
مؤرش سوق ديب املايل

اأبوظبي-وام:

للموارد  االتحاديــة  الهيئة   أعلنــت 
البشــرية الحكوميــة أن عطلة يوم 
الـ 50  الوطنــي  الشــهيد واليــوم 
األربعاء  يوم  اإلمارات ، ستبدأ  لدولة 
الموافق 1 ديسمبر2021، وتستمر 
حتــى يــوم الجمعــة الموافــق 3 
يستأنف  أن  على   ،2021 ديســمبر 

الموافق  األحد  يوم  الرســمي  الدوام 
اســتناداً  5 ديســمبر 2021 وذلك 
لقرار مجلس الوزراء بشأن العطالت 

الرسمية المعتمدة.
ورفعــت الهيئة - بهذه المناســبة - 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 

الله"،  "حفظه 

الريا�ض-)د ب اأ(:

الرياض، الســعودية،  منطقة  شــرطة  أعلنت 
مســاء األربعاء، القبض على مواطن سعودي 
أســاء للذات اإللهية. وقال المتحدث اإلعالمي 
لشــرطة منطقة الرياض،  فــي بيان له » إن 
هوية  تحديد  عــن  أســفرت  األمنية  المتابعة 
مواطن ســعودي والقبض عليــه، بعد حديثه 
في إحدى مساحات برنامج التواصل »تويتر« 

بكالم ينطوي على إساءة للذات اإللهية«. 
وأكد متحدث شــرطة الرياض« إيقاف المتهم 
بحقه،  األولية  النظاميــة  اإلجــراءات  واتخاذ 

النيابة العامة بمنطقة الرياض«. وإحالته إلى 
وكان مصدر مســؤول بالنيابة العامة قد أعلن 
ســعود  الشــيخ  العام  النائب  الثالثاء أن  يوم 
شــخص  وإحضار  أمراً بضبط  أصدر  المعجب 
ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج 
التواصل »تويتر« بكالم ينطوي على إســاءة 

للذات اإللهية.
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الخرطوم-وكاالت:

الله حمدوك   قال مكتب رئيس وزراء السودان عبد 
بتأمين  أمــر  األربعــاء إن حمدوك  يوم  بيــان  في 
في  والشــروع  الخميس  اليوم  مقــررة  مظاهرات 
إجراءات إطالق ســراح جميع المعتقلين من لجان 

المقاومة ابتداء من يوم األربعاء.
وكان حمــدوك قــال في مقابلة في وقت ســابق 
المعتقلين  من يوم األربعاء إنه ســيتم اإلفراج عن 
السياســيين إما األربعاء أو الخميس. قالت األمانة 
وزراء الســودان  رئيس  الوزراء إن  لمجلس  العامة 
واالعفاءات  التعيينات  ســيراجع  حمدوك  الله  عبد 
التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في 
الدولة.وبعد ســيطرة الجيش على السلطة في 25 
أكتوبر تشــرين األول، استعان الحكام العسكريون 
بمســؤولين ســابقين مخضرمين من عهد الزعيم 
في  مهمة  مناصب  لتولــي  البشــير  عمر  المخلوع 

الجهاز اإلداري للدولة.

 الريا�ض-)د ب اأ(:

 أعلن تحالف دعم الشــرعية في اليمن، الذي تقوده 
الحوثي  ميليشيا  خسائر  األربعاء ان  السعودية، يوم 
البشرية خالل الـ 24 ساعة الماضية وصلت إلى 95 

عنصرا.
وأعلن التحالف في بيان له يوم األربعاء أنه "نفذ 15 
استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خالل الـ24 

ساعة الماضية،مؤكدا تدمير 11 الية عسكرية".
وأعلن التحالف أيضــا، بدء تنفيذ غارات على أهداف 

عسكرية مشروعة في صنعاء.
سرية  مواقع  بصنعاء استهدفت  العملية  أن  وأوضح 

لنشاط الطائرات المسّيرة.
اإلنشاء  الميليشيا استخدمت مبنى قيد  أن  إلى  ولفت 
المســّيرة. وقال: "اتخذنا  للطائرات  سري  كمصنع 
إجراءات وقائيــة لتجنيب المدنيين واألعيان المدنية 

األضرار الجانبية".

رئي�ض وزراء ال�ضودان ياأمر بتاأمين المظاهرات 
ويراجع تعيينات الجي�ض  

ال�ضعودية: القب�ض على مواطن 
اأ�ضاء للذات االإلهية

»التحالف«: م�ضرع 95 حوثياً وق�ضف اأهداف 
م�ضروعة ب�ضنعاء

مطار دبي يعيد افتتاح »الكونكور�ــض A« ويقترب 
من العودة للعمل بن�ضبة 100%

»الداخلية« تطلق حملة »اأبلغ عنه وال ت�ضاركه« 
لتعزيز حماية الطفل

 دبي-وام:  أعادت مطارات دبي ظهر األربعاء افتتاح »الكونكورس 
A« في موقع مبنى المســافرين 3 ضمن مطار دبي الدولي في 
خطوة مهمة نحو إعادة المطار الدولي األكثر ازدحاما في العالم 

إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100 %.
وتعــد الرحلــة رقــم EK659 والقادمــة مــن مالــي رحلة 
»الكونكورس A « األولى منذ إغالقه نحو 20 شــهراً مضى في 
15 مــارس 2020 ضمن إجراءات اتخذتها اإلمارات بهدف الحد 
من انتشــار جائحة كوفيد - 19. ومــن المخطط أن يتم افتتاح 
»الكونكورس«A ضمن مراحل تدريجية خالل األسابيع القادمة 
في خطوة من شأنها دعم جهود مطار دبي الدولي في المحافظة 
على معاييره الخدمية المعتادة فيما يستقبل االزدحام الموسمي 

المتوقع في ديسمبر وما بعده.

دبي-وام: 
 أطلقــت وزارة الداخلية ممثلة بمركز حماية الطفل ومجلس 
جــودة الحياة الرقمية والمؤسســة التكنولوجيــة العالمية 
»ميتا« تزامنا مع اليــوم العالمي للطفل في جناح »فزعة« 
بإكسبو 2020 حملة لتثقيف المجتمع وتعزيز كرامة األطفال 
عبر العالم الرقمي والتوعية باآلثار الســلبية لمشاركة صور 
وفيديوهات أطفال يتعرضون لالســتغالل الجنســي وكيفية 
التبليــغ عن مثل هــذا المحتوى تحت شــعار »أبلغ عنه وال 
تشــاركه« بحضور اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام 
الدفــاع المدني بوزارة الداخلية وممثلين عن كافة الشــركاء 

وشخصيات مجتمعية.

اأبوظبي-وام:

أبوظبــي  مركــز  فــي  انطلقــت   
الوطنــي للمعــارض والمؤتمرات /

من  األول  اليــوم  أدنيــك/، فعاليات 
بوكــس"  ذي  إن  "هــاك  مؤتمــر 

اإللكترونــي، أحــد  2021 لألمــن 
تقدم  التي  العالميــة  األحــداث  أبرز 
التقنيات  أحدث  حول  فرصاً حوارية 
األمن  مجال  في  التدريبية  والدورات 

اإللكتروني.

٢٠ صفحة / درهم واحد السـنة الثامنة واألربعون
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0.11  8,398.30 8,407.513,156.850.39 3,144.39

انطالق فعاليات م�ؤتمر الأمن الإلكتروني 
في اأب�ظبي

دبي الأولى عربيًا في م�ؤ�شر البتكار ومتف�قة في ركائز 
الحك�مة المرنة والبنية التحتية

ت�قيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 
الإمارات وتركيا 

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

اأبوظبي-وام:

خليفة  الشيخ  الســمو  صاحب  عن   نيابة 
الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايد  بن 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  الله"، افتتح 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
دبي "رعاه  الــوزراء حاكم  رئيس مجلس 

الله" ، يــوم األربعاء الموافق 24 نوفمبر 
2021م، دور االنعقــاد العادي الثالث من 
للمجلس  السابع عشر  التشــريعي  الفصل 
أولياء  ســمو  االتحادي، بحضور  الوطني 
وأصحاب  والشيوخ  الحكام  ونواب  العهود 
المعالــي الوزراء وكبار المســؤولين في 

الدولة من مدنيين وعسكريين.

العادي  االنعقاد  دور  افتتاح  وبدأت مراسم 
السابع  التشريعي  للفصل  للمجلس  الثالث 
عشر بوصول صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
دبي "رعاه  الــوزراء حاكم  رئيس مجلس 

الله" ،

زيارة محمد بن زايد لأنقرة تمهد لمرحلة جديدة زيارة محمد بن زايد لأنقرة تمهد لمرحلة جديدة 
مزدهرة من عالقات البلدينمزدهرة من عالقات البلدين

اأنقرة-وام:

الشــيخ  الســمو   بحث صاحب 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولي 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
رجب  وفخامة  المسلحة  للقوات 
طيب أردوغان رئيس الجمهورية 

األربعاء العالقات  يــوم  التركية 
جديدة  آفاق  فتح  وسبل  الثنائية 
بين  المشــترك  والعمل  للتعاون 
دولة اإلمارات وتركيا في جميع 
التي تخدم مصالحهما  المجاالت 
مجمل  إلــى  إضافة  المتبادلــة 
اإلقليمية  والتطــورات  القضايا 

البلدين. والدولية التي تهم 
جاء ذلك خالل اســتقبال فخامة 
التركــي .. صاحــب  الرئيــس 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
قصر  في  المرافق  والوفد  نهيان 
التركية  العاصمة  في  الرئاســة 

»طالع ص 3«أنقرة  »طالع ص 2«

دبي-وام:

بدبي  الخميس  اليــوم   تنطلــق 
التخفيضات  من  أيام  فعالية "3 
الكبرى" حيث يمكن لسكان دبي 
وزوارهــا االســتمتاع بعروض 
على  متميزة  وصفقات  ترويجية 
المنتجات  من  واســعة  تشكيلة 

على مدى 72 ساعة.
من  فعاليــة "3 أيــام  وتقــام 
 - الكبــرى"  التخفيضــات 
التــي تنظمهــا مؤسســة دبي 
والتجزئة – خالل  للمهرجانــات 
الفترة مــن 25 إلى 27 نوفمبر 
أنحاء مدينة  مختلف  في  الجاري 

دبي.

» 3 اأيام من التخفي�شات الكبرى« تنطلق 
الي�م في دبي

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

نيابة عن رئي�ض الدولة.. 

محمد بن را�شد يفتتح دور النعقاد العادي الثالث للمجل�س محمد بن را�شد يفتتح دور النعقاد العادي الثالث للمجل�س 

الوطني التحاديالوطني التحادي

االإمارات توؤ�ض�ض �ضندوقاً بقيمة 10 مليارات دوالر لدعم اال�ضتثمارات في تركيا

اأنقرة-وام:

بن  محمد  الشــيخ  السمو  صاحب  شــهد 
نائب  أبوظبي  عهــد  ولي  نهيــان  آل  زايد 
وفخامة  المســلحة  للقوات  األعلى  القائد 
الجمهورية  رئيــس  أردوغان  طيب  رجب 
تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  توقيع  التركية 
بيــن دولة اإلمارات وتركيــا في عدد من 
عالقات  تعزيز  في  تســهم  التي  المجاالت 

التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك 
بين الجانبين.

التفاهم  ومذكــرات  االتفاقيات  وشــملت 
التي وقعهــا الجانبان التالي: 1 ــ مذكرة 
المالية في  المعلومات  تفاهم بين وحــدة 
التحقيق في  دولــة اإلمــارات ومجلــس 
وتبادل  للتعاون  تركيا  في  المالية  الجرائم 

المعلومات المالية ..

من 1 اإلى 3 دي�شمبر عطلة القطاعين العام والخا�ص 
بمنا�شبة ي�م ال�شهيد والي�م ال�طني

»م�ضدر« تفوز بجائزة 
اأف�ضل �ضركة طاقة 

للعام 2021
اأبوظبي-وام:

 حصلت شــركة أبوظبي لطاقة المســتقبل 
الطاقة  مجال  عالميــاً في  "مصدر" الرائدة 
المتجددة وإحدى الشــركات التابعة لمبادلة 
لالســتثمار على جائزة "أفضل شركة طاقة 
لتوزيع  السنوي  الحفل  للعام 2021" خالل 
جوائز "جلف بزنــس". تم تكريم "مصدر" 
أن  بعد  الثالثة  للمرة  المرموقة  الجائزة  بهذه 

فازت بها في عامي 2016 و2017.
التي  بزنس" الشركات  جوائز "جلف  وتكرم 
االقتصادي  المشهد  تأثيراً إيجابياً في  تحقق 
يتم  الخليجــي حيث  التعاون  لدول مجلــس 
تشــمل  معايير  بناء على  الشــركات  تقييم 
االبتكار والنمو والنتائج المالية والمسؤولية 

االجتماعية للشركات.
المالي  المدير  نيال هانيجان  الجائزة  تســلم 
التنفيذي لشــركة "مصدر" خالل حفل أقيم 
عدد  حضره  العالمي  المالــي  دبي  مركز  في 

من أبرز رجال األعمال في المنطقة.

دبي-وام:

دبــي  غرفــة  كشــفت   
عــن نتائــج مؤشــر دبــي 
 2019-2020 ر بتــكا لال
لمؤتمر  تزامناً مــع تنظيمها 
العالمية، حيث  التجارة  غرف 
المرتبة  دبــي  إمارة  تبــوأت 
األولــى عربياً في المؤشــر، 
ضمن  بمكانتها  واحتفظــت 
عالمية،  أفضــل 20 مدينــة 
فيمــا تم إضافة ســبع مدن 
جديدة إلى المدن المشــمولة 
في المؤشر، ليصل مجموعها 

إلى 39 مدينة عالمية.
ويبرز حلــول دبي بين أفضل 
في  العالم  حــول  مدينة   20
مؤشــر االبتكار تفوقها على 
غرار  على  رائدة  عالمية  مدن 
مدريــد وشــنغهاي وميالنو 

وساوباولو وموسكو،

»تتمة ص 88««
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.Újôµ°ùYh Ú«fóe øe ádhódG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

 …OÉ©dG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  º°SGôe  äCGóHh

 öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG π°üØ∏d ¢ù∏éª∏d ådÉãdG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ƒ°UƒH

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

 ‘ ¿Éc å«M , zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ∫ÉÑ≤à°S’G

 ΩÓ°ùdG  ≈≤«°SƒŸG  âaõYh  ,  …OÉ–’G  »æWƒdG

 á∏K √ƒª°S ¢Vô©à°SG ºK äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG

 É¡∏µ°T »àdG áæé∏dG íaÉ°U ºK ,±öûdG ¢SôM øe

 ≈æÑe ¤EG π≤àfG Égó©H ,√ƒª°S ∫ÉÑ≤à°S’ ¢ù∏éŸG

 ÖFÉf ƒª°ùdG ÖMÉ°U π≤àfG ∂dP ó©H .¢ù∏éŸG

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

 ΩÉµ◊G ÜGƒfh Oƒ¡©dG AÉ«dhCG ƒª°Sh , { ˆG √ÉYQ

 äÉjBG IhÓàH πØ◊G π¡à°SG å«M ,ójGR áYÉb ¤EG

 ∂dP ó©H π°†ØJh ,º«µ◊G ˆG ÜÉàc øe Iô£Y

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

 π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH

.»eÉ°ùdG ≥£ædÉH öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG

 OÉ≤©fÓd  ¢ù∏éŸG  IƒYO  Ωƒ°Sôe  »∏J  Égó©H

 »©jöûàdG π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG √QhO ‘

 …òdGh ,Ω2021 áæ°ùd z134{ ºbQ ,öûY ™HÉ°ùdG

 ójGR  øH  áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U √Qó°UCG

 ¢üæjh ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ≈Yójz:»∏j Ée ≈∏Y

 π°üØdG  øe  ådÉãdG  …OÉ©dG  √QhO  ‘ OÉ≤©fÓd

 AÉ©HQC’G  Ωƒj  ìÉÑ°U  öûY  ™HÉ°ùdG  »©jöûàdG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ≈∏Yh , 2021 Èªaƒf 24 n≥aGƒŸG

 ‘ öûæjh ,Ωƒ°SôŸG Gòg ò«ØæJ …OÉ–’G »æWƒdG

.zá«ª°SôdG Iójô÷G

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

 ÖMÉ°U  //  :É¡°üf  »∏j  Éª«a  áª∏c  …OÉ–’G

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

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

 ,ΩÉµ◊G ÜGƒfh Oƒ¡©dG nAÉ«dhCG ƒª°S .. zˆG √ÉYQ{

 »JGƒNCG IOÉ©°S ,ΩGôµdG pQƒ°†◊G IOÉ©°Sh ‹É©e

.…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG nAÉ°†YCG ÊGƒNEGh

..¬ oJÉcôHh ˆG oáªMQh ºµ«∏Y oΩÓ°ùdG

 »ª°SÉH , n™aQCG r¿CG pRGõàY’Gh p±öûdG »YGhO røŸ o¬fEG

 ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG pAÉ°†YCG øY káHÉ«fh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U pΩÉ≤Ÿ p¿Éæàe’Gh pôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  pΩÉ≤Ÿh  ,zˆG  ¬¶ØM{

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

 zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

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

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

 pAÉ°†YCG  ƒª°ùdG  pÜÉë°UCG  º¡ pfGƒNEGh  ,  áë∏°ùŸG

 ,kÉ©«ªL ô G  º¡ n¶ØM , pOÉ–Ód ≈∏YC’G  p¢ù∏éŸG

 ¬ nfƒeó≤ oj …òdG pºYódG ≈∏Y p¿Éæàe’Gh p ôµ°ûdG tπµa

 Éªc ,kÉehO ,≈≤Ñ«d ,…OÉ–’G »æWƒdG p¢ù∏éª∏d

 É k«≤«≤M GkÈæeh ,iQƒ°û∏dk Éæ°ü pM ,kÉ©«ªL √Éæªàf

 kÉf phÉ© oeh ,Éæ«æWGƒe ∫ÉeBGh päÉ©∏£J øY pÒÑ©à∏d

 IÒ°ùŸ põ«ª nàdGh päGRÉ‚E’G ≈£N ‘ páeƒµë∏d

. pAÉæÑdGh pÒÿG p≥jôW ‘ ÉæàdhO

 pÖ«MÎdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  n™aQCG  r¿CG  »æaöû oj  Éªc

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

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

 pOÉ≤©f’G pQhOp ìÉààaÉH ¬ p∏°†Øàd zˆG √ÉYQ{ »HO

 p¢ù∏éª∏d nöûY n™HÉ°ùdG »©jöûàdG pπ°üØ∏d pådÉãdG

 pôKC’G  o≥«ªY ¬d ¿ƒµ«°S É‡ ,…OÉ–’G »æWƒdG

 p¬WÉ°ûf ≈∏Y nπ¶«d p¢ù∏éª∏d pºYódG pójóŒ ‘

 mó¡ oéH  pájQƒà°SódG  ¬ peÉ¡Ã  p¬eÉ«b  ‘  pºFGódG

 mOÉL mπª©Hh ,¬«a mƒ°†Y uπc øe mπ°UGƒàeh m¥OÉ°U

 …òdG päGQÉeE’G pÖ©°T páeóÿ , páeÉ©dG p¬àfÉeCG øe

. p¬ p∏«ãªàH kÉ©«ªL o±öûàf

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

 nπªàµJ  r¿CG  p∂°Th  ≈∏Y  oøëfh  ,ΩGôµdG  oQƒ°†◊G

 ‘ ,oôcòà°ùf ,Éæ pàdhO pôªY øe ¤hC’G oá«æ«°ùªÿG

 Ú p°ù°SDƒŸG nAÉHB’G pRGõYE’Gh pôîØdG uπµH , pΩÉ≤ŸG Gòg

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d pQƒØ¨ŸG pIOÉ«≤H pádhó∏d

 ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ¬d pQƒØ¨ŸGh ,¿É«¡f ∫BG

 Gƒ°SôZ  øjòdG  ,Éª ngGôK
o
 ˆG  nÖq«W  –Ωƒàµe  ∫BG

 oÜÉ©°üdG É¡æe rπæ nJ ⁄ máÁõ©H , pOÉ–’G Gòg nâÑf

 Éª«a oπ°†ØdG pÖ«£dG º¡ p°Sô n̈ d ¿Éch , oäÉjóëàdGh

 mádhód  pπeÉµàŸG  pAÉæÑdG  øe  , nΩƒ«dG  ¬«∏Y  oøëf

 , mäGRÉ‚EG  øe o¬ nà≤≤M ÉÃ o¬t∏c o⁄É©dG  É¡d nó¡°T

 , ná«fÉãdG  É¡ nà«æ«°ùªN  oπÑ≤à°ùJ  nΩƒ«dG  »g  Égh

 n™ª nL  kÉ«ŸÉY  kÉKóM  ÉgGôK  ¥ƒa  oø°†à–  »gh

 »HO  ƒÑ°ùcEG  ‘ kádhO  nÚ©°ùJh  máFÉe  øe  nÌcCG

 nádhO s¿CG oócDƒj …òdG , pójôØdG pçó◊G Gòg ‘ ,2020

 ‘ ¬u∏c  p⁄É©dG  pQÉ¶fCG  n§fi âëÑ°UCG  äGQÉeE’G

 É¡ nà«æ«°ùªN oπÑ≤à°ùJ É¡fCGh ,¤hC’G É¡ pà«æ«°ùªN

 pºq« pb uπµHh , pQƒ£àdGh páKGó n◊G päGhOCG uπµH ná«fÉãdG

 Éæ oàdhO â nLsƒ nJ å«M , pìÉàØf’Gh páÑëŸGh pΩÓ°ùdG

 pá«æ«°ùªÿG √òg pá«MÉààaG ƒëf ¤hC’G É¡ pJGƒ£N

 , nπ°UGƒàd ,É¡àæ∏YCG »àdG pIöû n©dG pÇOÉÑŸÉH pá«fÉãdG

 ’ ¬ sfCG  kIócDƒe , nájƒªæàdG  É¡ nJÒ°ùe ,É¡ pjó ng ≈∏Y

 ÉgnõcGôe  nRõ© oàdh  ÉgpQƒ£Jh  É¡ pJÉMƒª£d  nOhóM

 »gh ,⁄É©dG p∫hO ÚH pá«°ùaÉæàdG ‘ náeó≤àŸG

 pá«ªæàdG p¿Éª°V ≈∏Y , n∂dP uπc p∫ÓN øe , o¢Uô–

 ,pöVÉ◊G  ‘  pøWGƒŸG  pOÉ©°SE’  páeGóà°ù oŸG

 , pπÑ≤à°ùŸG ‘ pøWƒdG p∫É«LC’ pπ°†aC’G p¿Éª°†dh

 p√ÒNh ¬ pæeCÉH p¬ p°VQCG ≈∏Y o¢û«©j røe tπc nº©æ«dh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG nÖMÉ°U p . p¬eÓ°Sh

 Éªc ÉæfEG ,ΩGôµdG oQƒ°†◊G ,ˆG ºcÉYQ Ωƒàµe ∫BG

 áeƒµ◊ pQƒ£àŸG pAGOC’ÉH ÉfnRGõàYGh Éfnôî na oπé°ùf

 , nIó«°TôdG Éæ nJOÉ«b oógÉ©f ÉæfEÉa , pIõ«ªàŸG ÉæàdhO

 , pIOÉ«≤dG √ò¡d ‘ƒdG päGQÉeE’G nÖ©°T oógÉ©f Éªc

 mÚ© oe nÒN p¢ù∏éŸG Gòg ‘ kÉehO n¿ƒµf r¿CG ≈∏Y

 nøWƒdG  oΩóîj  …òdG  É¡ p∏ªY  pAGOCG  ‘  Éæàeƒµ◊

 ¬ pJOÉ«≤dh pøWƒdG Gò¡d kAÉ«ahCG nπ¶f r¿CGh , nøWGƒŸGh

 káMƒàØe  ÉæjójCGh  Éæ oHƒ∏b  nπ¶J  r¿CGh  ,¬ pÑ©°ûdh

 o≥ paƒŸG ô Gh , pÒÿGh pAÉæÑ∏d p¿hÉ©àdGh pΩÓ°ùdÉH

 . oÚ©à°ùf ¬Hh
o
 πcƒàf ¬«∏Y ,Ú¶aÉ◊G oÒN ƒgh

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y oΩÓ°ùdGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™jOƒàd á°ù∏÷G â©aQ ∂dP ó©H

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

.ñƒ«°ûdGh Oƒ¡©dG AÉ«dhCG ƒª°Sh ,ˆG √ÉYQ »HO

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S íààaG 

 ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 ôgGƒ÷G õcôe ‘ ,AÉ©HQC’G Ωƒj ìÉÑ°U

 äÉ«dÉ©a,äGô“DƒŸGh  äÉÑ°SÉæª∏d

 áMÉ«°ù∏d  ‹hódG  ábQÉ°ûdG  ióàæe

 áÄ«g  ¬ª¶æJ  …òdG  ,2021  ôØ°ùdGh

 â–  ,»MÉ«°ùdGh  …QÉéàdG  AÉ‰E’G

 äÉjóëàdGh á«còdG  áMÉ«°ùdG{ QÉ©°T

.zá«ŸÉ©dG

 óÑY  øH  óªMCG  QƒàcódG  ‹É©e  ócCGh

 ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ˆG

 ™jQÉ°ûŸGh  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ádhO

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ∫ÓN ¬àª∏c ‘ - áMÉ«°ù∏d äGQÉeE’G

 áMÉ«°ùdG  ´É£b  ¿CG  -  ìÉààa’G  πØM

 øe IójóL á∏MôŸ ó©à°ùj »JGQÉeE’G

 äÉ¡LƒJ ÖcGƒJ »àdG  ƒªædGh  Qƒ£àdG

 äGQÉµàHÉH  ´É£≤dG  óaôd  ⁄É©dG  ∫hO

 ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùJ ¿CG ™bƒàj IójóL

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ´É£≤∏d  Oô£e  ƒ‰

.áeOÉ≤dG

 á«còdG  áMÉ«°ùdG  ¿CG  ∫ƒ¡dÉH  í°VhCGh

 ƒªædG  Gò¡d  á«°SÉ°SC’G  äÉcôëŸG  øe

 ìÉ«°ùdG øe %84 OÉaCG å«M ,™bƒàŸG

 øe  Rõ©J  É«LƒdƒæµàdG  ¿CG  Ú«ŸÉ©dG

 ¿CG  kÉë°Vƒe  ,ôØ°ùdG  ´É£b  ‘ º¡à≤K

 ¬LƒàdG  Gò¡d  äó¡e  äGQÉeE’G  ádhO

 á«ªbôdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ∫ÓN  øe

 âªgÉ°S  »àdGh  É¡µ∏à“ »àdG  ájƒ≤dG

 iOCG  Éªc  ,»còdG  π°UGƒàdG  õjõ©àH

 ¤EG  zÚ°ùªÿG  ™jQÉ°ûe{  ¥ÓWEG

 ,Ú›ÈŸG  ÖjQóàH  ΩÉªàg’G  IOÉjR

 100 ÖjQóJ kÉ«dÉM ádhódG ±ó¡à°ùJh

 èeÉfÈdG{  ∫ÓN  øe  èeÈe  ∞dCG

 ≈©°ùj  …òdGh  zÚ›Èª∏d  »æWƒdG

 ¢ù«°SCÉàd º¡ªYOh º¡JGQÉ¡e π≤°U ¤EG

 …òdG  ôeC’G  ,  äGQÉeE’G  ‘  º¡dÉªYCG

.»MÉ«°ùdG Qƒ£à∏d É«≤«≤M ÉªYGO πµ°ûj

 äGQÉeE’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  §∏°Sh

 á«é«JGÎ°SG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  áMÉ«°ù∏d

 »MÉ«°ùdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d äGQÉeE’G

 øª°†àJ QhÉfi áKÓK ≈∏Y õµJôJ »àdGh

 øe á«∏NGódG  áMÉ«°ùdG  ôjƒ£J Qƒfi

 â≤≤Mh É¡JòØf  »àdG  äÓª◊G ∫ÓN

 AÉà°T πªLCG{ á∏ªM πãe kGÒÑc kÉMÉ‚

 Üô≤j Ée âÑ£≤à°SG »àdG ,z⁄É©dG ‘

 áª«≤H óFGƒY â≤≤Mh ôFGR ∞dCG 100 øe

 ƒ¡a  ÊÉãdG  QƒëŸG  ÉeCG  ,ºgQO  QÉ«∏e

 ´ÉØJQG ™e á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG ôjƒ£J

 ó«aƒc  ìÉ≤d  ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G  áÑ°ùf

 äGQÉeE’G  âëÑ°UCG  ó≤a  ,kÉ«ŸÉY  19

 ,Ú«ŸÉ©dG ìÉ«°ùdG øe ójõŸG πÑ≤à°ùJ

 »HO  2020 ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e  πÑ≤à°SGh

 ¬bÓ£f’ ¤hC’G áà°ùdG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN

 πãªàj Éª«a .ôFGR ¿ƒ«∏e 3^5 øe ÌcCG

 äGAÉØµdG  AÉæH  ‘  ådÉãdG  QƒëŸG

 ,á«bóæØdG  äÉeóÿG  ôjƒ£Jh  ájöûÑdG

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh  §£ÿG  ÖfÉL  ¤EG

 πª©∏d ÚæWGƒŸG øe ójõŸG ÜÉ£≤à°S’

