
دبي-وام:

 اأطلق �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ حممد 

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

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" ام�س ا�ش���راتيجية دبي لالقت�شاد 

الإبداع���ي الت���ي ت�ش���تهدف م�ش���اعفة 

م�ش���اهمة القطاع الإبداع���ي يف الناجت 

املحلي الإجم���ايل لإمارة دبي من 2.6 

% يف نهاي���ة 2020 اإىل 5% بحلول عام 

.2025

ال�ش���راتيجية املبتكرة  تت�ش���من هذه 

تهيئة البيئة الت�رشيعية وال�ش���تثمارية 

الالزمة لنمو وازده���ار القطاع الإبداعي 

يف دب���ي، وزي���ادة جاذبي���ة الإم���ارة 

للمبدعني وامل�شتثمرين ورواد الأعمال، 

كابول-)د ب اأ(:

 اأعلن م�شت�ش���ار الأمن الوطني الأفغ���اين حمداهلل مهيب اأن 

رئي�س البالد اأ�رشف غني لن يخو�س النتخابات الرئا�ش���ية 

املبكرة التي اقرح اإجراءها مبوجب خطة �شالم مع م�شلحي 

طالبان يف حماولة لإنهاء حرب ا�شتمرت 20 عاما.

وق���ال مهيب لل�ش���حفيني يف كابول: " وقتم���ا يكون ذلك 

مطلوبا ، �ش���واء كان ذلك �شتة اأ�شهر اأو ثالثة"، �شوف يكون 

غني م�ش���تعدا لإجراء النتخابات، بح�شب ما نقلته وكالة 

بلوم���رج لالأنباء اليوم . وكانت طالبان قد رف�ش���ت خطة 

ال�ش���الم التي طرحها غني، قائلة اإنها �ش���وف تفاقم الأزمة 

احلالية.

وكان مقرح غني ال�ش���هر املا�شي باإجراء انتخابات مبكرة 

ا�ش���تجابة ملحاولة اأمريكية بتعيني حكومة موؤقتة لتحل 

حمل اإدارته. وقال حممد نعيم وهو متحدث با�ش���م طالبان 

اإنهم تلقوا عر�س �شالم اأمريكيا ومازال قيد املراجعة .

تدفع الوليات املتحدة غني وطالبان اإىل التو�ش���ل لتفاق 

�شالم حتى ت�شحب القوات الأمريكية املتبقية ال�2500 فرد 

من البلد الذي مزقه احلرب.

الريا�ض-)د ب اأ(:

 اأعلنت اجلمارك ال�ش���عودية منع ا�شترياد 

ال�شيارات امل�شتعملة، م�شرية اإىل اأن اآخر 

موديل ي�شمح بدخوله هو عام 2016.

وقال���ت اجلم���ارك ، عر ح�ش���ابها  على 

موقع التوا�ش���ل الجتماعي "توير"  رًدا 

على ا�شتف�ش���ار من مواطن بهذا ال�ش���اأن، 

نع ا�شترياد ال�شيارات امل�شتعملة،  اإنه "يمُ

ك�ش���يارات الأجرة اأو ال�رشطة اأو �شيارات 

�رشكات التاأجري".

واأو�ش���حت اجلمارك اأن اآخر �ش���نة �شنع 

�ش���مح بدخوله���ا ه���ي 2016 على اأن  يمُ

تك���ون مطابقة للموا�ش���فات واملقايي�س 

الوقود، لفتة   اقت�شاد  ال�شعودية ومعيار 

اإىل اأن الر�ش���وم اجلمركي���ة 5% من قيمة 

املركبة،وتطبق �رشيبة القيمة امل�ش���افة 

.%15

�سول-وكاالت:

اأعدمت كوريا ال�شمالية، موؤخرا، م�شوؤول رفيعا، وذلك 

ملخالفته اإر�شادات احلجر ال�شحي اخلا�شة بفريو�س 

كورونا امل�شتجد، والتي اأقرّها الزعيم كيم جونغ اأون.

ورغم اإ�رشار بيونغيانغ على خلوها من كوفيد-19، 

اإل اأن الدولة فر�شت تدابري �شارمة ملواجهة الفريو�س 

التاجي، مبا يف ذلك عمليات اإغالق �شبه كاملة.

ويف نوفمر وبناء عل���ى اأوامر كيم، غريت احلكومة 

الإجراءات الوقائية من „احلجر ال�شحي الطارئ“ اإىل 

درجة اأعلى. واأن�شاأت ال�شلطات مرافق �شحية للحجر، 

ل�شت�شافة امل�شتبه باإ�شابتهم بفريو�س كوفيد-19.

ومع نق�س التمويل، فر�ش���ت بع�س املقاطعات مثل 

بيونغان ال�شمالية، العزل الذاتي املنزيل ملن يعاين 

من اأعرا�س طفيفة.

الريطانية،  „اإك�ش���ري�س“  وح�شبما ذكرت �شحيفة 

فقد جتاهل الكثري م���ن املواطنني هذه الأوامر، الأمر 

الذي دفع ال�ش���لطات لإر�شال فريق للتحقيق يف هذه 

„التجاوزات“ بعدد من املقاطعات.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

رئي�ض االأرجنتين يعلن اإ�سابته 

بفيرو�ض »كورونا«

اعتقال �سخ�سيات اأردنية بارزة في 

عمان الأ�سباب اأمنية

بوين�س اأير�س-وام:

 اأعلن الرئي�س الأرجنتيني األرتو فرنانديز ام�س » ال�شبت« 

اأن الختبارات اأثبتت اإ�شابته بفريو�س » كورونا ».

واأ�ش���ار الرئي�س الأرجنتيني ال���ذي اأمت 62 عاما اجلمعة 

يف تغري���دة على توير اإىل اأنه ينتظر تاأكيد النتيجة واأن 

حالت���ه املعنوية جيدة على الرغم من اإ�ش���ابته بارتفاع 

طفيف يف درجة احلرارة.

عمان-وكالت:

اأعلن م�ش���در اأمني يف الأردن، اأم�س ال�ش���بت، اعتقال كل من 

ال�رشيف ح�ش���ن ب���ن زيد وبا�ش���م اإبراهيم عو����س واآخرين، 

لأ�شباب و�شفها بالأمنية.

وبح�شب وكالة الأنباء الأردنية "برا"، فاإن التحقيق جار يف 

املو�شوع، عقب توقيف عدد من الأ�شخا�س.

 ومل يجر الك�ش���ف عن املزيد من التفا�ش���يل ب�شاأن طبيعة 

الأ�شباب الأمنية التي اأدت اإىل العتقالت يف الأردن.

اأفغان�ستان: غني لن يخو�ض االنتخابات 
الرئا�سية المبكرة

ال�سعودية تمنع ا�ستيراد 
ال�سيارات الم�ستعملة

 زعيم ك�ريا ال�سمالية ياأمر باإعدام م�س�ؤول 
لمخالفته اإر�سادات الحجر ال�سحي

»طالع   �ض 3«

»طالع   �ض 13«

»طالع   �ض 11«

درجات الحرارةمواقيت ال�سالة

اأبوظبي-وام:

زار معايل جون كريي، املبعوث 

ل�شوؤون تغري  الأمريكي  الرئا�شي 

املناخ ام�س عددا من امل�شاريع 

ال�شراتيجية الكرى يف اأبوظبي 

والت���ي تركز على دع���م جهود 

الدولة يف جمال الطاقة النظيفة، 

واحلد من تداعيات تغرّي املناخ 

التنمية امل�شتدامة على  وتعزيز 

ال�شعيدين املحلي والعاملي.

"نور  م����رشوع  ك���ريي  وتفق���د 

اأبوظب���ي" للطاق���ة ال�شم�ش���ية 

هليكوبر،  طائ���رة  با�ش���تخدام 

�ش���لطان  الدكتور  يرافقه معايل 

بن اأحمد اجلابر وزير ال�ش���ناعة 

املتقدم���ة،  والتكنولوجي���ا 

املبعوث اخلا�س لدولة الإمارات 

ل�شوؤون التغري املناخي. 

كيري يزور الم�ساريع والمبادرات اال�ستراتيجية 

في مجال �لطاقة �لنظيفة في �أبوظبي

»تتمة  �ض8«
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي

0٫49  5,941.52 5,912.562,557.670.29 2,550.23

»تتمة  �ض8« »تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

اأبوظبي-وام:

 حلت دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف املرتب���ة الأوىل عربي���ًا واإقليميًا 

واخلام�شة ع�رشة عامليًا يف املوؤ�رش 

كريين للثقة يف ال�ش���تثمار الأجنبي 

املبا�رش للعام اجلاري 2021، متقدمة 

4 مرات���ب مقارنة بالعام املا�ش���ي 

2020، ومتفوق���ة بذلك على عدد من 

القت�ش���ادات العاملية الكرى �شمن 

الرتيب العام للموؤ�رش مثل �شنغافورا 

وا�ش���راليا والرتغ���ال والدمن���ارك 

وايرلندا والرازيل وفنلندا.

ويعك����س تق���دم دولة الإم���ارات يف 

موؤ�رش كريين، ارتفاع ثقة امل�شتثمرين 

ومدراء العم���ال واملدراء التنفيذيني 

باقت�شاد الدولة وفر�س منوه الواعدة 

و�رشع���ة تعافية م���ن تداعيات اأزمة 

"كوفي���د 19"، حيث جاءت من بني 5 
دول حققت ثقة اأعلى مقارنة بالعام 

املا�شي 2020 وهي: الرنويج، النم�شا، 

الرتغال، الدمن���ارك، ذلك يف الوقت 

الذي تراجعت فيه الثقة بالقت�شادات 

العاملية للعديد من الدول العظمى.

واأكد معايل الدكت���ور ثاين بن اأحمد 

الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية 

اأن حتقيق دولة الإمارات املركز الأول 

عربيًا و15 عامليًا على موؤ�رش كريين 

للثقة يف ال�شتثمار الأجنبي املبا�رش 

للعام اجلاري،

قب�ل طلبات جميع الق�ائم المتر�سحة لالنتخابات 

الفل�سطينية وعددها 36 قائمة 

القاهرة-وام:

 انطلق م�شاء ام�س ال�شبت بالقاهرة 

22 مومياء  موك���ب مهي���ب لنق���ل 

ملكية م���ن املتحف امل�رشي مبيدان 

التحرير و�ش���ط القاهرة اإىل املتحف 

الف�شطاط  القومى للح�شارة مبنطقة 

تعود اإىل ع�ش���ور الأ�رش ال�"17 و18 

و19 و20" وم���ن بينه���ا مومياوات 

و�ش���قنن  الثانى  "رم�ش���ي�س  امللوك 

رع وحتتم�س الثالث و�ش���يتى الأول 

وحت�شب�شوت، ومريت اآمون".

ب���داأ املوك���ب حتركه م���ن املتحف 

امل����رشي بالتحرير م���رورا من اأمام 

م�ش���لة امللك رم�شي�س الثاين مبيدان 

التحري���ر املزين باأربع���ة كبا�س مت 

نقلها م���ن الأق�رش وو�ش���عها حول 

امل�ش���لة موؤخرا .. ثم غ���ادر املوكب 

اإىل ميدان  مي���دان التحرير واجت���ه 

�شيمون بوليفار يف جاردن �شيتي،

االإمارات االأولى عربيًا واإقليميًا في اال�ستثمار 
االأجنبي المبا�سر 

االأرياني يدين ترحيل مئات المهاجرين االأفارقة 

من �سنعاء اإلى مناطق الحكومة اليمنية 

العراق : خطط لل�سيطرة على ملف 

التهريب ب�سكل كامل
�سنعاء-)د ب اأ(:

اأدان معمر الإرياين، وزير الإعالم يف احلكومة اليمنية املعرف 

بها دوليا، ام�س ال�شبت، "عمليات الرحيل الق�رشي التي نفذتها 

ميلي�ش���يا احلوثي املدعومة من اإي���ران بحق مئات املهاجرين 

الأفارقة بينهم ن�شاء واأطفال". 

وق���ال الإري���اين يف تغريدات على ح�ش���ابه مبوقع التوا�ش���ل 

الجتماعي"توي���ر" : "اإن ه���وؤلء املهاجرين كان���وا قد نظموا 

اعت�ش���اما اأمام مفو�ش���ية الالجئني يف العا�ش���مة املختطفة 

�ش���نعاء للمطالبة بتحقيق دويل يف جرية قتل الع�رشات من 

رفاقهم حرقا على يد امليلي�شيا يف اأحد مراكز الحتجاز". 

بغداد-)د ب اأ(:

 ك�ش���فت قيادة حر����س احلدود العراقية ام�س ال�ش���بت عن 

وجود خطط لل�شيطرة على ملف التهريب ب�شكل كامل.

ونقل���ت وكالة الأنباء العراقية )واع(  ام�س عن قائد حر�س 

احل���دود الفري���ق ركن حامد احل�ش���يني قول���ه اإن "هنالك 

اجتماع���ات عقدت مع اجلانب الإي���راين ودونت مالحظات 

تخ����س احلدود مع قاط���ع اللواء الثالث يف ال�ش���ليمانية 

التاب���ع لالإقليم، ف�ش���اًل ع���ن وجود ثغ���رات تخ�س ملف 

التهريب ،واللواء بحاجة اىل زيادة الدعم لل�ش���يطرة على 

ملف التهريب ب�شكل كامل".

محمد بن ر��صد: �لإمار�ت عا�صمة �قت�صادية عالمية 
و�لإبد�ع جزء من �قت�صادنا 

اأطلق برنامجاً ا�ستراتيجياً لتحويل دبي اإلى عا�سمة لالقت�ساد االإبداعي في العالم 

بيروت-)د ب اأ(:

 دع���ا الرئي�س  اللبن���اين العماد 

مي�ش���ال ع���ون ام�س ال�ش���بت اإىل 

الفا�شدين بو�شوح كخطوة  ت�شمية 

اأوىل يف حماربة الف�شاد.

وق���ال ع���ون ، يف تغري���دة  عر 

ح�شابه على موقع »توير« ام�س ، 

اإن »اأول خطوة يف حماربة الف�شاد 

هي يف ت�شمية الفا�شدين والإ�شارة 

اإليهم بو�شوح«.

 واعتر اأن تعميم التهمة ي�شّب يف 

م�شلحة الفا�ش���دين« لأنه جتهيل 

للفا�ش���د احلقيقي وت�شليل �رشيح 

للراأي العام.«

يذك���ر اأن جمموع���ة م���ن الأزمات 

تتحك���م يف الواق���ع اللبناين على 

كافة ال�ش���عد املالية والقت�شادية 

ويرجع   والجتماعية،  وال�شيا�شية 

اللبنانيون اأ�ش���باب تل���ك الأزمات 

اإىل منظومة الف�شاد املتحكمة منذ 

ع�رشات ال�شنني.

ع�ن يدع� لت�سمية 
الفا�سدين ب��س�ح 

في لبنان

رام الله-)د ب اأ(:

املركزي���ة  النتخاب���ات  جلن���ة  اأعلن���ت 

الفل�ش���طينية يوم ال�ش���بت، قبولها طلبات 

جمي���ع القوائ���م املر�ش���حة لالنتخابات 

الت�رشيعية )الرملانية( وعددها 36 قائمة. 

واأفادت جلن���ة النتخابات يف بيان بقبول 

طلبات تر�شح �شت قوائم انتخابية مر�شحة 

لالنتخابات الت�رشيعية، لتكون ا�ش���تكملت 

قبول طلبات جمي���ع القوائم التي تقدمت 

بطلبات تر�شح. 

ومن املق���رر اأن تعلن جلن���ة النتخابات 

�ش���باح يوم الثالث���اء املقب���ل املوافق 6 

ني�ش���ان/اأبريل القائم���ة الأولي���ة للقوائم 

واملر�ش���حني ع���ر موقعه���ا الإلك���روين 

ويف مكاتبها املختلف���ة وملدة ثالثة اأيام 

متتالية. 

ال�سي�سي: بكل الفخر واالعتزاز ن�ستقبل 
مل�ك وملكات م�سر
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 Ú°ùªÿG iôcòdÉH πØà– »àdG äGQÉeE’G ádhód

 πX ‘ IÒÑc á«ªgCG πªëj ¬fCG Éªc ,É¡°ù«°SCÉàd

 áëFÉL øe ‘É©àdG ≥«≤ëàd á«dhódG Oƒ¡÷G

."19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ÚH  IƒéØdG  â≤ªY  áëFÉ÷G  ¿CG  âaÉ°VCGh

 ÒÑµdG  QhódG  ºZQ  É¡JóM  äOGRh  Ú°ùæ÷G

 á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ‘  ICGôŸG  ¬àÑ©d  …òdG

 ‘ ô¶ædG IOÉYEG ¤EG á«YGO ,áëFÉ÷G á¡LGƒŸ

 äÉ°SÉ«°ùdG AÉæHh ,É«ŸÉY ICGôŸG Úµ“ Oƒ¡L

 IƒéØdG  øe  ó◊ÉH  á∏«ØµdG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 äGQÉ¡ŸG  ºYO  ∫ÓN  øe  ,Ú°ùæ÷G  ÚH

 »àdG  ¢UôØdG  ‘ ácQÉ°ûŸG  õjõ©Jh  äGQó≤dGh

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG ÉgôaƒJ

 AÉæHh πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡e õjõ©J á«ªgCG  äócCGh

 ≈∏Y õcôJ  áeGóà°ùe  á«dBG  øª°V ICGôŸG  äGQób

 ôªà°ùŸG  º∏©àdGh  á«ªbôdG  äGQÉ¡ŸG  á«ªæJ

 âHôYCGh  ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  äGQÉ¡ª∏d

 »JGƒ∏dG  äÉ«JGQÉeE’G  äÉéjôÿÉH  Égôîa  øY

 ,"âaƒ°ShôµjÉe"  ‘ ÖjQóàdG  áHôŒ ø°†îj

 ÜÉ°ùàc’ ó¡÷Gh πª©dG øe ójõe ¤EG ø¡àYOh

 ø¡àcQÉ°ûe õjõ©àH á∏«ØµdG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG

.πÑ≤à°ùŸG AÉæH ‘

 π°†ØH  âæµ“ äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 ájQƒëÃ  É¡fÉÁEGh  IOÉ«≤dG  iDhQh  äÉ¡«LƒJ

 ,™ªàéŸG AÉæH ‘ »°SÉ°SCG ∂jöûc ICGôŸG QhO

 äGöTDƒe  ‘  kÉ«ª«∏bEG  IQGó°üdG  ≥«≤–  øe

 É¡æª°†J »àdG ,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh ¿RGƒàdG

 øY QOÉ°üdG 2020 Ú°ùæ÷G ÚH IƒéØdG ôjô≤J

 Gòg  ¿CG  IócDƒe  ,»ŸÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ióàæŸG

 »àdG äGQOÉÑŸG øe á∏ªL π°†ØH ≥≤– RÉ‚E’G

 Úµªàd  ,¢UÉÿG  ´É£≤dGh  áeƒµ◊G  É¡JOÉb

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ICGôŸG

 IOÉjQ  ‘  ICGôŸG  QhO  õjõ©J  á«ªgCG  äócCGh

 ÒÑµdG  Qƒ£àdG  ºZQ  ¬fCG  ¤EG  IÒ°ûe  ,∫ÉªYC’G

 kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ∫ÓN  ⁄É©dG  √ó¡°T  …òdG

 ÚH  ¿RGƒàdG  ‘  IƒéØdG  ¿CG  ’EG  ,á«°VÉŸG

 ¢Uôa  ‘ kÉ°Uƒ°üN ,áªFÉb  ∫GõJ  ’  Ú°ùæ÷G

.πNódG äÉjƒà°ùeh πª©dG

 »eƒµ◊G  ôjƒ£à∏d  ádhódG  IôjRh  âdÉbh

 Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ΩGó©fG  ¿EG  πÑ≤à°ùŸGh

 IóY  ‘  á«ŸÉ©dG  äGOÉ°üàb’G  ≈∏Y  ôKDƒj

 ¢Uôa  ôaƒJh  äGQÉ¡ŸG  ôjƒ£J  É¡æ«H  ä’É›

 ¿EGh ,πÑ≤à°ùª∏d ájõgÉ÷Gh á«°ùaÉæàdGh πª©dG

 ‘ πãªàj ¿RGƒàdG  ≥«≤ëàd πeGƒ©dG  ºgCG  óMCG

 ó¡°T ´É£b ÌcCG ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,äGQÉ¡ŸG DƒaÉµJ

 ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  Ú°ùæ÷G  ÚH  IƒéØdG  ójGõJ

 ¢UôØdG  ôaƒJh  ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûŸÉH  πã“

 πeGƒ©d  áé«àf  áFÉŸG  ‘  58  ¢†ØîfG  …òdG

 ICGôŸG  Qƒ°†M  ∞©°Vh  ,∞FÉXƒdG  áà“CG  É¡æe

.á©ØJôŸG ÖJGhôdG äGP ∞FÉXƒdG ‘

 É¡àª¶f  »àdG  á«dÉ©ØdG  â£∏°Sh

 ICGôŸG  Ωƒj  áªb"  ¿Gƒæ©H  "âaƒ°ShôµjÉe"
 äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ,"»ŸÉ©dG

 ,∫ƒª°ûdGh  ´ƒæàdG  ≥«≤ëàd  IóëàŸG  á«Hô©dG

 »ŸÉ©dG ICGôŸG Ωƒj äÉ«dÉ©a QÉWEG ‘ äAÉLh

 ∫ÓN  AÉ°ùædG  äÉªgÉ°ùÃ  âØàMGh  ,2021

 ¢TÉ©àf’G  Oƒ¡L ‘ Éª«°S ’ ,»°VÉŸG ΩÉ©dG

.…OÉ°üàb’G ‘É©àdGh

 áÑFÉf OƒÁôH Ú∏«°S øe πc á«dÉ©ØdG ‘ ∑QÉ°T

 ácöûH äÉ«∏ª©dGh ≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG ¢ù«FQ

 ó«°Sh ,É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdG âaƒ°ShôµjÉe

 ,äGQÉeE’G  âaƒ°ShôµjÉe  ΩÉY  ôjóe  ¢û«°ûM

 á°ù°SDƒŸ ájò«ØæàdG IôjóŸG hÉµ«°ùfƒc ÉjQÉeh

.Éæ«à°ùjôc ÉjQÉe

 ¿Éµe ‘ ´ƒæàdG õjõ©J ¿EG :¢û«°ûM ó«°S ∫Ébh

 ,QÉµaC’G  AGôKEG  ‘  á«ªgC’G  ≠dÉH  πeÉY  πª©dG

 »ŸÉ©dG »°ùaÉæàdG ñÉæŸG ‘ ìÉéædG ≥«≤–h

 á«ªbôdG  ¤EG  äGOÉ°üàb’G  ¬«a  ∫ƒëàJ  …òdG

 ó«Øà°ù«°S  ™«ª÷G  ¿CG  ó«cC’Gh  ,ójGõàe  πµ°ûH

 ÚH  IGhÉ°ùŸG  øY  èàæj  …òdG  QÉgOR’G  øe

 ,ICGôŸG  Úµ“  ºYO  Öéj  ∂dòd  ,Ú°ùæ÷G

 ‘h QÉªYC’G ™«ªL øe AÉ°ùædG ¿CG øe ócCÉàdGh

.ø¡°ùØfCÉH ø¡JGQGôb ¿òîàj ¿Éµe πc

 ‘h ,QÉªYC’G ™«ªL øe AÉ°ùædG åëf" : ±É°VCGh

 ÉÃ ø¡jójCÉH ø¡∏Ñ≤à°ùe π«µ°ûJ ≈∏Y ,¿Éµe πc

 π°UGƒà°Sh ,ø¡ÑgGƒeh ø¡JÉ©∏£J ™e Ö°SÉæàj

 πc  ÚµªàH  É¡eGõàdG  ó«cCÉàdÉH  âaƒ°ShôµjÉe

 É¡LQÉNh  äGQÉeE’G  ‘  á°ù°SDƒeh  ¢üî°T

."äÉMÉéædG øe ójõŸG ≥«≤ëàd

 …õæ«cÉe  ácöT ¬àMôW åjóM π«∏– QÉ°TCGh

 á°VôY  ÌcCG  âfÉc  AÉ°ùædG  ∞FÉXh  ¿CG  ¤EG

 QGó≤Ã  ,19-ó«aƒc  áëFÉL  ∫ÓN  ¢†«Øîà∏d

 AÉ°ùædG ¿CGh ,∫ÉLôdG ∞FÉXƒH áfQÉ≤e Iôe 1,8

 ‘  πª©dG  ¥ƒ°S  øe  áFÉŸG  ‘39  ø∏µ°ûj

 ‹ÉªLEG  øe áFÉŸG ‘ 54 ø∏ãÁ Éªc ,⁄É©dG

.2020 ƒjÉe øe kGQÉÑàYG IOƒ≤ØŸG ∞FÉXƒdG

 …OÉ°üàb’G ôKC’G ∞«ØîJ ÖfÉL ¤EG ¬fCG í°VhCGh

 IOÉb ≥≤ë«°S ,πª©dG ¥ƒ°S øe AÉ°ùædG êhôÿ

 ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©J øe IÒÑc IóFÉa ∫ÉªYC’G

 ìÉéæ∏d á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ πã“ »àdG  ,Ú°ùæ÷G

 äÉcöûdG ≥≤– ¿CG ∫ÉªàMG ¤EG GÒ°ûe ,‹ÉŸG

 kÉMÉHQCG ájò«ØæàdG IQGOE’G ¥ôa ‘ kÉYƒæJ ÌcC’G

 øe  %25  áÑ°ùæH  ≈∏YCG  §°SƒàŸG  øe  ÈcCG

.kÉYƒæJ πbC’G äÉcöûdG

 πª©J  "âaƒ°ShôµjÉe"  ¿CG  ,ôcòdÉH  ôjó÷G

 øe  äÉHÉ°ûdG  AÉ°ùædG  ÖgGƒe  ôjƒ£J  ≈∏Y

 ÖjQóàdG  ¢Uôah  á«°SGQódG  íæŸG  ÒaƒJ  ∫ÓN

 è¡f  õcôjh  ..á«∏ª©dG  IÈÿG  ÜÉ°ùàcGh

 ÜòL  ≈∏Y  ácöûdG  ‘  »°ù°SDƒŸG  ∞«XƒàdG

 É¡H  ®ÉØàM’Gh  É¡∏≤°Uh  áYƒæàŸG  ÖgGƒŸG

 ∫ÓN  øe  ÖgGƒª∏d  ΩRÓdG  ¬«LƒàdG  ÒaƒJh

.á«æ¡ŸG äÉµÑ°ûdGh »æ¡ŸG ôjƒ£àdG äÉ©ªà›

 ´ƒæàdG  ≥«≤ëàd  âaƒ°ShôµjÉe  Oƒ¡L  πª°ûJh

 É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ ∫ƒª°ûdGh

 ≈∏Y πªY …òdG , "Digigirlz" èeÉfôH

 ¢SQGóŸG  äÉ«àa  ÖjQóJ  ≈∏Y  kÉeÉY  19  QGóe

 π°Uh  óbh  ,á«æ≤àdG  äGQÉ¡ŸG  ≈∏Y  ájƒfÉãdG

 IÉàa ∞dCG 54 ¤EG IQOÉÑŸG ‘ äÉc pQÉ°ûŸG OóY

.ádhO 47 ‘

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG ábGó°üdG áYƒª› äó≤Y 

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ‘  á«HöüdG

 ¿ÉŸôH  ™e  ∫hC’G  »°VGÎa’G  É¡YÉªàLG

.É«HöU ájQƒ¡ªL

 ôjƒ£Jh õjõ©J πÑ°S åëH ´ÉªàL’G ∫ÓN ”h

 ÚH §HGhôdG õjõ©Jh á«FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 ¢Vƒ¡ædGh  É«HöU  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO

 Éª«°S’ áaÉc äÉYÉ£≤dG ‘ Éª¡æ«H äÉbÓ©dÉH

 ÖMQCG  ≥aCG  ¤EG  É¡H  ™aódGh  É¡æe  á«fÉŸÈdG

 øjó∏ÑdGh  ÚÑ©°ûdG  ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉÃ

.Ú≤jó°üdG

 ºgÉØàdG  Iôcòe  π«©ØJ  á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 ¢ù∏éŸG  ÚH  á©bƒŸG  á«fÉŸÈdG  ¿hÉ©àdGh

 á«HöüdG á«æWƒdG á«©ª÷Gh …OÉ–’G »æWƒdG

 AÉ°ùæ∏d  á«ŸÉ©dG  áª≤dG  ∫ÉªYCG  ¢ûeÉg  ≈∏Y

.2016 ΩÉY »ÑXƒHCG ‘ äó≤Y »àdG äÉ«fÉŸÈdG

 RÉæµ∏a óªfi IQÉ°S IOÉ©°S ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°T

 √Òe  IOÉ©°Sh  ,ábGó°üdG  áYƒª›  á°ù«FQ

 ,áYƒªéŸG  á°ù«FQ  áÑFÉf  …ójƒ°ùdG  ¿É`£∏°S

 ó°TGQ »∏Y QƒàcódG ‹É©e áYƒªéŸG AÉ°†YCGh

 óªMCG  ¬eÉ°SCG  :øe  πc  IOÉ©°Sh  ,»ª``«©ædG

 ,…Qƒ°üæŸG ∑Éë°†dG AGƒM IQƒàcódGh ,QÉØ©°ûdG

 ´ÉªàL’G ö†M Éªc ,…Ò``¡ŸG ó`«ÑY ¿Ghôeh

 ΩÉ``©dG ÚeC’G »£°ù``ÑdG ó°TGQ AGô```ØY IOÉ©°S

 ,¢ù∏éŸG  ‘  »`fÉŸÈdG  ∫É°ü``JÓd  óYÉ`°ùŸG

 …ôgÉ¶dG  ó«°TôH  óªMCG  ó«©°S  ∑QÉÑe  IOÉ©°Sh

. É«HöU ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S

 ájGóH ‘ RÉæµ∏a óªfi IQÉ°S IOÉ©°S âÑMQh

 á°SÉFôH á«HöüdG áYƒªéŸG AÉ°†YCÉH ´ÉªàL’G

 áYƒª› á°ù«FQ ¢ûà«Ø«°ûJÉaƒc ¢ûàjQÉ°T Éæ«∏j

 ‘  äGQÉeE’G  ádhO  ™e  á«fÉŸÈdG  ábGó°üdG

 ¢üdÉN øY IÈ©e ,á«HöüdG á«æWƒdG á«©ª÷G

 ÉªgOƒ¡L  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  …ÒØ°ùd  Égôjó≤J

 ∫hC’G  »°VGÎa’G  ´ÉªàL’G  Gòg  ó≤©d  IÒÑµdG

 á«©ª÷Gh  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ÚH

.É«HöU ájQƒ¡ªéH á«æWƒdG

 ´ÉªàL’G ∫ÓN â¡Lh áYƒªéŸG ¿CG ¤EG âàØdh

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG IQÉjõd »HöüdG ÖfÉé∏d IƒYO

 IQÉjõd º¡æe á∏KÉ‡ IƒYO â≤∏J Éªc ,…OÉ–’G

 ¿ÉÑfÉ÷G ócCG å«M ,á«HöüdG á«æWƒdG á«©ª÷G

 á«ªæJ  ‘ ºgÉ°ùj  ÉÃ  äGQÉjõdG  ∫OÉÑJ  á«ªgCG

.øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG

 ¢ù∏éŸG  ¿CG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  RÉæµ∏a  äócCGh

 ¬JÉ°UÉ°üàNG  ≥ah  ¢Uôëj  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ,ÊÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ájQƒà°SódG

 ÚàYƒªéŸG  ÚH  Iôªà°ùŸG  äÉYÉªàL’G  ¿CGh

 á°Uôa í«à«°Sh ,√ÉŒ’G Gòg õjõ©J ‘ º¡°ù«°S

 á«fÉŸÈdGh á«©jöûàdG äGÈÿG ∫OÉÑJh á°ûbÉæe

 äGP  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒŸG  øe  ójó©dG  ‘

 ±QÉ©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

.á«fÉŸÈdG

 âbh  ‘ »JCÉj  ´ÉªàL’G  Gòg  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 ÖÑ°ùH  á«FÉæãà°SG  kÉahôX  ⁄É©dG  ¬«a  ó¡°ûj

 øe ójõŸG â°Vôa »àdGh ,"19-ó«aƒc" áëFÉL

 ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG äÉjóëàdG

 äÉjóëàdG √òg á¡LGƒe á«Ø«c á°ûbÉæe øe óH’h

 øe ójõŸG øª°†J á≤jô£Hh óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH

."ÚÑfÉ÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 ¬fCG  ¤EG  RÉæµ∏a  óªfi  IQÉ°S  IOÉ©°S  âgƒfh

 âKóM øjó∏ÑdG  IOÉ«b  ºYOh äÉ¡«LƒJ π°†ØH

 á«FÉæãdG äÉbÓ©∏d ÉØãµe ÉWÉ°ûfh á«Yƒf á∏≤f

 âÑMQh ,É«HöU ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ƒÑ°ùcEG " ¢Vô©e ‘ É«HöU ájQƒ¡ªL ácQÉ°ûÃ

 ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO ¬Ø«°†à°ùJ …òdG " 2020

 ójó©dGh ,ádhO 190 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ΩÉ©dG Gòg

 IócDƒe ,á«ª«∏©àdG  äÉª¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸG  øe

 á©bƒŸG ¿hÉ©àdGh ºgÉØàdG Iôcòe π«©ØJ á«ªgCG

 á«©ª÷Gh  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ÚH

. " Éª¡æ«H ¿hÉ©àdG õjõ©àd á«HöüdG á«æWƒdG

 ¿É`£∏°S  √Òe  IOÉ©°S  âbô£J  É¡à¡L  øe

 Oƒ¡L ¤EG áYƒªéŸG á°ù«FQ áÑFÉf …ó``jƒ°ùdG

 ¤EG IÒ°ûe ,ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸG Úµ“ ‘ ádhódG

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGôb

 áÑ°ùf ™aôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ‘  ICGôŸG  π«ã“

 ¢ù∏éŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG ¿CG ÚM ‘ ,%50 ¤EG π°üàd

 ácQÉ°ûe â°Vô©à°SG Éªc ,%25 áÑ°ùf Ée πµ°ûj

 äÉYÉ£≤dGh  äÉ°ù°SDƒŸG  ‘  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG

 É°†jCG  âKó–h  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdGh  áeÉ©dG

 á°ûbÉæŸ πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉŸÈdG ¥ÓWEG  øY

.ádhódG ‘ πØ£dG º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl

 ó°TGQ  »∏Y  QƒàcódG  ‹É©e  çó–  ¬à¡L  øe

 íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG  º«gÉØe  øY  »ª``«©ædG

 ó©J äGQÉeE’G ádhO ¿CG GócDƒe ,ΩÓ°ùdGh IƒNC’Gh

 íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG ≥«≤– ‘ Éª¡e ÉLPƒ‰

 ÚH  ¢ùfÉéàdGh  ΩÉFƒdGh  áÑëŸGh  ΩÓ°ùdGh

 ÌcCG Üƒ©°T É¡fÉ°†àMG ∫ÓN øe ⁄É©dG Üƒ©°T

 Éªc ,õ««“ ¿hO É¡«°VGQCG  ≈∏Y ádhO 200 øe

 Gòg  ºYóJ  »àdG  äÉ©jöûàdG  øe  ójó©dG  ôaƒJ

.ÖfÉ÷G

 QÉØ©°ûdG  óªMCG  ¬eÉ°SCG  IOÉ©°S  çó–  √QhóH

 äGQÉeE’G  ádhód  á«LQÉÿG  Oƒ¡÷G  øY

 ⁄É©dG  ∫hO  øe  Òãµ∏d  É¡ªYOh  É¡æeÉ°†Jh

 á«ë°üdG áëFÉ÷G πX ‘ á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG

 ¿ƒ«∏e  1^7 øe  ÌcCG  É¡«a  äóYÉ°Sh  ,á«dÉ◊G

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›  ‘  Ú∏eÉ©dG  øe

 ájÉª◊G äGó©e øe øW 1700 øe ÌcCG ÒaƒàH

.á«FGò¨dGh á«Ñ£dG äGóYÉ°ùŸGh á«°üî°ûdG

 ∑Éë°†dG  AGƒM  IQƒàcódG  IOÉ©°S  äQÉ°TCGh

 ádhO  Oƒ¡L  ¤EG  É¡à∏NGóe  ∫ÓN  …Qƒ°üæŸG

 ≈∏Y  "ÉfhQƒc"  áëFÉL á¡LGƒe  ‘ äGQÉeE’G

 »àdGh á«bÉÑà°S’G É¡JGƒ£Nh ,»∏NGódG iƒà°ùŸG

 IƒYOh ó©H øY πª©dGh º∏©àdG ≥«Ñ£J â∏ª°T

 ,»æWƒdG  º«≤©àdGh  ∫RÉæŸG  ‘  AÉ≤Ñ∏d  OGôaC’G

 ≥«∏©Jh  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  ™«ªL  ≥«∏©Jh

 AGôLEGh òaÉæŸG ™«ªL ¥ÓZEGh ¿GÒ£dG äÓMQ

.äÉ°UƒëØdG øe ójó©dG

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  Oƒ¡L  ¤EG  âbô£J  Éªc

 ¿ƒfÉb  ´höûe  QGôbEGh  á°ûbÉæe  ‘  …OÉ–’G

 ¿ƒfÉb ´höûeh áeÉ©dG áë°üdG ¿CÉ°ûH …OÉ–G

 »é«JGÎ°SE’G  ¿hõîŸG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G

 Oƒ¡L  ∂dòch  ,ádhódG  ‘  á«FGò¨dG  ™∏°ù∏d

 ¤EG áeó≤ŸG äÉYô÷Gh ìÉ≤∏dG ÒaƒJ ‘ ádhódG

 áYôL ÚjÓe 8 øe ÌcCG â¨∏H »àdGh ¿Éµ°ùdG

.ÉfhQƒc ¢üëa ¿ƒ«∏e 37 AGôLEG ™e ,¿B’G ≈àM

 ≈∏Y  …Ò``¡ŸG  ó`«ÑY  ¿Ghôe  IOÉ©°S  ócCGh

 ∫ÉªYC’Gh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG

 ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ádOÉÑàŸG äGQÉªãà°S’Gh

 ‘ …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG Oƒ¡L ¤EG Éàa’

 ¥ƒ≤M ßØ– »àdG äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤dG QGôbEG

 QÉªãà°S’G  ÜòL  ≈∏Y  πª©Jh  ,øjôªãà°ùŸG

 ¤EG  ¥ô£J Éªc ..  ádhódG  ‘ öTÉÑŸG »ÑæLC’G

 ójõJ »àdGh É«HöU ‘ á«JGQÉeE’G äGQÉªãà°S’G

.Q’hO äGQÉ«∏e 4 ≈∏Y É¡àª«b

 ábGó°üdG  áYƒª›  AÉ°†YCG  ÈY  º¡ÑfÉL  øe

 øY  äGQÉeE’G  ádhO  ™e  á«HöüdG  á«fÉŸÈdG

 õjõ©J  ‘  º¡àÑZQh  ,AÉ≤∏dG  Gò¡H  º¡JOÉ©°S

 ∫OÉÑJh …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ™e §HGhôdG

 äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  ∂dòch  ,á«fÉŸÈdG  äGÈÿG

 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ øjó∏ÑdG ÚH

 ÚÑMôe ,á«MÉ«°ùdGh ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdGh

 á°UÉN øjó∏ÑdG ÚH ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ƒªæH

 äÉcöûdG πFGhCG øe ó©J á«JGQÉeE’G äÉcöûdG ¿CGh

 ¿Éch  ,á«HöüdG  ¥ƒ°ùdG  â∏NO  »àdG  á«Hô©dG

 äGQÉªãà°SG ï°V ‘ ≥Ñ°ùdG »JGQÉeE’G ôªãà°ùª∏d

 IÒ°ùÃ GhOÉ°TCG Éªc .. OÉ°üàb’G Gòg ‘ IÒÑc

 ádhO Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdGh á°†¡ædG

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe â≤∏WCG 

 ‘ …QÉéàdG ¢SÉj õcôe IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH

 Òaƒàd " áFOÉ¡dG áYÉ°ùdG " IQOÉÑe »ÑXƒHCG

 á«°ù◊G  äGôKDƒŸG  á°†Øîæe  ¥ƒ°ùJ  áHôŒ

 »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  QÉWEG  ‘  ∂dPh

.ΩÉY πc øe πjôHCG 2 ±OÉ°üj …òdG óMƒà∏d

 "  áFOÉ¡dG  áaô¨dG  "  IQOÉÑe Ú°TóJ ” Éªc

 óMƒàdÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G IóYÉ°ùe ±ó¡H

 AÉ«dhCGh  iôNC’G  á«°ù◊G  äÉHGô£°V’Gh

 AÉNÎ°S’Gh  âbƒdG  ¢†©H  AÉ°†≤d  ,ºgQƒeCG

 ,ÉÑî°U πbCG AGƒLCG ‘h ÇOÉgh øeBG ¿Éµe ‘

 πµ°ûH ¥ƒ°ùJ áHôéàH ™àªàdG º¡fÉµeEÉH π©Œ

.ÉeÉ“ º¡Ñ°SÉæj

 ‹É©dG óÑY ˆG óÑY IOÉ©°S .. ìÉààa’G ö†M

 É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ¿Gó«ª◊G

 »HÉjòdG  ∫ÓW  IOÉ©°Sh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 ájQÉ≤©dG  QGódG  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 áeGóà°S’G  IQGOEG  ôjóe  »ë∏ØŸG  iƒ∏°Sh

 IQƒàcódGh ,QGódG ácöûH á«©ªàéŸG áeóÿGh

 ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG Öàµe ôjóe »Ñ©µdG á°üM

 óÑY Oƒ∏Nh ,IôµÑŸG ádƒØ£∏d »ÑXƒHCG áÄ«¡H

 π«gCÉàdGh  ájÉYôdG  õcGôe  IQGOEG  ôjóe  º«MôdG

 á°ûFÉYh ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒÃ

 óMƒà∏d »ÑXƒHCG õcôe Iôjóe …Qƒ°üæŸG ∞«°S

 äGOÉ«b øe OóYh ,É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒŸ ™HÉàdG

 øe OóYh óMƒàdG …hP øe ÜÓWh ,á°ù°SDƒŸG

 ¢SÉj õcôe IQGOEG äQôbh .ºª¡dG ÜÉë°UCG öSCG

 " áFOÉ¡dG áYÉ°ùdG " IQOÉÑe ≥«Ñ£J …QÉéàdG

 πjôHCG 5 øe GAóH ô¡°T πc øe ÚæKEG Ωƒj ∫hCG

 ≈àM  ÉMÉÑ°U  11:00  áYÉ°ùdG  øe  …QÉ÷G

.óMƒàdG áÄa øe õcôŸG OGhôd Gô¡X 12:00

 ÜÉë°UC’  É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  Ωõà©Jh

 ájQÉéàdG õcGôŸG øe OóY ™e ¥ÉØJ’G ºª¡dG

 áFOÉ¡dG  áYÉ°ùdG  "  IQOÉÑe ò«Øæàd »ÑXƒHCÉH

 É¡æe  äGAGôLE’G  ¢†©H  ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  "
 á«Ø∏ÿG ≈≤«°SƒŸG ±É≤jEGh ,IAÉ°VE’G ∞«ØîJ

 äÓfi øe íFGhôdG öûf ™æeh ,ÉgôLÉàe ‘

 ™«ªL ±É≤jEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,QƒîÑdGh Qƒ£©dG

 ™æeh  ,É¡æe  áFQÉ£dG  AÉæãà°SÉH  äÉfÓYE’G

 ¤EG  ,±ƒaôdG  øe  …CG  Ö«JôJh  AπÃ  ΩÉ«≤dG

 iôNC’G äGAGôLE’Gh ÒHGóàdG øe ójó©dG ÖfÉL

 áÑ°SÉæeh áFOÉg AGƒLCG ≥∏N ±ó¡H ,á∏KÉªŸG

.á«°ù◊G äÉHGô£°V’Gh óMƒàdG ≈°VôŸ

 ¿Gó«ª◊G  ‹É©dGóÑY  ˆGóÑY  IOÉ©°S  ócCGh

 áÁôc √É«M ÒaƒJ ≈∏Y »ÑXƒHCG IQÉeEG ¢UôM

 ÜÉë°UCG  Éª«°S’h  ™ªàéŸG  íFGöT  áaÉµd

 å«M  ,óMƒàdG  ÜGô£°VG  hhP  º¡æeh  ºª¡dG

 º¡àjÉYôd  á°ü°üîàe  õcGôe  AÉ°ûfEÉH  âeÉb

 ‘ º¡›Oh º¡æ«µ“ ≈∏Y πª©dGh º¡∏«gCÉJh

 º¡©aO ¤EG º¡«©°ùd ºgöSC’ Gôjó≤Jh ™ªàéŸG

 á°UÉN ≥FGóM ÒaƒJ øY Ó°†a AÉ£©dG ƒëf

 øeCÓd  á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ™e  ≥aGƒàJ  º¡H

 äÉ°ù°SDƒªc Éæ«∏Y" : ¿Gó«ª◊G ∫Ébh .áeÓ°ùdGh

 QÉ°†ëà°SG öSCÉch áYƒæàe äÉ¡Lh äÉ©eÉLh

 ájÉYQh áeóN ‘ É¡∏ªëàf »àdG á«dhDƒ°ùŸG

 ≥«°ùæJh ,óMƒàdG áÄa Éª«°S’h ºª¡dG ÜÉë°UCG

 ≈∏Y  πª©∏d  ¿hÉ©àdGh  ∞JÉµàdGh  ÉfOƒ¡L

 áeÉ©dG øcÉeC’G OGhQh ¢SÉædG ÚH »YƒdG IOÉjR

 QhO õjõ©Jh ,¬°VGôYCGh óMƒàdG äÉHGô£°VG ∫ƒM

 º¡æ«µ“h º¡›O ƒëf »©°ùdGh ÚjóMƒàdG

."ºgöSCG ºYO øY Ó°†a ,™ªàéŸG ‘

 ÜÉë°UC’  É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  ¿CG  í°VhCGh

 »àdG  äGQOÉÑŸG  ¥ÓWEG  ≈∏Y  ¢Uô–  ºª¡dG

 øe É¡«Ñ°ùàæŸ ºFÓŸG ƒ÷G ÚeCÉJ É¡fCÉ°T øe

 ájÉYôdG õcGôe áÄ«H πNGO AGƒ°S ºª¡dG ÜÉë°UCG

 ™ªàéŸG ‘ hCG  á°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG π«gCÉàdG

 " IQOÉÑe á°ù°SDƒŸG â≤∏WCG ∂dòdh ,»LQÉÿG

 ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH  "  áFOÉ¡dG  áYÉ°ùdG

 ≥«Ñ£J ºàj ¿CG ≈∏Y ,…QÉéàdG ¢SÉj õcôe IQGOEG

 ájQÉéàdG  õcGôŸG øe OóY ‘ áHôéàdG  ∂∏J

 õcôe  É¡æeh  á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ∫ÓN iÈµdG

 »ª«÷G  õcôeh  ,»ÑXƒHCÉH  »ŸÉ©dG  IQÉéàdG

.Ú©dG áæjóÃ …QÉéàdG

 "  IQOÉÑe  ≈∏Y  áÑJÎŸG  óFGƒØdG  ¤EG  QÉ°TCGh

 áFOÉ¡dG áaô¨dG " ÒaƒJh " áFOÉ¡dG áYÉ°ùdG

 Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ É¡æY ¿ÓYE’G …ôéj »àdG  "
 óMƒàdG  ∞«W  øe  OGôaCÓd  óMƒà∏d  »ŸÉ©dG

 ºgÒZh ±ôÿÉH ÚHÉ°üŸGh ºgQƒeCG AÉ«dhCGh

 ôKCÉàdGh áÑNÉ°üdG AÉ°Vƒ°†dG øe ¿ƒfÉ©j ø‡

 ¥ƒ°ùJ  áHôéàH  Gƒ©àªàj  ¿CÉH  óFGõdG  »°ù◊G

 å«M  øe  ,á«°ù◊G  äGôKDƒŸG  á°†Øîæe

 ≈≤«°SƒŸGh  äGƒ°UC’Gh  ,íFGhôdGh  ,IAÉ°VE’G

.¥ƒ°ùàdG õcGôÃ IOƒLƒŸG á©ØJôŸG

 ¢ù«FôdG  ,…QƒN  Oƒ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 QÉªãà°SÓd QGódG ‘ áFõéàdÉH ™«Ñ∏d …ò«ØæàdG

 ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ ôªà°ùŸG ÉæªYO QÉWEG ‘ " :

 á≤£æŸG ‘ áFOÉg áaôZ ∫hCG ìÉààaG Éfó©°ùj

 áYÉ°S  áeóN  Ëó≤Jh  …QÉéàdG  ¢SÉj  õcôÃ

 AÉ°†b  ¿CG  º¡ª¡ØJ  GócDƒe  ,Éjô¡°T  áFOÉg

 ¿ƒµj  ¿CG  øµÁ  …QÉéàdG  õcôŸG  ‘  âbƒdG

 ±ó¡dGh ,OGôaC’G ¢†©Ñd ≥∏≤∏d IÒãe áHôŒ

 ∫ÓN  øe  IóYÉ°ùŸG  IQOÉÑŸG  ¥ÓWEG  øe

 º¡JÉLÉ«àM’ á°ü°üfl á«LÓY áÄ«H ÒaƒJ

 á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdG ¿CG ócCGh ."º¡JÓ«°†ØJh

 ∂∏J  ò«Øæàd  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É«∏©dG  ójGR

 õcôe ΩGõàdG øe AõL »g IôµàÑŸG IQOÉÑŸG

 á©à‡ ¥ƒ°ùJ áHôŒ ÒaƒàH …QÉéàdG ¢SÉj

 Ahó¡dÉH  Qƒ©°ûdG  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ™«ªé∏d

 óYÉ°ùà°S IQOÉÑŸG √òg ¿CG ¤EG âØdh ,áMGôdGh

 Qƒ©°ûdG  ≈∏Y  º¡d  ájÉYôdG  »eó≤eh  OGôaC’G

 ÈcCG  πµ°ûH  óYÉ°ùJh ¥ƒ°ùàdG  AÉæKCG  áMGôdÉH

 ájÉYôdG õjõ©Jh ™ªàéŸG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y

 ∫ƒ°üM ¤EG GÒ°ûe ,‘É©àdGh áfhôŸGh á«JGòdG

 á«ÑgòdG  IOÉ¡°ûdG  ≈∏Y …QÉéàdG  ¢SÉj õcôe

 Ëôµàd  ábÉYEÓd  »ŸÉ©dG  OÉ–’G  πÑb  øe

.ºª¡dG ÜÉë°UC’ á≤jó°üdG äÉª¶æŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ICGôªdG ø«µªJ Oƒ¡L õjõ©àd zâaƒ°ShôµjÉe{ h äGQÉeE’G áeƒµëd …Qƒëe QhO

 ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdGh ¢UôØdG DƒaÉµJ Rõ©J ¢UÉîdG ´É£≤dGh äÉeƒµëdG ø«H ácGô°ûdG :»ehôdG Oƒ¡Y

∫hC’G »°VGôàa’G É¡YÉªàLG ó≤©J á«Hô°üdG á«JGQÉeE’G á«fÉªdôÑdG ábGó°üdG áYƒªée

»ehôdG Oƒ¡Y¢û«°ûM ó«°S

zóMƒàdG ∫ÉØWCG{ `d záFOÉg áYÉ°S{ IQOÉÑe ≥∏£J zÉ«∏©dG ójGR{

zóMƒàdG ∫ÉØWCG{ `d záFOÉg áYÉ°S{ IQOÉÑe ¥ÓWEG äÉ«dÉ©a ∫ÓN

 äÉYôÑàdG ™ªL{ `d áeGô¨dGh ¢ùÑëdG :»ÑXƒHCG áWô°T

z¢üNôªdG ô«Z

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 πFÉ°SQ øe »ÑXƒHCG áWöT äQòM 

 É¡HÉë°UCG º oYõj ágƒÑ°ûe äÉfÓYEGh

 ∫ÉªYCG  ¢Vô¨H  äÉYÈàdG  ™ªL

 QhO AÉæH πãe á≤«≤M ÒZ ájÒN

 ±ó¡H  hCG  äÉ«Ø°ûà°ùŸGh  IOÉÑ©dG

 πeGQCGh ≈°Vôeh ÚHƒµæe IóYÉ°ùe

 ±ó¡H  ,iôNCG  ∫hO  ‘  Úæ°ùeh

 Úæ°ùëŸG  ∫GƒeCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G

 ÒZ  äÉWÉ°ûf  ‘  É¡dÓ¨à°SGh

 ™ªàéŸG  OGôaCG  âYOh  .  á«fƒfÉb

 äÉfÓYE’G  ™e  ÜhÉéàdG  ΩóY  ¤EG

 ‘ IöûàæŸG ádƒ¡éŸG πFÉ°SôdGh

 π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY IÒNC’G áfhB’G

 "á°TOQódG" äÉ≤«Ñ£Jh »YÉªàL’G

 á«æjódG  ∞WGƒ©dG  Qóà°ùJ  »àdGh

 äÉYÈàdG ™ª÷ á«fÉ°ùfE’G ôYÉ°ûŸGh

 ¿CG áë°Vƒe ,¢ü«NôJ ¿hO á«dÉŸG

 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe /27/ IOÉŸG

 ¿CÉ°ûH ,2012 áæ°ùd 5 ºbQ …OÉ–G

 ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ºFGôL áëaÉµe

 ¢ùÑ◊ÉH  áÑbÉ©ŸG  ≈∏Y  â°üf

 ∞dCG 250 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh

 ,ºgQO ∞dCG 500 RhÉéàJ ’h ºgQO

 πµd  ,ÚàHƒ≤©dG  ÚJÉg ióMEÉH  hCG

 ,kÉ«fhÎµdEG  kÉ©bƒe QGOCG  hCG  CÉ°ûfCG  øe

 äÉeƒ∏©e öûf hCG  ¬«∏Y ±öTCG  hCG

 á∏«°Sh hCG á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG ≈∏Y

 hCG  IƒYó∏d iôNCG  äÉeƒ∏©e á«æ≤J

 ¿hO øe äÉYÈàdG  ™ª÷ èjhÎdG

 äÉ£∏°ùdG  øe  óªà©e  ¢ü«NôJ

 .á°üàîŸG

 ™ªàéŸG  OGôaCG  áaÉµH  âHÉgCGh

 IóYÉ°ùeh ÒÿG π©a ‘ ÚÑZGôdG

 äÉ¡÷G  ™e  πeÉ©àdG  ÚLÉàëŸG

 á«ª°SôdG  ájÒÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ¢Uƒ°üæŸG äGƒæ≤dG ≥ahh Ióªà©ŸG

 ¤EG Qƒ¡ª÷G á«YGO , ¿ƒfÉ≤dÉH É¡«∏Y

 8002626 ºbôdG ÈY º¡æY ÆÓHE’G

 á«°üædG  πFÉ°SôdG  ∫ÓN  øe  hCG

 áeƒ∏©ŸG  øª°†àJ  »àdG  IÒ°ü≤dG

 2828 ºbôdG  ¤EG  áHƒ∏£ŸG á«æeC’G

 ‘ ÊhÎµdE’G ójÈdG ≥jôW øY hCG

www.  »ÑXƒHCG  áWöT  ™bƒe

. aman.gov.ae

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÚeC’G »°SÓØdG ˆGóÑY âæH ËôdG IOÉ©°S â©∏WG 

 ≈∏Y  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG

 ó∏jÉ°ûJ ≠æHƒ∏aO GP" õcôe Égôaƒj »àdG äÉeóÿG

 ôjƒ£àdG  ‘  ádƒØ£dÉH  ¢üàîŸG  »HO  ‘  "Îæ°S

 …ƒªæàdGh »cƒ∏°ùdGh »ÁOÉcC’Gh »ª«∏©àdG ºYódGh

 »àdG  äÉ«fÉµeE’Gh  äGQÉ¡ŸG  á«ªæJ  øª°†j  …òdG

.πØ£∏d ájôª©dG πMGôŸG äÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàJ

 π«gCÉJ õcôe ƒg "Îæ°S ó∏jÉ°ûJ ≠æHƒ∏aO GP" ¿CG ôcòj

 áHƒ∏£ŸG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£Jh AÉæHh ójóëàd ≈©°ùj

 ìÉéædGh á≤ãdÉH Qƒ©°ûdG øe ∫ÉØWC’G øµ“ »àdGh

 äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd É°ü«°üN áªª°üe äÉeóN Ωó≤jh

.IóM ≈∏Y πØW πµd á«°üî°ûdGh ájOôØdG

 ™e õcôª∏d É¡JQÉjR  ∫ÓN »°SÓØdG  ËôdG  âãëHh

 õcôŸG IQGOEG Qƒ°†ëH áeÉ©dG IôjóŸG »YhQõŸG ±ƒf

.ÚÑfÉ÷G ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S

 »Ñ£dG  ôjóŸG  …ÈW  ÉHQ  IQƒàcódG  âeóbh

 á«ÑjQóàdGh  ájƒYƒàdG  èeGÈdG  øY  ÉMöT  õcôª∏d

 AÉæH ‘ º¡°ùJ »àdGh É¡eó≤j »àdG  äGQÉ°ûà°S’Gh

 kÉ«ÁOÉcCGh  kÉ«YÉªàLG  º¡æ«µªàd  ∫ÉØWC’G  äGQób

.kÉjó°ùLh kÉ«ØWÉYh

 áeƒeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  äócCGh

 ó≤Yh  äÉbÓ©dG  ≥«KƒJh  ó«WƒJ  á«ªgCG  ádƒØ£dGh

 ≥«≤– ‘ …QƒëŸG ÉgQhód á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG

 ≥«≤–  ‘  Ö°üJ  »àdGh  iDhôdG  πeÉµJh  ±GógC’G

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG

 GP"  õcôe  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  ÒÑµdG  QhódÉH  äOÉ°TCGh

