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اأبوظبي-وام:

 اأطلقت وكالة اأنباء الإمارات 

الإخبارية  خدمته���ا  "وام" 
اجلدي���دة باللغ���ة العربية 

اإجمايل عدد  بذل���ك  لريتفع 

اللغات الت���ي تقدم الوكالة 

خدماتها من خاللها اإىل 19 

لغ���ة متاح���ة للماليني من 

الناطقة بهذه  الدول  �سعوب 

اللغات.

وتوفر هذه اخلدمة الإخبارية 

حمت���وى اإعالمي���ا متكامال 

يت�سمن  العربي���ة  باللغ���ة 

مواد خربية وتقارير مكتوبة 

ومرئية يتم بثها عرب املوقع 

بالإ�سافة  للوكالة  الر�سمي 

الر�سم���ي  ح�سابه���ا  اإىل 

باللغة العربية على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي.

الرباط-وكاالت:

 اأعلن���ت ال�سلط���ات املغربية اأم�س الثالث���اء اإحباط 

"عملية اإرهابية" كانت �ستنفذها مواطنة فرن�سية من 
اأ�سل مغربي وت�ستهدف كني�سة يف فرن�سا.

وجاء يف بيان للناطق الر�سمي با�سم املديرية العامة 

لالأمن الوطن���ي واملديري���ة العامة ملراقب���ة الرتاب 

الوطني ن�رشته وكالة املغرب العربي الر�سمية لالأنباء 

اأن الأم���ر يتعلق "مبواطنة فرن�سي���ة من اأ�سل مغربي 

كانت ب�سدد التح�سري ل�ستهداف كني�سة بفرن�سا".

اأبوظبي-وام:

 اأبرم���ت "اإك�سبريين����س هب" 

التابع���ة ل�رصكة "م���ريال" - 

وامل�سوؤول���ة ع���ن العملي���ات 

الدولية  والرتويجية  التجارية 

جلزي���رة يا����س، اتفاقي���ة مع 

�رشك���ة "اأم�س���امل لل�سياح���ة 

للرتويج  الإ�رشائيلية  وال�سفر" 
جلزيرة يا�س وم���ا تقدمه من 

جت���ارب ع���رب �سبكته���ا، ومن 

خالل برنامج "خبري يا�س".

وياأتي هذا التع���اون يف اإطار 

مب���ادرة "اإك�سبريين����س هب" 

لل�س���وق  العرو����س  لتق���دمي 

الإ�رشائيلي���ة وتعزي���ز ح�سور 

جزيرة يا����س كوجهة ترفيهية 

رائ���دة يف اأبوظبي للم�سافرين 

اإ�رشائيل عرب  م���ن  القادم���ني 

�س���وق ال�سياحة وال�سفر، وذلك 

بعد اإعالن دولة الإمارات بفتح 

ال�سفر  رح���الت  اأمام  اخلطوط 

القادمة من اإ�رشائيل.

الخرطوم-وكاالت:

 قال���ت احلكومة ال�سودانية يف بيان اإنها �سوتت اأم�س 

الثالثاء ل�سالح اإلغاء قان���ون مقاطعة اإ�رشائيل لعام 

1958، يف اأحدث تطور يف العالقات بني البلدين.

وجاء يف البيان اأن جمل�س الوزراء اأجاز م�رشوع قانون 

ل�سن���ة 2021 م "موؤكدا على موق���ف ال�سودان الثابت 

جتاه اإقامة دولة فل�سطينية يف اإطار حل الدولتني".

وقال جمل�س الوزراء اإن ه���ذه اخلطوة تتطلب موافقة 

اجلل�سة امل�سرتكة ملجل�س ال�سيادة ال�سوداين وجمل�س 

الوزراء، اجلهة الت�رشيعي���ة املوؤقتة يف ال�سودان، كي 

تدخل حيز التنفيذ.

مجل�س الوزراء ال�سوداني يلغي قانون 

مقاطعة اإ�سرائيل

تعاون بين جزيرة يا�س و�سركة »اأم�سالم 

لل�سياحة وال�سفر« االإ�سرائيلية
وكالة اأنباء االإمارات تطلق خدمتها االإخبارية 

الجديدة باللغة العبرية

المغرب يحبط عملية اإرهابية كانت 

ت�ستهدف كني�سة بفرن�سا

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«

�صفير �الإمار�ت لدى �إ�صر�ئيل ي�صل على متن �أول رحلة لطير�ن �التحاد �إلى تل �أبيب

»تتمة  �س8«
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي

1٫08  6,080.52 6,015.332,574.080.03 2,573.32

هزاع بن زايد: حلم براكة اأ�سبح حقيقة.. 

ونبارك لقادة االإمارات هذا االإنجاز

من�سور بن زايد عن ت�سغيل »براكة«: ب�سائر 

خير وبركة

اأبوظبي-الوحدة:

هناأ �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي ، الإمارات قيادًة و�سعًبا بدخول اأول 

ميجاوات من اأول حمطة نووية عربية يف �سبكة الكهرباء.

وقال �سموه يف تغريدة عرب �سفحته الر�سمية مبوقع "تويرت" 

: :نبارك لرئي�س الدولة وال�سيخ حممد بن را�سد وال�سيخ حممد 

ب���ن زايد و�سعب الإمارات بهذا الإجناز التاريخي..احللم اليوم 

اأ�سب���ح حقيقة،وروؤية القيادة احلكيمة وجهود مئات ال�سباب 

الإماراتي،توجت بدخول اأول ميجاوات من اأول حمطة نووية 

عربية يف �سبكة الكهرباء..عمار يا اإمارات اخلري واملجد".

اأبوظبي-الوحدة:

 اأ�س���اد �سمو ال�سي���خ من�سور بن زايد اآل نهي���ان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة باإجناز الت�سغيل التجاري 

لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية الإماراتية.

وغرد �سم���وه عرب ح�سابه الر�سمي على موقع »تويرت« قائاًل: 

ب�سائر  خ���ري وبركة، اأن يبداأ الي���وم الت�سغيل التجاري لأوىل 

حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية«.

واأ�ساف : »اإنها واحدة من الجنازات التاأ�سي�سية للعبور نحو 

اخلم�سني عاًما القادمة من عمر دولتنا املديد«.

واختتم �سم���وه التغريدة بقوله: »عا�س���ت اإماراتنا.. وعا�ست 

ال�سواعد والعقول الإماراتية املنتجة«.

تل اأبيب-وام:

 و�س���ل �سع���ادة حممد حمم���ود اآل 

خاجة �سفري دولة الإمارات لدى دولة 

اإ�رشائي���ل ام�س اإىل تل اأبيب على منت 

الرحلة الأوىل ل�رشكة الحتاد للطريان 

من اأبوظبي.

وياأتي بدء رح���الت الطريان املنتظمة 

بني البلدي���ن من قبل الحتاد للطريان 

يف اأعقاب التفاق البراهيمي لل�سالم 

ال���ذي مت توقيع���ه يف �سبتمرب 2020 

و�ساهم يف فتح اآفاق لتعزيز التعاون 

القت�س���ادي وال�سيا�سي والدبلوما�سي 

والثق���ايف بني دولة الإم���ارات ودولة 

اإ�رشائيل. »تتمة  �س8«»طالع �س9«

اأبوظبي-وام: 

اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية بدء الت�سغيل 

التج���اري ل� ” براك���ة ” اأوىل حمطات الطاقة النووية 

ال�سلمية يف العامل العربي.

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

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بهذه 

املنا�سب���ة اأن الإجناز الكبري ال���ذي حتقق يف حمطات 

“براكة للطاقة النووية ال�سلمية” ياأتي �سمن خارطة 
طريق بعيدة املدى لدول���ة الإمارات العربية املتحدة 

وروؤية وطني���ة م�ستقبلية طموح���ة، لتحقيق ازدهار 

اقت�سادي م�ستدام.

وقال �سموه اإن الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي الذي 

تديره الكفاءات الإماراتي���ة املتخ�س�سة واملوؤهلة اإىل 

جنب اخلربات العاملية �سي�سهم يف اإحداث نقلة نوعية 

كبرية يف قطاع الطاقة يف الدولة ..م�سرياً اإىل اأن العمل 

يف الربنامج ي�سكل منوذجًا عامليًا ورياديًا يف التعاون 

الدويل الوثيق يف مثل هذه امل�ساريع احليوية.

»براكة«.. اأولى محطات الطاقة النووية ال�سلمية في العالم العربي تبداأ ت�سغيلها التجاري

محمد بن ز�يد : �إنجاز كبير في �إطار روؤيتنا لتحقيق �زدهار �قت�صادي م�صتد�م قائم على �لمعرفة
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.áeÉ©dG IQGOE’G øe É¡dƒÑbh á«£ÿG ádÉ≤à°S’G .3

 á©HQCG  ¢ù∏éŸG  äÉYÉªàLG  øY  Ö«¨àdG  .4

 ábôØàe äÉYÉªàLG áà°S hCG á«dÉààe äÉYÉªàLG

 ,ájOÓ«ŸG áæ°ùdG ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¬∏Ñ≤j QòY ¿hóH

.¢ù∏éª∏d ´ÉªàLG ∫hCG ïjQÉJ øe Ö°ù o– ¿CG ≈∏Y

 ÜÉÑ°SC’G …C’ ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ö°üæe ô¨°T GPEG .5

 ÖMÉ°üd ,IOÉŸG √òg øe /1/ óæÑdG ‘ IOQGƒdG

 Ú«©J ¬æY Üƒæj øe hCG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG

.¬Ø∏°S ájƒ°†Y Ióe ójó÷G ƒ°†©dG ∞∏µjh ¬d πjóH

 ájOÉ–’G íFGƒ∏dGh º¶ædGh äÉ©jöûàdG IÉYGôÃh

 IöTÉÑe ¢ù∏éŸG ¤ƒàj ,á∏°üdG äGP á«∏ëŸGh

 ≈∏Y  πª©dGh  ¬fhDƒ°T  ∞jöüJh  …OÉædG  ∫ÉªYCG

 É«∏©dG á£∏°ùdG ¢ù∏éŸG Èà©jh ,¬aGógCG ≥«≤–

 äÉ°UÉ°üàN’G á°SQÉ‡ ∂dP π«Ñ°S ‘ ¬dh ,¬«a

 áeÉ©dG á«é«JGÎ°S’Gh á°SÉ«°ùdG OÉªàYG .1 :á«JB’G

 ≈∏Y  ±GöTE’Gh  ¬JÉYhöûeh  ¬›GôHh  …OÉæ∏d

 πª©dG ôjƒ£J πØµJ »àdG §£ÿG ™°Vhh Égò«ØæJ

.¬«a Ú∏eÉ©dGh …OÉædG ‘

 ≥ah  …OÉædG  ‘  πª©dG  Ò°S  ≈∏Y  ±GöTE’G  .2

 äGQGô≤dG  QGó°UEGh ájQÉ°ùdG  áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdG

.Égò«ØæJ á©HÉàeh áeRÓdG º«eÉ©àdGh ájQGOE’G

 πª©dG º¶fh ájQGOE’Gh á«dÉŸG íFGƒ∏dG ™°Vh .3

 É¡°VôYh ,¬«a ájƒ°†©dG •höTh …OÉæ∏d á«∏NGódG

.áeÉ©dG IQGOE’G ≈∏Y

 ¬JóYÉ°ùŸ áàbDƒŸG hCG áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ .4

 É¡eÉ¡eh  É¡JÉ«ª°ùe  ójó–h  ¬eÉ¡e  AGOCG  ‘

.É¡«∏Y ±GöTE’Gh É¡∏ªY ΩÉ¶fh É¡JÉ«MÓ°Uh

 ÜÉ°ù◊G  OÉªàYGh  ájƒæ°ùdG  áfRGƒŸG  ìGÎbG  .5

 áeÉ©dG  IQGOE’G  ≈∏Y  É¡°VôYh  …OÉæ∏d  »eÉàÿG

.É¡fCÉ°ûH ΩRÓdG PÉîJ’

 ºgÉØàdG  äGôcòeh  äÉ«bÉØJ’Gh  Oƒ≤©dG  ΩGôHEG  .6

.áeÉ©dG IQGOE’G øe ÉgOÉªàYG ó©H äÉcGöûdGh

 á«dÉŸG  á«aöüŸG  äÉHÉ°ù◊G  IQGOEGh  íàa  .7

.…OÉæ∏d ájQÉéàdGh

 á«æØdG  QOGƒµdGh  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  Ú«©J  .8

.ájQGOE’Gh

 AGÈÿGh  Ú«æØdG  øe  √Gôj  øÃ  áfÉ©à°S’G  .9

 ‘ ¬àfhÉ©Ÿ á°üàîŸG  äÉ¡÷Gh  ÚYƒ£àŸGh

.¬aGógCG ≥«≤–h ¬eÉ¡e AGOCG

 πÑb øe É¡H ∞q∏µ oj iôNCG äÉ°UÉ°üàNG ájCG .10

.IQÉeEÓd …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG hCG ºcÉ◊G

 kAÉæH ¢ù∏éŸG ™ªàéj .1 : ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 ÜÉ«Z ∫ÉM - ¬ÑFÉf hCG ¢ù«FôdG øe IƒYO ≈∏Y

 â°†àbG GPEG ’EG πbC’G ≈∏Y ô¡°T πc Iôe - ¢ù«FôdG

.∂dP øe ÌcCG äGôŸ ™ªàéj ¿CG áë∏°üŸG

 GPEG  áë«ë°U  ¢ù∏éŸG  äÉYÉªàLG  ¿ƒµJ  .2

 ¿CG á£jöT ,AÉ°†YC’G OóY ∞°üf øe ÌcCG Égö†M

.º¡æ«H øe ¬ÑFÉf hCG ¢ù«FôdG ¿ƒµj

 äGƒ°UCG  á«Ñ∏ZCÉH  ¢ù∏éŸG  äGQGôb  Qó°üJ  .3

 ÖfÉ÷G íLôj äGƒ°UC’G ihÉ°ùJ óæYh øjöVÉ◊G

 ¢ù∏éŸG äGQGôb ¿hóJh á°ù∏÷G ¢ù«FQ ¬æe …òdG

 ™«ªLh á°ù∏÷G ¢ù«FQ É¡«∏Y ™bƒj öVÉfi ‘

.øjöVÉ◊G AÉ°†YC’G

 ƒ°†Y πªëàj  .1 :  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üf  Éªc

 øe  ¬æY  QóÑj  ÉªY  á«dhDƒ°ùŸG  √óMh  ¢ù∏éŸG

 É¡à∏«°Sh hCG É¡∏µ°T ¿Éc kÉjCG äÉëjöüJ hCG ∫É©aCG

.äÉeGôZ hCG äGAGõL …CG É¡«∏Y ÖJôJ GPEG

 ∞jöüJ  ¿CG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YG  óMCG  iCÉJQG  GPEG  .2

 ,¬◊É°üÃ  IQÉ°V  á≤jô£H  ºàj  …OÉædG  ¿hDƒ°T

 ™æàÁ hCG ±öüàH ΩÉ«≤dG Ωõà©j ¢ù∏éŸG ¿CG hCG

 ídÉ°üÃ QGöV’G ¬fCÉ°T øe ±öüàH ΩÉ«≤dG øY

 áeÉ©dG IQGOEÓd kÉÑ∏W Ωó≤j ¿CG ≥◊G ¬∏a ,…OÉædG

 øe √Gôj Ée QGó°UE’ á«JƒÑãdG äGóæà°ùŸÉH kÉªYóe

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ äGQGôb

 …CG  ‘  ±öüàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†©d  Rƒéj  ’  .3

 ™«ÑdÉH ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG  …OÉædG  äÉµ∏à‡ øe

 øe QGô≤H  ’EG  ∫GóÑà°S’G  hCG  ∫RÉæàdG  hCG  øgôdG  hCG

.áeÉ©dG IQGOE’G á≤aGƒeh ¢ù∏éŸG

 ôjóe  Ú«©J  Ωƒ°SôŸG  Ö°ùëH  …OÉæ∏d  Rƒéjh

 ‘  IÈÿGh  IAÉØµdG  …hP  øe  ÆôØàe  …ò«ØæJ

 ¢ù∏éŸG øe QGô≤H ¬æ««©J ºàjh ,»°VÉjôdG ∫ÉéŸG

 ¢ù∏éŸG  Oóë ojh  ,áeÉ©dG  IQGOE’G  á≤aGƒe  ó©Hh

.¬eÉeCG ’hDƒ°ùe ¿ƒµjh ¬eÉ¡eh ¬JÉ«MÓ°U

 É‡ …OÉæ∏d á«dÉŸG OQGƒŸG ¿ƒµàJ Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ahh

.á«eƒµ◊G äÉ°ü°üîŸG .1 : »∏j

 á°SQÉ‡  áé«àf  …OÉæ∏d  á«JGòdG  äGOGôjE’G  .2

.¬JÉ°UÉ°üàNG

.…OÉædG ∫GƒeCG QÉªãà°SG ™jQ .3

.äÉcGÎ°T’Gh ÜÉ°ùàf’G ájƒ°†Y Ωƒ°SQ .4

 É¡«∏Y ≥aGƒJ »àdG ÉjÉ°UƒdGh äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG .5

.áeÉ©dG IQGOE’G

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡«∏Y ≥aGƒj iôNCG OQGƒe ájCG .6

.IQÉeEÓd …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG hCG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 ¬JÓé°Sh  ¬JÉHÉ°ùM  º«¶æJ  ‘  …OÉædG  ™Ñàjh

 IQGOEÓd  á«Ñ°SÉëŸG  óYGƒ≤dGh  ∫ƒ°UC’G  á«dÉŸG

 Ωƒ«dG  ‘ …OÉæ∏d  á«dÉŸG  áæ°ùdG  CGóÑJh  ,áeÉ©dG

 øe  31  `dG  Ωƒ«dG  ‘  »¡àæJh  ôjÉæj  øe  ∫hC’G

 áeÉ©dG  IQGOEÓd  Rƒéjh  ,ΩÉY  πc  ‘  Èª°ùjO

 á«dÉŸG  äÉaƒ°ûµdGh  äÓé°ùdG  ≈∏Y  ´ÓW’G

.…OÉæ∏d ájQGOE’Gh á«aöüŸGh

 πµ«¡dG  Qó°üj  ¢ù∏éŸG  ìGÎbG  ≈∏Y  kAÉæHh

.áeÉ©dG IQGOE’G øe QGô≤H …OÉæ∏d »ª«¶æàdG

 ¢ù∏éŸG  Ωõà∏j  .1  :  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üf  Éªc

 ÉgRhÉŒ ¬d Rƒéj ’h …OÉæ∏d Ióªà©ŸG áfRGƒŸÉH

.áeÉ©dG IQGOE’G á≤aGƒe ó©H ’EG

 º«eÉ©àdGh  äGQGô≤dG  áaÉµH  …OÉædG  Ωõà∏j  .2

.á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG áeÉ©dG IQGOE’G øY IQOÉ°üdG

 áeÉ©dG IQGOE’G á≤aGƒe ≈∏Y kAÉæH ¢ù«FôdG Qó°üj .3

 ¿hDƒ°ûH  á≤∏©àŸG  áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dGh  äGQGô≤dG

 ¬aGógCG  ™e  ºé°ùæj  ÉÃ É¡∏jó©Jh  …OÉædG  πªY

.¬JÉ°UÉ°üàNGh

 ¢ù«FôdG  ÖFÉfh  ¢ù«FôdG  äÉ«MÓ°U  Oó–  .4

 áëFÓd  kÉ≤ÑW  …OÉædÉH  ¿Éé∏dGh  AÉ°†YC’Gh

.…OÉæ∏d á«∏NGódG

 ¬LhC’G ‘ ’EG ¬dGƒeCG ¥ÉØfEG …OÉæ∏d Rƒéj ’ .5

.É¡∏LCG øe Å°ûfCG »àdG

 ádƒ≤æŸGh  áàHÉãdG  äÉµ∏àªŸG  ™«ªL  Èà©J  .6

 …OÉæ∏d  kÉµ∏e  äÉfÉYE’Gh  äÉYÈàdGh  äÉÑ¡dGh

 ¬∏M ∫ÉM ‘h É¡H ±öüàdG ≥M ¬FÉ°†YC’ ¢ù«dh

.áeÉ©dG IQGOE’G ¤G ∂dP πc ∫hDƒj

 øe ≈Ø©Jh áeÉY k’GƒeCG …OÉædG ∫GƒeCG Èà©J .7

 É¡dÉµ°TCG áaÉµH á«∏ëŸG Ωƒ°SôdGh ÖFGö†dG ™«ªL

.á«cÓ¡à°S’G Ωƒ°SôdG AÉæãà°SÉH É¡YGƒfCGh

 IQOÉ°üdG íFGƒ∏dGh º¶ædG áaÉµH …OÉædG Ωõà∏j .8

 á«dhódGh  á«∏ëŸG  á«°VÉjôdG  äGOÉ–’G  øY

.¬WÉ°ûæH á≤∏©àŸGh

 ‹ÉŸG ôjô≤àdG ≈∏Y ´ÓW’ÉH ¢ù∏éŸG Ωõà∏j .9

.¬d …QhO ´ÉªàLG πc ‘ …OÉæ∏d …ô¡°ûdG

 á«dÉe ¢Vhôb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢ù∏éª∏d ≥ëj ’ .10

.áeÉ©dG IQGOE’G á≤aGƒe ¿hóH á¡L …CG øe

 ≈∏Yh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª© ojh

 öûæ ojh ,¬°üîj Éª«a wπc ò«ØæJ á«æ©ŸG äÉ¡÷G

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 ƒª°S Qƒ°†ëHh ¢ùeG ìÉÑ°U ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

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

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’

 ƒª°S  Öàµe ‘ ó≤Y …òdG  - ´ÉªàL’G  åëHh

 ≈∏Y áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY - ºcÉ◊G

 Iôªà°ùŸG  á«ªæàdG  §£N  øª°V  ¬dÉªYCG  ∫hóL

 ÉÃh äÉYÉ£≤dG áaÉc ‘ IQÉeE’G ÉgÉæÑàJ »àdG

 ÒaƒJh á«eƒµ◊G äÉeóÿG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ùµ©æj

 ¢VQCG ≈∏Y ÚæWÉ≤dGh ÚæWGƒª∏d áÁôµdG IÉ«◊G

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 ábQÉ°ûdG õcôe ¢ù«°SCÉJ ìÎ≤e ¢ù∏éŸG óªàYGh

 πµ°û«°S …òdGh äGQÉ£ŸG Ωƒ∏©d »æ¡ŸG ÖjQóà∏d

 ‘ Ú°ü°üîàŸG ÖjQóJh π«gCÉJ ‘ áeÉg áaÉ°VEG

 º¡JGQÉ¡e ôjƒ£J ‘ º¡°ùj ÉÃ äGQÉ£ŸG ´É£b

 èeGÈdG øe ójó©dG õcôŸG Ωó≤«°Sh ,É¡H AÉ≤JQ’Gh

 ‘  Ú∏eÉ©dG  äÉLÉ«àM’  kÉ≤ah  á«ÑjQóàdG

.äGQÉ£ŸG

 OQGƒŸG IôFGO äGRÉ‚G ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 ∫ÓN ÖjQóàdGh π«gCÉàdGh ∞«XƒàdG ‘ ájöûÑdG

 OGóYCG øª°†J …òdG ,Ω2021 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG

 ™HôdG ∫ÓN πª©dG øY ÚãMÉÑdG øe Ú∏é°ùŸG

 Gƒ“CG  ø‡  ∂dPh  1249  ºgOóY  ≠dÉÑdGh  ∫hC’G

.IôFGódG ™bƒe ÈY ÊhÎµdE’G π«é°ùàdG

 ∞«XƒàdG äÉÑ∏W »≤∏J ≈∏Y IôFGódG â∏ªY Éªc

 ájOÉ–’Gh  á«∏ëŸG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  øe

 ÉÑ∏W  581  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  ¢UÉÿG  ´É£≤dGh

 äÉãMÉHh  ÚãMÉH  4608  í«°TôJ  ”  »àdGh

 ó≤©J  »àdGh  É¡H  á°UÉÿG  äÓHÉ≤ŸG  AGôLE’

 äÉ«æ≤J ≥ah »FôŸG ∫É°üJ’G  ΩÉ¶f ≥jôW øY

 äÉ¡÷G QÉ«àNG É¡æY èàf óbh IQƒ£àeh áãjóM

 º¡JÉ°UÉ°üàN’ kÉ≤ah º¡æ««©J ” Éë°Tôe 576

.á¡L πµd á«Ø«XƒdG ôZGƒ°ûdGh

 kÉ›ÉfôH 63 IôFGódG äòØf π«gCÉàdG ´É£b ‘h

 øe  4427  É¡æe  OÉØà°SG  »FôŸG  ∫É°üJ’G  ÈY

 kÉ≤ah èeGÈdG âYƒæJ óbh πª©dG øY ÚãMÉÑdG

 á«°ü°üîàdG  èeGÈdG  øe  π«gCÉàdG  äÉÑ∏£àŸ

 á«æ¡ŸG  äÉeƒ∏HódGh  äGòdG  ôjƒ£Jh á«cƒ∏°ùdGh

.á«°ù«°SCÉàdG èeGÈdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 …ôjƒ£J »ÑjQóJ èeÉfôH 100 IôFGódG äòØf Éªc

 »FôŸG ∫É°üJ’G ÈY ábQÉ°ûdG áeƒµM »ØXƒŸ

 âdhÉæJh  ,áØXƒeh  ÉØXƒe  4115  É¡d  Ö°ùàfG

 ájôjƒ£àdG  ÖfGƒ÷G  ºgCG  áYƒæàŸG  èeGÈdG

 »àdGh á«Ø«XƒdG äÉjƒà°ùŸG áaÉµd á°ü°üîàŸGh

 øe ™aôJh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G äÉLÉ«àMG »Ñ∏J

.ÚØXƒŸG iƒà°ùe

 ájöûÑdG OQGƒŸG IôFGO Oƒ¡L ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≈æKCGh

 øY ÚãMÉÑdG í«°TôJh π«é°ùJ á«∏ªY º«¶æJ ‘

 ´É£≤dGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH πª©dG

 á«ÑjQóàdG èeGÈdG ´ƒæJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¢UÉÿG

.áãjó◊G äÉ«æ≤àdGh áª¶fCÓd kÉ≤ah

 IôFGO øe Ωó≤ŸG ôjô≤àdG  ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 á£°ûfC’G  ´höûe  ∫ƒM  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG

 øª°†Jh ,á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG ∫ÓN øe ájOÉ°üàb’G

 Égƒ‰  iƒà°ùeh  É¡YƒæJ  ióeh  á£°ûfC’G  RôHCG

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ≥WÉæeh ¿óe ‘ …OÉ°üàb’G

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG RôHCG ôjô≤àdG øª°†J Éªc

 ∫ÓN  øe  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  ∫ÉªYCG  OGhQ

 OÉªàYÉH ¢ù∏éŸG ¬Lh óbh á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG

 º¡ªYO  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉ«°UƒàdG  øe  OóY

.º¡d IõØëŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

 º«¶æJh AÉ°ûfEÉH kÉjô«eCG kÉeƒ°Sôe Qó°üj ábQÉ°ûdG ºcÉM

…ô«eC’G ¢SôëdG …OÉf

äGQÉ£ªdG Ωƒ∏©d »æ¡ªdG ÖjQóà∏d ábQÉ°ûdG õcôe ¢ù«°SCÉJ ìôà≤e óªà©j …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

:ΩGh-ÊRhôL

 ¢ù«FQ  ±hôjOÉb  ¿É°†eQ  ¢ù«FôdG  áeÉîa  íààaG  

 áª°UÉ©dG ‘ kÉ«°ù«FQ kÉYQÉ°T ,¿É°û«°ûdG ájQƒ¡ªL

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SEG ¬«∏Y ≥∏WCG zÊRhôL{

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

. áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 º°SGôe ∫ÓN áª∏c ‘ - ÊÉ°û«°ûdG ¢ù«FôdG ócCGh

 óªMCG óªfi QƒàcódG IOÉ©°S Égö†M »àdG ìÉààa’G

 IOÉ©dG ¥ƒa ¢VƒØeh ádhódG ÒØ°S ôHÉ÷G ¿É£∏°S øH

 »àdG Iõ«ªŸG äÉbÓ©dG ≈∏Y - ájOÉ–’G É«°ShQ iód

 ÖMÉ°üd  ¢UÉÿG  √ôjó≤Jh  ,øjó∏ÑdG  IOÉ«b  ™ªŒ

 kGó«°ûe  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 É¡H  ≈∏ëàj  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  ΩQÉµŸGh  äÉØ°üdÉH

.√ƒª°S

 ó«WƒJ ‘ √ƒª°S Oƒ¡÷ kGôjó≤J ¬fEG ±hôjOÉb ∫Ébh

 óMCG á«ª°ùJ Qô≤J ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG

 ¿É°û«°ûdG ájQƒ¡ªL ‘ ájƒ«◊Gh ájõcôŸG ´QGƒ°ûdG

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

 ™jQÉ°ûŸ ºYO øe √ƒª°S ¬eób ÉŸ kÉfÉaôYh kÉfÉæàeG

 Ée  πX  ‘  ÊÉ°û«°ûdG  Ö©°ûdG  IóYÉ°ùŸ  ájƒªæJ

.ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG AGôL ⁄É©dG √ó¡°ûj
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 ±GógC’G ≥«≤–h √ò«ØæJ ≈∏Y ±GöTE’Gh ´höûŸG

.πãeC’G ƒëædG ≈∏Y á«é«JGÎ°S’G

 á≤£æe øe ¿hòîàj øjòdG ¿ƒYóÑŸG π°üë«°Sh

 º¡JÉYÉæ°Uh  º¡dÉªYC’  kGô≤e  á«YGóHE’G  Rƒ≤dG

 hCG  äÉcöT  ¿ƒ°ù°SDƒ«°S  øjòdG  hCG  ,á«YGóHE’G

 ≈∏Y á£°ûfC’G √òg ‘ á∏eÉY IójóL äÉ°ù°SDƒe

 áYƒª› πª°ûJ »àdGh "á«YGóHE’G Rƒ≤dG ájƒ°†Y"
 :πª°ûJ ájQÉªãà°S’G õaGƒ◊G øe áYƒæàe ájöüM

 ,á£°ûfC’G IOó©àe áfôŸG íjQÉ°üàdGh ¢ü«NGÎdG

 ™jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉJh AÉ°ûfE’ »à°ù«Lƒ∏dG ºYódGh

.IójóL á«YGóHEG

 kGõcôe  á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe  øª°†àà°S  Éªc

 ¬àª¡e ¿ƒµJ ,ÚYóÑŸG áeóÿ kÓeÉµàeh kGóMƒe

 äÉeóÿG øe á∏eÉµàeh áYƒæàe áYƒª› ÒaƒJ

.ÚYóÑŸG øe á≤£æŸG AÉ°†YC’

 ‘  Ú∏eÉ©∏d  áMGôdG  πÑ°S  áaÉc  π«¡°ùàdh

 äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤àdh ,á«YGóHE’G Rƒ≤dG á≤£æe

 äGQÉ°ùe º«ª°üJ IOÉYEG ºàj ±ƒ°S ,á«à°ùLƒ∏dG

 ÉÃ ¿ôŸG π≤æà∏d kÉYhöûe á≤£æŸG ‘ π≤æàdG

 ÈY á≤£æŸG ‘ π≤æàdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ øª°†j

 ,≥aGôŸGh á«àëàdG á«æÑdGh π≤æ∏d äGQÉ«N IóY

 »°ûŸGh  ôJƒµ°ùdGh  äÉLGQódG  äGQÉ°ùe  πª°ûJ

 ºYÉ£ª∏d  äÉMÉ°ùe  ÖfÉL  ¤EG  äÓaÉ◊Gh

.á«LQÉÿG ¢VQÉ©ŸGh ôLÉàŸGh

 á«YGóHE’G Rƒ≤dG á≤£æe ¥É£f øª°V ºà«°S Éªc

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ÚYóÑª∏d  äÉgƒjóà°SG  ÒaƒJ

 äÉMÉ°ùe  øY  IQÉÑY  »gh ,"äGQÉ≤©∏d  π°Uh"
.´GóHEÓdh πª©∏dh ¢û«©∏d

 äÉeÓ©dG  ∑GöTEG  èeÉfôH  ¥ÓWEG  …ôé«°Sh

 á«é«JGÎ°SG IQOÉÑe πµ°ûj …òdG IôKDƒŸG ájQÉéàdG

 Iô¡°T  ÌcC’G  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG  Üò÷ ±ó¡J

 ôLÉàe hCG ´hôa ìÉààa’ Rƒ≤dG á≤£æe ¤EG kÉ«ŸÉY

 áMÉàŸG áYƒæàŸG äGQÉ«ÿG øe IOÉØà°S’Gh É¡d

 á¡Lƒc  Rƒ≤dG  áfÉµe  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  É¡d

.⁄É©dGh »HO ‘ ÚYóÑŸGh ´GóHEÓd á∏°†Øe

 ±ƒ°S  »àdG  á«YGóHE’G  äÉYÉæ°üdG  πª°ûJh

 ä’É›  á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe  É¡æ°†à–

 ÖàµdGh öûædG áYÉæ°U :ÉgRôHCG áYƒæàeh á©°SGh

 kGQhôe  ,´ƒÑ£ŸGh  ´ƒª°ùŸGh  »FôŸG  ΩÓYE’Gh

 ,ƒjó«ØdG ™WÉ≤e êÉàfEGh ,≈≤«°SƒŸGh ,Éªæ«°ùdÉH

 ,á«aÉ≤ãdG  äÉYÉæ°üdGh  ,á«qæØdG  ä’ƒ¨°ûŸGh

 ,á«îjQÉàdG  ™bGƒŸGh  ,‘É≤ãdG  çGÎdG  ∞MÉàeh

 ,äÉÑàµŸGh ,iÈµdG á«aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ∞«°TQC’Gh

 º«ª°üàdGh ,ƒjó«ØdG ÜÉ©dCGh äÉ«›ÈdG áYÉæ°Uh

 º«ª°üàH ΩCG AÉjRC’ÉH ≥∏©àŸG AGƒ°S ,¬YGƒfCG ≈à°ûH

 êÉà– å«M ,ÉgÒZh ÊÉÑŸGh èeGÈdGh ÜÉ©dC’G

 »àdG á«YGóHE’G QÉµaC’G ¤EG äÉYÉæ°üdG ∂∏J ™«ªL

.ÚYóÑŸGh ÚHƒgƒŸG ∫ƒ≤Y É¡éàæJ

 É¡∏gDƒJ äGõØfi á«YGóHE’G Rƒ≤dG á≤£æe ™àªàJh

 äÉLÉ«àM’G ™«ªL ôaƒJ á∏eÉµàe á≤£æe íÑ°üàd

 á«YGóHE’G äÉYÉæ°üdG ´É£b QÉgORGh ƒªæd áeRÓdG

 ≥WÉæª∏d  …ƒb  ¢ùaÉæe  É¡∏©éj  ÉÃ  ,»HO  ‘

.⁄É©dG ‘ á∏«ãŸG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûjh

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

 ≥∏WCG ób ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 »HO á«é«JGÎ°SG …QÉ÷G πjôHEG  øe ådÉãdG ‘

 ¤EG  IQÉeE’G  πjƒ–  ±ó¡H  »YGóHE’G  OÉ°üàbÓd

 ⁄É©dG AÉëfCG πc øe ÚYóÑª∏d á∏°†Øe á¡Lh

 2025  ∫ƒ∏ëH  »YGóHE’G  OÉ°üàbÓd  áª°UÉYh

 OÉ°üàb’  á«aGöûà°S’G  √ƒª°S  ájDhQ  ≥≤ëj  ÉÃ

.QÉµàH’Gh áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùŸG

 øe  ójó©dG  IôµàÑŸG  á«é«JGÎ°S’G  øª°†àJh

 á«©jöûàdG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J  ¤EG  á«eGôdG  QhÉëŸG

 äÉYÉæ°üdG QÉgORGh ƒªæd áeRÓdG ájQÉªãà°S’Gh

 ΩÉeCG IQÉeE’G á«HPÉL IOÉjRh ,»HO ‘ á«YGóHE’G

 ∂dòch  ,∫ÉªYC’G  OGhQh  øjôªãà°ùŸGh  ÚYóÑŸG

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

 πjƒ– ‘ º¡°ùj ÉÃ ,á«YGóHE’G äÉYÉæ°üdG ∫É›

.»YGóHE’G OÉ°üàbÓd á«ŸÉY áª°UÉY ¤EG »HO

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

 Rõ©j ÉÃ ÚYóÑª∏d õØëŸGh ºFÓŸG ñÉæŸG ÒaƒJ

 ,´GóHE’Gh  áaÉ≤ã∏d  á«ŸÉY  á¡Lƒc  »HO  áfÉµe

 »YGóHE’G  OÉ°üàbÓd  óFGQ  ∑ôëªc ÉgQhO  …Ìjh

 Rõ©j ÉÃ »YGóHE’G OÉ°üàb’G ´É£≤dG ƒ‰ õ«Ø–h

 óaGôc  ‹ÉªLE’G  »∏ëŸG  œÉædG  ‘  ¬àcQÉ°ûe

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

.»HO IQÉeE’ áYƒæàŸG

 »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

 áØYÉ°†e ≈∏Y IhÓY IQÉeEÓd ‹ÉªLE’G  œÉædG

 á«aÉ≤ãdGh á«YGóHE’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdG OóY

.»YGóHE’G ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG

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

 ÚYóÑª∏d á∏eÉµàe á≤£æe ¥ÓWEG øª°†àJ QhÉfi

 á«ªæàd  äÉLÉ«àM’G  ™«ªL  ôaƒJ  ,»HO  ‘

 ∞«æ°üJ QÉWEG ¥ÓWEGh .IQÉeE’G ‘ »YGóHEG ´É£b

 øY  IQÉÑY  ƒgh  ,¢SÉ«≤dGh  »YGóHE’G  OÉ°üàb’G

 "É¡°†Ñf" ójó– øe »HO øqµÁ »µ«eÉæjO ΩÉ¶f

 ºé◊ IójóL ¢SÉ«b IGOCG  AÉ°ûfEG  ÈY ,»YGóHE’G

 ¬àªgÉ°ùe  RhÉéàj  ,»YGóHE’G  OÉ°üàb’G  ÒKCÉJh

.‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædÉH

 ájGóÑc  á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe  ´höûe  »JCÉjh

 »àdG  äGQOÉÑŸGh  §£ÿG  øe  IÒÑc  áYƒªéŸ

 ∞∏àfl  ‘  Ú∏eÉ©dGh  ÚYóÑŸG  ≈∏Y  õcôJ

 äÉYÉæ°üdG  á∏¶e  â– êQóæJ  »àdG  ä’ÉéŸG

 ÉÃ ƒªædGh ìÉéædG äÉeƒ≤Ã ºgóaôJh á«YGóHE’G

 á«°ùaÉæJ ™aôd IQƒ£àe á«ªbQ á«æH ÒaƒJ πª°ûj

 QÉµaC’G ó«dƒJ ≈∏Y É¡JQób õjõ©Jh ,áYÉæ°üdG √òg

.ábÓÿG

 OÉ°üàb’G á«ªgCG ó«©H âbh òæe »HO âcQOCG óbh

 πª›  ≈∏Y  á«HÉéjE’G  ¬JGÒKCÉJh  »YGóHE’G

 ‘  IQÉeE’G  âë‚  PEG  ájOÉ°üàb’G  áeƒ¶æŸG

 á«YGóHE’G ∫ÉªYC’G IOÉjôd kGójóL kÉeƒ¡Øe áZÉ«°U

 ¢ù«°SCÉJ  ‘  äôªãà°SG  å«M  á≤£æŸG  ‘

 øe  kGÒÑc  kGOóY  âHòLh  á«YGóHE’G  äÉ©ªéŸG

 áaÉc  øe  ÚYóÑŸG  ±’BG  º°†J  »àdG  äÉcöûdG

 ´É£≤dG áªgÉ°ùe ´ÉØJQG ¬æY èàf Ée ⁄É©dG ∫hO

 äÉfÉµeE’G äô¡Xh ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘

 øª°†j ÉÃ äÉYÉæ°üdG √ò¡d IóYGƒdGh áªî°†dG

 á«ªæàdG  ±GógCG  áeóN  ‘  kÉjQƒfi  kGQhO  É¡d

.áeGóà°ùŸG

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

 äÉ©ª› ¢ù«°SCÉJ  ” å«M á∏jƒW  Oƒ≤Y  òæe

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ IQƒ£àeh áªî°V á«YGóHEG

 ,ΩÓYEÓd »HO áæjóeh ,âfÎfEÓd »HO áæjóe πãe

 ,äÉgƒjóà°SÓd »HO áæjóeh êÉàfEÓd »HO áæjóeh

.º«ª°üà∏d »HO »Mh

 »YGóHE’G  OÉ°üàb’G  á«dhódG  äÉª¶æŸG  ∞æ°üJh

 ¢SÉ°SCG ≈∏Y Qƒ£àj …OÉ°üàbG Ωƒ¡Øe" ¬fCG ≈∏Y

 ó«dƒJ ≈∏Y IQó≤dG É¡jód »àdG á«YGóHE’G ∫ƒ°UC’G

 πµ°ûHh  ∂dòd  ,"á«ªæàdGh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG

 ´GóHE’G »YGóHE’G OÉ°üàb’G Ωƒ¡Øe ™°†j ,»°SÉ°SCG

 ‘ á«°ù«FQ ∫ƒ°UCÉc ájöûÑdG áaô©ŸGh QÉµaC’Gh

 ¿CG øµÁ ájÉ¡ædG ‘h ,Ée ó∏H ‘ OÉ°üàb’G ™aO

.É k«ŸÉY íÑ°üj
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 á«ªbQ á°üæeh ´GóHE’Gh πª©dGh ¢û«©∏d á«YGóHEG äÉMÉ°ùe

ájõeQ QÉ©°SCÉH QÉéÄà°S’G π«¡°ùàd

ø«YóÑªdG áeóîd πeÉµàeh óMƒe õcôe AÉ°ûfEG

äÉeGóîà°S’G IOó©àe äÉgƒjOƒà°SG ô«aƒJ

á≤£æªdG »a π≤æàdG äGQÉ°ùe º«ª°üJ IOÉYEG 

 IôKDƒªdG á«ªdÉ©dG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG ∑Gô°TEG èeÉfôH

 »YGóHEG ™ªée

 »Ñ∏j πeÉµàe

 ø«YóÑªdG äÉLÉ«àMG

 AÉLQCG áaÉc øe

ºdÉ©dG

 Rƒ≤dG ájƒ°†Y{

 ôaƒJ zá«YGóHE’G

 ájô°üM áYƒªée

 äÉeóîdG øe áYƒæàe

äGõØëªdGh

 ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH ∞«°S

á«ªbôdG IÉ«ëdG IOƒL

ójóédG »fhôàµdE’G É¡©bƒe ≥∏£J »HO áWô°T

ójGR øH ∞«°S

 áª°UÉ©dG ¿ƒµJ ¿CG »a »HO ájóL ócDƒjh zá«YGóHE’G Rƒ≤dG á≤£æe{ ≥∏£j óªëe øH ¿GóªM

  á«ªdÉ©dG á«YGóHE’G

 ´hô°ûªdG IQGOE’ óªëe âæH áØ«£d á°SÉFôH áæéd π«µ°ûàH ¬Lh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ¢SCGôJ 

 ´ÉªàLG ,á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 øY" ¢ùeG ó≤Y …òdGh ,á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL ¢ù∏›

 ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e Qƒ°†ëH "ó©H

 ¿É£∏°S  øH  ôªY  ‹É©eh  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh

 OÉ°üàb’Gh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ádhO ôjRh AÉª∏©dG

. ó©H øY πª©dG äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG

 á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG  øe  GOóY  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 ™ªàéŸG ‘ á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL õjõ©J ‘ ¬∏ª©H

 áªFÉ≤dG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG äGóéà°ùeh »JGQÉeE’G

 äGQÉ¡ŸG AÉæHh ôjƒ£J Oƒ¡L Rõ©J »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 IOÉØà°S’Gh á«HÉéjE’G äÉ«cƒ∏°ùdÉH ΩGõàd’Gh á«ªbôdG

.á«dhDƒ°ùeh »YƒH áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe iƒ°ü≤dG

 IOÉ©°S ,»FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ,´ÉªàL’G ö†M

 »eƒµ◊G OÉæ°SE’G IôFGO π«ch »eƒ«µdG ⁄É°S ó¡a

 …ójƒ°ùdG ±ôcC’G º«gGôHEG IRƒe IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG ‘

 ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°Sh  ,™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh  π«ch

 á«HÎdG  IQGRh  π«ch  …OÉª◊G  óªfi  øªMôdGóÑY

 IOÉ©°Sh  ,IófÉ°ùŸG  äÉeóÿGh  áHÉbô∏d  º«∏©àdGh

 ∫ó©dG  IQGRh  π«ch  óLÉŸG  QÉÑ÷GóÑY  ˆGóÑY

 ó«ÑY óªM IOÉ©°Sh ,IófÉ°ùŸG äÉeóî∏d óYÉ°ùŸG

 ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe …Qƒ°üæŸG

 ôjóŸG  …ô¶ædG  óªfi ó«©°S  IOÉ©°Sh  ,ä’É°üJ’G

 QƒàcódG IOÉ©°Sh ÜÉÑ°û∏d ájOÉ–’G á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG

 ádhO áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG øeC’G ¢ù«FQ »àjƒµdG óªfi

 ôjóŸG óYÉ°ùe öUÉf ∫BG  ¢ùfƒj IOÉ©°Sh äGQÉeE’G

 ¢ù«ªN óªfi ÖfÉL ¤EG ,á«còdG »HO IôFGód ΩÉ©dG

 AÉ«dhCG øY Ú∏ã‡ »é«æ£dG ó«ÑY á°üMh …Ò¡ŸG

 ¢ù∏éŸG Qô≤e …ôNòdG ó°TGQ QƒàcódG ó«≤©dGh ,QƒeC’G

 ¿hDƒ°ûdG  Öàµe  ΩÉY  ôjóe  »bhRôŸG  áfGO  Ωó≤ŸGh

.á«∏NGódG IQGRƒH á«dhódG

:ΩGh-»HO

 É¡©bƒe  »HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  â≤∏WCG  

 ºYóJ IójóL Ωóîà°ùe á¡LGƒH ójó÷G ÊhÎµd’G

 ‘ π«¨°ûàdG áª¶fCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ∞∏àfl

 AGôKE’  Iôªà°ùŸG  ÉgOƒ¡L  øª°V  ,á«còdG  ∞JGƒ¡dG

 º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏J á«cP äÉeóîH π«ª©dG  áHôŒ

.ádƒ¡°Sh áYöùH

 IQGOE’G  ôjóe  ,≈bhRôdG  öUÉf  ódÉN  ó«ª©dG  ∫Ébh

 ™bƒŸG  ÉfQƒW  "  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  áeÉ©dG

 ™e Ö°SÉæàj ÉÃ πeÉc πµ°ûH »HO áWöûd ójó÷G

 á›ÈdG ÒjÉ©e çóMCG ΩGóîà°SÉH á«æWƒdG ájƒ¡dG

. " º«ª°üàdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S íààaG 

 Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH QhöS ï«°ûdG ƒª°Sh

 "¿É«¡f  ∫BG  áØ«∏N  øH  óªfi  â«H"
 IOÉYEG  á«∏ªY  ó©H  ,≥jô©dG  »îjQÉàdG

 ‘É≤K  õcôe  çóMCG  ¤EG  ¬àdƒM  π«gCÉJ

.Ú©dG ‘ »©ªà›

 1958 ΩÉY »îjQÉàdG  ∫õæŸG  Gòg  »æH

 áØ«∏N  øH  óªfi ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ª∏d

 áLhR ódGh  ,"1979-1909"  ¿É«¡f ∫BG

 ∫BG  ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù°SDƒe ,¿É«¡f

 ÖMÉ°U óLh ,"√GôK ˆG Öq«W" ,IóëàŸG

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

 ƒª°S ódGhh ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ï«°ûdG ƒª°Sh óªfi øH ¿ƒæëW ï«°ûdG

.óªfi øH QhöS

 áØ«∏N øH óªfi ï«°ûdG πMGôdG ó°ùLh

 ¬ª°SG §ÑJQGh ,IôKDƒe á«°üî°T ¿É«¡f ∫BG

 áª°UÉ©dG  ‘ áª¡e  á«îjQÉJ  çGóMCÉH

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh »ÑXƒHCG

 .¿É«¡f ∫BG á∏FÉY øe kGRQÉH kGOôa √QÉÑàYÉH

 kÉjQÉ°ûà°SG kGQhO ¬àªµM π°†ØH Ö©d Éªc

 øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  IÒ°ùŸ  kÉªYGOh

 ï«°ûdG  ¬d QƒØ¨ŸGh ¿É«¡f ∫BG  ¿É£∏°S

.¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 kGó°ü≤eh  kGRQÉH  kÉª∏©e  â«ÑdG  πµ°Th

 ≈æZ ≈∏Y »M ógÉ°T ƒgh ,Ú©dG ‹ÉgC’

 ¬°ùµ©j Ée ™e »JGQÉeE’G ‘É≤ãdG ïjQÉàdG

.á«æWƒdG ájƒ¡dGh AÉªàf’ÉH Qƒ©°T øe
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اأخبار الوطن

انطالق الم�سابقة 
ال�سنوية لمراكز مكتوم 
لحفظ القراآن الكريم  

دبي-وام:
�لقر�آن  �إد�رة مر�كز مكتوم لتحفيظ  �أعلنت 
�لكرمي - �لتابعة لد�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سالمية 
و�لعمل �خلريي بدبي - عن �نطالق �لدورة 
حلفظ  �ل�سنوية  �ملر�كز  مل�سابقة   21 �لـ 
�ستنعقد  و�لتي   2021 للعام  �لكرمي  �لقر�آن 
بعد"  "عن  �ملرئي  �لت�سال  برنامج  عرب 
يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �إد�رة �ملر�كز 
بالطلبة  �لــرقــي  و�سائل  ��ستد�مة  يف 
جن�سية   50 من  �أكرث  �إىل  يندرجون  �لذين 
خمتلفة من �أبناء �ملقيمني بدبي للو�سول 
�ختالف  على  �لعاملية  �ملناف�سات  �إىل 
�ملناف�سات  و�لثقافية يف  �لعمرية  �لفئات 

�ملعرفية ذ�ت �ل�سلة بالقر�آن �لكرمي.
مر�كز  �إد�رة  مدير  �خلزرجي  حمد  وقــال 
�إن  ــرمي  ــك �ل �لـــقـــر�آن  لتحفيظ  مــكــتــوم 
�إد�رة  توؤ�س�سه  ملا  نتاجا  تعترب  �مل�سابقة 
للطلبة  ومميزة  فارقة  وخطوة  �ملر�كز 
�أعمارهم  تنوع  على  فيها  �مل�ساركني 
�سوء  يف  حفظهم  وم�ستويات  وثقافاتهم 
�إىل  ..م�سري�  �لقر�آن  باأهل  �لفائقة  عنايتنا 
�لأ�ساليب  �أحــدث  تتبع  �ملر�كز  �إد�رة  �أن 
ت�سهل  حمدثة  وقو�عد  وب�رشوط  �لتقنية 
�مل�سابقة  يف  م�ساركتهم  �ملنت�سبني  على 

�ل�سنوية للعام �جلاري.
طالب  ت�سجيل  ــرشوط  � من  �أن  و�أو�ــســح 
يف  منت�سبا  �ملتقدم  يكون  �أن  �ملــر�كــز 
�مللتزمني  ومــن  مكتوم  مــر�كــز  حلقات 
يكون  �أن  �إىل  �إ�سافة  �ليومي  باحل�سور 
و�لتجويد  و�لتالوة  للحفظ  متقنا  �ملتقدم 
�سابًقا  �لفرع  نف�س  يف  فاز  قد  يكون  و�أل 
لأ�سحاب  ي�سمح  كما  منه  �أقــل  فــرع  �أو 
ول  �لأفــرع  جميع  يف  �مل�ساركة  �لهمم 
فرع  من  �أكرث  يف  �ل�سرت�ك  للمتقدم  يحق 
يف �مل�سابقة �لو�حدة �إىل جانب �أنه �سيتم 
�لختبار  غرفة  برو�بط  �ملت�سابقني  تزويد 

�لفرت��سية عن طريق بر�مج �لتو��سل.
ق�سمت  �مل�سابقة  �أن  �إىل  �لإ�ــســارة  جتدر 
خا�س  فرع  �سمنهم  من  �أفرع  ت�سعة  �إىل 
ن�سف  حفظ  يت�سمن  �لهمم  باأ�سحاب 
من  �لثاين  �لفرع  �سمل  عم يف حني  جزء 
�لأخرية  �خلم�سة  �لأجز�ء  تالوة  �مل�سابقة 
للمو�طنني  دون  وما   1968 �لعام  ملو�ليد 
فقط بينما تناول �لفرع �لثالث حفظ جزء 
عم للمو�ليد من �لعام 2013 ف�ساعد� يليه 
كامال  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  �لر�بع  �لفرع 
ويتدرج �إىل �لفروع �لأخرى بحفظ ع�رشين 
جزء� �أو خم�سة ع�رش جزء� �أو ع�رشة �أجز�ء 
�أو خم�سة �أجز�ء بينما خ�س �لفرع �لأخري 
للمو�ليد  �أجز�ء  ثالثة  حفظ  �مل�سابقة  من 

من �لعام 2011 ف�ساعد�.

