
مدريد-)د ب �أ(:

 مت اإغ���اق مط���ار مدريد ال���دويل بعد 

اأن غط���ت الثل���وج الكثيف���ة العا�صمة 

الإ�صباني���ة واأج���زاء كب���رة يف اأنحاء 

اأف���ادت وكالة بلومربج  البالد، ح�صبما 

لالأنباء ام�س ال�صبت.

وقال���ت �رشكة »اأينا اإ����س ايه« العامة، 

التي تتوىل اإدارة املطار عرب موقع تويرت 

اإن اأكرب مط���ار يف اإ�صبانيا �صيظل مغلقا 

ام�س ال�صبت. ومت بالفعل اإلغاء اأو حتويل 

م�صار اأكرث من 50 رحلة يوم اجلمعة.

كم���ا اأدى ت�صاق���ط الثل���وج اإىل تعليق 

خدمات القطارات م���ن واإىل مدريد، يف 

حني مت تاأجيل مب���اراة كرة قدم لنادي 

اأتليتيكو مدريد املحل���ي التي كان من 

املقرر اأن تقام بعد الظهر.

جاكرتا-وكاالت:

اأعل���ن م�ص���وؤول يف البحري���ة الإندوني�صية، 

ي���وم ال�صب���ت، حتدي���د موقع طائ���رة �رشكة 

"�رشيويجايا اإير" التي ُفقدت بعد اإقالعها من 
العا�صم���ة جاكرتا، موؤكدة قيامها بن�رش �صفن 

يف املوق���ع. وقال عبد الر�صي���د، يف ت�رشيح 

لل�صحفي���ني "مت حتديد اإحداثي���ات )املوقع( 

وت�صليمها جلميع �صفن البحرية يف املنطقة".

وج���رى اإر�ص���ال �صفينتني، ي���وم ال�صبت، اإىل 

املوق���ع الذي يرج���ح اأن تك���ون الطائرة قد 

حتطمت فيه بع���د دقائق على اإقالعها وعلى 

متنها 62 راكبا بينه���م ع�رشة اأطفال. وكانت 

الطائ���رة املنكوب���ة يف طريقه���ا اإىل مدينة 

بونتياناك عا�صمة اإقليم كاليمنتان الغربية.

ورجحت ال�صلطات الندوني�صية حتطم طائرة 

ركاب م���ن طراز بوينغ 737-500 على متنها 

62 �صخ�صا يف بحر جاوة اإثر فقدان الت�صال 

به���ا دقائق بع���د اإقالعها من مط���ار جاكرتا 

الدويل يوم ال�صبت.

واأكد املتحدث با�صم وزارة النقل اديتا ايراواتي 

لفران����س بر�س "فق���دان الت�ص���ال" بالطائرة 

التابعة ل�رشكة اخلطوط اجلوية "�رشيويجايا" 

بينما كانت تقوم برحلة داخلية "من جاكرتا 

اإىل بونتيان���اك وحتمل رقم النداء +�س ج واي 

."+182
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مو�صكو-)د ب اأ(:

�صبت اأوىل حرائق الغابات الكبرة بالعام اجلديد يف جنوب رو�صيا، 

حول منتجع �صوت�صي ال�صياحي والبحر الأ�صود.

ذكرت ال�صلط���ات اأن هناك اأكرث من ع����رشة حرائق باملنطقة التي 

ا�صتعرت جراء الرياح العاتية. وج���رى اإر�صال نحو 80 رجل اإطفاء 

وكذل���ك مروحيات. ومن غر الوا�صح �صب���ب اندلع احلرائق، حيث 

اأن درج���ة احلرارة يف �صوت�صي ام�س تبلغ نحو 16 درجة مئوية مع 

�صقوط اأمطار. ويف منطقة كرا�صنودار حيث يقع �صوت�صي هناك حظر 

على ارتياد مناطق الغابات حتى يوم غد الثنني.

يذك���ر اأن رو�صيا �صه���دت ا�صتعال حرائق غاب���ات خطرة ال�صيف 

املا�صي. واألقى وزير الدفاع املدين يفجيني زينيت�صيف يف ال�صابق 

بالالئم���ة يف الكثر من احلرائق على قي���ود فرو�س كورونا التي 

جنم عنها ق�صاء املزيد م���ن الأ�صخا�س املزيد من الوقت بالأرياف 

وا�صعالهم النار للتدفئة التي تخرج عن ال�صيطرة.

درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�ضالة اأبوظبي 11/24 دبي 13/25 ال�صارقة 08/25 عجمان 25 /09 اأم القيوين 25 /10 راأ�س اخليمة 22 /09 الفجرة 23 /12 العني 07/23 ليوا 07/23  ال�صلع 14/22    الفجر 5.47 الظهر 12.32   الع�رش 3.32  املغرب 5.55 الع�صاء 7.13

طهر�ن-وكاالت:

وا�صل موق���ع تويرت حروبه على تغريدات 

تو�صف باأنه���ا تتعار�س م���ع �صيا�صاتها 

التغريدات  تل���ك  وقواعده���ا، خ�صو�ص���ا 

املثرة واملوؤججة للم�صاعر.

فبعد اأن حارب تغريدات الرئي�س الأمركي 

ال�صيا�صي���ني  ترام���ب وبع����س  دونال���د 

الأمركي���ني، حجب موق���ع تويرت تغريدة 

ن�رشتها ح�صابات تابعة للموقع الإلكرتوين 

الر�صمي للمر�صد الإيراين علي خامنئي.

وتتعل���ق تغريدة خامنئ���ي، التي حجبها 

موق���ع توي���رت، باللقاح���ات الأمركي���ة 

والربيطانية امل�ص���ادة لكوفيد-19، وذلك 

غداة اإعالنه منع ا�صترادها اىل اإيران.

»تويتر« يعاقب خامنئي 
ب�سبب اللقاحات الأميركية 

والبريطانية

 رو�شيا ت�شهد اأولى حرائق الغابات في 2021 

لندن-)د ب اأ(:  تلقت امللكة اإليزابيث الثانية ملكة بريطانا /94 

عاما/ وزوجه���ا الأمر فيليب / 99 عاما/ تطعيما �صد فرو�س 

كورونا ام�س ال�صبت.

واأعل���ن ق�رش باكنجهام اأن امللكة وزوجها اأكرث عر�صة لالإ�صابة 

مبر�س الرئة كوفيد 19 ب�صبب تقدمهما يف ال�صن.

وكان الزوجان ان�صحبا مدة طويل���ة خالل انت�صار وباء كورونا 

لالإقام���ة داخل قلعة وند�صور قبل اأن تعاود امللكة الظهور قليال 

للغاية يف بع�س الأماكن العامة.

وم���رة اأخرى اأم�صى الزوجان فرتة اأعي���اد امليالد ونهاية العام 

يف وند�صور.

وتخلت امللكة وزوجها عن عقد لقاء ي�صمهما مع جميع اأع�صاء 

العائلة امللكية، خالل الحتفالت.

ملكة بريطانيا تتلقى وزوجها لقاح كورونا
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 �لريا�ض-)د ب �أ(:

اأعلنت اخلطوط اجلوية ال�صعودية، ام�س 

ال�صبت ا�صتئن���اف رحالتها اجلوية من 

الريا�س وج���دة اإىل العا�صمة القطرية 

الدوحة، بواقع 7 رحالت اأ�صبوعيًا بدءا 

من يوم غد الثنني .  

واأو�صحت اخلطوط ال�صعودية يف بيان 

لها م�ص���اء ام�س ال�صب���ت: "اأنه �صيتم 

ت�صغيل 4 رحالت اأ�صبوعيا من الريا�س، 

و3 رحالت اأ�صبوعيا من جدة"، م�صرة 

اإىل" اأن اأوىل رحالته���ا �صتك���ون م���ن 

الريا����س اإىل الدوحة ي���وم الثنني 11 

 4:40 ال�صاعة  كانون ثان/يناير عن���د 

م�صاء بتوقيت الريا�س".

ودخلت يف وقت �صابق ام�س اأول �صيارة 

قطري���ة اإىل اململكة ع���رب منفذ �صلوى 

احل���دودي بني ال�صعودي���ة وقطر، الذي 

اأعيد فتحه يف اأعقاب اتفاق قمة العال 

اخلليجية.

»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

ال�سعودية: ا�ستئناف الرحالت الجوية اإلى الدوحة غدًا

الإمارات تغيث المتاأثرين من الفي�ضانات في ماليزيا محمد بن را�سد: عندما كنت �سغيرًا �سعيت دائمًا لتعلُّم مهارات جديدة 
وخ�ست مغامرات عديدة في البر والبحر 

اأبوظبي-وام:

ال�صمو  �صاحب  لتوجيه���ات  تنفيذا 

ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

عه���د اأبوظبي نائ���ب القائد الأعلى 

للق���وات امل�صلح���ة ومتابعة �صمو 

ال�صي���خ حمدان بن زاي���د اآل نهيان، 

ممث���ل احلاكم يف منطق���ة الظفرة، 

رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، 

تق���دم دول���ة الإم���ارات م�صاعدات 

اإن�صاني���ة عاجل���ة للمتاأثري���ن من 

الفي�صان���ات الت���ي اجتاحت ولية 

بهاجن يف ماليزيا.

