
اأبوظبي-وام:

 �أعلنت د�ئرة �ل�صح���ة يف �أبوظبي عن 

منحه���ا م�صت�صف���ى »كليفالن���د كلينك 

�أبوظب���ي« خم�س ما�صات وذلك لإحر�زه 

ت�صني���ف »فائق �لتميز« وهو من �أعلى 

درجات �لت�صنيف يف جودة �لأد�ء وذلك 

مل���ا يقدمه للمر�صى م���ن رعاية فعالة 

فورية و�رسيعة وكذلك لر�صى موظفيها 

و�ل�صعي لالبتكار وفقا لنظام »موؤ�رس« 

�ل���ذي �أطلقت���ه �لد�ئرة لتقيي���م جودة 

�خلدمات �ل�صحية وهو ت�صنيف يتو�فق 

مع �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف تقييم 

جودة خدم���ات �لرعاي���ة �ل�صحية يف 

�إمارة �أبوظبي.

وياأت���ي هذ� �لإعالن خ���الل حفل تكرمي 

عق���د يف مق���ر �ملن�صاأة �م����س بح�صور 

معايل عبد�هلل بن حممد �آل حامد رئي�س 

د�ئ���رة �ل�صح���ة يف �أبوظب���ي و�صعادة 

�لدكتور جمال حممد �لكعبي وكيل د�ئرة 

�ل�صح���ة يف �أبوظبي حيث منح معاليه 

�أبوظبي«  »م�صت�صفى كليفالن���د كلينك 

لوح���ة تقييمي���ة �صيت���م عر�صه���ا يف 

�مل�صت�صف���ى لتكون �صاهد� على �لتز�مها 

بتق���دمي م�صتوي���ات ج���ودة ��صتثنائية 

ملر�صاها حيث تق���دم �لد�ئرة �للوحات 

�لتقييمية لأف�ص���ل م�صت�صفيات �أبوظبي 

�أد�ء �صمن موؤ�رس جودة �لرعاية �ل�صحية 

يف �أبوظبي.

�أبوظبي-و�م:

�أعلن���ت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 37,460 جرعة 

من لقاح " كوفيد - 19 " خالل �ل�صاعات �ل� 24 �ملا�صية وبذلك 

يبل���غ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى يوم �أم�س �لثالثاء  

6,325,211 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 63.95 جرعة لكل 100 

�صخ�س.

ياأتي ذلك متا�صيا م���ع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد-19 " 

و�صعي���ًا �إىل �لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم 

و�لت���ي �صت�صاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�صيطرة على فريو�س 

" كوفيد-19 ".

ابوظبي-وام:

 ح�صل���ت �لقيادة �لعامة ل�رسط���ة �أبوظبي على 

ت�صني���ف 6 جنوم يف جائزة �ملوؤ�ص�صة �لأوروبية 

لإد�رة �جلودة �لعاملية، كاأول جهة �رسطية على 

م�صت���وى �لعامل حتقق ه���ذ� �لإجناز وفق منوذج 

EFQM �جلدي���د لع���ام 2020 �صم���ن جهودها 
�مل�صتمرة يف م�صرية �لإجناز�ت �ملتفردة.

وحتر����س �رسط���ة �أبوظبي على تق���دمي خدمات 

ذكي���ة �صاملة تع���زز ح�ص���ول �ملتعاملني على 

�خلدمات ب�صهول���ة وي�رس ب�ص���ورة تعزز جودة 

�حلي���اة للمجتمع �لإمار�تي حت���ى �أ�صبحت من 

�جلهات �لر�ئ���دة عامليًا يف ��صتخ���د�م �لأنظمة 

�لذكي���ة و�لتقني���ة �ملتكامل���ة مما �أه���ل مدينة 

�أبوظبي لأن تكون "�ملدينة �لأكرث �أمانًا يف �لعامل 

للعام �خلام����س على �لتو�يل" و ب�صكل ��صتباقي 

يف �خلدم���ات �لوقائي���ة عرب خدماته���ا �لأمنية 

و�ملجتمعية، 

 بيروت-)د ب اأ(:

 نفى مكتب �لإعالم يف �لرئا�صة �للبنانية خرب�ً تناقلته 

بع����س و�صائل �لإعالم عن �أن رئي�س �لبالد مي�صال عون 

�صيوجه ر�صال���ة �إىل جمل�س �لنو�ب "لنزع �لوكالة" من 

رئي�س �لوزر�ء �ملكلف �صع���د �حلريري ب�صبب ف�صله يف 

ت�صكيل �حلكومة.

وق���ال بيان �صادر عن مكتب �لع���الم يف �لرئا�صة بعد 

ظهر �م�س �لثالث���اء "تتناقل و�صائ���ل ومو�قع �إعالمية 

عن /وكال���ة �لأنباء �ملركزية/ خرب� مف���اده �أن رئي�س 

�جلمهوري���ة �لعم���اد مي�صال عون �صيوج���ه ر�صالة �إىل 

جمل�س �لنو�ب /لنزع �لوكالة/ من �لرئي�س �ملكلف �صعد 

�حلريري" ب�صبب ف�صله  يف �لت�صكيل".

و�أ�صاف �لبيان "�إن مكتب �لإعالم يف رئا�صة �جلمهورية 

�إذ ينف���ي هذ� �خلرب نفيًا قاطع���ًا فاإنه يدرجه يف �صياق 

�لخبار �ملختلقة و�لتي ل �أ�صا�س لها من �ل�صحة".

الريا�ض-)د ب اأ(:

 و�ص���ل رئي�س �لوزر�ء �ل�صود�ين �لدكتور عبد �هلل حمدوك �م�س 

�لثالثاء �إىل �لريا�س يف زيارة ر�صمية �إىل �ل�صعودية ت�صتغرق 

يوم���ني يلتقي خاللها مع ويل �لعه���د �ل�صعودي �لأمري حممد 

بن �صلمان.

وم���ن �ملقرر �أن يلتق���ي رئي�س �لوزر�ء �ل�ص���ود�ين، خالل هذه 

�لزيارة، ويل �لعهد �ل�صعودي وعدد� من �مل�صوؤولني �ل�صعوديني، 

كما يعقد �لوفد �ملر�فق لرئي�س �حلكومة �ل�صود�نية لقاء�ت مع 

نظر�ئهم �ل�صعوديني طبقا لبيان ر�صمي �صود�ين.

وكان���ت �ل�ص���ود�ن �أعلنت �أن �لزي���ارة �لر�صمي���ة �لتي يقوم 

بها حم���دوك �إىل �ململكة تاأتي كتعبري ع���ن �أهمية �لعالقات 

�لتاريخية بني �لبلدين، ولبحث خمتلف �لق�صايا ذ�ت �لهتمام 

�مل�صرتك و�صب���ل تعزيزها وتطويره���ا و�لتن�صيق حولها، مبا 

يخدم رفاه و�أمن و��صتقر�ر �صعبي �لبلدين. 
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درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

�ضرت-وكاالت:

ق���رر �لربمل���ان �لليب���ي تعلي���ق جل�صته 

ل�صتكم���ال �مل�ص���اور�ت حول من���ح �لثقة 

حلكومة �لوحدة �لوطني���ة، بعد حمادثات 

مطولة بح�صور رئي�س �حلكومة عبد�حلميد 

�لدبيبة، �لذي ��صتعر�س وجهة نظره ب�صاأن 

ت�صكيله �ملقدم للنو�ب، �لذين بادرو� بطرح 

�لعديد من �لأ�صئلة عليه.

و�نعقد جمل�س �لنو�ب للمرة �لأوىل، �لثنني، 

يف مدينة �رست، مكتمال �لن�صاب لبحث �أمر 

�حلكومة، �إ�صافة �أي�صا لتناول م�صاألة �عتماد 

خمرج���ات ملتقى �حل���و�ر �ل�صيا�صي �صمن 

�لإعالن �لد�صت���وري. ووجه رئي�س �ملجل�س 

عقيلة �صالح، ن�صيح���ة �إىل �لدبيبة، خالل 

ح�صوره �جلل�صة �م�س د�عيا �إياه "�إىل تقدمي 

ت�صكيلته �حلكومية مكتملة �ليوم �لأربعاء", 

و�لرتكان فقط �إىل "�إر�دته �حلرة".

»تتمة  �ض8«

الرئا�سة اللبنانية تنفي توجه عون 
»لنزع الوكالة« من الحريري 

رئي�ض وزراء ال�سودان ي�سل الريا�ض 
في زيارة ت�ستغرق يومين

�سرطة اأبوظبي اأول جهة �سرطية ُت�سنف 
عالمًيا بـ »6 نجوم« 

الخالفات توؤجل منح الثقة البرلمانية 

للحكومة الليبية الجديدة

تقديم 37,460 جرعة من لقاح »كوفيد - 19« .. 

واالإجمالي 6,325,211

�لريا�س-)د ب �أ(:

 �أعلن���ت وز�رة �مل���و�رد �لب�رسية �ل�صعودية �م����س �لثالثاء �أن 

مبادرة حت�صني �لعالقة �لتعاقدية للعاملني يف �لقطاع �خلا�س 

باململكة �صتدخل حيز �لتنفيذ �عتباًر� من �لأحد �ملقبل.

وقال���ت وز�رة �مل���و�رد �لب�رسي���ة  يف بيان �م����س �لثالثاء، �إن 

»�خلدمات �لت���ي تقدمها �ملبادرة تتيح للعامل �لو�فد �لنتقال 

عند �نتهاء عقد عمله دون �حلاجة ملو�فقة �صاحب �لعمل، كما 

حتدد �آليات �لنتق���ال خالل �رسيان �لعقد ب�رسط �للتز�م بفرتة 

�لإ�صعار و�ل�صو�بط �ملحددة«.

ال�ضعودية تبداأ مبادرة »تح�ضين العالقة التعاقدية« 

االأحد المقبل

حمدان بن محمد ي�شهد حفل تخريج الدورة الـ21 
من كلية را�شد بن �شعيد البحرية

»طالع  �ض3«

»تتمة  �ض8«

دبي-وام:

 �صهد �صم���و �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 

بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي حفل 

تخري���ج �لدورة �حلادي���ة و�لع�رسين 

من خريج���ي كلية ر��ص���د بن �صعيد 

�لبحرية �لذي جرى يف ميد�ن �لكلية 

يف منطقة �لطويلة على �لطريق بني 

�أبوظبي ودبي بح�صور معايل �لفريق 

�لرك���ن حم���د حممد ث���اين �لرميثي 

رئي����س �أركان �لقو�ت �مل�صلحة وعدد 

من كبار �ل�صباط.

ب���د�أ �لحتفال لدى و�صول �صمو ر�عي 

�حلف���ل بال�ص���الم �لوطني ث���م �آيات 

م���ن �لذكر �حلكيم بعده���ا مر طابور 

�خلريج���ني �أمام �ملن�ص���ة �لرئي�صية 

��صتعر��س ع�صكري عك�س  على هيئة 

لياقة �خلريجني �لبدنية و�ن�صباطهم 

ومهار�تهم �لتدريبية و�لع�صكرية

اأبوظبي-وام:

 �أهابت وز�رة �لقت�صاد - يف �إطار �حلملة 

�لتوعوية و�لرقابية �لتي تنظمها لت�صجيل 

من�صاآت قطاع �لأعمال و�ملهن غري �ملالية 

�ملحددة يف �لأنظمة �حلكومية �ملعتمدة 

ملو�جهة غ�صل �لأم���و�ل ومكافحة متويل 

�لإره���اب.. بالفئ���ات �مل�صتهدفة �رسورة 

�لإ����رس�ع بالت�صجي���ل يف نظ���ام وحدة 

�ملعلوم���ات �ملالية "goAML" ونظام 

جلن���ة �ل�صلع و�مل���و�د �خلا�صعة لرقابة 

�ل�صت���ري�د و�لت�صدير "نظام �لإبالغ �لآيل 

�ل�صماح  لقو�ئم �لعقوبات"، خ���الل فرتة 

�ملمتدة حتى 31 مار����س �جلاري، وذلك 

جتنبًا للوقوع يف �لعقوبات �لتي قد ت�صل 

�إىل �إيقاف �لرخ�صة و�إغالق �ملن�صاأة.

و�أك���دت �ل���وز�رة �أهمية �تخ���اذ �لتد�بري 

�لالزمة �ملرتبطة مبو�جهة غ�صل �لأمو�ل، 

�لتنفيذي���ة  �لالئح���ة  يف  و�ملو�صح���ة 

للمر�صوم بقان���ون �حتادي رقم 20 ل�صنة 

2018 يف �ص���اأن مو�جهة غ�ص���ل �لأمو�ل 

�لإره���اب ومتوي���ل  ومكافح���ة متوي���ل 

�لتنظيم���ات غ���ري �مل�رسوع���ة، جتنب���ا 

�لقائمة �ملوحدة  �ل���و�ردة يف  للغر�مات 

للمخالفات و�لتي �أ�صدرها جمل�س �لوزر�ء 

موؤخ���ر�ً، وتبد�أ م���ن 50 �ألف درهم وت�صل 

�إىل مليون دره���م، وميكن م�صاعفتها �إىل 

5 ماليني درهم بناء على �أحكام �لقانون

تحديد الفئات الرئي�سية المطالبة بالت�سجيل في اأنظمة 
مواجهة غ�سل الأموال قبل 13 مار�ض  

»تتمة  �ض8«
»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«

اأبوظبي-وام:

 ��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهي���ان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة .. 

معايل �صريجي لفروف وزير خارجية 

جمهورية رو�صيا �لحتادية �ل�صديقة.

ورح���ب �صموه خالل �للق���اء - �لذي 

جرى يف ق����رس �ل�صاطئ يف �أبوظبي 

- بزي���ارة معاليه �إىل دولة �لإمار�ت، 

�ل�صد�قة  .. عالق���ات  وبح���ث مع���ه 

وتعزيز م�صت���وى �لتعاون خا�صة يف 

�ملج���الت �ل�صتثمارية و�لقت�صادية 

و�لتجارية و�لتي �صهدت منو�ً ملحوظا 

خالل �لع���ام �ملا�ص���ي .. �إ�صافة �إىل 

�صبل تنمية خمتلف جو�نب �لتن�صيق 

و�لعمل �مل�صرتك ب���ني دولة �لإمار�ت 

ورو�صيا مبا يحقق �مل�صالح �ملتبادلة 

للبلدين و�صعبيهما �ل�صديقني.

محمد بن زايد يوؤكد اأهمية اأن يكون بناء ال�شالم 
واال�شتقرار منهج عمل للمنطقة

»طالع  �ض2«

دبي-وام:

�لإم���ار�ت  م����رسوع  ن����رس   

ل�صتك�ص���اف �ملري���خ �ص���ور� 

جديدة للكوكب �لأحمر �لتقطها 

"م�صبار �لأم���ل"، وهو ما يوؤكد 
كفاءة �مل�صبار و�أنظمته �لفرعية 

و�أجهزت���ه �لعلمي���ة وجودتها، 

�ل�صل�س و�لفعال مع  و�لتو��صل 

مركز �لتحكم يف مركز حممد بن 

ر��صد مبنطقة �خلو�نيج يف دبي.

كما يوؤك���د �أن مهم���ة �مل�صبار 

مت�صي وفق �خلطط �ملو�صوعة 

فيها  و�لت���ي مت  و�ملدرو�ص���ة، 

حاليا �ختبار �لأجهزة �لعلمية 

متهيد� لتهيئة �مل�صبار للمرحلة 

�لتالية من �ملهمة وهي مرحلة 

�لنتقال �إىل �ملد�ر �لعلمي عرب 

جمموعة عمليات لتوجيه م�صار 

�مل�صب���ار لنقل���ه �إىل هذ� �ملد�ر 

باأمان. وياأتي ن�رس هذه �ل�صور 

�لتي �لتقتطها �لأجهزة �لعلمية 

لـ "م�صبار �لأمل" بالتز�من مع 

مرور �صهر على و�صوله بنجاح 

�إىل م���د�ر �للتقاط حول �ملريخ 

يف �لتا�صع من فرب�ير �ملا�صي،

ن�سر �سور جديدة التقطها »م�سبار الأمل« توؤكد 

اأن اأجهزته العلمية الثالثة تعمل بكفاءة

م�ست�سفى »كليفالند 
كلينك« يحرز ت�سنيف 

»فائق التميز«

20 صفحة / درهم واحد السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA

�لأربعاء 25 رجب 1442 ه� �ملو�فق 10 مار�س 2021 �� �لع�دد 14690

WEDNESDAY 10 MARCH 2021 ــ Issue NO. 14690

مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫79  5,683.11 5,685.082,538.600.07 2,540.39

�أبوظبي 17/34 دبي 18/33 �ل�صارقة 15/35 عجمان 34 /18 �أم �لقيوين 33 /14 ر�أ�س �خليمة 30 /18 �لفجرية 32 /21 �لعني 17/30 ليو� 15/36  �ل�صلع 35 /16     �لفجر 5.20 �لظهر 12.35  �لع�رس 3.57  �ملغرب 6.32 �لع�صاء 7.45

قلد الفروف »و�ضام االتحاد« ونائبه بوجدانوف »و�ضام زايد الثاني« 

»تتمة  �ض8«



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14690 Oó`©dG-2021 ¢SQÉe10 AÉ©HQC’G
øWƒdG QÉÑNCG2

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 ôjRh ±hôa’ »LÒ°S ‹É©e .. áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

.á≤jó°üdG ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªL á«LQÉN

 ‘  iôL  …òdG  -  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  √ƒª°S  ÖMQh

 ¤EG ¬«dÉ©e IQÉjõH - »ÑXƒHCG ‘ ÅWÉ°ûdG öüb

 ábGó°üdG äÉbÓY .. ¬©e åëHh ,äGQÉeE’G ádhO

 ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN ¿hÉ©àdG iƒà°ùe õjõ©Jh

 »àdGh  ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉªãà°S’G

 ..  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ÉXƒë∏e  kGƒ‰  äó¡°T

 ≥«°ùæàdG ÖfGƒL ∞∏àfl á«ªæJ πÑ°S ¤EG áaÉ°VEG

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

 Éª¡«Ñ©°Th øjó∏Ñ∏d ádOÉÑàŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj

.Ú≤jó°üdG

 "  áëFÉL äGóéà°ùe ¤EG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¥ô£J Éªc

 á«ªgCGh É¡à¡LGƒe ‘ øjó∏ÑdG Oƒ¡Lh " ÉfhQƒc

 QÉWEG  ‘ ¿CÉ°ûdG Gò¡H ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ™«°SƒJ

 á«ë°üdG É¡JÉ«YGóJ AGƒàM’ á«dhódG Oƒ¡÷G ºYO

.á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’Gh

 GOóY  »°ShôdG  á«LQÉÿG  ôjRhh  √ƒª°S  åëHh

 äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdGh ÉjÉ°†≤dG øe

 ΩÓ°ùdG ºYód ádhòÑŸG Oƒ¡÷Gh ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

.á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh

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

 .. ájOÉ–’G É«°ShQ ™e á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿É«¡f

 ™«ªL ‘ Égõjõ©J ≈∏Y ∑Î°ûŸG ¢Uô◊G kGócDƒe

.ä’ÉéŸG

 äGQÉeE’G ádhO ájDhQ .. AÉ≤∏dG ∫ÓN √ƒª°S Ωóbh

 â∏©L »àdGh á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d IóëàŸG á«Hô©dG

 øª°V  QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  õjõ©J

.. É¡JÉjƒdhCG

 ΩÓ°ùdG  AÉæH  ¿ƒµj  ¿CG  á«ªgCG  √ƒª°S  GócDƒe

 Ωóîj  ÉÃ  á≤£æª∏d  πªY  è¡æe  QGô≤à°S’Gh

.É¡Hƒ©°T ¿ÉeCG Rõ©jh QÉgOR’Gh á«ªæà∏d É¡££N

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

 »LÒ°S  ‹É©e º«∏°ùàH  ..  AÉ≤∏dG  ∫ÓN ¿É«¡f

 π«FÉî«e  ‹É©eh  "  OÉ–’G  ΩÉ°Sh  "  ±hôa’

 ΩÉ°Sh " É«°ShQ á«LQÉN ôjRh ÖFÉf ±ƒfGóLƒH

 Éª¡ëæe øjò∏dG ¤hC’G á≤Ñ£dG øe " ÊÉãdG ójGR

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

.. "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ‘ ÒÑµdG  ÉªgQhód  kÉÁôµJh ÉªgOƒ¡÷ kGôjó≤J

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  äÉbÓ©dG  õjõ©J

 ∞∏àfl ≈∏Y ΩÉeC’G ¤EG É¡©aOh É«°ShQh IóëàŸG

.äÉjƒà°ùŸG

 ΩGhO ¬ÑFÉfh É«°ShQ á«LQÉN ôjRƒd √ƒª°S ≈æ“h

 Éªgó∏H  áeóN  ‘  õ«ªàdGh  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG

.≥jó°üdG

 ±hôa’  »LÒ°S  ‹É©e  ÜôYCG  Éª¡ÑfÉL  øe

 Éªgôµ°T πjõL øY ±ƒfGóZƒH π«FÉî«e ‹É©eh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  Éªgôjó≤Jh

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

 Gò¡H ÉªgRGõàYG øjócDƒe .. áÁôµdG IQOÉÑŸG Gò¡d

 äGQÉeE’G ádhO øe ¬H É«¶M …òdG ™«aôdG ôjó≤àdG

 ÚH  IôgOõŸG  äÉbÓ©∏d  kÉæ«ªãJ  ó©j  …òdGh

.øjó∏ÑdG

 ï«°SôJ ‘ ΩÉ¡°SE’ÉH ÉªgRGõàYG øY ÉHôYCG Éªc

 ádhOh  É«°ShQ  ™ªŒ  »àdG  ábGó°üdG  äÉbÓY

 Égôjƒ£Jh É¡ªYO á∏°UGƒe ≈∏Y ¢Uô◊Gh äGQÉeE’G

.ä’ÉéŸG ™«ªL ‘

 ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

 ƒª°Sh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG

 ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  óªM  øH  óªfi

 QƒàcódG ‹É©eh »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG  ¢ù∏›

 »°SÉeƒ∏HódG  QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG

 QƒàcódG IOÉ©°Sh ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 É«°ShQ  iód  ádhódG  ÒØ°S  ôHÉ÷G  óªMCG  óªfi

 π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°Sh ájOÉ–’G

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf h ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 ¢ù∏éª∏d »YƒÑ°SC’G ´ÉªàL’G ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ⁄É°S øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,…ò«ØæàdG

 ÖFÉf ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ÖàµÃ ¢ùeG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G åëH

 áeÉ¡dG  äÉYƒ°VƒŸG  øe  GOóY  ºcÉ◊G  ƒª°S

 ≥≤ëj ÉÃ »eƒµ◊G πª©dG äGóéà°ùÃ á≤∏©àŸG

 ≈∏Y ÚæWÉ≤dGh ÚæWGƒŸG áeóNh ábQÉ°ûdG ájDhQ

.IQÉeE’G ¢VQCG

 á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 áµÑ°ûdG  ‘  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ájƒ°†Y  á©HÉàŸ

 áæª°†àŸGh  ,ø°ù∏d  á«YGôŸG  ¿óª∏d  á«ŸÉ©dG

 OÉéjEG ‘ á«é«JGÎ°S’G á£ÿG äÉjÉZh ±GógCG

 øe  IOÉØà°S’G  ø°ùdG  QÉÑµd  í«àJ  ≈∏ãe  áÄ«H

 º¡d  IÉ«◊G  á«Yƒf  Ú°ù–h ádƒ¡°ùH  ÉgOQGƒe

 AGOC’  äÉ«fÉµeE’G  áaÉc  ™jƒ£J ∫ÓN øe ∂dPh

 ≥«≤– øª°†J »àdG äÉeóÿGh á£°ûfC’G ™«ªL

.™ªàéŸG ‘ ø°ùdG QÉÑc êÉeOG

 2021  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 ,á¡L 29 ácQÉ°ûÃ ÉWÉ°ûf 44 áæª°†àŸG ,2023-

 äGQOÉÑŸG ôjƒ£J É¡æe ±GógC’G øe á∏ªL äOóMh

 á«dhDƒ°ùe  õjõ©Jh  ,ø°ù∏d  á«YGôŸG  äÉeóÿGh

 áaÉ≤K  öûfh  ,ø°ùdG  QÉÑc  ƒëf  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 ™aQh ,ábQÉ°ûdG ‘ ø°ù∏d á«YGôŸG ¿óŸG ÒjÉ©e

 Úµ“h ,ø°ùdG  IÉYGôe ∫ƒM »©ªàéŸG »YƒdG

 ™ªàéŸG ‘ º¡JGÈN ácQÉ°ûe øe ø°ùdG QÉÑc

 êÉeOEG ‘ ºgÉ°ùJ äGQOÉÑe ¥ÓWEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.ø°ùdG QÉÑc

 á«é«JGÎ°S’G á£ÿG ¬à≤≤M Ée ôjô≤àdG ∫hÉæJh

 ò«ØæJ  É¡dÓN ” äÉLôfl øe ,2020-2017

 QhÉfi ™e ≥aGƒàJ •É°ûfh IQOÉÑe 40 øe ÌcCG

 ôjô≤àdG  øª°†J  Éªc  ,ø°ù∏d  á«YGôŸG  ¿óŸG

.QhÉëŸG áaÉc ‘ RÉ‚E’G Ö°ùf äGöTDƒe

 ≈∏Y  Ú∏eÉ©dG  áaÉµd  √ôµ°T  ¢ù∏éŸG  Ωóbh

 áµÑ°ûdG  ‘  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ájƒ°†Y  á©HÉàe

 äÉ¡÷G áaÉµdh ø°ù∏d á«YGôŸG ¿óª∏d á«ŸÉ©dG

 ≥«≤–  ‘  IQó≤ŸG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ácQÉ°ûŸG

 áeóÿ äÉ«fÉµeE’G áaÉc áÄ«¡Jh IƒLôŸG ±GógC’G

.™ªàéŸG á«ªæJ ‘ ºgQhO õjõ©Jh ø°ùdG QÉÑc

 á«ªæàdG  IôFGO  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 á°SQÉ‡  ádƒ¡°S  äGöTDƒe  ∫ƒM  ájOÉ°üàb’G

 πª©dG  áÄ«H  õjõ©àd  IôFGódG  »©°Sh  ∫ÉªYC’G

 äGöTDƒŸG øe ójó©dG øª°†J å«M ,…OÉ°üàb’G

 áYƒª›h  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfCÓd  ƒªædG  ácô◊

 á°SQÉ‡ π«¡°ùJ É¡fCÉ°T øe »àdG äÉ«°UƒàdG øe

 óªàYGh  ,ájOÉ°üàb’G  áÄ«ÑdG  õ«Ø–h  ∫ÉªYC’G

 ™e ≥«°ùæàdÉH ¬Lhh áeó≤ŸG äÉ«°UƒàdG ¢ù∏éŸG

.¢UÉ°üàN’G äGP äÉ¡÷G

 IôFGO  øe  áeó≤ŸG  IôcòŸG  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 á«fGƒ«◊G  IhÌdGh  áYGQõdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T

 ‘  áHõY  ´ÉØàfG  ≥M  íæe  ó≤Y  áæª°†àŸG

 º«¶æJ ‘ ó≤©dG º¡°ù«°Sh ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG »YGôe

 IhÌdG á«ªæJh á«HôJ ‘ Üõ©dG ∫Éª©à°SG á«∏ªY

.áÑ°SÉæŸG äÉeóÿG ÒaƒJh á«fGƒ«◊G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f

 IQƒ£àe á«°ShôdG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG ¿CG

 Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ™ªéj Éªc áeGóà°ùeh

.ájƒb á«é«JGÎ°SG ácGöT

 É«°ShQ  ájQƒ¡ªL  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 ∫É©a ∂jöT É¡fCG âàÑKCG á≤jó°üdG ájOÉ–’G

 áëaÉµe ∫É› ‘ ¢üNC’ÉHh ¬«∏Y óªà©j

 äÉbÓ©dG  ¿CG  ¬à≤K  øY ÉHô©e  "ÉfhQƒc"
 ‘ ôªà°ùJ  ±ƒ°S  øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG

.ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ QÉgOR’G

 ∑Î°ûŸG »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ∂dP AÉL

 »LÒ°S ‹É©e ™e ¢ùeG √ƒª°S √ó≤Y …òdG

 ájOÉ–’G  É«°ShQ  á«LQÉN ôjRh  ±hôa’

 Ωƒ≤j »àdG á«ª°SôdG IQÉjõdG QÉWEG ‘ ∂dPh

.ádhódG ¤EG ¬«dÉ©e É¡H

 ∫BG  ójGR  øH ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ¬LƒJh

 ¿Éaô©dGh ôµ°ûdÉH ¬àª∏c π¡à°ùe ‘ ¿É«¡f

 á«LQÉN ôjRh ±hôa’ »LÒ°S ‹É©e ¤EG

 ∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØM ≈∏Y ájOÉ–’G É«°ShQ

 IÒNC’G ¬JQÉjR ∫ÓN √ƒª°S ÉgóLh »àdG

 ∂dòch  »°VÉŸG  Èª°ùjO  ô¡°T  ƒµ°SƒŸ

 ™e á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG ôjƒ£àH ΩÉªàg’G

.ájOÉ–’G É«°ShQ

 É¡àcGöT ó©J äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S ócCGh

 ácGöT  ájOÉ–’G  É«°ShQ  ájQƒ¡ªL  ™e

 øe ïjQÉJ ≈∏Y á«æÑe ájƒb á«é«JGÎ°SG

.ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ÉµjöT  É«°ShQ  iôJ  …OÓH  ¿EG  "  ¿É«¡f

 ™«bƒJ ó©j Oó°üdG Gòg ‘h É«°SÉ°SCGh Éª¡e

 ΩÉY øjó∏ÑdG  ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

 õjõ©J  ‘  âª¡°SCG  IRQÉH  Iƒ£N  2018

."á«FÉæãdG ÉæJÉbÓY

 ó¡°ûj Ωƒ«dG ÉæŸÉY ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 É¡æ«H øeh äÉeRC’Gh äÉjóëàdG øe ójó©dG

 QÉ°ûàfGh ±ô£àdG áaBG ÖfÉL ¤EG "ÉfhQƒc"
 ÉæŸÉY  ¬LGƒj  »àdG  ∞æ©dGh  á«gGôµdG

 Éjƒ°S πª©dG Éæ«∏Yh ,áØ°SDƒŸG É¡JÉ«YGóJ

."É¡à¡LGƒŸ

 á«FÉæãdG ÉæàbÓY äôªà°SG" √ƒª°S ±É°VCGh

 ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ QÉgOR’Gh Qƒ£àdG ‘

 ≠dÉÑH ô©°ûJ …OÓH ¿EÉa ¥É«°ùdG Gòg ‘h

 …OÉ°üàb’G ∫OÉÑàdG ºéM ójGõJ AGREG É°VôdG

 á«FÉæãdG IQÉéàdG äQób 2019 ΩÉ©dG »Øa

 áÑ°ùæH Q’hO QÉ«∏e 3^7 `H á«£ØædG ÒZ

."2018 ΩÉ©H áfQÉ≤e áFÉŸG ‘ 8 ƒ‰

 á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG ¿EG " √ƒª°S ∫Ébh

 …òdG  ó«MƒdG  ÖfÉ÷G â°ù«d Éæjó∏H ÚH

 áfhB’G  ‘  Éª«°S’  ÉXƒë∏e  GQƒ£J  ó¡°T

 É°†jCG á«∏°üæ≤dG äÉbÓ©dG ó©J PEG IÒNC’G

 å«M øjó∏ÑdG ÚH ábÓ©dG ‘ áª¡e Iõ«cQ

 ΩÉY  ‘  »°ShQ  ∞dCG  800  äGQÉeE’G  QGR

 ∞dCG 17 ∑Éæg ¬fCÉH ±öûàf øëfh 2019

 ¿hó©jh ádhódG ‘ ¿ƒª«≤j »°ShQ øWGƒe

."ÊÉãdG ºgó∏H äGQÉeE’G

 ájQƒ¡ªL âàÑKCG ": ÓFÉb √ƒª°S ±É°VCGh

 ∂jöT  É¡fCG  á≤jó°üdG  ájOÉ–’G  É«°ShQ

 ∫É› ‘ ¢üNC’ÉHh ¬«∏Y óªà©j ∫É©a

 »æL ‘ ôªà°ùf Ωƒ«dGh "ÉfhQƒc" áëaÉµe

 øe ôjÉæj 26 ‘h ≥«KƒdG ÉæfhÉ©J QÉªK

 á«ÑjôŒ ácGöT øY ¿ÓYE’G ” ΩÉ©dG Gòg

 É«dÉeÉZ  ó¡©eh  äGQÉeE’G  á©eÉL  ÚH

 AÉ«MC’G  º∏Yh  áÄHhC’G  çÉëHC’  ‹GQó«ØdG

 ¿hÉ©àdG  Rõ©j  É‡  É«°ShQ  ‘  á≤«bódG

 ≈©°ùf  ÉæfCG  √ƒª°S  GócDƒe  "Éæjó∏H  ÚH

 π°†aCG πÑ≤à°ùe ≥∏Nh ájöûÑdG áeóN ¤EG

 ÜôYCG ¿CG OhCG" √ƒª°S ±É°VCGh .⁄É©∏d ÉæeCG

 ∂dPh á«°ShôdG áeƒµë∏d …ôµ°T ≠dÉH øY

 ƒÑ°ùcEG"  ‘  áª¡ŸG  É¡àcQÉ°ûe  ó«cCÉàd

 ΩÉY  øe  ¬∏«LCÉJ  ”  …òdG  "»HO  2020

."ΩÉ©dG Gòg øe ôHƒàcCG ¤EG 2020

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

 É¡àbÓY  õjõ©J  á«ªgCÉH  …OÓH  øeDƒJ"
 IOÉjRh  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  á«dhódG

 øeDƒfh  ™ªLCG  ⁄É©dG  ∫hO  ™e  É¡fhÉ©J

 IójóY  ä’É›h  äÉ«fÉµeEG  ∑Éæg  ¿CÉH

 ∑Î°ûŸG ÉæfhÉ©J Ú°ù– ‘ QGôªà°SÓd

 ∫ÉªYC’Gh  ábÉ£dG  ä’É› ‘ ¿hÉ©àdÉc

 ±É°ûµà°SGh QÉµàH’Gh Ωƒ∏©dGh á«aöüŸG

 É«LƒdƒæµàdGh áë°üdGh áaÉ≤ãdGh AÉ°†ØdG

 á«ªgC’G  ájÉZ  ‘  ∫É›  ∑Éæg  ¿CG  Éªc

 ƒgh É«°ShQ ™e ¬«a ¿hÉ©àdG ôjƒ£àd ™∏£àf

 ácQÉ°ûe ∑Éæg âfÉc ó≤a »FGò¨dG  øeC’G

 ¢Vô©e  ‘  »°ShôdG  ÖfÉ÷G  øe  áª¡e

 ¿CG ™∏£àfh »°VÉŸG ô¡°ûdG ∫ÓN "OƒØ∏L"
 ÚH ΩÉªàg’G øe ójõÃ ´É£≤dG Gòg ≈¶ëj

 »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ó«©°U ≈∏Y øjó∏ÑdG

 ."¢UÉÿGh

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO »æãJ " √ƒª°S ±É°VCGh

 ádOÉÑe ácöT ÚH á«é«JGÎ°S’G á«bÉØJ’G

 »àdGh  »°ShôdG  "∂æHÒÑ°S"h  QÉªãà°SÓd

 »JGQÉeE’G  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  ≥jô£dG  ó¡“

.QÉªãà°S’G ∫É› ‘ »°ShôdG

 á≤K ≈∏Y ÉæfEG" ÓFÉb ¬àª∏c √ƒª°S ºààNGh

 ±ƒ°S Éæjó∏H  ÚH á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¿CG

 ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ QÉgOR’G ‘ ôªà°ùJ

 äÉjóëàdG  áaÉc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ∂dPh

 Ωƒ«dG  …OÓÑa  ,  ⁄É©dG  É¡¡LGƒj  »àdG

 ∂jöT ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªéH ÖMôJ

."¬«∏Y óªà©j ≥jó°Uh

 ºµd ¿Éc »LÒ°S »≤jó°U " √ƒª°S ™HÉJh

 ábÓ©dG √òg ôjƒ£àd ¢UÉN QhO ºµ≤jôah

 Ωƒ«dG  ºµJQÉjR  ≈∏Y  Gôµ°Th  ºµd  Gôµ°ûa

 ™∏£JGh πÑ≤à°ùŸG ‘ ºµ©e πª©∏d ™∏£JGh

 êPƒ‰ á«°ShôdG á«JGQÉeE’G ábÓ©dG ≈≤ÑJ ¿CG

."øjó∏ÑdG ΩóîJ ábÓYh ´ƒæàe Qƒ£àe

 ≈∏Y ±hôa’ »LÒ°S ‹É©e ócCG ¬ÑfÉL øe

 á«JGQÉeE’G  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG  á«ªgCG

 õjõ©J ≈∏Y ¢Uô◊G ¤EG GÒ°ûe á«°ShôdG

 πª©dGh ¿hÉ©àdG ôjƒ£J πLCG øe Oƒ¡÷G

.øjó∏ÑdG ÚH IójóL ácÎ°ûe ™jQÉ°ûe ≈∏Y

 áeÉîa  IQÉjR  òæe  ¬fEG  "¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ádhO ¤EG ÚJƒH ÒÁOÓa áeÉîa ¢ù«FôdG

 ≈∏Y πª©f øëfh 2019 ΩÉY ‘ äGQÉeE’G

 ∫OÉÑàdG ‘ IOÉjR ∑Éægh ÉæàcGöT õjõ©J

 áFÉŸG ‘ 80 áÑ°ùæH øjó∏ÑdG ÚH …QÉéàdG

 IOÉjõdG õjõ©J πLCG øe á«µ«eÉæjóH πª©fh

 …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM  ‘  Iôªà°ùŸG

 ™jQÉ°ûe πLCG øe ácÎ°ûe §£N Éæjódh

 ´É£≤dG πãe IóY äÉYÉ£b ‘ á«∏Ñ≤à°ùe

 AÉHô¡µdGh  √É«ŸGh  »ë°üdGh  ‘öüŸG

."»YGQõdG ´É£≤dGh

 Iôªãe ácQÉ°ûe OƒLh ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 øe  ójó©dG  ‘  »°ShôdG  ÖfÉ÷G  øe

 ádhO  É¡ª¶æJ  »àdG  á«ŸÉ©dG  äÉ«dÉ©ØdG

."»HO OƒØ∏L" ¢Vô©e πãe äGQÉeE’G

 ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªL ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ‘ É¡àcQÉ°ûe ¤EG ™∏£àJ

 ádhO ™e É¡fhÉ©J õjõ©J ¤EGh »HO 2020

.»ŸÉ©dG ¢Vô©ŸG Gòg QÉWEG ‘ äGQÉeE’G

 ádhód  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ¬fCG  ¬«dÉ©e  ÚHh

 ´É°VhC’G ¤EG äÉãMÉÑŸG âbô£J äGQÉeE’G

 øe  GOóYh  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘

 É«Ñ«dh ÉjQƒ°Sh øª«dG πãe á«ª«∏bE’G QƒeC’G

 ΩÓ°ù∏d »ª«gGôH’G ¥ÉØJ’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 GócDƒe , π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 »àdG ΩÓ°ùdG äGógÉ©Ã ÖMôJ É«°ShQ ¿CG

 ádhOh  á≤£æŸG  ∫hO  ÚH  É¡©«bƒJ  ºàj

 ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG ∂dòc ™∏£àJh π«FGöSEG

.»∏«FGöSE’G »æ«£°ù∏ØdG öTÉÑŸG QGƒ◊G

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

 É¡MôW »àdG á∏Ä°SC’G øe OóY ≈∏Y GOQ -

 á«°ShôdGh á«JGQÉeE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh ƒ∏ã‡

 äÉbÓ©dG ‘ ôªà°ùŸG ƒªædG ∫ƒM äõcôJh

 ≈∏Y ... …Qƒ°ùdG ¿CÉ°ûdGh á«°ShôdG á«JGQÉeE’G

.»ª«∏bE’G πª©dGh ¿hÉ©àdG IQhöV

 ÉjQƒ°S IOƒY QGƒ°ûe AóH" ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 ≥∏©àj ’ ôeC’Gh ¬æe óH’ ôeCG É¡£«fi ¤EG

 ádCÉ°ùe »g ádCÉ°ùŸÉa ójôj ’ hCG ójôj øÃ

 ÉjQƒ°S  áë∏°üe  ..  áeÉ©dG  áë∏°üŸG

."á≤£æŸG áë∏°üeh

 "äÉ°ü¨æe"  ∑Éæg  ¿EG"  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ’EG øµÁ ’ øµdh áØ∏àîŸG ±GôWC’G ÚH

 É¡£«fi  ¤EG  ÉjQƒ°S  IOƒY  ≈∏Y  πª©dG

 Oƒ©J »àdG áª¡ŸG QGhOC’G åëHh »ª«∏bE’G

 Ée ƒgh á«Hô©dG á©eÉ÷G ¤EG ÉjQƒ°S É¡«a

 É°†jCGh …Qƒ°ùdG ÖfÉ÷G øe ó¡L Ö∏£àj

."á«Hô©dG á©eÉ÷G ‘ ÉæFÓeR øe

 Ωƒ«dG ÈcC’G …óëàdG ¿CG ó≤àYG" √ƒª°S ∫Ébh

 ∑Î°ûŸG  πª©dGh  ≥«°ùæàdG  ¬LGƒj  …òdG

 óH’h  "öü«b  ¿ƒfÉb"  ƒg  ÉjQƒ°S  ™e

 πª©∏d  ÜÉÑdG  íàØJ  ä’É›  OƒLh  øe

 AÉ≤HEGh , É©«ªL Éæd ÉjQƒ°S ™e ∑Î°ûŸG

 ôeC’G π©éj Ωƒ«dG ƒg Éªc öü«b ¿ƒfÉb

 É‰EGh ∫hóc Éæd ¢ù«d áHƒ©°üdG ájÉZ ‘

 ¿CG  ó≤àYGh  ,  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ≈∏Y  É°†jCG

 ¬«a çóëàf …òdG QGƒ◊G ¿ƒµj ¿CG óH’ Gòg

 äÉj’ƒdG ‘ ÉæFÉbó°UCG ™e í°VGh πµ°ûH

 Iƒb  õFÉcQ  ∫ƒMh  ."á«µjôeC’G  IóëàŸG

 ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G  ádhO  ÚH äÉbÓ©dG

 »g Iõ«côdG" √ƒª°S ∫Éb ájOÉ–’G É«°ShQ

 »∏«eR ‘ iQCG ÉfCGh AÉbó°UCG ∂jód ¿ƒµj ¿CG

 ’ øëæa ≥jó°U ±hôa’ »LÒ°S ‹É©e

 ábÓ©dGh á°SÉ«°ùdG QƒeCG ‘ §≤a çóëàf

 º¡°ùj Ée iôNCG QƒeCG  øµdh øjó∏ÑdG ÚH

 ≈∏Y ¢ùµ©æj É°†jCGh äÉbÓ©dG ájƒ≤J ‘

 »àdG IôØ£dG " √ƒª°S ±É°VCGh ."Éæbôa πªY

 á«°ShôdG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG É¡«dEG â∏°Uh

 πãe ¢UÉî°TCG OƒLh ’ƒd çóëàd âfÉc Ée

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÚJƒH ÒÁOÓa áeÉîa

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ájOÉ–’G É«°ShQ

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

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

 ôjRh  ±hôa’  »LÒ°S  ‹É©e  OƒLhh

 ¿Éc ∂dP ’ƒd ájOÉ–’G É«°ShQ á«LQÉN

 IôØ£dG  √òg  ¤EG  π°üf  ¿CG  Ö©°üdG  øe

 ÚH á≤ãdGh ábÓ©dG √òg AÉæH ™«£à°ùfh

 äÉbÓ©dG  ¿G  øÄª£e ÉfCG  Ωƒ«dGh  øjó∏ÑdG

 IQƒ£àe §≤a â°ù«d  á«°ShôdG  á«JGQÉeE’G

."áeGóà°ùe É°†jCG É‰EGh

 äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQh

 ∫OÉÑàdG  ‘  ÒÑµdG  ƒªædG  ∫ƒM  "ΩGh"
 ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  …QÉéàdG

 »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ájOÉ–’G  É«°ShQ

 –  ó«aƒc"  áëFÉéH  ⁄É©dG  ôKCÉJ  ºZQ

 ¤EG øjó∏ÑdG ™∏£àj »àdG ä’ÉéŸGh "19

 √ƒª°S ócCG , πÑ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN Égõjõ©J

 »°ShQ  πch  »JGQÉeEG  πc  IQÉjR  ™e"  ¬fCG

 É«°ShQ  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  ¤EG

 √ò¡d á©aGO Iƒb ¿ƒëÑ°üj º¡fEÉa ájOÉ–’G

 ¢UôØdG ióe ¤EG ô¶æf ÉeóæY ¬f’ ábÓ©dG

 Ú°ùªëàe Oƒ©f øjó∏ÑdG ‘ äÉfÉµeE’Gh

."É«°ShQ ™e ábÓ©dG ôjƒ£àd

 áYƒæàŸG  •ƒ£ÿG  ¿G"  √ƒª°S  ±É°VCGh

 á«°ShQ ¿óe IóY øe øjó∏ÑdG ÚH π≤æà∏d

 äÓMôdG IOÉjR ≈∏Y πª©dGh äGQÉeE’G ¤EG

 ¢Uôa  õjõ©J  ‘  º¡°ùj  á«aÉ°VEG  ¿óŸ

."øjó∏ÑdG ÚH …QÉéàdG ∫OÉÑàdGh QÉªãà°S’G

 »LÒ°S ‹É©e ócCG É°†jCG Oó°üdG Gòg ‘h

 á«°ShôdG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG ¿CG  ±hôa’

 ’ƒª°Th  É≤ªY  ÌcCG  íÑ°üJ  ΩÉY  πc  ‘

 ó¡°ûjh …ôK »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ¿CG  GócDƒe

.øjó∏ÑdG ÚH Gôªà°ùe Gƒ‰

 ƒªædG QGôªà°SG ‘ ¬à≤K øY ¬«dÉ©e ÈYh

 á«°ShôdG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG ‘ ôªà°ùŸG

 ºYO  πX  ‘  ∂dPh  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b øe ájÉYQh

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG .. ∂dP Ö≤Y

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

 äGQÉeE’G öüb ‘ πªY AGóZ ≈∏Y ‹hódG

 ôjRh  ±hôa’  »LÒ°S  ‹É©e  »ÑXƒHCÉH

.≥aGôŸG óaƒdGh ájOÉ–’G É«°ShQ á«LQÉN

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S åëH iôLh

 øjó∏ÑdG  ÚH  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdGh

 ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG á«ªæJh Ú≤jó°üdG

 øe OóY åëH ¤EG áaÉ°VEG áaÉc ä’ÉéŸG

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGóéà°ùŸGh ÉjÉ°†≤dG

 ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M .∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG

 ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG

 ¿É£∏°S øH óªMCG óªfi QƒàcódG IOÉ©°Sh

 IOÉ©dG ¥ƒa ¢VƒØeh ádhódG ÒØ°S ôHÉ÷G

.ájOÉ–’G É«°ShQ iód

á≤£æª∏d πªY è¡æe QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG AÉæH ¿ƒµj ¿CG á«ªgCG ócDƒj ójGR øH óªëe

ø°ù∏d á«YGôªdG ¿óª∏d á«ªdÉ©dG áµÑ°ûdG »a ábQÉ°ûdG ájƒ°†Y á©HÉàªd á«é«JGôà°S’G á£îdG OÉªàYG

áeGóà°ùeh IQƒ£àe á«°ShôdG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG : ójGR øH ˆGóÑY

z»fÉãdG ójGR ΩÉ°Sh{ ±ƒfGóLƒH ¬ÑFÉfh zOÉëJ’G ΩÉ°Sh{ ±hôa’ ó∏b

zÊÉãdG ójGR ΩÉ°Sh{ ±ƒfGóLƒH ¬ÑFÉfh zOÉ–’G ΩÉ°Sh{ ±hôa’ ó«∏≤J ∫ÓN ójGR øH óªfi

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤àdG  

 ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  √ROGóf’Éc  ÉJÉH  IOÉ©°S  ¢ùeG

. ádhódG iód É«LQƒL

 IOÉ©°ùH áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 á«æ≤àH  ó© oH  øY ” …òdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN ÒØ°ùdG

 õjõ©J ∫ƒM åjOÉMC’G ¬©e ∫OÉÑJh ,»FôŸG ∫É°üJ’G

 ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG

.ó©°üdG

 ≠dÉH øY ,√ROGóf’Éc ÉJÉH IOÉ©°S ÈY ¬ÑfÉL øe

 áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T

.øjó∏ÑdG §HôJ »àdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≈∏Y kÉ«æãe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

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

 219,593  AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG..  º¡dõYh

 á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  GójóL  É°üëa

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y

 ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh   .»Ñ£dG  ¢üëØdG  äÉ«æ≤J  çóMCGh

 ™«°SƒJh  ádhódG  ‘  ¢üëØdGh  »°ü≤àdG  äGAGôLEG

 ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 2,373 øY

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

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

 .ä’ÉM 415,705 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

 ∂dPh áHÉ°üe ä’ÉM 10 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

 .ádÉM 1,345 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

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

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

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

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

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

 IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc   .™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM 1,784 AÉØ°T øY

 øe ΩÉàdG º¡«aÉ©Jh "19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG º¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG

.≈Ø°ûà°ùŸG º¡dƒNO òæe

É«LQƒL ô«Ø°S »≤à∏j ô≤°U øH Oƒ©°S

 ÉfhQƒc øe 1784 »aÉ©J: záë°üdG{
äÉ«ah 10h  áHÉ°UEG 2^373 π«é°ùJh

»Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN É«°ShQ á«LQÉN ôjRhh ójGR øH ˆGóÑY



:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 IQhódG  èjôîJ  πØM  »HO  ó¡Y  ‹h  Ωƒàµe  ∫BG

 øH ó°TGQ á«∏c »éjôN øe øjöû©dGh ájOÉ◊G

 ‘ á«∏µdG ¿Gó«e ‘ iôL …òdG ájôëÑdG ó«©°S

 »HOh »ÑXƒHCG ÚH ≥jô£dG ≈∏Y á∏jƒ£dG á≤£æe

 ÊÉK óªfi óªM øcôdG ≥jôØdG ‹É©e Qƒ°†ëH

 øe OóYh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ »ã«eôdG

.•ÉÑ°†dG QÉÑc

 πØ◊G  »YGQ  ƒª°S  ∫ƒ°Uh  iód  ∫ÉØàM’G  CGóH

 Égó©H º«µ◊G ôcòdG øe äÉjBG ºK »æWƒdG ΩÓ°ùdÉH

 ≈∏Y á«°ù«FôdG á°üæŸG ΩÉeCG ÚéjôÿG QƒHÉW ôe

 ÚéjôÿG ábÉ«d ¢ùµY …ôµ°ùY ¢VGô©à°SG áÄ«g

 á«ÑjQóàdG  º¡JGQÉ¡eh  º¡WÉÑ°†fGh  á«fóÑdG

 ÖMÉ°üd Ú°ü∏fl Gƒfƒµj ¿CG Gƒª°ùbCGh ,ájôµ°ù©dGh

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

 IQOÉ°üdG ôeGhC’ÉH Úeõà∏e "ˆG ¬¶ØM" ádhódG

 ¿CÉH πLh õY ˆG øjógÉ©eh º¡FÉ°SDhQ øY º¡d

 ¿CGh É¡dÓ≤à°SGh äGQÉeE’G ádhO IOÉ«°S øY GhOhòj

 É¡«°VGQCG áeÓ°Sh á«æWƒdG É¡JÉÑ°ùàµe øY Gƒ©aGój

.ôëÑdGh ƒ÷Gh ÈdG ‘

 ƒª°S  á«∏µdG  óFÉb  É«M áÑ°SÉæŸÉH  ¬àª∏c  ‘h

 á«∏c  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,Qƒ°†◊Gh  πØ◊G  »YGQ

 GQƒ£J ó¡°ûJ ájôëÑdG Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ

 Ée πc áÑcGƒeh ÖjQóàdGh º«¶æàdG ‘ É°Sƒª∏e

 ájôëÑdG ájôµ°ù©dG Ωƒ∏©dG ¿Gó«e ‘ ójóL ƒg

 á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb Qƒ£J ™e áÑcGƒe π¶àd

 ájôµ°ù©dGh á«ÁOÉcC’G Ωƒ∏©dGh øjOÉ«ŸG ≈à°T ‘

.áãjó◊G

 ¿CG …ójÉ≤dG ⁄É°S ó«©°S …ôëH øcQ ó«ª©dG ócCGh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

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

 "ˆG  ¬¶ØM"  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 Qƒ£àdG πFÉ°Sh ™«ªL ÒaƒJ ≈∏Y ÉehO ¢Uô–

 ÉæJGƒb  OGôaCGh  äÉYÉ£≤d  ÖjQóàdGh  º∏©àdGh

 ájôµ°ù©dG ógÉ©ŸGh äÉ«∏µdG ∫ÓN øe áë∏°ùŸG

 òæe áª«µ◊G IOÉ«≤dG É¡JCÉ°ûfCG »àdG á°ü°üîàŸG

 ÉæàdhO ¢ù°SDƒe ójGR ï«°ûdG ÒÑµdG πMGôdG ó¡Y

." √GôK ˆG Ö«W" áãjó◊G

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  ¿Éaô©dGh  ôµ°ûdÉH  ¬LƒJh

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

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

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCGh "ˆG

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

 ÉæJGƒ≤d  ºFGódG  Éª¡ªYO  ≈∏Y  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 IÒ°ùŸ á«°üî°ûdG Éª¡à©HÉàeh á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG

 á«ŸÉ©dG  ¢Tƒ«÷G  ±É°üe É¡H  ’ƒ°Uh ÉgQƒ£J

 Éª«∏©Jh  ÉÑjQóJh  Éë«∏°ùJh  GOGôaCGh  äGOÉ«b

 áeóN  ÜQO  ≈∏Y  ÉªgÉ£N  Oó°Sh  ˆG  Éª¡cQÉH

.¬fCÉ°T AÓYEGh õjõ©dG øWƒdG

 ¿C’  ºgÉYOh  ÚéjôÿG  ¬àª∏c  ΩÉàN ‘ CÉægh

 ºgÉ£N ¿ƒ©Ñà«°S øjòdG º¡fGƒNE’ Ihób Gƒfƒµj

 ¬JOÉ«bh øWƒ∏d AÉaƒdGh ¢UÓNE’Gh ¥ÓNC’G ‘

 IAÉØc πµH º¡JÉ«dhDƒ°ùe Gƒ∏ªëàj ¿CGh IAÉ£©ŸG

.¤É©J ˆÉH ¿ÉÁEGh ¢ùØædÉH á≤Kh

 ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Ωôc  á«∏µdG  óFÉb  áª∏c  Ö≤Yh

