ارات اجلينوم 

ال�ش���كاين ومناذج ال�شاع���ة اجلزيئي���ة ومقاربات 

اندماج الأن���واع املتعددة لر�ش���د للتدفق اجليني 

)MSC( يف جمموعات البيانات ال�شخمة للجينوم 

والبال�شتي���د للك�شف عن تدفق اجلين���ات القدمية 

ولتحديد اإط���ار زمني للتنويع والتطور ال�شبكي يف 

النبات.

يقول مايكل بوروغانان، اأ�شتاذ علم الأحياء بجامعة 

نيويورك اأبوظبي: »تعترب ه���ذه الورقة واحدة من 

الدرا�ش���ات القليلة جداً الت���ي نظرت يف جينومات 

النبات���ات املوجودة يف املواقع الأثرية. ي�شلط هذا 

العمل ال�شوء على اأهمية التهجن يف تطور اأ�شجار 

النخيل، خا�شة تلك املوج���ودة يف �شمال اإفريقيا. 

كما ُيظهر اأنه قبل 2200 عام، كانت اأ�شجار النخيل 

يف م����رش حتتوي بالفعل على جين���ات تتميز بها 

ف�شيلة ›فينيك����س ثيوفرا�شتي‹ والتي ل تنمو الآن 

�ش���وى يف جزيرة كريت، وبع�س اجل���زر اليونانية 

الأخرى واأجزاء من جنوب غرب تركيا«.

 اأبوظبي ـ الوحدة:

اأ�ش���در م�رشوع "كلمة" للرتجم���ة يف مرك���ز اأبوظب���ي 

للغ���ة العربي���ة التاب���ع لدائ���رة الثقاف���ة وال�شياحة 

- اأبوظبي ترجم���ة كتاب "القوامي����س"، ملوؤلفت���ه ِلندا 

َمكل�شتون، ونقله اإىل اللغة العربية بندر احلربي، وراجع 

الرتجمة د. حممد زياد كبة.  

ُي�شل���ط هذا الكت���اب ال�ش���وَء على طبيع���ة القوامي�س 

وهويته���ا وتاريخها يف عدٍد من اللغ���ات، ويتطرّق اإىل 

موؤلفيه���ا واأهدافه���م واأ�شاليبه���م يف التاأليف، ويبحُث 

كذلك يف جمموعة من احلقائق املرتبطة بهذا النوع من 

املوؤلفات، تلك التي بداأت يف مرحلة تدوين الكلمات يف 

املخطوطات، و�شارت اأكرث واأو�شح يف مراحل لحقة، اإىل 

اأْن و�شلت اليوم اإىل مرحلة مدّونات الن�شو�س الرقمية.  

كما يقدِّم الكتاب اأي�شًا �شواهَد تاريخية ومعا�رشة تثبت 

اأنَّ القامو����س مل يكن عرب تاريخ���ه جمرد وعاٍء لكلمات 

اللغ���ة فح�شب، ب���ل اأي�شًا م���راآة لالأف���كار الجتماعية 

والثقافي���ة ال�شائ���دة يف الزمن الذي ُكتب���ت فيه. ففي 

ه ل  املقّدم���ة اأ�شارت موؤلفة الكتاب ِلندا َمكل�شتون اإىل اأنَّ

يكاد بيٌت يخلو من القوامي�س؛ ما يدل على مدى اأُلفِتها، 

ومن ث���مَّ يعن���ي اأنَّ القامو�س ب�شفته ن�ش���ًا ُيَعد �شيئًا 

بدهيًا على نح���ٍو بالغ الو�شوح، وب�شب���ب هذه الألفة، 

يق���لُّ النتب���اُه اإىل وجوده واأهميته. موؤّك���دة اأنَّ ارتباط 

القوامي�س بالأعمال الواقعية - ولي�س الق�ش�شية - مهٌمّ 

يف ُهويته���ا، وُيعزّز ارتباطه���ا بامل�شداقية واملوثوقية 

والأمانة. ومع ذلك، ف���اإنَّ القوامي�س حتى واإن مالت اإىل 

كونها ن�شو�شًا جوهرية حمايدة وو�شيلة تقييد وتنظيم 

تر�ش���د م�شتخدميها اإىل ال�شتخدام ال�شحيح اللغة، فهي 

ل تخلو من الأفكار الثقافية والتحّيزات الإيدلوجية كما 

يناق�س هذا الكتاب يف ف�شوله ال�شتة. 

وم���ن خالل عر�س يتتب���ع تاريخ القوامي����س منذ القرن 

احل���ادي ع�رش، مروراً باخ���رتاع الطباعة يف �شنة 1460، 

وحت���ى الع�رش الرقمّي احلديث، يناق����س الكتاب وظيفة 

القوامي�س التي يتنازع عليها فريقان من موؤلفي القوامي�س؛ 

اإذ يرى اأحدهما اأنَّ للقامو�س دوراً و�شفيًا يقوم على و�شف 

اللغة وتراكيبها وا�شتخداماته���ا كما هي يف الواقع، اأّما 

الآخر فيوؤّكد اأنَّ دور القامو�س اإلزامّي، يحاول فْر�َس قواعد 

ا�شتخ���دام اإلزامية على م�شتخدمي اللغة �شاعيًا اإىل عدة 

اأهداف منها النقائية والتحّكم باللغة. 

كلمة ي�سدر ترجمة كتاب »القوامي�س« لموؤلفته لندا َمكل�ستون 
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�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجزائر  تلغى  ديون 16   

دولة اأفريقية وعربية 
بقيمة 4ر1 مليار دوالر

اجلزائر )د ب اأ(-
اأف�د تقرير اإخب�ري يوم الثالث�ء ب�أن اجلزائر 
األغت ديون 16 دولة اأفريقية وعربية بقيمة 
م� بني  املمتدة  الفرتة  دوالر يف  ملي�ر  4ر1 
2010 و2014. وك�شفت وك�لة االأنب�ء اجلزائرية 
الر�شمية،اإن هذه الديون تخ�ص 14 بلدا اأفريقي� 
عربيني  بلدين  و  دوالر،  مليون   902 بقيمة 
بقيمة 504 مليون دوالر. واأ�ش�رت اإىل اأن هن�ك 
دوال اأخرى لديه� ديون م�شتحقة لدى اجلزائر 
التي مل تلغه� بل عملت على جدولته� يف 
اإط�ر اتف�قي�ت ثن�ئية. واأو�شحت اأن اجلزائر 
لدى  امل�شتحقة  الديون  اإلغ�ء  قررت  التي 
عدد من الدول االأفريقية والعربية ومل تلج�أ 
لل�شغط  كو�شيلة  املب�درات  هذه  ملثل  اأبدا 
يف  ب�نتظ�م  دعت  لط�مل�  واأنه�  ال�شي��شي، 
الدويل  والتع�ون  اخل�رجية  �شي��شته�  اإط�ر 

اإىل ع�مل مت�ش�من.

 النائب العام الليبي 
يعلن التهم الموجهة 

لقيادي داع�سي 
طرابل�س )د ب اأ(-

م�ش�ء  ليبي�  يف  الع�م  الن�ئب  مكتب  ن�رش   
يوم الثالث�ء ق�ئمة ب�الته�م�ت املوجهة اإىل 
)امب�رك  داع�ص  بتنظيم  يعرف  فيم�  القي�دي 
اخل�زمي( الذي متكنت قوة العملي�ت امل�شرتكة 
الليبية من القب�ص عليه اليوم يف مدينة بني 
الع��شمة  �رشق  جنوب  كيلومرت   180" وليد 
دعم  للمتهم:  املوجهة  التهم  ومن  الليبية". 
عن��رش تنظيم الدولة عرب العمل على تنظيم 
ليبي�  يف  االأج�نب  واإق�مة  دخ��ول  عملي�ت 
املخت�شة،  اجله�ت  اإذن  على  احل�شول  دون 
وامل�ش�عدة  االتف�ق  طريق  عن  اال�شرتاك  و 
وق�ئع  من  العديد  ارتك�ب  يف  والتحري�ص 
اخلطف وحجز احلرية واالإخف�ء الق�رشي الأجل 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  م�لية،  فدية  على  احل�شول 

اته�م�ت اأخرى.
�رشع  فقد  ال��ع���م،  الن�ئب  مكتب  وبح�شب 
نظ�م  قلب  يف  اآخرين  مع  عليه  املقبو�ص 
الدولة الد�شتوري وا�شتبدال �شكل احلكم والنظم 
االأ�ش��شية ب��شتعم�ل و�ش�ئل ك�ن العنف فيه� 
ظ�هرا، وارتكب مع اآخرين ب�أر�ص الدولة اأفع�ال 
ك�نوا يرمون من خالله� اإىل التخريب والقتل 

اجلزاف بق�شد امل�ش��ص ب�شالمة الدولة.

خالل ا�ستقباله وزير الخارجية الكويتي 

ال�سي�سي يوؤكد ارتباط اأمن الخليج باالأمن القومي الم�سري
القاهرة)د ب اأ( -

 اأكد الرئي�ص امل�رشي عبد الفت�ح  
ارتب�ط  االأربع�ء  يوم  ال�شي�شي  
القومي  ب���الأم��ن  اخلليج  اأم���ن 

امل�رشي.
ج�ء ذلك خالل ا�شتقب�ل ال�شي�شي  
املحمد  ن������رش  اأح��م��د  ال�شيخ 
ال�شب�ح، وزير اخل�رجية الكويتي 
الر�شمي ب��شم  ، ح�شب املتحدث 
الرئ��شة  امل�رشية ب�ش�م را�شي .

بي�ن  يف   ، امل��ت��ح��دث  وق�����ل 
التوا�شل  مبوقع  ح�ش�به  ع��رب 
اإن  "في�شبوك"،  االج��ت��م���ع��ي 
نقل  الكويتي  اخل�رجية  وزي��ر 
ر�ش�لة  امل�����رشي   الرئي�ص  اإىل 
اجل�بر  االأحمد  نواف  ال�شيخ  من 
الكويت  دول���ة  اأم���ر  ال�شب�ح 
اع��ت��زاز  ع��ن  االإع����راب  ت�شمنت 
الكويتي  وال�شعب  احل��ك��وم��ة 
و�شعبه�  مب�رش  يجمعهم�  مب� 
وطيدة  ت�ريخية  اأوا�����رش  م��ن 
خمتلف  يف  وثيقة  وع��الق���ت 
الب�لغ للدور  املج�الت، والتقدير 
الذي  وامل��ح��وري   اال�شرتاتيجي 
االأمن  حم�ية  م�رش يف  به  تقوم 
عن  وال��دف���ع  العربي  القومي 
وكذلك  العربية،  االأم��ة  ق�ش�ي� 
م�����ش���ع��ي م�����رش ال���دوؤوب���ة يف 
واال�شتقرار  االأمن  تر�شيخ  �شبيل 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  وال��ت��ن��م��ي��ة 

االإقليمي والدويل.
الرئي�ص  ط��ل��ب   ج���ن��ب��ه؛  م��ن 

لالأمر  حتي�ته  نقل  امل�����رشي  
نواف ال�شب�ح، موؤكداً خ�شو�شية 
الكويتية  امل�رشية  العالق�ت 
التع�ون  واملمتدة عرب عقود من 
بني  الوثيق  والتن�شيق  املثمر 
م��� جت�شد يف  وه��و  ال��ب��ل��دي��ن، 
يف  والتوافق  امل�شرتكة  القوا�شم 
والروؤى بني م�رش  النظر  وجه�ت 
واأزم���ت  ق�ش�ي�  جت�ه  والكويت 

وال��دع��م  املختلفة،  املنطقة 
امل��ت��ب���دل مل��واق��ف ال��دول��ت��ني 
ال�شقيقتني داخل جميع املح�فل 

الدولية واالإقليمية.
حر�ص  على  ال�شي�شي  و���ش��دد 
م�����رش ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ت��ع���ون 
مل�  الوثيق  الثن�ئي  والتن�شيق 
فيه م�شلحة ال�شعبني ال�شقيقني، 
وذك��ر  العربية.  االأم���ة  وك��ذل��ك 

كذلك  �شهد  اللق�ء  اأن  املتحدث 
جوانب  خمتلف  حول  التب�حث 
�شوء  يف  الثن�ئية  ال��ع��الق���ت 
امل�شرتكة  اللجنة  انعق�د  ق��رب 
الت�ش�ور  عن  ف�شاًل  البلدين،  بني 
ال�ش�حتني  على  الق�ش�ي�  اإزاء 
خ��شة  واالقليمية  العربية 
�شورية  م��ن  ك��ل  ال��ت��ط��ورات يف 
واأفغ�ن�شت�ن.  واليمن  ولبن�ن 

ب�لدور  امل�رشي  الرئي�ص  واأ�ش�د 
اله�م الذي تقوم به دولة الكويت 
التحدي�ت  مواجهة  وقي�دته� يف 
وقد  العربية،  االأمة  تواجه  التي 
ت�ش�فر  اأهمية  حول  التوافق  مت 
الراهنة  املرحلة  خالل  اجلهود 
ك�فة  بني  الت�ش�من  تعزيز  نحو 
الدول العربية وتعزيز اطر العمل 

العربي امل�شرتك.

انطالق الت�سويت في االنتخابات العامة بالمغرب
الرباط  )د ب اأ( - 

 انطلقت �شب�ح يوم االأربع�ء  يف جميع 
ربوع املغرب عملية الت�شويت النتخ�ب 
واأع�ش�ء جم�ل�ص  النواب  اأع�ش�ء جمل�ص 
اجلم�ع�ت واملق�طع�ت، واأع�ش�ء جم�ل�ص 

اجله�ت.
يف   ، املغربية  الداخلية   وزارة  وق�لت 
العربي  املغرب  وك�لة  اأوردت���ه  بي�ن  
لالأنب�ء، اإنه بح�شب املعلوم�ت الواردة ، 
ف�إن عملية افتت�ح مك�تب الت�شويت متت 

يف ظروف ع�دية.
�شتتوا�شل  الت�شويت  عملية  اأن  وذكرت 
ال�ش�عة  حتى  الوطني  ال��رتاب  مبجموع 

ال�ش�بعة م�ش�ء بدون انقط�ع.
نحو  اإقن�ع  على  حزب�   30 نحو  ويراهن 
القوائم  يف  م�شجلني  مغربي  مليون   18
الت�شويت  يف  ب�مل�ش�ركة  االنتخ�بية 
الب�لغ  النواب  جمل�ص  اأع�ش�ء  الختي�ر 
عددهم 395 ع�شواً، ب�الإ�ش�فة اإىل اأع�ش�ء 

جم�ل�ص املح�فظ�ت واجله�ت.
وي��ع��ني امل��ل��ك حم��م��د ال�����ش���د���ص بعد 
االنتخ�ب�ت رئي�ص وزراء من احلزب الذي 
الربمل�ن،  يف  االأكرب  الكتلة  على  يح�شل 
احلكومة  رئي�ص  ي�شكل  اأن  ويفرت�ص 

املكلف حكومة جديدة خلم�شة اأعوام.

عمان )د ب اأ(-
يوم  عم�ن  االأردن��ي��ة  الع��شمة  ا�شت�ش�فت   
م�رش  من  كل  ط�قة  ل��وزراء  اجتم�ع�  االأربع�ء 
على  اتفقوا  حيث  ولبن�ن،  و�شورية  واالأردن 
لبن�ن عرب  اإىل  امل�رشي  الطبيعي  الغ�ز  اإي�ش�ل 
االأردن و�شورية، وتقدمي خطة عمل وجدول زمني 

لتنفيذ ذلك.
ه�لة  االأردنية  الط�قة  وزي��رة  االجتم�ع  و�شم 
املال،  ط���رق  امل�رشي  البرتول  ووزي��ر  زوات��ي، 
ووزير النفط ال�شوري ب�ش�م طعمة، ووزير الط�قة 

اللبن�ين رميون غجر.
)برتا( عن زواتي  االأردنية  االأنب�ء  ونقلت وك�لة 
ب�شكل  يهدف  االجتم�ع  اإن  لل�شحفيني  القول 
اأ�ش��شي للتع�ون يف جم�ل اإع�دة ت�شدير الغ�ز 

عرب  اللبن�نية  للجمهورية  امل�رشي  الطبيعي 
"خط  خالل  من  وال�شورية  االأردنية  االأرا�شي 
�شيبذل  االأردن  اأن  على  م�شددة  العربي"،  الغ�ز 
كل جهد مل�ش�عدة اللبن�نيني للخروج من حمنة 

الط�قة.
على  عقدت  فنية  اجتم�ع�ت  اأن  اإىل  واأ�ش�رت 
درا�شة  خالله�  مت  ال��وزاري  االجتم�ع  ه�م�ص 
الغ�ز  لنقل  الالزمة  التحتية  البنية  ج�هزية 
االأرب��ع��ة  ال���دول  م��ن  دول��ة  ك��ل  الطبيعي يف 
واملتطلب�ت الفنية الالزمة، واالتف�ق على تقدمي 
خطة عمل وا�شحة وجدول زمني الإي�ش�ل الغ�ز 

الطبيعي امل�رشي اإىل لبن�ن.
وق�ل الوزير امل�رشي اإن م�رش "تعمل على �رشعة 
اإىل  امل�رشي  الطبيعي  الغ�ز  لو�شول  التن�شيق 
لبن�ن عرب االأردن و�شورية، حر�ش� من م�رش على 

التخفيف عن ك�هل ال�شعب اللبن�ين وامل�ش�همة 
يف دعم لبن�ن وا�شتقراره".

ممكن  جهد  "كل  ببذل  ال�شوري  الوزير  وتعهد 
اأو الكهرب�ء  من اأجل اإجن�ح نقل الغ�ز امل�رشي 
وم�شلحة  خر  فيه  مل�  لبن�ن،  اإىل  االأردن��ي��ة 

بلدانن� العربية".
واأعرب الوزير اللبن�ين عن �شكره للدول الثالثة، 
واأكد اأن املب�درة "ال ميكن اأن حت�شل لوال التع�ون 
ل�شيقة  ومبواكبة  االأربعة،  الدول  بني  احل��شل 
الذي  الوقت الع�شيب  الدويل يف هذا  البنك  من 
اأو املظلة امل�لية  الغط�ء  مير به لبن�ن ليوؤّمن 

لي�شتطيع لبن�ن التوقيع على هذه االتف�قية".
ولفت اإىل اأن "هذا التع�ون �شيوؤدي يف امل�شتقبل 
ا�شتجرار  هي  اأخرى  اتف�قية  اإحي�ء  اإع���دة  اإىل 

الط�قة الكهرب�ئية من االأردن".

االأردن وم�سر 
و�سورية 

ولبنان 
يتفقون على 

اإي�سال الغاز 
الم�سري 

للبنان
وحدات حكومية �سورية تدخل درعا البلد الأول 

مرة منذ عام 2011
دم�سق )د ب اأ( -

ال�شوري  اجلي�ص  من  وح��دات  دخلت   
درع�  منطقة  اإىل  االربع�ء   يوم  �شب�ح 
البلد ومت رفع العلم الوطني فوق مركز 

االأربعني. الت�شوية يف حي 
ال�شورية  العربية  الوك�لة  وذك��رت 
يف  ي���أت��ي  ذل��ك  اأن  �ش�ن�(   ( لالأنب�ء 
بت�شوية  الق��شي  الت�شوية  اتف�ق  اإط�ر 

ال�شالح. وت�شليم  امل�شلحني  اأو�ش�ع 
واأ�ش�رت اإىل اأن وحدات اجلي�ص ال�شوري 
متهيداً  النق�ط  من  عدد  بتثبيت  بداأت 
يف  ومت�شيط  تفتي�ص  عملي�ت  لبدء 
وخملف�ت  ال�شالح  عن  بحثً�  املنطقة 
ن��شفة  وع��ب��وات  وذخ���ئ��ر  اأ�شلحة 
والتح�شين�ت  االأنف�ق  عن  والك�شف 
واالأوك������ر مت��ه��ي��داً ل��دخ��ول ور���ش���ت 
ت�أهيل  الإع���دة  اخلدمية  املوؤ�ش�ش�ت 

اإىل احلي. التحتية واخلدمية  البنى 
عملي�ت  االث��ن��ني  اأول   وا�شتوؤنفت 
ت�شليم اأ�شلحة وت�شوية اأو�ش�ع ع�رشات 

امل�شلحني من درع� .
ال��ق��وات  م��ن  وح���دات  دخ��ول  ويعترب 
هو  البلد  درع����  الأح��ي���ء  احلكومية 
وق�لت   .  2011 ع�م  منت�شف  منذ  االأول 

احلكومية  القوات  من  مقربة  م�ش�در 
جيد  ب�شكل  ت�شر  الت�شوية  عملية  اإن 
�شلم  وق��د  عليه  االت��ف���ق  مت  م�  وف��ق 
بينهم  اأنف�شهم  �شخ�ص   500 من  اأكرث 
االلزامية  الع�شكرية  للخدمة  مطلوبون 
ت�شليم  اإىل  اإ�ش�فة   ، واالحتي�طية 
زرعت يف حميط  التي  االألغ�م  خرائط 

اأحي�ء درع� البلد .
درع�  جل�ن  يف  م�شدر  ك�شف   ، ب��دوره 
درع�  من  وجه�ء   " اأن  عن  املركزية 
الرو�شية  الع�شكرية  وال�رشطة  البلد 
امل��وايل  الث�من  ال��ل��واء  من  وعن��رش 
لرو�شية وعن��رش من القوات احلكومية 
دخلت اأحي�ء درع� البلد لتثبيت النق�ط 
درع�  اأحي�ء  حميط  يف  عليه�  املتفق 
ال�شخ�شية  ب�لبط�ق�ت  وتدقيق  البلد 

." ل�شك�ن حت�شًب� لوجود غرب�ء 
االأ�شخ��ص   ع��دد  اأن   امل�شدر   واأك��د 
 250 حوايل  ت�شوية  لهم  اأجريت  الذين 
القوات   " اأن  اإىل  م�شرا    ، �شخ�ش� 
الرابعة  الفرقة  قوات  اأمرت  الرو�شية 
ب�الن�شح�ب  ال�شوري  للجي�ص  الت�بعة 
والتوجه  البلد  درع�  اأحي�ء  من حميط 
درع�  مدينة  مدخل  ال�ش�حية  حي  اإىل 

الغربي.

محكمة عراقية تق�سي باإعدام مدان بقتل 8 
اأ�سخا�س في �سالح الدين

بغداد  )د ب اأ( - 
الدين  �شالح  ا�شتئن�ف  حمكمة  اأ�شدرت 
يف العراق  يوم االأربع�ء، حكمً� ب�الإعدام 
ا�شرتك  جمرم  بحق  املوت  حتى  �شنقً� 
بقتل ثم�نية اأ�شخ��ص يف قرية البو دور 

الع�م امل��شي.
الق�ش�ء  ملجل�ص  االإعالمي  املركز  وذكر 
االأنب�ء  وك�لة  اأوردته  بي�ن  االأعلى  يف 
اعرتف  "املجرم  اأن  )واع(،  العراقية 
جمموعته  اأف��راد  ب�قي   مع  ب��شرتاكه 
من  اأ�شخ��ص  ثم�نية  بقتل  االإره�بية 
الع�م  الدين   �شالح  دور يف  البو  قرية 
امل��شي"، الفت�  اإىل اأن "اجلرمية ج�ءت 
�شقيقته  ب�شجن  لت�شببهم  منهم  انتق�م� 

االإره�بية".
ك�نت  االإره�بية  "املجموعة  اأن  واأ�ش�ف 
اأجل  من  ب�حل�شد  اخل��ص  الزي  ترتدي 
اأن املحكمة  التهمة بهم"، مبين�  اإل�ش�ق 
وجدت االأدلة ك�فية لتجرمي املدان وفق� 

الأحك�م ق�نون مك�فحة االإره�ب .
عملي�ت  قي�دة  اأك��دت  اخ��رى  جهة  من 
االأنب�ر،  الثالث�ء، �شيطرة اجلي�ص العراقي 
على �شحراء االأنب�ر تزامن� مع انخف��ص 

العملي�ت االإره�بية يف املح�فظة.
وق�ل ق�ئد عملي�ت االأنب�ر، الفريق الركن 
ن��رش الغن�م، يف ت�رشيح لوك�لة االأنب�ء 
مرتامية  االأنب�ر  "�شحراء  اإن  العراقية 
ب�ملح�فظة،  حتيط  ووا�شعة  االأط���راف 
االأردنية  ال�شعودية  احل��دود  اإىل  ومتتد 

م�رشح�  "ك�نت  اأنه�  مبين�  ال�شورية"، 
لعملي�تهم  وحكرا  االإره�بية  للمج�ميع 
مع�شكرات  على  وحتتوي  وخمطط�تهم 
للتدريب، ومنه� تنطلق اخلطط ال�شتهداف 
اأو  االأن��ب���ر  ك�نت  �شواء  االآم��ن��ة  امل��دن 

املح�فظ�ت املج�ورة االأخرى".
حتولت  املنطقة  "تلك  اأن  الغن�م  واأك��د 
اإىل م�رشح للقطع�ت الع�شكرية العراقية 
مبنية  بواجب�ت  ال�شحراء  جتوب  التي 
وت�شل  ا�شتخب�رية  معلوم�ت  على 
ال�شورية  احل��دود  من  القريبة  املن�طق 
"حققن�  واأ�ش�ف  وال�شعودية".  واالأردنية 

كبر  انخف��ص  وهن�لك  كبرة،  اإجن�زات 
اأي  منه�  يتبق  ومل  االإره�بية  للعملي�ت 
فلول، وهوؤالء يتنكرون بزي رع�ة االأغن�م 
من  هرب�  الآخ��ر  مك�ن  من  ويتجولون 

�رشب�ت اجلي�ص العراقي".
اأثمرت  واجب�ت  عدة  تنفيذ  "مت  وت�بع: 
عن تدمر عدد من ال�شي�رات واال�شتيالء 
م�ش�ف�ت  تدمر  عن  ف�شال  اأخ��رى،  على 
للمج�ميع االإره�بية يف من�طق �شحراء 
من  تعد  ك�نت  منطقة  احل�شيني�ت وهي 
املن�طق اخلطرة، اأم� االآن فن�شيطر عليه� 

ب�لك�مل".

»الخارجية الفل�سطينية« تحمل اإ�سرائيل م�سوؤولية 
حياة 6 اأ�سرى فل�سطينيين هربوا من ال�سجن

رام اهلل/غزة )د ب اأ(-
البحث  اأعم�ل  االإ�رشائيلية  االأمن  توا�شل قوات 
ال�شجن�ء  على  القب�ص  الإل��ق���ء  والتم�شيط 
اأحد  من  ف��روا  الذين  ال�شتة  الفل�شطينيني 

ال�شجون.
وذكرت وك�لة االأنب�ء واملعلوم�ت الفل�شطينية 
)وف�( اأن قوات ع�شكرية اإ�رشائيلية اعتقلت يف 
الف�رين،  اأق���رب  من  ع��ددا  ام�ص   فجر  جنني 
نفيع�ت  ال�شجني  والد  نفيع�ت  يعقوب  بينهم 
ال�شجني  �شقيق  ع�ر�شة  ورداد  يعبد،  بلدة  من 
حممود ع�ر�شة من بلدة عرابة، وب��شم ق��شم 

ع�ر�شة �شقيق حممد ق��شم ع�ر�شة.
االإ�رشائيلي  البث  هيئة  ذك��رت  ج�نبه�،  من 
�شجن  امل�شوؤولني يف  كب�ر  ا�شتدع�ء  تقرر  اأنه 
اإف�دات  ال�شجن�ء لتقدمي  الذين فر منه  جلبوع 

خالل االأي�م الق�دمة يف وحدة التحقيق�ت.
 حملت وزارة اخل�رجية واملغرتبني الفل�شطينية 
عن  ك�ملة  امل�شوؤولية  اإ�رشائيل  االأربع�ء،  يوم 
حي�ة �شتة اأ�رشى فل�شطينيني متكنوا من الفرار 

من �شجن "جلبوع" االإ�رشائيلي قبل يومني.
وق�لت الوزارة ، يف بي�ن �شحفي ، اإنه� حتمل 
املختلفة  واأذرع��ه���  االإ�رشائيلية  احلكومة 
ومع�ن�ة  ال�شتة  االأ�رشى  حي�ة  عن  امل�شوؤولية 
اعتق�لهم،  تداعي�ت  وعن  واأق�ربهم،  ذويهم 

وال�شغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.
واأدانت الوزارة "حملة القمع والتنكيل وعملي�ت 
الت�شعيد الوح�شي التي مت�ر�شه� دولة االحتالل 
االأ�رشى  ك�فة  بحق  �شجونه�  اإدارة  وم�شلحة 
مب� يف  اأخ��رى،  �شجون  اإىل  نقلهم  جرى  الذي 
واالعتداء  واأق�ش�مه�،  ال�شجون  اقتح�م�ت  ذلك 
على االأ�رشى، والت�شييق عليهم". ويف ال�شي�ق 

اأدانت حركة "حم��ص" ب�شدة "كل م� يقوم به 
انتق�مية  اإج��راءات  من  االإ�رشائيلي  االحتالل 
ال�شتة.  االأ���رشى  ه��روب  عقب  االأ�رشى"  بحق 
اإ�رشائيل   ، ، يف بي�ن �شحفي  وحذرت احلركة 
واالنتق�مية  القمعية  "االإجراءات  ا�شتمرار  من 
"امل�شوؤولية  اإي�ه�  حمملة  االأ�رشى"،  بحق 
الك�ملة عن كل نت�ئج وتبع�ت هذه ال�شي��ش�ت 

اخلطرة، وعن حي�ة جميع االأ�رشى".
وط�لبت احلركة املوؤ�ش�ش�ت احلقوقية والدولية 
اجلرائم  كل  على  ال�شمت  مربع  "مغ�درة  ب� 
االإ�رشائيلية الب�شعة بحق االأ�رشى، وب�النحي�ز 
وقف  على  وب�لعمل  االأ���رشى،  حلقوق  الك�مل 

انته�ك�ت االحتالل بحقهم".
الفل�شطيني  االأ�شر  ن�دي  ق�ل  فيم�  ذلك  ي�أتي 
اإدارة  اأبلغوا  ال�شجون  ك�فة  ويف  االأ���رشى  اإن 
االإج��راءات  ا�شتمرت  ح�ل  ويف  اأنه  ال�شجون، 
املواجهة  خي�رهم  �شيكون  بحقهم،  العق�بية 
يف   ، االأ���ش��ر  ن���دي  وذك��ر  معه�.   املفتوحة 
االإ�رشائيلية  ال�شجون  اإدارة  اأن   ، �شحفي  بي�ن 
توا�شل فر�ص املزيد من االإجراءات "العق�بية" 
والتنكيلية على االأ�رشى، بعد هروب �شتة منهم 

من �شجن "جلبوع".
ويف بي�ن منف�شل، ق�ل ن�دي االأ�شر اإن ال�شلط�ت 
االإ�رشائيلية �رشعت فجر ام�ص بعملي�ت اعتق�ل 
واإخ�ش�عهم  اله�ربني  لالأ�رشى  اأقرب�ء  ط�لت 
على  لل�شغط  ك�أدوات  وا�شتخدامهم  للتحقيق 
االأ�رشى.  وتكثف اإ�رشائيل البحث والتفتي�ص اإثر 
فرار �شتة اأ�رشى فل�شطينيني من �شجن جلبوع 
اأول  فجر  اإ�رشائيل،  �شم�يل  احلرا�شة يف  �شديد 
مغ�شلة،  اأ�شفل  حفروه  نفق  عرب  االثنني،  اأم�ص 
اأ�شر  اآالف  اأربعة  من  اأكرث  تعتقل  اأنه�  علم� 

فل�شطيني. 
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 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الوثبة �سيتي للمقاوالت العامة
اإلينا  CN قد تقدموا   -  1745387 :   رخ�سة رقم 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إلغاء �عالن �سابق
 تعلن دائرة التنمية االقت�ساديــة بخ�ســو�ض الرخ�ســة 
ا�ض  اف  اي  التجاري  باال�سم   CN  -   1007102 رقم  
اإدارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م  باإلغاء طلب تعديل  خلدمات 

الرخ�سة واإعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.  
االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى   
من  اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن 

�ست�ستكمل االإجراءات املذكورة.
CN - 1007102  / الرقم : د ت / �ض ت
CA -  3939996 : رقم اخلطاب
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �عالن 
اتواج   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

لت�سميم االزياء ذ.م.م 
رخ�سة رقم: CN- 2330911  قد تقدموا اإلينا بطلب :

 ETWAAJ FASHION مــن/  جتــاري  اإ�ــســم  تعديل   
 SOIE اتواج لت�سميم االزياء ذ.م.م اإىل -  DESIGN L.L.C
FASHION DESIGN L.L.C �سوا لت�سميم االأزياء ذ.م.م 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ 
ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة. 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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  �إعالن 
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : امينينت للتنفيذ 

والت�سميم الداخلي ذ.م.م 
رخ�سة رقم : CN- 2482183  قد تقدموا اإلينا بطلب : 

تعديل ن�سب ال�رشكاء / �سيجو �سيبا�ستيان ماراتوكاالم توما�ض 
ديفا�سيا من 49% اإىل %75 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / اإ�سافة ريكها �سيجو �سيبا�ستيان 
�سيجو )%25( 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم حممد احمد جا�سم 
اجلناحي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا 
بعد  دعو  اأو  اأي حق  م�سوؤولة عن  الدائرة غري  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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 �إعــــالن 
  / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
م�سخات  وتركيب  لت�سليح  اال�سالة  بلد  ور�سة 

املياه
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1125985   : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�سالون �سيتي ماك�ض للرجال
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2290943  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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  �إعالن 
ــارات  االإم  : ال�سادة   / بــاأن  االإقت�سادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن 

لل�سناعات الغذائية ذ.م.م 
رخ�سة رقم : CN- 1199776  قد تقدموا اإلينا بطلب : 