كبرة  كميات  امل�صاعدات  وتت�صمن 

م���ن م�صتلزم���ات الإي���واء واملواد 

الغذائي���ة وال�صحي���ة، يف املرحلة 

الأوىل من برنامج امل�صاعدات الذي 

تنفذه هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، 

وي�صتفي���د من���ه اأكرث م���ن 50 األف 

مت�رشر.

دبي-وام:

 اأعلن املكتب الإعالمي حلكومة دبي اإطالق 

كتاب جديد ل�صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�ص���د اآل مكتوم، نائ���ب رئي�س الدولة 

رئي����س جمل�س الوزراء حاك���م دبي، "رعاه 

اهلل"، يحمل عنوان "عاملي ال�صغر" ي�صارك 

�صموه من خالله ماليني الأطفال يف الإمارات 

والوطن العربي والعامل ذكريات من �صنوات 

طفول���ة و�صباب �صم���وه، والدرو����س التي 

تعلمه���ا من التج���ارب واملواقف املختلفة 

التي �صّكلت نظرته للحياة وروؤيته للتعامل 

مع م���ا حتمله من فر����س وحتديات، وذلك 

�صمن قالب ق�ص�صي جّذاب وم�صّوق ينا�صب 

اجلمهور امل�صتهدف بهذا العمل وهم الن�سء 

من �صن 6 اإىل 9 �صنوات.

وياأت���ي اإطالق كت���اب "عامل���ي ال�صغر" 

الذي ت���دور ق�ص�صه اخلم����س حول جتارب 

الطفول���ة وال�صباب، يف  ومغامرات مرحلة 

اإطار حر�س �صم���وه على زيادة الوعي بني 

الن�سء وال�صب���اب، واإعداد جيل واٍع ومثقف 

وقادر عل���ى حتّمل م�صوؤولي���ة التطوير يف 

»طالع �ض2«»طالع �ض3«امل�صتقبل.

�لريا�ض-)د ب �أ(:

اأكدت م�ص���ادر مطلعة ل�صحيف���ة "ع���كاظ" ال�صعودية ام�س 

ال�صب���ت، عدم �صحة ما مت تداول���ه موؤخرا حول ال�صماح باأداء 

الطواف بامل�صجد احلرام لغر املعتمرين.

وبينت امل�صادر اأن قرار ال�صماح قدمي مع بداية جائحة فرو�س 

كورونا امل�صتجد، م�صرة اإىل عدم الن�صياق وراء ما يتم تناقله 

عرب مواقع التوا�صل الجتماعي. 

يذك���ر اأن مواق���ع التوا�صل الجتماعي ق���د تناقلت خربا يفيد 

بال�صماح بفت���ح املطاف للطائفني من غر املعتمرين اعتباراً 

من فجر ام�س ال�صبت. 

وب���داأت ال�صعودية منذ الأول من ت�رشي���ن ثان/نوفمرب 2020 

ال�صماح باأداء العمرة والزيارة وال�صلوات للمواطنني واملقيمني 

من داخل اململكة ومن خارجها،

 بغد�د-)د ب �أ(:

 قال املتحدث الر�صمي با�صم احلكومة 

العراقية ووزير الثقافة ح�صن ناظم اإن 

جمل�س الوزراء قرر يف جل�صة عقدت 

ام�س ال�صب���ت امل�صادقة على متويل 

م����رشوع تنفي���ذ الأنابي���ب البحرية 

لزيادة قدرات  العراق لت�صدير النفط 

اخلام جنوبي البالد. 

ت�رشيح���ات  يف  ناظ���م  واأ�ص���اف   

لل�صحفي���ني من مقر احلكومة ببغداد 

اأن جمل�س الوزراء �صادق على متويل 

م����رشوع تنفي���ذ الأنابي���ب البحرية 

لزيادة قدرات  العراق لت�صدير النفط 

اخلام جنوبي البالد. 

وكان وكي���ل وزارة النف���ط العراقية 

كرمي حطاب قد ك�صف ال�صهر املا�صي 

اأن ب���الده ما�صي���ة يف رف���ع الطاقة 

الت�صديرية للنفط اخلام اإىل 6 ماليني 

برمي���ل يومي���ا جنوبي الب���الد عام 

2023 من خالل تطوير م�صتودع الفاو، 

واإن�ص���اء 24 خزانا بطاقة 58 األف مرت 

مكعب يوميا، وتنفيذ م�رشوع الأنبوب 

البحري من م�صتودع الفاو اإىل موانىء 

ال�صادرات النفطية، ف�صاًل عن م�صاريع 

تطوير املنافذ الت�صديرية.

اإندوني�سيا تحدد موقع الطائرة المنكوبة

الجزائر-)د ب اأ(:

ك�صف اأحم���د اأويحيى، رئي����س الوزراء 

اجلزائري الأ�صبق، امل�صجون يف ق�صايا 

ف�صاد، ام�س ال�صبت، عن تلقيه هدايا من 

قادة خليجيني يف �صكل �صبائك ذهبية 

قام ببيعها يف ال�صوق املوازية.

و����رشع جمل����س ق�صاء اجلزائ���ر ام�س 

ال�صبت يف م�صائلة املتهمني يف ق�صيتي 

جتمي���ع ال�صي���ارات والتموي���ل اخلفي 

ال�صابق  للرئي�س  النتخابي���ة  للحملة 

عب���د العزيز بوتفليق���ة يف لنتخابات 

التي  امللغ���اة،   2019 ني�صان/اأبري���ل 

يتابع فيه���ا اأويحيى، املتواجد ب�صجن 

العبادلة جنوبي غ���رب اجلزائر، رفقة 

�صلف���ه عب���د املالك �ص���الل، بعد قبول 

املحكمة العليا للطعن بالنق�س.

ونف���ى اأويحي���ى، يف اإفادت���ه الته���م 

املوجهة اإليه والت���ي تتمثل يف "منح 

ا�صتغالل  امتيازات غر م���ربرة، و�صوء 

الوظيف���ة، وت�صارب امل�صالح وتبيي�س 

الأم���وال"، مو�صحا اأن م�ص���در الأموال 

املودع���ة يف ح�صابات���ه ل عالق���ة له 

بوظائفه ال�صامية التي �صغلها.

دخول اأول �شيارة قطرية اإلى المملكة عبر منفذ �شلوى 

ل �سحة لل�سماح لغير المعتمرين باأداء على متنها 62 �ضخ�ضاً..
الطواف بالم�سجد الحرام

الحكومة العراقية توافق على م�سروع تمويل 
الأنابيب البحرية لت�سدير النفط 

بتوجيهات محمد بن زايد كتاب �شموه  »عالمي ال�شغير« ُيلهم الن�صء ويثري مخيالتهم بق�ش�ص من الذاكرة

اأدي�ص اأبابا-وكاالت:

ال�صبت،  اأم����س  اإثيوبيا،  اأعلن���ت 

و�صع حج���ر الأ�صا�س ل�صد جديد 

اإقلي���م اأمهرة، ت�ص���ل طاقته  يف 

التخزيني���ة اإىل 55 ملي���ون مرت 

مكعب م���ن املي���اه، يف وقت ل 

تزال اخلالفات ت�صوب املفاو�صات 

اجلارية بني اأدي�س اأبابا من جهة 

والقاه���رة واخلرط���وم من جهة 

اأخرى، ب�صبب �صد النه�صة.

واأعلن وزير املياه والري والطاقة 

الإثيوب���ي، �صل�صي بقلي، ورئي�س 

ت�صاغر،  اأغاجن���ه  اأمه���رة،  اإقليم 

و�صع حج���ر الأ�صا�س ل�صد "اأجما 

�صا�صا" اجلديد.
ويق���ع �ص���د "اأجم���ا �صا�صا" يف 

اأمهرة،  باإقليم  منطقة �صمال �صوا 

وي�ص���ل ارتفاعه اإىل 45.5 اأمتار، 

بط���ول 371 م���رتا، وفق���ا لهيئة 

الإذاعة الإثيوبية.

ومن املق���رر ا�صتكمال بناء ال�صد 

يف ث���الث �صن���وات، بتكلفة تقدر 

ب�125 مليون دولر.