 ºgRÉ‚EG ≈∏Y ºgCÉægh á©Ñ°ùdG ÚbƒØàŸG »HO

 ÖJGôŸG  ≈∏Y  º¡dƒ°üMh  »ÑjQóàdGh  »ª«∏©àdG

 ‘  ≥«aƒàdG  º¡FÓeõdh  º¡d  É«æªàe  ¤hC’G

.õ«“h ìÉéæH º¡eÉ¡e AGOCGh á«∏ª©dG º¡JÒ°ùe

 º∏©dG º∏°ùJh º«∏°ùJ º°SGôe ∂dP ó©H √ƒª°S ó¡°Th

 º°ù≤dÉH ÉHƒë°üe 22 IQhódG ¤EG 21 IQhódG øe

 ±GöüfE’ÉH πØ◊G »YGQ QƒHÉ£dG óFÉb ¿PCÉà°SG ºK

 áÄ«g  ≈∏Y  ∫ÉØàM’G  ¿Gó«e  ¿ƒéjôÿG  QOÉZh

 ≥«Ø°üJh  ÜÉéYEG  ∫Éf  …ôµ°ùY  ¢VGô©à°SG

.Qƒ``°†◊G

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°ùd â£≤àdGh

 ¤EGh ÚéjôÿG ™e ájQÉcòàdG Qƒ°üdG Ωƒàµe ∫BG

 á«∏µdG óFÉbh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ¬ÑfÉL

 ÚéjôÿG áMôa §°Sh •ÉÑ°†dG QÉÑc øe OóYh

 º¡LôîJ ≈∏Y πØ◊G »YGQ ƒª°S ºgCÉæg øjòdG

 ,ìÉéæH ÖjQóàdGh ¢ùjQóàdG á∏Môe ºgRÉ«àLGh

 πc á°üjôM Ió«°TôdG º¡JOÉ«b ¿CG √ƒª°S º¡d GócDƒe

 ∞∏àfl ‘ ¬bƒØJh ¿É°ùfE’G AÉæH ≈∏Y ¢Uô◊G

 ÉæàdhO π¶J »c »æWƒdG πª©dG øjOÉ«eh ™bGƒe

 IQƒîah  áeó≤àŸG  ∫hódG  á©«∏W  ‘  áÑ«Ñ◊G

 ä’É›  ‘  ¿ƒYóÑj  øjòdG  É¡JÉæHh  É¡FÉæHCÉH

 á«fÉ°ùfE’Gh  á«æWƒdG  º«≤dÉH  ¿ƒ∏ëàjh  º¡∏ªY

. á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG º¡àjƒg ¢ùµ©J »àdG á∏«ÑædG

 :IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ájÉYQ â–

 ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,¿É«¡f  ∫BG

 øe á©HÉ°ùdG IQhódG äÉ«dÉ©a ≥∏£æJ ,á«∏NGódG

 ¥öûdG  ÜÉÑ°T  ô“Dƒeh  º«∏©àdG  á¡LGh  ¢Vô©e

 ¢SQÉe 22 ‘ á«°VGÎaG IQƒ°üH 2021 §°ShC’G

 …òdG »ª«∏©àdG çó◊G ,¬æe 25 ≈àMh …QÉ÷G

 ∫ƒM  ±QÉ©ŸGh  äGÈÿG  ∫OÉÑàd  á°üæe  ó©j

 »∏Ñ≤à°ùŸG º«∏©àdG äÉgÉŒGh á«ª«∏©àdG ¢UôØdG

.á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G Aƒ°V ‘

 ‘ AÉKÓãdG ¢ùeCG ó≤Y »Øë°U ô“Dƒe ‘ ∂dP AÉL

 áæé∏dG »∏ã‡ ¬«a çó– ,»ÑXƒHCG áWöûdG á«∏c

 øe ,AÉcöûdG »∏ã‡ øe OóYh çóë∏d áª¶æŸG

 õcôe ôjóe »Ñ≤ædG ¿ÉØ∏N QƒàcódG ó«≤©dG º¡æ«H

 äGAÉØµdG ôjƒ£àd áeÉ©dG IQGOE’ÉH á«æeC’G äÓgDƒŸG

 …Qƒ°üæŸG  º«gGôHEG  ´Gõg  h  á«∏NGódG  IQGRƒH

 `  »eÓYE’G  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  QÉ°ûà°ùe

 ƒHCG h …ƒHÎdG ΩÓYE’Gh »eƒµ◊G ∫É°üJ’G ôjóe

 äÉ©«Ñª∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf ,»bhRôŸG óªfi ôµH

 »æeC’G ´É£≤dG , ä’É°üJG áYƒª› ‘ á«eƒµ◊G

 ¢Vô©Ÿ  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  πã‡  »∏gCG  Ëôe  h

.º«∏©àdG á¡LGh

 ¢ù«FQ  -  …OÉÑdG  ó«©°S  IRƒe  IQƒàcódG  äócCGh

 á¡LGh  ¢Vô©e  ¿CÉH  ô“Dƒª∏d  áª¶æŸG  áæé∏dG

 2021  §°ShC’G  ¥öûdG  ÜÉÑ°T  ô“Dƒeh  º«∏©àdG

 ∫ÓN øe iDhôdGh  äGÈÿG ∫OÉÑàd  ájôK á°Uôa

 äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ©eÉ÷G  øe  áÑîf  óLGƒJ

 ádhO πNGO øe á°UÉÿGh á«eƒµ◊G á«ª«∏©àdG

 äÉ©eÉ÷G OóY ≠∏H å«M .É¡LQÉN øeh äGQÉeE’G

 á¡L  100  øe  ÜQÉ≤j  Ée  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷Gh

 ,á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG É¡æ«H øe ∫hO πã“

 ójó©dGh É«dGÎ°SCGh ,Éjõ«dÉeh ,É°ùfôah ,É«fÉ£jôHh

 ,äGQÉeE’G ádhO ¤EG áaÉ°VE’ÉH iôNC’G ∫hódG øe

 äÉ©eÉ÷G  ÚH  øe  ójó©dG  OƒLh  ¤EG  IÒ°ûe

 ,äÉ©eÉL  10  π°†aCG  áªFÉb  øª°V  ácQÉ°ûŸG

 ≈∏Y  á©eÉL 100 π°†aCGh  á©eÉL 50 π°†aCGh

 äÉÄ«¡dG øe ójó©dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,⁄É©dG iƒà°ùe

.á«ª«∏©àdG ógÉ©ŸGh äÉ°ù°SDƒŸGh

 øe áÑîf ô“DƒŸG Gòg ‘ ∑QÉ°ûj …OÉÑdG âaÉ°VCGh

 äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ¿ƒ∏ãÁ Ú«ª°SôdG ÚKóëàŸG

 ¢ûbÉæJ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉ÷Gh

 º«∏©àdG  ÉjÉ°†b  ¢üîJ  á«é«JGÎ°SG  QhÉfi

 QÉµàH’G É¡ªgCG  øeh ‹É©dG º«∏©àdGh »°SÉ°SC’G

 »Yƒ£àdG πª©dGh ,∫ÉªYC’G IOÉjQh πÑ≤à°ùŸG ‘

 É«LƒdƒæµàdGh  ,áeGóà°ùŸG  á«ªæàdGh  ,…ÒÿG

 ábQh 15 ¢VôY ∫ÓN øe »YÉæ£°U’G AÉcòdGh

 ÖfÉ÷G ÚH π°Uh á≤∏M ≥∏N ≈∏Y πª©dGh á«ª∏Y

.ájò«ØæàdG äÉ¡÷Gh QGô≤dG ´Éæ°Uh »ÁOÉcC’G

 áëFÉL AGôL á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ºZQ âdÉbh

 »°üî°ûdG Qƒ°†◊G ¿hO âdÉM »àdG 19 ó«aƒc

 É««°VGÎaG  ó≤©j  ¿CG  ÉæjCÉJQG  ÉæfCG  ’EG  ,ô“Dƒª∏d

 á¡LGh  ¢Vô©e  ó≤Y  á«ªgCG  øªµJh  ΩÉ©dG  Gòg

 Qƒ°†◊G ´ƒæJ ¤EG á«dÉ◊G ¬àî°ùf ‘ º«∏©àdG

 á«ª∏©dG ä’ÉéŸGh äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe ,

 »JCÉj ¬fC’ IÒÑc á«ªgCÉH ≈¶ëjh á«°ü°üîàdG

 º«ª°üàd äGQÉeE’G ádhO äGOGó©à°SG ™e ÉæeGõàe

 õ«cÎdGh ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG ‘ É¡∏Ñ≤à°ùe

 º¡aQÉ©e  ∞«XƒJ  ∫ÓN øe  ÜÉÑ°ûdG  áÄa  ≈∏Y

 ≥≤ëj ÉÃ »ª∏©dG õ«ªàdGh IOÉjôdG ƒëf ºgQÉµaCGh

 ≥«≤– ‘ º¡JÉeÉ¡°SEGh  Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ájDhQ

 kÉªZÉæJh äÉgÉŒ’G áeAGƒeh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 äGQÉeE’G ádhód á«æWƒdG IóæLC’G äÉaó¡à°ùe ™e

 ΩÉ¶f ≥ah ™ªàéª∏d √ÉaôdGh Ωó≤àdG ≥«≤– ‘

 á«JGQÉeE’G á«°üî°ûdG AÉæH Rõ©j Qƒ£àe »ª«∏©J

 ,QÉµàH’Gh ,´GóHE’Gh ,õ«ªàdG ¢Uôah ,áfiÉ°ùàŸG

.πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SGh

 õcôe ôjóe »Ñ≤ædG ¿ÉØ∏N QƒàcódG ó«≤©dG ócCG h

 ôjƒ£àd  áeÉ©dG  IQGOE’ÉH  á«æeC’G  äÓgDƒŸG

 »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN á«∏NGódG IQGRƒH äGAÉØµdG

 zº«∏©àdG á¡LGh{ ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûŸG á«ªgCG

 Rõ©J »àdGh 2021 §°ShC’G ¥öûdG ÜÉÑ°T ióàæeh

 π«Ñ°S ‘ É¡JÉcGöTh IQGRƒ∏d »©ªàéŸG QhódG

  .á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤–

 ≈∏Y Gó«cCÉJ ô“DƒŸG Gòg ‘ ÉæàcQÉ°ûe ¿CG ±É°VCGh

 á«©ªàéŸG äÉcGöûdG õjõ©àH ΩÉ¡°SE’G ‘ Éæ°UôM

 IÉ«◊G IOƒéH »≤JôJ »àdG á«æWƒdG Oƒ¡÷G ºYOh

 ‘ ÉæàcQÉ°ûe ¿CG ÖfÉL ¤EG .»JGQÉeE’G ™ªàéª∏d

 ≈∏Y ¢Uô◊G QÉWEG ‘ »JCÉJ ΩÉ¡dG ¢Vô©ŸG Gòg

 ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH  áªFÉ≤dG  ácGöûdG  õjõ©J

 »MÉæŸG  áaÉc  ‘ »HÉéjE’G  ºgQhOh  ¢UÉÿGh

.ä’ÉéŸGh

 ‘ óLGƒàdG ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh ¢UôM ¤G QÉ°TCGh

 äGÈÿG ∫OÉÑàd á«ª«∏©àdG äÉ«dÉ©ØdG √òg πãe

 ¥GQhC’Gh ÚcQÉ°ûŸG äÉ°üæe ∫ÓN øe ±QÉ©ŸGh

 QÉµaC’G  ∫OÉÑàd  ô“DƒŸG  ‘  áeó≤ŸG  á«ãëÑdG

 áØ∏àîŸG ô¶ædG äÉ¡Lh ≈∏Y ±ô©àdGh äGÈÿGh

 ™e  º«∏©àdG  äÉ«æ≤Jh  É«LƒdƒæµàdG  ∫É›  ‘

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  õ«cÎdG

.áeó≤àŸG Ωƒ∏©dGh

 IQGRƒdÉH  á«æeC’G  äÓgDƒŸG  õcôe  ôjóe  Ωó≤Jh

 ¿Éé∏dGh ô“DƒŸG πªY ≥jôØd ôjó≤àdGh ôµ°ûdÉH

 ±ó¡j  ó¡L  øe  ¬fƒdòÑj  Ée  ≈∏Y  á«ª«¶æàdG

 »àdG áÑ«£dG á©ª°ù∏d »≤JôJ á«dÉ©ØH êhôî∏d

.iÈµdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ ‘ äGQÉeE’G É¡H ™àªàJ

 ôjRh QÉ°ûà°ùe - …Qƒ°üæŸG º«gGôHEG ´Gõg ∫Ébh

 á¡LGh ¢Vô©e ó©j »eÓYE’G º«∏©àdGh á«HÎdG

 ≈∏Y áLQóŸGh áª¡ŸG äÉÑ°SÉæŸG øe º«∏©àdG

 ,ádhódG  ‘  …ôµØdGh  ‘ô©ŸG  Ωó≤àdG  áWQÉN

 äÉ°ù°SDƒeh ÉæàÑ∏W ÚH π°Uh á≤∏M ó©J »àdGh

 á¡LGh  ¢Vô©e  ‘  á∏ãªàŸG  ,‹É©dG  º«∏©àdG

 ΩÉ≤j …òdG §°ShC’G ¥öûdG ÜÉÑ°T ô“Dƒeh  º«∏©àdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â–

 …òdG ,á«∏NGódG ôjRh  ̀AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ºYódG  ∫Éµ°TCG  áaÉc  º«∏©àdG  ≈∏Y  ÉªFGO  ≠Ñ°ùj

.√ƒª°ùd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG πµa ,ájÉYôdGh

 √òg πX ‘ ,RQÉÑdG çó◊G Gòg º«¶æJ ¿EG ±É°VCGh

 äGó«≤©J  ºZQh  ,Ióéà°ùŸG  á«ë°üdG  ´É°VhC’G

 ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d Ö°ùëj GRÉ‚EG ó©j ,‹É◊G ±ô¶dG

 π¶j ¿CG ¤EG áLÉ◊G ¢ùeCG ‘ øëfh ,¢Vô©ŸG Gòg

 á«°ùjQóàdG äÉÄ«¡dG AÉ°†YCGh Ú°üàîŸGh ÉæàÑ∏W

 äGóéà°ùŸG ôNBG ™e öTÉÑe ¢SÉ“ ≈∏Y ™ªàéŸGh

 π¶f ≈àM ,ájƒHÎdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh á«ª«∏©àdG

 ,Ú°ùªî∏d kÉ≤«≤– ,á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG IôFGO ‘

.á«∏Ñ≤à°ùŸG ádhódG ájDhQh

 IQGRƒd  ácQÉ°ûŸG  √òg ¿CG  ¤EG  …Qƒ°üæŸG QÉ°TCGh

 ¤hC’G â°ù«d ,çó◊G Gòg ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG

 äÉ¡«LƒJh ºFGO ¢UôM ∑Éæg ,IÒNC’G ¿ƒµJ ødh

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh …OÉª◊G Ú°ùM ‹É©e øe

 π«ch …OÉª◊G øªMôdG óÑY ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°Sh

 õ«cÎdG  á«ªgCG  ≈∏Y  ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh

 á«æWƒdG  äÉ«dÉ©ØdG  øe  ´ƒædG  Gòg  πãe  ≈∏Y

 ∫Éµ°TCG  áaÉc  Ëó≤Jh  É¡àjÉYQh  ,á«ªgC’G  á¨dÉH

 ∑Gô◊G õjõ©J ‘ º¡°ùJ É¡fƒc ,É¡MÉéæd ºYódG

 ä’ÉéŸG  ¤EG  Üôb  øY  ±ô©àdGh  ,»ª«∏©àdG

 ‘ á«ŸÉ©dG äÉ¡LƒàdGh á«æ¡ŸGh á°ü°üîàŸG

.πª©dG ¥ƒ°S

 Gò¡d á∏Ñb Ωƒ«dG âëÑ°UCG äGQÉeE’G ádhO ¿CÉH  ócCGh

 ∑Éægh ,á«ª«∏©àdG äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG øe ´ƒædG

 çGóMC’G  º«¶æàd »æWƒdG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y ¬LƒJ

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùJ  »àdG

 º∏©àdG äÉ«dBGh IQƒ£àŸG äGQÉ°ùŸGh ,á«ª«∏©àdG

 øª°V É¡LGQOEGh ,É¡∏°†aCÉH òNCÉf ≈àM ,áãjó◊G

 ’  ,çó◊G  Gòg  ¿EÉa  Gòd  ,á«ª«∏©àdG  Éæàeƒ¶æe

 ÉæJÉ°ù°SDƒeh  ÉæàÑ∏W  íæe  ‘ º¡°ùj  ¬fCÉH  ∂°T

 äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG øe kGôaGh kÉ£°ùb á«ª«∏©àdG

 ájöüY ájDhQ áZÉ«°U ‘ º¡°ùJ »àdG äGÈÿGh

 .πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àeh ,‹É©dG º«∏©àdG πÑ≤à°ùŸ

 òNCÉJ  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe

 º∏©J  á∏MQ  ΩÉeCG  ≥FÉY  ∞≤j  ’G  ,É¡≤JÉY  ≈∏Y

 äÉæµªŸG â°SQCG ,∂dP π«Ñ°S ‘h ,áÑ∏£dG ÉæFÉæHCG

 á«æ≤àdG  ∫ƒ∏◊Gh  ,ájöûÑdGh  ájOÉŸG  πFÉ°SƒdGh

 äÉfÉµeE’G  äôî°Sh  á«LƒdƒæµàdGh  á«ª«∏©àdG

 …òdG ¢Vô©ŸG Gòg »JCÉjh ,¬∏c ∂dP πLC’ OQGƒŸGh

 á©°SGh IòaÉf íàØ«d á«ŸÉ©dG äÉ¡LƒàdG ÖcGƒj

 §«∏°ùJh ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ±É°ûµà°S’

 ÜQÉéàdG π°†aCGh ,πª©dG ¥ƒ°S ™bGh ≈∏Y Aƒ°†dG

 AÉæÑdGh É¡H òNC’G ôeC’G »Yóà°ùj »àdG á«ª«∏©àdG

 º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¢UôM ≈∏Y kGócDƒe ,É¡«∏Y

 ,áÑ∏£dGh º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe §HQ ≈∏Y ΩGhódG ≈∏Y

 IQƒ°üH º¡©°Vhh ,á«ª«∏©àdG äGóéà°ùŸG ôNBÉH

 ,á«dƒª°T  IQƒ°U  øjƒµàd  ,ábOh  kÉMƒ°Vh  ÌcCG

 »ÁOÉcC’G Ωó≤àdG äGQÉ°ùÃ ™«ª÷G óaQ ‘ º¡°ùJ

.πÑ≤à°ùŸG ‘ »æ¡ŸGh

:ΩGh-ÉJôcÉL

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e ™°Vh 

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

 É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ¤EG á«ª°SQ IQÉjR ∫ÓN

 áæjóe ‘ "ójGR ï«°ûdG" óé°ùe ¢SÉ°SCG ôéM

 ¢SCGQ §≤°ùe ≈£°SƒdG GhÉL º«∏bEÉH "ƒdƒ°S"
 ºà«°S …òdGh hOhójh ƒcƒL ¢ù«FôdG áeÉîa

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ºYóH  √ó««°ûJ

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

. áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 QƒàcódG IOÉ©°S .. ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh ö†M

 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  »Ñ©µdG  ô£e óªfi

 IOÉ©°Sh  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d

 iód  ádhódG  ÒØ°S  …ôgÉ¶dG  ⁄É°S  ˆGóÑY

 øe  ö†M  Éª«a  ,á«°ù«fhófE’G  ájQƒ¡ª÷G

 ôjRh ôgÉW ∂jQEG ‹É©e »°ù«fhófE’G ÖfÉ÷G

 äƒbÉj ‹É©eh ádhó∏d ácƒ∏ªŸG äÉcöûdG

 ÖFÉfh á«æjódG ¿hDƒ°ûdG ôjRh äÉeƒb π«∏N

 áæjóe  IóªYh  ≈£°SƒdG  GhÉL º«∏bEG  ºcÉM

 »YhQõŸG  π«¡°S  ‹É©e  ºààNGh  .ƒdƒ°S

 ájQƒ¡ª÷ á«ª°SQ IQÉjR ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh

 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ¤EG  âaóg  É«°ù«fhófEG

 OÉ°TCG å«M øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG

 É¡fCÉH  É¡Ø°Uhh  IQÉjõdG  èFÉàæH  ¬«dÉ©e

 øe  ácÎ°ûŸG  áÑZôdG  ºLÎJh  á«HÉéjEG

 »JGQÉeE’G ¿hÉ©àdÉH AÉ≤JQ’G ‘ ÚJOÉ«≤dG

 ΩóîJ  áeó≤àe  äÉjƒà°ùe  ¤EG  »°ù«fhófE’G

 äÉ¡LƒàdGh  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe

.Úàeƒµë∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ƒcƒL  áeÉîa  πÑ≤à°SG  -  IQÉjõdG  ∫ÓNh

 öü≤dÉH É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ hOhójh

 π«¡°S  ‹É©e ôZƒH  á«MÉ°V ‘ »°SÉFôdG

 π≤f …òdGh »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi øH

 øH  áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ«–

 "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

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

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

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

 »°ù«fhófE’G  ¢ù«FôdG  áeÉîa ¤EG  áë∏°ùŸG

 Gójõe ¬Ñ©°ûdh ¬àeÉîØd ºgƒª°S äÉ«æ“h

.»bôdGh Ωó≤àdG øe

 äGAÉ≤d  »YhQõŸG  π«¡°S  ‹É©e  ó≤Yh

 ≥«°ùæJ ôjRh .. ‹É©ŸG ÜÉë°UCG ™e á«FÉæK

 á«dÉŸG IôjRhh ,QÉªãà°S’Gh ájôëÑdG ¿hDƒ°ûdG

 QÉªãà°S’G  áÄ«¡d  »HÉbôdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 ,ábÉ£dG ôjRhh ,´ÉaódG ôjRhh ,á«°ù«fhófE’G

 å«M  ,QÉªãà°S’G  ≥«°ùæJ  ¢ù∏›  ¢ù«FQh

 ≥jOÉæ°üdGh  QÉªãà°S’G  ä’É›  åëH

 19-ó«aƒc  "  ìÉ≤dh  º«©£àdGh  ,ájOÉ«°ùdG

 ¿GÒ£dGh  ,á«fó©ŸG  OQGƒŸGh  ábÉ£dGh  "
 óFÉ°üeh  ,á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  ÅfGƒŸGh

 ,…ôµ°ù©dG ™«æ°üàdGh ,±hô¨fÉŸGh ,∑Éª°SC’G

.áMÉ«°ùdGh

 ∑QÉ°ûŸG  ádhódG  óah  ¬«dÉ©e  ¢SCGôJ  Éªc

 »°ù«fhófE’G ,»JGQÉeE’G ∫ÉªYC’G ióàæe ‘

 ÖfÉ÷G  øe  ¬°SCGôJ  …òdG  …OÉ°üàb’G

 ¿Éà«‚ÉHQÉ°ùæÑJƒ¡d  ‹É©e  »°ù«fhófE’G

 QÉªãà°S’Gh ájôëÑdG ¿hDƒ°ûdG ≥«°ùæJ ôjRh

 ÚÑfÉ÷G  øe  ‹É©ŸG  ÜÉë°UCG  √ö†Mh

 ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ QÉÑch »°ù«fhófE’Gh »JGQÉeE’G

 ∫ÓN  ”  å«M  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ‘

 ä’É› ‘ äÉ«bÉØJG IóY ™«bƒJ ióàæŸG

 ±hô¨fÉŸG  ´QGõeh  ,»YGóHE’G  OÉ°üàb’G

 ájôµ°ù©dG  äÉYÉæ°üdG  ÅfGƒŸG  ,áMÉ«°ùdGh

.áFõéàdÉH ™«ÑdG ,ábÉ£dG

á«°ù«fhófE’G zƒdƒ°S{ áæjóe »a zójGR ï«°ûdG{ óé°ùe ¢SÉ°SCG ôéM ™°†j »YhQõªdG π«¡°S

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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øWƒdGQÉÑNCG

zΩGh{        èjôîàdG πØM √Qƒ°†M ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM

 »HóH á«eƒµëdG Ωƒ°SôdG ó«ªéJ ójóªJ

2023 ™∏£e ≈àM

 á«é«JGôà°SG ≈∏Y ™∏£j ¿ÉªéY ó¡Y »dh

 ô«¨àdG IQGRh ™jQÉ°ûeh §£Nh èeGôHh

áÄ«ÑdGh »NÉæªdG

 áÄ«g{ IõFÉéH RƒØJ óªëe âæH áØ«£d

zá«Hô©dG ICGôªdG

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ™∏WG 

 ™jQÉ°ûeh §£Nh èeGôHh á«é«JGÎ°SG ≈∏Y ¿ÉªéY

.É«dÉM ÉgòØæJ »àdG áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh

 ¿GƒjóH ¬Ñàµe ‘ √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 óªfi  øH  ˆGóÑY  QƒàcódG  ‹É©e  ¢ùeG  ºcÉ◊G

 …òdG áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG ôjRh »ª«©ædG ∞«ë∏H

 á∏Môª∏d  IQGRƒdG  á°SÉ«°S  ∫ƒM  É«aGh  ÉMöT  Ωób

 ∫ÓN ÉgòØæà°S »àdG  ™jQÉ°ûŸG ºgCGh  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ¿ÉªéYh áeÉY ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

.á°UÉN

 »°SÓª¨dG ó°TGQ º«gGôHEG óªMCG IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 óªfi ∞°Sƒjh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ

 øe OóYh áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG ΩÉY ôjóe »ª«©ædG

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

:ΩGh-»HO

 áî«°ûdG  ƒª°S  íæe á«Hô©dG  ICGôŸG  áÄ«g âæ∏YCG  

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

 á«Hô©dG Ió«°ùdG" IõFÉL »HO ‘ ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG

 ™∏£°†J …òdG Qhó∏d kGôjó≤J ∂dPh ,ΩÉ©dG Gò¡d "¤hC’G

 ´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG IÒÑµdG á°†¡ædG ‘ Égƒª°S ¬H

 äÉeÉ¡°SE’h  ,»HO  IQÉeEG  ‘  »YGóHE’Gh  ‘É≤ãdG

 É¡fCÉ°T øe IôµàÑe á«aÉ≤K äGQOÉÑe ºYO ‘ Égƒª°S

.»Hô©dGh »JGQÉeE’G ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG AGôKEG

 ICGôŸG  áÄ«¡d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«dódG  óªfi  ∫Ébh

 á«Hô©dG  ICGôŸG  áÄ«g  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¿EG  á«Hô©dG

 áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S QÉ«àNG ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH ¥nOÉ°U

 øY  kGÒÑ©J  ;IõFÉ÷G  √ò¡d  ó°TGQ  øH  óªfi  âæH

 É¡JÉeÉ¡°SEGh É¡JGQOÉÑÃ øjÒÑµdG RGõàY’Gh ôjó≤àdG

 á«YGóHE’Gh á«aÉ≤ãdG äÉLÉàædG ôjƒ£J ‘ á∏YÉØdG

 ¤EG áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸG øe Iõ«ªàe ábÉH ¥ÓWEG ÈY

 ï«°SôJh ,á≤£æŸG ‘ ‘É≤ãdG ´É£≤dG áfÉµe õjõ©J

 »àdG á«YGóHE’G ¿ƒæØdG ±ƒæ°U ≈à°T ájÉYQ Ωƒ¡Øe

 ΩÓ°ùdGh ∫Éª÷G öUÉæ©H á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG óaôJ

.á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh

ájôëÑdG ó«©°S øH ó°TGQ á«∏c øe 21`dG IQhódG èjôîJ πØM ó¡°ûj óªëe øH ¿GóªM

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ájÉYôH

¢SQÉe 22 »a kÉ«°VGôàaG 2021 º«∏©àdG á¡LGh ¢Vô©e ¥Ó£fG

:ΩGh-»HO

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ 

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

 ï«°ûdG ƒª°S Qó°UCG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

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

 ó«ªŒ ójóªàH GQGôb ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO

 ™∏£e  ≈àM  »HO  ‘  á«eƒµ◊G  äÉeóÿG  Ωƒ°SQ

 …OÉ°üàb’G  QGô≤à°SÓd  ÉªYO  ∂dPh  ,2023  ΩÉ©dG

 ,™ªàéŸG  äÉfƒµe  áaÉµd  »°ùØædGh  »YÉªàL’Gh

 ∫ÉªYC’G OGhôd É¡à«HPÉLh IQÉeE’G á«°ùaÉæàd Gõjõ©Jh

 ,áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  á∏éY  ™aódh  øjôªãà°ùŸGh

.¥ƒ°ùdG äÉgÉŒG áÑcGƒeh

 ‘ »JCÉj  QGô≤dG  Gòg ¿CG  »HO ó¡Y ‹h ƒª°S  ócCGh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôM QÉWEG

 áaÉµH  ™ªàéŸG  áë∏°üe  IÉYGôe  ≈∏Y  Ωƒàµe  ∫BG

 ∂dP ¬«Yóà°ùj ÉÃ ,Úª«≤eh ÚæWGƒe øe ,¬JÉfƒµe

 »£îJ ≈∏Y ™«ª÷G Ú©J »àdG äGQGô≤dG PÉîJG øe

 »©ªàéŸG  QGô≤à°S’G  ¿Éª°Vh  á«dÉ◊G  á∏MôŸG

 AÉaƒdG  øe  áØ∏àîŸG  ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£b  Úµ“h

 É¡jód »HO áeƒµM ¿CG ¤EG √ƒª°S Égƒæe ,É¡JÉeGõàdÉH

 ™e IAÉØc πµH πeÉ©àdG øe É¡æµÁ Ée áfhôŸG øe

 AÉæH äÉjó– øe øgGôdG »ŸÉ©dG ™°VƒdG ¬Ñ∏éj Ée

.áØ∏àîŸG ∞bƒŸG OÉ©HC’ ≥«bO º««≤Jh ó°UQ ≈∏Y

 ΩóY  á«eƒµ◊G  Ωƒ°SôdG  ó«ªŒ  QGôb  πª°ûjh

 ∫ÉM ‘ ’EG  IójóL Ωƒ°SQ …CG  ¢Vôa hCG  çGóëà°SG

 OƒLh  øe  ócCÉàdG  ó©H  IójóL  äÉeóN  çGóëà°SG

.™ªàéª∏d á«≤«≤◊G á©ØæŸGh QÈŸG

 ó«ªŒ QGôb Oóª«d »HO ó¡Y ‹h ƒª°S QGôb »JCÉjh

 ‘  ,2018  ¢SQÉe  ‘  QOÉ°üdG  á«eƒµ◊G  Ωƒ°SôdG

 á°ùªÿG  ájOÉ°üàb’G  Ωõ◊G  ºYóJ  áª¡e  áaÉ°VEG

 öûY »æK’G QGóe ≈∏Y »HO áeƒµM É¡à≤∏WCG »àdG

 ∂dPh ¿B’G ≈àMh 2020 ¢SQÉe òæe á«°VÉŸG Gô¡°T

 áëFÉL É¡àØ∏N »àdG äÉ©ÑàdG IóM øe ∞«Øîà∏d

 ºgQO QÉ«∏e 7^1 ºYódG áª«b äRhÉŒ PEG 19-ó«aƒc

 Ωƒ°SôdG øe ójó©dG ¢†«ØîJh AÉ¨dEG ≈∏Y â∏ªà°TGh

 ∞∏àfl  øª°V  ºFGO  hCG  âbDƒe  πµ°ûH  á«eƒµ◊G

.äÉYÉ£≤dG

Éjõ«dÉeh É°ùfôah É«fÉ£jôHh ÉµjôeCG É¡æ«H øe ácQÉ°ûe á¡L 100



اأبوظبي-وام:
ال��ظ��اه��ري  �سيف  ال��دك��ت��ور  اأك���د   
الهيئة  ع��ن  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث 
والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
ظ��ل جناحات  اأن���ه يف  وال��ك��وارث 
اأف�سل  تطبيق  املتوا�سلة يف  الدولة 
 " انت�سار  مواجهة  يف  املمار�سات 
املجتمعي  والوعي   "  19  - كوفيد 
املعلن  بالإجراءات  واللتزام  العايل 
الوطنية  ال��روت��وك��ولت  يف  عنها 
ملحوظا  تدريجيا  انخفا�سا  ن�سهد 
يف عدد الإ�سابات خالل الأ�سبوعني 
اإيجابيا  موؤ�رشا  يعد  ما  املا�سيني 
والعودة  للتعايف  للطريق  وخطوة 
هذا  و�سنكمل  الطبيعية  للحياة 

الطريق بتعاون والتزام اجلميع.
خالل  الظاهري  �سيف  الدكتور  وقال 
عقدتها  التي  الإعالمية  الإح��اط��ة 
م�ستجدات  حول  الإم���ارات  حكومة 
اإن   " امل�ستجد  "كورونا"  فريو�س 
خالل  م��ن  اأثبتت  الإم����ارات  دول��ة 
 "19 "كوفيد  جائحة  لأزمة  اإدارتها 
التعامل  به يف  اأنها منوذج يحتذى 
عن  الناجمة  التداعيات  احتواء  مع 

الأزمات والكوارث الطارئة".
ولفت اإىل اأنه على ال�سعيد الداخلي 
اتخاذ جمموعة  اإىل  الدولة  �سارعت 
والتدابري  الوقائية  اخل��ط��وات  من 
الأم��ن  من  ع��ززت  التي  الح��رازي��ة 
املجتمع  لأف��راد  والغذائي  ال�سحي 
اتخذت  الإم��ارات  اأن  مو�سحا  كافة، 
الحرازية  الإج��راءات  من  جمموعة 
دون  للحيلولة  الوقائية  والتدابري 
تاأ�سي�س  عر  وذلك  املر�س  انت�سار 
الرعاية  ودور  امل�ست�سفيات  وتاأهيل 
الطبية  الفحو�سات  واإجراء  ال�سحية 

الالزمة لأكر عدد من ال�سكان.
واأكد اأن دولة المارات اأبرزت منوذجا 
فكانت  الأزمة  مع  التعامل  مرنا يف 
النموذج  ه��ذا  م��رت��ك��زات  اأه��م  م��ن 
للمعطيات  ال���دوري���ة  امل��راج��ع��ة 
مع  املوائمة  و�رشعة  واملتغريات 
اأولوية  ليتنا�سب مع  الراهن  الو�سع 
التي  املجتمعية  وال�سالمة  ال�سحة 

ركزت عليها القيادة الر�سيدة.
يف  ال�سحي  القطاع  اأن  اإىل  واأ�سار 
 7 وت�سغيل  لتفعيل  ي�ستعد  الدولة 
مار�س  خالل  ميدانية  م�ست�سفيات 
اإجمالية  ا�ستيعابية  بطاقة  اجلاري 
 292 منها  �رشيرا   2058 اإىل  ت�سل 

منوها  احلرجة"،  للحالت  �رشيرا 
اإىل اأن امل�ست�سفيات امليدانية توفر 
وهي  ا�ستثنائية  عالجية  خدمات 
الطبية  امل�ستلزمات  باأحدث  مزودة 
وفق اأرقى املعايري الطبية العاملية 
العالج  وتقدمي  امل�سابني  لعزل 

املنا�سب لهم.
امل�ست�سفيات  اإن�����س��اء  اأن  وذك���ر 
من  بتوجيهات  ي��اأت��ي  امليدانية 
القيادة الر�سيدة وذلك �سمن اجلهود 
احلثيثة التي تبذلها الدولة ملواجهة 
حتديات انت�سار فريو�س " كورونا " 
دولة  متكنت   "  : وقال   .. امل�ستجد 
الإمارات من توفري اأكرث من 6 ماليني 
 19  - كوفيد  لقاحات  من  جرعة 
حتى اليوم ومت تقدمي اللقاح لعدد 
�سخ�سا  و143  األفا  و777  ماليني   3
وبذلك ت�سل ن�سبة احلا�سلني على 

من  املائة  يف   48.71 اإىل  اللقاح 
الفئة امل�ستهدفة اإ�سافة اإىل ذلك فقد 
64.52 يف  ل�ن�سبة  اللقاح  توفري  مت 

املائة من فئة كبار ال�سن".
واأكد الدكتور �سيف الظاهري اأن دولة 
اخلا�سة  منهجيتها  توا�سل  الإمارات 

الكت�ساف  اإىل  الهادفة  بالفحو�سات 
انت�سار  من  للحد  والتق�سي  املبكر 
اجلائحة عر اإجراء فحو�سات مكثفة 

جتاوز  اإذ  املجتمع  فئات  ملختلف 
اإجمايل عدد الفحو�سات حتى اليوم 
مع  اأنه  مو�سحا  فح�س،  مليون   32
خطوات  املعنية  اجل��ه��ات  ات��خ��اذ 
لالإجراءات  املتدرج  للتخفيف  حذرة 
لطبيعتها  احلياة  واإعادة  الحرازية 
ظهرت عدد من املخالفات والتجاوزات 
ن�سبيا  �ساهمت  التي  امل�سوؤولة  غري 
الفريو�س.  انت�سار  دائرة  تو�سيع  يف 
اأنه خالل �سهر فراير من  واأ�سار اإىل 
املخالفات  العام اجلاري و�سل عدد 
اإىل 55 األفا و966 خمالفة يف جميع 
اأنحاء الإمارات وجاءت خمالفة عدم 
مت  خمالفة  كاأكرث  الكمامات  ارت��داء 
ر�سدها خالل هذه الفرة بن�سبة 47 
% تليها خمالفة عدم التزام املحالت 
ب��الإج��راءات  التجارية  واملن�ساآت 
 20.5 بن�سبة  والوقائية  الحرازية 
% ثم عدم اللتزام بالتباعد اجل�سدي 
بن�سبة 17.5 % ثم عدم التقيد بعدد 
املركبة  به يف  امل�سموح  الأ�سخا�س 

الواحدة بن�سبة 8 % واأخريا التجمعات 
الع�سوائية بن�سبة 4.5 % .

الأبي�س  للجي�س  نقول  اإننا   " وقال 
�ساحات  يف  املنت�رش  الإم���ارات���ي 
امل�ست�سفيات ومراكز الفح�س، واأبطال 
واأبناء  املخل�سني  الأول  الدفاع  خط 
الأوفياء  املتطوعني  الم��ارات  دولة 
خط   .. �سكرا   " اجلاليات  جميع  من 
دفاعنا الأول .. �سكرا اأبطالنا العاملني 
املرابطني  اأبناءنا  �سكرا   .. ب�سمت 
مواجهة  يف  الأوىل  اخلطوط  على 
ليبقى  اأجمع،  العامل  اأربكت  جائحة 
جمتمعنا حم�سنا اآمنا ينعم بال�سحة 

والعافية".
ولفت اإىل اأن الت�سدي لهذه اجلائحة 
فيها  تتكامل  م�سركة  م�سوؤولية  هو 
اجلهود املجتمعية واملوؤ�س�سية كافة 
والل��ت��زام ب��الإج��راءات الح��رازي��ة 
والتدابري الوقائية هو ال�سكر احلقيقي 
ال���ذي ن��ع��ر م��ن خ��الل��ه ع��ن م��دى 
به  يقوم  ملا  بامل�سوؤولية  اإح�سا�سنا 
والكوادر  الطبية  الفرق  يف  الأبطال 

العاملة ل�سحتنا جميعا.
تاأثريات يف  للجائحة  كانت   " وقال 
جم��الت ع��دة وم��ن اأب��رزه��ا التاأثري 
املعلومات  من خالل  املجتمع  على 
�رشعة  من  حتد  قد  والتي  املغلوطة 
الدولة  فبادرت  الأزم��ة  على  التغلب 
الإعالمية  قدراتها  كافة  بتكري�س 
لأفراد  واحلقائق  املعلومات  لتوفري 
من�سات  تفعيل  ومت  كافة  املجتمع 
اأح��دث  لبث  متخ�س�سة  اإلكرونية 
الت�سال  مركز  واإن�ساء  امل�ستجدات، 
الوطني املعني بكل ما يخ�س الأزمة 

وتوحيد اجلهد الإعالمي".
رفعت  الإم��ارات  حكومة  اأن  واأو�سح 
الأزمة  مع  ب�سفافية  التعامل  �سعار 
فمنذ عام بداأنا ببث الإحاطة الإعالمية 
على  للوقوف  وم�ستمر  دوري  ب�سكل 
املرتبطة  واحلالت  امل�ستجدات  اآخر 
ولتعريف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
اأفراد املجتمع بالإجراءات الحرازية 
الدولة  وحر�ست  الوقائية  والتدابري 
على اإطالع املجتمع على امل�ستجدات 
الأمر  والأمانة  امل�سوؤولية  من  بروح 
انت�سار  حما�رشة  يف  �ساهم  ال��ذي 

ال�سائعات.
ودعا اجلميع يف اخلتام اإىل اللتزام 
التدابري  واتباع  الوقائية  بالإجراءات 
و�سالمة  �سحة  اأجل  من  الحرازية، 

اأفراد املجتمع كافة.

4 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 األربعاء10 مارس 2021ـ العـدد 14690                

اأخبار الوطن

 الإمارات نموذج 
يحتذى في احتواء 
التداعيات الناجمة 

عن الأزمات 
والكوارث الطارئة

القطاع ال�سحي 
ي�ستعد لتفعيل 

وت�سغيل 7 
م�ست�سفيات ميدانية 

مار�س الجاري

 ريم الها�سمي : جائحة 
كوفيد-19 عززت اأهمية 
تحقيق اأهداف التنمية 

الم�ستدامة 
دبي-وام:

الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اأك��دت 
املدير  الدويل  التعاون  ل�سوؤون  دولة  وزيرة 
اللجنة  ورئي�س  دبي   2020 لإك�سبو  العام 
الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة.. اأن دولة 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  تويل  الإم��ارات 
نهجها  يف  تتج�سد  والتي  كبريا  اهتماما 
وخارجيا.  داخليا  ال�سراتيجية  وروؤيتها 
رئي�سية  كلمة  خ��الل  معاليها  واأو�سحت 
املو�سوع  من  الأول  اليوم  اأعمال  �سمن 
املو�سوعات  مباحثات  ل�سل�سلة  التا�سع 
دبي   2020 اإك�سبو  انطالق  قبل  ما  الع�رشة 
والتي تناولت "الأهداف العاملية".. اإن روؤية 
من  امل�ستدامة  التنمية  لأه��داف  الإم��ارات 
الفر�س  اإىل  الو�سول  ت�سمل  حملي  منظور 
وقد  ال�سحية  والرعاية  التعليم  جودة  عر 
لل�سباب  وزراء  تعيني  الروؤية  هذه  األهمت 
ل  وهي  وامل�ستقبل  وال�سعادة  والت�سامح 
وحدها  احلكومية  املوؤ�س�سات  عمل  تتطلب 
حتقيق  اأردن��ا  ما  اإذا  باأ�رشه  املجتمع  بل 
ذكاء  اأكرث  م�ستقبل  نحو  امل�سركة  غايتنا 

ونظافة و�سحة للجميع.
وذكرت معاليها اإن الإمارات اأ�س�ست املجل�س 
العاملي لأهداف التنمية امل�ستدامة وهو ثمرة 
 2018 للحكومات  العاملية  القمة  ثمار  من 
ومن�سة لأطراف معنية متعددة التخ�س�سات 
الدولية  واملنظمات  احلكومات  من خمتلف 
والأو�ساط الأكادميية والقطاع اخلا�س تتيح 
ا�ستك�ساف ُنُهج مبتكرة ملعاجلة التحديات 
عامل  �سنع  بهدف  وم�ساركتها  العاملية 

اأف�سل واأكرث ازدهارا للجميع يف 2030.
القائمة  الروؤية  هذه  �ّسد جناح  جتجَ  " وقالت 
على ال�رشاكة يف الدعم العاملي ل�ست�سافتنا 
اإك�سبو عندما اأكدت الدول الأع�ساء يف املكتب 
و�سغفها  ثقتها  جم��ددا  للمعار�س  ال��دويل 
 " واأ�سافت  دبي".  يف  دويل  اإك�سبو  باإقامة 
فال  اأي جمتمع  يتطور  لكي  اأنه  نعلم  نحن 
بد من توفري فر�س متكافئة وكرمية للجميع 
ل ميكننا التمّيز ما مل ن�سمل اجلميع حيث 
�سيدعم هذا املبداأ اجتماعنا يف اإك�سبو 2020 
دبي يف اأكتوبر املقبل حني جتتمع اأكرث من 
200 دولة ومنظمة دولية ف�سال عن ماليني 
الزوار يف موقع ميثل فعليا مدينة امل�ستقبل 
يف الوقت احلا�رش.. مدينة ذكية وم�ستدامة 

ومتعددة الثقافات..

الإحاطة الإعالمية لحكومة الإمارات:

انخفا�س تدريجي ملحوظ في اإ�سابات »كوفيد-19« خالل 
الأ�سبوعين الما�سيين

تقدي��م لقاح»كوفي��د - 19« ل��� 3 ماليي��ن و777 األفاً و143 �صخ�ص��اً حتى اليوم

مطار اأبوظبي يطلق مختبر فح�س»كوفيد 
-19«الفوري

اأبوظبي-وام:
عن  اأبوظبي  مطارات  اأعلنت   
 "PCR" فح�س  خدمة  اإط��الق 
الفوري اجلديد يف مطار اأبوظبي 
جميع  م��ن  للقادمني  ال���دويل 
م�سافري  با�ستثناء  الوجهات 
بال�رشاكة  وذل��ك  "الرانزيت" 
م�سغل  اأكر  هيلث"  "بيور  مع 
و�رشكة  املحلية،  للمخترات 
ال�سحية"،  للرعاية  "طموح 
الرحالت  اإجراءات  تعزيز  بهدف 
اإج����راءات  وت�سهيل  اجل��وي��ة، 
احلجر ال�سحي وتتبع امل�سابني 

بالفريو�س.
على  بناء  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
توجيهات �سعادة ال�سيخ حممد 
نهيان،  اآل  بن طحنون  بن حمد 
مطارات  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
امل�ساهمة  اإىل  الرامية  اأبوظبي، 
الفريو�س  انت�سار  من  احلد  يف 
�سفر  جتربة  توفري  وموا�سلة 
للم�سافرين،  ومريحة  �سهلة 
التي  اإط���ار اجل��ه��ود  وذل��ك يف 
تبذلها مطارات اأبوظبي ل�سمان 
امل�سافرين  و���س��الم��ة  �سحة 
اأبوظبي  مطار  يف  واملوظفني 

الدويل.
تفاعل  حتليل  فح�س  ويعتر 
 "PCR" املت�سل�سل  البوليمرياز 
امل�سافرين  جلميع  يتوفر  الذي 
جمانيًا،  اأبوظبي  اإىل  القادمني 
اإج��راء  خالله  من  ميكن  حيث 
يوميًا  فح�س  األف   20 من  اأكرث 
ل��ل��م�����س��اف��ري��ن وامل��وظ��ف��ني، 
يف  النتيجة  على  واحل�سول 
اإج��راء  م��ن  دقيقة   90 غ�سون 

الفح�س.
الها�سمي،  ها�سم  �رشيف  وقال 
مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�س 
خدمة  توفري  اإن   " اأب��وظ��ب��ي.. 
لفريو�س  ال�����رشي��ع  ال��ف��ح�����س 
كورونا يف مطار اأبوظبي الدويل 
 "PCR" من خالل خمتر فح�س
وبال�رشاكة  اجل��دي��د،  ال��ف��وري 
م�سغل  اأك��ر  هيلث"  بيور  مع 
و�رشكة  املحلية،  للمخترات 
اإجنازاً  يعتر  للرعاية،  "طموح 
بارزاً ي�ساف اإىل م�سرية ال�رشكة 
اجلهود  تعزيز  يف  ال��ري��ادي��ة 
ت�سغيل  ل�ستئناف  ال��دول��ي��ة 

اآم��ن  ب�سكل  اجل��وي��ة  ال��رح��الت 
قطاع  اإنعا�س  يف  وامل�ساهمة 

الطريان".
خمتر  اإط���الق  اإن   " واأ���س��اف 
الفح�س الفوري، يعك�س التزامنا 
مبوا�سلة  اأبوظبي  مطارات  يف 
جهودنا لتقدمي كل ما هو اأف�سل 
ومبتكرة  متطورة  تقنيات  من 
اآمنة  ل�سمان توفري جتربة �سفر 
ومريحة جلميع امل�سافرين عر 
مطار اأبوظبي الدويل، واإن خدمة 
فقط  ت�سهم  لن  الفوري  الفح�س 
امل�سافرين  ثقة  ا�ستعادة  يف 
اأي�سًا  �ستعزز  بل  املطار،  عر 
من كفاءة عملياتنا ودورنا يف 
دعم اجلهود العاملية للحد من 

الفريو�س". انت�سار 
امل�سافرين  جميع  و�سيخ�سع 
اأبوظبي  مطار  اإىل  القادمني 
 1 رق��م  املبنيني  ع��ر  ال���دويل 
جمانًا  ال�رشيع  للفح�س  و3 
ال��ف��وري،  الفح�س  خمتر  يف 
الختبار  نتائج  و�ست�سلهم 
عر ر�سائل ن�سية ق�سرية على 
عر  اأو  بهم  اخلا�سة  الأرق���ام 
كما ميكنهم  "وات�ساب".  تطبيق 
عر  النتائج  على  احل�سول 
تطبيق احل�سن الإلكروين، اإذ ل 
النتظار  امل�سافرين  من  يتطلب 
ظهور  ح��ني  اإىل  امل��ط��ار  يف 

الفح�س. نتيجة 
بامل�سافرين  يتعلق  وفيما 
فح�سهم  نتيجة  تظهر  الذين 

من  ال��ق��ادم��ني  م��ن  "�سلبية" 
اإحدى الدول املدرجة يف قائمة 
لن  فاإنهم  اخل�رشاء"  "الدول 
ويف  ال�سحي،  للعزل  يخ�سعوا 
دول  من  قادمني  كانوا  ح��ال 
"الدول  قائمة  �سمن  لي�ست 
�سيخ�سعون  فاإنهم  اخل�رشاء" 
ملدة  ال�سحي  العزل  لإجراءات 
مغادرتهم  وقبيل  اأي���ام،   10
التوجه  عليهم  يتوجب  املطار 
 "PCR" اخ���ت���ب���ار  خل��ي��م��ة 
�سيتم  حيث  باملطار،  املت�سلة 
ذكي  اإل��ك��روين  �سوار  تركيب 
التزامهم  والتاأكد من  ملراقبتهم 

ال�سحي. بالعزل 
وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ف��اإن��ه لن 
مل�سافري  الفح�س  اإج��راء  يتم 
اإىل  مغادرتهم  قبل  الرانزيت 

النهائية. وجهاتهم 
وجرى تطوير وت�سغيل املختر 
اأك��ر  هيلث"  "بيور  قبل  م��ن 
املحلية  للمخترات  م�سغل 
ل��ل��رع��اي��ة  "طموح  و���رشك��ة 
دولة  من  تتخذ  التي  ال�سحية" 
مقراً  املتحدة  العربية  الإمارات 
لها، وتتوفر خدمة الفح�س على 
اإجمايل  وي�سل  ال�ساعة،  م��دار 
يعملون  الذين  املوظفني  عدد 
اإىل  توفريها  على  املختر  يف 
190 موظفًا، ويقع املختر على 
م�ساحة تقدر ب� 4000 مر مربع، 
وبقدرة ا�ستيعابية ت�سل اإىل 20 

األف م�سافر يف اليوم.

ع�صرية  ا�صتراتيجية  اإط���الق  الكعبي:  ن��ورة 
لل�صناعات الثقافية والإبداعية العام الجاري

 "محمد بن را�صد للطب" تتعاون مع رابطة الكليات 
الطبية الأمريكية 

اأبوظبي-وام:
ن����ورة بنت  م��ع��ايل  اأك����دت   
الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد 
وال�سباب اأن الوزارة يف املراحل 
اإ�سراتيجية  اإعداد  النهائية من 
لل�سناعات الثقافية والإبداعية 
زيادة  بهدف  �سنوات   10 مدتها 
الثقايف  ال��ق��ط��اع  م�ساهمة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

للدولة.
كلمة  خالل   - معاليها  وقالت 
اليوم  اأع��م��ال  �سمن  رئي�سية 
الثقافية  القمة  م��ن  ال��ث��اين 
اإط��الق  �سيتم  اإن��ه   - اأبوظبي 
من  تتكون  التي  ال�سراتيجية 
ثمانية اأهداف ونحو 40 مبادرة 
خالل العام اجلاري 2021 والتي 
القت�سادية  ال�سيا�سة  ت�سع 
الثقافية  ال�سناعات  الوطنية 
خارطة  وت�سبح  والإب��داع��ي��ة 
لدينا جلعل  املرجعية  الطريق 

القطاع الإبداعي من بني اأف�سل 
يف  القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات 

الإمارات.
واأ�سافت : " اأن كل هذه اجلهود 
ل تعني �سيًئا اإذا مل يكن لدينا 
لقيا�س  ومنا�سبة  منتظمة  اآلية 
مت�سق  ب�سكل  القت�سادي  الأثر 
وعلى جميع امل�ستويات وعلى 
الرغم من اأن لدينا اأرقاًما اأولية 
املحلي  الناجت  م�ساهمة  حول 
قطاع  يف  والتوظيف  الإجمايل 
والإبداعية  الثقافية  ال�سناعات 
اأننا نعمل حالًيا  اإل  بالإمارات 
منظمة  مع  �رشاكة  عمل  على 
اإطار  لو�سع  متخ�س�سة  دولية 
القت�سادي  الأثر  لقيا�س  �سامل 
على  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  و�سيتم 
واملحلي  الحتادي  امل�ستويني 
جميع  ب��ن��اء  م��ن  لتمكيننا 
القت�سادي  الدعم  �سيا�سات 
امل�ستقبلية لدينا على احلقائق 

والأرقام".