 1x1 1 اإىلx1 تعديل لوحة االإعالن / اإجمايل من م�ساحة
تعديل �سكل قانون امن �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �رشكة 

م�ساهمة خا�سة
 EMIRATES FOOD INDUSTRIES /تعديل اإ�سم جتاري من 
 EMIRATES االإمارات لل�سناعات الغذائية ذ.م.م اإىل - L.L.C
لل�سناعات  ــارات  االإم  -   FOOD INDUSTRIES P.J.S.C

الغذائية �ض.م.خ 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة .
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

 �إعــــالن 
 / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

1002100 جتارة املركبات وقطع غيارها وكاالت
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2861810  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
ور�سة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ا�سطنبول لت�سليح ال�سيارات 
رخ�سة رقم : CN- 1821849  قد تقدموا اإلينا بطلب :

 تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / �سعيد خلفان حممد را�سد 
املن�سوري من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�سب ال�رشكاء / �سعيد خلفان حممد را�سد املن�سوري 
من 100% اإىل %0 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / اإ�سافة ازكان او�سلو )%100( 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ 
ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة 
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
للطب  الرحمة  مركز   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التكميلي والطب البديل 
رخ�سة رقم : CN- 1038653  قد تقدموا اإلينا بطلب : 

الواحد  ال�سخ�ض  اإىل �رشكة  تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية 
ذ.م.م  

 AL RAHMA TRADITIONAL   / من  جتــاري  ا�سم  تعديل 
 COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
 AL اإىل  البديل  والطب  التكميلي  للطب  الرحمة  مركز   -  CENTER
 RAHMA MEDICAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C  - جمموعة الرحمة الطبية- �رشكة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  
دائرة  مراجعة  االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  له حق  من  كل  فعلى    
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا االإعالن 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  فاإن  واإال 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

موؤ�س�سة فجر هيلي لل�سيانة العامة 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1160327  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن ال�سادة : فيلتي للمقاوالت 

العامة ذ.م.م 
رخ�سة رقم : CN- 3748329  قد تقدموا اإلينا بطلب :

ال�سام�سي من   ال�رشكاء / على حممد على �سيف   تعديل ن�سب 
1% اإىل %99 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / حذف �سهيل دروي�ض عبداهلل حممد 
�رشيف ال�سيباين 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / حذف ذياب حممد عبداهلل العربي 
اليافعي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة   
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

موؤ�س�سة ابولو لل�ستائر
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1129946  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافترييا 

م�سرت حم�ض ذ.م.م 
رخ�سة رقم : CN- 3861296  قد تقدموا اإلينا بطلب : 

 %25 من  فاعور  على  ح�سني   / ال�رشكاء  ن�سب  تعديل 
اإىل %49

 تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / حذف عمر هيثم يو�سف 
االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة  . 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
�ستيت�ض  جولدن   : ال�سادة  باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للخياطة 
رخ�سة رقم: CN- 2154021  قد تقدموا اإلينا بطلب :

 تعديل مدير اإ�سافة فا�سل �سيف �سلطان خمي�ض الكعبي 
ال�سخ�ض  �رشكة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من   / قانوين  �سكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م
 GOLDEN STITCH TAILORING /تعديل اإ�سم جتاري من
 GOLDEN STITCH اإىل  للخياطة  �ستيت�ض  جــولــدن   -
 -  TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

جولدن �ستيت�ض للخياطة - �رشكة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة  

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ريد اآبل لتجارة املالب�ض اجلاهزة
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1316376  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

 �إعــــالن 
  / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

بيكز اند بلومز �سويت 
اإلينا  CN قد تقدموا   -  2986270 :   رخ�سة رقم 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
: ور�سة كال�سيك  ال�سادة  تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / 

زون للحدادة واللحام 
رخ�سة رقم : CN- 2807549  قد تقدموا اإلينا بطلب : 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �رشوار حممد ا�سكاندر 
مياه )%100( 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة على عبيد على �سالح الزعابي
 تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع / حذف خالد عبداهلل م�سبح عبداهلل 

ال�سيابي 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

 �إعــــالن 
   / ال�ســـادة  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

مطعم عي�سه االول
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2886856  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من 
هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 9 سبتمرب 2021ـ العـدد 14839                  

  �إعالن 
�سالون   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�سينينغ �ستار للرجال 
رخ�سة رقم : CN- 2609538  قد تقدموا اإلينا بطلب :

غلوم  على  نا�رش  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
مو�سى العبيديل )%100( 

ابراهيم حممد  �سند  حذف   / وبيع  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
�سند احلمادي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يوما من تاريخ 
ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة. 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي



دبي ـ وام:

ك�شـــفت " وزارة التغـــر املناخـــي والبيئة " عن 

تعيني 24 بيطريا و17 مر�شـــدا ومهند�شـــا زراعيا 

اإماراتيا من خريجي املوؤ�ش�شات الأكادميية الوطنية 

�شمن برنامـــج تاأهيلي ي�شتهـــدف تعزيز القدرات 

واخلربات العملية لل�شباب الإماراتي وزيادة اأعداد 

العاملني منهم يف هـــذه التخ�ش�شات وذلك �شمن 

ا�شرتاتيجيتها لتعزيز اأمـــن و�شالمة الغذاء ودعما 

لأولوية متكينهم.

وقـــال معايل معـــايل الدكتور عبـــداهلل بن حممد 

بلحيـــف النعيمي وزير التغـــر املناخي والبيئة : 

" اإن تعزيز �شالمة الغذاء ميثل اأحد اأهم الأولويات 
ال�شرتاتيجيـــة التي تعمل عليها الـــوزارة مواكبة 

لتوجهـــات دولة الإمارات ب�شمـــان اأمن وا�شتدامة 

و�شالمـــة الغذاء ويعتمد تعزيـــز معدلت ال�شالمة 

و�شمـــان تطبيق اأحدث معايـــر الفح�ص والرقابة 

على توافر الكوادر الفنية املوؤهلة بالإ�شافة لأحدث 

التقنيات امل�شتخدمة يف هذا املجال".

واأ�شـــاف : " الوزارة �شمن توجههـــا لتعزيز اأعداد 

كوادرهـــا الفنيـــة املتخ�ش�شـــة يف �شمان �شالمة 

الغذاء ورفـــع معدلت توطني هـــذه املهن وبدعم 

مـــن �شمو ال�شيخ من�شور بن زايـــد اآل نهيان نائب 

رئي�ـــص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة وظفت 

اأبوظبي ـ وام:

اأطلقت Hub71 منظومة التكنولوجيا 

العامليـــة يف اأبوظبـــي " مركز التميز 

" الذي يهـــدف اإىل تقـــدمي برامج ذات 
م�شتوى عاملـــي للموؤ�ش�شني وال�رشكات 

النا�شئـــة يف كافة مراحلهـــا لت�شهيل 

الو�شـــول اإىل ال�شوق وتوظيف املواهب 

وجمع روؤو�ص الأموال.

و�شيقيم مركـــز التميز فعاليات �شنوية 

ويتيح التوا�شل بني ال�رشكات النا�شئة 

يف Hub71 و�رشكائها من املوؤ�ش�شات 

واحلكومات لتوفر فر�ص جتارية مفيدة 

لكافة الأطراف.

وافتتحـــت Hub71 مركـــز التميز يف 

اأول فعالية له تركز على التكنولوجيا 

تقدميية  عرو�شـــًا  و�شملت  ال�شحيـــة، 

لل�رشكات النا�شئة.

"الرتكيـــز علـــى  وانطلقـــت فعاليـــة 

املوؤ�ش�شـــني" يف مو�شمها اجلديد حيث 

جمعت قـــادة موؤ�ش�شات رعاية �شحية 

بارزة من بينهم �شعادة الدكتور جمال 

حممد الكعبي، وكيـــل دائرة ال�شحة - 

اأبوظبـــي، والدكتورة اأ�شمـــاء املناعي، 

مدير جـــودة الرعايـــة ال�شحية، دائرة 

اأبوظبـــي، وخالـــد حممد  ال�شحـــة - 

العمـــادي، املديـــر الأول للمعلوماتية 

والتكامل يف مبادلة للرعاية ال�شحية، 

البتكار  م�شـــوؤول  ت�شـــودري،  و�شكيب 

الرقمـــي يف كليفالند كلينـــك اأبوظبي، 

وال�شيد جمد اأبو زنط، الرئي�ص التنفيذي 

لل�رشقيـــة املتحدة للخدمـــات الطبية 

�شلـــرب،  ومايـــكل   ،UEMedical
الرئي�ص التنفيذي لـ"هيلث كر اإك�ص اأو"، 

اأول �رشكة تكنولوجيـــا �شحية نا�شئة 

اأملانية تركز على التحول الرقمي لطب 

الأورام وتعقد �رشاكة مع Hub71 يف 

اإطار برنامج تعزيز القيمة.

واأتاحت الفعالية التي اأقيمت بالتعاون 

مـــع ال�ـــرشكات النا�شئـــة يف جمـــال 

 Hub71 التكنولوجيـــا ال�شحيـــة يف

لرواد الأعمال التوا�شل مبا�رشًة مع اأبرز 

موؤ�ش�شات الرعايـــة ال�شحية العاملية 

يف اأبوظبـــي وتقـــدمي حلـــول الرعاية 

ال�شحيـــة الرقمية التي تعّدها وت�شعى 

لتطبيقها يف الإمارة.

وفتحت Hub71 اأبوابها لأول مرة من 

خالل مركز التميـــز لل�رشكات النا�شئة 

غر احلا�شلة على حوافز وامل�شتثمرين 

لال�شتفادة  واحلكومـــات،  واملوؤ�ش�شات 

التـــي توفرهـــا منظومة  القيمـــة  من 

التكنولوجيا العاملية.

وتهـــدف املبـــادرة اإىل التعـــاون مع 

�ـــرشكات عامليـــة نا�شئـــة يف جمال 

التكنولوجيا عاليـــة اجلودة من خالل 

دعم اجلهـــات الرئي�شية املنخرطة يف 

منظومـــة البتكار وذلك عـــرب �شل�شلة 

وف�شلية  و�شهرية  اأ�شبوعيـــة  فعاليات 

و�شنوية. وي�شتقبـــل املركز املوؤ�ش�شات 

التي ت�شعـــى للتوا�شل مـــع املواهب 

يف جمال ريـــادة الأعمـــال، و�شر�ّشخ 

التعاون مـــع املوؤ�ش�شات التي تت�شارك 

البتـــكار وتر�شيخ مكانة  هدف تعزيز 

اأبوظبي كمركز تكنولوجي عاملي رائد.

وقـــال معايل حممـــد علـــي ال�رشفاء 

 :Hub71 احلمادي، رئي�ص جمل�ص اإدارة

 Hub71 نفتخر بالتاأثر الذي حتدثه "
ل �شيمـــا واأننـــا ن�شهـــد التحـــول يف 

اإّن  اأبوظبـــي.  التكنولوجيا يف  قطـــاع 

جمتمعنا احليوي واملتنوع الذي ي�شّم 

مبتكرين مميزين ي�شارك يف مناق�شات 

لإبرام اتفاقيات مـــع �رشكائنا. وتعترب 

ال�ـــرشكات النا�شئـــة اأ�شا�شية للحفاظ 

علـــى اقت�شـــاد عـــايل الإنتاجية. فمن 

خـــالل توفر البنيـــة التحتية الداعمة 

اإمارة  وال�شتثمار وال�رشكاء، جنعل من 

اأبوظبي بيئة مثالية لل�رشكات النا�شئة 

واملوؤ�ش�شـــات ال�شغـــرة واملتو�شطـــة 

جلذب العمـــالء وال�شتفادة من الفر�ص 

ذات التاأثـــر احلقيقـــي." ويتيح مركز 

املتنامية  ومنظومتها  لأبوظبي  التميز 

ال�شتفـــادة مـــن القيمة التـــي توفرها 

فعاليات  ي�شت�شيـــف  حيث   ،Hub71

منتظمة مبا يف ذلـــك فعالية "الرتكيز 

على املوؤ�ش�شني" التي ُتعقد كل ثالثاء 

وجتمع املوؤ�ش�شـــني والأ�شوات املوؤثرة 

يف نقا�شـــات مفتوحة حـــول موا�شيع 

خمتلفة، و"لقاءات �رشكات راأ�ص املال 

املخاطر" ال�شهرية التي تهدف اإىل ربط 

امل�شتثمرين بال�رشكات النا�شئة عالية 

النمو، وفعالية "ن�شاء Hub71" التي 

تعزز ريادة الأعمـــال الن�شائية وتدعم 

املراأة يف جمال التكنولوجيا. وتتوقع 

Hub71 اأن ي�شّكل مركز التميز من�شة 

اأع�شاء منظومة  لتعزيز الروابط بـــني 

البتـــكار الأو�شع يف اأبوظبي مما يعزز 

من فر�ـــص النمو العاملـــي لل�رشكات 

النا�شئة يف الإمارة.
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حمد ال�شرقي يتفقد

و التي تتطلب مـــن اجلميع ال�شتعداد 

ملواجهة التحديـــات القائمة والنا�شئة 

كافة مبا ي�شمـــن ال�شتثمار يف جميع 

الطاقـــات التـــي تعي�ـــص علـــى اأر�ص 

الإمارات وهـــذا ما يعك�ص روؤية القيادة 

الر�شيدة يف بناء دولة مزدهرة.

بـــداأت جولة �شاحـــب ال�شمـــو حاكم 

�شعـــادة  مبنـــى  بزيـــارة  الفجـــرة 

املتعاملني مبنطقة احليل لالطالع على 

اأبرز خدماته املقدمـــة عرب التطبيقات 

الذكية،وا�شتمـــع �شمـــوه مـــن �شعادة 

املهند�ـــص حممد �شيـــف الأفخم رئي�ص 

جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة اإىل �رشح مف�شل 

عـــن اآليـــة العمل املتبعـــة يف املراكز 

التابعة للموؤ�ش�شة و�شـــدد �شموه على 

اأن �ـــرشورة تكون خدمـــة املتعاملني 

يف املوؤ�ش�شة اأولوية رئي�شية من خالل 

تكاتف فرق العمـــل وفق روؤية طموحة 

ت�شت�رشف امل�شتقبـــل وت�شتكمل م�شرة 

التنمية يف اإمارة الفجرة.

كمـــا زار �شموه خمترب البتـــكار الأول 

من نوعه بالفجـــرة يف مبنى �شعادة 

املتعاملـــني وا�شتمع من القائمني على 

دور املختـــرب واأهميتـــه والـــذي ياأتي 

ودعما  املت�شارعة  للمتغـــرات  مواكبا 

للتحول الرقمـــي يف خدمات املوؤ�ش�شة 

واطلـــع علـــى تقنياته و اآليـــات عمله 

و العينـــات ال�شخريـــة املعرو�شة يف 

املخترب والتي من�شاأها جبال الفجرة.

و اأكـــد �شاحب ال�شمـــو حاكم الفجرة 

اأهمية ن�ـــرش وتر�شيخ ثقافـــة البتكار 

لتطويـــر اآليـــات العمـــل يف القطـــاع 

واإيجاد احللـــول املبتكرة  التعدينـــي، 

التي ت�شاهم يف ت�رشيع عجلة التنمية 

امل�شتدامة ويف مقدمتها البتكار لبناء 

اقت�شاد املعرفـــة، ا�شت�رشافا للم�شتقبل 

وا�شتعدادا للخم�شني.

�شقر غبا�ش :

اأن دولـــة الإمـــارات حر�شـــت على اأن 

تكـــون مـــن اأوائل دول منطقـــة ال�رشق 

الأو�شط التي خ�ش�شت ت�رشيعا م�شتقال 

ملكافحـــة جرائم تقنية املعلومات منذ 

عام 2006، واأدخلـــت عليه العديد من 

التعديالت ملواجهة م�شتجدات اجلرمية 

الإلكرتونية يف ظل التطور الكبر للنظم 

املعلوماتية على م�شتوى العامل.

و قال اإن دولة الإمـــارات حر�شت على 

األ تخـــل تلك التعديـــالت التي اأجرتها 

علـــى قانـــون مكافحة جرائـــم تقنية 

اأو  الد�شتورية  باملبـــادئ  املعلومـــات 

القانونيـــة امل�شتقـــرة يف الت�رشيعات 

اجلنائية حلماية احلقوق و احلريات لذا 

جاء التقرير ال�شادر عن الحتاد الدويل 

لالت�شالت التابع لالأمم املتحدة ليوؤكد 

علـــى و�شع دولة الإمـــارات يف املركز 

اخلام�ص على م�شتوى العامل يف الأمن 

ال�شيرباين لعام 2020.

واأ�شـــاف معاليـــه : اأود يف البداية اأن 

اأعرب عن �شكـــري للقائمني على تنظيم 

هذه احللقة الهامـــة لتف�شلهم بدعوتي 

لأكون متحدثـــا رئي�شيا فيها، ملناق�شة 

اإحـــدى الق�شايـــا ذات الأهمية والتاأثر 

يف عمل الربملانات، واملتعلقة بكيفية 

حتقيق التوازن بني �شفافية املعلومات 

املواطنني  على  والنفتـــاح  الربملانية 

من جانـــب، وبـــني املخاطـــر الأمنية 

�شواء املتعلقـــة بالأمن املادي للمباين 

املتعلقـــة  اأو  الربملانيـــة،  والأجهـــزة 

باجلرائم الإلكرتونية من جانب اآخر«.

و اأكـــد اأن هنـــاك ارتباطـــا وثيقا بني 

الرقابـــة و امل�شاءلـــة الربملانيـــة من 

ناحيـــة، وال�شفافية مـــن ناحية اأخرى 

لأن كال منهما يهـــدف اإىل التاأكيد على 

�شيادة القانون والتمثيل اجليد مل�شالح 

ا�شتخدام  املواطنـــني وحتقيق كفـــاءة 

املال العـــام، لأن ال�شفافيـــة هي التي 

تتيـــح للت�رشيعات الوطنيـــة اأن تكون 

معربة عـــن تطلعـــات املواطنني، وفق 

اإدراكهـــم حلقائق املعلومات والبيانات 

املتدفقة اإليهم مو�شحا اأن �رشيان مبداأ 

الوطنية،  املجتمعـــات  ال�شفافيـــة يف 

وما يعنيه ذلك مـــن البيان والو�شوح 

للمعلومات والبيانات، ميثل اأحد ركائز 

ال�شتقـــرار املجتمعـــي، واحلماية من 

الأفكار والروؤى امل�شادة التي تتخذ من 

ال�شائعـــات م�شدرا لتفتيـــت الدول اإىل 

كيانات متناحرة.

و قال :« ويف هذا ال�شـــاأن ي�شعدين اأن 

اأقدم اأمامكم بع�شا من مالمح جتربتنا 

يف املجل�ص الوطنـــي الحتادي لدولة 

الإمـــارات العربية املتحـــدة حيث اأكد 

د�شتـــور الدولـــة على مبـــداأ ال�شفافية 

وانفتاح املجل�ص علـــى املواطنني من 

خـــالل التاأكيد علـــى عالنية اجلل�شات 

العامـــة للمجل�ص.. موؤكـــدا اأن من حق 

اأي مواطن يف الدولـــة ح�شور جل�شات 

املجل�ـــص، بالإ�شافـــة اإىل حر�شه على 

واملواطنني  املـــدين  املجتمع  م�شاركة 

يف العمليـــة الت�رشيعيـــة والرقابيـــة 

من خالل قيـــام املجل�ص بعقد حلقات 

نقا�شيـــة مفتوحة، وندوات مبا�رشة مع 

املواطنـــني، و كذلك من خـــالل تق�شي 

حقيقـــة الو�شـــع امليـــداين مل�شائل اأو 

مو�شوعـــات مطروحـــة يف الت�رشيـــع، 

وكذلك من خـــالل الرقابـــة عن طريق 

القيام بزيارات ميدانية اأو عقد ما ي�شبه 

»جل�شات ال�شتماع« يف جلان املجل�ص 

للمعنيني اأو املتخ�ش�شني بالت�رشيع اأو 

املو�شوع الرقابي، كما اأننا يف املجل�ص 

ن�شع الأجنـــدة الربملانية اأمام و�شائل 

الإعالم قبل عقد اجلل�شات العامة بوقت 

كاف، ويتـــم ن�رش كل ما يتعلق باأعمال 

املجل�ـــص واأنظمة عمله الأ�شا�شية على 

�شفحة املجل�ص الإلكرتونية«.

قائد القوات

وتطوير التعاون يف دمج وتوافق قدرات 

الوحدات البحرية الإماراتية والوحدات 

البحريـــة امل�رشيـــة بهـــدف توحيـــد 

املفاهيـــم العملياتيـــة والتعبوية بني 

اجلانبني يف جميع مراحل التمرين.

ياأتي مترين /زايـــد-3 / �شمن �شل�شلة 

التمارين امل�شرتكة التي تقام بني دولة 

الإمـــارات وجمهورية م�رش العربية يف 

اإطار التعاون الع�شكري امل�شرتك، بهدف 

التدريـــب على اأ�شلـــوب تاأمني م�شارح 

العدائيات  �شـــد  املختلفة  العمليـــات 

املحتملـــة والتعرف علـــى كل ما هو 

جديـــد يف اأ�شاليب القتـــال البحري و 

تنمية قـــدرات القـــوات امل�شرتكة على 

تنفيذ املهـــام التي تـــوكل اإليها حتت 

خمتلف الظروف و�شول لأعلى معدلت 

الكفاة والإ�شتعداد القتايل.

»ال�شحة« تجري

من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت 

م�شتقـــرة وتخ�شع للرعايـــة ال�شحية 

الالزمة، وبذلـــك يبلغ جمموع احلالت 

امل�شجلة 726،025 حالة.

  كما اأعلنت الـــوزارة عن وفاة 3 حالت 

الإ�شابة  تداعيـــات  نتيجـــة  م�شابـــة 

بفرو�ص كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 2،053 حالة.

  واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�شفها وخال�ص تعازيها وموا�شاتها 

لذوي املتوفـــني، ومتنياتهـــا بال�شفاء 

العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد 

املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية 

والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

و�شالمة  ل�شحـــة  �شمانًا  الجتماعـــي 

اجلميع.

  كمـــا اأعلنت الوزارة عـــن �شفاء 1،127 

حالة جديدة مل�شابني بفرو�ص كورونا 

امل�شتجـــد »كوفيـــد - 19« وتعافيها 

التـــام من اأعرا�ص املر�ـــص بعد تلقيها 

الرعاية ال�شحيـــة الالزمة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت 

ال�شفاء 716،231 حالة.

الإمارات تدعم 

تعد طائرة الإمـــدادات هذه .. اخلام�شة 

من نوعهـــا التي تر�شلها دولة الإمارات 

اإىل موريتانيـــا ال�شقيقـــة، وت�شـــم اإىل 

جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات 

الطبية واأجهزة الفح�ص.

و قال �شعادة حمد غامن املهري �شفر 

الدولـــة لـــدى اجلمهوريـــة الإ�شالمية 

املوريتانية اإن دولة الإمارات وموريتانيا 

ترتبطان بعالقات اأخوية وتعاون واعد 

ومثمـــر يف العديد مـــن املجالت التي 

تخدم امل�شالح امل�شرتكة.

و اأ�شـــاف �شعادتـــه اإنـــه حر�شـــا من 

القيادة الر�شيـــدة على تقدمي كل اأوجه 

الدعم لل�شعب املوريتـــاين ال�شقيق مت 

اإر�شـــال هذه الطائرة لدعم اجلهود التي 

تبذلها موريتانيا يف حماية �شعبها من 

انت�شار فرو�ص كوفيـــد-19 وال�شيطرة 

عليه، من خالل توفر اللقاحات الالزمة 

لتطعيم خمتلف فئات املجتمع خا�شة 

الفئات الأكرث عر�شة ملخاطر الفرو�ص 

والإ�شابة به.

و اأ�شار �شعادته اإىل اأنه منذ اأبريل 2020 

اأر�شلت دولة الإمارات اأربع طائرات اإىل 

موريتانيـــا حتمـــل قرابـــة 35 طنا من 

امل�شتلزمات الطبية واللقاحات.

يذكـــر اأن دولـــة الإمـــارات اأن�شاأت يف 

يوليو املا�شي م�شت�شفـــى ميدانيا يف 

نواك�شـــوط »م�شت�شفى حممد بن زايد« 

جمهزا بجميع املعدات الطبية والأدوية 

اإىل جانب 200 �رشير لعالج امل�شابني 

بفرو�ص كورونا.

جتدر الإ�شـــارة اإىل اأن دولـــة الإمارات 

اأر�شلت حتى اليوم اأكرث من 2،250 طنا 

من املواد و امل�شتلزمات الطبية اخلا�شة 

بجهود مكافحة فرو�ص كوفيد-19 اإىل 

اأكرث من 136 دولة.

اأمريكا تراأ�ش

 القا�شية بال�شمـــاح لالأفغان بالرحيل 

بحرية اإذا رغبوا يف ذلك.

وقد ت�شاعد املحادثات اأي�شا يف تن�شيق 

التعامل مـــع احلكومة املوقتة  طريقة 

الأفغانية التي اأعلنت الثالثاء.

  هـــذا ودعت باك�شتان املجتمع الدويل 

اأم�ص الأربعاء اإىل النخراط مع الأفغان 

ملنع حدوث اأزمة اإن�شانية.

وقال وزير اخلارجية الباك�شتاتي، �شاه 

حممود قري�شي، اإن البقاء على الوجود 

الدبلوما�شـــي والـــدويل يف اأفغان�شتان 

»�شيطمئن ال�شعب الأفغاين«.

وجـــاءت ت�رشيحات الوزير الباك�شتاين 

خالل اجتماع افرتا�شي �شم نظراءه من 

الـــدول التي لديها حـــدود م�شرتكة مع 

اأفغان�شتان، ا�شت�شافته اإ�شالم اآباد.

و�شـــارك يف الجتمـــاع وزراء خارجية 

كل مـــن ال�شني واإيـــران وطاجيك�شتان 

لبحث  واأوزبك�شتـــان،  وتركمان�شتـــان 

مـــا اإذا كان �شيتم العـــرتاف بحكومة 

ت�رشيف الأعمال التـــي اأعلنت طالبان 

ت�شكيلها اأم�ص.

رزان المبارك

وهـــذا يوؤكـــد للعـــامل اأن امل�شاهمات 

ال�شغرة واملكثفة على الأر�ص ميكن اأن 

حتدث فارقـــا كبرا يف اإنقاذ الأنواع.. و 

نحن نعلـــم اأنها �شتجلب نف�ص ال�شعور 

اإىل  التعـــاون  و  والإبـــداع  باللتـــزام 

الحتاد الدويل حلمايـــة الطبيعة حني 

يقوم بتحديـــد اأجندة الأعمال العاملية 

لهذا العقـــد احلا�شـــم للمحافظة على 

الطبيعة«.

وعن انتخابهـــا رئي�شة لالحتاد الدويل 

حلمايـــة الطبيعة قالت �شعـــادة رزان 

املبـــارك : » ي�رشفنـــي انتخابي لأكون 

الرئي�ـــص اخلام�ص ع�رش لالحتاد الدويل 

حلمايـــة الطبيعـــة، خا�شـــة يف هذه 

اإىل  الأوقـــات احلرجة عندمـــا نحتاج 

تعزيـــز رفـــع م�شتـــوى احلفـــاظ على 

الأولويات  اأهم  الطبيعة ليكون �شمـــن 

على جدول اأعمال ال�شتدامة العاملية.. 

و اأود اأن اأغتنـــم هـــذه الفر�شة لأ�شكر 

الإمارات وموؤ�ش�شاتها على  قيادة دولة 

دعمهم وثقتهم واإميانهم لي�ص بي فقط 

و لكن باأهمية الرتقاء بق�شية احلفاظ 

على الطبيعة على م�شتوى العامل«.

واأ�شافـــت: » ي�رشفني اأن اأ�شيد مب�شرة 

احلفـــاظ علـــى الطبيعة التـــي بداأها 

اأجدادنا بقيادة القائد املوؤ�ش�ص املغفور 

لـــه ال�شيخ زايد بن �شلطـــان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه و التي مت اإ�شفاء الطابع 

املوؤ�ش�شـــي عليها من قبـــل العديد من 

املوؤ�ش�شـــات يف الدولة التـــي توا�شل 

رعايـــة واحت�شـــان هـــذا الإرث الغني 

للطبيعة واحلفاظ عليها«.

ال�شارقة ـ وام:

ي�شعى »ملتقـــى كبار ال�شن« ال�شنـــوي يف دورته 

العا�رشة التـــي تنظمها دائرة اخلدمات الجتماعية 

يف ال�شارقـــة يوم 30 �شبتمرب اجلـــاري اإىل مواكبة 

التقدم الكبر يف اخلدمات الرقمية التي من �شاأنها اأن 

تكون رافدا مهما لتطوير جمالت الرعاية واحلماية 

�شمانـــا لتمتع اجلميع مبن فيهـــم كبار املواطنني 

باأمناط عي�ص �شحية.

ومن املقرر اأن يناق�ـــص امللتقى - الذي يحمل هذا 

العام �شعار »املجتمع الرقمي لكبار ال�شن« ويعقد 

يف ا�شرتاحة ال�شحب يف مدينة خورفكان مب�شاركة 

جمموعـــة من اخلرباء واملحا�رشين، فيما يتم البث 

احلي الفرتا�شي اإىل كافـــة اأفراد املجتمع - اأربعة 

حماور تاأتـــي يف مقدمتها، م�شاألة الفجوة الرقمية 

يف جمتمع كبار املواطنـــني، وم�شتجدات اخلدمات 

الرقمية لكبار املواطنني يف تدخالت حمايتهم ودور 

الرعاية وبرامج الرعاية املنزلية و�شبكات الرعاية 

املوؤ�ش�شيـــة، اإ�شافة اإىل حمـــور م�شتقبل اخلدمات 

الرقمية لكبار املواطنني وحتدياتها ف�شال عن طرح 

جتارب كبار ال�شن يف التعامل مع اخلدمات الرقمية 

املقدمة لهـــم والذي يتيح ل�شخ�شيات واقعية �رشد 

جتاربهـــا، والتعرف على متطلبـــات تهيئة البيئة 

الرقميـــة و�شبل التغلب علـــى التحديات املواجهة 

للبيئة الرقمية.

وقالت مهـــا من�شور اآل علي، مديـــر اإدارة الت�شال 

احلكومي يف دائرة اخلدمات الجتماعية اإن امللتقى 

يتزامن انعقاده مع اليوم العاملي لكبار ال�شن الذي 

ي�شادف الأول مـــن اأكتوبر من كل عام، ويهدف هذا 

العـــام اإىل م�شاركـــة اخلربات والتجـــارب املحلية 

والدولية يف جمال اخلدمات الرقمية لكبار املواطنني 

خالل جائحة كورونا كنموذج للتوظيف الأمثل، كما 

�شيتم التعرف على متطلبات توظيف التكنولوجيا 

ورقمنة اخلدمات النوعية لكبار املواطنني، بالإ�شافة 

اإىل م�شاركتهم يف عر�ـــص جتاربهم واحتياجاتهم 

يف التعامل مع الربامج واخلدمات الرقمية. واأكدت 

اآل علـــي، اهتمام حكومة ال�شارقة بكبار املواطنني، 

والذي يتجلى يف اجلهود العديدة لدعمهم وال�شعي 

الدائم نحو تلبية احتياجاتهم وتوفر �شبل احلياة 

الكرمية، وال�شعي نحو خلـــق بيئة اإيجابية داعمة 

تراعي فيها الو�شول لر�شا كبار املواطنني وتكرميهم 

وجعل مرحلة ال�شيخوخة هي املرحلة الأف�شل يف 

حياتهم باإحاطتهم بكل التقدير والرعاية والهتمام.

وقالـــت : ياأتي طرح �شعار »املجتمع الرقمي لكبار 

ال�شن« مواكبة للتقدم الكبر يف اخلدمات الرقمية 

والتـــي لهـــا تاأثر علـــى اخلدمـــات املقدمة لهذه 

ال�رشيحـــة، ومن هنا كان هناك �ـــرشورة ملناق�شة 

م�شتقبل رقمنة اخلدمات وفر�ص الإرتقاء بها وحتقيق 

طفرة نوعية يف �شتى جمـــالت الرعاية واحلماية 

لكبار املواطنني، وا�شتجالب اخلربات يف هذا امليدان 

من اأجل �شناعة م�شتقبـــل اأف�شل خلدماتهم والتي 

تقدمهـــا املوؤ�ش�شات الجتماعية وعلى راأ�شها دائرة 

اخلدمات الجتماعية بال�شارقة.

الملتقى ال�سنوي لـ »اجتماعية 

ال�سارقة« يناق�ش الفجوة الرقمية 

في مجتمع كبار المواطنين

HUB71  تفتح »مركز التميز« اأمام المبتكرين من حول 
العالم

�سالون ال�سارقة الثقافي ينظم 

جل�سة »اإعداد اأجيال الم�ستقبل 

بين علوم وقيم«

ال�شارقة ـ وام:

نظم " املكتب الثقايف والإعالمي " باملجل�ص الأعلى 

ل�شـــوؤون الأ�ـــرشة بال�شارقـــة عرب �شالـــون ال�شارقة 

الثقايف لقـــاء بعنوان "اإعداد اأجيـــال امل�شتقبل بني 

علوم وقيم" حتدث فيهـــا الدكتور عبد اهلل ال�شويجي 

املديـــر التنفيذي لكليات التقنيـــة العليا بالفجرة، 

واأدارتهـــا لطيفة الدرمكي، نائب مديـــر اإدارة املكتب 

الثقايف والإعالمي.