اإثيوبيا تعلن
 و�سع حجر الأ�سا�س 

ل�سد جديد

اإغالق مطار مدريد بعدما غطت عا�سفة 
فيلومينا المدينة

»تتمة  �ض8« »تتمة  �ض8«

الجزائر.. اأو يحي يدلي باعترافات مثيرة :

تلقيت �سبائك ذهبية هدايا وبعتها في 
ال�سوق الموازية

»تتمة  �ض8«
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 ¢ù∏éªdG π«µ°ûJ ó«©j »ª«©ædG ó«ªM

¿ÉªéY IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 É¡ª¶æJ á«HÉÑ°T IQOÉÑe 15 »a kÉcQÉ°ûe 550

z»HO √É«eh AÉHô¡c{

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

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

 ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàeh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM

 ,»JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ,IôØ¶dG

 á∏LÉY á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe äGQÉeE’G ádhO Ωó≤J

 áj’h âMÉàLG »àdG äÉfÉ°†«ØdG øe øjôKCÉàª∏d

.Éjõ«dÉe ‘ „É¡H

 äÉeõ∏à°ùe øe IÒÑc äÉ«ªc äGóYÉ°ùŸG øª°†àJh

 á∏MôŸG ‘ ,á«ë°üdGh á«FGò¨dG OGƒŸGh AGƒjE’G

 áÄ«g √òØæJ …òdG äGóYÉ°ùŸG èeÉfôH øe ¤hC’G

 øe ÌcCG ¬æe ó«Øà°ùjh ,»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

.Qö†àe ∞dCG 50

 äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd  É¡JGOGó©à°SG  ,áÄ«¡dG  â∏ªcCGh

 áYöùdÉH  äGóYÉ°ùŸG  ÒaƒJh  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 äÉfÉ°†«ØdG øe øjôKCÉàŸG ±hôX É¡Ñ∏£àJ »àdG

 øe óah ,ájõ«dÉŸG áª°UÉ©dG  ¤EG  π°Uh Éª«a ..

 ∫É°üjEGh á«KÉZE’G äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ±GöTEÓd áÄ«¡dG

 GQö†J  ÌcC’G  ≥WÉæª∏d  á«fÉ°ùfE’G  äÉLÉ«àM’G

 „É¡H  áj’h  áeƒµM  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH

.á°üàîŸG ájõ«dÉŸG äÉ¡÷Gh

 ΩÉ©dG ÚeC’G ,»MÓØdG ≥«àY óªfi QƒàcódG ócCGh

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿G ,»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«¡d

 ÊÉ°ùfE’G äGQÉe’G QhO õjõ©J ≈∏Y ÉªFGO ¢Uô–

 äGóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh ,É«ŸÉYh É«ª«∏bEG  …ƒªæàdGh

.áØ∏àîŸG çQGƒµdG øe øjQö†àŸGh ÚLÉàëª∏d

 IOÉ«≤H »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g ¿EG  ∫Ébh

 ∞≤J  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S

 ‘ ™jöùdG πNóà∏d OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y ÉªFGO

 ¤G GÒ°ûe áFQÉ£dG çQGƒµdGh äÉeR’G √òg πãe

 äGQób  õjõ©àH  Iôªà°ùŸG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ¿G

 áFQÉ£dG áHÉéà°S’Gh áKÉZ’G ä’É› ‘ áÄ«¡dG

 äÉ«©ª÷G ÚH áeó≤àe õcGôe ÇƒÑàd áÄ«¡dG â∏gCG

 á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùª∏d  áëfÉŸG  äÉª¶æŸGh

.ájƒªæàdGh

 á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùŸG èeÉfôH ¿CG »MÓØdG í°VhCGh

 á«fGó«ŸG ôjQÉ≤àdG ≈∏Y AÉæH ,√OGóYEG ºàj Éjõ«dÉŸ

 »YGôjh ,∑Éæg øe IOQGƒdG á«fÉ°ùfE’G äGAGóædGh

.áægGôdG á∏MôŸG ‘ á∏LÉ©dG äÉLÉ«àM’G

 AÉæH πMGôe IóY øª°†àj èeÉfÈdG ¿CG ¤G âØdh

 ..  á«fGó«ŸG  á«fÉ°ùfE’G  ´É°VhC’G  äGQƒ£J  ≈∏Y

 ¤hC’G á∏MôŸG ‘ õ«cÎdG ºà«°S " ¬fCG kÉë°Vƒe

 øeh ,áë°üdGh AGò¨dGh AGƒjE’G äÉeõ∏à°ùe ≈∏Y

 äÉLÉ«àM’G  øª°†àJ iôNCG  πMGôe É¡©ÑàJ  ºK

 .É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ iôNC’G

 ≈∏Y áÄ«¡dG ¿CG .. ôªMC’G ∫Ó¡dG ΩÉY ÚeCG ócCGh

 ,Éjõ«dÉe ‘ á«fÉ°ùfE’G ´É°Vh’G ¿CÉ°ûH ºFGO ´ÓWG

 ,∑Éæg á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH πª©Jh

 ∞«ØîJh  øjôKCÉàª∏d  äÉeóÿG  π°†aCG  Ëó≤àd

 ¤EG É¡æe Üô≤dÉH ¿ƒµà°Sh ,á«fÉ°ùfE’G º¡JÉfÉ©e

 Iôjõ¨dG  QÉ£eC’G  âfÉch  .º¡àæfi  »∏éæJ  ¿CG

 ‘ âÑÑ°ùJ ób ,Éjõ«dÉe ‘ GôNDƒe â∏£g »àdG

 ‘ á¶aÉfi 11 É¡H  äôKCÉJ  áaQÉL äÉfÉ°†«a

.¿ÉàfGƒd áj’ƒdG áª°UÉY É¡«a ÉÃ „É¡H áj’h

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áæjôb  äóªàYG

 »ª°SÉ≤dG  óªfi  âæH  ôgGƒL  áî«°ûdG  qƒª°S

 IöSC’G  ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ

 ¢ù∏éª∏d  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ábQÉ°ûdÉH

 πµ«¡dGh 2022 ábQÉ°ûdÉH IöSC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G

 ≥ah ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeCÓd ójó÷G »ª«¶æàdG

 ≥«Ñ£Jh áãjó◊G »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG ÒjÉ©e ≈∏YCG

 õjõ©Jh  ∫ÉªYC’G  áaÉc  ‘  IOƒ÷G  äÉ°SQÉ‡

 ábÓ£fG  á«é«JGÎ°S’G  ó©J  å«M AGOC’G  IAÉØc

 ™e áHÉéà°S’G §£N »cÉ–h äGQƒ£àdG ÖcGƒJ

.äGÒ¨àŸG

 óªfi  âæH  ôgGƒL  áî«°ûdG  ƒª°S  âdÉbh

 ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  πªY  ó≤d  »ª°SÉ≤dG

 ‘ Óã‡ ¬JÉ°ù°SDƒe  ¤hCG  ¥Ó£fG  òæe  IöSC’G

 ™ªàéŸG áeóN ≈∏Y 1982 ΩÉY äÉ«àØdG …OÉf

 ºgQGô≤à°SG  ÚeCÉJh  √OGôaCG  Úµ“  ¿Éª°Vh

 OÉjORGh  Iôªà°ùŸG  á«JÉ«◊G  äGÒ¨àdG  ™eh

 QhO »JCÉj ™ªàéŸG OGôaCG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG

 Ióéà°ùŸG äÉLÉ«àM’G ∂∏J á©HÉàŸ ¢ù∏éŸG

 ¤EG  ±ó¡J  äÉ«é«JGÎ°SGh  §£îH  É¡ªYOh

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ¤EG kGOÉæà°SG OGôaC’ÉH AÉ≤JQ’G

 áªYGOh  áæ°VÉëc  πª©àd  kÉ«ŸÉY  á«©ªàéŸG

 IöSC’ÉH  ¢Vƒ¡ædG  èeGôHh  §£Nh  Oƒ¡÷

 â– ájƒ°†æŸG äGQGOE’G ÉgòØæJ »àdGh ÉgOGôaCGh

. ¢ù∏éŸG á∏¶e

 äGQGOE’Gh  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âæªKh

 qƒª°S  øe  ácQÉÑŸG  Iƒ£ÿG  √òg  ¬d  á©HÉàdG

 ¿CG øjócDƒe ..»ª°SÉ≤dG óªfi âæH ôgGƒL áî«°ûdG

 ó°ùéj É‰EG á«é«JGÎ°S’G á£î∏d Égqƒª°S OÉªàYG

 IöSC’ÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM

 äÉ¡«LƒJh iDhôH OÉ°TÎ°S’G ∫ÓN øe É¡æ«µ“h

 óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 äÉ«é«JGÎ°S’G  ™°Vh  ¤EG  ÉehO  ≈©°ùJ  »àdG

 ∂°SÉ“ ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG  ±ó¡J »àdG  §£ÿGh

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ öSC’G QGô≤à°SGh

 øªMôdG  óÑY  ádƒN  IQƒàcódG  IOÉ©°S  âHôYCGh

 ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÓŸG

 á£ÿG ¥ÓWEÉH É¡JOÉ©°S øY ábQÉ°ûdÉH IöSC’G

 ôµ°ûdÉH  á¡Lƒàe  ¢ù∏éª∏d  á«é«JGÎ°S’G

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áæjôb  ¤EG  ¿Éæàe’Gh

 óªfi  âæH  ôgGƒL  áî«°ûdG  qƒª°S  ábQÉ°ûdG

 ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  »ª°SÉ≤dG

 áã«ã◊G Égqƒª°S á©HÉàe ≈∏Y ábQÉ°ûdÉH IöSC’G

 ò«ØæJ  ≈∏Y  ºFGódG  É¡°UôMh  ¢ù∏éŸG  ∫ÉªYC’