.»MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘

 º°SÉL  ódÉN  IOÉ©°S  ócCG  √QhóH

 …QÉéàdG AÉ‰E’G áÄ«g ¢ù«FQ ,™aóŸG

 ¬àª∏c  ‘  -  ,ábQÉ°ûdÉH  »MÉ«°ùdGh

 ¿CG  -  ióàæŸG  ìÉààaG  πØM  ∫ÓN

 ≈∏Y  …ƒb  ôKDƒe  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG

 πµ°ûj å«M ∫hó∏d »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

 OÉ°üàb’G  øe  %10^4  ¬àÑ°ùf  Ée

 ¿ƒ«∏jôJ  9,2/  ÜQÉ≤j  Ée  ,»ŸÉ©dG

 »∏ëŸG  œÉædG  øe  /»µjôeCG  Q’hO

 äÉ«FÉ°üMEG  ≥ah  ∂dPh  ,»ŸÉ©dG

 ,ôØ°ùdGh  áMÉ«°ù∏d  »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG

.2019 ΩÉ©d

 áëFÉ÷G  πÑbh  ¬°ùØf  ΩÉ©dG  ‘h

 ìÉ«°ùdG  ácôM  â∏°Uh  :É¡JGÒKCÉJh

 ∫ƒM íFÉ°S QÉ«∏e 1^5 øe ÌcCG  ¤EG

 ióe ≈∏Y áë°VGh  ád’O ‘ ,⁄É©dG

 á«°SÉ°SCG  mIõ«côc  áMÉ«°ùdG  á«ªgCG

.∫hódG OÉ°üàbG áeGóà°SG ¿Éª°†d

 »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ¿CG  ™aóŸG í°VhCGh

 åëH á∏Môe ‘ ¿Éc ¬«∏Y ÚªFÉ≤dGh

 øY  Ú«°VÉŸG  ÚeÉ©dG  ∫ÓN  áªFGO

 äGÒKCÉàd  …ó°üà∏d  ádÉ©ØdG  πÑ°ùdG

 óbh  ,É¡æe  ‘É©àdG  äÉ«dBGh  áëFÉ÷G

 »æÑJ  ‘ ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘ Éæë‚

 ‘  Éª«°S  ’h  ,É¡æe  ÒãµdG  ò«ØæJh

 √QhóH  Èà©j  …òdG  ,áMÉ«°ùdG  ´É£b

 .IóYGƒdG ¢UôØdÉH A»∏e kÉjƒ«M kÉYÉ£b

 äRôH …òdG ΩÉ©dG ƒgh 2021 ΩÉY ‘h

 ∫DhÉØàdGh ‘É©àdG á∏Môe íeÓe ¬«a

 ∫hó∏d íÑ°UCG ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y

 πÑ≤à°ùŸG ±öûà°ùJ IójóL äÉ¡LƒJ

 áeGóà°SG ¿Éª°†d ¢UôØdG ‘ ôªãà°ùJh

 õµJôj  »àdG  ájƒ«◊G É¡JÉYÉ£b áaÉc

 ádhO  ÜÎ≤J  Éªc  .ÉgOÉ°üàbG  É¡«∏Y

 øe  Ú°ùªÿG  É¡eÉY  øe  äGQÉeE’G

 É¡∏Ñ≤à°ùe  ±öûà°ùJh  ,äGRÉ‚E’G

 á∏Môe ‘ ,áeOÉ≤dG  kÉeÉY Ú°ùªî∏d

 ∞∏àfl ‘ á∏eÉ°T ájƒªæJh ájôjƒ£J

 πÑ≤à°ùe  É¡æeh  ,ájƒ«◊G  É¡JÉYÉ£b

 .áMÉ«°ùdG

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  π°†ØJh

 ËôµàH  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  óªMCG

 ióàæŸG  ‘  ÚcQÉ°ûŸGh  ÚKóëàŸG

 ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑch  QGô≤dG  ´Éæ°U  øe

 ∫hO ∞∏àfl øe »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘

 ábQÉ°ûdG  ióàæe  ¢ûbÉæjh    .⁄É©dG

 2021  ôØ°ùdGh  áMÉ«°ù∏d  ‹hódG

 äGÒ¨àŸG  ¬°TQhh  ¬JÉ°ù∏L  ∫ÓN

 ,»ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG ´É£≤d äÉ¡LƒàdGh

 á≤∏©àŸG  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGQƒ°üàdGh

 á≤£æŸGh ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ´É£≤dÉH

 QGô≤dG  ´Éæ°U  RôHCG  ácQÉ°ûÃ  ∂dPh

 øe »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘ Ú°üàîŸGh

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl

:ΩGh-»HO

 ójGR  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG

 OQGƒŸGh º«∏©àdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ‹hódG

 ó≤Y …òdG  ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG  ájöûÑdG

 2020 ƒÑ°ùcEG{ ‘ ádhódG ìÉæL ‘

 .z»HO

 OGóYCG  ójGõàH  √ôîa  øY  √ƒª°S  ÈYh

 GhQGR øjòdG äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG áÑ∏W

 AÉëfCG  ™«ªL øe  »HO  2020 ƒÑ°ùcEG

 äÉ¡÷G  Oƒ¡L  ≈∏Y  kÉ«æãe  ..  ádhódG

 ƒÑ°ùcEG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh á«æ©ŸG ¥ôØdGh

 äGQÉjR  áHôŒ  ìÉ‚EG  ‘  2020

 º¡YÓWGh  º¡àaô©e  AGôKEGh  áÑ∏£dG

 áYƒæàŸGh  áØ∏àîŸG  ÜQÉéàdG  ≈∏Y

 ∫ƒ≤©dG ´GóHE’ áëæLC’G ÉgôaƒJ »àdG

.áHÉ°ûdG

 QƒeC’G  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  √ƒª°S  ÉYOh

 á«ª«∏©àdG  äÉÄ«¡dGh  äÉ°ù°SDƒŸGh

 äÉMÉ°ùŸGh  ¢UôØdG  ∫Ó¨à°SG  ¤EG

 2020 ƒÑ°ùcEG  Égôaƒj  »àdG  á«YGóHE’G

 á£°ûfC’Gh ÜQÉéàdG ≈∏Y ±ô©à∏d »HO

 ÉgôaƒJ  »àdG  á«ª«∏©àdGh  á«aÉ≤ãdG

.. áëæLC’G

 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  QhO  ≈∏Y  kGócDƒe

 ±É°ûµà°SÓd  ΩOÉ≤dG  π«÷G  ΩÉ¡dEG  ‘

 á©à‡  áÄ«H  ‘  ´GóHE’Gh  º∏©àdGh

 QÉµaC’Gh äÉaÉ≤ãdGh ÜQÉéàdÉH IôeÉZh

 ™°SƒJ  »àdG  IOóéàŸGh  IôµàÑŸG

 º¡JGQÉ¡eh  º¡àaô©e  øµ“h  º¡cQGóe

.πÑ≤à°ùŸG ™æ o°U ‘ ácQÉ°ûª∏d

 ‘ ádhódG á«°ùaÉæJ õjõ©J ≥∏£æe øeh

.. á«ë°üdG ájÉYôdG áeGóà°SGh IAÉØc

 ∫ÉªYCG ∫hóL øª°V ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SG

 º«©£J  äÉ«dBGh  äÉ°SÉ«°S  ´ÉªàL’G

 èeÉfÈdG  øª°V  ¢SQGóŸG  ‘  áÑ∏£dG

 ádhódG ‘ óªà©ŸG Ú°üëà∏d »æWƒdG

 áë°U ≈∏Y á¶aÉëŸG ¬fCÉ°T øe …òdG

.™ªàéŸG OGôaCG ™«ªLh áÑ∏£dG áeÓ°Sh

 QGhOCG  π«©ØJ  äÉ«dBG  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 ºYO ‘ á«æ©ŸG ±GôWC’G äÉ«dhDƒ°ùeh

 É¡«a ÉÃ Ú°üëà∏d »æWƒdG èeÉfÈdG

 ‘  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ¡÷G

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ádhódG

 áMÎ≤ŸG èeGÈdGh äGQOÉÑŸG ÖfÉL ¤EG

 á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≥ah

 øe  á«dÉY  ä’ó©e  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

 ≈∏Y GócDƒe .. ¢SQGóŸG ‘ Ú°üëàdG

 IOóëŸG äÉª«©£àdÉH ΩGõàd’G á«ªgCG

 »°SQóe ™ªà› ≥«≤ëàd èeÉfÈdG ‘

.¢VGôeC’G øe k∫ÉNh øeBGh »ë°U

 - Ú°üëà∏d »æWƒdG èeÉfÈdG ±ó¡jh

 ¤EG - áægGôdG ±hô¶dG ∫ÓN Éª«°S’

 áHÉ°UE’G øe Ú¨dÉÑdGh ∫ÉØWC’G ájÉªM

 É¡JÉØYÉ°†eh ájó©ŸG ¢VGôeC’G ¢†©ÑH

 »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J  ‘  ºgÉ°ùjh

.™ªàéŸG OGôaCG IÉ«M IOƒL õjõ©Jh

 ´ÉªàL’G ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SG Éªc

 á«æ¡ŸG ¢ü«NGÎdG ´höûe äGóéà°ùe

 Ö°ùfh  º«∏©àdG  ´É£b  ‘  Ú∏eÉ©∏d

 äGQÉÑàNG  èFÉàfh  ´höûŸG  RÉ‚EG

 ¤EG  á«°SQóŸG  äGOÉ«≤dGh  Úª∏©ŸG

 á«æ¡ŸG ¢üNôdG ójóŒ äÉ«dBG ÖfÉL

 äGOÉ«≤dG  π«gCÉJh  ÖjQóJ  §£Nh

 ó©j  å«M  Úª∏©ŸGh  á«°SQóŸG

 IAÉØc ¿Éª°†d á«°SÉ°SCG Iƒ£N ´höûŸG

 »ª«∏©àdG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG IOƒLh

 É¡ÑfÉL  øe  .ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ⁄É°S âæH á∏«ªL ‹É©e â°Vô©à°SG

 ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  …Ò¡ŸG  íÑ°üe

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  º«∏©àdG

 »°SQóŸG  º«∏©à∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe

 ¢ü«NGÎdG  ´höûe  ≥«Ñ£J  á«dBG

 Úª∏©ŸGh á«°SQóŸG äGOÉ«≤∏d á«æ¡ŸG

 äAÉL »àdGh  á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG  ‘

 äGAÉØµdG ™aQ πLCG øe áª¡e Iƒ£îc

 ºgóaQh »ª«∏©àdG ∂∏°ùdG ‘ á«æ¡ŸG

 ¿CG  É¡«dÉ©e  äócCGh  .á«aÉ°VEG  äGQó≤H

 QÉWEG øª°V kÉ≤«Kh kÉ«≤«°ùæJ kÓªY ∑Éæg

 IQGRh  ÚH  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG

 ∞∏àflh á°ù°SDƒŸGh º«∏©àdGh á«HÎdG

 ‘  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉÄ«¡dG

 ≥«Ñ£J  äÉ«dBG  õjõ©Jh  ºYód  ádhódG

 QhO ¢ùjôµJh º∏©ŸG á°üNQ äÉ°SÉ«°S

 äGQóbh  äGQÉ¡e  á«ªæJ  ‘  ¢üNôdG

 ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùµ©æj  ÉÃ  ,Úª∏©ŸG

 º«∏©àdG ´É£bh á«ª«∏©àdG äÉLôîŸG

 ‹É©e  ...  ´ÉªàL’G  ö†M  .¬àeôH

 ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY

 IQƒf ‹É©eh ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 áaÉ≤ãdG  IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi  âæH

 ⁄É°S âæH á∏«ªL ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh

 ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  …Ò¡ŸG  íÑ°üe

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  º«∏©àdG

 »°SQóŸG  º«∏©à∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe

 ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©eh

 ˆGóÑY ‹É©e h ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh

 ‹É©eh OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH

 ¿ÉæŸGóÑY  øH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG

 ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh Qƒ©dG

 ˆG  óÑY  øH  óªMCG  QƒàcódG  ‹É©eh

 ádhO  ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM

 IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸGh  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd

 π«¡°S âæH Éª°T ‹É©eh á£°SƒàŸGh

 ádhO  IôjRh  »YhQõŸG  ¢SQÉa  øH

 QƒfCG  »cR  ‹É©e  h  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd

 ÖMÉ°üd  ‘É≤ãdG  QÉ°ûà°ùŸG  áÑ«°ùf

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

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉ÷

 …ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©eh

 áeó≤àŸG  É«Lƒdƒæµà∏d  ádhO  IôjRh

 º°SÉL  ‹É©e  h  ¢ù∏éŸG  ΩÉY  ÚeCG

 IôFGO ¢ù«FQ »HÉYõdG ¬HÉàYƒH óªfi

 ï«°ûdG  ‹É©eh  »ÑXƒHCG  -  á«dÉŸG

 ¢ù«FQ  óeÉM  ∫BG  óªfi  øH  ˆGóÑY

 ‹É©e  h  »ÑXƒHCG  -  áë°üdG  IôFGO

 IôFGO ¢ù«FQ º∏°ùe ≈°ù«Y ¢VƒY IQÉ°S

 IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG - áaô©ŸGh º«∏©àdG

 ΩÉY ôjóe ΩôµdG óªfi ˆGóÑY QƒàcódG

 -  ájöûÑdG  á«ªæàdGh  áaô©ŸG  áÄ«g

 ≈«ëj áKófi IQƒàcódG IOÉ©°Sh »HO

 ¢UÉÿG º«∏©àdG áÄ«g ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG

.ábQÉ°ûdG –

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH  óªM øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T  

 á©eÉL ä’ÉØàMG ,  IÒéØdG  ó¡Y ‹h »böûdG

 ä’ÉØàMG ™e É kæeGõJ ,IÒéØdÉH á«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG

.50`dG »æWƒdG Ωƒ«dÉH ádhódG

 ¢Sóæ¡ŸG ï«°ûdG ,√ƒª°S ÖfÉL ¤EG ∫ÉØàM’G ó¡°Th

 IôFGO ΩÉY ôjóe »böûdG ∞«°S øH óªM øH óªfi

 ˆGóÑY ï«°ûdGh ,IÒéØdÉH á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G

 äGQÉeE’G OÉ–G ¢ù«FQ »böûdG ∞«°S øH óªM øH

 óªMCG ï«°ûdGh ,á«fóÑdG ábÉ«∏dGh ΩÉ°ùLC’G AÉæÑd

 óªfi ó«©°S ‹É©eh ,»böûdG ∞«°S øH óªM øH

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¢UÉÿG QÉ°ûà°ùŸG ÊÉÑbôdG

.IÒéØdG

 á«≤«°SƒŸG  ábôØdG  ácQÉ°ûe  πØ◊G  øª°†Jh

 á«Ñ©°T äGQƒ∏µ∏ah ,áaÉ q°ûµ∏d É k°VôYh ,ájôµ°ù©dG

 Ió«°üb â«≤dCG Éªc ,¢SQGóŸG áÑ∏W øe OóY ÉgGOCG

 ádhódG  ∫ÉØàMG  ègÉÑe  øY  GkÒÑ©J  á«æWh

.»ÑgòdG π«Hƒ«dÉH

 …òdG ¢Vô©ŸG ‘ IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ∫qƒŒh

 RôHCGh  ,á©eÉ÷G  áÑ∏£d  äÉMƒdh  k’ÉªYCG  iƒàMG

 É kæcQh  ,á«còdG  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á©eÉ÷G  ™jQÉ°ûe

.ájhó«dG ä’ƒ¨°ûŸGh »Ñ©°ûdG çGÎ∏d

 ôjóe  »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  ..  ∫ÉØàM’G  ö†M

 PÉà°S’G  h  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Öàµe

 Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ôjóe  QƒædG  ƒHCG  »∏Y  QƒàcódG

 AGQóŸGh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh IÒéØdÉH á«æ≤àdGh

.á©eÉ÷ÉH á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCGh ,IÒéØdÉH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,¢TÉbôb  óªfi  QƒfCG  QƒàcódG  ‹É©e  ≈≤àdG  

 ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG  QÉ°ûà°ùŸG

 áØ«∏N  ‹É©e  Qƒ°†ëHh  ,AÉ©HQC’G  Ωƒj  ádhódG

 »æc …ôbÉH »∏Y IOÉ©°S ,ádhO ôjRh QôŸG ÚgÉ°T

 ,á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°û∏d ÊGôjE’G á«LQÉÿG ôjRh ÖFÉf

 ádhO  ¤EG  ¬JOÉ©°S  É¡jôéj  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dPh

.äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G  ÚH  äÉbÓ©dG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJh

 ,á«eÓ°SE’G  ¿GôjEG  ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 ¢SÉ°SCG ≈∏Y Égõjõ©J á«ªgCG ≈∏Y ÚÑfÉ÷G ó«cCÉJh

 ídÉ°üŸG QÉWEG ‘ ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh QGƒ÷G ø°ùM

 øe  ójõŸG  ≥«≤–  ≈∏Y  πª©dGh  ,ácÎ°ûŸG

 äÉbÓ©dG á«ªæJh ,á≤£æŸG ‘ QÉgOR’Gh QGô≤à°S’G

.øjQÉ÷G øjó∏ÑdG ÚH áHQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G

 á«ª«∏bE’G  äGQƒ£àdG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJ  Éªc

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 É«FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG

 äÉLQO  ‘  ôNBG  ∞«ØW  ¢VÉØîfG  ™e  ,ÉfÉ«MCG

 ™e á©ª÷G óZ ìÉÑ°Uh Ó«d ÉÑWQ íÑ°üj ,IQGô◊G

 ≈∏Y  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dG  hCG  ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ  á°Uôa

 ìÉjôdGh  ,á«∏MÉ°ùdGh  á«∏NGódG  ≥WÉæŸG  ¢†©H

 ¿ƒµJh ,ÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 π°üJ 25 - 15 / á«böT á«dÉª°T – á«HôZ á«dÉª°T

. ¢S/ºc 35 ¤EG

 è«∏ÿG  ¿CG  ¤EG  á«eƒ«dG  ¬Jöûf  ‘ õcôŸG  âØdh

 Éª«a ,êƒŸG ∞«ØN ¤EG É£°Sƒàe ¿ƒµ«°S »Hô©dG

 óæY ÊÉãdGh 15:02 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 08:27 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷Gh 07:14 áYÉ°ùdG

.23:11 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14904 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 25 ¢ù«ªÿG
2 øWƒdGQÉÑNCG

ójóL ¢üëa 290^301…ôéJ záë°üdG{

 áHÉ°UEG 73 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 90 »aÉ©J

 IóMGh IÉah ádÉMh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

 º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ¢üëa 290,301 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM  73 øY  ∞°ûµdG  ‘ ádhódG

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

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

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

.ádÉM 741,643 á∏é°ùŸG

 áé«àf áHÉ°üe ádÉM IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

.ádÉM 2,145 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

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

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

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

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e

 óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G

 IójóL  ádÉM  90  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh z19 -

 É¡dƒNO  òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 736,423

 ô°ûY ™HÉ°ùdG »©jô°ûàdG π°üØ∏d ådÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO íààØj ó°TGQ øH óªëe

…OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d

 .. ádhódG ¢ù«FQ øY áHÉ«f

 á«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG á©eÉL ä’ÉØàMG ó¡°ûj »bô°ûdG óªëe

»æWƒdG Ωƒ«dÉH Iô«éØdG »a

»fGôjE’G á«LQÉîdG ôjRh ÖFÉf ¿É«≤à∏j QôªdGh ¢TÉbôb

  IQGôëdG äÉLQO »a ôNBG ∞«ØW ¢VÉØîfG

ÊGôjE’G á«LQÉÿG ôjRh ÖFÉf Éª¡FÉ≤d ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ QôŸGh ¢TÉbôb

 ä’ÉØàM’G √Qƒ°†M ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

  ôØ°ùdGh áMÉ«°ù∏d »dhódG ábQÉ°ûdG ióàæe íààØj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

zƒÑ°ùcEG{`H ádhódG ìÉæL »a ájô°ûÑdG OQGƒªdGh º«∏©àdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH ˆGóÑY

¢Vô©dG QƒHÉ£d √ƒª°S ¢VGô©à°SG ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

IhóædG √Qƒ°†M ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY



:ΩGh-Iô≤fCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U åëH 

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

 ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ áeÉîah áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 äÉbÓ©dG AÉ©HQC’G Ωƒj á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

 ¿hÉ©à∏d  IójóL  ¥ÉaBG  íàa  πÑ°Sh  á«FÉæãdG

 É«côJh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ∑Î°ûŸG  πª©dGh

 Éª¡◊É°üe  ΩóîJ  »àdG  ä’ÉéŸG  ™«ªL  ‘

 äGQƒ£àdGh ÉjÉ°†≤dG πª› ¤EG áaÉ°VEG ádOÉÑàŸG

.øjó∏ÑdG º¡J »àdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 »cÎdG ¢ù«FôdG áeÉîa ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

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

 áª°UÉ©dG ‘ á°SÉFôdG öüb ‘ ≥aGôŸG óaƒdGh

 Ö«W ÖLQ ¢ù«FôdG  ÖMQ å«M Iô≤fCG  á«cÎdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQÉjõH ¿ÉZhOQCG

 √OÓH ≈∏Y kÉÁôc kÉØ«°V É«côJ ¤EG ¿É«¡f ∫BG ójGR

 á∏MôŸ ó¡“ √ƒª°S IQÉjR ¿CÉH ¬à≤K øY ÉHô©e..

 ¿hÉ©àdGh äÉbÓ©dG øe IóYGhh IôgOõe IójóL

 Éª¡«Ñ©°Th  øjó∏ÑdG  áë∏°üe  ‘  Ö°üj  …òdG

.á≤£æŸGh

 IQÉjõH  ¬JOÉ©°S  øY  √ƒª°S  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe

 ..  ¿ÉZhOQCG  Ö«W  ÖLQ  ¢ù«FôdG  ¬FÉ≤dh  É«côJ

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– ¬«dEG π≤fh

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

 QGô≤à°S’G ΩGhO ≥jó°üdG ¬Ñ©°Th √ó∏Ñd ¬JÉ«æ“h

.QÉgOR’Gh

 õjõ©J ¢Uôa »cÎdG ¢ù«FôdGh √ƒª°S ¢Vô©à°SGh

 ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG

 ÉgÒZh  ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉªãà°S’G

 Ωó≤àdGh á«ªæàdG á«∏ªY ™aóJ »àdG ä’ÉéŸG øe

 ô¶ædG äÉ¡Lh ¿ÉÑfÉ÷G ∫OÉÑJ Éªc .øjó∏ÑdG ‘

 Égó¡°ûJ »àdG äGQƒ£àdGh ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¿CÉ°ûH

 ¥É«°ùdG Gòg ‘ øjócDƒe.. §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe

 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdGh  øeC’G  õFÉcQ  õjõ©J  á«ªgCG

 á«ªæàdG ¥Ó£f’ á«°SÉ°SC’G IóYÉ≤dG πµ°ûJ »àdGh

 …òdG  ôgOõŸG  πÑ≤à°ùŸG  ƒëf »°†ŸGh AÉæÑdGh

.á≤£æŸG Üƒ©°T ¬«dEG ™∏£àJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©eh  …OÉ–’G

 »àdG á°ù∏÷G ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f

 ójGR áYÉb ‘ πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉŸÈdG Égó≤Y

.»ÑXƒHCÉH …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ô≤Ã

 óªfi øH øªMôdGóÑY ‹É©e á°ù∏÷G ö†M Éªc

 ‹É©eh ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG

 á«ªæJ  IôjRh  ó«ªM  ƒH  ≈°ù«Y  âæH  á°üM

 »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©eh  ™ªàéŸG

 âæH  ËôdG  IOÉ©°Sh  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  IôjRh

 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »°SÓØdG ˆGóÑY

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCGh  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh …OÉ–’G

 …ójöüdG πjÉãe âÑMQ ,á°ù∏÷G É¡MÉààaG ∫ÓNh

 AÉ°†YC’ÉH  πØ£∏d  »JGQÉeE’G  ¿ÉŸÈdG  á°ù«FQ

 ´ÓWÓd ±ó¡J á°ù∏÷G √òg ¿CG IócDƒe Qƒ°†◊Gh

 »àdG á«dÉãŸG ∫ƒ∏◊Gh äÉjóëàdG πª› ∫ƒM

 ¿CGh ,IOó©àe ÉjÉ°†b ‘ »JGQÉeE’G πØ£dG ¬LGƒJ

 Ò°ùf è¡f øe CGóÑj ójó÷G π«é∏d õ«ªàdG ájDhQ

 á°SQÉ‡ ≈∏Y QOÉb π«L OGóYEG  ∫ÓN øe ¬«∏Y

 ‘  á∏YÉØdG  ¬àªgÉ°ùeh  á«©ªàéŸG  √QGhOCG

 É¡JÉ«æ“ øY …ójöüdG âHôYCGh ,á«ªæàdGh AÉæÑdG

 ájOCÉJ  ‘  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  AÉ°†YC’G  ™«ª÷

 ≈°übCG ∫òÑH º¡JógÉYh ,áfƒª«ŸG ádÉ°SôdG √òg

 ∫ÉeBGh  äÉ©∏£J ≥«≤ëàd  äÉ«fÉµeE’Gh  äÉbÉ£dG

 AÉ°ûfEG ìÎ≤Ã AÉ°†YC’G Ωó≤Jh .»JGQÉeE’G πØ£dG

 ádhódG äGQÉeEG ™«ªéH Ú©aÉ«dGh ∫ÉØWCÓd õcGôe

 ó©H ìÎ≤ŸG Gòg AÉLh , z71 G zº°SG πª–

 ÚH »YÉªL πªYh á∏°UGƒàe πªY ΩÉjCGh äÉYÉ°S

 Égó¡°ûj »àdG äGÒ¨àdG áÑcGƒŸ ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG

 ,áeGóà°S’Gh Qƒ£àdGh QÉµàH’G ∫É› ‘ ⁄É©dG

 ‘ õ«ªàdGh ´GóHEÓd á°üæe õcGôŸG √òg ¿ƒµàd

.ºª¡dG ÜÉë°UCGh πØ£∏d á≤jó°Uh áæeBG áÄ«H

 á«©jöûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷  âMÎbG  Éªc

 πØ£dG ∑GöTE’ ÉMÎ≤e πØ£dG ¥ƒ≤Mh á«fƒfÉ≤dGh

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG  ‘ äGQGOE’G  ¢ùdÉ› ‘

 äócCGh  ,πØ£dG  ¿hDƒ°ûH  ≈æ©J  »àdG  ájOÉ–’G

 QGô≤dG ´Éæ°U ™e ∫ÉØWC’G OƒLh á«ªgCG áæé∏dG

.πÑ≤à°ùŸG π«L º¡fƒc

 √òg ‘ ∫ÉØWC’G Úµ“ IQhö†H áæé∏dG â°UhCGh

 √òg πØ£dG íæe º«¶æàd á«dBG ™°Vhh ¢ùdÉéŸG

.¬JÉ°UÉ°üàNGh ¬JÉ«dhDƒ°ùe ™°Vhh ájƒ°†©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ócCG 

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQÉjR  ¿CG  áeó≤àŸG

 ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG

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

 »àdG á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¤EG áë∏°ùŸG

 Ö°ùàµJ  AÉ©HQC’G  Ωƒj  √ƒª°S  ÉgCGóH

 »¡a »MGƒædG ™«ªL øe IÒÑc á«ªgCG

 É©e ¿Gó∏ÑdG ¬«a πª©j âbh ‘ »JCÉJ

 »ª∏°S  πÑ≤à°ùŸ  ájDhQ  ™°Vh  ≈∏Y

 ¤EG GOÉæà°SG á≤£æª∏d ôgOõeh ô≤à°ùeh

 ádOÉÑàŸG óFGƒØdGh íeÉ°ùàdGh ìÉàØf’G

 Qƒ°ùL  qóeh  ,ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸGh

.¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG

 IÉæ≤d äÉëjöüJ ‘ - ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ∫ƒM AÉ©HQC’G  Ωƒj á«cÎdG  »J QBG  »J

 ÖMÉ°U IQÉjR ¿CÉH á≤K Éæ∏c - IQÉjõdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ¿ƒ∏FÉØàeh ,áëLÉf ¿ƒµà°S É«côJ ¤EG

 ábÓ©dG √ò¡d á«∏Ñ≤à°ùŸG ¥ÉaB’ÉH kGóL

 ¤EG  GÒ°ûe..  áª¡ŸG  ácGöûdG  √ò¡dh

 ƒg  IQÉjõdG  √ò¡d  »°SÉ°SC’G  ±ó¡dG  ¿CG

 ÈY ájOÉ°üàbG áª«b ≥∏N ‘ IóYÉ°ùŸG

 ∫É› ‘ äÉcGöûdGh  IQÉéàdG  õjõ©J

 äGQÉªãà°SG  ò«ØæJ  ¿Éª°Vh  ∫ÉªYC’G

.áëLÉf áeGóà°ùe

:ΩGh-Iô≤fCG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  âæ∏YCG  

 ºYód Q’hO äGQÉ«∏e 10 áª«≤H ¥hóæ°U ¢ù«°SCÉJ

.É«côJ ‘ äGQÉªãà°S’G

 äôL »àdG äÉKOÉëŸG Ö≤Y ¿ÓYE’G Gòg »JCÉjh

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÚH AÉ©HQC’G Ωƒj

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

 ÖLQ ¢ù«FôdG áeÉîah áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 õjõ©àd á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ¿ÉZhOQCG Ö«W

 ÚH  ¿hÉ©àdG  ≥«KƒJh  »cÎdG  OÉ°üàb’G  ºYO

 äGQÉªãà°S’G  ≈∏Y  ¥hóæ°üdG  õcÒ°Sh  .øjó∏ÑdG

 äÉYÉ£≤dG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,á«é«JGÎ°S’G

.AGò¨dGh áë°üdGh ábÉ£dG É¡æeh á«à°ùLƒ∏dG

:ΩGh-Iô≤fCG

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  π°Uh  

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

 Iô≤fCG áª°UÉ©dG ¤EG AÉ©HQC’G Ωƒj áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

.á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¤EG á«ª°SQ IQÉjR ‘

 öü≤dG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 ¿ÉZhOQCG  Ö«W  ÖLQ  ¢ù«FôdG  áeÉîa  »°SÉFôdG

.á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

 iód á«ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG º°SGôe √ƒª°ùd äôL óbh