و قال الدكتور عبد اهلل ال�شويجي خالل جل�شة ناق�شت 

حتديات اجليل اجلديد والأ�ـــرشة يف دعم القيم التي 

ت�شهم يف بنـــاء ال�شخ�شية املتزنة لأجيال امل�شتقبل 

اإن طفـــل الأم�ص كان طبيعيـــا و ينتمي لكل ما حوله 

و ين�شجـــم معه و كان مرتبطا و متمازجا مع اأ�رشته 

وجمتمعـــه بينما طفـــل اليوم جـــاء خمتلفا نتيجة 

الرفاهيـــة .. موؤكدا اأن كل تلـــك الختالفات بني طفل 

الأم�ـــص وطفل اليـــوم جاء نتيجة اختـــالف الظروف 

احلياتية التي �شيطرت فيها التقنية احلديثة والعوملة 

على كل �شيء وبات الفارق كبرا بينهما.

» التغير المناخي و البيئة » تعين 24 بيطرياً و17 مر�سدا ًزراعياً 

اإماراتياً من خريجي الجامعات الوطنية
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دبي-وام:
غازتك  من  لكّل  المنّظمة  الجهات  اأعلنت   
لقطاع  العالم  في  الأكبر  والم�ؤتمر  المعر�ض 
والهيدروجين  الُم�سال  الطبيعي  والغاز  الغاز 
ال�سن�ي  الفني  والمعر�ض  والم�ؤتمر  والطاقة 
الأربعاء  ي���م  البترول  مهند�سي  لجمعية 
دبي  مركز  في  معًا  فعالّياتهما  انطالق  عن 
التجاري العالمي بين 21 و 23 �سبتمبر 2021.

ن�عها  الأولى من  الفر�سة  الفعاليتان  وت�فر 
مجالت  في  القطاع  متخ�ّس�سي  لجتماع 
�سخ�سيًا  للطاقة  العالمية  القيمة  �سل�سلة 
مع  وال��ح���ار  العالقات  وت�طيد  للت�ا�سل 
النظراء والتعاون ح�ل ال�سبل الأمثل للحفاظ 
على ا�ستمرارّية العمل والحفاظ على المكانة 

التناف�سّية بعد اأزمة ك�فيد-19.
م�س�ؤولي  كبيرة  ب���ي��د  مي�سيل  وق��ال��ت 
مهند�سي  جمعية  لدى  العالمية  الفعاليات 
والمعر�ض  للم�ؤتمر  المنظمة  الجهة  البترول 
اإن  البترول  ال�سن�ي لجمعية مهند�سي  الفني 
والم�ؤتمر  غازتك  لنعقاد  الم�سترك  الم�قع 
مهند�سي  لجمعية  ال�سن�ي  الفني  والمعر�ض 
لح�س�ر  ال��زّوار  اأمام  الفر�سة  يتيح  البترول 
الفعالّيتين دون الحاجة اإلى الت�سجيل مرّتين 
.. و�سيكفل تزويد ال�سركات العار�سة باأق�سى 
قدر من اهتمام الجمه�ر من المتخ�س�سين في 
قطاع الطاقة بمن فيهم كبار �سّناع القرار من 

جميع مجالت القطاع وفروعه.
رئي�ض  هد�س�ن  كري�ست�فر  اأع��رب  جهته  من 
المنظمة لمعر�ض  اإيفنت�ض  اإم جي  �سركة دي 
انعقاد  بتزامن  �سعادته  عن  غازتك  وم�ؤتمر 
العالمي  التجاري  دبي  مركز  في  الفعالّيتين 
من  مزيداً  �ستتيح  الخط�ة  هذه  اأن  ..واأك��د 
اأمام  ل�جه  وجهًا  المبا�سر  الجتماع  فر�ض 
تجارية  عالقات  لبناء  القطاع  متخ�ّس�سي 
بم�ست�ى  النه��ض  �ساأنها  من  الأم��د  ط�يلة 

قطاع الطاقة بعد ك�فيد-19.
والمعر�ض  الم�ؤتمر  برنامج  و�سيغطي 
البترول  مهند�سي  لجمعية  ال�سن�ي  الفني 
النا�سئة  والتقنيات  الحالية  الممار�سات 
ا�ستخراج  عمليات  م��راح��ل  مختلف  ف��ي 
و�سي�فر   .. واإنتاجهما  وال��غ��از  النفط 
الجهات  معارف  لإث���راء  فر�سًا  الم�ؤتمر 
بينها  فيما  التعاون  �سبل  وتعزيز  المعنية 
وجل�سات  ا�ستراتيجية  اجتماعات  من خالل 
المعر�ض  ي�ستعر�ض  بينما  ون��دوات  فنية 
جميع  من  القطاع  تقنيات  اأحدث  المتزامن 

العالم. اأنحاء 
اأ�سبح  عامًا   97 قبل  الأولى  ن�سخته  ومنذ 
لجمعية  ال�سن�ي  الفني  والمعر�ض  الم�ؤتمر 
من  هامًة  دوليًة  فعاليًة  البترول  مهند�سي 
العالميين  الخبراء  لأبرز  ا�ستقطابه  خالل 
بهدف  والإنتاج  التنقيب  عمليات  قطاع  في 
القطاع  اإمكانيات  على  ال�س�ء  ت�سليط 

. عالميًا
الم�ؤتمر  فعاليات  فل�رن�سا  وا�ست�سافت 
لجمعية  ال�����س��ن���ي  ال��ف��ن��ي  وال��م��ع��ر���ض 
ينتقل  اأن  قبل   2008 عام  البترول  مهند�سي 
اإلى  ليع�د مجدداً   2014 اأم�ستردام عام  اإلى 
ال�سرق الأو�سط في هذا العام باإمارة دبي.

وم�ؤتمر  معر�ض  برنامج  ي�ستقطب  كما 
مختلف  من  متحدثين  ال�ستراتيجي  غازتك 
من  للطاقة،  القيمة  �سل�سلة  م�ست�يات 
الم�س�ؤولين  كبار  اإلى  و�س�ًل  الطاقة  وزراء 

القطاع. في  التنفيذيين 
اأ�سكال  اأرب��ع��ة  على  البرنامج  ويحت�ي 
للمناق�سات من بينها 15 اجتماعًا تخ�ّس�سيًا 
ل�سخ�سيات وزارية ورواد اأعمال على م�ست�ى 
ال��م��دراء  لكبار  ح����ارات  وخم�سة  العالم 
التنفيذيين واأ�سحاب المنا�سب العليا وثالث 
اأفكار  جل�سة  و11  غازتك  عن  حّية  جل�سات 
وروؤى ا�ستراتيجية تغطي �سل�سلة قيمة الطاقة 

باأكملها.

 

 »غازتك « وموؤتمر 
ومعر�ض جمعية 

مهند�سي البترول 
ينطلقان معا في دبي 

�سبتمبر الجاري

مجل�ض الأعمال الإماراتيـ  الرو�سي يبحث تعزيز التعاون 
ال�سياحي

مو�سكو -وام:
 � الإماراتي  الأعمال   عقد ملتقى 
الثالثة في مقر  الرو�سي جل�سته 
رو�سيا  و�سناعة  تجارة  غرفة 
م��سك�  الرو�سية  بالعا�سمة 
وفد  زيارة  بمنا�سبة  تقام  والتي 
تجارة  غرفة  برئا�سة  ال��دول��ة 
مدينتي  اإلى  ال�سارقة  و�سناعة 

م��سك� و�سانت بطر�سب�رغ .
ت�ستمر  التي   - الزيارة  وتهدف 
 - ال��ج��اري  �سبتمبر   12 حتى 
التعاون  م�ست�ى  تعزيز  اإل��ى 
القت�سادي والتجاري وال�ستثمار 
ال�سارقة  اإم���ارة  بين  المتبادل 
وجمه�رية رو�سيا، وذلك في اإطار 
دولة  بين  المتنامية  العالقات 
مختلف  على  ورو�سيا  الإم��ارات 

ال�سعد.
ح�سر الملتقى - الذي اأقيم تحت 
الإماراتية  العالقات   " عن�ان 
التعاون  مجال  في  الرو�سية   –
الدكت�ر  معالي   -" ال�سياحي 
باله�ل  اهلل حميد  عبد  بن  اأحمد 
ل��ري��ادة  دول���ة  وزي���ر  الفال�سي 
ال�سغيرة  والم�ساريع  الأعمال 
تقنية  عبر  وذل��ك  والمت��سطة 

الت�سال المرئي.
غرفة  مقر  ف��ي   - ح�سره  كما 
تجارة و�سناعة رو�سيا - �سعادة 
�سلطان  بن  اأحمد  محمد  الدكت�ر 
الدولة لدى رو�سيا  الجابر �سفير 
عبداهلل  و�سعادة   ، الت��ح��ادي��ة 
رئي�ض  نائب  الع�ي�ض  �سلطان 
اتحاد غرف الدولة رئي�ض مجل�ض 
و�سناعة  ت��ج��ارة  غرفة  اإدارة 
الأعمال  مجل�ض  رئي�ض  ال�سارقة 
الإماراتي الرو�سي رئي�ض البعثة، 
ال��دول��ة  وف��د  اأع�����س��اء  بجانب 
جا�سم  خالد  �سعادة  �سم  الذي 
الإن��م��اء  هيئة  رئي�ض  المدفع 
بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري 
الرحمن  عبد  ول��ي��د  و���س��ع��ادة 
لرئي�ض  الثاني  النائب  ب�خاطر 
ي��سف  و�سعادة  ال�سارقة،  غرفة 
اإدارة  مجل�ض  ع�س�  اإ�سماعيل 
غرفة تجارة راأ�ض الخيمة، وعبد 
م�ساعد  �سطاف  محمد  العزيز 
مدير عام الغرفة لقطاع خدمات 
ال�سارقة  مركز  مدير  الأع�ساء، 
مثل  فيما  ال�����س��ادرات،  لتنمية 
الجانب الرو�سي �سعادة �سيرغي 
غ�رك�ف، رئي�ض مجل�ض الأعمال 
و�س�رين  ال��رو���س��ي،  الإم��ارات��ي 
نائب  فاردانيان  اأوغاني�س�فيت�ض 
و�سناعة  تجارة  غرفة  رئي�ض 
م��سك� ل�س�ؤون العالقات الدولية، 
ب��سيف،  �سيرجيفيت�ض  واأليك�سي 

رئي�ض لجنة التعاون القت�سادي 
في  المارات  دولة  مع  الخارجي 
م��سك�  و�سناعة  تجارة  غرفة 
وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال 

من كال البلدين.
بن  اأحمد  الدكت�ر  معالي  وقال 
عبداهلل حميد باله�ل الفال�سي اإن 
هذا اللقاء يدل على مدى التفاعل 
بين مجتمعي الأعمال في البلدين، 
ويعك�ض الرغبة ال�سادقة بينهما 
القت�سادي،  التعاون  زيادة  في 
م�سيرا اإلى اأن دولة الإمارات تعد 
لل�سائح  الرئي�سية  ال�جهات  من 
للت�سهيالت  نتيجة  ال��رو���س��ي 
ت�فرها  التي  المتعددة  والمزايا 
رغبة  م��ع  ت��م��ا���س��ي��ًا  ال���دول���ة 
ومتطلبات ال�سائح الرو�سي، وهذا 
ما تعك�سه الزيادة الم�سطردة في 
التي  ال�سياحية  الرحالت  عدد 
بين  العالقات  وحجم  ق�ة  ت�ؤكد 

البلدين.
اللقاءات  هذه  مثل  اأن  واأ�ساف 
�ست�سهم في رفع معدلت التعاون 
المقبلة،  الفترة  خالل  ال�سياحي 
الحترازية  التدابير  اأن  اإلى  لفتا 
والخط�ات ال�سباقة التي اتخذتها 
روؤى  بف�سل  الإم�����ارات  دول���ة 
الر�سيدة،  القيادة  وت�جيهات 
اتخاذ  في  ال�ستباقية  والخطط 
اللحظة  منذ  ال�قائية  الإجراءات 
الأولى لنت�سار الجائحة عالميا، 
الفح��سات  حيث  م��ن  خا�سة 
التطعيم  وح��م��الت  ال��ي���م��ي��ة 
لم�اطني الدولة والمقيمين على 
ب�سكل  اأ�سهمت  وزواره��ا،  اأر�سها 
القطاع  تعافي  ت�سريع  في  كبير 

متمنيا  الإم��ارات،  في  ال�سياحي 
بنتائج  الجتماع  هذا  يخرج  اأن 
ال�سادقة  الرغبة  تخدم  اإيجابية 
كافة  في  والتعاون  البلدين  بين 
المجال  في  �سيما  ل  المجالت 

ال�سياحي.
عبداهلل  �سعادة  اأك��د  جهته  من 
مجل�ض  اأن  الع�ي�ض،  �سلطان 
الأعمال الإماراتي الرو�سي يلعب 
العالقات  تط�ير  في  فاعال  دورا 
القت�سادية وزيادة نم� التبادلت 
ورو�سيا  الإم��ارات  بين  التجارية 
التي  التحديات  مختلف  وتذليل 
م�سيرا  الم�ستثمرين،  ت���اج��ه 
الثنائية  العالقات  عمق  اإل��ى 
والتي  البلدين  بين  تجمع  التي 
العديد  في  م�ستمرا  نم�ا  ت�سهد 
خا�سة  الحي�ية،  القطاعات  من 

وال�ستثمارية. القت�سادية 
التبادل  حجم  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
ال��ب��ل��دي��ن نما  ال��ت��ج��اري ب��ي��ن 
ال�سن�ات  خالل  ملح�ظ  ب�سكل 
رو�سيا  احتلت  اإذ  الأخ���ي���رة، 
ال�سركاء  بين  الأول��ى  المرتبة 
اأوروبا  في  لالإمارات  التجاريين 
فيما  ال��سطى،  واآ�سيا  ال�سرقية 
مكانتها  على  الإمارات  حافظت 
لرو�سيا  رئي�سي  تجاري  ك�سريك 
بلغت  كما  العربي،  الخليج  في 
 28 نح�  الإم�����ارات  ���س��ادرات 
 ،2021 العام  في  دره��م  ملي�ن 
قيمة  دره���م  مليار   55 ون��ح��� 
البلدين  بين  التجاري  التبادل 
في الفترة من 2015 وحتى 2020.
على  الع�ي�ض  ���س��ع��ادة  واأك���د 
الأعمال  قطاع  ومق�مات  قدرات 

يت�سم  وال����ذي  ال���دول���ة،  ف��ي 
والتجاري  القت�سادي  بالنفتاح 
بيئة  ووج�د  العالم،  دول  على 
لروؤو�ض  م�سجعة  ا�ستثمارية 
الرو�سية،  وال�سركات  الأم����ال 
ال�����س��ن��اع��ات  اأن  اإل����ى  لف��ت��ا 
م�سجعًا  طلبًا  �ستجد  الرو�سية 
مع  خا�سة  الإم���ارات  �س�ق  في 
 2020 "اإك�سب�  انطالق  اق��ت��راب 
اأكت�بر القادم"، م�سيرا  في  دبي" 
اإلى تطلع الدولة لجذب نح� 25 
دولة   190 بم�ساركة  زائر  ملي�ن 
الأ�سخم عالميا،  الحدث  في هذا 
الإمارات  ف�سال عن ما تتمتع به 
من الت�سهيالت والمزايا التجارية 
التح�يالت،  وحرية  وال�سناعية 
تجعلها  اأن  يمكنها جميعًا  التي 
لال�ستثمارات  رائ��ج��ة  ���س���ق��ًا 
ومركزاً  الرو�سية،  وال�سناعات 
ال�سلع  وت�����س��دي��ر  ل���س��ت��ي��راد 
مختلف  اإلى  الرو�سية  والب�سائع 
واإفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  دول 
التي  الإنجازات  اإلى  بالإ�سافة 
مجال  ف��ي  ال���دول���ة  حققتها 
اأهلتها  والتي  الرقمي  القت�ساد 
�سمن  مكانتها  بجدارة  لت�ستحق 
م�ست�ى  على  الكبار  الع�سرة 
التناف�سية  م�ؤ�سرات  في  العالم 

في قطاع القت�ساد الرقمي.
الدكت�ر  �سعادة  قال  ناحيته  من 
الجابر  �سلطان  بن  اأحمد  محمد 
اإن جمه�رية رو�سيا غدت وجهة 
الإماراتية،  لل�سياحة  مف�سلة 
المق�مات  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
التي تجعل البلدين قادرين على 
القطاع  هذا  في  العالقات  تط�ير 

والدفع بها اإلى الأمام بما يخدم 
م�سيرا  الم�ستركة،  م�سالحهما 
الأ�سب�ع  فعاليات  ا�ستمرار  اإلى 
برعاية مكتب  الإماراتي  الثقافي 
"اإك�سب� 2020 دبي" والذي افُتتح 
بالعا�سمة  المعار�ض  مركز  في 
 3 من  للفترة  م��سك�  الرو�سية 
ولغاية 12 �سبتمبر الجاري وذلك 
للتعريف بهذا الحدث الهام الذي 

يعد الأ�سخم عالميا.
خالد  �سعادة  اأك��د  ناحيته  من 
اختيار  اأهمية  المدفع،  جا�سم 
في  لمناق�سته  ال�سياحة  قطاع 
لهذا  لما  الهامة،  الجل�سة  هذه 
رئي�ض  دور  من  الحي�ي  القطاع 
في تعزيز العالقات بين البلدين، 
ال�سارقة وجهة  اإمارة  تعد  حيث 
ال��ذوق  مع  تتنا�سب  �سياحية 
م�سيرا  الرو�سي،  لل�سائح  العام 
والت�سالت  ال��ل��ق��اءات  اأن  اإل��ى 
في  المعنيين  بين  المبا�سرة 
الفر�ض  ُتهيئ  ال�سياحي  القطاع 
تخدم  �سراكات  لإقامة  المثالية 
وال��ن��ه������ض  ال��ت��ط���ي��ر  عملية 
بالقطاعات ال�سياحية، م�ستعر�سا 
المتعددة  ال�سياحية  المق�مات 
التي تتمتع بها اإمارة ال�سارقة من 
ناحية الخدمات الفندقية الجاذبة 
وال�سائح  عامة  ب�س�رة  لل�سياح 
خا�سة  خا�ض،  ب�سكل  الرو�سي 
مع ما ت�سهده ال�سارقة من نه�سة 
ن�عية م�ستمرة في مجال التط�ير 
المن�ساآت  عدد  وزيادة  ال�سياحي 
خ��دم��ات  وت���ف��ي��ر  ال�سياحية 
متقدمة ومبتكرة وم�ساريع البنى 

التحتية المتط�رة.

 ال�سراكة توؤكد مكانة االإمارات وجهًة اقت�سادية عالمية

ا�ستراتيجية  �سراكة  عن  »اأدنوك«و»هيلمريت�ض«تعلنان 
في مجال حفر اآبار النفط والغاز 

اأبوظبي ـ )وام(:
ال�طنية  اأب�ظبي  بترول  �سركة  اأعلنت   
"اأدن�ك"، و�سركة "اأدن�ك للحفر" التابعة 
باين"  اآن��د  "هيلمريت�ض  و�سركة  لها، 
حفر  وحل�ل  تقنيات  في  عالميًا  الرائدة 
النفط والغاز والمدرجة في ب�ر�سة  اآبار 
عن  الي�م   ،HP:الرمز تحت  ني�ي�رك 
بم�جبها  تح�سل  ا�ستراتيجية  �سراكة 
"اأدن�ك للحفر" على 8 من�سات حفر برية 
مقابل  باين"  اآند  "هيلمريت�ض  �سركة  من 
دولر  ملي�ن   86.5" دره��م  ملي�ن   318

اأمريكي".
"هيلمريت�ض  ال�سفقة، �ستق�م  وعقب هذه 
درهم  ملي�ن   367 با�ستثمار  باين"  اآند 
الطرح  في  اأمريكي"  دولر  ملي�ن   100"
الأولي العام لأ�سهم "اأدن�ك للحفر" الذي 

اأعلنت عنه اأدن�ك م�ؤخراً.
  وتدعم هذه ال�سراكة ال�ستراتيجية جه�د 
اأدن�ك الم�ستمرة لزيادة �سعتها الإنتاجية 
عام  بحل�ل  ي�ميًا  برميل  ماليين   5 اإلى 
لدولة  الذاتي  الكتفاء  وتحقيق   2030
الغاز  م�ارد  وتط�ير  الغاز  من  الإم��ارات 

التقليدية وغير التقليدية في الدولة.
نم�  دف��ع  في  الخط�ة  ه��ذه  و�ست�سهم 
اأعمالها  وت��سعة  للحفر"  "اأدن�ك  وتط�ر 
في  الت�سغيلية  عملياتها  كفاءة  ورف��ع 
على  ال�ستح�اذ  خالل  من  الحفر  اأعمال 
من�سات حفر FlexRig البرية عالمية 
الخبرات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  الم�ست�ى، 
"هيلمريت�ض  المتط�رة ل�سركة  والتقنيات 

اآند باين" في مجال الحفر.
ال�ستراتيجية  ال�سراكة  هذه  ت�ساهم  كما 
في تمكين "اأدن�ك للحفر" من ت�فير اأرقى 
خالل  من  الت�سغيلي  التميز  م�ست�يات 

وتط�ير  ال�سيانة  عمليات  كفاءة  رفع 
الجديدة  الفر�ض  من  لال�ستفادة  قدراتها 
في �سل�سلة القيمة وا�ستقطاب المزيد من 
هند�سة  مجال  في  والخبرات  الكفاءات 
وت�سميم معدات الحفر، اإ�سافة اإلى تعزيز 
خالل  من  التناف�سية  ومزاياها  قدراتها 
لتعزيز  الآبار  حفر  عمليات  زمن  خف�ض 
عمليات  اقت�ساديات  وتح�سين  الكفاءة 

الحفر.
الدكت�ر  معالي  قال  المنا�سبة،  وبهذه 
ال�سناعة  وزير  الجابر  اأحمد  بن  �سلطان 
والتكن�ل�جيا المتقدمة، الع�س� المنتدب 
ومجم�عة  لأدن���ك  التنفيذي  والرئي�ض 
�سركاتها : تما�سيًا مع ت�جيهات القيادة 
تحقق  ذكية  �سراكات  باإبرام  الر�سيدة 
ي�سعدني  اأ�س�لنا،  م��ن  قيمة  اأق�سى 
ال�ستراتيجية  ال�سراكة  هذه  عن  الإعالن 
التي  باين"  اآند  "هيلمري�ض  �سركة  مع 
العالميين  المزودين  اأه��م  من  تعتبر 

الخط�ة  هذه  وتكت�سب   .. الحفر  لحل�ل 
دولة  جاذبية  ت�ؤكد  ك�نها  كبيرة  اأهمية 
وا�ستثمارية  اقت�سادية  ك�جهة  الإمارات 
لل�سركات العالمية، كما اأنها تعك�ض نهج 
اأدن�ك للتعاون في بناء �سراكات ن�عية 
والتقدم  النم�  خطط  في  ت�سهم  ذكية 
 .. للدولة  القت�سادية  الم�سالح  وخدمة 
ل�  �ستتيح  ال�سراكة  هذه  باأن  ثقة  وكلنا 
الداعم  دورها  م�ا�سلة  للحفر"  "اأدن�ك 
في  الطم�حة  اأدن����ك  واأه���داف  لخطط 
زيادة �سعتها الإنتاجية، اإ�سافة اإلى نقل 
ل�سمان  الحديثة  والتكن�ل�جيا  المعرفة 

اأدائنا المتميز. ا�ستمرارية 
واأ�ساف : ا�ستثمار "هيلمري�ض اآند باين" 
ل�سركة  المرتقب  الأول���ي  ال��ط��رح  ف��ي 
دور  تعزيز  في  ي�سهم  للحفر"  "اأدن�ك 
اأ�سا�سي  ا�ستقطاب  كعامل  المهم  اأدن�ك 
دولة  اإلى  العالميين  الم�ستثمرين  لكبار 

الإمارات.
�سبتمبر   6 في  اأعلنت  قد  اأدن�ك  وكانت 
بن�سبة  اأقلية  ح�سة  ط��رح  نيتها  عن 
واإدراجها  للحفر  اأدن�ك  �سركة  7.5% في 
من  المالية  ل��الأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  في 
كل  واأعربت   .. عام  اأولي  اكتتاب  خالل 
باين"  اآن��د  و"هيلمريت�ض  اأدن����ك  م��ن 
المدى  وبعيد  الرا�سخ  التزامهما  عن 
"اأدن�ك  ف��ي  اأ�سا�سيين  كم�ساهمين 

للحفر".
الرئي�ض  ليند�سي،  ج�ن  قال  جانبه  من 
"هيلمريت�ض  ل�سركة  التنفيذي  والمدير 
ال�سراكة  بهذه  �سعداء  نحن  باين":  اآند 
للحفر"  "اأدن�ك  م��ع  ال�ستراتيجية 
في  ال�سراكة  هذه  نجاح  من  وواثق�ن 
للطرفين  المتبادلة  المنفعة  تحقيق 

وخلق القيمة وتعزيزها للم�ساهمين ..

»التزام لإدارة الأ�سول« ت�ستحوذ على »اإن�سباير«بقيمة 
درهم مليون   37

اأبوظبي ـ )وام(:
اأعلنت مجم�عة التزام لإدارة الأ�س�ل الممل�كة 
على  ا�ستح�اذها  القاب�سة  العالمية  لل�سركة 
�سركة " اإن�سباير المتكاملة" مقابل 37 ملي�ن 
درهم وذلك لت��سيع عقاراتها واإدارة ممتلكات 
البنية التحتية واإدارة المرافق وخدمات ت�سليم 
الم�ساريع كجزء من ا�ستراتيجيتها الت��سعية.

وتعد �سركة اإن�سباير المتكاملة التي �ست�ا�سل 
العمل تحت ال�سم نف�سه اإحدى اأهم ال�سركات 
التحتية  البنية  حل�ل  ف��ي  المتخ�س�سة 
ت�سليم  وخدمات  المرافق،  واإدارة  والعقارات، 
الرئي�ض  روب��رت��ز،  كري�ض  وق��ال  الم�ساريع. 
هذه  تعزز   " ال��ت��زام:  لمجم�عة  التنفيذي 
قطاعي  في  مكانتنا  ال�ستراتيجية  الخط�ة 
العقارات والبنية التحتية في المنطقة في كل 
وذلك  والمرافق  الممتلكات  اإدارة  خدمات  من 
المدمجة  واإمكانياتنا  محافظنا  خالل  من 

التقنية  على  القائمة  حل�لنا  اإل��ى  اإ�سافة 
الرقمية والذكاء ال�سطناعي، والتي �ست�سمن 
تفيد  والتي  المن�سقة  والنتائج  الخدمة  تميز 

جميع اأ�سحاب الم�سلحة لدينا".
الت��سعية  المجم�عة  ا�ستراتيجية  وتتما�سى 
والذي  الإمارات  دولة  في  العقارات  �س�ق  مع 
مرتفع  �سن�ي  بمعدل  ينم�  اأن  المت�قع  من 
و  العقارات  في  الأجنبي  لال�ستثمار  نتيجة 

معر�ض اإك�سب� 2020 دبي.
التنفيذي  المدير  ل�،  اأن��درو  قال  جانبه  من 
"نحن على ثقة باأنه من  المتكاملة:  اإن�سباير 
المتكاملة  اإن�سباير  ال�سم، �ستتمتع  خالل هذا 
من  وا�سعة  مجم�عة  اإلى  ال��س�ل  باإمكانية 
الم�اهب والدعم والخبرة لتعزيز قدرتنا على 
ك�ننا جزءا من مجم�عة  اأن  نعتقد  الخدمة.. 
اأعمالنا  التزام �سيمكننا ذلك من ت�سريع نم� 
وال�سماح لنا بتقديم قيمة اأف�سل مقابل المال 

لعمالئنا الحاليين والم�ستقبليين".
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 »طيران الإمارات« تعزز   
التزامها نحو جنوب 

اإفريقيا بتو�سيع عملياتها
 دبي-وام:

�أنها  �لأربعاء  يوم  �لإم��ار�ت  طير�ن  �أعلنت   
�إفريقيا  جنوب  و�إلى  من  عملياتها  �ستو�سع 
وتعزز جدولها �إلى 28 رحلة �أ�سبوعيا بحلول 
�أ�سبوعي  جدول  �أكبر  ليكون  �لمقبل  �أكتوبر 
للناقلة �إلى تلك �لدولة منذ �نت�سار جائحة 
توفير  �إل��ى  �لخطوة  ه��ذه  تهدف  ك��ورون��ا. 
زيارة  في  �لر�غبين  للعمالء  �أو�سع  خيار�ت 
�أو �ل�سفر عبرها �إلى مختلف �لوجهات  دبي 
�لتي  �لعالمية  طير�ن  خطوط  �سبكة  �سمن 
تغطي �أكثر من 120 وجهة في �لقار�ت �ل�ست.

جنوب  �إل��ى  �لعمليات  تكثيف  ويت�سمن 
ت�سيير   2021 �أكتوبر   31 من  �عتبار�  �أفريقيا 
�إحد�هما  جوهان�سبرغ  �إلى  يوميًا  رحلتين 
�إلى  بالإ�سافة   A380 �لإم���ار�ت  بطائر�ت 
خدمة يومية �إلى كل من كيب تاون ودربان.

يناير   1 من  �عتبار�  �لإم��ار�ت  طير�ن  وتبد�أ 
2022 خدمة رحلتي جوهان�سبرغ �ليوميتين 
�إلى  للم�سافرين  �سيوفر  ما   A380 بطائر�ت 
في  تجربة  �أف�سل  ومنها  �إفريقيا  جنوب 
�لأجو�ء. وياأتي تو�سيع جدول رحالت طير�ن 
من  �لمتنامي  للطلب  ��ستجابة  �لإم���ار�ت 
�لتاأ�سير�ت  ت�سدر  �لتي  دبي  لزيارة  �لعمالء 
�ل�سياحية لجميع �لجن�سيات بالإ�سافة �إلى 
�لتي  �لوجهات  بع�ض  عبر  �لقيود  تخفيف 
جنوب  من  �لقادمين  بدخول  �لآن  ت�سمح 
�إفريقيا دون �لحاجة �إلى حجر �سحي .. كما 
�سناعة  تعافي  بقوة  �لإمار�ت  طير�ن  تدعم 
�ل�سياحة في جنوب �إفريقيا من خالل ت�سهيل 

و�سول �لم�سافرين �لدوليين.
وتعد دبي و�حدة من �أكثر وجهات �لعطالت 
�أفريقيا  جنوب  من  للم�سافرين  �سعبية 
تجارب  من  لزو�رها  تقدمه  ما  بف�سل  وذلك 
جديدة  جذب  وعنا�سر  عالمي  م�ستوى  ذ�ت 
و�لخلفيات  �لأعمار  مختلف  متطلبات  تلبي 

�لثقافية و�لميز�نيات.
و��ستقبلت �لمدينة باأمان �أكثر من 4 ماليين 
��ستئناف  منذ  و�لأع��م��ال  لل�سياحة  ز�ئ��ر 
ومع   2020 يوليو  في  �ل�سياحي  ن�ساطها 
دبي   2020 �إك�سبو  �فتتاح  موعد  �ق��ت��ر�ب 
بزو�رها  للترحيب  �أي�سا  �لمدينة  ت�ستعد 
�أجنحة من  يت�سمن  �أكبر ملتقى عالمي  في 
وبر�مج  م�ستقبلي  طابع  ذ�ت  �لتالي  �لجيل 

حافلة بالأحد�ث �ليومية.
�إلى دبي من جنوب  وينبغي على �لقادمين 
�سلبية   PCR �ختبار  �سهادة  تقديم  �أفريقيا 
في  �سادرة  �ل�سريعة  �ل�ستجابة  رمز  مع 
غ�سون 48 �ساعة من وقت جمع �لعينة في 

من�ساأة �سحية محلية معتمدة.