 ∞∏àfl  ‘  IóFGôdG  á«©ªàéŸG  äÉ°SÉ«°ùdG

 øe ócCÉàdGh IöSC’G º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dGh ä’ÉéŸG

 IOƒ°ûæŸG äÉ©∏£à∏d É¡≤«≤–h Égò«ØæJ ø°ùM

 IöSC’ÉH  ¢Vƒ¡ædG  ±ó¡H  ádƒeCÉŸG  èFÉàædGh

 ™ªàéŸG ‘ ºgQGhOCG  AGOCG  øe ÉgOGôaCG  Úµ“h

 Oƒ¡é∏d ôµ°ûdÉH á¡Lƒàe .. ºgQGô≤à°SG ¿Éª°Vh

 ò«ØæJ  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  áaÉc  πÑb  øe  ádhòÑŸG

 πª©dG iƒà°ùe ™aQ ≈∏Y º¡°UôM áæªãeh á£ÿG

.¢ù∏éª∏d á«°ù°SDƒŸG á©ª°ùdGh

 á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ¿CG  É¡JOÉ©°S  âë°VhCGh

 ÚH  πeÉµàdG  ≥«≤–  ≈∏Y  äõcQ  Iójó÷G

 äÉ«∏ªY  áaÉc  ‘  ¢ù∏éŸG  äGQGOEG  ∞∏àfl

 ÖfÉL  ¤G  AGOC’G  ôjƒ£Jh  ò«ØæàdGh  §«£îàdG

 á«°ùaÉæàdG äGQó≤dGh á«é«JGÎ°S’G áaÉ≤ãdG õjõ©J

 á«é«JGÎ°SG  äÉjÉZ  á©HQCG  ≥«≤–  ∫ÓN  øe

 áæqµ‡  Iô≤à°ùe  IöSCG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  âdhÉæJ

 πª©dG  äÉ°SÉ«°S  »qæÑJh  ™ªàéŸG  ‘  á∏YÉah

 ÖcGƒe AGOCG ≥«≤–h IöSC’ÉH AÉ≤JQÓd IôµàÑŸG

 πÑ≤à°ùŸG  äÉÑ∏£àeh  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªª∏d

 ≈∏Y  OÉªàY’Gh  »é«JGÎ°S’G  º«¶æàdG  ÈY

 äGQób  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  h  OQGƒŸG  ΩGóîà°SG  IAÉØc

 õjõ©J ∫ÓN øe IQƒ£àe πªY áÄ«H ‘ á«°ù°SDƒe

 á«æ≤àdG á«àëàdG á«æÑdG ‘ á«°ù«FôdG äÉæµªŸG

 AGOCG ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG áÑcGƒeh πª©dG áÄ«Hh

.äÉeóÿG Ëó≤Jh ∫ÉªYC’G

 â«æH  Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 êPÉ‰  ‘  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≈∏Y

 Ú©H IòNBG  IöSC’G áeƒ¶æŸ »°ù°SDƒŸG πª©dG

 Ö∏£àj  …òdG  ójó÷G  »ŸÉ©dG  ´ƒæàdG  QÉÑàY’G

 Ò¨àdGh áØ∏àîŸG ájöSC’G äÉaÉ≤ãdG ÜÉ©«à°SG

 ‘ Ò¨àdG QÉKBGh É¡YGƒfCGh ájöSC’G •É‰C’G ‘

 …òdG  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  êPÉ‰

.IöSC’G áeƒ¶æe ∫É£j

 øe  á∏ªL  Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G  äOóMh

 çƒëÑdG  º«YóJ  ájƒdhCG  É¡°SCGQ  ≈∏Y  QhÉëŸG

 áeƒ¶æe  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  äÉfÉ«ÑdG  QOÉ°üeh

 IöSC’G  ÉjÉ°†bh  äÉeƒ∏©Ÿ  áKófi  äÉfÉ«H

 ≥«≤– øª°†j ÉÃ ÊhÎµd’G ∫ƒëàdG áÑcGƒeh

 ºYOh ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ IöSCÓd á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 ™ªàéŸG  ‘  »Ø«≤ãàdG  »ë°üdG  AGOC’G  õjõ©J

.¬àjÉªMh πØ£dG áeÓ°ùH »YƒdG IOÉjRh

 øe áYƒª› 2022 á«é«JGÎ°SG âæª°†J Éªc

 ‘ õ«ªàdGh IOÉjôdG ≥«≤ëàd á«°ù«FôdG äGQOÉÑŸG

 ¢ù«°SCÉJ É¡ªgCG É¡H AÉ≤JQ’Gh IöSC’G á«ªæJh AÉæH

 ≈æ©j  …òdG  /ó°Uôe/  IöSC’G  äÉeƒ∏©e  õcôe

 áeƒ¶æe  äÉjó–h  ´É°VhCG  ≥«KƒJh  á¶MÓÃ

 äÉeƒ∏©e  ∂æH  ôaƒjh  ábQÉ°ûdG  ‘  IöSC’G

 øYh  IQÉeE’G  ‘  IöSC’G  ÉjÉ°†b  øY  πeÉµàe

 ÖfÉL  ¤EG  ¢ù∏éŸG  äGQGOEG  äGRÉ‚EGh  á£°ûfCG

 ácQÉ°ûÃ ájöSC’G äÉcGöû∏d …ƒæ°S ≈≤à∏e ó≤Y

 ¿hÉ©àdG ¬LhCG åëÑd á«ŸÉYh á«ª«∏bEGh á«∏fi

.ájöSC’G ÉjÉ°†≤dG ‘

 á«ªgCÉH  ¢ù∏éª∏d  á©HÉàdG  äGQGOE’G  äOÉ°TCGh

 Oƒ¡÷G  ó«MƒJ  ‘  Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G

 »æÑJ ‘ É¡JÉeóN πeÉµJ ≥≤ëj ÉÃ É¡≤«°ùæJh

 πYÉa QhO ≥«≤– ¤EG á«eGôdG äGQOÉÑŸG ò«ØæJh

 IöSCG ≥∏Nh ™ªàéŸG áeƒ¶æe ‘ IöSCÓd ójóL

 ÉÃ É¡àaÉ≤Kh É¡àjƒ¡H ôîØJ Iô≤à°ùe áµ°SÉªàe

 IQÉeEG ‘ á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG á°†¡ædG ™e ≥aGƒàj

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘h ábQÉ°ûdG

.ÉeƒªY

 »°ùeÉ°ûdG  óªfi  âæH  »°Vƒe  IOÉ©°S  âdÉbh

 ¿EG  ájöSC’G  á«ªæàdG  õcGôe  IQGOEG  ¢ù«FQ

 áaÉµd á∏¶e áHÉãÃ ó©J Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G

 ≥«≤ëàd  πªY  QÉWEGh  äÉ°SÉ«°S  º°Sôd  äGQGOE’G

 É¡JÉfƒµe áaÉµH IöSC’G É¡°SÉ°SCG IóMƒe ±GógCG

 IQGOEG äÉ«é«JGÎ°SG ™e ºFGƒàJ É¡fCG ¤EG IÒ°ûe ..

 ≈∏Y Égõ«côJ ∫ÓN øe ájöSC’G á«ªæàdG õcGôe

 ™ªàéŸG ‘ á∏YÉah áæµ‡ Iô≤à°ùe IöSCG Qƒfi

 ∂°SÉªàdG áª«b õjõ©J ≈∏Y IQGOE’G ¢Uô– å«M

 ™ªàéŸG  á«YƒJ  á«ªgCGh  …öSC’G  QGô≤à°S’Gh

.ÉgÉjÉ°†bh IöSC’ÉH

 ÖàµŸG Iôjóe ¢ûHÉZ á◊É°U äócCG É¡ÑfÉL øe

 Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  »eÓYE’Gh  ‘É≤ãdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  iDhQ  ï°SôJ

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 áî«°ûdG  ƒª°S  áàæjôbh  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ≈∏YC’G

 ΩÉªàg’G  ‘  »ª°SÉ≤dG  óªfi  âæH  ôgGƒL

 IQÉeE’ ájƒªæàdG ájDhôdG ôgƒL ó©J »àdG IöSC’ÉH

 ¢UôØdG ≥∏Nh πeÉµàdG ≥«≤– ∫ÓN øe ábQÉ°ûdG

 ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y IQOÉb ∫É«LCG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d áæµªŸG

