
اأبوظبي-وام:

 ت�ش���لم �شاحب ال�شمو ال�ش���يخ حممد بن را�شد 

اآل مكت���وم نائب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س 

ال���وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" فى ق�رص الوطن 

بالعا�شة ابوظبي �ش���باح ام�س  الثالثاء اوراق 

اعتماد عدد من �شفراء الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

اجلدد املعينني لدى الدولة .

فقد ت�شلم �شم���وه وبح�شور معايل �شقر غبا�س 

رئي����س املجل����س الوطني االحت���ادي والفريق 

�شم���و ال�شيخ �شيف ب���ن زاي���د اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي���ر الداخلية و�شمو 

ال�شيخ من�شور بن زاي���د اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل����س الوزراء وزي���ر �ش���وؤون الرئا�شة و�شمو 

ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

والتعاون الدويل الذى ح�رص عرب تقنية االت�شال 

املرئي .. 

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

وا�شنطن-)د ب اأ(:

 اأح���ال جمل�س النواب االأمريكي الئحة اته���ام الرئي�س ال�شابق 

دونالد ترام���ب بالتق�شري، اإىل جمل�س ال�شي���وخ ، ليل االثنني/

الثالثاء، لتبداأ بذلك اإجراءات م�شاءلته للمرة الثانية.

ومتت ق���راءة الالئح���ة التي حتم���ل تهم���ة »التحري�س على 

الع�شي���ان« اأمام جمل�س ال�شيوخ يف ال�شاع���ة ال�شابعة م�شاء 

االثنني )0000 �شباح الثالثاء بتوقيت جرينت�س«.

ويواج���ه ترامب االته���ام بالتق�شري للم���رة الثانية، وهو ما مل 

يواجه���ه اأي رئي�س اأمريكي اآخر، ب�شب���ب اقتحام مثريي ال�شغب 

املوؤيدين لرتامب ملبنى الكابيتول يف واقعة دموية يف ال�شاد�س 

من كانون ثان/ يناير.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 15/25 دبي 16/24 ال�شارقة 13/25 عجمان 25 /16 اأم القيوين 25 /13 راأ�س اخليمة 24 /14 الفجرية 18/28 العني 13/26 ليوا 14/26  ال�شلع 13/24  الفجر 5.47 الظهر 12.38   الع�رص 3.44  املغرب 6.08 الع�شاء 7.24

القد�س-وكاالت:

 قال���ت وزارة اخلارجية االإ�رصائيلية اإن 

رئي����س البعثة الدبلوما�شية يف الرباط 

ت�شل���م من�شبه يوم الثالث���اء مبوجب 

اتف���اق لرف���ع م�شت���وى العالقات مع 

املغرب.

واملغ���رب هو رابع دول���ة عربية تقيم 

عالقات طبيعية مع اإ�رصائيل يف االأ�شهر 

املا�شية.

واأق���ر جمل�س ال���وزراء االإ�رصائيلي يوم 

االأحد اتفاق���ا اأبرم بو�شاط���ة اأمريكية 

ال�شه���ر املا�شي مع املغرب والذي جاء 

يف اأعق���اب اتفاق���ات تطبي���ع اأبرمتها 

االإم���ارات والبحري���ن وال�ش���ودان مع 

اإ�رصائيل.

اإ�ســرائيل: رئيـ�س بعثتنـا 
الدبلوما�سية و�سل المغرب

اإ�سابة عدة اأ�سخا�س في اعتداء 
ب�سكين في فرانكفورت
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 بوجوتا-)د ب اأ(:

 ت���ويف ام�س الثالثاء وزير الدف���اع الكولومبي كارلو�س 

هومل���ز تروخيو اإثر اإ�شابته مبر����س كوفيد -19 ، وهو 

املر�س الناجم عن فريو�س كورونا امل�شتجد .

وقال الرئي�س الكولومب���ي اإيفان دوكي يف مقطع فيديو 

ُن����رص على تويرت ام�س "تلقيت ببال���غ االأمل واحلزن نباأ 

وفاة وزير دفاعنا كارلو�س هوملز تروخيو".

وذك���ر دوكي اأن هوملز تروخيو تويف يف ال�شباح الباكر 

بعد م�شاعفات �شحية اأثناء �رصاعه مع مر�س كوفيد – 

19 . وذكرت تقارير اإعالمي���ة حملية اأن هوملز تروخيو 

كان يعاين من التهاب رئ���وي. ونقل الوزير ، 69 عاما ، 

اإىل امل�شت�شفى قبل اأ�شبوعني يف مدينة بارانكويال على 

�شاحل البحر الكاريبي بعد اإ�شابته بالفريو�س.

ومت نقل���ه اإىل امل�شت�شفى الع�شكري املركزي يف بوجوتا 

يف اليوم التايل.

رام الله-)د ب اأ(:

 ق���ال وزير اخلارجية واملغرتبني الفل�شطيني ريا�س املالكي 

ام����س الثالثاء، اإن الو�شع الراه���ن يف االأرا�شي الفل�شطينية 

فيم���ا يتعلق بال�رصاع مع اإ�رصائي���ل »يقود اإىل دولة واحدة 

واحتالل دائم«. 

وج���دد املالكي يف كلمة ل���ه عرب االنرتنت خ���الل اجتماع 

ملجل����س االأمن ال���دويل لبحث الو�شع يف ال����رصق االأو�شط، 

الدع���وة اإىل عقد موؤمتر دويل لل�شالم ميك���ن اأن ي�شكل نقطة 

حت���ول يف ال�رصاع الفل�شطين���ي االإ�رصائيلي، كما فعل موؤمتر 

مدريد قبل ثالثة عقود، واإط���الق مفاو�شات الو�شع النهائي 

على اأ�شا�س املرجعيات واملعايري الدولية. 

وحث املالكي على اإحياء اللجنة الرباعية الدولية وتعاونها 

م���ع ال�رصكاء واالأطراف، كذلك اإىل ا�شتمرار احلراك يف جمل�س 

االأمن. 

كورونا تودي بحياة وزير الدفاع 
الكولومبي

وزير الخارجية الفل�سطيني: الو�سع الراهن يقود 

اإلى »دولة واحدة واحتالل دائم« 

مجل�س ال�ضيوخ االأمريكي يت�ضلم الئحة 

االتهام �ضد ترامب

وا�شنطن-وكاالت:

ان�شم ماهر بيطار، وهو حمام اأمريكي من اأ�شول فل�شطينية، اإىل 

جمل����س االأمن القومي يف اإدارة الرئي�س ج���و بايدن، كمدير اأول 

لال�شتخبارات، بعدما �شغل من�شب امل�شت�شار العام للدميقراطيني 

بلجنة املخابرات يف جمل�س النواب منذ عام 2017.

وبعد دوره امله���م خالل اأول م�شاءلة للرئي����س ال�شابق دونالد 

ترامب، �شيوؤدي بيطار يف من�شب���ه اجلديد، دورا رئي�شيا، ك�شلة 

و�شل يومية بني جمتمع اال�شتخبارات والبيت االأبي�س، وفق ما 

نقلت �شحيفة "بوليتيكو" االأمريكية عن م�شدرين مطلعني.

تعيين بيطار الفل�ضطيني االأ�ضل مديراً لمخابرات 

»االأمن االأميركي«

اأدي�س اأبابا-وكاالت:

اأعلنت اإثيوبي���ا، يوم الثالثاء، 

اأّنه���ا ل���ن جت���ري حمادثات 

حدودي���ة مع ال�ش���ودان حتى 

ان�شحاب اجلي�س ال�شوداين من 

االأرا�شي املتنازع عليها.

البلدي���ن  ب���ني  التوت���ر  وزاد 

الواقع���ني يف منطق���ة القرن 

الف�شقة  منطقة  االأفريقي حول 

الت���ي تبل���غ م�شاحتها نحو 

250 كيلومرًتا مربًعا ويطالب 

ي�شتغل  فيم���ا  بها  ال�ش���ودان 

اأرا�شيها  اإثيوبي���ون  مزارعون 

اخل�شبة.

مطلع  من���ذ  ال�شودان  واته���م 

دي�شمرب »القوات وامليلي�شيات 

االإثيوبي���ة« بن�ش���ب كم���ني 

للق���وات ال�شودانية على طول 

احلدود،

»طالع  �س2

اإثيوبيا ت�سترط على ال�سودان �سحب قواته 
للتو�سل التفاق

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون 
رئي�س الهند وحاكم اأ�ستراليا 

اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة 

اإىل فخامة رام ن���اث كوفيند رئي�س جمهورية 

الهند وذلك مبنا�شبة يوم اجلمهورية لبالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 

ال�شي���خ حممد بن زاي���د اآل نهي���ان ويل عهد 

اأبوظب���ي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 

برقيتي تهنئ���ة مماثلت���ني اإىل فخامة رئي�س 

جمهورية الهند.

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكت���وم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهي���ان برقيتي تهنئ���ة مماثلتني اإىل دولة 

ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.

»تتمة  �س8«

محمد بن را�سد: �سيا�سة الإمارات تحكمها في المقام 
الأول العالقات الإن�سانية

ت�ضلم اأوراق اعتماد عدد من �ضفراء الدول الجدد المعينين لدى الدولة

اأبوظبي-وام:

 قدمت دولة االإمارات العربية املتحدة م�شاعدات 

اإن�شاني���ة عاجل���ة للمتاأثرين م���ن الزلزال الذي 

�رصب جزيرة �شوالويزي موؤخرا يف اإندوني�شيا.

وتاأت���ي هذه املبادرة يف اإطار توجيهات �شاحب 

ال�شم���و ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظب���ي نائب القائد االأعل���ى للقوات امل�شلحة 

ومتابعة �شمو ال�شي���خ حمدان بن زايد اآل نهيان 

ممث���ل احلاك���م يف منطقة الظف���رة رئي�س هيئة 

الهالل االحمر االماراتي لدعم املت�رصرين وتقدمي 

االإغاثة العاجلة لهم.

اأبوظبي-وام:

اأك���د الدكت���ور �شي���ف الظاهري 

للهيئ���ة  الر�شم���ي  املتح���دث 

الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 

والك���وارث اأن دول���ة االإم���ارات 

تت�شدر دول الع���امل و تاأتي يف 

املرك���ز االأول يف العدي���د م���ن 

املوؤ�رصات اخلا�شة بالتعامل مع 

جائحة "كوفيد – 19".

وقال اإن جتربة دولة االإمارات يف 

اإدارة جائحة كوفيد-19 تعد من 

اأن  اأهم التجارب العاملية موؤكدا 

اأهم ما مييز اإدارة دولة االإمارات 

الأزمة جائحة كورونا اأنها تت�شم 

بالتوازن بني احلفاظ على �شالمة 

اأفراد املجتمع وبني عودة احلياة 

الطبيعي���ة وا�شتئن���اف االأن�شطة 

االقت�شادي���ة وت�رصي���ع عملي���ة 

القطاعات  االإنتاج يف خمتل���ف 

احليوية.

االإمارات تت�سدر دول العالم في الموؤ�سرات الخا�سة 
بالتعامل مع جائحة كورونا

دعوة ل�سحب الثقة من حكومة الم�سي�سي 
مع توا�سل احتجاجات تون�س  

تون�س-وكاالت:

الد�شتوري  اأعربت رئي�شة احلزب 

احل���ر يف تون�س، عب���ري مو�شي، 

ي���وم الثالث���اء، ع���ن تاأييده���ا 

يف  ال�شعبي���ة  االحتجاج���ات 

الب���الد، قائلة اإن���ه ال حميد عن 

�شحب الثقة م���ن حكومة ه�شام 

امل�شي�شي من اأجل تعبيد الطريق 

اأمام االإ�شالح.

واأكدت عب���ري مو�شي، يف موؤمتر 

التون�شية،  بالعا�شم���ة  �شحفي 

رف�شها للعنف يف االحتجاجات، 

ف�شل���ت  احلكوم���ة  اإن  قائل���ة 

يف اإح���داث اأي تغي���ري ملمو�س 

ل�شالح ال�شع���ب. وحثت النواب 

التون�شي���ني على توقيع عري�شة 

الأجل �شحب الثق���ة من حكومة 

امل�شي�شي، م�شيفة اأنها "فا�شلة" 

وتفتق���ر اإىل اأي برنامج اأو ت�شور 

ب�شاأن التغيري.

االإمارات تقدم م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للمتاأثرين 
من زلزال اإندوني�سيا

فرانكفورت-)د ب اأ(:

 اأ�شي���ب عدة اأ�شخا�س �شباح ام�س 

الثالث���اء يف اعت���داء ب�شك���ني يف 

املنطق���ة املحيطة مبحط���ة قطار 

مدينة فرانكفورت االأملانية.

وذك���رت ال�رصطة اأن ثالثة اأ�شخا�س 

ترتاوح اعمارهم بني 24 و 40 و 78 

عاما ُنقلوا اإىل امل�شت�شفى باإ�شابات 

خطرية. واأ�شيب رجل اآخر يبلغ من 

العمر 40 عاما بجروح طفيفة.

وق���ال املتح���دث با�ش���م ال�رصطة 

توما����س هولرب���اخ: "يف ح���وايل 

 0800( �شباحا  التا�شع���ة  ال�شاعة 

بتوقي���ت جرينت����س( وق���ع �شجار 

ُي�شتبه يف ا�شتخدام �شكني خالله"، 

م�شيف���ا اأنه مت القب����س على اأحد 

امل�شتبه بهم.

وال يزال الدم وا�شحا على الر�شيف 

والنواف���ذ خارج مقه���ى يف و�شط 

فرانكف���ورت، بينما تق���وم ال�رصطة 

بتطويق املكان.

الريا�س-)د ب اأ(:

 اأعل���ن الرئي����س التنفي���ذي 

العامة  اال�شتثمارات  ل�شندوق 

ال�شعودي يا�رص الرميان اليوم 

الثالثاء اإن ال�شندوق �شي�شتثمر 

تريلي���ون ريال)الدوالر ي�شاوي 

75ر3 ريال( يف ال�شنوات ال� 5 

املقبلة يف م�شاريع جديدة.

واأكد الرميان يف املوؤمتر الدوري 

– ال���ذي عقد ام����س الثالثاء- 
للحديث  للتوا�ش���ل احلكومي 

ع���ن اال�شرتاتيجي���ة اجلديدة 

لل�شندوق الت���ي اعتمدها ويل 

العه���د االأح���د املا�ش���ي »اأن 

�شندوق اال�شتثمارات العامة من 

بني اأ�رصع ال�شناديق ال�شيادية 

منوا واأنه اأ�شبح ركيزة اأ�شا�شية 

ال�شتدامة االقت�شاد ال�شعودي.

واأ�ش���ار الرمي���ان اإىل تطوير 8 

ركائز ا�شرتاتيجية توزعت على 

3 حماور : ا�شتثمارية وحتقيق 

الرتكيز  القيمة وموؤ�ش�شية مع 

على اال�شتثمارات املحلية.

واأ�شاف اأن متويل اال�شتثمارات 

اجلديدة من اأم���وال ال�شندوق 

م���ن  املمنوح���ة  واالأ�ش���ول 

احلكومة اإذ �شي�شل االإنفاق يف 

اإىل  امل�شاريع اجلديدة �شي�شل 

250 مليار ريال �شنويا.

ال�سعودية: ا�ستثمار تريليون ريال في م�ساريع 
جديدة خالل 5 �سنوات

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«
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 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ö†M iòdG ‹hódG

 ôØ¶e IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG øe πc OÉªàYG ¥GQhCG ..

 õ©ŸGh ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL ÒØ°S …QƒÑ÷G ≈Ø£°üe

 á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G ÒØ°S º«ªæH QÉà°ùdG óÑY øH

 ájQƒ¡ªL ÒØ°S ÉØ∏«°S iO êGôdÉe Éµ«eGO IOÉ©°Sh

 ó«°ùdG QƒàcódGh á«cGÎ°T’G á«WGô≤ÁódG ÉµfÓjöS

 ÒØ°S  …ó«©°SƒÑdG  Oƒ©°S  øH  ∫Óg  øH  óªMCG

.¿ÉªY áæ£∏°S

 ÖMÉ°U  ¤G  AGôØ°ùdG  IOÉ©°ùdG  ÜÉë°UG  π≤fh

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG

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

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

 Éªgƒª°ùd º¡JÉ«æ“h º¡dhO AÉªYRh IOÉb äÉ«–

.á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe

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

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

 ¬Ñ«MôJ  ¢Vô©e  ≈a  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 äGQÉe’G  ádhO  ¿G  ÖfÉL’Gh  Üô©dG  AGôØ°ùdÉH

 ó“  ÉÑ©°Th  áeƒµMh  É°ù«FQ  IóëàŸG  á«Hô©dG

 Üƒ©°ûdG  πµd  ΩGÎM’Gh  ΩÓ°ùdGh  ÒÿÉH  Égój

.õ««“ ¿hO á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódGh

 É¡à«°SÉª∏HOh ÉæàdhO á°SÉ«°S ¿G ¤G √ƒª°S QÉ°TGh

 ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡°SCGôj  »àdG

 äÉbÓ©dG  ∫h’G  ΩÉ≤ŸG  ≈a  É¡ªµ–  ¿É«¡f  ∫BG

 äÉbÓ©dG  ¿RGƒJ  ≈∏Y  áªFÉb  »gh  á«fÉ°ùf’G

 ΩGÎM’Gh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ≈a ∫hódG √òg ™e

 ºYOh É«∏©dG á«æWƒdG ídÉ°üŸG IÉYGôeh ∫OÉÑàŸG

 áaÉ≤K õjõ©Jh öûf ≈a á«dhódG Oƒ¡÷G ó«jÉJh

 ≥«≤–h  Üƒ©°ûdGh  ∫hódG  ÚH  ΩÓ°ùdGh  QGƒ◊G

 ≈a É¡JÉfƒµe ™«ªéH á«ªæàdGh QGô≤à°S’Gh øe’G

.¿Gó∏ÑdGh ≥WÉæŸG ™«ªL

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

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

 Oó÷G AGôØ°ùdÉH "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 Iô≤à°ùeh Ió«©°S áeÉbG º¡JÓFÉ©dh º¡d É«æªàe

 ´ƒæàŸG Éæ©ªà› ∞æc ≈ah ÉæàdhO ÜÉMQ ≈a

 ™«ª÷G  ¢û«©j  å«M  äGQÉ°†◊Gh  äÉaÉ≤ãdG

. ¿ÉeCGh ºgÉØJh ºZÉæàH

 AGôØ°S øe OóY iOCG √ƒª°S ΩÉeCGh ôNBG ÖfÉL øeh

 á≤«≤°ûdG  ∫hódG  øe  OóY  iód  Úæ«©ŸG  ádhódG

 øe πc º°ùbG å«M á«fƒfÉ≤dG Úª«dG á≤jó°üdGh

 …hÓ¡°ùdG  π«YÉª°SG  óªfi  IOÉ©°ùdG  ÜÉë°UG

 GÒØ°S »∏eÉ¡dG …É◊G óªMCGh ∫É¨JÈdG iód GÒØ°S

 »°ùeÉ°ûdG ó«©°S ó°TGQh ¿É°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL iód

 »ª«©ædG ∞°Sƒj »∏Yh OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL iód kGÒØ°S

 öUÉf ódÉNh QGƒØjO äƒc ájQƒ¡ªL iód GÒØ°S

 ô£eh ÉµfÓµjÒ°S ájQƒ¡ªL iód GÒØ°S …ôeÉ©dG

 ï«°ûdGh âjƒµdG ádhO iód GÒØ°S …OÉ«ædG óeÉM

 iód GÒØ°S ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ∞«°S øH ¿É«¡f

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 Gƒfƒµj  ¿CG  º«¶©dG  ˆÉH  É©«ªL  Gƒª°ùbCG  ó≤a

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  Ú°ü∏fl

 É¡æ«fGƒbh  ÉgQƒà°SO  GƒeÎëj  ¿CGh  É¡°ù«FQh

 GhODƒj ¿CGh QÉÑàYG πc ¥ƒa É¡àë∏°üe Gƒ©°†jh

 Gƒ¶aÉëj ¿CGh ¢UÓNE’Gh áfÉeC’ÉH º¡àØ«Xh ∫ÉªYCG

.ÉgQGöSCG ≈∏Y

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈æ“ óbh

 ≥«aƒàdGh ìÉéædG êQÉÿG ‘ ÉæFGôØ°ùd Ωƒàµe ∫BG

 Gƒeõà∏j ¿CGh º¡Ñ©°Th º¡æWh ÉjÉ°†b áeóN ‘

 ™«ªL ‘ á∏«ÑædG º«≤dGh äÉ«cƒ∏°ùdGh ¥ÓNC’G

 É¡«a ¿ƒ∏ãÁ »àdG ∫hódG ‘ º¡JÉcô–h º¡JÉbÓY

.º¡àdhO

 á©ª°S Gƒ©°†j ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH √ƒª°S º¡ÑWÉNh

 áÑ∏Wh  ≈°Vôe  øe  ÚæWGƒŸG  áeóNh  øWƒdG

 äÉLQO ≈∏YCG ‘ ìÉ«°Sh ∫ÉªYCG ∫ÉLQh Ú°SQGO

.º¡JÉjƒdhCG º∏°S

 AGOCGh  OÉªàY’G  ¥GQhCG  Ëó≤J  º°SGôe  ö†M

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e øe πc Úª«dG

 ‹É©eh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG

 ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°T ôjRh »HÉYõdG á©ªL øH óªMCG

 óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©eh OÉ–Ód ≈∏YC’G

 ‹É©eh á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¢TÉbôb

 áYÉæ°üdG ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 óªfi âæH IQƒf ‹É©eh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 »cR  ‹É©eh  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  IôjRh  »Ñ©µdG

 ˆGóÑY óªfi ‹É©eh ádhO ôjRh áÑ«°ùf  QƒfCG

 ¿hDƒ°T IQGRƒH á«°SÉFôdG º°SGôŸG ¢ù«FQ »Ñ«æ÷G

 ΩÉY ôjóe ¿Éª«∏°S ó«©°S áØ«∏N IOÉ©°Sh á°SÉFôdG

 øe OóYh »HO ‘ áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO

.ÚdhDƒ°ùŸG

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ¢ù«FQ  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 ¢ù∏éŸG  á°ù∏L  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 ¬∏«µ°ûàH 2021 ΩÉ©∏d ¤hC’G …ò«ØæàdG

 ¿ÉªéY AÉæ«e ‘ äó≤Y »àdGh ójó÷G

 »àdG á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á«ªgCÓd Gó«cCÉJ

. AÉæ«ŸG É¡H ≈¶ëj

 øe  áYƒª›  á°ù∏÷G  â°Vô©à°SGh

 äÉ©jöûàdGh  äÉ°SÉ«°ùdGh  äGQOÉÑŸG

 ‘  ájƒ«M  äÉYÉ£b  IóY  ‘  áãjó◊G

. IQÉeE’G

 ôµ°ûdÉH á°ù∏÷G ájGóH ‘ √ƒª°S ¬LƒJh

 ‘  GƒfÉc  ø‡  AÉ°†YC’G  ¤EG  ôjó≤àdGh

 á°ü∏îŸG ºgOƒ¡L ≈∏Y ≥HÉ°ùdG π«µ°ûàdG

 ∫ÓN  É¡©ªà›h  IQÉeE’G  áeóN  ‘

 ≥«aƒàdG º¡d É«æªàe .. º¡àjƒ°†Y IÎa

.áeOÉ≤dG º¡JÒ°ùe ‘ ìÉéædGh

 ∂àæ°üM"  ΩÉ¶f  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 áaÉc §HôJ IóMƒe á°üæe ó©j …òdG  "
 h É¡JQGOEG ºàjh ≥FGô◊G áëaÉµe áª¶fCG

 QGôªà°SÉH  áÑbGôŸG  õcôe  øe  É¡à©HÉàe

 ¤EG  ΩÉ¶ædG  ±ó¡jh  áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y

 π«gCÉàdG  QöV  π«∏≤Jh  ≥FGô◊G  ¢†ØN

 áª«b ≥∏N ‘ ºgÉ°ùj É‡ ≥FGô◊G ó©H

.áaÉ°†e ájOÉ°üàbG

 ßØMh  ìGhQC’G  ájÉªM  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ‘  iƒ°üb  ájƒdhCG  ó©J  äÉµ∏àªŸG

 á«eƒµ◊G  ¥ôØdG  πª©Jh  äGQÉeE’G  ádhO

 OÉéjEG ≈∏Y ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á°üàîŸG

 í«àJ »àdG áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊Gh äÓ«¡°ùàdG

 á«æµ°ùdG  äBÉ°ûæŸG  øe  OóY  ÈcCG  §HQ

 áeÓ°ùdG áª¶fCÉH IQÉeE’G ‘ ájQÉéàdGh

 ∫ÓN á££fl πªY πMGôª≤ah ájÉª◊Gh

.áeOÉ≤dG IÎØdG

 AÉæ«e ´höûe ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 áÑMÉ°üŸG  äÉ°SGQódGh  ójó÷G  ¿ÉªéY

 äÉYÉ£b ájò¨J ≈∏Y πª©«°S …òdGh ¬d

.IQÉeE’G ‘ iôNCG

 ™∏£àf  "  :Oó°üdG  Gòg  ‘  √ƒª°S  ∫Ébh

 ójó÷G ¿ÉªéY AÉæ«e ¿ƒµj ¿C’ ∫DhÉØàH

 õØ– ájƒ«M ájQÉŒh ájOÉ°üàbG IòaÉf

 ‘  á«YÉæ°üdGh  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G

 ≈∏Y  á«æÑe  á«Yƒf  äGQOÉÑÃ  IQÉeE’G

 IójóL á¡Lhh ≈∏°†a á«ŸÉY äÉ°SQÉ‡

 ájöûÑdG  OQGƒª∏d  á«Ø«Xh  É°Uôa  ôaƒJ

 øe AÉØcC’G Ú«æ¡ŸG Ö£≤à°ùJh á«æWƒdG

. "øWƒdG AÉæHCG

 äÉjÎ°ûŸG á°SÉ«°S ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 ºYO  ≥«≤– ¤EG  ≈©°ùJ  »àdG  á«∏ëŸG

 »∏ëŸG  ¥ƒ°ùdG  øe  äÉjÎ°ûŸG  IOÉjRh

 äÉjÎ°ûŸG ‹ÉªLEG øe % 70 ¤EG π°üàd

. áeOÉ≤dG äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫ÓN á«eƒµ◊G

 äÓ«¡°ùJ ÒaƒJ IQhöV ≈∏Y √ƒª°S ócCGh

 ™«é°ûàd á«∏ëŸG äÉcöû∏d äGRÉ«àeGh

 ¢SQGóJh IQÉeE’G ‘ ájOÉ°üàb’G ácô◊G

 ÉÃ á°SÉ«°ùdG  äÉgÉŒG ôjƒ£J á«fÉµeEG

.…OÉ°üàb’G ™°VƒdG ™e Ö°SÉæàj

 ó©H øY πª©dG äÉ°SÉ«°S ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 Gòg ‘h .. ¿ÉªéY áeƒµM ‘ á≤Ñ£ŸG

 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ¿CG √ƒª°S ócCG QÉWE’G

 á°Uôa äÉeƒµ◊G âëæe 2020 ΩÉ©dG ‘

 πª©dG áª¶fCGh äÉ°SÉ«°S ≥«Ñ£àd á«≤«≤M

 øeR ‘ É¡à«∏YÉa ióe QÉÑàNGh ó©H øY

 OÉéjE’ ójó÷G ΩÉ©dG ‘ ™∏£àfh »°SÉ«b

 á«LÉàfEG  õ«Ø–  ≈∏Y  IQOÉb  äÉ°SÉ«°S

.IAÉØµH ÉgôKCG ¢SÉ«bh ó©H øY ÚØXƒŸG

 »àdG äÉ©jöûàdG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 áãjó◊G äÉ©jöûàdGh É¡∏jó©J …ôé«°S

 Gòg ‘ √ƒª°S ∫Ébh .. 2021 ΩÉ©dG ‘

 áYƒª› ¥ÓWEG ¤EG ™∏£àf " : ¥É«°ùdG

 äÉYÉ£b Ió©d áª¶æŸG äÉ©jöûàdG øe

 äÉ«é¡æŸ  É≤ah  IQÉeE’G  ‘  ájƒ«M

 ¿ÉªéY  ájDhQ  »YGôJ  áãjóM  äÉ«dBGh

 ™e  ºFGƒàJh  á«é«JGÎ°S’G  ÉgOÉ©HCGh

 äGöTDƒe π«©ØJ ºà«°Sh á«æWƒdG IóæLC’G

 »©jöûàdG  ôKC’G  ¢SÉ«≤d  á«é«JGÎ°SG

 äÉ©jöûàdG  ≥«Ñ£J  IOƒL  ¿Éª°Vh

."IQÉeE’G ‘ IòaÉædG

 ‘ Ióªà©ŸG äGQGô≤dG ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

.. øjôªãà°ùŸG ºYóJ »àdG ádhódG

 Ωó≤J  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  GócDƒe

 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UC’  á«ÑgP  É°Uôa

 á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∞∏àfl øe äÉcöûdGh

 IõØfi íFGƒdh ÚfGƒb áeƒ¶æe ∫ÓN øe

 äGQOÉÑe π«©ØJ ºà«°S  ¬fCGh  QÉªãà°SÓd

 Üò÷  è¡ædG  Gòg  ≈∏Y  äÉ°SÉ«°Sh

 ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  á«YƒædG  äGQÉªãà°S’G

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘ øjôªãà°ùŸG QÉÑc

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,ábQÉ°ûdG

 ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ,¢ù∏éª∏d »YƒÑ°SC’G ´ÉªàL’G ,…ò«ØæàdG

 ÖàµÃ "AÉKÓãdG" ¢ùeG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG

.ºcÉ◊G ƒª°S

 äGQGô≤dG  øe  GOóY  ¢ù∏éŸG  Qó°UCGh

 ábQÉ°ûdG  ájDhQ  ≥«≤– É¡fCÉ°T  øe »àdG

 ÚæWGƒª∏d  äÉeóÿG  π°†aCG  ÒaƒJ  ‘

.IQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y ÚæWÉ≤dGh

 áæ°ùd /3/ ºbQ QGô≤dG  ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

 ‘  ∑GÎ°T’G  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  ,2021

 êÓ©dG  õcGôÃ  á«FÉ°ùŸG  äÉeóÿG

 .á«YÉªàL’G äÉeóÿG IôFGóH »©«Ñ£dG

 äÉeóÿG  øe  IOÉØà°S’G  QGô≤dG  ìÉJCGh

 »©«Ñ£dG  êÓ©dG  õcGôe  ‘  IôaƒàŸG

 Ωó≤Jh  ,ájõeQ  Ωƒ°SQ  πHÉ≤e  IôFGódÉH

 á«FÉ°ùe  äÉeóN  ÚcÎ°ûª∏d  õcGôŸG

 πª°ûJ  »ª°SôdG  ΩGhódG  äÉbhCG  êQÉN

 Oóëj ¿CG ≈∏Y ,»©«Ñ£dG êÓ©dG äÉeóN

 OóY  õcôŸG  ‘  èdÉ©ŸG  »°UÉ°üàN’G

 ´ÓW’G ó©H ∑Î°ûª∏d áeRÓdG äÉ°ù∏÷G

.áeRÓdG äÉ°UƒëØdG πªYh ôjQÉ≤àdG ≈∏Y

 ™eõŸG ºgÉØàdG Iôcòe ¢ù∏éŸG óªàYGh

 º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›  ÚH  É¡eGôHEG

 ∫hód  á«Hô©dG  á¨∏d  …ƒHÎdG  õcôŸGh

 äGÈÿG ∫OÉÑJ ±ó¡H ,á«Hô©dG è«∏ÿG

 á«é«JGÎ°S’G  äÉcGöûdG  õjõ©Jh

 á«ª∏©dGh  á«ÁOÉcC’G  ä’ÉéŸG  ‘

 Ëó≤J ƒëf Oƒ¡÷G ≥«°ùæJh ,á«ãëÑdGh

 É¡ª«∏©Jh á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J èeGôH

 á«æ¡eh  á«ª∏Yh  ájƒHôJ  ¢ù°SCG  ≈∏Y

.á«æ≤àdG πFÉ°SƒdG π°†aCÉH

 ábQÉ°ûdG  QÉ£e ∫ƒ°üM ¢ù∏éŸG ∑QÉHh

 »ë°üdG  OÉªàY’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ‹hódG

 ¢ù∏›  πÑb  øe  /AHA/  äGQÉ£ª∏d

 QÉ£e  ∫hCÉc  /ACI/  ‹hódG  äGQÉ£ŸG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 ,§°ShC’G ¥öûdG iƒà°ùe ≈∏Y ™HÉ°ùdGh

 ¿Éª°†d  QÉ£ŸG  Oƒ¡L  QÉWEG  ‘  ∂dPh

 ∫ÓN  ÚØXƒŸGh  øjôaÉ°ùŸG  áeÓ°S

.19 ó«aƒc ¢ShÒa áëFÉL

 IOÉ¡°T  ≈∏Y  QÉ£ŸG  ∫ƒ°üM  AÉLh

 ÒHGóàdG  º««≤J  ó©H  á«dhódG  OÉªàY’G

 QÉ£ŸG äÉ«∏ªY ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh á«ë°üdG

 ¢ù∏›  äÉ«°UƒJ  ™e  É¡≤aGƒJ  ióeh

 ÒHGóJ  áaÉc  â∏ª°Th  ,‹hódG  äGQÉ£ŸG

 QÉ£ŸG ÉgòîJG »àdG áeÓ°ùdGh áë°üdG

 RÉ‚E’G  Gòg  Rõ©jh.¬≤aGôe  ™«ªL  ‘

 ôØ°S  áHôŒ  Ëó≤J  ‘  QÉ£ŸG  Oƒ¡L

 ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  øjôaÉ°ùª∏d  áæeBG

 ≥ah á«ë°üdG ÒHGóàdGh äGAGôLE’G áaÉµH

 á°üàîŸG äÉ¡÷G ‘ á≤Ñ£ŸG áª¶fC’G

.ádhódÉH

 Ωó≤ŸG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ¿CÉ°ûH  áMÉ°ùŸGh  §«£îàdG  IôFGO  øe

 ‘  á«YGQõdG  »°VGQC’G  äÉeGóîà°SG

 IôFGódG  ¢UôM  kÉæ«Ñe  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG

 äÉ«FÉ°üM’Gh  äÉ°SGQódG  á©HÉàe  ≈∏Y

 ™e »YGQõdG ´É£≤dÉH á≤∏©àŸG á«∏ëŸG

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG QÉÑàY’ÉH òNC’G

.´É£≤dG Gòg

 áYGQõdG ´É£b á«ªgCG ¤EG ôjô≤àdG QÉ°TCGh

 øeC’G  áeƒ¶æe  ‘  …QƒëŸG  √QhOh

 ÊÉµ°ùdG OGó©àdG IOÉjR πX ‘ »FGò¨dG

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  IQhöV  Ö∏£àj  É‡

.á«YGQõdG ≥WÉæŸG

 äÉ«°UƒàdG  øe  GOóY  ôjô≤àdG  Ωóbh

 ™bGƒe  á«ªæJh  ßØM  ¤EG  áaOÉ¡dG

 áeƒ¶æe  õjõ©Jh  ,áÑ°üÿG  »°VGQC’G

 ÒaƒJ  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,»FGò¨dG  øeC’G

 êÉàfE’G ≈∏Y óªà©J á«eÉ¶f ∫ÉªYCG áÄ«H

.≥jƒ°ùàdGh

 áeó≤ŸG  äÉ«°UƒàdG  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 ´É£≤dG Gòg ôjƒ£Jh áeóÿ IôFGódG øe

.ΩÉ¡dG …ƒ«◊G

 ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ¢UôM  QÉWEG  ‘h

 áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe ≈∏ãŸG IOÉØà°S’G

 äGÒ¨àŸG  áÑcGƒeh  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh

 ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡é∏d kÉªYOh Ióéà°ùŸG

 ócCG ,19 ó«aƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG øe ó◊G

 ΩGóîà°SG  π«©ØJ  á«ªgCG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG

 ‘ äÉYÉªàL’G ó≤Y ‘ áãjó◊G á«æ≤àdG

.á«∏ëŸG ôFGhódGh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG

 á∏ªL åëH kÉ°†jCG á°ù∏÷G âdhÉæJ Éªc

 ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG  øe

 Égôjƒ£àH á∏«ØµdG äÉMÎ≤ŸGh IQÉeEÓd

 äGQGô≤dG  É¡fCÉ°ûH  òîJGh  Égõjõ©Jh

.áÑ°SÉæŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ójGR øH ˆGóÑY

∫hódGh Üƒ©°ûdG πµd ΩGôàM’Gh ΩÓ°ùdGh ô«îdÉH Égój óªJ äGQÉeE’G :ó°TGQ øH óªëe

ójóédG ¬∏«µ°ûàH ≈dhC’G á°ù∏édG ó≤©j ¿Éªé©H …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG  äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒàd äGQGô≤dG øe kGOóY Qó°üj ábQÉ°ûdG …ò«ØæJ

 ø«æWÉ≤dGh ø«æWGƒª∏d

¿Éªé©H …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¬°SDhôJ ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

ábQÉ°ûdG …ò«ØæJ ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

ádhódG iód ø«æ«©ªdG OóédG ∫hódG AGôØ°S øe OóY OÉªàYG ¥GQhCG º∏°ùJ 

ójGR øH ∞«°S Qƒ°†ëH ádhódG iód Úæ«©ŸG Oó÷G ∫hódG AGôØ°S øe OóY OÉªàYG ¥GQhCG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S øªK 

 Oƒ¡L  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 áëFÉL  á¡LGƒe  ‘  IQGRƒdG  πªY  ≥jôa

 .. "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ôaÉ°†àdGh »YƒdGh ΩGõàd’G ¿CG √ƒª°S GócDƒe

 äÉ«YGóJ Öæéàd π«Ñ°ùdG ƒg º∏©dG »æÑJh

.á«ë°üdG áëFÉ÷G

 øe áÑîæd √ƒª°S áaÉ°†à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh »ØXƒe

 ÈY  á°ù∏L  ‘  "Údƒ¡éŸG  Oƒæ÷G"
 ∂dPh " ó©H øY" »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J

 áëFÉL  ∫ÓN  áª«≤dG  ºgOƒ¡÷  Gôjó≤J

."19 - ó«aƒc"
 øY  ¬àª∏c  π¡à°ùe  ‘  √ƒª°S  ÈYh

 ºgOƒ¡÷  ÒÑµdG  ¬fÉæàeGh  √RGõàYG  ≠dÉH

 ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  QGóe  ≈∏Y  º¡°SÉªMh

 ¬JöSCGh ºµæe Oôa πc ¿EG" : √ƒª°S ∫Ébh

."¿Éæàe’Gh ôµ°ûdG OÓÑdG øe ¿ƒ≤ëà°ùj

 ¬àbƒH ≈ë°V ºµ©«ªL " : √ƒª°S ±É°VCGh

 ,OÓÑdG áeóN ‘ ≈fÉØJh ¬àë°Uh √ó¡Lh

 ≈æ©e ó«°ùŒh ,º«≤ŸGh øWGƒŸG áeóNh

."IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 IQGRh  ‘  ºµ∏ãe  AÓeR  OƒLh  ’ƒd  "  :

 ºµFÓeRh  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 hCG ÚæWGƒe AGƒ°S ,iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ‘

 áaÉ°VE’ÉH  ,ÚYƒ£àeh  ÚØXƒe  Úª«≤e

 »àdG ádhódG ‘ áeRÓdG á«æÑdG ôaGƒJ ¤EG

 É‰EGh  Ö°ùëa  äÉeóÿG  É¡H  »æ©f  ’

 ™°Vh ‘ ¿ƒµf ¿CG øµÁ ¿Éc ,"¿É°ùfE’G"
 ™ªà°SGh Qò◊ÉH ΩõàdG ºµ©«ªéa .. Ö©°U

."º∏©dG äƒ°üd

 ¬d  ºµæe ¢üî°T πc  "  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ¬fCÉH Qƒîah , ôjó≤àdGh RGõàY’G πc »æe

 óbh  ,IóMGh  á°ù°SDƒe  ºµ©e  »æ©ªŒ

 øY  ÒÑ©àdG  øY  IõLÉY  äÉª∏µdG  ¿ƒµJ

 iôf  ¿CG  ≈æ“CG  øµdh  ºµd  ÊÉæàeG  ióe

 §≤a ¢ù«d ,ÉfOÓH ‘ ºµ∏ãe IójóY êPÉ‰

 ±hô¶dG  ‘  É‰EGh  ,øëŸGh  äÉeRC’G  ‘

."áÑ«£dG

 ºµFÉ≤d ¤EG ™∏£JCG âæc " : √ƒª°S ™HÉJh

 ¿CG ™∏£JG Éªc ,äÉ°TÉ°ûdG ∞∏N øe ¢ù«d

 §≤a ¢ù«d Ihób ºµæe ¢üî°T πc ¿ƒµj

 ÒjÉ©Ã ΩGõàd’G ‘ É°†jCG É‰EGh ,πª©dG ‘

."»YƒdG öûfh áeÓ°ùdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 áëFÉL äÉ«YGóJ ÖæŒ ™«£à°ùf ’ ÉæfCG " :
 ôaÉ°†àdGh  »YƒdG  ∫ÓN  øe  ’EG  á«ë°U

 ¿ƒµJ ób " : √ƒª°S ∫Ébh ,"º∏©dG »æÑJh

 hCG  á°ù°SDƒe  áeóîH  á£ÑJôe  ºµJÉeóN

 ádhódG πNGO hCG  êQÉN ¢UÉî°TCG  hCG  OGôaCG

 hCG  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  äÉª¡e  π«¡°ùJh

 ÈcC’G ºµàeóN ¿CG ’EG .. á«LQÉÿG äÉã©ÑdG

 áÑ«W á◊É°U ¿OÉ©e RGôHEG »g á≤«≤◊G ‘

."É¡H ôîàØf

 ¿CG ˆG ∫É°SCG " : ÓFÉb ¬àª∏c √ƒª°S ºààNGh

 ≈∏Y ÉfOÓH Qó≤jh ºcöSCG ßØëjh ºµ¶Øëj

 iƒà°ùŸG ≈∏Yh , É¡àeóN ‘ ºµdÉãeCG RGôHEG

 ƒLQCGh ºcöSC’h ºµd øjóe ÉfCG »°üî°ûdG

 ‘  É≤jó°Uh  ÉNCGh  Ó«eR  ÊhÈà©J  ¿CG

 äGƒæ°ùdGh  ô¡°TC’Gh  ™«HÉ°SC’Gh  ΩÉjC’G

."áeOÉ≤dG

 øe ÉØXƒe 40 øe ÌcCG á°ù∏÷G â©ªLh

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh äGQGOEG ∞∏àfl

 º¡ÑLGh  AGOCG  ‘  GƒfÉØJ  øjòdG  ,‹hódG

 »àdG  äÉjóëàdG  áaÉc  ≈∏Y  GƒÑ∏¨Jh

 º¡æWh √ÉŒ ÖLGƒdG AGóf GƒÑdh º¡à¡LGh

.Ωƒ«dG ≈àMh áëFÉ÷G ájGóH òæe

:ΩGh-∞««c

 »Ñ©µdG ⁄É°S óªMCG ⁄É°S IOÉ©°S åëH 

 É«fGôchCG  ájQƒ¡ªL  iód  ádhódG  ÒØ°S

 á«LQÉÿG ôjRh ÉÑ«dƒc hÎ«eO ‹É©eh

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J πÑ°S ÊGôchC’G

 ∞∏àfl ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©Jh

 áaÉ°VEG ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG

 ‘  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  á°ûbÉæe  ¤EG

 ócCGh   ."19-ó«aƒc"  áëFÉL  á¡LGƒe

 ÒÁOƒdƒa áeÉîa ΩÉªàgG ÉÑ«dƒc ‹É©e

 ôjƒ£àH  ÊGôchC’G  ¢ù«FôdG  »µ°ùæ«∏jR

 ¬àÑZQh  äGQÉeE’G  ádhO  ™e  äÉbÓ©dG

 …ODƒj ¿CÉH ¬∏eCG øY ÉHô©e ..ÉÑjôb É¡JQÉjõH

 ΩÓ°ùdG  ∫ÓMEG  ¤EG  »ª«gGôHE’G  ¥ÉØJ’G

.§°ShC’G ¥öûdÉH á≤£æŸG Üƒ©°T ™«ª÷

z19 - ó«aƒc{ äÉ«YGóJ Öæéàd Éæ∏«Ñ°S º∏©dG »æÑJh ôaÉ°†àdGh »YƒdGh ΩGõàd’G
 :ójGR øH ¬∏dGóÑY ¿ÉãëÑj »fGôchC’G á«LQÉîdG ôjRhh ádhódG ô«Ø°S

¿hÉ©àdG õjõ©J

 ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûJ äGQÉeE’G

»Hô©dG …QhÉ°ûàdG
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ΩÉ©dG ÚeC’G ,…ójƒ°ùdG áØ«∏N IQƒf IOÉ©°S âcQÉ°T 

 »°VGÎa’G ´ÉªàL’G ‘ ,ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–Ód

 ∫hódG  ‘  ÚdhDƒ°ùª∏d  iƒà°ùŸG  ™«aQ  …QhÉ°ûàdG

 ,ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g ¬àª¶f …òdG ,á«Hô©dG

 øWƒdG ‘ QGô≤dG ´Éæ°Uh äGOÉ«≤dG øe áÑîf Qƒ°†ëH

 áÄ«¡d á«é«JGÎ°SE’G á£ÿG á°ûbÉæe ±ó¡H ,»Hô©dG

 »Hô©dG πª©dG IóæLCÉH ™aódGh ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G

.á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ ∑Î°ûŸG

 ôµ°ûdÉH ´ÉªàL’G ∫ÓN É¡àª∏c É¡JOÉ©°S âëààaGh

 É¡JOÉ«bh  ICGôª∏d  IóëàŸG  ·C’G  áÄ«¡d  ôjó≤àdGh

 ácQÉ°ûŸG äGOÉ«≤dG ™«ªLh õ«ªàŸG É¡∏ªY ≥jôah

 á£ÿG  ôjƒ£J  ƒëf  ±ó¡j  …òdG  ,´ÉªàL’G  ‘

 º°SQh ,ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G  áÄ«¡d á«é«JGÎ°S’G

 ‘  á°UÉNh  ⁄É©dG  ‘  ICGôª∏d  πÑ≤à°ùŸG  áMƒd

 ‘ kGóFGQh  kÓYÉa  kGöüæY ¿ƒµàd  á«Hô©dG  á≤£æŸG

 áfÉµŸG á«Hô©dG ICGôŸG CGƒÑààdh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 kÉaöûe  kÉLPƒ‰  ¿ƒµàdh  ,⁄É©dG  ‘  É¡H  á≤FÓdG

.πaÉëŸG πc ‘ ICGôŸG IOÉjôd

 ‹ƒJ" :ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–Ód ΩÉ©dG ÚeC’G âdÉbh

 kGÒÑc  kÉeÉªàgG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 kÉ«YÉªàLGh  kÉjOÉ°üàbG  ,ICGôŸG  Úµ“  ä’É›  ‘

 ádGó©dG ÇOÉÑeh º«b ≥≤ëj Ée πc ‘ ,kÉ«°SÉ«°Sh

 ∑Î°ûŸG πª©dG øjOÉ«e ≈à°T ‘ ¢UôØdG DƒaÉµJh

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  OÉªàYÉH  ≈∏Œ Ée  ƒgh  ,

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘ ICGôŸG  IOÉjQh Úµªàd

 á«é«JGÎ°S’G πª©J å«M , 2021-2015 IóëàŸG

 ICGôª∏d ºYGO »°ù°SDƒeh »©jöûJ QÉWEG OÉéjEG ≈∏Y

 ≈∏°†a  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃh  ,áaÉc  äÉjƒà°ùŸG  ‘

 Rõ©jh ,ICGôŸG Úµ“ ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 Gòg  ≈∏Y  ‹hódG  ™ªàéŸG  ‘ ádhódG  áfÉµe  øe

."ó«©°üdG

 äGóYÉ°ùŸG  á«é«JGÎ°SG  ¿CG  ,…ójƒ°ùdG  äócCGh

 πª©J IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód á«LQÉÿG

 ó«©°üdG ≈∏Y äÉ«àØdGh AÉ°ùædG Úµ“h ºYO ≈∏Y

 ICGôŸG ájÉªMh Úµ“ á°SÉ«°S" ∫ÓN øe »ŸÉ©dG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO Ωõà∏J ,≥∏£æŸG Gòg øeh ."
 á«LQÉÿG  äGóYÉ°ùŸG  áÑ°ùf  IOÉjõH  IóëàŸG

 äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ájÉªMh  Úµªàd  á°ü°üîŸG

 ∫GƒeC’G  ‹ÉªLEG  øe  á«dÉY  Ö°ùf  ¤EG  ⁄É©dG  ‘

 ádhO  ócDƒJ  PEG  ,2021  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  á°ü°üîŸG

 Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ≥«≤– ¿CÉH äGQÉeE’G

 ™e  ≥aGƒàj  ±óg  ƒg  ,äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ájÉªMh

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG á£N ¿CÉ°ûH IóëàŸG ·C’G ¿ÓYEG

.2030 ΩÉ©d



:ΩGh-»HO

 ƒª q°ùdG ÖMÉ°üd áMƒª£dG ájDhôdG QÉWEG ‘ 

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

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 á∏eÉ°ûdG á«ªæqàdG ≥«≤– ‘ "ˆG √ÉYQ" »HO

 áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S â≤∏WCG ,ÉqàM á≤£æe ‘

 áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi âæH

 ,"áaÉ≤ã∏d »HO" »HO ‘ ¿ƒæØdGh áaÉ≤qãdG

 øe  "IÉ«◊G  á°SQóe"  ´hôa  øe  ´ôa  ∫hCG

 â– áÄ«¡dG ¿hÉ©àà°S å«M ,ÉqàM á≤£æe

 ºYód  "á°†HÉ≤dG  »HO"  ™e Égƒª°S ájÉYQ

 ,ÉqàM  ‘  »YGóHE’Gh  ‘É≤ãdG  ™ªàéŸG

 áªLÎd É¡dÉªYCG OGhQ ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEGh

 ∫ÉªYCGh  äGRÉ‚EG  ¤EG  º¡JÉYGóHEGh  ºgQÉµaCG

.áëLÉf

 »HO"h "áaÉ≤ã∏d »HO" ÚH ¿hÉ©àdG õcÒ°Sh

 øª°V êQóæJ QhÉfi IóY ≈∏Y  "á°†HÉ≤dG

 ôjƒ£Jh  ÖgGƒŸGh  äGQÉ¡ŸG  á«ªæJ  ¥É£f

 ∂dPh  ,ÉqàM  á≤£æe  ‘  á«YGóHE’G  ∫ÉªYC’G

 »àdG äGÈÿGh ∫ƒ°UC’G QÉªãà°SG ∫ÓN øe

 äÉcöûdG ºYO ‘ Úaô£dG øe wπc É¡µ∏Á

 OGôaCGh ,∫ÉªYC’G OGhQh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

.ΩÉY mπµ°ûH ,ÉqàM ™ªà›

 "áaÉ≤ã∏d »HO" ΩÉeCG ¿hÉ©qàdG Gòg í«à«°Sh

 »àdG ∫ÉªYCÓd áªYGódG áÄ«ÑdG øe IOÉØà°S’G

 äÉYÉ£b  øª°V  "á°†HÉ≤dG  »HO"  ÉgôaƒJ

 õcôe øe É«LƒdƒæµàdGh ,ΩÓYE’Gh ,º«ª°üqàdG

 IôµàÑŸG äGQOÉÑŸG øe tó© oj ƒgh ,"in5"

 äÉcöûdGh  ∫ÉªYC’G  OGhQ  ºYO  ¤EG  áaOÉ¡dG

 ádhOh »HO ‘ äÉYÉ£≤dG ∂∏J ‘ áÄ°TÉædG

 ÈY  kÉeƒªY  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

.É¡Mô£j »àdG á«ÑjQóàdG äGQhódGh èeGÈdG

 áeƒ¶æe  Ëó≤J  ‘  õcôŸG  Gòg  º¡°ù«°Sh

 ä’É› ‘ Ú∏eÉ©dG ΩÉeCG í«àJ á∏eÉµàe

 á«ªæàd á°UôØdG ÉqàM ™ªà› øª°V áØ∏àfl

 á«∏Ñ≤à°ùe  á∏MôŸ  º¡àÄ«¡Jh  º¡ÑgGƒe

.áëLÉf ájQÉŒ ™jQÉ°ûe ôjƒ£J øe IójóL

 ácGöT  áeÉbEG  ¤EG  ¿hÉ©àdG  ±ó¡j  Éªc

 "QÉµàH’Gh  º«ª°üà∏d  »HO  ó¡©e"  ™e

 ∫É›  ‘  á«ª«∏©qàdG  ¢UôØdG  ±É°ûµà°S’

 øµÁ  »àdGh  ¬dÉµ°TCG  ™«ªéH  º«ª°üqàdG

 øe ΩOÉ≤dG π«÷G áÄ«¡J πLCG øe ÉgÒaƒJ

 Èà© ojh.. ÉqàM ÜÉÑ°T øe áYóÑŸG ÖgGƒŸG

 ∫hCG  "QÉµàH’Gh  º«ª°üà∏d  »HO  ó¡©e"
 ¢SƒjQƒdÉµH IOÉ¡°T íæÁ »ëHQ ÒZ ó¡©e

.á≤£æŸG ‘ º«ª°üqàdG

 "áaÉ≤ã∏d »HO" øµªàà°S ,¬°ùØf QÉWE’G ‘h

 øe IóFÉØdG º«ª©J øe ¿hÉ©àdG Gòg ∫ÓN øe

 á«ÁOÉcCG" ÉgôaƒJ »àdG á«ÑjQóàdG èeGÈdG

 áYƒªéŸ  á©HÉàdG  "áaÉ«°†∏d  äGQÉeE’G

 ,"á°†HÉ≤dG  »HO"  äÉcöT  ióMEG  ,GÒªL

 ™aQ  ‘  º¡°ùJ  á«ÁOÉcCG  äGQhO  áMÉJEÉH

 ä’ÉéŸG  ‘  ÉqàM  ÜÉÑ°T  äGQób  iƒà°ùe

 áaÉ«°†dG  ´É£≤H  á≤∏©àŸG  áØ∏àîŸG

 á∏gDƒe QOGƒc OGóYEGh ,¬JGQÉ¡eh ¬JÉ«°SÉ°SCGh

 ôjƒ£Jh  ,´É£≤dG  Gòg  IOÉ«≤d  º¡æ«H  øe

 äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG ≥ah ¬∏«ã“h º¡©ªà›

 √ò¡d  áaÉ«°†dG  AGôØ°S  Gƒfƒµ«d  ,á«aGÎM’G

 ,á«©«Ñ£dG É¡JÉeƒ≤eh É¡KGÎH ájÌdG á≤£æŸG

 RôHCG  ióMEÉc  ÉqàM  áfÉµe  øe  Rõ©j  ÉÃh

.»HO IQÉeEG ‘ á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG

IÉ«◊G á°SQóe

 óªfi âæH áØ«£d áî« q°ûdG ƒª°S ¥ÓWEG AÉLh

 ‘  "IÉ«◊G  á°SQóe"  ´hôa  øe  ´ôa  ∫hCG

 IQOÉÑŸG √òg øª°V ¤hC’G ¿ƒµàd ÉqàM áÑàµe

 ‘ Égnôjƒ£àd "áaÉ≤ã∏d »HO" § u£îJ »àdG

 Iójó÷G á«aÉ≤ãdG ájDhôdG ™e kÉ«°TÉ“ ,»HO

 ï«°ûdG ƒª q°ùdG ÖMÉ°U ÉgóªàYG »àdG IQÉeEÓd

 ,2019 ΩÉ©dG ‘ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 πjƒ– ¤EG  É¡æe  ÖfÉL  ‘ ±oó¡J  »àdGh