»بيرل بتروليوم« توقع اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون 
دولر لتو�سعة من�ساآت اإنتاج الغاز في كرد�ستان العراق

ال�سارقة -وام:
بتروليوم  بيرل  �سركة  وقعت   
بتروليوم"  "بيرل  �ل��م��ح��دودة 
�لذي  �لتحالف   - "�ل�سركة"  �أو 
ود�نة  �لهالل  نفط  �سركة  تقوده 
تمويل  �تفاقية   - �لإمار�تية  غاز 
مع  دولر  مليون   250 بقيمة 
�لدولية  �لتنمية  تمويل  موؤ�س�سة 
للم�ساهمة   /DFC/ �لأمريكية 
في  �لتو�سعة  �أعمال  تمويل  في 
�إقليم  ف��ي  خ��ورم��ور  غ��از  حقل 

كرد�ستان �لعر�ق.
وموؤ�س�سة تمويل �لتنمية �لدولية 
تمويل  ذر�ع  ه��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة 
للحكومة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لتنمية 
�لتمويل  و�سي�سهم   .. �لأمريكية 
و�لبالغة  �لموؤ�س�سة  قّدمته  �لذي 
مدته 7 �سنو�ت في زيادة �لقدرة 
�لإنتاجية لمحطة خورمور بن�سبة 
50 % لي�سل �إلى 690 مليون قدم 
وذلك  يومًيا  �لغاز  من  مكعب 
لتلبية �لطلب �لمتز�يد على �لغاز 
�لطبيعي �لنظيف لتوليد �لكهرباء 
في �إقليم كرد�ستان �لعر�ق حيث 
�لجمالية  �لم�سروع  تكلفة  تبلغ 
تمويل  تم  وقد  630 مليون دولر 
لإتمام  و�ل��الزم  �لمتبقي  �لمبلغ 
ت�سهيل  خ��الل  م��ن  �ل��م�����س��روع 
�إئتماني من �أحد �لبنوك �لمحلية 
من  م��ق��دم  تمويل  خ��الل  وم��ن 
�لهند�سية  �لأعمال  مقاول  قبل 

و�لإن�سائية و�لتزويد.
"خورمور  م�����س��روع  وي��ع��ت��ب��ر 
من  �لأول�����ى  �ل��م��رح��ل��ة   "250
خورمور  في  �لتو�سعة  م�سروع 
لإنتاج  خطين  �إ�سافة  ويت�سمن 
�إجمالي  رفع  �إلى  ويهدف  �لغاز 
�لمليار  ليقارب  �ل��غ��از  �إن��ت��اج 
وقد   .. �ل��ي��وم  ف��ي  مكعب  ق��دم 
في  �لإن�سائية  �لأعمال  ��ستوؤنفت 
�لم�سروع في �أبريل �لما�سي بعد 
جائحة  ب�سبب  �لأع��م��ال  توقف 
�لنتهاء  �لمتوقع  ومن  كورونا 
وب��دء  �لإن�سائية  �لأع��م��ال  م��ن 
�لإنتاج في �أبريل 2023. ويتجاوز 
بيرل  �سركة  ��ستثمار�ت  �إجمالي 
خورمور  مر�فق  في  بيتروليوم 
حتى يومنا هذ� 2.1 مليار دولر 
تر�كمي  �إنتاج  باإجمالي  �مريكي 

برميل  مليون   341 على  يزيد 
و�ل�سو�ئل  �لغاز  من  مكافئ  نفط 
�لإم���د�د  �أدى  وق��د   .. �لنفطية 
�إنتاج  لمحطات  بالغاز  �لم�ستمر 
وجمجمال  �أربيل  في  �لكهرباء 
في  كبير  توفير  �إل��ى  وب��ازي��ان 
�قت�سادية  وفو�ئد  �لوقود  تكلفة 
و�لعر�ق  كرد�ستان  لإقليم  جمة 

ككل.
من  �لمنتج  �ل��غ��از  خ��الل  وم��ن 
 42 من  �أكثر  تجنب  تم  �لم�سروع 
ثاني  �نبعاثات  من  طن  مليون 
نتيجة  وذل��ك  �لكربون  �أك�سيد 
/ �ل�سائل  �ل��وق��ود  ل���س��ت��ب��د�ل 
في  �لطبيعي  بالغاز  �ل��دي��زل/ 
في  ي�ساهم  ما  �لكهرباء  توليد 
�ل��غ��از�ت  �إنبعاثات  م��ن  �لحد 
�لمحلي  �لهو�ء  تلوث  و  �لدفيئة 
في �إقليم كرد�ستان �لعر�ق وكذلك 
م�سادر  ل�ستخد�م  �لتحول  دعم 
�أف�سل للم�ساهمة في �لحد  طاقة 

من �لتغير �لمناخي.
خ��ورم��ور  محطة  �سهدت  وق��د 
عامي  ب��ي��ن  �ل��غ��از  لمعالجة 
�لإنتاج  في  زيادة   2021 و   2018

ل��زي��ادة  نتيجة   %  45 بن�سبة 
�إجمالي  رفع  ما  �لمحطة  كفاءة 
 106,000 �إل��ى  لي�سل  �لإن��ت��اج 
وُيعد  يوميا  مكافئ  نفط  برميل 
�لم�سروع �ليوم �أكبر منتج للغاز 
�لعر�ق.  في  �لخا�ض  �لقطاع  من 
وقال مجيد حميد جعفر �لرئي�ض 
�لهالل  نفط  ل�سركة  �لتنفيذي 
�إد�رة  لمجل�ض  �لمنتدب  و�لع�سو 
�تفاقية  توؤكد   : غاز  د�نة  �سركة 
تمويل  موؤ�س�سة  م��ع  �لتمويل 
تطوير  �أهمية  �لدولية  �لتنمية 

�إقليم  في  �لطبيعي  �لغاز  مو�رد 
ي�ساهم  مما  �لعر�ق  كرد�ستان 
�لقت�سادية  �لتنمية  دع��م  في 
�لإقت�سادي  و�لنمو  �لإقليمية 
�لتحديات  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
بد�ية  منذ  �لعالم  و�جهها  �لتي 
حافظنا  فقد  ك��ورون��ا  جائحة 
على ��ستمر�رية عملياتنا وتمكنا 
�إلى  م�سير�  �لإن��ت��اج  زي��ادة  من 
تمويل  موؤ�س�سة  مع  �لإتفاق  �أن 
على  دليال  يعد  �لدولية  �لتنمية 
بالنجاح  �لحافل  �سجلنا  متانة 
وي�سلط �ل�سوء على �إمكانات هذه 
�لمو�رد و�لم�ستقبل �لم�سرق لإقليم 

كرد�ستان �لعر�ق.
باتريك  �لدكتور  قال  جانبه  من 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  و�رد  �أل��م��ان 
مع  نفخر   : غ��از  د�ن���ة  ل�سركة 
�سركائنا في �سركة بيرل بتروليوم 
�إقليم  ف��ي  �ل��غ��از  قطاع  ببناء 
�إمد�د�ت  �لعر�ق وتقديم  كرد�ستان 
نطاق  على  �لنظيفة  �لطاقة  من 
و��سع و�لم�ساهمة في دعم �لتنمية 
هذه  وتوؤكد  �لمحلية  �لقت�سادية 
�لم�ستمرة  ثقتنا  على  �لتفاقية 

�لمدى  على  و�آفاقها  �لمنطقة  في 
. وقال ديف جاغادي�سان  �لطويل 
لدى  بالوكالة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
�لدولية  �لتنمية  تمويل  موؤ�س�سة 
�لموؤ�س�سة  ��ستثمار  �إن   /DFC/
خورمور  تو�سعة  م�سروع  ف��ي 
�إقليم  �سكان  كبير  ب�سكل  �سيمكن 
�لح�سول  من  �لعر�ق  كرد�ستان 
على �لطاقة ب�سكل م�ستد�م ويمثل 
هذ� �لم�سروع �لتنموي ��ستمر�رية 
ل�ستثمار�ت �لوليات �لمتحدة في 

�إقليم كرد�ستان �لعر�ق.
ي�سار �إلى �أن م�سروع غاز كرد�ستان 
تاأ�س�ض في 2007 بموجب �تفاقية 
�أبرمتها د�نة غاز ونفط �لهالل مع 
�لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
لتقييم  تمنحهما حقوقًا ح�سرية 
وبيع  وت�سويق  و�إنتاج  وتطوير 
من  �لطبيعي  و�ل��غ��از  �لبترول 
في  وجمجمال  خ��ورم��ور  حقلي 
كرد�ستان �لعر�ق وفي �أكتوبر 2008 
�لمحطة  من  �لإنتاج  �أعمال  بد�أت 
�لتي ُبِنيت لت�سغيل �لم�سروع في 
خورمور بفترة قيا�سية لم تتجاوز 

15 �سهر�ً .

»ذا بيغ فايف«ي�ست�سيف خبراء قطاع البناء والت�سييد 
حول العالم في دبي

دبي-وام:
�لعالمي  �لتجاري  دبي  مركز  ي�ست�سيف   
�سبتمبر   15 حتى   12 م��ن  �لفترة  خ��الل 
و�لأربعين  �لثانية  �لدورة  فعاليات  �لجاري 
من معر�ض "ذ� بيغ فايف" �لمتخ�س�ض في 

قطاع �لبناء و�لت�سييد.
ويتيح �لمعر�ض ل�سيوفه فر�سة �لتو��سل مع 
ت�سارك من 50  �أكثر من 1200 جهة عار�سة 
دولة و�لتعرف على �أحدث منتجات وحلول 
�لبناء من جميع �أنحاء �لعالم لت�سريع نمو 
جائحة  من  �لجذرية  �لتغير�ت  بعد  �ل�سوق 
نائبة  هيجمانز  جو�سين  و�أعربت  كورونا. 
�إيفينت"  جي  �إم  "دي  �سركة  في  �لرئي�ض 
لعودتهم  �سعادتها  عن  للمعر�ض  �لمنظمة 
�لأ�سبوع  �لعالمي  �لتجاري  دبي  مركز  �إلى 
�لمقبل ..موؤكدة �أن �لتو��سل وجهًا لوجه يعد 
�أ�سرع طريقة للتو��سل مع �لعمالء و�أ�سحاب 
�لم�سلحة في �لقطاع ويعزز فر�ض �لتعاون 
�لم�ستقبلي وهذ� ما تحتاجه �لفترة �لمقبلة 
�لبناء  قطاع  �نتعا�ض  وتيرة  لتعزيز  ب�سدة 

في �لمنطقة و�لدخول في حقبة جديدة.
 The Big/ ويت�سمن معر�ض ذ� بيغ فايف
5/ �لعديد من �لفعاليات �لم�ساحبة و�لأحد�ث 
�لقطاعات  من  �لعديد  في  �لمتخ�س�سة 
 5  Big/ معر�ض  ذلك  في  بما  و�لمنتجات 
 Middle East/ ومعر�ض   /Heavy
 Windows/ ومعر�ض /Concrete
 /Doors & Facades Event
/ ومعر�ض   /Gulf Glass/ ومعر�ض 
 The Big/ ومعر�ض /HVAC R Expo
 Middle East/ ومعر�ض /Solar 5
�لح�سري  �لت�سميم  ومعر�ض   /Stone

�لمر�فق.  �إد�رة  �لطبيعية ومعر�ض  و�لمناظر 
ويركز �لمعر�ض على �لتكنولوجيا من خالل 
�لبناء  عالم  مجالت  في  �لو��سعة  عرو�سه 
وقطاعات  �لذكية  و�لمباني  �لجديد  �لرقمي 
ومدينة  و�لمعيارية  �لخارجية  �لمنتجات 
�لم�ستقبل  تقنيات  وقمة  �لنا�سئة  �ل�سركات 

في �لإن�ساء�ت �لح�سرية.
كما يت�سمن هذ� �لحدث �لعالمي �أي�سًا �أكثر 
نحو  فيها  ي�سارك  حو�رية  جل�سة   70 من 
على  �ل�سوء  لت�سليط  عالميا  متحدثا   150
�لمهمة  �لمجالت  من  متنوعة  مجموعة 
و�إد�رة  و�ل�ستد�مة  �ل�سطناعي  �لذكاء  مثل 
فريدة  فر�سة  توفير  بهدف  وذلك  �لم�ساريع 
للزو�ر للبقاء على �طالع باأحدث �لتجاهات 

�لعالمية في هذ� �لقطاع.
قمة  �نطالق  كذلك  �لعام  هذ�  دورة  وت�سهد 
"ذ� بيغ فايف" �لعالمية لقادة قطاع �لبناء 
و�لتي من �لمقرر �أن يفتتحها �سعادة �سامي 
�لتنمية  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لقمزي  �أحمد 
�لقت�سادية بدبي و�ست�سلط �ل�سوء على �آخر 
على  �لمتاحة  و�لفر�ض  �لحيوية  �لتطور�ت 

�لمدى �لطويل.
�لأولى  �لن�سخة  �لأولى �ستكرم  وفي دورتها 
من  و�لم�ستوحاة  فايف"  بيغ  "ذ�  لجو�ئز 
�لمتحدة  لالأمم  �لم�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف 
نجحت  �لتي  و�ل�سخ�سيات  �لإنجاز�ت  �أبرز 
لت�سليم  �لتقليدية  �لمقايي�ض  بتجاوز 

م�ساريع �لبناء �سمن 15 فئة مختلفة.

تعاون بين»اقت�سادية دبي«و»دو« لت�سهيل 
مزاولة الأعمال

دبي-وام:
 �أبرمت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي و 
"دو", �لتابعة ل�سركة �لإمار�ت لالت�سالت 
مبادرة  لإطالق  تفاهم  مذكرة  �لمتكاملة, 
 "Start @du  - دو  م��ع  "�نطلق 
�إم���ارة  ف��ي  �لأع��م��ال  م��ز�ول��ة  لت�سهيل 
�لم�سترك  �لحر�ض  �إط��ار  في  وذلك  دبي, 
�لخدمات  تقديم  في  �لتميز  تعزيز  على 
رفع  في  ت�سهم  �لتي  �لذكية  و�لمبادر�ت 
�لإمارة  في  �لأعمال  و��ستد�مة  تناف�سية 
بالإ�سافة  �لأعمال,  رجال  ثقة  وم�ستوى 
�إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها �لمن�سة 
�ل�سركات  و��ستد�مة  للتو�سع  �لمثالية 
في  "دو"  وتقدم  و�لعالمية.  �لإقليمية 
�إطار هذه �لمبادرة مجموعة متنوعة من 
�لثابت  للهاتف  �لت�سال  وحلول  خدمات 
لتمكين  خ�سي�سًا  م�سممة  و�لمتحرك, 

ب�سكل  �سركاتهم  �إط��الق  من  �ل�سركات 
خالل  من  طموحاتهم  ومتابعة  ف��وري 
بو�بة رقمية �ساملة ذ�ت و�جهة ��ستخد�م 
�سل�سة لم�ساعدتهم على �إطالق م�ساريعهم 

وتحقيق نجاحات م�ستد�مة.
وقع مذكرة �لتفاهم عبد�هلل ح�سن, �لمدير 
في  �لموؤ�س�سي  �لدعم  لقطاع  �لتنفيذي 
�لرئي�ض  �لح�ساوي,  �قت�سادية دبي؛ وفهد 
لالت�سالت  �لإم���ار�ت  ل�سركة  �لتنفيذي 

�لمتكاملة.
وقال عبد�هلل ح�سن : ت�سعى �قت�سادية دبي 
�لتميز  �إلى تحقيق م�ستويات جديدة من 
عالميًا  �لإمارة  تناف�سية  ورفع  و�لريادة 
و�لبتكار  �لإبد�ع  تعزيز  خالل  من  وذلك 
تكنولوجيا  �أدو�ت  �أح��دث  با�ستخد�م 
�لمتاحة, وتوفير  �لمعلومات و�لت�سالت 
خدمة  في  و�لحديثة  �لذكية  �لممّكنات 

و�إ�سعاد �لمتعاملين.

اإلى  الو�سول  ت�ستعجل  �سحاب»�سيل«  ناطحة 
القمة

دبي ـ )الوحدة(:
دبي,  مر�سى  مناطق  ورو�د  �سكان  يالحظ 
بلو  وج��زي��رة  رزيدن�ض,  بيت�ض  وجمير� 
ووترز, ت�ساعد �أعمال �إنجاز ناطحة �سحاب 
�أو�خر  "�سيل" �لفندقية و�لتي عادت بقوة 
�إنجاز �لأ�سا�سات  2019 بعدما توقفت عند 
�أ�سا�سات  �إ�سافة  وج��رى   2016 ع��ام  في 
جديدة لمو�كبة �لت�سميم �لهند�سي �لجديد 
منت�سف  وبحلول   ,2020 في  للم�سروع 
�لفندق  �أ�سا�سات  ��ستهلكت  �لما�سي  �لعام 
�أكثر من 11800 متر مكعب من �لخر�سانة 
)11% من �لكمية �لم�ستخدمة في �أ�سا�سات 
من  طن   3000 من  و�أك��ث��ر  خليفة(,  ب��رج 
�لفولذ, وتم �لنتهاء من �ثني ع�سر طابقًا 

قبل �أ�سهر عدة. 
 »NORR« �لم�سممة  �ل�سركة  و�جتهدت 
�لحد  �إلى  �لرتفاع  هذ�  من  �ل�ستفادة  في 
»و�بي  مفهوم  �لأق�سى من خالل محاكاة 
ب�سكل  يركز  ياباني,  تقليد  وهو  �سابي«, 
�أ�سا�سي على �لأناقة �لب�سيطة و�لجماليات 
مر�قبة  من�سة  ت�سييد  و�سيجري  �لريفية, 
لت�سمن  �ل��ب��رج  �سطح  على  زج��اج��ي��ة 

و�لإط��اللت  بالمناظر  �ل�ستمتاع  للزو�ر 
في  �ل�سحاب  ناطحات  على  �لبانور�مية 
هاربور  ودبي  جمير�  ونخلة  مارينا  دبي 
برج  �رت��ف��اع  ويبلغ  �لخليج.  مياه  في 
من  �أع��ل��ى  وه��و  م��ت��ر�ً,   360.4 »�سيل« 
كاأعلى  �لم�سنف  دبي«  »جيفور�  �رتفاع 
على  �لر�هن  �لوقت  في  بالعالم  فندق 
وطبقًا  طابقًا.   75 من  متر�ً   356 �رتفاع 
 1209 ف�سي�سم  »�سيل«,  ب��رج  لبيانات 
موزعة  فاخرة  وم�ساكن  و�أجنحة  غرف 
جناحًا   150 ذلك  في  بما  طابقًا,   82 على 
و»من�سة مر�قبة وردهة �سيل« في �لطابق 
81 و»�سرفة مفتوحة« على �ل�سطح, وت�سم 
مر�قبة  ومن�سة  �إنفينيتي  �سباحة  حمام 
دبي  لأفق  �ساملة  بانور�مية  مناظر  توفر 
و�لخليج  جمير�  ونخلة  عالميًا,  �ل�سهير 
�لخارجي  �لمبنى  �سكل  ويمثل  �لعربي, 
�لمنحني بلطف, �لمنحوت ب�سكل تجريدي 
ملهمة  ��ستجابة  و�لزجاج,  �لمعدن  من 
غير  هذ�  �ل�ساهقة,  �لطو�بق  في  للمعي�سة 
تقدم  �سرفات  مع  متر,   300 بطول  ردهة 
�إطاللت بت�سميم عمودي وتهوية طبيعية, 

تمتد عبر 82 طابقًا بالمبنى.

»مفاجاآت �سيف دبي« ترفع اإيرادات ومبيعات 
مراكز الت�سوق والمتاجر

دبي ـ وام:
و�لرعاة  �لإ�ستر�تيجيون  �ل�سركاء  �أع��رب   
�لرئي�سيون ل� " مفاجاآت �سيف دبي " عن 
�سعادتهم بالنتائج �لتي حققتها �لدورة �ل� 
24 �لتي �ختتمت موؤخر� و�سهدت �إقبال كبير� 
�لت�سوق  مر�كز  على  و�لمقيمين  �لزو�ر  من 
ومناطق  �لترفيهية  و�لوجهات  و�لمتاجر 
�لمدينة ما نتج عنه  �ل�سياحي في  �لجذب 

�رتفاع في �لإير�د�ت و�لمبيعات.
وقدمت "مفاجاآت �سيف دبي" للزو�ر و�ل�سكان 
و�لت�سوق  �لترفيه  تجارب  من  �أ�سابيع   10
في  �أقيمت  �لتي  �لفعاليات  عدد  بلغ  حيث 
�أكثر 625 فعالية  �لعام  �لمفاجاآت هذ�  �إطار 
وبم�ساركة و��سعة من منافذ �لبيع و�لعالمات 
�لتجارية, فيما بلغ عدد �لعالمات �لتجارية 
�لتي �ساركت في �لتخفي�سات �لنهائية �لتي 
�أقيمت على مد�ر �لأيام �لثالثة �لأخيرة 589 
عالمة و1972 متجر�. و�ساهمت دورة هذ� �لعام 
نظمتها  �لتي   - دبي"  "مفاجاآت �سيف  من 
موؤ�ّس�سة دبي للمهرجانات و�لتجزئة �لتابعة 

لدبي لل�سياحة - في تعزيز مكانة �لإمارة 
�لزو�ر  �آمنة ترحب بجميع  كوجهٍة ترفيهية 
و�لمتاجر  �لوجهات  جميع  �لتزمت  حيث 
ومر�كز �لت�سوق �لم�ساركة باإجر�ء�ت �ل�سحة 
�لجتماعي  �لتباعد  ذلك  في  بما  و�ل�سالمة 

و�رتد�ء �لكّمامات في جميع �لأوقات.
�لتنفيذي  �لمدير  �لخاجة  �أح��م��د  وق���ال 
�إن  و�لتجزئة  للمهرجانات  دبي  ل�موؤ�س�سة 
دبي"  �سيف  "مفاجاآت  من  �لعام  هذ�  دورة 
في  د�ئمًا  �سيبقى  مميز�  �نطباعا  �كت�سبت 
ذ�كرة �لجميع, كما �أظهرت مكانة دبي �لر�ئدة 
كوجهة �سيفية لمحبي �لت�سوق وجميع �أفر�د 
�لعائلة لال�ستمتاع بتجارب فريدة, ون�ساطات 
ترفيهية وفر�ض �لفوز بجو�ئز قيمة, ونجحت 
هذ�  و�لتخفي�سات  �ل��ع��رو���ض  مجموعة 
و�لزو�ر  �ل�سكان  توقعات  مو�كبة  في  �لعام 
و�ساعدتهم على ��ستك�ساف جو�نب مهمة من 
�لإمارة �سو�ء من وجهاٍت �سياحية �أو ترفيهية 

�أو �لمطاعم و�لمقاهي".
وعبر عن �لفخر كون "مفاجاآت �سيف دبي" 

وجزء�ً  دبي  في  �أ�سا�سيًا  �قت�ساديًا  محركًا 
رئي�سيًا من فعالياتها �لتي ت�ستقطب �لزو�ر 
�أ�سعدنا   " وقال  �لعالم,  �أنحاء  مختلف  من 
�لإ�ستر�تيجيين و�لرعاة  �لعمل مع �سركائنا 
على  ��ستثنائية  تجربة  لتقديم  �لرئي�سيين 
�لت�سوق  للعائالت ومحبي  �أ�سابيع  مد�ر 10 
ولتكون نقطة �نطالق لمعر�ض "�إك�سبو2020 
دبي" �لذي �سيفتح �أبو�به ل�ستقبال �لعالم في 
�لأول من �أكتوبر �لمقبل ف�ساًل عن �لحتفالت 
�سهر  في  �لإم��ار�ت  لدولة  �لذهبي  باليوبيل 
دي�سمبر �لمقبل, ونتطلع ل�ستقبال �لجمهور 
و�لع�سرين  �لخام�سة  �لدورة  في  �أخرى  مرة 
من "مفاجاآت �سيف دبي" �لعام �لمقبل". من 
جهتهم عبر عدد من �لم�سوؤولين في �لجهات 
و�ل�سركات �لر�عية لمفاجاآت �سيف دبي عن 
�سعادتهم وفخرهم بنحاح هذ� �لحدث �لذي 
حظي بر�سا �لعمالء و�سعادتهم و�سهد �إقباًل 
�لتجزئة  تجارة  منافذ  جميع  في  و��سعًا 
و�ساهم في دعم قطاعي �لتجارة و�ل�سياحة 

في بالدولة .
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 13.9 مليار دوالر تجارة  
دبي مع �أفريقيا بمجال 

و�لم�سروبات  �الأغذية 
خالل 5 �سنو�ت

 دبي-و�م:
جتارة  �إجمايل  �أن  عن  دبي  غرفة  ك�شفت   
�لأغذية  �لأفريقية يف جمال  �لقارة  دبي مع 
و�مل�رشوبات با�شتثناء �لتبغ بلغ 13.9 مليار 
دولر خالل �لفرتة 2015-2020، يف حني بلغت 
قيمة �لتبادل �لثنائي بني �جلانبني يف جمال 
يف  �لتبغ/  /با�شتثناء  و�مل�رشوبات  �لأغذية 
�لعام 2020 حو�يل 2.4 مليار دولر �مريكي، 
وهو  �شبقه  �لذي  بالعام  مقارنة   %18 بنمو 

�لأعلى منذ عام 2017.
و وفق حتليل �أ�شدرته �لغرفة:" ي�شكل �إجمايل 
مع  و�مل�رشوبات  �لأغ��ذي��ة  يف  دب��ي  جت��ارة 
�أفريقيا يف �ملتو�شط حو�يل 13% من �إجمايل 
جتارة دبي مع �لقارة با�شتثناء جتارة �لذهب 
مدى  على  �لكرمية  و�لأحجار  و�ملجوهر�ت 

�لفرتة 2015 ���2020 ".
لل�شوء  ت�شليطا  �لتحليل  هذ�  �إ�شد�ر  ياأتي 
يف  دبي  لتجار  �ل�شتثمارية  �لفر�ص  على 
دبي  غرفة  ��شتعد�د  مع  �ل�شمر�ء  �ل��ق��ارة 
�ل�شاد�شة  �لدورة  لتنظيم  دبي   2020 و�إك�شبو 
من �ملنتدى �لعاملي �لأفريقي لالأعمال يومي 

13 و14 �أكتوبر �ملقبل 2021 يف �إك�شبو.
غرفة  �أبحاث  على  �ملبني  �لتحليل  �أ�شار  و 
�أنه بني  �إىل  دبي وفقًا لبيانات جمارك دبي 
يف  �ل�شادر�ت  �شيطرت  و2020   2015 عامي 
�إجمايل  على  و�مل�رشوبات  �لأغذية  جمال 
بن�شبة  وذلك  �أفريقيا  مع  دبي  جتارة  حجم 
و  �لأغذية  من  دبي  �شادر�ت  و�شكلت   %54
و�إعادة   %31 حو�يل  �أفريقيا  �إىل  �مل�رشوبات 
�أ�شدرته  �ل�شادر�ت 23%. ونوه �لتحليل �لذي 
�ملنتدى  لتنظيم  ��شتعد�دها  مع  دبي  غرفة 
بالتعاون   2021 لالأعمال  �لأفريقي  �لعاملي 
"�لتجارة  �شعار  دبي حتت   2020 �إك�شبو  مع 
�إىل  �لقت�شادية"  �لتحولت  م�شتقبل  تقود 
�لأغذية  �أ�شو�ق  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�ص  �أن 
و�مل�رشوبات �لأفريقية ت�شهم يف �إيجاد حلول 

للتحديات �لتي تو�جه هذ� �لقطاع .
و �أو�شح �لتحليل �أنه يف �لعام 2020، بلغت 
�لأغذية  من  دب��ي  ���ش��ادر�ت  �إج��م��ايل  قيمة 
 816.8 �لإفريقية  �لقارة  �إىل  و�مل�رشوبات 
مليون دولر، و�إعادة �ل�شادر�ت 516.3 مليون 
دولر وبلغت قيمة �لو�رد�ت 1،066.6 مليون 

دولر..
وبذلك، �شجلت دبي فائ�شا �يجابيا يف ميز�ن 
بلغ  �لقارة  مع  و�مل�رشوبات  �لأغذية  جتارة 

266.5 مليون دولر.

3.233.4 تريليون درهم �إجمالي �الأ�سول �لم�سرفية بنهاية 
يوليو

�أبوظبي ـ )و�م(:
�أعلن م�رشف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي عن �رتفاع 
�جمايل �لأ�شول �مل�رشفية �شامال �لقبولت �مل�رشفية بن�شبة 
يونيو  �شهر  نهاية  تريليون درهم يف  0.8 % من 3.208.8 
2021 �إىل 3.233.4 تريليون درهم يف نهاية �شهر يوليو من 

�لعام نف�شه.
و�رتفع �إجمايل �لود�ئع �مل�رشفية بن�شبة 0.3% من 1.908.6 
تريليون درهم يف نهاية يونيو 2021 �إىل 1.915.1 تريليون 
درهم يف نهاية �شهر يوليو 2021 نتيجة زيادة بن�شبة %0.1 
ود�ئ��ع غري  2.3% يف  بن�شبة  وزي��ادة  �ملقيمني  ود�ئ��ع  يف 

�ملقيمني.
كما �رتفعت ود�ئع �ملقيمني ب�شبب زيادة بن�شبة 3.5% يف 
ود�ئع �لقطاع �حلكومي على �لرغم من �نخفا�ص يف ود�ئع 
ويف ود�ئع  �ل�شلة باحلكومة"  ذ�ت  "�جلهات  �لعام  �لقطاع 
غري  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  ود�ئع  يف  وكذلك  �خلا�ص  �لقطاع 

�مل�رشفية بن�شبة 2.0% و0.2% و4.4% على �لتو�يل.
و�نخف�ص عر�ص �لنقد "ن1" �نخف�ص بن�شبة 0.8% من 659.5 
مليار   653.9 �إىل   2021 يونيو  �شهر  نهاية  درهم يف  مليار 
�نخف�ص  ذ�ته.. فيما  �لعام  درهم يف نهاية �شهر يوليو من 
عر�ص �لنقد "ن2" بن�شبة 0.7% من 1488.5 مليار درهم يف 
نهاية �شهر يونيو 2021 �إىل 1477.9 مليار درهم يف نهاية 

�شهر يوليو.
بن�شبة 0.1% من 1772.6 مليار  "ن3"  �لنقد  و�رتفع عر�ص 
درهم يف نهاية �شهر يونيو 2021 �إىل 1775.0 مليار درهم يف 

نهاية �شهر يوليو 2021.

�أبوظبي ـ )�لوحدة(:
يف  �ل��ذه��ب  �أ���ش��ع��ار  �نخف�شت 
يوم  تعامالت  خ��الل  �لإم���ار�ت 
�أ�شعار  تذبذب  و�شط  �لأرب��ع��اء، 
�مل��ع��دن �لأ���ش��ف��ر ب��الأ���ش��و�ق 

�لعاملية.
�ل��ذه��ب  غ���ر�م  �شعر  وت��ر�ج��ع 
تعامالت  خالل  قري�طًا   24 عيار 
دره��م،   212.15 �إىل  �لأرب��ع��اء 
مقابل 215.10 درهم بنهاية يوم 

�لثالثاء.
وبالن�شبة لعيار 22 قري�طًا، �شجل 
�شعر �لغر�م 194.47 درهم، وبلغ 
 185.63 نحو  قري�طًا   21 عيار 

درهم للغر�م.
عيار  �لذهب  غر�م  �شعر  و�شجل 

18 قري�ط 159.11 درهم، �أما غر�م 
�لذهب من عيار 14 قري�طًا فبلغ 

123.76 درهم.
وبلغ �شعر كيلو �لذهب عيار 24 
قري�طًا نحو 212.152 �ألف درهم، 
و�شجل �شعر �أون�شة �لذهب للبيع 
نحو 6598 درهمًا، ولل�رش�ء 6658 
�لذهب  درهمًا، وبلغ �شعر جنيه 

عيار 24 نحو 1697 درهما.ً
ويتنوع �لذهب على عدة عيار�ت 
يف  �لذهب  لن�شبة  وفقًا  نِّفت  �شُ
كل كيلو، �أغالها عيار 24 قري�طًا 
به  للذهب  ن�شبة  �أعلى  لوجود 
�شعر  �إىل  وُي�شاف   ،%99 تبلغ 
�لذهب،  م�شنعية  ُكلفة  �لغر�م 
�أخرى،  �إىل  �رشكة  من  وتختلف 

وبني منتجات �ل�رشكة �لو�حدة.

ـــار �لــــذهــــب فــــي �الإمــــــــار�ت  ـــع ـــس �نـــخـــفـــا�ـــض �أ�

مليــار� درهــم ت�سرفــات عقــار�ت دبــي 
دبي-و�م:

 ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة �ل��ت�����رشف��ات 
�لأر��شي  د�ئ��رة  يف  �لعقارية 
�لأربعاء  يوم  بدبي  و�لأم��الك 

�أكرث من ملياري درهم .
فقد �شهدت �لد�ئرة ت�شجيل 283 
مبايعة بقيمة 634.93 مليون 
�أر��ص  مبايعة   19 منها  درهم، 
و  درهم  مليون   65.31 بقيمة 
264 مبايعة �شقق و فلل بقيمة 

569.62 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �لأر��شي 
يف  دره���م  م��الي��ن   9 بقيمة 
تليها  �ملطار  مدينة  منطقة 
مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم 
يف منطقة ور�شان �لأوىل ومن 
ماليني   6 بقيمة  مبايعة  ثم 
درهم يف منطقة معي�شم �لأول.
�ل�شبا  ند  منطقة  ت�شدرت  و 
حيث  م��ن  �مل��ن��اط��ق  �لأوىل 
 4 �شجلت  �إذ  �ملبايعات  عدد 
مليون   11 بقيمة  مبايعات 
درهم تلتها منطقة �ليفرة 3 ب� 
ماليني   3 بقيمة  "مبايعتني" 
درهم و ثالثة يف و�دي �ل�شفا 
 12 بقيمة   " مبايعتني   " ب�   5

مليون درهم.
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مبايعة  جاءت  و�لفلل  �ل�شقق 
بقيمة 37 مليون درهم مبنطقة 
�ملبايعات  كاأهم  جمري�  نخلة 
تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون 
�خلليج  منطقة  يف  دره���م 
�لتجاري و�أخري� مبايعة بقيمة 

منطقة  يف  دره��م  مليون   24
ور�شان �لر�بعة.

�ملركا�ص  منطقة  وت�شدرت   
�مل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث ع��دد 
�إذ  �لفلل  و  �ل�شقق  مبايعات 
 59 بقيمة  مبايعة   35 �شجلت 
منطقة  تلتها  دره��م  مليون 
�خلليج �لتجاري بت�شجيلها 34 
مبايعة بقيمة 93 مليون درهم 

�لر�بعة  �حلبية  يف  ثالثة  و 
بقيمة  مبايعة   29 بت�شجيلها 

62 مليون درهم.
و �شجلت �لرهون قيمة قدرها 
1.16 مليار درهم منها 22 رهن 
مليون   385.53 بقيمة  �أر����ص 
�شقق  و  فلل  رهن  و77  دره��م 
درهم  مليون   773.54 بقيمة 
�لرب�شاء  �أهمها مبنطقة  كان  و 

�لأوىل بقيمة 228 مليون درهم 
�ملرقبات  منطقة  يف  �أخرى  و 

بقيمة 209 ماليني درهم.
فيما مت ت�شجيل 9 هبات بقيمة 
كان  دره���م  مليون   244.95
�أهمها مبنطقة �لقوز �ل�شناعية 
درهم  مليون   87 بقيمة  �لأوىل 
�لنهدة  منطقة  يف  و�أخ����رى 
�لثانية بقيمة 75 مليون درهم.