حمدان بن زايد :  

الت�سغيل التجاري لأولى محطات براكة اإنجاز تاريخي  
اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ممثل �حلاكم  ز�يد  �ل�سيخ حمد�ن بن  �أكد �سمو   
و�لإجناز�ت  �ملتو��سلة  �لنجاحات  �أن  �لظفرة،  منطقة  يف 
قطاع  �سعيد  على  ــار�ت  �لإم دولة  حتققها  �لتي  �لكبرية 
�حلكيمة  �لروؤية  بف�سل  تاأتي  �ل�سلمية،  �لنووية  �لطاقة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
�لدولة "حفظه �هلل"، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل"،  "رعاه  دبي 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 

�مل�سلحة .
وقال �سموه �إن دولة �لإمار�ت وبتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة 
�لطاقة  قطاع  يف  �لــريــادي  ــا  دوره تر�سيخ  يف  ما�سية 
�ل�سديقة للبيئة على م�ستوى �لعامل، ومل تثنها �لتحديات 
�مل�ساريع  �إجناز  مو��سلة  عن  �أجمع  �لعامل  و�جهت  �لتي 
�لآباء �ملوؤ�س�سني وطموحاتهم  �لتاريخية، �سري�ً على نهج 
د، �لأمر �لذي جعل من �لدولة منوذجا يف تنويع  �لتي ل حتحُ
�ل�سديقة  �لطاقة  م�سادر  على  و�لعتماد  �لطاقة،  م�سادر 

للبيئة على �مل�ستوى �لعاملي.
�لت�سغيل  بــدء  مبنا�سبة  ل�سموه  ت�رشيح  يف  ذلــك  جــاء 
�ل�سلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة  حمطات  لأوىل  �لتجاري 

�جلاري تطويرها يف منطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي.
فخره  عن  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو  و�أعرب 
مع  متز�منا  ياأتي  �لذي  �ل�ستثنائي  بالجناز  و�إعتز�زه 

بدء �لعام �خلم�سني للدولة، وقال �سموه : ميثل �لت�سغيل 
�لتجاري للمحطة �لأوىل يف بر�كة حلظة فخر كبري لدولة 
�ل�ساملة  �لتنمية  دعم  يف  �لهام  لدورها  نظر�ً  ــار�ت  �لإم
بر�كة  يف  �لأوىل  �ملحطة  �أ�سبحت  حيث  و�مل�ستد�مة، 
�لإمار�ت،  دولة  �لكهربائية يف  للطاقة  منفرد  م�سدر  �أكرب 
�لدولة  يف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لنمو  �سيدعم  و�لذي 
بر�كة  �أر�س  وعلى  �ليوم   : �سموه  و�أ�ساف  قادمة.  لعقود 
�لطاقة  قطاع  كبرية يف  نقلة  �لظفرة، حتققت  منطقة  يف 
يف دولة �لإمار�ت، ب�سو�عد �أبنائنا من �لكفاء�ت �لإمار�تية 
�ملتخ�س�سة �لتي عملت بد�أب �إىل جانب �خلرب�ت �لعاملية، 
ومتكنت من تطوير قطاع علمي جديد تنهل منه �لأجيال 
�حلالية و�لقادمة، وهو ما يوؤكد على �سو�ب نهج دولتنا 

يف �لرتكيز على �ل�ستثمار يف �لإن�سان .
�لر�أي  : و�ثقون من �سد�د  وقال �سموه يف ختام ت�رشيحه 
وعمق �لروؤية و�ملقدرة �ملتميزة على ��ست�رش�ف �مل�ستقبل، 
�ملر�كز  تبوء  نحو  بثبات  دولتنا  �سري  ي�سمن  ما  وهو 
�أكرث  ونثق   .. �لعاملية  �خلريطة  على  �ملتقدمة  �حل�سارية 
�لآن ثروة حقيقية من  يف بناتنا و�أبنائنا �لذين ي�سكلون 
�ملعارف �لتقنية �ملتطورة و�خلرب�ت �لفنية �لكبرية، و�لذين 
�لقطاعات، ومن  كافة  �مل�ستد�م يف  �مل�ستقبل  هم �سمانة 
بينها قطاع �لطاقة �ل�سديقة للبيئة، �لذي �سيمد �لأجيال 
�لقادمة باحتياجاتها من �لكهرباء �خلالية من �لنبعاثات 
�لكربوينة لأكرث من 60 عامًا، بينما يدعم جهود �لدولة يف 
�حلفاظ على �لبيئة و�لوفاء بالتز�ماتها �خلا�سة مبو�جهة 

ظاهرة �لتغري �ملناخي.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإن�سانية تنظم حملة للتوعية 
ببرنامج الجينوم الإماراتي

اأبوظبي-وام:
نــظــمــت جــامــعــة حمــمــد بن   
ور�سة  �لإن�سانية  للعلوم  ز�يد 
�جلينوم  برنامج  حــول  عمل 
حملتها  �ــســمــن  ـــي  ـــار�ت �لإم
بالربنامج  للتعريف  �لتوعوية 
�ملنطقة  يف  نوعه  من  �لفريد 
خارطة  و�سع  �إىل  يهدف  �لذي 
�لطبي  �لمـــار�تـــي  �جلــيــنــوم 
و�ل�ستفادة  �لدولة  ملو�طني 
�خلــطــط  ـــع  و�ـــس يف  ــا  ــه ــن م
و�لرتقاء  و�لوقائية  �لعالجية 
�ملقدمة  �ل�سحية  بالرعاية 

�لدولة. ملو�طني 
�لتي  �لتوعوية  �حلملة  و�سمن 

منت�سبي  ت�سجيع  �إىل  تهدف 
ــوع  ــط ــت �جلـــامـــعـــة عــلــى �ل
�لربنامج  هذ�  يف  و�مل�ساركة 
�لعامل  م�ستوى  على  �لــر�ئــد 
�لعو�سي  �أحمد  �لدكتور  قدم 
يف  �ملجتمعي  �لت�سال  مدير 
�ل�سحية  للرعاية   G42 �رشكة 
بح�سور  تــعــريــفــيــة  ور�ــســة 
و�لتدري�سية  �لإد�رية  �لهيئتني 
ــة. و�أكـــــد �ــســعــادة  ــب ــل ــط و�ل
مدير  �لظاهري  خالد  �لدكتور 
�لكامل  �جلامعة  دعم  �جلامعة 
�لإمــار�تــي  �جلينوم  لربنامج 
�لقيادة  حر�س  يعك�س  �لــذي 
يف  �ل�ستثمار  على  �لر�سيدة 
عجلة  ــع  ودف �لإنــ�ــســان  بناء 

�لعلمية. �لكت�سافات 
ي�سكل   : �لــظــاهــري  ــــال  وق
�لإمــار�تــي  �جلينوم  برنامج 
��ست�رش�ف  يف  فــارقــة  عالمة 
للدولة  �ل�سحي  �مل�ستقبل 
�إجنــاز�  �لربنامج  هذ�  يعد  �إذ 
قائمة  �إىل  يــ�ــســاف  جــديــد�ً 
�لتي  �ملــ�ــرشفــة  �لإجنــــــاز�ت 
ــار�ت  �لم ــة  دول مكانة  تعزز 
و�لبتكار  للتعاي�س  كحا�سنة 
�ل�سطناعي  و�لذكاء  �لعلمي 
ــات  ــوي �لأول هــذه  ت�سكل  كما 
قيام  مقومات  �ل�سرت�تيجية 
��ستثنائية  �إن�سانية  ح�سارة 
ز�يد  �ل�سيخ  دعائمها  �أر�سى 
نهجه  وعلى  ثر�ه"  �هلل  "طيب 

�لر�سيدة. دولة  قيادة  ت�سري 
�أحمد  �لدكتور  عرب  جانبه  من 
�لكبرية  �سعادته  عن  �لعو�سي 
لإلقاء  �جلامعة  �إد�رة  بدعوة 
م�رشوع  عن  تعريفية  ور�سة 
م�سري�  �لإمـــار�تـــي  �جلــيــنــوم 
ت�سمنت  �لور�سة  هذه  �أن  �إىل 
ــة عــن  ــي ــف ــري ــع ـــرشة ت ـــا� حم
و�أهميته  و�أهــد�فــه  �لربنامج 
تو�سيح  مــع  �ل�سرت�تيجية 
�جلينية  �خلارطة  و�سع  �أهمية 
ودورها  للمو�طنني  �ملرجعية 
خايل  �سحي  م�ستقبل  لبناء 
رعاية  وتقدمي  �لأمــر��ــس  من 
توظيف  على  ترتكز  �سحية 
و�حللول  �ل�سطناعي  �لذكاء 

مب�ستوى  لــالرتــقــاء  �لتقنية 
�ملقدمة  �ل�سحية  �لــرعــايــة 

�لدولة. ملو�طني 
�مل�ساركة  �أبو�ب  �أن  �إىل  ي�سار 
�لمار�تي  �جلينوم  برنامج  يف 
عرب  �لدولة  ملو�طني  مفتوحة 
زيارة  خالل  دم  بعينة  �لتربع 
جتميع  ــع  ــوق م �إىل  ــــدة  و�ح
�ملعار�س  قاعة  يف  �لعينات 
ــوفــت  �أل ــدق  ــن ف لـــالأفـــر�ح يف 
�أبوظبي  مــركــز  يف  �أبــوظــبــي 
وخمترب�ت  للمعار�س  �لوطني 
م�سدر  مدينة  يف  بيوجينك�س 
بطاقة  �إحــ�ــســار  �ـــرشورة  مــع 
من  للتمكن  �لإمار�تية  �لهوية 

. �لربنامج  �مل�ساركة يف 

قانونين  يوافق على م�سروعي  التحادي«  »الوطني 
اتحاديين والرد على خطاب الفتتاح

اأبوظبي-وام:
خالل  �لحتــادي  �لوطني  �ملجل�س  و�فق   
جل�سته �لتا�سعة من دور �لنعقاد �لعادي 
ع�رش،  �ل�سابع  �لت�رشيعي  للف�سل  �لثاين 
�ملجل�س  مبقر  �لثالثاء  �م�س  عقدها  �لتي 
غبا�س  �سقر  معايل  برئا�سة  �أبوظبي،  يف 
قانونني  م�رشوعي  على  �ملجل�س،  رئي�س 
�أحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن  �حتــاديــني 
 2016 ل�سنة   /17/ رقم  �لحتادي  �لقانون 
يف  و�مل�ساحلة  �لتوفيق  مر�كز  باإن�ساء 
وب�ساأن  و�لتجارية،  �ملدنية  �ملنازعات 
�ملدنية  �ملنازعات  لت�سوية  �لو�ساطة 
��ستغالل   " و�لتجارية، ووجه �سوؤ�ل حول 

�لوكالت و�لربط �لإلكرتوين ".
مو�د  من  عدد�  وعدل  �ملجل�س  و��ستحدث 
مادة،   "43" �لبالغة  �لقانونني  م�رشوعي 
ن�سو�س  توحيد  �إىل  يهدفان  و�للذين 
�ل�سارية  �ملختلفة  �لإجر�ئية  �لت�رشيعات 
بينها  �لتعار�س  ــــة  و�إز�ل ــة،  ــدول �ل يف 
يف  �لت�رشيعي  �لفر�غ  �أوجــه  بع�س  و�سد 
�لق�سايا  عدد  وتقليل  �لت�رشيع،  ن�سو�س 
�لتقا�سي  نفقات  وتخفي�س  �ملحاكم  �أمام 
وتعزيز تناف�سية �لدولة عامليًا يف تقرير 
�لتي  �لأعــمــال  �أن�سطة  ممار�سة  �سهولة 
و�لـ  �لعربية  �لدول  فيها  �لدولة  تت�سدر 

"15" عامليا.
كما و�فق �ملجل�س على م�رشوع �لرد على 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  خطاب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، 

للمجل�س  �لثاين  �لــدور  �نعقاد  مبنا�سبة 
�ساحب  �فتتحه  �لذي  �لحتــادي،  �لوطني 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل" بتاريخ 26 نوفمرب 
2020م. و�طلع �ملجل�س على 7 مو�سوعات 
من  متبناة  منها   4 على  وو�فــق  عامة 
لطلب  للحكومة  لرفعها  متيهد�  �للجان 
مو�سوع  وهي:  مناق�ستها،  على  �ملو�فقة 
مكافحة  ب�ساأن  �لد�خلية  وز�رة  �سيا�سة 
ــرة جــنــوح �لأحــــد�ث،  ــدر�ت وظــاه ــخ �مل
ومو�سوع �سيا�سة �حلكومة ب�ساأن ��ستد�مة 

خدمات �لكهرباء و�ملاء، ومو�سوع �سيا�سة 
�لهيئة �لعامة للريا�سة ب�ساأن دعم وتطوير 
ومو�سوع  بالدولة،  �لريا�سي  �لقطاع 
�سيا�سة �لهيئة �لحتادية لل�رش�ئب ب�ساأن 
تطبيق �رشيبة �لقيمة �مل�سافة و�ل�رشيبة 
�حلكومة  مو�فقة  تلقى  فيما  �لنتقائية، 
مو�سوع  مو�سوعات هي:   3 مناق�سة  على 
تنظيم �لعمل �لتطوعي، ومو�سوع �سيا�سة 
ب�ساأن تطوير نظام  وز�رة تنمية �ملجتمع 
�سيا�سة  ومو�سوع  �لجتماعي،  �ل�سمان 
وذلك  �لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 

لإحالتها �إىل �للجان �ملعنية.

 تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية
اأبوظبي-وام:

ــن  ــرك  �ــســهــد �لــعــمــيــد �ل
قائد  �لزحمي  ر��سد  عبيد 
حفل  ــر�دي  ــف �لن �لتدريب 
من   15 �لـ  �لدفعة  تخريج 
�لوطنية  �خلــدمــة  جمندي 
 ،" �لثانية  �ملجموعة   "
مع�سكر  يف  ــم  ــي �أق ـــذي  �ل
عدد  بح�سور  �للحمة  �سيح 

�لــقــو�ت  �سباط  كــبــار  مــن 
�لحتفال  بـــد�أ  �مل�سلحة. 
تالوة  ثم  �لوطني،  بال�سالم 
ــر�آن  ــق �آيـــات عــطــرة مــن �ل
�لكرمي، فيما قدم �خلريجون 
�لأمن  لعمليات  ��ستعر��سا 
تدريبهم  مت  �لتي  �لد�خلي 
وز�رة  من  باإ�رش�ف  عليها 
جاهزيتهم  �أكدت  �لد�خلية، 
يف  للم�ساركة  و��ستعد�دهم 

فعاليات  وتــاأمــني  تنظيم 
معر�س "�إك�سبو 2020".

ــس ما  ــرو� ــع ـــرت �ل ـــه و�أظ
من  �خلريجون  به  يتحلى 
روح معنوية عالية ج�سدت 
مقد�ر ما يحملونه من ولء 
و�نتماء وحب خلدمة �لوطن.
ويف ختام �حلفل قام �لعميد 
�لركن عبيد �لزحمي بتوزيع 

�جلو�ئز على �ملتفوقني.

جامعة الإمارات تطلق برنامجاً تدريبياً لريادة الأعمال
العني-وام:

بجامعة  �ملهني  �لإعـــد�د  وحــدة  �أطلقت   
مع  بالتعاون  �ملتحدة،  �لعربية  �لمــار�ت 
موؤ�س�سة �لتعليم من �أجل �لتوظيف، برناجمًا 
و�إعــد�د  لتحفيز  �لأعمال  لريادة  تدريبيًا 
خرب�ء  �أيدي  على  �لعمل  ل�سوق  �خلريجني 
من منتزه �لبتكار باجلامعة، بالتعاون مع 

بعثة �لوليات �ملتحدة يف �لدولة.
�لربنامج  عام  من�سق  �لكعبي  �سما  وقالت 
و�أخ�سائي �لتدريب و�لتوظيف بوحدة �لإعد�د 
�إىل  يهدف  �لربنامج  �إن  باجلامعة،  �ملهني 
تاأهيل �لطلبة للبدء يف م�ساريعهم �خلا�سة، 
�ل�ساملة  �لأدو�ت  على  تعريفهم  خالل  من 
جلميع مر�حل بناء م�رشوع جتاري متكامل.

مد�ر  على  ميتد  �لربنامج  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
ثالثة  تناول  خاللها  يتم  �أ�سابيع  ثالثة 
�لتفكري  على  �لتدريب  هي،  رئي�سية  حماور 
با�ستخد�م طريقة �لتفكري �لت�سميمي، و�إعد�د 
بامل�رشوع  �لبدء  قبل  �لأ�سو�ق  عن  �أبحاث 
�لت�سويق  خطة  و�إعــد�د  �لرقمي،  و�لت�سويق 

و�لرتويج .
من خريجي  نخبة  �ختيار  �أنه مت  و�أ�سافت 
جامعة �لإمار�ت و�لبالغ عددهم 30 خريجًا 
للربنامج،  متقدم   500 بني  من  وخريجة 

�لفر�س  ت�ساوي  ت�سمن  و�أ�ساليب  بطرق 
للجميع ومبا يتنا�سب مع �أهد�ف �لربنامج، 
حيث مت يف �ملر�حل �لأوىل تعميم �لفر�سة 

للخريجني �جلدد من جميع �لتخ�س�سات.
�ملهني  ــــد�د  �لإع وحـــدة  �أن  �إىل  ولفتت 
طاقات  ت�سخري  �إىل  ت�سعى  باجلامعة، 

عليهم  ينعك�س  مبا  و��ستثمارها  �ل�سباب 
حيث  �لإيجابي  بالأثر  جمتمعاتهم  وعلى 
حيا  مثال  �لأعمال  ريــادة  برنامج  يعترب 
تتو�ءم  و�لتي  �جلامعة،  م�ستهدفات  على 
مع تطلعات �حلكومة يف متكني �ل�سباب، و 

ت�سجيعهم على ريادة �لأعمال .

 النيابة : ال�سجن 5 �سنوات عقوبة وعد الموظف 
العام اأو تقديم الر�سوة له 

اأبوظبي-وام:
 �أو�سحت �لنيابة �لعامة للدولة من خالل 
مادة فيلمية ن�رشتها على ح�ساباتها يف 
�سور  �إحدى  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
موظف  بوعد  �خلا�سة  �لر�سوة  جر�ئم 
عام بعطية �أو مزية للتدخل �و ��ستغالل 
ذلك  قبول  �أو  عــام  موظف  لــدى  �لنفوذ 
مقابل  �لر�سوة  لتلك  طلبه  �أو  �ملوظف 

��ستغالل نفوذه .
وفقًا  �أنــه  �إىل  �لعامة  �لنيابة  ونوهت 
�لعقوبات  قانون  من  مكرر   237 للمادة 
ل  مدة  بال�سجن  يعاقب  فاإنه  �لحتادي، 
وعد  من  كل  �سنو�ت  خم�س  على  تزيد 
موظفا عاما �أو �أي �سخ�س �آخر بعطية �أو 
عر�سها  �أو  م�ستحقة  غري  منحة  �أو  مزية 
ب�سكل  له  قدمها  �أو  �إياها  �أو منحه  عليه 
ذلك  لتحري�س  مبا�رش،  غري  �أو  مبا�رش 
�ملوظف �لعام �أو �ل�سخ�س على ��ستغالل 
بهدف  �ملــفــرت�ــس  �أو  �لفعلي  ــوذه  ــف ن
�حل�سول على مزية غري م�ستحقة ل�سالح 
�أو  �لفعل  ذلــك  على  �لأ�سلي  �ملحر�س 
ل�سالح �أي �سخ�س �آخر من �إد�رة �أو �سلطة 

�لعقوبة كل موظف  بذ�ت  ويعاقب  عامة. 
�أي  قبل  �أو  طلب  �آخر  �سخ�س  �أي  �أو  عام 
م�ستحقة  غري  منحة  �أو  مزية  �أو  عطية 
مل�سلحته �أو مل�سلحة �سخ�س �آخر ب�سكل 
ذلك  ي�ستغل  لكي  مبا�رش،  غري  �أو  مبا�رش 
�ملوظف �لعام �أو �ل�سخ�س نفوذه �لفعلي 
مزية  على  �حل�سول  بهدف  �ملفرت�س  �أو 

غري م�ستحقة من �إد�رة �أو �سلطة عامة .
�لإجر�مي من  �ل�سلوك  ويعترب جترمي هذ� 
و�لقائمني  �لعامة  �لوظيفة  حماية  �سور 
�سيما  ل  �لر�سوة  �سور  جميع  من  عليها 
ما ي�ستهدف حتري�س �ملوظف �لعام على 
��ستغالل نفوذه و�سلطاته، كما حتمي ذ�ت 
�ملوظف �لعام بتجرمي وعقاب �أي �سخ�س 
بوعد  �لقيام  جمــرد  نف�سه  لــه  ت�سول 
ل�ستغالل  له  ترغيبا  بالر�سوة  �ملوظف 

نفوذه.
ياأتي ن�رش هذه �ملعلومات يف �إطار حملة 
لتعزيز  �مل�ستمرة  للدولة  �لعامة  �لنيابة 
�ملجتمع،  �أفــر�د  بني  �لقانونية  �لثقافة 
بالقانون،  �جلمهور  وعي  م�ستوى  ورفع 
وذلك بهدف ن�رش ثقافة �لقانون كاأ�سلوب 

حياة.



اأبوظبي-وام:

 متا�ص���يا مع خطة وزارة ال�ص���حة 

ووقاية املجتمع لتو�ص���يع وزيادة 

نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف 

االكت�ش���اف املبكر وح�رص احلاالت 

امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 

"كوفي���د - 19" واملخالط���ن لهم 
ال���وزارة عن  اأعلن���ت   .. وعزله���م 

جديدا  فح�ص���ا   254,944 اإج���راء 

خالل ال�ش���اعات ال� 24 املا�ص���ية 

على فئات خمتلف���ة يف املجتمع 

با�شتخدام اأف�ش���ل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

اإجراءات التق�شي    و�ش���اهم تكثيف 

والفح����س يف الدول���ة وتو�ش���يع 

نطاق الفحو�ش���ات على م�ش���توى 

الدولة يف الك�شف عن 1,988 حالة 

اإ�ش���ابة جديدة بفريو����س كورونا 

امل�ش���تجد من جن�ش���يات خمتلفة، 

وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع 

للرعاية ال�ش���حية الالزمة، وبذلك 

يبل���غ جمموع احلاالت امل�ش���جلة 

474,136 حالة.

  كم���ا اأعلن���ت الوزارة ع���ن وفاة 4 

حاالت م�ش���ابة وذلك من تداعيات 

االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، 

وبذل���ك يبل���غ ع���دد الوفيات يف 

الدولة 1,516 حالة.

  واأعرب���ت وزارة ال�ش���حة ووقاي���ة 

اأ�ش���فها وخال�س  املجتم���ع ع���ن 

تعازيها وموا�شاتها لذوي املتوفني، 

ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع 

امل�ش���ابني، مهيبة باأفراد املجتمع 

التع���اون م���ع اجلهات ال�ش���حية 

والتقي���د بالتعليم���ات وااللت���زام 

بالتباعد االجتماعي �شمانًا ل�شحة 

و�شالمة اجلميع.

  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 2,138 

حال���ة جديدة مل�ش���ابني بفريو�س 

 "19 "كوفيد -  امل�ش���تجد  كورونا 

وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 

بع���د تلقيه���ا الرعاية ال�ش���حية 

امل�شت�ش���فى،  دخولها  منذ  الالزمة 

وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 

458,885 حالة.
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الجل�سةفيت�سارك»ال�سحة«

ال�سحيةالعمللمجموعةالثانية

»G20«الع�سرينللدول
دبي-وام:

 �شاركت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بالتن�شيق 

مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اجلل�ش���ة 

الثاني���ة ملجموع���ة العمل ال�ش���حية ملجموعة 

الع�رصي���ن العاملية " G20 " برئا�ش���ة جمهورية 

اإيطاليا والتي عقدت عن بعد ملناق�شة م�شتجدات 

اال�شتجابة ال�ش���حية امل�شرتكة ملواجهة تداعيات 

"كوفي���د-19" واأهمي���ة التعاون ال���دويل لتمكني 
النظم ال�ش���حية م���ن مواجهة خمتل���ف االأزمات 

م�شتقبال واالإطالع على تقارير الدول االأع�شاء عن 

التقدم الذي مت اإحرازه مبواجهة اجلائحة و�ش���بل 

التن�شيق لتحقيق االلتزامات املربمة بني الدول.

وهدفت اجلل�شة الثانية ملجموعة العمل ال�شحية 

- التي ح�رصها �ش���عادة الدكتور يو�ش���ف حممد 

ال����رصكال مدير عام موؤ�ش�ش���ة االإمارات للخدمات 

ال�شحية وم�شوؤولو القطاع ال�شحي بالدول ال� 20 

والدول املدعوة وممثل���ون عن املنظمات الدولية 

املعني���ة - اإىل تعزيز اجله���ود الدولية ملكافحة 

تداعيات االأزمة ال�شحية جراء انت�شار "كوفيد-19 

" وتبادل البيانات واخلربات بني الدول امل�شاركة.
وا�شتعر�س امل�ش���اركون اأولويات امل�شار ال�شحي 

الثاين والثالث لهذا العام املتعلق بتحديد خطط 

االإ�شتعداد واجلاهزية من خالل نهج �شحي موحد 

بالتوازي مع تخطيط ا�شتجابة من�شقة وتعاونية 

لالأزمات ال�شحية والطوارئ.

1٫988وت�سجيلكورونامن2٫138سفاء�

اإ�سابةو4وفيات

اأبوظبي-وام:

 يحتفي العامل الي���وم االربعاء ب� 

" ي���وم ال�ش���حة العاملي" يف ظل 
التداعيات اخلطرية التي ت�ش���هدها 

اأغلب دول العامل جراء تف�شي وباء 

" كوفيد-19 " الذي و�ش���فته االأمم 
املتحدة باأكرب حتد يواجه الب�رصية 

منذ احلرب العاملية الثانية.

وتزامنا مع املنا�شبة اأطلقت منظمة 

ال�ش���حة العاملية حمل���ة جديدة 

ته���دف اإىل اإقامة عامل يتمتع بقدر 

اأكرب من العدالة ال�شحية، مو�شحة 

اأن جائحة "كوفي���د-19 " اأظهرت 

تفاوتا كبريا يف م�شتوى اخلدمات 

ال�شحية التي يح�شل عليها النا�س 

بني دولة واأخرى، حيث كان الوباء 

اأ�شد وطاأة على املجتمعات املحلية 

التي تعاين من �ش���عف منظومتها 

ال�ش���حية االأمر الذي �ش���كل عائقا 

حقيقيا اأم���ام جهودها يف احتواء 

الالزمة  الرعايا  اجلائحة وتق���دمي 

للم�شابني.

وي�ش���تنفر الع���امل الي���وم جميع 

وال�شحية  الطبية  وكوادره  طاقاته 

من اأجل الت�ش���دي لوباء " كورونا 

" الذي بات ميثل كارثة اإن�ش���انية 
بعد و�ش���ول عدد امل�شابني به اإىل 

نحو 131.57 مليون ن�شمة يف اأكرث 

م���ن 210 دول ومناط���ق، يف حني 

و�شل اإجمايل الوفيات الناجتة عن 

الفريو�س اإىل مليون���ني و995 األفا 

و975 حالة.

ولعبت اأزمة تف�شي وباء كورونا /

كوفي���د- 19/ دورا كبريا يف اإعادة 

ت�ش���ليط ال�شوء على الدور احليوي 

ال���ذي يقوم به قطاع ال�ش���حة يف 

كل البل���دان، واالأهمي���ة البالغ���ة 

لتطويره ملواجهة االأزمات، خا�شة 

اأن الوقائ���ع اأثبت���ت اأن الدول التي 

جنحت يف امتالك منظومة �شحية 

قوية كانت االأقدر على مواجهة هذا 

الوباء واحلد من تداعياته.

ويف االإمارات، اأظهر التعامل الناجح 

للقطاع ال�ش���حي مع اأزمة وباء " 

كورون���ا " درجة اجلاهزية العالية 
التي يتمت���ع بها هذا القطاع حيث 

تاأت���ي االإم���ارات يف املركز الثاين 

عامليَا من حيث توزيع اللقاحات، 

فيما تت�شدر ن�شب اإجراء الفحو�شات 

اخلا�ش���ة بالفريو�س مقارنة بعدد 

ال�شكان، وقد بلغ جمموع جرعات 

اللق���اح �ش���د الفريو����س التي مت 

تقدميها حتى يوم اأم�س 8,596,722 

جرعة ومبعدل توزيع بلغ 86.92 

جرعة لكل 100 �شخ�س، فيما بلغ 

اإجمايل الفحو�شات 38,788,906.

االإم���ارات من���ذ بداية  و�ش���ارعت 

اإج���راءات  تبن���ي  اإىل  اجلائح���ة 

ا�شتثنائية �شخرت فيها كافة املوارد 

املرحلة  لتخطي  الالزمة  واالأدوات 

اأطلق���ت برنامج  االأ�ش���عب، حيث 

التعقيم الوطن���ي وكانت من اأوائل 

الدول التي ا�ش���تخدمت العالجات 

املبتكرة للم�شابني بالفريو�س مثل 

عالج اخلاليا اجلذعية، ف�ش���ال عن 

بناء اأكرب خمترب بالعامل لفحو�شات 

" كورونا " امل�شتجد خارج ال�شني، 
كما اأنها تعترب من اأوائل دول العامل 

التي با����رصت يف حمالت التلقيح 

الوطني���ة �ش���د الفريو����س جلميع 

املقيمني على اأر�شها جمانا.

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت "ملف���ي" اأول من�ش���ة 

مبتك���رة لتب���ادل املعلوم���ات 

ال�ش���حية على م�شتوى املنطقة 

الرئي�ش���ية  املب���ادرات  واإحدى 

لدائ���رة ال�ش���حة - اأبوظبي عن 

ربط 95% من امل�شت�ش���فيات يف 

اإم���ارة اأبوظبي التي ت�ش���تخدم 

ال�شجالت الطبية االإلكرتونية.

ويرب���ط "ملفي" حالي���ًا باأمان 

1075 من�شاأة حكومية وخا�شة 

يف جمي���ع اأنح���اء االإمارة وفق 

اأعلى معايري االأمان واخل�شو�شية 

مما ي�ش���مح بتبادل املعلومات 

ال�ش���حية الهامة للمر�شى بني 

مقدمي الرعاية ال�شحية واإن�شاء 

قاعدة بيانات مركزية ل�شجالت 

املر�شى املوحدة ما ميثل خطوة 

مهمة نحو حتقيق هدفها املتمثل 

يف ربط جميع من�شاآت الرعاية 

اأبوظبي يف وقت  ال�ش���حية يف 

الحق لهذا العام ومن املتوقع اأن 

يتم ربط جميع �شجالت الطوارئ 

الطبية يف امل�شت�ش���فيات خالل 

االأ�شهر املقبلة.

وي�شري هذا االإجناز اإىل اأنه اأ�شبح 

اأكرث من 35,000 طبيب  باإمكان 

وممر�س ومهني خمت�س من فرق 

الرعاي���ة ال�ش���حية الدخول اإىل 

التخاذ قرارات  "ملفي"  من�ص���ة 

مدرو�شة واأكرث كفاءة عرب الو�شول 

االآم���ن اإىل املعلوم���ات الطبية 

املهم���ة، مثل زيارات املر�ش���ى 

واحل�شا�شية  الطبية  وامل�ش���اكل 

واالإج���راءات الت���ي خ�ش���ع لها 

االختبارات  املري����س ونتائ���ج 

وتقارير االأ�شعة واالأدوية جممعة 

من 37 نظاًما خمتلًفا لل�شجالت 

الطبية االلكرتونية.

وقال �شعادة الدكتور جمال حممد 

الكعبي وكيل دائرة ال�ش���حة يف 

اأبوظبي: " ا�شتطعنا يف اأبوظبي 

اأن نحق���ق نقلة نوعية هامة يف 

قطاع الرعاية ال�شحية من خالل 

ربط كافة م�شت�ش���فيات االإمارة 

ون�شبة كبرية من من�شاآت الرعاية 

ال�ش���حية االأخرى حيث �شي�شهم 

ذلك بال �ش���ك يف االرتقاء باأداء 

اأف�شل م�شتويات  القطاع وتقدمي 

الرعاية ل�ش���كان االإمارة وبف�شل 

توجيهات ودعم القيادة الر�شيدة 

نوظ���ف خمتلف  اأن  ا�ش���تطعنا 

املن�شات املبتكرة مثل "ملفي" 

لتقوم بدور ب���ارز وحموري يف 

م�ش���رية القط���اع ال�ش���حي يف 

االإم���ارة وتطوير منظومة رعاية 

�شحية اأقوى وقائم على املعرفة 

والبيانات الدقيقة".

من جانبه ق���ال عاطف الربيكي 

الرئي�س التنفيذي ل�رصكة اأبوظبي 

خلدم���ات البيان���ات ال�ش���حية 

امل�ش���وؤولة عن ت�ش���غيل من�شة 

"ملّفي" : " يعد هذا اإجناًزا بارزاً 
مللفي، حيث ميثل عالمة فارقة 

لنا ما يجعلنا اأقرب اإىل حتقيق 

روؤية كل مزود يف اإمارة اأبوظبي 

�ش���واء من القطاع���ني العام اأو 

اخلا�س .. ويف العامني املا�شيني 

اأبقين���ا تركيزنا وا�ش���ًحا على 

االآمن  التب���ادل  لتمكني  مهمتنا 

للمعلومات ال�ش���حية للمر�شى 

الرعاية  تعزي���ز ج���ودة  بهدف 

املر�ش���ى  ونتائ���ج  ال�ش���حية 

ونتطلع اإىل مزيد من النجاحات 

يف عام 2021".

والقت من�ص���ة "ملفي" م�شاركة 

واهتمامًا كبرياً من املوؤ�ش�ش���ات 

العاملة يف القطاع ال�شيما كربى 

جمموع���ات الرعاية ال�ش���حية 

يف االإمارة مث���ل �رصكة اأبوظبي 

"�ص���حة"  ال�ش���حية  للخدمات 

للرعاية  ومبادلة  وميديكلينيك 

ال�ش���حية واإن اإم �شي وجمموعة 

يف بي اإ����س وال�رصقية املتحدة 

للخدمات الطبية.

ا�شتق�ش���ائية  درا�ش���ة  فف���ي 

لوحظ  "ملف���ي"  مل�ش���تخدمي 

اأن املن�ش���ة ق���د �ش���اهمت يف 

الفحو�شات  ازدواجية  انخفا�س 

املخربية واالأ�شعة باالإ�شافة اإىل 

دوره���ا املحوري يف الوقاية من 

احل�شا�شية.

ووف���رت "ملف���ي" العدي���د من 

املزاي���ا االأخ���رى مب���ا يف ذلك 

حت�شني �رصعة الت�شخي�س ودعم 

اتخاذ القرارات ال�رصيرية وتقليل 

تكرار االأدوية واحلد من االأخطاء 

الطبية ف�شاًل عن حت�شني كفاءة 

منظومة الرعاية ال�شحية.

مارتن  الدكت���ور  ق���ال  ب���دوره 

ال�شكانو رئي�س ق�شم املعلوماتية 

الطبي���ة يف كليفالن���د كلينك - 

اأبوظبي: "يت�شمن منوذجنا الذي 

يركز على املري�س يف كليفالند 

كلينك -اأبوظب���ي فرًقا متعددة 

التخ�ش�شات لذلك من ال�رصوري 

اأن يعلم ويفه���م جميع مقدمي 

الرعاي���ة احتياج���ات املري�س. 

ملقدمي  من�صة"ملفي"  و�صتتيح 

احل�شول على  ال�شحية  الرعاية 

�ش���ورة اأو�ش���ح بكثري للتاريخ 

يح�ش���ن  للمري�س مما  الطب���ي 

على  وي�شاعدنا  املري�س  جتربة 

تعزيز الثقة.ونعمل عن كثب مع 

فري���ق ملفي على التح�ش���ينات 

وتعزي���ز  للنظ���ام  امل�ش���تمرة 

اإمكاناته بطريقة ت�شاعدنا على 

توف���ري رعاية اأف�ش���ل وي�ش���عر 

املر�ش���ى بال�شعادة عند علمهم 

باأن لدين���ا االآن مثل هذا النظام 

يف اأبوظبي مما يعك�س جهودنا 

باأف�ش���ل  بهم  لالعتناء  املكثفة 

طريقة ممكنة".

»دائرةال�سحة«:ربط%95منم�ست�سفياتاأبوظبيعلىمن�سة»ملفي«

ـ

وتحذير..»ال�سحةيوم«بـيحتفيالعالم

منتفاوتالتعاملمع»كورونا«

»الغذائيةوال�سالمةللزراعةاأبوظبي«
تطلقحملة»الت�سوقالذكي«

اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ش���المة الغذائية 

حمل���ة للتوعية مبعايري الت�ش���وق االآم���ن للمواد 

الغذائية حتت عنوان "الت�شوق الذكي" وذلك بهدف 

توعية اجلمهور بالطرق ال�ش���حيحة ل�رصاء املواد 

الغذائية مبا ي�شمن �ش���المة االأغذية خالل مراحل 

ال�رصاء والنقل والتخزين وتعزيز ثقة امل�شتهلك يف 

الغذاء املتداول يف اأ�شواق اأبوظبي.

تاأت���ي احلملة �ش���من جه���ود الهيئ���ة التوعوية 

والتفتي�شية ا�شتعداداً ال�شتقبال �شهر رم�شان املبارك 

، ويقوم مفت�ش���و االأغذية التابعون للهيئة بزيارات 

مكثفة ملراكز الت�شوق ومتاجر بيع املواد الغذائية 

ت�شتهدف توعية جمهور امل�شتهلكني باملمار�شات 

ال�ش���حيحة للت�ش���وق و�رصاء املنتجات الغذائية 

واحلفاظ عليه���ا وحمايتها من التل���ف اأو التلوث 

نتيجة ال�ش���لوكيات اخلاطئة التي يتم ممار�شتها 

خالل عملية الت�ش���وق مبا ي�ش���من ح�شولهم على 

غذاء اآمن و�شليم.

اأبوظبي-الوحدة:

للعام الثاين على التوايل يحتفل 

العاملي  ال�ش���حة  بي���وم  العامل 

يف خ�شم انت�ش���ار وباء كوفيد – 

الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة  19.وقال 

حمد الغاف���ري، مدير عام املركز 

الوطني للتاأهيل: ميكننا اليوم اأن 

ن�ش���رتجع ما كان يعي�شه النظام 

ال�ش���حي العاملي قب���ل عام من 

حتدي���ات اأ�شا�ش���ية للتعرف اأكرث 

عن ماهي���ة هذا الوب���اء واآليات 

التعام���ل معه. وعل���ى مدار عام 

الطبي  املجتمع  ا�ش���تطاع  كامل، 

من  وعامليًا  وال�ش���حي حملي���ًا 

ا�ش���تيعاب التحدي وو�شع اأ�ش�س 

مواجهته وحماولة اال�شتفادة مما 

جلبه من فر�س يف �ش���بيل تطوير 

واالبتكارات  واخلدم���ات  القدرات 

العلمية. 

اأن  الغاف���ري:ال ميكننا  واأ�ش���اف 

نغف���ل عن االآث���ار اجلانبية التي 

ت�ش���بب فيها هذا الوب���اء، والتي 

النف�ش���ي  اأهمها اجلانب  كان من 

االأفراد ففي  ال�شلوكي على  واالأثر 

الوق���ت الذي متكن في���ه البع�س 

وقدراتهم،  �شلوكياتهم  تطوير  من 

اإاّل اأنه كان هناك تاأثريات �ش���لبية 

على ال�ش���حة النف�شية والعادات 

ال�شلوكية للكثريين. يتمثل هدفنا 

يف املركز الوطني للتاأهيل خالل 

ه���ذه اجلائح���ة يف مو�ش���وعني 

مبادرات  تطوير  هما  اأ�شا�ش���يني، 

الوقاي���ة م���ن خماط���ر االإدمان، 

للتعامل  مبتك���رة  اأدوات  وتوفري 

مع مر�شى االإدمان الذين يتلقون 

العالج. 

وقال اإن �ش���عار ه���ذا العام ليوم 

ال�ش���حة العاملي والذي متثل يف 

"اإقامة عامل يتمتع بقدر اأكرب من 
جمرد  لي�س  وال�ش���حة"،  العدالة 

�ش���عار احتف���ايل، بل ه���و املبداأ 

الذي حر�ش���نا عل���ى حتقيقه يف 

على  للتاأهيل  الوطن���ي  املرك���ز 

م�ش���توى مر�ش���انا، م���ن ناحية 

تق���دمي خدماتنا لكافة مر�ش���ى 

االإدمان من مراجعي املركز خالل 

اجلائحة وفق اأعلى امل�ش���تويات 

التقنيات، كما  اأحدث  وبا�شتخدام 

اأي�ش���ًا املبداأ  �ش���كل هذا ال�شعار 

الر�ش���يدة  القيادة  اعتمدته  الذي 

لدولة االإمارات من خالل حر�شها 

على تقدمي يد العون لغالبية دول 

العامل من خالل تقدمي املعونات 

واالإن�ش���انية  والطبية  ال�ش���حية 

االأنظمة  �ش���اأنها دع���م  التي من 

ال�ش���حية لدول العامل من تخطي 

هذا التحدي. 

ول���ن نكتفي يف املرك���ز الوطني 

للتاأهي���ل عن���د هذا احل���د، حيث 

�شنوا�شل العمل عرب كافة اأدواتنا 

املتخ�ش�شة يف  الطبية  وكوادرنا 

تعظيم ا�شتفادتنا من درو�س هذه 

امل�شبوقة  غري  العاملية  اجلائحة 

يف عاملنا احلديث، و�شنعمل على 

تعميق اجلان���ب البحثي املرتبط 

به���ا ع���رب الدرا�ش���ات العلمي���ة 

املتخ�ش�شة، وكذلك تطوير اآليات 

تقدمي خدمات الرعاية ال�ش���حية 

�شبل جديدة  وتطبيق  ملر�ش���انا، 

ومبتك���رة الإدارة مل���ف الوقاي���ة 

والتوعية من خماطر االإدمان.

مناأكبربقدريتمتععالماإقامة:الغافري

هدفناوال�سحةالعدالة

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

عن تق���دمي 62,781 جرعة من لقاح 

»كوفي���د-19« خالل ال�ش���اعات ال� 

24 املا�ش���ية وبذل���ك يبلغ جمموع 

اجلرع���ات التي مت تقدميها حتى يوم 

اأم����س الثالث���اء 8,659,503 جرعات 

ومع���دل توزيع اللقاح 87.55 جرعة 

لكل 100 �شخ�س.

ياأتي ذلك متا�ش���يا مع خطة الوزارة 

لتوف���ري لق���اح كوفيد-19 و�ش���عيًا 

اإىل املناعة املكت�شبة  اإىل الو�ش���ول 

الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلاالت وال�ش���يطرة 

على فريو�س »كوفيد-19«.

»ال�صحة« تجري 254,944 فح�صاً جديداً

جرعة62٫781تقديم

..»19-كوفيد«لقاحمن

8٫659٫503والإجمالي
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 »الخارجية الم�سرية«: 
مفاو�سات �سد

 النه�سة لم ت�سفر عن 
 تقدم

القاهرة )د ب اأ(-
املتحدث  حافظ  اأح��م��د  ال�سفري  ���رح   
امل�رية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي 
التي  املفاو�سات  جولة  باأن  الثالثاء  يوم 
النه�سة  �سد  ح��ول  كين�سا�سا  يف  عقدت 
املا�سيني مل  اليومني  مدار  على  الإثيوبي 
ت�سفر عن تقدم ومل تف�ض اإىل اتفاق لإعادة 

اإطالق املفاو�سات.
رف�ست  اإثيوبيا  اأن  بيان،  يف  واأ���س��اف، 
م�ر  واأيدته  ال�سودان  قدمه  الذي  املقرتح 
جمهورية  تقودها  دولية  رباعية  بت�سكيل 
الحتاد  تراأ�ض  التي  الدميقراطية،  الكوجنو 
الثالث.  ال��دول  بني  للتو�سط  الأف��ري��ق��ي، 
ورف�ست اإثيوبيا كذلك خالل الجتماع كافة 
املقرتحات والبدائل الأخرى التي طرحتها 
تطوير  اأج��ل  من  ال�سودان  واأيدتها  م�ر 
العملية التفاو�سية لتمكني الدول والأطراف 
من  كمراقبني  املفاو�سات  يف  امل�ساركة 
النخراط بن�ساط يف املباحثات وامل�ساركة 
حلول  وط���رح  امل��ف��او���س��ات  ت�سيري  يف 

للق�سايا الفنية والقانونية اخلالفية.
مت  م�ريا  مقرتحا  اإثيوبيا  رف�ست  كما   
اخلتامية لالجتماع  اجلل�سة  تقدميه خالل 
ا�ستئناف  بهدف  ال�سودان  ودعمته  الوزاري 
الكوجنويل  الرئي�ض  بقيادة  املفاو�سات 
ومب�ساركة املراقبني وفق الآلية التفاو�سية 

القائمة.
ف�سل  "الجتماع  اأن  على  املتحدث  و�سدد 
اإطالق  اإع��ادة  حول  لتوافق  التو�سل  يف 

املفاو�سات".
يف  �ساركت  م�ر  اأن  اإىل  املتحدث  ولفت 
اإط��الق  اأج��ل  "من  كين�سا�سا  مفاو�سات 
جمهورية  قيادة  حتت  جتري  مفاو�سات 
زمني  ج��دول  وفق  الدميقراطية  الكوجنو 
ومتوازن  ع��ادل  لتفاق  للتو�سل  حم��دد 
اأن  اإل  النه�سة،  �سد  حول  قانونًا  وملزم 
العودة  ورف�ض  تعنت  الإثيوبي  اجلانب 
و�سيوؤدي  معيق  موقف  وهو  للمفاو�سات، 
وزي��ادة  النه�سة  �سد  اأزم���ة  تعقيد  اإىل 

الحتقان يف املنطقة".

 و�سفها بـ»محكمة ت�سفية ح�سابات« 

الرئي�س التون�سي ينتقد اإجراءات و�سع المحكمة الد�ستورية
تون�س)د ب اأ(- 

وجه الرئي�ض التون�سي قي�ض �سعيد يوم الثالثاء انتقادات 
التي و�سفها  الد�ستورية،  حادة لإجراءات و�سع املحكمة 
ب�"حمكمة ت�سفية ح�سابات"، وذلك يف اأول رد فعل علني 
بعد تقدم الربملان مب�روع قانون لتعديل قانون املحكمة 

املعطلة منذ نحو �ست �سنوات.
التوتر  حلقات  اأحدث  الد�ستورية  املحكمة  اأزمة  ومتثل 

امل�ستمر بني الرئي�ض والربملان منذ نحو عام.
وبح�سب الد�ستور ال�سادر عام 2014 كان يفرت�ض النتهاء 
النتخابات  تاريخ  من  عام  اأجل  املحكمة يف  و�سع  من 
الت�ريعية التي اأجريت يف نف�ض العام، لكن تاأخر و�سعها 
ل�سنوات ب�سبب الف�سل يف انتخاب ثلث اأع�سائها من قبل 
اإل مر�سح واحد من بني الأربعة  اإذ مل يتح�سل  الربملان، 

على اأغلبية الثلثني.
لتزكية  املطلوبة  الأغلبية  لتخفي�ض  الربملان  وي�سعى 
ثالثة  اأغلبية  اإىل  الثلثني  اأغلبية  من  املحكمة  مر�سحي 
اأخما�ض، وهو ما �سمنه يف م�روع قانون لتعديل قانون 
املحكمة. ولكن الرئي�ض رد القانون اإىل الربملان لعرتا�سه 

على خرق الآجال املحددة يف الد�ستور.
ل�ريح  زيارته  خالل  األقاها   كلمة  يف  �سعيد،  وق��ال 
:"هم  رحيله،  ذكرى  يف  بورقيبة  احلبيب  الراحل  الزعيم 

مل يقوموا بتاأ�سي�ض املحكمة الد�ستورية، وكانوا مدعوين 
النتخابات  من  عام  بعد  تاأ�سي�سها  اإىل  الد�ستور  بن�ض 
الت�ريعية. اليوم جاوؤوا مب�روع للتعديل و�سعوه على 

املقا�ض".
وتابع �سعيد انتقاداته يف كلمته "لن اأقبل بن�سو�ض تو�سع 
على املقا�ض لت�سفية احل�سابات. بعد خم�ض �سنوات تذكروا 
خارج  هم  الد�ستور...  وعلوية  الد�ستورية  املحكمة  اليوم 

اإىل  معه  يجرين  اأن  ل ميكن  الد�ستور  ومن خرق  الآجال، 
خرقه". وحتى يتجاوز الربملان عقبة الآجال فهو يحتاج 
نظريا اإىل تعديل الن�ض املحدد لتلك الآجال يف الد�ستور، 
ولكن مثل هذا التعديل ي�ستوجب راأي املحكمة الد�ستورية 
التي مل ي�ستكمل و�سعها بعد، ما يعني ال�سطدام مباأزق 
مهما  القانون  تغليب  :"�سنحاول  �سعيد  وقال  د�ستوري. 
كانت التاأويالت �سواء بريئة اأو غري بريئة". ولي�ض وا�سحا 
كيف �سيتم جتاوز هذا املاأزق الذي و�سفه �سعيد ب�"الو�سع 

امل�ستحيل".
ويف حديثه الذي ا�ست�سهد فيه بدولة ال�ستقالل ود�ستورها 
اأن  ميكن  :"هناك حمطات  �سعيد  قال   ،  1959 لعام  الأول 
نختلف فيها، اأو اختيارات ميكن اأن نتعار�ض يف قراءتها، 
من  اأعلى  تكون  اأن  يجب  قانونية  ن�سو�سا  هناك  ولكن 

الأ�سخا�ض".
وتابع يف كلمته :"نحن يف حاجة اإىل حماكم واإىل عدالة 
مبحكمة  نقبل  لن  ولكن  حما�سبات  وحمكمة  حقيقية 

لت�سفية احل�سابات".
وتتكون املحكمة من 12 ع�سوا، يعني الرئي�ض اأربعة منهم 
ويختار املجل�ض الأعلى للق�ساء الأربعة الباقني. وت�سبب 
غياب املحكمة يف عدة ماآزق قانونية ود�ستورية اآخرها 
التعديل احلكومي املعطل منذ كانون ثان/يناير املا�سي 
ب�سبب القراءات املتباينة للد�ستور بني الرئي�ض والربملان.

نواك�سوط )د ب اأ(-
مبوريتانيا  التحقيق  قا�سي  قرر   
الرئي�ض  واأر�سدة  ممتلكات  جتميد 
العزيز  عبد  ول��د  حممد  ال�سابق 

واملتهمني مبلف الف�ساد.
وقال حمامي الرئي�ض ال�سابق حممد 
ا�سدو، يوم الثالثاء اإن قطب التحقيق 
والف�ساد  القت�سادية  اجلرائم  يف 
اأر�سدة  بتجميد  اأم�ض  م�ساء  اأبلغهم 

موكليهم.
ال�سابق  بالرئي�ض  الأم��ر  ويتعلق 
و�سهره و11 متهما اآخرين، من بينهم 
الق�ساء  لهم  وجه  �سابقون  وزراء 
و"الإثراء  الأموال"  غ�سل  ب�"  تهما 
النفوذ"  و"ا�ستغالل  امل�روع"  غري 
وممتلكات  مب�سالح  و"الإ�رار 

الدولة".
 110 املتهمني نحو  وتبلغ ممتلكات 
 80 منها  اأم��ري��ك��ي،  دولر  ماليني 
ح�سبما  ال�سابق،  للرئي�ض  مليونا 

اأعلنته النيابة العامة املوريتانية.
وقرر الق�ساء منت�سف ال�سهر املا�سي 
اتهام 13 �سخ�سا بالف�ساد وو�سعهم 
امل�سددة  الق�سائية  املراقبة  حتت 
العا�سمة  م��غ��ادرة  م��ن  ومنعهم 
نواك�سوط اإل باإذن ق�سائي، واألزمهم 
لل�رطة  مركز  اأقرب  لدى  بالتوقيع 

ثالث مرات يف الأ�سبوع.
ال�سابق  الرئي�ض  حم��ام��و  وجل���اأ 
ملحكمة ال�ستئناف للطعن على هذا 
التحقيق  قا�سي  رف�ض  بعد  القرار 
له  بال�سماح  ال�سابق  الرئي�ض  طلب 

مبغادرة العا�سمة اإىل داخل البالد.