 »àdG IQƒ£àŸG Ö«dÉ°SC’ÉHh "Îæ°S ó∏jÉ°ûJ ≠æHƒ∏aO

 ÖgGƒe á«ªæàd äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah É¡eóîà°ùj

 äÉ¡eCG  á«©ªLh ¢ù∏éŸG  ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe  ,∫ÉØWC’G

 ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  Oó°üH  "  áªg  "  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

.õcôŸG ™e ácÎ°ûe äGQOÉÑeh

 ÉgRGõàYG  øY  »YhQõŸG  ±ƒf  âHôYCG  É¡ÑfÉL  øe

 ¢ù∏éŸG ™e õcôŸG ™ªéà°S »àdG ácGöûdÉH Égôîah

.ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G

 âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°ùd  Égôµ°T  øY  âHôYCGh

 á°ù«FQ  ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G  á°ù«FQ  ∑QÉÑe

 ≈∏YC’G á°ù«FôdG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 Oƒ¡L ≈∏Y "äGQÉeE’G ΩCG" ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ

 É¡∏«dòJh  πØ£dG  áë∏°üe ‘ Ö°üJ »àdG  Égƒª°S

 ÉgÒî°ùJh äÉbƒ©eh äÉHƒ©°U øe ¬¡LGƒj Ée πµd

 ¬à«gÉaQ õjõ©Jh ¬fCÉ°T AÓYE’ äÉ«fÉµeE’G  ™«ª÷

.√ƒ‰h πØ£dG áeÓ°Sh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Iójô¨J ∫ÓN øe ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG 

 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ‘  É¡JÉHÉ°ùM  ≈∏Y  É¡Jöûf

 á«æ≤J πFÉ°Sh ≥jôW øY ∫É«àM’G áHƒ≤Y »YÉªàL’G

 kÉ≤ah ,¬fCG ¤EG áeÉ©dG áHÉ«ædG âgƒfh . äÉeƒ∏©ŸG

 áæ°ùd 5 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe 11 IOÉª∏d

 ,äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J  ºFGôL  áëaÉµe  ¿CÉ°ûH  2012

 áeGô¨dGh IóMGh áæ°S øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j

 ¿ƒ«∏e RhÉŒ ’h ºgQO ∞dCG 250 øY π≤J ’ »àdG

 ¤ƒà°SG øe πc ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ºgQO

 á©Øæe hCG ∫ƒ≤æe ∫Ée ≈∏Y ≥M Ò¨H √Ò¨d hCG ¬°ùØæd

 áfÉ©à°S’ÉH ∂dPh ,óæ°ùdG Gòg ™«bƒJ hCG óæ°S ≈∏Y hCG

 hCG  ÜPÉc  º°SG  PÉîJÉH  hCG  á«dÉ«àMG  á≤jôW  …CÉH

 áµÑ°ûdG  ≥jôW  øY  áë«ë°U  ÒZ  áØ°U  ∫ÉëàfG

 ióMEG hCG ÊhÎµdG äÉeƒ∏©e ΩÉ¶f hCG á«JÉeƒ∏©ŸG

 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âàØdh  .äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J  πFÉ°Sh

 •ÉÑJQG á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH ó°ü≤j ¬fCG ¤EG ádhó∏d

 á«JÉeƒ∏©ŸG èeGÈdG øe ÌcCG  hCG  ÚàYƒª› ÚH

 Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J πFÉ°Shh

 äÉeƒ∏©e ΩÉ¶æH ó°ü≤jh ,äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh ∫ƒNódG

 πFÉ°Shh  á«JÉeƒ∏©e  èeGôH  áYƒª›  ÊhÎµdEG

 øjõîJh IQGOEGh á÷É©Ÿ Ió©ŸG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

.á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸG

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ™e  ,kÉfÉ«MCG  kÉ«FõL  ÉªFÉZh  GÈ¨e  óM’G  Ωƒ«dG

 ÉÑWQ ¿ƒµjh ,IQGô◊G äÉLQO ‘ ®ƒë∏e ¢VÉØîfG

 ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG ™e ÚæKE’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d

 á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG

 á£°ûf  ¤EG  ádóà©e  ìÉjôdGh  ,á«dÉª°ûdGh  á«böûdG

 QÉÑ¨dÉH á∏ªfi ôëÑdG ≈∏Y kÉfÉ«MCG ájƒbh áYöùdG

.kÉHôZ á°UÉN ∫Éeô∏d IÒãeh

 ¤EG π°üJ ,30 - 20 / á«HôZ á«dÉª°T :ìÉjôdG ácôM

.¢S/ºc 50

 ójó°T ¤EG ÉHô£°†e :»Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµjh

 óŸGh 19:52 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..  ÜGô£°V’G

 12:23 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 05:10 óæY ÊÉãdG

. 22:39 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

 åëÑj zádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G{

zôàæ°S ó∏jÉ°ûJ ≠æHƒ∏aO GP{ ™e ¿hÉ©àdG

 øY ∫É«àM’G áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J πFÉ°Sh ≥jôW

kÉ«FõL ºFÉZh ôÑ¨e ¢ù≤£dG



:ΩGh-»HO

 ∫BG  ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≥∏WCG 

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

 »HO  á«é«JGÎ°SG  ¢ùeG  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 áØYÉ°†e  ±ó¡à°ùJ  »àdG  »YGóHE’G  OÉ°üàbÓd

 »∏ëŸG  œÉædG  ‘  »YGóHE’G  ´É£≤dG  áªgÉ°ùe

 2020 ájÉ¡f ‘ % 2^6 øe »HO IQÉeE’ ‹ÉªLE’G

.2025 ΩÉY ∫ƒ∏ëH %5 ¤EG

 áÄ«ÑdG áÄ«¡J IôµàÑŸG á«é«JGÎ°S’G √òg øª°†àJ

 QÉgORGh  ƒªæd  áeRÓdG  ájQÉªãà°S’Gh  á«©jöûàdG

 IQÉeE’G á«HPÉL IOÉjRh ,»HO ‘ »YGóHE’G ´É£≤dG

 ∂dòch  ,∫ÉªYC’G  OGhQh  øjôªãà°ùŸGh  ÚYóÑª∏d

 á«ŸÉ©dGh  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëŸG  äGQÉªãà°SÓd

 »HO πjƒ– ‘ º¡°ùj ÉÃ ,»YGóHE’G  ´É£≤dG  ‘

 áªLôJ  ,»YGóHE’G  OÉ°üàbÓd  á«ŸÉY  áª°UÉY  ¤EG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á``«aGöûà°S’G  á``jDhô∏d

 »HO  á£ÿ  Gò«ØæJh  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 »HO IQÉeEG áfÉµÃ AÉ≤JQ’G ¤EG íª£J »àdG 2021

 ä’É``éŸG ∞∏àfl ‘ »ŸÉY õ````côªc ájOÉjôdG

 É```ª∏Y ,∫É```ªYC’Gh ∫ÉŸGh OÉ°üàb’G ∂dP ‘ ÉÃ

 IQÉeE’G πÑ≤à°ùe ¤EG ô¶æJ 2021 »HO á``£N ¿CÉH

 ™ªà›  ≥∏N  ¿Éª°†d  πeÉ°T  Qƒ¶æe  ∫ÓN  øe

 ÚæWGƒŸG äÉMƒªWh äÉ©∏£J ≥«≤–h IOÉ```©°ùdG

.Ú``ª«≤ŸGh

 á©°SGh ä’É› »YGóHE’G OÉ°üàb’G Ωƒ¡Øe »£¨jh

 ΩÓYE’Gh  ÖàµdGh  öûædG  áYÉæ°U πª°ûJ  áYƒæàeh

 ,Éªæ«°ùdÉH  GQhôe  ,´ƒÑ£ŸGh  ´ƒª°ùŸGh  »FôŸG

 ä’ƒ¨°ûŸG  ÖfÉL  ¤EG  ,ƒjó«ØdGh  ,≈≤«°SƒŸGh

 ,‘É≤ãdG  çGÎdG  ∞MÉàeh  ,á«aÉ≤ãdGh  ,á«æØdG

 á«aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ∞«°TQC’Gh ,á«îjQÉàdG ™bGƒŸGh

 ,äÉ«›ÈdG áYÉæ°U øY Ó°†a ,äÉÑàµŸGh ,iÈµdG

 AGƒ°S  ,¬YGƒfCG  ≈à°ûH  º«ª°üàdGh  ,ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCGh

 hCG  ,ÜÉ©dC’G º«ª°üàH hCG  AÉjRC’ÉH É¡æe ≥∏©àj Ée

 êÉà– å«M ,ÉgÒZh ÊÉÑŸG º«ª°üJ hCG ,èeGÈdG

 »àdG  á«YGóHE’G  QÉµaC’G  ¤EG  ä’ÉéŸG  ∂∏J  ™«ªL

.ÚHƒgƒŸG ∫ƒ≤Y É¡dõàîJ

»YGóHE’G OÉ°üàbÓd áª°UÉY

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

 :ÎjƒJ ‘ √ƒª°S ÜÉ°ùM ≈∏Y äGójô¨J ‘ Ωƒàµe

 ...⁄É©dG  ‘  »YGóHE’G  OÉ°üàb’G  áª°UÉY  »HO  "
 áØYÉ°†Ÿ  Ωƒ«dG  √Éæ≤∏WCG  »é«JGÎ°SG  èeÉfôH

 iƒàëŸG  ä’É›  ‘  á«YGóH’G  äÉcöûdG  OóY

 ∞dCG 15 ¤EG ácöT ±’BG 8 øe áaÉ≤ãdGh º«ª°üàdGh

 70 øe ÚYóÑŸG OóYh ,äGƒæ°S ¢ùªN ∫ÓN ácöT

 Ωƒ«dG Éæ≤∏WCG" .."ÉØdCG 140 ¤EG É«dÉM »HO ‘ ÉØdCG

 πjƒ– ±ó¡H »YGóHE’G OÉ°üàbÓd »HO á«é«JGÎ°SG

 AÉëfCG πc øe ÚYóÑª∏d á∏°†Øe á¡Lh ¤EG IQÉeE’G

 2025 ∫ƒ∏ëH »YGóHE’G OÉ°üàbÓd áª°UÉYh ⁄É©dG

 ≈∏Y ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùŸG OÉ°üàb’ ÉæàjDhQ ≥≤ëj ÉÃ

."QÉµàH’Gh áaô©ŸG

 QÉµaC’G  ≈∏Y  âeÉb  »HO  á°†¡f  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

.. áÄjô÷Gh á«YGóHE’G

 πc  øe  ÚYóÑŸÉH  ÖMôf  ÉªFGO  øëf"  :  ∫Ébh

 º¡d ºFÓŸG ñÉæŸG Òaƒàd ≈©°ùfh ,⁄É©dG AÉëfCG

 áª«b ¤EG º¡JÉYGóHEGh º¡JÉMƒªWh º¡eÓMCG πjƒëàd

 :√ƒª°S ±É°VCG h .."ΩGóà°ùe …OÉ°üàbG OQƒeh áaÉ°†e

 AõL ´GóHE’Gh á«ŸÉY ájOÉ°üàbG áª°UÉY äGQÉeE’G"
 ∑ôfih  ÉæJÉ«M  IOƒL  øe  AõLh  ÉfOÉ°üàbG  øe

."ÉfOÓH πÑ≤à°ùŸ »°ù«FQ

 OÉ°üàbÓd  »HO  á«é«JGÎ°SG  ¿CG  √ƒª°S  í°VhCGh

 ´É£≤dG Gòg ºYód á∏eÉµàe IQOÉÑe πµ°ûJ »YGóHE’G

 øª°†j ÉÃ ,áaÉc ÖfGƒ÷G øe ÚYóÑŸG ™ªà›h

 áÄ«ÑdG ÒaƒJ ÈY √QÉgORGh »YGóHE’G ´É£≤dG Qƒ£J

 øe  ,áªYGódG  á«æØdGh  ájQÉªãà°S’Gh  á«©jöûàdG

 á«YGóHE’G  äÉæ°VÉ◊Gh  äGõØëŸG  øe  ΩõM  ∫ÓN

 á«LƒdƒæµàdG  äGQƒ£àdG  ÖcGƒJ  »àdG  IQƒ£àŸG

 õjõ©Jh »YGóHE’G ´É£≤dG AGôKE’ Égôî°ùJh á©jöùdG

 á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ á°ùaÉæŸGh óLGƒàdG ≈∏Y ¬JQób

.á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh

ácGô°Th ºYO

 »YGóHE’G OÉ°üàbÓd »HO á«é«JGÎ°SG ò«ØæJ ºàjh

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S ájÉYôH

 ±öûjh ,¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »HO áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe

 ¿hÉ©àdÉH ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »HO áÄ«g Égò«ØæJ ≈∏Y

 áÄ«g ºgRôHCG Ú«é«JGÎ°S’G AÉcöûdG øe OóY ™e

 ájOÉ°üàbGh ,»HO ájó∏Hh ,»HóH äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG

 óMGh ±óg ≥«≤ëàd ∂dPh "äGQÉ≤©∏d π°Uh"h »HO

 OÉ°üàb’G ´É£b ‘ ójóL ∑GôM ≥∏N ‘ πãªàj

.»HO IQÉeEG ‘ »YGóHE’G

´GóHEÓd õØ ñÉæe

 ≈∏Y »YGóHE’G OÉ°üàbÓd »HO á«é«JGÎ°SG õcôJh

 ≥∏ÿ  ÚYóÑª∏d  õØëŸGh  ºFÓŸG  ñÉæŸG  ÒaƒJ

 ´GóHE’G èeO ÈY º¡JÉYGóHE’ áaÉ°†e ájOÉ°üàbG áª«b

 äGP ájQÉªãà°SG ¢Uôa øY áãMÉÑdG ∫GƒeC’G ¢ShDhôH

 á«ŸÉY á¡Lh »HO áfÉµe Rõ©j ÉÃ õ«‡ OhOôe

 óFGQ  ∑ôëªc  ÉgQhO  …Ìjh  ,´GóHE’Gh  áaÉ≤ã∏d

 ‘ É°†jCG  º¡°ùjh ,⁄É©dG  ‘ »YGóHE’G  OÉ°üàbÓd

 GóaGQ íÑ°ü«d »YGóHE’G OÉ°üàb’G ´É£b ƒ‰ õ«Ø–

 á«∏Ñ≤à°ùŸG ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æŸG óaGhQ øe Éjƒb

 áaô©ŸG  ≈∏Y  áªFÉ≤dGh  »HO  IQÉeE’  áYƒæàŸG

.´GóHE’Gh QÉµàH’Gh

á«é«JGÎ°SG ±GógCG

 »HO  á«é«JGÎ°S’  á«°ù«FôdG  ±GógC’G  øª°†àJh

 øY  áŒÉædG  äGOGôjE’G  IOÉjR  »YGóHE’G  OÉ°üàbÓd

 ‘ É¡àªgÉ°ùe áÑ°ùf áØYÉ°†eh »YGóHE’G ´É£≤dG

 %5 ¤EG É«dÉM %2^6 øe IQÉeEÓd ‹ÉªLE’G œÉædG

.äGƒæ°S ¢ùªN ó©H

 äÉcöûdG  OóY  áØYÉ°†e  É°†jCG  ±GógC’G  øª°†àJh

 ‘  á∏eÉ©dG  á«aÉ≤ãdGh  á«YGóHE’G  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ∞dCG  15  ¤EG  É«dÉM  8300  øe  »YGóHE’G  ´É£≤dG

 …ODƒ«°S  Ée  ƒgh  ,2025 ∫ƒ∏ëH  á°ù°SDƒeh  ácöT

 Égôaƒj  »àdG  ∞FÉXƒdG  OóY  áØYÉ°†e  ¤EG  √QhóH

 140 ¤EG É«dÉM áØ«Xh ∞dCG 70 øe »YGóHE’G ´É£≤dG

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘ áØ«Xh ∞dCG

 ≈∏Y »YGóHE’G OÉ°üàbÓd »HO á«é«JGÎ°SG Ωƒ≤Jh

 πª©dG  áeƒ¶æŸ  »°ù«FôdG  πµ«¡dG  πµ°ûJ  QhÉfi

 ∂dPh É«∏©dG äÉjÉ¨dGh ±GógC’G ≥«≤ëàd áæeÉ°†dG

 äÉLôîŸG  Qhód  á«eÉæàŸG  á«ªgC’G  øe  ÉbÓ£fG

 ,ájOÉ°üàb’G  áeƒ¶æŸG  øe  º¡e  Aõéc  á«YGóHE’G

 ∂°SÉªàdGh  ºMÓàdG  õjõ©J  ‘  ÉgQhO  øY  Ó°†a

 á«æWƒdG  ájƒ¡dG  RGôHEG  ÈY  ™ªàéª∏d  »YÉªàL’G

 AGÌdG  ádÉM  øe  IOÉØà°S’Gh  ádhó∏d  IOôØàŸG

 º°†j  …òdG  »JGQÉeE’G  ™ªàéª∏d  ‘É≤ãdG  ´ƒæàdGh

.⁄É©dG AÉLQCG áaÉc øe ÚYóÑe

 á∏eÉµàe  á≤£æe  ¥ÓWEG  ,QhÉëŸG  √òg  øª°†àJh

 á«ªæàd äÉLÉ«àM’G ™«ªL ôaƒJ »HO ‘ ÚYóÑª∏d

 øe ¬H Ú∏eÉ©dG øµ“h IQÉeE’G ‘ »YGóHEG ´É£b

.ó©°üdG áaÉc ≈∏Y É«ŸÉY á°ùaÉæŸG

 »YGóHE’G OÉ°üàb’G ∞«æ°üJ QÉWEG ¥ÓWEG ÖfÉL ¤EG

 øµÁ »µ«eÉæjO  ΩÉ¶f  øY  IQÉÑY  ƒgh  ¢SÉ«≤dGh

 IGOCG AÉ°ûfEG ÈY »YGóHE’G "É¡°†Ñf" ójó– øe »HO

 »YGóHE’G  OÉ°üàb’G  ÒKCÉJh  ºé◊  IójóL  ¢SÉ«b

.‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ ¬àªgÉ°ùe RhÉéàj

´GóHE’G á«ªgC’ ôµÑe ∑GQOEG

 ó«©H âbh òæe âcQOCG ób âfÉc »HO ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ≈∏Y á«HÉéjE’G ¬JGÒKCÉJh »YGóHE’G OÉ°üàb’G á«ªgCG

 IQÉeE’G  âë‚  PEG  ,ájOÉ°üàb’G  áeƒ¶æŸG  πª›

 á«YGóHE’G ∫ÉªYC’G IOÉjôd ójóL Ωƒ¡Øe áZÉ«°U ‘

 äÉ©ªéŸG ¢ù«°SCÉJ ‘ äôªãà°SG å«M ⁄É©dG ‘

 »àdG  äÉcöûdG  øe GÒÑc GOóY âHòLh á«YGóHE’G

 èàf Ée ⁄É©dG ∫hO áaÉc øe ÚYóÑŸG ±’BG º°†J

 »∏ëŸG œÉædG  ‘ ´É£≤dG  áªgÉ°ùe ´ÉØJQG  ¬æY

 IóYGƒdGh  áªî°†dG  äÉfÉµeE’G  äô¡Xh  ‹ÉªLE’G

 áeóN ‘ ÉjQƒfi GQhO É¡d øª°†j ÉÃ ´É£≤dG √ò¡d

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG

 òæe  »YGóHE’G  OÉ°üàb’G  IÒ°ùe  »HO  äCGóH  óbh

 áªî°V á«YGóHEG äÉ©ª› ¢ù«°SCÉàH á∏jƒW Oƒ≤Y

 »HO áæjóe πãe äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ IQƒ£àeh

 »HO  áæjóeh  ,ΩÓYEÓd  »HO  áæjóeh  ,âfÎfEÓd

 »HO  »Mh  ,äÉgƒjóà°SÓd  »HO  áæjóeh  êÉàfEÓd

 »YGóHE’G OÉ°üàb’G áªgÉ°ùe π©L Ée ƒgh ,º«ª°üà∏d

 ’ Éª«a %2^6 ƒëf ≠∏Ñj »Hód ‹ÉªLE’G œÉædG ‘

 ¥öûdG á≤£æe ‘ % 1^1 ≈∏Y áÑ°ùædG √òg ójõJ

.É«≤jôaCGh §°ShC’G

ábƒÑ°ùe ÒZ äGôØW

 ÒZ  äGôØW  »YGóHE’G  OÉ°üàb’G  ≥≤ëj  ,É«ŸÉYh

 ¿ƒ«∏jôJ 2^25 ¤EG ¬JGOGôjEG â∏°Uh å«M ábƒÑ°ùe

 øe  %10  â¨∏H  áªgÉ°ùe  áÑ°ùæH  »µjôeCG  Q’hO

 30  ÒaƒJ  øY  Ó°†a  ,»ŸÉ©dG  ‹ÉªLE’G  œÉædG

 áªî°†dG äÉfÉµeE’G ¢ùµ©j Ée ƒgh ,áØ«Xh ¿ƒ«∏e

 √ƒ‰ øe  IOÉØà°S’G  á«ªgCGh  ,óYGƒdG  ´É£≤dG  Gò¡d

.π°UGƒàŸG

 ¬fCÉH »YGóHE’G OÉ°üàb’G á«dhódG äÉª¶æŸG ±ô©Jh

 ∫ƒ°UC’G  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  Qƒ£àj  …OÉ°üàbG  Ωƒ¡Øe"
 ƒªædG  ó«dƒJ  ≈∏Y  IQó≤dG  É¡jód  »àdG  á«YGóHE’G

 ,»°SÉ°SCG  πµ°ûHh  ∂dòd  ,"á«ªæàdGh  …OÉ°üàb’G

 áaô©ŸGh QÉµaC’G »YGóHE’G OÉ°üàb’G Ωƒ¡Øe ™°†j

 á∏éY ™aO ‘ á«°ù«FQ ∫ƒ°UCÉc ´GóHE’Gh ájöûÑdG

.…OÉ°üàb’G ƒªædG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14711 Oó`©dG-2021 πjôHCG 4 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

ºdÉ©dG »a »YGóHE’G OÉ°üàbÓd áª°UÉY ≈dEG »HO πjƒëàd k É«é«JGôà°SG k ÉéeÉfôH ≥∏WCG

ÉfOÉ°üàbG øe AõL ´GóHE’Gh á«ªdÉY ájOÉ°üàbG áª°UÉY äGQÉeE’G:ó°TGQ øH óªëe

ºdÉ©dG »a Qƒ≤°üdG ´QGõe áYÉæ°U Rõ©j zá«°ShôØdGh ó«°ü∏d »ÑXƒHCG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«≤«≤M IQƒK öSC’G ‘ Qƒ≤°üdG QÉãcEG πãe 

 áeGóà°SG ‘h Qƒ≤°üdÉH ó«°üdG á°VÉjQ ‘

 íÑ°UCGh  π«°UC’G  çGÎdG  Gòg  AÉ«MEGh

 öSC’G  ‘  IôKÉµŸG  Qƒ≤°üdG  ΩGóîà°SG

. »Hô©dG è«∏ÿG ∫hóH QÉ°ûàf’G ™°SGh

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  ≈©°S  óbh

 "√GôK  ˆG  Ö«W"  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S

 ájÈdG  Qƒ≤°üdG  ΩGóîà°SG  øe  ∫ƒëà∏d

 øe GAóH öSC’G ‘ IôKÉµŸG Qƒ≤°üdG ¤EG

 ∂dP ó©H äGQÉeE’G íÑ°üàd ,1995 ΩÉ©dG

 §°ShC’G  ¥öûdG  ‘ ∫hC’G  ó∏ÑdG  äGƒæ°ùH

 Qƒ≤°üdG ΩGóîà°SG ≈∏Y É«∏c óªà©j …òdG

.Qƒ≤°üdÉH ó«°üdG á°VÉjQ ‘ IôKÉµŸG

 ” ,ΩÉ©dG  äGP ‘h ,∂dP ™e …RGƒàdÉHh

 ¥ÓWE’ ójGR ï«°ûdG èeÉfôH øY ¿ÓYE’G

 OGóYCG  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ±ó¡H  ,Qƒ≤°üdG

 áMÉJEG  ∫ÓN  øe  ájÈdG  ‘  Qƒ≤°üdG

.á«∏°UC’G É¡≤WÉæe ‘ ôKÉµà∏d É¡d á°UôØdG

 ìÉ‚ ¿ƒ«dhOh ¿ƒ«JGQÉeEG  AGÈN hõ©jh

 ‘  IôKÉµŸG  Qƒ≤°üdG  ΩGóîà°SG  Oƒ¡L

 ‹ÉàdÉHh  ,IQÉ≤°üdG  á°VÉjQ  ‘  öSC’G

 Qƒ≤°üdG ´QGõe OóY ‘ ®ƒë∏ŸG ójGõàdG

 ,É¡àYÉæ°U  Qƒ£Jh  ™°SƒJh  ⁄É©dG  ‘

 ‘ â∏ã“ ¤hC’G áLQódÉH á«JGQÉeEG Oƒ¡÷

 á«°ShôØdGh ó«°ü∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e

 øe º«¶æàH 2003 ΩÉ©dG ‘ ≥∏£fG …òdG

 áª¶æe  ¿ÓYEGh  ,äGQÉeE’G  …QÉ≤°U  …OÉf

 π«é°ùJ  øY 2010 ΩÉ©dG  ‘ ƒµ°ùfƒ«dG

 çGÎ∏d  á«∏«ãªàdG  áªFÉ≤dG  ‘  IQÉ≤°üdG

 á«dhO Oƒ¡L π°†ØH …OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG

 √òg  íæe  Ée  ƒgh  ,äGQÉeE’G  É¡JOÉb

 ábƒÑ°ùe ÒZ á«Yhöûe á≤jô©dG á°VÉjôdG

.É¡à°SQÉ‡ ¥É£f ™«°SƒJ ‘ âªgÉ°S

 ,¢Vô©ŸG  øe  /18/  `dG  IQhódG  ΩÉ≤Jh

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ  â–

 á≤£æe  ‘ ºcÉ◊G  πã‡ ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 ,äGQÉeE’G  …QÉ≤°U  …OÉf  ¢ù«FQ  IôØ¶dG

 3 ¤EG ÈªàÑ°S 27 øe IÎØdG ∫ÓN ∂dPh

 »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ ÚeOÉ≤dG ôHƒàcCG

 …QÉ≤°U  …OÉf  øe  º«¶æàH  ,¢VQÉ©ª∏d

.äGQÉeE’G

 ÚeC’G …Qƒ°üæŸG »∏Y óLÉe ‹É©e ócCGh

 ¢ù«FQ  ,äGQÉeE’G  …QÉ≤°U  …OÉæd  ΩÉ©dG

 á¶aÉëŸGh  IQÉ≤°ü∏d  »ŸÉ©dG  OÉ–’G

 »ÑXƒHCG ¿CG ,/IAF/ áMQÉ÷G Qƒ«£dG ≈∏Y

 á«é«JGÎ°SEG ™°Vh ≈∏Y ôµÑe πµ°ûH â∏ªY

 á«KGÎdG  á°VÉjôdG  √òg  áeGóà°S’  á∏YÉa

 ÉgQÉãcEG  á£°ûfCÉH  ™°SƒàdG  ≈∏Y  óªà©J

 äÉØ°UGƒe  äGP  Qƒ«W  êÉàfEGh  ,öSC’ÉH

 áÑ°SÉæe  QÉ©°SCÉHh  á«aÉc  OGóYCÉH  á«dÉY

 ò«ØæJ  ™e  …RGƒàdÉH  ∂dPh  ,øjQÉ≤°ü∏d

 πLCG  øe  IQÉ≤°üdG  IGƒ¡d  ájƒYƒJ  á£N

 øe  ó◊Gh  ,ájÈdG  Qƒ≤°üdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G

.Égó«°U

 áª¶æŸG  É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ÈàYGh

 ó«°ü∏d  ‹hódG  »ÑXƒHCG  ¢Vô©Ÿ

 ΩÉªàg’G ócDƒJ Oƒ¡÷G √òg ¿CG ,á«°ShôØdGh

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  …òdG  ÒÑµdG

 ó«°üdGh  çGÎdG  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  á«ªgC’

 π°UGƒàŸG  πª©dG  ∫ÓN  øe  ΩGóà°ùŸG

 √ó°ûæJ Ée ÚH ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd ∞ãµŸGh

 ®ÉØ◊Gh ,á∏eÉ°T á°†¡f øe äGQÉeE’G ádhO

 á«YÉªàL’Gh  á«aÉ≤ãdG  É¡JÉKhQƒe  ≈∏Y

 ôjó≤Jh ÜÉéYEG  äRÉM Iójôa áHôŒ ‘

.⁄É©dG

 ‘  IôKÉµŸG  Qƒ≤°üdG  ΩGóîà°SG  ºgÉ°Sh

 ∞«ØîJ  ‘  IQÉ≤°üdG  á°SQÉªŸ  ,öSC’G

 õjõ©Jh  ,ájÈdG  Qƒ≤°üdG  ≈∏Y  §¨°†dG

 »ÑXƒHCG  Oƒ¡L  âªgÉ°Sh  ,ÉgOGóYCG

 ´GƒfCG  Ú°ù–  ‘  á«ª∏©dGh  á«ãëÑdG

 äGP  âëÑ°UCG  å«ëH  áéàæŸG  Qƒ≤°üdG

 Éªc  ,¢VGôeC’Gh  äÉjô£Ø∏d  ÌcCG  áYÉæe

 RÉà“ áÑîàæe  ´GƒfCG  êÉàfEG  ≈∏Y  â∏ªY

 ∂dòch  ,ó«°üdG  ‘  Iõ«ªŸG  É¡JÉØ°üH

.á«dÉª÷G É¡JÉØ°üH

 á«°ShôØdGh ó«°ü∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG πµ°Th

 á«dÉãe á°Uôa ,»ÑXƒHCÉH Éjƒæ°S ΩÉ≤j …òdG

 ó«°ü∏d èjhÎ∏d É«ŸÉYh É«ª«∏bEG IQOÉfh

 ±’B’G  IƒYO  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,ΩGóà°ùŸG

 Ú«∏ëŸG øjQÉ≤°üdG øe ¢Vô©ŸG QGhR øe

 ¢ù∏›  ∫hO  á≤£æe  øe  ÚeOÉ≤dGh

 ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àflh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG

 ‘ ÉgQÉãcEG ºàj »àdG Qƒ≤°üdG ΩGóîà°S’

.öSC’G

 ¿CG  Iôµa  õjõ©J  ‘  ¢Vô©ŸG  í‚h

 âàÑKCG öSC’G ‘ IôKÉµŸG á∏jóÑdG Qƒ≤°üdG

 π≤J ’ É¡fCGh ,ó«°üdG ‘ á«dÉ©dG É¡JQó≤e

 ‘  ,ájÈdG  Qƒ≤°üdG  øY  Gõ«“h  IAÉØc

 ¢ù°SCG ≥ah É¡ÑjQóJh É¡H AÉæàY’G ” ∫ÉM

.áª«∏°S

 øY ¿ƒãëÑj Qƒ≤°üdG »Hôe ¢†©H ¿Éch

 á©«Ñ£dG  ‘  Égó«°U  ºàj  »àdG  Qƒ«£dG

 ,öSC’G  ‘  ≈HôJh  ôKÉµJ  »àdG  ∂∏J  ∫óH

 ™àªàJ É¡fCÉH ÅWÉÿG OÉ≤àY’G π©ØH ∂dPh

 OƒLh ΩóY ºZQ ,ó«°üdG ‘ π°†aCG äGQó≤H

.´Éæàb’G Gòg Rõ©J á«ª∏Y ádOCG …CG

 GQhO  ó«°ü∏d  »ÑXƒHCG  ¢Vô©e  iOCG  óbh

 á≤£æŸG  …QÉ≤°U  ∫ƒ–  ‘  É°ù«FQ

 IôKÉµŸG Qƒ≤°ü∏d πeÉµdG ¬Ñ°T ΩGóîà°SÓd

 IQòéàŸG IQÉ≤°üdG á°VÉjQ ‘ öSC’G ‘

 ‹ÉàdÉHh  ,äGQÉeE’G  ádhO  çGôJ  ≥ªY ‘

 ∫ƒM  Qƒ≤°üdG  ´QGõe  AÉ°ûfEG  ‘ ™°SƒàdG

 IójGõàŸG  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏àd  ⁄É©dG

.IQÉ≤°üdG á°SQÉªŸ

 øjQÉ≤°ü∏d áª¡e á°Uôa ¢Vô©ŸG πµ°ûjh

 å«M  ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  Qƒ≤°üdG  ´QGõeh

 º°Sƒe  AóH  ™e  ¬àeÉbEG  óYƒe  øeGõàj

 º°Sƒe  ¥Ó£fGh  ,á¡L  øe  ¢UÉæ≤ŸG

 øe Qƒ≤°üdÉH ó«°üdG ä’ƒ£Hh äÉ≤HÉ°ùe

 ΩÉY  ájGóHh  ΩÉY  ájÉ¡f  ™e  iôNCG  á¡L

 π°†aCG AÉæàbÉH ¿hQÉ≤°üdG ÖZôj å«M ,ôNBG

 É¡H á°ùaÉæª∏d öSC’G ‘ IôKÉµŸG Qƒ≤°üdG

 Ó°†a ,á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG äÉ«dÉ©ØdG ‘

 ‘  IQÉ≤°üdG  á°SQÉªŸ  É¡eGóîà°SG  øY

.∂dòH íª°ùJ »àdG äÉ«ªëŸG

 »àdG  äÉ≤HÉ°ùŸG ∂∏J á©«∏W ‘ »JCÉjh

 ≈∏Y  É¡H  ácQÉ°ûª∏d  Qƒ≤°üdG  ≈æà≤J

 ¢ù«FQ  ¢SCÉc  ádƒ£H  ,»∏ëŸG  ó«©°üdG

 äÉ≤HÉ°ùeh  ,Qƒ≤°üdÉH  ó«°ü∏d  ádhódG

 ádƒ£Hh  ,IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  ‘  IQÉ≤°üdG

 ,»ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  "πLGõdG  äÉjó–"
 ,"Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ∫É«LC’G ôîa" ádƒ£Hh

 ,"ìGƒ∏àdG" Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa ádƒ£Hh

 óªfi  øH  ¿GóªM  õcôe  øe  º«¶æàH

 AóH  øY  Ó°†a  ,»HO  ‘  çGÎdG  AÉ«ME’

 ó«°ü∏d ΩhRôŸG á«ªëŸ …ƒæ°ùdG º°SƒŸG

 íàØJ  å«M  ôjGÈa  ájÉ¨dh  Èªaƒf  øe

 ó«°üdG  IGƒgh  øjQÉ≤°üdG  ΩÉeCG  É¡HGƒHCG

 óªfi á°SQóe äÉ«dÉ©a É°†jCGh ,…ó«∏≤àdG

 ‘ AGôë°üdG  á°SGôah  IQÉ≤°ü∏d  ójGR  øH

 »àdGh ,Ú©dG á≤£æÃ ∫ÓJ ™éàæeh ìÉeQ

 IQÉ≤°üdG øa º∏©J ≈∏Y É©°SGh ’ÉÑbEG ≈≤∏J

.á«Hô©dG

 á«°VÉŸG IQhódG ‘ Qƒ≤°üdG OGõe »¶Mh

 äGöûY  ácQÉ°ûÃ  /2019  »ÑXƒHCG/

 á°ü°üîàŸG á«dhódGh á«∏ëŸG äÉcöûdG

 å«M ,⁄É©dG ‘ Qƒ≤°üdG π°†aCG  êÉàfEÉH

 øjQÉ≤°üdG  ÚH  ¢ùaÉæàdGh  IójGõŸG  â“

 AGöûd »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO øe

 ƒgh  ,öSC’G  ‘ IôKÉµŸG  Qƒ≤°üdG  π°†aCG

 π°†aCG  êÉàfE’  Qƒ≤°üdG  ´QGõe  ™é°T  Ée

 Úµ“h  ,áØ∏àfl  äÉÄa  ≥ah  Qƒ≤°üdG

 π°†aCÉH  É¡«∏Y  ∫ƒ°ü◊G  øe  øjQÉ≤°üdG

.QÉ©°SC’G

 ∑Óe ,¬Yƒf øe ójôØdG OGõŸG ‘ ∑QÉ°ûjh

 øe ¿hQÉ≤°üdGh ,Qƒ≤°üdG ´QGõeh Qƒ≤°üdG

 ∫ÉLQh ,⁄É©dG ∫hO ôFÉ°Sh äGQÉeE’G ádhO

 QÉÑch  ,IQÉ≤°üdG  ´É£≤H  ¿ƒªà¡e  ∫ÉªYCG

 »ÑXƒHCG ¢Vô©e ‘ ìÉàjh ,äÉ«°üî°ûdG

 äGP  Qƒ≤°U  AÉæàbG  äÉ«°ùæ÷G  ™«ª÷

 ƒgh ,ó«°üdG ‘ õ«‡ AGOCGh á«dÉY IOƒL

 QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ∫ÉªYC’G  OGhQ  ™é°T  Ée

 ∫ƒM öSC’G ‘ Qƒ≤°üdG QÉãcEG ∫É› ‘

.⁄É©dG

 ó«°ü∏d  »ÑXƒHCG  ¢Vô©e  ∫ƒ–h

 ¢Vô©à°ùJ á«dhO á°üæe ¤EG ,á«°ShôØdGh

 öSC’G  ‘  IôKÉµŸG  Qƒ≤°üdG  ´GƒfCG  OƒLCG

 äGQÉeE’G hQÉ≤°U ¿Éc ¿CG ó©H »ÑXƒHCG ‘

 AGöûd  êQÉî∏d  ¿hôaÉ°ùj  á≤£æŸGh

 ,ÉHhQhCG  ‘  á°UÉN  ´QGõe  øe  Qƒ≤°üdG

 »ÑXƒHCG ‘ º¡d ôaƒj ¢Vô©ŸG äÉH å«M

 Qƒ≤°üdG AGöTh ™«Ñd á«dhO á«dÉãe á°üæe

 Qƒ≤°üdG QÉãcEG  ´QGõe π°†aCG  øe áéàæŸG

.⁄É©dG ‘

 ¢Vô©Ÿ áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG â¡Lhh

 ,á«°ShôØdGh  ó«°ü∏d  ‹hódG  »ÑXƒHCG

 QÉãcEG  õcGôeh  ´QGõe  »µdÉŸ  IƒYódG

 É¡JQÉŒ ‘ Ú∏eÉ©dGh öSC’G ‘ Qƒ≤°üdG

 »àdG  AGƒ°S  ,⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl  ‘

 ∞∏àfl ‘ ºFGódG óLGƒàdG ≈∏Y äOÉàYG

 ,ÉãjóM ICÉ°ûæŸG ∂∏J hCG ,¢Vô©ŸG äGQhO

 á«æeR áMÉ°ùe õéMh É¡àcQÉ°ûe ó«cCÉàd

 »eƒ«dG  Qƒ≤°üdG  OGõe  èeÉfôH  ‘  É¡d

 áeOÉ≤dG IQhódG ≈∏Y ÒÑµdG ∫ÉÑbEÓd Gô¶f

 IQGOEG  Ωó≤J  å«M  ,/2021  »ÑXƒHCG/

 øe  ÖZôj  øŸ  IõgÉL  á°üæe  ¢Vô©ŸG

 öSC’G ‘ Qƒ≤°üdG êÉàfEG  õcGôeh ´QGõŸG

 ¬ª¶æj …òdG Qƒ≤°üdG OGõe ‘ ácQÉ°ûŸÉH

 äÓ«¡°ùàdG  áaÉc  Ëó≤J  ™e  ,çó◊G

.á«éjhÎdGh á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh

 ¿Gó«e  ‘  ¿ƒ∏eÉ©dG  ≈¶ëj  ±ƒ°Sh

 øe  ,öSC’G  ‘  Qƒ≤°üdG  QÉãcEG  áYÉæ°U

 GOGôaCG ,AGƒ°S óM ≈∏Y QÉéàdGh ÚéàæŸG

 ‘  ÉgQÉªãà°S’  Iõ«‡  á°UôØH  ,´QGõeh

 IöTÉÑe  ºgQƒ≤°U  ™«Hh  ºgOGõe  º«¶æJ

 AÉæàbÉH  Úªà¡ŸG  øjQÉ≤°üdG  øe  ±’BÓd

 öSC’G ‘ IôKÉµŸG Qƒ≤°üdG π°†aCGh OƒLCG

.¢Vô©ŸG øe áeOÉ≤dG IQhódG ∫ÓN øe

 ™jQÉ°ûŸG  øe  ójó©dG  »ÑXƒHCG  äCÉ°ûfCGh

 êÉàfEG ‘ âë‚ ,äGQÉeE’G êQÉNh πNGO

 ,öSC’G  ‘  IôKÉµŸG  Qƒ≤°üdG  øe  ±’B’G

 áµ∏ªŸG  ‘ Qƒ≤°üdG  ´QGõe ∂dP ‘ ÉÃ

 ”h ,á«HhQhC’G ∫hódG øe ójó©dGh IóëàŸG

 ó«°üdG ≈∏Y É¡ÑjQóàd áÑ°SÉæe ¥ôW ôjƒ£J

.á°ü°üîàe ¥ôa πÑb øe

 »ÑXƒHCG ¢Vô©e øe äGQhO IóY äó¡°Th

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ´ÈJ ó«°ü∏d

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 øjQÉ≤°ü∏d IôKÉµŸG Qƒ≤°üdG äÉÄÃ "ˆG

 ≥∏£æe øe ∂dPh ,¢Vô©ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG

 ¿ƒ°U  §£N  ºYO  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôM

 ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  ádhó∏d  ≥jô©dG  çGÎdG

 Ö«dÉ°SCG  ´ÉÑJÉH  ¢VGô≤f’G  øe  IQÉ≤°üdG

 øjQÉ≤°ü∏d  É©«é°ûJh  ,ΩGóà°ùŸG  ó«°üdG

 ‘ IôKÉµŸG ´QGõŸG Qƒ≤°U ΩGóîà°SG ≈∏Y

 Qƒ≤°üdÉH ó«°üdG á°VÉjQ á°SQÉªŸ öSC’G

 IOó¡ŸG  ájÈdG  Qƒ≤°üdG  øY  πjóÑc

 Qƒ≤°üdG  ÖjQóJ  Èà©jh  .¢VGô≤f’ÉH

 Iƒ£ÿG  ƒ÷G  ‘ ájôëH  ≥«∏ëàdG  ≈∏Y

 ΩÉ¶f  ÈY  QÉãcE’G  èeÉfôH  ‘  ºgC’G

 ñGôØdG ∑ÎJ ¬dÓN øªa ,¢ShQóe »ª∏Y

 ÈµJ ≈àM á©«Ñ£dG ‘ ÉàbDƒe IÒ¨°üdG

 .É«ægPh É«FÉjõ«a è°†æJh

 äÉ°SGQódGh  çÉëHC’G  »ÑXƒHCG  ºYóJh

 ∫ÓN øe âæµ“ óbh ,Qƒ≤°ü∏d á«æ«÷G

 ájQÉ°ûà°S’G  áYƒª›  ™e  ¿hÉ©àdG

 ó¡©eh ∞jOQÉc á©eÉLh ájÈdG IÉ«ë∏d

 ójó–  øe  ,á«æ«÷G  äÉ°SGQó∏d  ÚµH

 á«°SGQhC’G ô◊G Qƒ≤°üd á«æ«÷G áÑ«cÎdG

 äGP  äÉæ«÷G  ójó–h  ,ÚgÉ°ûdG  ô≤°Uh

 Qƒ≤°U ‘ ¢ûjôdG ¿GƒdCG ójóëàH á≤dÉ©dG

 ¢†ª◊G ¢üFÉ°üN ΩGóîà°SG ∂dòch ,Ò÷G

 Qƒ≤°U øe OGôaCG  QÉ«àN’ DNA …hƒædG

 ‘  AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  É¡JQó≤e  á°SGQOh  ô◊G

 á«∏µdG á£jôÿG ±É°ûàc’ áaÉ°VEG ,É«dƒ¨æe

.ÚgÉ°ûdG ô≤°Uh ô◊G ô≤°üdG Ωƒæ«÷

 QÉŒÓd  á«ŸÉ©dG  á«bÉØJ’G  Ö°ùëHh

 ,/¢ùàjÉ°S/ ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG ´GƒfC’ÉH

 »ŸÉ©dG Qó°üŸG »g Ωƒ«dG É«fÉÑ°SEG ¿EÉa

 É≤ah ,öSC’G  ‘ IôKÉµŸG Qƒ≤°ü∏d ÈcC’G

 á«HÎd  á«fÉÑ°SE’G  á«©ª÷G  ¢ù«Fôd

-ÉîjQÉH  ƒ¨«jO  πjƒfÉe  ,Qƒ≤°üdG

 äQó°U É«fÉÑ°SEG ¿CG ∞°ûc …òdG ,¿ƒ¨jôHhCG

 2800 ‹GƒM É¡YQGõe øe »°VÉŸG ΩÉ©dG

 IRhÉéàe ,»Hô©dG  è«∏ÿG á≤£æŸ ô≤°U

 Ée  äQó°U  »àdG  IóëàŸG  áµ∏ªŸG  ∂dòH

.ô≤°U 2500 ÜQÉ≤j

 IöûàæŸG Qƒ≤°üdG ´QGõe ‘ Ωƒ«dG πª©jh

 ¢üî°T ±’BG áKÓK øe ÌcCG ,É«fÉÑ°SEG ‘

 É¡à«HôJh Qƒ≤°üdG QÉãcEG äÉ«∏ª©H ¿ƒeƒ≤j

 ,É«fÉÑ°SEG  äÉ«HÉéjEG  øeh  ,É¡ÑjQóJh

 IQOÉb  Qƒ«£dG  √òg  π©éj  …òdG  É¡°ù≤W

.ô◊G áehÉ≤e ≈∏Y

 ôaƒJ  áãjóM  ´QGõe  ‘ Qƒ≤°üdG  ôKÉµJh

 π°†aC’G QÉ«àNG ºà«d ,áÑ°SÉæŸG •höûdG

 á≤£æe ‘ ¿hQÉ≤°üdG πÑ≤j ’ PEG ,É¡æ«H øe

 öùµH ≈àM ƒdh É«FÉ¡f »Hô©dG  è«∏ÿG
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اأخبار الوطن

 رحالت طيران 
مبا�سر تربط راأ�س 

الخيمة بت�سع مدن 
رو�سية

 راأ�س اخليمة-وام:
بدء  عن  الدويل  اخليمة  راأ�س  مطار  اأعلن   
رحالت الطريان املبا�رش التي تربط الإمارة 
ت�سع رحالت  رو�سية من خالل  بت�سع مدن 
اجلوية  اخل��ط��وط  م��ن  على  اأ�سبوعية 
و�سلت  وقد  اإيرلينز"،  "رو�سيا  الرو�سية 
مدينة  القادمة من  املدرجة  الأوىل  الرحلة 
ببدء  اإي��ذان��ًا  اجلمعة  ي��وم  يكاترينبورغ 

مرحلة جديدة من العمليات.
�سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س  وقال 
الطريان  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن 
املدين يف راأ�س اخليمة ومطار راأ�س اخليمة 
الدويل.. " ي�سكل مطار راأ�س اخليمة الدويل 
ركيزة اأ�سا�سية يف خطط النمو يف الإمارة 
عدد  لزيادة  امل�ستمرة  اجلهود  خالل  من 
خالل  ومن  الرحالت،  وج��داول  الوجهات 
اإقامة ال�رشاكات مع �رشكات طريان جديدة 
وتو�سيع نطاق اخلدمات مع ال�رشكات التي 
ال�رشاكة  اأن  اإىل  م�سريا  نعمل معها حاليا" 
الرو�سية  اجلوية  اخلطوط  مع  اجل��دي��دة 
يف  مهمة  خطوة  تعد  اإيرلينز"  "رو�سيا 
التدريجي  التو�سع  ا�سرتاتيجية  حتقيق 
بت�سع  الإم��ارة  ربط  �سيتم  حيث  للمطار، 

رحالت مبا�رشة من واإىل رو�سيا.
اجلديدة  اخلدمة  هذه  �ستكون   " واأ�ساف 
الزوار  من  اأكرب  عدد  جذب  يف  جداً  مهمة 
القادمني من رو�سيا للتعرف على الوجهات 
الأمر  اخليمة،  راأ�س  يف  الفريدة  ال�سياحية 
ال�سياحة  قطاع  م�ساهمة  من  يعزز  الذي 
يف تنويع م�سادر الدخل يف الإمارة حيث 
اأهم الدول بالن�سبة  تعد رو�سيا واحدة من 
تعد  كما  الإم���ارات،  يف  ال�سياحة  لقطاع 
جداً  مهمًا  عاماًل  اأي�سًا  التجارية  الأعمال 

الثنائي". والنمو  التطور  تعزيز  يف 
اجلديدة  املبا�رشة  الروابط  ن  اأ واأو�سح 
�سناعية  مدن  وت�سع  اخليمة  راأ�س  بني 
تلبية  يف  �ست�ساعد  رو�سيا  يف  وثقافية 
وال��ت��ج��اري��ة  ال�سياحية  املتطلبات 
دعم  عن  ف�ساًل  اجلانبني،  بني  احلالية 
يف  القدرات  بناء  على  اجلديد  الطلب 
اخلطوط  رحلة  هبطت  املجال.وقد  هذا 
الرئي�سية  املدن  الركاب  رحالت  وت�سمل 
العا�سمة  ذل���ك  يف  مب��ا  رو���س��ي��ا  يف 
م��و���س��ك��و وم��دي��ن��ة ���س��ان ب��ط��ر���س��ربغ 
وك����ازان، و���س��م��ارا، وي��ك��ات��ري��ن��ب��ورغ، 
وف���ا،  واأ وب���ريم،  ن��وف��غ��ورود،  ونيجني 

دون. اأون  ورو�ستوف 

»الق�ساء في اأبوظبي«تنظم المنتدى الدولي ل�سركاء العدالة 
واال�ستثمار

اأبوظبي-وام:
 عقدت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، 
امل��ن��ت��دى ال����دويل الف��رتا���س��ي 
ل�رشكاء العدالة وال�ستثمار حتت 
الت�رشيعية  "التعديالت  عنوان 
امل�ستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال 
الإم��ارات  دول��ة  يف  وال�ستثمار 
 250 بح�سور  املتحدة"  العربية 
الق�سائية  الهيئات  اأع�ساء  من 
وال�ستثمار  العدالة  و���رشك��اء 
ورج��ال امل��ال والع��م��ال يف 12 

دولة.
تنظيم  اأن  ال��دائ��رة  واأو���س��ح��ت 
اإطار جهودها  املنتدى؛ ياأتي يف 
ال�سيخ  �سمو  روؤي��ة  حتقيق  نحو 
نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة 
وتبادل  التعاون  يف  باأبوظبي؛ 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  اخل��ربات 
املحلية والدولية مبا ي�ساهم يف 
اأبوظبي نحو تعزيز  اإمارة  جهود 
بيئة الأعمال يف الإمارة وتر�سيخ 
الوجهات  اأه��م  كاأحد  مكانتها 
لال�ستثمارات  اجلاذبة  العاملية 

وروؤو�س الأموال الأجنبية.
للندوة؛  الفتتاحية  الكلمة  ويف 
ال�ساعر  علي  امل�ست�سار  رح��ب 
التفتي�س  اإدارة  مدير  الظاهري؛ 
ال��ق�����س��ائ��ي؛ ب��امل�����س��ارك��ني يف 
امل��ن��ت��دى، واأك���د ح��ر���س دائ��رة 
ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اع��ت��م��اد اأرق���ى 
الق�سائية  والنظم  ال�سيا�سات 
يلبي  مب��ا  العاملية  والعدلية 
القت�سادي  النمو  متطلبات 
الأولوية  اإىل  م�سرياً  امل�ستدام، 
ال�سرتاتيجية للدائرة يف حتقيق 
تعزيز  عرب  وناجز  عادل  ق�ساء 
العمليات  وا�ستدامة  فاعلية 
�سهولة  و���س��م��ان  الق�سائية 

الو�سول ال�سامل للخدمات.
القا�سي  اأو���س��ح  ج��ه��ت��ه؛  م��ن 
حمكمة  رئي�س  النيادي  �سلطان 
املنتدى  اأن  التجارية؛  ظبي  اأبو 
الت�رشيعية  التعديالت  يتناول 
امل�ستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال 
القطاعات  كافة  يف  وال�ستثمار 
تنظيم  ذل��ك  يف  مبا  التنموية، 
ال�رشكات واأ�سواق الأوراق املالية 
والتقاعد  ال�ستثمار  و�سناديق 
والتملك  الجتماعي  وال�سمان 

احل���ر ل��الأج��ان��ب وال��ع��ق��ارات 
والقامة  العائلي  وال�ستثمار 
اإىل  اإ�سافة  اخل���ريي،  والقطاع 
غ�سل  ج��رائ��م  مواجهة  اآل��ي��ات 
املتعلقة  وخ��ا���س��ًة  الأم�����وال 

بجوانب التجارة وال�ستثمار.
واأ�ساف اأن املنتدى ناق�س عددا من 
ال�ستثمار  جذب  اأهمها؛  املحاور 
التنمية  وحم��رك��ات  الأج��ن��ب��ي 
امل�ستحدثة  القوانني  �سوء  يف 
التجارية،  ال�رشكات  ���س��اأن  يف 
واإدارة  والتنمية  ال�ستثمار  واآفاق 
ال�ستثمار  وجذب  الأموال  روؤو�س 
واخل��ريي��ة،  اخلا�سة  ل��الأغ��را���س 
يف  لالأجانب  العقاري  ال�ستثمار 
ال�سوء  األقى  اأبو ظبي، كما  اإمارة 

ملكافحة  القانوين  النظام  على 
والره��اب  الأم���وال  غ�سل  جرائم 
واآليات مواجهة طرق غ�سل الأموال 
والتمويل  بالعقارات  ال�سلة  ذات 
الذي  املنتدى  اأن  يذكر  العقاري. 
اأي��ام  ثالثة  م��دى  على  توا�سل 
مب�ساركة نخبة من املتخ�س�سني 
عرب  ال�سلة  ذات  امل��ج��الت  يف 
لأكادميية  اللكرتونية  املن�سة 
يف  ت�سمن  الق�سائية؛  اأبوظبي 
عمل؛  ورقتي  تقدمي  الأول  يومه 
"جذب  ع���ن���وان  حت���ت  الأوىل 
وحمركات  الأجنبي  ال�ستثمار 
املجالت"  ك��اف��ة  يف  التنمية 
وتناولت اأنواع ال�رشكات التجارية 
والأ�سخا�س  الأم���وال  و���رشك��ات 

اإىل  اإ�سافة  املدنية،  وال�رشكات 
من  للمن�ساأة  القانوين  التحول 
موؤ�س�سة فردية اىل �رشكة والعك�س.
الثانية حتت  الورقة  بينما كانت 
والتنمية  ال�ستثمار  "افاق  عنوان 
وجذب  الأم���وال  روؤو����س  واإدارة 
اخلا�سة  ل��الأغ��را���س  ال�ستثمار 
واخلريية"، والتي ناق�ست بدورها 
اإدارة  يف  امل�ستحدثة  الجتاهات 
الرثوات يف اأ�سواق الأوراق املالية 
وتداولها وال�ستثمار فيها واإن�ساء 
الجتماعي  ال�سمان  �سناديق 
و�سناديق التقاعد واإدارة وا�ستثمار 
لالأغرا�س  العائلية  امللكيات 

اخلا�سة واخلريية.
ويف اليوم الثاين للمنتدى مت تقدمي 

ورقة عمل بعنوان "النظام القانوين 
الأم���وال  غ�سل  جرائم  ملكافحة 
والرهاب والتزامات اأ�سحاب املهن 
القانونية واأعوان الق�ساء جتاه تلك 
 " بعنوان  ثانية  وورقة  اجلرائم"، 
اآليات مواجهة طرق غ�سل الأموال 
والتمويل  بالعقارات  ال�سلة  ذات 
اليوم  اقت�رش  بينما  العقاري". 
املقررتني  اجلل�ستني  يف  الثالث 
على مناق�سة مو�سوع "ال�ستثمار 
ال��ع��ق��اري ل��الأج��ان��ب يف اإم���ارة 
اأبوظبي" حيث مت تناول القوانني 
املنظمة مللكية الأجانب للعقارات 
ومو�سوعات  ظبي،  اأبو  اإم��ارة  يف 
التملك احلر لغري املواطنني ونظام 

الإقامة الذهبية.