دبي-وام:
را�سد  بن  جامعة حممد  وقعت 
للطب والعلوم ال�سحية اإتفاقية 
الكليات  راب��ط��ة  م��ع  ت��ع��اون 
لطلبة  تتيح  الأمريكية  الطبية 
الطب يف اجلامعة امل�ساركة يف 
للطالب  التعلم  فر�س  برنامج 
برامج  اإىل  والإن�سمام  الزائرين 
اأف�سل  يف  اختيارية  اكلينيكية 
الوليات  يف  الطبية  الكليات 
وال��دول  الأمريكية  املتحدة 
الأخرى امل�ساركني يف الرنامج 
تعزيز  اإىل  الإتفاقية  تهدف   .
اأف�سل  بتوفري  اجلامعة  التزام 
العاملية  التعليمية  الفر�س 
بعلمهم  والإرت��ق��اء  لطلبتها 
لأف�سل املمار�سات العاملية يف 

قطاع الرعاية ال�سحية .
احلمادي  �سليمان  الدكتور  واأكد 
اجلامعة  يف  الطب  كلية  عميد 

�ستف�سح  ال�����رشاك��ة  ه��ذه  اأن 
للو�سول  الطلبة  اأم��ام  املجال 
اإىل اأحدث التطورات يف التعليم 
الطبي واكت�ساب فهم اأكرث عمقا 

لأف�سل املمار�سات الدولية.
اأولوياتنا  اأب��رز  من  اإن  وق��ال 
متقدمة  تعليمية  بيئة  اإيجاد 
تناف�سية  م��ي��زات  واإك�سابها 
العلمية  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب 
العاملية وتوفر خرات ومعارف 
جمالت  خمتلف  يف  م�ستجدة 
حيث  ال�سحية  والرعاية  الطب 
ياأتي تعاون اجلامعة مع رابطة 
الأمريكية  الطبية  الكليات 
تعزيز  �ساأنها  م��ن  كخطوة 
فر�سة  الطلبة ومنحهم  مهارات 
اأف�سل املمار�سات  الإطالع على 
واخلرات التي يقدمها جمموعة 
وا�سعة من الأطباء ذوي اخلرة 
حتقيق  على  ي�رشفون  ال��ذي��ن 

اأوجه التعاون .
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�سرطة �أبوظبي تعزز خدماتها 

لكبار �لمو�طنين و�أ�سحاب 

�لهمم و�لأطفال

اأبوظبي ـ وام:

اأكدت �رشطـــة اأبوظبي اهتمامهـــا يف خدمة كبار 

املواطنـــن واأ�صحاب الهمـــم والأطفال من خالل 

تقدمي خدماتها يف مقر منازلهم .

واأو�صحـــت اأن مبـــادرة » نتعنـــا لكـــم » والتي 

اأطلقـــت العام املا�صي �صملـــت فئات جديدة وهم 

كبـــار املواطنـــن والأطفـــال / ق�صايـــا التنمر / 

�صمن امل�صتفيدين مـــن خدمتها الريادية يف فتح 

البالغات اجلنائية اإىل جانب اأ�صحاب الهمم الذين 

بـــداأت بهم اخلدمة عند اإطالقها يف العام املا�صي 

و تتيح اخلدمة حاليًا التقدم ببالغات الوفيات و 

امل�صابن ، وذلك �صمن جهودها لتطوير خدماتها 

املقدمة للجمهور وتعزيز جودة احلياة للمجتمع 

الإماراتي.

وكانـــت �رشطـــة اأبوظبي قد اأطلقـــت هذه اخلدمة 

�صمن باقة من اخلدمات املميزة لإ�صعاد هذه الفئة 

بت�صهيل ح�صولهـــا على اخلدمات ال�رشطية �صمن 

روؤية القيادة الر�صيـــدة يف الهتمام بكافة فئات 

املجتمع وتقدمي اأف�صل اخلدمـــات وت�صهيلها لهم 

، ممـــا ي�صهل عليهم احل�صـــول على اخلدمة بي�رش 

وتخفيـــف التكلفـــة واجلهد مو�صحـــه اأن اخلدمة 

ت�صمـــن اللتـــزام الأمثل بالجـــراءات الحرتازية 

والوقائية وال�صحية.

واأكد اللواء حممد �صهيل الرا�صدي مدير قطاع الأمن 

اجلنائي اأن اإطـــالق اخلدمة علـــى م�صتوى اإمارة 

اأبوظبي ي�صهم يف خف�ض اأعداد املراجعن للمراكز، 

وتقليـــل اجلهد على الفئـــة امل�صتهدفـــة وزيادة 

ر�صـــا اجلمهور عـــن اخلدمات ال�رشطيـــة نتيجة 

ال�صتجابة ال�رشيعة لفتـــح البالغ مبوقع احلدث 

وذلـــك �صمن تطبيق منهجيـــة حت�صن العمليات، 

ومواكبة التطلعات امل�صتقبلية يف خدمة اجلمهور 

بالو�صائـــل احلديثـــة والذكية وبطريقـــة مبتكرة 

وتقدمي اخلدمات الإدارية وامليدانية بجودة عالية.

وذكر اأن الفئات امل�صتفيدة ت�صتطيع التوا�صل على 

رقم هاتف الطوارئ بـــاإدارة العمليات 999 للبدء 

بالجراءات والو�صول لهم بفتح البالغات وتقدمي 

اخلدمة يف اأ�رشع وقت.

اأبوظبي ـ الوحدة:

تنفـــذ بلديـــة منطقة الظفـــرة ممثلًة 

مبركز البلدية يف مدينة املرفاأ اأعمال 

تطوير واإعادة تاأهيـــل الدوار املوؤدي 

ملدخـــل م�ـــرشوع املغـــرة ال�صكني 

بهدف  للمدينـــة.  ال�رشقي  باملدخـــل 

تعزيز كفـــاءة اإدارة الأ�صـــول والبنى 

التحتيـــة واملرافـــق العامة واحلفاظ 

على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة 

ومنط وجودة احليـــاة، واإبراز املظهر 

اجلمايل العام واإ�صفاء مل�صة جمالية 

على املنطقـــة. وقـــد مت النتهاء من 

مرحلة اأعمال الهيكل اخلر�صاين والتي 

ت�صـــكل 45% من الأعمـــال التطويرية 

للدوار الذي تبلغ م�صاحته الإجمالية 

2242 مـــرت مربع منهـــا 1610 اأمتار 

مربعة م�صطحـــات خ�رشاء و632 مرت 

مربع م�صاحة النافورة الو�صطية ومن 

املتوقـــع اجناز امل�ـــرشوع خالل �صهر 

اأبريل القادم.

وت�صمنت اأعمال التطوير ترميم واإعادة 

تاأهيـــل الدوار من الداخـــل وا�صتبدال 

طبقات الأ�صفلت املحيطة به مع تنفيذ 

ت�صكيالت جمالية متنا�صقة باحل�صى 

امللـــون تعمل علـــى تبايـــن الألوان 

اأعمال  يف  امل�صتخدمـــة  والعنا�ـــرش 

التطوير بالإ�صافـــة اىل اإن�صاء نافورة 

و�صطيـــة بت�صميم م�صتمـــد من تراث 

منطقـــة الظفرة وذلـــك لأهمية موقع 

الدوار باملنطقـــة، حيث يعترب مدخل 

وواجهـــة مل�رشوع املغـــرة ال�صكني 

ومدينة املرفاأ. وتوا�صل بلدية منطقة 

والتح�صن  التطويـــر  اأعمـــال  الظفرة 

على م�صتـــوى مدن املنطقـــة لتقدمي 

اأف�صل اخلدمات وحتقيق �صعادة ور�صا 

املجتمع.

مفو�سية مر�سد�ت �ل�سارقة ت�سيء 

على �إنجاز�ت �لن�ساء �لإمار�تيات

�ل�سارقة ـ و�م:

مفو�صيـــة  اأطلقـــت 

مر�صـــدات ال�صارقـــة 

حملـــة اإعالمية عرب 

الر�صمية  ح�صاباتها 

على مواقع التوا�صل 

الجتماعي، و�صاركت 

يف عدد من اجلل�صات 

واللقاءات  احلوارية 

افرتا�صيـــة، يف اإطار 

باليـــوم  الحتفـــال 

العاملي للمراأة .

وا�صتهلت "مر�صدات ال�صارقة" اأن�صطتها بامل�صاركة يف 

جل�صة حوارية نظمتها اجلمعية العاملية للمر�صدات 

وفتيـــات الك�صافـــة، اأقيمت يف ال�صابع مـــن مار�ض، 

بح�صور 10 مـــن املر�صدات واملر�صـــدات املتقدمات 

من مفو�صيـــة ال�صارقة، وناق�صـــت اجلل�صة عدداً من 

املو�صوعات املتعلقة بق�صايا املراأة والتحديات التي 

تواجهها.

واأعـــدت املفو�صيـــة حملة علـــى و�صائـــل التوا�صل 

الجتماعـــي، ترجمـــة لل�صعار العاملـــي الذي اختر 

لالحتفاء باملراأة هذا العام "اخرت التحدي"، ا�صتقطبت 

فيها نخبة من الن�صـــاء الإماراتيات املتميزات وعدد 

من مر�صـــدات ال�صارقة، يف جمـــالت خمتلفة، حيث 

دعتهن لت�صوير مقطع فيديو لن�رشه على ح�صاباتهن 

اخلا�صة، ومت ن�رشه على ح�صاب املفو�صية للتعريف 

مبدى اإ�صهـــام املراأة يف التنميـــة والنه�صة وحتقيق 

الذات والنجاح يف التغلب على ال�صعوبات.

بلدية منطقة �لظفرة تنفذ �أعمال تطوير دو�ر م�سروع �لمغيرة �ل�سكني بالمرفاأ

�أبوظبي ـ و�م:

نظم مركز زايـــد للدرا�صـــات والبحوث 

التابع لنادي تراث الإمارات اأم�ض الأول 

نـــدوة "عن بعد" بعنوان "زايد .. اأو�صمة 
وجوائـــز"، ا�صت�صاف فيهـــا الباحث يف 

تاريخ الإمارات احلديث جمعة الدرمكي، 

واملرافـــق ال�صحفي ال�صابـــق للمغفور 

له ال�صيـــخ زايد بن �صلطـــان اآل نهيان 

حمدي متام، واأدار الندوة الدكتور حممد 

الفاحت الباحث يف مركز زايد للدرا�صات 

والبحوث.

ويف كلمتهـــا الفتتاحية اأ�صارت فاطمة 

املن�صوري مديـــرة مركز زايد للدرا�صات 

والبحـــوث، اإىل اأن تنظيـــم الندوة ياأتي 

�صمـــن برنامج "حمطـــات تاريخية يف 

حياة ال�صيخ زايد" الـــذي اأطلقه املركز 

بدايـــة �صهـــر فرباير املا�صـــي لت�صليط 

ال�صـــوء علـــى املقتنيـــات والأو�صمـــة 

واجلوائز التي ي�صمهـــا معر�ض ال�صيخ 

زايد التابع لنادي تراث الإمارات.

واأكد الباحث جمعة الدرمكي يف م�صتهل 

حديثـــه اأن املغفور لـــه ال�صيخ زايد بن 

�صلطـــان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" كان 

دائمـــا حمـــط اهتمام وتكـــرمي من كل 

العامل وعلـــى كل امل�صتويات ال�صعبية 

والر�صمية، وذلك تقديـــراً لإجنازاته يف 

العديد من املجالت ومواقفه الإن�صانية، 

وال�صيا�صة احلكيمـــة التي يتعامل بها، 

و�صيمه اخلرة وعطاءاته الوفرة.

وحتـــدث الدرمكي عـــن كتابـــه "زايد.. 

اأو�صمة وجوائـــز"، ال�صادر عن الأر�صيف 

الوطنـــي، وقـــدم نبذة خمت�ـــرشة عن 

حمتويـــات الكتـــاب، كمـــا ا�صتعر�ـــض 

الدرمكي عـــددا من الأو�صمـــة واجلوائز 

التي ح�صل عليهـــا القائد املوؤ�ص�ض من 

قادة العامل والهيئات العلمية واملدنية 

والدوليـــة، مثل: قـــالدة النيل، و و�صاح 

ودرع ماأرب، و و�صـــام القد�ض، و و�صام 

ال�صتحقاق اللبنـــاين، و قالدة احل�صن 

بن علي، وو�صـــام الرافدين من الدرجة 

الأوىل، والو�صـــام امللكـــي الربيطـــاين، 

وغرها.

من جانبه حتـــدث الأ�صتاذ حمدي متام 

عـــن اهتمـــام املغفور لـــه ال�صيخ زايد 

بن �صلطـــان اآل نهيان، طيـــب اهلل ثراه، 

باجلانب البيئي، حيث �صغل هذا اجلانب 

حيزاً كبـــراً من فكر القائـــد املوؤ�ص�ض، 

وقـــد لعبت جهود الراحل الكبر وروؤيته 

الثاقبـــة يف املجال البيئـــي دوراً بارزاً 

يف جعل الدولة منوذجـــًا عامليًا فريداً 

يف حمايـــة البيئة وا�صتدامـــة املوارد 

الطبيعية.

واأ�صار متـــام اإىل اأن العديد من اجلهات 

الدولية املعنيـــة بالبيئة بادرت مبنح 

املغفور لـــه، ال�صيخ زايـــد، األقابًا توؤكد 

اأهمية الدور الذي لعبه من اأجل احلفاظ 

على البيئة، ومنها لقب "بطل الأر�ض"، 

كما ح�صل املغفور له ال�صيخ زايد على 

�صهـــادة الباندا الذهبية مـــن ال�صندوق 

نتيجـــة  "بانـــدا"  للبيئـــة  العاملـــي 

العطاءات غـــر املحدودة له رحمه اهلل، 

البيئة  والتوجهات امل�صتمرة يف جمال 

وكل مـــا يتعلق بها من جميع اجلوانب، 

بالإ�صافة اإىل قائمة طويلة من الأو�صمة 

واجلوائـــز التي عك�صت حجـــم التقدير 

العاملي للراحل الكبر، وجهوده يف هذا 

املجال.

فيديـــو  عر�ـــض  النـــدوة  خـــالل  ومت 

يو�صح حمتويات معر�ـــض ال�صيخ زايد 

مثـــل املقتنيـــات ال�صخ�صيـــة وال�صور 

الفوتوغرافيـــة، والأو�صمـــة و�صهـــادات 

التقدير.

ح�رش النـــدوة �صعـــادة علـــي عبداهلل 

للدرا�صات  التنفيـــذي  املديـــر  الرميثي 

والإعالم يف نـــادي تراث الإمارات، وبدر 

الأمـــري املديـــر الإداري يف مركز زايد 

للدرا�صات والبحوث، وعدد من الباحثن 

واملهتمن والإعالمين.

�أبوظبي ـ و�م:

اأطلـــق برنامج ذاكـــرة العـــامل التابع 

والثقافة  الأمم املتحدة للرتبية  ملنظمة 

والعلـــوم /يون�صكـــو/ الن�صخة العربية 

الرقمـــي  للحفـــظ  التنفيـــذي  للدليـــل 

التفاعلـــي؛ وذلك ملا له مـــن اأهمية يف 

عمليات احلفظ الرقمي، ولدوره يف �رشح 

اأهمية احلفظ الرقمـــي وتو�صيح قيمته 

للم�صوؤولن، وال�صيا�صين، و�صناع القرار 

يف ع�رش الإنرتنت والف�صاءات املفتوحة.

وقبل اإ�صدار الن�صخة العربية للدليل قدم 

برنامـــج ذاكرة العـــامل برئا�صة �صعادة 

الدكتور عبداهلل حممد الري�صي مدير عام 

الأر�صيف الوطني دعمه لتطوير الن�صخة 

الأ�صلية باللغـــة الإجنليزية، لكي يحفز 

على التوا�صل الوا�صع النطاق؛ اإذ ي�صارك 

يف حتالـــف احلفظ الرقمي عدد كبر من 

الوثائقي  الـــرتاث  التـــي تنتج  اجلهات 

والرقمي عامليًا، وحتر�ض جميع اجلهات 

يف خمتلـــف اأنحاء العامل على ا�صتدامة 

موادها الرقمية وتطوير اآليات ا�صتخراج 

املحتوى وحفظه.

وعن هـــذا الدليل، قال �صعـــادة الدكتور 

عبداهلل حممد الري�صي اإن برنامج ذاكرة 

العـــامل يف منظمة اليون�صكـــو اأوىل هذا 

الدليل التنفيـــذي للحفظ الرقمي اأهمية 

كبرة؛ اإميانـــًا منه باأهميـــة الت�صجيع 

علـــى ا�صتدامة حفظ الـــرتاث الوثائقي 

للدول الأع�صاء يف منظمة اليون�صكو، اإذ 

اأن الدليل ي�صهـــم يف الإر�صاد اإىل تطوير 

اآليات حفظ املحتـــوى الرقمي و�صهولة 

اأع�صـــاء حتالف  وي�صاعد  ا�صتخراجـــه، 

احلفظ الرقمي يف خمتلف اأنحاء العامل 

على توفـــر اإمكانية و�صـــول مرنة اإىل 

املحتوى واخلدمات الرقمية على املدى 

الطويل يف ظل امل�صاعي اجلادة والدائمة 

من اأجـــل ت�صكيل اإرث رقمـــي اآمن، وهذا 

بـــدوره ي�صاعد على توفـــر احتياجات 

البلـــدان الناميـــة يف املحافظـــة على 

اأر�صيفاتهـــا ومكتباتهـــا الرقمية، وبناء 

قاعدة املعـــارف، وي�صهـــم يف تقلي�ض 

الهوة الرقمية.

واأ�صـــاف �صعادته اأنـــه يف الوقت الذي 

اأ�صحى فيه احلفظ الرقمي ي�صكل حتديًا 

عامليًا، فاإن حتالف احلفظ الرقمي يعمل 

من اأجل الت�صـــدي لذلك التحدي، ويتيح 

لأع�صائه مزيداً مـــن املوارد على �صبكة 

الإنرتنت.

وقـــال الري�صي اإن الن�صخـــة العربية من 

الدليل تعّد بوابة ملن يرغب بامل�صاركة 

الـــذي  الرقمـــي،  احلفـــظ  يف حتالـــف 

يتمتـــع بع�صوية الكثر مـــن ال�رشكات 

الوطنية،  الأر�صيف  العاملية، وموؤ�ص�صات 

وموؤ�ص�صـــات التعليم العـــايل والبحوث 

وحمطات الإذاعـــة والتلفزيون، وهيئات 

التمويـــل، والهيئـــات املهنيـــة وغرها 

التي تتفـــق مع روؤية التحالف ومبادئه، 

م�صـــراً اإىل اأن التحالف يهتم يف الوقت 

نف�صه بال�صتعداد للم�صتقبل؛ وبالق�صايا 

التـــي ت�صغـــل دور الأر�صيـــف وغرها، 

كالذكاء ال�صطناعي، وبناء القدرات وفق 

اأف�صل املمار�صـــات، وتطوير املمار�صات 

واملعايـــر التي تعتمـــد عليها عمليات 

احلفـــظ الرقمـــي، وتطويـــر الكفـــاءات، 

ولذا فـــاإن الن�صخة العربيـــة من الدليل 

التنفيـــذي �صتكـــون يف غايـــة الأهمية 

يف ظـــل اللتزام بتطويـــر التكنولوجيا 

الرقمية وال�صتغـــالل الأمثل للموارد من 

اأجـــل التعاون امل�صتقبلـــي يف اإطار هذا 

التحالف.

واأكـــد �صعادته اأهمية تبادل املعرفة مع 

جمتمـــع املتخ�ص�صن يف جمال احلفظ 

الرقمـــي علـــى م�صتوى العـــامل، والذي 

يعمل علـــى ا�صتدامة تعزيـــز املحتوى 

الرقمي، مبا يتيحه من ن�صاطات ودورات 

تدريبية يف جمال احلفـــظ الرقمي عرب 

�صبكة الإنرتنت، مما ي�صهم ب�صكل اإيجابي 

وفعال يف بناء القـــدرات واملهارات من 

اأجل التغلب على التحديات النا�صئة.

جتـــدر الإ�صـــارة اإىل اأن الدليل التنفيذي 

للحفـــظ الرقمـــي يوفـــر جمموعة من 

الر�صائل العامة واملحددة للتوا�صل مع 

كبـــار امل�صوؤولن و�صنـــاع القرار بهدف 

الهتمام باحلفظ الرقمي يف �صميم عمل 

املوؤ�ص�صـــات، والأر�صيفات الوطنية التي 

تعمل على جمع ال�صجـــالت التاريخية 

والثقافيـــة، والجتماعيـــة وال�صيا�صية، 

وحفظها وا�صتخدامها، وهي تدرك متامًا 

اأهمية ذلك يف اأدائها ملهامها.

وقد اأ�صدر حتالف احلفظ الرقمي - وهو 

كيـــان تعاون عاملي غـــر ربحي، هدفه 

م�صاعـــدة اأع�صائه على �صـــون تراثهم 

الرقمي وحفظـــه، وي�رشف اأع�صاوؤه على 

اأن�صطته وجهوده - هذا الدليل التنفيذي 

بلغات عديدة ليعـــرّف املعنين بفائدة 

احلفظ الرقمـــي واأهميته، والفر�ض التي 

ميكن اأن توفرها عمليات احلفظ الرقمي 

للمـــوارد، وحمتوى الدليـــل متاح على 

املوقع:

h t t p s : / / w w w . d p c o n l i n e . o r g /

d o c m a n / m i s c e l l a n e o u s / o u r-

work/2427-exec-guid e-consoli-
 dated-text-in-arabic-v3-revised
وميكـــن ا�صتخدامـــه على نطـــاق وا�صع 

مـــن قبـــل دور الأر�صيفـــات واملكتبات، 

وال�رشكات وموؤ�ص�صـــات التعليم العايل، 

وغرها من اجلهات التي تن�صئ البيانات 

وت�صتخدمها، وتتطلع من اأجل التخطيط 

والتطوير ل�صرتاتيجيـــة ا�صتمرار اإتاحة 

املـــوارد الرقميـــة مـــع مراعـــاة �رشية 

�صجـــالت املوؤ�ص�صـــة وعـــدم امل�صا�ـــض 

بنزاهتها ودقتها.

ندوة لنادي تر�ث �لإمار�ت: �ل�سيخ ز�يد كان محط �هتمام 

وتكريم من كل �لعالم

برنامج ذ�كرة �لعالم في �ليون�سكو يطلق �لن�سخة �لعربية 

للدليل �لتنفيذي للحفظ �لرقمي
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 انت�سال 14 جثة 
لمهاجرين غير 
�سرعيين قبالة 

�سواحل �سفاق�س 
التون�سية والبحث 

عن مفقودين
تون�س  )د ب اأ(-

البحري  احلر�س  با�سم  متحدث  اأعلن   
جثة   14 انت�سال  الثالثاء  التون�سي  
�سواحل  يف  �رشعيني  غيير  ملهاجرين 
�سفاق�س فيما يجري البحث عن عدد اآخر 

من املفقودين.
وقال املتحدث ح�سام اجلبابلي اإن احلر�س 
ملهاجرين،  قاربني  على  عرث  البحري 
اأغلبهم من دول اأفريقيا جنوب ال�سحراء، 
 139 اإنقاذ  وجييرى  �سفاق�س،  �ساحل  يف 

�سخ�سا، بينهم تون�سيان.
ت�سع   انت�سال  جرى  املتوفني،  بني  ومن 
وجثة  لأطفال  جثث  واأربييع  لن�ساء  جثث 

رجل، وفق امل�سدر.
اإنه "يجري البحث عن  وقال اجلبابلي " 

مفقودين بالتعاون مع جي�س البحر".
ال�سواحل  ت�سهدها  ماأ�ساة  اأحييدث  وهذه 
الهجرة  قييوراب  تن�سط  حيث  التون�سية 
ال�رشية نحو ال�سواحل الإيطالية التي تعد 

اأقرب نقطة على ال�سواحل الأوروبية.
ويف كانون اأول/دي�سمرب املا�سي انت�سلت 
البحرية التون�سية 20 جثة ملهاجرين من 
لن�ساء،  ال�سحراء معظمها  اأفريقيا جنوب 

فيما اأنقذت خم�سة اأ�سخا�س.
بوباء  املرتبطة  الإغييالق  تدابر  ورغييم 
كورونا يف عام2020 ، بلغ عدد املهاجرين 
الأرا�سي  اىل  و�سلوا  الذين  التون�سيني 
البحر  عرب  �رشعية  غر  بطرق  الإيطالية 
اأكرث من 12 األفا، بح�سب املنتدى التون�سي 
الذي  والجتماعية  القت�سادية  للحقوق 

يهتم مبوا�سيع الهجرة.
ويعد الرقم اأعلى بكثر من الرقم امل�سجل 
من  اأكييرث  اإىل  و�سل  حيث   2019 عام  يف 

2600 تون�سي اإىل ال�سواحل الإيطالية.
ن�سطاء  ير�سده  املنتدى على ما  ويعتمد 
يف اجلهات من وقائع و�سهادات، بالإ�سافة 
وزارتيييي  عيين  اليي�ييسييادرة  البيانات  اإىل 
ومنظمات  واإيطاليا  تون�س  يف  الداخلية 

من املجتمع املدين يف البلدين.

ال�سودان يوجه تنبيها للمواطنين التخاذ االحتياطات الالزمة

اإثيوبيا توؤكد رف�س مقترح»الو�ساطة الرباعية«لملف �سد 
النه�سة 

اأدي�س اآبابا )د ب اأ(-
الإثيوبية  اخلييارجييييية  اأكيييدت   
ملقرتح  رف�سها  الثالثاء  يييوم 
لتويل  الرباعية"  "الو�ساطة 
النه�سة،  �سد  ملف  يف  الو�ساطة 
و�سددت يف املقابل على مت�سكها 

بالو�ساطة الأفريقية.
ونقلت �سفحة الوزارة على موقع 
با�سم  املتحدث  عيين  في�سبوك 
مفتي  دينا  الإثيوبية  اخلارجية 
�سد  ق�سية  حييل  "ميكن  الييقييول 
النه�سة حتت رعاية املفاو�سات 
اجلارية بقيادة الحتاد الإفريقي، 
طرف  م�ساركة  تتطلب  ل  والتي 

اآخر يف الق�سية كو�سيط".
اإميانا  توؤمن  "اإثيوبيا  اإن  وقال 
امل�ساكل  حل  باإمكانية  قويا 
احللول  خييالل  ميين  الأفييريييقييييية 
الأفريقي  الحتاد  واأن  الأفريقية، 
)الرئي�س  الكونغو  وجمهورية 
احلايل لالحتاد الأفريقي( قادران 
حلول  اإىل  التو�سل  على  متاما 

ت�سب يف م�سلحة اجلميع".
للوفد  اأكييدت  بييالده  اأن  واأ�ساف 
موؤخرا  زارهييا  الييذي  الكونغويل 
�سملت  زيارات م�سابهة  اإطار  يف 
جنوب اأفريقيا وم�رش وال�سودان، 
اأن "لها احلق الطبيعي والقانوين 
املائية  مواردها  ا�ستخدام  يف 
ودون  ومن�سف  عيييادل  ب�سكل 
لييدول  كبر  �ييرشر  يف  الت�سبب 

امل�سب".
مالئم  ب�سكل  الرد  مت  اإنه  وقال 
ب�سالمة  املتعلقة  الأ�سئلة  على 
التي  املعلومات،  وتبادل  ال�سد 
وراأى  ال�سوداين،  اجلانب  اأثارها 
اأن  ميكن  ل  "هذه  اأن  املتحدث 
على  لل�سكوى  اأ�سبابا  تكون 

الإطالق".
التم�سك  "الرغبة يف  اأن  واأ�ساف 
لتفاقيات  الييقييائييم  بالو�سع 
احلقبة ال�ستعمارية حتت م�سمى 
التو�سل اإىل اتفاقيات ملزمة هو 

اأمر غر مقبول".
عبد  امليي�ييرشي  الرئي�س  وكيييان 
ال�سودان  زارة  ال�سي�سي  الفتاح 
رئي�س  والتقى  املا�سي  ال�سبت 
الفتاح  عبد  ال�سيادة  جمل�س 
عبد  اليييوزراء  ورئي�س  الييربهييان 
اجلانبان  واأكيييد  حييمييدوك.  اهلل 
اتفاق  اإىل  التو�سل  على �رشورة 
قانوين ملزم ومتوازن حول ملء 

وت�سغيل �سد النه�سة.
ملقرتح  دعمها  م�رش  واأكييييدت 
دولية  رباعية  لت�سكيل  ال�سودان 
الأفريقي  الحتاد  رئا�سة  ت�سمل 
والحتيياد  املتحدة  والييوليييات 
الأوروبي والأمم املتحدة للتو�سط 

يف هذا امللف.
من جهة اخرى وجهت وزارة الري 
للمواطنني  تنبيها  ال�سودانية 
الييالزميية،  الحتياطات  لتييخيياذ 

ال�سيناريوهات  لكل  "حت�سبا 
الأحييادي  امللء  جراء  املحتملة 
ل�سد النه�سة الإثيوبي يف يوليو 

املقبل".
واملوارد  الري  وزارة  وكيل  وقال 
املائية ال�سودانية �سوالبيت عبد 
"مهند�سي  اإن  بيان،  الرحمن يف 
الوزارة باإدارتي اخلزانات ومياه 
لكل  للتح�سب  يعملون  النيل 
جراء  املحتملة  ال�سيناريوهات 
النه�سة يف  ل�سد  الأحادي  امللء 
من  للحد  وذلييك  املقبل،  يوليو 
املتوقعة وي�سمل  ال�سلبية  الآثار 
تفريغ  نظم  يف  تعديالت  ذلييك 
وجبل  الرو�سر�س  خزاين  وملء 

الأولياء".
اأن  الوزارة  تود  "وعليه  واأ�ساف: 
تنبه املزارعني والرعاة وحمطات 
مييييياه الييي�يييرشب وميي�ييرشوعييات 
املياه  م�ستخدمي  وكييل  الييري 

النيل  يف  عيياميية  واملييواطيينييني 
الأزرق من الدمازين اىل اخلرطوم، 
تنخف�س  اأن  املييرجييح  ميين  اأنييه 
النيل  من  الواردة  املياه  كميات 
اأبريل  من  الفرتة  خالل  الأزرق 
وبالتايل  �سبتمرب،  نهاية  حتى 
تنخف�س منا�سيب املياه يف هذا 
م�ساحات  �ستتاأثر  كما  القطاع، 
هذا  طول  على  املروية  اجلروف 
حمطات  مداخل  وكذلك  القطاع 

مياه ال�رشب وطرمبات الري".
الأبي�س  للنيل  "بالن�سبة  وتابع: 
اأولييييياء،  جبل  اإىل  اجلبلني  من 
مبلء  اأي�سا  �سيتاأثر  القطاع  هذا 
لتعديل  ن�سبة  النه�سة  �سد 
اأولياء  جبل  خزان  ت�سغيل  نظم 
و�سيوؤدي ذلك لتقلي�س م�ساحات 
لعدم  ن�سبة  واملراعي  اجلييروف 
التفريغ الكامل للبحرة. و�ستزيد 
فرتة املنا�سيب العالية للبحرة 

ال�رشب  مياه  ملحطات  بالن�سبة 
وطلمبات الري".

للنيل  "بالن�سبة  واأردف: 
اإىل  اخلييرطييوم  ميين  الرئي�سي، 
القطاع  هذا  �سيتعر�س  عطربة، 
كميات  و�ستقل  التاأثرات  لنف�س 
املنا�سيب  وتنخف�س  املييييياه 
اجلييروف  م�ساحة  و�ستتقل�س 

املزروعة واملراعي".
اأنييه  اإىل  الرحمن  عبد  واأ�ييسييار 
املعنيني  جميع  على  "يتوجب 
اتييخيياذ الحييتييييياطييات الييالزميية 
والت�سغيل  املييلء  اآثييار  لتجاوز 
خييالل الييفييرتة ميين اأبييريييل حتى 

�سبتمرب 2021".
الييري  "وزارة  اأن  على  و�ييسييدد 
على  �ستعمل  املائية  واملييوارد 
اأكرث حول برامج  توفر تفا�سيل 
املذكورة  اخلزانات  وملء  تفريغ 

اأول باأول".

الكاظمي يطلع على تفا�سيل االنفجار الذي 
وقع في حي الكاظمية ببغداد

بغداد  )د ب اأ( –
القائد  العراقي،  الييوزراء  رئي�س  اأجرى   
م�سطفى  امل�سلحة،  للقوات  الييعييام 
اإىل  زيارة  الثالثاء  يوم  فجر  الكاظمي، 
مقر قيادة عمليات بغداد لالطالع على 
تفا�سيل النفجار الذي ا�ستهدف مواكب 

الزوار يف منطقة الكاظمية ببغداد.
يف  الإعالمية  للدائرة  بيان  واأو�ييسييح 
اأن  ام�س   فجر  وزع  العراقية  احلكومة 
الكاظمي عقد فور و�سوله اإىل مقر قيادة 
عمليات بغداد اجتماعا ح�رشه كل من 
ونائب  الغامني  عثمان  الداخلية  وزير 
قائد العمليات امل�سرتكة، وقائد عمليات 
الأمنية  الييقيييييادات  ميين  وعييدد  بييغييداد 
والأمنية،  الع�سكرية  الأجهزة  و�سّباط 
الإجييراءات  تنفيذ  �سر  ملتابعة  ُكرّ�س 

الأمنية املتخذة حلماية الزوار.
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  واطلع 
يدوية  بقنبلة  التفجر  تفا�سيل  على 
ا�ستهدف  للنفايات  مكب  يف  مو�سوعة 
مرا�سم  اإحياء  يف  امل�ساركني  الزائرين 
وتنفيذ  الكاظم،  مو�سى  الإمييام  زيييارة 
للقوات  املوكلة  والييواجييبييات  اخلطط 
الأمنية وتاأكيد حماية الزائرين كما وّجه 
ببذل اأق�سى درجات الإنتباه وال�ستعداد 

ل�سمان ان�سيابية مرا�سم الزيارة.
يف  الأمني  الإعييالم  خللية  بيان  وكان 
قيادة العمليات امل�سرتكة قد ذكر اأن 8 
بانفجار  بجروح  ا�سيبوا  قد  الزوار  من 
مكب  مو�سوعة يف  كانت  يدوية  قنبلة 
للنفايات يف منطقة الكاظمية ا�ستهدفت 
الإمام  مقتل  ذكرى  لأحياء  زوار  مواكب 

فيما  الكاظمية  الكاظم يف حي  مو�سى 
النفجار  اإن  عراقية  اإعالم  �سائل  ذكرت 

خلف اثنني من القتلى.
خللية  بيان  ذكيير  اخييرى  ناحية  ميين 
العمليات  قيادة  يف  الأمني  الإعييالم 
امل�سرتكة العراقية م�ساء يوم الأثنني اأن 
8ا�سخا�س ا�سيبوا بجروح جراء انفجار 
نفايات  مكب  يف  يدوية  رمانة)قنبلة( 

قرب ج�رش الأئمة يف بغداد.
واأو�سح البيان اأن " قوة خا�سة با�رشت 
مكان  قرب  الدقيق  والتفتي�س  بالبحث 
املالب�سات،  ميين  والتحقيق  احليييادث 
توا�سل  الييزائييرييين  جييمييوع  ومييازالييت 

م�سرتها باإن�سانية عالية لإحياء ذكرى 
مقتل المام مو�سى الكاظم

كانت م�سادر اإعالمية عراقية قد اأفادت 
قتال  �سخ�سني  باأن  الأثنني  يوم  م�ساء 
بهجوم  الثنني  اليوم  اآخرين  واأ�سيب 

ا�ستهدف املواكب.
اإىل  نيييييوز  الييفييرات  وكيياليية  ون�سبت 
ا�ستخدام  مت  اإنه  قولها  اأمنية  م�سادر 

رمانات)قنابل( يدوية يف الهجوم .
م�سددة  اأمنية  اإجييراءات  بغداد  وت�سهد 
حركة  لت�سهيل  الطرق  من  عدد  واأغالق 
القوات  جانب  من  موؤمنة  بطرق  الزوار 

الأمنية.

م�سر ت�سجل 591 اإ�سابة جديدة بكورونا و43 وفاة
وزير ال�سحة االأردني: الو�سع الوبائي في 

�سعود وهناك تقييم نهائي له
 عمان -وكاالت 

الأردين،  ال�سحة  وزييير  قييال 
اإن  عبيدات،  نذير  الدكتور 
اململكة ت�سهد املوجة الثانية 
لوباء كورونا، وهناك �سعود 
باملنحنى الوبائي، و"الأعداد 
تزداد، ونتمنى اأن ل تزيد اأكرث 

من ذلك"
لقاء  خالل  عبيدات  واأ�ساف 
يوم  العام  الأميين  اإذاعيية  مع 
ل  امل�ست�سفيات  اأن  الثالثاء، 
ا�ستيعاب  على  قييادرة  تييزال 
هييذه الأرقيييام، ومتييت زيييادة 
لدرجة  ال�رشيرية  ال�سعة 
الأرقام  ملواجهة  ا�ستطاعتنا 

التي ن�سهدها اليوم.
التفاقية  ح�سب  اأنه  وك�سف 
امليييعيييقيييودة ميييع ائييتييالف 
واليي�ييرشكييات  "كوفاك�س" 
لقاحات  "ت�سلنا  الأخيييرى 
تباعا، ولكنها لي�ست كالرقم 
ال�سعب  ومن  نتمناه،  الييذي 
الأرقييام  دوليية  اأي  حتقق  اأن 
بحاجة  التي  اللقاحات  من 
اإليها، و�سيكون ال�سهر احلايل 
بتوفر  ال�سهور  اأف�سل  ميين 
ح�سب  )اللقاحات(  املطاعيم 

التفاقيات املعقودة".
الو�سع  اأن  عبيدات  واأكيييد 
لل�سرب  يييحييتيياج  الييوبييائييي 
وتقدير  اجلميع  من  واللتزام 
الييظييرف الييدقيييييق اليييذي متر 

الناحية  ميين  اململكة  فيه 
م�سوؤوليتنا  و"هذه  الوبائية 
وعلينا  واأفيييراد،  كمواطنني 
من  يطلب  ما  بكل  اللييتييزام 
و�سائل الوقاية، وهذه الأمور 
يجب اأن ل نقلل من اأهميتها، 
فهي �سالح قوي باأيدينا، كما 
لن  فييالييدول  املطاعيم،  هي 
ت�ستطيع جني ثمار املطاعيم 
ولن  الآن،  من  �سهور  بعد  اإل 
اأو  ب�سهر  الو�سع  هذا  ينتهي 
اأ�سهر  لعدة  ويحتاج  �سهرين 
العام  من  الثاين  وبالن�سف 

احلايل".
وعن احلظر ال�سامل واجلزئي 
والجيييراءات اجلييديييدة، �سدد 
على  الأردين  ال�سحة  وزييير 
تقييم  هيينيياك  �سيكون  اأنيييه 
الييوبييائييي،  للو�سع  نهائي 
الو�سع  درا�ييسيية  و�ستجري 

التي من  الجييراءات  ومعرفة 
الإ�سابات  عدد  تقليل  �ساأنها 
والييوفيييييات، وزييييادة قييدرات 
وال�ستغالل  امل�ست�سفيات، 
يتم  للم�ست�سفيات  الأمييثييل 
معربا  حت�سينه،  على  العمل 
باأقل  "نخرج  باأن  اأمله  عن 
املوجة  هييذه  ميين  اخل�سائر 
وتعود الإ�سابات لالنخفا�س 
قريبا، وهو ما لن يحدث بيوم 
لأ�سبوعني  ويحتاج  وليلة 
تعود  حتى  اأ�سابيع   3 اأو 
وت�سبح  للتح�سن  الأميييور 
مريحة اأكرث".  واأعلنت وزارة 
امل�رشية  وال�سكان  ال�سحة 
ت�سجيل  عيين  الثيينييني  ليل 
بفرو�س  جديدة  اإ�سابة   591
وفاة  و43  امل�ستجد  كورونا 
خيييالل اليي�ييسيياعييات اليييي 24 

املا�سية.

»التعاون االإ�سالمي«تدين ا�ستهداف ميلي�سيا الحوثي 
المدنيين بال�سعودية

جدة -وكاالت 
اأدان الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي، 
ب�سدة،  العثيمني،  اأحمد  بن  يو�سف  الدكتور 
الإرهابية �ساروخا  اإطالق ميلي�سيا احلوثي 
حماولة  يف  مفخخة  وطييائييرة  بالي�ستيا 
يف  املدنية  والأعيان  املدنيني  ل�ستهداف 
العربية  باململكة  م�سيط  خمي�س  مدينة 

ال�سعودية.
وذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية، اأن العثيمني 
اإطالق  الإثنني-  يوم  بيان  -يف  اأي�سًا  اأدان 
م�سرة  طائرة  الإرهابية  امليلي�سيا  تلك 
املنطقة  يف  املدنيني  باجتاه  )مفخخة( 
قوات  واحرتافية  بيقظة  م�سيدا  اجلنوبية، 
حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن التي متكنت 
البالي�ستي  ال�ساروخ  وتدمر  اعرتا�س  من 
والطائرة امل�سرة قبل الو�سول اإىل اأهدافها.

التعاون  منظمة  تاأييد  العثيمني  واأكيييد 
قوات  تتخذها  التي  الإجيييراءات  الإ�سالمي 
حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن يف التعامل 
حلماية  الإرهابية  امليلي�سيا  ممار�سات  مع 
للقانون  وفقًا  املدنية،  والأعيان  املدنيني 

م�سراً  العرفية،  وقواعده  الإن�ساين  الدويل 
والإرهابي  العدائي  الت�سعيد  اأعمال  اأن  اإىل 

حرب  جرائم  تعد  امليلي�سيا  تلك  قبل  من 
وانتهاكًا للقانون الدويل.

في  ال�سعودية  دعم  االأبي�س«يوؤكد  »البيت 
الدفاع عن اأرا�سيها

وا�سنطن -وكاالت 
اأكييييد الييبيييييت الأبييييي�ييس، 
�سوؤال  على  ردا  الإثنني، 
حول  "العربية"  لقناة 
اأنه  احلوثيني،  هجمات 
يف  "ال�سعودية  �سيدعم 

الدفاع عن اأرا�سيها".
الأبييييي�ييس،  البيت  وقيييال 
احلوثيني  "هجمات  اإن 
مقبولة  وغييير  خييطييرة 
وتيييعييير�يييس املييدنيييييني 

للخطر".
"نتعاون  واأ�ييييسيييياف: 
ب�ساأن  ال�سعودية  مييع 
من  امل�ستمرة  الهجمات 

جانب احلوثيني".
الأبييييي�ييس،  البيت  وذكييير 
تواجه  ال�سعودية  اأن 
جدية  اأمنية  "تهديدات 
من احلوثيني" يف اليمن، 
دول  جانب  ميين  وكييذلييك 

اأخرى يف املنطقة.

"موا�سلة  على  و�ييسييدد 
الييعييمييل بيي�ييسييكييل وثيييييق 
وتعزيز  ال�سعودية  مع 
قييدراتييهييا الييدفيياعييييية يف 

مواجهة التهديدات".
املتحدث  قييال  ذلييك،  اإىل 
الييدفيياع  وزارة  بييا�ييسييم 
)البنتاجون(،  الأمركية 
يف حديث مع ال�سحفيني 
بدون كامرات، اإن "ال�رشق 
جييزءا  �سيبقى  الأو�ييسييط 
احليوية  امل�سلحة  ميين 
ليييليييولييييات املييتييحييدة، 
و�ستحتفظ وا�سنطن بقوة 

معتربة يف املنطقة".
الييبيينييتيياجييون  واأدان 
على  احلوثية  الهجمات 

ال�سعودية.
اأدانييت  �سابق،  وقت  ويف 
اليي�ييسييفييارة الأمييريييكييييية، 
الإثنني، حماولت العتداء 
على  للحوثيني  الأخييرة 
اإىل  م�سرة  ال�سعودية، 

تظهر  العيييتيييداءات  اأن 
احلوثيني  اهتمام  عييدم 

بال�سعي لل�سالم.
وقالت ال�سفارة الأمريكية 
اليي�ييسييعييودييية على  ليييدى 
الهجمات  ندين  "تويرت": 
احليييوثييييييية الأخيييييييرة 
العربية  اململكة  على 

ال�سعودية".
واأ�سافت: "ُتظهر اعتداءات 
على  ال�سنيعة  احلوثيني 
املدنيني والبنية التحتية 
احرتامهم  عدم  احليوية 
وعدم  الب�رشية  للحياة 
بال�سعي  اهييتييمييامييهييم 

لتحقيق ال�سالم".
وا�سنطن  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اململكة  جانب  اإىل  تقف 
الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية 
"اإن  م�سيفة:  و�سعبها، 
الييتييزاميينييا بييالييدفيياع عن 
املييمييلييكيية واأميينييهييا اأميير 

ثابت".
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�أخبار وتقارير
ع�سرات  

المنظمات 
الأهلية تنتقد 

قانون النتخابات 
الفل�سطينية 

وتطالب بتعديله

 
 

غزة )د ب اأ(-
يف  الأهلية  املنظمات  ع�رشات  انتقدت   
النتخابات  قانون  الثالثاء  يوم  فل�سطني 
الفل�سطيني  الرئي�س  مطالبة  الفل�سطينية، 
حممود عبا�س بتعديله قبيل النتخابات 
اأيار/مايو   22 يف  امل��ق��ررة  الت�رشيعية 

املقبل.
بيان  يف  اأهلية  منظمة   120 واع��ت��رت 
لالنتخابات  احلايل  القانون  اأن  م�سرتك 
الفل�سطينيني  من  الآلف  مئات  "يحرم 
وا�سعة  وقطاعات  والن�ساء  ال�سباب  �سواء 
من منظمات املجتمع املدين من حقهم يف 

الرت�سح لالنتخابات".
ال�رشط  اإلغاء  اإىل  عبا�س  البيان  ودع��ا 
املتعلق بقبول ال�ستقالة لروؤ�ساء وموظفي 
الهيئات  من  وغريها  الأهلية  املنظمات 
لع�سوية  الرت�سح  �سن  وتخفي�س  العامة، 
ورفع  عاما   23 اإىل  الت�رشيعي  املجل�س 
الت�سجيل  ر�سوم  الن�ساء  وتخفي�س  كوتة 

والتاأمني وحل ق�سية املحكوميات.
وحث البيان الرئي�س عبا�س على �رشورة 
القرار  لتعديل  رئا�سي  مر�سوم  اإ���س��دار 
النتخابات  ب�ساأن   2007 ع��ام  بقانون 
التو�سيات  حتقيق  ي�سمن  مبا  العامة 
العا�سمة  الف�سائل يف  اتفاق  الواردة يف 

امل�رشية القاهرة ال�سهر املا�سي.
واأكد البيان اأن التعديالت املطلوبة "ت�سكل 
اإحدى ال�سمانات احلقيقية لحت�سان هذه 
قطاعات  اأو�سع  وم�ساركة  النتخابات 

ال�سعب الفل�سطيني فيها".
الف�سائل  الأهلية  املنظمات  بيان  ودعا 
عملها  موا�سلة  اإىل  الفل�سطينية  والقوى 
للم�سادقة على تو�سياتها "ل�سمان متتع 
جميع قطاعات ال�سعب الفل�سطيني بحقهم 

يف امل�ساركة ال�سيا�سية".

االنعقاد الحالي لمجل�س النواب في �شرت اأول ن�شر لل�شعب الليبي

رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن اأ�سماء ت�سكيلته 
الوزارية

طرابل�س )د ب اأ( -
الليبية  احلكومة  رئي�س  ق��ال 
الدبيبة،  احلميد  عبد  املوحدة 
لهذا  ن�رش  اأول  اإن  الثالثاء،  يوم 
واللتئام  النعقاد  هو  ال�سعب 
النواب  اليوم يف جل�سة ملجل�س 
برملان واحد، وهذا ن�رش من اهلل.

له  كلمة  يف   - الدبيبة  واأ�ساف 
ليبيا  اأن   - النواب  اأمام جمل�س 
حتتاج اإىل اأي معول، واأن املعوق 
دم��رت  التي  احل��رب  ه��ي  الأول 

ليبيا.
ل  الليبيني  اأن  الدبيبة  واأو�سح 
بني  وموجودين  مهجرين،  زالوا 
م�رش وتون�س واأوروبا، م�سرًيا اإىل 
بعدد  القت�ساد  يقي�س  العامل  اأن 
البلد،  يف  تعمل  التي  الرافعات 
كانت  و2010   2009 عامي  ففي 
هناك 18000 رافعة بليبيا تقريبا، 
رافعة  هناك  لي�ست  اليوم  اأم��ا 

واحدة تعمل يف ليبيا.
الوحدة  حكومة  رئي�س  اأعلن   
احلميد  عبد  الليبية،  الوطنية 
ت�سكيلته  ال��ث��الث��اء  الدبيبة،  

احلكومية.
األقاها  كلمة  عقب  ذل��ك  ج��اء 
النواب  جمل�س  اأم���ام  الدبيبة 
ال�ستثنائية  جل�سته  يف  الليبي 

املنعقدة مبدينة �رشت.
وت�سمل احلكومة 26 وزارة، و�ست 
لرئي�س  نائبني  مع  دولة،  وزراء 

احلكومة.
مدير  قام  الدبيبة،  كلمة  وعقب 
حّمودة  حممد  الإعالمي  مكتبه 
وجاءوا  ال��وزراء،  اأ�سماء  باإعالن 
القطراين،  عطية  ح�سني  كالتايل: 
اأبوجناح كنائبي  اأحمد  ورم�سان 
رئي�س احلكومة، وحمد عبد الزارق 
والرثوة  للزراعة  وزي��راً  املرميي 
ال�سالم  عبد  وط��ارق  احليوانية، 
املائية،  للموارد  وزيراً  بوحليقة 
وعبد ال�سفيع ح�سني حممد وزيراً 
احلا�سي  ابريك  وكامل  للريا�سة، 
حممد  وعلي  للتخطيط،  وزي��راً 

ومو�سى  لل�سحة،  وزيراً  الزناتي 
للرتبية  وزي��راً  املقريف  حممد 

والتعليم.
و�سمل الإعالن ت�سمية عبد ال�سالم 
لل�سياحة  وزي��راً  تّكي  اهلل  عبد 
وخالد  التقليدية،  وال�سناعات 
للداخلية،  وزيراً  مازن  التيجاين 
وزي��راً  منري،  العربي  واإبراهيم 
اأبوعزوم  العابد  وعلي  للبيئة، 
وزيراً للعمل والتاأهيل، و مروكة 
للثقافة  وزي���راً  عثمان  ت��ويف 
ووف���اء  امل��ع��رف��ي��ة،  والتنمية 
لل�سوؤون  وزي��راً  الكيالين  اأبوبكر 
الجتماعية، وعمران حممد القيب 

والبحث  العايل  للتعليم  وزي��راً 
ال�سيفاو  �سعيد  يخلف  العلمي،و 
و  والفني،  التقني  للتعليم  وزيراً 
اأحمد علي حممد وزيراً لل�سناعة 
عبد  اإبراهيم  و حليمة  واملعادن 
عبد  و  للعدل،  وزي���راً  الرحمن 
وزي��راً  اخلوجة  �سالح  الفتاح 
�سامل  وحممد  املدنية،  للخدمة 

ال�سهوبي وزيراً للموا�سالت.
وجرى ت�سمية زهري اأحمد حممود 
وبدر  والتعمري،  لالإ�سكان  وزي��راً 
وزي��راً  التومي  ال�سادق  الدين 
للحكم املحلي، و فتح اهلل عبداهلل 
وعمر  لل�سباب،  وزي���راً  ال���ُزيّن 
لالقت�ساد  وزي��راً  العجيلي  علي 

عون  اأحمد  وحممد  والتجارة، 
وخالد  وال��غ��از،  للنفط  وزي���راً 

املروك عبداهلل وزيراً للمالية.
وفيما يخ�س وزارات الدولة، متت 
خزام  اأب��و  ف��رج  اأحمد  ت�سمية  
وحقوق  املهجرين  ل�سوؤون  وزيراً 
الإن�سان، ووليد عمار حممد وزيراً 
ل�سوؤون الدولة لالت�سال وال�سوؤون 
معتوق  واج��دي��د  ال�سيا�سية، 
الهجرة،  ل�سوؤون  وزي��راً  اجديد 
وزي���راً  ع��ام��ر  جمعة  ع���ادل  و 
ل�سوؤون رئي�س احلكومة وجمل�س 
ميلود  خليفة  وحورية  ال��وزراء، 
و�سالمة  امل��راأة،  ل�سوؤون  وزي��راً 
لل�سوؤون  وزي��راً  الغويل  اإبراهيم 

القت�سادية.
ومل يقم رئي�س احلكومة بت�سمية 
وزير الدفاع، وقال "اإنه �سيحتفظ 
بها لنف�سه مرحليًا حلني الو�سول 
احلقيبة  ه��ذه  ب�����س��اأن  لت��ف��اق 

الوزارية".
اخلارجية  وزارة  يخ�س  وفيما 
الدبيبة  اأف��اد  ال��دويل،  والتعاون 
و�سيتم  للمراأة،  �ستخ�س�س  باأنها 
ت�سمية من ي�سغلها بعد الت�ساور 

مع املجل�س الرئا�سي.
جمل�س  يقوم  اأن  املنتظر  وم��ن 
منح  على  بالت�سويت  ال��ن��واب 
الثقة للحكومة بعد النتهاء من 

م�ساءلة الدبيبة حولها.

الرباط -وكالت 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  واف��ق��ت 
ال�ست�سارية اخلا�سة بفريو�س 
على  املغرب  يف  "كورونا" 
جديدين  ل��ق��اح��ني  اع��ت��م��اد 
الرو�سي،   "V "�سبوتنيك  هما 
جون�سون"  اأن��د  "وجون�سون 
ي�ستعمل  ال���ذي  الأم��ري��ك��ي 
بدل  فقط  واح��دة  حقنة  يف 
رئي�س  واأو�سح  حقنتني.  من 
للعلوم  املغربية  اجلمعية 
الطبية ع�سو اللجنة العلمية 
اأن  عفيف،  �سعيد  للتلقيح، 
موافقتها  اأع��ط��ت  اللجنة 
 "V "�سبوتنيك  لقاح  لعتماد 
جون�سون"،  اأند  و"جون�سون 
م�سريا اإىل اأن هذين اللقاحني 
لعتمادهما  تر�سيحهما  مت 
�رشطني  العتبار  بعني  اأخ��ذا 
الفاعلية  هما  اأ�سا�سيني 

و�رشوط التخزين.
تخزين  ���رشوط  اأن  واأ���س��اف 
والأمريكي  الرو�سي  اللقاحني 
مو�سحا  و���س��ه��ل��ة،  ع��ادي��ة 
ب��وزارة  الأدوي���ة  مديرية  اأن 
اجلهة  هي  املغربية  ال�سحة 
بت�سويق  بالرتخي�س  املعنية 
اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  اللقاحني. 
من  املغرب  متكن  حالة  يف 

احل�سول على كمية اللقاحات 
فاإنه  �سابقا،  طلبها  التي 
الرتخي�س  اإىل  يحتاج  ل��ن 
اإعطاء  واأن  جديدة،  للقاحات 
لعتماد  الأخ�����رش  ال�����س��وء 
و"جون�سون   "V "�سبوتنيك 
اإطار  ياأتي يف  اآند جون�سون" 

التي  ال�ستباقية  الدرا�سات 
اعتمدتها املغرب يف مواجهة 
لقاح  تخزين  وميكن  الوباء. 
يف  اآند جون�سون"  "جون�سون 
بدل  فقط  العادية  الثالجات 
�سي�سهل  ما  وهو  املجمدات، 
خمتلف  على  توزيعه  عملية 

مناطق املغرب، بالإ�سافة اإىل 
لالأ�سخا�س  يعطى  كونه  اأن 
ما  فقط،  واح��دة  حقنة  عر 
�سي�رشع عملية التلقيح ب�سكل 
املناعة  حتقيق  اأي  م�ساعف، 
من  اأق��ل  وق��ت  يف  اجلماعية 

املتوقع.