.AÉæÑdG äÉeƒ≤e ∂∏à“ IöSCGh IQÉeE’G πÑ≤à°ùÃ

 ôjóŸG ∫Gõ¨dG ¿ÉØ∏N á°üM IQƒàcódG äQÉ°TCGh

 ¿CG ¤EG πØ£∏d á≤jó°U ábQÉ°ûdG ÖàµŸ …ò«ØæàdG

 á«ŸÉ©dG äGRÉ‚E’G Rõ©J Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G

 Ée πc ‘ ábQÉ°ûdG IQÉeEG É¡à≤≤M »àdG IOôØàŸGh

 .. Ú©aÉ«dGh ∫ÉØWC’Gh IöSC’ÉH ájÉæ©dÉH ≥∏©àj

 É¡JOÉ«b äÉ¡«LƒJ πX ‘ ábQÉ°ûdG  ¿CG  IócDƒe

 õjõ©J  ƒëf  Éeób  »°†ŸÉH  Iôªà°ùe  Ió«°TôdG

 º¡eÉeCG ¢UôØdG ÒaƒJh ∫ÉØWCÓd áªYGódG áÄ«ÑdG

 IQÉeE’G áfÉµe ócDƒj ÉÃ º¡°ùØfCG äÉÑKEGh Qƒ£à∏d

.º«∏°ùdG ºgƒªæd á°ù«FQ á¡Lƒc

 ∞«≤ãàdG IQGOEG ôjóe ∞«°S ó°TGQ ¿ÉÁEG âHôYCGh

 ÖMÉ°U áæjô≤d É¡fÉæàeGh Égôµ°T øY »ë°üdG

 âæH ôgGƒL áî«°ûdG qƒª°S ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG

 ÒaƒJ ‘ IóFGôdG Égqƒª°S Oƒ¡÷ »ª°SÉ≤dG óªfi

 áeÓ°Sh  áë°Uh  á«gÉaQ  øª°†J  π°†aCG  IÉ«M

 Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  IócDƒe  ..  ™ªàéŸG

 »é«JGÎ°S’G ¬LƒàdG ºYód áaÉ°†e áª«b πµ°ûJ

 ÉÃ áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ IQÉeEÓd

 áæjóŸG ¿ƒµàd ábQÉ°ûdG Oƒ¡L õjõ©J ‘ º¡°ùj

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ¤hC’G á«ë°üdG

 IQGOEG  ôjóe  »©aÉ«dG  ídÉ°U  …OÉæg  âdÉbh

 á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  Iƒ£ÿG  √ò¡H  πØ£dG  áeÓ°S

 ÉÃ  IQGOE’G  πªY  õjõ©J  ‘  º¡°ùà°S  Iójó÷G

 É¡JGQOÉÑeh É¡›GôH ôjƒ£J ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj

 AÉ≤JQ’Gh  ∫ÉØWC’G  ájÉª◊  Oƒ¡÷G  áØYÉ°†eh

 á«ªgCÉH  »YƒdG  öûfh  á«©ªàéŸG  ºgQGhOCÉH

 QGô≤à°S’G  ≥«≤–h  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëŸG

 ¬«a ™àªàj ™ªà› ¤EG ’ƒ°Uh º¡d »YÉªàL’G

 ájó°ù÷G áeÓ°ùdGh á«°ùØædG áë°üdÉH ∫ÉØWC’G

.ádhódGh IQÉeE’G IOÉjQ AÉæH ‘ AÉcöT Gƒfƒµ«d

 IöSC’G  ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ ¢ù°SCÉJ ób ábQÉ°ûdÉH

 2010  ΩÉ©dG  ‘h  Ω2000  áæ°ùd  /24/  ºbQ

 áæ°ùd  /37/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  Qó°U

 å«M ¢ù∏éŸG  º«¶æJ  IOÉYEÉH  »°VÉ≤dG  2010

 ‘ ÉgQhO π«©ØJh IöSC’ÉH AÉ≤JQ’G ¤EG ±ó¡j

 ∫ÉØWCÓd  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ≥«≤–h  ™ªàéŸG

 Úµ“h  áÄ°TÉædG  á«°üî°ûd  º«∏°ùdG  AÉæÑdGh

 êÉeófÓd á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ¢UÉî°TC’G

 ICGôª∏d äÉeóÿG π°†aCÉH AÉ≤JQ’Gh ™ªàéŸG ‘

 äÉ©jöûàdG ìGÎbGh á«ë°üdG ´É°VhC’G Ú°ù–h

 á≤∏©àŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J  ‘  º¡°ùJ  »àdG

.IöSC’G ¿hDƒ°ûH

 ..ójGR øH óªëe äÉ¡«LƒàH

Éjõ«dÉªH èfÉ¡H áj’h »a äÉfÉ°†«ØdG øe øjôKCÉàª∏d á∏LÉY äGóYÉ°ùe Ωó≤J äGQÉeE’G

 2022 á«é«JGôà°S’G ¬à£Nh Iô°SC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πµ«g óªà©J »ª°SÉ≤dG ôgGƒL

:ΩGh  ̀»HO

 ≈∏Y πª©dG ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh â∏°UGh

 äGóYÉ°ùe øe øjó«Øà°ùŸG ∫RÉæe ÚeCÉJ

 ΩÉ¶æH  ÉgójhõJh  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG

 øe  ôµÑŸG  QGòfEÓd  »còdGz∂àæ°üM{

 õjõ©J ±ó¡à°ùJ Iƒ£N ‘ ÉfÉ› ≥jô◊G

 ∂dPh  ôWÉîŸG  øe  ájÉbƒdGh  áeÓ°ùdG

 áaOÉ¡dG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

 øe äÉµ∏àªŸGh ìGhQC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG

 π«¨°ûJh  Ö«côJ  áeóN  º«ª©J  ∫ÓN

 öSC’G ∫RÉæe πª°ûàd ≥jô◊G áª¶fCG IQGOEGh

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe Ió«Øà°ùŸG

 2019 ÈªàÑ°S  ô¡°T  òæe  IQGRƒdG  äCGóHh

 Ohõeh  á«∏NGódG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 Ö«côJ  äGAGôLEÉH  "ä’É°üJG"  áeóÿG

 ôµÑŸG  QGòfEÓd  »còdG  "∂àæ°üM"  ΩÉ¶f

 ‘ É¡jód Ú∏é°ùŸG á«æµ°ùdG π∏ØdG ∑ qÓŸ

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG

 ÜQÉ≤j Ée "∂àæ°üM" ΩÉ¶f Ö«côJ ”h

 Ωƒ«dG ≈àM Ó«a "±B’G IöûY" 10^000

 Ö«côJ  äGAGôLG  ∫Éªµà°SG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y

 Ú∏é°ùª∏d  á«æµ°ùdG  π∏ØdG  ‘ Iõ¡LC’G

 iód »YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùŸG

 ÚeÉ©dG  ∫ÓN  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh

 ôªãŸG  ¿hÉ©àdG  Gòg  ºgÉ°Sh  .Ú∏Ñ≤ŸG

 ôµÑŸG QGòfEÓd »còdG "∂àæ°üM" ΩÉ¶fh

 øe ÌcCG ÒKCÉJ øe ó◊G ‘ ≥jô◊G øe

 ΩÉ¶ædÉH  Iõ¡éŸG  π∏ØdG  ‘  É≤jôM  70

 ‘  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  …ó«Øà°ùe  øe

 ´höûŸG ájGóH òæe ádhódG AÉëfCG ∞∏àfl

.Ωƒ«dG ≈àMh 2019 ΩÉY

 ÚeCÉJ  ¤EG  "∂àæ°üM"  ΩÉ¶f  ≈©°ùjh

 ‘  á«æµ°ùdG  π∏Ø∏d  á∏eÉµàŸG  ájÉª◊G

 2021  äGQÉeE’G  ájDhôd  ÉªYO  ádhódG

 á©≤ÑdG äGQÉeE’G ádhO ¿ƒµJ ¿CÉH á∏ãªàŸG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y kÉfÉeCG ÌcC’G

 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¿Éch

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

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 QGô≤dG  Qó°UG  ób  "ˆG √ÉYQ"  »HO ºcÉM

