
اأبوظبي-وام:

 ا�صتقب���ل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة مل���ك مملكة البحرين 

ال�صقيقة ام�س ال�صبت - مبقر اإقامته يف 

اأبوظبي - �ص���احب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�ص���د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�صاحب ال�ص���مو ال�صيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.

ونقل �ص���موهما اإىل جاللة ملك البحرين 

حتيات �ص���احب ال�ص���مو ال�صيخ خليفة 

بن زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" ومتنياته جلاللته موفور ال�ص���حة 

وال�صعادة ول�صعب البحرين ال�صقيق دوام 

اخلري والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

طرابل�س-)د ب اأ(:

ا�صتعر�س رئي����س احلكومة الليبية اجلدي���دة عبداحلميد 

دبيبة، خالل اجتماعه ام����س ال�صبت مع املبعوث الأممي 

اخلا�س اإىل ليبيا يان كوبي�س، املنهجية املتبعة يف عملية 

ت�صكيل احلكومة، ح�صبما اأفادت بوابة الو�صط الليبية.

واأكد دبيبة، اأن���ه �صيحر�س من خالل هذه املنهجية، على 

تنفيذ كافة ال�صتحقاق���ات املنتظرة من احلكومة وتعزيز 

حالة ال�ص���الم وال�صتق���رار والتنمية، معرًبا ع���ن تفاوؤله 

باإمكانية توظيف الإمكانات واملوارد التي

"تتمتع بها ليبيا مبا يخ���دم امل�صلحة الوطنية، وينف�س 
الغبار ع���ن الكثري من مع���امل احل�ص���ارة واملدنية التي 

تاأثرت �صلًبا خالل ال�صنوات املا�صية بالأحداث ال�صيا�صية 

والأمنية املختلفة".

كما اأكد دبيب���ة عزمه ا�صتعادة ليبي���ا �صيادتها الوطنية 

وامتالك قرارها الوطني يف امل�صتقبل.

باري�س-)د ب اأ(:

 احتجزت ال�صلط���ات الفرن�صية م�صتبها به عقب مقتل مدير 

لإيواء املهاجرين وطالبى اللجوء جنوب غربي البالد.

وق���ال ممثل الدعاء امل�صوؤول ام����س ال�صبت اإن الرجل /38 

عام���ا/ اعرتف باجلرمية. وكان امل�صتب���ه به يريد احل�صول 

على وثيقة من مركز الإيواء الواقع يف مدينة باو، حيث كان 

يقيم �صابقا، ملنع ترحيله الو�صيك اإىل ال�صودان.

وانتهت �صفة احلماية اخلا�صة به يف ت�رشين ثان/ نوفمرب، 

وبعد �صدور حكم بال�صجن بات يواجه خطر فقدانها.

ومت ا�صتبعاد وج���ود دافع اإرهابي، ح�صبم���ا ذكرت و�صائل 

اإعالم فرن�صية نقال عن النيابة العامة.

وت���ويف ال�صحية بعد وق���ت ق�صري من احل���ادث الذي وقع 

�صباح اأم�س الول اجلمعة. وقال ممثل الدعاء اإن ال�رشخات 

نبهت العاملني يف مركز الإيواء . ومت العثور على �صكني يف 

مكان احلادث.
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اخلرطوم-وكالت:

 اته���م ال�صودان يوم ال�صب���ت اإثيوبيا بتوجي���ه "اإهانة بالغة ول 

تغتفر"، يف اأ�صد البيانات لهجة منذ جتدد النزاع احلدودي امل�صتمر 

منذ عقود يف اأواخر العام املا�صي.

واندلعت ا�صتباكات بني القوات ال�صودانية والإثيوبية على منطقة 

الف�صق���ة، وهي اأر����س خ�صبة ي�صكنها مزارع���ون اإثيوبيون ويقول 

ال�ص���ودان اإنها تقع على جانبه من احل���دود التي مت تر�صيمها يف 

بداية القرن الع�رشين، وهو ما ترف�صه اإثيوبيا.

وقالت وزارة اخلارجية الإثيوبية يف بيان يوم اخلمي�س اإنها تعتقد 

اأن "ال����رشاع الذي يروج له اجلناح الع�صكري للحكومة ال�صودانية 

لن يخدم اإل م�صالح طرف ثالث على ح�صاب ال�صعب ال�صوداين".

الريا�س-)د ب اأ(: اأغلقت وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية ال�صعودية، ام�س 

ال�صبت، 7 م�صاجد موؤقتًا مبنطق���ة الريا�س، بعد ثبوت 11 حالة 

اإ�صابة بكورونا بني �صفوف امل�صلني.

وقالت الوزارة يف بيان له���ا اإن "جمموع ما مت اإغالقه خالل 13 

يوما 105 م�صاجد، م�صرية اإىل اأنه " مت فتح 92 منها بعد النتهاء 

م���ن التعقيم واكتم���ال اجلاهزية يف اإطار احلر����س على �صحة 

امل�صلني وتوفري اأعلى معايري ال�صالمة لهم".

واأعلن���ت وزارة ال�صح���ة ام�س عن ت�صجي���ل 325 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�صتجد امل�صبب ملر�س )كوفيد-19( يف اململكة 

خالل ال����24 �صاعة املا�صية؛ م���ا يرفع اإجم���ايل الإ�صابات اإىل 

374691 حال���ة، يف حني مت ت�صجيل ث���الث حالت وفاة جديدة 

بالفريو�س، لريتفع اإجمايل الوفيات اإىل 6457 حالة.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

دم�صق-)د ب اأ(:

 قتل ثالث���ة مدنيني واأ�صي���ب 10 اآخرون 

بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة 

ام�س ال�صب���ت يف مدين���ة الب�صرية بريف 

ديرالزور ال�رشقي، التي ت�صيطر عليها قوات 

�صوري���ة الدميقراطية )ق�صد(، ح�صبما اأفادت 

وكالة الأنباء ال�صورية الر�صمية )�صانا(.

وذكرت م�صادر حملية يف ت�رشيح لوكالة 

�صان���ا اأن دراجة ناري���ة مفخخة انفجرت 

و�صط �ص���وق �صعبية داخل مدينة الب�صرية 

ظهر ال�صب���ت يف وقت ت�صه���د فيه ال�صوق 

حركة ن�صطة ما ت�صب���ب مبقتل 3 مدنيني 

واإ�صاب���ة 10 اآخرين بج���روح، بع�صهم يف 

حالة حرجة، اإ�صاف���ة اإىل احرتاق عدد من 

املحال ووقوع اأ�رشار يف ممتلكات الأهايل. 
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دبيبة ي�شتعر�ض منهجية ت�شكيل الحكومة 
الليبية مع المبعوث الأممي

القب�ض على قاتل مدير مركز لإيواء 
المهاجرين بفرن�شا

 ال�شودان واإثيوبيا يتبادلن التهامات في ت�شعيد 
لل�شراع الحدودي

 ال�شعودية: اإغالق 7 م�شاجد موؤقتًا بالريا�ض 

معر�ضا »اأيدك�س و نافدك�س« ينطلقان اليوم 
بم�ضاركة 900 عار�س من 60 دولة 

اأبوظبي-وام:

 حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظ���ه اهلل"، تنطلق اليوم 
الحد فعالي���ات الدورة ال���� 15 من 

 ،"2021 "اآيدك�س ونافدك�س  معر�صي 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 

مب�صارك���ة اأكرث م���ن 900 عار�س من 

60 دول���ة، و35 جناح���ا حيث متثل 

ال����رشكات الوطنية 16 % و ال�رشكات 

الدولية 84 % مع م�صاركة خم�س دول 

للمرة الأوىل و 110 وفود دولية بينما 

يحظى احلدث بتغطية اأكرث من 500 

اإعالمي يف حني يتوقع اأن ي�صل عدد 

زائريه اإىل اأكرث من 70 األفا.

وياأت���ي تنظي���م معر�ص���ي "اآيدك�س 

ونافدك�س 2021" - اللذين تتوا�صل 

فرباي���ر   25 حت���ى  فعالياتهم���ا 

اجلاري وموؤمت���ر الدفاع الدويل الذي 

انطلق���ت اأعماله الي���وم - من قبل 

الوطنية للمعار�س  اأبوظب���ي  �رشكة 

"اأدنيك"،  بالتعاون مع وزارة الدفاع 
امل�صلحة  للق���وات  العامة  والقيادة 

بدولة الإم���ارات، ل�صتعرا�س اأحدث 

اإليه قط���اع ال�صناعات  ما تو�ص���ل 

الدفاعي���ة م���ن تكنولوجيا ومعدات 

متط���ورة  ومبتك���رة، وتطوير قطاع 

ال�صناع���ات الدفاعي���ة الوطنية يف 

الدولة.

اأبوظبي-وام:

 اأعرب���ت دولة الإم���ارات عن قلقها 

البال���غ م���ن تده���ور الأو�صاع يف 

العا�صم���ة ال�صومالية »مقدي�صو«، 

نتيجة اللجوء اإىل العنف وا�صتخدام 

القوة املفرطة �صد املدنيني.

والتعاون  اخلارجي���ة  وزارة  ودعت 

ال���دويل يف بي���ان له���ا احلكوم���ة 

اإىل التحلي  املوؤقتة وكافة الأطراف 

باأعلى درجات �صبط النف�س لتحقيق 

تطلعات ال�صومال يف بناء م�صتقبل 

اآمن وم�صتقر يت�صع للجميع.

واأك���دت دولة الإمارات دعمها لكافة 

اجلهود واملب���ادرات الدولية لإجراء 

يف  ونزيه���ة  �صفاف���ة  انتخاب���ات 

املوعد املحدد، ودعت كافة الأطراف 

التكاتف ملواجهة  اإىل  ال�صومالي���ة 

خطر الإرهاب والتطرف.

وعربت دول���ة الإمارات ع���ن اأملها 

يف اأن يع���م ال�صتق���رار جمهوري���ة 

ال�صوم���ال، مب���ا يحف���ظ �صيادتها 

الوطني���ة ويحقق تطلع���ات �صعبها 

ال�صقيق.

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من 
تدهور الأو�شاع في ال�شومال
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»طالع  �س3 «

 �شورية:مقتل واإ�شابة 
31 مدنيًا جراء انفجار 
دراجة مفخخة بديرالزور

ملك البحرين ي�ضتقبل محمد بن را�ضد ومحمد بن زايد 

بمقر اإقامته في اأبوظبي

برعاية خليفة ..

»تتمة  �س8«

دبي-وام:

 اأك���د معايل عمر ب���ن �صلطان العلماء 

وزي���ر دول���ة لل���ذكاء ال�صطناع���ي 

والقت�صاد الرقم���ي وتطبيقات العمل 

ع���ن بع���د اأن حكومة دول���ة الإمارات 

بقيادة �صاحب ال�صم���و ال�صيخ حممد 

بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي����س جمل����س ال���وزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل« اأ�صبح���ت منوذجًا ملهمًا 

حلكوم���ات العامل ال�صاعي���ة لالنتقال 

اإىل امل�صتقب���ل، يف مرونة ال�صيا�صات 

وال�صتباقية يف  العالي���ة  واجلاهزية 

مواجهة التحدي���ات، نتيجة جلهودها 

يف ترجم���ة روؤى �صم���وه وتوجيهاته 

التفكري  بالتطوي���ر امل�صتدام وتبن���ي 

اأفكار »خارج  وت�صمي���م  ال�صت�رشايف 

ال�صندوق« متك���ن احلكومة من تعزيز 

ريادتها عامليًا وخدمة جمتمعها بكل 

كفاءة وفاعلية، ما ميثل »كلمة ال�رش« 

يف النجاح احلكومي املتوا�صل.

ج���اء ذلك، تعقيبًا عل���ى حتقيق دولة 

الإمارات املرك���ز الأول عربيًا وال� 31 

عاملي���ًا يف موؤ����رش العم���ل عن بعد 

ال�صادر عن �رشكة »�صريكل لوب« 

الإمارات الأولى عربيًا والـ 31 عالميًا 
في موؤ�شر »العمل عن بعد«

»مهرجان ال�شيخ زايد« يختتم فعالياته بنجاح كبير

اأبوظبي-وام:

 تنفي���ذا لتوجيه���ات �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظ���ه اهلل«، ودعم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�صلحة، ومبتابعة من �صمو 

ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير �صوؤون 

الرئا�صة، بتقدمي امل�صاعدات الإن�صانية 

ال�صحي  القط���اع  والتنموي���ة ودعم 

وتعزيز براجمه الوقائية يف جمهورية 

باك�صتان الإ�صالمية،

»تتمة  �س8«

»طالع �س4«

حملة الإمارات للتطعيم تحمي اأطفال 

باك�شتان من �شلل الأطفال

رام الله-)د ب اأ(:

الفل�صطيني حممود  الرئي����س  اأ�صدر   

عبا�س ام�س ال�صبت، مر�صوما رئا�صيا 

ب�صاأن تعزيز "احلريات العامة" قبيل 

النتخابات العامة املقررة ابتداء من 

اأيار/مايو املقبل. 

واأكد عبا����س بح�صب وكال���ة الأنباء 

على  )وف���ا(،  الر�صمية  الفل�صطيني���ة 

توفري مناخ احلريات العامة، على اأن 

يكون املر�ص���وم ملزما لالأطراف كافة 

يف الأرا�صي الفل�صطينية. 

وجاء املر�صوم بن���اء على ما اتفقت 

يف  الفل�صطيني���ة  الف�صائ���ل  علي���ه 

اجتماعها الأخري يف القاهرة، برعاية 

م�رشية قب���ل 10 اأيام ب�ص���اأن اآليات 

اإجراء النتخابات العامة. 

ون����س املر�صوم عل���ى "تعزيز مناخ 

اأرا�صي دولة  العام���ة يف  احلري���ات 

فل�صطني كافة، 

الرئي�ض الفل�شطيني ي�شدر مر�شومًا لتعزيز 
»الحريات العامة« قبيل النتخابات 

»طالع �س5«

اأبوظبي-وام:

 حتت رعاي���ة كرمية من �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ 

خليف���ة بن زايد اآل نهيان رئي����س الدولة "حفظه 

اهلل"، وبتوجيهات �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�صلح���ة، ومتابعة �صمو ال�صيخ 

من�صور ب���ن زايد اآل نهيان نائ���ب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، اختتمت ام�س ال�صبت 

فعاليات ال���دورة احلالية م���ن "مهرجان ال�صيخ 

زايد" يف منطقة الوثبة باأبوظبي.
و�رشع املهرج���ان اأبوابه على م���دى ثالثة اأ�صهر 

كاملة �صهد خاللها اإقب���ال كبريا من الزوار الذين 

توافدوا لال�صتمتاع بفعاليات هذا احلدث الثقايف 

الرتفيه���ي التعليم���ي العاملي الكب���ري، وخو�س 

جتارب تفاعلي���ة ممتعة للتع���رف على خمتلف 

احل�ص���ارات ع���رب الأجنح���ة وامل�ص���اركات التي 

ا�صتعر�صت جوانب متعددة من الثقافات واملوروث 

ال�صعبي للعديد من الدول على م�صتوى العامل.

»تتمة  �س8«
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 ∫ƒM  Qƒëªàj  …òdG  ô“DƒŸG  OÉ≤©fG  »JCÉj

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  Qƒ£Jh  QÉgORG"
 ‘  º¡àjÉªMh  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ¬ª¶æJh  "á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG öüY

 "∂«fOCG" ¢VQÉ©ª∏d á«æWƒdG »ÑXƒHCG ácöT

 "¿RGƒJ"  …OÉ°üàb’G  ¿RGƒàdG  ¢ù∏›h

 áeÉ©dG IOÉ«≤dGh ´ÉaódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

 »°Vô©e  ¥Ó£fG  π«Ñb  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ¿ÉeÉ≤j øjò∏dG 2021 "¢ùcóaÉf"h "∑ójCG"
 ‘ …QÉ÷G ôjGÈa 25 ¤EG 21 øe IÎØdG ‘

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe

 óªMCG  øH  óªfi  ‹É©e  ô“DƒŸG  íààaG

 áª∏µH ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh …OQGƒÑdG

 QhO  ≈∏Y  Aƒ°†dG  É¡dÓN  §∏°S  á«Ñ«MôJ

 ™bGƒH ¢Vƒ¡ædG ‘ ¢ù«FôdG äGQÉeE’G ádhO

 OÉ≤©fG √ÓJ á«ŸÉ©dG á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 áÑcƒc  ácQÉ°ûÃ  á«°ù«FQ  äÉ°ù∏L  ™HQCG

 á«ŸÉ©dGh  á«JGQÉeE’G  äÉ«°üî°ûdG  øe

 É«LƒdƒæµàdGh ´ÉaódG ¿hDƒ°T ‘ á°ü°üîàŸG

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdGh áeó≤àŸG

 âæµ“  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ΩGóîà°SÉH  áaÉc  äÉ«fÉµeE’G  Òî°ùJ  øe

 »YÉæ£°U’G AÉcqòdGh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG

 kÉ«ŸÉYh  kÉ«∏fi  áëFÉ÷G  áeRCG  á¡LGƒŸ

 ójõŸG  ≥«≤ëàH  äôªà°SGh  á«dÉY  IAÉØµH

 äóeh ájQÉ°†◊Gh á«ª∏©dG  äGõéæŸG  øe

 ká°ü∏îà°ù oe ⁄É©dG ∫hO øe rÒãµd ¿ƒ©dG ój

 íÑ°ü oàd  ,IOÉØà°ù oŸG  ¢ShQoódG  øe  ójó©dG

 Ωó≤àdGh  …óëàdG  IOGQE’  kÉLPƒ‰  äGQÉeE’G

 ÊÉ°ùfE’G  íeÉ°ùà∏d  láª°UÉYh  …QÉ°†◊G

 RÉ‚EG ƒg ¬à≤≤M Ée πµa »ª∏°ùdG ¢û ojÉ©àdGh

."ájöûÑ∏d

 á°Uô oa  ó©j  Ωƒ«dG  Éfô“Dƒe  ¿EG"  ±É°VCGh

 AÉcòdG Qƒ o£J ájÉªM OÉ©HCG á°ûbÉæŸ á«ÑgP

 πª°û«d á≤FÉØdG É«LƒdƒæµàdGh »YÉæ£°U’G

 OGóeE’G πFÉ°Sh ≈∏Y áëFÉ÷G äÉ°SÉµ©fG ∂dP

 á«é«JGÎ°S’G äÉYÉæ°üdG ká°UÉN á«ŸÉ©dG

 ™Ñ£dÉHh  π≤ædGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  πãe

 Éæ«∏Y ºàëj …òdG ôeC’G á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 ¬∏©L ±ó¡H ójQƒàdG ΩÉ¶f ‘ ô¶ædG IOÉYEG

 ‘  äÉjóëàdG  ∞∏àfl  ΩÉeCG  áfhôe  ÌcCG

..πÑ≤à°ùŸG

 IQƒãdG  äÉ«æ≤J  Èà© oJ  ôNBG  ÖfÉL  øe

 á«ªgC’G  ≠dÉH  GôeCG  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG

 ¿CGh  Éª«°S  ’  á«YÉaódG  ÉæJGQób  πÑ≤à°ùŸ

 ºàj IQƒãdG √òg äÉ«æ≤J øe ójó©dG êÉàfEG

 ájó«∏≤àdG  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  øY Gó«©H

 øY åëÑf ¿CG Éæ«∏Y Gò¡dh áHÉbô∏d á©°VÉÿG

 ¤EG ∫É≤àf’G øe É¡àjÉª◊ Ö«dÉ°SCGh πFÉ°Sh

 á«ªgCG RÈJ Éægh ÜÉgQE’Gh Ωƒ°üÿG …ójCG

 ∞∏àfl  ™e  »æeC’Gh  »YÉaódG  ÉæfhÉ©J

 »æÑJh  QÉµàH’G  ™jöùàd  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

."áãjó◊G É«LƒdƒæµàdGh áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdG

 äGÒ¨à oŸG  πX ‘  "  ¬fCG  ¬«dÉ©e í°VhCGh

 õjõ©J  á«ªgCG  RÈJ  Ió≤© oŸGh  oáYQÉ°ùà oŸG

 á≤∏©àŸG  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ÖfGƒL

 á«ªgCG  ∂dP ‘ ÉÃ á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdÉH

 ‘ ôjƒ£àdG h åëÑdG õcGôe ÚH ¿hÉ©àdG

 •É°ShC’Gh  ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG

 á¡LGƒe  ‘  Oƒ¡÷G  ó«Mƒàd  á«ÁOÉcC’G

 IÒ°ùe  QGôªà°SG  ¿Éª°†dh  äÉjóëàdG

 á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  äÉ«æ≤J  Qƒ£J

 Èà©j Oó°üdG Gòg ‘h á«YÉaódG É¡JÉ≤«Ñ£Jh

 GôeCG ∞ãµŸG º««≤àdGh QÉÑàNÓd õcGôe AÉ°ûfEG

."á«ªgC’G ≠dÉH

 má∏eÉ°T Iô¶f AÉ≤dEG øe óH’ Éæg h " :±É°VCGh

 ™e ÊGÈ«°ùdG øeC’G »°TÉ“ Ö«dÉ°SCG ≈∏Y

 Aƒ°†dG §«∏°ùàH ∂dP h »LƒdƒæµàdG ∫ƒëàdG

 ä’É› ‘ πÑ≤à°ùŸG ÜhôM á©«ÑW ≈∏Y

 ká°UÉN »°ù«WÉæ¨ehô¡µdG ∞«£dGh AÉ°†ØdG

 ¬JÉeGóîà°SG ´QÉ°ùàd Gô¶f ÊGÈ«°ùdG ∫ÉéŸG

 á«é«JGÎ°S’G ΩÉ¡ŸGh ∫ÉªYC’G áaÉc RÉ‚E’

 äÉ¡÷G  πÑb  røe  á«µ«àµàdGh  á«∏«¨°ûàdGh

 ÉæŸÉY ¿C’ kGô¶fh á«eƒµ◊G ÒZh á«eƒµ◊G

 AÉ°†ØdG øeCG á«ªgCG RÈJ É«fhÎµdEG §HGÎe

."´ÉaódG ∫É› ‘ á°UÉN ÊhÎµdE’G

 â–  ô“DƒŸG  øe  ¤hC’G  á°ù∏÷G  äó≤Yh

 áª¶fCG IQGOEG ‘ ájQÉµàH’G ¢UôØdG" ¿GƒæY

 "ÉfhQƒc  ó©H  Ée  áÑ≤◊  ™jRƒàdG  á∏°ù∏°S

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e ácQÉ°ûÃ

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

 õjõ©dGóÑY  øH  óªMCG  ¢Sóæ¡ŸG  ‹É©eh

 äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ßaÉfi »∏gƒ©dG

 ,ñhGQ  äƒª∏«gh  ájOƒ©°ùdG  ájôµ°ù©dG

 π«jO"  ácöûd  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh  ¢ù«FôdG

 ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ,π«gÉc  º«Jh  ,"á«YÉaódG

 .."∫Éfƒ°TÉfÎfEG ÚJQÉe ó«¡cƒd" ‘ ∫hC’G

 …ò«ØæàdG ôjóŸG AÉª∏©dG QóH á°ù∏÷G QGOCGh

.QÉªãà°SÓd ádOÉÑe ácöT ,¿GÒ£dG áYÉæ°U

 óªfi  øH  π«¡°S  ‹É©e  ∫Éb  √QhóH

 ádhO ‘ Éæ∏ªY" :¬àcQÉ°ûe ∫ÓN »YhQõŸG

 ∫Éªµà°SG ≈∏Y »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN äGQÉeE’G

 ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  OGƒe  á°ûbÉæeh  áZÉ«°U

 πª©dG Oó°üH kÉ«dÉM øëfh ,ójó÷G …ôëÑdG

 ÉfQó°UCG  Éªc √OÉªàYG äGAGôLG RÉ‚EG  ≈∏Y

 ‘ …ôëÑdG πª©dG º«¶æàd ájQGRh äGQGôb 5

 áÑcGƒŸ Éæ«©°S QÉWEG ‘ »JCÉJ »àdGh ,ádhódG

 á©jöùdG  äGQƒ£àdGh  á«©jöûàdG  ÖfGƒ÷G

."…ôëÑdG ´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG

 ójó©dG  äGQÉeE’G  â≤≤M"  :¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ΩÉª°†f’G  ÉgRôHCG  ,á«YƒædG  äGRÉ‚E’G  øe

 ájôëÑdG  äÉ«bÉØJ’G  øe  áYƒªéŸ

 ÚfGƒ≤dGh  äÉ«bÉØJ’G  äóYÉ°Sh  á«dhódG

 äGQÉeE’G  ádhO  ≥≤–  ≈∏Y  äÉ©jöûàdGh

 á«°ùaÉæàdG  äGöTDƒe  ‘  áeó≤àe  õcGôe

 …ôëÑdG öTDƒŸG ø°ù– ÖfÉL ¤EG á«ŸÉ©dG

 %94 ¤EG % 44 øe »JGQÉeE’G º∏©∏d ‹hódG

 öTDƒe ƒgh á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

 …ôëÑdG π≤æ∏d á«dhódG áaô¨dG √Qó°üJ ‹hO

 ™aQ  ‘  …ôëÑdG  äGQGOE’G  AGOCG  ¢ù«≤jh

 ‘ øØ°ùdG ∑Óeh øjôªãà°ùŸG á≤K iƒà°ùe

 π«é°ùàd  º¡HòL ‹ÉàdÉHh  ,ádhódG  ÅfGƒe

 á¶aÉëŸGh  »JGQÉeE’G  º∏©dG  ™aôd  º¡æØ°S

."…ôëÑdG ´É£≤dG á«HPÉL ≈∏Y

 ácGöûdÉH Ωƒ≤J IQGRƒdG ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e âØdh

 õcGôeh  ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  ™e

 øe  áYƒª›  á°SGQóH  ôjƒ£àdGh  åëÑdG

 á«dhódG  äÉª¶æª∏d  É¡©aQh  äÉ≤«Ñ£àdG

 á«JGP  øØ°ùdG  ΩGóîà°SG  ÉgRôHCGh  OÉªàYÓd

 á«KÓK  áYÉÑ£dG  á«æ≤J  ∂dòch  ,IOÉ«≤dG

 áeRÓdG QÉ«¨dG ™£b ¢†©H áYÉÑ£d OÉ©HC’G

 áaÉ°VE’ÉH ôëÑdG ¢VôY ‘ »gh áæ«Ø°ù∏d

 ¢SÉ«≤d  ájQGOGôdG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ¤EG

 øØ°ùdG  ΩOÉY  øe  QOÉ°üdG  ¿ƒHôµdG  Ö°ùf

 á«dhódG äÉÑ∏£àŸG ™e É¡«°TÉ“ øe ócCÉà∏d

 ºbÉW  ¿hO  á¡LƒŸG  á°UGƒ¨dG  ΩGóîà°SGh

 ÖfÉL ¤EG AÉŸG â– øØ°ùdG ¿óH ¢üëØd

 ájôëH  äÉfÉ«H  IóYÉb  AÉ°ûfEG  ¤EG  »©°ùdG

 ´É£≤dG  ôjƒ£J  ±ó¡à°ùJ  IóMƒe  á«æWh

 äÓeÉ©ŸG  π«¡°ùJh  »JGQÉe’G  …ôëÑdG

 á°SÓ°S  øe  Rõ©«°S  …òdG  ôeC’G  ,ájQÉéàdG

 ÅfGƒe  ÚH  ájQÉéàdGh  á«MÓŸG  ácô◊G

.á«dƒª°T ÌcCG IQƒ°üH ádhódG

 øH óªMCG ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ´ÉaódG ´É£b ôªà°SG" :»∏gƒ©dG õjõ©dG óÑY

 IÎa  ∫GƒW  á«dÉ©ØH  πª©dG  ‘  …Oƒ©°ùdG

 π°SÓ°S áfhôeh á«dÉ©a ≈∏Y ∫ój Ée ,AÉHƒdG

 §£Nh äÉ«é«JGÎ°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ójQƒàdG

 õ«cÎdG  π°UGƒæ°Sh  ,¿hõîŸÉH  ®ÉØàM’G

 πª©∏d Iôªà°ùŸG ÉæàLÉMh ∫ÉéŸG Gòg ≈∏Y

."ÉæFÉØ∏M ™e ∂dòch π≤à°ùe πµ°ûH

 QÉ°ûàfG áeRCG Éæà©aO ó≤d" :¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ∫ÓN  øe  πÑ≤à°ùŸG  ƒëf  19  –  ó«aƒc

 IQGOEG  ‘  áæªbôdG  ¤EG  ∫É≤àf’G  ™jöùJ

 QÉªãà°S’G  Èà©j  å«M  ,ójQƒàdG  á∏°ù∏°S

 ‹ÉŸG  É«LƒdƒæµàdG  ΩÉ¶f  ‘  ÊhÉ©àdG

 ‘ õ«ªà∏d É k«°SÉ°SCG G kôeCG ôjƒ£àdGh åëÑdGh

 øª°V ¬fCG Éªc ..ájôµ°ù©dG øjOÉ«ŸG ∞∏àfl

 èeÉfôH áeƒµ◊G äCGóH ,2030 ájDhQ ±GógCG

 ±ó¡H  AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  πÑb  ´ÉaódG  ÚWƒJ

 ájôµ°ù©dG ÉæJÉ≤Øf øe %50 øe ÌcCG ÚWƒJ

 %0^2 øe ôjƒ£àdGh åëÑdG á«fGõ«e IOÉjRh

."%4 ¤EG

 Ió«Øe  á°ùaÉæŸG  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 ¿hÉ©àdG ¿EÉa ,∂dP ™eh ..´GóHE’Gh IAÉØµ∏d

 …QhöV ¬æµd G kQÉ«N ¢ù«d ∫ÉéŸG Gòg ‘

 ójQƒàdG  á∏°ù∏°Sh  äGQÉµàH’G  ∫Éªµà°S’

 äGQÉµàH’G ¢†©H ôjƒ£J iôLh ..∞«XƒàdGh

 πãe IÉ«◊G ‘ GkÒ¨J ÌcC’G á«LƒdƒæµàdG

 á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójóëàd á«YÉæ°üdG QÉªbC’G

 äÉÑcôŸGh  á«Ñ£dG  äÉJƒHhôdGh  âfÎfE’Gh

 π°UC’G ‘ á∏≤à°ùŸG Iõ¡LC’Gh ádƒgCÉŸG ÒZ

. ´ÉaódG ´É£≤d

 â–  äó≤Y  »àdG  á«fÉãdG  á°ù∏÷G  ‘h

 äÉ«æ≤Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdG ájÉªM" ¿GƒæY

 öüY ‘ iôNC’G á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG

 ‹É©e øe πc " çó– ácQÉ°ûŸGh ¿hÉ©àdG

 AÉcò∏d ádhO ôjRh AÉª∏©dG ¿É£∏°S øH ôªY

 äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG OÉ°üàb’Gh »YÉæ£°U’G

 ,¿ƒ°ùfÉgƒL  πµjÉe  h  ó©H  øY  πª©dG

 …ójÉgh ,"ÜÉ°S" ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 »YÉaódG »æeC’G ¿hÉ©àdG ádÉch ôjóe âfGôZ

 ∂jQEGh  á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘

 ∫hDƒ°ùeh  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ÚHÉH

."∫ÉaÉf" áYƒª› QÉµàH’Gh á«æ≤àdG

 ∫ÓN AÉª∏©dG ¿É£∏°S øH ôªY ‹É©e ∫Ébh

 ádhO  ±öûà°ùJ"  :á°ù∏÷G  ‘  ¬àcQÉ°ûe

 »bÉÑà°SG πµ°ûH §£îJh πÑ≤à°ùŸG äGQÉeE’G

 ,π©ØdG OQ øe k’óH äGÒ¨àŸG ™e πeÉ©à∏d

 √QÉÑàYÉH  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ¤EG  ô¶æfh

 ó¡°ûf  PEG  ,¬aô©f  …òdG  ⁄É©dG  øe  Ò¨«°S

 IóFÉØdG Ωó≤J »àdG áeÉ¡dG áª¶fC’G øe ójõŸG

 øe  ¬fEÉa  ∂dòd  ,OÉ°üàb’G  ‘  á«LÉàfE’Gh

 ájÉªM πãe áª¶fC’G √òg ájÉªM …Qhö†dG

."ádhódG IOÉ«°S

 øeCÓd  ¢ù«FQ  Éæjód"  :¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 √òg  ájÉªM  ≈∏Y  πª©j  …òdG  ÊGÈ«°ùdG

 äÉcöûdG øe ójó©dG ‘ Éfôªãà°SGh áª¶fC’G

 çÉëHC’G  ‘  ÉgQhóH  ôªãà°ùà°S  »àdG

 áfÉµe ‘ ÉæfCG øª°†æd §£îfh ,ôjƒ£àdGh

 √òg  ájÉªM  á«Ø«c  ó«©°U  ≈∏Y  áeó≤àe

 ÉeóæY äÉjóëàdG øe ójó©dG ∑Éæg ..áª¶fC’G

 øe »YÉæ£°U’G AÉcòdG öûæH ôeC’G ≥∏©àj

 ..QGô≤dG  PÉîJG  á«∏ªY  øª°V  π¡÷G  É¡æ«H

 ójó– …ôéj ’ ÉeóæY ô¡¶j ôNBG ó– ∑Éægh

 áÄ«H øª°V πª©dG ≈∏Y ¢VôØj Ée äGÒ¨àŸG

."IÒ¨àŸG πeGƒ©dG øe ójó©dG É¡«a

 ô¡¶«a ådÉãdG …óëàdG ÉeCG" :¬«dÉ©e ∫Ébh

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ôjƒ£J  ºàj  ’  ÉeóæY

 ’  ádhódG  ¿CG  hCG  »æWƒdG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 øµªŸG øe å«M ôjƒ£àdG á«∏ªY ‘ ∑QÉ°ûJ

 Ò«¨àH ¢†©ÑdG ΩÉ«b hCG áª¶fC’G √òg ¥GÎNG

 ≈∏Y ôKDƒj ÉÃ ,á«æ©e äÉfÉ«H äÉYƒª›

 Qö†dG  ¤EG  …ODƒjh  »Ñ∏°S  πµ°ûH  áª¶fC’G

."ádhódÉH

 …öûÑdG  πeÉ©dG  ó© oj"  :¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 OƒLh ∂dP ‘ ÉÃ É°†jCG πeGƒ©dG ÚH øe

 »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y äGAÉØµdGh äGQó≤dG

 ÉeCG  ..áª¶fC’G  √òg  ôjƒ£J  ≈∏Y  IQOÉ≤dG

 äGQó≤dÉH ™àªàdGh Iõ¡LC’G ƒg ôNB’G πeÉ©dG

 öûædG ¿Éª°†d áeRÓdG èeGÈdGh á«Hƒ°SÉ◊G

."ádhódG ‘ »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ∫É©ØdG

 â–  â≤∏£fG  »àdG  áãdÉãdG  á°ù∏÷G  ÉeCG

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ÖfGƒL  õjõ©J"  ¿GƒæY

 äGÒ¨àdG πX ‘ á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ‘

  É¡dÓN  çóëàa  "Ió≤©ŸGh  áYQÉ°ùàŸG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,…ÉæÑdG  π°ü«a  IOÉ©°S

 É«LƒdƒæµàdG áYƒª› ‘ ÜóàæŸG ƒ°†©dG

 ¥QÉW  IOÉ©°Sh  ,"êójG"  áeó≤àŸG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»æ°Sƒ◊G  º«MôdGóÑY

 ,"¿RGƒJ"  …OÉ°üàb’G  ¿RGƒàdG  ¢ù∏éŸ

 ó¡©e ‘ ∫hCG åMÉH ,ÚHhQ …RƒY QƒàcódGh

 ¿ƒj  ,º«ch  ,øeC’Gh  á«é«JGÎ°SÓd  ¢Só≤dG

 ájôµ°ù©dG Iƒ≤dG Öàµe ôjRh ÖFÉf ,∑ƒ«°S

 ≥jôØdGh ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ‘ OQGƒŸG IQGOEGh

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,±Ég  ¢Sƒ«L’  ¢ShQhOƒ«K

 á«YÉaódG  äGQÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  ájôjóª∏d

 ,QƒaGQ ìƒf QƒàcódG á°ù∏÷G QGOCGh .í«∏°ùàdGh

 »HO á°ù°SDƒe ‘ á«dhódG äÉbÓ©dG ¢ù«FQ

.πÑ≤à°ùª∏d

 ¢Sóæ¡e  øcôdG  ó«ª©dG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh

 áª¶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQ ,»Ñ©µdG »∏Y áØ«∏N

 ôîØf"  :2021  ‹hódG  ´ÉaódG  ô“DƒŸ

 ‘ ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒe äÉ«dÉ©a ¥Ó£fÉH

 áaÉ°†à°SGh  ÜÉ£≤à°SÉH  ¬MÉ‚h  ,»ÑXƒHCG

 ≈∏Y Ú«ŸÉ©dG á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG IOÉb

 ⁄É©dG  Égó¡°ûj  »àdG  ±hô¶dG  øe  ºZôdG

 Gòg  ¿CG  Éªc  ..19  –  ó«aƒc  áëFÉL  ôKEG

 ìô£d  ó≤©æj  ô“Dƒe  Oô›  ¢ù«d  çó◊G

 πH  ,ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJh  πª©dG  ¥GQhCG

 ,πÑ≤à°ùª∏d  á«aGöûà°SG  á°üæe áHÉãÃ ƒg

 ádhÉW ≈∏Y QGô≤dG ´Éæ°Uh AGÈÿG ™°†jh

 §£ÿG  ¥ÓWEG  ‘  º¡°ùà°S  »àdG  ¢TÉ≤ædG

 RôHC’  ∫ƒ∏◊G  ôaƒJ  ≥jô£dG  áWQÉN º°SQh

 øe ,áë∏ŸG á«ŸÉ©dG äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG

."≥«ªYh »Yƒf ìôW ∫ÓN

 ô“DƒŸG  ™àªàj"  :»Ñ©µdG  ±É°VCGh

 ¬£«∏°ùJ  ¤EG  ô¶ædÉH  á«é«JGÎ°SG  á«ªgCÉH

 ‘  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 á«dÉ◊G  á«LƒdƒæµàdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe

 äÉYÉ£b äGóéà°ùe á°ûbÉæeh ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 õjõ©Jh  ,É«LƒdƒæµàdGh  øeC’Gh  ´ÉaódG

 ¿Éª°†d á«YÉaódG á«àëàdG ≈æÑdGh áª¶fC’G

 ƒëf  á«ŸÉ©dG  äÉ¡LƒàdG  ™e  É¡eÉé°ùfG

 ,á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J OÉªàYG

 iƒà°ùe  ∫ÓN  øe  ¬°ùª∏f  ¿CG  øµÁ  Éeh

 ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ°S  á«dhódG  ácQÉ°ûŸG

 ∞∏àfl øe Qƒ°†◊Gh AGÈÿG hCG ÚKóëàŸG

."⁄É©dG AÉëfCG

 ,»bhRôŸG  ≈«ëj  QƒàcódG  ∫Éb  ,¬à¡L øe

 ô“Dƒª∏d  á«ª«¶æàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Öàµe  ‘  QÉ°ûà°ùŸG

 âbƒdG  ‘"  :…OÉ°üàb’G  ¿RGƒàdG  ¢ù∏éŸ

 ≈∏Y  ´ÉaódG  ´É£b  ¬dÓN  ó¡°ûj  …òdG

 øe  á«FÉæãà°SG  äGQƒ£J  ⁄É©dG  iƒà°ùe

 ≈∏Y  ÉæfEÉa  ,IQƒ£àŸG  É«LƒdƒæµàdG  å«M

 óM ≈∏Y IójóL äGójó¡Jh m¢Uôa ™e óYƒe

 á°ûbÉæŸ É kª°SÉM âbƒdG Gòg ó©j Gòd ,AGƒ°S

."AGÈÿG ÚH ´ÉaódG ´É£b πÑ≤à°ùe

 ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒe"  :»bhRôŸG  ±É°VCGh

 »YÉaódG ´É£≤dG •ÉÑJQG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj

 iƒà°ùe  ∂dòH  kÉî°Sôe  ,áeÉg  äÉYÉæ°üH

 IQhöVh ´É£≤dG É¡H ™àªàj »àdG áfhôŸG

 ¬¡LGƒJ  »àdG  äGó«≤©àdG  ‘  åëÑdG

 ,»ŸÉ©dG  øeC’G  ≈∏Y  ∂dP  äÉ°SÉµ©fGh

 kÉ©e áYÉæ°üdG  √òg IOÉb ´ÉªàLG ¿EÉa  Gòd

 ,ô“DƒŸG  Qƒ°†◊ ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL øe

 ¿hÉ©àdG  ¢ù°SCG  Úµ“h  AÉæH  ‘  º¡°ù«°S

 ójõŸG ¤EG π°Uƒà∏d ô“DƒŸG √CGóH …òdG ‹hódG

 äÉYƒ°Vƒe  Ió©H  á≤∏©àŸG  äGQGô≤dG  øe

."áª°SÉM

 ƒ°†©dG ,…ôgÉ¶dG ô£e ó«ªM ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 »ÑXƒHCG ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG

 áYƒª›h  "∂«fOCG"  ¢VQÉ©ª∏d  á«æWƒdG

 ô“Dƒe OÉ≤©fÉH ôîØf" :É¡d á©HÉàdG äÉcöûdG

 Rõ©J Iƒ£N ‘ ,»ÑXƒHCG ‘ ‹hódG ´ÉaódG

 ⁄É©dÉH Ö«MÎdG ¤EG á«eGôdG ÉfOƒ¡L øe

 ‘ á∏YÉØdG ÉæàªgÉ°ùe ≥«≤–h ,ójóL øe

 ¤EG  ô¶ædÉH  áaô©ŸG  ÚWƒJh  π≤f  IÒ°ùe

 »àdG á«ŸÉ©dG äGÈÿGh äGAÉØµdG iƒà°ùe

 ‘ kÉ«°VGÎaGh ™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y äóLGƒJ

."ô“DƒŸG øe ¤hC’G áæ«é¡dG áî°ùædG

 ´ÉaódG ô“Dƒe OÉ≤©fG ¿EG " :…ôgÉ¶dG ±É°VCGh

 óªà©ŸG  »æeõdG  ∫hó÷G  Ö°ùëH  ‹hódG

 »ÑXƒHCG  äÉfÉµeEG  ï°Sôj  ,√óYƒe  ‘h

 äGô“DƒŸG º«¶æJh ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y É¡JQóbh

 ≈∏YCG  ≥ah  iÈµdG  á«dhódG  äÉ«dÉ©ØdGh

 á≤K ócDƒj Ée ,IAÉØµdGh áfhôŸG äÉjƒà°ùe

 á«ŸÉY á¡Lƒc »ÑXƒHCÉH ‹hódG ™ªàéŸG

 áëFÉL  ™e  πeÉ©àdG  ‘  âë‚  ,áæeBG

 ¤EG  ô¶ædÉH  ,É¡FGƒàMGh  "19-ó«aƒc"
 »àdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh ÒHGóàdG áYƒª›

 ÚcQÉ°ûŸG  ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  øª°†J

 ÒjÉ©ŸG ≈∏YC’ kÉ≤ah ô“DƒŸG ‘ OƒaƒdGh

 ´ÉªàL’G  øe  Qƒ°†◊G  øµªà«d  ,á«ŸÉ©dG

 »ÑXƒHCG áfÉµe õjõ©Jh ,∫ÉªYC’G á∏°UGƒeh

."∫ÉªYC’G áMÉ«°S ´É£≤d á«ª«∏bEG áª°UÉ©c

 á©HGôdG  á°ù∏÷ÉH ¬dÉªYCG  ô“DƒŸG  ºààNCGh

 á∏eÉ°T  Iô¶f"  ¿GƒæY  â–  äó≤Y  »àdG

 áÑ≤M ™e ÊGÈ«°ùdG øeC’G »gÉ“ á«Ø«µd

 QƒàcódG IOÉ©°S ácQÉ°ûÃ ,"»ªbôdG ∫ƒëàdG

 ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù«FQ  ,»àjƒµdG  óªfi

 ¢û«æjO  …ôëH  AGƒ∏dGh  äGQÉeE’G  áeƒµ◊

 äÉ«∏ª©∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…OÉØjôJ  QÉeƒc

 iöûH  IQƒàcódG  á°ù∏÷G  QGOCGh  ájôëÑdG

 ‘  QÉµàH’Gh  çÉëHC’G  Iôjóe  ,»°Tƒ∏ÑdG

.ÊhÎµdE’G øeCÓd »HO õcôe

 2021 ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒe ∫ÉªYCG  ∫ƒMh

 ∞«°S öUÉf ó¡a …ôëH øcôdG ó«ª©dG ∫Éb..

 ´ÉaódG ¢Vô©Ÿ »ª°SôdG çóëàŸG »∏gòdG

 ´ÉaódG ô“Dƒe ¿EG "2021¢ùcóaÉf" …ôëÑdG

 ¢ùµ©j "áæ«é¡dG" ¬àî°ùæH 2021 ‹hódG

 ≈∏Y  äGQób  øe  äGQÉeE’G  ¬H  ™àªàJ  Ée

 ≈∏YCG  ≥ah  á«ŸÉ©dG  äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æJ

.. á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

 ‘ ó¡°ûj ¢ùcóaÉf ¢Vô©e ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe

 á«ŸÉYh á«∏fi ácQÉ°ûe á°SOÉ°ùdG ¬JQhO

 ¤EG  áaÉ°VEG  äÉcöûdG  äÉjÈc  øe  á∏YÉa

.çóë∏d IôFGõdGh ácQÉ°ûŸG á«dhódG OƒaƒdG

 ÊÉ°ù◊G ¢ù«ªN óªfi ó«ª©dG ∫Éb √QhóH

 ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒe  º°SÉH  çóëàŸG

 ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒe ¿EG  "2021 ¢ùcójBG"
 πãªàJ  áª¡e  QhÉfi  ¢ûbÉæj  2021

 AÉcòdGh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ‘

 "ÉfhQƒc"  ó©H  Ée  á∏MôŸ  »YÉæ£°U’G

.á«°ù«FQ äÉ°ù∏L ™HQCG øª°V ∂dPh

 ‘ »JCÉj Ωƒ«dG  ô“DƒŸG áeÉbEG  ¿CG  ±É°VCGh

 ™ªLCG ⁄É©dG Égó¡°ûj á«FÉæãà°SG ±hôX πX

 »ÑXƒHCG ¿CG GócDƒe "ÉfhQƒc" áëFÉL AGôL

 ó«aƒc  "  øe ‘É©àdG  ΩÉY ‘ âYÉ£à°SG

 πµ°ûHh ÒÑµdG çó◊G Gòg áaÉ°†à°SG "19-

 ≈∏Y  ¢Uô◊G  πX  ‘  »°VGÎaGh  »©bGh

.QGhRh ÚcQÉ°ûe øe ™«ª÷G áeÓ°Sh áë°U

 ó°TGQ ÉjÉe øcQ Ωó≤ŸG âgƒf É¡ÑfÉL øe

 »°Vô©e  º°SÉH  çóëàŸG  »YhQõŸG

 ∫ÉªYCG  ¥Ó£fÉH  2021  ¢ùcóaÉfh  ¢ùcójBG

 »°Vô©Ÿ ÖMÉ°üŸG ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒe

 ¬îjQÉJ  ‘  Iôe  ∫hC’  ¢ùcóaÉfh  ¢ùcójBG

 ÉKóëàe 24 º°†j …òdGh "áæ«ég" IQƒ°üH

 QGô≤dG  ´Éæ°Uh  Ú°üàîŸGh  AGÈÿG  øe

.´ÉaódG ´É£b ‘ øjôµØŸGh

 É«©bGh  GQƒ°†M ó¡°T  ô“DƒŸG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 É«°VGÎaG GQƒ°†Mh ∑QÉ°ûe 400 øe ÌcC’

 äÉ°üæe ÈY ∑QÉ°ûe 2000 øY ójõj  ÉŸ

 ⁄É©dG ∫ƒM ádhO 80 `d á«ŸÉ©dG π°UGƒàdG

 õjõ©Jh áaô©ŸG ∫OÉÑJ ¤EG ô“DƒŸG ±ó¡j PEG

 ∫ÓN  øe  »æeC’G  ∫ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG

 »gh á«°ù«FQ  QhÉfi á©HQCG  ≈∏Y õ«cÎdG

 ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  h  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

 ‘  Qƒ£àdGh  åëÑdGh  ójQƒàdG  á∏°ù∏°Sh

.á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 ¥Ó£fG á£≤f πµ°ûj ô“DƒŸG ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh

 á≤£æŸG ‘ GOó› ∫ÉªYC’G áMÉ«°S •É°ûæd

 ¬Ñ©∏J  …òdG  …QƒëŸG  QhódG  ï°Sôj  ¬fƒc

 ≈∏Y øeC’Gh ´ÉaódG ´É£b ‘ äGQÉeE’G ádhO

.⁄É©dG iƒà°ùe

 ˆGóÑY óªM IQÉ°S QÉ«W Ωó≤ŸG âdÉb ÉgQhóH

 ´ÉaódG  ô“Dƒe  ∫ÉªYCG  ¥Ó£fG  ¿EG  …ôé◊G

 áaÉ°VEG á©°SGh á«dhO ácQÉ°ûÃ 2021 ‹hódG

 »FÉ°ùædG öüæ©dG øe ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG ¤EG

 ‘ GQƒ°†M hCG äÉKóëàe øc AGƒ°S »JGQÉeE’G

."áæ«é¡dG" ¬àî°ùæH çó◊G Gòg

 »FÉ°ùædG  öüæ©dG  ¿CG  …ôé◊G  âaÉ°VCGh

 øe  á«dÉ◊G  IQhódG  ‘  Iƒ≤H  óLGƒàj

 RÈJ å«M 2021 ¢ùµaÉfh ¢ùcójBG »°Vô©e

 ™bGƒŸG  ∞∏àfl  ‘  á«FÉ°ùædG  ácQÉ°ûŸG

 IOÉjQ  Rõ©j  Ée  ƒgh  á«ŸÉ©dGh  á«æWƒdG

.™bGƒŸG áaÉc ‘ ICGôŸG Úµ“ ‘ äGQÉeE’G

 áª¶æŸG ¿Éé∏dGh "∂«fOCG" ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 ô“Dƒeh  "¢ùcóaÉf"h  "¢ùcójCG"  »°Vô©Ÿ

 äGAGôLE’G  øe  kGOóY  â≤ÑW  ‹hódG  ´ÉaódG

 Ú°VQÉ©dGh ÚcQÉ°ûŸG ∫ƒNO π¡°ùJ »àdG

 ‘  º¡àcQÉ°ûe  ºYOh  Ú«dhódG  QGhõdGh

 ÒjÉ©e  ≈°übCG  ÒaƒJ  ÖfÉL  ¤EG  ,ô“DƒŸG

 ÖLƒJ  å«M  ,™«ªé∏d  áeÓ°ùdGh  áë°üdG

 áé«àf RGôHEG OƒaƒdGh ÚcQÉ°ûŸG ™«ªL ≈∏Y

 ..á«Ñ∏°S  "PCR"  "19-ó«aƒc"  ¢üëa

 »YÉªàL’G óYÉÑàdG ÒjÉ©e ≥«Ñ£J ” Éªc

 ™«ªL  ∫ÓN  ¬LƒdG  äÉeÉªc  AGóJQGh

.ô“DƒŸG äÉ°ù∏L

 ..ádhódG ¢ù«FQ ájÉYôH

ádhO 80 ácQÉ°ûªH »ÑXƒHCG »a ≥∏£æj 2021 »dhódG ´ÉaódG ôªJDƒe



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 á«ª«¶æàdG  áæé∏dG  â°ûbÉf  

 ‘  ájOhó◊G  •É≤ædGh  òaÉæª∏d

 …QhódG  É¡YÉªàLG  ∫ÓN  ábQÉ°ûdG

 ¬Jó≤Y  …òdG  2021  ΩÉ©∏d  ÊÉãdG

 …Ohó◊G  áMÓe  º£N  òØæe  ‘

 πª©dG  Ò°S  ôjƒ£J  AÉÑ∏c  áæjóÃ

 òaÉæe ™«ª÷ ΩÉ©dG AGOC’ÉH AÉ≤JQÓd

 á°UÉÿG äGóéà°ùŸG ôNBG h IQÉeE’G

 »àdG ájOhó◊G òaÉæŸG ‘ πª©dÉH

 äGAGôLE’G  kIòîàe  É¡dÉªYCG  π°UGƒJ

 ™∏°ùdG ≥aóJ Ò°ù«àd áeRÓdG áaÉc

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥ah  äÉeóÿGh

.áeÓ°ùdG äGAGôLEGh á«FÉbƒdG

 óªfi  IOÉ©°S  ´ÉªàL’G  ¢SCGôJ

 ¿hDƒ°T  ôjóe  »°ù«FôdG  º«gGôHEG

 ¢ù«FQ  ájOhó◊G  •É≤ædGh  òaÉæŸG

 •É≤ædGh òaÉæª∏d á«ª«¶æàdG áæé∏dG

 Qƒ°†ëH ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH ájOhó◊G

 Öàµe  ôjóe  »ë°ûdG  »∏Y  öSÉj

 áeÉ©dG  áÄ«¡dÉH  »böûdG  πMÉ°ùdG

 ≥WÉæŸGh  Ohó◊Gh  òaÉæŸG  øeC’

 AÉ°†YCGh áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf Iô◊G

 ∞«°S º«gGôHEG øcQ ó«≤©dG - áæé∏dG

 ‹Éª°ûdG  ´É£≤dG  óFÉb  »HÉYõdG

 Ohó◊G ¢SôM áYƒª› IOÉ«b  ‘

 »YhQõŸG  ∞«°S  óªM  Ωó≤ŸGh

 òØæe  äGRGƒL  áÑbGôe  õcôe  ôjóe

 óªfi  ó«dh  Ωó≤ŸGh  áMÓe  º£N

 òaÉæe  áWöT  º°ùb  ¢ù«FQ  º¡ædG

 ábQÉ°ûdG áWöûH á«LQÉÿG ≥WÉæŸG

 πã‡  Ú°ùM  π«YÉª°SEG  ¢Sóæ¡ŸGh

 áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh

 IôFGO πã‡ Ió°TGôŸG ó«ÑY á©ªLh

 IhÌdGh  áYGQõdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T

 ˆG  óÑY  øªMôdG  óÑYh  á«fGƒ«◊G

 ÅfGƒª∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g øe …óæµdG

 Qô≤e  Iô◊G  ≥WÉæŸGh  ∑QÉª÷Gh

 RÉ¡L øY πã‡ ÖfÉL ¤EG áæé∏dG

.ádhódG øeCG

 º«gGôHEG  óªfi  IOÉ©°S  ócCGh

 ábQÉ°ûdG  áeƒµM  ¢UôM  »°ù«FôdG

 •É≤ædGh òaÉæŸG AGOCÉH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y

 IOƒéH AÉ≤JQ’Gh IQÉeE’ÉH ájOhó◊G

 ..  É¡dÓN  øe  áeó≤ŸG  äÉeóÿG

 ¤EG  ±ó¡J  áæé∏dG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  äÉ«dBG  õjõ©J

 ‘ á∏eÉ©dG á°üàîŸG äÉ¡÷G ÚH

 á©HÉàdG ájOhó◊G •É≤ædGh òaÉæŸG

 §HGƒ°†dG  π«©ØJ  ¿Éª°Vh  IQÉeEÓd

 á«côª÷Gh  á«æeC’G  äGAGôLE’Gh

 ∫ƒNO  ácôM  º«¶æJh  á«FÉbƒdGh

 É¡«a ™FÉ°†ÑdGh ¢UÉî°TC’G êhôNh

 πª©dG ºbGƒWh ¥ôa Oƒ¡éH Gó«°ûe ..