المغرب يعتمد »�سبوتنيك« و»جون�سون« في 
التلقيح �سد فيرو�س كورونا

ال�سعودية: كورونا ت�سببت في اإغالق 243 
م�سجداً خالل �سهر

الريا�س )د ب اأ(- 
ال�سعودية  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
مت  التي  امل�ساجد  عدد  ارتفاع  الثالثاء  يوم 
اإغالقها خالل �سهر يف اململكة اإىل 243 م�سجدا 
بعد ثبوت حالت اإ�سابة بفريو�س كورونا بني 
"اإنها  لها  بيان  يف  الوزارة  وقالت  امل�سلني. 
الثالثاء  يوم  موؤقتا  م�ساجد  �سبعة  اأغلقت 
اإ�سابة  ح��الت  ثبوت  بعد  مناطق  اأرب��ع  يف 

اإىل  واأ�سارت  بفريو�س كورونا بني امل�سلني". 
 30 خالل  اأغلقت  التي  امل�ساجد  "جمموع  اأن 
ُفتح 228 منها بعد  يوما بلغت 243 م�سجدا، 

النتهاء من التعقيم واكتمال اجلاهزية".
ال�سعودية  يف  كورونا  اإ�سابات  موؤ�رش  وعاد 
بعد  الثالثاء،  اليوم  اأخرى،  مرة  الرتفاع  اإىل 
انخفا�سا  املا�سية  الثالثة  الأيام  �سهدت  اأن 
اإ�سابة خالل   390 ت�سجيل  ملحوظا حيث مت 

ال� 24 �ساعة املا�سية.

ليبيا والتحاد الأوروبي يبحثان م�سار الحوار ال�سيا�سي 
الليبي

طرابل�س -وكالت 
بحث وزير اخلارجية الليبي حممد �سيالة مع 
ومبعوث  ليبيا  الأوروبي يف  الحتاد  مبعوث 
حوار  ل�سئون  الأ�سبانية  اخلارجية  وزي��رة 
الإ�سباين  وال�سفري  بليكوا،  رام��ون  الثقافات 
يف ليبيا خافيري جارثيا لرات�سي م�ستجدات 

م�سار احلوار ال�سيا�سي الليبي.
بيان  الليبية، يف  اخلارجية  وزارة  واأو�سحت 
اأوردته بوابة اأفريقيا الأخبارية،  الثالثاء، اأن 
الحتاد  يلعبه  الذى  الدور  ا�ستعر�س  اللقاء 
وال�ستقرار  ال�سلم  اإر�ساء دعائم  الأوروبى فى 
فى ليبيا ومدى اأهميته لدول اأوروبا وحو�س 
املتو�سط، واخلطوط العري�سة لت�سور مل�رشوع 
املحلي  امل�ستوي  على  للم�ساحلة  اأوروب��ي 
والوطني وميكن اأن يكون اأ�سا�سا يف امل�ستقبل 
املتحدة  المم  مب�ساعدة  ط��ري��ق  خل��ارط��ة 
بني  الربط  على  ترتكز  اأخرى  دولية  وجهات 
التنمية والأمن ومنع ن�سوب النزاعات لتعزيز 
مبعوث  واأع���رب  و�سامل.  دميقراطي  نظام 
الحتاد الأوروبي يف ليبيا عن ا�ستمرار الدعم 
الأوروبي لليبيا وا�ستعداد الحتاد للم�ساعدة 
تنظيم  يف  الليبى  اجلانب  مع  والتعاون 
فى  فيها  البدء  املزمع  املقبلة  النتخابات 

الرابع والع�رشين من �سهر دي�سمر املقبل.

العالمي..  المراأة  يوم  في  ت�شرق  ال�شوريات«  »�شم�س 
واإ�شرار على تحرير البالد من االحتالل التركي

 دم�سق -وكالت 

�سوريا  و�رشق  �سمال  مناطق  �سهدت 
يف  العاملي  امل��راأة  بيوم  احتفالت 
الإثنني،  اأم�س  ال��رق��ة،  مدينة  قلب 
�سوريا  حزب  من  وا�سعة  مب�ساركة 
هند  "م�سرية  �سعار  حتت  امل�ستقبل 

و�سعدة م�سريتنا.. وعهدهن عهدنا".
توافد  ال�سباح  �ساعات  بداية  مع 
الآلف من ن�ساء مناطق �سمال و�رشق 
الرقة  الوفود من  �سوريا على طريقة 
واجلزيرة  والطبقة  وديرالزور  ومنبج 
اأ�سفي  ما  الفلكلوري،  زيهن  مرتديات 
طابًعا جمياًل ومميًزا، وجعله خمتلًفا 
التي  والفعاليات  الحتفالت  عن 
معهن  حملن  كما  العامل،  حول  تقام 
الحتفال  �ساحة  اإىل  ال�سهيدات  �سور 
يف  للم�ساركة  الرقة  مدينة  �سمال 
امل��راأة  لإدارة  املركزية  الحتفالية 
يوم  الثامن من مار�س  يوم  مبنا�سبة 

املراأة العاملي.
دقيقة  بالوقوف  الحتفالية  ب��داأت 
ال�سهداء،  لأرواح  ا�ستذكاراً  �سمت 
با�سم  ترحيبية  كلمة  اإلقاء  تالها 
جلميع  وباركت  هناأت  امل��راأة  اإدارة 
و�رشق  �سمال  ولن�ساء  العامل  ن�ساء 
حلول  اخل�سو�س  وجه  على  �سوريا 

األقيت  كما  للمراأة،  العاملي  اليوم 
املناطق  يف  امل����راأة  با�سم  كلمة 
�ستار،  موؤمتر  با�سم  وكلمة  املحررة، 
على  مبجملها  الكلمات  اأكدت  حيث 
املجتمع،  يف  امل���راأة  دور  اأهمية 
وثمنت الجنازات التي حققتها املراأة 

يف مناطق �سمال و�رشق �سوريا.
واأك����دت ال��ن�����س��اء ال�����س��وري��ات يف 
كلماتهن علي موا�سلة ن�سالهن حتي 
حترير املناطق املحتلة من الحتالل 
�سيكون  اأنهم  على  م�سددات  الرتكي، 
املرحلة  قيادة  يف  ب��ارًزا  دوًرا  لهن 
النظام  وعلى  ال�سورية،  الأزمة  وحل 
ال�سوري اجللو�س على طاولة احلوار.

الن�ساء  اأن جتمع جميع  اإيل  واأ�ساروا 
رقة  مدينة  يف  املكونات  كافة  من 
ال�سورية  للمراأة  ر�سالة  اأك��ر  هي 
للعامل باأنها ترف�س الحتالل الرتكي 
حلل  متلك  ما  بكل  وت�سعي  الغا�سم، 

الأزمة ال�سورية.
و�سهدت احتفالية يوم املراأة العاملي 
يف م��دي��ن��ة ال��رق��ة ت��ق��دمي ع��رو���س 
الأغ��اين  م��ن  وع��دد  الفنية  للفرق 
ال�سعبية، كما عقدت حلقات الدبكات 
الرتاث  عطر  اأظهرت  التي  الفلكلورية 

وترابط جميع املكونات ال�سورية.

تون�س  )د ب اأ(-
تون�سية  حمكمة  اأ���س��درت   
الثالثاء حكما يق�سي ب�سجن 
�سهر  الطرابل�سي  بلح�سن 
الرئي�س الراحل زين العابدين 
بن علي، ع�رش �سنوات مع النفاذ 
العاجل. واأفاد املتحدث با�سم 
بتون�س  الإبتدائية  املحكمة 
يتعلق  احلكم  باأن  العا�سمة 
بالتليفزيون  ف�ساد  بق�سية 
احلكومة.  من  املمول  الوطني 
بال�سجن  حكم  ���س��در  كما 
الإعالمي  ثماين �سنوات بحق 
مالك  الفهري  �سامي  واملنتج 
قناة احلوار التون�سي اخلا�سة، 

لنف�س الق�سية.
با�ستغالل  متهمان  والثنان 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي لبث 
تنتجها  وب��رام��ج  اع��الن��ات 
ال�رشيكني  "كاكتو�س"  �رشكة 
بعد  الدولة  �سادرتها  ثم  بها 
من  وال�ستفادة   ،2011 ث��ورة 
مباليني  امل��ق��درة  عائداتها 
ي�ساوي  ال��دي��ن��ارات)ال��دولر 
الق�ساء  ويحقق  دينار(.  76ر2 
مديرين  مع خم�س  منذ 2011 
�سابقني يف التلفزيون الر�سمي 
امل�ست�سار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سابق  وال��وزي��ر  الع��الم��ي 
الذارع  اهلل  عبد  الوهاب  عبد 
البارز لنب علي يف  الإعالمي 

نف�س الق�سية. وقررت املحكمة 
دون  معهم  التحقيق  اإن��ه��اء 
وفر  �سدهم.  تهم  اأي  توجيه 
تون�س،  اإىل خارج  الطرابل�سي 
�سقوط  بعد  كندا،  اإىل  حتديدا 
ال�سلطات  لكن  علي  بن  حكم 
الكندية رف�ست مطلب جلوئه 
فرن�سا.  اإىل  بعدها  وجل���اأ 
ورف�س الق�ساء الفرن�سي طلب 
ترحيل  التون�سية  ال�سلطات 
الطرابل�سي املالحق يف ق�سايا 
ف�ساد، يف اآخر حكم �سدر عن 
بروفان�س"  ان  "اك�س  حمكمة 
يف كانون ثان/يناير املا�سي 
بدعوى وجود خماطر مبعاملة 

غري اإن�سانية �سده.

ع�شر  علي  بن  �شهر  ب�شجن  حكما  ت�شدر  تون�شية  محكمة 
�شنوات وتفرج عن ذراعه االإعالمي
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جامعة عجمان تفتتح

 مركزاً للفح�ص والتطعيم

 �سد كوفيد-19
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عجمان-الوحدة:

 افتتحت جامعة عجم���ان بالتعاون مع منطقة 

عجمان الطبية و�رشكة "طموح للرعاية ال�صحية" 

مركزا للتطعيم �صد فريو�س كورونا بالإ�صافة اىل 

تقدمي خدم���ات الفح�س ال�رشي���ع بتقنية الليزر 

.PCR والفح�س عن طريق امل�صحة DPI
وياأت���ي افتت���اح املركز يف اإط���ار �رشاكة علمية 

بحثي���ة بني جامع���ة عجمان و�رشك���ة "طموح 

للرعاية ال�صحية" حيث �صيقدم املركز الذي اتخذ 

من قاعة ال�صيخ زايد للمعار�س واملوؤمترات مقرا 

له خدماته املجانية لكافة املواطنني ومنت�صبي 

جامع���ة عجمان طيل���ة اأيام الأ�صب���وع عدا يوم 

اجلمعة ومبعدل 12 �صاعة يوميا.

دب���ي-وام:  ع���ززت جمارك دب���ي جهودها لدعم 

التع���اون مع الهيئ���ات الدبلوما�صي���ة المريكية 

يف دولة الإمارات العربي���ة املتحدة على �صعيد 

حماية حقوق امللكية الفكرية.

وفى ه���ذا الطار ا�صتقبل �صع���ادة اأحمد حمبوب 

م�صبح املدير العام جلمارك دبي وفداً دبلوما�صيًا 

اأمريكي���ا برئا�صة �صعادة فيلي���ب فراين القن�صل 

الع���ام للوليات املتح���دة المريكي���ة يف دبي 

وح�رش اللق���اء من جمارك دب���ي من�صور املالك 

املدير التنفيذي لقط���اع ال�صيا�صات والت�رشيعات 

ويو�ص���ف عزير مبارك مدي���ر اإدارة حماية حقوق 

امللكية الفكرية وخليل �صقر مدير اإدارة الت�صال 

املوؤ�ص�صي فيما �صم الوفد الدبلوما�صي الذي ميثل 

القن�صلي���ة العامة للوليات املتح���دة الأمريكية 

بدب���ي كاًل من ديلون كالن�صي امل�صوؤول ال�صيا�صي 

والقت�ص���ادي وبيرت مهراف���اري امللحق الإقليمي 

للملكي���ة الفكري���ة وفران�صي�س بي���رتز امل�صوؤول 

التجاري الرئي�صي.

31.7 مليار درهم قيمة تجارة 

دبي مع الواليات المتحدة في 

الن�سف االأول من 2020

تحديد الفئات 

وبح�صب تقدير اللجنة العليا ملواجهة 

غ�صل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 

ومتويل التنظيمات غري امل�رشوعة.

واأ�صارت ال���وزارة اإىل اأن جميع التدابري 

املطلوب���ة مو�صح���ة عل���ى موقعه���ا 

الر�صمي على الرابط :

https://www.economy.

gov .ae/arabic/AML/

.Pages/default.aspx
واأو�صح���ت اأن القط���اع ي�صم جمموعة 

وا�صع���ة م���ن الأعم���ال والأن�صطة غري 

املالي���ة الأكرث عر�ص���ة ملخاطر غ�صل 

الأم���وال، والت���ي مت تق�صيمها بح�صب 

الالئحة التنفيذية لقانون مواجهة غ�صل 

الأموال – ومب���ا يتما�صى مع املعايري 

الدولية التي اأ�صدرتها جمموعة العمل 

امل���ايل »فات���ف FATF« – اإىل اأربع 

فئات رئي�صية ت�صمل: الو�صطاء والوكالء 

الثمينة  العقاري���ون، وجتار املع���ادن 

احل�صابات،  ومدققو  الكرمية،  والأحجار 

ومزودو خدمات ال�رشكات.

وتف�صي���اًل، حددت املادة 3 من الالئحة 

اأن�صطة  اأن���واع  للقان���ون،  التنفيذي���ة 

الأعمال واملهن غ���ري املالية املحددة 

الت���ي تخ�ص���ع لرقابتها عل���ى النحو 

التايل..

الفئة - الو�صف..

1 - الو�صط���اء والوكالء العقاريون عند 

اإبرامه���م عمليات مل�صلح���ة عمالئهم 

فيما يتعلق ب�رشاء وبيع العقارات.

2 - جتار املع���ادن الثمينة والأحجار 

الكرمية عند قيامهم باأي عملية نقدية 

منفردة اأو ع���دة عمليات تبدو مرتابطة 

بقيم���ة، تبلغ 55،000 درهم اإماراتي اأو 

اأكرث.

3 - مدقق���و احل�صاب���ات واملحا�صبون 

امل�صتقلون عند قيامهم باإعداد اأو اإجراء 

عملي���ات مالي���ة اأو تنفيذها مل�صلحة 

عمالئهم فيم���ا يتعلق بالأن�صطة الآتية 

» �رشاء العقارات وبيعها.. اإدارة الأموال 

التي ميلكها العمي���ل.. اإدارة احل�صابات 

امل�رشفي���ة اأو ح�صاب���ات التوف���ري اأو 

ح�صابات الأوراق املالية..

امل�صاهمة باإن�صاء ال�رشكات اأو ت�صغيلها 

اأو اإدارتها.. اإن�صاء ال�رشكات، اأو الرتتيبات 

القانونية، اأو ت�صغيلها، اأو اإدارتها.. بيع 

و�رشاء الكيانات التجارية«.

4 - مزودو خدمات ال�رشكات وال�صناديق 

اأو تنفيذهم  ال�صتئمانية عند قيامه���م 

عملية ل�صالح عمالئهم اأو نيابة عنهم 

فيما يتعل���ق بالأن�صطة الآتية » العمل 

كوكيل يف تاأ�صي�س اأو اإن�صاء ال�رشكات.. 

العم���ل اأو التجهيز ل�صخ�س اآخر للعمل 

كمدير اأو �صكرت���ري لل�رشكة، اأو ك�رشيك 

اأو يف ال�رشك���ة.. توفري مكتب م�صجل اأو 

عن���وان عمل اأو حمل اإقام���ة اأو عنوان 

للمرا�صالت اأو عن���وان اإداري ل�صخ�صية 

اعتباري���ة اأو ترتي���ب قان���وين.. القيام 

بالعمل اأو التجهيز ل�صخ�س اآخر للعمل 

كو�صي ل�صن���دوق ا�صتئماين مبا�رش اأو 

تاأدية وظيفة مماثلة ل�صالح �صكل اآخر 

من اأ�صكال الرتتيبات القانونية.. العمل 

اأو التجهيز ل�صخ�س اآخر للعمل كحامل 

اأ�صهم مل�صلحة �صخ�س اآخر«.

بال�رشكات  القت�ص���اد  وزارة  واأهاب���ت 

التوا�ص���ل معه���ا يف حال وج���ود اأي 

ا�صتف�صار ح���ول الت�صجي���ل يف اأنظمة 

مواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، 

واتخاذ التدابري الالزمة، والتعرف على 

العقوب���ات واملخالف���ات، وذل���ك على 

رقم مرك���ز الت�صال ل���وزارة القت�صاد 

.8001222

ال�سعودية تبداأ 

واأ�صارت اإىل اأنها تقدم خدمة اخلروج 

والعودة التي ت�صم���ح للعامل الوافد 

بال�صف���ر خ���ارج اململك���ة وذلك عند 

تقدمي الطلب مع اإ�صعار �صاحب العمل 

اإلكرتونًيا.

ولفتت ال���وزارة اإىل اأن املبادرة تقدم 

خدم���ة اخلروج النهائ���ي التي متكن 

العامل الوافد من املغادرة بعد انتهاء 

اإ�صع���ار �صاحب  العقد مبا����رشة مع 

العمل اإلكرتونًيا دون ا�صرتاط موافقته، 

بالإ�صافة اإىل اإمكانية مغادرة اململكة 

مع حتمل العامل جميع ما يرتتب من 

تبعات ف�صخ العقد.

واأو�صح���ت اأن اخلدم���ة ت�صمل جميع 

العاملني الوافدين يف من�صاآت القطاع 

اخلا�س.

الخالفات ت�ؤجل 

وقال عقيلة متحدثا اإىل رئي�س احلكومة 

»هناك َمن يتحدث ع���ن وجود اأع�صاء 

بت�صكيلة احلكومة مطلوبني يف ق�صايا 

اأمام النائب العام، وهناك َمن يتحدث عن 

اأع�صاء متح�صلني على �صهادات مزورة«، 

يف اإ�صارة منه اإىل عدم اللتفات اإىل تلك 

الأقاويل.ب���دوره، اأكد دبيب���ة ا�صتعداده 

لتق���دمي باقي الت�صكيل���ة احلكومية يف 

»رب���ع �صاع���ة«، بعد احل�ص���ول على 

مالحظات الن���واب ل�صتبدال املر�صحني 

املتحفظ عليهم.

م�شت�شفى »كليفالند 

وق���ال معايل اآل حامد اإنه بف�صل الدعم 

الكبري م���ن القيادة الر�صي���دة ا�صتطاع 

القطاع ال�صح���ي يف الإمارة اأن ير�صخ 

مكانت���ه يف ظل الظ���روف ال�صتثنائية 

التي يعي�صها الع���امل اليوم فقد ا�صتمر 

يف العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز 

�صح���ة ورف���اه املجتم���ع واملر�ص���ى 

موا�ص���ال دفع عجلة النم���و نحو اآفاق 

جدي���دة.. معربا عن خال����س اعتزازه 

وتقديره جله���ود م�صت�صف���ى كليفالند 

كلينك اأبوظبي وجميع العاملني فيه بال 

ا�صتثناء حلر�صه���م على تقدمي خدمات 

�صحي���ة ذات ج���ودة عاملي���ة ليكون 

امل�صت�صف���ى اإ�صاف���ة نوعي���ة للرعاية 

ال�صحية يف اأبوظبي ت�صهم يف الرتقاء 

به نحو مزيد من التميز.

اأبوظبي،  واأطلقت دائ���رة ال�صح���ة يف 

موؤ�رش اأبوظبي جلودة اخلدمات ال�صحية 

بالتع���اون م���ع ال����رشكاء الأ�صا�صيني 

ومقدم���ي الرعاية ال�صحي���ة واخلرباء 

العاملي���ني وذلك ملن���ح اجلمهور روؤية 

كامل���ة و�صفافة عن ج���ودة الأداء يف 

القطاع ال�صحي.

ن�شر �ش�ر

 لت�صبح الإم���ارات بذلك خام�س دولة 

يف العامل حتقق هذا الإجناز التاريخي.

و�صب���ق للم�صبار اأن التق���ط يف اليوم 

التايل لو�صوله اأول �صورة له للمريخ 

وذل���ك من على ارتفاع نح���و 25 األف 

كيلومرت فوق �صطح الكوكب الأحمر.

ومن���ذ و�صوله اإىل م���دار اللتقاط دار 

»م�صب���ار الأمل« حول املريخ 21 مرة 

بواقع دورة واح���دة كل 33 �صاعة يف 

م���دار اللتقاط البال���غ 1073 كلم اإىل 

42454 كلم، وخالل هذه الفرتة اأجرى 

فريق العمل بنج���اح جميع عمليات 

فح�س لأنظمة امل�صبار، ويجري حاليا 

ا�صتكمال هذه الفحو�صات البالغ عددها 

120 بالكامل قبل بدء عمليات النتقال 

اإىل املدار العلمي املق���رر اأن تبداأ يوم 

22 مار�س اجل���اري، كما التقط الفريق 

825 �ص���ورة لإجراء عمليات املعايرة 

لالأجهزة العلمية التي يحملها امل�صبار 

عل���ى متنه وللتاأكد م���ن كونها تعمل 

بكفاءة.

وتظه���ر ال�صور الت���ي ن�رشها م�رشوع 

الإم���ارات ل�صتك�صاف املريخ »م�صبار 

الأم���ل« الكوك���ب الأحم���ر يف اأوقات 

وح���الت خمتلفة، وتعد ه���ذه ال�صور 

التاريخي���ة الأوىل من نوعها التي يتم 

التقطاها مبثل ه���ذه الأجهزة العلمية 

عالية الكفاءة والدقة.

الت���ي  الأوىل،  ال�ص���ورة  ويظه���ر يف 

الرقمية،  الإ�صتك�صاف  كامريا  التقطتها 

بركان »اأوليمبو�س موؤن�س«، الذي يعد 

اأكرب بركان عل���ى كوكب املريخ واأكرب 

بركان يف املجموعة ال�صم�صية.

اأم���ا ال�ص���ورة الثانية الت���ي التقطها 

مطياف الأ�صعة ف���وق البنف�صجية من 

على ارتفاع 36 األف كيلومرت، اإذ ميثل 

كل ل���ون ال�ص���وء املجم���ع عند طول 

موج���ي فوق بنف�صجي خمتلف، ويوفر 

معلومات فري���دة حول الغالف اجلوي 

العلوي للمريخ من حافة الف�صاء ومدى 

تواج���د ذرات الهيدروجني والأك�صجني 

واأول اأك�صي���د الكرب���ون، وبف�صل مثل 

هذه ال�صورة وم���ا �صتبينه من دللت 

�صي�صهم م����رشوع الإمارات ل�صتك�صاف 

املري���خ »م�صبار الأم���ل« يف حت�صني 

معرف���ة املجتم���ع العلم���ي بكيفية 

ارتباط الغالف اجلوي العلوي وال�صفلي 

للمريخ وكيفي���ة فقدان الغالف اجلوي 

بب���طء يف الف�صاء على م���دار تاريخ 

النظام ال�صم�صي.

اأم���ا ال�ص���ورة الثالث���ة، تع���د �صور 

حرارية التقطها مطياف الأ�صعة حتت 

احلمراء، حيث يظه���ر اجلانب الليلي 

للمري���خ، وميكن مالحظ���ة ت�صاري�س 

»اأر�س العرب« عل���ى كوكب املريخ 

يف ال�ص���ورة /خمول حراري منخف�س 

وبالتايل درجات حرارة ليلية باردة/.

وق���ال املهند�س عمران ����رشف مدير 

م�رشوع الإم���ارات ل�صتك�صاف املريخ 

»م�صب���ار الأمل« اإن ن����رش �صور التي 

التقطتها الأجه���زة العلمية على منت 

امل�صبار يوؤكد اأن املهمة ت�صري وفقا ملا 

مت التخطيط له منذ البداية.

�سرطة اأبوظبي

مم���ا اأدى اإىل بن���اء الثقة ل���دى جميع 

فئات املجتم���ع يف اأبوظبي يف منتدى 

املوؤ�ص�ص���ة الأوروبي���ة لإدارة اجل���ودة 

EFQM العاملي .
واأكد مع���ايل اللواء ركن طي���ار فار�س 

خل���ف املزروع���ي قائ���د ع���ام �رشطة 

اأبوظب���ي اأن هذا الت�صنيف املتقدم وفق 

نظام »النج���وم« يعد تتويجا مل�صرية 

عط���اء وريادة ومتيز بذل���ت فيها كافة 

املتوا�صلة  اجلهود  ال�رشطية  القطاعات 

التي تتبنى مفاهيم البتكار وا�صت�رشاف 

امل�صتقبل وبناء اخلدم���ات ال�صتباقية 

وفق اأح���دث الو�صائ���ل التكنولوجية ، 

الأمر الذي يدفعنا لبذل املزيد من اجلهد 

و�صول ل�صتدامة هذه امل�صرية من خالل 

الت�صديد على اأهمي���ة التقييم امل�صتمر 

ملدى كف���اءة قنواتنا الرقمية يف تقدمي 

اخلدمات والبناء على فر�س التح�صني.

واأ�صاد معاليه بدع���م القيادة الر�صيدة 

التي  وتوجهاتها  احلكيم���ة  وروؤيته���ا 

قادت القيادة العام���ة ل�رشطة اأبوظبي 

لهذا النج���اح لفتًا اإىل ا�صتمرار اجلهود 

لتحقيق املزيد من النجاحات.

وهناأ القادة وموظفي ال�صفوف الأمامية 

يف �رشط���ة اأبوظبي، عل���ى هذا املوقع 

الري���ادي الذي حتقق بتع���اون اجلميع 

حملي���ًا ودوليًا موؤك���داً اعتزازه بجهود 

املنت�صبني والقطاعات ال�رشطية و التي 

�صاعفت اجلهود لتحقي���ق هذا الإجناز 

الرائد واملتميز.

�صت�صتفيد  اأبوظبي  اأن �رشط���ة  واأو�صح 

م���ن ه���ذه امل�صارك���ة ونتائجه���ا يف 

تدعيم جم���الت متيزها �صمن اأنظمتها 

للتوجه���ات  ودعم���ًا  ال�صرتاتيجي���ة 

الإمارات  لقيادتن���ا، كمئوية  احلكومية 

لعام 2071 ، وروؤي���ة الإمارات 2021 ، 

وروؤية حكومة اأبوظبي 2030 ، والتوافق 

الداخلي���ة  وزارة  ا�صرتاتيجي���ة  م���ع 

وا�صرتاتيجي���ات الدولة كال�صرتاتيجية 

الوطني���ة جلودة احلياة لع���ام 2031، 

والتوجهات العاملي���ة الكربى كاأهداف 

التنمي���ة امل�صتدامة ل���الأمم املتحدة ، 

والتي نعتم���د عليها جميعًا يف تطوير 

الروؤية والر�صالة وخطتنا ال�صرتاتيجية 

.«

وق���دم ال�صك���ر والتقدي���ر للموؤ�ص�ص���ة 

الأوروبي���ة لإدارة اجل���ودة ومديره���ا 

اإدارته���ا املتمي���زة  التنفي���ذي عل���ى 

للم�صاركة، ولدعمه���ا للتميز وم�صاركة 

املمار�ص���ات الناجح���ة عاملي���ًا ويف 

»القيم���ة  ان  اإىل  م�ص���رياً  املنطق���ة، 

القدرة  احلقيقية للم�صارك���ة تكمن يف 

عل���ى ال�صتفادة م���ن النتائج املحققة 

كمحفز  ال���وارد  التعقيب���ي  والتقري���ر 

للتغيري الإيجاب���ي والتطوير امل�صتدام 

يف القيادة العامة ل�رشطة اأبوظبي«.
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القمة العالمية للحكومات تناق�ص تر�سيخ الثقة والم�سداقية في الجيل القادم من القادة
دبي-وام:

اأكد ريت�صارد اإيدملان الرئي�س التنفيذي 

ل�رشك���ة »اإيدملان«.. اأن ع���ام 2021 

�صيكون نقطة حتول فارقة يف بدء حقبة 

جديدة من التعاون والتعامل ال�صفاف 

بني احلكوم���ات وخمتلف فئات واأفراد 

املجتمعات، و�صيمث���ل فر�صة لتعزيز 

ال�رشاكات مع و�صائل الإعالم والقطاع 

اخلا����س ملواجهة حتدي���ات التنمية 

العاملية والق�صايا الأكرث اإحلاحًا.

جاء ذلك، خ���الل م�صاركته يف جل�صة 

افرتا�صي���ة بعن���وان »تر�صي���خ الثقة 

وامل�صداقي���ة يف اجلي���ل الق���ادم من 

القادة« �صمن فعالي���ات اليوم الأول 

حلوارات القم���ة العاملية للحكومات، 

التي تعق���د برعاية �صاح���ب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء 

حاك���م دبي »رع���اه اهلل«، ومب�صاركة 

قادة ومتحدث���ني عامليني ونخبة من 

اخلرباء وعدد م���ن م�صوؤويل املنظمات 

الدولي���ة، ورواد الأعم���ال من خمتلف 

اأنحاء العامل، لبح���ث اأبرز الجتاهات 

العاملي���ة اجلديدة وم�صارك���ة الروؤى 

والأف���كار الهادف���ة لتعزي���ز جاهزية 

احلكوم���ات يف مواجه���ة التحدي���ات 

امل�صتقبلية.

واأ�صاف ريت�صارد اإيدملان خالل اجلل�صة 

الت���ي حاورت���ه فيها مين���ا العريبي 

رئي�صة حترير �صحيفة »ذا نا�صونال«، 

اأن تر�صيخ الثقة وامل�صداقية يف اجليل 

القادم من القادة يدعم جهود �صناعة 

الب�رشية،  للمجتمعات  اأف�صل  م�صتقبل 

م�ص���رياً اإىل اأن الق�صي���ة الأكرث اإحلاحًا 

اليوم هي الكف���اءة وال�صتدامة وبناء 

الق���درات وامله���ارات والق�ص���اء على 

اأ�صكال التمييز وحتقيق تعهدات  كافة 

جديدة ت�صمن العدالة يف توفري الفر�س 

ملختلف �صعوب العامل.

وقال اإن جائحة كورونا اأّثرت على تقييم 

اأداء العدي���د من احلكومات يف خمتلف 

اأنح���اء العامل، وق���د حققت احلكومات 

يف منطقة ال����رشق الأو�صط الكثري من 

الإجنازات والنجاحات يف التعامل مع 

جائحة كوفيد-19، من خالل �صفافيتها 

يف التعامل و�رشعة ا�صتجابتها وت�صهيل 

احل�صول على اللقاحات، و�صمان عودة 

املوظف���ني اإىل اأعمالهم، خ�صو�صًا يف 

دولة الإمارات، ما عزز م�صتويات الثقة 

باحلكومة يف الإمارات واملنطقة، على 

عك����س مناطق اأخرى يف العامل حيث 

الثقة  انخفا�صا يف م�صتويات  �صهدت 

باحلكومات نتيج���ة ل�صبابية الروؤية 

وعدم تبن���ي ال�صفافية والو�صوح يف 

التوا�صل مع املجتمع.

واأكد اأن الوفاء بالتعهدات التي يقطعها 

القادة واحلكومات والدول تعادل يف 

اأهميتها عام���ل النمو القت�صادي يف 

الثقة باحلكوم���ات والقيادات  تعزيز 

ورف���ع م�صت���وى م�صداقيته���ا ل���دى 

اإىل اأهمية ال�رشاكات  ال�صعوب، م�صرياً 

ب���ني القطاعني احلكوم���ي واخلا�س 

للتعام���ل مع امل�صتج���دات، و�رشورة 

تطوير مه���ارات املوظفني واملهنيني 

ملواكبة التحول نحو الرقمنة والذكاء 

ال�صطناع���ي وال���ذي عجلت جائحة 

كوفي���د-19 تبني���ه يف العدي���د من 

القطاعات القت�صادية واخلدمية.

واأ�ص���اف اإيدمل���ان اإن الع���امل اليوم 

بحاج���ة اإىل تر�صي���خ منهجية الفكر 

القيادي امل�صتقبلي وتعزيز م�صتويات 

وقت  خ�صو�ص���ًا  باحلكومات  الثق���ة 

الأزم���ات، لرتف���اع �صق���ف تطلعات 

الأف���راد، م���ا يتطلب م���ن احلكومات 

موا�صل���ة تطوي���ر اأ�صالي���ب العم���ل 

واخلدم���ات التي تقدمه���ا، م�صرياً اإىل 

اأنه عل���ى احلكومات اأن تك���ون اأكرث 

�صفافي���ة وم�صداقي���ة يف املعلومات 

التي تقدمه���ا واأن تكون على م�صتوى 

عاٍل من اجل���ودة والدقة والعدالة يف 

توزي���ع الفر����س على جمي���ع فئات 

واأفراد املجتمع.

واأ�ص���ار اإىل اأن جائحة فريو�س كورونا 

امل�صتجد »كوفي���د 19« اأثبتت اأنه ل 

ميك���ن للحكوم���ات اأن تعمل منفردة، 

خ�صو�صًا يف ظ���ل الأزمات والطوارئ 

واأكدت اأهمية م�صاركة جميع اجلهات 

وخمتلف فئات واأفراد املجتمع وحتمل 

م�صوؤولياته���م يف مواجهة التحديات 

العاملية وتعزيز م�صاركة الإعالم يف 

م�ص���رية التنمية من خالل ن�رش اأخبار 

ور�صائل موثوقة ذات م�صداقية قائمة 

على احلقائق واملعطيات ال�صحيحة.

وع���دد اإيدملان ثالثة عنا�رش اأ�صا�صية 

تع���زز كف���اءة احلكوم���ات و�ص���ورة 

قياداته���ا وكوادره���ا وه���ي حتقيق 

والعدالة،  النتائج،  وكفاءة  التعهدات، 

م�صريا اإىل اأنه على القيادات احلكومية 

اأن تعم���ل بنف����س الوت���رية وب�صكل 

منتظ���م مع القط���اع اخلا�س لتدريب 

القطاع���ات املختلفة  العامل���ني يف 

على التحولت خالل ال�صنوات الع�رش 

املقبل���ة وتنظي���م الف�ص���اء الرقمي 

املتداول عل���ى من�صات  واملحت���وى 

اجلمهور  لتزويد  الجتماعي  التوا�صل 

باملعلوم���ات ال�صحيحة قدر الإمكان 

ور�صم ال�صورة الدقيقة للواقع.

ناندان نيليكاني: دول قارة اآ�سيا �ستكون �سباقة في �سرعة 

تعافي اقت�ساداتها من تبعات الجائحة

- قطاعات ال�شياحة وال�شفر وال�شيافة في اآ�شيا 

�شت�شهد انتعا�شاً خالل الأ�شهر المقبلة

- ع�لمة الخدمات من اأبرز القطاعات التي يمكن للحك�مات 

ال�شتثمار فيها م�شتقبالً

ح�ارات القمة العالمية للحك�مات تناق�ش الت�جهات الم�شتقبلية في اآ�شيا

دبي-وام:

 اأكد ناندان نيلي���كاين املوؤ�ص�س امل�صارك 

ل�رشك���ة اإنفو�صي�س، خ���الل م�صاركته يف 

"حوارات القم���ة العاملية للحكومات" اأن 
دول ق���ارة اآ�صيا �صتك���ون �صباقة عامليًا 

يف �رشع���ة تعايف اقت�صاداتها من تبعات 

جائحة "كوفي���د-19"، كما كانت �صباقة 

عل���ى �صعي���د مواجهتها �صحي���ًا، وذلك 

بف�صل القف���زات النوعية الت���ي �صهدتها 

بنيتها التحتي���ة الرقمية، لفت���ًا اإىل اأن 

التحول الرقمي ي�صهد تفاوتًا وا�صحًا بني 

دول العامل مع توج���ه العديد منها نحو 

اإن�ص���اء اأنظمتها اخلا�ص���ة وتطوير بناها 

التحتية امل�صتقلة.

وتطرق نيليكاين خالل حديثه يف جل�صة 

" امل�صتقبل من منظور اآ�صيوي : 2021 وما 
بع���ده " التي حاوره فيه���ا �صمري �صاران 

رئي����س موؤ�ص�صة اأوبزيرف���ر للبحوث، اإىل 

جمموعة من العوامل املهمة التي ت�صاعد 

ال���دول الآ�صيوية على حتقي���ق اإجنازات 

ملمو�صة يف مواجهة جائحة "كوفيد-19" 

وا�صتعادة عافيته���ا القت�صادية وتعزيز 

دورها يف انتعا�س القت�صادي العاملي.

ولفت اإىل بوادر التعايف القت�صادي التي 

ميك���ن تلم�صها م���ن خالل متابع���ة اأداء 

الأ�ص���واق وم�صتويات الإنف���اق يف اآ�صيا، 

قائاَل: " التع���ايف القت�صادي �صياأتي من 

امل�صتهلكني، واأنا اأرى ارتفاعًا يف معدلت 

ال�صته���الك يف املنطق���ة الآ�صيوية، وهذا 

اأم���ر جيد وي�صاع���د على خل���ق الفر�س 

القت�صادية وتعزيز ثقة امل�صتهلك " .

واأ�صاف: " �صجل���ت العديد من القطاعات 

القت�صادية يف الق���ارة الآ�صيوية تراجعًا 

وا�صح���ًا خ���الل اجلائحة، مب���ا يف ذلك 

قطاعات ال�صف���ر وال�صياح���ة وال�صيافة، 

ولكنن���ا �ص���رى متزاي���داً خ���الل الأ�صهر 

املقبل���ة، واإذا متكنا من توزيع اللقاحات 

يف كل اأرج���اء اآ�صيا باأ����رشع وقت ممكن 

ف�صنتمكن من حتقي���ق مناعة جمتمعية 

ت�صبق ح�ص���ول اأي حت���ّورات جديدة يف 

الفريو����س، ما �صيمكن اجلميع من العودة 

اإىل احلياة الطبيعة يف املكاتب وامل�صانع 

واإعادة اإطالق عجلة ال�صفر وال�صياحة ".

التحول الرقمي والتعايف االقت�سادي.

و�صدد نيليكاين عل���ى اأهمية دور التقدم 

الرقمي والتكنولوجي يف اآ�صيا يف جهود 

الت�صدي للجائحة و�رشعة التعايف منها، 

وقال : " اإن ما ح�صل يف العديد من دول 

اآ�صيا خ���الل اأ�صابيع كان يتطلب بالعادة 

عدداً من ال�صنوات، ولكن التحّول الرقمي 

�صاعدنا كثرياً على اخت�صار الزمن." واأ�صار 

اإىل اأن احلكومات حول العامل بداأت تدرك 

اأهمية امتالك من�صاتها الرقمية اخلا�صة 

وبنيته���ا التحتية املتقدم���ة، معترباً اأن 

هذا يدعو للتفاوؤل ب�رشعة ت�صجيل طفرة 

اقت�صادية كبرية حول العامل بعد انتهاء 

اجلائحة، وخا�صة يف دول قارة اآ�صيا.

واأو�ص���ح اأن التحول احلا�صل نحو عوملة 

اخلدم���ات تعر����س لبع����س التحديات 

ج���راء جائحة "كوفي���د-19" مع وجود 

م�صاعب يف انتقال الب�صائع، وميل بع�س 

احلكومات اإىل فر����س قيود جتارية على 

عملي���ات ال�صترياد، ولكنه يرى اأن عوملة 

اخلدمات تت�ص���ارع، خا�صة واأن اجلائحة 

"اأظهرت قدرة الب�رش عل���ى العمل من اأي 
م���كان"، م�صيف���ًا: "اإن عومل���ة اخلدمات 

�صتكون م���ن اأهم القطاع���ات التي ميكن 

للحكوم���ات ال�صتثمار فيه���ا م�صتقباًل." 

وق���ال نيلي���كاين: "ن�صهد توج���ه العديد 

من ال���دول الآ�صيوية لتبني اإ�صرتاتيجيات 

رقمية تعتمد على دمج اأف�صل املمار�صات 

من كل م���كان وفق احلاج���ة دون الأخذ 

بع���ني العتب���ار اأي خلفي���ات �صيا�صية 

قد تعرق���ل العم���ل"، داعي���ا احلكومات 

الرقمي���ة  الهند�ص���ة  اإىل ال�صتثم���ار يف 

ال�صرتاتيجية، وموؤكدا اأن البنية التحتية 

الرقمي���ة بال�صكل ال�صحي���ح متكن الدول 

من ال�صتف���ادة من الفر����س القت�صادية 

املمكن���ة، م���ع الأخذ بع���ني العتبار اأن 

البنية التحتية املطلوبة يجب اأن ت�صّجع 

عل���ى البتكار والتناف�صي���ة واحلرية يف 

اعتماد املن�صات والتنقل بينها.

- جتارب اآ�سيوية

وتط���رق نيليكاين اإىل التجرب���ة الهندية 

يف توف���ري بني���ة حتتي���ة ت�صاع���د على 

حرية الإنرتنت ول مركزيته، وهو منوذج 

ميك���ن للعامل باأ�رشه التعل���م منه، وقال: 

"اإن فر�س متكني الأف���راد رقميًا يف الهند 
كب���رية ب�صب���ب اإتاحتها حري���ة الدخول 

اإىل الإنرتنت وممار�ص���ة الأعمال ب�صهولة 

�صحيح  ب�ص���كل  البيان���ات  وا�صتخ���دام 

ل�صالح امل�صتخدمني."
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اأبوظبي ـ وام: بلدكو
التكنولوجيا  منظومة   Hub71 اأعلنت   
العالمية في اأبوظبي عن �سعيها اإلى ت�سهيل 
وتمكين  النا�سئة  ال�سركات  اأعمال  تطوير 
جديد  برنامج  طرح  خالل  من  الموؤ�ّس�سين 

الإنعا�ش قطاع االبتكار.
وت�ستفيد �سركات التكنولوجيا النا�سئة حول 
االأ�سواق  اإل��ى  الو�سول  �سهولة  من  العالم 
حيث �ستعمل Hub71 على تعزيز العالقات 
االإ�ستراتيجية مع �سركاء في قطاعات نا�سئة 
وتوفير فر�ش االأعمال بين ال�سركات النا�سئة 
م�ستوى  على  م�ستدام  نمّو  لتحقيق  وال�سوق 

العالم.
من خالل حملة  برنامجها   Hub71 وتطلق 
مدتها اأربعة اأ�سهر ت�سمل كافة اأنحاء االإمارة 
ال�سركات  مع  للتعاون  فر�ش  لتوفير  وذلك 
التابعة  تلك  �سيما  وال  اأبوظبي،  في  الرائدة 
و"القاب�سة"  لال�ستثمار  مبادلة  ل�سركة 
الحكومية  الوكاالت  اإل��ى  اإ�سافة   "ADQ"
اأهّم  وتنظم  تدير  التي  واالتحادية  المحلية 

القطاعات وال�سناعات الوطنية.
في  االبتكار  تعزيز  اإل��ى  الحملة  وتهدف 
بال�سراكة   Hub71 التزام  وتاأكيد  اأبوظبي 
ت�ساركها  التي  المماثلة  الموؤ�س�سات  مع 
الرقمي  التحول  م�سيرة  ت�سريع  اإلى  �سعيها 

في االإمارة.
العالمية  التكنولوجيا  منظومة  وتطلق 
عنوان  تحت  لل�سركاء  جديداً  �سنويًا  تحديًا 
يندرج   "The Outliers" "المتمّيزون"
في  ال�سركات  م�ساركة  برنامج  اإط��ار  في 
Hub71 ويحظى بدعم الموؤ�س�سات الرائدة في 
القطاعين العام والخا�ش وهدفه البحث عن 
قطاعات  لتطوير  والمبتكرة  الجريئة  االأفكار 
الم�ستقبل والتغلب على التحديات والحواجز 
الت�سغيلية. ويتيح التحدي لل�سركات النا�سئة 
حول العالم التعاون مع الموؤ�س�سات الرائدة 
مختلف  في  العاملة  الحكومية  والهيئات 
التحديات  ومواجهة  اأبوظبي  في  القطاعات 
التي تعتر�سها من خالل طرح مفاهيم جديدة 
اإعداد  اإلى  المبادرة  تهدف  كما   .. ومبتكرة 
مجموعة موؤثرة من ال�سركات النا�سئة عالية 
في  االأعمال  ممار�سة  من  لال�ستفادة  الجودة 

�سوق اأبوظبي المزدهر.
الرئي�ش  اليافعي،  ه��ره��ره  حنان  وق��ال��ت 
ل�سركات  يمكن   :Hub71 ل���  التنفيذي 
الم�ساهمة  العالمية  النا�سئة  التكنولوجيا 
من  اأبوظبي  في  االبتكار  تطوير  خطة  في 
تطور  التي  التحديات  حلول  تطبيق  خالل 
قطاعاتنا وتوؤهلنا لم�ستقبل اأف�سل .. فحملتنا 
القادمة تتيح فر�سًا جديدة لتعزيز ال�سراكات 
الحكومية  والهيئات  البارزة  ال�سركات  مع 
ال�سركات  على  وت�سّهل  اأبوظبي  في  الحديثة 
وتطوير  االأ���س��واق  اإل��ى  الو�سول  النا�سئة 
اأعمالها .. ويمكننا معًا اأن ن�ستّق عن الطريقة 
التقليدية المعتمدة لممار�سة االأعمال ونتبّنى 
على  مبنّية  مخاطرة  اأكثر  م�ستقبلية  نظرة 

االبتكار والتطوير الم�ستمر.
للطيران،  االتحاد  مع   Hub71 وتتعاون 
وتالي�ش،  اأب��وظ��ب��ي،   - ال�سحة  ودائ����رة 
وبنك  التجاري  اأبوظبي  وبنك  وما�ستركارد، 
الطموحة  النا�سئة  ال�سركات  لجذب  الم�سرق 
العالم  حول  من  اال�ستثنائيين  والموؤ�س�سين 
اختيارهم  ليتم  بينهم  فيما  للتناف�ش 
على  ال�سركاء  ي�ساعدون  ك�"متمّيزين" 
يواجهونها  التي  االأعمال  تحديات  معالجة 

وتح�سين خططهم الت�سغيلية .. 

  

 

 Hub71 تطلق 
برنامجاً جديداً لتطوير 

�سراكاتها النا�سئة وتعزيز 
الفر�ص التجارية

»براكة« .. اإنجازات اإماراتية نوعية في قطاع الطاقة ال�سديقة 
للبيئة
اأبوظبي ـ وام:

 تم�سي دولة االإمارات قدما نحو 
النوعية  االإنجازات  تحقيق  في 
للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  بقطاع 
اإ�سدار  عن  اليوم  االإع��الن  ومع 
الثانية  المحطة  ت�سغيل  رخ�سة 
للطاقة  ب��راك��ة  محطات  �سمن 
منطقة  ف��ي  ال�سلمية  النووية 
يم�سي  اأبوظبي  باإمارة  الظفرة 
اال�ستراتيجي بثقة  الم�سروع  هذا 
ت�سغيل  اإنجاز  وثبات نحو هدف 
كامل  ب�سكل  االأرب���ع  محطاته 
 25 نحو  حينها  �ستوفر  والتي 
في المائة من احتياجات الدولة 
على  الكهربائية  الطاقة  م��ن 
ال�ستين  ولالأعوام  ال�ساعة  مدار 
الثانية  المحطة  وكانت  المقبلة. 
في  بنجاح  اجتازت  براكة  في 
الجاهزية  تقييم  الما�سي  فبراير 
فريق  اأجراها  التي  الت�سغيلية 
النووية  الطاقة  دولي من خبراء 
التابع  االأطل�سي  المركز  ف��ي 
للم�سغلين  العالمية  للرابطة 
اأك����د على  ال��ن��ووي��ي��ن وال����ذي 
العمليات  لبدء  المحطة  جاهزية 
وكالة  وت�ستعر�ش  الت�سغيلية.  
في التقرير  "وام"  االإمارات  اأنباء 
المحطة  اإنجاز  م�سيرة  التالي 
اإلى  و�سوال  "براكة"  في  الثانية 
االإعالن يوم الثالثاء عن ح�سولها 

على رخ�سة الت�سغيل.
ففي مار�ش 2015 اأعلنت موؤ�س�سة 
االإمارات للطاقة النووية تقديمها 
رخ�سة  على  الح�سول  طلب 
االأول���ى  المحطتين  ت�سغيل 
الهيئة  اإلى  براكة  في  والثانية 

االتحادية للرقابة النووية.
الت�سغيل  رخ�سة  تقديم  وج��اء 
خم�سة  ا�ستمرت  عملية  بعد 
الموؤ�س�سة  فيها  تعاونت  اأع��وام 
للطاقة  ال��ك��وري��ة  ال�سركة  م��ع 
المقاول  "كيبكو"  الكهربائية 
لتقديم  للموؤ�س�سة  الرئي�سي 
العمليات  �سالمة  ع��ن  تقارير 
المحطات  وت��واف��ق  وال�سيانة 
ال�سالمة  معايير  اأع��ل��ى  م��ع 
وال��ج��ودة واالأم���ن. وف��ي يوليو 
االإم��ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت   2020
االأعمال  اكتمال  النووية  للطاقة 
االإن�سائية للمحطة الثانية �سمن 
النووية  للطاقة  براكة  محطات 

في  نوعها  من  االأول��ى  ال�سلمية 
العالم العربي والجاري تطويرها 
بمنطقة الظفرة في اإمارة اأبوظبي 
اإلى جانب اكتمال ت�سليم المحطة 
للطاقة"  "نواة  ���س��رك��ة  اإل���ى 
والم�سوؤولة  للموؤ�س�سة  التابعة 
محطات  و�سيانة  ت�سغيل  عن 
ب���دء مرحلة  اأج���ل  م��ن  ب��راك��ة 
وقبل  الت�سغيلية.  اال�ستعدادات 
االإن�سائية  االأعمال  من  االنتهاء 
اختبار  الثانية  المحطة  اجتازت 
اأغ�سط�ش  ف��ي  ال��ح��راري  االأداء 
اجتيازها  ج��ان��ب  اإل���ى   2018
الهيكلية  ال�سالمة  الختباري 
في  المتكامل  الت�سرب  ومعدل 
حيث   2019 ع���ام  م��ن  م��ار���ش 
المهمة  االختبارات  هذه  اأظهرت 
الت�سغيلية  المرحلة  ت�سبق  التي 
الثانية  للمحطة  نموذجيا  اأداء 
كما  الهيكلية  ال�سالمة  حيث  من 
المحطة  اأنظمة  كافة  اأن  اأثبتت 

دوره��ا  اأداء  على  تمامًا  ق��ادرة 
بدء  ف��ور  واآم���ن  م��وث��وق  ب�سكل 
اأعلى  وفق  الت�سغيلية  المرحلة 

معايير ال�سالمة العالمية.
وكانت المحطة الثانية في براكة 
قد اجتازت العديد من االختبارات 
ب�سكل  الأنظمتها  المتخ�س�سة 
اختبار  مثل  وم�سترك  ف���ردي 
واختبار  البارد  المائي  التوازن 
االأداء الحراري وال�سالمة الهيكلية 
وذلك  المتكامل  الت�سرب  ومعدل 
من  االأول���ى  المرحلة  اإط��ار  في 
�سل�سلة االختبارات ال�ساملة التي 
تعرف با�سم "برنامج االختبارات 
اإل��ى  ت��ه��دف  وال��ت��ي  االأولية" 
الثانية  المحطة  تطوير  �سمان 
اأعلى  وف��ق  براكة  م�سروع  في 
الجودة  في  العالمية  المعايير 
هذا  على  والحفاظ  وال�سالمة، 
الم�ستوى العالي من االأداء لعقود 
"برنامج  اإلى  وباالإ�سافة  قادمة. 

كل  عكفت  االأولية"  االختبارات 
للطاقة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  من 
النووية وال�سركة الكورية للطاقة 
الكهربائية "كيبكو" و�سركة نواة 
اختبارات  اإج��راء  على  للطاقة 
للمرحلة  ا���س��ت��ع��داداً  �ساملة 
التزام  �سمان  بهدف  الت�سغيلية 
باأعلى  المحطة  في  العمل  فرق 
والجاهزية  ال��ك��ف��اءة  معايير 
م�سروع  وي��ع��د  الت�سغيلية. 
النووية  للطاقة  براكة  محطات 
ال�سلمية واحداً من اأكبر م�ساريع 
الطاقة النووية ال�سلمية الجديدة 
في العالم من حيث تطوير اأربع 
واحد  اآٍن  في  متطابقة  محطات 
طراز  من  مفاعاًل  منها  كل  ت�سم 
ويعد  المتقدم.   "1400  APR"
اأحدث  من  واح��داً  المفاعل  هذا 
ت�سميمات المفاعالت النووية في 
العالم واأكثرها تقدمًا من الناحية 
باأعلى  ويلتزم  التكنولوجية 

الخا�سة  العالمية  المعايير 
بال�سالمة واالأداء وتم اعتماده من 
المخت�سة  الرقابية  الجهات  قبل 
في كل من دولة االإمارات وكوريا 
المتحدة  وال��والي��ات  الجنوبية 
ت�سميم  يحتوي  حيث  االأمريكية 
حماية  طبقات  على  المفاعل 
متطورة  اأم��ان  واأنظمة  متعددة 
والعودة  المفاعل  توقف  ت�سمن 
تلقائي  ب�سكل  االأم���ان  لو�سع 
واإزالة الحرارة في حال الظروف 
غير االعتيادية. وتوفر المحطات 
االأربع فور ت�سغيلها ما ي�سل اإلى 
احتياجات  من  المائة  في   25
الطاقة  م��ن  االإم������ارات  دول���ة 
والموثوقة  االآمنة  الكهربائية 
وال�سديقة للبيئة كما �ستحد من 
االنبعاثات  من  طن  مليون   21
يعادل  ما  اأي  �سنويًا  الكربونية 
من  �سيارة  مليون   3.2 اإزال���ة 

الطرقات �سنويا.