 ∑GÎ°TG  á«eGõdEÉH  2020  áæ°ùd  61  ºbQ

 §HôdG ΩÉ¶f ‘ á«æµ°ùdG ∫RÉæŸGh äƒ«ÑdG

 ∂dPh ÊóŸG ´Éaó∏d ÊhÎµdE’G á©HÉàŸGh

 á«fóŸG ájÉª◊Gh áeÓ°ùdG õjõ©J ±ó¡H

 øe  äÉµ∏àªŸGh  ìGhQC’G  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh

 äÉZÓÑd  ájQƒØdG  áHÉéà°S’G  ∫ÓN

 áeƒµ◊G  πªëàJh  á«dõæŸG  ≥FGô◊G

 QGô≤dG  ≈∏Y  kAÉæH  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G

 ∫RÉæŸG ‘ Iõ¡LC’G ∂∏J Ö«côJ ∞«dÉµJ

.OhóëŸG πNódG ÜÉë°UC’ á«æµ°ùdG

 π«cƒdG  π«YÉª°SEG  öUÉf  IOÉ©°S  ócCGh

 á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùŸG

 ÚeCÉJ IQOÉÑe ¿CG ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRƒH

 ‘ »JCÉJ  øjó«Øà°ùŸG  ÚæWGƒŸG  ∫RÉæe

 ≈°übCG ≥«≤ëàd áeƒµ◊G äÉ¡«LƒJ ¥É«°S

 »ª«≤eh »æWGƒŸ áeÓ°ùdGh øeC’G äÉLQO

 ÚH ácÎ°ûŸG á«dhDƒ°ùŸG ó«cCÉJh ádhódG

 äÉÄ«¡dGh  äÉ°ù°SDƒŸGh  äGQGRƒdG  áaÉc

 á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  ôFGhódGh

 »é«JGÎ°S’G ¿hÉ©àdGh ácGöûdG QÉWEG ‘h

 ≈∏Y πª©dÉH ácÎ°ûŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd

 ≈∏YCG  ≥ah  äÉµ∏àªŸGh  ìGhQC’G  ájÉªM

 ¢ùµ©J  IQOÉÑŸG  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ÒjÉ©ŸG

 ájOÉ–’G áeƒµ◊G á«é«JGÎ°SÉH ΩGõàd’G

 ËôµdG ¢û«©dG ≥«≤– ¤EG áaOÉ¡dG 2021

 IÉ«◊G IOƒL õjõ©Jh ¿É°ùfE’G  á«gÉaQh

 á«YÉªàL’G  äÉeóÿG  ÒaƒJ  ¿Éª°Vh

 áeGóà°ùeh  IôµàÑeh  á«bÉÑà°SG  IQƒ°üH

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG π«¡°ùJh á«dÉY IOƒL äGPh

.á«eƒµ◊G äÉeóÿG

 ≥jôa ¿CG π«YÉª°SEG öUÉf IOÉ©°S ±É°VCGh

 øjó«Øà°ùª∏d ΩÉ¶ædG Ö«côJ ´höûe πªY

 á«ªæJ IQGRh øe »YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe

 "ä’É°üJG"h  á«∏NGódG  IQGRhh  ™ªàéŸG

 ≥«bO  πµ°ûH  RÉ‚E’G  π«°UÉØJ  ™HÉàj

 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ÒjÉ©Ã  ΩGõàd’G  ™e

 å«M  ádhódG  ‘  É¡H  ∫ƒª©ŸG  áÄ«ÑdGh

 øjó«Øà°ùŸG ÚæWGƒŸG ∫RÉæe ÚeCÉJ ºàj

 Ö«côJ ∫ÓN øe »YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe

 äGQGòfEG  ∫É°SQEÉH  ¢üàîj  á©HÉàe  RÉ¡L

 á«µ∏°S’ äÉØ°TÉch Ó«a πc ‘ ≥FGô◊G

 ó«°ùcCG  ∫hCGh  RÉ¨dGh  ¿ÉNódGh  IQGôë∏d

 á«LQÉN QGòfEG äGQÉØ°U ÖfÉL ¤EG ¿ƒHôµdG

 á«æ≤àdG äÉeõ∏à°ùŸG øe ÉgGƒ°Sh á«∏NGOh

 áaó¡à°ùŸG  ∫RÉæŸG  §HQ  øª°†J  »àdG

 ä’É°üJGh á«∏NGódG IQGRh ™e »cP ΩÉ¶æH

.áeÉ©dG áeÓ°ù∏d kÉ≤«≤–

 ˆG óÑY óªfi ó«ª©dG ìöU ¬à¡L øeh

 ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQ »ª«©ædG

 IQGRƒH ôµÑŸG QGòfEÓd »còdG  "∂àæ°üM"
 õjõ©J  ≈∏Y  ¿ƒ°üjôM  ÉæfCG  "á«∏NGódG

 áeÓ°ùdGh  ájÉbƒdG  Rõ©j  ÉÃ  ÉæJÉcGöT

 ¿hÉ©àdG  Gò¡H  πª©fh  á«©ªàéŸG

 ójhõàd  "™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh"  ™e

 ΩÉ¶æH »YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùŸG

 ≥jô◊G øe ôµÑŸG QGòfEÓd »còdG ∂àæ°üM

 áHÉéà°S’G ¿Éª°V ‘ º¡°ùj ÉÃ ÉfÉ›

 ≈°übCG ÚeCÉJh ≥jô◊G äGQGòfE’ á©jöùdG

 »JCÉJh  .ôWÉîŸG  øe  ájÉª◊G  ÒjÉ©e

 á«é«JGÎ°S’G ájDhô∏d ÉªYO IQOÉÑŸG √òg

 πÑ o°S  ™aQ  ¤EG  ±ó¡Jh  á«∏NGódG  IQGRƒd

 ájDhQ  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ  øeC’Gh  ájÉª◊G

 á©≤ÑdG ádhódG ¿ƒµJ ¿CÉH 2021 äGQÉeE’G

."»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ÉfÉeCG ÌcC’G

 óªMC’G º«gGôHEG ˆG óÑY ø∏YCG ¬ÑfÉL øe

 äÉ°ù°SDƒŸG  ´É£b  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

 √QhöS  øY  "ä’É°üJG"  ‘  á«eƒµ◊G

 ≈∏Y  ΩÉ¡dG  RÉ‚E’G  Gòg  øY  ¿ÓYE’ÉH

 ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh ™e ÉæàcGöT Aƒ°V

 QGòfEÓd  »còdG  "∂àæ°üM"  ΩÉ¶f  ójhõàd

 ¿Éª°†dG …ó«Øà°ùe øe ÒÑc Oó©d ôµÑŸG

 ÉÃ  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRƒH  »YÉªàL’G

 ájÉbƒdGh ájÉª◊G πÑ°S õjõ©J ¤EG ƒÑ°üj

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  º¡JÉµ∏à‡h  OGôaCÓd

 "ä’É°üJG"  ±ó¡Jh  .IóëàŸG  á«Hô©dG

 ∫ƒ°UƒdG ¤EG á«∏NGódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

 ÉÃh  áeÓ°ùdGh  øeC’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YC’

 á«dhódG äGAGôLE’Gh ÒjÉ©ŸG ™e ≥aGƒàj

 Éªc PÉ≤fE’G äÉ«∏ªYh ≥jô◊G øe ájÉbƒ∏d

 IOƒL Ú°ùëàd πª©dÉH "ä’É°üJG" Ωõà∏J
 ∫ÓN øe »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ‘ IÉ«◊G

 ájÉbƒdG  øeCÓd  á«còdG  äÉeóÿG  ÒaƒJ

.QÉµàH’G ¢ù°SCG ≈∏Y RÉµJQ’ÉH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  IOÉjRh  ™«°Sƒàd  ™ªàéŸG

 öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H  ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 âæ∏YCG ,º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh "19-ó«aƒc"
 ∫ÓN GójóL É°üëa 168,770 AGôLEG øY IQGRƒdG

 áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘

.»Ñ£dG ¢üëØdG

 ¢üëØdGh  »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh 

 iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh

 áHÉ°UEG  ádÉM  2,998  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG

 äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL

 ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d

.ádÉM 227,702 á∏é°ùŸG ä’É◊G

 áé«àf ÚHÉ°üe 5 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc

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

.ádÉM 702 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh 

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG

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

 ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG äÉ¡÷G

 áeÓ°Sh  áë°üd  kÉfÉª°V  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH

 ádÉM 2,264 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCGh   .™«ª÷G

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL

 ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh  "19-ó«aƒc"
 áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J  ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

 .ádÉM 203,660 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ΩÉY ¬LƒH kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U óM’G Ωƒ«dG

 ≈∏Y á°UÉN ôcÉÑdG  ìÉÑ°üdG  ‘h kÓ«d  GOQÉHh

 ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,á«∏Ñ÷Gh á«∏NGódG ≥WÉæŸG

 ,kÉHôZ  á«∏NGódG  ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y  ÚæKE’G

 ,ΩÉY ¬LƒH áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 - 15 / á«böT á«dÉª°Th k’Éª°T kÉfÉ«MCG §°ûæJ

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 30

 Éª«a êƒŸG §°Sƒàe - ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 ÊÉãdG 09:52 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 17:35 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷Gh 00:15 óæY

.04:19 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

 ΩÉ¶æH »YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùªdG ∫RÉæe øeDƒJ ™ªàéªdG á«ªæJ IQGRh

≥FGôëdG ™æªd z∂àæ°üM{

 2^988 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2264 AÉØ°T: záë°üdG{

äÉ«ah 5h áHÉ°UEG

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U Ωƒ«dG ¢ù≤£dG 

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG

 Ωƒ°SôŸG  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 π«µ°ûJ  IOÉYEG  ¿CÉ°ûH  2021 áæ°ùd  1 ºbQ  …ÒeC’G