 ÉHO  òØæeh  áMÓe  º£N  òØæe  ‘

 ¿CG  ¤EG  √ƒfh  ÚjOhó◊G  ø°ü◊G

 ÉHÉéjEG ¢ùµ©fG ≥jôØdG ìhôH πª©dG

 ‘  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  IOƒL  ≈∏Y

 -ó«aƒc áeRCG äÉjó–h äÉ«YGóJ πX

 πeÉµàdG ìhQ É°†jCG ó°ùL …òdGh 19

 äÉ¡÷G  ™«ªL  ÚH  ΩÉé°ùf’Gh

 ¥ôah á«ë°üdGh á«eƒµ◊Gh á«æeC’G

. á«Yƒ£àdG πª©dG

 ≈∏Y  ábOÉ°üŸG  ´ÉªàL’G  øª°†J

 ∫hC’G  ´ÉªàL’G  ö†fi  äÉ«°UƒJ

 »°VÉŸG  ôjÉæj  ‘  ó≤Y  …òdG

 äÉ«°UƒJh  èFÉàf  á°ûbÉæeh

 óaƒdG  ™e  ó≤Y  …òdG  ´ÉªàL’G

 áæjóe  ‘  ÚYƒÑ°SCG  πÑb  ÊÉª©dG

 øe  GOóY  º°V  …òdGh  ø°ü◊G  ÉHO

 á¶aÉëÃ  Ú«fÉª©dG  ÚdhDƒ°ùŸG

 ∫ƒM  AGQB’G  ∫OÉÑJ  ±ó¡H  Ωóæ°ùe

 ÚH  áªFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  ä’É›

 áeó≤ŸG  äÓ«¡°ùàdGh  ÚÑfÉ÷G

 òØæe ÈY ™FÉ°†ÑdG êhôNh ∫ƒNód

 ¢ù«FQ ΩÉbh .…Ohó◊G ø°ü◊G ÉHO

 ´ÉªàLE’G  Ö≤Y  áæé∏dG  AÉ°†YCGh

 áMÓe º£N òØæÃ ájó≤ØJ ádƒéH

 ióe ≈∏Y ¬dÓN Gƒ©∏WG  …Ohó◊G

 á«àëàdG  ¬à«æH  IAÉØch  ¬àjRƒ¡L

 òaÉæŸG π°†aCG  øe kGóMGh √QÉÑàYÉH

 iƒà°ùe  ≈∏Y  Iõ«ªàŸG  ájÈdG

 ÖfÉL ¤EG ¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ ádhódG

 áeó≤ŸG  äÓ«¡°ùàdG  øe  ócCÉàdG

 ó«≤àdG ™e OGôaC’Gh ™FÉ°†ÑdG ∫ƒNód

 á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’ÉH

.áeRÓdG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14675 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 21 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 èFÉàf óªà©J ódÉN øH óªëe âæH Éª°T

á«YGóHE’G áHÉàµdGh ∫É«LC’G »JõFÉL

 :ádhó∏d ΩÉ©dG ÖFÉædG

 kÉæcQ πµ°ûJ á«YÉªàL’G ádGó©dG ÇOÉÑe

  ájQÉ°†ëdG äGQÉeE’G Iô«°ùe »a kÉ«°SÉ°SCG

:ΩGh-Ú©dG

 ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG äóªàYG 

 ï«°ûdG  äÉ°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏› á°ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 èFÉàf á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdG ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi

 ‘ ∫É«LCÓd ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi ï«°ûdG IõFÉL

 πLCG øe ¿hõ«ªàe { QÉ©°T â– { 22 { `dG É¡JQhO

 ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi ï«°ûdG IõFÉLh { øWƒdG

. á©HÉ°ùdG É¡JQhO ‘ á«YGóHE’G áHÉàµ∏d

 øH  óªfi  âæH  Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG  âHôYCGh

 øY  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  íjöüJ  ‘  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN

 ∫É«LC’G  »JõFÉéH  øjõFÉØdG  ¿ÓYEÉH  É¡JOÉ©°S

 ôYÉ°ûe  â£∏àNG  {  âdÉbh  ..  á«YGóHE’G  áHÉàµdGh

 á°UÉN IõFÉ÷G ‘ ÚcQÉ°ûŸG πµH ÉfôîØH IOÉ©°ùdG

 ΩóbCGh ,zÉfhQƒc { ÖÑ°ùH áægGôdG ±hô¶dG πX ‘

 ‘ô©ŸGh ‘É≤ãdG ºgõ«“ ≈∏Y øjõFÉØ∏d »àÄæ¡J

 Éæ©ªéà°S 2021 ΩÉY ‘ ÉæfCG Ú≤j »∏ch ,»YGóHE’Gh

 IÎØdG √òg QƒÑY ‘ íéæf ¿CG ó©H ËôµàdG äÉYÉb

 äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y ¿É°ùfEG πch Éæ©ªà› Ú°ü–h

 IÉ«◊G QÉ°üàfG ø∏©æd áëFÉ÷G ó°V ìÉ≤∏dÉH áÑ«£dG

.{ ˆG ¿PEÉH

 º«µëàdG á∏Môe ∫Éªµà°SG ó©H èFÉàædG ¿ÓYEG ”h

 óªfi ï«°ûdG IõFÉ÷ Ωó≤J å«M ‹hC’G OÉªàY’Gh

 óªfi ï«°ûdG IõFÉLh ∫É«LCÓd ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH

 kÉ°ùaÉæàe 138 á«YGóHE’G áHÉàµ∏d ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH

 Öàµeh  ¿ÉªéYh  ábQÉ°ûdGh  Ú©dGh  »ÑXƒHCG  øe

 º¡æe RÉa áª«ÿG ¢SCGQh IÒéØdGh »ª«∏©àdG IôØ¶dG

 Gƒ°ùaÉæJ Éª«≤e 11h ÉæWGƒe 20 º¡æ«H ÉcQÉ°ûe 31

 ∫ÓN Éª¡MôW ” »àdG ÚJõFÉ÷G äÉÄa ™«ªL ‘

. 2020 ΩÉY

 øjõFÉØdG Ëôµàd »°VGÎaG πØM áeÉbEG Qô≤ŸG øeh

 ôjGÈa 28 ‘ á«YGóHE’G áHÉàµdGh ∫É«LC’G »JõFÉéH

 øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e Qƒ°†Mh ájÉYôH …QÉ÷G

.¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÖFÉædG ,»°ùeÉ°ûdG ∞«°S óªM QƒàcódG QÉ°ûà°ùŸG ócCG 

 πµ°ûJ á«YÉªàL’G ádGó©dG ÇOÉÑe ¿CG ádhó∏d ΩÉ©dG

 äGQÉeE’G ádhód ájQÉ°†◊G IÒ°ùŸG ‘ É«°SÉ°SCG ÉæcQ

 »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d ÉLPƒ‰ É¡∏©L Ée É¡JCÉ°ûf òæe

 âYÉ£à°SG  PEG  »YÉªàL’G  QGô≤à°S’Gh  íeÉ°ùàdGh

 ‘  ábƒÑ°ùe  ÒZ  á«ŸÉY  Ö°ùf  ≥«≤–  äGQÉeE’G

 É¡«æWGƒe ÚH á«YÉªàL’G ádGó©dG ÇOÉÑe ≥«Ñ£J

 á∏«°üM ÉgQhóH ó©J »àdGh É¡°VQCG ≈∏Y Úª«≤ŸGh

 ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤∏d áª«µ◊G ájDhôdGh á°ü∏îŸG Oƒ¡÷G

 "  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG

 ∫ó©dG ÇOÉÑe ï«°SôJ ≈∏Y áªFÉ≤dG " √GôK ˆG Ö«W

 º«≤dG  »gh  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ªL ÚH IGhÉ°ùŸGh

 ≈∏Y  Ò°ùdG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  â∏°UGh  »àdG  É¡JGP

 ºFÉYO  AÉ°SQEG  ≈∏Y  ÜhDhódG  É¡°UôM  ÈY  É¡é¡f

 Ωƒ≤J ájƒb äGõµJôeh áæ«àe ¢ù°SCG  ™°Vhh ∫ó©dG

.ádhó∏d ádGó©dGh AÉ°†≤dG áeƒ¶æe É¡«∏Y

 áÑ°SÉæÃ ¬d íjöüJ ‘ ádhó∏d ΩÉ©dG ÖFÉædG ∫Ébh

 ≥aGƒj  …òdG  á«YÉªàL’G  ádGó©∏d  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dG"
 äGQÉeE’G ádhO ∫ÉØàMG ¿EG "ΩÉY πc øe ôjGÈa 20

 É¡°UôM  QÉWEG  ‘  »JCÉj  á«ŸÉ©dG  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H

 ádGó©dG ≥«≤– ‘ ‹hódG ™ªàéŸG Oƒ¡L ºYO ≈∏Y

 øe É«°SÉ°SCG CGóÑe ÉgQÉÑàYÉH ,™«ªé∏d á«YÉªàL’G

 »¡a ,·C’G ÚH íeÉ°ùàdGh »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG ÇOÉÑe

 Égƒæe ,»ŸÉ©dG QÉgOR’Gh »æWƒdG QGô≤à°S’G ¢SÉ°SCG

 Gòg ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ¿CG ¤EG

 ∫hódG ±É°üe ‘ É¡∏©L ,É«dhOh É«∏fi ó«©°üdG

 ádGó©dG äGöTDƒe IOÉjQ ≈∏Y ¢ùaÉæJ »àdG áeó≤àŸG

.É«ŸÉY á«YÉªàL’G

 ∫hódG  äGQÉeE’G  Qó°üJ  á∏°UGƒe  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 IOÉ«°ùd á«ŸÉ©dG äGöTDƒŸG ‘ AÉ≤JQ’Gh á«Hô©dG

 ádGó©dG ≥«≤–h ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ¿CG ÚÑj ,¿ƒfÉ≤dG

 Qƒà°SódG  É¡∏Øµj  á«°SÉ°SCG  äÉeÉYO  ,á«YÉªàL’G

 ¢ù°SC’G ™°†J »àdGh ádhó∏d á«©jöûàdG áeƒ¶æŸGh

 ,™ªàéŸG äÉÄa πc ¥ƒ≤M ßØM ¿Éª°†d áî°SGôdG

 ¿É°ùfEÓd  …QƒëŸG  ™bƒŸG  øe  ¬∏c  Gòg  ≥∏£æjh

 ájDhQ »gh ,äGQÉeEÓd ádOÉ©dG ájƒªæàdG ájDhôdG ‘

 IhÌdGh á«ªæàdG öUÉæY ºgCG ºg ¿É°ùfE’G ¿CG iôJ

 É¡«∏Y  ®ÉØ◊G  Öéj  »àdG  ,ádhó∏d  á«≤«≤◊G

.É¡à«ªæJh Égôjƒ£Jh

πª©dG ôjƒ£J äÉ«dBG ¢ûbÉæJ ábQÉ°ûdG »a ájOhóëdG •É≤ædGh òaÉæª∏d á«ª«¶æàdG áæé∏dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG

 ΩÉY ¿GƒjO ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ôjRh ±hQƒàfÉe ¢ù«æjO ‹É©e »ÑXƒHCÉH IQGRƒdG

.»°ShôdG IQÉéàdGh áYÉæ°üdG

 ¢ûeÉg  ≈∏Y  ó≤Y  …òdG  -  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL

 "¢ùcójBG" »°Vô©e ‘ »°ShôdG ôjRƒdG ácQÉ°ûe

 Éª¡JÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ  øjò∏dG  2021  "¢ùcóaÉf"h

 ÚH á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG åëH -  óM’G Ωƒ«dG

 πÑ°Sh ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG õjõ©J

 ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¢Vô©à°SG  Éªc

 øe ÉbÓ£fG Égõjõ©Jh Égôjƒ£J á«ªgCGh ájQÉéàdGh

.øjó∏ÑdG ÚH ™ªŒ …òdG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

 ±hQƒàfÉe  ¢ù«æjO  ‹É©eh  √ƒª°S  åëHh

 "2021 ¢ùcójBG" ¢Vô©e ‘ á«°ShôdG ácQÉ°ûŸG

 IöûY á°ùeÉÿG IQhó∏d äGQÉeE’G  ádhO º«¶æJh

 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ºZQ »ŸÉ©dG çó◊G Gòg øe

 ¢ShÒa áëFÉL ÖÑ°ùH ™ªLCG ⁄É©dG ‘ ôKDƒJ »àdG

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 "2021  ¢ùcójBG"  OÉ≤©fG  á«ªgCG  ≈∏Y  GócCGh

 ‘ √QhOh ⁄É©dG ∫hO øe ójó©∏d á©°SGh ácQÉ°ûÃ

 »°†ŸG πLCG øe ádhòÑŸG á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G ºYO

 øe …OÉ°üàb’G Éª«°S’ ‘É©àdG á∏Môe ‘ Éeób

.á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d á«éjQóàdG IOƒ©dGh áëFÉ÷G

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

 ádhO ¿CG GócDƒe ±hQƒàfÉe ¢ù«æjO ‹É©e IQÉjõH

 ¿É£ÑJôJ ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

.IQƒ£àeh áæ«àeh ájƒb á«é«JGÎ°SG äÉbÓ©H

 ºYóHh  äGQÉeE’G  ádhO  ¢UôM  √ƒª°S  ócCG  Éªc

 √òg õjõ©J ≈∏Y.. Ió«°TôdG É¡JOÉ«b øe ájÉYQh

 á«ªæàd  áMÉàŸG  ¢UôØdG  QÉªãà°SGh  äÉbÓ©dG

 ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj ÉÃ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh Ú≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d

 ±hQƒàfÉe  ¢ù«æjO  ‹É©e  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe

 øjó∏ÑdG  ÚH  äÉbÓ©dG  ‘  ôªà°ùŸG  Qƒ£àdÉH

 »àdG  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG  πX ‘ Ú≤jó°üdG

 ádhO º«¶æàH ¬«dÉ©e OÉ°TCG  Éªc .Éª¡æ«H ™ªŒ

 2021 "¢ùcóaÉf"h "¢ùcójBG" »°Vô©Ÿ äGQÉeE’G

 ájRGÎM’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G áaÉc ≥«Ñ£J ™e

 AÉ≤∏dG ö†M .ÚcQÉ°ûŸG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d

 ôHÉ÷G ¿É£∏°S øH óªMCG óªfi QƒàcódG IOÉ©°S

. ájOÉ–’G É«°ShQ iód ádhódG ÒØ°S

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 ‘ 2036 »FÉŸG  øeC’G  á«é«JGÎ°SG  "  ≈©°ùJ

 ¿Éª°V  ¤G  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉe’G  ádhO

 áHò©dG  √É«ª∏d  ∫ƒ°UƒdG  ájQGôªà°SGh  áeGóà°SG

 ƒ‰ áeGóà°SGh ™ªàéŸG AÉNQ ≥«≤– πLG øe

 ‘ á«FÉŸG  OQGƒŸG  º°ù≤æJh  .»æWƒdG  OÉ°üàb’G

 πª°ûJ ájó«∏≤J OQGƒe ∫hC’G.. Úª°ùb ¤G äGQÉe’G

 √É«eh  ™«HÉæ«dG  √É«e  πãe  á«ë£°ùdG  √É«ŸG

 πª°ûJ  á«aƒ÷G  √É«ŸGh  êÓa’G  √É«eh  Ohó°ùdG

 á≤«ª©dGh á∏ë°†dG á«aƒ÷G √É«ŸG äÉ≤ÑW »àdG

 √É«ŸG  πª°ûJh  ájó«∏≤J  ÒZ  OQGƒe  ÊÉãdGh..

 »ë°üdG ±öüdG √É«eh QÉ£ªà°S’G √É«eh IÓëŸG

 ¿CG  »ÑXƒHCG  `  áÄ«ÑdG  áÄ«g  âØ°ûch  .á÷É©ŸG

 kÉ«©«ÑW IOóéàŸG  á«FÉŸG  OQGƒŸG  í°T  á∏µ°ûe

 IOÉjR ÖÑ°ùH ºbÉØàJ »ÑXƒHCG IQÉeEG É¡«fÉ©J »àdG

 øe Öë°ùdG IOÉjRh á«aƒ÷G √É«ŸG ≈∏Y Ö∏£dG

 á«Ä«H äÉjó– ¢Vôa …òdG ôeC’G ‘ƒ÷G ¿GõÿG

 •ƒÑgh  çƒ∏àdGh  áMƒ∏ŸG  IOÉjR  ‘  âªgÉ°S

 ádÉM  QƒgóJh  ¿hõîŸG  ±Gõæà°SGh  Ö«°SÉæŸG

 ¢†©H  ∞«æ°üJ  ¤EG  iOCG  …òdG  á«aƒ÷G  √É«ŸG

 ô¶ëj  áaõæà°ùe  ≥WÉæe  É¡fCG  ≈∏Y  ≥WÉæŸG

 »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ¬LGƒJh  .É¡«a  IójóL  QÉHBG  ôØM

 ‘ É¡Yƒbh áé«àf á«FÉŸG OQGƒŸG í°T á∏µ°ûe

 ä’ó©e á∏≤H º°ùàj …òdG áaÉ÷G ≥WÉæŸG ΩGõM

 ∞©°†d kGô¶f ‘ƒ÷G ¿Gõî∏d »©«Ñ£dG OóéàdG

 90 øe ìhGÎj …òdGh  …ô£ŸG  ∫ƒ£¡dG  ä’ó©e

 ™eh  §≤a  kÉjƒæ°S  Ö©µe  Îe  ¿ƒ«∏e  140  ‹EG

 OGOõj á«fÉµ°ùdG IOÉjõdGh á«ªæàdG ä’ó©e ójGõJ

 á«ªæàdGh »eOB’G ∑Ó¡à°SÓd √É«ŸG ≈∏Y Ö∏£dG

 √É«ŸG  øe  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏àdh  ájOÉ°üàb’G

 á«LƒdƒµjE’G º¶ædG áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d áeRÓdG

 IQƒàcódG IOÉ©°S âdÉbh AGò¨dG ÒaƒJh á«Ä«ÑdGh

 áÄ«ÑdG áÄ«¡d ΩÉ©dG ÚeC’G …ôgÉ¶dG ⁄É°S áî«°T

 äGQÉe’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd  åjóM  ‘  »ÑXƒHCG  –
 ÒZ QOÉ°üŸG øe á«aƒ÷G √É«ŸG Èà©J" :"ΩGh"
 á«©«Ñ£dG ájò¨àdG ∫ó©eh »ÑXƒHCG ‘ IOóéàŸG

 ∫ÉÑL á≤£æe ‘ §≤a çóëjh ájÉ¨∏d Ohófi É¡d

 øe  %60  ƒëf  á«aƒ÷G  √É«ŸG  πã“h  "ôéM

 IQÉeE’G ‘ áeóîà°ùŸG á«FÉŸG OQGƒŸG ‹ÉªLEG

 %10 »bÉÑdGh %30 ƒëf á«∏ëàdG √É«e πã“ Éªæ«H

.á÷É©ŸG »ë°üdG ±öüdG √É«e øe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áæjóe âÑ°ùdG ¢ùeG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh

 ‘  ójGR  øH  óªfi  áæjóÃ  á«Ñ£dG  π«LôH

.»ÑXƒHCG

 Ò°ûeÉ°T  QƒàcódG  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc

 ¢SEG.»H.‘ / áYƒªéŸ ÜóàæŸG ƒ°†©dG π««dÉa

 - ¢ù«FôdG …QƒÿG ¿GôªYh / á«ë°üdG ájÉYô∏d

.áYƒªéª∏d ∫ÉªYC’G ôjƒ£J

 É¡àëæLCGh áæjóŸG ΩÉ°ùbCG ‘ ¬«dÉ©e ∫ƒŒh

 h  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G  çóMCG  ≈∏Y  ™∏WGh

 ‘  É¡eóîà°ùJ  »àdG  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG

 Iõ«ªàŸG  h  áeó≤àŸG  á«Ñ£dG  áeƒ¶æŸG  QÉWEG

 äÉ¡«LƒàH  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  ôaGƒàJ  »àdG

 áë°U ≈∏Y É¡°UôM QÉWEG ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ‘ h ΩÉY ¬LƒH QGhõdGh Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG

 âbƒdG ‘ ádhódG πÑb øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G Aƒ°V

 /  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  á¡LGƒŸ  øgGôdG

./19 -ó«aƒc

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

 á«Ñ£dG π«LôH áæjóe / ‘ √ógÉ°T ÉÃ ¿É«¡f

 çóMCGh á«Ñ£dG É«LƒdƒæµàdG π°†aCÉH òNCG øe /

 ádhO  √ó¡°ûJ  Ée  ¿CG  GócDƒe  êÓ©dG  Ö«dÉ°SCG

 IQÉeEGh  ΩÉY ¬LƒH IóëàŸG á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ≈∏Y  πFÉg  Qƒ£J  øe  ¢UÉN  ¬LƒH  »ÑXƒHCG

 äÉ¡«LƒJ ¤EG Oƒ©j »Ñ£dG h ≈ë°üdG iƒà°ùŸG

 π«Ñ°S ‘ Gó¡L ƒdCÉJ ’ »àdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ≈∏Y Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊G

.AGƒ°S óM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ´ÉaódG  ¢Vô©e  ‘  "»ÑXƒHCG  ¿GÒW"  ∑QÉ°ûJ  

 ¬JÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ  …òdG  "2021¢ùcójBG"  ‹hódG

 ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ óM’G Ωƒ«dG

 ´ÓW’Gh  É¡JGÈNh  É¡HQÉŒ  ¢VGô©à°S’  ∂dPh

 ∫É› ‘ äÉ«æ≤àdGh  É«LƒdƒæµàdG  çóMCG  ≈∏Y

.á«MhôŸG äGôFÉ£dG áYÉæ°U

 ¢ù∏› ¢ù«FQ …OÉª◊G óªMCG QOÉf IOÉ©°S ∫Ébh

 º¡°SCG  ¢ùcójBG  ¢Vô©e  ¿EG  »ÑXƒHCG  ¿GÒW  IQGOEG

 ôjƒ£Jh  ºYO  ‘ á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ióe  ≈∏Y

 πµ°ûJ »àdGh á«æWƒdG á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£b

 ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á∏éY ™aód kÉª¡e kÉYÉ£b

 ‘ 2071 äGQÉeE’G ájƒÄe á£ÿ kÉ≤«≤– äGQÉeE’G

 á«æWƒdG äGQó≤dG ôjƒ£Jh πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ

 äÉYÉæ°üdG õjõ©J ‘h ájöûÑdG QOGƒµdG π«gCÉJh

 äÉjÈc ÜÉ£≤à°SG ∫ÓN øe á«£ØædG ÒZ á«∏ëŸG

 äÉeóNh  äÉ«æ≤J  ‘  á°ü°üîàŸG  äÉcöûdG

 …òdG ôeC’G …ôëÑdGh …ÈdGh …ƒ÷G øeC’Gh ´ÉaódG

 ÒZ á«∏ëŸG äÉYÉæ°üdG  ≈∏Y É«HÉéjEG  ¢ùµ©fG

.á«£ØædG

 á«ŸÉY áfÉµe CGƒÑàJ äGQÉeE’G ¿CG …OÉª◊G ±É°VCGh

 iDhôdG π°†ØH ¿GÒ£dG áYÉæ°U ∫É› ‘ ábƒeôe
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اأخبار الوطن

 عبد�لله �آل حامد: 
الإمارات تم�سي قدماً على طريق 

البتكار بدعم القيادة الر�سيدة  

اأبوظبي-وام:
قال معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد 
رئي�س د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي �إنه يف �لوقت 
�لذي �أثرت فيه جائحة كوفيد-19 على �لعامل 
قيادتها  بتوجيهات  �أبوظبي  برزت  �أجمع 
�لر�شيدة بنهجها �ملتفرد �لذي ال يتوقف �أمام 
و�إجناز�ت  فر�س  �إىل  يحولها  بل  �لتحديات 
باالبتكار لتم�شي يف طريقها لو�شع حلول 
ت�شهم يف �ملقام �الأول باحلفاظ على �شحة 
و�شالمة �ملجتمع و�شمان مو��شلة ح�شولهم 
على �لرعاية �ل�شحية ذ�ت �جلودة �ملتميزة 

�أينما �حتاجو� �إليها.
مبنا�شبة  له  ت�رصيح  يف  معاليه  و�أو�شح 
�أنه:  بدء فعاليات �الإمار�ت تبتكر 2021 غد� 
�لفر�س  هناك  كانت  �لتحديات  خ�شم  "يف 
نتجت  �لتي  �لر�هنة  �لتحديات  ظل  ففي 
وترية  ت�رصيع  مت  كوفيد-19  جائحة  عن 
توفري  خالل  من  �لرقمية  �ل�شحة  م�شرية 
ت�شمن  متميزة  تكنولوجية  و�أدو�ت  حلول 
�نت�شار  من  �حلد  وت�شهم يف  �جلميع  �شحة 
تطبيقات  يف  متثلت  كوفيد-19  فريو�س 
خمتلفة لتقدمي �ال�شت�شار�ت �لطبية عن بعد 
ونتائج �لفح�س وطرق �حل�شول عليه وتتبع 
�ملخالطني و�حلجر �ملنزيل و جميعها كانت 
نتاج نهج �البتكار �لذي يعد �أ�شا�شا ر��شخا 
ولتكون  و�زدهارها  لتطورها  �لدولة  تتبناه 

يف مقدمة �لدول يف جميع �مليادين".
و�أكد م�شي دولة �الإمار�ت قدما على طريق 
�البتكار يف ظل قيادتها �لر�شيدة �لتي حتمل 
روؤية ��شت�رص�فية �لتي �أر�شت من خاللها نهج 

�البتكار �أ�شلوب حياة لدى �أبناء �الإمار�ت.

بتوجيهات رئي�س �لدولة .. 

حملة الإمارات للتطعيم تقدم ن�سف مليار جرعة تطعيم 
لأطفال باك�ستان �سد �سلل الأطفال

اأبوظبي-وام:
�ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�   
نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ 
ودعم  "حفظه �هلل"،  �لدولة  رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�شمو  م��ن  ومبتابعة  �مل�شلحة، 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
بتقدمي  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر 
و�لتنموية  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
وتعزيز  �ل�شحي  �لقطاع  ودع��م 
جمهورية  يف  �لوقائية  بر�جمه 
�إد�رة  �أعلنت  �الإ�شالمية،  باك�شتان 
مل�شاعدة  �الإم��ار�ت��ي  �مل�����رصوع 
�ل�شنوية  �لنتائج  عن  باك�شتان 
حلملة �الإمار�ت للتطعيم �شد �شلل 
بجمهورية  نفذت  و�لتي  �الأطفال 
�لفرتة  خالل  �الإ�شالمية  باك�شتان 
عام  نهاية  ولغاية   2014 عام  من 
يف  �حلملة  جنحت  حيث   ،2020
�إعطاء 508 ماليني و 92 �ألفا و472 
�شلل  مر�س  �شد  تطعيم  جرعة 
من  الأكرث  �شنو�ت   7 �الأطفال خالل 

باك�شتاين. 86 مليون طفل 
�الإمار�تي  �مل�رصوع  �إد�رة  و�أ�شارت 
�أن  �إىل  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
تنفذ  للتطعيم  �الإم���ار�ت  حملة 
�شاحب  م��ب��ادرة  �إط����ار  ���ش��م��ن 
�آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شلل  مر�س  ال�شتئ�شال  نهيان 
تاأتي  حيث  �لعامل،  يف  �الأطفال 
�لنهج  �إط��ار  يف  �شموه  م��ب��ادرة 
�لعربية  �الإمار�ت  لدولة  �الإن�شاين 
�ملنظمات  مع  بالتعاون  �ملتحدة 
لتطوير  �ل��دول��ي��ة  و�ملوؤ�ش�شات 
و�حلد  �لب�رصية،  �لتنمية  بر�مج 
من  و�لوقاية  �الأوبئة  �نت�شار  من 
�مل�شاعد�ت  وت��ق��دمي  �الأم��ر����س، 
للمجتمعات  و�ل�شحية  �الإن�شانية 
و�لفقرية،  �ملحتاجة  و�ل�شعوب 
ودع����م �مل����ب����ادر�ت �ل��ع��امل��ي��ة 

�الأطفال. �شلل  مر�س  ال�شتئ�شال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك���ان 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
خ�ش�س  ق��د  �مل�شلحة،  للقو�ت 
مليون   250 مبلغ   2011 عام  منذ 
�أمريكي، م�شاهمة من �شموه  دوالر 
و�خل��ريي��ة  �الإن�شانية  باجلهود 
حمالت  ومتويل  �للقاحات  لتوفري 
�الأط��ف��ال،  �شلل  ���ش��د  �لتطعيم 
�مل�شتهدف  �ل��دول  يف  وبخا�شة 
ب���امل���ب���ادرة وه����ي ج��م��ه��وري��ة 
جمهورية  و  �الإ�شالمية  باك�شتان 

�الإ�شالمية. �أفغان�شتان 
ذكرت   .. �حلملة  لنتائج  وتف�شياًل 
�إد�رة �مل�رصوع �الإمار�تي مل�شاعدة 
�الإم���ار�ت  حملة  �أن  باك�شتان 
يف  �الأطفال  �شلل  �شد  للتطعيم 
�الإ�شالمية،  باك�شتان  جمهورية 
جنحت خالل فرتة 7 �شنو�ت ومنذ 
عام 2014 وحتى نهاية عام 2020، 
مليون   86 من  �أكرث  �إىل  بالو�شول 
طفل، وتقدمي عدد 508 ماليني و92 
�ألفا و472 جرعة تطعيم �شد مر�س 
�حلملة  �أن  كما  لهم،  �الأطفال  �شلل 

كورونا  فريو�س  تف�شي  ظل  ويف 
وحتدياته  "كوفيد-19"  �مل�شتجد 
يوليو  �شهر  منذ  متكنت  �مليد�نية، 
2020 ومن خالل 5 حمالت �شهرية 
حل��و�يل  �ل��و���ش��ول  م��ن  للتطعيم 
�أكرث  و�إعطائهم  طفل،  مليون   16
جرعة  �ألف   515 و  مليونا   52 من 

�ملر�س. �شد  تطعيم 
�جلغر�فية  �لتغطية  �شملت  وقد 
�شد  للتطعيم  �الإم���ار�ت  حلملة 
منطقة   94 ع��دد  �الأط��ف��ال  �شلل 
و�لعالية  �ل�شعبة  �ملناطق  من 
باك�شتان  بجمهورية  �خل��ط��ورة 
�لنطاق  ت�شمن  حيث  �الإ�شالمية، 
 34 عدد  تغطية  للحملة  �جلغر�يف 
بختونخو�  خيرب  باإقليم  منطقة 
�الأطفال  ح�شل  �لقبلية  و�ملناطق 
�ألفا   254 و  267 مليونا  فيها على 
و84 جرعة تطعيم، و33 منطقة يف 
�الأطفال  ح�شل  بلو�ش�شتان  �إقليم 
�ألفا   690 و  مليونا   78 على  فيها 
منطقة  و24  تطعيم،  جرعة  و114 
�الأطفال  ح�شل  �ل�شند  �إقليم  يف 
�ألفا   568 و  148 مليونا  فيها على 
مناطق  و3  تطعيم،  جرعة   85 و 

�الأطفال  ح�شل  �لبنجاب  �إقليم  يف 
فيها على 13 مليونا و 580 �ألفا و 

189 جرعة تطعيم.
و�أو�شحت �إد�رة �مل�رصوع �الإمار�تي 
�جلهود  �أن  باك�شتان  مل�شاعدة 
�لتطعيم  حمالت  لتنفيذ  �مليد�نية 
�لباك�شتانية،  �الأقاليم  يف خمتلف 
�آالف   103 من  �أكرث  مب�شاركة  متت 
و�ملر�قبني  �الأط��ب��اء  من  �شخ�س 
من  و�أكرث  �لتطعيم،  فرق  و�أع�شاء 
و�الأمن  �حلماية  �أفر�د  من  �ألفا   82
�الإد�رة و�لتن�شيق، مت تركيز  وفرق 
وتوزيعهم  �مليد�نية  جهودهم 
وتطعيم  �ل��ل��ق��اح��ات  الإي�����ش��ال 
بطريقتني  �مل�شتهدفني  �الأط��ف��ال 
م��ن ط���رق �ل��ت��ن��ف��ي��ذ و�الجن����از، 
�لتطعيم  ف��رق  خ��الل  من  �الأوىل 
�ل�شحية،  �مل��ر�ك��ز  يف  �لثابتة 
�لتطعيم  فرق  خالل  من  و�لثانية 
لتغطية  خ�ش�شت  �لتي  �ملتنقلة 
�مل��ن��اط��ق و�ل���ق���رى وخم��ي��م��ات 
�ل��ن��ازح��ني و�ل��الج��ئ��ني �ل��ت��ي ال 
�إىل  �لو�شول  �شكانها  ي�شتطيع 
وتغطية  �لثابتة،  �لتطعيم  مر�كز 
�لطرق  على  �لتطعيم  عمليات 

�لفا�شلة  �حلدودية  �ملعابر  وعند 
�لرئي�شية،  و�مل��دن  �الأقاليم  بني 
مع  �لدولية  �حلدودية  و�ملعابر 
�الإ�شالمية،  �أفغان�شتان  جمهورية 
تطعيم  فرق  �حلملة  خ�ش�شت  كما 
وتطعيم  �للقاحات  لتوفري  خا�شة 
�أبناء  من  طفل  �ألف   597 من  �أكرث 
يف  يتو�جدون  �الأفغان  �لالجئني 
�شمل  وق��د  لالجئني.  خميمًا   22
تقدمه  �ل��ذي  �لدعم  ومنط  نطاق 
�إد�رة �مل�رصوع �الإمار�تي مل�شاعدة 
�لتطعيم  حل��م��الت  ب��اك�����ش��ت��ان 
خالل  من  �حلملة  مكونات  جميع 
وتكاليف  �لتدريب  بر�مج  متويل 
و�ل��دع��م  و�الت�����ش��االت  �الإد�رة 
�ل��ل��ق��اح��ات  ون��ق��ل  �للوج�شتي 
�جلهد  وت��ك��ال��ي��ف  وت��خ��زي��ن��ه��ا، 
و�لفرق  �لتطعيم  لفرق  �مليد�ين 
تنفيذ  مت  كما  و�ملر�قبني.  �الأمنية 
�الإعالمية  للتوعية  �شنوية  خطة 
و�الجتماعية، حتت �شعار "�ل�شحة 
لرفع  �أف�شل"  م�شتقبل   .. للجميع 
لدى  و�ملعرفة  �ل��وع��ي  م�شتوى 
�شلل  وب���اء  ب��خ��ط��ورة  �ل�����ش��ك��ان 
�إ�شرت�تيجية  �الأطفال، حيث جنحت 

مع  �ملبا�رص  �لتو��شل  يف  �حلملة 
فئاته  بجميع  �ملجتمع  �أف���ر�د 
جمتمعية  �رص�كة  لبناء  وطبقاته 
�ل�شائعات،  لتفنيد  تهدف  فاعلة 
وبث  �خلاطئة،  �ملفاهيم  وتغيري 
�ل�شحيحة،  و�ملعلومات  �حلقائق 
على  وحثهم  �ملجتمع  وت�شجيع 
و�حلد  �أبنائهم،  بتطعيم  �ملبادرة 
من  و�لرف�س،  �لتمنع  حاالت  من 
خالل بناء ج�رص من �لثقة، وخلق 
�لفئات  بني  وم��ودة  حمبة  بيئة 
�لتطعيم. و�أع�شاء فرق  �مل�شتهدفة 
خليفة  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�الإمار�تي  �مل�رصوع  مدير  �لغفلي 
ت�رصيح  يف  باك�شتان  مل�شاعدة 
�لنجاح  �إن  �ملنا�شبة  بهذه  له 
حملة  حققته  �ل��ذي  �ال�شتثنائي 
�شلل  �شد  للتطعيم  �الإم����ار�ت 
ن�شف  من  �أك��رث  بتقدمي  �الأط��ف��ال 
�شبع  خالل  تطعيم  جرعة  مليار 
���ش��ن��و�ت، ي��ربه��ن ل��ل��ع��امل ب��اأن 
�الإن�شانية  و�مل��ب��ادر�ت  �جل��ه��ود 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  لدولة 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
�شاحب  ودع���م  �هلل"،  "حفظه 
�آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م��ن  ومب��ت��اب��ع��ة 
نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور 
وزي��ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
ومتميزة  فعالة  �لرئا�شة،  �شوؤون 
�الإن�شانية  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  يف 
�شحة  تنمية  وتعزيز  �لنبيلة 
�الأمر��س  من  وحمايته  �الإن�شان 
�لدور  على  يوؤكد  كما  و�الأوب��ئ��ة، 
دعم  يف  �الإمار�ت  لدولة  �لقيادي 
هيئة  وب��ر�م��ج  �لدولية  �جل��ه��ود 
�ملجتمعات  لوقاية  �ملتحدة  �الأمم 
و�الأزم��ات  و�الأوبئة  �الأمر��س  من 
�لكرمية  �حلياة  وتاأمني  و�لكو�رث 

ن�شان. لالإ

لرفع  حيوية  7 قطاعات  مبادرة في   700 بوحميد:  ح�سة 
م�ستوى جودة الحياة

دبي-وام:
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  ب��ادرت   
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  خ��الل  م��ن 
ل��ل�����ش��ع��ادة وج�����ودة �حل��ي��اة 
وجمل�س جودة �حلياة �إىل �إطالق 
لل�شعادة  �لوطني  �ال�شتبيان 
يف   2020 فرب�ير  �حلياة  وج��ودة 
ومبادر�ت  م�شاريع  تبني  �إط��ار 
يف  �حلياة  جودة  م�شتوى  ترفع 
�لتي  �لقطاعات �حليوية  خمتلف 
حتت  وذلك  �جلميع  حياة  مت�س 
�لوطنية  �ال�شرت�تيجية  مظلة 
يحقق  ومبا   2031 �حلياة  جلودة 
�لوطني  �ملر�شد  م�شتهدفات 

جلودة �حلياة.
 10،000 �ال�شتبيان  ��شتهدف 
 15 �لعمرية  �لفئة  من  �شخ�س 
عامًا فما فوق 66.4 باملائة من 
و33.6  �الإم��ار�ت  دول��ة  مو�طني 
باملائة من �ملقيمني من خمتلف 
�جلن�شيات من "�ل�شباب و�لطالب 
وكبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم 
وربات  و�ملو�طنني  و�ملتقاعدين 
�لعامالت"  و�ملو�طنات  �لبيوت 
�شوؤ�ل   300 على  �أج��اب��و�  �لذين 

�ملجتمع  قطاعات  خمتلف  يف 
وجميع مناحي �حلياة حتقق معا 
3 موؤ�رص�ت وهي �لدولة �ملتقدمة 
و�ملجتمع �ملرت�بط وجودة حياة 

�الأفر�د.
و�أك�����دت م��ع��ايل ح�����ش��ة بنت 
تنمية  وزي��رة  بوحميد  عي�شى 
جودة  جمل�س  رئي�شة  �ملجتمع 

�لوطني  �ال�شتبيان  �أن  �حلياة 
جلودة �حلياة جاء بهدف قيا�س 
�أف��ر�د  حياة  ج��ودة  م�شتويات 
يف  �الإم����ار�ت  ب��دول��ة  �ملجتمع 

"�ملجتمع  حيوية  قطاعات   7
و�القت�شاد  و�لتعليم  و�ل�شحة 
و�الأمن و�لعدل و�ل�شالمة و�لبنية 
و�لبيئة  و�الإ���ش��ك��ان  �لتحتية 
لتوفري  �شعيا  �لب�رصية"  �مل��و�رد 
ُترّ�شخ  وخم��رج��ات  م��ب��ادر�ت 
�شعادة �أجمل وجودة حياة �أف�شل 
جلميع �أفر�د �ملجتمع م�شرية �إىل 
�لنتائج  من  �أنه خرج مبجموعة 
و�قع  تقي�س  �لتي  و�مل��وؤ���رص�ت 
وحتدد  �حلياة  وجودة  �ل�شعادة 
للمبادر�ت  �مل�شتقبلية  �ملالمح 
�لنا�س  حياة  جودة  تعزز  �لتي 

ب�شكل �أف�شل.
نتائج  بع�س  معاليها  وك�شفت 
باملائة   93 �أن  منها  �ال�شتبيان 
من �شكان �الإمار�ت من �ملو�طنني 
فخورون  �أنهم  �أك��دو�  و�ملقيمني 
بالعي�س يف دولة �الإمار�ت وقال 
ي�شعرون  �إنهم  منهم  باملائة   92
مبفردهم  �ل�شري  �أثناء  ب��االأم��ان 
�أنهم  باملائة   88 �أكد  فيما  ليال.. 
يف  ج��ي��دة  مب��ه��ار�ت  يتمتعون 
�أف��ر�د   10 كل  من  و8  �لتو��شل 
حياة  يعي�شون  �أنهم  يعتقدون 

هادفة .

اأبوظبي-وام:
�ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شيا    
بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع 
بفريو�س  �مل�شابة  �حل��االت  وح�رص  �ملبكر  �الكت�شاف 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم 
..�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 165،357 فح�شا جديد� خالل 
�ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع 
با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.  و�شاهم 
تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع 
نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
3،158 حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من 
جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع 
للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت 

وفاة  عن  �لوز�رة  �أعلنت  368،175 حالة.  كما  �مل�شجلة 
15 حالة م�شابة وذلك من تد�عيات �الإ�شابة بفريو�س 
كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 
�ل�شحة ووقاية �ملجتمع  وز�رة  1،108 حاالت.  و�أعربت 
عن �أ�شفها وخال�س تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، 
مهيبة  �مل�شابني،  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها 
باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 
�شمانًا  �الجتماعي  بالتباعد  و�اللتز�م  بالتعليمات 
�لوز�رة عن �شفاء  �أعلنت  ل�شحة و�شالمة �جلميع.  كما 
4،298 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
"كوفيد - 19" وتعافيهم �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيهم �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولهم �مل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حاالت �ل�شفاء 356،013 حالة.

»ال�سحة« :
تعافي 4298 من 
كورونا وت�سجيل 

3,158 اإ�سابة 
و15 حالة وفاة 

اأبوظبي-وام:
�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 86،560 
جمموع  ليبلغ  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خالل  جرعة 
�ل�شبت  �أم�س  ي��وم  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 
5،553،391 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 56.15 جرعة لكل 

100 �شخ�س.
 / لقاح  لتوفري  �ل��وز�رة  خطة  مع  متا�شيا  ذلك  ياأتي 
�ملكت�شبة  للمناعة  �لو�شول  �إىل  و�شعيًا   / كوفيد-19 
�أعد�د  �لتي �شت�شاعد يف تقليل  �لتطعيم و  �لناجتة عن 

�حلاالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد-19.

�لإجمالي حتى �ليوم 5,553,391

 تقديم 86,560 جرعة من لقاح»كوفيد-19« خالل 
24 �ساعة  

»�سحة دبي« تطلق اأول برنامج من نوعه عالمياً 
للتدريب على الإنعا�ش القلبي الرئوي

دبي-وام:
 �شهدت دبي �إطالق �أول برنامج من نوعه 
�لقلبي  �الإنعا�س  للتدريب على  �لعامل  يف 
مدينة  "دبي  مبادرة  �شمن  وذلك  �لرئوي 
�لقلب �ل�شليم" �لتي تنفذها هيئة �ل�شحة 
ب��دب��ي ب��ه��دف رف��ع م��ع��دل �إن��ق��اذ حياة 
للم�شابني ب�التوقف �ملفاجئ للقلب من 5 
باملائة وهو �ملعدل �لعاملي �إىل 65 باملائة 

خالل �لدقائق �الأربع �الأوىل من �الإ�شابة .
�لتي مت  �لتفاهم  جاء ذلك مبوجب مذكرة 
�إبر�مها بني �لهيئة وجمعية �لقلب �الأمريكية 
- �لتي تولت �إعد�د وبناء �لربنامج �لتدريبي 

�لقلب  مدينة  "دبي  مل��ب��ادرة  خ�شي�شا 
�ل�شليم - ووقعها عن "�شحة دبي" �لدكتور 
فهد با�شليب ��شت�شاري �لقلب رئي�س جلنة 
مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شليم  �لقلب 
ر��شد وعن �جلمعية �لدكتورة زهر�ء �لهاليل 
�الأمريكية  �لقلب  جلمعية  �الإقليمي  �ملدير 
يف منطقة �ل�رصق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا. 
ح�رص توقيع �الإتفاقية �لدكتور حممد �لر�شا 
و�لدكتورة  �مل�شاريع  �إد�رة  مكتب  مدير 
وديعة �ل�رصيف مدير �إد�رة �لتعليم �لطبي 
نائب  هويل  ومايكل  �لهيئة  يف  و�الأبحاث 
�الأمريكية  �لقلب  جلمعية  �لدويل  �لرئي�س 

وعدد من �مل�شوؤولني �ملعنيني.