 ¬≤aGôJ »°SÉFôdG öü≤dG ™ª› ¤EG ¬Ñcƒe ∫ƒ°Uh

 ºK .. øjó∏ÑdG ΩÓYCG ™aôJ ádÉ«ÿG øe áYƒª›

 á°üæe ¤EG »cÎdG ¢ù«FôdG áeÉîah √ƒª°S ¬LƒJ

 ádhO øe πµd »æWƒdG ΩÓ°ùdG ±õY å«M ±öûdG

 á«©aóŸG â≤∏WCGh .. á«cÎdG ájQƒ¡ª÷Gh äGQÉeE’G

 á«– ±öûdG ¢SôM øe á∏K âØ£°UGh á≤∏W 21

.√ƒª°S IQÉjõH ÉÑ«MôJh

 ¬«∏Ñ≤à°ùe ™e Ö«MÎdGh á«ëàdG √ƒª°S ∫OÉÑJ ºK

 Éª«a .. É«côJ ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch AGQRƒdG øe

 √ƒª°ùd  ≥aGôŸG  óaƒdÉH  »cÎdG  ¢ù«FôdG  ÖMQ

 ójGR øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S øe Óc º°†j …òdG

 ï«°ûdG ƒª°Sh »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG

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

 øH óªfi ï«°ûdGh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM

 êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©eh »ÑXƒHCG äGQÉ£e

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa

 ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©eh

 ‹É©eh  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe

 OÉªM øH »∏Y ‹É©eh áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉf »°ùeÉ°ûdG

 ¬HÉàYƒH óªfi º°SÉL ‹É©eh »æWƒdG  øeCÓd

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  á«dÉŸG  IôFGO  ¢ù«FQ  »HÉYõdG

 »YhQõŸG  óªfi  ¢SQÉa  IOÉ©°Sh  …ò«ØæàdG

 IOÉ©°Sh  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  ‘  QÉ°ûà°ùŸG

 ó¡Y ‹h ¿GƒjO  π«ch  »YhQõŸG  ∑QÉÑe  óªfi

 ¢ù«FQ …ƒ∏YÉH π°ü«a øH »∏Y IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG

 äGQÉeE’G  ±öüe ‘ á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG IóMh

 ó«©°S óªfi IOÉ©°Sh …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG

 É«côJ iód ádhódG IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG …OÉ«ædG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …ójƒ°ùdG ø°ùM óªfi IOÉ©°Sh

 óªfi  IOÉ©°Sh  á°†HÉ≤dG  »ÑXƒHCG  ácöûd

 »ÑXƒHCG  ÅfGƒŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »°ùeÉ°ûdG

 ¥ƒ°ùd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …ôgÉ¶dG ó«©°S IOÉ©°Sh

 QÉÑ©dG óªfi IOÉ©°Sh á«dÉŸG ¥GQhCÓd »ÑXƒHCG

 ôjƒ£àdGh QÉªãà°S’G ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

.zõ∏«g πéjEG{ …QÉ≤©dG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14904 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 25 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÊÉK  óªfi óªM øcôdG  ≥jôØdG  ‹É©e πÑ≤à°SG  

 ‹É©e  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¿ÉcQCG  ¢ù«FQ  »ã«eôdG

 äGƒ≤dG óFÉb Ò£ŸG ˆGóÑY øH ó¡a øcôdG ≥jôØdG

.É«dÉM ádhódG Qhõj …òdG ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájÈdG

 ∞«°†dÉH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¿ÉcQCG  ¢ù«FQ  ÖMQh

 áªFÉ≤dG ájƒNC’G ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¬©e ¢Vô©à°SGh

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ∞∏àfl ≈∏Y Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ,Égõjõ©J πÑ°Sh

 …ôµ°ù©dG ≥«°ùæàdÉH É¡æe ≥∏©àj Ée á°UÉN ó© o°üdG

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH »YÉaódG ¿hÉ©àdGh

 QÉÑc øe OóY √ö†M …òdG  - AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôL

 ∫OÉÑJ  -  ÚÑfÉ÷G  øe  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  •ÉÑ°V

 ΩÉªàg’G äGP ájôµ°ù©dG äÉYƒ°VƒŸGh åjOÉMC’G

.∑Î°ûŸG

 ≥«°ùæàdGh  QhÉ°ûàdG  QÉWEG  ‘  AÉ≤∏dG  Gòg  »JCÉjh

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  ‘  AÉ≤°TC’G  ÚH  ôªà°ùŸG

 ∫ÉéŸG ‘ Éª«°S ’ áaÉc ä’ÉéŸG ‘ »é«∏ÿG

 Égó¡°ûJ »àdG ±hô¶dG πX ‘ á°UÉN …ôµ°ù©dG

.á≤£æŸG

 ˆGóÑY øH ó¡a øcôdG ≥jôØdG ‹É©e ΩÉb ∂dP ó©H

 IQÉjõH ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájÈdG äGƒ≤dG óFÉb Ò£ŸG

 AGƒ∏dG ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc å«M ,ájÈdG äGƒ≤dG IOÉ«b

 øe OóYh ,ájÈdG äGƒ≤dG óFÉb »ë°ûdG ó«©°S øcôdG

.ájÈdG äGƒ≤dG IOÉ«b •ÉÑ°V QÉÑc

:ΩGh-»HO

 ¢TÉbôb  óªfi  øH  QƒfCG  QƒàcódG  ‹É©e  íààaG  

 ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG  QÉ°ûà°ùŸG

 øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ , ádhódG

 óªMCG óªfi ‹É©e ¬≤aGôj á«aÉ≤ãdG ¢ùjƒ©dG »∏Y

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi áÑàµe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ôŸG

 ÚeC’G óªMCG ó«ª◊G óÑY IOÉ©°S Qƒ°†ëHh ,Ωƒàµe

 ,á«aÉ≤ãdG ¢ùjƒ©dG »∏Y øH ¿É£∏°S IõFÉ÷ ΩÉ©dG

 ,AÉæeC’G ¢ù∏› ƒ°†Y ≠jÉ°üdG áªWÉa IQƒàcódGh

 ∞ëàe Iôjóeh á°ù p°SDƒe ,¢TÉÑZ á©«aQ IQƒàcódGh

 ÚØ≤ãŸGh ÚfÉæØdG øe ÒÑc ó°ûMh ,»HO ‘ ICGôŸG

 50 äGQÉeE’G ÊÉæØd »ÑgòdG ¢Vô©ŸG{ ,Ú«eÓYE’Gh

 22 ≈àM ôªà°ùj …òdG ¢Vô©ŸG ‘ ∑QÉ°ûj . z50 *

 ∫ƒ≤M ‘ ¿ƒYóÑj kÉ«JGQÉeEG kÉfÉæa 50 πÑ≤ŸG Èª°ùjO

 øjƒµàdGh  ôjƒ°üàdGh  âëædGh  π«µ°ûàdGh  º°SôdG

 »∏Y  øH  ¿É£∏°S  á°ù°SDƒe  ¬ª¶æJ  h  ..ÉgÒZh

 Ú°ùªÿG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ á«aÉ≤ãdG ¢ùjƒ©dG

 ¢TÉbôb óªfi QƒfCG  QƒàcódG  ‹É©e ∫Ébh .ádhó∏d

 ∫ÉªYC’G  ¿EG  äGQÉe’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd  íjöüJ  ‘

 iôcòH §ÑJôJ É¡fC’ Éæd ôîa ™Ñæe »g á°Vhô©ŸG

 äGQÉe’G ádhO ∫ÉØàMG »g h ÉæHƒ∏b ≈∏Y IõjõY

 øY È©J á°Vhô©ŸG ∫ÉªYC’G h , Ú°ùªÿG É¡eÉ©H

 »¡a äGQÉe’G ádhO ™bGh øe äAÉL áØ∏àfl ÜQÉŒ

 ôN’G Aõ÷G h »∏ëŸG ‘É≤ãdG çhQƒŸÉH á£ÑJôe

. äGQÉeE’G É¡Jó¡°T »àdG áKGó◊G øY ÈY

 ÒÑµdG ¢Vô©ŸG AÉLQCG ‘ ¢TÉbôb QƒàcódG ∫ƒŒh

 ÜPÉŒh ÚcQÉ°ûŸG  ÚfÉæØdG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y ™∏WGh

.åjó◊G ±GôWCG º¡©e

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ¬à°ù∏L …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ó≤Y 

 …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe ¤hC’G á«FGôLE’G

 ,öûY ™HÉ°ùdG  »©jöûàdG  π°üØ∏d  ådÉãdG

 ,AÉ©HQC’G Ωƒj »ÑXƒHCÉH ¢ù∏éŸG ô≤e ‘

 ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  á°SÉFôH

 ÚÑbGôŸG  ÜÉîàfG  iôL  å«M  ,¢ù∏éŸG

 ≥aGhh  ,áªFGódG  ¿Éé∏dG  π«µ°ûJ  IOÉYEGh

 ≈≤∏J áeÉY äÉYƒ°Vƒe á©Ñ°S ádÉMEG ≈∏Y

 ¤EG ,É¡à°ûbÉæe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏› á≤aGƒe

.á«æ©ŸG ¿Éé∏dG

 øH  øªMôdG  óÑY  ‹É©e  á°ù∏÷G  ö†M

 ájÉbhh  áë°üdG  ôjRh  ¢ùjƒ©dG  óªfi

 ¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ™ªàéŸG

.…OÉ–’G »æWƒdG

 É¡«a øªK áª∏c ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ≈≤dCGh

 h ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh ¿hÉ©J

 ¢ùjƒ©dG  óªfi  øH  øªMôdG  óÑY  ‹É©e

 ádhódG ôjRh ,™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh

.…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd

 äÉ°ù°SDƒª∏d √ôjó≤J øY ¬«dÉ©e ÈY Éªc

 πNGO ºàj Ée π≤f ≈∏Y É¡°Uô◊ á«eÓYE’G

 Qƒ¡ªé∏d πeÉµàe πµ°ûH ¢ù∏éŸG äÉ°ù∏L

 AGOCGh  QhO ™e Ö°SÉæàj …òdG  ƒëædG  ≈∏Y

 áHƒ∏£ŸG á«fÓ©dG ≥≤ëj ÉÃh ,¢ù∏éŸG

 ÚH  »HÉéjE’G  πYÉØàdG  ócDƒjh  ,¬JÉ°ù∏÷

 øWGƒŸG ÉjÉ°†b ÚHh ¢ù∏éŸG ¬H Ωƒ≤j Ée

.¬JÉeÉªàgGh

 IOÉ©°S  IhÓàH  á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  äCGóHh

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«©ædG  ôªY  QƒàcódG

 ”  å«M ,∫ÉªYC’G  ∫hóL OƒæH  ¢ù∏éª∏d

 ¿ÉØ∏N  IOÉ©°S  :Éªgh  ÚÑbGôŸG  ÜÉîàfG

 áªYÉf IOÉ©°Sh ,»°ùeÉ°ûdG »∏jÉædG ó°TGQ

 ¢ù∏éŸG Gƒ°†Y ,…Qƒ°üæŸG øªMôdG  óÑY

 ¢üæd  É≤ah  ∂dPh  ,…OÉ–’G  »æWƒdG

 Öàµe áÄ«g ¢ù∏éª∏d ¿ƒµj ¿CÉH Qƒà°SódG

 ,¿ÉK ÖFÉfh ∫hCG ÖFÉfh ¢ù«FQ øe πµ°ûJ

 ‘  ºgQÉ«àNG  ºàj  ÚæKG  ÚÑbGôe  øeh

.OÉ≤©fG QhO πc π¡à°ùe

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG πµ°T ∂dP ó©H

 ¿hDƒ°ûdG  áæ÷  :»gh  áªFGódG  ¬fÉ÷

 áæ÷h ,¿ƒ©£dGh á«©jöûàdGh ájQƒà°SódG

 ,á«LQÉÿGh  á«∏NGódGh  ´ÉaódG  ¿hDƒ°T

 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷h

 ábÉ£dGh á«æ≤àdG ¿hDƒ°T áæ÷h ,á«YÉæ°üdGh

 º«∏©àdG ¿hDƒ°T áæ÷h ,á«fó©ŸG IhÌdGh

 ,ΩÓYE’Gh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdGh

 áæ÷h ,á«Ä«ÑdGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷h

 ¿Éµ°ùdGh  πª©dGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG

 ¿hDƒ°ûdG  áæ÷h  ,ájöûÑdG  OQGƒŸGh

 ,áeÉ©dG  ≥aGôŸGh  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G

 AÉ°SDhQ áæ÷ ¿CG ÚM ‘ ,ihÉµ°ûdG áæ÷h

 ¿Éé∏dG  ÖîàæJ  ¿CG  ó©H  πµ°ûàJ  ¿Éé∏dG

.É¡d ´ÉªàLG ∫hCG ‘ É¡FÉ°SDhQ

 IQOÉ°U  ádÉ°SQ  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ≈∏Y  á≤aGƒŸG  Ö∏W  ¿CÉ°ûH  ,áeƒµë∏d

 ±öüe  á°SÉ«°S{  ´ƒ°Vƒe  á°ûbÉæe

.zá«ªæà∏d äGQÉeE’G

 IOQGh ádÉ°SQ z11{ ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 ¢ùjƒ©dG  óªfi  øªMôdGóÑY  ‹É©e  øe

 ádhódG ôjRh ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh

 π«MCG ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd

 ¢ù«FQ ‹É©e øe QGô≤H É¡æe πFÉ°SQ z7{

 äGQGôb ¿CÉ°ûH á«æ©ŸG ¿Éé∏dG ¤EG ¢ù∏éŸG

 á°ûbÉæe  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ôKCG  {  ´ƒ°Vƒe  :á«dÉàdG  äÉYƒ°VƒŸG

 πª©dG ¥ƒ°S á£°ûfC’ áª¶æŸG äÉ©jöûàdG

 ádhódG  ‘  ájOÉ°üàb’G  äGÒ¨àŸG  ≈∏Y

 ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  á°SÉ«°S{  ´ƒ°Vƒeh  {

 áª«≤dG áÑjöV ≥«Ñ£J ¿CÉ°T ‘ ÖFGö†∏d

 â∏«MCG  zá«FÉ≤àf’G  áÑjö†dGh  áaÉ°†ŸG

 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷  ¤EG

 ∫É«àMÓd …ó°üàdG { ´ƒ°Vƒeh ,á«YÉæ°üdGh

 á°SÉ«°S{ ´ƒ°Vƒeh ,{ ÊhÎµd’G RGõàH’Gh

 ,zá«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG  áeóÿG  áÄ«g

 ‘  á«∏NGódG  IQGRh  á°SÉ«°S{  ´ƒ°Vƒeh

 ìƒæL  IôgÉXh  äGQóîŸG  áëaÉµe  ¿CÉ°T

 ´ÉaódG ¿hDƒ°T áæ÷ ¤EG â∏«MCG { çGóMC’G

 á°SÉ«°S z´ƒ°Vƒeh ,á«LQÉÿGh á«∏NGódGh

 AÉHô¡µdG äÉeóN áeGóà°SG ¿CÉ°T ‘ áeƒµ◊G

 á«æ≤àdG ¿hDƒ°T áæ÷ ¤EG â∏«MCG { AÉŸGh

 {  ´ƒ°Vƒeh  ,á«fó©ŸG  IhÌdGh  ábÉ£dGh

 ¿CÉ°T ‘ á°VÉjô∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

 â∏«MCG  z»°VÉjôdG  ´É£≤dG  ôjƒ£Jh  ºYO

 ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdGh º«∏©àdG ¿hDƒ°T áæ÷ ¤EG

.ΩÓYE’Gh á°VÉjôdGh

 ¿CÉ°ûH πFÉ°SQ á©HQCG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 äÉ«°UƒJ  ∫ƒM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  äGQGôb

 ´ƒ°Vƒe  :á«dÉàdG  áeÉ©dG  äÉYƒ°VƒŸG

 ,ä’É°üJ’G äÉcöT øe áeó≤ŸG äÉeóÿG

 »NÉæŸG Ò¨àdG  IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒeh

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ¿CÉ°ûH áÄ«ÑdGh

 á«YGQõdGh  á«fGƒ«◊Gh  á«µª°ùdG  OQGƒª∏d

 ∫ó©dG  IQGRh Oƒ¡L ´ƒ°Vƒeh ,ádhódG  ‘

 ´ƒ°Vƒeh ,IÉeÉëŸG áæ¡e ôjƒ£J ¿CÉ°T ‘

 ±GógCG ≥«≤– ‘ √QhOh …öSC’G ºMÓàdG

.áeGóà°ùŸG á«YÉªàL’G á«ªæàdG

 ÚfƒfÉb  »Yhöûe  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 Éª¡àdÉMEG ” áeƒµ◊G øe øjOQGh ÚjOÉ–G

 áæ÷ ¤EG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e øe QGô≤H

 ,á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG

 »eÉàÿG  ÜÉ°ù◊G  OÉªàYG  ¿CÉ°ûH  ∫hC’G

 á«eÉàÿG  äÉHÉ°ù◊Gh  OÉ–Ód  óMƒŸG

 á«dÉŸG  áæ°ùdG  øY  á∏≤à°ùŸG  äÉ¡é∏d

 ÊÉãdGh  ,Ω2020/12/31  ‘  á«¡àæŸG

 øY OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ŸG §HQ ¿CÉ°ûH

.Ω2022 á«dÉŸG áæ°ùdG

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ó≤Y ∂dP ó©H

 áÑ©°û∏d á«eƒª©dG á«©ªé∏d ¤hC’G ¬à°ù∏L

 ,ådÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á«fÉŸÈdG

 á«fÉŸÈdG äÉYƒªéŸG AÉ°†YCG ÜÉîàfG ”h

 ájƒ«°SB’Gh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dGh á«é«∏ÿG

.ábGó°üdG ¿É÷ AÉ°†YCG ÜÉîàfGh ,á«dhódGh

 äÉYƒªéŸG AÉ°†YCG ¢ù∏éŸG ÖîàfG Éªc

 π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G Qhód á«fÉŸÈdG

 áYƒª› : »gh ,öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG

 áYƒª›h  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G

 áYƒª›h  ,»Hô©dG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G

 áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ¢ùdÉ› OÉ–G

 á«©ª÷G  áYƒª›h  ,»eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG

 á«©ª÷G áYƒª›h ,ájƒ«°SB’G á«fÉŸÈdG

 ,§°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑ∏d  á«fÉŸÈdG

 …QhódG  ´ÉªàL’G  ‘ áÑ©°ûdG  áYƒª›h

 »æWƒdGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG ¢ùdÉ› AÉ°SDhôd

 è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH áeC’Gh

 ¿É÷  AÉ°†YCG  ÜÉîàfG  ”  Éªc  .á«Hô©dG

 ábGó°üdG  áæ÷ :»gh á«fÉŸÈdG  ábGó°üdG

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  äÉfÉŸôH  ™e

 äÉfÉŸÈdG ™e ábGó°üdG áæ÷h ,»é«∏ÿG

 äÉfÉŸôH  ™e  ábGó°üdG  áæ÷h  ,á«Hô©dG

 ™e  ábGó°üdG  áæ÷h  ,ájƒ«°SB’G  ∫hódG

 ™e ábGó°üdG áæ÷h ,á«HhQhC’G äÉfÉŸÈdG

 ábGó°üdG áæ÷h ,á«≤jôaC’G ∫hódG äÉfÉŸôH

 ,á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  ∫hO  äÉfÉŸôH  ™e

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ≈≤∏Jh .á«dÉª°ûdG ÉµjôeCGh

 áeƒµ◊G øe IOQGh πFÉ°SQ z4{ …OÉ–’G

 ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏›  á≤aGƒÃ  ≥∏©àJ

 ∫ÓN  ¢ù∏éŸG  ÉgÉæÑJ  »àdG  äÉ«°UƒàdG

 ‘  áeÉY  äÉYƒ°Vƒe  á©HQCG  ¬à°ûbÉæe

.öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG π°üØdG

 ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏›  á≤aGƒe  ≈≤∏J  Éªc

 ¿Éc  ,áeÉY  äÉYƒ°Vƒe  z7{  á°ûbÉæe

 π°üØdG ∫ÓN É¡à°ûbÉæe Ö∏W ób ¢ù∏éŸG

 :äÉYÉ£≤H ≥∏©àJ ,öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG

 ,á°VÉjôdGh  ,á«©ªàéŸG  á«ªæàdGh  øeC’G

 ,á«æWƒdG  áeóÿGh  ,áeÉ©dG  äÉeóÿGh

.º¡àjÉYQh çGóMC’ÉH ΩÉªàg’Gh ,ÖFGö†dGh

 ¢ù∏éŸG Ö∏W »àdG áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸGh

 á≤aGƒŸG â“h É¡à°ûbÉæe …OÉ–’G »æWƒdG

 ,¢ù∏éŸG ¤EG äOQh πFÉ°SQ z7{ ≥ah É¡«∏Y

 á£°ûfC’  áª¶æŸG  äÉ©jöûàdG  ôKCG{  :»g

 ‘ ájOÉ°üàb’G äGÒ¨àŸG ≈∏Y πª©dG ¥ƒ°S

 RGõàH’Gh ∫É«àMÓd …ó°üàdG zh ,zádhódG

 ‘  áeƒµ◊G  á°SÉ«°Szh  ,zÊhÎµdE’G

 ,zAÉŸGh AÉHô¡µdG  äÉeóN áeGóà°SG  ¿CÉ°T

 ¿CÉ°T ‘ á°VÉjô∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°Szh

 á°SÉ«°Szh ,z»°VÉjôdG ´É£≤dG ôjƒ£Jh ºYO

 ,zá«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG  áeóÿG  áÄ«g

 ÖFGö†∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  á°SÉ«°S  zh

 áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjöV ≥«Ñ£J ¿CÉ°T ‘

 IQGRh  á°SÉ«°Szh  ,zá«FÉ≤àf’G  áÑjö†dGh

 äGQóîŸG  áëaÉµe  ¿CÉ°T  ‘  á«∏NGódG

.zçGóMC’G ìƒæL IôgÉXh

 ådÉãdG QhódG øe ≈dhC’G á«FGôLE’G ¬à°ù∏L ó≤Y 

áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ ó«©jh ø«ÑbGôªdG Öîàæj …OÉëJ’G »æWƒdG

3

 ájôÑdG äGƒ≤dG óFÉb πÑ≤à°ùj »ã«eôdG

ájOƒ©°ùdG á«µ∏ªdG

 »ÑgòdG ¢Vô©ªdG{ íààØj ¢TÉbôb

z 50 * 50 äGQÉeE’G »fÉæØd

 Iô≤fCG »a ¿ÉãëÑj »côàdG ¢ù«FôdGh ójGR øH óªëe

á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdGh øjó∏ÑdG äÉbÓY

 á°ù∏L ¿Gó¡°ûj ∑QÉÑe øH ¿É«¡fh ¢TÉÑZ ô≤°U

πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉªdôÑdG

 Iô«Ñc á«ªgCG Ö°ùàµJ É«côàd ójGR øH óªëe IQÉjR :ôHÉédG ¿É£∏°S
 ºYód Q’hO äGQÉ«∏e 10 áª«≤H kÉbhóæ°U ¢ù°SDƒJ äGQÉeE’G

É«côJ »a äGQÉªãà°S’G

É«côJh äGQÉeE’G …óah ÚH äÉãMÉÑŸG ∫ÓNá°ù∏÷G ÉªgQƒ°†M ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ∑QÉÑe øH ¿É«¡fh ¢TÉÑZ ô≤°U

É«côJ »a ójGR øH óªëªd πaÉM ∫ÉÑ≤à°SG

á«ª°SôdG ∫ÉÑ≤à°S’G º°SGôe ∫ÓN ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQh ójGR øH óªfi
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ابوظبي ـ وام:

وجامعة   ، الوطنــي  األرشــيف  احتفل 
الدفعة  بتخريــج  أبوظبي  الســوربون 
يف  املهنية  الشهادة  طلبة  من  السادســة 
إدارة الوثائــق واألرشــيف، وذلك بمقر 
الجامعة ، بالتزامن مع احتفاالت الدولة 

بعام الخمسني.
و أشــاد ســعادة عبد الله ماجد آل عيل 
مدير عام األرشــيف الوطني باإلنابة يف 
مع  املثمر  بالتعــاون  االفتتاحية  كلمته 
أسفر  الذي  أبوظبي،  السوربون  جامعة 
الوثائق  إدارة  املهنيــة يف  الشــهادة  عن 
الوثائق  إدارة  وبكالوريوس  واألرشيف، 
إدارة  وماجســتري  األرشــيف،  وعلــم 

الوثائــق ودراســات األرشــيف، مؤكد 
التزام األرشــيف الوطنــي بدعم جميع 
التعاون يف الربامج املشــركة مع  أوجه 
إىل  مشرياً  أبوظبي،  الســوربون  جامعة 
أن خريجي الشــهادة ونتيجة متابعتهم 
النظرية  بجوانبــه  التأهييل  الربنامــج 
والتطبيقية املكثفة سوف يكونوا قادرين 
عىل تحقيق إضافات ونجاحات مشهودة 

يف مجال إدارة الوثائق واألرشيف.
واختتم كلمته بتهنئة الخريجني وأمنياته 
لهم بمزيد من التوفيق واإلنجاز يف أماكن 

عملهم.
ومن جانبها أشادت الربوفيسورة سيلفيا 
سريانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي 
الوطني من  الذي يؤديه األرشيف  بالدور 

أجل تأهيل املتخصصني يف مجال األرشفة 
والتوثيــق عــىل طريق حفــظ الرصيد 
الوثائقــي لدولة اإلمــارات ، منوهة ان 
الطلبة  تضع  أبوظبي  السوربون  جامعة 
عــىل رأس أولوياتها، ولهذا حرصت عىل 
التعاون مع مؤسسات ريادية كاألرشيف 
برامج فريدة من نوعها  الوطني وتوفري 
تلبي احتياجات ســوق العمل، وتســهم 
واملختصني.  املهنيني  وتأهيــل  تطوير  يف 
وبدورها شــكرت سابني ســكيوغتينو 
املستشــار األول نائب رئيــس البعثة يف 
الســفارة الفرنسية األرشــيف الوطني 
الربنامج  هذا  عىل  الســوربون  وجامعة 
األرشــيفيني  من  مزيــداً  يؤهــل  الذي 
الربنامج  املدربني واملهرة، منوهة بنجاح 

األكاديمــي يف إدارة الوثائق واألرشــيف 
الذي يمثل العالقة االستثنائية بني جامعة 
الوطني،  واألرشيف  أبوظبي  السوربون 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات  دولة  وبني 
ملست  أنها  سكيوغتينو  وأكدت  وفرنسا. 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  اهتمام 
الحال  بمجال األرشفة والتوثيق كما هو 
يف فرنسا التي اهتمت بهذا املجال يف وقت 
اإلمارات  اهتمام  أن  إىل  مبكر، وأشــارت 
يتجىل بتشــييد األرشــيف الوطني الذي 
تأسس يف عام 1968 بتوجيه من الباني 
آل  زايد بن سلطان  الشــيخ  واملؤســس 
نهيان طيب الله ثراه.. وشكرت القائمني 
عىل هذا الربنامج واملرشفني عليه، وتمنت 

للمشاركني فيه النجاح والتميز.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
الخميس ٢٥ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٤ 

دبي ـ وام:

مصبح  ســالم  بنت  جميلة  معايل  أكدت 
التعليم  املهــريي وزيرة دولة لشــؤون 
مؤسســة  إدارة  مجلس  رئيــس  العام 
اإلمارات للتعليم املدريس، أّن " إكســبو 
معرفية  نقلــة  يشــكل   " دبي   2020
فريدة من نوعها ملا يوفره من ابتكارات 

وثقافات وتجارب متنوعة.
يف  تعريفية  بجولــة  معاليها  قامــت  و 
ســعادة  برفقة  املتحدة  اململكة  جنــاح 
باتريك مودي سفري اململكة املتحدة لدى 
الدولــة و لورا فولكنــر نائب املفوض 

العام يف الجناح.
يرشح  املتحدة  اململكة  جناح  إّن  قالت  و 
أنحاء  لجميع  واملوارد  الســلع  نقل  آلية 
التكنولوجيــا واالبتكار  العالــم و دور 
أكثر  ملســتقبل  التطور  عجلــة  دفع  يف 
الجناح مكان  أن  .. معتــربة  اســتدامة 
التقــاء الثقافــات واألفــكار و يعطي 
رســالة جماعية للزائر بأهمية التغري و 

الذكاء االصطناعي.
للمملكة  العام  املفــوض  قال  من جهته 
بمعاليها  الرحيب  يســعدنا   "  : املتحدة 
يف جنــاح اململكــة املتحدة ومشــاركة 
كيفيــة صنــع االبتــكارات مــن أجل 
مستقبل مشــرك و الركيز عىل الذكاء 
االصطناعــي و كيف يمكن لتكنولوجيا 

املستقبل أن تكون إبداعية و دور الذكاء 
االصطناعــي وأهميته يف حياتنا ويعترب 

من  مســتوحى  املتحدة  اململكة  جنــاح 
هوكينغ  ستيفن  الراحل  العالِم  مرشوع 

الذي يدعو إىل االبتكار من أجل مستقبل 
مشــرك واستكشــاف كل يشء بــدءاً 
بالتجــارة يف الفضاء ووصوالً إىل الذكاء 

االصطناعي".
املعروفة  بنني  جناح  معاليها  زارت  كما 
عىل  للتعرف  والحداثــة  األصالــة  ببلد 
الدولة  العاملني األساسيني يف نشأة هذه 
وهما الزراعة والثقافة وتعرفت خاللها 
وأنشــطة  والتاريخي  الثقايف  إرثها  عىل 

التنمية املستدامة يف املنطقة.
وأشادت معاليها بالركيز عىل دور املرأة 
محوري  بدور  تحظــى  حيث  الجناح  يف 
يف اإلرث الثقــايف والتاريخي لدولة بنني 
ليــس ألّنها عماد املجتمع فحســب بل 
ألّنها كانت يف صفوف املحاربني العظماء 
بمملكــة داهومي التي شــكلت الكيان 

األسايس الرئييس يف املنطقة.
من  لكل  شــكرها  عن  معاليها  وأعربت 
يف  وكأّننا  يبدو  الجناح  جعل  يف  ســاهم 
دولة بنني، من خالل ممارســة األلعاب 
واكتشاف الثقافة البنينية، ورؤية بعض 
املصنوعة  امللكية  واألغراض  املنحوتات 

من الخشب واملعدن.
وكانت معاليها قد قامت بزيارات عديدة 
انطالقه  منــذ  دبي   2020 إكســبو  إىل 
الدول  تفقدت خاللها عــدداً من أجنحة 
املشــاركة واطلعت عىل ابتكارات الدول 

التي تأتي من ثقافات وبيئات مختلفة.

