
 �لريا�ض-)د ب �أ(:

العربي���ة  اململك���ة  رحب���ت   

ال�سعودية ام�س ال�سبت بتزكية 

الت�سادي  ط���ه،  اإبراهيم  ح�سني 

عاًما  اأميًنا  بالتوافق  اجلن�سية، 

ملنظمة التعاون الإ�سالمي.

 ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية 

وزير  ع���ن  الر�سمي���ة »وا�س« 

اخلارجي���ة ال�سع���ودي الأم���ر 

في�سل بن فرح���ان بن عبداهلل 

قوله :« ترحب اململكة العربية 

طه،  ال�سيد/  بتزكية  ال�سعودية 

الذي توافق���ت عليه املجموعة 

الأفريقي���ة، الذي ياأتي وفاًء من 

اململكة مب���ا التزمت به �سابقا 

جت���اه املجموع���ة، وعماًل مبا 

ن�س عليه ميثاق املنظمة فيما 

يتعلق باختيار الأمني العام 

�أدي�ض �أبابا-وكاالت:

الإثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 

اأب���ي اأحمد،اأم�س ال�سبت، دخول 

اجلي�س مدينة ميكيلي، عا�سمة 

اإقلي���م تيغ���راي، بع���د انتهاء 

املهلة الت���ي منحها »للجبهة 

تيغراي«  لتحري���ر  ال�سعبي���ة 

وبدء »املرحل���ة الأخرة« من 

القوات  ت�سن���ه  ال���ذي  الهجوم 

الحتادية على الإقليم.

واأفاد مرا�سل �سكاي نيوز عربية 

اأن اجلي����س الإثيوب���ي اأعل���ن 

دخول���ه مدين���ة ميكيلي، بعد 

معارك ا�ستمرت يوما كامال.

اإن قوات  اأحم���د،  اأب���ي  وق���ال 

اجلي����س الإثيوب���ي متكنت من 

دخ���ول عا�سمة تيغ���راي، بعد 

مع���ارك خا�ستها ال�سبت، »من 

دون اأن يتم ا�ستهداف املدنيني 

الأبرياء«. واأو�سح يف بيان بثه 

التلفزيون الر�سمي الإثيوبي، اأن 

قوات اجلي�س متكنت من دخول 

ميكيلي بعد »تعاون كبر من 

�سكان املدينة«.

طرابل�س-)د ب �أ(:

 اأك���د اأع�س���اء جمل�س النواب 

الليب���ي املجتمع���ني مبدينة 

بيانهم  املغربي���ة يف  طنجة 

�سب���ع نقاط  اخلتام���ي على 

اأ�سا�سي���ة بينه���ا اأن "املق���ر 

الد�ست���وري لنعق���اد جمل�س 

الن���واب هو مدين���ة بنغازي 

والتف���اق على عق���د جل�سة 

النواب مبدينة  التئام جمل�س 

العودة  غدام�س مبا�رشة حال 

لإقرار كل م���ا من �ساأنه اإنهاء 

النق�سام مبجل�س النواب ومبا 

ا�ستحقاقه  اأداء  م���ن  ميكن���ه 

على اأكم���ل وجه"، بح�سب ما 

اأفريقيا  "بواب���ة  موقع  اأورده 

الإخبارية" الليبي.

و�سدد الن���واب الليبيون ام�س 

ال�سبت يف ختام اجتماعاتهم 

التي توا�سلت خالل الفرتة من 

23 اإىل 28 ت�رشين ثان/نوفمرب 

"الع���زم على  اجل���اري على 

امل�سي قدما نحو الو�سول اإىل 

اإنهاء حالة ال�رشاع والنق�سام 

واحلفاظ  املوؤ�س�س���ات  بكافة 

الدولة  على وح���دة وكي���ان 

كامل  و�سيادتها على  الليبية 

اأرا�سيها" مع ال�ستعداد التام 

"للتعاطي باإيجابية مع كافة 
خمرجات م�سارات احلوار مبا 

يتفق مع الإع���الن الد�ستوري 

وتعديالته

دبي-وام:

 اأعل���ن برنام���ج »فينتك هاي���ف« التاب���ع ملركز دبي 

امل���ايل العاملي - اأول واأكرب م�رشّع لالأعمال �سمن قطاع 

التكنولوجي���ا املالية يف منطقة ال�رشق الأو�سط واأفريقيا 

وجنوب اآ�سيا - عن توقعيه اإتفاقية تاريخية مع »فينتك 

اأبيب« الإ�رشائيلي.

وكانت »فينتك اأبيب« قد تاأ�س�ست يف العام 2014 بهدف 

خدمة منظومة قطاع التكنولوجي���ا املالية الإ�رشائيلية 

وتدع���م اأكرث من 6 اآلف �رشكة نا�سئة و300 مركز بحوث 

وتطوير ب�سفتهم اأع�ساء م�سجلني يف الربنامج.

وتعد ه���ذه الإتفاقي���ة الأوىل من نوعها ب���ني اجلانبني 

الإماراتي والإ�رشائيلي والتي �ستعزز من مكانة مركز دبي 

املايل العاملي بو�سف���ه املركز املايل الرائد يف املنطقة 

لقطاع التكنولوجيا املالية وواح���د من اأ�سل ع�رشة من 

اأهم مراكز التكنولوجيا املالية يف العامل 

مو�سكو-)د ب �أ(:

 اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، ام�س ال�سبت، اأن 2115 لجئا 

ع���ادوا من اأرمينيا اإىل اإقليم ناجورن���و كاراباخ، خالل ال� 

24 �ساعة املا�سية، مب�ساعدة قوات حفظ ال�سالم الرو�سية، 

ح�سبما اأفاد املوقع الإخباري لقناة )اأر تي( بالعربي.

 وجاء يف بيان للوزارة اأن 21083 لجئا عادوا اإىل منازلهم 

يف الإقليم منذ 14 ت�رشين ثان/نوفمرب احلايل.

واأ�س���ارت الوزارة اإىل اأن نظام وقف اإط���الق النار، الذي مت 

فر�سه مبوجب بيان زعماء رو�سيا واأرمينيا واأذربيجان يف 

10 ت�رشي���ن ثان/نوفمرب، ل يزال �ساري���ا على امتداد خط 

التما�س بني الطرفني الأرميني والأذربيجاين يف املنطقة.

كم���ا اأورد البيان اأن الع�سكري���ني الرو�س يوا�سلون عملهم 

على تطهر الط���رق العامة واملنازل والأرا�سي من الألغام 

والذخائر غر املنفجرة.

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

قتيالن وجرحى في ا�ستباكات ب�سمال �سورية

 بغداد-)د ب اأ(: اأك���د ال�سفر الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر 

ام�س ال�سبت اأن الولي���ات املتحدة الأمريكية تتطلع اإىل عراق 

قوي مزدهر يوؤثر ب�سكل اإيجابي يف حميطه الإقليمي والدويل. 

واأعرب ال�سف���ر الأمريكي خالل اجتماعه م���ع م�ست�سار الأمن 

القومي العراقي قا�سم الأعرجي عن الأمل "يف اأن ياأخذ العراق 

دوره الفاع���ل يف اأمن وا�ستق���رار املنطقة"، وذلك بح�سب بيان 

عراقي.

وذك���ر البي���ان اأن اللقاء بحث اآخ���ر امل�ستج���دات ال�سيا�سية 

والأمني���ة يف املنطقة، حيث اأكد اجلانب���ان على اأهمية تبادل 

املعلوم���ات ال�ستخبارية، للق�ساء على م���ا تبقى من تنظيم 

داع�س الإرهابي.   

دم�س���ق-)د ب اأ(:  قتل مدين وعن�رش م���ن اجلي�س ال�سوري احلر 

التاب���ع للمعار�سة واأ�سيب اآخرون يف ا�ستباك مبدينة تل ابي�س 

بريف الرقة ال�سمايل ام�س ال�سبت .

وقال���ت م�سادر يف مدينة تل ابي�س اإن  املدينة ت�سهد مواجهات 

بني عنا�رش  من اجلبهة ال�سامية التابعة للجي�س الوطني املوايل 

لرتكيا و�سكان من بلدة تل ابي�س �رشقي  املدينة، اإثر مقتل مدين 

واإ�سابة اآخر خالل حماولة اعتقالهما .

واأك���دت امل�سادر لوكالة الأنباء الأملانية )د. ب. اأ(  اأنه بعد مقتل 

ال�ساب هاجم الع�رشات من اأقارب القتيل عنا�رش اجلبهة ال�سامية، 

ما اأدى اإىل قت���ل وجرح عن�رشين من ال�سامية ما دفعها لر�سال 

الع����رشات من عنا�رشها والت�سدي ملحاولة دخول اأقارب القتيل 

اإىل املدينة ، ومت ا�ستخدام اأ�سلحة متو�سطة ور�سا�سات".
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طهران-تل اأبيب-وكاالت:

ردا على التهدي���دات الإيرانية بالنتقام 

من امل�سوؤولني عن اغتيال العامل النووي 

حم�سن فخري زادة، وبعد اتهام الرئي�س 

الإيراين ح�سن روحاين اإ�رشائيل بالوقوف 

اإعالمية  اأفادت تقاري���ر  وراء احلادث���ة، 

باإع���الن ال�سف���ارات الإ�رشائيلي���ة حالة 

التاأهب الق�سوى.

الإخباري���ة   "12 "اإن  قن���اة  وذك���رت 

الإ�رشائيلي���ة، اأن اإ�رشائي���ل رفعت حالة 

التاأهب الق�س���وى يف �سفاراتها بجميع 

اأنحاء العامل بعد التهديدات الإيرانية، اإل 

اأن متحدثا با�سم اخلارجية الإ�رشائيلية، 

ق���ال اإن الوزارة ل تعلّ���ق على امل�سائل 

الأمنية املتعلق���ة مبمثليها يف اخلارج، 

وفق ما نقلت "رويرتز".

حالة »تاأهب ق�سوى« ب�سفارات 
اإ�سرائيل بعد تهديدات اإيران 

اأبوظبي-وام:

 متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سحة 

ووقاي���ة املجتمع لتو�سي���ع و زيادة 

نطاق الفحو�س���ات يف الدولة بهدف 

الكت�س���اف املبكر وح����رش احلالت 

امل�سابة بفرو����س كورونا امل�ستجد 

"كوفيد-19" واملخالطني لهم وعزلهم 
اأعلنت الوزارة اإجراء 148،245 فح�سا 

جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 

على فئ���ات خمتلف���ة يف املجتمع 

اأف�سل واأح���دث تقنيات  با�ستخ���دام 

الفح�س الطبي.

�ساه���م تكثي���ف اإج���راءات التق�سي 

والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 

على م�ست���وى الدولة يف الك�سف عن 

1،252 حالة اإ�سابة جديدة بفرو�س 

م���ن جن�سيات  امل�ستج���د  كورون���ا 

خمتلف���ة جميعها ح���الت م�ستقرة 

تخ�س���ع للرعاية ال�سحي���ة الالزمة 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 

»تتمة  �ض8«166،502 حالة.

»تتمة  �ض8«
»تتمة  �ض8«

»ال�سحة«: �سفاء 741 من كورونا وت�سجيل 
1٫252 اإ�سابة ووفاتان

»فينتك هايف« بدبي يوقع اتفاقية 
مع »فينتك اأبيب« الإ�سرائيلي

21 األف لجئ عادوا اإلى ديارهم 
في ناجورنو كاراباخ

موريتانيا تنظم عر�سًا ع�سكريًا كبيرًا 
لإحياء ذكرى ال�ستقالل

نواك�سوط-)د ب �أ(:

 نظم���ت موريتانيا ام�س ال�سبت 

عر�س���ا ع�سكريا كب���را بو�سط 

لإحياء  نواك�س���وط  العا�سم���ة 

ال�ستقالل  لعيد  ال�ستني  الذكرى 

الوطني.

و�ساهد جمه���ور كبر من �سكان 

عر����س  فعالي���ات  العا�سم���ة 

ع�سكري ا�ستمر �ساعات وح�رشه 

رئي����س البالد حممد ولد ال�سيخ 

الغ���زواين وكب���ار امل�سوؤول���ني 

املدنيني والع�سكريني.

وا�ستعر����س اجلي�س املوريتاين 

ملحارب���ة  جمه���زة  وح���دات 

الإره���اب يف منطق���ة ال�ساحل 

خ�سي�سا  اأن�سئ���ت  وال�سح���راء 

اجلماعات  لن�س���اط  للت�س���دي 

الإرهابي���ة واجلرمي���ة املنظمة 

مت  كم���ا  للح���دود.  العاب���رة 

�سد  للتدخل  وحدات  ا�ستعرا�س 

اجلماع���ات الإرهابية يف املدن 

تنتمي لقطاعي الدرك وال�رشطة 

واحلر�س .

النواب الليبيون يوؤكدون عزمهم اإنهاء 
النق�سام بكافة الموؤ�س�سات

اأمريكا: نتطلع لعراق قوي ومزدهر

اأبوظبي-وام:

�ساحب  لتوجيه���ات  تنفي���ذا 

ال�سم���و ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" ..اأم���ر �ساح���ب ال�سم���و 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س 

املجل����س التنفي���ذي لإم���ارة 

اأبوظبي ب�رشف قرو�س �سكنية 

و اأرا�س �سكنية وم�ساكن واإعفاء 

من  ومتقاعدين  متوف���ني  اأ�رش 

ذوي الدخل املحدود من �سداد 

م�ستحق���ات القرو�س ال�سكنية 

اإجمالية جت���اوزت 7  بقيم���ة 

ملي���ارات دره���م ا�ستفاد منها 

ما يزيد على 6100 مواطن يف 

اإمارة اأبوظبي.

تنفيذاً لتوجيهات خليفة.. واأوامر محمد بن زايد 

�سرف قرو�ض وم�ساكن للمواطنين واإعفاء متقاعدين واأ�سر متوفين من ال�سداد بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم

ال�سعودية ترحب بتزكية ح�سين 
اإبراهيم طه اأمينًا عامًا لمنظمة 

التعاون الإ�سالمي

الجي�ش الإثيوبي يعلن دخول عا�سمة 

محمد بن را�سد: اإعداد اأجيال جديدة من القيادات اإقليم تيغراي  
هو �سمان ا�ستدامة وا�ستمرارية لم�سيرتنا

دبي-وام:

 اأطل���ق �ساحب ال�سم���و ال�سيخ 

حممد ب���ن را�سد اآل مكتوم نائب 

الدولة رئي����س جمل�س  رئي����س 

الوزراء حاك���م دبي "رعاه اهلل"، 

برنام���ج "قيادات دب���ي" �سمن 

"مرك���ز حممد بن را�س���د لإعداد 
�سخ�سية   50 لتمك���ني  القادة"، 

قيادية يف املوؤ�س�سات احلكومية 

بدبي، وذلك بالتزامن مع احتفال 

التنفيذي  للمكتب  التابع  املركز 

ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكت���وم، بتخريج طلبة 

"برنامج  م���ن  الثالثة  الدفع���ة 

القي���ادات املوؤث���رة" والدفع���ة 

الأوىل م���ن "برنام���ج النتداب 

الدويل للقيادات الإماراتية"، بعد 

جتربة تدريبي���ة �ساملة لتطوير 

اإمكاناته���م وقدراته���م وخا�سة 

القيادي���ة منه���ا، وحتدي���داً يف 

وفق  والتحديات  الأزمات  اأوقات 

منوذج حممد ب���ن را�سد للقيادة 

مبعاي���ره العاملي���ة واأبع���اده 

الإن�سانية.

»طالع �ض3«

»طالع �ض2«

محاكمة المتهمين في مجلة هجوم 
�سارلي اإبدو الأربعاء المقبل

باري�ض-)د ب �أ(:

 ت�ستاأنف حمكمة فرن�سية يوم الأربعاء املقبل املحاكمة املتعلقة 

بالهجوم الإرهابي على جملة �س���اريل اإيبدو الفرن�سية ال�ساخرة، 

بعد تعليقها لعدة اأ�سابيع. 

واأعلن املدعي العام املعني مبكافح���ة الإرهاب يف باري�س ام�س 

ال�سب���ت اأن �سح���ة اأحد امل�ستبه بهم الرئي�سي���ني الذي يعاين من 

فرو�س كورونا قد حت�سنت. وبعد حتقيق اإ�سايف غداً الثنني، فاإنه 

�سيتع���ني اإت�ساح ما اإذا كان �سيتمكن امل�ستبه به من املثول اأمام 

املحكم���ة �سخ�سيا م���رة اأخرى. ومن املتوق���ع اأن ي�سدر حكم يف 

املحاكمة يف 16 كانون اأول/ دي�سمرب.

»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«

  

اأطلق برنامج »قيادات دبي« تزامناً مع تخريج منت�سبي »برنامج القيادات الموؤثرة« 



:ΩGh-»HO

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

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

 "»HO äGOÉ«b" èeÉfôH ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ,"IOÉ≤dG  OGóYE’  ó°TGQ  øH  óªfi  õcôe"  øª°V

 äÉ°ù°SDƒŸG  ‘  ájOÉ«b  á«°üî°T  50  Úµªàd

 ∫ÉØàMG  ™e  øeGõàdÉH  ∂dPh  ,»HóH  á«eƒµ◊G

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd …ò«ØæàdG Öàµª∏d ™HÉàdG õcôŸG

 áÑ∏W èjôîàH ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 "IôKDƒŸG äGOÉ«≤dG èeÉfôH" øe áãdÉãdG á©aódG

 ‹hódG  ÜGóàf’G  èeÉfôH"  øe  ¤hC’G  á©aódGh

 á∏eÉ°T á«ÑjQóJ áHôŒ ó©H ,"á«JGQÉeE’G äGOÉ«≤∏d

 ájOÉ«≤dG  á°UÉNh  º¡JGQóbh  º¡JÉfÉµeEG  ôjƒ£àd

 äÉeRC’G äÉbhCG ‘ kGójó–h ,É¡æe

 øH óªfi êPƒ‰ ≥ah äÉjóëàdGh

 á«ŸÉ©dG √ÒjÉ©Ã IOÉ«≤∏d ó°TGQ

.á«fÉ°ùfE’G √OÉ©HCGh

 Iójô¨J ‘ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 oäó¡°T :"ÎjƒJ" á°üæe ≈∏Y ¬d

 èeÉfôH øe Úà©aO èjôîJ Ωƒ«dG

 èeÉfÈd IOÉ≤∏d ó°TGQ øH óªfi

 IôKDƒŸG äGOÉ«≤dGh ‹hódG ÜGóàf’G

 »éjôN øe áYƒªéŸ áaÉ°VE’ÉH..

 ájò«ØæàdG IOÉ«≤dG ‘ Òà°ùLÉŸG

 ∫É«LCG  OGóYEG..  ¢ùjQÉH  á©eÉéH

 ¿Éª°V  ƒg  äGOÉ«≤dG  øe  IójóL

 ,"ÉæJÒ°ùŸ ájQGôªà°SGh áeGóà°SG

 Ωƒ«dG  â≤∏WCGh"  :√ƒª°S  kÉØ«°†e

 OGóYE’  "»HO  äGOÉ«b"  èeÉfôH

 ø‡ á«eƒµ◊G äGAÉØµdG øe 50

 ôFGhO ‘ Ωƒª©dG AGQóe º¡ë°TQ

 kÉHGƒfh  øjóYÉ°ùe  Gƒfƒµ«d  »HO

 IQOÉb á∏gDƒe äGOÉ«b OƒLh ¿Éª°V ±ó¡dG.. º¡d

 ¢ùØæHh ìhôdG ¢ùØæH AÉæÑdG IÒ°ùe á∏°UGƒe ≈∏Y

."ájOÉ«≤dG áaÉ≤ãdG

 ¬ª«ª°üJ  ‘  "»HO  äGOÉ«b"  èeÉfôH  ≥∏£æjh

 öUÉæY ≥ah IOÉ«≤∏d ó°TGQ øH óªfi êPƒ‰ øe

 ¢ü«°üîJh  ,»°üî°ûdG  ôjƒ£àdG  »g  á«°SÉ°SCG

 ÖjQóàdGh  ,á«≤«Ñ£àdG  ™jQÉ°ûª∏d  »ŸÉY ¬Lƒe

 ≥«≤– ºYOh ,Ö°üæª∏d ájOÉ«≤dG áØ°UƒdG ≈∏Y

 ò«ØæJ  ºàjh..  Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G  äÉ¡LƒdG

 IESE á©eÉL ™e ácGöûdÉH ójó÷G èeÉfÈdG

.á«fÉÑ°S’G

∫hC’G ∞°üdG äGOÉ«b

 ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY  øH  óªfi  ‹É©e  ócCGh

 …ò«ØæàdG ÖàµŸG ¢ù«FQ ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T

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

 kGAõL íÑ°UCG IOÉ«≤∏d ó°TGQ øH óªfi êPƒ‰ ¿CG

 ⁄É©dG  ‘  áî°SGôdG  ájOÉ«≤dG  äÉ°SQÉªŸG  øe

 èeGôH äÉLôfl ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e kÉàa’ ,»Hô©dG

 ‘ âªgÉ°S IOÉ≤dG OGóYE’ ó°TGQ øH óªfi õcôe

 IOƒLƒŸG ∫hC’G ∞°üdG äGOÉ«b øe ójó©dG ÒaƒJ

 ‘  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  øe  ÒãµdG  ‘  kÉ«dÉM

.á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG

 èeÉfôH  »éjôN  …hÉbô≤dG  ‹É©e  CÉqægh

 ‹hódG  ÜGóàf’G  èeÉfôHh  IôKDƒŸG  äGOÉ«≤dG

 º¡àjRƒ¡L  ≈∏Y  kGOqó°ûe  ,á«JGQÉeE’G  äGOÉ«≤∏d

 ºgô¶àæJ  »àdG  áë∏ŸGh  IÒÑµdG  äÉ«dhDƒ°ùª∏d

 ,áªgÉ°ùª∏d ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G º¡©bGƒe ‘

 …ôjƒ£àdGh …ƒªæàdG ∑Gô◊G ‘ ,¬©bƒe øe πc

 äÉ°SÉ«°ùdGh  §£ÿG  º°SQ  ∫ÓN øe  π°UGƒàŸG

 áªLôJh ò«ØæàdG äÉ«dBG ™°Vhh äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 ¥ôa  AÉæHh  ,¢VQC’G  ≈∏Y  äÉ«é«JGÎ°S’G  √òg

 OÉéjEGh ,á«°ù°SDƒŸG QOGƒµdG Úµ“h π«gCÉJh πª©dG

.äÉjóëàdG ´GƒfCG ∞∏àîŸ IôµàÑeh IójóL ∫ƒ∏M

IójóL äGOÉ«b èjôîJ 

 ‘  "IôKDƒŸG  äGOÉ«≤dG  èeÉfôH"  øe  êqôîJh

 á«eƒµM äÉ°ù°SDƒe øe kÉÑ°ùàæe 28 ,áãdÉãdG ¬à©aO

 èeÉfÈdG äÉÑ∏£àe áaÉc Ghõ‚CG ¿CG ó©H á°UÉNh

.πeÉc ΩÉY ióe ≈∏Y

 √óYCG  …òdG  ,èeÉfÈdG  Gòg  ó©jh

 OGóYE’  ó°TGQ  øH  óªfi  õcôe

 äÉ©eÉL  ™e  ácGöûdÉH  IOÉ≤dG

 IAÉØc  èeGÈdG  ÌcCG  øe  ,á«ŸÉY

 ¬àHQÉ≤Ÿ  á≤£æŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y

.π«gCÉàdGh OGóYE’G ‘ á«dƒª°ûdG

 ‹hódG  ÜGóàf’G  èeÉfôH"  íæeh

 äGOÉ¡°T  "á«JGQÉeE’G  äGOÉ«≤∏d

 »àdG  ¤hC’G  ¬à©aód  êqôîàdG

 áéjôN  30  ΩÉ©dG  Gòg  âª°V

 äÉbÉ°ùŸG  Gƒ°VÉN  kÉéjôNh

 á«ÑjQóàdGh  á«ª∏©dGh  ájô¶ædG

 ô¡°TCG áà°S ∫ÓN ìÉéæH èeÉfÈ∏d

.∞qãµŸG OGóYE’G øe

 AÉ°†YCG  èjôîJ  πµ°ûjh

 IÒ°ùŸ  kÉéjƒàJ  Ú›ÉfÈdG

 OGóYE’  ó°TGQ  øH  óªfi  õcôe

 ¬°ù«°SCÉJ  òæe  êqôN  …òdG  IOÉ≤dG

 ájOÉ«b á«°üî°T 700 øe ÌcCG 2003 ΩÉ©dG ‘

 äÉ°ü°üîàdGh  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl ‘ á«JGQÉeEG

 IÒ°ùŸÉH AÉ≤JQ’G ‘ ∫É©a ƒëf ≈∏Y ºgÉ°ùJ

 á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡aGógCG ≥«≤–h ádhódG ‘ ájƒªæàdG

 ’"  É¡àjƒg  QÉ©°T  â– OhófiÓdG  É¡MƒªWh

 ."π«ëà°ùe A»°T

 ∫ÓN  õcôŸG  äÉ«dÉ©ah  èeGôH  ±É°†à°SG  óbh

 ÌcCG ,2017 ΩÉY òæe ,á«°VÉŸG çÓãdG äGƒæ°ùdG

 ‘ ábƒeôe á«ŸÉYh á«∏fi á«°üî°T 100 øe

 ∫ÉãeCG  äGOÉ«≤dG  Úµ“h  OGóYEGh  ÖjQóJ  ∫É›

 RôHCG  øe  Éªgh  ,õæHhQ  ÊƒJh  ∂æ«°S  ¿ƒÁÉ°S

 IOÉ«≤dGh ìÉéædG ∫É› ‘ Ú«ŸÉ©dG ÚKóëàŸG

.¢Uôa ¤EG äÉjóëàdG πjƒ–h

 kÉYhöûe  17 ôjƒ£J  õcôŸG  èeGôH  äó¡°T  Éªc

 äGOÉ«b ≈∏Y É¡JÉLôfl ¢VôY ” kÉ«≤«Ñ£J kÉ«ãëH

 ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  ‘ ∫hC’G  ∞°üdG

 áKÓãdG  ΩGƒYC’G  ∫ÓN õcôŸG  º¶fh  .ádhódG  ‘

 ¢ùªN  ¤EG  äGÈÿG  ∫OÉÑàd  äGQÉjR  á«°VÉŸG

 äÉj’ƒdG ‘ ƒµ°ù«°ùfGôa ¿É°S »g á«ŸÉY ¿óe

 Góædƒg ‘ ΩGOÎ°ùeCG áæjóeh á«µjôeC’G IóëàŸG

 ‘ ¢ù«dÉJ áæjóeh óæ¡dG ‘ »¡dO ƒ«f áæjóeh

.»∏«°ûJ ‘ ƒLÉ«àfÉ°S áæjóeh É«fƒà°SEG

ájQƒ äGQÉ¡e

 ôjƒ£J ¤EG "IôKDƒŸG äGOÉ«≤dG èeÉfôH" ±ó¡jh

 ÊÉªK  ≥ah  äGOÉ«≤dG  øe  ójó÷G  π«÷G  äGQób

 ,…OÉjôdG  ÒµØàdG  »g IOÉ«≤∏d ájQƒfi äGAÉØc

 ,∫ƒ°†ØdGh áfhôŸGh ,»é«JGÎ°S’G ±Göûà°S’Gh

 ΩÉªàg’Gh ,∑GöTE’Gh ´qƒæàdGh ,á«ŸÉ©dG áæ nWGƒŸGh

 ∞¨°ûdGh  ,…OÉjôdG  ÒµØàdGh  ,k’hCG  ¿É°ùfE’ÉH

 á«°ù«FôdG õFÉcôdG »gh ,áª«≤dG ≥∏Nh ΩGõàd’Gh

.IOÉ«≤∏d ó°TGQ øH óªfi êPƒ‰ É¡«∏Y õµJôj »àdG

 øe  çóMC’Gh  áãdÉãdG  á©aódG  ƒéjôN  ºgÉ°Sh

 º«ª°üJ  ´höûe  ‘ IôKDƒŸG  äGOÉ«≤dG  èeÉfôH

 ìô£H  äGQÉeE’G  ádhód  á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG

 ‘ IôµàÑe äGQOÉÑe äÉMÎ≤eh á«YGóHEG  QÉµaCG

 øeC’Gh áë°üdGh º«∏©àdG ÉgRôHCG kÉjƒ«M kÉYÉ£b 14

 OÉ°üàb’G πÑ≤à°ùeh ,»eƒµ◊G ôjƒ£àdGh ,áeÓ°ùdGh

 á«©ªàéŸG á«ªæàdGh á«àëàdG á«æÑdGh ,áeƒµ◊Gh

 áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ¥öûe πÑ≤à°ùe AÉæÑd áÄ«ÑdGh

 äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–  ¤EG  k’ƒ°Uh

.2071 äGQÉeE’G ájƒÄe

 ¬JGQhO  ∫ÓN  èeÉfÈdG  í‚h

 ÌcCG  ó≤Y  ‘  ¿B’G  ≈àM  çÓãdG

 ,á«°ü°üîJ á«ÑjQóJ á°TQh 30 øe

 ™e á«é«JGÎ°SG ácGöT 12 ΩGôHEGh

.Ú«ŸÉY AÉcöT

 äGOÉ«≤dG  èeÉfôH  OGóYEG  ”h

 3  πÑb  ¬bÓWEG  á«°ûY  IôKDƒŸG

 äÉ©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ΩGƒYCG

 IQGOE’G ∫É› ‘ ábƒeôe á«ŸÉY

 ôjƒ£Jh  π«gCÉJh  OGóYEG  èeGôHh

 "»∏cÒH »°S ƒj" »gh äGOÉ«≤dG

 ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘

 ,"¿óæd êó«dƒc ∫ÉjÈeEG" á«∏ch

 …QGOE’G  ôjƒ£à∏d  ‹hódG  ó¡©ŸGh

 ∂dPh  ,Göùjƒ°S  øe  "…O ΩEG  …BG"
 »àdG ájOÉ«≤dG ÇOÉÑŸG øe kÉbÓ£fG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgÉ°SQCG

.Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

á«ŸÉY IÈN 

 äGOÉ«≤∏d  ‹hódG  ÜGóàf’G  èeÉfôH"  ≈©°ùjh

 ,ô¡°TCG áà°S ióe ≈∏Y π°UGƒJ …òdG ,"á«JGQÉeE’G

 Ú«JGQÉeE’G  øe  ÚKÓãdG  ¬«Ñ°ùàæe  Úµ“  ¤EG

 ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG  øe äÉ«JGQÉeE’Gh

 áWÉME’Gh  πª©dG  ‘  IOÉjôdGh  õq«ªàdG  øe

 iÈc  ‘  áØ∏àîŸG  πª©dG  äÉÄ«H  π«°UÉØàH

 øe  á«dhódG  äÉª¶æŸGh  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

 ,á«YƒædG äGÈÿÉH ºgqóe ÈY äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  RôHCG  ≈∏Y  º¡YÓWGh

 RGôHEGh  ,áª¡e  ÜQÉŒ  ¢VƒN  øe  º¡æ«µ“h

.kÉ«ŸÉY á«JGQÉeE’G äGOÉ«≤∏d Ωó≤àŸG iƒà°ùŸG

 6  èeÉfÈdG  øe  á©aódG  √òg  ƒéjôN  Ωqóbh

 »g  ájƒ«M  ä’É›  ‘  á∏eÉµàe  äÉMÎ≤e

 ,ÖgGƒŸGh ,á«°VGÎa’G äÉ°VÉjôdGh ,á°üî°üÿG

 ÉÃ ,çƒëÑdGh  äÉ°SGQódGh  ,á«aÉ≤ãdG  áMÉ«°ùdGh

 áÄ°TÉædGh  Iójó÷G  äÉ¡LƒàdG  ™e  ≈°TÉªàj

.á«ŸÉ©dG äGOÉ°üàb’G ‘ á«eÉæàŸGh

 äGOÉ«≤∏d  ‹hódG  ÜGóàf’G  èeÉfôH  ¿qƒµàjh

 øe  áYƒª›h  ,äÉbÉ°ùe  áKÓK  øe  á«JGQÉeE’G

 á∏MQh ,á«°üî°ûdGh á«æ¡ŸG á«¡«LƒàdG äÉ°ù∏÷G

 ÚYhöûe ∫ƒM »°SÉ°SCG πµ°ûH Qƒëªàjh.. á«dhO

 ,Oófi  mó–  πM  ‘  πãªàj  »∏fi  ;Ú«°ù«FQ

 ‘ áæ«©e ÉjÉ°†≤d ∫ƒ∏M OÉéjEG ≈∏Y õcôj ‹hOh

 »Ñ°ùàæŸ á«dhódG á∏MôdG É¡∏ª°ûJ »àdG á¡LƒdG

.èeÉfÈdG

 äGOÉ«≤∏d  ‹hódG  ÜGóàf’G  èeÉfôH  ¿hÉ©àjh

 ¬µjöT  ™e  ¬JÉbÉ°ùe  ôjƒ£J  ‘  á«JGQÉeE’G

 ¢ü°üîàŸG ;"á«YGóHE’G IOÉ«≤dG õcôe" ‘ô©ŸG

 AÉæH ájò«ØæàdG äGOÉ«≤dG ôjƒ£J ∫É› ‘ kÉ«ŸÉY

 êPÉ‰ ‘ QÉµàH’Gh  äÉ°SGQódGh  çÉëHC’G  ≈∏Y

 iód Iõ«ªàŸG ájOÉ«≤dG äGQÉ¡ŸG º««≤Jh IOÉ«≤dG

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G

»ÑjQóJh ‘ô©e õ«“

 ‹hódG ÜGóàf’Gh IôKDƒŸG äGOÉ«≤dG É›ÉfôH ¿Éch

 ó°TGQ  øH  óªfi õcôe  øe  á«JGQÉeE’G  äGOÉ«≤∏d

 ∫ÓN  ÓÑ≤à°SG  ób  IOÉ≤dG  OGóYE’

 øe ÌcCG á«°VÉŸG çÓãdG äGƒæ°ùdG

 äGQÉeE’G AÉæHCG øe Ö∏W ±’BG 10

 ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ‘

 øe  IOÉØà°S’Gh  Éª¡d  ÜÉ°ùàfÓd

 lπc ¬eó≤j …òdG »YƒædG ÖjQóàdG

 ájQGOE’G  äGQÉ¡ŸG  π≤°üd  Éª¡æe

.ájOÉ«≤dGh

 äGOÉ«≤dG  »›ÉfôH  ƒÑ°ùàæe  ÉeCG

 äGOÉ«≤∏d ‹hódG ÜGóàf’Gh IôKDƒŸG

 õq«“  ≈∏Y  Gƒ©ªLCÉa  á«JGQÉeE’G

 »ÑjQóàdGh  ‘ô©ŸG  ¿ƒª°†ŸG

 ¿É›ÉfÈdG  ¬eó≤j  …òdG  ‹hódG

 çóMCG øe IOÉØà°S’ÉH ,¿Éjöü◊G

 IQGOE’G  Ωƒ∏Y  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée

 ≈∏Y  AÉæÑdÉHh  IOÉ«≤dG  êPÉ‰h

 ¬à°SQCG …òdG »FÉæãà°S’G êPƒªædG

 Gòg ‘ Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh ádhódG

 ôjƒ£Jh ò«ØæJh º«ª°üàd ∫ÉéŸG

 äÉMƒªW  ≥«≤–h  á«æWƒdG  äÉ«é«JGÎ°S’G

.Üƒ©°ûdGh äÉ©ªàéŸG

IójóL á«ŸÉY äÉ¡LƒJ

 OGóYE’  ó°TGQ  øH  óªfi  õcôe"  èeGôH  »YGôJh

 ájôjƒ£àdGh á«ÑjQóàdG É¡LPÉ‰ çóMCG ‘ "IOÉ≤dG

 IójóL á«ŸÉY äÉ¡LƒJ áà°S ‘ô©ŸG ÉgGƒàfih

 »gh á∏YÉØdG äGOÉ«≤∏d Ωó≤àŸG π«gCÉàdG ∫É› ‘

 ,ÇQGƒ£dG  ä’ÉM ‘ IOÉ«≤∏d  ÊÉ°ùfE’G  ÖfÉ÷G

 ,á«LQÉÿG  äÉ«£©ŸG  ™e  ™jöùdG  º∏bCÉàdGh

 ó««–h ,áæªbôdG ájƒdhCGh ,ájOÉ«≤dG ájõcôeÓdGh

 á«HÉéjE’Gh ,QGô≤dG PÉîJG äÉ«∏ªY ‘ ¢Vƒª¨dG

 ΩÉY ¤hC’G ¬àbÓ£fG òæe õcôŸG Ωó≤jh .IôHÉãŸGh

 âªgÉ°S iƒà°ùŸG á«ŸÉY IQƒ£àe èeGôH 2003

 OGóYEGh πÑ≤à°ùŸG äGOÉ«b AÉæHh π«gCÉJh OGóYEG ‘

 á°ü°üîàŸG  ∫hC’G  ∞°üdG  äGOÉ«b  øe  áÑîf

 øª°V kÉHÉéjEG IôKDƒeh ájƒ«M õcGôe ‘ áHQóŸGh

 AÉæH  ,¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  äÉ°ù°SDƒe

 ±Göûà°SGh ,ádhódG äÉLÉ«àM’ ≥ª©e º¡a ≈∏Y

 É¡JÉMƒªW ≥«≤– ºYOh ,á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JÉÑ∏£àe

 ‘ IOÉjôdGh õ«ªà∏d π«ëà°ùŸG ±ô©J ’ »àdG

 äGOÉ«b ∫ÓN øe ,ä’ÉéŸGh äGöTDƒŸG ∞∏àfl

 ´ÓW’G á©°Sh IÈÿGh IAÉØµdGh áfhôŸG ∂∏à“

 äÉ«é«JGÎ°SG º«ª°üJh áª«∏°ùdG äGQGô≤dG PÉîJ’

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  äGQÉ°ùe  Oƒ≤J  áëLÉf

.πÑ≤à°ùª∏d ájöûÑdGh á«YÉªàL’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ωƒ«dÉH »ª°SôdG ∫ÉØàMEÓd áª¶æŸG áæé∏dG âæ∏YCG 