اإنجازات متميزة لـ»الوطني االتحادي«خالل الربع 
االأول من العام

اأبوظبي-وام:
منذ  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  حقق   
بداية العام اجلاري العديد من الإجنازات 
والدبلوما�سية  والرقابية  الت�رشيعية 
اإط������ار مم��ار���س��ت��ه  ال���ربمل���ان���ي���ة، يف 
عقد  متثلت يف  الد�ستورية  لخت�سا�ساته 
م�رشوعات   7 خاللها  ناق�س  جل�سات   5
 10 ووج��ه  عامة،  مو�سوعات  و3  قوانني 
اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة وذلك يف اإطار 
حر�سه على مناق�سة الق�سايا ذات الأهمية 
ومئوية  2021م  الإمارات  روؤية  يف حتقيق 

الإمارات 2071م.
اجل��اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  و�سهد 
الإماراتي  الربملان  جل�سات  اأوىل  انطالق 
يف  2021م  م��ار���س   15 بتاريخ  للطفل 
الوطني  املجل�س  مبقر   " زاي��د  قاعة   "
الحتادي، وذلك تنفيذا لالتفاقية املوقعة 
الوطني الحتادي واملجل�س  بني املجل�س 
تت�سق  والتي  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى 
�ساحب  اأطلقه  الذي  التمكني  برنامج  مع 
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
2005م،  عام  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س 
وتاأكيدا على اأن الأطفال �رشكاء يف عملية 
الأرك��ان  واأح��د  وامل�ستقبل،  القرار  نع  �سُ

الأ�سا�سية يف بنائه .
اخت�سا�ساته  ممار�سة  �سعيد  وع��ل��ى 
املجل�س  حر�س  والرقابية  الت�رشيعية 
جل�ساته  جدولة  على  الحت��ادي  الوطني 
اأولوية  لتحديد  احلكومة  مع  بالتوافق 

التي  العامة  واملو�سوعات  الت�رشيعات 
يف  امل�ساهمة  بهدف  مناق�ستها،  �سيتم 
ت�سهدها  التي  والتطور  التنمية  م�سرية 

الدولة يف جميع املجالت.
جل�سات  خم�سة  مدى  على  املجل�س  واأقر 
�ساعة، �سبعة م�رشوعات  ا�ستغرقت "29" 
احت��ادي  قانون  م�رشوع   : هي  قوانني 
وم�����رشوع  ال��ت��ربع��ات،  تنظيم  ب�����س��اأن 
وحماية  تنظيم  ب�ساأن  احت��ادي  قانون 
وم�رشوع  ال�سناعية،  امللكية  حقوق 
على  احل�سول  ب�ساأن  احت��ادي  قانون 
والتقا�سم  وم�ستقاتها  الوراثية  املوارد 
عن  النا�سئة  للمنافع  واملن�سف  العادل 

احتادي  قانون  وم�رشوع  ا�ستخدامها، 
الدفن،  واإج��راءات  املقابر  تنظيم  ب�ساأن 
بع�س  بتعديل  احتادي  قانون  وم�رشوع 
رقم  احت��ادي  بقانون  املر�سوم  اأحكام 
/14/ ل�سنة 2018 ب�ساأن امل�رشف املركزي 
املالية،  والأن�سطة  املن�ساآت  وتنظيم 
حظر  ب�ساأن  احت��ادي  قانون  وم�����رشوع 
ال�سادرة  العلمية  ال�سهادات  ا�ستخدام 
وم�رشوع  لها،  مرخ�س  غري  جهات  من 
القانون  اإلغاء  ب�ساأن  احت��ادي  قانون 
بتنظيم   1978 ل�سنة   /17/ رقم  الحتادي 
اأمام  بالنق�س  الطعن  واإجراءات  حالت 

وتعديالته. الحتادية  املحكمة 

»اإ�ست�ساري ال�سارقة« ي�ستعر�س جهود ا�ستقطاب 
ناقالت دولية جديدة

ال�سارقة-وام:
 ناق�س املجل�س ال�ست�ساري 
لإم�����ارة ال�����س��ارق��ة خ��الل 
ع�رشة  ال��راب��ع��ة  اجلل�سة 
برئا�سة  مبقره  عقدها  التي 
�سعادة علي ميحد ال�سويدي 
�سيا�سة  املجل�س  رئي�س 
ال�سارقة الدويل  هيئة مطار 
لتطوير  املبذولة  ،اجلهود 
املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة 
وا�ستقطاب  للم�سافرين 
ن��اق��الت دول��ي��ة ج��دي��دة 
مبا  الإج�����راءات  وت�سهيل 
الكبري  التطور  مع  يتواكب 
اجلوي  ال��ط��ريان  قطاع  يف 
القطاعات  م��ن  يعد  ال��ذي 

املهمة يف اإمارة ال�سارقة .
وج����اءت م���داخ���الت اأك��رث 
حول  ع�سوا  ع�رشين  م��ن 
املطار وتطوير كافة  اأهمية 
تداعيات  لتجاوز  خدماته 
ف��ريو���س ك��ورون��ا وت��اأث��ريه 
على حركة املالحة اجلوية 

.
تاأتي  التي  اجلل�سة  ح�رش 
�سمن اأعماله لدور النعقاد 
الف�سل  من  الثاين  العادي 
علي  العا�رش  الت�رشيعي 
الهيئة  رئي�س  املدفع  �سامل 
�سعود  بن  في�سل  وال�سيخ 
الهيئة  م��دي��ر  القا�سمي 
وامل��ه��ن��د���س ع��ب��داخل��ال��ق 

عمليات  اإدارة  مدير  عبداهلل 
ملياء  املهند�سة  و  املطار 
مدير  ال�سام�سي  عبيد 
و  امل�ساندة  اخلدمات  اإدارة 
مدير  املدفع  حممد  �سارة 
وحممد  امل��ال��ي��ة  الإدارة 
را�سد ال�رشيف م�ساعد مدير 
واملهند�س  التجارية  الإدارة 
مهند�س  امل��ه��ريي  �سعيد 

مدين.
�سامل  علي  �سعادة  واأ�ساد 
خالل  كلمته  يف  امل��دف��ع 
املجل�س  ب���دور  اجلل�سة 
ط��رح  يف  ال���س��ت�����س��اري 
املختلفة  امل��و���س��وع��ات 
كل  تطوير  يف  ت�سهم  التي 

اخلدمات يف المارة مرحبًا 
املجل�س  م��ع  بالتوا�سل 
ا�ستف�سارات  على  وال���رد 
الكامل  دعمه  اآماًل  الأع�ساء 
�سعادته  عن  للمطار.واعرب 
امل�ستجدات  اآخر  مبناق�سة 
التي  التطويرية  وامل�ساريع 
تنفذها هيئة مطار ال�سارقة 
وال�سرتاتيجيات  ال���دويل 
منوها  اعتمادها  مت  التي 
اإطار  الهيئة يف  مبا حققته 
امل�سرتك  ال��ه��دف  حتقيق 
تعزيز  يف  يتمثل  ال���ذي 
واحلفاظ  الإم��ارة  تناف�سية 
يف  ال��رائ��دة  مكانتها  على 

خمتلف املجالت .

اإطالق م�سروع»ابن غاطي ميراج« في دبي بتكلفة 
200 مليون درهم

دبي ـ )الوحدة(:
اأعلنت �رشكة "ابن غاطي للتطوير العقاري"، 
اإحدى ال�رشكات يف جمال التطوير العقاري 
اإطالق م�رشوع "ابن  الإمارات، عن  يف دولة 
الدائرية يف  يف قرية جمريا  غاطي مرياج" 
اإمارة دبي بتكلفة ا�ستثمارية ت�سل اإىل مئتي 
غاطي  "ابن  م�رشوع  ويقع  دره��م.  مليون 
جمريا  قرية  يف  مركزي  موقع  يف  مرياج"، 
الدائرية يف دبي، ما يوفر للمقيمني �سهولة 
داخل  الرئي�سة  املواقع  بجميع  الت�سال 
الإمارة، وكذلك �سهولة الو�سول اإىل املرافق 
من  الع�رشية  ال��راح��ة  وو�سائل  اخلدمية 
حمامات لل�سباحة واملحال التجارية ومركز 
الت�سوق و�سالة الألعاب الريا�سية ومناطق 

لعب لالأطفال واحلدائق واملتنزهات.
التنفيذي  الرئي�س  غاطي،  بن  حممد  وقال 
ل�رشكة ابن غاطي للتطوير العقاري، اإن اإطالق 
ياأتي  اجلديد  مرياج«  غاطي  »ابن  م�رشوع 
العقاري  القطاع  ومتانة  قوة  على  للتاأكيد 

يف اإمارة دبي ب�سكل خا�س ودولة الإمارات 
العربية ب�سكل عام، ويعك�س موا�سلة النهج 
يف  العقارات  قطاع  يف  لل�رشكة  التو�سعي 
الإمارة و�سط ثقة كبرية بتعافيه يف العام 
غاطي  ابن  ا�سرتاتيجية  اأن  واأو�سح  احلايل. 
ذات  عقارية  م�رشوعات  تقدمي  ت�ستهدف 
عن  يبحثون  الذين  للعمالء  عالية،  جودة 
التوازن ال�سحيح بني جودة العقار واملوقع 

املتميز واأ�سلوب احلياة الراقي.
واأ�ساف اإن ال�رشكة حتر�س دائمًا على توفري 
�رشائح  تنا�سب  التي  العرو�س  من  املزيد 
الكبرية  الثقة  العمالء، يف ظل  من  متنوعة 
مب�ساريع »ابن غاطي للتطوير«، ول �سيما 
الإن�سائية  الأعمال  يف  امل�ستمر  التقدم  مع 
املحددة،  اخلطط  وف��ق  كافة  بامل�ساريع 
هذا  مبيعات  يف  النجاح  حتقيق  متوقعًا 
امل�رشوع الذي �سيحظى بقدر عاٍل من الإقبال 

من قبل امل�سرتين املحتملني.
ت�سليم  املقرر  من  اإنه  غاطي  ابن  واأ�ساف 
م�رشوع "ابن غاطي مرياج" من �سهر مار�س 

مل�رشوعات  الثالث  الطرح  هذا  ويعد   ،2022
الدائرية،  جمريا  قرية  منطقة  يف  ال�رشكة 
يف  طرحها  مت  التي  ال�سقق  ع��دد  لريتفع 

املنطقة من قبل ال�رشكة اإىل 500 �سقة.
م�ساحة  اأن  اإىل  غاطي،  بن  حممد  واأ�سار 
امل�رشوع ت�سل لنحو 300 األف قدم فيما يبلغ 
عدد الوحدات ال�سكنية نحو 160 �سقة موزعة 
على )90 �سقة تتكون من غرفة و�سالة و70 
و�سالة(،  غرفتني  من  تتكون  اأخ��رى  �سقة 
اأر�سي و5  البناء عبارة عن دور  اإن  م�سيفًا 
ريا�سية  و�سالة  م�سبحًا  ويت�سمن  طوابق 

وخدمات متكاملة.
م�ستقبل  على  »نراهن  غاطي:  ابن  واأ�ساف 
ال�ستثمار العقاري يف دبي و�سط املحفزات 
وامل��ب��ادرات  والت�رشيعية  القت�سادية 
والتي  للقطاع  بقوة  الداعمة  احلكومية 
لالأجانب،  اجلن�سية  منح  ت�سهيالت  ت�سمل 
الدويل  دبي  اإك�سبو  معر�س  تنظيم  وقرب 
بجانب ا�سرتاتيجية دبي ال�سناعية يف ع�رش 

ال�سنوات املقبلة«.



اأبوظبي-وام:

   متا�صي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�صح���ة 

ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 

الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف 

املبكر وح�رص احلاالت امل�صابة بفريو�س 

 "19  - "كوفي���د  امل�صتج���د  كورون���ا 

واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة 

عن اإجراء 252,243 فح�صا جديدا خالل 

ال�صاع���ات ال� 24 املا�صي���ة على فئات 

خمتلفة يف املجتم���ع با�صتخدام اأف�صل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

اإج���راءات التق�صي     و�صاه���م تكثي���ف 

والفح����س وتو�صيع نط���اق الفحو�صات 

على م�صت���وى الدول���ة يف الك�صف عن 

2,084 حال���ة اإ�صابة جدي���دة بفريو�س 

كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، 

وجميعه���ا ح���االت م�صتق���رة وتخ�صع 

للرعاية ال�صحي���ة الالزمة، وبذلك يبلغ 

جمم���وع احلاالت امل�صجل���ة 468,023 

حالة.

  كم���ا اأعلنت الوزارة ع���ن وفاة حالتني 

م�صابت���ني نتيج���ة تداعي���ات االإ�صابة 

بفريو����س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 1,504 حاالت.

واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�صفها وخال�س تعازيها وموا�صاتها 

بال�صفاء  ومتنياته���ا  املتوف���ني،  لذوي 

العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد 

املجتم���ع التعاون مع اجلهات ال�صحية 

بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

االجتماع���ي �صمان���ًا ل�صح���ة و�صالمة 

اجلميع.

واأعلنت الوزارة عن �صفاء 2,210 حاالت 

كورونا  بفريو����س  جدي���دة مل�صاب���ني 

امل�صتج���د "كوفي���د - 19" وتعافيه���ا 

التام م���ن اأعرا�س املر����س بعد تلقيها 

الرعاية ال�صحي���ة الالزمة منذ دخولها 

امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حاالت 

ال�صفاء 452,321 حالة.
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اأخبارالوطن

لرفع الجاهزية الوطنية وتعزيز التعاون والتن�سيق الوطني

»الطوارئ والأزمات« تنفذ 
تمارين بالتعاون مع ال�سركاء 

اأبوظبي-وام:

 نفذت الهيئة الوطني���ة الإدارة الطوارئ واالزمات 

والكوارث جمموعة متاري���ن على مدار اأربعة اأيام 

بالتعاون م���ع ال�رصكاء اال�صرتاتيجني يف جمتمع 

الطوارئ واالأزمات يف الدولة وذلك يف اإطار اجلهود 

اال�صتباقية التي تقوم بها الهيئة لتعزيز اجلاهزية 

الوطنية للتعامل مع جميع املخاطر والتهديدات 

ل�صمان �صالمة واأمن كافة مكونات املجتمع.

تهدف هذه التمارين اإىل رف���ع اجلاهزية الوطنية 

وتعزيز التع���اون والتن�صيق بني خمتلف اجلهات 

املعنية عل���ى امل�صتوى املحلي والوطني وقيا�س 

القدرات الوطنية و قدرات ا�صتمرارية االأعمال كقوة 

ب�رصية وامكانيات.

ت�صمنت التماري���ن التي نفذته���ا الهيئة.. مترينا 

للمنظوم���ة االت�صالية االإعالمي���ة الوطنية والتي 

تعد اإحدى الركائ���ز االأ�صا�صية لتعزيز اال�صتجابة 

يف اأوقات الطوارئ واالأزمات والكوارث ودعم جهود 

الت�صدي التي تبذلها كاف���ة موؤ�ص�صات الدولة يف 

هذا ال�صدد.

 راأ�س اخليمة-الوحدة:

عقد �صعادة العميد عبد اهلل خمي�س 

احلدي���دي قائد ع���ام �رصطة راأ�س 

اخليمة باالإنابة اجتماعا تن�صيقيا 

مع �صعادة العميد حممد عبد اهلل 

الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين 

باالإمارة بح�ص���ور �صعادة العميد 

الدكتور حممد �صعيد احلميدي مدير 

عام العملي���ات املركزية ب�رصطة 

راأ�س اخليم���ة للتباحث حول اآلية 

تنظيم العمل فيما يتعلق بحوادث 

املفقودين وامل�صابني من مرتادي 

املناطق اجلبلية  .

واأكد �صعادة العميد احلديدي على 

اأن عقد هذا االجتماع ياأتي حر�صا 

من القيادة العام���ة ل�رصطة راأ�س 

اخليمة على تعزيز قنوات التعاون 

مع اإدارة الدفاع املدين باعتبارها 

اأحد ال�رصكاء اال�صرتاتيجيني واإحدى 

اجلهات املعني���ة يف التعامل مع 

بالغ���ات احل���وادث اجلبلية التي 

�صجل���ت تنامي���ا ملحوظا خالل 

االأ�صهر القليلة املا�صي .

واأو�ص���ح اأنه مت خ���الل االجتماع 

و�صع عدد من نقاط التعاون واالآلية 

التن�صيقية الت���ي يتوجب اتباعها 

عند ا�صتقب���ال بالغات املفقودين 

اأو امل�صابني يف املناطق اجلبلية 

الوعرة ل�صمان تقدمي اخلدمة ومد 

يد الع���ون وامل�صاع���دة باجلودة 

وال�رصع���ة العالية ، م�صيدا بالدور 

ال���ذي تقوم به اإدارة الدفاع املدين 

يف راأ�س اخليمة وتعاونها امل�صتمر 

يف امل�صارك���ة باحلفاظ على اأمن 

املجتمع و�صالمة اأفراده .

من جهت���ه اأفاد �صع���ادة العميد 

حممد عبد اهلل الزعابي اأن احلوادث 

اجلبلية االآخذة بالتزايد يف االآونة 

االأخرية نتيجة االقبال املطرد من 

قب���ل ال�صياح وبع����س املواطنني 

واملقيمني عل���ى املناطق الوعرة 

ملمار�ص���ة هواياته���م واأن�صطتهم 

اجلبلية فيه���ا باتت ت�صكل حتديا 

قويا لكافة اجله���ات املعنية يف 

التعام���ل م���ع ه���ذه النوعية من 

احلوادث .

واأ�ص���اف اأنه �صيتم خالل االأ�صبوع 

املقبل عق���د اجتماع مو�صع ي�صم 

كاف���ة اجله���ات املخت�صة يف كل 

من القيادة العام���ة ل�رصطة راأ�س 

اخليم���ة ، واإدارة الدف���اع املدين ، 

وهيئة التنمية ال�صياحية ، ودائرة 

اخلدم���ات العام���ة ، واالإ�صع���اف 

الوطني باالإ�صافة اإىل دائرة بلدية 

راأ�س اخليمة للتباحث حول االأفكار 

واملقرتح���ات التي ت�صهم يف احلد 

من تكرار هذه النوعية من احلوادث 

امل�صاعدة  تقدمي  و�صمان  اجلبلية 

بال�صكل االأمثل عند تلقي البالغات 

اخلا�صة بهذه النوعية من احلوادث 

الت���ي متث���ل تهدي���دا فعليا على 

�صالم���ة املرتادين وت�صتنزف وقت 

واالإ�صعاف  البح���ث  ف���رق  وجهد 

واالإنقاذ وتعر�صهم للخطر .

�سفاء 2210 من كورونا وت�سجيل 2٫084 اإ�سابة 

وحالتا وفاة

اجتماع تن�سيقي بين �سرطة ودفاع مدني راأ�س الخيمة 

لبحث التعاون في بالغات الحوادث الجبلية

دبي-الوحدة:

قررت جامع���ة دب���ي اال�صتمرار يف 

تطبي���ق نظ���ام "التعلي���م الهجني" 

خالل الف�صل الدرا�صي الثالث املقرر 

اأن يبداأ يوم ال�صبت املقبل .

تبداأ الدرا�صة يف هذا الف�صل عن بعد 

واملاج�صتري  البكالوريو����س  لربامج 

والدكتوراه با�صتثناء بع�س احل�ص�س 

واالمتحانات  والعملي���ة  التطبيقية 

التي تتطلب وجود الطلبة يف احلرم 

اجلامعي.

ا�صتمرارها  ع���ن  اجلامعة  واأعلن���ت 

اأي�ص���ا يف تلقي طلب���ات الت�صجيل 

الدرا�صي اجلديد  للف�ص���ل  "اونالين" 
وع���ن ا�صتمرار تقدمي املنح الدرا�صية 

املواطنني  للطلبة  واجلزئية  الكاملة 

واملقيمني لدرا�ص���ة الهند�صة وتقنية 

والقانون  االأعمال  واإدارة  املعلومات 

وذلك يف اإط���ار حر�صها على جودة 

املتفوق���ني  وا�صتقط���اب  التعلي���م 

وتهيئة البيئ���ة االكادميية املنا�صبة 

لهم واعدادهم للحياة العملية.

واأكد الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�س 

اجلامع���ة اأن ا�صتم���رار تطبي���ق هذا 

النظام ياأتي وف���ق توجهات الدولة 

باال�صتعداد ملرحلة ما بعد "كوفيد - 

19" ومتا�صيا مع خطط وزارة الرتبية 

والتعلي���م يف ه���ذا املج���ال والتي 

ترك���ت للجامع���ات حري���ة وكيفية 

اإىل  الهجني"اإ�صافة  "التعليم  تطبيق 

اأن اجلامعة وه���ي تطبق هذا النظام 

على ثقة م���ن جناحه وتقدمي تعليم 

متميز وبج���ودة عالية بعد جناحها 

يف تطبيقه يف العام���ني الدرا�صيني 

املا�ص���ي واحل���ايل و�ص���ط اإجراءات 

احرتازية ووقائية دقيقة ومكثفة.

ولفت اإىل اأن���ه مت اعطاء احلرية لكل 

عميد كلية من كليات اجلامعة لكي 

يقرر وفق تخ�ص�صات ومناهج كليته 

م���اذا يحتاج من جم���االت عن بعد 

واأخرى تطبيقية.

واأ�ص���ار اإىل اأن كليات اجلامعة نفذت 

بنجاح يف الف�صلني الدرا�صيني االأول 

"هجني"  والث���اين نظاما تعليمي���ا 

يجمع ما ب���ني التعليم يف اجلوانب 

التطبيقي���ة داخل احل���رم اجلامعي 

والتعلم عن بع���د مبا ي�صمح بتوفري 

تعليم متميز ومتكامل للطلبة.

واأكد اأن البني���ة االأ�صا�صية للجامعة 

مهي���اأة متاما لهذا النج���اح اإ�صافة 

اإىل اأن اأع�ص���اء الهيئتني التدري�صية 

واالإدارية والطلبة مهيئني لتطبيق هذا 

النظ���ام اإبتداء من القبول والت�صجيل 

والذي يتم بالكامل "اأونالين" وحتى 

اإجن���از الدرا�ص���ة النظري���ة عن بعد 

وجوانبها التطبيقية.

واأ�صاف اأن الفرتة املقبلة �صيتم فيها 

اأي�صا الرتكيز على حمور التكنولوجيا 

وا�صتخ���دام التقنيات احلديثة ب�صكل 

اأكرب م���ن خالل دعم بيئ���ة االبتكار 

وتوجيه الطلبة لال�صتفادة املثلى من 

املنطقة احلرة االقت�صادية وف�صاءات 

االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة التي 

توفرها بهدف تنفيذ اأفكار وم�صاريع 

مبتكرة ودعم رواد االأعمال.

 العني-الوحدة:
برعاية ال�صيخ الدكتور �صامل بن ركا�س 

ويف اإط���ار ت�صجيع قط���اع امل�صاريع 

والتجارية  االقت�صادي���ة  واخلدم���ات 

التي تعود ل���رواد االأعمال من ال�صباب 

املواطن���ني، مت افتتاح مرك���ز اللوؤلوؤة 

واخل�رصوات مبدينة  للفواكه  اخل�رصاء 

العام���رة يف منطق���ة الع���ني وذل���ك 

بح�صور عدد من املواطنني واملقيمني. 

ويتمي���ز املركز ال���ذي اأ�ص�صه  املواطن 

عبدالرحم���ن القحطاين بتاأمني جميع 

اأنواع اخل�رصوات مبا�رصة من املزارعني 

املتخ�ص�ص���ني يف منطق���ة العني اإىل 

اأن���واع اخل�ص���ار والفواكه من  جانب 

امل���زارع �صمن املوا�ص���م والتي تكون 

االأك���ر طزاج���ةا والغني���ة بالفوائ���د 

اإ�صافة اإىل بع�س املنتجات الع�صوية 

من املزارع التي تتمي���ز بثمار البيئة 

الطبيعية.

�سالم بن ركا�س يفتتح مركز اللوؤلوؤة الخ�سراء للفواكه والخ�سروات بالعامرة

ـ

»ال�سحة« تجري 252,243 فح�ساً جديداً

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�صحة ووقاي���ة املجتمع عن تقدمي 67,909 جرعات 

من لقاح "كوفيد-19" خ���الل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ 

جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم اأم�س ال�صبت 8,559,291 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 86.54 جرعة لكل 100 �صخ�س.

ياأت���ي ذلك متا�صيا مع خطة ال���وزارة لتوفري لق���اح " كوفيد-19 " 

و�صعي���ًا اإىل الو�ص���ول اإىل املناعة املكت�صبة الناجت���ة عن التطعيم 

والت���ي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احل���االت وال�صيطرة على فريو�س " 

كوفيد-19 " .

تقديم 67٫909 جرعات 

من لقاح »كوفيد-19« 

.. والإجمالي 8٫559٫291

ت�سجيعاً لرواد الأعمال من ال�سباب المواطنين..

جامعة دبي تقرر ا�ستمرار تطبيق التعليم الهجين 

الف�سل الدرا�سي الثالث

جامعة الإمارات تح�سل على تقييم 
5 نجوم في »التعليم عن ُبعد«

العني � وام:

ح�صلت جامعة االإم���ارات على تقييم 5 جنوم يف 

جمال التعليم عن ُبعد، وف���ق تقييم موؤ�ص�صة كيو 

اإ�س العاملية اإ�صافة اإىل ا�صت�صافتها ملوؤمتر كيو اإ�س 

ماب���ل 2022 القادم. واأكد الدكتور غالب احل�رصمي 

الربيكي، مدير اجلامعة باالإنابة اأن ح�صول جامعة 

االإم���ارات على ه���ذا التقييم من واح���دة من اأكرب 

موؤ�ص�ص���ات التقييم االأكادمي���ي العاملية، يعزز من 

مكانة اجلامعة وتاأ�صيل دورها الريادي يف العملية 

التعليمية، كموؤ�ص�صة وطنية من خالل حر�صها على 

تطوير خمرجاتها االأكادميية وتطوير اآليات الربامج 

واملناه���ج التي تلبي املعايري العاملية من جهة ، 

ومن جهة ثانية تلبي متطلبات التنمية الوطنية من 

املخرج���ات االأكادميية التي يح�صل عليها الطالب 

يف كافة التخ�ص�صات التي تواكب متطلبات الع�رص.

واأ�صاف لقد حققت جامع���ة االإمارات جناحًا كبرياً 

يف م�صاألة التعليم عن ُبعد ،عرب اعتماد العديد من 

اخليارات واحللول املبتك���رة، التي حتقق ا�صتمرار 

العملية التعليمية دون اأي فاقد ، بل �صاهمت بفتح 

اآفاق وا�صعة للتعليم اىل اآفاق وا�صعة خارج االإطار 

التقليدي.
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 مقتل ما اليقل 
عن23 �سخ�ساً في 

هجمات على قاعدتين 
للجي�ش ال�سومالي

مقدي�سو )د ب اأ(-
 لقي ما ال يقل عن 23 �صخ�صا حتفهم يف 
قاعدتني  على  الفجر  قبل  وقعت  هجمات 

ع�صكريتني يف ال�صومال.
وا�صتهدف انتحاريان ب�صيارتني مفخختني 
اأودي��ج��ل  منطقة  يف  للجي�ش  موقعني 
وقرية باريري يف مقاطعة �صبيلي ال�صفلى 
امل�صطربة. وقال املتحدث با�صم احلكومة 
مقدي�صو  ال�صبت يف  يوم  ا�صماعيل خمتار 
اإن "مهاجمي حركة ال�صباب نفذوا هجوما 
اإقليم  معقدا على قاعدتني ع�صكريتني يف 

�صبيلي ال�صفلى �صباح ام�ش ".
املتمردون  حاول  بقليل،  التفجريات  وبعد 
املدججون بال�صالح اقتحام قواعد اجلي�ش.

ال�صباح،  حتى  النار  اإط��الق  تبادل  ومت 
ال�صومالية  امل�صلحة  القوات  قالت  عندما 

اإنها قتلت 19 مت�صددا يف كال الهجومني.
وقال قائد اجلي�ش عبد اهلل راج "قمنا ب�صد 
اإحداث فو�صى يف  اأرادوا  الذين  االإرهابيني 
جي�صنا. فقدنا 4 جنود واأ�صيب الع�رشات".

املهاجمني  ي��ط��اردون  اجلنود  اإن  وق��ال 
حول  املعلومات  من  مزيد  تقدمي  و�صيتم 

عدد ال�صحايا يف وقت الحق.
اأ�صيبوا  مدنيني  اإن  اأي�صا  �صكان  وق��ال 

بر�صا�صات طائ�صة.
عن  م�صوؤوليتها  ال�صباب  حركة  واأعلنت 
التابعة  االأندل�ش  اإذاعة  من خالل  الهجوم 

لها .
الع�صكري  اجلناح  با�صم  املتحدث  قال  و 
اإن   ، م�صعب  اأب��و  العزيز  عبد  للحركة 
حكوميا  جنديا   47 قتلوا  احلركة  مقاتلي 

خالل الهجوم .
على  ا�صتولت  اأنها  احلركة  زعمت  كما 

معدات وذخرية خالل الهجوم.
وتقول وكالة بلومربج اإن الهجوم ياأتي يف 
�صيا�صي  ماأزقا  ال�صومال  فيه  تواجه  وقت 
 8 يف  احلالية  احلكومة  والية  انتهاء  مع 
قادة  يتو�صل  ،ومل  املا�صي  �صباط/فرباير 
اإجراء  ب�صاأن  االآراء  يف  توافق  اإىل  البالد 

انتخابات رئا�صية.
الهيمنة  اأجل  من  ال�صباب  حركة  وتقاتل 
االأفريقي  القرن  يف  الواقعة  الدولة  على 

منذ �صنوات.

لبنان: �إ�سابة �سمير جعجع بفيرو�س كورونا

�سورية تعلق مرحلتي ريا�ش االأطفال و التعليم االأ�سا�سي 
ب�سبب كورونا

دم�سق  ) د ب اأ (– 
حلزب  التابعة  االإعالمية  الدائرة  اأعلنت 
اإ�صابة  اجلمعة،  يوم  اللبنانية،  القوات 
بفريو�ش  جعجع  �صمري  احل��زب  رئي�ش 

كورونا امل�صتجد.
التايل  اليوم  "يف  اإن��ه  ال��دائ��رة  وقالت 
يف  ُنظمت  التي  االآالم  اأ�صبوع  الحتفالية 
يف  اللبنانية  القوات  حلزب  العام  املقر 
معراب، �صعر رئي�ش احلزب �صمري جعجع 
ملدى  ا�صتمرارها  وبعد  طفيفة،  بعوار�ش 
 PCR لف�صح  خ�صع  متوا�صلة،  اأي��ام   3
فاأتت  النائب �صرتيدا جعجع،  مع عقيلته 

نتيجته اإيجابية".
رئي�ش  نائب  اإ�صابة  اأي�صا  الدائرة  واأكدت 
حا�صباين  غ�صان  ال�صابق  الوزراء  جمل�ش 
الذي كان م�صاركا يف االحتفالية، ونا�صدت 

احل�صور باخل�صوع للفح�ش.
الوطنية  التقنية  اللجنة  رئي�ش  واأعلن 
الرحمن  عبد  لبنان،  يف  كورونا  للقاح 
ون�صف  مليون  عن  يقل  ال  ما  اأن  البزري، 
مليون جرعة من لقاح "فايزر" �صد كورونا 
�صت�صل اإىل لبنان خالل ال� 3 اأ�صهر القادمة.

الوطنية  التقنية  اللجنة  رئي�ش  واأو�صح 
"كل مواطن  باأن  للقاح كورونا يف لبنان 
معرتف  �صهادة  اأخذ  ميكنه  اللقاح  يتلقى 

فيها عامليا".
اإىل  تلفزيوين  حديث  يف  البزري  واأ�صار 

يف  لقاحية  بحبوحة  هناك  "�صتكون  اأنه 
لبنان".

من  �صابق  وقت  يف  لبنان  يف  وانطلقت 
بلقاح  التطعيم  عملية  اجلاري  االأ�صبوع 
لفريو�ش  امل�صاد  الرو�صي   "V "�صبوتنيك 
اأعطاها وزير ال�صحة  كورونا، واأول حقنة 
النقل  وزير  لزميله  ح�صن،  حمد  اللبناين، 
يف  الرتبية   وزير  واأعلن  جن��ار.   مي�صال 
ال�صبت   يوم  طباع   دارم  الدكتور  �صورية 
واملرحلة  االطفال  ريا�ش  دوام  تعليق 
انت�صار فريو�ش  ب�صبب  التعليم  االأوىل من 
امل�صت�صفيات  على  وال�صغط  ك��ورون��ا 
. وقررت وزارة  الرتبية ا�صتمرار  ال�صورية 
واملرحلة  اال�صا�صي  التعليم  �صهادة  دوام 
جميع  يف  كاملة  ب�صفوفها  الثانوية 
الدرا�صية،بح�صب  اخلطة  وف��ق  فروعها 

وكالة االأنباء ال�صورية )�صانا(.
اإبقاء امتحانات ال�صهادات  وقررت الوزارة 
واالإع��دادي��ة  االأ�صا�صي  للتعليم  العامة 
يف  فروعها  مبختلف  والثانوي  ال�رشعية 
مواعيدها املقررة وفق الربامج املعتمدة .

وكانت وزارة ال�صحة ال�صورية اأعلنت اأم�ش 
ت�صجيل 125اإ�صابة جديدة بفريو�ش كورونا 
ما يرفع العدد االإجمايل اإىل 19 الفا و164 
، و�صفاء122 حالة من االإ�صابات امل�صجلة 
و977  األفا   12 اإىل  االإجمايل  العدد  لريتفع 
العدد  لريتفع  وفاة  حالة   14 وت�صجيل   ،

االإجمايل اإىل 1288.

ال�سودان يوؤكد �سرورة خروج جميع المرتزقة 
من ليبيا

اخلرطوم -وكاالت 
لرئي�ش  االأول  النائب  اأك��د 
االنتقايل  ال�صيادة  جمل�ش 
حمدان  حممد  بال�صودان، 
رئي�ش  لقائه  خ��الل  دقلو، 
جمل�ش الدولة الليبي، خالد 
امل�رشي، على �رشورة خروج 
جميع املرتزقة االأجانب من 

ليبيا.
لقائه  خالل  دقلو  واأ�صاف 
يف  اأنه  النيجر  يف  امل�رشي 
يف  �صوداين  اأي  وجود  حال 
ال�صلطات  اإذن  دون  ليبيا 
الليبية فاإنه يعد "مرتزقا"، 
ظل  يف  اأن���ه  على  م�����ص��ددا 
ال�����ص��ل��ح ب���ني احل��ك��وم��ة 
املعار�صة  وقوى  ال�صودانية 

امل��ع��ار���ص��ون  ي�صتطيع 
ال�����ص��ودان��ي��ون يف اخل��ارج 
م�صددا  لل�صودان،  ال��ع��ودة 
اأهمية  على  الوقت  ذات  يف 
ال��ت��ع��اون االإي��ج��اب��ي بني 
املجاالت،  كافة  البلدين يف 
وال �صيما يف اجلانب االأمني 

وحماية احلدود.
كما تطرق اللقاء اإىل الو�صع 

الراهن يف ليبيا، ووجه دقلو 
دعوة خلالد امل�رشي بزيارة 

ال�صودان يف اأقرب وقت.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د امل�����رشي 
بني  ال��ع��الق��ات  عمق  على 
تطلعه  عن  معربا  البلدين 
على  مثمرة  عالقات  الإقامة 
ال�صيا�صية  االأ�صعدة  كافة 

واالقت�صادية واالأمنية.

 بلينكن ي�سدد على �سرورة تمتع �لفل�سطينيين و�لإ�سر�ئيليين 
بالم�ساو�ة ب�ساأن �لحرية و�لأمن و�لديمقر�طية

وا�سنطن /تل ابيب )د ب ا(-

 ���ص��دد وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
االأمريكي انتوين بلينكن على 
الفل�صطينيني  متتع  ���رشورة 
واالإ���رشائ��ي��ل��ي��ني ب��ت��داب��ري 
واالأمن  احلرية  من  مت�صاوية 

واالزدهار والدميقراطية.
هاتفي  ات�صال  يف  ذلك  جاء 
بني بلينكن ووزير اخلارجية 
ا�صكينازي  جابي  االإ�رشائيلي 
بح�صب   ، االول   اأم�ش  ليلة 
وزارة  با�صم  للمتحدث  بيان 
االأم��ري��ك��ي��ة نيد  اخل��ارج��ي��ة 
املوقع  على  ن�رش  براي�ش 
االإل��ك��رتوين ل��ل��وزارة. وق��ال 

البيان "حتدث وزير اخلارجية 
وزي��ر  م��ع  بلينكن  اأن��ت��وين 
جابي  االإ�رشائيلي  اخلارجية 
الوزيران  وناق�ش  اأ�صكنازي. 
االإقليمية  االأمنية  التحديات 
االإن�صانية  وامل�����ص��اع��دات 
وتطبيع  الفل�صطيني  لل�صعب 
العربية  الدول  مع  العالقات 

وامل�صلمة".
�صدد   " ال��ب��ي��ان  وبح�صب 
اإمي��ان  على  بلينكن  الوزير 
يتمتع  اأن  ب�رشورة  االإدارة 
والفل�صطينيون  االإ�رشائيليون 
ب��ت��داب��ري م��ت�����ص��اوي��ة من 
احل��ري��ة واالأم���ن واالزده���ار 
الوزير  وجدد  والدميقراطية. 

التزام  على  التاأكيد  بلينكن 
القوي  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
واأ�صاف  واأمنها،  باإ�رشائيل 
كافة  تعزيز  اإىل  يتطلع  اأنه 
االأمريكية  ال�رشاكة  جوانب 

االإ�رشائيلية".
�صحيفة  جانبها،ذكرت  من 
احرونوت"  "يديعوت 
اوردت  التي  االإٍ���رشائ��ي��ل��ي��ة 
 ، الهاتفي  االت�صال  مادار يف 
اأن ت�رشيحات بلينكن تعك�ش 
الفل�صطينيني  على  تركيزا 
املوؤيدة  ال�صيا�صة  من  اأك��ر 
�صلف  اتبعها  التي  الإ�رشائيل 
بايدن  االأمريكي جو  الرئي�ش 

، دونالد ترامب.

بغداد )د ب اأ (-
ال�صبت  يوم  عراقي  اأمني  م�صدر  اأفاد   
اال�صتخبارات  مدير  معاون  بتعر�ش 
العراقية  الدفاع   وزارة  يف  الع�صكرية 
املك�صو�صي  حو�صي  زيد  الركن  العميد 
دي��اىل  ج�رش  ق��رب  اغتيال  ملحاولة 

جنوب �رشقي بغداد.
ون��ق��ل م��وق��ع »ال�����ص��وم��ري��ة ن��ي��وز« 
اإن  االإخباري العراق  عن امل�صدر قوله 
الع�صكرية  اال�صتخبارات  مدير  »معاون 
زيد  الركن  العميد  الدفاع  وزارة  يف 
ملحاولة  تعر�ش  املك�صو�صي  حو�صي 
اغتيال قرب ج�رش دياىل جنوب �رشقي 

بغداد«.
خالل  من  متت  »املحاولة  اأن  واأ�صاف 
هاجم  �صلفادور  ن��وع  عجالت  ث��الث 
اثناء  ال��رك��ن  العميد  عجلة  ركابها 

عودته من حمافظة وا�صط«.
طوقت  اأمنية  »قوة  اأن  امل�صدر  وتابع 
مكان احلادث ومتكنت من �صبط اإحدى 
من  اأ�صخا�ش  ثالثة  واعتقال  العجالت 

املهاجمني«.
اأمني  م�صدر  ا�صار  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
االأول��ي��ة  »التحقيقات  اأن  اإىل  اخ��ر 
يكن هو  الركن مل  العميد  اأن  اإىل  ت�صري 
نتيجة  ال�صيوخ  اأحد  وامنا  امل�صتهدف 

خالفات ع�صائرية«.

من جهة اخرى ن�رش جهاز االأمن الوطني 
العراقي، اليوم ال�صبت، فيلما كامال عن 
على  القب�ش  فيها  واألقى  نفذها  عملية 
العا�صمة  يف  املخدرات  لتجارة  �صبكة 

بغداد.
»متكن  فاإنه  للجهاز،  بيان  وبح�صب 
من تفكيك �صبكة لتجارة املخدرات يف 
بغداد �صمن عملية ا�صتباقية ا�صتهدفت 

ع�صابات جتارة املخدرات«.
املخدرات  انت�صار  من  العراق  ويعاين   
بغداد  يف  خا�صة  املتعددة،  باأنواعها 
يف  وحت��ول  اجلنوبية،  واملحافظات 
وم�صتهلك،  ممر  من  االأخ��رية  ال�صنوات 

اإىل م�صنع يف بع�ش املناطق.

العراق:معاون 
مدير اال�ستخبارات 

الع�سكرية يتعر�ش 
لمحاولة اغتيال 

في بغداد

 حالة �لطو�رئ تدخل عامها �لثاني في �لأر��سي �لفل�سطينية 
ا�ستيه: كورونا حرب على العالم ومواجهتها بحاجة لجهد جماعي

رام اهلل  )د ب اأ( -
قال رئي�ش الوزراء الفل�صطيني، حممد ا�صتيه، اإن جائحة 
كورونا ت�صكل حربا على العامل واأ�صابت كل القطاعات، 

واإن مواجهتها بحاجة اإىل جهد جماعي.
التعايف،  مرحلة  فل�صطني  يف  "بداأنا  ا�صتيه:  واأ�صاف 
�صبكة  على  وحافظنا  للبطالة،  م�صاعدات  وقدمنا 
االأ�رش، قدمنا  اآالف  ا�صتفاد منها  التي  االأمان االجتماعي 
قرو�صا مي�رشة لل�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة، واتخذنا 
اإجراءات لتعوي�ش قطاع ال�صياحة بقدر امل�صتطاع �صواء 
وغريه،  الر�صوم  من  االإعفاء  اأو  ال�رشيبية  الرديات  يف 
االقت�صادية واالجتماعية  االرتدادات  وذلك كله ملواجهة 
جلائحة كورونا، وكان تركيزنا على م�صاندة القطاعات 

االإنتاجية ب�صكل اأ�صا�صي".
جاء ذلك خالل كلمته يف املوؤمتر الوزاري ملنظمة التعاون 
خارطة  اإع��داد  حول   ،"OCED" االقت�صادي  والتنمية 
ال�رشق  منطقة  كورونا يف  من جائحة  للتعايف  الطريق 
اإفريقيا، يوم اخلمي�ش عرب االت�صال عن  االأو�صط و�صمال 

بعد.
ال�صباب  لت�صغيل  ا�صرتاتيجية  "و�صعنا  ا�صتيه:  وتابع 
عمل  فر�ش  اإيجاد  على  جوهرها  يف  تركزت  والن�صاء، 
وذل��ك  اجلائحة،  ج��راء  عملهم  ف��ق��دوا  للذين  موؤقتة 
والقطاع  والبلديات  الدوليني  �رشكائنا  مع  بالتعاون 
اخلا�ش، واأن�صاأنا عدة برامج لهذا الغر�ش بقيمة اإجمالية 
ت�صل اإىل حوايل 100 مليون دوالر". واأردف رئي�ش الوزراء: 

"عملنا على اإن�صاء برنامج تدريبي ي�صتهدف �صتة اآالف 
من خريجي اجلامعات العاطلني عن العمل، ويهدف هذا 
الربنامج الإعادة ت�صميم مهاراتهم وجمال درا�صتهم نحو 
جمال برجمة احلا�صوب، و�صنخرج الدفعة االأوىل قريبا، 
وقمنا باإلغاء تخ�ص�صات جامعية وا�صتحدثنا تخ�ص�صات 
جديدة للتما�صي مع التطور والواقع اجلديد الذي يرافق 
بفتح  وقمنا  احلا�صوب،  ثورة  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة 
باال�صتثمار  اجلامعات  خا�صة خريجي  لل�صباب  املجال 
يف اأرا�صي الدولة، ووفرنا قرو�صا مي�رشة بفائدة خمف�صة 

من اأجل تطبيق هذه امل�صاريع".
الوطنية  التنمية  خطة  باإعداد  "قمنا  ا�صتيه:  واأ�صاف 
جوهرها  يف  والتي  بالعناقيد  التنمية  على  املرتكزة 
تركزت على حتقيق التنمية املتوازنة من خالل االعتماد 
املناطق  من  منطقة  لكل  التناف�صية  ال��ق��درات  على 

الفل�صطينية".
االقت�صادي يف  النمو  لبطء  الرئي�صي  "امل�صبب  اإن  وقال 
فل�صطني وعرقلته هو االحتالل االإ�رشائيلي الذي ي�صيطر 
وكما  الطبيعية،  للموارد  الو�صول  احلدود ومينع  على 
امل�صرتك  بالعمل  كورونا  وباء  على  العامل  �صينت�رش 
االحتالل  على  ف�صننت�رش  امل�صرتكة  وامل�صوؤولية 

الدويل". والقانون  املجتمع  من  وبدعم  بال�صمود 
تهدف  دولية  منظمة  "OCED"هي  منظمة  اأن  يذكر 
التبادالت  اإنعا�ش  واإىل  االقت�صادية  التنمية  اإىل 
مقارنة  من  احلكومات  متكن  فر�صا  ومتنح  التجارية، 

للم�صاكل  اإجابات  عن  والبحث  ال�صيا�صية  التجارب 
يف  الثاين  عامها  الطوارئ  حالة  دخلت  امل�صرتكة.  
كورونا  فريو�ش  تف�صي  ملواجهة  الفل�صطينية  االأرا�صي 
ل�  ال�صبت بتمديدها  اليوم  بعد �صدور مر�صوم رئا�صي 

. اإ�صافية  30 يوما  
ما  وفق   ، عبا�ش  حممود  الفل�صطيني  الرئي�ش  واأ�صدر 
مر�صوما  الر�صمية،  الفل�صطينية  االأنباء  وكالة  اأوردت 
اعتبارا  تبداأ  يوما،  لثالثني  الطوارئ  حالة  بتمديد 

اليوم. من 
من  اخلام�ش  يف  الطوارئ  حالة  فر�ش  عبا�ش  وكان 
اإ�صابات  اأول  اكت�صاف  اإثر  على   2020 اآذار/م��ار���ش 
متديدها  ومت  الغربية  ال�صفة  يف  كورونا  بفريو�ش 

�صهري. ب�صكل 
الفل�صطينية  االأرا�صي  �صجلت  ر�صمية  بيانات  وبح�صب 
االآن  حتى  كورونا  بفريو�ش  اإ�صابة  األف   277 من  اأكر 

وفاة. 2941 حالة  بينهم  من 

عمان -وكاالت 
�صجل االأردن يوم اجلمعة 99 وفاة 
بفريو�ش  جديدة  اإ�صابة  و4774 
ال�صحة.  وزارة  ح�صب  ك��ورون��ا، 
االإ�صابات  اإجمايل  يرتفع  وبذلك 
يف اململكة اإىل 622،833 والوفيات 
ن�صبة  وبلغت  حالة.   7039 اإىل 
قرابة  االإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�صات 
13.63%، مقارنة مع 13.43% يوم 
 35،034 اإج��راء  ومّت   . االول  اأم�ش 
اإجمايل  لي�صبح  خمربّيا،  فح�صا 
عدد الفحو�صات 6،001،445 فح�صا.
يف  ال�صفاء  ح���االت  ع��دد  وب��ل��غ 
العزل املنزيل وامل�صت�صفيات لهذا 
اليوم 5205 حاالت، لي�صل اإجمايل 

حاالت ال�صفاء اإىل 525،703 حاالت.
االأردين،  ال�صحة  وزي���ر  وق���ال 
الدكتور، فرا�ش الهواري، اإنه يجب 
ربط اأي اجراء تخفيفي يف اململكة 
�صد  اللقاحات  اإع��ط��اء  ب�رشعة 
اأن  ���رشورة  على  م�صددا  كورونا، 

"ي�صود العلم امل�صهد".
مع  مقابلة  يف  الهواري  واأ�صاف 
برنامج  عرب  االأردين  التلفزيون 
"ي�صعد �صباحك" يوم اجلمعة، اأن 
وزارة  درا�صات  بني  تطابقا  هناك 
ال�صحة واملوجتني االأوىل والثانية 
الأعداد  توقعات  وهناك  للفريو�ش، 
نهاية  حتى  والوفيات  االإ�صابات 

اأبريل املقبل.

»ال�سحة 
االأردنية«: 

اإلغاء االإجراءات 
االحترازية 

الحالية 
�سيرفع 

االإ�سابات 
بكورونا %250
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�أخبار وتقارير
 مجل�س وزراء  

الداخلية العرب ي�سيد 
بمبادرتي »ال�سعودية 

الخ�سراء وال�سرق 
الأو�سط الأخ�سر«

تون�س -وكالت 
تلقت الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية 
العرب ب�سعادة بالغة، اإعالن الأمري حممد بن 
اآل �سعود ويل العهد  �سلمان بن عبد العزيز 
وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  ال�سعودي 
اخل�رضاء"  "ال�سعودية  مبادرتي:  عن  الدفاع 
للجهود  تعزيزا  الأخ�رض"،  الأو�سط  و"ال�رضق 
اململكة  يف  القائمة  والغذائية  البيئية 
ال�سابقة  ال�سنوات  خالل  ال�سعودية  العربية 
للجهود  وا�ستكمال  2030م،  روؤي���ة  وف��ق 
عليها خالل  واأكدت  ر�سمتها  التي  والأهداف 
رئا�ستها ملجموعة الع�رضين العام املا�سي.

املبادرتني  بهاتني  العامة،  الأمانة  واأ�سادت 
اللتني تر�سمهما اململكة العربية ال�سعودية 
امللك  ال�رضيفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، وويل عهده 
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  الأمري حممد 
القادمة،  اخل�رضاء  احلقبة  لقيادة  �سعود، 
ال�ساملة،  التطويرية  روؤيتها  مع  متا�سيا 
الأم��ن  حتقيق  فقط  ت�ستهدف  ل  ال��ت��ي 
وال�سحي  واملجتمعي  والغذائي  البيئي 
و�سع  اأي�سا  بل  القت�سادي،  العائد  ورفع 
والغذاء  البيئة  ق�سايا  من  لكثري  حلول 
وتعزيز  الطبيعية  املوارد  على  واملحافظة 
على  احلر�س  اإطار  يف  امل�ستدامة  التنمية 
املن�سود  للتقدم  الوطنية  الأهداف  حتقيق 
�ساأنه  من  ملا  العاملية،  وامل�ستهدفات 
ال�سحة  وتعزيز  البيئي  التوازن  ا�ستعادة 
تاثري  واإح���داث  احل��ي��اة،  وج��ودة  العامة 

دائم. عاملي 
وتثمن الأمانة اجلهود التي تبذلها اململكة 
التي  وامل�ستدمية  الفعالة  وامل��ب��ادرات 
البيئية  التحديات  جمابهة  ب�ساأن  تتبناها 
املناخي  التغري  ومكافحة  والغذائية، 
تواجهها  التي  واجلفاف  الت�سحر  وات�ساع 
واملخاطر  وال��ع��امل،  العربية  منطقتنا 
والإن�����س��ان،  الأر����س  على  عنها  الناجتة 
حماية  �سبيل  يف  ال��دوؤوب��ة  وج��ه��وده��ا 
هذا  يف  العامل  جهود  وتوحيد  الطبيعة، 

املجال.

ي�شكل تهديدا لخطوط المالحة البحرية والتجارة العالمية 

»التحالف العربي« يعلن تدمير زورق حوثي مفخخ بال�سليف 
اليمنية

 الريا�س )د ب اأ(-
اليمن،  يف  ال�رضعية  دع��م  حتالف  اأعلن 
ال�سبت،  م�ساء   ال�سعودية،  تقوده  ال��ذي 
يتبع  بعد  عن  م�سري  مفخخ  زورق  تدمري 
اأك��ر  بال�سليف  احل��وث��ي  مليلي�سيات 
مديريات حمافظة احلديدة يف غرب اليمن.  
اإن"  الر�سمي  ال�سعودي  التلفزيون  وق��ال 
هجوما  اأحبط  ال�سعودية  بقيادة  التحالف 
و�سيكا للحوثيني، حيث دمر زورقا ملغوما 
يف جنوب البحر الأحمر ". واأ�سار التحالف 
اتفاق  م��ن  تتخذ  "امليلي�سيات  اأن  اإىل 
�ستوكهومل مظلة لإطالق الهجمات العدائية 
تهديد  "ا�ستمرار  م��وؤك��دا  احلديدة".  من 
املالحة  خلطوط  احلوثية  امليلي�سيات 

البحرية والتجارة العاملية".
تدمري  اخلمي�س  اأع��ل��ن  التحالف  وك��ان   
�ساروخ بالي�ستي للحوثيني ومن�سة اإطالقه 
العا�سمة  �رضقي  )�سمال  ماأرب"  جبهة  يف 
ا�ستمرار  اإىل  م�سرًيا  �سنعاء(،  اليمنية 
املدنيني  ل�ستهداف  امليلي�سيا  حم��اولت 
العملية  اأن"  التحالف  واأ�ساف  الأبرياء.  
الهجومية للميلي�سيات احلوثية يف ماأرب، 
للخطر".   املدنيني  ماليني  حياة  تعر�س 
يذكر اأنه منذ �سباط/فراير املا�سي، �سنت 
امليلي�سيات احلوثية هجوما من بني اأعنف 
قام  حيث  ماأرب،  حمافظة  على  الهجمات 
عنا�رضها بتحريك اأ�سلحة ثقيلة، لكنهم مل 

اأي تقدم و�سط مقاومة �سديدة من  يحرزوا 
فيما  ال�رضعية.  والقوات  املحلية  القبائل 
الدويل  واملجتمع  املتحدة  الأمم  ح��ذرت 
املدنيني  على  الهجمات  تلك  خطورة  من 

واآلف النازحني.  كما نبهت يف بيان مطلع 
�سهر اآذار/مار�س املا�سي من خطورة تفاقم 
الهجمات احلوثية  اإثر  الإن�سانية،  الأو�ساع 
خماطر.   من  النازحون  له  يتعر�س  وم��ا 

واإتاحة  الهجمات  تلك  اإنهاء  اإىل  ودع��ت 
الإن�سانية  الأزمة  مواجهة  جلهود  الفر�سة 
و�سوء التغذية واملجاعة التي تهدد مئات 

الآلف من اليمنيني.

رئي�س المجل�س الرئا�سي الليبي يوؤكد على اأهمية 
تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم موؤ�س�ساته

 طرابل�س )د ب اأ(-
حممد  الليبي  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اأكد   
العربي  املغرب  احتاد  تفعيل  اأهمية  املنفي 
ما  �ستبذل  ليبيا  اأن  م�سيفا  موؤ�س�ساته،  ودعم 
هذا  لتحقيق  احلالية  الفرتة  و�سعها خالل  يف 
الرئي�س  الأ�سقاء ب�سفتها  الهدف بالتعاون مع 
اأفاد املكتب الإعالمي  احلايل لالحتاد، ح�سبما 
لرئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي على �سفحته 

مبوقع التوا�سل الجتماعي "في�سبوك".
 واأو�سح املنفي اأن ليبيا �ستوجه قريبا دعوة 
املغرب  دول  احت��اد  اجتماعات  التئام  لبدء 

العربي املتوقفة على خمتلف امل�ستويات. 
يوم  لقائه  خالل  املنفي  ت�رضيحات  ج��اءت   
والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  مع  ال�سبت 
وذلك  اأحمد،  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  املوريتاين 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيرة  ح�سور  يف 

بحكومة الوحدة الوطنية جنالء املنقو�س.
 ومت خالل اللقاء التاأكيد على عمق العالقات 
تعزيزها  اأهمية  على  والتاأكيد  البلدين  بني 
املجالت خدمة مل�سلحة  كافة  وتطويرها يف 

ال�سعبني ال�سقيقني. 
على  الليبي  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  و�سدد   
وما  البلدين  بني  التاريخية  العالقات  عمق 
مغاربي  م�سرتك  وتاريخ  قوا�سم  من  يربطهما 
العمل   ���رضورة  يحتم  ما  واإ�سالمي،  وعربي 
والدفع  التعاون  عالقات  وتفعيل  تعزيز  على 
�سكره  عن  املنفي  واأع��رب  الأم���ام.   اإىل  بها 
للرئي�س املوريتاين حممد ولد ال�سيخ الغزواين 
الرئا�سي  املجل�س  جهود  دعم  على  وحر�سه 
املرحلة  هذه  الوطنية خالل  الوحدة  وحكومة 
ومتطلبات  ا�ستحقاقات  لإجن��از  التاريخية 

الو�سع  تطورات  املنفي  وا�ستعر�س  املرحلة.  
يف ليبيا وما تلى اجلل�سة التاريخية ملجل�س 
النواب الليبي التي مت فيها منح الثقة حلكومة 
الرئا�سي  املجل�س  وليبداأ  الوطنية  الوحدة 
ا�ستحقاقات  حتقيق  نحو  مهامهما  واحلكومة 
املرحلة واأهمها امل�ساحلة الوطنية التي تدعم 
وحدة وا�ستقرار ليبيا وتوحيد موؤ�س�سات الدولة 
 24 املقرر يف  النتخابات يف موعدها  واإجراء 

كانون اأول/دي�سمر احلايل.
املوريتاين  اخلارجية  وزي��ر  نقل  جانبه،  من 
تهنئة رئي�س بالده للمجل�س الرئا�سي وحكومة 
اختيار  الليبيني على  لتفاق  الوطنية  الوحدة 

التنفيذية اجلديدة ح�سولها على ثقة  ال�سلطة 
العالقات  عمق  على  موؤكدا  النواب،  جمل�س 
ال�سعب  وتقدير  وحمبة  البلدين  بني  القائمة 
املوريتاين لل�سعب الليبي، وحر�س بالده على 
تعزيز العالقات والدفع مبختلف اأوجه التعاون 

الثنائي خلري ال�سعبني ال�سقيقني. 
دعم  على  اأحمد  ال�سيخ  ول��د  ال��وزي��ر  و�سدد 
ملتقى  خمرجات  لتنفيذ  الكامل  موريتانيا 
الكامل  ودعمها  الليبي  ال�سيا�سي  احل���وار 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئا�سي  للمجل�س 
ومغاربيا  عربيا  امل�سرتكة  املحافل  كافة  يف 

واأفريقيا.