�ضاحي خلفان يتراأ�س اجتماع مجل�س قيادات 
ال�ضرطة على م�ضتوى الدولة

اأخبار الوطن

دبي ـ وام:
نائب   ، الفريق ضاحــي خلفان تميم  ترأس معايل 
، رئيس مجلس  بدبــي  العــام  الرشطــة واألمن 
التاســع  االجتماع   ، بالدولــة  الرشطة  قيــادات 
للعام  الدولة  الرشطة عىل مستوى  قيادات  ملجلس 
الذي عقد عن بعد بحضور عدد  2021م،  الجاري 
الضباط واملســؤولني يف  الرشطة وكبار  قادة  من 
وزارة الداخلية، وناقش املجلس عدداً من املواضيع 

الهامة املطروحة عىل جدول أعماله.
وأشــار معــايل الفريق ضاحي خلفــان يف كلمته 
إىل النتيجــة التــي حصلت عليها دولــة اإلمارات 
ليالً  الســكان  تجوال  يف  األول  املركــز  بتحقيقها 
البلدان  ألكثر  عامليــاً  الثانية  واملرتبة  بمفردهــم، 
والنظام  تقريــر جالوب لألمن  لنتائج  وفقاً  أماناً 

2021م.
وأكد معاليه أن هذه النتيجة ما كان لها أن تتحقق 
لوال توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية ، الذي يقــف عىل رأس املنظومة األمنية 
واإلجراءات  األجهزة  كفــاءة  جانب  إىل  الدولة،  يف 
األمنيــة يف قيادات الرشطة، والجهود املبذولة من 
كافة رجال األمن عىل مستوى الدولة. وّثمن جهود 
النتائج  الــذي كان وراء تحقيق هذه  العمل  فريق 
الطيبة، برئاســة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد 
الرزاق العبيديل، مساعد القائد العام لشؤون التميز 
والريادة يف رشطة دبــي، رئيس الفريق التنفيذي 
الداخلية ملتابعة مؤرشات األجندة الوطنية  بوزارة 
التحكيم  من خالل تقديم األدلة والوثائق إىل لجان 

النتيجة املرشفة. الدولية وأدت إىل تحقيق هذه 
اســتخدام  مؤرشات  نتائج  املجلس  واســتعرض 
البالغات  الرشطة يف هاتفك، ونسبة  تطبيق مركز 
الدولة، والجهود  التي تم تسجيلها عىل مســتوى 
الرشطة  قيــادات  يف  املعنيني  قبــل  من  املبذولــة 
به  أمر  الذي  املســتهدف  تحقيق  أجل  من  بالدولة 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وهو 
أال تقل النســبة عن %64 مــن البالغات، ووجه 
الفريق ضاحــي خلفان تميم، بتوفري كافة  معايل 
»مركز  تطبيق  تجعل  التي  والربامج  التســهيالت 
الرشطــة يف هاتفك« ســهل االســتعمال ويكفل 
للمراجع تقديم البالغ بسالسة ويرس أينما تواجد.

اأبوظبي ـ الوحدة:

يواصل برنامج شــاعر املليون، 
والــذي تنظمــه وتنتجه لجنة 
والربامــج  املهرجانــات  إدارة 
بأبوظبي،  والراثيــة  الثقافية 
جوالتــه ملقابلة نجوم الشــعر 
الحلقة  تناولت  حيــث  النبطي، 
جولــة  الرابعــة  التســجيلية 
الربنامج  تحكيم  لجنة  مقابالت 
ســلطنة  عاصمة  يف  للشــعراء 
بثت  والتي  "مســقط"،  ُعمان 
تفاصيلهــا عرب قناتــي بينونة 

واإلمارات.
ويشــهد املوســم العارش ألول 
الربنامج  انطالقــة  منــذ  مرة 
للشعراء  مقابالت  جولة  تنظيم 
لإلقبال  نظرا  ُعمان،  سلطنة  يف 
الالفــت مــن قبــل الشــعراء 
الُعمانيني، األمر الذي دعا اللجنة 
إىل أن تجعــل ســلطنة ُعمــان 
ضمن قائمــة جوالت مقابالت 

الشعراء.
وســافرت الحلقة التســجيلية 

النبطي  الشعر  بجمهور  الرابعة 
املرئي من  االتصال  تقنيــة  عرب 
أبوظبــي، حيــث  إىل  مســقط 
وكلمات  القصيد  حروف  رست 
اإلبــداع عــىل مرسح شــاطئ 
الراحــة، مســلطًة الضوء عىل 
الربنامج  تحكيم  لجنة  إشــادة 
ومالحظاتهم  الشعراء  بقصائد 
التي  واإلجــازات  بعضها،  عىل 
الُعمانيني،  الشــعراء  بها  حظي 
واملزيد مــن تفاصيل وكواليس 
تصويــر املقابالت ولقاءات مع 

يمكن  والتي  الشعراء،  من  عدد 
متابعة  النبطي  الشــعر  لعشاق 
املليون  شاعر  قناة  عرب  إعادتها 
عىل يوتيوب أو من خالل املوقع 
الخاص  التطبيق  أو  اإللكروني 

بالربنامج.
عضو  العميمي،  ســلطان  قال 
أكاديمية  مدير  التحكيــم  لجنة 
الُعماني  الشــاعر  إن  الشــعر، 
نهائي  إىل  يصــل  أن  اســتطاع 
املواســم  يف  املليــون  شــاعر 
الســابقة، ويف هذا املوسم تميز 

شعراء ُعمان من حيث املستوى 
ومن حيث عدد املشاركات.

لجنة  عضو  السعيد،  حمد  وأكد 
أن   ُعمان وشــعراء  التحكيــم، 
الجولة،  هذه  يستحقون  ُعمان 
هذه  الربنامج  يفقــد  ال  وحتى 
الكوكبة من شــعراء ســلطنة 
يف  املحطة  هذه  خصصت  ُعمان 
ومقابلة  الســتقطاب  مسقط 
املبدعني  الُعمانيــني  الشــعراء 
واملميزين، معتقدا أن يكون لهم 

نصيب يف قائمة املائة.

»�ساعر المليون« يوا�سل مقابلة ال�سعراء في »م�سقط«

أبوظبي ـ الوحدة:
استقبل قطاع املوارد البرشية  برشطة 
أبوظبي وفداً من القيادة العامة لرشطة 
عجمان لالطالع  عىل  أفضل ممارسات 

وإنجازات مركز إدارة املواهب.
الخوري  حاجي  عثمان  العميد  والتقى 
مديــر إدارة البعثــات بقطــاع املوارد 
الزائر  الوفد   ، أبوظبي  البرشية برشطة 
العميد محمد شيبان خميس  برئاســة 
البرشية  املــوارد  إدارة  الريــح مديــر 
برشطــة عجمان مؤكداً حرص رشطة 
والتعاون  التنسيق  تعزيز  عىل  أبوظبي 
واجراء  الخــربات  وتبــادل  املشــرك 
الجهود  يعزز  بمــا  املعيارية  املقارنات 
العمل  بمســرية  لالرتقاء  التطويريــة 

الرشطي واألمني.
مركز  إنجــازات  إىل  الوفــد  وتعــرف 
ادارة املواهــب االســراتيجية العلمية 
التطويرية  والجهود  الشاملة  والعملية 
العمل  وطبيعة  املبتكــرة  والتطبيقات 
كأفضل  خاللــه  مــن  ُصنفت  والتــي 
أبوظبي  ممارسة عىل مستوى حكومة 

.2019 عام 
واثنى الوفــد الزائر  عىل الجهود  التي  
العام  يف  انشــائه  منذ  املركــز  يقدمها 
ورعايــة  تطويــر  يف   ودوره   2017
املوهوبــني عرب إعداد برامــج تأهيلية 
متخصصة لتنمية واســتثمار املواهب، 
واالســتفادة منهــا يف تحقيــق رؤية 

ورسالة رشطة أبوظبي.

أبوظبي ـ وام:

الدكتــور  ســعادة  أكــد 
سفري  ماتشــيالرو  أدريان 
أن  الدولة  لــدى  رومانيــا 
إكســبو 2020 دبــي فاق 
صعيد  عىل  التوقعــات  كل 
واحرافية   ، الــزوار  أعداد 
واالســتضافة،  التنظيــم 
 ، املصاحبــة  والفعاليــات 
االسترشافية  الرؤية  وكذلك 
من  يقدمها  التي  للمستقبل 
و  أجنحته،  مختلــف  خالل 
طويال  التاريخ  ســيتوقف 
الحدث االستثنائي  أمام هذا 
إكسبو  معرض  مســرية  يف 
ظــل  يف  و  التاريخيــة، 
فيها،  أقيم  التــي  الظروف 
حققها  التــي  واإلنجازات 
التفاؤل  ورسالة  ويحققها، 
وجهها  التي  واالطمئنــان 
ليســت  فرة  بعد  للعالــم 
بالقصــرية مــن اإلغــالق 
واإلجراءات االحرازية التي 
دول  معظم  عىل  ســيطرت 
أن  علمنا  إذا  خاصة  العالم، 
هناك أعداد كبرية من الناس 
يف كل دول العالــم تنتظــر 
دورها لتأتي إىل دبي وتتابع 
قلب  مــن  املبهر  املعــرض 

الحدث وتستعرض مجاالت 
اإلبداع واإللهام فيه.

يف  ماتشــيالرو  وقــال 
أنباء  لوكالــة  ترصيحــات 
هامــش  عــىل  اإلمــارات 
مــن  لجانــب  حضــوره 
أبوظبي  بطولــة  فعاليات 
الجوجيتسو  العاملية ملحريف 
أنه شــاهد عىل جــزء من 
اإلمارات،  وتميــز  نهضــة 
الـ  طــوال  فيها  لوجــوده 

سفريا  األخرية  ســنوات   9
لبــالده، ومتابعتــه لحجم 
اإلنجازات يف كل القطاعات، 
املتسارعة  النهوض  وحالة 
واملستدامة وفق اسراتيجية 
الجوانب  تراعــي  شــاملة 
واالجتماعية  االقتصاديــة 
قيــم  وتعــزز  غريهــا،  و 
السالم والتسامح واالبتكار 
اإلنســانية  واألخــوة 

والتعايش املشرك.

�سرطة عجمان تطلع على اإنجازات مركز اإدارة 
المواهب في �سرطة اأبوظبي

جميلــة المهيري تزور جناحي المملكة المتحدة وبنين 
في "اإك�سبو2020"

�ســفير رومانيا لـ »وام«: اإك�سبو دبي 2020 فاق كل التوقعات باأعداد 
الزوار واحترافية التنظيم وا�ست�سراف الم�ستقبل

الأر�سيف الوطني و»ال�سوربون« يخرجان الدفعة ال�ساد�سة من طلبة ال�سهادة المهنية 
في اإدارة الوثائق والأر�سيف

أبوظبي ـ الوحدة: 

وقعــت رشطة أبوظبي مذكــرة تفاهم مع 
الجامعــة األمريكية يف اإلمــارات، يف جناح 
فزعــة التابع لــوزارة الداخلية يف اكســبو 
بني  الرشاكة  تعزيز  بموجبهــا  يتم    2020
الجهتني يف مجــال الدورات والتدريب املهني 
والتقنــي وتنفيــذ ورش عمــل ودورات يف 
الرشطي  العمل  تخدم  مختلفة  مجاالت  عدة 

واألمني واألكاديمي.
أكاديمية ســيف بن  تتوىل  املذكرة  وبموجب 
زايــد للعلوم الرشطيــة واألمنية يف رشطة 
املعني  بصفته  تنفيذهــا  متابعــة  أبوظبي 
املنتسبني  وإلحاق  البرشي  املال  رأس  بتأهيل 
التي تحقق  املتخصصة  والــورش  بالدورات 

أهداف القيادة العامة االسراتيجية.
وقع املذكرة من جانب القيادة العامة لرشطة 
الشاميس،  بطي  ثاني  اللواء  سعادة  أبوظبي 
مديــر أكاديمية ســيف بــن زايــد للعلوم 
الجامعة  الرشطيــة واألمنية، ومن جانــب 
األمريكية يف اإلمارات، األستاذ الدكتور مثنى 
غني عبدالرزاق مدير الجامعة، بحضور عدد 

من الضباط واألفراد من كال الجانبني.
ورحب اللواء ثاني بطي الشاميس  بالرشاكة 
القيادة  أهداف  تحقــق  والتي  الجانبني،  بني 

القيادية  الكفــاءات  تطوير   يف  الرشطيــة  
وفق  وإمكانياتهــا  بقدراتهــا  واالرتقــاء 
يف  وممنهجة  متخصصــة  علمية  أســاليب 

تأهيل الكوادر البرشية.
التغيري  قيادة  ومستقبل  برامج  أن  وأوضح  
هو ما دفع أكاديمية ســيف بن زايد للعلوم 
الرشطية واألمنية للتعاون مع املؤسســات 
أداء  وتعزيز  وتمكني  لتحقيــق  الريادة  ذات 
املنتســبني ورفع مســتوى الوعي للقدرات 
التنافســية محلًيا، وتعزيز تنافسية القيادة 

العامة نحو العاملية.
غني  مثنــى  الدكتــور  األســتاذ  وأشــاد  
القيادة  والرشاكة مع  بالتعــاون  عبدالرزاق 
العامــة لرشطــة أبوظبي  مؤكــداً حرص 
الجامعة عىل توفري برامج تعليمية وتدريبية 
األهداف  تحقــق  ومتكاملــة  متخصصــة 
املرجــوة من عالقــات الرشاكــة، وترتقي 
ينعكس  بما  الوطنية،  والخــربات  بالقدرات 
عىل مسرية التطوير  التي تشهدها الدولة يف 

مختلف املجاالت.

�سرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة 
الأمريكية في الإمارات
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دبي ـ وام:
أشاد سعادة عوض صغري الكتبي املدير 
القطاع  بدور  بدبي  الصحة  لهيئة  العام 
التنافســية  القدرة  تعزيز  يف  الخــاص 

للمنظومة الصحية باإلمارة.
جاء ذلــك خالل افتتــاح الكتبي مركز 
للجهاز  الشيخ  الدكتور سعيد  »ميدكري« 
الهضمي والســمنة الذي يعد األول من 
نوعــه يف إمارة دبــي بتقديم عالجات 
وفقاً  واحد  مــكان  يف  للمرىض  مبتكرة 
ألفضل املمارســات واملعايري العاملية يف 

هذا املجال.
آزاد  الدكتــور  االفتتــاح  حرض حفــل 
اإلدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  موبني 
دي  »أســر  ملجموعة  املنتدب  والعضو 
أم« للرعاية الصحية والســيدة اليشــا 
موبني نائب املدير العام لرشكة »أســر 
والدكتور  الصحيــة«  للرعايــة  إم  دي 
أمراض  اختصــايص  الشــيخ  ســعيد 
شــانيال  والدكتورة  الهضمي  الجهــاز 
ملجموعة  التنفيذيــة  الرئيســة  اليجو 
الطبية  »ميدكري«  ومراكز  مستشفيات 
التنفيذي  املديــر  الهاشــمي  وصالــح 
ملؤسســة دبي للضمان الصحي التابعة 
فريق  وأعضــاء  بدبي  الصحــة  لهيئة 
أم« و«مجموعة  القيادة بـ »أســر دي 
خدماته  الجديد  املركز  ويقدم  ميدكري«. 
الجهاز  رسطان  مجاالت  يف  التخصصية 
الــوزن  وإدارة  والقولــون  الهضمــي 
املعدي  املعويــة واالرتجاع  والحموضة 
االلتهابية  األمعــاء  وأمــراض  املريئي 
األطباء  املركز نخبة مــن  حيث يضــم 
والكفاءة  الخربة  ذوي  من  املتخصصني 
مختلف  مــع  التعامل  عــى  والقــدرة 

الحاالت املرضية.
وتجول الكتبي بمختلف أقسام وأجنحة 
من  أكثر  مساحة  عى  يمتد  الذي  املركز 
الشيخ  10 آالف قدم مربعة عى شارع 
زايد حيث استمع إىل رشح مفصل حول 
مختلف الخدمــات والتجهيزات التقنية 
والحلــول الذكية يف املركــز الذي يضم 
الخارجية  العيادات  ملرىض  غرف  خمس 
الخضوع  بعــد  للتعايف  غــرف  وخمس 
قبل  ملا  وغرفتني  الجراحيــة  للعمليات 
الجراحــة وغرفتــي جراحــة ووحدة 

للرعاية املركزة وغرفة لألشعة السينية.
اليوم  لرعاية  جناحــاً  املركز  يضم  كما 
والعالج  التشــخيص  لتوفــري  الواحد 
املريئي  املعــدي  لالرتجاع  املتخصــص 
وإجراءات  الهضمــي  الجهــاز  وتهيج 
وغريها  األورام  واكتشاف  الوزن  إدارة 
الواحد  اليوم  الخدمات وجراحــات  من 
التي  الوزن  املنظــار وإدارة  كعمليــات 
الوجهة  يجعله  ممــا  املركز  يف  يجريها 

األوىل للعالج الطبي يف هذا املجال.
والفاعل  املهم  الــدور  الكتبي عى  وأكد 
الخاص  الطبي  القطــاع  به  يقوم  الذي 
يف اإلمارة كرشيك اســراتيجي للقطاع 
الحكومــي وداعماً رئيســياً يف تحقيق 
األهداف والخطــط التي تتبناها الهيئة 
وتســعى لتحقيقها وفق رؤية صاحب 

آل  راشــد  بن  الشــيخ محمد  الســمو 
رئيس  الدولــة  رئيس  نائــب  مكتــوم 
الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
وتوجيهات ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد دبي 

التنفيذي . رئيس املجلس 
توليه  الذي  البالغ  االهتمام  إىل  وأشــار 
حكومــة دبي لدعم وتســهيل وتعزيز 
ملواكبة  الصحــي  االســتثمار  فــرص 
التي  املتســارعة  والتحوالت  التحديات 
القدرة  ولتعزيــز  اإلمــارة  تشــهدها 
الصحيــة  للمنظومــة  التنافســية 
نموذج  وتصميم  صياغة  من  وتمكينها 
يف  فاعل  بشكل  يســاهم  متميز  صحي 
األمن  وتحقيق  العالجية  السياحة  دعم 
الصحي والحفاظ عى صحة وســالمة 

املجتمع.
يقدمها  التي  الخدمات  بنوعية  وأشــاد 
نوعية  إضافــة  يشــكل  الذي  املركــز 
اإلمارة  الصحية يف  الخدمــات  ملنظومة 
طالبي  من  للمــرىض  متميزة  وتجربة 

هذا النوع من الخدمات الطبية.
مــن جهته قــال الدكتــور آزاد موبني 
رفع  اإلمارات يف  إطار مواصلــة  يف  إنه 
معايــري الرعايــة الصحية بمــا يتفق 
افتتاح  يأتي  اإلمــارات  دولة  رؤية  مع 
مركز »ميدكري« الدكتور ســعيد الشيخ 
والســمنة  الهضمي  الجهاز  ألمــراض 
خدمات  بتقديــم  التزامنا  عــى  كدليل 
تقديم  يف  ورغبتنــا  الصحية  الرعايــة 
أفضل املمارسات يف املسارات الطبية ما 

النتائج الصحية املثى ملرضانا. يكفل 
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من 1 �إلى 3 دي�سمبر
وإلى أخيه صاحب الســمو الشــيخ 
نائب  مكتــوم  آل  راشــد  بن  محمد 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
اللــه" ، وإلى  حاكــم دبي "رعــاه 
أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
الســمو  أصحاب  إخوانهم  ، وإلــى 
لالتحاد  األعلــى  المجلس  أعضــاء 
شــعب  هنأت  كما  اإلمارات.  حكام 
دولــة اإلمــارات والمقيميــن على 

أرضها بهاتين المناسبتين.
أعلنــت وزارة   علــى صعيد متصل 
أن  والتوطيــن  البشــرية  المــوارد 
الثالث من  الفترة مــن األول ولغاية 
شهر ديسمبر 2021 /األربعاء حتى 
الجمعة/ عطلة مدفوعة األجر لكافة 
ومؤسسات  منشــآت  في  العاملين 
الدولة  الخاص في  القطاع  وشركات 
بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 
تنفيذا  وذلك  اإلمارات  الــ 50 لدولة 
لقرار مجلس الوزراء بشأن العطالت 

الرسمية المعتمدة.

» 3 �أيام من

وتقــدم المتاجر المشــاركة في هذه 
الفعالية والتــي يصل عددها إلى أكثر 
مــن 500 متجر تخفيضات تصل إلى 
المنتجات  من  العديد  على  90 بالمائة 
األزياء واألجهزة  خطــوط  أحدث  من 
المنزلية  األدوات  إلــى  اإللكترونيــة 
جميع  وتلتزم  وغيرها.  والمجوهرات 
مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في 
هذه الفعالية بقواعد الصحة والسالمة 
الحكومية  التوجيهــات  تماشــياً مع 
انتشــار وباء "كوفيد19- "بما  لمنع 
اإللزامي  ارتــداء الكمامــات  ذلك  في 

والتباعد اإلجتماعي.
للمهرجانات  دبي  مؤسســة  وسلطت 
العالمات  أبرز  الضــوء على  والتجزئة 
في  المشــاركة  والمتاجر  التجاريــة 
الدورة الثانية واألخيرة من فعالية "3 
الكبرى" خالل  التخفيضــات  من  أيام 

عام 2021.

توقيع �تفاقيات

وقعها ســعادة علي فيصــل باعلوي 

رئيس وحدة المعلومات المالية ..ومن 
رئيس  هايرتين  تركيا، كــورت  جانب 

مجلس التحقيق في الجرائم المالية.
ـ اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي  2ـ 
للموانــئ وصندوق الثروة الســيادية 
جمعة  محمد  سعادة  ..وقعها  التركي 
لموانئ  التنفيذي  الرئيس  الشامســي 
أبوظبي وأرادا إيرمت الرئيس التنفيذي 

وعضو صندوق السيادة التركي.
ـــ اتفاقية تعاون بشــأن صندوق  3ـ 
لشــركة  االســتثماري  المــال  رأس 
ســعادة  ..وقعها  القابضة  أبوظبــي 
الرئيس  الســويدي  حســن  محمــد 
التنفيذي للشركة ومن الجانب التركي 
وعضو  التنفيذي  الرئيس  إيرمت  أرادا 

صندوق السيادة التركي.
ـ اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي  4ـ 
الســيادية  الثروة  وصندوق  القابضة 
التركي ..وقعها ســعادة محمد حسن 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  الســويدي 
وأرادا إيرمت الرئيس التنفيذي وعضو 

صندوق السيادة التركي.
شــركة  بين  تعاون  5 ــــ اتفاقيــة 
االســتثمار  ومكتب  القابضة  أبوظبي 
في تركيا ..وقعها سعادة محمد حسن 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  الســويدي 
رئيس  أوغلو  بوراك  تركيا  جانب  ومن 

مكتب االستثمار.
6 ــ مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي 
اســطنبول  وبورصة  المالية  لألوراق 
الرئيس  الظاهري  ..وقعها سعيد حمد 
وإريســاه  أبوظبي  لســوق  التنفيذي 
بورصة  إدارة  مجلــس  رئيس  أريكان 

اسطنبول.
المعلومات  لتبادل  تفاهم  7 ــ مذكرة 
بين  المصرفية  األعمــال  مجــال  في 
اإلمارات  دولة  في  المركزي  المصرف 
تركيا  دولة  في  المركــزي  والمصرف 
فرج  محمد  بن  سهيل  معالي  ..وقعها 
فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية 
كافجي  شــهاب  ومعالــي  التحتيــة 
التركي 8 ــ  المصــرف  رئيس  أوغلو 
في  المتبادل  اإلداري  للتعاون  اتفاقية 
اإلمارات  دولة  بين  الجمركية  المسائل 
حماد  بن  علي  معالي  وتركيا ..وقعها 
االتحادية  الهيئــة  رئيس  الشامســي 
للهوية والجنسية ومن الجانب التركي 

معالي مهيمت موس وزير التجارة.
للتعاون في مجال  9 ــ مذكرة تفاهم 
بن  ســهيل  معالي  ..وقعها  الطاقــة 
وزير  المزروعي  فــارس  فرج  محمد 

الجانب  التحتية ..ومن  والبنية  الطاقة 
وزير  دونمير  فتيــح  معالي  التركــي 

الطاقة والموارد الطبيعية.
في  للتعاون  تفاهــم  10 ــ مذكــرة 
المجــال البيئي ..وقعتها معالي مريم 
المهيري  حــارب  ســعيد  محمد  بنت 
..ومن  والبيئة  المناخي  التغير  وزيرة 
جانب تركيا معالي مراد كوروم وزير 

البيئة والتحضر والتغير المناخي.
زيارة ســموه  كما جرى على هامش 

التالي.. توقيع 
شــركتي »  بين  تعــاون  ـ اتفاقيــة 
القابضــة » و« كاليــون  أبوظبــي 
يتريــم القابضــة » التركية .. وقعها 
الرئيس  سعادة محمد حسن السويدي 
كمال  و  القابضة  ألبوظبــي  التنفيذي 
كاليونكو رئيس مجلس إدارة كاليون.

هيلث  بيور  بيــن  تعاون  ــ اتفاقيــة 
للتجهيزات الطبية ومجموعة » ســي 
إن » القابضة .. وقعها سعادة  ســي 
الرئيس  الســويدي  حســن  محمــد 
التنفيذي لشــركة أبوظبــي القابضة 
إدارة  مجلس  رئيس  سيســين  ومراد 

الشركة التركية.

ً دبي �لأولى عربيا

التقرير في وقت ُتظهر  إذ يأتي إطالق 
اإلمارات عموماً، ودبي على  فيه دولة 
وجه الخصوص، نجاحاً الفتاً في عودة 
العديد  وتحقيق  طبيعتهــا  إلى  الحياة 
قوية،  نمــو  القطاعات معدالت  مــن 
تزامناً مع اســتضافة اإلمارة ألحداث 
عالمية كبرى ذات مكانة مرموقة على 
غرار "إكسبو 2020 دبي" و"مؤتمر 

غرف التجارة العالمية".
بوعميم،  مبــارك  حمد  ســعادة  وأكد 
التقرير  نتائج  أن  مدير عام غرفة دبي 
أن دبي تسير بثقة وثبات على  تبرهن 
السمو  صاحب  لها  وضعه  الذي  النهج 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
الوزراء  مجلس  رئيــس  الدولة  رئيس 
حاكــم دبي، رعــاه الله، كــي تكون 
مركزاً عالمياً متطــوراً لالبتكار، بما 
تنظيمية  وأطر  داعمة  بيئة  من  توفره 
بالغة  تحتية  وبنية  مرنة،  وتشريعات 
التطور وغيرها من العوامل التي تؤكد 
اســتحقاق دبي لهــذه المكانة والتي 
ضــوء رؤية  في  تتطور  أن  تلبــث  ال 
وتشجيع  ومتابعة  سموه  وتوجيهات 
بن  محمد  بن  حمدان  الشــيخ  ســمو 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتبني 
لتســريع  المبدعة  واألفكار  الحلــول 
وتيرة العمل وتحســين النتائج ورفع 
مستوى األداء في مختلف القطاعات.

وتحت عنوان "طريق التعافي مرهون 
أوضح  واالبتــكار"،  المرونة  بتعزيز 
التقرير الصادر عن غرفة دبي بالتعاون 
الشرق  دبليو سي  مع مؤسســة "بي 
التي  االبتكار  األوســط" مســتويات 
وصلت إليها مدن العالم، السيما خالل 
الغموض  عليها  هيمــن  التي  األوقات 
التقرير  وأكد  المتسارعة.  والتغييرات 
على  والخبــرات  المعارف  تبــادل  أن 
مستوى العالم بات أكثر أهمية من أي 
وقت مضى لمواكبة متطلبات المرحلة 

الجديدة على أكمل وجه ممكن.
وجاء تقرير مؤشر دبي لالبتكار مبنياً 
على خمس ركائز رئيسية وهي: البنية 
المرنة؛  التحتية؛ والتمويل؛ والحكومة 
وبيئة األعمــال؛ والمجتمع. وأظهرت 
دول منطقــة الشــرق األوســط في 
مؤشرات  أداًء جيداً ضمن  المتوســط 
الواجهة  إلى  الخمسة، وبرزت  التقرير 
عمل  كفاءة  لتعزيز  المبذولة  جهودها 

حكوماتها الذكية.
وحلت دبي في المرتبة 19 عالمياً في 
ركيزة الحكومة المرنة ضمن مؤشــر 
دبي لالبتــكار متقدمة على مدن مثل 
بكين وشنغهاي وساوباولو وموسكو 

وميالنو.

رئي�س وزر�ء �ل�سود�ن

وأصــدر حمدوك، الــذي اعتقل خالل 
بموجب  منصبه  إلى  أعيد  ثم  االنقالب 
اتفاق مــع الجيش جرى التوصل إليه 
يــوم األحــد، توجيها بوقــف جميع 
الوظائف  في  واالعفــاءات  التعيينات 
جانب  األمانة "إلى  الحكومية. وقالت 
ذلك، ستخضع كل التعينات واالعفاءات 
الفترة السابقة للدراسة  التي تمت في 
والمراجعــة والتقييم". ونقلت وكالة 
رئيس  عن  الرسمية  السودانية  األنباء 
الله حمــدوك قوله في  الــوزراء عبد 
المركزي  أعضاء للمجلس  مع  اجتماع 
والتغيير  الحريــة  لقــوى  القيــادي 
المعارضــة مســاء يــوم الثالثاء إن 
التي تمت  االنتهاكات  تحقيقا فتح في 
منــذ 25 أكتوبر  المتظاهرين  بحــق 

الماضي.
وُقتــل 41 شــخصا فــي مظاهرات 

مناهضــة لالنقالب العســكري الذي 
الســابقة  أطــاح بحكومــة حمدوك 
الشــهر الماضي. وقالت قوى الحرية 
والتغيير، وهي تحالف مدني تقاســم 
االنقالب،  قبــل  الجيش  الســلطة مع 
اتفاق  بأي  تعترف  ال  إنهــا  األحد  يوم 

سياسي مع الجيش.
أن أعضــاء مــن  الوكالــة  وذكــرت 
التحالف عبروا خــالل االجتماع "عن 
لتطبيق  طريق  خارطــة  وضع  أهمية 
االتفاق السياســي، وإيقاف ومراجعة 
خالل  تمت  التــي  التعيينات  قــرارات 
تم  الماضية، وإعادة جميع من  الفترة 
حمدوك  وطالب  لوظائفهم".  فصلهم 
المعتقلين  عــن  واألعضــاء باإلفراج 
أســرع وقت ممكن  السياســيين في 

واحترام حق التظاهر السلمي.
مع  توقيعه  تــم  اتفــاق  وبموجــب 
الفتاح  عبد  أول  الفريــق  الجيش  قائد 
البرهان، ســيقود حمــدوك، الذي تم 
تعيينه أول مرة بعد اإلطاحة بالرئيس 
عمر البشير في انتفاضة عام 2019، 
لفترة  الخبــراء  من  مدنيــة  حكومة 

انتقالية.
مــن  معارضــة  االتفــاق  ويواجــه 
التي  للديمقراطية  المؤيدة  الجماعات 
تطالب بحكم مدني كامل منذ اإلطاحة 
بالبشــير والتي ثار غضبها من مقتل 
 25 انقالب  منذ  المحتجين  عشــرات 

أكتوبر تشرين األول.