 ¢SôZ"  »ª°SôdG  πØ◊G  åH  øY 49 `dG  »æWƒdG

 "Éªæ«°S ¢ùcƒa" ä’É°U äÉ°TÉ°T ≈∏Y "OÉ–E’G

 ‘  ÉfÉ›  ádhódG  AÉLQCG  ∞∏àfl  ‘  áYRƒŸG

.πÑ≤ŸG Èª°ùjO øe ÊÉãdG

 Gòg ™FÉbh IógÉ°ûe á°UôØH Qƒ¡ª÷G ™àªà°ù«°Sh

 AÉbó°UC’Gh á∏FÉ©dG ™e »FÉæãà°S’G »æWƒdG πØ◊G

 πc ‘ Éªæ«°S ¢ùcƒa ‘ áãjó◊G ä’É°üdG ‘

 ºà«°S ¬fCÉH kÉª∏Y ÉfÉ› »HOh Ú©dGh »ÑXƒHCG øe

 Ö∏£àJ  »àdGh  IOhófi óYÉ≤e  áYƒª› áMÉJEG

 ájRGÎM’G äGAGôLE’G ™e kÉ«°TÉ“ ≥Ñ°ùŸG õé◊G

 É¡à°Vôa  »àdG  19-ó«aƒc  áëFÉéH  á≤∏©àŸG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 í£°S ¥ƒa áªFÉY á«æa áJƒëæe ¢Vô©dG øª°†àjh

 äGô≤a  ¢Vô©à°ùJ  á«ªbQ  Qƒ°üH  IAÉ°†e  ôëÑdG

.á≤jô©dG É¡ª«bh äGQÉeE’G ádhO á°üb øe IÉMƒà°ùe

 AGƒ¡dG ≈∏Y ,»ÑXƒHCG ‘ ΩÉ≤j …òdG ,∫ÉØàM’G åÑjh

 πNGO  Ú©HÉàŸG  ÚjÓe  øe  Qƒ¡ªé∏d  IöTÉÑe

 øeÉ°†àdG ™«ªé∏d ∂dòH í«à«d ,É¡LQÉNh äGQÉeE’G

 .º¡dRÉæe ‘ ¿ÉeCÉH ∫ÉØàM’G ‘ ácQÉ°ûŸGh kÉ©e

 ÚYóÑŸG  øe  ≥jôa  ¢Vô©dG  º«ª°üJ  ¤ƒJh

 ¢SEG  á«æØdG  áLôîŸG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  Ú«JGQÉeE’G

 ∫ÉªYCG Ëó≤J ‘ âcQÉ°T ¿CG É¡d ≥Ñ°S »àdG ,Ú∏ØjO

.Aƒ°†dGh á¨∏dGh ≈≤«°SƒŸG èeóJ áªî°V

 ÜÉ©dC’G IQhód »eÉàÿG πØ◊G Ú∏ØjO âªª°U Éªc

 ìÉààaG πØMh ,2012 ¿óæd ‘ á«Ø«°üdG á«ÑŸhC’G

 ,2016 ƒjQ ‘ á«Ø«°üdG á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhO

.2020 »HO ƒÑ°ùcEG ‘ IóëàŸG áµ∏ªŸG ìÉæLh

www.  ∫ÓN  øe  õé◊G  Qƒ¡ªé∏d  øµÁh

u a e n a t i o n a l d a y . a e / a r /

 ‘ kÉfÉ› ¢Vô©dG IógÉ°ûŸ celebration
 ¢SÉj :á«dÉàdG ™bGƒŸG ‘ Éªæ«°S ¢ùcƒa ä’É°U

 h ,»ÑXƒHCG ‘ RQhÉJ ø°û«fh ,∫ƒe ÉæjQÉeh ,∫ƒe

. Ú©dG ‘ ∫ƒe »ª«÷Gh ,»HO ‘ äGQÉeE’G ∫ƒe

 iƒàfi ∫ƒM π«°UÉØàdG øe ójõe øY ∞°ûµ«°Sh

 …òdG  ∫ÉØàM’G  πÑb  á∏«∏≤dG  ΩÉjC’G  ‘  ¢Vô©dG

 ä’ÉØàM’G ÌcCG øe GóMGh ¿ƒµj ¿CG ™bƒàŸG øe

.¥ÓWE’G ≈∏Y É≤jƒ°ûJ

 ¢ùcƒa{ äÉ°TÉ°T ôÑY zOÉëJ’G ¢SôZ{ ∫ÉØàMG åH

kÉfÉée zÉªæ«°S

»fƒfÉ≤dG õ«ªà∏d áªYGO äÉ«°UƒàH ¬dÉªYCG ºààîj z»©jô°ûàdG ´ƒÑ°SC’G{
:ΩGh-»HO

 "2020 »©jöûàdG ´ƒÑ°SC’G" ºààNG 

 áÑîf øe á©°SGh IOÉ°TEG §°Sh ¬dÉªYCG

 ‘  Ú∏eÉ©dG  Ú«fƒfÉ≤dGh  AGÈÿG

 ‘ …QƒëŸG √QhóH á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 »YƒdG öûfh á«fƒfÉ≤dG áaô©ŸG AGôKEG

 ™ªàéŸG  •É°ShCG  ÚH  »©jöûàdG

 IÒ°ùe  ºYO  øY  Ó°†a  »JGQÉeE’G

 …öûÑdG öüæ©dG ‘ πãeC’G QÉªãà°S’G

 äÉ©jöûJ  ≥«Ñ£Jh  ôjƒ£àd  πgDƒŸG

 á©aGOh áfRGƒàeh áeGóà°ùe á«eƒµM

 »àdG  áMƒª£dG  ájƒªæàdG  IÒ°ùª∏d

.»HO ÉgOƒ≤J

 áfÉeC’G ¬àª¶f …òdG çó◊G Ö£≤à°SGh

 äÉ©jöûà∏d É«∏©dG áæé∏dG" `d áeÉ©dG

 ióe ≈∏Y É«fhÎµdEG "»HO IQÉeEG ‘

 øe iƒà°ùŸG á©«aQ ácQÉ°ûe ΩÉjCG 5

 ±Göûà°S’ á«∏fi á«eƒµM á¡L 74

 ìôWh  á«©jöûàdG  á«∏ª©dG  πÑ≤à°ùe

 ≥«≤–  πÑ°S  ∫ƒM  á≤ qª©e  iDhQ

 QGô≤à°S’Gh  äÉ©jöûàdG  áeGóà°SG

 äÉ°SÉ«°ùdG  Oó©J πX ‘ »©jöûàdG

 AÉ°SQEG  ‘  º¡°ùj  ÉÃ  á«eƒµ◊G

 »©jöûàdGh  ÊƒfÉ≤dG  õ«ªàdG  ºFÉYO

 ájQÉ÷G  äGOGó©à°S’G  ™e  É«°TÉ“

 ó¡“ »àdG á∏Ñ≤ŸG Ú°ùªÿG ΩGƒYCÓd

 ∫É«LC’ á«ªæàdG áeGóà°SG ΩÉeCG ≥jô£dG

.πÑ≤à°ùŸG

 "2020 »©jöûàdG  ´ƒÑ°SC’G"  ó¡°Th

.. »©jöûàdG ÈàîŸG" OÉ≤©fG

 ≥«≤–  ‘  á«©jöûàdG  áfhôŸG

 á¨dÉH á«ªgCG Ö°ùàµj …òdG "áeGóà°S’G

 á∏eÉµàe  ájQÉµàHG  áeƒ¶æe  ¬fƒc

 á«é«JGÎ°S’G ºYód É°ü«°üN áªqª°üeh

 ™æ°Uh ±Göûà°SG ¤EG á«eGôdG á«æWƒdG

 ‘  É«LƒdƒæµàdG  πÑ≤à°ùe  º«ª°üJh

 »©jöûàdG  ÈàîŸG  πµ°Th  ..  ⁄É©dG

 äÉ©jöûàd  áæeBG  á«ÑjôŒ  áÄ«H

 áfhôŸÉH  º°ùàJ  »àdG  πÑ≤à°ùŸG

 IQÉeEG ‘ IÉ«◊G IOƒL õjõ©J ¿Éª°†d

 QhÉfi IóY ≈∏Y Aƒ°†dG É£∏°ùe »HO

 äÉ©jöûàdG áeGóà°SG" ÉgRôHCG á«°ù«FQ

 IôgÉe äGAÉØc"h "™«ª÷G á«dhDƒ°ùe

 Qƒ°üJ"h  "áeGóà°ùe  äÉ©jöûàd

."äÉ©jöûàdG ‘ πÑ≤à°ùŸG

 `d áeÉ©dG áfÉeC’G ΩGõàdG ™e É«°TÉ“h

 AÉ≤JQ’ÉH "äÉ©jöûà∏d É«∏©dG áæé∏dG"
 áfÉª°†dG ÉgQÉÑàYÉH ÜÉÑ°ûdG äÉbÉ£H

 äGQÉeE’G  äÉMƒªW  ≥«≤ëàd  iƒbC’G

 á∏°ù∏°ùH  á«dÉ◊G  IQhódG  äõ«“..

 äGöVÉëŸGh  á«ÑjQóàdG  èeGÈdG  øe

 »àdGh á«fhÎµdE’G ¢TQƒdGh ájƒYƒàdG

 øe  ¿ƒfÉ≤dG  áÑ∏W  ácQÉ°ûÃ  äó≤Y

 ádhO  ‘  äÉ«∏µdGh  äÉ©eÉ÷G  RôHCG

 äGQÉeE’G á©eÉL" É¡«a ÉÃ äGQÉeE’G

 ΩÉeE’G  á«∏c"h  "IóëàŸG  á«Hô©dG

 á«ÁOÉcCG"h "¿ƒfÉ≤dGh á©jöû∏d ∂dÉe

 Ωƒ∏©∏d Ú©dG á©eÉL"h "»HO áWöT

 äÉ«dÉ©ØdG äôªà°SGh "É«LƒdƒæµàdGh

 á«æ≤J  ÈY  âª«bCG  »àdG  á«Ø«≤ãàdG

 Úeƒj  ióe  ≈∏Y  »FôŸG  ∫É°üJ’G

 ¿hO  ∫ƒ≤æŸG  øgQ"  ¿GƒæY  â–

 "»©jöûàdG  ôKC’G  º««≤J"h  "IRÉ«M

 AGôKE’  á«FÉæãà°SG  á°Uôa  áeó≤e

 øjOÉ«ŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG äGÈNh ±QÉ©e

 º¡«∏gCÉJh  á«©jöûàdGh  á«fƒfÉ≤dG

 AÉcöT  Gƒfƒµ«d  πãeC’G  πµ°ûdÉH

 πÑ≤à°ùe  π°†aCG  º°SQ  ‘  Ú«≤«≤M

.äGQÉeE’G ádhód

 …Ò¡ŸG  QÉë°ùe  øH  óªMCG  í°VhCGh

 É«∏©dG  áæé∏dG"  `d  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 q¿CÉH  "»HO  IQÉeEG  ‘  äÉ©jöûà∏d

 ´ƒÑ°SC’G"  øe  á«dÉ◊G  IQhódG

 ÒaƒJ ‘ kGOqó› âë‚ "»©jöûàdG

 áeÉg  á«∏YÉØJh  á«aô©e  á°üæe

 IÒ°ùe ≈∏Y IôKDƒŸG ÉjÉ°†≤dG åëÑd

 áfhôŸG  Éªq«°S  ’  ,»©jöûàdG  õ«ªàdG

 ¥ÉaBG ±Göûà°SG øY Ó°†a áeGóà°S’Gh

 á«©jöûàdG áeƒ¶æŸG ôjƒ£àd IójóL

 πãeC’G  »©jöûàdG  ≥«Ñ£àdG  õjõ©Jh

 πÑ≤à°ùŸG »HO äÉÑ∏£àe ÖcGƒj ÉÃ

 á∏eÉµàeh  á«cP  áæjóe  ÉgQÉÑàYÉH

.á£HGÎeh

 øªµJ  çó◊G  á«ªgCG  ¿CG  ¤EG  âØdh

 Qƒ°ùL ó«WƒJ ‘ …QƒëŸG √QhO ‘

 äÉ¡÷G  ÚH  öTÉÑŸG  π°UGƒàdG

 ≥jôW  áWQÉN  ™°Vƒd  á«eƒµ◊G

 ÉÃ  äÉ©jöûàdG  åjóëàd  áë°VGh

 ‘  »còdG  ∫ƒëàdG  QÉ°ùeh  ΩAGƒàj

 »HO IQÉeE’ …OÉjôdG QhódG »eÉæJ πX

 á«ŸÉY  áª°UÉ©c  äGQÉeE’G  ádhOh

 äÉ≤«Ñ£àdGh á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒã∏d

 ¤EG  GÒ°ûe  áeó≤àŸG  á«LƒdƒæµàdG

 áeõM  øY  äôªKCG  äÉ°ûbÉæŸG  ¿CG

 á©LÉædG  ∫ƒ∏◊Gh  äÉLôîŸG  øe

 øY  áÄ°TÉædG  á«fƒfÉ≤dG  ä’Éµ°TEÓd

 ≈∏Y ¢üNC’ÉHh »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG

 á«°Uƒ°üÿGh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ó«©°U

.ÉgÒZh ájôµØdGh á«µ∏ŸGh

 á«dÉ◊G  IQhódG  äOqôØJ  :±É°VCGh

 á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG öûf ≈∏Y õ«cÎdÉH

 áÑ∏W  •É°ShCG  ÚH  á«©jöûàdGh

 ≈∏Y  áeó≤àe  Iƒ£N  ‘  äÉ©eÉ÷G

 ´Ó£°VÓd ójó÷G π«÷G π«gCÉJ ÜQO

 äÉ©jöûJ  ÒaƒJ  ‘  …Qƒfi  mQhóH

 ájƒªæàdG  §£ÿG  ΩóîJ  á«∏Ñ≤à°ùe

 Ú°ùªÿG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  áMƒª£dG

 ájƒYƒàdG äGöVÉëŸG äAÉLh á∏Ñ≤ŸG

 ájƒb  á©aO  áHÉãÃ  á«Ø«≤ãàdGh

 ‘  QÉªãà°S’G  ¤EG  á«eGôdG  ÉfOƒ¡÷

 áÑbÉãdG ájDhôdÉH Éæª«J áHÉ°ûdG äÉbÉ£dG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG

 "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ¬fƒc ÜÉÑ°ûdG AÉæH ≈∏Y õ«cÎdG ‘

 äGQÉeE’G πÑ≤à°ùe ¿C’ iƒ°üb ájƒdhCG

 ∫ÓN  Éæ°UôMh  º¡jójCÉH  áfÉeCG

 ‘ áÑ∏£dG  ∑GöTEG  ≈∏Y  äGöVÉëŸG

 õjõ©J πÑ°S ∫ƒM á©°Sƒe äÉ°ûbÉæe

 áHÉéà°SG äÉ©jöûàdG áeGóà°SGh áfhôe

 ácQÉ°ûe ¤EG Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b IƒYód

 äGQÉeEG  º«ª°üJ  á«∏ªY  ‘  ™«ª÷G

.πÑ≤à°ùŸG

 ´ƒÑ°SC’G"  ìÉ‚  Éæ©aój  :  ∫Ébh

 ∞«ãµJ  ¤EG  "2020  »©jöûàdG

 GOó›  çó◊G  áaÉ°†à°S’  ÉfOƒ¡L

 Ö°üf  Ú©°VGh  ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  ‘

 IQhódG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ á©HÉàe Éææ«YCG

 ÉæFÉcöT  ™e  ≥«°ùæàdÉH  á«dÉ◊G

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe Ú«é«JGÎ°S’G

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhOh  »HO  ‘

 áã«ã◊G  Éæ«YÉ°ùe  Oó‚h  IóëàŸG

 ™°Vƒd  áæeÉ°†dG  πÑ°ùdG  Òaƒàd

 áeGóà°ùeh á«bÉÑà°SGh áfôe äÉ©jöûJ

 äÉYÉ£≤dG  QÉgORGh  ƒ‰ QÉ°ùe  ΩóîJ

 âbƒdG ‘ øª°†Jh Iójó÷Gh ájƒ«◊G

 IÉ«◊G  IOƒL  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ¬JGP

.™«ªé∏d IOÉ©°ùdGh ¿ÉeC’Gh AÉNôdGh

 á«eƒµ◊G  äÉ°SÉ«°ùdG  QhO"  πqµ°Th

 "É¡JOƒLh  äÉ©jöûàdG  QGô≤à°SG  ‘

 ∫ÓN  ¢TÉ≤ædG  ™«°VGƒe  RôHCG  óMCG

 "»©jöûàdG  ´ƒÑ°SC’G"  äGöVÉfi

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  iôL  å«M

 ‘  á«eƒµ◊G  äÉ°SÉ«°ùdG  á«ªgCG

 õjõ©Jh  »©jöûàdG  QGô≤à°S’G  ¿Éª°V

 ∞∏àîŸ áªXÉædG äÉ©jöûàdG IOƒL

 á«Ä«ÑdGh ájOÉ°üàb’G IÉ«◊G ä’É›

 á«ë°üdGh  á«ª«∏©àdGh  á«YÉªàL’Gh

 QGó°UEG  IQhöV  ≈∏Y  ójó°ûàdG  §°Sh

 IAÉØµdGh  IOƒ÷ÉH  º°ùàJ  äÉ©jöûJ

 ÇOÉÑe Rõ©j ÉÃ áfhôŸGh á«∏YÉØdGh

 ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°Sh  Ió«°TôdG  áªcƒ◊G

 ≈∏YCG  ≥≤ëjh  äÉ©jöûàdG  áeGóà°SGh

 ádGó©dGh  á«aÉØ°ûdGh  ágGõædG  äÉLQO

.IGhÉ°ùŸGh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14606 Oó`©dG-2020Èªaƒf 29 óMC’G
øWƒdG QÉÑNCG2

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H

 áÄæ¡J á«bôH ,“ˆG ¬¶ØM” ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ÊGhõ¨dG  ï«°ûdG  ódh  óªfi ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¤EG

 ∂dPh  á«fÉàjQƒŸG  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G  ¢ù«FQ

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  “ˆG √ÉYQ”  »HO ºcÉM

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

 áÄæ¡J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ï«°ûdG  ódh óªfi ¢ù«FôdG  áeÉîa ¤EG  Úà∏KÉ‡

.ÊGhõ¨dG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàµe

 óªfi ‹É©e ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f

 á«eÓ°S’G  ájQƒ¡ª÷G  AGQRh  ¢ù«FQ  ∫ÓH  ódh

.á≤«≤°ûdG á«fÉàjQƒŸG

π°üàe ó«©°U ≈∏Y

 ∫BG  ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H 

 áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 É«fÉÑdCG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  Éà«e  Ò∏jCG  áeÉîa  ¤EG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

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

 áÄæ¡J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

.Éà«e Ò∏jCG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàµe

 …ójEG  ‹É©e ¤EG  Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH  ¿É«¡f

.É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ÉeGQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ùeG »ÑXƒHCG – áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO â≤∏WCG 

 IQOÉÑŸG  ,"»JGQÉeE’G  ïÑ£ŸG  èeÉfôH"  âÑ°ùdG

 ¥ÉÑWC’G  Ëó≤J  ºYO  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  Iójó÷G

 ,áª°UÉ©dG  ¥OÉæa  ™«ªL ‘ ájó«∏≤àdG  á«JGQÉeE’G

.49 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG ™e øeGõàdÉH ∂dPh

 á«JGQÉeE’G ¥ÉÑWC’G OóY IOÉjR ¤EG èeÉfÈdG ±ó¡j  

 øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe ¥OÉæØdG ‘ É¡Áó≤J ºàj »àdG

 ,á«éjhÎdG ¢Vhô©dGh á«ÑjQóàdG äGQhódGh õaGƒ◊G

.»JGQÉeE’G ïÑ£ŸÉH ¥OÉæØdG A’õf ∞jô©J ¤EG É«©°S

 ácQÉ°ûŸG á°Uôa ¥OÉæØdG ™«ªL ΩÉeCG IôFGódG í«àJh  

 á«JGQÉeE’G ¥ÉÑWC’G øe OóY êGQOEG ÈY èeÉfÈdG ‘

 ‘ ±ó¡à°ùj  ¿CG  Qô≤ŸG  øe …òdGh  ..É¡ªFGƒb  ≈∏Y

 Ωƒ‚ ¢ùªN h ™HQCG »àÄa øe ¥OÉæØdG ,∫hC’G ¬eÉY

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN äÉÄØdG  øe  ójõŸG  º°†j  ¿CG  ≈∏Y

.á«dÉàdG

 »ÑXƒHCG  – áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO  " ±öûà°Sh

 øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe ¥OÉæØdG IÉ¡W ÖjQóJ ≈∏Y "
 OGóYEG  øe  ,á«°VGÎa’G  á«ÑjQóàdG  ƒjó«ØdG  ™WÉ≤e

 ≥«àY  Oƒ∏N  IÒ¡°ûdG  á«JGQÉeE’G  ∞«°ûdG  Ëó≤Jh

 IOƒLh ÒjÉ©e ™e áeó≤ŸG ¥ÉÑWC’G ≥aGƒJ ¿Éª°†d

.»JGQÉeE’G ïÑ£ŸG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ,áÑ«°ûdG ø°ùM »∏Y IOÉ©°S ∫Ébh  

 áaÉ≤ãdG  IôFGO  ‘  ≥jƒ°ùàdGh  áMÉ«°ùdG  ´É£≤d

 πc øe CGõéàj ’ AõL ΩÉ©£dG" :»ÑXƒHCG – áMÉ«°ùdGh

 È©jh áeCG á°üb …hÒd äÉª∏µdG RhÉéàj ƒ¡a ,áaÉ≤K

 ïÑ£ŸG èeÉfôH Éæ«Mƒà°SGh ..á«aÉ≤ãdG É¡àjƒg øY

 á°Uôa QGhõdG íæe IôFGódG áÑZQ øe ÉbÓ£fG »JGQÉeE’G

 ø°ùMh  á«JGQÉeE’G  áaÉ≤ãdG  ábGôY  QÉÑàN’  Iõ«‡

 ..á∏«°UC’G  ájó«∏≤àdG  É¡bÉÑWCG  ∫ÓN  øe  É¡àaÉ«°V

 õjõ©àH ÉæeGõàdG øe Aõéc IQOÉÑŸG √òg »JCÉJ Éªc

 ∫hó÷G  ™e  øeGõàdÉH  Éª«°S’  á«JGQÉeE’G  áaÉ≤ãdG

 ádhód  49 `dG  »æWƒdG  Ωƒ«dG  ä’ÉØàM’  ºMOõŸG

.äGQÉeE’G

 ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

Éª¡jó∏H ∫Ó≤à°SG  iôcòH É«fÉÑdCGh É«fÉàjQƒe »°ù«FQ

 èeÉfôH ≥∏£J záMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG{

»JGQÉeE’G ïÑ£ªdG

ÉæJô«°ùªd ájQGôªà°SGh áeGóà°SG ¿Éª°V ƒg äGOÉ«≤dG øe IójóL ∫É«LCG OGóYEG :ó°TGQ øH óªëe

zá«JGQÉeE’G äGOÉ«≤∏d »dhódG ÜGóàf’G èeÉfôH{ h zIôKDƒªdG äGOÉ«≤dG èeÉfôH{ »Ñ°ùàæe èjôîJ ™e k ÉæeGõJ z»HO äGOÉ«b{ èeÉfôH ≥∏WCG

 äGOÉ«b OƒLh ¿Éª°V ±ó¡dG

 Iô«°ùe á∏°UGƒe ≈∏Y IQOÉb á∏gDƒe

 ìhôdG ¢ùØæH AÉæÑdG

 óªëe êPƒªf :…hÉbô≤dG óªëe

 øe kGAõL íÑ°UCG IOÉ«≤∏d ó°TGQ øH

áî°SGôdG ájOÉ«≤dG äÉ°SQÉªªdG

 èeÉfôH{  ìÉéæH  Gƒ∏ªcCG  k ÉéjôN  28
 »a GƒªgÉ°Sh zIôKDƒªdG äGOÉ«≤dG

 k Éjƒ«M kÉYÉ£b 14 º«ª°üàd äÉMôà≤e

 äÉeRC’G äÉbhCG ‘ kGójó–h ,É¡æe

 øH óªfi êPƒ‰ ≥ah äÉjóëàdGh

 á«ŸÉ©dG √ÒjÉ©Ã IOÉ«≤∏d ó°TGQ

 Iójô¨J ‘ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 oäó¡°T :

 Iójô¨J ‘ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 oäó¡°T :

 Iójô¨J ‘ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 èeÉfôH øe Úà©aO èjôîJ Ωƒ«dG

 èeÉfÈd IOÉ≤∏d ó°TGQ øH óªfi

 IôKDƒŸG äGOÉ«≤dGh ‹hódG ÜGóàf’G

 »éjôN øe áYƒªéŸ áaÉ°VE’ÉH..

 IôKDƒŸG äGOÉ«≤dGh ‹hódG ÜGóàf’G

 »éjôN øe áYƒªéŸ áaÉ°VE’ÉH..

 IôKDƒŸG äGOÉ«≤dGh ‹hódG ÜGóàf’G

 ájò«ØæàdG IOÉ«≤dG ‘ Òà°ùLÉŸG

 ∫É«LCG  OGóYEG..  ¢ùjQÉH  á©eÉéH

 ájò«ØæàdG IOÉ«≤dG ‘ Òà°ùLÉŸG

 ∫É«LCG  OGóYEG..  ¢ùjQÉH  á©eÉéH

 ájò«ØæàdG IOÉ«≤dG ‘ Òà°ùLÉŸG

 ¿Éª°V  ƒg  äGOÉ«≤dG  øe  IójóL

 ,

 Ωƒ«dG  â≤∏WCGh

 OGóYE’

 ø‡ á«eƒµ◊G äGAÉØµdG øe 

 ôFGhO ‘ Ωƒª©dG AGQóe º¡ë°TQ

 kÉHGƒfh  øjóYÉ°ùe  Gƒfƒµ«d  »HO

 ôFGhO ‘ Ωƒª©dG AGQóe º¡ë°TQ

 kÉHGƒfh  øjóYÉ°ùe  Gƒfƒµ«d  »HO

 ôFGhO ‘ Ωƒª©dG AGQóe º¡ë°TQ

 äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–  ¤EG  k’ƒ°Uh

 ¬JGQhO  ∫ÓN  èeÉfÈdG  í‚h

 ÌcCG  ó≤Y  ‘  ¿B’G  ≈àM  çÓãdG

 ¬JGQhO  ∫ÓN  èeÉfÈdG  í‚h

 ÌcCG  ó≤Y  ‘  ¿B’G  ≈àM  çÓãdG

 ¬JGQhO  ∫ÓN  èeÉfÈdG  í‚h

 ,á«°ü°üîJ á«ÑjQóJ á°TQh 

 ™e á«é«JGÎ°SG ácGöT 

 äGOÉ«≤dG  èeÉfôH  OGóYEG  ”h

 äÉ©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ΩGƒYCG

 IQGOE’G ∫É› ‘ ábƒeôe á«ŸÉY

 ôjƒ£Jh  π«gCÉJh  OGóYEG  èeGôHh

 IQGOE’G ∫É› ‘ ábƒeôe á«ŸÉY

 ôjƒ£Jh  π«gCÉJh  OGóYEG  èeGôHh

 IQGOE’G ∫É› ‘ ábƒeôe á«ŸÉY

 ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘

 ,

 …QGOE’G  ôjƒ£à∏d  ‹hódG  ó¡©ŸGh

 ∂dPh  ,Göùjƒ°S  øe

 »àdG ájOÉ«≤dG ÇOÉÑŸG øe kÉbÓ£fG

 ∂dPh  ,Göùjƒ°S  øe

 »àdG ájOÉ«≤dG ÇOÉÑŸG øe kÉbÓ£fG

 ∂dPh  ,Göùjƒ°S  øe

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgÉ°SQCG

 »àdG ájOÉ«≤dG ÇOÉÑŸG øe kÉbÓ£fG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgÉ°SQCG

 »àdG ájOÉ«≤dG ÇOÉÑŸG øe kÉbÓ£fG

 k ÉéjôN 30
 èeÉfôH{ GhõéfCG

 »dhódG ÜGóàf’G

 äGOÉ«≤∏d

 ≈∏Y zá«JGQÉeE’G

ô¡°TCG áà°S ióe

 èeGôHh äÉ«dÉ©a

 âaÉ°†à°SG õcôªdG

 100 øe ôãcCG

 á«°üî°T

 á«°ü°üîJ

á«ªdÉY ájOÉ«bh



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 èFÉàæH ÜôY ¿ƒ«eƒµM ¿ƒdhDƒ°ùe h IOÉb OÉ°TCG 

 …òdG ÒÑµdG QhódG h »Hô©dG »eƒµ◊G õ«ªàdG IõFÉL

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH ¬H Ωƒ≤J

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

 ÚH  ¿hÉ©àdÉH  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 á«ªæà∏d á«Hô©dG áª¶æŸGh äGQÉeE’G ádhO áeƒµM

 á∏≤f çGóMEG ‘ ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ‘ ájQGOE’G

 á°ùaÉæŸG ìhQ õjõ©Jh ,»eƒµ◊G πª©dG ‘ á«Yƒf

 äÉ©ªàéŸÉH »≤JôJ »àdG äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤àd

 ôjƒ£àdG  øe IójóL á∏MôŸ ¢ù°SDƒj  Ée ,á«Hô©dG

.»eƒµ◊G …QGOE’G

 óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  CÉæg  ó≤a

 óªMCG ¢Sóæ¡ŸG .. âjƒµdG ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G

 ¬ëæe áÑ°SÉæÃ âjƒµdG ájó∏H ΩÉY ôjóe »MƒØæŸG

 Ò¨àdG IQGRh øe »Hô©dG »eƒµ◊G õ«ªàdG IõFÉL

 ¿óŸG  ‘ ájó∏H  ôjóe  π°†aCÉc  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG

 ¬H »¶M …òdG õ«ªàŸG ËôµàdG Gò¡H Gó«°ûe á«Hô©dG

 õjõ©dG øWƒdG áeóN ‘ ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d ≈æ“h

 πaÉëŸG  ∞∏àfl  ‘  ¬fCÉ°T  á©aQ  ‘  ΩÉ¡°SE’Gh

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 óªMCG  IOÉ©°S  ∫Éb  ,IõFÉ÷G  √òg  ¬≤«∏©J  ‘h

 »æaöûj"  :âjƒµdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  ,»MƒØæŸG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG IõFÉ÷G √òg …ógCG ¿CG Êó©°ùjh

 ï«°ûdG âjƒµdG ó¡Y ‹h ƒª°Sh óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG

 ‘ Ö«Ñ◊G »æWƒd IõFÉ÷G √ò¡a óªMC’G  π©°ûe

 ∫GƒW Éæd á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ºYO êÉàfh ∫hC’G ΩÉ≤ŸG

."á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG

 IõFÉéH ¬ª°SG ¿GÎb’ ¬JOÉ©°S øY »MƒØæŸG qÈYh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SG πª–

 ≈ª°ùÃ »ª°SG ¿Î≤j ¿CG ÒÑc ±öûd ¬fG ": ∫Ébh

 ¬d ¢UÉN RGôW øe »HôY óFÉb º°SG πª– IõFÉL

 »Hô©dG øWƒdG ‘ á«ªæàdG øjOÉ«e ‘ ÒÑc ´ÉH

 äÉ°ù°SDƒŸG  πµd  ôªà°ùŸG  ¬ªYOh  »bGôdG  √ôµØH

 á«Hô©dG ¿óŸG ôjƒ£J ¤EG »eGôdGh OGôaC’Gh äÉ¡÷Gh

 á°ü∏fl Oƒ¡L êÉàf IõFÉ÷G ¿CG Éªc ..É¡«æcÉ°Sh

 ÚØXƒeh ÚjOÉ«b øe ájó∏ÑdG ‘ »FÓeR É¡dòH

 ÉæfCÉH ≥KCG ,áØYÉ°†e á«dhDƒ°ùe Éæ∏ª– É¡fCG ∂°T ’h

."É¡d ¿ƒµæd É©«ªL ¿hÉ©àæ°S

 ÉæªYO øe πµd ôjó≤àdG πc " : »MƒØæŸG ±É°VCGh

 hCG í«ë°üdG ôµØdÉH AGƒ°S á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫GƒW

 ≈∏Y á«Yƒf á∏≤f ≥«≤– Éæ©£à°SG ≈àM AÉæÑdG ó≤ædG

 π°†aCG øe âjƒµdG ájó∏H âJÉHh ,…ó∏ÑdG πª©dG ó«©°U

 √òg ¿CG ∂°T øe Éeh ⁄É©dG ‘ Gôjƒ£J äÉ¡L öûY

 ™«ª÷G ó©fh ,á«dhDƒ°ùŸG øe ójõŸG Éæ∏ª– IõFÉ÷G

 áæµ‡ Oƒ¡L ≈°übCÉH πª©dGh AÉ£©dG ‘ ôªà°ùf ¿CÉH

 »àdG áfÉµŸG Æƒ∏Hh ájó∏ÑdG Iõ¡LCG ôjƒ£J π«Ñ°S ‘

."¬∏c ⁄É©dG ‘ äÉjó∏ÑdG ÚH É¡≤ëà°ùJ

 áØ«∏N ∫BG óªM øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  øjôëÑdG  ∂∏e  ádÓL  πã‡

 ájÌdG øjôëÑdG áµ∏‡ áHôŒ ¿CG ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th

 ≈∏Y  ∫ÉãeC’G  Üö†e  âJÉH  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“  ‘

 äÉ¡«LƒJ π°†ØH ,»ŸÉ©dGh  »ª«∏bE’G  Újƒà°ùŸG

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ŸG  ádÓL

 äGQOÉÑe AÓjEG ≈∏Y ¢Uôëj Ée kÉªFGO …òdG øjôëÑdG

 πª©dGh  áØYÉ°†e  á«ªgCG  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“  èeGôHh

 ôªà°ùe πµ°ûH ÜÉÑ°ûdG äGQÉ¡eh äGQób ôjƒ£J ≈∏Y

 º¡≤JÉY ≈∏Y ™≤J øjòdGh πÑ≤à°ùŸG IGƒf ºgQÉÑàYÉH

.áãjó◊G øjôëÑdG AÉæH á∏°UGƒe

 ¤EG áØ«∏N ∫BG óªM øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°S QÉ°TCGh

 IõFÉL á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh ≥«≤– ¿CG

 øY ÜÉÑ°ûdG Úµªàd »HôY »eƒµM ´höûe π°†aCG

 IõFÉL øª°V ∂dPh ,záÑîædG áYÉæ°U{ É¡›ÉfôH

 á∏¶e â– âª«bCG »àdG »Hô©dG »eƒµ◊G õ«ªàdG

 ádhO áeƒµM ÚH ácGöûdÉH ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL

 π«dO ájQGOE’G á«ªæà∏d á«Hô©dG áª¶æŸGh äGQÉeE’G

 èeGÈdGh äGQOÉÑŸG ‘ ÒÑµdG Qƒ£àdG ≈∏Y í°VGh

 »àdGh  ÖfGƒ÷G  ∞∏àfl ‘ ÜÉÑ°û∏d  Ωó≤J  »àdG

 äÉjóëàdG πjƒëàd IÒÑc á°Uôa º¡ëæe ‘ º¡°ùJ

 »æjôëÑdG  »HÉÑ°ûdG  πª©dÉH ábÓ£fÓd ¢Uôa ¤EG

 ÜÉÑ°ûdG ¿ƒµ«dh ,AÉªædGh Qƒ£àdG øe áÑMQ ¥ÉaBG ¤EG

.á«ªæàdG á«∏ªY ‘ »°SÉ°SC’G öüæ©dG

 Úµ“ ‘ øjôëÑdG áµ∏‡ áHôŒ ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh

 Iƒ≤dG øWGƒe ±É°ûµà°SG ‘ RÉ«àeÉH âë‚ ÜÉÑ°ûdG

 ÈY ÜÉÑ°ûdG Úµ“h É¡àjƒ≤J ≈∏Y â∏ªY h º¡jód

 ôeC’G º¡ÑgGƒe π≤°U ‘ º¡°ùJ IRQÉH á«Yƒf èeGôH

 á«æWƒdG QOGƒµdG øe ójó©dG èjôîJ ‘ º¡°SCG …òdG

 ≥ëà°ùJ áª¡∏e ìÉ‚ ¢ü°üb πª– »àdG ÜÉÑ°ûdG

 áµ∏‡ ¿CG ¤EG GÒ°ûe É¡«∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dGh ™«é°ûàdG

 ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ƒëf É¡JÒ°ùe ‘ á«°VÉe øjôëÑdG

 QÉÑàYÉH ⁄É©dG ∫hO ™«ªL ¤G É¡àHôŒ ôjó°üJh

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  Iõ«ªàŸG  ÜQÉéàdG  øe  É¡àHôŒ

.»ŸÉ©dG

 ¤EG  áØ«∏N ∫BG  óªM øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°S √ƒfh

 π°UGƒ«°S á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ¿CG

 º¡°ùJ  »àdG  èeGÈdGh  §£ÿG  ™°Vh  ‘ ¬JÒ°ùe

 ∞∏àîŸ º¡≤«≤–h »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ‘

 á«HÉÑ°ûdG ácôë∏d ≥≤– Ée ≈∏Y AÉæÑdGh ,äGRÉ‚E’G

 ±É°ûàcG ¤EG ∫ƒëàdG ÉgRôHCG ,IÒãc äÉÑ°ùàµe øe

 §«∏°ùJh á«æjôëÑdG á«HÉÑ°ûdG ÖgGƒŸG RGôHEGh π≤°Uh

 ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ¿CG ¤G GkÒ°ûe ,É¡«∏Y Aƒ°†dG

 áHôŒ …Ìà°S »àdG èeGÈdGh äGQOÉÑŸG øe ójõŸG

 ,ÜÉÑ°ûdG  Úµ“  ä’É›h  á«HÉÑ°ûdG  øjôëÑdG

 º¡JGQób  RGôHE’  á«aÉ°VEG  ¢Uôa  ÜÉÑ°ûdG  »£©à°Sh

.™ªàéŸG ‘ »≤«≤◊G ºgQhOh

 IôjRh ,ó«©°ùdG »ª∏M ádÉg IQƒàcódG ‹É©e äócCGh

 öüe ájQƒ¡ªL ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh §«£îàdG

 ƒg »HôY ôjRh π°†aCG  IõFÉéH ÉgRƒa ¿CG  á«Hô©dG

 É¡JÉ°ù°SDƒe ™«ªéH öüe ájQƒ¡ªL Oƒ¡÷ ôjó≤J

 …QGOE’G ôjƒ£àdG ∫É› ‘ á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

 »àdG  ájöüŸG  ICGôª∏d  ôjó≤Jh  ºYOh  »eƒµ◊Gh

 ájöüŸG áeƒµ◊G Ö∏b ‘ É¡JQGóLh É¡JAÉØc âàÑKCG

.ÉgôjóJ »àdG äÉYÉ£≤dGh äÉØ∏ŸG ∞∏àfl ‘h

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód ôµ°ûdÉH âeó≤Jh

 IócDƒe ,ËôµàdG Gòg ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL h

 ÒZ ájöüŸG IOÉ«≤dG ºYO áé«àf RÉ‚E’G Gòg ¿CG

 ‘  √ôjóJ  …òdG  ÒÑµdG  ´ƒæàdGh  ICGôª∏d  ¥ƒÑ°ùŸG

 ,»eƒµ◊G πª©dG ‘ É¡àªgÉ°ùeh äÉØ∏ŸG ∞∏àfl

 ≈∏Y h É¡©e Éæ∏ªY ¥ôa πªY IôªK πãÁ ¬fCG Éªc

.ájöüŸG áeƒµ◊G ¢ù«FQ É¡°SCGQ

 á«∏ëŸG á«ªæàdG ôjRh ,ihGô©°T Oƒªfi AGƒ∏dG CÉægh

 ó«©°SQƒH ßaÉfi ,¿ÉÑ°†¨dG ∫OÉY AGƒ∏dG …öüŸG

 ‘  »Hô©dG  øWƒdG  ‘  ßaÉfi  π°†aCG  √QÉ«àN’

 â– âª«bCG »àdG »Hô©dG »eƒµ◊G õ«ªàdG á≤HÉ°ùe

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

.Ωƒàµe

 ∫ÓN äó¡°T ó«©°SQƒH á¶aÉfi ¿EG …hGô©°T ∫Ébh

 ä’ÉéŸG  ‘  kGÒÑc  kGQƒ£J  á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG

 øe  Iôªà°ùe  á©HÉàe  πX  ‘  áaÉc  äÉYÉ£≤dGh

 äÉYhöûŸG øe OóY ò«Øæàd ,¿ÉÑ°†¨dG ∫OÉY AGƒ∏dG

 ≥«≤–  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  á«é«JGÎ°S’Gh  á«eƒ≤dG

 äÉeóN  iƒà°ùeh  á¶aÉëŸÉH  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG

.ÚæWGƒª∏d π°†aCG

 ¢ù«FQ  á©HÉàeh  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dG  ΩÉªàgG  ócCGh

 á«eƒµ◊G äÉeóÿG Ú°ù– ∞∏e AGQRƒdG ¢ù∏›

 QÉWEG  ‘ äÉ¶aÉëŸG  ™«ªéH ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG

. öüe É¡H Ωƒ≤J »àdG ≈ªbôdG ∫ƒëàdG áeƒ¶æe

 ÚªFÉ≤dÉH …öüŸG á«∏ëŸG á«ªæàdG ôjRh OÉ°TCGh

 ‘  äóYÉ°S  »àdG  ,»eƒµ◊G  õ«ªàdG  IõFÉL  ≈∏Y

 AGOC’G ‘ IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN IÒÑc IôØW çGóMEG

 Ú∏eÉ©dG  ÚH  á°ùaÉæŸG  ìhQ  õjõ©Jh  ,»eƒµ◊G

 π°†aCG Ëó≤J ‘ óYÉ°ùj ÉÃ ádhó∏d …QGO’G RÉ¡÷ÉH

.»Hô©dG øWGƒª∏d äÉeóÿG

 Ú∏eÉ©dG  ™«ªL  ,…hGô©°T  Oƒªfi  AGƒ∏dG  ÉYOh

 ÊÉØàdG ¤EG IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódGh á«∏ëŸG IQGOE’ÉH

 äÉeóÿG iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡ædGh πª©dG ‘ ¢UÓNE’Gh

 IôµàÑŸG  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEGh  ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG

.ÚæWGƒŸG ¬LGƒJ ≈àdG πcÉ°ûª∏d

 »ëH »LƒdƒæµàdG õcôŸG ôjóe ,ó«°ùdG ≈¡f âdÉbh

 IõFÉØdGh öüÃ ájQóæµ°SC’G á¶aÉëÃ ∫hCG √õàæŸG

 âªàgG É¡fEG ,á«HôY á«eƒµM áØXƒe π°†aCG Ö≤∏H

 áØ∏àflh  IójóL  É¡fCG  á°UÉN  ,á≤HÉ°ùŸÉH  kGóL

.Úeó≤àŸG øe ójó©dG §°Sh É¡«a âcQÉ°Th

 ‘ áÑZôdG É¡æe IõFÉé∏d ÒjÉ©e 5 ∑Éæg" :âaÉ°VCGh

 §≤a IOÉ¡°ûdG óæY ±ƒbƒdG ΩóYh ,ôªà°ùŸG ¿hÉ©àdG

 "äGô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸGh á«∏ª©dG äGÈÿG ôjƒ£Jh

 ≈∏Y Ö∏¨àdG  ‘ ôKCG  ¬d  ∂dP  πc ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe..