»�سعود بن �سقر لم�ساريع ال�سباب« توقع مذكرتي تفاهم 
مع غرفة ويلز البريطانية و �سركة»�ساير ولير«

راأ�ص اخليمة ـ وام:
بن  �سعود  موؤ�س�سة  وقعت   
�سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب 
براأ�ش الخيمة، مذكرتي تفاهم 
االأول����ى م��ع غ��رف��ة ت��ج��ارة 
البريطانية  ويلز  مقاطعة 
لتعزيز العالقات الثنائية في 
مختلف المجاالت والقطاعات 
واالإ�ستثمارية  االإقت�سادية 
المناخ  وتوفير  واال�ست�سارية، 
التعاون  من  لمزيد  المنا�سب 
الموؤ�س�سة  اأع�����س��اء  ب��ي��ن 
وال���غ���رف���ة، وال��ث��ان��ي��ة مع 
"�سايبر ويلز" اإحدى ال�سركات 
مجال  في  العاملة  الكبرى 
والت�سدي  ال�سيبراني  االأم��ن 
الع�سو  االإلكترونية  للهجمات 

بغرفة مقاطعة ويلز.
وق���ع م��ذك��رت��ي ال��ت��ف��اه��م 
اإ�سماعيل  يو�سف  �سعادة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش 
�سقر  بن  �سعود  لموؤ�س�سة 
ال�سباب،  م�ساريع  لتنمية 
المدير  برايز  چو  وال�سيدة 
مقاطعة  ل��غ��رف��ة  ال��دول��ي 
ديفيز  چ��ون  وال�سيد  ويلز، 
مجل�ش  رئي�ش  الموؤ�س�ش 

"�سايبر ويلز". اإدارة �سركة 
بين  التفاهم  مذكرتا  وتهدف 
اإيجاد  اإلى  الثالثة  االأط��راف 
للتعاون  وا���س��ع��ة  ف��ر���ش 
غرفة  تمتلكه  بما  المتبادل 
ويلز"  "�سايبر  و�سركة  ويلز، 
كبيرة  وخبرات  مقومات  من 
االبتكارات  تكنولوجيا  في 
وتتبع  �سد  على  الجديدة 
ال��ه��ج��م��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة، 
واال����س���ت���ف���ادة م���ن ه��ذه 
من  لديهم  وم��ا  ال��خ��دم��ات 
ت�سهم  واب��ت��ك��ارات  تقنيات 
مخاطر  م��ن  الحماية  ف��ي 
ال��ه��ج��م��ات االإل��ك��ت��رون��ي��ة، 
حمائية  و���س��ائ��ل  وات��ب��اع 
واأكد  كفاءة.  اأكثر  ودعائية 

اإ�سماعيل  يو�سف  �سعادة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش 
�سقر  بن  �سعود  لموؤ�س�سة 
اأن  ال�سباب،  م�ساريع  لتنمية 
مذكرتي التفاهم لن ت�ستهدف 
بموؤ�س�سة  االأع�ساء  ال�سركات 
بل  فح�سب،  �سقر  بن  �سعود 

الموؤ�س�سات  كافة  �ست�سمل 
من  اال�ستفادة  في  الراغبة 
ويلز"،  "�سايبر  خ��دم��ات 
االأن�سطة  مجال  في  �سواء 
اأو  وال��ت��ط��وي��ر،  التدريبية 
وتطوير  البحثية  االأن�سطة 
اأف�سل  لتطبيق  االأع���م���ال 

في  ممثلة  ال��م��م��ار���س��ات 
الموؤتمرات  اأو  الملتقيات 
العمل  ور�ش  و  اللقاءات  اأو 
الوقت  ف��ي  تكون  اأن  على 
للظروف  افترا�سية  الحالي 
حاليًا  المفرو�سة  الطارئة 
ثم  كورونا،  جائحة  ب�سبب 
ل��زي��ارات  م�ستقباًل  تترجم 
بجميع  والم�ساركة  متبادلة، 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��م��ع��ار���ش 
الخيمة  راأ�ش  غرفة  م�ستقباًل 
وق��ال  ���س��ع��ود.   موؤ�س�سة  و 
قراءتنا  اإطار  في   : اإ�سماعيل 
ن�سعى  الم�ستقبل،  ال�ست�سراف 
ا�ستراتيجية  لو�سع  حاليًا 
لمواكبة كافة المتغيرات بكل 
القطاعات، وذلك عبر توظيف 
ا���س��ت�����س��راف  اأدوات  ك��اف��ة 
على  ت�ساعد  التي  الم�ستقبل، 
والتوجهات  الفر�ش  توقع 
وال��ت��ح��دي��ات وال��ت��داع��ي��ات 
تحد  وبالتالي  الم�ستقبلية، 
"الحروب  م�ساعفات  م��ن 

ال�سيبرانية".

41 �سركة اإماراتية توزع 30.1 مليار درهم 
الم�ساهمين اأرباحاً نقدية على 

اأبوظبي ـ وام:
المقرر  النقدية  التوزيعات  قيمة  ارتفعت   
االإماراتية  ال�سركات  في  للم�ساهمين  منحها 
مليار   30.1 نحو  اإلى   2020 العام  اأرباح  عن 
درهم وذلك بح�سب االح�سائيات ال�سادرة عن 
االأ�سواق المالية حتى تاريخ 8 مار�ش الجاري.
وتظهر االح�سائيات ذاتها اأن الزيادة في قيمة 
التوزيعات النقدية جاءت نتيجة ارتفاع عدد 
مجال�ش اإدارات ال�سركات التي اأو�ست بتوزيع 
اإدارة  مجل�ش   41 اإلى  م�ساهميها  على  اأرباح 

مدرجة في اأ�سواق المال االإماراتية.
ويعك�ش الحجم الكبير من التوزيعات النقدية 
حتى  االإماراتية  ال�سركات  عنها  اأعلنت  التي 
االآن ن�سب العوائد العالية التي يح�سل عليها 
المحلية  المالية  االأ�سواق  في  الم�ستثمرون 
والتي تعد االأعلى مقارنة مع عوائد اال�ستثمار 
اأ�سواق  في  المدرجة  االأخ��رى  ال�سركات  في 

الخليج وال�سرق االأو�سط ب�سكل عام.
عدد  زي��ادة  االح�سائيات  خالل  من  ويت�سح 
عوائد  منح  ق��ررت  التي  االإماراتية  البنوك 

لم�ستثمريها اإلى 9 بنوك، مما رفع من اإجمالي 
مليار   15.878 اإلى  القطاع  توزيعات  قيمة 
درهم حتى تاريخ 8 مار�ش الجاري علما باأن 
9 بنوك اأخرى مدرجة في االأ�سواق لم تف�سح 
على  التوزيعات  ب�ساأن  تو�سياتها  عن  بعد 

الم�ساهمين.
وكان بنك اأبوظبي االأول االأكثر توزيعا لالأرباح 
 8.074 قيمتها  بلغت  حيث  الم�ساهمين  على 
بنك  تاله   2020 العام  اأرباح  عن  درهم  مليار 
اإلى  و�سلت  بقيمة  الوطني  دب��ي  االإم���ارات 

2.527 مليار درهم .
من  الثاني  بالمركز  االت�ساالت  قطاع  وجاء 
 7.63 بلغت  والتي  التوزيعات  قيمة  حيث 
اأن هذا الرقم قابل للزيادة  مليار درهم، على 
ات�ساالت  �سركة  اإدارة  مجل�ش  اقترح  بعدما 
توزيع اأرباح ا�ستثنائية على الم�ساهمين بعد 

اإلغاء برنامج �سراء ال�سركة الأ�سهمها .
وتوزعت بقية قيمة التوزيعات على قطاعات 
وال�سيافة  والتمويل  واال�ستثمار  العقار 
القطاعات  من  وغيرها  والخدمات  والتاأمين 

االأخرى المدرجة في االأ�سواق المالية.
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 �سفقات اأ�سواق الأ�سهم الإماراتية 

تتجاوز حاجز مليار درهم

 اأبوظبي ـ وام:
اأ�سواق  في  ال��ت��داوالت  �سيولة  توا�سلت   
درهم،  مليار  حاجز  فوق  االإماراتية  المال 
و�سط ا�ستمرار �سخ الموؤ�س�سات اال�ستثمارية 
والمحلية �سيولة جديدة في قاعات التداول.

وجاء توا�سل �سخ ال�سيولة في االأ�سواق رغم 
بدء تداول بع�ض االأ�سهم القيادية دون اأحقية 
االأمر الذي انعك�ض على حركة  االأرباح وهو 
ودبي  اأبوظبي  �سوق  في  العامة  الموؤ�سرات 

الماليين.
المالي  دب��ي  ل�سوق  العام  الموؤ�سر  وك��ان 
ا�ستقر عند م�ستوى 2538 نقطة في حين اأغلق 
الموؤ�سر العام ل�سوق ابوظبي للأوراق المالية 

عند 5583 نقطة في ختام التعاملت.
�سيولة  من  االأكبر  الن�سبة  تركز  وا�ستمر 
العقار والبنوك والتي  اأ�سهم  التداوالت على 
اإجمالي  من   %60 من  اأكثر  على  ا�ستحوذت 

�سيولة التداوالت الم�سجلة في ال�سوقين.
ال�سفقات  قيمة  بلغت  فقد   .. وتف�سيل 
الدار المغلق عند  المبرمة على �سهم �سركة 
3.65 درهم اأكثر من 241 مليون درهم، فيما 
و�سلت على �سهم بنك اأبوظبي االأول المغلق 

عند 14.20 درهم نحو 226 مليون درهم.
 20.32 اإلى  المرتفع  ات�ساالت  �سهم  و�سهد 
درهم تداوالت ن�سطة بلغت قيمتها 60 مليون 
بالن�سبة  الحال  كان  وكذلك  تقريبا،  درهم 
اإلى  ال�ساعد  التجاري  اأبوظبي  بنك  ل�سهم 

6.17 درهم .
وفي �سوق دبي المالي اأغلق �سهم اإعمار عند 
3.54 درهم وبنك دبي االإ�سلمي 4.67 درهم، 
وارتفع �سهم بنك االإمارات دبي الوطني اإلى 
التاأمين  اأ�سهم  بع�ض  و�سهدت  درهم   11.20
اأمانات  �سهم  ومنها  جديا  ن�ساطا  التكافلي 
ال�ساعد اإلى 85 فل�سا و�سهم �سلمة 86 فل�سا.

»طيران الإمارات« تعزز خدماتها اإلى المالديف و�سي�سيل
دبي-وام:

يوم  االإم����ارات  ط��ي��ران  اأعلنت   
خدماتها  تعزيز  ع��ن  الثلثاء 
اإلى الوجهتين ال�سياحيتين جزر 
عطلة  قبل  و�سي�سيل  المالديف 

الربيع والف�سح.
و�ستوفر الناقلة لعملئها اعتبارا 
رحلة   28 الجاري  مار�ض   28 من 
عا�سمة  "ماليه"  اإلى  اأ�سبوعيا 
المالديف و�سبع رحلت اأ�سبوعيا 
�سي�سيل  عا�سمة  "ماهي"  اإل��ى 
وتوفير  ال��ق��وي  الطلب  لتلبية 
والمرونة  الخيارات  من  المزيد 

للعملء.
حاليا  االإم��ارات  طيران  وت�سغل 
جزر  اإل��ى  اأ�سبوعيا  رحلة   24
طائرات  با�ستخدام  المالديف 
واعتبارا   300ER-777 البوينج 
 18 حتى  الجاري  مار�ض   28 من 

اأبريل المقبل المقبل.
اإلى  خدماتها  الناقلة  و�سترفع 
يوفر  ما  االأ�سبوع  في  رحلة   28
للو�سول  اأو�سع  للعملء خيارات 
الوجهة  اإلى  عبرها  اأو  دبي  من 
المحيط  في  ال�سهيرة  ال�سياحية 

الهندي.
الم�سافرين  جميع  على  وينبغي 

با�ستثناء  المالديف  ج��زر  اإل��ى 
تقديم  ال��دول��ة  تلك  م��واط��ن��ي 
 PCR الختبار  �سلبية  نتيجة 
يكون  اأن  على  "كوفيد-19" 
غ�سون  في  اأج��ري  قد  الفح�ض 
كما  المغادرة.  قبل  �ساعة   96
اأي�سًا  الم�سافرين  م��ن  يطلب 
تعبئة نموذج الهجرة واالإف�ساح 
ال�سحي الذاتي عبر االإنترنت في 

غ�سون 24 �ساعة قبل الو�سول.
االإم���ارات  ط��ي��ران  �سترفع  كما 
ماهي  اإل��ى  دب��ي  من  خدماتها 
رح��لت  �سبع  اإل���ى  خم�ض  م��ن 
من  اعتبارا  وذل��ك  االأ�سبوع  في 
 30 وحتى  ال��ج��اري  م��ار���ض   28
اأكتوبر المقبل با�ستخدام طائرات 
ياأتي   .300ER-777 البوينج 
ال��ذي ت�ستعد  ال��وق��ت  ف��ي  ذل��ك 
اأمام  فيه �سي�سيل لفتح حدودها 
دون  من  الدوليين  الم�سافرين 
متطلبات  اأو  التطعيم  ا�ستراط 
 25 من  اعتبارا  ال�سحي  الحجر 
يزال  ال  اأن��ه  اإال  المقبل  مار�ض 
الم�سافرين  جميع  على  يتعين 
الختبار  �سلبية  نتيجة  تقديم 
PCR "كوفيد-19" على اأن يكون 
الفح�ض قد اأجري في غ�سون 72 

�ساعة قبل المغادرة.

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
نظم مجل�ض �سيدات اأعمال ال�سارقة، التابع 
اأم�ض  بالمراأة،  للرتقاء  نماء  لموؤ�س�سة 
»حوار  مبادرته  من  خا�سة  دورة  االثنين، 
�سيدات  ن��ادي  مع  بالتعاون  المجل�ض« 
ال�سارقة، وبم�ساركة اثنتين من اأبرز �سيدات 
تجربتيهما  لم�ساركة  االإم��ارة  في  االأعمال 
واإدارة  االأعمال  ريادة  مجال  في  الناجحة 

الم�ساريع.
باليوم  االحتفال  م��ع  تزامنًا  ذل��ك  ج��اء 
�ساركت  حيث   ،2021 لعام  للمراأة  العالمي 
في الجل�سة التي اأقيمت باللغة العربية في 
نادي �سيدات ال�سارقة، كل من �سعادة �سذى 
علي النقبي، موؤ�ِس�سة مركز �سذى للتجميل، 
وفاطمة �سويطر، موؤ�ِس�سة »ذي اآرك كوفي«، 

.The Ark Coffee
اليوم  من  العام  هذا  �سعار  مع  وتما�سيًا 
العالمي للمراأة »اختاري التحدي«، تناولت 
في  الناجحة  تجربتها  ال�سيفتين  من  كل 
التي  والتحديات  االأع��م��ال  ري��ادة  مجال 
خلل  تعلمتاها  التي  والدرو�ض  واجهتاها 

الملهمة  والجوانب  الريادية  رحلتيهما 
فيها، كما تحدثتا عن اال�ستراتيجيات التي 
اتبعتاها لتعزيز مرونة �سركتهما والحفاظ 
على العوامل المحفزة التي �سمنت ا�ستدامة 
ال�سحية  االأزم��ة  ظروف  ظل  في  اأعمالهما 

الحالية.
في  »انطلقت  النقبي:  علي  �سذى  وقالت 
 10 م��ن  اأك��ث��ر  منذ  االأع��م��ال  ري���ادة  مجال 
االأزي��اء  لقطاع  ال�سغف  وقادني  �سنوات، 
ا�ستطعت  الذي  الخا�ض  م�سروعي  لتاأ�سي�ض 
مجاالت  في  مواهبي  اأط��ّور  اأن  خلله  من 
الر�سم والت�سميم، وتنّقلت في الم�ساركة بين 
العديد من المعار�ض المحلية واالإقليمية، ثم 
تحّولت اإلى مجال االإعلم الذي كان الرابط 
والمجال  در�ستها  التي  العربية  اللغة  بين 
واآليات  االأزي��اء  قطاع  وهو  فيه  اأبدع  الذي 
الفتتاح  توّجهت  ثم  وغيرها،  الت�سويق 
�سركة تجميل خا�سة، وقد ا�ستفدت من هذه 
العديد  في  اأبدع  وجعلتني  كثيراً  التجربة 

من المجاالت االأخرى«.
الم�سيرة  هذه  خلل  »واجهتني  وتابعت: 
االإدارة  م�ساألة  منها  ال�سعوبات  من  العديد 

المحا�سب  وجود  اأن  تعلمت  حيث  المالية، 
اأن  كما  االأهمية،  في  غاية  اأمر  البداية  منذ 
اإدارة الوقت بالن�سبة لي كانت اأمراً �سروريًا، 
مرحلة  اإل��ى  ت�سل  عندما  ذات��ه  الوقت  في 
الم�ساريع  مجال  في  العمل  من  متقدمة 
يمكن اأن تتعر�ض للكثير من عمليات الن�سب 
وهذا ما يدفع االإن�سان للتعلّم من تجاربه، 
تثبت  الأن  ت�سعى  اأن  عليك  ذاته  الوقت  في 
المناف�سين  من  كبيرة  �سل�سلة  بين  وجودك 

وهنا اأ�سا�ض النجاح واال�ستمرارية«.
اأعمال  �سيدات  ودعم مجل�ض  وعن تجربتها 
»قّدم  النقبي:  قالت  لم�ساريعها،  ال�سارقة 
لي المجل�ض الكثير من الدعم ووّفر لي بيئة 
اخت�سر  كما  بنف�سي،  ثقتي  وع��زّز  خ�سبة 
اإن  حيث  الوقت،  من  كبيرة  م�سافة  اأمامي 
االأخريات  االأعمال  �سيدات  مع  احتكاكي 
التجارب  منهّن  وتعلمت  الكثير  األهمني 
العديد  في  ا�ستراكي  اإلى  اإ�سافة  المختلفة، 
من المعار�ض عندما كنت في مجال االأزياء، 
وهذا اأمر يجعلني اأعتزّ دومًا بهذه التجربة 
التي قادتني لما اأنا عليه اليوم في مجاالت 

االأعمال«.

»�سيدات اأعمال 
ال�سارقة« 

ي�ستعر�ض 
ق�س�ض نجاح 
ملهمة في 
عالم ريادة 

الأعمال

�سركة»الحيتان  ان�سمام  دبي«يعلن  بـ»اإك�سبو  فرن�سا  جناح 
الطائرة«ك�سريك ر�سمي له في المعر�ض 

دبي ـ )الوحدة(:
دبي«  »اإك�سبو  في  فرن�سا«  »جناح  اأعلن 
 »FLYING WHALES« �سركة  ان�سمام 
)الحيتان الطائرة( كاأحدث �سريك ر�سمي له 

في المعر�ض الدولي.
ال�سوء  اإلقاء  اإلى  الم�ساركة  هذه  وتهدف 
اأجل  من  المبتكرة  الم�ستدامة  الحلول  على 
ال�ساحلية  غير  المناطق  اإلى  الب�سائع  نقل 
والمعزولة حول العالم، حيث تتوافق الجهود 
التي تبذلها »FLYING WHALES« في 
هذا االإطار مع تحديات بناء عالم الغد الذي 
ي�سعى »جناح فرن�سا« اإلى ت�سليط ال�سوء 
عليها عبر م�ساركته في هذا الحدث الدولي 

على مدار �ستة اأ�سهر. 
لفرن�سا  العام  المفو�ض  النكيه،  اإريك  وقال 
في »اإك�سبو دبي« ورئي�ض ال�سركة الفرن�سية 
للمعار�ض »كوفريك�ض«: »ي�سعدنا م�ساركة 
ر�سمي  ك�سريك   FLYING WHALES
وم�ساركة  دبي.  اإك�سبو  في  فرن�سا  لجناح 
هذا  في  النا�سئة  ال�سناعية  ال�سركة  هذه 
في  رغبتنا  تمامًا  يظهر  الدولي  الحدث 
الجمع بين كل مواهب بلدنا من اأجل اإظهار 

التميز والخبرة الفرن�سية». 
وتمّكنت ال�سركة الفرن�سية بف�سل ابتكاراتها 
برنامجها«LCA60T»الطموح  تطوير  من 
منطاد  عن  عبارة  وهو  نوعه،  من  والفريد 
واالأحمال  ال�سحنات  لنقل  خ�سي�سًا  م�سمم 

الثقيلة والكبيرة بقدرة ت�سل اإلى 60 طنًا.
 FLYING»وقال �سبا�ستيان بوجون، رئي�ض
WHALES»:«اإن ال�سركة ومعها ال�سركات 
الذي  الكون�سورتيوم  ت�سكل  التي  االأربعون 
الجهود  على  يثنون  الطيران،  برامج  يدعم 
من  كجزء  الختيارنا  الفرن�سية  ال�سلطات 
الجديدة  للتوجهات  للترويج  حملتها 

ونحن  الفرن�سية،  ال�سناعية  للهند�سة 
من  الفريد  الحل  هذا  نعر�ض  باأن  فخورون 
هذا  ي�سهم  دبي.  اإك�سبو  معر�ض  في  نوعه 
الحل في ت�سهيل عمليات التحميل والتفريغ 
رحلة  في  في  طنًا   60 اإل��ى  ت�سل  وبطاقة 
الرافعات(،  تحت  اأو  االنتظار  )في  التحليق 
على  نف�سه  ال��وق��ت  ف��ي  ي�ساعد  و���س��وف 
ال�ساحلية  غير  المناطق  اقت�سادات  تطوير 
اأو المناطق ذات البنية التحتية المحدودة، 
البيئية  الب�سمة  تقليل  اإل��ى  باالإ�سافة 

الناتجة عن نقل الب�سائع عبر العالم».
فرن�سا»في«اإك�سبو  وي��ك��رّ���ض«ج��ن��اح 
في  فرن�سا  و�سع  اأج��ل  من  دبي»جهوده 
الترويج  خلل  من  الدولي  الم�سرح  �سدارة 
وليكون  و�سركاتها،  ومواهبها  البتكاراتها 
اأي�سًا بمثابة عر�ض ال ُين�سى للتميز والخبرة 

الفرن�سية.
كقوة  موقعها  تثبيت  اإلى  فرن�سا  وت�سعى 
التنمية  الإن��ج��از«اأه��داف  دولية  محرّكة 
المتحدة،  االأمم  و�سعتها  الم�ستدامة»التي 
االأزم��ة  بعد  ما  عالم  بناء  اإل��ى  باالإ�سافة 
المّتبع،  النهج  هذا  من  وكجزء  ال�سحية. 
ال�سوء  ي�سلط  فرن�سا»�سوف  فاإن«جناح 
القدرة  مع  واالبتكارات،  المبادارات  على 
على مواجهة تحديات التحوالت االقت�سادية 
في  والثقافية  والبيئية  واالجتماعية 
 ،«LCA60T»تطوير خلل  ومن  مجتمعنا. 
م�سبوق  غير  واآم���ن  متطور  منطاد  وه��و 
 FLYING»تعر�ض ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه،  ف��ي 
من  بيئيًا  ملئمًا  مميزا  WHALES»حًل 
المناطق  اإل��ى  الو�سول  من  التمكن  اأج��ل 

المعزولة اأو غير ال�ساحلية حول العالم.

»الموؤ�سرات القت�سادية« حلقة نقا�سية 
في غرفة عجمان

عجمان-)الوحدة(:
رئي�ض  المويجعي  عبداهلل  �سعادة  تراأ�ض 
و�سناعة  ت��ج��ارة  غرفة  اإدارة  مجل�ض 
عجمان حلقة نقا�سية بعنوان "الموؤ�سرات 
االقت�سادية" ودورها في تنمية االإقت�ساد 
المجاالت  كافة  في  االإ�ستثمارات  وجذب 
وال�سياحية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية 

والتعليمية وال�سحية وغيرها.
خا�سية  عبر  النقا�سية  الحلقة  ح�سر 
ال�سويدي  �سالم  �سعادة  المرئي  االت�سال 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان وال��م��دراء 

التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.
عبداهلل  �سعادة  رحب  الحلقة  بداية  وفي 
التهنئة  ووج��ه  بالح�سور،  المويجعي 
اإل��ى  العالمي  ال��م��راأة  ي��وم  بمنا�سبة 
في  دورهن  على  عجمان  غرفة  موظفات 
بجهود  واأ�ساد  الغرفة،  اإنجازات  م�سيرة 
ال��م��راأة  تمكين  ف��ي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
الفعالة في  االإماراتية وتعزيز م�ساركتها 
الذي يعك�ض مكانة  االأمر  المجاالت  كافة 

المراأة في مجتمع االإمارات.
اأب��رز  النقا�سية  الحلقة  وتناولت  ه��ذا 
المبا�سر  االإقت�سادية وتاأثيرها  الموؤ�سرات 
النمو  ون�سب  المحلي  الناتج  يعد  بحيث 
النمو  في  الموؤ�سرات  اأهم  اأحد  المتوقعة 
االقت�سادي وجذب االإ�ستثمارات المبا�سرة، 
وحول نمو الناتج المحلي للإمارات فاإن 
نمو  يتوقع  المركزي  االم���ارات  م�سرف 

بحوالي 3.6 بالمئة لعام 2021.
تعدد  اإل��ى  النقا�سية  الحلقة  واأ���س��ارت 
على  الموؤثرة  االقت�سادية  الموؤ�سرات 
�سرف  �سعر   " ومنها  العالمي  االقت�ساد 
الدوالر وزيادة معدالت الوظائف وتراجع 
الم�سفرة  والعملت  البطالة،  معدالت 

والذهب وغيرها". 
 واإطلع الح�سور على موؤ�سر القوة الناعمة 
ودوره في الترويج للقت�سادات المحلية 
المحلية،  وال�سياحة  اال�ستثمارات،  ودعم 
المنجزات  على  ال�سوء  ت�سليط  عبر 
واالقت�سادية،  والثقافية  والفنية  العلمية 

وفتح اآفاق توا�سل بين ال�سعوب.

عقارات  ت�سرفات  درهم  مليون   579
دبي
دبي ـ وام:

 بلغت الت�سرفات العقارية في دائرة 
االأرا�سي واالأملك بدبي يوم الثلثاء 

اأكثر من 579 مليون درهم.
و�سهدت الدائرة ت�سجيل 172 مبايعة 
منها  درهم  مليون   350.97 بقيمة 
 26.67 بقيمة  للأرا�سي  مبايعات   7
لل�سقق  مبايعة  و165  درهم  مليون 

والفلل بقيمة 324.3 مليون درهم .
االأرا���س��ي  مبايعات  اأه��م  وج���اءت 
منطقة  في  دره��م  مليين   9 بقيمة 
حدائق ال�سيخ محمد بن را�سد تلتها 
في  درهم  مليين   5 بقيمة  مبايعة 
منطقة حدائق ال�سيخ محمد بن را�سد 
تلتها مبايعة بقيمة 4 مليين درهم 

في منطقة منخول .
ال�سيخ  حدائق  منطقة  وت�سدرت 

حيث  من  المناطق  را�سد  بن  محمد 
عدد المبايعات اإذ �سجلت مبايعتين 
بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة 
الحبية الثالثة بت�سجيلها مبايعتين 
في  وثالثة  درهم  مليين   5 بقيمة 
بقيمة  مبايعة  بت�سجيلها   3 اليفره 

مليون درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق 
والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 
جميرا  نخلة  بمنطقة  درهم  مليون 
مبايعة  تلتها  المبايعات  كاأهم 
منطقة  في  درهم  مليون   24 بقيمة 
بقيمة  مبايعة  واأخيرا  جميرا  نخلة 
نخلة  منطقة  في  دره��م  مليون   24

جميرا .
االأولى  علي  جبل  منطقة  وت�سدرت 
مبايعات  عدد  حيث  من  المناطق 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 20 مبايعة 

بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة 
بت�سجيلها  الرابعة  جنوب  البر�ساء 
درهم  مليون   14 بقيمة  مبايعة   16
وثالثة في مر�سى دبي بت�سجيلها 12 

مبايعة بقيمة 32 مليون درهم .
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 221.25 
اأرا���ض  رهن   15 منها  دره��م  مليون 
بقيمة 26.49 مليون درهم و57 رهن 
مليون   194.76 بقيمة  و�سقق  فلل 
وادي  بمنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م 
درهم  مليون   130 بقيمة   3 ال�سفا 
واأخرى في منطقة جبل علي االأولى 

بقيمة 18 مليون درهم .
 9 ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
هبات بقيمة 7.59 مليون درهم كان 
اأهمها بمنطقة وادي ال�سفا 7 بقيمة 
منطقة  في  واأخ��رى  درهم  مليين   3

وادي ال�سفا 6 بقيمة مليون درهم .
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 �ألمانيا تزيح �أمريكا من 
و�سافة ت�سجيل �ل�سيار�ت 

�لكهربائية �لجديدة

برلني ـ د ب �:
حلت �أملانيا حمل �أمريكا كثاين �أكرب �سوق 
�لقابلة  و�لهجينة  �لكهربائية  لل�سيار�ت 
بـ 264% بعد  لل�سحن �خلارجي بف�سل منو 
ت�سجيل 395 �ألف �سيارة متفوقة على �أمريكا 
وال  جديدة.  �سيارة  �ألف   322 �سجلت  �لتي 
بـ 1.25  �لعامل  �أكرب �سوق يف  �ل�سني  تز�ل 
�أنها  من  �لرغم  على  جديد  ت�سجيل  مليون 

�سجلت منو� �سئيال.
جميع  يف  �جلديدة  �لت�سجيالت  و�رتفعت 
�لكهربائية  لل�سيار�ت  �لــعــامل  ــحــاء  �أن
 3.18 �إىل  لت�سل   %38 بن�سبة  و�لهجينة 
من  �لنوع  هذ�  عدد  �إجمايل  وي�سل  مليون. 

�ل�سيار�ت يف �لعامل 10.9 مليون �سيارة.
وقال فريتيوف �ستاي�س ع�سو جمل�س �الإد�رة 
�لتنفيذي يف �ملركز "يتطور �سوق �ل�سيار�ت 
�لكهربائية ب�سكل و�عد جد� يف �لعديد من 
�الأوروبي".  �الحتــاد  يف  وخا�سة  �لبلد�ن 
وكان �أد�ء �سناعة �ل�سيار�ت �الأملانية جيد� 
كما يت�سح من �لبيانات �مل�ستمدة من �أكرب 

19 �سوقا لل�سيار�ت �لكهربائية و�لهجينة.
حترز  �مل�سنعة  �ل�رشكات  م�ستوى  وعلى 
ت�سجيل  �ألف   500 بـ  �أكرب  تقدما  "تي�سال" 
من  �رتفاعا  فاجن"  "فولك�س  يليها  جديد 
�ملرتبة �ل�ساد�سة بت�سجيل 422 �ألف �سيارة 
كهربائية وهجينة. و��ستقرت "بي �إم دبليو" 
عند �ملركز �لر�بع بـ 193 �ألف ت�سجيل جديد 
بـ  �ل�ساد�س  �ملركز  �إىل  "د�ميلر"  وحت�سنت 

163 ت�سجياًل جديد�ً.

»�القت�ساد«ُتطلع»تعاونية �أبوظبي«على ��ستر�تيجيتها لتطوير 
�لعمل �لتعاوني بالدولة

�أبوظبي-)�لوحدة(:
بحث عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �القت�ساد خالل زيارته 
�لغفلي  عيد  �سعيد  مع  �لتعاونية،  �أبوظبي  جمعية  ملقر 
نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية، تو�سيع �آفاق �ل�رش�كة 
بني �جلهتني لتطوير �لعمل �لتعاوين يف �لدولة ��ستعد�د�ً 

للـ50 عامًا �ملقبلة.
وز�رة  تنفذها  �لتي  �لزيار�ت  �سل�سلة  �سمن  ذلك  وياأتي 
على  �إطالعهم  بهدف  �لتعاوين،  �لقطاع  ملمثلي  �القت�ساد 
روؤية �لوز�رة وخطتها �ال�سرت�تيجية �خلا�سة بالتعاونيات 
خالل �ملرحلة �ملقبلة ��ستعد�د�ً للـ50 عامًا �ملقبلة، تعزيز�ً 
لل�رش�كة بني �حلكومة و�لقطاع �لتعاوين، وتر�سيخًا ملبادئ 

�لتكامل و�ل�سفافية و�لتو��سل �لفعال.
يف  �لتعاوين  للعمل  �لعامة  �ل�سيا�سة  �جلانبان  وناق�س 
�لدولة، و�أوجه �لتكامل و�لتن�سيق لتطوير �لبيئة �لت�رشيعية 
للقطاع �لتعاوين مبا يعزز منوه وتنوعه وتبنيه ملمار�سات 
جديدة ومبتكرة، و�أهمية ن�رش ثقافة �لعمل �لتعاوين كونه 
للدولة  �لتنموية  �ل�سيا�سات  حتقيق  يف  �أ�سا�سيًا  ر�فــد�ً 
مع  �ن�سجامًا  �لنفطي  غري  �ملحلي  �لوطني  �لناجت  ومنو 

��سرت�تيجية �لدولة �لر�مية لتنويع م�سادر �القت�ساد.
م�ساهم  »�لتعاونيات  ــري:  �مل طــوق  بن  عبد�هلل  ــال  وق

�لنفطي يف  �الإجمايل غري  �لناجت �ملحلي  رئي�سي يف منو 
�لناجت  من   %5 �إىل  للو�سول  مر�سحة  وم�ساهمتها  للدولة 
�لوقت  يف   %1 من  بــداًل  �ملقبلة  �لع�رش  �ل�سنو�ت  خالل 
�لقطاع  لتطوير  م�ستهدفات طموحة  �ليوم  ولدينا  �لر�هن، 
م�ساركة  على  حر�سنا  هنا  ومن  عاملية،  م�ستويات  �إىل 
�ال�سرت�تيجية  هذه  يف  �لدولة  يف  �لتعاونية  �جلمعيات 
مبادر�تها  وتنفيذ  �إثر�ئها  يف  مرئياتهم  �إىل  و�ال�ستماع 
ب�سورة  ي�ساهم  جديد  تعاوين  قطاع  نحو  حمركًا  لتكون 
�أكرب يف منو �القت�ساد و�زدهار ورخاء �ملجتمع يف دولة 

�الإمار�ت«.
�لتعاوين عمل كفريق و�حد مع �حلكومة  �لقطاع  �أن  و�أكد 
خالل فرتة جائحة كوفيد-19، و�ساهم بفعالية يف توفري 
�ل�سوق  وتو�زن  ��ستقر�ر  ومتطلبات  �ملجتمع  �حتياجات 
�ل�سلع  كافة  من  �ال�سرت�تيجي  �ملــخــزون  توفر  ــم  ودع
�الأ�سا�سية يف �لدولة، وكان لها دور حموري يف دعم جهود 
�حلكومة لتمكني �ملمار�سات �لتجارية �ل�سليمة يف خمتلف 
�أ�سو�ق �لدولة، و�سنعمل عن كثب مع �جلمعيات �لتعاونية 
خالل �ملرحلة �ملقبلة لتعزيز منوها وم�ساهمتها يف متانة 
عن  ف�ساًل  عمومًا،  �الأعمال  بيئة  ون�ساط  �لتوريد  �سال�سل 
تنويع �الأن�سطة وبناء �لقدر�ت يف �لقطاع �لتعاوين لتعزيز 

جاهزيته للـ50 عامًا �ملقبلة.

رغم الأو�شاع ال�شعبة والتحديات الكبيرة التي ت�شهدها المنطقة والعالم

��ستقطاب  في  قيا�سياً  رقماً  �لعالمي«يحقق  �لمالي  »دبي 
�ل�سركات ويحافظ على �أرباحه

دبي ـ )�لوحدة(:
دبي  الإمــارة  جديد  �قت�سادي  �إجنــاز  يف 
و�لتحديات  �ل�سعبة  �الأو�ـــســـاع  رغــم 
و�لعامل  �ملنطقة  ت�سهدها  �لتي  �لكبرية 
دبي  مركز  �أعلن  كوفيد-19،  جائحة  جر�ء 
يف  �لر�ئد  �ملايل  �ملركز  �لعاملي،  �ملايل 
وجنوب  و�أفريقيا  �الأو�سط  �ل�رشق  منطقة 
له  �أد�ء  �أف�سل  حتقيق  �لثالثاء  يوم  �آ�سيا، 
على  �حلافلة  م�سريته  وخالل  تاريخه  يف 
مدى 16 عامًا، وذلك بنجاحه يف ��ستقطاب 
�لعام  خالل  �جلديدة  �ل�رشكات  من  �ملزيد 
2020 بزيادة بلغت 20% عن �لعام �ل�سابق، 
�إذ و�سل عددها �الإجمايل �إىل 2،919 �رشكة.

 وقد حافظ �ملركز �لر�ئد يف منطقة �ل�رشق 
على  �آ�سيا  وجنوب  و�أفريقيا  �الأو�ــســط 

مليون   125 نحو  عند  �لت�سغيلية  �أرباحه 
عام  ب�سكل  يعادل  مبا  �أمريكي،  دوالر 
�أرباحه �لت�سغيلية عن �لعام 2019، وهو ما 
�لتاأثري�ت  جتاوز  يف  �ملركز  جناح  يربهن 
لتحقيق  ومو��سلته  للجائحة  �ل�سلبية 

�أهد�فه �ال�سرت�تيجية.
قيمة  �إجــمــايل  �رتفع   ،2020 �لعام  ويف 
دبي  مركز  �مُلــد�رة يف  �مل�رشفية  �الأ�سول 
دوالر  مليار   189 �إىل  �لعاملي  �ملـــايل 
�لعام  عن   %6 قدرها  بــزيــادة  �أمريكي، 
�ملمنوحة  �لقرو�س  بلغ حجم  فيما   ،2019
 64 �ملــركــز  يف  �مُل�سجلة  �ل�رشكات  مــن 
و��ستثمر  �أمريكي خالل 2020.  مليار دوالر 
�إد�رة �لرثو�ت و�الأ�سول يف  مديرو حمافظ 
�أمريكي،  دوالر  �ملايل 203.5 مليار  �ملركز 
دوالر  مليار   99 بـ  مقارنة   ،%106 بزيادة 

�لقيمة  بلغت  �إذ   ،2019 عام  يف  �أمريكي 
و�الأ�سول  �لرثو�ت  �إد�رة  لقطاع  �الإجمالية 
بينما جتاوز  �أمريكي،  دوالر  مليار   528.5
�لتاأمني  لقطاع  �ملكتتبة  �الأق�ساط  �إجمايل 
1.7 مليار دوالر �أمريكي يف عام 2020، يف 
حني جتاوز حجم �ل�سوق من �أن�سطة مركز 
درهم  تريليون   2،876 �لعاملي  �ملايل  دبي 
)784 مليار دوالر(، بزيادة قدرها 12% على 

�أ�سا�س �سنوي.
وجاءت �إجناز�ت مركز دبي �ملايل �لعاملي 
يف 2020 لتعزز �سمعة دبي �الإيجابية على 
ولت�سهم  �لعاملي،  �ملايل  �لقطاع  �سعيد 
��سرت�تيجية  حمــاور  خمتلف  حتقيق  يف 
دبي لعام 2021، مبا يف ذلك تعزيز موقع 
�الإمارة ب�سفتها مركز�ً حيويًا على �ساحة 
�القت�ساد �لعاملي ومدينًة ذكيًة وم�ستد�مة.

ن�سطة  �رشكة   915 �ليوم  �ملركز  وي�سم 
متخ�س�سة يف �لقطاع �ملايل و�البتكار، �أي 
بزيادة ن�سبتها 24% مقارنة بـ 735 �رشكة 
�رشكات  عدد  ت�ساعف  وقد   .2019 عام  يف 
منظومة �لتكنولوجيا �ملالية و�البتكار �أكرث 
�ن�سمت  حيث   2020 عام  يف  �ل�سعف  من 
�إجمايل  ي�سل  وبذلك  جديدة،  �رشكة   189
ما  متثل  �رشكات،   303 �إىل  �ل�رشكات  عدد 
�ل�رشكات  جمموع  مــن   %50 علي  يزيد 
�لعاملة يف هذ� �ملجال �سمن دول جمل�س 
دبي  مركز  منو  ويوؤكد  �خلليجي.  �لتعاون 
�ملركز  �أجنزه  �لذي  �لتقدم  �لعاملي  �ملايل 
 "2024 "��سرت�تيجية  ــد�ف  �أه حتقيق  يف 
وروؤيته لبناء م�ستقبل �لقطاع �ملايل. كما 
ي�سهم تنوع �لعمالء �جلدد يف زيادة عمق 

و�ت�ساع �أن�سطة �ملركز.

غرفة �أبوظبي تبحث �لعالقات �لتجارية مع 
�إ�سر�ئيل

�أبوظبي ـ و�م:
 بحث �سعادة حممد ثاين مر�سد �لرميثي 
�أبوظبي رئي�س  �إد�رة غرفة  رئي�س جمل�س 
�حتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة يف �لدولة 
�إيتان نائيه  خالل لقائه يف مقر �لغرفة، 
لدى  �الإ�رش�ئيلية  �ل�سفارة  باأعمال  �لقائم 
�لتجارية  �لعالقات  تطوير  �سبل  �لدولة 
من  ميتلكانه  مــا  ظــل  يف  �لبلدين  بــني 
�إمكانيات �قت�سادية متميزة على �مل�ستوى 
�الإقليمي ال�سيما يف �لعديد من �لقطاعات 
�القت�سادية �حليوية و�لر�ئدة ومنها �لذكاء 
وحلول  �لزر�عية  و�لتقنيات  �ال�سطناعي 
�مل�سادر �ملائية، و�لطاقة �ملتجددة وقطاع 
من  وغريها  �لطبية  و�الأبــحــاث  �ل�سحة 
.. �سعادة  �للقاء  �مل�ساريع �لو�عدة. ح�رش 
غرفة  رئي�س  نائب  �ملحمود  �إبــر�هــيــم 
�ملهريي  هالل  حممد  و�سعادة  �أبوظبي، 
غرير  وعبد�هلل  �أبوظبي،  غرفة  عام  مدير 
�لقبي�سي وهالل حممد �لهاملي نائبا مدير 
عام �لغرفة. ورحب �لرميثي بزيارة �لقائم 
غرفة  ملقر  �الإ�رش�ئيلية  �ل�سفارة  باأعمال 
�لدور  على  بالتعرف  و�هتمامه  �أبوظبي، 
�لقطاع  دعم  يف  به  تقوم  �لذي  �لريادي 
�الأعمال  جمتمع  فعالية  وتعزيز  �خلا�س 
غرفة  �أن  �إىل  و�أ�سار  �أبوظبي،  �إمــارة  يف 
�أبوظبي هي �سوت �لقطاع �خلا�س و�رشيك 
عملية  يف  �ملــوؤثــر  لـــدوره  �إ�سرت�تيجي 
�لتنمية �القت�سادية �ل�ساملة و�مل�ستد�مة، 
مبديا ��ستعد�د غرفة �أبوظبي لتكون �أ�سا�سا 
�لتجاري  �لتعاون  عالقات  لتنظيم  قويا 

يف  �الأعمال  جمتمعي  بني  و�ال�ستثماري 
�الأهد�ف  يحقق  ومبا  و�إ�رش�ئيل،  �أبوظبي 
مت  كما  �مل�سرتكة.  و�مل�سالح  �ملرجوة 
�خلدمات  باأهم  �لتعريف  �للقاء  خــالل 
�لتي ت�سطلع غرفة �أبوظبي بتقدميها يف 
الإمارة  �القت�سادي  �مل�سهد  تطوير  م�سرية 
�أبوظبي، وجهودها �لد�عمة لروؤية �أبوظبي 
�قت�ساد  دعائم  �إر�ساء  تدعم  و�لتي   ،2030
بقطاعات  �أبوظبي  �سوق  ورفــد  �ملعرفة 
تعزز  م�سافة  قيمة  ذ�ت  و�أن�سطة جتارية 
تناف�سية جمتمع �الأعمال ومنوه وريادته.

بالدور  نائيه  �إيــتــان  �أ�ــســاد  جانبه  من 
�لقطاع  دعم  يف  �أبوظبي  لغرفة  �لريادي 
�خلا�س وت�سجيع جمتمع �الأعمال للم�سي 
�أو�سع  جتارية  رو�بــط  �إقامة  نحو  قدما 
يف  جديدة  ��ستثمارية  ــاق  الآف و�لتطلع 
جماالت حيوية ومهمة، موؤكد� على �أهمية 
�أن يتم �لعمل �مل�سرتك بني غرفة �أبوظبي 
�إ�رش�ئيل  يف  �القت�سادية  و�لفعاليات 
لتوطيد �لعالقات �ال�ستثمارية وتطويرها، 
للتعرف  جتارية  وفود  بت�سكيل  و�لقيام 

على مناخات �ال�ستثمار لدى �جلانبني .

 فعاليات �لن�سخة �الأولى من معر�س "�لعرو�س �الإمار�تي" 
تنطلق في مركز "�إك�سبو �ل�سارقة"

�ل�سارقة ـ )�لوحدة(:
ـــاء  ـــع تــنــطــلــق يـــوم �الأرب
�الأوىل  �لن�سخة  فعاليات 
"�لعرو�س  مــعــر�ــس  مــن 
ي�ست�سيفه  �لذي  �الإمار�تي"، 
�ل�سارقة  �إكــ�ــســبــو  مــركــز 
�إىل   10 مــن  �لــفــرتة  خــالل 
وي�سهد  �جلــاري،  مار�س   13
كربى  من  و��سعة  م�ساركة 
�لر�ئدة يف جمال  �ل�رشكات 
و�ملنتجات  �خلدمات  تقدمي 
و�أ�سهر  بالزفاف،  �خلا�سة 
�لعالمات �لتجارية �ملحلية 
و�لــعــاملــيــة يف جمــاالت 
و�الإك�س�سو�ر�ت،  �ملو�سة، 
ودور �لعطور وم�سممياالأزياء 
وحمال �لعباء�ت، �إ�سافة �إىل 
و�ملحالت  �لتجميل  مر�كز 
يف  �ملتخ�س�سة  �لتجارية 
�لعر�ئ�س  �حتياجات  توفري 

و�ملقبلني على �لزو�ج.
ياأتي  �لذي  ويت�سمن �حلدث 
�ل�سيخة  مــن  رعــايــة  حتــت 
عبد  بنت  هند  �لــدكــتــورة 
�لعزيز �لقا�سمي رئي�س نادي 
لالأعمال  ــدويل  �ل ـــار�ت  �الإم
و�ملهن �حلرة، وتنظمه �رشكة 
�ملعار�س،  لتنظيم  �لــبــدر 
م�ستلزمات  لكافة  عر�سًا 
ف�ساتني  مـــن  �لــعــرو�ــس 
�سهرة  وفــ�ــســاتــني  �أفــــر�ح 
و�لعطور  �الأنيقة  و�لعباء�ت 
من  �لتجميل  وم�ستح�رش�ت 

�لتجارية،  �لعالمات  �أ�سهر 
لكافة  عر�سًا  جانب  �إىل 
وم�ستلزمات  �حتياجات 
من  وجتهيزه  �لزفاف  �إقامة 
وخدمة  و�ل�سوت  �الإ�ساءة 
ــيــافــة، حــيــث يــقــدم  �لــ�ــس
�ملعر�س جتربة ت�سوق فريدة 
و�لن�ساء  متنحالعر�ئ�س 
�سيحات  �آخر  �قتناء  فر�سة 
ـــاء  �ملــو�ــســة يف عــامل �أزي
على  ـــالع  و�الط �لعر�ئ�س، 
�لعاملية  �لتوجهات  �أحــدث 
�الأعر��س  تن�سيق  عامل  يف 
خرب�ء  ولقاء  وحت�سريها، 
�ملكياج للعالمات �لتجارية 
مل�ستح�رش�ت �لتجميل. و�أكد 
�ملدفع  �سيف حممد  �سعادة 
ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�إك�سبو �ل�سارقة، �أن ��ست�سافة 
معر�س "�لعرو�س �الإمار�تي" 
ياأتي يف �إطار حر�س �ملركز 

على تلبية �حتياجات قطاع 
�لــزفــاف �ملــزدهــر يف دولة 
�إتاحة  خــالل  من  �الإمـــار�ت 
�ملجتمع  ـــر�د  الأف �لفر�سة 
بــ�ــســكــل عـــام و�ملــقــبــلــني 
خا�س  ب�سكل  ــزو�ج  �ل على 
�أحدثمنتجات  على  لالطالع 
ــزمــات �لـــزفـــاف  ــل ــت ــس ومــ�
و�قتناءها باأ�سعار تناف�سية، 
من�سة  توفري  �إىل  باالإ�سافة 
لل�رشكات �ملحلية للت�سويق 
ملنتجاتهم  و�لــــرتويــــج 
تن�سيط  يف  يــ�ــســاهــم  ــا  م
د�عيًا  �لتجارية،  �حلــركــة 
�جلمهور �إىل زيارة �ملعر�س 
�لفر�س  ــن  م لــال�ــســتــفــادة 
�لتي �سيتيحها هذ�  �ملميزة 
�لو��سعة  و�خليار�ت  �حلدث، 
ــن �لــ�ــســلــع و�ملــنــتــجــات  م
�أ�سهر  توقيع  حتمل  �لتي 
منوهًا  �لتجارية،  �لعالمات 
�إىل تطبيق �أق�سى �الإجر�ء�ت 
ـــري �الحـــرت�زيـــة  ـــد�ب ـــت و�ل
�لــزو�ر  �سالمة  على  حر�سًا 
و�لــعــار�ــســني و�ملــوظــفــني، 
تعقيم  على  ت�ستمل  و�لتي 
و�ساالت  بالكامل  �ملبنى 
�لعر�س و�الأخذ با�سـرت�طات 
�ل�سحة و�ل�سالمة من قيا�س 
عند دخول  �حلــر�رة  درجــة 
كامري�ت  و�عتماد  �ملــركــز، 
ترتيب  حـــر�ريـــةو�إعـــادة 
بطرق  �لعر�س  م�ساحات 

علمية ومدرو�سة.

 منح اإقامة لمدد اأطول للم�شتثمرين الأجانب
�سلطنة عمان تقرر خطة لتخفي�س معدل �سريبة �لدخل 

على �لموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة 
م�سقط ـ )�لوحدة(:

�أقر �ل�سلطان هيثم بن طارق، �سلطان عمان، 
خالل تروؤ�سه يوم �لثالثاء �جتماع جمل�س 
�لوزر�ء بق�رش ح�سن �ل�سموخ �لعامر خطة 
منو  ملعالت  حتقيقا  �القت�سادي  للتحفيز 
روؤية  له يف  مرتفعة ح�سب ماهو خمطط 
عمان 2040. وفقا لوكالة �الأنباء �لعمانية.

و��ستعر�س �سلطان عمان، �أو�ساع �القت�ساد 
وماتعر�س له خالل �لفرتة �ملا�سية وتاأثري 
للتعامل مع  �تخاذها  �لتي مت  �الإجــر�ء�ت 

�نت�سار جائحة كورونا.
�خلطة  �أن  طارق،  بن  هيثم  �ل�سلطان  و�أكد 
ت�ستمل على �لعديد من �حلو�فز و�ملبادر�ت 
بتخفي�س  متعلقة  حــو�فــز  بينها  مــن 
�لتي  �ل�رشكات  على  و�لر�سوم  �ل�رش�ئب 
يف   2021 عــام  خــالل  ن�ساطها  �ستبا�رش 
وتخفي�س  �القت�سادي  �لتنويع  قطاعات 
�ملوؤ�س�سات  على  �لدخل  �رشيبة  معدل 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة لعامي 2020 و2021.
ا تخفي�س �لقيمة �الإيجارية  و�ست�سمل �أي�سً
بالدقم  �خلا�سة  �القت�سادية  �ملنطقة  يف 
 2022 نهاية  حتى  �ل�سناعية  و�ملناطق 
�الأعمال و�ال�ستثمار  وحو�فز خا�سة ببيئة 
ومنح  �الأعمال  مز�ولة  ت�سهيل  بينها  من 

�الإقامة ملدد طويلة للم�ستثمرين �الأجانب 
وفق �سو�بط و�رشوط حمددة �سيعلن عنها 
قبل  من  تد�ر�سها  ��ستكمال  بعد  الحقا 
تتعلق  �إىل جانب حو�فز  �لــوزر�ء،  جمل�س 
فر�س  من  �ملزيد  لتوفري  �لعمل  ب�سوق 

�لعمل للمو�طنني �لعمانيني.

»اقت�شادية راأ�س الخيمة«: ت�شجيل 89 رخ�شة جديدة في 
يناير 2021

ر�أ�س �خليمةـ  )�لوحدة(:
�لتنمية  ــــرة  د�ئ �سجلت 
�القت�سادية يف ر�أ�س �خليمة 
�سهر  جديدة يف  رخ�سة   89
و�أظــهــرت  �ملــا�ــســي،  يناير 
مركز  عن  �ــســادرة  بيانات 
للدر��سات  �خليمة  ـــس  ر�أ�
عليها  ح�سلت  و�الإح�ساء 
�لرخ�س  �أن  ـــة«،  ـــروؤي »�ل
جتارة  قطاع  يف  �جلــديــدة 
�جلملة و�لتجزئة �سكلت ما 
�أن�سطة  بينما   ،%46 ن�سبته 
�لغذ�ئية  و�خلدمات  �الإقامة 
�سكلت ن�سبة 19% من �إجمايل 
يف  �جلديدة  �لرخ�س  عــدد 
ذهب  و%10  �ملا�سي،  يناير 
قطاع  �جلديدة يف  للرخ�س 

�ل�سناعات �لتحويلية.
ــد حــجــم �لــرخــ�ــس  ــه ــس و�
 %28 بن�سبة  �نــخــفــا�ــســًا 
من  �لــفــرتة  بـــذ�ت  مقارنة 
�لتي   2020 �ملا�سي  �لعام 

�سجلت 124 رخ�سة جديدة. 
يذكر �أن �لد�ئرة �أ�سدرت 514 
�لربع  يف  جــديــدة  رخ�سة 
�ملا�سي  �لعام  من  �لر�بع 
جتــارة  رخ�سة  ت�سدرها 

�جلملة و�لتجزئة.
و�ــســهــد مــوؤ�ــرش �لــرخــ�ــس 
ت�ساعد�ً  �جلديدة  �لتجارية 
تدريجيًا منذ �سهر يونيو من 

بعد   ،2020 �ملا�سي  �لعام 
رخ�س  عــدد  �أقــل  �سجل  �أن 
حينها  بلغت  و�لتي  جديدة 
14 رخ�سة خالل �سهر مايو 
مع  تز�من  و�لــذي  �ملا�سي، 
ذروة �الإغالق �القت�سادي يف 
�الحرت�زية  ــر�ء�ت  �الإج �إطــار 
فريو�س  �نت�سار  من  للوقاية 

كورونا.