 ¤EG  »HO  ‘  á«°ù«FôdG  áeÉ©dG  äÉÑàµŸG

 á°SQóe" QÉ©°T â– á∏eÉµàe á«aÉ≤K õcGôe

 á«aÉ≤qãdG äGQÉ¡ŸG π≤°Uh AÉæH á«¨H "IÉ«◊G

 ∫É«LCÓd  á«JÉ«◊Gh  á«YGóHE’Gh  á«æØdGh

 »HO ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCGh QÉÑ pµdGh IóYÉ q°üdG

 ΩÉªàg’G  ™e  ,Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  øe

 ™«°Sƒàd áØ∏àfl äÉ¨o∏ pH iƒàëŸG Ëó≤àH

.IóFÉØdG ¥É£f

 áÑàµe"  πjƒ–  ºà«°S  ,QÉWE’G  Gòg  ‘h

 ‘É≤K  õcôe  ¤EG  ÉqàM  ‘  "áeÉ©dG  »HO

 OGôaC’ äGQÉ¡ŸG ∂∏J AÉæH ¤EG ±ó¡j π peÉµàe

 áHÉàµdGh IAGô≤∏d ájófCG πª°ûj ÉÃ ,É¡©ªà›

 QÉµaC’G  IQGOEG  èeGôHh  ,º°SôdGh  §ÿGh

 ¤EG ,ájhó«dG ±nô p◊Gh ,QÉªãà°S’Gh ÒaƒqàdGh

 OGqhQh  ™jQÉ°ûŸG  ¿É°†àM’  èeGôH  ÖfÉL

 ÉgÒZh  , qÚaô pë∏d  äÉMÉ°ùeh  ∫ÉªYC’G

.áqjQÉ¡ nŸG èeGÈdG øe ójó©dG

 á«MÉ«°S á¡Lh 

 ¿hÉ©qàdG  Gòg  QÉWEG  ‘  ôNBG  Qƒfi øª°Vh

 "á°†HÉ≤dG  »HO"  Ωuó≤à°S  ,»é«JGÎ°S’G

 äÉ¡Lh ‘ á∏eÉ©dG É¡bôa ∫ÓN øe ºYqódG

 π°†aCG ∫ƒM QÉµaCG Ëó≤àd áFõéàdÉH ™«ÑdG

 "áaÉ≤ã∏d  »HO"  ≥jôØd  øµÁ »àdG  πÑ°ùdG

 ,"á«KG qÎdG  ÉqàM  ájôb"  ôjƒ£J  É¡dÓN  øe

 á«aÉ°VEG  äÉ¡L  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«°UƒqàdGh

 äGOôØÃ áq«æ¨dG ájô≤dG √òg π«©ØJ πLCG øe

 øe  Ruõ©j  É‡  ,≥jô©dG  »JGQÉeE’G  çG qÎdG

 ≈∏Y IóFGQ á«aÉ≤K á«MÉ«°S á¡Lƒc É¡àfÉµe

.á≤£æŸG ‘ á«MÉ« q°ùdG áWQÉÿG

 Gòg  ÖLƒÃ  "á°†HÉ≤dG  »HO"  πª©à°Sh

 á«ªbqôdG  É¡JÉ q°üæe  QÉªãà°SG  ≈∏Y  ¿hÉ©qàdG

 πFÉ°Sh  É¡«a  ÉÃ  ,á«fhÎµdE’G  É¡©bGƒeh

 AÉØàM’G  πLCG  øe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 ≈∏Y ÉgQƒ°†M õjõ©Jh á«KGÎdG ÉqàM ájô≤H

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh äÉ°üæŸG ∂∏J ™«ªL

 OGqhQ Égqô£°S »àdG Iójó©dG ìÉéqædG ¢ü°üb

.IôµàÑe á«YGóHEG ™jQÉ°ûÃ ÉqàM

§£ÿG π°†aCG

 ádÉg  âdÉb  ,¿hÉ©àdG  Gòg  ≈∏Y  kÉ≤«∏©Jh

 ≈©°ùf" :"áaÉ≤ã∏d »HO" ΩÉY ôjóe ,…QóH

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájDhQ  ≥ah

 »HO áfÉµe õjõ©J ¤EG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ,´GóHEÓd  áæ°VÉMh ,áaÉ≤ã∏d  »ŸÉY õcôªc

 øe ÉqàM á≤£æe QÉÑàYÉHh.. ÖgGƒª∏d ≈≤à∏eh

 ÉæfEÉa ,IQÉeE’G ‘ Iõ«ªŸG á«aÉ≤ãdG äÉ¡LƒdG

 ÉgÌcCGh §£ÿG π°†aCG OÉªàYG ≈∏Y ¢Uôëf

 á≤£æŸG  √òg  Qƒ°†M  õjõ©J  ‘  á«∏YÉa

 ø rjó«©°üdG ≈∏Y É¡îjQÉJh É¡KGÎH á«æ¨dG

 áYƒæàe èeGôH ò«ØæJh ,»ŸÉ©dGh »q∏ëŸG

 ™ªàéŸ á«aÉ≤ãdG  á«ªæàdG  äÉ¡LƒJ »qÑ∏J

 ™e ¬dOÉÑJ ¥ÉaBG  ™«°SƒJ ‘ º¡°ùJh ,ÉqàM

 πNGO á«YGóHE’Gh á«aÉ≤ãdG  äÉ°üæŸG ≈à°T

 »HO" ™e ÉæfhÉ©J »JCÉjh.. É¡LQÉNh ádhódG

 Gòg  ™e  á∏eÉc  IQƒ°üH  kÉ≤°ùàe  "á°†HÉ≤dG

 ∫ƒ°UCGh  äGÈN øe  ¬H  ™àªàJ  ÉŸ  ,QÉWE’G

 ºYGO QhO Ö©∏d É¡∏ qgDƒJ IójóY äÉYÉ£b ‘

 ≈∏Y ÉqàM á«ªæJh ôjƒ£J ‘ ÉfOƒ¡÷ πYÉa

."»YGóHE’Gh ‘É≤ãdG ó«©°üdG

 ¿hÉ©àdG  Gòg  øª°†àj"  :…QóH  âaÉ°VCGh

 á≤£æÃ  ¢Vƒ¡æ∏d  IóYGh  èeGôH  ∑Î°ûŸG

 πª©f ±ƒ°Sh ,‘É≤ãdG ó«©°üdG ≈∏Y ÉqàM

 äÉcöûdG óaôd äGQOÉÑeh á£°ûfCG ôjƒ£J ≈∏Y

 ÉqàM  ‘  á«YGóHE’G  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 ‘ º¡°ùj ÉÃ ,"á°†HÉ≤dG »HO" øe ºYóH

 ‘  á«YGóHE’Gh  á«aÉ≤ãdG  äÉYÉæ°üdG  ƒ‰

 ,É¡d  …OÉ°üàb’G  óFÉ©dG  õjõ©Jh  ,á≤£æŸG

 äÉYÉ£≤dG ºYO ¤EG ±ó¡J πª°TCG ájDhQ øª°V

 πµ°ûH  »HO  IQÉeEG  ‘ iôNC’G  ájOÉ°üàb’G

."É¡«a ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG õjõ©Jh ΩÉY

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14654 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 27 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ≥WÉæªdG ¢†©H ≈∏Y ÜÉÑ°V
kÉMÉÑ°U á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG

 ìÉ≤d øe áYôL 106^589 ºjó≤J 
 áYÉ°S 24 ∫ÓN z19 ó«aƒc{

 ÉfhQƒc øe 3890 »aÉ©J: záë°üdG{
äÉ«ah 7h áHÉ°UEG 3^601 π«é°ùJh

2^677^675 ≠∏H »dÉªLE’G Oó©dG  

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÜÉÑ°V ¿ƒµàj ¿CG  OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒJ 

 ,kÉMÉÑ°U á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y

 kÉ«FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U ¢ù≤£dG íÑ°üjh

 πµ°ûJ  ™e  ¢ù«ªÿG  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh  ,kÉfÉ«MCG

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dGh ÜÉÑ°†dG

 áYöùdG  ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,á«∏NGódGh

 á«HôZ á«dÉª°T ¿ƒµJh kÉMÉÑ°U ôëÑdG ≈∏Y á£°ûfh

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 20 - 10 / á«böT á«dÉª°T ¤G

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿EG »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ õcôŸG ∫Ébh

 óŸG çóëjh ∞«ØN ¤G É£°Sƒàe ¿ƒµ«°S »Hô©dG

 Qõ÷Gh 02:18 óæY ÊÉãdGh 11:41 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 19:25 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 çóëjh ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h.. 05:44

 áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  08:04  óæY  ∫hC’G  óŸG

 Qõ÷Gh  15:01  áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  22:00

.03:44 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 106,589

 É¡Áó≤J  ”  »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh

 ∫ó©eh  áYôL  2,677,675  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ≈àM

.¢üî°T 100 πµd áYôL 27^07 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ

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

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

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

.19ó«aƒc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

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

 É°üëa 175,249 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

 ∞°ûµdG  ‘  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 3,601 øY

 ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG

 ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe

.ádÉM 285,147 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

 áé«àf áHÉ°üe ä’ÉM 7 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

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

.ä’ÉM 805 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

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

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 3,890 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

.ádÉM 259,194 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh

  :OhhGO »∏Y  ̀»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ø∏YCG

 ¢ùeCG »Øë°U ô“Dƒe ‘ ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG  IQGRh º«¶æJ øY ,AÉKÓãdG

 ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  ¿ÉLô¡e  øe  ¤hC’G  IQhó∏d

 áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉHh Éjƒæ°S ó≤©æj ±ƒ°S …òdG

 πc øe ôjGÈa 4 Ωƒj  á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG

 IƒNCÓd  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ’ÉØàMG  ∂dPh  ΩÉY

 Gó«∏îJ , IóëàŸG ·C’G ¬àæ∏YCG …òdG ,á«fÉ°ùfE’G

 IƒNCÓd »ÑXƒHCG á≤«Kh ™«bƒàd ,Iô£©dG iôcò∏d

 ó©j …òdGh ,Ω2019 ΩÉY ôjGÈa 4 Ωƒj  á«fÉ°ùfE’G

 Gó«cCÉJh ,á«JGQÉeE’G á«LQÉÿG Oƒ¡÷ ÒÑc GRÉ‚EG

 ,á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y Qó≤ŸG äGQÉeE’G QhO ≈∏Y

 ôjGÈa  4 ≥∏£æj  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe

 ácQÉ°ûÃ  ,  ¬æe  øeÉãdG  ≈àM  ôªà°ù«°S  ΩOÉ≤dG

 äÉ¡÷G áaÉch ,á«HôYh á«ŸÉY äÉ«°üî°ûd IRQÉH

.ádhódÉH ájOÉ–’G

 ¿ÉLô¡ŸG Gòg º«¶æJ ‘ ≥∏£æf ÉæfEG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 IƒNCÓd »ÑXƒHCG á≤«Kh √ó°ùŒ ÉÃ ÒÑc RGõàYG øe

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U iód IOÉ«≤dG ájô≤ÑY øe á«fÉ°ùfE’G

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

 …òdG ƒgh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 √òg ¥ÓWEGh OGóYEG π«Ñ°S ‘ ÈcC’G ó¡÷ÉH ΩÉb

 áÑ«Ñ◊G  äGQÉeE’G  ¢VQCG  øe  á«îjQÉàdG  á≤«KƒdG

 ΩÉeE’G á∏«°†ah ¢ù«°ùfGôa ÉHÉÑdG á°SGób Qƒ°†ëH

 »g á≤«KƒdG √ògh  ,Ö«£dG óªMCG ï«°ûdG ÈcC’G

 äGQÉeE’G øe ΩÓ°Sh áÑfi ádÉ°SQ ôeC’G ™bGh ‘

 QGƒ◊Gh ±QÉ©àdG  ¤EG  ™«ª÷G ƒYóJ ,⁄É©dG ¤EG

 IOÉ©°ùdGh  ÒÿG  ≥«≤– πLCG  øe  É©e  πª©dGh

 πc  ‘  ™ªàéª∏d  AÉNôdGh  Ωó≤àdGh  ,¿É°ùfEÓd

 πLCG  øe  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ  ¤EG  ƒYóJ  Éªc  ,¿Éµe

 ÜÉgQE’Gh  Ö°ü©àdGh  Oó°ûàdGh  ±ô£àdG  áëaÉµe

.äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Y

 QÉ©°T â– ó≤©æj ±ƒ°S ¿ÉLô¡ŸG ¿CG ±É°VCGh

 ∂dPh  z™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G{

 RhÉéàJ  ,á«fÉ°ùfE’G  á≤«KƒdG  √òg  ¿CÉH  ÉcGQOEG

 ∑Î°ûŸG  πª©dG  ¥ÉaBG  ¤EG  ,  á«MhôdG  ä’ÉéŸG

 Qhód ∑GQOEG ¬fEG Éªc , ÒÿG ¬«a ÉŸ ™«ª÷G ÚH

 äÉ©ªàéŸG ™bGh π«µ°ûJ ‘ á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

 ÉjÉ°†≤dG áaÉc ™e íLÉædG πeÉ©àdG ‘h ájöûÑdG

 ,öü©dG Gòg ‘ ⁄É©dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh

 á«ë°üdG ájÉYôdG hCG º«∏©àdG ÉjÉ°†b ∂dP ‘ AGƒ°S

 ájôMh IOÉÑ©dG QhO ájÉªM hCG áÄ«ÑdG ájÉªM hCG

 ájƒ¡dG  ó«cCÉJh  çGÎdG  ≈∏Y ®ÉØ◊G hCG  ó≤à©ŸG

 ,πØ£dÉH ΩÉªàg’G hCG  ,ICGôŸG ¥ƒ≤M hCG  ,á«æWƒdG

 IófÉ°ùŸGh ºYódG ÒaƒJh  ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG hCG

 QÉ©°ûdG ó©j Éªc ,™ªàéŸG ‘ á°ûª¡ŸG äÉÄØ∏d

 ‘ á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG QhO ≈∏Y ó«cCÉJ

 äÉbÓ©dG ≥«≤–h πaÉµàdGh øeÉ°†àdG ìhQ AÉæH

 …òdG ÉfhQƒc ¢ShÒa á¡LGƒe ‘ IôªãŸG á«dhódG

 mƒëf ≈∏Y ∂dPh ,⁄É©dG ‘ ¿Éµe πc ‘ öûàæj

 ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ≥«aƒàdGh ìÉéædG ™«ªé∏d ≥≤ëj

 .ˆG ¿PEÉH Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ AÉHƒdG Gòg QÉKBG

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

 z™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G{ QÉ©°T ¿EG

 ÉæfCÉH  äGQÉeE’G  ‘ ÉfRGõàYG  øY ÒÑ©J ƒg É‰EG

 ™«ªL øe ¿Éµ°S É¡«a ¢û«©j ádhO ˆG óªëHh

 äGQÉeE’Éa , AÉNQh IƒNCGh ΩÓ°S ‘ ⁄É©dG AÉëfCG

 Éeh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdÉH º°ùàJ  ádhO

 óFGƒa  øeh  πaÉµJh  øeÉ°†J  øe  Éª¡H  §ÑJôj

 ø ne πµd Ωó≤àdGh QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’G ‘ ™aÉæeh

 .áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y ¢û«©j

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  IQGRh  º«¶æJ  ∫ƒMh

 ¿ƒµ«d   á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  »æWƒdG  ¿ÉLô¡ª∏d

 øY ¥OÉ°U ÒÑ©J ¬fCG ¬«dÉ©e ócCG Éjƒæ°S ÉfÉLô¡e

 ¬côJ …òdG ódÉÿG çQE’ÉH äGQÉeE’G ‘ ÉfRGõàYG

 ódGƒdG  ¬d QƒØ¨ŸG º«¶©dG  ádhódG  ¢ù°SDƒe Éæ«a

 "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 äGQÉeEÓd  ¥ƒeôŸG  êPƒªædG  ºFÉYO  ≈°SQCG  …òdG

 ¿CG  Éæaöûjh ,  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG  ‘

 ÒÑµdG  ÉfRGõàYG  É°†jCG  ¿ÉLô¡ŸG  Gòg  ‘ ø∏©f

 äGQÉeE’G  Ö©°T º¡©eh ΩGôµdG  ádhódG  IOÉb ¿CÉH

 è¡f  ¢ùØf  ≈∏Y  ¿hÒ°ùj  íeÉ°ùàŸGh  ⁄É°ùŸG

 íeÉ°ùàdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj ,¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG

 IÒ°ùe  ‘  É«°SÉ°SCG  GAõL  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh

 ,AGƒ°ùdG  ≈∏Y πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ‘ ™ªàéŸG

 äGQÉeE’G IQób ‘ ∫DhÉØàdGh á≤ãdG ¤EG ™aój ƒgh

 πÑ≤à°ùe AÉæH ≈∏Yh äÉjóëàdG πc á¡LGƒe ≈∏Y

 ábƒeôŸG É¡àfÉµe IóFGôdG ádhódG √òg ¬«a òNCÉJ

 .™ªLCG ⁄É©dG ¿Gó∏H ÚH ÉªFGO

 ≈©°ùj á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ¿ÉLô¡e ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 äÉØ°üdG √òg áaÉµH ΩGõàd’Gh Qƒ©°ûdG ≥«ª©J ¤EG

 ,  áÑ«Ñ◊G  ÉæàdhO  É¡H  ≈¶– »àdG  äÉeƒ≤ŸGh

 ¢Uôëj Éªc , QGôªà°SÉH É¡à«ªæJ ≈∏Y ¢Uô–h

 á©°SGƒdG  ácQÉ°ûŸG  πÑ o°S  ÒaƒJ  ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG

 ≈∏Y ™é°ûàdGh ,ä’ÉØàMGh á£°ûfCG ‘  ™«ªé∏d

 ™ªàéŸG ‘ ¬FÓeRh ¬fGƒNEÉH  Oôa πc •ÉÑJQG

 QGƒ◊Gh ±QÉ©à∏d , ™«ª÷G ΩÉeCG ¢UôØdG ôaƒJh

 ’ƒ°Uh  ¢†©ÑdG º¡°†©H ™e , ∑Î°ûŸG πª©dGh

 ‘h  ,ábOÉ°U  IƒNCG  ‘  É©e  GƒfhÉ©àj  ¿CG  ¤EG

 ,õ««“ hCG mábôØJ É‰hO ¿É°ùfE’Gh ™ªàéŸG áeóN

 ±QÉ©ŸG öûfh á«YƒàdG ¤EG ¿ÉLô¡ŸG ±ó¡j Éªc

 ∑ƒ∏°ùdG ÇOÉÑe ≥«ª©J ‘ º¡°ùJ »àdG ,äGÈÿGh

 ∞æ©dGh  Ö°ü©àdGh  õ«ëàdG  øY  ó© oÑdGh  ,Ëƒ≤dG

 ¿ÉLô¡ŸG  »Øàë«°Sh  öûÑdG  ÚH  äÉbÓ©dG  ‘

 á£ÑJôŸG  á«©ªàéŸGh  ájOÉ°üàb’G  äGQOÉÑŸÉH

 ä’É› ÉgQÉÑàYÉH á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdÉH

 ÉŸ ∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdGh øeÉ°†à∏d áª¡e

 .¿Éµ°ùdG ™«ª÷ ÒÿG ¬«a

 ºYO ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Sh áaÉc ¢UôM ¬«dÉ©e øªKh

 ‘ áªgÉ°ùª∏d  ™«ª÷G É«YGO ¿ÉLô¡ŸG á©HÉàeh

 ‘  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  ¿ÉLô¡e  º«¶æJ  ºàj  ¿CG

 ºYOh ,¬Lh πªcCG ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg ¤hC’G ¬JQhO

 Oƒ¡÷G  »gh  π«Ñ°ùdG  Gòg  ‘  IQGRƒdG  Oƒ¡L

 äGQÉeE’G Ö©°Th IOÉb øe …ƒb mºYóH ÉªFGO ±öûJ

 ÉfhÉ©Jh , ⁄É©dGh ™ªàéŸG øe á£°ûf ácQÉ°ûeh

 äÉ°ù°SDƒe  áaÉch  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdG  ™e  ,Gó«L

 »Yhh ,  ΩÓYE’G  πFÉ°Sƒd  º¡e QhOh ,  ™ªàéŸG

 áÑMÉ°üj  ,  ¿ÉLô¡ŸG  á«ªgCÉH  ,ÒÑc  »©ªà›

 , ΩGôµdG É¡JOÉbh , ádhódG ¢ù°SDƒÃ , ÈcCG RGõàYG

 iƒà°ùe ≈∏Y …QƒëŸG ÉgQhOh , AÉ£©ŸG É¡Ñ©°Th

 .⁄É©dG

 ¿ÉLô¡ŸG èeGôHh á£°ûfCG

 ,äGQOÉÑŸG  äGöûY  ¿ÉLô¡ŸG  øª°†àjh

 ´ƒæàJ »àdGh ΩÉjCG á°ùªN ióe ≈∏Y äÉ«dÉ©ØdGh

 á«HÉÑ°ûdGh á«dhódGh á«eƒµ◊G äÉcQÉ°ûŸG ÚH

 ≥∏©àJ  »àdG  èeGÈdGh  ájôµØdGh  á«°VÉjôdGh

 ,ºª¡dG ÜÉë°UCG ∂dòch ,∫ÉØWC’Gh IöSC’Gh ICGôŸÉH

 :É¡æeh ™ªàéŸG äÉÄa øe ºgÒZh

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  »ŸÉ©dG  »°VGÎa’G  ióàæŸG

 Ú«dhódG AGÈÿGh øjôµØŸG øe áÑîf ácQÉ°ûÃ

 ¤EG áaÉ°VEG ,»Hô©dG ⁄É©dG øeh

 á«eƒµM äÉ¡L 41 øe ÌcCG  ä’ÉØàMG ¥Ó£fG

 ÚH ¿hÉ©àdÉH ,á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH

 ,ádhódG äÉ°ù°SDƒe áaÉµH íeÉ°ùàdG ¿É÷h IQGRƒdG

 …QhO  ‘ á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  ´ƒÑ°SCG  ¤EG  áaÉ°VEG

 …QhO øe 15 `dG ádƒ÷G) Ωó≤dG Iôµd øjôØàëŸG

 ÖfÉéH ,(á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G º°SG πª– øjôØàëŸG

 ` á«bÓNC’G á«HÎdG IOÉe ‘ á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

 á«HÎdG  IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdÉH  ¢SQGóŸG  èeÉfôH

 IAGôb   á°ù∏L  äÉ«dÉ©ØdG  º°†J  Éªc  ,º«∏©àdGh

 èeÉfôH  `  á«fÉ°ùfE’  IƒNC’G  á≤«Kh"  ∫ÉØWCÓd

 ÖfÉéH ,™«ªé∏d ìƒàØe èeÉfôH ƒgh , ¢SQGóŸG

 IƒNC’ÉH AÉØàMÓd ¢ü°üfl ÊƒjõØ∏J èeÉfôH åH

 èeÉfôHh  ,  "ôjGÈa  4 ¤EG  ≥jô£dG  "  á«fÉ°ùfE’G

 , ±QÉ©J QGƒM äÉ°ù∏L , Ò¨°üdG IƒNC’G ¢SQÉa

 ‘ IƒNC’G ióàæe ,äÉ©eÉ÷G èeÉfôH ` âfCGh ÉfCG

  ∫ÉØWCÓd IAGôb äÉ°ù∏L ÖfÉéH , á«HÉÑ°T ¿ƒ«Y

 ,¢SQGóŸG èeÉfôH ` "á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh "
 IƒNC’G A…OÉÑe õjõ©J äÉ«dBG  ióàæe øY Ó°†a

 ¿É°Sôa èeÉfôH ` »eƒµ◊G πª©dG ‘ á«fÉ°ùfE’G

 ¥ÓWEG"  á«dÉ©a  ≈∏Y  IhÓY ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G

."á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd »M ó«°ùŒ »Yƒ£àdG πª©dG

:ΩGh-»HO

 ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S ΩÉb 

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe  ¿É«¡f

 ´höûe ‘ ¢UÉÿG ¿GÒ£dG ≈æÑe IQÉjõH ¢ùeCG

 »àdG Üƒæ÷G »HO ‘ ¿GÒ£∏d ó°TGQ øH óªfi

 z¢ùµà«L{ h { ¿ƒµdÉa { »àcöT πÑb øe QGóJ

 ¢UÉÿG  ¿GÒ£dG  äÉeóN  ‘  Úà°ü°üîàŸG

. äÉ«°üî°ûdG QÉÑc h ∫ÉªYC’G ∫ÉLôd

 - áØ«∏N øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S ≥aGQh

 ¢ù``«FôdG »æjOQÉe ∫OÉY IOÉ©°S - ¬àdƒL ∫ÓN

 ¢UÉÿG ¿Gô``«£∏d z¢ùµ«à«L{ ácô``°ûd …ò«ØæàdG

.∫ÉªYC’G ∫ÉLQ QÉÑc øe ™ªLh

 QÉ£e ‘ á£ëŸG √òg á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S ±ô©Jh

 ¬∏«¨°ûJ ájGóH òæe ≥≤M …òdG ‹hódG Ωƒàµe ∫BG

 á«YƒædG áeóÿG iƒà°ùe ‘ á«Yƒf á∏≤f …QÉéàdG

 äÉeóN  OƒLh  íÑ°UCG  …òdGh  AÓª©∏d  áeó≤ŸG

 …QÉ°†◊G ìöüdG Gò¡d ájRGƒe äÉ«°üî°T QÉÑc

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  á«Yƒf  áaÉ°VEG  ÒÑµdG  »Hô©dG

.…QÉ°†◊Gh …QÉéàdG

 áØ«∏N øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh

 ¿ƒµdÉa ÚH á«é«JGÎ°SE’G  ácGöûdÉH ¿É«¡f ∫BG

 øe ójó©dG ò«ØæJ ‘ º¡°ùà°S »àdGh ¢ùµà«Lh

 øe QÉ£ŸG …OÉJôŸ äÉeóÿG Ëó≤J É¡æe ∫ÉªYC’G

 äGôFÉ£dG AGƒjEGh áfÉ«°U ¤EG áaÉ°VEG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ

 ¿ƒµdÉa ¿CG ¤EG GÒ°ûe ..É¡aÉæ°UCGh É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ

 ∫ÉLôd É¡fGÒW ∫ƒ£°SCG  IOÉjõd ™∏£àJ ¿GÒ£∏d

 ËÎ°SG  ∞∏b ´ƒf øe ÚJôFÉW ¿ƒµ«d ∫ÉªYC’G

 ¿GÒ£dG Rõ©j É‡ 320 ¢UÉHôjEG ÚJôFÉWh 450

.Ωƒàµe ∫BG QÉ£Ã ¢UÉÿG

 ‘ º¡°ù«°S ∑Î°ûŸG πª©dG ¿CG  √ƒª°S í°VhCGh

 ∫OÉÑJ  h  ¿hÉ©àdG  øe  IójóL  äÉjƒà°ùe  AÉæH

 äÉeƒ∏©ª∏d ∫É©ØdG ∫OÉÑàdG ¤EG áaÉ°VEG ,äGÈÿG

 Ó°†a ,…ƒ÷G π≤ædG ´É£≤H á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dGh

 åëÑd IQGOE’G »≤jôa ÚH ájQhódG äGAÉ≤∏dG øY

 ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN øe QÉ£ŸG áÄ«H õjõ©J πÑ°S

.áeGóà°S’Gh É«LƒdƒæµàdGh AÓª©dG áeóN

 øe ™bƒàŸG ¿hÉ©àdG Gòg á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th

 ,ÚÑfÉ÷G ≈∏Y IÒÑc óFGƒØH Oƒ©j É‡ ÚàcöûdG

 ¤EG  Éàa’..  äÉeƒ∏©ª∏d  πãeC’G  ∫OÉÑàdG  π°†ØH

 IÎØdG ∫ÓN õ«ªà∏d ±ó¡J z»HO äGQÉ£e{ ¿CG

.áeOÉ≤dG

 Ωó≤J  RGô£dG  áãjóM  ä’É°U  OƒLh  ¿CG  ±É°VCGh

 Iƒ£N ó©J É¡FÓª©d Iõ«ªàŸG äÉeóÿG ∞∏àfl

 »àdG  á≤KGƒdG  äGƒ£ÿG  øª°V  iôNCG  IójóL

 ìöüdG  Gò¡H  ∫ƒ°Uƒ∏d  »HO  äGQÉ£e  Égƒ£îJ

 É¡àjDhôd Gò«ØæJ ⁄É©dG äGQÉ£e ºgCG ±É°üe ¤EG

 øª°V äGQÉeE’G äGQÉ£e áZÉ«°U ‘ á«é«JGÎ°S’G

.⁄É©dG ‘ äGQÉ£ŸG π°†aCG

 ¢ùµà«Lh  ¿ƒµdÉa  »àcöT  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd Iõ«‡ äÉeóN Ëó≤àd ¿É«©°ùj

 Ωƒàµe ∫BG QÉ£e ‘ áª¡ŸG äÉ«°üî°û∏d áeóÿG

 QÉ£ª∏d á«é«JGÎ°S’G áfÉµŸG Rõ©j É‡ ‹hódG

.øjôaÉ°ùŸG øe áÄØdG √ò¡d

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »æjOQÉe ∫OÉY ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 ï«°ûdG  ƒª°ùd  √ôµ°T  øY z¢ùµ«à«L{ ácô`°ûd

 ¬°UôM ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 ⁄ÉY ‘ ójóL ƒgÉe πc áÑcGƒe ≈∏Y ôªà°ùŸG

 õcGôe  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ÜhDhódG  πª©dGh  ¿GÒ£dG

 πª©J ácöûdG ¿CG GócDƒe .. ∫ÉéŸG Gòg ‘ áeó≤àe

 √òg  øe  ΩÉàdG  ‘É©àdGh  πª©∏d  IOƒ©∏d  Iƒ≤H

.áëFÉ÷G

ôjGôÑa 4 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ¿ÉLô¡e ≥∏£J É«∏©dG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉH ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh
z™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G{ QÉ©°T âëJ

É qàM á≤£æe øe zIÉ«ëdG á°SQóe{ ´hôa ∫hCG ≥∏£J óªëe âæH áØ«£d

z¿Gô«£∏d ó°TGQ øH óªëe ´hô°ûe{ »a ¢UÉîdG ¿Gô«£dG ≈æÑe Qhõj áØ«∏N øH ¿É£∏°S

 º«¶æJ :∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 kGô«Ñ©J »JCÉj ¿ÉLô¡ªdG

 øH óªëe ôµØH ÉfRGõàYG øY

 á≤«Kh ¥ÓWE’ ¬àjÉYQh ójGR

»ÑXƒHCG øe IƒNC’G

 ±ô£àdG áëaÉµªd Oƒ¡édG ó«Mƒàd ƒYóJ á≤«KƒdG 

äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y ÜÉgQE’Gh Ö°ü©àdGh Oó°ûàdGh

 Oƒ¡éd ô«Ñc RÉéfEG á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG

á«JGQÉeE’G á«LQÉîdG

 »a »°SÉ°SCG AõL á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG

πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG »a ™ªàéªdG Iô«°ùe

 ΩGõàd’Gh Qƒ©°ûdG ≥«ª©àd ≈©°ùj ¿ÉLô¡ªdG

ÉæàdhO É¡H ≈¶ëJ »àdG äÉeƒ≤ªdGh äÉØ°üdÉH

z¿GÒ£∏d ó°TGQ øH óªfi ´höûe{ ‘ ¢UÉÿG ¿GÒ£dG ≈æÑe ¬JQÉjR ∫ÓN áØ«∏N øH ¿É£∏°S



دبي-وام:
وزير  القرقاوي  عبداهلل  حممد  معايل  اأكد   
العامل  حكومات  اأن  الوزراء،  �شوؤون جمل�س 
اإع��ادة  ت�شتدعي  جديدة  حتديات  تواجه 
اأعمال  من��اذج  وت�شميم  املفاهيم  ت�شكيل 
م�شرياً  للم�شتقبل،  اجلاهزية  تعزز  خمتلفة 
اإىل اأن اآثار جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد 
تبني  احلكومات  على  فر�شت  "كوفيد-19"، 
تر�شيخ  باجتاه  دفعت  ومقاربات  ممار�شات 
حلول  تطبيق  وت�رسيع  م�شتقبلية  منهجية 

مبتكرة ملواجهة التحديات.
م�شاركته  خالل   - القرقاوي  حممد  وق��ال 
وممار�شات  م��ب��ادئ  "تر�شيخ  جل�شة  يف 
الراأ�شمالية االجتماعية" �شمن حمور "قيادة 
�شمن  امل�شوؤول"،  ال�شناعي  والنمو  التحول 
م�شاركة حكومة دولة االإمارات يف فعاليات 
"اأجندة دافو�س 2021"، التي ُينظمها املنتدى 
االقت�شادي العاملي يف الفرتة من 25 حتى 
29 يناير، حتت �شعار "عام مف�شلي الإعادة 
االإم��ارات  دول��ة  حكومة  اإن   - الثقة"  بناء 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
على  تركز  اهلل"،  "رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم 
اجلهود  ودعم  العاملية  ال�رساكات  تر�شيخ 
ملختلف  مبتكرة  حلول  الإي��ج��اد  الدولية 
التنمية  م�شرية  تواجه  التي  التحديات 
�شناعة  يف  ي�شهم  ما  ال�شاملة،  العاملية 

م�شتقبل اأف�شل.
�شواب  كالو�س  الربوف�شور  اجلل�شة  افتتح 
موؤ�ش�س ورئي�س املنتدى االقت�شادي العاملي، 
اأناند ماهندرا رئي�س جمموعة  و�شارك فيها 
الرئي�س  ق��دري  واإلهام  الهند،  يف  ماهندرا 
اللجنة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  التنفيذي 
البلجيكية،  "�شولفاي"  ل�رسكة  التنفيذية 
واأدارها جون ديفترييو�س االإعالمي يف قناة 

"�شي اأن اأن".
واأ�شار معايل حممد القرقاوي، اإىل اأن تركيز 
اأجندة  يف  العاملي  االقت�شادي  املنتدى 
دافو�س 2021، على اإعادة بناء الثقة عامليًا، 
يعك�س اأهمية العمل الدويل امل�شرتك لتمكني 
وقدرتها  جاهزيتها  تعزيز  من  احلكومات 
فاعلية  اأكرث  حلول  وتطوير  قرارات  التخاذ 
وتنعك�س  املتغريات  ت�شتبق  وا�شتدامة، 
اإيجابًا على م�شرية التنمية العاملية، موؤكدا 
واملنتدى  االإمارات  بني حكومة  ال�رساكة  اأن 
االقت�شادي العاملي تهدف اإىل �شياغة روؤى 
احلالية  التحديات  ملواجهة  جديدة  واأفكار 
احلكومات  مرونة  وتعزيز  وامل�شتقبلية، 
امل�شتقبلية  الفر�س  منظومة  وتطوير 
واأدوات  املبتكرة  احللول  من  باال�شتفادة 

الثورة ال�شناعية الرابعة.
  "كورونا" .. موجات متتابعة

اإىل  كلمته  يف  القرقاوي  حممد  وتطرق    
عامليًا  الوباء  اإدارة  يف  احلكومية  اجلهود 
اأن حتدي  اإىل  م�شرياً  م�شت،  �شهراً   11 خالل 
اأمواج  �شكل  على  متوا�شاًل  زال  ما  كورونا 
متتالية ت�رسب العامل، الفتًا اإىل اأنه منذ عام 
بال�شبط يف ال�شهور االأوىل لتف�شي الفريو�س، 
و52  اإ�شابة   2014 االإ�شابات  اإجمايل  بلغ 
حالة وفاة، فيما و�شل حاليا /خالل عام/ 
اإىل نحو 100 مليون اإ�شابة، ومليوين وفاة، 

بلغت  الفريو�س  انت�شار  اأن �رسعة  يعني  ما 
خالل عام واحد فقط 4 ماليني �شعف.

واأ�شاف اأن بوادر مرحلة ما بعد اجلائحة لن 
والفريو�س  قريب،  وقت  يف  االأفق  يف  تلوح 
اإىل  و�شنحتاج  �شنوات،  لعدة  معنا  �شيبقى 
للمعلومات  ووفقا  العامل،  �شكان  تطعيم 
مليون   63 من  اأكرث  اإعطاء  مت  فقد  املتوفرة 
دول��ة  ويف  دول���ة،   56 يف  مطعوم  جرعة 
 %  25 ح�شل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
وت�شري  االآن،  حتى  اللقاح  على  ال�شكان  من 
اأن العدد املتوقع لالأ�شخا�س  التقديرات اإىل 
عام  بحلول  اللقاح  على  �شيح�شلون  الذين 

2022 �شيبلغ 3.7 مليار �شخ�س.
احلكومات  اأن  اإىل  القرقاوي  حممد  واأ�شار 
حول العامل اأنفقت اأكرث من 12 تريليون دوالر 

حزم  �شكل  على   ،2020 مار�س  منذ  اأمريكي 
حتفيز ودعم مايل حلماية ال�رسكات واالأ�رس 
اأنه  موؤكدا  حظا،  االأقل  االجتماعية  والفئات 
احلكومات  على  فاإن  اجلائحة،  ا�شتمرار  مع 
�شمان ا�شتمرارية االأعمال، وحتقيق التعايف 
التكنولوجيا،  وتبني  ال�رسيع،  االقت�شادي 
اأك��رث  ر�شيقة  حكومية  من���اذج  واع��ت��م��اد 
�شميم  الرقمية يف  احللول  واعتماد  مرونة، 
العمل احلكومي، يف ظل بلوغ حجم  اآليات 
تريليون   11.5 العاملي  الرقمي  االقت�شاد 

دوالر اأمريكي حاليا.
  5 توجهات رئي�سية 

من�شة  خالل  من  اليوم  جنتمع   : واأ�شاف   
نعود  لن  اأننا  اجلديد،  ومعيارنا  افرتا�شية، 

اإىل احلياة التي كنا نعرفها، يجب اأن نتاأقلم 
مع العامل الهجني، ونتعاي�س مع الفريو�س، 
يف  اأك��رب  دوراً  تلعب  اأن  احلكومات  وعلى 
ما  ظل  يف  حظا،  االأق��ل  بالفئات  االهتمام 
بني  الفجوة  ات�شاع  من  امل�شتقبل  �شي�شهده 
تبني  اأهمية  يوؤكد  ما  املجتمعية،  الفئات 
اأحد ُيرتك وراء الركب" التي مت  �شيا�شة "ال 
تبنيها �شابقًا لتعزيز الفر�س املت�شاوية يف 
التعليم، واالآن نحن بحاجة اإليها يف توزيع 

عادل و�شامل للقاح.
وقال وزير �شوؤون جمل�س الوزراء، اإن العامل 
خم�شة  يف  ترتكز  عديدة،  حت��والت  ي�شهد 
م�شتقبل  على  تنعك�س  رئي�شية  توجهات 
وتوجه  العوملة  انح�شار  هي:  احلكومات، 
الدول نحو االهتمام بال�شاأن الداخلي، وزيادة 

وطنية  بيانات  وتطوير  باحلكومات،  الثقة 
منوذج  وت�شميم  الوطنية،  ال�شيادة  ل�شمان 
جديد للحوكمة، اإ�شافة اإىل تعزيز ال�رساكات 
مع القطاع اخلا�س التي مل تعد ترفا فكريا 

يف ا�شتعداد احلكومات للم�شتقبل.
 كالو�س �شواب: 61 �رسكة عاملية يف منظومة 
واالجتماعية  البيئة  احلوكمة  معايري 
كالو�س  الربوفي�شور  واأك��د   / وال�رسكات 
�شواب املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي للمنتدى 
االقت�شادي العاملي اأن فل�شفة قطاع االأعمال 
ت�شهد تغيرياً من منوذج راأ�شمالية امل�شاهمني 
اإىل منوذج الراأ�شمالية االجتماعية، مدفوعة 
مبا اأحدثته جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد 
من اآثار على م�شتوى العامل، لرتكز على االآثار 

املناخية، واالإن�شانية على املجتمعات.
وقال اإن االأحداث العاملية ت�شهم يف ت�رسيع 
ال�رسكات،  لدى  املوؤثر"  "اال�شتثمار  تبني 
وبيئي،  اجتماعي  تاأثري  الإح��داث  الهادف 
املكت�شبة  املالية  الفوائد  على  واملحافظة 
لل�رسكات، مبا ي�شهم يف تعزيز م�شاركتها يف 
امل�شتقبلية،  املجتمعية  التحديات  معاجلة 
العاملية  ال�رسكات  العديد من  نرى   " وقال: 
يف   2030 امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  تتبنى 

ا�شرتاتيجياتها و�شيا�شاتها ".
/ احلكومات وت�شميم عامل ما بعد "كوفيد 
– 19" / وتطرقت اجلل�شة اإىل دور احلكومات 
التنمية  دع��م  يف  الت�رسيعية  واجل��ه��ات 
االقت�شادية، واأهمية م�شاهمة احلكومات يف 
و�شبل  "كوفيد-19"،  بعد  ما  عامل  ت�شميم 
االأعمال  وقطاع  امل�شتثمرين  مع  التن�شيق 
وخمتلف �رسائح املجتمع يف تنفيذ اخلطط 
و���رسورة  امل�شتقبلية،  واال�شرتاتيجيات 
االعتماد على جمموعة م�شرتكة من املعايري 
واملوؤ�رسات اخلا�شة بتحقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة العاملية.
  م�ساركة فاعلة حلكومة الإمارات 

دافو�س  "اأجندة  فعاليات  يف  وي�شارك    
دولة  حكومة  يف  ال��وزراء  من  عدد   ،"2021
االإمارات، وتتحدث معايل ح�شة بنت عي�شى 
تنمية املجتمع يف جل�شة  وزيرة  بو حميد 
االآمن"،  الرقمي  املحتوى  "تعزيز  بعنوان 
املري  بن طوق  ي�شارك معايل عبداهلل  فيما 
"تطبيق  بعنوان  جل�شة  يف  االقت�شاد  وزير 
ال�رسق  يف  االجتماعية  الراأ�شمالية  مبادئ 
معايل  ويتحدث  اأفريقيا"،  و�شمال  االأو�شط 
للذكاء  دولة  وزير  العلماء  �شلطان  بن  عمر 
وتطبيقات  الرقمي  واالقت�شاد  اال�شطناعي 
العمل عن بعد، يف جل�شة بعنوان "توظيف 

البيانات يف ت�شميم املجتمعات".
اأكرث من 70 دولة / كما  / 1500 قيادي من 
ي�شارك يف فعاليات اأجندة دافو�س 2021 التي 
اأكرث من 1500 من  افرتا�شيا عن بعد،  تنظم 
من  واخلرباء  وامل�شوؤولني  العامل  قادة  اأبرز 
واملجتمع  واحلكومات  االأعمال  قطاع  قادة 
ي�شارك  كما  دولة،   70 من  اأكرث  من  املدين، 
اآالف  ع�رسة  من  اأك��رث  املنتدى  اأعمال  يف 
املوؤ�ش�شات  ممثلي  من  ال�شباب  القادة  من 
من   1000 من  واأك��رث  املدنية  واملجتمعات 
قادة القطاع اخلا�س يف اأجندة دافو�س، مبا 
يف ذلك اأع�شاء و�رسكاء املنتدى االقت�شادي 
العاملي، اإىل جانب اأكرث من 500 من الروؤ�شاء 

التنفيذيني الأبرز ال�رسكات يف العامل.

 كالو�س �سواب : فل�سفة قطاع الأعمال تغيرت اإلى 
نموذج الراأ�سمالية الجتماعية  
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اأخبار الوطن

حكومات العالم اأنفقت 
12 تريليون دولر منذ 
مار�س 2020 على �سكل 

حزم تحفيز 

 5 توجهات م�ستقبلية 
تت�سمن انح�سار 

العولمة وزيادة الثقة 
بالحكومات 

 الأزمة ال�سحية 
العالمية اأثبتت اأهمية 
العتماد على الخدمات 

الرقمية 

دبي-وام:
 اأعلنت هيئة ال�شحة بدبي عن توقف بع�س 
خدمات طب االأ�شنان غري ال�رسورية طبيًا، 
التي  االإج���راءات االح��رتازي��ة  وذل��ك �شمن 
واحلماية  الوقاية  لتعزيز  الهيئة،  تنفذها 
فيها  العاملني  �شفوف  كوفيد-19، يف  من 

واملتعاملني معها.
واأو�شحت الهيئة اأن كافة القرارات التي يتم 
اتخاذها اإمنا ت�شب يف م�شلحة املجتمع، 
مع احلفاظ التام على ا�شتمرارية اخلدمات 
عنها  غنى  ال  التي  واالأ�شا�شية  ال�رسورية 
وباأ�شلوب يوازن بني تقدمي اخلدمة الطبية 
وتقليل  يحتاجها،  من  لكل  ال�رسورية 
غري  اأنها  على  ت�شنيفها  ميكن  التي  تلك 
ال�شالمة  درج��ات  اأعلى  لتاأكيد  �رسورية، 
العاملني  من  �شواء  املجتمع  اأفراد  لكافة 
يف املرافق الطبية التابعة للهيئة من اأطقم 
طبية وفرق متري�س وخدمات م�شاعدة، اأو 
عياداتها  مراجعي  م��ن  اجلمهور  عامة 
خمتلف  يف  املنت�رسة  ال�شحية  ومراكزها 

اإنحاء االإمارة.
وقد اتخذت اإدارة خدمات طب االأ�شنان عدة 
خطوات احرتازيه للحد من انت�شار الفريو�س 
حيث يتم تقدمي اخلدمة للحاالت ال�رسورية 
فيما  �شارمة  وقائية  تدابري  حتت  فقط 
اأطباء  من  الطبية  االأطقم  على  التاأكيد  مت 
وم�شاعدين ب�رسورة ارتداء االأقنعة اخلا�شة 
ودروع الوجه والقفازات والعباءات الطبية 
لالإجراءات التي ال توّلد الهباء اجلوي، مع 
التو�شية با�شتخدام العباءات الطبية التي 
تغطي اجل�شم كاماًل للعاملني واملر�شى يف 
احلاالت التي تولد هباًء جويًا، وا�شتقطاب 
الهباء  هذا  من  تقلل  التي  االأجهزة  اأحدث 
التعقيم  بروتوكول  تطبيق  على  ع��الوة 
للمكان واالأجهزة امل�شتخدمة وكذلك اإمتام 
الطبية  باالأطقم  اخلا�شة  التعقيم  اإجراءات 
العالجية  اخلدمة  تقدمي  من  االنتهاء  بعد 

لكل مري�س وقبل ا�شتقبال اآخر.
جميع  اإل��غ��اء  مت  اأن���ه  الهيئة  واأف����ادت 
غري  االخ��ت��ي��اري��ة  اجل��راح��ي��ة  العمليات 
اخلدمات  بع�س  تقليل  مت  كما  ال�رسورية، 
اإمعانًا  وذلك  االأ�شنان،  بعيادات  امُلقدمة 
وت�شييق  الفريو�س  الوقاية وحما�رسة  يف 

فر�س انتقاله باأق�شى �شورة ممكنة، 

ف بع�س خدمات طب   توقُّ
الأ�سنان في هيئة ال�سحة بدبي

م�صاركة حكومة االإمارات في »اأجندة المنتدى االقت�صادي العالمي /دافو�س/ 2021 «

القرقاوي : جائحة كورونا فر�ست منهجيات حكومية جديدة 
و�سرعت التحول لحكومة الم�ستقبل

»طرق دبي« تنظم مختبر ابتكار لبحث 
احتياجات المتعاملين

دبي-وام:
نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت 
خم��ت��رب اب��ت��ك��ار اف��رتا���ش��ي��ًا 
ع��ن��وان  حت���ت  ُبعد"  "عن 
خدمة  طريق  خريطة  "تطوير 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وال��ت��وج��ه��ات 
 2021 ل��الأع��وام  امل�شتقبلية 
يومني  مل��دة  امتد   "  2040  –
وح�����رسه ع���دد م��ن ق��ي��ادات 

اإىل  الو�شول  واأ�شفر عن  الهيئة 
م�شتقبلية  فكرة   25 من  اأك��رث 
العمل على توفري  وذلك بهدف 
تتواكب  ا�شتباقية  خ��دم��ات 
وتطلعات  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
وقال  امل�شتقبلية.  املتعاملني 
التنفيذي  املدير  الر�شا  يو�شف 
االإداري  الدعم  خدمات  لقطاع 
هذا  "اإن  الهيئة:  املوؤ�ش�شي يف 
حر�س  اإطار  يف  ياأتي  املخترب 

غايتها  حتقيق  على  الهيئة 
"اإ�شعاد  الثالثة  اال�شرتاتيجية 
"متيز  وال�����ش��اب��ع��ة  النا�س" 
هيئة الطرق واملوا�شالت" عرب 
التوجهات  اأف�شل  التعرّف على 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��وف��ري خ��دم��ات 
ت�شتجيب  وا�شتباقية  متميزة 
الذين  املتعاملني  لطموحات 
يف  متقدمة  مبكانة  يحظون 

اأجندة عمل الهيئة.

 220 مليون درهم اإيرادات �سندوق 
الزكاة خالل عام 2020

اأبوظبي-وام:
بلغت اإيرادات �شندوق الزكاة 
لعام 2020 .. " 220 " مليونا 
دره��م��ا،  و422  األ��ف��ا  و511 
 %1 بلغت  اإيجابية  بزيادة 

ال�شابق. العام  تقريبا عن 
وق�����ال ����ش���ع���ادة ع��ب��داهلل 
ب��ن ع��ق��ي��دة امل��ه��ريي اأم��ني 
اإن  ال��زك��اة  ع���ام ���ش��ن��دوق 
العام  يف  جن��ح  ال�شندوق 
م�شتهدفاته  حتقيق  يف   2020
اإىل  بالو�شول  لها  املخطط 
املزكني  م��ن  �رسيحة  اأك���رب 
امل�شتهدفة  االإيرادات  وحتقيق 
اال�شرتاتيجية  خططه  يف 
من  ال��رغ��م  على  املعتمدة؛ 
التحديات التي انطوت عليها 
تداعيات  اآث���ار  م��ن  ال�شنة 
متكن  حيث  كوفيد-19  مر�س 
ذلك  حتقيق  م��ن  ال�شندوق 
املتخ�ش�شة  اخل��دم��ات  ع��رب 
الرقمية  التح�شيل  وقنوات 
للجمهور  واإتاحتها  املتنوعة 
قدم  كما  ال�شاعة،  مدار  على 
املتنوعة  اخل���ي���ارات  ل��ه��م 
الزكاة،  واحت�شاب  للفتوى 

مم���ا ك����ان ل���ه االأث������ر يف 
ال�شندوق  خدمات  ا�شتمرارية 
خالل فرتة الطوارئ واالأزمات 
ما  وه���و   ،  %100 ب�����ش��ك��ل 
والبيانات  االأرق��ام  تو�شحه 

االإح�شائية.
الذين  امل��زك��ني  ع��دد  وب��ل��غ 
مهمة  لل�شندوق  اأ���ش��ن��دوا 
ت��وزي��ع اأم���وال زك��ات��ه��م من 
التي  ال��دف��ع  ق��ن��وات  خ��الل 
 118332 دفع  قناة   41 بلغت 
خمتلف  خ��الل  م��ن  �شخ�شا 
ق��ن��وات حت�����ش��ي��ل ال��زك��اة، 
االإي������رادات من  ت�����ش��درت��ه��ا 
البنوك  يف  مبا�رسة  املزكني 
و764  األفا  و992  مليونا   73
االإي��رادات  تلتها  ثم  درهما، 
الذكية  التطبيقات  خالل  من 
البنوك  ال�شندوق من  ل�رسكاء 
األفا  و263  مليونا   47 وبلغت 
املزكني  وم��ن  درهما،  و450 
 28 ال�����ش��ن��دوق  م��ب��ا���رس يف 
مليونا و834 األفا و41 درهما، 
ثم االإيرادات من خالل حكومة 
والتي  االإلكرتوين  دبي-الدفع 
األفا  و938  مليونا   13 بلغت 

و529 درهما.

ال�سارقة-وام:
االجتماعية  اخلدمات  دائرة  تنفذ   
يف ال�شارقة 100 زيارة منزلية يوميا 
لتقدمي لقاح كورونا امل�شتجد لكبار 
واملر�شى  واملعاقني  املواطنني 
م�شتوى  على  وذويهم  النف�شيني 
اإمارة ال�شارقة وذلك �شمن حملتها 
للو�شول  تهدف  التي  املجتمعية 

اإىل اأكرث الفئات حاجة للقاح.
ويقوم 18 فريقا من مركز خدمات 
ال�شارقة  مبدينة  ال�شن  ك��ب��ار 
وكلباء  احل�شن  ودبا  وخورفكان 
واحل���م���ري���ة وال���ذي���د وامل����دام 
والبطائح ومليحة، بهذه الزيارات 

مع  بالتعاون  تدريبهم  مت  حيث 
االأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز 
االإج����راءات  على  ال�����ش��ارق��ة؛  يف 
الطبية املعتمدة لتقدمي التطعيم.

انطلقت  التي  احلملة  و�شهدت 
اجل��اري؛  يناير  �شهر  من   14 منذ 
املواطنني  كبار  من   2545 تطعيم 
 2291 بواقع  وذل��ك   ، واملعاقني 
مت  فيما  االأوىل،  باجلرعة  مطعما 
مطعما   254 تطعيم  من  االنتهاء 
فاقدي  فئة  من  الثانية  باجلرعة 
القاطنني  االجتماعية  الرعاية 
ب����دور ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
بالدائرة واملوظفني القائمني على 

رعايتهم.

  تنفيذ 
100 زيارة 

منزلية يومياً 
لتطعيم كبار 

المواطنين 
واأ�صحاب 

الهمم 
بال�صارقة



اأبوظبي ـ وام:

�أعلنت د�ئ���رة �لق�ضاء يف �أبوظبي 

عن �إطالق "دليل �خلدمات" للعام 

2021 عرب نظام �ملحفظة �لرقمية 

خلدمات حكومة �أبوظبي.

�مل�ضتحدث  �لدلي���ل  �أن  و�أو�ضحت 

يت�ضمن �أكرث من 343 خدمة، ت�ضكل 

طلبات �حللول و�لبديلة و�لتقا�ضي 

من �ملحاك���م و�إد�رة �لتنفيذ نحو 

36% من ه���ذه �خلدمات ثم %27 

للخدمات �لعدلية و 15% خلدمات 

�لنياب���ة �لعامة وتت���وزع �لن�ضبة 

�لق�ضائية  �ملتبقية على �خلدمات 

و�لإد�رية �لأخرى.

و ي�ض���م �لدلي���ل تو�ضي���ح رحلة 

�ملتعام���ل �ملتوقعة ل���كل خدمة 

�حل�ضول  لكيفية  �إر�ض���ادي  ودليل 

�لد�ئرة رقميًا بهدف  على خدمات 

�لتحول  على  �ملتعاملني  ت�ضجيع 

�لرقمي يف �حل�ضول على خدمات 

�لد�ئرة.

و �أك���د �ضع���ادة �مل�ضت�ضار يو�ضف 

�ضعيد �لعربي وكيل د�ئرة �لق�ضاء 

يف �أبوظب���ي؛ �أن �إط���الق �لدلي���ل 

ياأتي يف �إط���ار روؤية �ضمو �ل�ضيخ 

من�ض���ور بن ز�ي���د �آل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ضوؤون 

�لرئا�ض���ة رئي�س د�ئرة �لق�ضاء يف 

و�لفعالية  �لتمي���ز  �أبوظب���ي؛ يف 

�جلودة،  عاملية  وتقدمي خدم���ات 

وذلك من خالل در��ضة �حتياجات 

�ملتعاملني م���ن �خلدمات و�لعمل 

عل���ى تطويرها مب���ا يتو�فق مع 

�أف�ضل �ملمار�ضات �لدولية �ملتبعة.

و�أو�ض���ح �أن �إط���الق �لدليل يهدف 

�إىل �ضم���ان حد�ث���ة �ملعلوم���ات 

�ملقدم���ة للمتعامل���ني با�ضتمر�ر 

لتعريفهم مبتطلبات �خلدمات مبا 

ي���وؤدي �إىل �إجنازها يف �أ�رسع وقت 

وباأقل �لتكالي���ف ومبخرج نهائي 

ذي ج���ودة عالي���ة وموثوقي���ة.. 

م�ضري�ً �إىل �أن �لد�ئرة �ضتعمل على 

حتديث �لدليل با�ضتمر�ر بناء على 

م�ضتج���د�ت و�قع �لعمل و�لقو�نني 

و�لتعاميم �ملرتبطة بذلك.