»�قت�سادية ر�أ�ض �لخيمة« : �أبناء �الإمار�ت قادرون 
على مو��سلة م�سيرة �لخير و�لبناء

ر�أ�ض �خليمة -و�م:
�ل�شايب  عبد�لرحمن  �لدكتور  �أك��د   
�لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لنقبي 
�إعالن  �أن  �خليمة  بر�أ�ص  �لقت�شادية 
مل�شاريع  �لإم����ار�ت  دول��ة  حكومة 
�لزخم  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي  �خلم�شني 
�شتى  يف  �لدولة  م�شرية  ت�شهد  �لذي 
�لإم��ار�ت  �أبناء  �إن  وق��ال  �ملجالت 
وبذل  �مل�شوؤولية  على حتمل  قادرون 
�لدولة  روؤى  لتنفيذ  ممكن  جهد  كل 
ومو��شلة  ومبادئها  قيمها  وتر�شيخ 

م�شرية �خلري و�لبناء.
بدعم  له  ت�رشيح  يف  �لنقبي  و�أ�شاد 
وت�شخريها  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
لإر�شاء  كافة  و�لإمكانيات  �لفر�ص 
�أركان �إقت�شاد تنموي م�شتد�م و حتقيق 

مزيد من �لرفاه ل�شعب �لإمار�ت.

�أبوظبي ـ )�لوحدة(:
جمل�ص  �أن  �أبوظبي"  "طري�ن  �رشكة  �أعلنت 
�لإد�رة قرر �إر�شال عر�ص ��شتحو�ذ كتابي �إىل 

�رشكة »فالكون خلدمات �لطري�ن«.
�شوق  على  لها  بيان  يف  �ل�رشكة  وقالت 

عن  �شتعلن  �أنها  �ملالية،  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
م�شتجد�ت �إمتام �ل�شفقة.

 ووقعت �ل�رشكة يف �أبريل خطاب نو�يا مع 
لدر��شة  �لطري�ن"،  خلدمات  "فالكون  �رشكة 
�إمكانية ��شتحو�ذها على كامل �ل�رشكة وذلك 

يف �إطار �خلطط �لتو�شعية لل�رشكة.

»طير�ن �أبوظبي« تقدم عر�ساً لال�ستحو�ذ 
على »فالكون للطير�ن«

»�لظبي كابيتال«تطلق �سندوقها �ال�ستثماري �الأول 
في �الأ�سهم

�أبوظبي: »�خلليج«
كابيتال  �ل��ظ��ب��ي  ���رشك��ة  �أط��ل��ق��ت 
�ملحدودة- وهي �رشكة �إد�رة ��شتثمار�ت 
تنظيم  �شلطة  قبل  من  مرخ�شة  مالية 
�أبوظبي  �شوق  يف  �ملالية  �خلدمات 
�لعاملي، �أول �شندوق �أ�شهم ��شتثماري 
لها حتت ��شم »�شندوق �لظبي كابيتال 
�أ�شو�ق  ف��ي  �ل�شتثمار  لغر�ص  مينا« 
�لأو�ش��ط  �ل�ش��رق  منطقة  �لأ�شه��م يف 
و�شم��ال �أفريقي���ا، بر�أ�ص مال �بتد�ئي 
لل�شندوق يبلغ 100 مليون دولر. ُيد�ر 
جزر  يف  ��ملرخ�ص  �جلديد  �ل�شندوق 
كاميان على نحو ن�شط ويّتبع منهجية 
تقييم  و  �ختيار  ��شتثمارية مميزة يف 
�أ�شهم �ل�رشكات �لتي �شيتم �رش�وؤها يف 
�لأ�شو�ق �ملختارة بحيث تكون �شيولة 
�ل�شتثماري  �لعائد  و  عالية،  تد�ولها 

فيها على �ملدى �لطويل جمدية.
فر�سة لال�ستثمار

�لرميثي،  علي  �أح��م��د  ����رّشح  وق��د 

كابيتال  »�لظبي  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
هذ�  باإطالقنا  �أنه  »نوؤمن  �ملحدودة«: 
متميز�  منتجًا  نطرح  فاإننا  �ل�شندوق 
من نوعه يف �ل�شوق مينح �مل�شتثمرين 
فر�شة لال�شتثمار يف �أ�شهم �رشكات متت 
در��شة بياناتها �ملالية بعناية، وبناء 
�أ�شهمها باأقّل من قيمتها  عليه تتد�ول 

بعني  �لأخذ  مع  �مل�شتقبلية،  �لعادلة 
�لإعتبار منوها �مل�شتقبلي، يف �لعديد 
من �لقطاعات ومدرجة باأ�شو�ق منطقة 

�ل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا«.
�إد�رة  فريق  ق��ام  »لقد  �أ���ش��اف:  كما 
�ملحدودة  كابيتال  �لظبي  �لأ�شول يف 
يف �د�رة ��شتثمار�ت �لأ�شهم يف �أ�شو�ق 

�ل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا بنجاح 
كبري ملدة تتجاوز 10 �شنو�ت، وي�شعدنا 
ذوو  �ملحرتفني  للم�شتثمرين  نوفر  �أن 
�خلربة و �ملوؤهلني، �شو�ء من �لأفر�د �أو 
�ل�رشكات، �لإ�شتثمار يف هذ� �ل�شندوق 
�لذي ن�شعى فيه لتحقيق منو يف �لعائد 

�ل�شتثماري على �مل��دى �لطويل«.
يتمتع  فريق  �ل�شندوق  �إد�رة  ويتوىل 
�د�رة  حتت  طويلة  وخ��رب�ت  بكفاء�ت 
�شليمان )حملل مايل معتمد(،  نبيل  د. 
�ل�شتثمار�ت وع�شو يف  رئي�ص  ب�شفته 
كابيتال  �لظبي  �رشكة  �إد�رة  جمل�ص 
�ملحدودة. ي�شعى �لفريق �لإ�شتثماري يف 
�لظبي كابيتال �ملحدودة لتحديد فر�ص 
��شتك�شاف �رشكات تتوفر فيها �أ�شا�شيات 
منّو  مثل  وم�شتد�مة،  جذ�بة  مالية 
تاريخيا  �لت�شغيلي  ودخ�لها  �إير�د�تها 
وعلى �ملدى �لطويل، وتكون ميز�نيتها 
�لعمومية قوية، ولديها م�شتويات دين 
منخف�شة، وعائد�ت مرتفعة �أو متز�يدة 

على ر�أ�ص �ملال �مل�شتثم���ر.

�إنجاز فندق»كمبين�سكي 
�لخليج �لتجاري«

  

دبي ـ )�لوحدة(:
مبنطقة  جنوم   5 �ل�  فنادق  من  جديد  فندق  يلتحق 
ت�شييد  يف  ت�شارعًا  ت�شهد  �لتي  �لتجاري،  �خلليج 
يف  ويجري  �جل��اري.  �لعام  خالل  �لفندقية  �ملباين 
"فندق  على  �لنهائية  �للم�شات  و�شع  �لر�هن  �لوقت 
�أمام  �أبو�به  كمبين�شكي �خلليج �لتجاري"، بهدف فتح 
�ل�شياح و�لنزلء نهاية 2021 �جلاري، و�كتملت و�جهة 
�مل�رشوع بزجاج �أزرق موؤخر�ً، وبات �لعمل يرتكز على 
جتهيز  جرى  حيث  �لد�خلية،  �لنهائية  �لت�شطيبات 
بالكامل  جمهزة  �جتماعات  بقاعات  �جلديد  �لفندق 
وقاعات موؤمتر�ت وناٍد �شحي ومنتجع �شحي وحمام 

�شباحة على قمته خللق �أجو�ء ناب�شة باحلياة.
وي�شنف �لفندق �جلديد من فنادق �ل� 5 جنوم، ويتكون 
من 25 طابقًا، ويقع يف منطقة �خلليج �لتجاري على 
�ملهمة  �ملعامل  من  مقربة  على  �ملائية  دبي  قناة 
و�شوق  مول  ودبي  �شكوير  و�إعمار  خليفة  برج  مثل 
�لفندق  ويجاور  للت�شميم.  دب��ي  ومنطقة  �لبحار 
متعددة  �لأنيقة  �لتجارية  �لأب��ر�ج  ع�رش�ت  �جلديد 
�ل�شتخد�مات على طول �أحد �أكرب �مل�شطحات �ملائية 
ت�شميمه  ومت  �ملنطقة،  هذه  يف  �لإن�شان  �شنع  من 
على  بالإطاللة   240 �ل�  غرفه  جلميع  ت�شمح  بطريقة 

�لربج �لأعلى يف �لعامل.
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/06 املودعة بالرقم: 355003 

بيانات الأولوية:  

ال�س���م: اأي اأف ديفيلومبن���ت هولدين���غ 

ليميتد

وعنوان���ه: وحدة اإ����س  317، الطابق 3، 

اأبراج الإمارات املالية ، مركز دبي املايل 

العاملي، �س. ب.  79947،  دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة. 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

اأجهزة �سحن لل�سجائر اللكرتونية، بطاريات لل�سجائر اللكرتونية، اأجهزة �سحن 

عرب منفذ يو ا����س بي لل�سجائر اللكرتونية، اأجهزة �سح���ن لبطاريات ال�سجائر 

اللكرتونية، برام���ج لل�سجائر اللكرتونية، �سناديق �سح���ن حممولة لل�سجائر 

اللكرتونية واملبخرات، بطاريات للمبخرات، اأجهزة �سحن للمبخرات.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة OOKA باللغة الإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة الإقت�س���اد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ 

ا�سدار هذا الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

1 اأغ�سط�س 2021 بتاريخ:     356709 املودعة حتت رقم:  

�ساهني انوفي�سني هولدينج ليمتد با�س��م:  

�س.ب. 35665، الطابق 34 و 35، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة  وعنوانه: 

املاريا، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

امل���رذاذات امل�ستخدم���ة  ل�ستن�س���اق النيكوت���ني؛ 

م���رذاذات؛ امل���رذاذات الإلكرتوني���ة والكهربائي���ة 

امل�ستخدم���ة ل�ستن�س���اق النيكوت���ني؛ امل���رذاذات 

النيكوتني؛  ل�ستن�س���اق  امل�ستخدم���ة  املحمول���ة 

املرذاذات امل�ستخدمة ل�ستن�ساق النيكوتني وبدائل 

النيكوت���ني؛ امل���رذاذات امل�ستخدم���ة ل�ستن�س���اق 

النكهات الكيميائية؛ املباخ���ر الفموية واملرذاذات 

امل�ستخدم���ة ل�ستن�س���اق النيكوت���ني الت���ي تدار 

�سخ�سية؛  مباخ���ر  الكهرو�سغطي���ة؛  باملح���ولت 

امل���رذاذات ال�سخ�سية امل�ستخدم���ة يف ل�ستن�ساق 

النيكوتني؛ ال�سوائ���ل الإلكرتونية للمباخر الفموية 

وامل���رذاذات امل�ستخدم���ة ل�ستن�س���اق النيكوتني؛ 

�سوائ���ل وقواري���ر وزجاجات وخراطي����س للمباخر 

ل�ستن�س���اق  امل�ستخدم���ة  وامل���رذاذات  الفموي���ة 

النيكوت���ني؛ �سوائل اإعادة التعبئ���ة واخلراطي�س التي 

ت�ستخدم مع املباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة ل�ستن�ساق النيكوتني؛ املباخر الفموية واملرذاذات 

امل�ستخدم���ة ل�ستن�ساق النيكوتني؛ بخاخ���ات ت�ستخدم مع املباخر الفموية وامل���رذاذات الكهربائية 

والإلكرتونية امل�ستخدم���ة ل�ستن�ساق النيكوتني؛ اأجهزة اإرذاذ للنيكوت���ني وبدائل النيكوتني؛ النكهات 

الكيميائية التي ت�ستخدم مع املباخر الفموية واملرذاذات امل�ستخدمة ل�ستن�ساق النيكوتني؛ خراطي�س 

واأمب���ولت تباع فارغ���ة اأو معباأة بنكهات كيميائية يف �سكل �سائل؛ حمالي���ل النيكوتني ال�سائل التي 

ت�ستخ���دم مع املباخر الفموية واملرذاذات؛ �سوائ���ل اأ�سا�سها النيكوتني ت�ستخدم لإعادة تعبئة املباخر 

الفموية واملرذاذات؛ علب حمل وحاويات مهياأة خ�سي�سا للمنتجات املذكورة اأعاله؛ اأجزاء وقطع غيار 

للمنتجات املذكورة اأعاله. 

  34 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة   NEB MIST  باأحرف لتينية و�سف العالمة:  

 

ال�س��رتاطات:    

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�س���م العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

           96480 املودعة حتت رقم : 

با�س��م : كابري�س هولدينج�س ليمتد

وعنوان���ه  :   3-5 راثب���ون 

بلي����س ، لندن دبيلو1 تي  

1 ات����س جي���ه  اململكة 

املتحدة

وذل���ك لتمييز الب�سائع / 

اخلدمات / املنتجات :

الأطعمة  تق���دمي  خدمات 

، امل�رشوب���ات ، خدم���ات  

املطاعم وامل�سارب واعداد 

الأطعمة

الواق�عة بالفئة:      43

و�ستظل احلماي���ة نافذة املفعول ملدة ع�رش �سن���وات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   

 بتاريخ :  24  /  6 /   2017 

اإدارة العالمات التجارية  
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

EAT 174935 

      نموذج اإعالن الن�شر       نموذج اإعالن الن�شر 

  نموذج اإعالن الن�شر       نموذج اإعالن الن�شر 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

التميم���ي  املال���ك:   

وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات 

العالمة التجارية: 

بالرق���م:  املودع���ة 

 : ي���خ ر تا  356290

2021/07/27

بيانات الأولوية:  

ال�سم: �رشكة حممد حمود ال�سايع  ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�سفاة 13002 ، الكويت. 

                                                         

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاي���ة والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل 

الن�ساط املكتبي.

 Cheekee Munkee  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات

باللغة الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا����س على ذلك اأن يتقدم ب���ه مكتوبا لإدارة 

العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

بيانات  لت�سجيل  طلب 

العالمة التجارية: 

بالرق���م:  املودع���ة 

 : ي���خ ر تا  356289

2021/07/27

بيانات الأولوية:  

حممد  �رشكة  ال�س���م: 

حمود ال�سايع  ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�سفاة 13002 ، الكويت. 

       

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

املالب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

 Cheekee Munkee  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات

باللغة الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا����س على ذلك اأن يتقدم ب���ه مكتوبا لإدارة 

العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

يخ:  ر تا املودعة بالرقم: 355006 

2021/07/06

بيانات الأولوية:  

ال�سم: اأي اأف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد

وعنوان���ه: وحدة اإ�س  317، الطابق 3، اأبراج 

الإمارات املالية ، مركز دبي املايل العاملي، 

�ـــس. ب.  79947،  دب���ي ، الإمارات العربية 

املتحدة. 

  وذل���ك لتمييز ال�سل���ع اأو اخلدمات الواقعة 

بالفئة:34

تب���غ، اأدوات املدخنني، اأعواد الثقاب، ورق ما�س لغالي���ني التبغ، اأدوات لال�ستخدام مع التبغ، مناف�س 

�سجائ���ر، �سجائر، �سجائر الكرتونية، اأرجيلة الكرتوني���ة، �سيجار الكرتوين، غاليني الكرتونية للتدخني، 

اأنابي���ب ال�سي�سة اللكرتوني���ة، �سناديق وعلب ال�سجائ���ر اللكرتونية، �سوائ���ل لل�سجائر اللكرتونية 

والأرجيلة، اأجهزة الكرتونية ل�ستن�ساق النيكوتني، لفافات ولفافات تعبئة لل�سجائر اللكرتونية، اأطقم 

تدخني لل�سجائر اللكرتونية، بخاخات لل�سجائر اللكرتونية، علب لل�سجائر اللكرتونية، حجارة النار 

)ال�سوان(، منكهات بخالف زيوت العطري���ة لال�ستخدام يف ال�سجائر اللكرتونية والأرجيلة، تبغ منكه، 

منكه���ات بخالف زيوت العطري���ة للتبغ، مع�سل ع�سبي )بدائل التبغ(، اأع�س���اب للتدخني، اأرجيلة، تبغ 

الأرجيل���ة، اأنابيب الأرجيلة، ولعات للمدخنني، تبغ حمتوي عل���ى منثول، حجارة بخارية لالأرجيلة، 

تبغ ال�سي�سة، اأنابيب ال�سي�سة، فالتر تبغ، اأوعية وعلب التبغ، بدائل التبغ، م�ساحيق تبغ، دبابي�س تبغ، 

اأكيا����س تبغ،  علب تبغ، تبغ اللف، تبغ بدون دخان، تب���غ ومنتجات التبغ )مبا يف ذلك بدائل التبغ(، 

تب���غ خام اأو م�سّنع، اأنابيب مبخرات ال�سجائر بدون دخان، مبخرات لأغرا�س التدخني، مبخرات فموية 

للمدخنني، مبخرات �سخ�سية و�سجائر الكرتونية واأرجيلة الكرتونية ومنكهات وحماليل لها.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة OOKA باللغة الإجنليزية.

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

 : ي���خ ر تا املودعة بالرقم: 355570 

2021/07/13

 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ميغاداين ميديكال برودكت�س، اإنك.

وعنوان���ه: 11506 �س���اوث �ستايت �سرتيت، 

دراب���ر، يو ت���ي 84020 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية. 

  وذل���ك لتمييز ال�سل���ع اأو اخلدمات الواقعة 

بالفئة:10

الأدوات اجلراحي���ة للتخرث باملوجات ف���وق ال�سوتية لال�ستخدام كم�ساع���د اأو بديل عن 

اجلراحة الكهربائية والليزر وامل�سارط الفولذية وجراحة الأطفال وجراحة اأمرا�س الن�ساء 

وامل�سال���ك البولية وغريها من اجلراحات املفتوحة وجراحات املنظار وملحقاتها حتديًدا 

مول���دات الكهرباء وعربات مولدات الكهرباء والقطع اليدوية واملفاتيح اليدوية وحمولت 

املفاتي���ح اليدوية واأدوات التحك���م اليدوية واأدوات التحكم با�ستخ���دام القدم واملفاتيح 

والكاب���الت با�ستخدام القدم وال�سفرات وحمولت ال�سفرات واأطراف للفح�س ومفاتيح ربط 

بع���زم تدوير ل�سفرات الأقفال وامل�سارط واخلطافات احلادة وخطافات الت�رشيح وال�سفرات 

املنحنية واملخاثر الكروية وجمزات ومق�سات و�سفرات التخرث.

و�س���ف العالمة: العالمة عبارة عن كلم���ة MEGADYNE باللغة الإجنليزية. فعلى من 

لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

EAT 175694 EAT 175693 

EAT 174936 EAT 168588
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجاريـة

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجاريـة

024488201

024488201

اإعالن تجديد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

  اسم الرشكة :   رئيسه الفاليس للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 203 ملك حمد فاضل سامل بطي الهاميل، الضغاية  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1140676     رقم الرخصة   713529        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    5-9-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-9-5 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : شغف لتجارة مستحرضات التجميل ش.ذ.م.م 
 .  B ملك خالد محمد االرشم، ديرة، القرهود، استدامة A 201-202-203 العنوان :  مكتب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1505342   رقم الرخصة   898149        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 2-9-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-9-2   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / رئيسه الفاليس للتجارة العامة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    5-9-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-9-5 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / شغف لتجارة مستحرضات التجميل  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 2-9-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-9-2   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

�إعالنات
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

مزروعي  رشكة   : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وحاوي لالصباغ - ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1033878  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة القوة والطاقة لالستثامر ذ.م.م 

 AL QUWWA & TAQA INVESTMENT L.L.C

تعديل ورثة / حذف عبدالله حميد هالل راشد املزروعي

راشد  هالل  حميد  ورثة  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

املزروعي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم 

CN -   1172012 باالسم التجاري  االمارات فوكس لخدمات 

إدارة األعامل، بإلغاء طلب إلغاء 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 -   1172012 / الرقم : د ت / ش ت

CC -  3682599 : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : هاردستون للنقليات العامة 
رخصة رقم: CN- 1080524  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 
 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجامىل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل اسم تجاري من/ HARDSTONE GENERAL TRANSPORT - هاردستون 
 ENSHAA FACILITY MANAGEMENT - SOLE إىل  العامة  للنقليات 

PROPRIETORSHIP L.L.C - انشاء الدارة املرافق - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 440495  8 غرب  أبوظبي  جزيرة  أبوظبي  إىل  الصناعية  مصفح  من   / عنوان  تعديل   

440495 الشيخة مهره خالد بن سلطان
 تعديل نشاط / إضافة خدمات التطهري والتعقيم )8121004( 

تعديل نشاط / إضافة إدارة وتشغيل املرافق )8211013( 
تعديل نشاط / حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الخفيفة )4923010( 
تعديل نشاط / حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الثقيلة )4923009( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : مخبز وحلويات اوفن هوت ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2224810  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / كورات محمد من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/كورات محمد من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نارص عيل نارص الغيثي 

 1x1 1 إىلx27 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

مخبز   -   OVEN HOT BAKERY & SWEETS L.L.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 OVEN HOT BAKERY &  SWEETS - SOLE وحلويات اوفن هوت ذ.م.م إىل

 PROPRIETORSHIP L.L.C

. - مخبز وحلويات اوفن هوت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط / حذف  مرشوبات باردة و ساخنة )5630004( 

تعديل نشاط / حذف  تجهيز الفطائر واملعجنات )5621004( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : فالمنجو لخدمات التموين ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : مصفح, الصناعية م 26, بناية محمد بن حموده 

  CN- 1235520 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / باركر راسل عبيد لتدقيق 

بتاريـــخ   للرشكــــة  قانوين  1، كمصفي  أبو ظبي  فــــرع   - الحسابات 

31-1-2021 وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  2105001121 

تاريخ التعديل  2021-9-8 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : رشكة ك ام للتجارة - ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1031295  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / كورات محمد من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء / كورات محمد من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نارص عيل نارص الغيثي

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 

 KM TRADING COMPANY - LLC /تعديل إسم تجاري من

 K M TRADING COMPANY - SOLE رشكة ك ام للتجارة - ذ.م.م إىل -

PROPRIETORSHIP L.L.C  - ك إم للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : جراند بيك للحلويات واملعجنات 
رخصة رقم : CN- 2479802  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد افصل ارشف حميد حاجي

تجارة  مرشوعات  يف  لالستثامر  هولدنجس  أش  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   
التجزئة وتأسيسها وادارتها ذ.م.م

 ASH HOLDINGS For Investment in Retail Trade Enterprises &  

 Management CO. L.L.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نعيم حمد حريز خميس الحرسويس تعديل لوحة 

 1x1 إىل NULLxNULL اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

تعديل إسم تجاري من/ GRAND BAKE SWEETS AND PASTRIES - جراند 
 GRAND BAKE SWEETS AND PASTRIES- إىل  واملعجنات  للحلويات  بيك 
رشكة   - واملعجنات  للحلويات  بيك  جراند   -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : ذا فريست بليس للضيافة 
رخصة رقم : CN- 1770796  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بانهيليكار اشفق جوين  )49%( 
تعديل   )51%( حسني  عيل  محمد  بشري  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع / حذف بشري محمد عيل حسني
 تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

ذا   -  THE FIRST PLACE HOSPITALITY من/  تجاري  إسم  تعديل   
  THE FIRST PLACE HOSPITALITY L.L.C فريست بليس للضيافه إىل

ذا فريست بليس للضيافة ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن السادة :صالون االوبرا 
رخصة رقم : CN- 1025764  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فهمي عىل سامل محمد املسكري )51%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حامده محمد احمد يوسف من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / حامده محمد أحمد يوسف من  %100 إىل 49% 
تعديل وكيل خدمات / حذف محمد عىل سامل محمد املسكري 

تعديل رأس املال / من NULL إىل  100000 
 4.10x1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل   1x1 إىل 
إىل  االوبرا  صالون   -  OPERA SALON من/  تجاري  إسم  تعديل  محدودة 

OPERA SALON L.L.C - صالون األوبرا ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة 

  نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اإلسم التجاري  : انتليجنس إلدارة العقارات ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : جزيرة أبوظبي, رشق 8, 0 مبني, السيد سهيل محمد 

احمد خلف و اخرين 

  CN- 2575963 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / الهاميل ورشكاه - محاسبون 

قانونيون ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  19-8-2021   وذلك بناء عىل 

العدل  كاتب  املوثق لدى  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم 2145001971 

تاريخ التعديل  2021-9-8 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

العالمة  بــيــانــات  لتسجيل  طلب 
التجارية: 

املودعة بالرقم: 349613
تاريخ: 2021/04/21

بيانات األولوية:
  2020/10/22  - 272,028/90 

الواليات املتحدة األمريكية 
االسم: كوزموس كوربوريشن

 وعنوانه: 601 بريل د. سانت بيرتز، ميسوري 63376، الواليات املتحدة األمريكية.  
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:3

منتجات العناية بالفم للحيوانات األليفة.
  MICROGUARD  3D وصف العالمة: العالمة عبارة عن رقم وحرف وكلمة

باللغة اإلنجليزية.
  االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار 

هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 171214 
 نموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة :   امبريوس لتأجري بيوت العطالت ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 801-12 ملك كامل بوري، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1438663 رقم الرخصة   846544        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 5-9-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-9-5  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / امبريوس لتأجري بيوت العطالت ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 5-9-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-9-5  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اخلمي�س 9 �سبتمرب 2021-العـدد 14839 اخلمي�س 9 �سبتمرب 2021-العـدد 14839

 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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   03 مارس 2021 املودعة تحت رقم:  346160 

باســم:  شانيل اس ايه ار ال  
وعنوانه: كاي دي جرنال-جويسن 24، 1204 جنيف، سويرسا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
املعادن النفيسة وكل خليط منها؛ املجوهرات؛ األحجار الكرمية؛ أدوات قياس الوقت وأدوات 
قياس الوقت الدقيقة؛ عقيق؛ ساعات منبهة؛ سبائك من معادن نفيسة؛ متائم ]مجوهرات[؛ 
الدقة[؛  ]متناهية  ذرية  ساعات  واليد[؛  الجيب  وساعات  الحائط  ساعات  ]لصناعة  مثبتات 
نياشني وأوسمة من معادن نفيسة؛ أجزاء أسطوانية لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب 
دبابيس  ]مجوهرات[؛  أساور  نفيسة؛  معادن  من  صناديق  املجوهرات؛  لصناعة  خرز  واليد؛ 
لصناعة  مصقولة  كرمية  أحجار  نفيسة؛  معادن  من  جذعية  هياكل  ]مجوهرات[؛  الزينة 
املجوهرات؛ قالئد سلسلية ]مجوهرات[؛ حيل صغرية ]مجوهرات[؛  حيل صغرية ]مجوهرات[؛ 

كرونوغرافات )مؤقتات مسجلة( ]ساعات[؛ كرونومرتات )موقتات دقيقة(؛ أدوات قياس الوقت 
الدقيقة؛ كرونوسكوبات )مؤقتات الكرتونية الضبط(؛ مشابك للمجوهرات؛ عقارب ساعة؛ علب الساعات؛ ساعات حائط؛ ساعات 
حائط وساعات جيب ويد كهربائية؛ آليات الساعات؛ مجوهرات مجتزعة؛ قطع معدنية؛ ساعات ضبط ]ساعات رئيسية[ / ساعات 
رئيسية؛ مسكوكات نحاسية؛ زمامات )مرابط( أكامم؛ وجه الساعة املدرج )قرص الساعة( ]لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب 
واليد[؛ ماس؛ أقراط؛ متاثيل ]مجسامت[ صغرية من معادن نفيسة / مجسامت صغرية من معادن نفيسة؛ ذهب غري مشغول أو 
مطروق )مصفح(؛ خيوط ذهبية ]مجوهرات[؛ حيل للقبعات من معادن نفيسة؛ سباك تشكيل من معادن نفيسة؛ إيريديوم؛ عاج 
]مجوهرات[؛ كهرمان أسود غري مشغول أو نصف مشغول؛ مجوهرات من الكهرمان األصفر؛ مجوهرات؛ صناديق املجوهرات؛ لوازم 
أو سالسل  ]حيل صغرية  للمفاتيح  / سالسل  أو سالسل صغرية[  ]حيل صغرية  للمفاتيح  حلقات  املجوهرات؛  جزادين  املجوهرات؛ 
صغرية[؛ قالئد ]مجوهرات[؛ ميداليات؛ آالت لساعات الحائط وساعات الجيب واليد؛ قالئد ]مجوهرات[؛ فلز زيتزين ]أحجار كرمية[؛ 
دبابيس زينة؛ حيل من الكهرمان األسود؛ حيل ]مجوهرات[؛ مجوهرات مقلدة؛ آللئ من الكهرمان املضغوط؛ آللئ ]مجوهرات[؛ 
بندول ]لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب واليد[؛ دبابيس ]مجوهرات[؛ بالتني ]فلز[؛ معادن نفيسة غري مشغولة أو نصف 
مشغولة؛ أحجار كرمية؛ علب ساعات لإلهداء؛ علب مجوهرات لإلهداء؛ روديوم؛ خواتم ]مجوهرات[؛ روثينيوم؛ أحجار شبه كرمية؛ 
حيل أحذية من معادن نفيسة؛ خيوط فضية؛ فضة غري مشغولة أو مطروقة )مصفحة(؛ بلخش )سبينل( ]أحجار كرمية[؛ حلقات 
من معادن نفيسة للمفاتيح؛ ساعات توقيت؛ ساعات شمسية؛ خيوط من معادن نفيسة ]مجوهرات[ / أسالك من معادن نفيسة 
]مجوهرات[؛ مشابك ربطات العنق؛ دبابيس ربطات العنق؛ سوار ساعات / سيور لساعات اليد / سيور ساعات؛ سالسل ساعات؛ 
نوابض للساعات؛ األغطية الزجاجية للساعات / بلور للساعات؛ علب ساعات ]أجزاء من الساعات[؛ عقارب الساعات؛ ساعات؛ أشغال 

فنية من معادن نفيسة؛ ساعات يد. 
الواقـعة بالفئة:  14  

القطعة  األمامي،  الوجه  عىل  خمسة.  رقم  شكل  عىل  مجوهرات  لقطعة  األبعاد  ثاليث  شكل  من  العالمة  تتكون  العالمة:   وصف 
تظهرعدد من األحجار الكرمية البارزة. ويف وسط الرقم خمسة يوجد حجر كريم دائري كبري.

االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار 

إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.
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 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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اخلمي�س 9 �سبتمرب 2021-العـدد 14839 
�إعـالنات

 يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  احمد محمد مالك سامل املهري  
 الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   جنه الفردوس محمد موىس شودري   
الجنسية: بنغالدش

 باالسم التجاري ) مطعم الطاوس( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجامن برقم امللف )104360( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن
بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اخلمي�س 9 �سبتمرب 2021-العـدد 14839

الكاتب العدل العام 

لإعالناتكم بالوحدة:  اإعالن تنازل عن رخ�صة

هاتف: 024488400 

فاك�س:  024488201
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الإمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
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 الواليات المتحدة تجلي 
نحو 23 األف فرد من 
اأفغان�ستان عبر قاعدة 
رام�ستاين في األمانيا

رام�ستاين  )د ب اأ(-
بالفعل  الأمريكية  اجلوية  القوات  نقلت   
من  اإجال�ؤهم  مت  �شخ�ص  األف   23 من  اأكرث 
اأ�  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  اأفغان�شتان 
اجلوية  قاعدتها  عرب  اآخر  اآمن  مكان  اإىل 
راينالند-بفالت�ص  بولية  رام�شتاين  يف 

الأملانية.
�اأعلنت القاعدة اجلوية  الأربعاء اأن حوايل 
11200 من الذين مت اإجال�ؤهم من اأفغان�شتان 
رام�شتاين  قاعدة  يف  ينتظر�ن  زال��وا  ما 
منت  على  اأخرى  لأماكن  لالنتقال  اجلوية 
من  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  ق��ادم��ة.  رح��الت 
الذين  املتوقع ��شول حوايل 260 فردا من 
القاعدة  اإىل  اأفغان�شتان  من  اإجال�ؤهم  مت 

خالل ال� 24 �شاعة القادمة.
هايكو  الأمل��اين  اخلارجية  �زير  �يناق�ص 
ما�ص �نظريه الأمريكي اأنتوين بلينكن اليوم 
خالل  اأفغان�شتان  يف  الأ��شاع  الأربعاء 
اجتماع يف قاعدة رام�شتاين. �من املقرر اأن 
ت�شم املحادثات، التي �شُتجرى عرب الفيديو 
اأي�شا، العديد من �زراء اخلارجية الآخرين 
الذين تتعامل د�لهم مع تداعيات ا�شتيالء 
طالبان على ال�شلطة يف اأفغان�شتان ال�شهر 

املا�شي.
اأكرب  �اأملانيا  املتحدة  الوليات  �كانت 
د�لتني �شاهمتا بقوات يف املهمة الع�شكرية 
يف  انتهت  �التي  اأفغان�شتان،  يف  الد�لية 
اآخر جندي  اأ�ائل الأ�شبوع املا�شي ب�شحب 

اأمريكي من هناك.
ذلك  يف  مبا  ال��د�ل،  من  العديد  ت��زال  �ل 
اإخراج  حتا�ل  �اأملانيا،  املتحدة  الوليات 
ي�شعر�ن  الذين  الأ�شخا�ص  من  العديد 

بالتهديد من قبل طالبان من اأفغان�شتان.
على  املت�شدد�ن  الإ���ش��الم��ي��ون  ��شيطر 
اأفغان�شتان بالكامل، �اأم�ص الثالثاء اأعلنوا 

ت�شكيل حكومة جديدة .
يف  قاعدتها  املتحدة  الوليات  �ت�شتخدم 
رام�شتاين بولية راينالند-بفالت�ص كواحدة 

من بني عدة مراكز ملهمة الإجالء.
الأمل��ان��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة  �زارة  �بح�شب 
من  رام�شتاين  اإىل  اأ�شخا�ص   34103 ��شل 
اأفغان�شتان، حتى �شباح اأ�ل اأم�ص الثنني، 
اإىل  �شخ�شا   943� األ��ف��ا   20 منهم  �نقل 
الوليات املتحدة حتى الآن، بينما طلب 90 

اأفغانيا اللجوء يف اأملانيا.