اأبوظبي ـ وام:

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي عن ا�ستمرار 

حم���ات التفتي�س عل���ى جميع املدار����س اخلا�سة 

ومدار����س ال����راكات التعليمية وريا����س الأطفال 

يف اأبوظب���ي ل�سم���ان التزامها مبختل���ف �سيا�سات 

واإر�سادات اإعادة فتح املدار�س واإجراءات الوقاية من 

فريو����س "كوفيد-19" ل�سمان �سحة و�سامة الطلبة 

واملعلمني وموظفي املدار�س وجمتمع اأبوظبي.

ياأتي اإعان الدائرة مع بدء املدار�س اخلا�سة ومدار�س 

ال����راكات التعليمية يف اأبوظب���ي ا�ستقبال الطلبة 

على مقاعد الدرا�سة منذ 14 فرباير اجلاري.

وكان فري���ق المتثال ق���د اأجرى ج���ولت تفتي�سية 

يف اأغ�سط����س املا�سي �سمل���ت 221 مدر�سة واأ�سدر 

مبوجبها ر�سائل عدم املمانعة لفتح املدار�س.

ومع ع���ودة الطلبة للتعليم ال�سف���ي يجري الفريق 

حمات تفتي����س منتظم���ة ل�سمان امتث���ال جميع 

املدار����س مبعاي���ر ال�سح���ة وال�سام���ة واإ�س���دار 

املخالفات بحق املدار�س غر امللتزمة.

وقال �سع���ادة عامر احلمادي وكيل دائ���رة التعليم 

واملعرف���ة يف اأبوظبي : لطاملا اأولينا �سحة و�سامة 

جمتمعن���ا املدر�س���ي الأولوية الق�س���وى يف جميع 

قراراتن���ا واليوم نوا�سل حم���ات الرقابة والتفتي�س 

ال�ساملة جلميع املدار����س لتعزيز ثقة اأولياء الأمور 

باإج���راءات ال�سح���ة وال�سامة املطبق���ة يف جميع 

املدار����س وريا�س الأطفال ..مبدي���ا ثقته باأن جميع 

املدار�س وريا�س الأطف���ال يبذلون كامل اإمكانياتهم 

لامتثال لار�سادات وال�سيا�س���ات املعتمدة حر�سا 

على �سحة و�سامة اأبنائنا الطلبة.

وبحلول 21 فرباير اجل���اري ي�ستكمل فريق التفتي�س 

الك�سف عن 221 مدر�سة و119 ح�سانة والتي فتحت 

اأبوابها لرتح���ب بعودة الطلب���ة ل�ستئناف التعليم 

ال�سفي.

وت�س���م قوائ���م التفتي�س املعتمدة ل���دى الفريق 62 

معيارا تغطي خمتلف جوانب ال�سحة وال�سامة مبا 

يف ذلك المتثال لقواع���د التباعد الجتماعي وتوفر 

فريق ا�ستجابة حلالت الإ�ساب���ة بفرو�س كوفيد - 

19 وبرامج التنظيف والتعقيم املنتظمة يف املدار�س 

وفحو�سات الك�سف ع���ن فرو�س كوفيد-19 الدورية 

للمعلمني واملوظفني والطلبة الذين تتجاوز اأعمارهم 

12 عام���ًا واللت���زام بالأعداد املح���ددة للطلبة يف 

ال�س���ف وتوّفر معدات احلماي���ة ال�سخ�سية وجولت 

التفتي����س اليومي���ة مل�سوؤول المتث���ال يف املدر�سة 

وغرها من املعاير.

واعتم���دت الدائرة منظوم���ة اإج���راءات ت�سحيحية 

متدرجة بحق املدار����س املخالفة تبداأ من الغرامات 

بقيمة 10000 درهم وت�سل اإىل 250 األف درهم.

ويف ح���ال تكرر حالة ع���دم المتث���ال يتم حتويل 

املدر�سة لنموذج التعليم عن بعد ب�سكل كامل ويحق 

لأولياء الأمور يف تلك احلالة نقل اأبنائهم اإىل مدر�سة 

اأخرى وا�سرتداد الر�سوم امل�ستحقة.

وبح�سب الإجراءات الت�سحيحية بحق احل�سانات يتم 

حتوي���ل احل�سانة اإىل من���وذج التعليم عن بعد ملدة 

اأ�سب���وع حتى ت�سحيح املخالفة اأو تطبيق الغرامات 

بحقها بح�سب املخالفة و�سدتها.

ويف �سياق مت�س���ل .. اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة 

ا�ستمرار تعلي���ق الأن�سطة الا�سفية يف املدار�س مع 

ال�سماح ببع����س الأن�سطة الريا�سي���ة الب�سيطة يف 

الهواء الطلق مع مراعاة اإجراءات التباعد الجتماعي.

كم���ا اأتاحت الدائ���رة لأولياء الأم���ور دخول املبنى 

املدر�سي اإذا كانت لديهم نتيجة فح�س �سلبية للك�سف 

ع���ن فرو�س كوفيد-19 "�ساحلة ملدة 96 �ساعة" �أو 

يف حال ح�سولهم على خا�سية "ال�ستخدام الطارئ" 

على تطبيق احل�سن.

واإىل جانب ال�سم���اح با�ستئناف اجلولت التعريفية 

يف مق���ر املدر�س���ة بالن�سب���ة لأولياء اأم���ور الطلبة 

امل�ستجدين واملحتملني مت رفع الطاقة ال�ستيعابية 

لل�سف���وف م���ن 15 اإىل 30 طالبا كح���د اأق�سى مع 

اللتزام ب���رتك م�سافة تباعد اجتماعي 1.5 مرت بني 

كل �سخ�س وارتداء الكمامات بالن�سبة لطلبة ال�سف 

الأول وما فوق.

اأما بالن�سبة للطلبة يف مرحلة ريا�س الأطفال فيكون 

اأق�سى عدد للطلبة يف كل ف�سل 25 طالبا مع مراعاة 

اإجراءات التباعد الجتماعي ويكون احلد الأق�سى يف 

املجموع���ات املخ�س�سة لاأطفال الأ�سغر �سنًا الذين 

ل ي�ستطيعون مراع���اة التباعد الجتماعي 10 طلبة 

يف كل جمموع���ة بالإ�ساف���ة اإىل املعلمني الذي يتم 

تخ�سي�سهم لكل جمموعة.

اأبوظبيـ  الوحدة:

حت���ت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظ���ه اهلل"، وبتوجيه���ات 
�ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة، ومتابعة �سمو 

ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل����س الوزراء وزي���ر �سوؤون 

الرئا�س���ة، اختتمت ي���وم اأم�س ال�سبت 

فعاليات ال���دورة احلالية من مهرجان 

ال�سيخ زايد يف منطقة الوثبة باأبوظبي.

و�رع املهرجان اأبوابه على مدى ثاثة 

اأ�سه���ر كاملة والذي �سه���د اإقبال كبر 

من ال���زوار الذين تواف���دوا لا�ستمتاع 

بفعاليات هذا احلدث الثقايف الرتفيهي 

التعليم���ي العاملي الكب���ر، وخو�س 

جت���ارب تفاعلية ممتعة للتعرف على 

خمتل���ف احل�س���ارات ع���رب الأجنحة 

وامل�س���اركات التي ا�ستعر�ست جوانب 

متع���ددة م���ن الثقاف���ات وامل���وروث 

ال�سعب���ي لع�رات ال���دول اخلليجية 

والعربية والعاملية.

ور�سخ "مهرجان ال�سيخ زايد" مكانته 

العاملية كملتق���ى للح�سارات وتاقي 

الثقافات، و�سط تناغم رائع بني الدول 

امل�ساركة عرب اأجنحتها وما عر�ست من 

منتجات وقدمت من فعاليات فلكلورية 

جت�سد ثقافاته���ا وموروثاتها وعاداتها 

وتقاليده���ا امل�ستمدة م���ن ح�سارتها 

العريق���ة، يف العر����س الثق���ايف الذي 

ا�ست�سافت���ه منطقة الوثب���ة باأبوظبي 

�سمن تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 

للوقاية من فرو�س كورونا.

وا�ستمت���ع ال���زوار ب���اآلف الفعاليات 

الفني���ة وال�ستعرا�سي���ة والفلكلورية 

املتنوع���ة الت���ي قدمته���ا ع����رات 

الفرق املحلي���ة واخلليجية والعربية 

والعاملي���ة، وبعرو�س الألعاب النارية 

ال�سخمة الت���ي اأقيمت احتفاًل باليوم 

الوطني ال�49، واحتف���الت ليلة راأ�س 

ال�سنة واألعابه���ا النارية التي حطمت 

رقم���ني قيا�سي���ني عاملي���ني، وكذلك 

عرو�س نافورة الإم���ارات، وم�سابقات 

منطقة "الوثبة كا�ست���م �سو"، ومئات 

الفعاليات التي مت تخ�سي�سها لاأطفال 

�سمن مدينة املاهي العاملية ومنطقة 

عامل الأطفال "كيدز ني�سن"، بالإ�سافة 

اإىل العرو����س امل�رحي���ة والور����س 

التفاعلية املخ�س�سة لاأطفال ومناطق 

الألعاب املثرة وال�سيقة، وامل�سابقات 

وال�سحوبات والهدايا القيمة.

 دعم ورعاية م�ستمرة ومتابعة حثيثة:

وتقدم معايل ال�سيخ �سلطان بن حمدان 

اآل نهي���ان، م�ست�سار �ساح���ب ال�سمو 

رئي�س الدولة، رئي����س احتاد �سباقات 

الهج���ن، رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

ل� “مهرجان ال�سيخ زايد"، بال�سكر اإىل 

�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي����س الدولة "حفظه اهلل" 

على رعاية �سموه الكرمية للمهرجان، 

واإىل �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للق���وات امل�سلحة على 

دعم �سموه امل�ستم���ر للمهرجان، واإىل 

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة عل���ى متابعة �سموه احلثيثة 

للمهرجان.

واأ�س���اد معاليه ب���دور اللجنة العليا 

املنظم���ة للمهرجان وم���ا بذلته من 

اأج���ل تطوي���ر املهرج���ان وا�ستقطاب 

كل م���ا يعزز ر�سالت���ه واأهدافه ودوره 

التثقيفي الجتماعي، مثمنًا يف الوقت 

ذات���ه جهود ال����ركاء ال�سرتاتيجيني 

واجله���ات امل�ساركة وفرق العمل التي 

بذلت جهوداً منقطع���ة النظر لنجاح 

املهرج���ان، على الرغم م���ن الظروف 

ال�ستثنائية التي مير بها العامل ب�سبب 

جائحة كورونا.

واأك���د معالي���ه اأن النج���اح الاف���ت 

اأحدثته الدورة احلالية  واملتميز الذي 

من املهرجان يف ظل جائحة كورونا، 

هو خر دلي���ل عل���ى اإمكانيات دولة 

الإم���ارات وقدرتها على حتويل املحن 

اإىل من���ح، �سارب���ة للع���امل اأجم���ع 

مث���اًل يحت���ذى يف كيفي���ة التعامل 

م���ع التحديات وامل�ستج���دات، وخلق 

متنف�س���ات تثقيفي���ة ترفيهية ت�ساهم 

يف اإ�سع���اد اأفراد املجتمع، �سمن بيئة 

�سحية اآمنة حتفظ �سامة اجلميع.

من�س���ة عاملي���ة لتاق���ي الثقاف���ات 

واحل�سارات

من جانبه، رفع �سع���ادة حميد �سعيد 

النيادي، مدي���ر املكتب اخلا�س ل�سمو 

ال�سي���خ من�سور ب���ن زاي���د اآل نهيان، 

ونائب رئي����س اللجنة العليا املنظمة 

ل�"مهرج���ان ال�سيخ زايد"، اأ�سمى اآيات 
اإىل مق���ام �ساحب  ال�سك���ر والعرفان 

ال�سم���و ال�سي���خ خليفة ب���ن زايد اآل 

نهي���ان رئي����س الدول���ة "حفظه اهلل" 

على رعاية �سموه الكرمية للمهرجان، 

واإىل �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للق���وات امل�سلحة على 

دعم �سموه امل�ستم���ر للمهرجان، واإىل 

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة على متابعة �سموه امل�ستمرة 

للمهرجان.

وتوج���ه �سعادته بال�سك���ر اإىل معايل 

ال�سيخ �سلطان بن حم���دان اآل نهيان، 

م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، 

رئي�س احتاد �سباق���ات الهجن، رئي�س 

اللجنة العليا املنظم���ة ل� “مهرجان 

ال�سيخ زايد".

واأ�س���اد �سعادة حمي���د �سعيد النيادي 

باهتمام القيادة الر�سيدة بدعم ورعاية 

املهرجان، وم���ا لذلك من اأثر كبر يف 

العاملية،  تط���وره وتر�سيخ مكانت���ه 

م�س���راً اإىل اأن املتابع���ة امل�ستم���رة 

من قبل �سم���و ال�سيخ من�سور بن زايد 

اآل نهي���ان ل���كل كب���رة و�سغرة يف 

املهرجان منحته ثق���ًا عامليًا كبراً، 

لي�سبح من�سة عاملية مهمة ومتميزة 

ل�ستقطاب كافة الثقافات واحل�سارات 

والتفاعل  والطاع  باملعرفة  اجلديرة 

على اأر�س الإمارات.

حتطيم رقمني قيا�سيني عامليني:

واحتفاًء باليوم الوطني ال� 49، اأ�ساءت 

عرو�س الألعاب النارية ال�سخمة، التي 

مت اإطاقها م�ساء الثاين من دي�سمرب من 

خم�س حمطات اإطاق و9 اأبراج، �سماء 

منطقة املهرجان يف الوثبة باألوان علم 

الإمارات، ع���رب موجات �سوئية بديعة 

ا�ستمرت لنح���و ع�ر دقائق متوا�سلة 

على وقع الأغ���اين الوطنية ال�سهرة، 

كما ا�ستقب���ل الزوار الدقائق الأوىل من 

العام 2021 بعرو�س �سخمة لاألعاب 

الناري���ة التي ا�ستمرت ملدة 35 دقيقة 

متوا�سلة، ومت اإطاقه���ا من 16 برجًا 

بت�سكيات واألوان متعددة اأبهرت الزوار.

وبه���ذه العرو����س ال�سخم���ة، جن���ح 

املهرجان يف حتطيم رقمني قيا�سيني 

عامليني م�سجلني يف مو�سوعة غيني�س 

لاأرق���ام القيا�سي���ة، حي���ث مت للمرة 

الأوىل يف العامل ا�ستخ���دام تقنية ال�

الرق���م  لتحطي���م   Girandola
القيا�سي يف عدد الطلقات باإطاق 300 

طلقة Girandola يف وقت زمني 

مدته 30 ثانية، كما مت للمرة الأوىل يف 

العامل حتطيم الرقم القيا�سي امل�سجل 

مبو�سوع���ة غيني����س لأ�سخ���م عر�س 

األعاب ناري���ة باأكرب عدد طلقات بخط 

م�ستقيم.

املالهــي  ومدينــة  الإمــارات  نافــورة 

العاملية: 

وكان���ت "مدينة املاه���ي العاملية" 

الرائع  املتنف�س  مبثاب���ة  باملهرجان، 

للكبار قب���ل الأطفال يف الهواء الطلق، 

حيث �سمت ع�رات الألعاب املتنوعة، 

التي اأعادت الكبار اإىل ذكريات الطفولة 

اجلميلة، ومنحت ال�سباب متعة فريدة 

به���ا الكثر من الإث���ارة والتحدي، كل 

وفق �سغفه وتطلعاته واهتماماته.

و�سم���ت املدين���ة نح���و 24 لعب���ة 

متنوعة باأحج���ام متفاوتة، روعي يف 

اختيارها اأن يخ�س�س بع�سها للكبار، 

والبع����س الآخر لاأطف���ال، ومنها ما 

�سمح لاأهل مبرافقة اأطفالهم فيها كي 

تكتم���ل التجربة املمتعة، �سمن اأجواء 

ع���ززت الرتابط الأ����ري، حيث كانت 

جمي���ع األعاب املدينة اآمنة متامًا، ومت 

ت�سميمها وفقًا لأعل���ى معاير الأمان 

وال�سام���ة العاملية املتبعة يف كربى 

مدن الرتفيه العاملية.

ومت توزيع الألع���اب يف املدينة على 

مناط���ق متباع���دة راع���ت الإجراءات 

الحرتازي���ة الت���ي و�سعته���ا اجلهات 

املخت�س���ة يف الدول���ة للوقاي���ة من 

فرو�س كورونا، كم���ا كان يتم تعقيم 

كافة الألعاب ب�سكل م�ستمر طوال اليوم 

حفاظًا على �سامة الزوار.

وبعرو�سها الفني���ة املبهرة واأ�سوائها 

الليزرية ذات الألوان املتنا�سقة ومياهها 

اإيقاع���ات مو�سيقية  املتمايلة عل���ى 

ممتعة، اأ�رت ناف���ورة الإمارات عيون 

وعقول ال���زوار، مانح���ة اإياهم متعة 

م���ن نوع خا�س، مغلفة مبقاطع فيديو 

مميزة عرب �سا�ساتها الإلكرتونية التي 

زادته���ا متعة اإ�سافي���ة تكمل امل�سهد 

اجلم���ايل وحالة الإبه���ار التي عا�سها 

الزوار كل ن�سف �ساعة على مدار اليوم 

طوال فرتة املهرجان.

عامل الأطفال كيدز ني�سن

و�سه���دت منطقة ع���امل الأطفال "كيدز 

ني�س���ن" ح�س���وراً كبراً م���ن الأطفال 

وذويهم �سمن اأجواء اأ�رية بامتياز، ملا 

�سمت من ع����رات الألعاب التفاعلية 

التي خ�س�ست لاأطفال باإطار ترفيهي، 

حيث اختزلت يف ن�ساطاتها ومرافقها 

متعددة،  وتثقيفي���ة  تعليمية  جوانب 

و�سم���ت جمموع���ة كبرة م���ن ور�س 

العمل التي �سجعت الأطفال على تنمية 

مواهبهم، ومنت  وا�ستك�ساف  مهاراتهم 

لديه���م احل�س الإبداع���ي وروح العمل 

�جلماعي.

واكتظ���ت "كيدز ني�س���ن" بالكثر من 

الغرف الت���ي منحت الأطف���ال فر�سًا 

متمي���زة للتفاع���ل واكت�س���اف الذات 

ومواهبهم الغنائي���ة وممار�سة الغناء 

على طريقة كاريوكي ال�سهرة، والر�سم 

على الوجوه، والت�سكي���ل بالبالونات 

الهوائية الطويلة والدائرية ذات الألوان 

والأحجام املتنوعة.

الإبداع  وا�ستمت���ع الأطف���ال برحل���ة 

والن�سم���ام اإىل ور�س الر�سم والتلوين 

والت�سكيل على ال�سل�سال، وا�سطحبوا 

ما اأجنزوه باأنامله���م من اأعمال فنية 

معهم للمنزل، كما تعرفوا على الكثر 

من العنا�ر الكيميائية، وتعلموا اإجراء 

باإ�راف  والرتكيبات  املعادلت  بع�س 

من كيمائيني متخ�س�سني، كما خا�سوا 

جتربة خمتلفة يف عامل الطب، تعرفوا 

خالها عل���ى اأع�ساء ج�س���م الإن�سان 

ووظائفها وكيفية العتناء بها واحلفاظ 

عليها من الأمرا�س.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الأحد 21 فرباير 2021 �� الع�دد 14675 
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اإدارة مكافحة المخدرات ب�سرطة راأ�س 

الخيمة �سبطت 1125 كيلوجراماً من 

المواد المخدرة العام الما�سي

راأ�س اخليمة ـ وام:

جنح رج���ال اإدارة مكافحة املخ���درات يف �رطة 

راأ����س اخليم���ة خال الع���ام املا�س���ي يف �سبط 

1125 كيلوجرام���ا من املواد املخدرة اخلام تبلغ 

قيمته���ا ال�سوقية 25 مليون دره���م رغم الظروف 

الإ�ستثنائي���ة التي فر�ستها جائحة تف�سي فرو�س 

كورونا امل�ستجد / كوفيد 19/.

و اأو�س���ح العقيد اإبراهيم جا�س���م الطنيجي مدير 

اإدارة مكافحة املخ���درات يف �رطة راأ�س اخليمة 

اأن رج���ال املكافح���ة متكنوا من خ���ال عزميتهم 

واإ�رارهم التي ا�ستطاعوا من خالها التغلب على 

الظ���روف املحيطة الناجمة ع���ن جائحة كورونا 

امل�ستجد من القيام بواجباتهم املهنية والوظيفية 

بكل كف���اءة واقتدار ما انعك����س يف جناحهم يف 

�سب���ط طن و125 كليوجراما م���ن املواد املخدرة 

بالتعاون مع ال�ركاء الإ�سرتاتيجيني يف القيادات 

ال�رطية يف الإمارات الأخرى.

ولفت اإىل اأن اأك���رب �سبطية متثلت يف �سبط 763 

كيلوجراما من خمدر الأفيون يف عملية واحدة ما 

ج�س���د اجلهود الكبرة التي يق���وم بها فريق عمل 

اإدارة مكافحة املخدرات ال���ذي ي�سهر اأفراده على 

اأم���ن و�سامة الوطن واملواط���ن واملقيم ويت�سدى 

بكل حزم لتجار ومروجي ال�سموم الذين ل هم لهم 

�سوى حتقيق مكا�س���ب مادية بطرق غر م�روعة 

، م�سًرا اإىل اأهمية التع���اون القائم بني القيادات 

ال�رطي���ة يف الدولة حتت مظل���ة وزارة الداخلية 

يف اف�سال حماولت جتار ومروجي املواد املخدرة 

مبختل���ف اأنواعه���ا وحماية اأف���راد املجتمع من 

ال�سقوط يف �رك الإدمان .

مهرجان ال�سيخ زايد يختتم فعالياته بنجاح كبير ا�ستمر 3 اأ�سهر من الترفيه والتثقيف 

والمتعة في منطقة الوثبة

»التعليم والمعرفة« توا�سل تنفيذ برنامج الرقابة والتفتي�س 

ل�سمان �سحة و�سالمة المجتمع المدر�سي

�صمن بيئة �صحية اآمنة وتطبيق كافة االإجراءات االحترازية للوقاية من »كورونا«
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 رئي�س وزراء العراق  
يوجه بالإعداد لعقد 

موؤتمر دولي لإعمار 
بغداد

 بغداد )د ب اأ(-
العراقي،  ال���وزراء   جمل�س  رئي�س  وج��ه   
لعقد  بالإعداد  ال�سبت  الكاظمي،   م�سطفى 

موؤمتر دويل لإعمار العا�سمة بغداد.
يف  الوزراء،  لرئي�س  الإعالمي  املكتب  وقال 
بيان �سحفي  اأوردته وكالة الأنباء العراقية 
)واع( ، اإن الكاظمي اأجرى �سباح اأم�س جولة 
على  لالطالع  بغداد  العا�سمة  يف  تفقدية 
احلملة التي تقوم بها اأمانة بغداد، وتت�سمن 
وحمالت  و�سيانتها  ال�سوارع  اإك�ساء  اأعمال 
حظر  اإج��راءات  مع  تتزامن  التي  التنظيف، 
على  الأعمال  تاأثري  لتجنب  وذلك  التجوال، 

ال�سري يف الأيام الطبيعية.
اأمني  مبرافقة  اأج��رى،  الكاظمي  اأن  واأ�ساف 
�ساحة اخلالين  بغداد عالء معن، جولة يف 
وال�سوق  اخللفاء  و�سارع  الر�سيد  و�سارع 
العربي وال�سورجة، ووجه بت�رسيع اخلدمات 
البلدي واخلدمات  العمل  والرتقاء مب�ستوى 

البلدية املقدمة للمواطنني.
واأ�سار اإىل اأن "الكاظمي التقى خالل جولته 
التفقدية، بعدد من ال�سباط وعنا�رس القوات 
الأمنية، واأثنى على جهودهم وجهود جميع 
تطبيق  على  تعمل  التي  الأمنية  القوات 
اإجراءات حظر التجوال ال�سامل يف العا�سمة 

بغداد وباقي املحافظات".

طالبت  بـالكف عن �إدعاء�ت �إثيوبية ال ي�سندها حق وال حقائق 

الخارجية :ال�سودان لن يتنازل عن ب�سط �سلطانه على اأرا�سيه
اخلرطوم ) د ب اأ( -

اخل��ارج��ي��ة   وزارة  اأك�����دت    
ال�سودان  اأن  ال�سودانيةال�سبت 
�سلطانه   ب�سط  عن  يتنازل  لن 
"اإ�ساءة  معتربة  اأرا�سيه،  على 
الإثيوبية  اخلارجية  وزارة  بيان 
بالعمالة  وات��ه��ام��ه  لل�سودان 
ول  بالغة  اإهانة  اأخرى،  لأطراف 

تغتفر واإنكار مطلق للحقائق".
وقالت الوزارة، يف بيان �سحفي  
لالأنباء  ال�سودان  وكالة  اأوردت��ه 
وج��ود  ظ��ل  "ويف  اإن��ه  )�سونا( 
فى  الأفريقي  الحت��اد  مبعوث 
الت�سعيد  ملحا�رسة  اخل��رط��وم 
ومت��ك��ني ال�����س��ودان واأث��ي��وب��ي��ا 
م��ن ح��ل الإ���س��ك��ال احل����دودي، 
الإثيوبية على  القيادة  ومبوافقة 
وزارة  خرجت  املبعوث،  مهمة 
ببيان  الإث��ي��وب��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
عالقات  تاريخ  يخون  موؤ�سف 
ويتنكر  ب��ال�����س��ودان،  اإثيوبيا 
ال�سعبني،  بني  املتبادل  للتقدير 
اإىل  لل�سودان  و�سفه  فى  وينحط 
واأكدت  التي ل تغتفر".   الإهانة 

"م�ساألة  ال�سودانية  ال����وزارة 
ل  الإثيوبية  ال�سودانية  احلدود 
ميكنها اأن تكون اأ�سا�سًا للعدوانية 
اإذ اأن  اإثيوبيا،  التي تت�رسف بها 
عت  طت وُو�سِّ هذه احلدود قد ُخطِّ
 ،1903 عام  منذ  العالمات  عليها 
بني   1902 اإتفاقية  على   بناء 
بريطانيا التي كانت ت�سارك فى 
المرباطور  وبني  ال�سودان  حكم 
منليك الثانى، والذي مت تخطيط 
موثق  وبتفوي�س  بطلب  احلدود 

منه".
ومنذ  ظلت،  "اإثيوبيا  واأ�سافت:   
 1903 بالأعوام  1902م��روراً  عام 
و1907 و1955 اإىل 1981 وما بعدها 
توؤكد   2013 و   2011 الأع��وام  اإىل 
فى  الأ�سا�س  باتفاقية  التزامها 
اخلارجية  وزارة  لكن  الأمر،  هذا 
وتبتذل  تتجنى  الإث��ي��وب��ي��ة 
تعرتف  ل  اأنها  بالقول  �سورتها 

بالتفاقيات ال�ستعمارية".
"احلدود  اأن  اخلارجية  واأك��دت   
الإثيوبية مل تكن قط  ال�سودانية 
مو�سع نزاع اإىل اأن جاء اإىل وزارة 
اخلارجية الإثيوبية من ي�سخرها 

خلدمة م�سالح �سخ�سية واأغرا�س 
فئوية ملجموعة حمددة، مي�سى 
عظيمة  مب�سالح  مغامراً  فيها 
وب��اأم��ن��ه  الإث��ي��وب��ي،  لل�سعب 

وا�ستقراره، وبجوار مل يخنه".
 وقالت اإن "كانت اإثيوبيا جادة 
فى  امل�ستجدة  ادع��اءات��ه��ا  ف��ى 
اأرا�سي �سبق لها اأن اأقرت ب�سيادة 
اأن  عليها  فاإن  عليها،  ال�سودان 
القانونية  اخليارات  اىل  مت�سي 

اأن  ل  ودوليًا،  اإقليميًا  املتاحة  
وال��دويل  الإقليمي  الأم��ن  تهدد 
اإليه  يجر  قد  الذى  بالإ�سطراب 
لل�سيا�سة  البع�س  ت��وظ��ي��ف 
مل�ساحله  لإثيوبيا  اخلارجية 

الفئوية ال�سيقة".
على  ال�سودان  "�سيادة  واأك��دت:   
اإثيوبيا  تناق�س   التي  الأر���س 
لها،  تبعيتها  وت��دع��ي  نف�سها 
وي�����س��دد اأن���ه ل��ن ي��ت��ن��ازل عن 
اأنه  بيد  عليها،  �سلطانه  ب�سط 
تخطي  على  حر�سه  كذلك  يوؤكد 
امل�ستجدة  الإثيوبية  الإدع��اءات 
ل�ستئناف  اإث��ي��وب��ي��ا  وع����ودة 
التزاماتها باملعاهدات واملواثيق 

التى اأبرمتها".
 واأكدت وزارة خارجية اأنه خالفًا 
اخلارجية  ب��ي��ان  يف  ورد  مل��ا 
ال�سعب  فئات  كل  اأن  الإثيوبية، 
ع�سكريني  وقيادته  ال�سوداين 
موقفها  يف  م��وح��دة  ومدنيني 
�سيطرة  لب�سط  الكامل  ودعمها 
كامل  على  و�سيادته  ال�سودان 
املعرتف  احل��دود  وف��ق  اأرا�سيه 
التفاقيات  ت�سندها  والتي  بها 

ما  لكن  ال��دول��ي��ة،  وامل��واث��ي��ق 
اخلارجية  وزارة  ت�ستطيع  ل 
الطرف  هو  تنكره  اأن  الإثيوبية 
مع  قواته  دخلت  ال��ذى  الثالث 
اىل  املعتدية  الأثيوبية  القوات 

الأر�س ال�سودانية".
ال�����س��ودان ع��رب بيان   وط��ال��ب 
"الكف  ب���  اإثيوبيا  اخلارجية 
حق  ي�سندها  ل  اإدع����اءات  ع��ن 
املوقف  يفندها  بل  حقائق،  ول 
التقليدي  التاريخي  الأثيوبي 
اإع��م��ال  اإىل  ودع��اه��ا  نف�سه، 
لل�سعب  ال��ع��ل��ي��ا  امل�����س��ل��ح��ة 
وا�ستخال�س  ال�سقيق  الأثيوبي 
�سيا�ستها اخلارجية من التوظيف 
له  تتعر�س  الذي  امل�سوؤول  غري 

حاليًا.
ل  ال�����س��ودان  اأن  البيان  واأك���د   
والقوات  اإثيوبيا  ياأمتن  اأن  ميكن 
فى  امل�ساعدة  على  الإثيوبية 
القوات  وتاأتي  فيه  ال�سالم  ب�سط 
احلدود،  عرب  معتدية  الأثيوبية 
ويرجو  ي�ستقيم  ل  و�سع  هذا  اإن 
اإرادة  اإثيوبيا  ُتغلِّب  اأن  ال�سودان 

ال�سالم فى جميع تعاملها معه.

تون�س  )د ب اأ(- 
لالحتاد  التابعة  النقل  نقابة  طالبت 
جممع  عمال  لل�سغل  التون�سي  العام 
بتعليق  التون�سية  اخل��ط��وط  ���رسك��ة 
الذي بداأ منت�سف نهار اجلمعة  الإ�رساب 
املتفاقمة  املالية  الأزمة  على  احتجاجا 

الوطنية. للناقلة 
خطوة  يف  مفتوحا  اإ�رسابا  العمال  وبداأ 
واحلكومة  ال�رسكة  اإدارة  على  لل�سغط 
للت�سدي لأي خطط خل�سخ�سة املوؤ�س�سة 

اأو عمليات ت�رسيح لعاملني. كما يطالب 
امل�رسبون  التموين  خ��دم��ات  ع��م��ال 
وت�سبب  متاأخرة.  ومنح  رواتب  ب�رسف 
الطريان  بحركة  ا�سطراب  يف  ال���رساب 

يف املطارات.
"تاف"  �رسكة  قرار  بعد  الإ�رساب  وجاء 
الرتكية امل�ستغلة ملطار النفي�سة جتميد 
ب�سبب  التون�سية  اخلطوط  ح�سابات 
مليون  ثمانية  تناهز  م�ستحقة  دي��ون 
ال�رسكة  مدير  به  ما �رسحت  وفق  يورو، 
مقر  طارئ يف  اجتماع  وتو�سل  الرتكية. 

التجميد  قرار  اإلغاء  اإىل  احلكومة  رئا�سة 
ديون  جدولة  اأجل  من  مفاو�سات  وبدء 

ال�رسكة.
التي  التون�سية  اخلطوط  �رسكة  وتعاين 
يف  موظف  اآلف  ثمانية  من  اأكرث  ت�سغل 
جميع فروعها، من زيادة كبرية يف عدد 
جانب  وتقادم  مرتاكمة  وديون  العمال 

اأ�سطولها. من 
وا�سطدمت خطط �سابقة لإ�سالح ال�رسكة 
ي��زي��دون  ع��م��ال  ت�����رسي��ح  بينها  وم��ن 
لفروعها،  احلقيقية  الحتياجات  عن 

النقابة  بينها  ومن  النقابات  مبعار�سة 
البالد،  يف  القوي  النفوذ  وذات  الأك��رب 
الذي  لل�سغل  التون�سي  العام  الحت��اد 
املن�سوين  من  عامل  مليون  قرابة  ي�سم 

�سفوفه. يف 
الدين  ن��ور  املنظمة  ع��ام  اأم��ني  وق��ال 
الطبوبي امام جتمع عمايل مبقر ال�رسكة 
"اليوم معركة �سيادة وطنية واإ�سالحات 
�ستتجدد  معركة  هذه  م�سوؤولة..  عقالنية 
يف التحركات الأيام املقبلة واأمامنا كل 

اخليارات".

الوليات المتحدة تراجع �سيا�ستها تجاه �سد 
النه�سة

وا�سنطن -وكالت 
الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
املتحدة  الوليات  اأن  اجلمعة،  م�ساء  
النه�سة  �سد  ب�ساأن  �سيا�ستها  تراجع 
امل�ستمرة  الأزمة  لت�سهيل حل  الإثيوبي 
بني اإثيوبيا وم�رس وال�سودان ب�سبب هذا 

امل�رسوع.
نيد  ال����وزارة،  با�سم  املتحدث  وق��ال 
بايدن،  جو  الرئي�س،  اإدارة  اإن  براي�س، 
النه�سة  �سد  جت��اه  �سيا�ستها  تراجع 
وتقيم دورها يف ت�سهيل احلل بني م�رس 

واإثيوبيا وال�سودان.
املتحدة  الوليات  اأن  برا�س  واأ�ساف 
قررت عدم ربط التعليق املوؤقت لبع�س 
م�ساعدات اإثيوبيا بال�سيا�سية الأمريكية 
بخ�سو�س �سد النه�سة، وذكر اأن وا�سنطن 

اأبلغت احلكومة الإثيوبية بهذا القرار.
واأو�سح: "ل نزال ندعم اجلهود امل�سرتكة 
وال�سودان  وم�رس  لإثيوبيا  والبناءة 
�سد  بخ�سو�س  ات��ف��اق  اإىل  للتو�سل 

النه�سة".
امل��وؤق��ت  ال��وق��ف  اأن  ب��را���س  واأردف 
حمددة  اأمريكية  اأجنبية  مل�ساعدات 
دولر  مليون   272 على  يوؤثر  لإثيوبيا 
تخ�س قطاعي الأمن والتنمية، مبينا اأن 
ا�ستئناف امل�ساعدات �سيعتمد على عدد 

من العوامل.
وبداأت اإثيوبيا عملية بناء �سد النه�سة 
على جمرى نهر النيل الأزرق قرب احلدود 
الإثيوبية ال�سودانية، يف 2 اأبريل 2011، 
ويثري هذا امل�رسوع، الذي مل يتم اإجنازه 
وال�سودان،  م�رس  لدى  كبريا  قلقا  بعد، 
حيث يخ�سيان البلدان العربيان من اأن 
يوؤدي اإىل تقليل كميات املياه املتدفقة 

اإليهما من مرتفعات اإثيوبيا.
واأطلقت اأثيوبيا مبلء خزان �سد النه�سة 
ال�سيف  اأمطار  عقب   2020 يوليو  يف 
املا�سي رغم مطالب من م�رس وال�سودان 
ب�ساأن  ملزم  اتفاق  اإىل  اأول  بالتو�سل 

ت�سغيله.
وكان الرئي�س الأمريكي ال�سابق، دونالد 
انتهكت  باأنها  اإثيوبيا  اتهم  قد  ترامب، 
بو�ساطة  اإل��ي��ه  التو�سل  مت  ات��ف��اق��ا 
قطع  اإىل  دفعه  النزاع مما  اإدارت��ه حلل 

امل�ساعدات املالية.
م�ساعدات  املتحدة  الوليات  ومنعت 
مالية لإثيوبيا بقيمة 100 مليون دولر 

يف �سبتمرب.
الأمريكي يف  ال�سفري  اإثيوبيا  وا�ستدعت 
اأكتوبر لالحتجاج على ما و�سفته باأنه 
من  م�رس  مع  احلرب"  على  "حتري�س 

دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  قبل 
ملء  حول  القائم  النزاع  ب�سبب  ترامب 

وت�سغيل ال�سد.
عن  املتحدة  الوليات  عربت  ذلك  ومع 
اإقليم  قلقها ب�ساأن الأزمة الإن�سانية يف 
اأعلنت احلكومة  تيغراي الإثيوبي حيث 
حكومة  على  انت�سارها  امل��رك��زي��ة 
يف  اندلع  ���رساع  يف  متمردة  اإقليمية 

نوفمرب 2020.
الجتماع  اإن  �سابقا  م�رس  وق��ال��ت 
ال�سدا�سي، الذي عقد يف 10 يناير، لبحث 
حتقيق  يف  اأخفق  النه�سة  �سد  اأزم��ة 
ل  اأن��ه  ال�سودان  اعترب  فيما  تقدم،  اأي 
ب�"الدائرة  و�سفه  فيما  ال�ستمرار  ميكن 
املفرغة من املباحثات الدائرية اإىل ما 
ل نهاية بالنظر ملا ميثله �سد النه�سة 

من تهديد".

المعزول  الرئي�س  م�ست�سار  تدرج  م�سرية  محكمة 
محمد مر�سي و20 اآخرين على قوائم الإرهاب

القاهرة )د ب اأ(- 
جنايات  مبحكمة  اإرهاب"   5 "الدائرة  قررت 
اهلل  عبد  اإدراج  ال�سبت  م�رس  يف  القاهرة 
الراحل،  املعزول،  الرئي�س  م�ست�سار  �سحاتة، 
حممد مر�سي، و20 اآخرين من عنا�رس "اللجان 
خم�س   ملدة  الإره��اب  قوائم  على  النوعية" 

�سنوات.
عدة  للمتهمني  العامة  النيابة  ووج��ه��ت 
ومن�سورات  نارية  اأ�سلحة  "حيازة  منها  تهم، 
على  اأ�س�ست  جلماعة  والن�سمام  حتري�سية 

ال��ق��ان��ون وال��ت��ع��دي على احل��ري��ات  خ��الف 
اأح��ك��ام  وتعطيل  للمواطنني  ال�سخ�سية 

الد�ستور".
النظر يف  اإعادة  اخلم�سة  ال�سنوات  بعد  ويتم 
من  الإره��اب  قوائم  على  اإدراجهم  ا�ستمرار 

عدمه .
ح�سوره  اأثناء  مر�سي  حممد  الرئي�س  وتويف 
التخابر  ق�سية  يف  حماكمته  جل�سات  اإحدى 
القاهرة املنعقدة يف معهد  مبحكمة جنايات 
 17 يوم  طرة  �سجون  مبجمع  ال�رسطة  اأمناء 

حزيران/يونيو 2019.

القاهرة )د ب اأ(–
جميع  \ال�سبت  م�رس  دعت   
اإىل  ال�سومال  يف  الأط��راف  
والل��ت��زام  ال��ن��ف�����س  �سبط 
واحل��وار،  ال�سلمية  بالطرق 
انتخابات  عقد  على  والعمل 
يف  و�سفافة  ونزيهة  ح��رة 
عليه  يتوافق  وق��ت  اأق���رب 

اأنف�سهم. ال�سوماليون 
ب��ي��ان  م�����رس، يف  وق���ال���ت 
 ، اخلارجية  وزارة  اأ�سدرته  
اإنها تتابع "عن كثب ومبزيد 
م��ن اله��ت��م��ام ال��ت��ط��ورات 
ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية 
موؤخراً،  ال�سومال  جمهورية 
تلك  اتخذته  الذي  واملنحى 
اأعمال  اندلع  من  التطورات 

مقدي�سو  بالعا�سمة  العنف 
خالل اليومني املا�سيني".

دعوتها  ال��ق��اه��رة  وج���ددت 
جلميع الأطراف على ال�ساحة 
اإىل  ال�سومال  يف  ال�سيا�سية 
ملعاجلة  امل�����س��رتك  العمل 
احلالية  الأزم����ة  اأ���س��ب��اب 
توافقي  حل  اإىل  والتو�سل 

ب�ساأنها.
دعمها  كذلك  م�رس  واأك���دت 
"اجلهود  لكافة  وم�ساندتها 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي  الو�سع  حلحلة 
احل���ايل مب��ا ي��ح��ق��ق اآم���ال 
ال�����س��ع��ب ال�����س��وم��ايل يف 
والتنمية  وال�ستقرار  الأمن 
وال���ق�������س���اء ع���ل���ى خ��ط��ر 
"جميع  مطالبة  الإرهاب"، 

ال�����رسك��اء ب��ت��ق��دمي ال��دع��م 
وامل�����س��ان��دة ل��ل�����س��وم��ال 
م��ن اأج��ل جت��اوز الأو���س��اع 
ال�سالم  وحتقيق  احلالية 

البالد. وال�ستقرار يف 
الأقل،   على  �سخ�سان،  وكان 
لقيا حتفهما واأ�سيب اأخرون 
بني  النار  لإطالق  تبادل  يف 
م�سلحني وقوات من ال�رسطة 
اخلمي�س/ ليلة  مقدي�سو  يف 
من  �ساعات  قبل  اجلمعة 
خ�����روج م�����س��رية م��ق��ررة 

للمعار�سة.
النتخابات  تاأجيل  وج��رى 
مقررة  كانت  التي  الرئا�سية 
يف ال�سومال يف وقت �سابق 
ف�سل  بعد  اجل���اري  ال�سهر 

�سيا�سية. حمادثات 

 م�سر تدعو جميع الأطراف في ال�سومال 
اإلى �سبط النف�س

الأمم المتحدة: 60% من ال�سكان يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي والجوع في �سوريا

جنيف -وكالت 
اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ال��ت 
يف  الإن�سانية  الحتياجات 
���س��وري��ا ت���زداد ب��ع��د م��رور 
احل���رب،  ع��ل��ى  ���س��ن��وات   10
ع��دة  اإىل  ذل���ك  واأرج���ع���ت 
امل�سلح  ال�رساع  منها  عوامل 
وجائحة  القت�ساد  وتدهور 

كورونا.
املتحدة  الأمم  مكتب  وذك��ر 

الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق 
وال�سحة  املياه  خدمات  اأن 
لل�رسف  الأ�سا�سية  والبنية 
منعدمة  اأو  فقرية  ال�سحي، 

�سوريا. اأنحاء  معظم  يف 
الأمم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  وبح�سب 
املا�سي  يناير  �سهر  فمنذ 
يحتاجون  م��ن  ع��دد  و���س��ل 
ن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م�����س��اع��دة الإ
مليون   13.4 اإىل  واحلماية 
مبقدار  ي��زي��د  مب��ا  �سخ�س، 

ال�سابق،  العام  عن  مليونني 
وف���ق���ا مل��ك��ت��ب ال�������س���وؤون 

. نية ن�سا لإ ا
اأكرث  الغذائي من  الأمن  ويعد 
ويقدر  اإحلاحا،  الحتياجات 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج 
 12.4 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  اأن 
من   %60 اأي  �سخ�س،  مليون 
انعدام  من  يعانون  ال�سكان، 
وقد  واجلوع،  الغذائي  الأمن 
مليون   4.5 ب� العدد  هذا  زاد 

واحد. عام  خالل  �سخ�س 
اأن نحو  املتحدة  الأمم  وتقدر 
يف  يعي�سون  �سوري  مليوين 
عدد  ي�سل  فيما  مدقع،  فقر 
امللتحقني  غ��ري  الأط���ف���ال 

مليون.  2.4 اإىل  باملدار�س 
ومت��ك��ن��ت وك���الت الإغ��اث��ة 
تقدمي  م��ن  املا�سي  ال��ع��ام 
�سهرية  اإن�سانية  م�ساعدات 
ب�سكل  �سخ�س  مليون   7.6 ل� 

�سوريا. يف  متو�سط 

الأحداث  القلق  ببالغ  تتابع  ال�سعودية 
ال�سومال في 

الريا�س )د ب اأ(-
ال�سعودية  اخلارجية   وزارة  �رسحت   
"ببالغ  تتابع  اململكة  حكومة  ب��اأن 
يف  الأحداث  تطورات  والهتمام  القلق 
والتي  الفيدرالية"،  ال�سومال  جمهورية 
يف  وج��رح��ى  قتلى  �سقوط  اإىل  اأدت 

مقدي�سو. العا�سمة 
�سحفي  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة،  واأك���دت 
ال�����س��ب��ت، اأوردت�����ه وك��ال��ة الأن��ب��اء 
"التهدئة  اأهمية  ال�سعودية)وا�س(، 
التطلع  عن  معربة  الت�سعيد"،  وعدم 
ال�سومال  يف  الأ�سقاء  "يتو�سل  ب��اأن 
احل��وار،  عرب  ال�سلمية  بالطرق  حلل 

وا�ستقراره  ال�سومال  اأمن  يحفظ  مبا 
كل  ال�سقيق  �سعبه  ويجنب  ووحدته، 

ومكروه". �سوء 
خال�س  عن  ال�سعودية  اأع��رب��ت  كما 
ال�سحايا  ل��ذوي  وامل��وا���س��اة  ال��ع��زاء 
الفيدرالية،  ال�سومال  وجلمهورية 

ال�سفاء. ب�رسعة  للجرحى  والتمنيات 
لقيا  الأق���ل،   على  �سخ�سان،  وك��ان 
تبادل  يف  اأخ���رون  واأ�سيب  حتفهما 
وق��وات  م�سلحني  ب��ني  ال��ن��ار  لإط��الق 
ال�سومالية  العا�سمة  يف  ال�رسطة  من 
قبل  اخلمي�س/اجلمعة  ليلة  مقدي�سو 
مقررة  م�سرية  خ���روج  م��ن  ���س��اع��ات 

للمعار�سة.

نقابة النقل تطالب بتعليق اإ�سراب عمال مجمع �سركة 
الخطوط التون�سية

دم�سق -وكالت 
ُقتل 4 من قوات النظام الرتكي يف �سوريا، اليوم ال�سبت، 
اإثر انفجار لغم اأر�سي ب�سيارتهم يف منطقة تل متر بريف 

احل�سكة ال�سمايل الغربي.
قولها  اأهلية  م�سادر  عن  ال�سورية  الأنباء  وكالة  ونقلت 

"اإن لغما انفجر  ب�سيارة تقل عددا من اإرهابيي ما ي�سمى 
)فرقة احلمزات( يف حميط مزرعة الألبان مبنطقة تل متر، 

اأ�سفر عن مقتل 4 منهم وتدمري ال�سيارة".
واأ�سارت الوكالة اإىل وجود �رساع بني اإرهابيي ما ي�سمى 
"ال�رسطة  ي�سمى  ما  وب��ني  جهة  من  احل��م��زات(  )فرقة 
لالحتالل  يتبعان  وكالهما  ثانية،  جهة  من  املدنية" 

الرتكي لل�سيطرة على املعابر الرئي�سية يف املناطق التي 
يحتلها هوؤلء الإرهابيون بريف احل�سكة ال�سمايل، حيث 
ي�ستغلون هذه املعابر لتهريب و�رسقة الرثوات ال�سورية 
من نفط وقمح وقطن والقطع الأثرية وغريها، وبيعها يف 
تركيا وفر�س الإتاوات على ال�ساحنات اأثناء تنقلها بني 

املعابر.

�سوريا: مقتل 4 من القوات 
التركية في انفجار 
لغم بريف الح�سكة
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�أخبار وتقارير
 �سورية تنفي  

وجود �سفقة مع 
اإ�سرائيل تت�سمن 
تزويدها بلقاحات 

كورونا
دم�سق )د ب اأ(-

 نفى م�سدر اإعالمي �سوري ما تداولته بع�ض 
و�سائل الإعالم عن "وجود بند �رسي يف عملية 
الأ�سريين  حترير  اإىل  اأف�ست  التي  التبادل 
العبيدان  وط��ارق  ح�سني  حممد  ال�سوريني 
جانب  اإىل  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  من 

املنا�سلة نهال املقت ".
ونقلت الوكالة العربية ال�سورية لالأنباء )�سانا( 
هذه  :"ترويج  اإن  قوله  امل�سدر  عن  ال�سبت 
املعلومات امللفقة حول وجود بند يف عملية 
التبادل يتعلق باحل�سول على لقاحات كورونا 
من �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي هدفه الإ�ساءة 
اإىل عملية حترير الأ�رسى ال�سوريني من �سجون 
اجلانب  وت�سويه  ل�سورية  والإ�ساءة  الحتالل 

الوطني والإن�ساين للعملية ".
يف  وا�سحة  كانت  "�سورية  اأن  امل�سدر  واأكد 
اأ�سفرت عن  تعاملها مع عملية التبادل التي 
الإعالم  و�سائل  واأن  اأ�رساها،  حترير ثالثة من 
تلميع  هدفها  املعلومات  هذه  تتناقل  التي 
�سفات  ومنحه  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سورة 
الأر���ض  احتالله  بدليل  يفتقدها  اإن�سانية 
جرائمه  وموا�سلة  �سعبها  وت�رسيد  العربية 
بحق ال�سعب الفل�سطيني وال�سوري واللبناين".