 ƒª°S  á°SÉFôH  ¿ÉªéY  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

.¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG

 ≈∏Y  ´ÓW’G  ó©H  Ωƒ°SôŸG  Gòg  QGó°UEG  »JCÉjh

 IOÉYEG ¿CÉ°ûH 2014 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG

 ¬JÓjó©Jh ¿ÉªéY IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG º«¶æJ

 2016  áæ°ùd  /2/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ≈∏Yh

 ¿ÉªéY  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  π«µ°ûJ  ¿CÉ°ûH

 ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h ƒª°S ¬°VôY Ée ≈∏Y AÉæHh

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 øH óªMCG ï«°ûdG øe Óc ¬àjƒ°†Y ‘ ¢ù∏éŸG º°†jh

 ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U πã‡ »ª«©ædG ó«ªM

 ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ÉÑFÉf á«dÉŸGh ájQGO’G  ¿hDƒ°û∏d

 IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdGh

 á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ  …QÉ≤©dG  º«¶æàdGh  »°VGQC’G

 ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdGh á«MÉ«°ùdG

 QƒàcódG ï«°ûdG ‹É©eh §«£îàdGh ájó∏ÑdG IôFGO

 …ÒeC’G  ¿GƒjódG  ¢ù«FQ »ª«©ædG  ó«©°S øH óLÉe

 ∫ó©dG IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG »∏Y øH óªfi ï«°ûdGh

 øH ˆGóÑY øH óªfi ï«°ûdGh ¿Éªé©H ºcÉëŸGh

 AGƒ∏dGh ∑QÉªLh AÉæ«e IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ¿É£∏°S

 »ª«©ædG  ¿É£∏°S  øH  ˆGóÑY  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG

.¿ÉªéY áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 ˆGóÑY  IOÉ©°S  ¬àjƒ°†Y  ‘ ¢ù∏éŸG  º°†j  Éªc

 IQÉŒ áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »©éjƒŸG óªfi

 ájó∏ÑdG IôFGO ΩÉY ôjóe IOÉ©°Sh ¿ÉªéY áYÉæ°Uh

 á«ªæàdG  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  IOÉ©°Sh  §«£îàdGh

 á«dÉŸG  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  IOÉ©°Sh  ájOÉ°üàb’G

 IOÉ©°Sh á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGO ΩÉY ôjóe IOÉ©°Sh

 IOÉ©°Sh …QÉ≤©dG º«¶æàdGh »°VGQC’G IôFGO ΩÉY ôjóe

 IôFGO  ΩÉY  ôjóe  IOÉ©°Sh  π≤ædG  áÄ«g  ΩÉY  ôjóe

 ôjóe IOÉ©°Sh ¿ÉªéY áeƒµ◊ á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG

 IOÉ©°Sh ¿ÉªéY áeƒµ◊ ájöûÑdG OQGƒŸG IôFGO ΩÉY

. á«ªbôdG ¿ÉªéY IôFGO ΩÉY ôjóe

 QƒàcódG  IOÉ©°S  ôªà°ùj  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 kÉæ«eCG ‹É◊G ¬Ñ°üæe ‘ »°Thô£ŸG ∞«°S ó«©°S

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d kÉeÉY

 2016  áæ°ùd  /2/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  »¨∏jh

 ™e ¢VQÉ©àj ºµM hCG ¢üf …CG ≈¨∏j Éªc ¬«dEG QÉ°ûŸG

.Ωƒ°SôŸG Gòg ΩÉµMCG

 ‘ öûæjh √Qhó°U ïjQÉJ øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª©jh

.á«ª°SôdG Iójô÷G

:ΩGh  ̀»HO

 OóY ™e ¿hÉ©àdÉH »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g âª¶f

 IQOÉÑe 15 Ú«ŸÉ©dGh Ú«∏ëŸG áÄ«¡dG AÉcöT øe

 É«°VGÎaG ÉcQÉ°ûe 550 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ á«dÉ©ah

 áÄ«¡dG πª©J å«M 2020 ΩÉY øe ÒNC’G ™HôdG ‘

 ÜÉÑ°ûdG äÉbÉW ¥ÓWE’ á∏eÉµàe á«é«JGÎ°SG ≥ah

 ájDhQ ≥«≤– ‘ ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG øe º¡æ«µ“h

 ¤EG ±ó¡J »àdG 2021 »HO á£Nh 2021 äGQÉeE’G

 ºgDƒ∏e Úæqµ‡h ÚYóÑe OGôaC’ kÉæWƒe »HO ¿ƒµJ ¿CG

 á°ù°SDƒe ¿ƒµJ ¿CÉH áÄ«¡dG ájDhQh IOÉ©°ùdGh ôîØdG

.IôµàÑeh áeGóà°ùe kÉ«ŸÉY IóFGQ

 ¢TQh øe á∏°ù∏°S áÄ«¡dG ‘ ÜÉÑ°ûdG ¢ù∏› ó≤Y ó≤a

 äÉYÉ£b  ™«ªL  ‘  á«°VGÎa’G  »ægòdG  ∞°ü©dG

 ¤EG ´Éªà°S’Gh ÜÉÑ°ûdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd áÄ«¡dG

 ÜÉÑ°ûdG  IOÉ©°S áÑ°ùf â¨∏Hh º¡JÉ©∏£Jh º¡FGQBG

 √òg ∫ÓN %94 ¢ù∏éª∏d á«°ù«FôdG äÉ«dÉ©ØdG øY

.IÎØdG

 ‘ á«FÉ°ùædG  áæé∏dGh  ÜÉÑ°ûdG  ¢ù∏› ó≤Y  Éªc

 ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸG QhO{ ¿Gƒæ©H á«°TÉ≤f á°ù∏L áÄ«¡dG