كورونا بفيرو�س  جديدة  اإ�شابة   5379 و  وفاة  حالة   40 

العراق  �سيادة  نحترم  الدولي:  التحالف 
ومهمتنا هزيمة »داع�س«

بغداد  )د ب اأ( -  
اأكد التحالف الدويل يوم ال�سبت على 
اىل  ،م�سرياً  العراقية  ال�سيادة  احرتام 
اأن مهمته هي هزمية داع�س الإرهابي.

)واع(  العراقية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
لقوة  الر�سمي  املتحدث  عن   اأم�س 
املهام امل�سرتكة يف التحالف الدويل 
"قوة  اإن  قوله  موراتو  واي��ن  العقيد 
تتواجد  العراق  يف  امل�سرتكة  املهام 
وتعمل  العراقية  احلكومة  من  بدعوة 
الح��رتام  مع  معها  وثيق  بتن�سيق 

الكامل ل�سيادة العراق".
املهام  ق��وة  "مهمة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال��ق��وات  م��ع  بالتعاون  امل�سرتكة 
هي  والبي�سمركة،  العراقية  الأمنية 
يف  وفلوله  الإرهابي  داع�س  هزمية 
و�سورية"،  العراق  مناطق حمددة يف 
مبينًا اأن "ذلك يتبع �رضوًطا لعمليات 
زي��ادة  يف  ت�سب  ال��ت��ي  املتابعة 

ال�ستقرار الإقليمي"
وكان التحالف الدويل قد نفى يف وقت 
�سابق وجود قوات قتالية يف العراق.

املهام  لقوة  العالمي  املكتب  وذكر   
ال�سلب  ال��ع��زم  لعملية  امل�سرتكة 
التابعة للتحالف الدويل اإن "احلديث 
عار  للعراق  قتالية  قوات  و�سول  عن 

عن ال�سحة".
 واأ�ساف اأن "جميع الأفراد املوجودون 
يعملون  م�ست�سارون  هم  العراق  يف 
العمليات  ق��ي��ادة  وحت���ت  ب��اأم��رة 
امل�����س��رتك��ة ال��ع��راق��ي��ة واحل��ك��وم��ة 

النقل  وزارة  واأع��ل��ن��ت  العراقية". 
ا�ستئناف  ال�سبت،  ي��وم  العراقية، 
ال�سني،  مع  اجلوية  خطوطها  رحالت 
بعد تطبيق ال�رضوط املطلوبة من قبل 
بيان  يف  وذكرت  ال�سحية.  ال�سلطات 
�سحفي، اأن "عملية ال�ستئناف جاءت 
من خالل املوافقة على تطبيق جميع 
لدى  املعتمدة  ال�سحية  ال�����رضوط 
امل�سافرين،  �سالمة  ل�سمان  البلدين 
اجلديدة  ال�سياقات  اعتماد  عن  ف�سال 

يف �سفر العراقيني اإىل ال�سني".
مقاعد  من  جزء  "خ�س�س  واأ�سافت: 
العراقيني  للم�سافرين  ال��رح��ل��ة 
التاأ�سرية واملوافقات  احلا�سلني على 
ال�سينية،  الأرا�سي  لدخول  الأ�سولية 
اأ�سبوعيا  مبا�رضة  رحلة  وتخ�سي�س 
ال���وزارة  واأ���س��ارت  اأوىل".  كمرحلة 
"العمل  اأن  اإىل  ال�سحفي،  بيانها  يف 
ال�سحن  رحالت  ل�ستئناف  اأي�سا  جار 
من  لها  ملا  الب�سائع،  ونقل  اجل��وي 
اأهمية وا�سعة يف زيادة حجم التبادل 
بالإ�سافة  البلدين،  بني  التجاري 
الرحالت  عدد  زيادة  على  العمل  اإىل 
من  اأك��ر  اأع��داد  ل�ستيعاب  م�ستقبال 
اأفادت  اخرى   جهة  من  امل�سافرين". 
العراق  يف  والبيئة  ال�سحة  وزارة 
يوم  ال�سبت  بت�سجيل 40  حالة وفاة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
والع�رضين  الأرب��ع  ال�ساعات  خ��الل 
اإج��م��ايل  ب��ذل��ك  ويرتفع  املا�سية. 
اإىل  العراق  يف  الوباء  جراء  الوفيات 

14 األفا و430 حالة.

تون�س -وكالت 
التون�سية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
وزارة  مع  وبال�سرتاك  اأنها  اخلمي�س، 
الدفاع الوطني، قامت بعملية ا�ستباقية 
علي  الق�ساء  املغيلة، مت خاللها  بجبل 
ذويب"،  "حمدي  يدعي  اإرهابي  عن�رض 
تابع للتنظيم الإرهابي "اأجناد اخلالفة".
بيان  بح�سب   – الإرهابي  هذا  ويعتر 
الداخلية  الر�سمية لوزارة  ال�سفحة  علي 
التون�سية - من العنا�رض القيادية داخل 
تنظيم "اأجناد اخلالفة" التابع ملا ي�سمى 
"داع�س"، حيث ثبت تورطه يف  بتنظيم 

العديد من العمليات الإرهابية.
من ناحية اأخرى، متكنت وحدات احلر�س 

الوطني باإقليم الق�رضين، من الق�ساء على 
احلاملة  بزوجته  مرفوق  اإرهابي  عن�رض 
جلن�سية اأجنبية، والتي - بح�سب البيان 
- فجرت نف�سها با�ستعمال حزام نا�سف، 
اأ�سفر عن وفاتها ووفاة ابنتها الر�سيعة 
التي كانت حتملها بني ذراعيها، يف حني 

بقيت ابنتها الثانية على قيد احلياة.
ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اخ��رى  جهة  من 
 31 ت�سجيل  اخلمي�س،  م�ساء  التون�سية، 
كورونا  بفريو�س  جديدة  وف��اة  حالة 
امل�ستجد "كوفيد-19"، خالل ال�24 �ساعة 
املا�سية؛ لريتفع اإجمايل الوفيات اإىل 8 

اآلف و843 حالة.
واأ�سافت الوزارة - يف بيان حول الو�سع 
ت�سجيل  مت  اأن��ه   - البالد  يف  الوبائي 

التاجي؛  اإ�سابة جديدة بالفريو�س   1290
لالإ�سابات  الإجمالية  احل�سيلة  لرتتفع 

اإىل 255 األًفا و308 حالت.
ت�سجيل  مت  اأن���ه  ال����وزارة  واأو���س��ح��ت 
بفريو�س  الإ�سابة  من  حالة   635 �سفاء 
الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ب��ني  م��ن  "كورونا"، 
انت�سار  بداية  منذ  امل�سجلة  لالإ�سابات 

الوباء يف تون�س.
الإجمايل  العدد  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 
يف  بهم  التكفل  مت  الذين  للم�سابني 
 11 بلغ  الوباء  ظهور  منذ  امل�ست�سفيات 
األفا و711 حالة، فيما و�سل عدد املر�سى 
اإىل  املركزة  العناية  باأق�سام  املقيمني 
على  مر�سى   104 اإىل جانب  حالة،   325

اأجهزة التنف�س ال�سطناعي.

»الداخلية 
التون�سية«: الق�ساء 
على اإرهابي تابع 

لتنظيم»اأجناد 
الخالفة«

رئي�س وزراء الجزائريعد  بدعم الفنانين وال�ستثمار 
الخا�س في المجال الثقافي

اجلزائر -وكالت 
ال��وزراء  رئي�س  ج��راد،  العزيز  عبد  ك�سف 
اجلزائري، يوم ال�سبت، عن اإرادة حكومته 
لدعم  وا�ستعدادها  الفنانني  دع��م  يف 
املجال الثقايف، تنفيذا للتزامات الرئي�س 

عبد املجيد تبون.
وقال جراد، يف كلمته خالل افتتاح منتدى 
العا�سمة  باجلزائر  الثقايف  القت�ساد 
الثقافة  وزيرة  دودة  بن  مليكة  بح�سور 
عازمة  "الدولة  اإن  امل�سئولني،  من  وعدد 
العتبار  واإعادة  الفني  الإبداع  دعم  على 
ملهنة الفنان والعاملني يف احلقل الثقايف 
للفعل  الأ�سا�سي  املحرك  الفنان  باعتبار 
�سلب  يف  ويدخل  املجتمع  يف  الثقايف 
التوجه  اأهمية  موؤكًدا  الدولة"،  اهتمامات 
ال�سينمائي  الإن��ت��اج  م��دن  اإن�ساء  نحو 
الو�سط  يف  الثقافية  الأن�سطة  وتدعيم 
ال�سابة،  امل��واه��ب  اكت�ساف  املدر�سي 
وفتح  الفن  �سوق  لتنظيم  والتاأ�سي�س 

ور�سات دعم البحث الأثري".
وزارات  ع��دة  املنتدى  ه��ذا  يف  وي�سارك 
وهيئات ر�سمية وممثلني عن هيئات دولية 

وموؤ�س�سات  ثقافية  م�ساريع  واأ�سحاب 
جزائريني  وخ��راء  وبنوك  ا�ستثمارية 
والثقافة  القت�ساد  جمايل  يف  ودوليني 
وفنانني  وباحثني  لأكادمييني  بالإ�سافة 

ومنتجني وجمعيات.
تنظمه  الذي  املنتدى  هذا  اأعمال  و�ستدور 
وزارة الثقافة والفنون حتت �سعار "الثقافة 
حول عدة  ا�ستثمار اقت�سادي وجمتمعي" 
حماور منها اآليات متويل ال�ستثمارات يف 
املنتوج  وت�سويق  والفنون  الثقافة  قطاع 

القت�سادية  احلركة  يف  ودوره  الثقايف 
حول  وت�سورات  لتجارب  عر�س  وك��ذا 

ال�ستثمار الثقايف.
ثالثة  ي�ستمر  الذي  املنتدى  �سي�سهد  كما 
اأيام اإقامة العديد من الور�سات حول هذه 
�ست�سارك  معر�س  اإىل  بالإ�سافة  املحاور 
فيه عدد من الهيئات الثقافية وموؤ�س�سات 
نا�سئة واأخرى م�سغرة ت�ستغل يف املجال 
الثقايف بالإ�سافة اإىل �سناديق وموؤ�س�سات 

متويل واأ�سحاب م�ساريع ثقافية.

 قناة ال�سوي�س: عبور كافة ال�سفن المنتظرة بالمجرى 
المالحي منذ حادث جنوح ال�سفينة البنمية

القاهرة -وكالت 
���س��ام��ة  ع��ل��ن ال��ف��ري��ق اأ اأ
قناة  هيئة  رئي�س  ربيع، 
ال�سبت،  ي��وم  ال�سوي�س، 
ال�سفن  كافة  عبور  اكتمال 
امل���ن���ت���ظ���رة ب��امل��ج��رى 
منذ  ل��ل��ق��ن��اة،  امل��الح��ي 
وق�����وع ح�����ادث ج��ن��وح 
البنمية  احلاويات  �سفينة 
 EVER" ال���ع���م���الق���ة 

."GIVEN
ن اإجمايل  �سار ربيع اإىل اأ واأ
املنتظرة  ال�سفن  ع���داد  اأ
الكرى  البحريات  مبنطقة 
وامل���دخ���ل���ني ال�����س��م��ايل 
منذ  ل��ل��ق��ن��اة  واجل��ن��وب��ي 
وق�����وع ح�����ادث ج��ن��وح 
بلغ  البنمية  ال�سفينة 
ب��اإج��م��ايل  �سفينة،   422
قدرها  �سافية  ح��م��ولت 
اأن  كدا  موؤ طن،  مليون   26
عبور  يف  الهيئة  جن��اح 
ال�سفن  من  العدد  هذا  مثل 

يف  ال�سخمة  واحل��م��ولت 
اإجنازا  يعد  قيا�سي  وقت 
ج���دي���دا ي�����س��اف ل��ق��درة 
املواقف  دارة  اإ على  الهيئة 
مع  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ط��ارئ��ة 
رئي�س  واأو�سح  زم��ات.  الأ
ال��ت��ق��اري��ر  ن  اأ ال��ه��ي��ئ��ة 
امل��الح��ي��ة ���س��ج��ل��ت، ي��وم 
املجموعة  عبور  ال�سبت، 
الأخ�������رية م���ن ال�����س��ف��ن 
امل��ن��ت��ظ��رة م��ن��ذ احل���ادث، 
وع����دد ه���ذه امل��ج��م��وع��ة 
ت�ستقبل  كما  �سفينة،   61
جديدة  �سفينة   24 القناة 
يف  ترغب  التي  ال�سفن  من 
انتظام  بعد  القناة  عبور 
لي�سل  بها،  املالحة  حركة 
اإج���م���ايل ع����دد ال�����س��ف��ن 
 85 ال�سبت،  اليوم  العابرة 

. �سفينة
و����س���دد رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة 
مل  ال���ع���م���ل  ن  اأ ع���ل���ى 
ي���ت���وق���ف ول����و ل��ل��ح��ظ��ة 
واح����دة ل�����س��م��ان ع��ب��ور 

املنتظرة  ال�سفن  ك��اف��ة 
ب���امل���ج���رى امل���الح���ي، 
عبور  طلبات  وا�ستقبال 
يف  م�سيدا  جديدة،  �سفن 
كافة  بجهود  ال�سدد  هذا 
التحركات  دارة  اإ رج��ال 
وامل���ر����س���دي���ن ودوره����م 
على  احل��ف��اظ  يف  ال��ب��ارز 
يف  املالحة  حركة  انتظام 
�سارة،  بالإ جدير  القناة.  
بالقناة،  املالحة  اأن حركة 
عبور  ت�سجل  ال�سبت،  يوم 
ب��اإج��م��ايل  ���س��ف��ي��ن��ة   85
قدرها  �سافية  ح��م��ولت 
ويبلغ  ط��ن،  مليون   4.2
من  العابرة  ال�سفن  عدد 
�سفينة   35 ال�سمال  اجتاه 
�سافية  حمولت  باإجمايل 
طن،  مليون   2.7 ق��دره��ا 
تعر  اجلنوب  اجتاه  ومن 
ب��امل��ج��رى  ���س��ف��ي��ن��ة   50
للقناة،  اجلديد  املالحي 
�سافية  حمولت  باإجمايل 

طن. مليون   1.5 قدرها 
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الأرياني يدين ترحيل 

و�أ�صار �لإرياين �إىل �أن ميلي�صيا �حلوثي 

»قامت بالعتد�ء ب�صكل همجي على 

�مل�ص���اركني يف �لعت�ص���ام �ملطالب 

مبحا�ص���بة �ملتورط���ني يف حمرق���ة 

�ملهاجرين �لأفارقة، مما �أدى �إىل مقتل 

عدد منهم و�إ�ص���ابة �آخرين بك�ص���ور، 

و�عتقلته���م ورحلتهم ق�رشيا ب�ص���كل 

جماع���ي على منت دين���ات )مركبات 

مك�ص���وفة من �لأعلى( ورمت بهم يف 

مناطق �صيطرة �حلكومة �ل�رشعية«. 

 وطالب �مل�ص���وؤول �حلكومي، �ملجتمع 

�ملعنية  �لدولية  و�ملنظم���ات  �لدويل 

بحق���وق �لإن�ص���ان وحماية �لالجئني 

وعلى ر�أ�صها �ملنظمة �لدولية للهجرة 

باإد�نة هذه �ملمار�ص���ات »باعتبارها 

جر�ئم مرتكبة �صد �لإن�صانية«. 

و�أكد �لإري���اين، �أن هذه �ملمار�ص���ات 

تعك����ض »مدى ��ص���تهتار ميلي�ص���يا 

�حلوث���ي �لإرهابية بقو�ع���د �لقانون 

�ل���دويل �لإن�ص���اين وقو�ن���ني حماية 

�لالجئني و �ملهاجرين«. 

ويف �ل�صابع من �آذ�ر/مار�ض �ملا�صي، 

تعر�ض مرك���ز �حتجاز ي�ص���م مئات 

يف  حلري���ق  �لأفارق���ة  �ملهاجري���ن 

�صنعاء �خلا�صعة ل�صيطرة �حلوثيني، 

خلف ع�رش�ت �ل�ص���حايا يف �ص���فوف 

�ملهاجرين. 

وي���وم �جلمع���ة، ف����ض �حلوثي���ون 

�عت�ص���اما للمهاجرين �أمام مفو�صية 

�ل�ص���الح،  بقوة  ب�ص���نعاء،  �لالجئني 

ومنعو� و�ص���ائل �لإعالم من �لو�صول 

�إليهم.

قبول طلبات 

و�أك���دت �للجنة �أنه ويف هذه �ملرحلة 

-بعد �نتهاء فرتة �لرت�ص���ح- ل ميكن 

�إجر�ء �أي تغيري �أو تعديل على بيانات 

�لقو�ئم  و�أ�ص���ماء �ملرت�ص���حني د�خل 

بحيث مينع �لن�ص���حاب �أو �ل�صتبد�ل 

�أو �لإ�صافة. 

لكنها �أ�ص���ارت �إىل �أن���ه ميكن وحتى 

تاري���خ 29 ني�ص���ان/�أبريل �جل���اري 

�ن�صحاب �أي قائمة مر�صحة، وذلك وفق 

�إج���ر�ء�ت �للجن���ة �ملعتمدة و�ملعلن 

عنها �صابقًا. 

و�أقل من ن�ص���ف �لقو�ئم �ملرت�ص���حة 

متثل �لقوى و�لف�ص���ائل �ل�صيا�ص���ية، 

بينما �لغالبية متثل جتمعات نقابية، 

و�جتماعي���ة ومهنية م�ص���تقلة، علما 

�أن ع���دد �لناخبني ل يتجاوز مليونني 

ون�صف �ملليون ناخب م�صجل. 

ومن �ملقرر �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية 

فل�ص���طينية يوم 22 �أيار/مايو �ملقبل 

لتكون �لأوىل منذ ع���ام 2006، علما 

�أن �لنتخاب���ات تعتمد نظام �لتمثيل 

�لن�صبي �لكامل �أي �لقو�ئم.

ال�سي�سي: بكل

 بعده���ا توج���ه �إىل كورني����ض �لنيل 

لي�صل �إىل ق�رش �لعيني، ومنه �إىل �صور 

جمرى �لعيون بالقاهرة.

وي�ص���ري موكب �ملومي���او�ت �مللكية 

حتى ي�صل �إىل مقيا�ض �لنيل بالرو�صة 

ثم �إىل منطقة �لف�صطاط ليبلغ حمطته 

�لأخرية »�ملتحف �لقومي للح�ص���ارة 

�مل�رشية«.

وق���ال �لرئي�ض �مل����رشي عبد �لفتاح 

�ل�صي�ص���ي عرب �صفحته �لر�صمية علي 

مرقع �لتو��صل �لجتماعي في�ض بوك: 

» بكل �لفخر و�لإعتز�ز �أتطلع ل�صتقبال 

ملوك ومل���كات م�رش بع���د رحلتهم 

م���ن �ملتحف �مل����رشي بالتحرير �إىل 

�ملتحف �لقومي للح�صارة �مل�رشية«.

وحر�ص���ت نحو 400 قناة تليفزيونية 

حملي���ة وعاملي���ة على بث مر��ص���م 

نق���ل موكب �ملومي���او�ت �مللكية من 

�ملتحف �مل�رشي بالتحرير لعر�ص���ها 

مبقرها �لد�ئ���م د�خل �ملتحف �لقومي 

للح�ص���ارة �مل�رشية بالف�صطاط على 

�لهو�ء مبا�رشة .

فيما حر����ض �مل�رشيون على متابعة 

�ملوكب �مللك���ي يف �ملنازل يغمرهم 

وتاريخهم  بح�صارتهم  بالفخر  �صعور 

�لعاملي  بالتنظيم  م�ص���يدين  �لعريق 

للحدث و�هتمام �لعامل مب�رش .

ومت لهذ� �لغر�ض تخ�صي�ض 22 عربة 

ق���دمي لنقل  م�ص���فحة بطر�ز م�رشي 

�ملومي���او�ت �مللكي���ة م���ن �ملتحف 

�مل����رشي بالتحرير �لذي مكثت به ما 

يزيد على قرن �إىل متحف �حل�ص���ارة 

بالف�صطاط حيث تقل كل عربة مومياء 

ملكي���ة، وت�ص���در �ملوك���ب �لعجالت 

�حلربية �لت���ي �ص���تجرها �خليول، و 

يرت���دى قائد كل عجل���ة حربية �لزي 

�مل�رشي �لقدمي وذلك يف م�صهد يليق 

بعظمة �لتاري���خ �مل�رشى �لقدمي، فى 

�إطار توجيه���ات �لرئي�ض عبد �لفتاح 

�لأثرية  �لأن�ص���طة  باإمتام  �ل�صي�ص���ى، 

و�لثقافية �لعاملي���ة، وذلك على نحو 

يت�ص���ق مع عظمة وعر�قة �حل�ص���ارة 

�مل�رشية �لقدمية، ويربز جهود �لدولة 

�لقاهرة  لتطوير وحتدي���ث  �جلاري���ة 

وغريها من �ملدن �لقدمية.

كان���ت �حل�ص���ارة �مل�رشي���ة تهت���م 

باملو�ك���ب �مللكية كجزء من �لرتويج 

للملك ليكون �ملوكب مبهر� لل�ص���عب، 

ويكون له طقو�صه �ملرتبطة مبنا�صبته، 

بد�ي���ة من �ملو�ك���ب �لدينية باعتبار 

�ملل���ك ممثال لالآلهة ح�ص���ب �لإعتقاد 

حينئ���ذ وحتى مو�كب �لأعياد، و�أخري� 

�ملوك���ب �جلنائ���زي �ل���ذي كانت له 

طقو�صه �خلا�صة.

و�ملوكب �جلنائ���زي كان ينقل �مللك 

م���ن �ل�رشق حيث يعي����ض �إىل �لغرب 

ليدفن، فالغرب عند قدماء �مل�رشيني 

كان يرتب���ط �رتباط���ا وثيقا باملوتى 

ود�ئما ما كان ت�صاحب �ملوكب �أدعية 

من كتاب �ملوتى، و�ص���ناديق ت�صمل 

كل مقتني���ات �مللك و كان ي�ص���احب 

�ملوكب عزف مو�صيقى جنائزية.

وي�ص���تقبل �ملتحف �لقومي للح�صارة 

�مل�رشية بالف�صطاط 22 مومياء ملكية 

ترجع �إىل ع�رش �لأ�رش �ل 17، و 18، و 

19، و20، من بينها 18 مومياء مللوك 

و4 مومياو�ت مللكات، كما ��صتقبل يف 

�صهر يوليو �ملا�صي 17 تابوتا ملكيا.

�لقومى للح�ص���ارة  ويعد » �ملتحف 

�مل�رشية » من �أهم �مل�رشوعات �لتى 

متت بالتعاون مع منظمة منظمة �لأمم 

�ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة » 

�ليوني�صكو » لي�صبح من �أكرب متاحف 

�حل�ص���ارة يف م�رش و�ل�رشق �لأو�صط 

وي�ص���م مركز� لرتميم �لآث���ار جمهز� 

للفحو�ض  �لعلمية  �لأجه���زة  باأحدث 

و�لتحاليل �خلا�ص���ة بالآثار، كما يعد 

ه���و �ملتحف �لوحي���د يف م�رش �لذي 

يحتوي على جهاز �لكربون �مل�ص���ع /

C14/ ومعمل ل���� /DNA /، ووحدة 

»�نوك�صيا«.

عون يدعو 

وكان رئي�ض حكومة ت�رشيف �لأعمال 

ح�صان دياب قد �أعلن ، يف كلمة له يف 

�آب/�غ�صط�ض  �ملا�ص���ي ، �أن منطومة 

�لف�صاد �أكرب من �لدولة.

  وق���ال نائ���ب رئي�ض �لبن���ك �لدويل 

ملنطق���ة �ل����رشق �لأو�ص���ط و�ص���مال 

�إفريقيا، فريد بلحاج، �إنه يتعني على 

لبنان �أن يكون على ��ص���تعد�د لتنفيذ 

�أجل  بع�ض �لتغي���ري�ت �حلقيقية من 

متويلية  م�ص���اعد�ت  على  �حل�ص���ول 

دولية.

 و�أ�صاف بلحاج يف مقابلة مع وكالة 

بلوم���ربج لالأنباء: »لبن���ان بحاجة 

�إىل م�صاعدة نف�ص���ه، حتى نتمكن من 

م�صاعدته«، م�ص���يفا: »ل�صوء �حلظ ، 

حت���ى �لآن ، مل يكن لبن���ان مهتما �أو 

ر�غبا �أو قادر� على م�صاعدة نف�صه«.

وقال بلحاج: »�إنها ماأ�صاة .. ما نحاول 

�لقيام به يف لبنان هو �للتفاف حول 

�لأنظمة �حلكومية وحماولة م�صاعدة 

�ل�ص���عب ب�ص���كل مبا����رش ، من خالل 

�لتحوي���الت �لنقدية غ���ري �مل�رشوطة 

لأن���ك عندما تنظ���ر �إىل لبنان �ليوم ، 

نقرتب من فقر بن�صبة %50«.

وو�ص���ل معدل �لت�ص���خم �ل�صنوي يف 

لبن���ان �إىل م�ص���توى قيا�ص���ي مرتفع 

و�رتفعت �أ�صعار �ملو�د �لغذ�ئية بنحو 

400% يف كانون �أول/دي�ص���مرب ، مما 

ي�ص���لط �ل�ص���وء على �لتاأثري �جلذري 

على �مل�ص���تهلكني و�ل����رشكات جر�ء 

�أ�ص���و�أ �أزمة مالية ت�صهدها �لبالد منذ 

عقود، وفقا لبلومربج.

ومتنى �لرئي�ض �للبناين �لعماد مي�صال 

عون، �م�ض �ل�ص���بت، خروج لبنان من 

�لنفق �لأ�ص���ود، وذل���ك يف ت�رشيح له 

بع���د زيارته �ل����رشح �لبطريركي يف 

بكركي �ص���مال �رشق ب���ريوت، لتهنئة 

�لبطريرك �ملاروين مار ب�صارة بطر�ض 

�لر�عي بعيد �لف�صح.

وز�ر �لرئي�ض عون �ل�رشح �لبطريركي 

يف بكركي، »بعد ظهر �ل�صبت لتقدمي 

�لتهنئ���ة بعي���د �لف�ص���ح �ملجيد �إىل 

�لبطري���رك �مل���اروين �لكاردينال مار 

ب�ص���ارة بطر�ض �لر�عي« بح�صب بيان 

�صادر عن رئا�صة �جلمهورية �للبنانية.

وهن���اأ �لرئي����ض ع���ون »�لبطري���رك 

�ملجيد«،  بالف�صح  و�ملطارنة  �لر�عي 

متمني���ًا » �أن يعود عيد �لقيامة على 

�للبناني���ني يف ظ���روف �أف�ص���ل، وقد 

�نق�صت جائحة كورونا، ومتّكن لبنان 

من �لتغلّب على كافة �ل�ص���عاب �لتي 

تو�جهه«.

وق���ال �لرئي�ض �للبناين بع���د �للقاء: 

»جئنا، وفق تقاليدنا،وبد�فع حمبتنا 

�إىل غبطته، كي نعايده ملنا�صبة �لعيد 

�لكبري. ونتمنى له ولل�ص���عب �للبناين 

�لذي ه���و بطريركه،�خلروج من �لنفق 

�لأ�صود �لذي مير به لبنان«.

و�أ�ص���اف �لرئي�ض ع���ون: »نتمنى �أن 

يكون �لعيد يف �لعام �ملقبل �أح�ص���ن 

و�أف�ص���ل، بجهود �مل�صوؤولني و�ل�صعب 

�للبناين �أي�ص���ًا، لأن���ه لي�ض هناك من 

م�صوؤولني �إذ� مل يكن هناك من �صعب، 

فال�ص���لطة �ل�صيا�صية هي بيد �ل�صعب 

�للبناين.«

ورد�ً على �ص���وؤ�ل حول موعد �خلروج 

من �لنفق �لأ�صود، وعن تفاوؤله بت�صكيل 

�حلكومة �لأ�صبوع �ملقبل، قال �لرئي�ض 

عون »حتى يرجع �لرئي�ض �ملكلف من 

�خلارج.«

عل���ى �ص���وؤ�ل ع���ن �خلط���و�ت  ورد�ً 

و�مل�ص���اعي �لتي يقوم بها �لبطريرك 

�لر�ع���ي يف �إط���ار عملي���ة ت�ص���هيل 

�لرئي�ض عون  ت�ص���كيل �حلكومة، قال 

»بالأ�صا�ض هو �مل�صاعد �لأول.«

وعما �إذ� كان مت حّل كافة �لعقد �أمام 

ت�ص���كيل �حلكومة، قال �لرئي�ض عون: 

»ل �لعق���د تتو�لد، حي���ث نقوم بحل 

عقدة، فتخرج و�ح���دة �أخرى.«معربًا 

عن تفاوؤله ب�صكل د�ئم«.

يذكر �أن لبنان يعاين من �أزمات عديدة 

و�ملالية،  �لقت�ص���ادية  �لأزمة  �أبرزها 

وي�ص���رتط �ملجتم���ع �ل���دويل تاأليف 

�مل�ص���اعد�ت  لتقدمي  فاعل���ة  حكومة 

للبنان.

وكان ق���د مت تكليف �ص���عد �حلريري، 

يف 22 ت�رشين �أول/�أكتوبر �ملا�ص���ي، 

ت�صكيل حكومة جديدة تخلف حكومة 

ح�ص���ان دياب �ل���ذي قدم ��ص���تقالة 

حكومته يف 10 �آب/�أغ�صط�ض �ملا�صي، 

�آب/�أغ�ص���ط�ض  على خلفية �نفجار 4 

�لذي هز مرفاأ بريوت.

وق���دم �حلري���ري للرئي����ض عون يف 

�أول/دي�ص���مرب  كان���ون  �لتا�ص���ع من 

�ملا�ص���ي ت�ص���كيلة حكومية من 18 

وزير�ً مل ير�صى بها �لرئي�ض عون.

ويف �ملقاب���ل ق���دم �لرئي����ض ع���ون 

للحري���ري طرح���ًا متكام���اًل ح���ول 

وتعرث  �ملقرتحة.  �حلكومية  �لت�صكيلة 

حت���ى �لآن ت�ص���كيل حكوم���ة جديدة 

يريدها �حلريري من �لخت�صا�ص���يني 

ومن 18 وزير�ً ، بعد 18 زيارة قام بها 

�حلريري لرئي�ض �جلمهورية.
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القرية العالمية في عيون الم�ساركين 
بجناح الإمارات

دبي ــ �سمري ال�سعدي

�لعربية �ملتحدة،  �لإم���ار�ت  جناح دولة 

�لعاملي���ة  �لقري���ة  �لإم���ار�ت حا�ص���نة 

ومن�صئتها و�لتي ترعاها وتوليها �لإهتمام 

بالتطور و�لنمو و�لإزدهار متمثلة يف �إمارة 

دبي �لتي هي �صاحبة �لفكرة وحمققتها، 

هذ� �جلناح ومن���ذ بد�ية �لقرية د�ئمًا يف 

تط���ور وجتديد مثل �لقري���ة متامًا ليظهر 

لل�صيوف عار�ص���ًا لهم منتجات �لإمار�ت 

وتاريخ وتر�ث وح�صارة �لإمار�ت، ود�ئمًا 

يف �ل�صبق ويف مقدمة �لأجنحة �مل�صاركة.. 

ويف هذ� �جلزء �أي�ص���ًا من مو�صوع �لقرية 

�لعاملية يف عيون م�صاركيها نعر�ض �آر�ء 

�مل�صاركون يف جناح �لإمار�ت و�لذين لهم 

دور مميز يف كل مو�صم من مو��صم �لقرية 

�لعاملية.

= معم���ر �أحمد.. من بخ���ور �لد�ر للعطور 

ويعر����ض �لعط���ور �لطبيعي���ة باأنو�عها 

و�للب���ان �لعم���اين يف جن���اح �لإمار�ت 

وي�ص���ارك يف �لقرية �لعاملي���ة منذ عام 

2006، وع���ن �لقرية �لعاملي���ة يقول �أنها 

تعترب من �أف�صل و�أجمل �لوجهات �لرتفيهية 

ويق�ص���دها  و�لت�ص���ويقية،  و�ل�ص���ياحية 

�ل�صيوف من كل �جلن�صيات �صو�ء من د�خل 

�لإمار�ت �أو خارجها و�ل�ص���ياح �لقادمني 

من خمتلف �لدول وهي يف تغيري م�صتمر 

يف كل مو�ص���م لالأف�صل.. و�إنهم كعار�صني 

يت�صاركون مع �لدول �لأخرى �مل�صاركة يف 

�لتعرف على �لثقافات و�لعاد�ت و�لتقاليد 

و�لفن���ون و�لأكالت �لتقليدي���ة و�لعاملية 

فيما بينهم فيعرفو� كل �ص���ئ عنهم وعن 

بع�ص���هم �لبع�ض.. كما يت�ص���اركون معًا  

كعار�صني يف تقدمي حرفتهم ومنتجاتهم 

ل�صيوف �لقرية �لذين يتو�فدون �إليها من 

جن�ص���يات �لعامل و�أطياف���ه.. كما تعترب 

�لقرية �لعاملية فر�ص���ة له للتعرف على 

معرو�صات ومنتجات �لدول �لأخرى ورمبا 

عقد �ل�ص���فقات �لتجاري���ة �ملتبادلة بني 

ه���ذه �لدول.. ويف ر�أيه �أن �لقرية �لعاملية 

�أ�صبحت �أف�ص���ل منتجع ملن يف �لإمار�ت 

�أو خارجها يف ظل �أجو�ء لطيفة �إذ لحظ 

�أن �ل�ص���يوف يات���ون �إليها ويفرت�ص���ون 

�ل�صاحات �خل�رش�ء مع �أ�رشهم و�أ�صدقائهم 

ويتبادل���ون �لت�ص���امر و�حلكاي���ات وهم 

ي�ص���تمتعون مبا يقدم �إليهم من فعاليات 

فنية �ص���يقة على م����رشح �لقرية �لقريب 

من �أماكن جلو�ص���هم.. ويقول �أخري�ً لي�ض 

�أمامه �إل �أن يتمنى للقرية �لعاملية دو�م 

�لتوفيق و�لتقدم و�لإزه���ار و�لتطور، و�أن 

ير�ها د�ئمًا مرتدي���ة حلة جديدة يف كل 

مو�ص���م بكل روعتها وجمالها وفعالياتها 

�لناجحة. 

= ح�ص���ني �ل�ص���مري.. �إمار�ت���ي من ذوق 

�لهو�م���ري للعطور ويعر�ص���ها يف جناح 

�لإم���ار�ت، ويق���ول �أن �لقري���ة �لعاملية 

تعت���رب �أجم���ل وجه���ة �ص���ياحية مميزة 

جلميع �لعائالت �ص���و�ء من د�خل �لدولة 

�أو م���ن خارجه���ا.. و�أن ما يجذب���ه �إليها 

نظامها �ملميز جلميع �لفعاليات �ل�صيقة 

يف �لقري���ة.. كم���ا تتمي���ز �لقرية �أي�ص���ًا 

بوجود منتجات ومعرو�ص���ات لكل �لدول 

�مل�ص���اركة فيه���ا مم���ا يتيح ل�ص���يوفها 

�لت�صوق مع فر�ص���ة �لإختيار منها حيث 

�أن معظم هذه �ملنتجات و�ملعرو�ص���ات 

غري متوفرة خارج �لقرية �أو يف �ل�ص���وق 

�ملحلي وحت���ى و�إن وجدت فاأ�ص���عارها 

د�خل �لقرية �أن�صب لل�صيوف.. كما يعجبه 

�أي�ص���ًا �إد�رتها وكادرها وح�صن تنظيمهم 

لكل �ص���ئ يف �لقرية و�ن هذ� مبني على 

�لتعاون و�ملحب���ة و�أنهم كلهم على قلب 

رج���ل و�حد، وه���ذ� ما يالحظه �ص���يوف 

�لقرية ويلم�ص���ونه ويعاي�ص���ونه.. كما �إن 

ما يقدم يف �لقرية م���ن فعاليات مبهرة 

وجميلة ومتنوع���ة ما بني �لفن و�لثقافة 

و�لرت�ث متتع �ل�ص���يوف وتك���ون مبثابة 

عامل ج���ذب لها في���رتددو� عليها مر�ت 

عديدة يف كل مو�صم.. ومن �جلميل �أن يف 

كل مو�صم يكون هناك �جلديد �لذي ي�صعد 

�ل�ص���يوف �أكرث و�أكرث، و�لذين ي�صتمتعون 

�أي�صًا بتذوق �لأطباق و�لوجبات �لعاملية 

�لتي تق���دم يف �ملطاع���م �لعاملية ويف 

�لأك�صاك.. وهو ي�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن 

ت�صتمر �لقرية يف تو�جدها و�إبهارها و�أن 

يحفظ دول���ة �لإمار�ت ويدمي عليها �لأمن 

و�لأمان.

= ع���زت حازم وحممد بار �لزعبي و�أحمد 

�جاد �هلل �لزعبي وحممد ف���وؤ�د �لزعبي.. 

�لإمار�ت للعطور ويعر�صون  من بر�صتيج 

عطورهم يف جناح �لإمار�ت، وعن �لقرية 

�لعاملية يقولون �أنهم يف �لقرية �لعاملية 

�إىل جانب وجودهم يف �ملحل ي�صتمتعون 

مب���ا يف �لقرية م���ن فعاليات م�ص���وقة 

وجذ�بة.. وهذه �لفعاليات هي �لتي ت�ص���د 

�ل�ص���يوف �إليه���ا وكاأنهم طاف���و� �لعامل 

كله، فالدول �مل�ص���اركة تقدم لهم وجبات 

د�ص���مة من �لفنون �لرت�ثية �لتي تقدمها 

على م�ص���ارح �أجنحتها �أو على �مل�رشح 

�لرئي�ص���ي، وليتعرفو� على تر�ثهم �لفني 

�لزخم وفلوكلورهم �لأ�ص���يل.. كما �أن يف 

�لقرية �لعاملية تبادل للثقافات �لعاملية 

حيث يتعرف �ل�ص���يوف عل���ى �لثقافات 

�خلا�صة بامل�ص���اركني �لعامليني.. وكذلك 

�إكت�ص���اب وتب���ادل خ���رب�ت �لتعامل مع 

�ل�صيوف و�مل�ص���اركني من كل �جلن�صيات 

وهذه فائدة جمة م���ن فو�ئد �لتو�جد يف 

�لقرية �لعاملية.. و�أخري�ً �ملطاعم و�أك�صاك 

�لطعام �لعاملية مبا يقدمونه لل�ص���يوف 

�أطباقه���م تعطي فكرة  و�لعار�ص���ني من 

كبرية عن ثقافة �لطعام �لعاملي ل�ص���يما 

�أنهم لحظو� �لإقبال �ل�ص���ديد من �صيوف 

�لقري���ة على ه���ذه �لأطباق.. كم���ا �أن ما 

توفره �لقرية ل�ص���يوفها و�لعار�صني من 

�لت�ص���هيالت و�خلدمات و�لأم���ن و�لأمان 

�ص���ئ يفوق �لو�ص���ف مم���ا يجعلها قبلة 

لل�ص���يوف يرتددون عليها وهم مطمئنني، 

كما �أن �لقرية تقدم لهم �لفعاليات �لكثرية 

�ملتنوعة �لت���ي متتعهم وت�رشهم، كما �أن 

فعاليات �لأطفال ل يوج���د مثلها خارج 

�لقرية مما يجعلها مق�ص���د�ً لهم ولذويهم 

ملر�ت عديدة.

= عمر عاط���ف.. من قطنيات جيلكم �لتي 

يعر�صها يف جناح �لإمار�ت، وعن �لقرية 

�لعاملية يقول �أنها من �أف�ص���ل و�أح�ص���ن 

�لأماكن �لرتفيهية و�لرتويحية و�لت�صوقية 

لأن به���ا كل ما يحتاجه �ل�ص���يوف لهم 

ولأ�رشهم وبيوتهم من كل �ملتطلبات.. و�أن 

ما بها من فعاليات وعرو�ض �ص���يقة من 

فنون وثقافة وتر�ث  تعجب وجتذب �إليها 

�ل�ص���يوف من كل مكان من د�خل �لدولة 

وم���ن �ل���دول �خلارجي���ة، و�أن فعاليات 

�لأطفال �لتي تعر�صها ل توجد �إل د�خلها 

مما يجعل �ل�صيوف يزورونها مر�ت عديدة 

من �أجل متعتهم ومتعة �أطفالهم.. كما �أن 

م���ا تقدمه �ملطاعم و�لأك�ص���اك من �أكالت 

�صهية ومميزة متثل معظم �أنحاء �لعامل.. 

ويقول �أنه ل يفوته �صكر �إد�رة �لقرية على 

ما تقدمه من دعم و�أمن و�أمان لل�ص���يوف 

و�لعار�ص���ني وعل ما تقدمه من فعاليات 

جاذبة لل�صيوف.

= �إيهاب رجب �أبو و�يل.. من جود فا�ص���ني 

وعار����ض للتم���ور ومنتجاتها يف جناح 

�لإمار�ت، ويق���ول  �أن �لقرية �لعاملية من 

�أجمل �لأماكن �ل�صياحية بدبي لأنها تتميز 

مبي���ز�ت عديدة، فهي من �أجود �لأ�ص���و�ق 

�لعاملي���ة وحتت���وي على كل �ص���ئ ويف 

كل �ملجالت من ت�ص���وق وت���ر�ث وثقافة 

وفنون.. وبها كل ما يجذب �ل�صيوف �ليها 

مر�ت عديدة لي�ص���تمتعو� بكل فعالياتها 

�ل�ص���يقة، وبها �أي�صًا �أمتع و�أجمل �لألعاب 

�لعاملية �لتي ينجذب �إليها �ل�صيوف كبار�ً 

و�صغار�ً، وما يقدم على م�رشحها �لرئي�صي 

وم�صارح �لأجنحة من فنون تر�ثية عاملية 

�ص���ئ �أكرث من �لروع���ة.. و�لقرية متميزة 

وفريدة من نوعه���ا ل يوجد مثلها يف �أي 

دولة �أخرى وحاولت دول عديدة تقليدها 

ولكن مل يحالفه���م �لنجاح.. و�أن توقيتها 

يعت���رب جاذبًا لل���دول �لأخ���رى كالدول 

�خلليجية و�لعربية و�لأجنبية وخا�صة �أن 

فعالياتها تكون �أثناء �ملو�ص���م �ل�صياحي 

لدولة �لإمار�ت.
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 تعاونية ال�سارقة تر�سد 30 
مليون درهم لدعم ال�سلع 

اال�ستهالكية في رم�سان
ال�سارقة ـ وام:

 ر�شدت تعاونية ال�شارقة 30 مليون درهم 
ا�شتهالكية  �شلعة   20,000 من  اأكثر  لدعم 
خالل �شهر رم�شان المبارك �شمن المبادرات 
الم�شتهلكين  عن  العبء  لتخفيف  المقدمة 
على  الخا�شة  ال��ع��رو���ض  ذل��ك  ف��ي  بما 
كما  المائة  في   90 حتى  ت�شل  المنتجات 
اإ�شافية تبلغ 25 مليون  خ�ش�شت ميزانية 
درهم لتخفي�ض اأ�شعار 15 األف منتج طيلة 

العام الجاري.
وتقدم �شعادة ماجد �شالم الجنيد الرئي�ض 
بال�شكر  ال�شارقة  لتعاونية  التنفيذي 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  واالمتنان 
�شلطان بن محمد القا�شمي ع�شو المجل�ض 
االأعلى حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان 
عهد  ولي  القا�شمي  �شلطان  بن  محمد  بن 
الدائم  دعمه  على  ال�شارقة  حاكم  ونائب 

لم�شيرة التعاونية ..
�شاحب  توجيهات  على  بناًء  اإن��ه  وق��ال 
ولي  �شمو  ومتابعة  ال�شارقة  ال�شمو حاكم 
العهد الدائمة وجه مجل�ض اإدرة التعاونية 
باإطالق حملة " في�ض من خير " لتخفيف 
االأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد 
ال�شارقة منذ  �شواء حيث تحر�ض تعاونية 
تاأ�شي�شها عام 1977 على توفير المنتجات 
والتموينية  الغذائية  والمواد  اال�شتهالكية 
الجميع من  باأ�شعار منا�شبة وفي متناول 
اإمارة  اأنحاء  في  منت�شرة  فرعًا   39 خالل 

ال�شارقة.
لدعم  اأن حملة "في�ض من خير "  واأو�شح 
ال�شلع الرم�شانية االأ�شا�شية تت�شمن اأربعة 
ال�شهر  طيلة  متوا�شلة  ترويجية  عرو�ض 
�شتبداأ  التي  الخا�شة  العرو�ض  جانب  اإلى 
بن�شب  باأ�شبوع  الف�شيل  ال�شهر  بداية  قبل 
تخفي�ض ت�شل الأكثر من 90 في المائة على 
االأ�شا�شية  اال�شتهالكية  المنتجات  جميع 
المبارك  الفطر  عيد  عرو�ض  اإلى  باالإ�شافة 
الترويجية  ال��ع��رو���ض  اإج��م��ال��ي  لي�شل 

المخ�ش�شة لهذا ال�شهر �شتة عرو�ض.
�شهر  خالل  المجتمعية  المبادرات  وعن 
رم�����ش��ان ال��م��ب��ارك ق��ال ���ش��ع��ادة ماجد 
مع  بالتن�شيق  بداأت  التعاونية  اإن  الجنيد 
بالدولة  الخيرية  والجهات  الموؤ�ش�شات 
�شالل  �شورة  في  الرم�شاني  المير  بتوزيع 
االأ�شر  تمكين  الى  تهدف  متنوعة  غذائية 
من  يلزمها  م��ا  توفير  م��ن  الم�شتفيدة 
المواد الغذائية بالتزامن من حلول ال�شهر 
بادرت  التعاونية  اأن  الى  الف�شيل... م�شيرا 
بتخفي�ض اأ�شعار 15 األف منتج طيلة العام 
بمبلغ  اإ�شافية  ميزانية  وخ�ش�شت   2021
لتخفي�ض  ا�شتراتيجيتها  �شمن  مليونا   25

االأ�شعار على المت�شوقين .

بحث �سبل دعم العالقات 

الزيودي: 3 مليارات دوالر اإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 
بين االإمارات وهولندا في 2020 

اأبوظبي ـ وام:
 بحث معالي الدكتور ثاني بن اأحمد الزيودي وزير دولة 
وزيرة  كاخ  �شيجريد  معالي  مع  الخارجية,  للتجارة 
التجارة الخارجية والتعاون االنمائي في هولندا, العالقات 
التجارية واال�شتثمارية و�شبل دعمها وتطويرها بما يخدم 
م�شلحة �شعبي البلدين, وتبادال وجهات النظر حول عدد 
االإقليمية  الثنائية  االقت�شادية  والم�شتجدات  الق�شايا  من 

والدولية ذات االهتمام الم�شترك.
المن�شات  عبر  عقد  الذي  اللقاء  خالل  الوزيران  وناق�ض 
خالل  االقت�شادية  ال�شراكة  اأطر  تنمية  �شبل  االفترا�شية 
كوفيد-19,  بعد  ما  وفترة  االقت�شادي  التعافي  مرحلة 
كما بحثا فر�ض التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز 
ت�شجيع  وكيفية  المتبادلة,  المبا�شرة  اال�شتثمارات  تدفق 
ا�شتك�شاف  والهولندية على  االإماراتية  ال�شركات  مزيد من 
الفر�ض المتاحة في اأ�شواق البلدين, وعقد �شراكات مثمرة 
اأهمية  واأك��دا  المقبلة..  المرحلة  خالل  بينها  وم�شتدامة 

م�شاركة هولندا في معر�ض اإك�شبو 2020 .
واأكد معالي ثاني الزيودي على عمق العالقات االإماراتية 
الهولندية الرا�شخة والمدفوعة بالحر�ض الثنائي والم�شتمر 
كافة  في  الم�شترك  التعاون  اأوجه  وتطوير  تعزيزها  على 
الروابط بين  اإلى تقوية  "نتطلع  المجاالت. وقال معاليه: 
الفترة  خالل  لل�شراكة  جديدة  فر�ض  وا�شتك�شاف  البلدين 
المقبلة, حيث �شنعمل على تكثيف الزيارات وتبادل الوفود 
التجارية بين الجانبين". وا�شتعر�ض معاليه اأبرز موؤ�شرات 
التبادل التجاري واال�شتثماري بين دولة االإمارات وهولندا, 
بين  النفطية  غير  الخارجية  التجارة  اإجمالي  بلغ  حيث 
 , دوالر  مليارات   3 عن  يزيد  ما   2020 عام  في  الجانبين 
في  المبا�شرة  الهولندية  اال�شتثمارات  قيمة  تبلغ  فيما 
االمارات لنهاية 2018 ما قيمته تتجاوز 3.6 مليار دوالر 
واالأن�شطة  وال�شناعة  التجارة  ت�شمل  قطاعات  في  تتوزع 
ا�شتثمارات  هناك  وبالمقابل  والتخزين,  والنقل  المهنية 
ظبي  اأبو  كجهاز  هولندا  في  ال�شركات  كبرى  من  اإماراتية 
لال�شتثمار وموانئ دبي العالمية وطاقة وغيرها. واأو�شح 
اأن دولة االإمارات تعد ثاني اأكبر �شريك تجاري لهولندا على 

اإجمالي  من   %16 على  ت�شتحوذ  حيث  العربي,  الم�شتوى 
اأهم  اأحد  هولندا  تعد  بينما  العربية,  الدول  مع  تجارتها 
م�شادر واردات االإمارات من ال�شلع الغذائية وم�شنوعاتها, 
وت�شتحوذ على اأكثر من 15% من اإجمالي تجارة االإمارات 

مع دول القارة االأوروبية من هذه ال�شلع.
التي  الجهود  على  الهولندية  نظيرته  معاليه  واأطلع 
تتخذها دولة االإمارات لت�شريع عملية التعافي االقت�شادي 
من جائحة كوفيد-19, م�شيراً اإلى اأن "دولة االإمارات تقود 

خطة رائدة ومتكاملة تت�شمن حزمة من المبادرات المرنة 
م�شار  وتطوير  االقت�شادي  والنهو�ض  التعافي  لتعزيز 

اإنمائي م�شتدام لالقت�شاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19.
االإيجابية  ب��االآف��اق  واث��ق��ون  "نحن  معاليه:  واأ���ش��اف 
واالإمكانات الوا�شعة للتعاون بين دولة االإمارات وهولندا 
هذه  لت�شب  التوا�شل  و�شنكثف  المقبلة,  المرحلة  خالل 
حجم  وزي���ادة  التجاري,  التبادل  تعزيز  في  الجهود 
اإلى  البلدين  ال�شركات في  الم�شتركة, وندعو  اال�شتثمارات 
في  الواعدة  والفر�ض  والحوافز  المقومات  من  اال�شتفادة 
�شيما في قطاعات  االقت�شادية في كل منهما, وال  البيئة 
والتكنولوجيا  االبتكار  ومجاالت  االإلكترونية  التجارة 

الحديثة واالت�شال الرقمي وال�شناعة".
التجارة  وزيرة  كاخ  �شيجريد  معالي  قالت  جانبها,  من 
دولة  "تربط  هولندا:  في  االنمائي  والتعاون  الخارجية 
على  قائمة  متميزة  ثنائية  عالقات  وهولندا  االإم��ارات 
ال�شداقة والم�شالح االقت�شادية الم�شتركة, عززها التعاون 
المثمر على مدى العقود الما�شية, فهي وجهة مهمة لمئات 
لتعاونها  وا�شتثماري  تجاري  ومحور  الهولندية  ال�شركات 
يداً  الم�شتقبل  في  و�شنعمل  العربي.  الخليج  منطقة  مع 
الطاقة  على  الطلب  زيادة  مثل  التحديات  لمواجهة  بيد 

الم�شتدامة وندرة المياه العذبة".
اإك�شبو  معر�ض  في  م�شاركتنا  خالل  "�شنحر�ض  واأ�شافت: 
2020 باإمارة دبي ومن خالل اللجنة االقت�شادية الم�شتركة 
المميزة  ال�شراكة  اآف��اق  بتعزيز  وهولندا  االإم��ارات  بين 
الخا�ض  القطاع  مع  الهولندية  الحكومة  بين  والمزدهرة 
والموؤ�ش�شات القائمة على المعرفة في دولة االإمارات, ما 
يمهد القت�شاد م�شتدام في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 
"اإك�شبو  معر�ض  في  هولندا  مملكة  جناح  اأن  يذكر   ."19
الم�شتدامة,  بالحلول  يزخر  ذكي  مبنى  هو  دبي"   2020
حلول  خالل  من  والغذاء  والطاقة  المياه  اإنتاج  فيه  يتم 
تظهر  ال�شكل  مخروطية  عمودية  مزرعة  ت�شمل  مبتكرة 
يقام  اأن  المقرر  ومن  والطاقة..  الماء  بين  التكامل  كيفية 
مواد  با�شتخدام  اال�شتدامة  منطقة  في  الهولندي  الجناح 
لتقليل  "اإك�شبو"  انتهاء  بعد  تدويرها  اإعادة  تتم  محلية 

الب�شمة البيئية.

يبحثون  واأمريكيون  اإماراتيون  م�ستثمرون 
االقت�سادية المحفزات 

اأبوظبي ـ وام:
ت��ج��ارة  ت��ن��ظ��م غ���رف���ة   
ب���وظ���ب���ي  و����ش���ن���اع���ة اأ
المكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال���ت���ج���اري ل��ل�����ش��ف��ارة 
واإدارة  االأم���ري���ك���ي���ة, 
بوازرة  الدولية  التجارة 
ال��خ��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة, 
يوم  افترا�شيا  اجتماعا 
يجمع  المقبل  االأرب��ع��اء 
في  الم�شتثمرين  ك��ب��ار 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ودول��ة 
ع��ام,  ب�شكل  االإم�����ارات 
م��ع ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ج��اري��ة 
االف��ت��را���ش��ي��ة ل���م���دراء 
البديلة  االأ�شول  �شندوق 

. االأمريكية 
على  الفعالية  و�شتقام 
�شتقدم  ح��ي��ث  ف��ت��رت��ي��ن, 
ال���ف���ت���رة ال�����ش��ب��اح��ي��ة 
ثنائية,  اأع��م��ال  من�شات 
ي��ج��ت��م��ع م����ن خ��الل��ه��ا 
الحدث  ف��ي  الم�شاركون 
في  الم�شتثمرين  كبار  من 
من  نظرائهم  مع  الدولة, 
االأمريكية,  االأ�شول  مدراء 
البعثة  من�شة  عبر  وذلك 
االفترا�شية  ال��ت��ج��اري��ة 

. مريكية الأ ا
الم�شائية,  الفترة  في  اأما 
اأبوظبي  غرفة  ف�شتنظم 
وي�شارك  افترا�شية,  ندوة 
من  ك���ل  ت��ق��دي��م��ه��ا  ف���ي 
لال�شتثمار  اأبوظبي  مكتب 
ل��الأوراق  اأبوظبي  و�شوق 
لتقديم  وذل��ك  المالية, 
اأه��م  ح��ول  خا�ض  عر�ض 

اال�شتثمارية  المناخات 
وم��اه��ي��ة ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل 
توفرها  ال��ت��ي  المثالية 
لجذب  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
االأج��ان��ب  الم�شتثمرين 
المبا�شرة,  واال�شتثمارات 
ا�شتعرا�ض  �شيتم  ك��م��ا 
االقت�شادية  المحفزات 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ف��ر���ض 
اال����ش���ت���ث���م���ار وع���ق���د 
والم�شاريع  ال�����ش��راك��ات 

المختلفة. التجارية 
غرفة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
تنظيم  تتبنى  اأب��وظ��ب��ي 
ه���ذا ال��ح��دث ال��ت��ج��اري 
من  اط��الق��ا  اال�شتثماري 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى اإي��ج��اد 
ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال ت��ج��اري��ة 
تتيح  وم��ت��ن��وع��ة,  ح���رة 
ف��ر���ض ال��ت��ع��ارف وت��ب��ادل 
ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 
ب��ي��ن ك��ب��رى ال�����ش��رك��ات 
اإم���ارة  ف��ي  اال�شتثمارية 
اأب���وظ���ب���ي, ون��ظ��رائ��ه��ا 
م��ن ال�����ش��رك��ات اأ���ش��ح��اب 
الرائدة  االأ�شول  �شناديق 

المتحدة. الواليات  في 
و�شت�شارك في االجتماع 15 
�شناديق  مديري  من  �شركة 
الرائدة  البديلة  االأ���ش��ول 
اإلى  المتحدة,  الواليات  في 
الم�شتثمرين  كبار  جانب 
بتقنيات  ال���دول���ة,  ف��ي 
الوقت  ت��وف��ر  افترا�شية 
االأم��وال  الإدارة  والجهد, 
واال���ش��ت��ث��م��ارات ب��ط��رق 

مجدية. وعوائد  جديدة 

"العليا لحماية وا�ستغالل وتنمية الثروات المائية 
الحية" تعقد اجتماعها االأول

دبي ـ وام:
وا�شتغالل  لحماية  العليا  اللجنة  عقدت   
اجتماعها  الحية  المائية  الثروات  وتنمية 
الدكتور  معالي  برئا�شة   ,2021 للعام  االأول 
وزير  النعيمي  بلحيف  محمد  بن  عبداهلل 

التغير المناخي والبيئة .
و�شمت اأجندة االجتماع ا�شتعرا�ض ومناق�شة 
بتعزيز  الخا�شة  المو�شوعات  مجموعة من 
المائية  الثروات  وا�شتدامة  وتنمية  حماية 
اآليات  ومنها  الدولة,  م�شتوى  على  الحية 
في  ال�شيد  وق��وارب  ال�شيادين  قيد  تنظيم 
لفتح  الجديدة  والتوجهات  العام,  ال�شجل 
ال�شجل  في  جديده  �شيد  ق��وارب  قيد  باب 
العام. وقال معالي الدكتور عبداهلل بلحيف 
البحرية  البيئة  حماية  اإن   : النعيمي 
و�شمان  الطبيعية  مواردها  على  والحفاظ 
ا�شتدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي تمثل 
تعمل  التي  اال�شتراتيجية  االأولويات  اأحد 
مع  والتن�شيق  التعاون  عبر  تحقيقها  على 
التقنيات  وتوظيف  اال�شتراتيجيين  �شركائها 

الحديثة والحلول االبتكارية.
جهودها  �شمن  ال���وزارة  تولي   : واأ���ش��اف 
لحماية البيئة البحرية اهتماما كبيراً لحرفة 
ال�شيد لما لها من ارتباط تاريخي بالمجتمع 
ولتاأثيرها  االأول,  المقام  في  االإم��ارات��ي 
البحرية  الثروات  ا�شتدامة  على  المبا�شر 

وقال  الطبيعية."  وموائلها  بيئتها  وحماية 
معاليه : " باالإ�شافة اإلى دعمها واهتمامها 
الدائم بال�شيادين, تعمل الوزارة على تنظيم 
هذه الحرفة بما ي�شمل ا�شتراطات العاملين 
ل�شمان  لل�شيد,  الم�شتخدمة  واالأدوات  فيها, 
الوقت  على  ويحافظ  ا�شتمراريتها  تحقيق 
من  الدولة  مخزون  ا�شتدامة  على  نف�شها 

الثروات ال�شمكية والبحرية ب�شكل عام".
االجتماع  خ��الل  ال����وزارة  وا�شتعر�شت 
التوجهات الم�شتقبلية لتنظيم قيد ال�شيادين 
قدمته  الذي  العر�ض  واأ�شار  ال�شيد,  وقوارب 
وقف  قرار  اأن  اإلى  االجتماع  خالل  ال��وزارة 
ال�شيد  لقوارب  جديدة  تراخي�ض  ا�شدار 
الما�شية  ال�شنوات  خالل  اإ�شداره  تم  الذي 
�شوق  الإيجاد  خاطئ  ب�شكل  ا�شتغالله  تم 
تداول  لعمليات  خاطئة  وممار�شات  موازي 
اأ�شعارها  رفع  مع  فعليًا  الم�شجلة  الرخ�ض 
ب�شكل مبالغ فيه, ما ت�شبب في عدم تمكن 
رخ�شة  على  الح�شول  من  الدخل  محدودي 
مرتفعة  مالية  قيم  تحملهم  اأو  �شيد  قارب 
مع  م�شتقباًل  ا�شتعادتها  من  يتمكن  ال  قد 
ممار�شته للمهنة, ما ا�شتوجب وقف التنازل 
اإال في حالة  القوارب  اأو نقل رخ�ض  اأو بيع 
االأولى والثانية  الدرجة  اأقارب  اإلى  انتقالها 
ال�شيد,  على  دخلهم  م�شدر  يعتمد  الذين 
فيما يحق لمالك القارب بيع بدن القارب اأو 

محركه فح�شب.