�أن  تاأم���ل  �لد�ئ���رة  �أن  و�أ�ض���اف 

�مل�ضتحدث يف  �لدلي���ل  ي�ضاه���م 

فهم �حتياجات �ملجتمع ومو�كبة 

تطلعات���ه من �خلدم���ات �لعدلية 

و�لق�ضائية �ملقدمة، وذلك باإن�ضاء 

للخدمات  مركزية  بيان���ات  قاعة 

�ملقدمة وتقييمه���ا با�ضتمر�ر عرب 

موؤ�رس�ت �أد�ء و�إح�ضائيات حمددة، 

�لفعالة يف  �مل�ضاهم���ة  وبالتايل 

تعزيز ريادة حكومة �أبوظبي نحو 

تقدمي خدمات حكومية وفق �أف�ضل 

�ملمار�ضات �لعاملية.

العني ـ وام:

�طلعت معايل �ضارة بنت يو�ضف �لأمريي 

وزيرة دولة للتكنولوجيا �ملتقدمة، رئي�س 

جمل����س �إد�رة وكالة �لإم���ار�ت للف�ضاء، 

ير�فقه���ا معايل زكي �أن���ور ن�ضيبة وزير 

دولة ، �لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت، 

خالل زيارتها لأق�ضام ومن�ضاآت �جلامعة 

�أم�س �لأول على بر�مج �لبحث و�لتطوير 

و�لبتكار �لتي تعتمده���ا �جلامعة وفق 

�أعلى �ملعايري لتاأهيل �لطلبة .

كم���ا �طلع���ت عل���ى �مل�ضاري���ع �لت���ي 

�أطلقته���ا �جلامع���ة و�لتي ت�ض���كل �أحد 

�لبتكار  �لرئي�ضية للتحفيز على  �لرو�فد 

و�لتطبيق �لأمثل للتقنيات �ملتقدمة، ومبا 

ي�ضهم يف تق���دمي �لت�ضور�ت �مل�ضتقبلية 

لدع���م عمليات �لتطوي���ر يف �لقطاعات 

�ل�ضناعية و�لتحول نحو �لقت�ضاد �لقائم 

على �ملعرفة.

و�ضمل���ت �جلول���ة ع���دد�ً م���ن �ملن�ضاآت 

�لرئي�ضي���ة للجامعة حيث تعرفت خالل 

زيارتها ملخترب�ت كلي���ة �لهند�ضة على 

�ملجالت �لتي توفره���ا هذه �ملخترب�ت 

للطلبة و�لباحثني، ومبا ي�ضهم يف تقدمي 

�لتي تو�جه  �حللول �ملثلى للتحدي���ات 

�ل�ضناعات �ملتنوعة ويف �ضتى �ملجالت.

��ضتمع���ت معاليها ل����رسح مف�ضل  كما 

ح���ول �آخ���ر �لتط���ور�ت يف م����رسوع " 

District 4.0" �ل���ذي يع���د �أك���رب 
�مل�ضاريع �لتي تطلقها موؤ�ض�ضة �أكادميية 

على م�ضتوى �ملنطق���ة، ل�ضتد�مة �لبينة 

�لتحتي���ة لالأبح���اث و�إدم���اج �لث���ورة 

�ل�ضناعية �لر�بع���ة يف �ملناهج لتمكني 

�لطلبة م���ن ربط ج�ض���ور �ملعارف بني 

ببيئة تعليمية  �لتخ�ض�ضات �ملختلف���ة 

حتاكي طبيعة عمل �لقطاعات �ل�ضناعية 

يف ع�رس �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة.

�لإم���ار�ت للعلوم  ويف منت���زه جامعة 

و�لبتكار �لذي مت ت�ضييده لي�ضبح مركز�ً 

عامليًا للبحث و�لبتكار وريادة �لأعمال 

لتعزي���ز حت���ول �قت�ضاد �لإم���ار�ت نحو 

�قت�ضاد �ملعرف���ة، �طلعت معاليها على 

�أ�ضاليب تدري���ب ودعم �جليل �جلديد من 

�ملبتكرين و�أ�ضح���اب �مل�ضاريع و�ضناع 

�لتغيري، وكيفية تاأهيلهم للم�ضاهمة يف 

تطوير �لبت���كار�ت ومنتجاتها للتعامل 

مع �لتحدي���ات وتعزي���ز تناف�ضية دولة 

�لإمار�ت.

و��ضتمعت معاليها خالل �لزيارة للمركز 

�لوطن���ي لعل���وم وتكنولوجي���ا �لف�ضاء 

ل�رسح عن توفري �ملركز للحلول �ملبتكرة 

�لتي ت�ضهم يف �لتوظيف �لأمثل للتقنية 

خلدمة جمي���ع �لقطاع���ات، كما �طلعت 

خ���الل جولتها يف كلي���ة �لطب و�لعلوم 

�لآليات �ملتبعة لت�ضجيع  �ل�ضحية على 

�مل�ضاريع �لبحثية متعددة �لتخ�ض�ضات، 

ومبا ميكن �لطلبة من �مل�ضاهمة �لفاعلة 

يف ر�ض���م م�ضتقب���ل �لقط���اع �ل�ضحي، 

وتوظيف �لتقنيات يف تطوير �ل�ضناعات 

�لطبية.

وقال���ت مع���ايل �ض���ارة �لأم���ريي: "�إن 

جامعة �لإمار�ت �رسح �أكادميي ومعريف 

وح�ض���اري، �ضاه���م يف تخريج �خلرب�ت 

و�لك���و�در �لتي تركت ب�ضم���ات و��ضحة 

يف م�ض���رية �لتطوي���ر �لت���ي �ضهدته���ا 

�لقطاعات �ملتنوع���ة يف دولة �لإمار�ت، 

كم���ا �أنه���ا �لي���وم ومن خ���الل �إطالقها 

للمب���ادر�ت �لتي حتفز على �تباع �أف�ضل 

�لط���رق �لعلمي���ة يف �لبح���ث و�لتطوير 

و�لبتكار وتاأهي���ل �لطلبة ومتكينهم من 

��ضتخد�م �لتكنولوجيا �ملتقدمة، �ضتكون 

م���ع �ملوؤ�ض�ض���ات �لأكادميي���ة �لأخ���رى 

�أح���د �لركائز لتزويد �لقط���اع �ل�ضناعي 

بالعقول و�خلرب�ت �لق���ادرة على تعزيز 

حت���ول دولة �لإم���ار�ت نح���و �لقت�ضاد 

�لقائم على �ملعرفة و�لبتكار".

وبين���ت معاليه���ا �أن وز�رة �ل�ضناع���ة 

روؤية  ت�ض���ع  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجي���ة 

بالقطاع���ات  لالرتق���اء  ��ضرت�تيجي���ة 

�ل�ضناعية �ل�ضرت�تيجية، وبناء منظومات 

عمل ت�ضهم يف حتقيق �لتنمية �ل�ضناعية، 

وحتقق من خاللها روؤية �لقيادة �لر�ضيدة 

يف متك���ني دول���ة �لإمار�ت م���ن حتقيق 

�لريادة �لعاملي���ة يف �ملجال �ل�ضناعي 

وتعزي���ز تناف�ضيتها، وقال���ت: "�ل�ضباب 

�ملوؤه���ل و�ملزود باملعارف و�لقدرة على 

توظيف تقنيات �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة 

�ضيكون �لنو�ة لت�ضكيل نظم �لعمل للجيل 

�ملقبل من �ل�ضناعة".

من جهته �أكد معايل زكي �أنور ن�ضيبة �أن 

جامعة �لإمار�ت تعمل بالتو�زي مع روؤية 

�لدول���ة �ملئوية و�ل�ضتع���د�د للخم�ضني 

عاما �لقادمة ، لتك���ون �ملحرك �لبحثي 

و�لبتكاري يف �ملنطقة من خالل تبنيها 

منهج �ل���ذكاء �ل�ضطناع���ي ومتطلبات 

�لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة، لتحقق منافع 

�لتكنولوج���ي  �ملج���ال  يف  م�ضتد�م���ة 

�أنها منفتحة بعالقاتها  و�ل�ضناعي، كما 

�لعلمي���ة  �ملوؤ�ض�ض���ات  خمتل���ف  م���ع 

وت�ضهيله���ا  �لعاملي���ة،  و�لأكادميي���ة 

لال�ضتثمار �لعلمي و�لبحثي يف مر�كزها 

�لعلمي���ة �لبحثية وم�ضاريعه���ا �لر�ئدة 

و�ل�ضخم���ة، وحمافظته���ا عل���ى ج�ضور 

�حلكومية  �ملوؤ�ض�ض���ات  م���ع  �لتع���اون 

و�ل�ضناعية و�ملعاه���د �لعلمية و�ملر�كز 

�لبحثية �لعاملية كل ذلك �ضاهم بفاعلية 

بتحقي���ق ب�ضمة مهمة وفاعلة يف جمال 

��ضتخد�م �لقوى �لناعمة".
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�سارة االأميري تطلع على برامج البحث والتطوير واالبتكار 

التي تعتمدها جامعة االإمارات لتاأهيل الطلبة

جامعة ال�سارقة تنظم موؤتمر 

»التكنولوجيا الحديثة اأحد التحديات 

القانونية المعا�سرة« مار�س المقبل

ال�سارقة ـ وام:

ُتنظم كلية �لقانون يف جامعة �ل�ضارقة �فرت��ضيا 

يف �لتا�ضع من مار�س �ملقبل موؤمتر� علميا دوليا 

بعن���و�ن "�لتكنولوجيا �حلديث���ة �أحد �لتحديات 

�لقانونية �ملعا�رسة" ملناق�ضة �مل�ضكالت �لعملية 

و�لتحدي���ات �لقانوني���ة للتكنولوجي���ا �حلديثة 

و�ملعا�رسة وذل���ك حتت رعاي���ة �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�ضارقة رئي�س �جلامعة.

و�أكد �لدكتور عم���اد �لدين عبد �حلي، عميد كلية 

�لقان���ون �أن �أهمي���ة مو�ضوع �ملوؤمت���ر تاأتي من 

�أهمي���ة �لتكنولوجيات �حلديث���ة وما ت�ضمله من 

تطبيقات للذكاء �ل�ضطناعي، حيث ت�ضكل حتديًا 

قانوني���ًا معا�رس�ً وم�ضتمر�ً، وذلك ملا حتمله تلك 

�لتقنيات من جدي���د كل يوم فاأي ن�ضاط له تاأثري 

على �لإن�ضان وحياته، يحت���اج بال �ضك �إىل �إطار 

ت�رسيعي فعال ينظم عمله ويحكم ما ينجم عنه 

من �آثار.

زكي ن�سيبة: الجامعة تعمل بالتوازي مع روؤية الدولة المئوية 

دائرة الق�ساء في اأبوظبي تطلق دليل الخدمات 

للعام 2021

جامعة االإمارات تطلق »برنامج الم�ستك�سفين« 

خالل معر�س اإك�سبو 2020

ال�سارقةـ  وام:

�أكد �ل�ضي���خ �ضلطان ب���ن �أحمد 

�لقا�ضمي رئي�س جمل�س �ل�ضارقة 

لالإع���الم �أن �ل���دورة �ملنتظ���رة 

�ل���دويل  �لت�ضوي���ر  ملهرج���ان 

�إك�ضبوج���ر �لتي �ضتق���ام خالل 

�لفرتة من 10 حتى 13 من فرب�ير 

�ملقب���ل يف مركز �إك�ضبو �ل�ضارقة 

�ضتك���ون دورة ��ضتثنائي���ة ذ�ت 

طابع خا�س �ضو�ء على م�ضتوى 

�مل�ضورين �مل�ضاركني �أو �لق�ضايا 

�لت���ي تتناولها �ل�ض���ور .. م�ضري�ً 

�إىل �أن �لتح���ولت �لكب���رية �لتي 

بد�أت يف �لعام �ملا�ضي ول تز�ل 

تلقي بظاللها على �لعامل تركت 

�آثارها على �هتمامات �مل�ضورين 

و�أ�ضاف���ت لأجند�ته���م مو��ضيع 

بعد�ضاتهم  ج�ضدوه���ا  جدي���دة 

لينقلوها �إىل �جلمهور.

و�أو�ضح �ل�ضيخ �ضلطان بن �أحمد 

�لقا�ضم���ي - يف ت�رسيح خا�س 

لوكال���ة �أنباء �لإمار�ت / و�م / - 

�أن رعاي���ة �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

�لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي 

ع�ض���و �ملجل�س �لأعل���ى حاكم 

�ل�ضارقة للح���ر�ك �لثقايف �لذي 

متتاز به �ل�ضارقة وللفنون على 

وجه �لتحديد �إىل جانب مثابرة 

و�إبد�ع فري���ق �لعمل و�لقائمني 

�ملعر����س و�ضع  تنظي���م  على 

�إك�ضبوجر بني كربى مهرجانات 

�لت�ضوي���ر �لدولية وجعله مركز�ً 

للتقاء �جلمهور بالعامل ونافذًة 

ملتابعة �لق�ضايا �لرئي�ضية �لتي 

ت�ضكل حم���ور �لهتمام �مل�ضرتك 

بني �ل�ضعوب مبختلف ثقافاتها.

من جهته قال �ضعادة طارق عالي 

مدي���ر �ملكتب �لإعالمي حلكومة 

�ل�ضارق���ة - يف ح���و�ر خا�س ل� 

/ و�م / - �إن جمي���ع فعالي���ات 

�ملهرج���ان �لتي تنظم هذ� �لعام 

�ضتقام على �أر����س �لو�قع �ضمن 

بيئ���ة ت�ضم���ل جمي���ع �لتد�بري 

�لوقائي���ة و�إج���ر�ء�ت �ل�ضالم���ة 

�خلا�ضة للحد من �نت�ضار / كوفيد 

19 / حيث �أردنا �أن نعود من جديد 

ونعلّ���ق على ج���در�ن �ملهرجان 

ق�ض�ض���ًا وحكايات م���ن �لعامل 

تروي �ضرية �لظ���روف و�لق�ضايا 

�لتي عاي�ضها �لنا�س يف خمتلف 

تفا�ضيل حياته���م .. لفتا �إىل �أن 

�ملهرجان �ضيقدم هذ� �لعام تنوعًا 

كبري�ً يف �لأعمال �لتي �أبدع فيها 

نخبة م���ن �مل�ضورين �لعامليني 

�لذين حر�ض���و� على �لتو�جد يف 

�ل�ضارقة برغ���م كّل �لظروف �لتي 

ي�ضهده���ا �لعامل ليوؤك���دو� على 

قوة �ل�ضورة وح�ضورها و�أهميتها 

يف �حلياة وب���ال �ضّك هذه �لدورة 

�ضتكون ��ضتثنائية كونها تنّظم يف 

ظّل وباء �ألقى بظالله على و�قع 

�حلياة.

و ح���ول �لأفكار �جلدي���دة �لتي 

�ضيت�ضمنها �ملهرجان يف 2021 

خا�ضة بع���د تاأجيل ن�ضخته يف 

2020 ب�ضب���ب �جلائحة .. �أو�ضح 

عالي يحظى �ملهرجان بتحديثات 

وجتدي���د�ت �ضنوي���ة لي�س على 

�ضعي���د �لأف���كار وح�ض���ب ب���ل 

بالق�ضايا و�لق�ض�س �لتي يطرحها 

ويناق�ضها وحر�ضنا هذ� �لعام على 

�أن نفتح �لباب من جديد لإبد�عات 

نخبة م���ن �مل�ضورين �لعامليني 

لنج���وب معهم �لع���امل بقارّ�ته 

وخ�ضو�ضيت���ه عرب عد�ض���ة فذّة 

وّثقت �للحظة وخلّدتها .. مو�ضحا 

�أن �ملهرج���ان هذ� �لعام �ضيحمل 

�لكثري م���ن �حلكاي���ات لع�ضاق 

�لت�ضوي���ر حيث �أردن���ا �أن حتمل 

جدر�ن �حلدث �لع���امل وق�ضاياه 

وتعر�س ق�ض�ضه و�ل�ضعوبات �لتي 

عاي�ضها �لن�ضان حيث �ضتح�رس 

وجماًل  غر�ب���ة  �ل�ض���ور  �أك���رث 

توّث���ق �للحظ���ة وتوؤطرها لهذ� 

�جتهدنا لأن يك���ون " �إك�ضبوجر 

" رحل���ة لأكرث �لأماك���ن جماًل 
�ضورة  فلكل  و�ضح���ر�ً  وغمو�ضًا 

وق�ضة  ر�ضالة  بينن���ا  �ضتتو�جد 

وفكرة. و�أ�ض���ار �إىل �أن �ملهرجان 

�ضي�ضهد ه���ذ� �لعام عقد �ضل�ضلة 

م���ن ور����س �لعم���ل و�جلل�ضات 

يقدمها  و�لنقا�ضي���ة  �حلو�ري���ة 

نخبة من �خلرب�ء و�ملتخ�ض�ضني 

يف �ملج���ال للعديد من �ملحاور 

و�لتخ�ض�ضات �ملهمة يف جمال 

�لت�ضوي���ر �لفوتوغ���ر�يف و�لتي 

�مل�ضارك���ني بها بخرب�ت  �ضتمدّ 

كبرية ت�ضيف �إىل خمزونهم �لكثري 

حيث تعنى �لور�س باحلديث عن 

�حل���روب و�ل�رس�ع���ات و�لبيئة 

و�لق�ضايا �لجتماعية و�لريا�ضية 

وغريها �لكثري.

وتابع كما ت�ضعى هذه �لور�س �إىل 

�إثر�ء مع���ارف �لزو�ر و�مل�ضاركني 

يف �حل���دث و�إغناء خرب�تهم بكل 

ما هو جدي���د ومتطور يف جمال 

�لت�ضوير �لفوتوغر�يف حيث تكمن 

�أهمية هذه �لفعالي���ات يف �أنها 

جتلب من كّل �أنحاء �لعامل خرب�ت 

ومد�ر����س �مل�ضوري���ن وتطرحها 

على من�ضة و�حدة لالرتقاء بهذه 

�ملهنة ويعرّف بجمالياتها.

و�أو�ضح عالي �أن �ملهرجان ي�ضم 

نخبة من �مل�ضورين من خمتلف 

�أنحاء �لعامل ممن ��ضتطاعو� عرب 

عد�ضاتهم �أن ينقل���و� لنا �لكثري 

م���ن �لق�ضايا �لتي مل نكن لنعلم 

عنه���ا لوله���م حي���ث �ضي�ضهد 

�ملهرجان ����رسد�ً ب�رسيًا للعديد 

م���ن �لأحد�ث �لتي توّثق �ملا�ضي 

وتروي جت���ارب وق�ضايا �حلا�رس 

بعني ملهمة و من �أبرزهم �مل�ضور 

�لربيط���اين "جايل�س دويل" �لذي 

فقد �ضاقي���ه وذر�عه �لي�رسى من 

�أجل ه���ذه �ملهنة بعد �أن تعرّ�س 

حلادث �أثن���اء تغطيته للمعارك 

يف �أفغان�ضت���ان عام 2011 وهذ� 

�مل�ضور يلهمنا جميعًا بل ي�ضعنا 

�أمام حالة ��ضتثنائية لل�ضعي ور�ء 

وعدم  �لطم���وح  وحتقيق  �حللم 

�أنه  �إىل جانب  �ل�ضت�ضالم فه���و 

م�ضور بارع وّثق بعد�ضته �لكثري 

من �لأحد�ث حول �لعامل ..

»اإك�سبوجر 2021«.. دورة ا�ستثنائية تنقل بعد�سات الم�سورين تحوالت العالم خالل العام الما�سي

العني ـ وام:

�لإم���ار�ت  جامع���ة  "منت���زه  �أعل���ن 

للعلوم و�لبت���كار" عن �إطالق برنامج 

"�مل�ضتك�ضف���ني"، �لذي يع���د �ملرحلة 
لنموذجي"جامع���ة  �لتجريبي���ة 

�مل�ضتقبل" و "مناهج �مل�ضتقبل" �للذين 

وذلك  �جلامعة  �ضتطلقهما وتطبقهم���ا 

بالتز�من مع معر�س �إك�ضبو 2020 �لذي 

�ضيقام نهاية �لعام �جلاري.

ويعد برنامج "�مل�ضتك�ضفني" برناجمًا 

جتريبي���ًا مدته �ضتة  �أ�ضه���ر، ملناهج 

"جامعة �مل�ضتقبل"، حيث �ضيتم �ختيار 
60 م�ضاركًا من �خلريجني �جلدد خلو�س 

�لربنام���ج �لتجريبي �ل���ذي �ضيبد�أ يف 

�ضهر مار�س �ملقبل وي�ضتمر حتى �ضهر 

�أغ�ضط�س من هذ� �لعام. وتعتمد �لن�ضخة 

�لتجريبية م���ن �لربنامج �أ�ضلوب تعلم 

هجني، حي���ث يت�ضمن عق���د جزء من 

�لربنامج عن بعد و�جلزء �لآخر �ضيكون 

وجهًا لوجه، مع �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة �ل�رسوري���ة للحفاظ على 

�ضالمة �جلميع.

وقال���ت �لدكتورة نهال �ض���رب�ك، �ملدير 

�لتنفي���ذي جلن���اح جامع���ة �لإمار�ت 

�إك�ضب���و 2020  �لعربية �ملتح���دة يف 

دبي �ملدير �لتنفي���ذي ملنتزه جامعة 

�لإمار�ت للعلوم و�لبتكار �إن "برنامج 

�ضي�ضع منوذج مناهج  "�مل�ضتك�ضفني" 
�مل�ضتقبل حتت �لختبار ب�ضكل منهجي 

و�أي خرب�ت مكت�ضبة وخمرجات تعليمية 

�ضت�ضدر عنه �ضت�ضتخدم لإثر�ء وو�ضع 

�ل�ض���كل �لنهائي ل� "مناهج �مل�ضتقبل" 

�لتي �ضتقدمها "جامعة �مل�ضتقبل".

�ضيمك���ن  �لربنام���ج  �أن  و�أ�ضاف���ت 

�مل�ضاركني من مو�جهة وحل �لتحديات 

�ملتعلقة باملحاور �لت���ي يركز عليها 

معر�س �إك�ضبو 2020 وهي �إعادة ت�ضور 

�لعامل عن طري���ق تعزيز جودة �حلياة 

من خالل دمج �لتكنولوجيا يف �لرعاية 

و��ضتح���د�ث و�ضائل مبتكرة  �ل�ضحية، 

ل�ضتد�م���ة �حلي���اة من خ���الل �ضمان 

�لأم���ن �لغذ�ئي و�حلف���اظ على �لبيئة 

من �أج���ل حتقيق �لتنمي���ة �مل�ضتد�مة، 

��ضرت�تيجيات لتح�ضني �حلياة  وت�ضور 

من خ���الل توفري فر�س عم���ل مبتكرة 

لل�ضباب وتعزي���ز �لنمو �لقت�ضادي من 

خالل �لت�ضدي للفقر و�لبطالة ، و�لتفكري 

لتو�ضي���ع نط���اق �حلي���اة م���ن خالل 

��ضتك�ضاف �لف�ض���اء و تطوير تطبيقات 

�لذكاء �ل�ضطناعي.

»هيئة البيئة« تنتج الفيلم الوثائقي 

»الحياة الفطرية في اأبوظبي: 

�سالحف الظفرة« 

اأبوظبي ـ وام:

نظمت هيئة �لبيئة � �أبوظبي �أم�س عر�ضا لفيلمها 

�لوثائق���ي �جلديد "�حلي���اة �لفطرية يف �أبوظبي: 

�ضالح���ف �لظف���رة" يف �ضينما فوك����س يف يا�س 

م���ول . ��ضتعر�س �لفيلم �جله���ود �لر�ئدة لفريقها 

�ملتخ�ض����س يف در��ض���ة �ل�ضالح���ف يف �خلليج 

�لعرب���ي �ل���ذي يعترب �أعل���ى بح���ار �لعامل يف 

م�ضتويات درجات �حلر�رة و�ملعروف �أي�ضا با�ضم 

خمترب تغري �ملناخ �لعاملي.

و��ضتغرق ت�ضويره حو�يل عامني وغطى مو�ضمني 

لتع�ضي�س �ل�ضالحف حي���ث ياأخذ �مل�ضاهدين يف 

رحل���ة ممتعة توثق جهود فري���ق �لهيئة ملر�قبة 

�ضالحف منقار �ل�ضقر و�ل�ضالحف �خل�رس�ء.

وتعترب �أبوظبي موطن���ًا لنوعني من �ضبعة �أنو�ع 

من �ل�ضالح���ف �ملوجودة على كوك���ب �لأر�س- 

وكالهم���ا مهدد بالنقر��س- وهما �ضالحف منقار 

�ل�ضقر و�ل�ضالحف �خل�رس�ء.

ويو��ضل فريق عمل �لهيئة جهود حماية �ل�ضالحف 

�لبحرية منذ تاأ�ضي�ضه قبل 25 عامًا يف �إطار جهود 

�لهيئة للحفاظ على �لتنوع �لبيولوجي و�لأنو�ع 

�ملهددة بالنقر��س يف �إمارة �أبوظبي.



6 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير األربعاء 27يناير 2021ـ العـدد 14654                 

  

 

 

 

 المعار�سة 
ال�سورية : 3 قتلى 
في انفجار دراجة 
نارية بمدينة تل 

اأبي�ض
دم�سق-)د ب اأ (:

ثالثة  مقتل  ال�سورية  املعار�سة  اأعلنت   
جراء  اآخرين  خم�سة  واإ�سابة  اأ�سخا�ص 
انفجار دراجة نارية  الثالثاء و�سط مدينة 
�سمايل  ال�سمايل  الرقة  بريف  اأبي�ص  تل 

�سورية.
اأبي�ص  تل  مدينة  يف  طبي  م�سدر  وق��ال 
الثالثة  القتلى  اإن  ال�سمايل   الرقة  بريف 
الدراجة  يقود  كان  الذي  ال�سخ�ص  بينهم 

املفخخة.
واأ�ساف اأن  الدراجة النارية انفجرت عند 
�ساعة  يف  املدينة  بو�سط  البلدية  دوار 

مبكرة قبل ازدحام املدينة.
انفجارات  ثالثة  ال��دوار  منطقة  و�سهدت 
 50 اأكرث من  املا�سي �سقط خاللها  العام 

�سخ�سًا بني قتيل وجريح .
الوطني  اجلي�ص  يف  م�سدر  قال  ب��دوره، 
مبنطقة  احلر  ال�سوري  للجي�ص  التابع 
اجلهات  تقوم   ": اأ(  ب.  )د.  ل�  ابي�ص  تل 
وال�رشطة  الوطني  للجي�ص  املخت�سة 
كامريات  عرب  النارية  الدراجة  بتعقب 
املراقبة املوجودة على مداخل املدينة".

دخول  منذ  اأبي�ص  تل  مدينة  و�سهدت 
املدعومة  ال�سورية  املعار�سة  ف�سائل 
 / اأول  ت�رشين  �سهر  بداية  تركيا  من 
عمليات   10 من  اأكرث   2019 عام  اأكتوبر 
تفجري ب�سيارات مفخخة ودراجات نارية 
ع�رشات  خاللها  �سقط  نا�سفة  وعبوات 

القتلى واجلرحى .
ومنذ �سيطرة ف�سائل املعار�سة ال�سورية 
تل  منطقتي  على  تركيا  من  املدعومة 
احل�سكة  ريف  يف  العني  وراأ���ص  اأبي�ص، 
ال�سالم  نبع  عملية  اإطالق  بعد  ال�سمايل 
راح  تفجري  عملية   25 من  اأك��رث  �سهدتا 
قتيل  بني  �سخ�ص   300 من  اأكرث  �سحيتها 
وجريح اإ�سافة اىل مقتل عدد من عنا�رش 
حلواجز  ا�ستهداف  يف  الرتكي  اجلي�ص 

ب�سيارات مفخخة .

 و�سط اأزمة مت�ساعدة مع الرئا�سة

رئي�ض الحكومة التون�سية يعر�ض التعديل الحكومي على 
البرلمان 

تون�ض-)د ب اأ(:
 عر�ص رئي�ص احلكومة التون�سية 
التعديل  امل�سي�سي  ه�����س��ام 
احلكومي على الربملان  الثالثاء 
بهدف الت�سويت لنيل الثقة و�سط 
موؤ�س�سة  م��ع  مت�ساعدة  اأزم���ة 

الرئا�سة.
من  ي��وم  بعد  اجلل�سة  وت��اأت��ي 
القومي،  الأم��ن  جمل�ص  اجتماع 
الرئي�ص قي�ص �سعيد،  الذي عقده 
بح�سور  التوتر  عليه  وغ��ل��ب 
وال��ربمل��ان  احل��ك��وم��ة  رئي�سي 
واملوؤ�س�سة  الأمن  من  وم�سوؤولني 

الع�سكرية.
�رشيح  ب�سكل  الرئي�ص  وات��ه��م 
ب��الإخ��الل  وال��ربمل��ان  احلكومة 
اخلا�سة  الد�ستورية  بالإجراءات 
التعديل  ع��ل��ى  ب��امل�����س��ادق��ة 
حتفظاته  اأب��دى  كما  احلكومي 
املقرتحني  الوزراء  من  عدد  على 
بالف�ساد  �سبهات  وجود  بدعوى 

وت�سارب امل�سالح ب�ساأنهم.
وقال امل�سي�سي ،  يف كلمة اأمام 
عن  النظر  :"بغ�ص  ال��ربمل��ان  
النقا�سات العقيمة حول اإجبارية 
على  ال���وزاري  التحوير  عر�ص 
اأن  اخرتنا  النواب  جمل�ص  اأنظار 
التي  املوؤ�س�سة  هذه  اإىل  نتوجه 
م�سدر  لتكون  �سعبنا  اختارها 
ال�رشعية ونلنا فيها الثقة واإليها 
اأن  امل�سي�سي  واأو���س��ح  نعود". 
�سمل  الذي  التعديل،  من  الهدف 
11 حقيبة وزارية، هو اإ�سفاء اأكرث 
يف  والرتفيع  وفعالية  جناعة 

الكفاءة والأداء.
ياأتي  "التعديل  اإن  قائال  واأك��د 
ملا  طبقا  مو�سوعي  تقييم  بعد 
يخوله يل الد�ستور من �سالحيات 
على  ولالأداء  احلكومية  للهيكلة 
راأ�ص الوزارات، اآخذا بعني العتبار 
فيها  حتملت  التي  الظروف  دقة 
قيادة  م�سوؤولية  احلكومة  هذه 
البالد واإدارة �سوؤونها، وتعقيدات 

تعي�سه  الّذي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
بالدنا".

يقود  ال��ذي  امل�سي�سي  ويحظى 
اأيلول/ منذ  تكنوقراط  حكومة 
اأك��رب  ب��دع��م  امل��ا���س��ي  �سبتمرب 
نيل  ويتطلب  البالد،  يف  حزبني 
الأغلبية  على  احل�سول  الثقة 

املطلقة من اأ�سوات النواب.
ول��ي�����ص ه��ن��اك م��ا ي��ف��ر���ص يف 
التعديل  عر�ص  �رشورة  الد�ستور 
احلكومي على نواب الربملان لكن 
ي�سري  للربملان  الداخلي  النظام 
�سعيد  وق��ال  النقطة،  ه��ذه  اإىل 
مع  تتطابق  ل  اخلطوة  هذه  اإن 

الد�ستور.
لن  اأنه  اأم�ص  اأعلن  �سعيد  وكان 
حتوم  ال��ت��ي  ب��ال��وزراء  ي�سمح 
اليمني  ب���اأداء  �سبهات  حولهم 

الد�ستوري.
تون�ص  يف  املعتمد  وال��ن��ظ��ام 
برملاين معدل منذ طرح الد�ستور 
اجلديد عام 2014 يف اأعقاب ثورة 
احلكومة  رئي�ص  ويتمتع   ،2011

ب�سالحيات تنفيذية وا�سعة.
والرئي�ص منتخب من ال�سعب لكن 
�سالحياته ترتبط اأ�سا�سا بالأمن 
اأن  وله  والدبلوما�سية  القومي 

يطرح مبادرات قانونية.
بتعزيزات  التون�سي  الأمن  ودفع 
يف  ال��ربمل��ان  حميط  يف  كبرية 
باردو الثالثاء حيث جتري جل�سة 
عامة للت�سويت على منح الثقة 

للتعديل احلكومي.
جل�سة  يف  ال��ربمل��ان  ويناق�ص 
احلكومي  التعديل  مطولة  عامة 
الذي اأعلنه رئي�ص احلكومة ه�سام 

امل�سي�سي، والذي �سمل 11 حقيبة 
ا�سطرابات  اعقاب  يف  وزاري���ة 
ليلية �سهدتها عدة مدن تون�سية 

على مدى اأيام قبل اأ�سبوعني.
حميط  يف  طوقا  الأم��ن  وفر�ص 
كبرية  بتعزيزات  ودفع  الربملان 
ملكافحة  وف����رق  وم���درع���ات 

ال�سغب، .
الأق���دام  على  م�سرية  وخ��رج��ت 
الأحياء  اأكرب  الت�سامن،  حي  من 
نحو  ت��ون�����ص،  يف  ال�سعبية 
الربملان، لكن قوات الأمن فرقتها 

قبل و�سولها ل�ساحة باردو.
ملقر  حم��اذي  �سارع  يف  وجتمع 
املحتجني  من  مئات  ال��ربمل��ان 
للمطالبة  وممثلني عن منظمات، 
ب��اإط��الق ���رشاح امل��وق��وف��ني يف 
والبالغ  الليلية  ال�سطرابات 

من  موقوف،  األ��ف  نحو  عددهم 
بينهم عدد كبري من القا�رشين.

���س��ع��ارات  امل��ح��ت��ج��ون  وردد 
ال�سهداء"،  لدماء  "اأوفياء  مثل 

و"ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام".
من  مئات  ب�سع  اأي�سا  وجتمع 
العمال املهم�سني الذين يطالبون 
الجتماعية  و�سعياتهم  بت�سوية 

واملهنية.
امل�سي�سي  ح��ك��وم��ة  وت��واج��ه 
حتديات اقت�سادية كربى يف ظل 
ن�سبة انكما�ص متوقعة لالقت�ساد 
عند م�ستوى 7 % يف عام  2020 
البطالة  ن�سبة  تبلغ  ح��ني  يف 
من  ع���دد  يف  لكنها   % 2ر16 
الوليات الداخلية تفوق ال�سعف، 
العاطلني من حاملي  اأن ثلث  اإذ 

ال�سهادات العليا.

10 وفيات و660 اإ�سابة جديدة بفيرو�س كورونا

مقتل فل�سطيني واإ�سابة اآخر بر�سا�ض الجي�ض 
الإ�سرائيلي في ال�سفة الغربية

رام اهلل-)د ب اأ(:
مقتل  عن  فل�سطينية  م�سادر  اأعلنت   
الثالثاء  اأخ���ر   واإ���س��اب��ة  فل�سطيني 
بر�سا�ص اجلي�ص الإ�رشائيلي يف ال�سفة 

الغربية.
، يف  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
الفل�سطيني  املدين  الرتباط  اإن   ، بيان 
اأبلغها مبقتل فل�سطيني عقب اإطالق نار 

اإ�رشائيلي ا�ستهدفه قرب �سلفيت.
تعرف  مل  القتيل  باأن  ال��وزارة  واأف��ادت 
هويته على الفور، بعد اأن احتجز اجلي�ص 

الإ�رشائيلي جثته.
اإن  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  قال  املقابل  يف 
فل�سطينيا حاول تنفيذ عملية طعن �سد 
اإطالق  جنوده على حاجز ع�سكري ومت 

النار عليه وقتله.
با�سم  املتحدث  اأدرع��ي  اأفيخاي  وذكر 
اجلي�ص الإ�رشائيلي لالإعالم العربي، عرب 

موقع تويرت، اأنه مت "حتييد" املنفذ.
م�سادر  اأف��ادت   ، منف�سلة  حادثة  ويف 
فل�سطيني  �ساب  باإ�سابة  فل�سطينية 
خالل  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  بر�سا�ص 
خميم  اقتحام  عقب  اندلعت  مواجهات 

جنني لالجئني بغر�ص تنفيذ اعتقالت.
الفل�سطيني  الأ���س��ري  ن���ادي  واأع��ل��ن 
"منظمة غري حكومية" اأن قوات اجلي�ص 
من  فل�سطينيا   12 اعتقلت  الإ�رشائيلي 

مناطق متفرقة من ال�سفة الغربية.
 واأعلنت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية مي 

الكيلة ام�ص الثالثاء ت�سجيل 10 وفيات 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  و660 
ال�24  خالل  جديدة  تعاٍف  حالة  و913 
�ساعة املا�سية. وقالت وزيرة ال�سحة ، 
يف التقرير الوبائي اليومي ن�رشته وكالة 
ن�سبة  اإن    ، وفا(   ( الفل�سطينية  الأنباء 
التعايف من كورونا يف فل�سطني بلغت  
الإ�سابات  ن�سبة  بلغت  فيما   ،  % 7ر93 
الوفيات 1ر1 %  ، ون�سبة  الن�سطة 2ر%5 

من جممل الإ�سابات.
ولفتت  اإىل وجود  66 م�سابا يف غرف 
العناية املكثفة، بينهم 16  على اأجهزة 

التنف�ص  ال�سطناعي.
ال�سحة  وزيرة  نا�سدت  اخرى  جهة  من 
الفل�سطينية، مي الكيلة، املجتمع الدويل 

ومنظمات حقوق الإن�سان بالتدخل ملنع 
العيادة  هدم  من  الإ�رشائيلية  ال�سلطات 
ال�سحية التابعة للوزارة يف قرية زنوتا 

بجنوب اخلليل.
وقالت الوزيرة الكيلة، يف بيان �سحفي،  
اأخطرت  التي  العيادة  هذه  اإن  الثالثاء، 
تخدم  بهدمها،  الإ�رشائيلية  ال��ق��وات 
جميع املواطنني يف القرية، الذين باتوا 
مهددين بالت�رشيد وفقدان اأماكن �سكنهم، 

والذين �سملتهم اإخطارات الهدم.
الإج���راءات  ه��ذه  اأن  ال��وزي��رة  وتابعت 
خم��ال��ف��ة ���رشي��ح��ة لت��ف��اق��ي��ة جنيف 
واملواثيق  لالأعراف  وانتهاكا  الرابعة، 
الدولية، ما يتطلب من املجتمع الدويل 

التدخل وحماية القانون الدويل.

نائب قائد القيادة الع�سكرية الأمريكية يوؤكد 
الرغبة في تعزيز العالقات مع ال�سودان

اخلرطوم-)د ب اأ(:
نائب  يونغ  اأن��درو  ال�سفري  ال�سودان   و�سل   
قائد القيادة الع�سكرية الأمريكية لأفريقيا  يف 
زيارة ت�ستغرق عدة اأيام يجري خاللها عدد من 

اللقاءات.
اجلوية  اخلرطوم  بقاعدة  اإ�ستقباله  يف  وكان 
قائد  كرار  ح�سن  حممد  ع�سام  الركن  الفريق 
عبد  الركن  اللواء  جانبه  اإيل  الربية  القوات 
ال�سالم عبد احلميد مدير اإدارة العالقات الدولية 

بوزارة الدفاع.
وتبحث الزيارة �سبل تعزيز العالقات املتطورة 
بني ال�سودان والوليات املتحدة الأمريكية يف 

خمتلف املجالت
 يوا�سل ال�سفري اأندرو يوجن نائب قائد القيادة 

زيارته  الثالثاء  لأفريقيا   الأمريكية  الع�سكرية 
لل�سودان، التي بداأها يوم اأم�ص الول .

"تويرت"  موقع  على  القيادة  �سفحة  ونقلت 
عالقة  وبداية  جديدة  بداية  :"هذه  القول  عنه 
متجددة بني الوليات املتحدة وال�سودان. اإنها 

رحلة نريد القيام بها معا".
عالقتنا  تعميق  يف  نرغب  :"اإننا  واأ���س��اف 

وتو�سيعها".
الزيارة  خ��الل  الأمريكي  امل�سوؤول  ويبحث 
والوليات  ال�سودان  بني  العالقات  تعزيز  �سبل 

املتحدة يف خمتلف املجالت.
ا�سم  حذفت  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  ي�سار 
لالرهاب  الراعية  ال��دول  قائمة  من  ال�سودان 
رفع  ثم  ومن  املا�سي،  اأول/اأكتوبر  ت�رشين  يف 

العقوبات املفرو�سة على اخلرطوم.

م�سر ت�سجل 669 اإ�سابة و53 وفاة بكورونا وال�سعودية 
ت�سجل 223 اإ�سابة

القاهرة-وكالت: 
يوم  امل�رشية،  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   669 الث��ن��ني، 
كورونا و53 وفاة، مقابل 674 اإ�سابة و57 

وفاة يوم الأحد.
با�سم  املتحدث  جم��اه��د  خ��ال��د  وق���ال 
اإن "اإجمايل العدد الذي  الوزارة يف بيان 
كورونا  بفريو�ص  م�رش  يف  ت�سجيله  مت 
امل�ستجد حتى الإثنني، هو 162486 حالة 
�سفاوؤها،  مت  حالة   127001 �سمنهم  من 

و9012 حالة وفاة".
حملة  الأح���د  ا�ستهلت  م�رش  وك��ان��ت 
تطعيم من فريو�ص كورونا بالعاملني يف 
اأنتجته  لقاحا  م�ستخدمة  الطبي  املجال 
لالأدوية  الوطنية  ال�سينية  املجموعة 

"�سينوفارم".
اأن  زايد  هالة  ال�سحة  وزيرة  واأو�سحت 
مليون   40 على  احل�سول  تتوقع  م�رش 
جرعة من خالل حتالف "غايف" للقاحات، 
وهي كمية �ستغطي 20 مليونا من �سكان 
البالد وعددهم 100 مليون. واأعلنت وزارة 

ال�سحة ال�سعودية  الثالثاء  ت�سجيل اأربع 
كورونا  بفريو�ص  جديدة   وف��اة  ح��الت 
يف  الوفيات  اإجمايل  لريتفع  امل�ستجد، 
اململكة جراء الإ�سابة بكورونا اإىل 6359 

حالة .
واأ�سارت الوزارة يف بيان �سحفي ام�ص اإىل 

بالفريو�ص،  جديدة  اإ�سابة   223 ت�سجيل  
اإىل  البالد  يف  الإ�سابات  اإجمايل  لريتفع 

366 األفا و807 حالت.
كما لفتت اإىل ت�سجيل  203 حالت �سفاء 
اإىل    املتعافني  اإجمايل  لي�سل  جديدة، 

358 األفا و340.

الرئي�ض العراقي يدعو اإلى تعزيز التعاون 
الع�سكري مع باك�ستان

بغداد-)د ب اأ(:
العراقي  الرئي�ص  دع��ا   
برهم �سالح  الثالثاء اإىل 
الثنائي  التعاون  تعزيز 
جمال  يف  باك�ستان   مع 
ق��درات  وتطوير  ال��دف��اع، 
القوات امل�سلحة العراقية.
�سالح،  الرئي�ص   وق��ال  
ام�ص  ا�ستقباله  خ��الل 
احلربي  الإن��ت��اج  وزي���رة 
جالل  زبيدة  الباك�ستاين 
واملنطقة  العامل   " اإن   ،
خ�����س��و���س��ًا، ي��واج��ه��ان 
تتمثل  م�سرتكة  حتديات 
ب����الإره����اب وال��ت��ط��رف 
وت�����س��اع��د ال���ت���وت���رات 
الأم��ن  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 
وال���س��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي، 
التعا�سد  ي�ستوجب  وهذا 
هذه  مواجهة  يف  ال��دويل 
الأم��ن  وحفظ  التحديات 

الدويل". وال�ستقرار 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت 
الباك�ستانية  ال��وزي��رة 
ال���ت���زام ب���الده���ا ب��دع��م 
العالقات  وتوطيد  العراق، 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون 
جم��ال  يف  ال��ع�����س��ك��ري 
ت��ط��وي��ر وت��دري��ب ق��وات 

العراقية. الأمن 
من جهة اخرى دعت جلنة 
والدفاع يف جمل�ص  الأمن 
اإىل  ال��ع��راق��ي،  ال��ن��واب 
مع  عاجل  اجتماع  عقد 
القائد  احلكومة،  رئي�ص 
امل�سلحة،  للقوات  العام 
ملنع  الكاظمي،  م�سطفى 
الأمنية  اخلروقات  تكرار 

موؤخرا. التي ح�سلت 
اللجنة،  رئ��ي�����ص  وق���ال 
ح��ي��در،  اآل  ر���س��ا  حم��م��د 
اإن  ���س��ح��ف��ي،  ب��ي��ان  يف 
الليلة  عقد  "اجتماعًا 
اللجنة  يف  امل��ا���س��ي��ة 
عاجل  لقاء  بعقد  طالب 

للقوات  العام  القائد  مع 
احللول  لو�سع  امل�سلحة، 
تلك  تكرار  ملنع  الالزمة 

اخلروقات".
"اللجنة  اأن  واأ����س���اف، 
ا�ست�سافة  اأي�سًا  ق��ررت 
الع�سكريني  امل�سوؤولني 
على  للوقوف  والأمنيني 
اخل��روق��ات  تلك  اأ���س��ب��اب 
وت���ق���دمي ال��ت��و���س��ي��ات 

ال�سدد". بهذا  الالزمة 
و���س��ه��د ال���ع���راق خ��الل 
الأ�����س����ب����وع امل��ا���س��ي 
و�سفا  اأم��ن��ي��ني  خ��رق��ني 
فجر  عندما  ب�"الكبريين" 
يف  نف�سيهما  انتحاريان 
و�سط  ال��ط��ريان  ���س��اح��ة 
احل�سد  وتعر�ص  ب��غ��داد، 
ه��ج��وم  اإىل  ال�����س��ع��ب��ي 
 10 من  اأكرث  بحياة  اأودى 
يف  ق��وات��ه  م��ن  مقاتلني 
حم��اف��ظ��ة ���س��الح ال��دي��ن 

البالد. ب�سمال 

الريا�ض-)د ب اأ(:
 اأعلن وزير املالية ال�سعودي، 
اجلدعان،   عبداهلل  بن  حممد 
اإن اململكة تتفاو�ص  الثالثاء 
مع منتجني للقاحات م�سادة 
اأج��ل  م��ن  ك��ورون��ا  لفريو�ص 
منخف�سة  ل���دول  ت��وف��ريه��ا 
ال��دخ��ل. واأ���س��ار ال��وزي��ر يف 
اجتماع عرب النرتنت يف اإطار 
العاملي  القت�سادي  املنتدى 
اليمن  اأن  اإىل   ، ب��داف��و���ص 

الأفريقية،   ال���دول  وبع�ص 
على �سبيل املثال، لن تتمكن 
يكفي  ما  على  احل�سول  من 
برنامج  عرب  اللقاحات  من 
عاملية  اآلية  وهو  كوفاك�ص، 
لقاحات  وت��وزي��ع  ل�����رشاء 
كوفيد-19. وكان معهد �سريوم 
الهندي للم�سل واللقاح  اأعلن 
اأم�ص الول الإثنني اأن املعهد 
بثالثة  ال�سعودية  �سيزود 
ماليني جرعة من لقاح �رشكة 

من  للوقاية  اأ�سرتازينيكا 
كوفيد-19 ب�سعر 25ر5  دولر 
اأ�سبوع تقريبا  للجرعة خالل 
الأدوي���ة  ���رشك��ة  ع��ن  نيابة 

الربيطانية.
ال�سحة  وزارة  وك���ان���ت 
كانون  يف  اأعلنت  ال�سعودية 
امل��ا���س��ي  دي�����س��م��رب  اأول/ 
�سد  املو�سع  التطعيم  ب��دء 
فريو�ص كورونا بلقاح فايزر-

بيونتيك.

 ال�سعودية نتفاو�ض لتوفير لقاحات كورونا 
لليمن ودول اأفريقية
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�أخبار وتقارير
 �سعد الحريري: االعتداءات   

الحوثية على الريا�ض ر�سائل 
اإيرانية هدفها التخريب على 
الحلول ال�سلمية الأزمة اليمن

بريوت -وكاالت: 
قال رئي�س الوزراء ال لبنان ي املكلف �سعد 
احلريري : االعتداءات احلوثية على الريا�س 
التخريب  هدفها  مدانة  اإيرانية  ر�سائل   ،

على احللول ال�سلمية الأزمة اليمن.
مبوقع  ح�سابه  على  تغريدة  يف  واأ�ساف 
التوا�سل االجتماعي »تويرت«: مت�سامنون 
مع اململكة وقيادتها يف مواجهة التحديات 

واملخاطر اأنى كان م�سدرها.
وا�ستنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  قطر  اأع��رب��ت 
ا�ستهدفت  التي  للمحاولة  ال�سديدين 
واعتربتها  الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة 
الذي  االأم��ر  املدنيني،  �سد  خطريا  »عمال 

ينايف كل االأعراف والقوانني الدولية«.
اأفادت  قد  �سعودية  اإعالم  و�سائل  وكانت 
باأن التحالف العربي الذي تقوده اململكة 
معاديا«  جويا  »ه��دف��ا  ودم��ر  اع��رت���س 
)احلوثيون(  اهلل«  »اأن�سار  جماعة  اأطلقته 

اليمنية باجتاه الريا�س، ال�سبت املا�سي.

 
 

 

ق�شية مياه النيل وجودية لم�شر و�شعبها

�سكري : م�سر ت�سعى من خالل مفاو�سات �سد النه�سة االأثيوبي 
اإلى التو�سل التفاق عادل ومتوازن

القاهرة-) د ب اأ(:
امل�رصي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د   
الثالثاء  ام�����س   �سكري  �سامح 
خ��الل  م���ن  ت�����س��ع��ى  م�����رص  اأن 
�سد  ب�ساأن  املمتدة  املفاو�سات 
اإىل  فيها  �ساركت  التي  النه�سة 
ومتوازن  عادل  التفاق  التو�سل 
يحقق م�سالح الدول الثالث التي 
االأزرق"مبا  النيل  يف  تت�سارك 
اإثيوبيا  يف  ل�رصكائنا  يتيح 
ويقي  التنموية،  اأهدافهم  حتقيق 
املخاطر،  وال�سودان  م�رص  �سعبّي 
اأقرتها  التي  حقوقهما  ويحفظ 

االتفاقيات واالأعراف الدولية".
اأم��ام  بيان  يف  �سكري  وو�سف  
مياه  ملف  عن   النواب  جمل�س 
اأجندة  على  "االأهم  باأنه  النيل 
امل�رصية"،  اخلارجية  ال�سيا�سة 
م�سالح  ت��اأم��ني  اأن  اإىل  م�سريا 
حقوقها  و�سون  املائية  م�رص 
وزارة  اأولويات  راأ�س  على  ياأتي 
اخلارجية وكافة موؤ�س�سات االأمن 
ال��ت��ي تعمل  ال��ق��وم��ي امل�����رصي 
حماية  اأجل  من  واإخال�س  بداأب 
والذود  امل�رصي  ال�سعب  مقدرات 
عن امل�سدر االأوحد حلياة ماليني 

امل�رصيني منذ فجر التاريخ
وزارة  اأن  اإىل   ال��وزي��ر  واأ���س��ار   
الالزم  الدعم  قدمت  اخلارجية  
وال��ري،  املائية  امل��وارد  ل��وزارة 
الدولة  اأجهزة  بجانب  وا�سرتكت 
امللف  بهذا  املعنية  امل�رصية 
املفاو�سات  جوالت  خمتلف  يف 
ال�سنوات  م��دار  على  جرت  التي 
التي  تلك  بينها  وم��ن  االأخ���رية، 
اإىل �سياغة  وا�سنطن،  اأف�ست، يف 
لقواعد  متكامل  اتفاق  م�رصوع 
ملء وت�سغيل �سد النه�سة والذي 
االأوىل  ب��االأح��رف  م�رص  وقعته 
االإرادة  ولتوافر  جلديتها  "تاأكيداً 
اتفاق  الإب��رام  لديها  ال�سيا�سية 
ال��دول  وحقوق  م�سالح  يراعي 
حتفظت  اإثيوبيا  اأن  اإال  الثالث، 
ورف�سته  االت���ف���اق  ه���ذا  ع��ل��ى 

التي  املفاو�سات  م�سار  وقاطعت 
و�رصعت  بل  وا�سنطن،  يف  متت 
يف ملء خزان �سد النه�سة ب�سكل 
قواعد  حول  اتفاق  دون  اأح��ادي 

امللء والت�سغيل".
و�سدد �سكري على اأن مياه النيل 
مل�رص  وج��ودي��ة  ق�سية  "متثل 
و�سعبها، واأن "م�ساألة �سد النه�سة 
ترتبط وتوؤثر على م�ستقبل وم�سري 

يف  مواطن  مليون   250 من  اأك��ر 
واأكد  واثيوبيا".  وال�سودان  م�رص 
على  امل�رصي  اخلارجية  وزي��ر 
حقوقها  تفرط يف  "لن  بالده  اأن 
يطال  �رصر  اأي  مع  تتهاون  ولن 
م�ساحلها اأو مي�س مقدرات �سعبها 
الذي يرتبط وجوده وحياته بنهر 
النيل وخرياته". ولفت �سكري اإىل 
اأن م�ساركة م�رص يف املفاو�سات 

اجلارية برعاية االحتاد االإفريقي 
اأجل  "اأننا نتفاو�س من  ال يعني 
اإال  هو  ما  فالتفاو�س  التفاو�س، 
لالتفاق  للو�سول  واأداة  و�سيلة 
يف  وغاية  هدفًا  ولي�س  املن�سود 
حد ذاتها، فنحن مل ولن نقبل باأن 
اأمد  الإطالة  مناورة  يف  ننجرف 
على  واقع  لرت�سيخ  اأو  امل�سكالت 

االأر�س وفر�سه على االآخرين".

واأكد الوزير عدم القبول اأن "يقع 
هذا النهر الذي تتعلق به م�سائر 
البع�س  رهينة مل�ساعي  املاليني 
لفر�س �سيطرته اأو هيمنته عليه، 
واإمنا �سن�ستمر يف �سعينا للتو�سل 
والتنمية  اخل��ري  يحقق  التفاق 
جميعها  النيل  وادي  ل�سعوب 
وم�ستقباًل  كرمية  حياة  وي�سمن 

اآمنًا الأجيالها القادمة".

اتفاق �سوداني اإ�سرائيلي خالل زيارة كوهين للخرطوم 
على تبادل فتح �سفارات باأقرب وقت

اخلرطوم -وكاالت: 
ك�سف م�سدر حكومي �سوداين 
اتفاق  عن  االأنا�سول  لوكالة 
�سوداين اإ�رصائيلي على تبادل 
وقت"  "باأقرب  �سفارات  فتح 
خ��الل زي���ارة اأج��راه��ا وزي��ر 
اإيلي  االإ�رصائيلي  املخابرات 

كوهني للخرطوم.
ملرا�سل  امل�����س��در،  واأ���س��اف 
"الوزير  اأن  االأن���ا����س���ول، 
اخلرطوم  و�سل  االإ�رصائيلي، 
زي��ارة  يف  االإث��ن��ني،  م�ساء 
م�سبقا،  معلنة  غري  ق�سرية 
مع  منف�سلني  لقاءين  وعقد 
عبد  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س 
الفتاح الربهان، ووزير الدفاع 
يا�سني،  اإب��راه��ي��م  ي��ا���س��ني 
وتبادل  العالقات  لتن�سيط 

فتح ال�سفارات".
الوزير  "زيارة  اأن  اإىل  ولفت 
هدفت  للخرطوم  االإ�رصائيلي 
الثنائية  العالقات  تعزيز  اإىل 
�ستى  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

املجاالت".
وكوهني  "الربهان  وت��اب��ع: 
ت���ب���ادل فتح  ات��ف��ق��ا ع��ل��ى 
يف  البلدين  بني  ال�سفارات 

اأقرب وقت".
وك����ان وزي����ر امل��خ��اب��رات 
قد  كوهني  اإيلي  االإ�رصائيلي 
املجل�س  رئي�س  م��ع  بحث 

برهان   الفتاح  عبد  ال�سيادي 
بزيارته االأوىل  لل�سودان اأم�س 
خاطفة،  زي���ارة  يف  االث��ن��ني 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ق�����س��اي��ا 
الدبلوما�سية واالأمنية واإمكان 
بح�سب  االقت�سادي،  التعاون 

و�سائل اإعالم عربية.
ووف���ق���ا ل��ه��ي��ئ��ة االإذاع�����ة 
التقى  "مكان"،  االإ�رصائيلية 
املجل�س  رئ��ي�����س  ك��وه��ني 
ال�����س��ي��ادي ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
 الربهان ووزير الدفاع يا�سني 
اآخرين  وم�سوؤولني  اإبراهيم 
من  جممال  معهم  ون��اق�����س 
واالأمنية  ال�سيا�سية  الق�سايا 

واالقت�سادية.
م�سوؤولون  اجتمع  وبالتوازي 
يف هيئات اإ�رصائيلية خمتلفة 
اخلرطوم.  يف  نظرائهم  مع 
التي  املوا�سيع  ب��ني  وم��ن 
البحث  ب�ساط  على  طرحت 
اىل  اإ�رصائيل  �سم  اإمكانية 
جم��ل�����س ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
واالأفريقية املطلة على البحر 
واُتفق  عدن.  وخليج  االأحمر 
�سوداين  وف��د  ي��زور  ان  على 

اإ�رصائيل قريبا .
واأعرب الوزير كوهني عن اأمله 
يف اأن يوؤدي تعزيز العالقات 
اإىل  وال�سودان  اإ�رصائيل  بني 

يف  دول  مع  اأخرى  اتفاقيات 
املنطقة .