 õ«ªàd  É¡dƒëjh  ∞XƒŸG  É¡¡LGƒj  »àdG  äÉeRC’G

 äÉeóÿG  Ëó≤Jh  IOÉjô∏d  π°üj  ≈àM  ìÉ‚h

.ΩÉ¡ŸG RÉ‚EGh ÚæWGƒŸG ™e Iójó÷G

 É¡àdƒMh É¡«∏Y âÑ∏¨J áeRCG ÌcCG ¿CG ¤EG âgƒfh

 õcôŸG  ‘  ≥jôM  çhóM  óæY  á«HÉéjEG  ábÉ£d

 É¡fCG  áë°Vƒe  É¡©e  πeÉ©àdG  ”h  »LƒdƒæµàdG

 ∫ÓN øe ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG øe ójó©dG  âeób

 π°UGƒàdG äÉëØ°U ≥jôW øY π°UGƒJ äGƒæb íàa

 ,É¡©e πeÉ©àdGh  ihÉµ°ûdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ,»YÉªàL’G

.∫ƒ∏◊ π°UƒàdG ≈àM

 õ«ªàdG IõFÉéH ájOƒ©°ùdG IQÉéàdG IQGRh âLƒJh

 ÌcCG ÚH øe á«HôY IQGRh π°†aCÉc »Hô©dG »eƒµ◊G

 õ«ªà∏d áé«àf ,á«HôY á«eƒµM ácQÉ°ûe ±’BG 5 øe

 »æÑJh  ,á«dhódG  ÒjÉ©ŸG  π°†aCG  ≥ah  »°ù°SDƒŸG

 ≥«≤ëàd AGOC’G áªcƒMh ,ôjƒ£àdGh QÉµàH’G º«gÉØe

.ájDhôdÉH á£ÑJôŸG äÉ«é«JGÎ°S’Gh ±GógC’G

 ≈∏Y á«eƒµM áeóN π°†aCG IõFÉL IQGRƒdG â≤≤M Éªc

 z∂àcöT ¢ù°SCG{ áeóN øY »Hô©dG ⁄É©dG iƒà°ùe

 ∫ÓN äÉcöû∏d ÊhÎµdE’G ¢ù«°SCÉàdG øe øµ o“ »àdG

.äGAGôLE’G ™«ªL áà“CG ó©H á≤«bO 30

 QƒàcódG …Oƒ©°ùdG IQÉéàdG ôjRh ∫Éb áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 õ«ªàdG IõFÉéH IQÉéàdG IQGRh Rƒa ¿EG »Ñ°ü≤dG óLÉe

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgÉYôj  »àdG  »Hô©dG  »eƒµ◊G

 IQGRh  π°†aCÉc  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 ióMEG  »gh  ,‹É¨dG  ÉææWƒd  ójóL  RÉ‚EG  á«HôY

 á«YGóHE’G Oƒ¡÷ÉH kGó«°ûe ,2030 áµ∏ªŸG ájDhQ QÉªK

.πª©dG ≥jôØd ÜhDhódG πª©dGh

 ´höûe" äÉÑcôŸGh Ú≤FÉ°ùdG ¢ü«NôJ IQGOEG äRÉah

 áHôŒ π°†aCG áÄa øY ¿OQC’ÉH "π≤æàŸG ¢ü«NÎdG

 ìÓ°U QƒàcódG ó«≤©dG RÉa Éª«a á«eƒµM ájôjƒ£J

 ‘  Ö∏≤dG  áMGôL  …QÉ°ûà°SG  á°ûHGô£dG  øjódG

 π°†aCG  áÄa øY á«fOQC’G á«µ∏ŸG á«Ñ£dG äÉeóÿG

 ≈æe IQƒàcódG äRÉa ÚM ‘ »HôY »eƒµM ∞Xƒe

 áÄa øY á«YGQõdG çƒëÑ∏d »æWƒdG õcôŸG »Ø∏©°ûe

.á«HôY á«eƒµM áØXƒe π°†aCG

 AGOC’G ôjƒ£àd ádhódG IôjRh äOÉ°TCG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 á«fOQC’G  áµ∏ªŸG  ‘ áeQÉé©dG  á©HGQ  »°ù°SDƒŸG

 ≈∏Y  ¿OQC’G  É¡≤≤M  »àdG  äÉMÉéædÉH  á«ª°TÉ¡dG

 IQhódG ‘ ÚcQÉ°ûŸG OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG iƒà°ùe

 ” »àdG »Hô©dG »eƒµ◊G õ«ªàdG IõFÉL øe ¤hC’G

.äGQÉeE’G ádhO ‘ kGôNDƒe É¡éFÉàf ¿ÓYEG

 äÉ¡«LƒàHh  áeƒµ◊G  ¢UôM  áeQÉé©dG  äócCGh

 ≈∏Y ¿OQC’G πgÉY ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG øe Iôªà°ùe

 iDhôdG nò«ØæJ ¬fCÉ°T øe …òdG »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG ºYO

 áë°Vƒe ,á«∏Ñ≤à°ùŸG á«eƒµ◊G äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 »ª°SôdG ¢Uô◊G øY È©j IõFÉ÷G √òg ¥ÓWEG ¿CG

 …QGOE’G õ«ªàdGh Ú°ùëàdGh ôjƒ£àdG ≈∏Y ,»Hô©dG

 á«eƒµ◊G  äGAÉØµdG  Ωqôµjh  ,»Hô©dG  øWƒdG  ‘

 äÉYÉ£≤dG iód kÉ«HÉéjG kÉjOÉ«b kGôµa ≥∏îjh ,á«Hô©dG

.á«eƒµ◊G

 á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸGh  OGôaC’G  áeQÉé©dG  âYOh

 »àdG  IõFÉ÷G  øe  á«fÉãdG  IQhódG  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 á©HÉàdG ájQGOE’G á«ªæà∏d á«Hô©dG áª¶æŸG É¡ª¶æJ

 ádhO  áeƒµM øe ºYóHh á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉ÷

 áHôŒ øe IOÉØà°S’Gh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 πX ‘ äó≤Y »àdG ¤hC’G IQhódG ‘ ÚcQÉ°ûŸG

.π°†aCG èFÉàf ≥«≤ëàd á«FÉæãà°SG ±hôX

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14606 Oó`©dG-2020Èªaƒf 29 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ¿hÉ©àJ zá«còdG óªëe øH ¿GóªM á©eÉL{

z»©eÉédG ¬«≤a ≈Ø°ûà°ùe{ ™e

:ΩGh-»HO

 kGôNDƒe "á«còdG óªfi øH ¿GóªM á©eÉL" â©bh 

 ,"»©eÉ÷G  ¬«≤a  ≈Ø°ûà°ùe"  ™e  ºgÉØJ  Iôcòe

 Òà°ùLÉŸG èeGôH ‘ ¿ƒ°SQGódG É¡ÑLƒÃ π°üëj

 á«∏ª©dGh  á«ÑjQóàdG  IÈÿG  ≈∏Y  ¢SƒjQƒdÉµÑdGh

.á«ë°üdG ájÉYôdG IQGOEG ∫É› ‘ áeRÓdG

 ¢ù«°SCÉàH á©eÉ÷G ΩGõàdG QÉWEG ‘ á«bÉØJ’G êQóæJ

 ‘ ∑QÉ°ûàdG" CGóÑe ≥ah á∏YÉa á«é«JGÎ°SG äÉcGöT

 Úµªàd áæeÉ°†dG πÑ°ùdG ÒaƒJ π«Ñ°S ‘ ,"ƒªædG

 øe QÉµàH’Gh IÈÿGh áaô©ŸG á«MÉf øe ÜÉÑ°ûdG

 äÉeóÿG IOƒL õjõ©J ‘ á«dÉ©ØH áªgÉ°ùŸG πLCG

 ∫É›  ‘  πÑ≤à°ùŸG  äÉjó–  ¥ÉÑà°SGh  á«ë°üdG

 É keGõàdG  ,iƒ°ü≤dG  ájƒdhC’G  πã“  É¡fC’  áë°üdG

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°ùd  Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdÉH

 ¢ù«FôdG ,»HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

.á©eÉé∏d ≈∏YC’G

 Qƒ°ù«ahÈdG øe qπc πÑb øe á«bÉØJ’G ™«bƒJ iôL

 øH  ¿GóªM  á©eÉL"  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,¿ƒ°†«H  π«Ñf

 —Éa QƒàcódGh ;á«ÁOÉcC’G ¿hDƒ°û∏d "á«còdG óªfi

 ¬«≤a ≈Ø°ûà°ùe" ‘ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,∫ƒZ óªfi

."»©eÉ÷G

 ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£àH ∑Î°ûŸG Éª¡eGõàdG ¿ÉÑfÉ÷G ó qcCGh

 íFGƒ∏d kÉ≤ah Égò«ØæJh É¡YÉÑJG ÖLGƒdG á«ÁOÉcC’G

 "º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh"  πÑb  øe  É¡H  ∫ƒª©ŸG

 á«bÉØJG  ÖLƒÃh  ..  á«dhódG  OÉªàY’G  äÉÄ«gh

 Ëó≤J "»©eÉ÷G ¬«≤a ≈Ø°ûà°ùe" ¤ƒàj ,¿hÉ©àdG

 øH  ¿GóªM  á©eÉL"  »°SQGód  »∏ª©dG  ÖjQóàdG

 ≈∏Y kÉ°†jCG ¿hÉ©àdG …ƒ£æj Éªc .. "á«còdG óªfi

 ,Ú°SQGódG iód á«æ¡ŸGh á«cƒ∏°ùdG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J

 áeõà∏e á«dÉãe á«Ø«≤ãJh á«æ¡e áÄ«H øª°V ∂dPh

 π«Ñf Qƒ°ù«ahÈdG ó qcCGh .á«dhódG äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH

 ¬«≤a ≈Ø°ûà°ùe" ™e Iójó÷G ácGöûdG á«ªgCG ¿ƒ°†«H

 ΩÉeCG  IójóL kÉbÉaBG  íàØj ¬qfCG  ¤EG  kÉàa’ ,"»©eÉ÷G

 ´Ó£°VÓd kÉ«Ø«Xhh kÉ«∏ªYh kÉ«ª∏Y Ú°SQGódG OGóYEG

 ,á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£≤H AÉ≤JQ’G ‘ …Qƒfi QhóH

 ‘ áªgÉ°ùŸGh ,´GóHE’Gh QÉµàH’G ºFÉYO ¤EG kGOÉæà°SG

 ,áÄ°TÉædG á«ŸÉ©dG äÉjóëà∏d á«bÉÑà°SG ∫ƒ∏M QÉµàHG

."19-ó«aƒc" áëFÉL Éª«°S ’

 πÑb  øe  Ú°SQGódG  ÖjQóJ  πãª«°S  :¿ƒ°†«H  ∫Ébh

 ájÉYôdG  ‘  Ú°üàîŸGh  AÉÑWC’Gh  AGÈÿG  áÑîf

 áaÉ°VEG  "»©eÉ÷G  ¬«≤a  ≈Ø°ûà°ùe"  ‘ á«ë°üdG

 óªfi øH ¿GóªM á©eÉL" `d ábÉqÑ°ùdG Oƒ¡é∏d áeÉg

 äÉ«æ≤àdG øe áæqµªàe áHÉ°T ∫É«LCG èjôîàd "á«còdG

 Ióªà©ŸG  áª¶fC’G  ΩGóîà°S’  á∏gDƒeh  áeó≤àŸG

 IOÉjQ Rõ©j ÉÃ ,IOó©àe á«ÑW äÉ°ü°üîJ ‘ kÉ«dhO

 áeƒ¶æŸG Ú°ù– ‘ IôKDƒeh á∏YÉa Iƒ≤c äGQÉeE’G

.á«ŸÉ©dG á«ë°üdG

 ácGöT ‘ ∫ƒNódG Éæaqöûj : ∫ƒZ —Éa QƒàcódG ∫Ébh

 "á«còdG óªfi øH ¿GóªM á©eÉL" ™e á«é«JGÎ°SG

 øe  πÑ≤à°ùŸG  π«L  äGQÉ¡e  ôjƒ£J  IÒ°ùe  ™aód

 Ωõà∏fh .. äGQÉeE’G ádhO ‘ IDƒØµdG á«Ñ£dG QOGƒµdG

 äÉfÉµeE’Gh  á«dÉ©dG  äGÈÿG  ™°VƒH  ÉæÑfÉL  øe

 ‘ "á«ë°üdG ájÉYô∏d ¬«≤a áYƒª›" `d áeó≤àŸG

.∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ±GógCG áeóN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

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

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

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

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ¢VGQCG h á«æµ°S ¢Vhôb ±öüH »ÑXƒHCG IQÉeE’

 øjóYÉ≤àeh Úaƒàe öSCG AÉØYEGh øcÉ°ùeh á«æµ°S

 äÉ≤ëà°ùe OGó°S øe OhóëŸG πNódG …hP øe

 7 äRhÉŒ á«dÉªLEG  áª«≤H á«æµ°ùdG  ¢Vhô≤dG

 6100 øY ójõj Ée É¡æe OÉØà°SG ºgQO äGQÉ«∏e

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ øWGƒe

 á«æµ°ùdG ™aÉæŸG øe áeõ◊G √òg OÉªàYG »JCÉjh

 ä’ÉØàMG  ™e  ÉæeGõJ  2020 ΩÉ©d  äGAÉØYE’Gh

 Ωõë∏d ’Éªµà°SGh ,49 `dG »æWƒdG Ωƒ«dÉH ádhódG

 É¡àª«b  â¨∏H  »àdGh  2020  ΩÉ©d  á«æµ°ùdG

 øe  kÉbÓ£fG  ∂dPh  ,ºgQO  QÉ«∏e  15^5  ‹GƒM

 QGô≤à°S’G ¿Éª°V ≈∏Y áª«µ◊G IOÉ«≤dG ¢UôM

 IÉ«◊Gh á°û«©ŸG äÉjƒà°ùe õjõ©Jh »YÉªàL’G

 ΩÉ¡°SE’G ‘ ºgQhO õjõ©Jh ÚæWGƒª∏d áÁôµdG

.™ªàéŸG ‘ á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘

 ¢Vôb 5000 øY ójõj ÉŸ äÉ≤aGƒe QGó°UEG ” óbh

 ÖMÉ°U  ΩÉªàgG  QÉWEG  ‘  2020 ΩÉ©d  »æµ°S

 ¬°UôMh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 äÉYöùª∏d  »ÑXƒHCG  èeÉfôH  õjõ©J  ≈∏Y

 äÉ≤aGƒe  áØYÉ°†eh  "  21  kGóZ  "  ájƒªæàdG

.ÚæWGƒª∏d á«æµ°ùdG ¢Vhô≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÚeÉëŸG ¿hDƒ°T áæ÷ â≤aGh 

 ,»ÑXƒHCG  ‘  AÉ°†≤dG  IôFGóH

 ∫hóéH  ó«≤dG  äÉÑ∏W  ≈∏Y

 14  `d  Ú∏¨à°ûŸG  ÚeÉëŸG

 á≤aGƒŸG  ÖfÉL  ¤EG  ,kÉ«eÉfi

 á«fÉªK ó«b ójóŒ äÉÑ∏W ≈∏Y

.ÚeÉfi

 ∫ÓN  áæé∏dG  â©∏WGh

 ≈∏Y  ,…QhódG  É¡YÉªàLG

 ,ÚeÉfi  ó°V  ihÉµ°T  4

 äGQGô≤dG  É¡fCÉ°ûH  äòîJGh

 ≈∏Y  â≤aGh  Éª«a  ,áÑ°SÉæŸG

 á©HQCG  ó«b  ójóŒ  äÉÑ∏W

 »Hhóæe  ∫hóéH  ÚHhóæe

 ó«b  π≤fh  ,IÉeÉëŸG  ÖJÉµe

 áæ÷ äó≤Yh .ÚHhóæe áKÓK

 É¡YÉªàLG  ,ÚeÉëŸG  ¿hDƒ°T

 ,AÉ°†≤dG IôFGód ¢ù«FôdG ô≤ŸÉH

 QÉ°ûà°ùŸG  IOÉ©°S  á°SÉFôH

 π«ch  ,…È©dG  ó«©°S  ∞°Sƒj

 ,»ÑXƒHCG  ‘  AÉ°†≤dG  IôFGO

 Qô≤eh  ,AÉ°†YC’G  Qƒ°†ëHh

 ∑QÉÑe  ¢ù«ªN  áæé∏dG

 ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe  ,»°ù«Ñ≤dG

.AGÈÿGh IÉeÉëŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjóe ,…ójƒ°ùdG ÂÉZ óªfi ÈL IOÉ©°S ™aQ 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,»ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿GƒjO  ΩÉY

 ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG ,¿Éµ°SEÓd »ÑXƒHCG áÄ«g IQGOEG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ≤e  ¤EG  ¿Éaô©dGh  ôjó≤àdGh

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

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ˆG ¬¶ØM

 óFÉ≤dG ÖFÉf ,»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 ôeGhCGh äÉ¡«LƒJ ≈∏Y ,»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 á«fÉµ°S’G  áeõ◊G  ±öUh  OÉªàYÉH  Éªgƒª°S

 ¢VGQCG h á«æµ°S ¢Vhôb πª°ûJ »àdGh 2020 ΩÉ©d

 øjóYÉ≤àeh Úaƒàe öSCG AÉØYEGh øcÉ°ùeh á«æµ°S

 äÉ≤ëà°ùe OGó°S øe OhóëŸG πNódG …hP øe

 7 äRhÉŒ á«dÉªLEG  áª«≤H á«æµ°ùdG  ¢Vhô≤dG

 ™e áeôµŸG √òg øeGõàJ å«M , ºgQO äGQÉ«∏e

 É¡Ñ©°Th Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh äGQÉeE’G ádhO áMôa

. 49 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

 á°üjôM  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¿CG  …ójƒ°ùdG  ócCGh

 øWGƒŸG √ÉaQh ËôµdG ¢û«©dG πÑ°S ÒaƒJ ≈∏Y

 áÄ«H øª°V ∂°SÉªàe ™ªà› AÉæHh ,¬JOÉ©°Sh

 øWƒdG  AÉæH  ‘ áªgÉ°ùŸG  øe  Rõ©J  Iô≤à°ùe

 ™aQh  ÚæWGƒª∏d  QGô≤à°S’G  ≥«≤–h  ,¬eó≤Jh

 ,ºFÓŸG øµ°ùŸG ÒaƒJ ‘ º¡∏gGƒc øY AÉÑYC’G

 kGÒ°ûe ,º¡Hƒ∏b ≈∏Y áæ«fCÉª£dGh IOÉ©°ùdG ∫ÉNOEGh

 ¿hDƒ°T ™°†J Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿CG ¤EG ¬JOÉ©°S

.É¡JÉjƒdhCG áeó≤e ‘ º¡JOÉ©°Sh ÚæWGƒŸG

:ΩGh-»HO

 …ÒÿG πª©dGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO âª¶f 

 - á«JGQÉeE’G IQOÉÑª∏d á«°VGÎa’G á°üæŸG »HóH

 …QÉ°†◊G π°UGƒà∏d »JGQÉeE’G Ωƒ«dG " á«ŸÉ©dG

."ó«©°ùdG

 â– ó©H øY ájQGƒM á°ù∏L á°üæŸG âæª°†J

 Égö†M  "º«≤e  ó©°SCG..  Ö©°T  ó©°SCG"  ¿GƒæY

 ÊÉÑ«°ûdG  óªMCG  ï«°ûdG  óªM  QƒàcódG  IOÉ©°S

 óªMCG QƒàcódG PÉà°SC’G AGƒ∏dGh IôFGódG ΩÉY ôjóe

 ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  óYÉ°ùe  ó¡a  øH  óªfi

 áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ‘ ÖjQóàdGh á«ÁOÉcC’G

 óYÉ°ùŸG π«cƒdG π«YÉª°SEG öUÉf IOÉ©°Sh »HO

 á«ªæJ IQGRh ‘ á«YÉªàL’G ájÉYôdG  ¿hDƒ°ûd

 ÈY  π◊G  ¿Ghôe  »eÓYE’G  ÉgQGOCGh  ™ªàéŸG

. "ΩhR " »FôŸG ∫É°üJ’G èeÉfôH

 ‘  ÊÉÑ«°ûdG  óªM  QƒàcódG  IOÉ©°S  ø∏YCGh

 ¥Ó£fG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  á«MÉààa’G  ¬àª∏c

 π°UGƒà∏d áeóN ó©J »àdG á«°VGÎa’G á°üæŸG

 ≈∏Y äÉ¡÷G ™«ªL øe ºYóH äÉÄØdG πc ™e

. á«©ªàéŸGh á«eƒµ◊Gh ájOôØdG äÉjƒà°ùŸG

 ≈∏Y á°üjô◊G Ió«°TôdG IOÉ«≤dG Oƒ¡éH OÉ°TCGh

 äGQÉeE’G ádhO ‘ Úª«≤ŸG h ÚæWGƒŸG OÉ©°SG

 ¢VQC’G √òg ≈∏Y ¢û«©j õ««“ ÓH πµdG ¿EG ∫Ébh

 ¬d QƒØ¨ŸG ój ≈∏Y ádhódG ¢ù«°SCÉJ òæe áÑ«£dG

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

 Ö«W" Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG h "√GôK

."√GôK ˆG

 äÉ°ù°SDƒª∏d ø°VÉM AÉYh á°üæŸG ¿CG ±É°VCGh

 äÉLôfl ≈∏Y π°üëæd  QÉµaCÓd  GóaGQ  ¿ƒµàd

 ™«ª÷G  IOÉ©°S  ±óg  ≥«≤– ºYóJ  á«HÉéjEG

 öSC’G  ÖfÉL  øe  ï°SôJ  IÒÑc  áª¡e  »gh

.á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ™ªàéŸGh

 ¿CG  ó¡a øH óªfi óªMCG  AGƒ∏dG  ócCG  ¬à¡L øe

 á«fÉ°ùfE’G  h  íeÉ°ùàdG  ádhO  äGQÉeE’G  ádhO

 hCG  á¨d  hCG  øjO  ¤EG  ô¶ædG  ¿hO  ôNB’G  πÑ≤Jh

 Qƒ©°T  ¬æY  èàf  …òdG  ôeC’G  áaÉ≤K  hCG  ó≤à©e

 ¿CG ¤EG GÒ°ûe ..Úª«≤ŸG iód ¿ÉeC’G h øeC’ÉH

 á∏eÉµàe áeƒ¶æe äóLhCG á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊G

 âÑbÉ©J  CGóÑe  OƒLh  π°†ØH  ¿B’G  ¤EG  ¢SQóJ

 áeC’G ïjQÉJ ÈY íeÉ°ùàdG ƒgh ∫É«LC’G ¬«∏Y

.ódÉÿG á«eÓ°SE’G

 ójGR øH óªëe ôeGhCGh.. ádhódG ¢ù«FQ äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ

 ø«æWGƒª∏d øcÉ°ùe h á«æµ°S ¢VGQCG h ¢Vhôb ±ô°U

 áª«≤H OGó°ùdG øe ø«aƒàe ô°SCGh øjóYÉ≤àe AÉØYEGh

ºgQO äGQÉ«∏e 7 äRhÉéJ

kÉ«eÉëe 14 ó«b πÑ≤J z»ÑXƒHCG AÉ°†b{ 

 ≈∏Y á°üjôM Ió«°TôdG IOÉ«≤dG : …ójƒ°ùdG ôÑL

 ø«æWGƒª∏d QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ

 á«°VGôàa’G á°üæªdG ≥∏£J z»HóH á«eÓ°SEG{

á«ªdÉ©dG - á«JGQÉeE’G IQOÉÑª∏d

 »Hô©dG »eƒµëdG õ«ªàdG IõFÉL èFÉàæH á©°SGh á«HôY äGOÉ°TEG

»HôY ájó∏H ôjóe π°†aCG √QÉ«àNÉH »MƒØæªdG Åæ¡j âjƒµdG ô«eCG

 ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ :ô°UÉf ï«°ûdG 

 áHôéJ âî°SQ ≈°ù«Y øH óªM

ÜÉÑ°ûdG ø«µªJ »a øjôëÑdG

 IõFÉéH RƒØdG :ó«©°ùdG ádÉg 

 Oƒ¡éd ôjó≤J »HôY ôjRh π°†aCG

ájô°üªdG ICGôªdG

 RÉéfEG :…Oƒ©°ùdG IQÉéàdG ôjRh

 øe ƒgh »dÉ¨dG ÉææWƒd ójóL

2030 áµ∏ªªdG ájDhQ QÉªK

 IõFÉédG :á«fOQC’G ádhódG IôjRh 

 »ª°SôdG ¢UôëdG øY ôÑ©J

ôjƒ£àdG ≈∏Y »Hô©dG

 π°†aCÉH IõFÉØdG ó«°ùdG ≈¡f

 ihÉµ°û∏d ™ªà°SCG :»HôY ∞Xƒe

ΩÉªàg’ÉH ô©°T øWGƒªdGh
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اأبوظبيـ  وام:

متكن " مركز �أبوظبي للخاليا 

من   /ADSCC/ �جلذعي���ة" 

تقدمي �لعالج ل�5 �آالف حالة 

م�صاب���ة بفريو����س كورون���ا 

و4  �مل�صتجد/كوفي���د-19/ 

ح���االت تعاين م���ن �رسطان 

�لدم من خالل �لعالج �ملبتكر 

بو��صطة �خلاليا �جلذعية فيما 

�أجرى نح���و 584 �ألف فح�س 

خم���ري"PCR" للك�صف عن 

�الإ�صابة بالوباء.

وجاءت �لزي���ادة �لكبرية يف 

عدد من تلقو� �لعالج باخلاليا 

�مل�صابني  للمر�صى  �جلذعية 

بفريو�س /كوفيد-19/ نتيجة 

�جلهود �حلثيث���ة �لتي بذلها 

�ملوظف���ون يف �ملركز لعالج 

�أكر عدد ممكن من �الأ�صخا�س 

بع���د ق���ر�ر حكوم���ة دول���ة 

�الإمار�ت �إتاحة �لعالج جمانا 

جلميع �ملر�صى �لذين ترت�وح 

حالتهم �ل�صحية بني معتدلة 

�إىل خطرية.

و ياأتي ه���ذ� �الإجناز ملر�صى 

بع���د تد�صني  �لدم  �رسط���ان 

�لنخ���اع  زر�ع���ة  عملي���ات 

�ملركز  بنج���اح يف  �لعظمي 

و�ل���ذي يعد تقدم���ا ملر�صى 

�ل�رسطان و�لذين ميكنهم �الآن 

من تلقي �لعالج د�خل �لدولة 

و �حل���د م���ن معاناتهم عر 

�ل�صف���ر �إىل �خلارج للح�صول 

على �لع���الج �خللوي و�لطب 

�ل�رسطان  لع���الج  �لتجديدي 

�لذي يعت���ر �مل�صبب �لثالث 

للوفيات يف دولة �الإمار�ت.

و تعد عمليات زر�عة �لنخاع 

�جلذعية  �خلاليا  �أو  �لعظمي، 

�ملكون���ة لل���دم، و�ح���د� من 

�أك���ر �لعالجات �لقائمة على 

ملر�صى  �جلذعي���ة  �خلالي���ا 

�ل�رسطان ال �صيما �أور�م �لدم.

و يت�صمن �الإج���ر�ء �لعالجي 

�لفري���د �ل���ذي ط���وره مركز 

�أبوظب���ي للخاليا �جلذعية /

ADSCC/ ��صتخال�س �خلاليا 
�جلذعي���ة م���ن دم �ملري�س، 

�لذي يخ�صع بعد ذلك جلرعة 

�لكيميائي  �لعالج  عالية من 

للق�صاء عل���ى جميع �خلاليا 

�لنخاع  �ل�رسطاني���ة ومعظم 

�لعظمي ثم يتم �صخ �خلاليا 

�جلذعي���ة �مل�صتخل�ص���ة �إىل 

جمرى �لدم حيث تعيد �خلاليا 

�ملدمرة وعلى مد�ر �أ�صبوعني 

وت�صتاأن���ف �إنتاج خاليا �لدم 

�ل�صليمة غري �خلبيثة.

و ح�ص���ل �لع���الج - �ل���ذي 

ط���وره باحث���ون يف دول���ة 

�لتهابات  لع���الج  �الإم���ار�ت 

فريو�س كورون���ا �مل�صتجد /

كوفي���د-19/ - على حماية 

�مللكي���ة �لفكري���ة يف يونيو 

�ملا�ص���ي، و�لذي مهد �لطريق 

�أمام م�صاركة هذ� �لعالج على 

نط���اق و��ص���ع لي�صتفيد منه 

�ملزيد من �ملر�صى.

وج���اء ق���ر�ر �حلكومة تقدمي 

/ ملر�ص���ى  �لع���الج  ه���ذ� 

كوفي���د-19/ بع���د �أن �أثبت 

يحمل عالمة  �ل���ذي  �لعالج، 

فعاليته   ،"UAECell19"
و�صالمت���ه و�نعك�س ذلك يف 

غي���اب تغي���ري�ت كبرية يف 

�مل�صاعف���ات �ل�صلبية �ملبلغ 

�أي ردود فعل  عنها وغي���اب 

خط���رية غ���ري متوقعة /مثل 

�حل�صا�صية �ملفرطة �أو �خلفيفة 

�أو �لوف���اة �ملفاجئ���ة/ كذلك 

عدم وجود �أي م�صاعفات على 

�لرئ���ة، وذلك وفق���ا للنتائج 

�لت���ي �أظهرته���ا �لفحو�صات 

��صتن�صاق  عق���ب  �الإ�صعاعية 

�لرذ�ذ.

 "UAECell19" و يبدو �أن

مكافحة  على  �جل�صم  ي�صاعد 

�لفريو�س ويقل���ل من �أعر��س 

�ملر�س.. و ه���ذ� �لعالج قائم 

�خلالي���ا  ��صتخ���ر�ج  عل���ى 

�ملري�س  دم  م���ن  �جلذعي���ة 

و�إع���ادة �إدخالها �إىل �لرئتني 

بع���د تن�صيطه���ا م���ن خالل 

رذ�ذ  بو��صط���ة  ��صتن�صاقه���ا 

ناعم.

اأبوظبيـ  وام:

تر�أ�س مع���ايل �لدكتور �صلط���ان بن �أحمد 

�جلاب���ر وزي���ر �ل�صناع���ة و�لتكنولوجيا 

�ملتقدمة �الجتماع �لثاين للجنة �لوطنية 

الإد�رة وحوكمة مرحل���ة �لتعايف من �أزمة 

كوفي���د-19، و�لذي عقد �لي���وم مب�صاركة 

�صعادة عبي���د ر��صد �حل�ص���ان �ل�صام�صي، 

مدير عام �لهيئة �لوطني���ة الإد�رة �لطو�رئ 

و�الأزمات و�لكو�رث نائ���ب رئي�س �للجنة، 

وبح�صور �أ�صحاب �ملعايل و�ل�صعادة وكالء 

�ل���وز�ر�ت وممثلي �جله���ات �الأع�صاء يف 

�للجنة، وذلك بهدف متابعة تطور �الأعمال 

�ملتعلقة مبهام �للجنة.

ويف بد�ي���ة �الجتماع، ق���ال معاليه: "من 

خالل توجيه���ات �صيدي �صاح���ب �ل�صمو 

�ل�صي���خ حممد بن ز�ي���د �آل نهي���ان، ويل 

عهد �أبوظبي نائب �لقائ���د �الأعلى للقو�ت 

�مل�صلح���ة، ومتابعة �صي���دي �صمو �ل�صيخ 

طحنون ب���ن ز�يد �آل نهيان، م�صت�صار �الأمن 

�لوطن���ي، �أ�صبح لدينا �لي���وم منهاج عمٍل 

وطني جلميع �ملوؤ�ص�صات و�جلهات و�الأفر�د 

يف كيفي���ة �لت�ص���دي لتد�عي���ات جائحة 

"كوفي���د-19" وحماي���ة �صح���ة و�صالمة 
�ملجتمع، وب���دء �لعمل ب�ص���كل ��صتباقي 

��صتع���د�د�ً ملرحلة �لتع���ايف يف خمتلف 

�لقطاعات و�لرتكيز على ��صتك�صاف �لفر�س 

�مل�صتقبلية وتعزيز �ملكانة �لريادية لدولة 

�الإمار�ت يف خمتلف �ملجاالت".

و�أ�صاف معالي���ه �أن دولة �الإمار�ت جنحت 

بف�صل توجيهات �لقيادة �لر�صيدة وتعاون 

�ملوؤ�ص�صات �لوطني���ة يف �حتو�ء تد�عيات 

جائحة "كوفي���د-19" من خالل �جلاهزية 

�لعالية ونهجها �لفّعال يف �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�ال�صتباقي���ة، و�لتي نالت �إ�ص���ادة وتقدير�ً 

دولي���ني حتى �أ�صبحت �الإم���ار�ت منوذجًا 

ملِهم���ًا يف مو�جهة �الأزم���ات �لطارئة مبا 

ير�صخ مكانتها �لر�ئدة على م�صتوى �لعامل.

وتوجه معاليه بال�صكر جلميع جمموعات 

�لعم���ل على جهوده���م �لكب���رية، منوهًا 

مبتابع���ة �صع���ادة عبيد ر��ص���د �حل�صان 

�ل�صام�صي، وفريق عمله يف حتقيق �الأهد�ف 

�ملن�صودة و�لو�ص���ول �إىل �ملخرجات وفقا 

للخطة �لزمنية ومنوذج حوكمة �للجنة.

و�أكد معالي���ه �أن �لنتائج �ملحققة من قبل 

فرق �لعمل �لتابعة للجنة تعك�س �إدر�كهم 

الأهمي���ة �ملهام �لتي يقوم���ون بها، و�أثنى 

على �جلهود �لكبرية �لتي يبذلونها ل�صمان 

جناح عمل �للجنة، منوهًا بالتقدم �ملحرز 

حتى �الآن و�لذي يعك�س �الإمكانات و�لقدر�ت 

�ملتميزة للموؤ�ص�صات و�جلهات ذ�ت �ل�صلة 

يف �لدول���ة عل���ى �لتن�صي���ق و�لتخطيط 

�ال�صرت�تيجي على كافة �مل�صتويات.