�نطالق فعاليات

وتســتضيف نســخة هــذا العام من 
فعاليــة "هاك إن ذي بوكس"، منصة 
المشاريع  دي" منصة  أي  "دســربت 
لــ "القابضة /ADQ/، والتي  التابعة 
تجمــع أفضل العقــول الرائدة ورواد 
أفكاراً مبتكرة  يقدمون  الذين  األعمال 

ويسعون نحو العالمية.
افتتاحية  كلمات  األول  اليوم  وشــهد 
قدمهــا نخبة من الخبــراء العالميين 
ســلطوا  اإللكتروني  األمن  مجال  في 
األفكار  أحــدث  الضوء علــى  فيهــا 
مجال  فــي  المتخصصة  والتقنيــات 
مسارات  أربعة  عبر  اإللكتروني  األمن 
والصناعة  هي /االختــراق  أساســية 

والكسر والبناء/.
الكويتي  محمد  الدكتور  سعادة  وألقى 
رئيــس األمــن الســيبراني لحكومة 
المتحدة، كلمة  العربية  اإلمارات  دولة 

افتتاحية ناقــش فيها الحاجة الملحة 
لنشر وتعزيز ثقافة األمن اإللكتروني، 
وقال فيها: "يواجه المشهد اإللكتروني 
حالياً – ومســتقبالً - تحديا استثنائيا 
يتمثل في انتشار وباء هجومي رقمي 
وتظهر  ككل،  القطاع  مســتوى  على 
ستبقى  الرقمية  األنظمة  أن  التوقعات 
عرضة للهجمات اإللكترونية في كافة 
الهجمات  تشــهد  أنحــاء العالم، كما 
برامج  على  تعتمــد  التي  اإللكترونية 
الفديــة Ransomware انتشــاراً 
واســعاً، ال سيما في الشرق األوسط، 
البرمجيات  مثــل هــذه  تتخذ  حيــث 
وغيرها أشــكاالً متجــددة ومتطورة 

دون أي عالمات على التراجع".
إلــى أن هذه  ولفت ســعادة الكويتي 
الحكومات  التطــورات تحّتــم علــى 
والمؤسســات واألفــراد مســؤولية 
فعالة  حلول  وإيجاد  للتعاون  مشتركة 
التحديــات ..ويمكن  هــذه  لمواجهة 
وتطوير  وضــع  عبــر  ذلك  تحقيــق 
لتحديــد  الالزمــة  االســتراتيجيات 
الحلول  إلحاحاً وإيجاد  األكثر  القضايا 
الالزمــة لها، بما يضمن حماية البنية 
متينة  وإرساء أسس  الرقمية  التحتية 
القتصاد رقمي مزدهر في المستقبل.

كبير مسؤولي  مات جونسون  وانضم 
ليدجر،  /CISO/ في  المعلومات  أمن 
كمتحدث  المؤتمــر  فعاليــات  إلــى 
رئيسي، مناقشــاً موضوع "عمليات 
المشــيفرة  والعمالت  البديلة  الدفــع 
.. عمالت تســتضيف المســتقبل في 
الحاضــر"، وعلق قائالً: "يعتبر األمن 
اإللكترونــي ركيــزة أساســية فــي 
منظومة المدفوعات البديلة والعمالت 
المشيفرة، حيث شهدنا تغييرات هائلة 
الـ -12 في هذين المجالين على مدار 

18 شــهراً الماضية ..إنه لمن دواعي 
فعاليات  فــي  المشــاركة  ســروري 
التغييرات  لمناقشــة  المؤتمــر،  هذا 
ازدهاراً في  أكثر  واستشراف مستقبل 
والمدفوعات  اإللكتروني  األمن  مجال 
االتجاهات  مــن  باعتبارهما  البديلــة 
الرئيســية التــي سيشــهدها عالمنا 
خالل السنوات القادمة ..ويبدو الواقع 
مالئماً لدراسة هذه المفاهيم والتحدث 
يظهر  نطاق، حيث  أوســع  على  عنها 
األفراد اهتماماً متزايداً بهذا الشأن، ما 
يعني بالتالي تجسيد هذا االهتمام على 
االســتراتيجيات  وتبني  الواقع  أرض 

الرائدة في هذا المجال".

»�جتماعية �ل�سارقة« توعي باآليات 
»�سحة دبي« ت�سيد بالقطاع الخا�ص في تعزيز القدرة وقاية �لأطفال من �لتنمر �للفظي

التناف�سية للمنظومة ال�سحية بالإمارة

ال�سارقة ـ وام:
بالشارقة،  االجتماعية  الخدمات  دائرة  نظمت 
الوطنية  اللجنــة  يف  منفذ  رشيــك  بصفتها   -
ملكافحة التنمر- لقاء إفراضيا إلدارة التثقيف 
االجتماعي التابع للدائرة، تحت عنوان »التنمر 
مع  تزامنا  األطفــال«  عى  وتأثــريه  اللفظي 
للوقاية من  الوطني  انطالق فعاليات األسبوع 
التنمر يف البيئة املدرسية، والذي أطلقته وزارة 
الربية والتعليــم بالتعاون مع املجلس األعى 
اتحادية  مؤسســة  و28  والطفولة  لألمومة 

5 أعوام. ومحلية قبل 
التثقيف  إدارة  القصري مديــر  وذكرت مريــم 
توجيهات  عى  بناء  أنــه  الفعالية  االجتماعي 
الربيــة والتعليــم بأن يكــون تركيز  وزارة 
االســبوع هذا العام عى التنمر اللفظي، كونه 
يعد من أخطر معــاول الهدم خاصة لرشيحة 
األطفال ،تم تنظيم لقاء افرايض خصص لفئة 
أوليــاء األمور يف هذا اللقــاء كونهم معنيون 
بشكل رئيس وطرف مشارك يف هذه املعضلة.

التنمر يعترب أحد أخطر  وأضافت القصــري ان 
كبري  وبشــكل  منترشة  باتت  التــي  الظواهر 
يف العديــد من املجتمعــات العاملّية، وأصبحنا 
الطبقات  كل  يف  الخطــرية  الظاهرة  هذِه  نرى 
االجتماعيــة ويف كل مــكان حولنا إن كان يف 

املنزل، أو الحديقة العامة، أو املدرسة.
القصري مجموعة  قدمــت  اللقاء  يف ختــام  و 
من التوصيــات ألولياء األمور يف حال تعرض 
باألمر  االهتمام  وهي،  اللفظي  للتنمر  طفلهم 
وأخذه بجدية مهما كان املوقف بسيط، ودعم 
الطفل بالشكر والتعبري عن تقديرنا له ،وعدم 

لوم الطفل،و غريها من النصائح.

حديقة الحيوانات بالعين تطلق مخيمها ال�ستوي الميداني
العني ـ وام:

تطلق حديقة الحيوانات بالعني مخيمها امليداني الشــتوي تحت شــعار » 
قصص كواليس حديقة الحيوانات الشــيقة« الذي يبدأ أسبوعه األول من 
12 ديســمرب القادم مــن األحد إىل األربعاء من الســاعة 10:00 صباحاً 

وحتى الساعة 12:00مساًء يف الحديقة.
يهدف املخيم إىل استثمار إجازة الشتاء يف تنمية مهارات األطفال وإكسابهم 
البحث واالســتطالع  خربات تعليمية تعزز من قدراتهم الســيما مهارات 
واالكتشــاف وذلك ضمن مجموعة متنوعة من األنشــطة التي تجمع بني 

املتعة والتعليم يف آن واحد.
ويقدم املخيم الشــتوي امليداني برامج معرفية وتفاعلية تتوزع بني مركز 

الشيخ زايد لعلوم الصحراء ومرافق ومعارض الحديقة املختلفة بما يضمن 
النباتي والحيواني الهائل الذي  التنوع  أقىص استفادة للمشــارك يف رحاب 
تتميز به الحديقة. كما يضم العديد من الفعاليات واألنشطة التفاعلية مثل 
جوالت يف املعارض املختلفة ومقابلــة مالحظي الحيوانات وأيضا معرفة 

البيطرة، وجهود قسم البستنة وغريها. الخدمات الطبية لدى قسم 
وســيحظى املشــاركون بفرصة التعرف عى خفايا عالم الحيوان املثرية، 
ومهــن من خلــف الكواليس وقصــص الصداقة بني موظفــي الحديقة 
وحيواناتهــم، وعجائب ال يعرفهــا إال من يعتنــي بالحيوانات ويعمل يف 
مجالها املثري إىل جانب تســليط الضوء عى املهــام التي يقوم بها األفراد 
الحياة  الحفاظ عى  الحديقة والتي تســاهم بشكل فعال يف  املتواجدون يف 

الربية.
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اإطالق تطبيق الإر�شاد الزراعي 

في �أبوظبي
�أبوظبيـ  و�م:

اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية  اأطلقت هيئة 

تطبيق الإر�ساد الزراعي للهواتف الذكية والأجهزة 

الهيئة  تقدمها  معرفية  من�سة  ويعد  اللوحية 

للمتعاملني بهدف ن�رش املعرفة الفنية مبفاهيم 

ومربي  املزارعني  وم�ساعدة  امل�ستدامة  الزراعة 

املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  احليوانية  الرثوة 

الزراعية وتنمية الرثوة احليوانية.

ياأتي اإطالق تطبيق الإر�ساد الزراعي يف اإطار التزام 

وتبني  الزراعي  الإر�ساد  منظومة  بتطوير  الهيئة 

العمل  جمالت  كافة  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

وحت�سني  تطوير  يف  تطبيقاتها  على  والعتماد 

اخلدمات وحتقيق ر�سا و�سعادة املتعاملني وذلك 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  التزامًا 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي للزراعة 

وال�سالمة الغذائية، حيث ي�ستهدف التطبيق متكني 

احل�سول  من  احليوانية  الرثوة  ومربي  املزارعني 

املمار�سات  وتطبيق  املتكاملة  املعرفة  على 

لتحقيق  الالزمة  قدراتهم  وبناء  اجليدة  الزراعية 

ال�ستدامة الزراعية.

موثوقية  الأكرث  املن�سة  مبثابة  التطبيق  ويعد 

لالإر�ساد الزراعي الفرتا�سي من خالل ما يقدمه من 

معلومات فنية واإر�سادية متخ�س�سة يف خمتلف 

جمالت الزراعة ب�سقيها النباتي واحليواين وفق 

اأحدث املراجع العلمية واخلربات العاملية.

رئي�س  احلمادي  �سلمان  حممد  الدكتور  وقال 

الفريق الفني امل�رشف على تطوير التطبيق : نعتز 

فعاليات  خالل  الزراعي  الإر�ساد  تطبيق  باإطالق 

اأ�سبوع اأبوظبي للزراعة والأمن الغذائي وبح�سور 

املهريي  حارب  �سعيد  حممد  بنت  مرمي  معايل 

وزيرة التغري املناخي والبيئة حيث يعد التطبيق 

مبثابة من�سة معرفية �ستتحول تدريجيًا لأن تكون 

مو�سوعة زراعية متكاملة حتتوي على معلومات 

تف�سيلية حول اأف�سل املمار�سات الزراعية ملختلف 

املحا�سيل التي تالئم بيئة دولة الإمارات العربية 

املتحدة، بالإ�سافة اإىل اأف�سل املمار�سات اخلا�سة 

بالرثوة  والعناية  والأغنام  والأبقار  الإبل  برتبية 

تعزيز  بهدف  ال�سمكي  وال�ستزراع  احليوانية، 

الأمن الغذائي واحليوي. واأكد حر�س الهيئة على 

مواكبة التطورات التكنولوجية وال�ستفادة منها يف 

مواجهة التحديات املعرفية وتنمية وعي املزارعني 

عام  ب�سكل  واجلمهور  احليوانية  الرثوة  ومربي 

باأمناط الزراعة احلديثة وطرق العناية باملحا�سيل 

عامليًا  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  وفق  والزراعة 

بالإ�سافة طرق الرتبية ال�سحيحة لالبل والأبقار 

واملا�سية والدواجن وتنمتها، مع اللتزام ب�سمان 

�سحة احليوان وا�سرتاطات الأمن احليوي.

واأو�سح اأن هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 

تويل اأهمية كبرية لتوفري املعلومات العلمية املوثقة 

يف املجال الزراعي واحليواين لأهميتها يف بناء 

قدرات املزارعني ومربي الرثوة احليوانية وتنمية 

معارفهم ب�ساأن اأف�سل املمار�سات واأ�ساليب الزراعة 

احلديثة مبا ي�ساعد على ا�ستدامة املوارد الطبيعية 

الأمثل للرتبة واملياه، وي�ساعف من  وال�ستغالل 

اإنتاجية املزارع وحت�سني جودة املنتجات وتنمية 

الرثوة احليوانية يف العزب واملزارع.  واأ�سار اإىل اأن 

فريق من اخلرباء واملخت�سني يف الهيئة عملوا على 

اختيار مو�سوعات التطبيق بعناية ل�سمان حتقيق 

اأف�سل املمار�سات اخلا�سة  هذه الأهداف وتطبيق 

بزراعة خمتلف اأنواع املحا�سيل واأ�سجار الفاكهة 

واأ�سجار النخيل واحلبوب والأعالف بالإ�سافة اإىل 

املمار�سات اخلا�سة برتبية النحل واإنتاج الع�سل 

ا�ستهالك  كفاءة  ت�سمن  التي  الزراعية  والأنظمة 

املياه وكفاءة ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات.

ويحتوي التطبيق على العديد من اخلدمات التي 

الثقافة  وتنمية  واملربني  املزارعني  وعي  تعزز 

ومنها  املجتمع  �رشائح  كافة  لدى  الزراعية 

خا�سية ال�ست�سارة عن بعد والتي متكن املزارعني 

واملربني من التوا�سل املبا�رش مع اخلرباء والفنيني 

ال�ست�سارات  على  واحل�سول  بالهيئة  املخت�سني 

الزراعة  جمالت  بكافة  اخلا�سة  والإر�سادات 

والتعرف على احللول واملقرتحات التي ت�ساعدهم 

على مواجهة حتديات العمل يف املزرعة اأو العزبة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14904  اخلمي�س 25 نوفمرب 2021ـ 
12 متابعات

تحت رعاية محمد بن زايد ..

مز�ينة رزين بمهرجان �لظفرة تنطلق �ليوم

�لجناح �لكندي في �ك�سبو 2020 دبي يد�سن معر�ض »�أماكن �لتر�ث �لوطنية«

مبارك �لعامري يفتتح �لمعر�ض �لجديد ل�سركة نا�سيونال �ستون 

للحجر �ل�سناعي في مدينة �لعين

»قمة �لم�ستقبل �لرقمي« تبحث م�ستقبل �لأمن �ل�سيبر�ني

»�لإمار�ت للأور�م« و »�أ�ستر�زينيكا« تطلقان برنامجاً للتوعية 

ب�سرطان �لرئة

�أبوظبيـ  �لوحدة:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة، تنطلق �سباح اليوم اخلمي�س 

الظفرة  مهرجان  يف  رزين  مزاينة  م�سابقات 

بدورته الـ 15، بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، وت�ستمر 

مبدينة  رزين  يف  دي�سمرب   2 لغاية  املزاينة 

الوثبة باإمارة اأبوظبي.

و�ست�سهد مزاينة رزين، التي تتزامن م�سابقاتها 

مع الحتفاء بعام اخلم�سني، تنظيم 75 �سوطًا 

واملهجنات  واملجاهيم  املحليات  لالإبل 

الأ�سايل �سمن 6 فئات عمرية )مفاريد، حقايق، 

لقايا، اإيذاع، ثنايا، حول(، وقد خ�س�س لها 705 

جوائز بقيمة اإجمالية تبلغ 11 مليونًا و415 

األف درهم اإماراتي.

وقال عي�سى �سيف املزروعي، نائب رئي�س جلنة 

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، 

اإن مزاينة رزين تعد املحطة الثانية يف مو�سم 

مزاينات اأبوظبي، بعد توجيهات راعي املهرجان 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

بتو�سيع نطاق مهرجان الظفرة لي�سمل مزاينات 

الإبل يف كل من �سويحان  ورزين ومدينة زايد 

اإىل جانب املزاينة الرئي�سية مبهرجان الظفرة.

واأكد عي�سى املزروعي اأن جلنة اإدارة املهرجانات 

اأنهت  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  والربامج 

مع  بالتن�سيق  املزاينة  لنطالق  ا�ستعداداتها 

كافة  ا�ستكمال  ومت  املعنية،  اجلهات  خمتلف 

التجهيزات والتح�سريات الالزمة ل�سمان حتقيق 

اأهداف ور�سالة املهرجان، اإىل جانب اخلطوات 

التطويرية وال�ستعداد املبكر لتوافد قوافل الإبل 

وُمالكها اإىل موقع املزاينة.

والتقدير  ال�سكر  بجزيل  اللجنة  نائب  وتوجه 

الظفرة  ملهرجان  والداعمني  الرعاة  كافة  اإىل 

بدورته 15 ويف مقدمتهم ال�رشيك ال�سرتاتيجي 

�رشكة برتول اأبوظبي الوطنية »اأدنوك«، وراعي 

الإمارات للطاقة  التوا�سل املجتمعي موؤ�س�سة 

يف  احلاكم  ممثل  ديوان  والداعمني  النووية  

دائرة  الإمارات،  تراث  ونادي  الظفرة،  منطقة 

للتوزيع،  اأبوظبي  �رشكة  والنقل،  البلديات 

الغذائية،  وال�سالمة  للرقابة  اأبوظبي  هيئة 

»�سحة«،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �رشكة 

والأوقاف،  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 

لإدارة  اأبوظبي  مركز  من  املقدمة  والرعاية 

»قناة  الإعالم  و�رشيكي  »تدوير«،  النفايات 

بينونة الف�سائية، اإذاعة الأوىل«، والدعم املقدم 

اأبوظبي لل�سقارين، حممية املرزوم  من نادي 

توجه  كما  الهجن،  �سباقات  احتاد  لل�سيد، 

بال�سكر اإىل و�سائل الإعالم املحلية والإقليمية 

اإي�سال  يف  الفعال  الدور  لها  التي  والدولية 

ر�سالة واأهداف املهرجان.

وتبداأ مزاينة رزين مبهرجان الظفرة يف يومها 

ا�ستقبال  الباكر،  ال�سباح  �ساعات  ومنذ  الأول، 

الإبل امل�ساركة يف اليوم الأول �سمن 5 اأ�سواط 

ل�سن املفاريد لفئة املجاهيم، والتي خ�س�س لها 

50 جائزة قيمة، وذلك ا�ستعداداً لعر�سها على 

اللجان الطبية وجلان الفرز والت�سبيه، ثم جلنة 

التحكيم واإعالن النتائج م�ساء يوم اجلمعة.

ويتم خالل املزاينة تطبيق الإجراءات الحرتازية 

الأخ�رش  املرور  ا�سرتاطات  وفق  والدخول  

لتطبيق احل�سن مع ابراز نتيجة �سلبية  لفح�س 

كوفيد 19  ل تتجاوز مدتها 96 �ساعة، حر�سًا 

على �سالمة العاملني وامل�ساركني والزوار.

يف  الإمارة  جهود  الظفرة  مهرجان  ويج�ّسد 

تعزيز مكانتها كمن�سة اإقليمية وعاملية للرتاث، 

وخا�سة مع ما ت�سهده الدورة احلالية من زيادة 

املزاينات 312  تت�سمن  اإذ   ، اجلوائز  عدد  يف 

�سوطا لالإبل املحليات واملجاهيم واملهجنات 

اإىل  بالإ�سافة  واملحالب،  والو�سح  الأ�سايل 

جائزتي بريق الإمارات، وقد خ�س�س لها 2947 

جائزة قيمة.

اإدارة  جلنة  التزام  الظفرة  مهرجان  ويعك�س 

والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 

باأبوظبي برتجمة الروؤية الثقافية لالإمارة من 

خالل احلفاظ على املوروث واإحيائه، واإي�سال 

اإىل  والإن�سانية  احل�سارية  الإمارات  ر�سالة 

العامل، ف�سال عن تعزيز قيم الولء والنتماء من 

خالل ممار�سة الرتاث الإماراتي الأ�سيل.

دبيـ  و�م:

دبي،   2020 اإك�سبو  يف  كندا  جناح  ك�سف 

وبال�رشاكة مع هيئة املتنزّهات الكندية »بارك�س 

كندا«، عن معر�س لل�سور الفوتوغرافية يخلد 

يف  الأ�سليني  ال�سكان  لثقافة  اجلوهري  الدور 

حماية التنوع البيولوجي.

»اأماكن  عنوان  يحمل  الذي  املعر�س،  وي�سكل 

العر�س  من  جزءاً  كندا«،  يف  الوطنية  الرتاث 

الثقايف الكندي خالل اأ�سبوع الت�سامح وال�سمولية 

يف اإك�سبو، و�سيتم تقدميه يف ال�ساحة الأمامية 

للجناح.

للمعر�س  الرئي�سية  املو�سوعات  و�ستتغري 

اأ�سابيع  مع  يتما�سى  مبا  الفوتوغرايف 

حتى  وي�ستمر  لإك�سبو،  ال�ساملة  املو�سوعات 

نهايته. وتعد »بارك�س كندا« اجلهة امل�سوؤولة 

عن بع�س اأعظم الأمثلة على الرتاث الطبيعي 

والثقايف لكندا، كما تتوىل مهام احلفاظ على 

�سالمتها البيئية والتاريخية لالأجيال القادمة.

الأماكن  بع�س  املعرو�سة  ال�سور  وتعك�س 

املحمية الأكرث �سهرة وجذبًا يف كندا، كما ت�رشد 

ق�س�سًا مثرية لالهتمام عن التنوع البيولوجي، 

ال�سكان  ومعرفة  وثقافة  والتاريخ،  واملناخ، 

الأ�سليني.

وقالت ماري جينفييف مونييه، املفو�س العام 

جلناح كندا يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي ، نحن 

فخورون ب�رشاكتنا مع »بارك�س كندا« لتقدمي 

هذا املعر�س خالل اأ�سبوع الت�سامح وال�سمولية 

يف اإك�سبو 2020 دبي. واأكدت اأن ثقافة ومعرفة 

ال�سكان الأ�سليني تعترب ركيزة اأ�سا�سية للحفاظ 

على الرتاث الثقايف والطبيعي لكندا.

ومن جانبه قال رون هوملان، الرئي�س والرئي�س 

»بارك�س  الكندية  املتنزّهات  لهيئة  التنفيذي 

من  جزءاً  تكون  اأن  كندا  بارك�س  ي�رش  كندا«: 

جناح كندا يف اإك�سبو 2020 دبي، واأن ت�سارك 

مع العامل ال�سور والق�س�س من بع�س الأماكن 

املحمية الأكرث �سهرة وجذبًا يف كندا.

واأ�ساف ان لطاملا كان ال�سّكان الأ�سليني حماة 

لالأر�س واملوارد املائية واملناطق اجلليدية منذ 

زمن بعيد ملا ُيعرف الآن بكندا ، وتعمل بارك�س 

واملجتمعات  ال�سعوب  مع  وثيق  ب�سكل  كندا 

املواقع  ورعاية  حماية  اأجل  من  الأ�سلية 

واملحميات  الوطنية  واملتنزهات  التاريخية 

البحرية الوطنية يف جميع اأنحاء كندا، وتلتزم 

هيئتنا بالتعاون مع ال�سكان الأ�سليني لإدارة 

هذا الإرث، وبنظام لأماكن الرتاث الوطنية يرتكز 

لل�سّكان  التقليدية  املعارف  على  جذوره  يف 

الأ�سليني، ويحرتم ارتباطهم العميق بالطبيعة، 

الأ�سلية،  ال�سعوب  وتقاليد  اإ�سهامات  ويثّمن 

ويحكي تاريخ كندا ب�سكل �سامل ومن وجهات 

نظهر متنوعة.

اأول هيئة خدمية  اأن�ساأت  ان كندا  واأو�سح اىل 

يف  العامل  م�ستوى  على  الوطنية  للمتنزّهات 

املتنزهات  هيئة  كانت  ولطاملا   .1911 مايو 

الكندية رائدة على م�ستوى العامل يف حماية 

خالل  من  والثقايف  الطبيعي  الرتاث  ومتثيل 

اأنظمتها اخلا�سة باملتنزهات الوطنية، واملواقع 

البحرية  واملحميات  الوطنية،  التاريخية 

الوطنية. وا�ساف ان »بارك�س كندا« هي اجلهة 

امل�سوؤولة عن 47 متنزهًا وطنيًا، ومتنزه ح�رشي 

وطني واحد، وخم�س حمميات بحرية وطنية، 

و171 موقعًا تاريخيًا وطنيًا، مبا يف ذلك ت�سع 

قنوات تراثية ، وتتم اإدارة اأكرث من 30 من هذه 

الأماكن من خالل الإدارة امل�سرتكة والرتتيبات 

التعاونية مع ال�سعوب الأ�سلية.

فى  كندا  جلناح  الرئي�س  املو�سوع  وي�سكل 

لتعزيز  من�سة   ، دبى   2020 اك�سبو  معر�س 

فر�س التجارة، وال�ستثمار، والتعليم، وال�سياحة، 

والهجرة، من جميع اأنحاء املقاطعات والأقاليم 

واملدن الكندية، ومن خمتلف �رشائح املجتمع.

ال�سوء على املكانة  كما ت�سلط م�ساركة كندا 

الرائدة للبالد يف القطاعات الرئي�سية، مبا يف 

والروبوتات،   /AI/ ال�سطناعي  الذكاء  ذلك 

ُبعد،  عن  والتطبيب  والرقمنة،  والتعليم، 

والعلوم  والزراعة،  النظيفة،  والتكنولوجيا 

ال�سحية، والف�ساء، وغريها.

وُت�ستلهم مالمح م�ساركة كندا يف اإك�سبو 2020 

دبي ، من القيم الكندية الأ�سا�سية املتمثلة يف 

التنوع وال�سمولية وحقوق الإن�سان وامل�ساواة 

مزدهرة  دولة  لبناء  كاأ�سا�س  اجلن�سني  بني 

والإ�رشار  والعزمية  بالقدرة  تتحلّى  و�ساملة، 

لتقدمي حلول للتحديات العاملية.

�لعنيـ  �لوحدة: 

افتتح �سعادة الدكتور مبارك حمد مرزوق 

العامري رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة جرين 

اجلديد  املعر�س  لالإ�ستثمارات  جيت 

ل«نا�سيونال �ستون للحجر ال�سناعي« يف 

املنطقة ال�سناعية يف مدينة العني.

وقام الدكتور مبارك العامري يرافقه عدد 

من م�سوؤويل ال�رشكة بجولة يف املعر�س 

من  متنوعة  ي�سم جمموعة  الذي  اجلديد 

واحلجر  اجلريي  الطابوق  �سناعات  اأجود 

ال�سناعي واملنتجات الإ�سمنتية.

املنا�سبة:«  بهذه  العامري  الدكتور  وقال 

اإفتتاح املعر�س الثالث واجلديد  ي�سعدنا 

ل�رشكة نا�سيونال �ستون للحجر ال�سناعي 

يف مدينة العني، وياأتي هذا الفتتاح �سمن 

امارات  خمتلف  يف  التو�سع  ا�سرتاتيجية 

ومدن الدولة، وتوفري املنتجات الإ�سمنتية 

يف ال�سوق املحلي خا�سة يف ظل ارتفاع 

ا�سكان  م�ساريع  بف�سل  عليها  الطلب 

العقارية املتنوعة  املواطنني، وامل�ساريع 

التي تطلقها �رشكات التطوير، الأمر الذي 

يتطلب التو�سع يف اأعمالنا وتعزيز مكانة 

ال�سوق املحلي كونها تعترب  ال�رشكة يف 

اأول �رشكة لت�سنيع مواد البناء يف اإمارة 

اأبوظبي«.

وذكر العامري اأن املعر�س اجلديد �سيتيح 

للجمهور واأ�سحاب �رشكات البناء والت�سييد 

املتنوعة  ال�رشكة  منتجات  على  الإطالع 

واملتعددة التي تتمتع بجودتها العالية، 

ال�ستخدامات يف  تنا�سب خمتلف  والتي 

بناء الفلل واملباين ال�سكنية، حيث حتظى 

قبل  من  العالية  بالثقة  املنتجات  هذه 

امل�ستخدمني.

واأ�ساف :« اإن احلركة الن�سطة التي ي�سهدها 

مواكبة  تتطلب  والت�سييد  البناء  قطاع 

اجلريي  الطابوق  �سناعات  على  الطلب 

يدفعنا  الذي  الأمر  ال�سناعي،  واحلجر 

باجلودة  تتميز  التي  منتجاتنا  لتطوير 

العالية، و تعزيز مكانة ال�رشكة يف �سناعة 

احلجر ال�سناعي كاأحد ال�رشكات الماراتية 

الوطنية الرائدة يف هذا املجال«.