قال  عربية،  و�سائل  وبح�سب 
العودة  بيان بعد  كوهني يف 
اأن  ثقة  "لدي  اإ�رصائيل  اإىل 
االأ�س�س  ت�سع  ال��زي��ارة  ه��ذه 
التعاون  اأوج��ه  من  للعديد 
املهمة التي �ست�ساعد كال من 
و�ستدعم  وال�سودان  اإ�رصائيل 
يف  االأمني  اال�ستقرار  كذلك 

املنطقة.
هي  اال�رصائيليه  البث  هيئه 
وال  ال��زي��اره  عن  اأعلنت  من 
ر�سمي من  اأي ت�رصيح  يوجد 

اخلرطوم.

ال�شراج ورئي�س »�شيمن�س« الألمانية يبحثان خطة عاجلة 
للتغلب على م�شكلة الكهرباء في ليبيا

طرابل�ض-)د ب اأ(: 
عقد رئي�س املجل�س الرئا�سي 
الوطني  ال��وف��اق  حل��ك��وم��ة 
الليبية  فائز ال�رصاج الثالثاء 
) عرب  م�����س��رتك��ا،  اج��ت��م��اع��ا 
 ) كونفرن�س  فيديو  تقنية 
�سيمن�س  �رصكة  م�سوؤويل  مع 
العامة  وال�رصكة  االأملانية 
للكهرباء )جيكول(، �سارك فيه 
اإدارة �سيمن�س،  رئي�س جمل�س 
من  وع��دد  ب��روخ،  كري�ستيان 
ورئي�س  ال�����رصك��ة،  م��دي��ري 
العامة  ال�رصكة  اإدارة  جمل�س 
العام،  ومديرها  للكهرباء، 
ل�سوؤون  الرئي�س  وم�ست�سار 

الطاقة.
بداية  يف  ال�����رصاج  وحت���دث 
العالقة  تاريخ  عن  االجتماع 
مع �رصكة �سيمن�س التي متتد 
عالقة  "اإّنها  وقال  عقود،  اإىل 
نتائج  حققت  قوية  �رصاكة 
هامة، من بينها التوقيع على 
اتفاقية ال�سيانة طويلة االأجل 
ال��روي�����س،  حمطة  ل��وح��دات 
املفاو�سات  يف  وال�����رصوع 
جنوب  حمطة  م�رصوع  حول 
 1300( اجل���دي���د  ط��راب��ل�����س 
تنفيذ  يف  والبدء  ميجاوات(، 
طرابل�س  غ���رب  م�����رصوع��ي 
وم�����رصات��ه رغ���م ال��ظ��روف 

ال�سعبة التي �ساحبت ذلك".
االإعالمي  املكتب  وبح�سب 
الرئا�سي،  املجل�س  لرئي�س 
امل�ساعدة  على  ال�رصاج  �سدد 
اأزمة  حدة  من  التخفيف  يف 
ال��ذروة  فرتة  خالل  الكهرباء 
معربا  ال��ق��ادم��ة،  ال�سيفية 
تتعدى  اأن  يف  رغبته  ع��ن 
�سيمن�س  ب���ني  ال�������رصاك���ة 
للكهرباء  العامة  وال�رصكة 
بني  التقليدية  العالقة  حدود 
عالقة  اإىل  واملقاول،  املالك 
ت��ك��اف��ل وت��ك��ام��ل مي��ك��ن من 
نقل  يف  امل�ساعدة  خاللها 
التقنية وتطوير قدرات �رصكة 

للكهرباء ب�رصيا اأو تقنيًا.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
�سيمن�س على اأن ليبيا �رصيك 
ف��ع��ال وم��ه��م، واأع����رب عن 
امل�سرتك  للتعاون  اال�ستعداد 
حدة  من  التخفيف  اأج��ل  من 
البالد  يف  الكهرباء  م�سكلة 

هذا ال�سيف.
واتفق االجتماع  على �رصورة 
عدد  اأكرب  تنفيذ  يف  االإ���رصاع 
ف�سل  )خ��الل  ال�سيانات  من 
العاملة  للوحدات  اخلريف( 
بال�سبكة ، وتنفيذ امل�رصوعات 
واملتوقفة،  امل�ستكملة  غري 
اأوب���اري  حمطة  بينها  وم��ن 
اخلم�س  والوحدات  الغازية، 

وجنوب  ال��زه��راء  مبحطتي 
طرابل�س، وتكثيف اجلهود من 
امل�ساريع  ال�ستكمال  الطرفني 
التي �رُصع يف تنفيذها ، وهي 
حمطة غرب طرابل�س وحمطة 
االجتماع  وناق�س  م�رصاته. 
و���س��ع ح��ل مل�����رصوع زلينت 
لالإ�رصاع يف توفري، اأو ت�سنيع، 
عن  عو�سًا  اجلديدة  الوحدات 
ف�سال  ال�سابقة،   ال��وح��دات 
مع  التن�سيق  العمل على  عن 
مب�رصوع  اخل��ا���س  امل��ق��اول 
جنوب طرابل�س اجلديد، بقدرة 

1300 ميجاوات.
هذا  ذروة  ليبيا  و���س��ه��دت 
يف  ملحوظا  تقلي�سا  ال�ستاء 
الكهرباء،  قطع  �ساعات  عدد 
حيث ت�سل خالل اليوم الواحد 

ما بني 4 اإىل 5 �ساعات.
الغنية  ال���ب���الد  وت���ع���اين 
 10 منذ  وال��غ��از  ب��ال��ب��رتول 
يف  خانقة  اأزم��ة  من  �سنوات 
الطاقة،  من  يكفي  ما  توليد 
خالل  القطع  �ساعات  وتعدت 
�ساعة   12 املا�سي  ال�سيف 
كامال  يوما  وقاربت  يومياآ، 
�سمن  امل��ن��اط��ق،  بع�س  يف 
برنامج "طرح اأحمال الطاقة" 
الذي تعتمده ال�رصكة من اأجل 
ال�سبكة  على  احلمل  تخفيف 

الكهربائية.

اأبو الغيط : نتوقع من اأوروبا دوراً فاعاًل الإحياء 
م�سار ال�سالم الفل�سطيني 

القاهرة -وكاالت: 
العام  االأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  التقى 
جلامعة الدول العربية،  الثالثاء، "�سوزانا 
لعملية  االأوروبية  املبعوثة  تري�ستال" 
النظر  ال�سالم، حيث تبادل معها وجهات 
ال�سالم  لعملية  امل�ستقبلي  امل�سار  حول 

يف �سوء تويل االإدارة االأمريكية اجلديدة.
للمواقف  تقديره  عن  الغيط  اأب��و  وع��رب 
االأوروب���ي���ة امل��ب��دئ��ي��ة ح��ي��ال ال��ن��زاع 
يتعر�س  وما  االإ�رصائيلي،  الفل�سطيني 
على  فعلي  تاآكل  من  الدولتني  حل  له 
من  اإ�رصائيل  به  تقوم  ما  ج��راء  االأر���س 
االأرا�سي  يف  متزايدة  ا�ستيطانية  اأن�سطة 
الغربية  ال�سفة  م��ن  ك��ل  يف  املحتلة 
والقد�س ال�رصقية. واأكد اأهمية ما يقوم به 
االحتاد االأوروبي ودوله كذلك على �سعيد 
العمل االإن�ساين وتقدمي الدعم االقت�سادي 
يف  الالجئني  ذلك  يف  مبا  للفل�سطينيني، 

االأرا�سي املحتلة والدول املجاورة.
العامة  باالأمانة  م�سئول  م�سدر  ونقل 
خالل  تاأكيده  الغيط  اأب��و  عن  للجامعة 
اأكر  اأوروب��ي  ل��دور  التطلع  على  اللقاء 
العملية  اإح��ي��اء  �سعيد  على  فّعالية 
الفل�سطيني  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال�سلمية 

امل�سار  على  وو�سعها  واالإ���رصائ��ي��ل��ي، 
الدولية  املحددات  على  املوؤ�س�س  ال�سليم 
املعروفة، وعلى مقررات ال�رصعية الدولية 

وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�سلة.
واأو�سح امل�سدر اأن االأمني العام للجامعة 
لعر�ٍس  االأوروبية  املبعوثة  من  ا�ستمع 
حول ال�سيا�سات االأوروبية حيال الق�سية 
الفل�سطينية، وخطط التحرك يف امل�ستقبل.

و�سع  اأهمية  جانبه  من  الغيط  اأبو  واأكد 
اأجندة  قمة  على  املحورية  الق�سية  هذه 
امُلقبلة،  الفرتة  الدويل يف  املجتمع  عمل 
مت�سافر  ب�سكل  ال��ت��ح��رك  و������رصورة 
اإحياء  اأجل  من  عربي-اأوروبي  وبتن�سيق 
تفاو�سية  لعملية  كاأ�سا�س  الدولتني  حل 
ذات اأفٍق زمني وا�سح، بغر�س حل النزاع 

ولي�س جمرد اإدارته.

رابطة يمنية تطالب االأمم المتحدة باإطالق 
�سراح جميع االأ�سرى في اليمن

�سنعاء-)د ب اأ(:
 دعت رابطة اأمهات املختطفني اليمنيني االأمم 
اأطراف  على  ال�سغط  اإىل  الثالثاء   املتحدة  
ال�رصاع يف اليمن من اأجل اإطالق �رصاح جميع 

املعتقلني واالأ�رصى.
مع  تزامنًا  �سحفي  بيان  يف  الرابطة،  وقالت 
بدء م�ساورات االأردن اخلا�سة مبلف املختطفني 
اإطالق  ننتظر  كنا  الذي  الوقت  :"يف  واالأ�رصى، 
املختطفني  املدنيني  جلميع  وكامل  �سامل 
تعر�ست   2021 عام  بداية  ومع  واملعتقلني 
و�سط  تعز)  ملدينة  التابعة  احليمة  منطقة 
فيها  اأقدمت  كبرية  اختطاف  حلمالت  اليمن( 
مواطنا    145 اختطاف  على  احلوثي  جماعة 

وتفجري  للبيوت  اقتحام  �ساحبها   ، مدنيا 
واإحراق لبع�سها وترويع للن�ساء واالأطفال".

يزالون خمتطفني،  725 مدنيا ال  اأن  واأ�سافت  
مري�سًا،  127 خمتطفًا  ومنهم  امراأتان،  وبينهم 
و 119 من املختفني ق�رصيا يف �سجون جماعة 
يف  معتقلني  املدنيني  من  و�ستة   احلوثي، 

�سجون احلكومة ال�رصعية.
اختطفتهم  التي  االأط��راف  الرابطة  وحملت  

امل�سوؤولية الكاملة عن حياتهم و�سالمتهم.
اخلام�س  االجتماع  انطلق  املا�سي،  االأ  ويوم 
للجنة االإ�رصافية املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاق 
تبادل االأ�رصى واملعتقلني بني اأطراف احلكومة 
العا�سمة  يف  احل��وث��ي،  وجماعة  ال�رصعية 

االأردنية عمان.

عدن-وكاالت: 
للتعاطي  الدويل  املجتمع  اليمني  ال�سورى  رئا�سة جمل�س  هيئة  دعت 
االإيجابي مع القرار االأمريكي بت�سنيف امللي�سيات احلوثية جماعة اإرهابية 
، وذلك للحد من قدرات احلركة ومنع ت�سليحها ودعمها، واإنقاذ االآالف من 

اليمن يني ولتنعم املنطقة بال�سالم واالأمن املن�سود.
وقالت الهيئة اليمنية خالل اجتماعها الدوري املنعقد ام�س  يف بيان ن�رصتُه 
وكالة االأنباء اليمن ية )�سباأ( "اإن هيئة رئا�سة جمل�س ال�سورى توؤكد على 
اأهمية وعدالة و�سوابية قرار االإدارة االأمريكية ت�سنيف ميلي�سيات احلوثيني 
املدعومة من اإيران جماعة اإرهابية ، وتراه تو�سيفًا دقيقًا، يجعلنا نتطلع 

اإىل اعتماده من كل االأطراف التي يعنيها ال�سالم يف اليمن ".

اليمن يدعو المجتمع 
الدولي للتعاطي 

مع القرار الأمريكي 
بت�شنيف الحوثيين 

جماعة اإرهابية

رئي�سة الحزب الد�ستوري 
الحر في تون�ض تدعو الإبعاد 
الغنو�سي عن رئا�سة البرلمان

تون�ض -وكاالت:
احل��زب  رئي�سة  م��و���س��ي  ع��ب��ري  دع���ت 
تغيري  ����رصورة  اىل  احل��ر  ال��د���س��ت��وري 
رئي�س  واإب��ع��اد  ال�سيا�سية  املنظومة 
حركة النه�سة االخوانية را�سد الغنو�سي 
على  االم�ساء  عرب  الربملان  رئا�سة  عن 
احلكومة  و  منه  الثقة  �سحب  عري�سة 

اي�سا.
للربملان  العامة  اجلل�سة  خالل  وك�سفت 
ال تون�س ي اخلا�سة مبنح الثقة للوزراء 
ان وزير  الوزاري  التعديل  املقرتحني يف 
الداخلية املقرتح وليد الذهبي غري جدير 

مبهمة وزارة كربى بحجم "الداخلية".
على  لت�سرته  مكافاته  تتّم  انه  واك��دت 
الذي  تون�س  يف  امل�سلمني  علماء  احتاد 
اىل  ا�سافة  القر�ساوي،  يو�سف  يتزعمه 
م�سبوهة  جلمعيات  لرتاخي�س  ا�سناده 
االرهاب  وتدعم  املتطرفة  االفكار  تن�رص 

�سنة 2011.
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رئي�س الدولة 

من ناحية اأخرى بعث �ساحب ال�سمو 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة »حفظه �هلل« برقية تهنئة �إىل 

فخام���ة �جلرن�ل ديفي���د هرييل حاكم 

�ليوم  �أ�ش���ر�ليا، وذلك مبنا�شبة  عام 

�لوطني لبالده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء حاكم دبي 

»رعاه �هلل« و�ش���احب �ل�شمو �ل�شيخ 

حمم���د بن ز�ي���د �آل نهي���ان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائ���د �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 

فخامة �جلرن�ل ديفيد هرييل.

وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني �إىل معايل �شكوت موري�شون 

رئي�س وزر�ء �أ�شر�ليا.

الإمارات تت�صدر 

ج���اء ذلك خ���الل �لإحاط���ة �لإعالمية 

�لدورية حلكومة �لإمار�ت و�لتي تطرقت 

�إىل �آخ���ر �مل�ش���تجد�ت ب�ش���اأن فريو�س 

كورونا �مل�شتجد »كوفيد - 19« وجهود 

�لدولة يف �لع���ودة �لتدريجية للحياة 

�لطبيعية و�آخ���ر �ملعلومات �ملتعلقة 

باللقاحات �ملعتمدة يف �لدولة.

و�أ�شار �لدكتور �شيف �لظاهري �إىل ت�شدر 

دول���ة �لإم���ار�ت دول �لعامل يف �لعديد 

من �ملوؤ�رش�ت �خلا�ش���ة بالتعامل مع 

هذه �جلائحة �ش���و�ء جلهودها �لفاعلة 

يف �لت�ش���دي لها من خ���الل �لإجر�ء�ت 

�لحر�زية و�لوقائي���ة و توفري �للقاح 

باملج���ان جلمي���ع �أف���ر�د �ملجتمع �أو 

لنجاحه���ا يف تخفي���ف تد�عيات هذه 

�ل�ش���حية  �آثارها  وتخط���ي  �جلائحة، 

و�لقت�ش���ادية و�لجتماعية، �أو نتيجة 

��شتعد�دها �مل�شبق ملرحلة �لتعايف من 

خالل حزمة من �لإجر�ء�ت �لتي ت�شمن 

��شتم���ر�ر �حلياة �لطبيعي���ة و�لن�شاط 

�لقت�شادي.

ولف���ت �إىل �أن دول���ة �لإم���ار�ت �حتلت 

�ملرتب���ة �لثاني���ة عاملي���ا يف توزيع 

�جلرع���ات �ليومي���ة خ���الل �لأ�شبوع 

�ملا�شي حيث بلغ �ملعدل ل�شبعة �أيام 

�ملا�شية 6.06 جرعة لكل 100 �شخ�س 

يوميا كما حققت �ملرتبة �لثانية عامليا 

يف جمم���وع جرعات �للق���اح �ملوزعة 

لكل 100 �شخ�س �إ�شافة �إىل ذلك تعترب 

�لدولة �خلام�شة عامليا يف توفر جرعات 

لقاح كوفي���د19 بعد �لوليات �ملتحدة، 

�ل�شني، �ململكة �ملتحدة و�إ�رش�ئيل.

و�أو�ش���ح �أن دول���ة �لإمار�ت جنحت يف 

�أن تكون �أول دولة على م�شتوى �لعامل 

يتخطى فيها عدد �لفحو�شات �خلا�شة 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد عدد �ل�شكان 

�لفعلي���ني، حيث و�شلن���ا خالل �لفرة 

�حلالي���ة �إىل �أكرث من 24 مليون فح�س 

منذ بدء �جلائحة.

و�أ�ش���ار �لدكتور �شيف �لظاه���ري �إىل �أن 

حكومة دولة �لإم���ار�ت بادرت باتخاذ 

�لعدي���د م���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�رشوري���ة 

لحت���و�ء فريو�س كوفي���د19، وو�شعت 

قائمة بال�شلوكيات و�لأفعال �لتي متثل 

خمالفات لإج���ر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شالمة 

يف �لدولة ت���ر�وح بني �ألف و خم�شني 

�ألف دره���م وقال : » �إنن���ا ن�شدد على 

كافة �أفر�د �ملجتم���ع �تباع �لتعليمات 

و�لتقيد بالإجر�ء�ت �لحر�زية و�لتد�بري 

�لالزمة«.

و�أ�شاف » ل �شك �أن �لإجر�ء�ت �لحر�زية 

�أ�شهمت يف �حلفاظ على �ل�شحة �لعامة 

للمجتم���ع، وتعزيز �لثق���ة يف �لإد�رة 

�حلكومية لهذه �جلائحة، ولهذ� كان من 

�لطبيعي �أن تاأت���ي �لإمار�ت يف �ملركز 

�لأول ����رشق �أو�شطي���ا و�لثالث عامليا 

من حيث ر�شا �جلمه���ور عن �لإجر�ء�ت 

و�لتد�بري �لت���ي �تخذتها �حلكومة فيما 

يتعلق مبكافح���ة �جلائحة، وذلك وفقا 

لتقري���ر �أ�شدرت���ه »موؤ�ش�ش���ة تولونا 

�لدولية« مل�شح �مل�شتهلكني يف يونيو 

.2020

و�أكد �لدكتور �شي���ف �لظاهري �أن �لتز�م 

�أفر�د �ملجتم���ع بالإجر�ء�ت و�لإر�شاد�ت 

�لر�شمية �أهم �أ�شباب جناح �لإمار�ت يف 

�حتو�ء �ملوجة �لأوىل من �لفريو�س �لعام 

�ملا�شي، و�ليوم يتجدد �لرهان عليهم، 

و�لثق���ة فيهم، باعتباره���م طرفا فاعال 

ورئي�شيا يف مو�جهة �ملوجة �لثانية من 

�جلائحة، يدعمون م���ن خالل �لتز�مهم 

و�إدر�كه���م مل�شوؤوليته���م �لفرق �لطبية 

و�ل�شحية يف خط �لدفاع �لأول.

و�شدد على �أن �لتز�م �ملجتمع بالإجر�ء�ت 

و�لإر�شاد�ت �لر�شمية ..

�لإجناز�ت  �ل�شام���ن للحف���اظ عل���ى 

و�ملكت�شبات �لتي حققتها �لإمار�ت يف 

�إد�رة �أزمة جائحة كوفيد-19 و�لتعايف 

م���ن �آثاره���ا عل���ى �ل�شع���د �ل�شحية 

و�لقت�شادية و�لجتماعية كافة.

وق���ال �لدكت���ور �شي���ف �لظاه���ري.. » 

لوحظ موؤخر� ت�شكيك فئة من �جلمهور 

بالبيان���ات �لتي يت���م �إعالنها من قبل 

�جلهات �ملخت�شة وهنا نود �لتاأكد على 

�أن هناك منظومة متكاملة لت�شجيل كافة 

�لبيانات �ملرتبط���ة بجائحة كوفيد19 

وذل���ك وف���ق �أعلى �ملعي���ار �لعاملية، 

وعلي���ه فاإننا نهي���ب باجلمهور �لكرمي 

حتري �لدقة و�أخ���ذ �لبيانات د�ئما من 

م�شادرها �لر�شمية و �لبعد عن �لت�شكيك 

بجهود جميع �جلهات �لتي عملت ومنذ 

بدء �جلائحة على �حتو�ء هذه �جلائحة 

و�حلفاظ على �شحة و�شالمة �ملجتمع«.

و�أ�ش���اف : » كم���ا نن�ش���ح �جلمي���ع 

باملب���ادرة باأخ���ذ �لتطعي���م و�للتز�م 

بالإج���ر�ء�ت �لوقائية و�لتد�بري �لالزمة 

وعدم �لن�شياق ور�ء �ل�شائعات و�حلر�س 

على �لو�شول للمعلومة �ل�شحيحة من 

�مل�شادر �ملوثوقة و�ملعتمدة«.

م���ن جانبه���ا قالت �لدكت���ورة حبيبة 

�ل�شفار، عميد م�شارك بالإنابة ل�شوؤون 

�لطلبة يف كلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية 

و�لأ�شت���اذة �مل�شارك���ة يف �جلين���ات 

و�لأحي���اء �جلزيئي���ة مدي���رة مرك���ز 

�لتكنولوجيا �حليوية يف جامعة خليفة 

للعلوم و�لتكنولوجيا.. �إن دولة �لإمار�ت 

تاأت���ي �شم���ن �أو�ئل دول �لع���امل �لتي 

ت�شتهدف تطعيم جميع �شكانها بلقاح 

كورونا، من منطلق حر�شها على حتقيق 

�ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم 

و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت 

»كوفيد-19«  فريو�س  على  و�ل�شيطرة 

و�حلد من �نت�شاره.

و�أك���دت �أن دولة �لإمار�ت مل تبد�أ حملة 

�لتطعيم بلقاح كورونا �إل بعد �أن تاأكدت 

من �شالمت���ه و�أمانه وبع���د �أن جتاوز 

بنجاح مر�حله �لعلمية و �أنه ي�شتويف 

�ملعايري �لعاملية يف ت�شنيع �للقاحات.

وقال���ت : » لقد قامت دول���ة �لإمار�ت 

بت�شجيل ثالث���ة لقاح���ات يف �لدولة 

بد�ية بلقاح �شينوفارم ثم لقاح فايزر و 

موؤخر� لقاح �شبونتيك �لذي ��شت�شافت 

�لدول���ة �ملرحلة �لثالث���ة من �لتجارب 

�ل�رشيرية �خلا�شة به وياأتي ذلك �شمن 

��شر�تيجية �لدولة �ل�شاملة و�ملتكاملة 

ل�شمان زيادة �لوقاية من �لوباء وتوفري 

جمي���ع �لأدو�ت �لالزمة ل�شمان �شحة 

و�شالمة �ملو�طنني و�ملقيمني«.

و�أكدت �أن �لنتائ���ج �ل�رشيرية لتجارب 

�ملرحل���ة �لثالثة �لت���ي �أجرتها �رشكة 

»�شينوف���ارم« عل���ى �للق���اح، و�لتي 

�شاركت �لإمار�ت فيها، �أظهرت عدم وجود 

خماوف متعلق���ة ب�شالمة �للقاح على 

جميع متلقيه« .

و�أ�شافت �أن هذ� �للقاح �لذي مت �إنتاجه 

بتعاون �إمار�تي - �شيني يعد �أحد �أهم 

�إجن���از�ت �لدول���ة يف مو�جهة جائحة 

كورون���ا، وهو متوف���ر للجميع جمانا 

يف خمتلف �ملر�كز �لتي تعمل باأق�شى 

طاقتها وخارج �شاعات �لدو�م �لر�شمي 

ل�شتقبال �جلميع من �أجل حتقيق �أهد�ف 

�حلملة �لوطنية للتطعيم.

و�أ�شارت �إىل �أن �حلملة �لوطنية للتطعيم 

ت�شتهدف ح�شول �أكرث من 50 باملائة من 

�شكان دولة �لإمار�ت على �للقاح خالل 

�لربع �لأول م���ن �لعام �جلاري، وهو ما 

يعك����س حر�س �لقي���ادة �لر�شيدة على 

�شالم���ة �أفر�د �ملجتم���ع، وتوفري �أف�شل 

�ملمار�شات ل�شمان �شحتهم.

وذك���رت �أن �حلمل���ة �لوطنية للتطعيم 

بلقاح كورونا �لتي تنت�رش يف كل �إمار�ت 

�لدولة جت�شد هذ� �لهتمام �ل�شتثنائي 

من جانب �لقي���ادة �لر�شيدة باحلفاظ 

على �شح���ة �ملجتمع، فع���دد �ملر�كز 

�لطبية يتجاوز 205 يف مناطق �لدولة 

�ملختلف���ة وقد مت تاأم���ني �للقاح فيها 

جمانا للر�غب���ني يف حني مت رفع عدد 

�لكو�در �لتمري�شي���ة �إىل جانب تاأمني 

�جلرعات يف م�شت�شفيات خا�شة، وهي 

كلها �إجر�ء�ت ت�شته���دف ح�رش �لوباء، 

ووقف تد�عياته على �حلياة �لعامة.

وقالت.. » �إن �لتطعيم باللقاح وتقييم 

نتائجه جاء ��شتناد� �إىل �ملعايري �خلا�شة 

باملو�فقة على �ل�شتخد�م �لطارئ، وتوفر 

�لأدلة �لعلمية �لتي تثبت فعالية �ملنتج 

�ملخ�ش�س ملو�جه���ة �لطو�رئ، و�شالمة 

��شتخد�م �للقاح، وتفوق �لفو�ئد �ملعروفة 

و�ملحتملة للقاح على �ملخاطر �ملعروفة 

و�ملحتملة له«.

و�أ�شارت �إىل �أن �لدولة تر�قب نتائج حملة 

�لوطني���ة و�نعكا�شاتها على  �لتطعيم 

عدد �لإ�شابات، وذلك من خالل �لت�شديد 

على �للت���ز�م بالإج���ر�ء�ت �لحر�زية 

و�لوقائي���ة، و�لتاأكيد عل���ى من تلقو� 

�للقاح �أن يلتزمو� بها. و�أكدت �أن �للقاح 

هو �لطريق �لآمن نحو حتقيق �لتعايف 

�لتام و�مل�شتد�م، و�ل�شبيل �لأوحد لإعادة 

�حلياة �إىل طبيعتها �لكاملة، و��شتئناف 

�لن�شاط �لقت�شادي يف �لقطاعات كافة.. 

م�ش���رية �إىل �أن ذلك يتطلب م���ن �أفر�د 

�ملجتمع �لتجاوب مع �حلملة �لوطنية 

للتطعيم، و�أخذ �للقاح �لذي �أثبتت كافة 

�لتجارب و�لختب���ار�ت �أنه �آمن وفعال 

، فه���و �ل�شبي���ل للحف���اظ على �شحة 

�ملجتمع وتعزيز مناعته �ملكت�شبة، فكل 

فرد يتلقى �لتطعيم ي�شارك بفاعلية يف 

جهود �لت�شدي لهذه �جلائحة و�خلال�س 

منها و�لو�شول بنا �إىل جمتمع معافى 

باإذن �هلل .

الإمارات تقدم 

وبا�رشت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 

تنفيذ توجيهات �لقيادة �حلكيمة حيث 

�أعدت برناجما �إغاثي���ا طموحًا تقدم 

خالله كميات كب���رية من م�شتلزمات 

�لإي���و�ء و�ملو�د �لغذ�ئي���ة و�ل�شحية 

�لأخرى،  �ل�رشوري���ة  و�لحتياج���ات 

وي�شتفي���د من���ه �آلف �ملت�رشرين يف 

�ملناطق �لأكرث تاأثر� بتد�عيات �لكارثة.

�مليد�نية  ترتيباتها  �لهيئ���ة  و�أكملت 

و�إجر�ء�ته���ا �لتن�شيقي���ة م���ع �شفارة 

و�جله���ات  جاكرت���ا،  يف  �لدول���ة 

لتوف���ري  �ملخت�ش���ة،  �لندوني�شي���ة 

تو�كب  �لت���ي  بال�رشعة  �مل�شاع���د�ت 

باحتياجات  وتف���ي  �لكارث���ة،  حجم 

�ملتاأثرين وت�شاهم يف حت�شني ظروفهم 

وتخفيف معاناتهم.

وو�ش���ل �إىل �إندوني�شيا، وف���د �لهيئة 

�لإغاثية  �لعملي���ات  عل���ى  لالإ�رش�ف 

�لإن�شاني���ة  �لحتياج���ات  و�إي�ش���ال 

مناط���ق  للمت�رشري���ن يف خمتل���ف 

�جلزيرة �ملنكوبة.

و�أكد �لدكتور حمم���د عتيق �لفالحي، 

�لأمني �لع���ام لهيئة �له���الل �لأحمر 

�لإمار�تي..�إن �لقيادة �لر�شيدة حتر�س 

د�ئم���ا عل���ى تعزي���ز دور �لم���ار�ت 

�لإن�شاين و�لتنم���وي �إقليميا وعامليا، 

للمحتاج���ني  �مل�شاع���د�ت  وتق���دمي 

و�ملت�رشرين من �لكو�رث �ملختلفة.

وقال �إن هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 

بقيادة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 

نهيان تقف د�ئما على �أهبة �ل�شتعد�د 

للتدخل �ل�رشيع يف مثل هذه �لزمات 

�أن  �لطارئ���ة م�ش���ري� �ىل  و�لك���و�رث 

توجيه���ات �شموه �مل�شتم���رة بتعزيز 

ق���در�ت �لهيئة يف جم���الت �لغاثة 

�لهيئة  �أهل���ت  �لطارئة  و�ل�شتجاب���ة 

لتتبو�أ مر�ك���ز متقدمة بني �جلمعيات 

و�ملنظم���ات �ملانح���ة للم�شاع���د�ت 

�لإن�شانية و�لتنموية.

اإثيوبيا ت�شترط

 يف حني �تهمت �إثيوبيا �ل�شود�ن بقتل 

»�لعدي���د من �ملدني���ني« يف هجمات 

با�شتخد�م »�لر�شا�شات �لثقيلة«.

و�أج���رى �جلانبان حمادث���ات حدودية 

نهاية �لعام �ملا�شي. وقال �ل�شود�ن يف 

31 دي�شمرب �إّن قو�ته ��شتعادت �ل�شيطرة 

على جمي���ع �لأر��ش���ي �حلدودية �لتي 

ي�شيطر عليها مز�رعون �إثيوبيون.

وقال �ملتحدث با�ش���م وز�رة �خلارجية 

�لإثيوبية دينا مفتي يف موؤمتر �شحفي 

�إن بالده ملتزمة بحل »�شلمي« لالأزمة 

لكنها تريد من �ل�شود�ن �لن�شحاب.

ونقلت رويرز ع���ن �مل�شوؤول �لإثيوبي: 

»بالن�شبة لن���ا للتفاو�س �رشط م�شبق 

هو عودة �ل�ش���ود�ن �إىل �لأر�س �ل�شابقة 

�لتي كان ي�شيطر عليها، ومن ثم ميكننا 

�لعودة �إىل �ملفاو�شات«.

دعوة ل�شحب 

وحتدث���ت رئي�شة �لد�شت���وري �حلر عن 

وج���ود من يقتات على �لأزمة، قائلة �إن 

هوؤلء يطبق���ون �ملثل �مل�رشي �ل�شعبي 

�لقائل »جنازة ون�شبع لطم«.

و�نتقدت مو�شي، ما �عتربته تقاع�شا من 

�لكتل �ل�شيا�شية يف �لربملان عن توقيع 

عري�شة �شحب �لثقة من حكومة ه�شام 

�مل�شي�ش���ي رغم �لو�ش���ع �ل�شعب �لذي 

ت�شهده تون����س. يف غ�شون ذلك �جتهت 

ح�ش���ود �ملحتجني يف تون�س �إىل مبنى 

�لربمل���ان، �لثالثاء، فيما كان �لت�شويت 

جاريا حول تعدي���ل وز�ري يف حكومة 

ب���ادر رجال  ه�ش���ام �مل�شي�شي، بينما 

�لأمن �إىل �إغالق �لطرق يف �ملنطقة.

وبح�شب مر��شل »�شكاي نيوز عربية«، 

فاإن بع����س �ملحتجني جتاوزو� �حلاجز 

�لأمن���ي �مل�رشوب ح���ول �لربملان، من 

�أج���ل �لو�ش���ول �إىل �شاح���ة »باردو« 

�ملحاذية للربملان.

مكتب �سوؤون المواطنين بعجمان 

يوقع اتفاقية مع »ال�سعودي الألماني« 

لتقديم ت�سهيالت لحاملي »ت�ستاهل«

 �أبوظبي-و�م:

 جت�شد �أنظمة �لإقامة وتاأ�شري�ت �لدخول �مل�شتحدثة 

�لت���ي �أقرتها �لإم���ار�ت يف �لآون���ة �لأخرية نهجها 

�لر��شخ باإع���الء قيم �لت�شامح و�لنفتاح على �لدول 

و�ل�شعوب �لعاملية، و�لإ����رش�ر على مو��شلة تعزيز 

تناف�شيته���ا يف جمال ج���ذب �مل�شتثمري���ن ورو�د 

�لأعم���ال و��شتقط���اب �لكفاء�ت �لعلمي���ة، وتر�شيخ 

مكانتها كوجهة �شياحية عاملية.

وجاء قر�ر جمل�س �لوزر�ء �أم�س بتمكني �لو�فدين من 

�لطلبة �جلامعيني من ��شتقد�م �أ�رشهم متى تو�فرت 

لديهم �لقدرة �ملالية �ملرتبة على �ل�شتقد�م وتوفري 

�ل�شكن �ملالئ���م و�شوًل �إىل حتقيق �ل�شتقر�ر و�لدعم 

�ملعن���وي، ليعزز م���ن مكانة �لدولة عل���ى �ل�شعيد 

�لعاملي كوجهة ر�ئدة لالإقامة و�لعمل و�لتعليم.

الإمارات .. تحديثات »الإقامة« و»الدخول« 

تعزز الجاذبية وتعك�س روح الت�سامح

»الهالل« تطلق » عون للخدمة المجتمعية« على م�ستوى 

جامعات ومدار�س الدولة
اأبوظبي-وام:

 �أطلق���ت هيئ���ة �له���الل �لأحمر 

للخدمة  �لإمار�تي جائ���زة عون 

�ملجتمعي���ة يف دورتها �ل�شابعة 

على م�شت���وى جامعات ومد�ر�س 

�لدولة للع���ام �لدر��شي 2020-

. 2021

جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي 

�ل���ذي عق���د �م����س �لثنني عرب 

تقني���ة �لت�شال �ملرئي عن بعد، 

بالتن�شي���ق م���ع وز�رة �لربي���ة 

و�لتعلي���م، ويتن���اول مو�ش���وع 

�جلائ���زة هذ� �لع���ام دعم طلبة 

م�شان���دة  �ىل  �إ�شاف���ة  �لعل���م 

�أ�شح���اب �لهمم حي���ث تتناف�س 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف حتقيق 

ه���ذ� �لهدف م���ن خ���الل تبني 

مبادر�ت ت�شاه���م يف تعزيز هذ� 

�ملج���ال �حلي���وي.. يف كل عام 

يتم �ختيار مو�ش���وع �إن�شاين �أو 

جمتمعي معني للجائزة، ويطرح 

على �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية .

�أ�شحاب  �إ�شافة  ومتت هذ� �لعام 

�لهم���م للفئ���ات �مل�شارك���ة يف 

�إىل جانب  فعالي���ات �جلائ���زة، 

م�شاعفة قيم���ة �جلائزة لت�شبح 

ثالث���ة مالي���ني دره���م، ون�شبة 

للظروف �ل�شحي���ة �لناجمة عن 

جائح���ة كوفي���د-19 مت تعديل 

معايري حتكيم �جلائزة لتكون عن 

بعد، بدل ع���ن �لتحكيم �مليد�ين 

�لتعليمي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ات  يف 

�ملختلف���ة، وتق���دمي �مل�شاركات 

�لكرونيا متا�شي���ا مع �لأو�شاع 

�لر�هن���ة وتعزي���ز� لالإج���ر�ء�ت 

�لوقائية و�لحر�زية �ل�شائدة يف 

�لدولة.

و�أك���د �ش���امل �لري����س �لعامري، 

نائ���ب �لأم���ني �لع���ام لل�شوؤون 

�ملحلية يف هيئة �لهالل �لأحمر 

�لإمار�تي، �هتمام �لقيادة �لعليا 

للهيئة بتعزيز جانب �مل�شوؤولية 

�ملجتمعي���ة ل���دى �ملوؤ�ش�ش���ات 

�لتعليمي���ة كاف���ة، لذل���ك جتد 

جائزة عون �لدعم و�مل�شاندة من 

�مل�شوؤولني يف �لهيئة، باعتبارها 

�لتي  �لنوعية  �ملب���ادر�ت  �حدى 

�لعمل  ت�شاهم يف غر�س مفاهيم 

�لتطوعي و�لإن�شاين و�خلريي بني 

�لطالب، وحثهم على مد يد �لعون 

وتاأهيل  للمحتاجني،  و�مل�شاعدة 

للم�شاهمة  �لطالب���ي  �ملجتم���ع 

و�لأن�شطة  �لرب�م���ج  يف  �لفاعلة 

�لإن�شانية و�خلريية.

و�أ�ش���ار �إىل �أهمية �ل���دور �لكبري 

�لذي ي�شطلع به �لن�سء و�ل�شباب 

يف نه�شة �لدول وتقدمها، وقيادة 

�ملجتمعات �لإن�شانية نحو �آفاق 

�أرحب من �لتطور و�لزدهار.

وقال �إن دولة �لإمار�ت عملت منذ 

�لبد�ية على تهيئة �ملناخ �ملالئم 

لل�شب���اب لكت�ش���اف مو�هبه���م 

وتنميتها، وت�شخري طاقاتهم فيما 

ينفعه���م ويع���ود بالفائدة على 

و�لإن�شانية  �أ�رشهم وجمتمعه���م 

جمعاء.

ع���ون  جائ���زة  �أن  �إىل  ولف���ت 

للخدمة �ملجتمعية ت�شجع روح 

�لإب���د�ع و�ملناف�شة بني �لطالب، 

وحفزه���م على �رتي���اد جمالت 

كما  و�خلريي،  �لتطوع���ي  �لعمل 

ت�شاه���م �جلائ���زة يف تعمي���ق 

مفهوم �لتحرك �لذ�تي و��شتقطاب 

�لطالب للم�شارك���ة يف �لأن�شطة 

�ملختلف���ة، م�شري� �إىل �أنه يف كل 

عام يتم �ختيار مو�شوع �إن�شاين 

للجائزة،  مع���ني  �أو جمتمع���ي 

�ملوؤ�ش�ش���ات  عل���ى  ويط���رح 

�لتعليمي���ة للتناف�س يف حتقيق 

�لهدف �ملن�شود، ويف هذه �لدورة 

مت �ختي���ار مو�ش���وع �جلائ���زة 

م�شاندة ودعم طالب �لعلم.

و�أ�ش���اف : يف هذ� �لعام حر�شنا 

عل���ى تو�شي���ع نط���اق �جلائزة 

لت�شمل �أ�شحاب �لهمم باعتبارهم 

�رشيح���ة مهم���ة يف �ملجتم���ع 

و�ل�شاح���ة �لطالبي���ة، وميتلكون 

مهار�ت وق���در�ت ميكن توظيفها 

خلدمة �لعمل �لإن�شاين و�لتطوعي 

ب�ش���ورة عامة، كما مت رفع قيمة 

�جلائ���زة �إىل �ل�شعف لت�شبح 3 

ماليني دره���م .. معربا عن �أمله 

يف �أن تك���ون �جلائزة يف دورتها 

�ل�شابع���ة �أكرث متي���ز� وثر�ء يف 

�مل�شاركات و�لنتائج �ملرجوة.

وقال نائب �لأمني �لعام : بالرغم 

من �لظروف �ل�شحية �ل�شتثنائية 

�ل�شائدة حالي���ا، ب�شبب جائحة 

كوفي���د 19، تنظم هيئ���ة �لهالل 

�لأحم���ر �جلائزة عل���ى م�شتوى 

�لدولة يف جمي���ع مر�حلها، عرب 

تقني���ة �لت�شال �ملرئي عن بعد، 

�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  مع  مت�شيا 

و�لحر�زي���ة يف �لدولة، وتعزيز� 

لتوجهات �لدولة للحد من تف�شي 

�جلائح���ة، ويف نف����س �لوق���ت 

��شتمر�رية �جلائزة  �حلر�س على 

رغم ظروف �جلائحة.

يف ختام كلمت���ه تقدم �لعامري 

�لهيئة  ل�رشكاء  و�لتقدير  بال�شكر 

�ل�ش���دد، يف مقدمتهم  يف ه���ذ� 

ود�ئرتي  و�لتعليم  �لربية  وز�رة 

�لتعلي���م و�ملعرف���ة يف �أبوظبي 

ودب���ي، وجميع جمال�س �لتعليم 

على م�شتوى �لدولة و�ملوؤ�ش�شات 

�لعام  �لقطاعني  �لتعليمي���ة يف 

و�خلا�س.

»براند دبي« ت�سلط ال�سوء على اإبداعات الطهي
دبي-�لوحدة:

 �أطل���ق " بر�ن���د دبي " �ل���ذر�ع �لإبد�عي 

للمكتب �لإعالمي حلكومة دبي، بال�رش�كة 

مع مرك���ز دبي �لتج���اري �لعاملي، " ون 

�شنر�ل " فعالية متنح مبوجبها �لفر�شة 

لع���دد من �أ�شح���اب �مل�شاري���ع �لتابعة 

ملب���ادرة " ب���كل فخر من دب���ي "، �لتي 
�أطلقه���ا بر�ند دبي لت�شلي���ط �ل�شوء على 

ق�ش�س جناح �ل�رشكات �لتي ولدت وبد�أت 

يف دبي، بتقدمي �لطعام يف �لهو�ء �لطلق 

�شمن 6 مطاعم ومقاه وذلك بهدف �إي�شال 

�إبد�عي���ة تتعلق ب�شمات  �إعالمية  ر�شائل 

دبي وطبيعتها كوجهة �قت�شادية عاملية 

ومدينة ت�شع خط���ط متكني رو�د �لأعمال 

وتوفري �لبيئة �لد�عمة لهم �شمن �أولويات 

�أجندته���ا �لتنموية، ملا له���ذ� �لقطاع من 

�إ�شر�تيجية يف ��شتيفاء متطلبات  �أهمية 

�لتنوي���ع �لقت�شادي وتعزي���ز �لتناف�شية 

و�شمان ��شتد�مة �لنمو .

وقال���ت نهال بدري، مدي���رة "بر�ند دبي" 

: " متث���ل هذه �لفعالي���ة �لتي تقام خالل 
�لفرة من 17 يناير �جلاري �إىل 25 فرب�ير 

�ملقب���ل يف " ون �شن���ر�ل" - مركز دبي 

�لتج���اري �لعاملي، و�حدة من فعاليات " 

بر�ند دبي " �ملعنية بت�شليط �ل�شوء على 

ق�ش�س رو�د �لعمال �ملحليني �مل�شاركني 

يف مبادرة "بكل فخ���ر من دبي"، و�لذين 

متكنو� من حتقيق جناح���ات �إبد�عية يف 

عدة جمالت خمتلفة.

و�أ�شافت بدري : " هذ� �حلدث هو جزء من 

�لتز�منا بنق���ل جتارب �إيجابية عدة تعرب 

بو�شوح عن تقدم �لإمارة يف دعم قطاعات 

�لأعمال �ملختلفة، و�مل�رشوعات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة ب�شكل خا�س، �لتي ت�شكل ر�فد�ً 

مهمًا من رو�فد دب���ي �لقت�شادية، معربة 

ع���ن �شكرها لدع���م مركز دب���ي �لتجاري 

�لعامل���ي، و�أكدت �أن ه���ذ� �لتعاون ياأتي 

�شمن خطط "بر�ند دبي" �لر�مية �إىل توفري 

�شبل �لدعم �لالزمة لرو�د �لأعمال �ل�شباب 

و�إلق���اء �ل�شوء �إعالميًا عل���ى م�شاريعهم 

حتقيقًا لروؤية �لقيادة �لر�شيدة �لد�عية �إىل 

دعم جناح���ات رو�د �لأعمال �لذين وجدو� 

يف دبي �لبيئة �لد�عمة لتحقيق �لنجاح".

ولفتت مديرة بر�ند دبي �إىل �رشورة �للتز�م 

باإج���ر�ء�ت وتد�بري �لتباع���د �لجتماعي 

�ملفرو�ش���ة م���ن �جله���ات �حلكومية يف 

�لدولة، موؤكدة �أن "بر�ند دبي" ت�شع د�ئمًا 

�أفر�د �ملجتم���ع و�لزو�ر  �شحة و�شالم���ة 

يف مقدم���ة �أولوياتها، وهو ما يتطلب من 

�جلميع �لتعاون �لكام���ل و�تباع �لتد�بري 

�لوقائية للحفاظ على �ل�شحة �لعامة. 

عجمان-وام:

وقع مكت���ب �شوؤون �ملوطنني بعجم���ان �تفاقية 

مع م�شت�شف���ى �ل�شعودي �لأمل���اين بهدف تقدمي 

خدمات عالجية باأ�شع���ار منخف�شة وت�شهيالت 

مي�رشة لكب���ار �ملو�طن���ني من حامل���ي بطاقة 

"ت�شتاهل" بالإ�شاف���ة �إىل تفعيل بر�مج �ل�رش�كة 
و�مل�شوؤولية �ملجتمعية بني �لطرفني لتعزيز قيم 

�لتكافل �لجتماعي وبناء �رش�كة د�ئمة تعمل على 

تعزيز وتوطي���د �لعالقات و�ملنفعة �ملتبادلة يف 

�ملجالت �مل�شركة.

وق���ع �لتفاقية �ل�شيخ عبد�هلل بن ماجد �لنعيمي 

مدير ع���ام مكتب �ش���وؤون �ملو�طن���ني بعجمان 

و�لدكتورة رمي عثمان �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 

م�شت�شفى �ل�شعودي �لأملاين وذلك بح�شور �شعادة 

مرمي �ملعمري �ملدي���رة �لتنفيذية ملكتب �شوؤون 

�ملو�طنني يف مقر �مل�شت�شفى بعجمان.

ومبوجب �لتفاقية يوفر �مل�شت�شفى خ�شومات 50 

 %  على ر�شوم خدماته���ا من �ل�شت�شار�ت �لطبية 

وفحو�ش���ات �ملخت���رب و�لأ�شع���ة وخدمات طب 

�لأ�شنان و�لتجميل و�لعياد�ت �خلارجية و�لعالج 

حلامل���ي بطاقة "ت�شتاهل" م���ن كبار �ملو�طنني 

و�لأيتام من �بناء �لدول���ة بالإ�شافة �إىل منحهم 

�لأولوي���ة يف �إنهاء �ملعامالت كم���ا يوفر عيادة 

خم�ش�شة ت�شمن رعاي���ة �شاملة وخدمة �رشيعة 

يف م�شت�شفى �ل�شعودي �لأملاين بفرعه يف عجمان 

وكذلك توفري عرو�س خا�شة ومتابعة من �لطبيب 

�لعام و�خلا�س وخدمة متميزة لتو�شيل �ملنزيل 

بعد �لرقيد يف �مل�شت�شفى كذلك تخ�شي�س قاعات 

خا�شة لتنظيم �برز �لرب�مج �لتوعوية و�لفعاليات 

�ل�شحية �لتي ينظمها مكتب �شوؤون �ملو�طنني.

وقال �ل�شيخ عبد�هلل بن ماجد �لنعيمي �إن �لتفاقية 

تاأتي متا�شيًا مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة وروؤية 

حكومة عجمان من �أجل جمتمع �شحي م�شتد�م، 

و�نطالقا م���ن حر�س مكتب �ش���وؤون �ملو�طنني 

على تر�شي���خ مفهوم �ل����رش�كات �ل�شر�تيجية 

مع خمتلف �لقطاعات مبا يخدم فئات �ملجتمع 

كافة ويرتقي مب�شت���وى �خلدمات �ملقدمة �إليهم 

وخ�شو�شا فئة كبار �ملو�طنني و�لأيتام.



 

0.724 
0.577 

2.19 
 0.318       2.15 

   2.67          
  2.77 
 3.83

�سوق النفط
النفط/ خام برنت

دوالر 56.33

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة9
األربعاء 27يناير 2021ـ العـدد 14654                  االقت�صادي

 

ً ال�سركات االأكثر هبوطا
ا�سم ال�سركة

 اأ�سمنت راأ�س الخيمة

 راأ�س الخيمة العقارية

 بناء ال�سفن
 ا�سراق لال�ستثمار

�سعر االغالق

    2.46          

  3.98
تغير)٪(

 الوطنية للفنادق

 »الإمارات للألمنيوم« 
تكمل عمليات تجديد 

رئي�سية لخط الإنتاج 3 
في الطويلة

 

اأبوظبي ـ وام: 
للألمنيوم  العالمية  الإم��ارات  �شركة  اأعلنت 
عن اكتمال عملية التجديد الدورية الرئي�شية 
لخط الإنتاج 3 في موقع ال�شركة في الطويلة، 
والذي يعد اأحد اأطول خطوط الإنتاج واأكثرها 

اإنتاجية في العالم.
فيها  ُي�شهر  التي  الختزال  خليا  وتتطلب 
التعديلت  واإجراء  تبطينها  اإعادة  الألمنيوم 
الإنتاج، وخلل عملية  بعد عدة �شنوات من 
تجديد 444 خلية اختزال في خط الإنتاج 3، 
للألمنيوم  العالمية  الإم��ارات  �شركة  ركبت 
مجمعات تيار كهربائي م�شنوعة من الحديد 
مع �شرائح من النحا�س والتي تم ت�شميمها 

في ال�شركة لتح�شين الأداء والجودة.
ويتميز النحا�س باأنه مو�شل عالي للكهرباء، 
التيار  مجمعات  في  ا�شتخدامه  و�شي�شاهم 
الطاقة  ا�شتهلك  تقليل  ف��ي  الكهربائي 
ي�شمح  كما  الدفيئة،  ال��غ��ازات  وانبعاثات 
بزيادة الإنتاجية حيث يمكن ت�شغيل خليا 
اأعلى وعندما يتاح  الختزال بتيار كهربائي 
الطاقة، فاإن  اإمداد  الإ�شافي في نظام  الجهد 
ذلك �شيوفر اأي�شًا فر�شًا لتركيب خليا اختزال 

اإ�شافية في الدائرة نف�شها.
عبر  الختزال  خليا  تجديد  عملية  وتجري 
للألمنيوم  العالمية  الإم��ارات  �شركة  مواقع 
في الطويلة وجبل علي كجزء من العمليات 

الم�شتمرة لإعادة تبطين خطوط الإنتاج.
وقال عبد النا�شر بن كلبان، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة الإمارات العالمية للألمنيوم - بهذه 
المنا�شبة - : "يعتبر الألمنيوم من اأهم المواد 
ونحن  ا�شتدامة.  اأكثر  م�شتقبل  لبناء  اللزمة 
ال�شبل  كل  باإيجاد  ال�شركة  في  ملتزمون 
وال�شلمة  الطاقة  وكفاءة  ال�شتدامة  لتعزيز 
اأثناء عمليات الإنتاج، كما ن�شعى لنتهاز كل 
التح�شينات  جميع  لإجراء  المتاحة  الفر�س 

اللزمة مهما كانت ب�شيطًة".
الإم���ارات  ل�شركة  ال�شلمة  اأداء  وي��واك��ب 
خط  تجديد  فترة  طوال  للألمنيوم  العالمية 
ب�شكل  �شنوات  لمدة ثلث  الم�شتمرة  الإنتاج 
في  العالمية  ال�شلمة  معايير  مع  اإيجابي 
القطاع. ومنذ عام 2018 حتى عام 2020، لم 
للألمنيوم  العالمية  الإم��ارات  �شركة  ت�شجل 
اأي اإ�شابات ناجمة عن العمل في الم�شروع. 
الإ�شابات  معدل  اإجمالي  بلغ  عام،  وب�شكل 
القابلة للت�شجيل في ال�شركة عام 2020 نحو 
1.34 اإ�شابة لكل مليون �شاعة عمل، ما يعد 
اأقل بحوالي 66% من متو�شط القطاع العالمي 
 2019 ال�شادرة في عام  الأرقام  لأحدث  وفًقا 

من قبل معهد الألمنيوم الدولي.
للألمنيوم  العالمية  الإمارات  �شركة  وكانت 
في   3 الإن��ت��اج  خط  ت�شغيل  في  ب��داأت  قد 
الطويلة لأول مرة في العام 2014، وتم بناوؤه 
با�شتخدام تقنية +DX التي طورتها ال�شركة 
محليًا، والتي تعد من بين اأكثر تقنيات �شهر 

الألمنيوم كفاءة في العالم.
بفعاليتها   DX+ الختزال  خليا  وتتميز 
تتطلب  حيث  الكبير،  حجمها  من  انطلقًا 
طن  كل  لإنتاج  عمل  �شاعة   0.81 حوالي 
�شاعة عمل  ب� 1.33  ، مقارنة  الألمنيوم  من 
ا�شتخدام  عند  الألمنيوم  من  طن  كل  لإنتاج 
ل�شركة  تقنية  اأق��دم  وه��ي   ،CD20 تقنية 
تزال  ل  والتي  للألمنيوم  العالمية  الإمارات 

قيد الت�شغيل حاليًا.