عجمان ـ وام:
وجمارك  ميناء  دائ��رة  ح�شلت   
عجمان 10 موا�شفات جودة دولية 
نظام  اإدارة  نظام  وهي   " اآي��زو   "
واإدارة   9001  ISO الجودة  اإدارة 
 ISO10002 المتعاملين  عالقات 
المخاطر  واإدارة   10004  ISOو
واإدارة   ISO31000 الموؤ�ش�شية 
البيئة ISO 14001 واإدارة ال�شحة 
 45001  ISO المهنية  وال�شالمة 
 ISO االأعمال  ا�شتمرارية  واإدارة 
المعلومات  اأم��ن  واإدارة   22301
الحوكمة  واإدارة   27001ISO
 ISO1001531500 و BS الموؤ�ش�شية

جودة التدريب .
ال�شيخ  �شعادة  ال�شهادات  وت�شلم 
رئي�ض  النعيمي  محمد بن عبداهلل 

الذي  والجمارك  الميناء  دائ��رة 
االإنجاز  بهذا  �شعادته  عن  اأع��رب 
النوعي والمتميز, موؤكدا اأن الدائرة 
القيادة  توجيهات  مع  وتما�شيا 
المتوا�شل  ودع��م��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة 
خطتها  اإط����ار  وف���ي  للتطوير 
 2022  /  2021 لعام  االإ�شتراتيجية 
تحر�ض على تعزيز ثقافة التركيز 
قنوات  واإيجاد  المتعاملين  على 
ت�شجعهم  معهم  تفاعلية  توا�شل 
ومقترحاتهم  اآرائهم  تقديم  على 
الرئي�شي  المحرك  باعتبارها 
لعملية التطوير الم�شتمر لالرتقاء 
تقدمها  التي  الخدمات  بجودة 

لهم بما يحقق �شعادتهم.
من  وانطالقًا  ال��دائ��رة  اإن  وق��ال 
المجتمع  حماية  في  ر�شالتها 
الم�شتدامة  التنمية  وت��ع��زي��ز 

اأف�شل  اتباع  اإل��ى  دائمًا  ت�شعى 
المعايير  لتطبيق  الرامية  النظم 
الممار�شات  كافة  في  العالمية 
وتعزز الحوكمة وجودة الخدمات 
والتطوير  التح�شين  وت��دع��م 
الم�شتمر في االإجراءات والعمليات 
الجودة  معايير  باأعلى  وتلتزم 
ي�شهم  مما  خدماتها  تقديم  في 
و�شعادة  ور�شا  ثقة  تعزيز  في 
الريادة  جهود  ودعم  المتعاملين 

والتميز في العمل الموؤ�ش�شي.
محمد  ال�شيخ  �شعادة  واأ���ش��اف 
دائ��رة  اأن  النعيمي  عبداهلل  بن 
عجمان  في  والجمارك  الميناء 
طورت قدراتها في كافة المجاالت 
بمبادرات  المختلفة  والقطاعات 
الحديثة  التقنيات  عبر  مبتكرة 
مثل الذكاء اال�شطناعي واالأجهزة 

المتطورة لك�شف المواد الممنوعة 
الب�شري  العن�شر  مع  بالتكامل 
ال�شاعة  م���دار  على  المتواجد 

وطيلة اأيام االأ�شبوع.
وهناأ فرق العمل الداخلي وجميع 
االإن��ج��از  ه��ذا  على  الموظفين 
نتيجة  ج���اء  وال����ذي  المتميز 
ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح  للعمل 
والتعاون  والتن�شيق  بالدائرة 
واالأق�شام  االإدارات  جميع  بين 
االأهداف  بتحقيق  التام  وااللتزام 
والنتائج المرجوة. وجاء ح�شول 
من  المجموعة  هذه  على  الدائرة 
تقييم  بعد  الدولية  الموا�شفات 
لجميع  ودقيق  �شامل  خارجي 
"تي  �شركة  من  ال��دائ��رة  اأع��م��ال 
والتاأكد  االألمانية  يوفيهي�شين" 

من تلبية كافة المتطلبات .

»جمارك 
عجمان« 
تح�سل 

على 10 
�سهادات 

للموا�سفات 
العالمية
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م�سقط ـ )الوحدة(:
 ت�صتعر�ض الجمعية االقت�صادية الُعمانية 
االقت�صادي  للمجل�ض  الرابعة  ن�صختها  في 
قطاع  في  التحوالت  /االثنين/  غد  بعد 
الطاقة وتح�صين مرونة قطاع النفط والغاز 
مدير  فتوح،  ب�صام  الدكتور  ا�صت�صافة  عبر 
بالمملكة  الطاقة  الأبحاث  اأك�صفورد  معهد 

المتحدة وذلك عبر االت�صال المرئي.
العامري،  �صعيد  بن  خالد  الدكتور  وقال 
االقت�صادية  الجمعية  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض 
العمانية اإن قطاع الطاقة في العالم �صهد 
تحوالت كبيرة في ال�صنوات المن�صرمة مع 
توجه العديد من الدول اإلى الطاقة المتجددة 
التي تت�صدرها الطاقة ال�صم�صية باالإ�صافة 
على  االعتماد  بقاء  مع  الرياح  طاقة  اإلى 
النفط  على  تعتمد  التي  التقليدية  الطاقة 
والغاز مع ا�صتحداث طرق وتقنيات لتعزيز 
النفط والغاز بما يتواءم مع  اإنتاج  كفاءة 
ال�صيا�صات الدولية لتقليل انبعاث الغازات 

الم�صببة لالحتبا�ض الحراري.
يبذل  االقت�صادي  المجل�ض  اأن  واأ���ص��اف 
الخبراء  اأب��رز  ال�صتقطاب  حثيثة  جهوًدا 
ال�صوء  لت�صليط  العالم  في  االقت�صاديين 
ت�صغل  التي  االقت�صادية  الق�صايا  على 
العالم ب�صكل عام وال�صلطنة ب�صكل خا�ض، 
اإذ تتجه البالد اليوم اإلى ا�صتثمار مقوماتها 
المتجددة  الطاقة  في  لال�صتثمار  وموقعها 
والتي تعد من القطاعات الواعدة م�صتقباًل 
وت�صهم في رفد قطاع الطاقة في ال�صلطنة 
وتوفير فر�ض عمل للباحثين من خالل هذه 
الم�صاريع وقد بداأت باكورة العمل في هذا 
القطاع الحيوي منذ مدة اإذ �صهدنا تد�صين 
وو�صع حجر االأ�صا�ض للعديد من الم�صاريع 
الظاهرة والو�صطى وا�صتقطاب  الكبيرة في 
بالمنطقة  القطاع  ه��ذا  في  ا�صتثمارات 

االقت�صادية في الدقم.
واأ�صار اإلى اأن الجائحة العالمية كوفيد-19 
قطاع  على  بالغة  ت��اأث��ي��رات  لها  ك��ان 
االإغالقات  بينها  العالم  في  والغاز  النفط 
بدء  مع  ال��دول  من  العديد  اتخذتها  التي 
الجائحة لكن الحلول المرنة التي اتخذتها 
من  التقليل  في  وال�صركات  الحكومات 
الحيوي ت�صب  القطاع  التاأثيرات على هذا 

في دعم االقت�صاد العالمي.

 الجمعية االقت�سادية 
الُعمانية ت�ستعر�ض 
التحوالت في قطاع 

الطاقة وتح�سين مرونة 
النفط والغاز

ي�سم 600 وحدة �سكنية وم�ساحات مكتبية وتجارية

»تمكن العقارية« تنجز م�سروع»الجيمي اأفينيو« في اأبوظبي 
بتكلفة 800 مليون درهم

اأبوظبي-الوحدة:
العقارية  تمكن  �صركة  اأعلنت 
العقارية  ال�صركات  اأبرز  اأحد   –
ال���رائ���دة ف��ي دول���ة االم����ارات 
العربية المتحدة ومقرها اأبوظبي 
-  عن االنتهاء من تنفيذ م�صروع  
"الجيمي ا?ينيو" الواقع في قلب 
يتمتع  حيث  اأبوظبي،  العا�صمة 
الم�صروع الجديد بموقعه المتميز 
بالقرب من مجموعة من المرافق 
والخدمية  ال�صياحية  والوجهات 

والترفيهية الحديثة.
وقال الدكتور عبدالرحمن محمود 
التنفيذي  الرئي�ض  العفيفي 
في  ال��ع��ق��اري��ة  تمكن  ل�صركة 
المنا�صبة  بهذه  �صحفي  ت�صريح 
وتنفيذ  ط��رح  على  نحر�ض   ":
متنوعة  ع��ق��اري��ة  م�����ص��اري��ع 
االإم���ارات  ���ص��وق  ف��ي  ومتميزة 
طلبًا  ي�صهد  ال���ذي  ال��ع��ق��اري 
متوا�صاًل على الم�صاريع النوعية 
، مع التزامنا بتطبيق  المعايير 
القيا�صية  والم�صتويات  العالية 
التي تعتمدها ال�صركة في ت�صييد 
مقايي�ض  اأعلى  وفق  م�صاريعها 
القيمة  تجمع  ال��ت��ي   ال��ج��ودة 
الم�صافة مع المزايا والموا�صفات 
العمالء  احتياجات  تلبي  التي 

وتترجم مفهوم جودة الحياة".
وبهذه  العفيفي:"  د.  واأ���ص��اف 
المنا�صبة نعلن اليوم عن االنتهاء 
االن�صائية  االأع��م��ال  تنفيذ  من 
ا?ينيو"  "الجيمي  م�صروع  في 
الخالدية  منطقة  في  يقع  الذي 
بلغت  و  اأبوظبي،  العا�صمة  في 
مليون   800 اال�صتثمارية  تكلفته 
لال�صتخدام  ومخ�ص�ض  و  درهم، 
ويتميز   ، وال��ت��ج��اري  ال�صكني 
م�صافة  على  ويقع  بفخامته 

قريبة من كورني�ض ابوظبي".
وح��دة   600 الم�صروع  ي�صم  و 
التي  ال�صكنية  ال�صقق  فاخرة من 
 2 و�صالة،   غرفة   1 من  تتاألف 
و�صالة،   غرف   3 و�صالة،  غرفة 
باالإ�صافة الى  م�صاحات تجارية 
مميزة، وم�صاحات للمكاتب، و ما 

يفوق 800 موقف لل�صيارات .
بت�صميمه  الم�صروع  ويت�صم 
تطل  حيث  ال��ج��ذاب،  و  االأن��ي��ق 
الم�صهد  على  المميزة  الواجهات 
اأبوظبي،  لكورني�ض  ال�صاحر 
لمنطقة  ال��خ��الب��ة  وال��م��ن��اظ��ر 
بالحياة،  الناب�صة  الخالدية 
اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة �صحي  وي��وف��ر 
اإلى  الدخول  تاأمين  عبر  وحيوي 
ونادي  الريا�صية  لالألعاب  نادي 
حو�ض  اإل��ى  باالإ�صافة  �صحي، 
اأمنية  توفير حرا�صة  �صباحة مع 

خالل  24 �صاعة. 

واأكد د.العفيفي اأن هناك موؤ�صرات 
تظهرها  وم�صجعة  اإي��ج��اب��ي��ة 
التي  المتزايدة  النمو  معدالت 
ي�صهدها القطاع العقاري مما يوفر 
الثقة  �صمانات  من  مزيداً  معه 
مدينة  بها  تتمتع  التي  والثبات 
مقومات  من  ت�صمه  وما  ابوظبي 
متطورة،  تحتية  وبنية  �صياحية 
اإ�صافة اإلى الم�صاريع والمبادرات 

التي تطلقها الحكومة.
توقعاته  عن  العفيفي  د.  واعرب 
االقت�صادي  القطاع  ي�صهد  اأن 
من  م��زي��داً  ابوظبي  ام���ارة  ف��ي 

المقبلة  المرحلة  خ��الل  النمو 
الر�صيدة  القيادة  مبادرات  بف�صل 
لالرتقاء  المبذولة  وال��ج��ه��ود 
والتعافي  االقت�صادي  بالقطاع 
من جائحة كورونا الم�صتجد في 

اأقرب وقت.
اأن �صركة تمكن  العفيفي  واأكد د. 
في  مكانتها  ع��ززت  العقارية 
كما   ، بالدولة  العقاري  ال�صوق 
من  العقارات  ادارة  في  تو�صعت 
ت�صم  ع��ق��اري��ة  محفظة  خ��الل 
�صكنية  وح��دة   3000 يفوق  م��ا 

وتجارية.
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اأبوظبي ـ وام:
 ي��رت��ك��ز ق���ط���اع ال��ت��م��وي��ل 
�صبعة توجهات  الم�صتدام على 
الم�صهد  مالمح  تر�صم  رئي�صية 
البيئية  للحوكمة  الم�صتقبلي 
في  والموؤ�ص�صية  واالجتماعية 
واال�صتثمارات  ال�صركات  قطاع 
واللوائح وحتى الحكومات في 

االأ�صواق النا�صئة.
وتاأتي اأهمية التمويل الم�صتدام 
دعم  منطلق  من  االإم��ارات  في 
التي  ال��م��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د 
م�صيرة  خالل  الدولة  تتبناها 
الخم�صين عامًا المقبلة وتاأكيداً 
التنمية  اأهداف  بدعم  اللتزامها 
الم�صتدامة لالأمم المتحدة 2030.
وظ���ه���رت اأه��م��ي��ة ال��ت��م��وي��ل 
النا�صئة  االأ�صواق  في  الم�صتدام 
كونه  خالل جائحة "كوفيد19" 
للمنتجات  م�صتركا  نهجا  يعد 
تدمج  التي  المالية  والخدمات 
واالجتماعية  البيئية  المعايير 
وال��ح��وك��م��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ات 
ال�صيا�صات  واأطر  القرار  اتخاذ 
وال��م��م��ار���ص��ات اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
لحل  المالية  الفجوات  ت�صييق 
الم�صاكل الكبرى والعالمية مثل 
الم�صاواة  وعدم  المناخ  تغير 

بين الجن�صين.
المرونة  ب��ن��اء  تقرير  وح���دد 
التمويل  اأهمية   ، االقت�صادية 
النا�صئة  االأ�صواق  في  الم�صتدام 
ماجد  مجموعة  عن  ال�صادر 
�صوق  م��ع  بالتعاون  الفطيم 
ووزارة  ال��ع��ال��م��ي  اأب��وظ��ب��ي 
توجهات  �صبعة  االق��ت�����ص��اد 
التمويل  م�صهد  تغير  رئي�صية 

الم�صتدام الم�صتقبلي.
ثاني  الدكتور  معالي  وق��ال   
ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزي���ر 
الخارجية  ل��ل��ت��ج��ارة  دول���ة 
اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  في 
مفاهيم  اإن  /وام/  االإم����ارات 
الم�صتدام  التمويل  وتطبيقات 
بالغ  ات��ج��اه��ًا  ال��ي��وم  تمثل 
يحدث  اأن  �صاأنه  من  االأهمية 
التنموية  ال�صيا�صات  تحواًل في 
المقبلة،  المرحلة  خالل  للدول 
�صواء من حيث اال�صتراتيجيات 
اأو على  الحكومية  العمل  واأطر 
ال�صركات  حوكمة  نظم  �صعيد 
في  لتاأخذ  االأعمال،  وقطاعات 
اال�صتدامة  معايير  اعتبارها 
وتنمية  البيئة  على  والحفاظ 
ال��م��ج��ت��م��ع ب�����ص��ورة ع��ادل��ة 
مرونة  يعزز  مما  وم��ت��وازن��ة، 
وا�صتدامة اقت�صادات الم�صتقبل.

واأ����ص���اف : ي��اأت��ي االه��ت��م��ام 
دولة  في  الم�صتدام  بالتمويل 
اأهميته  منطلق  من  االإم���ارات 
المحاور  من  العديد  دعم  في 
انطالقًا  الدولة،  تتبناها  التي 

قيادتها  وتوجيهات  روؤي��ة  من 
للخم�صين  لال�صتعداد  الر�صيدة، 
عامًا المقبلة، وتاأكيداً اللتزامها 
بدعم اأهداف التنمية الم�صتدامة 
لالأمم المتحدة 2030، وفي مقدمة 
هذه المحاور تبني نموذج اأكثر 
مرونة لالقت�صاد الوطني، ودعم 
و�صمان  االأخ�����ص��ر  االقت�صاد 
ا�صتدامة الموارد وحماية البيئة 
والمناخ، ف�صاًل عن دعم ازدهار 
من  مزيد  وتحقيق  المجتمع 

التوازن بين الجن�صين".
واأ�صار اإلى اأن التوجهات ال�صبعة 
للتمويل الم�صتدام، التي اأوردها 
تقرير بناء المرونة االقت�صادية، 
متكاملة  طريق  خريطة  تقدم 
لربط  فعالة  اأدوات  وتقترح 
االقت�صادية  اال�صتراتيجيات 
وال���خ���ط���ط اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
الم�صتقبلية  التنمية  بمحاور 
والم�صتهدفات الوطنية البعيدة 

المدى.
دول��ة  اأن  معاليه  واأو����ص���ح 
كبيرة  اأ�صواطًا  قطعت  االإمارات 
في  الما�صية  ال�صنوات  خالل 
الخ�صراء،  التنمية  عجلة  دفع 
من اأبرزها توقيع اتفاق باري�ض 
للمناخ كاأول دولة على م�صتوى 
لهذا  تن�صم  االأو���ص��ط  ال�صرق 
اأبوظبي  اإعالن  واإطالق  االتفاق، 
واإعالن دبي للتمويل الم�صتدام، 
واللذين وقعت عليهما مجموعة 
كبيرة من الموؤ�ص�صات التمويلية 
اإطالق  تم  كما  واال�صتثمارية، 
لتمويل  االأخ�صر  دبي  �صندوق 
العديد من الم�صاريع الخ�صراء، 
جهود  ا�صتمرار  معاليه  موؤكداً 
اال�صتثمار  تعزيز  نحو  الدولة 
تدعم  لم�صاريع  وال��ت��م��وي��ل 
الموارد  وحفظ  اال�صتدامة  مبداأ 
وت��ن��وي��ع ال��ف��ر���ض ل��الأج��ي��ال 
معالي  جانبه  م��ن  المقبلة. 

ال�صايغ  محمد  علي  بن  اأحمد 
مجل�ض  رئي�ض   ، دول��ة  وزي��ر 
العالمي  اأبوظبي  �صوق  اإدارة 
اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  في 
العالم  اإن   : وام/   / االإم���ارات 
كبيرة  تغيرات  ال��ي��وم  ي�صهد 
االقت�صادي  الم�صهد  على  توؤثر 
للدول،  والبيئي  واالجتماعي 
تعزيز  اإلى  الحاجة  يزيد  مما 
الم�صتدام  التمويل  ممار�صات 
في  وخ�صو�صًا  العالم  ح��ول 
ا�صتدامة  ي�صمن  بما  المنطقة، 
وير�صم  االقت�صادية  االأنظمة 
الم�صتدام.  التمويل  م�صتقبل 
واإن هذا التقرير ياأتي في اإطار 
لت�صليط  المتوا�صلة  جهودنا 
التحديات  اأب��رز  على  ال�صوء 
و�صبل تخطيها من خالل توحيد 

الجهود والتعاون.
ري��ادة  :"�صنوا�صل  واأ���ص��اف   
في  النمو  وت�صريع  االبتكار 
الدعم  و�صنقدم  الم�صتقبل 
فقط  ل��ي�����ض  اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي 
تحت  تعمل  ال��ت��ي  للجهات 
مظلة بيئة اأعمال �صوق اأبوظبي 
ببناء  ن��ل��ت��زم  ب��ل  ال��ع��ال��م��ي 
اأكثر مرونة وم�صوؤولية  اقت�صاد 
والدولة  الأبوظبي  وا�صتدامة 
التزامنا  واإن  كافة،  والمنطقة 
لروؤى  الفاعل  بالتعزيز  الدائم 
مرتكزا  �صيكون  الدولة  وخطط 
اال�صتراتيجية  المبادرات  على 
كمركز  مكانتنا  تر�صخ  التي 
م�صتوى  على  رائد  دولي  مالي 
العالم كاإعالن اأبوظبي للتمويل 
االلتزام  يعزز  الذي  الم�صتدام 
تمويل  ق��ط��اع  اإن�����ص��اء  ن��ح��و 
الحوار  ويدعم  مزدهر  م�صتدام 
ذات  الحلول  لتطوير  البناء 
واالجتماعي  االقت�صادي  االأثر 
م�صتقبل  الإي��ج��اد  وال��ب��ي��ئ��ي 
ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  م�صتقر 

كمن�صة  اأبوظبي  مكانة  ويعزز 
وت�صغيل  لتكوين  متكاملة 
معاليه  واأ�صار  المال".  راأ���ض 
حكومية  ج��ه��ة   41 اأن  اإل���ى 
االآن  حتى  وق��ع��ت  وخ��ا���ص��ة 
للتمويل  اأبوظبي  اإع��الن  على 
في  انطالقه  منذ  الم�صتدام 
اإر�صاء  في  نجحنا  حيث   2019
بين  والتعاون  الحوار  ج�صور 
ما  في  لياأتي  الجهات،  ه��ذه 
االإر�صادية  المبادئ  اإطالق  بعد 
لدولة  الم�صتدام  التمويل  حول 
االإمارات في عام 2020.. موؤكدا 
الخطط  متابعة  �صرورة  على 
من  المزيد  واإط���الق  الحالية 
التي  المبتكرة  ال��م��ب��ادرات 
�صتوحد الجهود وتعزز النتائج 
التقرير،  وبح�صب  االإيجابية. 
ال�صبعة  ال��ت��وج��ه��ات  تتمثل 
بالت�صدي  االلتزام  "زيادة  في 
اأن  يجب  اإذ  المناخي"  للتغير 
عالميًا  االنبعاثات  تنخف�ض 
خالل  المائة  في   50 بن�صبة 
و�صع  اأجل  من  المقبل،  العقد 
يمكن  ال  ال���ذي  لل�صرر  ح��د 
االحتبا�ض  واإب��ق��اء  اإ�صالحه 
بمقدار  ال��ع��ال��م��ي  ال���ح���راري 
جاء  كما  مئوية  درج��ة   1.5
ف��ي ت��ق��ري��ر ب��رن��ام��ج االأم���م 
 2019 لعام  للبيئة  المتحدة 
واأك��د  المناخي.  التغير  ح��ول 
"االهتمام  اأهمية  على  التقرير 
في  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار  الحقيقي 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
واالإف�صاح  ال�صركات  وحوكمة 
واإدارة  تقييم  اأن  حيث  عنها" 
اال�صتثمارات بناًء على العوامل 
البيئية واالجتماعية والحوكمة 
يكت�صب زخًما في جميع اأنحاء 
التوجه  اإل��ى  اإ�صافة  العالم.. 
من  الفجوة  "�صد  ب�  الخا�ض 

خالل التمويل الُمبَتكر.

االأو�سط  ال�سرق  بلدان  الدولي: ديون  البنك 
و�سمال اأفريقيا �ستت�سخم بفعل الجائحة

نيويوركـ  وكاالت:
ح���ذر ال��ب��ن��ك ال��دول��ي في 
تقرير الجمعة من اأن الدين 
االأو�صط  ال�صرق  لدول  العام 
�صيت�صخم  اأفريقيا  و�صمال 
من  المائة  في   54 ويمثل 
اإجمالي ناتجها المحلي هذا 
المائة  في  مقابل 46  العام 
النفقات  ب�صبب   ،2019 في 
وفقا  بكوفيد-19،  المتعلقة 

ل�"الفرن�صية".
اإن  ال��دول��ي  البنك  وق���ال 
ب���ل���دان م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق 
اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط 
في  كبيرة  "زيادة  �صهدت 
ا�صطرارها  ب�صبب  ديونها" 
ب�صكل  "االقترا�ض  اإل���ى 
"تكاليف  لتمويل  كبير" 
الرعاية االأ�صا�صية واإجراءات 

الحماية االجتماعية".
دي��ن  ح��ج��م  اأن  واو����ص���ح 
للنفط  الم�صتوردة  ال��دول 
في المنطقة �صي�صكل ن�صبة 
في   93 اإلى  ت�صل  اأن  يمكن 
ناتجها  اإجمالي  من  المائة 

المحلي في 2021.
و�صهدت المنطقة التي ت�صم 
انكما�صا  دول��ة،   20 حوالى 

 3.8 بن�صبة  اقت�صادها  في 
الما�صي.  العام  المائة  في 
ويقدر البنك الدولي التراجع 
في  للن�صاط  ال��ت��راك��م��ي 
المنطقة بحلول نهاية 2021 
بنحو 227 مليار دوالر. لكنه 
هذا  جزئيا  تعافيا  يتوقع 
العام "�صرط اأن يكون هناك 

توزيع عادل للّقاحات".
ت�صخم  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
الديون، ما زال البنك الدولي 
ب��االإن��ف��اق  ال���دول  يو�صي 
ال�صحية،  االأزم��ة  لمعالجة 
االإنفاق  "موا�صلة  اأن  موؤكدا 
االقترا�ض  في  واال�صتمرار 
�صيبقيان �صرورة ملحة في 
وا�صاف  الحالي".  الوقت 

ب��ل��دان  ل���دى  ي��ك��ون  "لن 
االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 
�صوى  اأفريقيا خيار  و�صمال 
االإن���ف���اق على  م��وا���ص��ل��ة 
والحماية  ال�صحية  الرعاية 
ا�صتمرت  االجتماعية طالما 

الجائحة".
لكّن هذه الموؤ�ص�صة المالية 
الدولية حذرت من اأنه "في 
عالم ما بعد الجائحة"، من 
االأمر  "ينتهي  اأن  المتوقع 
منطقة  في  البلدان  بمعظم 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق 
اأفريقيا بفواتير خدمة ديون 
يمكن  كان  موارد  �صتتطلب 
ا�صتخدامها من اأجل التنمية 

االقت�صادية ".

 ارتفاع اأ�سعار الديزل والبنزين في ال�سودان
اخلرطومـ  وكاالت:

ارتفعت اأ�صعار البنزين والديزل في ال�صودان 
على نحو كبير يوم الجمعة عقب اإ�صالحات 
من  جزء  وهي  الوقود،  دعم  �صعيد  على 
رويترز  ونقلت  اقت�صادية.  اإجراءات  �صل�صلة 
 %23 بنحو  ارتفعت  البنزين  اأ�صعار  اأن 
ثمانية  من  اأكثر  الديزل  اأ�صعار  زادت  فيما 
بالمئة في محطات الوقود. وارتفعت اأ�صعار 
البنزين في عدة محطات وقود بالعا�صمة 
ال�صودانية الخرطوم اإلى 150 جنيهًا �صودانيًا 
بينما  للتر،  جنيهًا   122 من  دوالر(   0.4(

من  جنيهًا   125 اإلى  الديزل  اأ�صعار  �صعدت 
115 جنيهًا. وتلغي الحكومة االنتقالية في 
ال�صودان تدريجيا معظم دعم الوقود في ظل 
نق�ض وا�صع النطاق. وفي الخرطوم، ي�صطف 
للح�صول  طويلة  طوابير  في  المواطنون 
على الديزل، بيد اأن عدد المنتظرين ل�صراء 
البنزين قل في االأيام االأخيرة. وفي العديد 
من المناطق خارج الخرطوم ما زال النق�ض 
حاداً. وي�صهد ال�صودان اأزمة اقت�صادية منذ ما 
قبل االإطاحة بعمر الب�صير في 2019، مما اأدى 
اإلى نق�ض اإمدادات �صلع اأ�صا�صية مثل الوقود 

والخبز واالأدوية.
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 »البحرين الوطني« يعلن 
�سراكة مع »�سم�سها«

و يطلقان برنامجاً 
للتمويل ال�سغير والتمكين 

االقت�سادي

املنامة ـ وكاالت:
�رشاكة  عن  الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 
مع "�سم�سها"، وهي موؤ�س�سة غري ربحية 
وحمايتها،  امل���راأة  متكني  على  تركز 
برنامج  م��ن  الأوىل  الن�سخة  لإط���اق 

التمويل ال�سغري والتمكني القت�سادي.
لدعم  "�سم�سها"  مهمة  م��ن  ك��ج��زء 
البحرين،  يف  وتنميتها  امل��راأة  متكني 
امل��راأة  م�ساعدة  اإىل  امل�����رشوع  يهدف 
الأعمال  ري��ادة  مهارات  اكت�ساب  على 
وال�ستقال القت�سادي والتمكني املهني.

يتكون امل�رشوع من مرحلتني على مدى 
تطوير  على  الرتكيز  مع  واح��د،  ع��ام 
الأعمال  ودع��م  والتدريب  املنتجات 
ن�ساء  �ست  اختيار  �سيتم  التجارية. 
ليكونوا  �سهر  كل  "�سم�سها"  عماء  من 
امل�رشوع  من  الأوىل  الن�سخة  من  جزًءا 
واإنتاج  ت�سميم  على  تدريًبا  و�سيتلقني 
اليدوية  احل��رف  اأن��واع  خمتلف  وبيع 

والفنون وغريها من املنتجات.
مت اإطاق امل�رشوع بف�سل دعم من بنك 
البحرين الوطني، حيث �ستح�سل الن�ساء 
تكاليف  لتغطية  �سغرية  قرو�ض  على 
املنتجات والنقل والت�سويق واملبيعات، 
التجارية  الأعمال  على  التدريب  وكذلك 

ال�سغرية وريادة الأعمال.
�رشح  ال�����رشاك��ة،  ه��ذه  على  وتعليًقا 
�سايف املناعي رئي�ض املزايا واملكافاآت 
يف بنك البحرين الوطني قائا: “نطمح 
اأن  اإىل  الوطني  البحرين  بنك  دائًما يف 
نكون فاعل رئي�سي يف متكني املراأة يف 
وعليه  واملجتمع،  العمل  كافة جمالت 
مبادرة  مع  بال�رشاكة  �سعداء  فنحن 
بيئة  توفري  يف  للم�ساهمة  "�سم�سها" 
ب�سكل  وم�ساعدتها  للمراأة  منا�سبة 
املهني  التمكني  اكت�ساب  على  اإيجابي 
تنظيم  ومهارات  القت�سادي  وال�ستقال 
ذلك،  على  عاوة  املختلفة.  امل�ساريع 
�سم�سها  م�رشوع  مع  �رشاكتنا  تهدف 
ال�����رشك��ات  ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ك��ذل��ك 
توفري  خال  من  واملتو�سطة  ال�سغرية 
تطوير  وموا�سلة  للم�ساركني  الفر�ض 
م�ساهمتهم يف منو الأعمال يف اململكة، 
حتديات  ملواجهة  ا�ستعدادهم  وتعزيز 

�سوق العمل.

»فاينن�سال تايمز«: دبي تت�سدر القائمة الخ�سراء المتوقعة 
لل�سياح البريطانيين

دبي ـ )الوحدة(:
»فاينن�سال  �سحيفة  توقعت 
تكون  ب��اأن  الربيطانية  تاميز« 
دبي يف �سدارة القائمة اخل�رشاء 
للوجهات التي �ست�سمح احلكومة 
بال�سفر  ملواطنيها  الربيطانية 
اإليها جمدداً، بعد اأن فر�ست حظراً 
على ال�سفر للعديد من الوجهات 
الأخرية  الأ�سهر  طوال  العامل  يف 
يف اإطار جهودها للحد من تف�سي 

فريو�ض »كورونا« امُل�ستجد.
تاميز«  »فاينن�سال  ون�����رشت 
بوري�ض  باأن  فيه  اأف��ادت  تقريراً 
ج��ون�����س��ون، رئ��ي�����ض ال�����وزراء 
الإثنني  يوم  �َسُيعلن  الربيطاين، 
امل��ق��ب��ل ع��ن خ��ط��ة م��ن جانب 
للمواطنني  لل�سماح  حكومته 
جم��دداً  بال�سفر  الربيطانيني 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  لبع�ض 
ال�سفر  من  منعهم  بعد  العاملية 
الأ�سهر  خال  الوجهات  هذه  اإىل 

الأخرية.
على  جون�سون  ُيعِلن  اأن  وتوقع 
قائمة من الوجهات التي �ست�سمح 
ملواطنيها  الربيطانية  احلكومة 
با�ستئناف ال�سفر اإليها لل�سياحة 
واملعروفة  العطات،  وق�ساء 

با�سم »القائمة اخل�رشاء«.
»القائمة  ب��اأن  التقرير  واأف���اد 
بالأ�سا�ض  �ستت�سمن  اخل�رشاء« 
ملواطنيها  توفر  التي  الوجهات 
وزوارها لقاحات م�سادة لفريو�ض 
»كورونا« امُل�ستجد. واأ�ساف اأنه 
دب��ي،  تت�سدر  اأن  امُل��رج��ح  م��ن 
الوليات املتحدة واإ�رشائيل هذه 

القائمة. وذكر التقرير اأن م�سادر 
جون�سون  خطة  على  اطلعت 
التطعيم  معدلت  باأن  و�رشحت 
للفريو�ض،  امل�سادة  باللقاحات 
ولي�ض م�ستويات الإ�سابة بعدواه، 
حتديد  يف  الرئي�سي  العامل  هو 
ن�سبيًا،  الآمنة  الُعطات  وجهات 

والتي �سيجري ت�سنيفها ا�ستناداً 
امل��رور«. اإ���س��ارات  »نظام  اإىل 
وعليه، فاإن البلدان ذات معدلت 
التطعيم املنخف�سة، مبا يف ذلك 
وجهات اأوروبية ذات �سعبية لدى 
اأ�سبانيا  كفرن�سا،  الربيطانيني، 
لأنظمة  تخ�سع  قد  واإيطاليا، 

تبقى  اأو  �رشامة،  اأ�سد  اختبارات 
خارج »القائمة اخل�رشاء«.

املطلعة  امل�����س��ادر  اأح��د  وق��ال 
»�سيكون  جون�سون:  خطة  على 
التطعيم  معدلت  على  الرتكيز 
واأ�سار  احل��الت«.  عدد  من  اأكرث 
اأ�سدرتها  بيانات  اإىل  التقرير 

جامعة »اأوك�سفورد« الربيطانية 
الإمارات،  اإ�رشائيل،  باأن  واأفادت 
ت�سيلي، اململكة املتحدة، بوتان، 
البحرين، الوليات املتحدة، جزر 
الأعلى  هي  ومالطة  املالديف 
ال��ع��امل يف  دول  ب��ني  ح��ال��ي��ًا 

معدلت التطعيم �سد الفريو�ض.

االإمارات االأولى عربياً واإقليمياً والـ15 عالمياً في موؤ�سر»كيرني« 
للثقة في اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر خالل 2021

اأبوظبي ـ وام:
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حلت   
عربيًا  الأوىل  املرتبة  يف  املتحدة 
واإقليميًا واخلام�سة ع�رشة عامليًا يف 
ال�ستثمار  يف  للثقة  كريين  املوؤ�رش 
اجل��اري  للعام  املبا�رش  الأجنبي 
مقارنة  م��رات��ب   4 متقدمة   ،2021
بالعام املا�سي 2020، ومتفوقة بذلك 
العاملية  القت�سادات  من  عدد  على 
الكربى �سمن الرتتيب العام للموؤ�رش 
والربتغال  وا�سرتاليا  �سنغافورا  مثل 
والدمنارك وايرلندا والربازيل وفنلندا.
يف  الإم���ارات  دول��ة  تقدم  ويعك�ض 
موؤ�رش كريين، ارتفاع ثقة امل�ستثمرين 
التنفيذيني  واملدراء  العمال  ومدراء 
منوه  وف��ر���ض  ال��دول��ة  باقت�ساد 
الواعدة و�رشعة تعافية من تداعيات 
من  جاءت  حيث   ،"19 "كوفيد  اأزمة 
بني 5 دول حققت ثقة اأعلى مقارنة 
بالعام املا�سي 2020 وهي: الرنويج، 
ذلك  ال��دمن��ارك،  الربتغال،  النم�سا، 
الثقة  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  يف 
من  للعديد  العاملية  بالقت�سادات 
الدكتور  واأكد معايل  العظمى.  الدول 

دولة  وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين 
دولة  اأن حتقيق  اخلارجية  للتجارة 
و15  عربيًا  الأول  املركز  الإم���ارات 
للثقة يف  عامليًا على موؤ�رش كريين 
للعام  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار 
ي�ساف  جديد  اإجن��از  هو  اجل���اري، 
واملتتالية  املتعددة  الإجن��ازات  اإىل 
حيث  الإم��ارات،  دولة  حتققها  التي 
موؤ�رشات  اأهم  اأحد  املوؤ�رش  ميثل هذا 
لأداء  العامل  م�ستوى  على  القيا�ض 
تطورها  ومقومات  الدول  اقت�سادات 
ومدى قدرتها على جذب ال�ستثمارات 
التنمية  لتحقيق  املبا�رشة  الأجنبية 

امل�ستدامة واقت�ساد امل�ستقبل.
تبووؤ  اأن  اإىل  الزيودي  معايل  واأ�سار 
يوؤكد  العاملية  املرتبة  هذه  الدولة 
الدولة  تتبعه  ال��ذي  النهج  كفاءة 
وتوجيهات  روؤي���ة  م��ع  ان�سجامًا 
تطوير  �ساأن  يف  الر�سيدة،  القيادة 
وجاذبية  الوطنية  الع��م��ال  بيئة 
والأن�سطة  لا�ستثمارات  ال��دول��ة 
التجارية املتنوعة، حتقيقًا لاأهداف 
ومئوية  ل��ل��دول��ة  ال�سرتاتيجية 
م�سادر  بتنويع   2071 الإم����ارات 
يعزز من منو  الوطني مبا  القت�ساد 

الناجت الوطني الجمايل غري النفطي.
الذي  التقدم  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
الإم����ارات يف هذا  اح��رزت��ه دول���ة 
على  يوؤكد  واملهم،  احليوي  املوؤ�رش 
امل�ستثمرين،  لدى  الإيجابي  ال�سعور 
احلكومي  الل��ت��زام  على  امل�ستند 
القوي بالتنوع القت�سادي والبتكار 
ممار�سة  و�سهولة  التحتية  والبنية 
الأعمال، وهو دليل جديد على مدى 
وقدرته  الدولة  اقت�ساد  ومتانة  قوة 
تتخلل  التي  التحديات  تخطي  على 
اليوم،  العاملي  القت�سادي  امل�سهد 
ومواجهة  م��واك��ب��ة  يف  وك��ف��اءت��ه 
ال��ط��وارئ والأزم�����ات وامل��ت��غ��ريات 
ال�ستجابة  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�رشيعة عرب تبني اأحدث خمرجات 
احلديثةل�ست�رشاف  التكنولوجيا 

اأقت�ساد امل�ستقبل.
الإم��ارات  دول��ة  اأن  املوؤ�رش  ويبني 
وال���ربازي���ل،  ال�����س��ني  ج��ان��ب  اإىل 
حققوا  النامية  القت�سادات  �سمن 
جن��اح��ًا خ��ال ال��ع��ام اجل���اري يف 
ومت  املبا�رشة  ال�ستثمارات  ج��ذب 
تقرير  يف  للم�ساركة  اختيارهم 
كريين يف هذا العام. وي�سري املوؤ�رش 

عن  عربوا  امل�ستجيبني  من   %57 اأن 
تفاوؤلهم ب�ساأن التوقعات القت�سادية 
القادمة،  الثاث  لل�سنوات  العاملية 
مقارنة ب� 72% خال العام املا�سي.

تغيري  امل���وؤ����رش  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 
العمال  ومدراء  امل�ستثمرين  مواقف 
التوقعات  حول  التنفيذيني  واملدراء 
القت�سادية بالرتاجع ب�سبب جائحة 
كورونا، ورغم ذلك فاإنهم كانوا اأكرث 
اليابان،  التالية  الدول  ب�ساأن  تفاوؤًل 
الإم��ارات  �سوي�رشا،  كندا،  اأملانيا، 
اقت�ساديًا  منواً  بتحقيقها  واأ�سرتاليا 
القادمة.  ال��ث��اث  ال�سنوات  خ��ال 
الأ�سواق  هذه  لمتاك  ذلك  ويعزى 
التكنولوجيا  جمال  يف  قوة  نقاط 
والبنية التحتية وم�ستويات البتكار 
ا�ستجابتها  اىل  بالإ�سافة  العالية 
انها  كما  للوباء  والفعالة  العالية 
اأ�سواق ثرية ذات م�سرتيات عالية من 

امل�ستهلكني.
الوحيدة  الإم���ارات  دول��ة  اأن  يذكر 
التي مت اختيارها للعام الثاين على 
التوايل كممثل لدول ال�رشق الو�سط 
 25 اف�سل  �سمن  لتكون  واأفريقيا 
للم�سح  يخ�سع  العامل  يف  اقت�سادا 

يف  للثقة  ك��ريين  م��وؤ���رش  وقيا�ض 
فيما  املبا�رش،  الجنبي  ال�ستثمار 
ت�سنيف  املتحدة  الوليات  ت�سدرت 
املركز  كندا يف  تلتها  موؤ�رش كريين، 
واململكة  ثالثة،  اأملانيا  ثم  الثاين، 
املركز  واليابان يف  رابعة،  املتحدة 
اخلام�ض. ويعد موؤ�رش كريين للثقة يف 
/2021 املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار 

ي�ستهدف  مل�سح  نتيجة   ،  /FDICI
امل�ستثمرين  وكبار  الأعمال  م��دراء 
يف  العامليني  التنفيذيني  وامل��دراء 
جميع ال�رشكات التي لديها عائدات 
اأو  دولر  مليون   500 تبلغ  �سنوية 

الذي  ال�ستطاع  اإج��راء  ومت  اأك��رث. 
ما  الفرتة  يف  امل��وؤ���رش  عليه  بني 
وي�ستند   ،2021 فرباير  و  يناير  بني 
يف  امل�سح  �سمن  البلدان  اختيار 
اإىل  التقرير والبالغ عددها 25 دولة 
هذه  مثلت  حيث  الأونكتاد،  بيانات 
من  املائة  يف   95 من  اأك��رث  ال��دول 
الأجنبي  لا�ستثمار  العاملي  التدفق 
املبا�رش يف ال�سنوات الأخرية. ومتثل 
���رشك��ات ق��ط��اع اخل��دم��ات ح��وايل 
وال�����رشك��ات  املجيبني،  م��ن   %44
ال�سناعية 33%، و�رشكات تكنولوجيا 

املعلومات %22.

وزير النفط البحريني يفتتح موؤتمر ومعر�ض ال�سرق 
االأو�سط للتميز الت�سغيلي ومنتدى الخليج لل�سالمة

املنامة ـ وكاالت:
اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
النفط  وزير  خليفة  اآل  خليفة 
موؤمتر  فعاليات  البحريني 
وم��ع��ر���ض ال�����رشق الو���س��ط 
ومنتدى  الت�سغيلي  للتميز 
اخل��ل��ي��ج ل��ل�����س��ام��ة، وال���ذي 
املرئي  الت�سال  بتقنية  اأقيم 
من  اأك��رث  مب�ساركة  بعد،  عن 
ال��روؤ���س��اء  م��ن  م�����س��ارك   350
النفطية  لل�رشكات  التنفيذيني 
والعاملية  والإقليمية  املحلية 
واخل��������رباء وامل��ه��ن��د���س��ني 
بال�سناعات  واملخت�سني 
النفطية حول العامل بالإ�سافة 
الدولّيني  اخل���رباء  كبار  اإىل 
لأدوات  امل����وردة  واجل��ه��ات 
وتكنولوجّياتها  ال�سامة 
من  التي  املناهج،  واأح���دث 
املوؤ�س�سات  م�ساعدة  �ساأنها 
على  ال�سناعية  وال�رشكات 
حتقيق الأهداف املرجوة، حيث 
الأوروبية  ال�رشكة  احلدث  نظم 
ل��ا���س��ت�����س��ارات ال��ب��رتول��ي��ة 
و�رشكة نفط البحرين "بابكو" 
الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون 

للنفط والغاز، وبدعم عدد من 
العاملية  النفطية  ال�رشكات 
واخلليجية. واأعرب وزير النفط 
البحريني يف كلمته الفتتاحية 
انعقاد  با�ستمرار  ترحيبه  عن 

الذي  الهام  اأعمال هذا املوؤمتر 
ومهمة  مميزة  من�سة  يعترب 
واملعلومات  اخل��ربات  لتبادل 
جديدة  بطرق  النظر  ووجهات 
ايجاد  بهدف  للنقا�ض  وحمفزة 

حلول منا�سبة لتح�سني ال�سامة 
ب�سكل  القطاعات  جميع  يف 
ب�سكل خا�ض،  وال�سناعية  عام 
التجارب  تبادل  اإىل  بالإ�سافة 

الناجحة.

طيران الخليج: الرحالت بين البحرين و�سراييفو 
الزالت قيد الدرا�سة والت�سديق

املنامة ـ وكاالت:
تود طريان اخلليج - الناقلة الوطنية ململكة 
البحرين - التو�سيح اأن رحات البحرين - 
�رشاييفو اخلا�سة التي ي�سار اإليها يف بع�ض 

هي  والعاملية  الإقليمية  الإع��ام  و�سائل 
رحات غري موؤكدة بعد ولزالت قيد الدرا�سة 
على  التاأكيد  الناقلة  تود  كما  والت�سديق. 
اأنها ت�سارك اأخبارها الر�سمية على قنواتها 

الإعامية الر�سمية فقط.

دبي ـ وام:
م�ستوى  على  الأوىل  للمرة  دبي  ت�ست�سيف   
وموؤمتر  معر�ض  من  الثامنة  الن�سخة  املنطقة 
 Cybertech  2021 جلوبال"  تك  "�سايرب 
Global، اأكرب ملتقى لقطاع الأمن ال�سيرباين 
خال  وذل��ك  املتحدة،  الوليات  خ��ارج  يعقد 
الفرتة من 5 اإىل 7 اأبريل اجلاري يف فندق جراند 
و52  وف��داً   50 وم�ساركة  بح�سور  دبي،  حياة 
�رشكة من خمتلف اأنحاء العامل وذلك تر�سيخًا 
ملكانة دبي كمدينة عاملية رائدة يف خمتلف 
املعلوماتي  الأم��ن  قطاع  فيها  مبا  املجالت 

والف�ساء الرقمي، ودعمًا ل�سناعة املوؤمترات .
ياأتي تنظيم احلدث الأبرز من نوعه عامليًا يف 
على  ال�سوء  لي�سلط  ال�سيرباين،  الأم��ن  جمال 
اجلهود التي تبذلها دبي يف هذا املجال، حيث 
كانت دبي �سباقة يف اإطاق املبادرات الرقمية 
"ا�سرتاتيجية  اآخرها  كان  والتي  املتخ�س�سة، 
�ساحب  اأطلقها  التي  الإلكرتوين"  لاأمن  دبي 
اآل مكتوم نائب  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
املتكاملة  احلماية  توفري  بهدف   ، اهلل"  "رعاه 
البتكار  ودعم  اللكرتوين،  الأمن  خماطر  �سد 
المارة  منو  يعزز  مما  اللكرتوين  الف�ساء  يف 

وازدهارها القت�سادي.
ويجمع املعر�ض واملوؤمتر الذي ي�ست�سيفه مركز 
تك"،  "�سايرب  وتنظمه  اللكرتوين  لاأمن  دبي 
نخبة من اخلرباء يف املجال الرقمي من حول 
العامل، حيث ي�سم العديد من ال�رشكات العريقة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  جانب  اإىل  والنا�سئة 
واملنظمات، وكبار �سانعي القرار، لبحث فر�ض 
يف  املتغرية  التحديات  جانب  اإىل  التعاون، 
الف�ساء ال�سيرباين، وترتكز معرو�سات ال�رشكات 
الت�سالت،  تاأمني  تقنيات  على  امل�ساركة 
الذكاء  وانظمة  الل��ك��رتوين،  الدفاع  وانظمة 

ال�سناعي.

دبي ت�ست�سيف 
الن�سخة الثامنة من 

معر�ض وموؤتمر 
»�سايبر تك جلوبال« 

االأكبر عالمياً في 
االأمن ال�سيبراني



اأبوظبي ـ الوحدة:

اأ�صدرت جملة »اجلندي« التابعة لوزارة 

الدفاع بدول���ة الإمارات العربية املتحدة 

عدده���ا رقم 567 ل�ص���هر ابري���ل 2021 

باللغت���ن العربي���ة والإجنليزية، والذي 

الق�صاي���ا واملو�صوعات  من  تناول عدداً 

احليوي���ة واأه���م الفعالي���ات والأخب���ار 

املتعلقة بوزارة الدفاع والقوات امل�صلحة 

الإماراتية.

وج���اءت »كلمة اجلن���دي« حتت عنوان 

»ع���ام اخلم�ص���ن.. اإرادة وعزمية« حيث 

قالت فيها: "اإن عام اخلم�صن الذي اأعلنه 

�ص���احب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �ص���عاراً 

لعام 2021 احتفاء بالذكرى اخلم�ص���ن 

لتاأ�ص���ي�س دولة الإم���ارات يحمل الكثري 

م���ن املعاين وال���دللت املع���رة، ففي 

هذا العام، نحتف���ي باإجنازات نوعية يف 

خمتلف املج���الت حققته���ا دولة فتية 

يف عمره���ا، قوية باإجنازاته���ا وتطورها 

ها.. دولة تاأ�ص�صت على قيم اأ�صيلة  وحت�ضرّ

ومبادئ را�صخة اأر�صاها الوالد املغفور له 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه"، واإخوانه الآباء املوؤ�ص�صون، ويوا�صل 
م�ص���ريتها يف العطاء والإجنازات �صاحب 

ال�ص���مو ال�ص���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�صاحب ال�صمو 

ال�ص���يخ حممد بن را�ص���د اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل"، و�ص���احب ال�صمو ال�صيخ 

حمم���د بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�ص���لحة، 

واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، حتى غدت 

الإمارات واحدة من اأكرث دول العامل تقدمًا 

وازده���اراً واإلهامًا لالآخري���ن بفعل فكرها 

الإبداعي وروؤاها ال�ص���ت�ضافية". وير�ص���د 

العدد اجلديد من جمل���ة »اجلندي«، اأبرز 

الأحداث ال�صيا�ص���ية والع�صكرية والأمنية، 

واأخبار جديد ال�صالح والتطورات العلمية 

والتكنولوجية التي و�صلت اإليها التقنيات 

احلديثة والذكاء ال�ص���طناعي يف املجال 

الع�صكري.

وخ�ص�ص���ت املجلة ملفها الرئي�صي لعدد 

�ص���هر ابريل 2021 للحديث عن »احلروب 

ال�ص���يرانية«، حي���ث اأفردت م�ص���احات 

مهمة من �ص���فحاتها لإلقاء ال�صوء على 

تاريخ هذه احلروب ونتائجها وتقنياتها 

وواقعها وم�صتقبلها.

ويف باب »لقاء العدد«، التقت »اجلندي« 

»جري���ج ويل����س«، نائ���ب اأول لرئي�س 

املتخ�ص�صة  الأمريكية  "بار�صونز"  �ضكة 

بالأنظم���ة الدفاعي���ة واحلل���ول الأمنية 

وناق�ص���ت مع���ه دور �ضكته���م يف دعم 

القطاع الدفاعي يف خمتلف بلدان العامل.

اأعدت  ويف باب »درا�ص���ات وحتليالت«، 

جملة »اجلندي« درا�صة بعنوان: »القاتل 

ال�ص���امت.. الأدوار الدفاعي���ة والهجومية 

لأ�ضاب الطائرات النتحارية امل�ص���رية«، 

كما ن�ضت درا�ص���ة بعنوان: »ليزر نب�صي 

تكتيكي فائق الق�ض ملن�ص���ات اجلي�س« 

ودرا�صة ثالثة بعنوان: »حرب املعلومات.. 

الدماغ �صاحة املعركة«.

وحت���ت عن���وان »ت���ريا.. رم���ز عامل���ي 

لال�ص���تدامة«، ن�ضت »اجلن���دي« تقريراً 

يتحدث عن جناح ال�ص���تدامة يف اإك�صبو 

2020 دب���ي، والذي يحمل ا�ص���م تريرّا اأي 

الأر�س باللغة الالتينية، وقالت اإنه ي�صكل 

اأيقونة عاملية لال�ص���تدامة، وياأتي �صمن 

اأجنحة املو�ص���وعات الثالثة الرئي�ص���ية 

للحدث اإىل جانب الفر�س والتنقل«.

واأفردت املجلة م�ص���احات من �صفحاتها 

ل�ص���تعرا�س اآراء وحتلي���الت نخب���ة من 

الكت���اب الإماراتين والعرب للحديث عن 

خمتلف الق�صايا والأمور التي تهم القراء.

وجتدر الإ�ص���ارة اإىل اأن جملة »اجلندي« 

تاأ�ص�ص���ت يف عام 1973، و�ص���در العدد 

الأول منه���ا يف �ص���هر اأكتوب���ر من العام 

نف�ص���ه، بهدف تغطية اأخبار ون�ص���اطات 

وزارة الدف���اع والقوات امل�ص���لحة بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

وتعمل جملة »اجلندي« منذ تاأ�صي�ص���ها 

عر نخبة من اأبرز الكتاب واملتخ�ص�صن 

يف املجال الدفاعي والأمني من خمتلف 

اأنحاء العامل، على ن�ض درا�صات وبحوث 

وتقارير وملفات ع�ص���كرية متخ�ص�ص���ة، 

تتن���اول بالبح���ث والتحليل ع���دداً من 

التي  احليوية  واملو�ص���وعات  الق�ص���ايا 

تهم املتابع يف دول���ة الإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة العربية والعامل.

رغب���ات  وتلبي���ة  الأه���داف  ولتحقي���ق 

القراء واملتابعن، تخ�ص����س »اجلندي« 

م�ص���احات مهمة م���ن �ص���فحاتها لن�ض 

حتقيقات ولقاءات �صحفية مع �صخ�صيات 

ع�ص���كرية ومدنية رفيعة امل�ص���توى ذاع 

�صيتها على م�صتوى العامل.