واأكد اأن اطالق م�ساريع ا�سكان املواطنني 

التطوير  �رشكات  وموا�سلة  بالدولة، 

القائمة  م�ساريعها  تنفيذ  يف  العقاري 

واطالق م�ساريع جديدة قد دفع قطاع البناء 

والت�سييد ملزيد من النمو والن�ساط، وارتفاع 

ال�سناعي  احلجر  �سناعات  على  الطلب 

اأن قطاع  واملنتجات ال�سمنتية، مو�سحًا 

قوته ومنوه  يزال يحافظ على  ما  البناء 

رغم اأية ظروف وذلك ب�سبب وجود الطلب 

املتوا�سل على العقارات بغر�س ال�ستثمار 

بغر�س  القامة  اأو  وال�ستئجار  وال�رشاء 

ال�ستخدام النهائي.

و�سدّد  العامري على اأهمية ايالء ال�رشكات 

م�ساريع  الأولوية يف  الوطنية  ال�سناعية 

ومناق�سات اجلهات احلكومية ، الأمر الذي 

اأثر كبري يف جناح ومنو هذه  �سيكون له 

ال�رشكات ودفعها ملزيد من تطوير اأعمالها 

و�سناعاتها والتمّكن من التو�سع القليمي 

والعاملي.

�ستون  نا�سيونال  �رشكة  اأن  ذكره  اجلدير 

للحجر ال�سناعي تخت�س بانتاج وتوريد 

و  ال�سناعي  واحلجر  اجلريي  الطابوق 

على  ي�رشف  التي  الأ�سمنتية،  املنتجات 

ت�سنيعها عدد من املهند�سني املتخ�س�سني 

توريد  ال�رشكة  وتتوىل  اجلودة،  ل�سمان 

منتجاتها يف اإمارات ومدن الدولة ،  حيث 

تاأ�س�ست يف العام 1978 يف مدينة العني 

و تعترب اول م�سنع ملواد البناء يف اإمارة 

اأبوظبي.

للحجر  �ستون  نا�سيونال  �رشكة  وجنحت 

ال�سناعي منذ تاأ�سي�سها قبل ما يزيد عن 40 

عامًا من توريد وتزويد امل�ساريع احلكومية 

م�ساريع  يف  ا�ستخدمت  التي  مبنتجاتها 

البلديات واملن�ساآت العامة مثل املدار�س 

وحمطات  الطبية  والعيادات  احلكومية 

الكهرباء واحلدائق العامة والواحات.

وجرى توريد منتجات ال�رشكة يف م�ساريع 

الطرق الرئي�سية يف مدينة العني و اإمارة 

ال�سناعي  احلجر  توريد  ويتم  اأبوظبي، 

املواطنني  لفلل  واألوانه  اأ�سكاله  مبختلف 

والت�سميم  املنا�سب  ال�سكل  ي�سمن  مبا 

املطلوب مل�ساريعهم.

�أبوظبيـ  و�م:

تعقد »�سل�سلة جل�سات قمة امل�ستقبل 

الرقمي« جل�ستها الفرتا�سية الرابعة 

يف 8 دي�سمرب املقبل مب�ساركة نخبة 

من املتحدثني وخرباء الأمن ال�سيرباين 

العامليني وممثلي اجلهات احلكومية 

وتعقد  العامل.  اأنحاء  جميع  من 

اجلل�سة التي ت�ست�سيفها دائرة الإ�سناد 

احلكومي، ممثلة بهيئة اأبوظبي الرقمية، 

»مي�سي  �رشكة  تنظيمها  وتتوىلىَّ 

حتت  الأو�سط«،  ال�رشق  فرانكفورت 

ال�سيرباين«  الأمن  »م�ستقبل  عنوان 

تطورات  وا�ستك�ساف  لبحث  وتهدف 

ال�سنوات  يف  ال�سيرباين  الأمن  م�سهد 

القليلة القادمة. واأعرب �سعادة الدكتور 

حممد عبداحلميد الع�سكر، املدير العام 

لهيئة اأبوظبي الرقمية، عن تطلعاته 

لتنظيم اجلل�سة الرابعة من »�سل�سلة 

جل�سات قمة امل�ستقبل الرقمي« التي 

ت�ست�سيفها هيئة اأبوظبي الرقمية يف 

انعقاد  التي ت�سبق  التح�سريات  اإطار 

اإن  وقال:   .. الرقمي  امل�ستقبل  قمة 

الرقمي  للتحول  املت�سارعة  الوترية 

اإىل  اأدت  احلديثة  التقنيات  وتبني 

البنية  تعزيز  و�رشورة  اأهمية  تزايد 

التحتية وحماية املعلومات احل�سا�سة 

احلكومية  باجلهات  واخلا�سة 

�سواء، م�سيفًا  واملتعاملني على حد 

هو  املتزايدة  الهجمات  خماطر  اأن 

الدافع الرئي�سي وراء تطوير منظومة 

الأمن ال�سيرباين للحكومات، ف�ساًل عن 

�سعيها الدائم لتح�سني وتطوير خطط 

الطوارئ اخلا�سة بها، والتي ت�ستهدف 

التي  النا�سئة  التهديدات  معاجلة 

و�سمان  ال�سيرباين،  اأمنها  ت�ستهدف 

مرونة و�سالمة منظومتها الرقمية.

بعر�س  اأعمالها  اجلل�سة  وت�ستهل 

تقدميي، يقدمه �سعادة الدكتور حممد 

حمد الكويتي، رئي�س الأمن ال�سيرباين 

حني  يف  الإمارات،  دولة  حلكومة 

الأمن  خرباء  من  جمموعة  �ست�سارك 

احلكومي  القطاعني  من  ال�سيرباين 

رواد  من  نخبة  جانب  اإىل  واخلا�س، 

التكنولوجيا يف اجلل�سة التي �سيتم 

خاللها بحث ومناق�سة الأفكار وتبادل 

على  والطالع  والتجارب  اخلربات 

البتكارات اجلديدة يف هذا القطاع.

نقا�سية  جل�سة  احلدث  يت�سمن  كما 

املخاطر  »مكافحة  مو�سوع  حول 

ال�سيربانية املتنامية وحت�سني م�سهد 

ال�سيرباين«، حيث من املتوقع  الأمن 

وت�سورات  روؤى  امل�ساركون  يقدم  اأن 

جديدة من �ساأنها اأن توؤ�س�س ل�رشاكات 

دولية ت�سهم يف تعزيز الأمن ال�سيرباين 

على م�ستوى احلكومات.

و�سي�سم احلدث نخبة من املتحدثني 

الر�سميني واخلرباء والرواد يف جمال 

الأمن ال�سيرباين.

دبيـ  و�م:

لالأورام  الإمارات  جمعية  اأطلقت 

»اأ�سرتازينيكا«  �رشكة  مع  بالتعاون 

نوفمرب  الرئة  ب�رشطان  التوعية  �سهر 

الربنامج  تد�سني  خالل  من  اجلاري 

الرئة«  �رشطان  �سد  »معا  الوطني 

على  عامة  توعية  حملة  واإطالق 

»واجه  �سعار  حتت  الدولة  م�ستوى 

بالأمل نتغلب على اخلوف« برعاية 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وهيئة 

ال�سحة بدبي وجمعية الإمارات لطب 

الإمارات  وجمعية  ال�سدر  وجراحة 

الطبية.

وتندرج حملة »واجه بالأمل نتغلب 

الربنامج  حتت  اخلوف«  على 

»معا  عنوان  يحمل  الذي  الوطني 

عن  عبارة  وهو  الرئة«  �رشطان  �سد 

لالأورام  الإمارات  جمعية  بني  �رشاكة 

و�رشكة »اأ�سرتازينيكا« لتعزيز فر�س 

الرئة  ل�رشطان  املبكر  الإكت�ساف 

متا�سيًا مع الهدف املتمثل يف احلد من 

وفيات ال�رشطان على م�ستوى الدولة.

ال�سام�سي  حميد  الربوفي�سور  واأكد 

جمعية  رئي�س  الأورام  ا�ست�ساري 

لالأورام  الإمارات  جمعية  الإمارات 

مب�ستوى  الرتقاء  اإزاء  اجلاد  الإلتزام 

الإمارات  ال�رشطان يف  مر�سى  رعاية 

يعد  الرئة  �رشطان  اأن  اإىل  ..منوها 

ثاين �سبب رئي�سي للوفاة بني الرجال 

ورابع �سبب رئي�سي للن�ساء يف دولة 

الإمارات. واأعرب عن التطلع اإىل خف�س 

هذا الرقم من خالل ت�سجيع الأ�سخا�س 

على اإجراء الفح�س يف وقت مبكر من 

خالل زيادة الوعي ..م�سريا اإىل اأنه اإذا 

يدخن ملدة  اأو  مدخنًا  ال�سخ�س  كان 

10 �سنوات اأو اأكرث يجب عليه زيارة 

ال�سدر  فح�س  اإجراء  وطلب  الطبيب 

بالأ�سعة املقطعية ..وقال اإن �رشطان 

الرئة قابل جداً لل�سفاء اإذا مت ت�سخي�سه 

يف مراحله املبكرة.

لحج  بن  حممد  �سامل  عرب  بدورة 

الفخر  عن  بدبي  ال�سحة  هيئة  من 

متا�سيا  الرئة  �رشطان  حملة  بدعم 

دولة  حلكومة  الوطنية  الأجندة  مع 

ال�رشطان  اإدارة  لتح�سني  الإمارات 

على  عنه  الناجمة  الوفيات  وتقليل 

م�ستوى الدولة.

من جهته اأكد بيرت روؤوف مدير وحدة 

»اأ�سرتازينيكا«  الأورامفي  اأعمال 

اأهمية  العربي  اخلليج  مبنطقة 

الأفراد  وت�سجيع  املبكر  الت�سخي�س 

على الهتمام ب�سحته حيث اأنه عند 

املراحل  يف  الرئة  �رشطان  اكت�ساف 

املبكرة فاإن ذلك من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 

حت�سني نتائج عالج املر�سى واإبعاد 

املخاطر الفتاكة للمر�س.
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

االندلس  صالون   : السادة  بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الجديد رخصة رقم : CN- 1101962  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / سعيد سلطان سيف سلطان النيادي 

من مالك إىل وكيل خدمات

 تعديل نسب الرشكاء / سعيد سلطان سيف سلطان النيادي من 

%100 إىل 0% 

خان  كيياين  عاطف  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد ارشف )100%( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  واشوكو كافيه ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب، 35 - 0 مبنى رشكة الدار العقارية 
ش.م.ع           

  CN-2632533 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   22-11-2021  وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :   2105037041  
 تاريخ التعديل:   2021-11-23 

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 : ديبو للصيانة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1151649  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل نسبة الرشكاء / ديبو كانتي ناث بادل كانتي ناث من %25 إىل 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ناين شاندر اناث سونيل شاندر اناث 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد هارون رشيد محمد نواب عىل تعديل 

 -  DIPU AZAR GENERAL MAINTENANCE L.L.C إسم تجاري من

 DKN PROPERTY  MANAGEMENT & ديبو للصيانة العامة ذ.م.م إىل

GENERAL MAINTENANCE L.L.CL.L.C  - دي يك ان إلدارة العقارات 

والصيانة العامة ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001( 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بان السادة : رشيديكس لخدمات 

إتالف املستندات ش.ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2564899  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة انيس الصلح )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة إن جيه اتش ليمتد

 N J H  Limited 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مسعد عبدالله عباس الحتاوي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف انيس الصلح 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:زهور يوتوبيا ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: رخصة فورية 

   CN-2868031 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  اسيست بلس للمحاسبة وخدمات التدقيق- رشكة 

 2021-10-25 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي  ذ.م.م  الواحد  الشخص 

وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم :     2150023022

 تاريخ التعديل:   2021-11-23

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 : مرطبات جبل النور 

الحديث
 رخصة رقم : CN- 1094213  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مصطفى كيلوث امد كيلوث 
 )100%(

علوي  احمد  محمد  عبدالعزيز  إضافة   / خدمات  وكيل  تعديل 
الجفري

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز محمد احمد علوي 
الجفري 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 اسم الرشكة :  كيوريتيد باي ديزاين لخدمات ادارة املشاريع ذ.م.م 
العنوان : مكتب  رقم 125 ملك راشد خليفة راشد بالهول املهريي ، بر ديب، الربشاء 1 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1509846 رقم الرخصة   902565     

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : محمود كاظم ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :10-10-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-10-10 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
1901 - 1908 - 1707 - 1708 - ملك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، املركز التجاري ، 
استدامة B ، هاتف  فاكس:   ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ايرمات للتجارة العامة   ش.ذ.م.م 
BGC-OffICE NO. 1005                        العنوان : نخيل جبل عيل، داون تاون

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1147504   رقم الرخصة  720386        

 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  :10--11 2021 تاريخ تصديق القرار:   10--11 2021

   وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: محمود كاظم ملراجعة الحسابات 
 العنوان:  مكتب 1901 - 1908 - 1707 - 1708 - ملك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، 

 B املركز التجاري ، استدامة

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / كيوريتيد باي ديزاين لخدمات ادارة املشاريع ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :10-10-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-10-10 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

 يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:  خالد احمد عبدالله محمد الحوسني

الجنسية: االمارات   

اىل الطرف الثاين:  راشد حمد هالل حمد الشاميس الجنسية: االمارات 

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) كباب  اند  بريانيس  )مطعم  التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجامن برقم ملف )31662( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن 

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول: سلطان محمد محمود حسن الحامدي 

الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين:  حمزه محمد عيل محمد الجسمي الجنسية: االمارات 

 باالسم التجاري )سوبر ماركت فامييل ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )109527( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن 

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / ايرمات للتجارة العامة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :10--11 2021 تاريخ تصديق القرار:   10--11 2021

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

الكاتب العدل العام

الكاتب العدل العام

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

 تنازل/ بيع 
�عالن بالن�سر 

�عالن  تنازل عن رخ�سة 

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

دبي-و�م:

 وقعت »دناتا« - املزود العاملي الرائد 

خلدمات الطريان وال�سفر - اتفاقية امتياز 

الإمارات  و�رشكة  زجنبار  حكومة  مع 

 Emirates Leisure« للتجزئة 

و�رشكة »SEGAP« وهي   »Retail
»اإيجي�س  �رشكة  بني  م�سرتك  م�رشوع 

البنية  جمال  يف  املتخ�س�سة   »Egis
و�رشكة  والعمليات  للمطارات  التحتية 

.»AIIM«

اإدارة  ال�رشاكة  دناتا مبوجب هذه  وتتوىل 

عمليات املبنى 3 احلديث يف مطار عبيد 

يف  زجنبار..  يف  الدويل  كرومي  اأماين 

حني �ستدعم �رشكة »SEGAP« القدرات 

الإدارية لهيئة مطارات زجنبار.

مع  للتجزئة  الإمارات  �رشكة  وتتعاون 

العاملية  والتجارية  البحرية  ال�رشكة 

ق�سم  عن  امل�سوؤولة  ب�سفتها   »MMI«
احلرة  واملنطقة  وامل�رشوبات  الأطعمة 

واملنافذ التجارية يف املبنى 3 ملطار دبي 

الدويل.

وتقدم »دناتا« خدماتها ال�سهرية عامليًا 

والركاب  الأر�سية  املناولة  جمال  يف 

لعمالء �رشكات الطريان يف مطار زجنبار 

ما ي�سمن عمليات اآمنة ودقيقة من حيث 

اأوقات الرحالت وجتربة للم�سافرين ..فيما 

تتوقع »دناتا« التعامل مع اأكرث من 4000 

رحلة �سنوياً يف املطار.

حديث  مركز  يف  »دناتا«  ت�ستثمر  كما 

يدعم  ما  املطا  يف  ال�سحن  لعمليات 

التجارة والأعمال املحلية حيث �ستمتثل 

ل�سمان  ال�سناعة  معايري  لأعلى  املن�ساأة 

جمموعة  مع  والآمن  الفعال  التعامل 

وا�سعة من ال�سحنات مبا يف ذلك املنتجات 

اخلطرة  وال�سلع  والأدوية  العطب  �رشيعة 

واحليوانات وحمركات الطائرات واملركبات.

وتطلق دناتا خدمات ال�ستقبال وامل�ساعدة 

التجارية  عالمتها  خالل  من  وال�سالت 

لل�سيافة يف املطارات »مرحبا« ما �سيعزز 

جتربة الركاب وي�سمن لهم اإجراءات �سل�سة 

يف املطار، بدءاً من اإجراءات ال�سفر وو�سوًل 

اإىل ال�سعود اإىل الطائرة.

وميثل تو�سع »دناتا« يف زجنبار ا�ستثماراً 

اأمريكي  تزيد قيمته على 7 ماليني دولر 

حملية  عمل  فر�سة   400 نحو  و�سيوفر 

خدمات  جانب  اإىل  ال�رشكة  مع  مبا�رشة 

املناولة الأر�سية وال�سحن والتموين وال�سفر 

يف 36 دولة. من جهته قال فخامة الدكتور 

اإن  زجنبار  رئي�س  مويني  علي  ح�سني 

تد�سني املبنى اجلديد يف مطار عبيد اأمان 

الدويل ي�سكل خطة �ساملة �سمن  كرومي 

جهود حكومة زجنبار يف اأن ت�سبح جزيرة 

�سهرية لل�سياحة والتجارة الدولية.

واأ�ساف: »توؤكد �رشاكة هيئة املطارات يف 

زجنبار مع دناتا التزامنا بالتميز الدويل يف 

توفري جتربة �سل�سة جلميع الزوار.. ونحن 

نتطلع اإىل تو�سيع ح�سورنا العاملي وت�سهيل 

التجارة وال�ستثمار من خالل زيادة قدرتنا 

عرب خدمة عمليات الركاب وال�سحن ». من 

التنفيذي  النائب  األني  �ستيف  قال  جانبه 

لرئي�س »دناتا« ورئي�س الإمارات للتجزئة 

العاملية:  والتجارية  البحرية  وال�رشكة 

»نحن �سعداء بتو�سيع تواجدنا العاملي يف 

اأفريقيا واإطالق عملياتنا يف مطار زجنبار.. 

اإننا على ثقة من اأن ا�ستثمارنا يف �سناعة 

الطريان املحلية �سيحفز ال�سياحة والتجارة 

و�سيقدم فوائد كبرية لل�رشكات يف زجنبار 

واملجتمع املحلي«.

عملنا  فريق  �سغف  »�سي�سمن  واأ�ساف: 

بالتميز و�سبكة �رشاكاتنا الوا�سعة واخلربة 

العاملية يف تقدمي اأف�سل خدمات املناولة 

الأر�سية وال�سيافة يف املطارات والأطعمة 

وامل�رشوبات جودة كاملة يف كل مرحلة 

من مراحل جتربة املطار.

تعاون بين »غرفة �ل�سارقة« و »تورينو« �الإيطالية لت�سجيع �لفر�ص �ال�ستثمارية»دناتا« تدير عمليات مطار عبيد �أماني كرومي �لدولي بزنجبار
�ل�سارقة-�لوحدة:

 وقعت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة اأم�س 

و�سناعة  جتارة  غرفة  مع  تفاهم  مذكرة 

تورينو الإيطالية تهدف اإىل تعزيز العالقات 

التجارية وتنمية التعاون املتبادل وترويج 

وت�سجيع الفر�س ال�ستثمارية املتاحة لدى 

كل جانب وذلك على هام�س م�ساركتها كراٍع 

ما�سي للموؤمتر الثاين ع�رش لغرف التجارة 

العاملية الذي تقام فعالياته يف مدينة جمريا 

بدبي.

وقع التفاقية �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س 

و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ال�سارقة و�سعادة داريو غالينا رئي�س غرفة 

جتارة و�سناعة تورينو بح�سور �سعادة حممد 

اأحمد اأمني العو�سي مدير عام غرفة ال�سارقة 

ومرمي �سيف ال�سام�سي م�ساعدة املدير العام 

لقطاع خدمات الدعم يف الغرفة وعبدالعزيز 

�سطاف م�ساعد املدير العام لقطاع الت�سال 

والأعمال اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني من 

اجلانبني.

ومبوجب مذكرة التفاهم �سيعمل الطرفان على 

ت�سجيع تبادل الوفود التجارية واملباحثات 

يف جمايل الت�سدير والقت�ساد ودعم متابعة 

لتاأ�سي�س  والتن�سيق  الغر�س  لهذا  الزيارات 

وتو�سعة �سبكة جتارية ت�سهل تداول فر�س 

اأع�ساء  البلدين وبني  الأعمال املتاحة لدى 

الغرفتني اإىل جانب تبادل البيانات التجارية 

البحث  اأن�سطة  وتفعيل  والإح�سائيات 

امل�سرتكة.

�أخبارو�إعالنات

ـ العـدد 14904 اخلمي�س 25 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14904 اخلمي�س 25 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14904 ـ العـدد 14904اخلمي�س 25 نوفمرب 2021ـ  اخلمي�س 25 نوفمرب 2021ـ 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

نموذج اإعالن الن�صر

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165557

للضامن  الوطنية  الرشكة  بإسم: 

الصحي

 )ضامن( ش م ع

وعنوانه: ص.ب. 128888 ، 

أبو ظبي ، اإلمارات العربية املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 165557

بتاريخ: 2012/07/17 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :36

  الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/11/23 وحتى تاريخ: 2031/11/23 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 179695
 نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

و  الرسوم  و  درهم(   140,000( وقدره  مبلغ  بسداد  عليه  املدعي  بإلزام  املطالبة  الدعوى:  موضوع 
املصاريف و الفائدة بواقع 9 % من تاريخ االستحقاق الحاصل يف2019/4/25

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب االعالن: إميان آصف جواد طفيل عبايس صفته بالقضية: مدعي 

املطلوب اعالنهم: -1 راجا كليم زيدي محمد سليم خان صفته بالقضية: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: نعلنكم بان املحكمة حكمت بجلستها املنعقدة بتاريخ 23-3-2021 يف الدعوى املذكورة 
أعاله لصالح إميان أصف جواد طفيل عبايس بإلزام املدعي عليه أن يسدد للمدعية مبلغا وقدره 140,000 
درهم )مائة وأربعون ألف درهم ( مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها %5 سنويا اعتبارا من تاريخ 
رفع الدعوى الحاصل يف 2020/2/4 وحتى متام السداد , وألزمت املدعي عليه باملصاريف وخمسامئة 
درهم مقابل أتعاب محاماة  حكامً مبثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم 

التايل لنرش هذا االعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم ديب وتيل علنا.
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رئي�ص �ل�شعبة
محمد مبارك خلفان

 تاريخ االعالن : 2021-5-24
رقم االعالن :2021/79898

 إعالن يف الدعوى رقم  437/2020/16 بالنرش تجاري جزيئ

حماكم دبي �البتد�ئية
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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قررت لجنــة االنضباط باالتحاد اإلماراتي 
األول   أمــس  اجتماعها  يف  القــدم  لكــرة 
الثالثاء، برئاسة املستشار سعيد الحوطي، 
توقيع إيقاف عبد الله النقبي، العب شباب 

األهيل.
وسيتم إيقاف النقبي مباراة واحدة إضافة 
إىل تغريمــه 50 ألف درهم، وذلك بســبب 

اعتدائه عىل العب فريق النرص دون كرة.
واتخذ القرار بعد اطالع اللجنة عىل التقرير 
النرص  التي جمعت  املباراة  املقدم من حكم 
بالتعادل )-1 األهيل، وانتهت  شــباب  مع 

1(، يف ختــام الجولة 10 من دوري أدنوك 
للمحرتفــن. كما قررت لجنــة االنضباط 
خســارة الظفــرة مباراته أمــام الوحدة 
الحكام  تكاليف  بنتيجة )3-0(، وتحملــه 
ملدة  امللعب  أرض  إىل  الفريــق  لعدم وصول 
زادت عــن 15 دقيقة، وذلك يف مســابقة 

دوري الشباب تحت 17 عاما.
الرابع يف  املركز  األهيل  ويحتل فريق شباب 
برصيد 17 نقطة،  املحــيل  الدوري  ترتيب 
يف حــن يحتل النرص املركــز الثالث بعدد 

النقاط نفسه.

اإلماراتي,  عجمــان  العــب  عــر 
فراس بالعربي عن سعادته الكبرية 
بالعودة ملنتخــب تونس، إذ اختاره 
ضمن  الكبري  منــذر  الفنــي  املدير 
قائمة نســور قرطاج للمشاركة يف 
كأس العــرب التــي تنطلق يف قطر 

نهاية الشهر الجاري.
ترصيح  يف  بلعربــي  فــراس  وقال 
لكــووورة الثالثــاء "فرحت كثريا 
حن تلقيت دعــوة املنتخب. قدمت 
فريقي،  مع  للموســم  جيدة  بداية 
وقــد تواصــل معي املــدرب منذر 
أكون يف مســتوى  أن  الكبري. وآمل 

الثقة وأقدم اإلضافة املنتظرة".

املنتخب  "أجــواء  بالعربي  وأردف 
عن  غريبا  ولست  كالعادة،  متميزة 
ترحيباً كبريا  لقيــت  املنتخب. وقد 
ًمن كل الالعبن الذين أعرفهم، وإن 
شــاء الله ســننجح معا يف تحقيق 

نتائج إيجابية يف كأس العرب".
ســهلة،  تكون  لن  وتابع "البطولة 
لكننا  الصعوبات،  بعض  وسنواجه 
املرحلة  إدراك  عــىل  العــزم  عقدنا 
املســابقة، ولم  لهــذه  الحاســمة 
التتويــج باللقب،  املراهنــة عىل  ال 
خصوصــا أن لدينا مجموعة طيبة 
فرض  بإمكانهــم  الالعبــن  مــن 

أنفسهم يف قطر".

حقق املنتخب األردني للشباب فوزا 
مهما عىل منافســه اإلماراتي "-2

0"، يف مباراة جمعتهما مساء أمس 
األول الثالثاء عىل ملعب فرانسوا يف 
مدينة أربيل العراقية ضمن  بطولة 

اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
األردني  املنتخــب  وســجل هــديف 
بالدقيقــة 61، وأمن  زيد أصفــر 

الشناينة بالدقيقة 90.
منذ  التقدم  األردنــي  املنتخب  وبدأ 
األطراف من  البداية، وضغــط عر 

خالل العزايزة والشناينة وبمساندة 
النتيجة  يفتتح  أن  درويــش، وكاد 
مــن ركلة حــرة مبــارشة نفذها 
الحارس  يبعدها  أن  قبل  رائد  محمد 

اإلماراتي بصعوبة إىل ركلة ركنية.
الضغط  استمر  الوقت،  مرور  ومع 
نحو األمام، وكاد املنتخب اإلماراتي 
أن يحــرز هدفــه األول من هجمة 
مضــادة عكســية، بعــد أن واجه 
الفالوجي، الذي  الحــارس  املهاجم 

تصدى للكرة براعة.

أكد طارق هاشــم عضو مجلس 
البورســعيدي،  املــرصي  إدارة 
يتعامــل  ال  اإلدارة  مجلــس  أن 
التونيس  املــدرب  مع  بالقطعــة 
الفني  املديــر  الشــعباني  معن 

للفريق.
وقال طارق هاشم يف ترصيحات 
أون ســبورت:  تلفزيونيــة عر 
انتصار  أي  تحقيــق  عدم  "رغم 
يف  الـــ4 األوىل  املباريات  خــالل 
ثقة  لدينا  كانــت  ولكن  الدوري 
ما  وهو  بقوة  الفريــق  عودة  يف 

تحقق بعد الفوز عىل الجونة".
وأضاف: "وصلنا إىل النقطة رقم 
7 وهنــاك أندية أخــرى أنفقت 
الجنيهات ولم تتمكن من  مالين 
خالل  الرصيد  هــذا  إىل  الوصول 

املباريات الـ5 األوىل".
بطولة  صعوبة  "نــدرك  وتابع: 
الحايل،  املوسم  يف  املمتاز  الدوري 
ولكن أيضا لدينا طموحات قوية 
باملنافسة عىل لقب الكونفيدرالية 

ونبحــث عن تحقيــق الفوز عىل 
فريق ليفرز النيجريي يف املواجهة 
سوف  "الفريق  وكشف  املقبلة". 

إىل  املقبلة  الســاعات  يف  يتحــرك 
أمام  املواجهة  نيجرييا، لخــوض 
ليفرز عىل ملعــب إنييمبا، وقمنا 
الفندق  باختيار مالعب قريبة من 

للتدريب".
يمتلك  املرصي  "فريــق  واختتم: 
الحايل  الوقت  يف  مميــزة  عنارص 
ضمن صفوفه، ونتعجب من عدم 

ملنتخب مرص  العنارص  ضم بعض 
للمشاركة يف البطولة العربية مثل 
وأحمد  حســن عيل ومحمد عنرت 

حمودي".

17

حدث عربي مميز يتكرر في 
مونديال الأندية

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٢٥ نوفمر ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٤

�الن�سب��اط تق��رر �إيق��اف العب 
�سباب �الأهلي وتغريمه

�أخبار �لوطن

الك��واري يعل��ن �ض��روط ح�ض��ور مباريات 
كاأ�س العرب

تأكدت مشــاركة 3 فرق عربية يف النســخة 
املقبلة من كأس العالم لألندية، والتي ستقام 

يف اإلمارات.
ويدور األمر حــول األهيل املرصي والجزيرة 

اإلماراتي والهالل السعودي.
أفريقيا،  قارة  بطل  األهيل بصفته  ويشــارك 
بطل  بصفته  البطولة  يخــوض  الجزيرة  أما 

الدوري اإلماراتي.
أما الهالل السعودي يشارك بصفته بطل قارة 

آسيا، بعد فوزه 0-2 عىل بوهانج ستيلرز.
التي يشــارك فيها 3  الثانية  املرة  وهذه هي 

فرق عربية يف كأس العالم لألندية.
الهالل  نســخة 2019، مشــاركة  وشهدت 
التونيس،  والرتجي  القطري  والسد  السعودي 
الدحيل  بينما شهدت نسخة 2020 مشاركة 

القطري واألهيل املرصي.