و�أو�صح �أن �لعمل م�صتمر لتحديد و�عتماد 

�ملوؤ����رس�ت �ال�صرت�تيجي���ة و�لتف�صيلي���ة 

للقطاع���ات �حليوية �لتي ت�صمل �ملجتمع، 

و�الأمن، و�ل�صحة، و�لتعليم، و�الأمن �لغذ�ئي، 

و�القت�صاد ..و�صيتم بعد ذلك و�صع �لر�مج 

هذه  لتحقيق  و�ال�صرت�تيجيات  و�ملبادر�ت 

�ملوؤ����رس�ت وم�صتهدفاته���ا بطريقة قابلة 

للقيا����س، موؤكد�ً �أهمي���ة �ملرحلة �ملقبلة 

�لتي �صت�صمل و�صع �لر�مج ح�صب �ملر�حل 

�ملقبلة وهي �لتعايف، و�ال�صتجابة، وعودة 

�الأن�صطة.
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�الأحد 29 نوفمر 2020 �� �لع�دد 14606 
اأخبارالوطن

واجهات اأجنحة »مهرجان ال�سيخ زايد« تحف اإبداعية ت�سع بعبق 

الح�سارات والثقافات العربية والعالمية

ال�سارقة ـ وام:

�أطلق���ت �لقيادة �لعامة ل�رسطة �ل�صارقة �ملرحلة 

�لثاني���ة من مب���ادرة "مركبة �الأم���ل" وو�صعها 

باخلدمة وذلك بالتعاون مع بيت �أ�صدقاء �ملر�صى 

�خل���ريي بال�صارقة به���دف تب�صي���ط �الإجر�ء�ت 

وحت�صني �خلدم���ات للنزالء وتعزيز ثقافة �إ�صعاد 

�ملتعاملني و�لتطوير �مل�صتمر للخدمات �ملقدمة 

وتفعيل �ل�رس�كة وقن���و�ت �لتو��صل بني �جلهات 

�ملعنية بتقدمي �خلدمات يف �ملوؤ�ص�صات �لعقابية 

و�الإ�صالحية.

وتتمي���ز مركبة �الأمل مبو��صف���ات خا�صة ُتعنى 

بنق���ل نزالء �ملوؤ�ص�صة خا�صة ذوي �الإعاقة وكبار 

�ل�صن منه���م �إىل �مل�صت�صفيات و�ملر�كز �لعالجية 

لتلق���ي �لرعاية �لطبية �لالزم���ة لهم وتعد فكرة 

�ملركبة ترجمة حقيقية لروؤية �لقيادة �لطموحة 

يف جم���ال �ال�صتف���ادة من �لتقني���ات و�الأنظمة 

�حلديثة يف تطوير وحت�صني �لعمليات و�خلدمات 

م���ا يع���زز �أهد�فه���ا �ملن�صجم���ة م���ع �الأهد�ف 

�ال�صرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية �لر�مية �إىل تر�صيخ 

ثقافة �البتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�ص�صي وتعزيز 

ر�صا �ملتعاملني باخلدمات �ملقدمة.

وقال �لعميد �أحمد �صهيل مدي���ر �إد�رة �ملوؤ�ص�صة 

�لعقابية و�الإ�صالحية ن�صعى يف �رسطة �ل�صارقة 

للو�ص���ول بخدماتن���ا �ملقدم���ة للمتعاملني �إىل 

�لري���ادة وذل���ك من خالل �ل�رس�ك���ة مع خمتلف 

�لقطاع���ات �خلدمية �لعام���ة و�خلا�صة وتفعيل 

قنو�ت �ت�صال مع �ملعني���ني من خالل ��صتخد�م 

و�صائل �إبد�عية ملناق�صة �حتياجاتهم وتوقعاتهم 

و�هتماماته���م ودر��صة �إمكاني���ة �ال�صتجابة مبا 

يدع���م �صيا�صات و��صرت�تيجي���ات تقدمي وتطوير 

�خلدمات و�ال�صتفادة منها و�لعمل على حت�صينها 

و�الرتق���اء بها نحو �الأف�ص���ل حيث قمنا مببادرة 

"مركب���ة �الأم���ل" لنق���ل ن���زالء �ملوؤ�ص�ص���ة �إىل 
�مل�صت�صفي���ات ب�صورة تر�ع���ي حالتهم �لنف�صية 

و�ل�صحية.

وقدم �لعميد �صهيل �صكره لبيت �أ�صدقاء �ملر�صى 

�خلريي بال�صارقة وكافة �ل�رسكاء �ال�صرت�تيجيني 

للقيادة �لذين �أ�صهمو� يف �إطالق �ملرحلة �لثانية 

من �ملبادرة حتى �أ�صبحت و�قعًا ملمو�صًا خلدمة 

نزالء �ملوؤ�ص�صة �لعقابية و�الإ�صالحية.

�سرطة ال�سارقة تطلق 

المرحلة الثانية من »مركبة 

الأمل«

اأبوظبيـ  الوحدة:

بلم�ص���ات �إبد�عية فري���دة، تعزز �لعنا����رس �جلمالية يف 

مهرجان �ل�صي���خ ز�يد، �لتي تتما�صى م���ع �أهد�ف ور�صالة 

�ملهرج���ان كوجهة ومن�صة عاملية مهم���ة ت�صتقطب كافة 

�لثقافات و�حل�صار�ت �لعاملية، مت تزيني و�جهات �الأجنحة 

و�ملح���الت يف منطقة �ملهرجان مبج�صم���ات فنية كبرية 

ترهن على عر�ق���ة �لدول �مل�صاركة، وت���رز �أهم معاملها 

�ل�صهرية �لتي متيزها، بطريقة تو�صح للز�ئر ماهية �جلناح 

و�لدول���ة �مل�صاركة دون �أن ينظ���ر �إىل �لالفتة �لكبرية �لتي 

تعلو �لبناء.

وتعد و�جهات �أجنحة وحمال �ملهرجان حتفًا فنية حتاكي 

�أب���رز �ملناطق �الأثري���ة و�لتاريخية يف �ل���دول �مل�صاركة، 

حيث �لتي مت �ختيارها بعناية لتكون حا�رسة يف �أجنحة 

�ملهرج���ان، بو�قع معلمني �أو ثالث���ة معامل �صهرية من كل 

دولة م�صاركة، وقد روع���ي �أن تكون كافة �ملكونات قريبة 

م���ن بع�صها يف �لقيمة و�لتاريخ و�الأهمية، و�أن تتو�فق مع 

�ل�صكل �لعام للمهرجان وتعك�س ح�صارة وثقافة �ل�صعوب، 

وتتما�صى كذلك مع طبيعة بناء �ملح���الت و�أبو�بها وكاأن 

�ملحال جزء من هذه �ملعامل.

فمن �حل�صارة �الإمار�تية مت ت�صميم �جلناح �الإمار�تي "�صوق 

�لوثبة" على هيئة �حل���ي �الإمار�تي �لقدمي بكل تفا�صيله، 
وبنف����س هيئة �لبي���وت و�لدكاك���ني �لقدمي���ة و�لطرقات 

و�ل�صاحات و�لر�جيل و�جلنادل و�لقالع و�حل�صون، و�لعديد 

من مكونات �حل�صارة و�لرت�ث �الإمار�تي.

كما تنت�رس يف طرق���ات �ملهرجان و�صاحات���ه �لعديد من 

�ملج�صم���ات �لفني���ة �الإبد�عي���ة �لكبرية �لالفت���ة للنظر، 

و�جلاذبة للجمه���ور لاللتقاط �صور تذكاري���ة معها، مثل 

جم�ص���م �ل�صقر، وجم�صم �حل�ص���ان، و�ملباخر، وجم�صمات 

�ملد�فع �لقدمية �لتي كان���ت ت�صتخدم يف حماية �لق�صور، 

كما �صممت �لبو�بات �لرئي�صية للمهرجان و�ل�صور �ملحيط 

مبنطقة �ملهرجان ب�صكل يحاكي �صور و�أبر�ج ق�رس �حل�صن 

�لتاريخي يف �أبوظبي و�لقالع �الإمار�تية �لقدمية.

ويحتفي �ملهرجان باحل�صار�ت �لعربية و�خلليجية، حيث 

يف���وح من و�جهة �جلناح �مل�رسي عبق �حل�صارة �مل�رسية 

و�آثارها �ل�صهرية، مثل �أهر�مات �جليزة و�أبو �لهول و�لعديد 

من �لنقو����س و�لرموز �لفرعونية �الأنيق���ة، كما مت ت�صميم 

و�جهة حمالت �جلناح �ل�صعودي مبج�صمات متثل ح�صارة 

�ملنطق���ة �ل�صمالية يف �ململكة و�أبنيته���ا �لعتيقة، بينما 

تت�ص���در و�جهة �جلن���اح �ل�صوري جم�صم���ات عمالقة من 

ح�صارة تدمر.

�أما �جلن���اح �ملغربي فيخطف �أنظار �ل���زو�ر منذ �لوهلة 

�الأوىل ع���ر بو�بته �ل�صاخم���ة �لتي جت�ص���د بو�بة فا�س 

�ل�صهرية، بينما يتزين �جلن���اح �لعماين مبج�صمات لرج 

�ل�صحوة وجمل�س �الأمة �لعماين، وعلى جانب �آخر تتجلى 

�أبر�ج �لكويت �أعلى حمالت �جلناح �لكويتي، بينما يتميز 

�جلناح �للبناين مبج�صمات حل�صارة بعلبك وبيت �لديب، 

لياأتي �جلن���اح �الأردين كجزء م�صغر م���ن مدينة �لبرت�ء، 

يف ح���ني تتزين و�جهة �جلناح �ليمني مبج�صمات ملعامل 

�صنعاء ومبانيها �مل�صيدة على �أعايل �جلبال.

ومن �صور �ل�صني �لعظيم �إىل تاج حمل �لهند وكرملني رو�صيا 

ي�صتمتع �ل���زو�ر بتجربة ممتعة ب���ني مكونات �حل�صار�ت 

�لعاملية ومعاملها �لت���ي ت�صع بريق تاريخها وثقافاتها، 

ليعي�صو� معها عن قرب بني �أح�صان منطقة مهرجان �ل�صيخ 

ز�يد عل���ى �أر�س �لوثبة �لذي �أ�صب���ح بحق من�صة عاملية 

ت�صتقط���ب كافة �لثقاف���ات و�حل�ص���ار�ت �لعاملية ليمنح 

جمهوره جرعة تثقيفية ترفيهية ممتعة.

لجنة اإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من اأزمة كوفيد-19 

تعقد اجتماعها الثاني
»مركز اأبوظبي للخاليا الجذعية« يتمكن من عالج 

اأكثر من 5 اآلف م�ساب بفيرو�س كوفيد-19 

الظفرةـ  وام:

تق����دم بلدية منطقة �لظفرة �لدعم �للوج�صتي 

ملهرج����ان �لظف����رة 2020-2021 �لذي يقام 

حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ز�ي����د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعل����ى للقو�ت �مل�صلحة وتنظمه جلنة �إد�رة 

و�لرت�ثية  �لثقافي����ة  و�لر�مج  �ملهرجان����ات 

باأبوظبي.

و�صمن �الإج����ر�ء�ت �الحرت�زي����ة للوقاية من 

فريو�����س كورون����ا �مل�صتجد جه����زت �لبلدية 

�لبني����ة �لتحتية للمهرجان من خالل �صيانة 

�لطرق �ملوؤدي����ة للحدث و�إمت����ام �لت�صويات 

�لالزمة و�إز�لة �لرمال، وت�صوية �لطرق �ملوؤدية 

�إىل �لعزب وربطها مع بع�صها �لبع�س بهدف 

ت�صهيل حرك����ة �مل�صارك����ني، وت�صهيل تقدمي 

�خلدمات الأ�صحاب �لعزب.

وتو��ص����ل �لبلدية حمالته����ا �لتوعوية خالل 

�ملهرج����ان ب�ص����اأن �أهمية �تب����اع �الإجر�ء�ت 

�لوقائي����ة و�اللتز�م باالبتعاد عن �لتجمعات، 

وع����دم ممار�صة �لذب����ح �لع�صو�ئ����ي، وكذلك 

�لتوعي����ة باتب����اع �إج����ر�ء�ت �ل�صالمة خالل 

�لتو�صيالت �لكهربائية للمحافظة على �صحة 

و�صالمة �جلميع.

وحتر�س بلدية منطقة �لظفرة على �مل�صاركة 

يف �ملهرجانات �لتي تقام باملنطقة، �نطالقا 

م����ن م�صوؤوليتها �الجتماعية لتعزيز م�صاركة 

�ملجتمع وتفعي����ل دوره، وتكامل �الأدو�ر مع 

�ل�رسكاء �حلكوميني.

بلدية الظفرة تقدم دعما لوج�ستياً لمهرجان المنطقة للعام »2021-2020«
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دبي ـ وام:

يف اإجن���از جديد ي�ساف اإىل �سجل التقدير 

العاملي جله���ود حكومة دبي يف جماالت 

التطوي���ر والتنمية، ح�سل���ت بلدية دبي، 

ّثل���ة يف اإدارة �سبكة وحمطات معاجلة  ممُ

مي���اه ال����رف ال�سحي، عل���ى اجلائزة 

الذهبي���ة �سمن جوائز "�ستيف���ي اأورادز" 

العاملي���ة للأعم���ال، ع���ن فئ���ة املرافق 

ال�سخمة �سمن "برنامج املوؤ�س�سات"، كما 

ح�سل���ت االإدارة على اجلائ���زة الربونزية 

�سم���ن فئ���ة "االإبداع يف جم���ال �سناعة 

الطاقة للعام 2020" عن م�روع ا�ستخدام 

الطاق���ة ال�سم�سية يف جتفي���ف خملفات 

ال�رف ال�سحي ال�سلبة "احلماأة".

اإىل ذلك، ح�سل���ت مبادرة التحّول الرقمي 

يف العق���ود لبلدي���ة دبي عل���ى اجلائزة 

الذهبي���ة �سمن جوائز "�ستيف���ي اأورادز" 

العاملي���ة، عن فئة "االإجن���از يف النمو"، 

فيما ح�سلت البلدية اأي�سًا متمثلة باإدارة 

امل���وارد الب�رية على اجلائ���زة الف�سية 

�سمن فئة اإدارة املوارد الب�رية املتميزة 

وذلك عن مبادرة "املوارد الب�رية تخلق 

اأ�سعد بيئة عمل يف بلدية دبي".

وبه���ذه املنا�سبة، اأكد �سع���ادة املهند�س 

داوود الهاجري، املدير العام لبلدية دبي 

التزام البلدية بتنفيذ روؤية �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رع���اه اهلل"، ومبتابعة م�ستمرة من 

�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي، يف االرتقاء بقدرات 

البني���ة التحتية وتنفي���ذ م�ساريع نوعية 

تلب���ي متطلب���ات احلا����ر وامل�ستقبل، 

وتخدم املواط���ن واملقيم والزائر، وت�سمن 

لهم جمتمعًا �سحيًا خاليًا من امللوثات.

وقال الهاج���ري : التقدي���ر العاملي الذي 

حازت���ه البلدي���ة موؤخراً، �سم���ن برنامج 

جوائز ل���ه مكانته واحرتامه على م�ستوى 

الع���امل، دليل على جن���اح مبادراتها يف 

مواكب���ة النمو ال�ري���ع للمدينة وتر�سيد 

مواردها واحلف���اظ على بيئتها، ما مكنها 

م���ن التغلّب عل���ى مناف�س���ات قوية من 

خمتلف انحاء العامل ..

اأف�س���ل  ر�س���د  يف  م�ستم���رون  نح���ن 

املمار�س���ات العاملي���ة واختي���ار امللئم 

منها الحتياجات املجتمع وتطويرها مبا 

يتنا�س���ب مع طبيعة بيئتن���ا وجمتمعنا، 

م���ن اأجل الو�سول اإىل اأف�سل النتائج التي 

تكفل �سعادة النا�س وت�سمن لهم �سحتهم 

وراحتهم و�سعادتهم.

العاملي���ة  �ستيف���ي"  "جوائ���ز  ع���دُّ  وتمُ

للأعمال، الت���ي تاأ�س�ست يف العام 2002، 

م���ن اأب���رز اجلوائ���ز املمنوح���ة عامليًا 

يف جم���ال االإ�سهام���ات املتمي���زة على 

م�ستوى املوؤ�س�س���ات واالأفراد، وي�سل عدد 

عل���ى جوائزها  املتناف�سة  الرت�سيح���ات 

�سنويًا �سمن براجمه���ا الثمانية اإىل اأكرث 

من 12 األف تر�سي���ح ت�ستقبلها من قارات 

العامل ال�ست، حيث يعترب فوز بلدية دبي 

باأربع فئات لدورتها للعام 2020 مبثابة 

�سهادة عاملي���ة على امل�ستوى الرفيع من 

التميز الذي و�سلت اإليه البلدية يف تنفيذ 

امل�ساري���ع واملبادرات ذات االأثر االإيجابي 

املبا����ر عل���ى املجتم���ع، ويف تطوي���ر 

قدراته���ا الذاتية عرب االهتم���ام بكادرها 

الب����ري وتعزيز قدرات���ه وتهيئة البيئة 

امللئمة لتميزه وجناحه.

/ مراف���ق �سخم���ة / وج���اءت اجلائ���زة 

الذهبية ع���ن فئة املرافق ال�سخمة تقديراً 

لتمي���ز بلدي���ة دب���ي يف اإدارة منظوم���ة 

ال����رف ال�سحي من �سب���كات وحمطات 

�س���خ وحمط���ات معاجلة مي���اه ال�رف 

واملخلف���ات ال�سلب���ة، مبا فيه���ا تو�سعة 

حمط���ة جبل عل���ي- املرحل���ة الثانية، 

التي عملت على رفع القدرة اال�ستيعابية 

ملعاجلة مياه ال����رف ال�سحي من 300 

األف مرت مكعب يومي���ا اإىل 750 األف مرت 

مكعب يومي���ًا، والتي تق���وم على اأ�سا�س 

ة  عاجلجَ املعاجل���ة ثلثية الإنتاج مي���اه ممُ

بج���ودة عالي���ة ومتوافقة م���ع املعايري 

اإعادة ا�ستخدامها  عتمدة، ليتم  البيئية املمُ

يف ري امل�سطح���ات اخل����راء، فيما يتم 

معاجل���ة املخلف���ات ال�سلب���ة "احلماأة" 

الناجت���ة م���ن مي���اه ال����رف ال�سحي 

�ستخدم يف  وحتويله���ا اإىل �سماد ع�سوي يمُ

اأعمال الب�ستنة والزراعة.

/ الطاق���ة ال�سم�سية / ويه���دف م�روع 

ا�ستخ���دام الطاق���ة ال�سم�سية يف جتفيف 

ال�سلب���ة  ال�سح���ي  ال����رف  خملف���ات 

"احلم���اأة" اإىل املحافظ���ة عل���ى البيئة 
وحتقي���ق اال�ستدام���ة البيئي���ة من خلل 

لتجفيف  املتج���ددة  الطاق���ة  ا�ستغ���لل 

"احلماأة" وحتويلها اىل �سماد ع�سوي بداًل 
من اإر�ساله���ا اىل مكب النفايات االأمر، مبا 

ي�سه���م يف احلفاظ على البيئ���ة وتفادي 

زيادة امللوثات، حيث مت يف العام 2019 

فق���ط جتفيف ح���وايل 13.3 األف طن من 

�سم���اد ع�سوي  اإىل  احلم���اأة وحتويله���ا 

ليًا على الطاقة ال�سم�سية. باالعتماد كمُ
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دبي-وام:

قالت حكومة دبي مثل���ة بدائرة املالية ودائرة 

عّد  دبي الذكية اإن حمفظ���ة " نقودي " الرقمية تمُ

اأداة مهمة داعمة ملبادرة " دبي اللنقدية " التي 

اأطلقتها احلكومة االأ�سبوع املا�سي بهدف التمهيد 

لل�ستغناء عن العم���لت وحتويل عمليات الدفع 

يف دبي اإىل طرق دفع غري نقدية ب�سكل اآمن و�سهل 

ومبا يغطي جميع القطاعات .

ومتّكن حمفظة " نق���ودي " املتعاملني من اأفراد 

و�ركات م���ع خمتلف اجله���ات احلكومية وغري 

احلكومي���ة املن�سوية حتت مظل���ة بوابة "�سداد 

دبي" اخلا�سة ب�س���داد ر�سوم اخلدمات احلكومية 

وخدمات بع�س اجلهات �سبه احلكومية واخلا�سة 

من �سداد الر�سوم ب�رعة و�سهولة واأمان.

واأّك���د �سعادة عبدالرحمن �سالح اآل �سالح املدير 

العام لدائ���رة املالية بحكومة دبي اأن حمفظة " 

نقودي " بدعم من املجل�س التنفيذي الإمارة دبي 

�سوف تكون �ري���كا ا�سرتاتيجًيا مل�روع " دبي 

اللنقدية "، الفتا اإىل اأهداف امل�روع التي تتمثل 

يف حتفيز ا�ستخدام طرق الدفع الذكية يف جميع 

التعام���لت مع اال�ستغناء ع���ن العملت النقدية 

وذلك �سمن اجلهود احلثيثة لدعم التحول الرقمي 

الكامل للإم���ارة وفق الروؤي���ة ال�سديدة ل�ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل����س الوزراء حاكم دبي 

"رعاه اهلل" .
واأو�سح اآل �سالح اأن الدائرة حتر�س على االرتقاء 

مب�ستوى �سع���ادة املتعاملني م���ع حكومة دبي 

عرب اإتاحة حمفظة "نقودي" وغريها من القنوات 

العملي���ة املت�سمة باالأمان و�سهول���ة اال�ستخدام 

ل�سداد ر�سوم اخلدمات احلكومية وذلك بالتعاون 

مع اجلهات املعنية يف فريق عمل دبي اللنقدية 

وعلى راأ�سها دبي الذكية التي ن�سيد باجلهود التي 

تبذلها يف جمال تطوي���ر البنية التحية الرقمية 

الإمارة دبي وتقدمي قنوات ال�سداد الرقمي للر�سوم.

عترب حمفظة " نق���ودي " التي طورتها �ركة  وتمُ

اإماراتك التابعة ملوؤ�س�سة دبي لل�ستثمار واأطلقتها 

دائ���رة املالية ودبي الذكية العام املا�سي اأحدث 

اخليارات املتاحة ل�س���داد الر�سوم احلكومية عرب 

من�سة �س���داد الر�سوم الرقمي���ة التابعة حلكومة 

دبي بوابة "�سداد دب���ي" االإلكرتونية عرب الويب 

وميكن للمتعاملني تغذية ر�سيد حمفظة "نقودي" 

الرقمي���ة عرب االإنرتنت من احل�سابات اجلارية يف 

البنوك املحلية والدولية عن طريق رقم احل�ساب 

الدويل /اآيبان/ وم���ن البطاقات االئتمانية ف�سل 

ور  ع���ن اإمكانية تغذيت���ه بالنقد يف ع���دد من دمُ

ال�رافة .

عجمان-وام:

  اأك���د �سعادة عبدالرحمن حمم���د النعيمي مدير عام 

 دائرة البلدي���ة والتخطيط بعجمان اأن الدائرة ت�سارك 

هذا الع���ام يف معر�س جيتك����س التقني حتت مظلة 

حكومة عجمان والتي جتمع كافة اجلهات احلكومية 

ال�ستعرا�س خدماته���ا الرقمية واملبتكرة وبا�ستخدام 

اأحدث التقنيات احلديثة، وذلك �سعيا لتوفري اخلدمات 

احلكومية بكفاءة وفعالية و�سمان اإ�سعاد املتعاملني.

 واأو�س���ح اأن الدائ���رة اأع���دت خطة مف�سل���ة و�ساملة 

ال�ستعرا�س خدماتها على مدى اأيام املعر�س م�ستندة 

لكوادره���ا املوؤهل���ة والت���ي �ستعمل عل���ى ا�ستقبال 

اجلمهور و�رح اخلدمات بطرق مي�رة.

 وب���ني اأن الدائرة عمل���ت وبتوجيه���ات مبا�رة من 

ال�سيخ را�سد بن حميد النعيم���ي رئي�س الدائرة على 

حتويل معظم خدماتها اإىل رقمية.

ت�س���ل للمتعام���ل يف اأي وق���ت واأي م���كان وت�سمن 

احل�س���ول على اأف�سل اخلدم���ات باأقل جهد مكن مبا 

يجعله جزءا من العملية التطويرية ويلبي متطلبات 

واحتياجات الدائمة.

محفظة » نقودي » الرقمية 

تدعم »دبي الالنقدية«

بلدية دبي تحرز جائزة اأربع فئات �سمن برنامج 

جوائز عالمي

بلدية عجمان ت�سارك في 

معر�س جيتك�س التقني 

بخدمات رقمية مبتكرة

ال�شحة«: �شفاء 

كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�سابني 

اثن���ني بتداعيات االإ�ساب���ة بفريو�س 

كورونا ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

569 حالة.

ووقاي���ة  ال�سح���ة  وزارة  واأعرب���ت 

املجتمع عن اأ�سفها وخال�س تعازيها 

وموا�ساتها لذوي املتوفيني ومتنياتها 

امل�سابني  جلميع  العاج���ل  بال�سفاء 

مهيبة باأف���راد املجتمع التعاون مع 

اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سمانًا 

ل�سحة و�سلمة اجلميع.

كم���ا اأعلنت الوزارة ع���ن �سفاء 741 

حال���ة جدي���دة مل�ساب���ني بفريو�س 

اأعرا�س  الت���ام من  كورونا وتعافيها 

ال�سحية  الرعاية  املر�س بعد تلقيها 

اللزم���ة من���ذ دخوله���ا امل�ست�سفى، 

وبذلك يكون جمم���وع حاالت ال�سفاء 

153،449 حالة.

الجي�ش الإثيوبي 

م���ن جانب���ه، اأعل���ن رئي����س اأركان 

االإثيوبي، اجل���رال برهانو  اجلي����س 

جوال، �سيطرة اجلي����س على ميكيلي 

»بالكامل«، موؤكدا اأن اجلي�س يلحق 

يف الوقت احل���ايل قادة وقوات جبهة 

حترير جتراي.

واأ�ساف: »اجلي�س �سيطر على القيادة 

ال�سمالي���ة بالكام���ل، الت���ي اعتدت 

عليها ق���وات اجلبهة يف مطلع ال�سهر 

اجلاري«، م�س���ريا اإىل اأن اجلي�س قام 

بتجنيب  ودق���ة  م�سوؤولي���ة  »ب���كل 

املدنيني واالأبرياء اخلطر، واملحافظة 

على االإرث التاريخي باالإقليم«.

ويف وقت �ساب���ق، ال�سبت، قال رئي�س 

وح���دة التدري���ب يف ق���وات الدفاع 

االإثيوبي���ة، اللفتنانت ج���رال ح�سن 

اإبراهيم، اإن القوات االحتادية �سيطرت 

عل���ى بل���دة وق���رو، الت���ي تبعد 50 

كيلوم���رتا �سمايل ميكيل���ي، الفتا اإىل 

اأنها �ست�سيطر على العا�سمة »خلل 

ب�سعة اأيام«.

واأ�ساف اأن القوات احلكومية �سيطرت 

اأي�سا على ع���دة بلدات اأخرى، ح�سب 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

واأعط���ت احلكومة اجلبه���ة ال�سعبية 

لتحرير تيغراي مهلة االأحد املا�سي، 

الإلقاء ال�سلح اأو مواجهة هجوم على 

ميكيل���ي، الت���ي يبلغ ع���دد �سكانها 

500 األف ن�سمة. وانق�ست هذه املهلة 

االأربعاء املا�سي.

واأبل���غ اأحم���د، الذي اأعل���ن اخلمي�س 

اأن اجلي����س ب���داأ »املرحلة االأخرية« 

م���ن الهجوم، مبعوثي �س���لم اأفارقة، 

�ستحمي  حكومت���ه  ب���اأن  اجلمع���ة، 

املدنيني يف تيغراي.

«
موريتانيا تنظم 

وكان الرئي����س املوريت���اين قد اأعلن 

يف خط���اب مبنا�سب���ة اال�ستقلل عن  

قرارات بزيادات يف االأجور واملعا�سات 

اعتبارا م���ن االأول م���ن كانون ثان/

الق���ادم منها زي���ادة املعا�س  يناير 

االأ�سا�س بن�سب���ة 100 باملئة جلميع 

املتقاعدي���ن، وم�ساعفة معا�س اأرامل 

املتقاعدي���ن وا�ستفادتهن من التاأمني 

ال�سح���ي، و�رف معا�س���ات التقاعد 

�سهريا، وزي���ادة رواتب عمال ال�سحة 

بن�سب���ة ثلث���ني يف املئ���ة، وتعميم 

علوة اخلطر عليهم.

كما ق���رر الرئي����س املوريتاين كذلك 

زي���ادة التكف���ل بح�س����س الت�سفية 

الكل���وي  الف�س���ل  مر�س���ى  لفائ���دة 

املعوزين بن�سب���ة خم�سني يف املئة، 

وا�ستفادته���م م���ن حتوي���لت نقدية 

�سهرية مببل���غ 000ر15 اأوقية قدمية 

)نحو اأربعني دوالرا(.

 ويف �سياق اآخر، دعا الرئي�س الغزواين 

اإىل التطبيق ال�سارم الإجراءات الوقاية 

للح���د من تف�س���ي فريو����س كورونا 

اأن  امل�ستج���د )كوفي���د-19(، م�سيفا 

ب���لده واجهت اأ����رارا ج�سيمة على 

خمتلف االأبع���اد وامل�ستويات ب�سبب 

تداعيات انت�سار الوباء.

ال�شعودية ترحب

وفق مبادئ التوزيع اجلغرايف العادل 

والتداول وتكاف���وؤ الفر�س بني الدول 

االأع�س���اء«، وموؤك���دا ان »اململك���ة 

�ستقدم كل الدعم للأمني العام اجلديد، 

انطلًقا م���ن دورها الفاعل يف خدمة 

ق�سايا االأمة االإ�سلمية حول العامل«.

واأع���رب االأمري بن فرحان عن التهنئة 

لل�سي���د ح�س���ني اإبراهيم ط���ه بهذه 

املنا�سب���ة، متمنيًا له كل التوفيق يف 

اأداء مهامه اجلديدة عند توليه لها يف 

ت�رين ثان/نوفمرب 2021.

كما ق���دم وزير اخلارجي���ة ال�سعودي 

ال�سكر للأمني الع���ام الدكتور يو�سف 

الكبرية  العثيم���ني، نظ���ري اجله���ود 

واملمي���زة التي قام به���ا خلل فرتة 

توليه لهذا املن�سب.

»فينتك هايف« 

و�ستدع���م االإتفاقي���ة جه���ود دول���ة 

االإمارات يف ت�سهيل النمو االإقت�سادي 

من خ���لل رفدها بحل���ول وخدمات 

قطاعي التكنولوجيا واالإبتكار.

و�سيعمل الطرف���ان مبوجب االإتفاقية 

وم�ساركة  الفعالي���ات  تنظي���م  على 

وت�سهيل  امله���ارات  وتطوير  اخلربات 

والتو�سي���ات  التعري���ف  عملي���ات 

املتبادلة لل�ركات التي حتر�س على 

التو�سع يف كل الدولتني.

ومتكن برنام���ج »فينتك هايف« منذ 

اإطلقه يف يناي���ر 2017 من تر�سيخ 

مكانت���ه كاأح���د اأهم مراك���ز االإبتكار 

الرائ���دة على م�ست���وى العامل، حيث 

ي�سم مركز دب���ي املايل العاملي اأكرث 

م���ن 50% من ����ركات التكنولوجيا 

املالية املوج���ودة يف منطقة ال�رق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

و�سهد برنامج »فينتك هايف« خلل 

الن�سف االأول من العام اجلاري تو�سيع 

م�ساحة االأعمال واالإبتكار املخ�س�سة 

ل���ه يف »اأفيني���و البواب���ة« بثلثة 

اأ�سعاف مب���ا يدعم اخلطط التو�سعية 

لل�ركات النا�سئة ورّواد االأعمال.

وقالت رجاء املزروعي نائب الرئي�س 

التنفي���ذي ل���� »فينت���ك هايف« يف 

مرك���ز دبي املايل العامل���ي : اإن هذا 

التعاون �سيفتح املجال اأمام اأكرث من 

240 �رك���ة نا�سئ���ة تعمل يف قطاع 

التكنولوجيا املالية �سمن مركز دبي 

امل���ايل العاملي لتحقي���ق املزيد من 

فر�س النمو والتو�ّسع لها يف املنطقة.

من جانب���ه، قال ن���ري نيتزير رئي�س 

اأبيب«: ي�رفنا خلل  �ركة »فينتك 

ه���ذه املرحل���ة التاريخي���ة اأن نبداأ 

ه���ذا التعاون االإ�ستثنائ���ي مع مركز 

دبي املايل العامل���ي والذي �سيحقق 

ت�سهيلت كبرية لل�ركات االإ�رائيلية 

الراغبة يف ت�سدي���ر حلولها التقنية 

اإىل اأ�سواق جديدة يف املنطقة.

واأ�س���اف نيتزير: تفخ���ر فينتك اأبيب 

وجمتمعه���ا الذي ي�س���م اأكرث من 30 

األ���ف ع�س���و اإ�رائيل���ي ودويل بهذه 

املب���ادرة املهم���ة والت���ي �ستدف���ع 

ال����ركات االإ�رائيلي���ة العاملة يف 

اإكت�ساف  عل���ى  املالية  التكنولوجيا 

اآفاق تعاون جدي���دة تتمثل بتو�سيع 

اأعماله���ا واحل�سول على �ركاء جدد 

لها يف املنطقة.

النواب الليبيون

 واالتفاق ال�سيا�س���ي الليبي« مثمنا 

» م���ا مت اإجنازه ع���رب جلنة 5+5 من 

خطوات اإيجابية«.

واأ�س���ار البي���ان اإىل »االلتزام باإجراء 

انتخاب���ات رئا�سي���ة وبرملانية وفق 

اإط���ار د�ست���وري واإنه���اء املرحل���ة 

االنتقالي���ة يف اأقرب وقت مكن على 

اأن ال تتج���اوز العام من تاريخ التئام 

جمل�س النواب« م���ع »التاأكيد على 

�رورة اح���رتام االإع���لن الد�ستوري 

و�رعية االأج�سام املنبثقة عنه وعلى 

اأهمية االلتزام مبا ج���اء يف الفقرات 

25-28 م���ن ال�سيغة التنفيذية لقرار 

جمل����س االأم���ن ب�س���اأن دور جمل�س 

الن���واب وع���دم خلق ج�س���م موازي 

ي�ساهم يف اإرباك امل�سهد«.

ولفت البيان اإىل »نبذ خطاب الكراهية 

ودع���وة كافة املناب���ر االإعلمية اإىل 

الت�سال���ح والت�سامح«  اإعلء خطاب 

و«الدفع مب�س���ار امل�ساحلة الوطنية 

والعودة االآمنة للنازحني واملهجرين 

ق�را وجرب ال�رر«.

وقد هن���اأ وزير اخلارجي���ة املغربي 

نا�ر بوريطة اأع�ساء جمل�س النواب 

الليبي على روحهم الوطنية ووعيهم 

باأهمية املرحلة الدقيقة التي مير بها 

امل�سار ال�سيا�سي يف ليبيا.

واأب���دى بوريط���ة يف كلمت���ه الت���ي 

وجهه���ا الأع�ساء جمل����س النواب يف 

ختام اجتماعهم يوم ال�سبت، �سعادة 

املغاربة مب�ساندة الليبيني و مواكبة 

التح���ول ال���ذي مهد له لق���اء طنجة 

واملخرجات املهمة التي خل�س اإليها.

اأن املجتمعني  واعترب الوزير بوريطة 

ك�سب���وا الرهان من خلل جناحهم يف 

تذوي���ب اجلليد و خلق حرارة باأجواء 

اأخوي���ة �ستكون نقط���ة انطلقة لكي 

الن���واب دوره كامل  يلعب جمل����س 

يف االتف���اق ال�سيا�س���ي و الت�ري���ع 

والتعيني واملراقبة.

 

حالة »تاأهب ق�صوى« 

وج���اء اإعلن ال�سف���ارات االإ�رائيلية 

حال���ة التاأهب الق�س���وى بعدما دعا 

املر�سد االإيراين علي خامنئي، ال�سبت، 

للم�سوؤولني  حتمي���ة«  »معاقبة  اإىل 

عن اغتيال زادة.

و�س���دد خامنئي يف بي���ان على اأنه 

»يجب عل���ى جمي���ع امل�سوؤولني اأن 

ي�سعوا ق�سيتني مهمتني بجدية على 

جدول اأعمالهم. الق�سية االأوىل تتمّثل 

يف متابعة ه���ذه اجلرمية واملعاقبة 

االأوامر  اأعطوا  احلتمية ملنفذيها ومن 

الرتكابها، واالأخرى هي موا�سلة جهود 

زادة العلمي���ة والتقنية يف املجاالت 

كافة التي كان يعمل عليها«، ح�سبما 

نقلت وكالة »فران�س بر�س«.

واته���م الرئي����س االإي���راين يف وقت 

�سابق ال�سبت، اإ�رائيل باغتيال زادة، 

ل�«اال�ستكبار  ك�«عميلة«  والت�رف 

العاملي«، على حّد و�سفه.

وحّذر روحاين من اأن اإيران وم�سوؤوليها 

»اأكرث �سجاعة من اأن يرتكوا هذا العمل 

االإجرامي دون رد. يف الوقت املنا�سب، 

�سريدون على هذه اجلرمية«.

وكان���ت وزارة الدفاع االإيرانية اأعلنت 

اجلمع���ة وف���اة زادة متاأثرا بجروحه 

بعي���د ا�ستهدافه من قب���ل ما و�سفته 

اأب�رد  اإرهابية« يف مدينة  »عنا�ر 

مبقاطعة دماوند �رق طهران.

واأو�سح���ت اأن���ه اأ�سي���ب »بج���روح 

خطرية« بعد ا�سته���داف �سيارته من 

مهاجم���ني ا�ستبك���وا بالر�سا�س مع 

مرافقيه، وت���ويف يف امل�ست�سفى رغم 

اأن  اإنعا�سه.ويعتقد خرباء  حم���اوالت 

زادة، ال���ذي تويف ع���ن عمر ناهز 60 

عاما، تراأ�س ما تعتقد الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التابعة للأمم املتحدة 

اأنه  االأمريكية  املخاب���رات  واأجه���زة 

برنامج من�سق للأ�سلحة النووية الذي 

جرى وقفه يف 2003.

 ووفق »وا�سنطن بو�ست« فقد اأ�رف 

زادة عل���ى مرك���ز اأبح���اث الفيزياء 

املرتب���ط باجلي�س االإي���راين، و�سارك 

يف و�س���ع اخلط���ط واحل�س���ول على 

اأجزاء من اأول م�سنع اإيراين لتخ�سيب 

اليورانيوم.

 منطقة الظفرة-الوحدة:

نفذت بلدية منطق���ة الظفرة اأعمال م�روع 

اإن�ساء مواقف مبدينة دملا ب�سعة ا�ستيعابية 

قدره���ا 384 �سيارة توزع���ت على 6 مواقع 

حيوية باملدينة خلدم���ة اأهايل وزوار دملا 

وذلك �سم���ن نطاق اأعمال م����روع اإن�ساء 

مداخ���ل الفل���ل واملواقف يف م���دن منطقة 

الظفرة. 