ولإثراء امل�ص���هد الثقايف والعلمي، تن�ض 

جملة »اجلندي« ع���ر اأبوابها املختلفة 

واقت�صادية  ثقافية  تقارير ومو�ص���وعات 

وطبية وريا�ص���ية، كما ت�ص���در �ص���نويًا 

مالحق متعددة تواك���ب اأهم الأحداث يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

املطبوعة  بن�ص���ختها  املجل���ة  وحتر�س 

Aljundi./ الإلك���روين  وموقعه���ا 

@/ الرقمي���ة  ومن�ص���اتها   /ae
ر�ص���د  على   ،/aljundijournal
ومواكب���ة كل جدي���د يف ع���امل الإعالم 

الع�صكري.

ومنذ تاأ�صي�ص���ها، قامت جملة »اجلندي« 

ببن���اء عالقات متينة و����ضاكات تعاون 

ا�ص���راتيجية مع عدد كبري من م�ص���نعي 

ومنتجي القطاع الع�صكري حمليًا واإقليميًا 

وعامليًا، من خالل م�ص���اركاتها ال�صنوية 

الدائم���ة يف اأه���م املعار�س الع�ص���كرية 

واملوؤمترات املحلي���ة والعربية والدولية، 

حيث تقوم بعمل تغطيات اإعالمية �صاملة 

تواكب الأح���داث وتلبي احتياجات القراء 

واملتابعن باأ�صاليب وت�صميمات ع�ضية 

اليومية  الورقي���ة والن�ضات  عر املجلة 

واملوقع الإلكروين ومن�ص���ات التوا�ص���ل 

الجتماعي والو�صائط املتعددة.

راأ�س اخليمة-الوحدة:  

وزارة  حر����س  م���ن  انطالق���ًا 

الداخلية الرامية اإىل حت�ص���ن 

�ص���المة الطرق ون����ض الوعي 

ب���ن خمتلف �ضائح  املروري 

املجتمع وبالأخ�س م�صتخدمي 

دولة  لروؤية  حتقيق���ًا  الطريق، 

املتحدة، يف  العربية  المارات 

اأن تكون من اأف�صل دول العامل 

يف حتقي���ق الأمن وال�ص���المة 

املرورية.

ن العميد احمد �صعيد النقبي  د�صرّ

اإدارة امل���رور والدوريات  مدير 

راأ�س اخليمة، فعاليات  ب�ضطة 

ُمبادرة اإلكرونية حتت �ص���عار 

) قد باأمان ... لت�ص���ل ب�صالم ( 

وذلك �ص���من مب���ادرات �ضطة 

واملجل����س  اخليم���ة،  راأ����س 

الهادفة  الحت���ادي،  امل���روري 

اإىل تعزي���ز املوؤ�ض الوطني يف 

خف�س احلوادث املرورية واحلد 

من الوفيات الناجمة عنها. 

واأو�ص���ح العميد اأحمد النقبي، 

امُلب���ادرة  فعالي���ات  ب���اأن 

الإلكروني���ة، �صت�ص���مل عر�س 

جمموع���ة م���ن الفيديوه���ات 

املرورية التوعوية فيما يخ�س 

وعبور  املفاج���ئ،  النح���راف 

وع���دم  ال�ص���وئية،  الإ�ص���ارة 

الإلزامي  ال�ص���ري  اللتزام بخط 

عر عر�س 12 لوحة اإلكرونية 

موزعة ما بن مركز املنار مول، 

و�صوف  التجاري،  مول  واحلمرا 

ت�ص���تمر ملدة ا�ص���بوعن، يتم 

خاللها تد�صن معر�س مروري 

توع���وي يه���دف اإىل تعري���ف 

النح���راف  مبخاط���ر  ار  ال���زورّ

الإ�ص���ارة  وعب���ور  املفاج���ئ، 

ال�ص���وئية، وعدم اللتزام بخط 

ال�صري من خالل ما يتم عر�صه 

الإلكروني���ة،  ال�صا�ص���ات  يف 

�ص���عيًا نحو خلق جي���ل واٍع 

الو�صول  لأهمية  ومدرك  مثقف 

اإىل املنظوم���ة املتكاملة نحو 

جمتم���ع اآمن وم�ص���تقر وخاٍل 

داعيًا  املرورية،  احل���وادث  من 

اأف���راد اجلمه���ور  اإىل التعاون 

مع اجلهود ال�ضطية واملرورية 

اأعل���ى  اإىل حتقي���ق  الهادف���ة 

املرورية  ال�ص���المة  م�صتويات 

على الطرقات من خالل اللتزام 

بقوانن ال�صري واملرور.

يف ختام حفل التد�ص���ن، كرم 

�ص���عادة العميد احمد النقبي، 

ال�ضي���ك ال�ص���راتيجي ملرور 

�ضطة راأ�س اخليمة، اإدارة مركز 

منار مول التج���اري لتعاونهم 

الدائ���م وامل�ص���تمر يف اإجناح 

والثقافة  التوعي���ة  فعالي���ات 

املرورية.

اأبوظبي-الوحدة: 

ب���داأت قناة "اأبوظبي" التابعة ل�ص���بكة 

اأبوظب���ي، بعر����س  قن���وات تلفزي���ون 

املو�ص���م الثاين من الدراما الجتماعية 

ال�ص���ورية امل�صوقة "املن�ص���ة 2" ، من 

الأحد اإىل اخلمي�س يف متام ال�ص���اعة 11 

م�ص���اًء بتوقيت الإم���ارات )10 بتوقيت 

ال�صعودية(.

وي�صتكمل املو�صم الثاين اأحداث املو�صم 

الأول الذي حقق ن�ص���ب م�صاهدات عالية 

خالل عر�صه ق�ص���ة "كرم" )يلعب دوره 

الفنان مك�ص���يم خليل( الذي بداأ بالبحث 

عن �صقيقه اآدم )يلعب دوره الفنان �صامر 

اإ�ص���ماعيل( املت���ورط بالعمل مع اإحدى 

اجلماعات الإرهابية، ليجد كرم نف�ص���ه 

يف مواجهة مبا�ضة معهم، ويكت�صف اأن 

الو�صيلة الوحيدة لإنقاذ اأخيه هي اإن�صاء 

من�صة رقمية يف العامل الفرا�صي ون�ض 

امللف���ات التي يحتفظ بها عن قادة هذه 

اجلماعات، لتب���داأ بعدها ال�ضاعات مع 

جهات عدة م���ن اأج���ل املحافظة على 

�ضية املعلومات الت���ي بحوزته، وبعد 

تط���ورات درامي���ة كثرية يتب���ن اأن اآدم 

قد ت���ورط اأكرث واأ�ص���بح طبي���ب اإحدى 

اجلماعات وهو وراء الكثري من الأحداث 

التي تقع مع كرم.

وقدرّم "املن�ص���ة" يف جزئ���ه الأول على 

امتداد 12 حلق���ة حتت عنوان "الندبة"، 

يف اأح���داث درامية ت���دور بن عاملن، 

واحٌد اآمن يتطلع اإىل امل�ص���تقبل ويطوره 

والآخر فاقد لالأمان وغارق يف املا�ص���ي 

وم�صاكله و�ضاعاته امل�صتمرة.

وي�ص���ارك يف بطول���ة املو�ص���م الثاين 

جمموعة كبرية من جنوم الدراما اأبرزهم: 

مك�ص���يم خليل، وعبد املح�ص���ن النمر، 

واأحمد اجل�صمي، و�صلوم حداد، ومعت�صم 

النهار، و�صامر اإ�صماعيل، وخالد القي�س، 

ومنى وا�ص���ف، وبا�ص���م ياخور، و�ص���يد 

رج���ب، واأوي�س خماللت���ي، ومرام علي، 

ومي�ص���ون اأ�ص���عد، ومهرية عبد العزيز، 

واأحمد احل�صيني، ونظلي الروا�س، ويا�ض 

الني���ادي، وجفرا يون�س، ورهام ق�ص���ار 

وهو من تاأليف هوزان عكو، ومن اإخراج 

يا�ض �صامي.

وتوفر قن���اة اأبوظبي حمتواها للجمهور 

وتطبي���ق  الإلك���روين  ع���ر موقعه���ا 

من�ص���ات  عل���ى  املتواف���ر   "ADTV"
"اآندرويد ت���ي يف" و"اآبل تي يف" و"اآبل 
�ص���تور" و"جوج���ل ب���الي"، اإىل جانب 
 Catch" البث املبا�ض وميزة  خدمة 

up" التي تتيح فر�ص���ة متابعة جميع 
الرامج وامل�صل�صالت.

12
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتالأحد 4 اأبريل 2021 �� الع�دد 14711 

قناة »اأبوظبي« تعر�ض الجزء الثاني من الم�سل�سل 

الت�سويقي »المن�سة 2«

مبادرة ال�سيخة فاطمة بنت 

محمد بن زايد تد�سن اإنتاج 

»مزارع ميرة« في اأفغان�ستان

مرور �سرطة راأ�ض الخيمة ُتد�ّسن فعاليات 

ُمبادرة اإلكترونية  

�سدور العدد 567 من مجلة الجندي

دبي ـ وام:

�صلطت موؤ�ص�ص���ة طريان الإمارات اخلريية 

ال�ص���وء على العقبات التي واجهها اأطفال 

التوحد حول العامل العام املا�صي نتيجة 

جائحة "كورونا" و الدور املهم الذي ميكن 

اأن تلعبه املوؤ�ص�ص���ات التعليمية اخلا�صة 

ل�ص���مان حتقيق هوؤلء الأطف���ال لآمالهم 

من خالل توفري الفر�س اأمامهم للو�ص���ول 

اإىل الرام���ج واملوارد الت���ي يحتاجونها 

وذلك تزامنا مع الي���وم العاملي للتوعية 

بالتوحد.

وعملت موؤ�ص�ص���ة طريان الإمارات اخلريية 

عل���ى دعم مركز �ص���يف للتوحد منذ عام 

2012 و�ص���اهمت موؤخرا يف متويل اإن�صاء 

مرافقه احلديثة البالغة م�صاحتها 20 األف 

قدم مربعة ل�صتيعاب ودعم اأكرث من 100 

طفل .

وانتقل املرك���ز اإىل مقره اجلديد يف يناير 

2019 لتلبية متطلبات التعليم اخلا�ص���ة 

باأطفال التوحد وم���ا لبث اأن اأغلق اأبوابه 

التزامًا بالتعليمات والإجراءات الحرازية 

للحد من انت�ص���ار "كوفيد-19" الأمر الذي 

�صكل حتديا حقيقيا لأطفال التوحد الذين 

يف�صلون ال�صتقرار.

وخالل فرة الإغ���الق .. كر�س فريق مركز 

�ص���يف للتوحد جهوده لدعم اأولياء الأمور 

وتوجييه���م م���ن خ���الل ا�ص���راتيجيات 

واأن�صطة عملية واآمنة للم�صاعدة يف تلبية 

الحتياجات احل�ص���ية واحلركية لأطفالهم 

اأثن���اء تواجدهم يف املن���ازل عالوة على 

تقدمي التعليم���ات لهم عر النرنت كلما 

اأمكن ذلك.

ومع بدء الع���ودة للمركز ..�ص���اعد فريق 

مركز �صيف للتوحد الأطفال على ا�صتئناف 

اأن�ص���طتهم التعليمية بنج���اح من خالل 

برنامج خا����س ملدة �ص���هرين مت خالله 

تق�صيم الطالب اإىل جمموعات خمتلفة مع 

الركيز على الأن�صطة الفردية و التدري�س 

وال�صلوكيات  الروتن  املبا�ض وممار�ص���ة 

للتخفيف من قلق الطلبة لدى عودتهم اإىل 

البيئة التعليمية.

ويعمل مركز �صيف للتوحد مع وزارة تنمية 

املجتمع على اإ�ص���افة خدمتن جديدتن 

هما التدري���ب املهني وتعلي���م املهارات 

احلياتية لتمكن امل�ص���ابن بالتوحد من 

النخراط يف �صفوف القوى العاملة ب�صكل 

منتج.

وي�ص���كل دعم مرافق مركز �ص���يف للتوحد 

- الذي تاأ�ص����س يف عام 2010 وهو مركز 

تعليم���ي خا�س غري ربح���ي - واحدا من 

الإمارات اخلريية  م�صاريع موؤ�ص�صة طريان 

التي تدعم املجتمع���ات من خالل تزويد 

الأطفال بفر�س لتحقيق اإمكاناتهم الكاملة.

موؤ�س�سة طيران الإمارات الخيرية تدعم اأطفال التوحد 

للعودة اإلى بيئة التعلم في ظل »كورونا«

اأبوظبي-الوحدة:

د�صنت مبادرة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت حممد بن 

زايد لتطوي���ر الريف الأفغاين اأول اإنتاج ل�“مزارع 

م���رية" يف اأفغان�ص���تان م���ن الفواك���ه املجففة 

واملك�ضات بالإ�ص���افة اإىل الزعفران. تتم التعبئة 

يف عب���وات اأنيقة يف دول���ة الإم���ارات العربية 

املتح���دة وحتدي���دا يف اإمارة دب���ي حيث تهدف 

املبادرة اإىل خلق فر�س عمل للن�ص���اء القرويات 

واملعوزات يف اأفغان�ص���تان، ودعمهن يف جمالت 

ال�صحة وتعليم اأبنائهن.

ومتكن م����ضوع "مزارع مرية" من توفري اأف�ص���ل 

واأج���ود اأن���واع الزعف���ران والفواك���ه املجفف���ة 

والطازجة واملك�ضات واملواد الغذائية من املزارع 

الأفغانية ، والتي تتميز بكونها ع�صوية وطبيعية 

ويتم قطفها يدويا كما ميكن �ضاء هذه املنتجات 

الطبيعي���ة يف الإمارات عر املوق���ع اللكروين:  

www.mirafarms.com
وياأتي تد�ص���ن هذه املبادرة يف اإطار امل�ص���اريع 

التنموية والإن�صانية التي ت�ضف عليها "مبادرة 

فاطمة بنت حممد بن زايد" منذ اأكرث من 12 عاما 

بهدف متكن املراأة الأفغانية وتزويدها مب�ص���ادر 

م�ص���تدامة للدخل وتعزيز فر�س ح�ص���ولها على 

الطبية،  الرعاية  الإجتماعي���ة،  التعليم والتنمية 

املياه النظيفة والإ�صالحات القت�صادية.

بهذه املنا�ص���بة ق���ال مايون���د جبارخيل املدير 

التنفيذي ملبادرة ال�ص���يخة فاطمة بنت حممد بن 

زاي���د:  " جنحت املبادرة حتى الآن بدعم اأكرث من 
100 األف �ص���خ�س يف اأفغان�ص���تان ب�صكل مبا�ض 

وغري مبا�ض، اإ�صافًة اإىل فر�س التعليم واحل�صول 

عل���ى الرعاية ال�ص���حية املجاني���ة. حيث وفرت 

فر�س عم���ل لأكرث من 8000 ح���ريف اأفغاين، 70 

باملئة منهم من الن�ص���اء. واأ�ضفت على ت�ص���هيل 

دخول اأكرث من 15،000 طفل اإىل املدار�س املحلية، 

وع���الج اأكرث من 70،000 موظ���ف وعائالتهم يف 

امل�صت�صفيات.

م����ضوع  املب���ادرة  اأطلق���ت  "كم���ا  واأ�ص���اف: 

"Zuleya" للتج���ارة الإلكروني���ة يف دول���ة 
الإمارات لبيع ال�صجاد امل�صنوع يدويا ومنتجات 

احلي���اة الع�ضي���ة الت���ي يت���م ت�ص���نيعها يف 

اأفغان�ص���تان بهدف اإعادة ا�صتثمار جميع الأرباح 

يف دعم م�ص���اريع املبادرة. وبالإ�صافة اإىل عر�س 

منتجاتها يف �ص���الت العر����س يف جميع اأنحاء 

اأي�ص���ا من�ص���ة   "Zuleya" �ص���تطلق  الدولة، 

للتج���ارة الإلكرونية لزي���ادة تواجدها العاملي 

وتوف���ري منتج���ات يدوي���ة حتافظ عل���ى عراقة 

امله���ارات احلرفي���ة ودعم املجتمعات و�ص���مان 

م�صتقبل اأف�صل لالأجيال القادمة."

بعد النجاح الكبير الذي حققه في المو�سم الأول

»البيئة باأبوظبي« 

ت�سع ملف التغير 

المناخي على راأ�س 

الأولويات

اأبوظبي-وام:

 اأول���ت هيئ���ة البيئة -اأبوظب���ي " جودة 

بالغًا  "اهتمامًا  والتغري املناخ���ي  الهواء 

منذ تاأ�صي�صها من خالل عدد من املبادرات 

هدفها التقلي���ل من انبعاث���ات وتاأثريات 

غ���ازات الدفيئ���ة وبخا�ص���ة انبعاث���ات 

ثاين اأك�ص���يد الكرب���ون والتكيف مع الآثار 

املتوقعة.

وتتلخ�س مبادرات الهيئة يف بناء معرفة 

قوية ب�ص���اأن تغري املن���اخ واآثاره وتعزيز 

الإطار التنظيمي لتخفيف اآثار تغري املناخ 

وحماي���ة النظ���م البيئية والأرا�ص���ي ذات 

الأهمية البيئية عر التن�ص���يق والت�ص���ال 

مع اجلهات احلكومية املحلية والحتادية 

لدفع العمل اجلماعي �صد تغري املناخ.

ويف بيان تلقت "وام" ن�صخة منه اأو�صحت 

املوؤ�ص�ص���ية  الإ�ص���راتيجية  اأن  الهيئ���ة 

اخلم�صية التي طورتها للفرة من 2021-

2025 ت�ص���ع " التغري املناخي" من �صمن 

اأه���م اأولوياته���ا لتحقي���ق طم���وح اإمارة 

اأبوظبي يف اإبراز دورها الريادي .

و�ص���تعمل الهيئة خالل ال�ص���نوات اخلم�س 

املقبل���ة م���ع ال����ضكاء املعني���ن على 

الوطن���ي واملحلي ملوا�ص���لة  امل�ص���توى 

حتدي���د وتو�ص���يح حوكمة تغ���ري املناخ 

كما �ص���ركز عل���ى حت�ص���ن عملية جمع 

البيانات من خالل ا�ص���تخدام التكنولوجيا 

والبتكار مبا يف ذلك الذكاء ال�ص���طناعي 

البيانات  والتقني���ات املكاني���ة وتواف���ر 

وخدم���ات املعلومات املتعلقة بانبعاثات 

غ���ازات الدفيئ���ة وعلى راأ�ص���ها غاز ثاين 

اأك�صيد الكربون ف�صاًل عن التدابري املتعلقة 

بالتاأثريات على القطاعات املختلفة والتي 

ت�ص���مل ال�ص���حة واملياه والبنية التحتية 

وكذلك عل���ى الأنواع واملوائ���ل وخدمات 

النظام البيئي.

تحت �سعار »قد باأمان ... لت�سل ب�سالم«
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مهرجان »اأغاني الكيبوب كوريا«

 ينطلق اليوم

حمالت تفي�سية لبلدية دبي على 

الم�ستودعات الغذائية ا�ستعداداً لرم�سان

اأبوظبي-وام:

ينطلق اليوم الحد مهرجان "اأغاين الكيبوب كوريا 

والريا�ضة  الثقافة  وزارة  خطة  فعاليات  "�ضمن 
ووزارة  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  يف  وال�ضياحة 

الثقافة وال�ضباب يف دولة الإمارات اإحتفاًء باحلوار 

الثقايف الإماراتي الكوري.

كوريا  الكيبوب  اأغاين  مهرجان  فعاليات  وتعد 

حفل  مبثابة   K-POP FESTIVAL الإمارات 

غنائي م�ضجل و معد خ�ضي�ضًا للجمهور الإماراتي 

حيث �ضيتم بثه م�ضاء اليوم الأحد يف متام ال�ضاعة 

اليوتيوب  قناة  على  الإمارات  بتوقيت  م�ضاًء   7

الر�ضمية للمركز الثقايف الكوري يف دولة الإمارات.

https : / /www .youtube .com/c/

 /KoreanCulturalCenterintheUAE
/ وي�ضتمر هذا احلفل ملا يقارب ال�ضاعتني ، حيث 

ت�ضارك فيه �ضت فرق من اأ�ضهر فرق الكيبوب الكورية 

،بالإ�ضافة اإىل م�ضاركة من دولة الإمارات تقدمها 

مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الها�ضمي.

دبي-وام:

�ضهر  خالل  حمالت  تنظيم  دبي  بلدية  تعتزم   

ا�ضتيفاء  مدى  من  للتاأكد  الف�ضيل  رم�ضان 

الحرتازية  بالإجراءات  الغذائية  املوؤ�ض�ضات 

البيع  خا�ضة مبنافذ  التزاحم  وتفادي  والوقائية 

التحقق  عن  ف�ضال  الذروة  اأوقات  ويف  املختلفة 

ال�ضرتاطات اخلا�ضة بنقل وتخزين وحت�ضري  من 

وعر�ض املنتجات واملواد الغذائية.

وقال �ضلطان علي الطاهر مدير التفتي�ض الغذائي 

حملة  �ضت�ضمل  التفتي�ضية  احلمالت  اإن  بالبلدية 

امل�ضتودعات  على  الكرمي  ال�ضهر  حلول  قبل 

التي  الغذائية  املنتجات  على  �ضرتكز  الغذائية 

يكرث تداولها يف رم�ضان ل�ضمان مطابقتها ملعايري 

تبداأ  دورية  حملة  اإىل  اإ�ضافة  الغذائية  ال�ضالمة 

يف م�ضتهل ال�ضهر الف�ضيل على منافذ البيع مثل 

للتاأكد  الهايربماركت  و  ال�ضتهالكية  املجمعات 

ال�ضحية خالل تخزين  بال�ضرتاطات  اللتزام  من 

و حملة  املتداولة  الغذائية  املواد  وبيع  وعر�ض 

املنتجات  �ضالمة  �ضمان  بهدف  الأ�ضواق  على 

الغذائية الطازجة التي تكون عادًة �رسيعة التلف 

يف حال عدم اللتزام بعر�ضها وتخزينها وتداولها 

وفقا ل�ضرتاطات ال�ضالمة الغذائية.

واأو�ضح الطاهر اأنه من منطلق احلفاظ على ال�ضحة 

الأغذية  �ضالمة  من  والتاأكد  للم�ضتهلكني  العامة 

اجلاهزة والتي يزداد ا�ضتهالكها يف وجبات الإفطار 

بتكثيف  الالزمة  ال�ضتعدادات  جميع  اإكمال  مت 

الزيارات و التفتي�ض على موؤ�ض�ضات حت�ضري واإعداد 

هذه الوجبات من قبل فرق التفتي�ض املتخ�ض�ضة 

والتاأكد من التزام العاملني على تقدميها بالنظافة 

ال�ضخ�ضية وارتداء القفازات وغطاء الراأ�ض وتوفر 

بطاقات ال�ضحة املهنية لديهم . 

 اأبوظبي-وام:

الرئا�ضي  املبعوث  كريي،  جون  معايل  زار 

من  عددا  ام�ض  املناخ  تغري  ل�ضوؤون  الأمريكي 

اأبوظبي  يف  الكربى  ال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع 

يف  الدولة  جهود  دعم  على  تركز  والتي 

تداعيات  من  واحلد  النظيفة،  الطاقة  جمال 

امل�ضتدامة على  التنمية  وتعزيز  املناخ  تغريرّ 

ال�ضعيدين املحلي والعاملي.

للطاقة  اأبوظبي"  "نور  م�رسوع  كريي  وتفقد 

يرافقه  با�ضتخدام طائرة هليكوبرت،  ال�ضم�ضية 

وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل 

املبعوث  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�ضناعة 

التغري  ل�ضوؤون  الإمارات  لدولة  اخلا�ض 

حمطة  اأكرب  امل�رسوع  هذا  وُيعد  املناخي. 

للطاقة ال�ضم�ضية يف موقع واحد يف العامل.

كما زار املقر الرئي�ضي للوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة /اآيرينا/، ومدينة م�ضدر، والتي تعد 

من اأهم امل�ضاهمني يف تو�ضع حمفظة الإمارات 

من م�ضادر الطاقة املتجددة بن�ضبة 400% على 

زار جامعة  و  املا�ضية.  الع�رس  ال�ضنوات  مدى 

التي تعد  زايد للذكاء ال�ضطناعي،  حممد بن 

اأول جامعة يف العامل تقدم مناهج خم�ض�ضة 

البتكار يف  من خالل  ال�ضتدامة  لدعم حلول 

جمال الذكاء ال�ضطناعي.

الطاقة  حمطات  يف  جولة  الزيارة  ت�ضمنت 

ال�ضم�ضية الرئي�ضية يف دولة الإمارات، مبا يف 

الطاقة  اأكرب حمطات  اإحدى   ،"1 "�ضم�ض  ذلك 

ال�ضم�ضية املركزة يف العامل، واطلع املبعوث 

للطاقة  الظفرة  م�رسوع  على  اأي�ضًا  اخلا�ض 

 2 الإنتاجية  قدرته  �ضتبلغ  والذي  ال�ضم�ضية 

م�ضتوى  اأدنى  على  ح�ضل  وقد  جيجاواط، 

�ضنت   1.32/ بلغت  للطاقة  تناف�ضية  تعرفة 

اأمريكي لكل كيلوواط/ �ضاعة/ .

بزيارة  جولته،  كريي  جون  معايل  واختتم 

حديقة املاجنروف باجلبيل يف اأبوظبي، حيث 

اأ�ضجار  غابات  على  كثب  عن  خاللها  تعرف 

الأ�ضجار  اأهم  من  تعترب  والتي  املاجنروف 

منع  فوائدها يف  اأبرز  تتمثل  والتي  املحلية، 

البيولوجي،  التنوع  ودعم  ال�ضاحلية  التعرية 

اإ�ضافة اإىل قدرتها على التقاط الكربون بكميات 

وقد  هكتار.  لكل  املطرية  الغابات  من  اأكرب 

الثانية  م�ضاهمتها  الإمارات يف  دولة  تعهدت 

�ضجرة  مليون   30 بزراعة  وطنيًا  املحددة 

اإىل املاليني من  بحلول العام 2030 لت�ضاف 

هذه الأ�ضجار املنت�رسة على �ضواحل الإمارات.

وخالل جولته، التقى معايل جون كريي عدداً 

ال�ضلة  ذات  املجالت  يف  امل�ضوؤولني  من 

وا�ضتمع  الإمارات  دولة  يف  املناخي  بالعمل 

الذي ت�ضطلع به  الكبري  الدور  اإىل �رسح حول 

دولة الإمارات يف دعم م�ضاريع الطاقة النظيفة 

التغري املناخي والتخفيف  ملواجهة تداعيات 

البيئية  النظم  على  ال�ضلبية  تاأثرياتها  من 

م�ضيداً  املختلفة،  القت�ضادية  والقطاعات 

بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات يف جمال 

الإقليمي  امل�ضتويني  على  املناخي  العمل 

حديقة  يف  �ضحفي  موؤمتر  وخالل   . والدويل 

املاجنروف باجلبيل يف اأبوظبي ، قال معايل 

الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر: "يتطلع العامل 

اإىل املزيد من التعاون والت�ضافر يف العمل من 

زيارة  وت�ضلط   .2021 عام  خالل  املناخ  اأجل 

الفاعل  الدور  على  ال�ضوء  كريي  جون  معايل 

والتزام دولة الإمارات امل�ضتمر والرا�ضخ بف�ضل 

توجيهات وروؤية القيادة الر�ضيدة بالعمل من 

املتاحة  الفر�ض  من  وال�ضتفادة  املناخ،  اأجل 

ل  وتريته،  وت�رسيع  القت�ضادي  النمو  لتعزيز 

�ضيما يف ظل الظروف ال�ضعبة التي يواجهها 

تداعيات  من  للحد  الهادفة  واجلهود  العامل 

على  ال�ضلبية  اآثارها  من  والتخفيف  اجلائحة 

املجتمعات".

اأبوظبي  اإىل  كريي  جون  معايل  زيارة  وتاأتي 

للتغري  الأول  الإقليمي  احلوار  يف  للم�ضاركة 

الإمارات  دولة  ت�ضت�ضيفه  الذي  املناخي، 

الوليات  مع  بالتعاون  اأبريل   4 الأحد  يوم 

املتحدة الأمريكية. وي�ضم احلوار عدداً من كبار 

امل�ضوؤولني يف جمال العمل املناخي من دول 

الأو�ضط  وال�رسق  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

و�ضمال اأفريقيا، بالإ�ضافة اإىل اململكة املتحدة.

اجلابر:  �ضلطان  الدكتور  معايل  واأ�ضاف 

يف  كريي  جون  معايل  ان�ضمام  "ُي�ضعدين 
الإقليميني  ال�رسكاء  مع  املهم  احلوار  هذا 

حتقيق  نحو  العمل  ت�رسيع  اإىل  يهدف  والذي 

الأهداف املناخية العاملية، حيث قدمت دولة 

املا�ضية  ال15  ال�ضنوات  مدار  على  الإمارات 

املناخي حمليًا  التغري  ب�ضاأن  التزامات مهمة 

ودوليًا، واأظهرت قدرة كبرية على الوفاء بهذه 

اللتزامات والعمل وفقًا لها. ونتطلع اإىل البناء 

على ما حققناه حتى الآن لتحويل اللتزامات 

ال�ضيا�ضية اإىل حلول عملية جديدة ذات مردود 

اقت�ضادي طويل الأجل لدولة الإمارات ومنطقة 

ال�رسق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا والعامل".

�ضعادته  عن  كريي  جون  اأعرب   ، جانبه  من 

جزء  اأنها  اإىل  م�ضريا   ، الإمارات  اإىل  بزيارته 

الأمم  موؤمتر  لإجناح  املبذولة  اجلهود  من 

املتحدة ب�ضاأن تغري املناخ /املوؤمتر ال�ضاد�ض 

والع�رسون لالأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�ضاأن تغري املناخ /و "معاجلة اأزمة 

املناخ باجلدية التي تتطلبها".

حمطة  اأكرب  زيارة  اليوم  "ي�ضعدين  واأ�ضاف 

نور  العامل،،  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة  م�ضتقلة 

قاله  اإىل ما  ال�ضتماع  اأ�ضعدين  اأبو ظبي. كما 

لقيادة  الإمارات  خطة  حول  اجلابر  الدكتور 

احلديثة  التكنولوجيا  م�ضتوى  على  العامل 

الكربونية.  النبعاثات  من  التخفيف  اأجل  من 

اأجد الإمارات العربية  اأن  وكان من الالفت يل 

املتحدة حتاول قيادة العديد من الدول الأخرى 

للت�ضدي  جديدة  تكنولوجيا  عن  البحث  يف 

بناء  على  والعمل  املناخي  التغري  اأزمة  اإىل 

اقت�ضاد تناف�ضي ومعريف عرب ت�ضجيع العلوم 

عامليا  نواجه حتديا  "نحن  وتابع  والبتكار. 

هائال متمثال يف التغري املناخي. �ضنلتقي غًدا 

حول  الأفكار  لتبادل  املنطقة  قادة  من  بعدد 

اأف�ضل ما ميكن فعله من اأجل رفع طموحاتنا 

خالل موؤمتر جال�ضكو الذي يعد اأهم موؤمتر بعد 

اتفاقية باري�ض. " ويركز احلوار الإقليمي الأول 

الوطنية  التح�ضريات  على  املناخي  للتغري 

والإقليمية للدورة ال�ضاد�ضة والع�رسين ملوؤمتر 

عقده  املخطط   ،  /COP26/الأطراف الدول 

مدينة غال�ضكو  نوفمرب 2021 يف  �ضهر  خالل 

باإ�ضكتلندا.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الإمارات العربية املتحدة 

كانت اأول دولة باملنطقة ت�ضادق على اتفاق 

املحددة  م�ضاهمتها  ومتثل  للمناخ،  باري�ض 

اإعالنه يف املنطقة للحد  اأول هدف مت  وطنيًا 

القت�ضاد  جوانب  النبعاثات يف خمتلف  من 

لالأعمال يف  العتيادي  الو�ضع  مع  باملقارنة 

املنوط  بالدور  الإمارات  وتقوم   .2030 عام 

اإميانًا   ،/COP26/ ملوؤمتر  التح�ضري  بها يف 

اأجل  من  حا�ضم  لعمل  احلاجة  باأن  منها 

املناخ قد تزايد ب�ضكل اأكرب يف مرحلة ما بعد 

"كوفيد-"19.
الدول  من  املتحدة  العربية  الإمارات  وتعد 

الرائدة باملنطقة يف تبني ون�رس حلول الطاقة 

املتجددة، واحلدرّ من انبعاثات الكربون، والعمل 

مع املنظمات متعددة الأطراف ل�ضمان م�ضتقبل 

الأو�ضط  ال�رسق  منطقة  يف  ا�ضتدامة  اأكرث 

والعامل. وقد عززت دولة الإمارات ا�ضتثمارتها 

الطاقة املتجددة قبل ما  املدرو�ضة يف قطاع 

لأهمية  لإدراكها  يزيد عن خم�ض ع�رسة عاما 

كبري على  اأثر  من  له  وما  الواعد  القطاع  هذا 

م�ضتقبل الب�رسية وا�ضتدامة مواردها الطبيعية. 

اأحدث  على  ال�ضتثمارات  هذه  ركزت  وقد 

اأثبتت  والتي  القطاع  يف  الواعدة  التقنيات 

جدواها عرب ال�ضنني.

المبعوث الرئا�سي الأميركي ل�سوؤون تغّير المناخ يزور عدداً من الم�ساريع والمبادرات 

ال�ستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة في اأبوظبي

التحاد المغاربي العربي لأطباء الأ�سنان ين�سم اإلى 

مبادرة »ووترفولز«
دبي-وام:

لأطباء  العربي  املغاربي  الإحتاد  اإن�ضم   

الأ�ضنان اإىل مبادرة "ووترفولز" للتعليم 

امل�ضتمر من الإمارات اإىل العامل وذلك خالل 

التي عقدت بح�ضور  الإفرتا�ضية  اجلل�ضة 

واملعنيني  امل�ضوؤولني  اأبرز  من  نخبة 

مبجال طب الأ�ضنان يف العامل العربي.

وقال الدكتور عبد ال�ضالم املدين الرئي�ض 

للتعليم  "ووترفولز"  ملبادرة  التنفيذي 

امل�ضتمر من الإمارات اإىل العامل الرئي�ض 

العاملي لطب  العلمي  لالإحتاد  التنفيذي 

دبي"  "اإيدك  ومعر�ض  وموؤمتر  الأ�ضنان 

اأدارها  التي  اجلل�ضة  افتتاحه  خالل   –
الرئي�ض  نائب  املدين  اأن�ض  املهند�ض 

"اندك�ض  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ض 

التعليم ل  ال�ضعي نحو  اإن  القاب�ضة" – 

يتوقف ول ميكن جلائحة كورونا اأن متنع 

طالبي العلم من اإيجاده ومن هذا املنطلق 

راأت مبادرة "ووترفولز" للتعليم امل�ضتمر 

النور واإنه من واجبنا اأينما كنا على وجه 

يحتاجها  ملن  العون  يد  مند  اأن  الأر�ض 

�ضباقة يف  الإمارات  دولة  كانت  ولطاملا 

ذلك .

من جانبه �ضكر العقيد عبد الرحمن علي 

لإدارة  التنفيذي  املكتب  مدير  املن�ضوري 

الالم�ضتحيل  بوزارة  ال�ضلوكية  املكافاآت 

امل�ضاركني يف هذه املبادرة التي اأطلقت 

العامل"  اإىل  الإمارات  "من  �ضعار  حتت 

حتى  طبيب  مليون  متكني  اإىل  وتهدف 

خط  ر�ضالة  لنو�ضل  اأكرب  ب�ضكل  ن�ضارك 

الدفاع الأول للعامل .

واأ�ضاف: لقد راأينا الدور الكبري خلط الدفاع 

جائحة  ظل  يف  جليا  بدى  والذي  الأول 

قدمها  التي  اجلبارة  واجلهود  كورونا 

فقد  ولذلك  العامل  حول  الطبي  القطاع 

فكرنا بطرق تتيح لنا م�ضاندة العاملني 

يف القطاع ال�ضحي والطبي ومتكينهم لأداء 

مهمتهم ال�ضامية مع �رسيكنا ال�ضرتاتيجي 

جائحة  ظل  يف  القاب�ضة"..و  "اندك�ض 
كورونا اأ�ضبحت اأهمية التوا�ضل والتعليم 

امل�ضتمر كذلك اأكرب واأهم ومن املهم جداً اأن 

يت�ضارك الأطباء واملخت�ضون على م�ضتوى 

العامل معلوماتهم وخرباتهم وهو مطلب 

اأ�ضا�ضي يف البحث العلمي يف هذا الوقت .

بدوره اأو�ضح الدكتور حممد جرار رئي�ض 

اأن  الأ�ضنان  لأطباء  املغاربي  الحتاد 

جائحة "كورونا" تعد فر�ضة لإعادة النظر 

والنتقال  التقليدي  التعليم  تعريف  يف 

من املفهوم القدمي للتدري�ض اإىل املفهوم 

احلديثة  التقنيات  على  املعتمد  اجلديد 

لت�رسيع تطوير منظومتنا التعليمية يف 

بني  من  اأنه  اإىل  لفتا  املغاربية  الدول 

اأول  بعد  عن  والتعليم  التعلم  اأهداف 

الأ�ضنان  اأطباء  من  املتعلمني  اكت�ضاب 

لإ�ضتخدام  الالزمة  والكفاءات  للمهارات 

احلديثة  واملعلومات  الت�ضال  تقنيات 

ون�رس التقنية يف املجتمع الطبي عموما 

مفهوم  واإعطاء  خ�ضو�ضا  الأ�ضنان  وطب 

اأو�ضع للتعليم امل�ضتمر ف�ضال عن امل�ضاعدة 

على  قادر  اإلكرتوين  جمتمع  خلق  يف 

مواكبة م�ضتجدات الع�رس وت�ضهيل الت�ضال 

بني املتعلمني واملعلمني عن طريق الربيد 

الإلكرتوين وغرف احلوار .

والتعليم  بعد  عن  التعليم  باأن  ونوه 

ال�ضتفادة  فر�ضة  كذلك  مينح  الإلكرتوين 

والق�ضاء  الذاتية  الدرا�ضية  احل�ض�ض  من 

على قيود الزمان واملكان ..وتقدم بال�ضكر 

لدولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها 

مبادرة  على  القائمني  وجميع  الر�ضيدة 

"ووترفولز" للتعليم امل�ضتمر .
وخالل كلمته قال الدكتور جريارد �ضيبريغر 

الأ�ضنان:  لطب  العاملي  الحتاد  رئي�ض 

على  مبنية  املبادرات  تكون  عندما 

والتطور  النمو  �ضيكون  وال�ضغف  الإلتزام 

�رسيعا وملحوظا وهذا ما نراه يف مبادرة 

"ووترفولز" للتعليم امل�ضتمر وجمموعة 
التوا�ضل لأطباء الأ�ضنان حيث �ضينتج عن 

املبادرتني  امل�ضرتك بني هاتني  التعاون 

منواً هائال وفائدة كبرية .

واأ�ضاف: "اأرى يف ذلك اأي�ضا فر�ضة كبرية 

يف  الأع�ضاء  الدول  جميع  بني  للتعاون 

مع  الأ�ضنان  لأطباء  التوا�ضل  جمموعة 

حيث  الأ�ضنان  لطب  العاملي  الحتاد 

جمموعتكم  بني  التعاون  هذا  �ضيعود 

بفائدة  الأ�ضنان  لطب  العاملي  والحتاد 

ذكرت  جانبها  من  اجلميع."  على  جمة 

الرئي�ضة  اإح�ضان بن يحيى  الربوفي�ضورة 

املنتخبة لالإحتاد العاملي لطب الأ�ضنان 

الدور  على  تركز  "ووترفولز"  مبادرة  اأن 

اأهمية  الرئي�ضي للتعليم امل�ضتمر وعلى 

�ضيا�ضة  يف  املهنيني  جميع  م�ضاركة 

التعليم امل�ضتمر حيث من املهم جداً اأن 

يواكبوا اليوم اآخر التطورات واملعلومات 

املهنية  الكفاءات  لزيادة  والتقنيات 

ب�ضكل  باملر�ضى  لالهتمام  وال�رسيرية 

ناجي ع�ضو  الدكتور جمد  وقال   . اأف�ضل 

الأ�ضنان  لتجميل  الأمريكية  الأكادميية 

الأ�ضنان:  لطب  "ليربتي"  عيادات  ومدير 

"ووترفولز"  مبادرة  خالل  من  ا�ضتطعنا 

للتعليم امل�ضتمر اأن ن�ضتفيد من جائحة 

"كورونا" حيث ا�ضتطعنا تقريب امل�ضافات 
بني الأطباء واملهنيني.

مدير  من�ضور  بن  كمال  الدكتور  وتقدم 

اأمني  الأ�ضنان  لأطباء  التوا�ضل  جمموعة 

مال الحتاد العربي لأطباء الأ�ضنان الكاتب 

الأ�ضنان  لأطباء  املغاربي  لالحتاد  العام 

بال�ضكر حلكومة دولة الإمارات م�ضيدا بهذا 

امللتقى الفرتا�ضي الذي يدخل يف �ضلب 

التعليم  وهو  التوا�ضل  من�ضة  اهتمامات 

امل�ضتمر يف جمال طب الأ�ضنان ومتكني 

تي�ضريا  واأكرثها  الطرق  باأجنح  اجلميع 

وباجلودة املطلوبة .

واأكد الدكتور �ضعيب رفقي اأ�ضتاذ التعليم 

وجراحة  ال�ضفهي  الطب  واأ�ضتاذ  العايل 

جامعة  الأ�ضنان  طب  كلية  وعميد  الفم 

احل�ضن الثاين اإن التعليم امل�ضتمر هو حق 

من حقوق كل اإن�ضان اأول وثم كل طبيب 

ونحن مدعوون دائماً للبحث عن العلم من 

املهد اإىل اللحد وعرب هذه املبادرة القيمة 

اأ�ضبح  امل�ضتمر  للتعليم  "ووترفولز" 
التعليم متوفراجلميع املخت�ضني.

من جانبه قال الدكتور ديب حممد ر�ضا 

طب  لأخالقيات  الوطني  املجل�ض  رئي�ض 

الأ�ضنان يف اجلزائر: نعترب هذه املبادرة 

ج�رس ربط وهمزة و�ضل بني دول املغرب 

مبادرة  وهي  العربية  والدول  العربي 

م�رسفة لنا ونود اأن ن�ضكر جميع القائمني 

عليها جلهودهم اجلبارة .

معطر  ب�ضام  الدكتور  عرب  جهته  من 

الأ�ضنان  التون�ضية لأطباء  النقابة  رئي�ض 

الكبرية  بالفائدة  ثقته  عن  املمار�ضني 

امل�ضاركني  جميع  على  �ضتعود  التي 

املغرب  دول  من  الأطباء  �ضيتمكن  حيث 

العربي مب�ضاركة خرباتهم من خالل تقدمي 

واملعرفة."  العلم  وتقا�ضم  املحا�رسات 

ولد  امل�ضطفى  حممد  الدكتور  وقال 

اإبراهيم نقيب اأطباء الأ�ضنان املوريتانيني: 

من  الإمارات  دولة  ا�ضتطاعت  لطاملا 

جعل امل�ضتحيل ل م�ضتحيال حيث قدمت 

التي تقوم بها  املبادرات  من خالل هذه 

جمال  يف  به  ي�ضتهان  ل  حيا  منوذجا 

العلمي والتقارب والتن�ضيق بني  العطاء 

املحيط العربي والعاملي عموما .

واأجمع امل�ضاركون خالل اللقاء على اأهمية 

هذه املبادرة العلمية والتعليمية العاملية 

وقدموا جزيل ال�ضكر حلكومة دولة الإمارات 

لهذه  �ضعبًا  و  قيادة  املتحدة  العربية 

املبادرة الكرمية وعربوا عن امتنان دول 

املغرب العربي جلهود دولة الإمارات لدعم 

اخلط الدفاع الأول .
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اأخبار الوطن

ال�سارقة-وام:

 بـــداأت اإدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز 

ال�شارقة تنفيذ م�ـــروع ا�شتبدال �شبكات املياه 

القدمية يف خورفكان بهدف رفع كفاءة ال�شبكات 

من خالل ا�شتخدام مواد اأف�شل حتافظ على جودة 

امليـــاه والبيئة .و اأجنزت م�روع ا�شتبدال �شبكة 

امليـــاه يف منطقة الريمـــوك و مت تغيري اأنابيب 

امليـــاه القدمية امل�شنوعة مـــن الأ�شبي�شتو�س /

./GRE/ اإىل الأنابيب الزجاجية من نوع /AC
واأو�شح املهند�س اأحمد املال مدير اإدارة خورفكان 

اأنـــه مت تنفيذ درا�شة على �شبكات املياه القدمية 

لتحديد اأولوية تبديل ال�شبكات يف مناطق مدين 

خورفكان و اختيار �شبكة الريموك للبدء يف تنفيذ 

م�روع ا�شتبدال ال�شبكات وذلك نظراً لكونها من 

اأقدم ال�شبكات املوجودة حيث مت تركيبها منذ 35 

عاما... موؤكدا اأن اإدارة خورفكان توا�شل جهودها 

لتعزيز وتقوية �شبكات نقـــل وتوزيع املياه يف 

كافة املناطق وبالعتماد على اأحدث تكنولوجيا 

وعلى الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة .

واأ�شـــار اإىل اأن اأنه مت النتهاء من املرحلة الأوىل 

لتحديث ال�شبـــكات يف منطقـــة الريموك خالل 

ت�شعة اأ�شهر ومت �راء اأنابيب لهذه املرحلة مببلغ 

1.150 مليون درهم وبعد النتهاء من امل�روع 

متت متابعة ال�شبـــكات واإعداد درا�شة التي اأكدت 

حت�شن جودة املياه .

دبي-وام:

 ناق�ـــس جمل�س اأمناء "جامعة حمدان بن حممد 

الذكيـــة" خالل اجتماعه العـــادي الثاين لل�شنة 

الأكادمييـــة 2020/ 2021 نهج التعليم النوعي 

الذي تتفرّد به اجلامعـــة يف �شبيل اإثراء معارف 

الدار�شني ورفدهم مبهارات امل�شتقبل التي توؤهلهم 

خلو�س غمـــار املناف�شة العامليـــة وتوّل زمام 

املبادرة يف القرن احلادي والع�رين.

وا�شتعر�س الجتماع الـــذي عقد برئا�شة معال 

الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�رطة 

والأمن العام بدبي رئي�س جمل�س اأمناء "جامعة 

حمدان بن حممد الذكية"، اجلهود ال�شّباقة التي 

تقودها اجلامعة لتعميق مفهوم التعليم املتكامل 

الذي ي�شتهدف الرتقـــاء باملهارات التخ�ش�شية 

املكت�شبة واملتوافقـــة مع الحتياجات املتغرية 

ل�شوق العمل، مبا ي�شمـــن تخريج جيل كفوؤ من 

املبتكريـــن ورواد الأعمال و�شّنـــاع القرار وقادة 

امل�شتقبل.

واأ�شاد معـــال الفريق �شاحي خلفـــان مببادرة 

"جامعـــة حمدان بن حممـــد الذكية" مبخاطبة 
اجلهات احلكومية وجمتمـــع الأعمال وال�ركات 

اخلا�شة والبنوك يف دولة الإمارات للتعرف على 

املهارات التخ�ش�شية التي يتطلعون اإىل توافرها 

يف اخلريجـــني اجلـــدد، والتي �شهـــدت ترحيبًا 

وا�شعاً من املعنيني..موؤكدا حر�س اجلامعة على 

تعميق مفهوم التعليم املتكامل الذي ميثل حجر 

الأ�شا�س لتطوير املهارات التخ�ش�شية، متا�شيًا مع 

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

مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف بناء املهارات وتاأهيل 

الإن�شان واإعالء �شاأنه.

»كهرباء ال�سارقة« ت�ستبدل �سبكات المياه 

القديمة باليرموك في خورفكان

»جامعة حمدان الذكية« تناق�ش اإر�ساء 

نهج »التعليم المتكامل«

دبي-وام:

 �شهد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 

مكتوم ول عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 

انطـــالق فعاليات املهرجـــان ال�شنوي للهجن 

العربية الأ�شيلة مبيـــدان املرموم ام�س وذلك 

من خـــالل حتديات رموز �شـــن احلقاقة لهجن 

اأبناء القبائل بواقع رمزين لالأ�شواط املفتوحة 

و مثلهما لأ�شواط الإنتاج اإىل جانب اإقامة اأحد 

ع�ر �شوطا مفتوحا لل�شيارات .

و�شهدت الفرتة امل�شائية م�شاركة اأكرث من 638 

مطية.

ومتكنـــت /غايـــة/ ب�شعار حمـــد م�شلم حمد 

متعب العامري مـــن كتابة ا�شمها باأحرف من 

نور يف عامل �شباقات الهجن العربية الأ�شيلة 

بعدما جنحـــت يف ح�شد كاأ�س احلقاقة البكار 

املفتوح بعد اأن قطعت م�شافة ال�شباق البالغة 

4 كيلومرتات يف توقيت قدره 5:45:4 دقيقة.

باملقابـــل ذهبـــت بندقية احلقاقـــة اجلعدان 

املفتـــوح اإىل " مرغـــم " بعـــد اأن قدم �شعب 

امل�شمرين حممد �شلطان مطر مرخان الكتبي /

بدران/ اإىل القمة بزمن بلغ 5:45:7 دقيقة.

وبالن�شبـــة لرمـــوز الإنتاج فقد ذهـــب كاأ�س 

احلقاقة البكار اإىل /وجدان/ اململوكة لـ حمد 

جاراهلل علي ح�شني الربيدي والتي و�شلت اإىل 

خط النهايـــة يف فرتة زمنيـــة قدرها 5:49:1 

دقيقة.

واأهـــدى /�شاهني/ لـ م�شلـــم حمد م�شلم حمد 

متعب العامري مالكه ثاين رموزه يف حتديات 

�شـــن احلقاقة وذلـــك بعد جناحـــه يف الظفر 

ببندقية احلقاقة اجلعدان لالإنتاج بعد اأن قطع 

م�شافة التحدي يف توقيت وقدره 5:46:1 دقيقة.

كانت الفرتة ال�شباحية قد �شهدت اإقامة ثالثني 

�شوطا يف �شن احلقاقة للهجن من انتاج اأبناء 

القبائـــل مب�شاركة 1549 مطيـــة، وذلك على 

اأر�شية ميدان املرموم..

ونـــال الفائـــزون باملركـــز الأول يف الأ�شواط 

�شيارات .

وجنحت /ال�شبابيه/ اململوكة لـ حممد �شعيد 

بن حلوه الكتبي يف ح�شد النامو�س يف ال�شوط 

الأول للحقاقة البـــكار /اإنتاج/ وذلك بتوقيت 

قـــدره 5:51:1 دقيقة وجاء /الفار�س/ لـ �شعيد 

علي عبيد بالر�شيد الكتبي بكل عنفوان ليك�شب 

�شـــدارة ال�شـــوط الثاين للحقاقـــة اجلعدان /

اإنتاج/ م�شجال زمنا بلغ 5:50:1 دقيقة.

وقد ا�شت�شاف ميدان �شيـــف العرب يف الفرتة 

ال�شباحية ثالثني �شوطـــا نقديا �شاركت فيها 

950 مطية خ�ش�شت الأ�شـــواط الع�رة الأوىل 

منها لالإنتاج، وكان احل�شم يف ال�شوط الرئي�شي 

للحقاقة البكار من ن�شيب /متعبة/ التي اأهدت 

مالكها حممد اأحمد �شعيد بن حلوه النامو�س 

بعـــد اأن قطعت الرحلة يف توقيت وقدره 5:59 

دقيقة واأ�شاف /معزز/ اإنت�شارا جديدا لر�شيد 

عمـــر مطر لحج الهاجري وذلـــك بعد ح�شده 

لقمـــة ال�شـــوط الرئي�شي للحقاقـــة اجلعدان 

لالإنتاج وذلك بزمن بلغ 5:59 دقيقة.

وتقـــام م�شاء اليـــوم " الأحـــد " على ميدان 

املرموم حتديات رموز �شن اللقايا لهجن اأبناء 

القبائل على كاأ�ـــس املغفور له ال�شيخ مكتوم 

بن را�شد اآل مكتوم، وذلك على مدار �شتة اأ�شواط 

بواقع رمزيـــن لالأ�شواط املفتوحـــة و مثلهما 

لأ�شواط املحليات، بالإ�شافة اإىل رمزي الإنتاج.

وت�شهد الفرتة امل�شائية اإقامة اأربعة ع�ر �شوطا 

لل�شيـــارات وباملقابل ي�شهد ميـــدان املرموم 

يف الفرتة ال�شباحيـــة اإقامة �شتة ع�ر �شوطا 

لالإنتاج جائزة املركز الأول فيها �شيارات بينما 

ي�شتقبل ميدان �شيـــف العرب �شباحا ع�رين 

�شوطا نقديا مل�شافة 5 كيلو مرتات.

دبي-وام:

 تفقـــد معـــال �شعيد حممد الطايـــر الع�شو 

املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 

دبي �شري العمل يف املرحلة الرابعة من جممع 

حممد بن را�شد اآل مكتـــوم للطاقة ال�شم�شية 

بقدرة 950 ميجاوات وبا�شتثمارات ت�شل اإىل 

15.78 مليار درهم وفق نظام املنتج امل�شتقل 

اإىل جانـــب الأعمال الإن�شائيـــة ملركز الزوار 

اخلا�س باملرحلة نف�شها.

وتعـــرف الطاير خالل جولـــة رافقه فيها عدد 

م�شوؤول كهرباء ومياه دبي على تقدم الأعمال 

الإن�شائية يف هذا امل�روع ال�شرتاتيجي بعدما 

و�شلت ن�شبة اإجناز وحدة برج الطاقة ال�شم�شية 

املركزة اإىل نحو %87 .

تعـــد املرحلة الرابعة مـــن جممع حممد بن 

را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية اأكرب م�روع 

ا�شتثمـــاري يف موقـــع واحد علـــى م�شتوى 

العامل يجمع بني تقنيتـــي الطاقة ال�شم�شية 

املركزة والطاقة ال�شم�شية الكهرو�شوئية وفق 

نظـــام املنتج امل�شتقل، وبقدرة ت�شل اإىل 950 

ميجاوات.

و�شتعتمد هذه املرحلة على الطاقة ال�شم�شية 

املركـــزة بقـــدرة 700 ميجـــاوات با�شتخدام 

منظومة عاك�شات القطع املكافئ بقدرة 600 

ميجـــاوات، وتقنيـــة برج الطاقـــة ال�شم�شية 

املركزة بقدرة 100 ميجاوات والطاقة ال�شم�شية 

الكهرو�شوئيـــة بقدرة 250 ميجـــاوات. وعند 

اكتماله �شيكون من اأكرب م�شاريع تخزين الطاقة 

ال�شم�شية على م�شتوى العامل ملدة 15 �شاعة 

ما ي�شمح بتوافر الطاقة على مدار 24 �شاعة.. 

و�شتوفر هذه املرحلـــة الطاقة النظيفة لنحو 

320،000 م�شكن، و�شت�شهـــم يف خف�س 1.6 

مليون طن من النبعاثات الكربونية �شنويا.

ال�سارقة-وام:

 اأعلنـــت دائرة الأ�شغـــال العامة 

العديد من  اعتمـــاد  بال�شارقـــة 

الدرا�شات التطويريـــة و الدورات 

موؤمتـــرات  عقـــد  و  التدريبيـــة 

وحما�رات وور�س عمل وندوات 

متخ�ش�شـــة يف ال�شاأن الهند�شي 

و اتخـــاذ الكثري مـــن الإجراءات 

العمليـــة التي تهدف اإىل حت�شني 

وتطوير منظومة البناء يف املباين 

احلكومية ورفع كفاءتها وجودتها 

واإطالة عمرها متا�شياً مع النه�شة 

العمرانيـــة والتطـــور الكبري يف 

جمالت الت�شييد والبناء.

وقـــال املهند�س علـــي ال�شويدي 

رئي�س الدائرة يف ت�ريحات له اإن 

الدائرة ب�شدد اإن�شاء قاعدة بيانات 

ملبانيها التي اأجنزتها وا�شدارها 

عرب عدد من الكتيبات اإ�شافة اإىل 

مراحل ال�شيانة الدورية للمباين 

احلكوميـــة واإجـــراءات �شمـــان 

التنفيذ ح�شب الأ�شول .. م�شريا اإىل 

اإ�شدار عدد من الكتيبات اخلا�شة 

مب�شاريع الدائـــرة العام املا�شي 

ركـــزت علـــى موا�شفات  والتي 

ا�شتدامة املبنى والتحديات التي 

واجهت تنفيذه ومناذج الت�شاميم 

واإجراءات الإ�راف على م�شاريع 

البناء يف اإمارة ال�شارقة .

ونـــوه اإىل اأن الدائرة اأطلقت عددا 

من الربامج التدريبية للمهند�شني 

الإن�شائيني واملعماريني العاملني 

بقطاع املباين بالإمارة اإ�شافة اإىل 

طلبة كليات الهند�شة باجلامعات 

لتطوير وحت�شني مهاراتهم وزيادة 

خرباتهم.

واأ�شـــار اإىل اأن الدائرة تراعي يف 

تكون  اأن  العمرانيـــة  م�شاريعها 

م�شممة وفـــق معايري ال�شتدامة 

مع تر�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه 

ومبادئ احلفاظ على البيئة .