خدمات  الكواري، مدير  ربيعة  حســن  شدد 
كأس  لبطولة  املنظمــة  باللجنة  املشــجعن 
العــرب التي تقام يف قطر يــوم 30 ترشين 
ثان/نوفمــر الجــاري وتســتمر حتى 18 
كانون أول/ديســمر، عن تطبيق دولة قطر 
كافــة اإلجــراءات الوقائيــة لضمان صحة 
املشــاركن يف منافســات  وســالمة جميع 

البطولة، خاصة الجماهري.
وقــال الكــواري يف لقاء خاص مــع وكالة 
األنبــاء األملانيــة )د.ب.أ( إن اللجنة املنظمة 
أكــدت عىل كافة الحضــور رضورة االلتزام 
السلطات  عن  الصادرة  الســفر  بإرشــادات 
العامة  الصحة  وزارة  وتوجيهــات  القطرية 

السارية يف حينه.

طارق ها�سم: ثالثي �لم�سري كان ي�ستحق �لم�ساركة 
بكاأ�س �لعرب

ت�ضرين يعزز �ضدارته للدوري ال�ضوري

عمق الوثبــة جراح االتحاد الحلبي 
حن هزمــه بنتيجة 0-3، يف اللقاء 
ضمن  األول  أمــس  جمعهما  الذي 
الدوري  مــن  السادســة  الجولــة 

السوري.
من  البوطة  أنــس  للوثبة   ســجل 
شــوفان،  وصبحي  جــزاء،  ركلة 
وعبد الرزاق البستاني لريفع الوثبة 
رصيده إىل 11 نقطة وبقي االتحاد 

عند 4 نقاط .
االتحــاد واصل مسلســل عروضه 
الســلبية ونتائجــه املخيبة لآلمال 
الهجومية، إال  محاوالتــه  ورغــم 
الوثبة  دفاعات  اخرتاق  يف  فشل  إنه 

بقيادة سعد أحمد.
لعب  األخــرية  الدقائق  يف  الوثبــة 
صافرة  حتى  كبري  وتركيز  بواقعية 

النهاية.
عىل  الفوز  يف  نجح  املتصدر  ترشين 
مســتضيفه عفرين بهــدف وحيد 
الشــوط  كواية، يف  كامل  ســجله 
الثاني ليساهم برفع رصيده فريقه 
رصيد  تجمد  إىل 14 نقطة، فيمــا 

عفرين عند نقطتن.
لم  ولكنه  قوية  مباراة  قدم  عفرين 
مثايل، فيما  بشــكل  فرصه  يستغل 
نجح الكواية يف التسجيل يف الشوط 

الثاني، بعد ضغط مكثف.
توازنه  الوحدة  اســتعاد  دمشق  يف 

بفــوز صعب عىل الفتــوة 2-3 يف 
مباراة مجنونة.

ســجل أهداف الوحدة عيل رمضان 
جزاء،  ركلــة  من  املبيض  وخالــد 
جزاء  ركلــة  من  مهتــدي  ورأفت 
يف الدقيقــة 97 فيما ســجل هديف  

للفتوة عدي جفال ومحمد زينو.
الوحــدة رفع رصيده إىل 13 نقطة 
يمتلك  فيما  الثانــي  باملركز  وبقي 

الفتوة 5 نقاط.
التعادل نفسه عىل  يف دمشق فرض 
بنتيجة  والطليعة  حرجلــة  مباراة 

.1-1
رشو،  سليمان  عر  للحرجلة  سجل 

وزاهر خليل للطليعة.
حرجلــة بات يف رصيــده 5 نقاط 

وللطليعة 8 نقاط.
النواعري والرشطة  ويف حماه تعادل 

1-1 يف مباراة مثرية وهجومية.
للرشطة،  النابلــيس  حاتم  ســجل 

وللنواعري منري بدر.
رصيدهما  رفعا  والرشطة  النواعري 

لستة نقاط.
الكرامة  وضيفــه  جبلــة  وتعادل 
بنتيجة 1-1 ســجل لجبلة حســن 
العويد، وللكرامة إبراهيم الزين من 

ركلة جزاء.
جبلــة رفع رصيــده إىل 11 نقطة 

والكرامة لثمانية نقاط.

�الأردن يه��زم �الإم��ار�ت في بطولة 
غرب �آ�سيا لل�سباب

أكد املعــز عيل مهاجم املنتخــب القطري أن 
تسري  العرب  لكأس  بالده  منتخب  استعدادات 

بشكل جيد للغاية.
وقال املعــز يف ترصيحات ملوقع اللجنة العليا 
محطة  تعد  العرب  واإلرث: "كأس  للمشاريع 
ملونديال  االســتعداد  طريق  يف  للعنابي  مهمة 
جيد  بشــكل  لها  نســتعد  2022 ، ونحــن 

للغاية".
بلقب  الدحيل  ناديه  مــع  الفائز  الالعب  وأكد 
ثالث نســخ يف الدوري القطري، إن املشاركة 
أمام مشجعي  العالم، واللعب  يف بطولة كأس 
من  القدم  كــرة  وعشــاق  القطري  املنتخب 
املنطقة والعالم، يعتر أمنية وحلماً سيتحقق 

بالنسبة له.
وأضــاف املعز الذي يعــد أول العب يف تاريخ 
كــرة القدم يحرز أهدافاً يف أربع منافســات 
أمريكا،  قارية، شــملت كأس آســيا، وكوبا 
وتصفيات  الذهبيــة،  الكونــكاكاف  وكأس 
أوروبــا املؤهلة للمونديال: "آمل أن ندشــن 
البلد من  القدم يف  فصالً جديداً يف مسرية كرة 
خالل مواجهة منتخبــات عاملية بعد أقل من 

عام عىل أرض قطر."
وأشــار هداف كأس آسيا 2019 إىل أن العبي 

املنتخب القطري ال يســعون فقط للمشاركة 
يف املونديــال، بل يضعون نصب أعينهم ما هو 
يليق  ذلك، وتقديم عــرض مرشف  أبعد مــن 

إنجاز يبعث  الريــايض، وتحقيق  بتاريخ قطر 
عىل الفخر يف العالم العربي بأرسه.

نجم قطر: نحلم باإنجاز يفخر به �لعرب في 
�لمونديال

افتتاح كأس العرب بحضور 
جماهيري كامل

أكد خالد النعمة، املتحدث الرســمي باســم اللجنة العليا للمشــاريع 
واإلرث، أن مبــاراة االفتتاح لبطولة كأس العــرب بن منتخبي قطر 
والبحرين يوم 30 نوفمر/ ترشين الثاني الجاري، ســتكون بحضور 

جماهريي كامل.
وقال النعمة يف ترصيحات خالل كشف الستار عىل مجسم كأس العرب: 
»تم التنســيق مع وزارة الصحة العامة ليكون حفل االفتتاح بســعة 
100 %، أي 60 ألف متفرج سيتابعون املباراة بن قطر والبحرين«.

وأضاف: »الكأس الجديدة صممت خصيصا للبطولة التي يشارك فيها 
16 منتخبــا من أعرق املنتخبات العربيــة وأقواها يف دوحة الجميع، 
ولقد تم التنســيق بن اللجنة املنظمة للبطولــة واالتحاد الدويل لكرة 

القدم لكي يتم تصميم كأس جديدة تليق بهذا الحدث«.

توؤهله  تون�س  �إمكانيات منتخب 
للقب كاأ�س �لعرب



اأبوظبي ــ وام : 
"تي  أبوظبي  دوري  انطالقة  شهدت 
في  قوية  منافسة  للكريكيت   "10
المعتمدة  البطولة  من  األولى  الجوالت 
للكريكيت،  الدولي  المجلس  من 
باستاد  أبوظبي  العاصمة  وتستضيفها 
فرق   6 بمشاركة  للكريكيت،  زايد 
اللعبة  نجوم  من  رائعة  قائمة  تضم 
التي  العالم  كأس  وأبطال  المحترفين، 
اإلمارات  دولة  في  مؤخراً  أقيمت 

العربية المتحدة.
رائعة  بداية  أبوظبي  فريق  وحقق 
متصدراً  مباريات   3 أول  في  بالفوز 
مع  البطولة، بالمشاركة  ترتيب  جدول 
فريق دلهي بولز ولكل منهما 6 نقاط.

دوري  من  الخامسة  النسخة  وتضم 
التي  للكريكيت   "10 "تي  أبوظبي 
الماضي وتستمر  الجمعة  يوم  انطلقت 
حتى 4 ديسمبر المقبل، فرق أبوظبي، 
جالديتورز،  وديكاي  بولز،  ودلهي 
بريفز،  وتشيناي  تايجرز،  وبنجاال 
الدوري  يشمل  واريورز، حيث  ونورثن 
35 مباراة على مدار 16 يوماً متتالية.

في  قوي  مستوى  اللعبة  نجوم  وقدم 
البطولة  من  األولى  الثالث  الجوالت 
بأنها  توصف  والتي  المتفرد  بشكلها 

السنوات  في  الكريكيت  لعبة  مستقبل 
النضمامها  المساعي  مع  القادمة، 
حيث  مستقبالً،  األولمبية  لأللعاب 
للعبة  المتطور  المشهد  أبوظبي  تقود 
بعد  العالم  مستوى  على  الكريكيت 
العقد  مدى  على  اللعبة  مركز  باتت  أن 

الماضي.
ليفنجستون  ليام  اإلنجليزي  وسجل 
بـ  قياسياً  رقماً  أبوظبي  فريق  العب 
واحدة،  مباراة  في  ناجحة  رمية   35
جايل  كريس  الهند  أسطورة  لعب  كما 
أبوظبي  فريق  قيادة  في  كبيراً  دوراً 

بجانب  متتالية  انتصارات   3 لتحقيق 
دي  مارشانت  أفريقي  الجنوب  زميله 

النج.
النجوم  إلى  إضافة  البطولة  وتقدم 
الشباب  الالعبين  من  قائمة  البارزين، 
مستقبالً واعداً، وبعض  يمتلكون  الذين 
وعمان  اسكتلندا  من  الكريكيت  العبي 
بعد على  لم تحصل  وإيرلندا، وهي دول 
الدولي  المجلس  في  الكاملة  العضوية 
للكريكيت، ولكن إلكساب العبيها خبرة 

التنافس مع أفضل العب العالم.
"تي10"  الكريكيت  مباريات  وتتميز 

حيث  العالية،  والتنافسية  بالسرعة 
ينص نظام البطولة على لعب المباريات 
من 120 ضربة فقط خالل 90 دقيقة، 
المشاركة  الستة  الفرق  وتتنافس 
الدور  النقاط في  لتسجيل أكبر عدد من 
النهائي  نصف  الدور  إلى  وصوالً  األول 

والنهائي.
مكانة  تحتل  باتت  البطولة  أن  يذكر 
العالمية  الرياضات  أجندة  على  بارزة 
انطالقها  منذ  حظيت  للكريكيت، والتي 
الالعبين  قبل  من  كبيرة  بشعبية 
للمرة  ظهورها  منذ  والمشجعين، 

عام 2017،  اإلمارات  دولة  في  األولى 
في  أبوظبي  إلى  انتقالها  مع  خاصة 
للكريكيت  زايد  الشيخ  2019، واستاد 
الفرق  من  للعديد  موطناً  أصبح  الذي 
الباكستاني  المنتخب  أبرزها  العالمية، 
الملعب  على  مبارياته  يخوض  الذي 
واستضافة  الرئيسي،  ملعبه  باعتباره 
أفضل   ،T20 الممتاز  الهندي  الدوري 
دوري للكريكيت في العالم، وصوالً إلى 
الستار  أسدل  التي  العالم  كأس  نهائيات 

عليها مؤخراً.

فوز مر�ضحي اتحاد الكرة بالجائزتين الف�ضية 
والبرونزية للتميز الطبي الآ�ضيوي

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٢٥ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٤

انطالقة قوية لمناف�سات دوري اأبوظبي»تي 10« للكريكيت
الريا�سة

دبي ــ وام :
الدكتور  القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد  ُمرشحا   فاز 
عبدالله حسن بارون، والدكتورة ريمة الحوسني 
جوائز  ضمن  والبرونزية  الفضية  بالجائزتين 
لعام  الطبي  للتميز  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

.2021
بارون  حسن  عبدالله  الدكتور  اختيار  وجاء 
لمسيرته  الطبي  للتميز  الفضية  بالجائزة  وفوزه 
عشرين  من  ألكثر  تمتد  التي  العملية  وخبراته 
عاماً في مجال الطب الرياضي، حيُث عمل طبيباً 

لمنتخباتنا الوطنية وأندية الدولة.
واختيرت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة 
الجائزة  لنيل  المنشطات  لمكافحة  الوطنية 
تزيد  التي  خدمتها  نظير  الطبي  للتميز  البرونزية 
على 15 عاماً في المجال ذاته، حيث عملت نائباً 
لرئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة سابقاً، 
الطبية  اللجنة  في  الحالية  لعضويتها  باإلضافة 
تكريم  القدم. وسيتم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في 
اآلسيوي  االتحاد  بجوائز  فازوا  الذين  األطباء 
لعام 2021 في حفل سُيقام على  الطبي  للتميز 
للطب  السابع  اآلسيوي  االتحاد  مؤتمر  هامش 
القطرية  العاصمة  في  اقامته  المقرر  الرياضي 

الدوحة في شهر مارس المقبل.

اتحاد  برئا�ضة  يفوز  الدرمكي  عبدالله 
الكرة الطائرة

دبي / وام: 
العين،  نادي  مرشح  الدرمكي،  عبدالله  فاز 
الطائرة  للكرة  اإلمارات  اتحاد  رئيس  بمنصب 
من  أصوات   10 على  حصوله  بعد  لمصلحته، 
أعضاء الجمعية العمومية التحاد الكرة الطائرة، 
مقابل 7 أصوت حصل عليها منافسه على نفس 
نادي  مرشح  المطوع،  أحمد  الدكتور  المقعد 
مساء أمس  أجريت  التي  االنتخابات  النصر، في 

األول  بدبي.
واقتصرت المنافسة في العملية االنتخابية، على 
أعضاء  فاز  بعدما  فقط،  االتحاد  رئاسة  مقعد 
خالل  بالتزكية  لمقاعدهم  العشر  اإلدارة  مجلس 

األيام الماضية.

حلبة �ضباقات 
الفورمول1 الإيطالية 

تحتفل بمئويتها 

دبي/ وام :

كبير  بإنجاز  اإليطالية  السيارات  رياضة  تحتفل    
دبي"،   2020 "إكسبو  بمعرض  بالدها  جناح  في 
مونزا  ناسيونالي  أوتودرومو  حلبة  تحتفل  حيث 
عام  إلى  يرجع  والذي  لتأسيسها  المئوية  بالذكرى 
1922، وكذلك عودة حلبة إيموال إلى جدول سباقات 
اليوم  وبمناسبة   .2022 عام  في   1 الفورموال 
إكسبو 2020 دبي،  معرض  في  اإليطالي  الرياضي 
نادي  رئيس  ستيكي،  دامياني  أنجيلو  من  كل  قام 
دومينيكالي،  وستيفانو   /ACI/ اإليطالي  السيارات 
بمناقشة   ،1 فورموال  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
السيارات  رياضة  قطاع  ومستقبل  وحاضر  ماضي 
أوتودرومو  لحلبة  الجديد  الشعار  واستعراض 

ناسيونالي.
يذكر أن إيطاليا تستضيف بانتظام سباقات السيارات 
إلدارة  جميعا  والهواة، وتخضع  المحترفين  من  لكل 
أيضاً االتحاد  اإليطالي /ACI/، وهو  السيارات  نادي 

اإليطالي لرياضة السيارات.

كشفت تقارير صحفية عن األرباح المالية الهائلة، 
التي سيجنيها نادي الهالل السعودي، عقب فوزه 

.2021 بلقب دوري أبطال آسيا لموسم 
للمرة  آسيا  أبطال  بدوري  السعودي  الهالل  وتّوج 
نظيره  على  فوزه  عقب  تاريخه،  في  الرابعة 
دون  بهدفين  الجنوبي،  الكوري  ستيلرز  بوهانغ 
رد، أمس األول الثالثاء، في مباراة احتضنها استاد 

”الملك فهد الدولي“ في العاصمة الرياض.
فنانون  أصلها..  عن  البابلي  سهير  حديث  بعد 
تظاهرة  أخرى  أصول  من  مصر  في  اشتهروا 
الشرب  مياه  شّح  على  احتجاًجا  إيران  في  جديدة 

وسط جفاف متزايد.
تقيًرا  السعودية،  ”االقتصادية“  صحيفة  ونشرت 
أربعة  بتحقيق  يكتفي  لن  الهالل  إن  فيه،  قالت 
بلقب  الفوز  بعد  ماليين دوالر ”15 مليون ريال“ 
أيًضا،  البطل  سيضمن  حيث  آسيا،  أبطال  دوري 
األقل  على  ريال“  مليون   3.75” دوالر  مليون 
 2022 لألندية  العالم  كأس  لنهائيات  لتأهله  ثمًنا 
دور  في  عليه  حصل  ما  إلى  إضافة  أبوظبي،  في 
دوالر  ألف   945” النهائية  واألدوار  المجموعات 

للهالل.
على  الحالية،  النسخة  بطل  الهالل؛  وسيحصل 
فيما  ريال“،  مليون   15” دوالر  ماليين  أربعة 

مليون  دوالر ”7.5  مليوني  على  الوصيف  يحصل 
ريال“.

نصف  الدور  حتى  وبوهانج  الهالل  خزانة  ودخل 
تأهل  أن  بعد  ريال،  مليون   22.1 مبلغ  النهائي، 
األول إثر فوزه على النصر 2 /1 في الدور النصف 
أولسان  مواطنه  تخطى  أن  بعد  واآلخر  النهائي، 
انتهت  حيث   ،4  /5 الترجيح  بركالت  هيونداي 

.1/1 األشواط األصلية واإلضافية 
ستودع  ناٍد  كل  مبالغ  أن  اآلسيوي،  االتحاد  وأكد 
دور  كل  نهاية  بعد  المعتمد  البنكي  حسابه  في 
البطولة،  بتعليمات  ملتزًما  كان  ما  متى  مباشرة، 
صدور  حال  في  المالية  العقوبات  ستحسم  فيما 

أي قرار انضباطي بحق أي ناٍد مشارك.
المقبل  األندية  لمونديال  المتأهل  الفريق  ويحصل 
في أبو ظبي، على مليون دوالر بمجرد مشاركته، 
الخامس،  المركز  تحقيق  حال  في   1.5 إلى  تزيد 
الرابع،  المركز  تحقيق  حال  في  دوالر  مليوني 
أربعة  الثالث،  المركز  2.5 مليون في حال تحقيق 
وخمسة  الثاني،  المركز  تحقيق  حال  في  ماليين 

ماليين في حال تحقيق المركز األول.
بعد  ”للزعيم“  الرابع  هو  اللقب  هذا  أن  يذكر 
حل  حين  في   ،)2019  ،2000  ،1991( مواسم 

وصيًفا في مواسم.

اأرباح الهالل ال�سعودي المالية بعد تتويجه بدوري اأبطال اآ�سيا

اأبوظبي  ــ وام :
 أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة 
"أدنوك"  الوطنية  أبوظبي  بترول 
سباقات  في  التسجيل  باب  إغالق  عن 
أدنوك  لماراثون  الثالثة  النسخة 
المقبل  الجمعة  يوم  يقام  الذي  أبوظبي 
الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك بعد 
عدد  ووصول  التسجيل  عمليات  اكتمال 
وفق  مشارك  ألف   12 إلى  المشاركين 
للحدث  المحددة  االستيعابية  الطاقة 
احترازية  إجراءات  وفق  يقام  الذي 
معايير  أعلى  تراعي  وقائية  وتدابير 

السالمة.
على  الكبير  المجتمعي  اإلقبال  ويؤكد 
أدنوك  لماراثون  المرموقة  المكانة 
تحفيز  في  المؤثر  ودوره  أبوظبي 
الممارسة  على  المجتمع  فئات  عموم 
الرياضة  الرياضية، واتخاذ  والمشاركة 
المجتمع، بما  في  اليومية  الحياة  نمط 
ويساهم  الحياة  جودة  مؤشر  يدعم 
أفراد  لكافة  البدنية  اللياقة  تحسين  في 

المجتمع.
افتتاح  األول  أمس  مساء  وشهد 
الرياضية  القرية  وأنشطة  فعاليات 
أبوظبي  أدنوك  لماراثون  المصاحبة 
الفرصة  اتاحت  والتي  أدنوك،  مقر  في 
الحقائب  الستالم  المشاركين  لجميع 
تجربة  وخوض  السباقات،  جميع  في 
التي  مميزة للمشاركة بجميع األنشطة 
المتنوعة  ومنصاتها  القرية  توفرها 
البدنية  اللياقة  حصص  فيها  بما 
بجانب  الرياضية،  والتمارين  واليوغا 
جانب  إلى  لألطفال  الترفيهية  المناطق 
العالمية  الرياضية  للفعاليات  منصات 
القادمة  الفترة  خالل  ستقام  التي 
موسيقية  لفرق  إضافة  أبوظبي،  في 
وعروض فنية، ومنصات لرعاة الحدث.

يوم  أدنوك  ماراثون  مسار  وينطلق 
أمام  من  الجاري  نوفمبر   26 الجمعة 
الرئيسي لشركة "أدنوك" المطل  المقر 
المؤسس،  زايد  صرح  على  مباشرة 
السباقات  في  المشاركون  يبدأ  بينما 

سباقهم  للحدث  المصاحبة  المجتمعية 
الشارع 18، والتي تشمل مسافات  من 
و10  كيلومترات  و5  كيلومتر   2.5

كيلومترات.
كافة  يتجه  البداية،  خط  وبعد 
مسار  في  الكورنيش  عبر  المشاركين 
أعرق  أحد   - الحصن  قصر  حول  يلتف 
في  الحجرية  التاريخية  المباني  وأجمل 

العاصمة أبوظبي.
السباق  خالل  المشاركون  يمر  كما 
في  العلم،  وسارية  التراثية،  بالقرية 
منطقة كاسر األمواج، ومن ثم االلتفاف 
حول "المارينا مول" وصوالً إلى شارع 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  الله  عبد  الملك 
أخرى،  مرة  الحصن  قصر  باتجاه 
نهاية  خط  باتجاه  العودة  ثم  ومن 
في  أبوظبي  كورنيش  على  الماراثون 

في  للفعالية  خصيًصا  المقامة  القرية 
في  أدنوك،  مقر  من  الجنوبية  الساحة 
السباقات  في  المشاركون  ينهي  حين 
18 مقابل  الشارع  في  الجري  األخرى 

مركز استقبال أدنوك.
الثالثة  النسخة  سباقات  أجندة  وتشمل 
كم،   42.2 لمسافة  الفردي  الماراثون 
كم،   42.2 تتابع   - الزوجي  الماراثون 
إلى جانب سباقات المجتمعية لمسافات 

الـ 10 كم، والـ 5 و 2.5 كم.
المدير  العريفي  سهيل  قال  جهته  من 
مجلس  في  الفعاليات  لقطاع  التنفيذي 
بالمرحلة  "نفخر  الرياضي:  أبوظبي 
أدنوك  ماراثون  قطعها  التي  المتقدمة 
المجتمعي  التفاعل  ومدى  أبوظبي 
لوصول  قاد  الذي  الكبيرين  والعالمي 
مشارك  ألف   12 إلى  المشاركين  عدد 

وفقا للطاقة االستيعابية المحددة".
وتابع: "شهدنا افتتاح القرية الرياضية 
المصاحبة للحدث وتابعنا اإلقبال الكبير 
الحقائب  الستالم  المجتمع  فئات  من 
التي  المتنوعة  أنشطتها  مع  والتفاعل 
تستمر يوميا من الساعة -5 وحتى 10 
أنشطة  تقام  كما  غد،  بعد  حتى  مساء 
القرية في يوم الماراثون من الساعة 6 
السباقات، ونتقدم  ختام  وحتى  صباحا 
المشاركين  لكافة  والتقدير  بالشكر 
سباقات  في  لمشاهدتهم  ونتطلع 
طموحاتهم  ليحققوا  الماراثون 
والجميع  بفرحتهم،  الحدث  ويغمرون 
على أتم االستعداد الستقبال المشاركين 
وفق  يقام  الذي  الماراثون  وانطالق 
أسباب  لتأمين  شاملة  تنظيمية  خطة 

النجاح".

اإغالق باب الت�سجيل في ماراثون اأدنوك اأبوظبي
بعد الو�ضول لـ 12 األف م�ضارك ..



 دبي-الوحدة:
تصدرت القيادة العامة لرشطة دبي املؤسسات 
التي نظمها مجلس دبي  املكرمة يف االحتفالية 
الريــايض يف مقــره احتفااًل بنجاح النســخة 
التاســعة من "دورة الشــيخة هنــد لأللعاب 
نوعها  من  األكرب  للسيدات"، الدورة  الرياضية 
التي ينظمها مجلس دبي الريايض تحت رعاية 
راشد  بن  محمد  الشــيخ  السمو  صاحب  حرم 
رئيس مجلس  الدولة  رئيــس  نائب  آل مكتوم 
الشيخة  الله" سمو  دبي "رعاه  الوزراء حاكم 
هند بنت مكتوم بــن جمعة آل مكتوم، والتي 
تضمنــت 6 بطــوالت رياضيــة فردية هي: 
الدراجات  ســباق  الطريق،  ســباق  البولينغ، 
والكروســفيت،  الطائرة،  الريشــة  الهوائية، 

والبادل تنس.
ونالــت القيــادة العامة لرشطــة دبي جائزة 
أفضل جهة مشاركة، بعد إحرازها العدد األكرب 
من األلقاب وامليداليــات يف الدورة، والذي بلغ 
5 ميداليــات ذهبية و2 فضيــة و2 برونزية، 

وســيطرن عىل ألقاب 5 بطوالت هي: الريشة 
والبولينغ، والدراجات  الجري  وسباق  الطائرة 
الدورة  درع  نالت  الهوائية، والكروسفت، كما 
باعتبارها يف مقدمة الجهات الداعمة والرشيكة 
الفعالية فيلًما  للــدورة. وتابع املشــاركني يف 
عن أبرز املحطات واملنافســات التي تضمنتها 
الدورة فيما ســلم سعادة ســعيد حارب أمني 
املحرزي  وروضة  الريــايض  دبي  مجلس  عام 
رئيــس لجنة املــرأة يف املجلس بحضور نارص 
أمان آل رحمة مســاعد األمني العام للمجلس 
الراعية وهي:  املؤسســات  إىل  الــدورة  دروع 
رشطة دبي، نــادي النرص الريايض، قناة دبي 
آند  ماكس  بوينت، نادي  بادل  الرياضية، نادي 
إيغل، فيما تسلم املقدم عبدالباسط عيل التكريم 
إنجاًزا وحصواًل عىل  األكثر  باملؤسسة  الخاص 
امليداليات بحضور فوزية فريدون مدير الدورة 
ومديرة قسم رياضة املرأة باملجلس، وعدد من 
الالعبات واملدربات لفرق رشطة دبي املشاركة 

يف الدورة.