�سراكة مع»اأنغامي«  اتفاقية  يوقع  لل�ستثمار  اأبوظبي  مكتب 
لتاأ�سي�س مقر عالمي جديد

اأبوظبي  ـ وام: 
لل�شتثمار  اأبوظبي  مكتب  وقع   
�شركة  م��ع  ���ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
عالمي  مقر  لتاأ�شي�س  "اأنغامي" 
مركز  اإلى  بالإ�شافة  لها  جديد 
اإم��ارة  في  والتطوير  للأبحاث 
مكانة  ي��وؤك��د  م��م��ا  اأب��وظ��ب��ي 
ا�شتقطاب  كمركز  الرائدة  الإمارة 
في  النمو  مت�شارعة  لل�شركات 

مجال البتكار.
اإط��ار  في  التعاون  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الذي  الجديد  البتكار  برنامج 
والبالغ  موؤخراً  عنه  الإعلن  تم 
قيمته 2 مليار درهم "545 مليون 
دولر" وهو اأحد مبادرات برنامج 
التنموية  للم�شرعات  اأبوظبي 

"غداً 21".
بن  طارق  الدكتور  �شعادة  وقال 
اأبوظبي  مكتب  عام  مدير  هندي، 
اإم��ارة  توا�شل   " لل�شتثمار.. 
اأبوظبي تر�شيخ مكانتها كوجهة 
المبتكرة؛  لل�شركات  مف�شلة 
لكونها توفر بيئة اأعمال م�شتقرة 
التحول  ل��ط��م��وح��ات  وداع��م��ة 

الرقمي لهذه ال�شركات.
موا�شلة  على  حري�شون  ونحن 
الممكن  الدعم  �شبل  كل  تقديم 
اإدراك��ًا  التكنولوجية  لل�شركات 
منا لأهمية الفر�س الواعدة التي 
اأن  الخطوات  ه��ذه  لمثل  يمكن 
عبر  اأخرى  مجالت  في  توفرها 
الأ�شا�شية  التحتية  البنى  توفير 
القطاعات  لكافة  يمكن  التي 
ال�شتفادة  الحيوية  القت�شادية 

منها. ونرحب دائمًا بذوي الأفكار 
المن�شجمة  والخلقة  المبتكرة 
والتطلعات  البتكار  روؤى  مع 
لإم���ارة  ال��ط��م��وح��ة  التنموية 

اأبوظبي".
واأ�شاف " اأ�شبحت اإمارة اأبوظبي 
من  لل�شركات  المف�شلة  الوجهة 
و�شلت  والتي  الأح��ج��ام،  كافة 
النمو،  من  مختلفة  مراحل  اإلى 
وتو�شعتها  اأعمالها  لتاأ�شي�س 
انطلقًا من هنا، بف�شل احت�شان 
الإمارة لمنظومة ابتكار متكاملة 
ال�شركات  تزويد  على  وقدرتها 
تمكنها  التي  والحوافز  بالمزايا 
وخدمات  منتجات  اإط���لق  م��ن 
البتكار  برنامج  ويعتبر  جديدة. 
للبنى  ام��ت��داداً  اأطلقناه  ال��ذي 
تتمتع  التي  المتطورة  التحتية 
قوية  وم��ن�����ش��ة  الإم�����ارة  ب��ه��ا 
تحقيق  على  ال�شركات  لم�شاعدة 
وكما  تن�شدها.  التي  النجاحات 
لجهودنا  بالن�شبة  الحال  هو 
اإلى  ال�شحراء  لتحويل  الرامية 
خلل  من  خ�شبة  زراعية  اأرا���سٍ 
الزراعية،  التكنولوجيا  برنامج 
النمو  ت�شريع  على  اأي�شًا  نركز 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
المنطلق،  هذا  ومن  والت�شالت. 
مع  ل�شراكتنا  متحم�شون  نحن 
اأبوظبي  ت�شتقدم  التي  ’اأنغامي‘؛ 
اأقطاب  اأب���رز  اأح��د  خللها  م��ن 
ب�شجل  يتمتعون  ممن  القطاع 
واآفاق  والتطور  بالنجاح  حافل 

وا�شعة لمزيد من النمو".
م��ارون،  اإدي  ق��ال  جانبه،  م��ن 

ل�شركة  ال��م��وؤ���ش�����س  ال�����ش��ري��ك 
م�شاعينا  اإطار  في   " "اأنغامي".. 
النمو  ف��ر���س  جميع  لغ��ت��ن��ام 
المهمة، وجدنا في اأبوظبي خياراً 
منطقيًا لتحت�شن مقرنا العالمي 
الجديد ومركزنا للبحث والتطوير. 
الإم��ارة  التزام  اإلى  ذلك  وُيعزى 
الرا�شخ بدعم البتكار، ف�شًل عن 
المواهب  من  للعديد  احت�شانها 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��م��ت��م��ي��زة 
التي تلئم متطلباتنا.  المتطورة 
مع  ب�شراكتنا  ف��خ��ورون  ونحن 
التي  لل�شتثمار،  اأبوظبي  مكتب 
�شت�شهم في ت�شريع و�شولنا اإلى 
وكذلك  اإليه  ن�شبو  الذي  النجاح 
دعم اأبوظبي في تر�شيخ مكانتها 

كمركز اإقليمي للبتكار".
حظيت  اأبوظبي  اإم���ارة  وكانت 
مدينة  اأذك����ى  بلقب  م���وؤخ���راً 

و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ف��ي 
اإدارة  لمعهد  وف��ق��ًا  اأف��ري��ق��ي��ا، 
 Institute ال��ت��ط��وي��ر 
 for Management
ور�شخت   ،Development
كمركز  ال�شتثنائية  مكانتها 
تكنولوجيا  مجال  في  للتميز 
بما  والت�����ش��الت  المعلومات 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ي�شمل 
والبيانات  الأ���ش��ي��اء  واإن��ت��رن��ت 
والتجارة  ال�شحابية  والحو�شبة 

الإلكترونية والت�شنيع الذكي.
وي�شاهم الدعم الذي يقدمه مكتب 
لل�شركات  لل�شتثمار  اأبوظبي 
الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي 
في  لعملياتها  رئي�شيًا  مرتكزاً 
المثلى  ال�شتفادة  من  تمكينها 
التي  الذكية  التحتية  البنى  من 
مع  بالتزامن  الإم���ارة،  توفرها 
اأبوظبي  اإم���ارة  موقع  تر�شيخ 
كمركز اإقليمي للبتكار في �شتى 

المجالت.
وبموجب اتفاقية ال�شراكة، يمنح 
�شركة  لل�شتثمار  اأبوظبي  مكتب 
وغير  مالية  حوافز  "اأنغامي" 
مالية لتاأ�شي�س مقرها في "هاب 
Hub 71"- المنظومة العالمية 
للتكنولوجيا في اأبوظبي واإحدى 
م���ب���ادرات ب��رن��ام��ج اأب��وظ��ب��ي 
 "21 "غداً  التنموية  للم�شرعات 
والتقنيات  الأف��ك��ار  يدعم  ال��ذي 

المبتكرة.
ال�شريك  حبيب،  اإي��ل��ي  وق���ال 
 " "اأنغامي"..  ف��ي  الموؤ�ش�س 
مرحلة  لبدء  الحما�س  يغمرنا 

جديدة في م�شيرة نمو ’اأنغامي‘، 
�شكرنا  ع��ن  نعبر  اأن  ون���ود 
منحتها  التي  للفر�شة  وتقديرنا 
ومكتب  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ل��ن��ا 
نتواجد  لكي  لل�شتثمار  اأبوظبي 
في واحدة من اأكثر المدن حيويًة 
منطقة  م�شتوى  على  وابتكاراً 

ال�شرق الأو�شط".
تاأ�شي�س  على  "اأنغامي"  وتعمل 
للأبحاث  ومركز  العالمي  مقرها 
والتطوير في اإمارة اأبوظبي، حيث 
المزايا  العديد من  �شت�شتفيد من 
راأ�س  اإلى  الو�شول  ت�شمل  التي 
المال، واأف�شل المواهب المحلية، 
و�شبكة داعمة للأبحاث والتطوير، 
المتقدمة  التحتية  والبنية 
للإمارة مما �شيمكنها من تعزيز 
تعزيز  اإل��ى  ال��رام��ي��ة  جهودها 
والإعلمية.  التقنية  من�شتها 
في  الخطوة  هذه  �شت�شاهم  كما 
رعاية ودعم المواهب الواعدة من 
الإر�شاد  ومبادرات  برامج  خلل 
المحلية  لل�شركات  الموجهة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة، وب��رام��ج ال��زم��ال��ة 
هند�شة  تخ�ش�شات  لخريجي 
مواطني  من  الكمبيوتر  وعلوم 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
 ،Hub71 "اأنغامي"  واختارت 
 WeWork مع  �شراكة  عبر 
اأبوظبي،  اإم��ارة  في  لها  مقراً   ،
من  مجتمع  م��ن  ج���زءاً  لتكون 
النا�شئة  التكنولوجية  ال�شركات 
على  تعمل  ال��ت��ي  والمبتكرة 
رائدة في  تطوير حلول وتقنيات 

مختلف القطاعات.

»ات�سالت« و»اأدنوك« تت�سدران العلمات التجارية الأقوى 
والأعلى قيمة في الدولة والمنطقة

دبي ـ وام: 
للت�شالت  الإم��ارات  مجموعة  جاءت   
اأبوظبي  بترول  و�شركة  "ات�شالت"، 
العلمات  �شدارة  في  "اأدنوك"  الوطنية 
في  والأق���وى  قيمة  الأع��ل��ى  التجارية 
وكالة  تقرير  بح�شب  والمنطقة  الدولة 
المتخ�ش�شة  العالمية  فاينان�س"  "براند 

في تقييم العلمات التجارية.
 500 اأف�شل  ير�شد  الذي  التقرير  وبح�شب 
علمة تجارية في العالم للعام 2021، تم 
ت�شنيف �شركة "ات�شالت" كاأ�شرع �شبكة 
علمة  واأقوى  العالم  في  نمواً  ات�شالت 
 87.4 يبلغ  بمعدل  المنطقة  في  تجارية 
كونها  عن  ف�شًل   ،/100 اإجمالي  /من 
المنطقة  في  الوحيدة  التجارية  العلمة 
التي حازت على ت�شنيف »AAA«، فيما 
كاأكثر  الثانية  المرتبة  "ادنوك"  احتلت 
المنطقة  في  قيمًة  التجارية  العلمات 

بما يعادل 10.8 مليار دولر اأمريكي.
التنفيذي  الرئي�س  ه��اي،  ديفيد  واأك��د 
بهذه   - فاينان�س"  "براند  لموؤ�ش�شة 
المزيد  تحقق  الإم��ارات  اأن   - المنا�شبة 
العديد  في  والإنجازات  النجاحات  من 
من المجالت مع اقتراب اليوبيل الذهبي 
على  عامًا   50 مرور  يوافق  الذي  للدولة 
دولة  اقتراب  "مع  وقال:  التحاد،  قيام 
الذكرى  من  المتحدة  العربية  الإم��ارات 
 ،2021 دي�شمبر  في  لتاأ�شي�شها  الخم�شين 
والزدهار  النمو  م�شيرة  الدولة  توا�شل 
وتحقق اإنجازات ملمو�شة في ظل القيادة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الحكيمة 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 
محمد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
بن  محمد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
نائب  اأبوظبي  عهد  ولي  نهيان  اآل  زايد 

القائد الأعلى للقوات الم�شلحة ".
الذي تقوم  المحوري  الدور  واأو�شح هاي 
به العلمات التجارية الإماراتية الكبرى 
يعك�س  بما  العالمي  الم�شتوى  على 
واأ�شاف:  الدولة،  تعي�شها  التي  النه�شة 
الكبرى  الإماراتية  التجارية  "العلمات 
التحول  قيادة  في  حا�شمًا  دوراً  تلعب 

وال�شناعات  القطاعات  في  العالمي 
اإنجازات  من  بدًءا  فيها،  تتخ�ش�س  التي 
وم��روراً  ال�شتدامة،  مجال  في  "اأدنوك" 
�شركة  حققته  ال��ذي  الكبير  بالإنجاز 
�شبكة  اأ�شرع  اأ�شبحت  والتي  "ات�شالت" 
على  علوة  العالم،  م�شتوى  على  نمواً 
العالمية  دبي  لموانئ  المميزة  المكانة 
في  رائ��دة  ك�شركة  موقعها  عززت  التي 
وطيران  اللوج�شتية،  الخدمات  مجال 
يرفع  �شفيرا  حرفيًا  تعد  التي  الإم��ارات 

راية الدولة في جميع اأنحاء العالم".
المرحلة  خ��لل  ال��دول��ة  ج��ه��ود  وع��ن 
الأح��داث  "اأبرزت  ه��اي:  قال  الما�شية، 
الأخيرة المكانة الكبيرة التي تحظى بها 
اإذ بذلت  الإمارات على ال�شاحة الدولية، 
الجائحة  لمواجهة  كبيراً  جهداً  الدولة 
الجهد  ف��ي دع��م  واأ���ش��ه��م��ت  داخ��ل��ي��ًا، 
اللقاحات،  تطوير  اإل��ى  الرامي  الدولي 
اتفاق  الإعلن عن  الوقت نف�شه تم  وفي 
لتوؤكد  اإ�شرائيل،  مع  التاريخي  ال�شلم 
هذه العوامل مجتمعة اأن دولة الإمارات 
ل  ق��وة  بحق  تعد  المتحدة  العربية 
والنه�شة  النمو  فم�شيرة  بها،  ي�شتهان 
اإلى  ال�شحراء  من  الدولة  قادت  التي 
المريخ، تجعلنا نت�شاءل عما �شتحمله 

ال�شنوات الخم�شون القادمة؟".
وتف�شيًل، ر�شد تقرير "براند فاينان�س" 

م�شتقلة  عالمية  موؤ�ش�شة  تعد  التي 
العلمات  تقييم  ف��ي  ومتخ�ش�شة 
ال�شتراتيجية  وال�شت�شارات  التجارية 
المتميز  الأداء  لل�شركات منذ ربع قرن، 
ل�شركة بترول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" 
المرتبة  على  للح�شول  اأهلها  وال��ذي 
الثانية اإقليميا بعد ال�شركة ال�شعودية 
الرائدة "اأرامكو"، من حيث قيمة العلمة 
الظروف  ظ��ل  ف��ي  ل�شيما  التجارية 
العالم خلل  التي �شهدها  ال�شتثنائية 
الفترة الما�شية وما حملته من تحديات 
في  المت�شارعة  المتغيرات  على  علوة 

قطاع النفط بخد ذاته.
التي  "اأدنوك"  اأن  اإلى  التقرير  واأ�شار 
كانت  طالما   1971 العام  في  تاأ�ش�شت 
الطاقة  اإنتاج  في  موؤثراً  عالميًا  لعبًا 
ودافعًا قويًا للنمو القت�شادي في دولة 
الما�شية،  العقود  مدار  على  الإم��ارات 
مو�شحًا اأن المجموعة ا�شتطاعت تحقيق 
مرحلة  بداية  منذ  الأخ��ر  تلو  النجاح 
ر�شخت  حيث   2016 العام  في  التطوير 
التنفيذي  رئي�شها  اإدارة  تحت  مكانتها 
معالي الدكتور �شلطان بن اأحمد الجابر 
وزير ال�شناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
عالمية  ت��ج��اري��ة  ع��لم��ة  لت�شبح   ،
ا�شتراتيجية مت�شقة  روؤية  ذات  موثوقة 

ووا�شحة.

»اأدنوك«العلمة التجارية الأولى في الإمارات 
لل�سنة الثالثة على التوالي

اأبوظبي  ـ وام: 
الوطنية  اأبوظبي  بترول  �شركة  حافظت   
"اأدنوك" في عام 2021 على مكانتها باعتبارها 
دولة  في  قيمة  الأك��ث��ر  التجارية  العلمة 
وذلك  التوالي،  على  الثالث  للعام  الإم��ارات 
التي  فاينان�س"  "براند  اأ�شدرته  لتقرير  وفًقا 
ومتخ�ش�شة  م�شتقلة  عالمية  موؤ�ش�شة  تعد 
وال�شت�شارات  التجارية  العلمات  تقييم  في 

ال�شتراتيجية لل�شركات.
وتم تقييم علمة اأدنوك التجارية بقيمة 10.8 
مليار دولر "39.7 مليار درهم اإماراتي " مما 
العلمات  بين  الثانية  المرتبة  في  ي�شعها 
لدول  التعاون  مجل�س  دول  في  التجارية 
العلمات  قائمة  و�شمن  العربية  الخليج 
التجارية الع�شر الأعلى ت�شنيفًا على �شعيد 

�شركات النفط والغاز العالمية.
كما �شنفت براند فاينان�س الرئي�س التنفيذي 
بن  �شلطان  الدكتور  معالي  اأدنوك  لمجموعة 
اأحمد الجابر في المرتبة الأولى بين الروؤ�شاء 
الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  ف��ي  التنفيذيين 
التنفيذيين  الروؤ�شاء  بين  الأول��ى  والمرتبة 
في قطاع النفط والغاز على م�شتوى العالم، 
على  التنفيذيين  الروؤ�شاء  بين   13 والمرتبة 
م�شتوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، 
اأعلى ت�شنيف لرئي�س تنفيذي من دولة  وهو 
الإمارات على هذا ال�شعيد العالمي حتى الآن.

وقال معالي الدكتور �شلطان بن اأحمد الجابر 
وزير ال�شناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئي�س 
 " الوطنية  اأبوظبي  بترول  ل�شركة  التنفيذي 
هذا  ياأتي   " �شركاتها":  ومجموعة   " اأدن��وك 
الإنجاز نتيجة لروؤية وحكمة القيادة الر�شيدة 
في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة 
النوعية التي �شهدتها "اأدنوك" خلل الأعوام 
مّكنتنا من تخطي تحديات  والتي  الما�شية، 
جائحة "كوفيد-19" والمحافظة على مكانة 
دوره��ا  وتعزيز  لأدن��وك  التجارية  العلمة 
القت�شادي في  للنمو  اأ�شا�شيًا ومهمًا  محركًا 
الت�شنيف  هذا  يعك�س  كما  الإم���ارات.  دول��ة 
تكاتف جهود فرق العمل في "اأدنوك" والتي 
التزامًا عاليًا ومرونة كبيرة �شاهمت  اأظهرت 
في تعزيز م�شاهماتنا في دفع عجلة التنمية 
الم�شتدامة في اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات. 
لتقديمه  الكثير  اأدن��وك  في  اأمامنا  ولي��زال 
في  زملئي  مع  بدوري  فخور  واأنا  واإنجازه، 
اإدارة ال�شركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه".

وتُعَرّف قيمة العلمة التجارية باأنها �شافي 
المالك  الذي يح�شل عليه  العائد القت�شادي 
ال�شوق  في  التجارية  علمته  ترخي�س  عند 
المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلمة التجارية 
والعوامل  المعايير  من  مجموعة  خلل  من 
والتجاري،  الت�شغيلي  الأداء  ت�شمل  التي 
والأداء  الم�شاهمين،  وح��ق��وق  وال��م��رون��ة، 
ويتم  والت�شال.  الت�شويق  واأن�شطة  التجاري، 
التجارية في تحديد  العلمة  قيمة  ا�شتخدام 
في  التجارية  العلمة  قوة  م�شاهمة  ن�شبة 
اإيرادات ال�شركة. وعلى مدار الإثني ع�شر �شهراً 
الما�شية، ا�شتطاعت "اأدنوك" المحافظة على 
التزامها  من خلل  التجارية  ترتيب علمتها 
باأف�شل الممار�شات على م�شتوى المجموعة، 
و�شجلها في مجال ال�شحة وال�شلمة والبيئة 
مواجهة  في  وال�شلمة  الأمن  على  وتركيزها 
"كوفيد  جائحة  فر�شتها  التي  التحديات 
والتعليمات  الإج��راءات  مع  تما�شيًا   "19  -
المطبقة في دولة الإمارات، ونجاح برامجها 
وا�شتقطاب  الم�شافة  المحلية  القيمة  لتعزيز 

ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة.
 الجدير بالذكر اأن "اأدنوك " تعمل على تنفيذ 
الذكي تهدف من  للنمو  ا�شتراتيجية طموحة 
من  الق�شوى  ال�شتفادة  تحقيق  اإلى  خللها 
اأبوظبي  اإم��ارة  في  الهيدروكربونية  الموارد 
والعائد  الربحية  وزي��ادة  القيمة  وتعزيز 
من خلل  وذلك  الإم��ارات،  لدولة  القت�شادي 
زيادة اأن�شطة ال�شتك�شاف والتطوير والإنتاج 
والتو�شع في ن�شاطاتها في مجالت الت�شويق 
والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات. 

اأبوظبي ـ وام: 
 تدخل دولة المارات الخم�شين 
وهي  مئويتها،  م��ن  الثانية 
في  العالمية  ال��ري��ادة  تحمل 
وتكنولوجيا  الت�شالت  قطاع 
وت��ن��ه�����س   ، ال��م��ع��ل��وم��ات 
هذه  على  الحفاظ  بم�شوؤولية 
واإدام���ة  وتر�شيخ  الن��ج��ازات 
هذا  في  والإبداع  التميز  ثقافة 
المحرك  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ق��ط��اع 
التنمية  عمليات  لكل  الرئي�شي 

الم�شتقبل. في 
التناف�شية  قوائم  وّثقْت  فقد 
 ،2020 ع��ام  بنهاية  الدولية 

وه��ي ت��ر���ش��د ج���ودة وت��ط��ور 
والجاهزية  الت�شالت  قطاع 
ال�شبكية، �شدارة دولة الإمارات 
في المركز الأول عالميًا في 12 
جودة  تقي�س  تناف�شية  موؤ�شر 
كما  الت�شالت  قطاع  وتطور 
الخم�س  ال���دول  �شمن  حلت 
تناف�شية  موؤ�شر   30 في  الأوائل 
اأممي. وكانت التقارير الخيرة 
العالمي  البتكار  لموؤ�شرات 
للت�شالت  الدولي  والتحاد 
العالمي  القت�شادي  والمنتدى 
ال��ع��وام��ل  اأح���د  ،اأن  �شجلت 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  الرئي�شية 
التي  الإماراتية،  العمل  بيئة 

تمتلك واحدة من اأف�شل �شبكات 
م�شتوى  ع��ل��ى  الت�������ش���الت 
البتكارية  مرونتها  العالم،هو 
ف���ي م���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 
نجاحها  ف��ي  تحقق  ك��ال��ذي 
تحديات  بمواجهة  القيا�شي 
وتحويلها   19 كوفيد  جائحة 
روؤي��ة  في  اإ�شافي  محرك  ال��ى 
لمقت�شيات  الر�شيدة  القيادة 
التنمية الم�شتدامة وتقي�س هذه 
وتطور  تقدم  مدى  الموؤ�شرات 
في  للت�شالت  التحتية  البنية 
ممكنًا  باعتبارها  العالم،  دول 
رئي�شيًا للبتكار، وعن�شراً مهمًا 

في خلق بيئة ابتكارية.

الإمارات 
بالمركز الأول 
عالمياً �سمن 

12 موؤ�سراً 
للتناف�سية 
في قطاع 
الت�سالت 
خلل 2020



10 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االقت�صادياألربعاء 27يناير 2021ـ العـدد 14654                

 
  

 

 القمة العاملية لل�سناعة 
والت�سنيع : »العوملة 
املحلية«بوابة االزدهار 

ل�سركات القطاع ال�سناعي
 

اأبوظبي  ـ وام: 
العالمية  القمة  الثالثاء  ي��وم  اأطلقت   
لل�شناعة والت�شنيع، وبالتعاون مع �شركة 
بعنوان  جديدا  تقريرا  �شي"  دبليو  "بي 
"االنتقال من العولمة اإلى العولمة المحلية 
ال�شركات  دفع  في  ودوره  كورونا  وباء   -
اأكثر  وجعلها  المحلية  العمليات  لتطوير 
قدرة على تلبية المتطلبات"، والذي يحدد 
التي   2021 لعام  العالمية  التوجهات  اأبرز 
تمكن �شركات القطاع ال�شناعي من تحقيق 
النجاح على الم�شتويين العالمي والمحلي.
التقرير  ذكرها  التي  التوجهات  اأبرز  ومن 
لل�شركات،  االإقليمية  الن�شاطات  تعزيز 
الت�شنيع  في  الروبوتات  على  واالعتماد 
معايير  واعتماد  اللوج�شتية،  والخدمات 

جديدة لالإنتاج و�شال�شل التوريد.
كورونا  وباء  اأزمة  اأن  اإلى  التقرير  واأ�شار 
تبني  لت�شريع  ال�شركات  دفع  في  �شاهمت 
اأعمالها،  في  المحلية"  "العولمة  نموذج 
م�شلطا ال�شوء على تفاوت الفر�ص والمخاطر 
"العولمة  ن��م��وذج  لتبني  الم�شاحبة 
العمل.  ومجال  المنطقة  بح�شب  المحلية" 
وت�شمن التقرير، الذي ركز على دول منطقة 
والواليات  والهند  واألمانيا  االأو�شط  ال�شرق 
المتحدة،  والمملكة  وال�شين  المتحدة 
اإلى  جميعها  ت�شير  متعددة  نظر  وجهات 
جهود  ت�شريع  في  �شاهمت  الوباء  اأزمة  اأن 
ال�شركات ال�شناعية لتبني نماذج عمل اأكثر 
قدرة على تلبية المتطلبات واأكثر كفاءة في 

التعامل مع مختلف الظروف.
عن  الم�شوؤول  ال�شريك  خورانا،  اأنيل  وقال 
والت�شنيع  لل�شناعة  العالمي  القطاع  ق�شم 
�شي"  دبليو  "بي  في  ال�شيارات  وقطاع 
ت�شهد  اأن  نتوقع   " المتحدة..  الواليات  في 
مرحلة ما بعد الوباء، والتي �شيكون فيها 
اأمرا  توفير البيانات الموثوقة ب�شكل فوري 
تلك  وخا�شة  ال�شركات،  لجميع  �شروريا 
العاملة في القطاعات ال�شناعية والتجارية 
ال�شركات  توجه  وال�شالمة،  ال�شحة  وقطاع 
التوريد  �شال�شل  في  اأكبر  ب�شكل  للتعاون 
ذلك  اأكان  �شواء   - الت�شغيلية  والعمليات 
البتكار  التكنولوجي  التعاون  خالل  من 
حلول �شريعة لمواجهة االأزمات اأو من خالل 
التعاون الم�شترك في توفير معدات الوقاية 

لحماية الموظفين من الوباء".

بلحيف النعيمي : �سيا�سة االقت�ساد الدائري تحقق االإدارة الم�ستدامة 
لالقت�ساد واال�ستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية

دبي ـ وام: 
 اأكد معالي الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي وزير التغير 
المناخي والبيئة اأن تحقيق التعافي االأخ�شر لمرحلة ما 
بعد "كورونا" بات اأحد التوجهات الم�شتقبلية التي تعمل 
على تحقيقها دولة االإمارات، وتعتمد اإمكانية تحقيق هذا 
النوع من التعافي مع مجموعة من العوامل والمنظومات 
الداعمة من اأهمها اعتماد معايير واآليات االقت�شاد الدائري 
العبء  ويخفف  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  يعزز  ما 
قدرة  من  يعزز  كما  المحلية،  البيئة  كاهل  على  الملقى 

الدولة على تحويل التحديات اإلى فر�ص نمو.
جاء ذلك بمنا�شبة اعتماد مجل�ص الوزراء �شيا�شة االإمارات 
عامًا  اإطاراً  2031، والتي تمثل   – الدائري 2021  لالقت�شاد 
التحول نحو  تدعم  التي  والمعايير  ال�شبل  اأف�شل  لتحديد 
واإنتاج  ا�شتهالك  اأنماط  تطبيق  عبر  الدائري،  االقت�شاد 
م�شتدامة ت�شمن ا�شتدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، 
اخ�شر  تعافي  تحقيق  نحو  الدولة  توجهات  من  وتعزز 

م�شتدام لمرحلة ما بعد كورونا.
وقال معاليه " في هذا االطار عكفت وزارة التغير المناخي 
والبيئة بالتعاون مع �شركائها اال�شتراتيجيين على اإعداد 
اإطار  الإيجاد  الدائري،  لالقت�شاد  االإم��ارات  دولة  �شيا�شة 
النوع  هذا  معايير  تطبيق  اأجل  من  للعمل  مرجعي  عام 
على  للعمل  القطاعات  كافة  م�شتوى  على  االقت�شاد  من 
قطاعات   4 مقدمتها  وفي  ا�شتدامتها،  وتحقيق  تطويرها 
هي الت�شنيع الم�شتدام، والنقل الم�شتدام، البنية التحتية 

الخ�شراء، واالإنتاج واال�شتهالك الم�شتدامين للغذاء".
واأ�شار اإلى اأن ال�شيا�شة ت�شتهدف تحقيق االإدارة الم�شتدامة 
لالقت�شاد واال�شتخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، 
واالإنتاج  اال�شتهالك  واأنماط  الدائري  االقت�شاد  وتعزيز 
وتفي  البيئي  االإج��ه��اد  م��ن  تقلل  التي  الم�شتدامين 
على  الخا�ص  القطاع  وت�شجيع  االأ�شا�شية،  باالحتياجات 
االأنظف  ال�شناعي  االإنتاج  وتقنيات  اأ�شاليب  اإلى  التحول 
والتقنيات  اال�شطناعي  الذكاء  ا�شتخدام  ذلك  في  بما 

االأخرى للثورة ال�شناعية الرابعة.
واأو�شح اأن ال�شيا�شة تحدد مجموعة من االإجراءات الداعمة 

اتجاه  تحديد  منها،  الدائري  لالقت�شاد  للتحول  والمعززة 
وتبادل  وجمع  الدائري،  االقت�شاد  معايير  لتطبيق  وا�شح 
وزيادة  االقت�شاد،  هذا  ومعلومات  بيانات  وتحليل  ور�شد 
التكنولوجيا واالبتكار والبحث والتطوير، وزيادة  توظيف 
ب�شاأن  الرئي�شيين  الم�شلحة  اأ�شحاب  قدرات  وبناء  الوعي 
تدعم  التي  االأع��م��ال  ون��م��اذج  والمنهجيات  التقنيات 
بين  تعاون  ومن�شات  �شراكات  واإن�شاء  الدائري،  االقت�شاد 
التمويل  اإلى  الو�شول  و�شمان  والقطاعات،  الجهات  كافة 
للم�شتريات  العامة  ال�شيا�شات  وتنفيذ  وتطوير  الم�شتدام، 

الدائرية، وتطبيق ون�شر نظم االإدارة المتكاملة للنفايات.
واأ�شاف معالي الدكتور بلحيف النعيمي.. اإن التحول اإلى 
االقت�شاد الدائري من المتوقع اأن يوؤدي اإلى تحقيق العديد 
ومنها  واالجتماعية،  والبيئية  االقت�شادية  الفوائد  من 
المنتجات  تكلفة  خف�ص  خالل  من  المتاح  الدخل  زيادة 
المواد  على  الطلب  وخف�ص  ؛  االإنتاجية  ورفع  والخدمات 
الكربون؛  اأك�شيد  ثاني  انبعاثات  معدالت  وخف�ص  الخام، 
العمالة، وتح�شين  الناتجة على  االإيجابية  االآثار  وتعزيز 
جودة الحياة من خالل زيادة فر�ص الح�شول على المزيد 
من ال�شلع والخدمات؛ وتح�شين ال�شحة العامة من خالل 

الحد من التلوث والح�شول على اأغذية �شحية ومغذية.
االإم��ارات  لدولة  الحكيمة  القيادة  اأن  اإلى  معاليه  ولفت 
للم�شتقبل  والم�شت�شرفة  الثاقبة  روؤيتها  خالل  من  تعمل 
على اعتماد واإطالق العديد من التوجهات والمبادرات مثل 
التحول نحو االقت�شاد االأخ�شر، وزيادة االهتمام بمنظومة 
واعتماد  الطاقة،  تحول  توجه  وتعزيز  االأزرق،  االقت�شاد 
ما  االأخ�شر،  والتعافي  الدائري  االقت�شاد  معايير  تطبيق 
ي�شاهم بقوة في تحقيق هدف مئوية االإمارات باأن تكون 
اأف�شل  م�شتقبل  تحقيق  وي�شمن  العالم،  في  دولة  اأف�شل 
لالأجيال الحالية والمقبلة. وتم اإعداد ال�شيا�شة بالتعاون 
االقت�شاد،  ووزارة  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  بين 
وتطبيقات  الرقمي  واالقت�شاد  اال�شطناعي  الذكاء  ومكتب 

العمل عن بعد، ووزارة �شوؤون مجل�ص الوزراء والم�شتقبل.
لالقت�شاد  االإم��ارات  دولة  �شيا�شة  اإعداد  خ�شع  ذلك  اإلى 
�شملت  التطويرية  المراحل  من  مجموعة  اإل��ى  الدائري 
التحليل  دعم  "تم  والتحديات  الحالي  الو�شع  تحليل 
جهة   40 ا�شت�شارة  ثم  واالإح�شاءات"،  واالأرق��ام  باالأدلة 
القطاع  من  البيئي  بالعمل  المعنية  الجهات  كافة  من 
الحكومي "اتحادي ومحلي"، والقطاع الخا�ص، ثم االطالع 
كوريا  ومنها  االأخ��رى  ال��دول  وتجارب  ممار�شات  على 
واإيطاليا،  وفنلندا  وفرن�شا  وال�شين،  واليابان  الجنوبية، 
الت�شريعي  االأثر  تحليل  ثم  المتحدة،  والمملكة  وهولندا 
والمالي واالقت�شادي والبيئي، ثم تقييم اأثر ال�شيا�شة على 
�شعادة وجودة حياة المجتمع، ودرا�شة وتحديد الموؤ�شرات 

التناف�شية التي �شيتم تح�شينها عند تنفيذ ال�شيا�شة.

بريك بلك ال�سرق االأو�سط 2021 يطلق ن�سخته 
الرقمية الخا�سة لهذا العام 9 فبراير

دبي ـ وام: 
 ت�شت�شيف دبي خالل الفترة من 9 اإلى 10 
بلك  بريك  ومعر�ص  موؤتمر  فبرايرالمقبل 
ال�شرق االأو�شط الحدث المتخ�ش�ص لقطاع 
�شحن الب�شائع والم�شاريع في دول مجل�ص 
وزار  رع��اي��ة  تحت  الخليجي  التعاون 
الطاقة والبنية التحتية وذلك فى ن�شخته 
االفترا�شية لهذا العام والتي يتم تنظيمها 
تحت عنوان "االإ�شدار الرقمي الخا�ص من 
بريك بلك ال�شرق االأو�شط" بدعم من موانئ 
الميناء  االإم��ارات  اإقليم   - العالمية  دبي 
المقرر عقد الحدث  الم�شيف للحدث. ومن 
دبي  في   2022 فبراير   3-2 في  الميداني 

بدعم من موانئ دبي العالمية.
توحيد  اإلى  رئي�ص  ب�شكل  الحدث  ويهدف 
اإيجاد  على  والعمل  البحري  المجتمع 
مواجهة  القطاع  ي�شتطيع  طريق  خارطة 
التحديات التي تفر�شها جائحة كوفيد-19 
و�شتعر�ص الن�شخة الرقمية الخا�شة عدًدا 
�شيناق�شها  التي  الهامة  المو�شوعات  من 
خبراء ال�شناعة الذين �شيقدمون روؤى حول 
االأعمال  وتخطيط  تواجهها  التي  الحواجز 

في عام 2021 وما بعدها.
ومعر�ص  موؤتمر  حر�ص  انطالقته  منذ 
على  با�شتمرار  االأو�شط  ال�شرق  بلك  بريك 
ال�شناعة من خالل  في  دائمة  ب�شمة  ترك 
المناق�شات  لتحفيز  المختلفة  م�شاعيه 
الالعبين  ورب��ط  العاجلة  الق�شايا  حول 
الرئي�شيين بالمتخ�ش�شين في هذا المجال. 
قبل  من  العام  هذا  ن�شخة  اعتماد  تم  وقد 
موانئ  �شمنهم  م��ن  رئي�شيين  العبين 
اأبوظبي  وم��وان��ئ  مثل  قيادية  اإقليمية 

مثل  ال�شحن  �شركات  كبرى  اإل��ى  اإ�شافة 
واأجيليتي  اللوج�شتية  للخدمات  البحري 
الحدث  في  ي�شارك  كما  لل�شحن  وكو�شكو 
�شي  بي  "بي  و  للم�شاريع  ميد  �شركة  كل 
والخدمات  لالإمداد  واأدن��وك  ت�شارترنج" 
�شي�شيف  ما  وفلور  وبتروفاك  وديوغرو 

قيمة كبيرة للحدث وفعالياته.
فار�ص  وقال معالي �شهيل بن محمد فرج 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  المزروعي 
و�شحن  ال�شائبة  الب�شائع  �شحن  قطاع  اإن 
المعدات ال�شخمة للم�شاريع العمالقة يعد 
مثل  متنوعة  �شلًعا  وي�شمل  معقدة  �شوًقا 
و�شحنات  االأخ�شاب  ومنتجات  ال�شلب 
المعدات  رفع  وخدمات  ال�شخمة  االآليات 
الثقيلة كتوربينات الرياح ومعدات اأعمال 
دوًرا  والخدمات  ال�شلع  تلك  البناء وتلعب 
دولة  وتعد  االأو�شط  ال�شرق  في  اأ�شا�شيا 
االأوف��ر حًظا في هذا  ال��دول  االإم��ارات من 
القطاع حيث تحتل موقًعا محورًيا كمركز 

عدة  �شاهمت  كما  والترانزيت.  لل�شحن 
عوامل مثل جودة البنية التحتية للموانئ 
والموقع اال�شتراتيجي للدولة في تمكينها 
من العمل كحلقة و�شل بين ال�شرق والغرب 
وت�شدر مكانة رائدة في ال�شناعة البحرية.
عن  موؤخراً  ال�شادرة  التقارير  وبح�شب 
واالإح�شاء  للتناف�شية  االتحادية  الهيئة 
الخدمات  لقطاع  الناتج  اإجمالي  بلغ 
اللوج�شتية ما يقرب من 219 مليار درهم 
في  زيادة  القطاع  ي�شهد  اأن  المتوقع  ومن 
غير  التحديات  من  الرغم  على  الناتج 

الم�شبوقة لجائحة كورونا العالمية.
واأ�شاف المزروعي اأنه تعزيًزا لل�شناعة فان 
المبادرات الحكومية الم�شتمرة الم�شحوبة 
بجهود الفعاليات التجارية العالمية مثل 
بريك بلك ال�شرق االأو�شط، تلعب دوًرا مهًما 
القطاع  في  الفاعلة  الجهات  توحيد  في 
التي  التحديات  لمناق�شة  من�شة  وتوفير 
تثبت  ب��اأن  تفاوؤله  عن  تواجهها..معبراً 
ومعر�ص  موؤتمر  من  الرقمية  الن�شخة 
بريك بلك ال�شرق االأو�شط 2021 اأنها من�شة 
التوا�شل  وفر�ص  المعرفة  لتبادل  مثالية 
�شتقود  التي  ال�شابة  للمواهب  وحا�شنة 

النمو في هذه ال�شناعة م�شتقباًل.
هذه  في  خا�ص  ب�شكل  ال�شناعة  ولدعم 
االإ���ش��دار  �شيخ�ش�ص  الحرجة  المرحلة 
الرقمي من الحدث جل�شات م�شجلة م�شبًقا 
بريك  منها  الطلب  ح�شب  ح�شورها  يمكن 
ا�شتعرا�ص  المعلومات:  ال�شتطالع  بلك 
في  االأعمال  وم�شهد  الم�شاريع  م�شتجدات 
عالم ما بعد كوفيد و�شيتناول جزء من تلك 
الراأ�شمالية  الم�شاريع  مراجعة  الجل�شات 

في ال�شرق االأو�شط .

»اإي. زي. دبي« تعلن عن تو�سعة مرافق 
»نون«الجديدة في دبي الجنوب

دبي ـ وام: 
 اأطلقت "نون" من�شة الت�شوق االإلكتروني 
المنطقة  "اإي.زي.دبي"  في  العاملة 
في  االإلكترونية  للتجارة  المخ�ش�شة 
للتوزيع  جديدا  مركزا  الجنوب  دب��ي 

لتلبية احتياجات العمالء.
من  الجديد  "نون"  م��رك��ز  وي�شتفيد 
المرافق اللوج�شتية وحلول االأعمال التي 
توفرها "اإي.زي.دبي" لدعم نمو ال�شركات 
ورواد  المحلية  والمتو�شطة  ال�شغيرة 
موؤ�ش�ص  العبار  محمد  وق��ام  االأع��م��ال. 
الرئي�ص  الزفين  خليفة  و�شعادة  "نون" 
للطيران  لموؤ�ش�شة مدينة دبي  التنفيذي 
ودبي الجنوب بجولة في اأرجاء المن�شاأة 
اأحمد  مح�شن  اإليهما  وان�شم  الجديدة 
المدير التنفيذي للمنطقة اللوج�شتية في 
كبار  من  عدد  اإلى  اإ�شافة  الجنوب  دبي 

المديرين التنفيذيين االآخرين.
للتجارة  �شركة  اأول  "نون"  وتمثل 
في"اإي. تاأ�شي�شها  يتم  االإلكترونية 

في  التو�شع  و�شتوا�شل  زي.دبي" 
عملياتها وم�شاعيها الم�شتمرة لتحقيق 
النمو في االإمارات عن طريق اال�شتفادة 
الذكية  والحلول  المرافق  مجموعة  من 
التي توفرها هذه المنطقة لخدمة قطاع 

التجارة االإلكترونية.
وي�شتخدم الم�شتودع الجديد في تخزين 
ذلك  واأ�شهم  المنتجات  اأن��واع  مختلف 
في توفير اآالف الوظائف الجديدة لدعم 
في  وتنفيذها  اللوج�شتية  "نون"  خطط 

منطقة "اإي.زي.دبي".
وقال محمد العبار اإنه تم اإن�شاء "نون" 
لخدمة ودعم ال�شركات المحلية وتوفير 
من�شة عالمية الم�شتوى لدعم ال�شركات 
االأعمال  ورواد  والمتو�شطة  ال�شغيرة 
النجاح  من  اأعلى  م�شتويات  لتحقيق 
�شبكة  تو�شيع  اإن  اإل��ى  ...الفتا  والنمو 
اللوج�شتية يعزز ثقة العمالء  الخدمات 
خا�شة مع افتتاح هذا الم�شتودع الجديد 
الذي يرتقي بقدرتنا على تزويد العمالء 

باأف�شل تجربة واأعلى م�شتوى للخدمة.

»زوهو« تتعاون مع»فالت 6 البز« لت�سريع التحول 
الرقمي لل�سركات النا�سئة

دبي ـ )الوحدة(:
التي  التكنولوجيا  �شركة  "زوهو"،  اأعلنت 
تتخذ من دبي مقراً لها، دخولها في �شراكة 
م�شرّعة  البز"،   6 "فالت  مع  ا�شتراتيجية 
الرائدة  االأولي  اال�شتثمار  و�شركة  االأعمال 
ال�شرق  منطقة  في  النا�شئة  لل�شركات 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
التعاونية،  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه  وب��م��وج��ب 
مع  المرتبطة  النا�شئة  ال�شركات  �شتتمكن 
"فالت 6 البز" في االإمارات من اال�شتفادة 
"زوهو"  اإلى حزمة تطبيقات  الو�شول  من 

التجارية.
"زوهو ون"، وهو عبارة عن  ذلك  وي�شمل 
التخزين  على  قائمة  موحدة  مجموعة 
ال�شحابي ت�شم اأكثر من 45 تطبيقًا الإدارة 
ال�شوؤون  واإدارة  والت�شويق،  المبيعات، 
المالية، واإدارة الموارد الب�شرية، وعمليات 

تجارية اأخرى.
حيث �شت�شاعد ال�شراكة ال�شركات النا�شئة 
في مراحلها االأولى في االإمارات في التغلّب 

على عوائق دخول ال�شوق واال�شتفادة من 
فعالة من حيث  تكنولوجيا  اعتماد  خطة 
في  الرقمية  المرونة  لتحقيق  التكلفة 

عملياتها التجارية.
"زوهو  �شركة  رئي�ص  نظام،  حيدر  وق��ال 
كورب" في منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا: 
على  القادرة  المتكاملة  الرقمية  المن�شة 
�شت�شبح  ب�شال�شة  االأعمال  وظائف  ربط 

ذات اأهمية وفائدة اأكبر لل�شركات في عالم 
ما بعد الوباء.

واأ�شحاب  العمالء  اإق��ب��ال  ���ش��وء  وف��ي 
االت�����ش��ال  ع��ل��ى  االآخ���ري���ن  الم�شلحة 
يمكن  فاإنه  متزايد،  نحو  على  باالنترنت 
النا�شئة  ال�شركات  �شيما  ال  لالأعمال، 
الحجم،  والمتو�شطة  ال�شغيرة  والم�شاريع 
اال�شتفادة ب�شكل كبير من اأدوات الم�شاريع 
المدعومة بالتقنيات ال�شحابية، التي توفر 
ن�شراً �شريعًا واأي�شًا قابلية التطور ب�شال�شة 

بالتزامن مع نمو ال�شركة.
وتلتزم "زوهو"، من خالل هذه ال�شراكة مع 
"فالت 6 البز"، بتمكين منظومة ال�شركات 
الإتاحة  رقميًا  االإم����ارات  ف��ي  النا�شئة 
في  والم�شاهمة  للنمو  جديدة  اإمكانيات 

تعزيز التنمية االقت�شادية في المنطقة.
في  برامج  اأول  مدير  وقال �شالح عبا�ص، 
�شركة "فالت 6 البز البحرين": متحم�شون 
ل�شراكتنا مع "زوهو كورب" وللفوائد التي 
�شتوفرها لمحفظتنا من ال�شركات النا�شئة 

في جميع اأنحاء المنطقة.

»ما�ستركارد« توا�سل تطوير الجيل القادم 
من التقنيات الالتالم�سية

دبي ـ )الوحدة(:
اأعلنت ما�شتركارد، ، تطبيق اأحدث تقنيات 
القادم  الجيل  لتطوير  الكمية  المقاومة 
وتعتبر  الالتالم�شية.  المدفوعات  من 
المح�ّشنة  الالتالم�شية  الموا�شفات 
)Ecos( االأولى من نوعها في ال�شناعة. 
الرقمي  الم�شهد  تطور  ا�شتمرار  وم��ع 
جديدة  تقنيات  واإدخ���ال  العالم  ح��ول 
التقنيات  �شتكون  الكمّية،  الحو�شبة  مثل 
للم�شتقبل  تح�شين  اأداة  الالتالم�شية 
والراحة  االأم��ن  م�شتويات  نف�ص  ت�شمن 
للم�شتهلكين  اليوم  المتاحة  العالية 

لعقود مقبلة.
اأكبر نحو  االأخيرة تحواًل  االآونة  و�شهدت 
الطلب  تزايد  مع  الالتالم�شية  التقنيات 
على طرق دفع اأكثر �شرعة واأمانًا وراحة 
في  التوجه  هذا  ي�شتمر  و�شوف  ونظافة. 
النمو حتمًا، فخالل الربع الثالث من العام 
المعامالت  انت�شار  ن�شبة  بلغت   ،2020
ال�شراء  معامالت  من   %41 الالتالم�شية 
بزيادة  العالم،  م�شتوى  على  ال�شخ�شية 

بن�شبة 30% عن العام الما�شي.

ال��ت��ح��ّول نحو  وت��ق��ود م��ا���ش��ت��رك��ارد 
�شنوات،  منذ  الالتالم�شية  المدفوعات 
مثل  موا�شفات  تطوير  حيث عملت على 
المقايي�ص  توحيد  جهود  لدعم   Ecos
منظومة  ا�شتفادة  و�شمان  ال�شناعة  في 

االأعمال كاملة من م�شتويات اأمان اأكبر.
االأمنية  الحلول  رئي�ص  باال،  اآجاي  وقال 
يوم  ما�شتركارد  ل��دى  والمعلومات 
الالتالم�شية  المعامالت  تعتبر  الثالثاء: 
ال�شخ�شية.  المدفوعات  حا�شر وم�شتقبل 
وقد �شهد العام 2020 تحواًل �شريعًا نحو 
اأهمية  على  ليوؤكد  الرقمية  التقنيات 
في  الالتالم�شية  المعامالت  مثل  حلول 

تلبية احتياجاتنا اليومية.
منظومة  تطور  ا�شتمرار  مع  وبالتزامن 
االأجهزة  من  المزيد  توفر  ف��اإن  العمل، 
االأ�شياء �شيثمر  اإنترنت  المت�شلة وحلول 
الم�شتخدمين،  قبل  الطلب من  زيادة  عن 
للمزيد  الحاجة  تنامي  اإلى  باالإ�شافة 
الجيل  بناء  على  القادرة  االبتكارات  من 
الجديد من الحلول المتطورة، مما ي�شمن 
لمتطلبات  الحديثة  التقنيات  مواكبة 

المرحلة وفق اأعلى معايير الموثوقية.

الريا�ض ـ )الوحدة(:
النفطية  غير  ال�شعودية  ���ش��ادرات  بلغت 
 183.08 2020 نحو  �شهرا من عام   11 خالل 
لت�شكل  دوالر"،  مليار   48.82" ريال  مليار 
اإجمالي �شادرات  المائة من  نحو 29.3 في 

ال�شعودية خالل الفترة.
وا�شتناداً اإلى بيانات ر�شمية، نمت ال�شادرات 
التوالي،  ال�شاد�ص على  لل�شهر  النفطية  غير 
الما�شي  نوفمبر  �شهر  في  ال�شادرات  لتبلغ 
اأعلى م�شتوى في 28 �شهرا عند 20.58 مليار 
ريال. وتتزامن زيادة ال�شادرات غير النفطية 
خالل الفترة منذ يونيو حتى نوفمبر مع بدء 

العالم  حول  لالقت�شادات  التدريجي  الفتح 
وتخفيف قيود مواجهة كوفيد - 19.

�شهر  في  النفطية  غير  ال�شادرات  ونمت 
اأ�شا�ص  على  المائة  في   12 بنحو  نوفمبر 
اأ�شا�ص  على  المائة  في   8.9 وبنحو  �شنوي، 
مقارنة  ال�شهري  النمو  ت�شارع  مع  �شهري 

باالأ�شهر الخم�شة ال�شابقة.
المملكة غير  فاإن �شادرات  الر�شد،  وبح�شب 
النفطية مق�شمة اإلى ت�شعة م�شادر رئي�شة هي 
اللدائن  م�شنوعات  الكيماوية،  "المنتجات 
والمطاط، م�شنوعات المعادن، معدات النقل، 
المنتجات  الكهربائية،  والمعدات  االآالت 
والم�شروبات،  الغذائية  المواد  الحيوانية، 

واالأحجار  واللوؤلوؤ  الورق،  م�شنوعات  كذلك 
الكريمة"بح�شب "االقت�شادية" .

وكذلك  الكيماوية  المنتجات  وت�شكل 
 54.8 نحو  والمطاط  اللدائن  م�شنوعات 
�شهر  خالل  الم�شدرة  ال�شلع  من  المائة  في 
 11.11 نحو  �شادراتها  بلغت  نوفمبر، حيث 

مليار ريال.
للطائرات  النقل  "معدات  ���ش��ادرات  اأم��ا 
مليار   3.7 نحو  فبلغت  وخالفه"  والبواخر 
من  المائة  في   18.4 نحو  وت�شكل  ري��ال 
�شهر  في  النفطية  غير  ال�شادرات  اإجمالي 
في   64 بنحو  نمت  التي  الما�شي،  نوفمبر 

المائة على اأ�شا�ص �شنوي.

نمو ال�سادرات 
ال�سعودية غير 

النفطية .. 
183.1 مليار ريال 

في 11 �سهراً
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ال�سارقة  ـ وام: 
التنمية  دائرة  با�رشت   
االقت�شادية يف ال�شارقة 
ت�رشيح ممار�شة ن�شاط 
اأن�شطة  �شمن  التجميل 
وذلك  اعتماد  رخ�شة 
للتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
احل��ك��ي��م��ة ل�����ش��اح��ب 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

����ش���ل���ط���ان ب����ن حم��م��د 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
املواطنني  االأع��م��ال  رواد  م�شاعدة  بحتمية 
للدخول اإىل االأ�شواق وممار�شة العمل االقت�شادي 
اأعمالهم ومبادراتهم واأفكارهم لالنطالق  ودعم 

باأعمالهم اإىل اآفاق النجاح واال�شتدامة.
واأّكد �شعادة �شلطان عبداهلل بن هدة ال�شويدي 
ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
اأن الدائرة تويل اأهمية كبرية لهذا القطاع تنفيذاً 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  للتوجيهات 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ومبتابعة حثيثة 
من �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س 
املجل�س التنفيذي التي تدعو حلتمية م�شاعدة 
رواد االأعمال املواطنني لدخول االأ�شواق وممار�شة 
ومبادراتهم  اأعمالهم  ودعم  االقت�شادي  العمل 
النجاح  اآف��اق  اإىل  بها  لالنطالق  واأف��ك��اره��م 
واال�شتدامة حر�شاً على تعزيز العمل االقت�شادي 
تويل  »اعتماد«  رخ�شة  اإن  وقال  االإم��ارة.  يف 
اأهمية لتنظيم ممار�شة العمل التجاري املنزيل 
يف  واملواطنات  املواطنني  م�شاهمة  وتفعيل 
القطاعات االقت�شادية ودعم وم�شاندة اأفكارهم 
ومبادراتهم لال�شتثمار يف امل�رشوعات اخلا�شة 
..م�شريا اإىل اأنها ت�شهم يف فتح جماالت واأدوار 
االإبداع  االإم��ارة وحتثهم على  جديدة ملواطني 
الفكرية  احلقوق  و�شمان  امل��ه��ارات  وتنمية 
واالقت�شادية الأ�شحاب امل�رشوعات وتقدمي الدعم 
لالرتقاء بامل�شتوى التجاري والرتويجي للن�شاط.
تقدمي  على  ال��دائ��رة  حر�س  ال�شويدي  واأك���د 
خدمات وحوافز لدعم متكني املراأة يف االقت�شاد 
وانعكا�شات  املراأة  دور  تعزيز  يف  وامل�شاهمة 
خمرجات اأعمالها على الناجت املحلي لالإمارة 
التنمية  اأولويات  فهم  تعميق  يف  وامل�شاركة 
فيها  املراأة  دور  واإب��راز  امل�شتدامة  االقت�شادية 
امل��راأة  متكني  و�شعت  الدائرة  اأن  اىل  ..م�شرياً 
�شمن اأهدافها اال�شرتاتيجية وخططها املختلفة 
من خالل امل�شاهمة يف اإبراز م�شاركة املراأة يف 
�شوق العمل حيث ياأتي اإطالق الباقة اجلديدة من 

اأن�شطة رخ�شة اعتماد يف هذا ال�شياق.