وتوزع���ت املواق���ف بواق���ع 100 موق���ف 

اخلارجية  بال�ساحة  امل�سافري���ن  ل�سيارات 

ملطار دملا، و197 موقفًا اأمام م�سجد ال�سيخ 

خليفة، و28 موقفًا اأم���ام رو�سة امل�ساعل، 

باالإ�ساف���ة اإىل 24 موقفًا اأمام مركز الدفاع 

امل���دين و20 موقفًا على الطري���ق الدائري 

البح���ري رقم 1، و15 موقف���ًا على الطريق 

الدائري البحري رقم2.

ويه���دف امل����روع اإىل تنظي���م وتطوي���ر 

وت�سغي���ل و�سيانة قطاع نقل اآمن ومتكامل 

وفعال لبيئ���ة م�ستدامة ت�سع���د املجتمع 

وال����ركاء. وحتفيز الرقاب���ة الفّعالة على 

املظه���ر العام وال�سح���ة العامة واملواقف 

وو�سائ���ل النقل ومعاجل���ة النفايات بطرق 

م�ستدام���ة. وت�سهد مدينة دمل���ا العديد من 

امل�ساري���ع التطويري���ة واخلدمي���ة خلدمة 

وا�سع���اد كاف���ة اأفراد املجتم���ع باملدينة، 

وتوف���ري خدمات متميزة لل�س���كان والزوار، 

وذلك من خلل توفر و�سائل النقل من واإىل 

املدينة وتقدمي اأف�سل اخلدمات مع مراعاة 

خدمة كبار املواطنني واأ�سحاب الهمم.

وياأتي امل����روع انطلقًا من روؤية ور�سالة 

دائرة البلديات والنقل الرامية اإىل اأن تكون 

اأبوظبي اإم���ارة ذات تطوير عمراين متكامل 

م�ستدام وخدمات بلدي���ة متميزة لرفاهية 

و�سع���ادة املجتمع. لدع���م النمو والتطوير 

العم���راين يف االإم���ارة وتوجي���ه وتنظيم 

اأعمال التطوير العمراين واالرتقاء  ومراقبة 

بالعمل البل���دي لتقدمي امل�ست���وى اللئق 

م���ن اخلدمات وتهيئة الظ���روف املعي�سية 

الكرمية جلميع �سكان االإمارة.

بلدية منطقة الظفرة تنفذ 384 موقفاً بمدينة دلما
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اأبوظبي-الوحدة:

الدولية  خليف���ة  جائ���زة  نظم���ت 

الزراعي  واالبت���كار  التم���ر  لنخيل 

م�ضاء االأربعاء  حما�رضة افرتا�ضية 

ح���ول “مب���ادرة االإدارة املتكاملة 

ملكافحة اآف���ات النخيل )نخيلنا(”، 

الزراعية حمدة  املهند�ض���ة  قدمتها 

ق�ضم  رئي����س  بال�ض���وارب،  حممود 

ال�ضحة النباتية باالإنابة يف وزارة 

باالإمارات،  والبيئة  املناخي  التغري 

مب�ضارك���ة 97 �ضخ�ضًا هم نخبة من 

واالأكادمييني  واملنتجني  املزارعني 

واملخت�ضني بزراعة النخيل واإنتاج 

وت�ضنيع التمور ميثل���ون 15 دولة 

على امل�ضتوى العربي. 

وتاأت���ي هذه الن���دوة العلمية �ضمن 

توجيهات معايل ال�ضيخ نهيان مبارك 

اآل نهي���ان وزير الت�ضامح والتعاي�س 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، يف اإطار 

التزام اجلائزة بن�رض املعرفة العلمية 

والتوعي���ة باملمار�ض���ات اجلي���دة 

للنخيل لتمكني املزارعني وحت�ضني 

جودة التم���ور من خالل �ضل�ضلة من 

املن�ضة  العلمي���ة عرب  املحا�رضات 

االفرتا�ضي���ة )zoom(. حيث اأعرب 

الدكتور عب���د الوهاب زايد اأمني عام 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي عن تقديره للجهود 

العلمية واملهنية التي تقدمها وزارة 

التغري املناخ���ي والبيئة يف جمال 

اآفات  االإدارة املتكامل���ة ملكافح���ة 

النخيل واأثر ذل���ك على تطور زراعة 

النخيل واإنتاج التمور على م�ضتوى 

الدول���ة، م�ض���رياً اإىل حر����س دولة 

االإم���ارات يف ظل القي���ادة الر�ضيدة 

ال�ضري على ذات النه���ج الذي ر�ضمه 

ال�ضيخ زايد يف دعمه لزراعة النخيل 

واإنتاج التمور. 

من جهتها فقد ا�ضتعر�ضت املهند�ضة 

حمدة حممود بال�ضوارب خالل الندوة 

ع���دداً م���ن التحديات الت���ي تواجه 

زراعة النخيل باالإمارات، فباالإ�ضافة 

اإىل طبيع���ة الرتبة وامللوحة ونق�س 

املياه، ف���اإن االآفات متث���ل اأحد اأبرز 

التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا زراعة 

النخيل يف االإمارات. واأهم هذه االآفات: 

�ضو�ضة النخي���ل احلمراء التي تعترب 

من اأخطر االآفات التي تهاجم �ضجرة 

النخي���ل، وح�رضة احلم���رية اأو دودة 

الدوبا�س،  ال�ضغرى وح����رضة  البلح 

وح�رضة عنكبوت الغبار.  وكلها اآفات 

ته���دد اأ�ضجار النخيل، وتوؤثر ب�ضورة 

وا�ضحة على جودة ثمارها. 

واأ�ضارت املهند�ضة حمدة اإىل مراحل 

املتكاملة  االإدارة  مب���ادرة  اإط���الق 

اآفات النخي���ل )نخيلنا(”  ملكافحة 

كانت يف ع���ام 2012 حيث الهدف 

التنوع  تعزي���ز  هو  اال�ضرتاتيج���ي 

من  ا�ضتدامته،  و�ضم���ان  الغذائ���ي 

اأج���ل العمل عل���ى حتقي���ق اإدارة 

متكامل���ة للنظم البيئي���ة واملوارد 

الطبيعية من اأجل اقت�ضاد اأخ�رض لنا 

ولالأجيال القادم���ة، ول�ضمان بيئة 

م�ضتدامة للحياة، يتم تنفيذ مبادرة 

" نخيلن���ا " وهي مب���ادرة لتعزيز 
كفاءة عمليات املكافحة املتكاملة 

االأمن  النخي���ل، وحتقي���ق  الآف���ات 

الغذائي واحليوي يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. حيث ت�ضعى هذه 

املب���ادرة اإىل ايجاد حزمة متكاملة 

من االجراءات واخلدمات التي تقدم 

امل�ضاهمة  لتعزيز  النخيل  ملزارعي 

االقت�ضادي���ة لزراعة النخيل واإنتاج 

التمور وال�ضناع���ات املرتبطة بها 

يف الناجت املحل���ي، وتعزيز دورها 

يف املحافظة عل���ى االأمن الغذائي 

وتنوي���ع م�ض���ادر الدخ���ل وذل���ك 

باالإ�ضافة  املنتج،  نوعية  بتح�ضني 

اإىل اإيج���اد قواعد بيانات �ضحيحة 

حديثة وموثوق���ة حول واقع زراعة 

النخيل، واملحافظ���ة على املكانة 

املرموقة التي بلغتها دولة االإمارات 

يف جم���ال زراعة النخي���ل واإنتاج 

التمور، حي���ث تويل املبادرة اأهمية 

كبرية للممار�ضات الزراعية ال�ضليمة 

واحلر����س على توعي���ة املزارعني 

والعاملني يف مزارع النخيل بهذه 

مبا�رضة، حيث  ب�ضورة  املمار�ضات 

الت���ي �ضملتها  امل���زارع  بلغ عدد 

مبادرة "نخيلن���ا " )9،431( وعدد 
االأ�ضجار بلغ )2608007(.
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متابعاتاالأحد 29 نوفمرب 2020 �� الع�دد 14606 

عجمان-وام:

 عقدت اللجنة العلي���ا الدائمة ل�رضطة عجمان 

اجتماع���ا عن بعد عرب تقني���ة االت�ضال املرئي 

برئا�ضة �ضعادة اللواء ال�ضيخ �ضلطان بن عبداهلل 

النعيمي قائ���د عام �رضطة عجم���ان وبح�ضور 

�ضعادة العميد عب���د اهلل �ضيف املطرو�ضي مدير 

عام العمليات ال�رضطية، و�ضعادة العميد مبارك 

خلفان ال���رزي مدير ع���ام امل���وارد واخلدمات 

امل�ضان���دة، واأع�ضاء اللجنة م���ن مدراء االإدارات 

بال�رضطة.

ب���داأ االجتم���اع با�ضتعرا�س ومناق�ض���ة نتائج 

حتقي���ق املوؤ����رضات اال�ضرتاتيجي���ة، وموؤ�رضات 

االأجندة الوطنية للرب���ع الثالث من عام 2020 

وانعكا�ضاته���ا عل���ى انخفا�س ن�ضب���ة اجلرائم 

املقلق���ة يف اإم���ارة عجم���ان، وانخفا�س ن�ضبة 

الناجمة عنها،  احلوادث املروري���ة والوفي���ات 

وتعزيز ن�ضبة ال�ضعور باالأمان.

كما مت خ���الل االجتماع ا�ضتعرا����س ومناق�ضة 

تقرير درا�ض���ة االحتياجات الب�رضي���ة والهيكل 

التنظيمي للقيادة العام���ة ل�رضطةعجمان، مبا 

اأه���داف وزارة الداخلي���ة اال�ضرتاتيجية،  يحقق 

ويدع���م جودة العم���ل ال�رضطي ويع���زز كفاءة 

العاملني.

ويف اخلت���ام اأ�ض���اد اللواء ال�ضي���خ �ضلطان بن 

عبداهلل النعيمي بجه���ود اأع�ضاء اللجنة العليا 

الدائم���ة ل�رضطة عجمان يف حتقي���ق موؤ�رضات 

االأجن���دة الوطني���ة مثمنا عمله���م على تطبيق 

القرارات ال�ضادرة م���ن القيادة الر�ضيدة واتخاذ 

االإج���راءات والتدابري الالزم���ة حلني انتهاء هذه 

االأزمة.

اللواء ال�سيخ �سلطان النعيمي 

ي�سيد بجهود اللجنة العليا 

الدائمة ل�سرطة عجمان 

بلحيف النعيمي يزور مزرعة »اآل مالك« ومحطة الأبحاث 

ومركز الر�ساد الزراعي في الحمرانية
راأ�س اخليمة ـ وام:

زار مع���ايل الدكت���ور عب���داهلل بلحيف 

النعيمي وزير التغ���ري املناخي والبيئة 

مزرعة رج���ل االأعم���ال االإماراتي اأحمد 

بن حم���دان اآل مالك، وحمط���ة االأبحاث 

الزراعية يف احلمرانية، ومركز احلمرانية 

لالإر�ض���اد الزراعي والبيط���ري، وجمعية 

راأ�س اخليمة التعاوني���ة الزراعية وذلك 

التي  �ضمن �ضل�ضلة اجل���والت امليدانية 

ت�ضته���دف تعزيز اأم���ن وا�ضتدامة الغذاء 

ورفع كف���اءة وزيادة االإنت���اج الزراعي 

املحلي ومنظومة البحث واالبتكار.

واطل���ع معالي���ه على منظوم���ة اإنتاج 

وتوف���ري البذور املحلية ملح�ضول القمح 

اجلبلي التي تنفذها مزرعة اآل مالك التي 

تطب���ق نظام زراعة مكثفا للقمح اجلبلي 

املحلي بهدف احلف���اظ على بذوره من 

االندث���ار، ويتم ح�ضادها وتوزيعها على 

املزارعني االإماراتيني الراغبني يف اإنتاج 

ه���ذا ال�ضن���ف الزراعي جمان���ا ب�ضورة 

مو�ضمية، كما تعمل املزرعة على زراعة 

االأ�ضن���اف املحلية م���ن النخيل بهدف 

احلفاظ عل���ى ا�ضتدامتها وجترب ب�ضكل 

دائم زراعة اأ�ضناف جديدة.

و تنتج املزرعة بنظام "البيوت املربدة" 

فاكهة التني /بنظام احل�ضاد اليومي/ و 

يجري العمل حالي���ا على ت�ضغيل خطة 

"مزرعة �ضمكية م�ضغرة"،  اإنتاج �ضمكي 

وخ���ط الإنتاج الورقي���ات بنظام البيوت 

املربدة، وخط اأخر الإنتاج الفواكه.

و�ضارك معايل الدكتور بلحيف النعيمي 

يف املب���ادرة املجتمعية الت���ي اأطلقها 

�ضيف بن را�ضد بن �ضيف املزروعي واأهايل 

منطقة الغيل من قبيلة املزروعي لزراعة 

1200 �ضتلة م���ن اأ�ضجار ال�ضدر وال�ضمر، 

تعزيزا لقيمة هذه ال�ضجرة املحلية ذات 

االإماراتي  باملجتم���ع  الثقايف  االرتباط 

وللغطاء االأخ�رض يف املناطق اجلبلية.

وبهدف تعزيز منظومة االبتكار والتطوير 

الدائم يف اآليات واأ�ضاليب الزراعة، وتعزيز 

م�ضتوى خدمات االر�ضاد الزراعي والبيطري 

�ضمل���ت جول���ة معاليه زي���ارة حمطة 

االأبحاث الزراعي���ة يف احلمرانية، ومركز 

احلمراني���ة لالإر�ضاد الزراع���ي والبيطري. 

واطلع معاليه خالل جولته، على اأن�ضطة 

جمعية راأ�س اخليمة التعاونية الزراعية، 

واخلدمات الت���ي تقدمها للمزارعني عرب 

توف���ري م�ضتلزم���ات االإنت���اج الزراعي، 

واأعالف حيوانية باأ�ضعار منا�ضبة، واأ�ضاد 

بجهوده���ا والدور ال���ذي تلعبه يف دعم 

القطاع الزراعي املحلي.

الظفرة ـ وام:

�ضاركت �رضط���ة اأبوظبي يف تاأمني 

�ضباق���ات فري���ق ن���ادي اأبوظب���ي 

للدراج���ات الهوائي���ة " حتدي ليوا 

للدراج���ات الهوائي���ة" الذي انطلق 

اأم����س االأول " اجلمع���ة " يف ليوا 

مبنطقة الظفرة.

و كثف���ت مديري���ة �رضط���ة منطقة 

الظف���رة، بقط���اع االأم���ن اجلنائي 

لتاأمني  دورياتها  اأبوظب���ي  ب�رضطة 

واالن�ضيابي���ة يف  امل���رور  حرك���ة 

ال�ض���وارع املوؤدية ملوق���ع ال�ضباق 

واتخذت التدابري واالإجراءات الالزمة 

املت�ضابقني  عل���ى  للحف���اظ  كافة 

واجلمهور.

و�ض���ارك يف التح���دي دراجو نادي 

اأبوظبي �ضم���ن ال�ضباقات الق�ضرية 

التحديات ممكنة"  "كل  حتت �ضعار 

وذل���ك للتجهي���ز لل�ضباقات الكربى 

باملو�ضم اجلديد.

مبادرة »نخيلنا« لتعزيز التنوع الغذائي 
و�سمان ا�ستدامته

راأ�س اخليمة-الوحدة:  

اأ�ضاد اللواء علي عب���د اهلل بن علوان 

قائ���د ع���ام �رضط���ة راأ����س اخليمة ، 

بربام���ج ومبادرات التوعي���ة االأمنية 

التي ينظمها ف���رع التوعية واالإعالم 

امل���روري ب�رضطة راأ����س اخليمة، من 

خ���الل احلم���الت املروري���ة، وتوزيع 

والتوا�ضل مع  التوعوية،  الربو�ضورات 

اجلمهور، عرب و�ضائل االإعالم املختلفة 

لن����رض الر�ضائل املروري���ة التوعوية، 

وفر�س �ضلطة القانون، م�ضيداً بجهود 

�رضطة راأ�س اخليمة املرورية احلثيثة، 

التى تعمل عل���ى تطبيق اإ�ضرتاتيجية 

وزارة الداخلية الرامية اإىل �ضبط اأمن 

الط���رق، باحلفاظ عل���ى اأمن و�ضالمة 

اأرواح م�ضتخدمي الطرق من املخاطر 

املختلفة.

من جانب���ه اأكد العميد الدكتور حممد 

�ضعيد احلمي���دي مدير عام العمليات 

املركزي���ة ب�رضطة راأ����س اخليمة، اأن 

م�ضكلة احلوادث املرورية واالإ�ضابات 

الناجت���ة عنها، تعد م���ن اأهم واأخطر 

امل�ضاكل التي تواج���ه املجتمع، ذلك 

الأنها ت�ضتنزف ق���دراً كبرياً من املوارد 

الب�رضية، كما اأنها تت�ضبب يف خ�ضائر 

اقت�ضادي���ة، واآث���ار اإجتماعية كبرية، 

وهي نت���اج ملجموعة م���ن العوامل 

واالأ�ضب���اب الت���ي ت���وؤدي بدورها اإىل 

حدوث احلوادث املرورية واالإ�ضابات، 

حمذراً يف الوق���ت ذاته اأفراد اجلمهور 

اإىل جتنب ه���ذه العوام���ل واالأ�ضباب 

مثل ال�رضع���ة الزائدة، وع���دم تقدير 

للم�ضافات، وعدم  الطريق  م�ضتخدمي 

االلتزام بخط ال�ضري، اأو دخول امل�ضار 

دون التاأكد من خل���وه، مع عدم ترك 

م�ضافة كافية بني املركبات، وتخطي 

ال�ضوئية احلم���راء، والقيادة  االإ�ضارة 

بطي�س وته���ور، اأو انفجار االإطار على 

�ضبيل املثال.

  العني-الوحدة:
اأطل���ق ق�ض���م املتطوع���ني يف هيئة 

اله���الل االأحمر فرع الع���ني، مبادرة 

"نعتن���ي بك���م باإح�ض���ان " برعاية 
وم�ضارك���ة ال�ضي���خ الدكت���ور �ضامل 

بن ركا�س العام���ري، وذلك بتوزيع 

400 وجبة غذائية ول���وازم �ضحية 

العم���ال يف مواقع  متكاملة عل���ى 

خمتلفة مبدينة العني. 

واأك���د ال�ضي���خ �ضامل ب���ن ركا�س اأن 

ه���ذه املب���ادرة بتق���دمي امل�ضاندة 

لفئة العمال تاأت���ي �ضمن املبادرات 

اخلريي���ة واالإن�ضانية يف ظل جائحة 

كورون���ا، وبالت���ايل حتقي���ق مب���داأ 

والتكاف���ل  االإجتماع���ي  التما�ض���ك 

والرتاح���م االإن�ض���اين بن���اء عل���ى 

توجيه���ات �ضاحب ال�ضم���و ال�ضيخ 

حممد ب���ن زايد اآل نهي���ان ويل عهد 

اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

النبيلة يف  امل�ضلحة ور�ضالة �ضموه 

اأهمية تالح���م وت�ضاوي جميع فئات 

املجتمع يف االهتمام والدعم. 

واأ�ض���اد د. �ضامل ب���ن ركا�س بالدور 

الكب���ري ال���ذي يق���وم ب���ه اله���الل 

التطوعية مل�ضاندة  والف���رق  االأحمر 

وتقدمي  املجتم���ع  املحتاج���ني يف 

املح���دود  الدخ���ل  ل���ذوي  الدع���م 

مل�ضاعدتهم والتخفيف عنهم. 

م���ن جهتها قالت عائ�ض���ة الظاهري 

رئي�ض���ة ق�ضم املتطوع���ني باالإنابة  

يف هيئة الهالل االأحم���ر اإن مبادرة 

"نعتني بكم باإح�ضان" ت�ضمل تقدمي 
وجب���ات غذائي���ة عل���ى العمال يف 

مواقع عملهم، اإ�ضافة اإىل مواد �ضاملة 

للنظاف���ة ال�ضخ�ضية م���ن الكمامات 

على  واملعقم���ات حلثهم  والقفازات 

اأثناء  االلتزام باالجراءات االحرتازية 

التنقل.

انخفا�س الإ�سابات الناجمة عن الحوادث 

المرورية براأ�س الخيمة بن�سبة  %38

انطالق مبادرة »نعتني بكم باإح�سان« 

في العين

�سرطة اأبوظبي ت�سارك في تاأمين »تحدي ليوا 

للدراجات الهوائية«

اأبوظبي ـ وام:

احتفت " اأكادميية �ضي���ف بن زايد للعلوم ال�رضطية 

واالأمني���ة " يف القي���ادة العامة ل�رضط���ة اأبوظبي 

بتخريج عدد م���ن منت�ضبيها امل�ضاركني يف " دورة 

املقيمني املعتمدين".

و اأكد العميد ث���اين بطي ال�ضام�ضي مدير االأكادميية 

خالل حف���ل تخري���ج املنت�ضبني مبق���ر االأكادميية 

احلر�س على تاأهيل واعتماد املحا�رضين وفق اأف�ضل 

املمار�ضات املحلية والدولية التي تلبي احتياجات 

�رضطة اأبوظبي لالرتقاء باجلودة التعليمية للربامج 

التدريبية.

و �ضدد عل���ى اأهمية الدورة كخط���وة هامة العتماد 

املحا�رضي���ن باالأكادميي���ة م���ن الهيئ���ة الوطنية 

للموؤه���الت الفت���ا اإىل احلر�س عل���ى تطوير عملية 

التخطيط و التقيي���م للمنت�ضبني للدورات املختلفة 

يف االأكادميي���ة و تعريفهم ب�ضياغ���ة قرارات تقييم 

املع���ارف وامله���ارات والكفاءات م���ع التاأكيد على 

توثيق قرارات التقييم .

تخريج دورة متخ�س�سة باأكاديمية 

�سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية

بح�ضور 97 مزارعاً وخبيراً يمثلون 15دولة عربية
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الأحد 29 نوفمرب2020-العـدد 14606 
�أخبار و�إعالنات

 اسم الرشكة : ناينتي سفن للخدمات الفنية    ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم302 ملك الشيخة مهره احمد ماجد الغرير، القصيص الثانية ، ديرة  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1462924   رقم الرخصة   861129      

 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  :  23-11-2020     تاريخ تصديق القرار:  2020-11-23 

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 هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : انرجن انرتناشيونال لتجارة االسمدة العضوية واملصلحات الزراعية ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 02-1908 ملك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، املركز التجاري 1 . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1427305 رقم الرخصة  840852         

 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  :11-10-2020  تاريخ تصديق القرار :2020-10-11   

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: 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 /ناينتي سفن للخدمات الفنية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  23-11-2020     تاريخ تصديق القرار:  2020-11-23 

 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 

لتصفية رشكة / انرجن انرتناشيونال لتجارة االسمدة العضوية واملصلحات الزراعية ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :11-10-2020  تاريخ تصديق القرار :2020-10-11   

 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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راأ�س اخليمة-الوحدة

وقعت الدائرة املالية يف اإمارة راأ�س اخليمة 

للمزادات"  الإمارات   " مع  تعاون  اتفاقية 

املزادات  واإدارة  بتنظيم  املعنية  ال�رشكة 

ال�رشق  منطقة  يف  والإلكرتونية  العلنية 

الأو�سط، تتوىل مبوجبها ال�رشكة مهمة تنظيم 

مزادات ح�رشية لبيع الأ�سول اململوكة جلميع 

الدوائر التابعة حلكومة الإمارة.

وجرى توقيع التفاقية يف مقر الدائرة من قبل 

�سعادة يو�سف علي حممد مدير عام الدائرة 

املالية يف اإمارة راأ�س اخليمة، و�سعادة عبداهلل 

الع�سو  الإدارة  رئي�س جمل�س  املناعي  مطر 

املنتدب ل�رشكة الإمارات للمزادات، بح�سور 

عدد من املدراء وامل�سوؤولني يف اجلانبني.

�سرعة اإجناز املعامالت

اأن اتفاقية  واأكد �سعادة يو�سف علي حممد 

تاأتي �سمن  للمزادات  الإمارات  مع  التعاون 

م�ساعي الدائرة نحو حت�سني الأداء وحتقيق 

�رشعة اإجناز املعامالت مبا يحقق ر�سالتها 

لدعم  املالية  اخلدمات  تقدمي  يف  املتمثلة 

و�سمان  ال�ساملة  التنمية  وبرامج  خطط 

الـــمالــية  لل�سيا�سات  ــال  الفعَّ التطبيق 

وا�ستــخدام اأفــ�سل النـــظم الذكـــية واملبتكرة 

لتلبية متطلبات الأطــراف امل�ســتفيدة وفــقًا 

العاملية،  واملــعايــري  املــمــار�سات  لأرقى 

وذلك انطالقا من حر�س حكومة راأ�س اخليمة 

اأف�سل  وتقدمي  املايل  اجلهاز  تطوير  على 

اخلدمات للجمهور، ترجمة لروؤى وتوجيهات 

�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

اخليمة، ومبا يعزز من اجلهود يف دفع م�سرية 

التنمية والتطوير يف الإمارة.

اأرقى اأنظمة املزايدة

من جانبه اأ�سار �سعادة عبد اهلل مطر املناعي، 

اإىل اأن التفاقية تهدف اإىل تعزيز اأطر التعاون 

املزادات  تنظيم  جمال  يف  اجلانبني  بني 

الإلكرتونية، مبا ي�سهم يف اإنهاء اإجراءات نقل 

الأ�سول يف اأ�رشع وقت وتاأمني اأعلى مردود، 

�ستحر�س  للمزادات  الإمارات  اأن  اإىل  لفتا 

على ت�سخري خرباتها وطاقاتها خلدمة اأهداف 

الدائرة، مبا ي�سمن �رشعة الإجناز واخت�سار 

بها،  املرتبطة  والتكاليف  واجلهد  الوقت 

الدائرة،  مع  للمتعاملني  ال�سعادة  وحتقيق 

من خالل تطبيق اأف�سل املمار�سات واملعايري 

بديناميكية عالية وب�سهولة متناهية، ويحقق 

عائدات جمزية لكل الدوائر احلكومية العاملة 

حتت مظلة حكومة راأ�س اخليمة، وكذلك اإتاحة 

باأ�سعار  بال�رشاء  الراغبني  اأمام  املنقولت 

اأنظمة  اأرقى  ا�ستخدام  خالل  من  تناف�سية، 

املزايدة العاملية عن طريق �سبكة الإنرتنت.

يف  ياأتي  التفاقية  توقيع  اأن  اإىل  ي�سار 

�سوء النجاح الكبري الذي حققته "الإمارات 

جلميع  املا�سية  الأعوام  خالل  للمزادات" 

احلكومية  والدوائر  اجلهات  من  �رشكائها 

املزادات  غدت  حيث  الدولة،  م�ستوى  على 

الإمارات للمزادات  الإلكرتونية التي طورتها 

بخالف  املزايدين  من  وا�سع  باإقبال  حتظى 

الطرق التقليدية التي مل تكن توفر ال�رشعة 

املطلوبة لبيع الأ�سول ول الأ�سعار املقبولة 

اأو املتوقعة.

ال�سارقة-الوحدة:

بهدف دعم التعاون مع كافة جهات املجتمع املحلي، نظمت 

كلية اإدارة العمال يف جامعة ال�سارقة وبالتعاون مع ق�سم 

لقاًء  القاب�سة،  الأهلي  ملجموعة  الجتماعية  امل�سوؤولية 

ملناق�سة عدداً من املقرتحات والتو�سيات اخلا�سة بتطوير 

الكلية،  لطلبة  التدريبية  الفر�س  وتوفري  الدرا�سية  املقررات 

يتوافق  مبا  للطالب.  واملهنية  العملية  املهارات  وتطوير 

مع متطلبات �سوق العمل يف الوقت احلايل، �رشحت بذلك 

الأ�ستاذة الدكتورة دميا جمايل عميدة الكلية واأ�سافت اأن هذا 

بالكلية  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  والذي ح�رشه  الجتماع 

واأكرث من 12 من مدراء ال�رشكات اخلا�سة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. قد ناق�س عدداً من املو�سوعات املهمة فيما 

يخ�س تطوير مهارات الطالب يف حتليل البيانات والتوا�سل 

الرقمي، واأهمية اعداد جيل قادر على النجاح يف متطلبات 

اأكدت  كما  املرحلة.   اجلديدة خا�سة يف هذه  العمل  �سوق 

التدري�سية  الهيئة  بني  التعاون  اأهمية  على  الكلية  عميدة 

ناحية  من  بع�سهما  يكمالن  اأنهما  العمال حيث  وجمتمع 

تنمية مهارات الطلبة.  وحر�س الكلية على متابعة طلبتها 

وخريجيها وم�ساعدتهم لتطوير امكانياتهم من اأجل م�ستقبل 

اأف�سل لهم، وقدمت ل�رشكة ال�سفدي القاب�سة ولل�رشكات الراعية 

ومن جهتها  للكلية.  املتوا�سل  دعمهم  الجتماع على  لهذا 

رحبت ال�سيدة لينا حوراين مدير ق�سم امل�سوؤولية الجتماعية 

اإدارة  ملجموعة الأهلي القاب�سة بالتعاون املثمر مع كلية 

الق�سم  التعاون بني  واأكدت على  ال�سارقة  الأعمال بجامعة 

والكلية لختيار مو�سوعات ت�ساعد الطلبة يف تطوير مهاراتهم 

ودعوة متحدثني من املهنيني واخلرباء من �سوق العمل لتقدمي 

ور�س عمل وحما�رشات علمية مفيدة لهم. 

»مالية راأ�س الخيمة« و »الإمارات للمزادات« توقعان اتفاقية تعاون 

لقاء م�سترك بين كلية اإدارة الأعمال بجامعة ال�سارقة و�سركات محلية
تم خالله بحث احتياجات �سوق العمل 

 اإعـــــــــالن �صطب قيد 

كاداجوا ش.م  الســـادة / رشكة  بأن  االقتصاد   تعلن وزارة   
الجنسية: اسبانيا ، قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة 
ملك   809 رقم  مكتب  االوىل،  النهدة  العنوان:  ديب  إمارة  يف 
الشيخ عبدالله بن عييس ، ص.ب: 450655  واملقيدة تحت 

رقم «2606» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 
لسنة 2015 يف   )2( االتحادي رقم  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   
شأن الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( 
لسنة 2010م يف شأن اعتامد دليل إجراءات الرتخيص لفروع 
ومكاتب املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق يف االعرتاض ان يتقدموا 
تاريخ  من  شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة  إىل  باعرتاضهم 

النرش عىل العنوان التالــــي: 
 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 3625 ديب 
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الأحد 29 نوفمرب2020-العـدد 14606 
اأخبار الوطن

ال�سارقة-وام:

 اأعلن مركز اإك�سبو الذيد عن متديد فرتة معر�ض 

"التخييم واملغامرات 2020" يومني اإ�ســـافيني 
لي�ستمرحتى 30 نوفمرب اجلاري متيحًا الفر�سة 

لأكـــرب عدد من اجلماهري لزيارة هذا احلدث الأول 

من نوعه على م�ستوى املنطقة لقتناء خمتلف 

واإك�س�ســـواراتها ومنتجات  التخييم  م�ستلزمات 

الرحالت الربية واحلريـــة التي تقدمها نحو 30 

�رشكة و60 عالمة جتارية.

و�ســـهد معر�ض " التخييم واملغامـــرات" الذي 

ينظمه مركز اإك�سبو الذيد بدعم من غرفة جتارة 

و�ســـناعة ال�ســـارقة وباإ�رشاف من مركز اإك�سبو 

ال�سارقة خالل الأيام الأوىل لفتتاحه اإقباًل كبري 

من الزوار ون�سبة مبيعات عالية فاقت التوقعات 

ول �ســـيما يف ظل عر�ض اأكرث من 10 اآلف منتج 

من اأف�سل واأحدث م�ستلزمات الرحالت ال�سياحية 

والتخييـــم ومعدات ال�ســـيد الـــربي والبحرين 

ومنتجات الريا�سات ال�سحراوي اإىل جانب اإتاحة 

اأقوى العرو�ض للزور وباأ�سعار تناف�سية.

 واأ�ســـار �ســـعادة �ســـيف حممد املدفع الرئي�ض 

التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة اإىل اأن قرار متديد 

املعر�ض الذي جاء تلبية لطلب العار�سني وبناء 

على الإقبال الوا�سع من الزوار يوؤكد النجاح الذي 

يحققه هذا احلدث �سواء على �سعيد حتفيز حركة 

املبيعات والتجارة لل�رشكات العاملة يف جمال 

التخييم والرحالت و�سمان بيئة داعمة لأ�سحاب 

امل�ســـاريع الذيـــن يعملون يف هذا التخ�ســـ�ض 

للرتويج ملنتجاتهم وفتح فر�ض جديدة للت�سويق 

اأمامهم، اأو على �سعيد توفري فر�سة مثالية لرواد 

الرب والتخييـــم للتعرف على ال�ســـلع اجلديدة 

واقتنـــاء اأحـــدث معدات ولـــوازم التخييم والرب 

واإك�س�سواراتها، ول �سيما اأن املعر�ض يتزامن مع 

اعتدال الطق�ض وبداية مو�ســـم التخييم ويف ظل 

اقرتاب العطالت الر�ســـمية وبالتايل فاأن التمديد 

�ســـيمنح الزوار فر�ســـة اإ�ســـافية لتلبية كافة 

احتياجاتهم من م�ستلزمات التخييم والرحالت.

واأكدت ال�رشكات العار�سة اأن متديد فرتة املعر�ض 

ميثل فر�سة هامة للرتويج للمزيد من منتجاتهم 

وحتقيق اأف�سل املبيعات.. م�سيدين بالحرتافية يف 

تنظيم املعر�ض وبالإجراءات الوقائية والتدابري 

الحرتازية التي اتخذها املركز، متوجهني بال�سكر 

ملركز اإك�سبو ال�سارقة وغرفة ال�سارقة على اإتاحة 

الفر�سة لهم ملوا�سلة م�ساركتهم يف هذا احلدث 

املتميز وتقـــدمي جمموعة متنوعة ومتطورة من 

جتهيزات التخييم وم�ستلزمات رحالت ال�سفاري 

ومعدات ال�سيد الربي والبحري للزوار.

و�سهد املعر�ض منذ انطالقته يف 24 نوفمرب اجلار 

تقدمي العديد من الأن�سطة الرتفيهية التي حاكت 

مغامرات رحالت التخييم مثل ممار�ســـة ريا�سة 

الت�سلق والتزلج على الرمال وركوب الدراجات.

اأبوظبي-وام:

 ن�ـــرشت النيابـــة العامة للدولة ام�ض ال�ســـبت 

مادة فيلمية توعوية على ح�ساباتها يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي، ب�ساأن عقوبة التحايل على 

العنوان الربوتوكويل لل�سبكة املعلوماتية بق�سد 

ارتكاب جرمية او احليلولة دون اكت�سافها.

واأ�ســـارت اإىل اأن العنوان الربوتوكويل لل�ســـبكة 

املعلوماتية هو معـــرف رقمي يتم تعيينه لكل 

و�ســـيلة تقنية معلومات م�ســـاركة يف �ســـبكة 

معلومات ويتم ا�ستخدامه لأغرا�ض الت�سال.

ونوهت النيابة العامة اإىل اأنه وفقًا للمادة 9 من 

املر�سوم بقانون احتادي رقم 5 ل�سنة 2012 يف 

�ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات وتعديالته، 

ن�ض على اأنه يعاقب بال�سجن املوؤقت والغرامة 

التي ل تقل عن خم�سمائة األف درهم ول تتجاوز 

مليوين درهـــم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل 

من حتايل على العنوان الربوتوكويل لل�ســـبكة 

املعلوماتية با�ســـتخدام عنوان وهمي اأو عنوان 

عائد للغري اأو باأي و�ســـيلة اأخرى وذلك بق�ســـد 

ارتكاب جرمية اأو احليلولة دون اكت�سافها.

واأ�ســـارت النيابـــة العامـــة للدولـــة اإىل اأهمية 

املر�سوم بقانون احتادي رقم 5 ل�سنة 2012 يف 

�ســـاأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، ودوره 

يف تعزيز مواجهة اجلرائم امل�ستحدثة املواكبة 

للتطور التكنولوجي املت�ســـارع، والت�سدي لها 

باأ�سلوب رادع، ما يكفل احلد من اآثارها ال�سلبية 

على امل�سالح الجتماعية والقت�سادية للدولة 

والأفـــراد، والتـــي تنجم عن اإ�ســـاءة ا�ســـتخدام 

التقنيات احلديثة.

اأبوظبي-وام:

 يتوقع املركز الوطني لالأر�ساد اأن يكون الطق�ض 

اليوم الحد مغربا غائما جزئيًا اإىل غائم اأحيانًا 

خا�ســـة على البحر وبع�ض املناطق ال�ساحلية 

وال�رشقية مع احتمال �ســـقوط اأمطـــار خفيفة، 

والريـــاح خفيفـــة اإىل معتدلة ال�رشعة تن�ســـط 

احيانا.

والريـــاح جنوبية �رشقية - �ســـمالية �رشقية / 

20 - 30 كم/ �ض، ت�ســـل اإىل 40 كم/�ض اأحيانًا.. 

واخلليج العربي يكون متو�ســـط املوج ويحدث 

املد الأول عند ال�ســـاعة 12:09 واملد الثاين عند 

01:30 واجلزر الأول عند ال�ســـاعة 19:06 واجلزر 

الثـــاين عند ال�ســـاعة 06:13 و بحر عمان يكون 

خفيفا اإىل متو�سط املوج و يحدث املد الأول عند 

22:01 الثاين عند ال�ســـاعة 08:40 واجلزر الأول 

عند ال�ســـاعة 15:04 واجلزر الثاين عند ال�ساعة 

.03:35

اإك�سبو الذيد يمدد معر�ض 

»التخييم والمغامرات«

النيابة تو�سح عقوبة التحايل على العنوان 

البروتوكولي لل�سبكة المعلوماتية

طق�ض اليوم مغبر اإلى غائم جزئياً

موؤ�س�سة محمد بن را�سد للإ�سكان تطلق بطاقة »الإ�سكان« من من�سة ديكوبيلد

»ا�ست�ساري ال�سارقة« يجيز م�سروع قانون تنظيم هيئة ال�سارقة للمتاحف 583 �سركة عاملة في مجال اإنتاج و�سناعة الألبان بدبي

دبي-الوحدة:

�ســـهدت الن�ســـخة الرابعة من معر�ض الإ�سكان 

ومواد البناء والديكور والإ�ست�ســـارات الهند�سية 

"ديكوبيلد 2020" الذي نظمته موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد لالإ�سكان واختتمت فعالياته يوم اأم�ض 

ال�ســـبت، اإطالق املوؤ�س�ســـة لبطاقة "الإ�سكان" 

اإحدى املبادرات التي تهدف اإىل ت�ســـهيل رحلة 

املواطنني يف بناء اأو جتهيز اأو �سيانة وجتميل 

م�ســـاكنهم، من خالل توفري خدمـــات مبتكرة 

ت�ساعدهم يف الو�سول اإىل اخلدمات الإ�سكانية 

باأب�ســـط الطرق واأ�رشعها، وت�ســـتهدف البطاقة 

متعاملي املوؤ�س�ســـة حيث ي�ستفيد حاملها من 

خ�ســـومات ترتاوح بـــني 20 اإىل 50%  لدى 50 

�رشكة متخ�س�ســـة يف جمال البنـــاء والديكور 

وال�ســـيانة والأثاث، و�سيزيد عدد ال�رشكات يف 

امل�ستقبل لي�ستفيد منها اأكرب عدد من املتعاملني.