اأبوظبي- الوحدة:

قبل 24 ســاعة من موعــد انطالقــة مباريات ختام 
بطوالت الجراند ســالم للجودو لعام 2021 ، تسحب 
الوحــدة ملينيوم يف  اليوم يف قاعــة فندق  بعد ظهــر 
أبوظبي قرعة بطولة أبوظبي )الخمسني( جراند سالم 
للجودو، التي تســتضيفها الدولة للمرة الحادي عرشة 
عىل التوايل، تحت رعاية ســمو الشيخ هزاع بن زايد آل 
أبوظبي،  التنفيذي إلمارة  املجلــس  نائب رئيس  نهيان 
والتــي تتجــدد إقامتها بصالة » جوجيتســو أرينا « 
بمدينــة زايد الرياضية يف أبوظبــي اعتبارا من صباح 
الجمعــة 26/11 وحتى يوم األحد 28/11 ،  يوم غد 
لعام 2021  للجودو  الجراند ســالم  بطوالت  يف ختام 
،والتي تعترب ثــان أكرب بطوالت االتحاد الدويل للجودو 
،والتي تنظم يف 5 مدن كربي تتمثل يف باريس الفرنسية 
وموسكو  أذربيجان  عاصمة  وباكو  اليابانية  ،وطوكيو 
أبوظبي  الروسية بجانب عاصمة دولة اإلمارات مدينة 
الريايض  أبو ظبي  استثمارا للرعاية املميزة من مجلس 
أبوظبي  املقدمة من جمعية  الذهبيــة  الرعاية  ،بجانب 
التعاونية ،وبن حمودة للسيارات ، ومجموعة املسعود 

والرعاية الفضية لطريان أبوظبي .
عرب  تجرى  التي  البطولة  قرعة  مراســم  يف  ويشــارك 
تقنية الفيديو وفد اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو 

للرتحيب بضيــوف اإلمارات بجانب وفد االتحاد الدويل 
للجودو برئاســة ماريوس فايزر رئيس االتحاد الدويل 
للجــودو وعدد من أعضــاء لجانه الفنيــة والطبية ، 
وممثيل املنتخبات املشــاركة التــي ضمت 234 العبا 
والعبا من 42 دولة ،وبعد كلمات الرتحيب والتعليمات 
واللوائح والرشوط تســحب عىل الفور قرعة املباريات 
عىل  الدويل  االتحــاد  حددها  التــي  املختلفة  لــألوزان 
الخفيفة  األوزان  بمنافســات  بداية  الجنسني  مستوى 
تحت 48، 52، 57 ،60 ، 66كجم للجنســني وذلك يف 
يومها األول  .. ويشــهد يوم السبت ثاني أيام البطولة 
والذي تحدد موعدا لحفل االفتتاح الرســمي منافسات 
أوزان تحت 63، 70، 73، 81 كجم ، وتكون النهائيات 
والتتويج يف الفرتة املسائية بعد االفتتاح التقليدي الذي 
درج االتحاد الدويل عليه .. وتشهد منافسات يوم األحد 
الذي يشــتمل  الثقيل  الوزن  البطولة مباريات  يف ختام 
عىل أوزان تحت  78 كجم ،وفوق 78 ،تحت 90 وفوق 

90 ، وتحت 100 وفوق 100 كجم.
وتوجه سعادة عارف حمد العواني االمني العام ملجلس 
الرشيدة،  للقيادة  والتقدير  بالشــكر  الريايض  أبوظبي 
عىل  ملحظوظ  وبشكل  انعكس  الذي  الســخي  لدعمها 
تقــدم القطاع الريايض، بما يواكب مســرية املنجزات 

التنموية التي تعارصها الدولة.
نهيان،  آل  زايد  بن  الشــيخ هزاع  وثمن رعاية ســمو 

نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ملنافسات 
للجودو  ســالم  أبوظبي »الخمســني« جراند  بطولة 
لعام 2021، ومســريتها التي  غدت بفضل هذا الدعم 
العاملية  يف أجندتنا   الرياضية  الفعاليات  أهم  واحدة من 
الطامحــة الســتدامة خطط ترســيخ مكانة أبوظبي 

كوجهة بارزة للرياضة العاملية.
أبوظبي  بطولة  اســتضافة  قائالً :”إن  العواني  وأكمل 
»الخمسني« جراند سالم للجودو لعام 2021،  وامتداد 
للجودو، يمثل مكسب كبري  الدويل  االتحاد  الرشاكة مع 
ملســرية تطور اللعبة  لرفد رياضة اإلمارات بمزيد من 
االنجازات، مشــيدا بالجهود املخلصة التحاد املصارعة 
والجودو برئاسة سعادة األخ محمد بن ثعلوب الدرعي، 
وانعكاس العمل الدؤوب يف تحقيق الكثري من االنجازات 
السنية واملنتخب األول، كما نشيد  الفئات  عىل مستوى 
بثقة االتحــاد الدويل للعبة التي عززت املكانة املرموقة 
لإلمارات عاملياً، وأضاف : نؤكد لكم أن مجلس أبوظبي 
الريــايض ســيواصل دعمه املســتمر لبطولة أبوظبي 
الجوانب، وسيسخر جميع  للجودو بكافة  جراند سالم 
مع  بالتنسيق  اســتثنائية  نســخة  لتقديم  اإلمكانيات 
اتحاد اللعبة، متمنيــا لنجوم وأبطال منتخب اإلمارات 
لتقديم  العامليــة، داعيا  والتوفيــق يف مهمتهم  النجاح 
أقىص العطــاءات والجهود من اجل رفع علم اإلمارات 

عاليا يف بطولة أبوظبي والبطوالت األخرى.
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جولة جبل جي�س تخطف االب�صار 
في مناف�صات هايك وفالي الدولية 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٢٥ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٤ الريا�سة

قرعة بطولة اأبوظبي »الخم�سين« الجراند �سالم 
للجودو اليوم

�سرطة دبي تت�سدر احتفالية »دورة ال�سيخة هند 
لالألعاب الريا�سية لل�سيدات«

أبوظبي-الوحدة:
يستقبل نادي العني للفروسية 
مدى  والجولف، عىل  والرماية 
ثالثة أيــام تبدأ اليوم وتختتم 
غد، فرســان  بعــد  الســبت 
وفارســات قفز الحواجز من 
الفروســية  ومراكز  أنديــة 
يف  املشــاركني  باإلمــارات، 
التاسع  األســبوع  منافسات 
لونجني  اإلمــارات  لــدوري 
لقفــز الحواجــز، بــإرشاف 
اتحــاد اإلمارات للفروســية 
مجلس  ومســاندة  والسباق، 
وبرعاية  الريــايض،  أبوظبي 
القفز،  دوري  راعية  لونجني، 
وبالتعــاون مع نــادي العني 

للفروسية.
 10 عــىل  اللقــاء  يشــتمل 
باقــة  تشــكل  منافســات، 
متكاملة من األشــواط  التي 
املشــاركة  فرصــة  تتيــح 
للفرســان من جميع الفئات، 
منافســات  معدل  نفس  وهو 
ميدان  عىل  الســابق  األسبوع 
نادي دبي للبولو والفروسية، 
وسوف تقام املنافسات األربع 
فئتي  من  للفرسان  املخصصة 
األشــبال واملبتدئــني وخيول 

القفــز الصغــرية عمر ) 4ـ  
إبتداء من عرص  5( ســنوات 
يغادر  ختامهــا  ويف  اليــوم، 
والخيول، الفساح  الفرســان 
الفرسان  ملشــاركات  املجال 
الفئات األخــرى يومي  مــن 
ويصب  والســبت،  الجمعــة 
االجراءات  اإلجراء ضمن  هذا 
بها  تويص  التــي  االحرتازية 
بالدولة،  الصحيــة  الجهــات 
لســالمة الجميــع، والوقاية 

من كوفيد ـ 19. وســتنطلق 
فعاليــات اليوم بمنافســتني 
عىل التوايل بمواصفات الجولة 
الواحدة عــىل حواجز يرتاوح 
بــني )80 ـ 110(  ارتفاعها 
من  الفرسان  سم، ملشــاركة 
القفز  وخيول  األشــبال  فئة 
 )5 ـ   4( عمــر  الصغــرية 
منافستان  وتعقبها  سنوات، 
للفرسان املبتدئني بمواصفات 
الجولــة الواحدة عىل حواجز 

يــرتاوح ارتفاعهــا بني )80 
منافســات  ســم،   )105 ـ 
كربى  أهمية  تشكل  األسبوع 
للفرسان األشــبال واملبتدئني 
الستكمال الجهوزية وتحضري 
البطوالت  لباكــورة  خيولهم 
الحواجــز  لقفــز  الدوليــة 
الواحدة،  النجمــة  فئــة  من 
الباهية  والتي ينظمهــا نادي 
للفروســية يف أبوظبــي آخر 

االسبوع )1 ـ 4( ديسمرب. 

10 مناف�سات تح�سيرية الأولى بطوالت القفز 
الدولية بالمو�سم

ال�سارقة - الوحدة:

العالم للهايك  الثانية من بطولة  شهدت الجولة 
وفالي 2021 والتي اقيمت بجبل جيس براس 
تخطف  ومغامرة  مثــرية  منافســات  الخيمة 
اثرا  الرائع  املوقــع  ألختيــار  وكان  االبصــار 
كبــريا يف نجاح الجولة التــي حظيت بحضور 
جماهريي كبري يتقدمهم الشيخ عمر بن صقر 
القاســمي والشــيخ محمد بن كايد القاسمي 
اتحاد االمارات  النيــادي رئيس  ونرص حموده 
للرياضات الجوية ويوســف حســن الحمادي 
النائــب االول لرئيس االتحاد وســعيد الغيثي 
وعبــد الله مــراد ويوســف الشــحي وعبيد 

املنصوري اعضاء اللجنة املنظمة . 
أشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بمنافسات 
الدولية  الثانية من بطولة هايك وفالي  الجولة 
لعام 2021 والتــي اقيمت بجبل جيس برأس 
الخيمة والتي اتسمت باالثارة وروح املغامرة .

رأس  امارة  باحتضــان  ســعادته  عن  واعرب 
الشــكر اىل  العاملي موجها  الحدث  الخيمة لهذا 
الجوية عىل حســن  للرياضات  االمارات  اتحاد 
ألداء  املتميز  واملستوى  الحدث  وروعة  التنظيم 
فائقة  بعناية  انتقاءهــم  تم  الذيــن  الطيارين 
االحداث  هذه  مثل  اســتضافة  الىان  ومشــريا 
العامليــة تســهم يف تلقــي الضوء عــىل الجه 
الحضاري والريايض والسياحي لدولتنا الغالية. 
اتحاد  رئيــس  النيادي  حمــوده  نــرص  وذكر 
اللجنة  ريــس  الجوية  للرياضــات  االمــارات 
اربع  عن  عبارة  البطولة  ان  للبطولــة  املنظمة 
بطــوالت كل منا يقام يف امــارة حيث اقيمت 
الثانية يف رأس  الجولة  ثم  االوىل يف دبي  الجولة 
الخيمــة والثالثة يف منطقة الفاية بالشــارقة 

والرابعة بجبل حفيت بالعني .
ونــوه النيادي اىل ان جولــة جبل جيس كانت 
قفزة  كل  يف  املكان  تنوع  بسبب  وممتعة  مثرية 
حيث بدأ اقالع الطيارين ثم الهبوط والتســلق 
ملســافة 19 كيلومرتاً ثم االقــالع مرة اخرى 
التتويج  اىل منطقة  الهبوط للوصول  من نقطة 
اىل نهاية  الطيارين بسالم  ان وصول  اىل  مشريا 

السباق يعد أهم نقاط نجاحنا .
ووجه يوسف حسن الحمادي الشكر اىل ديوان 
صاحب الســمو حاكم رأس الخيمة واىل قيادة 
رشطــة رأس الخيمــة والدفاع املدنــي الذين 
قدموا كافة التسهيالت التي اسهمت يف سالمة 
والجمهور عىل حد سواء ومن  الطيارين  وامن 

ثم نجاح الحدث امام ضيوف االمارات.

عمالقة ال�صطرنج يتناف�صون على 
لقب بطل العالم في قلب اإك�صبو 

دبي 2020
دبي-الوحدة:

تشهد دبي تنظيم 24 فعالية رياضية خالل يومي 
الجمعة والســبت 26 و27 نوفمرب 2021، من 
بينها 4 بطوالت دولية و20 فعالية مجتمعية يف 
مع  بالتعاون  املتنوعة، وتقام  الرياضات  مختلف 
خالل  أنحاء دبي  كافــة  يف  الريايض  دبي  مجلس 
اآلالف  مشاركة  الجاري، وتشهد  األسبوع  نهاية 
من مختلف الفئات العمرية ومن كافة الجنسيات 

من داخل وخارج الدولة.
الســنوي  الحدث  للجري  دبي  وســيكون تحدي 
املجتمعية،  الرياضية  الفعاليات  املنتظر يف صدارة 
تحدي  مبادرة  ضمن  الجمعــة  فجر  ينطلق  الذي 
دبــي للياقــة )30×30( املبــادرة الرائدة التي 
أطلقها ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم ويل عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي 
لحكومة دبي، ويعد أكرب حدث ريايض مجتمعي.

كما تنطلق مسرية امليش ملكافحة مرض السكري 
يــوم الجمعة من بوابة رقم 1 يف حديقة زعبيل، 
والتــي تنظمها مجموعة الند مارك ويتم خاللها 
تنظيم عدة فعاليات وأنشــطة تهــدف إىل زيادة 
مصدًرا  باعتبارهــا  الرياضــة  بأهمية  الوعــي 

للسعادة ووسيلة للوقاية من مرض السكري.

ال�سربية الك�سندرا تحول خ�سارتها الى فوز في "130" دقيقة 
دبي-الوحدة:

يف واحدة من أقوى وامتع مبارايات بطولة 
الســيدات  ال24 لتنس  الدولية  الحبتور 
مدى  وعىل  االن  حتــى  اثــارة  وأكثرها 
الكســندرا  130 دقيقة حولت الرصبية 
كرونيش خسارتها يف املجموعة االوىل اىل 
فوز عىل منافستها الرومانية انا بوجاند 
وحاملة  البطولة  عىل  الخامسة  املصنفة 
بمجموعتني  نسخة 2019 وفازت  لقب 
 6 وبنتيجة  واحــدة  مجموعــة  مقابل 
مقابل  اشواط  وسبعة  مقابل 4 اشواط 
ســتة أشواط و6 اشــواط لاليشء. ويف 
ثاني مفاجآت البطولة وعىل مدي ساعة 
املتأهلة  البلغارية  ونصف فقط نجحــت 
من التصفيات ايزابيال سينكوفا يف الفوز 
عــىل املصنفة الثانية الصينية سيســيه 
وبنتيجة 6  رد  دون  بمجموعتني  زهانج 
اشواط مقابل شوطني و7 مقابل ستة .

مــن  املتأهلــة  النمســاوية  وفــازت  
كريستينا  الرومانية  عىل  الدورالتمهيدي 
وبنتيجة 4  رد  دون  بمجموعتــني  ميتو 

مقابل 6 أشواط  و7 مقابل ستة أشواط 
و6 اشواط لاليشء .

االولىالصينية  املصنفــة  فــازت  كمــا 
شــوي جانج عىل الهنديــة انكيتا راينا 
بمجموعتني دون رد وبنتيجة 6 – مقابل 

البيالروســية  1 بعد 49 دقيقة وفازت 
يوليا هاتوكا عىل بطلة النسخة السابقة 
بمجموعتني  كاترينا  االوكرانية   2020
رد وبنتيجة 6 مقابل 2 و7 مقابل  دون 
ساعة  املباراة  واســتغرقت  6 اشــواط 

وثلث الساعة .
ويف مباراة ماراثونية امتدت لنحو ساعتني 
مايوهيبي  اليابانية  نجحت  و40 دقيقة 
الروسية  العنيدة  الفوز عىل منافستها  يف 
مجموعة  مقابل  بمجموعتني  اوكســانا 
ستة  وبنتيجة 4 مقابل  وبنتيجة  واحدة 

ثم 6 مقابل اربعة و6 مقابل اربعة .
جورجيانا  جيلوفا  الرومانية  فازت  كما 
عــىل االندونيســية الديــال بمجموعتن 
 2 وبنتيجة  واحــدة  مجموعــة  مقابل 
مقاب لســتة و6 مقابل شوطني وستة 
مقابل 3 اشواط وفازت املصنفة الرابعة 
الســلوفاكية كريســتينا كولوفــا عىل 
رد  دون  بمجموعتني  فرونيكا  البولندية 
وبنتيجة 6 اشواط  ســاعة  من  اقل  ويف 
مقابل شوط ة6 اشواط مقابل شوطني.

عىل  ديتشنكو  فيتاليا  الروســية  وفازت 
ناتاليــا بمجموعتني مقابل  مواطنتهــا 
مجموعة واحدة وبنتيجة 6 مقابل ثالثة 
أشواط وشوطني مقابل ستة اشواط و6 
اشــواط مقابل ثالثة  اشواط يف مباراة 

جيدة واستمرت ساعتني وعرش دقائق .

دولية الحبتور لتن�س ال�صيدات تحلق في االفاق

ي�صت�صيفها »العين للفرو�صية« في ثالثة اأيام

الجولة الثالثة بجبل الفاية بال�صارقة اليوم



    

تســتقبل فعالية كانتني الشــاطئ برعاية اتصاالت، وجهة 
بدءاً  املوســمية، الجمهور  الشاطئية  واملرشوبات  املأكوالت 
من اليوم الخميس عىل شــاطئ جمريا خلف صن ســيت 
مول. وتعــد هذه الفعالية التي تنظمها مؤسســة دبي 
للمهرجانات والتجزئة، جزءاً من احتفاالت دبي باليوبيل 

الذهبي لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة.
أبوابها  الشاطئ برعاية اتصاالت  وتفتح فعالية كانتني 
من الساعة 1 ظهراً حتى 11 ليالً من األحد إىل األربعاء، 
ومــن الســاعة 1 ظهراً حتــى 12 منتصــف الليل أيام 
الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل 
أيام الجمعة، ومن الســاعة 10 صباحــاً حتى 11 ليالً أيام 

الســبت. وتحتوي الفعالية عىل عدة مناطق مختلفة تسلّط 
الضوء عىل احتفاالت دولة اإلمارات بعام الـ50.

يوعد مجلس مرسح اتصاالت أحد األماكن الرئيســية ضمن 
فعالية كانتني الشــاطئ برعاية اتصاالت، حيث يســتضيف 
مجموعة كبرية من فعاليات الرتفيه املبارش بما يف ذلك عروض 

العيالة والحربية التقليدية والعروض املوسيقية والفنية.
وتشمل العروض املقدمة عىل مجلس مرسح اتصاالت عرض 
مــو الرتكي، “وهــو متحدث عام بارز يف دولــة اإلمارات”، 
باإلضافــة إىل موكب املدينة وعروض الرقص واملوســيقى 
العربية التقليدية وورشــة عمل يوغا األمهات واألطفال مع 

ساندي زانيال.

يشــارك الفنان األمريكي جون ون يف معرض 
أفنيو  الرسكال  تايم« )Arttime( يف  »أرت 
بدبي الفرتة املقبلة، وهي املرة األوىل التي يظهر 
بها يف الرشق األوسط. ويوفر املعرض مجموعة 

مختارة من أعمال جون ون، التي لم يسبق لها 
مثيل واملســتوحاة من روح دبــي الطموحة. 
إضافة إىل األعمال الفنية التي قام بها يف باريس 
مســبوقة  فرصة غري  املعرض  مؤخراً. ويتيح 

التجريدي  الفن  اإلقليمي ملحبي  املســتوى  عىل 
إىل  امللهمني  الشــباب  املبدعني  الحرضي- مــن 
الهواة الذين يتطلعون إىل رشاء أو إضافة قطع 

فنية جديدة إىل مجموعاتهم الخاصة.

»»كانتين الشاطئ«.. وفعاليات متعددة تسّلط الضوء على احتفاالت دولةكانتين الشاطئ«.. وفعاليات متعددة تسّلط الضوء على احتفاالت دولة اإلمارات بعام الـ اإلمارات بعام الـ5050

احتفل عمالق محركات البحث يف 
اإلنرتنت، “جوجل”، يوم األربعاء، 
بذكرى ميالد الشــاعر السوداني 

الراحل محمد الفيتوري.
وزينت واجهة “جوجل” رســما 
الفيتوري  الراحــل  فيــه  يظهر 
وهو يكتب نصوصا، ويف الخلفية 

سوق شعبي.
أعمال  أن  إىل  وأشــارت جوجــل 
محمد الفيتــوري بلغتها الثورية 
بثت حياة جديدة يف األدب العربي 
الفلســفة  من  بمزيج  املعــارص 
األفريقية  والثقافــة  الصوفيــة 
والدعــوة إىل مســتقبل خال من 

االضطهاد.
ولد الفيتــوري يف مدينة الجنينة 
بإقليــم دافور غربي الســودان، 
من أب ليبي وأم سودانية، وتنقل 
بني عدة دول عربية حيث ترعرع 
بمرص  اإلســكندرية  مدينــة  يف 
وحفظ القــرآن، وانتقل بعد ذلك 
كلية  يف  القاهرة حيــث درس  إىل 

لكنه  الرشيف،  باألزهــر  العلوم 
رسعــان ما انرصف إىل الشــعر 

والكتابة.
وعمــل الفيتــوري يف العديد من 
والســودانية،  املرصية  الصحف 
يف  إعالميا  مستشــارا  عمل  كما 
يعمل  أن  العربيــة، قبل  الجامعة 

دبلوماسيا يف الخارجية الليبية.
محمد  عــام 1956، نــرش  ويف 
الشــعرية  مجموعته  الفيتوري 
األوىل بعنــوان “أغاني أفريقيا”، 
آثار  خاللهــا  استكشــف  والتي 
األفريقية  الهوية  عىل  االستعمار 
إىل  األفارقة  داعيــا  الجماعيــة، 

لقارتهم  الثقافية  الجذور  اعتناق 
السمراء.

ويعد الفيتوري من رواد الشــعر 
الحديث، حيث تحرر من األغراض 
التقليدية كالهجاء والغزل وابتعد 
عن األوزان والقافية، كما تنوعت 
موضوعــات أعمالــه، وإن غلب 
عليها االهتمام بالقارة األفريقية 
بأنه  عــرف  حيث  وقضاياهــا، 
كتب  املقهورة، كما  القارة  شاعر 
برصف  عامة  بصورة  لإلنســان 

النظر عن أي انتماء كان.
ومن أبرز دواوين محمد الفيتوري 
أفريقيا”،  يا  الشعرية: “اذكريني 
و”عاشق من أفريقيا”، و”أحزان 
لدرويش  أفريقيــا”، و”معزوفة 
“عمر  مرسحية  وألّف  متجول”، 

املختار”.
يف 24 أبريل  الفيتــوري  وتــويف 
عام 2015 يف أحد مستشــفيات 
التي  الرباط  املغربيــة  العاصمة 
زوجته  مــع  فيها  يعيــش  كان 
املغربية، عن عمر ناهز 79 عاما، 

بعد رصاع مع املرض.

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

أقدم تلميذ ياباني عىل قتل زميله طعناً يف مشــاجرة بينهما صباح 
يوم األربعاء، وفقا لوكالة “كيودو” لألنباء.

وذكــرت الوكالة، أن الرشطة بمحافظة أيتيش اليابانية، تلقت بالغا 
عن حدوث مشــاجرة بني تالميذ الصف التاســع يف إحدى املدارس 
املحلية. وخالل ذلك قام أحد هؤالء املراهقني بطعن زميله بســكني، 

وهو يف حالة حرجة يف املستشفى.
والحقا أشارت الوكالة، إىل املصاب فارق الحياة بسبب الجروح التي 

أصيب بها.
وأكدت وكالة األنباء، أن الرشطة تمكنت من اعتقال التلميذ الجاني، 

ويجري استجوابه لتحديد ظروف ومالبسات الحادث.

الحرشات، ومحال  تناول  انتشــار مطاعم  توقع 4 خرباء بريطانيني 
تأجري الروبوتات واختبار العطالت عرب الواقع االفرتايض، وانتشــار 
متاجر األزياء الذكية التي تستخدم ماسحات ضوئية لتفصيل مالبس 
الزبون ومراحيض ذكية لتشــخيص األمراض وطائرات  عىل مقاس 

أجرة بدون طيار، وطباعة ثالثية لتوفري أعضاء برشية بديلة.
وذكرت صحيفــة »صن« أن تلك التوقعات وردت ضمن تقرير يقدم 
رؤية لكيفية ظهور الصناعة الربيطانية والحياة بحلول عام 2036، 

قدمه 4 من املتخصصني يف توقعات املستقبل.
وكشفت اللجنة أنه يف املستقبل القريب، يمكن لوكالء السفر السماح 
لقضاء العطالت »بتجربة ما قبل الســفر« من خالل تجارب الواقع 
االفرتايض ويمكن أن يتم التنقل اليومي يف حجرات ســفر شــخصية 

عالية الرسعة للتغلب عىل االزدحام يف املدينة.
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 يعترب قرص الوطن من املعالم املثالية 
التي تتيــح لزوارها تجربة معرفية 
غنية، ســواء كان ذلك للتعرف عىل 
ما تزخر به أروقة القرص يف الداخل، 
أو لالستمتاع بروعة وبهاء الحدائق 

الخارجية املحيطة. 
الوطن هذه  ويمكــن لزوار قــرص 
الشتوية  باألجواء  االستمتاع  األيام 
الخارجيــة،  الحدائــق  يف  املميــزة 
القهــوة وتأمل  ورشب كــوب من 
للواجهة  والجمال  الفخامة  مالمح 
الخارجية للقرص التي تعكس روعة 
واألشــكال  والزخارف  التصاميــم 

الهندسية البديعة.
كما سيشاهد الزوار منظر انعكاس 
العملني  الشــمس وتأللئهــا عــىل 
الكالم«  الفضيــني »طاقة  الفنيني 

لتــربز مجموعــة مــن الكلمــات 
بإذن  له  املغفور  للمؤســس  املعرّبة 
الله تعاىل، الشــيخ زايد بن سلطان 
الله ثراه. وملشــهد  آل نهيان، طيب 
الغروب ســحر خاص يف أفق البحر 
شمس  انعكاس  عىل  أو  الالمتناهي 
الخارجية  الواجهــة  الغــروب عىل 

وعىل أفق مدينة أبوظبي الساحر. 
األضواء  الليــل، تنطلق  حلول  ومع 
والضوء  الصــوت  بعرض  الخاصة 
الواجهــة  بهــاء وروعــة  لتــربز 
الخارجيــة للمبنى الرئييس للقرص، 
يف رحلــة مرئية مــن ثالثة فصول 
السمعية  التقنيات  أحدث  بني  تمزج 
األصالة  روح  إلبــراز  والبرصيــة 
النهضة  أسس  شكلت  التي  والرتاث 

والتقدم.
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شــّيد معلم هندي منزالً لزوجته، 
األصل  طبــق  نســخة  أخرياً، هو 
من »تاج محل« الشهري، قائالً إن 
لحبه«  هو »رمز  الجديد  منزلهما 
بنى شاه جهان »تاج  لها. ومثلما 
محل« إلظهار حبه لزوجته ممتاز 
محــل، قام املعلــم، أناند براكاش 
شــوكيس، يف والية ماديا برادش، 
العمر 52 عاماً، ببناء  من  والبالغ 
اللون  أبيض  فاخــر  رخامي  منزل 

املعلمة، مانجوشا، البالغة  لزوجته  وأهداه 
48 عاماً، وفقاً ملوقع »سياست« الهندي.

وكان الرجــل يخطط يف األصل لبناء مبنى 
ألغى مخططه  بارتفاع 80 قدمــاً، ولكنه 
الرتاخيص  منحه  السلطات  رفضت  أن  بعد 
املطلوبــة لبناء مثل هــذا الهيكل، فواصل 

تشييد املنزل عىل أساس الهندسة املعمارية 
لـ»تاج محل« يف أكرا بأوتار برادش بالهند.

مســاحة 60 مرتاً  املشيد  املبنى  ويشــغل 
ارتفاعها  رئيســية  بقبة  مربعاً، ويمتــاز 
29 قدمــاً، ويضم غرفتي نوم من طابقني 
ومطبخــاً ومكتبــة وغرفــة للتأمل، وقد 

استغرق بناؤه أكثر من ثالث سنوات.

بعد أن عادت إىل إيطاليا الفسيفساء 
الرومانية الثمينة التي كانت تزين 
الروماني،  اإلمرباطــور  ســفينة 
انتهى بها األمر  كاليغوال، والتــي 
شــقة  يف  القهوة  لتناول  كطاولة 
بمدينــة نيويورك عــىل مدى 45 
عاماً، تحدث الخبري اإليطايل، داريو 
ديل بوفالو، أخرياً، لشــبكة »يس 
كيفية  إس« األمريكيــة، عن  بي 
مرور 70 عاماً  بعد  عليها  عثوره 
عىل فقدانها. قال بوفالو، نقالً عن 
صحيفــة »غارديان« الربيطانية، 
إنه كان يف نيويورك يف عام 2013، 
نسخاً من  ويوقع  محارضة  يقدم 

كتابه »بورفريي«.

دبي تستضيف أول معرض للفنان العالمي جون ون في الشرق األوسط

هندي يهدي زوجته منزاًل نسخة طبق األصل من تاج محل استخدما فسيفساء اإلمبراطور كاليغوال 
طاولة قهوة 45 عامًا

انتشار مطاعم للحشرات وروبوتات باإليجار 
في 2036

قصرقصر الوطن.. يتيح لزواره تجربة معرفية غنية ورحلة مرئية  الوطن.. يتيح لزواره تجربة معرفية غنية ورحلة مرئية 
من من ثالثة فصول ثالثة فصول 

تلميذ يقتل زميله طعنًا خالل مشاجرة 
في اليابان

»جوجل« يحتفل بذكرى ميالد شاعر أفريقيا 
الفضاء محمد الفيتوري وكالــة  أطلقت 

األمريكية “ ناسا” قمرا 
اصطناعيا أمس األربعاء 
توجيهه  يتــم  ســوف 
كويكــب  إىل  مبــارشة 
أول  مســاره، يف  لتعديل 

مهمة من نوعها.
وانطلق مســبار الدفاع، 
صــاروخ  متــن  عــىل 
صنعته  فالكون 9، الذي 
رشكة سبيس اكس التي 

العارشة  موســك، الساعة  إيلون  يمتلكها 
مســاء بالتوقيت  دقيقة  وعرشين  واثنني 
املحــي )0622 بتوقيــت جرينتش( من 

محطة فاندينبريج يف كاليفورنيا.
كويكــب  تغريــدة”  يف  ناســا  وكتبــت 

ديمورفوس: نحن قادمون إليك”.
ومن املقرر أن يصطدم القمر االصطناعي، 
بيع،  آلــة  بحجم  إنــه  ناســا  تقول  الذي 
بكويكــب ديمورفــوس يف أكتوبر املقبل، 
خــالل املهمة التــي يطلق عليهــا اختبار 
إعادة التوجيه الكويكب املزدوج. وال يمثل 

قطره  يبلغ  ديمورفوس، الــذي  الكويكب 
نحــو 160 مرتا، خطرا عىل األرض، وفقا 
املهمة لضمان  ناســا، وتهدف  الحصاءات 
تكون هناك  االصطــدام، لن  بعد  أنه حتى 
املقرر  األرض. ومن  خطورة عىل كوكــب 
لوكالة  مهمة “ هــريا” التابعة  تدرس  أن 
الفضــاء األوروبية، املقــرر إطالقها عام 
2024، االصطدام بتفاصيل أوسع نطاقا.

وتأمل ناســا أن تؤدي املهمة، التي تتكلف 
نحــو 330 مليــون دوالر، ملعرفة كيفية 
حمايــة األرض مــن أي كويكبات تقرتب 

منها.

ألول مرة.. »ناسا« تطلق قمرًا اصطناعيًا لتعديل 
مسار كويكب

العنف بني  ارتفع عــدد جرائم 
الســابقني  واألزواج  األزواج 
التي تم اإلبالغ عنها يف أملانيا يف 
باألعوام  مقارنة  املايض  العام 

املاضية.
جاء ذلك يف أحدث إحصائية عن 
العنف بني رشكاء الحياة سواء 
الحياتية  الرشاكة  عالقة  كانت 
قائمــة أو ســابقة، وأظهرت 

اإلحصائيــة التي نرشت اليــوم الثالثاء أن 
األملانية سجلت 146 ألفا و655  السلطات 
الرشيكني عنفا  أحــد  واقعة مــارس فيها 
العدد  هذا  ذلك، ويمثل  حاول  أو  اآلخر  بحق 
بالعام  9ر%4 مقارنــة  بنســبة  ارتفاعا 

.2019
وأفــادت اإلحصائية بأن العنف بني رشكاء 

بحياة  أودى  الســابقني  أو  الحاليني  الحياة 
139 امرأة و30 رجال يف 2020.

ومثلت جرائم تعمد إلحاق أذى بدني خفيف 
برشيك الحياة الغالبية العظمى من الحاالت 
املبلغ عنها يف العام املايض بنسبة 6ر61%، 
ويف املقابــل كانت نســبة جرائــم التهديد 
واملطاردة واإلكراه التي تم اإلبالغ عنها أقل 

عىل نحو واضح.

ألمانيا: العنف الزوجي أودى بحياة 139 امرأة 
و30 رجاًل خالل عام


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5 .pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18 .pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)