االبتكار  تبني  في  عالمية  تجربة  طورت  دبي  بلهول:  خلفان 
وريادة االأعمال وت�سميم الم�ستقبل

دبي  ـ وام: 
 اأكد �شعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
قيادتها  روؤي��ة  بف�شل  جنحت  دب��ي  اأن  للم�شتقبل  دب��ي 
اال�شت�رشافية لتحديات ومتغريات امل�شتقبل بتطوير جتربة 
ثقافة  وت�شجيع  االبتكار  تبني  على  تقوم  رائدة  عاملية 
ريادة االأعمال وت�شميم امل�شتقبل وتعزيز �رشاكة القطاعني 
احلكومي واخلا�س وا�شتقطاب املواهب املحلية والعاملية 
حلول  تطوير  االأعمال يف  ورواد  النا�شئة  ال�رشكات  ودعم 
مبتكرة ما اأ�شهم بتعزيز مكانة دبي حا�شنة وبيئة حمفزة 
امل�شتقبلية  وامل�شاريع  االأفكار  وتنفيذ  وتطوير  الختبار 

الهادفة خلدمة خمتلف قطاعات االأعمال.
نظمتها  افرتا�شية  جل�شة  يف  م�شاركته  خالل  ذلك  جاء 
غرفة جتارة و�شناعة دبي �شمن مبادرة "�شل�شلة اللقاءات 
االفرتا�شية" بح�شور �شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة 
من  �شخ�شا   330 من  اأكرث  وم�شاركة  دبي  و�شناعة  جتارة 
44 دولة من قادة جمتمع االأعمال يف القطاعني احلكومي 
واخلا�س واأع�شاء جمال�س وجمموعات االأعمال التي تعمل 
من  وعدد  ومهنية  اقت�شادية  وهيئات  الغرفة  مظلة  حتت 

ال�رشكات واملوؤ�ش�شات العاملة يف االإمارة.
مبادرات  اأب��رز  اللقاء  خالل  بلهول  خلفان  وا�شتعر�س 
يف  احليوية  القطاعات  لدعم  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة 
دبي ودولة االإمارات وتعزيز جاهزيتها لتحديات املرحلة 
اجلهات  ت�شجيع  يف  املوؤ�ش�شة  دور  اإىل  وتطرق  املقبلة 
احلكومية واخلا�شة على اعتماد ا�شرتاتيجيات ا�شت�رشافية 
املتغريات  ملواكبة  واالبتكار  التكنولوجيا  على  قائمة 
العاملية املت�شارعة. واأ�شار اإىل اأن موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
تعمل بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  التنفيذي  رئي�س املجل�س  اآل مكتوم ويل عهد دبي 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل على تعزيز �رشاكاتها 
العاملية  وال�رشكات  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  مع 
واملوؤ�ش�شات  واجلامعات  البحثية  واملراكز  والنا�شئة 
ثقافة  لن�رش  وخارجها  االإم���ارات  دول��ة  يف  التعليمية 
واملدراء  احلكوميني  القادة  ومتكني  امل�شتقبل  ا�شت�رشاف 
امل�شتقبل  ت�شميم  باأدوات  الوطنية  والكوادر  التنفيذيني 

ال�شيا�شات والت�رشيعات واال�شرتاتيجيات  ومهارات تطوير 
للتعامل مع خمتلف التحديات. واأكد اأن مواكبة التغريات 
ودرا�شة االجتاهات التي تفر�شها الثورة ال�شناعية الرابعة 
ال�شامل  اقت�شادها  مل�شتقبل  دبي  روؤية  يف  ركيزة  متثل 
الأ�شحاب  حا�شنة  بيئة  توفري  عرب  لت�شكيله  ت�شعى  الذي 
على  تركز  املبدعة  والعقول  املبتكرة  واالأفكار  املواهب 
مهارات امل�شتقبل وبناء القدرات وتعزيز ال�رشاكات وتطوير 
الت�رشيعات الختبار وتطبيق التقنيات واحللول امل�شتقبلية.
من جانبه اأكد �شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة 
اللقاءات  "�شل�شلة  الغرفة  مبادرة  اأهمية  دبي  و�شناعة 
احلكومي  القطاعني  بني  التوا�شل  تعزيز  يف  االفرتا�شية" 
واإعداد  االأعمال  ممار�شة  ت�شهيل  على  والعمل  واخلا�س 
القطاع اخلا�س ملتغريات جمتمع االأعمال املحلي والعاملي 

احلوار  اأن  على  م�شدداً  التحديات  رغم  تناف�شيته  وتعزيز 
ال�شفاف والوا�شح بني القطاع اخلا�س واجلهات احلكومية 

املعنية عامل اأ�شا�شي يف تعزيز التعايف االقت�شادي.
جمتمع  بدعم  الكامل  الغرفة  التزام  اإىل  �شعادته  ولفت 
املتينة  اال�شرتاتيجية  ال�رشاكة  اأوا���رش  وتعزيز  االأعمال 
�شوء  على  خ�شو�شًا  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 
التحديات التي �شببها تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد على 
الداعم  القطاع احلكومي هو  اأن  االقت�شادي موؤكداً  امل�شهد 
التحفيزية  احلزم  اأظهرته  ما  وهو  اخلا�س  للقطاع  االأكرب 
من  للتخفيف  الر�شيدة  القيادة  اأقرتها  التي  االقت�شادية 
تداعيات اأزمة كورونا والدفع مب�شرية التعايف االقت�شادي 
م�شيداً بالدور الذي تلعبه موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل يف دعم 

حا�رش وم�شتقبل القطاع اخلا�س يف االإمارة.

في اليوم العالمي للجمارك .. دبي ت�ست�سرف دور 
ال�سباب في تطوير العمل الم�ستقبلي

دبي ـ )وام(:
 توجت جمارك دبي فعالياتها يف اأ�شبوع 
بتنظيم   2021 الرابع  االم���ارات  جمارك 
املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �شبابية  حلقة 
اليوم  يف  اأُقيمت  لل�شباب  االحت��ادي��ة 
العاملي للجمارك مبوعده ال�شنوي يف 26 
ال�شباب  "دور  ملناق�شة  وخ�ش�شت  يناير 

يف جمارك امل�شتقبل".
جاء ذلك بح�شور وم�شاركة �شعادة اأحمد 
جلمارك  العام  املدير  م�شبح  حمبوب 
دبي و�شعادة �شعيد حممد النظري املدير 
لل�شباب  االحت��ادي��ة  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام 
دور  لتطور  م�شتقبلية  نظرة  قدما  اللذين 
العمل  �شعيد  وعلى  الدولة  يف  ال�شباب 
احللقة  يف  امل�شاركني  لل�شباب  اجلمركي 
املدراء  من  عدد  ح�رشها  التي  النقا�شية 
واملراكز  االإدارات  وم��دراء  التنفيذيون 
من  ونخبة  دب��ي  جمارك  يف  اجلمركية 
ال�شبابية  بال�شوؤون  املخت�شني  ال�شباب 
ال�شباب  دور  ملناق�شة  اجلمركي  والعمل 
العربية  االم���ارات  دول��ة  تقدم  مبواكبة 
نحو اخلم�شني عامًا املقبلة من م�شريتها 
الرائدة يف البناء والتنمية امل�شتدامة عل 
طريق حتقيق اأهداف مئوية االمارات 2071.

و�شهدت احللقة ال�شبابية يف اليوم العاملي 
للجمارك التي �شارك فيها نحو 96 �شابًا 
من جمارك دبي واملدعوين �شهدت نقا�شًا 
ثريًا �شارك فيه بفعالية نخبة من ال�شباب 
مع  نظم  الذي  احلدث  هذا  احلا�رشين يف 
ملكافحة  االحرتازية  االإج��راءات  مراعاة 
موظفو  فيه  و�شارك   19 كوفيد  جائحة 
عرب  ال�شباب  من  وجمموعة  دبي  جمارك 
التوا�شل االلكرتوين وقدمت خالل احللقة 
ال�شبابية اأفكاراً جديدة لدعم م�شاركة هذه 
اأبرزها  العمل بالدائرة  الفئة ودورهم يف 

تاأ�شي�س جمل�س لل�شباب يف جمارك دبي 
وتطوير املناهج االكادميية لدرا�شة العلوم 
وقد  اجلامعات  مع  بالتعاون  اجلمركية 
تقدير  ال�شباب  من  املقدمة  االأفكار  القت 
املدير العام جلمارك دبي واهتمامه باأن 
يتم العمل على درا�شتها وتنفيذها خالل 
الفرتة املقبلة. وقال اأحمد حمبوب م�شبح 
امل�شتوى  على  ي�شهد  اجلمركي  العمل  اإن 
العاملي حتواًل �شاماًل يف طبيعة عملياته 
تقنية  لتطبيقات  الكبري  التطور  ظل  يف 
املعلومات الذكية كما اأن مكافحة جائحة 
التحوالت يف  ت�شارع  اإىل  اأدت   19 كوفيد 
العلمي  للتقدم  نتيجة  الوظائف  طبيعة 
والتقني وت�شمل هذه التحوالت يف العمل 
بغالبيتها  تنجز  اأ�شبحت  التي  اجلمركي 
االلكرتونية ما يتطلب  االأنظمة  من خالل 
العمل  م��ن  متمكنة  وظيفية  ك����وادر 

بالتقنيات الذكية احلديثة.
واأو�شح اأن ال�شباب قاموا بدور اأ�شا�شي يف 
االمارات  لدولة  الرائدة  االإجنازات  حتقيق 
هذه  وم��ن  املا�شية  �شنة  اخلم�شني  يف 
االإجنازات اطالق م�شبار االأمل ال�شتك�شاف 
تقدم  مدى  يعك�س  وال��ذي  املريخ  كوكب 
دولة االمارات وريادتها يف حتفيز ال�شباب 
وتطوير قدراتهم املبدعة لتحقيق الريادة 

العاملية يف كافة املجاالت.
واأكد املدير العام جلمارك دبي اأن انطالق 
االقت�شادية  للتنمية  امل�شتقبلية  اخلطط 
يف الدولة من �رشورة العمل على حتفيز 
االبداع واالبتكار يدعم تقدم مركز االمارات 
 2020 لعام  العاملي  االبتكار  موؤ�رش  على 
على  االأول  املركز  على  حافظت  حيث 
ال�خام�س  للعام  العربية  الدول  م�شتوى 

على التوايل .

في  الم�ستقبلية  ال�سناعية  الثورة  فر�ص  يناق�ص  »تريندز« 
دعم اقت�سادات الدول

دبي ـ )الوحدة(:
نظم مركز تريندز للبحوث واال�شت�شارات، يوم 
االثنني، حلقة نقا�شية عن ُبعد حول »روؤو�س 
فيها  �شارك  اجلديدة«،  وال�شناعات  االأموال 
ملناق�شة  االقت�شاديني،  اخل��رباء  من  نخبة 
امل�شتقبلية  ال�شناعية  ال��ث��ورة  ت��ط��ورات 
الفر�س  وم�شتجداتها، وكيفية اال�شتفادة من 

التي تتيحها يف دعم اقت�شادات الدول.
النقا�شية،  احللقة  هذه  فعاليات  بداية  ويف 
العلي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور حم��م��د  اأع����رب 
للبحوث  تريندز  ل�»مركز  العام  املدير 
التي  الرتحيبية،  كلمته  يف  واال�شت�شارات« 
الباحثة  الم��ح  رمي  عنه  بالنيابة  األقتها 
للباحثني  وتقديره  �شكره  عن  املركز،  يف 
هذه  فعاليات  يف  امل�شاركني  واخل���رباء 
احللقة النقا�شية التي ت�شعى اإىل ا�شتك�شاف 
الفر�س التي تتيحها الثورة ال�شناعية خالل 

ال�شنوات املقبلة.
احللقة  ه��ذه  اأن  العلي  الدكتور  واأو���ش��ح 
م��ب��ادرة  فعاليات  اأوىل  تعد  النقا�شية 
 What’s( امل�شتقبل«  »اجت���اه���ات 

امل��رك��ز  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي   )Trending
امل�شتقبلية  التحوالت  ا�شت�رشاف  وت�شتهدف 
خالل  من  والعامل  املنطقة  دول  تهم  التي 
جمموعة وا�شعة من احللقات النقا�شية التي 
يتحدث فيها جمموعة من الباحثني واخلرباء 
امل�شتقبل  اجتاهات  عن  دولة   163 نحو  من 
)اال�شتدامة،  هي:  جماالت   3 يف  العامل  يف 
والتنقل، والفر�س(، وهي املحاور التي يركز 

عليها »اإك�شبو دبي 2020«.
تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  العلي  واأ�شار 
يف  املركز  يبذلها  التي  للجهود  ا�شتكمااًل 
وامل�شاهمة  للم�شتقبل  وا�شحة  �شورة  ر�شم 
بفعالية يف �شناعته، و�شتكون هذه املبادرة 
�شنوية للتعرف على التطورات العاملية يف 

املجاالت الثالثة امل�شار اإليها.
زاكاي،  اإدرينا  الندوة  هذه  فعاليات  واأدار 
يف  الدائري  لالقت�شاد  التنفيذي  الرئي�س 
اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  والتي  ماليزيا،  من  اآ�شيا 
�شرت�شم  امل�شتقبل  يف  ال�شناعية  الثورة 
معامل امل�شهد االقت�شادي يف العامل، خا�شة 
وثورة  اال�شتدامة  بق�شايا  ترتبط  باتت  اأنها 

املعرفة والتقنية احلديثة والثورة الرقمية.

االأمريكي  التحفيز  اآمال  بف�سل  ي�سعد  الذهب 
والدوالر القوي ي�سغط على ال�سوق

لندن- )وكاالت( : 
اإذ  الثالثاء،  يوم  الذهب  ارتفع 
تعززت جاذبية املعدن االأ�شفر 
الت�شخم  مواجهة  يف  كتحوط 
حزمة  بتمرير  توقعات  بف�شل 
يف  ك��ب��رية  اأم��ري��ك��ي��ة  حتفيز 
الرغم  على  امل��ط��اف،  نهاية 
كبح  ال��ق��وي  ال���دوالر  اأن  م��ن 

املكا�شب.
و�شعد الذهب يف املعامالت 
اإىل  باملئة   0.1 ال��ف��وري��ة 
ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1856.33
)االأون�����ش��ة(ي��وم ال��ث��الث��اء 
بحلول ال�شاعة 0549 بتوقيت 
العقود  وربحت  جرينت�س. 
االأمريكية االآجلة للذهب 0.1 

باملئة اإىل 1856.80 دوالر.
زعيم  �شومر  ت�شاك  وق��ال 
ال�شيوخ  االأغلبية يف جمل�س 
الإم.اإ�س.اإن.بي.�شي  االأمريكي 
اإن الدميقراطيني قد يحاولون 
قانون  م�رشوع  معظم  مترير 
 1.9 ب��ق��ي��م��ة  م�����ش��اع��دات 
لتخفيف  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون 
كورونا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات 
اإجرائية  مناورة  با�شتخدام 

لتفادي عرقلة اجلمهوريني.
كبري  اإين�س  �شتيفن  وق��ال 
العاملية  ال�شوق  اإ�شرتاتيجي 
لدى اأك�شي للخدمات املالية 
التحفيز،  على  ح�شلنا  “اإذا 
اخ��رتاق  ال��ذه��ب  ي�شتطيع 
م�شتوى 1900 دوالر. “كلما مت 

اأ�رشع،  ب�شكل  احلزمة  تنفيذ 
مواتيا  اأم��را  ذلك  كان  كلما 
للذهب على نحو اأكرب. �شواء 
اأم ال،  �شل�شلة  العملية  كانت 

ال�شوق ال تهتم”.
من  امل��زي��د  ال��ذه��ب  وتلقى 
عوائد  ح��وم��ت  اإذ  ال��دع��م، 
االأمريكية  اخلزانة  �شندات 
الأجل ع�رش �شنوات قرب اأدنى 
اأ�شابيع  ثالثة  يف  م�شتوى 
اجلل�شة  يف  الم�شته  ال��ذي 
ال�����ش��اب��ق��ة، ل��ك��ن ال����دوالر 
يزيد  مما  باملئة   0.1 �شعد 
حائزي  على  الذهب  تكلفة 

االأخرى. العمالت 
االحتياطي  جمل�س  وب���داأ 
االحت��������ادي االأم���ري���ك���ي 

اج��ت��م��اع��ه ي���وم ال��ث��الث��اء 
ال�شيا�شات  ت��ل��ك  ب�����ش��اأن 

. يومني  ي�شتمر  والذي 
التوقعات  من  الرغم  وعلى 
ب�����اأن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
على  ���ش��ي��ظ��ل  االأم��ري��ك��ي 
ال�شيا�شة  ب�����ش��اأن  موقفه 
امل�شتثمرين  فاإن  النقدية، 
كثب. عن  لهجته  �شرياقبون 

وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م��ع��ادن 
ا�شتقرت  االأخ��رى،  النفي�شة 
دوالر   25.30 عند  الف�شة 
البالتني  وخ�رش  لالأوقية، 
 1084.10 اإىل  باملئة   1.3
البالديوم  وت��راج��ع  دوالر 
 2333.02 اإىل  باملئة   0.1

دوالر.

اقت�سادية ال�سارقة تد�سن 
ن�ساط التجميل �سمن 
اأن�سطة رخ�سة »اعتماد«

اأبوظبي ـ وام: 
 ارتفع ر�شيد البنوك الوطنية من االأ�شول 
خالل  درهم  مليار   79.6 مبقدار  االأجنبية 
بذلك  حمققا   ،2020 العام  من  �شهرا   11
زيادة ن�شبتها 12.3% مقارنة مع اجمايل 
ر�شيدها يف نهاية العام 2019 وذلك وفقا 
االم��ارات  م�رشف  عن  ال�شادرة  لالأرقام 
الكبري  النمو  ه��ذا  ظ��ل  ويف  امل��رك��زي. 
امل�شجل فقد قفز اجمايل الر�شيد الرتاكمي 
من اال�شول االأجنبية لدى البنوك الوطنية 
اىل نحو 723.1 مليار درهم يف نهاية �شهر 
االأ�شول  وت�شكل   .  2020 العام  من  نوفمرب 

االأجنبية نحو 25.8% من اجمايل ر�شيدها 
الوطني  البنوك  اأ�شول  جلميع  الرتاكمي 
تريليون   2.797 نحو  قيمتها  بلغت  التي 
املا�شي  نوفمرب  �شهر  نهاية  يف  دره��م 
بح�شب ما تظهره ارقام امل�رشف املركزي.

االأجنبية  االأ���ش��ول  قيمة  اأن  ويت�شح 
اخل��ارج��ي��ة  ال���ف���روع  م��ن  امل�شتحقة 
اأخ��رى  خارجية  ف��روع  من  وامل�شتحقة 
نحو  ت�شكل  دره��م،  مليار   283.7 بلغت 
لدى  االأجنبية  االأ�شول  اجمايل  من   %40
البنوك الوطنية . وتوزع بقية املبلغ على 
املقيمني  لغري  واالئتمان  ال�شمانات  بند 

وا�شول اجنبية اأخرى.

79.6 مليار 
درهم اأ�سول 

اأجنبية جديدة 
في ر�سيد البنوك 

الوطنية خالل 
11 �سهراً

»قائمة خ�سراء« محّدثة للم�سافرين القادمين 
اإلى اأبوظبي

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
الثقافة  دائ����رة  ك�شفت 
عن  اأبوظبي  يف  وال�شياحة 
"القائمة اخل�رشاء" املحدثة 
اإىل  القادمني  للم�شافرين 
�شُيعفى  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
من  القادمون  امل�شافرون 
هذه  امل��درج��ة يف  ال���دول 
العزل  ف��رتة  م��ن  القائمة 
اإىل  زيارتهم  عند  االإجباري 
منهم  و�شيطلب  اأبوظبي، 
فقط اإجراء اختبار "بي �شي 
مطار  اإىل  الو�شول  عند  اآر" 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل. وذك��رت 
يوم  لها،  بيان  يف  الدائرة 
الثالثاء ، اأنه �شيتم حتديث 
الدول واالأقاليم املدرجة يف 
القائمة ب�شكل روتيني، بناء 

العاملية  التطورات  على 
جلائحة "كوفيد-19"، ويتم 
التي  ال��دول  اأ�شماء  اإدراج 
�شارمة  معايري  مع  تتوافق 
اأجل  من  وال�شحة  لالأمن 

املحلي،  املجتمع  حماية 
اإج���راءات  اأن  اإىل  م�شرية 
دول  على  تنطبق  القائمة 
منها  ي�شافر  التي  االأ�شل 
الزوار ولي�س اجلن�شية فقط.



راأ�س اخليمة ـ وام:

تراأ����س اللواء علي عب���د اهلل بن علوان 

النعيمي رئي�س اللجنة الُعليا الدائمة - 

قائد عام �رشطة راأ�س اخليمة..

اجتم���اع اللجنة الُعلي���ا الدائمة الأول، 

، وذل���ك بقاع���ة  الأع�ض���اء  بح�ض���ور 

الجتماع���ات الك���رى مببن���ى القيادة 

العامة.

ورّحب رئي����س اللجنة الُعلي���ا الدائمة 

براأ�س اخليمة، بال�ضادة الأع�ضاء، م�ضيداً 

بجهوده���م املبذولة وجهود فرق العمل 

التي �ضاهمت يف حتقيق نتائج متميزة 

لالأداء ال�رشطي خالل العام املا�ضي.

وتن���اول الل���واء النعيمي م���ع اأع�ضاء 

اللجنة جمموعة من املحاور التي تدعم 

تطوي���ر وحت�ضني الأداء املوؤ�ض�ضي لكافة 

قطاعات ال�رشط���ة، م�ضلطًا ال�ضوء على 

نتائج التقرير الإح�ضائي الأمني ملراكز 

ال�رشطة وامل���رور، ونتائج الأداء لالإدارة 

العام���ة للدفاع املدين، م�ض���راً اإىل اأن 

حتقي���ق اأعلى مع���دلت ال�ضعور بالأمن 

والأمان لدى جمتمع الإمارة هي الغاية 

الرئي�ضية للعمل ال�رشطي.

واأكد �رشورة حتقيق الروؤية التي تطمح 

لها وزارة الداخلية، وجعل دولة الإمارات 

من اأف�ضل دول الع���امل يف جمال الأمن 

العام���ة، وبالتايل  وال�ضالمة  والأم���ان 

علين���ا جميع���ا العمل ب���روح الفريق 

الواحد وا�ضتحدات امل�ضاريع واملبادرات 

التطويرية الت���ي تدعم حت�ضني وتطوير 

الأداء وت�ضاه���م يف حتقي���ق ال�ضتدامة 

والريادة لكافة القطاعات ال�رشطية.

وناق����س الإجتماع �ضيا�ض���ة العمل عن 

ُبع���د، وم�ضتجدات التح���ّول الذكي يف 

املقابالت  ونظ���ام  العام���ة،  القي���ادة 

الإلكرتوين للتعيني، الذي يعزز التحول 

اللكرتوين يف عملي���ة اإدارة راأ�س املال 

الب�رشي.

دبي ـ وام:

ف���ازت هيئ���ة كهرب���اء ومي���اه دبي 

بجائزت���ني م���ن "جوائ���ز البت���كار 

العاملي���ة" الت���ي تنظمه���ا موؤ�ض�ضة 

"اإنرتبراي���ز اآ�ضيا" وته���دف اإىل تكرمي 
املوؤ�ض�ض���ات املتمي���زة يف جم���الت 

اخلدم���ات املبتكرة وري���ادة العمال 

وال�ضتدامة ون�رش ثقافة البتكار.

وح�ض���دت الهيئ���ة اجلائزتني يف فئة 

وذلك  املبتك���رة  واحلل���ول  اخلدمات 

ع���ن تطبي���ق "دروب" اخلا�س بنظم 

املعلومات اجلغرافية و"رما�س"موظف 

ال���ذي يعتمد على  الهيئة الفرتا�ضي 

الذكاء ال�ضطناعي.

واأ�ضار مع���ايل �ضعيد حمم���د الطاير 

الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 

كهرباء ومياه دبي اإىل اأن هذا الإجناز 

اجلديد ُي�ضاف اإىل النجاحات النوعية 

التي حتققه���ا الهيئة يف تبني الذكاء 

مبا  الإحاللية  والتقنيات  ال�ضطناعي 

يدعم مب���ادرة دبي 10X التي اأطلقها 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم نائ���ب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

لتطوير خدم���ات حكومة دبي لتطبق 

اليوم ما �ضتطبقه مدن العامل الأخرى 

بعد 10 �ضنوات.

لت�رشيع  الهيئة جهوده���ا  وتوا�ض���ل 

التح���ول الرقمي وزيادة ن�ضبة التبني 

الذكي التي بلغت 98.6% خالل الربع 

الأخر من عام 2020.

ويتيح تطبي���ق دروب الذك���ي والذي 

يعمل عل���ى الأجه���زة اللوحية لفرق 

ال�ضيانة امليدانية الو�ضول اإىل اأ�ضول 

البنية التحتي���ة للكهرباء واملياه يف 

اأي م���كان وميكن للم�ضتخدم احل�ضول 

على بيانات حلظية عن اأ�ضول الهيئة 

وحتديد مكانها من خالل خرائط رقمية 

اإ�ضافة اإىل جمع وحتليل البيانات من 

مواقع العمل.

ويتوافر "رّما�س" عل���ى مدار ال�ضاعة 

للرد عل���ى ا�ضتف�ض���ارات املتعاملني 

اأو م���ن خ���الل املحادثة  املكتوب���ة 

ال�ضوتية باللغتني العربية والإجنليزية 

ع���ر تطبيق الهيئة الذك���ي وموقعها 

الإلكرتوين وح�ضاب الهيئة على موقع 

التوا�ضل الجتماعي "في�ضبوك" اإ�ضافة 

اإىل اأنظمة "األيك�ض���ا" و"غوغل هوم" 

والروبوت���ات ف�ضاًل عن ح�ضاب الهيئة 

املوثق على تطبيق "وات�ضاب".

واأجاب رّما�س على اأكرث من 4 ماليني 

ا�ضتف�ض���ار يف الفرتة من���ذ اإطالقه يف 

2017 حت���ى دي�ضمر 2020 من بينها 

219 األ���ف ا�ضتف�ض���ار ورد عر من�ضة 

"وات�ضاب بزن����س" كما اأجرى اأكرث من 
5,800 معامل���ة دف���ع فوات���ر خالل 

الفرتة نف�ضها.

كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزتين من جوائز االبتكار العالمية 2020

اأبوظبي ـ وام:

تنظ���م موؤ�ض�ض���ة زايد العلي���ا لأ�ضح���اب الهمم 

بالتن�ضي���ق والتع���اون م���ع �ضعب���ة الإم���ارات 

لع���الج النطق واللغة.. �ضل�ضل���ة حمالت توعوية 

م�ضرتك���ة حول مهن���ة اأخ�ضائي النط���ق واللغة، 

وحول ال�ضطرابات التي ميك���ن ملعاجلي النطق 

ت�ضخي�ضها وعالجها ورفع وع���ي اأ�ضحاب الهمم 

وعائالتهم بها، كما تتع���اون املوؤ�ض�ضة وال�ضعبة 

يف جم���ال الرام���ج وتبادل اأح���دث البحاث يف 

جمال عالج النطق واللغ���ة، وذلك تنفيذاً ملذكرة 

التفاه���م امل�ضرتكة املوقعة بني اجلانبني يف هذا 

املجال.

ومت توقيع املذكرة عر تقنيات عن بعد مب�ضاركة 

�ضعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام 

ملوؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم، حيث وقعها 

عن املوؤ�ض�ضة �ضعادة عب���د اهلل اإ�ضماعيل الكمايل 

املدير التنفيذي لقطاع اأ�ضحاب الهمم، وعن �ضعبة 

الإم���ارات لعالج النطق واللغة �ضارة ب�ضار رئي�س 

ال�ضعبة.

ومبوجب مذك���رة التفاهم يت���م تن�ضيب معاجلي 

موؤ�ض�ضة زايد العلي���ا لأ�ضحاب الهمم يف ال�ضعبة 

كاأع�ضاء فاعلني حل�ضور ور�ضات العمل واملوؤمترات 

وال���دورات التي يت���م تنظمها من قب���ل ال�ضعبة، 

ومنحهم �ضهادات ح�ض���ور »CME«، اإ�ضافة اإىل 

توجيه الأخ�ضائيني يف املوؤ�ض�ضة من قبل ال�ضعبة 

اىل اأخ�ضائيني ذي اخل���رة يف الإمارات للتدريب 

ح�ض���ب احتياجاتهم م���ن خالل قاع���دة بيانات 

املعاجل���ني يف دولة الم���ارات واأماك���ن عملهم 

وخراتهم وبيان���ات التوا�ضل معهم والتي تتوفر 

يف ال�ضعبة، ف�ض���اًل عن التع���اون والتن�ضيق يف 

دع���م وت�ضهيل الجراءات حل�ضول املعاجلني على 

الرتاخي�س ملمار�ضة عالج النطق واللغة.

ورح���ب �ضعادة عبداهلل اإ�ضماعي���ل الكمايل املدير 

التنفيذي لقط���اع اأ�ضحاب الهم���م مبوؤ�ض�ضة زايد 

العلي���ا لأ�ضحاب الهم���م بالتعاون م���ع �ضعبة 

الإمارات لعالج النط���ق واللغة، ووجه ال�ضكر اإىل 

اإدارة ال�ضعبة وامل�ضوؤولني عنها على تلك املبادرة 

لدع���م املوؤ�ض�ضة يف تقدمي خدمات رعاية وتاأهيل 

موثقة ومعتم���دة، والأ�ضهام بالرق���ي بامل�ضتوى 

العملي لك���وادر املوؤ�ض�ضة املتخ�ض�ضة الأمر الذي 

يع���ود بالفائدة على اأ�ضح���اب الهمم منت�ضبي » 

زايد العليا«، وم�ضاعدتهم يف الإندماج باملجتمع.

واأكد اهتم���ام جمل�س اإدارة موؤ�ض�ض���ة زايد العليا 

لأ�ضح���اب الهمم برئا�ضة �ضم���و ال�ضيخ خالد بن 

زايد اآل نهيان رئي�س جمل����س اإدارة موؤ�ض�ضة زايد 

العليا لأ�ضحاب الهمم بتقدمي اأف�ضل �ضبل الرعاية 

والتاأهي���ل لأ�ضح���اب الهم���م امل�ضمولني برعاية 
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اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلن مرك���ز الفنون بجامع���ة نيويورك 

اأبوظب���ي عن انطالق الن�ضخ���ة ال�ضنوية 

اخلام�ض���ة م���ن مهرج���ان ب���رزخ الذي 

�ضيت�ضمن ثالث اأم�ضيات �ضُتبث فعالياتها 

ع���ر الإنرتنت يف 1 و3 و6 فراير. ويقام 

املهرجان هذا العام حتت �ضعار "اجل�رش" 

مب�ضاركة ثالثة من اأ�ضهر الفرق املو�ضيقية 

العاملية، بالتزامن مع الحتفال ب� "�ضهر 

تاريخ ال�ضود" الذي ي�ضادف �ضهر فراير 

يف كل عام.

وت�ضمل قائم���ة امل�ضاركني يف املهرجان 

كاًل م���ن الفرق���ة الفنزويلية م���ن اأ�ضول 

اأفريقي���ة بقي���ادة املغني���ة بيت�ضاي���دا 

مات�ض���ادو، وفرقة مارث���ا ريدبون روت�س 

بروجكت الأمريكية م���ن اأ�ضول اأفريقية، 

وفرقة اجل���از الأفريقية - اخلليجية بوم 

دي���وان مب�ضاركة ع���ازف البيانو املبدع 

ملو�ضيق���ى اجل���از ن���دودوزو خماتيني. 

و�ضتحر����س ه���ذه الف���رق عل���ى تقدمي 

براجمه���ا الفنية احل�رشي���ة، اإ�ضافة اإىل 

امل�ضاركة يف حوارات مثمرة مع املجتمع 

الثقايف يف الإمارات والعامل. و�ضُتبث كل 

اأم�ضية ع���ر الإنرتنت، ما يتيح للجمهور 

خو�س رحلة ثقافية وفنية فريدة تنب�س 

املتعّمق  واحل���وار  املو�ضيقى  باإيقاعات 

مع الفنانني.

وقال بيل براجني، املدير الفني التنفيذي 

يف مرك���ز الفن���ون بجامع���ة نيويورك 

اأبوظب���ي: "ي�ضه���م مهرج���ان برزخ يف 

ت�ضليط ال�ضوء عل���ى املفاهيم املتنوعة 

للهوية والرتاث التي يحر�س املو�ضيقيون 

على ت�ضخره���ا يف اأعمالهم، مبا ي�ضهم 

الفني���ة اجلدي���دة  البح���وث  يف دع���م 

الذين  بالفنانني  والحتف���اء  والإب���داع، 

جت���اوزوا يف اإبداعاتهم الأمناط واحلدود 

الثقافي���ة املاألوفة. ويتي���ح بث اأم�ضيات 

املهرجان عر الإنرتنت الفر�ضة للجمهور 

ل�ضتك�ض���اف مفاهي���م فني���ة متنوع���ة، 

والتع���رف على التاأث���رات الفريدة التي 

ي�ضيفها كل فنان اإىل اإبداعاته".

و�ضتقدم املغني���ة الفنزويلية من اأ�ضول 

اأفريقية بيت�ضاي���دا مات�ضادو ملحة اأولية 

على م�رشوعه���ا الفني اجلدي���د بعنوان 

ل�س كانتورا�س الذي �ضُيقدَّم يف الإمارات 

املتح���دة لأول مرة عر الإنرتنت انطالقًا 

م���ن فنزويال يوم 1 فراي���ر عند ال�ضاعة 

8:00 م�ض���اًء. وتعاون���ت مات�ض���ادو مع 

املهند����س املعم���اري وخب���ر الفن���ون 

اأوزوال���دو لري�س،  ال�ضعبي���ة الفنزويلي 

ت�ضجي���الت  م���ن  لتن�ضي���ق جمموع���ة 

املو�ضيقى الريفي���ة التاريخية لعدد من 

املغنيات من اأر�ضي���ف جمموعة لري�س. 

و�ضاعدت هذه اخلط���وة على اجلمع بني 

الأمن���اط املو�ضيقي���ة ملناط���ق خمتلفة 

من فنزوي���ال، ما اأتاح تق���دمي جمموعة 

فريدة تت�ضم���ن مالحظات خطية و�ضوراً 

للمغنيات.  متنوع���ًا  و�ضياقًا  تاريخي���ة 

و�ضيت���م اإطالق ه���ذه الت�ضجيالت للمرة 

الأوىل عر الإنرتنت من خالل بث ت�ضجيل 

�ضوتي ومرئي قب���ل اإ�ضدار الألبوم ي�ضم 

الفنان���ني وفريق البح���ث، بالإ�ضافة اإىل 

تعليقات حية من قبل قادة امل�رشوع. 

مركز الفنون في»نيويورك اأبوظبي«يعلن انطالق فعاليات 

مهرجان برزخ  

»موؤ�س�سة زايد العليا« تنظم 

حمالت توعوية حول مهنة 

اأخ�سائي النطق واللغة

اللواء النعيمي يتراأ�س اجتماع اللجنة العليا 

الدائمة براأ�س الخيمة
اأبوظبي ـ وام:

قالت الهيئة العامة للمعا�ضات 

والتاأمين���ات الجتماعي���ة اإن 

املعا�ض���ات التقاعدي���ة ل�ضهر 

يناي���ر اجلاري �ضيت���م �رشفها 

الي���وم الأربعاء، حي���ث تبلغ 

لهذا  امل�رشوف���ة  املعا�ض���ات 

ال�ضهر /591/ مليونًا و/485/ 

األف���ًا و/854/ درهمًا، مقارنة 

بنح���و /500/ مليوًنا و/44/ 

األفًا و/813/ درهمًا عن يناير 

بزيادة  املا�ض���ي،  الع���ام  من 

قدره���ا /91/ مليونًا و/414/ 

األفًا و/41/ درهمًا، م�ضرة اإىل 

اأن اإجم���ايل ع���دد امل�ضتفيدين 

من ال�رشف يبل���غ /41,045/ 

بنح���و  مقارن���ة  م�ضتفي���داً، 

/39,998/ يف يناير من العام 

قدرها  بزي���ادة  اأي  املا�ض���ي، 

/1,047/ م�ضتفيدا عن 2020.

ال�ضهالوي املدير  وقالت حنان 

التنفيذي لقط���اع املعا�ضات " 

تتكام���ل اأدوار كافة القطاعات 

الهيئ���ة لتعزي���ز جه���ود  يف 

الهيئة نحو الوفاء بالتزاماتها 

الوقت  امل�ضتفيدي���ن يف  جتاه 

املحدد، م�ض���رة اإىل معا�ضات 

وامل�ضتحق���ني  املتقاعدي���ن 

للع���ام اجل���اري 2021 �ضوف 

والع�رشين  ال�ضابع  ت�رشف يف 

اأ�ضهر  م���ن كل �ضهر، بخ���الف 

فراير ومار����س ونوفمر التي 

اليوم  يف  معا�ضاتها  �ضت�رشف 

اخلام����س والع�رشي���ن منه���ا، 

اأغ�ضط�س الذي �ضي�رشف  و�ضهر 

ال�ضاد�س  الي���وم  معا�ض���ه يف 

والع�رشين من ال�ضهر".

وا�ضاف���ت ان الهيئ���ة ارت���ات 

الأ�ضهر  ال�رشف يف هذه  تقدمي 

ملوافقة يوم ال�ضابع والع�رشين 

لعطلة ر�ضمية ويف نف�س الوقت 

م�ضاعدة امل�ضتفيدين على تدبر 

�ضوؤون معي�ضتهم يف وقت مبكر 

قبل حلول نهاية ال�ضهر.

اجلدير بالذكر اأن هذه النفقات 

ت�ضم���ل املدني���ني اخلا�ضعني 

لأح���كام قان���ون املعا�ض���ات 

رقم  الجتماعية  والتاأمين���ات 

وكذل���ك   ،1999 ل�ضن���ة   /7/

الذين  والع�ضكريني  املدني���ني 

تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة 

املالية وفقًا لقوانني املعا�ضات 

التي يخ�ضعون لها.

»المعا�سات«: �سرف المعا�سات التقاعدية ل�سهر يناير 

اليوم بقيمة »591٫4« مليون درهم

دبي ـ وام:

اأكد �ضع���ادة الدكتور ح�ضني عب���د الرحمن الرند 

الوكيل امل�ضاعد لقطاع املراكز والعيادات ال�ضحية 

يف وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع حر�س الوزارة 

على م�ضاركة جترب���ة دولة الإمارات الريادية يف 

الت�ضدي جلائحة "كوفيد-19" من خالل النموذج 

الفري���د الذي اتبعت���ه من الإج���راءات الإحرتازية 

والتدابر الوقائية لإحت���واء الفرو�س عن طريق 

اإجراءات الفح�س الطبي وتعزيز اإكت�ضاف احلالت 

اإ�ضتباقيا من خالل تو�ضي���ع الفحو�س املخرية 

والتتب���ع الن�ضط للمخالطني وتوفر اأماكن العزل 

ال�ضحي املهي���اأة وتطوير بروتوك���ولت العالج 

املنا�ضب للحالت امل�ضابة.

جاء ذلك خالل لقائه �ضعادة فران�ضي�ضكا اليزابيث 

ميند����س اي�ضكوب���ار �ضفرة الولي���ات املتحدة 

املك�ضيكي���ة ل���دى الدولة عر الإت�ض���ال املرئي 

بح�ضور الدكت���ورة ندى ح�ضن اأحم���د املرزوقي 

مدي���رة اإدارة الط���ب الوقائي والدكت���ورة ليلى 

اجل�ضمي رئي�ضة ق�ضم التح�ضني وممثلني عن وزارة 

اخلارجية ووزارة ال�ضحة املك�ضيكية.

واأكد الدكتور اإنفتاح دولة الإمارات على التجارب 

واخلرات العاملية وبناء اأ�ض�س تعاون يف املجال 

ال�ضحي مب���ا يعزز كفاءة الأنظم���ة ال�ضحية يف 

العامل م�ضتعر�ضا التدابر الوقائية التي اتخذتها 

الإم���ارات منذ بدء انت�ض���ار جائحة "كوفيد-"19 

والدعم واملتابعة احلثيث���ة من القيادة الر�ضيدة 

والت���ي جت�ضدت يف اإطالق جملة م���ن املبادرات 

ال�ضحية ملواجهة الفرو�س ف�ضال عن تبني اأف�ضل 

املمار�ض���ات العاملية يف تقيي���م اخلطر ال�ضحي 

وتعزيز الإجراءات الحرتازية لال�ضتجابة ال�رشيعة 

واملكافح���ة الفوري���ة وال�ضيطرة عل���ى فرو�س 

كورون���ا امل�ضتج���د وحماية اأف���راد املجتمع عن 

طريق الكت�ضاف املبكر وح�رش احلالت امل�ضابة 

واملخالطني لهم وعزلهم.

»ال�سحة« ت�ستعر�س مع �سفارة المك�سيك جهود الدولة 

في احتواء فيرو�س كورونا
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السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
مزرعة منارة البطني للدواجن

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1954328 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
مطعم ومشاوي ذوق البنفسج

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2442449 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: اول 
اباوت بيويت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2703079 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: النور الذهبي العامل 

الطابوق

رخصة رقم CN - 2001153 قد تقدموا إلينا بطلب:

لطيف  محمد  اقبال  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد محمد عبدالله احمد اللقيطى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عىل مسلم سامل راشد املنصورى

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ياسمني للكتابة عىل 

االلة الكاتبة وتصوير املستندات

رخصة رقم CN - 1037569 قد تقدموا إلينا بطلب:

العلكيم  راشد  ابراهيم سعيد  إضافة  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

الزعاىب )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مصبح عبيد سليامن امليشاىن

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
فالمنجوز كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2593176 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ملحمة الرسايا

رخصة رقم CN - 3659621 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ابراهيم عمر اشبري )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة صالح عىل عبدالله الغيالىن الجنيبى )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سالمه نوفل ياسني

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000

1X1 إىل NullXNull تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

إىل  الرسايا  - ملحمة   AlSARAYA BuTCHERY /تعديل إسم تجاري من

AlSARAYA BuTCHRY l.l.C - ملحمة الرسايا ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ملقاوالت  اوف��رىس  التجاري  باالسم   CN  -  2723031
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام  الحفر. 

كان عليه سابقاً.
اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 2723031 /الرقم: دت/ش ت

CA - 2951945 :رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كافية إتاتاس

رخصة رقم CN - 1548226 قد تقدموا إلينا بطلب:

بهادور جورونج   نيشا جورونج الل  إضافة  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف تهصري برى محمد عىل

تعديل رأس املال/ Null إىل 10000

إىل  إتاتاس  كافية   -  ITHATHAS CAFE من/  تجاري  إسم  تعديل 

MOMO STATION CAFE - مومو استيشن كايف

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بالز ستاندرد للنقل 

واملقاوالت العامة

رخصة رقم CN - 3824823 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مراد محمد عىل حسن البلوىش 

)100%(

حسنى  احمد  راشد  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشحى

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
الجودة الذهبية للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1455125 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
الجدايل للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1133699 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
سامرت كو للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2852272 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

مشاوي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
اطايب

رخصة رقم CN - 1025470 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محسن بن محمد بن 

عىل )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فاضل حمد حميد

اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم ومشاوي جود 
الضيافه

رخصة رقم CN - 2087092 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  محمد  يوسف  منصور  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الغساىن )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف قيس اخضري رضا مصطفى

تعديل وكيل خدمات/ حذف عيىس سعيد عبدالله حمود الكعبى
 JOOD Al DHEYAFA م���ن/  ت��ج��ارى  إس���م  ت��ع��دي��ل 
جود  ومشاوي  مطعم   -  RESTAuRANT AND GRIll

الضيافة إىل NuM NuM RESTuRANT - مطعم نم نم
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
منجرة االمارات الوطنية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1971252 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: سعيد 
املنصوري للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1009802 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بنكريتون اجينيس م 
م ح - أبوظبي

رخصة رقم CN - 1674448 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات/ إضافة محمد سعد يوسف سعد البوسميط
س  م  د  م  اجنيس  بنكريتون  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

PINKERTON AGENCY DMCC
ح  م  م  اجينيس  بنكريتون  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

PINKERTON AGENCY FZE
تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد سعد يوسف سعد البوسميط
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

النجارة  العامل  املتحدة  مزايا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

والحدادة

رخصة رقم CN - 1854339 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 uNITED MAZAYA BlACKSMITH & من/  تجاري  إسم  تعديل 

REINFORNCE CARPENTRY WORKS - مزايا املتحدة العامل النجارة 

 uNITED MAZAYA BlACKSMITH& REINFORNCE والحدادة إىل

CARPENTRY WORKS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - مزايا 

املتحدة العامل النجارة والحدادة - رشكة الشخص الواحد ذ م م 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: خلفان غانم الكعبي 

للمحاماة واالستشارات القانونية

رخصة رقم CN - 1142052 قد تقدموا إلينا بطلب:

 KHAlFAN GHANIM AlKAABI /تعديل إسم تجاري من

خلفان   -  ADVOCATES & lEGAl CONSulTANT

 KHAlFAN إىل القانونية  واالستشارات  للمحاماة  الكعبي  غانم 

 AlKAABI ADVOCATES & lEGAl CONSulTANT

- خلفان الكعبي للمحاماة واالستشارات القانونية

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.



لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654 
14�إعالنات

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654 الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة العدل 

 الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة العدل 

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 91265بتاريخ : 2007/03/04

املسجلة بالرقم : 91265
بتاريخ : 2008/09/09

 بإسم املالك: لييل وايتس ليمتد
وعنوانه: جرينفيل كورت، بريتويل

 رود، برينهام،بكنجهمشاير، ااس 
ال1 8دي اف، اململكة املتحدة.

  اسم املتنازل له: سبورتس دايركت 
دوت كوم ريتايل ليمتد

وعنوانه: يونت إيه، بروك بارك 
إيست، شايربروك، ان جي 20 8

 ار واي، اململكة املتحدة.
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد: 

بتاريخ: 
 صورة العالمة

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 35
 تاريـخ انتقال امللكية: 2020/11/16      

   تاريخ التأشري يف السجل : 2020/01/07   
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT  164156 
 نموذج اإعالن الن�شرعن انتقال الملكية 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

JELIDO :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 257404 بتاريخ : 2016/07/31

املسجلة بتاريخ : 2017/02/21

باســم: بوندا بازارالما ليمتد شريكيتي

سانايي  بيسان  ماه.  ياكوبلو  وعنوانه: 

بيليكدوزو   1/9 نو.  جاد.  فوار  سيتييس 

اسطنبول / تركيا

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

يف الفئة : 30 

الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 

الصالحة  املثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من  املصنوعة  واملستحرضات 

لالكل؛ السكر؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخمرية ومسحوق الخبيز؛ امللح؛ الخردل؛ الخل 

والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: كريفان جيدا سانايي يف تيجاريت انونيم شريكيتي

عنوانه: ياكوبلو ماه. بيسان سانايي سيتييس فوار جاد. نو. 1/9 بيليكدوزو اسطنبول / تركيا

 تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/02/01

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/04/13

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

EMCO :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 167357 بتاريخ : 2011/11/29

املسجلة بتاريخ : 2013/02/27

باســم: نيو بوي ش م ح

عيل،  جبل   ،61177 ب.  ص.  وعنوانه: 

ديب، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

يف الفئة : 28 

الرياضة  أدوات  اللعب،  وأدوات  اللعب 

الرياضية  واألدوات  )الجمباز(  البدنية 

غري الواردة يف فئات أخرى، زخارف زينة شجرة عيد امليالد، ألعاب ودمى بكافة أنواعها، 

ألعاب أوتوماتيكية والكرتونية بأنواعها، أحذية و زالجات جليد و غرف للدمى إكسسوارات 

لعب  رسومات  وملحقاتها،  لعب  مركبات  للدمى،  وغرف  مالبس  للدمى،  وملحقات 

وملحقاتها، مقاعد لعب للدمى، دمى قابلة للنفخ، العاب مصنوعة من املخمل

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: إميواي سينغافور يب يت اي ليمتد

عنوانه: 7 بينجورو كلوس، # 03-00 سون هوك بيلدينغ، سنغافورة 608779

 تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/12/06

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/12/20

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

LURNIA :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 256631 بتاريخ : 2016/07/14

املسجلة بتاريخ : 2017/02/21

باســم: الكيتكس )تايلند( ببلك كومباين 

ليمتد

بوبهاجيت  فلور،  فيفث  وعنوانه: 

بلدينج، 20 نورث ساتهورن رود، سيلوم 

بانجراك، بانكوك 10500، تايالند

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

يف الفئة : 25 

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ املالبس والزي الوطني مصنوعة من أقمشة البوليسرت 

املغزول؛ املالبس والزي الوطني مصنوعة من أقمشة البوليسرت املغزول واملمزوج بالقطن 

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: توراي تكستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد

 ، بانجراك  ار دي.، سيلوم،  نورث ساثورن  بلدج.، 20  بوبهاجيت  ال.،  اف  فيفث  عنوانه: 

بانكوك 10500، تايالند

 تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/06/30

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

Legend Luckytex :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 232153 بتاريخ : 2015/05/04

املسجلة بتاريخ : 2015/08/24

بابليك  )تايلند(  الكيتيكس  باســم: 

كومباين ليمتد

بلدينغ،  بيبهاجيت   ،5 فلوور  وعنوانه: 

نورث ساتهورن روود، بانغراك، بانغكوك 

10500، تايالند

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

يف الفئة : 24 

الطبيعية؛  األلياف  من  املصنوعة  األقمشة  االصطناعية؛  األلياف  من  املصنوعة  األقمشة 

أقمشة البوليسرت؛ أقمشة منسوجة من القطن و البوليسرت؛ أقمشة قطنية؛ أقمشة منسوجة 

خيوط البوليسرت؛ أقمشة الدينيم؛ حبال؛ وسادات هوائية مصنوعة من األقمشة

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: توراي تكستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد

 ، بانجراك  ار دي.، سيلوم،  نورث ساثورن  بلدج.، 20  بوبهاجيت  ال.،  اف  فيفث  عنوانه: 

بانكوك 10500، تايالند

 تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/06/30

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

LURNIA :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 256630 بتاريخ : 2016/07/14

املسجلة بتاريخ : 2017/02/21

باســم: الكيتكس )تايلند( ببلك كومباين 

ليمتد

بوبهاجيت  فلور،  فيفث  وعنوانه: 

بلدينج، 20 نورث ساتهورن رود، سيلوم 

بانجراك، بانكوك 10500، تايالند

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

يف الفئة : 24 

املنسوجات ومنتجات النسيج غري الواردة يف فئات أخرى ، أغطية الفراش واملوائد؛ أقمشة 

البوليسرت املغزول أو نسيج البوليسرت؛ أقمشة البوليسرت املغزول واملمزوج بالقطن

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: توراي تكستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد

 ، بانجراك  ار دي.، سيلوم،  نورث ساثورن  بلدج.، 20  بوبهاجيت  ال.،  اف  فيفث  عنوانه: 

بانكوك 10500، تايالند

 تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/06/30

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

Legend Luckytex :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 245814 بتاريخ : 2015/12/22

املسجلة بتاريخ : 2016/07/27

بابليك  )تايلند(  الكيتيكس  باســم: 

كومباين ليمتد

بلدينغ،  بيبهاجيت   ،5 فلوور  وعنوانه: 

نورث ساتهورن روود، بانغراك، بانغكوك 

10500، تايالند

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

يف الفئة : 25 

من  املصنوعة  املالبس  الطبيعية؛  األلياف  من  املصنوعة  األقمشة  من  املصنوعة  املالبس 

األقمشة  من  املصنوعة  املالبس  اإلنسان؛  صنع  من  التي  األلياف  من  املصنوعة  األقمشة 

املصنوعة من األلياف الطبيعية و األلياف املخلوطة التي من صنع اإلنسان

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: توراي تكستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد

 ، بانجراك  ار دي.، سيلوم،  نورث ساثورن  بلدج.، 20  بوبهاجيت  ال.،  اف  فيفث  عنوانه: 

بانكوك 10500، تايالند

 تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/06/30
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 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

 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
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: دايزل مودرن لخدمات تنظيف املباين 
ذ.م.م

رخصة رقم CN - 3837218 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسن صالح محمد احمد املجينى من رشيك إىل مالك
تعديل نسب الرشكاء/ حسن صالح محمد احمد املجينى من )%51( إىل )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نارص الزبري الصديق الزبري
1X1 0 إىلX0 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 
ذ م م

 DAZZLE MODREN FOR BUILDINGS م��ن/  تجاري  إس��م  تعديل 
CLEANING SERVICES L.L.C - دايزل مودرن لخدمات تنظيف املباين ذ.م.م 
 DAZZLE MODREN FOR BUILDINGS CLEANING SERVICES إىل
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - - دايزل مودرن لخدمات تنظيف املباين 

- رشكة الشخص الواحد ذ م م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 
خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 

أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: دييل جرند كافيه ذ.م.م

عنوان الرشكة:  سمو الشيخ طحنون بن سعيد ال نهيان C153 جزيرة أبوظبي، 

شارع حمدان، شارع املطار، وحدة، رشق 3

 CN - 1962654 - 1 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 

٢٠٢١/١/٢٥

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم ٢١٥٠٠٠٠٩٥٠

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٥

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: صالح عبدالله الكثريي لالدارة العقارات 

واملقاوالت العامة

رخصة رقم CN - 2686630 قد تقدموا إلينا بطلب:

 SALEH ABDULLA ALKATHIRI REAL ESTATE /تعديل إسم تجاري من

صالح   -  MANAGEMENT AND GENERAL CONTRACTING

 SALEH ABDULLA إىل  العامة  واملقاوالت  العقارات  لالدارة  الكثريي  عبدالله 

الكثريي  عبدالله  صالح   -  ALKATHEERI GENERAL MAINTENANCE

للصيانة العامة

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )٤٣٢٩٩٠١(

تعديل نشاط/ حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )٦٨٢٠٠٠١(

تعديل نشاط/ حذف مقاوالت مشاريع املباىن بأنواعها )٤١٠٠٠٠٢(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 

أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: سوبرييورز الستشارات املوارد البرشية ذ.م.م

بن سيف  الشيخ خليفة  مبنى،   - ابوظبي، غرب 0.10  الرشكة:  جزيرة  عنوان 

بن محمد

 CN - 2223051 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

ابوظبي(، كمصفي  )فرع  الحسابات  لتدقيق  السادة/ حارس ورشكاه  تعيني   -٢

قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٤

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم ٢١٠٥٠٠٠٧٦٧

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٥

فعىل كل م�ن له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ملحمة الجود

رخصة رقم CN - 1528181 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة انور سعيد عىل محمد النقبى )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خليل مالك دريعى )24%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عيىس يوسف عبود من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء / عيىس يوسف عبود من )%100( إىل )25%(

تعديل وكيل خدمات/ حذف سند ابراهيم محمد سند الحامدى

1X1 2 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 AL إىل  الجود  ملحمة   -  AL JOUD BUTCHERY من/  تجاري  إسم  تعديل 

JOUD BUTCHERY L.L.C - ملحمة الجود ذ.م.م

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 

أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ م م
االسم التجاري: اللؤلؤة الزرقاء لخدمات االفراح - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م
عنوان الرشكة:  تاجر ابوظبي

 CN - 2731654 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
٢- تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم ٢١٤٥٠٠٠١٨٠
تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٥

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: تراي فيجني للنظارات ذ.م.م

عنوان الرشكة:  ابوظبي - شارع كارس االمواج - مركز املارينا
 CN - 1176490 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
١- حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون   - ورشكاه  الهاميل  السادة/  تعيني   -٢
قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠

العادية، املوثق  العمومية غري  الجمعية  بناء عىل قرار محرض  وذلك 
لدى كاتب العدل بالرقم ٢١٥٠٠٠٠٧٦٦

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٥
املصفي  االجراء مراجعة  اعرتاض عىل هذا  او  له حق  فعىل كل من 

املعني خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: موران فاشن ذ.م.م

عنوان الرشكة:  هييل، ندود جهام، ١١٧: شارع بني ياس، مبنى، السيد سلطان 

راشد سعيد

 CN - 2925178 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

العني،  فرع   - الحسابات  لتدقيق  االوسط  الرشق  مكتب  السادة/  تعيني   -٢

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم ٢١٥٨٠٠٠٦٥٠

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٦

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

 اسم الرشكة: البارود لرتكيب املواد العازلة يف األبنية ش.ذ.م.م
B العنوان: مكتب ٣٠١- ٣٠٢ - ٣٠٣ ملك عبدالواحد حسن الرستامين بر ديب - املركز التجاري استدامة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣١٥١٥٦

رقم الرخصة: ٧٩٤٩٢٧
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٧
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٧

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

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

بإنحالل رشكة: البارود لرتكيب املواد العازلة يف األبنية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٧

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٧
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

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

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

برلني ـ )د ب �أ( :

 اأعربت امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل عن 

انتقادها بو�شوح لإدارة اأزمة جائحة كورونا، 

وذلك خالل موؤمتر عرب الفيديو مع روؤ�شاء الكتل 

الربملان  يف  امل�شيحي  للتحالف  الربملانية 

الحتادي وبرملانات الوليات.

وذكرت �شحيفة "بيلد" الأملانية اليوم الثالثاء 

اإىل م�شاركني يف املوؤمتر الذي انعقد  ا�شتناداً 

"الأمور  املوؤمتر:  قالت خالل  اأن مريكل  الأحد 

تفلت من بني اأيدينا. يتعني علينا اأن نكون اأكرث 

�رصامة، واإل فاإننا �شنعود اإىل ما كنا عليه يف 

غ�شون 14 يوما".