افرجت عن �ضحفيين محتجزين بعد �ضربهم

»طالبان« تعلن عن ت�سكيل حكومة ت�سريف اأعمال في اأفغان�ستان

اإ�سالم اآباد  )د ب اأ(-
طالبان  ح��رك��ة  م�شلحو  ق���ام 
�شحفيني  على  بدنيا  بالعتداء 
اأفغانيني على الأقل يعمالن لدى 
�شحيفة حملية يف كابول، �ذلك 
احتجاجات  تغطية  خلفية  على 
داريابي،  زكي  �كتب  لنا�شطات. 
�ه��ى  ر�ز،  اإط���الع���ات  ن��ا���ر 
�حتقيقية  مطبوعة  �شحيفة 
عالمات  تغريدة"  �حتليلية، 
على  �ا�شحة  �ال�شياط  الأ�شالك 
�جه �راأ�ص اثنني من زمالئنا. لقد 
يف  �هما  للمكتب  اأح�رناهما 

حالة �شغف �خمول".
خم�شة  امل�شلحون  احتجز  �قد   
بال�شحيفة  يعملون  �شحفيني 

لفرتة ق�شرية يف �قت �شابق من 
اليوم يف كابول.

 �اأظهرت ال�شور �مقاطع الفيديو 
التي ن�رها داريابي كيف يتمكن 
اأ�  ال�شري  بالكاد  ال�شحفيني 

احلديث بعد الفراج عنهما.
 اأعلنت حركة طالبان عن ت�شكيل 
حكومة ت�ريف اأعمال جديدة يف 
املال حممد  �اختيار  اأفغان�شتان، 
ح�شن اأخوند لتويل من�شب القائم 

باأعمال رئي�ص الوزراء.
طالبان  با�شم  املتحدث  �ق��ال 
موؤمتر  يف  جم��اه��د  اهلل  ذب��ي��ح 
"الإمارة  اإن  كابول  يف  �شحفي 
�الإعالن  تعيني  قررت  الإ�شالمية 
عن حكومة ت�ريف اأعمال للقيام 
للحكومة".  ال�ر�رية  باملهام 

�ذك���ر جم��اه��د 33 ع�����ش��وا يف 
اجلديدة"  الإ�شالمية  "احلكومة 
عن  الإع���الن  �شيتم  اإن���ه  �ق���ال 
درا�شة  "بعد  املتبقية  املنا�شب 
متاأنية". �ينتمي جميع الأع�شاء 
اإىل حركة  املعينني يف احلكومة 

طالبان �لديهم خلفية دينية.
�كان اأخوند رئي�ص الوزراء اجلديد 
يف حكومة طالبان اأحد موؤ�ش�شي 
منا�شب  �توىل  امل�شلحة  احلركة 
يف  طالبان  حكم  خ��الل  مهمة 

ت�شعينيات القرن املا�شي.
اأخوند من �لية قندهار  �ينحدر 
�يعترب  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ج��ن��وب 
اأنه  �ي��رتدد  معتدلة.  �شخ�شية 
احلركة  زعيم  من  للغاية  مقرب 
�عينت  زاده.  اأخوند  اهلل  هيبة 

الغني  عبد  املال  طالبان  حركة 
برادار �مولوي عبد ال�شالم حنفي، 
يف  البارزين  الأع�شاء  من  �هما 
يف  للحركة  ال�شيا�شي  املكتب 
ملحمد  �ث��اين  اأ�ل  نائبني  قطر، 

ح�شن اأخوند.
�مت تعيني مولوي حممد يعقوب 
طالبان  موؤ�ش�ص  جنل  جماهد، 
باأعمال  قائما  عمر،  املال  الراحل 
الدفاع، يف حني مت تعيني  �زير 
رئي�ص  الدين حقاين،  �راج  املال 
ال�شمعة،  �شيئة  حقاين  �شبكة 

قائما باأعمال �زير الداخلية.
من  ف���وري  تعليق  ي�شدر  �مل 

جماعات املعار�شة الأفغانية.
ال�شمول  م�شاألة  اأن  اإىل  ي�شار 
تدر�ص  الذي  الوقت  يف  اأ�شا�شية 

فيه احلكومات يف خمتلف اأنحاء 
�شتعرتف  كانت  اإذا  ما  العامل 
التي  امل�شاعدات  �تعيد  بطالبان 

تعتمد عليها البالد.
�مت جتميد معظم امل�شاعدات بعد 

ا�شتيالء طالبان على البالد.
تاج  الأف��غ��اين  ال�شحفي  �كتب 
على  تغريدة  �شور��ص يف  الدين 
حكومة  مع  اأن��ه  "اأعتقد  تويرت: 
العامل  ي�شاعد  لن   ، هذه  طالبان 

اأفغان�شتان حتى بد�لر �احد".
احلاكم  انتقد  اأخ���رى،  جهة  من 
حممد  عطا  بلخ  لإقليم  ال�شابق 
ن��ور احل��ك��وم��ة لف��ت��ق��اره��ا اإىل 
ن�شاء،  ت�شمنها  �ع��دم  املهنية 
ر�ح  م��ع  تتناق�ص  اإن��ه��ا  �ق��ال 

الد�شتور احلايل للبالد.

ال�سين ت�سيد باعتقال هونج كونج لمنظمي احتجاجات 
ذكرى تيانانمين

هوجن كوجن  )د ب اأ(-
يف  �شينية  هيئة  اأك��رب  اأ�شادت   
اأرب��ع��ة  باعتقال  ك��وجن  ه��وجن 
نظمت  جمموعة  م��ن  اأع�����ش��اء 
يف  �شنوية  احتجاجية  اأم�شية 
تيانامنني،  ميدان  اأح��داث  ذكرى 
حملة  ال�شلطات  �ا�شلت  حيث 
املحليني  النا�شطني  �شد  اأ��شع 

املوؤيدين للدميقراطية.
��فقا لوكالة "بلومربج" لالأنباء، 
ال�شيني يف  الت�شال  مكتب  ذكر 
هوجن كوجن يف بيان يوم الأربعاء 
بتهم  اأ�شخا�ص  اأربعة  اعتقال  اأن 
الأمن الذي  عدم المتثال لقانون 
"نزاهة  يعك�ص  بكني  �شاغته 

�عدالة القانون".
ال�رطة  األقت  �شابق،  �قت  �يف 
على  القب�ص  ك��وجن  ه��وجن  يف 
هوجن  حتالف  من  اأع�شاء  اأربعة 
كوجن لدعم احلركات الدميقراطية 
لو�شائل  �فقا  ال�شينية،  الوطنية 
اإعالم حملية من بينها قناة نا� 

تي يف التليفزيونية.
�ج����اءت الع��ت��ق��الت ب��ع��د اأن 
تاجن  كري�ص  الأم��ن  �زي��ر  تعهد 
�فعال"  "�ريع  اإج��راء  باتخاذ 
ب�شبب  النا�شطة  املجموعة  �شد 
رف�شها التعا�ن مع حتقيق لالأمن 
القومي �ت�شليم �ثائق ذات �شلة.

اإنها  بيان  يف  ال�رطة  �قالت 
األقت القب�ص على اأربعة اأ�شخا�ص 
قانون  امتثالهم ملتطلبات  لعدم 
الأمن، د�ن ت�شمية امل�شتبه بهم.

معركة  املجموعة  �ت��خ��و���ص 
اجلهود  ح��ول  ال�شلطات  م��ع 
الأم�شية  ل�شتئناف  املبذ�لة 

ح��دي��ق��ة  يف  الح��ت��ج��اج��ي��ة 
فيكتوريا يف هوجن كوجن لإحياء 
�قعت  ال��ت��ي  الأح����داث  ذك���رى 
ال�شارمة  الإج����راءات  نتيجة 
يف  الدميقراطية  نا�شطي  �شد 
يف  بكني  يف  تيانامنني  ميدان 
الرابع من حزيران/يونيو 1989. 

بتنظيم  الإذن  ال�رطة  �رف�شت 
العامني  م��دار  على  الفعالية 
بتدابري  ذلك  معللة  املا�شيني، 
القرار  �هو   - كور�نا  مكافحة 
اتهام  اإىل  الن�شطاء  دفع  ال��ذي 
ال��وب��اء  با�شتغالل  احل��ك��وم��ة 

املدنية. احلريات  لكبت 

من  الفارين  الالجئين  مئات  ترحل  باك�ستان 
اأفغان�ستان

اإ�سالم اآباد  )د ب ا(-
 قال م�شوؤ�لون يوم الأربعاء اإن ال�شلطات 
مئات  برتحيل  ق��ام��ت  الباك�شتانية 
الالجئني الأفغان، الذين عرب�ا اإىل البالد 
حركة  �شيطرة  عقب  الربية  الطرق  عرب 
ال�شهر  كابول  يف  ال�شلطة  على  طالبان 

املا�شي.
بينهم  �من  الالجئني،  اإن  م�شوؤ�ل  �قال 
�شامان  نقطة  عرب  ترحيلهم  مت  اأطفال، 
بجنوب  بلو�ش�شتان  باإقليم  احلد�دية 
اأ�راق  امتالكهم  ب�شبب عدم  البالد،  غرب 

�شفر �شارية.
�ذكرت ��شائل اإعالم حملية اأن ال�شلطات 
قامت برتحيل اأكرث من 200 اأفغاين �شعوا 
�اأم�شوا  البالد  دخلوا  اأن  عقب  للجوء، 
ب�شعة اأيام يف اإقليم بلو�ش�شتان. �اأفادت 

يبلغ  ترحيلهم  مت  من  عدد  باأن  م�شادر 
توؤكد  مل  ذلك،  مع  �شخ�ص.   700 من  اأكرث 
احلد�دية  �ال�شلطات  الإقليمية  احلكومة 

الرقم بالتحديد.
�قالت ال�شلطات الباك�شتانية اإنها مل تقم 

باأي ترتيبات من اأجل لجئني جدد.
�كان �زير اخلارجية �شاه حممود قري�شي 
باك�شتان  اإن  �شابق  �ق��ت  يف  ق��ال  قد 
لتحمل عبء لجئني  القدرة  لديها  لي�ص 

اإ�شافيني.
�احد  ت�شت�شيف  باك�شتان  اأن  اإىل  �ي�شار 
العامل،  يف  الأفغان  جتمعات  اأك��رب  من 
قام  اأن  عقب  باك�شتان  اإىل  فر�ا  الذين 
الحتاد ال�شوفيني بغز� بالدهم عام 1979 

اأ� خالل �راعات لحقة.
��فقا لالح�شاءات احلكومية، يعي�ص 7ر2 

مليون اأفغاين يف باك�شتان.

بابا الفاتيكان وقيادات دينية يدعون اإلى مزيد من 
الجهد لحماية كوكب االأر�ض

روما  )د ب اأ(-
 دعا زعماء الكنائ�ص الكاثوليكية �الأجنليكانية 
بذل  اإىل  ال��د�يل  املجتمع  الأرثوذك�ص  �ال��ر�م 
املزيد من اجلهد حلماية م�شتقبل كوكب الأر�ص.

بابا  فرن�شي�ص  البابا  �قعها  �ثيقة  يف  �جاء 
جا�شنت  كانرتبري  اأ�شاقفة  �رئي�ص  الفاتيكان، 
�يلبي، �البطريرك امل�شكوين بارثولوميو الأ�ل، 
النظرة  اأ�  الإميان  النظر عن  اأنه بغ�ص  الثالثاء 
العاملية، يجب على املجتمع الد�يل اأن ي�شتمع 
يف  يفكر  �اأن  �الفقراء"،  الأر���ص  "�رخة  اإىل 
من  مغزى  ذات  بت�شحيات  يتعهد  �اأن  �شلوكه 

اأجل الكوكب.
التي  الأ�ىل  املرة  هي  هذه  اأن  الفاتيكان  �ذكر 
حتذيرا  الثالثة  الدينيون  الزعماء  فيها  ي�شدر 
البيئية  ال�شتدامة  اإىل  احلاجة  حول  م�شرتكا 

�تاأثريها على الفقر �اأهمية التعا�ن العاملي.
اإنه  املا�شي  الأ�شبوع  فرن�شي�ص  البابا  �ق��ال 
�شيح�ر موؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ يف 

جال�شكو با�شكتلندا يف ت�رين ثان/نوفمرب.
 ، �شيعتمد على �شحته  اإن ح�شوره  قال  اأنه  اإل 
حيث اأنه يوا�شل التعايف من جراحة يف الأمعاء 

اأجراها يف متوز/يوليو املا�شي.

اأميركا  واإ�سرائيل توؤكدان اأهمية الم�ساورات 
ب�ساأن اأفغان�ستان واإيران وال�سين

وا�سنطن )د ب اأ( – 
اأكدت الوليات املتحدة �اإ�رائيل اأهمية 
الإقليمية  امل�شائل  ب�شاأن  امل�شا�رات 
�الأمنية، مبا يف ذلك اأفغان�شتان �اإيران 
�ال�شني. جاء ذلك خالل ات�شال هاتفي 
اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  �زير  بني 
بلينكن �نظريه الإ�رائيلي يائري لبيد.

اخلارجية  �زارة  با�شم  املتحدث  �قال 
ليل  بيان  يف  براي�ص  نيد  الأمريكية 
�زي��ر  "حتدث  ال��ث��الث��اء/الأرب��ع��اء: 

مع  البارحة  بلينكن  اأنتوين  اخلارجية 
رئي�ص الوزراء املنا�ب ��زير اخلارجية 
ملوا�شلة  لب��ي��د  ي��ائ��ري  الإ���رائ��ي��ل��ي 
الوزراء  رئي�ص  زيارة  بعد  املحادثات 
الوليات  اإىل  الأخرية  بينيت  )نفتايل( 
املتحدة �لتبادل التهاين مبنا�شبة راأ�ص 

ال�شنة العربية".
اأهمية  ال��وزي��ران  "ناق�ص  �اأ���ش��اف: 
ال��ولي��ات  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
املتحدة �اإ�رائيل، �دعا الوزير بلينكن 

نظريه لزيارة �ا�شنطن قريبا

نيويورك )د ب اأ(-
الإ�شابات بفري��ص  اإجمايل عدد  اأن  اأظهرت بيانات جممعة   
كور�نا يف اأنحاء العامل يقرتب من 9ر221 مليون حتى �شباح 
يوم الأربعاء، فيما جتا�ز عدد جرعات اللقاحات التي جرى 
اإعطا�ؤها 52ر5 مليار جرعة. �اأظهرت اأحدث البيانات املتوفرة 
ال�شاعة  عند  الأمريكية،  "جونز هوبكنز"  موقع جامعة  على 
0600 بتوقيت جرينت�ص، اأن اإجمايل الإ�شابات ��شل اإىل 221 
اإجمايل  اأن  البيانات  اأظهرت  كما  حالة.  األف   895  � مليونا 

الوفيات ارتفع اإىل اأربعة ماليني � 585 األف حالة.
اللقاحات  عدد  اإجمايل  اأن  املجمعة  البيانات  �اأ��شحت 
امل�شادة لكور�نا التي جرى اإعطا�ؤها يف اأنحاء العامل جتا�ز 

خم�شة مليارات � 527 مليون جرعة.

كورونا حول 
العالم: 
اإجمالي 

االإ�سابات 
9ر221 
مليون ..

باري�ض  )د ب ا(- 
متهمني  �شخ�شا   20 حماكمة  الأرب��ع��اء  ي��وم  ب��داأت 
يف  باري�ص  يف  اإرهابية  هجمات  �تنفيذ  بالتخطيط 
13 ت�رين ثان/نوفمرب 2015، مما اأ�شفر عن مقتل 130 
�شخ�شا �اإ�شابة 350 اأخرين يف قاعة حفالت �خارج 

ا�شتاد كرة قدم �يف مناطق بو�شط املدينة.
�من بني املتهمني �شالح عبد ال�شالم، الذي اأدين يف 
بلجيكا لعالقته بعملية تبادل اإطالق نار �قعت عندما 

األقت ال�شلطات القب�ص عليه يف بر�ك�شل عام 2016.
�كانت الهجمات التي ا�شتهدفت مناطق يف باري�ص قد 

اأ�شابت العامل بال�شدمة.

فرن�ضا تحاكم  
�ضخ�ضاً   20

متهمين بتنفيذ 
هجمات اإرهابية 

عام 2015
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 ∑ôJh ,É k«°SÉ°SCG ¥QÉW ΩÉª¡H ™aódG ÖfÉL ¤EG Gògh

 í°VGh ±ÓàNG ‘ ,A’óÑdG ácO ≈∏Y ¢ûjÉH º«gGôHEG

 ΩÉeCG ¤hC’G IGQÉÑŸG ¬H ¢VÉN …òdG π«µ°ûàdG øY

.á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

ájOƒ©°ùdG QÉ°üàfÉH ≈æ¨àj »°VÉjôdG §°SƒdG

hÉ°ù«H É«æ«Z ΩÉeCG √QGO ô≤Y »a á«°SÉb á«YÉHôH ô°ùîj ¿GOƒ°ùdG

 RƒØH  ,…Oƒ©°ùdG  »°VÉjôdG  §°SƒdG  ≈æ¨J

 ¿hO  ±ó¡H  ÊÉª©dG  ¬Ø«°†e  ΩÉeCG  ö†NC’G

 ádƒ÷G øª°V ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,πHÉ≤e

 á∏gDƒŸG á«FÉ¡ædG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d á«fÉãdG

.2022 ⁄É©dG ¢SCÉµd

 É«dGƒJ ÊÉãdG √Rƒa …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG ¢üæàbGh

 ídÉ°U ±ó¡H ÊÉª©dG ¬≤«≤°T øe äÉ«Ø°üàdÉH

 ¥QÉØHh ÊÉãdG õcôŸÉH •É≤f 6 É≤≤fi ,…ô¡°ûdG

.‹GÎ°SC’G Qó°üàŸG ∞∏N ±GógC’G

 öüædG  …OÉf  ¢ù«FQ  ôª©e  ∫BG  »∏°ùe  ,OôZh

 "  :ÎjƒJ  ™bƒe  ≈∏Y  »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY

 Éæ≤«≤°T ≈∏Y ö†ÿG Qƒ≤°üdG  Rƒa ∑hÈe ∞dCG

 π°UGƒàJ  ˆG  áÄ«°ûÃh  ...ÊÉª©dG  ÖîàæŸG

."∫ÉjófƒŸG ¤EG ≥jô£dG ‘ äGQÉ°üàf’G

 …OÉf  ¢ù«FQ  …ô¡jhõdG  π«∏g  óYÉ°ùe  ,√ÓJh

 ≥ëà°ùe  Rƒa  "  :¬dƒ≤H  ,≥HÉ°ùdG  IóL  »∏gCG

 πªLCG  ΩOÉbh  ,ÚàdƒL  ∫hCG  ‘  á∏eÉc  •É≤fh

 ∑É©e  Éæ∏ch  ,øWh  Éj  ∑hÈe  ∞dCG..  ˆG  ¿PEÉH

."ö†NC’G Éj

 …OÉf IQGOEG  ¢ù∏› ƒ°†Y »æjódG  óªfi ∫Ébh

 ájÉ¨∏d  áª¡e  Iƒ£N"  :‹É◊G  IóL  »∏gCG

 ∞dCG  ..∫Éjófƒª∏d  πgCÉàdG  ≥jôW  ‘  ö†NCÓd

 Iƒ£Nh IQGó°üdGh RƒØdG ‹É¨dG øWƒ∏d ∑hÈe

."ˆG ¿PEÉH ⁄É©dG ¢SCÉc ƒëf Iƒ£îH

 ≈∏Y  ájOƒ©°ùdG  ájófC’G  º¶©e  âØàMGh

 RƒØdÉH  ,ÎjƒJ  ™bƒe  ÈY  á«ª°SôdG  É¡JÉHÉ°ùM

 áÑ«àµH IÒÑµdG É¡à≤K äóHCGh ,ö†NCÓd ÊÉãdG

 π°†aC’G  ≥«≤ëàH  QGôªà°S’G  ≈∏Y  ÖîàæŸG

.Oƒ°ûæŸG ±ó¡∏d ∫ƒ°UƒdGh

 »ª°SôdG  çóëàŸG  ÜÉjO  ¥OÉ°U  óªMCG  ≥∏Yh

 Qób  ≈∏Y  GƒfÉc"  :¬dƒ≤H  ,IóL  OÉ–G  …OÉæd

 IÒ°ùŸG ¿ƒ∏°UGƒj ö†ÿG ÉfQƒ≤°U ,á«dhDƒ°ùŸG

."QÉÑµdG Éæeƒéæd G kôµ°T  .áª≤dG ƒëf

 ábôØJ ÜhòJ ¿CG  Öéj ÖîàæŸG ‘" :±É°VCGh

 ,IGQÉÑe ‘ ¬bÉØNEG hCG Oôa á«eƒ‚ Óa ,ájófC’G

 á£ÑJôe  áà«≤e  á«Ñ∏°ùH  É¡d  ô¶æ oj  ¿CG  Öéj

 óéŸG ™æ°üj πµdÉa .ájófCÓd Ö°ü©àdG ∞∏îàH

."ö†NC’G Gò¡d

 ‘  ,»æWƒdG  ÜQóŸG  øã«©÷G  QóæH  ∫Ébh

 :ájOƒ©°ùdG  á«°VÉjôdG  24  IÉæ≤d  äÉëjöüJ

 á«∏ªY …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG ‘ π«ª÷G A»°ûdG"
 É°†jCGh ,ó«L »ª«¶æJ πªY ∑Éægh ,áªé¡dG AÉæH

 ,RƒØdG  ‘  QhO  É¡d  ¿Éc  ÚÑYÓdG  äÉcô–

 ÊÉª©dGh …Oƒ©°ùdG ÖYÓdG ÚH ¥QÉØdG í°Vhh

 í°†àJ  OQÉæjQ  ÜQóŸG  áª°üHh  ,Ö©∏ŸG  πNGO

."IGQÉÑe ‘ ÈcCG πµ°ûH

 ÖîàæŸG º‚ »eÉ«dG ø°ù◊G OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe

 IQƒc  èeÉfÈd  äÉëjöüJ  ‘  …Oƒ©°ùdG

 :ÓFÉb  ,ö†NC’ÉH  ,á«é«∏N  ÉfÉJhQ  IÉæb  ÈY

 ájƒ≤dG  ¿ÉªY  ΩÉeCG  G kó«L  kAGOCG  Ωób  ÉæÑîàæe"
 øe âfÉch ájƒb IGQÉÑe âeób »àdGh áª¶æŸGh

 ,ôjó≤J  πbCG  ≈∏Y  ∫OÉ©àdÉH  êôîJ  ¿CG  øµªŸG

."Ωƒ«dG IGQÉÑe º‚ …ô¡°ûdG ídÉ°Uh

 á∏eÉc •É≤ædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈æ“CG " :±É°VCGh

 18)  Ú°üdGh  ¿ÉªYh  ΩÉæà«a  äÉjQÉÑe  øe

 áÑ©°U  IGQÉÑe  Éfô¶àæJh  ,(ÜÉjEGh  ÜÉgP  á£≤f

 ∫OÉ©àdG  ≥«≤– ∫hÉëfh  ,¿ÉHÉ«dG  ó°V  ájƒbh

 ,É«dGÎ°SCGh ¿ÉHÉ«dG ΩÉeCG ÉæJÉjQÉÑe øe Ö°ùµŸGh

 äÉÑîàæŸG óMCG øe Éªgó°V ICÉLÉØe çhóM ™e

 É¡àbhh ,¿ÉHÉ«dÉH ¿ÉªY øe çóM Éª∏ãe iôNC’G

."ˆG ¿PEÉH 2022 ⁄É©dG ¢SCÉc ¤EG πgCÉàæ°S

 á«°SÉb  IQÉ°ùN  ,¿GOƒ°ùdG  Öîàæe  ≈≤∏J

 ,hÉ°ù«H É«æ«Z ¬Ø«°V ój ≈∏Y ,(4-2) áé«àæH

 ≈∏Y ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG º«bCG …òdG AÉ≤∏dG ‘

 øª°V  ,¿ÉeQO  ΩCÉH  AÉbQõdG  Iôgƒ÷G  Ö©∏e

 ¤EG  á∏gDƒŸG  äÉ«Ø°üàdG  øe  á«fÉãdG  ádƒ÷G

.2022 ô£b ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f

 ƒàjôH  øe  πc  hÉ°ù«H  É«æ«Z  á«YÉHQ  RôMCG

 8)  Úà≤«bódG  ‘  "Úaóg"  ÉØ∏«°S  »à«cÉH

 …ódÉH  ÉeÉeh  (11)  …óæ«e  ∂jQójôa  ,(39h

.(82)

 ,¿Éjó÷G  Qƒ≤°U  á«FÉæK  RôMCG  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 55) Úà≤«bódG ‘ øªMôdG óÑY óªfi ÖYÓdG

.(2+90h

 hÉ°ù«H  É«æ«Z  Öîàæe  Qó°üJ  RƒØdG  Gò¡Hh

 øe  •É≤f  4  ó«°UôH  á©°SÉàdG  áYƒªéŸG

 3`H É«fÉK »Hô¨ŸG ÖîàæŸG πMh ,ÚJGQÉÑe

 É«æ«Z Öîàæe ¬«∏jh ,IóMGh IGQÉÑe øe •É≤f

 áYƒªéŸG ¿GOƒ°ùdG πjòJ Éªæ«H ,IóMGh á£≤æH

.•É≤f ¿hóH

 á«fÉãdG  á≤«bódG  òæe Ωó≤àj ¿CG  ¿GOƒ°ùdG  OÉc

 öüf óFÉ≤dG É¡Ñ©d »àdG IôµdG øe ôµÑe ±ó¡H

 É¡«∏Y ô£«°ù«d ,Ú©aGóŸG ∞∏N π«¨°ûdG øjódG

 ¬æµdh »æ«¨dG ¢SQÉ◊G ¬LGƒjh ÖéY ¿É°†eQ

.á°VQÉ©dG ¥ƒa IôµdG Oó°S

 øe  •É°ùÑdG  hÉ°ù«H  É«æ«Z  Öîàæe  Öë°Sh

 ,§≤a  ≥FÉbO  3 ‘ Úaóg  πé°ùa  ,¿GOƒ°ùdG

 …òdG  ÉØ∏«°S  »à«cÉH  ƒJÒH  øe  ∫hC’G  AÉL

 áaÉM  ≈∏Y  áÄWÉÿG  ∫Éªc  ÒeCG  Iôc  ∞£N

 ¢SQÉ◊G ¬LGhh πZƒJh ,8 á≤«bódÉH  ¥hóæ°üdG

.≈eôŸG ‘ áØMGR IôµdG Ö©dh øjöûY ƒHCG

 ∂jQójôa  öùjC’G  ìÉæ÷G  øe  ÊÉãdG  AÉLh

 ‘  ´ÉaódG  ∑ÉÑJQG  øe  Gó«Øà°ùe  ,…óæ«e

 πNGO  É¡H  πZƒJh  IôµdG  ∞£îa  ,É¡à«à°ûJ

 ≈eôŸG Ö∏b ‘ áØMGR ÉgOó°Sh AGõ÷G á≤£æe

11 á≤«bódÉH

 ,á«dÉàdG ≥FÉbódG ‘ ÊGOƒ°ùdG ÖîàæŸG √ÉJh

 áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ,ÖéY ¿É°†eQ äÉeóN ó≤ah

 ¬æe  ’óH  πNóa  ,ácÎ°ûe  á«dÉY  Iôc  ∫ÓN

.17 á≤«bódG ‘ ôgÉ£dG ô¡WCG

 IGQÉÑŸG  ∫ƒNód  ä’hÉëÃ  ÊGOƒ°ùdG  CGóHh

 ô¡WCG Oó°S 28 á≤«bódG ‘h ,ójó°T A§ÑH øµd

 ±öT ÜÉ©dC’G ™fÉ°U Iôjô“ øe Iôc ôgÉ£dG

.ÜƒÑ«°T

 ¿GOƒ°ùdG  øjöûY  ƒHCG  ò≤fCG  35  á≤«bódG  ‘h

 ∂jQójôØd  πeÉc  OGôØfG  øe  ≥≤fi ±óg øe

.ájhGR á∏cQ ¤EG IôµdG ’ƒfi ,õjóæ«e

 »æ«¨dG  ÖîàæŸG  CÉLÉa  39  á≤«bódG  ‘h

 ÉgQôe »àdG IôµdG øe ådÉãdG ±ó¡dÉH ¿GOƒ°ùdG

 …òdG ÉØ∏«°S ƒàjÈd ÉeÉ°SÉL ÜÉ©dC’G ™fÉ°U

 Oó°Sh ¿GOƒ°ùdG ´Éaód øÁC’G ÖfÉ÷ÉH Ωó≤J

 ‘ øjöûY ƒHCG π°ûa iöù«dG ¬eó≤H ájƒb Iôc

.Égó°U

 ,¿GOƒ°ù∏d  Iƒë°U  á«dÉàdG  ≥FÉbódG  äó¡°Th

 Éª¡JOQ ÚJôc øe Úaóg Rôëj ¿CG OÉc …òdGh

 ô¡WCG  øe  42  á≤«bódG  ‘  ¤hC’G  ,á°VQÉ©dG

 óªfi ´ÉaódG  Ö∏b  á«°SCGQ  á«fÉãdGh  ,ôgÉ£dG

.ájhGR á∏cQ øe ≥æjQEG

 ¿GOƒ°ù∏d »æØdG ôjóŸG iôLCG áMGÎ°S’G ó©Hh

 ºLÉ¡ŸG ∫ƒNóH ,äÓjóÑJ IóY Oƒ∏«a ÒHƒg

 ƒHCG  QƒëŸG  ÖY’h  Ú°ùM  ‹hõ÷G  ÜÉ°ûdG

 π«¨°ûdG QôÁh ,AGOC’G ø°ùëà«d ,ˆG óÑY á∏bÉY

 ∞∏ÿG øe ΩOÉ≤dG ÜƒÑ«°ûd Iôc 51 á≤«bódG ‘

.¢SQÉ◊G Égó°U ¥hóæ°üdG πNGO Iôc Oó°ùjh

 Gòg  ‘  ¬à«∏°†aCG  ¿GOƒ°ùdG  Öîàæe  ºLôJh

 á≤«bódG  ‘ ¥QÉØdG  ¢ü«∏≤J  ±ó¡H  â«bƒàdG

 √QÉ°ùj  ≈∏Y  ÜƒÑ«°T  ÉgQôe  Iôc  øe  ,55

 ájƒb É¡Ñ©dh πZƒJ …òdG øªMôdG óÑY óªëŸ

.¢SQÉ◊G QÉ°ùj ≈∏Y áYOÉN

 Ö©∏dG äÉjô› ¢ùµY ≈∏Yh 82 á≤«bódG ‘h

 ±ó¡dG  ÉeÉe  ÉÑeÉ°S  RôMCG  ájhGR  á∏cQ  øeh

 ‘  ¿GOƒ°ùdG  ∫ÉeBG  πà≤«d  ±ƒ«°†∏d  ™HGôdG

.AÉ≤∏d IOƒ©dG

 Öîàæe  óªàYGh  Iô£«°ù∏d  ¿GOƒ°ùdG  OÉYh

 ‘  IÒ£ÿG  äGóJôŸG  ≈∏Y  hÉ°ù«H  É«æ«Z

 Éaóg  RôMCG  ,¿GOƒ°ùdG  øµd  ,»≤ÑàŸG  âbƒdG

 πjóÑdG ºLÉ¡ŸG ÉgOó°S »àdG IôµdG øe É«fÉK

 ,¢SQÉ◊G  øe  IôµdG  äóJQÉa  ,Rƒ≤dG  PÉ©e

 ∑ÉÑ°ûdG  ‘  øªMôdG  óÑY  óªfi  É¡©HÉà«d

.2+90 á≤«bódÉH

AÉbQõdG IôgƒédG ¿CÉ°ûH ïjôªdG Ö∏W ≈∏Y ≥aGƒj ±Éc

¿ÉªY ≈∏YRƒØ∏d ájOƒ©°ùdG OÉb OQÉæjQ AÉcP

 ¢ùeCGô¡X ¬«≤∏J øY ,ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG ∞°ûc

 Iôµd »≤jôaC’G  OÉ–’G øe á≤aGƒe ,AÉ©HQC’G

 ¬JGQÉÑe  Ö©∏e  πjƒ–  ≈∏Y  ,"±Éc"  Ωó≤dG

 ádƒ÷G  øª°V  …óæZhC’G  ¢ùjÈ°ùcEG  ΩÉeCG

 ∫É£HCG …QhO ádƒ£Ñd ∫hC’G QhódG øe á«fÉãdG

.É«≤jôaCG

 Ö©∏H ïjôŸG …OÉæd É≤aGƒe ±ÉµdG QGôb AÉLh

 Iôgƒ÷G  OÉà°ùH  ¢ùjÈ°ùcEG  ΩÉeCG  ¬JGQÉÑe

 ,¿ÉeQO ΩCG áæjóe ‘ ∫Ó¡dÉH ¢UÉÿG AÉbQõdG

 ¿Éc  …òdG  ¢†«H’G  áæjóe  OÉà°S  øe  ’óH

.πÑb øe √QÉàNG ób ïjôŸG

 ¬Ø«°V  ΩÉeCG  ïjôŸG  IGQÉÑe  Ö©∏J  ±ƒ°Sh

 ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S 17 Ωƒj  ¢ùjÈ°ùcEG …óæZhC’G