عن  نقلت  اإ�رسائيلية  اأع��الم  و�سائل  وكانت 
م�سادر اإن اتفاقا �رسيا مت اإمتامه بني �سورية 
واإ�رسائيل اأم�ض اجلمعة يف اإطار �سفقة التبادل، 
تفا�سيلها،  ن�رس  الع�سكري  املراقب  وحظر 
لعدوى  امل�سادة  اللقاحات  يخ�ض  قد  لكنه 

"كوفيد-19".
اجتازت  اإ�رسائيلية  فتاة  �سورية عن  واأفرجت 
ال�سورية،  الأرا�سي  اإىل داخل  احلدود وت�سللت 
الإ�رسائيليون  اأطلق  فيما  اعتقالها،  مت  حيث 
بدورهم �رساح راعاة غنم �سوريني حمتجزين 
لديها. وال�سيدة التي مت العفو عنها من قبل 
درزية من  امراأة  ال�سوري هي  النظام  �سلطات 
�سكان اجلولن حمكوم عليها بعقوبة اخلدمة 

املجتمعية.

 م�صر ت�صجل 610 حاالت �إ�صابة جديدة  و49 حالة وفاة

تون�س تك�سف عن اأولى الإ�سابات ب�ساللة جديدة من كورونا و3 
وفيات بالوباء في ال�سعودية

تون�س )د ب اأ(- 
بحملة  مكلفة  جلنة  اأع��ل��ن��ت 
كورونا  فريو�ض  �سد  التلقيح 
ال�سبت  تون�ض  يف  امل�ستجد 
ب�ساللة  اإ�سابتني  ت�سجيل  عن 

الفريو�ض. جديدة من 
يف  با�ستور  معهد  مدير  وق��ال 
الها�سمي  اللجنة  وع�سو  تون�ض 
�سحفي،   م��وؤمت��ر  يف  ال��وزي��ر،  
ر�سدهما  مت  الإ���س��اب��ت��ني  اإن 
بجهة  العا�سمة  �سواحي  يف 

وباردو. املر�سى 
ال�����س��ح��ة  وزارة  واع���ل���ن���ت 
ت�سجيل  ال�سبت  يوم  ال�سعودية 
ث���الث ح����الت وف����اة ج��دي��دة 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 
يف  ال��وف��ي��ات  اإج��م��ايل  لريتفع 
بكورونا  الإ�سابة  جراء  اململكة 

اإىل 6457 حالة.
بيان  يف  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 
�سحفي اإىل ت�سجيل  325 اإ�سابة 
لريتفع  ب��ال��ف��ريو���ض،  ج��دي��دة 
اإجمايل الإ�سابات يف البالد اإىل 

374 األفا و691 حالة.
 382 ت�سجيل   اإىل  لفتت  كما 
لي�سل  ج��دي��دة،  �سفاء  ح��ال��ة 
 365 اإىل    املتعافني  اإج��م��ايل 

األفا و745.
و اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان 
مت  اأن��ه  اجلمعة  ي��وم  امل�رسية 
اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   610 ت�سجيل 
و49  ك��ورون��ا  بفريو�ض  جديدة 

حالة وفاة.
يرتفع  اليومية  احل�سيلة  وبهذه 
الذي  الإ�سابات  ع��دد  اإج��م��ايل 
بفريو�ض  م�رس  يف  ت�سجيله  مت 
يوم  حتى  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
اجلمعة اإىل 176943 اإ�سابة، كما 
اإىل  الوفيات  اإجمايل عدد  يرتفع 

10250 حالة وفاة.
خروج  عن  ال��وزارة  اأعلنت  كما 
ف��ريو���ض  م���ن  م��ت��ع��اف��ي��ا   399
بعد  امل�ست�سفيات  من  كورونا 

الالزمة  الطبية  الرعاية  تلقيهم 
اإجمايل  لريتفع  �سفائهم،  ومتام 
اإىل  ال��ف��ريو���ض  م��ن  املتعافني 

136889 حالة.
والبيئة  ال�سحة  وزارة  وجددت 
حتذيرها  ال�سبت،  العراقية،  
الإ�سابات  ارتفاع  خطورة  من 
اأن �سجلت  بفريو�ض كورونا بعد 
فئتي  لدى  "�سديدة"  اإ�سابات 

وال�سباب. الأطفال 
�سحفي:  ب��ي��ان  يف  وذك����رت 

الإ���س��اب��ات  ت�ساعد  "ي�ستمر 
الأيام الأخرية،  ب�سكل �رسيع يف 
اإ�سابات  ت�سجيل  اإىل  بالإ�سافة 
والأعمار  الأطفال  لدى  �سديدة 
لأول  يحدث  ما  وه��ذا  ال�سابة، 
م���رة وه���و م���وؤ����رس لن��ت�����س��ار 
متتاز  التي  اجلديدة،  ال�ساللة 
وال�سدة  العدوى  انت�سار  ب�رسعة 

الوقت". بنف�ض  املر�سية 
للمجتمع  الوان  "اآن  واأ�سافت: 
اأن  و�رسائحه  طبقاته  بكافة 

الكفيلة  الإج���راءات  كل  يتخذ 
املواطنني،  بني  العدوى  بتقليل 
كما يتحتم تنفيذ قرارات اللجنة 
وال�����س��الم��ة  لل�سحة  ال��ع��ل��ي��ا 
الوطنية ب�سكل �سارم يف جميع 

العراق". اأرجاء 
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن "التهاون 
الوقائية،  الإجراءات  تطبيق  يف 
يهدد بارتفاع �رسيع بالإ�سابات 
خالل الأيام املقبلة، مما يعر�ض 
خطر   اإىل  ال�سحية  موؤ�س�ساتنا 

ا�ستيعاب  على  ال�سيطرة  فقدان 
ع����دد الإ����س���اب���ات امل��ت��زاي��د 
زي���ادة  اىل  ي����وؤدي  وب��ال��ت��ايل 

الوفيات". باأعداد 
املوؤ�س�سات  "كل  الوزارة  ودعت 
بتعليق  والأه��ل��ي��ة  احلكومية 
التجمعات  ذات  الن�ساطات 
القادمة  الأي��ام  خالل  الب�رسية 
الوقائية  بالإجراءات  واللتزام 
ب�����س��ك��ل ت���ام داخ����ل امل��راق��د 

ال�رسيفة". واملزارات  املقد�سة 

ال�سلطة  ووح��دة  البالد..  �سرق  ي��زور  معيتيق 
التنفيذية في ليبيا هي الهدف

بنغازى -وكالت 
و�سل نائب رئي�ض املجل�ض الرئا�سي الليبي 
يف  املالية  وزي��ر  �سحبة  معيتيق،  اأحمد 
اإىل  حكومة الوفاق  الوطني فرج بومطاري 

مطار الأبرق الدويل ب�رسق البالد.
موقع  يف  �سقحته  على  معيتيق  واأعلن   
»في�سبوك« اأنه و�سل اإىل مدينة طربق وذلك 

»للم�ساركة يف اإقرار ميزانية موحدة«.
 وت�سهد ليبيا ن�ساطا �سيا�سيا مكثفا بهدف 
�سلطات  ت�سكيل  اجت��اه  يف  الطريق  متهيد 
تنفيذية جديدة موحدة، تكتمل مبنح جمل�ض 
احلميد  عبد  الثقة حلكومة حلكومة  النواب 

الدبيبة.
خليفة  امل�سري  اجتمع  ال�سياق،  هذا  ويف   
حفرت، القائد العام ل�«اجلي�ض الوطني« يف 
اإىل  اجلديد  املتحدة  الأمم  مببعوث  الرجمة 

ليبيا يان كوبي�ض.
العامة  للقيادة  الإعالمي  املكتب  واأو�سح   
الأمم��ي،  املبعوث  مع  بحث  امل�سري«  اأن 
حزمة من امللفات بينها الأمنية والع�سكرية 

وال�سيا�سية«.
 وذكر اأن امل�سري �سدد »على �رسورة متابعة 
حتى  ال�سيا�سي،  التفاق  بنود  كامل  تنفيذ 

ت�سل البالد اإىل مرحلة ا�ستقرار دائم«.
اأعرب املتحدث با�سم   ويف �ساأن ذي �سلة، 
ترحيب  ع��ن  الأم��ي��ل  حممد  ���رست  بلدية 
ال�سلطات املحلية يف �رست بانعقاد جمل�ض 
النواب بها، م�سيفا قوله: بعد تن�سيق ديوان 
 ،5+5 الع�سكرية  اللجنة  مع  النواب  جمل�ض 
تقرر ان ُتعقد جل�سة جمل�ض النواب املقبلة 
يف جممع قاعات واجادوجو، وترحب البلدية 
بانعقاد جمل�ض النواب يف املدينة، وتدعو ان 
تكون �رست جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها«.

 وتعهد املتحدث با�سم بلدية �رست بت�سخري 
ل�ست�سافة  لها  املتاحة  الإمكانات  »ك��ل 
البلدية  �سكلت  وقد  النواب،  جمل�ض  جل�سة 
يف اجتماع لها جلانا ت�رسف على الرتتيب 
والتجهيز ل�ستقبال النواب لعقد جل�ستهم يف 

�رست«.
 واأفاد يف هذا ال�سدد باأن »جمل�ض النواب 
اىل  ال�سبت  ي��وم  من  ب�رست  فندقا  حجز 
اخلمي�ض املقبل ل�ستقبال اع�ساء املجل�ض«.

باأن  �سحفى  مرا�سل  اأف��اد  اخرى  جهة  من   
رئي�ض حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد 
رئي�ض  اجلمعة  يوم  التقى  الدبيبة،  احلميد 
عقيلة  امل�ست�سار  الليبي،  النواب  جمل�ض 

�سالح، يف مدينة طربق.
 وياأتي هذا اللقاء �سمن جولة الدبيبة يف 

مدن �رسق البالد.
لبنغازي  الدبيبة  و�سول  يتوقع  وك��ان   
م�ساء ام�ض  ملقابلة قائد »اجلي�ض الوطني 
الليبي«، امل�سري خليفة حفرت، اإل اأن الزيارة 

األغيت يف وقت لحق.
 و�سوت ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليبي يف 
تنفيذية  �سلطة  اختيار  ل�سالح  �سابق  وقت 
جديدة موؤقتة يف ليبيا بقيادة حممد املنفي، 
للمجل�ض  رئي�سا  �سابق،  دبلوما�سي  وهو 
رجل  وهو  الدبيبة،  احلميد  وعبد  الرئا�سي، 

اأعمال من�سغل بال�سيا�سة، رئي�سا للحكومة.
التنفيذية  ال�سلطة  تقود  اأن  املقرر  ومن   
اجلديدة ليبيا حتى اإجراء انتخابات رئا�سية 
وبرملانية يف 24 دي�سمرب املقبل، وفق امل�سار 

الذي ترعاه الأمم املتحد.

مقتل 5 اإرهابيين من داع�س واثنين من الح�سد 
العراقي �سمالي بغداد

بغداد )د ب اأ(-
اأعلنت قيادة عمليات بغداد،  ال�سبت، احباط هجوم 
لتنظيم "داع�ض" كان ي�ستهدف العا�سمة العراقية 
بغداد، فيما اأكدت قتل اأحد قياديي التنظيم اأي�سا.

وذكرت قيادة العمليات يف بيان �سحفي: "وفقا 
متكنت  الع�سكرية  ال�ستخبارات  من  ملعلومات 
ق�ساء  اإرهابيني يف   5 قتل  من  ال�ساد�سة  الفرقة 
الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات اإرهابية 

يف العا�سمة بغداد".
واأ�سافت اأن من �سمن قتلى داع�ض ع�سكريا واإداريا 
للتنظيم ب�سمال بغداد واإعالميا له بق�ساء الفلوجة
ال�سبت  العراقي   الأمني  الإعالم   وك�سفت خلية 
احل�سد  من  واثنني  اإرهابيني  خم�سة  مقتل  عن 
م�سرتكة  ق��وات  نفذتها  عملية   يف  الع�سائري 
بق�ساء الطارمية يف �سمال بغداد. وقالت خلية  

الإعالم يف بيان �سحفي ، اأوردته  وكالة الأنباء 
معلومات  على  بناًء   " اإن��ه  )واع(،  العراقية 
جمموعة  ب��وج��ود  تفيد  دقيقة،  ا�ستخبارية 
الطارمية  بق�ساء  الطارمية  ب�ساتني  اإرهابية يف 
م�سرتكة  قوة  نفذت  بغداد،  العا�سمة  �سمايل 
واحل�سد  العراقي  باجلي�ض  ال�ساد�سة  الفرقة  من 
الع�سائري عملية مداهمة على املكان وا�ستبكت 
اأن  اإىل  واأ�سارت  الإرهابية".  املجموعة  هذه  مع 
فيما  اإرهابيني  خم�سة  قتل  من  متكنت  القوة   "
اأ�سفرت العملية اأي�سًا عن مقتل اإثنني من احل�سد 
الع�سائري واإ�سابة جندي"، لفتة اإىل اأن " عملية 
البحث والتفتي�ض يف هذه املنطقة والتي نفذت 

فيها املداهمة ل تزال م�ستمرة".
خم�ض  مبقتل  اأف��اد  عراقي  اأمني  م�سدر  وك��ان 
انتحاريني، بينهم الإداري العام يف تنظيم داع�ض 

الإرهابي يف الطارمية.

بريوت -وكالت 
ماري  اللبنانية  العدل  وزيرة  عينت 
طارق  القا�سي  اجلمعة،  يوم  كلود، 
انفجار  التحقيق يف  لقيادة  البيطار 

مرفاأ بريوت.
اأم�ض  قررت  لبنانية  حمكمة  وكانت 
التحقيق  قا�سي  ا�ستبعاد  الول  
طلب  بعد  الق�سية  من  �سوان  فادي 
من وزيرين �سابقني وجه لهما تهمة 
غ�سبا  ال�ستبعاد  واأث���ار  الإه��م��ال. 
الذين  النفجار  بني عائالت �سحايا 
ملحا�سبة  حلملتهم  انتكا�سة  يرونه 
امل�سوؤولني. وت�سبب حريق اندلع يف 
داخل  املا�سي  اأغ�سط�ض  من  الرابع 
يف  ب��ريوت  مرفاأ  م�ستودعات  اأح��د 
انفجار �سحنة كبرية من مادة نرتات 
الأمونيوم كانت متواجدة هناك منذ 
�سنني، ما اأ�سفر عن مقتل اأكرث من 200 
واأحلق  اآخرين  اآلف  واإ�سابة  �سخ�ض 

اأ�رسارا هائلة بالعا�سمة اللبنانية.
بريوت  انفجار  قتلى  اأق��ارب  وا�سل 
على  ال��ث��اين  لليوم  احتجاجهم  
ا�ستبعاد  حمكمة  ق��رار  بعد  التوايل 
قا�سي التحقيق يف النفجار الذي هز 

العا�سمة يف اأغ�سط�ض.
اأمام ق�رس  واحت�سد نحو 70 حمتجا 
العدل يف بريوت يوم اجلمعة، حيث 
ل�سد  �سيارات  اإطارات  بع�سهم  اأحرق 

اأقاربهم  �سور  اآخ��رون  ورفع  الطرق، 
ف��ادي  القا�سي  ووج���ه  امل��ت��وف��ني. 
دي�سمرب  الإهمال يف  اتهامات  �سوان 
لثالثة وزراء �سابقني ورئي�ض حكومة 
امل�سوؤولني  لكن  الأع��م��ال  ت�رسيف 
كم�ستبه  ا�ستجوابهم  رف�سوا  الأربعة 
بهم واتهموا القا�سي بتجاوز �سلطاته.
�سوان  النق�ض  حمكمة  وا�ستبعدت 
من التحقيق بناء على طلب وزيرين 

�سابقني وجه لهما التهام.
وا�ست�سهدت ن�سخة من قرار املحكمة 
"بارتياب م�رسوع" يف حيادية �سوان 
الذي  النفجار  يف  ت�رسر  منزله  لأن 

دمر معظم اأحياء العا�سمة.
علي  احل��اج  مهند  ق��ال  جهته،  من 
ال�رسق  كارنيجي  مبعهد  الباحث 
الأو�سط: "ل اأحد يف الطبقة ال�سيا�سية 

يرغب يف حتقيق كهذا".
املجال  �سيفتح  ذل��ك  اأن  واأ���س��اف 
ملتاعب كبرية و"قد اعتاد ال�سيا�سيون 
هوؤلء على الإفالت من جرائم كبرية 
منذ احلرب الأهلية اللبنانية... الق�ساء 
املوثوق  غري  املوؤ�س�سات  اأكرث  اأحد 

فيها يف اجلمهورية".
�سيتعني  التحقيق  ا�ستئناف  وقبل 
على وزارة العدل تعيني قا�ض جديد 
القا�سي  و�سيحتاج  عليه،  لالإ�رساف 
اجلديد اأي�سا ملوافقة جمل�ض الق�ساء 
برمتها  العملية  �سيعيد  مما  الأعلى 

اإىل الوراء.
القا�سي  ا�ستبعاد  البع�ض  وي��رى 
�رسبة للق�سية لكن املحلل اللبناين 
التحقيق  اأن  يرى  ل  نعوم  �رسكي�ض 
املحلي �سيقود اإىل اأي نتائج حقيقية.

�أقارب �ل�صحايا  
يحتجون على 

��صتبعاد قا�صي 
�لتحقيق

لبنان يعين 
قا�سياً جديداً 

لقيادة 
التحقيق 

في انفجار 
مرفاأ 

بيروت

الجزائر تفرج  عن خالد درارني ور�سيد 
نكاز في اإطار العفو الرئا�سي

اجلزائر -وكالت 
الق�سائية يف اجلزائر  ال�سلطات  اأفرجت 
ال�سحفي  عن  الرئا�سي،  العفو  اإطار  يف 
ال�سابق  وامل��ر���س��ح  درارين  خ��ال��د 
من  فرن�سا،  يف  الرئا�سية  لالنتخابات 
اأ�سل جزائري، ورجل الأعمال ر�سيد نقاز.

�سحيفة  م��دي��ر  وه��و  درارين،  وك���ان 
اإلكرتونية ومرا�سل قناة تلفزيون فرن�سية 
يف  اعتقل  قد  اجل��زائ��ر،  العا�سمة  من 
بالوحدة  "امل�سا�ض  بتهم   2020 مار�ض 
التجمهر  على  والتحري�ض  الوطنية 
"النهار"  �سحيفة  امل�سلح"، ح�سب  غري 
اجلزائرية، خالل الحتجاجات ال�سعبية 
العارمة يف اجلزائر، التي اأ�سبحت ُتعرف 
ب�"احلراك"، وحكم عليه ب�سنتني �سجنا.

ر�سيد  ال�سلطات  اعتقلت  املقابل،  يف 
الدويل  بومدين  ه��واري  مطار  يف  نكاز 
 ،2019 دي�سمرب  يف  اجلزائر  بالعا�سمة 
بتهمة  اإ�سبانيا،  من  قادما  كان  حينما 
وحتري�ض  الوطنية  ال��وح��دة  "تهديد 
التوا�سل  �سبكات  ع��رب  امل��واط��ن��ني 
الجتماعي على حمل ال�سالح والتخطيط 
ملنع املواطنني من النتخاب" لختيار 

رئي�ض اجلمهورية اجلديد يف 12 دي�سمرب 
2019 ، ت�سيف "النهار"، حيث فاز املر�سح 

عبد املجيد تبون.
"اخلرب"  �سحيفة  قالت  جهتها،  م��ن 
"على  اعُتقل  ن��ك��از،  اإن  اجلزائرية" 
�سفحته  على  له  فيديو  ن�رس  خلفية 
اجلزائريني  فيه  دعا  "في�سبوك"،  على 
ملنع مت��ري��ر ق��ان��ون امل��ح��روق��ات يف 
منحتها  عبارات  با�ستعمال  الربملان 
واعُتربرِ  جزائية".  تكييفات  النيابة 
القانون اجلديد، حينها، من طرف جهات 
جزائرية م�رسا بامل�سالح الفرن�سية يف 
م�ستعمرتها ال�سابقة. يذكر اأن ر�سيد نكاز، 
الذي كان رهن احلب�ض املوؤقت لأكرث من 
لالنتخابات  الرت�سح  يف  ف�سل  ع��ام، 
التي  اجلزائر  يف  ال�سابقة  الرئا�سية 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�ض  فيها  فاز 
بوتلفيقة والتي كانت اآخر ولية رئا�سية 
2019 حتت  ربيع  ا�ستقالته يف  قبل  له 
الذي  الرئا�سي  العفو  ال�سارع.  �سغط 
قبل  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ض  اأ�سدره 
لل�سهيد"  الوطني  "العيد  يف  يومني 
اأم�ض اجلمعة 33  اإىل غاية  ا�ستفاد منه 

معتقال ح�سب وزارة العدل اجلزائرية.

غزة  )د ب اأ(-
للف�سائل  م��وؤمت��ر  اأع��ل��ن   
ال�سبت  الفل�سطينية يف غزة  
ت��وق��ي��ع م��ي��ث��اق مل��واج��ه��ة 
مع  الإعالمي"  "التطبيع 
ممثلون  ووق���ع  اإ���رسائ��ي��ل. 
ع��ن و���س��ائ��ل اإع���الم حملية 
نظمته  موؤمتر  خالل  امليثاق 
الإعالمية"  "العالقات  دائ��رة 
ممثلني  بح�سور  للف�سائل 

يف  �سدر  بيان  واأك���د  عنها. 
"جترمي  على  املوؤمتر  ختام 
ودعوة  التطبيع،  اأ�سكال  كل 
املوؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية 
واخلا�سة  والأهلية  واحلزبية 
مع  والتعاون  الظهور  لعدم 
لإ�رسائيل  التابعة  املن�سات 
ع�سو  واأك��د  مربر".  اأي  حتت 
حلركة  ال�سيا�سي  املكتب 
خالد  الإ���س��الم��ي،  اجل��ه��اد 
ال��ب��ط�����ض، خ���الل امل��وؤمت��ر 

التطبيع  اأ�سكال  كافة  رف�ض 
والتم�سك  اإ���رسائ��ي��ل  م��ع 
الق�سية  هي  فل�سطني  ب��اأن 
العربية  لالأمتني  املركزية 
البط�ض  ودع��ا  والإ�سالمية. 
اخل��ط��اب  يف  ال��رتك��ي��ز  اإىل 
اإلغاء  الإعالمي على �رسورة 
اإ�رسائيل  مع  التفاقيات  كل 
املطلق  الدعم  وتبني خطاب 
على  ال�ساملة"  ل�"املقاومة 

اأر�ض فل�سطني.

لمواجهة»التطبيع  غزة  في  ميثاق  اإعالن 
الإعالمي«مع اإ�سرائيل
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معر�ضا »�أيدك�س 

وبه���ذه املنا�صب���ة .. اأ�ص���درت الإدارة 

بوزارة  الدفاعي  لالت�ص���ال  التنفيذية 

الدفاع من خالل العدد اخلا�ص ملجلة 

»درع الوط���ن« تقريراً اأك���دت فيه اأن 

املعار����ص الع�صكري���ة ر�صخت مكانة 

دول���ة الإم���ارات و دوره���ا املحوري 

يف دعم ال�صناع���ات الدفاعية حمليًا 

واإقليميًا وعامليًا، م�صرية اإىل اأن قطاع 

ال�صناع���ات الدفاعية يعترب اليوم من 

للدول  الهام���ة  القت�صادية  الركائ���ز 

ال�صناعي���ة الك���ربى، اإذ جنح���ت هذه 

الفعالي���ات احليوي���ة يف التحول اإىل 

من�ص���ات عاملية ل�صتعرا����ص اأحدث 

وتتناف�ص  املبتكرة،  الدفاعية  الأنظمة 

من خاللها اأبرز ال�رشكات العاملية.

واأكد التقري���ر اأن املعر�صني واملوؤمتر 

بدورتهما احلالية يعدان فر�صة مثالية 

لالطالع على اأحدث تطورات ال�صناعات 

ومعدات  تكنولوجي���ا  م���ن  الدفاعية 

متطورة ومبتكرة، يف ظل م�صاركة قادة 

ال�صناعات الدفاعية من جميع اأنحاء 

الع���امل، للبح���ث يف التحديات التي 

ي�صهدها العامل، وتطوير ا�صرتاتيجيات 

اأمني���ة ودفاعي���ة ت�صه���م يف حتقيق 

واإر�صاء ال�صالم العاملي، مبديا التطلع 

لنجاح احلدث وتوجيه ر�صالة للعامل 

مفادها »ح���ان الوقت ليجتمع العامل 

من جديد يف اأبوظبي«.

واأ�صار التقرير اإىل اجلاهزية التامة من 

قبل القائم���ني على تنظيم املعر�صني 

حي���ث تتمت���ع الدولة ببني���ة حتتية 

واإمكانات عاملي���ة امل�صتوى وخربات 

متمي���زة توؤهله���ا ل�صت�صافة وتنظيم 

ه���ذا النوع م���ن الفعالي���ات الدولية، 

وا�صتقبال العامل من جديد والرتحيب 

بهم رغم الظروف التي فر�صتها جائحة 

»كورون���ا«، م���ع اللت���زام باإجراءات 

ال�صالم���ة والوقاي���ة، وهو م���ا يعترب 

موؤ����رشاً حقيقيًا على ع���ودة التعايف 

ملختلف القطاعات القت�صادية، بالنظر 

اإىل م�صتوى احلجوزات امل�صجلة.

واأو�ص���ح التقري���ر اأنه وم���ع ا�صتعداد 

دولة الإمارات لالنطالق نحو اخلم�صني 

عام���ا القادم���ة والتخطي���ط ملرحلة 

ارتاأت  التعايف م���ن »كوفي���د-19«، 

القي���ادة الر�صيدة امل�ص���ي قدمًا نحو 

احت�صان معر�صي »اآيدك�ص ونافدك�ص 

2021« يف العا�صم���ة اأبوظب���ي بعد 

درا�ص���ة املوؤ�رشات التي كانت اإيجابية 

وم�صجعة، وذلك بالنظ���ر اإىل القدرات 

والإمكاني���ات والبنية التحتية القوية 

القادرة على تنظي���م واحت�صان كربى 

الفعاليات يف خمتلف الظروف.

وج���اء يف التقرير اأن دول���ة الإمارات 

برهنت يف ال�صابق قدرتها على تنظيم 

املعار����ص الدفاعي���ة الكبرية بحجم 

القادم  اآيدك�ص ونافدك����ص، واملعر�ص 

يف 2021 هو امتداد لنجاحات الدولة 

يف تنظيم ه���ذا احل���دث العاملي يف 

ظروف ا�صتثنائية وبتنظيم ا�صتثنائي، 

لتوؤك���د دولة الإمارات جمدداً على اأنها 

ل تعرف امل�صتحيل وقادرة على تقدمي 

النموذج املله���م لالآخرين يف �صناعة 

النجاح من العا�صمة اأبوظبي.

وي�ص���م جناح الإم���ارات امل�صارك يف 

املعر�صني والذي ي����رشف على اإدارته 

جمل�ص الإمارات لل����رشكات الدفاعية 

معرو�صات لأكرث من 15 �رشكة وطنية 

متخ�ص�ص���ة يف خمتل���ف ال�صناعات 

املتعلق���ة بخدم���ات قط���اع الطريان 

امل�صتقلة  والأنظم���ة  الت�صني���ع  مثل 

واخلرائط وال�صيانة والإ�صالح والعمرة 

والت�ص���الت واخلدم���ات اللوج�صتية 

والتطوير التقني وغريها.

الإمارات الأولى

وخدم���ات  حلل���ول  الربيطاني���ة 

اإيطاليا  عل���ى  متفوقًة  التكنولوجي���ا، 

والياب���ان وهون���غ كون���غ واإيرلن���دا 

وماليزيا ورو�صي���ا والوليات املتحدة 

وال�ص���ني، فيما حقق���ت الدولة املركز 

الثاين بني اأف�صل الدول من حيث �رشعة 

وكفاءة �صبكات الإنرتنت.

وقال معاليه: »�صهد العامل خالل العام 

املا�صي تغيريات كبرية اأفرزتها تداعيات 

امل�صتجد  جائح���ة فريو����ص كورون���ا 

»كوفي���د-19«، وانعك�صت على جميع 

نواح���ي احلي���اة، واأك���دت اأهمية قدرة 

احلكوم���ات على التاأقل���م ال�رشيع مع 

املتغريات غري املتوقعة والطارئة، وقد 

متكنت حكومة دولة الإمارات من خالل 

تبنيها نهجا ا�صتباقيا مدرو�صا، من اأن 

ت�صمن ا�صتمرارية خدماتها مع احلفاظ 

على �صحة و�صالم���ة مواردها الب�رشية 

ع���رب متكني 95% منهم م���ن العمل عن 

بعد يف ذروة تف�صي اجلائحة«.

واأ�ص���اف عم���ر �صلط���ان العلم���اء اأن 

الت�صني���ف املتقدم ال���ذي حققته دولة 

الإمارات يف موؤ�رش العمل عن بعد، يعد 

ال�صتباقية  ال�صتجاب���ة  لآليات  نتاجا 

التي ابتكرته���ا مدعومة بالتكنولوجيا 

الرقمية  التحتي���ة  والبنية  املتقدم���ة 

املتط���ورة، وتبن���ي نظ���ام »هجني« 

التقني���ات وي�صخر كل  اأح���دث  يعتمد 

الإمكان���ات لتمكني كوادرن���ا الب�رشية 

وتعزيز الريادة احلكومية.

جدير بالذكر، اأن دولة الإمارات جنحت 

بتطبيق نظ���ام العمل عن بعد و�صمان 

ا�صتمرارية الأعمال وتقدمي اخلدمات يف 

خمتلف اجله���ات احلكومية واخلا�صة، 

معتمدة على ما متتلك���ه من مقومات 

وبنية حتتي���ة رقمي���ة واأنظمة معززة 

ال���ذكاء ال�صطناعي، وقد  بتكنولوجيا 

اأثبتت قدرة وكف���اءة عالية، خ�صو�صًا 

يف ظل الإجراءات الوقائية التي تبنتها 

الدولة للحد من تف�صي جائحة فريو�ص 

كورونا واحلفاظ على �صالمة املجتمع.

الرئي�س الفل�سطيني 

مبا فيه���ا حري���ة العم���ل ال�صيا�صي 

والوطن���ي، وفق���ا لأح���كام القان���ون 

الأ�صا�صي والقوانني ذات العالقة«. 

واأكد املر�صوم عل���ى »حظر املالحقة 

والحتجاز والتوقيف والعتقال وكافة 

اأنواع امل�صاءلة خارج اأحكام القانون، 

لأ�صباب تتعلق بحرية الراأي والنتماء 

ال�صيا�صي«. 

واأمر املر�صوم باإطالق �رشاح املحتجزين 

واملوقوفني واملعتقلني وال�صجناء على 

خلفية ال���راأي اأو النتماء ال�صيا�صي، اأو 

لأ�صباب حزبي���ة اأو ف�صائلية كافة يف 

الأرا�صي الفل�صطينية. 

كما اأكد عل���ى »توفري احلرية الكاملة 

للدعاية النتخابية باأ�صكالها التقليدية 

والإلكرتوني���ة كافة، والن�رش والطباعة 

والجتماع���ات  اللق���اءات  وتنظي���م 

ال�صيا�صية والنتخابية ومتويلها وفقا 

لأحكام القانون«. 

ون����ص املر�صوم كذلك عل���ى »توفري 

فر�ص متكافئ���ة يف و�صائ���ل الإعالم 

الر�صمي���ة لكافة القوائ���م النتخابية 

دومنا متييز وفقا للقانون«. 

وعلى اأن تت���ويل ال�رشطة الفل�صطينية 

بلبا�صه���ا الر�صم���ي دون غريه���ا من 

مهمة  الأمنية،  والت�صكي���الت  الأجهزة 

والعملية  الق���رتاع  مراك���ز  حماي���ة 

فل�صط���ني،  اأرا�ص���ي  النتخابي���ة يف 

و�صمان �صريها بنزاه���ة وفقا لأحكام 

القانون. 

الكام���ل  الدع���م  توف���ري  و����رشورة 

للجن���ة  املطلوب���ة  والت�صهي���الت 

النتخابات املركزية وطواقمها، للقيام 

مبهمامه���ا عل���ى النحو ال���ذي ر�صمه 

القانون. 

واأعلن���ت الف�صائ���ل الفل�صطينية قبل 

10 اأي���ام اتفاقها على اآلي���ات اإجراء 

النتخاب���ات العام���ة يف حمادث���ات 

اأجرتها على م���دار يومني يف القاهرة 

برعاية م�رشية.     

راأ�ص اخليمة � وام:

اأعلن���ت الأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي 

يف راأ�ص اخليمة م�صاركة 20 جهة حكومية 

و�صب���ه حكومي���ة حملي���ة بالإم���ارة يف 

فعاليات /الإمارات تبتك���ر 2021/ خالل 

الف���رتة م���ن 21 اإىل 27 فرباير اجلاري من 

بينه���ا �رشي���كان اإعالميان هم���ا املكتب 

الإعالمي حلكومة راأ�ص اخليمة وهيئة اإذاعة 

راأ�ص اخليمة.

واأكدت الأمان���ة العامة للمجل�ص اأن ن�صبة 

كبرية من الفعالي���ات البتكارية يف دورة 

2021 بالإم���ارة تنظ���م "افرتا�صي���ا" اإىل 

جانب فعاليات اأخ���رى حتت�صنها الدوائر 

واملوؤ�ص�صات امل�صارك���ة يف مقارها و�صط 

�صل�صلة من التدابري الوقائية امل�صددة، يف 

اإط���ار التقيد بالإج���راءات الحرتازية التي 

اأقرتها اجلهات املعنية يف الدولة.

وق���ال الدكتور حمم���د عبداللطيف خليفة 

الأمني الع���ام للمجل�ص التنفيذي يف راأ�ص 

اخليمة: اإن فعاليات "الإمارات تبتكر"، يف 

الإم���ارة خالل الن�صخة اجلديدة هذا العام، 

تت�صم���ن 82 فعالية متنوعة م���ن اأبرزها 

م�صابقة اأف�صل تطبي���ق ذكي خا�ص براأ�ص 

اخليمة واأخرى لأجمل �صور رقمية لالإمارة 

تطلقهم���ا هيئ���ة احلكوم���ة الإلكرتونية، 

و"�صج���رة البتكار" وهو راب���ط اإلكرتوين 
مبتك���ر يوثق الأفكار والبت���كارات تطلقه 

دائ���رة البلدية، وموؤمتر البتكار من تنظيم 

هيئة راأ�ص اخليمة للموا�صالت، التي تطلق 

اأي�صا نظاما لر�ص���د �صلوكيات ال�صائقني، 

و"فيدي���و اخلي���ال"، الذي ي�ص���ع ت�صورا 
م�صتقبليا لدائرة املوارد الب�رشية يف راأ�ص 

اخليمة عام 2071، وور�ص مهنية ابتكارية 

تنظمها دائرة التنمية القت�صادية.

واأ�صاف اإن الفعاليات تت�صمن كذلك مبادرة 

اإطالق كتي���ب اإلكرتوين لدائ���رة اجلمارك 

اإىل جان���ب معر�ص ابتكاري لعر�ص اأنظمة 

العمل املبتكرة يف دائرتي النيابة العامة 

واملحاك���م، وجائزة البت���كار يف الطريان 

لدائرة الطريان املدين، وعر�ص تراثي مبتكر 

لدائرة الآثار واملتاح���ف، ومبادرة "مرايا 

الإم���ارات" لإعادة التدوي���ر تطلقها هيئة 

حماية البيئ���ة والتنمية، وعر�ص م�صاريع 

مبتك���رة للطلبة وف�ص���ول افرتا�صية ذكية 

لثانوية التكنولوجيا التطبيقية.

واأو�صح اأن الفعاليات ت�صمل اأي�صا خمترب 

البت���كار الجتماع���ي جلمعي���ة الإمارات 

للتنمية الجتماعي���ة، ومهرجان البتكار 

من جانب دائرة اخلدمات العامة، واإطالق 

تقني���ة الإ�ص���اءة الذكي���ة واأنظمة لك�صف 

"النعا�ص" لدى ال�صائقني من قبل اجلامعة 
الأمريكية براأ�ص اخليمة، وفعالية بعنوان /

البتكار باأبعاد جديدة ومهارات متجددة/ 

يف غرفة جت���ارة و�صناع���ة راأ�ص اخليمة 

ومنتدى البتكار وري���ادة الأعمال لكليات 

التقنية.

و تاأتي فعالي���ات هذه الدورة لت�صيف اإىل 

النجاحات التى حققتها الدورات ال�صابقة 

و�ص���ول اإىل تر�صيخ ثقافة البتكار وجعله 

اأ�صل���وب حي���اه وممار�صة عم���ل ولتوؤكد 

تناف�صية الدولة يف هذا امليدان و الإ�صهام 

يف روؤية اخلم�صني �صنة القادمة.

20 جهة حكومية و�سبه حكومية براأ�س الخيمة ت�سارك 

في فعاليات »الإمارات تبتكر« 

ترخي�س الآليات ب�سرطة 

ال�سارقة تفح�س 331 األفاً 

و726 مركبة خالل 2020
ال�صارقة � وام:

اأك���د املقدم خالد حممد الكي مدير اإدارة ترخي�ص 

الآليات وال�صائقني ب�رشطة ال�صارقة �صعي القيادة 

الدائ���م واملتوا�صل نحو تق���دمي اأف�صل اخلدمات 

املقدمة للجمهور وت�صهيل الإجراءات املتبعة عند 

تقدمي اخلدمة و�صعيها الدائم اإىل تطوير خدماتها 

مبا يتوافق مع اأهداف وزارة الداخلية لتعزيز ر�صا 

املتعاملني باخلدمات املقدمة.

واأو�صح اأنه مت فح����ص /331726/ مركبة خالل 

العام املن����رشم 2020 يف جميع مراكز الفح�ص 

الفني على م�صتوى اإمارة ال�صارقة والبالغ عددها 

/12/ مرك���ز فح�ص كما بلغ اإجم���ايل املركبات 

الت���ي مت جتديدها يف الفرتة م���ن تاريخ 1 يناير 

حت���ى 31 دي�صمرب من الع���ام 2020 /273369/ 

مركبة حيث �صمل���ت /67523/ مركبة عرب مراكز 

اخلدمة و/172906/ مركبة عرب التطبيقات الذكية 

و/32940/ مركبة عرب خدمة جهاز �صهل.

واأ�ص���اف اأنه يف اإطار حر�ص القيادة على الرتقاء 

باخلدمات املقدمة للجمهور مبا يتما�صى والتوجه 

احلكومي الرامي اإىل اإ�صعاد املتعاملني وفق اأف�صل 

املعايري لتعزيز جودة احلياة فقد مت افتتاح عدد 

من احل���ارات لفح�ص للمركبات م���ن طراز 2015 
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ال�سارقة  ـ وام: 
ال�شارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   
كون�شلت  ب��ون��دي��را  ���ش��رك��ة  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة 
جوية  ار���ش��اد  محطة  الن�شاء  الهولندية 
متطورة في المنطقة الو�شطى بهدف تجميع 
مناخية  معلومات  قاعدة  واإن�شاء  البيانات 
حول  درا�شات  اإع��داد  في  منها  لال�شتفادة 
الرياح  من  المتجددة  الطاقة  م�شروعات 
بعد  عن  االتفاقية  وقع  ال�شم�شية.  والطاقة 
رئي�س  ال�شويدي  بالجيو  �شعيد  �شعادة 
بح�شور  ال�شارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة 
نقل  اإدارة  مدير  الطنيجي  حمد  المهند�س 
�شركة  مدير  اأرن�شت  وايريك  بالهيئة  الطاقة 
�شعادة  وق��ال  الهولندية.  بونديراكون�شلت 
تعمل  الهيئة  اإن  ال�شويدي  بالجيو  �شعيد 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
المجل�س  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان 
االأعلى حاكم ال�شارقة على تعزيز اال�شتدامة 
واإيجاد  للطاقة  �شاملة  ا�شتراتيجية  وتطوير 
اأف�شل الحلول والتقنيات لكفاءة الطاقة وفق 
اأعلى المعايير من خالل تفعيل التعاون مع 
كافة الجهات لتطبيق اأحدث التكنولوجيا في 
وتوفير  البيئية  واال�شتدامة  الطاقة  مجاالت 

اأف�شل الخدمات ل�شكان اإمارة ال�شارقة.
يحتم  الطاقة  على  المتزايد  الطلب  اأن  واأكد 
المنا�شبة  الحلول  اإيجاد  في  قدما  الم�شي 
م�شتقبلية  روؤية  ت�شكل  ا�شتراتيجية  وو�شع 
الم�شادر  من  المتجددة  الطاقة  لدرا�شات 
الطاقة  مثل  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  المتوافرة 
الم�شتمر  الطلب  لمواكبة  والرياح  ال�شم�شية 
خف�س  في  العالم  دول  وم�شاركة  للطاقة 

االنبعاثات الكربونية.
من جانبه اأ�شار المهند�س حمد الطنيجي اإلى 
درا�شات  اإع��داد  في  للبدء  تتطلع  الهيئة  اأن 
الم�شروعات  من  ع��دد  لتنفيذ  متخ�ش�شة 
الجديدة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة 
اختيار  وتم  ال�شم�شية  والطاقة  الرياح  من 
اأف�شل موقع لتركيب محطة االأر�شاد الجوية 
في المنطقة الو�شطى ويمكن اأن تخدم المحطة 
كافة الموؤ�ش�شات الحكومية والمجتمعية من 
خالل البيانات التي توفرها عن حالة الطق�س 
و�شرعة الرياح. واأكد ايريك اأرن�شت اأن ال�شركة 
تحر�س على تفعيل �شبل التعاون مع هيئة 
كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة وتنمية عالقات 
بين  والخبرات  المعلومات  وتبادل  ال�شراكة 
و�شتعمل  محددة  خطة  خالل  من  الطرفين 
الموا�شفات  اأف�شل  وفق  المحطة  اإن�شاء  على 
و�شتوفر اأجهزة ر�شد بيانات حديثة ومتطورة.
واأ�شار اإلى اأن الدرا�شات ت�شير اإلى اأن م�شاهمة 
العالمية  االحتياجات  في  المتجددة  الطاقة 
بالمائة   30 على  يزيد  ما  اإلى  ت�شل  �شوف 
الذي  البيئي  التحدي  واأن   2030 عام  بحلول 
الطاقات  اعتبار  يفر�س  االأر����س  تواجهه 
الطاقة  الإم��دادات  رئي�شيا  م�شدرا  المتجددة 
ولي�س كمجرد م�شاريع نموذجية ..مو�شحًا اأن 
الالزمة  المقومات  بها جميع  ال�شارقة  اإمارة 
الطاقة  خا�شة  المتجددة  الطاقة  الإنتاج 

ال�شم�شية والرياح.

 »كهرباء ال�سارقة« توقع اتفاقية 
لإن�ساء محطة اأر�ساد جوية متطورة 

في المنطقة الو�سطى

»غرفة اأبوظبي« تعرف بفر�ص ال�ستثمار في جزر المالديف
اأبوظبي  ـ وام: 

و�شناعة  تجارة  غرفة  نظمت   
�شفارة  مع  بالتعاون  اأبوظبي، 
جزر المالديف لدى الدولة؛ ندوة 
اال�شتثمار  فر�س  حول  افترا�شية 
بم�شاركة  المالديف،  ج��زر  في 
المهيري  ه��الل  محمد  �شعادة 
مدير عام غرفة اأبوظبي، ومعالي 
في  المالية  وزير  اأمير  اإبراهيم 
اأحمد  ومعالي  المالديف،  جزر 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  خليل 
المالديف،  جزر  في  الخارجية 
�شفيرة  �شيينه  اأمينة  و�شعادة 
الدولة،  لدى  المالديف  جمهورية 
اإ�شافة اإلى نخبة من الم�شوؤولين 

من جزر المالديف.
ا�شتعرا�شًا  ال��ن��دوة  و���ش��ه��دت 
لمجموعة من المعلومات الوافية 
حول  االإماراتيين  للم�شتثمرين 
في  المحتملة  اال�شتثمار  فر�س 
ج��زر ال��م��ال��دي��ف، ع���الوًة على 
تغطية مجموعة من المو�شوعات 
فر�س  �شملت  التي  الرئي�شية 
ال�شياحي  القطاع  في  اال�شتثمار 
وتربية  ال�شمكية،  والم�شائد 
االأح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة وال��زراع��ة 

وغيرها.
في  المهيري  هالل  محمد  واأبدى 
األقاها  التي  الترحيبية  كلمته 
موا�شلة  اإلى  تطلعه  الندوة؛  في 
ال��زخ��م ال���راه���ن ف��ي ع��الق��ات 

والتجاري  االقت�شادي  التعاون 
على الم�شتويات كافة بين دولة 
وذلك  المالديف،  وجزر  االإم��ارات 
تطوير  على  التركيز  خ��الل  من 
مختلف  في  الفاعلة  ال�شراكات 
القطاعات ذات االهتمام الم�شترك.
ولفت اإلى اأن دولة االإمارات وجزر 
بعالقات  يتمتعان  المالديف 
ثنائية متميزة قائمة على روابط 
الم�شتركة  والرغبة  ال�شداقة،  من 
كل  في  التعاون  ج�شور  مد  في 

المجاالت التنموية واالقت�شادية، 
بما يحقق المنفعة المتبادلة.

تجارة  غرفة  في  بدورنا   : وقال 
لن  ف��اإن��ن��ا  اأب��وظ��ب��ي  و�شناعة 
ت�شهيل  �شبيل  في  جهداً  ندخر 
المنظومة  امتداد  على  اأعمالكم 
اال�شتثمارية في االإمارة بال�شراكة 
مع الجهات المعنية، وبما يخلق 
مرحلة  ال�شديقين  للبلدين 
وتنمية  ال��ت��ع��اون،  م��ن  ج��دي��دة 
واال�شتثماري  التجاري  التبادل 

اإلى  بها  ويرتقي  وال�شياحي، 
الطموحات  تلبي  م�شتويات 

واالإمكانات على اأو�شع نطاق.
بدوره، اأ�شار معالي اإبراهيم اأمير، 
وزير المالية في جزر المالديف، 
كان   19- كوفيد  جائحة  اأن  اإلى 
على  الكبير  ال�شلبي  التاأثير  لها 
االقت�شاد وم�شار التنمية في جزر 
المالديف، موؤكداً اأن بالده ت�شعى 
اإلى تعزيز التعاون مع االأ�شدقاء 
في دولة االإمارات، لمناق�شة �شبل 

بين  االقت�شادي  التعاون  تعزيز 
البلدين، وت�شريع مرحلة التعافي 
ال�شراكات  عقد  عبر  االقت�شادي 
الفاعلة ذات الم�شلحة المتبادلة.

اأحمد  معالي  ب��ارك  جهته،  من 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  خليل 
المالديف  ج��زر  في  الخارجية 
و�شول  نجاح  االإم���ارات  لدولة 
المريخ،  مدار  اإلى  االأمل  م�شبار 
والخام�شة  عربية  دول��ة  ك��اأول 
اإلى  ت�شل  العالم  م�شتوى  على 
عن  معربا  االأحمر،  الكوكب  مدار 
تجارة  لغرفة  تقديره  خال�س 
و�شناعة اأبو ظبي على م�شاركتها 
ال��ن��دوة  ه���ذه  ا�شت�شافة  ف��ي 
اال�شتثمارية، بالتعاون مع �شفارة 
جزر المالديف لدى الدولة، والتي 
ل�شياغة  حقيقية  فر�شة  تمثل 
برنامج اقت�شادي م�شترك للفر�س 

المتاحة في جزر المالديف.
�شيينه  اأمينة  �شعادة  وعبرت 
المالديف  جمهورية  �شفيرة 
لهذا  �شعادتها  عن  الدولة  لدى 
التعاون المثمر مع غرفة اأبوظبي 
لعقد هذه الندوة، من اأجل تقديم 
نظرة �شاملة ومعمقة عن االآفاق 
وبما  المالديف،  في  االقت�شادية 
ي�شهم في تمهيد الطريق للتعاون 
الم�شتقبلي في عدد من المجاالت 
ذات االهتمام الم�شترك بين جزر 
المالديف ودولة االإمارات العربية 

المتحدة.