عمان  )د ب اأ(- 
الأردن،  يف  الها�سمي  امللكي  الديوان  اأعلن 
ال�سابق  العهد  ويل  اأن  الإثنني،  يوم  م�ساء 
الأمري حمزة بن احل�سني ، الأخ غري ال�سقيق 
للملك عبد اهلل، اأكد اأنه "يلتزم بنهج الأ�رة 

الها�سمية".
ن�رته  بيان  يف  امللكي  ال��دي��وان  وق��ال 
اأن  "بعد  )برتا(:اإنه  الأردنية  الأنباء  وكالة 
قرر جاللة امللك عبداهلل الثاين التعامل مع 
الأمري حمزة بن احل�سني يف  �سمو  مو�سوع 
�سوء تطورات اليومني املا�سيني �سمن اإطار 
الأ�رة الها�سمية، واأوكل جاللته هذا امل�سار 
توا�سل  طالل،  بن  احل�سن  الأم��ري  �سمو  اإىل 
الأمري احل�سن مع الأمري حمزة، الذي اأكد باأنه 
يلتزم بنهج الأ�رة الها�سمية، وامل�سار الذي 

اأوكله جاللة امللك اإىل الأمري احل�سن".
واأ�ساف البيان اأن "الأمري احل�سن واأ�سحاب 
ال�سمو الأمراء ها�سم بن احل�سني، وطالل بن 
حممد، وغازي بن حممد، ورا�سد بن احل�سن 
الأمري حمزة يف  الثنني، مع  اجتمعوا، يوم 
منزل الأمري احل�سن، حيث وقع الأمري حمزة 
الرحمن  اهلل  "ب�سم  ن�سها:  تاليا  ر�سالة 
تاريخهم  عرب  الها�سميون  كر�ض  الرحيم، 
والرحمة  العدل  اأ�سا�سه  حكم  نهج  املجيد 
ور�سالتها  الأم��ة  خدمة  وهدفه  والرتاحم، 
اإل  يوما  الها�سميون  يكن  فلم  وثوابتها. 
اأ�سحاب ر�سالة، وبناة نه�سة، نذروا اأنف�سهم 

خلدمة الوطن و�سعبه".
"ويحمل  الر�سالة:  يف  حمزة  الأم��ري  وق��ال 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
الآب��اء  نهج  على  ما�سيا  الأم��ان��ة،  اليوم 
عزيز حمكوم  وطن  بنيان  معززا  والأج��داد، 
�سعبه  بوعي  حم�سن  وقوانينه،  بد�ستوره 
الوطنية  مبوؤ�س�ساته  ومنيع  ومتا�سكه، 
مواجهة  من  الأردن  مكن  ما  وهو  الرا�سخة، 
عليها  والنت�سار  والتحديات  الأخطار  كل 

بعون اهلل ورعايته".
تبقى  اأن  بد  "ول  حمزة:  الأم��ري  واأ���س��اف 
نقف  واأن  اعتبار،  كل  فوق  الوطن  م�سالح 

جميعا خلف جاللة امللك، يف جهوده حلماية 
الأردن وم�ساحله الوطنية، وحتقيق الأف�سل 
الها�سميني  باإرث  التزاما  الأردين،  لل�سعب 
حول  واللتفاف  الأمة،  خلدمة  اأنف�سهم  نذر 

عميد الأ�رة، وقائد الوطن حفظه اهلل".
واختتم الأمري حمزة الر�سالة بالقول: "ويف 
فاإنني  املا�سيني،  اليومني  تطورات  �سوء 
موؤكدا  امللك،  جاللة  يدي  بني  نف�سي  اأ�سع 
اأنني �ساأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا 
لإرثهم، �سائرا على دربهم، خمل�سا مل�سريتهم 
بد�ستور  امللك، وملتزما  ور�سالتهم وجلاللة 
اململكة الأردنية الها�سمية العزيزة. و�ساأكون 
دوما جلاللة امللك وويل عهده عونا و�سندا".
ال�سبت  اأعلنت   قد  الأردنية  وكانت اململكة 
عن اعتقالت طالت م�سوؤولني �سابقني بعد 
ر�سد ات�سالت مع جهات خارجية لزعزعة 

ا�ستقرار البالد.
وقال وزير اخلارجية الأردين، اأمين ال�سفدي، 
يف موؤمتر �سحفي، اأم�ض الأحد، اإن "حتقيقات 
الأخ  حمزة،  الأم��ري  ت��ورط  اأظهرت  اأولية" 
خارجية"  "جهات  مع  للملك،  ال�سقيق  غري 
يف  اخلارجية"  ب�"املعار�سة  ت�سمى  وما 
و"جتيي�ض  البالد"  اأمن  لزعزعة  "حماولت 

املواطنني �سد الدولة". واأو�سح اأن "الأجهزة 
عبداهلل  امللك  اإىل  تو�سيتها  رفعت  الأمنية 
الثاين باإحالة هذه الن�ساطات ملحكمة اأمن 
الدولة وامللك ف�ّسل بداية احلديث مع الأمري 

حمزة يف الإطار ال�سيق"
حظر  الثالثاء  يوم  عمان  عام  نائب  وقرر 
الأمري  مبو�سوع  يتعلق  ما  كل  يف  الن�ر 

حمزة بن احل�سني.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأن نائب 
عام عمان ح�سن العبدالالت قرر حظر الن�ر 
هذه  يف  املو�سوع  بهذا  يتعلق  ما  كل  يف 
املرحلة من التحقيقات، حفاظا على �رية 

التحقيقات التي جتريها الأجهزة الأمنية.
الن�ر  حظر  اإن  للوكالة  العبدالالت  وقال 

�سيكون حلني �سدور قرار بخالف ذلك.
املرئي  الإع���الم  و�سائل  احلظر  وي�سمل 
الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  وامل�سموع 
م�سورة  مقاطع  اأو  �سور  اأي  وت��داول  ون�ر 

تتعلق بهذا املو�سوع.
ال�سبت  اأعلنت  الأردن��ي��ة  اململكة  وكانت 
م�سوؤولني  طالت  اعتقالت  عن  املا�سي 
جهات  مع  ات�سالت  ر�سد  بعد  �سابقني 

خارجية.

عمان تقرر حظر الن�سر في مو�سوع الأمير 

الأردن:الأمير حمزة اأكد التزامه بنهج الأ�سرة الها�سمية
»حما�س« تندد باعتقال اإ�سرائيل اأحد مر�سحيها 

لالنتخابات الت�سريعية
غزة  )د ب اأ(-

 نددت حركة "حما�ض" باعتقال اجلي�ض 
الإ�رائيلي  الثالثاء لأحد مر�سحيها يف 
الت�ريعية  لالنتخابات  الغربية  ال�سفة 
ال�سهر  املقررة  الفل�سطينية  )الربملانية( 
حما�ض  با�سم  الناطق  و���رح  املقبل. 
"اعتقال  ب��اأن  بيان   يف  برهوم،  ف��وزي 
الحتالل الإ�رائيلي املر�سح عن قائمة /
القد�ض موعدنا/ ح�سن الورديان من بيت 
حلم تدخل �سافر يف العملية النتخابية 
امل�ساعي  وي��ع��ك�����ض  الفل�سطينية، 

الإ�رائيلية احلثيثة لتخريبها".
اإن "هذه العتقالت بحق   وقال برهوم 
يف  وك��وادره  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء 
تخويفهم  يف  تفلح  لن  الغربية  ال�سفة 

يف  امل�ساركة  عن  ثنيهم  اأو  اإرهابهم  اأو 
لالإ�رار  دافعا  �ست�سكل  بل  النتخابات، 
فيها،  والفاعلة  القوية  امل�ساركة  على 

واإجناح اخليار الدميقراطي".
 واأ�ساف اأن ال�سعب الفل�سطيني وكوادره 
جلعل  "مدعوون  وف�سائله  وقياداته 
مع  ا�ستباك  �ساحة  التحديات  هذه  كل 
الحتالل الإ�رائيلي، والعمل على حماية 
ال�ستحقاق الوطني بكل ال�سبل، والت�سدي 
لتخريب  اإ�رائيلية  حم���اولت  لأي��ة 
با�سم  الناطق  وطالب  النتخابات".  
واملوؤ�س�سات  ال��دويل  املجتمع  حما�ض 
حماية  على  الفوري  ب�"العمل  الدولية 
الفل�سطينية،  النتخابية  العملية 
وو�سع حد لكل التجاوزات والنتهاكات 

الإ�رائيلية بحق الفل�سطينيني".

رئي�س اإ�سرائيل يكلف نتنياهو بت�سكيل الحكومة 
الجديدة

تل اأبيب  )د ب اأ(-
اإ�رائيل  رئي�ض  اأع��ل��ن   
تكليف  ريفلني  روؤوف���ني 
زعيم  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض 
بنيامني  "ليكود"  حزب 
بت�سكيل  ن��ت��ن��ي��اه��و 

احلكومة اجلديدة.
نتنياهو  تكليف  وياأتي 
اأجراها  م�ساورات  بعد 
ممثلي  مع  اأم�ض  ريفلني 
ال���ك���ت���ل امل��م��ث��ل��ة يف 

الكني�ست.
.

ووف���ق���ا ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث 
اأو�سى  فقد  الإ�رائيلي، 

الكني�ست  يف  نائبا،   52
مقعدا،   120 من  املوؤلف 
رئي�ض  تكليف  ب��اإع��ادة 
الوزراء بنيامني نتنياهو، 
اأو�سوا بتكليف  مقابل 45 

يائري لبيد.
فاإن  القانون،  ومبوجب 
اأمام ال�سخ�ض الذي �سيتم 
لت�سكيل  يوما   28 تكليفه 
رئي�ض  اأن  كما  حكومته، 
�سالحية  ميلك  اإ�رائيل 
متديد هذه الفرتة 14 يوما 

اإ�سافيا.
وت��زام��ن��ت امل�����س��اورات 
الول  مع  اأم�ض  النيابية 
مثول نتنياهو، زعيم حزب 

املحكمة  اأم���ام  ليكود، 
مع  بالقد�ض،  املركزية 
ال�ستماع  مرحلة  انطالق 
اإط��ار  يف  البيانات  اإىل 
حماكمته يف تهم الف�ساد 

املوجهة اليه.
ن��ت��ائ��ج  ت�����س��ف��ر  ومل 
جرت  التي  النتخابات 
وهي  اآذار/مار�ض،   23 يف 
الرابعة يف اإ�رائيل خالل 
وا�سح،  فائز  عن  عامني، 
وظل الطيف ال�سيا�سي يف 
ب�سورة  منق�سما  اإ�رائيل 
عامة اإىل ق�سمني، اأحدهما 
والآخ��ر  لنتنياهو  م��وال 

ي�سعى لالإطاحة به.

 خالل جل�سة لمجل�س الوزراء العراقي 

الكاظمي  ي�سف نتائج زيارته لل�سعودية والإمارات بالنجاح 
بغداد  )د ب اأ( - 

يوم  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي،  الوزراء  رئي�ض  و�سف 
موؤخرا  والإمارات  ال�سعودية  اإىل  زيارته  نتائج  الثالثاء، 
جل�سة  خالل  الكاظمي  وق��ال  "ناجحة".  كانت  باأنها 
الأخريتان  الزيارتان  "كانت  العراقي:  ال��وزراء  ملجل�ض 
اإىل اململكة العربية ال�سعودية والإمارات، ناجحتني بكل 
اأخوية  رغبة  ومل�سنا  الأهمية،  بغاية  وكانتا  املعايري، 
�سادقة بدعم العراق يف هذه املرحلة، وهذا لي�ض غريبا 
على الإخوة العرب بتاريخهم واأ�سالتهم ، و�سوف نرتجم 
جرياننا،  جميع  مع  دائمة  عمل  اآليات  اإىل  الروح  هذه 
الأيام  ا�ستمعنا خالل  واأ�ساف:"  الدويل".  املجتمع  ومع 
املا�سية اإىل مزايدات اإعالمية ب�ساأن ق�سية املحا�رين، 
ورغم اأن هذا امللف نتاج مراحل �سابقة وعدم تخطيط، 
فقد و�سعنا يف املوازنة اآلية ملعاجلة هذه الق�سية كونها 
تهم �ريحة اأ�سا�سية، و�سيتم اإعداد �سيغة �ستعر�ض يف 
ولو  ال�ريحة  لهذه  الإن�ساف  حتقيق  اأجل  من  اجلل�سة 

منذ  عملنا  لقد  الوزراء:"  رئي�ض  وقال  الدنيا".  باحلدود 
اأهلنا يف النا�رية،  اأزمة، ومطالب،  اأ�سهر على معاجلة 
وخ�س�سنا �سندوقا خا�سا لإعمار ذي قار، نتمنى اأن يتم 
وب�سبب  املحافظة.  يف  اأهلنا  يخدم  مبا  اأمواله  �رف 

ظروف معروفة وا�سكالت خمتلفة بع�سها قانونية اأ�سبح 
اختيار  بالتايل  وقررنا  �ساغرا،  قار  ذي  من�سب حمافظ 
معظم  �سملت  ومقابالت  م�ساورات  بعد  قار  ذي  حمافظ 
الفعاليات ال�سعبية والع�سائرية والإدارية يف املحافظة".

املحافظ،  ا�سم  عن  النظر  ب�رف   " الكاظمي:  واأو�سح 
اأيديهم بيد احلكومة  اأن ي�سعوا  اأهلي يف ذي قار  اأنا�سد 
املحلية و�سن�سع نحن اأيدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا 
للنهو�ض بواقع املحافظة و�سنعني جمل�سا ا�ست�ساريا يف 
النا�رية مرتبطا برئي�ض الوزراء، و�سنتابع مع املحافظ 

واملجل�ض كل تفا�سيل اإعمار ذي قار ب�سكل يومي
�سحايا  �سقوط  يف  التحقيق  جلنة  نتائج  غدا  و�سنعلن 

خالل التظاهرات الخرية يف ذي قار"
املوازنة:  النواب  اإقرار جمل�ض  بعد  الوزراء  رئي�ض  وقال 
بنودها  لتطبيق  عاجل،  وب�سكل  العمل،  جميعا  "علينا 
وخدمة �سعبنا، هذا العام يجب ان يكون عاما ا�ستثنائيا 
يف حتويل املوازنة رغم املالحظات عليها اىل ور�سة عمل 
املا�سية  الأيام  مل�ست خالل  الكاظمي:"  واأكد  ملمو�سة." 
الغذائية،  املواد  باأ�سعار  زيادة غري مقبولة  �سكاوى من 
و�سنتابع ما يحدث يف الأ�سواق ، يجب اأن نحمي املواطن 
من ج�سع املتاجرين بقوت ال�سعب ، ولن ن�سمح للمزايدين 

با�ستغالل الظرف القت�سادي.

قا�سي التحقيق يقرر تجميد ممتلكات الرئي�س الموريتاني 
ال�سابق والمتهمين بملف الف�ساد

بر�سا�س  زوجته  واإ�سابة  فل�سطيني  مقتل 
الجي�س الإ�سرائيلي �سمال غرب القد�س

رام اهلل  )د ب ا(-
حتفه  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ���س��خ�����ض  ل��ق��ي   
الثالثاء  ي��وم  فجر  زوجته  �سيبت  واأ
على  لنار  ا ئيلية  �را اإ قوات  طالق  اإ بعد 
قرب  ي�ستقالنها  كانا  التي  ل�سيارة  ا
لقد�ض.  ا غرب  �سمال  نبال  بري  قرية 
لفل�سطينية،  ا ال�سحة  رة  وزا ك��دت  واأ
بالر�سا�ض  ال�سخ�ض  مقتل  بيان،  يف 
زوجته  �سيبت  اأ فيما  �سه،  اأ ر يف  احلي 
وجرى  الظهر،  يف  احل��ي  بالر�سا�ض 
برام  الطبي  فل�سطني  جممع  اإىل  نقلها 
بامل�ستقرة. حالتها  و�سفت  حيث  اهلل، 

واملعلومات  ن��ب��اء  لأ ا وكالة  ونقلت   
عيان  �سهود  عن  )وف��ا(  لفل�سطينية  ا
قنبلة  طلقت  اأ ئيلية  �را اإ ق��وات  ن  اأ
ل��ت��ي ك��ان  ا ل�����س��ي��ارة  ا ���س��ف��ل  اأ ���س��وت 

عند  وزوج��ت��ه  ال�سخ�ض  ي�ستقلها 
 ، ا ل��ن�����س��ف ف��ج��ر ل��ث��ة وا ل��ث��ا ا ل�����س��اع��ة  ا
حياته،  على  خ�سية  �سيارته  فحرك 
لنار  ا ئيلية  �را لإ ا ل��ق��وات  ا طلقت  فاأ

. عليه
درع���ي  اأ ف��ي��خ��اي  اأ ذك��ر   م��ن ج��ان��ب��ه، 
�رائيلي  لإ ا اجلي�ض  با�سم  املتحدث 
ن�ساط  "خالل  ن��ه  اأ العربي  ع��الم  ل��الإ
بري  قرية  يف  املا�سية  لليلة  ا ع�سكري 
حد  اأ على  حاجز  قامة  اإ وعقب  نبال، 
كدعم  ل�سيارات  ا حركة  لوقف  الطرق 
ر�سد  لن�ساط،  ا يف  العاملة  للقوات 
احلاجز  على  توقفت  �سيارة  اجلنود 
ن��ط��ل��ق ���س��ائ��ق��ه��ا ن��ح��وه��م  ا وم���ن ث��م 
ب�����رع��ة حم���اول ده�����س��ه��م وم��ه��ددا 
لنار  ا بفتح  ل��ق��وة  ا ف��ردت  حياتهم، 

لتهديد". ا لة  زا لإ



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة7
األربعاء 7 أبريل 2021ـ العـدد 14714                 

�أخبار وتقارير
 المجل�س  

المركزي في 
م�سرف لبنان 
يوؤكد التزامه 

بعملية التدقيق 
الجنائي
بريوت )د ب اأ(- 

لبنان  م�رصف  يف  املركزي  املجل�س  اأكد 
اجلنائي،  التدقيق  بعملية  الإلتزام  على 
عقدته  افرتا�ضي  اجتماع  خللال  وذلللك 
الثاثاء، مع ممثلني  اليوم  وزارة املالية، 
عنها وعن م�رصف لبنان و�رصكة التدقيق 

اجلنائي األفاري�س اأند مار�ضال.
 واأعلنت وزارة املالية على ح�ضابها على 
تويرت اأنها عقدت "اجتماعًا افرتا�ضيًا عرب 
وزارة  عن  ممثلني  جمع  "زوم"  تطبيق 
�رصكة  وعن  لبنان  م�رصف  وعن  املالية 
مار�ضال  اأند  األفاري�س  اجلنائي  التدقيق 
اإ�ضافة اإىل مفو�س احلكومة لدى امل�رصف 

املركزي". 
اإلتزام  "التاأكيد على  ومت خال الجتماع 
لبنان  ملل�للرصف  يف  املللركللزي  املجل�س 
مبجموعة  القيام  وعلى  التدقيق  بعملية 
خطوات بدءا من يوم اجلمعة املقبل وحتى 
امل�ضتندات  بتاأمني  تتعلق  ال�ضهر  نهاية 
األفاري�س  ل�رصكة  املطلوبة  واملعلومات 
اأند مار�ضال ل�ضيما بعد اإقرار قانون رفع 

ال�رصية امل�رصفية".
ومت التفاق اأي�ضًا على اأن " يبا�رص امل�رصف 
املطلوبة  امل�ضتندات  بتجميع  املركزي 
لكي تكون متاحة ملفو�س احلكومة على 
اأند  األفاري�س  �رصكة  اإىل  ت�ضليمها  يتم  اأن 

مار�ضال عند اإعادة تفعيل العقد معها".
واتفق املجتمعون " على ا�ضتمرار التوا�ضل 
التدقيق  ملف  تفعيل  اعلللادة  اأجللل  مللن 
اجلنائي وتقييم التطور احلا�ضل تباعا". 

اأن جمل�س الوزراء كان قد وافق يف  يذكر 
21 متوز/ يوليو املا�ضي على ال�ضتعانة 
للقيام  مار�ضال   اأند  الفاري�س   " ب�رصكة 
م�رصف  يف  اجلنائي  التحقيق  مبهمة 

لبنان .

 يوفر 5 �آالف فر�شة عمل مبا�شرة و200 �ألف غير مبا�شرة..

الرقعة  زيادة  ي�ستهدف  م�سر«  »م�ستقبل  م�سروع  ال�سي�سي: 
الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

القاهرة -وكالت 
قام  الرئي�س  امل�رصى عبد الفتاح 
الثاثاء، بجوله  ال�ضي�ضي، ام�س  
تفقدية ملوقع م�رصوع »م�ضتقبل 

م�رص« الزراعي.
ال�ضي�ضي  الرئي�س  واأو�للضللح   
الإعاميني  مللع  نقا�ضه  خللال 
القيمة امل�ضافة التي ميثلها هذا 
امل�رصوعات  جمال  يف  امل�رصوع 
زيادة  ي�ضتهدف  والذي  القومية، 
الرقعة الزراعية يف م�رص وحتقيق 
فر�س  وتللوفللر  الغذائي  الأملللن 
متنوعة،  تخ�ض�ضات  يف  العمل 
له  �ضيكون  اللللذي  الأملللر  وهللو 
وا�ضعة على  اإيجابية  انعكا�ضات 
ال�ضاملة  التنمية  حتقيق  م�ضار 
وم�ضتقبل  كرمية  حياة  وتوفر 
امل�رصي.   ال�ضعب  لأبناء  اأف�ضل 
الرئي�س  تفقد  خللال  ذلللك  جللاء 
�ضباح  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد 
م�رص«  »م�ضتقبل  م�رصوع  اليوم 
بال�ضحراء  الللزراعللي  لاإنتاج 
بدء  مبنا�ضبة  وذلللك  الغربية، 

مو�ضم احل�ضاد
 وقال الدكتور يا�رص عبداحلكيم، 
اخلبر يف مركز بحوث ال�ضحراء، 
م�رص«،  »م�ضتقبل  م�رصوع  اإن 
ميتد على م�ضاحة 500 األف فدان 
حمور  طللريللق  اأول  على  ويللقللع 
يبعد  اأى  ال�ضبعة،  الفرج  رو�س 
كيلو  بل30  اأكتوبر   6 مدينة  عن 
تد�ضني  مت  اأنه  اإىل  م�ضًرا   ، مرًتا 

امل�رصوع يف اأبريل 2017.
 واأ�لللضلللاف عللبللد احلللكلليللم، يف 
ت�رصيحات  �ضحفية  اأن امل�رصوع 
يهدف اإىل توفر منتجات زراعية 
ونظيفة  عللاللليللة  جللللودة  ذات 
للمواطنني،  منا�ضبة  باأ�ضعار 
ول�ضد الفجوة يف ال�ضوق املحلية 
ومن  وال�ضتراد  الإنتاج  بني  ما 
الأجنبية  العملة  تللوفللر  ثللم 
ل�ضالح القت�ضاد القومي للدولة، 
املنزرعة من  امل�ضاحة  اأن  موؤكًدا 

 250 هللي  الآن  حتى  امللل�للرصوع 
البنية  اأن  واأو�ضح  فللدان.   األللف 
للم�رصوع  والإداريلللة  الأ�ضا�ضية 
متكاملة  مللنللظللومللة  تت�ضمن 
مزودة  والري  الزراعية  للميكنة 
والتقنيات؛  املللعللدات  بللاأحللدث 
الللزراعلليللة  العمليات  لإمتللللام 
املختلفة بجودة و�رصعة عالية، 
املحوري  الري  جهاز  من  و1600 
»بيفوت« حيث البيفوت الواحد 
فللدان،   100 اإىل   75 مللن  يلللروي 
 300 بطاقة  كهرباء  حمطة  و 
ميجاوات و�ضبكة كهرباء داخلية 
طرق  �ضبكة  وكذلك  م،  بطول200 
طول  باإجمايل  وفرعية  رئي�ضية 
امل�رصوع  يف  وال�ضوارع  كم   500

بعر�س 4 اإىل 10 اأمتار.
يف  امللل�للرصوع  اأن  اإىل  واأ�للضللار   
على  بزراعة  قام  احلاىل  املو�ضم 
األف   40 احل�رص  ل  املثال  �ضبيل 
فدان  األف  و20  �ضكر  بنجر  فدان 
ب�ضل،  فللدان  اآلف  و8  بطاط�س، 
فدان   2000 طماطم،  فدان  اآلف   6
جزر، 2000 فدان ف�ضوليا، 3 اآلف 

موالح  فللدان  و7000  كانتلوب، 
اأن  مللوؤكللًدا  ال�ضتوي،  بالعروة 
متو�ضط اإنتاجية فدان البنجر من 
40 اإىل 45 طن للفدان والبطاط�س 
متو�ضط اإنتاجية من 18 اإىل 20 طن 
للفدان.  وتابع اأن موقع امل�رصوع 
الدلتا  من  قريب  لأنلله  عبقري 
بامل�رصوع  يعمل  كما  القدمية، 
35 �رصكة زراعية م�رصية، م�ضًرا 
للم�رصوع  املياه  م�ضدر  اأن  اإىل 
اإ�ضافة م�ضدر  هو الآبار كما يتم 
الزراعي  ال�رصف  مياه  وهو  اآخر 
بعد معاجلتها من منطقة احلمام 
مكعب  مللرت  مللللليللون   6 حلللواىل 
معاجلة  اأكرب حمطة  من  قادمني 
مبنطقة  الزراعي  لل�رصف  مياه 

احلمام.
 واأكد اأنه فى مو�ضم عام »2019، 
األف فدان  2020« قام بزراعة 15 
قمح، و15 األف فدان ذرة �ضامية، 
6 اآلف فدان �ضعر، 25 األف فدان 
بنجر �ضكر، 30 األف فدان بطاط�س،7 
فدان  اآلف   6 طماطم،  فدان  اآلف 
ب�ضل، 3 اآلف فدان ف�ضوليا، األفني 

اأ�ضجار  اآلف  �ضبعة  جللزر،  فللدان 
موالح، موؤكًدا اأن متو�ضط اإنتاجية 
اأردبا   22 بامل�رصوع  القمح  فدان 
 20 البطاط�س  وحم�ضول  للفدان 
طنا للفدان، وبنجر ال�ضكر 40 طنا 

للفدان والب�ضل 18 طنا للفدان.
 واأكد اأن امل�رصوع يوفر حوايل 5 
و200  مبا�رصة،  عمل  فر�ضة  اآلف 
مبا�رصة،  غر  عمل  فر�ضة  األللف 
يللقللوم املللل�لللرصوع على  حلليللث 
ف�ضل  فى  تللزرع  عللروة  عروتني، 

ال�ضيف واأخرى فى ال�ضتاء.
مت  احلايل  املو�ضم  اأن  واأ�ضاف   
زراعة 250 األف فدان ، موؤكًدا اأنه 
فدان،  األللف   250 ا�ضت�ضاح  جار 
امل�ضت�ضلحة  امل�ضاحة  ليكون 
األف   500 بامل�رصوع  واملزروعة 

فدان.
اأن منتجات امل�رصوع مت   وتابع 
الت�ضدير منها فى العام املا�ضي 
ومللنللهللا: الللبللطللاطلل�للس، والللفللول 

ال�ضوداين والب�ضل.
عبدالفتاح  الرئي�س  وتفقد   
م�رصوع  اليوم  �ضباح  ال�ضي�ضي، 

لللاإنللتللاج  ملل�للرص«  »م�ضتقبل 
الغربية،  بال�ضحراء  الللزراعللي 
مو�ضم  بلللدء  مبنا�ضبة  وذللللك 
عملية  تفقد  حيث  احللل�للضللاد، 
للمحا�ضيل  املو�ضمي  احل�ضاد 
بامل�رصوع  املختلفة  الزراعية 
الو�ضائل  اأحدث  وفق  تتم  والتي 

الزراعية التكنولوجية احلديثة.
را�للضللي،  ب�ضام  ال�ضفر  وذكلللر   
رئا�ضة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث 
اجلمهورية، اأن م�رصوع »م�ضتقبل 
م�رص«، املمتد على م�ضاحة 500 
األف فدان، ياأتي �ضمن اإ�ضرتاتيجية 
الدولة لتعظيم الفر�س الإنتاجية 
ا�ضت�ضاح  جمللال  فى  الكامنة 
الأرا�للضللي والإنللتللاج الللزراعللى، 
ل�ضل�ضلة  جديدة  اإ�ضافة  لي�ضبح 
التنموية  القومية  امل�رصوعات 
الدولة  تنفذها  التى  العماقة 
فى كافة املجالت، وعلى ات�ضاع 

الرقعة اجلغرافية للباد.
 ويقع م�رصوع »م�ضتقبل م�رص« 
العماق  امللل�للرصوع  نللطللاق  يف 
امتداد  على  اجلديدة«،  »الدلتا 
ال�ضبعة  الللفللرج/  رو�للس  حمللور 
اجلديد، وذلك بالقرب من مطاري 
وميناءي  العرب  وبرج  �ضفنك�س 
الدخيلة والإ�ضكندرية، مما ي�ضاعد 
م�ضتلزمات  تو�ضيل  �ضهولة  على 
النهائية،  واملنتجات  الإنللتللاج 
ويللجللعللل املللل�لللرصوع مللقلل�للضللداً 
للم�ضتثمرين،  جللاذبللًا  زراعلليللًا 
منطقة  تنمية  اإىل  يهدف  حيث 
من  الغربي  ال�ضمايل  ال�ضاحل 
زراعية  جمتمعات  اإن�ضاء  خال 
بنظم  تت�ضم  جديدة  وعمرانية 
اإقامة  عن  ف�ضًا  �ضليمة،  اإداريللة 
على  تقوم  �ضناعية  جممعات 
الأركان  الزراعي املكتمل  الإنتاج 
املحا�ضيل  زراعة  من  واملراحل 
ثم  الآليات  باأحدث  وح�ضادها 
الفرز والتعبئة والت�ضنيع، ويوفر 
مئات  م�رص«  »م�ضتقبل  م�رصوع 

الآلف من فر�س العمل اجلديدة.

�لعر�ق: رقم قيا�شي الإ�شابات كورونا �ليومية بو�قع 7300

رئي�س الحكومة التون�سية ي�ستبعد فر�س حجر �سحي 
�سامل رغم عودة تف�سي الوباء 

تون�س )د ب اأ( -
 ا�للضللتللبللعللد رئلليلل�للس احلللكللومللة 
يوم  امل�ضي�ضي،  ه�ضام  التون�ضية، 
الثاثاء، فر�س حجر �ضحي �ضامل 
رغم ت�ضارع تف�ضي فرو�س كورونا 
الربيطانية  وال�ضالة  امل�ضتجد، 
على  موؤ�رص  يف  منه  املتحورة 
مللوجللة ثللالللثللة للللللوبللاء. وقللال 
امل�ضي�ضي يف ت�رصيح لل�ضحفيني  
اإن التحدي هو التو�ضل اإىل معادلة 
واحلفاظ  التون�ضيني  حلفظ �ضحة 
وعادت  القت�ضادية.  احلياة  على 
معدلت الإ�ضابة اليومية بفرو�س 
لفت  ب�ضكل  ال�ضعود  اإىل  كورونا 
اأ�ضبوع  من  اأكللر  منذ  تون�س  يف 
بعد  و1800،  األف  بني  ما  لترتاوح 
الوبائي  للو�ضع  ا�ضتقرار  فللرتة 

خال ال�ضهرين املا�ضيني.
التون�ضي  ال�ضحة  وزيللر  وحللذر 
كبر  احتمال  من  �ضابق  وقت  يف 
لنت�ضار  ثالثة  مللوجللة  لظهور 
ن�ضبة  ارتفاع  ظل  يف  الفرو�س 
التحاليل الإيجابية يوميا وتزايد 
الإنعا�س  لأ�للرصة  الإ�ضغال  ن�ضبة 

والأك�ضجني بامل�ضت�ضفيات.
اإىل  اللل�للضللحللي  الللو�للضللع  ودفللللع 
ال�ضحي  تكهنات بالعودة للحجر 
احلكومة  كانت  اأن  بعد  ال�ضامل 
الأوىل  املللوجللة  خللال  فر�ضته 
وا�ضعة  قطاعات  لكن  عللام،  قبل 
تعرت�س  والعمال  احلرفيني  من 
على هذه اخلطوة يف ظل الو�ضع 
رئي�س  ولكن  ال�ضعب.  القت�ضادي 
ال�ضامل  احلجر  ا�ضتبعد  احلكومة 
"احلجر  اأن:  لل�ضحفيني  واأو�ضح 
من  مطروح  غر  ال�ضامل  ال�ضحي 

تف�ضي  ظل  يف  العلمية  الناحية 
الوباء، وهو غر مطروح بالن�ضبة 
والجتماعية  القت�ضادية  للحياة 
العديد  منع  ميكن  ل  للتون�ضيني. 

من الفئات من العمل".
العمل  "علينا  امل�ضي�ضي:  واأ�ضاف 
الذي  التباعد  احرتام  فر�س  على 
كان منقو�ضا يف الفرتة الأخرة".

وفاة  يف  كورونا  وبللاء  وت�ضبب 
8993 �ضخ�س، بح�ضب اآخر حتديث 
لوزارة ال�ضحة التون�ضية اأول اأم�س 
اليوم  يتجاوز  اأن  ويتوقع  الأحد، 

الثاثاء 9 اآلف وفاة.
وبداأت تون�س حملة التطعيم �ضد 
فرو�س كورونا يوم 13 اآذار/مار�س 

يف 25 مركزا يف اأنحاء الباد.
�ضخ�س  األللف   100 حللوايل  وتلقى 
احلكومة  تعتزم  بينما  اللقاح، 
�ضخ�س  مللايللني  ثللاثللة  تطعيم 

حللزيللران/يللونلليللو  �ضهر  بنهاية 
نهاية  حتى  مليون  و5ر5  املقبل، 
اإعام  و�ضائل  لكن  اجلاري،  العام 
قوية  �ضكوكا  اأثللللارت  حملية 
و  الأرقللللام.  هللذه  حتقيق  ب�ضاأن 
العراقية  امل�ضت�ضفيات  �ضجلت 
يف  قيا�ضيا  رقما  الثاثاء  يللوم 
كورونا  بفرو�س  الإ�ضابات  عدد 
الأربع  ال�ضاعات  خال  امل�ضتجد 
لرتفع  املللا�للضلليللة،  والللعلل�للرصيللن 
الباد  الإ�ضابات يف  عدد  اإجمايل 

اإىل 887 األفا و291 اإ�ضابة.
ال�ضحة  لللللوزارة  تللقللريللر  وذكلللر 
اأنه مت ت�ضجيل 33 وفاة  والبيئة  
ب�ضبب الفرو�س منذ اأم�س، لرتفع 
اإجمايل الوفيات اإىل 14 األفا و535.

امل�ضت�ضفيات  اأن  التقرير  واأو�ضح 
العراقية �ضجلت 5225 حالة �ضفاء، 
يف  املتعافني  اإجمايل  يزيد  مما 

الباد اإىل 789 األفا 424.
امل�ضت�ضفيات  اأن  التقرير  وذكللر 
الأربللع  ال�ضاعات  خللال  اأجلللرت 
والع�رصين املا�ضية 42 األف و572 
فح�ضا خمتربيا ملواطنني للتحقق 

من الإ�ضابة بفرو�س كورونا.
ويرتفع بذلك عدد العراقيني الذين 
 8 اإىل  كورونا  لختبار  خ�ضعوا 

مايني و281 األفا و425.
ومتكنت الفرق الطبية من تطعيم 
امل�ضاد  باللقاح  مواطنا   8772
لفرو�س كورونا. وو�ضل بذلك عدد 
اإىل  اللقاح  الذين تلقوا  املواطنني 

110 األفا و983.
الإ�ضامية  ال�ضوؤون  وزارة  واأعلنت 
اإغاق 15  الثاثاء  ال�ضعودية يوم 
مناطق،  �ضت  يف  موؤقتًا،  م�ضجداً، 
بعد ثبوت حالت اإ�ضابة بفرو�س 

كورونا بني �ضفوف امل�ضلني.

�لمعتمرين  �لجاهزية ال�شتقبال  يوؤكد  �لحرمين«  �شوؤون  »رئي�س 
و�لزو�ر خالل رم�شان

جدة -وكالت 
امل�ضجد  ل�ضوؤون  العام  الرئي�س  اأكد 
الدكتور  النبوي  وامل�ضجد  احللللرام 
جاهزية  ال�ضدي�س،  عبدالرحمن 
وزوار  املعتمرين  ل�ضتقبال  الرئا�ضة 
وامل�ضجد  احلللرام،  امل�ضجد  وقا�ضدي 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  خال  النبوي 
امليدانية،  اخلطة  وتنفيذ  العام،  لهذا 
وا�للضللتللمللرار الإجلللللراءات الحللرتازيللة 
فرو�س  انت�ضار  ملنع  بها  املعمول 
�ضامة  و�ضمان  امُل�ضتجد،  كورونا 

�ضيوف الرحمن.
اأوردته  ال�ضدي�س - يف ت�رصيح  وقال 
وكللالللة الأنلللبلللاء اللل�للضللعللوديللة، يللوم 
�ضامة  من  التاأكد  مت  اإنه   - الإثنني 
الرئا�ضة،  ومن�ضوبات  من�ضوبي  جميع 
والللربامللج  اخلطط  جميع  وتد�ضني 
للرئا�ضة  التابعة  الوكالت  جلميع 
الإجللراءات  جميع  مع  تتوافق  التي 
اخلدمات  اأرقللى  لتقدمي  الحللرتازيللة 
احلرمني  وزوار  لقا�ضدي  واأف�ضلها 
اأعمال  جميع  اأن  مو�ضحا  ال�رصيفني، 
القيادة  توجيهات  وفق  تتم  الرئا�ضة 
وبكوادر موؤهلة ومدربة، ووفق معاير 

دقيقة.
وكانت وزارة احلج والعمرة ال�ضعودية 
قد قررت - يف وقت �ضابق اليوم - رفع 
الطاقة الت�ضغيلية للم�ضجد احلرام يف 
بالإجراءات  التقيد  مع  املكرمة،  مكة 
كافة  الوقائية  والتدابر  الحرتازية 
املخت�ضة،  اجلللهللات  مللن  اللل�للضللادرة 
�ضحة  على  احلللر�للس  مللن  انللطللاقللا 
ال�رصيفني  احلرمني  قا�ضدي  و�ضامة 
تزامنا مع قرب �ضهر رم�ضان املبارك.

"اإنه  بالوزارة  م�ضئول  م�ضدر  وقال 
منا�ضك  اأداء  ت�ضاريح  منح  �ضيتم 
امل�ضجد  يف  واللل�للضلللللوات  الللعللمللرة 
احلرام والزيارة للم�ضجد النبوي بدءا 
لاأ�ضخا�س  رم�ضان  من  الأول  من 
تطبيق  يظهره  ما  وفللق  امُلح�ضنني 

)توكلنا( لفئات التح�ضني".
حجز  �ضيتم  اأنلله  امل�ضدر،  واأ�للضللاف 
العمرة  منا�ضك  اأداء  تلل�للضللاريللح 
وال�ضلوات والزيارة من خال تطبيقي 
اخلانة  بحجز  و)توكلنا،(،  )اعتمرنا( 
�ضيف  رغبة  ح�ضب  املتاحة  الزمنية 
الطاقة  مع  يتما�ضى  ومبللا  الرحمن 
الت�ضغيلية املمكنة لتطبيق الإجراءات 

الحرتازية.

الريا�س -وكالت 
الربملان  رئي�س  الع�ضومي  الرحمن  عبد  بن  عادل  اأجرى   
العربي ات�ضال هاتفيا برئي�س جمل�س النواب الأردين عبد 
املنعم العودات. واأعرب رئي�س الربملان العربي خال الت�ضال 
الهاتفي، عن تقديره للدور الكبر الذي يلعبه جمل�س النواب 
الأردين مبا يخدم تطلعات ال�ضعب الأردين ويلبي طموحاته، 
موؤكداً يف الوقت ذاته على الدور التاريخي لاأردن بقيادة 
امللك عبداهلل الثاين وحموريته يف م�ضاندة الق�ضايا العربية 
العادلة ويف مقدمتها الق�ضية الفل�ضطينية ودعمه مل�ضرة 
العمل العربي امل�ضرتك. ومن جانبه اأ�ضاد العودات، باجلهود 
املخل�ضة واملقدرة لرئي�س الربملان العربي يف دفع منظومة 
العمل العربي امل�ضرتك ف�ضًا عن دور الربملان العربي يف 
الوقت  ذات  يف  مثمناً  العربية،  وال�ضعوب  الق�ضايا  خدمة 
مواقف رئي�س الربملان العربي الداعمة لاأردن والتي تعك�س 

حر�ضه على الت�ضامن العربي.

رئي�س �لبرلمان 
�لعربي يوؤكد 

محورية �لدور 
�الأردني في 

دعم �لق�شايا 
�لعربية 

وم�شاندة 
�الأ�شقاء

ال�سعودية تعلق الإفطار وال�سحور والعتكاف 
بالم�ساجد في رم�سان

الريا�س )د ب اأ(-
الإ�ضامية  ال�ضوؤون  وزارة  اأعلنت   
تعليق  الثاثاء  يللوم  ال�ضعودية 
يف  والعتكاف  وال�ضحور  الإفطار 
لها  التابعة  املرافق  اأو  امل�ضاجد 

خال �ضهر رم�ضان.
"تويرت"  على  الللوزارة  موقع  ون�رص 
يوم الثاثاء توجيهات وزير ال�ضوؤون 
الإ�ضامية والدعوة والإر�ضاد ال�ضيخ 
العزيز  الدكتور عبداللطيف بن عبد 
الإجلللراءات  مللن  بعدد  ال�ضيخ  اآل 
تف�ضي  ملنع  الوقائية  الحللرتازيللة 
اتخذتها  الللتللي  كللورونللا  فللرو�للس 
اجلهات  مللع  بالتن�ضيق  الللللوزارة 
م�ضاجد  يف  بها  للعمل  املخت�ضة 
وجوامع اململكة خال �ضهر رم�ضان.

"التو�ضع  مت  انلله  البيان  واأ�للضللاف 
الفطر  عيد  �ضاة  اإقامة  اأماكن  يف 
لت�ضمل  الأعياد  يف جميع م�ضليات 
التي تقام فيها  اجلوامع وامل�ضاجد 

�ضاة اجلمعة".
ل�ضئون  العامة  الرئا�ضة  اأطلقت 
 ، حمرتز  "ميدان  مبادرات  احلرمني 
 " حم�ضنة  ح�ضود  م�ضئول،  تفويج 
تعزيز  اإىل  خمرجاتها  يف  الهادفة 
البيئة ال�ضحية ومتطلبات مكافحة 

العدوى بامل�ضجد احلرام.
واأكد الرئي�س العام ل�ضئون امل�ضجد 
ال�ضيخ  النبوي  وامل�ضجد  احلللرام 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
وكالة  من�ضوبي  على  ال�ضدي�س 
على  بالعمل  امليدانية  ال�ضوؤون 
وتفعيل  املثالية  الأجلللواء  تهيئة 

اخلطط ال�ضحية امليدانية بالتعاون 
خدمة  يف  امل�ضاركة  اجلهات  مع 
اأداء  ل�ضمان  الللرحللمللن  �للضلليللوف 
بكل  عبادتهم  وامل�ضلني  املعتمرين 
ي�رص و�ضهولة وفق تطلعات القيادة 
ل�ضهر  اهلل-  -حفظها  الللر�للضلليللدة 

رم�ضان ال�ضتثنائي هذا العام.
املللبللادرات  حللزم  اأن  اإىل  واأ�للضللار 
الرئا�ضة  اأطلقتها  التي  والللربامللج 
الت�ضغيلية  اخلطط  مللع  تتناغم 
بهدف  املللبللارك  رملل�للضللان  ملو�ضم 
توفر منظومة عمل ميداين م�ضتوٍف 
ملعاير ال�ضحة العاملية ومتطلبات 
ال�رصيعة  ومقا�ضد  العدوى  مكافحة 
للحفاظ  تدعو  التي  الإ�ضامية 
على النف�س الب�رصية ودرء املفا�ضد 

وجلب امل�ضالح.
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�سفير الإمارات 

وق���ال �سعادة حممد حممود �آل خاجة 

- خالل حف���ل �ل�ستقبال �ل���ذي �أقيم 

يف مط���ار بن غوريون �ل���دويل - منذ 

توقي���ع �ملعاه���دة �لإبر�هيمي���ة بني 

دولة �لإمار�ت ودولة �إ�رس�ئيل، وبلدينا 

يعمالن مع���ًا لتعزيز حقب���ة جديدة 

مزدهرة من �لتعاون �ملثمر.

و�أ�ساف �سعادته : مع ��ستمر�ر دولتينا 

يف �ل�سع���ي �إىل �لتع���ايف من جائحة 

»كوفي���د - 19« فاإن���ه لدينا �لكثري 

لنتطلع �إليه من خالل �لتبادل �لتجاري 

و�لدبلوما�س���ي و�ل�سح���ي و�لتقن���ي 

و�ل�سياح���ي. وتابع : بع���د �أن �سنعت 

دولة �لإمار�ت ودولة �إ�رس�ئيل �لتاريخ 

من خالل توقيع �لتف���اق �لبر�هيمي 

لل�س���الم، فاإنهما �لآن عل���ى ��ستعد�د 

للبناء عل���ى �لإجناز�ت �مل�سرتكة لبدء 

�ملرحلة �لتالية من �لتعاون.

وحملت رحل���ة �لحتاد للطري�ن �لأوىل 

�إىل تل �أبيب على متنها وفد� دبلوما�سيا 

و�قت�ساديا رفيع �مل�ستوى �سم �سعادة 

�إيتان نائي رئي����س بعثة �إ�رس�ئيل يف 

دولة �لإمار�ت، وتوين دوغال�س �لرئي�س 

�لتنفي���ذي ملجموع���ة �لحت���اد وذلك 

بهدف تطوير �لتعاون �لثنائي وتعزيز 

�ل�سياحة بني �لبلدين.

و�أكد ت���وين دوغال����س �أن �إطالق �أوىل 

رحالتن���ا �لتجاري���ة �ملجدولة ل يعد 

وح�سب خطوة مهمة بالن�سبة لالحتاد 

للط���ري�ن بل يعد �أي�س���ا حمطة بارزة 

�ملتحدة  �لعربية  لالإم���ار�ت  بالن�سبة 

و�إ�رس�ئيل.

وقال : ي�رسنا ��ستقبال هذ� �لوفد رفيع 

�مل�ستوى على م���ن رحلتنا �ليوم، ما 

يوؤكد على �أهمية ه���ذه �ملنا�سبة كما 

�أننا نتطلع �إىل ربط �إ�رس�ئيل باأبوظبي 

و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وما بعدها 

لت�س���ل �إىل خمتلف �لوجه���ات حول 

�لعامل.

المغرب يحبط 

و�أ�س���اف �لبي���ان �أن �ملديرية �لعامة 

وه���ي  �لوطن���ي،  �ل���رت�ب  ملر�قب���ة 

�ملخابر�ت �لد�خلية يف �ملغرب، زودت 

�ملخاب���ر�ت �لفرن�سية يف �أو�ئل �أبريل 

ني�سان مبعلوم���ات دقيقة مكنتها من 

�لدولة  �إرهابية لتنظيم  جتنب عملية 

�لإ�سالمية و�عتقال �مل�ستبه بها.

�لفرن�سي���ة  »�ل�سلط���ات  �أن  وتاب���ع 

�ملخت�سة با�رست يف ليلة 3-4 �أبريل 

�جلاري، بعد ��ستغالل هذه �ملعلومات 

عملي���ات  �لدقيق���ة  �ل�ستخبار�تي���ة 

توقي���ف وحج���ز مّكنت م���ن حتييد 

خماطر هذ� �مل�رسوع �لإرهابي«.

و�أ�س���ار �لبي���ان �إىل �أن »�ملعلومات 

�لتي قدمتها �ملديرية �لعامة ملر�قبة 

�ل���رت�ب �لوطن���ي للم�سال���ح �لأمنية 

�لفرن�سية �سملت معطيات ت�سخي�سية 

حول هوية �مل�ستب���ه فيها �لرئي�سية 

�لإلكرتونية،  �لتعريفي���ة  و�ملعطيات 

ف�سال ع���ن �مل����رسوع �لإرهابي �لذي 

كان���ت ب�س���دد �لتح�س���ري لتنفي���ذه 

بتن�سي���ق م���ع عنا����رس يف تنظي���م 

�إن �مل�ستبه  د�ع�س«. وقالت �ملديرية 

به���ا »كان���ت يف �ملر�ح���ل �لأخرية 

�لنتحاري  �لإرهابي  �مل�رسوع  لتنفيذ 

د�خل م���كان �لعبادة �ملح���دد �سلفا، 

ف�سال عن ��سته���د�ف �مل�سلني ب�سيف 

كبري لالإجهاز عليهم و�لتمثيل بهم«.

ويق���ول �ملغرب �إنه جن���ح يف تفكيك 

ع�رس�ت �خلاليا �ملت�سددة خا�سة بعد 

تاأ�سي����س �ملكتب �ملرك���زي لالأبحاث 

�لق�سائي���ة ع���ام 2015 وه���و مكتب 

خمت����س بجر�ئم �لإره���اب و�جلر�ئم 

�لك���رى كما �ألقى �لقب����س على �ألف 

ُي�ستبه بانتمائهم حلركات متطرفة.

وكالة اأنباء 
وق���ال �سعادة حممد ج���الل �لري�سي 

مدير عام وكالة �أنباء �لإمار�ت »و�م« 

�إن �خلدمة �لإخبارية �جلديدة باللغة 

�لعري���ة ت�سه���م يف توف���ري حمتوى 

�إعالم���ي ي���رز �لتق���دم يف �لعالقات 

�لثنائي���ة بني دولة �لإم���ار�ت ودولة 

�إ�رس�ئي���ل يف �ملج���الت كافة وذلك 

يف �سوء �لتف���اق �لإبر�هيمي لل�سالم 

�لذي مت توقيعه بني �لبلدين يف �سهر 

�سبتمر من �لعام �ملا�سي.

و�أ�س���اف �أن وكال���ة �أنب���اء �لإمار�ت 

»و�م« مت�س���ي قدم���ا يف م�سريته���ا 

�لتطويري���ة يف ظل دع���م ورعاية من 

�لر�سي���دة وحتر�س  �لدول���ة  قي���ادة 

د�ئما على تعزيز ح�سورها وتاأثريها 

�لإقليمي  �ل�سعيدي���ن  على  �لإعالمي 

�إعالمي  و�لعامل���ي وتوفري حمت���وى 

يرز �لإجناز�ت �لتنموية �لتي حققتها 

دولة �لإمار�ت على مد�ر 5 عقود ون�رس 

باعتبارها منوذجا  �ل�سامية  ر�سالتها 

ر�ئد� للت�سامح و�لتعاي�س بني خمتلف 

�جلن�سيات. و�أ�سار �سعادته �إىل �أن دولة 

�لإمار�ت حتت�سن على �أر�سها �أكرث من 

200 جن�سية يعي�سون يف تناغم تام 

وفريد وي�سهم هذ� �لتنوع يف �خلدمات 

�لإخبارية �لتي تقدمه���ا وكالة �أنباء 

�لإمار�ت »و�م« ب� 19 لغة يف تلبية 

�أهمية  �إىل  بالإ�ساف���ة  �حتياجاته���م 

دوره يف �إبر�ز �ملكانة �لر�ئدة للدولة 

كو�حة للت�سامح و�لتعاي�س.

مجل�س الوزراء ال�سوداني 

ويف ح���ني �أكدت �ل�سلط���ات �ملدنية 

�ل�سود�نية �أن ق���ر�ر بدء �لعالقات مع 

�إ�رس�ئي���ل �سيرتك للرمل���ان �لنتقايل 

�لذي مل يتم ت�سكيله بعد، فاإن ت�سويت 

يوم �لثالثاء يعد خطوة ميكن �أن متهد 

لزيار�ت ر�سمي���ة وملزيد من  �لطريق 

�لعالقات �لدبلوما�سية.

�ملا�سي  �لع���ام  �ل�س���ود�ن  و�ن�س���م 

لتفاق���ات للم�ساحل���ة �لإقليمية مع 

�إ�رس�ئيل رعتها �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي 

�ل�سابق دونالد تر�مب، وز�ر م�سوؤولون 

�إ�رس�ئيليون �ل�سود�ن.

وُينظر �إىل �لتطبي���ع مع �إ�رس�ئيل يف 

�أنه مب���ادرة يقودها  �ل�سود�ن عل���ى 

�جلي�س �لذي رحب بزيار�ت م�سوؤولني 

�إ�رس�ئيليني يف �لأ�سهر �لأخرية.

�لإ�رس�ئيلي  �ملخاب���ر�ت  وزير  ورحب 

�إيلي كوه���ني بقر�ر جمل����س �لوزر�ء 

�ل�سود�ين. وقال كوهني يف بيان »هذه 

خط���وة مهمة و�رسورية نحو �لتوقيع 

على �تفاق �س���الم بني �لبلدين«. ومل 

يحدد �لبيان موعد� حمتمال لذلك.

وم���ا ز�ل �لق���ر�ر �ل�س���ود�ين يتطلب 

�مل�سرتكة ملجل�سي  �جلل�س���ة  مو�فقة 

�ل�سيادة و�ل���وزر�ء، �جلهة �لت�رسيعية 

�ملوؤقتة يف �ل�سود�ن.

تعاون بين جزيرة

و�ستعمل �رسك���ة »�إك�سبريين�س هب« 

يف �أبوظب���ي م���ع �رسك���ة »�أم�سامل 

لل�سياح���ة و�ل�سف���ر« �لإ�رس�ئيلي���ة، 

على ن�رس �لوعي ح���ول جزيرة يا�س 

و�لرتويج لها عر مكاتبها وعالقاتها 

�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

ويع���د برنام���ج »خبري يا����س« هو 

برنام���ج تدري���ب متخ�س����س ع���ر 

�لإنرتنت لوكالء �ل�سفر و�لعاملني يف 

هذ� �ملج���ال، وهو م�سمم مل�ساعدتهم 

للتع���رف على �لعديد م���ن �لتجارب 

�ل�ستثنائية �لتي تقدمها جزيرة يا�س.

�ل�سفر  ل����رسكاء  �لرنام���ج  ويتي���ح 

�لعالمة  �سف���ر�ء  لي�سبحو�  �لفر�س���ة 

�لتجارية جلزيرة يا�س، وميكنهم تقدمي 

م�سورة لعمالئهم حول �لتجارب �لتي 

تقدمه���ا �جلزيرة ومب���ادر�ت �ل�سحة 

و�ل�سالم���ة �خلا�سة به���ا، ل�ستقطاب 

�ملزيد من �ل���زو�ر �إىل �لوجهة. وميكن 

و�ل�سياحة  �ل�سف���ر  للمتخ�س�سني يف 

�لو�سول �إىل حمتوى �لدورة �لتدريبية 

عل���ى �لهات���ف �ملحم���ول �أو �جلهاز 

�للوح���ي �أو �لكمبيوت���ر وح�سوره���ا 

مبا يتو�ف���ق مع جد�وله���م �خلا�سة 

للبق���اء على �ط���الع د�ئ���م باأحدث 

�ملع���امل �لرتفيهية و�لتج���ارب �لتي 

تقدمها �جلزيرة لإثر�ء �لعرو�س �لتي 

يقدمونها لعمالئهم وزيادة �ملبيعات.