.πÑ≤ŸG

 óLGƒàŸG ájQGOE’G ¬àã©H ¿CG …OÉædG í°VhCG Éªc

 ƒ°†Y  á°SÉFôH  ’ÉÑªc  ájóæZhC’G  áª°UÉ©dÉH

 ,π°†a  Ú°ùM  øjódGõY  IQGOE’G  ¢ù∏›

 øjódG »cGR IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d áaÉ°VE’ÉH

 …OÉf  ‹hDƒ°ùe  ™e  â©ªàLG  ób  ¥OÉ°üdG

 ¢ù«FQ  øe  ¬«LƒàH  …óæZhC’G  ¢ùjÈ°ùcE’G

.∫ÉcGOƒ°S ΩOBG …OÉædG

 ≈∏Y …óæZhC’G …OÉædG á≤aGƒe òNC’ ∂dP AÉL

 Ée  ƒgh  ,AÉbQõdG  Iôgƒ÷ÉH  IGQÉÑŸG  ¢VƒN

.±ÉµdG áÑWÉîŸ ïjôŸG ™aO Ée ,çóM

 ójƒ°ùdG º«gGôHEG ,∫õà©ŸG ÖîàæŸG º‚ ∞°Uh

. ≥ëà°ùŸÉH ¿ÉªY ≈∏Y ájOƒ©°ùdG Rƒa

 …Oƒ©°ùdG  ÖîàæŸG  Ωób"  :  ójƒ°ùdG  ∫Ébh

 ≥≤– ≈àM IÒÑc AÉcòH Ö©dh É«dÉãe AGOCG

."RƒØdG

 §N ‘ í‚ …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG ¿CG í°VhCGh

 ƒgh ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ájÉ¡f πÑb âZÉÑe ±óg

.ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ IGQÉÑŸG ¬«∏Y π¡°SÉe

 äÉªé¡dG  ÖîàæŸG  π¨à°SG  ƒd"  :±É°VCGh

 áé«àæH  êôÿ  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘  IóJôŸG

 ôjóŸG  OQÉæjQ  ‘Òg ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th  ."ÈcCG

 ∞£N ∫ÓN øe AÉcòH Ö©d ájOƒ©°ù∏d »æØdG

 ‘  äGóJôŸG  ≈∏Y  Ö©∏dGh  ´ÉaódGh  ±óg

 ≈∏Y ÊÉª©dG ôªMC’G ÈLCG É‡ ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 ¢Uôa äôaƒJh πjó©à∏d ádhÉfi ‘ ´Éaóf’G

 πeÉ©àdG ø°ùMCG ƒd π«é°ùàdG øe áÑjôb âfÉc

 º°ùM ±óg πé°S …òdG ójƒ°ùdG ºàNh .É¡©e

 ô£b ≈eôe ‘ 98 É°ùfôa ∫ÉjófƒŸ πgCÉàdG

 ‘  ájóYÉ°üJ  IÒJƒH  Ò°ùJ  ájOƒ©°ùdG  ¿CÉH

.∫Éjófƒª∏d πgCÉàdG QGƒ°ûe

äGQÉeE’G ôµ°ù©e ≈∏Y ¬dÉeBG ™°†j ø«°üdG ÜQóe

É«dGôà°SCG ™e AGƒ°VC’G ∞£îj âfGôL

ô°üe Öîàæªd »æa ôjóe ¢Thô«c..kÉ«ª°SQ

 ó«©j ¿CG ,»J ‹ ,Ú°üdG ÜQóe πeCÉj

 ¥ô¨à°ùj  …òdG  äGQÉeE’G  ôµ°ù©e

 ≥jô£dG  ¤EG  ¬≤jôa  á∏ªM  ,Gô¡°T

 ¢SCÉc  äÉ«Ø°üJ  ‘  í«ë°üdG

 Ú°üdG  âYôŒ  Éeó©H  ,⁄É©dG

 ¢ùeCG ,‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG áÁõ¡dG

 0-1  IQÉ°ùÿÉH  ,AÉKÓãdG  ∫hC’G

.¿ÉHÉ«dG ΩÉeCG

 ¢SCÉµd  πgCÉà∏d  Ú°üdG  ≈©°ùJh

 ÉgQƒ¡X  òæe  ,Iôe  ∫hC’  ⁄É©dG

 â∏¡à°SG  É¡æµd  ,2002  ‘  ∫hC’G

 πµ°ûH  äÉ«Ø°üàdG  ‘  ÉgQGƒ°ûe

.Ö«fl

 ,¿ÉHÉ«dG  ΩÉeCG  áÁõ¡dG  äAÉLh

 IQÉ°ùÿG ≈∏Y ´ƒÑ°SCG øe πbCG ó©H

 Ú°üdG πjòààd ,É«dGÎ°SCG ó°V 0-3

.ÚàdƒL ó©H á«fÉãdG áYƒªéŸG

 áMhódG ‘ áÁõ¡dG Ö≤Y ,‹ ∫Ébh

 ¿CG  ≈æ“CGh  ,Iƒb  πµH  ÜQóàæ°S"
 ∫ÓN  ÚÑYÓdG  ábÉ«d  ø°ùëàJ

 ¥ô¨à°ùj  …òdG  ,äGQÉeE’G  ôµ°ù©e

."Gô¡°T

 ≈∏Y  π°üëf  ¿CG  ≈æ“CG"  π°UGhh

 ΩÉeCG ,ájOh äÉjQÉÑe ¢Vƒÿ á°Uôa

 á∏MôŸG  πÑb  ..Éæe  Iƒb  ÌcCG  ¥ôa

 ⁄ ,á«dÉ◊G äÉ«Ø°üàdG øe IÒNC’G

 áHGôb  òæe  ájƒb  äÉjQÉÑe  ¢†îf

."19-ó«aƒc AÉHh ÖÑ°ùH ÚeÉY

 ‘  É¡«JGQÉÑe  Ú°üdG  â°VÉNh

 ¤EG  ôØ°ùdG  Oƒ«b  ÖÑ°ùH  ,ô£b

.É«dGÎ°SCG

 ¤EG  Ú°üdG  Öîàæe  ôaÉ°ù«°Sh

 º«≤«d  ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  ,äGQÉeE’G

 ¬JGQÉÑe πÑb ,ábQÉ°ûdG ‘ Gôµ°ù©e

 ,ΩÉæà«a ΩÉeCG äÉ«Ø°üàdG ‘ á∏Ñ≤ŸG

.∫hCG øjöûJ/ôHƒàcCG øe ™HÉ°ùdG ‘

 ójó©dG á«dGÎ°SC’G Ωó≤dG Iôc âÑ‚CG 

 ¿ÉjGQ øe ÌcCG øjRQÉÑdG ÚÑYÓdG øe

 ΩOÉ≤dG ó«æ©dG ™aGóŸG øµd âfGôL

 ™«ª÷G ¥ƒØj õ∏jh çhÉ°S ƒ«f øe

 ÖîàæŸ  ¢UÓNE’Gh  Oƒ¡éŸG  ‘

.√OÓH

 ¢ùeCG ôNBG GÒÑc É°VôY âfGôL Ωóbh

 ‹hódG ¬aóg πé°Sh AÉKÓãdG ∫hC’G
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 ¢SGô◊  kÉHQóe  …ö†◊G  ΩÉ°üY

.≈eôŸG
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عمان ــ  وام :

 تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 

مع نظريه ال�سوري بهدف لكل منهما يف 

املباراة التي ج���رت بينهما الليلة قبل 

املا�سية على اإ�ستاد امللك عبداهلل الثاين 

يف العا�سمة الأردنية عمان �سمن لقاءات 

اجلول���ة الثانية باملجموع���ة الأوىل يف 

الت�سفيات النهائية املوؤهلة اإىل مونديال 

2022 بقطر.

�سجل منتخبنا الوطني هدف املباراة يف 

الدقيقة ال� 12 من اللقاء عن طريق علي 

مبخوت و تع���ادل املنتخب ال�سوري يف 

الدقيقة ال� 64 عرب حممود البحر.

و به���ذه النتيجة ي�سبح ر�سيد منتخبنا 

نقطت���ن من التع���ادل اأم���ام لبنان يف 

اجلول���ة الأوىل و �سوري���ا يف الثانية و 

ر�سي���د املنتخب ال�س���وري نقطة واحدة 

بعد اخل�سارة من ايران يف اجلولة الأوىل 

والتعادل مع منتخبنا يف الثانية.

و ت�ستاأنف مباريات الت�سفيات يف �سهر 

اأكتوبر املقبل لي�ست�سيف منتخبنا خالله 

منتخب���ي العراق و اي���ران يف اجلولتن 

الثالثة و الرابعة.

مهاجم  مبخ���وت،  عل���ي  ت�ساوى 

اأ�سطورة  املنتخب الإمارات���ي، مع 

الربازيل بيلي���ه، يف عدد الأهداف 

الدولي���ة، بعدما �سج���ل ملنتخب 

ب���الده م�س���اء الي���وم، يف مرمى 

املنتخ���ب ال�س���وري، يف املباراة 

الت���ي ج���رت يف الأردن، وانتهت 

بالتعادل )1-1(، �سمن الت�سفيات 

الآ�سيوي���ة املوؤهل���ة اإىل نهائيات 

كاأ�س العامل 2022.

وا�ستفاد مبخوت م���ن خطاأ قاتل 

للحار�س ال�سوري يف الدقيقة 11، 

لي�سج���ل هدف التق���دم للمنتخب 

الإماراتي، ويرفع ر�سيده ال�سخ�سي 

اإىل 77 هدفا يف 94 مباراة، معادل 

اأه���داف "ال�ساحر" بيلي���ه، والتي 

92 مب���اراة ط���وال  �سجله���ا يف 

املنتخب  مع  التاريخ���ي  م�سواره 

الربازيلي.

ويت�س���ارك مبخوت وبيليه، املركز 

ال�ساب���ع يف قائم���ة اأف�سل هدايف 

العامل الدولين، كما تخطى الهداف 

التاريخ���ي للمنتخ���ب الإماراتي، 

النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي، 

لعب باري�س �سان جريمان، والذي 

ميلك 76 هدفا مع راق�سي التاجنو، 

�سجلهم يف 152 مباراة.

ويحت���ل مبخوت حالي���ا، املركز 

الثاين يف قائم���ة اأف�سل الهدافن 

الدولين الذين مازالوا يف مالعب 

الكرة، خلف الربتغايل كري�ستيانو 

رونالدو، لعب مان�س�سرت يونايتد، 

والذي �سج���ل 111 هدفا بقمي�س 

منتخب بالده يف 180 مباراة.

اأعلنت �رصكة الن�رص الإماراتية لكرة القدم، 

تعين حممد بن كدفور، مديًرا للفريق الأول، 

خلًف���ا ل�سالح جالل، وذل���ك عرب احل�ساب 

الر�سمي للنادي على تويرت.

و�سب���ق ملحمد بن كدف���ور، �سغل املن�سب 

نف�سه يف الن�رص، خالل الفرتة من يونيو/

حزي���ران 2010 اإىل دي�سمرب/كان���ون اأول 

2012، وذل���ك مع امل���درب الإيطايل والرت 

زينجا.

و�ساهم بن كدفور وقتها، يف احتالل الن�رص، 

املرك���ز الثاين يف ترتيب دوري املحرتفن 

الإماراتي ملو�سم 2012-2011.

ومن املقرر اأن يبداأ حممد بن كدفور، مهمته 

اجلديدة مع الن�رص، ال�سبت املقبل، عندما 

يحل الفريق �سيًفا على اجلزيرة يف اجلولة 

الثالثة للدوري.

وجاء القرار من �رصكة الن�رص، بهدف و�سع 

الفريق على الطري���ق ال�سحيح للمناف�سة 

على بطولة دوري اأدنوك للمحرتفن، بعد 

خ�سارة اجلولة الأوىل اأمام م�سيفه عجمان 

)0-3(، والفوز على �سيفه العروبة )0-5( 

يف اجلولة الثانية.

اأك���د اأحمد ال�سعار، املدي���ر الفني ال�سابق 

للمنتخب ال�سوري، اأن ن�سور قا�سيون قدموا 

مباراة جيدة وقوي���ة وخا�سة يف ال�سوط 

الأول، اأمام الإم���ارات، اأم�س الأول الثالثاء، 

يف �ست���اد القوي�سم���ة ب���الأردن، يف اإطار 

مناف�سات اجلولة الثانية من الدور الثالث 

املوؤهل ملونديال 2022.

وق���ال ال�سع���ار : »بكل تاأكي���د املنتخب 

الإماراتي لي�س باأف�سل حالته، وظهر ذلك 

وا�سح���ًا بتعادله مع لبن���ان، يف اجلولة 

الأوىل، ولذلك كان يج���ب اأن نحقق الفوز، 

لنبقى �سمن دائرة املناف�سة، ولكن التعادل 

فر�س نف�سه ليكون بطعم الهزمية«.

واأكمل: »خريبن اأهدر عدة فر�س، وهو بكل 

تاأكيد لي�س يف يومه، ولكن هذه كرة القدم، 

الفر�س والأهداف واملفاجاآت، بع�س  فيها 

التبدي���الت كانت غري موفق���ة من اجلهاز 

الفن���ي بقيادة ن���زار املحرو����س، خا�سة 

قبل �سافرة النهاي���ة بدخول اأحمد الأ�سقر 

ون�سوح نكديل«.

وتاب���ع: »هناك الكثري م���ن العمل ينتظر 

اجلهاز الفني خالل ال�سهر املقبل، لت�سحيح 

الأخطاء، خا�س���ة واأن املواجهات املقبلة 

ه���ي الأقوى، اأمل الع���ود لأجواء املناف�سة 

ممكن ولي�س م�ستحيال، وذلك يف حال عاد 

عمر ال�سوم���ة واأحمد ال�سالح من الإ�سابة 

فغيابهم���ا كان موؤثرا للغاي���ة اأمام اإيران 

والإمارات«.

اأكد عمر خريب���ن، مهاجم 

عدم  ال�س���وري،  املنتخ���ب 

ر�س���اه ع���ن التع���ادل مع 

اأم����س  م�س���اء  الإم���ارات، 

الأول الثالث���اء، يف ا�ست���اد 

القوي�سمة بالأردن، باجلولة 

الثاني���ة من ال���دور الثالث 

املوؤهل ملونديال 2022.

وكان التع���ادل 1-1 فر�س 

نف�س���ه عل���ى املواجه���ة، 

قا�سيون  ن�س���ور  ليح�س���د 

رفع  فيما  الأوىل،  نقطته���م 

ر�سيده  الإماراتي  املنتخب 

لنقطتن.

وقال خريبن يف ت�رصيحات 

�سحفية بعد املباراة: »كان 

باإمكاننا الفوز، واألوم نف�سي 

عل���ى التع���ادل، واأحتم���ل 

جاء  التعادل  امل�سوؤولي���ة. 

بطعم الهزمية«.

واأ�س���اف: »احلمد هلل على 

نقط���ة التع���ادل والق���ادم 

اأف�س���ل بكل تاأكي���د، الأمور 

يف اجلولت املقبلة �ستكون 

اأ�سعب«.

يذك���ر اأن ن���زار املحرو�س، 

م���درب املنتخب ال�سوري، اأخرج خريبن 
يف ال�سوط الثاين بعد اإ�ساعته العديد من 

الفر�س اخلطرية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اتحاد الكرة يناق�ش ترتيبات 

»تمهيدي الكاأ�ش«

ال�سعار : خريبين لم يكن في يومه

الريا�ضة

خريبين: األوم نف�سي على 
التعادل مع الإمارات

منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره ال�سوري في 

ت�سفيات المونديال

دبي -الوحدة:

نظم احتاد كرة القدم ور�سة عمل ملناق�سة الرتتيبات 

النهائي���ة لنطالق مباريات الت�سفي���ات التمهيدية 

لأندية الدرجة الأوىل املوؤهلة لكاأ�س �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدول���ة، املقرر انطالقه���ا 10 و11 �سبتمرب، 

مب�سارك���ة ممثل���ي 16 نادي���ًا ومراقب���ي ومن�سقي 

املباريات.

وناق�س���ت ور�س���ة العم���ل التي نظمت ع���رب تقنية 

الت�سال املرئ���ي، وقدمها م�سوؤويل اإدارة امل�سابقات 

باحتاد الكرة لئحة الت�سفيات والرتتيبات الإدارية 

والتنظيمية املتعلقة باملباريات، اإ�سافة لربوتوكول 

عملي���ات املباري���ات، واآلي���ة ح�س���ور اجلماه���ري 

للمباريات، و�رصورة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

املتبعة.

وحر�س���ت اإدارة امل�سابقات بتوجيه���ات من جلنة 

امل�سابقات، خالل الفرتة املا�سية على تفقد مالعب 

الأندي���ة امل�ساركة يف الت�سفيات للوقوف على مدى 

جاهزيته���ا لنطالق مناف�س���ات الت�سفيات املوؤهلة 

لدور ال�ستة ع�رص ل� »الكاأ�س الأغلى«.

اأعلن حار�س مرمى منتخ���ب اإ�سبانيا وريال مدريد 

ال�ساب���ق، اإيكر كا�سيا�س، اأم�س الأربعاء، تد�سن اأول 

مركز متخ�س�س يف تدريب حرا�س املرمى بال�رصق 

الأو�سط، يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وك�س���ف كا�سيا����س خالل موؤمت���ر �سحفي، ح�رصه 

النجم الإ�سباين ال�ساب���ق مي�سيل �ساجلادو، واأمن 

عام جمل�س دبي الريا�سي �سعيد حارب، اأنه اختار 

دبي ك���ي ت�ست�سيف اأول مركز ل���ه لتدريب حرا�س 

املرمى ومدربيهم اأي�سا.

و�ستعم���ل هذه املبادرة بالتع���اون بن كا�سيا�س، 

الذي اأكد اأن���ه �سيبا�رص بنف�س���ه عمليات التدريب، 

ونادي فر�سان اإ�سبانيا الذي يلعب يف الق�سم الثاين 

من الليجا، وجمل�س دبي للريا�سة.

وتوج���ه حار����س مرم���ى اإ�سبانيا وري���ال مدريد 

الأ�سطوري بال�سك���ر اإىل الإمارات، معربا عن متنيه 

اأن ي�سب���ح "مركز اإيكر كا�سيا����س" هو الأف�سل يف 

جمال تدريب حرا�س املرمى، على م�ستوى العامل.

ال�سارقة مع العين والجزيرة مع الن�سر....قمتان 
في الجولة الثالثة لدوري اأدنوك

اأبوظبي-الوحدة:

اأدنوك  تع���ود مناف�س���ات دوري 

الواجه���ة مرة  اإىل  للمحرتف���ن 

اأخرى، بعد فرتة التوقف الدويل، 

اجلول���ة  مناف�س���ات  بانط���الق 

الثالثة يوم���ي اجلمعة وال�سبت 

قوي���ة  مبواجه���ات  املقبل���ن، 

ومثرية، وو�س���ط ترقب كبري من 

الأندية واجلماهري.

و�ستك���ون اجلماه���ري الإماراتية 

على موعد مع قمتن يف اجلولة 

الثالثة، ب���ن ال�سارقة مع العن 

واجلزيرة م���ع الن�رص، يف بداية 

لل�س���دام ب���ن الف���رق القوي���ة 

لقب  على  للمناف�س���ة  املر�سحة 

البطولة.

وتب���داأ اجلولة م�س���اء بعد غٍد، 

مبواجه���ة خورف���كان والوحدة، 

عل���ى �ست���اد �سقر ب���ن حممد 

القا�سم���ي، وين�س���د خورف���كان 

ح�سد اأول 3 نق���اط، بعد التعرث 

يف اجلول���ة الأوىل والتعادل يف 

الثانية.

وميلك الوح���دة رغبة كبرية يف 

حتقي���ق الف���وز الثاين ل���ه بعد 

تعادل���ه مع بن���ي يا�س يف قمة 

اجلولة الثانية، مت�سلحًا ب�سجله 

اخلايل من اخل�سارة اأمام اأ�سحاب 

الأر�س يف دوري املحرتفن.

وي�ست�سي���ف الإم���ارات نظ���ريه 

الظفرة، وتكمن �سعوبة املواجهة 

يف ت�سابه ظ���روف كال الفريقن 

بعد اخل�س���ارة يف اأول جولتن، 

لذا ميثل الف���وز لهما طوق جناة 

للخ���روج �رصيع���ًا م���ن كب���وة 

الهزمية، وحل�سد اأول نقاط لهما 

يف الدوري.

بقم���ة  الأول،  الي���وم  ويختت���م 

ال�سارقة و�سيف���ه الو�سل، و�سط 

والتي  التا�سعة،  النقط���ة  اأحالم 

ي�سع���ى اإليها اأ�سح���اب الأر�س، 

بتحقي���ق الف���وز الثال���ث على 

اأرقام  تنح���از  فيم���ا  الت���وايل، 

للو�سل،  ال�سابق���ة  املواجه���ات 

 5 يف  الف���وز  حق���ق  وال���ذي 

منا�سبات يف اآخ���ر 9 مواجهات 

اأمام ال�سارقة.

وت�ستكم���ل مواجه���ات اجلول���ة 

الثالثة يوم ال�سبت ب� 4 مباريات 

قوية، حي���ث ي�ست�سيف العروبة 

نظريه �سباب الأهلي، على �ستاد 

الفجرية، يف مواجهة �سعبة على 

اأ�سحاب الأر�س ال�ساعي للخروج 

اجلولت���ن  يف  خ�سارت���ه  م���ن 

ال�سابقتن.

فيم���ا يطمح �سب���اب الأهلي يف 

الفوز  بتحقي���ق  قدم���ًا،  امل�سي 

الثال���ث عل���ى الت���وايل بدوري 

منذ  الأوىل  للم���رة  املحرتف���ن 

.2017-2016

وتقام يف ذات التوقيت مواجهة 

قوية، جتمع بن���ي يا�س و�سيفه 

العن، يف قم���ة دائما ما حتفل 

الفريقان  تقابل  حيث  بالأهداف، 

يف 20 مواجهة �سابقة، و�سهدت 

ت�سجيل 62 هدفًا.

وي�سعى اأ�سحاب الأر�س، لتحقيق 

الأول، وو�س���ع قدمهم يف  الفوز 

الطريق ال�سحي���ح، بعد الهزمية 

باجلول���ة الأوىل، والتع���ادل يف 

الثانية، ولكن لن تكون املواجهة 

اأمام العن مت�سدر جدول  �سهلة 

الرتتي���ب، الذي ق���دم م�ستويات 

مميزة خالل جولتن حقق فيهما 

الفوز بجدارة.

فيم���ا تق���ام مواجه���ة اجلزيرة 

�ست���اد حممد  عل���ى  والن����رص، 

ب���ن زايد، و�سط ترق���ب كبري من 

ويدخل  النادي���ن،  كال  ع�س���اق 

اجلزيرة املباراة بر�سيد 4 نقاط، 

جمعها من الفوز باجلولة الأوىل، 

والتعادل يف الثانية.

 بينم���ا ميتلك الن����رص 3 نقاط 

بدايته  ج���اءت  والذي  بر�سيده، 

غري مر�سية جلماهريه بالهزمية 

من عجم���ان بثالثي���ة باجلولة 

الأوىل، ولكن���ه ا�ستع���اد توازنه 

يف اجلول���ة الثانية، حمققًا فوزاً 

بخما�سية  العروبة  اأمام  عري�سًا 

نظيفة.

وتق���ام يف ذات التوقيت مباراة 

احت���اد كلباء و�سيف���ه عجمان، 

وميتلك عجمان الأف�سلية بالفوز 

يف 4 مواجه���ات �سابقة، مقابل 

3 لحت���اد كلب���اء، اإل اأن الأخري 

مل يخ����رص من عجمان يف اآخر 3 

مواجهات يف دوري املحرتفن.

كا�سيا�ش يفتتح مركًزا لتدريب 

الحرا�ش بالإمارات

محمد بن كدفور يعود للن�سر الإماراتي

مبخوت يتخطى حاجز مي�سي.. وياأتي خلف كري�ستيانو



اأبوظبي ــ  وام:

 اأك���د �سعادة اأن�س العتيب���ة رئي�س االحتادين 

الإمارات���ي والآ�صي���وي للمالكم���ة اأن الأ�صداء 

العاملية الت���ي حققتها بطولة اآ�صيا للمالكمة 

لل�صب���اب والنا�صئني يف دبي خالل الفرتة من 

20 اإىل 30 اأغ�صط����س املا�صي ل تزال تتواىل 

باعتباره���ا اأك���ر حدث مت تنظيم���ه لريا�صة 

املالكم���ة يف اآ�صيا ومنطقة ال����رق الأو�صط 

يف �ص���وء ع���دد امل�صاركني ال���ذي بلغ 350 

لعب���ا ولعبة، ودمج بطولتني معا يف بطولة 

واحدة لل�صب���اب والنا�صئني م�صريا اإىل توا�صل 

الت�ص���الت م���ن دول اآ�صيا والع���امل للتهنئة 

بالتنظي���م الح���رتايف للح���دث، والإجراءات 

الحرتازي���ة الدقيقة الت���ي مت تطبيقها �صمن 

الروتوكول الطبي مبنتهى الدقة والتي وفرت 

الأمن وال�صالم���ة والوقاية لالعبني واملدربني 

والإداريني واحلكام يف ظل اجلائحة.

واأو�صح العتيبة يف ت�ري���ح له اأن م�صوؤويل 

الحتادين ال���دويل والآ�صي���وي الذين ح�روا 

البطول���ة، كانت اإفاداتهم اليومية عن التنظيم 

وامل�صت���وى الفني والتحكيم والزخم الإعالمي 

تثلج ال�صدور ل���كل اأع�صاء اللجنة املنظمة و 

القائمني على احلدث، واأن الإمارات ومنذ عام 

2018 حينما تولت رئا�ص���ة الحتاد الآ�صيوي 

وا�صت�صافت جمعيتني عموميتني له يف 2019 

قدمت نف�صها كواحدة من اأهم املراكز العاملية 

للعبة يف العامل، وكذلك من الدول املوؤثرة يف 

�صياغة امل�صهد العامل���ي بتلك الريا�صة، وقد 

حققت الكثري م���ن النجاحات يف هذا ال�صياق 

بعدما اأ�صح���ى الإحتاد الآ�صي���وي بعد اإعادة 

هيكلت���ه وتن�صيط جلانه وا�صتحداث البطولت 

جلميع املراحل ال�صني���ة وتوزيع القارة على 

مناط���ق جغرافية من اأجنح الحتادات القارية 

يف العامل.

وقال العتيب���ة: " يف غمرة تل���ك النجاحات 

والإ�صادات الدولية التي نتلقاها حاليا اأتوجه 

بال�صكر والتقدير للقيادة الر�صيدة على دعمها 

للريا�ص���ة، ولكل اجله���ات املعنية يف الدولة 

عل���ى م�صاندتها لن���ا يف ا�صت�صاف���ة بطولة 

اآ�صي���ا للرجال وال�صي���دات يف مايو املا�صي، 

وا�صت�صافة بطولة اآ�صي���ا لل�صباب والنا�صئني 

بنني وبن���ات يف اأغ�صط�س املا�صي مبا �صاهم 

يف اعتب���ار الإمارات موطن���ا عامليا لريا�صة 

اجلوجيت�ص���و على امل�صتوى ال���دويل واأخ�س 

بال�صكر الهيئ���ة العامة للريا�ص���ة، واللجنة 

الأوملبي���ة الوطنية، وجمل����س دبي الريا�صي 

واللجنة املنظم���ة للبطولة ب���كل عنا�رها 

والذين وا�صلوا الليل بالنهار من اأجل اخلروج 

باحلدث يف اأف�صل �صورة".

وك�صفت اللجنة املنظم���ة للبطولة اأن احلدث 

حظ���ي مبتابعة اعالمي���ة فاق���ت التوقعات 

من خالل بثه���ا تليفزيوني���ا وتفاعل و�صائل 

التوا�صل الجتماعي املختلفة معها اإىل جانب 

ت�صجيله اأرقام���ا قيا�صية مهمة يف الكثري من 

اجلوانب منها القيمة املالية للجوائز التي مت 

منحها للفائزين والتي كانت الأعلى يف تاريخ 

بطولت اآ�صيا لفئتي ال�صباب والنا�صئني والتي 

بلغ���ت 600 األف دولر، وعدد الفرق امل�صاركة 

والنقلة النوعية التي حققتها مالكمة الإناث، 

وغياب العرتا�صات على القرارات التحكيمية.

واأو�صح عبداهلل بو عتابة الزعابي ع�صو اللجنة 

املنظم���ة للبطولة رئي�س اللجن���ة العالمية 

املتح���دث الر�صمي اأن اجله���ود الكبرية التي 

بذلها �صعادة اأن����س العتيبة رئي�س الحتادين 

الإمارات���ي والآ�صيوي، وح�ص���ن احلمادي مدير 

البطولة �صاهم���ت يف قيادة فرق عمل اللجنة 

املنظم���ة للبطول���ة باإقت���دار لتنظي���م حدث 

ا�صتثنائي يف ظ���روف ا�صتثنائية، واأن الأرقام 

عندما تتح���دث لبد اأنها ت�ص���ادف احلقيقة.. 

م�ص���ريا اإىل اأن احل�صابات الر�صمية يف و�صائل 

الماراتي  لالحت���ادات  الجتماعي  التوا�ص���ل 

والآ�صيوي والدويل يف يوتي���وب �صهدت قفزة 

نوعي���ة خالل البطولة وبلغ ع���دد املتابعات 

825 األ���ف متابع حتى اليوم اخلتامي، مبعدل 

64 األ���ف متابع���ة يومية، وهو رق���م قيا�صي 

يتحقق لأول مرة يف بطولت مالكمة لل�صباب 

والنا�صئني.

اأبوظبي ــ وام :
 

تغادر اليوم اخلمي�س بعثة فريق اأبوظبي للزوارق 

ال�ريع���ة اإىل اإيطاليا من اأج���ل امل�صاركة يف اأوىل 

جولت بطول���ة العامل ل���زوارق الفورمول1، التي 

تقام يف مدينة �صان ن���ازارو يومي ال�صبت والأحد 

املقبلني . وتع���ود البطولة جمددا بعد انقطاع دام 

عامني ب�صبب تاأثريات جائحة كورونا، ومن املتوقع 

م�صاركة وح�صور 20 زورقا يف جولة الإفتتاح التي 

�صتخ�ص���ع لإجراءات احرتازي���ة وبروتوكول �صحي 

دقيق لوقاية امل�صاركني.

ويحمل فري���ق اأبوظب���ي لل���زوارق ال�ريعة لقب 

البطول���ة يف اآخ���ر 3 ن�صخ، وحت���دوه اآمال كبرية 

للحفاظ على اللقب، وحتقيق اإجناز جديد للريا�صة 

الإماراتية.

يرتاأ����س البعثة �ص���امل الرميثي مدي���ر عام نادي 

اأبوظب���ي ال���دويل للريا�ص���ات البحري���ة، وت�صم 

املت�صابقني ثاين القمزي و�صون تورنتي، بالإ�صافة 

للراديو م���ان جمعة القبي�صي ونا����ر الظاهري، 

ويقود الفريق املدرب جيدو كابليني �صاحب اأ�صهر 

�صجل اإجنازات يف مناف�صات زوارق الفورمول 1.

ومن املقرر اأن تبداأ املناف�صات بعد غد اجلمعة مع 

اليوم الإفتتاحي ال���ذي �صي�صهد الت�صجيل الر�صمي 

يف املناف�صة والفح�س الفني للزوارق واملحركات 

واملرا�صم املختلفة بالإ�صافة لنطالق جتارب حرة 

اختيارية للزوارق، فيما �صينطلق �صباق اأف�صل زمن 

ومرا�صم ال�رعة يوم ال�صبت، على اأن يكون ال�صباق 

الرئي�صي للجولة يوم الأحد.

وبا�صت�صافة �صان ن���ازارو للبطولة ت�صجل املدينة 

اليطالية م�صاحل���ة مع بطولت زوارق الفورمول1 

خا�صة واأنها جاءت بعد غياب عن اإيطاليا ملدة 14 

مو�صما حيث اأن اآخر جولة اأقيمت يف اإيطاليا كانت 

يف بحرية كومو يف مو�صم 2006.

واأكد �ص���امل الرميث���ي رئي�س بعث���ة الفريق على 

الأهمي���ة الكبرية التي يوليها الفريق لأوىل جولت 

البطولة حيث اأنها متثل بداية املو�صم، وبداية مهمة 

الدفاع ع���ن اللقب العاملي، م�ص���ريا اإىل اأن اخلطة 

التدريبية الت���ي نفذها الفريق يف الأ�صهر املا�صية 

من اأجل الإ�صتعداد للم�صاركة كانت منا�صبة، وقال : 

بالإ�صافة للتدريبات والتمارين امل�صتمرة يف اإمارة 

اأبوظبي، كان لن���ا مع�صكر تدريبي يف �صان نازارو 

نف�صه���ا يف الأ�صب���وع املا�ص���ي للمت�صابقني ثاين 

القمزي و�صون تورنت���ي، ومت اإجراء التمارين على 

م�صار البحرية نف�صها من اأج���ل اإعداد املت�صابقني 

ب�صكل مثايل للم�صابقة.

جدي���ر بالذكر اأن فريق اأبوظبي ف���از باللقب �صبع 

مرات منذ ب���دء م�صاركت���ه يف املناف�صة منذ عام 

1997، وكان اآخرها احت���كار اللقب اأعوم 2017 و 

2018 و2019، وعل���ى امل�صتوى العام فاإن �صاحب 

اأف�ص���ل ر�صي���د يف املناف�صة ه���و الإيطايل جيدو 

كابليني بع�رة األقاب.