»موانئ دبي« و»جافزا« ت�ستعر�سان قدراتهما التجارية 
في قطاع الأغذية خالل»جلفود 2021«

دبي  ـ وام: 
العالمية  اأعلنت موانئ دبي   
الممكن   - االإم��ارات  اإقليم   -
 - الذكية  للتجارة  ال��رائ��د 
لجبل  ال��ح��رة  المنطقة  و 
المركز   - "جافزا"  ع��ل��ي 
والخدمات  للتجارة  ال��رائ��د 
اللوج�شتية - عن م�شاركتهما 
لالأغذية  الخليج  معر�س  في 
اإقامته  المقرر   "2021 "جلفود 
 25 حتى   21 من  الفترة  في 
فبراير الجاري في مركز دبي 
لت�شليط  العالمي  التجاري 
ال�شوء على مجموعة الحوافز 
كل  يقدمها  التي  المتنوعة 
ق��درات  وا�شتعرا�س  منهما 
ت��ع��زي��ز ت���ج���ارة االأغ���ذي���ة 
الخدمات  عبر  والم�شروبات 
في  المتاحة  اللوج�شتية 

ميناء جبل علي وجافزا.
واأث���ب���ت ق���ط���اع االأغ���ذي���ة 
والم�شروبات مدى اأهميته في 
تحقيق  عبر  االإم���ارات  دول��ة 
حجم  في  َطِردة  ُم�شْ زي��ادة 
�شاهمت  والتي  االأعمال  نمو 
موانئ دبي العالمية - اإقليم 
في  كبير  ب�شكل  االإم����ارات 
هذا  تحقيق  على  تحفيزها 
القيمة  و�شلت  حيث  التنامي 
ال��م��واد  لقطاع  االإج��م��ال��ي��ة 
الحيوانية  والثروة  الغذائية 
في  ال��زراع��ي��ة  والمنتجات 

جافزا اإلى 13.3 مليار درهم.
ومع دعمها الأكثر من 4 اآالف و 
700 عميل ت�شت�شيف المنطقة 
�شركة   550 من  اأكثر  الحرة 
االأغ��ذي��ة  مجال  ف��ي  عاملة 
 70 من  اأكثر  من  والم�شروبات 
دولة وت�شم منظومتها عالمية 
مرموقين  �شركاء  الم�شتوى 
مثل  حيوية  �شلع  تجارة  في 
واللحوم  والم�شروبات  ال�شكر 
االألبان  ومنتجات  والكاكاو 
والقهوة  والمك�شرات  والفواكه 

وال�شاي والتوابل.
المدير  المعلم  محمد  وق��ال 
موانئ  عام  ومدير  التنفيذي 
اإقليم   – ال��ع��ال��م��ي��ة  دب���ي 
التنفيذي  والمدير  االإم���ارات 
االأغ��ذي��ة  ق��ط��اع  اإن  لجافزا 
ال  ج��زًءا  يعد  والم�شروبات 
ال  اأعمالهم  نجاح  من  يتجزاأ 
النمو  اإل��ى  النظر  عند  �شيما 
الدولة  داخل  للقطاع  المطرد 
اأن  اإل��ى  م�شيرا   ، وخارجها 
الخارجية  دبي  تجارة  حجم 
في  بلغ  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد 
 2020 عام  من  االأول  الن�شف 
يمثل  ما  طن  ماليين  ت�شعة 
درهم  مليار   32 مجمله  في 

دبي  واردات  بلغت  حين  في 
مليار   22 الغذائية  المواد  من 
الجائحة  بداية  ومنذ  دره��م، 
با�شتمرار  دبي  موانئ  ركزت 
عمل  ا�شتمرارية  تاأمين  على 
والتوريد  االإم����داد  �شل�شلة 
ال��غ��ذائ��ي ف��ي ال��دول��ة عبر 
متعدد  اللوج�شتي  مركزها 
اأنه  المعلم  واأ�شاف  االأنماط. 
وفًقا لتقرير حديث �شادر عن 
�شوليو�شنز  فيت�س  موؤ�ش�شة 
اإنفاق  ينمو  اأن  المتوقع  من 
ال��م��واد  على  الم�شتهلكين 
من  الفترة  خ��الل  الغذائية 
2021 اإلى 2024 بمعدل �شنوي 
ومن  بالمائة   3.8 ??قدره 
اللحوم  تظل  اأن  المتوقع 
االإنفاق  بلغ  التي  والدواجن 
 24.4 ن�شبة   2021 عليها عام 
التي  الفئات  اأكبر  بالمائة 
حتى  االإنفاق  على  ت�شتحوذ 
الخبز  و�شيكون   ،2024 ع��ام 
اأق��وى  م��ن  والحبوب  واالأرز 
االإنفاق  ينمو  التي  الفئات 
بالمائة   4.3 بمعدل  عليها 
تو�شح  اإذ  ع��ام  بعد  ع��اًم��ا 
ه��ذه االأرق���ام ال��واع��دة حجم 
القطاع  ه���ذا  ف��ي  ال��ف��ر���س 

اأنه  من  يقينهم  عن  ..معربًا 
بم�شاعدة �شركائهم في مجال 
في  والم�شروبات  االأغ��ذي��ة 
كفاءاتها  اإلى  وا�شتناًدا  جافزا 
وقدراتها فاإنه باإمكانها تقديم 
لهذا  الم�شاعدة  من  المزيد 
النمو  يوا�شل  ك��ي  القطاع 

واالزدهار.
لالبتكار  جلفود  قمة  وف��ي 
هام�س  ع��ل��ى  ُت��ق��ام  ال��ت��ي 
الحداد  اأحمد  ي�شارك  الحدث 
للعمليات  التنفيذي  المدير 
والمناطق  االأعمال  بمجمعات 
العالمية  دبي  موانئ  الحرة 
حلقة  في  االإم��ارات  اإقليم   –
"الو�شول  عنوانها  نقا�شية 

اإلى 3 مليارات م�شتهلك".
المرافق  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
المخ�ش�شة لمجموعة االأغذية 
تمتد  جافزا  في  والم�شروبات 
مليون   1.55 م�شاحة  على 
فيها  تتوافر  كما  مربع  متر 
قيمة  ذات  لوج�شتية  خدمات 
م�شافة للقطاع منها خدمات 
التخزين والمعالجة والتعبئة 
وغيرها  والتجميع  والتغليف 
داخ��ل  التخزين  م��راف��ق  م��ن 

مناطق الجمارك وخارجها .

دبي  ـ وام: 
التنفيذي  المدير  العور  محمد  عبداهلل  اأكد   
االإ�شالمي  االقت�شاد  لتطوير  دب��ي  لمركز 
اأمام  واعدة  �شوقًا  ت�شكل  اأفريقيا  قارة  اأن 
االإ�شالمي بما توفره من  قطاعات االقت�شاد 
ا�شتثمارية  وخيارات  للنمو  هائلة  فر�س 
الراغبين  االإماراتيين  للم�شتثمرين  وا�شعة 
في التو�شع في القارة االإفريقية واال�شتثمار 

في قطاع االقت�شاد االإ�شالمي.
وقال العور في حوار خا�س مع وكالة اأنباء 
فعاليات  مع  بالتزامن  وام"   " االإم���ارات 
كينيا   – اأفريقيا  في  دبي  اأ�شبوع  منتدى 
موؤخرا  اأعماله  واختتم  افترا�شيا  عقد  الذي 
غير  كبيرة  ا�شتثمارية  فر�شًا  هناك  اإن 
م�شتغلة في قطاعات االقت�شاد االإ�شالمي في 
القارة االإفريقية خ�شو�شًا في مجال التمويل 

االإ�شالمي واالأغذية الحالل وال�شفر الحالل.
لتطوير  دبي  لمركز  التنفيذي  المدير  اأكد  و 
نقطة  تمثل  كينيا  اأن  االإ�شالمي  االقت�شاد 

الم�شتثمرين  دخ���ول  لتعزيز  ان��ط��الق 
االأ�شواق  اإلى  االأعمال  ورج��ال  االإماراتيين 

االإقليمية في �شرق اإفريقيا.
و اأ�شاف اأن التمويل االإ�شالمي ي�شكل خياراً 
قائمًا ل�شد الفجوة الحالية في تمويل البنية 
�شنويًا  تحتاج  التي  االإفريقية  التحتية 
لتقديرات  وفقًا  دوالر  مليار   98 يقارب  ما 

احتياجاتها  لتلبية  دول��ي��ة،  موؤ�ش�شات 
وت�شكل ال�شكوك واحداً من الحلول المتاحة 

في هذا المجال.
التنفيذي لمركز دبي لتطوير  وتوقع المدير 
االقت�شاد االإ�شالمي اأن تقود كينيا باالإ�شافة 
ونيجيريا  اأفريقيا  جنوب  م��ن  ك��ل  اإل��ى 
االقت�شاد  قطاعات  في  النمو  وال�شنغال 
ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  في  االإ�شالمي 
في  نمو  وجود  موؤخراً  لوحظ  اأنه  مو�شحا 
ال�شندات  عدد  كان  حيث  ال�شكوك  اإ�شدار 
االإ�شالمية الم�شدرة قبل العام 2013 �شئياًل، 
دوالر  مليون   433 متو�شط  اإل��ى  نما  لكنه 
 2013 من  اإفريقيا  اأنحاء  جميع  في  �شنويًا 
الم�شرفية  االأ�شول  اأن  واأ�شاف   .2019 اإلى 
على  بالقدرة  تتمتع  اأفريقيا  في  االإ�شالمية 
اأفريقيا  في  �شيما  ال  ملحوظ،  ب�شكل  النمو 
من   %16 نحو  ت�شم  التي  ال�شحراء،  جنوب 
اأكثر من  �شكان العالم الم�شلمين علما باأن 
اأي  اأو  م�شرفية  ح�شابات  لديه  لي�س  ثلثهم 

�شكل من اأ�شكال التعامالت الم�شرفية.

عبداهلل العور: 
اأفريقيا �سوق 

واعدة اأمام 
قطاعات 
القت�ساد 
الإ�سالمي

»ُرّواد« ت�سم 224 م�سروعاً اإلى ع�سويتها 
خالل 2020

ال�سارقة  ـ وام: 
الم�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ك�شفت   
التنمية  لدائرة  التابعة  "ُرّواد"  الريادية 
الم�شاريع  ع��دد  ارت��ف��اع  ع��ن  االقت�شادية 
االإماراتية ال�شغيرة والمتو�شطة الجديدة التي 
ان�شمت اإلى ع�شويتها خالل عام 2020 مقارنة 
جديداً  م�شروعًا   224 اإلى  لي�شل   2019 بعام 
بينما  م�شاريع   109 ع�شوية  تجديد  تم  فيما 
تم تمويل 5 م�شاريع وبقيمة تمويل اإجمالية 

بلغت 1،835،000 درهم.
وقال �شعادة �شلطان عبداهلل بن هده ال�شويدي 
حكومة  اإن  االقت�شادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات  ال�شارقة 
ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور 
ومتابعة  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  المجل�س 
�شلطان  بن  محمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ولي  القا�شمي 
تطوير  تولي  التنفيذي  المجل�س  رئي�س 
بالغة  عناية  االأعمال  ري��ادة  وقطاع  بيئة 
الحكومية  اأولوياتها  قائمة  في  وت�شعه 
لالرتقاء  المبذولة  الجهود  من  يعزز  بما 
على  المحققة  واالإن��ج��ازات  بالنجاحات 
االإمارة  االقت�شادي والتجاري في  ال�شعيدين 
االهتمام  هذا  اأن  اإلى  ..م�شيراً  وا�شتدامتها" 
الكبير تج�ّشد خالل العام الما�شي من خالل 
الحكومية  والقرارات  الت�شريعات  منظومة 
اإلى  ترجمته  وتمت  القطاع  لهذا  الداعمة 
النوعية  والم�شاريع  المبادرات  من  العديد 

والتي �شبت في دعم الناتج المحلي لالإمارة.
واأ����ش���اد ال�����ش��وي��دي ب��ح��زم��ة ال��م��ح��ف��زات 
التنفيذي  المجل�س  ال�شادرة من  والت�شهيالت 
في عام 2020 ومجموعة التدابير واالإجراءات 
والخا�شة  الحكومية  الجهات  لدعم  المتخذة 
هذه  جاءت  وقد  واالأفراد  االأعمال  وقطاعات 
944 مليون  باإجمالي  والت�شهيالت  المحفزات 
هذه  اأن  اإل��ى  ..الف��ت��ًا  حزمتين  على  دره��م 
اإيجابي  ب�شكل  انعك�شت  الحكومية  المبادرة 
التنمية  م�شتوى  على  المحافظة  في  وفاعل 
الم�شاريع  وتمكين  االإمارة  في  االإقت�شادية 
ال�شغيرة والمتو�شطة من ا�شتمرارية اأعمالها 
والظروف  االأوق��ات  جميع  وفي  واأن�شطتها 
ومنتجاتها  خدماتها  ا�شتدامة  على  والعمل 
في  وم�شاعدتها  المجتمع  الأف��راد  المقدمة 
الخدمات  الإي�شال  ج��دي��دة  ق��ن��وات  اإي��ج��اد 
والمنتجات للمتعاملين وفي التقليل من اأية 
اآثار ونتائج �شلبية على اإجراءات العمل لديها.
الر�شيدة  القيادة  اهتمام  ال�شويدي  ثّمن  كما 
اأعلى  الحكومية من تحقيق  الجهات  بتمكين 
االإ�شتراتيجية  اأهدافها  في  النجاح  م�شتويات 
ل�شنة   /4/ رقم  بقانون  المر�شوم  اأن  ..موؤكداً 
2020 ال�شادر من �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
ب�شاأن اإلحاق موؤ�ش�شة ال�شارقة لدعم الم�شاريع 
االقت�شادية  التنمية  بدائرة  "رواد"  الريادية 
في االإمارة هو خطوة مهمة لتعزيز نجاحات 
الدعم  بالمزيد من عنا�شر  ورفدها  الموؤ�ش�شة 
خالل  وتطلعاتها  روؤاه��ا  لتحقيق  والتمكين 

المرحلة المقبلة.



10 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االقت�صادي األحد 21 فرباير2021ـ العـدد 14675               

 
  

 

 مذكرة تفاهم بني جمل�س �سيدات 
اأعمال عجمان ومركز التعليم 
امل�ستمر يف جامعة الإمارات

 

  عجمان ـ )الوحدة(:
التابع  عجمان  اأعمال  �سيدات  مجل�س  وقع 
مذكرة  عجمان  و�سناعة  ت��ج��ارة  لغرفة 
تفاهم مع مركز التعليم الم�ستمر في جامعة 
توطيد  بهدف  المتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ال�سراكة  عالقات  وتر�سيخ  التعاون  اأوا�سر 
ومتعاملي  اأه��داف  لخدمة  الإ�ستراتيجية 

الطرفين وتقديم خدمات متميزة.
وقع المذكرة عن ُبعد عبر خا�سية الإت�سال 
اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  �سعادة  المرئي، 
عجمان  اأعمال  �سيدات  مجل�س  رئي�س  علي 
الرميثي مدير  الدكتور عي�سى عيد  و�سعادة 
مركز التعليم الم�ستمر في جامعة الإمارات.

القدرات  توظيف  التفاهم علي  مذكرة  ن�ست 
بما  الطرفين  واإ�ستراتيجية  روؤية  لتحقيق 
اآلية  وو�سع  الدولة،  توجهات  مع  يتوافق 
الم�ستمر  للتوا�سل  متكامل  عمل  ونظام 
م�ستركة،  تدريبية  برامج  تنفيذ  و�سمان 
وتوفير مركز التعليم الم�ستمر لالإ�ست�سارات 

الموجهة لع�سوات المجل�س.
الموؤتمرات  تنظيم  على  الطرفان  واإت��ف��ق 
بالخدمات  التعريف  بهدف  والمعار�س 
في  الجهود  توحيد  جانب  اإلى  الم�ستركة 
للمجتمع  الموجهة  التوعية  حمالت  تنظيم 
من  لكاًل  التوا�سل  من�سات  من  وال�ستفادة 

المجل�س والمركز.
اآل علي، على  اآمنة خليفة  الدكتورة  واأكدت 
توفير  في  ودوره��ا  التفاهم  مذكرة  اأهمية 
خدمات ذات قيمة م�سافة لع�سوات المجل�س 
مركز  وخبرات  خدمات  من  ال�ستفادة  عبر 
الإم���ارات،  جامعة  في  الم�ستمر  التعليم 
م�سيرة اإلى اإن مجل�س �سيدات اعمال عجمان 
الجهات  مع  �سراكاته  تنويع  على  حري�س 
روؤية  تحقيق  بهدف  والخا�سة  الحكومية 
الموجهة  الخدمة  قنوات  وتنويع  المجل�س 

ل�سيدات العمال ب�سكل عام.

»�سراع« يطلق»ا�ستديو ال�سارقة لل�سركات النا�سئة«
ال�سارقة  ـ وام: 

لريادة  ال�سارقة  مركز  اأطلق   
الأع���م���ال /����س���راع/ ب��رن��ام��ج 
لل�سركات  ال�سارقة  "ا�ستوديو 
م�ساعدة  بهدف   /S3/ النا�سئة" 
في  ال��راغ��ب��ي��ن  الأع���م���ال  رواد 
اأفكارهم  لتنفيذ  �سركات  تاأ�سي�س 
الريادية ودعم م�سيرتهم المهنية 
ق��دره  تمويل  تقديم  خ��الل  م��ن 
ملكية  �سمان  مع  دولر   30000

الموؤ�س�س الكاملة ل�سركته.
تدعمه  الذي  ال�ستوديو  ويعمل 
من  الأول  ويعد  ال�سارقة  حكومة 
نوعه في دولة الإمارات العربية 
ال�سركات  تاأ�سي�س  على  المتحدة 
القطاعات  بمختلف  النا�سئة 
وذلك  النفطية  غير  القت�سادية 
في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا من خالل اإر�سادهم ل�سبل 
اإطالق اأعمالهم واإدارتها ومتابعة 
وطرحها  منتجاتهم  اإطالق  رحلة 
يحر�س  ..ك��م��ا  الأ����س���واق  ف��ي 
النا�سئة  ال�سركات  تاأهيل  على 
منظومة  من  لال�ستفادة  المحلية 
المزدهرة و�سمان  الأعمال  ريادة 
تعزيز  ف��ي  ي�سهم  بما  نموها 

اقت�ساد الدولة المتنوع.
وي�ستطيع رواد الأعمال الراغبون 
البرنامج  ف��ي  الم�ساركة  ف��ي 
/ مركز  موقع  عبر  الت�سجيل 
يقوم  حيث  الإلكتروني  �سراع/ 
رائ��د  ف��ك��رة  بتقييم  ال�ستديو 
الأعمال ودرا�ستها ب�سكل متعمق 
والعمل مع �سركاء البرنامج من 
والحكومي  الخا�س  القطاعين 
لدعم الموؤ�س�سين بحلول متكاملة 
لأي تحديات تواجههم من خالل 
التابعة  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث 

للبرنامج.
و�ستتلقى الأفكار الريادة القابلة 
ال�ستوديو  خ��الل  من  للتطبيق 
لإطالق  والمالي  التقني  الدعم 
ال�ستديو  ال�سركات كما �سي�ستمر 
النا�سئة  ال�سركات  بالتوا�سل مع 
التي انتهت من البرنامج ودعمها 
من خالل تو�سع اأعمالها وربطها 
مع اأبرز �سال�سل التوريد المحلية 

والعالمية.
النا�سئة  ال�سركات  و�ستح�سل 
من  ال�سارقة  في  تاأ�س�ست  التي 
مجموعة  على  ال�ستديو  خالل 

من المزايا منها اإتاحة م�ساحات 
ال�سارقة  مجمع  ف��ي  للعمل 
للبحوث والتكنولوجيا والبتكار 
اإ�سافي  تمويل  على  والح�سول 

من خالل �سركاء مركز /�سراع/.
روؤي��ة  مع  ال�ستوديو  وين�سجم 
بناء  تعزيز  في  /�سراع/  مركز 
الريادية  والم�ساريع  الأع��م��ال 
الأ�سواق  اإل��ى  و�سولها  و�سمان 
على  ال�ستوديو  �سي�سرف  حيث 
التطور  على  قادرة  �سركات  بناء 
التحديات  مع  والتكيف  والنمو 

التي يمكن اأن تواجها.
/���س��راع/  مركز  اإط���الق  وي��اأت��ي 
ر�سده  على  بناء  لال�ستوديو 
والناجحة  العملية  ال��ح��ل��ول 
واجهتها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
دول��ة  ف��ي  النا�سئة  ال�سركات 
الأعوام  الإمارات والمنطقة خالل 
ال�سعوبات  فيها  بما  ال�سابقة 
حيث  كورونا  اأزم��ة  رافقت  التي 
طرح  لل�سركات  ال�ستديو  يتيح 
منتجات عالية الجودة بالإ�سافة 
التاأثير  اإحداث  من  تمكينها  اإلى 

الإيجابي في المجتمع.
المدير  المدفع  نجالء  وق��ال��ت 
لريادة  ال�سارقة  لمركز  التنفيذي 
ا�ستوديو  اإن  /�سراع/  الأعمال 
النا�سئة  لل�سركات  ال�سارقة 
جديدة  مرحلة  بدء  ليعلن  ياأتي 
في  النا�سئة  ال�سركات  لدعم 
باإمكاننا  ب��ات  حيث  المنطقة 
الأع��م��ال  رواد  م�ساعدة  ال��ي��وم 
م�ستدامة  �سركات  اإط��الق  على 
وناجحة ومجزية وتحفيز نموها 

م��ن كافة  ب��ال���س��ت��ف��ادة  وذل���ك 
على  تعلمناها  التي  ال��درو���س 

الما�سية  الخم�س  ال�سنوات  مدار 
الناجمة  التحديات  ت�سمل  والتي 

العام  كورونا  اأزمة  تداعيات  عن 
الما�سي.

اإط��الق  اأن  ال��م��دف��ع  واأ���س��اف��ت 
فارقة  عالمة  يمثل  ال�ستوديو 
/�سراع/  مركز  م�سيرة  في  لي�س 
منظومة  ف��ي  واإن��م��ا  وح�����س��ب 
كما  باأكملها  النا�سئة  ال�سركات 
ال��دور  في  تحول  نقطة  يج�سد 
م�سرعات  تلعبه  اأن  ينبغي  الذي 
ال�سركات  هذه  دعم  في  الأعمال 
الموؤ�س�سين  ت��زوي��د  خ��الل  م��ن 
لإط��الق  ال��الزم��ة  بالأ�سا�سات 

�سركاتهم وبنائها معهم يداً بيد.
ال�ستديو  اأن  المدفع  واأو�سحت 
ين�سجم مع مبداأ "الموؤ�س�س اأوًل" 
ما  /�سراع/  مركز  يتبناه  ال��ذي 
النا�سئة  ال�سركات  اأن هذه  يعني 
لال�ستثمار  ج��اه��زة  �ستكون 
اأ�سهمها وروؤو�س  و�ستحافظ على 
..معربة  كامل  ب�سكل  اأموالها 
لمرافقة  /���س��راع/  تطلع  ع��ن 
الرحلة  ه��ذه  ف��ي  الموؤ�س�سين 
بناء  في  والم�ساركة  الريادية 
موؤثرة  نا�سئة  �سركات  واإط��الق 
النمو  على  عالية  ق��درة  وذات 
دفع  في  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من 
عجلة التنمية في اإمارة ال�سارقة 

والدولة والمنطقة.

»ا�ست�ساري ال�سارقة«يدعو»التنمية القت�سادية«لتوفير ت�سهيالت 
للم�ستثمرين والك�سف عن التقارير الدورية

ال�سارقة  ـ وام: 
ال�ست�ساري  المجل�س  طالب 
لم����ارة ال�����س��ارق��ة ���� خ��الل 
جل�ستة ال� 11 التي عقدها يوم 
اأعماله  �سمن  بمقره  الخمي�س 
الثاني  العادي  النعقاد  لدور 
العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  من 
لمناق�سة �سيا�سة دائرة التنمية 
�سعادة  برئا�سة  القت�سادية 
رئي�س  ال�سويدي  ميحد  علي 
ال�ستثمار  بت�سجيع   �� المجل�س 
خالل  من  ال�سارقة  ام��ارة  في 
والمعلومات  الت�سهيالت  توفير 
والعالن  الم�ستثمرين  وتوجيه 
طريق  عن  الت�سهيالت  هذه  عن 

و�سائل العالم المختلفة.
مناخ  تهيئة  اإل����ى  وداع���ي���ا 
على  والعمل  جاذب  ا�ستثماري 
خف�س ر�سوم الرخ�س ومواجهة 
وكافة  القت�سادية  التحديات 
مع  بالتن�سيق  الم�ستجدات 
القت�سادي  العمل  ذات  الجهات 
التقارير  عن  والك�سف  الم�سترك 
كافة  في  الدورية  القت�سادية 
توجهات  لتعزيز  القطاعات 
لال�ستثمار  ال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
مراعاة  اأهمية  ..موؤكدا  والتنمية 
ال��ق��وة ال�����س��رائ��ي��ة ب��ي��ن م��دن 

ومناطق اإمارة ال�سارقة.
ك��م��ا دع����ا ال��م��ج��ل�����س اإل���ى 
الجهات  كافة  م��ع  التن�سيق 
الموافقة  في  الخت�سا�س  ذات 
الر�سوم  بمراعاة  الرخ�س  على 
زمن  واخ��ت�����س��ار  المفرو�سة 
ا�ستخراج الموافقات والت�ساريح 
الالزمة ل�ستخراج الرخ�س وبدء 

مزاولة الن�ساط مما ي�سهل على 
الم�ستثمرين.

ح�سر الجل�سة من جانب دائرة 
�سعادة  القت�سادية  التنمية 
�سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي 
علي  وح��م��د  ال��دائ��رة  رئي�س 
"رواد"  موؤ�س�سة  مدير  المحمود 
وفهد اأحمد الخميري مدير اإدارة 
ومريم  والترخي�س  الت�سجيل 
مدير  نائب  ال�سويدي  نا�سر 
اإدارة ال�سوؤون ال�سناعية واأحمد 
�سيف بن �ساعد ال�سويدي نائب 
التجارية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير 

بالدائرة.
عبداهلل  �سلطان  �سعادة  واأ�ساد 
ب��ن ه���ده ال�����س��وي��دي ب��دع��وة 
�سيا�سة  لمناق�سة  المجل�س 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
والط��������الع ع���ل���ى خ��ط��ط��ه��ا 
المجال  ه��ذا  ف��ي  وب��رام��ج��ه��ا 
حيث اتخذت الدائرة العديد من 

الخطوات التي ترمي الى تطوير 
بالمارة  ال�ستثماري  المناخ 
تعمل  الدائرة  ان  الى  ..م�سيرا 
الم�ستثمرين  مع  التوا�سل  على 
وتنمية  الأعمال  ريادات  ودعم 
القطاعات  كافة  في  ال�ستثمار 
ما ادى الى النمو في المن�ساآت 
وزيادة  والتجارية  ال�سناعية 
خالل  لالإمارة  المحلي  الناتج 
الما�سية  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات 
ال�ست�ساري  المجل�س  ..مطلعا 
الدائر  ب���اأدوار  تعريفه  خ��الل 
مختلف  ع��ل��ى  وا���س��ه��ام��ات��ه��ا 
من  حققته  وم��ا  الإن���ج���ازات 
منظومة  ظ��ل  ف��ي  ن��ج��اح��ات 
اأرقام  من  تحققه  وما  اأعمالها 
واإح�����س��ائ��ي��ات ف��ي م��ج��الت 

اأعمالها.
دائ��رة  اأن  ال�سويدي  واأو���س��ح 
 524 لديها  القت�سادية  التنمية 
اإدارة   11 على  موزعين  موظفا 

ح�سلت  كما  للدائرة  اأف��رع  و6 
الدائرة على 8 �سهادات للجودة 
المتعاملين  ر�سا  ن�سبة  وبلغت 
عن خدمات الدائرة 91 بالمائة 
..م��ح��ق��ق��ة ت��ح��ول رق��م��ي��ا في 
بالمائة   100 بن�سبة  خدماتها 
تم�سي  الدائرة  اأن  اإلى  ..م�سيرا 
على  للعمل  مت�سارعة  بوتيرة 
وتوفير  الإم��ارة  اقت�ساد  تنمية 
متميزة  وت�سهيالت  خ��دم��ات 
كوادر  خالل  من  للم�ستثمرين 
ب�سرية موؤهله باأحدث التقنيات 
ت�سعى  الدائرة  ان  اإل��ى  ..لفتا 
اإلى با�ستمرار اإلى ابتكار المزيد 
الخدمات والربط فيما بين  من 
تقدمها  التي  الراهنة  الخدمات 
في  القت�سادية  التنمية  دائرة 
الإمكانيات  لتوظيف  ال�سارقة 
الدائرة  عمالء  وبين  الجديدة 
وتب�سيط  وت��ط��وي��ر  لتحديث 

الخدمات التي تقدمها الدائرة.

لمحافظي  الـ44  الدورة  في  ت�سارك  الإمارات 
ال�سندوق الدولي للتنمية الزراعية

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �ساركت 
ممثلة بوزارة المالية في اجتماع الدورة 
ال�44 لمجل�س محافظي ال�سندوق الدولي 
المتحدة  لالأمم  التابع  الزراعية  للتنمية 
الت�سال  )اإيفاد(، والذي عقد عبر تقنيات 
فبراير  و18   17 يومي  مدار  على  المرئي 
تعزيز  �سبل  الجتماع  وناق�س  الحالي، 
العالمية  التحديات  القدرة على مواجهة 
كورونا  بجائحة  والمتعلقة  الم�ستجدة 
والتنمية  المناخ،  وتغير  )كوفيد-19(، 
حاجي  يون�س  وتراأ�س  وغيرها.  الريفية 
الخوري، وكيل وزارة المالية فريق الدولة 
في  �سم  وال��ذي  الجتماع،  في  الم�سارك 
ع�سويته عمر عبيد ال�سام�سي �سفير دولة 
اإيطاليا،  في  المتحدة  العربية  الإم��ارات 
لدى  البعثة  رئي�س  نائب  المال  واأحمد 
�سفارة دولة الإمارات في روما، ويو�سف بن 
حجر ع�سو مجل�س المديرين التنفيذين في 
نائب  الزراعية  للتنمية  الدولي  ال�سندوق 
المالية  والمنظمات  العالقات  اإدارة  مدير 
رئي�س  المطرو�سي  �سعيد  وموزة  الدولية، 
ق�سم المنظمات والموؤ�س�سات وال�ستثمارات 
بح�سور  الجتماع  عقد  كما  الحكومية، 
الدولي  ال�سندوق  رئي�س  اأنغبو  جيلبير 
ال�سندوق  ومحافظي  الزراعية،  للتنمية 
والأع�ساء  المدعوة  ال��دول  عن  وممثلين 
في المجل�س التنفيذي لل�سندوق. وتعليقًا 
على ذلك، �سدد يون�س حاجي الخوري على 
اأهمية هذا الجتماع في موا�سلة التباحث 
العمل  م�سيرة  دعم  �سبل  حول  والحوار 
الدولي  ال�سندوق  يقودها  التي  الرائدة 
للتنمية الزراعية لتعزيز فر�س ال�ستثمار 
في عملية التنمية ودعم ال�سكان الريفين، 
بالق�ساء  المرتبطة  الأه��داف  يحقق  وبما 

على الفقر والجوع.
على  الإم����ارات  دول��ة  »تحر�س  وق���ال: 

موا�سلة دعم جهود ال�سندوق في محاربة 
النامية،  الدول  التنمية في  الفقر وتمكين 
الم�ستدامة،  للتنمية   2030 خطة  لتحقيق 
والرامية اإلى اإنهاء الفقر والجوع والتغلب 
على عدم الم�ساواة ب�سكٍل م�ستدام بحلول 
عام 2030«. وخالل الجتماع تمت الموافقة 
رئي�س  مخ�س�سات  لجنة  تقرير  على 
لمداولت  التجميعي  والتقرير  ال�سندوق، 
لمنتدى  الخام�س  العالمي  الجتماع 
الثاني ع�سر  والتجديد  الأ�سلية،  ال�سعوب 
ل��م��وارد ال�����س��ن��دوق، وال��ت��ع��دي��الت على 
الأ�سا�سية لل�سندوق،  القانونية  الن�سو�س 
والقوائم المالية الموحدة لل�سندوق لعام 
2019، وبرنامج عمل ال�سندوق الم�ستند اإلى 
النتائج، والميزانيتان العادية والراأ�سمالية 
لل�سندوق لعام 2021، وبرنامج عمل مكتب 
الم�ستند  ال�سندوق  في  الم�ستقل  التقييم 
اإلى النتائج وميزانيته لعام 2021 وخطته 

ال�ست�سارية للفترة 2023-2022.

نيويورك ـ )وكالت(:
الذهب  اأ�سعار  ال�سبت  يوم  ارتفعت 
في  م�ستوياتها  اأدن��ى  من  متعافية 
بلغته  ال��ذي  اأ�سهر  �سبعة  من  اأكثر 
هبوط  بفعل  وذلك  �سابق،  وقت  في 
ال�سندات  عوائد  ارتفاع  لكن  الدولر، 
م�سار  على  المعدن  اأبقى  الأمربكية 
ت�سجيل اأ�سواأ اأداء اأ�سبوعي منذ اأوائل 

يناير.
اإل��ى  بالمئة   0.2 ال��ذه��ب  و�سعد 
 ، )الأون�سة(  لالأوقية  1،783.35دولر 
منذ  م�ستوياته  اأدنى  لم�س  اأن  بعد 
الثاني من يوليو اإلى 1759.29 دولرا 

في وقت �سابق من الجل�سة.
اآمنا  م��الذا  يعتبر  ال��ذي  والمعدن 
منذ  بالمئة   2.5 حوالي  منخف�س 
خ�سارة  اأكبر  وهي  الأ�سبوع،  بداية 
في  المنتهي  الأ�سبوع  منذ  اأ�سبوعية 

8 يناير.
الآجلة  الأمريكية  العقود  وزادت 
للذهب 0.1 بالمئة اإلى 1777 دولرا.

وقال بارت ميليك مدير اإ�ستراتيجيات 

ت���ي.دي  ف��ي  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال�سلع 
�سيكيوريتيز "النخفا�س في الدولر 
�سعود  الأرج��ح  على  قاد  الأميركي 
الذهب"، م�سيفا اأن التحرك قد يكون 

اأي�سا فنيا في طبيعته.
مقابل  بالمئة   0.3 ال���دولر  هبط 
�سي�سجل  اأنه  ويبدو  رئي�سية  عمالت 

ثاني تراجع اأ�سبوعي على التوالي.
الخزانة  ���س��ن��دات  ع��وائ��د  وزادت 
عام  قمة  اإلى  القيا�سية  الأميركية 

يوم  م��ن  �سابق  وق��ت  ف��ي  تقريبا 
ال�سبت.

وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى، 
عامل  ي�ستخدم  الذي  البالتين  هبط 
 0.6 ال�سيارات  �سناعة  ف��ي  حفز 
لكنه  دولر،   1266.60 اإل��ى  بالمئة 
هو  اأ�سبوعي  مك�سب  لت�سجيل  يتجه 
�سعد  اأن  بعد  التوالي  على  الثالث 
في وقت �سابق من الأ�سبوع اإلى قمة 

اأكثر من �ستة اأعوام.

الذهب 
ي�ستعيد 
عافيته 

من قاع 7 
اأ�سهر بعد 

هبوط 
الدولر

البنك الدولي و�سندوق النقد يدر�سان اإدراج التغير 
المناخي في محادثات خف�ض الديون

وا�سنطن ـ )وكالت(: 
ديفيد  ال��دول��ي  البنك  رئي�س  ق��ال 
يوم  مقابلة  في  لرويترز  مالبا�س 
يعمل مع  الدولي  البنك  اإن  الجمعة 
�سندوق النقد الدولي للتو�سل لطرق 
لإدراج تغير المناخ في المفاو�سات 
بع�س  دي��ون  اأعباء  تخفيف  ب�ساأن 

الدول الفقيرة.
اإثيوبيا  وه��ي  دول  ث��الث  وب���داأت 
مفاو�سات  بالفعل  وزامبيا  وت�ساد 
مع الدائنين في اإطار عملية تدعمها 
اإلى  ت��وؤدي  قد  الع�سرين  مجموعة 
تخفي�س الديون في بع�س الحالت.

تطلب  اأن  يتوقع  اإنه  مالبا�س  وقال 
ديونها  هيكلة  اإع��ادة  اأخ��رى  دول 
لكنه امتنع عن الإدلء باأي تفا�سيل. 

اإلى  كورونا  فيرو�س  جائحة  واأدت 
للعديد  بالن�سبة  التوقعات  تراجع 
من الدول التي كانت مثقلة بالفعل 
مع  المر�س  تف�سي  قبل  بالديون 
الإنفاق  وزيادة  الإي��رادات  انخفا�س 
عن  كثيرا  التطعيم  معدلت  وتاأخر 

القت�سادات المتقدمة.
وعر�ست ال�سين والوليات المتحدة 
الع�سرين  مجموعة  في  اأخرى  ودول 
العالم  دول  اأفقر  على  البداية  في 
ال��دي��ون  ل�����س��داد  م��وؤق��ت��ا  تخفيفا 
الر�سميين  للدائنين  الم�ستحقة 
بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين. 
طرحت  الثاني  ت�سرين  نوفمبر  وفي 
مجموعة الع�سرين اأي�سا اإطارا جديدا 
اأر�سدة  معالجة  ا�ستهدف  م�سمًما 

الديون غير الم�ستدامة.
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  الريا�ض ـ )الوحدة(:
من  برميل  مليار   2.4 نحو  ال�سعودية  �سدرت 
مبتو�سط   ،2020 املا�سي  العام  خالل  النفط 
اإنتاج يومي 6.6 مليون برميل يوميا، مقارنة 
مليون  برميل مبتو�سط 7.1  مليار  بنحو 2.6 

برميل يوميا خالل 2019.
وانخف�ست �سادرات ال�سعودية من النفط 7.5 
يف املائة، مبا يعادل اأكرث من 500 األف برميل 
الإنتاج  خف�ض  باتفاق  لاللتزام  نتيجة  يوميا 
�سمن حتالف "اأوبك+"، الذي ي�سم دول منظمة 
ومنتجني  "اأوبك"  للبرتول  امل�سدرة  ال��دول 

م�ستقلني لإعادة ال�ستقرار لل�سوق.
 2020 خالل  ال�سعودية  النفط  �سادرات  وتعد 
هي الأدنى خالل 11 عاما، اأي منذ 2009 عندما 
بلغ متو�سط الت�سدير اليومي نحو 6.3 مليون 

برميل بح�سب �سحيفة "القت�سادية".
كاأكرب  موقعها  على  ال�سعودية  وحافظت 
م�سدر للنفط يف العامل، تلتها رو�سيا والعراق 
والوليات املتحدة وكندا ب�سادرات قدرها نحو 
4.7 مليون برميل يوميا، و3.4 مليون برميل 
وثالثة  يوميا،  برميل  مليون  و3.1  يوميا، 

ماليني برميل يوميا على التوايل.
واعتمد التقرير على بيانات املبادرة امل�سرتكة 
للبيانات النفطية "جودي"، التي تقوم بتجميع 
البيانات املقدمة من الأع�ساء املنتجني للنفط 
الطاقة  وكالة  بينها  يف منظمات عاملية، من 
الأع��وام  يف  اعتمد  فيما  و"اأوبك"،  الدولية 
والرثوة  الطاقة  وزارة  بيانات  على  ال�سابقة 

املعدنية ال�سعودية املعلنة ر�سميا.

 ال�سعودية اأكبر م�سدر نفط 
في العالم خالل 2020 بـ 6.6 

مليون برميل يومياً
»جلفود«ينطلــق بم�ساركــة 2500 �سركــة مــن 85 دولة

دبي  ـ وام: 
 -  2021 جلفود  معر�ض  ي�ستعد   
الرائدة  العاملية  التوريد  من�سة 
يف  ُتقام  مبا�رشة  فعالية  واأول 
منذ  وامل�رشوبات  الأغذية  قطاع 
قرابة العام - للك�سف عن جمموعة 
وافرة من الفر�ض التجارية القّيمة 
الأحد  يوم  فعالياته  انطالق  عند 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف 
اأبرز العالمات  مب�ساركة 2،500 من 
الأغ��ذي��ة  ق��ط��اع  يف  املخت�سة 
البتكارات  على  ال�سوء  لت�سليط 
واغتنام  ال�����س��وق  يف  اجل��دي��دة 
اأمناط  يف  املت�سارعة  التحولت 

�سلوكيات امل�ستهلكني.
اإح��ي��اء  اإىل  امل��ع��ر���ض  وي�سعى 
اجلهات  اآلف  التوا�سل بني  روابط 
القطاع من  الرئي�سية يف منظومة 
الوفود احلكومية ووزارات التجارة 
ورواد  الت�سنيع  ���رشك��ات  اإىل 
اأي��ام  خم�سة  م��دار  على  البتكار 
ال�سخمة  ال�رشاء  ب�سفقات  حافلة 
واحلوارات الرائدة واخلربات الغنية 

وعرو�ض الطهي املبا�رشة.
الفعالية  اأهمية  على  وت��اأك��ي��داً 
بالن�سبة للقطاع باأكمله �سُي�سارك 
يف املعر�ض 110 من اأبرز الأ�سماء 
وامل�رشوبات  الأغ��ذي��ة  قطاع  يف 
والأعمال مثل الروؤ�ساء التنفيذيني 
لدى عمالقة قطاع �سل�سلة التوريد 
مثل دي اإت�ض اإل والإمارات لل�سحن 
التنفيذيني  وال��روؤ���س��اء  اجل���وي 
موؤ�س�سات  لدى  الت�سويق  ل�سوؤون 
عاملية �سخمة مثل مايكرو�سوفت 
والروؤ�ساء  وبيب�سيكو  هات  وبيتزا 
العالمات  اأ�سهر  لدى  التنفيذيني 
ماجد  مثل  الإقليمية  التجارية 
الفطيم وجمموعة اللولو العاملية 
على  احلا�سلني  الطهاة  ونخبة 
جنوم مي�سالن واأف�سل خرباء فنون 
الطهي يف دولة الإمارات مل�ساركة 
حول  واآرائهم  املعمقة  حتليالتهم 
حول  للقطاع  اجل��دي��دة  امل��ع��امل 

العامل.
القطاع  جهود  جلفود  و�سيقود 
ل�ستك�ساف مالمح م�ستقبل الأغذية 
امتداد 20 قاعة  وامل�رشوبات على 
عر�ض حيث �سيكون اآلف امل�سرتين 
لالطالع  موعد  على  العامليني 
للمنتجات  ج��دي��دة  حلول  على 
املتغرية  ال�����رشاء  ع���ادات  تلبي 
وعلى  اجل��دي��د.  العام  بداية  مع 

قمة  ت�ست�سيف  املعر�ض  هام�ض 
جلفود لالبتكار و�سل�سلة متحدثي 
العقول  اأمل��ع  الت�سويق  جمتمع 
و�سناع النجاح يف جمال الأغذية 
وامل�رشوبات ملعاجلة ق�سايا ملّحة 
مثل الأمن الغذائي و�سل�سلة التوريد 
على  والرتكيز  امل�ستدام  والطعام 

تف�سيالت امل�ستهلكني املتطورة.
املو�سوع  ه��ذا  على  وتعليقًا 
..قالت تريك�سي لوه مريماند نائب 
الرئي�ض التنفيذي لإدارة الفعاليات 
واملعار�ض لدى مركز دبي التجاري 
من�سة  ي�سكل  جلفود  اإن  العاملي 
وامل�سرتين  للم�سنعني  قّيمة 
بعد  التوا�سل  لإع��ادة  واملوردين 
العامل  �سهدها  التي  التحديات 

خالل ال� 12 �سهراً املا�سية ..
وي�ستقبل املعر�ض املنتجني ويتيح 
لهم الفر�سة مل�ساركة اأحدث حلول 
القطاع  رواد  جانب  اإىل  القطاع 
والطهاة العامليني الذين �سيقدمون 
بذلك  ليكون  القّيمة  معلوماتهم 
التي  الوحيدة  التجارية  املن�سة 
تتيح دعم انتعا�ض القطاع يف عام 

2021 وما بعده.
قمة  اإىل  بالإ�سافة   : واأو�سحت 
ج��ل��ف��ود ل��الب��ت��ك��ار وال��ع��رو���ض 
املبا�رشة  واحل��وارات  التو�سيحية 
على  ال�����س��وء  امل��ع��ر���ض  ي�سلط 
خم��ت��ل��ف جم�����الت الأغ���ذي���ة 
وامل�رشوبات ويوفر خربات وحلوًل 
 .. التحول  على  قائم  لقطاع  قّيمة 

باأبرز  املعر�ض  التزام  �سوء  ويف 
يدرك  املوثوقة  ال�سالمة  تدابري 
جميع املعنيني مدى اأهمية ن�سخة 
التي  الثمينة  والفر�ض  العام  هذا 

�ستكون بانتظارهم.
م��ع��ر���ض ج��ل��ف��ود 2021  وي��ع��ق��د 
لل�سالمة  �سارمة  اإج��راءات  و�سط 
دبي  مركز  اأثبت  حيث  والآم���ان 
على  ق��درت��ه  العاملي  ال��ت��ج��اري 
ُتعد  مبا�رشة  اأعمال  بيئة  تاأمني 
فعاليات  وا�ست�سافة  اأمانًا  الأكرث 
تطبيق  ظل  يف  امل�ستوى  عاملية 
اأعلى املعايري املتعلقة باإجراءات 
ال�سالمة والنظافة وُتعد ا�ست�سافته 
لأ�سبوع جيتك�ض للتقنية الذي اأُقيم 

املبا�رشة  الفعالية  وكان  موؤخراً 
قطاع  �سهدها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
دليل  خري   2020 يف  التكنولوجيا 
على هذه الإمكانات .. وا�ست�سافت 
الفعالية التي انعقدت يف دي�سمرب 
الزوار  من  الآلف  ع�رشات  املا�سي 
اأعرب  الذين  والدوليني  املحليني 
ح�سولهم  عن  منهم  باملائة   96
على جتربة "اآمنة" و"اآمنة للغاية" 

اأثناء ح�سور املعر�ض.
التي  الدول  من  العديد  بني  ومن 
 2021 جلفود  ح�سور  اأهمية  تدرك 
انتعا�ض  تعزيز  يف  الكبري  ودوره 
هذا القطاع ..ُتعترب اإيطاليا والتي 
الأغ��ذي��ة  منتجي  اأك��رب  م��ن  تعد 

املهتمني  طليعة  يف  العامل  يف 
العام،  هذا  بامل�ساركة يف جلفود 
وم���ع ت��ن��ام��ي اه��ت��م��ام اجل��ه��ات 
اخلا�ض  املن�ساأ  ببلد  املعنية 
ب��امل��ن��ت��ج��ات ت��ع��ود ال�����رشك��ات 
التجاري  اإىل مركز دبي  الإيطالية 
على  ال�سوء  لت�سليط  العاملي 

جودة منتجاتها املحلية.
واأكد اأميديو �سكاربا مفو�ض وكالة 
الدولة  لدى  الإيطالية  التجارة 
�رشكة   120 م��ن  اأك���رث  م�ساركة 
العام  ه��ذا  ن�سخة  يف  اإيطالية 
من  متنوعة  لت�ستعر�ض جمموعة 
واملكونات  والو�سفات  النكهات 
وغريها من املزايا التي جتعل من 
املواد  منتجي  اأكرب  اأحد  اإيطاليا 
اأن  اإىل  ..لفتا  العامل  الغذائية يف 
متثياًل  الأكرث  الدولة  تعد  اإيطاليا 
يف املعر�ض بني نظرائها من دول 
الحتاد الأوروبي نظراً لأنها ت�سم 
اأكرث من 80 األف �رشكة متخ�س�سة 
الطبيعية  الغذائية  باملنتجات 
باملائة   16 على  يزيد  ما  ت�سغل 
يف  الإنتاج  م�ساحة  اإجمايل  من 
اإيطاليا. كما متثل بلد املن�ساأ لأكرب 
عدد من �سهادات الأغذية يف دول 

الحتاد الأوروبي ال� 27.
املعر�ض  يف  جورجيا  وت�سارك 
م���ن ح��ر���س��ه��ا على  ان��ط��الق��ا 
املحتملة  الفر�ض  من  ال�ستفادة 
خالل  من  املحليني  مل�سنعيها 
وفد جتاري رفيع امل�ستوى ي�سارك 
�رشكة   14 وي�سم  الأوىل  للمرة 
الفاكهة  ع�سائر  يف  متخ�س�سة 
واخل�رشوات الع�سوية واملك�رشات 
واملعجنات  الع�سوي  وال�ساي 
واخل�رشوات  والع�سل  واحللويات 
�سعادة  واأعرب  املعلبة واملخللة. 
جمهورية  �سفري  كالندادزه  باتا 
جورجيا لدى الدولة عن حما�سهم 
من  بالده  تقدمه  ما  ل�ستعرا�ض 
خالل  متنوعة  ع�سوية  منتجات 
 2021 جلفود  معر�ض  فعاليات 
�سترتكز  جهودهم  اأن  اىل  ..م�سرياً 
الفاكهة واملك�رشات  على جمالت 
على  ا�ستحوذت  والتي  الع�سوية 
اإجمايل �سادرات  5.1 باملائة من 
مليون   3،342.14 بقيمة  جورجيا 
اأمريكي يف عام 2020..لفتًا  دولر 
الفاكهة  من  جورجيا  �سادرات  اأن 
باملائة   41 بن�سبة  زي��ادة  حققت 
خالل العام املا�سي باملقارنة مع 

عام 2019.

»ال�سناعة والتكنولوجيا المتقدمة« تبحث تطوير القطاع 
مع ال�سركات والموؤ�س�سات الوطنية والعالمية  

اأبوظبيـ  وام: 
�سلطان  الدكتور  معايل  بحث   
ال�سناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن 
والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل 
�سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة 
املتقدمة  للتكنولوجيا  دول��ة 
التكنولوجيا  قطاع  تطوير  اآفاق 
مع  الإمارات  دولة  املتقدمة يف 
عدد من م�سوؤويل كربى ال�رشكات 
العاملة يف  والعاملية  الوطنية 
ال��دول��ة. ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء 
اف��رتا���س��ي ه��و ال��ث��ال��ث �سمن 
املخطط  اللقاءات  من  �سل�سلة 
ال�رشكات  من  عدد  مع  اإجراوؤها 
يف  العاملة  والعاملية  الوطنية 
القطاعات ال�سناعية الرئي�سة يف 
دولة الإم��ارات، وذلك كجزء من 
مبادرة "حوار م�ستقبل ال�سناعة" 
ال�سناعة  وزارة  اأطلقتها  التي 
بداية  املتقدمة  والتكنولوجيا 
جهودها  �سمن  اجل��اري  فرباير 
والرتقاء  ا�سرتاتيجيتها  لإعداد 
بقدرات القطاع ال�سناعي وتعزيز 
تناف�سيته يف خمتلف املجالت. 
هذه  تتوا�سل  اأن  املقرر  وم��ن 
القادمة  الأ�سهر  خالل  اللقاءات 
لتعزيز  ال���وزارة  �سعي  �سمن 
القطاع  منظومة  مع  العالقة 
ملرحلة  والتاأ�سي�ض  ال�سناعي، 
وبناء  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 

ال�رشاكات امل�ستدامة.
معايل  جانب  اإىل  اللقاء  ح�رش 
الوزيرين عدد من اأع�ساء الإدارة 
ال�سناعة  وزارة  يف  العليا 
والتكنولوجيا املتقدمة، وممثلي 
وف����رق ع��م��ل ع���دد م��ن ك��ربى 

يف  العاملة  الوطنية  ال�رشكات 
املتقدمة  التكنولوجيا  قطاع 
وهم في�سل البناي، الأمني العام 
التكنولوجيا  اأبحاث  ملجل�ض 
�سلطان  �سليم  ب��در  املتطورة، 
يف  التنفيذي  املدير  العلماء، 
لال�ستثمار،  م��ب��ادل��ة  ���رشك��ة 
واإ�سماعيل علي عبداهلل الرئي�ض 
التنفيذي ل�رشكة �سرتاتا، وحممد 
جميل الرحمي، الرئي�ض التنفيذي 
ل�رشكة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل 
الدكتور  والربوفي�سور  "م�سدر"، 
اإريك زينغ، رئي�ض جامعة حممد 
ال�سطناعي،  للذكاء  زاي��د  بن 
التنفيذي  الرئي�ض  وبينج �سياو، 
والدكتورة   ،42 جي  ملجموعة 
واملدير  الرئي�ض  املثنى،  داليا 
التنفيذي ل�رشكة جرنال الكرتيك 

ووديتمار  اخلليج،  منطقة  يف 
التنفيذي  املدير  �سري�سدورفر، 
للطاقة"  "�سيمن�ض  ل�رشكة 
يف ال�����رشق الأو����س���ط، ون��ورم 
�رشكة  رئي�ض  ج��ي��ل�����س��دورف، 
»هانيويل« يف املناطق �رشيعة 
وعبد  الأو���س��ط،  وال�رشق  النمو 
الرحمن الذهيبان، نائب الرئي�ض 
الأول للتقنية يف �رشكة "اأوراكل" 
الأو���س��ط  ال�����رشق  منطقة  يف 
الو�سطى  واأوروب����ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
نائب  جمال،  ويا�رش  وال�رشقية، 
يف  الإم���داد  ل�سل�سلة  الرئي�ض 
الأو�سط  وال�رشق  اأفريقيا  �سمال 
اإده  و�سليم  يونيليفر،  ب�رشكة 
املدير التنفيذي لل�سيا�سة العامة 
والعالقات احلكومية لدى جوجل 
اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 

الرئي�ض  ن��ائ��ب  اأ���س��ع��د،  ورمي 
ال�رشق  يف  �سي�سكو  �رشكة  يف 

الأو�سط و اأفريقيا.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض ق�س�ض 
امل�ستقبلية  واخلطط  النجاح 
للمرحلة  التح�سني  ون��ق��اط 
واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  املقبلة 
والتكنولوجية  الأك��ادمي��ي��ة 
اللقاء، وخ�سو�سا  امل�ساركة يف 
يف كيفية تعاملها مع الأو�ساع 
التي فر�ستها جائحة كوفيد-19 
التي و�سعتها ملرحلة  واخلطط 
اجلائحة،  تاأثريات  من  التعايف 
تلعبه يف  ال��ذي  الكبري  وال��دور 
عامل تت�سارع فيه اخلطى لتبني 
احللول التكنولوجية كبديل عن 
منظومة الأعمال التقليدية التي 

كانت متبعة قبل اجلائحة.