اأبوظبي ـ وام:

عق���دت د�ئ���رة �لق�ض���اء يف �أبو ظبي 

�لأمريكية  �لتجارة  بالتعاون مع غرفة 

ن���دوة   ،"AmCham"أبوظب���ي� يف 

�فرت��ضي���ة حتت عن���و�ن "دور �لق�ضاء 

يف تعزي���ز بيئ���ة �مل���ال و�لأعم���ال 

وتي�ضري و�ضول غري �لناطقني بالعربية 

مب�ضاركة عدد من �ملخت�ضني  للعد�لة" 

قطاعي  و�مل�ض���تثمرين يف  �لقانونيني 

�ملال و�لأعمال.

و�أو�ضحت �لد�ئرة �أن تنظيم �لندوة ياأتي 

يف �إط���ار جهود �لد�ئ���رة نحو حتقيق 

روؤية �ضمو �ل�ض���يخ من�ضور بن ز�يد �آل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�ضوؤون �لرئا�ضة رئي�س د�ئرة �لق�ضاء - 

�أبوظبي يف �لتع���اون وتبادل �خلرب�ت 

مع كافة �ملوؤ�ض�ضات �ملحلية و�لدولية 

مبا ي�ض���اهم يف جهود �إم���ارة �أبوظبي 

نح���و تعزيز بيئة �لأعم���ال يف �لإمارة 

وتر�ض���يخ مكانتها كاأحد �أهم �لوجهات 

�لعاملية �جلاذبة لال�ضتثمار�ت وروؤو�س 

�لأمو�ل �لأجنبية.

ورحب �لقا�ضي �ضلطان �لنيادي رئي�س 

حمكمة �أبوظبي �لتجارية؛ بامل�ضاركني 

�لق�ض���اء  د�ئرة  بالندوة، موؤكد� حر�س 

على �عتماد �أرقى �ل�ضيا�ض���ات و�لنظم 

�لق�ضائية و�لعدلية �لعاملية مبا يلبي 

متطلبات �لنمو �لقت�ض���ادي �مل�ضتد�م، 

�لإ�ض���رت�تيجية  �إىل �لأولوي���ة  م�ض���ري�ً 

للد�ئرة يف حتقيق ق�ض���اء عادل وناجز 

عرب تعزيز فاعلية و��ضتد�مة �لعمليات 

�لو�ضول  �ض���هولة  �لق�ض���ائية و�ضمان 

�ل�ضامل للخدمات.

و�أو�ض���ح �أن حمكمة �أبوظبي �لتجارية 

�عتم���دت نظ���ام �لدو�ئ���ر �لق�ض���ائية 

�ملتخ�ض�ضة، من خالل ��ضتحد�ث دو�ئر 

�بتد�ئية و��ض���تئنافية متخ�ض�ض���ة يف 

نظر �لق�ض���ايا �لتجاري���ة �لتي تتعلق 

بالعملي���ات �مل�رصفي���ة و�ملق���اولت 

وق�ض���ايا �لإفال�س و�إعادة �ملركز �ملايل 

�إ�ضافة  وتاأ�ض���ي�س �ل�رصكات �لتجارية، 

�إىل �لق�ضايا �ملتعلقة بامللكية �لفكرية 

�لتحكيم  و�إج���ر�ء�ت  وبر�ء�ت �لخرت�ع 

وكذلك ق�ضايا �لأمور �مل�ضتعجلة.

و�أ�ضار ب�ضكل خا�س �إىل ��ضتحد�ث دو�ئر 

متخ�ض�ضة حل�ضم �لنز�عات �لنا�ضئة عن 

�إىل حماكم  �إ�ضافة  �لأجنبي،  �ل�ضتثمار 

مكون���ة من ق�ض���اة حملي���ني وخرب�ء 

دوليني للنظر يف �ملنازعات و�لق�ضايا 

�لت���ي تدور بني �مل�ض���تثمرين �لأجانب 

و�ملقيمني.

كما ت�ضمنت �لندوة ورقة عمل للدكتور 

�أحمد عبد �لظاهر �مل�ضت�ض���ار �لقانوين 

يف د�ئرة �لق�ضاء، حول �ملحكمة ثنائية 

�للغ���ة، قدم خاللها �رصح���ًا عن �أهد�ف 

�ملحكمة وكيفية عملها، كما ��ضتعر�س 

مناذج �لدعاوى �لذكية مزدوجة �للغة، 

م�ضري�ً �إىل �أن د�ئرة �لق�ضاء يف �أبوظبي 

�عتمدت �لنماذج �لذكية مزدوجة �للغة 

يف كاف���ة مر�حل �لعملية �لق�ض���ائية، 

بدء�ً من مرحلة �لت�ضوية �لودية، مرور�ً 

مبرحلة قيد �لدع���وى و�إعالنها، �نتهاًء 

ب�ض���دور �حلكم �لق�ض���ائي �لذي ميكن 

�حل�ضول على ن�ضخة منه بخم�س لغات 

و�لرو�ضية، و�ل�ضينية،  �لإجنليزية،  هي؛ 

و�لهندية، و�لأوردو، بالإ�ضافة �إىل �للغة 

�لعربية.

م���ن جانبه���ا قدم���ت كلوي �ض���ريون 

�لباحثة �لقانونية مبكتب �ضعادة وكيل 

د�ئرة �لق�ضاء ملحة عامة عن �لقو�نني 

�مل�ض���تحدثة و�أثرها يف تعزيز �ملكانة 

�لتناف�ضية للدولة و��ضتقطاب �ل�ضتثمار 

�لأجنب���ي و�خلرب�ت �ملمي���زة لالإقامة 

و�لعمل يف دولة �لإمار�ت.

ويف ختام �لندوة قدم �لقا�ض���ي �أور�ن 

فري�ضنو و�يتينج �رصحًا تف�ضيليًا حول 

عمل د�ئرة �خلرب�ء �لأجانب.

دبي � و�م:

و��ضلت جلنة �ل�ضوؤون �ل�ضحية و�لبيئية 

يف �ملجل�س �لوطن���ي �لحتادي خالل 

�جتماعه���ا �لذي عقد �أم����س ، يف مقر 

�لأمان���ة �لعامة للمجل����س يف دبي، 

برئا�ضة �ضعادة ناعمة عبد�هلل �ل�رصهان 

�لنائب �لثاين لرئي�س �ملجل�س رئي�ضة 

�للجنة، مناق�ض���ة مو�د م�رصوع قانون 

�حتادي يف �ض���اأن �ل�ض���حة �لنف�ضية، 

بح�ض���ور ممثلي وز�رة �ل�ضحة ووقاية 

�ملجتمع.

وذكرت �ض���عادة ناعمة �ل�رصهان ، �أن 

�للجنة و��ض���لت مناق�ضة مو�د م�رصوع 

�لقانون �لذي يتك���ون من 58 مادة مع 

ممثلي وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع، 

وكذل���ك �جل���دول �ملق���ارن، بحيث مت 

�لنتهاء من مناق�ض���ة ع���دد من �ملو�د 

ب�ضكل كامل، و�لتو�فق على �لتعديالت 

�لتي �رتاأتها �للجنة ب�ضاأنها، منوهة باأن 

�للجنة �ضتو��ضل خالل �جتماعها �ملقبل 

مناق�ضة بقية مو�د م�رصوع �لقانون مع 

ممثلي �لوز�رة.

و�أ�ضارت �ضعادتها �إىل �أن م�رصوع �لقانون 

يهدف �إىل تنظيم �لعالقة بني �ملري�س 

�لنف�ض���ي وخمتلف �لأطر�ف �ملتعاملة 

معه، مبا ي�ضمن توفري �لرعاية �ل�ضحية 

�لالزمة له وفق �أف�ضل �ملعايري �ملعمول 

به���ا يف هذ� �ملج���ال، وحماية وحفظ 

حقوق وكر�مة �ملري�س �لنف�ضي، وتقليل 

�لآثار �ل�ضلبية لال�ضطر�بات �لنف�ضية يف 

حياة �لأفر�د و�لأ�رصة و�ملجتمع، وتعزيز 

�ندماج �ملري�س �لنف�ضي يف �ملجتمع.

ال�شارقة ـ وام:

�أطلقت �لقي���ادة �لعامة ل�رصطة �ل�ض���ارقة ممثلة 

باإد�رة �ملرور و�لدوريات وبالتعاون مع �رصكة /

بيئة/ حملة و��ضعة ل�ضبط �لدر�جات �لكهربائية 

و�لناري���ة و�لهو�ئية �ملخالف���ة مبختلف  �أرجاء 

�لإمارة ،�إنطالقًا من حر�ض���ها على �ضالمة قائدي 

تلك �لدر�جات و�ضالمة م�ضتخدمي �لطرق متا�ضيًا 

م���ع �أهد�فه���ا �لتي جت�ض���د �إ�ض���رت�تيجية وز�رة 

�لد�خلية �لر�مية �إىل جعل  �لطرق �أكرث �أمنا.

و�أو�ض���ح �لر�ئد حممد ر��ض���د �ل�ضحي رئي�س ق�ضم 

�ملباحث و�ل�ضبط �ملروري باإد�رة �ملرور و�لدوريات 

ب�رصطة �ل�ضارقة �ن �إد�رة �ملرور و�لدوريات �أطلقت 

�حلملة  للحد من ��ضتخد�م �لدر�جات �لكهربائية 

/�ل�ض���كوتر/ و�لدر�جات �لنارية و�لهو �ئية على 

�لطرق �لرئي�ضة و�لفرعية وقد �أ�ضفرت يف ��ضبوعها 

�لأول عن �ضبط /104/ در�جات كهربائية و/53/ 

در�جة نا ري���ة و/305/ در�جات هو�ئية خمالفة 

،ومتثلت �أبرز تلك �ملخالفات يف قيادة �لدر�جات 

بالأماك���ن و�لطرق �ملخ�ض�ض���ة للمركبات وعدم 

�ل�ض���المة �خلا�ضة،  باإ�ض���رت�طات  �إلتز�م قائديها 

مثل �إرت د�ء �خلوذة و�للب�س �لف�ض���فوري وغريها 

من �لإ�ض���رت�طات �لتي ت�ضمن �ضالمة م�ضتخدم ها 

وقد مت �تخاذ �لإج���ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بحق 

�ملخالفني.
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دبي ـ وام:

�عتمدت جلنة �ض���وؤون �لدفاع و�لد�خلية 

و�خلارجية للمجل����س �لوطني �لحتادي 

خ���الل �جتماعها �أم�س يف مق���ر �لأمانة 

�لعامة بدبي، برئا�ض���ة مع���ايل �لدكتور 

علي ر��ض���د �لنعيم���ي رئي����س �للجنة، 

تقريرها �خلا�س مبو�ضوع �ضيا�ضة وز�رة 

�لد�خلية يف �ضاأن �لدفاع �ملدين.

و �و�ضح معايل �لدكتور علي �لنعيمي �ن 

�للجنة �نتهت من مناق�ضة تقريرها حول 

مو�ضوع �ضيا�ضة وز�رة �لد�خلية يف �ضاأن 

�لدفاع �ملدين و�عتمدته، �ض���من حماور 

�لدفاع  �إد�ر�ت  تدريب وتاأهيل منت�ض���بي 

�لعمر�نية وبر�مج  �لتطور�ت  �ملدين وفق 

�لتوعية حول �رصوط �لأمن و�ل�ضالمة يف 

�ملجتمع، و�لتن�ضيق مع �جلهات �ملخت�ضة 

يف توحيد �رصوط �لأمن و�ل�ضالمة للمباين 

و�خلدمات �ملقدمة من �لدفاع �ملدين.

و��ض���ار �إىل �أن �للجنة ناق�ض���ت �لتقرير 

ووجه���ت �لعدي���د م���ن �ل�ضتف�ض���ار�ت 

ملمثلي وز�رة �لد�خلية ب�ضاأن �ملو�ضوع، 

و�طلعت �أي�ض���ا على عدد م���ن �لبيانات 

و�لإح�ض���ائيات و�مل�ض���تجد�ت �ملتعلقة 

به���ذ� �لقطاع، و�جلهود �لت���ي قامت بها 

�لإد�رة �لعام���ة للدفاع �مل���دين لتعزيز 

خدماتها على م�ضتوى �لدولة.

و�أك���د �لدكتور �لنعيمي عل���ى �أهمية هذ� 

�ملو�ض���وع يف ظل �لنه�ضة �لتي ت�ضهدها 

�لتنموية،  �لدولة و��ض���تمر�ر �مل�ض���اريع 

وم���ا ي�ض���احبها م���ن تو�ض���ع عمر�ين 

�ل�ض���كنية و�لتجارية  على �مل�ض���تويات 

و�ل�ض���ناعية، م�ض���دد� عل���ى �أهمية دور 

�لدف���اع �مل���دين م���ن حيث ��ض���تعد�ده 

ومو�كبته ملتطلبات �لتو�ضع و�لتنمية يف 

�لدولة.

لجنة في الوطني التحادي تعتمد تقريرها حول مو�شوع �شيا�شة 

وزارة الداخلية ب�شاأن الدفاع المدني

»تنمية المجتمع« و»حمدان بن 

محمد الدولية للت�شوير« تطلقان 

م�شابقة  »العائلة« 

دبي � و�م:

�أعلنت وز�رة تنمية �ملجتم���ع وجائزة حمد�ن بن 

حممد �لدولية للت�ضوير �ل�ضوئي عن �إطالق حمور 

جديد للمناف�ض���ة على �جلائزة يف دورتها �حلالية 

بعنو�ن " �لعائلة " وذلك يف �إطار حتفيز �مل�ضاركني 

على �لتناف�س باأف�ضل �ل�ضور �ملعربة �ضمن حمور 

جمتمعي تنموي على �أ�ضا�س �إبر�ز �لقيم �ملثلى ومبا 

يعزز مبد�أ ��ضتقر�ر �لأ�رصة ومتا�ضك �ملجتمع.

وجتري �مل�ض���ابقة على من�ضة "�ن�ضتغر�م" وتفتح 

�أب���و�ب �مُل�ض���اركة فيها ملدة �أ�ض���بوع وتكون �آلية 

�مل�ض���اركة عن طريق ها�ض���تاق خا�س عرب و�ضم 

." #HIPAxMOCD_Family"
وخالل �أ�ضبوع من تاريخ بدء �ملناف�ضة تبد�أ عملية 

فرز وحتكيم �لأعمال و�ل�ضور ثم �لتحقق و�لتدقيق 

وجمع �ل�ض���ور عالية �جلودة وملفاتها �لأ�ض���لية 

و�لوثائق �لقانونية �لالزمة ثم يف �لأ�ضبوع �لأخري 

يتم �لإعالن عن �لفائزين �خلم�ضة باملر�كز �لأوىل.

»النا�شرين الإماراتيين« تناق�ش دور المراأة في قطاع 

الن�شر المحلي

�شرطة ال�شارقة تطلق حملة 

ل�شبط الدراجات الكهربائية والنارية 

والهوائية المخالفة

»�شحية الوطني التحادي« توا�شل مناق�شة مواد م�شروع 

قانون اتحادي في �شاأن ال�شحة النف�شية

عجمانـ  وام:

�أعل���ن �لعقيد علي جرب �ل�ضام�ض���ي 

مدير �إد�رة مر�كز �ل�رصطة �ل�ض���املة 

يف �لقيادة �لعامة ل�رصطة عجمان �أن 

مبادرة » يف خدمتكم » قدمت 340 

خدم���ة لكبار �ملو�طنني و�أ�ض���حاب 

�لهم���م يف منازلهم خ���الل �لأعو�م 

�لثالثة �ملا�ضية، وذلك يف �إطار �ضعيها 

لتعزيز ر�ض���ا �جلمه���ور باخلدمات 

للم�ض���وؤولية  وتاأكي���د�ً  �ملقدم���ة، 

�ملجتمعية جتاه �جلمهور.

و�أو�ضح �لعقيد �ل�ضام�ضي �أن �رصطة 

عجمان من خالل مبادرة يف خدمتكم 

�لتي �أطلقت به���دف تقدمي �خلدمات 

�لهمم،  و�أ�ض���حاب  �ملو�طنني  لكبار 

�ضهلت �لعديد من �خلدمات �ملختلفة، 

منها فتح �لبالغات �جلنائية، و�ضهادة 

�إثبات حالة، و�ضهادة ملن يهمه �لأمر 

وغريها من �خلدمات.

ولفت �إىل �أن �رصطة عجمان ل تدخر 

جهد�ً لب���ذل كل �جلهود �ملمكنة يف 

تقدمي �خلدمات وف���ق �أعلى معايري 

�لعاملي���ة لتعزيز ر�ض���ا  �جل���ودة 

و�ض���عادة �جلمهور ح���ول �خلدمات 

�ملقدمة، م�ضري�ً �إىل �أن كبار �ملو�طنني 

و�أ�ضحاب �لهمم و�ملر�ضى على ر�أ�س 

�أولوياتها.

»في خدمتكم« ب�شرطة عجمان تقدم 340 خدمة 

لكبار المواطنين واأ�شحاب الهمم في منازلهم

ال�شارقةـ  وام:

عق���دت جمعية �لنا�رصين �لإمار�تيني �أم�س �لأول جل�ض���ة 

حو�رية �فرت��ض���ية بعن���و�ن "دور �مل���ر�أة يف قطاع �لن�رص 

�لإمار�تي وتعزيز �ملحتوى" بالتز�من مع يوم �ملر�أة �لعاملي 

��ضت�ضافت خاللها �لدكتورة �ليازية خليفة موؤ�ض�س د�ر �لفلك 

للرتجمة و�لن�رص وفرح �ملهريي �ملوؤ�ض�س و�لرئي�س �لتنفيذي 

لد�ر من�ضور�ت بيت �لكتاب و�لكاتبة �لإمار�تية عفر�ء حممود 

�رصيك وموؤ�ض����س يف مكتبة ومن�ضور�ت غاف، للحديث عن 

دور �ملر�أة يف قطاع �لن�رص و�أثره، و�ملكت�ضبات �لتي حققتها 

و��ضهاماتها يف �إثر�ء �لقطاع و�لرتقاء به.

و��ضتهلت �جلل�ضة - بح�ضور ر��ضد �لكو�س �ملدير �لتنفيذي 

جلمعية �لنا�رصين �لإمار�تيني و�أد�رتها �لرو�ئية �ض���احلة 

عبيد ح�ضن - باحلديث عن �لتاأثري �لد�عم �لذي �أحدثه تويل 

�ل�ض���يخة بدور بنت �ضلطان �لقا�ض���مي �ملوؤ�ض�س و�لرئي�س 

�لفخري جلمعي���ة �لنا�رصين �لإمار�تيني ملن�ض���ب رئي�س 

�لحتاد �لدويل للنا�رصين على و�قع �لن�رص �ملحلي و�لعربي 

و�نعكا�ضاته على �ملر�أة �لنا�رصة. و�أكدت �لنا�رص�ت �أن تويل 

�ل�ضيخة بدور بنت �ضلطان �لقا�ضمي لهذ� �ملن�ضب هو �لتتويج 

�لأكرب لدور �ملر�أة وح�ضورها يف قطاع �لن�رص كما �أنه يلعب 

دور� فاعال يف �إي�ض���ال �ض���وت �ملر�أة �لإمار�تية و�لعربية 

�لنا�رصة للعامل باأ�رصه وي�ضهم يف �لرتقاء بالقطاع ويخلق 

فر�ض���ا جديدة وو�عدة متكن �ملر�أة م���ن تقدمي �لعديد من 

�جلهود و�ملنجز�ت �لتي توؤكد ح�ضورها و�إمكانياتها �لكبرية.

وقالت �لنا�رصة عفر�ء حممود �إن دخولها لقطاع �لن�رص جاء 

من منطلق �حلب و�ل�ضغف لهذه �ملهنة، موؤكدة �ل�ضعي من 

خالل �إطالقها ملن�ضور�ت /غاف/ �إىل �مل�ضاهمة يف تطوير 

و�قع �لن����رص �ملحلي و�إثر�ء �ملحت���وى �لإبد�عي من خالل 

�لهتمام باملحتوى �لإمار�تي �لإبد�عي �جليد.

و�أ�ض���افت : " ن�ض���عى لتقدمي حمتوى خمتل���ف للقارئ، 

فالنا�رص يرغب باأن ي�ض���تمع ل�ضوت �لقارئ ول يوجد د�ر 

ن�رص تقوم وت�ض���تمر بدون �ت�ضال م�ضتمر مع �لقارئ تلبي 

رغباته وتطلعاته ونعم بال �ض���ك �لكاتب عامل مهم لكن 

�لقارئ هو �لو�جهة و��ضتمر�رية دور �لن�رص مرهونة بوجود 

�لقر�ء وهذ� من وجه���ة نظري كقارئة قبل �أن �أكون نا�رصة 

لهذ� �أحر�س على �أن �أقدم �إ�ضد�ر�تي برغبة قارئة وهذ� �أمر 

غاية يف �لأهمية ".
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اأخبار الوطن

القمة العالمية للحكومات تبحث العالقة بين 

االبتكار واالزدهار

فر�سة تاريخية لتحويل �لمنطقة �إلى 

مركز �قت�سادي دولي لالبتكار
دبي-و�م:

حموريًا  عاماًل  وال�سالم  البتكار  ثنائية  متثل   

واملجتمعات،  لل�سعوب  الزدهار  حتقيق  يف 

العامل يف  م�ستقبل  ت�سكيل  دافعة جلهود  وقوة 

مرحلة ما بعد جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد 

»كوفيد–19«.

»البتكار  بعنوان  جل�سة  يف  امل�ساركون  واأكد 

الزدهار« �سمن  اأجل  ال�سالم من  يف مد ج�سور 

حوارات القمة العاملية للحكومات التي انطلقت 

اأن  يومني،  مدى  على  وتتوا�سل  الثالثاء،  ام�س 

العامل دخل مرحلة جديدة من تاريخه ما بعد 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد-19«، 

حتول معها البتكار اإىل اأداة لل�سالم بني ال�سعوب، 

بخطوات  املدعوم  التطور  هذا  اأن  اإىل  واأ�ساروا 

التفاق  وخا�سة  املنطقة،  يف  الأخرية  ال�سالم 

الإبراهيمي، ميهد لتحويل ال�رشق الأو�سط اإىل واحة 

�سالم ت�ستند يف اقت�سادها على املعرفة والبتكار 

بفر�س منو هائلة.

وقال نيخيميا برييز رئي�س مركز برييز لل�سالم 

الإعالمية  اأدارتها  التي  اجلل�سة  والبتكار، خالل 

الأمريكية بيكي اأندر�سون مديرة التحرير مبكتب 

اإن  اأبوظبي،  الإخبارية يف  اإن«  اإن  �سبكة »�سي 

العامل بعد حقبة طويلة من احلروب والنزاعات 

التحديات  من  جديدة  مرحلة  يدخل  امل�سلحة 

تت�سدرها جائحة كورونا التي كانت نقطة بداية 

لكثري من املجتمعات من اأجل ال�سعي نحو توحيد 

اجلهود العاملية وتخفيف حدة النزاعات للو�سول 

ولي�سبح  الب�رشية  تخدم  م�سرتكة  حلول  اإىل 

»البتكار اأداة لل�سالم.« واأ�ساد برييز بدور دولة 

الإمارات وحر�سها على تعزيز ال�سالم يف املنطقة 

والعامل، وقال: »دولة الإمارات تنظر اإىل امل�ستقبل 

بروؤية اإيجابية تتبنى ال�سالم والبتكار، وميكننا 

من خالل الرتكيز على هذين املحورين حتويل هذه 

املنطقة التي ي�سكل فيها ال�سباب دون 30 عامًا 

الن�سبة الأكرب من عدد ال�سكان، اإىل منطقة مزدهرة 

تعتمد على البتكار وريادة الأعمال.« وحدد برييز 

جمموعة من املحاور الرئي�سية لتعزيز التعاون 

القت�سادي والبتكاري بني دول ال�رشق الأو�سط، 

الكّمية  واحلو�سبة  ال�سطناعي  الذكاء  اإن  وقال 

على راأ�س ميادين التعاون امل�سرتك املمكنة اليوم 

لأنها قطاعات قادرة على معاجلة اأ�سباب احلروب 

والنزاعات، مثل نق�س املاء اأو الغذاء اأو املوارد، 

فال�سالم بالتايل �سيعزز من ترابط ال�رشق الأو�سط 

مع العامل. ولفت اإىل اأهمية تطوير قطاع التعليم 

يف املنطقة، واإىل وجود فر�سة هائلة يف عامل 

الإنرتنت مع وجود 450 مليون م�ستهلك، ميكن 

ربطهم مبن�سة رقمية واحدة جتمع رواد الأعمال 

وتقدم خدمات التجارة واخلدمات املالية الذكية 

وتربط اأجزاء املنطقة ببع�سها على غرار جتارب 

مماثلة يف ال�سني �ساهمت برفع م�ستويات معي�سة 

ال�سينيني وتنمية اقت�سادهم.« من جانبه، قال 

موري�س ليفي رئي�س جمل�س اإدارة »ببلي�سي�س« اإن 

العامل العربي لديه تاريخ متقدم جداً يف العلوم 

امل�سار  هذا  ملوا�سلة  موؤهل  وهو  والريا�سيات 

م�ستقباًل يف حال وجود عوامل التمكني ال�رشورية.

اأمام  الباب  قد يفتح  اأن »ال�سالم  ليفي  واأ�ساف 

ت�سكيل منطقة جديدة مليئة بالفر�س القت�سادية 

والزدهار، وميكن لل�رشق الأو�سط اأن ي�سبح على 

غرار اأوروبا من حيث فر�س التعاون القت�سادي 

والعلمي والتكنولوحي واأن يتحول اإىل مركز قوة 

اأن  يوازي القت�سادات الكربى يف العامل.« يذكر 

»حوارات القمة العاملية للحكومات« تعقد برعاية 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل«، يومي 9 و10 مار�س، وتهدف 

هذه الفعالية التي تنظمها موؤ�س�سة القمة العاملية 

مفتوح  عاملي  حلوار  التاأ�سي�س  اإىل  للحكومات 

من  امل�ستقبلية،  التوجهات  ت�سميم  على  يركز 

خالل جل�سات حوارية ت�ست�سيف قادة ومتحدثني 

عامليني ونخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني.

دبي-و�م:

وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  اأكد   

القمة  موؤ�س�سة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  �سوؤون 

امل�ستقبل  حكومات  اأن  للحكومات،  العاملية 

الناجحة هي الأقدر على ال�ستفادة من درو�س 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  وحتديات 

اإ�سرتاتيجية  "كوفيد–19"، لتكون نقطة حتول 
الرئي�سية،  وقطاعاتها  اقت�ساداتها  لتطوير 

وت�سميم اآليات جديدة لأ�ساليب عملها وتقدمي 

خدماتها وطرق توا�سلها مع مواطنيها.

اجلل�سة  خالل  معاليه  كلمة  يف  ذلك،  جاء 

العاملية  القمة  "حوارات  لأعمال  الفتتاحية 

 ، الثالثاء"   " ام�س  انطلقت  التي  للحكومات" 

برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

وت�ستقطب  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 

اخلرباء  من  ونخبة  عامليني  ومتحدثني  قادة 

املنظمات  م�سوؤويل  من  وعددا  واملتخ�س�سني 

الدولية ورواد الأعمال من خمتلف اأنحاء العامل، 

الجتاهات  اأبرز  بهدف بحث  على مدى يومني 

والأفكار  الروؤى  وم�ساركة  اجلديدة  العاملية 

الهادفة لتعزيز جاهزية احلكومات يف مواجهة 

التحديات امل�ستقبلية.

العاملية  القمة  "حوارات  اإن  القرقاوي  وقال 

الآراء  لتبادل  مثالية  فر�سة  للحكومات" 

والت�سورات مل�ستقبل الب�رشية وعمل احلكومات، 

وا�ست�رشاف التغريات التي �سن�سهدها بعد 2021، 

موؤكداً اأن ال�رشاكات الدولية القائمة على النظرة 

لتعزيز  الدائم  وال�سعي  للم�ستقبل  الإيجابية 

حياة  بجودة  والرتقاء  البتكار  ودعم  ال�سالم 

الأفراد ت�سكل ركائز رئي�سية يف حتقيق تطلعات 

جمتمعات العامل.

واأ�ساف يف كلمته التي جاءت بعنوان "توجهات 

عام  اأن  اإىل  املقبل"،  العقد  يف  كربى  عاملية 

2021 �سي�سكل مرحلة مهمة يف تاريخ العامل، اإذا 

تعاونت احلكومات فيما بينها ملعاجلة الق�سايا 

وتابع:  لها،  مبتكرة  حلول  وا�ست�رشاف  امللّحة 

"يجب اأن يكون اقت�ساد امل�ستقبل خمتلفًا واأكرث 
مرونة وقدرة على مواجهة التغريات والتحولت، 

وعلينا ت�سميم مقايي�س جديدة للنجاح، وتعزيز 

دور التكنولوجيا واإ�رشاك املجتمعات يف ت�سميم 

امل�ستقبل".

اختبار جاهزية الحكومات وت�سميم الم�ستقبل

 "  : للحكومات  العاملية  القمة  رئي�س  وقال 

واجهت الب�رشية يف املا�سي حتديات خمتلفة، 

لكن التاريخ يذكرنا دائمًا ببع�س املحطات التي 

�سكلت نقطة حتول يف رحلة الب�رشية، ولن ين�سى 

ملواجهة  فر�سة  وفر  الذي   2020 عام  العامل 

حتديات جديدة يف خمتلف القطاعات، اأتاحت 

لنا اختبار اأنظمة الرعاية ال�سحية والتعليمية 

وقدرة احلكومات على التكيف والتعامل معها 

مبرونة"، م�سريا اإىل اأن تركيز احلكومات خالل 

اأن ل يقت�رش على جهود  املقبلة يجب  الفرتة 

يجب  بل  اجلائحة،  اآثار  من  التعايف  حتقيق 

اأي�سا موا�سلة توحيد اجلهود العاملية لت�سميم 

م�ستقبل اأف�سل للمجتمعات.

واأ�ساف اأن اجلائحة األقت بظاللها على ال�سعيد 

املجتمعات،  جميع  يف  والنف�سي  الجتماعي 

�سيجد  الوباء  هذا  تبعات  �سهد  الذي  فاجليل 

املرتبطة  التحديات  من  العديد  اأمام  نف�سه 

ب�سحته النف�سية على غرار اجليل الذي عاي�س 

احلرب العاملية الثانية، لهذا على احلكومات دور 

حموري يتمثل يف تطوير ا�سرتاتيجيات �ساملة 

تراعي احتياجات جمتمعاتها يف العقد املقبل، 

متعددة  خماطر  احلايل  اجليل  يواجه  حيث 

واحلياة  والوظيفي  القت�سادي  بالأمن  مرتبطة 

امل�ستدامة وال�سحة النف�سية.

واأكد القرقاوي اأن ا�ستجابة العامل يف مواجهة 

والقلوب  العقول  توحد  بفعل  تعززت  الوباء 

واملوارد من اأجل التغلب على التحديات، ليتم 

تطوير عدة لقاحات للفريو�س يف 8 اأ�سهر فقط 

احلكومات  ودعم  العلماء  بني  التعاون  بف�سل 

والقطاع اخلا�س والأو�ساط العلمية.

وقال : " يجب علينا موا�سلة هذا النهج الإن�ساين 

واملن�سف  العادل  التوزيع  ل�سمان  الإيجابي 

اأن  ويجب  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  للقاحات 

نتذكر دائمًا اأن العامل �سيتعافى عندما ي�سبع 

النا�س اآمنني يف كل مكان".

واأ�ساف: "ت�سري تقديرات البنك الدويل اإىل وجود 

الفقر املدقع،  150 مليون �سخ�س يعانون من 

فيما يعي�س نحو 3.3 مليار �سخ�س /اأكرث من 

40% من �سكان العامل/ حتت خط الفقر، ولهذا 

اإىل م�سارها ال�سحيح،  فاإن توجيه اقت�ساداتنا 

واإعادة النا�س اإىل وظائف منتجة، اأولوية ق�سوى 

جلميع حكومات العامل". 

- جل�سات حوارية تركز على التحديات العاملية 

القمة  حلوارات  الأول  اليوم  جل�سات  وركزت 

الرئي�سية  التحولت  للحكومات على  العاملية 

يف القطاعات احليوية، وتناولت "جل�سة تر�سيخ 

الثقة وامل�سداقية يف اجليل القادم من القادة" 

الرئي�س  اإيدملان  ريت�سارد  فيها  حتدث  التي 

التعاون  اأهمية  "اإيدملان"،  ل�رشكة  التنفيذي 

والقطاع  احلكومات  بني  ال�سفاف  والتعامل 

اخلا�س واملجتمع للت�سدي للتحديات امللّحة 

امل�ستقبلية،  املهارات  وتعزيز  ال�ستدامة  مثل 

واملعطيات  واملعلومات  البيانات  وتوفري 

ال�سحيحة.

و�سارك توين ايلوميلو رئي�س جمل�س اإدارة "اإيرز 

و�رشكة  لأفريقيا  املتحد  والبنك  هولدينغز" 

تران�سكورب، موؤ�س�س موؤ�س�سة توين اإلوميلو يف 

اأفريقي:  منظور  من  "امل�ستقبل  بعنوان  جل�سة 

ا�ستعر�س فيها �سبل تفعيل  2021 وما بعده" 

الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها القارة، وكيف 

نقالت  لتحقيق  التعاون  اأفريقيا  لقادة  ميكن 

نوعية للمجتمعات.

كما ت�سمنت احلوارات جل�سة بعنوان "امل�ستقبل 

من منظور اآ�سيوي" �سارك فيها ناندان نايلكاين 

املوؤ�س�س امل�سارك ل�رشكة "اإنفو�سي�س"، و�سمري 

�ساران رئي�س موؤ�س�سة اأوبزيرفر للبحوث، وتناولت 

دور دول القارة الآ�سيوية يف ر�سم م�ستقبل النظام 

العاملي اجلديد بعد جائحة كورونا.

وا�ستعر�ست جل�سة "التمويل الالمركزي من اأجل 

التي حتدثت فيها يوتا  بناء اقت�ساد متكامل" 

�ستايرن الرئي�س التنفيذي واملوؤ�س�س لـ»باريتي 

يف  كوفيد-19  جائحة  دور  تيكنولوجيز«، 

تاأكيد اأهمية وجود بدائل عملية مرنة ل مركزية 

توظيف  وتطوير  التقليدية  املالية  لالأنظمة 

البيانات امل�سفرة والتقنيات املالية اجلديدة يف 

الأن�سطة القت�سادية عامليًا.

هل  الرقمية:  "العمالت  بعنوان  جل�سة  ويف 

�سيكون العام 2021 نقطة حتول يف التعامالت 

املوؤ�س�س  يوريو  اأنتوين  املالية"ـ طرح كل من 

واملوؤ�س�س  لليرتال  ل�رشكة  التنفيذي  والرئي�س 

ديك�سون  ودينيل  اإثرييوم،  ل�رشكة  امل�سارك 

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  التنفيذي  الرئي�س 

�رشكة  موؤ�س�س  بري�س  وبروك  للتنمية،  �ستيلر 

بلوك ت�سني كابيتال، و�سقر عريقات وخبري بلوك 

ت�سني وا�ست�ساري القطاع احلكومي يف "اآي بي 

البلوك  اأم"، روؤاهم وتوقعاتهم مل�ستقبل تقنية 

ت�سني التي ميكنها اأن توؤدي اإىل حلول العمالت 

امل�سفرة حمل البنوك واخلدمات امل�رشفية يف 

ال�سنوات املقبلة.

وا�ست�سافت جل�سة "العبقرية يف اتخاذ القرارات 

يف اأوقات الأزمات" الربوفي�سور دانيال كانيمان 

اأ�ستاذ علم النف�س احلائز على جائزة نوبل يف 

العلوم القت�سادية، فيما ي�سارك نيخيميا برييز 

وموري�س  والبتكار،  لل�سالم  مركز برييز  رئي�س 

ليفي رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ببلي�سي�س يف 

جل�سة "البتكار يف مد ج�سور ال�سالم من اأجل 

الزدهار".

للحكومات  العاملية  القمة  حوارات  واختتمت 

"مالحظة  بعنوان  بجل�سة  الأول  يومها  يف 

م�ستقبلي  ت�سور  املعطيات:  ودرا�سة  العالمات 

للعقد القادم" �سارك فيها الربفي�سور بول �سافو 

م�ست�رشف امل�ستقبل واأ�ستاذ الهند�سة بجامعة 

رئي�س حترير جملة  يوزيو  وكورين  �ستانفورد، 

"بوبيولر �ساين�س" يف حوار حول �رشورة اتخاذ 
اإجراءات حا�سمة وفورية حلماية اأفراد املجتمع 

من التحديات حاليًا وم�ستقباًل.

دبي-و�م:

اإدارة  رئي�س جمل�س  ايلوميلو  توين  اأكد 

املتحد  والبنك  "اإيرز هولدينغز"  �رشكة 

"حوارات  يف  م�ساركته  خالل  لأفريقيا 

القمة العاملية للحكومات".. اأن جائحة 

فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد – 19"، 

متثل رغم حتدياتها ال�سحية والقت�سادية 

ال�سعبة، فر�سة لإعادة التفكري وترتيب 

الأولويات الأهم لو�سع القارة الأفريقية 

وحتديد  م�ستدام،  م�ستقبل  م�سار  على 

عملية  بروؤية  املقبلة  املرحلة  اأهداف 

ت�سكل  اإفريقيا  اأن  اإىل  م�سرياً  ومتفائلة، 

من�سة عاملية واعدة لل�سناعة والتجارة 

وم�سدر مهم للموارد الب�رشية املاهرة.

بعنوان  جل�سة  خالل  ايلوميلو  وتطرق 

 2021 اأفريقي:  منظور  من  "امل�ستقبل 
اإيليني  الإعالمية  اأدارتها  بعده"،  وما 

اإىل  اإن"،  اإن  "�سي  قناة  من  جيوكو�س 

ت�سكل  التي  املو�سوعات  من  جمموعة 

من  الأفريقية،  القارة  م�ستقبل  مالمح 

�سمنها ا�ستجابة دولها لتحديات جائحة 

فر�س  حتليل  اإىل  اإ�سافة  "كوفيد-19"، 
و�سبل  اأفريقيا،  يف  ال�ستثمارية  البيئة 

مكافحة الفقر والرتقاء بجودة حياة اأفراد 

جمتمعاتها.

القت�سادي  التاأثري  عن  حديثه  ويف 

النا�س  اأن  اإىل  اإيلوميلو  اأ�سار  للجائحة، 

امل�ساعدات  على  العتماد  يريدون  ل 

احلكومية، فهم يعملون بجد وميتلكون 

اأنف�سهم  اإعالة  ويريدون  املغامرة،  ح�س 

حتديات  مع  والتعاي�س  وعائالتهم 

اجلائحة عرب تغيري اأمناط احلياة وطريقة 

على  الفقر ميثل خطرا  اإن  وقال  العمل. 

الب�رشية يف كل مكان، فيما ت�سّكل ريادة 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ودعم  الأعمال 

ميكننا  التي  الطرق  اإحدى  واملتو�سطة 

من خاللها معاجلة هذا التحدي بطريقة 

الرتكيز  علينا  اإفريقيا  ويف  جوهرية، 

الو�سول  حت�سني  يف  ال�ستثمار  على 

رقمنة  ميكن  ل  فبدونها  الكهرباء،  اإىل 

القت�ساد".

الدول  �سكان  يوؤمن  اأن  يجب   " واأ�ساف 

الأفريقية باأنهم ل يحتاجون اإىل الهجرة 

لعي�س حياة كرمية، ونحاول من خالل 

روح  ندعم  اأن  اإيلوميلو  توين  موؤ�س�سة 

ال�سباب  بني  احلقيقية  الأعمال  ريادة 

الأفارقة من خالل توفري التمويل والإر�ساد 

ومن�سة �سبكات الأعمال، وهذا هو التفكري 

ال�سحيح الذي نحتاجه لكي ندعم اأفريقيا 

يف �سعيها للم�ستقبل".

من  الكثري  وجود  اإىل  اإيلوميلو  وتطرق 

اأ�سواق  الواعدة يف  ال�ستثمارية  الفر�س 

القارة الإفريقية، وقال.. " ل يوجد اأي مكان 

اآخر حت�سل فيه على عوائد ا�ستثمارية 

مثل اأفريقيا، فكل ما عليك فعله هو اإيجاد 

�رشكاء حمليني موثوقني وال�ستثمار يف 

اأفكارهم و�رشكاتهم وموا�سلة دعمهم يف 

م�سريتهم، واإ�سافًة اإىل توفري راأ�س املال، 

يجب م�ساعدتهم اأي�سًا من خالل اعتماد 

اأف�سل اأنظمة احلوكمة وتبني املمار�سات 

الناجحة، وقد اأدرك القادة اأنه يجب توفري 

لال�ستثمارات  وحمفزة  حا�سنة  بيئة 

الأجنبية، كما اأ�سبح امل�ستثمرون الأفارقة 

من القطاع اخلا�س ي�سخون ا�ستثماراتهم 

باأداء  تتزايد  ثقتهم  لأن  القارة  يف 

القت�سادات املحلية".

وتوفري  التحتية  البنية  تطوير  اأن  واأكد 

الرقمي  القت�ساد  ودعم  الكهرباء 

ممكنات  اأهم  من  النا�سئة  وال�رشكات 

م�سرية النمو القت�سادي يف اأفريقيا، وقال: 

"يجب الرتكيز ب�سكل اأكرب على القطاعات 
املهمة والواعدة لالقت�ساد الأفريقي، مثل 

النفط والغاز والطاقة وال�سيافة والرعاية 

ال�سحية، وحتديد كيفية �سمان ا�ستدامة 

توفري دعم احلكومات لتحقيق اأهدافها.

واختتم اإيلوميلو اجلل�سة بالقول.. " اإننا 

نرى هجرة النا�س والتطرف ب�سبب الفقر 

م�ستقباًل  يرون  ل  ولأنهم  الأمل  وانعدام 

اأف�سل، وبدًل من اأن يكون هناك قلة قليلة 

اأرى  اأن  اأف�ّسل  املليارات،  اأ�سحاب  من 

�رشيحة اأكرب من النا�س الذين ي�ستمتعون 

ُتلبى  والذين  وال�سعادة  بالزدهار 

احتياجاتهم، وهذا ما يوؤدي اإىل معاجلة 

يف  ال�سالم  وا�ستدامة  الأمنية  املخاوف 

اأفريقيا".

دبي-و�م:

اأ�ستاذ  اأكد الربوفي�سور دانيال كانيمان   

علم النف�س احلائز على جائزة نوبل يف 

علم  موؤ�س�سي  واأحد  القت�سادية  العلوم 

على  العتماد  اأن  ال�سلوكي..  القت�ساد 

ميثل  العلمية  غري  والتوقعات  احلد�س 

النجاح  بني  تف�سل  معرفية"  "م�سيدة 
جائحة  واأن  الأزمات،  اإدارة  يف  والف�سل 

"كوفيد-19"  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

عام  من  اأكرث  منذ  العامل  جتتاح  التي 

ال�سعوب بقرارات  اأثرت يف م�ستوى ثقة 

اأن  اإىل  م�سرياً  الدول،  بع�س  حكومات 

تكمن  الثقة  ل�ستعادة  املثلى  الطريقة 

يف تبني ثقافة الرتوي لتخاذ القرارات 

ال�سائبة يف اأوقات الأزمات، لأنها ت�سمن 

ازدهار ال�سعوب.

يف  كانيمان  حديث  خالل  ذلك،  جاء 

جل�سة "العبقرية يف اتخاذ القرارات يف 

اأوقات الأزمات" �سمن فعاليات حوارات 

تعقد  التي  للحكومات  العاملية  القمة 

برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

"رعاه اهلل"،  الوزراء حاكم دبي  جمل�س 

عامليني  ومتحدثني  قادة  ومب�ساركة 

ونخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني وعدد 

ورواد  الدولية،  املنظمات  م�سوؤويل  من 

العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  الأعمال 

لبحث اأبرز الجتاهات العاملية اجلديدة، 

وم�ساركة الروؤى والأفكار الهادفة لتعزيز 

جاهزية احلكومات يف مواجهة التحديات 

امل�ستقبلية.

وقال كانيمان خالل اجلل�سة التي حاورته 

التحرير  مديرة  اأندر�سون  بيكي  فيها 

مبكتب �سبكة "�سي اإن اإن" الإخبارية يف 

ركيزة  امل�ستقبل  ا�ست�رشاف  اإن  اأبوظبي.. 

لالأزمات،  احلكومات  ا�ستعداد  يف  مهمة 

احلكومات  تبني  اأهمية  تزايدت  وقد 

ب�سكل  ال�ستباقي  التخطيط  منهجيات 

وا�سح خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، 

لبناء  ملحة  بحاجة  العامل  اأن  موؤكداً 

لالأحداث  اجلاهزية  تعزز  متينة  نظم 

غري املتوقعة، و�سمان الكفاءة يف قراءة 

املوؤ�رشات للتنبوؤ بالأحداث الطارئة.

وتوقع  امل�ستقبل  ا�ست�رشاف  اأن  واأو�سح 

والتخطيط  والأزمات  والطوارئ  الأحداث 

ملواجهتها اأ�سبح اأكرث اأهمية �سمن اأجندة 

عمل احلكومات اأكرث من اأي وقت م�سى، اإذ 

اأ�سبحت احلاجة ملحة اإىل اإن�ساء اآليات 

كل  اأمام  ال�سمود  ميكنها  واأنظمة  عمل 

بجودة  اللتزام  مع  متوقع،  غري  هو  ما 

اخلدمات احلكومية يف الوقت نف�سه.

الأخطاء  اإىل  كانيمان  دانيال  وتطرق 

البع�س يف عملية �سنع  يرتكبها  التي 

العتماد  اإىل  نحن منيل   " وقال  القرار.. 

املنطق،  من  اأكرث  والتوقع  احلد�س  على 

علمًا باأن الأخطاء التي نرتكبها لي�ست 

ع�سوائية، فهناك منط حمدد لهذه الأخطاء 

ي�سمى التحيزات املعرفية".

جائحة  اإن  كانيمان  الربوفي�سور  وقال 

يف  جديداً  واقعًا  فر�ست  "كوفيد-19" 
واحلكومات  ال�سعوب  واأجربت  العامل، 

والدول على التاأقلم مع ظروف خمتلفة 

للغاية عما اعتدناه قبل اجلائحة، وعا�س 

العامل لفرتة يف عزلة، وحالة من عدم 

اليقني، وتراجعت الثقة ببع�س احلكومات 

الوباء  عن  املعلومات  �سعف  ظل  يف 

حتى بعد اأكرث من عام على تف�سيه، ما 

يوؤكد احلاجة لتحول جذري يف �سلوكنا 

الإن�ساين.

ودعا كانيمان اإىل ا�ستحداث اآلية جديدة 

على  تعتمد  احلكومية  القرارات  ل�سنع 

�سائبة  قرارات  اتخاذ  اأجل  من  الرتوي 

وقال  �سحيحة،  معطيات  على  مبنية 

تقت�رش على  اأن ل  الآلية يجب  اإن هذه 

ت�سمل  اأن  بل  احلكوميني،  امل�سوؤولني 

اإطار  واأفرادا خارج  وموؤ�س�سات  قطاعات 

والتوقع  الرتوي  اأن  موؤكدا  احلكومة، 

واملعطيات  بالأ�سباب  والأخذ  ال�سحيح 

هو مفتاح �سنع القرار الأف�سل حلكومات 

يف  ال�سائبة  القرارات  واأن  امل�ستقبل، 

اأوقات الأزمات ت�سمن ازدهار ال�سعوب.

كانيمان  دانيال  الربوفي�سور  اأن  يذكر 

للعلوم  نوبل  جائزة  على  حا�سل 

موؤ�س�سي  واأحد   ،2002 عام  القت�سادية 

اأ�ستاذ  وهو  ال�سلوكي،  القت�ساد  علم 

الفخري  العامة  وال�سوؤون  النف�س  علم 

واأ�ستاذ  ويل�سون"  "وودرو  مدر�سة  يف 

"يوجني هيغنز" لعلم النف�س بجامعة 
برين�ستون، كما اأنه ع�سو يف الأكادميية 

الفل�سفي"  و"املجتمع  للعلوم  الوطنية 

و"الأكادميية الأمريكية للفنون والعلوم"، 

�لقرقاوي: حكومات �لم�ستقبل �لناجحة هي �الأقدر على �ال�ستفادة من درو�س 

وتحديات »كورونا«

حو�ر�ت �لقمة �لعالمية للحكومات تبحث �أ�س�س �سناعة »قر�ر�ت �الأزمة«�سمن حواراتها االفترا�سية الهادفة ال�ست�سراف الم�ستقبل 
�لقمة �لعالمية للحكومات تر�سم مالمح �لم�ستقبل بـ»عيون« �أفريقية« 

اقت�ساد الم�ستقبل 

�سيكون مختلفاً واأكثر 

مرونة وقدرة على 

مواجهة التغيرات 

والتحوالت

الم�ستقبل يتطلب 

مقايي�س جديدة 

للنجاح وتعزيز دور 

التكنولوجيا واإ�سراك 

المجتمعات

حكومات العالم تمر بنقطة تحول اإ�ستراتيجية تتطلب 

تطوير اقت�ساداتها وقطاعاتها الرئي�سية وت�سميم اآليات 

جديدة الأ�ساليب عملها

 ا�ستجابة العالم في مواجهة الجائحة تعززت بفعل 

توحد العقول والقلوب والموارد

الحكومات مطالبة بموا�سلة النهج االإن�ساني االإيجابي 

ل�سمان التوزيع العادل والمن�سف للقاحات

يجب اأن نتذكر دائماً اأن العالم �سيتعافى عندما ي�سبح 

النا�س اآمنين في كل مكان

العالم لن ين�سى عام 2020 الذي اختبر قدرة 

الحكومات على التكيف مع التحديات

توني اإيلوميلو: اأفريقيا نحو م�ستقبل جديد بعد 

درو�س »كوفيد- 19 «

دانيال كانيمان: »م�سيدة معرفية« تف�سل بين 

النجاح والف�سل في اإدارة االأزمات

»كورونا« فر�سة لو�سع اإفريقيا على م�سار الم�ستقبل 

الم�ستدام

التروي والتوقع ال�سحيح واالأخذ باالأ�سباب 

والمعطيات مفاتيح �سنع القرار االأف�سل للحكومات

الطاقة وتطوير البنية التحتية من اأهم ممكنات 

مكافحة الفقر في اإفريقيا

»كورونا« اأ�سعفت ثقة ال�سعوب في بع�س 

الحكومات حول العالم 

اإفريقيا من�سة عالمية واعدة لل�سناعة والتجارة 

وم�سدر مهم للموارد الب�سرية الماهرة

العالم بحاجة لنظم متينة تحقق الجاهزية للتعامل 

مع االأحداث غير المتوقعة 



رام اهلل -وكاالت 

حممد  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  طالب 

ا�ستية، الإدارة الأمريكية اجلديدة، برتجمة 

اأفعال والعمل اجلدي من اأجل  اأقوالها اإىل 

جلم التو�سع ال�ستيطاين الإ�رسائيلي.

مب�ستهل  كلمته  يف  الوزراء  رئي�س  وقال 

جل�سة احلكومة الفل�سطينية،  الثالثاء: "اإىل 

الفتاك،  جانب مواجهتنا لفريو�س كورونا 

نواجه ت�ساعدا يف فريو�س ال�ستيطان، الذي 

يحاول تقوي�س اجلهود الدولية لالإبقاء على 

بات  اإذ  الفل�سطينية،  الدولة  اإقامة  فر�س 

ال�ستيطان ورقة انتخابية يف مهب ال�سجال 

النتخابي بني خمتلف الأحزاب الإ�رسائيلية 

يف النتخابات املرتقبة يف 23 من ال�سهر 

اجلاري".

اأ�ستية "عزم �سلطات الحتالل على  ودان 

املدينة  �سكان  املقد�سية،  العائالت  اإخالء 

ال�سيخ جراح،  الأ�سليني، من منازلهم يف 

وطالب  الطارئني"،  امل�ستعمرين  ل�سالح 

بـ"التدخل  الدولية،  احلقوقية  املنظمات 

من  املواطنني  اإخالء  لوقف  العاجل 

لـ"اإدانة تلك  العامل  منازلهم"، ودعا دول 

وقفها  على  اإ�رسائيل  وحمل  املخططات 

فورا".

وبخ�سو�س قرار املدعية العامة للمحكمة 

يف  حتقيق  فتح  الدولية  اجلنائية 

اجلرائم الإ�رسائيلية املرتكبة �سد ال�سعب 

الفل�سطيني، جدد رئي�س الوزراء الفل�سطيني 

الرتحيب بالقرار، واأ�ساد "ب�سجاعتها بفتح 

�سبقت  التي  التحديات  رغم  التحقيق، 

واأعقبت اإعالنها".

العامة  املدعية  "قرار  اإن  ا�ستية،  وقال 

يعك�س اإميانها لقيم العدالة والإن�ساف التي 

اأن�سئت املحكمة من اأجل تطبيقها، مثلما 

يوؤكد القرار باأن يد العدالة �ستطال مرتكبي 

من  اأحد  يفلت  ولن  اجلرائم وحما�سبتهم، 

العقاب، واأن اجلرائم ل ت�سقط بالتقادم".

مع  �ستتعاون  فل�سطني  اأن  على  و�سدد 

التي  البيانات  كل  لها  و�ستقدم  املحكمة 

من �ساأنها امل�ساعدة يف ت�رسيع التحقيقات 

لتقدمي مرتكبي اجلرائم اإىل العدالة.

اأ�سار رئي�س الوزراء  وفيما يتعلق بكورنا، 

اإىل اأن "املوجة الثالثة من جائحة كورونا 

توا�سل التاأثري على املجتمع  الفل�سطيني، 

يف  امل�ست�سفيات  اإ�سغال  ن�سب  وو�سلت 

بع�س املناطق اإىل ما يزيد عن 100 باملئة، 

مع الأخذ بالعتبار اأنه مت افتتاح العديد من 

امل�ست�سفيات واملراكز الطبية منذ جائحة 

كورونا، ي�ساف اىل ذلك املراكز املتخ�س�سة 

مبر�س كورونا، كذلك تتجاوز ن�سب اإ�سغال 

وحدات العناية املكثفة املئة باملئة، رغم 

م�ساعفة عدد الوحدات منذ بدء اجلائحة".