وذكرت ال�شحيفة اأن مريكل انتقدت اأي�شًا �شفر 

الكثري من الأملان اإىل اخلارج، حيث ذكرت اأنه 

يف فرتة عطالت عيد امليالد )الكري�شما�س( كان 

ي�شافر يوميًا 50 األف اأملاين اإىل جزر الكناري 

وجزر املالديف. وقالت مريكل مت�شائلة: "ملاذا 

ل ميكننا حظر هذه ال�شفريات؟"، م�شيفة اأنه 

يتعني "تخفيف حركة النقل اجلوي على نحو 

يحول دون و�شول الأفراد اإىل اأي مكان"، موؤكدة 

اأن اأملانيا بحاجة اإىل نظام حدودي اأكرث �رصامة.

وفيما يتعلق بطفرات الفريو�س، و�شفت مريكل 

الأمر باأنه اأ�شبه بالعي�س "على برميل بارود"، 

واملطاعم  املتاجر  فتح  اإعادة  اأن  اإىل  م�شرية 

يف منت�شف �شباط/فرباير املقبل "غري موؤكد"، 

مو�شحة اأنه يف حالة اإعادة الفتح فال بد اأن 

يكون الرتتيب على النحو التايل: مراكز الرعاية 

النهارية واملدار�س اأوًل، ثم املتاجر، ثم املطاعم.

يذكر اأن مريكل وقادة حكومات الوليات قرروا 

اأخرى، متديد  اأمور  الأ�شبوع املا�شي، من بني 

الإغالق حتى 14 �شباط/فرباير املقبل، ب�شبب 

العواقب املحتملة لطفرة كورونا التي تنطوي 

على خماطر �رصعة تف�شي العدوى.

جوهان�سربج ـ )د ب �أ( :

 دعا رئي�س جنوب اأفريقيا �شرييل رامافوزا 

اأم�س اإىل الت�شامن العاملي من اأجل التعايف 

كورونا،  جائحة  تداعيات  من  القت�شادي 

وحذر مما اأطلق عليه "قومية اللقاحات".

واأ�شار رامافوزا يف كلمة م�شجلة بالفيديو 

القت�شادي  املنتدى  من  الثاين  اليوم  يف 

العاملي يف دافو�س اإىل اأن منطقة التجارة 

اإطالقها  مت  التي  الأفريقية  القارية  احلرة 

2ر1  �شكانها  تعداد  يبلغ  والتي  حديثا، 

لتعزيز  جيدة  فر�شة  توفر  ن�شمة،  مليار 

القت�شادات يف القارة.

العمل  خالل  من  "فقط  رامافوزا:  وقال 

يواجه  اأن  للعامل  ميكن  الأطراف  متعدد 

اإىل اأن منطقة التجارة  حتدياته" ، م�شرياً 

احلرة التي دخلت حيز الت�شغيل يف الأول 

من كانون ثان/يناير اجلاري �شوف تعزز 

اأنحاء  التجارة وت�رصع قدرات الإنتاج يف 

اإفريقيا لتلبية الطلب املتزايد.

ووفقا لتحليل للمنتدى القت�شادي العاملي، 

ميكن جعل احلوافز القت�شادية يف اأفريقيا 

ممكنة، �شمن اأمور اأخرى، من خالل تعزيز 

الرقمي ومناذج  والتحول  التحتية  البنية 

التمويل اجلديدة.

العاملي،  القت�شادي  املنتدى  رئي�س  واأكد 

بورج بريندي، اأن املنطقة اجلديدة متتلك 

الجتماعية  للتنمية  هائلة  اإمكانات 

والقت�شادية يف اأفريقيا.

و�شدد رامافوزا على اأن الق�شاء على الوباء 

يتطلب  �شوف  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

مما  اللقاحات،  توزيع  يف  اأكرب  تعاونًا 

ي�شمن عدم تخلف اأي بلد عن الركب يف 

هذا اجلهد.

من  البالغ  بالقلق  "ن�شعر  بالقول:  وحذر 

تخزين  ذلك  يف  مبا  اللقاحات"،  قومية 

الدول الغنية للقاحات.

وقال رامافوزا اإن النا�س يف جميع اأنحاء 

العامل لن يكونوا يف ماأمن من الفريو�س اإل 

اإذا كان لدى جميع البلدان اإمكانية احل�شول 

على اللقاحات، م�شيفا: "اإنه يوؤثر علينا 

جميعا".

ميركل عن و�ضع �لجائحة في �ألمانيا:

�لأمور تفلت من بين �أيدينا و�لو�سع �أ�سبه بالعي�ش 

»على برميل بارود«

بلجيكا ت�ستعد لحتجاجات �سد قيود كورونا بعد �أعمال رئي�ش جنوب �أفريقيا يطالب بجهود عالمية لإعادة بناء �لقت�ساد �لأفريقي

�ل�سغب في هولند�
بروك�سل ـ )د ب �أ( :

 ت�شتعد بلجيكا لمتداد حمتمل لالحتجاجات �شد القيود املرتبطة 

بفريو�س كورونا بعد اأن واجهت جارتها هولندا احتجاجات عنيفة 

واأعمال �شغب مطلع هذا الأ�شبوع. وذكرت �شحيفة دي �شتاندارد 

الفلمنكية اأم�س اأنه مت يوم ال�شبت تبادل عدة دعوات لالحتجاجات 

يف مدن ما�شم�شيلني و�شينت نيكال�س وتورنهوت بالقرب من احلدود 

الهولندية. وبداأت ال�رصطة حتقيقات ملعرفة من يقف وراء الدعوات 

يف تورنهوت وما�شم�شيلني، بح�شب التقرير.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية )بيلجا( اأن ال�شلطات تبحث بالفعل 

األقى زجاجة حارقة على منزل العمدة ال�شابق  يف ق�شية رجل 

ملا�شم�شيلني.

�إعالن فقدان جواز �سفر

خاير  ابول  محمد  املدعو/  فقد 

بنغالدش  كاشم  ابول  محمد 

رقم  سفره  جواز  الجنسية، 

ممن  الرجاء   BM0326184

يجده تسليمه ألقرب مركز رشطة 

أو سفارة بنغالدش مشكوراً.
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هوجن كوجن ـ )د ب �أ( :

غري  اإغالق  اأمر  كوجن  هوجن  حكومة  اأ�شدرت   

معلن، "على غرار الكمائن"، يف منطقة مت�رصرة 

من اإ�شابات فريو�س كورونا يف الدولة املدينة، 

اإغالق  انتهاء  من  فقط  واحد  يوم  بعد  وذلك 

امل�شابني  لتعقب  �شاعة،   48 ملدة  فر�شه  مت 

بالفريو�س يف نف�س املنطقة، بح�شب ما ذكرته 

و�شائل اإعالم حملية.

الإغالق  اأن  كوجن  هوجن  وتلفزيون  راديو  وذكر 

يف  تي"  ما  "ياو  منطقة  يف  الثاين  الق�رصي 

كولون، بداأ يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاء )1115 

ي�شتمر  اأن  املقرر  ومن  جرينت�س(،  بتوقيت 

حتى ال�شاد�شة من �شباح اليوم، حتى يتمكن 

املواطنون من الذهاب اإىل عملهم.

�شاعة  ملدة 48  فر�شه  مت  الذي  الإغالق  وكان 

يف املنطقة ال�شكنية املت�رصرة التي يقطن بها 

عدد كبري من الأقليات العرقية، انتهى اأول اأم�س 

اإ�شابة جديدة  ت�شجيل 13 حالة  واأ�شفر عن   ،

بالفريو�س، بعد اإجراء اختبارات لأكرث من 7000 

�شخ�س.

ومن جانبها، اأ�شارت الرئي�شة التنفيذية لهوجن 

كوجن، كاري لم، اإىل اأنه من املقرر اإجراء املزيد 

من الختبارات.

حكومة هونج كونج تتخذ �إجر�ء�ت جديدة 

لكت�ساف �لم�سابين بكورونا

�أخبار و�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

قمصية للملكية الفكرية

Luckytex :بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية

املودعة تحت رقم : 64642 

بتاريخ : 2004/10/26

املسجلة بتاريخ : 2005/05/29

ببليك  )تايلند(  الكيتيكس  باس��م: 

كومباين ليمتد

نونجراك،  روود،  ساثورن  نورث  بلدينغ،  بوجهاجيت  الخامس،  الطابق  وعنوانه: 

بانكوك 10500، تايالند

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة يف الفئة : 24 

القامش املصنوع من االلياف الصناعية؛ القامش املصنوع من االلياف الطبيعية

بيانات التعديل:

اسم من انتقلت له امللكية: توراي تكستايلز )تايالند( ببلك كومباين ليمتد

سيلوم،  دي.،  ار  ساثورن  نورث   20 بلدج.،  بوبهاجيت  ال.،  اف  فيفث  عنوانه: 

بانجراك ، بانكوك 10500، تايالند

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/06/21

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/06/29
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ضاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

لندن ـ )د ب �أ( :

 حذر وزير اللقاحات الربيطاين، ندمي الزهاوي، 

"اإ�شفاء  يف  النخراط  من  الأوروبي  الحتاد 

اإن  قال  ولكنه  اللقاح"،  على  القومي  الطابع 

بالده مازالت واثقة من بلوغ هدفها املخطط 

للخطر  عر�شة  الأكرث  مواطنيها  بتح�شني  له 

على  املقبل،  �شباط/فرباير  منت�شف  بحلول 

اإمدادات  حول  املت�شاعد  اخلالف  من  الرغم 

جرعات اللقاح.

اأن  اأم�س،  لالنباء  "بلومربج"  وكالة  وذكرت 

اجلهات املنظمة يف الحتاد الأوروبي، اقرتحت 

بتقدمي  لالأدوية  امل�شنعة  ال�رصكات  مطالبة 

معلومات مف�شلة ب�شاأن �شادراتها من اللقاحات 

امل�شادة لفريو�س كورونا امل�شتجد وا�شعارها 

لها،  امل�شتقبلة  والدول  ال�شهرية  واأجتاهاتها 

اأن توؤدي اإىل تعطيل  وهي خطوة من املمكن 

عمليات ت�شليم جرعات "فايزر/بيونتك"، التي 

يتم ت�شنيعها يف بلجيكا.

�شي"اأم�س  بي.  اإل.  "راديو  لـ  الزهاوي  وقال 

على  �شنح�شل  اأننا  يف  كاملة  ثقة  "لدي   :

اأنه  الوقت املقرر لها"، م�شيفا  �شحناتنا يف 

"من اخلطاأ اإ�شفاء الطابع القومي على اللقاح."
وقد و�شل اأول اأم�س اإجمايل الإ�شابات املوؤكدة 

بفريو�س كورونا امل�شتجد يف اململكة املتحدة 

منذ  وذلك  اإ�شابة،  حالة  مليون  66ر3  اإىل 

نحو  قبل  البالد  يف  اإ�شابة  حالة  اأول  ظهور 

51 اأ�شبوعًا، بح�شب ما اأظهرته بيانات جامعة 

جونز هوبكنز ووكالة بلومربج لالأنباء.

الوفيات  عدد  اإجمايل  بلغ  للبيانات،  ووفقا 

األفًا  البالد 98  املرتبطة بفريو�س كورونا يف 

تعايف  اإىل  البيانات  واأ�شارت  حالة.  و129 

الذي  كوفيد-19  مر�س  من  �شخ�شًا   8946

ي�شببه فريو�س كورونا.

في �لخالف على �إمد�د�ت �لجرعات

بريطانيا تحذر �لتحاد �لأوروبي من »�إ�سفاء �لطابع 

�لقومي على �للقاح« 

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

الجنسية:   - احمد  جوبري  حق  مزمل  محمد  األول/  الطرف  من 

بنغالديش

إىل الطرف الثاين/ عبدالله خصيف عبيد الكعبي - الجنسية: االمارات

رخصة  والصحية(  الكهربائية  للتمديدات  )طارش  التجاري  باالسم 

صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم )٣٠٧٤٩( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�سة

الأربعاء 27 يناير  2021-العـدد 14654

لإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�س 

024488201
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 رئي�س 
طاجيك�ستان يعلن 

خلو بالده من 
فيرو�س كورونا

دو�سانبي ـ )د ب �أ( :
يف  الواقعة  طاجيك�ستان  دولة  اأعلنت   
من  خالية  اأنها   ، اأم�س  الو�سطى،  اآ�سيا 

فريو�س كورونا.
اإمام علي رحمن، يف  البالد،  وقال رئي�س 
"طاجيك�ستان  اإن  الربملان،  اأمام  له  كلمة 
مطلع  منذ  اإ�سابة  حاالت  اأي  ت�سجل  مل 

كانون ثان/يناير".
مل  اأننا  بثقة  نقول  اأن  "ميكننا  واأ�ساف: 
اأن  مو�سحًا  كورونا"،  فريو�س  لدينا  يعد 
مواطني طاجيك�ستان حافظوا على الهدوء 
عدم  من  حالة  مواجهة  يف  وال�سكينة 

اليقني.
البالد  مواطني  رحمن  علي  اإم��ام  وح��ذر 
البالغ عددهم ت�سعة ماليني �سخ�س، قائاًل 
نكون  اأن  يجب  اأننا  يعني  ال  هذا  "لكن   :

مهملني".
اإنه  ق��ال  االعتبار،  يف  ذل��ك  و�سع  وم��ع 
يجب اأن يتم اال�ستمرار يف اتباع اإجراءات 
على  يجب  واأن��ه  النظافة،  على  احلفاظ 
اخل�سوع حلجر  جواً،  البالد  اإىل  الوافدين 

�سحي ملدة اأ�سبوعني.
وقد مت ر�سميًا ت�سجيل 13 الفًا و308 حاالت 
مع  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة 
ت�سجيل 90 حالة وفاة، بح�سب اإح�ساءات 

مت ت�سجيلها قبل اأ�سبوع.

رئي�س �لوزر�ء �لإيطالي جوزيبي كونتي يقدم ��ستقالته
روما ـ )د ب �أ( :

الرئا�سي  "كويرينال"  ق�رص  اأعلن   
ال��وزراء  رئي�س  اأن  اأم�س  االإي��ط��ايل 
قدم  كونتي  ج��وزي��ب��ي  االإي��ط��ايل 
�سريجيو  الرئي�س  اإىل  ا�ستقالته 

ماتاريال بعد حل ائتالفه احلاكم.
بالفعل  اأم�����س   اأول  كونتي  وق��رر 
االأزم���ة  و���س��ط  ا�ستقالته  ت�سليم 
لبيان  وفقا  امل�ستمرة،  احلكومية 

الرئا�سي. الق�رص 
طلب  ماتاريال  اأن  البيان  يف  وجاء 
ال�سلطة  يف  البقاء  احلكومة  م��ن 
على  جديدة،  حكومة  ت�سكيل  حتى 

اأن تبداأ املفاو�سات اليوم.
الذي  ماتاريال،  باإمكان  ي��زال  وال 
للبالد  رئ��ي�����س��ًا  ب�سفته  يتمتع 
ب�ساأن  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ب�سالحية 
من  يطلب  اأن  احل��ك��وم��ة،  ت�سكيل 
 - جديدة  حكومة  ت�سكيل  كونتي 
يف  اأو�سع  بدعم  امل��رة  ه��ذه  ولكن 

الربملان.

�لمعار�سة �لماليزية تقا�سي �لحكومة ب�سبب 
تعليق عمل �لبرلمان

بانكوك ـ )د ب �أ( :
اأم�س  ماليزيا  املعار�سة يف  اأعلنت   
تعليق  ب�سبب  ق�سائية  دع��وى  رفع 
احلكومة لعمل الربملان واإعالن حالة 
زعيم  اإبراهيم،  اأنور  واتهم  الطوارئ. 
احلكومة  ال�سعبية،  العدالة  ح��زب 
وراء  و"االختباء  الربملان"  ب�"جتنب 
االأمر  �رصوري"،  غري  ط��وارئ  اإع��الن 
ال�سعب  "معاناة  اإىل  �سيوؤدي  الذي 

املاليزي لفرتات طويلة".
 12 يف  ال��ط��وارئ  حالة  فر�س  ومت 
عمل  تعليق  مع  ثان/يناير،  كانون 
من  االأول  حتى  املاليزي  الربملان 
اآب/اأغ�سط�س. وجاء االإعالن بعد يوم 
من اإعالن رئي�س الوزراء حمي الدين 
املراكز  يف  الثاين  االإغ��الق  يا�سني 

االقت�سادية للبالد.
وقال مهاتري حممد، �سلف حمي الدين 
وقت  يف  للوزراء،  رئي�س  من�سب  يف 
من  "نوعًا  ميثل  االإع��الن  اإن  �سابق 

الديكتاتورية حيث ال ي�ستطيع النا�س 
االحتجاج اأو الت�سكيك".

اإن  احلكومة  قالت  ناحيتها،  وم��ن 
من  للحد  ���رصوري  الطوارئ  قانون 
ال��ب��الد يف  �سهدته  ال��ذي  االرت��ف��اع 
االآون���ة االأخ���رية يف اأع���داد ح��االت 

و�سجلت  كورونا.  بفريو�س  االإ�سابة 
وزارة ال�سحة اإجمايل 700 حالة وفاة 
 190 ونحو  كورونا  بفريو�س  مرتبطة 
حتى  بالفريو�س  اإ�سابة  حالة  األف 
االآن، ومتثل ح�سيلة االإ�سابات ثالثة 

اأ�سعاف العدد قبل �سهرين.

هولند� ت�سهد ليلة جديدة من �لحتجاجات �لعنيفة 
�سد حظر �لتجول

�أم�سرتد�م ـ )د ب �أ( :
اإن  الهولندية  ال�رصطة  قالت   
باأعمال  ق��ام��وا  ال�سبان  مئات 
�سغب وهاجموا ال�رصطة يف عدة 
مدن بالبالد، يف وقت متاأخر من 
اأم�س ، ب�سبب الغ�سب  اأول  م�ساء 
من االإجراءات ال�سارمة يف البالد 

للحد من تف�سي فريو�س كورونا.
مراكز  يف  املحتجون  وجت��م��ع 
املدن يف هولندا قبل فرتة وجيزة 
الرامي  الليلي  التجول  حظر  من 
كورونا  فريو�س  انت�سار  لوقف 
يومي  فعلوا  كما  امل�ستجد، 

ال�سبت واالأحد.
ال�سوارع  يف  املحتجون  وحترك 
يف جم��م��وع��ات ك��ب��رية وق��ام��وا 
حوايل  يف  ونهب  �سغب  باأعمال 
اأم�سرتدام  ذلك  يف  مبا  مدن،   10

والهاي وروتردام.
على  بالقب�س  ال�رصطة  واأف��ادت 
وحطم  �سخ�سًا.   151 م��ن  اأك��ر 
ونهبوا  النوافذ  ال�سغب  مثريو 
امل��ت��اج��ر، ودم������روا حم��ط��ات 
احل��اف��الت واأ����رصم���وا ال��ن��ريان 
باالألعاب  ال�رصطة  وه��اج��م��وا 

النارية واحلجارة.
وبح�سب تقارير اإعالمية، كان عدد 
الت�سوير  واأطقم  ال�سحفيني  من 

�سحايا الأعمال العنف.
ومع ذلك، ا�ستمرت اأعمال ال�سغب 
و�سريتوخيمبو�س،  روت��ردام  يف 
كيلومرت   100 نحو  بعد  على 
جنوب اأم�سرتدام، بح�سب ما قاله 
خدمات  وتوقفت  ال�رصطة.  قائد 
املدينة  اإىل  املتجهة  القطارات 

ب�سبب االحتجاجات.
اإ�س"  اأو  "اإن  حمطة  وذك���رت 
 100 نحو  هناك  اأن  الهولندية 

هاجموا  �سغب،  مثريي  من  فرد 
باحلجارة  روت��ردام  يف  ال�رصطة 

واالألعاب النارية.
حملية  اإع���الم  و�سائل  وذك���رت 
برابانت  يف  ال�سغب  مثريي  اأن 
دخول  حاولوا  و�سريتوخيمبو�س 
ال�رصطة  وقامت  امل�ست�سفيات. 
كبري،  حد  اإىل  املداخل،  بتطويق 
االإ�سعاف  �سيارات  حتويل  ومت 
موقع  وعلى  اأخ��رى.  عيادات  اإىل 

"تويرت"، دعت ال�رصطة املواطنني 
اأي مقاطع فيديو ذات  اإر�سال  اإىل 
يف  للم�ساعدة  باالحداث،  �سلة 

التحقيقات اجلارية.
املت�رصرة  املدن  �رصطة  وتعتقد 
هناك  اأن  البلديات  وروؤ���س��اء 
يف  ت�سارك  خمتلفة  جماعات 
منكرو  بينهم  من  ال�سغب،  اأعمال 
ال�سغب  ومثريو  كورونا  فريو�س 

من م�سجعي كرة القدم.

حملة تحريات 
و��سعة في �ألمانيا 

�سد حيازة مو�د 
�إباحية عن �لأطفال

كولونيا ـ )د ب �أ( :
 نفذت ال�رصطة واالدعاء العام االأملاين حملة 
مداهمات على م�ستوى اأملانيا �سد 65 م�ستبهًا 
بهم يف حيازة ون�رص مواد اإباحية عن االأطفال.
واأعلن املدعي العام يف مدينة كولونيا اأم�س 
التحقيقات املتعلقة بق�سية  اأن احلملة نتاج 
بريجي�س  منطقة  يف  اأطفال  على  االع��ت��داء 
جالدباخ. وبح�سب البيان، �ساركت يف احلملة 

.)SEK( القوات اخلا�سة يف ال�رصطة
عملية  ث��اين  ه��ذه  ف��اإن  البيانات،  وبح�سب 
وا�سعة النطاق على م�ستوى البالد ملجموعة 
التحقيق يف ق�سية بريجي�س جالدباخ. وكانت 
املا�سي،  اأيلول/�سبتمرب  يف  االأوىل  احلملة 
مب�ساركة  والية   12 يف  ال�رصطة  فت�ست  حيث 
م�ستبهًا   50 لنحو  منزاًل   60 �رصطي  األف  نحو 

بهم.

مقتل 5 �إير�نيين  في �نهيار ثلجي 
على �لحدود مع تركيا

طهر�ن ـ )د ب �أ( :
 اأعلن املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 
العثور  زاده  خطيب  �سعيد  االإيرانية 
على جثث خم�سة اإيرانيني لقوا حتفهم 
مع  احل��دود  على  ثلجي  انهيار  جراء 

تركيا.
اجلمهورية  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
القول  عنه  )اإرنا(  االإيرانية  االإ�سالمية 
اإنه �سيجري نقل جثثهم اإىل البالد بعد 

اإجراء التن�سيقات املعتادة.
االأحمر  الهالل  من  فريقًا  اأن  واأ�ساف 
اإىل م��ك��ان احل��ادث  االإي����راين دخ��ل 
للبحث  الرتكية  القوات  مع  وتعاون 
ُفقدوا  ال��ذي  اخلم�سة  االأ�سخا�س  عن 

بعد انهيار ثلجي.
وح���ث امل��ت��ح��دث امل��واط��ن��ني على 
االمتناع عن عبور احلدود ب�سكل غري 

قانوين، واأال يعر�سوا حياتهم للخطر.

�إير�ن تعلن ت�سجيل لقاح»�سبوتنيك في« 
�لرو�سي �لم�ساد لكورونا

مو�سكو ـ )د ب �أ( :
اخلارجية  وزي��ر  اأعلن   
ج��واد  حممد  االإي����راين 
ت�سجيل  اأم�����س  ظريف 
"�سبوتنيك  ل���ق���اح 
امل�ساد  الرو�سي  يف" 

لكورونا يف بالده.
اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
االإ�سالمية  اجلمهورية 
االإي��ران��ي��ة )اإرن���ا( عنه 
م���وؤمت���ر  يف  ال����ق����ول 
مع  م�����س��رتك  �سحفي 
الرو�سي �سريجي  نظريه 

مو�سكو  يف  الف����روف 
اللقاح  ت�سجيل  مت  اأنه 
اأم�����س.  اأول  اإي���ران  يف 
اأن  :"ناأمل  واأ����س���اف 
هذا  ���رصاء  م��ن  نتمكن 
امل�ستقبل  يف  اللقاح 
باإنتاجه  ن��ق��وم  واأن 
كما  م�سرتكة".  ب�سورة 
اأع�����رب الف�����روف عن 
اأم���ل ب���الده يف ع��ودة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ال��ن��ووي  االت��ف��اق  اإىل 
وكالة  ونقلت  االإي��راين. 
الرو�سية  "�سبوتنيك" 

:"لدينا  ال��ق��ول  ع��ن��ه 
ونحن  واح���د،  م��وق��ف 
مهتمون باحلفاظ عليه 
كامل  ب�سكل  )االتفاق( 
باأن  مقتنعون  ونحن 
يكمن  ذلك  اإىل  الطريق 
التنفيذ  يف  ح�����رصي��ًا 
امل��ن�����س��ق وال�����س��ام��ل 
الوثيقة  ه��ذه  الأح��ك��ام 
جميع  قبل  من  الهامة 
مبا  املعنية  االأط���راف 
ق��رار  م��ع  ب��دق��ة  يتفق 
جم��ل�����س االأم�����ن رق��م 

."2231

ميركل تدعو لإتاحة لقاح كورونا على م�ستوى العالم

�أمريكا: �لإ�سابات ت�سل �إلى 2ر25 مليون و�لوفيات 419621
و��سنطن / برلني )د ب �أ( :

بفريو�س  االإ�سابة  ح��االت  ارتفعت   
ال��والي��ات  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
املتحدة بن�سبة 4ر0 % مقارنة بنف�س 
التوقيت اأم�س لت�سل اإىل 2ر25 مليون 
اإ�سابة حتى ال�ساعة 0352 م�ساء اأول 

اأم�س االثنني بتوقيت نيويورك.
وبلغ اإجمايل عدد الوفيات يف البالد 
األفًا و 621 وفاة، وفقا للبيانات   419
هوبكنز  جونز  جامعة  جمعتها  التي 

ووكالة بلومربج لالأنباء.
اأقل  احلاالت  الزيادة يف  هذه  وكانت 
البالغ  اليومي  الزيادة  متو�سط  من 

7ر0 % خالل االأ�سبوع املا�سي.
عدد  اأكرب  كاليفورنيا  والية  و�سجلت 
من حاالت االإ�سابة املوؤكدة بلغ 17ر3 
5ر0 %  بن�سبة  بزيادة  اإ�سابة،  مليون 

عن نف�س الوقت من اليوم ال�سابق.
امل�ست�سارة  دع��ت  اأخ��رى  جهة  من 
توزيع  اإىل  مريكل  اأجنيال  االأملانية 
�رصيع بقدر االإمكان للقاحات كورونا 
البلدان  يف  اأي�سا  حتى  امل��ح��دودة، 

الفقرية يف جميع اأنحاء العامل.
اأم�س خالل اجتماع  وعار�ست مريكل 

الذي  العاملي،  االقت�سادي  للمنتدى 
انعقاده  من  بدال  االإنرتنت  عرب  يعقد 
العام،  ه��ذا  داف��و���س  يف  التقليدي 
كو�سيلة  القومية  انتهاج  �رصاحة 
كورونا  جائحة  اأزم��ة  من  للخروج 
خالل التطعيم اجلماعي، وقالت: "هذا 

)للقاحات(  العادل  بالتوزيع  يتعلق 
ولي�س فقط بتوزيع االأموال". ورحبت 
الدولية  امل��ب��ادرة  ب��اإب��رام  م��ريك��ل 
"كوفاك�س"  كورونا  �سد  للتطعيم 
اللقاحات،  ل�����رصاء  االأوىل  العقود 
يف  ما  كل  بالطبع  "�سنفعل  وقالت: 

و�سعنا ل�سمان بدء التوزيع ب�رصعة".
واأكدت مريكل اأنه بعد اثني ع�رص �سهراً 
على بدء اجلائحة، ال تزال اللقاحات 
لكنها  الكايف،  بالقدر  متوفرة  غري 
واعدة للغاية، مو�سحة اأن هذا يعني 
اأن هناك طريقًا للخروج من اجلائحة 
- حتى لو كان ال يزال �ساقًا ولي�س 
ق�سرياً كما كان ياأمل البع�س. واأ�سادت 
مريكل بالتعاون العاملي الوثيق بني 
حم��وري��ًا يف  اأم���راً  باعتباره  ال��دول 
مكافحة جائحة كورونا، وقالت: "هذا 
اأن  من  حمذرة  التعددية"،  وقت  هو 
حل  يف  ي�ساعدنا  لن  االنعزال  "نهج 
زيادة  عن  مريكل  واأعلنت  امل�ساكل". 
االإمنائي،  التعاون  اجلهود يف جمال 
اال�ستدامة  اأهداف  متابعة  اإىل  ودعت 
وقالت  اأك��رب،  برتكيز  املتحدة  لالأمم 
اإن  ال�سناعية  ال��دول  اإىل  اإ�سارة  يف 
هو  اجلائحة  بعد  االآن  االأكرب  "اخلطر 
اأواًل  اأنف�سنا  على  �سرنكز جميعا  اأننا 
جهود  اإهمال  عدم  �رصورة  موؤكدة   ،"
واأوروب���ي  اأمل��اين  وكهدف  التنمية. 
وعدت مريكل قائلة: "لن نتق�سف يف 
التعاون التنموي، بل علينا اأن نخطو 

خطوات اأو�سع يف

الحواجز  يخترقون  الهنود  الفالحين  اآلف 
للم�ساركة في م�سيرة �سد القوانين الزراعية 

نيودلهي ـ)د ب �أ( :
امل���زارع���ني  اآالف  ق���ام   
احلواجز،  باخرتاق  الهنود 
اأج���ل دخ��ول  ، م��ن  م�����س  اأ
ن��ي��ودل��ه��ي ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ب���اجل���رارات  م�����س��رية  يف 
ال��زراع��ي��ة  ال��ق��وان��ني  �سد 

اجلديدة.
نف�س  يف  امل�سرية  وتاأتي 
"يوم  ل���  امل��واف��ق  ال��ي��وم 
ال��ب��الد،  يف  اجلمهورية" 
�سباح  دلهي  �سهدت  حيث 
ا�ستمر  عر�س  قامة  اإ اأم�س 

انقطاع. دون 
املزارعني  ح�سود  وجتمعت 
النقاط  عند  اأم�س  �سباح 
طويل  وقت  قبل  احلدودية، 
موعد  وهو  اأم�س  ظهر  من 
اجل��رارات  م�سرية  انطالق 
ال�رصطة. بها  �سمحت  التي 
عن  ���س��ادر  تقرير  وذك���ر 
يف"  ت��ي  دي  "اإن  حمطة 
 5000 من  ك��ر  اأ هناك  اأن 
نقطة  عند  جتمعوا  �سخ�س 
احل���دودي���ة  "�سينجو" 

. وحدها
م�ساهد  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
عند  الفو�سى  اأح��داث  من 
حيث  "�سينجو"،  نقطة 
�سخمة  جمموعات  �سارت 
قدام  االأ على  املزارعني  من 
ع���الم.  وه��م ي��ح��م��ل��ون االأ
وق����اد ك���ث���ريون اآخ����رون 
رفع  مت  اأن  بعد  اجل��رارات 

. احلواجز
وي���ع���رت����س امل���زارع���ون 
القوانني  على  املحتجون 
اجل���دي���دة، ال��ت��ي ت��ق��ول 
ن���ه���ا ���س��وف  احل��ك��وم��ة اإ
قطاع  حتديث  على  تعمل 
ال����زراع����ة وال��ق��ط��اع��ات 
دخول  من  وتزيد  املتعرة 

املزارعني.
املزارعني  من  الكثري  ولكن 
القوانني  ن  اأ من  يخ�سون 
لتب�سيط  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
بتخزين  املتعلقة  القيود 
وت�����س��وي��ق امل��ح��ا���س��ي��ل 
على  بالنفع  تعود  �سوف 
وترتكهم  الكربى  ال�رصكات 
احلرة. ال�سوق  رحمة  حتت 



17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14654 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 27 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

ôFGõédG

 ÖY’ Ö∏£j IóL »∏gCG Éà«JQCG

ójóédG ô°üædG

 øY ™LGôàj áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T

…ô«ª©∏H º°V

 AÉàØà°SG  ‘  ,äGóMƒdG  óFÉb  …ÒeódG  óªfi  RÉa

 ó©H ∂dPh ,2020 ÊOQC’G …QhódG ‘ ÖY’ π°†aCG

 ‘ ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  ÈY iôL …òdG  âjƒ°üàdG

.Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G

 ,äGƒ°UC’G øe %50^43 áÑ°ùf ≈∏Y …ÒeódG π°üMh

 π°üM …òdG ,§∏°ùdG ÖY’ óHÉY ƒHCG ójR ≈∏Y É keó≤àe

.äGƒ°UC’G øe %34^01 áÑ°ùf ≈∏Y

 å«M ,É kãdÉK ,QÉ£©dG ˆG óÑY ,Iôjõ÷G ºLÉ¡e πMh

 ±Îfi  É k©HGQ  πMh  ,äGƒ°UC’G  øe  %5^9  ™ªL

 .…QhódG ±Góg …Góf õjõ©dG óÑY ‹É¨æ°ùdG ,äGóMƒdG

 ‘  ºgÉ°Sh  ¬ª°SGƒe  π°†aCG  Ωób  …ÒeódG  ¿Éch

 …QhOh ´QódG »Ñ≤∏H ôØ¶∏d äGóMƒdG ¬≤jôa IOÉ«b

.±GógCG IóY π«é°ùJh áYÉæ°üH ΩÉbh ,ÚaÎëŸG

 ºgh ,ÚÑY’ 6 ÚH AÉàØà°S’G ‘ ¢ùaÉæàdG ¿Éch

 …GófG  õjõ©dG  óÑY  ‹É¨æ°ùdGh  …ÒeódG  óªfi

 ójRh ,z»∏°ü«ØdG{ ¢ûµ©dG  óªfih ,zäGóMƒdG{

 ,zIôjõ÷G{ QÉ£©dG ˆG óÑYh ,z§∏°ùdG{ óHÉY ƒHCG

.zÉãeôdG{ QhOQódG IõªMh

 ÜGóàfG øY áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T …OÉf IQGOEG â©LGôJ

 áLÉM  ºZQ  ,…Òª©∏H  …OÉ¡dG  ÜÎ¨ŸG  ÖYÓdG

 áaÉ°VE’G Ëó≤J ≈∏Y QOÉb ºLÉ¡e ¤EG áë∏ŸG ≥jôØdG

.º°SƒŸG øe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ ≥jôØ∏d

 GhQôb  ,»æ«£æ°ù≤dG  …OÉædG  ‹hDƒ°ùe  s¿CG  ,Éæª∏Yh

 á«dÉŸG ¬ÑdÉ£e ÖÑ°ùH …Òª©∏H º°V øY ™LGÎdG

 á°SÉ«°S GhóªàYG …OÉædG ∑Óe ¿CGh á°UÉN IÒÑµdG

.øjƒµàdG õcôe RÉ‚E’ ,QƒLC’G á∏àc ¢†«ØîJ

 åëÑdG äQôb ÜÉÑ°ûdG IQGOEG ¿CG äócCG ,QOÉ°üŸG äGP

 ,»eÉeC’G  §ÿG  §«°ûæJ  ≈∏Y  IQOÉb  AÉª°SCG  øY

 ÜÉÑ°T  íª£jh  .∑ÓŸG  á°SÉ«°S  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ

 ∫ÓN øjõ«‡ ÚÑYÓH ¬aƒØ°U º«YóJ ¤EG áæ«£æ°ùb

 πLCG  øe  ,ájQÉ÷G  á«FÉæãà°S’G  ä’É≤àf’G  IÎa

 á∏MôŸG ‘ ¬fRGƒJ IOÉ©à°SG ≈∏Y ≥jôØdG IóYÉ°ùe

.ÚaÎëª∏d …ôFGõ÷G …QhódÉH áeOÉ≤dG

 ¤EG  •ƒÑ¡dG  íÑ°T  »æ«£æ°ù≤dG  …OÉædG  ¬LGƒjh

 7 ™ªéH ≈ØàcG å«M ,º°SƒŸG Gòg á«fÉãdG áLQódG

 ,ä’OÉ©J á©HQCGh Rƒa øe ,äÉjQÉÑe 8 ‘ §≤a •É≤f

.ºFGõg 3h

¿OQC’G

ô°üe

âjƒµdG

¢ùfƒJ

ájOƒ©°ùdG

øjôëÑdG

¿ÉªY

ájƒà°ûdG πMÉ°ùdG äÉ≤Ø°U ™HGQ ¥hRôe

»LÉÑdG »ÑªdhCÓd õgÉL …QóÑdG :»LôàdG

»µ«é∏ÑdG …QhódG øe á«Hô¨e á≤Ø°U ∞∏N ≈©°ùj ¿hÉ©àdG

 »KÓK

 »a ô°üædG

 á∏«µ°ûàdG

 á«dÉãªdG

 É«°SBG ∫É£HC’

2020

ƒLÉ«J ô«°üe º°ùëj ¥ôëªdG

QÉë°U Ωõ¡j ô°üædGh ..∫hC’G √Rƒa ≥≤ëj AÓ¡H
 πàfÉªY  …QhO  ‘  ∫hC’G  √Rƒa  AÓ¡H  ≥≤M

 √ôNCÉJ ∫ƒM ¿CG ó©H ,‹É◊G »°VÉjôdG º°Sƒª∏d

 ∂dPh Úaó¡H ÚªK Rƒa ¤EG ±ó¡H ºë°U ΩÉeCG

 AÓ¡H ™aQh .á©HÉ°ùdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe øª°V

 Éªæ«H ™HÉ°ùdG õcôŸG ‘ •É≤f 8 ¤EG √ó«°UQ

 ,ÒNC’G  õcôŸG  ‘  ºë°U  IÉfÉ©e  äôªà°SG

.•É≤ædG øe ó«°UQ ¿hóH

 ,ÊÉ°ù¨dG  óªfi ¬∏é°S ±ó¡H ºë°U Ωó≤J

 QóH πé°Sh ÉJÉeGO ≥jôW øY AÓ¡H ∫OÉYh

 iôNCG IGQÉÑe ‘h .¬d ÊÉãdG ±ó¡dG …ôHÉ÷G

 IQÉ°ùÿG  ó©H  Éæ«ªK  GQÉ°üàfG  öüædG  ≥≤M

 QÉë°U ÜÉ°ùM ≈∏Y ∂dPh ,ÚàdƒL ôNBG ‘

 º°SÉLh ìƒf ˆG óÑY Éª¡∏é°S (0-2) áé«àæH

 ‘ á£≤f 11 ¤G √ó«°UQ öüædG ™aQh .»HƒædG

 QÉë°U ó«°UQ óªŒ Éªæ«H ¢ùeÉÿG õcôŸG

.ÉàbDƒe ™°SÉàdG õcôŸG ‘ •É≤f 7 óæY

ô«Ñc RÉéfEG á«fÉªãdG Qhód áæYGôØdG Oƒ©°U :…ô°üªdG º«gGôHEGÉ«æ«aƒ∏°S ôµ°ù©ªH  ºª°ùàdG á≤«≤M ∞°ûµj ó«dG ∫Éjófƒe ôjóe

 ä’É≤àf’ÉH á«∏ëŸG ¬JÉ≤Ø°U ™HGQ πMÉ°ùdG ”CG

 ¥hRôe ó¡a ™e óbÉ©àdG ÈY ájQÉ÷G ájƒà°ûdG

 .á«ŸÉ°ùdG §°Sh ÖY’

 º°SƒŸ IQÉYE’G ΩÉ¶æH ¥hRôe ™e óbÉ©àdG AÉLh

 »æWƒdG  ,≥jôØdG  ÜQóe  øe  á«°UƒàHh  ,óMGh

 ÖjQóJ ≈∏Y ±öTCGh ≥Ñ°S …òdG ¢ù«∏«gO óªfi

 .ó¡a

 π°ü«a  Oó÷G  øjóaGƒ∏d  ¥hRôe  ∂dòH  º°†fGh

 ÖY’ ôgƒL ≈∏Y ,øeÉ°†àdG øe ΩOÉ≤dG ÖéY

 .»Hô©dG øe ¿ƒ°ùM ø°ùMh ÜÉÑ°ûdG

 øjóaGƒdG ≈∏Y áØ«∏M ƒHCG AÉæHCG IQGOEG øgGôJh

 ÖfÉL ¤EG  áHƒ∏£ŸG  áaÉ°VE’G  π«ãªàd  Oó÷G

 iƒà°ùŸG Ëó≤J πLCG øe Ú«∏ëŸG ÚÑYÓdG

 .QÉÑµdG ÚH AÉ≤ÑdGh ∫ƒeCÉŸG

 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  »°ùfƒàdG  »LÎdG  …OÉf  ø∏YCG

 ™e √QGƒ°ûe AóÑd …QóÑdG ¢ù«fCG ¬ÑY’ ájõgÉL

.ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G ∫ÓN ¬JOƒY ó©H ≥jôØdG

 ”" :∑ƒÑ°ù«a ≈∏Y ¬àëØ°U ÈY »LÎdG Öàch

 ±ƒØ°U õjõ©àd …QóÑdG ¢ù«fCG ÉæªLÉ¡e π«gCÉJ

 á∏gDƒŸG  áªFÉ≤dG  øª°V  ¿ƒµ«°S  å«M  ,Éæ≤jôa

."Ωƒ«dG AAÉ≤d ‘ ácQÉ°ûª∏d

 »ÑŸhC’G  ¬Ø«°†e  ó°V  Ωƒ«dG  »LÎdG  Ö©∏jh

 …Qhó∏d  IöTÉ©dG  ádƒ÷G  ÜÉ°ù◊  »LÉÑdG

.»°ùfƒàdG

 /ôjÉæj  18 ÚæKE’G  Ωƒj  ™bh  ób  …QóÑdG  ¿Éch

 »LÎdG ™e GójóL Gó≤Y ,…QÉ÷G ÊÉãdG ¿ƒfÉc

 ™e áëLÉf ÒZ áHôŒ ó©H ∞°üfh º°Sƒe IóŸ

.IóL OÉ–G

 äÉ°VhÉØe ‘ ,…Oƒ©°ùdG ¿hÉ©àdG …OÉf πNO

 ‹GOƒ°ù«J ¥QÉW »Hô¨ŸG ºLÉ¡ŸG ™e á«ª°SQ

.»µ«é∏ÑdG äƒ°TÒH ≥jôa ÖY’

 ¢ùeCG  ,ájOƒ©°ùdG  z®ÉµY{  áØ«ë°U  äôcPh

 ÜÉ£îH  âã©H  ¿hÉ©àdG  IQGOEG  ¿CG  ,AÉKÓãdG

 º°V  ¬«a  Ö∏£J  »µ«é∏ÑdG  …OÉæ∏d  »ª°SQ

 ∫ÓN ,5 ™æ°Uh ±GógCG 7 πé°S …òdG ÖYÓdG

 .¿B’G ≈àM É¡H ∑QÉ°T IGQÉÑe 15

 É°†jCG Üƒ∏£e ‹GOƒ°ù«J ¿CG áØ«ë°üdG âaÉ°VCGh

 …QhódG ‘ ÉjQhóÑeÉ°Sh Éæ«àfQƒ«a »jOÉf ‘

 ‘ ¢ùeÉÿG õcôŸG ¿hÉ©àdG πàëjh .‹É£jE’G

.á£≤f 24 ó«°UôH …Oƒ©°ùdG …QhódG Ö«JôJ

 »µ«é∏ÑdG  äƒ°TÒH  …OÉf  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL

.óYÉ°ùe øH ˆG óÑY …Oƒ©°ùdG ÒeCÓd ∑ƒ∏‡ ¢ùeCG AÉ°ùe ,Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ø∏YCG

 …QhO ádƒ£Ñd á«dÉãŸG á∏«µ°ûàdG øY ,AÉKÓãdG

 ¿É°ùdhCG ≥jôa É¡H êƒJ »àdG ,2020 É«°SBG ∫É£HCG

 ‘  ¬Ñ∏¨J  ó©H  »Hƒæ÷G  …QƒµdG  …Gófƒ«g

.ÊGôjE’G ¢ù«dƒÑ«°SÒH ≈∏Y »FÉ¡ædG

 äGQÉ«àNG Ö°ùëH á«dÉãŸG á∏«µ°ûàdG  äAÉLh

 ô¡°T πÑb ¬MôW ” …òdG âjƒ°üàdG ‘ Qƒ¡ª÷G

.¿B’G øe

 á∏«µ°ûàdG  øY  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ø∏YCG  Éªc

 .äÉ«FÉ°üMEÓd "ÉàHhCG " áµÑ°T ≥ah á«dÉãŸG

 á«dÉãŸG á∏«µ°ûà∏d Qƒ¡ª÷G äGQÉ«N âæª°†Jh

 óÑYh ΩÉæ¨dG ¿É£∏°S …Oƒ©°ùdG öüædG »ÑY’

 ÖY’  ø°SQ  QÉ°ûH  »bGô©dGh  ,ˆGóªM  ¥GRôdG

.¢ù«dƒÑ«°SÒH

 Ö°ùëH á«dÉãŸG á∏«µ°ûàdG âæª°†J πHÉ≤ŸG ‘h

 ¢SQÉM Éªgh öüædG øe ÚÑY’ äÉ«FÉ°üME’G

.ˆGóªM ¥GRôdG óÑY ºLÉ¡ŸGh õfƒL OGôH ≈eôŸG

 GhÉZÉcÉf  ƒà«ghÒJ  ÊÉHÉ«dGh  ˆGóªM  ó©jh

 øjó«MƒdG ÚÑYÓdG ,¢SƒæjQÉe ÉeÉgƒcƒj ÖY’

 ÉàHhCG  »à∏«µ°ûJ  ‘  ÉªgQÉ«àNG  ”  øjò∏dG

.É©e Qƒ¡ª÷Gh

 Qƒ¡ªédG äGQÉ«N Ö°ùëH á∏«µ°ûàdG
(¢ù«dƒÑ«°SÒH) ∑’ óeÉM :≈eôŸG á°SGôM

 Ú°ùM  ,(öüædG)  ΩÉæ¨dG  ¿É£∏°S  :´ÉaódG

 √OGR  π«∏N  »YÉé°T  ,(¢ù«dƒÑ«°SÒH)  ÊÉfÉc

.(¢ù«dƒÑ«°SÒH) »FÉZBG ó«©°S ,(¢ù«dƒÑ«°SÒH)

 ƒà«ghÒJ ,(¢ù«dƒÑ«°SÒH) ø°SQ QÉ°ûH : §°SƒdG

 Gó«c  ÉjƒcÉJ  ,(¢SƒæjQÉe  ÉeÉgƒcƒj)  GhÉZÉcÉf

.(¢SƒæjQÉe ÉeÉgƒcƒj)

 ,(¢ù«dƒÑ«°SÒH)  GQÉb  …óÑY  …ó¡e  :Ωƒé¡dG

 hGô¨«f Qƒ«fƒL ,(öüædG)  ˆGóªM ¥GRôdG  óÑY

.(…Gófƒ«g ¿É°ùdhCG)

ÉàHhCG äÉ«FÉ°üMEG Ö°ùëH á∏«µ°ûàdG
.(öüædG) õfƒL OGôH :≈eôŸG á°SGôM

 ,(ÚµH)  ≠fÉj  ƒj  ,(ÚµH)  ≠fÉZ  ≠fGh  :´ÉaódG

 ,(õ¨æjh ƒ∏H ≠fƒ°ùeÉ°S ¿hƒ°S) »Z-≠fÉ°S Úe

.(¢SƒæjQÉe ÉeÉgƒcƒj) ¿ÉKÉ‰ƒH ¿ƒKGÒJ

 ,(…Gófƒ«g  ¿É°ùdhCG)  ΩGQÉZ-â«H  ¿ƒj  :§°SƒdG

 ,(¢SƒæjQÉe  ÉeÉgƒcƒj)  GhÉZÉcÉf  ƒà«ghÒJ

.(ÚµH) GÒ«a ¿ÉKÉfƒL

 óÑY ,(¢SƒæjQÉe ÉeÉgƒcƒj) ƒjÉfhCG hOEG :Ωƒé¡dG

.(ÚµH) ¿’BG ,(öüædG) ˆGóªM ¥GRôdG

 ºLÉ¡ŸG  Ò°üe  »æjôëÑdG  ¥ôëŸG  º°ùM

 ¤EG  ¬dÉ≤àfG  ≈∏Y  ≥aGhh  ,ƒLÉ«J  ,»∏jRGÈdG

.ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM ,ájódÉÿG

 Ö©∏«°S å«M ,»FÉ¡f πµ°ûH â“ á≤Ø°üdG ¿CG h

 ä’É≤àf’G íàa øe GQÉÑàYG ,ájódÉÿG ™e ƒLÉ«J

.ájƒà°ûdG

 »JQGOEG ÚH ,äQGO ób á«ª°SQ äÉ°VhÉØe âfÉch

 ,ƒLÉ«J ™e ¥ôëŸG ƒdƒÄ°ùe ¢ù∏Lh ,ÚjOÉædG

.≥jôØdG øY ¬∏«MQ ≈∏Y á≤aGƒŸÉH √hÈNCGh

 ∫ÓN ,ójóL ±Îfi ™e ¥ôëŸG  óbÉ©à«°Sh

 ,»eƒé¡dG ÖfÉ÷G ‘ ,ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa

.áHQÉ°†dG Iƒ≤dG IOÉjõd

 Öîàæe  ÖY’  …öüŸG  º«gGôHEG  ócCG

 á«fÉªãdG QhO ¤EG ¬≤jôa πgCÉJ ¿CG ,öüe

 ó«dG  Iôµd  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£H  øe

 GRÉ‚EG ó©j ,É«dÉM ¬°VQCG ≈∏Y áeÉ≤ŸG

.GÒÑc

 ™bƒª∏d äÉëjöüJ ‘ …öüŸG ±É°VCGh

 ¿CG  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,ádƒ£Ñ∏d  »ª°SôdG

 ‘ ádƒ£Ñ∏d ó©à°SG …öüŸG ÖîàæŸG

 ¢ShÒa QÉ°ûàfG  πX ‘ áÑ©°U ±hôX

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É«æ«aƒ∏°S á¡LGƒe øY …öüŸG çó–h

 ‘ 25 /  25 ∫OÉ©àdÉH  â¡àfG  »àdGh

 ,ádƒ£Ñ∏d »°ù«FôdG QhódG äÉjQÉÑe ΩÉàN

 ¿Éc  …öüŸG  ÖîàæŸG  ¿EG  ∫Éb  å«M

 ‘ ôNCÉàdG ºZQ GóL ó«L πµ°ûH Ö©∏j

 •ƒ°ûdG ‘ ø°ù– ≥jôØdG øµd ,áé«àædG

.¥QÉØdG ™æ°U Ée ƒgh ÊÉãdG

 âfÉc  É«æ«aƒ∏°S  á¡LGƒe  ¿CG  ±É°VCGh

 øµd  ,¬≤jôa  ≈∏Y  ájÉ¨∏d  áÑ©°U

 ≥«≤– IQhöV ≈∏Y GhógÉ©J ÚÑYÓdG

 πÑ≤ŸG Qhó∏d πgCÉàdGh á«HÉéjEG áé«àf

 √Ò¶f …öüŸ ÖîàæŸG ¬LGƒ«°S å«M

.AÉ©HQC’G GóZ »cQÉ‰ódG

 Qhód ∫ƒ°UƒdG ó«cCÉàdG" :…öüŸG ∫Ébh

 øª°V øe ÖîàæŸG ¿ƒµj ¿CGh á«fÉªãdG

 ƒg  ⁄É©dG  ‘  ¥ôa  á«fÉªK  π°†aCG

."RÉ‚EG

 ¢VGQ  ÉfCG"  :ÓFÉb  ¬JÉëjöüJ  ºààNGh

 Éææµd ádƒ£ÑdG ‘ √Éæ≤≤M ÉªY ÉeÉ“

 ≥«≤–h  RƒØdG  øY  åëÑf  ÉªFGO

."äGRÉ‚E’G

 QhO  ¤EG  …öüŸG  ÖîàæŸG  ó©°Uh

 ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U ¬àØ°üH á«fÉªãdG

 »°ù«FôdG QhódÉH á©HGôdG áYƒªéŸG ‘

 ∞∏N á£≤f ¥QÉØH ,•É≤f ™Ñ°S ó«°UôH

.Qó°üàŸG ójƒ°ùdG Öîàæe

 ¢SCÉc  ádƒ£H  ôjóe  Ö«Ñd  Ú°ùM  OQ

 ≈∏Y  2021  öüe  ó«dG  Iôµd  ⁄É©dG

 ºYR …òdG  É«æ«aƒ∏°S Öîàæe äÉeÉ¡JG

 AÉ≤d πÑb »FGòZ ºª°ùàd ¬«ÑY’ ¢Vô©J

 QhódG øe IÒNC’G ádƒ÷G ‘ áæYGôØdG

.ádƒ£Ñ∏d »°ù«FôdG

 Ö∏W  ∫ƒM  åjó◊G"  ¿CG   Ö«Ñd  ócCGh

 Öîàæe  »ÑYÓd  êQÉÿG  øe  Gõà«H

."IôŸÉH í«ë°U ÒZ ôeCG É«æ«aƒ∏°S

 ¢üî°T …C’  ÉMƒª°ùe ¢ù«d"  :í°VhCGh

 äÉÑîàæª∏d á«Ñ£dG áYÉ≤ØdG ¥Îîj ¿CG

 AGöûH  ÉMƒª°ùe  ¢ù«dh  ∫ÉjófƒŸG  ‘

."êQÉÿG øe áª©WCG

 ⁄ ádƒ£ÑdG äÉÑîàæe" ¿CG ≈∏Y Oó°Th

 áª©WCG  IOƒL  ∫ƒM  iƒµ°T  …CG  Ωó≤J

 É«æ«aƒ∏°S Öîàæe" :Oô£à°SGh ."¥óæØdG

 GôµÑe  ¬LhôN ÖÑ°ùH  áeó°üd  ¢Vô©J

 ÒZ  á©bGh  ≥∏àNÉa  ∫ÉjófƒŸG  øe

 ºgGƒà°ùeh ,¬«ÑY’ ºª°ùJ ∫ƒM á«≤£æe

 ¢ùµY ∫ƒ≤j IGQÉÑŸG  ∫ÓN öüe ΩÉeCG

."√ƒLhôj Ée

 á«æ«aƒ∏°ùdG áã©ÑdG äÉëjöüJ âfÉch

 π©a  OhOQ  äQÉKCG  ób  ºª°ùàdG  ¿CÉ°ûH

 Égôéa  »àdG  ∂∏J  ÉgRôHCG  ,áØ∏àfl

.ó«dG Iôµd »cQÉ‰ódG ÖîàæŸG ƒdhDƒ°ùe

 ÖîàæŸG ôjóe ø°ùµjÔg øJQƒe ôî°Sh

.É«æ«aƒ∏°S äÉeÉ¡JG øe »cQÉ‰ódG

 á«cQÉ‰O ΩÓYEG πFÉ°Sƒd ø°ùµjÔg ∫Ébh

 É«æ«aƒ∏°S Öîàæe ƒdhDƒ°ùe ¬dƒ≤j Ée ¿EG

 ∂∏Áh ¬°ùØæH ógÉ°T ¬fC’ "∂ë°†e ôeCG"
 »æ«aƒ∏°ùdG  ÖîàæŸG"  ¿CG  ócDƒJ  GQƒ°U

."áeÉbE’G ¥óæa êQÉN øe "Gõà«H" Ö∏W

 ‘  äÉHÉ°UE’  ¢Vô©àf  ⁄"  :±É°VCGh

 ÈcCG πµ°ûH Éæ°ùØfCÉH ºà¡f ÉæfC’ Ió©ŸG

 Éª∏ãe êQÉÿG øe Gõà«H Ö∏£H º≤f ⁄h

."É«æ«aƒ∏°S Öîàæe π©a



جدد �لوح���دة �لإمار�تي، �أم�س 

االأول االثن���ن، عق���د قائ���ده 

اإ�سماعي���ل مطر، مل���دة مو�سم 

واح���د حت���ى �سي���ف 2022، 

ليكم���ل الالع���ب 20 عاما مع 

الفريق االأول للنادي، الذي ظهر 

بن �سفوفه للمرة االأوىل عام 

.2002

وينتهي عق���د مطر يف يونيو/

حزيران املقبل، وقد بداأ م�سواره 

مع الوحدة من املراحل ال�سنية، 

و�سعد اإىل �سفوف الفريق االأول، 

حتت قي���ادة املدرب الهولندي 

رود كرول.