اإ�سعاد املواطنني

واأكد �ســـعادة �ســـامي قرقا�ض املدير التنفيذي 

ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان، اأن املوؤ�س�سة 

حتر�ـــض دومًا علـــى توفري خدمات اإ�ســـكانية 

تتوافق مع متطلبات املواطنني، واأنها مت�ســـي 

قدمـــًا نحو حتقيق مبـــادرات اإ�ســـكانية رائدة 

ت�ســـهم يف اإ�ســـعاد متعامليها، وت�سهل عليهم 

اإجناز م�ســـاكنهم مـــن خالل عدد مـــن احللول 

والإ�ســـرتاتيجيات التي تلبي طموحاتهم وتوفر 

لهم احلياة الكرمية، لفتًا اإىل اأن "بطاقة اإ�سكان" 

تعـــزز تنوع املبادرات التي تقدمها املوؤ�س�ســـة 

والتـــي من �ســـاأنها اأن تتيح خيارات وا�ســـعة 

للمواطنني لإختيار اأف�سلها بالن�سبة لهم ف�ساًل 

عن التخفيف عن امل�ستفيدين وحتقيق �سعادتهم 

وا�ستقرارهم بدءاً من اإختيار النموذج املنا�سب 

و�سوًل لالإ�ستالم النهائي للم�سكن.

 

حتقيق الإ�ستقرار ال�سكني

واأ�سار قرقا�ض اإىل اأن اإطالق "بطاقة اإ�سكان" جاء 

من خالل معر�ض ديكوبيلد، لأن هذا احلدث بحد 

ذاته مبادرة حتر�ض املوؤ�س�ســـة على تنظيمها 

�ســـنويًا لإبراز دور املوؤ�س�سة الريادي يف تبني 

املبادرات والفعاليات التي ت�ســـهم يف حتقيق 

الإ�ستقرار ال�سكني خا�سة يف ظل اإهتمام احلكومة 

مبحور الإ�سكان كاأولوية ل�سمان راحة املواطن 

ورفاهيتـــه، لفتًا اإىل اأن معر�ـــض "ديكوبيلد" 

يج�سد الروؤية احلكيمة التي تنتهجها قيادة دولة 

الإمارات الر�سيدة، كما يعك�ض اأهمية الدعم الذي 

يوليه �ســـاحب ال�سمو ال�ســـيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتـــوم نائب رئي�ـــض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ملنظومة  الإ�سكان 

احلكومي وت�ســـجيع ال�رشاكة ما بني القطاعني 

اخلا�ض واحلكومي خلدمة املواطن.

مبادرات اإماراتية ذكية

و�ســـهد املعر�ض الذي يقـــام يف قاعة "البيت 

متوحد" مبنطقـــة  الورقـــاء 4 يف اإمارة دبي، 

اإقبال لفتا من الزوار يف اليومني الأول والثاين، 

حيث يقدم اأكرث من 55 عار�ســـًا حمليًا اآخر ما 

و�ســـل اإليه قطاع بناء وجتهيز امل�ســـاكن من 

مواد وحلول واأنظمة مبتكرة، و�سيانة امل�ساكن 

وتو�سعتها وجتميلها وال�ستفادة من التقنيات 

واملنتجات املوفـــرة للطاقة واملياه واخلدمات 

الذكية يف امل�ساكن.

ومتيزت هذه الن�سخة مب�ساركة اإماراتية واإطالق 

م�ســـاريع يتم الإعالن عنها لأول مرة من خالل 

املعر�ض، حيث اأعلنت �رشكة �سبيكرتوم للحلول 

الذكيـــة التي ميتلكها الإماراتي �ســـامل خليفة 

ال�ســـويدي والذي ي�سارك لأول مرة يف املعر�ض، 

عن م�رشوعها املتفرد "املدن الذكية" وهو عبارة 

عن نظام ذكي ملراقبة اأداء الأجهزة الإلكرتونية 

يف املنازل من خالل م�ست�سعرات تراقب جودة 

الأداء وتعمـــل على اإر�ســـال تنبيهـــات باأماكن 

ح�سول الأعطال اإىل الوحدات الفنية، الأمر الذي 

يوفر ال�رشعة يف حتديد امل�ساكل الفنية ب�سكل 

تقني وحمدد، ف�ساًل عن توفري الوقت واجلهد.

اأول تطبيق ذكي ملراقبة امل�ساريع

كما �سهدت من�سة الإماراتي نواف النذر �ساحب 

�رشكة توب كون�ســـيبت املتخ�س�سة بالت�سميم 

املعماري الداخلي واحلدائق، والذي ي�سارك اأي�سا 

لأول مرة، اإطالق اأول تطبيق ذكي ي�ســـتطيع من 

خالله �ســـاحب امل�رشوع ال�سكني مراقبة كافة 

خطوات التنفيذ، والإطالع على اأدق التفا�ســـيل 

الفنية والهند�سية، �سواء من داخل الدولة اأو من 

اأي دولة يف العامل دون احلاجة للتواجد، ويلبي 

هذا التطبيق الإجراءات الحرتازية التي يطبقها 

العـــامل الآن جراء انت�ســـار جائحة كوفيد-19، 

وتقييد الطريان يف غالبية دول العامل الأمر الذي 

يوفر على املتعاملني عناء ال�سفر.

خدمات منزلية مبتكرة

اأما نا�رش م�ســـبح اأحمد الطنيجي مالك م�سنع 

"اأوتاد"  ل�ســـناعة الأثاث وتركيبات املطابخ 
والأ�ســـغال املعدنية، الذي ي�سارك يف املعر�ض 

منذ اإنطالقه يف العـــام 2017، فقد حر�ض هذا 

العام على اإطالق العديد من اخلدمات املنزلية، 

منها الأبواب املجهـــزة بتقنيات مبتكرة وذات 

جودة عالية تتالئم مع خمتلف الظروف اجلوية، 

كما اأطلق نظام ال�ساليدينج للم�ساحات الكبرية 

للواجهات، متوجهًا بال�سكر ملوؤ�س�سة حممد بن 

را�سد لالإ�ســـكان والقائمني على املعر�ض على 

هـــذا التنظيم املتميز، موؤكـــداً اأن ديكوبيلد يف 

كل عام يوؤكد ح�ســـوره ومتيزه كمن�ســـة مهمة 

لكافة العار�ســـني الإماراتيني للرتويج لأحدث 

منتجاتهم التي تخدم املواطنني لبناء م�ساكنهم 

وحتقيق الرفاهية لهم.

فر�سة مهمة للمواطنني

ويوفر ديكوبيلد2020 فر�سة مهمة للمواطنني، 

مبا يقدمه من اأ�سعار خمف�سة منا�سبة ملختلف 

امليزانيـــات اإىل جانـــب التوا�ســـل مع ممثلي 

البنوك و�رشكات التمويل الذين يقدمون عرو�سًا 

هي الأف�ســـل مقارنة بغريها، وتنوعت اجلهات 

العار�ســـة بني �رشكات املقاولت ومواد البناء 

والت�ســـميم الداخلي والديكور، والإ�ست�ســـارات 

الهند�سية واإدارة امل�ساريع، والأثاث واملفرو�سات 

وال�ســـتائر والإ�ســـاءة والكهربائيات واحلدائق 

واأحوا�ـــض ال�ســـباحة، ف�ســـاًل عن م�ســـاركة 

املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية املتخ�س�سة يف 

هذا القطاع.

ويحظى املعر�ض الذي يفتتح اأبوابه من ال�ساعة 

العا�رشة �سباحا وحتى الثامنة م�ساء برعاية 

من بلدية دبي، وبرنامج ال�ســـيخ زايد لالإ�سكان 

وبلدية ال�ســـارقة، ودائرة الإ�سكان يف ال�سارقة، 

ودائرة التنمية الإقت�ســـادية يف دبي، وجمعية 

املهند�سني الإماراتية، ورعاية اإعالمية من قناة 

�سما دبي وبدعم من غرفة جتارة و�سناعة دبي.

ال�سارقة ـ وام:

اأجـــاز املجل�ـــض ال�ست�ســـاري لإمارة 

ال�سارقة خالل جل�سته اخلام�سة التي 

عقـــدت موؤخرا �ســـمن اأعمالـــه لدور 

النعقـــاد العادي الثاين من الف�ســـل 

الت�رشيعـــي العا�رش م�ـــرشوع قانون 

تنظيم هيئة ال�ســـارقة للمتاحف بعد 

اإدخال عدد من التعديالت وذلك بعد اأن 

ناق�ض م�رشوع القانون.

وناق�ـــض املجل�ض برئا�ســـة �ســـعادة 

علي ميحد ال�ســـويدي رئي�ض املجل�ض 

ال�ست�ساري م�رشوع قانون تنظيم هيئة 

ال�سارقة للمتاحف والتقرير الوارد من 

قبل جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

والبلديات و�ســـوؤون الأمـــن واملرافق 

العامة باملجل�ض بح�ســـور �ســـعادة 

امل�ست�سار عي�سى �سيف بن حنظل مدير 

الدائـــرة القانونية حلكومة ال�ســـارقة 

وعائ�سة را�ســـد دميا�ض مدير ال�سوؤون 

التنفيذية بهيئة ال�ســـارقة للمتاحف 

و�ســـلطان اجلروان الباحـــث القانوين 

بالدائرة القانونية حلكومة ال�سارقة.

وناق�ض الع�ساء كافة اأحكام القانون 

وخمتلـــف اأهـــداف هيئـــة ال�ســـارقة 

للمتاحف الواردة يف م�رشوع القانون 

والراميـــة لتنظيم العمل وما يت�ســـل 

مب�رشوع القانون من ارتقاء باملتاحف 

للمحافظة  العامة  ال�سيا�سات  وو�سع 

علـــى املتاحـــف يف اإمارة ال�ســـارقة 

واإدارتها والرتويج لها.

ومت النظـــر يف خمتلـــف مـــا ورد يف 

م�رشوع القانون من مواد تنظم منظومة 

عمـــل الهيئـــة من حيث ال�ســـياغات 

القانونيـــة يف جمال الخت�سا�ســـات 

والأهـــداف والدارة وتباحثـــوا فيمـــا 

ورد بامل�رشوع مـــن متكني الهيئة يف 

حتقيـــق اأهدافها من خالل ممار�ســـة 

اخت�سا�ســـاتها يف تطوير �سيا�ســـات 

املحافظة على املتاحف واحلفاظ على 

مقتنياتها.

دبي-وام:

 اأفاد تقرير �سادر عن قطاع الت�سجيل والرتخي�ض 

التجاري باقت�سادية دبي اأن اإمارة دبي ت�سم 583 

�رشكـــة حملية وعاملية تعمـــل يف جمال انتاج 

و�سناعة الألبان، وت�ســـمل �سناعة اللنب الرائب 

/الزبادي/، و�ســـناعة الزبد الطبيعي، و�سناعة 

اجلنب، و�ســـناعة وتعبئة الألبـــان ومنتجاتها، 

و�ســـناعة الق�ســـدة، وجتارة الألبان ومنتجاتها، 

وا�ست�سارات الأغذية والألبان.

وت�ســـم ال�رشكات العاملة 24 رخ�سة �سناعية، 

توزعت الرخ�ض الفاعلة يف جمال انتاج و�سناعة 

الألبان على عدة اأن�سطة جاء يف مقدمتها الأن�سطة 

التجارية بن�سبة 93%، تبعتها الأن�سطة ال�سناعية 

بن�سبة 4%، والأن�سطة املهنية بن�سبة %3.

وتعك�ض الأرقام اجلهود التي تبذلها اقت�ســـادية 

دبي لدفع عجلة التنمية القت�سادية امل�ستدامة 

وتقدمي خدمات ذات قيمة م�ســـافة للعمالء يف 

�سبيل ت�سهيل مزاولة الأعمال والأن�سطة التجارية 

وذلك يف اإطار دعم ا�ســـرتاتيجية دبي ال�سناعية 

2030 والتي تهدف لأن تكون دبي من�سة عاملية 

لالأعمـــال وال�ســـناعات القائمة علـــى املعرفة 

والبتكار وال�ستدامة.

وت�ســـم اأبـــرز املناطق الع�ـــرش الأوىل لل�رشكات 

العاملـــة يف جمـــال اإنتـــاج و�ســـناعة الألبان 

منطقة برج خليفة وبر دبي والرا�ض ورا�ض اخلور 

ال�ســـناعية الثالثة واملركز التجاري الأول وبور 

�ســـعيد وعود ميثاء وهور العنـــز �رشق والكرامة 

والقرهود.

اأما بالن�سبة لل�سكل القانوين للرخ�ض العاملة يف 

جمال انتاج و�سناعة الألبان، ف�سكلت املوؤ�س�سات 

ذات م�ســـوؤولية حمدودة نحو 83% من الإجمايل، 

يف حني ا�ستحوذت املوؤ�س�سات الفردية على %11، 

وتبعتها ال�رشكات ذات امل�ســـوؤولية املحدودة - 

ال�سخ�ض الواحد /ذ.م.م./ بن�سبة %2.

اأبوظبي-وام:

 توجه �ســـعادة ب�سري خلفان املحريبي، مدير 

عام هيئة اأبوظبي لالإ�سكان، بال�سكر والتقدير 

اإىل �ســـاحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيـــان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، و�ســـاحب 

ال�سمو ال�ســـيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

عهد اأبوظبـــي، نائب القائـــد الأعلى للقوات 

امل�ســـلحة، على توجيهات واأوامر �ســـموهما 

باعتماد و �رشف حزمة املنافع ال�ســـكانية 

لعام 2020 التي ت�ســـمل قرو�ض �ســـكنية و 

اأرا�ض �سكنية وم�ســـاكن واإعفاء اأ�رش متوفني 

ومتقاعدين من ذوي الدخل املحدود من �سداد 

م�ستحقات القرو�ض ال�سكنية بقيمة اإجمالية 

جتـــاوزت 7 مليارات درهم ا�ســـتفاد منها ما 

يزيد عن 6100 مواطن يف اإمارة اأبوظبي، مما 

ي�ساهم يف توفري �سبل العي�ض الهانئ واحلياة 

الكرمية لأبناء الوطن واأ�رشهم.

واأ�سار �سعادته اإىل اأن هيئة اأبوظبي لالإ�سكان 

ت�ساهم يف حتقيق توجيهات القيادة الر�سيدة 

وتطلعات القطاع الجتماعي يف توفري احلياة 

الكرميـــة للمواطنني، وذلـــك من خالل تطوير 

منظومة اإ�ســـكان ع�رشية م�ســـتدامة، وتوفري 

الحتياجات ال�سكنية لالأ�رشة الإماراتية.

واأكد املحريبي اأن هذه املكرمة جاءت تزامنًا 

مع احتفالت دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة 

و�ســـعبها باليوم الوطني التا�سع والأربعني 

للدولة، وانطالقًا من حر�ض واهتمام �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض 

الدولة، حفظه اهلل، و�ســـاحب ال�ســـمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيـــان، ويل عهد اأبوظبي، 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، ب�سوؤون 

املواطنني وتوفري ال�سكن املالئم لهم وتخفيف 

الأعبـــاء الجتماعية عنهم و�ســـمان �ســـبل 

احلياة الكرمية لهم لتعزيز ا�ستقرارهم الأ�رشي 

والإجتماعي.

اأبوظبي-وام:

 ثمن معايل الدكتـــور مغري خمي�ض اخلييلي 

رئي�ض دائرة تنميـــة املجتمع حر�ض القيادة 

احلكيمة على �سمان ال�ســـتقرار الجتماعي 

وتعزيز م�ستويات املعي�سة واحلياة الكرمية 

للمواطنني وتعزيز دورهم يف الإ�سهام يف دفع 

عجلة التنمية يف املجتمع.

جاء ذلك مبنا�سبة اعتماد احلزمة الإ�سكانية 

لعـــام 2020 والتي ت�ســـمنت �رشف قرو�ض 

�سكنية واأرا�ض �ســـكنية وم�ساكن واإعفاء اأ�رش 

متوفني ومتقاعدين من ذوي الدخل املحدود 

من �سداد م�ستحقات القرو�ض ال�سكنية بقيمة 

اإجماليـــة جتاوزت 7 مليارات درهم ا�ســـتفاد 

منها ما يزيـــد عن 6100 مواطـــن يف اإمارة 

اأبوظبـــي وذلك تزامنا مع احتفـــالت الدولة 

باليوم الوطني الـ 49.

وقـــال معاليه : " مـــع احتفالتنـــا باليوم 

الوطني الـ 49، نوا�ســـل م�ســـريتنا التنموية 

وال�ســـتثمار يف بناء الإن�سان وتوفري جميع 

الدعـــم والإمكانيات التي ت�ســـاهم يف خلق 

جمتمع قادر على الإبداع والإنتاج لرفع راية 

الوطن يف �ستى املحافل ". وهناأ امل�ستفيدين 

من احلزمة ال�سكانية لعام 2020 التي تاأتي 

�سمن �سل�سلة الدعم الدائم للقطاع الجتماعي، 

معربا عن �ســـكره وتقديره للقيادة الر�سيدة 

على اهتمامها املتوا�ســـل من اأجل اإ�ســـعاد 

املواطنني، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم " .

واأكد معايل اخلييلـــي اأن هذه اخلطوة تربهن 

حر�ـــض القيـــادة الر�ســـيدة وبتوجيهات من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، واأوامر �ســـاحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 

على تقدمي كل �ســـبل الدعم والرخاء لتحقيق 

جودة حياة ينعم بها املواطنون، م�ســـريا اإىل 

اأن احلزمة الإ�سكانية لهذا العام متثل امتدادا 

لت�ســـخري كل التحديـــات التي تواجـــه اأفراد 

جمتمعنا، ل�ســـمان توفري حيـــاة كرمية لهم 

ولأ�رشهم " .

ال�سارقة-الوحدة:

 احتفلت جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية 

التابعة لإدارة التثقيف ال�سحي يف املجل�ض 

الأعلـــى ل�ســـوؤون الأ�رشة بال�ســـارقة باليوم 

العاملي للطفل اخلديج و ذلك من خالل اإقامة 

عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بهدف 

رفع م�ستوى الوعي عن الولدة املبكرة، ت�سمنت 

الفعاليات التي توا�ســـلت علـــى مدار يومني 

ور�سة توعوية افرتا�سية باللغتني العربية و 

الإجنليزية قدمها نخبة من املخت�ســـني اإىل 

جانب م�ســـاركة من اأفراد املجتمع و عدد من 

اأمهـــات الأطفال اخلديج و ركزت على �ســـبل 

التعامل مع الطفل اخلديج و ال�ســـتفادة من 

جتارب الأمهات الناجحة مع اأطفالهم.

كما نظمـــت اجلمعيـــة نـــدوة تثقيفية عرب 

خا�سية الت�سال املرئي حول اأهمية الر�ساعة 

الطبيعيـــة و طـــرق الدعم النف�ســـي لأمهات 

الأطفال اخلدج اإ�ســـافة اإىل م�ساركة اجلمعية 

بالقاء اإذاعي يف الربنامج التوعوي نحو حياة 

�سحية تناول التعريف بالطفل اخلديج وكيفية 

الهتمام به بالإ�ســـافة اإىل الدعم النف�سي لأم 

الطفل اخلديـــج .

واأكدت املهند�ســـة خولـــة النومـــان رئي�ض 

جمعية اأ�سدقاء الر�ســـاعة الطبيعية حر�ض 

اجلمعية على امل�ســـاركة يف اليوم العاملي 

للخـــدج بهدف ن�ـــرش التوعية حـــول اأهمية 

الر�ساعة الطبيعية بالن�سبة لالأطفال اخلدج 

باعتبارهـــا الطريقة الأمثل للم�ســـاهمة يف 

اإنقاذ حياة الأطفال حديثي الولدة و�ســـمان 

متتعهم ب�ســـحة جيدة من خالل احل�ســـول 

على املكونات الغذائية الطبيعية والأج�سام 

امل�ســـادة التي تعزز اجلهاز املناعي للطفل.. 

م�سرية اإىل اأن م�ساركة اجلمعية يف هذا احلدث 

ياأتي جت�سيدا لروؤى وتوجيهات قرينة �ساحب 

ال�سمو حاكم ال�ســـارقة �سمو ال�سيخة جواهر 

بنت حممد القا�ســـمي رئي�ض املجل�ض الأعلى 

ل�سوؤون الأ�رشة بال�سارقة ب�رشورة العمل على 

تنظيم الفعاليات واحلمالت التوعوية بهدف 

حت�سني ال�سحة اجل�سدية والنف�سية لالأمهات 

الر�ســـاعة الطبيعية  والأطفـــال وت�ســـجيع 

باعتبارها الطريقة الأمثل لتكوين عالقة اأ�رشية 

�سحية و�سعيدة وبالتايل بناء جمتمع يتمتع 

مبقومات ال�سحة النف�سية واجل�سدية.

اأبوظبي ـ وام:

اأ�ســـدر م�رشوع "كلمة" للرتجمـــة يف دائرة 

الثقافة وال�ســـياحة - اأبوظبي ترجمة كتاب 

"كوِه نور .. تاريخ املا�ســـة الأ�سواأ �سمعًة يف 
العامل"، ملوؤلفيه ويليام دارميبل واأنيتا اأناند، 

ونقله اإىل اللغة العربية حممد فتحي خ�رش.

ي�رشد هذا الكتـــاب تاريخ اجلوهرة الأ�ســـهر 

يف العامل، ما�ســـة "كوِه نور"، اأو جبل النور، 

باأ�سلوب �سل�ض اأخاذ، حيث ي�ستعر�ض املوؤلفان 

التاريخ املبكر ملا�ســـة كوِه نـــور؛ فيتتبعان 

الأفـــكار الهنديـــة املتعلقة باملا�ســـات يف 

امل�ساهدات  وي�ستعر�سان  القدمية،  الن�سو�ض 

املحتملة للجوهرة يف الع�ســـور الو�ســـطى 

وبدايات الع�رش احلديث خالل اأزمنة املغول، 

و�ســـوًل اإىل ظهورها اجللي يف التاريخ عقب 

ال�ســـتحواذ عليها من جانب نادر �ســـاه، ثم 

يوا�سالن �رشد الق�سة عرب اإيران واأفغان�ستان 

و�ســـوًل اإىل البنجـــاب، ثم اختفـــاء كوه نور 

املوؤقت عند وفاة راجنيت �ســـينغ .. وبحلول 

ذلـــك الوقت مل تعد املا�ســـة جمـــرد غر�ض 

ا عن ذلك رمًزا  مرغوب فيه، واإمنا �سارت عو�سً

ا لل�سلطة وال�سيادة. قويًّ

كما يقدم الكتاب اأوفـــى �رشد ُكتب حتى الآن 

على الإطالق للف�ســـل الأكرث اإثارة للجدل يف 

تاريخ املا�سة: كيف اأُِخَذت كوه نور من �سبي 

فقد مملكته ل�ســـالح قوة ا�ستعمارية ومن ثم 

و�سلت اإىل التاج الربيطاين واإىل برج لندن.

ويروي الكتاب اأي�سًا ق�سة الأذواق واملو�سات 

املتغـــرية يف املجوهرات واحللـــي والزينة 

ال�سخ�ســـية، والفهم املتباين لـــدور الأحجار 

الكرمية يف اخليمياء والتنجيم .. كما يك�سف 

ا من اللحظات غري املتوقعة التي  ال�رشد بع�سً

مل تكن معروفة م�سبًقا يف تاريخ املا�سة، مثل 

ال�سهور التي ظلت فيها املا�سة خمباأة يف �ِسق 

داخـــل حائط زنزانة يف ح�ســـن اأفغاين ناٍء، 

وال�ســـنوات التي ظلت فيها مو�سوعة - دون 

اأن يتعـــرف اإليها اأحد اأو يدرك قيمتها - على 

مكتب اأحد املاليل، وا�سُتخدَمت كمثقلة ورق.

كما يروي الكتاب ق�سة تاريخية معقدة متتد 

ف�ســـولها عرب جنوب اآ�ســـيا اإىل اأن ت�سل يف 

النهاية اإىل اإجنلرتا، ويقدم معلومات وحقائق 

مفيـــدة للغاية لكل مهتـــم بالتاريخ الهندي 

والفار�سي.

ب�سير المحيربي: حزمة المنافع الإ�سكانية تعزز ال�ستقرار 

الأ�سري والجتماعي للمواطنين

مغير الخييلي يثمن حر�ض القيادة على اإ�سعاد المواطنين 

وتلبية احتياجاتهم

جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية بال�سارقة تحتفل 

باليوم العالمي للطفل الخديج

»كلمة« ي�سدر ترجمة كتاب »كوه نور .. تاريخ الما�سة 

الأ�سواأ �سمعة في العالم«
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النواب الأمريكيون ي�سوتون على 

تقنين الماريجوانا

محكمة اتحادية في بن�سلفانيا ترف�ض 

طعن ترامب على نتائج النتخابات

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 يجري جمل�س النواب الأمريكي ت�سويتا الأ�سبوع 

املقبل على م�رشوع قانون لإ�سفاء ال�رشعية على 

املاريجوانا و�ســـطب بع�س ال�سجالت اجلنائية 

الفدرالية، فيما ميكن اأن يكون مبثابة خطوة اأوىل 

نحو الإ�سالح على امل�ستوى الفيدرايل.

واأعلن �ستينى هوير ، وهو دميقراطى بارز يحدد 

جدول اأعمال الت�سويت فى جمل�س النواب ، اخلطة 

اأول اأم�س ، وفقا للوعد الذى قطعه قبل النتخابات 

. وذكرت �سبكة تليفزيون �سي – �سبان الأمريكية 

املخ�س�ســـة  للتغطية امل�ســـتمرة لجتماعات 

احلكومة وجل�سات الكوجنر�س اإنه من املحتمل اأن 

يجرى الت�سويت فى نهاية الأ�سبوع .

ومن املرجـــح اأن تتعرث هذه اخلطوة يف جمل�س 

ال�سيوخ الذي ي�ســـيطر عليه اجلمهوريون، على 

الرغـــم من اأنـــه اإذا مت مترير م�رشوع القانون يف 

جمل�س النواب، فاإنه قد يعمل على دفع الرئي�س 

املنتخـــب جو بايدن اإىل اتخاذ اإجراءات تنفيذية 

ب�ساأن نبات القنب بعد توليه من�سبه يف كانون 

ثان/يناير املقبل.

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 رف�ســـت حمكمة ا�ســـتئناف احتادية يف ولية 

بن�سلفانيا الأمريكية طعنا قدمه الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامـــب يف دعوى ق�ســـائية يزعم فيها 

حدوث تزوير �سخم لأ�سوات الناخبني، قائلة اإن 

مزاعم التزوير ال�سادرة عن حملته "لي�س لها اأي 

اأ�سا�س".

وكتب القا�سي �ســـتيفانو�س بيبا�س: "اإن و�سف 

النتخابات باأنها غري عادلة ل يجعلها كذلك. اإن 

التهامـــات تتطلب مزاعم حمددة ثم اأدلة. ولي�س 

لدينا هنا اأي �سيء من ذلك".

وو�ســـف بيبا�س، الذي عينه ترامب يف املحكمة 

عـــام 2017، النتخابات احلـــرة والنزيهة باأنها 

"�رشيان احلياة" للدميقراطية يف البالد.
ومل تر�ســـخ جينا اإلي�س حماميـــة فريق ترامب 

للقرار. وزعمت على تويرت اأن "اجلهاز الق�ســـائي 

النا�سط يف ولية بن�سلفانيا يوا�سل الت�سرت على 

مزاعم التالعب اجلماعي". وتعهدت اإلي�س باإحالة 

الق�سية اإىل املحكمة العليا يف وا�سنطن. ورف�س 

ترامب باإ�رشار العرتاف بالهزمية، مدعيا حدوث 

تزوير انتخابي كبري يف انتخابات 3 ت�رشين ثان/

نوفمرب.

بروك�سل ـ )د ب اأ( :

 انتقد وزير ال�سحة البلجيكي فرانك فاندنربوك 

خطط اأملانيا ب�ســـاأن تخفيـــف قيود الختالط 

الجتماعي ب�ســـورة موؤقتة خـــالل فرتة عيد 

امليالد "الكري�سما�س"، قائال اإنها قد ت�سهم يف 

انت�سار فريو�س كورونا.

وقال الوزير م�ســـاء اأول اأم�س بح�ســـب وكالة 

الأنبـــاء البلجيكية "بيلجـــا": "اإذا كان هناك 

اأي �ســـيء يحبه الفريو�س، فهـــو احلفالت، ويا 

حبذا بح�سور اأ�ســـخا�س متنوعني، وهذا �سيء 

يجب جتنبه... لهذا ال�سبب اأعتقد اأن جرياننا ل 

يفعلون ما هو منا�سب".

واتفقت احلكومة الحتادية الأملانية وحكومات 

الوليـــات موؤخرا علـــى ت�ســـديد القيود على 

الختـــالط الجتماعي ومتديد الإغالق وا�ســـع 

النطـــاق على احليـــاة العامة ملنع انت�ســـار 

الفريو�س.

ومع ذلك، يخطط امل�ســـوؤولون يف اأملانيا اأي�سا 

لتخفيف هذه القيود يف مو�ســـم العطالت، مبا 

ي�ســـمح ملا ي�سل اإىل 10 اأ�ســـخا�س باللتقاء 

خالل الفرتة بني 23 كانون اأول/دي�ســـمرب و 1 

كانون ثان/يناير املقبلني. وُيعفى الأطفال دون 

�سن 14 عاما من ذلك.

ومن جانبه، حـــذر رئي�س الـــوزراء البلجيكي 

األك�سندر دي كرو املواطنني من ال�سفر اإىل مناطق 

باخلارج مت ت�سنيفها على اأنها مناطق حمراء، 

ودعا اإىل اإجراء فحو�سات ع�سوائية للتاأكد من 

امتثال الأ�سخا�س ملتطلبات احلجر ال�سحي.

وقـــال دي كـــرو اإن اأعـــداد احلـــالت اآخذة يف 

النخفا�ـــس، واأن اآخر ما حتتاجـــه البالد هو 

ا�سترياد حالت عدوى من اخلارج.

وعلـــى الرغم من ذلك، فاإنه مـــن املقرر متديد 

قيود الختالط ال�سارمة يف بلجيكا خالل عيد 

امليالد حتى منت�سف كانون ثان/يناير املقبل. 

وُي�ســـمح لالأ�ـــرش بدعوة �ســـخ�س واحد فقط، 

با�ستثناء الأ�سخا�س الذين يعي�سون مبفردهم، 

والذين �سي�سمح لهم بدعوة �سديقني اأو قريبني 

لديهم خالل فرتة الأعياد.

بلجيكا تنتقد خطط األمانيا ب�ساأن تخفيف قيود كورونا في الكري�سما�ض

مو�سكو ـ )د ب اأ(:

 مازال الآلف من الأ�ســـخا�س بدون كهرباء بعد 

ع�رشة اأيام من هبوب عا�سفة ثلجية يف اأٌق�سى 

جنوب �رشق رو�سيا.

والو�سع متاأزم خ�سو�ســـا يف جزيرة رو�سكي 

القريبة من مدينة فالديفو�ســـتوك املطلة على 

املحيط الهادئ.   

وقالت ال�ســـلطات اأم�س اإنها تعمل على اإ�سالح 

خطوط الكهرباء. واأ�ســـافت اأن �سكان الكثري من 

القرى هناك �سوف ي�سلهم التيار الكهربائي  .

وكان األيك�سي ت�ســـكانكف، الوزير امل�سوؤول عن 

اأٌق�ســـى �رشق رو�ســـيا، قد حتدث �سابقا عن ما 

اإجماليه اأربعة اآلف �سخ�س تقريبا يف منطقة 

برميوري منقطعة عنهم الكهرباء منذ اأيام. ويف 

ذروة الأحداث كان 180 األف �ساكن بدون كهرباء.

وبالإ�ســـافة لذلك، كان اآلف من الأ�سخا�س يف 

املنطقة بدون تدفئة يف بع�ـــس الأوقات. ويف 

فالديفو�ســـتوك بلغت درجة احلرارة يف اخلارج 

�سالب اأربع درجات مئوية اأم�س .

وكانـــت اأمطار ثلجية قد هطلـــت يف املنطقة 

الأ�سبوع املا�سي. وكان هناك طبقة �سميكة من 

اجلليد على الأ�سجار وال�سيارات، وانهار الكثري 

من خطوط الكهرباء جراء ذلك . 

ومازال الكثري من ال�سكان املت�رشرين يح�سلون 

على الوجبات ال�ساخنة واملياه.

اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :

 اأعلنت باك�ســـتان ت�ســـجيل  45 حالة وفاة 

خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية، ب�سبب فريو�س 

كورونا امل�ستجد، لرتتفع ح�سيلة الوفيات يف 

اأنحاء البالد جـــراء الفريو�س اإىل 7942 حتى 

اأم�س .

واأعلن املركز الوطني للقيادة والعمليات يف 

اأحدث اأرقام له عن عدد امل�ســـابني، ت�سجيل 

3045 حالة اإ�ســـابة جديدة خالل ال�ساعات 

الـ24 املا�ســـية، لرتتفع ح�ســـيلة امل�سابني 

اإىل 392 األفا و356 ، ح�ســـبما ذكرت �سحيفة 

"ذا ني�سن" الباك�ســـتانية اأم�س .ومازال اإقليم 
ال�سند الأكرث ت�رشرا من الوباء.

واأجرت باك�ســـتان حتى الآن خم�ســـة ماليني 

و435 األفا و139 اختبارا للك�سف عن فريو�س 

كورونا،  و48 األفا و223 يف ال�ســـاعات الـ24 

املا�ســـية. وتعافى 337 األفا و553 مري�ســـا 

يف خمتلـــف اأنحاء البالد، فيما ل يزال 2172 

مري�سا يف حالة حرجة. 

نيودلهي ـ )د ب اأ( :

ذكر رئي�س وزراء الهند، ناريندرا مودي اأم�س اأن 

بالده تعمل مع �رشكات اأدوية حملية لالإ�رشاع 

بتطوير لقاح �ســـد فريو�س كورونا، طبقا ملا 

ذكرته وكالة "بلومربج" لالأنباء اأم�س .

واأ�ســـاف مـــودي، الذي التقى مع م�ســـوؤولني 

و"بهـــارات  كاديـــال"  "زيدو�ـــس  ب�رشكتـــي 

بايوتيـــك" ومعهـــد "�ســـريام" يف الهند اأن 

حكومته "تعمل ب�ســـكل ن�ســـط" مع العلماء 

وامل�سوؤولني لت�سهيل جهود اإنتاج لقاحاتهم.

واأ�ساد ناريندرا بعمل الفريق الذي يقوم بتلك 

اجلهود.

وتابع اأن احلكومة الهندية تعمل معهم ب�سكل 

ن�سط لدعمهم يف تلك املهمة.

ومازالت الهند من البـــوؤر العاملية للفريو�س، 

على الرغم من تراجع الإ�سابات اليومية بها 

اإىل الن�ســـف منذ اأن و�ســـلت اإىل الذروة وهي 

اأكرث من 97 األفًا يف منت�ســـف اأيلول/�سبتمرب 

املا�سي.

غري اأن هذا الرتاجع الكبري اأثار �سكوكا جديدة 

ب�ســـاأن نظام الختبـــارات يف الدولة الواقعة 

بجنوب اآ�ســـيا ومـــا اإذا كان يج�ســـد احلالة 

احلقيقية للوباء.

تورونتو ـ )د ب اأ( :

و�سل اإجمايل عدد الإ�سابات املوؤكدة بفريو�س 

كورونا امل�ســـتجد يف كندا اإىل 362 األفا و604 

حالت حتى ال�ســـاعة ال�ســـابعة والن�سف من 

�سباح اأم�س بتوقيت تورونتو، بح�سب بيانات 

جلامعـــة جونز هوبكنـــز الأمريكيـــة ووكالة 

بلومربج لالأنباء.  واأظهرت البيانات اأن ح�سيلة 

الوفيات جراء الإ�سابة بكورونا يف البالد و�سلت 

اإىل 11916. وبلغ عدد املتعافني من الإ�ســـابة 

مبر�س "كوفيد-19" الذي ي�سببه الفريو�س 291 

األفا و221 حتى �سباح اأم�س

واأعلنت كندا ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة بالفريو�س 

يف البالد قبل 43 اأ�سبوعا.

كابول ـ )د ب اأ( :

 اأكدت �رشطة كابول اأن �سبعة اأ�سخا�س 

على الأقل اأ�سيبوا يف انفجارين منف�سلني 

لعبوتني نا�ســـفتني مغناطي�سيتني يف 

العا�سمة الأفغانية، كابول، �سباح اأم�س 

وقالت وكالـــة "خاما بر�س" الأفغانية 

لالأنباء اأم�ـــس اإن النفجـــار الأول وقع 

حوايل ال�ســـاعة ال�سابعة وع�رش دقائق 

�ســـباحا بالتوقيت املحلي يف منطقة 

"خري خانـــا" يف منطقة ال�رشطة الـ11 
يف كابـــول ، وجنم عن عبوة نا�ســـفة 

مغناطي�سية. واأ�ســـيب اأربعة اأ�سخا�س 

جراء النفجـــار، طبقا ملا ذكرته �رشطة 

كابول يف بيان منف�سل.

وانفجرت عبوة نا�ســـفة اآخرى مزروعة 

يف �سيارة حوايل ال�ساعة ال�سابعة و40 

دقيقة �ســـباحا يف بلدة "اأوميد-اأي-

�ســـابز" يف منطقة ال�رشطة ال�ساد�ســـة 

يف كابول، وذكرت ال�رشطة فى بيان اأن 

"ثالثة اأ�سخا�س اأ�سيبوا يف النفجار". 
ومل تقـــدم �رشطـــة كابـــول املزيد من 

التفا�سيل ب�ساأن النفجارين. ومل تعلن 

اأي جماعة، مبا فيها طالبان م�سوؤوليتها.