واأكد اأن "ازدياد اعداد الإ�سابات والوفيات 

اتخاذ  اإىل  احلكومة  ا�سطر  يومي،  ب�سكل 

اإجراءات م�سددة ومبا�رسة وغري م�سبوقة، 

واإغالق  الكتظاظ  منع  اأن  على  م�سدد 

الأ�سواق واملن�ساآت والأماكن العامة، اإ�سافة 

هو  العامة،  واملنا�سبات  الفعاليات  ملنع 

من  عدد  منه يف  بد  ل  كان  الذي  اخليار 

املحافظات".

وال�رسكات  ال�سديقة  "الدول  ا�ستيه  ودعا 

"كوفاك�س"  املنتجة للقاحات وجمموعة 

العاملية للوفاء بالتزاماتها والعمل على 

باحل�سول  وعدنا  التي  الدفعات  توريد 

عليها كتربعات، اأو تلك التي �سددنا ثمنها 

وتاأخرت مواعيد توريدها، حتى نتمكن من 

الت�رسيعية  لالنتخابات  اآمنة  بيئة  توفري 

املقرر اإجراوؤها يف 22 من �سهر اأيار/مايو 

املقبل".

 بغد�د )د ب �أ(-

العراقية   والبيئة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

جديدة  وفاة  حالة   22 ت�سجيل  الثالثاء 

الـ24  ال�ساعات  خالل  كورونا  بفريو�س 

الوفيات  حالت  اإجمايل  لريتفع  املا�سية 

اإىل 13 األفا و 918 يف جميع اأنحاء العراق 

اإقليم كرد�ستان. وذكرت  مبا يف ذلك مدن 

 4610 ت�سجيل  مت  اأنه  للوزارة  اإح�سائية 

حالت اإ�سابة جديدة لريتفع اجمايل عدد 

الإ�سابات اإىل 735 األفا و626 فيما �سجلت 

�سفاء 3692 حالة جديدة لريتفع اجمايل 

و153حالة.  األفا   668 اإىل  ال�سفاء  حالت 

تطبيق  الثالثاء  يوم  بداأ  قد  العراق  وكان 

اإجراءات حظر التجوال الكلي اأيام اجلمعة 

اأيام  باقي  واجلزئي  والأحد  وال�سبت 

الأ�سبوع من الثامنة م�ساء حتى اخلام�سة 

انت�سار فريو�س كورونا  �سباحا للحد من 

وي�ستمر اأ�سبوعني مع الت�سديد على التقيد 

وارتداء  والوقائية  ال�سحية  بالإجراءات 

الكمامات.

اخلرطوم -وكاالت 

قال �سندوق النقد الدويل يف بيان يوم 

الثنني اإن مديرته وافقت على املراجعة 

يراقبه  الذي  ال�سودان  لربنامج  الأوىل 

برناجما  يدعم  ال�سندوق،   والذي  خرباء 

و�سعته احلكومة.

برنامج  ال�سودانية  احلكومة  وو�سعت 

القت�ساد  ا�ستقرار  اإىل  يهدف  اإ�سالحات 

وتعزيز احلماية الجتماعية ودعم القطاع 

»ال�سلطات  البيان:  واأ�ساف  اخلا�س. 

نحو  ملمو�سا  تقدما  حققت  ال�سودانية 

و�سع �سجل اأداء قوي لتنفيذ ال�سيا�سات 

والإ�سالحات، وهو �رسط رئي�سي لالإعفاء 

من الديون يف نهاية املطاف«.

العام  اأعلن  الدويل  النقد  �سندوق  وكان 

املا�سي عن ا�ستعداده مل�ساعدة ال�سودان 

بعد اأن رفعت وا�سنطن البلد من قائمتها 

للدول الراعية لالإرهاب.

وقال �سندوق النقد الدويل حينها اإن اإزالة 

ال�سودان من القائمة الأمريكية يق�سي على 

اأحد العوائق نحو الإعفاء من الديون يف 

ظل مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالدين 

التي اأطلقت يف عام 1996.

ا�ستية: �سنقدم للجنائية الدولية كل البيانات لت�سريع التحقيقات 

لتقديم مرتكبي الجرائم اإلى العدالة

العراق: ت�سجيل 4610 اإ�سابات جديدة بفيرو�س كورونا و 22 حالة وفاة

�سندوق النقد الدولي: ال�سودان حقق تقدماً ملمو�ساً نحو 

تنفيذ االإ�سالحات

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690 
14 �أخبار و�إعالنات

 اسم الرشكة :  انتكس الين لخدمات النقليات  ش. ذ.م.م

B العنوان : مكتب رقم من 801 اىل 805 ملك بانكاج بيدي، الخليج التجاري، استدامة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1422909      رقم الرخصة  838613       

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

: فيليب ماكميالن وودز محاسبون  قانونيون،  بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 11-2-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-2-10

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

«m108» ملك سعيد سامل سعيد الوهيبي، عود ميثاء، هاتف 3581151 04 فاكس: 3581152 04 

، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :فيت فريك لتجارة املالبس الرياضية   ش. ذ.م.م
B العنوان : مكتب رقم 42 ملك الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد ال مكتوم، الرقة، استدامة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1400095      رقم الرخصة  829042     

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 
الرشكة  بتصفية  للقيام  قانوين،  محاسب  ايب   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  3-3-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-3-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب رقم 
  04  4252890 هاتف  القرهود،  ديرة   ، درويش  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306
971 فاكس:  ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :    ريحان املدينة للتجارة العامة ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب 111 ملك طيب عيل نقي جعفر الزرعوين، ديرة، املرر. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1394152   رقم الرخصة  827043  

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 
ومدققوا  قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   19-1-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-1-19

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس:  الخليج  608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : آي ديل لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب  رقم 31 - 1401 ملك منوجهر اهاديورخانكاه، بر ديب، برج خليفة 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1250367     رقم الرخصة 767837        

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 
الرشكة  بتصفية  للقيام  قانوين،  محاسب  ايب   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   25-2-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-2-25

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب رقم 
  04  4252890 هاتف   ، القرهود  ديرة  درويش,  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306
971فاكس:  ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  رشكة بيزدوم للتجارة العامة ذ.م.م
العنوان : مكتب 121 - ارض 243 - 203 ملك عبدالله احمد محمد بن فهد، ديرة، القصيص .

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  78722  رقم الرخصة  577845        

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :7-1-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-1-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي ، هاتف:   فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: فيليب ماكميالن وودز محاسبون  قانونيون
 العنوان:  مكتب رقم «m108» ملك سعيد سامل سعيد الوهيبي، عود ميثاء 

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

النقليات ش.ذ.م.م وبتعيني  انتكس الين لخدمات   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 11-2-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-2-10

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

كافة  معه  04مصطحباً   3581152 فاكس:   04  3581151 هاتف  أعاله  العنوان  يف 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايب محاسب قانوين
 ، العنوان:  مكتب رقم 306 - 03 ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش    

ديرة القرهود  
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة /فيت فريك لتجارة املالبس الرياضية ش.ذ.م.م وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  3-3-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-3-3

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 
العنوان أعاله ، هاتف 4252890 04  971 فاكس: مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

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

وبتعيني  ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املدينة  ريحان   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   19-1-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-1-19

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايب محاسب قانوين
درويش,  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم  مكتب  العنوان:     

ديرة القرهود  
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة /آي ديل لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   25-2-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-2-25

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله، هاتف 4252890 04  971فاكس: مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:  مكتب رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي 

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

للتجارة  بيزدوم  بتصفية رشكة رشكة  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 

العامة ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :7-1-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-1-7

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

يف العنوان أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد الشيحي محمد عيل الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:مطر سامل سيف راشد البدواوي الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) صالون شيوخي للحالقة- فرع 03( رخصة صادرة 

 )101516( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

السويدي  شاهني  سلطان  عبدالله  سلطان  األول:  :الطرف  من 
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: عبدالعزيز عوض راشد محمد املهري الجنسية: 
االمارات

 باالسم التجاري )صالون امنول للرجال - فرع 01  ( رخصة صادرة 
 )  101685  ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: احمد حسني عيل وحيدي          

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:    عيل رمضان عيل احمد        الجنسية: االمارات

رخصة  واالقمشة(  املنسوجات  لتجارة  عبدالله   ( التجاري  باالسم   

صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )40770 ( 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690 الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /فضل املدينة للحدادة واللحام/ ذ.م.م- رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )93259( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771 06 

ص.ب.:     

التوصيل ملالكها  نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / سبيد اكسربيس لخدمات 
الشخص  ذ.م.م- رشكة   / الواحد  الشخص  ، رشكة  املرزوقي  سلامن  سلامن حسني  عبدالله 
لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  ذ.م.م،تأسست  الواحد 
)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )103773( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 
أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  ف�سل املدينة للحدادة واللحام  / ذ.م.م

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  �سبيد اك�سربي�س خلدمات التو�سيل ملالكها عبداهلل �سلمان 

ح�سني �سلمان املرزوقي ، �سركة ال�سخ�س الواحد   / ذ.م.م

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

  اإعالن فقدان جواز �صفر 

فقد املدعو / نديم اكرم محمد 

جواز  باكستان  ،الجنسية  اكرم 

 )1322332EM( رق��م  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديدنموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

 تون�س  )د ب اأ(-

التون�سية   البحرية  يف  م�سدر  اأعلن   

املنت�سلة  اجلثث  عدد  ارتفاع  الثالثاء 

للمهاجرين الغرقى قبالة �سواحل مدينة 

�سفاق�س التون�سية اإىل 39.

احلر�س  يف  العياري  علي  الرائد  واأفاد 

الأنباء  لوكالة  �سفاق�س  باإقليم  البحري 

جثة   39 بانت�سال  )د.ب.اأ(  الأملانية 

اأفريقيا  دول  من  ينحدرون  ملهاجرين 

انقاذ 165  فيما جرى  ال�سحراء،  جنوب 

مهاجرا من بينهم تون�سيان اثنان.

واأو�سح امل�سدر اأن املهاجرين كانوا على 

منت قاربني يف هجرة غري �رسعية نحو 

عمليات  اأن  وتابع  اليطالية.  ال�سواحل 

البحث والتم�سيط امل�سرتكة بني احلر�س 

البحري وجي�س البحر، ل تزال م�ستمرة 

با�ستخدام غطا�سني ولكنه ا�ستبعد العثور 

على املزيد من اجلثث.

ال�سواحل  ت�سهدها  ماأ�ساة  اأحدث  وهذه 

الهجرة  قوراب  تن�سط  حيث  التون�سية 

ال�رسية نحو ال�سواحل الإيطالية التي تعد 

اأقرب نقطة على ال�سواحل الأوروبية.

ويف كانون اأول/دي�سمرب املا�سي انت�سلت 

البحرية التون�سية 20 جثة ملهاجرين من 

اأفريقيا جنوب ال�سحراء معظمها لن�ساء، 

فيما اأنقذت خم�سة اأ�سخا�س.

املرتبطة بجائحة  الإغالق  تدابري  ورغم 

فريو�س كورونا يف عام 2020، بلغ عدد 

املهاجرين التون�سيني الذين و�سلوا اإىل 

�رسعية  غري  بطرق  الإيطالية  الأرا�سي 

بح�سب  األفا،   12 من  اأكرث  البحر  عرب 

القت�سادية  للحقوق  التون�سي  املنتدى 

والجتماعية الذي يهتم مبوا�سيع الهجرة.

ويعد الرقم اأعلى بكثري من الرقم امل�سجل 

يف عام 2019 حيث و�سل اأكرث من 2600 

تون�سي اإىل ال�سواحل الإيطالية.

ويعتمد املنتدى على ما ير�سده ن�سطاء 

يف اجلهات من وقائع و�سهادات، بالإ�سافة 

وزارتي  عن  ال�سادرة  البيانات  اإىل 

واإيطاليا ومنظمات  الداخلية يف تون�س 

من املجتمع املدين يف البلدين. 

ارتفاع ح�سيلة الجثث المنت�سلة للمهاجرين الغرقى قبالة 

�سفاق�س التون�سية اإلى 39

لإعالناتكم 
بالوحدة: 

هاتف: 
 024488400

فاك�س 
024488201



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690 

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الدارس العامل الطابوق والبالسرت 
رخصة رقم :  CN - 2930875 قد تقدموا إلينا بطلب:

 ALDARES FOR BLOCKS AND PLASTER /تعديل اسم تجاري من  
 ALDARES CARPENTRY الدارس العامل الطابوق والبالسرت اىل WORKS

ALUMINUM FIXING & الدارس للنجارة وتركيب االملنيوم
تعديل نشاط/ اضافةورشة حدادة ولحام 2592011.1

تعديل نشاط/ اضافة اعامل تركيبات االلواح الزجاجية 4330014 
تعديل نشاط/ اضافة ورشة لرتكيبات االملنيوم والزجاج 2592011.2

تعديل نشاط/ اضافة منجرة )ورش النجارة( 1622007 
تعديل نشاط/ حذف اعامل الطابوق 4330001 

تعديل نشاط/ حذف اعامل التطيني للمباين )البالسرت( 4330009
تعديل نشاط/ حذف اعامل النجارة املسلحة 4390004 

تعديل نشاط/ حذف اعامل حديد التسليح 4390005
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

كري  بست  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتلميع السيارات 

رخصة رقم :  CN - 3729274 قد تقدموا إلينا بطلب:
خميس  سعيد  خميس  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

مطر الكعبي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله سعيد خلف عتيق 

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

املطلوبة.

صالون  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

البدائع للرجال

رخصة رقم : CN -   1990481 قد تقدموا إلينا بطلب:

 AL BEDAEA GENTS SALON /تعديل اسم تجاري من  

 AL BADEEA BARBERSHOP صالون البدائع للرجال اىل

BRANCH صالون البديع للحالقة - فرع 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   مؤسسة روند العامل االصباغ 

بخيت  سويدان  بخيت  سعيد  املالك  العني،  صناعية   ، العني  الرشكة:  عنوان 

النعيمي 

   CN-1133862 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  مكتب الهاميل ورشكاه محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ 14-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

22299A4ED81E6481044D     : العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

 تاريخ التعديل:   2021-3-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مخبز التنوير  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1044432   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / الثوب 
العاملي للخياطة الرجالية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2846026  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مطعم ومشاوي 

بيت االمرية 

رخصة رقم : CN -  1869470 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمدان السيد عبدالله حسني 

املطوع 100%   

حسن  حمد  مرزوق  منيف  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

العبيدي

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تاال لالحذية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN -  1179543 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خليفة ابراهيم عبدالرحيم احمد الشيباين من رشيك 
اىل مالك  

تعديل نسب الرشكاء/ خليفة ابراهيم عبدالرحيم احمد الشيباين من %51 اىل  
100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عارف جهانكري بياد
تعديل رأس املال / من 150000 إىل 100000

الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  قانوين  شكل  تعديل   
الواحد ذ.م.م  

اىل  ذ.م.م  لالحذية  تاال   TALA SHOES LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   
TALAL SHOES SOLE PROPRIETORSHIP LLC تاال لالحذية - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   اي 
اتش اند جي فاشن للمالبس

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2742328  : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صحاري للسياحة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2528258  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كافترييا دهلك 

رخصة رقم :  CN - 3748983 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة غالم اكرم كريوندي روبينا 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله محمد سيد عيل من مالك اىل 

وكيل خدمات

تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله محمد سيد عىل من %100 اىل 0%

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االمني  الفارس  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للصيانة العامة  

رخصة رقم :  CN -  1851369 قد تقدموا إلينا بطلب:
 AL FARES AL AMIN GENERAL /تعديل اسم تجاري من   
اىل  العامة  للصيانة  ــني  االم الــفــارس   MAINTENANCE
 INSIDE DESIGN DECORATION AND GENERAL

MAINTENANCE انسايد ديزاين للديكور والصيانة العامة
)الديكور(  الداخيل  التصميم  تنفيذ  اعامل  اضافة  نشاط/  تعديل 

4330015
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
جوس الب للعصائر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2118510: رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  ايدج 
تو ايدج للديكور والصيانة العامة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1183447   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ اسبارتا  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 
لتجميل السيدات  

رخصة رقم : CN -  2752664 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالرحمن  فريد  فيصل  اضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 

حسن البلويش
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة نجوى بوسالح 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نوره صالح محمد
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تيست  مطعم  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
اف الهور 

رخصة رقم : CN -  2850290 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / اضافة نارص اكر جمعه جالل البلويش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فاطمة منذور  كابيل 100%
تعديل وكيل خدمات/  حذف عبدالقادر بريك عبدالقادر محمد 

العامري 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف اعجاز راشد قبيل عبدالرشيد 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعالنات

�إعـــــــــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقتصاد بأن الســـادة /   رشكة ميساسيكس منطقة حرة ذ.م.م 

فرع منطقة حرة ، املنطقة االعالمية الجنسية: املنطقة االعالمية ، ابوظبي. 

«العنوان:    أبوظبي  إمارة  يف  الرشكة  فرع  قيد  شطب  بطلب  تقدمت  قد 

زايد بن سلطان ، مبنى twofour54 3# ص.ب: 769317 واملقيدة تحت 

رقم ) 5177 ( يف سجل الرشكات األجنبية بالوزارة.  

 وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف شأن الرشكات 

شأن  يف  2010م  لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 

املؤسسة  املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجــراءات  دليل  اعتامد 

بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق يف االعرتاض ان يتقدموا باعرتاضهم 

العنوان  عىل  النرش  تاريخ  من  شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  ــوزارة  ال إىل 

التالــــي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 344871 تاريخ: 2021/02/14

 بيانات األولوية: 
 االسم: جونسـون أند جونسـون

وعنوانه: وان جونسون أند جونسون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجرييس ،  
08933 ،  الواليات املتحدة األمريكية.    

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:9
 تطبيقات قابلة للتنزيل عىل الهواتف املتحركة لالستخدام من قبل 
مرىض جراحة العظام قبل الجراحة وبعد الجراحة تحديًدا تطبيقات 

الهواتف املتحركة التي تسمح ملرىض جراحة العظام بالتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية وتسمح 
ملقدمي الرعاية الصحية بتنظيم ومراقبة مرىض جراحة العظام قبل الجراحة وبعد الجراحة، تطبيقات 
قابلة للتنزيل عىل الهواتف املتحركة لالستخدام من قبل مرىض جراحة العظام تشتمل عىل تعليامت 
يف مجاالت التامرين واللياقة البدنية واملعلومات حول العمليات الجراحية وتجهيز املرىض للعمليات 
الجراحية وإعادة التأهيل من العمليات الجراحية، أنظمة عتاد الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر املسجلة 
وبرامج  الكمبيوتر  عتاد  أنظمة  العظام،  جراحة  يف  لالستخدام  الرقمي  الجراحي  العمل  سري  لتوليد 
املتعلقة  األحداث  أو  املرىض  معلومات  لتوثيق  العظام  جراحة  يف  لالستخدام  املسجلة  الكمبيوتر 

بجراحة العظام ولتوفري حلول التدريب لجراحة العظام.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن رسم مميز لعقدة باللون األحمر يف نهاية أطرافها دائرة صغرية 

باللون الرمادي. 
  االشرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

الأربعاء 10مار�س 2021-العـدد 14690

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

EAT 166570
 نموذج �إعالن �لن�شر 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

نموذج �إعالن �لن�شر نموذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديد



16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير األربعاء10 مارس 2021ـ العـدد 14690                 

 كورونا حول العالم:  
اإجمالي الإ�سابات 

يتجاوز 1ر117 مليون 
واإعطاء 312 مليون 

جرعة لقاح
نيويورك ـ )د ب اأ( :

عدد  �إجمايل  �أن  جممعة  بيانات  �أظهرت   
�لإ�صابات بفريو�س كورونا يف �أنحاء �لعامل 
جتاوز 1ر117 مليون حتى �صباح �أم�س، فيما 
جرى  �لتي  �للقاحات  جرعات  عدد  و�صل 
مليون   312 لنحو  �لعامل  ح��ول  �إعطاوؤها 

جرعة.
و�أظهرت �أحدث �لبيانات �ملتوفرة على موقع 
عند  �لأمريكية،  هوبكنز"  "جونز  جامعة 
�إجمايل  �أن  �ل�صاعة 0700 بتوقيت جرينت�س، 
�ألف  �لإ�صابات و�صل �إىل 117 مليونًا و 148 

حالة.
�ملتعافني  عدد  �أن  �لبيانات  �أظهرت  كما 
�إجمايل  و�صل  فيما  مليون،  3ر66  جت��اوز 

�لوفيات �إىل مليونني و 600 �ألف حالة.
�أظهرت  �للقاحات،  باإعطاء  يتعلق  وفيما 
"بلومربج"  لوكالة  �ملجمعة  �لبيانات 
مليون   312 نحو  �إعطاء  جرى  �أنه  للأنباء 
جرعة من �للقاحات �مل�صادة للفريو�س حول 

�لعامل.
من  �لعامل  دول  �ملتحدة  �لوليات  وتت�صدر 
حيث عدد �لإ�صابات، تليها �لهند ثم �لرب�زيل 
ورو�صيا و�ململكة �ملتحدة وفرن�صا و�إ�صبانيا 
وكولومبيا  و�أمل��ان��ي��ا  وتركيا  و�إيطاليا 
و�إي���ر�ن  وبولند�  و�ملك�صيك  و�لأرج��ن��ت��ني 

وجنوب �أفريقيا.
�لعامل  دول  �ملتحدة  �لوليات  تت�صدر  كما 
�لرب�زيل  تليها  �لوفيات،  �أع��د�د  حيث  من 
و�ملك�صيك و�لهند و�ململكة �ملتحدة و�إيطاليا 

وفرن�صا.
وتت�صدر �لوليات �ملتحدة كذلك دول �لعامل 
�عطاوؤها،  مت  �لتي  �جلرعات  عدد  حيث  من 
�لأوروب���ي  �لحت��اد  دول  ثم  �ل�صني  تليها 
و�لهند  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  ث��م  جمتمعة 
و�لرب�زيل وتركيا و�إ�رس�ئيل و�أملانيا ورو�صيا 
و�لإمار�ت وفرن�صا. ول يعك�س عدد �جلرعات 
�ملوزعة ن�صبة �مللقحني بني �ل�صكان بالنظر 
لتباين �لدول من حيث عدد �ل�صكان. وجتدر 
�لإ�صارة �إىل �أن هناك عدد� من �جلهات �لتي 
توفر بيانات جممعة لإ�صابات كورونا حول 

�لعامل، وقد يكون بينها بع�س �لختلفات.

اإعالن التاأهب 
الأمني في عدد من 

المدن الباك�ستانية 
اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :

�أنه قد مت  �أم�س،   ذكر م�صوؤولون باك�صتانيون، 
�إعلن حالة �لتاأهب �لأمني يف �لعديد من �ملدن 
�لهجمات  �صل�صلة من  بعد وقوع  �لباك�صتانية، 
�صنتها حركة طالبان ل�صتهد�ف  �لتي  �لدموية 

�ل�رسطة.
وقال م�صوؤول يف وز�رة �لد�خلية لوكالة �لأنباء 
�إن �ل�رسطة و�جلي�س و�لقو�ت  �لأملانية )د.ب.�أ(، 
تلقت  �ل�صتخبار�ت،  ووكالت  �لع�صكرية  �صبه 
لوقوع  حت�صبًا  تاأهب  حالة  يف  بالبقاء  �أو�مر 

�ملزيد من �لهجمات.
�ل�رسطة  �أف��ر�د  من  �ثنني  عن  يقل  ل  ما  وُقتل 
يف هجمات بالأ�صلحة �لنارية وقعت �لأ�صبوع 
مدينة  ويف  �آباد  �إ�صلم  �لعا�صمة  يف  �ملا�صي 

�أخرى قريبة يوجد بها قاعدة ع�صكرية.
خماوف  �إثارة  يف  �لأخرية  �لهجمات  وت�صببت 
من �حتمال قيام �مل�صلحني �لإ�صلميني باإعادة 
�أعو�م على ت�صدي  تنظيم �صفوفهم، بعد مرور 

�جلي�س لهم.

القب�ض على ع�سابة دولية لتهريب المخدرات في اإيطاليا
روما ـ )د ب ا( :

على  �لقب�س  �إيطاليا  يف  �ل�رسطة  �ألقت   
كانت  �ملخدر�ت،  لتهريب  ع�صابة  �أف��ر�د 
ت�صتخدم �حلافلت يف �إح�صار �ملاريجو�نا 

من �ألبانيا �إىل �أملانيا ودول �أخرى.
�إن  �أم�س  �إيطاليا  يف  �ملحققون  وق��ال 
 55 على  �لقب�س  �ألقت  �لأمنية  �لقو�ت 
م�صتبهًا يف ثلث دول. ويرتدد �أن �مل�صتبه 
فلور�  مدينة  من  خم��در�ت  �أح�رسو�  بهم 
�إعادة  يتم  حيث  �إيطاليا،  �إىل  �لألبانية 
�حلافلت  با�صتخد�م  وتوزيعها  تغليفها 
�لأمن.  قو�ت  قالته  ملا  وفقا  و�لقطار�ت، 
وقالت �ل�رسطة �إنه مت �حتجاز زوجني يف 
 52 وهم  بهم  �مل�صتبه  �أن  ويرتدد  �أملانيا. 
رجًل و ثلث �صيد�ت، من �ألبانيا ونيجرييا 
�إن  �ل�رسطة  وقالت  وجامبيا.  و�إيطاليا 
�ل�صلطات �لإيطالية تعاونت ب�صورة وثيقة 
مع �ل�صلطات يف �أملانيا و�ألبانيا، ��صتناد�ً 
لتحقيقات خلل عامي 2018 و 2019، �لتي 

�أدت حني ذ�ك لعتقال �لع�رس�ت.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان ينتقد ت�سويت 
�سوي�سرا ل�سالح حظر النقاب

جنيف ـ )د ب اأ( :
حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  �أك��د   
�صوي�رس�  ت�صويت  �أن  �أم�س  �لإن�صان 
مبا  �ل��وج��ه،  �أغطية  حظر  ل�صالح 
بع�س  ترتديه  �لذي  �لنقاب  ذلك  يف 

�مل�صلمات، ينتهك حقوق �لإن�صان.
وقالت �ملتحدثة با�صم �ملكتب ر�فينا 
بذلك  تن�صم  �صوي�رس�  �إن  �صامد��صاين 
�لتي متيز  �لدول  �إىل عدد �صئيل من 
باأنه  �لأمر  وو�صفت  �مل�صلمات.  �صد 

"موؤ�صف للغاية".
و�صوت نحو 2ر51% من �ل�صوي�رسيني 
ي�صتهدف  �لذي  �حلظر،  ل�صالح  �لأحد 
�لذي  �لربقع،  �للو�تي يرتدين  �لن�صاء 
�لنقاب،  �أو  بالكامل،  �جل�صم  يغطي 

�لذي يغطي �لوجه.
على  نظريًا  �حلظر  ينطبق  وبينما 
مت  فقد  ع��ام،  ب�صكل  �لوجه  �أغطية 
ق��ب��ل ج��م��اع��ة ميينية  م��ن  ط��رح��ه 
موقفها.  ُتخف  مل  للإ�صلم  معادية 
بحملة  �لحتادية  �حلكومة  وقامت 
مماثل  حظر  فر�س  �حلظر.ويتم  �صد 

�لنم�صا وهولند� وفرن�صا.  يف كل من 
وقالت �صامد��صاين :"ل ينبغي �إجبار 
 ... وجوههن  تغطية  على  �لن�صاء 
تغطية  فاإن حظر  نف�صه،  �لوقت  ويف 
حرية  م��ن  �صيحّد  بقانون  �ل��وج��ه 
�ملر�أة يف �إظهار دينها �أو معتقد�تها، 
و�صيكون له تاأثري �أو�صع على حقوقها 
يجوز  للقانون،  ووفقا  كاإن�صان". 
تقييد هذه �حلريات حلماية �ل�صلمة 

�لعامة �أو �ل�صحة �أو �لآد�ب �لعامة �أو 
�حلقوق �لأ�صا�صية للآخرين.

"�لتربير�ت  �أن  �صامد��صاين  و�أ�صافت 
�رت���د�ء  �أن  كيف  ح��ول  �لغام�صة 
تهديد�  ي�صكل  �أن  ميكن  �لوجه  غطاء 
لل�صلمة �أو �ل�صحة �أو حقوق �لآخرين 
ل ميكن �عتباره مربر�ً م�رسوعًا ملثل 
للحريات  �لتع�صفي  �لتقييد  ه��ذ� 

�لأ�صا�صية".

»اأطباء بال حدود« تنتقد موقف دول غنية ب�ساأن براءات 
اختراع لقاحات كورونا

برلني ـ )د ب اأ( : 
نددت منظمة "�أطباء بلد حدود" �ملوقف �لذي 
تتبناه بع�س �لدول �لغنية فيما يتعلق برب�ء�ت 

�خرت�ع لقاحات فريو�س كورونا �مل�صتجد.
كري�صتو�س  للمنظمة  �ل��دويل  �لرئي�س  وق��ال 
كري�صتو يف بيان ن�رس �أم�س : "�إلغاء �حتكار�ت 
لقاحات  يجعل  �أن  ميكن  �ل�رسكات  لبع�س 
و�ختبار�ت وعلجات يف متناول عدد �أكرب من 

�لنا�س".
�لوليات  مثل  دول  حتجب  �لبيان،  وبح�صب 
�ملتحدة �لأمريكية �أو دول �أع�صاء يف �لحتاد 
ب��ر�ء�ت  باإلغاء  يطالب  مقرتحا  �لأوروب���ي 

�لخرت�ع فيما يتعلق بلقاحات كورونا.
�إلغاء  �أجل  من  �أفريقيا  وجنوب  �لهند  و�صعت 
�لأدوي��ة  �صناعة  ل�رسكات  �لخ��رت�ع  ب��ر�ء�ت 

موؤقتًا من �أجل مكافحة وباء كورونا.
تدعم  ح��دود،  ب��ل  �أط��ب��اء  منظمة  وبح�صب 
دول  وتربر  �لتو�صية.  هذه  دولة   100 نحو 
هناك  لي�س  باأنه  �ملغاير  موقفها  غنية 
�أن �صناعة  �إىل  �رسكات ت�صنيع كافية. ي�صار 

بحماية  �مل�صا�س  ملنع  ت�صعى  �لأدوي���ة 
�إقامة م�صاور�ت  بر�ءة �لخرت�ع. ومن �ملقرر 

هذ�  حول  �لعاملية  �لتجارة  ملنظمة  جديدة 
�ليوم . �ل�صاأن 

 قائدان ع�سكريان �سينيان يطالبان بزيادة الإنفاق 
الدفاعي تح�سباً لأي مواجهة مع اأمريكا

بكني ـ )د ب اأ( :
�ث��ن��ان م��ن كبار  �أك���د   
�ل�صني  يف  �جل���ر�لت 
ع��ل��ى �����رسورة زي���ادة 
�لع�صكري،  �لإن���ف���اق 
مو�جهة  لأي  ��صتعد�د�ً 
�ملتحدة.  �لوليات  مع 
وو����ص���ف���ت وك���ال���ة 
ل��لأن��ب��اء  "بلومربج" 
�عرت�ف  باأنه  �لت�رسيح 
باحتمال  ��صتثنائي 
�أكرب  بني  �صد�م  ح��دوث 
�لعامل.  يف  �قت�صادين 
�أن  ب��ل��وم��ربج  وذك����رت 
�جلر�لني، وهما ع�صو�ن 
�لع�صكرية  باللجنة 
يقودها  �لتي  �ملركزية 
�لرئي�س �صي جني بينج، 
خلل  بالت�رسيح  �أدليا 
للهيئة  �ل�صنوية  �لدورة 
�لوطنية  �لت�رسيعية 
نائب  وق��ال  بكني.  يف 

رئي�س �للجنة �لع�صكرية 
ت�صيلياجن  �صو  �ملركزية 
:"�لأمر �لأهم هو �لوحدة 
و�لتما�صك  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

وحت�صني �لقدر�ت �لعامة. 
ف�صيكون  قويًا،  كنت  �إذ� 
طويل  ����ص��ت��ق��ر�ر  ل��دي��ك 
�لأمد، ف�صل عن �ملنعة".

الفلبين ترفع التاأهب لبركان»تال«اإلى ثاني 
اأعلى م�ستوى

مانيال ـ )د ب اأ(
م�صتوى  �أم�س،  فلبينيون  علماء  رفع   
يف  ن�صاطا  بركان  �أكرث  لثاين  �لتاأهب 
�لبلد، بعد �أن �أظهر علمات على زيادة 

�ل�صطر�ب �لربكاين.
وو�صع �ملعهد �لفلبيني لعلوم �لرب�كني 
يوجد يف  �لذي  "تال"  بركان  و�لزلزل 
�إقليم باتاجنا�س، على بعد 66 كيلومرت� 
جنوب مانيل، عند ثاين �أعلى م�صتوى 

للتاأهب.
"يعني  ل��ه:  ن�رسة  يف  �ملعهد  وق��ال 
ذلك �أن هناك ن�صاطًا حمتمًل لل�صخور 
�إىل  ي��وؤدي  ل  �أو  ي��وؤدي  قد  �لربكانية، 

حدوث ثور�ن بركاين".
ومل يو�صى بعد باإجلء �ل�صكان �لذين 
�إل  �ل��ربك��ان،  من  بالقرب  يعي�صون 
لوحد�ت  �لُن�صح  توجيه  مت  قد  �أن��ه 
خطط  بتعزيز  �ملحلية  �حلكومة 
من  �ملزيد  حدوث  حال  يف  �لطو�رئ 
�ملعهد  وقام  �لربكانية.  �ل�صطر�بات 

و�ل��زلزل  �لرب�كني  لعلوم  �لفلبيني 
�ملا�صية،  �صاعة   24 �ل���  م��د�ر  على 
مبر�قبة �نتفاخ �لأر�س و�رتفاع درجة 
�لفوهة  ب��ح��رية  يف  �مل��ي��اه  ح���ر�رة 
�لربكانية.  �ل��زلزل  ع�رس�ت  وح��دوث 

بركان  فيها  ث��ار  م��رة  �آخ��ر  وكانت 
ثان/يناير  كانون  من   12 يف  "تال" 
من عام 2020، مما �أجرب �أكرث من 376 
منازلهم  من  �لفر�ر  على  �صخ�س  �ألف 

يف �لبلد�ت �ملجاورة

الزعيم  يــجــّرد  الأوروبــــي  التــحــاد  برلمان 
الكاتالوني كارلي�ض من الح�سانة

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
 ���ص��وت �ل��ربمل��ان �لأوروب����ي 
�لزعيم  جتريد  ل�صالح  �أم�س، 
�ل�صابق،  �لكاتالوين  �لنف�صايل 
كارلي�س بوجدميون، و�ثنني من 
زملئه، من ح�صانتهم بو�صفهم 
�أع�صاء يف �لربملان، وهو �لمر 
�إىل  بت�صليمهم  ي�صمح  قد  �لذي 

�إ�صبانيا.
منف�صلة  ج��ولت  ث��لث  ويف 

بوجدميون،  ب�صاأن  للت�صويت 
يف  �ل�صابق  �ل�صحة  ووزي���ر 
ووزي��رة  كومني،  توين  �لإقليم 
�لقليم  يف  �ل�صابقة  �لتعليم 
 400 �صوت  بون�صاتي،  ك��لر� 
�لربملان  �أع�صاء  من  �أك��رث  �أو 
يف �لحت��اد �لأوروب��ي ل�صالح 
بينما  �حل�صانة،  من  جتريدهم 
�صوت �أقل من 250 ع�صو�ً بقليل 

�صد ذلك.
حلكومة  �ل�صابق  �لزعيم  وكان 

هو  فر  �لإقليمية،  كاتالونيا 
�أن  بعد  بلجيكا،  �إىل  وكومني 
�ل�صتفتاء  �ل�صلطات  قمعت 
��صتقلل  ب�����ص��اأن  �مل��ح��ظ��ور 
يف  �أج���ري  و�ل���ذي  كتالونيا، 
عام  من  �أول/�أك��ت��وب��ر  ت�رسين 
فتعي�س  بون�صاتي  �أم��ا   .2017
جانبها،  ��صكتلند�.ومن  يف 
�لإ�صبانية  �ل�صلطات  �صعت 
�لتمرد  بتهم  ت�صليمهم  �إىل 

و�لتحري�س على �لفتنة.

نيودلهي ـ )د ب اأ( :
ت�صعة  مقتل  �أم�س،  �لهندية  �ل�رسطة  �أعلنت   
�ندلع  كبري  حريق  يف  �لأق��ل،  على  �أ�صخا�س 
مبكتب �ل�صكك �حلديدية يف مدينة كلكتا �رسق 

�لهند.
جويال،  بيو�س  �حلديدية،  �ل�صكك  وزير  وقال 
من  وثلثة  �لإطفاء  رجال  من  خم�صة  ثمة  �إن 
�لعاملني يف هيئة �ل�صكك �حلديدية ومفت�س يف 
�ل�رسطة، بني �صحايا �حلريق �لذي وقع م�صاء 

�أول �أم�س ، يف �ملقر �لرئي�صي ل�رسكة "�إي�صرتن 
ريلويز" لل�صكك �حلديدية.

�أثناء  حتفهم  لقو�  �لرجال  �إن  جويال  وق��ال 
قيامهم باإخماد �حلريق يف �ملبنى �ملكون من 
14 طابقًا، معربًا عن حزنه ب�صبب �حلادث. و�أمر 
�مل�صتوى  رفيع  حتقيق  بفتح  �لهندي  �لوزير 

لتحديد �صبب وقوع �حلريق.
�إنه بينما لقي �صبعة  وقالت �ل�رسطة �ملحلية 
�أ�صخا�س حتفهم �أول �أم�س ، وجرى �صباح �أم�س 

�نت�صال جثتني �أخريني من �ملبنى.

مقتل 9 
في حريق 

بمدينة كلكتا 
�سرق الهند



 áª°SÉM á¡LGƒe ¢Vƒÿ ¢Sƒàæaƒj ≥jôa ó©à°ùj

 õfÉ«dCG Ö©∏e ≈∏Y ,‹É¨JÈdG ƒJQƒH ¬Ø«°V ΩÉeCG

 QhO ÜÉjEG äÉ°ùaÉæe QÉWEG ‘ ,ƒæjQƒàH ΩƒjOÉà°S

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO øe 16 `dG

 Úaó¡H ,¢Sƒàæaƒj ≈∏Y RƒØdG øe ƒJQƒH øµ“h

 QÉWEG  ‘  ,hÉLGQódG  Ö©∏e  ≈∏Y  ,±óg  πHÉ≤e

.16`dG QhO ÜÉgP äÉ°ùaÉæe

 øe ,ƒJQƒH áÑ≤Y »£îJ ‘ …ÒfƒµfÉ«ÑdG πeCÉjh

 ádƒ£ÑdG øe »FÉ¡ædG ™HQ Qhó∏d ∫ƒ°UƒdG πLCG

 ‹GƒM òæe Rƒé©dG Ió«°ùdG ≈∏Y ≈°ü©J »àdG

 Ö≤∏dÉH ≥jôØ∏d Rƒa ôNBG òæe G kójó–h ,É keÉY 25

.1996 ΩÉY ‘

 Iƒb πµH ‘ƒ«dG ∫hÉë«°S ,iôNCG á«MÉf øe øµd

 πMôjh ≥jôØdG ó≤Y •ôØæj ’ »c RƒØdG ≥«≤–

 á°UÉN ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG  ‘ ¬eƒ‚ øe ójó©dG

 ‘ G kQhO Ö©∏«°S ,∫É£HC’G …QhO øe AÉ°übE’G ¿CGh

.Rƒé©dG Ió«°ùdG QÉ«¡fG

 ±Góg  ,hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  ‹É¨JÈdG  ºéædG

 IÒNC’G  IÎØdG  ‘  GkÒãc  §ÑJQG  ,¢Sƒàæaƒj

 …OÉædG π°ûa πX ‘ ‘ƒ«dG ±ƒØ°U øY π«MôdÉH

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO Ö≤∏H RƒØdG ‘ ôªà°ùŸG

 2018  ∞«°U  ‘  ¢Sƒàæaƒ«d  º°†fG  hódÉfhQ

 É¡àª«b â¨∏H á≤Ø°U ‘ ójQóe ∫ÉjQ øe É keOÉb

 ≈∏Y  ‘ƒ«dG  ΩóbCG  å«M  ,hQƒj  ¿ƒ«∏e  112

 ≈∏Y  ≥jôØdG  IóYÉ°ùe  πLCG  øe  ¬©e  óbÉ©àdG

 ƒg ¿hódG ¿CGh Éª«°S ’ ,è«dõfƒ«ÑeÉ°ûàdÉH RƒØdG

.á≤HÉ°ùª∏d »îjQÉàdG ±Gó¡dG

 áæ«Ø°S  PÉ≤fEG  ‘  π°ûa  ƒfÉ«à°ùjôc  øµd

 ºZôdÉH ,Ú«°VÉŸG Úª°SƒŸG ‘ …ÒfƒµfÉ«ÑdG

 QGhOC’G ‘ ≥jôØdG ±GógCG ÖMÉ°U ¿Éc ¬fCG øe

 ´Oh  ,(2019-2018)  º°Sƒe  ‘h  ,á«FÉ°übE’G

 ,»FÉ¡ædG  ™HQ  QhódG  øe  á≤HÉ°ùŸG  ¢Sƒàæaƒj

 ´ƒª› ‘ (1-3) ¢ùcÉjCG  ΩÉeCG  IQÉ°ùÿG ó©H

.ÚJGQÉÑŸG

 π«é°ùJ øe hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc øµ“ É¡æ«Mh

 ™HQh  16`dG  QhO  ‘ ‘ƒ«∏d  á°ùªÿG ±GógC’G

 øµd  ,¢ùcÉjCGh  ójQóe  ƒµ«à∏JCG  ΩÉeCG  »FÉ¡ædG

.»FÉ¡ædG ∞°üæd πgCÉàdG ‘ π°ûa ≥jôØdG

 øe  ¿ƒ«d  øµ“  ,(2020-2019)  º°Sƒe  ‘h

 RÉa  Éeó©H  ,16`dG  QhO  øe  ¢Sƒàæaƒj  AÉ°übEG

 Éªæ«H ,(0-1) É°ùfôa ‘ É kHÉgP »°ùfôØdG ≥jôØdG

 ,(1-2)  ƒæjQƒàH  ÜÉjE’G  ‘  …ÒfƒµfÉ«ÑdG  RÉa

 ≥jôØdG øµd ,‘ƒ«dG ‘óg ¿hódG πé°S É¡æ«Mh

.ádƒ£ÑdG ´Oh

 hódÉfhQ π«MQ ‘ G kQhO ƒJQƒH IGQÉÑe Ö©∏J óbh

 ¿CG  øe ºZôdÉH ,º°SƒŸG ájÉ¡æH ¢Sƒàæaƒj øY

 øe AÉ°übE’G øµd ,2022 ∞«°U ‘ »¡àæj √ó≤Y

 ób πªàëŸG ƒàjOƒµ°S’G Ö≤d IQÉ°ùNh ,∫É£HC’G

.¬∏«MQ ‘ G kQhO Ö©∏j

 ,¢Sƒàæaƒ«d »æØdG ôjóŸG ,ƒdÒH ÉjQófCG ¬LGƒj Éªc

 ƒëf ≥jôØdG IOÉ«b ‘ π°ûa ∫ÉM ádÉbE’G ô£N

.á≤HÉ°ùŸG øe á∏Ñ≤ŸG QGhOCÓd πgCÉàdG

 ¤ƒJ ,á«ÑjQóJ äGÈN …CG ∂∏àÁ ’ …òdG ƒdÒH

 øe ÖjôZ QGôb  ‘ ,¢Sƒàæaƒ«d á«æØdG  áª¡ŸG

 ≈fÉY ∂dP ôKEG  ≈∏Yh ,IÒÑc IôWÉflh IQGOE’G

 òæe á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG á∏°ù∏°S øe …ÒfƒµfÉ«ÑdG

.äÉ≤HÉ°ùŸG ∞∏àîÃh º°SƒŸG ájGóH

 …ÒfƒµfÉ«ÑdG ôWÉîj ,º°SƒŸG Gòg …QhódG ‘h

 Ö≤∏dÉH RÉa Éeó©H á«îjQÉàdG ¬à∏°ù∏°S ∞bƒàH

 ¬JQÉ°ùîH ôWÉîjh ,IÒNC’G  9`dG  äGƒæ°ùdG  ‘

 Qó°üàjh ¬JGÎa π°†aCG ¢û«©j …òdG ÎfE’G ídÉ°üd

 ∞«°UƒdG øY •É≤f 6 ¥QÉØH ,á£≤f 62 ó«°UôH

 ™e  ,ådÉãdG  ¢Sƒàæaƒj  øY  •É≤f  10h  ,¿Ó«e

.‘ƒ«∏d á∏LDƒe IGQÉÑe OƒLh

 øe  øjôeC’G  ¢Sƒàæaƒj  ÊÉ©j  ,∫É£HC’G  ‘h

 ¬fCG øe ºZôdÉH ,»FÉ¡ædG ™HQ Qhó∏d πgCÉàdG πLCG

 ¥ôØdG á«≤ÑH áfQÉ≤e ∫hÉæàŸG ‘ É kª°üN ¬LGƒj

 ÜÉgòdG  ‘ öùN ¬æµd  ,QhódG  Gò¡H  IOƒLƒŸG

 øe  IóMGh  Iƒ£N  ó©H  ≈∏Y  íÑ°UCGh  ,(1-2)

.AÉ°übE’G

17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14690 Oó`©dG-2021 ¢SQÉe10 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

 ±ô©j óMGh ¢üî°T :∞jhôc

»°ù«e πÑ≤à°ùe

 øjõæ«°T  ÜQóe  ,∞jhôc  …OQƒL  …óædƒ¡dG  ∫Éb

 ÖYÓdGh ,É≤HÉ°S QhOGƒcE’G Öîàæeh É«dÉM »æ«°üdG

 π«fƒ«d »æ«àæLQC’G πÑ≤à°ùe ¿EG ,áfƒ∏°TÈd ≥HÉ°ùdG

."ƒg √Oóëj" ÊƒdÉàµdG …OÉædG ™e »°ù«e

 π¨°ûd  í°Tôªc  ¬ª°SG  AÉL  …òdG  ,∞jhôc  ∫Ébh

  √ó«cCÉJ ºZQ ,É°SQÉÑ∏d ójó÷G »æØdG ÒJôµ°ùdG Ö°üæe

 ‘ ,»æ«°üdG øjõæ«°T ,¬≤jôa ™e É«dÉM õcôj ¬fCG

 ¬Jöûfh ÊÉÑ°SE’G (hÒLQÓdG) èeÉfÈd äÉëjöüJ

 »°ù«e πÑ≤à°ùe ∫ƒM á«fƒdÉàµdG (äQƒÑ°S) áØ«ë°U

 ∑Éæg ¿CG ó≤àYG .É°SQÉÑdG ‘ ôªà°ù«°S ¿Éc GPEG º∏YCG ’"
 ƒgh ∫GDƒ°ùdG Gòg øY Ö«éj ¿CG øµÁ kGóMGh kÉ°üî°T

 É°SQÉÑ∏d ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG ±É°VCGh ."¬°ùØf ÖYÓdG

 ∞jhôc  ¿Égƒj  »îjQÉàdG  ≥jôØdG  ÜQóe  π‚h

 ™e  äÉHÉîàf’G  ‘ ácQÉ°ûŸÉH  (»°ù«e)  ¬eÉ«b"
 Gòg ..á«∏«Ñ°TEG ≈∏Y QÉ°üàf’ÉH ¬dÉØàMG á≤jôWh ¬æHG

 A»°T …CÉH áfQÉ≤e ™FGQ ¬H ΩÉb Ée .πNGódG øe »JCÉj

 »°ù«e ó≤Y »¡àæjh ."¬©e π¶J áHÉLE’G øµd ôNBG

 ‘h ,πÑ≤ŸG ¿GôjõM/ƒ«fƒj ájÉ¡æH ÉfGôLƒ∏ÑdG ™e

 ÖYÓdG ™°SƒH ¿ƒµ«°S ,√óbÉ©J ójóŒ ΩóY ádÉM

 ¬fCG ó≤à©jh ,AÉ°ûj á¡Lh …CG ¤EG ôM πµ°ûH ∫É≤àf’G

 Ö∏£H å©H ób ¿Éc ¬fCGh á°UÉN π«Mô∏d ÜôbCG äÉH

 á≤HÉ°ùdG É°SQÉÑdG IQGOEG ¤EG π«MôdG πLCG øe Üƒàµe

.ƒ«eƒJQÉH ÉjQÉe Ö«°SƒL á°SÉFôH

 ódÉfhQ  …óædƒ¡dG  IOÉ«b  â– ≥jôØdG  AGOCG  ∫ƒMh

 π°üj  ¿CG  ô¡°T  πÑb  ø¶j  ¿Éc  øe"  ∫Éb  ,¿Éeƒc

 ¢SCÉµdG »FÉ¡æd πgCÉJ :¿B’G ¬«∏Y ƒg ÉŸ áfƒ∏°TôH

 ¿Éc Éeó©H ,Éé«∏dG ‘ …ƒb πµ°ûH ¬Xƒ¶M É«MCGh

."â¡àfG ób É¡fCG ø¶j ¢†©ÑdG

¢Sƒàæaƒj ó≤Y •GôØfÉH Oó¡j ƒJQƒH

¿Éeô«L ¿É°S á©bƒe »a ´ÉaódG »FÉæK ó≤Øj áfƒ∏°TôH

»fƒ«ª«°S ≈∏Y ¿ƒÑ∏≤æj ójQóe ƒµ«à∏JCG ƒÑY’
 ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,ÊÉÑ°SEG  »Øë°U  ôjô≤J  ∞°ûc

 IGQÉÑe Ö≤Y ójQóe ƒµ«à∏JCG »ÑY’ π©a OQ øY

.ójQóe ∫ÉjQ ó°V »HôjódG

 ,1-1 áé«àæH ∫ÉjôdG ™e ∫OÉ©J ƒµ«à∏JCG ¿Éch

 ¢SƒµfÓÑ«Nhô∏d  õjQGƒ°S  ¢ùjƒd  Ωó≤J  å«M

 ±óg  ÉÁõæH  Ëôc  RôMCG  ºK  ,∫hC’G  •ƒ°ûdÉH

.ÊÉãdG •ƒ°ûdG øe ôNCÉàe âbh ‘ πjó©àdG

 ¿EÉa ,ÊÉÑ°SE’G zƒà«‚Ò°ûdG{ èeÉfÈd É k≤ahh

 á≤jôW ¢ùHÓŸG áaôZ ‘ Ghó≤àfG ƒµ«à∏JCG »ÑY’

 ‘ Êƒ«ª«°S ƒé«jO ÜQóŸG É¡≤ÑW »àdG Ö©∏dG

.ójQóe »HôjO

 ójQóe  ƒµ«à∏JCG  »ÑY’  QGógEG  IGQÉÑŸG  äó¡°Th

 πÑb ,GƒJQƒc ƒÑ«J ≈eôe ΩÉeCG ¢UôØdG øe ójó©dG

.∫OÉ©àdG

 ÊÉÑ°SE’G …QhódG IQGó°U πàëj ƒµ«à∏JCG ¿CG ôcòj

 56`H ¬Ø∏N áfƒ∏°TôH »JCÉjh ,á£≤f 59 ó«°UôH

 54`H ådÉãdG õcôŸG ‘ ójQóe ∫ÉjQ ºK ,á£≤f

.á£≤f

∫É£HC’G …QhO »a QÉª«f πÑµJ Iôªà°ùe Ió≤Y

 ,¿Éeƒc  ódÉfhQ  …óædƒ¡dG  ø∏YCG

 áªFÉb  ,áfƒ∏°TÈd  »æØdG  ôjóŸG

 ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH IGQÉÑŸ ¬≤jôa

 ÜÉjEG ‘ ,AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ,É¡d Qô≤ŸG

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f øªK

 IQÉ°ùîH  ÜÉgòdG  IGQÉÑe  â¡àfGh

 Ö©∏e ≈∏Y 4-1 áé«àæH áfƒ∏°TôH

."ƒf ÖeÉc"
 ó¨dG  IGQÉÑe  ‘ áfƒ∏°TôH  öùNh

 ¬«µ«H  OQGÒL  øe  πc  Oƒ¡L

.ƒNhGQCG ódÉfhQh

 ,á∏eÉc  áfƒ∏°TôH  áªFÉb  äAÉLh

:»JB’Éc

 - ¢ùà«µ°SƒH - â°SO - øé«à°T

 âjGƒãjGôH - ¢ûà«fÉ«H - ¿ÉeõjôL

 ƒà«f - èjƒH - »∏ÑÁO - »°ù«e -

 hÉµæjôJ - …Qó«H - â«∏éæ«d -

 - „ƒj …O - ¢Sƒ«JÉe - ÉÑdCG -

 - Éæ«H »cÉæjEG - ƒHÒa - »à«àehCG

.OGôfƒc - Gõjƒéæ«e - ÉÑjQƒe

 ¿ÉeÒL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  …OÉf  ™aO

 ΩGƒYCG  4  πÑb  hQƒj  ¿ƒ«∏e  222

 ,áfƒ∏°TôH øe Qƒ«fƒL QÉª«f º°†d

 GÒãc ΩôM »°ùfôØdG ≥jôØdG ¿CG ’EG

.¬JÉHÉ°UEG IÌc ÖÑ°ùH ÖYÓdG øe

 QÉª«f  ¿Éc  ¬JGP  âbƒdG  ‘  øµd

 π°†aC’G RÉ‚E’G ‘ Iƒ≤H ÉªgÉ°ùe

 πgCÉJ ÉeóæY ,»L ¢SEG »H ïjQÉàH

 ∫É£HC’G  …QhO  »FÉ¡æd  ≥jôØdG

 Ö≤∏dG öùN ¬æµd ,»°VÉŸG º°SƒŸG

.ÊÉŸC’G ïfƒ«e ¿ôjÉH ΩÉeCG

 πeCÉj  »∏jRGÈdG  ÖYÓdG  ¿Éc  Éªc

 πØàë«d ,Ëó≤dG ¬≤jôa á¡LGƒe ‘

 ºµM ‘ äÉH  πgCÉàH  ¬FÓeR  ™e

 ¿É°S RƒØd ,IÒÑc áLQóH ¿ƒª°†ŸG

.ƒf ÖeÉc ‘ 1-4 ÉHÉgP ¿ÉeÒL

 »àdG  á«∏°†©dG  áHÉ°UE’G  ¿CG  ’EG

 /ôjGÈa 10 ‘ QÉª«f É¡d ¢Vô©J

 øe  ¬àeôM  »°VÉŸG  •ÉÑ°T

 ,É°SQÉÑdG  »JGQÉÑe  ‘  ácQÉ°ûŸG

 ∫ƒM ∞∏ŸG IQhhƒc íàØj É¡©eh

 »°ùjQÉÑdG  ¥Óª©dG  ôKCÉJ  ióe

 Iôc ïjQÉJ ‘ ÖY’ ≈∏ZCG ÜÉ«¨H

.á«HhQhC’G ¬JÉjQÉÑe øY Ωó≤dG
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الأول   اأم����س  عقدت 

جل�س���ة  الإثن���ن 

اإعالمية  افرتا�سي���ة 

مو�سع���ة ع���ن بعد 

موؤ�س�سة  �سيافة  يف 

لريا�سة  ال�س���ارقة 

مبنا�س���بة  امل���راأة، 

العامل���ي  الي���وم 

للمراأة وذلك بح�سور 

العديد من ال�سيوف 

الكبار على م�ستوى العامل والوطن العربي، وذلك 

ب�سبب ظروف انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

و�سهدت اجلل�سة، ح�سور �سيوف عدة مثل �سهام 

العي���ادي وزيرة ال�س���باب والريا�س���ة والدماج 

التون�س���ية، و�س���ليمة �س���واكري وزيرة ال�سباب 

والريا�س���ة بدولة اجلزائر، واملهند�سة الإماراتية 

عزة بنت �س���ليمان الأمن العام امل�ساعد للجنة 

الأوملبي���ة الوطنية الإماراتية لل�س���وؤون املالية 

والإداري���ة، و�سمر ن�سار اأمن عام الحتاد الأردين 

لك���رة القدم، ع�س���و املكتب التنفي���ذي لالحتاد 

العربي، كما حر�س جياين مورلو رئي�س الحتاد 

ال���دويل لل�سحاف���ة الريا�سية، وع���دد كبري من 

الإعالمي���ات والإعالمين الع���رب على التواجد 

والتفاعل مع اجلل�سة.