دبي-وام:

 تنطلق يوم غد الثنني الدورة ال�شاد�شة 

والع�رون مـــن موؤمتر ومعر�س دبي 

الـــدول لل�شيدلـــة والتكنولوجيا - 

"دوفات2021 " - احلدث ال�شيدلين 
الأكـــرب من نوعـــه يف منطقة ال�رق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا - والذي ي�شتمر 

ثالثة اأيـــام يف مركز دبـــي العاملي 

للموؤمترات واملعار�س.

وي�شتقطب احلدث اأكـــرث من نحو 20 

األف زائر وم�شـــارك من 75 دولة حول 

العـــامل وي�شـــارك فيـــه 40 متحدثا 

�شيقدمون روؤاهم وجتاربهم خالل 40 

جل�شة علمية تركز على اأهم املوا�شيع 

ال�شائعة يف �شناعة الأدوية .

وعالوة على ذلـــك، �شيت�شمن احلدث 

300 عر�س تقدميي للمل�شقات وور�س 

عمل خمتلفة تتناول اأحدث الأبحاث 

العلميـــة يف جمـــال ال�شيدلة والتي 

التوجيهات  م�شاركـــة  �شيتم خاللها 

والإر�شـــادات التي من �شاأنها اأن ترفع 

الوعـــي وتعرف امل�شاركـــني باأحدث 

الإجتاهات املتبعة يف �شناعة الأدوية.

وي�شغـــل معر�ـــس "دوفـــات 2021" 

م�شاحـــة اإجماليـــة تبلـــغ 27،720 

مرتا مربعـــًا مب�شاركـــة 869 عالمة 

جتارية متخ�ش�شة يف جمال الأدوية 

والتكنولوجيا مـــن املنطقة والعامل 

والتـــي �شتعر�س اأحـــدث املنتجات 

ال�شيدلنيـــة  واخلدمـــات  والأدوات 

املتواجـــدة يف البلـــدان العار�شة .. 

فيما �شيح�شل العار�شون على فر�س 

التوا�شل والتعـــاون وتو�شيع الأعمال 

التجارية يف اأ�شواق الأدوية الإقليمية 

الأكرث ربحا . وميكن احلدث امل�شاركني 

فيـــه مـــن احل�شـــول علـــى 29.75 

�شاعة من �شاعات التعليم امل�شتمرة 

املعتمدة من هيئة ال�شحة بدبي و20 

�شاعة معتمدة مـــن جمعية �شيادلة 

امل�شت�شفيات يف اأ�شرتاليا . 

كما يتيـــح احلـــدث الفر�شة حل�شور 

اجلل�شـــات العلمية للموؤمتر افرتا�شيا 

ما ميكن الوفود التي ل ت�شتطيع زيارة 

دبي من امل�شاركة افرتا�شيا ما�شي�شهل 

بدوره جتربة التعلم للم�شاركني.

وبدعـــم من هيئة ال�شحـــة بدبي، مت 

اعتماد "دوفـــات" من قبل املنظمات 

واجلمعيات الدولية مبا فيها اجلمعية 

الأمريكية ل�شيادلـــة النظام ال�شحي 

"ASHP" والحتاد الأوروبي للعلوم 
ال�شيدلنيـــة "EUFEPS" وجمعية 

الأ�شرتالية  امل�شت�شفيـــات  �شيادلـــة 

. "SHPA"

دبي-وام:

اأجنزت هيئـــة الطرق واملوا�شـــالت 90% من 

اأعمال م�روع اجل�شور والطرق واملوؤدية ملول 

/اخليـــل اأفينيو/، الوجهـــة اجلديدة للت�شوق 

والرتفيه الواقع يف /قرية جمريا تراينجل/.

ويتوقع ا�شتكمال كل الأعمال يف نهاية الن�شف 

الأول مـــن العـــام اجلاري، و�شيكـــون افتتاح 

اجل�شور بالتزامن مع افتتاح املول.

وقال معال مطر حممـــد الطاير املدير العام 

ورئي�س جمل�ـــس املديريـــن يف هيئة الطرق 

واملوا�شالت: ي�شهم م�ـــروع الطرق واجل�شور 

املوؤديـــة لـ /اخليل اأفينيو/، الذي تنفذه هيئة 

الطرق واملوا�شالت بالتعاون مع �ركة نخيل، 

فـي توفري مداخل وخمـــارج مبا�رة ملواقف 

�شيارات /اخليل اأفينيو/ الذي يت�شع لـ 4000 

�شيـــارة، من �شارعي اخليل وال�شيخ حممد بن 

زايد، م�شرياً اإىل اإن امل�روع ي�شمل تنفيذ اأعمال 

طرق بطول 2153 مـــرتا، وتنفيذ ثالثة ج�شور 

بطول 1250 مرتا، حيث يبلغ طول اجل�ر الأول 

389 مرتا، والثاين 670 مرتا، والثالث 191 مرتا.

واأو�شـــح معال مطر حممد الطاير اأن ال�ركة 

املنفذة للم�ـــروع انتهت مـــن اأعمال تنفيذ 

جميع ركائز وقواعد واأعمدة اجل�شور، واحلوائط 

ال�شتنادية Soil Walls للج�شور الثالثة، 

والعمل جاٍر حاليًا يف تنفيذ الأعمال التجميلية 

للج�شور، حيث افتتـــح املدخل واملخرج من 

 ،JVC شارع اخليل اإىل قريـــة جمريا الدائرية�

.JVT وكذلك مثلث قرية جمريا

جتدر الإ�شارة اإىل اأن /اخليل اأفينيو/ �شّيد على 

م�شاحـــة اأكرث من 2 مليون قـــدم مربع، ت�شم 

جممع /اخليل اأفينيو/ التجاري الذي يحتوي 

على 350 حماًل جتاريـــًا اإىل جانب جمموعة 

متنوعة من املطاعم واملرافق الرتفيهية.

ال�سارقة-وام:

 توا�شلــــت فعاليات اأيــــام ال�شارقــــة الرتاثية 

باملنطقة الرتاثية يف مدينة خورفكان بعرو�س 

فنية �شعبية متنوعة .

وقدمــــت اإحدى الفــــرق املحلية لوحــــات فنية 

غنائية تراثيــــة كما مت تقدمي عرو�س فلكلورية 

�شعبيــــة للفــــن ال�شامي على م�ــــرح املنطقة 

الرتاثية .

وقــــدم معهــــد ال�شارقة للرتاث فــــرع خورفكان 

ونادي خورفكان الثقــــايف الريا�شي م�شابقات 

تراثية ووطنيــــة وريا�شيــــة .. م�شتقطبة اإقباًل 

جماهرييــــًا لفتًا يف ظل اللتزام التام مبختلف 

الإجراءات الحرتازية والوقائية من اأجل �شحة 

و�شالمة اجلميع.

و�شمن اجلل�شات الثقافيــــة التي ينظمها معهد 

ال�شارقــــة للرتاث �شمن الفعاليــــة جاءت ندوة 

بعنوان /الفنون ال�شعبية/ قدمها رئي�س جمعية 

خورفــــكان للثقافة والفنــــون ال�شعبية والرتاث 

في�شــــل املريخــــي والباحثــــة والكاتبة وع�شو 

جمل�س اإدارة هيئة الفجــــرية لل�شياحة والآثار 

اآمنة الظنحاين بح�شور رئي�س املجل�س البلدي 

مبدينة خورفكان الدكتور را�شد النقبي .

كما نظمــــت اللجنة الأكادميية نــــدوة حوارية 

وجهــــوده  "اجلاحــــظ  بعنــــوان  اأكادمييــــة 

اليقطني  الدكتور �شعيد  مب�شاركة  الفولكلورية" 

الباحث يف ال�رديات و الدكتور حممد اجلويلي 

مــــن جامعة منوبــــة التون�شية ع�شــــو اللجنة 

العلميــــة ملجلة املوروث ال�شــــادرة عن معهد 

ال�شارقة للرتاث .

حمدان بن محمد ي�سهد انطالقة المهرجان ال�سنوي للهجن العربية الأ�سيلة بالمرموم

�سعيد الطاير يتفقد �سير العمل في المرحلة الرابعة من 

مجمع محمد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية

»طرق دبي« تنجز 90% من م�سروع الج�سور والطرق 

الموؤدية لـ»الخيل اأفينيو«

»اأ�سغال ال�سارقة« تعتمد اإجراءات علمية للحفاظ على منظومة البناء في المباني الحكومية »دوفات2021 « ينطلق غداً

اأيام ال�سارقة التراثية في خورفكان تتوا�سل
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العراق و�سوي�سرا يبحثان مو�سوع 

الأموال المجمدة 
بغداد-)د ب اأ(:

 قال وزير خارجية العراق فوؤاد ح�سني يوم ال�سبت اإن العراق 

اأجرى مباحثات ثنائية مع �سوي�رسا لبحث مو�سوع الأموال 

العراقية املجمدة يف البنوك ال�سوي�رسية التي تعود حلقبة 

النظام ال�سابق.

بعد  �سحفي  موؤمتر  يف  العراقي  اخلارجية  وزير  واأ�ساف 

اجتماعه مع وزير خارجية �سوي�رسا اإجنازيو كا�سي�س الذي 

اخلارجية  وزارة  يف  "جرت  �سابق:  وقت  يف  بغداد  و�سل 

العراقية اليوم مباحثات ثنائية بني العراق و�سوي�رسا هي 

الأوىل من نوعها منذ عام 1991 نوق�ست خاللها العالقات 

الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجالت ودعوة ال�رسكات 

ال�سوي�رسية للعمل يف العراق وخا�سة يف املجال الدوائي".

وتابع الوزير ح�سني قائال: "كما تناولت املباحثات الأموال 

تعود  التي  ال�سوي�رسية  البنوك  يف  املجمدة  العراقية 

ح�ساباتها لزمن النظام ال�سابق ومتت مناق�سات هذا املو�سوع 

بالتف�سيل".

واأو�سح وزير خارجية العراق اأن املباحثات تناولت ق�سية 

"الهجرة والالجئني واآلية التعامل معها يف �سوي�رسا والدول 
الأوربية وو�سع �سبل حلل م�ساكل الالجئني و اآلية التعامل مع 

اللجوء واإعادة افتتاح �سفارة �سوي�رسا يف العراق ف�سال عن 

توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين لتقوية العالقات ال�سيا�سية 

بني البلدين".

من جانبه، اأكد وزير خارجية �سوي�رسا اأن هذه الزيارة هي 

تكون  ولن  عام 1979  منذ  للعراق  �سوي�رسي  لوزير  الأوىل 

الأخرية ولدينا ا�سرتاتيجية جديدة لتطوير التعاون يف دول 

املنطقة ولدينا زيارات مقبلة اإىل كل من عمان ولبنان بهدف 

بحث جمالت الأمن وال�ستقرار.

واأ�ساف الوزير كا�سي�س: "اإننا نرغب  باإقامة عالقات �سحيحة 

زيارة  اأعطت  ولقد  باملنطقة  ال�ستقرار  لزيادة  العراق  مع 

بابا الفاتيكان فرن�سي�س للعراق موؤخرا دفعا مهما لتطوير 

العالقات واإحالل ال�سالم يف املنطقة بعد اأن عانى العراق 

كثريا من العنف".

واختتم وزير اخلارجية ال�سوي�رسي ت�رسيحاته قائال: "�سنعمل 

على م�ساعدة العراق وحماية حقوق الإن�سان ومعاجلة ق�سايا 

الهجرة وندعم الإ�سالحات يف العراق و�سنتعاون يف خمتلف 

افتتاح  اإعادة  الأطراف و�سيتم  الثنائية ومتعددة  املجالت 

ال�سفارة ال�سوي�رسية يف العراق".

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201

يعلن كايشا بنك أس أيه أنه بصدد إغالق مكتبه التمثييل 
القانونية،  اإلجراءات  جميع  استكامل  بعد  ديب  إمارة  يف 
املكتب  تجاه  قانونية  مطالبات  أية  لديه  من  كل  فعىل 
التمثييل بعد إغالقه توجيهها ليتم استالمها من قبل ممثلنا 

القانوين التايل: 
 كايشا بنك اس ايه )املكتب التمثييل يف مركز ديب املايل 

العاملي( 
بناء البوابة رقم 3 

الطابق الخامس، الوحدة 508، 
مركز ديب املايل العاملي  ص.ب: 507238 ديب

اإلمارات العربية املتحدة  

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201
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�إعالنات

  اسم الرشكة :  مسرتال للوساطة التجارية   ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 1401 ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم، ديرة، رقة البطني  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1403220   رقم الرخصة   830024      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   21-3-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-3-21 

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

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

لتصفية رشكة / مسرتال للوساطة التجارية  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   21-3-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-3-21 

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

الأحد 4 اأبريل 2021-العـدد 14711 الأحد 4 اأبريل 2021-العـدد 14711

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية القت�صادية دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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 الفلبين تمدد  
الإغالق في العا�سمة 
والأقاليم المجاورة 

ب�سبب كورونا

 مانيال ـ )د ب اأ( :
  مددت احلكومة الفلبينية اأم�س الإغالق ب�سبب 
فريو�س كورونا امل�ستجد، يف منطقة العا�سمة 
حالت  ارتفاع  و�سط  اأقاليم جماورة،  واأربعة 
املتحدث  وق��ال  كورونا.  بفريو�س  الإ�سابة 
ال�سحي  احلجر  اإن  روك  ه��اري  الرئا�سي، 
مانيال  الذي مت تعزيزه يف مرتو  املجتمعي، 
و"لجونا"  و"كافيت"  "بولكان"  واأقاليم 
 11 حتى  �ساريا  �سيكون  املجاورة  و"ريزال" 
ني�سان/اإبريل اجلاري. جاء هذا التمديد بعد اأن 
اأعلنت وزارة ال�سحة عددا قيا�سيا من حالت 
الإ�سابة بلغت 15 األفا و310 حالت  اأول اأم�س  
وهي اأعلى زيادة على الإطالق يف يوم واحد 
اليوم  ال���وزارة  و�سجلت  اجلائحة.  بدء  منذ 
يرفع  اإ�سابة مما  و576 حالة  األفا   12 ال�سبت 
اإجمايل عدد الإ�سابات اإىل 784 األفا و43 حالة 
كما �سجلت 103 حالت وفاة جديدة، مما يرفع 

اإجمايل ح�سيلة الوفيات اإىل 13 األفا و423 .
واأ�ساف روك اأن فريق العمل احلكومي املعني 
الو�سع  بالتعامل مع فريو�س كورونا �سيقيم 
بعد الأ�سبوع املقبل، لتحديد م�ستوى املخاطر 
وحث  امل��ج��اورة.  والأق��ال��ي��م  العا�سمة  يف 
احلد  تنفيذ  على  املحلية  احلكومات  روك 
�سارم  ب�سكل  ال�سحية  للربوتوكولت  الأدنى 
اللقاح،  املوؤهلني للح�سول على  والأ�سخا�س 
مليون  5ر2  من  اأكرث  وكانت  اجلرعات.  تلقي 
جرعة من اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا 
نهايةال�سهر  بحلول  الفلبني  اإىل  و�سلت  قد 
األف جرعة  اأكرث من 738  اإعطاء  املا�سي. ومت 
الرعاية ال�سحية  الآن، ل�سيما ملوظفي  حتى 
يعملون يف  اآخرين ممن  وامل�سنني وموظفني 
حتت  املناطق  و�ستخ�سع  الأمامية.  اخلطوط 
الإغالق حلظر جتوال من ال�ساد�سة م�ساء حتى 

اخلام�سة �سباحا.

ا في حادث قطار تنكي�س الأعالم في تايوان بعد وفاة 50 �سخ�سً
تايبيه ـ )د ب اأ( :

اأم�س، ومن املقرر  الأعالم   نك�ست تايوان 
اأن تبقى هكذا ملدة ثالثة اأيام، حدادا على 
ما ل يقل عن 50 �سحية يف حادث قطار 

مميت وقع اأول اأم�س .
عن  نتجت  الوفيات  اإن  م�سوؤولون  وقال 
ا�سطدم قطار ب�ساحنة وخرج عن م�ساره 

يف �رشق تايوان اأول اأم�س.
التايوانية  احلديدية  ال�سكك  اإدارة  وقالت 
القطار خرج  اإن  اأم�س  يف وقت متاأخراأول 
ب�سبب  هوالني  مقاطعة  يف  امل�سار  عن 
من  انزلقت  �سيانة  ب�ساحنة  ا�سطدامه 
فوق خط  بناء  موقع  من  بالقرب  منحدر 
اإن  م�سوؤولون  واأو���س��ح  احلديد.  ال�سكة 
ثماين  من  يتاألف  ال��ذي  القطار  مقدمة 
عربات وكان على متنه 492 راكبا واأربعة 
من اأفراد الطاقم وكان م�سافرا من تايبيه 
ا�سطدمت  ال�رشقية،  تايتوجن  مقاطعة  اإىل 

باملركبة قبل دخول نفق بوقت ق�سري.
احلكومية  املركزية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
اأم�س اأن ممثلي الدعاء العام يف هوالني 
اعتقال بحق مدير  باإ�سدار مذكرة  طالبوا 
موقع بناء يعتقد اأنه ف�سل يف و�سع فرامل 

املركبة ب�سكل �سحيح.
وذكرت الوكالة اأن ممثلي الدعاء بداأوا يف 

ا�ستجواب الرجل .
 واأفرجت املحكمة عن املدير بكفالة 500 
دولر  و516  األفا   17( تايواين  دولر  األف 
ال�سبت ومن غري امل�سموح  ام�س  اأمريكي( 
الدعاء  ممثلو  وقال  البالد.  مبغادرة  له 

وي�سعون  باحتجاج  يتقدمون  �سوف  اإنهم 
اإىل اإ�سدار مذكرة اعتقال جمددا.  

وحددت اإدارة ال�سكك احلديدية التايوانية 
ال�سحايا، من  47 من  ال�سبت هوية  اليوم 
 27( فرن�سي  ورجل  �سغار  اأطفال  بينهم 
املتحدة،  الوليات  من  و�سخ�سان  عاما(، 
فيما �سعت ال�سلطات لتحديد هوية اجلثث 

الأخرى.
وت�سري الإح�ساءات الر�سمية ال�سادرة اأم�س 
اإىل اإ�سابة ما ل يقل عن 188 �سخ�سا يف 
احلادث. وحتتم بقاء 41 من امل�سابني يف 

امل�ست�سفى.
والت�سالت  املوا�سالت  وزير  نائب  وقال 
اأم�س  واجن كوو-ت�ساي يف موؤمتر �سحفي 

موقع  حول  اأم��ان  �سياج  وج��ود  عدم  اإن 
البناء، كما يتطلب العقد ، كان خطاأ اإداريا 

كبريا.
وقال اإدارة ال�سكك احلديدية التايوانية اإنه 
جرى اإدراج الواقعة على اأنها اأ�سواأ حادث 
قطار يف خالل ال�سبعة عقود املا�سية يف 

تايوان.  

ياجنون ـ )د ب اأ( ك
 قتل خم�سة اأ�سخا�س يف خمتلف اأنحاء ميامنار 
�سد  القمع  حمالت  اجلي�س  يوا�سل  فيما  اأم�س، 
اأزمة  من  م�سلحة  املظاهرات وحذرت جمموعة 
اأكرث من ع�رشة اآلف �سخ�س  اإن�سانية بعد فرار 
موقع  وقال  املا�سي.  ال�سهر  جوية  غارات  من 
"ميامنار ناو" الإخباري اإن ثالثة اأ�سخا�س قتلوا، 
على  امل�سلحة  القوات  �سنتها  قمع  حملة  يف 
مظاهرة يف "مونيوا" مبنطقة "�ساجاينج" �سباح 
اعتقال ع�رشة  ال�سبت. وقتل متظاهر ومت  اأم�س 
اآخرين يف "ثاهتون" بولية "مون" طبقا ملجلة 
"باجو" الأ�سبوعية على الإنرتنت. واأخذ اجلنود 
جثته. وتابعت املجلة اأن �سبيا/18 عاما/ قتل 
بالر�سا�س، رغم انه مل ي�سارك يف الحتجاجات. 
من  واحد  وهو  للكارين،  الوطني  الإحتاد  وذكر 
ميامنار  يف  العرقية  امل�سلحة  املنظمات  اأكرب 
اأم�س اجلمعة اأن اأكرث من 12 األف �سخ�س فروا من 
قراهم يف اأعقاب غارات جوية ع�سكرية ا�ستهدفت 
منطقتي "موتراو" و"كلري هتو" يف الفرتة من 27 

اآذار/مار�س املا�سي. وحذرت املجموعة  اإىل 30 
من اأن ذلك اأدى اإىل "اأزمة اإن�سانية رئي�سية".

وقف  على  ال��دويل  املجتمع  املجموعة  وحثت 
وال�سغرية،  الكبرية  املتفجرات،  "جميع  بيع 
واأي تكنولوجيا متقدمة، يتم ا�ستخدامها لن�رش 
امل�سلحة".  للقوات  املقاتلة  والطائرات  احلرب 
�سد  وفعالة  قوية  "عقوبات  اإىل  اأي�سا  ودعت 

حزب  فوز  بعد  اأنه  يذكر  الع�سكري".  النقالب 
الرابطة الوطنية من اأجل الدميقراطية باأغلبية 
وا�سحة يف النتخابات التي اأجريت يف ت�رشين 
انقالبه،  اجلي�س  نفذ  املا�سي،  ثان/نوفمرب 
اإلقاء  باأنها مزورة. وجرى  النتخابات  وو�سف 
القب�س على اأون �سان �سو ت�سي، ول تزال قيد 

الحتجاز .

مقتل 5 
واعتقال اآخرين 

في ميانمار 
وجماعة 

م�سلحة تحذر 
من اأزمة 

اإن�سانية في 
البالد

ال�سرطة ت�ستخدم الر�سا�س المطاطي والغاز �سد 
محتجين على قيود كورونا في �سوي�سرا

جنيف ـ )د ب اأ( :
ال�سوي�رشية  ال�رشطة  ا�ستخدمت   
للدموع  امل�سيل  الغاز  اأم�س  اأول 
مواجهة  يف  املطاطي  والر�سا�س 
احتجوا  الذين  الأ�سخا�س  مئات 
يف  ك��ورون��ا  فريو�س  قيود  على 
�رشق  �سمال  جالن  �سانت  مدينة 

�سوي�رشا.
اإنه  ال�سوي�رشية  ال�رشطة  وقالت 
ال�ساعة  م��ن  ق�سري  وق��ت  بعد 
بتوقيت   1900( م�ساء  التا�سعة 
عنا�رش  ت��ع��ر���س  ج��ري��ن��ت�����س( 
ال�رشطة "للقذف باأ�سياء وا�سطروا 
املطاطي  الر�سا�س  ل�ستخدام 

للدفاع عن النف�س."
ويف وقت لحق من امل�ساء قالوا 
واأ�سياء  امل��ول��وت��وف  قنابل  اإن 
على  اأُلقيت  النريان  فيها  اأ�رشمت 
اإىل  اأدى  مم��ا  ال�رشطة،  عنا�رش 
امل�سيل  للغاز  ال�رشطة  ا�ستخدام 

للدموع.
ودعت ال�رشطة املحتجني اإىل عدم 
مهاجمة رجال ال�رشطة اأو الإ�رشار 
باملمتلكات ودعوا املتفرجني اإىل 

العودة اإىل ديارهم.
باأن  تاجبالت  �سحيفة  واأف��ادت 
اإىل  خ��رج��وا  �سخ�س  األ��ف  نحو 

�سوارع �سانت جالن، وهي مدينة 
ن�سمة  األف   75 �سكانها  يبلغ عدد 

وتقع جنوب بحرية كون�ستان�س.
واأجربت معدلت الإ�سابة املتزايدة 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا احل��ك��وم��ة 

على  اأ�سبوعني  قبل  ال�سوي�رشية 
ق��واع��د  تخفيف  خ��ط��ط  اإي��ق��اف 

الإغالق.
و�سجلت �سوي�رشا، التي يبلغ عدد 
�سكانها 6ر8 مليون ن�سمة، اأكرث من 

كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  األف   600
يعادل  ما  اأو  الوباء،  بداية  منذ 
ن�سمة.   100000 لكل  حالة   7000
9600 حالة  من  اأكرث  ت�سجيل  ومت 

وفاة بالفريو�س.

فيديو  في  ي�سكك  النيجيري  الجو  �سالح 
تزعم فيه بوكو حرام اإ�سقاط طائرة

لجو�س ـ )د ب اأ( :
 ذك�����ر ����س���الح اجل���و 
حلل  اأن����ه  ال��ن��ي��ج��ريي 
قالت  م�سورا  مقطعا 
ج��م��اع��ة ب��وك��و ح��رام  
اأ�سقطت طائرة  اإنها  فيه 
تابعة له كانت قد فقدت 
املا�سي  الأ�سبوع  اأوائل 
مهمة  يف  كانت  بينما 

قتالية .  
وع��ر���س��ت ب��وك��و ح��رام 
لطائرة  م�سورا  مقطعا 
كما  ال�سماء.  يف  تنفجر 
امل�سور  املقطع  عر�س 
حتمل  لطائرة  حطاما 
ع��الم��ات ���س��الح اجل��و 

النيجريي.
مقاتلي  من  اثنان  وقال 
اأحدهما  ح���رام،  ب��وك��و 
ي��ت��ح��دث الإجن��ل��ي��زي��ة، 
لغة  ي��ت��ح��دث  والآخ����ر 
اإن  املحلية،  الهو�سا 
احلركة اأ�سقطت الطائرة.

با�سم  املتحدث  وق��ال   
العميد  اجل���و  ���س��الح 
جابكويت  اإدوارد  اجلوي 
اأول رد على املقطع  يف 
تقيم  رغم  اإن��ه  امل�سور 
�سامل،  ب�سكل  الفيديو 

اأغ��ل��ب  اأن  جليا  ك���ان 
عمدا  معاجلة  اأج��زائ��ه 
ل��ت��ع��ط��ي الن���ط���ب���اع 
ا�سقاط  مت  اأنه  اخلاطئ 

الطائرة .
وقال جابكويت يف وقت 
متاأخر من اأم�س اجلمعة: 
تقريبا  امل�ستحيل  "من 
يف  ط��ائ��رة  تنفجر  اأن 
بنف�س  اجل��و  منت�سف 
يف  امل�سورة  الطريقة 
ال��ف��ي��دي��و وي��ظ��ل ج��زء 
بتلك  جيدا  بدنها  م��ن 
ذلك  يف  مب��ا  الطريقة، 

ذيلها ال�سليم".
اأن متمردي بوكو  وتابع 
بدعاية  يقومون  ح��رام 
اإىل  وي�����س��ع��ون  ك��اذب��ة 
عن  امل�سوؤولية  اإع��الن 

اأن  ميكن  ج��وي  ح��ادث 
يكون نتج عن اأي اأ�سباب 

اأخرى.
وا���س��ت��ط��رد امل��ت��ح��دث 
املقاطع  حمتويات  اأن 
امل�سورة يجب جتاهلها 
كل  ان���ت���ه���اء  "حتى 
املتعلقة  التحقيقات 
بكيفية حتطم الطائرة".

اأول  اجل��و  �سالح  وق��ال 
يوم اخلمي�س اإن الطائرة 
وه���ى م��ن ط���راز األ��ف��ا 
بورنو  ولي��ة  يف  فقدت 
بينما كانت تدعم قوات 
اأر�سية يف اإطار عمليات 
التمرد  ملكافحة  جارية 
ال�سمالية  املنطقة  يف 
ال�رشقية من البالد حيث 

تن�سط بوكو حرام.

مقتل مدني واإ�سابة رجل �سرطة في انفجار 
قنبلة �سمال اأفغان�ستان

بلخ ـ )د ب اأ( :
رجل  واأ�سيب  م��دين  قتل    
قنبلة  ان��ف��ج��ار  يف  ���رشط��ة 
طريق  ج��ان��ب  على  زرع���ت 
مبدينة "مزار �رشيف" باإقليم 
بلخ �سمال اأفغان�ستان، طبقا 
"خاما  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا 

لالأنباء  الأفغانية  بر�س" 
اإقليم  �رشطة  وقالت  اأم�س. 
اإن  الإع���الم  لو�سائل  بلخ 
مركبة  ا�ستهدف  الن��ف��ج��ار 
حوايل  �رشيف"  "مزار  مبدينة 
والن�سف  الثامنة  ال�ساعة 
امل��دين  اأن  وت���ردد  �سباحا. 

تويف متاأثرا باإ�سابات خطرية 
النفجار.  ج��راء  لها  تعر�س 
ياأتي ذلك فيما يحتدم العنف 
جهود  رغ��م  اأفغان�ستان  يف 
وزارة  لتحقيق �سالم. وذكرت 
اأ�سخا�س  �ستة  اأن  الداخلية 
على الأقل، قتلوا يف هجمات 

م��ت��ف��رق��ة ���س��ن��ت��ه��ا ح��رك��ة 
لجمان  اأقاليم  يف  طالبان 
وتخار  وخو�ست  وننكارهار 
اأم�س. اأول  و���س��ار-اي-ب��ول 
اأكرث من  اأن  واأ�سافت الوزارة 
21 �سخ�سًا اأ�سيبوا خالل تلك 

احلوادث.

اإيران متفائلة ب�ساأن المفاو�سات النووية مع 
القوى العالمية

طهران ـ )د ب اأ( :
 اأعربت اإيران عن تفاوؤلها ب�ساأن 
حول  للمفاو�سات  اآخ��ر  م�سار 
اتفاق نووي مع القوى العاملية، 
فيينا  يف  �ستتوا�سل  وال��ت��ي 

الأ�سبوع املقبل.
"انتي�ساب"  ب��واب��ة  ون��ق��ل��ت 
اأكرب  علي  عن  اأم�س  الإخبارية 
الطاقة  منظمة  رئي�س  �ساحلي، 
"نحن  قوله  الإيرانية  الذرية 
على و�سك اخلروج من املاأزق".

الطاقة  منظمة  رئي�س  واعترب 
اجتماع  اأن  الإيرانية  ال��ذري��ة 
لالتفاق  امل�����س��رتك��ة  اللجنة 
امل�سدود  الطريق  ك�رش  النووي 

الويل.
ت�رشيحه  يف  �ساحلي  وق���ال 
تطبيق  عرب  اأم�س،  اأول  م�ساء 
دخ��ول  اإن  هاو�س"،  "كلوب 
ق�سية املفاو�سات حول التفاق 
النووي املرحلة الفنية وجتاوزه 
ك�رش  يعني  الولية  التجاذبات 
وهو  الويل  امل�سدود  الطريق 
اأنباء  وكالة  ح�سب  واع��د،  اأمر 
الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية 
"املباحثات  واأو�سح   . "اإرنا" 
ال�سيا�سية  الق�سايا  جت��اوزت 
الفنية،  الق�سايا  يف  ودخلنا 
ومن املقرر اأن جتري املباحثات 

الفنية الثالثاء املقبل".
الطاقة  منظمة  رئي�س  وق��ال 

الذرية الإيرانية: لقد ادركوا بان 
احلفاظ على الطريق امل�سدود ل 
يعود بالنفع على اأحد... يبدو اأن 
 .. ُك�رشرِ قد  امل�سدود  الطريق  هذا 
طريق  يف  الن  نتحرك  نحن 
احياء  ازاء  متفائل  ان��ا  ممهد. 

التفاق النووي".  
واأكد باأنه "علينا ال�سرب اأ�سبوعا، 
الت��ف��اق  ق�سية  و�ستت�سح 
النووي" واعترب ان من م�سلحة 
الت��ف��اق  ق�سية  ح��ل  اجلميع 
من  ال�رشعة  وجه  على  النووي 
الناحية الداخلية والدولية ذلك 
لن الق�سايا القليمية والدولية 
اأن هذه  اذ  �ستم�سي نحو احلل، 

الق�سايا مت�سابكة.  

نيويورك ـ )د ب اأ( :
اأم�س عن   ك�سفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومربج لالأنباء 
اإعطاء 9ر628 مليون جرعة من لقاح م�ساد ملر�س كوفيد -19 الذي ي�سببه 

فريو�س كورونا على م�ستوى العامل حتى الآن.
مليون  8ر15  بنحو  الأخري  التطعيم  يقدر معدل  العامل،  اأنحاء  ويف جميع 

جرعة يف اليوم على اأ�سا�س البيانات املعلن عنها ومبتو�سط 7 اأيام.
وبلغ عدد حالت الإ�سابة املوؤكدة بفريو�س كورونا 3ر130 مليون حالة،فيما 

بلغ عدد الوفيات 84ر2 مليون يف العامل.

هوبكنز وبلومبرج :
 �إعطاء 9ر628 

مليون جرعة لقاح 
م�ضاد لكورونا في 

�لعالم
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Éaƒ°ùe QÉ¶àfG »a »aÓdG ó«©à°ùj OGOƒdG

ø«ÑYÓdG ≈∏Y Ö∏≤æj ¢Sƒàæaƒj Qƒ¡ªL 

áfƒ∏°TôH ΩÉeCG É keÉY 43 √ôªY RÉéfEG øY ¢ûàØj ∫ÉjôdG

¬ÑJRƒLh QƒÑ°S …ô°ü«b AÉ≤d º°ùëj ∫OÉ©àdG

 ¬ÑY’  …hÉ°†«ÑdG  OGOƒdG  OÉ©à°SG

 ∑QÉ°T  …òdG  ,‘ÓdG  ójDƒe  ,»Ñ«∏dG

 ‘  ,GôNDƒe  √OÓH  Öîàæe  ™e

 ,¿ÉµdG äÉ«Ø°üJ ÜÉ°ù◊ ÚJGQÉÑe

 »àdG  áYƒªéª∏d  º°†fG  …òdGh

 Üƒ°U ôaÉ°ùJ ⁄h ,Üô¨ŸÉH â«≤H

 IOÉ«b â– ÜQóàJh ,É«≤jôaEG ÜƒæL

.»JQõæÑdG …Rƒa ÜQóŸG

 IOƒY  ôNCÉJ  ≈°ûîj  OGOƒdG  ¿Éch

 äÓMôdG  ≥«∏©J  ÖÑ°ùH  ,‘ÓdG

 ¬fCG ’EG ,É«Ñ«d Üô¨ŸG ÚH ájƒ÷G

 ‘  ¬JOƒ©H  ,±hÉîŸG  √òg  OóH

.¬«∏Y ≥ØàŸG âbƒdG

 ,ôNB’G  ±ÎëŸG  ¿CG   ,πHÉ≤ŸG  ‘

 QGO  ‘  ∫GR  Ée  ,Éaƒ°ùe  ¿ƒª«°S

 ó©H ≥ëà∏j ⁄h ,á«fGõæàdG ΩÓ°ùdG

 ¬ëæe  Éeó©H  ,≥jôØdG  äÉÑjQóàH

 ,¬JöSCG ™e π¶«d É°ü«NôJ »JQõæÑdG

 QGó∏d πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e Oƒ©jh

.AÉ°†«ÑdG

 ádÉ°SQ  ,¢Sƒàæaƒj  Qƒ¡ªL  ¬Lh

 ,Rƒé©dG  Ió«°ùdG  »ÑYÓd  á«°SÉb

 »HôjO  ¢VƒN πÑb  ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG

.‹É£jE’G …QhódG ‘ ƒæjQƒJ

 ,"É«dÉ£jEG  ∫ƒÑJƒa"  ™bƒŸ É k≤ahh

 áàa’  ,¢Sƒàæaƒj  Qƒ¡ªL  ™°Vh

 ,"ΩƒjOÉà°S õfÉ«dCG" Ö©∏e êQÉN

 ¿ƒªà¡J  ºàfCG"  É¡«∏Y  GƒÑàch

 IÉYôdGh  π°UGƒàdG  ™bGƒÃ  §≤a

 ,»HôjódG  ≈∏Y  GhõcQ  ..ÚjÓŸGh

."!!è°†ædG ¢†©H Ghô¡XCGh

 ¢Sƒàæaƒj  êhôN  ó©H  ∂dP  AÉL

 ∫É£HCG  …QhO  »FÉ¡f  øªK  øe

 áaÉ°VE’ÉH  ,ƒJQƒH  ΩÉeCG  ÉHhQhCG

 »àdG  ,Éjõ«Ñ°S  ó°V  IQÉ°ùÿG  ¤EG

 Rƒé©dG  Ió«°ùdG  ¢Uôa  âØ©°VCG

 …QhódG  Ö≤d  ≈∏Y  á°ùaÉæŸG  ‘

.‹É£jE’G

 ÜQóe  ,ƒdÒH  ÉjQófCG  ¿Éch

 ƒ∏«e  ôKQBG  ó©Ñà°SG  ,¢Sƒàæaƒj

 ’ÉÑjO ƒdhÉHh »æ«cÉe ¿ƒà°ùjhh

 ÖÑ°ùH  ,»HôjódG  áªFÉb  øe

 ‘  óYGƒ≤∏d  »KÓãdG  áØdÉfl

.¢UÉN πØM ‘ óLGƒàdÉH É«dÉ£jEG

 ΩÉeCG ƒµ«°SÓµdG ójQóe ∫ÉjQ ¢Vƒîj

 ,πÑ≤ŸG  âÑ°ùdG  ,áfƒ∏°TôH  ¬ÁôZ

 …QhódG  øe  30`dG  ádƒ÷G  øª°V

 …O  hójôØdCG  Ö©∏e  ≈∏Y  ,ÊÉÑ°SE’G

 ƒgh ,óMGh ôeCG ¬à«f ‘h ,ƒfÉØ«à°S

 ó°V ‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG RƒØdG ≥«≤–

.ÉfGôLƒ∏ÑdG

 ,áfƒ∏°TôH  ≈∏Y  RƒØdG  ∫ÓN  øeh

 ‘ ¬Xƒ¶ëH ójQóe ∫ÉjQ ßØàë«°S

 ,ÊÉÑ°SE’G …QhódG Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæŸG

 ∫hó÷ ójQóe ƒµ«à∏JCG Qó°üJ πX ‘

 ‘ ¬©°†à°ùa ,IQÉ°ùÿG ÉeCG ,Ö«JÎdG

 GQhO Ö©∏J óbh ,ájÉ¨∏d Ö©°U ∞bƒe

 …òdG  ,Ö≤∏dG  øe  √ójôŒ  ‘  Éª¡e

.»°VÉŸG º°SƒŸG √RôMCG

 ∞«c  ,ójQóe  ∫ÉjQ  ¥É°ûY  ôcòàjh

 AGôµf áÁõg ¥É◊EG øe º¡≤jôa øµ“

 øjöûJ  24  Ωƒj  ,(1-3)  áfƒ∏°TÈH

 πé°S ÉeóæY ,»°VÉŸG ôHƒàcCG/∫hC’G

 ƒ«LÒ°Sh  …OÒØdÉa  …ó«a  øe  πc

 áKÓK  ¢ûàjOQƒe  Écƒdh  ¢SƒeGQ

 ƒf  ÖeÉc  äÉLQóe  ΩÉeCG  ,±GógCG

.á«dÉÿG

 ådÉK ≥«≤– ‘ »éæjÒŸG πeCÉjh

 áfƒ∏°TôH  ΩÉeCG  ,‹GƒàdG  ≈∏Y  Rƒa

/∫ƒ∏jCG  òæe  ¤hC’G  Iôª∏d  ,…QhódÉH

.1978 ÈªàÑ°S

 ójQóe  ∫ÉjQ  πªëj  ,ΩÉY  πµ°ûHh

 äGQÉ°üàf’G OóY ‘ »°SÉ«≤dG ºbôdG

 πc  ‘  ,áfƒ∏°TôH  ≈∏Y  á«dÉààŸG

 7  ¬«∏Y  Ö∏¨J  ÉeóæY  ,äÉ≤HÉ°ùŸG

/•ÉÑ°T 22 øe ,‹GƒàdG ≈∏Y äGôe

 ôjGÈa/•ÉÑ°T 28 ¤EG ,1962 ôjGÈa

.1965

 á∏°ù∏°S  ∫ƒWCÉa  ,áfƒ∏°TôH  ÉeCG

 ,ójQóe  ∫ÉjQ  ≈∏Y  ¬d  äGQÉ°üàfG

 5  øe  â∏µ°ûJ  ,äÉ≤HÉ°ùŸG  πc  ‘

/∫hC’G  ¿ƒfÉc  13  ÚH  ,äGQÉ°üàfG

 øjöûJ  29  ≈àMh  ,2008  Èª°ùjO

.2010 Èªaƒf/ÊÉãdG

 ºbôdG  É°†jCG  ójQóe  ∫ÉjQ  πªëjh

 ,á«dÉààŸG äÉjQÉÑŸG OóY ‘ »°SÉ«≤dG

 ≈∏Y áfƒ∏°TôH ΩÉeCG É¡«a ßaÉM »àdG

 πc  ‘  ,ºFGõ¡dG  øe  ‹ÉÿG  ¬∏é°S

 3 øe äÉjQÉÑe 8 ó«°UôH ,äÉ≤HÉ°ùŸG

 ¿ƒfÉc 6 ≈àMh ,2001 ¢SQÉe/QGPBG

.2003 Èª°ùjO/∫hC’G

 á∏°ù∏°S  ∫ƒWCG  âfÉc  ,πHÉ≤ŸG  ‘

 ΩÉeCG  áfƒ∏°TÈd  ºFGõ¡dG  øe  á«dÉN

 Èª°ùjO/∫hC’G ¿ƒfÉc 23 ÚH ,∫ÉjôdG

 Èª°ùjO/∫hC’G  ¿ƒfÉc  18h  ,2017

 Éª∏Y  ,äÉjQÉÑe  7  ó«°UôH  ,2019

 ‘ ,É°†jCG ¬JGP Oó©dG ¤EG π°Uh ¬fCÉH

 πjôHCG/¿É°ù«f 27 øe ,πbCG á«æeR IÎa

 ôjÉæj/ÊÉãdG ¿ƒfÉc 25 ¤EG  ,2011

.2012

 º°SÉ≤àj  ,…QhódG  ó«©°U  ≈∏Yh

 OóY  ‘  »°SÉ«≤dG  ºbôdG  ¿É≤jôØdG

 ,Éª¡æ«H ºFGõ¡dG øe á«dÉÿG äÉjQÉÑŸG

.Éª¡æe πµd äÉjQÉÑe 7 ó«°UôH

 5 ≈∏Y ójQóe ∫ÉjQ á∏°ù∏°S äƒàMGh

 ¿ƒfÉc 31 øe ,ÚdOÉ©Jh äGQÉ°üàfG

/•ÉÑ°T  3 ¤EG  ,1932 ôjÉæj/ÊÉãdG

.1935 ôjGÈa

 »àdG  ,áfƒ∏°TôH  á∏°ù∏°S  äAÉLh

 øe  ¬JGP  Oó©dG  ≈∏Y  äƒàMG

 ¿ƒfÉc  13  øe  ,(5)  äGQÉ°üàf’G

 10  ≈àMh  ,2008  Èª°ùjO/∫hC’G

 Éª∏Y  ,2011  Èª°ùjO/∫hC’G  ¿ƒfÉc

 áfƒµe  ,iôNCG  á∏°ù∏°S  ≥≤M  ¬fCÉH

 ºFGõ¡dG  øe  á«dÉN  äÉjQÉÑe  7  øe

.…QhódÉH

á∏ëªdG ∫õZ »a ¬Ñ°üæe øe √óÑY ≈Ø£°üe ádÉ≤à°SG

 »∏gC’G  …OÉædG  º‚  √óÑY  ≈Ø£°üe  QòàYG

 ¢ù«Fôc ¬àª¡e ‘ QGôªà°S’G ΩóY øY ,≥HÉ°ùdG

.á∏ëŸG ∫õZ …OÉæH ,Ωó≤dG Iôc ácöûd

 ó©H" :âÑ°ùdG  ¢ùeCG »ª°SQ ¿É«H ‘ √óÑY ∫Ébh

 øY …QGòàYÉH Ωó≤JCG ¿CG »æØ°SDƒj ..ájôK áHôŒ

 ∫õZ  …OÉæH  »∏ªY  ΩÉ¡e  ‘  …QGôªà°SG  ΩóY

 á°VÉjôdGh  áYÉæ°üdG   ôîah  á©∏b  ,á∏ëŸG

 IÉæ≤H  »∏ªY  ™e  É¡°VQÉ©àd  ∂dPh  ,ájöüŸG

."Éª¡æ«H ™ª÷G áHƒ©°Uh »∏gC’G …OÉædG

 …ôµ°T ¢üdÉîH Ωó≤JCGh á°UôØdG õ¡àfCG" :±É°VCGh

 »ëæe ≈∏Y º«¶©dG …OÉædG Gòg IQGOE’ …ôjó≤Jh

 »ëæeh ÒÑc ¿É«c ‘ πeÉ©àdGh πª©dG ±öT

."áª«¶Y ájQGOEG äGÈN É¡æe âÑ°ùàcG á°Uôa

 AõéH  ƒdh  âªgÉ°S  ¿ƒcCG  ¿CG  ≈æ“CG"  :™HÉJh

 ∫õZ  ≥jôa  äÉæ«cÉe  ¢ShôJ  IOƒY  ‘  Ò¨°U

 áÑ«g IOÉ©à°SG πLCG øe ìÉéæH ¿GQhó∏d á∏ëŸG

 ïjQÉàdG  äGP  ájÒgÉª÷G  ájófC’G  ÈcCG  óMCG

."ÒÑµdG

 …QhódG ‘ ™°SÉàdG õcôŸG á∏ëŸG ∫õZ πàëjh

.á£≤f 22 ó«°UôH …öüŸG

áæ«ªK á°Uôa ôàfEG íæªjh ¿Ó«e π q£©oj ÉjQhóÑeÉ°S

»FÉæãà°S’G ´hô°ûªdÉH óf’Ég …ô¨j ójQóe ∫ÉjQ

»°ùØæd G kOhóM ™°VCG ’ :»HÉÑe

 ∫OÉ©Jh ¿Ó«e ¬Ø«°†Ÿ áHöV ÉjQhóÑeÉ°S ¬Lh

 ìÉààaG  ‘  âÑ°ùdG  ∫hC’G  ¢ùeCG  1  /  1  ¬©e

 øe  øjöû©dGh  á©°SÉàdG  á∏MôŸG  äÉ°ùaÉæe

.Ωó≤dG Iôµd ‹É£jE’G …QhódG

 ºLÉ¡ŸG  ¬∏é°S  ±ó¡H  ÉjQhóÑeÉ°S  Ωó≤Jh

 ,57  á≤«bódG  ‘  ÓjQÉ«dGƒc  ƒ«HÉa  Ωö†îŸG

 ÉØ∏«°S ¿ÉjQOCG ¬∏«eR OôW ” Úà≤«bóH Égó©Hh

.ÊÉãdG QGòfE’G ≈∏Y ¬dƒ°üM ôKEG

 …Oó©dG  ¬bƒØJ  ∫Ó¨à°SG  ‘  ¿Ó«e  í‚h

 ≥jôW øY 87 á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG ±óg ∞£Nh

 ≈∏Y  áÁõ¡dG  øe  â∏Ø«d  »LhÉg  Î«H  ¢ùæj

 á£≤f 36 ¤EG √ó«°UQ ÉjQhóÑeÉ°S ™aQh .¬Ñ©∏e

 ¤EG √ó«°UQ ¿Ó«e ™aQ Éªc öTÉ©dG õcôŸG ‘

 •É≤f ¢ùªN ¥QÉØH ÊÉãdG õcôŸG ‘ á£≤f 60

.¿Ó«e ÎfEG Qó°üàŸG ∞∏N

 IQGó°üdG ‘ ¬©bƒe õjõ©J ¿Ó«e ÎfE’ øµÁh

 ‘  Ö≤∏dG  ´GõàfG  øe  ÒÑc  πµ°ûH  ÜGÎb’Gh

 IGQÉÑŸG  ‘ É«fƒdƒH ¬Ø«°†e ≈∏Y √Rƒa ádÉM

 á∏MôŸG  øª°V  Ωƒ«dG  Ú≤jôØdG  ÚH  IQô≤ŸG

.á∏LDƒe IGQÉÑe ¿Ó«e ÎfE’ ≈≤ÑàJh ,É¡°ùØf

 ™e  óbÉ©à∏d  ¬«©°S  ,ójQóe  ∫ÉjQ  π°UGƒj

 É«°ShQƒH  ºLÉ¡e  ,óf’Ég  èæ«dôjEG  »éjhÔdG

.πÑ≤ŸG »Ø«°üdG ƒJÉcÒŸG ∫ÓN ,ófƒ“QhO

 ,É kYÉªàLG  Gó≤Y  ób  ,óf’Ég  ódGhh  ’ƒjGQ  ¿Éch

 ÉJQƒH’  ¿GƒN  ™e  ,  »°VÉŸG  ¢ù«ªÿG  ìÉÑ°U

 ôjóŸG  ÊÉª«dCG  ƒ«JÉeh  ,áfƒ∏°TôH  ¢ù«FQ

 AÉ°ùŸG  ‘  ÜÉgòdG  πÑb  ,…OÉæ∏d  »°VÉjôdG

.ójQóe ∫ÉjQ ‹ƒÄ°ùe á∏HÉ≤Ÿ

 óf’Ég  ¿EÉa  ,"∫GÎæ°S  É°ùæØjO"  áµÑ°ûd  É k≤ahh

 ô¡°T ∫ÓN ójQóe ∫ÉjQ ‘ G kójóL É kÑY’ ¿ƒµ«°S

.Ú∏Ñ≤ŸG Rƒ“/ƒ«dƒj hCG ¿GôjõM/ƒ«fƒj

 GhôLCG  ,ójQóe  ∫ÉjQ  ‹ƒÄ°ùe  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 ∫ƒM  óf’Égh  ’ƒjGQ  ™e  á≤«ªY  äÉKOÉfi

 .»µ∏ŸG …OÉædG πÑ≤à°ùe

 ´höûe Gƒ°VôY ójQóe ∫ÉjQ IOÉb ¿CG âë°VhCGh

 óf’Ég ódGh ≈∏Y ,ójó÷G "ƒ«HÉfôH ƒLÉ«àfÉ°S"
.»°VÉŸG ¢ù«ªÿG ó≤ oY …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN

 »‚ÒŸG ‹ƒÄ°ùe ¿EG á«fÉÑ°SE’G áµÑ°ûdG âdÉbh

 πµ°û∏d  êPÉ‰  IóY  ,óf’Ég  ódGh  ≈∏Y  Gƒ°VôY

 ó©H  ƒ«HÉfôH  ƒLÉ«àfÉ°S  ¬«∏Y  ¿ƒµ«°S  …òdG

 G kõcôe  Ö©∏ŸG  íÑ°üj  ¿CÉH  GhóYhh  ,ôjƒ£àdG

.á«ŸÉ©dG á°VÉjô∏d

 ódGh  GhôZCG  ,ójQóe  ∫ÉjQ  ‹ƒÄ°ùe  ¿CG  âaÉ°VCGh

 ƒLÉ«àfÉ°S"  É¡Kóë«°S  »àdG  á∏≤ædÉH  óf’Ég

 ó©H  ,πÑ≤à°ùŸG  Ö©∏e  ¬fCGh  ,…OÉæ∏d  "ƒ«HÉfôH

.á«LƒdƒæµàdG äÉ«æ≤àdG çóMCÉH √ôjƒ£J

 ¿É°S ¢ùjQÉH º‚ ,»HÉÑe ¿É«∏«c »°ùfôØdG çó–

.Ωó≤dG Iôc ‘ »∏Ñ≤à°ùŸG ¬MƒªW øY ,¿ÉeÒL

 âfƒe"  áYGPEG  ™e √GôLCG  QGƒM ‘ »HÉÑe ∫Ébh

 ÉªY â∏Ä°S ,á°SQóŸG ‘ âæc ÉeóæY" :"ƒdQÉc

 ∫CÉ°ùj Ée GkÒãch ,OÉà©e ôeCG ¬fEG .¬H ΩÉ«≤dG ójQCG

 âÑàc .¬H ΩÉ«≤dG ¿hójôj ÉªY ÜÓ£dG ¿ƒª∏©ŸG

."Ωó≤dG Iôc AÉæãà°SÉH ,¬∏©a ójQCG Ée πc

 ‘ √ójQCG …òdG QÉ°ùŸG âÑàc ,∂dP ó©Hh" ±É°VCGh

."∫õæŸG ‘ ¬H â¶ØàMGh ,Ωó≤dG Iôc ⁄ÉY

 ,á«°üî°T á°üb É¡fEÉa ,»MÉ‚ ó©H ¿B’G" ™HÉJh
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 √Rƒa ºZQ ,É k°ùªëàe π¶j ∞«c ∫GDƒ°S ≈∏Y G kOQh

 ‘  ,"⁄É©dG  ¢SCÉc"  áÑ©∏dG  ‘  IõFÉL  ÈcCÉH

 ó««≤J ójQCG ’ »æfEG É kªFGO â∏b" ≥∏Y ,ôµÑe ø°S

 OôéÃ áëØ°üdG  √òg  âjƒW »æfEÉa  Gòd  ,»°ùØf

 ¢ùØf ‘ iôNCG ¢SCÉµH RƒØdG ójQCG ,ádƒ£ÑdG AÉ¡àfG

 ."á≤HÉ°ùŸG

 ,G kóL G kó«L âæc GPEG ?á«aGÎM’G »JÒ°ùe" ±OQCGh
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 ∂JÉ«M πc ∂jód ¿ƒµ«°Sh ,¬à≤≤M Ée iÎd âbƒdG

."AÉ«°TC’G √ò¡H äõa »æfEG ∫ƒ≤àd

 ,IGQÉÑŸÉH  ´Éàªà°S’G  ójôj  Qƒ¡ª÷G"  Oô£à°SGh

 ’  Gòd  ,¿ƒ©é°ûŸG  √ójôj  Ée  Ωó≤æd  Ö©∏f  ÉæfEG

 á©àe ,äÉjQÉÑŸG §¨°Vh èFÉàædG ó°ùØJ ¿CG Öéj

."áÑ©∏dG

 ≈∏Y π°†aC’G ¿ƒcCÉ°S »æfEG G kóHCG πbCG ⁄" π°SÎ°SGh

 π°†aCG ΩóbCÉ°S ,»°ùØæd G kOhóM ™°VCG ’ ÉfCG .¥ÓWE’G

."»JÒ°ùe ájÉ¡f ≈àM …ód Ée

 πLCG  øe  IQÉ°ùî∏d  áLÉëH  â°ùd  âfCG"  ”CGh

 ’ .∂°ùØæd G kQGòYCG  ™æ°üJ ôeC’G  Gò¡H ∂fEG  .º∏©àdG
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 Qƒ£àdG Gòg ≈∏Y ®ÉØ◊G ójQCG ¿B’G ,¬«∏Y ÉfCG Ée

."π°†aCG πª©H ΩÉ«≤dGh

 ™e  QƒÑ°S  …öü«b  ∫OÉ©J
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 ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  Ú≤jôØdG  â©ªL
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 ¢ûà«aƒgÉL  ¢ùjOG  ∑QOCG  ºK
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 √ó«°UQ  QƒÑ°S  …öü«b  ™aQh
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 ¢SÉØ«°Sh  ∑ôªL  Gôb  —Éa  ™e

 QƒÑ°S  ¿hõHGôW  ™e  QƒÑ°S

.…GöS ¬£dÉL ™e QƒÑ°S …ÉJÉgh
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توج الن�رص بلقب الدوري العام 

اأم�س  الطائرة،  للكرة  الإماراتي 

الأول اجلمع���ة، بعد فوزه على 

-3( بني يا�س بنتيجة واحدة 

2(، ذهاب���ًا واإياب���ًا يف نهائي 

البطولة. 

وهي املرة الثامنة التي يتوج 

فيه���ا الن����رص بلقب ال���دوري، 

كما اأنها الأوىل له منذ مو�س���م 

حق���ق  فيم���ا   ،2013-2012

�س���باب الأهلي املركز الثالث، 

بفوزه على حتا.

للنهائي،  الن����رص  تاأهل  وجاء 

بعدم���ا ح�س���ل عل���ى املركز 

الدورين  ترتي���ب  الث���اين، يف 

الأول والث���اين م���ن ال���دوري، 

ليلتقي �سباب الأهلي، يف الدور 

ن�س���ف النهائي، ويتاأهل على 

ح�سابه يف مباراة فا�سلة.

وو�سل بني يا�س للنهائي عرب 

ت�سدره للدوري، وتاأهل ملرحلة 

خروج املهزوم، ثم تخطى حتا 

ليالقي  النهائ���ي،  ن�س���ف  يف 

الن����رص يف النهائ���ي، ال���ذي 

ح�سمه الأخري.

قلب �س���باب الأهل���ي الطاولة 

على الفج���رية. بتحويل تاأخره 

الوق���ت  يف  ف���وز  اإىل   ،)2-0(

القاتل )3-2(، على �ستاد را�سد 

م�ساء اأم�س الأول اجلمعة، �سمن 

اجلولة ال�23 من دوري اخلليج 

العربي.

 43 اإىل  الأهلي  وو�سل �سب���اب 

نقطة، وارتقى موؤقتا اإىل املركز 

الثال���ث، فيم���ا جتم���د ر�سيد 

الفجرية عن���د 14 نقطة، وبقي 

موؤقت���ا يف املركز الثاين ع�رص، 

مهددا بخطر الهبوط.

الت�سجي���ل  كونتي���و  وافتت���ح 

الدقيقة  للفجرية، براأ�سي���ة يف 

3، بعد ركل���ة ركنية لعبت من 

اجلانب الأي����رص، لي�سعل اأجواء 

املباراة مبكرا.

وت�سدى قائم وعار�سة الفجرية، 

الأوزبكي جالل  لفر�ستني م���ن 

الدين ما�ساربيوف، لعب �سباب 

الأهلي، يف الدقيقتني 21 و24، 

ورد الفج���رية بق���وة بت�سجيل 

هدف ث���ان يف الدقيقة 32، عن 

طريق اأولبي.