و�سُيطل���ب من �مل�سارك���ني ��ستكمال 

خم�س وحد�ت تدريبية و�لإجابة على 

70٪ من �لأ�سئلة ب�سكل �سحيح، وبعد 

ذلك �سيح�سل���ون على �سهادة »خبري 

يا����س« للتاأكيد على �أنه���م �أ�سبحو� 

خر�ء يف جزيرة يا�س.

ومت �إطالق برنام���ج �لتدريب �ملبتكر 

و�لتفاعلي ع���ر �لإنرتنت عام 2019 

يف �لهن���د ودول جمل����س �لتع���اون 

�خلليجي و�ململك���ة �ملتحدة وموؤخر�ً 

يف �ل�سني بلغة �ملاندرين.

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن برنامج �لتدريب 

�ملخ�س�س لقطاع �ل�سف���ر �سهد �إقباًل 

قويًا ومتز�ي���د�ً، حيث مت ت�سجيل �أكرث 

من 5000 وكيل منذ �إطالقه.

وقال ليام فنديل، �ملدير �لعام ل�رسكة 

»�إك�سبريين����س هب«.. » ي�سعدنا بدء 

هذ� �لتعاون مع �رسكة �أم�سامل لل�سفر 

يا�س  جلزي���رة  للرتويج  و�ل�سياح���ة 

وتدريب �أع�ساء �سبكة �ل�سفر �خلا�سة 

بال�رسكة، �إذ �سيوؤدي توطيد �لعالقات 

�لدبلوما�سي���ة بني �لبلدين �إىل حتفيز 

فر�س جتارية جديدة، حيث ز�ر حو�يل 

50 �ألف �سائح �إ�رس�ئيلي �لإمار�ت منذ 

15 �سبتمر 2020«.

و�أ�س���اف » ن�سع���ى يف جزيرة يا�س 

�ل�سوق  �إىل تطوي���ر �لعالق���ات م���ع 

�لإ�رس�ئيلية قبل بدء �لرحالت �جلوية 

بني �أبوظبي وتل �أبيب خالل �ملرحلة 

�ملقبلة، ونحن على ثقة باأن �ل�رس�كة 

�ست�ساعد يف تعزي���ز وعي �مل�ستهلك، 

ودع���م تع���ايف �لقط���اع وتعزيز منو 

�س���وق �ل�سفر، ونتطل���ع �إىل �لرتحيب 

بالزو�ر �جل���دد �لقادمني من �إ�رس�ئيل 

يف جزيرة يا�س«.

م���ن جانب���ه ق���ال ياك���وف �أم�سامل، 

�لرئي����س �لتنفيذي ل�رسك���ة »�أم�سامل 

لل�سفر و�ل�سياحة«.. » نحن حري�سون 

عل���ى �لتعاون م���ع �إك�سبريين�س هب 

لتقدمي �لدعم �لكامل و�لرتويج جلزيرة 

يا�س مبنتجات و��سرت�تيجيات ت�سويق 

جديدة. وتعد �أم�سامل لل�سفر و�ل�سياحة 

و�حدة من �أكر ����رسكات �إد�رة �ل�سفر 

باإ�رس�ئيل،  �لقطاع  يف  و�ملتخ�س�سني 

حي���ث تاأ�س�ست �ل�رسك���ة عام 1983 

ولديها مكات���ب يف �لوليات �ملتحدة 

و�ملك�سي���ك و�ململكة �ملتحدة وتركيا 

وهونغ كونغ و�لهن���د، كما �أننا لدينا 

�لعدد من �خلطط لتعزيز وجودنا يف 

�ملنطقة«.

وحتت�سن جزي���رة يا�س جمموعة من 

�لوجه���ات ومعامل �جل���ذب �لرئي�سية 

يف �لإم���ارة، �إذ تع���د موطن���ًا للمدن 

�لفريدة من نوعها �حلائزة  �لرتفيهية 

على جو�ئز مرموقة، مبا يف ذلك عامل 

�أبوظبي ويا����س ووتروورلد  ف���ري�ري 

�أبوظبي و عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي.

و�أطلقت عامل ف���ري�ري �أبوظبي �أحدث 

�حتفاًء  بالت�سويق  �ملليئ���ة  جتاربها 

بالذكرى �لعا����رسة لفتتاحها، و�لتي 

ت�سمل جترب���ة »جولة على �ل�سطح« 

�أ�سبح  حيث  �لنزلق���ي«،  و«�مل�سار 

باإمكان �لزو�ر �لتج���ول على �ل�سطح 

�لأحم���ر �ملمي���ز للمدين���ة �لرتفيهية 

و�لإطاللت  بامل�ساه���د  و�ل�ستمت���اع 

�لر�ئعة يف جزيرة يا����س، بالإ�سافة 

�إىل �ل�ستمت���اع بتجرب���ة »�مل�س���ار 

�لنزلقي« �جلديدة و�لأوىل من نوعها 

يف عامل فري�ري �أبوظبي على جزيرة 

يا�س، و�لتي �ستتيح لع�ساق �ملغامر�ت 

�لنزلق عل���ى �مل�سار �لذي مير د�خل 

حلق���ة �أفعو�نية ط���ري�ن �لأبطال. كما 

ميكن لل���زو�ر خو�س حت���دي �ل�سباق 

�مل���زدوج عل���ى �مل�س���ار �لنزلق���ي 

و�ل�ستمتاع باملناظر �خلالبة جلزيرة 

يا�س برفقة �لأ�سدقاء و�لعائلة.

عوي�سة المرر: ت�سغيل »براكة« خطوة ا�ستراتيجية 

تعزز م�سادر الطاقة النظيفة والم�ستدامة

�سركة بروج للطاقة تحقق �سافي اإيرادات قدرها 

153.6 مليون درهم 
اأبوظبي-وام:

 �أكد مع���ايل �ملهند����س عوي�سة مر�سد 

�ملرر، رئي�س د�ئ���رة �لطاقة يف �أبوظبي 

�أن بدء �لت�سغيل �لتجاري ملحطة بر�كة 

للطاقة �لنووية ودخ���ول �أول ميجاو�ت 

منها ل�سبكة �لكهرباء يف �لدولة، خطوة 

��سرت�تيجية نحو تعزيز مزيج �لطاقة من 

خالل �لطاقة �لنظيفة، وحتقيق �ل�ستد�مة 

يف خمتل���ف �لقطاع���ات �حليوي���ة يف 

�لإمار�ت.

وق���ال معاليه : " يعك�س ت�سغيل حمطة 

بر�كة، �أول حمطة عربية للطاقة �لنووية 

�ل�سليمة، ودخولها ر�سميًا �خلدمة، قدرة 

دول���ة �لإمار�ت على �إجن���از م�رسوعات 

عاملي���ة ر�ئ���دة بف�سل روؤي���ة قيادتها 

�لر�سيدة �حلكيم���ة و�سو�عد �أبنائها من 

علم���اء ومتخ�س�س���ني، م�س���ري� �إىل �أن 

دولة �لإمار�ت تثبت كل ي���وم �أنها �أحد 

�أه���م �مل�ساهمني �لدولي���ني يف جهود 

�حلد من �لتغ���ري �ملناخي وفق خطو�ت 

عملية يتم تنفيذها على �أر�س �لو�قع، ما 

يدعم م�ساعي �لإم���ار�ت للعب دور �أكر 

يف حتقيق �لأه���د�ف �لعاملية للتنمية 

�مل�ستد�م���ة وحماية �لبيئ���ة وفق روؤية 

م�ستقبلية طموحة".

ولفت �إىل �أن �لطاق���ة �لنظيفة �ملنتجة 

من حمط���ة بر�كة ت�سه���م يف �حلد من 

�نبع���اث نحو 21 ملي���ون طن من ثاين 

�أك�سي���د �لكربون، ما يدعم جهود �لد�ئرة 

يف �ل�ستفادة من م�سادر �لطاقة �لنظيفة 

�لأخرى مثل �لهيدروجني �لأخ�رس وتعزيز 

�أم���ن �إم���د�د�ت �لطاق���ة يف �مل�ستقبل، 

بالإ�ساف���ة �إىل تعزي���ز دور �لد�ئرة يف 

تطوير قطاع �لطاقة يف �أبوظبي وزيادة 

م�ساهمته يف حتقيق �أهد�ف ��سرت�تيجية 

و�لإيف���اء   2050 للطاق���ة  �لإم���ار�ت 

بالتز�مات �لدولة جت���اه ق�سايا �ملناخ 

�لعاملية".

ونوه معاليه �إىل �أن حمطة بر�كة للطاقة 

�لنووية �ل�سلمية ت�ساهم يف خلق فر�س 

جديدة لالقت�ساد يف �إمارة �أبوظبي ودولة 

�لإم���ار�ت من خالل توف���ري �حتياجات 

خمتلف �لقطاعات �لتنموية من �لطاقة 

وج���ذب �ملزيد من �ل�ستثمار�ت، وهو ما 

يتكامل مع �ل���دور �ل�سرت�تيجي لد�ئرة 

�لطاقة يف تعزيز كفاءة �لطاقة و�مل�سي 

�ل�سيا�سات و�لتنظيمات  قدمًا يف توفري 

�لتي تكفل �لرتقاء بكامل قطاع �لطاقة 

يف �أبوظب���ي وتعزيز �ل�ستد�مة من �أجل 

حتقيق �ملزيد م���ن �لتقدم و�لزدهار يف 

كل �ملجالت".

�أبوظبي-�لوحدة:

�أعلن���ت �م�س �رسكة ب���روج للطاقة عن 

نتائجها �ملالية لل�سنة �ملنتهية يف 31 

دي�سم���ر، 2020، فقد �سجل���ت  �إير�د�ت 

 153.6( دولر  ملي���ون   41.8 بلغ���ت 

مليون درهم ( يف ع���ام 2020 و�سايف 

دخل ق���دره 17.2 مليون دولر يف عام 

.2020

وبلغت �لأرب���اح �ملعدلة قب���ل �لفو�ئد 

و�ل�رس�ئب و�لإه���الك و�ل�ستهالك 29.1 

مليون دولر يف نهاية عام 2020.

وقال نيكول�س �إل باردينكوبر ، �لرئي�س 

�لتنفي���ذي ل�رسكة بروج للطاقه و بروج 

لال�ستثمار�ت �لبرتولية و�لغاز:" يف عام 

2020 ، و��سلنا ت�سغيل �ملرحلة �لأوىل 

من خطتنا �لت�سغيلي���ة بكامل طاقتها 

مما �أدى �إىل حتقيق هو�م�س ربح عالية 

خ���الل �لعام، و �ن ه���ذ� �لقطاع ما يز�ل  

يحظى باأهمي���ة �إ�سرت�تيجية كبرية  يف 

�ل�سو�ق �ملحلية و�لعاملية، حيث يدعم 

توف���ر هذ� �لن���وع من �لبني���ة �لتحتية 

و�حتياج���ات �لتخزين طل���ب �سناعات 

�لنفط و�مل�ستقات �لبرتولية،  ويعزز �د�ء 

وعمل �ل�سوق ب���كل كفاءة، وكذلك خالل 

ا من �إكمال �إ�سد�ر  �لعام ، كما متكنا �أي�سً

200 ملي���ون دولر م���ن عائ���د�ت طرح 

�ل�سند�ت �لذي �أتاح لنا توفر ر�أ�س �ملال 

�ل���الزم �لتي �ست�ساعدنا يف �لنتقال �ىل 

�ملرحلة �لثانية وبد�أ �لعمل بها".

 وتابع  باردينكوب���ر :“نتوقع �أن تكون 

�ملرحلة �لثاني���ة جاهزة للعمل بكامل 

طاقته���ا يف �لأ�سابيع �ملقبلة، حيث مت 

�لتعاقد عل���ى �ملرحلة �لثانية بالكامل 

وبعد �لنتهاء منها �سيتم تو�سيع �سعتنا 

�لتخزينية بحو�يل 600،000 مرت مكعب 

، �أي م���ا يع���ادل 3.8 ملي���ون برميل. 

وبالتايل، وبه���ذه �لزياده �ملتوقعه مبا 

يق���ارب مليون مرت مكع���ب �و مايعادل 

6.3 ملي���ون برميل، �س���وف نكون ثاين 

�أكر م�سغل تخزين���ي م�ستقل يف �ماره 

�لفجرية.

�جله���ود  تتوق���ف  ل 

�لبحثي���ة ع���ن تقدمي 

فه���م  يف  �جلدي���د 

بر�م���ج  و��ستح���د�ث 

�لقي���ادي  �لتطوي���ر 

ومنه���ا بر�مج تطوير 

�لقياد�ت يف موؤ�س�سات 

ومن  �لع���ايل.  �لتعليم 

�لأطر �لنظري���ة �جلديدة �ملطروحة يف هذ� �ملجال 

م���ا �أ�سبح يعرف با�سم »�لقي���ادة عر �لكليات« 
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و�لفكرة �لأ�سا�سية يف هذ� �لإطار يقوم على تطوير 

�سبكة عالقات منهجية بني قادة �لكليات �ملختلفة 

يف كل جامع���ة بهدف تب���ادل �ملو�هب و�ملهار�ت 

�ملتنوعة ملن�سوبيها. وتتمحور روؤية هذ� �لإطار يف 

�أن م�سوؤولية حتقيق روؤى ومهام �لكليات و�جلامعة 

ه���ي م�سوؤولي���ة جماعية ول تنح����رس يف جهود 

فردي���ة. ويعلّل �لباحثون �أن ه���ذه �لروؤية تختلف 

عن ��سرت�تيجيات �لتطوير �لتقليدية يف موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل و�لتي �ت�سعت م�سوؤوليتها لت�سمل 

تطوير مهار�ت �أكرث حد�ثة متكن �لأفر�د من مو�كبة 

�لتغيري�ت �ملت�سارعة و�ل�سائكة حولهم.   

وم���ن �أمثلة تلك �ملهار�ت �جلدي���دة مهار�ت �سنع 

�لق���ر�ر، ومهار�ت مو�كبة �لتغيري، ومهار�ت �لتاأقلم 

مع �سغ���وط �لعمل، ومه���ار�ت �لقي���ادة �لذ�تية، 

ومه���ار�ت توجيه �لعالقات م���ع �لأقر�ن و�لطالب، 

ومه���ار�ت �إد�رة �لتنوع �لثق���ايف �ل�سائد يف �أغلب 

مد�ر�س وجامعات �لي���وم. ولذلك يحث �لعديد من 

�لباحث���ني �ملهتمني على تبني �أطر علمية حديثة 

ونقدية يف تطوير تلك �ل�سرت�تيجيات، مبعنى �أنها 

تر�جع تقاليد �لتفكري �لعلمي �ل�سائدة وتعيد �لنظر 

يف �لهياكل �لنظرية �لتي تقوم عليها. وهي مهمة 

لي�ست بال�سهلة فهذه �لهياكل قد تر�سخت على مدى 

عقود طويلة وح�س���ُد �لقناعات لتحريكها يتطلب 

�سجاعة كبرية �إ�سافة �إىل توفري بد�ئل مقنعة علميًا 

وعمليا. ورغم �لند�ء�ت �لتي ت�سجع �لتفكري �لنقدي 

يف �لأو�ساط �لبحثية و�لأكادميية �إل �أن �لنظريات 

�لتي تتبنى منهجية نقدية قليلة لأنها تتطلب �سر�ً 

عميقًا يف �ملنهجيات �لعلمية �لتقليدية وهي مهمة 

يتقاع�س عنها �لكثري من �لباحثني لثقل �مل�سوؤولية 

�لتي تكتنفها.

وتتف���ق روؤية هذ� �لإطار وم���ا متر به جمتمعاتنا 

من �إع���ادة �لنظر يف �لكثري م���ن �ل�سرت�تيجيات 

�لتنموية ملوؤ�س�ساتها. وق���د �أثبتت �أزمة �جلائحة 

�أهمية �ملوؤ�س�سات �لتعليمية ب�سكل خا�س و�أهمية 

تطويرها ب�س���كل م�ستد�م ل �سيما و�أنها موؤ�س�سات 

يتوقع منها قيادة �لتط���ور �لعلمي و�ملعريف يف 

�ملجتمع. ومع جتدد �لهتمام بدور �ملعلم يف ظل 

ظروف �جلائحة �حلالية ترز �حلاجة لتطوير بر�مج 

تطوير وتنمية قدر�ت �لك���و�در �لتعليمية وجتاوز 

�لر�مج �لتقليدية �لتي تقت�رس على تطوير �ملهار�ت 

�ملخت�سة باأ�ساليب �لتعل���م و�لتعليم وممار�سات 

�لإد�رة �لتقليدي���ة. ول يعني �لتج���اوز هنا �إلغاء 

�لر�مج �لتقليدية بالكلية �أو �إنكار �أ�س�سها �لنظرية 

و�إمنا حتديثه���ا وجتديد روؤ�ها �لعلمية و�ملنهجية 

مبا يتنا�سب وم�ستجد�ت �حلياة �حلديثة. 

fmka@diwanlrc.com

التطوير القيادي في 

موؤ�س�سات التعليم العالي

بقلم/ د. فاطمة 

محمد خمي�س  

»الموارد الب�سرية« ت�ستعر�ض تجربة 

الحكومة التحادية في ا�ستمرارية الأعمال 

خالل جائحة كوفيد-19
اقت�سادية عجمان ت�سيد بالروؤية الثاقبة للقيادة 

الر�سيدة

وفد ال�سعبة البرلمانية ي�سارك اليوم في اجتماعات لجان وجل�سة البرلمان 

العربي  بالقاهرة 

دبي-و�م:

 ��ستعر�ست �لهيئ���ة �لحتادية للمو�رد 

�لب�رسية �حلكومية خالل م�ساركتها يف 

�ملوؤمتر �لعرب���ي �لثاين لأجهزة �خلدمة 

�ملدنية جترب���ة �حلكومة �لحتادية يف 

��ستمر�ري���ة �لأعمال وتق���دمي �خلدمات 

خالل جائحة كوفيد-19.

��ست�ساف �ملوؤمتر �فرت��سيا ديو�ن �خلدمة 

�ملدني���ة يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية 

و��ستمر يومني مب�ساركة وزر�ء وم�سوؤويل 

�أجهزة �خلدمة �ملدنية يف �لدول �لعربية.

ومث���ل �لهيئة يف �ملوؤمت���ر �لذي �ختتم 

�أعماله �م����س �سع���ادة عائ�سة خليفة 

�ل�سوي���دي �ملدي���ر �لتنفي���ذي لقط���اع 

�سيا�سات �ملو�رد �لب�رسية، �لتي �أكدت يف 

جل�سة خا�سة �أن حكومة دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتح���دة �سكلت �أمنوذجًا فريد�ً 

يف �لتعاط���ي مع �أزمة جائحة كوفيد – 

19، حيث �سخرت �إمكانياتها �ملتطورة، 

وبنيتها �لتحتية �لتكنولوجية �ملتقدمة؛ 

لحتو�ء تد�عي���ات �جلائحة على كافة 

�لقطاعات �حليوية، وجنحت يف �سمان 

��ستمر�رية �لأعمال وتقدمي �خلدمات يف 

موؤ�س�ساتها �حلكومية، م�ستفيدة بذلك من 

حتويلها كافة �خلدم���ات �حلكومية �إىل 

�إلكرتونية ذكية منذ �سنو�ت.

و�أ�سارت �ل�سويدي �إىل �أن �لهيئة �لحتادية 

للمو�رد �لب�رسي���ة �حلكومية لعبت دور�ً 

حموريًا يف �إد�رة منظومة عمل �حلكومة 

�لحتادية، و�حلف���اظ على ديناميكيتها 

خالل �أزمة كورونا �مل�ستجد، حيث تبنت 

و�إجر�ء�ت  ��ستباقي���ة  مب���ادر�ت  حزمة 

�حرت�زي���ة، كان لها �أكر �لأثر يف حماية 

موظف���ي �حلكومة �لحتادي���ة، و�سمان 

��ستمر�رية �لأعمال وتقدمي �خلدمات على 

�لحتادية،  و�جله���ات  �لوز�ر�ت  م�ستوى 

�سمن بيئة عمل �آمنة و�سليمة.

و��ستعر�س���ت �ملدير �لتنفي���ذي لقطاع 

�سيا�سات �مل���و�رد �لب�رسية �أبرز �جلهود 

و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي �تخذته���ا �لهيئ���ة 

�لب�رسية �حلكومية  للم���و�رد  �لحتادية 

�إعد�د  للت�سدي لأزم���ة كورونا ومنه���ا 

جمموعة من �أدل���ة �لعمل �ل�سرت�سادية 

كدلي���ل �لعم���ل عن بع���د يف �حلكومة 

�لحتادي���ة و�لإر�س���اد�ت �لإجر�ئية يف 

�لظروف �لطارئة، بالتع���اون مع وز�رة 

�س���وؤون جمل����س �ل���وزر�ء و�مل�ستقبل، 

�إنتاجية  لقيا�س  �ل�سرت�س���ادي  و�لدليل 

وكف���اءة موظفي �حلكوم���ة �لحتادية، 

و�لدليل �ل�سرت�سادي ب�ساأن بيئة �لعمل 

�ملكتبية و�لعمل من مقار �لعمل يف ظل 

�لظروف �لطارئة.

و�أكدت عائ�س���ة �ل�سويدي حر�س �لهيئة 

�إتاح���ة كافة �خلدم���ات ملوظفي  على 

�حلكومة �لحتادية وجمهور �ملتعاملني 

�إلكرتونيًا ع���ر نظ���ام �إد�رة معلومات 

�ملو�رد �لب�رسية يف �حلكومة �لحتادية 

"بيانات���ي"، و�لتطبي���ق �لذكي للهيئة 
FAHR، ونظ���ام �إ�سع���اد �ملتعاملني، 
كما مت تد�س���ني خدمة ت�سجيل �حل�سور 

و�لن�رس�ف ملوظفي �حلكومة �لحتادية 

�إلكرتونيًا �أثناء �لعمل عن بعد، وذلك من 

خالل تطبيق �لهيئ���ة �لذكي، ومت �إطالق 

خدمة �جلل�س���ات �لفرت��سية عر بو�بة 

�لتعلم �لإلكرتوين يف �حلكومة �لحتادية 

"�مل���ورد"، م���ا مكن موظف���ي �حلكومة 
�لحتادية من مو��سلة �لتعلم و�لتدريب 

عر بو�بة "�ملورد".

عجمان-�لوحدة:

�أ�س���اد �سعادة عب���د �هلل �حلمر�ين مدير 

عام �قت�سادية عجمان، بالروؤية �لثاقبة 

ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 

مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء حاكم دبي، حفظ���ه �هلل ورعاه، 

و�لد�عمة لالقت�ساد �لوطني عر �عتماد 

�ل�سرت�تيجية �جلديدة مل�رسف �لمار�ت 

للتنمية.

�ل�سرت�تيجية  ب���اأن  �حلم���ر�ين،  و�أك���د 

�جلدي���دة �ستمث���ل نقطة حت���ول كرى 

يف دعم �لقت�س���اد �لإمار�تي من خالل 

�مل�ساهم���ة يف توفري حل���ول متويلية 

مبتكرة وفاعلة قادرة على دعم م�سرية 

�لتنمي���ة �لقت�سادي���ة �مل�ستد�مة على 

�مل�ست���وى �لحتادي و�ملحل���ي، وتوفر 

بر�م���ج دع���م للعديد م���ن �ملوؤ�س�سات 

و�ملتو�سط���ة  �ل�سغ���رية  و�ل����رسكات 

و�لكبرية و�لتي تعت���ر عن�رس�ً �أ�سا�سيًا 

يف �لقت�ساد �لوطني.

كما و�أ�ساد �حلمر�ين با�سرت�تيجية دعم 

�ل�سناع���ة �لإمار�تي���ة “م����رسوع 300 

مليار“، و�لت���ي �أطلقتها وز�رة �ل�سناعة 

و�لتكنولوجي���ا �ملتقدمة بالتن�سيق مع 

م�رسف �لإمار�ت للتنمي���ة، و�أفاد بانها 

�ستدعم �ل�سناعة �لوطنية، وت�سع �لدولة 

على خارطة �ل���دول �ل�سناعية �لكرى، 

من خالل تبن���ي �لتكنولوجيا �حلديثة 

و�لت�سني���ع �ملتق���دم يف �لدولة، و�لذي 

�سي�سه���م يف حتقي���ق �كتف���اء �لدولة، 

وينع�س من قطاع �ل�س���ادر�ت، وي�سنع 

ب�سم���ة لل�سناع���ة �لإمار�تي���ة حمليًا 

و�قليميًا وعامليًا.   

اأبوظبي-وام:

 ي�سارك وفد �ل�سعبة �لرملانية للمجل�س �لوطني 

�لحتادي يف �جتماعات جل���ان �لرملان �لعربي، 

وجل�سته �لر�بعة ل���دور �لنعقاد �لأول من �لف�سل 

�لت�رسيعي �لثالث خالل �لفرتة من 7 �إىل 10 �أبريل 

�جلاري يف �لعا�سمة �مل�رسية �لقاهرة.

ي�سم �لوفد �أع�ساء جمموعة �ل�سعبة يف �لرملان 

�لعرب���ي �سع���ادة كل من حممد �أحم���د �ليماحي 

رئي�س �ملجموعة نائب رئي����س �لرملان �لعربي 

ع�سو جلنة �ل�سوؤون �خلارجية و�ل�سيا�سية و�لأمن 

�لقومي، وناعمة عب���د�هلل �ل�رسهان �لنائب �لثاين 

لرئي�س �ملجل�س ع�سو جلنة �ل�سوؤون �لجتماعية 

و�لرتبوي���ة و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�سب���اب، و�أحمد 

بو�سهاب �ل�سويدي ع�سو جلنة �ل�سوؤون �لقت�سادية 

و�ملالية، و�سذى �سعيد �لنقبي نائب رئي�س جلنة 

�ل�سوؤون �لت�رسيعية و�لقانونية وحقوق �لإن�سان.

ووفق���ا جلدول �أعمال �جتماع���ات جلان �لرملان 

�لعرب���ي تناق����س جلن���ة �ل�س���وؤون �خلارجي���ة 

و�ل�سيا�سية و�لأم���ن �لقومي، �لتطور�ت �ل�سيا�سية 

و�لأمنية يف �لعامل �لعربي وعدد� من ق�سايا �لعمل 

�لعربي �مل�سرتك وموق���ف �لرملانات و�ملجال�س 

�لعربية من م����رسوع قانون حماية وتعزيز �لأمن 

�ل�سير�ين يف �لدول �لعربية �إىل جانب ��ستعر��س 

تقري���ر �لرملان حول �لتعامل مع جائحة كورونا 

ومو�جهة تد�عياتها، وموقف �لرملان �لأفريقي من 

مقرتح �إن�ساء �ملنتدى �لرملاين �لعربي �لأفريقي.

فيما تعر�س جلن���ة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�ملالية 

تنفيذ تو�سيات �للجنة لجتماعها �ل�سابق، وبع�س 

�ملو�سوعات �لعام���ة خا�سة ما يتعلق بتطور�ت 

تنفيذ �لتفاقيات و�لت�رسيعات �لقت�سادية �لعربية 

و�لحتاد �جلمركي �لعربي .

ومن �ملق���رر �أن يت�سمن ج���دول �أعمال �لجتماع 

�لطالع على تقرير �للجنة �لفرعية �ملعنية باإعد�د 

ور�سة عمل ب�س���اأن �لتحدي���ات و�ملعوقات �لتي 

تو�جه �لقطاع �خلا�س يف �لوطن �لعربي.
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 »بر�كة« .. �أولى محطات 
�لطاقة �لنووية �ل�سلمية 
في �لعالم �لعربي تبد�أ 

ت�سغيلها �لتجاري
�أبوظبي ـ و�م:

 اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية بدء 
الت�سغيل التجاري لـ " براكة " اأولى محطات 

الطاقة النووية ال�سلمية في العالم العربي.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن زايد اآل 
نهيان ولي عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الإنجاز  اأن  المنا�سبة  بهذه  الم�سلحة  للقوات 
الكبير الذي تحقق في محطات "براكة للطاقة 
ياأتي �سمن خارطة طريق  النووية ال�سلمية" 
بعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة 
لتحقيق  طموحة،  م�ستقبلية  وطنية  وروؤيــة 

ازدهار اقت�سادي م�ستدام.
ال�سلمي  النووي  البرنامج  اإن  �سموه  وقال 
الإماراتية  الكفاءات  تديره  الذي  الإماراتي 
الخبرات  جنب  اإلى  والموؤهلة  المتخ�س�سة 
نوعية  نقلة  اإحــداث  في  �سي�سهم  العالمية 
كبيرة في قطاع الطاقة في الدولة ..م�سيراً اإلى 
اأن العمل في البرنامج ي�سكل نموذجًا عالميًا 
ورياديًا في التعاون الدولي الوثيق في مثل 

هذه الم�ساريع الحيوية.
 - النووية  للطاقة  الإمارات  موؤ�س�سة  وكانت 
البرنامج  بتطوير  المكلفة  الحكومية  الجهة 
اإحدى  تعد  والتي  الإماراتي،  ال�سلمي  النووي 
�سركات "القاب�سة" /ADQ/ واحدة من اأكبر 
 - المنطقة  م�ستوى  على  القاب�سة  ال�سركات 
اأكدت اأن �سركة " نواة للطاقة " التابعة لها، 
والم�سوؤولة عن ت�سغيل محطات براكة للطاقة 
الت�سغيل  بداأت  و�سيانتها  ال�سلمية  النووية 
اإتمام  بعد  براكة،  محطات  لأولــى  التجاري 
جميع الختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 
1400 ميغاواط وتوفر اإمدادات ثابتة وموثوقة 
مدار  على  الكهربائية  الطاقة  من  وم�ستدامة 
الثالث  المحطات  ت�ستعد  وقت  في  ال�ساعة، 
المتبقية للت�سغيل خالل الأعوام المقبلة، حيث 
النووية  للطاقة  ــارات  الإم موؤ�س�سة  اأ�سبحت 
تقود اأ�سخم م�ساريع خف�ض الب�سمة الكربونية 
ـــارات.  الإم ــة  دول في  القطاعات  جميع  في 
خليفة  خلدون  معالي  قال  المنا�سبة  وبهذه 
المبارك رئي�ض مجل�ض اإدارة موؤ�س�سة الإمارات 
و�سعت  الإمـــارات  دولــة  اإن  النووية  للطاقة 
اأ�سا�سية  مبادئ  على  ترتكز  وا�سحة  خطة 
ل�سمان تطوير م�سروع محطات "براكة" وفق 
بال�سالمة  الخا�سة  العالمية  المعايير  اأعلى 
والجودة وال�سفافية التامة. واأ�ساف معاليه : 
وخف�ض  الريادية  التقنيات  في  ا�ستثمارنا  ان 
الكهرباء  اإنتاج  لقطاع  الكربونية  الب�سمة 
في  للدولة  الريادي  الــدور  تعزيز  في  اأ�سهم 
قطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة، وتحقيق عوائد 
اجتماعية واقت�سادية وبيئية ملمو�سة .. نهنئ 
الزدهار  دعم  نوا�سل  بينما  �سركائنا  جميع 

والنمو الم�ستدام في الدولة.
من جهته قال �سعادة محمد اإبراهيم الحمادي 
للطاقة  الإمــارات  لموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض 
النووية : اإنه وبعد اأكثر من عقد من العمليات 
الإ�ستراتيجي،  الإن�سائية والتطوير والتخطيط 
نبداأ اليوم ف�ساًل جديداً من م�سيرة النتقال اإلى 
م�سادر الطاقة ال�سديقة للبيئة، حيث ت�ستخدم 
في  فعاليتها  اأثبتت  تقنيات  براكة  محطات 
كبيرة،  بكميات  الكربونية  النبعاثات  خف�ض 
التي  المناخي  التغير  ظاهرة  لمواجهة  وذلك 
تعد من اأكبر التحديات التي يواجهها العالم .

�سلطان �لجابر لـ »و�م«: �ال�ستر�تيجية �لوطنية لل�سناعة دعامة 
مركزية في م�سيرة �لتنمية للخم�سين عاماً �لمقبلة

�أبوظبي ـ و�م:
 اأكد معالي الدكتور �سلطان بن اأحمد الجابر وزير ال�سناعة 
م�سرف  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  المتقدمة  والتكنولوجيا 
الإمارات للتنمية اأن دولة الإمارات تعتبر مركزاً اقت�ساديًا 
مهمًا في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لحت�سان مختلف 
القطاع  يتمتع  و  الأعمال،  وممار�سة  القت�سادية  الأن�سطة 
عدة  بف�سل  ا�ستثنائية  دعم  بمنظومة  فيها  ال�سناعي 
عوامل ومزايا تعزز جاذبيتها ل�ستقطاب القطاع الخا�ض، 
ال�ستراتيجي،  والموقع  القت�سادي  ال�ستقرار  اأهمها  ومن 
والحتياطيات المالية القوية، و�سناديق الثروة ال�سيادية 

الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال معاليه - في حوار خا�ض مع وكالة اأنباء الإمارات 
/ وام / - اإنه تم ت�سميم ال�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة من منظور �سامل ومتكامل بهدف 
اأن يكون القطاع ال�سناعي رافعًة اأ�سا�سية ت�ساهم في نمو 
القت�ساد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في 
م�ستوى  ورفع  المقبلة،  عامًا  للخم�سين  التنمية  م�سيرة 
وا�ست�سراف  القت�سادية  والم�ساهمة  ال�سناعية  الإنتاجية 
ت�سعى  مركزية  روؤيــة  �سمن  ال�سناعي  القطاع  م�ستقبل 
كمركز  الإمــارات  لدولة  القت�سادية  الجاذبية  تعزيز  اإلى 
تناف�سية  بيئة  وخلق  والمبتكرة،  الرائدة  لل�سناعات 

حا�سنة ل�سناعات الم�ستقبل.
واأكد اأن ال�ستراتيجية تعد برنامجًا وطنيًا لتعزيز م�ساهمة 
معربا  الم�ستدام،  القت�سادي  النمو  في  ال�سناعي  القطاع 
عن تطلعه لم�ساعفة م�ساهمة القيمة الم�سافة من القطاع 
ال�سناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وفيما يلي ن�ض الحوار ..
الجديدة  لال�ستراتيجية  ــداد  الإع خطوات  كانت  كيف   -

لوزارة ال�سناعة والتكنولوجيا المتقدمة؟ .
�سمن  اإنه  الجابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معالي  قال 
جهود  ومــع  الر�سيدة،  للقيادة  ال�ست�سرافية  الــروؤيــة 
الوزارة  ت�سعى   ،2071 الإمــارات  دولة  لمئوية  ال�ستعداد 
لأن تكون محفزاً لنمو القطاع ال�سناعي وزيادة م�ساهمته 
العالم  يمر  نعلم،  كما   "  : واأ�ساف  القت�سادي  النمو  في 
كوفيد-19  جائحة  اأدت  فقد  ا�ستثنائية،  بظروف  حاليًا 
اإلى انعكا�سات على كل البلدان وعلى مختلف القطاعات، 
وتاأّثر القت�ساد العالمي، وتغيرت اأ�ساليب الحياة والإنتاج 
والعمل والدرا�سة، وبداأت الدول في مختلف اأنحاء العالم 
واحتياجاتها  ظروفها  بح�سب  اأولوياتها  ترتيب  تعيد 
ومتطلباتها.. ورغم تنوع هذه الأولويات بين دولة واأخرى، 
مثل  معينة  قطاعات  اأهمية  على  اإجماعًا  هناك  اأن  اإّل 
ال�سحة والدواء والغذاء والمنتجات الم�ستدامة و �سناعات 
وزارة  في  لنا  وبالن�سبة  والطاقة.  المتقدمة  التكنولوجيا 
اأن  على  حر�سنا  فقد  المتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
واأن  الوطنية  الأولويات  تلبية  في  ا�ستراتيجيتنا  ت�سهم 

تكون محفزاً للنمو القت�سادي".
الوزارة مواكبًة  ا�ستراتيجية  اأن تكون  ول�سمان   "  : وتابع 
اأخذنا  للم�ستقبل،  الطموحة  الأهـــداف  وتلبي  للواقع 
واإدراكًا  العتبار.  في  العالمية  والمتغيرات  الم�ستجدات 
المعنيين  ال�سركاء  مع  والتعاون  الجهود  ت�سافر  لأهمية 
بدرا�سة  الوزارة  في  العمل  فريق  بداأ  ال�سناعي،  بالقطاع 
ونقا�ض  حــوار  جل�سات  عقد  خاللها  مــن  تــم  �ساملة 
من  المعنية  والأطراف  الجهات  مختلف  مع  وا�ستبيانات 
اجتماعات  هناك  وكان  والخا�ض.  الحكومي  القطاعين 
واأ�سحاب  المعنيين  الأطــراف  من   200 عن  يقل  ل  ما  مع 
الم�سلحة، وتم تنظيم اأكثر من 40 ور�سة عمل، واإجراء ما 

فريق  اأجرى  وكذلك  متخ�س�سة،  ا�ستبيانات   10 على  يزيد 
العمل درا�سة مقارنة للقطاع ال�سناعي مع نماذج مختلفة 

من الدول".
اإلى تقييم  اأنه وبنتيجة هذه الجهود، و�سلنا  واأو�سح : " 
للو�سع الحالي، وبناًء عليه، تم و�سع ا�ستراتيجية الوزارة 
الفترة  ال�سناعي خالل  القطاع  التي تبني على ما حققه 
الما�سية وت�سعى لتعزيز قدرته على الم�ساهمة في تنفيذ 
الدولة  لم�ستقبل  الر�سيدة  قيادتنا  و�سعتها  التي  الروؤية 
من  ال�ستفادة  على  التركيز  مع  المقبلة،  عاما  للخم�سين 
التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة ال�سناعية الرابعة".

واأ�سار معاليه اإلى اأن هناك اأربعة اأهداف رئي�سة ل�ستراتيجية 
والجاذبة  المنا�سبة  الأعمال  بيئة  تهيئة  وهي..  الــوزارة، 
ال�سناعي،  القطاع  في  والدوليين  المحليين  للم�ستثمرين 
ودعم نمو ال�سناعات الوطنية وتعزيز تناف�سيتها، وتحفيز 
البتكار ون�سر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة 
والحلول ال�سناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية 
عام،  وب�سكل  اأنه  م�سيفا  الم�ستقبل..  �سناعات  لريادة 
ت�سمل  اأ�سا�سية  ركائز  على  الــوزارة  ا�ستراتيجية  تعتمد 
ن�سر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الموا�سفات 
وت�سريع  الم�سافة،  الوطنية  القيمة  وزيادة  والمقايي�ض، 
الدعم  اأ�سكال  جميع  وتقديم  المتقدمة  ال�سناعة  تطوير 

والتمكين ال�سرورية لها.
في  لل�سناعة  الوطنية  ال�ستراتيجية  ــالق  اإط مع   -
التركيز  �سيتم  التي  ال�سناعية  المجالت  هي  ما  الدولة، 
الح�سة  وما هي  القادمة؟  ال�سنوات  تطويرها خالل  على 
المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا  لم�ساهمة  الم�ستهدفة 

للدولة؟ ..
تم  اأنه  الجابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معالي  اأو�سح 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية  ال�ستراتيجية  ت�سميم 
يكون  اأن  بهدف  ومتكامل  �سامل  منظور  من  المتقدمة 
نمو  في  ت�ساهم  اأ�سا�سية  رافــعــًة  ال�سناعي  القطاع 
القت�ساد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في 
م�ستوى  ورفع  المقبلة،  عامًا  للخم�سين  التنمية  م�سيرة 
وا�ست�سراف  القت�سادية  والم�ساهمة  ال�سناعية  الإنتاجية 
ت�سعى  مركزية  روؤية  �سمن  ال�سناعي  القطاع  م�ستقبل 
كمركز  الإمارات  لدولة  القت�سادية  الجاذبية  تعزيز  اإلى 

تناف�سية  بيئة  وخلق  والمبتكرة،  الرائدة  لل�سناعات 
الم�ستقبل. ل�سناعات  حا�سنة 

عدة  ال�ستراتيجية  حددت  المنطلق،  هذا  من  اأنه  وذكر 
في  وت�سهم  الوطنية  اأولوياتنا  مع  تتما�سى  �سناعات 
تحقيق اأهدافنا، وت�سمل 11 قطاعًا حيويًا هي .. ال�سناعات 
النظيفة  والطاقة  الطبية،  وال�سناعات  الف�سائية، 
والمعدات،  والآلت  الم�ستدامة،  والمنتجات  والهيدروجين 
والبتروكيماويات  البال�ستيكية،  واللدائن  والمطاط 
كالحديد  الثقيلة  وال�سناعات  الكيميائية،  والمنتجات 
والألمونيوم، و�سناعات التكنولوجيا المتقدمة، والأجهزة 
ال�سيدلنية،  والمنتجات  والكهربائية،  الإلكترونية 

والأغذية والم�سروبات وغيرها.
ولفت اإلى اأن هذه ال�سناعات تنق�سم ب�سكل عام اإلى ثالث 
بقاعدة  وتتمتع  الدولة  في  حاليًا  قائمة  الأولى  فئات، 
والبتروكيماويات  الطاقة  مثل  �سلبة،  واأ�س�ض  قوية 
وال�سناعات الثقيلة، و�سنعمل على تطويرها وتعزيزها..

بالأمن  ترتبط  ا�ستراتيجية  �سناعات  هي  والثانية 
والدوائية  الطبية  ال�سناعات  مثل  والغذائي،  ال�سحي 
القائمة  الم�ستقبل  والغذائية.. والثالثة تتعلق ب�سناعات 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  وتطبيقات  التكنولوجيا  على 

وحلولها.
�سنركز  المقبلة،  ال�سنوات  خالل  اأنــه  معاليه  واأ�ساف 
فيها  ال�ستثمار  وتعزيز  ال�سناعات  بهذه  الرتقاء  على 
اإليها، نظراً لأهميتها  وكذلك جذب ال�ستثمارات الأجنبية 
المهمة  النتائج  من  مجموعة  تحقيق  في  ال�ستراتيجية 
والتي ت�سمل: تعزيز القيمة الوطنية الم�سافة من ال�سلع 
المنتجات  على  الطلب  وزيــادة  ال�سناعية،  والخدمات 
الوطني،  المنتج  اإر�ساء ثقافة تف�سيل  المحلية من خالل 
عالية،  ومــهــارات  كــفــاءات  تتطلب  عمل  فر�ض  وخلق 
وت�سجيع  الوطنية،  والتطوير  البحث  منظومة  وتعزيز 
�سل�سلة  مراحل  مختلف  في  المتقدمة  التكنولوجيا  تبّني 
من  ال�سادرات  حجم  رفع  اإلى  اإ�سافة  الم�سافة،  القيمة 

دولة الإمارات وخف�ض العتماد على الواردات.
لقطاع  الم�ستهدفة  للح�سة  بالن�سبة  اأنــه  اإلــى  واأ�سار 
تعد  ال�ستراتيجية  فاإن  المحلي،  الناتج  من  ال�سناعة 
ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  لتعزيز  وطنيًا  برنامجًا 
م�ساعفة  اإلى  ونتطلع  الم�ستدام،  القت�سادي  النمو  في 
في  ال�سناعي  القطاع  من  الم�سافة  القيمة  م�ساهمة 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
م�ستقبل  في  الخا�ض  القطاع  دور  اإلى  تنظرون  كيف   -
حوافز  تقديم  �سيتم  وهل  بالدولة،  ال�سناعي  ال�ستثمار 
�سناعية  مجالت  دخــول  على  الم�ستثمرين  لت�سجيع 

معينة؟ ..
اأن  المتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير  معالي  اأكد 
ال�سراكة بين القطاعين الحكومي والخا�ض كانت تاريخيًا 
ونحن  وتنوعها.  القت�سادية  منظومتنا  نجاح  اأ�سا�ض 
م�ستمرون بهذا التوجه اليوم، خا�سًة واأن القطاع الخا�ض 
ال�ستثمار  لم�ستقبل  ومحورية  اأ�سا�سية  ركيزة  يعتبر 

ال�سناعي بالدولة.
في  مهمًا  اقت�ساديًا  مركزاً  الإمارات  دولة  تعتبر  واأ�ساف 
الأن�سطة  مختلف  لحت�سان  مثالية  بيئة  وتوفر  المنطقة، 
القطاع  يتمتع  كما  الأعــمــال،  وممار�سة  القت�سادية 
ال�سناعي فيها بمنظومة دعم ا�ستثنائية بف�سل عدة عوامل 
ومن  الخا�ض،  القطاع  ل�ستقطاب  جاذبيتها  تعزز  ومزايا 
هذه العوامل.. ال�ستقرار القت�سادي والموقع ال�ستراتيجي، 
والحتياطيات المالية القوية، و�سناديق الثروة ال�سيادية 

الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.

خالد بن ر��سد �لمعال :��ستر�تيجية �ل�سناعة ت�سهم 
في دعم وتحفيز �القت�ساد �لوطني

�أم �لقيوين ـ و�م:
المعال  را�ــســد  بــن  خالد  ال�سيخ  اأ�ــســاد 
الموانئ  موؤ�س�سة  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض 
القيوين  باأم  الحرة  والمنطقة  والجمارك 
لل�سناعة  الوطنية  بالإ�ستراتيجية 
 300 م�سروع   " المتقدمة  والتكنولوجيا 
والأ�سمل  ع�سرية  كاإ�ستراتيجية   " مليار 
ال�سناعي  بالقطاع  للنهو�ض  نوعها  من 
روافد  من  رافداً  يعتبر  والذي  الدولة  في 

ازدهار القت�ساد الوطني بالم�ستقبل.
في  المعال  را�سد  بن  خالد  ال�سيخ  وقال 
اإن  "وام"  الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح 
على  المحلية  ال�سناعية  القدرة  تعزيز 
المناف�سة ياأتي من خالل العمل على رفع 
م�ستوى جودة ال�سلع ال�سناعية المنتجة 
محليًا، اإذ ل بد من العمل على رفع القدرة 
الإنتاجية  زيــادة  خالل  من  التناف�سية 
الوقت  في  الإنتاج،  جودة  م�ستوى  ورفع 
الأجنبية  ال�سلع  من  الكثير  ت�سعى  الذي 
ال�سوقين  في  الوطني  المنتج  لمزاحمة 
الجودة  خــالل  من  والعالمي  المحلي 

والأ�سعار.
واأكد رئي�ض مجل�ض اإدارة موؤ�س�سة الموانئ 
القيوين  باأم  الحرة  والمنطقة  والجمارك 
جديد  كل  ومواكبة  والجودة  الرتقاء  اأن 
العمل  في  التميز  نحو  ويدفع  ي�سهم 
اإعــداد  في  اأثــره  ينعك�ض  مما  والعطاء، 
نحو  والتقدم  النهو�ض  على  قادر  جيل 
اأن  اإلى  م�سيرا  ومزدهر،  م�سرق  م�ستقبل 
�سي�ساهم  ال�سناعية  اإ�ستراتيجية  اإطالق 
في دعم وتحفيز القت�ساد الوطني ويعزز 
جذب  خــالل  مــن  ال�ستثمار  فر�ض  مــن 
والم�ستثمرين  الأموال  روؤو�ض  وا�ستقطاب 
به  تتمتع  لما  الــدولــة  في  لال�ستثمار 
الإمارات من موقع جغرافي مميز ي�ساعد 
بما  القت�سادية  التنمية  عملية  دفع  في 
هذا  في  واأ�سار  الوطني.  القت�ساد  يعزز 

ال�سدد اإلى عوامل التمكين لدى الإمارات 
للقطاعات  الداعمة  التحتية  كالبنية 
على  ي�ساعد  مما  المتقدمة  ال�سناعية 
تو�سيع قاعدة ال�ستثمارات في القطاعات 
موؤكداً  الحديثة،  والتكنولوجيا  المتقدمة 
المتخ�س�سة  الب�سرية  الطاقات  اأن تطوير 
المطلوبة  المتقدمة  المهارات  وتحديد 
ال�سناعة ي�ساعد على تعزيز دور  لقطاع 

البحث والتطوير في ال�سناعة.
اإلى  المعال  را�سد  بن  خالد  ال�سيخ  ونوه 
اأن الإ�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة التي 
من قبل حكومة  الإعالن عنها موؤخراً  تم 
متكامال  وطنيا  عمال  تعتبر  الإمـــارات 
نحو  للدولة  وتحديا  دافــعــًا  وت�سكل 
المئوية لتكون الإمارات الأف�سل عالميًا، 
العظيم  الوطني  الطموح  هــذا  ومثل 
عمالقة  مقومات  يحتاج  والم�سرف 
نحو  الالزم  الزخم  توؤمن  جبارة  واأفكارا 

موا�سلة تحقيق كل الأهداف الكبرى.
روؤيــة  مــع  تما�سيًا  اأنـــه  اإلـــى  ولــفــت 

القت�سادية  التنمية  مجال  في  الإمارات 
المنطقة  �سلطة  با�سرت  فقد  الم�ستدامة، 
ن�ساطاتها  القيوين  اأم  فــي  ــحــرة  ال
الما�سي،  العام  جديدة  بحلة  التجارية 
و�سهدت المنطقة تحوًل كاماًل في البنية 
وت�سهد  والمعمارية،  الرقمية  التحتية 
جميع  فــي  متالحقة  تــطــورات  حاليًا 
وال�سناعية،  القت�سادية  المجالت 
و�ساعد على ذلك موقعها المتو�سط لمدن 
واإمارات الدولة بجانب توفر الت�سهيالت 
والمرافق وبخا�سة ميناء اأحمد بن را�سد 
وتطوير  النقل  و�سهولة  الحرة  والمنطقة 
تربطها  التي  ال�سريعة  الداخلية  الطرق 
التعاون  مجل�ض  ودول  الإمــارات  بباقي 
الت�سال  وو�سائل  المجاورة  الخليجي 

الحديثة.
باأم  الحرة  التجارة  منطقة  اإن  وقــال 
مناخ  بناء  على  دائمًا  تركز  القيوين 
ال�سغيرة  لل�سركات  جـــاذب  ــال  اأعــم
والمتو�سطة ورواد الأعمال الذين يرغبون 
اأعمالهم في دولة الإمارات،  في تاأ�سي�ض 
والم�ساحات  الم�ستودعات  تتوفر  حيث 
باأحجام  ال�سناعية  والأرا�سي  المكتبية 
بترخي�ض  المنطقة  قامت  كما  مختلفة، 
مجموعة  في  ال�سركات  من  كبير  عــدد 
حيث  ال�ستثمارية،  المحافظ  من  وا�سعة 
ي�سكل ال�ستثمار الأجنبي جزءاً كبيراً من 
الأعمال التجارية التي تم تطويرها داخل 
منطقة التجارة الحرة باأم القيوين ب�سكل 
المتحدة  والمملكة  الهند  من  رئي�سي 
الدول  رابطة  في  اأخــرى  ودول  وفرن�سا 

الم�ستقلة واأفريقيا واآ�سيا.
واأ�ساد ال�سيخ خالد بن را�سد المعال بدور 
بالإمارة  المحلية  الحكومية  الجهات 
وم�ساهمتها في ت�سجيع ال�ستثمار وتوجه 
الم�ستثمرين اإلى اأف�سل ال�سبل لال�ستثمار، 
بالإ�سافة اإلى تقديم الت�سهيالت ال�سرورية 

مع اإنجاز معامالتهم بفاعلية و�سرعة.

»�تحاد �لغرف« يبحث تعزيز مجاالت �لتعاون 
�لتجاري مع �ليونان

�أبوظبي ـ و�م:
رئي�ض  الرميثي  ثاني  محمد  �سعادة  بحث   
�سعادة  لقائه  خالل  الإمـــارات  غرف  اتحاد 
ديوني�سو�ض زوي�ض �سفير الجمهورية اليونانية 
لدى الدولة في مقر مبنى غرفة اأبوظبي، �سبل 
تعزيز التعاون القت�سادي والتجاري الم�سترك 
بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخا�ض في 

دولة المارات واليونان .
واأ�ساد الرميثي بالعالقات الثنائية بين دولة 
التي  اليونانية،  والجمهورية  ـــارات  الإم
الدور  مثمنا  م�ستمرا،  وتفاعال  تطورا  ت�سهد 
في  الخا�ض  القطاع  به  يقوم  الذي  المهم 
وال�ستثمارية  التجارية  ال�سراكة  تعزيز 
ال�ستثمارية  الفر�ض  وتعزيز  البلدين  بين 

بينهما،  الم�ستركة  الثنائية  والم�سروعات 
الغذائية  ال�سناعات  مجالت  في  ول�سيما 
الأ�سا�سية،  والبنية  اللوجي�ستية  والخدمات 

والت�سالت. وال�سياحة  النقل،  ومجالت 
حر�ض  اليوناني  ال�سفير  اأكــد  جانبه  من 
التعاون  م�ستويات  تكثيف  على  ــالده  ب
بمعدلت  لالرتقاء  الم�سترك  القت�سادي 
اآفاق  اإلــى  البلدين  بين  التجاري  التبادل 
الإمارات  غرف  اتحاد  جهود  مثمنا  اأرحب، 
في دفع مجالت العمل التجاري وال�ستثماري 
والم�سالح  المرجوة  الأهـــداف  يحقق  بما 

الم�ستركة بين البلدين.
ح�سر اللقاء �سعادة محمد هالل المهيري مدير 
القبي�سي  غرير  عبداهلل  و  اأبوظبي  غرفة  عام 

نائب مدير عام الغرفة .
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دبي ـ وام:
دائ��رة  في  العقارية  الت�صرفات  بلغت   
اأكثر  الثالثاء  يوم  بدبي  والأمالك  الأرا�صي 
الدائرة  �صهدت  درهم حيث  مليار   1.1 من 
ت�صجيل 219 مبايعة بقيمة 476.12 مليون 
بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   35 منها  دره��م 
130.84 مليون درهم و184 مبايعة لل�صقق 

والفلل بقيمة 345.28 مليون درهم .
 28 بقيمة  الأرا�صي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
ال�صيخ  حدائق  منطقة  في  دره��م  مليون 
 6 بقيمة  مبايعة  تلتها  را�صد  بن  محمد 
ال�صيخ  حدائق  منطقة  في  دره��م  ماليين 
محمد بن را�صد ثم مبايعة بقيمة 6 ماليين 
ال�صيخ محمد بن  درهم في منطقة حدائق 

را�صد .
وت�صدرت منطقة ند ال�صبا الثالثة المناطق 
 9 �صجلت  اإذ  المبايعات  ع��دد  حيث  من 
وتلتها  درهم  مليون   23 بقيمة  مبايعات 
را�صد  بن  محمد  ال�صيخ  حدائق  منطقة 
مليون   66 بقيمة  مبايعات   8 بت�صجيلها 
درهم وثالثة في الحبية الثالثة بت�صجيلها 

7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل 
درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
المبايعات  كاأهم  جميرا  نخلة  بمنطقة 
في  درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعة  تلتها 
منطقة وادي ال�صفا 3 واأخيرا مبايعة بقيمة 

12 مليون درهم في منطقة مر�صى دبي.
المناطق  جميرا  نخلة  منطقة  وت�صدرت 
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من 
�صجلت 24 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم 
 24 بت�صجيلها  دبي  مر�صى  منطقة  وتلتها 
وثالثة  دره��م  مليون   69 بقيمة  مبايعة 
مبايعة   20 بت�صجيلها  الرابعة  الحبية  في 

بقيمة 10 ماليين درهم .