اأبوظبي  �� وام: 

اأعلن الفريق الرك���ن /م/ حممد هالل الكعبي رئي�س 

اللجنة العلي���ا املنظمة ملاراث���ون زايد اخلريي عن 

اإقامة ن�صخ���ة املاراثون اجلديدة يف نيويورك لتكون 

اإحدى فعاليات احتف���ال الإمارات بعامها اخلم�صني، 

وامل�صارك���ة يف الحتف���ال بقرار مدين���ة نيويورك 

تخ�صي�س يوم الثاين من دي�صمر 2021 ليكون يوما 

اإماراتيا يف الولية، وه���و الأمر الذي تقرر بناء على 

مقرتح ال�صيناتور كيفني توما�س ع�صو جمل�س ال�صيوخ 

عن ولية نيوي���ورك تزامنا مع احتف���الت الإمارات 

بعامها اخلم�صني.

وقال الكعبي مع كل ن�صخة للماراثون يتملكنا �صعور 

بالمتنان والعرفان ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

زايد اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�صلحة �صاحب فك���رة اإقامة �صباق للخري 

يف عام 2001 ليحمل ا�ص���م املغفور له ال�صيخ زايد 

ب���ن �صلطان »طيب اهلل ث���راه«، ويحمل معه معاين 

العطاء واخلري والعون وامل�صاعدة لالإن�صانية ب�صكل 

عام واملر�ص���ى ب�صكل خا�س، وهو م���ا انطلق منه 

املاراث���ون يف ن�صخت���ه الأوىل يف اأبوظبي ثم توجه 

بعده���ا اإىل العاملية حني انطلقت اأول ن�صخة له يف 

مدينة نيويورك عام 2005، وخ�ص�س ريعه والترعات 

املختلفة التي جمعها ملوؤ�ص�صة »كيدين فوندي�صن« 

املتخ�ص�صة يف عالج واأبحاث مر�صى الكلى. واأ�صاف 

اأنه منذ تل���ك اللحظة واملاراثون يحظ���ى بالإقبال 

واملتابعة والهتم���ام من خمتلف القطاعات يف كل 

مكان حل به، لأن اأهدافه تعدت اأن يكون حدثا ريا�صيا 

للجري والت�صابق لي�صبح حدثا اإن�صانيا نبيال ، كما 

اأ�صح���ت حديقة »�صنرتال ب���ارك« ال�صهرية يف قلب 

نيويورك والت���ي يقام عليها املاراثون تنتظر احلدث 

وما يجمعه وي�صمه م���ن م�صاركني مبا ي�صفي على 

احلديقة مل�ص���ة اإن�صانية وترويجية كب���رية . واأ�صار 

الفري���ق حممد هالل الكعب���ي اإىل اأن املاراثون ومنذ 

انطالقته ي�صري وفق توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد ب���ن زايد اآل نهيان لي�س ك�صباق ريا�صي فقط، 

واإمنا كعمل اإن�صاين خريي عاملي ي�صارك فيه النا�س 

مبختلف األوانه���م واأ�صكالهم ويحمل ا�صم رجل اخلري 

الأول ال�صيخ زايد بن �صلطان »طيب اهلل ثراه« ويحقق 

م�صريته يف اخلري والتي ي�صهد لها العامل كله .

وق���ال : » 50 عام���ا وعالقتنا م���ع مدينة نيويورك 

را�صخة ومتينة يف خمتلف اجلوانب التجارية والفنية 

والتعليمية والريا�صية واأ�صبح ماراثون زايد الآن اأحد 

معامل املدينة وحديقة �صنرتال بارك ال�صهرية ، وبات 

النا����س ينتظرونه كل عام للم�صاركة وامل�صاهمة يف 

حتقيق هدفه اخل���ريي النبيل، خا�صة واأن كل النا�س 

هناك مل�ص���ت وراأت ما اأجنزه اإ�صه���ام املاراثون يف 

عالج الكثري من احلالت املر�صية باملجان ف�صال عن 

امل�صاهمة يف تدعيم الأبحاث العلمية التي تقوم بها 

هذه املوؤ�ص�صة الطبية العلمية الر�صينة وهو ما نعتز 

به ونفخر ونحر�س على ا�صتمراره دائما«.

اأبوظبي، الوحدة:

 ك�صف احتاد الإم���ارات للجوجيت�صو، عن 

تنظي���م مع�صكر تدريب���ي مغلق ملنتخب 

الإمارات للجوجيت�صو ا�صتعداداً للم�صاركة 

يف ال���دورة اخلام�ص���ة من بطول���ة اآ�صيا 

للجوجيت�ص���و الت���ي تنطل���ق يف �صالة 

جوجيت�صو اأرين���ا باأبوظبي بني 13 و16 

�صبتمر اجلاري.

ويتطلع املنتخب الوطن���ي، الذي يتكون 

منا�صف���ة م���ن 28 م���ن اأمل���ع الالعبني 

والالعب���ات على م�صتوى الدولة، لنطالق 

املناف�صات على مدار اليومني الأولني من 

البطولة، التي ي�صت�صيفها احتاد الإمارات 

اأبواب امل�صاركة يف  للجوجيت�صو، وتفتح 

مناف�صاته���ا �صمن فئة الكب���ار )فوق 18 

عاما( اأمام ُنخب���ة ريا�صيي اجلوجيت�صو 

من الرجال وال�صيدات يف القارة الآ�صيوية.

املغل���ق  املع�صك���ر  تدريب���ات  وتق���ام 

املخ�ص�س لفئة الرجال يف مركز مبادلة 

الريا�صي مبنطق���ة الباهية و�صط تطبيق 

�ص���ارم ملجموعة من اإج���راءات ال�صحة 

وال�صالمة، حيث ان�صم اليه 10 لعبني من 

خارج الدولة للم�صارك���ة يف التدريبات. 

يف  ال�صي���دات  مع�صك���ر  يق���ام  بينم���ا 

جوجيت�صو اأرينا مبدين���ة زايد الريا�صية 

مع ان�صمام اأربع م���ن لعبات من خارج 

الدولة للتدريبات.

وتعليق���ًا عل���ى املو�صوع، ق���ال رامون 

ليمو�س، املدير الفن���ي ملنتخب الإمارات 

للجوجيت�ص���و: "اأن���ا واثق متام���ًا بقدرة 

اأع�صاء املنتخ���ب الوطني على املناف�صة 

عل���ى اأعل���ى امل�صتوي���ات يف البطولة. 

ويحظ���ى املع�صك���ران التدريبيان بكامل 

الدع���م م���ن حي���ث الطاق���م التدريب���ي 

واملعدات واخلطط الغذائية التي �صت�صمن 

اأف�صل م�صتويات ال�صتعداد جلميع اأع�صاء 

املنتخب قبيل انطالقة البطولة".

وي�صارك اأع�صاء املنتخب الوطني للرجال 

يف البطولة بعد حتقي���ق اإجناز كبري يف 

اجلولة الأوىل م���ن بطولة اأبوظبي جراند 

�ص���الم للجوجيت�ص���و يف مدين���ة ميامي 

الأمريكية، حيث فاز جنوم املنتخب ب� 13 

ميدالي���ة، مبا فيها 4 ذهبيات و6 ف�صيات 

و3 برونزي���ات، بع���د خو����س مناف�صات 

�ر�صة �صارك فيه���ا ما يزيد عن 300 من 

اأف�ص���ل الريا�صيني يف العامل من حاملي 

احلزام البنف�صجي والبني والأ�صود.

وتابع ليمو����س، قائاًل: "نح���ن فخورون 

باإجن���ازات منتخب الرج���ال يف ميامي 

ال�صه���ر املا�ص���ي. وُقمنا بانتق���اء ُنخبة 

الفري���ق امل�ص���ارك يف بطول���ة ميام���ي 

لتمثي���ل دولة الإم���ارات يف بطولة اآ�صيا 

للجوجيت�صو. وكانت بطولة جراند �صالم 

حافزاً نف�صيًا وبدنيًا ممتاز للريا�صيني، ل 

�صيما بعد م�صاركتهم يف مع�صكر تدريبي 

اأويل اأي�ص���ًا. ون�صعى من خالل م�صاركتهم 

يف املع�صك���ر التدريبي الثاين اإىل حتقيق 

ف خ���الل البطولة  اإجن���از جدي���د م����ررّ

الآ�صيوية".

ومن جانبه، قال مه���دي العولقي، الفائز 

بامليدالي���ة الذهبي���ة لبطول���ة جران���د 

�صالم يف ميام���ي وواحد من 14 ريا�صيًا 

ي�صارك���ون �صمن املنتخ���ب الوطني يف 

بطول���ة اآ�صيا للجوجيت�ص���و: "اأنا م�رور 

لتمثي���ل الإم���ارات من خ���الل م�صاركتي 

الأوىل يف بطولة اآ�صيا للجوجيت�صو التي 

تقت����ر على فئ���ة الكب���ار. ومثرّل فوزي 

بامليدالية الذهبية يف بطولة جراند �صالم 

مبيامي دفع���ًة معنويًة كبرية ُت�صاف اإىل 

التح�صريات الت���ي نقوم بها يف املع�صكر 

التدريبي، واأنا واثق جداً بتميرّز الأداء الذي 

�صاأقدمه اإىل جانب زمالئي يف املنتخب". 

وعلرّق زاي���د الكثريي، الفائ���ز بامليدالية 

الذهبي���ة لبطول���ة جراند �ص���الم ميامي 

اأي�صًا، عل���ى م�صاركت���ه يف بطولة اآ�صيا 

للجوجيت�صو قائ���اًل: "ُتعد هذه م�صاركتي 

الثالث���ة يف بطولة اآ�صي���ا، واأنا واثق من 

قدرتي وزمالئ���ي يف املنتخب على رفع 

راية الإمارات عالي���ًا يف �صماء البطولة. 

واأود اأن اأ�صي���د باملع�صكر املتكامل الذي 

نظمه احت���اد الإم���ارات للجوجيت�صو، ل 

�صيما م���ن حيث توفري اأف�ص���ل املدربني 

الذي���ن يتول���ون تدريبن���ا يف جم���الت 

اجلوجيت�ص���و واللياق���ة البدنية والنظام 

الغذائي. وين�صب تركيزنا خالل احل�ص�س 

التدريبي���ة اليومي���ة الثالث عل���ى الفوز 

باملراكز الأوىل ح�راً".

ومن ناحيتها، قال���ت جنمة اجلوجيت�صو 

"يتمحور  املطرو�صي:  ب�صاي���ر  الإماراتية 

تركي���ز جمي���ع اأع�ص���اء املنتخ���ب من 

الناحيتني البدني���ة والذهنية على الفوز 

الذهبية خ���الل مناف�صات  بامليدالي���ات 

بطولة اآ�صيا. وت�صم���ل تدريباتنا اليومية 

ث���الث ح�ص����س متنوع���ة ب���ني متارين 

اجلوجيت�صو والتح�صري البدين، مل�صاعدتنا 

على �صقل مهاراتنا يف اجلوجيت�صو على 

اأكم���ل وج���ه. ول يقت����ر تدريبنا على 

اجلانب البدين فح�صب، ب���ل ي�صمل اأي�صًا 

اجلان���ب الذهني ال���ذي يت�ص���م باأهمية 

كبرية اأثناء الن���زال. كما ت�صمل جل�صاتنا 

التدريبي���ة جمموعة م���ن متارين اليوغا 

املرتافقة مع املو�صيق���ى، ما ي�صمن رفع 

�صوية مهاراتنا النف�صية وحت�صرينا ذهنيًا 

للم�صاركة يف البطولة".

وت�صم قائمة املنتخ���ب الوطني للرجال 

امل�ص���ارك يف البطول���ة كال من الالعبني 

زاي���د الكث���ريي، وذياب النعيم���ي، وعمر 

ومه���دي  ال�صح���ي،  وخال���د  الف�صل���ي، 

العولق���ي، وزايد �ص���امل، وحممد العمري، 

الكتبي، و�صيف  و�صعيد احلاج، وفي�ص���ل 

الهيمن���ي، وحام���د الهنائي. اأم���ا قائمة 

الالعبات  لل�صي���دات فت�ص���م  املنتخ���ب 

ودمي���ة اليافعي، وحمدة ال�صكيلي، وميثا 

واأ�صواق  الكعبي،  �صلطان �رمي، وعه���ود 

اخل���وري، وح�ص���ة ال�صام�ص���ي، و�صم�صة 

العامري، ومه���ا الهنائي، و�صما الكلباين، 

وب�صاي���ر املطرو�ص���ي، وهي���ا اجلهوري، 

و�صم�صة الكتبي، وت�صنيم اجلهوري، ومرمي 

العامري. 
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ن�سخة ا�ستثنائية لماراثون زايد الخيري  في نيويورك

محمد هالل الكعبي: المهرجان ر�سالة عالمية لن�سر الخير 

و�سيكون اإحدى فعاليات االحتفال بعام الخم�سين

اتحاد االإمارات للجوجيت�سو ُينظم مع�سكرين تدريبيين لرجال 

و�سيدات المنتخب الوطني 

بعثة اأبوظبي للزوارق ال�سريعة تتوجه اإلى اإيطاليا للدفاع عن لقب مونديال الفورموال 1

»االآ�سيوي للمالكمة«: بطولة ال�سباب والنا�سئين بدبي 

حققت اأرقاماً قيا�سية 
اأبوظبي �� وام :

 ك�صف " جمل�س اأبوظبي الريا�صي" عن 

تنظيم مهرجان عاملي لالألعاب املائية 

مب�صاركة اأكرث من 1000 ريا�صي ميثلون 

اأكرث م���ن 180 دولة و ذلك احتفاء ببدء 

الع���د التنازيل لنط���الق بطولة العامل 

 25/ الق�صرية  للم�صاف���ات  لل�صباح���ة 

م���رتا/ يف الحتاد اأرين���ا بجزيرة يا�س 

خالل الف���رتة م���ن 16 اإىل 21 دي�صمر 

املقبل.

تت�صم���ن اأجن���دة املهرج���ان فعاليات 

ريا�صي���ة جدي���دة تقام عل���ى هام�س 

بطولة العامل لل�صباحة وهي الت�صفيات 

التاأهيلي���ة لبطول���ة الع���امل للغط�س 

الع���ايل، وبطولة العامل للغط�س للفرق، 

و�صب���اق التتابع يف املي���اه املفتوحة 

/4×1500م���رت/، ونهائي���ات ماراثون 

كاأ����س الع���امل لل�صباح���ة يف املي���اه 

املفتوحة مل�صافة 10 كم.

ياأتي تنظي���م املهرجان �صم���ن اأجندة 

الفعالي���ات الريا�صية العاملية ملجل�س 

اأبوظبي الريا�صي و الطاحمة اإىل تاأكيد 

ج���دارة و مكان���ة اأبوظب���ي و �صمعتها 

املرموق���ة وم���ا تتمتع به م���ن ح�صور 

عاملي بارز يف م�صهد �صناعة الريا�صة 

العاملية و يقام احلدث العاملي املرتقب 

بالتع���اون مع الحتاد الدويل لل�صباحة 

/فينا/.

وت�صه���د الوجه���ة الرتفيهي���ة العاملية 

"الحت���اد اأرين���ا" يف جزي���رة يا����س 
العامل  بطول���ة  فعالي���ات  ا�صت�صاف���ة 

الق�ص���رية  للم�صاف���ات  لل�صباح���ة 

/25مرتا/،مب�صاركة عاملية مميزة ت�صم 

نخبة من اأف�ص���ل ال�صباحني املوهوبني 

يف امل�صافات الق�صرية من جميع اأنحاء 

العامل للمناف�ص���ة وح�صد لقب الأف�صل 

لعام 2021 يف العا�صمة اأبوظبي.

و ي�صهم الك�صف عن الفعاليات اجلديدة 

الذي تلعبه  الري���ادي  الدور  للمهرجان 

اأبوظب���ي عاملي���ا وا�صتقطابه���ا نخبة 

للتناف����س  واملوهوب���ني  الريا�صي���ني 

مبهاراتهم يف التجمع الريا�صي العاملي 

املرتقب كما تق���ام املناف�صات اجلديدة 

يف يا�س باي والحتاد اأرينا.

و م���ن املنتظ���ر اأن تك���ون الت�صفيات 

التاأهيلية لبطولة العامل للغط�س العايل 

حمط���ة مهم���ة للم�صارك���ني وحا�صمة 

للتاأهل يف البطول���ة املقرر عقدها يف 

فوكوكا اليابانية ع���ام 2022 .. وتقام 

ت�صفيات مناف�صات الرجال على من�صة 

بارتفاع 27 م���رتا، ومناف�صات ال�صيدات 

عل���ى من�ص���ة بارتفاع 20 م���رتا، فيما 

تت�صمن بطولة الع���امل للغط�س للفرق 

م�صابقات فردية وجماعية على ارتفاع 

3 اأمتار و10 اأمتار.

و�صيق���ام �صب���اق التتاب���ع يف املياه 

املفتوحة املختلط للمرة الأوىل وي�صم 

كل فريق يف املناف�صات اأربعة ريا�صيني 

/ �صباح���ان و �صباحتان/ خلو�س غمار 

 4X1500 وال�صباحة مل�صافة  املناف�صة 

م���رت.. و �صيتم دعوة اأف�صل 10 �صباحني 

م���ن الرج���ال وال�صي���دات يف الدورات 

الألعاب الأوملبي���ة ال�صابقة، للم�صاركة 

يف نهائي���ات ماراث���ون كاأ����س العامل 

لل�صباح���ة يف املياه املفتوحة مل�صافة 

10 كم، اإىل جانب ال�صباحني امل�صاركني 

�صمن  امل�صارك���ة،  ����روط  امل�صتوفني 

فئتني منف�صلتني للرجال وال�صيدات.

اأبوظبي تنظم مهرجاناً عالمياً للريا�سات المائية 

بح�سور األف م�سارك من 180 دولة



ك�س���ف الطاهي ال�سابق للنجم 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، 

اأ����رار النظام الغذائي اخلا�ص 

بالالعب الذي انتقل موؤخرا من 

يوفنتو�ص اإىل مان�س�سرت يونايتد 

الإجنليزي.

ال�سه���ر  الطاه���ي  واأ����رف 

النظام  ب���ارون على  جورجيو 

الغذائ���ي لكري�ستيانو رونالدو 

طيلة الف���رتة التي ق�ساها يف 

اإيطاليا، اأثناء لعبه يف �سفوف 

يوفنتو�ص.

»ذا  ل�سحيف���ة  حدي���ث  ويف 

م���رور« الربيطاني���ة، اأو�سح 

ال����ر يف نظ���ام  اأن  ب���ارون 

رونال���دو الغذائي ل يكمن يف 

الأطعمة باهظة الثمن، واإمنا يف 

كونها �سحية.

واأ�س���اف: »كن���ت اأح����ر له 

والأ�سماك  الع�سوي���ة  الأطعمة 

والدجاج وحلم العجل والبي�ص 

الهند  جوز  وزي���ت  والأفوكادو 

والأرز البن���ي«. وب����نّ بارون 

اأن رونال���دو كان يف�سل اتباع 

نظام غذائ���ي غني بالربوت�، 

والدهون  ال�سكريات  تقليل  مع 

والكربوهيدرات اإىل احلد الأدنى.

اأن رونال���دو كان  اإىل  واأ�س���ار 

يحب املاأك���ولت البحرية مثل 

هذا  والأخطب���وط،  القريد����ص 

اإىل جان���ب احلب���وب الكاملة 

وال�سلطات.

واأو�سح بارون اأنه كان ي�ستخدم 

زيت ج���وز الهن���د يف وجبات 

رونالدو، لأنه ي�ساعد على حرق 

ال�سعرات احلرارية.

اأن  الإيطايل  الطاه���ي  واأو�سح 

نظ���ام رونال���دو الغذائي كان 

مقرتنا بتدري���ب �ساق، كما اأنه 

كان يحر�ص على تناول الطعام 

يف وقت مبكر من امل�ساء.

اأظهر بحث جديد اأنه حتى بعد ت�سعة اأ�سهر 

من النج���اة من الإ�ساب���ة بفرو�ص كورونا، 

لي���زال نحو 50% م���ن املر�سى يعانون من 

الأعرا�ص اجلانبية طويلة الأمد لكوفيد -19، 

مثل فق���دان حا�سة التذوق، والتعب، و�سعف 

التفكر، والرتكيز.

وك�سفت درا�سة طويلة الأمد يف امل�ست�سفيات 

اجلامعي���ة يف كيل وفورت�سب���ورج وبرل� 

باأملاني���ا اأن الأعرا����ص املتبقي���ة ا�ستمرت 

بالن�سبة للمر�سى ال�سباب الريا�سي� الذين 

اأ�سيبوا بالفرو�ص يف املوجة الأوىل، وكذلك 

بالن�سبة للمر�سى الأكرب �سنًا الذين اأ�سيبوا 

ب�سدة يف املوجة الثانية.

وارتفعت ن�سبة ال����50% ب�سكل ملحوظ عن 

التقديرات ال�سابق���ة. وكانت منظمة ال�سحة 

العاملية قد ق���درت اأن �سخ�سًا فقط ب� كل 

10 م�ساب� بكوفيد -19 مازالوا يعانون من 

�سحة هزيلة م�ستم���رة بعد 12 اأ�سبوعًا من 

الإ�سابة بالفرو�ص.

غر اأن الربوفي�سور توما�ص باهمر، وهو اأحد 

الباحث� الرئي�س� يف الدرا�سة، نوه اإىل اأنه 

لي�ص من املوؤكد بعد ما اإذا كان مر�ص كوفيد 

-19 هو ال�سبب وراء ال�سكوى يف كل احلالت.

وق���ال باهمر اإن العوامل الأخرى ميكن اأي�سًا 

اأن يك���ون من بينها الع���الج الطبي املكثف 

املط���ول، وال�سغط النف�سي العام الناجت عن 

اجلائحة.

واأجريت الدرا�سة بتمويل من �سبكة الأبحاث 

الطبي���ة اجلامعي���ة وولي���ة �سل�سفي���ج - 

هول�ستاين، وهي م�ستمرة منذ نوفمرب 2020. 

ومن���ذ ذلك الوقت ج���رى فح�ص نحو 1500 

مري�ص يف اأملانيا.

ح���رت �سيدة �سيني���ة العلماء بعدما 

ك�سف���ت اأنها مل تنم لأك���ر من اأربع� 

عاما.

وقال���ت يل زانيينغ، من مقاطعة خنان 

�رقي ال�س����، لو�سائل اإعالم حملية، 

اإنه���ا مل تغلق عينيها منذ اأن كانت يف 

اخلام�سة من عمرها.

واأك���د زوج يل وجرانها لو�سائل اإعالم 

�سينية، �سحة حالتها الغريبة، وباأنها 

مل تنم طيلة �سنوات.

واأ�سار ج���ران يل اإىل اأنهم حتققوا من 

�سدق ادعائها، حيث قرروا التناوب على 

اجللو�ص معه���ا للتاأكد من عدم نومها، 

وهو ما حدث فعال.

كذلك اأكد ليو �سوكوين زوج يل، اأنها ل 

تنام، م�س���را اإىل اأنه منذ يوم زواجهما 

كانت تقوم دائما بالأعمال املنزلية يف 

املنزل طوال الليل.

وحاول ليو م�ساعدة زوجته على النوم 

حيث ظ���ننّ يف البداي���ة اأن الأمر جمرد 

اأرق، فا�س���رتى لها حبوبا منومة، اإل اأن 

و�سعها مل يتغ���ر اإذ ظلت م�ستيقظة، 

ح�سبم���ا ذك���رت �سحيف���ة »ذا �سن« 

الربيطانية.

وطلب���ت يل امل�ساع���دة الطبي���ة، لكن 

مل  تقدمي الأطباء  م���ن  يتمكنوا 

ت�سخي����ص دقيق حلالته���ا، الأمر الذي 

دفعها لأن تق�س���د اأحد مراكز النوم يف 

بك����، حيث خل�ص فري���ق من الأطباء 

اإىل اأن يل تن���ام يف الواقع، ولكن لي�ص 

بالطريق���ة نف�سها التي ينام بها معظم 

النا�ص.

ووف���ق العلم���اء، ف���اإن يل يف الواقع 

تدخل يف النوم لي����ص اأثناء ال�ستلقاء 

يف ال�ري���ر وعينيها مغم�ست�، واإمنا 

عندما تكون تتح���دث مع زوجها مثال، 

حيث تتباطاأ حركة عيونها، وتدخل يف 

النوم بينما ل تزال قادرة على التحدث.

واأظهر جهاز مراقبة املوجات الدماغية، 

اأن يل ل تق�سي اأكر من ع�ر دقائق يف 

اليوم وعيناها مغم�ستان.

واعت���رب العلم���اء اأن حال���ة يل ت�سبه 

ظاهرة امل�سي اأثناء النوم، حيث يكون 

اجل�سد ن�سيطا حتى خالل النوم.

ـ

�ساع���ات من الرع���ب عا�سها ركاب 

حافل���ة ركاب �سقط���ت يف ترع���ة 

املريوطية بطريق �سقارة ال�سياحي 

يف اجليزة ق���رب منطقة الأهرامات 

جنوبي العا�سمة امل�رية القاهرة.

وقال م�سدر اأمني ملوقع �سكاي نيوز 

عربي���ة، اإن احلافل���ة �سقطت م�ساء 

اأم����ص الأول يف ترع���ة املريوطية، 

واإن قوات الإنق���اذ النهري ح�رت 

ملوقع احلادث على الفور وانت�سلت 

الركاب قبل تعر�سهم للغرق، فيما 

يجري مت�سيط املي���اه قرب منطقة 

احلادث خ�سية وج���ود �سحايا من 

ج���راء احل���ادث. واأو�س���ح امل�سدر 

اأن املعلوم���ات الأولي���ة ت�سر اإىل 

اأن عجل���ة القي���ادة اختلت يف يد 

�سائق احلافل���ة، مما اأدى لنحرافها 

عن الطري���ق وال�سق���وط يف ترعة 

املريوطية.

�سارع���وا  امل���ارة  اأن  اإىل  واأ�س���ار 

بامل�ساع���دة يف اإنق���اذ الركاب اإىل 

ح� ح�سور قوات ال�رطة.

وق���ال حمم���د فتوح���ة، موظ���ف، 

اإنهم فوجئوا  الواقع���ة،  اأحد �سهود 

باحلافلة ت�سقط يف الرتعة و�سمعوا 

�رخ���ات ال���ركاب، وعل���ى الفور 

قف���ز عدد م���ن �سائق���ي ال�سيارات 

واملزارع���� للحق���ول املج���اورة 

ملوقع احلادث على جانبي الرتعة 

للم�ساع���دة يف اإنقاذ الركاب، وكان 

بينهم اأطفال. وعملت قوات ال�رطة 

عل���ى انت�سال احلافل���ة ومت اتخاذ 

الإجراءات القانونية واإخطار النيابة 

للتحقيق.

طاهي رونالدو ال�سابق يك�سف اأ�سرار »الدون« الغذائية 
�سقوط حافلة ركاب يف ترعة املريوطية 

قرب الأهرامات امل�سرية

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

ذك���رت هيئة عاملية اأن ت�رر اأنظمة الرعاية ال�سحية يف الدول 

الأك���ر فقرا نتيجة تف�سي جائحة كوفي���د -19 �سيت�سبب بوفاة 

مئات الآلف من النا�ص.

فقد قال ال�سندوق العامل���ي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا اإن 

مئ���ات الآلف �سيموتون بال�سل لأنه���م ل يتلقون العالج الالزم 

ب�سب���ب ت�رر منظومة الرعاية ال�سحي���ة يف الدول الأفقر حال 

نتيجة جائحة كوفيد-19.

وقال بي���رت �ساندز، املدير التنفيذي لل�سندوق العاملي ملكافحة 

الإيدز وال�سل واملالريا الذي يتخذ من جنيف مقرا له، اإن الوفيات 

الزائ���دة الناجمة عن مر����ص نق�ص املناع���ة املكت�سب )الإيدز( 

وال�سل ميكن اأن تتجاوز تلك الناجمة عن فرو�ص كورونا، بح�سب 

رويرتز.
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ك�سفت �رك���ة مر�سيد�ص عن دجمها لواجه���ة حتكم متطورة يف 

منوذج �سيارتها ذاتية القيادة Vision AVTR، ت�سمح للركاب 

بالتحكم بالعديد من الوظائف عن طريق اأفكارهم.

وتعم���ل ال�سا�سة بالتزامن مع ع�ساب���ة للراأ�ص با�سم BCI، حيث 

تتعرف ال�سيارة عن طريقة تقنية الذكاء ال�سطناعي على مرتديها، 

لتقدم له خيارات لوظائف �سبق له اأن اأعجب به وا�ستخدمها مثل 

حمطات الراديو املف�سل���ة والرد على املكاملات وتوجيه املركبة 

لطرق حمدد �سابق���ا. واإىل جانب هذه الوظائف، ي�ستطيع ال�سائق 

التفكر مبكان ركن املركبة، وكمي���ة ال�سوء الداخلة عرب النوافذ، 

وكل ذلك عن طريق التخاطر ب� اجلهاز وال�سا�سة الذكية.

وقال���ت مر�سيد�ص يف بيان �سحف���ي، اإن جهازها يحلل املوجات 

الدماغية، وتتعرف من خالل تركيز �سائق ال�سيارة على اخليارات 

التي يود ا�ستعمالها.

�سيارة مر�سيد�س ذكية تقراأ الأفكار
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منظمة: مئات الآلف �سيموتون بال�سل ب�سبب 
كوفيد -19 

»99ر.« ... خدعة ت�سويقية لجتذاب 

امل�ستهلك اأم �سالح ذو حدين

دوار 

ال�ساعة 

يف 

ال�سارقة 

ال�سع���ر 99ر39 بدل م���ن 40 دولرا... اأ�سلوب يف الت�سعر 

يلج���اأ اإليه بع����ص التجار يف حماولة لإيه���ام امل�ستهلك 

بانخفا�ص قيمة �سلعة ما، وبالتايل زيادة فر�ص ت�سويقها. 

ولكن درا�سة حديثة وجدت اأن هذا الأ�سلوب يف الت�سعر قد 

ياأتي بنتائج عك�سية بالن�سبة للباعة.

وتو�سل���ت الدرا�سة الت���ي اأجريت يف كلي���ة في�ر لإدارة 

الأعمال التابعة جلامعة اأوهايو الأمريكية اأن ت�سعر منتج 

م���ا بقيمة "اأق���ل بفارق طفيف" عن �سع���ره الفعلي، يقلل 

احتمالت اجتاه امل�ستهلك ل�راء الن�سخة الأعلى �سعرا من 

نف�ص املنتج اأو اخلدمة، مث���ل احل�سول على نف�ص املنتج 

بحجم اأكرب اأو �راء نف����ص ال�سيارة بكماليات اأف�سل على 

�سبيل املثال.

ويق���ول جونا كي���م رئي�ص فريق الدرا�س���ة واحلا�سل على 

�سهادة الدكتوراه يف جمال الت�سويق اإن "ت�سعر منتج ما 

بقيمة تقل بفارق طفيف ع���ن �سعره الأ�سلي يجعل �راء 

ه���ذا املنتج يبدو ك�سفقة رابحة يف نظر امل�ستهلك، ولكنه 

ي���رتك �سعورا لدى ه���ذا امل�ستهلك باأن اتخ���اذ قرار �راء 

نف�ص املنتج مبوا�سفات اأف�سل نظر �سعر اأعلى، هو �سفقة 

باهظة الثمن".

جنح �ساب من نيوجر�سي الأمركية 

ا�سطناعية  ي���د  ب�سناعة  موؤخ���را، 

ل�سديقه، وذل���ك با�ستخدام طابعة 

ثالثية الأبعاد.

واأ�سار �سامي �سالفان���و البالغ من 

العمر 14 عاما، اإىل اأنه اأم�سى معظم 

اأ�سهر ال�سيف وهو ي�سمم ويطبع يدا 

ا�سطناعية ل�سديقه اإيوان كربي.

ونقل���ت وكالة »يو بي اآي« لالأنباء 

عن كربي قوله: »لقد متكنت بف�سل 

اليد ال�سطناعية من التقاط مفاتيح 

ال�سيارة من والدتي«. ويقدم ابتكار 

�سالفانو الذي ياأمل بدرا�سة الهند�سة 

يف امل�ستقبل، بديال رخي�سا لالأطراف 

ال�سطناعية التجارية التي يرتاوح 

�سعرها ب� 3 اآلف و30 األف دولر.

تداول رواد مواقع التوا�سل فيديو ملغامرة جمنونة قام 

بها �سابان، قفزا فوق �سمكة قر�ص.

واأظهر فيديو �سونّر يف كوها�ست بولية ما�سات�سو�ست�ص 

الأمركية، جمموع���ة من الأ�سدقاء عل���ى منت قارب، 

ي�ساهدون �سمكة قر�ص عمالقة، ت�سبح اأ�سفل منهم.

ويف املقطع، يظهر اأحد ال�سبان وهو يقفز فوق ال�سمكة، 

يف الوقت الذي تفاجئ رفاقه بالعمل الذي قام به.

وبع���د ثوان ان�سم �ساب اآخ���ر ل�سديقه يف املاء و�سط 

�سيحات من كانوا على القارب، ح�سبما نقلت �سحيفة 

"ديلي ميل" الربيطانية.
وجنا ال�ساب���ان من �سمكة القر�ص، حيث اأظهر الت�سوير 

عودتهما جمددا اإىل القارب ب�سالم.

وعلنّق كثر من رواد مواقع التوا�سل على الفيديو، حيث 

ق���ال اأحدهم: "يثبت هذا مدة قوة الإن�سان و�سجاعته"، 

بينما اق���رتح اآخر على ال�ساب� جتربة املزيد من مثل 

هذه املغامرات اخلطرة مع حيوانات �ر�سة.

�ساب ي�سنع يدا ا�سطناعية ل�سديقه 
با�ستخدام طابعة 

جنون اأم �سجاعة؟.. �سابان يقفزان فوق 

�سمكة قر�س

بعد 9 اأ�سهر من النجاة من كورونا.. اأعرا�س متبقية مع ن�سف املتعافني

�سيدة حتيرّ العلماء.. مل تنم منذ 40 عاما

ً
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