يف البداي���ة وجهت ندى ع�سكر النقبي مدير عام 

موؤ�س�سة ال�سارقة التهنئة اإىل ال�سيخة فاطمة بنت 

مبارك )اأم الإمارات(، وال�سيخة جواهر بنت حممد 

القا�سمي قرينة حاك���م ال�سارقة مبنا�سبة اليوم 

العاملي للمراأة".

وقال���ت النقبي: "علينا اإيج���اد احللول اجلذرية 

امل�ستدامة للق�سايا احليوية التي تواجه ريا�سة 

امل���راأة حمليًا وعامليًا، والي���وم العاملي للمراأة 

اأعتربها منا�سبة مهمة للغاية للتفكر يف التقدم 

الذي مت حتقيق���ه، لي�س هذا فح�س���ب، بل دعوة 

لالحتف���ال باأعمال �سجاعة كثري من الن�ساء قمن 

باأدوار ا�ستثنائية، لي�س فقط يف زمن كورونا، بل 

على مدار التاريخ الإن�ساين يف كافة املجالت".

من جانبها  اأكدت �سهام العيادي وزيرة ال�سباب 

والريا�س���ة والدم���اج التون�سي���ة اأن الريا�سة 

الن�سائية تواجه العديد من املعوقات يف تون�س 

يف الوقت الراهن، خا�سة مع وجود اختالف كبري 

بن املمار�سات للريا�سة يف العا�سمة تون�س عن 

بقية املدن، واإقبال الفتيات على ممار�سة الريا�سة 

يف العا�سمة يختلف كثريا عن بقية املدن.

واأكدت �سهام العي���ادي على اأنها تقبل النقد يف 

من�سبه���ا اجلدي���د كوزيرة قائل���ة: "قبل دخويل 

للوزارة كنت اأحمل الكثري من النتقاد للم�سوؤولن 

خا�س���ة يف اجلانب الريا�سي، وه���و اأمر اأتقبله 

حاليا، حيث اأن هذا النقد لبد اأن يكون اإيجابيا.

ترتقب اجلماهري الريا�سية يف �سوريا، 

وديت���ي ن�سور قا�سي���ون مع البحرين 

واإي���ران يف 25 و30 من ال�سهر احلايل، 

بطم���وح حتقيق نتائج جي���دة، لرفع 

احلالة املعنوية بعد الهزمية الأخرية 

من الأردن وديا، التي زادت قلق ال�سارع 

الريا�سي.

و�سيعلن املدير الفني التون�سي نبيل 

للمنتخب  النهائية  القائم���ة  معلول، 

ال�سوري، يوم غد اخلمي�س.

القائمة النهائية �ست�سم عمر ال�سومة 

حم���رتف اأهلي ج���دة، لك���ن الهداف 

التاريخي لدوري املحرتفن ال�سعودي 

قد يعتذر يف ال�ساعات الأخرية، ويكرر 

�سيناريو مع�سكر الإمارات، حن واجه 

والأردن  اأوزبك�ستان  ال�سوري  املنتخب 

وديا.

ويف ح���ال جدد ال�سوم���ة اعتذاره عن 

الن�سمام للمنتخب �سيمثل ذلك �رضبة 

قوية خلط���ط معلول وهج���وم ن�سور 

قا�سيون.

معلول ورغم م�سي اأكرث من عام على 

التعاقد معه كمدرب للمنتخب ال�سوري، 

مل يلت���ق ال�سوم���ة، حت���ى الآن، الذي 

اعتذر عن احل�سور ملع�سكر �سوريا يف 

ال�سيف املا�س���ي، ب�سبب اأزمة كورونا 

واإغالق املطارات يف ال�سعودية.

�سك���وك كب���رية حتوم ح���ول التحاق 

الثالثي املح���رتف يف الكويت: اأحمد 

ال�سالح وعبد اهلل ال�سامي وعالء الدايل، 

وذلك ب�سب���ب الإج���راءات الحرتازية 

بالكويت ب�سبب اأزمة كورونا.

وق���د اأبدى هذا الثالث���ي التزاما كبريا 

بال�سفر للبحري���ن ومن ثم اإيران، لكن 

بعد موافقة وزارة ال�سحة، التي تفر�س 

�رضوطا �سعبة للغاية على اخلارجن 

والعائدين اإىل الكويت.

ال�سالح وال�سام���ي غابا عن مباراتي 

ذات  ب�سب���ب  واإي���ران،  اأوزبك�ست���ان 

الإج���راءات فه���ل يتك���رر ال�سيناريو 

ويغي���ب الثالثي بع���د ان�سمام الدايل 

لقائمة املحرتفن يف الكويت

�سيدخل املنتخ���ب ال�سوري مواجهتي 

اأوزبك�ست���ان واإي���ران، دون اأي مع�سكر 

حمل���ي، اأو اجتماع لالعب���ن، ويزيد 

ذلك من �سعوبة مهمة معلول خا�سة 

اأن امل���درب التون�س���ي �سي�سم لعبن 

حملين جدد، من اأجل منحهم فر�سة 

لإثبات قدراتهم، وبالتايل رمبا يواجه 

املنتخب اأزمة فيما يتعلق بالتجان�س 

بن املحلين واملحرتفن.

اأ�سعل فوز الن����رض وبني يا�س يف اجلولة 

19، ال����رضاع على �س���دارة ترتيب دوري 

اخللي���ج العرب���ي، فيما جدد حت���ا اأمله 

بالبق���اء مع ارتفاع ح���دة املناف�سة على 

طوق النجاة بينه وبن عجمان والفجرية.

وعلى �ستاد اآل مكتوم، عمق الن�رض، جراح 

�سيفه حامل اللقب ال�سارقة، عندما تغلب 

عليه )2-1(، ليرتاجع ال�سارقة اإىل املركز 

الثالث بر�سي���د 37 نقطة، وحافظ الن�رض 

على مركزه الرابع بر�سيد 36 نقطة.

و�سهدت اجلولة، تع���رث اجلزيرة املت�سدر، 

اأمام �سيفه �سب���اب الأهلي، بالتعادل يف 

اأبرز اللقاءات )1-1(، على �ستاد حممد بن 

زايد، وعزز اجلزي���رة ت�سدره بو�سوله اإىل 

41 نقطة، وتقدم �سباب الأهلي اإىل املركز 

اخلام�س بر�سيد 33 نقطة.

وكان بني يا����س، اأك���رب امل�ستفيدين يف 

اجلولة، بعدم���ا تق���دم اإىل املركز الثاين 

بو�سول���ه اإىل 39 نقطة، بعد فوزه )0-2(، 

على احتاد كلب���اء، والذي بقي يف املركز 

التا�سع بر�سيد 26 نقطة.

وانته���ت مواجه���ة الع���ن م���ع الو�سل 

بالتع���ادل )1-1(، لريفع الأول ر�سيده اإىل 

31 نقطة، ويرتاج���ع اإىل املركز ال�ساد�س، 

ورف���ع الو�سل ر�سيده اإىل 29 نقطة، وبقي 

يف املركز الثامن.

ومت�سك حت���ا باأمل البق���اء، بالفوز على 

�سيفه الفجرية )1-0(، لي�سل اإىل 8 نقاط، 

لكنه م���ا ي���زال يف املرك���ز الرابع ع�رض 

"الأخري"، وجتم���د ر�سيد الفجرية عند 10 
نق���اط، وتراجع اإىل املرك���ز الثالث ع�رض 

"قبل الأخري".
بينما رفع عجم���ان ر�سيده اإىل 10 نقاط، 

بعد تعادل���ه )3-3( مع �سيف���ه الوحدة، 

و�سع���د اإىل املركز الثاين ع����رض، بفارق 

املواجه���ات املبا�رضة ع���ن الفجرية، يف 

حن، رفع الوح���دة ر�سيده اإىل 29 نقطة، 

واحتل املركز ال�سابع.

وحق���ق خورفكان، فوزاً قا�سيًا على �سيفه 

الظفرة )5-1(، ورفع ر�سيده اإىل 18 نقطة، 

وبق���ي يف املركز احلادي ع����رض، وجتمد 

ر�سي���د الظفرة عند 20 نقط���ة، وبقي يف 

املركز العا�رض.

اأرقام من اجلولة 19:
�سه���دت اجلول���ة 19، اإقام���ة 7 مباريات، 

وانتهت 3 منه���ا بفوز اأ�سح���اب الأر�س، 

مقابل ف���وز واحد لل�سيوف، و3 مواجهات 

انتهت بالتعادل.

�سجل���ت الفرق 22 هدف���ًا يف 7 مباريات، 

مبعدل 3.14 ه���دف يف املباراة الواحدة، 

وحافظ فريقان فقط على نظافة �سباكهما.

م���ا يزال علي مبخ���وت، مهاجم اجلزيرة، 

مت�س���دراً لرتتيب هدايف ال���دوري بر�سيد 

17 هدفا، رغم اأن���ه مل ي�سجل يف اجلولة 

19، وياأتي فابيو ليما، مهاجم الو�سل، يف 

املركز الثاين بفارق هدف واحد.

اأج���رى منتخ���ب لبنان لك���رة الق���دم، مرانه 

اجلماعي الأول اأم�س الأول الثنن، على ملعب 

جمّمع بئر ح�سن املهني، بعد تخفيف اإجراءات 

الإقفال للحدّ من تف�سي وباء كورونا، وال�سماح 

با�ستئناف الأن�سطة يف الهواء الطلق.

واأجري���ت احل�سة التدريبي���ة، �سمن الربنامج 

املعدّ، والتجّمع املقرر خلف اأبواب مو�سدة، مع 

مراعاة ال�رضوط ال�سحية املحددة.

و�سيلتح���ق الالعبون باملنتخ���ب، يف ح�سة 

اإعداد قبل ظهر الثنن املقبل، و�ستكون الأخرية 

مبدئي���ا قبل �سفر البعثة اإىل الإمارات، يوم 21 

اآذار/مار�س، خلو�س وديتن اأمام كل من الأردن، 

يف 24 اجلاري، والكويت يف 29 منه.

وذلك �سمن ال�ستعدادات للمباريات املوؤجلة، 

م���ن الت�سفي���ات املزدوجة ملوندي���ال "قطر 

2022" وكاأ�س اآ�سيا "ال�سن 2023".
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م�ساركة عربية في احتفال 

موؤ�س�سة ال�سارقة باليوم 

العالمي للمراأة

ا�ستقبل ن���ادي الهالل ال�سوداين 

يف ال�ساعات الأوىل من �سباح 

اأم����س الثالثاء، املدي���ر الفني 

ري���كاردو  للفري���ق،  اجلدي���د 

فورمو�سينيو.

وكان الهالل تعاقد مع املدرب 

الربتغ���ايل قبل عدة اأيام، حتت 

رعاية الرئي�س الفخري للنادي، 

اآل ال�سيخ،  امل�ست�س���ار ترك���ي 

رئي�س هيئة الرتفيه بال�سعودية.

امل���درب  ا�ستقب���ال  يف  وكان 

ريكاردو فورمو�سينيو، مدير عام 

الدكتور حممود  اله���الل  نادي 

ال�رض، ومدي���ر العالقات العامة 

بالنادي العمي���د ح�سن حممد 

�سالح، وهيث���م ال�سوباط مدير 

الآلية الإعالمية، ومهيار الطيب 

�سكرتري املكتب التنفيذي.

فورمو�سينيو  امل���درب  وج���اء 

برفقة م�ساعده، ومدرب احلرا�س، 

واثنن من حمللي الأداء، بينما 

و�س���ل م���درب الأحم���ال اأم�س 

الثالثاء قادما من الربتغال.

كما راف���ق املدير الفني اجلديد 

لله���الل ال�س���وداين، اثنن من 

الوكالء اأحدهما م�رضي والثاين 

لبناين.

الهالل ال�سوداني ي�ستقبل مدربه 

الجديد

منتخب لبنان يعود للتدريبات

بني يا�س والن�سر اأكبر الرابحين في الجولة 
19 من الدوري 

هاج�س اعتذار ال�سومة وثالثي الكويت ي�ساعف 
مخاوف معلول

ذكر تقرير اإخباري، اأم�س الثالثاء، 

اأن اإدارة ن���ادي الن�رض ال�سعودي 

برئا�سة �سف���وان ال�سويكت، بات 

عليها طلب عقد جمعية عمومية 

م���ن اأج���ل اإ�سافة اأع�س���اء جدد 

ملجل�س الإدارة.

واأو�سح���ت �سحيفة "الريا�سية" 

ال�سعودية، اأن اإدارة الن�رض ت�سعى 

لإنق���اذ املجل�س احل���ايل، وذلك 

عقب تقدم 3 من اأع�ساء املجل�س 

وهم: �سلمان احلاليف وفهد الطيار 

با�ستقالتهم، يف  القا�سم  و�سهيل 

الوقت ال���ذي مل تقبل فيه الإدارة 

ذلك.

وتابعت ال�سحيفة ذاتها، اأن اإدارة 

الن�رض حتاول اإ�سافة اأع�ساء جدد 

اأبرزهم معتز  اإىل جمل�س الإدارة، 

وذلك  النه���اري،  ونواف  املزروع 

لتعوي����س النق����س العددي يف 

جمل�س الإدارة.

وذكرت "الريا�سي���ة" اأن املاد ة 

18 م���ن لئحة الأندية الريا�سية 

ال�سعودي���ة، تن�س عل���ى األ يقل 

العدد يف جمل����س الإدارة عن 5 

كحد اأدنى و9 كحد اأق�سى.

وتابع���ت اأن���ه مع و�س���ول عدد 

اأع�س���اء اأي جمل����س اإىل اأقل من 

احل���د الأدنى فاإن ذل���ك يعني اأن 

املجل�س �سيتم حله بقوة القانون.

ويحت���ل الن�رض املرك���ز ال�سابع 

بر�سي���د 30 نقط���ة يف ترتي���ب 

الدوري ال�سعودي.

اإدارة الن�سر ال�سعودي مهددة بالحل

اأفاد تقرير �سحفي فرن�سي، اأم�س الأول  الإثنن، 

باأن ريال مدريد ي�ستهدف التعاقد مع اجلزائري 

ريا�س حمرز، جنم مان�س�سرت �سيتي.

ويعاين حمرز يف مان�س�سرت �سيتي، من الغياب 

ع���ن الت�سكي���ل الأ�سا�س���ي حتت قي���ادة بيب 

جوارديول، ال���ذي يف�سل برناردو �سيلفا ورحيم 

�سرتلينج.

وبح�سب موقع "ف���وت مريكاتو" الفرن�سي، فاإن 

ريال مدريد يدر�س �سم حمرز يف ال�سيف املقبل، 

لتدعي���م خ���ط هجومه، يف ظل ت���دين م�ستوى 

الثالثي ماركو اأ�سين�سيو ورودريجو وفيني�سيو�س، 

اإىل جان���ب الإ�سابات امل�ستم���رة التي تالحق 

اإيدين هازارد.

واأ�سار التقري���ر، اإىل اأن زين الدين زيدان، املدير 

الفني للمريجني، معجب كث���ريا بقدرات حمرز، 

ويرى اأنه �سيكون منا�سبا لطريقة لعبه.

واأو�س���ح التقرير، اأن اأداء حم���رز مع مان�س�سرت 

�سيتي اأم���ام اآر�سن���ال واإيفرت���ون وو�ست هام 

وولفرهامبتون، جذب اأنظار زيدان، ونال اإعجابه.

�سفقة محرز 
تلمع في 

اأعين زيدان

المغرب يوافق على الم�ساركة في 
بطولة العرب

تلقى الحتاد املغربي خطابًا 

ر�سمي���ًا م���ن الفيف���ا يدعوه 

للم�سارك���ة يف جتم���ع كروي 

ي�سم 22 منتخب���َا عربيَا من 

ب�سهر  املحلي���ن  الالعب���ن 

دي�سم���رب/ كانون الأول 2021 

بقط���ر يف بروف���ة لتجرب���ة 

لحت�سان  املر�سحة  املالعب 

كاأ����س الع���امل 2022 بنف�س 

البلد.

ووافق احت���اد الكرة املغربي 

امل�سارك���ة يف ه���ذه  عل���ى 

الن�سخة غ���ري امل�سبوقة التي 

�ست�س���م �سف���وة املنتخبات 

العربية من املحيط للخليج.

ويع���د املحل���ي املغربي هو 

بط���ل اأفريقي���ا حالي���ا بعد 

تتويج���ه بن�سخة ال�سان التي 

احت�سنه���ا قب���ل ع���ام على 

اأرا�سي���ه و�سيدافع على لقبه 

بالن�سخة املقبلة بالكامريون.

وي����رضف املغرب���ي احل�سن 

عموتا عل���ى العار�سة الفنية 

اأن  ويرج���ح  املنتخب  له���ذا 

ميدد عقده بعد ال�سان لغاية 

الدورة  ه���ذه  امل�سارك���ة يف 

بدولة قطر.



اأبوظبي-الوحدة:

االحت���اد  ينظ���م 

لل�شطرجن  اال�شيوي 

متقدم���ة  دورة 

وترق���ي  ل�شق���ل 

حكام اللعبة �شمن 

خطة الن�شاط لعام 

عرب  وذل���ك   2021

تطبي���ق االت�ش���ال 

يف  زووم  املرئ���ي 

اإط���ار التعاون بني 

اأكادميي���ة االحتاد االأ�شيوي لل�شطرجن مع جلنة 

احل���كام باالحت���اد االأ�شيوي به���دف النهو�ض 

مب�شتوى التحكي���م االأ�شيوي و�شوال اإىل تطوير 

الكوادر الفنية االأ�شيوي���ة من حكام ومنظمني 

ومدربني يف خمتلف البلدان االأ�شيوية .

 تقام الدورة خالل الفرتة من 7 حتى 11 اأبريل 

املقبل ويحا�رض يف ال���دورة املحا�رض الدويل 

واخلبري الفن���ي االإماراتي مه���دي عبدالرحيم 

رئي�ض جلنة احل���كام باالحتاد االأ�شيوي رئي�ض 

جلنة القوانني باالحتاد الدويل  

يت�شم���ن برنامج الدورة �رضح قانون ال�شطرجن 

مبا فيه ال�شطرجن العادي وال�رضيع واخلاطف ، 

واأنظم���ة الوقت الدولية املختلفة واأنظمة ك�رض 

التعادل الدولية والنظام ال�شوي�رضي والتزويج 

الف���ردي والفرق وح�شاب���ات الت�شنيف الدويل 

وااللقاب الدولي���ة للحكام والالعبني ، وقواعد 

مكافح���ة الغ�ض ) اللعب النظي���ف( واإ�شتخدام 

ال�شاع���ة االلكرتونية ، وواجبات ومهام احلكام 

قبل واثن���اء وبعد البطولة علم���ًا بان الدورة 

متنح مل���ن يجتاز االمتحان بنجاح بن�شبة 80 

.FA باملائة على نورم حكم احتاد دويل

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

االأربعاء 10 مار�ض 2021 �� الع�دد 14690  الريا�ضة

التحاد الآ�سيوي ينظم 

دورة �سقل وترقي حكام 

ال�سطرنج اأونالين  

الجولة الثانية ل�سباق فالكون 

للدراجات ت�سهد متابعة كبيرة

دبي ــ وام:

 اأعل���ن احتاد االإمارات للرجب���ي ام�ض عن اإقامة 

مباراة ودية بني منتخبنا الوطني االأول، ونظريه 

االإ�رضائيلي على مالعب مدين���ة دبي الريا�شية 

يف 19 مار����ض اجلاري، وذلك الإبراز دور الريا�شة 

يف دعم العالق���ات الدولية وتر�شيخ قيم ال�شالم 

والت�شامح.

ووجه االحتاد الدعوات اإىل و�شائل االإعالم حل�شور 

احل���دث وتغطيته مع االلت���زام بكافة االإجراءات 

االحرتازية التي ت�شمن �شالمة اجلميع، علما باأن 

تلك املباراة �شتكون االأوىل من نوعها التي جتمع 

منتخب���ي االإمارات واإ�رضائي���ل وجها لوجه على 

مالعب االإمارات.

ولفت قي����ض الظالعي اأمني ال����رض العام الحتاد 

االإمارات للرجبي اإىل اأنه �شيتم عقد موؤمتر �شحفي 

افرتا�شي عن بعد خ���الل االأيام املقبلة، لالإعالن 

عن تفا�شيل برنامج التعاون بني الطرفني، وكذلك 

عن موعد و�ش���ول املنتخب االإ�رضائيلي واجلدول 

الزمني للمب���اراة الودي���ة االأوىل، واآفاق الروؤية 

االإ�شرتاتيجية لتطوير التعاون بني االحتادين.

مباراة ودية بين منتخبنا والإ�سرائيلي للرجبي 19 مار�س

اأبوظبي / وام: 

يختت���م فري���ق االإم���ارات للدراج���ات الي���وم 

ا�شتعدادات���ه للم�شارك���ة يف �شب���اق تريينو-

اأدرياتيك���و، ال���ذي يقام ب���ني 10 و16 مار�ض 

اجلاري يف اإيطاليا.

ويت�شمن ه���ذا ال�شباق يف ن�شخت���ه ال�شاد�شة 

واخلم�شني 7 مراحل متتد على م�شافة 1100كم 

انطالقًا من لي���دو دي كامايوري، على ال�شاحل 

الترياين مروراً ب�شبه اجلزيرة االإيطالية وانتهاء 

يف �ش���ان بينديت���و دي���ل ترونت���و يف اجلزء 

االأدرياتيكي من اإيطاليا.

وي�شتمل ال�شب���اق على مرحلت���ني منا�شبتني 

ل�شباقات ال�رضعة، وثالث مراحل جبلية ق�شرية، 

ومرحل���ة واح���دة تت�شمن خط نهاي���ة جبليًا، 

ف�ش���اًل عن �شباق واحد لالأف���راد �شد الزمن؛ ما 

يوفر العديد من الفر�ض لدراجي فريق االإمارات 

لتحقيق الفوز.

وتعليقًا على ال�شب���اق، قال الدراج ال�شلوفيني 

بوجات�شار اأبرز دراجي فريق االإمارات : �شتكون 

ه���ذه املرة ه���ي االأوىل التي اأ�ش���ارك فيها يف 

�شباق تريينو-اأدرياتكيو، م�شريا اإىل اأن ال�شباق 

يت�شم���ن العديد م���ن املراحل الت���ي تنا�شب 

جميع املهارات، بدءاً من مراحل الت�شلق مروراً 

ب�شباقات االأفراد �ش���د الزمن وانتهاء ب�شباقات 

ال�رضع���ة، لذا �شنحاول تقدمي اأف�شل اأداء يف كل 

مرحل���ة، و�شاأحاول حتقيق الف���وز يف مراحل 

�شباقات ال�رضعة، واآمل اأن اأمتكن من تقدمي اأداء 

متميز كما يف طواف االإمارات.

و�شيق���ود ت���ادي بوجات�ش���ار ت�شكيل���ة فريق 

االإم���ارات، حي���ث يتطلع اإىل اإظه���ار قوته يف 

املراحل اجلبلية به���دف الفوز بلقب الت�شنيف 

العام م���ن جديد هذا املو�ش���م، بينما �شيتوىل 

زميله فريناندو جافرييا مهمة �شباقات ال�رضعة.

وت�شم الت�شكيلة كاًل من االإيطايل ديفيد فورمولو، 

وال�شلوفين���ي تادي بوجات�ش���ار ومواطنه يان 

بوالنك، والربتغ���ايل رافال مايكا ومواطنه اإيفو 

اأوليفيريا، واالأرجنتيني ماك�ض ريت�شيزي، ف�شاًل 

عن الكولومبي فرينان���دو جافرييا .. و�شيتوىل 

مدي���ر الفري���ق مات���ني فريناندي���ز واملديران 

اأندريه هاوبتم���ان ومانويل موري  الريا�شيان 

مهمة قيادة ت�شكيلة الفريق يف ال�شباق.

اأبوظبي-الوحدة:

اأطم���اأن �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي�ض احتاد امل�شارع���ة واجلودو خالل 

ات�ش���ال هاتفي بال�شي���د نا�رض التميمي 

اأم���ني ال�رض العام لالحت���اد م�رضف عام 

املنتخ���ب االأول للج���ودو املك���ون من 

الالعبني فيكت���ور �شكرتوف امل�شارك يف 

وزن ) حتت 73 كجم(، وايفان رميا رينكو 

يف وزن )حتت 100 كجم( على جاهزيته 

لبطولة تبلي�شي جراند برى للجودو لعام 

2021 الت���ي تق���ام يف جورجيا  اعتباراً 

من 26 مار����ض وحتى 28 مار�ض احلايل 

مب�شاركة 70 دولة بع���د انتهاء املرحلة 

الثاني���ة من مع�شك���ر املنتخ���ب االأول 

بال�شالة الريا�شية الرئي�شية بالعا�شمة 

�شوفيا البلغاري���ة والتي تهدف لتطوير 

املهارات الفردي���ة  الدفاعية والهجومية 

باإ�رضاف املدرب اجلديد املالديفي اجلديد 

باكال فيا�شي�شالف.

وقال الدرع���ي- لقد بداأ الع���د التنازيل 

النطالقة بطولة اآ�شيا لعام 2021 املقامة 

يف مدين���ة بي�شكيك يف قريغيز�شتان من 

7 اإىل 10 اإبريل املقبل عقب امل�شاركة يف 

بطولة جورجيا املقبل���ة التي تقام بعد 

اأ�شبوعني ،والتي ت�شهد م�شاركة 70 دولة 

م���ن اأقوى منتخبات اجل���ودو يف العامل 

ويف مقدمته���ا فرن�شا بطل���ة بطولة تل 

اأبيب ،كما ت�شارك اأملانيا بوفد يتكون من 

25 العبا والعبه كاأكرب الوفود امل�شاركة 

والعديد م���ن املنتخبات العربية ،والتي 

ت�شتعد كح���ال منتخب االإمارات للجودو 

ل���دورة طوكي���و لالألع���اب الريا�شي���ة 

االأوملبية التي تقام خالل الفرتة من 23 

وحتى 31 يوليو 2021 القادم .

واختتم رئي�ض احتاد امل�شارعة واجلودو 

– من االيجابيات حر����ض اجلميع على 
تنفي���ذ الربتوكول ال�شحي ،والتي تطمئن 

على جناح برنامج اإعداد املنتخب االأول 

للجودو كما خطط له بالرغم من ظروف 

جائحة الكورونا التي تطلبت الكثري ممن 

لتوجيهات  ترجمة  التحذيرية  االإجراءات 

امل�شئول���ني مما يب����رض بنتائج ايجابية 

خ���الل دورة طوكيو القادم���ة التي متثل 

الهدف الرئي�شي .

الدرعي يطمئن على جاهزية منتخب الجودو 
لبطولة جورجيا

»منتخبنا للدراجات« يختتم ا�ستعداداته للم�ساركة 

في �سباق تيرينو اأدرياتيكو 

اأبوظبي-الوحدة:

�شجل���ت اجلولة الثانية ل�شباق فالكون �شمان 

�شريي���ز للدراجات الهوائية، والذي نظمه نادي 

اأبوظب���ي للدراجات، جناحًا كب���رياً من خالل 

م�شاركة قراب���ة 200 دراج ودراجة يف الفئات 

املختلفة، واأقيم ال�شباق يف جزيرة احلديريات 

اأم����ض االأول، وحر�ض النادي عل���ى تنفيذ كل 

اال�شرتاطات ال�شحية ملكافحة كورونا ال�شادرة 

من اجلهات امل�شوؤولة، و�شط تفاعل اإيجابي من 

امل�شاركني.

و�شهد ال�شباق تطبيق اآليه البث املبا�رض على 

مواقع التوا�شل االجتماعي، وقناة النادي على 

اليوتيوب، والتي �شهدت متابعة عري�شة ومن 

فئات خمتلفة.

اأبوظبي ــ وام :

 اأك���د �شع���ادة اأن����ض العتيب���ة رئي�ض 

للمالكمة  واالآ�شيوي  االإماراتي  االحتادين 

اأن االحت���اد االآ�شي���وي ومق���ره اأبوظبي 

يحر����ض عل���ى ع���ودة احلي���اة بق���وة 

للبطوالت وامل�شابقات القارية، بعد فرتة 

طويل���ة من التوقف ا�شتم���رت ملدة عام 

على امل�شتوى العاملي، نتيجة لتاأثريات 

جائحة "كورونا".

وقال اإنه اأج���رى ت�شويتا اإلكرتونيا اأم�ض 

االأول مع اأع�شاء املكتب التنفيذي لالحتاد 

االآ�شي���وي ب�شاأن تنظيم بطول���ة اآ�شيوية 

للرج���ال وال�شيدات يف �شهر مايو املقبل 

مبدين���ة نيودلهي، وذلك بع���د احل�شول 

على موافقة االحت���اد الهندي ال�شت�شافة 

ه���ذا احلدث م���ع توف���ري كل االإجراءات 

الطبي  الربوتوكول  االحرتازية وتطبي���ق 

املعتمد من االحتاد االآ�شيوي حفاظا على 

الالعبني.

واأو�ش���ح العتيبة يف ت�رضيحاته لوكالة 

اأنباء االإم���ارات " وام " اأن���ه بعد اإلغاء 

جول���ة باري����ض التاأهيلي���ة الأوملبي���اد 

طوكيو، واالعتماد على الت�شنيف الدويل 

يف اختي���ار املتاأهلني يف اآ�شيا، كان من 

ال����رضوري اأن نوفر اأف�ش���ل برامج اإعداد 

لالعب���ي اآ�شي���ا الذين �شيمثل���ون القارة 

يف اأوملبي���اد طوكيو، بهدف رفع م�شتوى 

اأدائهم للحفاظ على �شدارة العامل التي 

كانوا قد اأحرزوه���ا يف الدورة االأوملبية 

االأخ���رية بريو دي جانريو ع���ام 2016، 

وله���ذا اأجرين���ا الت�شوي���ت يف املكتب 

التنفيذي على اإقامة تلك البطولة القارية، 

ومت���ت املوافقة والرتحيب بها يف نهاية 

مايو وبدايو يونيو املقبلني، وننتظر فقط 

ال���رد النهائي من االحت���اد الهندي الذي 

يح�شل على املوافقات احلكومية حاليا 

الإقامة البطولة وتوفري كل الدعم لها مبا 

يتوافق مع االإجراءات االحرتازية املتبعة 

هناك".

وعن اأجندة البط���والت القارية يف اآ�شيا 

قال العتيب���ة : " نح���ن م�شممون على 

جتاوز تاأثريات جائحة كورونا، خ�شو�شا 

اأن االإمارات جنحت يف حتويل هذا التحدي 

اإىل ق�شة جناح يف اآلي���ات التعامل مع 

هذه االأو�ش���اع اال�شتثنائية والتقليل من 

اآثارها، وق���د تابعنا اأنها ا�شت�شافت اأكرث 

من حدث ريا�ش���ي دويل ونظمته ب�شكل 

اأبهر اجلمي���ع، وا�شتاأنف���ت كل اأن�شطتها 

املحلي���ة يف خمتل���ف الريا�ش���ات، مع 

االلت���زام بتطبيق االإج���راءات االحرتازية 

الت���ي ت�شمن �شالم���ة الالعبني واحلكام 

واملدربني واالإداريني.

واأ�ش���اف : " اأن���ه بناء عل���ى االإجراءات 

االحرتازي���ة اعتمدنا يف االحتاد االآ�شيوي 

عودة اأجندة البطوالت القارية لطبيعتها، 

و�شيتم تنظيم بطولة اآ�شيا للواعدين يف 

�شبتم���رب املقبل، وه���ي الن�شخة الثانية 

من البطولة التي ا�شتحدثناها العام قبل 

املا�شي واأقيمت الن�شخة االأوىل منها يف 

الكوي���ت، وحققت اأهدافها يف الك�شف عن 

املواهب اجلديدة، وتوفري فر�ض االحتكاك 

الق���وي لهم الكت�شاب اخل���ربات الدولية، 

وبعد بطولة الواعدين �شوف نقيم بطولة 

ال�شب���اب حت���ت 22 عاما للم���رة االأوىل 

يف اأوزبك�شت���ان لتكتمل ع���ودة الن�شاط 

بالن�شب���ة ل���كل املراحل ال�شني���ة، تدور 

عجلة الريا�شة لتعوي�ض ما فاتها خالل 

فرتة التوقف.

ا�ستئناف الن�ساط القاري للمالكمة و3 بطولت كبرى 
في 2021

دبي-وام

�شه���د اليوم الثاين م���ن بطولة �شوق 

دبي احلرة لتن����ض ال�شيدات جمموعة 

م���ن املواجه���ات ال�شيق���ة ات�شم���ت 

جميعها خ���الل الن�شف االأول من يوم 

اأم����ض باالإق�شاء من اجلول���ة الثانية 

فقط، والتي بداأت مع الكازاخية اإلينا 

ريباكينا حينما تغلبت على نظريتها 

ال�شيني���ة �شاي�ش���اي زين���ج بنتيجة 

 ،/4-6  ،0-6/ رد  دون  جمموعت���ني 

لتك���ون على موعد مع التون�شية اأٌن�ض 

جابر يف الدور الثاين من البطولة.

وقدم���ت ريباكين���ا اأداًء متميزاً خالل 

الع���ام املا�شي، و�شلت من خالله اإىل 

ال���دور النهائي يف اأرب���ع بطوالت من 

اأ�شل اأول خم�ض بط���والت لها وفازت 

ببطولة "هوبارت" الدولية التي تقام 

يف اأ�شرتالي���ا، وحقق���ت املركز الثاين 

يف بطول���ة �شوق دبي احل���رة لتن�ض 

ال�شي���دات خ���الل املو�ش���م املا�شي، 

وذلك بع���د اأن اأطاحت ب�شوفيا كينني 

بطل���ة اأ�شرتاليا املفتوحة التي توجت 

موؤخراً، وامل�شنفة الثالثة على العامل 

كارولينا بلي�شكوف���ا، وكانتا من اأبرز 

املواجهات التي �شهدتها بطولة �شوق 

دبي احلرة خالل املو�شم املا�شي، اإال 

اأن �شيمونا هاليب اأوقفت هذه امل�شرية 

وانتزعت اللقب منها.

ك���ومل  يق���ول  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 

ماكلوكلني النائ���ب التنفيذي لرئي�ض 

جمل����ض االإدارة والرئي����ض التنفيذي 

ل�ش���وق دبي احل���رة: " كان اأداء اإلينا 

ريباكينا خالل املو�ش���م املا�شي من 

البطول���ة رائعًا، خا�ش���ة اأنها واحدة 

من الالعبات اجل���دد الالتي ا�شتطعن 

اأهم االأ�شماء وو�شع ب�شمتها  مناف�شة 

يف �شج���ل املباري���ات املميزة خالل 

املو�ش���م املا�شي، ونتمن���ى لها حظًا 

موفقًا خالل هذا االأ�شبوع".

وقال���ت ريباكينا: " ب�شكل عام، قدمت 

مباراة جي���دة، واأنا �شعيدة للم�شاركة 

يف بطول���ة دبي مرة اأخرى، كل االأمور 

ت�ش���ري ب�شكل رائ���ع، �شاأح���اول بذل 

ق�شارى جه���دي هذا االأ�شبوع لتحقيق 

نتائج جيدة".

من ناحية اأخ���رى تغلبت اليوم اأي�شا 

مادي�شون كيز على نظريتها ال�شينية 

اإن�شو ليناغ مبجموعتني دون رد /6-

1، 61/ ، وتاأهل���ت ملواجهة الرو�شية 

اأن�شتا�شيا بوتابوفا التي تاأهلت للدور 

الث���اين هي االأخرى بع���د فوزها على 

االأملانية لورا �شيغيموند مبجموعتني 

دون رد /3-6، 2-6/.

واأعربت كيز عن �رضورها عقب فورها 

اليوم، وقال���ت: "لعبت جمموعة اأوىل 

نظيف���ة، ويف املجموعة الثانية كانت 

هناك بع�ض ال�رضب���ات ال�شعبة التي 

واجهتني، لكنني تعاملت معهم ب�شكل 

جي���د وحافظت عل���ى موا�شلة تقدمي 

اأدائي العايل، وبالتاأكيد اأ�شعر بالبطء 

قلي���اًل مقارنة مع غريي من الالعبات، 

لكنني اأعرف اأنن���ي اإذا وا�شلت العمل 

فيم���ا كنت اأت���درب علي���ه، وحاولت 

تطبيق ذلك يف املباريات، �شاأ�شتطيع 

اإىل مراح���ل متقدم���ة من  الو�ش���ول 

البطولة".

ويف مواجه���ة قوي���ة اأخ���رى اأق�شت 

فوندرو�شوغ���ا  ماركيت���ا  الت�شيكي���ة 

امل�شنفة 12 يف البطولة و20 عامليًا 

مناف�شته���ا الروماني���ة اأن���ا بوغدان 

مبجموعتني دون رد /6-4، 6-4/، يف 

حني فازت االإ�شتونية اأنيت كونتافيت 

امل�شنفة 15 يف البطولة و24 عامليًا 

على املجرية تيم���ا بابو�ض امل�شنفة 

ال�شاد�شة عامليًا مبجموعتني دون رد 

./1-6 ،2-6/

ويق���ول �شالح تهلك، مدي���ر البطولة: 

" ا�شتمتعن���ا بعودة اإلين���ا ريباكينا، 
و�شيف���ة البطولة املو�شم املا�شي اإىل 

دبي، وي�ش���ري اأداوؤها الي���وم اإىل اأنها 

�شتكون واحدة م���ن االأ�شماء التي قد 

ت�شل اإىل االأدوار النهائية من البطولة، 

ومل يك���ن اأداء مادي�ش���ون كيز اأقل من 

ريباكين���ا، والت���ي اأي�ش���ًا ت�شعى اإىل 

الفوز خالل ه���ذا االأ�شبوع خا�شة بعد 

و�شولها اإىل نهائي���ات بطولة اأمريكا 

املفتوحة".

ريباكينا تطيح ب�ساي�ساي وتتاأهل لمواجهة 

اأن�س جابر في »دولية دبي للتن�س«



    

راأى اجل���رال ال�ص���يني الكب���ر، 

�ص���و كيليان، اأن ب���اده بحاجة 

اإىل اال�ص���تعداد ملواجه���ة »فخ 

ثيو�ص���يديد�س« )وهو م�ص���طلح 

ي�ص���ر اإىل حتمية احلرب عندما 

حت���ل قوة عاملي���ة جديدة حمل 

قوة موجودة(.

وقال �ص���و كيلي���ان، الذي يحتل 

املرتبة الثانية يف قيادة القوات 

امل�صلحة يف الباد، بعد الرئي�س 

ال�صيني، »يف مواجهة فخ ثيو�صيديد�س 

وامل�صاكل احلدودية، يجب على اجلي�س 

زيادة قدرته ب�رسعة«.

واأ�ص���اف: »يج���ب اأن نحقق اخرتاقات 

يف اأ�صاليب القتال والقدرة، واأن نر�صي 

الع�صكري«،  للتحديث  �ص���ليمًا  اأ�صا�صًا 

م�ص���را اإىل اأن���ه يعتق���د اأن ال�ص���ن 

الواليات  »�ص���تتفوق« قريب���ًا عل���ى 

املتحدة كقوة اقت�ص���ادية، حيث يزيد 

ناجتها املحلي االإجمايل عن 70% من 

مناف�صتها.

بن الفينة واالأخرى، ن�صمع بتحد اأو 

بلعبة جديدة تغزو مواقع التوا�صل 

الكبار.  ال�ص���غار قبل  اإليها  وجتذب 

اأودت  التحديات  ولكن بع�س ه���ذه 

بحياة العديد من املراهقن.

ولع���ل اآخره���ا ما يع���رف بتحدي 

»الو�صاح االأزرق« اأو ما ي�صمى اأي�صا 

.»blackout فقدان الوعي«

ينت�رس التحدي يف �صفوف م�صتخدمي 

تطبي���ق »تي���ك توك« وغ���ره من 

و�صائل التوا�صل االجتماعي.

وهو لي�س منتجًا ميكن ف�ص���له عن 

التطبيق���ات، كما ال ميكن ت�ص���نيفه 

كلعبة اإلكرتونية قائمة بذاتها.

الأزهر يحذر من »حتد مميت« على 

»تيك توك«

جرنال �صيني كبري يحذر من »فخ 
ثيو�صيديد�س« 

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

اأقدم رجل على قتل زوجته وته�صيم راأ�صها م�صتخدمًا ال�صاكو�س، 

يف جن���وب حمافظة اجليزة مب����رس، وعند حماولت���ه الهروب 

ده�صته �صيارة ولفظ اأنفا�صه االأخرة.

حيث ورد باغ لغرفة النجدة باجليزة، يفيد بالعثور على جثة 

ربة منزل مقتولة داخل �صقتها، وانتقل على اإثره رجال املباحث 

مل���كان احلادث، وتبن وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 60 

عاًما، وتوفيت اإثر اإ�صابتها بته�صم يف اجلمجمة.

كم���ا تب���ن اأن وراء ارتكاب اجلرمية زوج املجن���ي عليها، الذي 

قام بالتعدي عليها بال�رسب ب�صاكو�س على راأ�صها حتى �صقطت 

جثة هامدة، واأثناء حماولته الهرب لقي م�رسعه بعدما ده�صته 

�صيارة..

اأقدم مواط���ن اأردين على طعن طليقته باأداة حادة، داخل حمكمة 

الر�ص���يفة ال�رسعي���ة، التابع���ة ملحافظة الزرقاء �ص���مايل �رسق 

العا�صمة عمان.

واأكد م�ص���در اأمني اأنه مت اإلقاء القب����س على اجلاين، فيما ُنقلت 

طليقته اإىل م�صت�صفى االأمر في�صل لتلقي العاج.

واأ�صاف امل�ص���در، اأن ال�صيدة حالتها العامة متو�صطة، م�صراً اإىل 

فتح حتقيق يف احلادثة، للوقوف على ماب�صات اجلرمية، والبّت 

يف عقوبتها.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae
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ه�صم راأ�صها وعند حماولته الهروب 

كانت املفاجاأة!

 ك�صفت �رسكة C SEED عن ت�صميم تلفاز مميز بحجم 

كبر ميكن طي اأجزائه ليكون منا�صبًا لا�صتعمال يف 

خمتلف البيوت وقاعات العر�س.

واأكرث ما مييز تلفاز M1 اجلديد هو اأن �صا�صته تتكون 

 ،MicroLED من 5 لوحات عر�س تعم���ل بتقنية

ميكن طي هذه اللوحات عرب حماور خا�صة اأو فردها 

بجانب بع�صها لت�صكل جمتمعة �صا�صة كبرة مبقا�س 

.4K 165 بو�صة قادرة على عر�س فيديوهات

وثبتت لوحات التلفاز عل���ى قاعدة من االألومينيوم 

ميكن طيه���ا اأي�ص���ًا لتختفي داخل االأر�ص���ية كي ال 

ي�صغل اجلهاز اأي م�ص���احة اإ�صافية عند عدم احلاجة 

ال�صتعماله.

وتبعًا لل�رسكة امل�ص���نعة فاإن التلفاز �ص���يوفر األوانًا 

مذهلة لل�صور ودقة عالية جداً يف عر�س التفا�صيل، 

كم���ا اأن معدل ال�ص���طوع يف �صا�ص���ته �صي�ص���ل اإىل 

1000 �ص���معة/م تقريبًا، ومعدل التباين 30 000:1 

، وباالإ�ص���افة اإىل تقنيات microLED فاإنه يدعم 

 Adaptive وتقنيات ،HDR/HDR10+ تقنيات

.Gap Calibration Technology

 تلفاز قابل للطي ومبوا�صفات 

مذهلة
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 رجل يطعن طليقته بـ»مق�س« 

داخل املحكمة

متك���ن رجل من اإيه���ام زوجته، 

بعد ارتباطهما بزواج ”م�صيار“، 

برغبته �رساء فيا �ص���كنية لهما 

وتوثيقها با�صمها، فمنحته �صيكًا 

مببلغ 2،5 ملي���ون ريال، ل�رساء 

الفي���ا، اإال اأن ال���زوج ا�ص���توىل 

عليها، فطلبت منه الطاق، لكن 

الزوج اأخذ مياطل دون اأن يلبي 

طلبها.

وق���د رفع���ت �ص���يدة اأعمال يف 

ال�صعودية ق�ص���ية على زوجها؛ 

بعد ا�ص���تيائه على 2،5 مليون 

ري���ال )666،666 دوالر( بدعوى 

�رساء فيا �صكنية، لينتقا اإليها 

بعد اتفاق بينهما.

وتوجهت ال�ص���يدة ملحاٍم، لكنه 

اأكد له���ا اأنها ال ت�ص���تطيع رفع 

نظراً  باأموالها؛  للمطالبة  دعوى 

الأنه���ا قدم���ت اأمواله���ا للزوج 

بر�ص���اها، فاجتهت لرفع دعوى 

طاق، بعد ا�ص���تياء الزوج على 

اأموالها وخداعه لها.

ال���ذي  الوق���ت  يف 

تتفق���د في���ه مركب���ة 

 " ن�س ا �ص���يفر بر "
التابع���ة  الف�ص���ائية 

"نا�ص���ا"  لوكال���ة  

�ص���طح كوكب املريخ، 

علم���اء  ي�ص���تخدم 

داللة  اأي  عن  يبحثون 

حياة  وج���ود  عل���ى 

عل���ى الكوكب البعيد، 

بيانات جمعتها مهمة 

اأق���رب اإلين���ا كث���را، 

وحتدي���دا يف بح���رة 

غربي  جنوب  �ص���الدا 

تركيا.

اإن  نا�ص���ا  وتق���ول 

تر�صيبات املعادن وال�صخور يف بحرة 

�ص���الدا، هي االأقرب لتلك املوجودة يف 

فوه���ة "جيزيرو" الت���ي هبطت عليها 

مركبتها يف املريخ، والتي ُيعتقد اأنها 

كانت ذات يوم مغمورة باملاء.

ويقول العامل بوكالة نا�ص���ا، توما�س 

ِزربوكن، اإن بحرة �ص���الدا "نظر قوي 

ميكننا من خاله التعلم والتق�ص���ي"، 

. واأع���د فري���ق م���ن علم���اء الكواكب 

االأمركين واالأت���راك، بحثا يف 2019 

على �ص���فاف البحرة، التي تو�ص���ف 

باأنها "مالديف الرتكية" ب�صبب مياهها 
الازوردية و�صواطئها البي�صاء.

بحرية تركية حتري العلماء.. وال�صبب 

»دليل احلياة على املريخ«

مب�صهد يحب�س االأنفا�س يف �صماء 

مدين���ة ” تيوتيهواكان” بو�ص���ط 

املك�ص���يك، ظهر رج���ل يف الهواء 

مم�ص���كًا بحبل على ارتفاع مئات 

االأمت���ار بعد �ص���قوطه من منطاد 

الهواء ال�صاخن.

ومت التق���اط اللقطات املرعبة يف 

مدينة تيوتيه���واكان، حيث ُيظهر 

منطاد ه���واء �ص���اخن يرتفع اإىل 

ال�ص���ماء بينما يت���دىل رجل منه 

بجانب  ب�ص���دة  باحلبل  مم�ص���كًا 

املن�صة.

�رسخ���ات  اأ�ص���وات  وتعال���ت  

املتفرجن وهم ي�صاهدون املنظر 

املرعب، فيم���ا  كان املوجودون 

عل���ى االأر�س ي�ص���حبون احلبال؛ 

الرجل،  واإنقاذ  البالون  الإ�ص���قاط 

وعندم���ا مت اإن���زال الرج���ل فقد 

قب�صته و�صقط نحو االأر�س.

ولكن ب�ص���كل ال ي�ص���دق ، متكن 

االإم�صاك باحلبل املتديل قبل  من 

اأن ي�ص���طدم باالأر�س، فيما يعود 

منطاد الهواء ال�ص���اخن ببطء اإىل 

االأر�س حي���ث كانت جمموعة من 

االأ�صخا�س مت�صك مباءة اللتقاطه.

ومل ترد اأي تقاري���ر عن الظروف 

التي اأدت اإىل حدوث تلك اللحظات 

املخيفة، اأو عن وقوع اإ�صابات.

زواج »م�صيار« يكلف �صيدة 

600 األف دولر

حلظات مرعبة ل�صقوط رجل من منطاد

 كامريا مراقبة تنقذ طفلة من »وح�س ب�صري« 
األق���ت االأجهزة االأمنية 

على  القب�س  بالقاهرة 

مقطع  ظه���ر يف  رجل 

فيدي���و مت���داول اأثناء 

يف  بطفل���ة  حتر�ص���ه 

مبنطقة  عق���ار  مدخل 

املعادي.

وبح�ص���ب التحري���ات 

واملعلوم���ات التي مت 

الفرق  قبل  من  جمعها 

املتهم  يدعى  االأمنية، 

م���ن  ويبل���غ  ج"  "م. 
العمر 32 عاما.

وقد تداول رواد مواقع التوا�ص���ل االجتماعي فيديو، يظهر فيه املتهم 

اأثناء ا�ص���تدراجه الطفلة داخل مدخل عقار وحتر�ص���ه بها، واالإم�صاك 

مبناطق ح�صا�صة من ج�صدها.

وتظهر اأي�صا �صاحبة كامرا مراقبة بالعقار وهي تت�صاجر مع املتهم، 

وتنقذ الطفلة من بن يديه، ليفر هاربًا، ثم يتم �صبطه.

اكت�ص���ف علم���اء اأن���ه ميك���ن لبع�س 

الرخويات البحرية املقطوعة الراأ�س اأن 

تنمي القلوب وحتى االأج�صام اجلديدة 

لديها بالكامل.

ونقل���ت جملة خمت�ص���ة بعلم االأحياء 

هذه العجيبة م���ن "عجائب الطبيعة" 

مو�ص���حة اأنها ميكن اأن ت�صاعد العلماء 

يف النهاي���ة يف فه���م ومعاجلة جتدد 

االأن�صجة الب�رسية ب�صكل اأف�صل.

ويف ال�ص���ياق، قال���ت الباحثة يف علم 

االأحياء �صاياكا ميتو اإنها حتب درا�صة 

الرخوي���ات البحري���ة اليابانية الأنها 

�صغرة ولطيفة وغريبة. وذات يوم يف 

املخترب، راأت �صيًئا غريًبا، راأت رخوية 

بحرية قطعت راأ�ص���ها وا�ص���تمر الراأ�س 

يف احلركة والعي�س. ث���م فعل زوجان 

اآخران ال�صيء نف�صه، وفًقا للدرا�صة التي 

ن�رست يف دوري���ة "كارنت بيولوجي". 

ويف درا�ص���ة قطعت روؤو�س 16 من 

الرخويات البحرية. وبداأت �ص���تة 

م���ن املخلوق���ات يف التج���دد، 

وبقيت  منه���ا  ثاث���ة  وجنحت 

على قيد احلي���اة. حتى اأن اأحد 

الثاثة خ�رس راأ�صه واأعاد ج�صده 

نوع���ان خمتلفان  وقام  مرتن. 

اليابانية  البحرية  الرخويات  من 

بخدعة التجديد هذه.

علماء فلك ير�صدون اأبعد »جنم زائف« يف الكون
متكن علماء فلك من ر�ص���د 

اإ�صارة راديو بالغة القوة من 

ثقب اأ�صود، يبعد عن االأر�س 

مبقدار 13 مليار �صنة.

و�صدرت االإ�صارة من خال ما 

يعرف ب�«النج���م الزائف«، 

اأج�صام ن�صطة للغاية،  وهي 

تت�صكل حول الثقوب ال�صوداء 

يف مراكز املجرات.

واأطل���ق العلم���اء على هذا 

النجم ا�صم »بي 18+172«، 

ويقع على م�صافة بعيدة جداً 

عن االأر�س، اإذ اأن االإ�ص���ارات 

التي ر�ص���دت االآن كانت قد 

انطلق���ت عندم���ا كان عمر 

الكون 780 مليون �صنة فقط، 

يف حن يقّدر الباحثون عمر 

�ص���نة.  مليار  ب����14  الكون 

االكت�ص���اف  وتعليق���ا على 

من  مازوت�صيلي  كيارا  قالت 

اجلنوبي:  االأوروبي  املر�صد 

»م���ن املث���ر اأن نكت�ص���ف 

ثقوبًا �ص���وداء جديدة، فهي 

�صت�ص���اعدنا على فهم ن�صاأة 

العلماء  وبح�ص���ب  الكون«. 

القريب  االأ�ص���ود  الثقب  فاإن 

م���ن النج���م الذي ر�ص���دت 

اإ�صارته، اأكرب ب�300 مرة من 

�صم�ص���نا، ويتمت���ع بالقدرة 

الغازات  امت�ص���ا�س  عل���ى 

مبعدالت  الكوني���ة  واملواد 

كبرة جداً.

رغم قطع راأ�صها.. حيوانات بحرية ت�صتطيع بناء اأج�صامها

ال�صوق املركزي بال�صارقة وجهة 

ت�صوق مر�صعة بعبق التاريخ
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