 1.1 مليار درهم 
ت�سرفات عقارات دبي 

اأحمد بالهول الفال�سي: ا�ستراتيجية م�سرف الإمارات للتنمية 
توؤ�س�س لمرحلة جديدة من التكامل القت�سادي الم�ستدام

اأبوظبي ـ وام:
بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معالي  اأك��د   
ال�صغيرة  والم�صاريع  الأعمال  لريادة  دولة  وزير  الفال�صي 
الإمارات  م�صرف  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  والمتو�صطة، 
للتنمية، اأن ال�صتراتيجية الجديدة للم�صرف تعزز مكانته 
اأحد المحركات الرئي�صية للنمو في دولة الإمارات، كما اأنها 
تواكب توجيهات القيادة الر�صيدة لتحقيق الريادة والتميز 
المكانة  تعزيز  في  ي�صهم  وبما  القطاعات،  جميع  في 

التناف�صية لالإمارات عالميًا.
واأو�صح معاليه - في كلمة له بمنا�صبة اإطالق ا�صتراتيجية 
اأن ا�صتراتيجية الم�صرف بما  م�صرف الإمارات للتنمية - 
الم�صتقبلية،  التوجهات  تواكب  تمويل  فر�س  من  توفره 
ال�صتراتيجية  ال�صراكات  لبناء  متكاملة  روؤي��ة  وتقديم 
جديدة  مرحلة  ببداية  توؤذن  الرئي�صية،  القطاعات  لدعم 
من التكامل القت�صادي الم�صتدام في ظل معطيات الو�صع 

كبيرة  فر�صة  الخطوة  هذه  وت�صكل  الجديد.  العتيادي 
فيه،  ال�صتثمارات  وزيادة  الأعمال  ريادة  بقطاع  لالرتقاء 
اإ�صافة اإلى ف�صح المجال ل�صتقطاب المزيد من ال�صتثمارات 
الأجنبية، كما توفر ركيزة لتحقيق تكامل الأدوار بين قطاع 

ال�صناعة والتمويل وريادة الأعمال.
واعتبر معاليه اأن تركيز الم�صرف في روؤيته ال�صتراتيجية 
الجديدة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين 
على حد �صواء في دولة الإمارات، �صي�صهم ب�صكل كبير في 
النتقال اإلى مرحلة جديدة لتعزيز ريادة الأعمال، يتمكن 
لالبتكار  الأمثل  التوظيف  من  الأعمال  رواد  خاللها  من 
والتقنيات الحديثة وغيرها من الممكنات لتحويل اأفكارهم 
اإلى م�صاريع مناف�صة ذات عوائد ا�صتثمارية مجزية، ت�صهم 
في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتعزز 
القائم  الم�صتقبل  اقت�صاد  اإلى  التحول  ذاته  الوقت  في 
مقوماته  اأحد  الأعمال  ريادة  ت�صكل  والذي  المعرفة،  على 

الرئي�صية.

�سراكة بين»ال�سناعة والتكنولوجيا المتقدمة« و»الإمارات للتنمية« وتخ�سي�س 
محفظة مالية بـ 30 مليار درهم لتمويل قطاعات �سناعية 

دبي ـ وام:
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  وقعت   
م�صرف  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  المتقدمة 
النمو  تعزيز  بهدف  للتنمية  الإم���ارات 
الم�صتدام في القطاعات الحيوية لالقت�صاد 
تمويلية  حلول  توفير  خالل  من  الوطني 
ا�صتدامة  تكفل  ب�صروط  م�صرفية  وخدمات 
بالإ�صافة  المعنية،  الأطراف  لكافة  النمو 
اإلى الم�صاهمة في دفع عجلة التنمية في 
المتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  قطاع 

والرتقاء بها.
والم�صرف  الوزارة  بين  ال�صراكة  وبموجب 
 30 بقيمة  مالية  محفظة  تخ�صي�س  �صيتم 
مليار درهم، لتمويل قطاعات �صناعية ذات 
اأولوية، بهدف دعم وتمويل 13،500 �صركة 

وموؤ�ص�صة كبيرة و�صغيرة ومتو�صطة.
اإط��الق  بعد  المذكرة  ه��ذه  توقيع  وج��اء 
لل�صناعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�300  "م�صروع  المتقدمة  والتكنولوجي�ا 
م�صرف  وا�صتراتيجية  درهم"  مليار 
التكامل  تحقيق  بهدف  للتنمية  الإم��ارات 
لدعم  والم�صرف  ال��وزارة  بين  والت�صافر 
المجالت  في  التعاون  مبادرات  وتنفيذ 

ذات الهتمام الم�صترك.
الم�صرف  التعاون، يتولى  ووفقًا لمجالت 

لدعم  التمويلية  الحلول  من  اإطالق حزمة 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة  قطاع 
واإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقتر�صين 

في القطاعات ذات الأولوية.
عمر  ���ص��ع��ادة   .. التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
ال�صناعة  وزارة  وكيل  ال�صويدي،  �صوينع 
في�صل  و�صعادة  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
عقيل الب�صتكي، الرئي�س التنفيذي لم�صرف 

كبار  من  عدد  بح�صور  للتنمية  الإم��ارات 
الم�صوؤولين من الجهتين.

اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  معالي  وق��ال 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  الجابر 
م�صرف  اإدارة  مجل�س  رئي�س  المتقدمة، 
للروؤية  "ترجمًة  للتنمية:  الإم����ارات 
ال�صت�صرافية للقيادة الر�صيدة للدولة، فاإن 
ا�صتراتيجية وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 

المتقدمة وا�صتراتيجية الم�صرف ت�صتهدفان 
اإحداث قفزة نوعية في قطاع ال�صناعة في 
والقطاعات  المجالت  مختلف  في  الدولة 
ال�صناعات  على  التركيز  مع  الحيوية، 
الم�صتقبلية المبنية على تطبيقات وحلول 
ت�صكل  والتي  الرابعة  ال�صناعية  الثورة 
وفي  المعرفة،  لقت�صاد  اأ�صا�صية  رافعًة 
بقطاعات  المرتبطة  ال�صناعات  مقدمتها 
الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، 
وال�صناعات  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
وقطاع  ال�صطناعي،  بالذكاء  المتعلقة 

ال�صناعات الف�صائية".
وتن�صيق  توحيد  "هدفنا  معاليه:  واأ�صاف 
وتكامل الجهود بين الموؤ�ص�صات ذات ال�صلة 
الإمارات  ال�صناعي لت�صبح دولة  بالقطاع 

نواة ال�صناعة المتقدمة في المنطقة".
بين  التعاون  مذكرة  توقيع  اأن  واأو�صح 
المتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 
محطة  يعد  للتنمية  الإم���ارات  وم�صرف 
ال�صناعة  قطاع  تطوير  م�صيرة  في  رئي�صة 
الوطني ليواكب الم�صتقبل ويلبي متطلبات 
الم�صتدام  النمو  من  المقبلة  المرحلة 
الع�صر  ال�صنوات  خالل  الوطني  لالقت�صاد 
�صاملة  عمل  منظومة  �صمن  المقبلة، 
لتطوير القطاع، على نحو يلبي متطلّبات 

رحلة الإمارات التنموية المت�صارعة .

ا�ستثمارات»ال�سكوك الوطنية« ت�سل اإلى 8.8 
مليار درهم خالل 2020

دبي ـ وام:
ال�صكوك  �صركة  اإ���ص��ت��ث��م��ارات  �صجلت   
الوطنية - المملوكة من قبل "موؤ�ص�صة دبي 
لالإ�صتثمار" - ارتفاعا في عام 2020 بلغت 
الذي   2019 بعام  مقارنة  درهم  مليار   8.8

�صجل 7.8 مليار درهم.
وكانت ن�صبة العائدات لحملة ال�صكوك التي 
تزيد عن مليون درهم عائدات بمعدل ي�صل 
اإلى 2.95 في المائة في حين بلغت ن�صبة 
العائدات للح�صابات التي تتراوح بين 350 
بمعدل  درهم  مليون  من  واأق��ل  درهم  األف 

ي�صل اإلى 2.45 في المائة.
اأما الح�صابات التي تتراوح قيمتها بين 150 
األف درهم و350 األف درهم فتراوحت بمعدل 
ي�صل اإلى 1.80 في المائة والح�صابات التي 
و150  درهم  األف   100 بين  قيمتها  تترواح 
 1 اإلى  ي�صل  بمعدل  فتراوحت  درهم  األف 
في المائة في حين تراوحت العائدات على 
الأرباح للح�صابات بين 5 اآلف درهم و100 
األف درهم بمعدل ي�صل اإلى 0.85 في المائة 
برنامج  اأغنى  اإلى  التاأهل  اإلى  بالإ�صافة 
قيمته حوالي  البالغ  الدولة  في  للمكافاآت 
35 مليون درهم والتي وزعت في 2020 /من 

اأموال الم�صارب الخا�صة/.
وبعيدا عن الأرباح ا�صتطاعت ال�صركة اأي�صا 
 21 بن�صبة  المنتظمين  المدخرين  عدد  رفع 
في المائة على اأ�صا�س �صنوي في عام 2020 
الرقمية  ال�صراء  عمليات  ن�صبة  رفعت  كما 
التي تتم من خالل التطبيق الجديد للهاتف 
المائة  في   217 عن  زادت  بن�صبة  المتحرك 
على اأ�صا�س �صنوي . وفي ما يخ�س الجوائز 

التي وزعتها ال�صركة منذ التاأ�صي�س فو�صلت 
 658 قيمتها  جائزة  مليون   5.66 نحو  اإلى 
 1.68 على  الإماراتيون  وحاز  درهم  مليون 
مليون جائزة قيمتها نحو 229 مليون درهم.
واأعرب خليفة الدبو�س رئي�س مجل�س اإدارة 
"ال�صكوك الوطنية" عن فخره بتحقيق هذه 
يعتبر  الما�صي  العام  اأن  موؤكدا  النتائج 
التي  بالتحديات  المليئة  ال�صنوات  من 
لنت�صار  نظراً  عقود  منذ  العالم  على  مرت 
اإغالق  وباء كورونا وال�صرر الذي نتج بعد 
القطاعات  وكافات  الدول لحدودها  غالبية 
والن�صاطات داخلها، وهو ما اأثر �صلبًا على 

القت�صاد العالمي ونموه .. وقال اإن ال�صركة 
تحقيق  التحديات  هذه  كل  رغم  ا�صتطاعت 
بف�صل  وذل��ك  المبهرة  النتائج  من  مزيد 
وفي  عليها  قامت  التي  ال�صلبة  الأ�ص�س 
المتمثلة  الحكيمة  ال�صتراتيجية  مقدمها 
بتحقيق اأف�صل العوائد ..م�صيرا اإلى اأن هذه 
التجارية  بالعالمة  الثقه  تعزز  النتائج 
الإمارات  في  الدخار  مجال  في  وبريادتها 
والمنطقة و�صتعزز ثقة عمالئنا بجدوى قرار 
الدخار مع ال�صكوك الوطنية كما �صت�صجع 
من لم يبداأ هذه الرحلة على خو�س غمارها 

من الآن.

التجارة غير النفطية تنمو بن�سبة %36.5 في الربع الثالث من 
الثاني الربع  مع  مقارنة   2020

اأبوظبي ـ وام: 
النفطية  غير  الخارجية  التجارة  حققت 
نمواً  المتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
من  الثالث  الربع  خالل   %36.5 بن�صبة 
عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام 
تداعيات  من  الرغم  على  وذل��ك  نف�صه، 
بظاللها  األقت  التي  "كوفيد-19"  جائحة 
اقت�صادات  وعلى  الدولية  التجارة  على 
في  قفزة  الن�صبة  هذه  تمثل  العالم حيث 
النمو قيا�صًا على فترة المقارنة نف�صها من 

عام 2019 والتي بلغت خاللها %2.3.
القت�صاد  لوزارة  تحليلية  درا�صة  وك�صفت 
غير  الخارجية  التجارة  معدلت  ح��ول 
تمت  �صنوي،  ربع  اأ�صا�س  على  النفطية 
مع  الثالث  الربع  نتائج  مقارنة  خاللها 
م�صاهمة  اأن   ،2020 عام  من  الثاني  الربع 
الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  زادت  ال�����ص��ادرات 
الثاني  الربع  مع  مقارنة   %40.8 بن�صبة 
اإجمالي  2020، لت�صتحوذ على 19.9% من 

التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
الربع  اأي  نف�صها،  المقارنة  فترة  وخالل 
الثالث مقابل الربع الثاني من 2020، نمت 
على  م�صتحوذة   %23.5 بن�صبة  ال��واردات 
التجارة  اإجمالي  من   %51.7 ن�صبته  ما 
نمت  حين  في  النفطية،  غير  الخارجية 
م�صتحوذة   %64 بن�صبة  الت�صدير  اإع��ادة 
ثاني  الدكتور  معالي  واأكد   .%28.4 على 
للتجارة  دول��ة  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن 
موؤ�صراً  تعتبر  الأرقام  هذه  اأن  الخارجية، 
التجارة  تعافي  �صرعة  على  وا�صحًا 
الخارجية لدولة الإمارات، وتبرهن قدرتها 
ما  م�صتويات  اإلى  ال�صريعة  العودة  على 
قبل الجائحة، وتحقيق معدلت نمو قوية 
حركة  على  فر�صتها  التي  القيود  رغ��م 

التجارة والنقل وال�صحن واأن�صطة الأعمال 
العالمية،  الأ���ص��واق  مختلف  في  عمومًا 
كبوابة  للدولة  الرائدة  المكانة  يوؤكد  مما 

تجارية حيوية بين ال�صرق والغرب.
اإل��ى  النمو  ه��ذا  ُي��ع��زى  معاليه:  وق��ال 
اتبعته  ال��ذي  ال�صتباقي  النهج  كفاءة 
قيادتها  من  بتوجيهات  الإم���ارات  دول��ة 
الر�صيدة في التعامل مع الجائحة والحد 
ال�صتراتيجيات  وفعالية  تداعياتها،  من 
القت�صاد  وتنوع  مرونة  لتعزيز  الوطنية 
ال��وط��ن��ي، وات�����ص��اع ن��ط��اق ال��م��ب��ادرات 
والمحفزات النوعية التي اأطلقتها الحكومة 
والتدفقات  التجارية  الحركة  زخم  لزيادة 

ال�صتثمارية مع ال�صركاء العالميين.
للمركز  م��وؤخ��راً  �صدر  تقرير  وبح�صب 
�صنفت  والإح�صاء،  للتناف�صية  التحادي 
ال���دول  ق��ائ��م��ة  �صمن  الإم�����ارات  دول���ة 
للتناف�صية  الع�صرين الكبار في 16 موؤ�صراً 
التجارة  قطاع  في  العالم  م�صتوى  على 
بينها  من   ،2020 العام  خالل  الخارجية 
العالمية  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب 
للتنمية  ال��دول��ي  المعهد  ع��ن  ال�صادر 
 4.0 العالمية  التناف�صية  وتقرير  الإدارية، 
العالمي،  المنتدى القت�صادي  ال�صادر عن 
عن  ال�صادر  اللوج�صتي  الأداء  وتقرير 
العالمي  البتكار  وموؤ�صر  الدولي،  البنك 
لكلية اإن�صياد والمنظمة العالمية للملكية 
ري��ادة  التقرير  واأك��د  وغيرها.  الفكرية، 
منظومة التجارة الخارجية في العديد من 
المحاور من اأبرزها موؤ�صرات كفاءة عملية 
الت�صوية على الحدود والتخلي�س الجمركي 
و�صادرات ال�صلع الإبداعية وواردات ال�صلع 
والخدمات  ال�صلع  و�صادرات  والخدمات، 
التجارية و�صيا�صة الحماية وموؤ�صر �صروط 

التبادل التجاري.

 28.2 اإلى  مكا�سبها  ترفع  الإماراتية  المال  اأ�سواق 
مليار درهم خالل جل�ستين

اأبوظبي ـ وام:
م�صيرة  الإماراتية  المال  اأ�صواق  وا�صلت   
�صعودها بعدما حافظت �صريحة من الأ�صهم 
على وتيرة تح�صنها مما رفد خزينة القيمة 
ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات المدرجة بمكا�صب 
قدرها 13.55 مليار درهم مما رفع اإجمالي 
خالل  دره��م  مليار   28.2 اإل��ى  المكا�صب 

جل�صتين .
حققتها  التي  القوية  المكا�صب  وج��اءت 
الأ�صواق بالتزامن مع ا�صتمرار تدفق ال�صيولة 
قيمة  بلغت  حيث  ال��ت��داول  ق��اع��ات  اإل��ى 
المبرمة 970 مليون درهم تقريبا  ال�صفقات 
فيما و�صل عدد الأ�صهم المتداولة 240 مليون 

�صهم نفذت من خالل 4788 �صفقة.
وكان الموؤ�صر العام ل�صوق اأبوظبي لالأوراق 
م�صتوى  بالغا   %1.08 بن�صبة  قفز  المالية 
جديدا،  م�صتوى  بذلك  مخترقا  نقطة،   6080
فيما اأغلق الموؤ�صر العام ل�صوق دبي المالي 
عند 2574 نقطة بنمو ن�صبته 0.03% مقارنة 

مع اليوم ال�صابق.
القاب�صة  العالمية  ال�صركة  �صهم  ووا�صل 
قفزاته ال�صعرية القيا�صية بالغا 84.5 درهم 

بتداولت تجاوزت قيمتها 176 مليون درهم 
درهم   6.73 اإلى  اأغذية  �صهم  �صعد  كما   ..

و�صهم الوطنية اإلى 94 فل�صا.

»فالي دبي« ت�ستاأنف رحالتها اإلى اأ�سمرة
دبي ـ )الوحدة(:

اأعلنت فالي دبي، يوم الثالثاء اأنها �صوف 
ت�صتاأنف رحالتها اإلى العا�صمة الإريترية 

اأ�صمرة برحلة واحدة ا�صبوعيًا.
وتبداأ الرحالت اإلى اأ�صمرة اعتبارا من 15 
اأبريل من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي 
 .)ASM( الى مطار اأ�صمرة الدولي )DXB(
اأ�صمرة،  اإلى  الرحالت  اإطالق  اإعادة  ومع 
زادت فالي دبي عملياتها ب�صكل م�صطرد 
حيث اعلنت موؤخًرا عن بدء الرحالت اإلى 
الدوحة  ذلك  في  بما  الوجهات  من  عدد 
بالإ�صافة  المالديف  وج��زر  واإ�صطنبول 
وتل  مالطا  مثل  الجديدة  الوجهات  اإلى 
اأبيب وتيرانا. وقال غيث الغيث، الرئي�س 
"نوا�صل  دب��ي:  ف��الي  ل�صركة  التنفيذي 
�صبكتنا  على  ال��وج��ه��ات  فتح  اإع���ادة 
للم�صافرين  الراحة  توفير  اإلى  ونتطلع 
عبر رحالت الطيران المبا�صرة اإلى دبي". 
 ، �صريدهاران  �صودهير  ق��ال  جهته  من 
التجارية  للعمليات  الأول  الرئي�س  نائب 
)الإمارات العربية المتحدة ودول مجل�س 
التعاون الخليجي واإفريقيا و�صبه القارة 
اإعادة  “ي�صعدنا  دبي:  الهندية( في فالي 

اإطالق عملياتنا اإلى اإريتريا بينما نوا�صل
تقديم خدمات �صفر مريحة وموثوقة بين 
البلدين. نرحب بم�صافرينا من اأ�صمرة مرة 
اأخرى على متن رحالتنا اأثناء �صفرهم اإلى 
دبي وخارجها على �صبكتنا المتنامية". 

مريحة  �صفر  خدمات  دبي  فالي  وتوفر 
خيار  للم�صافرين  و�صيتاح  وموثوقة. 
وال�صتمتاع  الأع��م��ال  درج���ة  تجربة 
المق�صورة،  في  والخ�صو�صية  بالم�صاحة 
والترفيه  المريح،  الف�صيح  والمقعد 
الأف��الم  اأح��دث  مع  الطائرة  متن  على 
والبرامج التلفزيونية المتاحة للم�صاهدة 
ومجموعة من خيارات الأطباق العالمية.

ال��درج��ة  ف��ي  الم�صافرون  �صي�صتمتع 
ال�صياحية بمقعد من ت�صميم ريكارو يوفر 
والراحة  الم�صاحة  من  مثالية  م�صتويات 
ن�صر  دب��ي  ف��الي  توا�صل  الأج����واء.  ف��ي 
خدمة الواي فاي عبر اأ�صطولها مما يتيح 
للركاب البقاء على ات�صال اأثناء رحلتهم 
ر�صائل  واإر�صال  الويب  ت�صفح  ويمكنهم 
و�صائل  وا�صتخدام  الإلكتروني  البريد 
التوا�صل الجتماعي والح�صول على اآخر 
الأخبار. تعمل فالي دبي من المبنى رقم 

2 في مطار دبي الدولي .
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دبيـ  )الوحدة(:
املنتزهات  اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  اأعلنت 
الثقافية يف العامل، والوجهة العائلية الأوىل 
عن  املنطقة،  والت�سوق يف  والرتفيه  للثقافة 
للطريان،  الحتاد  مع  �رشاكة  اتفاقية  توقيع 
متنح �سيوفها فر�سة من العمر لل�سفر حول 
�سيتمكن  اأبريل،   4 الأحد،  من  ابتداًء  العامل!. 
ال�سيوف من امل�ساركة بتحدّي اأمتعة الروائع 
مبداأ  على  يقوم  الذي  العائلية،  الوجهة  يف 
تخمني الرقم ال�رشّي املكّون من خم�سة اأرقام 
لفتح متاع ال�سفر الواقع يف ال�ساحة الثقافية، 
تخمني  عند  بداخله  املحتوى  جميع  لربح 
الرقم ال�سحيح. و�سيح�سل �ساحب احلظ على 
مليون ميل من اأميال برنامج �سيف الحتاد 
بقيمة  نقدية  جائزة  اإىل  بالإ�سافة  لل�سفر، 
ال�ستمتاع  من  الفائز  لتمكني  درهم   25،000
املف�سلة  وجهاته  يف  جتوله  اأثناء  ب�رشفها 
حول العامل، اإ�سافًة اإىل 25،000 درهم لت�سوق 

اأروع املنتجات يف القرية العاملية.
وقالت خديجة خليفة، مدير اإدارة اأول ال�سوؤون 
التجارية والرعاية يف القرية العاملية: "لطاملا 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  �رشاكاتنا  �ساهمت 
الإبداعية  للأفكار  تطويرنا  يف  ال��رائ��دة 
واإط��لق  املبتكرة  املفاهيم  وا�ستك�ساف 
م�ساريع جديدة ترتقي بقيمة اخلدمات التي 
نقدمها جلميع �رشكائنا، وتعزّز من التجارب 
ال�سّيقة التي ي�ستمتع بها �سيوفنا. وي�رشفنا 
يف هذا الإطار، التعاون مع الحتاد للطريان، 
معنا  تت�سابه  التي  عامليًا،  الرائدة  العلمة 
يف توطيد روح املغامرة وحب ال�ستك�ساف. 
اأمتعة الروائع هو خري مثال على  اإن حتّدي 
على  دائمًا  نحر�ص  التي  الفريدة  التجارب 
من  العديد  من  وواح��د  ل�سيوفنا،  تقدميها 
بتجربتها  ال�ستمتاع  ميكن  التي  العجائب 
مو�سم  من  املتبقية  القليلة  الأ�سابيع  خلل 

اليوبيل الف�سي".
ل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  اأمينة طاهر،  واأ�سافت 
يف  والرعايات  والت�سويق  التجارية  العلمة 
من�سة  ال�رشاكة  هذه  "توفر  للطريان:  الحتاد 
بطريقة  امل�سافرين  مع  للتفاعل  لنا  مثالية 
يف  نحر�ص  ال��ذي  الأم��ر  ومبتكرة،  اإبداعية 
الحتاد للطريان دائمًا على اتباعه يف جميع 
ما نقدمه. لطاملا تبنينا نهجًا فريداً يف توفري 
جتارب ا�ستثنائية ل�سيوفنا امل�سافرين معنا 
العاملية  القرية  مع  بال�رشاكة  الآن  ونرحب 
اإىل  نتطلع  امل��ب��داأ.  نف�ص  على  تقوم  التي 
ا�ست�سافة ال�سيف املحظوظ على منت رحلتنا 
لنقدم جتربة من العمر له اأثناء جتواله حول 

العامل".

مجاالت  تبحثان  باإندوني�سيا  اأت�سيه  اأبوظبي«ومحافظة  »غرفة 
التعاون التجاري

اأبوظبي-وام:
بحث �سعادة حممد ثاين الرميثي 
الإم����ارات  غ��رف  احت���اد  رئي�ص 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�ص 
اأبوظبي و�سعادة نوفا اإريان�سياه 
حاكم حمافظة اأت�سيه بجمهورية 
له،  املرافق  والوفد  اإندوني�سيا 
القت�سادي  التعاون  جم��الت 
مبا يخدم بيئة الأعمال والقطاع 
ح�رش   . اجلانبني  ل��دى  اخلا�ص 
غرفة  مبقر  عقد  ال��ذي   - اللقاء 
هلل  حممد  �سعادة   - اأبوظبي 
املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي، 
نائب  القبي�سي  غرير  وعبداهلل 

مدير عام غرفة اأبوظبي.
اأهمية  ا�ستعرا�ص  اللقاء  و�سهد 
الروابط  لتوطيد  امل�سرتك  العمل 
بالفر�ص  والتعريف  التجارية، 
القطاعات  اأهم  يف  ال�ستثمارية 
جمهورية  يف  ال�سرتاتيجية 
اأت�سيه  اإندوني�سيا، ويف حمافظة 
على وجه اخل�سو�ص. واأكد �سعادة 
حممد ثاين الرميثي رئي�ص غرفة 
على  الغرفة  ح��ر���ص  اأب��وظ��ب��ي 
تكثيف التعاون املتبادل وتقدمي 
لتعزيز  املمكنة  اخلدمات  كافة 
العلقات التجارية وال�ستثمارية، 
مبا يخدم عقد ال�رشاكات واإقامة 
بيئة  ب��ني  احليوية  امل�ساريع 
اخلا�ص وجذب  والقطاع  الأعمال 

على  واط��لع��ه��م  امل�ستثمرين 
املجدية  ال�ستثمار  مناخات 
والواعدة ل�سيما يف قطاع الزراعة 
وال�سياحة  الأخ�ساب  و�سناعة 
جانبه  من  املتجددة.   والطاقة 

اأت�سيه  حمافظة  حاكم  اأع���رب 
بزيارة  �سعادته  الإندوني�سية عن 
مقر غرفة اأبوظبي، مثمنا ا�ستعداد 
ومد  الأع��م��ال  لتن�سيق  الغرفة 
ج�سور التعاون التجاري امل�سرتك 

اأت�سيه  مع غرفة جتارة و�سناعة 
اهتمامه  واأب��دى  اإندوني�سيا،  يف 
معدلت  لزيادة  الأعمال  بتكثيف 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال��ت��ع��رف 
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات والأن�����س��ط��ة 

حتظى  والتي  املهمة  التجارية 
للنمو  كبرية  واإمكانيات  باآفاق 
التطور  تعزيز  يف  وامل�ساهمة 
والجتماعي  القت�سادي  والتقدم 

لكل البلدين ال�سديقني.

�سهيل المزروعي:»براكة«اإنجاز تاريخي يوؤكد قوة 
وعزيمة الدولة نحو ا�ستدامة الطاقة

اأبوظبي ـ وام:
 اأ�ساد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ص 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي 
دولة  حققته  ال��ذي  التاريخي  ب��الإجن��از 
مراحل  ببدء  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  اأوىل  ت�سغيل 
النووية ال�سلمية للإنتاج التجاري، يف اأول 
اأيام " عام اخلم�سني "، ليعك�ص ال�ستعداد 
التام للمرحلة املقبلة من م�سرية الإمارات 
الهمم  �سحذ  ت�ستوجب  التي  التنموية، 
واإط��لق  وال��ط��اق��ات،  اجل��ه��ود،  وت�سخري 
ملوا�سلة  الطموحة  وامل�ساريع  املبادرات 
م�سرية الإجنازات الداعمة لريادة الإمارات 

عامليًا.
وثمن معاليه اإجناز الإمارات ل� " براكة " 
اعتماداً على جهود الكوادر املواطنة، الأمر 
اأن الدولة ما�سية نحو حتقيق  الذي يوؤكد 
روؤيتها الطموحة والرائدة بكل عزمية وقوة 
.. وقال : " اإجناز تاريخي يف يوم تاريخي 
/ اأول يوم لعام اخلم�سني /، والذي يقربنا 
وحلم   ،2071 الإم���ارات  مئوية  من  اأك��ر 
مما  املجالت،  مبختلف  العاملية  الريادة 
منظور  وفق  العمل  جميعًا  منا  يتطلب 
ت�ساركي ي�ستند اإىل روؤية ا�ست�رشافية قادرة 
اإىل  وحتويلها  بالتحديات  التنبوؤ  على 
فر�ص داعمة لتوجهات حكومة الإمارات " .
ب��اأوىل  التجاري  الإن��ت��اج  ب��دء  اأن  واأك��د 
ال�سلمية،  النووية  للطاقة  براكة  حمطات 
خا�سة يف  الإم��ارات،  مل�سرية  كبري  اإجناز 
ال�سديقة  الطاقة  نحو  التحول  جم��ال 
الكهرباء  �سيوفر  النجاح  هذا  واأن  للبيئة، 
دون انبعاثات كربونية على مدار ال�ساعة، 
وهي خطوة كبرية ومهمة ل�ستدامة الطاقة 
حيث  مقبلة،  لعقود  واأمنها  وتنوعها 

�سجل  يف  جديدة  ملرحلة  براكة  توؤ�س�ص 
والطاقة  ال�ستدامة  جمالت  يف  نه�ستنا 

النظيفة والتنمية ال�ساملة.
ولفت اإىل اأن الإمارات تعد من الدول الرائدة 
يف تطوير قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة، 
وال�سباقة يف ابتكار طرق واأ�ساليب حديثة 
وتر�سيد  الطاقة  قطاع  ك��ف��اءة  لتعزيز 
واإيجاد حلول  الطبيعية،  املوارد  ا�ستهلك 
يدعم  مبا  التقليدية  الطاقة  عن  بديلة 
التنمية امل�ستدامة، وتاأكيداً على ذلك فقد 
اأطلقت الدولة ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة 
م�سادر  من  مزيجًا  ت�ستهدف  التي   2050
الطاقة املتجددة والنظيفة ل�سمان حتقيق 
القت�سادية  الحتياجات  بني  ال��ت��وازن 

على  العتماد  وخف�ص  البيئية،  والأهداف 
العقود  مدار  على  الأخرى  الوقود  م�سادر 

الثلثة املقبلة.
والبنية  الطاقة  وزي��ر  معايل  واختتم 
التحتية بالقول : " نحن يف الإمارات على 
ثقة باأن الطاقة النووية هي اخليار الأمثل 
لذا  الطاقة،  على  املتنامي  الطلب  لتلبية 
للطاقة  براكة  حمطات  بناء  على  عملنا 
النووية، التي �ست�سهم يف تلبية احتياجات 
الدولة من الطاقة الكهربائية، ودعم اأهدف 
املتجددة  الطاقة  واإن  امل�ستدامة،  التنمية 
ما  ال�ستدامة،  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة 
يجعلها يف مقدمة الأولويات ال�سرتاتيجية 

للدولة".

الفجرية ـ وام:
ال�رشقي  ال�سيخ �سعيد بن �رشور بن �سيف  اأكد   
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مل�رشف  اجلديدة  الإ�سرتاتيجية  اأن  الفجرية 
 30 بقيمة  متويلية  مبحفظة  للتنمية  الإم��ارات 
يف  الر�سيدة  القيادة  روؤية  تعك�ص  درهم  مليار 
والنطلقة  الوطني  القت�ساد  حمركات  تعزيز 
القوية للإمارات نحو مئويتها. وقال ال�سيخ �سعيد 
بن �رشور بن �سيف ال�رشقي يف كلمة له مبنا�سبة 
اإن  للتنمية  الإمارات  اإ�سرتاتيجية م�رشف  اإطلق 
دولة الإمارات مت�سي م�رشعة خطاها نحو م�ستقبل 
م�ستدام، م�ساعفة اإجنازاتها يف جميع القطاعات 
احليوية . من جهته اأكد �سعادة يا�رش علي �سيف 
العطر ع�سو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
الفجرية اإن اإطلق القيادة احلكيمة، لل�سرتاتيجية 

ت�سميم  تعك�ص  جديدة،  تنموية  مبادرة  يعد 
باإجنازات  العاملية  الريادة  حتقيق  على  الدولة 
جديدة، يف م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة 
دور  وتعزيز  والتناف�سية،  البتكار  على  املبنية 
بدوره  الوطني.  القت�ساد  منو  يف  التكنولوجيا 
اأكد �سعادة م�سبح حممد عبيد خلفان املزروعي 
ع�سو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الفجرية 
اأن ا�سرتاتيجية م�رشف الإمارات للتنمية، ت�سهم 
يف الرتقاء بالتناف�سية العاملية التي تعد اأ�سا�سا 
مهما لتعزيز النمو القت�سادي، بال�سافة اىل خلق 

املزيد من فر�ص العمل للمواطنني.
 5 على  املحدثة،  امل�رشف  اإ�سرتاتيجية  وتركز 
قطاعات رئي�سية، مبا فيها التكنولوجيا وال�سناعة 
والأم��ن  التحتية  والبنية  ال�سحية  والرعاية 
الغذائي، وذلك من خلل التن�سيق مع اإ�سرتاتيجية 

وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة.

�شعيد ال�شرقي: 
ا�شتراتيجية 

م�شرف الإمارات 
للتنمية تعك�س 

ر�ؤية القيادة 
للم�شتقبل

�سراكة بين موانئ دبي و»جيفكو«لتقديم حلول 
تخزين ال�سيارات في جبل علي

دبي ـ وام:
املتخ�س�ص  امل��زود   - "جيفكو"  اأطلقت   
خلدمات �سل�سل التوريد ال�سناعية والعاملة 
اللوج�ستية  اخلدمات  جمال  يف  اأوروبا  يف 
لل�سيارات - �رشاكة عرب فرعها يف الإمارات 
الإمارات،  اإقليم  العاملية -  مع موانئ دبي 
منطقة  لل�سيارات يف  جديدة  حلول  لتقدمي 
جيفكو  ف��رع  و�سيقوم  الأو���س��ط.  ال�����رشق 
ومتكاملة  مرنة  حلول  بتقدمي  بالدولة 
لتخزين املركبات والتعامل معها يف مواقف 
العاملية  دبي  ملوانئ  املغطاة  ال�سيارات 
الإمارات  مبيناء جبل علي. وتعمل جيفكو 
املركبات  مناولة  خدمات  ت�سغيل  على 
ال�سيارات  مواقف  يف  ال�سيانة  واأعمال 
املن�ساأة   - علي  جبل  ميناء  يف  املغطاة 
اإقليم  يف  العاملية  دبي  ملوانئ  الرائدة 

من  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر  حيث   - الإم����ارات 
وت�ساقط  كالعوا�سف  اجلوية  التغيريات 
والغبار.  ال�سم�ص  لأ�سعة  والتعر�ص  الرَبد 
وامل�سممة  املرنة  جيفكو  حلول  وتتيح 
تقليل  ال�����س��ي��ارات  مل�سنعي  ا  خ�سي�سً
الذي  نف�سه  الوقت  ويف  النقل  تكاليف 
التخزين  عرو�ص  من  ال�ستفادة  لهم  تتيح 
امل�سافة  القيمة  واإدارة املخزون وخدمات 
الأخرى مبا يتما�سى مع املعايري الدولية.. 
املخزون  مراقبة  للعملء  ا  اأي�سً وميكن 
جيفكو  بوابة  خلل  من  ال�سيارات  وو�سع 
مدير  بوكويليه  تيريي  وق��ال  الرقمية. 
اإن  الأو�سط:  ال�رشق  جيفكو  يف  العمليات 
حيث  هاًما  اإجن��اًزا  تعترب  ال�رشاكة  هذه 
على  العمل  يف  الطرفني  اأه��داف  تتلقى 
جمل�ص  دول  يف  ال�سيارات  �سناعة  تنمية 

التعاون اخلليجي.

اتفاقية تعاون بين»اقت�سادية دبي« والمركز المالي 
لتو�سيع من�سة»اعرف عميلك«

دبي ـ )الوحدة(:
دبي  و�سلطة مركز  اقت�سادية دبي  وقعت 
لتوحيد  تعاون  اتفاقية  العاملي،  املايل 
تبادل  من�سة  حتالف  وتو�سيع  اجلهود 
بيانات العملء "اعرف عميلك" املعتمدة 
دول��ة  يف  ت�سني  البلوك  تقنيات  على 
موحدة  وطنية  من�سة  لتكون  الإم��ارات، 
والأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة. 
و�ست�سهم املن�سة يف ت�سهيل عمليات نقل 
وتبادل البيانات ب�سكل اأ�رشع واأكر اأمانًا 
اخلدمات  م�ستخدمي  للعملء  وان�سيابية 
البيانات  الرقمية، كما �ست�سمح مب�ساركة 
�سلطات  ب��ني  منها  التحقق  مت  ال��ت��ي 
الرتاخي�ص واملوؤ�س�سات املالية من خلل 

التقنيات املتقدمة.
وت�سم قائمة اأع�ساء التحالف املوؤ�س�سني 
كًل من اقت�سادية دبي، ومركز دبي املايل 
الوطني،  دبي  الإم��ارات  وبنك  العاملي، 

والإمارات الإ�سلمي، وبنك دبي التجاري، 
وبنك »اإت�ص اإ�ص بي �سي«، وبنك اأبوظبي 
التجاري، وبنك راأ�ص اخليمة الوطني، وبنك 
الأوىل من  امل�رشق، حيث دخلت املرحلة 
املن�سة حيز التنفيذ يف عام 2020 وان�سم 
اإطلقها،  منذ  اجلهات  من  املزيد  اإليها 

املئة  يف   50 من  يقرب  ما  بذلك  موفرة 
من �سجلت »اعرف عميلك« الرقمية يف 

دولة الإمارات.
لوؤي  الدكتور  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
دائرة  عام  مدير  بالهول،  خلفان  حممد 
»تاأتي  دبي:  القانونية حلكومة  ال�سوؤون 
املعتمدة  عميلك"  "اعرف  من�سة  مبادرة 
لتعك�ص  ت�سني  البلوك  تقنيات  على 
تنفيذ  يف  ال�رشيع  التقدم  اأهمية  معها 
لدعم  دبي  اقت�سادية  من  التكنولوجيا 
ممار�سة  و�سهولة  ال�ستثماري  املناخ 
على  دبي  اإم��ارة  يف  التجارية  الأعمال 
الإمارات  اأنحاء  وجه اخل�سو�ص، وجميع 
على وجه العموم. وتفخر دائرة ال�سوؤون 
اأحد  تكون  باأن  دبي  حلكومة  القانونية 
الرئي�سيني  ال�سرتاتيجيني  ال�رشكاء 
لقت�سادية دبي يف هذه املبادرة الأوىل 

من نوعها على م�ستوى املنطقة.

دبي  مركز  ومحاكم  عجمان  غرفة  بين  تعاون 
المالي لدعم مجتمع االأعمال

عجمان ـ وام:
عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت   
مذكرة تفاهم مع حماكم مركز دبي املايل 
وتبادل  التعاون  تعزيز  بهدف  العاملي 
اخلربات واملعلومات ذات الإهتمام امل�سرتك 
وامل�سالح  الأهداف  وحتقيق  خلدمة  �سعيًا 
جمتمع  ودع��م  للطرفني،  ال�سرتاتيجية 
�سعادة  بح�سور  وذلك  الإماراتي  الأعمال 
رئي�ص جمل�ص  املويجعي  عبداهلل  املهند�ص 
اإدارة غرفة عجمان. وقع مذكرة التفاهم يف 
�سعيد  عبداهلل  �سعادة  عجمان  غرفة  مقر 
اإدارة غرفة عجمان،  النعيمي ع�سو جمل�ص 
و�سعادة القا�سي عمر جمعة املهريي، نائب 

رئي�ص حماكم مركز دبي املايل العاملي.
نظام  لتعزيز  التعاون  على  املذكرة  ن�ست 
القانون الإجنلو�سك�سوين باللغة الإجنليزية 
دبي  مركز  حماكم  يف  وامل�ستقل  الفعال 
املايل العاملي، مبا يف ذلك الرتويج خلدمة 
امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  املحاكم  و�سايا 
بني  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  العاملي 

اإطلق  على  الطرفان  اتفق  كما  الطرفني. 
العمال  ملجتمع  موجهة  توعوية  مبادرات 
طرف،  كل  خلدمات  الرتويج  يف  والتعاون 
واملن�سورات  بالإح�ساءات  كل جهة  وتزويد 
والقوانني  والدللت  والدوريات  واملجلت 
اأن�سطة  حتكم  التي  التنظيمية  واللوائح 
ل�سالح  وذلك  منهما  لكل  العامة  اخلدمات 

والعامة. امل�ستخدمني 
اأهمية  النعيمي  �سعيد  �سعادة عبداهلل  واأكد 
مذكرة التفاهم ودورها يف تنويع اخلدمات 
وتر�سيخ  امل�سالح  بهدف حماية  القانونية 
م�سرياً  عجمان،  لإمارة  الإقت�سادية  املكانة 
تعاونها  تعزيز  يف  الغرفة  جهود  اإىل 
املحلية  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 

والحتادية لتحقيق الهداف امل�سرتكة.
من جانبه اأكد القا�سي عمر جمعة املهريي 
العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  حم��اك��م  اأن 
مع  التعاون  دعائم  اإر�ساء  على  حري�سة 
اجلهات احلكومية بهدف توفري خدمات ذات 
قيمة ُم�سافة تعزز خطط النمو والإ�ستدامة 

لدى كافة الأطراف .

 �قعت اتفاقية �شراكة مع »التحاد للطيران«
القرية العالمية ت�سافر بروادها حول 

العالم عبر تحّدي »اأمتعة الروائع«



دبي-وام:

 وقع���ت هيئة الط���رق واملوا�صالت 

بدبي مذك���رة تفاهم م���ع املنتدى 

االقت�ص���ادي العامل���ي، بهدف دعم 

وتعزيز ال�رشاكات اال�صرتاتيجية بني 

الطرف���ني، وم�صاركة دب���ي يف اإطار 

 Safe »تقيي���م �سالمة القي���ادة«

املنتدى،  اأطلق���ه  ال���ذي   ،Drive
وتطوير اجله���ود امل�سرتكة لتحقيق 

ا�سرتاتيجي���ة دب���ي للتنق���ل ذاتي 

القيادة والتي تهدف اإىل حتويل 25 

% م���ن اإجمايل رح���الت التنقل يف 

دبي اإىل رحالت ذكية ذاتية القيادة 

بحلول عام 2030 .

وق���ع املذك���رة »عن ُبع���د«، اأحمد 

التنفيذي  املدير  ها�صم بهروزي���ان، 

ملوؤ�ص�صة املوا�صالت العامة بالهيئة 

رئي�س فريق التنظيم ملوؤمتر التنقل 

ذاتي القيادة، وجريمي جورجين�س، 

الع�س���و املنت���دب وع�س���و جمل�س 

االقت�ص���ادي  باملنت���دى  االإدارة 

العاملي.

املذك���رة  اأن  بهروزي���ان  واأو�س���ح 

�صت�صه���م يف تعزي���ز التع���اون مع 

املنتدى، بحيث تق���وم هيئة الطرق 

واملوا�س���الت، مبوج���ب املذك���رة، 

ببن���اء اإط���ار متكام���ل »�سالم���ة 

القيادة« لتقيي���م �سالمة املركبات 

املعلومات  وتوف���ري  القيادة،  ذاتية 

املطلوب  والتدريب  الفن���ي  والدعم 

للم�ساركني يف حتدي دبي العاملي 

للتنقل ذات���ي القيادة، لت�سبح دبي 

بذلك اأول مدينة تطبق هذا الإطا .

واأ�س���ار اإىل اأن املذكرة تتيح تبادل 

املعرف���ة الفني���ة واخل���رة عل���ى 

امل�ستويات كافة، مو�سحًا اأن الهيئة 

اأعلنت موؤخراً عن تاأهل 13 موؤ�ص�صة 

حملية وعاملي���ة للمرحلة النهائية 

من الدورة الثانية من »حتدي دبي 

العامل���ي للتنقل ذاتي القيادة« يف 

فئتي ال�رشكات الرائدة، واملوؤ�س�سات 

الأكادميي���ة املحلي���ة، والتي تاأتي 

اللوج�ستية  »اخلدمات  حمور  حتت 

و�سائل  وت�سم���ل  القي���ادة«،  ذاتية 

النق���ل الأر�سي���ة والطائ���رات دون 

طيار، والت���ي �صهدت زيادة يف عدد 

امل�ساركات العاملية رغم التحديات 

التي فر�ستها جائحة »كوفيد – 19 

» على خمتل���ف دول العامل، بواقع 

21 طلب م�ساركة بزيادة بلغت 200 

% عن العدد امل�ستهدف.

م���ن جانبه ذكر جريمي جورجين�س 

اأن تطبيق اإمارة دبي لإطار »�سالمة 

الطرق  بهيئ���ة  ممثل���ة  القي���ادة« 

واملوا�سالت، يوؤكد طموحات الإمارة 

يف جمال التنقل ذاتي القيادة، والذي 

ُيعد رهانًا كبرياً حلل مع�سالت النقل 

يف احلا�رش وامل�ستقبل، مو�سحًا اأن 

مبادرة هذا الإطار ت�سعى اإىل متكني 

واملطوري���ن يف تطوير  املنظم���ني 

اأدوات مفي���دة لل�سالم���ة واحلوكمة 

للمركبات ذاتية القيادة، عر تقييم 

قائم عل���ى البيان���ات يعتمد على 

با�ستخدام نهج تدريجي  ال�سيناريو 

ل�سمان ال�سالمة.

اأبوظبي-وام:

 اأك���د كري�س���رت فيكتور�س���ن املدير العام 

اأن  للهيئة الحتادي���ة للرقاب���ة النووية 

الت�سغيل التجاري للوحدة الأوىل ملحطة 

براك���ة للطاق���ة النووي���ة ال�سلمية ياأتي 

تكلي���اًل جله���ود كبرية بذل���ت على مدار 

12 عامًا املا�سية من���ذ تاأ�سي�س برنامج 

الإمارات للطاقة النووية.

وق���ال فيكتور�سن يف ت�رشي���ح له ام�س 

اإن الهيئ���ة اطلعت خالل هذه الفرتة على 

كافة تفا�سيل املحطة من اختيار املوقع 

والت�سييد والختبارات وو�سوًل للت�سغيل 

ل�سمان اأن امل�سغل ملتزم بكافة املتطلبات 

الرقابية ل�سمان �سالمة املجتمع والبيئة 

م�سيفا اأن الهيئة �ستوا�سل دورها الرقابي 

يف التفتي����س على املحط���ة اأثناء مرحة 

الت�سغيل ل�سمان تطبيق كافة ال�رشوط.

واأ�س���اف : تفتخر الهيئ���ة بوجود خراء 

اإماراتي���ني يف الطاق���ة النووي���ة والذين 

لعبوا دوراً حيوي���ًا يف ترخي�س املحطة 

منذ البداي���ة مثل امل�ساركة يف العمليات 

التفتي�سي���ة التي تغطى الأم���ان النووي، 

والأمن النووي وحظر النت�سار النووي.

وقال اإن الهيئ���ة قامت باإر�سال موظفتني 

�سمن كادر اخل���راء الإماراتيني لين�سما 

لفري���ق املفت�سني املقيم���ني للعمل مع 

اخلراء الدولي���ني يف املحطة النووية و 

نفتخر باأن ن�سب���ة الإماراتيني يف الهيئة 

اأكرث من 68% من القوى العاملة.

وتقدم كري�سرت فيكتور�س���ن املدير العام 

للهيئ���ة الحتادي���ة للرقاب���ة النووي���ة 

بالتهنئة لدولة الإمارات على حتقيق مثل 

هذا االإجناز.

ومنذ اإ�سدارها رخ�سة الت�سغيل يف فراير 

2020 للوح���دة الأوىل يف حمط���ة براكة 

الهيئة الحتادية  النووي وا�سلت  للطاقة 

الرقابي���ة  مهامه���ا  النووي���ة  للرقاب���ة 

يف مرحل���ة حتمي���ل الوق���ود وخمتلف 

الختب���ارات التي اأجري���ت والتي �سملت 

مرحلة الت�سغيل العتيادية املعروفة ب� /

احلرجية/ وربط الوحدة ب�سبكة الكهرباء 

املحلية و�سوًل ملرحلة الت�سغيل التجاري 

الكامل.

وتوؤك���د الهيئ���ة على الت���زام �رشكة نواة 

للطاق���ة، امل�سغ���ل، بكاف���ة املتطلب���ات 

الرقابية للبدء يف هذه املرحلة املهمة.

وياأت���ي هذا الإجناز نتيج���ة قيام الهيئة 

باأن�سطة رقابي���ة مكثفة وت�سمل التفتي�س 

امل�ستم���ر ل�سم���ان اأم���ن و�سالمة حمطة 

الطاقة النووية.

يذكر اأنه يف اأعقاب اإ�سدار الهيئة لرخ�سة 

التجاري  للت�سغي���ل  وو�س���وًل  الت�سغيل 

ملحط���ة براك���ة للطاقة النووي���ة قامت 

الهيئ���ة باإج���راء جمموعة م���ن الأن�سطة 

الرقابية والتي �سملت التفتي�س من خالل 

مفت�سيها املقيم���ني يف املحطة وار�سال 

املزيد م���ن املفت�س���ني ملتابعة خمتلف 

مراحل الختبارات.

وتقوم الهيئة بالتحقق ب�سكل م�ستمر من 

م�ست���وى اجلاهزية وال�ستع���داد حلالت 

الطوارئ ف�ساًل عن متابعة الر�سد البيئي 

من خ���الل حمط���ات الر�س���د امل�ستقلة 

املتواجدة ح���ول املحطة مع ا�ستخدامها 

ملخترها البيئي.

ومع ب���دء الت�سغي���ل التج���اري للوحدة 

الأوىل، تعت���زم الهيئ���ة القي���ام مبهامها 

الرقابي���ة والتفتي�س ل�سم���ان اأمان واأمن 

املحطة النووية يف اإطار مهامها حلماية 

املجتمع والعاملني والبيئة.

اأبوظبي-وام:

 ت�س���درت اأبوظب���ي 25 مدينة 

عاملي���ة قيادية يف اال�صتجابة 

جلائح���ة » كوفيد-19 » وفق 

اأح���دث ت�سنيف �س���در موؤخراً 

العميقة  عن جمموعة املعرفة 

 Deep knowledge«

Group« الت���ي تتخ���ذ من 
لندن مقرا لها.

اعتم���د الت�سني���ف عل���ى 50 

موؤ�رشاً للقيا�س توزعت على 5 

حماور رئي�سية �سملت الرعاية 

القت�ساد، ما  ال�سحية ومرونة 

يعك����س التاأث���ري وا�سع املدى 

ل�ستجابة الإمارة للجائحة.

املقدمة  اأبوظب���ي يف  وجاءت 

عامليًا من خ���الل �رشعة وقوة 

ا�ستجابته���ا، وحماي���ة �سحة 

و�سالمة املجتم���ع عر تدابري 

واإج���راءات احرتازي���ة �سارمة، 

بالتزام���ن م���ع تق���دمي الدعم 

لالقت�ساد من خالل حزم حتفيز 

وفرت الدعم ال���الزم وامل�ستمر 

لقطاع���ات القت�س���اد املحلي 

كافة.

املعرفة  جمموع���ة  و�سنف���ت 

باأنها  املعروفة  املدن  العميقة 

الأك���رث كف���اءة يف ال�ستجابة 

للجائحة.