طوكيو ـ )د ب اأ( :

ذكر خفر ال�سواحل الياباين اأن رجال لقي 

حتفه واأ�ســـيب 11 اآخـــرون، بعد انقالب 

قارب �سيد، يف اأعقاب ا�سطدامه ب�سفينة 

�ســـحن يف ميناء ب�رشق اليابان، �سباح 

اأم�س . واأ�ســـار خفر ال�ســـواحل اإىل اإنقاذ 

جميع الأ�ســـخا�س الــــ12 ، الذين كانوا 

على منت قارب ال�ســـيد مـــن البحر، لكن 

خم�سة ركاب مت نقلهم اإىل امل�ست�سفى، من 

بينهم الرجل/46 عاما/ من طوكيو، الذي 

تاأكدت وفاته لحقا.  وتعر�س ال�ســـبعة 

ركاب الآخرون من بينهم القبطان والطاقم 

لإ�ســـابات طفيفة. واأ�ساف خفر ال�سواحل 

اأنهم تلقوا مكاملة طارئة حوايل ال�ســـاعة 

اخلام�ســـة و35 دقيقة �سباحا يف اأعقاب 

احلـــادث الـــذي وقع يف ميناء كا�ســـيما 

مبقاطعـــة "اإيباراكـــي". ومل ي�ســـب اأي 

�سخ�س على منت �سفينة ال�سحن "هاياتو" 

التي تزن 498 طنا باإ�سابات. وكان قارب 

ال�سيد "فودو نارو رقم 5" قد ا�سطدم بعد 

وقت ق�سري من مغادرته امليناء ب�سفينة 

ال�ســـحن، لدى دخولها، ح�ســـب اجلمعية 

التعاونية التي متلك القارب.

انقطاع الكهرباء عن اآلف الأ�سخا�ض بعد اأيام من عا�سفة 

ثلجية في رو�سيا

باك�ستان ت�سجل 3045 اإ�سابة و45 وفاة خالل يوم 

واحد بكورونا 

مودي: الهند تعمل مع �سركات محلية لتطوير لقاح �سد كورونا

اإ�سابات كورونا بكندا تقترب من 363 األفاً والوفيات 11916 

مقتل �سخ�ض واإ�سابة 11 اإثر ا�سطدام قارب �سيد ب�سفينة �سحن �سرق الياباناإ�سابة 7 اأ�سخا�ض بانفجار عبوتين نا�سفتين في كابول

اإدارة ترامب تمهد لتنفيذ اأحكام اإعدام 

في وليات اأمريكية قبل تن�سيب بايدن

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 متهـــد اإدارة الرئي�ـــس الأمريكي املنتهية وليته 

دونالد ترامب، الطريق لأ�ســـاليب اإ�سافية لإعدام 

ال�سجناء ال�سادر بحقهم اأحكام اإعدام.

واأفادت وثيقة ن�رشت يف ال�ســـجل الحتادي اأول 

اأم�س باأن وزارة العدل ت�ســـع اللم�ســـات الأخرية 

على التغيريات التي �ست�سمح للوليات با�ستخدام 

جميـــع الطرق القانونية لتنفيـــذ اأحكام الإعدام 

يف الولية التي اأ�سدرت حكم الإعدام. و�ست�سبح 

التغيريات �ســـارية املفعول يف 24 كانون اأول/

دي�سمرب املقبل. ويتم تنفيذ اأغلب اأحكام الإعدام 

با�ســـتخدام احلقـــن القاتل، لكـــن قوانني بع�س 

الوليـــات توفر بدائل. ففي وليتي م�سي�ســـيبي 

واأوكالهومـــا، يتم ال�ســـماح با�ســـتخدام الغاز 

وال�سعق الكهربائي والرمي بالر�سا�س.
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 ájõgÉL ,QÉØX ≈eôe ¢SQÉM ,…ó«°TôdG  õjÉa ócCG

 ¢SCÉc  »FÉ¡f  ‘  ,áHhô©dG  á¡LGƒŸ  ¬≤jôa

 .»°VÉjôdG ¥Éà°SôdG ™ªéÃ ,óMC’G Ωƒ«dG,¿É£∏°ùdG

 :âÑ°ùdG  ¢ùeCG  »Øë°U ô“Dƒe ‘ ,…ó«°TôdG  ∫Ébh

 ™«ª÷Gh ,á«FÉ¡ædG IGQÉÑª∏d ¬àjõgÉL πªcCG Éæ≤jôa"
 GóL  ÒÑc  ìƒª£dGh  .ó«L  AGOCG  Ëó≤J  ≈∏Y  ΩRÉY

."¢SCÉµdG ≥«≤ëàd

 º∏©jh ,IGQÉÑŸG á«ªgCG ∑Qój »æØdG RÉ¡÷G" :±É°VCGh

 á«æØdG π«°UÉØàdG ™«ªL ™e πeÉ©àdG á«Ø«c Gó«L

."á¡LGƒŸÉH á°UÉÿG

ájOƒ©°ùdG

âjƒµdG

øjôëÑdG

¿ÉªY

 ¢ùeCG AÉ°ùe ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG …OÉf ∞°ûc

 Ö∏£d  ¬àHÉéà°SG  øY  ,á©ª÷G  ∫hC’G

 ,zÉØ«a{  Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G

 »°SÉ°SC’G  ¬eÉ¶f  øe  áî°ùf  ∫É°SQEÉH

 øjöûJ/ôHƒàcCG  ‘ √RÉLCG  ób  ¿Éc  …òdG

/ôHƒàcCG 3 ‘ √ó«cCÉàH ΩÉbh ,2019 ∫hCG

.»°VÉŸG ∫hCG øjöûJ

 »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  ∫É°SQEG  Iƒ£N äAÉLh

 á∏µ°ûe äQƒ£J ¿CG ó©H ,ÉØ«ØdG ¤EG ïjôª∏d

 ¢ù∏› ¿Éc …òdG ,…OÉædÉH …QGOE’G ∞∏ŸG

 áæ÷  √Oó°üH  ¿ƒc  ÊGOƒ°ùdG  OÉ–’G

 πLC’ …OÉædG äÉfƒµe ÚH ≥aGƒJ OÉéjE’

 AÉ¡àfEÉH É°SÉ°SCG á∏ãªàŸG ,á∏µ°ûŸG AÉ¡fEG

.∫ÉcGOƒ°S ΩOBG ¢ù∏› πªY IÎa

 ób ÊGOƒ°ùdG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ¿Éch

 ÖfÉL  ‘  ,…QGOE’G  ïjôŸG  ∞∏e  ∫hÉæJ

 AÉ£NCG OƒLh ≈∏Y ócCGh ,»°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG

 »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶æ∏d  áØdÉfl  ó©J  ¬«a

 ≈YO Ée ƒgh ,ÊGOƒ°ùdG OÉ–Ód …QÉ«©ŸG

 ΩÉ¶ædG øe áî°ùf Ö∏£H πNóà∏d ÉØ«ØdG

 áªLÎe áî°ùf ïjôŸG π°SQCÉa ,»°SÉ°SC’G

..ÉØ«Ø∏d

 ¢ùeCG  ÊGOƒ°ùdG  ÜÉÑ°ûdG  Öîàæe  ´Oh

 ÉaÉµ«°S  º«∏bEG  äÉ«Ø°üJ  ,á©ª÷G  ∫hC’G

 á∏gDƒŸG  ,"É«≤jôaEG  §°Shh  ¥öT"
 Iôµd ÜÉÑ°û∏d É«≤jôaEG  ádƒ£H äÉ«FÉ¡æd

 ∂dPh  ,ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  É«fÉàjQƒÃ  Ωó≤dG

 ¬JGQÉÑe  ‘ IójóL  IQÉ°ùN  ¬«≤∏J  ó©H

 ΩÉeCG áãdÉãdG áYƒªéŸÉH IÒNC’Gh á«fÉãdG

 IGQÉÑŸG .(2/1) áé«àæH »æ«µdG ÖîàæŸG

 …ôªY  ï«°T  Ö©∏Ã  Gô¡X  äôL  »àdG

 ≈¡àfG ,É«fGõæJ ¥öT É°ThQCG áæjóÃ ó«ÑY

 É¡dÓNh ,»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH ∫hC’G É¡Wƒ°T

 ,É£HGÎeh ÉfRGƒàe ÊGOƒ°ùdG ÖîàæŸG ô¡X

 GPGƒëà°SG ÌcCG ¿Éc »æ«µdG ÖîàæŸG øµdh

.á«eƒé¡dG ¬J’hÉfi ‘ π°†aCGh

 »æ«µdG ÖîàæŸG Ωó≤J ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h

 ƒJƒeCG  ¿ƒJQƒa ≥jôW øY ∫hC’G  ±ó¡dÉH

 ‹hõ÷G  ∑Qój  ¿CG  πÑb  ,55 á≤«bódG  ‘

 á≤«bódG ‘ ¿GOƒ°ù∏d ∫OÉ©àdG ìƒf Ú°ùM

 ÖîàæŸG  ´ÉaófG  IhQP  ‘  øµd  ,83

 èæ«°ThCG ¿ƒ°ùæ«H RôMCG Ωƒé¡∏d ÊGOƒ°ùdG

 ‘ IóJôe áªég øe É«æ«µd ÊÉãdG ±ó¡dG

.1+90 á≤«bódG

ÉØ«ØdG Ö∏£d Ö«éà°ùj »fGOƒ°ùdG ïjôªdGÉaÉµ«°S äÉ«Ø°üJ ´Oƒj »fGOƒ°ùdG ÜÉÑ°ûdG Öîàæe

¿GOƒ°ùdG

 ¢ùeCG ,ájöüŸG ΩÓYE’G πFÉ°Shh ∞ë°üdG äOÉ°TCG

 …QhO ‘ ™°SÉàdG Ö≤∏dG »∏gC’G RGôMEÉH ,âÑ°ùdG

 ¬ÁôZ  ≈∏Y  1-2  RƒØdG  ó©H  ,É«≤jôaCG  ∫É£HCG

.á«°VÉŸG á∏«∏dG ,∂dÉeõdG …ó«∏≤àdG »∏ëŸG

 ,∞ë°üdÉH  á«°VÉjôdG  äÉëØ°üdG  äOôaCGh

 »∏gC’G  RÉ‚EG  øY  åjóë∏d  IÒÑc  äÉMÉ°ùe

.IÒãŸG IGQÉÑŸG π«°UÉØJh

 óªfih á«dƒ°ùdG  hôªY  ,»∏gC’G  ‘óg  RôMCGh

.•ƒ°T πc ‘ ±óg ™bGƒH ,á°ûaCG …ó›

 É¡àëØ°U  ≈∏Y  Ωƒ«dG  QÉÑNCG  áØ«ë°U  âdÉbh

."á©°SÉàdG Iôª∏d É«≤jôaC’ kÓ£H »∏gC’G" ¤hC’G

 º«Yõd  GkÒÑc  G kRÉ‚EG  ±É°VCG  RƒØdG"  âaÉ°VCGh

 OóY ‘ »°SÉ«≤dG áªbQ RõYh á«≤jôaC’G IQÉ≤dG

."ádƒ£ÑdÉH RƒØdG äGôe

 ¿É°SôØdG"  âgƒf  ,á«∏NGódG  É¡JÉëØ°U  ≈∏Yh

 »∏gC’G"h "á©°SÉàdG Iôª∏d É«≤jôaCG ∫É£HCG ôª◊G

 "AGôª°ùdG  IÒeC’ÉH  êƒàjh  ∂dÉeõdG  Ωõ¡j

 Ö≤∏dG  Éª°ùM  á°ûaCGh  á«dƒ°ù∏d  ¿Éaóg"h

."»≤jôaC’G

 ,á«YƒÑ°SC’G  á°VÉjôdG  QÉÑNCG  â°ü°üN  Éªæ«H

 âdÉbh ,»∏gC’G RÉ‚EG øY ¢ùeCG Qó°U ÓeÉc GOóY

."É«≤jôaCG IQƒ£°SCG »∏gC’G" »°ù«FôdG ¿Gƒæ©dG ‘

."π«ãe ¢Tƒ∏e »∏gC’Gh ..ÒÑc ÒÑµdG" âaÉ°VCGh

 ≈∏Y ,IRQÉÑdG á«eƒ«dG ΩGôgC’G áØ«ë°U äõcQh

 √RƒØH »∏gC’G Égó°üM »àdG á«dÉŸG Ö°SÉµŸG

.∫É£HC’G …QhO Ö≤∏H

 ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  3^5  »æéj  »∏gC’G"  âdÉbh

."É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO Ö≤d √RGôMEÉH

 ∫Ó¨à°SG  ∂«∏Y  Öéj  ,ß◊G  ∂«JCÉj  ÉeóæY"
 á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG .."√ójôJ Ée ≥«≤ëàd á¶ë∏dG

 √òg ,ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H »≤jôaCG Üƒæ÷G ∞°ûàcG

.á«fÉãdG Iôª∏d á≤«≤◊G

 ∞bƒJ øe ΩÉjCG πÑbh ,»°VÉŸG QGPBG/¢SQÉe »Øa

 ,ÉfhQƒc  áëFÉL ÖÑ°ùH  ⁄É©dG  ∫ƒM •É°ûædG

 É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO õfhGO ø°Uh ÊÉª«°Sƒe ´Oh

 ájQÉb áÁõg ÈcCG øe ΩÉY ƒëf ó©H »∏gC’G ΩÉeCG

 ¬≤jôah »≤jôaCG Üƒæ÷G ÜQóŸG ΩÉeCG öüe π£Ñd

.2019 áî°ùf øe á«fÉªãdG QhO ‘

 πÑb QhódG ≠∏H »∏gC’G ¿Éc ,•É°ûædG ∞bƒJ ™eh

 ¬HQóe ™e √QƒeCG Ò°ùJh ∫É£HC’G …Qhód »FÉ¡ædG

.í«ë°üdG ≥jô£dG ≈∏Y ô∏jÉa ¬«æjQ …öùjƒ°ùdG

 ábÓ©dG äôJƒJ ,∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S ájÉ¡f ‘ øµd

 ¤EG IOƒ©dG ‘ ÒNC’G áÑZôd ô∏jÉah »∏gC’G ÚH

.áëFÉ÷G πX ‘ ¬JöSCG QGƒéH OƒLƒ∏d √OÓH

 ¤ƒà«d  ÊÉª«°Sƒe  ‘ ¬àdÉ°V  »∏gC’G  óLhh

 ∫ÉeBG ≥«≤– ƒgh §≤a óMGh ±ó¡H á«dhDƒ°ùŸG

 á©°SÉàdG" ∞à¡J ΩGƒYCG 7 â∏X »àdG ÒgÉªL

 ÜÉ°ùM ≈∏Y øeÉãdG Ö≤∏dG ó°üM òæe "»∏gCGÉj

.2013 ‘ ¢ùJôjÉH hóf’QhCG

 …òdG  »Hô¨ŸG  OGOƒdG  ¬°ùaÉæe  »∏gC’G  ÈYh

 ÊÉª«°Sƒe êôNCGh ,2017 ‘ Ö≤∏dG øe ¬eôM

 QhódG øe ºK ¬JGP ΩÉ©dG ‘ ádƒ£ÑdG øe ¬°ùØf

.2019 ‘ »FÉ¡ædG πÑb

 QÉÑàNG Ö©°UCG ‘ ¬°ùØf óLh ÊÉª«°Sƒe øµd

 ød  ÒgÉª÷Éa  ,»∏gC’G  ïjQÉJ  ‘ ÜQóe  …C’

 ≈∏Yh Ö©∏ŸG ¢VQCG ‘ G kOƒLƒe ¿Éc øe ºMôJ

 Ëô¨dG  ΩÉeCG  Ö≤∏dG  öùN  ƒd  ,A’óÑdG  óYÉ≤e

.∂dÉeõdG »∏ëŸG

 êhôÿG  πÑ≤J  »∏gC’G  ÒgÉªL  âfÉc  ÉÃQh

 á°UÉN ∂dÉeõdG ΩÉeCG IQÉ°ùÿG ΩóY øµd ,ôµÑŸG

 ‘ ≥jôØdG á«≤MCG ∫ƒM OÉ◊G ¢TÉ≤ædG πX ‘

."¿ô≤dG …OÉf" Ö≤d

 ÊÉª«°Sƒe  QGƒéH  ß◊G  ∞bh  ,iôNCG  Iôeh

 ±óg π°†ØH Ö≤∏dÉH »∏gC’G êƒà«d 1-2 RƒØdÉH

 ájÉ¡f  øe ≥FÉbO  4 πÑb  á°ûaCG  …ó› óªfi

.É¡«a π°†aC’G ±ô£dG öüe π£H øµj ⁄ IGQÉÑe

 ¿hCG  IÉæ≤d  äÉëjöüJ  ‘  ÊÉª«°Sƒe  ∫Ébh

 ΩÎMG .∫É£HC’G …QhO πLCG øe äö†M" äQƒÑ°S

 Ö©∏dG á°Uôa Éæd ∑Îj ⁄ …òdG ¬HQóeh ∂dÉeõdG

 ."∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ÉæHƒ∏°SCÉH

 ¢ù«d  áª≤dG  äÉjQÉÑe  ‘  RƒØdG"  ±É°VCGh

."π°†aC’G ±ô£dG ¿ƒµj øŸ IQhö†dÉH

 ÒgÉª÷ ÉÑjôZ ÊÉª«°Sƒe ™e óbÉ©àdG øµj ⁄h

 ájGQO ≈∏Y É kHQóe ójôJ âfÉc IQGOE’Éa ,»∏gC’G

 π«MQ  Ö≤Y  ,Ö©°üdG  âbƒdG  Gòg  ‘ IQÉ≤dÉH

 Üƒæ÷G ÜQóŸG øe π°†aCG ∑Éæg ¢ù«dh ô∏jÉa

.É«dÉM »≤jôaCG

 Ö«£ÿG  Oƒªfi  ôµ°TCG"  ÊÉª«°Sƒe  ±É°VCGh

 ∫hC’ á°UôØdG íæÃ ¬à≤K ≈∏Y ,»∏gC’G ¢ù«FQ

 ,»∏gC’G IOÉ«≤d ÚjöüŸG ÒZ øe »≤jôaCG ÜQóe

."Ö≤∏dG ¬jógCGh

 ,É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhO Ö≤∏H …öüŸG »∏gC’G êƒJ

 ,á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG,¬îjQÉJ ‘ á©°SÉàdG Iôª∏d

 ¬æWGƒeh ¬ÁôZ ≈∏Y πJÉ≤dG âbƒdG ‘ Rƒa ó©H

 âª«bCG »àdG á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ‘ ,(1-2) ∂dÉeõdG

.IôgÉ≤dG OÉà°SÉH

 hôªY  ÈY  ôµÑe  ±ó¡H  ôªMC’G  OQÉŸG  Ωó≤Jh

 øY  ∂dÉeõdG  ∫OÉ©Jh  ,5  á≤«bódG  ‘  ,á«dƒ°ùdG

 á≤«bódG ‘ ,’ÉHÉµ«°T ¥RGôdG óÑY Oƒªfi ≥jôW

.31

 QÉ°üàf’G  ±óg  á°ûaCG  …ó›  óªfi  RôMCGh

 »FÉ¡f"`H  âÑ≤ od  »àdG  IGQÉÑŸG  ‘  ,»îjQÉàdG

.á«NhQÉ°U Iójó°ùJ øe 86 á≤«bódG ‘ ,"¿ô≤dG

 Ö≤d ¢üæàbG å«M ,¬Jó≤Y ∂a ‘ »∏gC’G í‚h

 ôNBG òæe ,á∏eÉc ΩGƒYCG 7 ÜÉ«Z ó©H ∫É£HC’G …QhO

.2013 ‘ èjƒàJ

 å«M ,É©jöS IGQÉÑŸG ‘ ôªMC’G ≥jôØdG πNOh

 ¬°SCGôH ,∫ƒ∏©e »∏Y øe á«æcQ á∏cQ á«dƒ°ùdG ∫ƒM

.áYGÈH πÑL ƒHCG ∑ÉÑ°T ‘

 á«°VôY ,»∏gC’G ìÉæL ,äÉë°ûdG Ú°ùM π°SQCGh

 ÖYÓdG É¡∏¨à°ùj ⁄ øµd ,…ÉLC’ ¿Ghôe ÉgCÉ«g

.…Òé«ædG

 øµd ,»böT øH IQÉ¡e ∫Ó¨à°SG ∂dÉeõdG ∫hÉMh

 ¬Lhh  ,∫hC’G  áYÉ°ùdG  ™HQ  ∫ÓN  IQƒ£N  ÓH

.…hÉæ°ûdG …ój ÚH ájƒb Iójó°ùJ ’ÉHÉµ«°T

 á≤«bódG ‘ ,Iƒ≤H É«eƒég ¢†«HC’G ≥jôØdG ô¡Xh

 ,óªfi ≈Ø£°üe É¡cQój ⁄ IÒ£N ádhÉëÃ ,30

.ºFÉ≤dG QGƒéH óeÉM ¥QÉW øe áàZÉÑe Iójó°ùJ ºK

 ,á∏gòe Iójó°ùàH ∫OÉ©àdG ±óg ’ÉHÉµ«°T πé°Sh

 øe π°UÉa ó©H ,31 á≤«bódÉH …hÉæ°ûdG ≈eôe ‘

.ájOôØdG IQÉ¡ŸG

 øe ,»∏gCÓd áÑjôb ádhÉfi »ëàa …óªM QógCGh

 ∫hC’G •ƒ°ûdG êôî«d ,πÑL ƒHCG Égò≤fCG ¢SCGQ áHöV

.Ú≤jôØdG ÚH ∫OÉ©àdÉH

 •ƒ°ûdG  ‘  á£ZÉ°V  ájGóH  Ωób  ∂dÉeõdG  Ωóbh

.ÊÉg Égó©HCG á«°VôY Iôc hõjR π°SQCGh ,ÊÉãdG

 ≈Ø£°üŸ  IÒ£N  ádhÉëÃ  …hÉæ°ûdG  ∂°ùeCGh

 á°Uôa  äÉë°ûdG  Ú°ùM  Qó¡j  ¿CG  πÑb  ,óªfi

 ÚH áª¶æe á«µ«àµJ á∏ªL øe ,»∏gCÓd IÒ£N

 ºFÉ≤dG øµd äÉë°û∏d Qôe …òdG ,∫ƒ∏©eh …ÉLCG

 AÓY Oƒªfi IôµdG ó©Ñj ¿CG  πÑb ,¬Jójó°ùJ OQ

.á«FGóØH

 ,É°†jCG ºFÉ≤dG ‘ áØjò≤H ∂dÉeõdG ÖY’ hõjR OQh

 ¬æe ’óH πë«d ,áHÉ°UE’G øe …ÉLCG ≈µà°ûj ¿CG πÑb

.hódGÒL ,‹ƒ‚C’G ÖYÓdG 67 á≤«bódG ‘

 ∫Éf  Éªæ«H  ,ájhÓgCG  ádhÉfi ó«Y  óªMCG  ó©HCGh

 ÜÉ°ùàMG ºµ◊G ¢†aQ Éª«a ,GQGòfEG á«dƒ°ùdG hôªY

 ‘ »böT øH •ƒ≤°S ó©H ,∂dÉeõ∏d AGõL áHöV

.AGõ÷G á≤£æe

 á«°VôY øe ,ájhÓgCG á°Uôa ø°ùfi ¿Ghôe ´É°VCGh

 á°ûaCG øe ájƒb Iójó°ùJ äôeh ,hódGÒ÷ á©jöS

.ºFÉ≤dG QGƒéH

 »∏gC’G πé°ùj ¿CG πÑb ,Ó«∏b AÉ≤∏dG ´É≤jEG CGógh

 ‘ á°ûaCG  ≥jôW  øY  ,»îjQÉàdG  »FÉ¡ædG  ±óg

 ∑ÉÑ°T  âæµ°S  ájƒb  Iójó°ùJ  ÈY  ,87  á≤«bódG

 Ó£H  ôªMC’G  OQÉŸG  êƒà«d  ,πÑL  ƒHCG  ¢SQÉ◊G

.É«≤jôaEG ∫É£HCG …Qhód

 zπ«ãe ¢Tƒ∏e »∏gC’Gh ..ô«Ñc ô«ÑµdG{

»∏gC’G èjƒààH ≈æ¨àJ áaÉë°üdG..

:»fÉª«°Sƒe

 iƒ°S »JCÉj ’ ßëdG

ó¡àéª∏d

™°SÉàdG ¬Ñ≤d RôMCGh ¿ô≤dG »FÉ¡f »a ∂dÉeõdG ≥©°U
É«≤jôaC’ kÓ£H êƒàj  »∏gC’G



دبي ــ وام :

 اأقيم اأم�س الأول ال�س���باق الثالث للخيول 

على م�سمار جبل للمو�سم 2020 /2021 

واطلق عليه �سباق ند ال�سبا وت�سمن �سته 

اأ�سواط.

فى ال�سوط الول برعاية بنك دبى التجارى 

مل�س���افة 1400 مرت للخيول املبتدئه فاز 

م�ساىل ل�س���مو ال�س���يخ حمدان بن را�سد 

اآل مكت���وم، وقامت من���ى طارق العميمى 

مديرفرع اول جمموعة ح�س���ابات الأفراد 

فرع جمريا بت�س���ليم جوائز ال�سوط.

وف���ى ال�س���وط الثان���ى برعاية الر�س���ا 

لو�س���اطة التامني مل�سافة 1400 مرت فاز 

املرعب ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم ، وقام حممد خالد الر�سا بت�سليم 

جوائز ال�سوط.

وفى ال�س���وط الثال���ث برعاية ا�س���كانا 

تكافل العربية ال�سكندنافيه للتاأمني فاز 

اإمربيزون لنقابة بور�س�����لى لل�س���باقات 

وقام ممث���ل ال�س�����ركة بت�س���ليم جوائز 

ال�سوط.

وفاز راحى لنقابة "هاف ايه لك" بال�سوط 

الرابع برعاية ا�سطبالت �سادويل العائدة 

ل�سمو ال�س���يخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

مل�س���افة 1000 مرت ، وقام �سعادة مريزا 

ال�سايغ مدي���ر مكتب �سمو ال�سيخ حمدان 

بن را�سد األ مكتوم بت�سليم جوائز ال�سوط.

ويف ال�س���وط اخلام�س برعايه "اإ�س اأى يو 

كي���ه" مل�سافة 1000 مرت ف���از كرو�س ذا 
اأو�سيان للب�سري �سامل احلرارى.

ويف ال�س���وط ال�ساد�س برعاية مركز دبى 

العقارى مل�ساف���ة 1950 مرت فاز �سعادة 

للبيت املتوحد ، وق���ام ابراهيم ا�ستادى 

ممثل مركز دب���ى العقارى بت�سليم جوائز 

ال�سوط.

راأ�س اخليمة  / وام / 

حققت اأندي���ة البطائح واحلمري���ة وم�سايف 

الف���وز يف مواجه���ات الأ�سب���وع الثالث من 

م�سابقة دوري الدرجة الأوىل 2020 - 2021 

التي اأقيمت م�ساءاأم�س الأول .

ففي املباراة الأوىل حقق نادي البطائح الفوز 

على �سيفه نادي دب���ا احل�سن بثالثة اأهداف 

لهدفني، واأحرز اأهداف البطائح الالعب عادل 

�سق���ر يف الدقيقة 12، والالع���ب هيثم علي 

"هدف���ان" يف الدقيقتني 22 و 53، فيما اأحرز 

هديف دبا احل�سن الالع���ب اإبراهيم م�سطفى 

يف الدقيقة 40 ، والالعب حممد املربوعي يف 

الدقيقة 42 .

ويف املباراة الثانية متكن نادي احلمرية من 

حتقيق الفوز عل���ى م�ست�سيفه نادي العربي 

بهدفني نظيفني، اأحرز الهدفني الالعب فانيفا 

ملا اأندريات�سيما يف الدقيقتني 31 و 47 .

وب���ذات النتيج���ة ف���از نادي م�س���ايف على 

اأحرزهما الالعب  م�ست�سيفه نادي م�سف���وت 

كويف مي�سا�س يف الدقيقتني 55 و 62 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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فوز البطائح والحمرية وم�سافي 

في دوري الدرجة الأولى

م�سمار جبل علي ي�سهد ال�سباق الثالث للخيول

يور�سيت�س،  كرون�س���الف  اأكد 

�سع���وره   ، الن����ر  م���درب 

باخلجل م���ن اأداء فريقه، رغم 

الفوز عل���ى بني يا�س )0-1(، 

م�س���اء  اأم����س الأول اجلمعة، 

�سمن اجلولة ال�سابعة لدوري 

اخلليج العربي.

وقال يور�سيت�س، خالل املوؤمتر 

ال�سحفي بعد املباراة: "اأ�سعر 

باخلج���ل م���ن اأداء فريق���ي، 

الذي يع���د الأ�سواأ منذ قيادتي 

الن�ر.. مل منتل���ك الطاقة اأو 

اأو اح���رتام املناف�س،  الثق���ة 

وجماهري الن����ر ل ت�ستحق 

اأداًء بهذا ال�سكل".

واأ�س���اف: "اأنا ال���ذي اخرتت 

م�سوؤولية  واأحتمل  الت�سكيلة، 

علينا  لكن  املرتاج���ع،  الأداء 

اأن نتقا�س���م اللحظات اجليدة 

وال�سيئة معا".   

واختتم: "حققنا 3 نقاط ثمينة 

اليوم، واأمتنى اأن تكون هناك 

ردة فع���ل اإيجابي���ة �ريعة 

لالعبني، لأن اأمامنا مباراتني 

مهمتني خالل ف���رتة ق�سرية، 

وعلينا ال�سعي لتحقيق نتائج 

متم�سكني  كن���ا  اإذا  ايجابية، 

بالو�سول لأهدافنا".

م���ن جانب���ه، ق���ال دانييل 

يا�سي���ال، مدرب بن���ي يا�س: 

باملباريات  الف���وز  "�سغوط 
الث���الث يف بداي���ة املو�سم، 

اأث���رت �سلب���ا عل���ى لعبي 

فريقي، يف ظل نق�س اخلربة، 

اإىل جانب اأن الكل بات يعمل 

األف ح�ساب لبني يا�س".

واأردف: "اأداء فريقي الهجومي 

مث���ل حالة الطق����س، اأحيانا 

يكون عا�سفا، واأحيانا اأخرى 

هادئا، ومع ذلك لعبنا ب�سكل 

الذي متكن  الن�ر،  اأمام  جيد 

من ت�سجيل ه���دف الفوز من 

ركلة حرة".

مدرب الن�سر خجول من 

اأداء فريقه

ـ وام:  دبيـ 

حتت رعاية �سمو 

من�سور  ال�سي���خ 

ب���ن حمم���د بن 

مكتوم  اآل  را�س���د 

جمل�س  رئي����س 

الريا�سي  دب���ي 

عقارات  حتت�سن 

للجولف  جم���ريا 

الن�سخة ال�12 من 

بطولة جولة موانئ 

دبي العاملية للجولف خ���الل الفرتة من 10 

اإىل 13 دي�سمرب املقبل وتعد املحطة اخلتامية 

والبطول���ة الأغلى يف مو�سم اجلولة الأوروبية 

الذي يقام حتت �سعار "ال�سباق اإىل دبي" وهي 

احلدث الأخري يف �سل�سل���ة رولك�س لعدد من 

البطولت احل�رية يف هذه اجلولة التي ت�سهد 

م�ساركة اأف�سل لعبي اجلولف يف العامل.

وتاأتي رعاية �سموه �س���ريا على نهج القيادة 

الر�سي���دة يف دعم القط���اع الريا�سي عموما 

وريا�سة اجلول���ف على وج���ه التحديد، مبا 

�ساهم يف احت�سان دبي بطولت كربى يف هذه 

الريا�سة وا�ستقطاب نخبة الالعبني واأ�سبحت 

حمط اهتمام العامل خ�سو�سا يف بطولة جولة 

موانئ دبي العاملية التي ي�سارك فيها ب�سكل 

ح����ري اأف�سل الالعبني على م���دار املو�سم 

للتناف�س على اجلائزة الأ�سخم.

ومنذ انطالقها يف عام 2009 اأ�سبحت بطولة 

جول���ة موانئ دبي العاملي���ة واحدة من اأكرث 

الأحداث �سهرة يف رزنامة لعبة اجلولف والتي 

فاز بها اأملع الأ�سماء اأمثال.. يل وي�ستوود وروري 

ماكل���روي وهرنيك �ستين�س���ون وداين ويليت 

والبطل احلايل جون رام الذي توج باللقب يف 

نوفمرب املا�سي للمرة الثانية يف ثالث �سنوات 

كم���ا ح�سد اأي�سا لقب بطولة ال�سباق اإىل دبي 

لعام 2019.

والبطولة هي واح���دة من اأربع فعاليات فقط 

يف الإمارة حا�سلة على ت�سنيف خم�س جنوم 

كجزء من نظام ت�سني���ف الأحداث الريا�سية 

التابع ملجل�س دبي الريا�سي.

وقال �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي..

اإن دبي تعد واحدة من اأف�سل الوجهات الريا�سية 

يف العامل خا�سة لع�ساق وهواة اجلولف وهو 

ما جعلها امل���كان الأن�سب لت�ست�سيف ختام 

مو�سم اجلولة الأوروبية.

واأعرب �سموه عن �سعادته مبوا�سلة ا�ست�سافة 

اأبطال اجلول���ف العامليني يف دبي للم�ساركة 

يف هذه البطولة �سنويا منذ عام 2009 حتت 

�سعار "ال�سباق اإىل دبي"..

بطولة جولة موانئ دبي العالمية 

للجولف دي�سمبر المقبل

اعترب كايو زاناردي، م���درب خورفكان، 

اأن التعادل 1-1، م�ساء اأم�س الأول، يف 

اجلولة ال�سابعة لدوري اخلليج العربي، 

مك�سب كبري، لأن���ه حتقق اأمام ال�سارقة 

املت�سدر.

وقال كايو يف املوؤمت���ر ال�سحفي عقب 

املباراة "التعادل اأمام املت�سدر مك�سب 

لنا، قدمن���ا اأداًء مميًزا ط���وال املباراة، 

وه���ذا اأمر جيد بعد اخل�سارة يف اجلولة 

املا�سية".

واأو�سح "خ�سنا مواجهات قوية متتالية، 

ول تزال اأمامنا مواجهات �سعبة قادمة، 

ج���دول املباريات مل يخدمن���ا، وعلينا 

ال�ستعداد بال�سكل الأمثل".

من جانب���ه، قال عب���د العزيز العنربي 

الفوز  "كان هدفن���ا  ال�سارق���ة  م���درب 

واحل�سول عل���ى النق���اط الثالثة، لكن 

خورفكان ق���دم مباراة جي���دة، واملهم 

اأنن���ا ح�سلنا على نقط���ة ول نزال يف 

ال�سدارة".

ورف����س العن���ربي، حتمي���ل م�سوؤولية 

التعادل لأي م���ن لعبيه، رغم اأن هدف 

تعادل خورفكان، �سجل بنريان �سديقة.

واأو�س���ح "ل اأ�ستطيع توجيه اللوم لأي 

لعب، ول اأحمل امل�سوؤولية لأحد، يجب 

علينا اأن ن�ستعد ب�سكل جيد للمباريات 

املقبلة".

اأعرب خورخي دا �سيلف���ا، مدرب احتاد كلباء، 

ع���ن ر�ساه بالفوز )2-1( عل���ى الظفرة، م�ساء 

اأم�س الأول  اجلمعة، يف اجلولة ال�سابعة لدوري 

اخلليج العربي.

وقال دا �سيلفا، يف موؤمتر �سحفي بعد املباراة: 

"حققنا ف���وزاً م�ستحقًا على الظف���رة، وخالد 
ال�سناين، حار�س املناف����س، حرمنا من اأهداف 

موؤكدة".

واأ�ساف: "كنا الأف�سل يف ال�سوط الأول، وبداأنا 

ال�سوط الث���اين بقوة، لكن الأه���م اأننا خرجنا 

بالنقاط الثالث، ويج���ب علينا موا�سلة الأداء 

بالروح ذاتها، والعمل عل���ى ح�سد املزيد من 

النقاط".

من جهته، قال األك�سندر، مدرب الظفرة: "نتيجة 

املب���اراة ل تعرب عن م�ستوانا، ول تعك�س �سكل 

الأداء يف اأر�سية امللعب، وفريقي قدم م�ستوى 

جيدا، ولكنه مل يوفق يف ا�ستثمار الفر�س".

واأمت: "علين���ا اأن نطوي �سفح���ة هذه املباراة، 

ونب���داأ بالتفك���ري يف املواجه���ة املقبلة اأمام 

الوحدة، ونحن قادرون عل���ى العودة للنتائج 

الإيجابية".

مدرب خورفكان: التعادل مع ال�سارقة 

مك�سب كبير

فوز العين والن�سر واتحاد كلباء في دوري الخليج العربي
اأبوظبي ــ  وام: 

اختتمت ليلة اأم�س مباريات اجلولة ال�سابعة 

من دوري اخلليج العربي لكرة القدم.

وف���از العني على الوحدة به���دف مقابل ل 

�س���يء يف اللقاء الذي جم���ع بينهما على 

ا�ست���اد هزاع ب���ن زايد يف مدين���ة العني، 

لريفع العني ر�سي���ده اإىل 14 نقطة، يحتل 

بها املرك���ز الرابع يف جدول الرتتيب، فيما 

يتوق���ف ر�سيد الوحدة عن���د 13 نقطة يف 

املركز اخلام�س.

وفاز الن�ر على بني يا�س بهدف مقابل ل 

�سيء اأي�س���ا يف املباراة التي جرت بينهما 

عل���ى ا�ستاد اآل مكتوم بدبي ليح�سم ترتيب 

املركز الث���اين يف �ساحله وي�سبح ر�سيده 

16 نقطة بعد ال�سارقة املت�سدر بر�سيد 19 

نقطة، فيما توقف ر�سيد بني يا�س عند 10 

نقاط يف املركز الثامن.

ويف املب���اراة الثالث���ة حق���ق فريق احتاد 

كلباء فوزا مهما ام�س على الظفرة بنتيجة 

2 / 1 يف املباراة التي جمعت بينهما على 

ا�ستاد حمدان بن زايد مبنطقة الظفرة لريفع 

احتاد كلباء ر�سيده اإىل 12 نقطة يف املركز 

ال�ساب���ع، ويتوقف ر�سيد الظف���رة عند 10 

نقاط يف املركز التا�سع.

وت�ستاأن���ف مباريات اجلول���ة الثامنة يوم 

غ���د الثنني املقب���ل ب���� 4 مواجهات بني 

عجمان والو�سل، والفجرية واجلزيرة، وحتا 

وخورفكان، وال�سارق���ة و�سباب الأهلي، ثم 

تق���ام 3 مباريات اأخ���رى يف اليوم التايل 

/ الثالث���اء/ جتمع بني الوح���دة والظفرة، 

واحتاد كلباء والن�ر، ثم بني يا�س والعني.