وميلك مط���ر م�سرية رائعة مع 

املنتخبات االإماراتية، وله 32 

هدفا من 109 لقاءات دولية.

كما ح�سل على الكرة الذهبية، 

يف كاأ����س الع���امل لل�سب���اب 

حت���ت 20 �سنة، ع���ام 2003، 

اأف�سل العب  حيث مت اختياره 

يف البطولة، رغ���م اأن منتخب 

االإم���ارات و�س���ل فق���ط لربع 

النهائي.

اأكرث بقيادته ملنتخب  وُيعرف 

بكاأ�س  للفوز  االأول،  االإم���ارات 

اخلليج عام 2007 يف اأبوظبي، 

اإذ �سج���ل خالل تلك البطولة 5 

اأه���داف، يف 5 مباريات، وفاز 

فيه���ا بجائزت���ي اأف�سل العب 

وهداف.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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»فيفا« ير�سح فهد الحو�سني لإدارة 

مباريات مونديال ال�سالت 2021

دبي ـ وام:
 

ر�سح االحتاد الدويل لك���رة القدم "فيفا" احلكم 

الدويل االإماراتي فهد بدر احلو�سني �سمن قائمة 

احلكام املر�سحن الإدارة مباريات بطولة كاأ�س 

العامل لكرة ق���دم ال�ساالت املقررة يف ليتوانيا 

.2021

وُي�س���ارك حكمنا ال���دويل يف ور�س العمل التي 

ينظمها "الفيفا" عرب تقنية االت�سال املرئي عن 

ُبعد مب�ساركة كافة احل���كام املر�سحن البالغ 

عدده���م 76 حكمًا والتي �ستعقد بداية من �سهر 

فرباير املقبل وملدة 6 اأ�سهر، حيث ي�سعى االحتاد 

الدويل لتجهيز احلكام املر�سحن باأف�سل الطرق 

واالمكانيات التي ت�سهم يف جناح اإدارة مباريات 

املونديال، على اأن يتم اختيار 38 حكمًا �سمن 

القائمة النهائية للبطولة يف اأغ�سط�س القادم.

وياأتي تر�سيح احلو�سني بع���د اإدارته املتميزة 

للمباريات املحلية والقارية، واآخرها مباريات 

الت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا لكرة 

ال�س���االت 2020، عن منطقة ����رق اآ�سيا التي 

ا�ست�سافتها فيتنام يف اأكتوبر 2019.

رد عبد الرحمن اأبو ال�سوارب، رئي�س �ركة الن�ر 

كرة القدم، على اأنباء اإقالة املدرب كرونو�سالف 

يورت�سيت�س، من القيادة الفنية للفريق.

واأكد اأبو ال�سوارب اأن كرونو�سالف �سيقود تدريبات 

الفريق �سباح اليوم

وت���رددت اأنب���اء ح���ول اأن اإدارة ن���ادي الن�ر 

االإماراتي، قد قررت اإقالة الكرواتي كرونو�سالف، 

بعد �ساعات قليلة من فوز الن�ر على الفجرية 

)1-0( م�ساء اليوم، وتاأهله اإىل الدور قبل النهائي 

من كاأ�س اخلليج العربي.

واأكدت التقارير اأن قرار االإقالة جاء ب�سبب تراجع 

نتائ���ج الفري���ق يف الفرتة االأخ���رية، وابتعاده 

بفارق 8 نقاط عن ال�سارقة مت�سدر دوري اخلليج 

العربي بر�سيد 32 نقط���ة، وتراجعه اإىل املركز 

الرابع مع نهاية الدور االأول للدوري.

�سباب الأهلي يكت�سح خورفكان بخما�سية وي�سعد اإلى 

ن�سف نهائي الكاأ�س
تاأهل �سباب االأهلي اإىل الدور قبل النهائي 

من كاأ�س اخلليج العربي، بعد تكرار فوزه 

على �سيف���ه خورفكان )5-0( م�ساء اأم�س 

الثالثاء يف مباراتهم���ا على �ستاد را�سد، 

�سمن جولة االإياب بدور الثمانية.

وج���اءت املباراة هادئ���ة االإيقاع، بعدما 

ح�سم �سباب االأهلي لقاء الذهاب ل�ساحله 

بنتيجة )4-2(، وخط���ف هدفا مبكرا يف 

الدقيقة االأوىل لالإياب، بت�سديدة قوية من 

ايجور جي�سو�س، م�ستفيدا من خطاأ دفاع 

ال�سيوف.

وا�ستل���م كارلو����س اإدواردو، الكرة داخل 

منطقة جزاء خورف���كان، واخرتق الدفاع 

وو�س���ع الكرة يف ال�سب���اك حلظة خروج 

احلار�س من مرماه يف الدقيقة 42، م�سجاًل 

الهدف الثاين الأ�سحاب االأر�س.

وا�ستغل حممد جمعة، مهارته العالية يف 

الدقيقة 44، وراوغ مدافع خورفكان، و�سدد 

كرة اأر�سية �ريعة حمرزا الهدف الثالث 

ل�سباب االأهلي.

واأ�س���اف البديل اأحم���د العطا�س، الهدف 

الرابع ل�سباب االأهلي يف الدقيقة 80، فيما 

عزز �سعيد اأحمد، تف���وق اأ�سحاب االأر�س 

بهدف خام�س يف الدقيقة 84.

كثرية هي الب�سمات العربية، يف تاريخ بطولة 

كاأ�س العامل لالأندية، حيث و�سل فريقان عربيان 

اإىل املباراة النهائي���ة، ومتكنت فرق اأخرى من 

بلوغ ن�سف النهائي.

وكان العن االإماراتي، الذي مثل الدولة امل�سيفة 

يف ن�سخ���ة 2018، قد �سطر اأحد اأعظم الق�س�س 

العربية يف املونديال.

وكانت معظم التكهنات، ت�سري اإىل حتقيق العن 

لالنت�سار على �سيفه ويلينجتون النيوزيلندي، 

ممثل اأوقيانو�سيا، يف م�ستهل البطولة.

لكن ويلينجتون، الذي كان ي�رف على تدريبه 

حينها، االإجنليزي �ساح���ب االأ�سول االإ�سبانية 

خو�سيه فيجيويرا، كان له كالم اآخر، بعدما قدم 

بداية �ساخبة، يف اللقاء الذي اأقيم با�ستاد هزاع 

بن زايد.

فقد باغت ويلينجتون م�سيفه بهدفن مبكرين، 

حمال اإم�ساء ماريو بار�سيا )11( واأرون كاالفام 

.)15(

وكان باإم���كان الفريق النيوزيلن���دي اأن ينهي 

املباراة، عندما �سجل الهدف الثالث، عن طريق 

ماريو اإيليت�س يف الدقيق���ة 43، اإال اأن الياباين 

ت�سوكا�سا �سيوتاين، منح الفريق االإماراتي اأمال 

�سئي���ال، عندما �سجل هدفا قب���ل نهاية ال�سوط 

االأول، الذي انتهى بتقدم ويلينجتون )1-3(.

ومع انطالق ال�سوط الثاين، بدا وا�سحا اأن مدرب 

العن زوران ماميت�س، عمل جاهدا على ت�سويب 

االأخط���اء، حيث ظهر الفري���ق االإماراتي ب�سكل 

مغاير متاما، ومتكن العب و�سطه املايل، توجنو 

دومبيا، من ت�سجي���ل الهدف الثاين يف الدقيقة 

.40

واأهدر العن جمموع���ة كبرية من الفر�س، قبل 

اأن ياأت���ي الفرج عن طري���ق املهاجم ال�سويدي، 

ماركو�س بريج، الذي اأحرز هدف التعادل الثمن 

يف الدقيق���ة 85، ليحتكم الفريقان اإىل �سوطن 

اإ�سافين، مل ياأتيا بجديد.

وفر�س���ت ركالت الرتجيح نف�سه���ا يف النهاية، 

وهنا ج���اء دور حار�س الع���ن املتاألق، خالد 

عي�س���ى، الذي ت�س���دى لركلت���ن )4-3(، وقاد 

الفريق اإىل ربع النهائي بعد رميونتادا تاريخية.

وكان االإماراتيون متخوفن من م�ساركة العن، 

يف ه���ذه البطولة، بعدما ب���داأ الفريق املو�سم 

باخلروج م���ن ال���دور االأول، لبطول���ة االأندية 

العربي���ة، كما ودع م�سابقة كاأ�س رئي�س الدولة 

بالهزمية اأمام الو�س���ل )3-5(، قبل اأيام قليلة 

على انطالق املونديال.

بي���د اأن الع���ن حقق ما كان يعت���ربه البع�س 

م�ستحي���ال، حيث تغلب يف رب���ع النهائي على 

الرتج���ي التون�س���ي، بثالثية نظيف���ة، قبل اأن 

ي�ستنجد بخالد عي�سى يف الركالت الرتجيحية 

جمددا، ليحقق الفوز على ريفر بليت االأرجنتيني 

)5-4(، بعد انته���اء الوقتن االأ�سلي واالإ�سايف 

بالتعادل )2-2(.

واأ�سبح الع���ن ثاين فريق عربي، يبلغ املباراة 

النهائية ملونديال االأندية، بعد الرجاء املغربي 

يف 2013، لكن���ه خ����ر اأخريا اأم���ام العمالق 

االإ�سباين ريال مدريد )4-1(.

ريمونتادا العين تبرز و�سط اإنجازات العرب 

المونديالية

ر�سمًيا.. الوحدة يجدد 
عقد اإ�سماعيل مطر

اأدرك م�س���وؤويل ريال مدريد ما يق�س���ده كيليان مبابي، 

مهاجم باري�س �سان جريمان، بالت�ريحات التي اأطلقها 

موؤخًرا ب�ساأن م�ستقبله.

وقال مبابي املرتبط باالنتقال، اإىل الريال موؤخًرا: "اأريد 

ا�ستثمار نف�سي على املدى الطويل، ولي�س التوقيع على 

تعاقد جديد ثم اأطلب املغادرة بعد عام".

ووفًقا لربنام���ج "ال�سريجنيتو" االإ�سب���اين، فاإن الريال 

اتخذ كلمات مبابي االأخرية كر�سالة للنادي، حيث يقول 

الالعب للمريجن���ي "اإما اأن تتعاقدوا مع���ي االآن اأو لن 

يحدث ذلك اأبدا".

وج���اء ذلك بعد اأن زعمت العديد م���ن التقارير اأن ريال 

مدريد يخطط للتعاقد م���ع مبابي جماًنا، عقب انتهاء 

عقده يف �سيف 2022.

واأ�س���ار اإىل اأن �سان جريمان يدرك جيًدا اأن رغبة مبابي 

ا ملدة 4 موا�سم، وبراتب  هي الرحيل، لذا قدم ل���ه عر�سً

�سنوي يبلغ 30 مليون يورو.

واأو�سح الربنام���ج االإ�سباين اأن ريال مدريد ال يعتقد اأن 

والد مباب���ي يريد مكافاأة توقيع، نظري انتقال جنله اإىل 

النادي امللكي.

وذكر "ال�سريجنيتو" اأن يف حالة �سعي والد مبابي لهذا 

االأمر، فعليه ن�سيان اأمر ارتداء جنله قمي�س املريجني.

ريال مدريد يفك �سفرة ت�سريحات مبابي

الن�سر يعلن حقيقة اإقالة 

كرونو�سالف

ي�سعى ن���ادي بر�سلون���ة ل�سم �سفقة 

دفاعية جديدة خ���الل ال�سيف املقبل، 

لدعم مركز الظهري االأي�ر.

ووفقا ل�سحيفة "مون���دو ديبورتيفو" 

االإ�سبانية، فاإن اإدارة النادي الكتالوين 

تعمل عل���ى ح�سم �سفقة لوي�س جايا، 

الظهري االأي�ر لفالن�سيا، خالل ال�سيف 

املقبل.

الريا�سي���ة  االإدارة  اأن  اإىل  واأ�س���ارت 

للبار�س���ا تو�سلت اإىل اأن الالعب ميكن 

اأن يرح���ل ع���ن فالن�سي���ا يف ال�سيف 

املقبل نظري 15 مليون يورو، باالإ�سافة 

اإىل املتغريات.

واأو�سح���ت اأن اإدارة بر�سلونة �ستجمد 

املفاو�س���ات عند هذه اخلطوة، والقرار 

النهائ���ي يف ح�سم ال�سفق���ة �سيكون 

لرئي�س بر�سلونة اجلديد، الذي �سينجح 

يف انتخابات النادي املقبلة.

وقالت ال�سحيفة االإ�سبانية اإن جايا لن 

ياأتي كي يكون بديال جلوردي األبا فقط، 

لكنه قد ينتزع منه املقعد االأ�سا�سي يف 

ت�سكيلة بر�سلونة.

اأعلن القا�س���ي الريا�سي، العقوبة 

املقررة على اأنطونيو كونتي املدير 

الفن���ي الإنرت مي���الن، على خلفية 

اأحداث مباراة االإنرت واأودينيزي.

وانتهت املباراة التي اأقيمت ال�سبت 

املا�سي بالتعادل )0-0(، باجلولة 

19 من الدوري االإيطايل.

البطاقة  وح�س���ل كونت���ي عل���ى 

ال�سف���راء بع���د احتجاج���ه على 

ق���رارات احلك���م فابي���و ماري�سكا، 

قبل اأن يطلق كلمات اأخرى ويعود 

احلكم لي�سه���ر يف وجهه البطاقة 

احلمراء. 

اليوم  وذكر موقع "توتو مريكاتو" 

الثالثاء، اأن القا�سي الريا�سي قرر 

اإيقاف كونتي ملدة مباراتن ليتاأكد 

غيابه ع���ن املواجهتن املقبلتن 

�سد بينفينتو وفيورنتينا بالدوري.

كما اأقر القا�سي بتغرمي مدرب اإنرت 

ا اإ�سافة لالإيقاف. 20 األف يورو اأي�سً

بر�سلونة يخطط ل�سفقة 

تهدد األبا

الإعالن عن عقوبات كونتي 

بعد اأحداث اأودينيزي



 اأبوظبي-الوحدة:

امل�صارع���ة  احت���اد  ينظ���م 

واجل���ودو �صباح يوم اجلمعة 

12فرباير املقبل ب�صالة نادي 

احتاد كلباء باملنطقة ال�رشقية 

بطول���ة الإم���ارات املفتوحة 

للجودو لفئة ال�صباب ، وذلك 

�صمن برنامج الحتاد ملو�صم 

2020 – 2021 ،الذي يركز فيه 

على الفئ���ات العمرية ترجمه 

بن  �صعادة حممد  لتوجيهات 

ثعل���وب الدرعي رئي�س احتاد 

واجلودو  للم�صارعة  الإمارات 

،والت���ي متثل م�صتقبل اللعبة 

.. وقد و�صعت اللجنة املنظمة 

للبطول���ة الالئح���ة الفني���ة 

والتنظيمي���ة للبطول���ة التي 

مت تعميمه���ا اأم�س الأول على 

كافه الأندية ،والتي توؤكد على 

م�صارك���ة الالعبني امل�صجلني 

يف الأندي���ة الأع�صاء، بعد اأن 

حتدد م�صاء ي���وم الأحد 2/7 

املقبل موعدا نهائيا للت�صجيل 

عرب الرابط “

واأكدت لئح���ة البطولة على 

�رشورة اإب���راز �صهادة اللياقة 

ال�صحي���ة و�صه���ادة فح����س 

 -PCR 19 -الكورونا  )كوفيد

( والتاأكد من �صلبية النتيجة 

عند �صعود امليزان املقرر له 

م�صاء يوم اخلمي�س 2/11 مبقر 

م�صت�صيف  كلباء  احتاد  نادي 

البطولة  وحت���ددت  البطولة، 

لفئات من اأعم���ار حتت 18-

19-20 �صن���ة ومواليد 2001 

، 2002 ، 2003 ، اأم���ا الأوزان 

فقد حت���ددت بتحت55 كجم، 

60 كج���م ، 66 ، 73 ،81 ، 90 

، حتت 100 ، وفوق 100 كجم 

..وتق���ام مناف�ص���ات البطولة 

بنظام الدوري ور�صيد النقاط 

، و�صتكون امل�صاركة مفتوحة 

لكافه الأندي���ة)كل امل�صجلني 

يف ك�صوف���ات الأندية ( نظرا 

للظروف ال�صتثنائية ال�صحية 

..و�صمل���ت الالئحة يف بندها 

املتعلقة  ال����رشوط  الثال���ث 

جهاز  وخا�ص���ة  باملدرب���ني 

التحكيم موا�صلة جلهود جلنة 

التحكيم برئا�صة احلكم الدويل 

التي  البلو�صي  �صليمان  اأحمد 

البطولة  �صاهمت يف جن���اح 

املا�صية .

و�ص���دد �صع���ادة حمم���د بن 

ثعلوب الدرع���ي يف ت�رشيح 

ل���ه عل���ى ����رشورة اللتزام 

ب�صواب���ط الربتوكول ال�صحي 

، والتباع���د الجتماعي خالل 

مناف�صات البطولة مبا ي�صمن 

.. وجدد  ال�صالم���ة للجمي���ع 

�صعادة رئي����س الحتاد �صكره 

التزمت  التي  الأندي���ة  لكافه 

الحرتازية  الإج���راءات  بتلك 

خالل مناف�صات بطولة دوري 

اأبط���ال الإم���ارات للج���ودو 

لل�صباب التي اختتمت موؤخرا 

بنف�س ال�صالة مما �صاهم يف 

اكت�صاف العديد من الالعبني 

ال�صاعدين .

دبي-الوحدة:

ال�صي���خ من�صور بن  اأكد �صم���و 

حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س 

جمل�س دبي الريا�صي اأن تطوير 

الريا�ص���ة يف الدول���ة وترجمة 

الدع���م الالحمدود م���ن القيادة 

الر�صي���دة للقط���اع الريا�ص���ي 

اإىل نتائ���ج ملمو�ص���ة ياأتي من 

خالل تطوير  الك���وادر الوطنية 

العاملني فيها، كم���ا اأكد �صموه 

عل���ى موا�صلة اجله���ود بوترية 

الريا�صي  القط���اع  اأكرب لتطوير 

من خالل دع���م ومتكني وتطوير 

الك���وادر الوطني���ة يف جمي���ع 

وذلك  الريا�صي،  العمل  جمالت 

ترجم���ة لروؤية ونه���ج �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حمم���د بن را�صد 

الدولة  اآل مكتوم نائ���ب رئي�س 

رئي����س جمل�س ال���وزراء حاكم 

دبي رع���اه اهلل، الذي يوؤكد على 

اأن ال�صتثم���ار يف الإن�ص���ان هو 

الأعظم فائدة والأكرث عائداً.

جاء ذلك خ���الل الجتماع الأول 

ملجل����س اإدارة جمل����س دب���ي 

الريا�ص���ي لع���ام 2021 ال���ذي 

عقد ظهر يوم الثالثاء 26 يناير 

يف مقر املجل����س برئا�صة �صمو 

ال�صي���خ من�صور ب���ن حممد بن 

را�صد اآل مكت���وم رئي�س جمل�س 

وم�صارك���ة  الريا�ص���ي،  دب���ي 

الطاير نائب رئي�س  معايل مطر 

جمل����س  واأع�ص���اء  املجل����س، 

الإدارة: عل���ى ب���و ج�صيم، اأحمد 

ال�صعفار، حممد الكمايل، د. عبد 

الكرم، مرمي احلمادي، موزة  اهلل 

املري، �صعيد حارب الأمني العام 

للمجل�س، ونا�رش اأمان اآل رحمة 

م�صاعد الأم���ني العام للمجل�س، 

ومت في���ه ا�صتعرا����س اخلطوات 

رئي�س  �صم���و  لقرار  التنفيذي���ة 

املجل����س بخ�صو����س تعي���ني 

وتطوي���ر امل�رشف���ني والإداريني 

باأندية دب�ي الريا�صية ومتابعة 

املجل�س  ينظمه  والذي  اأعمالهم 

بالتع���اون مع �رشط���ة دبي و 

مرك���ز تقييم الكف���اءات بدائرة 

الب�رشي���ة يف حكومة  امل���وارد 

دبي وي�ص���ارك في���ه امل�رشفني 

يف  الإماراتي���ني  والإداري���ني 

جمي���ع اأندية دب���ي والذين بلغ 

عددهم 140 �صخ�صا حيث متت 

عملي���ة تقييمه���م وو�صع خطة 

التطوير التي تت�صمن العديد من 

التنظيمية واملهارات  اجلوان���ب 

يف التعامل م���ع الأفراد وخطط 

العمل. 

واأك���د �صمو رئي�س املجل�س على 

اأن ره���ان الدولة عل���ى الكوادر 

الوطني���ة املوؤهل���ة وال�صتثمار 

الر�صيدة  القي���ادة  لدعم  الأمثل 

لقط���اع الريا�ص���ة �صاه���م يف 

جناح الدولة يف تنظيم بطولت 

خالل  كربى  ريا�صية  وفعاليات 

هذا  وا�صتمرار  ال�صابقة،  الفرتات 

النجاح الذي نال اإعجاب العامل 

خالل هذه الف���رتة الدقيقة التي 

تت�صم���ن حتديات كب���رية على 

م�صت���وى �صالم���ة امل�صارك���ني 

التنظي���م وملختل���ف  وج���ودة 

اأقيمت بطولت  الريا�صات حيث 

ك���ربى يف الدول���ة والتي كان 

اآخرها النهائيات الكربى لبطولة 

اختتمت  التي  للببج���ي  العامل 

م�ص���اء الحد بدب���ي والتي تعد 

اإ�صافة نوعي���ة مهمة للبطولت 

التي يت���م اقامته���ا يف الدولة 

وحظي���ت مبتابع���ة وا�صعة من 

جمهور اللعبة يف خمتلف دول 

العامل ، وقد جاء التنظيم املميز 

كفاءة  بف�صل  الأح���داث  جلميع 

الكوادر الوطنية والتنفيذ الدقيق 

لإج���راءات الوقاي���ة الحرتازية 

والربوتوك���ولت اخلا�ص���ة بكل 

بطول���ة التي ت�صته���دف �صالمة 

امل�صاركني وف���رق العمل وتوفر 

للتناف�س  املنا�صبة  الأجواء  لهم 

يف جميع البطولت والأجواء.

مت خالل الجتماع الطالع على 

موازنة القط���اع الريا�صي لعام 

2021 والت���ي تت�صمن موازنات 

والأن�صطة  والفعالي���ات  الأندية 

وكذلك  املختلف���ة،  الريا�صي���ة 

اللجان   الطالع عل���ى تقاري���ر 

وعلى املب���ادرات الت���ي �صيتم 

املقبلة  الف���رتة  خالل  تنظيمها 

ومن بينها الن�صخة الأحدث من 

برنام���ج تطوير قدرات الالعبني 

املحرتف���ني يف ����رشكات ك���رة 

القدم بدب����ي التي مت ت�صميمها 

امل�صتوى  الالعبني على  لتاأهيل 

الثقايف وت�صجيعهم على اتخاذ 

ك���رة الق���دم كمهن���ة احرتافية، 

وكذلك تعريف الالعبني الأجانب 

بثقافة دولة الإمارات وتاريخها 

وتعليمهم  احل�ص���اري  وارثه���ا 

اإىل جانب  اأي�صا،  العربية  اللغة 

الأن�صطة  اللعب���ني يف  ا����رشاك 

الفاعل  املجتمعية واأداء دورهم 

كاأ�صخا�س موؤثرين يف املجتمع 

العامة  املوؤ�ص�صات  ودعم جهود 

واملوؤ�ص�صات غ���ري الربحية ذات 

النفع الع���ام، اإىل جانب العديد 

الت���ي ت�صاهم يف  من املوا�صع 

بناءهم على امل�صتوى ال�صخ�صي 

والثق���ايف وتو�ص���ح لهم كيفية 

تخطي���ط م�صتقبلهم اأثناء وبعد 

مرحلة اللعب.

كم���ا مت ا�صتعرا����س املرحل���ة 

الثاني���ة م���ن برنام���ج تدريب 

الالعب���ني يف املراح���ل ال�صنية 

ميثلون  والذي���ن  دب���ي  باأندية 

م�صتقبل الريا�صة واجليل القادم 

من الأبطال.

واطلع جمل�س الإدارة على تقرير 

العام  خ���الل  للمجل����س  الأداء 

2020 وال���ذي ت�صم���ن الربامج 

واملب���ادرات والفعالي���ات التي 

ن�صمها املجل����س على م�صتوى 

تطوير الريا�صية يف دبي وكذلك 

تنظي���م الفعالي���ات والبطولت 

الك���ربى،  الدولي���ة  الريا�صي���ة 

حيث كان م�صك ختام فعاليات 

الع���ام 2020 بتنظي���م موؤمت���ر 

دب���ي الريا�صي ال���دويل وحفل 

�صوكر"  جل���وب  "دبي  جائ���زة 

بجوار ب���رج خليف���ة وبطريقة 

احل�صور املبا����رش لأول مرة يف 

ف���رتة اجلائحة،  العامل خ���الل 

وهو احلفل ال���ذي مت فيه تكرمي 

واملدربني  الالعبني  من  الأف�صل 

 2020 الع���ام  خالل  والأندي���ة 

وخالل ال�صنوات الع�رشين الأوىل 

من القرن احلايل، واأ�صاد جمل�س 

الكبري  العاملي  بال�صدى  الإدارة 

ال���ذي حقق���ه املوؤمت���ر واحلفل 

وال���ذي و�ص���ل ع���دد متابعيه 

ومتابع���ي النج���وم امل�صاركني 

فيه عرب و�صائل الإعالم وو�صائل 

التوا�صل الجتماعي 3.5 مليار 

متابع.

عل���ى  الط���الع  اأي�ص���ا  ومت 

ال�صتع���دادات لتنظي���م مرحلة 

دب���ي �صم���ن الن�صخ���ة الثالثة 

العاملي  الإم���ارات  ط���واف  من 

الت���ي  الهوائي���ة  للدراج���ات 

�صيت���م تنظيمه���ا خ���الل �صهر 

فرباير املقب���ل، حيث �صتت�صمن 

املرحلة مرور الدراجني يف اأهم 

املناطق ال�صياحية والقت�صادية 

وال�صكني���ة يف دب���ي والتعريف 

بجم���ال وروعة ه���ذه املناطق 

اإىل املاليني من امل�صاهدين يف 

خمتلف دول العامل.

فعاليات ريا�ضية دولية

اعتم���د �صم���و ال�صي���خ من�صور 

ب���ن حممد بن را�ص���د اآل مكتوم 

قائمة الفعاليات للفرتة املقبلة 

والت���ي �صيت���م الإع���الن عنها 

الف���رتة املقبلة وتت�صمن  خالل 

فعالي���ات تناف�صية وجمتمعية 

حملي���ة ودولي���ة ويف مقدمتها 

كال�صيك  دي���زرت  دب���ي  بطولة 

للجول���ف لل�صي���دات، وبطولت 

الدولي���ة لأ�صحاب الهمم،  فزّاع 

ودب���ي دب���ي كال�صي���ك لبن���اء 

الأج�صام، وبط���ولت �صوق دبي 

احلرة للتن�س، و�صباق دبي الرتا 

ماراث���ون يف املرم���وم، وكاأ�س 

القارات لكرة الق���دم ال�صاطئية، 

والت���ي �صيت���م تنظيمه���ا وفق 

الإجراءات الحرتازية وبالتعاون 

مع اجلهات الر�صمية املخت�صة.

ومت يف الجتم���اع الطالع على 

العديد م���ن املوا�صيع املدرجة 

�صم���ن جدول الأعم���ال واتخاذ 

القرارات املنا�صبة ب�صاأنها.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الأربعاء 27 يناير 2021 �� الع�دد 14654  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

ينظم الحتاد ال�صي���وي للرماية البطولة 

ال�صيوي���ة الوىل للرماية "اون لين" عرب 

برنام���ج "زوم" املع���روف حيث تنطلق 

البطولة خرطو����س وم�صد�س  مناف�ص���ات 

وبندقية يومي اجلمعة وال�صبت املقبلني 

املوافقني 28 و29 يناير  اجلاري على ان 

يقام التدريب الر�صمي يوم اخلمي�س و�صط 

اجراءات وتدابري احرتازية م�صددة وتباعد 

اجتماع���ي ملواجهة جائح���ة كوفيد 19 

)كورونا( .

وكم���ا هو مع���روف فان احت���اد المارات 

للرماية كان قد نظم من���ذ ا�صبيع بطولة 

رماي���ة عن بعد اأون لين عرب تقنية الزوم 

ولق���ت جناحا كب���ري وا�صتح�صان جميع 

الرم���اة كما �ص���ارك رماتن���ا يف بطولة 

كازاخ�صتان للرماي���ة التي اقيمت موؤخرا 

بنف�س النظام ب�صب���ب جائحة كوفيد 19 

التي اطل���ت براأ�صها علينا منذ مار�س من 

العام املا�صي .

وي�صم منتخبن���ا 15 رامية ورامية بواقع 

ثالثة رماة يف كل م�صابقة طبقا لتعليمات 

اللجنة املنظمة لالحتاد بال�صيوي و�صوف 

تق���ام م�صابقات الرتاب يف نادي ند ال�صبا 

للرماي���ة  بدبي اما م�صابق���ات البندقية 

وامل�صد����س 10 مرت ف�ص���وف تقام  بنادي 

الذيد الثقايف الريا�صي بال�صارقة و�صوف 

يتم ب���ث امل�صابقات "اأولن" عرب برنامج  

التداب���ري  ZOOM   ولتنفي���ذ جمي���ع 
الإج���راءات الحرتازي���ة لفريو�س كورونا 

امل�صتج���د )كوفي���د � 19( واملعتمدة من 

اجلهات املخت�صة، قام الحتاد بالتعميم 

عل���ى الندي���ة امل�صارك���ة وامل�صت�صيفة 

للم�صابق���ات ب�رشورة تق���دمي كل رام او 

اداري او حك���م  يف البط�ول���ة م���ا يفيد 

بخ�صوع���ة مل�صح���ة اختب���ار و النتيجة 

 )PCR( ك�وفي����د-19  لفح��س  �صلبي����ة 

خالل 48   �ص�اع�ة م�ن ا�صتالم النتيجة.

والرماة امل�صاركون هم ال�صيخ جمعه بن 

دملوك اآل مكت���وم ويحيى �صهيل املهريي 

و�صيف مانع ال�صام�صي يف رماية الطباق 

من احلفرة "الرتاب".

ام���ا رم���اة امل�صد�س 10 م���رت رجال فهم 

ام���ني مثنى طاهر واأحمد عبد اهلل ابراهيم 

وعثم���ان عل���ى عبد اهلل وي�ص���م منتخب 

رماي���ة البندقي���ة 10 مرت رج���ال كل من 

ابراهي���م خليل ابراهي���م و�صلطان �صالح 

ح�صن واأحمد ح�صن احلفيتي .

وعلى �صعيد ال�صيدات ي�صم منتخب رماية 

امل�صد�س 10 مرت كل من غاية �صهيل عبد 

اهلل ومرية عمر جودت الربغوثي و�صم�صة 

ح�صني الظاهري .

دبي  ــ وام:
 

بداأت اأم�س بفن���دق انرتكونتننت���ال في�صتيفال 

�صيتي بدب���ي الدورة التدريبي���ة حلكام ال�صف 

الث���اين التي ينظمها احتاد الإمارات لكرة القدم 

خالل الف���رتة م���ن 25 اإىل 27 يناي���ر اجلاري 

مب�صاركة 56 حكمًا و 4 حكمات.

جاء ذل���ك بح�صور علي حمد الب���دواوي ع�صو 

جمل�س الإدارة رئي����س جلنة احلكام الذي رحب 

بامل�صاركني ونقل له���م حتيات رئي�س واأع�صاء 

جمل����س الإدارة ومتمنيًا له���م جميعا التوفيق 

وال�صتفادة من حماور الدورة.

واأكد الب���دواوي يف كلمت���ه الفتتاخية للدورة 

حر����س احتاد ك���رة القدم لالرتق���اء مبنظومة 

التحكي���م بالدول���ة من خ���الل اإقام���ة الور�س 

وال���دورات التدريبي���ة مب�صارك���ة كل منت�صبي 

التحكي���م من حكام ومدرب���ني ومقيمي حكام، 

وغريهم حت���ت اإ�رشاف نخبة م���ن املحا�رشين 

املعتمدين ل���دى الحتادين ال���دويل والآ�صيوي 

لكرة القدم، اإىل جان���ب و�صع الربامج واخلطط 

ال�صرتاتيجية وا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة.

ويقدم حماور ال���دورة الأردين اإ�صماعيل احلايف 

املحا�رش بالحتادين الآ�صيوي والدويل م�صوؤول 

تطوي���ر التحكيم لدول غ���رب اآ�صي���ا، و�صالح 

املرزوقي ع�صو جلنة احل���كام، وعلي الطريفي 

مدي���ر اإدارة احل���كام، وخالد الدوخ���ي املدير 

الفني، واأحمد يعقوب امل�صوؤول الفني للُمقّيمني 

و�صلطان  خاط���ر،  وعبدالواحد  واملحا�رشي���ن، 

�صاحوه.

وت�صتم���ل ال���دورة التي ُتقام عل���ى مدار ثالثة 

اأيام ح���الت التناف����س على الك���رة، ومنطقة 

اجلزاء، والأخطاء التكتيكية، ولعب الكرة باليد، 

واختب���ارات حل���الت الفيديو اإ�صاف���ة لتق�صيم 

احلكام امل�صاركني بالدورة ملجموعات لتحليل 

اأداء احل���كام املكلفني ب���اإدارة مباريات الدور 

ن�صف النهائي لبطولة كاأ�س اخلليج العربي.

منتخبنا ي�سم 15 رامياً ورامية في الأطباق والم�سد�س 
والبندقية

اتحاد الكرة ينظم دورة تدريبية لحكام ال�سف الثاني

اأبوظبي ــ وام : 

اأك���دت ثالثية جزيرة الن���زال من "يو اإف �صي " 

و التنظيم الرائ���ع لها لأول مرة يف ظل ح�صور 

جماهريي بع���د جائحة كورون���ا اأن العا�صمة 

اأبوظب���ي اأ�صبح���ت عا�صمة الفن���ون القتالية 

املختلطة يف العامل .

فق���د وا�صل���ت اأبوظب���ي ت�صجي���ل اللحظ���ات 

التاريخية يف تلك الريا�صة لعل اأبرزها .. حلظة 

الثاأر املهمة للمقاتل الأمريكي جا�صتني بورييه 

الذي رد الدين للمقاتل اليرلندي ال�صهري كونور 

ماكريجور بعد اأكرث من 6 �صنوات على اخل�صارة 

املدوية له اأمامه يف 2014.

وقبلها �صجل���ت اأبوظبي حلظ���ة افتتاح �صالة 

الإحتاد اإرين���ا يف جزيرة يا�س بابوظبي ، التي 

تعد واحدة من اأكرب ال�صالت متعددة الغرا�س 

يف منطق���ة ال����رشق الأو�صط ب�صع���ة اجمالية 

متكنه���ا من ا�صتيعاب 18 األ���ف متفرج.. و كان 

الفتت���اح الر�صم���ي يف 16 يناي���ر اجلاري مع 

انطالق مناف�صات ثالثي���ة جزيرة النزال من يو 

اإف �صي.

و كان���ت اأبوظبي قد �صه���دت اأي�صا يف جزيرة 

النزال 2 حلظة تاريخية اأخرى يف هذه الريا�صة 

وه���ي حلظة ف���وز حبيب نور حمم���دوف على 

املقاتل الأمريكي جايثج ثم اعالنه العتزال يف 

25 اأكتوب���ر 2020، وهو القرار الذي كان حديث 

العامل منذ تلك اللحظة وحتى اليوم.

كما اأن العا�صمة اأبوظبي �صهدت اأول ظهور للبطل 

العاملي حبيب نور حممدوف يف منطقة ال�رشق 

الأو�صط حني واجه الأمريكي دا�صتني بورييه يف 

ا�صب���وع اأبوظبي للتحدي �صبتمرب 2019، وحقق 

فوزا مدويا عليه بال�رشبة القا�صية.

كل هذا يف الوقت نف�صه الذي باتت فيه العا�صمة 

اأبوظبي املكان الأكرث جاذبية لالأبطال و النجوم 

امل�صاه���ري يف الفن���ون القتالي���ة املختلط���ة، 

واملدينة القادرة عل���ى تنفيذ اأكرب منطقة اآمنة 

يف الع���امل لوقاية و�صالمة اجلميع من جائحة 

كورون���ا الأمر ال���ذي دفع الأمريك���ي دانا وايت 

للتاأكيد على اأن اأبوظبي هي عا�صمة امل�صتقبل 

يف الفنون القتالية املختلطة.

وبعد نهاية املواجه���ة التاريخية بني بورييه 

وماكريج���ور يو اإف �ص���ي 257 التي اأقيمت يف 

خت���ام الليلة الثالثة يف العا����رشة من �صباح 

اأم����س اأ�صدلت اأبوظب���ي ال�صتار عل���ى اأ�صبوع 

ريا�ص���ي �صّيق م���ع ثالثية جزي���رة النزال من 

"يو اإف �ص���ي"، املقامة بتنظيم دائرة الثقافة و 
ال�صياحة – اأبوظبي.

واأكدت الدائ���رة يف هذا ال�صدد اأن جناح احلدث 

العامل���ي ي�صهم ب�صكل كب���ري يف تعزيز مكانة 

اأبوظب���ي وجه���ة عاملي���ة مثالي���ة مل�صتقبل 

الأحداث احلية وا�صت�صافة الفعاليات الريا�صية 

وال�صياحي���ة يف العا�صمة.. مو�صح���ة اأن هذه 

النزالت �صكلت اأول حدث حي يقام يف الحتاد 

اأرينا اأحدث وجهات الرتفيه يف اأبوظبي، مبا�رشة 

اأمام امل�صاهدين حول العامل.

اأبوظبي تعزز مكانتها 

العالمية عا�سمة للفنون 

القتالية المختلطة  من�سور بن محمد: تطوير الريا�سة ياأتي من خالل تطوير 
العاملين فيها

بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة 

ال�سباب يوم الجمعة

مجل�س دبي الريا�ضي يطلق برنامجاً تثقيفياً لالعبين المحترفين

اآ�ضيوية الرماية االأولى »اأون الين« تنطلق الجمعة 



“ديفي���د”  �أن  بالرغ���م 

تنـــاول طعامـــًا بــــ 20 

دوالراً فقـــط يف الكافيه، 

اإال اأنه تـــرك “بق�شي�شًا ” 

بقيمـــة 1400 دوالر ليتم 

موظفني   7 على  توزيعها 

على  منهم  كل  ليح�شـــل 

200 دوالر، وترك العميل 

ق�شرية  ر�شالة  للموظفني 

مع البق�شي�ش ال�شخم قال 

فيها “COVID �شىء !”

بــــ  اخلا�شـــة  ال�شفحـــة  ون�ـــرت 

 Notchtop Bakery &
Cafe  �شكـــراً للعميـــل ، ور�شالة 
قالـــوا فيها : “�شكـــراً لك ديفيد على 

الهدية ال�شخيـــة ملوظفينا،لقد اأثرت 

هديتك على العديد من االأرواح “.

“نيليا  املقهـــي  �شاحبـــة  وقالـــت 

خاميتفالييف���ا” اإن العميل طلب من 

النادل ح�شاب عـــدد املوظفني الذين 

كانـــوا يعملون يف ذلـــك اليوم، واأمر 

باأن يح�شل كل منهم على 200 دوالر.

اأطلق �شاروخ ل�ركة �شبي�ش 

اإك�ش اململوكة لرائد االأعمال 

املليارديـــر اإيلـــون ما�شـــك 

143 مركبة اإىل الف�شاء، اأول 

اأم�ش، وهو رقم قيا�شي جديد 

اإطالقها  يتم  التي  للمركبات 

خـــالل مهمة واحـــدة، وفقا 

لل�ركة.

 9 فالكون  ال�شاروخ  وانطلق 

يف العا�رة �شباحًا بتوقيت 

�رق الواليـــات املتحدة من 

املجمع رقم 40 مبحطة كيب 

كنافريال يف فلوريدا.

وقالت ال�ركة اإنـــه انطلق جنوبًا على 

امتـــداد ال�شاحل ال�رقـــي لفلوريدا يف 

طريقه اإىل الف�شاء.

واأ�شافـــت �شبي�ـــش اإك�ـــش اأن ال�شاروخ 

القابـــل الإعـــادة اال�شتخـــدام نقل 133 

مركبة ف�شائية جتارية وحكومية و10 

اأقمار �شتارلينك ا�شطناعية اإىل الف�شاء 

�شمن برنامج )�شمـــول �شات رايد �شري( 

الذي يوفـــر رحالت موثوقـــة وباأ�شعار 

معقولـــة اإىل املـــدار مل�شغلـــي االأقمار 

اال�شطناعية ال�شغرية.

ك�شفت نتائج درا�شة 

يف  ن�رت  جديـــدة 

العلميـــة  املجلـــة 

 Diabetology (
 and Metabolic
�أن   )Syndrome
االأرجيلـــة  تدخـــني 

اأن يرفع  من �شاأنـــه 

االإ�شابة  خطـــر  من 

ال�شكـــري  مبر�ـــش 

اأكرب  ب�شكل  وال�شمنة 

مقارنة بتدخني علبة كاملة من 

ال�شجائر. بعد التجارب وحتليل 

املعلومات وجـــد الباحثون ما 

يلي:

ارتفع خطـــر االإ�شابة بال�شكري 

ومتالزمة االأي�ش وال�شمنة لدى 

م�شتخدمي االأرجيلة

ال�رر النـــاجت عن االأرجيلة قد 

يكون اأعظم من تدخني ال�شجائر

ا�شتخدام  من  الواحدة  اجلل�شة 

االأرجيلـــة قد يعـــادل تدخني 

علبة كاملة من ال�شجائر.

واأو�شح الباحثون اأن ا�شتخدام 

اأن يحفز  �شاأنـــه  االأرجيلة من 

اإ�شابـــة االأن�شجـــة بااللتهاب، 

بالتـــايل ت�شبح اأكـــر مقاومة 

لتاأثـــري االأن�شولني، الذي يعمل 

على تنظيـــم م�شتويات ال�شكر 

يف الدم.

واأ�شـــار الباحثـــون اأن اجلل�شة 

الواحدة من ا�شتخدام االأرجيلة، 

والتـــي تعادل �شاعـــة واحدة 

تقريًبـــا، يتم فيهـــا ا�شتن�شاق 

200 نف�ش من االأرجيلة، م�شبًبا 

دخـــول 90,000 ملليـــر مـــن 

الدخان، يف حني اأن ال�شيجارة 

الواحدة ت�شمل 20 نف�ش، وذلك 

يعادل دخول 500-600 مللير 

من الدخان.

علي �شفاف نهر النيل، وعلى مدى اأكر 

مـــن 35 �شنة، يخرج �شياد ا�شتهر بني 

اجلميع با�شم »ال�شيخ عزت« مبركبه 

اخل�شبي الب�شيط، ويظـــل طيلة النهار 

يراقب مياه النهر وحتركات االأمواج ال 

ل�شيد االأ�شماك بحثًا عن لقمة العي�ش، 

ولكن ل�شيد جثث املوتى.

عزت عفيفي البالغ من العمر 60 عامًا، 

مهمتـــه البحث عن جثـــث الغرقى يف 

النيل، وبـــداأ مبمار�شة هذه املهمة يف 

�شن 25 عامًا ب�شـــكل تطوعي، حينما 

وجد اأول جثة ل�شابة تعر مركبه فيها.

وتكرر االأمر عدة مـــرات، وبات عفيفي 

حمرفـــا يف البحث عن اجلثث، واأ�شند 

اإليه االأمـــر ب�شكل ر�شمـــي من جانب 

قوات االإنقـــاذ النهري التي باتت تلجاأ 

له للم�شاعـــدة يف البحث عن اجلثث، 

واإبالغهم عنها، 

وقال الرجـــل ال�شتيني : »اأنا من اأقدم 

ال�شياديـــن يف جزيرة الوراق وتفرغت 

حاليًا ملهمـــة البحث عن اجلثث فقط، 

بينما يقوم اأبنائـــي بال�شيد يف النهر 

لك�شب ما نعي�ش منه«.

واأ�شـــاف: »ال اأتقا�شى اأجـــراً عن هذا 

االأمـــر، يكفيني دعـــاء املكلومني يف 

اإيجاد جثث غرقاهـــم ودفنها ليعرفوا 

م�شريهم على االأقل«.

ال�شيخ عزت مل يح�شل يومًا على دورة 

يف الغط�ش حتت املـــاء، لكنه احرف 

االأمـــر بالفطرة منذ ال�شغـــر، وحينما 

يجـــد اجلثة يخرجها اإىل الياب�شة على 

ال�رطة  ظهر مركبه املتوا�شع، ويبلغ 

كي تتخذ اإجراءات اإبالغ اأهل ال�شحية 

وتن�شيق دفنه، ح�شب تعبريه.

ك�شف اخلبري ، زاك دوفمان، اأنه يجب 

علينا التوقف عـــن ا�شتخدام تطبيق 

م�شنجر، التابع لـ “في�شبوك” ، ب�شبب 

عدم وجود حماية منا�شبة لر�شائلنا.

واأ�شار اخلبري اإىل اأن رد الفعل الناجت 

عن حتديث �شيا�شة تطبيق وات�ش اآب 

التي تخطـــط للبدء مب�شاركة بيانات 

يجب  “في�شبـــوك”،  مـــع  امل�شتخدم 

اأن تكـــون “مبثابـــة حتذيـــر �شارخ 

عددهم  البالغ  م�شنجـــر  مل�شتخدمي 

1.3 مليار م�شتخدم”، نظراً الأن جتميع 

البيانات من م�شنجـــر اأكر اإثارة للقلق 

منه على “وات�ش اآب”.

وذكـــر ال�شحايف اأن احلجـــة الرئي�شية 

لتطبيق وات�ش اآب يف دفاعه عن حتديث 

�شيا�شته هي اأن التطبيق ال ميكنه قراءة 

ر�شائلنـــا وكذلـــك “في�شبـــوك”. ووفقًا 

لدوفمان، فاإنـــه اإذا كنت من م�شتخدمي 

تعـــرف  فاإن”في�شبـــوك”  م�شنجـــر، 

مبراقبتها للمحتوى املر�شل يف الر�شائل 

اخلا�شة بني امل�شتخدمني.

واأ�شار دوفمان اإىل اأن الت�شفري من طرف 

الذي   ،)End-to-end( طـــرف  اإىل 

يوفـــره تطبيق وات�ـــش اآب مل�شتخدميه، 

ُي�شتخـــدم يف م�شنجر فقط يف الر�شائل 

اخلا�شـــة، ولي�ش داخل املجموعات، وال 

يتم تفعيله افرا�شيًا.

واأ�شـــاف: “نعلـــم جميعـــًا اأن �ركـــة 

“في�شبوك” تك�شـــب رزقها من بياناتنا، 
وهذه هي الطريقة التي ندفع بها مقابل 

خدماتهـــا املجانية، ولكن هناك حاجة 

اإىل وجود حد”.

ًً »�سبي�س اإك�س« ت�سطر تاريخا جديدا يف �سياد م�سري مي�سح النيل بحثاً عن »املوت«
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تهـــوى ال�شيدة ليبـــوف مورخيدوفا »80 عامـــًا«،  ريا�شة 

التزلج على ثلوج �شيبرييا، التي تعي�ش فيها.

ون�ـــرت  اإذاعة �شوت اأملانيا “دويت�شـــه فيله”، اأول اأم�ش، 

مقطع فيديـــو  لهذه ال�شيدة، قائلة: “�شـــواء كنا نعي�ش يف 

ق�شور اأو يف اأي مكان اآخر، فاإن املوت هو النهاية املحتومة 

لكل اإن�شان”.

واأ�شارت االإذاعة االأملانيـــة اإىل اأن تلك ال�شيدة تهوى التزلج 

علـــى الثلوج وترف�ش اأي دعوة مـــن املقربني منها للتوقف 

عن ذلك. واأ�شافـــت االإذاعة االأملانية، اأن ليبوف مورخيدوفا، 

تعي�ـــش بجوار بحرية بيكال العظمى يف جنوب �شيبرييا يف 

رو�شيـــا، م�شرية اإىل اأنها تعي�ش مبفردهـــا منذ وفاة زوجها، 

وت�شغل وقتها باالعتناء ببع�ش الكالب واالأبقار والطيور.

تلقت االأجهزة االأمنية الكويتيـــة بالغًا من م�شت�شفى 

العـــدان بو�شول �شـــاب اإليها م�شابـــًا ببر يف 4 من 

اأ�شابعه، وجزء من االأنـــف، جراء طعنة وجرح قطعي 

بالراأ�ش.

حيث تعر�ش ال�شاب الكويتي العتداء عنيف وحماولة 

قتـــل من قبل مواطن اآخر على خالف معه داخل منزل 

مبحافظـــة مبارك الكبـــري، بعد دعـــوة املجني عليه 

لوليمة غداء للم�شاحلة، ثم دخوله مب�شادة كالمية مع 

اجلاين انتهت بطعن ال�شـــاب ب�شيف و�شاطور واإحلاق 

اأ�رار ج�شدية ج�شيمة به.

واأو�شح امل�شدر اأنه وفقًا حلديث االأطباء الذين ا�شتف�روا 

مـــن املجني عليه عن اأ�شبـــاب االإ�شابات البليغة به 

”فاإن ال�شاب تعر�ش للطعن وال�رب با�شتخدام �شيف 
و�شاطور يف منزل مبحافظة مبارك الكبري”.

واأثارت هذه احلادثة ردود فعل غا�شبة من ن�شطاء نظراً 

حلجم ال�رر الذي حلـــق بال�شاب وطبيعة االإ�شابات، 

وا�شفني ما تعر�ش له ”بالغدر كون اجلرمية وقعت اإثر 

ا�شتدراجه ودعوته لوليمة“.

فاجاأ �شكان حي تيبتون بوالية اإنديانا االأمريكية عامل تو�شيل 

بيتـــزا باإكرامية كبرية لقاء 30 عامًا من تقدمي خدماته ل�شكان 

احلـــي دون اأي تعب. وبداأت خطة ال�شكان يف جمع اأكر من 19 

األف دوالر هي ثمن �راء �شيارة لعامل التو�شيل روبريت بيرز 

لقاء خدمته لهم على مدار 30 عامًا باإخال�ش وتفان، من خالل 

تو�شيل طلبات الطعام.

اأحـــد �شكان احلي قال اإن بيرز دائمـــًا ما يحر�ش على ح�شول 

زبائنـــه على باقـــي قيمة الطلبات، حتى ولـــو كان ذلك يعني 

قيادتـــه لل�شيارة مل�شافة اأميال اأثناء عا�شفة ثلجية الإعادة 15 

�شنتًا ل�شاحبها دون اأي تعب.
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بعد دعوته اإىل وليمة لل�صلح.. 

قطعوا اأ�صابعه وطعنوه 

بال�صيف
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ً خبري.. توقفوا فورا عن ا�صتخدام الأرجيلة اأ�صواأ من التدخني �صتده�صك احلقيقة

»م�صنجر«

باأكرث من 

مليون دولر.. 

خامت خطوبة 

اإبنة ترامب 

يف واقعة غريبـــة ا�شتدعت تعليقًا من 

ال�شلطـــات، ت�شبب حفـــل عيد ميالد 

لقـــط يف انتقـــال عـــدوى فريو�ش 

كورونـــا امل�شتجد اإىل 15 �شخ�شًا 

على االأقل.

واأقيـــم احلفل يف مدينـــة �شانتو 

دومينغـــو ال�شغرية و�شط ت�شيلي، 

وانتقل خالله الفريو�ش اإىل احل�شور 

جميعـــًا وعددهـــم 10 اأ�شخا�ش، نقلوا 

املر�ش بدورهم اإىل 5 من اأقاربهم.

وح�شب و�شائل اإعـــالم حملية، فاإن الناجي 

الوحيـــد من الفريو�ش كان القط �شاحب عيد 

امليالد، رغم ثبوت اإمكانيـــة انتقال كورونا 

اإىل احليوانات.

واأعرب فران�شي�شكو األفاريز ال�شكرتري االإقليمي 

لوزارة ال�شحـــة يف منطقة فالباراي�شو التي 

تنتمي 

عن لهـــا  املدينة، 

"ده�شتـــه من الظروف" التي اأدت اإىل انت�شار 
الفريو�ش. وقال األفاريـــز ملحطة راديو "بيو 

بي���و" املحلية: "ظننـــت اأن االأمر مزحة يف 
بادئ االأمر، لكن هذا ما حدث بالفعل".

قط  ت�صبب يف اإ�صابة 15 �صخ�صًا 

بكورونا وجنا

 قبـــل �شاعات مـــن مغادرتهـــا للبيت 

االأبي�ـــش اأعلنت تيفاين ابنـــة الرئي�ش 

االأمريكي املنتهية واليته، عن خطوبتها 

على �شديقهـــا االأمريكي لبناين االأ�شل، 

مايكل بول�ش.

ون�رت �شورة جتمعها بخطيبها، علقت 

عليهـــا قائلة: “لقد كان �ـــرف يل اأن 

اأحتفـــل بالعديد من املنا�شبات املهمة، 

منا�شبات تاريخية واأن اأ�شنع الذكريات 

مع عائلتي هنا يف البيت االأبي�ش”.

ميـــل”  “ديلـــي  �شحيفـــة  واأ�شـــارت 

الربيطانية اإىل خامت اخلطبة الذي قدمه 

مايـــكل، والذي يـــزن 13 قرياطًا وي�شل 

ثمنه اإىل حوايل 1.2 مليون دوالر.

ون�ـــرت ال�شحيفة �شوراً لتيفاين وهي 

املذهل،  خامتها  با�شتعرا�ـــش  تتباهى 

الذي �شَمّمه تاجر املجوهرات واالأملا�ش 

املقيم يف نيويورك �شامر حليمة.

وبح�شب م�شـــدر، �رح لل�شحيفة، فاإن 

اخلامت عبارة عن حجر اأملا�شي مركزي 

على �شكل زمـــردة ي�شتقر بني قطعتني 

اأملا�شيتني جانبيتني.

بعد 30 عاما من اخلدمة.. هدية غري 

متوقعة لعامل بيتزا

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

زبون ياأكل بـ20 دولرا ويرتك 

1400للموظفني

ً

بوتن يعلق على مزاعم »الق�صر 

الفاخر«
 مل يكتـــف الرئي�ـــش الرو�شـــي، فالدميري بوتـــن، ببيان 

الكرملـــني ب�شاأن مزاعم امتالكه ق�ـــراً فارهًا مطاًل على 

البحر االأ�شود، بل حتدث �شخ�شيًا للمرة االأوىل عن االأمر.

وذكـــرت وكالة "رويرز"، اأن بوتن نفـــى اأن يكون الق�ر 

يخ�شه هو اأو اأ�رته.

وكان املعار�ـــش الرو�شي البـــارز، األيك�شي نافالني، ن�ر 

على قناته اخلا�شة مبوقع "يوتيوب" حتقيقا م�شوراً عما 

قـــال اإنه ق�ر يعود اإىل الرئي�ـــش بوتن، بتكلفة ت�شل اإىل 

مليار وثالثمة مليون دوالر.

ون�ر الفيديـــو فريق نافالني يف اليوم االأول الذي ق�شاه 

االأخري يف �شجن رو�شي، غداة عودته اإىل البالد قادمًا من 

اأملانيا، حيث كان يعالج بعد تعر�شه للت�شمم.

وحـــاز الفيديو حتـــى م�شاء االثنني اأكـــر من 86 مليون 

م�شاهـــدة على "يوتيوب"، ويبدو اأنه اأعد منذ فرة طويلة 

و�شارك فيه عدد كبري مـــن االأ�شخا�ش. وقال نافالني اإنه 

بهذا التحقيـــق امل�شور ك�شف اأكرب اأ�رار بوتن، يف اإ�شارة 

اإىل الق�ر الذي قال اإنه االأغلى ثمنا يف العامل.

ً
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