»دبليو كابيتال« ت�سوق اأول م�سروع �سكني 
»اأخ�سر« في اأرجان البر�ساء بدبي

دبيـ  )الوحدة(:
»دبليو  ���رشك��ة  ت��ع��اق��دت 
كابيتال« للو�ساطة العقارية، 
على ت�سويق م�رشوع »جويا 
بالنكا« التابع �رشكة »غرين 
يارد للتطوير العقاري« وهو 
اأول م�رشوع �سكني »اأخ�رش« 
)جنوب  اأرج���ان  منطقة  يف 

الرب�ساء( يف دبي.
رئي�ض  الزرعوين،  وليد  قال 
دبليو  �رشكة  اإدارة  جمل�ض 
كابيتال«: »جنحنا يف الفوز 
بت�سويق م�رشوع جويا بالنكا 
و�سمه اإىل قائمة امل�رشوعات 
اجليدة التي ت�سمها حمفظة 
واأ�ساف  لدينا«.  الت�سويق 
اأن تكلفة امل�رشوع  الزرعوين 
اإذ  دره��م،  مليون   150 تبلغ 
يوفر نحو 313 وحدة �سكنية 
ا�ستديو،   153 بواقع  فاخرة، 
غرفة  من  موؤلفة  �سقة  و151 
ذات  �سقق  وت�سع  واح���دة، 
للم�سرتين  و�سيتاح  غرفتني. 
�سداد  خطط  وامل�ستثمرين 
مرنة ت�سل اإىل خم�ض �سنوات، 

مع دفعة اأوىل تبلغ %10.
واأ�سار اإىل اأن عملية الت�سعري 
يف امل�رشوع مناف�سة جداً، اإذ 
تبداأ قيمة الوحدات ال�سكنية 
لفئة »ا�ستديو» باأ�سعار فوق 

300 األف درهم بقليل.
اعتمد  امل�����رشوع  اأن  واأك���د 
امل�ستدامة  امل���دن  معايري 
الطاقة  خف�ض  ح��ي��ث  م��ن 
رئي�ض  واأف���اد  امل�ستخدمة. 
التفاق  باأن  الإدارة،  جمل�ض 
العالمات  تعدد  من  �سيعزز 

لها  ت�سوق  التي  العقارية 
ويزيد  كابيتال«  »دبليو 
من  العمالء  اأم��ام  اخليارات 
وامل�ستهلكني  امل�ستثمرين 
النهائيني، م�سيفا اأن �رشكته 
جميع  ت�سويق  على  تعمل 
من  ب��دءاً  العقارية،  الفئات 
لذوي  املوجهة  امل�رشوعات 
واملحدود،  املتو�سط  الدخل 
امل�����رشوع��ات  اإىل  و���س��وًل 

واملجمعات الفاخرة.
ك��م��ا ت�����س��ت��ه��دف »دب��ل��ي��و 
بقوة  ال��ت��واج��د  ك��اب��ي��ت��ال» 
�سمن اأف�سل �رشكات الو�ساطة 
خالل  الوطنية  ال��ع��ق��اري��ة 
القادمة بدعم خطط  الأع��وام 
العقارية  لل�رشكات  التو�سع 
يف الدولة املدعومة بتح�سن 
بال�سوق  امل��ت��وق��ع  الطلب 
القت�سادي  التعايف  بف�سل 
وامل��ب��ادرات  اجلائحة  بعد 
احلكومية اجلاذبة كتعديالت 
متلك  اأو  اجلن�سية  م��ن��ح 
التجارية  لل�رشكات  الأجانب 
التي  الذهبية  الإق��ام��ة  اأو 
ت�سل لنحو 10 �سنوات. وقال 

بنايات »جرين  اأن  الزرعوين 
يارد« تركز على دمج طبيعة 
عليها  واحل��ف��اظ  الرفاهية 
اأ�سا�سي، كذلك تطوير  ك�سعار 
للعي�ض  نف�سها  وت�سويق 
املطلقة  وال��راح��ة  ال��ف��اخ��ر 

وامل�سوؤولية الجتماعية.
واأ�سار اإىل اأن م�ساريع »جرين 
بالهتمام  تتميز  ي����ارد« 
اإطار  يف  والدقة  بالتفا�سيل 
النهاية  و�سياغة  العمل 
التحتية  البنية  يف  الراقية 
واملوا�سفات الراقية وبواجب 
واقعي  وبحث  متقن  منزيل 
ع��ن ���س��وق ال��ع��ق��ارات يف 
املنطقة والعوامل واملكونات 
التي ت�ساهم يف كيان التطوير 
الناجح واملوؤ�رشات التي يجب 
الهتمام بها كلما توفر ال�سوق 
م�رشوع  ويعترب  امل�ستهدف. 
»جويا بالنكا« من امل�ساريع 
ت�سجيلها  مت  التي  العقارية، 
 2020 العام  يف  وترخي�سها 
من موؤ�س�سة التنظيم العقاري 
اآخر  مع  ومتوافق  »ري���را» 
اإيداع  تفر�ض  التي  اأحكامها 
امل�����رشوع  قيمة  م��ن   %50
م�سبقًا، وذلك لتقليل املخاطر 
و�سمان  امل�ستثمرين،  على 
الثقة  وخلق  امل�رشوع،  اإنهاء 
وبلغ  ال��ع��ق��اري.  ب��امل��ط��ّور 
اأ�سعاف   3 امل�����رشوع  حجم 
اآخر م�ساريع ال�رشكة »جويا 
مت  وال��ذي  ال�سكني،  ف��ردي« 
 ،2019 ال��ع��ام  يف  ت�سليمه 
وذلك تاأكيداً على قوة ومتانة 
التحديات  ظل  يف  ال�رشكة 

التي ت�سكلها الفرتة احلالية.

النفط يوا�سل الخ�سائر للجل�سة الثانية على التوالي
فييناـ  )وكاالت(:

على  الثانية  للجل�سة  النفط  اأ�سعار  نزلت 
بلغتها  اأ�سعار  عن  تراجعا  لتزداد  التوايل، 
موؤخرا، اإذ بداأت �رشكات الطاقة يف تك�سا�ض 
النفط  حقول  عمل  ل�ستئناف  ال�ستعداد 
والغاز التي تاأثرت بفعل موجة من الطق�ض 

املتجمد وانقطاع الكهرباء.
اأنهت العقود الآجلة خلام برنت اجللية على 
تراجع 1.02 دولر اأو ما يعادل 1.6 باملئة 
اإىل 62.91 دولر للربميل، يف حني نزل خام 
غرب تك�سا�ض الو�سيط الأمريكي 1.28 دولر 
اأو 2.1 باملئة، ليبلغ �سعر الت�سوية 59.24 

دولر للربميل.
وعلى اأ�سا�ض اأ�سبوعي، ربح برنت نحو 0.5 
باملئة وتراجع غرب تك�سا�ض الو�سيط نحو 

0.7 باملئة.
كان اخلامان القيا�سيان ارتفعا هذا الأ�سبوع 

لأعلى م�ستوى يف اأكرث من عام.
اآند  ريرتبو�ض  رئي�ض  ريرتبو�ض  جيم  وقال 

اأ�سو�سيت�ض "نزول الأ�سعار بهذا القدر الكبري 
يبدو ت�سحيحيا وياأتي بع�ض ال�سيء داخل 
هذا  ال�سعر  لزيادة  الكبري  الت�سارع  �سياق 

ال�سهر".
واأفادت بيانات من بيكر هيوز باأن �رشكات 
الطاقة الأمريكية خف�ست هذا الأ�سبوع عدد 
حفارات النفط والغاز العاملة للمرة الأوىل 

منذ نوفمرب.
فقد علقت �رشكات التكرير يف تك�سا�ض نحو 
و�سط  البالد  النفط يف  تكرير  طاقة  خم�ض 

انقطاع الكهرباء والربودة القا�سية.
ال�رشكات  ت�ستعد  اأن  م�سادر  وتتوقع 
التيار  عودة  مع  اليوم  الإنتاج  ل�ستئناف 

الكهربائي وخدمات املياه ببطء.

»المركزي ال�سعودي« يطلق نظام المدفوعات 
الفورية بين البنوك

الريا�ضـ  )الوحدة(:
يطلق البنك املركزي ال�سعودي يوم الأحد نظام 
اإطالق  جناح  بعد  وذلك  الفورية،  املدفوعات 
النظام  لتفعيل  التجريبية  الأوىل  املرحلة 
اإطالقه  وفور  ال�سعودية،  البنوك  من  عدد  مع 
وال�رشكات  املالية  املوؤ�س�سات  النظام  �سيمكن 
والأفراد من اإمتام عمليات الحتويل بني البنوك 
املختلفة ب�سكل فوري على مدار 24 �ساعة، وطوال 
اأيام الأ�سبوع. ومت الإ�رشاف على النظام من قبل 
لتعزيز  اأ�سا�سية  خطوة  ويعد  املركزي،  البنك 
مركز اململكة كاإحدى الدول املتقدمة يف خدمات 
القطاع امل�رشيف والتقنية املالية، وحتويلها اإىل 
املالية.  التقنية  قطاع  يف  لالبتكار  رائد  مركز 
برنامج  م�ستهدفات  تنفيذ  النظام يف  وي�ساهم 
تطوير القطاع املايل اأحد برامج روؤية اململكة 
2030 يف التحول اإىل جمتمع اأقل اعتماداً على 
الذي  النظام  اأن  املركزي  البنك  واأو�سح  النقد. 

طورته "املدفوعات ال�سعودية"، �سيعزز التنمية 
املعامالت  فاعلية  زي��ادة  عرب  القت�سادية 
املالية بني جميع الأطراف يف قطاعي ال�رشكات 
امل�رشفية  املوؤ�س�سات  ومتكني  والتجزئة، 
و�رشكات التقنية املالية، من حت�سني املنتجات 
املالية احلالية، واإدارة التدفقات النقدية لقطاع 
ال�سفافية  زيادة  يف  اأي�سًا  و�سي�ساهم  الأعمال، 
والأفراد، وتفعيل  ال�رشكات  املدفوعات بني  يف 
البتكار يف اخلدمات املالية، عالوة على رفع 
للم�ستفيدين  املقدمة  اخلدمات  جودة  م�ستوى 
النهائيني. واأكد البيان اأن النظام يعمل ب�سال�سة 
التقنية  و�رشكات  ال�سعودية  البنوك  بني  تامة 
املالية، وي�ساهم يف خف�ض التكلفة الت�سغيلية، 
وفور  امل��ايل.  للقطاع  مبتكرة  حلول  وتوفري 
منه  ال�ستفادة  للم�ستفيدين  �سيتيح  تفعيله 
املالية بني احل�سابات يف  يف تنفيذ احلوالت 
اأقل من  وبر�سوم  فوري،  ب�سكل  املحلية  البنوك 

النظام احلايل للحوالت بني البنوك.



اأم القيوينـ  وام:

عملت حكوم���ة اأم القيوين خالل ال�سنوات الأخرية 

عل���ى تر�سي���خ ثقافة البت���كار فى بيئ���ة العمل 

املوؤ�س�سي اإىل جانب الرتقاء بجودة احلياة واعتبار 

البتكار اأحد املحاور الوطنية يف العمل احلكومي 

وذلك توافقًا مع ا�سرتاتيجية دولة الإمارات وروؤية 

2021 باأن تكون �سم���ن اأف�سل دول العامل بحلول 

اليوبيل الذهبي لالحتاد.

واأو�سحت كليثم خمي�س امبط���وي اآل علي املدير 

التنفي���ذي لالبت���كار يف املجل�س التنفي���ذي باأم 

القيوي���ن اأن حكوم���ة الإمارة عمل���ت على تعزيز 

ون�رش ثقاف���ة البت���كار يف موؤ�س�ساتها احلكومية 

واملحلية وت�سجيع امل�ساركة املجتمعية بني اأفراد 

املجتمع، ف�سال عن انها تبنت العديد من املبادرات 

التي ت�ساه���م يف مواجهة التحديات املختلفة يف 

امل�ستقبل.

وقالت كليث���م اآل علي يف حوارها مع وكالة اأنباء 

الإم���ارات » وام » مبنا�سب���ة انط���الق فعاليات 

»الم���ارات تبتك���ر 2021« اإن املجل�س التنفيذي 

برئا�سة �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال 

ويل عه���د اأم القيوين يدعم منظوم���ة البتكار يف 

موؤ�س�سات ودوائر اإم���ارة اأم القيوين كونها عن�رشا 

ا�سا�سيا يف ا�سرتاتيجية الإمارة، وذلك ملا له من اأثر 

يف اإيجاد حلول تطويرية ت�سهم يف عجلة التنمية 

امل�ستدامة يف الإمارة والدولة ب�سورة عامة.

وحول اآلية عمل حكوم���ة اأم القيوين يف فعاليات 

»الم���ارات تبتكر« قالت كليث���م اآل علي اإنه يتم 

�سنويًا ت�سليط ال�س���وء على اأهم ابتكارات اجلهات 

احلكومية والقطاع اخلا�سة واملوؤ�س�سات التعليمية 

يف الإم���ارة من خالل معر�س البتكار التي ينظمه 

املجل�س التنفيذي ويتم خالله عر�س اأف�سل الفكار 

واخلدم���ات التطويرية التي تخ���دم اأفراد املجتمع 

وتي�رش عمل العمل احلكومي.

وفيما يخ����س تنظيم فعالي���ات »المارات تبتكر 

2021« يف ظ���ل جائحة كورون���ا ..قالت كليثم اآل 

عل���ي اإن دوائر احلكومي���ة يف اأم القيوين حر�ست 

على امل�ساركة يف فعاليات ا�سبوع البتكار يف ظل 

جائحة كورونا كوفيد - 19 ومن هذا املنطلق عمل 

املجل����س التنفيذي على التن�سيق مع الراغبني يف 

امل�ساركة لت�سهيل م�ساركتهم ..
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اأبوظبيـ  وام:

اأعل���ن الأوملبي���اد اخلا����س الإماراتي عن 

م�ساركة قيا�سي���ة يف م�سابقة الروبوتات 

املوحدة 2021، حيث يتناف�س 375 طالبًا 

من 44 مدر�سة على م�ستوى دولة الإمارات 

افرتا�سيًا من خالل فرق موحدة لإمتام مهام 

اأ�سبوعية عرب من�سات الكرتونية ت�ستخدم 

مم���ة خ�سي�س���ًا  تقني���ات التلعي���ب م�سُ

للم�سابقة.

وتعترب م�سابقة الروبوتات املوحدة 2021 

اأكرب م�سابقة للروبوتات ت�ستهدف الطالب 

م���ن ذوي الق���درات املختلف���ة يف منطقة 

ال����رشق الأو�سط و�سم���ال اأفريقيا، وت�سمل 

فئتني عمريت���ني هما ب���ني 8 و11 عامًا، 

ومن 12 عامًا فما فوق، وتنق�سم املناف�سة 

عل���ى يومني، يوم 13 مار�س القادم لطالب 

املرحلة البتدائية ويوم 20 مار�س لطالب 

املرحلة الثانوية.

وت�س���م الف���رق املوحدة طالب���ًا من ذوي 

الق���درات املختلفة بالتعلي���م الأ�سا�سي /

لعب���ني/ جنبًا اإىل جنب م���ع اأقرانهم من 

ال�رشكاء املوحدي���ن مبدار�سهم ليتعاونوا 

�سويًا ط���وال مدة امل�سابق���ة كفريق واحد 

لإمت���ام امله���ام املوكلة اإليه���م ..فاملهام 

املطلوبة منه���م ل تعمل فقط على تعزيز 

معرفتهم املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا 

والهند�سة والريا�سيات والروبوتات، واإمنا 

اأي�سًا تعمل على حت�سني مهارات التوا�سل 

والعم���ل اجلماعي ومه���ارات اتخاذ القرار 

بني الطالب من ذوي القدرات املختلفة يف 

من���اخ يُتيح للجميع امل�ساركة املت�ساوية 

وال�ستمتاع بتجربة اإيجابية.

وتقام مرا�سم ت�سليم اجلوائز عرب الإنرتنت 

يف يوم 17 اأبريل املقبل حيث يتم الإعالن 

عن اأ�سم���اء الفائزين �سمن الفئات التقنية 

وغري التقنية اأي�سًا.

و�ستتاح اأم���ام مدر�سة واحدة فر�سة الفوز 

باجلائ���زة الفتتاحية لالبت���كار من اأجل 

الدمج والتي �ستمنح للمدر�سة التي تنجح 

يف اإب���راز واإظه���ار كيف ميك���ن ا�ستخدام 

اأن�سط���ة العل���وم والتكنولوجيا والهند�سة 

املوحدة  الروبوت���ات  مثل  والريا�سي���ات 

لتعزيز قيم ال�سمول والدمج بداخلها ب�سكل 

فاعل وم�ستدام.

وق���ال ط���الل الها�سم���ي املدي���ر الوطني 

ملوؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي: "لقد 

اأ�سعدتن���ا ا�ستجابة املدار����س واملعلمني 

املده�س���ة مل�سابقة الروبوت���ات املوحدة 

2021 لالأوملبياد اخلا�س الإماراتي، ل�سيما 

يف ظل ال�سغط الذي يعانيه قطاع التعليم 

ب�سكل عام نظراً للظروف الراهنة حيث اإن 

لالأوملبي���اد اخلا�س الإمارات���ي دورا مهما 

يف تعزيز نقاط الق���وة واإمكانيات الطالب 

من ذوي القدرات املختلفة ليح�سلوا على 

ق���در اأكرب من التقدير، وذلك من خالل خلق 

فر����س متكنهم وت�ساعده���م على التفاعل 

مع اأقرانهم والتعاون معًا داخل جمتمعهم 

املدر�سي".

يذك���ر اأنه يف ع���ام 2019، ُنظم���ت اأوىل 

املوح���دة خارج  الروبوت���ات  فعالي���ات 

الوليات املتحدة الأمريكية باأبوظبي حيث 

�سارك ما يقارب 200 طالب من 20 مدر�سة 

يف الدولة، واجتمعوا �سويًا لبناء روبوتات 

على مدار �ستة اأ�سابيع لتتوج امل�سابقة يف 

حف���ل ُوزعت خالله اجلوائ���ز وذلك يف 16 

نوفمرب 2019.

ويف نوفم���رب 2020، مت تنظي���م تدري���ب 

افرتا�س���ي للروبوت���ات املوح���دة والذي 

ا�ستقطب 196 طالبا �سمن 58 فريقا موحدا 

من 25 مدر�سة على م�ستوى الدولة.

وتنظم م�سابقة الروبوتات املوحدة 2021 

بالتعاون م���ع ال�رشكاء التعليميني، اآتالب 

ال����رشق الأو�س���ط و�رشكة ال���دار للتعليم، 

ال�رشي���ك التعليمي الر�سم���ي يف اأبوظبي 

والعني.

م�ساركة قيا�سية في م�سابقة الروبوتات الموحدة 

2021 للأولمبياد الخا�ص الإماراتي

اأم القيوين تر�سخ ثقافة البتكار 

في بيئة العمل الموؤ�س�سي

دبي-وام:

اختتمت مناف�س���ات الن�سخ���ة الثانية ل���دوري الإمارات 

لل�سي���د بال�سقور، املبادرة امل�سرتكة ب���ني نادي اأبوظبي 

لل�سقارين ومركز حمدان بن حمم���د لإحياء الرتاث، التي 

امتدت مناف�ساته منذ يناير املا�س���ي باإقامة جولت يف 

اأبوظب���ي ودبي، لفئتي العامة التي تتوا�سل للعام الثاين 

وفئة ال�سيوخ الت���ي تنطلق للمرة الأوىل يف اإ�سافة مهمة 

للمناف�س���ات. وتوج فريق "اأف 3" ل�سمو ال�سيخ حمدان بن 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، بلقب فئة ال�سيوخ، 

بعدما اأنهى املناف�سات بر�سي���د 13 نقطة، يليه باملركز 

الثاين فريق "اأم 7" ب� 11 نقطة، وثالثًا فريق الظفرة بر�سيد 

10 نقاط، وباملركز الرابع "اأف 3- اإ�س" 6 نقاط، ثم النيف 

وبينونة بنقطة لكل فريق.

واأكد "اأف 3" فوزه باللقب بعد التعادل يف مواجهة حا�سمة 

اأم���ام "اإم 7" بنتيجة 2-2 يف اجلولة الأخرية التي اأقيمت 

اأم����س، فيما حقق الظفرة الفوز على "اأف 3-اإ�س" 4-�سفر، 

وتعادل النيف وبينونة 2-2. 

واحتفظ فريق "ربدان" بلقب فئة العامة للعام الثاين على 

التوايل، بعدما اأنهى املو�س���م بالعالمة الكاملة بتحقيق 

9 انت�سارات ليجمع 27 نقط���ة، يليه ثانيًا فريق نوما�س 

بر�سيد 19 نقطة، ثم فريق دبي ثالثًا ب� 16 نقطة. ويف بقية 

املراكز، جاء فريق النخبة رابعًا ب� 15 نقطة، يليه خام�سًا 

فريق الإم���ارات بنف�س الر�سيد لكن يتاأخر بفارق الأهداف، 

و�ساد�سا الطف بر�سيد 14 نقطة، و�سابعًا ند ال�سبا بر�سيد 

13 نقطة، وثامنًا حب�سان بر�سيد 4 نقاط، وتا�سعًا الغربي 

بثالث نقاط وعا�رشاً �سقور العني بنقطة واحدة.

ختام دوري الإمارات لل�سيد 

بال�سقور
ال�سارقة ـ وام:

انطلقت اأم�س اجلول���ة الثالثة من بطولة 

ال�رشطة ال�سنوي���ة للرماية على ميادين 

الرماية باخل�سرية يف ن�سختها التا�سعة 

والثالث���ني التي ينظمها احت���اد ال�رشطة 

العامة  القيادة  وت�ست�سيفه���ا  الريا�سي، 

ل�رشطة ال�سارقة.

وتت�سمن هذه اجلول���ة الدوار التمهيدية 

مل�سابق���ة حت���دي ال�رشعة لفئ���ة فرق /

رجال/ وذل���ك بح�سور العمي���د الدكتور 

حمم���د خمي�س العثمن���ي رئي�س اللجنة 

والعمي���د  للبطول���ة  املنظم���ة  العلي���ا 

عارف علي الري�س مدي���ر احتاد ال�رشطة 

الريا�سي واملقدم الدكت���ور �سعود �سامل 

اجلنيبي نائب مدير الحتاد واملقدم اأحمد 

عبدالرحمن العوي�س نائب رئي�س اللجنة 

العليا للبطولة، وعدد من ال�سباط بوزارة 

الداخلية.

وتق���ام الأدوار التمهيدي���ة عل���ى يومني 

بواقع /11/ جولة كل يوم وت�ستاأنف يوم 

24 من فرباير اجلاري وهو اليوم اخلتامي 

للبطول���ة والذي �سي�سه���د جولتي الدور 

قبل النهائي واخلت���ام لتحديد الفائزين 

باملراكز الأربعة الأوىل.

ال�رشعة على  وتعتم���د م�سابقة حت���دي 

عن�رش ال�رشع���ة يف الرك�س نحو الهدف 

حيث يتوجب على الرماة اجلري بال�سالح 

/البندقي���ة/ مل�ساف���ة 100 م���رت يليها 

الت�سدي���د علي الهدف م���ن م�سافة 200 

مرت من و�سعية الرقود مما يتطلب منهم 

الرتكيز والدقة العالية يف الت�سديد حيث 

ميثل التوقيت الزمني يف ذلك عاماًل مهمًا 

يف احت�س���اب النتائج ومعرف���ة الفريق 

احلا�سل على اأعلى معدل من النقاط.

اأم�س حرفي���ة ومهارة  و�سهدت ج���ولت 

كبريتني من جانب رماة الفرق امل�ساركة 

مربزة مقدرتهم وح�سن اإعدادهم للتعامل 

م���ع �سيناري���و امل�سابقة ال���ذي يحاكي 

جانب���ًا من مهام رج���ال ال�رشطة والأمن 

الرامية اإىل حف���ظ الأمن وحماية الأرواح 

واملمتلكات.

انطلق م�سابقة تحدي ال�سرعة �سمن بطولة ال�سرطة ال�سنوية للرماية

اأبوظبي-وام:

 ا�ستعر�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي 

لالإ�سكان خطط وبرام���ج الهيئة لعام 

. 2021

واأك���د املجل�س خ���الل اجتماعه الأول 

لع���ام 2021 والذي عق���د با�ستخدام 

تقني���ة الت�س���ال املرئي /ع���ن بعد/ 

حر�سه على موا�سلة تنفيذ املبادرات 

وامل�ساريع التي تتما�سى مع توجيهات 

القي���ادة الر�سي���دة م���ن اأج���ل توفري 

احلياة الكرمي���ة للمواطنني واإ�سعادهم 

ورفع م�ستوى معي�سته���م وفقا لأعلى 

واأرقى املعاي���ري العاملية ومبا يحقق 

القط���اع الجتماعي يف توفري  اأهداف 

جمتمعات �سكني���ة مرتابطة ومتنوعة 

وم�ستدام���ة ت�ساهم يف ر�سا املواطنني 

عن خدمات الإ�سكان.

اجتماع مجل�ص اإدارة هيئة 

اأبوظبي للإ�سكان 

»المعا�سات« تدعو الموؤمن عليهم اإلى الإلمام باأحكام 

القانون قبل تقديم ال�ستقالة
اأبوظبيـ  وام:

دعت الهيئ���ة العامة للمعا�س���ات والتاأمينات 

الجتماعية املوؤم���ن عليهم اإىل الإملام باأحكام 

القان���ون عند تقدمي ال�ستقالة، م�س���رية اإىل اأن 

نهاية اخلدمة ب�سب���ب ال�ستقالة ومدة اخلدمة 

التي ق�ساه���ا املوؤمن علي���ه يف العمل، وعمر 

املوؤم���ن عليه عند تقدمي طل���ب ال�ستقالة، هي 

متغريات توؤثر اإىل حٍد كبري يف املنافع التاأمينية 

الت���ي يح�سل عليها املوؤمن علي���ه عند انتهاء 

خدماته.

وا�سارت اإىل اأن ال�ستقالة كانت ال�سبب الرئي�سي 

لأغلب نهايات اخلدمة الت���ي وردت اإىل الهيئة 

يف 2020 والت���ي بلغ عدده���ا /5،090/ حالة 

منه���ا /4،187/ حالة انتهت ب�سبب ال�ستقالة، 

ومن �سمن جمموع حالت ال�ستقالة ا�ستحقت 

نحو /4،298/ حالة مكافاأة نهاية خدمة، بينما 

ا�ستحقت /792/ حالة املعا�س التقاعدي.

واأ�سارت الهيئة اإىل اأن اأول ما ينبغي الإملام به 

عند تقدمي طلب ال�ستقالة هو اأن مكافاأة نهاية 

اخلدمة ل متنح ملدة اخلدمة التي تقل عن �سنة، 

م�س���رية اإىل اأن /949/ حالة من جمموع العدد 

امل�ستحق ملكاف���اأة نهاية اخلدمة مل ي�ستفيدوا 

من املكافاأة ب�سبب ا�ستقالتهم عن مدة تقل عن 

�سنة ..وثانيًا اأن املعا�س التقاعدي يتم ربطه يف 

حال مل ي�ستوف املوؤمن عليه �رشط العمر، حيث 

ي�سرتط ل����رشف املعا�س يف حال���ة ال�ستقالة 

ق�ساء املوؤمن عليه مدة /20/ �سنة مع ا�ستيفاء 

�سن اخلم�سني، ويف حال مل ي�ستوف �رشط العمر 

يتم ربط املعا�س حتى بلوغ ال�سن.

ونوه���ت الهيئة باأهمية تاأكد املوؤمن عليهم من 

ا�ستيف���اء مدة اخلدم���ة املوؤهلة للح�سول على 

املعا�س قبل ال�ستقالة، حيث ترد ملفات يتبقى 

لأ�سحابه���ا اأيام قليلة للو�سول ملدة ا�ستحقاق 

املعا����س، ويف هذه احلالت ل ترتدد الهيئة يف 

التوا�سل مع اأ�سحاب العالقة لتقدمي ال�ست�سارة 

لهم نظ���راً لهمية املعا�س واأث���ره يف حياتهم 

واأ�رشه���م، م�س���رية اإىل اأن /334/ موؤمنا عليه 

ح�سلوا على مكافاأة نهاية خدمة عن مدد ي�سل 

بع�سها اإىل 19 عامًا وبع�س الأ�سهر يف حني اأن 

ب�سعة اأ�سهر اأخرى من ال�ستمرار يف العمل كانت 

توؤهلهم ل�ستحقاق على املعا�س التقاعدي.

وتف�سياًل قالت الهيئة اإن اأ�سباب نهاية اخلدمة 

للحا�سلني على املكاف���اأة تنوعت حيث كانت 

ال�ستقال���ة الطوعية �سبب���ًا يف نهاية خدمات 

/3،755/ حال���ة، كم���ا كان���ت ال�ستقالة لغري 

الأ�سباب الواردة يف امل���ادة /16/ من القانون 

�سببًا يف نهاية خدمة /492/ حالة ومن اأمثلتها 

ال�ستقالة الناجتة عن اإعادة الهيكلة اأو الندماج 

وال�ستحواذ بني ال�رشكات اأو ال�ستقالة الناجتة 

عن اأزمات خارجة عن �سيطرة جهات العمل مثل 

تلك التي ت�سببت فيها جائحة كورونا واأ�سباب 

اأخ���رى، وكان اإغالق ال�رشكة يف القطاع اخلا�س 

�سبب���ًا يف نهاية خدم���ة /18/ حالة، كما كان 

الف�سل �سببًا يف نهاية خدمة /28/ حالة، و/5/ 

حالت كانت لبلوغ �سن الإحالة للتقاعد.

وبين���ت الإح�سائيات عدد حالت مكافاأة نهاية 

اخلدمة ح�سب املدة، حي���ث بلغ حالت نهاية 

اخلدمة للمدة التي تقل عن �سنة /949 / حالة، 

بينما بلغ عدد احل���الت للمدة التي تزيد على 

�سنة وتقل عن خم�س �سن���وات /2479/ حالة، 

وبلغ عدد احل���الت للمدة من 6 �سنوات اإىل 10 

�سن���وات /530/ حالة، وبلغ عدد حالت نهاية 

اخلدم���ة للمدة من 11 �سن���ة اإىل 19 �سنة و11 

�سه���را /334/ حالة، اإ�ساف���ة اإىل /6/ حالت 

مت نقله���ا �سمن نظام تبادل املنافع وا�ستحقت 

مكافاأة.

اأم���ا بالن�سبة حلالت ا�ستحق���اق املعا�س فقد 

تنوعت اأ�سباب نهايات اخلدمة لهذه الفئة لكن 

العامل امل�سرتك بينه���ا وبني فئة امل�ستحقني 

للمكافاة كان ال�ستقالة، وتو�سح الإح�سائيات 

انتهاء خدمات /432/ حالة ب�سبب ال�ستقالة، 

و/45/ حال���ة ب�سب���ب عدم اللياق���ة ال�سحية 

للعمل، و/41/ حال���ة انتهت مبر�سوم احتادي، 

و/188/ حال���ة لبلوغ ال�س���ن، وحالتي ف�سل 

واإنهاء خدمة، وحالة يف القطاع اخلا�س لإغالق 

ال�رشكة واإعالن اإفال�سها، و/20/ حالة ا�ستقالة 

لغ���ري الأ�سباب ال���واردة يف امل���ادة /16/ من 

القانون، و/63/ حالة ا�ستحقت املعا�س ب�سبب 

الوفاة.

ولفت���ت الهيئة اإىل اأن تن���وع حالت ا�ستحقاق 

املعا����س وفقًا مل���دة اخلدمة حي���ث ا�ستحقت 

/200/ حال���ة املعا�س عن مدد خدمة تراوحت 

ب���ني 15 اإىل 20 �سنة منه���ا 15 حالة وفاة مت 

رفعها اإىل م���دة 15 �سنة، كما ا�ستحقت /150/ 

حاله التقاعد عن م���دد خدمة تراوحت بني 21 

و25 �سنة، وا�ستحقت نحو /194/ حالة املعا�س 

عن م���دد خدم���ة تراوحت ب���ني 26 و30 �سنة 

خدمة، وا�ستحقت /155/ حالة املعا�س عن مدة 

خدمة تراوحت بني 31 اإىل 35 �سنة خدمة، كما 

ا�ستحقت /69/ حال���ة املعا�س عن مدة خدمة 

تراوحت بني 36 و40 �سن���ة خدمة، وا�ستحقت 

/21/ حال���ة املعا�س عن م���دة خدمة تراوحت 

بني 41 و45 �سنة خدمة، وا�ستحقت /3/ حالت 

املعا�س عن مدة خدم���ة تراوحت بني 46 و50 

�سنة خدمة.
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�إعالنات

 اسم الرشكة: صالون نيولوك سيجنترش للسيدات  ش.ذ.م.م
العنوان  : محل رقم 2-3-4 ملك اسواق القوز.

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 1356041 رقم الرخصة 811293  

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار:  10-2-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-2-10

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  الكائن مكتب رقم 
فاكس: 045588204    04 التجاري 5588206  الخليج  بر ديب،  امني،  عادل  ملك يرسي   703
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

اسم املصفي:   يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

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

بتصفية رشكة / صالون نيولوك سيجنترش للسيدات  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار:  10-2-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-2-10

التقدم إىل املصفي املعني هاتف   5588206  04   وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة 

فاكس: 045588204 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 اإجالء االآالف قبل 
عا�سفة ا�ستوائية 

في الفلبين

مانيال ـ )د ب اأ( :
الأ�شخا�ص  اآلف  اأن  اأم�ص  م�شوؤولون  ذكر   
قبل  منازلهم،  من  ف��روا  الفلبني  بجنوب 
تت�شبب  اأن  املتوقع  من  ا�شتوائية،  عا�شفة 

يف هطول اأمطار غزيرة وانهيارات اأر�شية.
من  و700  األف   12 من  لأكرث  اأوامر  و�شدرت 
"�شوريجاو  اإقليم  يف  بلدة   12 من  ال�شكان 
ديل �شور"، على بعد 835 كيلومرتا، جنوب 
املناطق  يف  منازلهم  ب��اإخ��اء  مانيا، 

املنخف�شة وبالقرب من ال�شاحل.
من  اإنه  بيمينتل،  ايك  الإقليم،  حاكم  وقال 
قبل  الأ�شخا�ص  من  مزيد  اإج��اء  املتوقع 
ال�شتوائية  للعا�شفة  املتوقع  الو�شول  اأن 
 ، اليوم  ظهر  بعد  الياب�شة  اإىل  "دوجوان" 

على طول �شاحل "�شوريجاو".
م�شحوبة  "دوجوان"  العا�شفة  وكانت 
برياح بلغت اأق�شى �رسعة لها 75 كيلومرتاً 
كيلومرتاً   90 �رسعتها  وزواب��ع  ال�شاعة  يف 
يف ال�شاعة، طبقًا ملا ذكرته هيئة الأر�شاد 

اجلوية يف ن�رستها.
ال�رسق  باجتاه  تتحرك  العا�شفة  وكانت 
ومن  ال�شاعة  يف  كيلومرتاً   15 ب�رسعة 
املتوقع اأن تت�شبب يف �شقوط اأمطار غزيرة 
املجاورة  والأقاليم  �شوريجاو  �شاحل  يف 
مطلع الأ�شبوع قبل اأن ت�شعف لتتحول اإىل 

منخف�ص ا�شتوائي.
حدوث  املحتمل  "من  الن�رسة  واأ�شافت 
اأو  متفرقة  اأم��اك��ن  يف  ���ش��واء  في�شانات 
ذلك  يف  مبا  وا�شع،  نطاق  على  منت�رسة 
اأمطار  عن  ناجمة  اأر�شية  وانهيارات  �شيول 

غزيرة اأو ا�شتمرارها لفرتة طويلة.
اإع�����ش��اراً   20 متو�شط  الفلبني  وي�����رسب 

ا�شتوائيًا �شنويًا.
قد  اإع�شار  اأق��وى  "هايان"  اإع�شار  وك��ان 
من  اأكرث  مقتل  عن  اأ�شفر  مما  الباد،  �رسب 
6300 �شخ�ص ونزوح اأكرث من اأربعة مايني 

�شخ�ص يف ت�رسين ثان/نوفمرب 2013

محكمة رو�سية توؤيد حكماً بال�سجن �سد نافالني
مو�سكو ـ )د ب اأ( :

حكمًا  رو�شية  حمكمة  اأي���دت 
�شنوات  ث��اث  ح��وايل  بال�شجن 
�شد املعار�ص اليك�شي نافالني، 
راف�شة ا�شتئنافًا قدمه املعار�ص 
دولية  اإدان��ة  اأث��ارت  ق�شية  يف 
اأنحاء  واحتجاجات يف خمتلف 

الباد.
وكانت حمكمة مدينة مو�شكو قد 
نافالني  قدمه  ا�شتئنافا  رف�شت 
�شد حكم بال�شجن ثاث �شنوات 
ون�شف، اأمام حمكمة ذات درجة 
اأقل، ب�شبب انتهاك �رسوط الإفراج 
ب��اإدان��ت��ه  املتعلق  امل�����رسوط، 
ميهد  مما   ،2014 عام  بالتزوير 
م�شتعمرة  اإىل  لإر�شاله  الطريق 

عمل كاجراء عقابي .
رمبا  الفعلية،  العقوبة  غ��راأن 
حمامي  لأن  نظراً  اأق�رس،  تكون 
له  يقيد  اأن  يتوقعون  نافالني 
يف  بالفعل  ق�شاه  الذي  الوقت 

الحتجاز والإقامة اجلربية.  
اإط��اق  ميكن  اأن���ه  يعني  ه��ذا 
اأ�شهر  و�شتة  بعد عامني  �رساحه 
�شيكون  وال���ذي  واأ���ش��ب��وع��ني، 
اآب/ اأوائل  اأو  اأواخر متوز/يوليو 

اأغ�شط�ص 2023 .
املكلف  املحامني  فريق  ويقول 
الق�شيتني  اإن  عنه  ب��ال��دف��اع 
اخل�شم  اإ���ش��ك��ات  ت�شتهدفان 

ال�شيا�شي الرئي�شي لبوتني.

ال�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 
نافالني  بحق  �شدر  اجل���اري، 
�شنوات  ث��اث  بال�شجن  حكم 
الإف��راج  انتهاك  بتهمة  ون�شف 
امل�رسوط عنه عقب اإدانة �شابقة 

بالحتيال.
اأم�����ص،  ويف م��اراث��ون ق��ان��وين 
حماكمة  اأي�شا  نافالني  يح�رس 
قاعة  نف�ص  يف  تعقد  اأخ���رى، 
ا�شتئناف  كمحاكمة  املحكمة، 

ال��ع��ام-  ال��ن��ائ��ب  نف�ص  وم���ع 
لنتقادات  اأي�شا  تعر�شت  والتي 

بو�شفها ذات دوافع �شيا�شية.
ب�شبب  الأخرى  املحاكمة  وبداأت 
وقت  بعد  بالت�شهر  اتهامات 
املحاكمة  ان��ت��ه��اء  م��ن  ق�شر 
باإهانة  نافالني  وُيتهم  الأوىل. 
اأح���د ق��دام��ى امل��ح��ارب��ني يف 
الذي  الثانية  العاملية  احل��رب 
مركب،   فيديو  مقطع  يف  ظهر 
الذي  الد�شتوري  بالتغير  ي�شيد 
اإنه عزز �شلطات  الكثرون  يقول 
ومن  بوتني.  فادمير  الرئي�ص 
املتوقع �شدور حكم يف الق�شية 
لنافالني،  ات��ه��ام��ات  ووج��ه��ت 
مقطع   على  معلقًا  غرد  اأن  بعد 
الفيديو، وا�شفًا الأ�شخا�ص الذين 

ظهروا فيه باأنهم "خونة".
وح���ال اإدان���ت���ه، رمب���ا ي��واج��ه 
العمل  اأو  غ��رام��ات  نافالني 

الق�رسي اأو ال�شجن.
طالبوا  الإدع����اء  ممثلي  لكن 
األف   950 قيمتها  بغرامة  فقط 
دولر(،  و957  األ��ف��ا   12( روب��ل 
العتبار  يف  �شياأخذ  حكم  وهو 
فر�شت يف  التي  ال�شجن  عقوبة 
املحاكمة الأخرى، ح�شب قولهم .

 بانكوك ـ )د ب اأ( :
ت�شان  برايوث  تاياند،  وزراء  رئي�ص  جنا   
اأوت�شا من ت�شويت ب�شحب الثقة يف الربملان، 
فيه  انتقدت  اأي��ام،  اأربعة  ا�شتمر  نقا�ص  بعد 
مع  تعاملها  ب�شبب  حكومته  املعار�شة 
والقت�شاد  كورونا  فرو�ص  جائحة  تف�شي 
ومزاعم ب�شاأن الف�شاد، طبقًا ملا ذكرته وكالة 

"بلومربج" لاأنباء اأم�ص .
ورف�ص 272 م�رسعًا القرتاح ب�شحب الثقة �شد 
ل�شاحله،  �شوتوا   206 مقابل  ال��وزراء،  رئي�ص 
بثه  ال��ربمل��ان،  جل�شات  ح��ول  لتقرير  طبقا 
التلفزيون اأم�ص .  كما جنا ت�شعة وزراء اآخرين 
دعمتهم  اأن  بعد  الثقة،  ب�شحب  ت�شويت  من 

اأحزاب الئتاف، التي توؤيد حكومة برايوث.
الذي  انقاب  زعيم  برايوث،  جناة  و�شي�شمح 
من  الثانية،  للمرة  ل��ل��وزراء،  رئي�شًا  اأ�شبح 
جهود  مبوا�شلة  له  الثقة  ب�شحب  ت�شويت 
ثانية  موجة  تداعيات  من  احلد  يف  حكومته 
من جائحة فرو�ص كورونا، التي تهدد بعرقلة 

انتعا�ص اقت�شادي نا�شيء.
تكثف  اأن  املحتمل  من  نف�شه،  الوقت  ويف   
يف  حملتها  للدميقراطية  موؤيدة  جماعات 

ال��وزراء  رئي�ص  ا�شتقالة  اأج��ل  من  ال�شوارع 
واإعادة �شياغة ة الد�شتور واإ�شاح امللكية.

وكان برايوت زعيم انقاب ع�شكري 2014 الذي 
جمل�شه  تطبيق  قبل  منتخبة  بحكومة  اأطاح 
تف�شل  جديدة  انتخابية  قوانينا  الع�شكري 
غالبية  اأن  ورغ��م  ل��ل��وزراء.  كرئي�ص  عودته 

اع�شاء الربملان من املوؤيدين له ، فاإن برايوت 
الذين  املتظاهرين  من  �شغطًا  يواجه  مازال 
ينظمون احتجاجات كبرة تدعو اإىل ا�شتقالته 

منذ العام املا�شي.
الربملان  خارج  نا�شط  األف  من  اأكرث  وجتمع 

اأم�ص احتجاجًا على حكومة برايوت.

م�ست�سارة األمانيا: اأزمة كورونا تعزز تطوير الرقمنة
برلني ـ )د ب اأ( :

مركل  اأجنيا  الأملانية  امل�شت�شارة  تراهن   
على تعزيز تطوير الرقمنة خال اأزمة جائحة 

كورونا.
الأ�شبوعية  ر�شالتها  يف  مركل  واأ���ش��ارت 
اإىل  الإنرتنت  عرب  اأم�ص  ُبثت  والتي  بالفيديو 
الدرو�ص الرقمية املقدمة لاأطفال واملراهقني، 
والدرا�شة "يف قاعات املحا�رسات الفرتا�شية" 
وموؤمترات الفيديو يف احلياة املهنية اليومية.

وقالت امل�شت�شارة: "لقد ولد كل هذا من اأزمة 
روؤيتها  اأي�شًا  ميكننا  ولكن  اجلائحة،  هذه 
التعليم  ا�شتخدامها ملنح  نريد  داعمة  كرياح 

الرقمي يف اأملانيا دفعة قوية".
تغرت  اليومية  احلياة  اأن  مركل  وذك��رت 
ب�شكل كبر يف ظل اجلائحة، وهذا ينطبق على 
اجلميع، م�شرة اإىل قيود الختاط الجتماعي 
املقيدة  واحلرية  ال�شحة  ب�شاأن  واملخاوف 
والتخلي عن ال�شفر، وقالت: "يوما ما �شت�شبح 
لكن  بذلك.  مقتنع  اأنا  خلفنا،  الأمور  هذه  كل 
حياتنا  اأ�شبحت   : موؤكداً  واحد  �شيء  �شيبقى 

رقمية اأكرث".
اأنيا  الأملانية  التعليم  وتعتزم مركل ووزيرة 
كارلي�شيك  غداً الثنني مناق�شة هذا املو�شوع 
عرب الإنرتنت مع خرباء من الوليات الأملانية 

وقطاع التعليم والأعمال.
"مبادرة  اإطاق  املقرر  من  اأنه  مركل  وذكرت 
التعلم  على حت�شني  للعمل  الرقمي"  التعليم 

املعرفة  وتقوية  الرقمية  العرو�ص  خال  من 
حول اأهم جمالت الرقمنة، م�شيفة اأن التعامل 
الكفء مع العرو�ص الرقمية ازدادت اأهميته يف 
احلياة اليومية، م�شرة اإىل اأن هناك العديد من 
كبار ال�شن على وجه اخل�شو�ص يريدون املزيد 
امل�شت�شارة  واأ�شارت  امل�شاعدة.  عرو�ص  من 
اأي�شًا اإىل تطبيق جديد طوره الحتاد الأملاين 
للتعليم املفتوح، والذي اأ�شبح متاحا للتنزيل 

التطبيق  هذا  عرب  وميكن   . اأم�ص  من  اعتباراً 
اأمثلة  واعتماد  افرتا�شية.  مدينة  عرب  التنقل 
واختبارات معرفية، ي�رسح التطبيق ما تعنيه 
من  اليومية:  احلياة  يف  بالتحديد  الرقمنة 
اإىل  ال�شحية،  الوظائف  ذات  الذكية  ال�شاعات 
العمل من املنزل عرب موؤمترات الفيديو، و�شول 
اإ�شاءة  باأنظمة  امل��زودة  الذكية  املنازل  اإىل 

ميكن التحكم فيها عن ُبعد.

 مقتل �سخ�سين على االأقل في احتجاجات 
�سد االنقالب في ميانمار

بانكوك ـ )د ب اأ( :
اأن  حملية  اإع���ام  و���ش��ائ��ل  ذك���رت   
���ش��خ�����ش��ني ع��ل��ى الأق�����ل ق��ت��ا يف 
الع�شكري  النقاب  �شد  احتجاجات 

يف ميامنار اأم�ص.
ناو"  "ميامنار  ب��واب��ت��ا  وق��ال��ت 
الإخباريتان  ميامنار"  و"فرونتير 
الأقل  على  اآخرين  م�شاركني  �شتة  اإن 
ماندالي  مبدينة  جماهري  ح�شد  يف 

اأ�شيبوا.
واأطلقت قوات الأمن ذخرة حية على 
يف   مدينة  اأكرب  ثاين  يف  املتظاهرين 

الدولة الواقعة جنوب �رسق اآ�شيا.
ومل يت�شن التحقق من املعلومات من 
على  �شور  واأظهرت  م�شتقل.  م�شدر 
و�شائل التوا�شل الجتماعي اأ�شخا�شًا 

ينزفون ويتم نقلهم على نقالت.
وذكرت بوابة "ميامنار ناو" الإخبارية 
اإن مئات املتظاهرين احت�شدوا بالقرب 
مدينة  يف  ال�شفن  لبناء  موقع  من 
امل�رسبني  العمال  لدعم  "ماندالي" 

عن العمل.
قبل  من  ل�شغوط  تعر�شوا  قد  وكانوا 

ال�شلطات للعودة اإىل العمل.
حمملة  املركبات  م��ن   20 نقل  ومت 
من  واث��ن��ني  �رسطة  ورج���ال  بجنود 

لتفريق  امل��وق��ع  اإىل  امل��ي��اه  م��داف��ع 
احل�شد اجلماهري .