وقل����س �سباب الأهل���ي الفارق 

اإيجور  �سجله لعب���ه  به���دف، 

جي�سو�س، م���ن كرة ارتدت اإليه 

من حار�س الفجرية.

واأدرك حمم���د جمع���ة التعادل 

ل�سباب الأهلي، يف الدقيقة 52، 

واأ�ساع زميله كارلو�س اإدواردو 

ركلة ج���زاء، حوله���ا عبد اهلل 

التميم���ي، حار�س الفجرية، اإىل 

ركلة ركنية يف الدقيقة 79.

اأحرز جالل  القاتل،  الوقت  ويف 

الفوز  هدف  ما�ساربيوف  الدين 

ل�سباب الأهل���ي، براأ�سية قوية 

يف الدقيقة 90، ليح�سد فريقه 

3 نقاط مهمة.

و�سمن اجلول���ة نف�سها، تعادل 

حت���ا و�سيفه الظف���رة )2-2(، 

 9 اإىل  ر�سي���ده  الأول  لريف���ع 

نقاط، يف املرك���ز الرابع ع�رص 

الثاين  رف���ع  بينما  )الأخ���ري(، 

ر�سيده اإىل 21 نقطة، وبقي يف 

املركز احل���ادي ع�رص، لكنه اأكد 

بقاءه يف دوري املحرتفني.

الت�سجيل يف  الظف���رة  وافتتح 

الدقيقة 8، براأ�سية ديوب، الذي 

متكن من رفع ر�سيده اإىل 100 

ه���دف، يف ال���دوري الإماراتي، 

خ���الل م�س���واره م���ع الظفرة 

و�سباب الأهلي.

كري�ستيان  جوناتا����س  ومتكن 

من ت�سجيل هدف التعادل حلتا، 

يف الدقيق���ة )45+2(، بت�سديدة 

قوية و�سط ارتباك من مدافعي 

الظفرة.

ركلة  املب���اراة  حكم  واحت�سب 

اإىل  الع���ودة  جزاء حت���ا، بعد 

من  والتاأكد  الفيدي���و،  تقني���ة 

وج���ود مل�سة يد عل���ى مدافع 

الظف���رة، و�سدده���ا جوناتا�س 

كري�ستي���ان بنجاح يف الدقيقة 

53، وا�سعا فريقه باملقدمة.

واألغ���ى حك���م املب���اراة ركلة 

جزاء ثانية احت�سبها حلتا، يف 

الدقيق���ة 70، بع���د العودة اإىل 

تقنية فيديو.

البديل حممد اجلنيبي  وتعادل 

قوية يف  بت�سدي���دة  للظف���رة، 

املباراة  لتنته���ي   ،76 الدقيقة 

تاريخ  ط���وال  الأول،  بالتعادل 

مواجهات الفريقني.

اعتم���دت اللجن���ة التنفيذية لحتاد غ���رب اآ�سيا لكرة 

الق���دم، خالل اجتماعه���ا ال�25، عرب تقني���ة الت�سال 

املرئ���ي، ت�سمية حمي���د اأحمد الطاي���ر، ع�سو جمل�س 

اإدارة احت���اد الإمارات لكرة القدم، رئي�سًا للجنة الإعالم 

والت�سوي���ق يف احتاد غرب اآ�سي���ا، اإىل جانب ع�سوية 

اللجنة التنفيذية.

فيما قامت اللجن���ة التنفيذية، باإعادة ت�سكيل خمتلف 

جلان الحتاد، ومت اختيار �سيف ماجد املن�سوري، ع�سو 

جمل�س اإدارة احتاد الإمارات كرة القدم، لع�سوية جلنة 

امل�سابقات التي يراأ�سها العراقي ح�سني �سعيد.

ومت اعتماد اللجان اجلديدة، وهي جلنة التطوير، وت�سم 

يف ع�سويتها خلفان جمعة بلهول، ع�سو جمل�س اإدارة 

احتاد الإم���ارات لكرة القدم، واللجنة القانونية، وت�سم 

يف ع�سويته���ا حم���دة ال�سام�سي، رئي����س ق�سم القيد 

والت�سجيل باحتاد الإمارات لكرة القدم.

وكذل���ك جلنة النتخابات، وت�س���م يف ع�سويتها، عبد 

املنعم �سويدان من الإمارات، م���ع العلم اأن اأمل ح�سن 

بو�س���الخ، ع�سو جمل�س اإدارة احت���اد الإمارات، ت�سغل 

من�سب نائب رئي�س جلنة كرة القدم لل�سيدات يف احتاد 

غرب اآ�سيا.

ف���از اجلزيرة على �سيف���ه الو�سل )3-2( م�ساء 

اأم����س ال�سبت ، على �ست���اد حممد بن زايد،، يف 

اجلولة 23 م���ن دوري اخللي���ج العربي، ورفع 

ر�سيده اإىل 50 نقطة، واعتلى القمة موؤقتًا، بينما 

جتم���د ر�سيد الو�سل عن���د 34 نقطة، وبقي يف 

املرك���ز التا�سع. وتقدم اجلزيرة يف الدقيقة 13، 

بنريان �سديقة، بعدما حتول���ت راأ�سية نريي�س، 

لت�سكن مرمى فريقه الو�س���ل، بعد ركلة ركنية 

لعبت من اجلانب الأمين، واأدرك الو�سل التعادل 

عرب هدافه فابيو دي ليما يف الدقيقة 22.

وعاد اجلزيرة اإىل التق���دم يف الدقيقة 32، بعد 

متريرة �سحرية م���ن خلفان مبارك، ومرور رائع 

من علي مبخوت، ومراوغة حلار�س الو�سل، قبل 

اأن ي�سع لكرة يف �سباك ال�سيوف، ومت التاأكد من 

�سحة الهدف بالعودة اإىل تقنية الفيديو.   

واألغى احلك���م هدفًا �سجل���ه الو�سل عن طريق 

نريي����س، بداع���ي ت�سل���ل م�سج���ل الهدف يف 

الدقيق���ة 45، وت�سدت عار�سة الو�سل، لت�سديدة 

�ساروخية من مبخوت يف الدقيقة 56.

وا�ستل���م ليما، الك���رة ب�سكل رائ���ع ومبراوغة 

للمدافع، وانفرد بحار�س اجلزيرة علي خ�سيف، 

وو�س���ع الكرة يف املرمى م�سجاًل هدف التعادل 

للو�سل يف الدقيقة 65.

ومل يف���رح الو�سل طوي���اًل بالتع���ادل، بعدما 

وا�س���ل ميلو�س تاألقه يف ت�سديد الركالت احلرة 

املبا�رصة، لي�سدد هدفًا ثالثًا لفريقه يف الدقيقة 

70 من ركلة مبا�رصة �سددها قوية.

وت�س���دى القائ���م لك���رة ليما، لت�سي���ع فر�سة 

التع���ادل من الو�س���ل يف الدقيق���ة 86، وردت 

عار�س���ة الو�سل، ت�سديدة اأخ���رى ملبخوت يف 

الدقيقة 90، بعدما لم�ست الكرة يد احلار�س.

و�سمن اجلولة نف�سها، حقق عجمان فوزاً غاليًا 

عل���ى م�سيفه خورف���كان )3-2(، لريفع ر�سيده 

اإىل 14 نقطة، واحتل املركز الثاين ع�رص، بفارق 

املواجهات املبا�رصة عن الفجرية، والذي تراجع 

اإىل املرك���ز الثال���ث ع�رص، بينم���ا جتمد ر�سيد 

خورف���كان عن���د 21 نقطة، وبق���ي يف املركز 

العا�رص.
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الجزيرة يهزم الو�سل.. وفوز عجمان 

على خورفكان

الطاير رئي�س للجنة الإعالم في اتحاد غرب اآ�سيا

�سباب الأهلي يقلب الطاولة على الفجيرة

حقق ال�سارقة الدوري الإماراتي لكرة اليد 

قبل جولتني عل���ى نهاية امل�سابقة، بعد 

فوزه عل���ى الوحدة بنتيج���ة )39–22(، 

م�ساء اأم�س الأول اجلمعة، باجلولة ال�20 

من امل�سابقة.

ورف���ع ال�سارق���ة ر�سي���ده اإىل 54 نقطة، 

وبف���ارق 11 نقط���ة عن اأق���رب مناف�سيه 

العني، الذي خ�رص من اجلزيرة )31-30(.

وتتبقى لل�سارقة مواجهتني غري موؤثرتني 

على تتويج���ه بال���دوري الإماراتي اأمام 

مليحة والظفرة.

وتوج ال�سارق���ة بالدوري الإماراتي للمرة 

ال����15، ليت�سدر قائمة الأندية الأكرث فوًزا 

بالبطولة.

ال�سارقة بطًل للدوري الإماراتي 

لكرة اليد

 الن�سر بطل لدوري الكرة الطائرة 

الن�سر يهزم العين في دار الزين.. 

والوحدة ي�سقط اأمام اتحاد كلباء

�سقط العني اأمام الن�رص )1-3( م�ساء اأم�س الأول 

اجلمعة على �ستاد هزاع بن زايد، يف ختام اليوم 

الأول من اجلولة 23 لدوري اخلليج العربي.

ورف���ع الن�رص ر�سي���ده اإىل 42 نقطة يف املركز 

الرابع موؤقتا، بينما جتمد ر�سيد العني عند 37 

نقطة يف املركز ال�ساد�س.

واأ�س���اع الن����رص فر�سة التقدم مبك���را، بعدما 

احت�سب احلكم ركلة جزاء مل�سلحته، بعد عرقلة 

لعبه �سي���اء �سبع، من حار����س العني، خالد 

عي�س���ى، الذي اأ�سلح خط���اأه بالت�سدي للركلة 

التي �سددها توزي يف الدقيقة 13.

وتقدم الن����رص بهدف �سجله �سي���اء �سبع من 

ركلة حرة مبا�رصة �سددها قوية يف الدقيقة 38، 

واأبعدها احلار�س خالد عي�سى، ولكن راأى احلكم 

اأن الك���رة تخطت خط املرم���ى، واأيدت تقنية 

الفيديو قرار احلكم.

وتع���ادل العني عن طريق بن���در الأحبابي يف 

الدقيقة 45+2، بت�سديدة قوية يف زاوية �سعبة، 

وبعد مرور مهاري جميل من اجلانب الأمين.

وردت عار�سة الن����رص ت�سديدة قوية بقدم لبا 

كودجو يف الدقيقة 70.

وبعد 10 دقائق، اأخطاأ يحيى نادر، لعب العني، 

يف اإبع���اد الك���رة، لتتهياأ اأم���ام جابريل الذي 

�سددها قوية يف �سباك العني.

واأنه���ى تيجايل على اآم���ال العني بهدف ثالث 

براأ�سي���ة قوي���ة يف الدقيق���ة 89، بعد عر�سية 

مثالية من توزي، ليح�سل الن�رص على 3 نقاط 

غالية من ملعب العني.

و�سمن اجلولة نف�سها، خ�رص الوحدة اأمام �سيفه 

احتاد كلب���اء )0-1(، وجتم���د ر�سيده عند 35 

نقط���ة، وبقي يف املركز ال�ساب���ع موؤقتًا، ورفع 

احتاد كلباء ر�سي���ده اإىل 35 نقطة، يف املركز 

الثامن موؤقتا.

اأكد خورخي دا �سيلفا، مدرب 

احتاد كلباء، اأن فريقه حقق 

م�سيفه  على  م�ستحقا  فوزا 

الوحدة )1-0(، �سمن اجلولة 

ال����23 م���ن دوري اخلليج 

العربي.

وقال دا �سيلفا، خالل املوؤمتر 

ال�سحف���ي بع���د املب���اراة: 

»حققن���ا الف���وز الأهم يف 

م�سريتنا هذا املو�سم، ب�سبب 

توقيت���ه، ولأنه ج���اء اأمام 

فريق جي���د.. وانت�رصنا رغم 

�سحوة الوحدة واأدائه القوي 

يف ال�سوط الثاين«.

واأ�ساف: »احتاد كلباء امتلك 

الأف�سلي���ة يف ال�سوط الأول، 

لكننا لالأ�سف مل ن�ستطع تكرار 

نف�س ال�سيناريو، يف ال�سوط 

الثاين.. واملهم اأننا حققنا 3 

نقاط خارج ملعبنا«.

من جانبه، ق���ال تني كات، 

م���درب الوح���دة: »قدمن���ا 

مب���اراة خميب���ة لالآم���ال، 

�سيئة..  اخل�سارة  وبالتاأكيد 

احتاد كلباء مل يكن الأف�سل، 

لكن���ه قاتل عل���ى كل كرة، 

وهذا ما افتقدناه«.

واأ�س���اف: »اأود العم���ل مع 

لعب���ني ي�سحون م���ن اأجل 

الفري���ق، لأن الأ�س���واأ م���ن 

ال���روح  اخل�س���ارة غي���اب 

القتالية، وهي م�سكلة يجب 

حلها«.

تين كات: الوحدة يفتقد 

الروح القتالية

الظفرة ي�ؤمن بقاءه مع الكبار



دبي  ــ  وام:

 ُي�سدل ال�س���تاراليوم الأحد على بطولة 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم الدولية 

الثالثة للري�سة الطائرة لأ�سحاب الهمم 

"دب���ي 2021" التي تقام ب�سالة مكتوم 
بن حممد بن���ادي �سباب الأهلي " حتت 

رعاي���ة �سمو ال�سي���خ من�سور بن حممد 

بن را�س���د اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 

الريا�سي مب�سارك���ة 127 لعبا ولعبة 

من 29 دول���ة، تناف�سوا يف 19 م�سابقة 

وذل���ك يف ظ���ل تطبيق اأعل���ى املعايري 

الحرتازية العاملية لل�سالمة ال�سحية.

وظه���ر يف هذا احلدث العاملي 17 لعبا 

م�سنف���ا على العامل، مما كان له املرود 

الإيجابي على امل�ست���وى الفني العام، 

م���ن بينهم 3 اأبطال م���ن منتخب الهند 

ولعب���ان م�سنف���ان اأي�سا م���ن كل من 

والربتغال  وبولندا  وماليزيا  اندوني�سيا 

و�سوي�رسا وفرن�سا والرنويج.

اإىل  وت�سم قائمة املر�سح���ن للو�سول 

من�سات التتوي���ج يف الفئات املختلفة 

العديد م���ن الأبطال العاملن يت�سدرهم 

الفرن�سي لوكا�س امل�سنف الأول عامليا 

يف فئ���ة sl4 وهو احلائز على ذهبيتي 

كوري���ا 2017 ، و�سوي�رسا 2019 ، والذي 

فاز على الهندي راجان يف ربع النهائي 

ب�سوط���ن دون رد 4/21 و3/21 ، حيث 

ظه���ر ف���ارق الإمكان���ات ب���ن الإثنن 

ليتاأهل الفرن�سي باأقل جمهود اإىل ن�سف 

النهائي.

كما يعترب الالعب الهندي برمود مر�سحا 

بقوة للو�سول اإىل من�سات التتويج يف 

فئ���ة sl3 ، والذي فاز على الإندوني�سي 

يوكان يف ربع النهائي بنتيجة 13/21، 

م16/21.
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اكتمال �سباق الميغا ماراثون  
في �سبع اإمارات

اأبوظبي ــ وام :

 ح�سد اأبطال الإمارات 28 ميدالية ملونة 

يف مناف�س���ات الي���وم الأول م���ن بطولة 

اأبوظبي جراند �س���الم للجوجيت�سو التي 

انطلق���ت يف العا����رسة من �سب���اح اأم�س 

الأول  ب�سال���ة "جوجيت�س���و - اأرينا" يف 

اأبوظبي  مدينة زايد الريا�سية بالعا�سمة 

مب�سارك���ة ما يقرب من 500 لعب ولعبة 

من 52 دولة حول العامل، وت�ستمر نزالتها 

حتى م�ساء اأم�س ال�سبت على جوائز مالية 

تقدر ب� 225 األف دولر.

تق���ام البطولة و�سط اإج���راءات احرتازية 

م�سددة تطبقها رابط���ة اأبوظبي ملحرتيف 

اجلوجيت�سو بالتع���اون مع احتاد اللعبة 

وكافة اجلهات املخت�سة بالدولة للحفاظ 

على الالعب���ن، ووقايتهم م���ن الإ�سابة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد، حيث مت تطبيق 

نظام املنطقة املنعزلة "الفقاعة" على كل 

الالعبن والالعب���ات واملنظمن واحلكام 

من داخل الدول���ة وخارجها، مع اخ�ساع 

اجلميع للفحو�س الطبية الدورية، وتعقيم 

كل املراف���ق واحلاف���الت واأدوات التدريب 

التي ي�ستخدمونها، واإلزام كل املتواجدين 

داخ���ل ال�سال���ة بارتداء الأقنع���ة الطبية 

الالعبن  با�ستثناء  والقف���ازات  املعتمدة 

والالعبات على الب�ساط اأثناء النزال.

وتاألق جنوم اجلوجيت�سو يف الإمارات يف 

اح���راز 7 ميداليات ذهبي���ة و12 ميدالية 

ف�سي���ة، و9 ميدالي���ات برونزي���ة.. اأحرز 

الذه���ب زايد الكث���ريي يف وزن 56 كجم، 

وعم���ر الف�سلي يف وزن 62 كجم، وحممد 

العام���ري 77 كجم، وهيثم هناوي يف فئة 

الأ�سات���ذة " 1" ل���وزن 62 كج���م، ورا�سد 

النقبي يف فئة الأ�سات���ذة " 2" لوزن 94 

كجم، وخليف���ة اأحمد يف فئ���ة الأ�ساتذة 

لوزن حتت 120 كجم، وعبد اهلل املرزوقي 

77 كجم اأ�ساتذة" 2".

ح����رس املناف�سات وتوج الفائزين �سعادة 

حممد �س���امل الظاهري نائب رئي�س احتاد 

الإمارات للجوجيت�س���و. كما ح�رس طارق 

البح���ري مدير رابط���ة اأبوظبي ملحرتيف 

اجلوجيت�سو، ومبارك املنهايل مدير الإدارة 

للجوجيت�سو،  الإم���ارات  باحت���اد  الفنية 

وعدد من م�س���وؤويل الأندية والأكادمييات 

امل�سارك���ة يف البطول���ة، بالإ�ساف���ة اإىل 

رامون ليمو�س م���درب املنتخب الإماراتي 

الوطني.

م���ن جانب���ه اأكد �سع���ادة حمم���د �سامل 

الظاهري اأن بطول���ة اأبوظبي جراند �سالم 

للجوجيت�س���و تعد جناح���ا جديدا لحتاد 

الإم���ارات يف تنظي���م الأح���داث الكربى، 

والبط���ولت، ومنا�سب���ة لالنت�س���ار على 

جائح���ة "كورونا"، ول �سيم���ا اأن رابطة 

اأبوظب���ي ملح���رتيف اجلوجيت�سو جنحت 

يف قي���ادة اأ����رسة اجلوجيت�سو يف العامل 

للتعايف م���ن اجلائحة ، بع���د اأن نظمت 

جولة ميامي جراند �س���الم يف الوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة يف �سه���ر اأغ�سط�س 

2020، وجولة ري���و دي جانريو يف �سهر 

نوفم���رب 2020 بالربازيل، وجولة مو�سكو 

يف منت�س���ف مار����س 2021، ف�س���ال عن 

تنظيمه���ا لأكرث م���ن 80 بطول���ة اأخرى 

حول العامل م���ن جولت الدوري العاملي 

والبطولت الوطنية مبختلف القارات.

وقال " نهنئ لعبينا ولعباتنا املبدعن 

الذين ح�سدوا 28 ميدالية ملونة، ونبارك 

له���م على هذا الإجناز ال���ذي ي�سعهم يف 

�سدارة الرتتيب مع ختام مناف�سات اليوم 

الأول، رغم اأن النزالت كانت قوية للغاية، 

حي���ث اأن البطول���ة تقت����رس امل�سارك���ة 

فيه���ا على فئ���ات الأحزم���ة البنف�سجي 

والبن���ي والأ�س���ود للبالغ���ن والأ�ساتذة 

رجال و�سي���دات فقط، وه���ي اأعلى فئات 

واأكرثها خربة وكفاءة يف ممار�سة ريا�سة 

اجلوجيت�سو، كم���ا اأننا ل يجب اأن نن�سى 

وج���ود نخبة م���ن الالعب���ن امل�سنفن 

والالعبات امل�سنفات يف العامل مبختلف 

الفئ���ات، وتعترب ه���ذه البطول���ة فر�سة 

لالإطمئن���ان على اأبطالن���ا وبطالتنا قبل 

انطالق الن�سخة ال�12 من بطولة اأبوظبي 

العاملي���ة ملح���رتيف اجلوجيت�س���و التي 

�ستقام على نف�س ال�سالة خالل الفرتة من 

6 اإىل 9 اإبريل احلايل.

امل�ساركة  الأكادميي���ات  م�ست���وى  وعلى 

يف البطول���ة تقدم���ت اأكادميي���ة ن���ادي 

الأكادمييات  كاف���ة  للجوجيت�سو  الوحدة 

والأندية امل�سارك���ة حيث حققت 57000 

نقطة، بواقع 9 ذهبي���ات و4 ف�سيات و6 

برونزي���ات، وحلت اأكادميي���ة "كوماندو 

جروب" يف املركز الثاين بر�سيد 35400 

نقط���ة بواقع 5 ذهبي���ات و4 ف�سيات و4 

برونزيات، واأكادميية "ايه اأف اأن تي" يف 

املركز الثالث بر�سيد 28200 نقطة بواقع 

4 ذهبيات، و4 ف�سيات، و2 برونزية.

واأك���د الربازيل���ي رامون ليمو����س املدير 

الفني ملنتخبنا الوطني اأن م�ستوى لعبي 

ولعبات الإمارات يدع���و للتفاوؤل، واأنهم 

اأظه���روا كفاءة عالية تعك����س ا�ستفادتهم 

من الف���رتات املا�سية يف التدريب، م�سريا 

اإىل اأن بطول���ة اأبوظب���ي جران���د �س���الم 

العاملية  اأبوظبي  وبطول���ة  للجوجيت�سو 

ملح���رتيف اجلوجيت�سو �سوف تكونان اأهم 

اختبارين لالعب���ي املنتخب من خمتلف 

معدل  لقيا����س  والأكادميي���ات  الأندي���ة 

تطورهم.

وعرب ع���ن �سعادته بدخول اأندية ال�سارقة 

وبني يا�س والظفرة على خط التناف�س مع 

والأكادمييات  والوح���دة  واجلزيرة  العن 

املختلف���ة بالدولة عل���ى املراكز الأوىل، 

لفتا اإىل اأن قوة التناف�س بن الالعبن يف 

خمتلف الفئات تنعك����س بالإيجاب على 

املنتخب���ات الوطنية يف خمتلف املراحل 

�سواء كان���ت نا�سئن اأو �سب���اب اأو كبار، 

ول �سيما اأن ن�س���اط الأندية واملنتخبات 

مل يتوق���ف لف���رتات طويلة عل���ى خلفية 

جائحة "كورونا"، حيث انه اعتمد اأ�سلوب 

التدريبات املنزلي���ة يف الفرتة الأوىل، ثم 

املع�سكرات املعزول���ة يف الفرتة الثانية، 

ثم عودة الن�ساط بالتدريج يف الأندية، ثم 

عودة امل�سابقات الر�سمية.

وقال ليمو�س " اتابع الالعبن يف بطولة 

اأبوظب���ي جراند �سالم ويف بطولة اأبوظبي 

العاملي���ة للمحرتف���ن وب���اب املنتخب 

مفت���وح دائم���ا للمجتهدي���ن، وتعتم���د 

ال�سرتاتيجية املو�سوعة من قبل الحتاد 

برئا�سة �سعادة عبداملنعم الها�سمي على 

تاأهيل وتدريب اأع���داد كبرية للمنتخبات 

باأكرث من فئة ملرحلة �سنية واحدة، حتى 

تكون اخليارات كثرية، واملناف�سة حا�رسة، 

وامل�ستويات عالية".

واأهدى الأبطال عمر الف�سلي، وزايد الكثريي 

وحممد العمري احلا�سلن على امليداليات 

الذهبية اليوم اجنازهم اإىل �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائ���ب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة الراعي والداع���م الأول لريا�سة 

اجلوجيت�سو، وتوجه���وا بال�سكر والتقدير 

اإىل �سع���ادة عبداملنع���م الها�سمي رئي�س 

الحتادي���ن الإماراتي والآ�سي���وي النائب 

الأول لرئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�سو 

على اهتمامه ومتابعته با�ستمرار والدعم 

الكبري الذي يقدمه لهم يف جمال �سناعة 

الأبط���ال، وتذلي���ل ال�سع���اب لال�ستمرار 

مبمار�س���ة ريا�ستهم املف�سل���ة يف اأف�سل 

بيئة تناف�سية بالعامل.

28 ميدالية ملونة للإمارات في  »اأبوظبي جراند 
�سلم للجوجيت�سو«

اأبوظبي-الوحدة:

وافق جمل�س اإدارة احتاد امل�سارعة واجلودو 

برئا�س���ة �سعادة حممد بن ثعل���وب الدرعي 

لن���ادي ال�سارق���ة الريا�سي عل���ى ا�ست�سافة 

بطولة اجلودو الرم�سانية املزمع اقامتها يف 

23 اأبري���ل احلايل ب�سالة الن���ادي الريا�سية 

بال�سارق���ة وفق���ا لل����رسوط وال�سوابط التي 

حدده���ا النادي وذلك ردا عل���ى كتاب ال�سيد 

�سليمان عبد الرحمن الهاج���ري رئي�س اإدارة 

نادي ال�سارق���ة الريا�سي لاللع���اب الفردية 

اخلا����س با�ست�ساف���ة البطول���ة الرم�سانية 

للج���ودو.. واأ�س���اف الدرع���ي يف رده م�سيدا 

بجهود ن���ادي ال�سارق���ة الريا�سي املخل�سة 

والتعاون امل�ستمر م���ع الحتاد للو�سول اإىل 

اله���دف الذي ي�سعى له اجلمي���ع وهو خدمة 

الوطن و�سبابه.

واأ�ساف- باأن مثل ه���ذه البطولت يف ليايل 

ال�سهر الف�سي���ل تهدف لزيادة ن�سبة ممار�سي 

الريا�س���ة ون�رسها وحتفيز جي���ل امل�ستقبل 

ل�ستغالل فرتة ال�سهر املبارك مبا يعود عليهم 

بالنف���ع يف حياتهم من الناحي���ة ال�سحية 

واجل�سدية مما يك�سبه���م املهارات الريا�سية 

الدرعي  بالرتفيه والتعليم والتدريب.. وا�ساد 

بال�سواب���ط ال�سحية التي ظلت توفرها اأندية 

اجل���ودو خالل ا�ست�سافته���ا اأو م�ساركتها يف 

بطولت الحتاد التي اقيم���ت موؤخرا بالرغم 

من جائحة الكورونا التي ت�سببت يف تعطيل 

الن�س���اط يف كثري من بلدان الع���امل، بف�سل 

تطبي���ق بروتوك���ول )Covid( 19 وذل���ك 

ترجمه لتوجيهات اجله���ات ال�سحية العليا 

بالب���الد وت�سخ���ري كافة امكان���ات ال�سالمة، 

ووعي الريا�سين.

من جان���ب اآخر - ا�س���درت اللجنة املنظمة 

للبطول���ة الرم�ساني���ة للج���ودو التي تقام 

بالتعاون ما ب���ن احتاد المارات للم�سارعة 

واجلودو ونادى ال�سارقة الريا�سي م�ست�سيف 

البطول���ة اأ�س���درت لئح���ة البطول���ة الفنية 

الت�سجيلوحتددت  ا�س���ارت ل����رسورة  الت���ي 

ال�ساع���ة اخلام�سة من م�س���اء يوم  اخلمي�س 

15ابري���ل2021 موع���دا نهائي���ا للت�سجيل ، 

 PCR ( ) م���ع �رسورة  عمل فح�س خم���ربي

نتيجة �سلبية خالل مدة ل تزيد عن 72�ساعة 

لكل املعن���ن بالبطولة، ام���ا الذين ح�سلوا 

على لق���اح كورونا مطلوب منهم عمل فح�س 

خم���ربي)PCR ( بنف�س ال����رسوط ال�سابقة.. 

و�سيكون امليزان  م�ساء يوم البطولة اجلمعة 

23 ابري���ل، وتب���داأ املباريات عن���د التا�سعة 

م���ن م�ساء يوم اجلمع���ة 4/23 ، مع �رسورة 

ار�سال ك�سف بختم النادى بجميع امل�ساركن 

يف البطول���ة ) لعب م���درب -اداري -�سائق 

-كل املعن���ن م���ع ����رسورة بالتواجد  يوم 

اخلمي����س 22 ابريل ، ول���ن ي�سمح بدخول اي 

�سخ����س غري مذكور يف الك�س���ف مع اللتزام 

بالربتوكول ال�سادر من الحتاد واملعتمد من 

هيئة الكوارث والط���واري اخلا�س مب�سابقات 

ومناف�سات الحتاد.

اتحاد الم�سارعة والجودو يوافق على البطولة 

الرم�سانية بال�سارقة 

اليوم... نهائي »دولية« حمدان بن را�سد 
للري�سة الطائرة لأ�سحاب الهمم

دبي ــ الوحدة:

- اأكملت اأ�ستاذة الرتبية البدنية ال�سابقة التي 

اأطلقت �سبكًة ريا�سي���ًة رائدًة لأ�سحاب الهمم، 

�سبع���ة �سباقات ماراثون يف �سبع اإمارات على 

مدى �سبعة اأي���ام متتالية بهدف جمع الأموال 

ون�رس الوعي ب�ساأن الق�سية.

ب���داأت هويل م���وريف )34 عامًا( ه���ذه الرحلة 

ال�سّيق���ة يف اأبوظبي يوم ال�سب���ت 27 مار�س، 

ورك�ست مل�سافة جتاوزت 294 كيلومرتاً بحلول 

الوقت الذي عربت في���ه خط النهاية يف نخلة 

جمريا دبي يوم اجلمعة 2 اأبريل.

 New وق���د جم���ع ه���ذا التح���ّدي، برعاي���ة

Balance، اأك���رث م���ن 5000 درهم ملنّظمة 
Heroes of Hope غ���ري الربحي���ة التي 
اأطلقته���ا هويل من اأج���ل م�ساع���دة اأ�سحاب 

الهمم على بن���اء العالقات من خالل الريا�سة 

�س���ة اجلليلة، التي ت�ساع���د على توفري  وموؤ�سَّ

العالج الطّب���ي لالأفراد العاجزي���ن عن حتّمل 

تكاليف رعاية �سحية عالية اجلودة.

 اجتماع تن�سيقي بين نادي 

ال�سارقة ورعاية وبر الوالدين 

وجمعية المتقاعدين

ال�سارقة -الوحدة:

 عق���د ن���ادي ال�سارق���ة الريا�س���ي اجتماعًا 

تن�سيقيًا م���ع جمعية الإم���ارات لرعاية وبر 

الوالدي���ن وجمعية الإم���ارات للمتقاعدين مت 

خالله بحث اآلية التوا�سل وتن�سيق الفعاليات 

والأن�سط���ة امل�سرتك���ة التي تخ���دم فئة كبار 

والثقافية  الريا�سية  واحتياجاتهم  املواطنن 

والت�سهيالت البدني���ة، وتناول الجتماع الذي 

ح����رسه �سع���ادة �سلطان املن�س���وري، رئي�س 

اللجنة العامة للثقاف���ة واخلدمة املجتمعية 

بنادي ال�سارقة، و�سعادة اأمين عبداهلل الر�سوان 

املدير التنفيذي ملكت���ب ال�سارقة يف جمعية 

الإمارات لرعاية وبر الوالدين و�سعادة العقيد 

املتقاع���د فرج اإ�سماعيل مبارك رئي�س جمعية 

الإمارات للمتقاعدين، اإ�سافة اإىل  اأيوب ل�سكري 

ع�س���و اإدارة الألعاب الفردي���ة وهاين عو�س 

ع�سو جلنة الثقافة واخلدمة املجتمعية بنادي 

ال�سارق���ة ونا����رس فريد اأكرم رئي����س اللجنة 

الإعالميه يف جمعية الإمارات للمتقاعدين .

دبي- الوحدة:

توج فري���ق البا�سا بطاًل لبطولة نادي 

ومنتجع احلبتور للبول���و والفرو�سية 

ل�سه���ر مار����س 2021 بع���د فوزه يف 

املباراة النهائي���ة على مناف�سه فريق 

ترت���وك ه�سكيث بنتيجة �سبعة اهداف 

مقابل خم�سة اه���داف ليعلن عن بطل 

جدي���د يف مب���اراة ات�سم���ت بالندية 

والق���وة يف �سوطيها الول الذي انتهي 

به���دف دون رد والثاين ال���ذي انتهى 

بهدفن مقابل هدف ل�سالح البا�سا  ال 

انه جنح يف �سنع الفارق يف ال�سوطن 

الثالث والرابع فقد انهى ال�سوط اللث 

بتقدمه بخم�س���ة اهداف مقابل هدفن 

ووا�سل تقدمه يف نهاية املباراة ليفوز 

ب�سبع���ة اهداف مقاب���ل خم�سة اهداف 

لفري���ق تراتوك هي�سك���ث لينال كاأ�س 

البطولة .

النهائي  التي �سبق���ت  ويف املب���اراة 

وهو اللق���اء التعوي�س���ي جنح فريق 

بيالن���دي بقيادة جنمه حممد احلبتور 

يف حتقيق ف���وز �سهل عل���ى مناف�سه 

فري���ق ايفزا مهرة و�سم���د جراحه من 

خ�سارته يف قبل النهائي وفاز بخم�سة 

اه���داف مقابل هدفن بع���د ان �سيطر 

فري���ق بيالندي على جمري���ات العب 

طوال املب���اراة واكتفى بهذا العدد من 

اله���داف علما باأن ال�س���وط الرابع مل 

ي�سهد ت�سجيل اي ه���دف من الفريقن 

اللذين قنعا بالنتيجة .

وعقب املباراة ق���ام مارتن بيدر�سون 

رئي�س �سلطة املنطق���ة احلرة الدولية 

بتتويج فريق البا�س���ا وو�سيفة فريق 

هي�سكث فيما توجت األفية �سبري  مدير 

تطوير الأعمال واملدير الفني يف �رسكة 

جيبكا ل�سناعة الأثاث فريقي بيالندي 

وايفزا مهرة  يف النهائي الفرعي ونال 

دياز األبريدي جائزة اأف�سل لعب.

فريق البا�سا يتوج بطًل لبطولة نادي 

الحبتور »مار�س« للبولو



    

����� الزم���ن املا�ض���ي ذك���ری عابقة 

بالأ�ضالة وال�ضوق واحلنني يف ذاكرة 

امل�ض���ن م�ضبح بن �ض���امل بن م�ضبح 

النب���خ امل�ضي���وي ال���ذي ا�ضتاأن����س 

املا�ض���ي كذكريات جميل���ة ي�رسدها 

على اأبنائ���ه ومقربية وزواره ياأخذك 

اإىل م���ا خلف اجل���دار الزمني للوقت 

احلا�رس

 وياأ����رسك يف عامل يعب���ق بالتاريخ 

وبالدب وال�ضعر .

* الوق���ت يف امل�ضاء م���ا بعد �ضالة 

الع�رس ويف منطق���ة احلنية التابعة 

لإمارة الفجرية 

والواقع���ة على ال�ض���ارع الذي يربط 

اإم���ارة راأ����س اخليمة بواح���ة الذيد 

واملنامة .

وام���ام منزله جل����س ال�ضاعر امل�ضن 

م�ضب���ح بن �ضامل النب���خ مع اأحفاده 

واأبنائه ال�ضغ���ار والكبار يف جل�ضة 

والذكريات  بال�ضوالف  حافلة  عائلية 

والتوجيهات  والن�ضائ���ح  اجلميل���ة 

ال�ضديدة احلياة . ومل تقت�رس اجلل�ضة 

على ه���وؤلء فقط ب���ل يتوافد عليها 

اأبناء اجل���ريان واأبناء الأهل والأعمام 

والأقارب. فامل�ض���ن م�ضبح بن �ضامل 

النبخ معروف يف هذه القرية لل�ضغري 

والكبري . فاقرتبت اليهم م�ضلمًا وقام 

بالزائ���ر وخا�ضة  يرح���ب  اجلمي���ع 

ال�ضيبة ال�ضاعر م�ضبح « الذي رحب 

ترحيبًا كبرياً وجل�ضت معهم يف هذه 

اجلل�ضة الدافئة حتت ال�ضم�س الوادعة 

وكان لنا معه هذا احلوار .

الذكريات الأوىل 

ع�ضنا وتربين���ا يف منطقة احلمرانية 

وال�ضاع���دي واأم عرج » اجلبجوب « 

وروي�س املرخ والزويكي وال�ضويحات 

. وهذه قری  ومدي�ضي�ضة واخلريج���ة 

ومناط���ق معروف���ة يف اإم���ارة راأ�س 

اخليمة ول زالت �ضاهدة على القبائل 

البدوية التي كانت تقطنها . 

وكنت اأرع���ى الإبل واملوا�ضي الأخری 

وكان وقتها عمري ع�رس �ضنوات حيث 

اأنن���ي اأ�رسح به���ا يف ال�ضباح الباكر 

بني النجوع والتالل الرملية واأ�ضجار 

الغ���اف وخا�ض���ة اإذا كان���ت الأر�س 

مع�ضب���ة واأرج���ع به���ا اإىل امل�ضوی 

قب���ل الغروب بفرتة قليل���ة ثم اأذهب 

اإىل احلظ���رية واأجل����س م���ع الرجال 

واأهل الراأي وال�ض���ور وا�ضتمع اإىل ما 

اأخب���ار واأحداث �ضواء  يتناقلونه من 

على م�ضتوی البادية اأو على م�ضتوی 

اأهل احل�رس واملدن

 ول تخل���و هذه املجال�س من النوادر 

والفكاه���ة وال�ضوال���ف الطريفة التي 

تكون حافلة كذلك بال�ضعر . واإذا كان 

هناك )خط���ار( �ضي���وف لدينا فاننا 

نقوم بخدم���ة ال�ضيوف واخلطار فاإذا 

كان الوق���ت لياًل ف���اإن الع�ضاء قائم 

حمالة مهما كانت اأعذار ال�ضيف 

واإذا كان الوق���ت نه���اراً ف���اإن الغداء 

لل�ضيف واإكرامه واجب . 

الهجن العربية الأ�صيلة:

 الإب���ل مبارك���ة من اهلل وه���ي التي 

ذكرها عز وجل يف القراآن الكرمي ويف 

اليوم فانني  الزمن املا�ضي وحت���ى 

اأمل���ك العدي���د من الإب���ل ومن خيار 

اأعرف �ضاللتها  النوق الأ�ضايل والتي 

واأ�ضلها ومن اأي���ة بذرة هي واأذكر اأن 

ال���وري )بعري( بن �ضوي���دان النعيمي 

من اأف�ض���ل اجلمال واتوارثه واأخذ من 

�ضاللته يف حي���اة املرحوم علي بن 

�ضي���ف اخلاطري ول زال ب���ذر الوري 

موجوداً حتى الي���وم لدي اأولد علي 

بن �ضيف مث���ل حممد و�ضيف رحمهم 

اهلل و�ضلطان واحتدی واأقول اأن البكار 

البكرات الت���ي اأجنبتها �ضاللة الوري 

ل ت�ضبقها بك���رة يف ميادين ال�ضباق 

حت���ى اليوم. كذل���ك اأذك���ر �ضوغان 

)البعري القادم( م���ن اجلزيرة، جزيرة 

زع���اب كان من اأف�ض���ل اجلمال الذي 

اأجن���ب وخل���ف �ض���اللت اأ�ضيلة من 

الهجن.

العمل يف الزراعة : 

عملت بالزراع���ة وكان عمري وقتها 

ع�رسين عام���ًا وكان���ت املزرعة يف 

الأر�س  ال�ضيجي حي���ث حرثت  وادي 

يف اأي���ام ال�ضي���ف احلارق���ة واأزحت 

احلجارة املتكد�ضة يف الأر�س و�ضققت 

القنوات املائية وقمت بزراعة النخيل 

تل���ك ال�ضجرة املباركة العظيمة التي 

ل تت�ضاق���ط اأوراقها اأبداً وبجانب هذا 

قمت بزراع���ة اخل�ضار وبع�س اأ�ضجار 

املوا�ضي وكنت اأحمل املاء على ظهري 

من قعر الوادي حتى اأطرافه واأحيانًا 

اأنقله عل���ى ظهر احلم���ري وفوق هذا 

وذاك مل ن�ضع���ر بامللل اأو التعب ومل 

نكن ن�ضكو من �ض���يء بل كنا واحلمد 

هلل يف �ضحة وعافية ويف خري ورزق 

كبري وعملت كذلك يف جتارة احلطب 

وبيع���ه يف امل���دن والأم�ض���ار وكنا 

نحرق احلط���ب اأحيانًا ونبيعه كخام 

اأي فحم اأ�ض���ود . حيث كان ي�ضتخدم 

كوق���ود للن���ار للتدفئ���ة يف ال�ضتاء 

وكنت اأحمل هذه الأغرا�س على ظهور 

املطايا واأعرب به���ا ال�ضحراء والقفار 

حتى اأ�ضل اإىل املدينة واأقوم ببيعها 

هناك . كذلك كن���ا ن�ضتفيد من �ضوف 

املاع���ز واخلرف���ان يف ن�ض���ج بيوت 

ال�ضعر مثل الهناح وكان بيت ال�ضعر 

جميل املنظر وداف���ئ يف ال�ضتاء ول 

يتاأث���ر كذل���ك باملط���ر ون�ضتفيد من 

�ضوف الإبل يف و�ضعه حتت املحاوي 

اأي ال�رسج ال���ذي ي�ضتخدم عند ركوب 

املطي���ة . كذلك اأذكر اأنن���ا اإذا فارقنا 

جرياننا فاإننا نحزن على فراقهم اأ�ضد 

احل���زن و�رسنا نبك���ي ون�ضيح طول 

الليل على فراقهم حي���ث قلت �ضعراً 

مرة عندما رحلوا عنا جرياننا: 

يوم �شدوا واظعنوا عنا ....

م�شين الديرة بلياهم

ال�صريعة املائية يف الذيد: 
النبع املائي وامل�ضمى ب�رسيعة الذيد 

ت�ضرتك فيه ويف حف���ره ثالث قبائل 

وهم ال�ضيوخ القوا�ضم وقبيلة اخلواطر 

وقبيل���ة الطنيج . وه���ذا النبع كان 

يروي امل���زارع يف واحة الذيد وكذلك 

ي���روي الفرق���ان اأي املناطق البدوية 

ال�ضكنية ويروي حما�ضري اخلواطر

 يف ال�ضي���ف وياأت���ي ه���ذا املاء من 

يتيم���ة الربدي وهو النب���ع الأ�ضا�ضي 

ل�رسيع���ة الذي���د يف جن���وب الذي���د 

وه���ذا املجری املائ���ي مغطى بقطع 

ال�ضماء  ال�ضخور اجلبلية  غليظة من 

وامل�ضمى بال�ضالف���ة ، ويعود تاريخ 

�رسيعة الذيد اإىل ما يقارب الثالثمائة 

ع���ام وا�ضرتك يف حفر ه���ذا املجری 

املائي حوايل مائة �ضخ�س تقريبًا . 

التغني بال�صعر :

بداأت ال�ضعر م�ضتمع���ًا ومردداً لكبار 

ال�ضعراء اأمث���ال ال�ضاعر املاجدي بن 

ظاهر وغريه من ال�ضعراء وكان عمري 

خم�ضة ع�رس عامًا عندما قمت بتاأليف 

اأول ق�ضي���دة �ضعرية يل نالت ال�ضدی 

الوا�ضع يف ح�ضرية اأهل احلي . واأذكر 

هن���اك اأنني حفظت ق�ضي���دة �ضعرية 

لل�ضاع���ر بن جر����س املن�ضوري وهو 

يوجهه���ا اإىل مزبنة عل���ي بن �ضيف 

اخلاطري اأي دخيل لديه حيث يقول : 

تكفون يا ربعی بداني مالمي 

�شرحت بالقا�شي ورديت بعباه

وان جيت بوقران كثر �شالمی

قله ترانا في رياكم نترياه

اخطوطنا راحت جنوب و�شمالي

وحتی الجبل مال�شرق جتنا هواياه

بو�شيف با زبون المعاني

زبون حرد الجي�ش يوم المالقاة 

اركابكم مالحقر بداهن وهاني

وركابنا مثل الطيور المغناه

 كذلك اأتذكر ه���ذه الق�ضيدة الغزلية 

والتي قلتها وعمري ع�رسون عامًا:

 يا ونتي بني الظلوع املفجر

 واخلايبني اللي بداهم ق�ضيفي

 النب ل�ضقر والدلل املنحر 

ايعدل اجلي�ضان ويهرف هريفي

 كذلك اأذكر هذه الق�ضيدة وهي:

 في ح�شابه د�شت ببهامك

 لو بتامر في دجی ليلك

 العني وراعيه خدامك

الآبار والطوي: 
الآب���ار كان���ت كث���رية ومتناثرة بني 

الأحياء والفرقان البدوية وكانت ترد 

اإليها املوا�ضي والإبل والقبائل وكانت 

احلياة يف ه���ذه ال�ضح���اري تعتمد 

اعتماداً كبريا عل���ى الآبار . واأذكر اأن 

الآبار امل�ضهورة يف اإمارة راأ�س اخليمة 

طوي الباليلة وحفره اخلواطر

 وطوي الياهلي وال�ضاعدي كذلك طوي 

احلديث���ة وط���وي احلمرانية وحفرها 

اخلواطر

 واملويلحة كذلك حفرها اخلواطر .

 وم���ن املع���روف اأن عل���ى بن �ضيف 

اخلاطري حف���ر العديد من هذه الآبار 

حتى ت�ضتطيع القبائل البدوية اإيجاد 

امل���اء يف حال���ة تنقلها م���ن مكان 

اإىل اآخ���ر وحتى جتد اأي�ض���ًا امل�ضتقر 

املنا�ضب لها وتكون املوا�ضي واحلالل 

يف خري. 

الأعياد واحلياة الجتماعية: 

ول���دی  لدين���ا  املعروف���ة  الأعي���اد 

امل�ضلمني هي اأعياد الإ�ضالم مثل عيد 

الفطر وعيد الأ�ضحى ول نعرف اأعياداً 

غريه���ا حي���ث اأن ه���ذا الزمن كرثت 

فيه الأعي���اد ول نعرف كيف ابتدعها 

النا����س. العي���د يف املا�ض���ي جميل 

جداً يف الإح�ضا�س والتقارب الروحي 

والعاطف���ي والوجداين ال���ذي ينع�س 

النفو����س ويريحها من عن���اء الأيام 

والليايل املرة . واأود اأن اأخربك باأنني 

كنت ا�ضتاق واأف���رح كثرياً اأيام العيد 

حي���ث الزيارات العائلي���ة والتقارب 

الوجداين والروح���ي والعاطفي الذي 

يل���ف اجلمي���ع يف ثوب م���ن الدفء 

واخلري.

فتاة فقرية تكت�شف ثروة يف طبق طعامها

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�شــد بن عوي�شة سنة ١٩٧٣م 

عرث باحثون ياباني���ون على جني يفيد يف منو الأ�ضنان 

ويعرف با�ضم » USAG-1« من خالل فح�س اجلزيئات 

املعروفة.

واأو�ض���ح موؤل���ف الدرا�ضة، كات�ض���و تاكاها�ضي من كلية 

الط���ب بجامعة كيوت���و اأنه بعد جت���ارب ناجحة على 

الفئ���ران تفرع الباحث���ون اإىل القوار�س؛ لأنها لها اأمناط 

اأ�ضنان مماثلة لالإن�ضان.

الدواء اجلديد ميكن���ه جتديد الأ�ضنان املفقودة مما يوفر 

الأمل ملاليني الأ�ضخا�س الذين ي�ضتخدمون اأطقم اأ�ضنان.

ا�ضرتت ال�ضي���دة “كود�ضكورن”وجبة احلل���زون البحري مقابل 

70 باه���ت تايلندي، من �ضوق حملي لتناول الع�ضاء يف �ضاتون 

بتايالند. وعندما كانت تقطع احلل���زون اإىل قطع اأ�ضغر وجدت 

ج�ضمًا برتقالي���ًا م�ضتديراً داخل اإحدی احللزونات التي اعتقدت 

يف البداية اأنها �ضخرة. لكنه���ا اأ�ضيبت بالده�ضة عندما علمت 

اأنها يف الواقع لوؤل���وؤة ميلو تزن 6 جرامات ويبلغ قطرها 1.5 

�ضم، واعتماداً على جودتها ميكن اأن ت�ضاوي ثروة �ضغرية.

احتفظ���ت وعائلتها ب����رس الكت�ضاف خوفًا م���ن اأن يطلب بائع 

ال�ضوق الذي باعها احللزون ا�ضتعادة اللوؤلوؤة، حيث عرثت على 

اللوؤلوؤة يف 30 يناير، والآن بعد 4اأ�ضهر، اأعلنت اأنها تعتزم بيعها 

جلم���ع الأموال لدفع النفقات الطبية لوالدتها. وقال والدها اإنهم 

بحاجة ما�ضة اإىل املال لأنه تعر�س حلادث وحتتاج زوجته اإىل 

عالج من ال�رسطان حتى يتمكنوا من مواجهة فاتورة طبية تزيد 

عن مليون بات.
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دواء جديد ميكنه جتديد 

الأ�شنان املفقودة

تركت اأم بريطانية لبناتها الأربعة ن�ضخة قدمية من �ضل�ضلة 

كتب “هاري بوتر” ال�ضهرية، وتبني للعائلة يف الآونة الأخرية 

اأن ه���ذه الن�ضخة هي يف حقيقة الأمر عبارة عن طبعة اأوىل 

نادرة ت�ضل قيمتها اإىل نحو 30 األف جنيه اإ�ضرتليني.

يذكر اأن الأم توفيت متاأثرة باإ�ضابتها مبر�س �رسطان الثدي 

ع���ام 2005 عن عمر يناهز 44 عامًا، وكانت خالل حياتها 

عا�ضقة للقراءة وحر�ضت على احتفاظ بناتها بكافة كتبها 

التي اأ�ضبحت متالأ منزل عائلتها، وا�ضتملت املجموعة التي 

تركتها عل���ى كتاب كال�ضيكي من �ضل�ضل���ة “هاري بوتر” 

للكاتبة الربيطانية “ج. ك. رولينج”، كانت الأم قد ا�ضرتته 

منذ 20 عامًا مقابل جنيه اإ�ضرتليني واحد.

حيث مل ُيطبع من هذا الإ�ضدار �ضوی 500 ن�ضخة فقط، ويف 

ظل تزايد الطلب عل���ى مثل هذه الكتب النادرة، فقد بيعت 

يف ال�ضاب���ق ن�ضخة من �ضل�ضلة الكت���ب ال�ضهرية يف حالة 

ممتازة مقابل 68 األف جنيه اإ�ضرتليني.

وم���ن املقرر اأن تباع الن�ضخة الن���ادرة يف مزاد علني بدار 

للم���زادات يف مقاطعة “�ضتافورد�ضاي���ر” باإجنلرتا، و�ضط 

توقع���ات باأن ي�ضل �ضعرها اإىل ما بني 20 األف اإىل 30 األف 

جنيه اإ�ضرتليني، لكن ميكن اأن تباع ب�ضعر يفوق املتوقع.

العثور على ثروة تركتها �شيدة 

لبناتها يف كتاب قدمي
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�ل�ساعر م�سبح بن �سالم بن م�سبح �لنبخ �لم�سيوي وذكريات �لما�سي �لقديم �أعـالم و�سـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�ضاعر اإماراتي 

قلعة تخلد املا�ضي مزرعة ال�ضيجي

م�ضبح بن �ضامل النبخ 

امل�ضيوي

اإيدر مطيع يبلغ الآن من العمر 14 �ضنة، 

ويتقن لغات برجمي���ات عديدة ويع�ضق 

اأ�ضل���وب �ضك�ضب���ري ولغت���ه، ينحدر من 

مدينة تزنيت جنوبي املغرب حيث تابع 

درا�ضته الأولية.

ورغم �ضغر �ضنه، اأبهر اإيدر كبار املربجمني 

بالعامل، واأثبت ذل���ك العام املا�ضي يف 

مهرجان املطورين "دي���ف في�ضت" الذي 

نظمته جمموعة "غوغل ديفلوبر غروب" 

يف مدينة اأكادير املغربية.

ويحك���ي الطف���ل العبقري ، كي���ف فاجاأ 

منظم���ي امل�ضابق���ة بفرا�ضت���ه وفهم���ه 

لتفا�ضي���ل برنام���ج "بايث���ون"، ويقول: 

"عندما �ضمعت اأن غوغل تنظم مهرجانا 
للربجم���ة باأكادي���ر، طلبت م���ن والدّي 

ا�ضطحابي اإىل هناك. فانده�ضا من طلبي 

لأن امل�ضابق���ة كانت خم�ض�ض���ة لطلبة 

اجلامعات. وافق عمي على مرافقتي لأنه 

يعرف اأنني مهوو�س بالتكنولوجيا واأحب 

الربجمة".

وحتدث عمه احل�ض���ن مطيع ، عن واقعة 

طريفة حدثت لهما بعد تنقلهما من تزنيت 

اإىل اأكادير، وقال: "ُمنعنا من الولوج اإىل 

داخ���ل املدر�ضة العليا الت���ي تنظم فيها 

تظاه���رة غوغل، بدعوی اأن الطفل ذي 11 

�ضنة اآن���ذاك لن يفقه �ضيئ���ا يف املجال. 

لكن بعد اإ�رساره على امل�ضاركة كمتفرج 

متكنا من الدخول. مل ي�ضتغرق الأمر �ضوی 

دقائق قليلة حت���ى لفت انتباه القائمني 

على احلدث".

تفاع���ل الطفل م���ع اأ�ضئل���ة اللجنة، بل 

وكان���ت اأجوبت���ه اأ����رسع واأدق م���ن كل 

احلا�رسين، وهن���ا كانت النطالقة، حيث 

بداأ م�ضوار الألف ميل.

اإيدر.. الطفل املغربي الذي اأبهر خرباء »غوغل«

مدين���ة  �ضه���دت 

املو�ض���ل العراقية، 

موؤخراً، ولدة نادرة 

م���ن  الأوىل  ه���ي 

نوعه���ا يف العامل، 

ول تتكرر اإل بن�ضبة 

واح���د اإىل نح���و 6 

ماليني ولدة.

ذك���رت  وح�ضبم���ا 

"ديل���ي  �ضحيف���ة 

الربيطانية،  مي���ل" 

فقد ولد الطفل العراقي الذكر بت�ضوه 

خلقي متث���ل بوجود ثالث���ة اأع�ضاء 

تنا�ضلية.

واأ�ض���ارت ال�ضحيفة اإىل اأن اجلراحني 

الذي���ن اأ�رسف���وا عل���ى ولدة الطفل 

العراقي قام���وا با�ضتئ�ضال ع�ضوين 

تنا�ضليني.

واأ�ضار تقرير ن�رسته جملة "اجلراحة" 

الطبي���ة، اإىل اأن طف���ال من بني كل 5 

اإىل 6 ماليني، يولدون باأكرث من ع�ضو 

تنا�ضل���ي، اإل اأن حالة الطفل العراقي 

هي الأوىل من نوعها

ودر����س الباحث���ون حال���ة الطف���ل 

العراقي، ملعرف���ة �ضبب هذه الولدة 

اأخذتها  النادرة، وتاأثري الأدوية التي 

الأم اأثن���اء حمله���ا، اأو وجود تاريخ 

عائلي من الت�ضوهات اجلينية.

غ���ري اأن الباحثني اأ�ض���اروا اإىل اأنهم 

مل يتو�ضل���وا اإىل ال�ضب���ب وراء هذه 

الظاهرة الغريبة.

العراق ي�شجل ولدة طفل بحالة نادرة
من حليب احلمري.. اأغلى جنب يف العامل

حديقة الفرا�شات دبي

ينظ���ر كثريون اإىل احلمار ب���الزدراء وحتى التقليل من 

�ضاأن���ه، لكن ما يغيب عنهم هو اأن اجلنب امل�ضتخرج من 

حليب ه���ذا احليوان هو الأغلى يف الع���امل، لأن �ضعره 

ي�ضل اإىل مئات الدولرات للكيلوغرام الواحد

وبح�ضب موقع "اإن�ضايدر"، فاإن �ضعر الكيلوغرام الواحد 

من جنب احلمري يقارب 600 دولر، وال�ضبب يف ذلك هو 

اأن مزرعة واحدة فقط يف العامل تقوم باإنتاجه.

وتبع���ا لذلك، فاإن جنب احلمري يتف���وق على الكثري من 

الأجب���ان الفاخرة التي يقبل عليها النا�س يف املطاعم، 

ويجري اإنتاجها من حليب البقر اأو املاعز.

ويحت���اج املنتجون اإىل ما يزيد على 24 لرتا من حليب 

احلمري حتى ينتجوا الكيلوغ���رام الواحد من اجلنب، اأي 

ما يزيد على �ضعف احلليب الذي يحتاجه منتجو جنب 

"املوزاريال" الذي يعتمد على حليب اجلامو�س.
ويتم اإنتاج جنب احللي���ب يف مزرعة وحيدة فقط على 

م�ضت���وی العامل، وهي موج���ودة داخل حممية طبيعية 

يف �رسبيا. 
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