واعتم���د ت�سني���ف املدن على 

ال�سحي���ة  الرعاي���ة  اإدارة 

م���ن حي���ث البني���ة التحتية 

وفعالية  الب�رشي���ة  والكفاءات 

نظم الت�سخي�س واأعداد الأ�رشة 

يف املن�ساآت ال�سحية والإنفاق 

على قط���اع الرعاية ال�سحية، 

وكف���اءة منظوم���ة احلجر من 

حيث نط���اق احلج���ر املنزيل 

ومدت���ه والدع���م االقت�ص���ادي 

وقيود  واإر�سادات  للمحجورين 

القانونية  والإج���راءات  ال�سفر 

خمالف���ي  عل���ى  املرتتب���ة 

املن���زيل،  تعليم���ات احلج���ر 

ون�سب التطعيم من حيث توافر 

التطعيم ون�سبة احلا�سلني على 

اللقاح من اإجمايل عدد ال�سكان 

وخدم���ات التطعيم يف املنزل، 

م���ن حيث  احلكومة  وكف���اءة 

نظ���م الرقاب���ة واإدارة الأزمات 

واخلدمات  باحلكوم���ة  والثقة 

الرقمية، ومرونة القت�ساد، من 

حيث حزم التحفيز والإعفاءات 

والت�سنيف  الجتماعي  والدعم 

الئتماين وحل���ت بعد اأبوظبي 

يف الرتتي���ب كل م���ن �سيوؤول 

واأوتاوا  و�سنغاف���ورة  و�سيدين 

وبرلني.

و�ساهم���ت ا�ستجاب���ة اأبوظبي 

احلفاظ  للجائح���ة يف  القوية 

عل���ى مع���دلت منخف�سة من 

احل���الت الإيجابية، يف الوقت 

ال���ذي تكيف���ت في���ه خدمات 

ال�سحي���ة وتو�س���ع  الرعاي���ة 

نطاقه���ا حلماية جمي���ع اأفراد 

املجتم���ع، وخ���الل اأ�سابي���ع، 

امليدانية  امل�ست�سفيات  اأجنزت 

ومن�س���اآت ومراكز الفح�س، مبا 

فيها مراكز الفح�س من املركبة.

وركزت املبادرات اجلديدة على 

الفئات الأك���رث عر�سة ملخاطر 

الإ�ساب���ة بالفريو�س، مبا فيها 

توفري فحو�سات »كوفيد-19« 

جمان���ًا والفحو�س���ات الطبية 

مالي���ني  وتوزي���ع  الأخ���رى، 

اإىل جانب  املجانية،  الوجبات 

برامج توعي���ة �سحية بلغات 

عدة، مع مبادرات لدعم ال�سحة 

النف�صية.

كما قامت الإمارة بقيادة جهود 

البحث والتطوير، وعملت على 

العلمية  الكت�ساف���ات  ت�سهيل 

الفريو����س، و�ساهمت  ملعاجلة 

يف اجله���ود الدولية لكت�ساف 

اأوىل  قي���ادة  وتولت  اللق���اح، 

العاملية  ال�رشيري���ة  التجارب 

للمرحلة الثالثة من اللقاح غري 

الن�سط لفريو�س »كوفيد-19«.

رئي�سيًا  اأبوظب���ي دوراً  ولعبت 

يف احلمل���ة الوطنية للتطعيم، 

م���ا اأدى اإىل ح�س���ول اأكرث من 

ن�سف عدد �سكان دولة الإمارات 

املوؤهلني على اللقاح جمانًا.
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»ملتقى الإعالم الأ�سري« 

يناق�ش الريادة والتمّيز في 

بناء وتنمية الأ�سرة

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز راأ�ش 

الخيمة الدولي وبلدية راأ�ش الخيمة

اأبوظبي تت�سدر مدن العالم في ال�ستجابة لجائحة 

»كوفيد-19«
الت�سغيل التجاري لـ »براكة« ثمرة جهود 

كبيرة بذلت على مدار 12 عاماً

»طرق دبي« والمنتدى القت�سادي العالمي يعززان تعاونهما بمجال التنقل الذكي

ال�سارقة-وام:

 عق���د ملتقى الإع���الم الأ����رشي يف يومه الثاين 

جل�سة بعنوان »الريادة والتمّيز يف بناء وتنمية 

الأ�رشة والإرتقاء بها« .

قدمت الورق���ة الأوىل يف اجلل�سة الدكتورة خولة 

عبد الرحمن امل���ال الأمني العام للمجل�س الأعلى 

ل�سوؤون الأ����رشة بال�سارقة بعنوان »تاأثري الإعالم 

يف ع����رش التحدي���ات الرقمية« بينم���ا تناولت 

اأثر  الورق���ة الثاني���ة »الإع���الم والأ�رشة..عالقة 

وتاأث���ري«، اأعدتها خولة عب���د اهلل حياز العليلي 

مدير تقيي���م وانتق���اء الرامج بهيئ���ة ال�سارقة 

لالإاذاع���ة والتلفزيون، واختتم���ت اجلل�سة بورقة 

ثالث���ة بعن���وان »م�سوؤولية الأجه���زة الإعالمية 

يف تعزيز القيم الأ�رشي���ة« قدمتها �سيخة حممد 

اجلاب���ري امل�ست�سار الإعالم���ي مبوؤ�س�سة التنمية 

الجتماعية.

وي�سمل اليوم الثاين للملتقى حوراً مفتوحًا حول 

»ماذا حتت���اج الأ�رشة من من�س���ات وموؤ�س�سات 

الإع���الم الأ����رشي«، وور�سة »�سناع���ة برنامج 

اإعالمي موجه لالأ����رشة« قدمها الإعالمي �سالح 

العجريف، وجل�س���ة اأخرية يف امللتق���ى بعنوان 

»ممار�سات يف الإعالم الأ�رشي«.

راأ�ش اخليمة-وام:

 اأعل���ن مرك���ز راأ�س اخليمة ال���دويل - الذي ميثل 

�سلط���ة ت�سجيل ال�رشكات الدولي���ة امل�سجلة يف 

اإم���ارة راأ�س اخليمة - عن توقي���ع مذكرة تفاهم 

مع قطاع الأرا�س���ي والأمالك التابع لدائرة بلدية 

راأ�س اخليمة موؤخرا لإتاحة الفر�سة للم�ستثمرين 

ب����رشاء وت�سجيل عقارات يف الإم���ارة حتت ا�سم 

ال�رشكات الدولية امل�سجلة لدى مركز راأ�س اخليمة 

الدويل بال�س���كل الذي مينحهم القدرة على تنظيم 

ا�ستثماراتهم.

واأ�س���اد ال�سي���خ اأحمد بن �سق���ر القا�سمي رئي�س 

جمل�س اإدارة مركز راأ�س اخليمة الدويل بالتعاون 

والتن�سيق امل�سرتك بني اجلهات والدوائر احلكومية 

الذي يرمي اإىل حتقيق روؤية حكومة راأ�س اخليمة 

بجعلها وجهة عاملية جاذبة لال�ستثمارات.

بلحيف النعيمي : »براكة« اإنجاز تاريخي لم�سيرة 

الإمارات في العمل من اأجل البيئة والمناخ
»براكة« نقلة نوعية في مجال تنويع 

م�سادر الطاقة
اأبوظبي-وام:

 اأك���د معايل الدكتور عب���داهلل بن حممد 

بلحيف النعيمي وزي���ر التغري املناخي 

والبيئ���ة اأن الت�سغي���ل التج���اري لأوىل 

حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية 

ميثل نقطة دعم قوي���ة مل�سرية الإمارات 

يف حت���ول الطاقة واجنازاً تاريخيا على 

م�ستوى املنطقة العربية.

وق���ال معالي���ه يف ت�رشيح ل���ه اليوم 

�سي�ساهم  التج���اري  الت�سغيل  اإنط���الق 

يف تعزي���ز جهود الدول���ة لزيادة ح�سة 

الطاقة النظيفة من اإجمايل مزيج الطاقة 

املحل���ي، مبا يتواكب م���ع ا�سرتاتيجية 

الإم���ارات للطاق���ة 2050، كم���ا �سيعزز 

جه���ود حماية البيئ���ة والعمل من اأجل 

املن���اخ، وي�ساهم يف حتقي���ق التزامات 

الدولة مبوج���ب م�ساهماته���ا املحددة 

وطنيًا ب�ساأن املناخ.

واأ�س���ار معالي���ه اإىل اأن مواكبة الإعالن 

عن الت�سغيل التجاري مع عام اخلم�سني 

ميثل اأح���د اأه���م نقاط النط���الق نحو 

موا�سل���ة م�سرية من���و وتط���ور الدولة 

للخم�سني عامًا املقبلة.

وقال معاليه: قبل 50 عامًا بداأت م�سرية 

احت���اد يطمح موؤ�س�س���وه يف بناء دولة 

قوي���ة مرتابطة ت�سعى بالأم���ل والعمل 

اإىل اإيج���اد م�ستقبل اأف�سل، وبفكر وروؤية 

والدنا املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 

ب���ن �سلطان اآل نهي���ان "طيب اهلل ثراه" 

انطلق���ت دول���ة الإم���ارات يف م�س���رية 

تنموي���ة وتطويري���ة وا�سع���ًة لنف�سها 

مكانة وا�سح���ة على اخلارطة الإقليمية 

والعاملي���ة، وبف�س���ل الروؤي���ة الثاقبة 

الدائم  وا�ست�رشافهم  الر�سي���دة  لقيادتنا 

للم�ستقبل باتت دولتنا منوذجًا عامليًا 

يحتذى به.

واأ�س���اف : ويف عام اخلم�س���ني، نتاأمل 

جميع���ًا ما حققته دولتن���ا ونوؤكد على 

موا�سلة م�سرية النمو والتطور واحلفاظ 

عل���ى املكت�سب���ات بف�س���ل توجيهات 

الر�سيدة، م�ست�رشف���ني عقوداً  قيادتن���ا 

خم�سة مقبلة وم�ستهدفني اإيجاد م�ستقبل 

اأف�سل لالأجيال احلالية واملقبلة.

راأ�ش اخليمة-وام:

 اأكد ال�سيخ اأحم���د بن �سقر القا�سمي 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق راأ�س 

اخليم���ة القت�سادية "راكز" اأن حمطة 

براكة للطاقة النووي���ة ال�سلمية تعد 

اأحد اأهم امل�ساري���ع التاريخية والتي 

�ستحدث نقلة نوعية يف جمال تنويع 

م�سادر الطاق���ة واحلد من النبعاثات 

الكربونية يف الدولة.

وقال يف ت�رشي���ح مبنا�سبة الت�سغيل 

التجاري لأوىل حمطات براكة للطاقة 

النووية ال�سلمية : " نحن فخورون بهذا 

الإجناز التنموي الكبري الذي �ستحققه 

الدولة بتوف���ري 25% من احتياجاتها 

من الطاقة الكهربائي���ة طيلة الأعوام 

ال�ست���ني املقبلة ونفخ���ر بكون براكة 

اأول حمطة للطاقة النووية يف الوطن 

العربي والتي بنيت ب�سواعد وكفاءات 

اإماراتي���ة تناف�س كاف���ة الأ�سعدة من 

اأج���ل تعزي���ز موقع الإم���ارات كدولة 

موؤث���رة عل���ى ال�ساحت���ني الإقليمية 

والدولية" .

واأ�سار ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي 

لأوىل  التج���اري  الت�سغي���ل  اأن  اإىل 

حمط���ات براك���ة للطاق���ة النووي���ة 

ال�سلمي���ة خط���وة مهم���ة يف حتقيق 

اأه���داف واإ�سرتاتيجية الدولة اخلا�سة 

بالتنمية وال�ستدامة و�ستتبعها باإذن 

اهلل ت�سغيل الوحدات الأخرى والعديد 

من املبادرات وامل�ساريع التي �ست�سب 

يف م�سلحة الدولة.

بلدية ال�سارقة توقف اإ�سدار ت�ساريح عر�ش الأطعمة خارج 

المحال خالل رم�سان

اأحمد بن �سقر القا�سمي: 

ال�سارقة-وام:

 اأعلن���ت بلدية مدينة ال�سارقة عن اإيقاف اإ�سدار ت�ساريح 

عر�س الأطعمة على الط���اولت اأمام املحال خالل �سهر 

رم�سان املبارك خالل العام اجلاري والتي ت�سمل العديد 

من اأ�سناف الأطعم���ة يف اإطار حر�سها على توفري اأعلى 

املعايري ال�سحية و�سمن الإجراءات الوقائية والحرتازية 

للحد من انت�سار كوفيد 19.

واأكدت ال�سيخة �سذا املع���ال م�ساعد املدير العام لقطاع 

ال�سحة العامة واملخت���رات املركزية اأن البلدية عملت 

على اإيقاف اإ�س���دار هذه الت�ساريح للع���ام الثاين على 

التوايل يف اإطار دورها الرقابي والتوعوي للحد من انت�سار 

كوفي���د-19 وتطبيق الإج���راءات الوقائي���ة والحرتازية 

يف املن�ساآت الغذائية خا�س���ة خالل �سهر رم�سان حيث 

ت�سهد ه���ذه املن�ساآت اإقباًل متزايداً من قبل اجلمهور كما 

ياأتي ه���ذا القرار يف اإطار احلفاظ عل���ى �سحة و�سالمة 

امل�ستهلكني باعتبارها من اأهم اأولويات واأهداف البلدية.

واأو�سح���ت ال�سيخة �سذا املعال اأن ق�س���م رقابة الأغذية 

يف بلدية مدين���ة ال�سارقة بداأ بتلق���ي طلبات املن�ساآت 

الغذائي���ة الراغب���ة يف اإ�س���دار ت�ساريح بي���ع الأطعمة 

للجالي���ات غري امل�سلمة خالل نه���ار �سهر رم�سان حيث 

ُي�سمح لهذه املن�ساآت مبمار�سة ن�ساطها لهذا الغر�س وفق 

الت�ساريح الالزم���ة وال�سوابط املعتمدة من قبل البلدية 

ويتم اإ�سدارها خالل ال�سهر الف�سيل.

ونوه���ت اإىل اأن البلدية �ستقوم م���ن خالل فرق التفتي�س 

التابع���ة لق�سم رقاب���ة الأغذية مبتابع���ة كافة املواقع 

واملن�ساآت الغذائية للتاأكد من التزامها بقرار عدم عر�س 

اأية ماأك���ولت خارج املحال وكذلك التزام املن�ساآت التي 

تعم���ل خالل نهار �سهر رم�س���ان باإ�سدار ت�ساريح تقدمي 

اخلدمة للجاليات غري امل�سلمة واتخاذ الإجراءات الالزمة 

بحق املخالفني وفق لئح���ات اجلزاءات املعتمدة حيث 

خ�س�س���ت البلدية فريقًا مكونًا من 45 مفت�سًا للتاأكد من 

التزام هذه املن�ساآت.

»االتحادية للرقابة النووية : 
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»مهرجان دبي للكوميديا« ينطلق

13 مايو المقبل

202.5 مليون دولر من البنك الإ�سالمي للتنمية 

ودبي العطاء لدعم ال�سراكة العالمية للتعليم

دبي-وام:

 تقام الدورة اجلديدة من مهرجان دبي للكوميديا 

مايو   22 اإىل   13 من  الفرتة  خالل   2021 للعام 

املقبل والتي تت�ضمن عرو�ض الكوميديا املبا�رشة 

لغات  بعدة  تقام  املميزة  الرتفيهية  والفعاليات 

يف عدة مناطق بدبي وذلك بتنظيم واإنتاج كل من 

"براج" و"ليف ني�ضن" و"دي اإك�ض بي ليف".
هذه  ا�ضت�ضافة  على  دبي  قدرة  املهرجان  واأثبت 

على  باحلفاظ  الإلتزام  مع  اجلماهريية  الفعالية 

�ضالمة احل�ضور وامل�ضاركني و�ضحتهم بعد اأن لقت 

دورة العام املا�ضي 2020 اإقبال كبريا من اجلمهور 

الكوميدية  املواهب  من  نخبة  عرو�ض  مل�ضاهدة 

العاملية .

ويهدف مهرجان دبي للكوميديا اإىل ر�ضم الإبت�ضامة 

على وجوه اجلميع وتر�ضيخ مكانة دبي باإعتبارها 

يحت�ضن  الذي  والت�ضلية  للرتفيه  العاملي  املركز 

املواهب املحلية والإقليمية ويدعمها .

ويقدم املهرجان عرو�ضا لأملع جنوم الكوميديا يف 

العامل ت�ضم جمموعة من الفعاليات الرتفيهية و 

اأفراد  فقرات كوميديا حية وعرو�ض م�ضلية تنقل 

العائلة والأ�ضدقاء اإىل عامل مليء بال�ضحك واملرح 

على مدار ع�رشة اأيام ف�ضال عن تقدمي فقرات جديدة 

ومفاجاآت مرتقبة.

واأعرب اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي 

للمهرجانات والتجزئة - التابعة لدائرة ال�ضياحة 

بعودة  �ضعادته  - عن  بدبي  التجاري  والت�ضويق 

مهرجان دبي للكوميديا ل�ضيما بعد النجاح الذي 

والتي  عام 2020  املا�ضية يف  دورته  حققه يف 

�ضهدت م�ضاركة نخبة متميزة من املوهوبني يف هذا 

املجال.

جدة-وام:

 ك�ضف البنك الإ�ضالمي للتنمية ودبي العطاء - جزء 

من مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية - 

دولر  مليون  بتقدمي 202.5  تعهدهما  عن  اليوم 

اأمريكي لدعم حملة "ارفع يدك" التمويلية املوّجهة 

 2025  -  2021 عامي  بني  التعليم  قطاع  لدعم 

والتابعة لل�رشاكة العاملية للتعليم . وتعهد البنك 

الإ�ضالمي للتنمية بتقدمي مبلغ 200 مليون دولر 

 2.5 العطاء  دبي  م�ضاهمة  بلغت  فيما  اأمريكي 

مليون دولر اأمريكي. وترتكز هذه التعهدات املالية 

- وهي الأوىل من نوعها يف منطقة ال�رشق الأو�ضط 

- على اأ�ضاليب متويل مبتكرة �ضُت�ضاعد يف تطوير 

وجاء  الدخل.  منخف�ضة  الدول  التعليم يف  قطاع 

هذا الإعالن خالل فعالية اإطالق ق�ضية ال�ضتثمار 

العاملية  لل�رشاكة  الأو�ضط  ال�رشق  يف  التعليمي 

تقدمي  على  العامل  قادة  ت�ضجيع  بهدف  للتعليم 

الأطفال  لتمكني  اأمريكي  دولر  مليارات  حوايل 5 

امُلحتاجني من احل�ضول على التعليم يف 90 دولة 

ومنطقة منخف�ضة الدخل وتتزامن هذه اخلطوة مع 

الآثار ال�ضلبية التي فر�ضتها جائحة كوفيد-19 على 

الأطفال يف تلك الدول واملناطق مما ت�ضبب باأكرب 

حالة طوارئ تعليمية يف التاريخ املعا�رش.

ال�سارقة-وام:

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  كرمية  برعاية   

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة ..انطلقت اأم�ض 

الإمارات  جلمعية  ال�ضنوي  املعر�ض  فعاليات 

مبتحف   37 الـ  دورته  يف  الت�ضكيلية  للفنون 

ال�ضارقة للفنون مب�ضاركة 39 فنانًا من الإمارات 

ولبنان  و�ضوريا  والعراق  وال�ضودان  وم�رش 

وفرن�ضا واإ�ضبانيا وبريطانيا والهند وباك�ضتان 

واملك�ضيك .

وافتتح املعر�ض - الذي ي�ضتمر حتى 5 يونيو 

القا�ضمي،  �ضلطان  بن  فاهم  ال�ضيخ   - املقبل 

بح�ضور  احلكومية،  العالقات  دائرة  رئي�ض 

ال�ضيخة نوار القا�ضمي مدير موؤ�ض�ضة ال�ضارقة 

للفنون، و�ضعادة عمران اأحمد ال�ضويدي، نيابة 

عن �ضعادة عبداهلل العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة 

املدير  دميا�ض،  عائ�ضة  و�ضعادة  ال�ضارقة،  يف 

نيابة عن  للمتاحف  ال�ضارقة  لهيئة  التنفيذي 

�ضعادة منال عطايا، مدير عام هيئة ال�ضارقة 

اإدارة  مدير  الق�ضري  و�ضعادة حممد  للمتاحف، 

و�ضعادة  الثقافة،  بدائرة  الثقافية  ال�ضوؤون 

�ضامل اجلنيبي رئي�ض جمعية الإمارات للفنون 

اأع�ضاء  من  الفنانني  من  ونخبة  الت�ضكيلية، 

اجلمعية  واأع�ضاء  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض 

الإماراتيني  الت�ضكيليني  من  ولفيف  العمومية 

والعرب والأجانب والإعالميني وحمبي الفنون.

ظروف  يف  للمعر�ض  اجلديدة  الدورة  وتاأتي 

مواجهة  الفن يف  قوة  على  لتوؤكد  ا�ضتثنائية 

جراء  العامل  بها  مير  التي  الطارئة  الظروف 

وُيعلي  امل�ضتجد،  كورونا  فريو�ض  جائحة 

املعر�ض من مفهوم الرتابط عرب الفن متخذاً �ضعار 

دورته اجلديدة من هذا املفهوم، حيث انطلقت 

"ترابط"  ل�ضعار  م�ضتلهمة  امل�ضاركة  الأعمال 

يف  للمعر�ض  املنظمة  اللجنة  اعتمدته  الذي 

�ضبيلها للتاأليف بني جموع الفنانني عن طريق 

والعمل على تفعيل طاقاته اخلالقة من  الفن 

اأعمال ب�رشية حداثية ومعا�رشة  خالل تقدمي 

التي  الفنية  واملدار�ض  الجتاهات  كافة  متثل 

وال�ضوء  اللوحة واملج�ضم واحلركة  بفن  تهتم 

والفنون الطباعية وفن التجهيز يف الفراغ وفن 

ال�ضورة، ليوؤكد املعر�ض على ر�ضوخه التاريخي 

الت�ضكيلية  للفنون  الأقدم  املعر�ض  بو�ضفه 

يوؤكد  كما  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

امل�ضاريع  لكافة  واحت�ضانه  الريادية  مكانته 

الفنية والأجيال الإبداعية الإماراتية والعربية 

والأجنبية.

الثقافة  دائرة  رئي�ض  العوي�ض  عبداهلل  وقال 

للفنون  الإمارات  مّثلت جمعية   : ال�ضارقة  يف 

يف  الثقافة  دائرة  من  مبتابعة  الت�ضكيلية، 

ال�ضارقة، دوراً بارزاً يف تعزيز خميلة املتلقي 

موازية  اإماراتية  فنية  حركة  تاأ�ضي�ض  عرب 

ال�ضنوي  معر�ضها  ويعدّ  العاملية،  لنظريتها 

واحداً من اأهم املعار�ض التي تك�ضف عن فنانني 

املعر�ض  وا�ضل  وفيما  العامل،  حول  مبدعني 

اليوم،  ي�ضل  فاإنه  �ضنوات،  مدى  على  تاألقه 

و�ضط ظروف ا�ضتثنائية، اإىل دورته الـ37 بحلّة 

ليعك�ض  ترابط،  هو:  لفت،  وب�ضعار  جديدة، 

اأهمية التما�ضك بني الفنانني يف مواجهة الوباء 

عن طريق الفن.

مدير  عطايا  منال  �ضعادة  اأكدت  جانبها  من 

عام هيئة ال�ضارقة للمتاحف، اأن املعر�ض وعرب 

نافذة على  يفتح  متتالني،  ل�ضهرين  ا�ضتمراره 

والذي  وثرائه،  الإماراتي  الفني  امل�ضهد  تنوع 

ويوا�ضل  نوعية،  قفزات  ال�ضنني  مر  �ضهد على 

م�ضرية تطوره مع ظهور فنانني �ضباب يف مطلع 

املعر�ض  هذا  اأن  اإىل  لفتة  الفنية،  م�ضريتهم 

ال�ضنوي ي�ضتقطب العديد من الزوار، مما ي�ضري 

اإىل منو احل�ض الفني لدى املجتمع املحلي.

وقال �ضامل اجلنيبي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية 

الإمارات للفنون الت�ضكيلية: بهذه الدورة ير�ضخ 

للفنون  الإمارات  جلمعية  ال�ضنوي  املعر�ض 

املعر�ض  بو�ضفه  الريادي  موقعه  الت�ضكيلية 

الت�ضكيليني  الفنانني  لنتاجات  اجلامع  الأقدم 

املحرتفني من اأع�ضاء اجلمعية وكذلك الفنانني 

املقيمني بالدولة من عرب واأجانب.

قد  الدورة  لهذه  املنظمة  اللجنة  اأن  واأو�ضح 

املتميز  الفني  امل�ضتوى  بلوغ  على  حر�ضت 

لالأعمال املختارة للعر�ض، من خالل ا�ضتغالها 

اجلاد على حتقيق جمموعة من القيم الإبداعية 

املتعلقة بتنوع الأ�ضاليب والطروحات والروؤى 

العر�ض  قاعات  وال�ضتلهامات، حيث جند يف 

العديد من الأعمال حداثية التوجه حا�رشة جنبًا 

ىاملعا�رشة،  الفنون  من  غريها  مع  جنب  اإىل 

دون اأن يطغى اجتاه فني على اآخر، حيث تكون 

معايري الختيار هي قوة العمل وفرادته وقدرته 

املمار�ضاتية  اخلربات  وتاأكيد  التعبري  على 

للفنانني امل�ضتغلني.

وجنح املعر�ض ال�ضنوي يف دورته اجلديدة يف 

دفع حركة احلياة نحو م�ضارها الطبيعي دون 

الركون اإىل الناأي وال�ضت�ضالم، خا�ضة واأن الفن 

هو اأحد ال�ضبل احل�ضارية ال�ضاهدة على عظمة 

الفعل الإن�ضاين املنتج لكل جمال واإبداع وفن 

وثقافة ومعرفة، كما جاءت هذه الدورة لتواكب 

قاعات  عرب  جمدًدا  للتواجد  الفنانني  طموح 

بني  املبتغى  الرتابط  واإحداث  الفني  العر�ض 

جموع الفنانني.

للفنون  الإمارات  جمعية  معر�ض  ويحظى 

الت�ضكيلية ال�ضنوي ب�رشاكات فنية وثقافية مع 

كل من دائرة الثقافة بحكومة ال�ضارقة، وهيئة 

ر�ضالته  موا�ضلة  اأجل  من  للمتاحف  ال�ضارقة 

النبيلة الهادفة يف دعم الفن والفنانني بالدولة، 

والعمل على رفد احلركة الت�ضكيلية الإماراتية 

خلق  جانب  اإىل  اجلديدة،  الفنية  بالأ�ضماء 

م�ضاحة كبرية من التفاعل بني الأجيال الفنية 

املختلفة لنقل اخلربات وتعزيز دور الفنان يف 

احل�ضاري  العمل  وتاأكيد  باملجتمع  النهو�ض 

التي  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  البارز 

تاأتي يف طليعة دول العامل املحت�ضنة لالإبداع 

لكل  املنا�ضبة  البيئة  وتوفري  والثقافة  والفن 

لر�ضيد  اإ�ضافته  ميكن  ر�ضني  اإبداعي  عمل 

الإن�ضانية يف عاملنا املعا�رش.

انطالق المعر�ض ال�سنوي لجمعية الإمارات للفنون الت�سكيلية
برعاية حاكم ال�شارقة ..

خالل فعاليات املعر�ض ال�ضنوي جلمعية الإمارات للفنون الت�ضكيلية

اأم القيوين-وام:

فار�ض  فرج  حممد  بن  �ضهيل  معايل  تفقد   

املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية يرافقه 

الهيئة  �ضعادة حممد حممد �ضالح مدير عام 

الحتادية للكهرباء واملاء وعدد من امل�ضوؤولني 

حتلية  حمطة  م�رشوع  يف  العمل  �ضري  ام�ض 

املياه اجلديدة باأم القيوين التي تعد املحطة 

الأ�ضخم من نوعها فى املنطقة .

واطلع معايل وزير الطاقة والبنية التحتية خالل 

الزيارة على ن�ضبة اإجناز امل�رشوع والتي و�ضلت 

اإىل  الأول من العام اجلاري  الربع  حتى نهاية 

املرحلة  اإجناز  يتم  اأن  املقرر  من  70%، حيث 

اإنتاجها  املحطة  وبدء  امل�رشوع  من  الأوىل 

الفعلي مبعدل 50 مليون جالون يوميا خالل 

الربع الأخري من العام اجلاري.

�ضعادته  عن  املزروعي  �ضهيل  معايل  واأعرب 

اأهم  من  يعد  الذي  امل�رشوع  يف  العمل  ب�ضري 

امل�رشوعات التي من �ضاأنها اأن حتقق م�ضتهدفات 

 2036 املائي  لالأمن  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 

وو�ضعها على اأر�ض الواقع.

�ضالح  حممد  حممد  �ضعادة  قال  جانبه  من 

مدير عام الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء اإن 

هناك اأربعة خطوط رئي�ضية خارجة من املحطة 

مركز  اإىل  مدهما  �ضيتم  منها  اإثنان  اجلديدة، 

توزيع املياه اجلديدة مبنطقة اخلريجة يف راأ�ض 

اخليمة، و واحد اإىل مركز توزيع الربيرات ومثله 

اإىل اأم القيوين ..لفتا اإىل اأن اإنتاج املحطة �ضيتم 

ال�ضتفادة منه يف كافة املناطق التي تخدمها 

ب�ضمال  واملاء  للكهرباء  الحتادية  الهيئة 

الإمارات.

يعملون  عامل   4000 نحو  هناك  اأن  واأو�ضح 

على الإن�ضاءات والتمديدات الكهربائية باملوقع 

اأعمال توريدات  .. م�ضريا اإىل النتهاء من كافة 

املواد الالزمة لجناز املحطة.

وقال حممد �ضالح : من خالل م�رشوع حمطة 

التحلية املياه اجلديدة باأم القيوين مت اإكمال 

نحو 10 ماليني �ضاعة عمل دون اأية خ�ضائر يف 

الإن�ضاء  عمليات  ودقة  ح�ضا�ضية  رغم  الأرواح 

املرتبطة بها ..لفتا اإىل اأن هناك متابعة �ضهرية 

لال�ضرتاطات اخلا�ضة بال�ضالمة البيئية.

باأم  اجلديدة  املياه  حتلية  حمطة  اأن  يذكر 

القيوين تقام على م�ضاحة 250 األف مرت مربع 

اأهم  اأحد  بتكلفة تبلغ 2.2 مليار درهم وتعد 

ت�ضاهم يف حتقيق  التي  الوطنية  امل�رشوعات 

الأمن املائي لدولة المارات وتنفيذ ا�ضرتاتيجيته 

الوطنية.

وتنفذ الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء بالتزامن 

من م�رشوعات متديد  عددا  املحطة  اإن�ضاء  مع 

املياه  تخزين  وم�رشوعات  ال�ضبكات  وربط 

تاأمني  اإىل  جمملها  يف  تهدف  ال�ضرتاتيجية 

الدولة  يف  ا�ضتدامتها  و�ضمان  املياه  اإمدادات 

وجه  على  منها  ال�ضمالية  واملناطق  عموما 

اخل�ضو�ض.

دبي-وام:

باإدارة  متمثلة   - دبي  بلدية   ح�ضلت 

املوؤ�ض�ضي والعالقات - على  الت�ضويق 

ثالث جوائز �ضمن فئات جوائز �ضتيفي 

 - اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق 

 Middle East & North
 Africa Stevie Awards
على  فئاتها  يف  ال�ضوء  ت�ضلط  التي 

الإجنازات  يف  اأ�ضكاله  بجميع  البتكار 

املهنية املتنوعة وتعد واحدة من اأبرز 

اجلوائز عامليا. 

وقالت هاجر الكتبي مدير اإدارة الت�ضويق 

 : دبي  ببلدية  والعالقات  املوؤ�ض�ضي 

ن�ضعى يف بلدية دبي من خالل امل�ضاركة 

روؤية  اإىل جت�ضيد  العاملية  اجلوائز  يف 

املكانة  تعزيز  نحو  الر�ضيدة  القيادة 

املتفردة التي حتتلها مدينة دبي عامليًا 

التي اأ�ضبحت مثاًل يحتذى به يف التطور 

باإبراز  والتقدم والإجناز وُيعد الهتمام 

اجلهود ال�ضتثنائية لكافة فرق الدائرة 

عن طريق الو�ضائل الإعالمية والت�ضويقية 

جزءاً ل يتجزاأ من جت�ضيد قيم التناف�ضية 

والعمل بروح الفريق الواحد للو�ضول اإىل 

خمتلف الأهداف ال�ضرتاتيجية.

مدير  الظاهري  منى  قالت  جانبها  من 

ق�ضم الإعالم ببلدية دبي : حر�ضنا من 

املواكبة  على  الإعالمية  فرقنا  خالل 

الآنية لكافة اجلهود املبذولة من قبل فرق 

وقطاعاتها  جمالتها  مبختلف  الدائرة 

للرد  فريق خا�ض  بت�ضكيل  قمنا  حيث 

الكرمي  ا�ضتف�ضارات اجلمهور  على كافة 

ف�ضال  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب 

عن الهتمام بعر�ض املحتوى الإعالمي 

مما  ومبتكرة  ومتجددة  ابداعية  بطرق 

الإعالمي يف  الفريق  �ضاهم يف متكني 

بلدية دبي ليكون حلقة و�ضل متميزة 

بني الدائرة وخمتلف الو�ضائل الإعالمية.

واأكدت ريان احلمادي مدير ق�ضم الت�ضويق 

ببلدية دبي اأن الفريق الت�ضويقي ببلدية 

دبي �ضاهم يف بلورة اجلهود ال�ضتثنائية 

طريق  عن  البلدية  قطاعات  ملختلف 

اجلهات  خمتلف  مع  املتميز  التعاون 

مثل اإعمار و ِمرا�ض بهدف تعزيز و�ضول 

ملختلف  للدائرة  الت�ضويقي  املحتوى 

�رشائح املجتمع الأمر الذي �ضكل عالمة 

دبي  بلدية  فرق  اإبراز جهود  فارقة يف 

باأرقى الو�ضائل .

الذهبية  باجلائزة  دبي  بلدية  وفازت 

يف فئة "اإدارة حمتوى قنوات التوا�ضل 

 "19 كوفيد  جائحة  خالل  الجتماعي 

حيث تهدف البلدية من خالل من�ضات 

الأخبار  نقل  اإىل  الجتماعي  التوا�ضل 

للمجتمع  والن�ضائح  والإح�ضائيات 

بكل فئاته ورفع م�ضتوى الوعي لديهم 

الدائرة  جهود  اإبراز  اإىل  بالإ�ضافة 

واإجراءاتها املتعلقة مبكافحة اجلائحة 

من خالل ن�رش املحتوى باأ�ضلوب متنوع 

ومميز.

كما فازت بلدية دبي باجلائزة الذهبية 

عن فئة "البتكار يف التخطيط والإدارة 

من�ضة  "حملة  خالل  من  الإعالمية" 

متعددة  مزايا  تقدم  التي  ووت�ض"  فود 

يف جمال �ضالمة الغذاء والتغذية حيث 

واملنتجات  ال�رشكاء  لكل  رابطًا  ت�ضكل 

والعمليات من خالل �ضبكة رقمية موثوقة 

ت�ضهل ان�ضيابية الأعمال والأن�ضطة بني 

التكاليف  الذي يقلّل  الأمر  ال�رشكاء  كل 

العمليات  العديد من  عرب تفادي تكرار 

يف  املطلوبة  البيانات  كافة  وت�ضجيل 

اأي�ضا  البلدية  ونالت  موحدة.  من�ضة 

البتكار   " فئة  عن  الربونزية  اجلائزة 

التوا�ضل  و�ضائل  عرب  الت�ضويق  يف 

تطبيق  "حملة  خالل  من  الجتماعي" 

منتجي" وهو تطبيق ذكي يتيح اإمكانية 

و�ضالمة  املعلومات  �ضحة  من  التاأكد 

ومطابقتها  ال�ضتهالكية  املنتجات 

للمعايري املعتمدة مبجرد م�ضح الباركود 

اخلا�ض باملنتج اأو البحث با�ضم املنتج.

وتهدف بلدية دبي من خالل امل�ضاركة 

روؤية  اإىل جت�ضيد  العاملية  اجلوائز  يف 

القيادة الر�ضيدة نحو تعزيز مبادئ التميز 

ف�ضاًل  املجالت  خمتلف  يف  والريادة 

الرتقاء  اجلوائز يف  هذه  م�ضاهمة  عن 

والتناف�ضية  والبتكار  التميز  مبعايري 

الأمر الذي ينعك�ض اإيجابًا على حتقيق 

الأهداف ال�ضرتاتيجية للدائرة.

اأبوظبي-وام:

اأكدت الربوفي�ضورة �ضيلفيا �ضريانو مديرة 

اجلامعة  اأن  اأبوظبي  ال�ضوربون  جامعة 

تقدم حوايل 13 برنامج ماج�ضتري فريد 

اخلريجني  جلميع  وم�ضمم  نوعه  من 

حياتهم  تطوير  يف  الراغبني  واملهنيني 

املهنية.

وقالت - مبنا�ضبة تنظيم اجلامعة اليوم 

املفتوح الفرتا�ضي لربامج املاج�ضتري غدا 

الأربعاء - اإن الهدف من درا�ضة املاج�ضتري 

ل يقت�رش على كونه و�ضيلة هامة لتعزيز 

اأ�ض�ض  تعزيز  على  ي�ضاعد  بل  املعرفة 

التوا�ضل بني اخلريجني واأ�ضحاب الأعمال 

الطلبة من  تطوير مهاراتهم  كما ميكن 

تهدف  اجلامعة  اأن  موؤكدة   .. وكفاءاتهم 

اإىل توفري اأعلى م�ضتويات التعليم العايل 

وا�ضتقطاب نخبة من الطلبة املوهوبني 

واملتميزين من دولة الإمارات ومن حول 

العامل لي�ضتفيدوا من تاريخ اجلامعة يف 

التميز الأكادميي.

ويت�ضمن اليوم املفتوح الفرتا�ضي عرو�ضا 

وجولت  املاج�ضتري  لربامج  تقدميية 

افرتا�ضية وميثل فر�ضة ل�ضتك�ضاف برامج 

املاج�ضتري الـ 13 يف العلوم والإن�ضانيات 

والتي ُتدر�ض بالإجنليزية اأو الفرن�ضية.

اأبوظبي   - ال�ضوربون  جامعة  وتقدم 

املاج�ضتري  برامج  من  وا�ضعة  جمموعة 

التي �ضممت خ�ضي�ضا لتحاكي الأ�ضواق 

تعزيز  يف  وت�ضهم  والدولية  الإقليمية 

الفر�ض املهنية يف �ضوق العمل احلايل 

الذي ي�ضهد مناف�ضة قوية.

اأبوظبي-وام:

 تتوا�ضل م�ضرية الإجنازات التاريخية التي 

ت�ضتهل بها دولة الإمارات العربية املتحدة 

م�ضرية 50 عامًا جديدة يف تاريخ الحتاد 

مع اإعالن موؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية 

لأوىل حمطات  التجاري  الت�ضغيل  بدء  عن 

براكة للطاقة النووية ال�ضلمية.

اإجنازاً  لي�ضجل  الإعالن  هذا  جاء  وقد 

للدولة يعك�ض روؤيتها ال�ضت�رشافية  جديداً 

للم�ضتقبل والعمل على اإر�ضاء دعائم قطاع 

ال�ضديقة  للكهرباء  ومنتج  م�ضتدام  طاقة 

للبيئة اخلالية من النبعاثات الكربونية.

م�ضريتها  يف  قدما  الدولة  مت�ضي  وبذلك 

الريادية يف قطاع الطاقة الذي يقوم بدور 

اأ�ضا�ضي يف دعم التنمية ال�ضاملة اإىل جانب 

تكري�ض مكانة دولة الإمارات املتقدمة يف 

ملواجهة  الرامية  العاملية  اجلهود  قيادة 

امل�ضتقبل  املناخي و�ضمان  التغري  ظاهرة 

امل�ضتدام لالأجيال القادمة.

وجاء هذا الإجناز ال�ضتثنائي بعد اجتيار 

والتقييمات  الختبارات  كافة  املحطة 

مرحلة  �ضبقت  التي  ال�ضاملة  واملراجعات 

الت�ضغيل التجاري والتي متت حتت اإ�رشاف 

الهيئة الحتادية للرقابة النووية للتاأكد من 

جاهزية املحطة الأوىل وفرق العمل وتلبيتها 

جلميع املتطلبات الرقابية املحلية.

عملية   312 الآن  حتى  الهيئة  واأجرت 

براكة  حمطات  تطوير  بدء  منذ  مراجعة 

للطاقة النووية ال�ضلمية بالإ�ضافة اإىل اأكرث 

من 42 بعثة تقييم من قبل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والرابطة العاملية للم�ضغلني 

النوويني.

الأوىل يف  املحطة  بداأت  الإجناز  هذا  ومع 

براكة يف اإنتاج  1400 ميغاواط من الكهرباء 

ال�ضديقة للبيئة وهو ما يجعلها اأكرب م�ضدر 

الكهربائية يف دولة  الطاقة  منفرد لإنتاج 

الإمارات �ضمن �ضبكة الكهرباء الرئي�ضية.

احلمل  لكهرباء  م�ضدر  اأكرب  اأ�ضبحت  كما 

الأ�ضا�ضي ال�ضديقة للبيئة يف دولة الإمارات، 

حيث توفر اإمدادات ثابتة وموثوقة وم�ضتدامة 

من الطاقة الكهربائية ال�ضديقة للبيئة على 

مدار ال�ضاعة ول�ضتني عاما مقبلة.

وي�ضهم هذا الإجناز يف ت�رشيع عملية خف�ض 

ودعم  الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�ضمة 

جهود الدولة يف تنويع حمفظتها من م�ضادر 

الطاقة خالل املرحلة النتقالية نحو م�ضادر 

الطاقة ال�ضديقة للبيئة حيث تعد حمطات 

الب�ضمة  خف�ض  يف  م�ضاهم  اأكرب  براكة 

الكربونية بني كافة القطاعات يف الدولة.

والـ31  عربيًا  الأوىل  الإمارات  دولة  وتعد 

عامليًا التي تبداأ يف ت�ضغيل حمطات للطاقة 

النووية ال�ضلمية وتبداأ يف اإنتاج الكهرباء 

با�ضتخدام هذه التكنولوجيا املتطورة.

ال�ضلمي  النووي  الربنامج  م�ضرية  و�ضكلت 

الإماراتي التي بداأت يف العام 2009 منوذجًا 

متفرداً يف الطموح والإجناز والعمل اجلاد 

الذي �ضارك يف حتقيقه نخبة من الكفاءات 

مليئة  رحلة  خا�ضوا  الذين  الإماراتية 

اإىل  التي جنحوا يف حتويلها  بالتحديات 

فر�ض لي�ضطروا اإجنازاً جديداً لدولة الإمارات 

يف قطاع الطاقة.

واأكد �ضعادة حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�ض 

التنفيذي ملوؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية 

اأنباء  لوكالة  خا�ضة  ت�رشيحات  يف   -

التجاري  الت�ضغيل  اأن   - "وام"  الإمارات 

لأوىل حمطات براكة يعزز م�ضرية الإجنازات 

ال�ضتثنائية التي حتققها دولة الإمارات يف 

املجالت كافة ومنها قطاع الطاقة وذلك يف 

ظل دعم ورعاية م�ضتمرين من قيادة الدولة 

وال�ضتثمار يف  الإن�ضان  بناء  اإن   : وقال   ..

الكفاءات الإماراتية �ضكل على الدوام ركيزة 

يف  التنموية  الدولة  م�ضرية  يف  اأ�ضا�ضية 

املجالت كافة واليوم نفتخر جميعًا بكوكبة 

جنبًا  تعمل  التي  الإماراتية  الكفاءات  من 

الدوليني  اخلرباء  من  نخبة  مع  جنب  اإىل 

يف براكة حيث توؤدي مهامها بكفاءة ودقة 

عالية وحتر�ض على بذل اأق�ضى جهد ممكن 

من اأجل تر�ضيخ املكانة الريادية العاملية 

للدولة يف قطاع الطاقة.

اأن موؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة  واأكد �ضعادته 

م�ضرية  يف  وبثبات  قدمًا  مت�ضي  النووية 

الثالث  براكة  حمطات  اإجناز  ا�ضتكمال 

التجاري  للت�ضغيل  و�ضوًل  املتبقية 

جلميع املحطات وتوفري ما ي�ضل اإىل ربع 

الكهربائية  الطاقة  من  الدولة  احتياجات 

ال�ضديقة للبيئة وامل�ضاهمة ب�ضكل كبري يف 

خف�ض الب�ضمة الكربونية لقطاع الطاقة.

داعم  اأ�ضبحت  براكة  حمطات  اأن  واأ�ضاف 

رئي�ضي للنمو القت�ضادي وجهود ال�ضتدامة 

متكني  يف  وت�ضاهم  الإمارات  دولة  يف 

اإطار  يف  ريادي  بدور  القيام  من  الدولة 

ظاهرة  ملواجهة  الرامية  العاملية  اجلهود 

التغري املناخي وتاأمني امل�ضتقبل امل�ضتدام 

لالأجيال القادمة. 

وت�ضمنت م�ضرية املحطة الأوىل يف براكة 

من  جمموعة  الت�ضغيل  اإىل  الت�ضييد  من 

الت�ضغيل  عن  لالإعالن  و�ضوًل  املراحل 

التجاري .. ففي فرباير 2020 اأعلنت الهيئة 

الرقابية  النووية اجلهة  للرقابة  الحتادية 

امل�ضوؤولة عن تنظيم القطاع النووي يف دولة 

الإمارات عن اإ�ضدار رخ�ضة ت�ضغيل املحطة 

الأوىل يف براكة ل�ضالح �رشكة نواة للطاقة 

التابعة ملوؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية 

وامل�ضوؤولة عن ت�ضغيل و�ضيانة املحطات 

الواقعة يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.

وزير الطاقة يتفقد �سير العمل في م�سروع محطة تحلية المياه الجديدة باأم القيوين

بلدية دبي تفوز بثالث جوائز من �ستيفي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

جامعة ال�سوربون - اأبوظبي تقدم 13 برنامج ماج�ستير

»اإنجازات الخم�صين تتوا�صل« .. 

الإمارات تد�سن ع�سراً جديداً للطاقة بالت�سغيل التجاري 

لأولى محطات »براكة«
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  اإعالن فقدان جواز �سفر 

جوو  ه��ون��ج   / امل��دع��و  فقد 

،الجنسية الصني جواز سفره رقم 

ممن  الرجاء   )6799250ED(

سفارة   إىل  تسليمه  عليه  يعرث 

الصني  أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.    

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

حسني  ه��دى    / امل��دع��و  فقد 

الجنسية  اليمن  الدياين،  احمد 

 )07298226( رقم  سفره  جواز 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

اليمن  أو إىل أقرب  إىل سفارة  

مركز رشطة مشكوراً.    
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 تاريخ القرار  :  10-3-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-3-10 

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 الرشكة :   بلو لنكس ملوفر خدمات الرشكات   ش. ذ.م.م
B العنوان :    مكتب ملك مركز اكسبونينتا لالعامل، الخليج التجاري، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1413685    رقم الرخصة 834330         

 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  : 4-4-2021 تاريخ تصديق القرار:    2021-4-4 

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 الرشكة :  مغسلة وايت استار  ذ.م.م
العنوان :    مستودع رقم s8  ملك مؤسسة ديب العقارية، بر ديب، القوز الصناعية االوىل

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1430023  رقم الرخصة    627447     

 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  :   24-3-2021   تاريخ تصديق القرار:    2021-3-24

 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 الرشكة :   قمر الغرب لتجارة الهدايا  ش. ذ.م.م
 B العنوان :   مكتب  ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه، ديرة، ام الرمول، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  78103    رقم الرخصة   520805      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 11-3-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-3-11

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

حيث قيد الدعوى رقم 102 لسنة 2020 تجار كيل محكمة رأس الخيمة بطلب إشهار إفالس املدين / 
نائل محمد إسامعيل رايض

حيث تم إيداع قامئة الدائنني لعدالة املحكمة بتاريخ 31-3-2021 وبجلسة 4-4-2021 رصحت املحكمة 
لألمني بنرش قامئة الديون مبني فيها املبالغ التي يرى قبولها من كل دين.

ولذلك ننرش قامئة الديون التي رأينا قبولها وبيان املبالغ كام هو موضح كاآليت : 

وبناء عليه يطلب أمني التفليسة املعني مبوجب الحكم من كافة الدائنني للرشكة املدينة ممن ورد أو مل 
يرد اسمه يف قامئة الديون يف حالة وجود إعرتاضات عليها أن يتقدم بتظلم أمام املحكمة خالل مدة )7( 

أيام عمل من تاريخ نرش هذا اإلعالن .

م

1

مبلغ الدين

1,399,072.21 درهم

 اسم الرشكة

رشكة التالل لتجارة األسمنت

  اسم الرشكة :  انتجريتد باور سوليوشنز   ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 209 ملك ملكه احمد مرداس، الربشاء االوىل

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1332229   رقم الرخصة 801740

 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  :    4-4-2021   تاريخ تصديق القرار:      2021-4-4

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 الرشكة :  الفيتا لتجهيز الهدايا االعالنية   ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 213 ملك عبدالرحمن عبدالرحيم حسني بالسالح ، ديرة، القرهود

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1248093   رقم الرخصة 766796         

 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  :   30-3-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-3-30      

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 الرشكة :  سباركلني لتجارة املنظفات و املطهرات ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ملك رشكة نارص بن عبداللطيف الرسكال، القرهود، 

B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1475960    رقم الرخصة  870255        
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  1-3-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-3-1

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

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : ريفريز باث لإلدارة التسويقية ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 1301 ملك شاهد احمد سيد شمس، الربشاء الجنويب 4 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1317632    رقم الرخصة  796007       

 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  :   30-3-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-3-30 

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 

أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  املعدنية  ش.ذ.م.م  املياه  لتجارة  االخدود    / لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  10-3-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-3-10 

  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. 

  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 / بلو لنكس ملوفر خدمات الرشكات  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 4-4-2021 تاريخ تصديق القرار:    2021-4-4 

 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. 

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

ديره- بورسعيد 

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

لديها لتصفية رشكة /مغسلة وايت استار ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   24-3-2021   تاريخ تصديق القرار:    2021-3-24

 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. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

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

لتصفية رشكة /   قمر الغرب لتجارة الهدايا   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 11-3-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-3-11

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 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 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  باور سوليوشنز  ش.ذ.م.م وبتعيني  انتجريتد   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    4-4-2021   تاريخ تصديق القرار:      2021-4-4

 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. 

   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 /  الفيتا لتجهيز الهدايا االعالنية  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   30-3-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-3-30      

 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. 

   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 

املذكور  املصفي  وبتعيني  املطهرات ش.ذ.م.م  و  املنظفات  لتجارة  /سباركلني  لتصفية رشكة 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  1-3-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-3-1

 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. 