مدرب اتحاد كلباء: ا�ستحقينا الفوز 

على الظفرة



ابوظبي –معن تركاوي

 يف م�ؤمت���ر �سحف���ي م�ساء �أم�س 

وبح�ضور)الوحدة(،   اجلمعة  الأول 

ك�ضف���ت اللجنة العلي���ا املنظمة 

لبطول���ة حماربي الإم���ارات عن 

با�ضم  �ضنوي���ة  تنظي���م بطول���ة 

امل���درب الراح���ل عبداملناف نور 

حمم���دوف والد البط���ل العاملي 

حبيب نور حممدوف. 

اأعلن املبادرة عبداملنعم الها�ضمي 

الإمارات���ي  الحتادي���ن  رئي����س 

لرئي�س  الأول  النائ���ب  والآ�ضيوي 

الحت���اد ال���دويل للجوجيت�ض���و 

رئي����س اللجنة العلي���ا املنظمة 

لبطول���ة" حمارب���ي الإم���ارات" 

املختلطة،م�ضريا  القتالية  للفنون 

اإىل اأن ه���ذه املبادرة تاأتي تقديرا 

لتجرب���ة البط���ل العاملي حبيب 

الفنون  نور حممدوف يف ريا�ضة 

القتالية املختلطة، واحتفاء بدور 

الراحل  املغفور له والده ومدربه 

عبداملناف. 

املوؤمت���ر  يف  الها�ضم���ي  وق���ال 

ال�ضحفي ال���ذي عقد على هام�س 

الن�ضخة ال� 14 من بطولة حماربي 

الإم���ارات بح�ض���ور حبي���ب نور 

ج�جيت�س�   " ب�ضال���ة  حممدوف 

�أرين���ا " يف مدينة زايد الريا�ضية 

بالعا�ضم���ة اأبوظبي:" ي�رسين ان 

اأعل���ن عن تنظي���م بطولة �ضنوية 

القتالية  الفن���ون  باأبوظب���ي يف 

املختلطة حتمل ا�ضم والد حبيب 

ن���ور حمم���دوف، و�ض���وف تقام 

الن�ضخ���ة الأوىل منه���ا 16 يناير 

اأن���واع التقدير  املقبل، كنوع من 

مل�ضرية ه���ذا الرج���ل، وا�ضتمرارا 

لروؤي���ة ومب���ادرات ونه���ج دولة 

الإم���ارات يف احت�ضان املبدعني 

ب���كل م���كان يف الع���امل، وكذلك 

للتاأكي���د عل���ى عم���ق العالقات 

م���ع البطل العامل���ي حبيب نور 

حممدوف. 

اأر�س  وتابع الها�ضم���ي: الإمارات 

العط���اء وموطن الإب���داع، ونحن 

نقدر حب حبيب ن���ور حممدوف 

له���ا ولأهلها، ، وه���و قدم جتربة 

ريا�ضية واإن�ضانية ملهمة للجميع 

مب�ضاع���دة والده، ونح���ن �ضعداء 

بحب���ه لدولة الإم���ارات، ون�ضكر 

حبيب ن���ور حممدوف على الدفع 

بالعبي���ه يف الن���زالت بالن�ضخ 

املختلف���ة من بطول���ة حماربي 

الإمارات، الت���ي باتت واحدة من 

اأقوى واأجنح البطولت يف املنطقة 

والعامل، ولبد يف هذا املجال اأن 

اأ�ضيد باللجنة املنظمة وجهودها 

اإقامة الن�ضخة الرابعة على  على 

الت���وايل يف ظل ظ���روف جائحة 

كورون���ا، م���ع اللت���زام بكاف���ة 

الإجراءات الحرتازية. 

م���ن ناحيته ع���ر حبي���ب نور 

حممدوف اأ�ضطورة الفنون القتالية 

املختلطة عن تقدي���ره للمبادرة 

اخلا�ضة باإقامة بطولة حتمل ا�ضم 

لي�ضت  "املب���ادرات  قائال:  والده، 

بجديدة على دولة الإمارات التي 

اعترها وطني الثاين، ولذلك فكل 

التقدي���ر واملحبة والود لالإمارات 

ول�ضديقي عب���د املنعم الها�ضمي 

ولبطولة "حماربي الإمارات". 

البط���ل حبي���ب ع���ن  واأو�ض���ح 

و�ضوف  م�ضتقبلي���ة  م�رسوع���ات 

 2 يعق���د موؤمت���را �ضحفي���ا يف 

دي�ضمر يف رو�ضيا 

وقال: وه���ذه امل�رسوعات �ضيكون 

جزءا منها يف رو�ضيا وداغ�ضتان، 

واأج���زاء اأخرى يف الكثري من دول 

الع���امل، وبالن�ضبة لالإمارات فاأنا 

�ضوف اأك���ون فخورا بالتعاون مع 

بع�س اجلهات فيها يف م�رسوعني، 

اأحدهم���ا عب���ارة ع���ن اأكادميية 

كرى لبناء اأبطال جدد، وتخريج 

وتاأهي���ل جن���وم حمرتف���ني يف 

الفنون القتالي���ة بالع�رسات مثل 

حبيب نور حممدوف واأكرث". 

واأ�ض���اف حبيب ن���ور: " �أول�يتي 

الأوىل يف املرحل���ة امل�ضتقبلي���ة 

ه���ي اكت�ض���اف و�ضق���ل الأبطال، 

ومهاريا  ونف�ضيا  بدنيا  وتاأهيلهم 

الك���رى،  البط���ولت  للف���وز يف 

وال�ضتم���رار يف طريق الإجنازات 

الذي ر�ضمت���ه بدعم والدي وفريق 

عملي، و�ضوف احر�س دائما على 

احل�ض���ور اإىل بطول���ة "حماربي 

فيه���ا  وامل�ضارك���ة   " الإم���ارات 

لأنها  اأكادمييت���ي  م���ن  بالعبني 

بطول���ة ولدت قوي���ة ومن جولة 

اإىل جولة ت���زداد قوتها، وتنتدب 

اأبطال جدد ي�ضهم���ون يف تعزيز 

مكانتها الدولية، واأ�ضكر املنظمني 

فيها، واأتوقع له���ا اأن ت�ضتمر يف 

النجاح وتوا�ضل ح�ضورها الالفت 

على امل�ضتوى العاملي يف الفنون 

القتالية املختلطة". 

دبي-الوحدة:

حقق �ضباق دبي لقوارب التجديف املحلية 

30 قدم���ا ) اجلول���ة الأوىل من بطولة دبي 

2020-2021( وال���ذي نظم���ه ن���ادي دبي 

الدويل للريا�ضات البحرية يوم -اجلمعة- 

جناحا كبريا فنيا وتنظيميا.

و�ضجل احلدث الكبري الذي اأقيم بالتزامن مع 

فعاليات حتدي دبي 30*30،  بداية م�ضوقة 

وجميلة وفق الإجراءات الحرتازية املتبعة 

وا�ضرتاطات فنية جديدة طالت القارب وعدد 

البحارة امل�ضاركني من اجل زيادة التباعد 

اجل�ضدي بني امل�ضاركني.

و�ضارك يف ال�ضب���اق 38 قاربا وزعت على 

�ضوط���ني )الأ�ضفر( و)الأحم���ر( على متنها 

ما يزيد عن 340 �ضخ�ض���ا ج�ضدوا ملحمة 

تراثي���ة فري���دة يف وجهة مائي���ة متميزة 

وم�ضطح مائي مثايل يف قناة دبي املائية 

بالقرب حممية احلياة الفطرية يف اجلداف 

حيث �ض���كل ال�ضب���اق وكعادت���ه تظاهرة 

ريا�ضي���ة بحرية تراثي���ة خليجية جمعت 

اأبناء الدول���ة بالأ�ضقاء من مملكة البحرين 

و�ضلطنة عمان.

وعرف ال�ضباق يف �ضوط���ه الأول )الأ�ضفر( 

تف���وق مت�ضدر الرتتيب الع���ام يف املو�ضم 

املا�ضي وحامل لقب كا�س ال مكتوم القارب 

عم���ان 44 التابع لوزارة الثقافة والريا�ضة 

وال�ضب���اب ب�ضلطنة عمان وبقيادة النوخذة 

حمي���د �ضامل البح���ري ال���ذي ح�ضل على 

املرك���ز الأول متفوقا عل���ى 19 قاربا اأخرا 

من بينهم ق���ارب مملكة البحرين )كي ات�س 

كي( ملالكه ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

وبقيادة النوخذة احمد البو�ضميط فيما حل 

القارب النخبة 87 ملالكه النوخذة عثمان 

املن�ضوري يف املركز الثالث.
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الأحد 29 نوفمر 2020 �� الع�دد 14606  الريا�ضة

خورفكان-الوحدة:

للفنون  الفج���رية  ن���ادي  توج 

القتالي���ة بلقب بطول���ة اليوم 

الوطن���ي املفتوح���ة للج���ودو 

التي نظمها احتاد   2020 لعام 

امل�ضارعة واجلودو ب�ضالة نادي 

خورف���كان حت���ت �ضعار)غر�س 

الحتاد(، والتي �ضهدت م�ضاركة 

70 لعب���ا م���ن 6 �أندي���ة بعد 

اأن جن���ح ن���ادي خورفكان يف 

توفري كاف���ه متطلبات النجاح 

للبطول���ة الت���ي ج���اءت طبقا 

لالإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية اخلا�ضة باحلماية من 

جائحة الكورون���ا ،مما  �ضاهم 

يف النج���اح التنظيمي والفني 

باإ����رساف ال�ضيد �ض���امل حممد 

را�ض���د النقبي رئي����س جمل�س 

ومتابعة  خورفكان  نادي  اإدارة 

اأمني ال�رس  ال�ضيد حممد جا�ضم 

امل�ضاعد رئي�س اللجنة املنظمة 

،واحلكم ال���دويل اأحمد �ضليمان 

البلو�ضي رئي����س جلنة احلكام 

ال�ضي���د  و�ضعب���ان  بالحت���اد 

ال�ضكرتري التنفيذي لالحتاد.

نادي  فري���ق  تتوي���ج  وج���اء 

الفجرية للفنون القتالية بر�ضيد 

12 ميد�لي���ة منه���ا 4 ذهبيات 

و4 ف�ضي���ات و4 برونزي���ات .. 

ويف املرك���ز الث���اين الف�ض���ي 

حل نادي احت���اد كلباء )حامل 

ميد�ليات   9 بر�ضي���د  اللق���ب( 

منه���ا ذهبيت���ان وف�ضيتان و5 

ميدالي���ات برونزي���ة ، بينم���ا 

ج���اء يف املرك���ز الثالث نادي 

ال�ضارق���ة لريا�ضات الدفاع عن 

النف�س بر�ضيد ذهبيتني ،ورابعا 

ح���ل نادي ال�ضارق���ة الريا�ضي 

بر�سيد 5 ميداليات ف�ضيتان و3 

برونزيات ،وخام�ضا فريق نادي 

خورفكان ثم اجلزيرة �ضاد�ضا.

وق���د اأح���رز ذهبي���ات فري���ق 

الفجرية املت�ض���در الذهبي كل 

م���ن الالعب احمد باير يف وزن 

حتت 66 كجم ، و�ضل�ضو دي �ضوا 

يف وزن حتت 73 كجم ، وهجو 

فار�س الذهبي���ة يف وزن حتت 

81 كج���م ، ون���ال ذهبية وزن 

ف���وق 100 كجم لعب الفجرية 

واكون جاجن ..ونال ذهبية وزن 

55 كجم لع���ب احتاد  حت���ت 

كلباء احمد في�ضل النقبي،وفاز 

بذهبية وزن  حت���ت 90 زميله 

مال���ك ترمر�ضلطانوف .. وحقق 

للدفاع  ال�ضارقة  نادي  ذهبيتي 

عن النف�س معتز توفيق يف وزن 

حتت 60 ،ونال الذهبية الثانية 

زميله حممد مهران .

الحتفالية  البطولة  ويف ختام 

الناجح���ة وعق���ب ا�ضطف���اف 

الوطني  الن�ضيد  وعزف  اجلميع 

ابتهاج���ا باملنا�ضبة قام نا�رس 

التميمي الأم���ني العام لحتاد 

امل�ضارع���ة واجل���ودو وحممد 

امل�ضاعد  ال����رس  اأم���ني  جا�ضم 

، و�ض���امل حممد را�ض���د النقبي 

رئي����س جمل����س اإدارة ن���ادي 

خورفكان،و�ضعي���د املزروع���ي 

نائب رئي�س نادي احتاد كلباء 

وخالد مراد ع�ضو جمل�س اإدارة 

نادي خورفكان بتتويج الأندية 

الفائزة وجنوم البطولة .

الفجيرة للفنون القتالية يحرز لقب بطولة 

اليوم الوطني 49

منى المري تتوج الفائزات في »ترايثلون 
دبي لل�سيدات 2020«

تاألق قوارب البحرين 

وعمان في افتتاح 

مو�سم التجديف

دبي-الوحدة:

توجت �ضع���ادة منى غامن امل���رّي، رئي�ضة 

جمل�س اإدارة موؤ�ض�ض���ة دبي للمراأة والع�ضو 

املنتدب الفائ���زات يف الن�ضخة الرابعة من 

"ترايثلون دب���ي لل�ضيدات"، احل���دث الأول 
من نوع���ه يف املنطقة املخ�ض�س لل�ضيدات، 

ال���ذي اأقيم حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور 

ب���ن حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س جمل�س 

دبي الريا�ضي، و�ضارك فيه 330 ريا�ضية من 

خمتلف اجلن�ضيات والأعمار، ونظمه جمل�س 

دب���ي الريا�ض���ي بالتعاون مع ن���ادي دبي 

لل�ضيدات اليوم )اجلمعة 27 نوفمر2020(.

وح�رس فعاليات الرتايثلون التي ا�ضت�ضافها 

نادي دبي لل�ضيدات، �ضع���ادة �ضعيد حارب 

اأمني عام جمل�س دبي الريا�ضي، ونا�رس اأمان 

اآل رحمة م�ضاعد اأمني عام املجل�س، ورو�ضة 

املح���رزي رئي�ض���ة جلنة امل���راأة والريا�ضة 

باملجل�س واملها الب�ضتكي مديرة نادي دبي 

لل�ضي���دات بالإنابة وفوزي���ة فريدون مديرة 

الرتايثلون نائب رئي�س جلنة املراأة والريا�ضة 

باملجل�س وميثاء �ضعيب ع�ضو جلنة املراأة 

والريا�ضة باملجل�س و�ضاحلة الب�ضطي ع�ضو 

جلنة ريا�ض���ة املراأة وفريق اللجنة املنظمة 

ومنت�ضبي جمل�س دبي الريا�ضي ونادي دبي 

لل�ضيدات.

وتوجهت �ضعادة منى املري بال�ضكر للقيادة 

الر�ضيدة ملا توفره من دعم للمراأة يف كافة 

القطاعات مب���ا يف ذلك القط���اع الريا�ضي 

والتوجيه بتاأهيلها على خمتلف امل�ضتويات 

للم�ضاركة يف الفعاليات الريا�ضية العاملية 

مواكبة لنجاحاتها يف املجالت كافة حمليًا 

واإقليميًا ودوليًا.

كما اأ�ضادت بالدع���م الذي تقدمه حرم �ضمو 

ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير �ض���وؤون الرئا�ضة، �ضمو 

ال�ضيخة منال بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

رئي�ضة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة رئي�ضة نادي دبي 

لل�ضيدات للمراأة عر مب���ادرات متنوعة يف 

كافة املجالت وت�ضجي���ع �ضموها لها على 

ممار�ضة خمتلف اأن���واع الأن�ضطة الريا�ضية 

ملا لها م���ن اأهمية �ضحية وبدنية ونف�ضية، 

لفت���ًة اإىل توجيهات �ضموها بتوفري الأجواء 

ال�ضحي���ة وت�ضخري كافة اإمكانات نادي دبي 

لل�ضيدات لإجن���اح �ضب���اق "ترايثلون دبي 

لل�ضيدات"، خ���الل فرتة الإع���داد والبطولة 

الرئي�ضية، ما اأ�ضهم يف تر�ضيخ مكانته �ضمن 

الأن�ضط���ة الريا�ضية ال�ضنوي���ة يف الإمارات 

و�ضمن اأجندة ن���ادي دبي لل�ضيدات ب�رساكة 

ا�ضرتاتيجي���ة م���ع جمل�س دب���ي الريا�ضي، 

معربة عن �ضكرها لكاف���ة اجلهات والدوائر 

احلكومي���ة التي ت�ضاهم �ضنوي���ًا يف توفري 

عن�رسي الأم���ان وال�ضالمة لإجناح ال�ضباق، 

ويف مقدمته���م القيادة العامة ل�رسطة دبي 

والإدارة العام���ة للدفاع امل���دين يف دبي 

وموؤ�ض�ض���ة دبي خلدم���ات الإ�ضعاف وهيئة 

وم�ضت�ضفى  بدب���ي  واملوا�ض���الت  الط���رق 

الإمارات بجمريا.

عبدالمنعم الها�سمي يعلن عن تنظيم بطولة �سنوية با�سم 
مناف نور محمدوف  

»ند ال�سبا« يتوج بطاًل لكاأ�س الوثبة في 
بلجيكا

غلني -الوحدة

ت���وج "ند ال�ضب���ا" ل�ضمو ال�ضي���خ حمدان بن 

را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، 

باإ�رساف جيم�س اأوين، وقيادة الفار�س �ضتيفان 

برو، بطاًل ل�ضباق كاأ�س الوثبة �ضتاليونز، والذي 

اأقي���م اأم�س الأول  مب�ضم���ار دو مون�س � غلني 

البلجيكي.  وتاأتي اإقامة �ضباقات الوثبة تنفيذاً 

لتوجيه���ات �ضمو ال�ضيخ من�ضور ب���ن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون 

الرئا�ضة، بهدف دعم �ضغار املالك واملربني يف 

معظ���م دول العامل وحتفيزهم لزيادة الهتمام 

باخليل العربية.

واأجتمع لل�ضباق البالغ طوله 1500 مرت البالغ 

جائزته املالية 5 اآلف يورو، 8 خيول يف �ضن 

ث���الث �ضنوات فم���ا فوق، ومل يج���د البطل اأي 

مقاومة تذكر من مناف�ضيه.

واأك���د املهر "ند ال�ضبا" ال���ذي ينحدر من ن�ضل 

»جمد العرب« والفر����س »ق�ضور« باأنه على 

ق���در التحدي حني تفوق بفارق 5 اأطوال، ودون 

جمهود على اقرب مناف�ضي���ه املهرة »بايثا« 

لأ�ضامة مو�ضل���ي، باإ�رساف �ضي والرتز، وقيادة 

اأي بات�ضتا.

و�ضجل "ند ال�ضبا" البالغ من العمر 3 �سن��ت 

زمنًا وقدره 1:43:56 دقيقة، يف م�ضافة 1500 

مرت، فيما ج���اءت يف املرك���ز الثالث املهرة 

»رنا« ل� بيرت ديكر�س، باإ�رساف املالك نف�ضه، 

وقيادة الفار�ضة اآنا فان دين ترو�ضت. 

ويدع���م ويرع���ى املهرج���ان دائ���رة الثقافة 

الريا�ضي،  اأبوظب���ي  وجمل����س  وال�ضياح���ة، 

الأعالف  لإنت���اج وت�ضويق  الوطنية  وال�رسكة 

والدقيق ال�رسيك الأ�ضا�ضي، والأر�ضيف الوطني 

ال�رسي���ك الر�ضم���ي، وطريان الإم���ارات الناقل 

الر�ضمي، ويرعى اأي�ضًا امل�ضعود ني�ضان، واأريج 

الأمريات، وعمري بن يو�ضف لل�ضفريات، وقناة 

يا�س، والحت���اد الن�ضائي الع���ام، واملجل�س 

الأعل���ى لالأموم���ة والطفول���ة، و�رسكة فيول، 

ونادي اأبوظبي للفرو�ضي���ة، وجمعية اخليول 

العربية الأ�ضيلة.

الإمارات اأر�ض المبادرات واحت�ضان المبدعين 

حبيب نور: للإمارات 

ن�ضيب من م�ضروعاتي 

التي �ساأعلن عنها في 

مو�سكو  

ً كلباء الثاني وال�سارقة للدفاع ثالثا



هو ال�شاعر خليفه بن مرتف اجلابري 

اأح���د �شع���راء الرعي���ل الأول اكت�شب 

موهب���ة ال�شع���ر يف �شب���اه وغ���رد 

بق�شائده الكثري من املغنني ال�شعبيني  

واملتذوقني لهذا الإب���داع اجلميل .هو 

�شاعر التمي���ز والتف���رد يف الكلمات 

والأ�شل���وب املرهف والأفكار واملعاين 

ال�شعرية اخلالية من الإ�شفاف .

ولد ال�شاعر خليفة بن مرتف يف واحة 

العني يف قرية هيلي عام 1945.

عا�س حياة البادية وال�شحراء ومتر�س 

فيه���ا حتى قي���ل اأنه فار����س ال�شعر 

وامليدان

ال�شح���راء والربية وي�شتلهم  ويع�شق 

منها اأ�شعاره.

وع���رف عن بن مرتف رحم���ه اهلل اأنه 

�شاع���ر الفط���رة والب�شاط���ة والذكاء 

اللماح

وعن���ده �رسع���ة البديه���ة يف التقاط 

الكلمات واملع���اين وهذا ماجعله يف 

توا�شل وتناغ���م مع ال�شعراء الآخرين 

يف فن���ون امل�شاكاة وال���ردود اجلزلة 

الفيا�شة باملعاين والدللت اجلميلة. 

فق���د التقى م���ع ال�شع���راء الكبار يف 

الإمارات اأمثال را�شد اخل�رس، واجلمري، 

واب���ن �شوق���ات، وحممد ب���ن �شبيح، 

وعلي بن رحمة، وربيع بن ياقوت. 

وكانت له بع����س الق�شائد املتبادلة 

بينه وب���ني جمموعة من ال�شعراء يف 

امل�ش���اكاة، ومن هوؤلء ال�شعراء حممد 

بن �شامل الظاه���ري، �شهيل بن مبارك 

الكتبي، واإبراهيم احلديدي.

وعندما تغنى الفن���ان علي بن روغه 

بق�شائد خليفه بن م���رتف واإبداعاته 

التي اأث���رت يف النفو����س ، اأجاد هذا 

الفنان الرائ���ع واأ�شاف عليها مل�شاته 

الفنية من احل���ان واأداء و�شوت بدوي 

ي�شحر الألباب.

وتعددت اأغرا�س ال�شاعر بن مرتف يف 

ال�شعر فهو كت���ب اأروع ق�شائد الغزل 

والو�ش���ف وامل���دح والرث���اء والفخر 

واحلما�شة،وله ب���اع كبري يف ق�شائد 

امل�شاكاة كم���ا اأ�شلفنا وتعددت بحور 

ال�شعر الت���ي طرقها ال�شاعر مثل بحر 

الونة وبح���ر الطارح وبح���ر الردحة  

وبحر امل�شحوب  .

األفها  الت���ي  الق�شائد  اأ�شه���ر  ولع���ل 

وكت���ب كلماتها بن مرتف هي ق�شيدة 

اأحب الرب واملزي���ون والتي تغنى بها 

واأ�شتهرت هذه  الفنان ميح���د حم���د 

الأغنية بني كافة النا�س بكل اأطيافهم 

وهي معروفة لل�شغ���ري والكبري فهذه 

الأ�شلوب  الأغني���ة �شهلة  اأو  الق�شيدة 

واملعن���ى خفيف���ة كالن�شم���ة الندية 

احلانية وتقول كلماتها:

اأحب البر والمزيون 

 واأحب البدو والأوطان

واحبك قبل ال يدرون

 هلي واهلك وال الجيران

واحب العذري المخزون

 بمجرى الدم وال�شريان

واحبك والمحبة عون

 محب عا�شق ولهان

والجلك كل �شي يهون 

على �شانك رفيع ال�شان

ولو تطلب نظر العيون

 عطيتك مني ال�شفطان

ببيع الروح لو ي�شرون 

ونر�شي  الخاطر الزعالن

حرام البعد يالمظنون 

 حرام ال�شد والهجران

تعطف وارحم المفتون 

 بحبك هايم حيران

تبات انت مريح �شجون 

 وانا �شجوني بها طوفان

لي من غم�شت العيون 

 انا نومي حرب ما بان

اذا هاجمني المظنون 

 ومن عنده برد ال�شان

و�شلى الله على الماأمون 

 محمد من ن�شل عدنان
نعم هذه اإح���دى اإبداعات ال�شاعر بن 

مرتف ال�شاعر املبدع الذي كان يجتهد 

يف تالي���ف الق�شيدة وي�شوغ كلماتها 

واأحلانه���ا واإيحاءاتها يف قالب جميل 

الإح�شا�س  و�ش���ادق  الإيق���اع  و�شهل 

وامل�شاعر.

يف وداع ديار الأحبة  

ــوداآْع داآْر اآلطيبيْن ـِ َ ـي الحَفًظ ل ـِ َف

ـمخاآيل واآلمزوَن ـِ عْل ت�ًشقيٌك اآل ـِ َيـ

طْل وبَل اآِلــ�شحاآْب اآلمو�شليَن ـِ مَن َه

ـهجعوْن ـِ ـٍملـاآ ماآ ّي لَيلة فَيهاآ اآل

ـوْت اآِلــمدوّي واآِلــحنّيْن ـِ اآ حلـاآ �َشـ ـِ َيـ

رتْعوَن ـِ عراآبَي َيـ ـِ ـلفاآْت اآل ـِ وَين َخ

وهنا ي�ش���ف حمبوبته ويعتذر لها اإن 

بدا منه مايكدر �شفو حمبتهما.

ـمليح ـِ ـوَن واآِلــوجه اآل ـِ د اآلل ـِ ـاآ فرَيـ ـِ َيـ

اآ �َشـّيد اآِلــملـاآٌح ـِ اآ بهاآة اآِلـــداآْر َيـ ـِ َيـ

ريْح ـِ ـْن �َشـ ـِ ـّي َك ـِ َ ـل ل ـِ ـه َق ـِ ــاألْك باآلل اآ�شِ

ور اآِلـ�شـًباآْح ـِ ـفْر نَـ ـِ اآ �َش ـِ ـّي َيـ ـِ ـح باآل ـِ رّيـ

ـوًك اآِلــً�َشاآفّي اآلمرَيح ـِ ـدْر َج ـِ �ْش َك ـِ اآَيـ

ت�شاآْح ـِ ـوره واآ�َشـ ـِ ـقْب ِمــاآ تاآه نَ ـِ ْن َع ـِ َم

�شيَح ـِ اآٍل َيـ ـِ ـداآ َحـ ـِ ـاآ ماآ بَـ ـِ عْل منَ ـِ َيــ

ــّي اآِلــفْن َطــاآْح ـِ ـقوْل راآَع ـِ ـهوٌى وَيـ ـِ ـِ اآل ـِ َف

ه���و �شاع���ر عا�شق للبادي���ة والريف 

وحوا�رس املدن تلك احلوا�رس القدمية 

والب�شيط���ة مبجتمعاته���ا الأ�شيل���ه.

كم���ا اأن له دواوي���ن �شعرية مطبوعة 

وجناح���ات كب���رية، حققه���ا ال�شاعر 

خليف���ة حمم���د بن م���رتف اجلابري، 

بف�شل اهلل ال���ذي األهمه  ملكة الإبداع 

يف نظم ق�شائده املع���ربة عن بيئته 

والنابع���ة م���ن �شخ�شيت���ه املتميزة 

واإح�شا�ش���ه الع���ايل. اإذ متكن يف ظل 

اإمكانات���ه الإبداعية من تقدمي ق�شائد 

ل يهزمها الن�شيان، ب���ل اإنها �شتبقى 

ترتدد  ب���ني النا�س واملتذوقة ملا لها 

من وقع وقيمة اأدبية اأ�شتثنائية.

عا����س حياته البدوية، مب���ا فيها من 

�شظف العي�س، وع�شق ال�شحراء حتى 

اكت�شب منه���ا ال�ش���رب والتجلد على 

�شعوبة احلياة وق�شوتها وعنده �شفة 

الطيب���ة و�شف���اء النف����س والتوا�شع 

ال�شديد، يف حياته الجتماعية وتاأثر 

به يف �شعره.

))العمل في الع�شكرية((

يف بداي���ة حيات���ه عم���ل يف ال�شلك 

الع�شكري، وبعد قي���ام الحتاد ان�شم 

ل�رسط���ة اأبوظبي وعمل عل���ى اإقتناء 

الهج���ن العربي���ة الأ�شيل���ة بجانب 

عمله،ث���م عمل يف الدائ���رة اخلا�شة 

للمغف���ور ل���ه ال�شي���خ زاي���د رحمه 

اهلل،وكان م�ش���وؤوًل ع���ن هجن ال�شيخ 

زاي���د يف الذيد والإم���ارات ال�شمالية. 

وكان ينظم ال�شعر املتميز يف كلماته، 

واملتف���رد يف اأ�شل���وب �شعره املرهف 

ال�شعر  ملتذوقي  وال�شفاف،واملحب���ب 

ال�شعب���ي الأ�شي���ل وذل���ك يف عزبة 

البو�س التابعة للهجن يف وادي الذيد 

وي�شام���ر الليايل املقم���رة والعامرة 

بالأجواء اجلميلة.

 الرحيل المر

قب���ل عدة �شن���وات تفاج���اأ املجتمع 

الإماراتي برحي���ل ال�شاعر خليفة بن 

مرتف اجلاب���ري رحمه اهلل تعاىل  يف 

ليلة �ش���وداء خلفت اأثار اأحزانها على 

وج���وه اجلمي���ع منده�ش���ني من هذا 

الرحيل املفاجئ ويف ظرف مرير بالغ 

الق�شوة .

وكان لفقد ال�شاع���ر خليفة بن مرتف 

اأثراً حزينًا عل���ى رفقائه من ال�شعراء 

ومتذوقي اأ�شع���اره املتميزة والفريدة 

التي بقي���ت اأرثًا حمفوظًا يف دواوينه  

بع�س  كماورث  املطبوع���ة،  ال�شعرية 

اأبنائ���ه قر����س ال�شع���ر والتغني به 

كوراثة �شاعرية من والدهم.

�سجرة متحولة جن�سيا تثري احلرية

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�شــد بن عوي�شة سنة ١٩٧٣م 

 يجري رجال املباحث مبديرية اأمن اجليزة يف م�رس، حتريات 

يف واقع���ة مقتل عامل عل���ى يد زوجته مبنطق���ة اأو�شيم يف 

القاه���رة. واأ�شارت التحريات الأولي���ة، اإىل اأن الزوجة املتهمة 

ا�شتغلت و�شلة مزاح مع زوجها، وقيدته بحبل وخنقته، ب�شبب 

خالفات اأ�رسية، وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بالغا يفيد 

بالعثور على جثة عامل داخل م�شكنه، وانتقل رجال املباحث 

اإىل حمل الواقعة، وك�شف���ت التحريات الأولية اأن زوجته وراء 

ارتكاب اجلرمية، حيث ا�شتغلت مزاحها معه، واأقنعته بتوثيقه 

بحبل، ثم خنقته وفرت هاربة. ومتكنت قوات الأمن من القب�س 

على املتهمة، وح���رر حم�رس بالواقعة، ويج���ري ا�شتجوابها 

لك�شف مالب�شات احلادث .

نقلت وكال���ة �شبوتنيك . اإن واحدة م���ن اأقدم الأ�شجار يف 

ويلز، والتي تنم���و يف قرية �شغرية بالق���رب من بريكون 

يف بريطانيا، غ���ريت جن�شها اإىل اأنثى واأ�شبح هذا وا�شحا 

عندما ظهر التوت على �شجرة الطق�شو�س التي يبلغ عمرها 

ح���وايل ثالثة اآلف عام. يف وقت �شابق كانت هذه ال�شجرة 

من ف�شيلة الذكور لها خماريط �شغرية. والآن الأنثوية لها 

توت اأحمر �شاط���ع كما قالت روب���ي هاري�شون، املتحدثة 

با�شم جمعي���ة وودلند تر�شت اخلريي���ة حلماية الغابات، 

ل�شحيف���ة The Sun اإن: ه���ذا التحول ميك���ن اأن يكون 

ا�شتجابة للتوتر اأوالتغيري البيئي”.
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 �سيدة تغدر بزوجها وتقتله بـ»املزاح«

تو�شل العلم���اء اإىل اأن هناك جينات داخل معظم 

املنتحرين تدفعه���م اإىل الإنتح���ار، و تنتقل تلك 

اجلينات م���ن الأباء اإىل الأبناء م���ن خالل اإ�شابة 

اجلي���ل اجلديد باإكتئ���اب مزمن و زي���ادة حالت 

الأمرا�س النف�شية بني �شفوف ال�شباب و البالغني 

و الذي يعترب جر�س اإن���ذار يهدد الأجيال القادمة.  

كما اأو�شح الأطباء خالل تلك الدرا�شة اأن الأ�شخا�س 

املنتحرين كان���ت جيناتهم حتت���وي على ن�شبة 

45-55 % عوام���ل بيئية و جينية ميكنها التفاعل 

مع البيئة املحيط���ة لتكون النتيجة النهائية هي 

الإنتح���ار اأو الإ�شابة مبر�س نف�شي بالغ قد يالزم 

ال�شخ�س �شنوات عمره .

  جدير بالذكر اأن الدرا�شة ت�شمنت ال�شرية الذاتية 

لبع�س اأه���ايل املنتحرين، و الت���ي عرثوا خاللها 

على �شل�شل���ة من املنتحرين يف �شف���وف اآباء و 

اأمهات الأ�شخا�س الذين �شجلت احلكومة الأمريكية 

موتهم..

الوراثة �سبب رئي�سي الرتفاع 

حاالت االنتحار
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�ل�ساعر �لر�حل خليفة بن مترف ... �ساعر �لبر و�لمزيون�أعـالم و�سـير

ً

بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�شاعر اإماراتي 

ً

    

 ح���ّدد ع���امل امل�رسطن���ات 

فهد  الدكتور  ال�شع���ودي، 

كمي���ات  اخل�ش���ريي، 

وامل�رسوبات  الأطعمة 

التي ت�شبب الإ�شابة 

وفقا  ال�شكر،  مبر�س 

ل�شحيفة عاجل.

اخل�ش���ريي  ق���ال  و 

عرب ح�شابه الر�شمي 

عل���ى تويرت، : حتدثت 

مع قريبتي التي اأنهكها 

ال�ّشكر، ون�شحتها بتقليله 

فقالت: ما اآكل �شكر، من وين 

ياأتي.

اأتدرين  لها:  قلت  واأ�شاف: 

اأن 100 ج���رام من الأزر 

الأبي�س بها  ن�شويات 

ما يق���ارب20 ملعقة 

جرام  و100  �شك���ر.. 

الأبي�س  اخلب���ز  من 

فيها  )ن�شا(،  املفرود 

�شك���ر..  مالع���ق   8

م�رسوب���ات  وعلب���ة 

 8 330 مل فيها  غازية 

مالعق �شك���ر..  كم جراًما 

�شار؟.. اح�شبوها.

االأطعمة وامل�سروبات امل�سببة » لل�سكري«
����رّسح الرئي�س الأمريكي، 

ب���اأّن  ترام���ب،  دونال���د 

مناف�ش���ه الدميقراطي. جو 

باي���دن، ل ميكنه الدخول 

اإذا  اإل  الأبي����س،  للبي���ت 

اأثب���ت اأّن الأ�شوات املدىل 

به���ا يف النتخاب���ات. قد 

ناله���ا بطريق���ة قانونّية 

و�رسعّي���ة وبح�شب موقع 

رو�شيا اليوم . قال ترامب: ل ميكن 

لباي���دن دخ���ول البي���ت الأبي�س 

كرئي����س، اإل اإذا متك���ن من اإثبات 

اأّن ال80 ملي���ون �شوت، احلا�شل 

عليه���ا. مل تكن بالتزوير اأو ب�شكل 

غري قان���وين . وذلك وفقًا ملا كتب 

على �شفحته يف تويرت وتابع: اأّن 

عمليات تزوير وا�شعة النطاق. قد 

وقعت يف مدن ديرتويت واأتالنتا، 

وفيالدلفيا، وميلووكي

  �سرط  ترامب  لل�سماح لبايدن بدخول البيت االأبي�ض

 ثروة اأ�سطورة كرة القدم 

االأرجنتيني

ك�شف تقرير ل�شحيفة "كوريريي ديال �شريا" الإيطالية، تفا�شيل 

مالية خا�شة باأ�شطورة كرة القدم الأرجنتينية، الراحل دييغو 

مارادونا، واإذا �شح التقرير، فاإنه �شي�شكل بالفعل اأمرا ل ي�شدق.

ورغ���م املبالغ املالية ال�شخمة التي ح�ش���ل عليها مارادونا 

من خالل الرتويج للعديد م���ن العالمات التجارية، بالإ�شافة 

اإىل م���ا يقارب 20 مليون دولر �شنويا من خالل كونه الرئي�س 

الفخري لدينامو بري�شت يف بيالرو�شيا، والإ�رساف على تدريب 

عدد م���ن الأندية، اإل اأنه تويف تاركا يف ر�شيده امل�رسيف اأقل 

م���ن 100 األف دولر. ونقلت ال�شحيفة الإيطالية عن ال�شحفي 

لوي�س فينتورا املق���رّب من مارادونا قوله، اإن الراحل مل يرتك 

مبلغا كبريا، م�شريا اإىل اأنه "مات فقريا".

عــلــمــاء يــكــتــ�ــســفــون »حــيــوانــا 
م�سيئا«.. 

اكت�ش���ف علم���اء اأ�شرتالي���ون اأن ف���راء 

ال�"ومب���ت" اأو "ال�شحم���ور" وهو حيوان 
جرابي ميتل���ك اأ�شنانا كقواطع القوار�س، 

قابل للتوهج يف الظالم. و�شلّط باحثون 

اأ�شرتاليون �شوء فوق بنف�شجي على فراء 

احليوان يف الظالم، ليج���دوا اأنه ي�شيء 

يف الظ���الم، دون اأن يحددوا �شببا نهائيا 

لذل���ك. وقال ع���امل احلفري���ات مبتحف 

اأ�شرتاليا الغربية، اإن التجربة الأ�شرتالية 

ك�شفت اأي�ش���ا اأن اجلرابيات اآكلة اللحوم 

ل تتوهج، م�شيفا: "قد يكون ال�شبب وراء 

ذلك اأنه اإذا متكنت الفري�شة من روؤية �شوء 

الأ�شعة ف���وق البنف�شجي���ة، فلن تتمكن 

احليوانات املفرت�شة من الختباء". 

و�شّنف ما مّت التو�شل اإليه باعتباره اأحد 

اأ�شكال "التوه���ج احليوي"، املعروف يف 

عدد من النبات���ات واحل�رسات والكائنات 

البحرية . 

ً
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