وذكر �شهود عيان اأنه مت اعتقال ع�رسة 
اأ�شخا�ص على الأقل.

ال�رسطة  اأطلقت  متظاهرة  واأ�شبحت 
حالة  اأول  ميامنار  يف  عليها  النار 
�شد  الحتجاجات  يف  ر�شمية  وف��اة 

النقاب الع�شكري يف الباد.

واأفادت بوابة " ميامنار ناو" الإخبارية 
 20 العمر  من  البالغة  الطالبة  ب��اأن 
عامًا توفيت اأول اأم�ص  متاأثرة بجروح 

خطرة يف الراأ�ص.
�شعت  خني  ثويت  ثويت  ميا  وكانت 
التي  املياه  خراطيم  من  لاحتماء 
خلف  وذل��ك  ال�����رسط��ة،  ت�شتخدمها 
يف  نايبيتاو  العا�شمة  يف  حافلة 
التا�شع من �شهر �شباط/ فرباير عندما 

اأ�شابتها ر�شا�شة يف الراأ�ص.
واأظهر مقطع فيديو انت�رس على مواقع 
وهي  الفتاة  الجتماعي  التوا�شل 
نقلها  ومت  فجاأة.  الأر�ص  على  ت�شقط 
اأن  الأطباء  اأكد  حيث  امل�شت�شفى  اإىل 

حالتها حالة حرجة للغاية.
موقع  على  املن�شورة  ال�شور  واأظهرت 
 ، اأم�ص  الجتماعي  للتوا�شل  "تويرت" 

خروج جثمان الفتاة من امل�شت�شفى.

 توا�سل المظاهرات في اإ�سبانيا احتجاجاً على �سجن 
مغني الراب بابلو ها�سيل

مدريد ـ )د ب اأ( :
جديدة  احتجاجات  اندلعت   
يف عدة مدن اإ�شبانية يف وقت 
اأم�ص  اأول  م�شاء  من   متاأخر 
اجلمعة، احتجاجًا على اعتقال 
�شهر  راب  للجدل ملغني  مثر 
بال�شجن  م��وؤخ��را  عليه  حكم 
اإه��ان��ة  بتهمة  اأ�شهر  ت�شعة 
النظام امللكي ومتجيد العنف.

يف  ال�شغب  اأع��م��ال  واندلعت 
يوم  القب�ص  اإلقاء  بعد  البداية 
مغني  على  املا�شي  الثاثاء 
الراب بابلو ها�شيل )32 عاما(، 
ال�شجن  اإىل  ال��ذه��اب  لرف�شه 

لق�شاء فرتة عقوبته.
وجتمع حمتجون يوم اجلمعة- 
التوايل  على  الرابعة  الليلة 
الكاتالونية  العا�شمة  يف   -
يف  اأخرى  مدن  ويف  بر�شلونة 
�رسقي  �شمال  يف  كتالونيا 

اإ�شبانيا حيث ولد ها�شيل.
املتظاهرين  من  املئات  وحول 
اأخرى  مرة  القمامة  �شناديق 
اإىل حواجز يف و�شط بر�شلونة 
واأفادت  النران.  فيها  واأ�رسموا 
تقارير اإعامية، باأن متظاهرين 
املحات  بع�ص  ا  اأي�شً نهبوا 

املتظاهرون  واألقى  التجارية. 
واأ�شياء  والزجاجات  احلجارة 
ال�رسطة  رج���ال  على  اأخ���رى 
الذين ردوا با�شتخدام هراواتهم 

�شد املتظاهرين.
اي"  يف  تي  "ار  قناة  وذك��رت 
الكاتالونية  ال�شلطات  نقا عن 
اأربعة  اعتقال  مت  اإن��ه  قولها 

متظاهرين يف بر�شلونة واثنني 
وا�شتمرت  جرونا.  يف  اآخرين 
قبل  ح��ت��ى  الح��ت��ج��اج��ات 

منت�شف الليل بقليل.
اجلمعة،  يوم  �شابق  وقت  يف 
بيدرو  ال���وزراء  رئي�ص  اع��رتف 
�شان�شيز باأن ال�شلطات ارتكبت 
على  فعلها  رد  يف  اأخ��ط��اء 

النظام  اإن  وقال  الحتجاجات. 
يجب  الباد  يف  الدميقراطي 
حرية  ويح�شن  "يو�شع  اأن 
نف�شه،  الوقت  ويف  التعبر". 
الحتجاجات  �شان�شيز  انتقد 
"يف دميقراطية  موؤكداً  العنيفة 
ك��ام��ل��ة م��ث��ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الإ�شبانية، العنف غر مقبول".

اأجزاء  تجتاح  في�سانات  االآالف في  نزوح 
من جاكرتا 

جاكرتا ـ )د ب اأ( :
من  اأج��زاء  غرق  يف  الفي�شانات  ت�شببت   
وبلداتها  جاكرتا  الإندوني�شية،  العا�شمة 
غزيرة  اأمطار  اأعقاب  يف   ، اأم�ص  املجاورة 
اآلف  نزوح  اإىل  اأدى  مما  املا�شية،  الليلة 

الأ�شخا�ص
ويف جاكرتا، بع�ص املنازل، غمرتها املياه 
، كما جرفت مياه  وارتفعت فوقها ملرتين 
طبقا  ال�شوارع،  يف  مركبات  الفي�شانات 

للقطات تلفزيونية.
جاكرتا،  يف  الأقل  على  حيًا   139 وت�رسر 
ع�رسة  ح��وايل  �شكانها  ع��دد  يبلغ  التي 
مايني ن�شمة، ونزح حوايل 1400 �شخ�ص، 

رئي�ص  كورنيانتو،  �شابدو  ذكره  ملا  طبقًا 
هيئة احلماية املدنية باملدينة.

اأي تقارير عن حالت وفاة جراء  ترد  ومل 
الفي�شانات .

ار�شيا  يدعى  جاكرتا،  �شكان  اأح��د  وق��ال 
منازل  تغمر  املياه  تكاد  حيي،  "يف  ديفا 

باأكملها".
التوا�شل  و�شائل  اإىل  م��واط��ن��ون  وجل��اأ 
الجتماعي للحديث اإىل اأ�رسهم املحا�رسين 

يف منازلهم ويف انتظار اإنقاذهم.
�شائعة  الأر�شية  والنهيارات  والفي�شانات 
الذي  الأمطار  مو�شم  خال  اإندوني�شيا  يف 
حتى  اأول/اأك��ت��وب��ر  ت�رسين  م��ن  ي�شتمر 

ن�شيان/اإبريل.

رئي�س 
وزراء 

تايالند 
ينجو 

من 
ت�سويت 

ب�سحب 
الثقة
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 ¢†©ÑH  ≥jôØdG  Rƒa  ‘  ºgÉ°Sh  »∏gC’G  ‘

 πNGO πcÉ°ûŸG IQÉKEG π°UGh ¬fCG ’EG ,äÉjQÉÑŸG

.ôªMC’G ≥jôØdG ±ƒØ°U

 É¡∏©°TCG  »àdG  äÉeRC’G  RôHCG  Éæg  ¢Vô©à°ùfh

 á©∏≤dG  ¤EG  ¬eÉª°†fG  òæe  »∏gC’G  ‘  ÉHô¡c

:AGôª◊G

 ,»∏gC’G ‘ GkôµÑe äÉeRC’G §jöT ÉHô¡c ¢üb

 AÉ≤d ‘ óeÉM ¥QÉW ™e ΩGó°U ‘ πNO ÉeóæY

 ‘ »°VÉŸG ΩÉ©dG º«bCG …òdG ,…öüŸG ôHƒ°ùdG

 ‘ »FÉæãdG ÚH ájƒb IOÉ°ûe âÑ°ûfh .äGQÉeE’G

 ˆG óÑY ™e IOÉ°ûe ‘ ÉHô¡c πNO ºK ,Ö©∏ŸG

 ¬≤jôa RƒØH πØàMG ÉeóæY ,∂dÉeõdG ÖY’ á©ªL

 ,í«LÎdG äÓcôH »∏gC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ôHƒ°ùdÉH

 »∏gC’G »ÑY’ ÚH QƒeC’G π©°TCG …òdG ∞bƒŸG

 ’ ó¡°ûe ‘ º¡°†©H ™e GƒµÑà°TGh ∂dÉeõdGh

.ájöüŸG IôµdÉH ≥«∏j

 ájÉ¡æd  ÉHô¡c  ó°V  ±É≤jEG  áHƒ≤Y  äQó°Uh

 ,äÉjQÉÑe 10 ¤EG É¡°†«ØîJ ºàj ¿CG πÑb ,º°SƒŸG

.QGô≤dG ≈∏Y »∏gC’G º∏¶J Ö≤Y

 äÉÑjQóàdG ¤EG ÉHô¡c ÖgP ,äÉeó≤e ¿hOh ICÉéa

 πNOh ,2020 ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S 2 Ωƒj »∏gC’G ‘

 ÜÉÑ°ûdG  ÚÑYÓdG  ¢†©H ™e QGõg á∏°Uh ‘

 ßØ∏Jh ,∫hC’G ≥jôØdG ‘ ºgó«©°üJ ” øjòdG

 …hÉæ°ûdG óªfi ¬°†aQ Ée ƒgh á«HÉf ®ÉØdCÉH

.√Éeôe ¢SQÉMh »∏gC’G óFÉb

 äQƒ£Jh  …hÉæ°ûdG  ¤EG  ÜÉÑ°ùdG  ÉHô¡c  ¬Lƒa

 ,…ójC’ÉH ∑ÉÑà°TÓd π°üJ äOÉch Éª¡æ«H QƒeC’G

 »∏gC’ÉH IôµdG ôjóe ß«Ø◊G óÑY ó«°S ∫Éf ºK

 ÉHô¡c  ™æŸ  πNóJ  ÉeóæY  ÜÉÑ°ùdG  øe  kÓHGh

 ≈¡àfG …òdG ôeC’G ,IQƒ°üdG √ò¡H ±öüàdG øe

 ¿ƒ«∏e  ÉgQób  á«dÉe  áeGôZ  »∏gC’G  ™«bƒàH

 ¬«a Qòà©j ƒjó«a öûf …òdG ,ÖYÓdG ≈∏Y ¬«æL

 ¿ƒdhÉ≤ŸGh  »∏gC’G  IGQÉÑe  ‘ .¬æe QóH  ÉªY

 ,2020  ∫hC’G  øjöûJ/ôHƒàcCG  4  Ωƒj  Üô©dG

 Ωób ,»°VÉŸG º°SƒŸG …Qhó∏d ÊÉãdG QhódG ‘

 ÖY’ ∫OÉY ÒeCG ΩÉeCG á«°VGô©à°SG á£≤d ÉHô¡c

 hôªY  ¬∏«eR  Ö°†Z  QÉKCG  Ée  ƒgh  ,¿ƒdhÉ≤ŸG

 ¬ÑdÉWh  ,Ö©∏ŸG  πNGO  ¬ØæY  …òdG  á«dƒ°ùdG

 ¢VGô©à°S’G øY OÉ©àH’Gh »HÉéjE’G  Ö©∏dÉH

.Ö©∏ŸG πNGO

 º°Sƒª∏d πàfÉªY …QhO äÉjQÉÑe ¤EG IÉ«◊G Oƒ©J

 á∏gDƒŸG äÉbÉ£ÑdG º°ùM ó©H ,‹É◊G »°VÉjôdG

 ádƒ÷G äÉjQÉÑÃ ,¿É£∏°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üæd

.ÚæKE’G kGóZh óMC’G  Ωƒ«dG IöTÉ©dG

 ÚH  ¤hC’G  ,áª≤dG  »JGQÉÑe  ¤EG  QÉ¶fC’G  ¬éàJh

.≥jƒ°ùdGh QÉØX ÚH á«fÉãdGh öüædGh Ö«°ùdG

 ,¬JQGó°U ≈∏Y ®ÉØ◊G øY (22) Ö«°ùdG åëÑjh

 ‘  (15)  ¢ùeÉÿG  öüædG  ∞«°†à°ùj  ÉeóæY

 áHƒ©°U Ö«°ùdG  ∑Qójh  .Úaô£∏d  áª¡e IGQÉÑe

 ¬«∏Y áHƒ©°U πµ°T öüædG ¿CG á°UÉN ,á¡LGƒŸG

 ∞£N å«M ,¢SCÉµdG »FÉ¡f øªãH Éª¡à¡LGƒe ‘

.AGõ÷G äÓcQ ÈY πgCÉàdG ábÉ£H Ö«°ùdG

 ≥jƒ°ùdG  ≈∏Y  ÉØ«°V  (19)  ÊÉãdG  QÉØX  πëjh

 á°UÉN  ,QÉØ¶d  áÑ©°U  IGQÉÑe  ‘ ,(16)  ™HGôdG

 øe GôNDƒe í«ë°üdG ≥jô£dG ¤EG OÉY ≥jƒ°ùdG ¿CG

 (1-4) ¿ÉªY ≈∏Y …QhódG ‘ øjQÉ°üàfG ∫ÓN

.(0-1) …ÈY ≈∏Y ¢SCÉµdG ‘h

 ∂°ùªàdG  øY  (17)  ådÉãdG  á©æ°üŸG  åëÑjh

 ¢SOÉ°ùdG ¥Éà°SôdG ≈∏Y ÉØ«°V πëj ÉeóæY √õcôÃ

 ób  ¿É≤jôØdG  ¿Éch  ,áÄaÉµàe  á¡LGƒe  ‘ (14)

 ÜÉ°ùM ≈∏Y ,áàFÉØdG ádƒ÷G ‘ QÉ°üàf’G É≤≤M

.á°†¡ædGh QÉë°U

 èFÉàædG π°ù∏°ùe ±É≤jEG ¤EG (7) QÉë°U ≈©°ùjh

 ihõf ¬LGƒj ÉeóæY ,äGQÉ°üàfÓd IOƒ©dGh á∏jõ¡dG

 øY ¿É≤jôØdG É¡«a åëÑj ,áÄaÉµàe IGQÉÑe ‘ (6)

 IôNCÉàŸG  õcGôŸG  øe  Ühô¡dGh  çÓãdG  •É≤ædG

 »°ûàæŸG (9) OÉ–’G πëjh .Ö«JÎdG ∫hóL ‘

 ≥jôa ≈∏Y ÉØ«°V ,¢SCÉµdG »FÉ¡f ∞°üf ¤EG ¬∏gCÉàH

 OÉ–’G É¡«a Èà©j IGQÉÑe ‘ (0) ÒNC’G ºë°U

 ºë°U èFÉàf ≈∏Y ÉØ£Y •É≤ædG ∞£ÿ í°TôŸG

.º°SƒŸG Gòg áÄ«°ùdG

 (3) ÒNC’G πÑb õcôŸG ÖMÉ°U §≤°ùe åëÑjh

 ∞«°†à°ùj  ÉeóæY ,º°SƒŸG  Gòg ∫hC’G  √Rƒa  øY

 ,´É≤dG  áªb ‘ •É≤f (3)  öûY ÊÉãdG  á°†¡ædG

 √òg ‘ §≤°ùe Oƒ≤jh .•ƒÑ¡dG íÑ°T øe Ühô¡∏d

 ,»°Tƒ∏ÑdG ¢ûîH ∫ÉªL ÊÉª©dG ÜQóŸG IGQÉÑŸG

 ádÉbEG ó©H ,º°SƒŸG Gòg ≥jôØdG Oƒ≤j ÜQóe ådÉK

 AÓ¡H åëÑjh .»bƒ£dG ¿É£∏°Sh QÉeƒ°U º«gGôHEG

 Gòg ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG RƒØdG ≥«≤– øY (14)

 (10) ¿ÉªY ≥jôa ≈∏Y ÉØ«°V πëj ÉeóæY ,º°SƒŸG

 áàFÉØdG ádƒ÷G ‘ á«°SÉb IQÉ°ùÿ ¢Vô©J …òdG

.(1-4) ≥jƒ°ùdG ΩÉeCG
 ¢ù«FQ  ,"∫ÉcGOƒ°S"  »µe  ˆG  óÑY  ΩOBG  ≈≤àdG

 ∫hC’G  ¢ùeCGAÉ°ùe  ,ïjôŸG  …OÉf  IQGOEG  ¢ù∏›

 ,ΩƒWôÿÉH  …OÉædG  ¢ù«FQ  ÖàµÃ  á©ª÷G

 »HÉædG øjódG öüf ,ôªMC’G …OÉæ∏d »æØdG ôjóŸG

.»µ«é∏ÑdG-»°ùfƒàdG

 ÉgÉ≤∏J »àdG IQÉ°ùÿG ÜÉÑ°SCG ∫ƒM ´ÉªàL’G QGOh

-3) áé«àæH GôNDƒe …öüŸG »∏gC’G ΩÉeCG ≥jôØdG

 ¢ù«FQ ™ªàLG âbh ‘ ,É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhóH ,(0

 IGQÉÑŸ ó«¡ªà∏d ±ÎëŸG ≥jôØdG »YÉHôH ïjôŸG

.‹ƒ¨fƒµdG Üƒ∏c Éà«a ΩÉeCG ≥jôØdG

 áª°UÉ©dG ¤EG äOÉY ób ïjôŸG ≥jôa áã©H âfÉch

 ájöüŸG áª°UÉ©dG øe áeOÉb ,ΩƒWôÿG á«fGOƒ°ùdG

.áMGô∏d äó∏Nh á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCGôéa ,IôgÉ≤dG

 √ö†M ,»HÉædG ÜQóŸÉH ïjôŸG ¢ù∏› ´ÉªàLG

 ôjóŸG ˆG óÑY óªfi ôªYh ∫ÉcGOƒ°S ΩOBG øe πc

 óªfi  óªMCG  IQGOE’G  ¢ù∏›  ƒ°†Yh  »°VÉjôdG

.QÉàfl

 …OÉædG ΩÉeCG áÁõ¡dG ÜÉÑ°SCG ∫ƒM »HÉædG çó–h

 í«ë°üàH  ÜQóŸG  óYh  óbh  ,…öüŸG  »∏gC’G

 Üƒ∏c Éà«a ΩÉeCG á∏Ñ≤ŸG á¡LGƒŸG ‘ AÉ£NC’G

.äÉYƒªéŸÉH ≥jôØdG äÉjQÉÑe ÊÉK ‘

 ΩOBG ïjôŸG …OÉf ¢ù«FQ ó≤Y ,iôNCG á«MÉf øeh

 ™aGóŸG  ºgh  ,»ÑæLC’G  »YÉHôdG  ™e  ∫ÉcGOƒ°S

 ƒLOCG  ÊƒJ  Ωƒé¡dG  »KÓKh  …Òé«ædG  »∏∏jOCG

 øjQGO »µjÉeÉ÷Gh É‚ÉH ódƒfQCG óæjh »æ«cQƒÑdGh

 ¿CÉ°ûH »YÉHôdG ¤EG ,∫ÉcGOƒ°S çó–h .¢ùcƒJÉe

 ®ÉØë∏d ,Üƒ∏c Éà«a ≈∏Y RƒØdG ≥«≤– IQhöV

.á«dÉàdG á∏MôŸG ¤EG πgCÉàdG ‘ ïjôŸG ∫ÉeBG ≈∏Y

 öUÉf …Qhód ,IöTÉ©dG ádƒ÷G áªb ¥ôëŸG º°ùM

 »böûdG  ´ÉaôdG  ≈∏Y  √RƒØH  ,RÉàªŸG  óªM  øH

.á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG ,»æWƒdG OÉà°S’G ‘ ,(0/1)

 ´ÉaôdG ¬Áô¨d áæ«ªK ájóg ∂dòH ¥ôëŸG Ωóbh

 9 ¤EG »böûdGh ¬æ«H ¥QÉØdG ™°ùJG å«M ,Qó°üàŸG

.ÒNCÓd á∏LDƒe IGQÉÑe ™e ,•É≤f

 õcôŸG  ‘  ,12  ¤EG  ¬WÉ≤f  OóY  ¥ôëŸG  ™aQh

 19)  √ó«°UQ  ≈∏Y  »böûdG  »≤H  Éªæ«H  ,™HGôdG

.ÊÉãdG õcôŸG ‘ ,(á£≤f

 ,∫hC’G •ƒ°ûdG øe IÒNC’G á≤«bódG õFÉØdG ô¶àfGh

 ,OƒdÉŸG ÜÉgƒdG óÑY ≥jôW øY ¬aóg π«é°ùàd

 ,…öShódG  óªM  øe  É kMOÉa  
k
CÉ£N  π¨à°SG  …òdG

 IôµdG  ∂°ùÁ  ⁄  …òdG  ,»böûdG  ´ÉaôdG  ¢SQÉM

 óéàd √ój øe â£≤°Sh ,í«ë°U πµ°ûH á«dÉ©dG

.∑ÉÑ°ûdG πNGO É¡YGójEG ‘ OOÎj ⁄ …òdG ,OƒdÉŸG

 •ƒ≤°S ó©H ,AGõL á∏côH »böûdG ´ÉaôdG ÖdÉWh

 ôeCG »é«gÉª°ùdG »∏Y ºµ◊G øµd ,ΩƒgOƒH π°ü«a

.63 á≤«bódG ‘ ,Ö©∏dG QGôªà°SÉH

 ,…ô¡«dG ¿ÉªãY ¬Lh ≈∏Y ¿õ◊G äÉeÓY äô¡X

 ô£b ¢SCÉc øe ¬≤jôa êhôN ó©H ,áaGô¨dG ÖY’

.π«MódG øe ÉgÉ≤∏J »àdG IQÉ°ùÿG Ö≤Y

 ó©H  ,ô£b  ¢SCÉc  »FÉ¡f  ¤EG  π«MódG  πgCÉJh

 ,∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,áaGô¨dG ≈∏Y (1-2) √Rƒa

 πÑb QhódG ‘ ,áØ«∏N øH ˆG óÑY OÉà°S ≈∏Y

.»FÉ¡ædG

 ó«L  iƒà°ùe  Éæeób"  :áaGô¨dG  ÖY’  ∫Ébh

 ¬dÓN Éæc …òdG ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ á°UÉN ájÉ¨∏d

."IÒNC’G á°ùª∏dG Éfó≤àaG Éææµdh ,π°†aC’G

 ‘" :ÉeÉY 27`dG ÖMÉ°U …ô¡«dG ¿ÉªãY OGRh

 ≈¡àæÃ ÊÉãdG •ƒ°ûdG π«MódG πNO πHÉ≤ŸG

."πgCÉàdGh RƒØdG ≥≤Mh π°†aC’G ¿Éch ,Iƒ≤dG

 øe  AÉ≤∏dG  ∞∏e  ¥ÓZEG  IQhöV  ≈∏Y  Oó°Th

 É¡dhCGh ,á∏Ñ≤ŸG äÉbÉ≤ëà°S’G ‘ õ«cÎdG πLCG

 …QhO  äÉjQÉÑeh  …QhódÉH  π«MódG  á¡LGƒe

.ÒeC’G ¢SCÉch ∫É£HC’G

 πµ°ûH  Qƒ¡¶∏d  íª£f"  :…ô¡«dG  ¿ÉªãY  ”CGh

 èFÉàf  ≥«≤–h  ,á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ‘  π°†aCG

."¬≤jôØd ÖëŸG …hÉaô¨dG Qƒ¡ªé∏d á«°Vôe

 ¢ùeCG ,kÉ«ª°SQ á∏°ùdG Iôµd öüe Öîàæe πgCÉJ

 »àdG ,á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉc ádƒ£H ¤EG ,âÑ°ùdG

 RƒØdG Ö≤Y ,πÑ≤ŸG ∞«°üdG GófGhQ ‘ ΩÉ≤à°S

.(65/94) ö†NC’G ¢SCGôdG ≈∏Y

 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ‘  öüe  Öîàæe  í‚h

 ¬∏gCÉJ º°ùë«d ,ájGóÑdG òæe IGQÉÑŸG äÉjô›

.ájQÉ≤dG ádƒ£Ñ∏d

 ,áæYGôØ∏d äÉ«Ø°üàdG ‘ IóMGh IGQÉÑe ≈≤ÑàJh

.Üô¨ŸG Öîàæe ΩÉeCG óMC’G GóZ IQô≤e

 »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ¬LGƒj ¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éch

 Ωƒ«dG ,áYƒªéŸG ¢ùØf øª°V ,…óæZhC’G √Ò¶f

 ⁄ á∏°ùdG Iôµd »≤jôaE’G OÉ–’G ¿CG ’EG ,âÑ°ùdG

 äÉHÉ°UEG OƒLh πX ‘ ,IGQÉÑŸG ôeCG ó©H º°ùëj

.GóæZhCG ±ƒØ°U ‘ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 IQGOEG  ¿CG  …QÉÑNEG  ôjô≤J  ôcP

 ójóéàd ó©à°ùJ ,á«°SOÉ≤dG …OÉf

 ∞°Sƒj  »°ùfƒàdG  ÜQóŸG  ó≤Y

 ≥«≤–  Ö≤Y  ∂dPh  ,»YÉæŸG

 ‘ ≥jôØdG  ™e á«HÉéjEG  èFÉàf

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …QhódG

 ƒ°†Y  ídÉ°üdG  óªfi  ócCGh

 ¢ù«FQh ,á«°SOÉ≤dG IQGOEG ¢ù∏›

 ‘ ,Ωó≤dG  Iôµd  á«æØdG  áæé∏dG

 áØ«ë°U  É¡Jöûf  äÉëjöüJ

 ÒÑµdG πª©dG ¿CG ,§°ShC’G ¥öûdG

 ™e »YÉæŸG ÜQóŸG ¬eó≤j …òdG

.GóL ™æ≤e ≥jôØdG

 èFÉàædG"  ¿CG  ídÉ°üdG  í°VhCGh

 ≥jôØdG  É¡≤≤M  »àdG  á«HÉéjE’G

 øe  3  ≈∏Y  RƒØdG  É¡æ«H  øeh

 Qó°üàŸG ÜÉÑ°ûdÉc IÒÑµdG ¥ôØdG

 ,öüædG  ÉgôNBGh  »∏gC’G  ∂dòch

 øe É¡«∏Y AÉæÑdG øµÁh IõØfi

 ‘ π°†aCG πµ°ûH á∏°UGƒŸG πLCG

."πÑ≤à°ùŸG

 ÜQóŸG  ≈∏Y  ºµ◊G  ºàj"  ócCGh

 »àdG  èFÉàædGh ¬∏ªY ∫ÓN øe

 ¿CG  iôf  ¿B’G  ¤EGh  ,É¡≤≤ëj

 õ«‡ »æa πª©H Ωƒ≤j »YÉæŸG

 áëjöTh  IQGOE’G  É°VQ  Ö°ùch

 Gòdh ,á«°SOÉ≤dG »Ñfi øe á©°SGh

 ≈∏Y QGô≤à°S’G øe óH ’ ¬fCG iQCG

 É¡fƒc ájQGOE’Gh á«æØdG Iõ¡LC’G

 πª©dGh  ó¡÷G  øe  ÒãµdG  Ωó≤J

."»HÉéjE’G

 áæ÷ ¿CG ,á°UÉN QOÉ°üe øe Éæª∏Y

 OÉ–’ÉH  ¥ÓNC’Gh  •ÉÑ°†f’G

 áeRCG ‘ É¡JGQGôb Qó°üJ ób ,…Oƒ©°ùdG

 …QhódÉH  ÜÉÑ°ûdGh  öüædG  IGQÉÑe

.πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ,»∏ëŸG

 ,ÜÉÑ°ûdG ¢ù«FQ ¿É£∏ÑdG ódÉN º¡JGh

 …ò«ØæàdG ôjóŸG »æ¨dG óÑY Ú°ùM

 ¬«LƒàH  ,öüædG  …OÉæH  Ωó≤dG  Iôµd

 ¬≤jôa  ÖYÓd  ájöüæY  ®ÉØdCG

 Oôj ¿CG πÑb ,ÉÑ«°S »∏jRGÈdG ±ÎëŸG

 AGóàY’ÉH ¿É£∏ÑdG ΩÉ¡JÉH »æ¨dG óÑY

 äGÒeÉc É¡Jó°UQ ,á«HÉf ®ÉØdCÉH ¬«∏Y

.ÊƒjõØ∏àdG π≤ædG

 â∏°UGh ób ,•ÉÑ°†f’G áæ÷ âfÉch

 ábÓY ¬d øe πc IOÉ¡°ûd ´Éªà°S’G

 Oƒ¡°ûd GkôNDƒe â©ªà°SGh ,çGóMC’ÉH

 áaô©Ÿ ,Ö©∏ŸG øeCG ∫ÉLQh ,á©bGƒdG

.äÉLQóŸG ‘ óLGƒàdG ≥M º¡d øe

 öUÉæ©∏d  ´Éªà°S’G  ,áæé∏dG  â¡fCGh

 ódÉN øe ájGóH ,á©bGƒdG ‘ á«°ù«FôdG

.ÉÑ«°S »∏jRGÈdG ±ÎëŸGh ¿É£∏ÑdG

 ¬«LƒàH  ,»æ¨dG  óÑY  ,ÉÑ«°S  º¡JGh

."Oôb" πãe ¬d ájöüæY ®ÉØdCG

 AÉæKCG  "Oôb"  áª∏c  ÉÑ«°S  ∫Ébh

 ,á«dÉ¨JÈdG á«∏°UC’G ¬à¨∏H ≥«≤ëàdG

 Ú°ùM  ¿CG  ≈∏Y  á«æÑe  áª¡àdG  ÉeCG

 Ö©∏ŸG ‘ áª∏µdG ∫Éb »æ¨dG óÑY

 Gòg ¿CG ¿ƒ°üàfl iôjh ,ájõ«∏‚E’ÉH

 π«µ°ûJ  ‘ GkQhO  Ö©∏j  ób  øjÉÑàdG

.•ÉÑ°†f’G áæ÷ AÉ°†YCG áYÉæb

 ,»æ¨dG óÑY Ú°ùM ≈Øf ,¬ÑfÉL øe

.¬«dEG á¡LƒŸG áª¡àdG



اأبوظبي ــ وام :

 ارتفعت وترية املناف�س���ات يف 

الثامنة  للن�س���خة  الثاين  اليوم 

من كاأ����س اأكادميية فاطمة بنت 

مب���ارك الدولية لقف���ز احلواجز 

. 2021

اأبناء الإم���ارات ولليوم  و متكن 

الث���اين على التوايل م���ن الفوز 

مبراكز متقدمة خالل اأوىل جولت 

الث���اين للكاأ����س �سمن  الي���وم 

ن�سختها احلالي���ة التي ت�سم 5 

فئات خمتلفة يتناف�س فيها 121 

فار�سة وفار�سًا من الإمارات.

املنظم���ة  اللجن���ة  وف���رت  و 

التعل���م  فر�س���ة  للم�سارك���ن 

وال�ستف���ادة اإىل جانب التناف�س 

عرب اإقام���ة ور�سة عمل للت�سوير 

يقدمها  الريا�سي  الفوتوغ���رايف 

الكندي،  خالد  الإماراتي  امل�سور 

و�سجل فيها اأكرث من 20 �سخ�سا 

اإىل  التجرب���ة  ه���ذه  لت�سي���ف 

البطولة اأجواء اأكرث متيزاً لع�ساق 

الت�سوير الريا�سي.

وتتيح ور�س���ة العمل التي متتد 

يومن  م���دى  عل���ى  �ساعت���ن 

للم�سورين املبتدئن واملحرتفن 

الراغبن بتطوي���ر مهاراتهم يف 

الت�سوي���ر الفوتوغرايف و كيفية 

ا�ستخدام وظائف معدات الكامريا 

الأ�سا�سي���ة لإن�س���اء �سور قريبة 

ملفت���ة للنظر اأثن���اء الفعاليات 

جانب  اإىل  الريا�سية  والبطولت 

التع���رف على اأف�س���ل العد�سات 

وامللحق���ات الإ�سافية املطلوبة 

لتطوير مهارات الت�سوير احلركي.

تاأت���ي مناف�سات الي���وم الثاين 

يف اأعق���اب اختت���ام مناف�ستن 

حمليت���ن اأم����س تزامنت���ا مع 

فعاليات البطولة .

و اأقيم ال�س���وط الأول الذي جاء 

مبوا�سفات خا�سة من مرحلتن 

برعاية احت���اد الفرو�سية و�سمم 

ارتفاعها  تراوح  بحواجز  م�ساره 

بن /105 � 110/ �سم وتناف�ست 

اأندي���ة ومراكز  62 فار�س���ة من 

الفرو�سية بالإمارات على جوائزه 

األف   20 التي بلغ���ت جملته���ا 

درهم وبلغ التحدي بينهن مداه 

و اأ�سف���ر عن اإكم���ال 25 فار�سة 

للمرحلتن دون خطاأ.

و ح���ازت جائزة املرك���ز الأول 

الفار�س���ة فيكتوريا ج���اد لينغ 

من  نيك�ست"  "كمين���غ  باجلواد 

ن���ادي دبي للبول���و والفرو�سية 

الثانية  اأكمل���ت املرحلة  والتي 

يف زمن بل���غ /28.95/ ثانية، 

ويف زم���ن بلغ /29.45/ ثانية 

اأنه���ت الفار�س���ة م���رمي اأحم���د 

عب���د امللك بالفر����س "اإبراندو" 

من ن���ادي ال�سارق���ة للفرو�سية 

املرحل���ة الثانية، ونالت جائزة 

املركز الثاين.

ومن نادي ال�سارقة اأي�سًا توجت 

الفار�س���ة عائ�سة حممد املازمي 

واجل���واد " لونهريز بي" بجائزة 

املركز الثال���ث، واأنهت املرحلة 

الثاني���ة يف زمن بلغ /29.67/ 

ثانية .

اأم���ا مناف�س���ات الي���وم الثاين 

فق���د مت تق�سيمه���ا على 5 فئات 

لت�سمل فئ���ة البطول���ة الدولية 

لفئة الأطف���ال برعاية ا�سطبالت 

جوائزها  قيم���ة  وقدرت  ال�رشاع 

ب���� 10 اآلف درهم وفئة ال�سباب 

حت���ت 25 �سنة للبطولة الدولية 

برعاية نادي اأبوظبي للفرو�سية 

والت���ي ق���درت قيم���ة جوائزها 

املالية ب� 20 األ���ف درهم وفئة 

ال�سي���دات للبطول���ة املحلي���ة، 

وقدرت  لالإعالم  اأبوظبي  برعاية 

قيمة جوائزها ب� 30 األف درهم 

وفئة ال�سيدات للبطولة الدولية، 

جول���ة واح���دة �س���د عق���ارب 

ال�ساعة، برعاية جمل�س اأبوظبي 

قيمة  ق���درت  والتي  الريا�س���ي 

جوائزه���ا ب�30 األف درهم، وفئة 

ال�سيدات للبطولة الدولية، جولة 

خا�سة من مرحلت���ن ترعاهما 

اأكادميي���ة فاطمة بن���ت مبارك 

للريا�سة الن�سائية بجوائز قدرت 

قيمته���ا ب�60 األ���ف درهم وتعد 

هي اجلائزة الأكرب يف ثاين اأيام 

البطولة.

و توج���ه اللواء الدكت���ور اأحمد 

نا����رش الري�س���ي رئي����س احتاد 

الإم���ارات للفرو�سي���ة وال�سباق، 

وال���ذي كان متواج���داً وداعم���ًا 

للبطول���ة منذ بدايته���ا بال�سكر 

والتقدي���ر اإىل القي���ادة الر�سيدة 

على دعمه���ا املتوا�سل لريا�سة 

الفرو�سي���ة، وتطويره���ا ومتكن 

م�سرية املراأة فيها و الذي انعك�س 

ب���دوره عل���ى ق���وة املناف�سات 

�سمن فئ���ة ال�سيدات وتزايد عدد 

امل�س���اركات �سنة تل���و الأخرى 

الفار�سات  م�سارك���ة  اإىل  اإ�سافة 

من خمتل���ف دول العامل الالتي 

فر�س���ة  الإم���ارات  يف  وج���دن 

ملمار�سة �سغفهن يف ريا�سة قفز 

احلواجز.

و اأ�سار اإىل اأن هذا املو�سم �سيكون 

متمي���زاً وحاف���اًل بالفعالي���ات 

والدولية،  املحلي���ة  والبطولت 

املتعلق���ة  التحدي���ات  رغ���م 

بالإج���راءات اخلا�س���ة بانت�سار 

كوفيد - 19.

و يف املناف�س���ة الدولية الأوىل 

لفئة الفر�سان الأ�سبال، من جولة 

واح���دة على حواج���ز ارتفاعها 

/110/ �س���م، تناف�س 14 فار�سًا 

وفار�سة م���ن 5 دول، وحاز على 

ال�سدارة وجائ���زة املركز الثاين 

فار�سن���ا ال�سبل مبخوت عوي�سة 

الكرب���ي، وحقق الفوز مع اجلواد 

قدره  بزم���ن  �سي"  "زان���دوكان 
/56.37/ ثانية، واملركز الثاين 

بالفر����س "املزيونة" بزمن قدره 

جائزة  ونالت  ثانية،   /60.35/

الفار�سة �سم�سة  الثال���ث  املركز 

املهريي مع الفر�س "برازوريا دو 

�سيملي" واأكملت اجلولة يف زمن 

بلغ /60.49/ ثانية.

وللمرة الثاني���ة بالإمارات تقام 

مناف�سات دولي���ة لقفز احلواجز 

للفر�سان اأقل من 25 �سنة و التي 

�سبق اأن اأقيمت للمرة الأوىل يف 

بط���ولت ال����رشاع الدولية على 

ميدان منتجع الفر�سان الريا�سي 

الدويل يف اأبوظبي، يناير 2020 

من جولة واحدة،..

اأبوظبي-الوحدة:

خرج لع���ب منتخبنا ايفان رميارينكو من 

بطولة جراند �سالم تل اأبيب التي ي�ست�سيفها 

حاليا الحتاد الإ�رشائيلي للجودو باإ�رشاف 

الحتاد الدويل للجودو والتي تختتم م�ساء 

الي���وم الأحد بع���د خ�سارت���ه يف مباراته 

الثانية يف الدور الثاين اأمام امل�سنف الأول 

يف املجموعة بطل اإ�رشائيل بيرت بالت�سيك 

بعد اأن تخط���ى لعبنا بكل جدارة الالعب 

البولندي ال�ساب كا�س���ري �زسروز�سكي يف 

وزن حتت 100 كلغ���م  وذلك ع ا�ستئناف 

اأم����س ال�سبت  مباري���ات البطولة �سباح 

والتي  �سهدت م�ساركة 421 لعبا ولعبه 

من 60 دول���ة ،والتي تبلغ جملة جوائزها 

النقدية  154 األف دولر.

وجاءت خ�سارة ايفان يف املرحلة الثانية 

بعد مب���اراة قوية عك�ست تط���ور م�ستوى 

ايفان م�ستفيدا من مع�سكر الإعداد امل�سرتك 

ال���ذي اأقي���م يف تل اأبيب باإ����رشاف مدرب 

املنتخ���ب اجلديد املولديفي اجلديد باكال 

فيا�سي�س���الف ال���ذي تعاقد مع���ه الحتاد 

موؤخرا لي�رشف على تدريب منتخب اجلودو 

الأول خالل الف���رتة القادمة خلفا للمدرب 

املولدويف الراحل فا�سيل كول .. وتعقب تلك 

امل�ساركة ال�ستعداد للم�ساركة يف بطولة 

ط�سقند جراند �سالم التي تقام خالل الفرتة 

من اخلام�س اإىل ال�سابع من مار�س املقبل 

والت���ي �سهدت حتى األن ت�سجيل 67 دولة 

من بينها 6 دول عربية ، والتي ي�ستعد من 

خالله���ا منتخبنا ممثال يف ايفان وفيتكور 

الذي خ�رش م���ن الفائز بذهبي���ة تل اأبيب 

لدورة طوكيو لالألعاب الريا�سية الأوملبية 

التي تق���ام خالل الفرتة من 23 وحتى 31 

يوليو 2021 القادم،موا�سلة لتاألق اجلودو 

الإماراتي الذي تتجدد م�ساركته عقب اجناز 

دورة ريو دي جانريو بالربازيل التي حقق 

خالله���ا لعبنا  توم���ا �سريجيو امليدالية 

الربونزية يف وزن حتت 81 كلغ .

اجلدير بالذكر باأن منتخب فرن�سا يت�سدر 

بطولة تل اأبيب جراند �سالم للجودو حتى 

انطالقة اجلول���ة الثانية بر�سيد ذهبيتن 

وف�سية وبرونزية

العن/ وام :

 اأختتمت  اأم�س الأول مباريات اجلولة ال� 17 من 

دوري اخلليج العربي لكرة القدم.

ووا�سل العن تق���دمي عرو�سه اجليدة و حت�سن 

موقعه يف جدول ترتيب املناف�سة بعد فوزه على 

الفجرية بنتيجة/ 3 / 1/ يف املباراة التي جرت 

بينهما عل���ى ا�ستاد هزاع بن زايد بالعن لريفع 

ر�سيده اإىل 30 نقطة يف املركز الرابع.

وفاز الوح���دة على خورفكان بثالثية نظيفة يف 

املباراة التي جرت يينهما على ا�ستاد اآل نهيان 

باأبوظبي لريفع ر�سيده اإىل 27 نقطة يف املركز 

ال�سابع.. فيما اكتفى الو�سل بالتعادل بنتيجة/ 

4 / 4/ مع احتاد كلباء يف اللقاء الذي جمعهما 

على �ستاد زعبيل بدبي لي�سبح ر�سيده 27 نقطة 

يف املرك���ز الثامن و احت���اد كلباء 23 نقطة يف 

املركز التا�سع.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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»اأبوظبي الريا�سي« يوقع 

اتفاقية مع »اأدنوك« للرعاية  

في طواف الإمارات

ـ وام :  اأبوظبيـ 

اأعلن " جمل�س اأبوظبي الريا�سي" توقيع اتفاقية 

م���ع �رشكة ب���رتول اأبوظبي الوطني���ة " اأدنوك " 

لرعاية القمي����س الأحمر الذي مين���ح املت�سدر 

ترتيب كل مرحلة يف طواف الإمارات 2021 احلدث 

العاملي الوحيد مبنطقة ال�رشق الأو�سط املعتمد 

يف اأجندة �سباق���ات الحتاد ال���دويل للدراجات 

الهوائية والذي يقام خالل الفرتة ما بن 21 و27 

فرباير احلايل مب�ساركة 20 فريقا عامليا و نخبة 

جنوم ال�سباقات العاملين.

ج���رى توقيع التفاقي���ة اأم�س ال�سب���ت يف مقر 

جمل�س اأبوظبي الريا�سي بح�سور �سعادة عارف 

حمد العواين الأمن العام للمجل�س ويا�رش �سعيد 

املزروعي الرئي����س التنفيذي لدائرة ال�ستك�ساف 

والتطوير والإنتاج يف "اأدنوك".

م���ن جهته توج���ه �سعادة عارف حم���د العواين 

بال�سكر والتقدير لأدنوك حلر�سها الدائم، ورعايتها 

املتوا�سلة لدعم طواف الإمارات بن�سخته املرتقبة 

2021، مو�سح���ا اأن رعاية اأدن���وك متثل امتدادا 

مهما مل�سرية املوؤ�س�سة الوطنية الرائدة يف دعم 

خمتلف املنا�سبات التي تقام على م�ستوى الدولة 

انطالقا من م�سوؤوليته���ا املجتمعية ودورها يف 

اإجناح الفعالي���ات العاملية، مبا يعك�س املكانة 

املرموقة لالإمارات وريادتها الدولية".

من جانبه قال يا�رش �سعيد املزروعي : " انطالقا 

م���ن م�سوؤوليتها املجتمعي���ة، ودورها املحوري 

يف دعم من���و وتطور جميع القطاعات يف الدولة 

حتر�س اأدنوك عل���ى امل�ساهمة يف دعم الأحداث 

والفعالي���ات الريا�سية التي تع���زز مكانة دولة 

الإمارات وريادتها يف تنظيم الفعاليات الريا�سية 

العاملية".

و اأ�ساف:" نفخر ب�رشاكتن���ا مع جمل�س اأبوظبي 

الريا�سي، التي متثل منوذجا للتعاون البناء بن 

موؤ�س�سات ودوائر الدول���ة يتيح لنا دعم م�سرية 

تطور احلرك���ة الريا�سية وجناح���ات واجنازات 

الريا�سين يف دولة الإمارات و تاأتي رعاية اأدنوك 

لهذا احلدث امت���دادا لرعايته���ا ودعمها للعديد 

م���ن الفعالي���ات الريا�سي���ة واملجتمعية، التي 

تر�س���خ مكانة دولة الإمارات واأبوظبي يف تنظيم 

الفعاليات الريا�سية العاملية.

انطلقت م�ساء اأم�س الأول مباريات الأ�سبوع الثالث 

ع����رش مل�سابقة دوري الدرج���ة الأوىل لكرة القدم 

باإقامة ثالث مباريات .

و متكن نادى العروبة يف املباراة الأوىل من الفوز 

على م�ست�سيفه نادي العربي بثالثة اأهداف لهدف.

تقدم العرب���ي بهدف يف الدقيق���ة 29 عن طريق 

الالعب باول���و �سيلفا وتع���ادل للعروبة الالعب 

رودريج���و �سيلف���ا يف الدقيق���ة 70 بعدها جنح 

الالعب �سعي���د عبيد يف ت�سجي���ل الهدف الثاين 

للعروبة يف الدقيق���ة 74 و اأ�ساف فتحي �ساخي 

الهدف الثالث يف الدقيقة 80 .

و على ملعب البطائح �سيط���ر التعادل الإيجابي 

بهدف لهدف عل���ى مباراة البطائح و �سيفه نادي 

الإمارات �سج���ل هدف البطائح الالعب ويندر�سون 

مي���وراو يف الدقيقة 34 فيما �سجل هدف التعادل 

لالإم���ارات الالعب دييغو دا �سيلفا يف الدقيقة 45 

.. ويف املباراة الثالث���ة تعادل نادي م�سفوت مع 

نادي التعاون �سلبيا بدون اأهداف .

فوز العروبة و تعادل البطائح والإمارات 

في دوري الدرجة الأولى

فوز العين و الوحدة و تعادل الو�سل مع اتحاد 

كلباء في دوري الخليج العربي

اإيفان يهزم البولندي �سزروز�سكي ويخ�سر من 

الم�سنف الأول

توا�سل مناف�سات كاأ�س اأكاديمية فاطمة بنت مبارك  
لقفز الحواجز

الو�سل ُيرمم دفاعه ب�سفقة برازيلية
تعاقد ن���ادي الو�سل، مع قلب 

اإدواردو  الربازيل���ي  الدف���اع 

اأوليف���ريا )20 عاًما(، يف �سفقة 

انتقال حر.

وق���ام الو�س���ل بقي���د اإدواردو 

اأوليفريا يف فئة الالعب املقيم، 

ليكمل مع الفريق الو�سالوي

 املو�سم اجلاري.

وا�ستف���اد الو�سل م���ن لئحة 

ت�سمح لالأندية باإمتام تعاقدات 

مع لعبن يف �سفقات انتقال 

حر، خ���الل 21 يوًما من نهاية 

فرتة النتق���الت، مع العلم اأن 

فرتة القيد ال�ستوي انتهت مطلع 

فرباير/�سباط احلايل.

وتاأت���ي �سفق���ة الو�س���ل مع 

اإدارة  اأوليف���ريا، حماولة م���ن 

الن���ادي لدعم اخل���ط اخللفي 

للفري���ق، لتحقي���ق املزيد من 

النتائ���ج الإيجابي���ة، والت���ي 

يحققه���ا حتت قي���ادة مدربه 

الربازيلي هيلمان.

ويحتل الو�س���ل املركز الثامن 

بر�سي���د 28 نقطة، وجنح اأم�س 

يف حتويل تاأخ���ره اإىل تعادل 

)4-4( م���ع �سيفه احتاد كلباء 

يف اجلولة 17 من دوري اخلليج 

العربي.

بطولة جر�ند �سالم تل �أبيب



دبي-الوحدة

�أعلن حي �إن�ضبري�تو�س للريا�ضة، �أحد 

رواد التطوير والتدريب الريا�ضي يف 

�ملنطقة عن �إطالق �أحدث �أكادميياته 

لألعاب �لق���وى وذلك يف مدينة دبي 

�لريا�ضي���ة بقيادة �لبط���ل �لأوملبي 

"�أن���دي ترينر" �حلا�ض���ل على ثالث 
ميد�ليات �أوملبي���ة يف �أوروبا ودول 

�لكومنول���ث ف�ضالاً ع���ن كونه حامل 

�لرقم �لقيا�ضي و�أح���د �أع�ضاء فريق جي 

بي �لأوملبي �ل�ضابق.

تفت���ح �لأكادميية �أبو�بها للبنني و�لبنات 

ا  من �ضن 4 �ضنو�ت فما فوق وُتقدم ح�ض�ضاً

جمانية للر�غبني يف خو�س جتربة �ألعاب 

�لق���وى وذلك خالل �لأ�ضب���وع �لفتتاحي 

لالأكادميية بقيادة "�أندي ترينر" و�لعّد�ء 

و�لعّد�ء  �لأم���ني"  "�أليك����س  �لنيج���ريي 

�لإيطايل �لفائز بلقبني مع منتخب بالده 

"�أنطونيو �إنفانتينو".
 ": وعن �فتتاح �لأكادميية علق ترينر قائالاً

�إن مدين���ة دبي من �أكرث �ملدن ديناميكية 

يف �لعامل يف جمال �لريا�ضة حيث ت�ضهد 

طف���رة ريا�ضية طموح���ة، ونحن يف حي 

�إن�ضبري�تو����س للريا�ض���ة �ضنعمل بدورنا 

على تقدمي جتربة ريا�ضية ��ضتثنائية يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة".

ـ وام:  اأبوظبيـ 

حت���ت رعاية �ضم���و �ل�ضيخ �لدكت���ور �ضلطان بن 

خليفة �آل نهيان م�ضت�ض���ار �ضاحب �ل�ضمو رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل����س �إد�رة نادي �أبوظبي �لدويل 

للريا�ضات �لبحري���ة ومبتابعة �ل�ضيخ حممد بن 

�ضلط���ان بن خليفة �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�إد�رة �لن���ادي.. �أختتمت م�ضاء �أول �أم�س مناف�ضات 

�جلول���ة �لأوىل من بطولة �لإم���ار�ت للتزلج على 

�ملاء، و�ضط م�ضاركة كبرية يف خمتلف �لفئات.