  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 / ريفريز باث لإلدارة التسويقية  ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   30-3-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-3-30 

 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. 
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 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

امين التفلي�سة الخبير
يو�سف محمد بن حجر

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 ن�سر قائمة ديون

نائل محمد اإ�سماعيل را�سي

 الدعوى رقم 102 ل�سنة 2020 تجاري كلي راأ�س الخيمة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /   ساجر لصيانة املباين   / ذ.م.م- رشكة ذات 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )95169    ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771 06 

ص.ب.: 1131   

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /السهل للمقاوالت الكهروميكانيكية/ 
قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة  ذ.م.م- 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
بالتنمية االقتصادية تحت رقم ) 66574   ( وقرر الرشكاء  االقتصادية  وسجلته  

حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  �ساجر ل�سيانة املباين  / ذ.م.م

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  ال�سهل للمقاوالت الكهروميكانيكية  / ذ.م.م
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافيه جلسة سمر 

رخصة رقم : CN -  3018392 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة صالح عبدالله صالح محمد الكثريي

ويالي  كيدامناريام  فريويني  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

     100%

محمد  صالح  عبدالله  صالح  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكثريي 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  تكية لتنجيد 
االثاث 

رخصة رقم : CN -  1384202 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة لؤلؤة خلفان غيث خلفان 

املحرييب  100%    
محمد  غرير  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العوجان القبييس
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تكية للتصميم 
الداخيل

رخصة رقم : CN -  1902691 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة لؤلؤة خلفان غيث خلفان 

املحرييب 100%    
محمد  غرير  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العوجان القبييس
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
لتأجري  زينيو  التجاري  باالسم   CN  -  1175238 رقم  
الشاحنات واملعدات الثقيلة ذ.م.م  بإلغاء طلب تعديل 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1175238  / الرقم : د ت / ش ت 

CA - 3699991  : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافترييا داكا فريش 

 رخصة رقم :  CN - 3777548 قد تقدموا إلينا بطلب:

  تعديل اسم تجاري من/ DHAKA FRESH CAFETERIA كافترييا 

داكا  مطعم   DHAKA FRESH RESTAURANT اىل  فريش  داكا 

فريش 

تعديل نشاط/ اضافة مطعم 5610001 

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( 5610003

تعديل نشاط / حذف مشاوي عىل الفحم )سفاري( 5621006

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم ابني  
رخصة رقم :  CN - 1015721 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عامد سيد محمد 
سليم 100%

بداح  بن  حمد  محمد  صياح  اضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 
العامري       

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زيد هادي سعيد محمد 
املنهايل

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ واحة الرباري 
للنقليات واملقاوالت العامة   

رخصة رقم :  CN - 2067074 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ناجي مبارك ناجي برصي 

االحبايب 100%   
عبدالله  سامل  خليفة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

الغزال  قفزة  ملحمة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ذ.م.م    

رخصة رقم : CN -  1140590 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة باسم احمد عبدالعزيز سعيد الشوميل 

   51%

 SANZA GLOBAL LTD تعديل نسب الرشكاء/ سانزا جلوبال ليمتد

من %36 اىل 49%  

املحدودة  للتموين  الوطنية  الرشكة  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

   NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED WLL ذ.م.م

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
االسم التجاري:   ميم للمقاوالت العامة  ، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية ، النقلة ط 1 مكتب 4 ، 12 الثاين عرش  
وحدة خليل ابراهيم محمد حمد واخرين 

  CN-2409565 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  اكيورت للمحاسبة القانونية واالستشارات الرضيبية 
ذ.م.م  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 28-3-2021  وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 2105006361     :
 تاريخ التعديل:   2021-4-6 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

لبيع  عبدالله  محل  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
وتصليح االطارات

 رخصة رقم : CN -  1103549 قد تقدموا إلينا بطلب:
العلوي  اضافة عبيد ساملني مصبح حميد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

   100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبداله ابراهيم رفيعي نزاد

تعديل وكيل خدمات/ حذف عبيد ساملني مصبح حميد العلوي
 ABDULLA TYRES TRD & REPAIRS /تعديل اسم تجاري من 
 AL MASAFAT اىل  االطارات  وتصليح  لبيع  عبدالله  محل   SHOP
محل   ALBAHEEDA TYRES TRD & REPAIRS SHOP

املسافات البعيدة لبيع وتصليح االطارات
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ دملا للرصافة 

رخصة رقم :  CN -  1157848 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة زاهر االهي موغال 20%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فيصل عيل مرتوك املرت وك

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جولدن ماب 
للمقاوالت العامة   

رخصة رقم : CN -  1085688 قد تقدموا إلينا بطلب:
خالد  خالد محمد  اضافة حمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

   100% العجمي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيف نهيل رسيع عمريه 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مركز بريلينت للتدريب 
عىل التمريض ذ.م.م 

رخصة رقم :CN - 2683504 قد تقدموا إلينا بطلب:
ارشيد  بني  عبدالله حسني  محمود  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

  49%
املرزوقي  رفيع  محمد  عبدالقادر  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

   51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رميوند سيليس داتينجالينج 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف فاضل عبدالله احمد راشد السويدي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمود عبدالله حسني بني ارشيد   

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الحوار للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN -  2758209 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 ELHWAR FOR FOR GENERAL MAINTENANCE /تعديل اسم تجاري من  

 ALHEWAR FOR BUILDINGS AND GENERAL اىل العامة  للصيانة  الحوار 

و  للمباين  الحوار   CONTRACTING SOLE PROPRIETORSBHIP LLC

املقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط/ اضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

تعديل نشاط/ حذف صيانة املباين 4329901  

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

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للصيانة  كيلونا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
العامة 

رخصة رقم :    CN - 1215068 قد تقدموا إلينا بطلب:
العدل  تنازل وبيع/ اضافة خالد عبدالرؤوف عيل  تعديل الرشكاء 

  49%
تعديل نسب الرشكاء/ راشد نارص محمد عبدالحي من %50 اىل 

  51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن ابراهيم احمد الجسمي 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
هاجمري للوساطة التجارية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2556896  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بنتاجون كافيه - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2928794 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد بدر فارس الهاليل 20%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله بدر فارس الهاليل 20%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خالد بدر فارس الهاليل 20% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد بيات قبيل عبدالله املريخي من مالك اىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد بيات قبيل عبدالله املريخي من %100 اىل 20% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ابراهيم عبدالله ابراهيم عتيق ال عيل 20%

 تعديل شكل قانوين من/ رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 PENTAGON CAFE SOLE PROPRIETORSHIP من/  تجاري  اسم  تعديل   

 PENTAGON CAFE L.L.C بنتاجون كافيه - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م اىل LLC

بنتاجون كافيه ذ.م.م 

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

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
لتجارة  ايان  التجاري  باالسم   CN  -   2874361 رقم  
الخرضوات والفواكه ذ.م.م بإلغاء طلب تعديل الرخصة 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2874361 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3808704  : رقم الخطاب

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201

�إعالنات

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد عيل محمد عيل الشحي    الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: علياء عبيد خليفة نجمه السويدي    الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  بوراشد( رخصة صادرة من  ) مفروشات  التجاري  باالسم   

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )    65913( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد عيل محمد عيل الشحي    الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: علياء عبيد خليفة نجمه السويدي    الجنسية: االمارات

التنمية  دائــرة  من  صــادرة  رخصة  االميــان(  منجرة   ( التجاري  باالسم   

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )    58704( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير األربعاء 7 أبريل 2021ـ العـدد 14714                 

 رئي�سة المفو�سية  
الأوروبية ورئي�س 

المجل�س الأوروبي 
يلتقيان اأردوغان في تركيا

اإ�سطنبول ـ )د ب اأ( :
�أورزوال  �الأوروبية  �ملفو�ضية  رئي�ضة  �لتقت   
فون دير الين ورئي�س �ملجل�س �الأوروبي �ضارل 
مي�ضيل بالرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان 
�لعالقات  �إطللالق  الإعللادة  حماولة  يف  �أم�س، 
�ملتوترة بني �جلانبني. و�رصح مكتب �أردوغان 
باأنه ��ضتقبل �مل�ضوؤولني يف �لق�رص �لرئا�ضي، 
ترد  ومل  للقاء.   فيديو  مقطع  �ملكتب  ون�رص 
�ملزيد من �لت�رصيحات �لر�ضمية ب�ضاأن طبيعة 
�الجتماع.  وكتب مي�ضيل عرب موقع تويرت �أن 
ب�ضاأن  مناق�ضات  �أجللرو�  �لثالثة  �مل�ضوؤولني 
�الأوروبللي  �الحتللاد  بني  �لعالقات  "م�ضتقبل 
وتركيا"، م�ضيفا �أن "�لوقف �مل�ضتمر للت�ضعيد 

مطلوب الإيجاد �أجندة بناءة �أكرث".
و�إىل جانب لقاء �أردوغان، �ضيجري �مل�ضوؤوالن 
�لدولية  للمنظمة  ممثلني  مللع  ملل�للضللاور�ت 

للهجرة وغريها من هيئات �الأمم �ملتحدة. 
�الجتماعات  هذه  تتطرق  �أن  �ملرجح  ومن 
�إىل �لدعم �ملايل �ملقدم من �الحتاد �الأوروبي 
لالجئني �ل�ضوريني يف تركيا، وكذلك �ن�ضحاب 
�أنقرة موؤخر� من �تفاقية ملكافحة �لعنف �ضد 
�ل�ضهر  �الأوروبللي  �ملللر�أة.  وقال قادة �الحتاد 
�إنهم على ��ضتعد�د ملناق�ضة حتديث  �ملا�ضي 
وتركيا ومتديد  �لتكتل  بني  �جلمركي  �الحتاد 

معاهدة �لهجرة مع �أنقرة. 
وحذر �لتكتل يف �لوقت نف�ضه من �أنه ال يز�ل 
�إذ�  �أنقرة  ��ضتعد�د لفر�س عقوبات على  على 
عن  �لقانوين"  "غري  �لتنقيب  ��ضتاأنفت  ما 

م�ضادر �لطاقة يف �رصق �لبحر �ملتو�ضط. 
وقمع  �لقانون  �ضيادة  ب�ضاأن  �ملخاوف  ورغم 
�ملعار�ضة �ل�ضيا�ضية يف تركيا منذ �ملحاولة 
عام  تركيا  �ضهدتها  �لتي  �لفا�ضلة  �النقالبية 
و�أنقرة  �الأوروبلللي  �الحتللاد  يللز�ل  ال   ،  2016
بينهما  �أن  كما  رئي�ضيني،  جتاريني  �رصيكني 

�لكثري من �مل�ضالح �الأمنية �مل�ضرتكة.

تجريد 70 �سخ�ساً من األقاب �سرفية منحتها لهم ملكة بريطانيا 
خالل 10 �سنوات

لندن ـ )د ب اأ( :
�ألقاب �رصفية منحتها   مت خالل 10 �ضنو�ت جتريد 70 �ضخ�ضًا من 
�إياهم ملكة بريطانيا �إليز�بيث �لثانية، وذلك ب�ضبب �ضوء �ل�ضلوك �أو 

�ضدور �أحكام بال�ضجن بحقهم، وفقا لتقرير �ضدر �أم�س.
ومت �لعام �ملا�ضي جتريد ت�ضعة �أ�ضخا�س من �ألقابهم، لي�ضل �لعدد 
ن�رصتها �ضحيفة  �لتي  لالإح�ضاء�ت  وفقا  �ضخ�ضا،   70 �إىل  �الإجمايل 

"ذ� تاميز".
�لعام  �ل�رصفية  �الألقاب  من  جتريدهم  مت  �لذين  �أولئك  بني  ومن 
�ملا�ضي �ملنتج �ل�ضينمائي هاريف وين�ضتني، �لذي �أدين باالغت�ضاب 
و�العتد�ء �جلن�ضي يف �ضباط/فرب�ير 2020 و�ضدر ُحكم بحقه بال�ضجن 

23 �ضنة باأحد �ضجون نيويورك.
وكان وين�ضتني نال و�ضام "CBE" �ل�رصيف مل�ضاهمته يف �ضناعة 

�ل�ضينما �لربيطانية، يف عام 2004.
كم مت جتريد رئي�س زميبابوي �ل�ضابق روبرت موجابي، و�لديكتاتور 

�لروماين �لر�حل نيكوالي ت�ضاوت�ضي�ضكو، من �ألقاب �رصفية.
وذكرت �ضحيفة "�لتاميز" �أن �أكرب عدد من هوؤالء �الأ�ضخا�س قد مت 
جن�ضي  جر�ئم حتر�س  ب�ضبب  بال�ضجن  �أحكام  بعد  تكرميهم  �إلغاء 
باالأطفال، و�لتي �ضكلت �ل�ضبب ور�ء 37% من حاالت �إ�ضقاط �الألقاب 
يف  �الحتيال  وجاء  �ملا�ضية.  �لع�رصين  �ل�ضنو�ت  خالل  �ل�رصفية 
�ملركز �لثاين بني �أ�ضباب �لتجريد من �الألقاب �ل�رصفية بن�ضبة %21.

�أو  لالأفر�د  �ل�ضخ�ضية  �الإجنللاز�ت  على  مكافاأة  �الألقاب  منح  ويتم 
تقدمي �خلدمات لربيطانيا �أو �أقاليمها �خلارجية.

الختبار  �ضيخ�ضعون  اال�ضكتلنديون  المواطنون 
ً فيرو�س كورونا مرتين اأ�ضبوعيا

 لندن ـ )د ب ا( :
�أم�س  �ضتورجن  نيكوال  ��ضكتلند�  وزر�ء  رئي�ضة  �أعلنت 
�أن �ملو�طنني �ضيتمكنون من �خل�ضوع الختبار فريو�س 

كورونا مرتني �أ�ضبوعيًا.
وقالت يف موؤمتر �ضحفي يف �إدنربه �إن ��ضكتلند� �ضوف 
�إعالن �جنلرت�  تبد�أ يف تد�ضني �لربنامج بعد يوم من 
�ضوف  �الختبار  هذ�  و�أ�ضافت"  مماثلة.  مبادرة  عن 
يكون �إ�ضافيا وتكميليا مل�ضار�ت �الختبار�ت �الإ�ضافية 

�ملتبعة يف مناطق �الأولوية".
و�أو�ضحت" هذ� توجه �أكرث �ضمولية الختبار من ال تظهر 
عليهم �أعر��س، �ضوف يتيح لنا تقييم �لتاأثري �ملحتمل 

على مو�جهة �أي �نتقال للعدوى".
بالفعل  ميكنهم  �ملد�ر�س  يف  يعملون  من  �أن  ويذكر 
�خل�ضوع الختبار فريو�س كورونا مرتني يف �الأ�ضبوع 
يف ��ضكتلند�، ولكن �الآن يتم تو�ضيع نطاق �لربنامج. 
�ضتكون  �الختبار�ت  كانت  �إذ�  ما  بعد  يت�ضح  ومل 

جمانية �أم ال .
�أم�س  �أول  �أعلنت  قد  �لربيطانية  �حلكومة  وكانت 
للمو�طنني  كورونا  فريو�س  �ختبار�ت  �ضتقدم  �أنها 

�لربيطانيني مرتني �أ�ضبوعيًا جمانًا.

رو�سيا تحذر من التدخل في �سوؤون ميانمار
 مو�سكو ـ )د ب ا( :

عقوبات  فر�س  من  رو�ضيا  حذرت   
ظل  يف  وذلك  �أم�س،  ميامنار  بحق 
�لع�ضكري  �ملجل�س  قمع  ��ضتمر�ر 

للمظاهر�ت.
لوكالة  �خلارجية  وز�رة  وقللالللت 
�نرتفاك�س �لرو�ضية لالأنباء �ليوم �إن 
و�لعقوبات �ضد  و�ل�ضغط  �لتهديد�ت 
�ل�ضلطات يف ميامنار ال جتدي نفعا 

وخطرية للغاية.
هذه  مثل  �أن  �لللللوز�رة  و�أ�للضللافللت 
تعزيز  يف  فقط  ت�ضاهم  �ل�ضيا�ضات" 
�أنها  مو�ضحة  �الأطر�ف"  �خلالف بني 

�ضوف توؤدي �إىل �حلرب �الأهلية.
�ملتحدة  �لواليات  من   كل  وكانت 
و�الحتلللاد  وبريطانيا  �الأمللريللكلليللة 
عقوبات  فر�ضت  قد  وكند�  �الأوروبي 

على �لع�ضكريني يف ميامنار.
على  �ضيطر  قللد  �جللليلل�للس  وكللللان 

�ملا�ضي،  �ضباط/فرب�ير  يف  ميامنار 
فوز  �ضهدت  �نتخابات  �إجللر�ء  عقب 
�لزعيمة  بزعامة  �حلللاكللم  �حلللزب 
�ضو  �ضان  �أون  �ملعزولة  �لفعلية 
وقوع  ومنذ  �ضاحقة.  باأغلبية  ت�ضي 
�لع�ضكري  �ملجل�س  قام  �النقالب، 
ما  وُقتل  بعنف،  �ملظاهر�ت   بقمع 
 46 بينهم  �ضخ�ضا،   564 عن  اليقل 
�لر�بطة  ذكرته  ما  بح�ضب  طفال، 

�ل�ضيا�ضيني. لل�ضجناء  �مل�ضاعدة 
وقالت �لر�بطة �إن نحو 2700 �ضخ�س 

ماز�لو� حمتجزين.
مت  �إنلله  �إر�و�دي  �ضحيفة  وذكللرت   
ع�ضوة  وين،  ميا  ميا  و�ضع   �ليوم 
�أجللل  �لللر�بللطللة مللن  �أخلللرى  بحزب 
�ضو  له  تنتمى  �لللذي  �لدميقر�طية، 
يف  �جلللربيللة  �القللامللة  قيد  ت�ضي، 

منزلها يف ياجنون.
فقد  وين،  من  مقربة  مل�ضادر  ووفقا 
�ضبب  بدون  باعتقالها  �جلي�س  قام 

نحن   " ملل�للضللادر  وقللالللت  و��للضللح. 
حاالت  وجود  ب�ضبب  للغاية  قلقون 
�لر�بطة  حزب  �أع�ضاء  فيها  يتعر�س 
�أفر�د  للتعذيب". وقد توفى عدد من 
�لديكقر�طية  �أجل  من  �لر�بطة  حزب 
�الأ�للضللابلليللع �ملللا�للضلليللة بعد  خللالل 
جثثهم  على  ظهر  حيث  �عتقالهم، 
وقد  حللادة.  معاملة  �ضوء  عالمات 
بعد  �ليوم  عاما/   50  / رجل  توفى 

ب�ضعة �ضاعات من �الإفر�ج عنه.
ملللن نللاحلليللة �أخللللللرى، ��للضللتللمللرت 
�لع�ضكري  �ملجل�س  �ضد  �ملظاهر�ت 
�عتقال  عمليات  وقعت  حيث  �أم�س، 
�لغاز  �جلي�س  ��ضتخدم  كما  جديدة، 
�مل�ضيل للدموع لتفريق �ملتظاهرين.

وكان جمل�س �المن �لدويل قد طالب 
مبمار�ضة  �جلي�س  �ملا�ضي  �ال�ضبوع 
قالت  حللني  يف  �لللنللفلل�للس،  �للضللبللط 
و��ضنطن �إنها تعمل على فر�س مزيد 
من �لعقوبات رد� على عنف �جلي�س.

مروحيات ت�سقط م�ساعدات على مناطق اإندوني�سية 
مت�سررة من الفي�سانات

جاكرتا ـ )د ب اأ( :
�الإندوني�ضية  �ل�ضلطات  �أر�ضلت 
مروحيات �أم�س الإ�ضقاط م�ضاعد�ت 
�رصقي  منعزلة  مو�قع  على  �إغاثة 
�النهيار�ت  �أ�ضفرت  �أن  بعد  �لبالد 
�لناجمة  و�لفي�ضانات  �الأر�ضية 
عن �إع�ضار ��ضتو�ئي عن مقتل 128 
�أفاد  ح�ضبما  �الأقل،  على  �ضخ�ضا، 

م�ضوؤولون.
وال يز�ل 72 �ضخ�ضا، على �الأقل، يف 
عد�د �ملفقودين عقب �لكو�رث �لتي 
�إع�ضار �ضريوجا �ال�ضتو�ئي  �ضببها 
نو�ضا  مبقاطعة  جللزر  عللدة  يف 

تينجار� �ل�رصقية .
�ملتحدث  دجاتي،  ر�ديتيا  وقللال 
الإد�رة  �لوطنية  �لوكالة  با�ضم 
"تويف 128 �ضخ�ضا على  �لكو�رث: 
�لطق�ضية  �لظاهرة  خللالل  �الأقلللل 

�ضديدة �لقوة يف عدة �أماكن".
�لوفيات ي�ضمل 67  باأن عدد  و�أفاد 
�نهيار  جر�ء  حتفهم  لقو�  �ضخ�ضا 
بركان  من  �الأمطار  ب�ضبب  �أر�ضي 
يوم  ليمباتا  جزيرة  يف  ليو�تولو 

�الأحد.
 وقال مدير �لوكالة، دوين موناردو، 
لها  �ملجاورة  و�أدونللار�  ملباتا  �إن 
تاأثر  حيث  تلل�للرصر�،  �الأكلللرث  هما 

يف  و�أ�للضللاف  مبنى.   500 حللو�يل 
من  كثري  يز�ل  "ال  �ضحفي:  موؤمتر 

�لنا�س يف عد�د �ملفقودين".
و�أ�ضاف �أن �حلكومة وفرت طائر�ت 
هليكوبرت لتوزيع �مل�ضاعد�ت على 

�ملو�قع �ملنعزلة.
�إن  وقالت وكالة مكافحة �لكو�رث 
49 �ضخ�ضا �آخرين لقو� حتفهم يف 
كما تويف  �لقريبة،  �أدونار�  جزيرة 
يكن من  �ألللور. ومل  12 يف جزيرة 

�ل�ضهل �لو�ضول �إىل �جلزيرة ب�ضبب 
�رتفاع �الأمو�ج و�لعو��ضف.

�جلوية  �الأر�للضللاد  وكالة  وذكللرت 
�جته  �ضريوجا  �إع�ضار  �أن  �لوطنية 
�أم�س �ضوب �جلنوب �لغربي، لريحل 
عن �إندوني�ضيا. ومن ناحية �أخرى، 
تيمور  جمهورية  حكومة  قالت 
�ملللجللاورة  �ل�ضغرية  �ل�رصقية، 
الإندوني�ضيا، �إن عدد حاالت �لوفاة 
بها  �ل�ضيئ  �لطق�س  عن  �لناجمة 

وقال  �ضخ�ضا.   27 �إىل  �رتفع  قد 
�إن  �لللوزر�ء يف بيان  مكتب رئي�س 
�لتي حدثت يف عدة  "�لفي�ضانات 
مناطق من �لبالد ت�ضببت يف �أ�رص�ر 
ج�ضيمة للممتلكات، وخلفت مئات 
�لعائالت �مل�رصدة، وما ال يقل عن 
يحدد  مل  �أ�ضخا�س   8 و  قتيال،   27
 13 �أن  و�أ�ضافت  بعد".  م�ضريهم 
�ضخ�ضا لقو� حتفهم ونزح �أكرث من 

�ضبعة �آالف يف �لعا�ضمة ديلي.

اإيران ت�سجل ح�سيلة قيا�سية لالإ�سابات 
اليومية بكورونا

طهران ـ )د ب اأ( :
�ل�ضحة  وز�رة  �أعلنت   
ت�ضجيل  �أم�س  �الإير�نية 
174 حالة وفاة و 17430 
بفريو�س  جديدة  �إ�ضابة 
�ل�ضاعات  خالل  كورونا 
�الأربلللللللع و�لللعلل�للرصيللن 

�ملا�ضية.
وكالة  لبيانات  ووفقا 
فاإن  لالأنباء  "بلومربج" 
ح�ضيلة  �أعلى  هي  هذه 
يتم  لالإ�ضابات  يومية 
ت�ضجيلها يف �إير�ن على 

�الإطالق.
�أن  �لللللللوز�رة  وذكلللللرت 
�إ�ضابات  عللدد  �إجللمللايل 
�رتفع  �لبالد  كورونا يف 
 963 و  مليون  نحو  �إىل 

�ألف حالة.
و�لللرصحلللت �ملللتللحللدثللة 
�ل�ضحة  وز�رة  با�ضم 
و�للللعلللالج و�لللتللعللللليللم 
�ضيما  �الإير�نية،  �لطبي 
�ضاد�ت الري، باأن �إجمايل 
عن  �لناجمة  �لوفيات 
�الإ�ضابة بفريو�س كورونا 
يف �جلمهورية �الإ�ضالمية 

قد �رتفع �إىل 63506 .
�أن  الري  �ضاد�ت  وذكرت 

يف  �مل�ضابني  من   4138
عدد  و�أن  حرجة،  حالة 
�ملتعافني جتاوز �ملليون 
وفقا  حالة،  �ألف   667 و 
�أنباء  وكالة  �أوردتلله  ملا 
�الإ�ضالمية  �جلمهورية 

�الإير�نية )�إرنا(.
�ل�ضحة  وزيلللر  وحلللذر 
و�لعالج و�لتعليم �لطبي 
منكي  �ضعيد  بلللاإيلللر�ن 
�رتفاع  مللن  �أملل�للس  �أول 
�جلديدة  �الإ�ضابات  عدد 

بللفللريو�للس كللورونللا يف 
:"نو�جه  وقللال  �لللبللالد، 
�أحد �أكرب موجات تف�ضي 
�للللفلللريو�لللس، و�لللنللظللام 
�أياما  �ضيو�جه  �ل�ضحي 

�ضعبة".
نف�ضه  �لوقت  يف  و�نتقد 
على  قيود  فر�س  عللدم 
خالل  وحللْظللره  �ل�ضفر 
عطلة عيد �لنوروز، وقال 
م�ضكلة  تو�جه  �لبالد  �إن 

كبرية من جر�ء ذلك.

مقتل واإ�سابة اأكثر من 52 من القوات الأمنية 
خالل يوم في اأفغان�ستان

كابول ـ )د ب اأ( :
لها  بيان  فى  �الفغانية  �ل�رصطة  �أكدت   
فى  �آخللر،  و�إ�ضابة  �أفر�دها  �أحللد  مقتل 
فى  جمهولون  م�ضلحون  �ضنه  هجوم 

كابول �ضباح �أم�س.
�الخبارية  نيوز"  "طلوع  قناة  ونقلت 
�إن �لهجوم وقع يف  عن �ل�رصطة �لقول، 
بالتوقيت �ملحلي   0850 �ل�ضاعة  حو�يل 
بباجمان  �إرجاندي"  "�ضوك  منطقة  يف 
�أن فتح م�ضلحون �لنار  يف كابول، بعد 
على �ضيارة تابعة الأفر�د من قو�ت �الأمن.

�لتحقيق يف  بد�أت  �إنها  �ل�رصطة  وقالت 
ومن  جماعة،  �أي  تعلن  ومل  �حلللادث. 

بينها طالبان، م�ضوؤوليتها عن �لهجوم.
يف  م�ضدر  �أعلن  مت�ضل،  �ضعيد  على 
�أفر�د  من  �أربعة  مقتل  �أفغان�ضتاناأم�س 
�ضنته  هجوم  يف  �ملحلية،  �ل�رصطة 
طالبان م�ضاء �أول �أم�س على موقع �أمني 
يف �إقليم ناجنارهار �لو�قع �رصقي �لبالد.

�الخبارية  نيوز"  "طلوع  قناة  ونقلت 
�الفغانية عن �مل�ضدر �لقول �إن �لهجوم 
وقع يف منطقة "غازي بابا" يف "�ضورخ 

رود" باالقليم.
�ملحليون  �مللل�للضللوؤولللون  يعلق  ومل 

طالبان  حركة  �حلادث.و�أعلنت  على 
م�ضوؤوليتها عن �لهجوم.

وياأتي �حلادث يف ظل ما ت�ضهده �لبالد 
من ت�ضاعد حاد يف �أعمال �لعنف، قبيل 
�نعقاد موؤمتر مهم يف تركيا من �ملتوقع 

�أن يغري �جتاه جهود �ل�ضالم �الأفغانية.

�أمنيني  م�ضوؤولني  �إح�ضاء�ت  وتظهر 
�أفلللر�د  مللن   26 عللن  يقل  ال  مللا  مقتل 
�آخرين   30 و�إ�ضابة  �الأفغانية،  �لقو�ت 
�أمنية  �أربعة مدنيني، يف حو�دث  بينهم 
خالل  �أقاليم  �ضتة  يف  وقعت  منف�ضلة 

�لل24 �ضاعة �ملا�ضية.

نافالني يعلن تدهور حالته ال�سحية في مع�سكر 
الحتجاز

مو�سكو ـ )د ب اأ( :
�لرو�ضي  �ملللعللار�للس  ��ضتكى   
يف  �ملحتجز  نافالني،  �أليك�ضي 
مع�ضكر �حتجاز �رصقي مو�ضكو، 
من تدهور حالته �ل�ضحية ب�ضكل 

�أكرب.
�إن�ضتجر�م  على  نافالني  وكتب 
ت�ضخي�س  مت  �أنلله  �أملل�للس  ،�أول 
�رتفعت  حيث  بحمى  �إ�ضابته 
درجة  1ر38  �إىل  حر�رته  درجللة 
مئوية كما يعاين من �ضعال حاد، 
�ضيو��ضل  �أنه  على  �ضدد  �أنه  �إال 
بد�أه  �لذي  �لطعام  عن  �الإ�رص�ب 

قبل �أيام.
وكلللللان ثلللالثلللة ملللن زمللالئلله 
بالفعل  ُنقلو�  قد  �ملحتجزين 
�إ�ضابتهم  ب�ضبب  �مل�ضت�ضفى  �إىل 

مبر�س �ل�ضل.
"�إزف�ضتيا"  �ضحيفة  وذكلللرت 
نافالني  �أن  �أم�س،  �أول  م�ضاء 
من  وكللان  طبية.  رعاية  تلقى 
�ملقرر فح�س �ملعار�س �لرو�ضي 
مللوؤ�للرص�ت  ب�ضبب  عللامللا/   44/
�لتنف�ضي  باجلهاز  �عتالل  على 
�جل�ضم.  حللر�رة  درجللة  و�رتفاع 

وقالت �ضلطات �ل�ضجن ، بح�ضب 
"يخ�ضع  نافالني  �إن   ، �لتقرير 
كما  �لطبي".  �لطاقم  الإ�لللرص�ف 

خ�ضع الختبار فريو�س كورونا. 
�أوجللللا   ، وقلللاللللت حمللاملليللتلله 
فقد  نافالني  �إن  ميخائيلوفا، 
�إىل  و�ضوله  منذ  كيلوجر�ما   13
مع�ضكر �الحتجاز. وذكرت �الأمينة 
�لدولية  �لعفو  ملنظمة  �لعامة 
�أنيي�س كاالمار يف تغريدة على 
�لرئي�س  �إىل  كتبت  �أنها  تويرت 
نافالني.  �ضالمة  ب�ضاأن  �لرو�ضي 

و�أ�ضافت "هناك �حتمال حقيقي 
باأن رو�ضيا تعر�ضه ملوت بطيء. 
�لو�ضول  حق  مُينح  �أن  يجب 
�لفوري �إىل طبيب يثق به ويجب 

كذلك �أن يتم �إطالق �رص�حه".
نافالني  �أن  �إىل  �الإ�ضارة  جتدر   
�مل�ضجون يف مع�ضكر يقع على 
م�ضافة نحو 100 كيلومرت �رصقي 
�لعا�ضمة مو�ضكو، �أعلن قبل فرتة 
مربحة  �آالم  يعاين  �أنلله  طويلة 
يف �لظهر وبو�در �ضلل يف �إحدى 

�ضاقيه.
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âjƒµdG Öîàæe »a ƒµ°SGQÉc áaÓîd í°Tôe ¢ù«dGõfƒL

IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG ádƒ£H øe 12 áî°ùædG ¢ùeCG â≤∏£fG

 ΩÉ≤J »àdGh ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe áÁôc ájÉYôH

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

 å«M ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 OóY »ÑYÓd Éàa’ É≤dCÉJ  ∫hC’G Ωƒ«dG ó¡°T

 ÚÄ°TÉædG  äÉ°ùaÉæe  ΩÉàN  ‘  ∫hódG  øe

 ÉæjQBG  ƒ°ùà«LƒL  ádÉ°U  ‘  âª«bCG  »àdG

.»ÑXƒHCG áª°UÉ©dÉH

 øe  ∫hC’G  Ωƒ«dG  äÉ°ùaÉæe  ‘  ∑QÉ°Th

 áÄa  øe  á«°VÉjQh  »°VÉjQ  400  ádƒ£ÑdG

 ΩGõ◊G á∏ªM øe ÉeÉY 18 ¿hO ÚÄ°TÉædG

 ∞∏àfl øe äÉ«ÁOÉcCGh ’hO ¿ƒ∏ãÁ ,¥QRC’G

 á≤K ï°Sôj …òdG  ôeC’G  ƒgh ,⁄É©dG  AÉëfCG

 áª°UÉ©dGh  äGQÉeE’G  ádhO  IQó≤H  ÚÑYÓdG

 øeC’G øe Iójôa áHôŒ ÒaƒJ ≈∏Y »ÑXƒHCG

 á©«aôdG  á«ŸÉ©dG  áfÉµŸG  ócDƒjh  ,¿ÉeC’Gh

 »ÑXƒHCG  ádƒ£H  É¡∏à–  âëÑ°UCG  »àdG

 .ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG

 AÉæKCG  É©FGQ  AGOCG  äGQÉeE’G  ƒÑY’  Ωqóbh

 á«dGó«e 34 ≥«≤– ‘ Gƒë‚h äÉ°ùaÉæŸG

 10h ,á«°†a 12h ,á«ÑgP 12 ™bGƒH áfƒ∏e

 áî°SGQ IóYÉb OƒLh ≈∏Y ócDƒj Ée ájõfhôH

 á∏°UGƒe  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  áÄ°TÉædG  ÖgGƒª∏d

 ádhódG º∏Y ™aQh á«æWƒdG äGRÉ‚E’G IÒ°ùe

 .á«ŸÉ©dG ä’ƒ£ÑdGh πaÉëŸG ‘

 â©HÉJ »àdG äÉ«°üî°ûdG RôHCG áªFÉb âqª°Vh

 øe  ∫hC’G  Ωƒ«dG  ‘  ÚÄ°TÉædG  äÉ°ùaÉæe

 ‹É©e  ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£H

 ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ¢Sóæ¡ŸG

 º©æŸGóÑY  IOÉ©°Sh  ,º«∏©àdGh  á«HÎdG

 øjOÉ–’G  ¢ù«FQ  ,»ª°TÉ¡dG  óªfi  ó«°ùdG

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ,…ƒ«°SB’Gh  »∏ëŸG

 óªfi IOÉ©°Sh ,ƒ°ùà«Lƒé∏d ‹hódG OÉ–’G

 äGQÉeE’G OÉ–G ¢ù«FQ ÖFÉf …ôgÉ¶dG ⁄É°S

 ÖFÉf ó«ÑY ƒH óªfi ó«°ùdGh ,ƒ°ùà«Lƒé∏d

 ÚeC’Gh ,ôjôµà∏d ∑ƒfOCG ácöT iód ¢ù«FQ

 ó«°ùdGh ,»°ùeÉ°ûdG »∏Y ó¡a OÉ–Ód ΩÉ©dG

 ‹É¡æŸG  ∑QÉÑe  ó«°ùdGh   ó«ÑY  ƒH  óªfi

 …ôëÑdG ¥QÉW ó«°ùdGh ,á«æØdG IQGOE’G ôjóe

 óªfi ó«°ùdGh ,IófÉ°ùŸG äÉeóÿG IQGOEG ôjóe

 ‘ ∫É°üJ’Gh ≥jƒ°ùàdG IQGOEG ôjóe »bhRôŸG

 .ƒ°ùà«Lƒé∏d äGQÉeE’G OÉ–G

 ¿CG  »ª°TÉ¡dG  º©æŸG  óÑY  IOÉ©°S  ócCGh

 ìôa  äÉ¶◊ ¢û«©j  ƒ°ùà«Lƒ÷G  ™ªà›

 ≈∏Y  ºgC’G  ádƒ£ÑdG  √òg  IOƒ©d  á«≤«≤M

 áÁôµdG ájÉYôdÉH Égƒæe ,á«ŸÉ©dG áMÉ°ùdG

 ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

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

 ºFÉYO â°SQCG »àdG ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y äGQÉeE’G ƒ°ùà«LƒL Qƒ£J

 âëÑ°UCG ≈àM ,‹hódGh …ƒ«°SB’Gh »∏ëŸG

 RôHCG  óMCGh  ƒ°ùà«Lƒ÷G  áª°UÉY  »ÑXƒHCG

 .Ú«ŸÉ©dG QGô≤dG ´Éæ°U

 Ωƒ«dG ádƒ£ÑdG ¥Ó£fG ¿CG ¬JOÉ©°S ±É°VCGh

 ΩÉ©d  á«∏©ØdG  ábÓ£f’G  ±OÉ°üj  …òdGh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬≤∏WCG …òdG Ú°ùªÿG

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

 ôîØdG  ôYÉ°ûe  Éæjód  Rõ©j  ,ˆG  ¬¶ØM

 ¬JOÉ«b ¢Uô– øWh ¤EG AÉªàf’Gh RGõàY’Gh

 AÉNôdG äÉLQO ≈∏YCG ¿Éª°V ≈∏Y áª«µ◊G

 ,Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe É¡FÉæHC’ á«gÉaôdGh

 ≥«≤–h AÉ≤JQ’Gh Ωó≤àdG ≥jôW º¡d ó¡“h

 ≈∏Y ∫OCG ’h ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ äGRÉ‚E’G

 ÖgGƒe øe á«ÑgP IóYÉ≤d ádhódG ∑ÓàeG ∂dP

 .IóYGƒdG ƒ°ùà«Lƒ÷G

 á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£H ¿CG ¬JOÉ©°S ™HÉJh

 É¡àbÓ£fÉH  ÖcGƒJ  ƒ°ùà«Lƒ÷G  ‘ÎëŸ

 á«ªæàdG πLCG øe á°VÉjô∏d ‹hódG Ωƒ«dG É°†jCG

 »àdG IóëàŸG ·C’G äGQOÉÑe ióMEG ΩÓ°ùdGh

 ƒëf  ÊóÑdG  •É°ûædGh  á°VÉjôdÉH  »Øà–

 ."‘É©àdG ¤EG ≥jô£dG"
 ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjQ  ¿CG  ¬JOÉ©°S  í°VhCGh

 º«≤dÉH  äÉ°VÉjôdG  øe  ÉgÒZ  øY  RÉà“

 §HGhôdG  Úà“  ‘ ÉgQhOh  ,É¡∏ª– »àdG

 ΩGÎM’Gh  øeÉ°†àdG  õjõ©Jh  á«YÉªàL’G

 .́ GóHE’Gh

 …ôgÉ¶dG ⁄É°S óªfi IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ÒÑµdG ∫ÉÑbE’G ¿CG

 ±hô¶dG √òg ‘h ,äGòdÉH ádhódG êQÉN øe

 ádhO ¿CG âÑãj ,⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG á«ë°üdG

 á«dÉãe áæeBG áÄ«H ÚeCÉJ ≈∏Y IQOÉb äGQÉeE’G

 ,äÉjƒdhC’G áeó≤e ‘ ÚÑYÓdG áeÓ°S ™°†J

 øe AGƒLCG ‘ ≥dCÉàdGh ¢ùaÉæàdG º¡d øª°†Jh

.á«°ùØædG áMGôdGh áæ«fCÉª£dG

 äGQÉeE’G  ádhO  IQOÉÑe  ¿CG  ¬JOÉ©°S  ™HÉJh

 ìÉ≤∏dG ÒaƒJ ‘ ádƒ£Ñ∏d áª¶æŸG áæé∏dGh

 ÚeOÉ≤dG  ÚÑYÓdG  ™«ª÷ 19 ó«aƒc ó°V

 ≈∏Y iÈc ád’O πª– ádhódG  êQÉN øe

 ¿CG  ≈∏Y  É¡°UôMh  ,ÊÉ°ùfE’G  ádhódG  QhO

 ¤EG  íeÉ°ùJh  áÑfih  πeCG  ádÉ°SôH  å©ÑJ

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG GócDƒe ,⁄É©dG ∫hO ™«ªL

 ‘ kÉÑ©°U kÉªbQ âëÑ°UCG »ÑXƒHCG É¡àª°UÉYh

 áWQÉN ≈∏Y á«dhódG çGóMC’G ÈcCG áaÉ°†à°SG

 .á«ŸÉ©dG ƒ°ùà«Lƒ÷G

 á«ªdÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£H èFÉàf
ø«Ä°TÉæ∏d ƒ°ùà«Lƒé∏d

äÉÄ°TÉf -ºéc 40 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe ˆG óÑY á°ûFÉY áÑYÓdG âæµ“

 á«dGó«ŸG  ≥«≤– øe  ƒ°ùà«Lƒé∏d  Ú©dG

 äƒîÑe  áî«°T  ≈∏Y  É¡bƒØàH  áÑ«ÑgòdG

 .Iôjõ÷G á«ÁOÉcCG áÑY’ …ÒãµdG

 ÚÄ°TÉf- ºéc 46 áÄa

 á«ÁOÉcCG  øe »ë°ûdG óªfi ÖYÓdG ≥≤M

 á«ÑgòdG á«dGó«ŸG ƒ°ùà«Lƒé∏d ¢SÉj »æH

 »Ñ©µdG ∫ÓW óªfi ÖYÓdG ≈∏Y √Rƒa ó©H

Ú©dG á«ÁOÉcCG øe

äÉÄ°TÉf -ºéc 44 áÄa
 á«ÁOÉcCG  øe  ¢SQÉa  áî«°T  áÑYÓdG  Rƒa

 ≈∏Y  ábƒØàe  á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH  Ú©dG

á«ÁOÉcC’G äGP øe ∞«°S Éª°T áÑYÓdG

 ø«Ä°TÉf- ºéc 50 áÄa
 øe ƒjOhÒ°S ƒ«∏«g ‹ƒ‚C’G ÖYÓdG ≥≤M

 á«ÑgòdG á«dGó«ŸG »°ùjGôZ hõæjQ á«ÁOÉcCG

 øe ¿ÉªcôJ π«¡°S ÖYÓdG ≈∏Y √Rƒa ó©H

 .ƒ°ùà«Lƒé∏d Ú©dG á«ÁOÉcCG

äÉÄ°TÉf -ºéc 48 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe ˆGóÑY ¢ù«≤∏H áÑYÓdG âæµ“

 á«dGó«ŸG  ≥«≤–  øe  á«°VÉjôdG  õŸÉH

 á°VhQ  áÑYÓdG  ≈∏Y  É¡bƒØàH  áÑ«ÑgòdG

 .Ú©dG á«ÁOÉcCG øe  áØ«∏N

 ø«Ä°TÉf- ºéc 55 áÄa
 øe  »ë°ûdG  óªfi  ó°TGQ  ÖYÓdG  ≥≤M

 á«dGó«ŸG  ƒ°ùà«Lƒé∏d  Ú©dG  á«ÁOÉcCG

 …Qƒ°ùdG  ÖYÓdG  ≈∏Y  √Rƒa  ó©H  á«ÑgòdG

.á«ÁOÉcC’G äGP øe ÊQÉfR QÉ°ûH

äÉÄ°TÉf -ºéc 52 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe ¢ù«jQ GOQGhOEG á«∏jRGÈdG âæµ“

 ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ŸÉH RƒØdG øe IóMƒdG

 øe  ¢ù«ªN  ≈ª∏°S  áÑYÓdG  ≈∏Y  É¡bƒØJ

.Ú©dG á«ÁOÉcCG

 ø«Ä°TÉf- ºéc 60 áÄa
 óªfi øjódG ∫ÓH »µLÉ£dG ÖYÓdG øµ“

 ≈∏Y √Rƒa ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ŸG ≥«≤– øe

 äÉ°VÉjôd ábQÉ°ûdG …OÉf øe ˆGóÑY Oƒ©°S

 ¢ùØædG øY ´ÉaódG

äÉÄ°TÉf -ºéc 57 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe ¿É£∏°S ájRÉ«dEG áÑYÓdG âæµ“

 ó©H  á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH  RƒØdG  øe  Ú©dG

 øe »æ°Sƒ◊G Oƒæ©dG áÑYÓdG ≈∏Y É¡bƒØJ

.¢SÉj »æH á«ÁOÉcCG

ø«Ä°TÉf -ºéc 66 áÄa
 GÒØ«dhCG …O Qƒéjôc »∏jRGÈdG ÖYÓdG ≥≤M

 á«ÑgòdG á«dGó«ŸG ¢SÉj »æH á«ÁOÉcCG øe

 …OÉf øe É°VQ óªfi ÖYÓdG ≈∏Y √Rƒa ó©H

 ¢ùØædG øY ´ÉaódG äÉ°VÉjôd ábQÉ°ûdG

äÉÄ°TÉf -ºéc 63 áÄa

 á«ÁOÉcCG  øe  óªM  ≈∏«d  áÑYÓdG  âæµ“

 á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH  RƒØdG  øe  Iôjõ÷G

 øe ó°TGQ  ÖæjR áÑYÓdG  ≈∏Y É¡bƒØJ ó©H

.Ú©dG á«ÁOÉcCG

ø«Ä°TÉf -ºéc 73 áÄa
 á«ÁOÉcCG  øe »≤dƒ©dG  êGôa  ÖYÓdG  ≥≤M

 ≈∏Y √Rƒa ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ŸG ¢SÉj »æH

ôÁôµ°S hOQÉfÒH »∏jRGÈdG ÖYÓdG

äÉÄ°TÉf -ºéc 70 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe »∏aƒædG Éª°T áÑYÓdG âæµ“

 ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ŸÉH RƒØdG øe IóMƒdG

 äGP øe ®ƒØfi Iô¡e áÑYÓdG ≈∏Y É¡bƒØJ

 .á«ÁOÉcC’G

ø«Ä°TÉf -ºéc 81 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe …Qƒ°üæŸG ∞«°S ÖYÓdG ≥≤M

 √Rƒa ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ŸG ÜhôL hófÉeƒc

 øe ƒàæ«ª«°SÉf hQó«H »∏jRGÈdG ÖYÓdG ≈∏Y

¢SÉj »æH á«ÁOÉcCG

äÉÄ°TÉf -ºéc 82 áÄa
 á«ÁOÉcCG øe …OÉª◊G á©eÉL áÑYÓdG Rƒa

 ≈∏Y É¡bƒØJ ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ŸÉH IóMƒdG

Iôjõ÷G á«ÁOÉcCG øe ¿É£∏°S É«g áÑYÓdG

ø«Ä°TÉf -ºéc 94 áÄa
 øe  …Qƒ°üæŸG »∏Y º«gGôHEG ÖYÓdG ≥≤M

 ó©H  á«ÑgòdG  á«dGó«ŸG  IóMƒdG  á«ÁOÉcCG

 …OÉf  øe  ¬W  óªMCG  ÖYÓdG  ≈∏Y  √Rƒa

¢ùØædG øY ´ÉaódG äÉ°VÉjôd ábQÉ°ûdG

 ádƒ£ÑdG áfÉµe Rõ©J á«ªdÉY äÉcQÉ°ûe
 á«ªdÉ©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y

 øe ƒjOhÒ°S ƒ«∏«g ‹ƒ‚C’G ÖYÓdG ∫Éb

 ≈∏Y  õFÉ◊Gh  »°ùjGôZ  hõæjQ  á«ÁOÉcCG

 √Qƒ©°ûfCG ºéc 50 ¿Rh ‘ á«ÑgòdG á«dGó«ŸG

 ‘ RƒØdG ¬≤«≤– ó©H ∞°Uƒj ’ IOÉ©°ùdÉH

 .¥ÓWE’G ≈∏Y á«ŸÉY ƒ°ùà«LƒL ádƒ£H ºgCG

 áHƒ©°U  ióÃ  º∏Y  ≈∏Y  ¬fCG  ≈∏Y  ócCGh

 ≈∏Y ¿ÉªcôJ π«¡°S ¬∏«eR ÉÄæ¡e á°ùaÉæŸG

.»FÉ¡ædG ‘ »bGôdG ¬FGOCG

 ó¡°ûJ  á«≤jôaC’G  IQÉ≤dG  ¿CG  ƒjOhÒ°S  ∫Ébh

 ,ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjôH  GójGõàe  ÉeÉªàgG

 øe  ÒÑc  Oó©H  öûÑj  áÑ©∏dG  πÑ≤à°ùeh

 øjOÉ«e ‘ ¥ƒØàdG ¤EG  áfiÉ£dG ÖgGƒŸG

  .áÑ©∏dG

 á¨dÉÑdG  ¬JOÉ©°S  øY  ƒjOhÒ°S  ÈYh

 Ωôch º«¶æàdG áYhQh ,»ÑXƒHCG ‘ óLGƒàdÉH

 ôYÉ°ûŸG ¿CG GócDƒe É¡H ≈¶ëj »àdG áaÉ«°†dG

 øµÁ ’ ó∏ÑdG  Gòg GhôFGR  É¡H êôîj »àdG

.äÉª∏µdÉH É¡Ø°Uh

 ¢ù«jQ GOQGhOEG á«∏jRGÈdG âdÉb É¡à«MÉf øe

 52 á«ÑgòH IõFÉØdGh IóMƒdG á«ÁOÉcCG øe

 ºé◊G Gòg øe ádƒ£H ‘ óLGƒàdG ¿CG ,ºéc

 Éªæ«H ,ÚÑYÓdG πµd Éaóg πãÁ iƒà°ùŸGh

 ±ƒbƒdGh  á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH  RƒØdG  πãÁ

 áÄ«°†e  áª°üH  èjƒààdG  äÉ°üæe  ≈∏Y

 Gôªà°ùe GõaÉMh ,ÚaÎëªc ÉæJÒ°ùe ≈∏Y

.ìÉéædG ≥jôW á∏°UGƒŸ

 øe πc ¤EG ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdÉH ¢ù«jQ âeó≤Jh

 Gòg ájó¡e ádƒ£ÑdG ‘ ÉgQGƒ°ûe ‘ ÉgófÉ°S

 ÉgOGóYEG Gƒæ°ùMCG øjòdG É¡«HQóe ¤EG RÉ‚E’G

 ¿CG ∫ƒ≤dÉH âªààNGh .á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN

 »ÑXƒHCGh äGQÉeE’G ádhO ‘ π«ªL A»°T πc

 A»°T πµd ÖMh IOÉ©°S å©Ñe Éæg ÉæàeÉbEGh

  .π«ªL

 ,IòJÉ°SC’G  äÉ°ùaÉæe  Ωƒ«dG  ≥∏£æJh

 Ú«°VÉjôdG øe 500 ƒëf É¡æª°V ¢ùaÉæà«°Sh

 »é°ùØæÑdGh  »æÑdGh  Oƒ°SC’G  ΩGõ◊G  á∏ªM

 øª°V ,ÚKÓãdG ø°S ¥ƒa ºg øq‡ ,¥QRC’Gh

 øe OóY ≈∏Y ´RƒàJ »àdG  ä’GõædG  äÉÄe

.¿GRhC’G äÉÄa

á«é«JGôà°SG äÉcGô°T
 á«é«JGÎ°S’G  äÉcGöûdÉH  OÉ–’G  OÉ°TCG

 »ÑXƒHCG  ádƒ£H  É¡H  ≈¶–  »àdG  áæ«àŸG

 É¡àî°ùf ‘ ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG

 ∞∏àfl  ¿ƒ∏ãÁ  øjòdGh  ,öûY  á«fÉãdG

 ™ªàéŸG ¿É°†àMG ≈∏Y ócDƒj Ée ,äÉYÉ£≤dG

 .áÑ©∏dG √ò¡d ¬aÉ«WCG ∞∏àîÃ »JGQÉeE’G

 OÉ–’  Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdG  πãªàjh

 QÉªYEG  ácöTf  ƒ°ùà«Lƒé∏d  äGQÉeE’G

 IÉ«◊G  Ö«dÉ°SCG  Qƒ£e  »gh  ájQÉ≤©dG

 äGQÉ«°ùdG ∂jöT RQƒJƒe ÒÁôHh ájöü©dG

 IÉæ≤dG  á«°VÉjôdG  »ÑXƒHCG  IÉæbh ,…öü◊G

 »ÑXƒHCG  ácöTh  ,á«ª°SôdG  á«°VÉjôdG

 ,á«ë°üdG ájÉYôdG ∂jöT á«ë°üdG äÉeóî∏d

 "∑ƒfOCG"  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ∫hÎH  ácöTh

 ∂jöûdG  á«∏NGódG  IQGRhh  ,ábÉ£dG  ∂jöT

 ¥ÉaBGh ,áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGOh ,»eƒµ◊G

 ábÉ£∏d ÚØdhO ácöTh ,πjƒªà∏d á«eÓ°SE’G

 ájQÉªãà°S’G  »ÑXƒHCG  ácöTh  ,IOhóëŸG

 "hôLCG â«dEG"h ,"»°SGOCG" á«JGòdG áª¶fCÓd

 AÉcöûdG  ºgh  ƒdƒ∏dG  áYƒª›h  ,(Ωƒeôe)

 ,»°†ØdG ∂jöûdG ô≤°üdG áYƒª›h ,Ú«ÑgòdG

 ,ºYGódG ∂jöûdG »°VÉjôdG »ÑXƒHCG ¢ù∏›h

 »YƒdG  IOÉjR  ¤EG  É¡©«ªL  ±ó¡J  »àdGh

 ,á°VÉjôdG √ò¡H »ŸÉ©dGh »∏ëŸG ΩÉªàg’Gh

 áaÉc  ≈∏Y  ÒgÉª÷G  ´ÓWEG  øª°†j  ÉÃ

 .èFÉàædGh äGóéà°ùŸGh äGQƒ£àdG

 ∫ÓN âjƒµdG Öîàæe áeób …òdG iƒà°ùŸG ¢ü∏b

 øe ¥QRCÓd IÒNC’G ™HQC’G á«ÑjôéàdG äÉjQÉÑŸG
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خرج �أحمد ح�سام "ميدو"، املدير الفني 

�لأ�س���بق لفري���ق �لزمالك، ع���ر تطبيق 

"كل���وب هاو����س" للهو�ت���ف �ملحمولة 
بالعدي���د م���ن �لأ����ر�ر و�لكو�لي�س يف 

حديث د�ر مع بع�س �جلماهري.

وق���ال ميدو يف ت�ري���ب �سوتي له من 

حمادثت���ه �إنه حتدث م���ع فاروق جعفر 

�مل�ست�س���ار �لفني لإد�رة �لزمالك وطالبه 

بدعم �لالعب���ن و�لفري���ق يف �ملرحلة 

�حلالية.

و�أ�س���اف: "قل���ت جلعف���ر �إن �لأهلي لو 

فاز بكل مبارياته �س���يكون �لفارق بينه 

و�لزمال���ك 3 نقاط ويج���ب علينا دعم 

�لفريق و�لوقوف بجو�ر �لزمالك".

وتابع "جعفر ق���ال يل باحلرف �لو�حد: 

ومن قال لك �إنن���ا نريد �أن يقف �لزمالك 

على قدميه".

وقال متعجبا: "هوؤلء من يعملون د�خل 

نادي �لزمالك".

و�أ�س���ار �إىل �أنه خالل فرتة تويل مرت�سى 

من�سور رئا�سة �لزمالك كان هناك �تفاق 

مع �لإد�رة لو�سع �سغوط على �لالعبن.

ودلل على ذل���ك باأنه خرج من قبل عر 

برناجمه و�أكد �أن يو�س���ف �أوباما �سانع 

�ألعاب �لفريق ي�س���ع �روط���ا لتجديد 

عقده لل�سغط عليه من �أجل �لتجديد.

�لإد�رية بنادي �لهالل  �لأزمات   

�ل�س���ود�ين تعددت خالل �لفرتة 

�لأخرية، �لأمر �لذي عكر �ن�سجام 

عمل جلن���ة �لتطبي���ع �حلالية 

برئا�سة ه�سام �ل�سوباط.

�ل�س���وباط يف  تاأكي���د  ورغ���م 

ح���و�ره �لأخري م���ع �لإعالمين 

عل���ى �أن �له���الل ل يعاين من 

�إد�رية، بل جمرد  �نق�سامات  �أي 

خالف���ات طبيعية، لكن كووورة 

تق�س���ى من م�س���ادره �خلا�سة 

وو�س���ل حلقيق���ة �أن 4 ملفات 

�لآر�ء و�ملو�قف  �أظهرت ت�سارب 

يف �إد�رة �لهالل �حلالية.

�لأربع���ة،  �مللف���ات  ويتق���دم 

�لتفاو����س م���ع �ملدي���ر �لفني 

�ل�سابق للهالل، �مل�ري حمادة 

�س���دقي، �ل���ذي �أب���رز �أن �إد�رة 

�لنادي ل ت�سري يف �جتاه و�حد.

وقد وقفت جمموعة من �أع�ساء 

جلنة �لتطبيع �سد عودة �ملدرب 

�مل����ري لقيادة �له���الل، رغم 

بالفعل،  �ل�س���ود�ن  �إىل  و�سوله 

وذلك ب�س���بب موقفه �ل�س���ابق 

حن ترك �لفريق وعاد للقاهرة 

رغما عن �إر�دة �لنادي.

ووفقا مل�سادر كووورة �عرت�س 

�ل�س���وباط،  �لرئي�س  �لثنائ���ي، 

�ملدير  �لطاه���ر يون�س،  ونائبه 

�أمر  عل���ى  للنادي،  �لريا�س���ي 

�أن  �إىل  و�أملح���و�  �س���دقي، 

�لتفاو�س مع �س���دقي كان �أمر� 

مفاجئ���ا توله فري���ق �آخر من 

�أع�ساء �للجنة، دون تفوي�س.

يف �ملقاب���ل، ردت �ملجموع���ة 

�لتي �أخفقت يف تعين �سدقي، 

�لتي توحدت يف موقفها »دون 

ملف  على  باعرت��س  تن�سيق«، 

�إبر�هيما  �ل�س���نغايل  �جلن���اح 

ندياي �لقادم من �لدمنارك قبل 

�أقل من �سهرين.

ومتث���ل ه���ذه �ملجموعة نائب 

نز�ر  �ملهند�س  �لريا�سي  �ملدير 

�إ�سماعيل  عو�س، ونائب �لأمن 

للمهند����س  �إ�س���افة  عثم���ان، 

�لفا�سل �لتوم.

و�س���هدت مناق�س���ة هذ� �مللف 

يف �جتماع���ات جلنة �لتطبيع، 

مو�جه���ة �ر�س���ة يف كيفي���ة 

�إنهاء عقد  �إد�رة �مللف وطريقة 

�لالعب.

ول���وح بع����س �أع�س���اء جلنة 

تطبيع �لهالل، ب�رورة ��ستقالة 

م���ن �أد�رو� مل���ف �لتعاق���د مع 

�إجبارهم على تقدمي  �أو  ندياي، 

��ستقالتهم.

�مللف �لثالث ه���و �لتعاقد مع 

�لظهري �لأمين �جلامايكي �ألفا�س 

باول، �أي�سا فتحته جمموعة .

و��س���تف�رت جمموع���ة »نذ�ر 

و�إ�سماعيل و�لفا�سل« حول من 

كان ور�ء �لتعاقد و�لتو��سل مع 

�ألفا�س باول، من جلنة �لتطبيع 

د�خل �ل�سود�ن.

وج���اء �لعرت��س على �س���فقة 

ب���اول فيما يتعلق بعدم حاجة 

�إ�س���افين،  ملد�فعن  �لفري���ق 

�ملادي  �ملقاب���ل  ع���ن  ف�س���ال 

�ل�س���خم �خلا����س بال�س���فقة، 

كم���ا ظهر �لت�س���اوؤل عن وكالء 

�لالعب���ن �لعرب �لذي���ن كانو� 

�لالعبن  �س���فقات  بع�س  ور�ء 

�لأجانب.

و�أم���ا �مللف �لر�ب���ع فهو ملف 

�س���يف تريي،  �ملريخ  مهاج���م 

�لذي قالت م�سادر موؤكدة د�خل 

جلنة �لتطبيع، �أن �أمر �لتفاو�س 

مع���ه كان يجب �أن ي���د�ر عر 

�للجن���ة �لرباعية، �لتي كونتها 

جلنة �لتطبيع لإد�رة �لتعاقد�ت 

�ل�سيفية.

لكن �للجن���ة �لرباعية فوجئت 

ب���اأن �سخ�س���ية خ���ارج جلنة 

�لتطبي���ع، �أح�رت �لالعب بدل 

من �للجنة وقدمته لأحد �أع�ساء 

جلنة �لتطبيع للتفاو�س معه.

ال�شارقة -الوحدة:

عقدت ر�بط���ة �ملحرتفن �لإمار�تية ظهر 

�أم����س �لثالث���اء  �لجتماع �لتن�س���يقي 

�لفن���ي ملب���ار�ة نهائي كاأ����س �خلليج 

�لعرب���ي )كاأ�س �خلم�س���ن( �لتي جتمع 

فريقي �س���باب �لأهلي و�لن�ر يف 7:05 

م�ساء �جلمعة 9 �أبريل على ��ستاد نادي 

�ل�سارقة. 

وخل����س �لجتم���اع �إىل �لتفاق على �أن 

يكون فريق �س���باب �لأهلي على ي�س���ار 

�ملن�س���ة باعتباره �لفائز من �لدور قبل 

�لنهائ���ي �لأول وفريق �لن�ر على مين 

�ملن�سة باعتباره �لفريق �لفائز من �لدور 

قبل �لنهائي �لث���اين وفقا لنظام لئحة 

�لبطولة.

ويرت���دي فريق �س���باب �لأهل���ي �لأحمر 

كام���اًل، بينما �س���يلعب �لن����ر بالطقم 

�لأزرق كاماًل.

ولن ي�س���هد �لنهائي �حت�ساب �أي �أ�سو�ط 

��س���افية وذلك ح�س���ب �مل���ادة 15 من 

لئحة م�س���ابقة كاأ����س �خلليج �لعربي، 

و�لت���ي تن�س يف ح���ال �نته���اء �لوقت 

�لأ�سلي بالتعادل، بالحتكام �إىل ركالت 

�لرتجيح.

وتز�منا م���ع حملة "كاأ�س �خلم�س���ن"، 

فق���د تقرر �أن يق���ام �ملوؤمتر �ل�س���حفي 

�لتقدميي للمب���ار�ة، يف متحف �لحتاد 

باإمارة دبي ع�ر �لأربعاء 7 �أبريل حيث 

ينطل���ق موؤمتر نادي �س���باب �لأهلي يف 

3:00 ع�ر�، يليه �ملوؤمتر �خلا�س بنادي 

�لن�ر يف 3:30 ع�ر�، ويح�ره �ملدير 

�لفني للفريق ولعب �أ�سا�سي.

تر�أ����س �لجتماع �لفني وليد �حلو�س���ني 

�ملدي���ر �لتنفي���ذي لر�بط���ة �ملحرتفن 

وح�ره ممثل���و ناديي �س���باب �لأهلي 

و�لن����ر، ممثل �رطة �ل�س���ارقة، �ركة 

�لأمن �خلا�سة، ممثل جلنة �حلكام، فريق 

�لعم���ل م���ن خمتل���ف �لإد�ر�ت �ملعنية 

بالر�بطة ونادي �ل�سارقة.

ومت خالل �لجتماع ��ستعر��س �لرتتيبات 

�لفنية،  �لأم���ور  للفريقن،  �للوج�س���تية 

�لتنظيمية، و�لإعالمية. 

ه���ذ� وتق���رر �أن يقام �لتدريب �لر�س���مي 

للفريق���ن على ��س���تاد �ملبار�ة م�س���اء 

�خلمي�س 8 �أبريل �جلاري وملدة �س���اعة 

كامل���ة لكل فري���ق، حيث تبد�أ �حل�س���ة 

�لتدريبي���ة لفري���ق فري���ق �لن����ر يف 

�ل�ساد�س���ة م�س���اًء، يليه���ا تدريب فريق 

�ل�س���ابعة و�لربع  �لأهل���ي يف  �س���باب 

م�س���اء، و�تفق �لفريقان عل���ى �أن يكون 

�لتدريب مغلقا با�ستثناء �أول ربع �ساعة 

�ملخ�س�سة لو�سائل �لإعالم.
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االجتماع الفني لنهائي »كاأ�س الخم�سين«.. 

�سباب االأهلي باالأحمر والن�سر باالأزرق

ملفات تن�سف االن�سجام االإداري بالهالل 
ال�سوداني

�جتمع رئي�س فريق �لتفتي�س بالوفد �خلليجي 

�ملوجود يف �لب����رة حاليا �لدكتور حميد 

�س���يباين، بوزير �لريا�س���ة �لعر�قي عدنان 

درج���ال للوقوف على ��س���تعد�د�ت �ملدينة 

ب�ساأن ملف ��ست�سافة بطولة خليجي 25.

ومت �عتماد 3 مالعب يف �لب�رة، ��س���تعد�د� 

للبطولة.

وز�ر درج���ال �لب�رة ير�فق���ه رئي�س �لهيئة 

�إي���اد بنيان وحماف���ظ �لب�رة  �لتطبيعية 

�أ�سعد �لعيد�ين �ملدينة �لريا�سية.

و�أو�س���ح �ل�سيباين �أن كل من ملعب �لب�رة 

�ل���دويل )�س���عة 65 �ألف متف���رج( وملعب 

�مليناء )�سعة 30 �ألف متفرج( هما �مللعبان 

�لرئي�سان للبطولة.

و�س���يتم �عتماد �مللعب �لثان���وي )10 �آلف 

متف���رج( كملع���ب بديل ف�س���ال عن مالعب 

�لتدريب �لأخرى.

وكان �ل�س���يباين قد �رح لكووورة �أم�س من 

�لب�رة عر �ت�س���ال عن بعد، ثقته يف قدرة 

�لب�رة على تنظيم ناجح للبطولة، يف ظل 

ما تابعه م���ن �إمكانيات وعم���ل دوؤوب من 

م�سوؤويل �لعر�ق ملو�فقة �روط �ل�ست�سافة.

3 مالعب تتهياأ ال�ست�سافة خليجي 

25 في الب�سرة

ميدو يف�سي تفا�سيل حديثه ال�سادم مع 
فاروق جعفر

االتحاد االآ�سيوي يلزم 

االأندية ال�سعودية بقواعده 

في دوري االأبطال

�أل���زم �لحتاد �لآ�س���يوي لكرة �لق���دم، �لأندية 

�لث���الث �مل�ست�س���يفة ملباريات  �ل�س���عودية 

جمموعتها بدوري �أبطال �آ�سيا، �لهالل و�لأهلي 

و�لن�ر، على �ل�س���كن يف فنادق حمددة منذ 

�أول يوم لنطالق �ملناف�سات.

وذكرت �س���حيفة "�لريا�سية"�ل�سعودية، �أم�س 

�لثالث���اء، �أن �لحتاد �لآ�س���يوي رف�س تو�جد 

�لأندية �ملذكورة يف مع�س���كر�تها �خلا�سة بها 

مبقر�تها.

وتابع���ت �ل�س���حيفة ذ�تها �أن ق���ر�ر �لحتاد 

�لآ�س���يوي ياأتي �س���من �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 

�لتي مت فر�س���ها على �لأندية �لتي ت�ست�سيف 

مباريات جمموعتها.

ياأتي ذلك يف �لوق���ت �لذي تدر�س فيه �لأندية 

�مل�ست�س���يفة خمطاب���ة �لحتاد �لق���اري من 

�أجل �ل�س���ماح لالعبن باخلروج لفرت�ت حرة 

رغم �لقو�ع���د �لتي متنع ذل���ك �إل يف حالت 

�لتدريبات �أو �ل�رورة �لق�سوى.

ومبوج���ب نظام �لفقاع���ة �لذي �س���يعمل به 

�لحتاد �لآ�سيوي يف �لبطولة، فاإن جميع �لفرق 

�مل�ساركة �س���تدخل يف �لفقاعة �لتي متنعهم 

من مغ���ادرة مقر�ته���م �إل �إىل �مللعب، وكذلك 

منع ��ست�س���افة �أي �أط���ر�ف من خارج �لقائمة 

�ملتو�جدة.

ويتو�جد فريق �لهالل يف �ملجموعة �لأوىل �إىل 

جانب فرق �سباب �لأهلي �لإمارتي و�ل�ستقالل 

بطل طاجيك�س���تان و�أحد �لفرق �لفائز مببار�ة 

�مللحق �ملوؤهل لدور �ملجموعات.

ويلعب �لأهلي يف �ملجموعة �لثالثة �إىل جانب 

�لدحيل �لقطري و�ل�رطة �لعر�قة و�ل�س���تقالل 

�لإير�ين.

وت�س���م �ملجموعة �لر�بعة فري���ق �لن�ر �إىل 

جانب �ل�س���د �لقطري و�لوحد�ت �لأردين و�أحد 

�لفرق �ملتاأهلة عن طريق �مللحق.

�أعل���ن حمم���د �س���الم مد�ف���ع �خلريطيات، 

جاهزية فريقه ملو�جهة �لعربي م�ساء�ليوم 

�لأربعاء، باجلولة قب���ل �لأخرية من بطولة 

�لدوري  �لقطري، موؤكد�ً �أن �لفريق �س���يقاتل 

لتحقيق �لنت�سار فيها.

وقال �س���الم يف �ملوؤمتر �ل�سحفي: "�لعربي 

فريق قوي، ونعلم �نه تنتظرنا مبار�ة كبرية، 

وبالن�س���بة لنا لن ن�ست�س���لم، و�سوف نقاتل 

للرمق �لأخري من �أجل حتقيق �لنت�س���ار يف 

�آخر مبار�تن لنا بالبطولة".

العب الخريطيات: جاهزون للفوز 

على العربي.. 
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دبي -الوحدة:

�علن مارتن بيدر�سون رئي�س �سلطة �ملنطقة 

�حلرة �لدولية  "�يف���ز�" عن جتديد رعاية 

�يف���ز� لبطولت �حلبتور للمو�س���م �ملقبل 

2021 /2022 ورعاية فريق مهرة م�س���ر� 

�ىل �ن فريق �يفز� مهرة ي�سهد مرحلة �لبناء 

و�لتجديد �ل�سامل �لن و�سيكون مهرة رقما 

�سعبا يف �ملو�سم �ملقب حيث من �ملقرر �ن 

يتم �لتعاقد مع لعبني جدد حمرتفني كما 

�سيتم �رش�ء 40 خالل من �لرجنتني حتى 

مينك �ملناف�س���ة بقوة يف جميع �لبطولت 

وخا�سة كا�س �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 

وكا�س دبي �لذهبية .

كما �أكد عزم �يفز� تنظيم بطولة لالعبني 

و�لالعبات �ملو�طن���ني من منطلق و�جب 

جمتمعي حتتمه �لتقاليد �لعريقة ل�رشكته 

و�ستكون هناك حوفز ت�سجيعية للجميع 

و�س���نفكر يف �مل�ستقبل �ىل �قامة بطولت 

على �سعيد منطقة �خلليج .

وق���ال مارتن �ن���ه مت �لتفاق مع ر��س���د 

وحمم���د �حلبتور على �ن تتحول بطولت 

�لعام �ملقبل �ىل مهرجانات �س���املة ولن 

تك���ون مقت����رشة على مباري���ات �لبولو 

فقط ب���ل عل���ى عرو�س فني���ة "غنائية 

ومو�س���يقية" وعرو����س تر�ثية وعرو�س 

�زياء لت�ستقطب كافة �رش�ئح �ملجتمع .

و�أ�ساف: "�ن �لبنية �لتحتية �لتي ت�سهدها 

مالعب �لبولو بدولة �لمار�ت تعد مفخرة 

وت�ساهي �لأكرب عامليًا و�سكلت هاج�س بل 

د�فع لبرز جن���وم �للعبة عامليًا للتو�جد 

على �ر�س �لمار�ت و�مل�ساركة يف معظم 

�لأن�سطة و�لبطولت �لتي تقام على �ر�س 

دولة �لمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة، ووجه 

�ل�س���كر للجميع على تعاونهم �جلاد يف 

بال�س���كر عائلة  �إجناح �ملو�س���م وخ�س 

�حلبت���ور بقي���ادة رجل �لعم���ال خلف 

�حلبتور وجنليه ر��سد وحممد “.

وع���ن جتربة �لعام �لول من �لرعاية قال 

:�نه���ا �ول مرة وهو ر��س متاما و�س���عيد 

به���ذه �لتجرب���ة وعل���ى قناع���ة كبرة 

باملردود حيث ��س���تطاع �ن ي�ستقدم نحو 

2000 �س���خ�س يف 5 �سهور وهوعدد كبر 

يف ظل ظروف �جلائحة منوها �ن �لريا�سة 

لغة م�س���رتكة تفهمها كل �ل�س���عوب بل 

وحتبها �ي�سا وهي �أف�سل و�سيلة للرتويج 

و�لرتويح معا .

وقال مارت���ن : �ن �لجو�ء �ليجابية �لتي 

خلقتها بطولت �لبولو ملحبي وع�س���اق 

�للعبة رغ���م �جلائحة تدفعن���ا �ىل بذل 

جهود �كرب و�ل�س���تعد�د �لقوي للمو�س���م 

�جلديد من �لن .

مارتن : نفكر في تنظيم بطولة للمواطنين والبطوالت 
�ستتحول الى مهرجانات فنية 

 اأندية االإمارات تمتلك مقومات 

المناف�سة القارية

دبي ــ  وام:

ر��سد  �ل�س���يخ  �أكد   

�لنعيمي  حميد  بن 

�حت���اد  رئي����س 

�لإمار�ت لكرة �لقدم 

�أن �لحت���اد ي�س���ع 

�إمكانياته حتت  كل 

�لأندي���ة  ت����رشف 

�لإمار�تية �مل�ساركة 

�أبط���ال  دوري  يف 

�آ�سيا، متمنيا لفرق �ل�س���ارقة و�سباب �لأهلي 

و�لع���ني و�لوحدة �لنجاح يف ه���ذه �لبطولة 

�لقارية �ملهمة.

ودعا رئي�س �لحتاد .. ممثلي �لكرة �لإمار�تية 

�إىل تق���دمي �أف�س���ل م���ا لديه���م، و�لقتال من 

�أجل بلوغ من�س���ة �لتتوي���ج، موؤكد�ً �أن �لفرق 

�لقارية  �لإمار�تية لديها مقومات �ملناف�س���ة 

لمتالكه���ا مو�هب و�ع���دة ولعبني حمرتفني 

موؤهلني خلو�س �أ�س���عب �لتج���ارب و�لتغلب 

على �أق���وى �لتحديات، م�س���يد�ً بعمل �إد�ر�ت 

�لأندية وحر�س���ها على �إعد�د �لفرق ب�س���ورة 

جيدة تن�سجم وحجم �ملناف�سة.

و�أكد �ل�س���يخ ر��س���د بن حميد �لنعيمي ثقته 

بالالعبني وحر�س���هم على �إ�سعاد جماهرهم 

�لذي���ن ينتظرون منهم نتائ���ج �إيجابية و�أد�ًء 

�لك���رة �لإمار�تية  م�رشف���ًا يلي���ق ب�س���معة 

وتاريخه���ا، جم���دد� دعم���ه �لكام���ل للفرق 

�لإمار�تية يف رحلتها �لآ�س���يوية، متمنيًا لها 

�لنجاح و�لتوفيق.

وحر����س �حتاد ك���رة �لقدم عل���ى توفر ُكل 

�حتياجات �لفرق وتقدمي �لدعم لها من جميع 

�لنو�حي �لإد�رية و�للوج�ستية و�لطبية، وقام 

باإر�س���ال مر�ف���ق �إد�ري وطبي م���ع ُكل فريق 

للقيام بالتن�س���يق مع �لحتاد �لآ�سيوي حول 

هذه �مل�ساركة.

جدير بالذكر �أن فريق �ل�س���ارقة �سي�ست�سيف 

مباريات �ملجموعة �لثانية �لتي ت�س���م �أندية 

/ �ل�س���ارقة، وتر�كتور �لإي���ر�ين، وباختاكور 

�لأوزبكي و�لفريق �ملتاأهل من �لت�سفيات �إما 

�لوحدة �ل�سعودي �أو �لقوة �جلوية �لعر�قي/، 

فيما �س���يلعب نادي �س���باب �لأهلي مباريات 

جمموعت���ه �لأوىل يف �لعا�س���مة �لريا����س، 

بينما �س���يو�جه نادي �لعني يف �لت�س���فيات 

نادي فولذ خوز�ستان �لإير�ين و�لفائز منهما 

�سيلعب �س���من �ملجموعة �لر�بعة �لتي ت�سم 

�أندية / �ل�س���د �لقطري، و�لن�رش �ل�س���عودي، 

و�لوحد�ت �لأردين / و�ستقام مبارياتها كذلك 

يف �لريا�س، و�سيلعب نادي �لوحدة مع نادي 

�لزور�ء �لعر�قي و�لفائز منهما �سيلعب �سمن 

�ملجموعة �خلام�س���ة �لتي �سُتلعب مبارياتها 

يف �لهند.

ال�سارقة ــ وام :
 

��ستعر�ست جلنة �لألعاب �لفردية مبجل�س �ل�سارقة 

�لريا�س���ي تقرير زيار�تها لعدد من �أندية �لإمارة و 

�أهم �ملعاير جلعل �ل�سارقة مدينة ريا�سية �أوملبية 

وذلك خ���الل �جتماعها �ل�س���هري �ل���ذي عقد مبقر 

�للجنة �لتنفيذية لكرة قدم �ل�سالت برئا�سة �سعادة 

عبد�مللك جاين نائب رئي�س �ملجل�س.

ح�رش �لجتماع �لأع�س���اء .. مي مو�س���ى �لعامري 

وبخيت �سعيد �لقر�س و�أحمد �إبر�هيم �لطيب وعبيد 

عبد�لرحمن �لع�سم وخالد �لري�سي وعبد�هلل �لهاجري 

وحممد �سل�س.

و رحب �س���عادة عبد�مللك جاين باحل�س���ور ونقل 

لهم حتيات رئي�س و�أع�س���اء جمل����س �إد�رة جمل�س 

�ل�سارقة �لريا�س���ي على �جلهد �ملبذول يف زيار�ت 

�للجنة لأندية �حلمرية و�لبطائح وخورفكان و�لذيد 

ومليح���ة و�لدفاع ع���ن �لنف����س وجهودهم لتطوير 

�لألعاب �لفردية مت�سمنة �لح�سائيات و�لتحديات 

و�لتو�س���يات ومتن���ى له���م �لتوفيق وب���ذل �ملزيد 

من �جله���ود خالل �لفرتة �لقادم���ة من �أجل حتقيق 

�لأهد�ف �ملرجوة.

و تط���رق �لجتم���اع �إىل تفا�س���يل �أه���م �ملعاير 

مل����رشوع �ل�س���ارقة مدينة ريا�س���ية �أوملبية منها 

�لإقامة و�لإعا�سة و�لتاأ�س���ر�ت و�آلية دخول �لدولة 

وم���دة �لإ�ست�س���افة و �ملو��س���الت و�إد�رة �حلركة 

و�ملر�فق �لريا�س���ية و�ملن�ساآت و�ملالعب و�لتو�جد 

�جلماهري و�لتطوع و�ملر�فقني و�أنو�ع �مل�س���ابقات 

و�لبطولت و�لتعرف على ح���الت �لطق�س و�ملناخ 

و�ملط���ار�ت و�مل���و�ينء ونق���اط �حل���دود و�للجنة 

�ملنظمة و�للجان �لعاملة بالإ�س���افة �إىل �جلو�نب 

�لإعالمية و�لت�سويقية و�لطبية و�ل�سحية و �لأمنية 

وغرها مما ي�س���اهم يف ��ستكمال جميع �ملتطلبات 

�لالزمة للم�رشوع للح�سول على �لعتماد �لنهائي.

»لجنة االألعاب الفردية« ت�ستعر�ض  م�سروع ال�سارقة 

مدينة ريا�سية اأولمبية

»ايفزا« تجدد رعايتها  لبولو الحبتور 

دبي -الوحدة:

�أعلن���ت �لهيئ���ة �لعامة للريا�س���ة 

عن �إط���الق مبادرة "حو�ر ريا�س���ة 

�مل�س���تقبل" وذل���ك به���دف تعزيز 

�لتكام���ل على م�س���توى �لحتاد�ت 

و�جلهات �لريا�سية، وتوحيد �جلهود 

بني كافة �لأطر�ف �ملعنية بال�س���اأن 

�لريا�سي �ملحلي. وتت�سمن �ملبادرة 

جمموعة من �لفعالي���ات �ملتنوعة 

�لتي تت�س���من �للق���اء�ت �لتفاعلية 

�لعمل  و�لزيار�ت �مليد�ني���ة وور�س 

و�لأن�س���طة �لتن�س���يقية وجل�س���ات 

�لع�سف �لذهني و�لعديد من �لأن�سطة 

بال�س���اأن  �ملعنيني  مع  �مل�س���رتكة 

�لريا�سي.

وتاأت���ي �ملبادرة �جلديدة جت�س���يد�ً 

لتوجهات �لهيئة �لعامة للريا�س���ة 

يف تعزي���ز �لعمل �مل�س���رتك لريادة 

م�سرة �لريا�سة �ملحلية نحو حتقيق 

�ملزيد من �لإجناز�ت من خالل بلورة 

وتطوير ��س���رت�تيجيات و�آليات عمل 

جديدة ترتقي بو�قع �لريا�سة وتعزز 

من م�ساهمتها وح�سورها يف خطط 

�لتنمية �ل�ساملة للدولة مبا يتما�سى 

مع توجهات �لدولة نحو �خلم�س���ني 

�لقادمة.

وتعليقًا عل���ى �أهمية هذه �ملبادرة 

�أكد مع���ايل �لدكت���ور �أحمد بالهول 

�لفال�سي، وزير دولة لريادة �لأعمال 

و�ملتو�سطة،  �ل�س���غرة  و�مل�ساريع 

للريا�س���ة:  �لعامة  �لهيئ���ة  رئي�س 

"هدفن���ا �لي���وم هو و�س���ع مقاربة 
جدي���دة تتما�س���ى م���ع توجيهات 

قيادتنا �لر�سيدة مل�ستقبل �لريا�سة، 

وتلبي طموحات �لو�س���ط �لريا�سي 

يف خمتل���ف �لألعاب و�ملناف�س���ات 

�ملحلي���ة و�لقاري���ة و�لدولية. بناء 

على هذ� و�سعنا �ليوم خم�س �أ�س�س 

لتك���ون دليل عمل لن���ا على �ملدى 

باعتبارها  �ل�رش�ك���ة  وهي  �ملنظور 

عن���و�ن �ملرحل���ة، و�حلوكمة بهدف 

توفر �لبيئة �لناظمة للعمل، ورعاية 

�أولوية ق�س���وى  �ملو�هب �لتي تعد 

بالن�سبة جلميع �لألعاب، و�لريا�سة 

�ملجتمعية و�لت���ي تهدف �إىل جعل 

�لريا�سة �أ�س���لوب حياة للمو�طنني 

وتكري�س  �لدول���ة،  و�ملقيم���ني يف 

ممار�ستها جزء�ً من �لثقافة �ليومية، 

وكيفية توظيف �لريا�سة يف تعزيز 

ح�س���ور �لدولة وتاأكيد مكانتها يف 

كافة �ملحافل".

الهيئة العامة للريا�سة تطلق مبادرة »حوار ريا�سة الم�ستقبل«  اعتماد مقررات هامة في اجتماع 

مجل�ض اإدارة دبي الريا�سي

دبي-الوحدة:

�أكد �س���مو �ل�سيخ من�س���ور بن حممد 

بن ر��س���د �آل مكت���وم رئي�س جمل�س 

دبي �لريا�س���ي على تنفيذ توجيهات 

�ملجل�س �لتنفي���ذي حلكومة دبي يف 

جمال حتقيق ����رشكات كرة �لقدم يف 

دب���ي �لكتفاء �لذ�ت���ي باعتباره �أحد 

�أهم عنا�رش �لح���رت�ف �لناجح، ويف 

مقدمة حمفز�ت و�س���ع خطط �لعمل 

�لفّعال���ة و�ل�س���تثمار �لأمثل للمو�رد 

وتفعيل جانب �ل�ستثمار يف �رشكات 

كرة �لقدم.

كما �أكد �س���موه على مو��سلة جمل�س 

دب���ي �لريا�س���ي تك���رمي رو�د �لعمل 

�لريا�سي �سمن حفل �لتفوق �لريا�سي 

وذلك تر�س���يخا لقيم �لعطاء و�لوفاء 

يف �لريا�س���ة وتقدي���ر� مل���ن ت���رك 

ب�سمة و��س���حة يف فرقهم و�أنديتهم 

�لوطنية، و�س���اهمو� يف  و�ملنتخبات 

و�س���ع �أ�س����س �لنج���اح و�لتميز يف 

�أندية دبي خالل م�س���رتهم �لريا�سية 

�ل�سابقة.

ج���اء ذلك خ���الل �لجتم���اع �لثاين 

ملجل�س �إد�رة جمل�س دبي �لريا�س���ي 

لع���ام 2021 �لذي عقد بطريقة �للقاء 

عن بعد برئا�سة �سمو �ل�سيخ من�سور 

بن حممد بن ر��س���د �آل مكتوم رئي�س 

جمل�س دبي �لريا�سي، وم�ساركة معايل 

مط���ر �لطاير نائب رئي����س �ملجل�س، 

ومعايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري، 

و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة: �أحمد �ل�سعفار، 

حممد �لكمايل، د. عبد �هلل �لكرم، مرمي 

�حلمادي، موزة �ملري، �س���عيد حارب 

�لأمني �لعام للمجل�س، ونا�رش �أمان �آل 

رحمة م�ساعد �لأمني �لعام للمجل�س، 

ومت فيه مناق�سة تنفيذ مبدرة �لكتفاء 

�لذ�ت���ي ل����رشكات كرة �لق���دم بدبي 

وحتديد �ل�سقف �لزمني لها مبا يحقق 

توجيهات �ملجل�س �لتنفيذي حلكومة 

دبي و�أهد�ف جمل�س دبي �لريا�س���ي 

وين�سجم مع �لتحّول �ىل �لحرت�ف يف 

قطاع كرة �لقدم باإمارة دبي.

ومت يف �لجتماع �أي�سا بحث �لتقرير 

�لفن���ي �لذي و�س���عته بلدي���ة دبي 

بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�س���ي 

ل�سيانة "�س���تاد ر��سد" بنادي �سباب 

�لأهلي يف �لق�سي�س، و"�ستاد زعبيل" 

بن���ادي �لو�س���ل، وتطوير ع���دد من 

�ملناطق فيه���ا، ومت �لتوجيه باتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لر�سمية �لالزمة لتنفيذ ذلك 

و�لريا�سية  �لفنية  �ملو��س���فات  وفق 

�ملعتم���دة حملي���ا ودولي���ا و�لت���ي 

تتنا�س���ب مع مكانة �لأندية وقدرتها 

�ملحلية  �ملباريات  ��ست�س���افة  على 

و�لقارية و�لدولية،.

عجمان / وام :

"بطولة عجمان  مناف�سات  �ختتمت 

�لبدنية"  و�للياقة  �لأج�س���ام  لبناء 

�لتي نظمتها د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية 

يف عجم���ان بالتعاون م���ع �حتاد 

�لإم���ار�ت لبناء �لأج�س���ام و�للياقة 

�لبدنية و�أقيمت برعاية �ل�سيخ عبد 

�لعزي���ز بن حمي���د �لنعيمي رئي�س 

�لد�ئرة.

�سارك يف �لبطولة - �لتي �أقيمت يف 

فندق عجمان وبلغت قيمة جو�ئزها 

100 �ألف درهم - �أكرث من 220 لعبا 

من خمتل���ف دول �لع���امل وحظيت 

مبتابعة �أكرث من ن�سف مليون متابع 

عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

وفاز حممد ح�سني باملركز �لأول يف 

فئة �لفيزيك، وويليجماج ديا�س يف 

كال�س���يك فيزيك، ومارك بانزون يف 

ما�سرت كال�سيك، و�س���ينيدو �وبيكيا 

يف بناء �لأج�س���ام - �لفئة �لعامة.. 

فيما مت تخ�س���ي�س فئتني لل�سيد�ت 

حي���ث ف���ازت �س���وفيا مالوليتوفا 

باملركز �لأول يف فئة وومنز بيكيني، 

ويوليانا �نيكييف���ا يف وومنز فيت 

موديل.

وت�سمنت �لبطولة ولأول مرة عامليًا 

�عتم���اد نظام �لتحكي���م �لإلكرتوين 

�لذي طوره حكم بناء �لأج�سام �لدويل 

طارق خليل بالتعاون مع فريق عمل 

خمت����س يف �لربجمة �حلا�س���وبية 

وباإ�رش�ف ودعم �حتاد �لإمار�ت لبناء 

�لأج�س���ام و�للياق���ة �لبدنية ومتيز 

�لنظام باخت�ساره مدة �لت�سجيل مع 

�ل�سخ�سية  �لوثائق  خا�سية حتميل 

�ملطلوبة للت�سجيل وحتميل �ملقاطع 

�ملو�س���يقية لالأبطال �مل�ساركني مبا 

يلغي �حلاج���ة لإح�س���ار �لأقر��س 

�ملتنقل���ة،  �لذ�ك���رة  �أو  �ملدجم���ة 

�إ�سافة �إىل �إمكانية حتميل �سعار�ت 

لعر�سها  لالأبطال  �لر�عية  �ل�رشكات 

على �سا�سة �لبطولة.

و�أقيمت �لبطولة بح�س���ور �ل�س���يخ 

عبد �هلل بن حمد بن �س���يف �ل�رشقي 

لبن���اء  �لإم���ار�ت  �حت���اد  رئي����س 

�لأج�سام و�للياقة �لبدنية، و�لدكتور 

ع���ادل فهي���م �مل�س���اعد �لتنفيذي 

لرئي����س �لحت���اد  �لأول  و�لنائ���ب 

�لدويل ورئي����س �لحتاد�ت �مل�رشي 

�لأج�سام،  لبناء  و�لأفريقي  و�لعربي 

و�س���عود عبد�لعزيز �جل�سمي، مدير 

ق�س���م �لفعاليات يف د�ئرة �لتنمية 

�ل�سياحية يف عجمان، و عبد �لكرمي 

�س���عيد �س���فر �ملعرف���ة و�لتنوير 

رئي����س �أكادميي���ة �لحت���اد �لدويل 

لبناء�لأج�سام بدبي، و�لبطل �لعاملي 

�لقدير قا�سم يزبك، و�لدكتور �سالح 

طاهر رئي�س �لق�سم �لريا�سي جلامعة 

�ل�س���ارقة، و�أحمد �لن���رب�وي موؤلف 

مو�سوعة كمال �لأج�سام.

اختتام مناف�سات بطولة عجمان لبناء االأج�سام واللياقة البدنية



يعت���ر هذ� �حلا�س���وب، ه���و �أول نظام 

�لدم���اغ  ب���ن  �لال�س���لكية  للو�جه���ة 

و�حلا�سوب )BCI(، فال يتيح لالأ�سخا�ص 

�مل�سابن بال�سل���ل �لقدرة على �لكتابة 

بعقولهم  �لكمبيوت���ر  �سا�س���ات  عل���ى 

فح�س���ب، بل مينحه���م �البت���كار �أي�سًا، 

بحرية �أد�ء هذ� �الأمر يف �أي مكان.

وحتى ت�ستعمله هذه �لفئة، يتم ربط �ل� 

»BCIs« �لتقليدية بجهاز �إر�سال كبري 

بكاب���الت طويلة، لكن فريقًا من جامعة 

�إر�سال  بر�ون قطعها، و��ستبدلها بجهاز 

�سغري ي�ستقر فوق ر�أ�ص �مل�ستخدم.

ويبل���غ قطر �جله���از �ملع���اد ت�سميمه 

بو�ست���ن فق���ط، ويت�س���ل مب�سفوف���ة 

�إلك���رود د�خل �لق�رشة �حلركية للدماغ، 

عن طريق نف����ص �ملنفذ �لذي ت�ستخدمه 

�الأنظمة �ل�سلكية.

هذ�، و�أظهرت �لتجارب �لتي �أُطلق عليها 

��س���م »BrainGate«، �أن رجل���ن 

م�سابن بال�سلل ب�سبب �إ�سابات �لعمود 

�لفق���اري، كان���ا قادرين عل���ى �لكتابة 

و�لنقر على جهاز لوحي مبجرد �لتفكري 

يف �الإج���ر�ء، وفعاًل ذل���ك بدقة مماثلة 

�أولئك  للنقر و�رشع���ات �لكتابة، مث���ل 

�لذين لديهم نظام �سلكي.

جاء هذ� �البتكار يف وقت، حاول خالل 

�إيل���ون ما�سك يف تق���دمي نف�ص �ملنتج، 

على �أن يك���ون مزروًعا يف �لدماغ، لكن 

�لفارق �أنه تقني���ة جهازه لي�ست مرئية 

.»BrainGate« مثل

�لو�قع يف  تع���اون �سال���ون �حلالق���ة 

�ملتحدة،  بالواليات  “ميلووكي”،  والية 

م���ع �رشكة طبي���ة متخ�س�سة يف تقدمي 

�للقاح���ات، لتطعي���م لزبائن���ه وكافة 

�ل�س���كان �لقريبة من �ل�سالون على مد�ر 

�أربعة �أ�سابيع متتالية.

حيث وف���ر �سالون �حلالق���ة بالواليات 

�ملتح���دة �الأمريكي���ة، فر�س���ة ذهبي���ة 

لزبائنه، �أعلن عنه���ا من خالل �سفحته 

�لر�سمي���ة على “في�ص ب���وك”، تت�سمن 

تق���دمي �للقاح���ات �مل�س���ادة لكورونا، 

�لتي يقدمها  �الأ�سا�سية  بجانب خدماته 

من ق�ص �سع���ر �لر�أ����ص، وتهذيب �لذقن 

�لعناية  و�ل�سو�رب، وغريها من خدمات 

بالرجل.

�للقاح،  لر�غب���ي تلقي  �ل�سالون  و�أتاح 

موقع���ًا �إلكرونيًا للحج���ز �مل�سبق قبل 

�لتوج���ه لل�سالون، وذل���ك ل�سمان عدم 

�لتز�حم �أو خرق �الإج���ر�ء�ت �الحر�زية 

�ملو�سى بها.

وجهز �سال���ون �حلالقة �الأمريكي مكانًا 

خم�س�سًا للف���رق �لطبية �مل�رشفة على 

تطعي���م �لزبائن، ودعمها بكافة �الأدو�ت 

�لطبي���ة �لالزمة م���ن �أج���ل �أن متار�ص 

عملها يف �أف�سل ظروف ممكنة.

�لطعام �ملحفوظ  يبقى 

�سامًل���ا  �لفري���زر  يف 

الأ�سهٍر طويلة، ما د�مت 

منخف�س���ة  �حل���ر�رة 

جمدّم���ة  و�ملاأك���والت 

ط���و�ل �لوق���ت، لك���ن 

عندما ال تكون موجود�ً 

�إذ�  وخا�سًة  �ملنزل  يف 

غبت ملدٍة طويلة، عليك 

�تباع حيل���ة “�لقطعة 

�ملعدنية” للتعرف على �سالحية �لطعام يف �لثالجة فرمبا 

يت�سبب �نقطاع �لتيار يف تلف �الأطعمة �ملجمدة.

ويف �لتفا�سيل، �مالأ كوًبا باملاء و�سعه يف �لفريزر، عندما 

يت���م جتميدها، �سع عملة معدني���ة يف �الأعلى، و�أعدها �إىل 

�لفري���زر، و�إذ� وجدت �لعمل���ة �ملعدنية يف قاع �لكوب عند 

عودتك بعد �إج���ازة طويلة، يجب �أن ترمي كل �لطعام على 

�لف���ور، الأن هذ� يعن���ي �أن �لكهرباء �نقطع���ت لفرة كافية 

ليذوب طعامك ويعيد جتميده.

و�إذ� كانت �لعملة �ملعدني���ة يف �الأعلى، فهذ� يعني �أنه مل 

يكن هناك �نقطاع يف �لتيار �لكهربائي، وطعامك كان جيًد� 

كما لو كان يف �ملجمد.

�أم���ا �إذ� كانت �لعملة �ملعدنية يف �ملنت�سف، فهذ� يعني �أن 

�لكهرباء �نقطع���ت لفرة ق�سرية و�أن معظم �ملو�د �لغذ�ئية 

�خلا�سة بك رمبا ال تز�ل طازجة.

�أم�ص، مرك���ز �الأزهر �لعاملي  �أكد 

للفت���وى �اللكروني���ة، عل���ى �إن 

جمي���ع لقاح���ات كورون���ا �لتي 

�أنتجتها �ل�رشكات �لعاملية، تعمل 

عن طريق حقن ج���زء من �سفرة 

�لفريو����ص �جلينية ف���ى �جل�سم، 

و�إعد�ده  �ملناع���ة  جهاز  لتحفيز 

للتعامل مع �لعدوى.

مو�سحًا �أن �للقاحات و�لتطعيمات 

بهذ� �ل�سكل لي�ست �أكاًل وال �رشبًا 

وال ه���ي يف معناهم���ا، كم���ا �أن 

تعاطيه���ا يكون عن طريق �حَلقن 

باالإب���رة يف �لوري���د �أو �لع�س���ل 

)�لع�سد، �أو �لفخذ، �أو ر�أ�ص �الألية( 

�أو يف �أي مو�سٍع ِمن مو��سِع ظاهِر 

�لَبَدِن لي�ص م���ن �ملنفذ �لطبيعي 

�ملعتاد كالفم و�الأنف �ملفتوحان 

ظاهر�ً، ومن ثمَّ فال يفطر �ل�سائم 

َط َنْق�ِص �ل�سوم  بها، وذلك الأنَّ �رَشْ

َل �لد�خ���ُل �إىل �جلوف ِمن  �أْن َي�سِ

ا،  منفٍذ َطَبيعي مفتوٍح ظاهر ِح�سًّ

ال من منف���ذ غري معتاد كامل�سام 

َمْنَف���ًذ�  لي�س���ت  �لت���ي  و�الأوردة 

ُمنَفِتًحا، ال ُعرًفا وال عادًة.

وعلي���ه فاإن تعاطي ه���ذ� �للقاح 

يف نه���ار رم�س���ان، ع���ن طريق 

�حَلقن باالإبرة يف �لذر�ع )�لع�سد( 

ال يفط���ر به �ل�سائ���م، الأنه دخل 

بدنه ع���ن طريق �جلل���د، و�جللد 

لي�ص منف���ًذ� للج���وف، و�إن كان 

�الأوىل تاأخ���ري تعاطي �للقاح ملا 

بعد �الإفط���ار؛ ملا قد يحتاج �إليه 

�الإن�س���ان من تغذية �أو عالج بعد 

�لتطعيم.

�أكد م�س���وؤول يف وكالة تنظيم �الأدوية 

�الأوروبي���ة وج���ود �سلة ب���ن لقاح 

�أ�سر�زيني���كا وح���االت جتل���ط �لدم 

�لتي لوحظت بع���د �أخذه. وقال ماركو 

��سر�تيجي���ة  م�س���وؤول  كافال���ريي، 

�للقاحات يف وكالة �الأدوية �الأوروبية، 

يف مقابلة مع �سحيفة »�إل م�ساجريو« 

�الإيطالية: »ميكننا �الآن �أن نقول ذلك، 

من �لو��سح �أن هناك �سلة مع �للقاح. 

ولكننا ال نعرف بعد ما �لذي ي�سبب رد 

�لفعل هذ�«. و�أ�ساف: »باخت�سار، يف 

�ل�ساعات �لقليل���ة �ملقبلة �سنقول �إن 

هناك �سلة، ولكن ما ز�ل يتعن علينا 

فهم �لكيفية �لت���ي يحدث بها ذلك«، 

ح�سبما نقلت »فر�ن�ص بر�ص«.

وكان���ت وكالة �الأدوي���ة �لريطانية، 

ق���د �أعلن���ت �ل�سب���ت، �أن 7 �أ�سخا�ص 

تلقو� لق���اح �أ�سر�زينيكا توفو� ب�سبب 

جلطات دموية، من �إجمايل 30 حالة 

مت ت�سجيلها حتى �الآن.

وتلقت �لوكال���ة حتى يوم 24 مار�ص 

تقاري���ر ع���ن 22 حالة تخ���ر دموي 

وري���دي دماغي، وثماين حاالت �أخرى 

جللط���ات مرتبطة بنق����ص �ل�سفائح 

�لدموي���ة من �إجم���ايل 18.1 مليون 

جرعة مت �إعطاوؤها.

�أعلنت وكال���ة �سالمة  ويف فرن�س���ا، 

�الأدوية عن ر�سدها حالتن جديدتن 

للوفاة ب�سبب �لتجل���ط �لدموي لدى 

�سخ�س���ن تلقيا لق���اح �أ�سر�زينيكا.

و�أ�سار تقرير للوكالة �إىل �أنها ر�سدت 

خ���الل �لف���رة ب���ن 19 و25 مار�ص 

�ملا�س���ي 3 ح���االت للتجلط �لدموي 

�أ�سر�زينيكا،  بلق���اح  �لتطعي���م  بعد 

نتجت عنها حالتا وفاة. 

ومنذ بد�ية حملة �لتطعيم يف فرن�سا 

مت ر�سد 12 حال���ة للتجلط �لدموي، 

�أ�سفرت عن 4 وفيات.

يذك���ر �أن ع���دد� من �ل���دول، معظمها 

�أع�ساء يف �الحت���اد �الأوروبي، علقت 

��ستخ���د�م لق���اح �أ�سر�زيني���كا على 

خلفية �لتقارير حول جتلط �لدم لدى 

�الأ�سخا�ص �لذين تلقو� �للقاح.

�ضالون حالقة يقدم التطعيم �ضد هل يفطر تعاطي لقاح كورونا يف رم�ضان

كورونا باملجان!

يف فك���رة جديدة تهدف ال�ستعادة ثقة �لركاب وجتنيب قطاع 

�لط���ري�ن و�ل�سفر �ملزيد من �خل�سائ���ر �لناجتة عن �جلائحة، 

�أجرت طائر�ت �سوي�رشية �ختبار »روبوت« مزود باأ�سعة فوق 

�لبنف�سجية قاتلة للفريو�سات.

و�سمم ثالثة من���اذج من �لروبوت حت���ى �الآن، عر�ص �أحدها 

خالل عمله د�خل طائ���رة تابعة ل�رشكة “هلفتيك” يف مطار 

“زوري���خ” �لذي �نخف�ست حركة �ل�سف���ر به 75 باملئة �لعام 
�ملا�سي.

وميكن لروب���وت و�حد تطهري طائرة مبمر و�حد يف 13 دقيقة 

من �لبد�ية للنهاية، لكن �لطائر�ت �الأكر �ستحتاج وقتًا �أطول.

وتعر�ست �سيدة عر�قية، الإطالق نار من قبل طليقها، 

�أمام مر�أى �بنتهما �ل�سغرية يف مدينة �لب�رشة، وذلك 

ب�سبب عدم ��ستجابتها لطلب���ه، وهو تخفي�ص مبلغ 

�لنفقة �لذي حت�سل عليه منه �سهريا.

وبقر�ر من �ملحكمة، ح�سلت طليقته على مبلغ نفقة 

�سهري بل���غ 150 �ألف دينار، �أو ما يعادل 100 دوالر 

�أمريكي، ولكنه طالبها بتخفي�سه �إىل 75 �ألفا.

وبعد رف����ص طليقته تخفي����ص مبل���غ �لنفقة، قام 

باالعتد�ء عليه���ا بال�سالح، مطلقا عدة طلقات نارية 

نحوها، م���ا ت�سب���ب يف �إ�سابة �ل�سي���دة يف قدمها 

�إ�سابات بليغة .

وق���د حتدثت �ل�سيدة �ملعتدى عليها لو�سائل �الإعالم، 

موؤك���دة �أنه���ا ال ت�ستطي���ع �لر�سوخ لطل���ب طليقها 

بتخفي����ص مبلغ نفقة �بنتهم���ا للن�سف، كون �ملبلغ 

كام���ال ال يكف���ي لتلبية حاجات �لطفل���ة كما يجب، 

فما بالك بن�سفه مطالبة �جلهات �حلكومية و�الأمنية 

�إن�سافه���ا، ومعاقبة �ملعتدي عل���ى فعلته �ل�سنيعة، 

�لتي قالت �إنها مل تكن تتوقعها.

قام مري�ص كورونا من حمافظة طرطو�ص �ل�سورية، برمي نف�سه 

من �لطابق �لر�بع للم�ست�سفى.

و�أو�سحت وز�رة �لد�خلية �ل�سورية يف بيان لها عر ح�سابها يف 

موقع �لتو��سل ”في�سبوك“ �أن ”بالغًا ورد �إىل ق�سم �ل�رشطة يف 

حمافظ���ة طرطو�ص يفيد باأن �أحد �ملر�سى �ملوجودين يف ق�سم 

)كورون���ا( مب�ست�سفى �لبا�سل، تويف ج���ر�ء �سقوطه من �لطابق 

�لر�ب���ع للم�ست�سفى“. و�إثر �لبالغ، توجه رجال �الأمن �إىل موقع 

�حلادث���ة، وتبن �أن �ملتوف���ى كان م�سابًا بفريو�ص ”كورونا“، 

حي���ث ك�سفت �لتحقيقات �أن �ملري�ص �أقدم على �النتحار برمي 

نف�سه ب�سبب دخوله يف حالة من �خلوف و�لكاآبة بعد معاناته 

من نق�ص يف �الأوك�سجن و�الآالم �ل�سديدة.
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طائرات �ضوي�ضرية تبداأ باختبار »روبوت 

خارق« ملحاربة كورونا

اأطلق النار على طليقته 

ب�ضبب 100 دوالر
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قبل مغادرة املنزل.. ملاذا يجب عليك 

ترك عملة معدنية يف الفريزر؟
»اخلرب ال�ضيء« يتاأكد حول لقاح »اأ�ضرتازينيكا«

مركز 

لل�ضرطة 

بزنازينه 

للبيع.. 

�أعلنت �لوكالة �حلكومية �لرو�سية للمر�قبة يف 

جمال حماية حق���وق �مل�ستهلكن، عن قر�رها 

بتمديد عملية �إبطاء �رشعة �أد�ء موقع "توير" 

حتى 15 مايو �ملقبل.

و�أو�سحت �لوكالة يف بيان �أنه "مع �الأخذ بعن 

�العتبار �تخاذ �رشكة توير وللمرة �الأوىل قر� 

ر� بتغي���ري مبادئ و�رشع���ة �أد�ء خدمة �إد�رتها 

يف �أر��سي رو�سيا، وم���ا ترتب عليه من �إز�لة 

�جلزء �لكبري من �ملحتويات �ملحظورة"، قررت 

�لوكالة "ع���دم �الإقد�م عل���ى �الإجر�ء �لالحق 

وه���و �لتجميد �لت���ام لعمل �سبك���ة �لتو��سل 

�الجتماعي يف �أر��سي �لبالد، مع متديد �إبطاء 

�رشعة توير حتى 15 مايو".

و�أبلغت �لوكالة �أي�س���ا �أن �سينيد ماك�سويني، 

نائب���ة �لرئي�ص �ملكلف���ة بال�سيا�سات �لعامة 

ل�سبك���ة "توير" يف �أوروب���ا و�ل�رشق �الأو�سط 
و�إفريقي���ا، �أبلغته���ا يف 1 �أبري���ل عن �جلهود 

�لت���ي تبذلها �ل�رشكة لتح�س���ن �لتعامل مع 

�ملحتويات �ملحظورة.

و�أ�ساف �لبيان �أن �لوكالة �أو�سحت ملمثل 

توير، رد� على �سوؤ�له حول �رشوط �إلغاء 

�إبط���اء �رشع���ة �أد�ء "توي���ر" يف رو�سيا، 

�أن عل���ى �ل�سبكة �إز�ل���ة "كل �ملحتويات 

�ملحظ���ورة" م���ن �سفحاتها، م���ع �سمان 

�أن تت���م �إز�لتها ب�رشع���ة تتفق مع �ملعايري 

�لقانونية �لرو�سية، و�المتثال جلميع �لقو�عد 

�لرو�سي���ة �خلا�سة ب���اأد�ء �سب���كات �لتو��سل 

�الجتماعي.

ال�ضلطات الرو�ضية متدد اإبطاء »تويرت« حتى منت�ضف مايو القادم

عر����ص مرك���ز �ساب���ق لل�رشط���ة 

�لريطاني���ة للبي���ع �أم���ام �لعامة 

مقابل �أكر من ملي���ون و600 �ألف 

دوالر �أمريكي.

ويحت���وي �ملرك���ز عل���ى مكات���ب 

وزنازين للموقفن وغرف للتحقيق، 

عل���ى م���ا �أوردت �سحيفة "�ل�سن" 

�لريطاني���ة، �الأح���د. ويق���ع مركز 

�ل�رشكة يف بل���دة �سو�نغ، جنوبي 

بريطانيا.

ورغم �أن �ملرك���ز مهجور منذ فرة 

طويلة، �إال �أنه يبدو يف حالة جيدة، 

وظل���ت في���ه �الأب���و�ب �لفوالذية، 

�ال�سقبال  �ل�سح���ن، ومكتب  وغرفة 

�لذي يف�سل ع���ن �جلمهور بزجاج 

�سميك.

وبن���ي �ملركز �الأمني ع���ام 1899، 

على �لط���ر�ز �لفيكت���وري، �لو��سع 

�النت�س���ار يف بريطانيا، ومت �إغالقه 

عام 2012، عندم���ا �نتقل �ل�سباط 

�إىل �أماكن �أكر حد�ثة.

وقال م�س���وؤول يف مقاطعة دو�ست 

حيث يقع مركز �ل�رشطة، �إن �ملبنى 

�حلايل يعتر م���ن �الأ�سول �لر�ثية 

للمقاطعة.

و�أ�ساف "�أنه يقدم م�ساهمة �إيجابية 

يف طابع ومظه���ر �ملنطقة. نرحب 

با�ستخد�م �ملبنى يف �أمر جديد".

 مري�ض كورونا يرمي نف�ضه من الطابق 

الرابع بامل�ضت�ضفى

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

جناح جتربة اأول كمبيوتر ال�ضلكي يعمل 

بـ »جمرد التفكري«

حديقة النحل في حتاـ 

مدينة للع�سل والملكات
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