وقدم 20 مت�ضابقا ��ضتعر��ض���ا خياليا يف �أجو�ء 

حما�ضية و مميزة عل���ى كورني�س �لقرم و�ضاطئه 

مبح���اذ�ة منطق���ة �ملاجنروف. وجن���ح عمري بن 

ثاين يف �نت���ز�ع لقب فئة �ملحرتفني، بعد �أن قدم 

��ضتعر��ضا مبهر� ح�ض���د من خالله 45 نقطة، يف 

ح���ني حل ثانيا خمي�س �ل�ضام�ض���ي وثالثا خالد 

�ضباع.

ويف فئ���ة �ملبتدئني حل يف �ملرك���ز �لأول �أحمد 

�لها�ضمي، وجاء ثانيا �ضلط���ان �ملرزوقي، وثالثا 

�أحمد �ضامل �لرميثي. ومم���ا �ضاهم يف جناح تلك 

�جلولة .. �لنطالقة �لقوية ملناف�ضات فئة �ل�ضيد�ت 

مب�ضاركة فتيات من �لإمار�ت حيث حلت يف �ملركز 

�لأول ح�ضة �لقبي�ضي تلتها يف �ملركز �لثاين نور� 

�ل�ضمالن، ثم ميثاء �ملهريي يف �ملركز �لثالث.

و�ضهد �ل�ضباق مبختلف مر�حله تطبيق �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة �ملطلوب���ة �ملعتم���دة م���ن �جلهات 

�ملخت�ض���ة، و�لتفا�ضيل �ملتعلق���ة بالوقاية من 

فريو�س كوفي���د 19 ومنها �لتباع���د �لجتماعي، 

و�لتعقيم �مل�ضتمر ملختلف �لأجهزة وموقع �ل�ضباق 

بالإ�ضافة �إىل �رص�مة �إج���ر�ء�ت �لدخول، و�للتز�م 

بوجود فح�س حديث لكوفيد 19.

من جهت���ه هناأ �ضامل �لرميثي مدي���ر عام �لنادي 

�لفائزين يف �جلول���ة، و كل �مل�ضاركني و �أكد �أنها 

جولة ��ضتثنائية من ناحية عدد �مل�ضاركني، وقوة 

�ملناف�ضة، و�للتز�م بتطبيق �لربوتوكول �ل�ضحي.. 

وتوقع �أن يزيد �لعدد �أكرث يف �مل�ضابقات �لقادمة، 

خا�ض���ة مع �ل�ضعبي���ة �لكبرية �لت���ي تتمتع بها 

�لبطولة وزيادة �نت�ضارها يف �أو�ضاط �ل�ضباب وقال 

: " ن�ضته���دف �أن ن�ضل بالعدد لأكرث من خم�ضني 
مت�ضابقا خالل �ملو�ضم �ملقبل، ويف حال جنحنا 

يف ذل���ك �ضوف نقوم بتوزي���ع �ملناف�ضات على 

مد�ر يومني من �لت�ضفيات �لتاأهيلية.
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الها�شمي اأول »المبتدئين«

عمير المهيري بطاًل 

لـ»المحترفين«  في بطولة 

الإمارات للتزلج على الماء

انطالقة قوية لمو�شم الكاراتيه.. 

دبي ــ وام: 

�فتتح �حت���اد �لكار�تية مو�ضمه �لريا�ضي 

2021/2020 �أم����س �لأول ببطولة �لدولة 

�لرجال  لف���ردي  للكار�تي���ه  �ملفتوح���ة 

و�ل�ضيد�ت /كات���ا / كوميتيه/ للدرجتني 

�لأوىل و�لثاني���ة، ب�ضالة ن���ادي �ل�ضارقة 

�لريا�ضي ف���رع �حلز�نة و�ض���ط �جر�ء�ت 

�حرت�زي���ة م�ضددة ومعتم���دة من �لهيئة 

�لعام���ة للريا�ض���ة و�جله���ات �ملخت�ضة 

�لأم���ن  بروتوك���ول  و�ضم���ن  بالدول���ة، 

و�ل�ضالمة �ملطابق ملعايري �لفريق �لطبي 

بالحتاد �لدويل للكار�تيه.

وق���ام �للو�ء نا�رص عبد �ل���رز�ق �لرزوقي 

رئي����س �لحتادين �لإمار�ت���ي و�لآ�ضيوي 

�لنائ���ب �لأول لرئي����س �لحت���اد �لدويل 

�لبطولة  فعالي���ات  بافتتاح  للكار�تي���ه 

بح�ض���ور �ملهند�س م���رو�ن �ضنكل نائب 

�لرئي����س و ر��ض���د �آل عل���ي نائب رئي�س 

�لحتاد �لآ�ضيوي �لأم���ني �لعام لالحتاد، 

و�ملهند����س حميد �ضام����س �لأمني �لعام 

�لنعيمي رئي�س جلنة  و�إبر�هيم  �مل�ضاعد، 

�مل�ضابقات، و�حلكم �لدويل جابر �لزعابي 

ع�ضو جلن���ة �حلكام بالحت���اد �لآ�ضيوي 

نائب رئي�س جلنة �حلكام.

و �أب���دى �لرزوق���ي �رتياح���ه لالإجر�ء�ت 

�ملتخذة يف �أول بطول���ة تقام منذ ظهور 

جائح���ة كورونا وثمن �جله���ود �لكبرية 

لرئي�س و�أع�ضاء جلنة �مل�ضابقات، ورئي�س 

و�أع�ضاء جلنة �لأمن و�لتد�بري �لحرت�زية، 

وجلنة �حلكام لإجن���اح �لبطولة، و�أعرب 

عن �عجابه بظهور عدد كبري من �لالعبني 

مب�ضت���وى مب�رص م���ن خ���الل م�ضاهدته 

للنز�لت.

»ال�سارقة للدفاع عن النف�س« يتوج بلقب 

البطولة المفتوحة

وام :

 �أك���د �ضم���و �ل�ضي���خ نهيان ب���ن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س جمل����س �أمناء موؤ�ض�ضة ز�يد 

بن �ضلط���ان �آل نهي���ان لالأعمال �خلريية 

و�لإن�ضاني���ة رئي����س جمل����س �أبوظب���ي 

�لريا�ض���ي �أن �لإم���ار�ت بقي���ادة �ضاحب 

�ل�ضم���و �ل�ضيخ خليفة ب���ن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضي���خ حممد بن ر��ض���د �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي "رع���اه �هلل" و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائ���ب �لقائ���د �لأعلى للق���و�ت �مل�ضلحة 

تقدم منوذج���ا ��ضتثنائيا للعامل مبرحلة 

�لتعايف �لتدريجي من �آثار جائحة كورونا 

وعودة �حلياة ملجرياتها �لطبيعية يف ظل 

�لدع���م �ملبا�رص للخطط و�جلهود �لوطنية 

�ملخل�ضة �لتي عمل���ت ليل نهار من �أجل 

�حلفاظ على �ملكت�ضبات ووقاية �ملجتمع، 

حتى ت�ض���درت �ملوؤ����رص�ت �لعاملية يف 

�لتعام���ل �لأمث���ل و�جله���ود �لفاعلة يف 

�لت�ضدي لالأزمة �لعاملية.

و قال �ضموه يف ت�رصيح���ات له: "قادتنا 

�لإد�رة �حلكيم���ة �إىل مرحل���ة مميزة من 

مر�ح���ل �لتعايف �لتدريجي وعودة �حلياة 

�لطبيعية من خالل �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 

و�لوقائية وتوفري �للقاح باملجان جلميع 

�أفر�د �ملجتمع، م���ا كان له �لأثر �ملبا�رص 

ل�ضتئن���اف جميع �لأن�ضط���ة �لتي ت�رصع 

عمليات �لتنمية ورفع م�ضتويات �لإنتاجية 

يف جمي���ع �لقطاعات، �لأم���ر �لذي �ضجع 

جميع �ملنظمات و�لهيئ���ات و�ملوؤ�ض�ضات 

�لريا�ضية �لدولية على �لت�ضابق من �أجل 

تنظيم كربيات �لفعالي���ات �لريا�ضية يف 

�أبوظب���ي و�لإمار�ت ب�ضف���ة عامة، نتيجة 

للتكام���ل يف معايري �ل�ضالم���ة و�خلطط 

�ملحكم���ة �لت���ي ت�ضهم يف �إجن���اح تلك 

�لفعاليات".

و�أ�ض���اف �ضموه: "�لثقة �لعاملية و�ملكانة 

�ملرموق���ة م���ن �ل�ضم���ات �لرئي�ضية �لتي 

�رتبطت باإ�ضم �لإمار�ت و�مكانياتها �لكبرية 

وقدر�تها �خلالقة يف �لتعاطي مع خمتلف 

�لظروف، وهذ� �لأمر قاد �أبوظبي ل�ضت�ضافة 

جمموعة كبرية من �لفعاليات �لعاملية يف 

غ�ضون �أ�ضهر قليل���ة، مثل �لدوري �لهندي 

�ملمت���از، و جولت ي���و �ف �ضي �لعاملية، 

و�ضباق جائ���زة �لحتاد �لكربى للفورمول 

1، وبطولت �لفرو�ضية يف �لقدرة و�ل�رصعة 

وقفز �حلو�ج���ز �إىل جانب بطولة �أبوظبي 

�لعاملي���ة لتن����س �ملحرتف���ات وبطولة 

�أبوظبي �ت�س ��س بي �ضي للجولف، و�ضول 

لطو�ف �لإمار�ت".

وعرب �ضموه عن �لفخ���ر باحت�ضان نخبة 

�لبط���ولت �لعاملي���ة يف ظ���ل �لظروف 

�ل�ضتثنائية �لتي مي���ر بها �لعامل باأ�رصه 

وه���و ما ميثل دلي���الاً مهمااً عل���ى �لتز�م 

وريادة �لإمار�ت يف دعم �حلركة �لريا�ضية 

�لعاملي���ة ودوره���ا �ملح���وري يف عودة 

�حلي���اة �لريا�ضية من جدي���د، �إىل جانب 

حر�ضها �لكبري على تق���دمي �أف�ضل فر�س 

�لتالق���ي و�لتو��ض���ل ب���ني �ل�ضعوب عرب 

�لريا�ضة ولقاء جميع ريا�ضيي �لعامل يف 

موطن �ل�ضالم و�لت�ضامح.

ورحب �ضم���وه بالفرق �لعاملية �مل�ضاركة 

ونخب���ة �لدر�ج���ني وجن���وم �ل�ضباق���ات 

�لدولية ومتنى �أن يك���ون طو�ف �لإمار�ت 

بو�بة لنطالقة مو�ضم عاملي ثري وحافل 

بالنجاحات و�لنتائج �لإيجابية للجميع.. 

م�ضي���د� باجلهود �ملخل�ض���ة �لتي تبذلها 

�جله���ات �حلكومية �ملخت�ض���ة، و�إ�رص�فها 

على تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لتد�بري 

�لوقائي���ة كافة من �أجل ع���ودة �لأن�ضطة 

�لريا�ضي���ة، و�حلفاظ على  و�لفعالي���ات 

�ملنج���ز�ت �ملهمة �لتي حققته���ا �لدولة 

حلماية و�ضالمة �جلميع".

و�أكد �ضموه �أن طو�ف �لإمار�ت ميثل مفخرة 

حقيقية للدولة لدوره �لريادي يف حتقيق 

مزيد م���ن �ملكت�ضب���ات و�لإجن���از�ت كل 

ع���ام مو�ضحا �أن �لط���و�ف �ضاهم بالكثري 

م���ن �لعو�ئ���د �لقت�ضادي���ة و�لرتويجية 

و�ل�ضياحية للدول���ة، و�نعك�س �أثره جليا 

على �ملجتمع حتى غدت ريا�ضة �لدر�جات 

�لهو�ئية و�حدة م���ن �لريا�ضات �ل�ضعبية 

�ملهمة �لتي يف�ضلها عموم �أفر�د �ملجتمع 

�إىل جانب �لإجناز�ت �ملميزة �لتي �ضجلها 

فريق �لإم���ار�ت للدر�ج���ات يف �ملحافل 

�لعاملية.

وقال �ضموه: "�ضينقل طو�ف �لإمار�ت هذه 

�ملرة للعامل مدى جناح �لإمار�ت وقدرتها 

على �لتعايف �لتدريجي، وعودة �حلياة من 

جديد، و�إد�رتها �ملحكمة لظروف �جلائحة، 

�إىل جان���ب �لإجن���از�ت �لوطنية �ملتمثلة 

بو�ضول م�ضبار �لأمل �إىل �ملريخ، و�لتطور 

�لعم���ر�ين و�لنه�ض���ة �حل�ضاري���ة �لت���ي 

تعا�رصها �لدول���ة يف خمتلف �ملجالت، 

بالإ�ضافة �إىل �لتعريف بالتنوع �جلغر�يف 

و�ملعامل �لتاريخية و�لرت�ثية و�ل�ضياحية 

�ملتميزة، وهنا نتق���دم بال�ضكر و�لتقدير 

لكافة �ل�رصكاء و�لرعاة و�لد�عمني ودورهم 

�لكبري يف دعم �مل�ضرية �لناجحة للطو�ف".

من ناحيت���ه توجه �ضع���ادة عارف حمد 

�لع���و�ين �لأمني �لعام ملجل����س �أبوظبي 

�لريا�ض���ي، بال�ضك���ر و�لتقدي���ر للقيادة 

�لر�ضي���دة لدعمها �مل�ضتم���ر ، ورعايتها 

�ملتو��ضلة خلطط �لتطوير �لريا�ضي �لتي 

تثم���ر جناحات مهمة و�جن���از�ت مميزة، 

�ضاهمت باإعالء ر�ية �لإمار�ت يف �ملحافل 

�لعاملية، موؤكد� �أن �لتح�ضري�ت �لتنظيمية 

كافة �كتمل���ت لنطالق ط���و�ف �لإمار�ت 

مب�ضارك���ة 20 فريقااً عاملي���ااً، وفق �أعلى 

معايري �ل�ضالمة و�لإجر�ء�ت �لوقائية �لتي 

حتر�س عل���ى �ضحة جمي���ع �مل�ضاركني 

و�ملنظمني.

و�أ�ضاف : " تفخر �أبوظبي بتنظيم فعاليات 

ريا�ضي���ة عاملي���ة تو�ك���ب �لإجن���از�ت 

و�لنجاحات �لوطنية �لتي حتققها �لدولة 

يف م�ض���رية �لتنمي���ة و نوؤك���د �أن تنظيم 

طو�ف �لإم���ار�ت يف ظل �ملرحلة �حلالية، 

دللة مهم���ة على �لإمكاني���ات و�لقدر�ت 

�لتنظيمية �لكبرية و�لبنى �لتحتية �ملتينة 

و�لتالحم �لوطني من قبل جميع �جلهات 

و�ملوؤ�ض�ضات �لوطنية �لتي تتكاتف من �أجل 

عك�س �ل�ضورة �لطيبة، و�ل�ضمعة �ملرموقة 

لالإمار�ت، ف�ضال عن جد�رتها يف �لتعامل 

�ملثايل م���ع جائحة كورون���ا، وتطبيقها 

لالإج���ر�ء�ت �لحرت�زي���ة مبنته���ى �لدقة 

للحفاظ على �ضحة و�ضالمة �لإن�ضان".

و �أو�ضح �أنه مع �نط���الق طو�ف �لإمار�ت 

�ضيتابع �لع���امل مدى جناح���ات دولتنا 

�حلبيب���ة يف �لع���ودة �لتدريجية للحياة 

�لطبيعية، و��ضتئن���اف تنظيم �لفعاليات 

�لريا�ضية �لعاملية به���ا من جديد و�ضط 

م�ضارك���ة نخب���ة �لريا�ضيني يف خمتلف 

�لريا�ض���ات و�ضتوؤكد �لإم���ار�ت تنظيمها 

�ملبهر يف هذ� �لظرف �ل�ضتثنائي.

ويف �ل�ضي���اق نف�ضه �أكد �ضع���ادة �ضعيد 

حارب �أمني عام جمل�س دبي �لريا�ضي �أن 

تنظيم �لن�ضخة �لثالثة من "طو�ف �لإمار�ت 

�لعاملي للدر�ج���ات �لهو�ئية" خالل هذ� 

�لعام ومل�ضافة 1045 كيلومرت� متتد على 

7 مر�حل يف خمتلف مناطق �لدولة يوؤكد 

ثقة �لحتادين �ل���دويل و�لآ�ضيوي، و�لفرق 

�لعاملية ونخبة �لدر�جني �لعامليني بقدرة 

�أبن���اء �لوطن على �إط���الق ن�ضخة مميزة 

وناجحة رغم كل �لتحديات �لتي تفر�ضها 

�جلائحة على �لعامل.

وقال حارب: "�أبناء �لإمار�ت �لذين �أبهرو� 

�لعامل وو�ضلو� �إىل �لف�ضاء و�ملريخ ونقلو� 

للعامل �ضور� ر�ئعة ع���ن �لكوكب �لأحمر 

�ضينظم���ون حدثا ريا�ضي���ا عامليا كبري� 

وينقلون للعامل �ض���ور� ر�ئعة عن وطننا 

و�لنه�ضة �حل�ضارية و�لعمر�نية و�لعلمية 

�لتي يعي�ضها لأن �لطو�ف هو تعريف بكل 

م���ا هو جدي���د يف دولة �لإم���ار�ت ونقله 

للعامل ".

و�أ�ض���اف: "�إن 20 من �أهم �لفرق �لعاملية 

�ملحرتف���ة ميثله���ا 140 دّر�ج���ا �ضارعت 

بالإعالن عن �مل�ضاركة يف �لطو�ف ورغبتها 

يف خو�س �ملناف�ض���ات �لأكرث تنوعا على 

�لإطالق و�لتي تت�ضم���ن مناطق خمتلفة 

�لت�ضاري�س ما بني �ضو�رع حديثة، ومناطق 

�ضياحية و�ضكنية فريدة و�ضحاري وجبال 

�لأمر �ل���ذي يزيد م���ن �لت�ضويق وي�ضيف 

للمناف�ض���ة بعد� �أكرب و مين���ح �لدر�جني 

�لفر�ض���ة للفوز مبر�ح���ل �ل�ضباق �ل�ضبعة 

كونه���ا مر�حل تتباين يف تنوعها وقدر�ت 

�مل�ضاركني للفوز بها".

و �أعلن �أمني ع���ام جمل�س دبي �لريا�ضي 

�أن مرحلة دبي �لتي �ضتكون �ل�ضاد�ضة يف 

�لت�ضل�ضل �لزمني للطو�ف �ضتمتد مل�ضافة 

168 كيلومرت� و�ضتت�ضمن مناطق جديدة 

مير بها موكب �لطو�ف ويف مقدمتها "جزر 

ديرة" �لتي �ضتكون منها �نطالقة �ملرحلة، 
مرور� بع���دد كبري من �ملناط���ق �لر�ئعة 

يف خمتل���ف �أرجاء دبي مث���ل ديرة، وبر 

دبي ويف منطق���ة �ل�ضفوح، وجزر جمري�، 

وحممية �ملرم���وم �لطبيعي���ة �لأكرب من 

نوعها، ليكون م�ضه���د �خلتام يف جزيرة 

�لنخلة �لفريدة، وقد حر�ضنا على �ختيار 

�ملناطق �لتي مير بها موكب �لطو�ف بدقة 

كبرية كي تنقل كامري�ت �لتلفزيون لقطات 

�أر�ضي���ة وجوية من �أجمل �ملناطق، وتقدم 

�جلدي���د من مدننا �لر�ئع���ة للماليني من 

�مل�ضاهدين حول �لعامل".

نهيان بن زايد: الدولة تقدم للعالم نموذجاً ا�ستثنائياً في التعافي 

التدريجي عبر تنظيمها طواف الإمارات

ـ وام: اأبوظبيـ 

 تتجه �أنظار �لعامل �ليوم /�لأحد / 

�إىل مناف�ضات طو�ف �لإمار�ت �لتي 

تنطلق مبرحلة �أدن���وك �لأوىل من 

ح�ضن �لظفرة، و�ضولاً ملدينة �ملرفاأ 

�ل�ضاحلية يف منطقة �لظفرة وذلك 

مل�ضافة 176 كل���م وم�ضاركة 140 

در�جااً ميثلون 20 فريقااً عامليا.

يق���ام �حل���دث على م���د�ر 7 �أيام، 

بدون ح�ضور جماه���ريي وباأعلى 

معايري �ل�ضالمة و�لتد�بري �لوقائية 

وف���ق  �لحرت�زي���ة  و�لإج���ر�ء�ت 

بروتوك���ول �ضحي حمك���م يهدف 

ل�ضمان �ضالم���ة جميع �مل�ضاركني 

تد�عي���ات  ظ���ل  و�ملنظم���ني يف 

�ملرحلة �لر�هنة.

ويربهن / طو�ف �لإمار�ت / �ل�ضباق 

�لعاملي �لوحيد يف �ل�رصق �لأو�ضط، 

�لذي يق���ام يف �فتتاحي���ة �أجندة 

للدر�جات  �لدويل  �ضباقات �لحتاد 

�لهو�ئي���ة لعام 2021، على مكانة 

�لدولة وقدر�تها �ل�ضتثنائية �لكبرية 

وتعاملها �ملثايل يف �إد�رة �لزمات، 

وحر�ضه���ا �لكب���ري عل���ى �للتز�م 

جتاه �لأ����رصة �لريا�ضية �لعاملية، 

با�ضتئناف �لن�ض���اط �لريا�ضي يف 

ظل دعم �لقيادة �لر�ضيدة للريا�ضة، 

ودورها �لكبري يف حتقيق �لتقارب 

و�لتالقي بني �ل�ضعوب يف �لإمار�ت 

موطن �ل�ضالم و�لت�ضامح.

وتتميز م�ض���ار�ت �لن�ضخة �لثالثة 

لطو�ف �لإمار�ت، بتنوع مر�حله مبا 

ينا�ضب جميع �ملت�ضابقني /�ل�رصعة، 

�لقمم �جلبلية، �لقوة و�لتحمل/ .. و 

تنطلق �ملرحلة �لفتتاحية للطو�ف 

بتمام �ل�ضاعة 12:25 ظهر�اً ب�ضعار 

/مرحل���ة �أدنوك/، وتع���د مرحلة 

�رصيعة مل�ضافة 176 كلم و�ضتكون 

�لبد�ية من ح�ضن �لظفرة، ومن ثم 

مير �مل�ضار مبناطق /مول �لظفرة، 

�أدنوك، جزيرة  مدينة ز�يد، مدر�ضة 

�ضري بن���ي يا�س، �لروي����س مول، 

جزي���رة �ل�ضويهات ومن ثم �خلتام 

يف كورني�س �ضاطئ �ملرفاأ/ .. ومن 

�أن ي�ضل �لدر�جون لنقطة  �ملتوقع 

�خلت���ام يف مت���ام �ل�ضاع���ة 4:26 

ع�رص�.

وت�ض���م قائمة �لف���رق �مل�ضاركة : 

�لب�ضني فينيك�س �لبلجيكي �لأعلى 

ت�ضنيف���ااً بني �لف���رق يف �ملو�ضم 

�لعامل���ي  �حل���دث  �ملا�ض���ي يف 

�ضيرتوي���ن   AG2R �ملرتق���ب،و 

و�أ�ضتان���ا برميري تيك  �لفرن�ض���ي، 

فيكتوريو�س  و�لبحرين  �لكاز�خي، 

�لبحريني، وب���ور� - هانزغروهي 

�لفرن�ضي،  �لأمل���اين، وكوفيدي����س 

وديكوينك كويك �ضتيب �لبلجيكي، 

و�أي �ف �ديوكي�ضن-نيبو �لأمريكي، 

وجروباما -�ف دي جي �لفرن�ضي، 

�لربيطاين،  جر�نديري�س  و�إنيو����س 

جوب���ريت  �أري���د  و�إنرتمار�ض���ي 

و�ضتارت  �لبلجيك���ي،  ماتريوك�س 

�أب ني�ض���ن �لإ�رص�ئيل���ي، وجامبو 

فيزم���ا �لهولندي، ولوت���و �ضود�ل 

�لبلجيكي، ومويف �ضتار �لإ�ضباين، 

وبايك �ك�ض�ضين���ج �لأ�ضرت�يل، ودي 

�أ�ضو�س  ��س �م �لأمل���اين، وكوبيكا 

�جلنوب �أفريقي، وتريك �ضيجافريدو 

�لأمريكي، و�لإمار�ت �لإمار�تي.

ويجم���ع �لط���و�ف نخب���ة جنوم 

�ل�ضباقات �لعاملية مثل �ل�ضلوفيني 

برمي���وز روجليت����س در�ج فري���ق 

جامبو فيزما وبطل �لن�ضخة �لأوىل 

من �لط���و�ف، و�لربيطاين �آدم يت�س 

در�ج فريق �ينو�س جر�نديري�س بطل 

�لن�ضخة �لثانية، وتادي بوجات�ضار 

در�ج فريق �لإمار�ت و�لفائز بطو�ف 

فرن�ض���ا 2020، و �لربيطاين كري�س 

ف���روم در�ج فري���ق /�ضت���ارت �آب 

ني�ضن/ �لإ�رص�ئيلي و�لفائز بطو�ف 

�إىل  �أرب���ع مر�ت  فرن�ضا للدر�جات 

جان���ب مت�ضابقي �ل�ضربينت �أمثال 

�لأ�ضرت�يل كاليب �يو�ن، و�لإيرلندي 

�ضام بيني���ت، و�لأمل���اين با�ضكال 

فيفياين،  �ليا  و�لإيط���ايل  �أكرمان، 

و�لكولومبي فريناندو جافري�.

وتبل���غ �إجم���ايل �مل�ضاف���ة �لتي 

�ضيقطعها �لدر�جون خالل �ملر�حل 

�ل�ضبع���ة 1045كل���م، يف �ملقابل 

يرتدي �لقمي�س �لأحمر �لذي ترعاه 

�أدن���وك ملت�ض���در �لرتتي���ب �لعام 

بالزمن �مل�ضجل بد�ية من �ملرحلة 

�لثانية، و�لقمي�س �لأخ�رص برعاية 

بالنق���اط،  للمت�ض���در  �ت�ض���الت 

و�لقمي�س �لأبي����س برعاية نخيل 

لأف�ض���ل مت�ضابق �ض���اب حتت 23 

�ضن���ة، و�لقمي�س �لأ�ض���ود برعاية 

طري�ن �أبو ظبي للمت�ضدر للمر�حل 

�ل�رصيعة �ملتو�ضطة.

140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً في انطالقة 
المو�سم الدولي

 تنظيم طواف االإمارات يعك�س الدعم الكبير ال�شتئناف الحركة الريا�شية العالمية

العالم على موعد مع انطالقة » طواف االإمارات«اليوم

اإن�شبيراتو�س للريا�شة ُتطلق اأكاديمية األعاب 

قوى عالمية



    

 اأجرينا هذا احلوار يف 1992 ويعترب 

اأول حوار �شحف���ي يف حياة ال�شيخ 

�شلطان بن عل���ي اخلاطري وكان يف 

وقت جميل من الزمن اجلميل امل�شع 

بكل بهجة و�رسور.

اأن احلديث مع ال�شيخ �شلطان بن علي 

بن �شيف اخلاطري

 ع�ش���و املجل����س البل���دي يف راأ�س 

اخليمة له نكهة اأ�شلية ودافئة ملوؤها 

احل���ب والوفاء والت�شحية لهذا الوطن 

املعطاء.وبب�شاطت���ه البدوية العربية 

الأ�شيلة حتدث لنا عن تاريخ وعادات 

وتقالي���د البادية يف دول���ة الإمارات 

العربية املتح���دة وباأ�شلوبه احلكمي 

امل�شوق اأدى بع�س الق�شائد ال�شعرية 

الأ�شلية والتي تغنى بها اأبناء البادية.

ويف بادي���ة ال�شاعدي باإم���ارة راأ�س 

اخليمة برزت نواب���غ وحكمة ال�شيخ 

�شلطان ب���ن علي اخلاط���ري يف كل 

الأح���داث والوقائ���ع التاريخية التي 

�شهدتها الإمارة فه���و الذي اأخذ على 

عاتق���ة دف���ع اأبناء البادي���ة وحثهم 

واللتحاق  التعلي���م  اكت�ش���اب  على 

بالع�شكرية خلدمة الوطن واملحافظة 

عل���ى عاداتهم وتقاليده���م العربية 

الأ�شيلة وكذل���ك �شجعهم على قر�س 

وجمال�شة  الفرو�شية  وتعل���م  ال�شعر 

الرج���ال يف جمال�شه���م "الربي���زة" 

والتعلم منهم واتب���اع تعاليم الدين 

الإ�شالمي احلنيف. 

البادية يف الإمارات :

وقال اأب���و حممد ع���ن البادية :كانت 

البوادي يف الإمارات كثرية جداً وكانت 

متت���د على جمي���ع الأط���راف الربية 

يف الدولة من اخل���ران براأ�س اخليمة 

حتى الذيد والع���ن جنوبًا وغربًا ايل 

حما�رس ليوا وب���دع زايد يف املنطقة 

الغربية . وكان يجمعهم احلب والوفاء 

وال�شجاع���ة  والتف���اين  والإخال����س 

والت�شحية بكل غاٍل ونفي�س يف �شبيل 

الوط���ن وكان البدو يتنقلون من مكان 

اإىل اآخر طلبًا للماء والكال حيث ي�شتقر 

به���م املق���ام يف املراع���ي اخل�رساء 

املع�شب���ة بعيداً عن املناطق املجدبة 

الطماأنينة  واملمحلة وكانت جتمعهم 

والراحة النف�شية. 

واذا اأحملت الدنيا و�شح املطر اجتهوا 

اإىل املناطق املزروعة باأ�شجار الغاف 

وقطع���وا منه���ا حتى تتغ���ذى عليها 

ما�شيتهم من اإبل و اأغن���ام و اإذا طال 

عليهم املح���ل اجلدب اأقام���وا �شالة 

ال�شت�شق���اء،وكان ي�شلي بهم يف ذلك 

الوقت ال�شيخ عبيد بن مفتاح اخلاطري 

وطلبوا الغيث من اهلل عز وجل والدعاء 

املخل�س ي�شتجيب له اهلل

 وكان���ت البادية تعي����س على مياه 

الأمطار. وبع�س الآبار الرتوازية التي 

اأجدبت  واإذا  الدل���و  ي�شعون عليه���ا 

الأر�س و�شح املطر اأكرث يوؤدون �شالة 

ال�شت�شق���اء ثالث م���رات واذا ا�شتمر 

املحل يربط���ون املا�شي���ة ويرتكون 

الأطف���ال يتباك���ون ويطلبون من اهلل 

اأن يرف���ق بحالهم في�شتجيب اهلل لهم 

ومتطر ال�شم���اء عليهم اأثناء �شالتهم 

وهذا من حكمة اهلل عز وجل . 

التجارة يف البادية 

كان اأهل البادية يتاجرون يف املا�شية 

مث���ل ،الإب���ل والأغنام وكذل���ك كانوا 

"الفحم"  وال�شخ���ام  احلطب  يبيعون 

يف املدينة حيث اأنهم يت�شاورون لياًل 

يف الربيزة ويتفقون على الذهاب اإىل 

مدين���ة راأ�س اخليمة للبي���ع وال�رساء 

حي���ث يذهبون مع �شاع���ات ال�شباح 

الأوىل على ظه���ور الإبل وياأخذون يف 

الطريق يومن ويتم ال�شفر اإىل املدينة 

يف ال�شهر �شت م���رات تقريبًا وعندما 

ي�شلون هناك ي�ش���رتون الرز والقهوة 

وامل���وؤن الأخرى وهكذا فهم ي�شتعدون 

بع���د يوم���ن للع���ودة اإىل مناطقهم، 

يجمعه���م التع���اون واحل���ب والتاآزر 

وتربطهم عالق���ات حميمة مع �شكان 

املدن ويتبادلون العالقات الجتماعية 

فيما بينهم وكان النا�س على �شجيتهم 

وب�شاطته���م الأ�شلي���ة قلوبهم مليئة 

باحلب واخلري.

 ومن العادات الطيبة التي جتمع اأهل 

البادي���ة يف تلك الأيام هي اأن القبائل 

تت�ش���ارك م���ع بع�شه���ا يف املراعي 

ومنابع املياه كذلك اإذا مر اأحدهم على 

امراأة وهي تروي اأغنامها من البئر فانه 

يقف وياأخذ عنه���ا الدلو ويروي عنها 

الأغنام والإبل وي�شاعد يف حمل القرب 

اجللدية "ال�شعن" املليئة باملاء. 

التعليم يف البادية
 

التعليم قدمي���ًا يف البادية كان يتم 

بحف���ظ الق���راآن الك���رمي والأحاديث 

اإىل درا�شة  اإ�شاف���ة  النبوية ال�رسيفة 

الإعراب وح���روف الهجاء كذلك تعلم 

واكت�شاب ال�شفات والأخالق احلميدة 

ال�شهامة  الن�شائح وك�ش���ب  وحف���ظ 

واملروءة والنبل والإيثار. 

واملطوع حممد ب���ن نا�رس اخلاطري 

) رحم���ه اهلل ( اكت�ش���ب التعليم من 

املطاوع���ة الكبار قدميًا . وكان الفتى 

يتعلم دائمًا من خال���ه احلديث قال 

ال�شاعر : 

خايل ول �شند جوابي �شوبه 

 ويل يعيب يف خاله

 ق�رس ما جوبه 

 واملعنى هو الح���رتام بن  الأقارب 

من اأخوال و اأعمام وحب اجلار واإغاثة 

امللهوف

 اأي "الزب���ن" وهو من يلجاأ اإليه اأحد 

من النا�س وق���د اأ�شابته م�شيبة مثل 

اأن يك���ون عليه دين���ًا اأو دمًا ودخيل 

البي���ت �ش���امل ول يج���وز امل�س به 

والقبائل تتعارف هذا املنوال . 

احلج واأيام رم�ضان 

يبداأ التح�شري للح���ج اأول �شهر رجب 

والق�ش���ري ورم�ش���ان اأي قب���ل ثالث 

�شهور وتتم الرحل���ة على ظهور الإبل 

وياأخذون معهم الطحن والرز والتمر 

واملاء والقه���وة ويذهبون يف القافلة 

تتكون من ع�رسين ناقة اأو ع�رس نياق 

وي�شادفهم �شه���ر رم�شان يف الطريق 

وي�شومونه كاماًل رغم التعب والجهاد 

واحلر وهذا كل���ه يف �شبيل املحافظة 

على اأركان الدين الإ�شالمي احلنيف . 

ورم�شان يف البادي���ة فيه الكثري من 

امل�شاعر الروحانية والوجدانية حيث 

اأن الواح���د منا كان يعم���ل وي�شتغل 

ط���وال اليوم وهو �شائ���م وخا�شة اإذا 

كان رم�شان يف اأي���ام ال�شيف احلارة 

حي���ث ال�شح���راء امللتهب���ة كاجلمر 

والهواء احلار ال�شه���ام ورغم هذا فقد 

كان رم�ش���ان راحة نف�شي���ة عظيمة 

يخالطها ال�شع���ور بالأجر العظيم من 

اهلل عز وجل . 

الأعياد واأفراحها يف البادية
 قب���ل العيد بعدة اأي���ام يتم حت�شري 

اإعداد الق�شائد ال�شعرية  الهجن ويتم 

التي تلقى يف حلق���ات الرزفة حيث 

تغنى الفتيات عل���ى املراجيح ويتم 

تبادل الزيارات ب���ن الأهل والأقارب 

واأبن���اء القبيل���ة الواح���دة يجمعهم 

احلب والتقارب الوجداين النبيل. 

ويف الأعرا����س تقام حلق���ات الرزفة 

من ي���وم الأربع���اء ترحيب���ًا بقدوم 

باطالق  وذل���ك  وجماعته  املعر����س 

النار والتغني بالأهازيج مثل الردحة 

ا�شتقبالهم يف  والطازج ويتم  والونة 

من���زل اأهل العرو�س حي���ث يتع�شون 

عن���د اأهله���ا وتق���ام الأف���راح بنحر 

الذبائح واإقام���ة املاآدب التي تتكون 

م���ن الأرز  واللح���م واأحيانًا الهري�س 

وتقام �شباقات الهجن وي�شع املعر�س 

"ال�ش���ارة" وهي اجلائ���زة عبارة عن 
غ���رتة اأو وزار اأو قلت���ن مت���ر اأو من 

القهوة اأو من الرز . 

و�شباق���ات الهجن تط���ورت يف هذه 

الأي���ام واأ�شاف اليه���ا �شاحب �شمو 

رئي����س الدولة حفظ���ه اهلل الكثري من 

الت�شجيع املادي والأدبي وهذا اإحياء 

للرتاث واهتم���ام به وكون به عالقات 

ب���ن القبائ���ل كذل���ك اإذا نظرن���ا اإىل 

النواح���ي القت�شادية جن���د اأن هناك 

حركة جتارية للبيع وال�رساء وارتفاع 

قيمة الأبل واهتمام النا�س بها حيث اأن 

هذه الف�شل بعد اهلل يعود اإيل �شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل . 

الألغاز وال�ضعر القدمي يف البادية 
 كان ال�شاع���ر املاي���دي بن ظاهر من 

�شعراء احلكم���ة واأحفظ له الكثري من 

الق�شائ���د والألغاز وه���ذا تراث واأدب 

عريق . كذلك اأتذكر ق�شيدة للمرحوم 

ال�شي���خ �شلطان بن �ش���امل القا�شمي 

حيث قال : 

هاذي ال�سنة فيها الأرازيق

وانفتحت لبواب من فوق 

لو رزقهم عند المخاليق

كان العرب ماتت بال عوق 
وهناك لغ���ز لل�شاعر خليفة بن علي 

بلقرو�س ويقول فيه: 

يا مريح القلب في راحة

 ول اأنا ماهوب مرتاحي 

يوم هب الكو�س برياحه 

والحمام ي�سل بنواحي

في فيوي البر وابطاحه

وين ذلك النف�س ترتاحي 

ينقطف ما لمر تفاحه 

والمري�س ايعالج ال�ساحي

كذلك اأذكر هذه الأبيات القدمية لل�شاعر 

علي بن هوي�شل اخلاطري يقول : 

عن هوى الزين ماظني بيوزي

لو جفاني ال�سباب و خازعني

�ساطي و�سط الح�سا بين العيوني   

ماخذني هواهم بالتعني 
 التغني بال�شعر 

لقد قر�شت ال�شعر منذ ال�شغر و�شاركت 

يف حلقات الرزفة وكنت اأوؤدي بع�س 

الق�شائد فيها حتى اأنني اأ�شارك دائمًا 

يف الرزفات احلما�شي���ة التي تتغنى 

بق�شائد ال�شجاعه والفرو�شية والغزل 

وغريها وذلك يف الأفراح واملنا�شبات 

ال�شعيدة حيث قلت يف بع�شها : 

حي �سرتا ياي برفاقه

من طلوع ا�سهيل ل فيها 

لي مولع بالطرب عاقه

ي�ستكي ويجيب طاريها 

لي بداله مول ماطاقة

 باح مافي النف�س قا�سيها 

ونتي والنف�س معتاقة

دمع عيني زاد جاريها 

لين بان الفجر با غواقه

ما غ�ست عيني بقافيها 

�سوف قلبي زادت اعواقة

وعال�سبر نف�سي اأجا�سيها 

في �سميري نار حراقه

بن علي عيد النظر فيها 

وكذلك قلت عن الذكرى : 

يوم ناح الورق بال�سلة 

رد وقتي لي م�سى طوره 

كم ا�ساكيله وابين له

قام عني يم�سي بدوره 

ان عنيت و�سرت له قله

بو عجيل القلب به جوره 

�ساع فكري ياللخو كله

اخطرت عيني الدمع كله 

كاأنها بتقول نافوره 

�سو ال�سبب محد بيفطله

يوم قلبي ين�سر اخطوره

كلمة اأخرية 

اأود اأن اأذكر ال�شباب الذين نعقد عليهم 

الأمل اأن يهتم���وا بالتعليم والإطالع 

والثقاف���ه واأن يحافظوا على العادات 

والتقالي���د الأ�شيل���ة واأن يجال�ش���وا 

الرجال يف جمال�شهم وكذلك يجب اأن 

يراعوا الوط���ن واأن ينظروا اليه بعن 

احلب وال���ولء والإخال����س والتفاين 

يف خدمت���ه واأن يبتعدوا عن التقاليد 

الدخيل���ة والع���ادات الغريب���ة على 

جمتمعهم واأقول هذه الأبيات:

ياهبوب الكو�س لمريح 

لي هبوبك بات ملفاحه 

يوم كل بنومه تريح

عينيه بالنوم �سحاحه 

كم ا�ساكيلك و انا بيح

لي�س ما تنظر لي براحه

يا مريح البال بي ريح

ل ت�سط البال ما  لراحه 

طالبنك نظره تريح

ي�ستجيب القلب باأفراحه 

اأرظف الونات يا مريح

دمعتي مالموق ن�ساحه

طال �سبري منك يا مريح

�سط بالي الورق بنواحه 

ا�ستطاب القلب يا مريح

نظرتك ت�سفي مر�س طاحه 

ويبق���ى الق���ول اأن ال�شاع���ر ال�شيخ  

�شلط���ان ب���ن عل���ي اخلاط���ري اأحد 

الإم���ارات عام��ة  رجالت ووجه���اء 

وراأ����س اخليم���ة خا�ش���ة ويعد من 

الراأي وامل�شورة بن �شعوب  اأ�شحاب 

اخلليج كذلك.

بيان عاجل من »وات�ساآب« باأربع لغات..

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

عر�شت �رسكة »كافي���ار« الرو�شية امل�شهورة بهواتفها املر�شعة 

بالذهب واملجوه���رات، من�شة »بالي �شتي�شن 5« باإ�شدار ذهبي، 

وذلك مقابل 500 األف دولر اأمريكي.

واأطلقت ال�رسكة على ن�شختها املذهبة من من�شة األعاب »�شوين« 

ال�شهرية ا�شم »غولدن روك«، وتاأتي يف اإ�شدار حمدود من 9 اأجهزة 

فقط. ووفق ما ذكر موقع »جي اإ�س اإم اأرينا« املتخ�ش�س بالأخبار 

التقني���ة، فاإن ال�رسك���ة قد تلقت حت���ى الآن 1342 طلبًا منذ 28 

دي�شمرب الفائت. ويغطي اجلهاز 4.5 كيلوغرام من الذهب عيار 18 

ق���رياط، يف حن اأ�شيف جلد التم�شاح على اأذرع التحكم اخلا�شة 

مبن�شة الألعاب. وا�شتغرق العمل على اجلهاز نحو 4 �شهور..

اأكد “وات�شاآب”يف بيان عاجل باأربع لغات، وذلك بعدما اأعلن 

اأن���ه ما�س يف حتديث �شيا�شة اخل�شو�شية، على اأنه “ملتزم 

باحلف���اظ على خ�شو�شية م�شتخدميه، واأن ل اأحد قادر على 

الط���الع على الر�شائل اخلا�شة بن الأ�شدقاء واأفراد العائلة 

حتى “وات�شاآب” نف�شه”.

كم���ا �ش���دد اأن حتديث���ه الق���ادم واملثري للج���دل “�شيمنح 

امل�شتخدمن املزيد من املعلومات ب�شاأن ممار�شات التطبيق 

اخلا�شة بالبيان���ات، وكذلك املرا�شلة ب���ن جهات الأعمال 

وزبائنهم على وات�شاآب”.

واأخرياً اأك���د “وات�شاآب” يف بيان���ه، اأن م�شتخدميه �شيكون 

اأمامه���م الكثري من الوقت لفهم طبيعة التحديث املقبل، قبل 

اأن يتم طرحه ر�شميًا يف 15 مايو/ اأيار املقبل.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة
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»بالي �ستي�سن« مغطى بالذهب.. 
وال�سعر »خيايل«

  اأعلنت اخلطوط اجلوية القطرية عن اأنها �شت�شبح قريبًا 

اأول �رسكة طريان يف العامل متكن امل�شافرين من ا�شتخدام 

النظ���ام الرتفيهي على الطائرة دون تالم�س على الإطالق، 

م���ن خالل ا�شتخ���دام تكنولوجي���ا حديثة ع���رب نظامها 

الرتفيهي اخلا�س  .

وقال���ت القطرية ،  اإن هذه املبادرة تاأتي �شمن الإجراءات 

الحرتازي���ة الت���ي تتخذه���ا الناقلة ملواجه���ة جائحة 

كوفيد-19.

واأ�شافت �شتقدم هذه التكنولوجيا احلديثة بال�رساكة مع 

نظام الرتفيه »تالي����س اأفانت«، حيث يتمكن امل�شافرون 

عرب هذه اخلا�شية من ت�شفح اأكرث من 4000 خيار ترفيهي 

با�شتخ���دام اأجهزته���م ال�شخ�شي���ة وعر�س م���ا يرغبون 

مب�شاهدته على �شا�شات العر�س لنظام اأوريك�س الرتفيهي.

وقال اأك���رب الباكر الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة اخلطوط 

اجلوية القطرية اإن تقدمي هذه التكنولوجيا اجلديدة يعترب 

خطوة مهمة �شمن اجلهود الرامي���ة اإىل تعزيز الإجراءات 

ال�شارمة بالأ�شل ملواجهة جائح���ة كوفيد-19،  متمنيا 

اأن يقدم للم�شافرين �شمانات اإ�شافية ل�شتعادة الثقة يف 

ال�شفر جواً.

 اأول �سركة طريان تقدم مل�سافريها 

نظاما ترفيهيا دون تالم�س
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�ل�ساعر �ل�سيخ �سلطان بن علي �لخاطري وذكريات �لما�سي  �أعـالم و�سـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�شاعر اإماراتي 

ً ً

ال�شحراء والبادية قدميًام�شاركات اجتماعية

ال�شاع���ر ال�شي���خ �شلطان بن 

علي اخلاطري

قب�شت ال�رسطة يف كوريا 

اجلنوبي���ة، على رجل 

بع���د الإبق���اء على 

جث���ة والدت���ه يف 

 3 مل���دة  منزل���ه 

وفاتها،  بعد  عقود 

الب���ن،  واع���رتف 

 80 العمر  م���ن  البالغ 

عام���ًا، وال���ذي يعي�س يف 

����رسق �شيول، باأنه احتفظ مبا يزعم 

اأنها جثة والدته الت���ي توفيت قبل حوايل 

30 عام���ًا داخل برميل مطاطي على �شطح 

وحدة �شكنية متعددة الطوابق،

وقد اع���رتف الرج���ل للمحقق���ن اأنه قرر 

والدته  بجث���ة  الحتف���اظ 

املتوف���اة ب�شب���ب حبه 

العميق لها.

حتقيق���ات  وب���داأت 

عندما  يف  ال�رسط���ة 

ب�رسكة  موظ���ف  عرث 

جثة  عل���ى  تنظي���ف 

يعتق���د اأنه���ا تعر�ش���ت 

 . لف���رتة طويل���ة  لالإهم���ال 

ويعتقد املحقق���ون اأن ت�رسيح الرجل 

قريب من احلقيق���ة، لكنهم رغم ذلك طلبوا 

من دائ���رة الطب ال�رسع���ي الوطنية اإجراء 

اختبار احلم�س النووي لتاأكيد العالقة بن 

الأم وابنها.

رجل يحتفظ بجثة والدته يف منزله ملدة 30 عاما..
اأعلن���ت ال�شلطات الرو�شي���ة اأم�س عن 

اكت�ش���اف اأول حال���ة لإ�شاب���ة الب�رس 

ب�شاللة H5N8 من اإنفلونزا الطيور.

واأكدت رئي�شة الهيئة الفدرالية الرو�شية 

امل�شتهلك،  املعني���ة بحماية حق���وق 

اآن���ا بوبوفا، اأثناء موج���ز �شحفي، اأن 

خرباء مرك���ز "فيكتور" احلكومي لعلم 

احليوية  والتكنولوجي���ا  الفريو�ش���ات 

لل�شاللة  اجليني���ة  امل���ادة  اكت�شف���وا 

املذكورة لدى �شبعة من موظفي م�شنع 

الدواجن الواقع يف جنوب البالد الذي 

مت ر�ش���د تف�شي اإنفلون���زا الطيور فيه 

اأواخر العام املا�شي.

واأكدت بوبوفا اأن هوؤلء امل�شابن كانوا 

يف حال���ة جيدة وتعاف���وا على وجه 

ال�رسع���ة ن�شبيًا ومل يظه���ر لديهم اأي 

اأعرا�س ملمو�شة، م�شرية اإىل اأن اخلرباء 

يف الوق���ت نف�شه ر�ش���دوا تغريات يف 

اأج�شام املر�ش���ى وا�شتجابة مناعتهم 

على اإ�شابتهم.

ت�سجيل اأول حالة لإ�سابة الب�سر باإنفلونزا الطيور ً

�شكل مقتل طفلة �شغرية يف مدينة الرقة ال�شورية بطريقة 

ابتزازية للح�شول على املال، غ�شبًا �شعبيًا يف املنطقة 

ال�رسقية، خا�شة واأن اجلرمية ارتكبت باأ�شلوب ب�شع.

وذكرت �شب���كات حملية اأن الطفلة �شه���د حامت )عامن 

ون�ش���ف( وجدت مقتولة �شمن حقيب���ة يف حي الدرعية 

و�ش���ط مدينة الرقة، وذلك بعد ثالثة اأيام على اختطافها 

م���ن قبل ع�شابة طالبت ذويها بدف���ع مبلغ كبري مقابل 

حياتها.

ويف التفا�شيل فاإن اخلاطف���ن طالبوا اأهل الطفلة بدفع 

مبلغ )15 األف دولر اأمريكي( مقابل اإطالق �رساحها الإثنن 

املا�شي، اإل اأن الأهل عجزوا عن دفع املبلغ الكبري ليعرثوا 

عليها داخل حقيبة يف منزل جريانهم باحلي نف�شه.

ذبح طفلة واإر�سالها يف 

حقيبة لذويها
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