 ácQÉ°ûÃ zäGõéæŸG áeGóà°S’ kÉ©e ábÉ£dG ´É£b ‘

 ⁄É©dG AÉLQCG ∞∏àfl øe ¢üî°T 350 øY ójõj Ée

 »JGQÉeE’G ÜÉÑ°ûdG{ ¿Gƒæ©H á«HÉÑ°T á≤∏M º¶f Éªc

 ™e ¿hÉ©àdÉH zÚ°ùªÿG ó©H Éeh ábÉ£dG ´É£b ‘

 ÜÉÑ°û∏d »HO ¢ù∏›h ÜÉÑ°û∏d ájOÉ–’G á°ù°SDƒŸG

.iôN’G á£°ûf’G øe OóY ¤G áaÉ°VG

 øe  1865  áÄ«¡dG  ‘  ájöûÑdG  QOGƒµdG  º°†Jh

 18 ÚH ºgQÉªYCG  ìhGÎJ  ø‡ ÜÉÑ°ûdG  ÚØXƒŸG

 º¡æe ÚØXƒŸG øe %15 ƒëf áÑ°ùæH …CG kÉeÉY 29h

 øe  %66^54h  ÜÉÑ°ûdG  äÉØXƒŸG  øe  %33^46

.ÜÉÑ°ûdG ÚØXƒŸG



:ΩGh-»HO

 ÜÉàc ¥ÓWEG »HO áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG ø∏YCG 

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

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

 »ŸÉY" ¿GƒæY πªëj ,"ˆG √ÉYQ" ,»HO ºcÉM

 ∫ÉØWC’G ÚjÓe ¬dÓN øe √ƒª°S ∑QÉ°ûj "Ò¨°üdG

 äÉjôcP  ⁄É©dGh  »Hô©dG  øWƒdGh  äGQÉeE’G  ‘

 ¢ShQódGh  ,√ƒª°S  ÜÉÑ°Th  ádƒØW  äGƒæ°S  øe

 áØ∏àîŸG ∞bGƒŸGh ÜQÉéàdG  øe É¡ª∏©J »àdG

 πeÉ©à∏d  ¬àjDhQh  IÉ«ë∏d  ¬Jô¶f  â∏qµ°T  »àdG

 øª°V ∂dPh ,äÉjó–h ¢Uôa øe ¬∏ª– Ée ™e

 Qƒ¡ª÷G Ö°SÉæj ¥qƒ°ûeh ÜGqòL »°ü°üb ÖdÉb

 ¤EG 6 ø°S øe A¢ûædG ºgh πª©dG Gò¡H ±ó¡à°ùŸG

.äGƒæ°S 9

 QhóJ …òdG "Ò¨°üdG »ŸÉY" ÜÉàc ¥ÓWEG »JCÉjh

 á∏Môe äGôeÉ¨eh ÜQÉŒ ∫ƒM ¢ùªÿG ¬°ü°üb

 ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM QÉWEG ‘ ,ÜÉÑ°ûdGh ádƒØ£dG

 π«L OGóYEGh ,ÜÉÑ°ûdGh A¢ûædG ÚH »YƒdG IOÉjR

 ôjƒ£àdG á«dhDƒ°ùe πqª– ≈∏Y QOÉbh ∞≤ãeh ḿ Gh

 ÖMÉ°üd äÉª∏c ÜÉàµdG Qó°üàJh .πÑ≤à°ùŸG ‘

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

 »FÉæHCG ¤EG" :√ƒª°S É¡«a ∫ƒ≤j ,QÉ¨°üdG AGqô≤dG É¡«a

 ºt∏©àd kÉªFGO â«©°S ,kGÒ¨°U âæc ÉeóæY ,»JÉæHh

 ÈdG ‘ IójóY äGôeÉ¨e â°†Nh ,IójóL äGQÉ¡e

 ºµª¡∏ oàd »FÉæHCG Éj ºµd É¡∏≤fG ÉfCG Égh ,ôëÑdGh

 É¡dÓN  øe  Gƒaô©ààd  ,IAGô≤dG  á©àe  ºµëæ“h

 ‘ »JÉ«Mh »àHôŒ øe IOÉØà°ùe ¢ü°üb ≈∏Y

 √ƒª°S ºààîjh ."Éæ«HôJh Éæª∏©J Gòµg ,»°VÉŸG

 ’ áª«¶©dG ΩÓMC’G ¿CG Gƒªq∏©J" :IQÉÑ©H ¬JÉª∏c

 ¤EG  √ƒª°S  øe áë°VGh  IQÉ°TEG  ‘ ,"É¡d  OhóM

 øe º∏©àdG  á∏°UGƒeh »©°ùdGh OÉ¡àL’G á«ªgCG

.±GógC’G ≥«≤– πLCG

..IÒÑc QÉµaCG

 ,…qôŸG ÂÉZ ≈æe IOÉ©°S âdÉb ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 :»HO  áeƒµ◊  »eÓYE’G  Öàµª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG

 IÒÑc  kGQÉµaCG  πªëj  "Ò¨°üdG  »ŸÉY"  ÜÉàc"

 ¢ù∏°S Üƒ∏°SCGh á∏¡°S á¨∏H QÉ¨°üdG ¤EG É¡∏≤æj

 ,º¡∏Ñ≤à°ùeh º¡«°VÉe ∫ƒM Ió«Øe kÉ°ShQO º¡ëæŸ

 ÜQÉéàdG øe áYƒª› ¢VGô©à°SG ∫ÓN øe ∂dPh

 ‘ ÜÉàµdG É¡eó≤j º p¡∏ oe óFÉb IôcGP øe áª¡ŸG

 ¬JGƒ£N Oƒ≤Jh πØ£dG á∏«fl õqØ– á£ q°ùÑe IQƒ°U

 áYƒª› ¢VGô©à°SÉH õ«ªàdG ≥jôW ≈∏Y ¤hC’G

 ájÌdG  ¬HQÉŒh  √ƒª°S  IôcGòH  §ÑJôJ  ∞bGƒe

 á∏Môe ‘ ¬dƒM øe áÄ«ÑdG ™e ¬∏YÉØJ ∫ÓN

 ≥°ûj  ƒgh  IôµÑe  ájôªY

 IÉ«◊G  áaô©e  ƒëf  ¬≤jôW

."π teCÉàdGh ºq∏©àdGh áHôéàdÉH

 ÜÉàµdG"  :É¡JOÉ©°S  âaÉ°VCGh

 ÖMÉ°U ΩÉªàgG ióe ¢ùµ©j

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 øe  ÖfÉL  π≤æH  Ωƒàµe  ∫BG

 ¢ShQódÉH  á∏aÉ◊G  ¬JÒ°ùe

 Iójó÷G  ∫É«LCÓd  nÈ p©dGh

 ¿ƒµàd  §«°ùH  Üƒ∏°SCÉH

 ¿ƒÑYƒà°ùj º¡d ΩÉ¡dEG Qó°üe

 á©aÉf  äÉeƒ∏©e  ¬dÓN  øe

 √ƒª°S  ¿CG  Éª«°S’  ,Ió«Øeh

 ≈∏Y  ¢Uô◊G  πc  ¢üjôM

 á«©ªà› IOÉY IAGô≤dG π©L

 QÉ¨°üdGh QÉÑµdG iód áî°SGQ

."AGƒ°S óM ≈∏Y

 ΩÉY  ôjóe  IOÉ©°S  âë°VhCGh

 áeƒµ◊  »eÓYE’G  ÖàµŸG

 ‘  ™°†j  ÜÉàµdG  ¿CG  »HO

 ¢ShQO ¢†©H ∫ÉØWC’G ∫hÉæàe

 ÖMÉ°U É¡ªq∏©J »àdG IÉ«◊G

 ΩÉjCG ‘ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 âfƒc »àdG äGôKDƒŸGh çGóMC’Gh ,¬HÉÑ°Th ¬àdƒØW

 É¡æª°†àj »àdG ¢ü°ü≤dG ∫ÓN øe ∂dPh ,¬à«°üî°T

 √ƒª°S  Iô¶f  π¡°S  Üƒ∏°SCÉH  ¢ùµ©Jh  ÜÉàµdG

 á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh á©«Ñ£∏d ¬ÑMh ,IÉ«ë∏d

 πØ£∏d ÜÉàµdG Ωó≤j Éªc ,É¡«∏Y ≈HôJh CÉ°ûf »àdG

 ájhGôë°üdG áÄ«ÑdG ‘ á©«Ñ£dG øe á«©bGh íeÓe

 á©«Ñ£d QÉ¨°üdG AGô≤dG º¡a …ÌJ áª¡∏e ¢ü°ü≤H

 ÜÉàµdG º qª o°U ÚM ‘ ,äGQÉeE’G ádhO ‘ IÉ«◊G

 kÉªYGOh ,»∏ëŸG º«∏©àdG ΩÉ¶f ™e kÉ≤aGƒàe ¿ƒµ«d

 ÖM ¢SôZ á«ªgCÉH ójGõàŸG »©ªàéŸG »Yƒ∏d

.A¢ûædG ¢SƒØf ‘ IAGô≤dG

..¢ü°üb ¢ùªN

 ¢ùªN  "Ò¨°üdG  »ŸÉY"  áYƒª›  º°†Jh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫hÉæàj ¢ü°üb

 ∞bGƒe É¡«a Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 á∏aÉ◊G  ¬àdƒØW  ‘  äôKCG

 âª¡°SCGh ,QGöUE’Gh …óëàdÉH

 º°SQ  ‘  É¡Yƒª›  ‘

 øjƒµJh  ¬à«°üî°T  íeÓe

 øe  kGó«©à°ùe  ,¬àjDhQh  √ôµa

 CÓ“ ÜQÉŒh äÉjôcP É¡dÓN

 äÉYÉÑ£f’Gh Qƒ°üdÉH IôcGòdG

 äGQÉ¡e  º∏©J  ≈∏Y  IõØëŸG

 ≈∏Y  á©é°ûŸGh  ,áª¡e

 IôeÉ¨ŸG  ìhôH  »∏ëàdG

 ÜÉ°ùàcGh º∏©àdGh ±É°ûàcÓd

.Ωƒj πc IójóL ±QÉ©e

 ™e ΩƒædG" á°üb ∫ÓN øeh

 ÖMÉ°U  çóëàj  ,"ÜQÉ≤©dG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¬∏YÉØJ  øY  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ó«ªM  …hóÑdG  ¬ pª p∏© oe  ™e

 ,¬æe É¡ª∏©J »àdG  ¢ShQódGh

 ó«°üdG  á«Ø«c  É¡æ«H  øeh

 AÉ≤ÑdG  äGQÉ¡eh  Qƒ≤°üdÉH

 AGôë°üdG  ≥ªY  ‘ ¢û«©dGh

 ÊÉØàdG øY iôNCG á°üb ‘h.. áÑ©°üdG É¡àÄ«Hh

 …hôj  "¤hC’G  »∏«N"  ¿Gƒæ©H  OÉ÷G  πª©dGh

 AGô≤∏d  í°Vƒjh  ,á«°ShôØdG  ºs∏©J  ∞«c  ,√ƒª°S

 IÎa  ∫ÓN  ¬d  ¢Sôa  ∫hCG  ÜqQO  ∞«c  QÉ¨°üdG

 IOÉ©à°SG  âYÉ£à°SG  ≈àM  áHÉ°UEG  øe  ágÉ≤ædG

 ,iôNCG Iôe äÉbÉÑ°ùdG ‘ á°ùaÉæª∏d áeRÓdG Iƒ≤dG

 ÖM øe íeÓe É¡JÉ«W ÚH á°ü≤dG √òg πª–h

 õ«ªàdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d kÉehO »©°ùdGh …óëà∏d √ƒª°S

."óMGh" ºbôdG ≥«≤–h

 ôcòà°ùj  ,"ó°SC’G  »≤jó°U"  ¿Gƒæ©H  á°üb  ‘h

 ‘  ÉgÉ°†b  »àdG  á«Ø«°üdG  á∏«∏dG  ∂∏J  √ƒª°S

 ,¬àaôZ ‘ kGó°SCG iÒd ¬«æ«Y íàa ÉeóæY áYQõŸG

 ,kGÒ¨°U  kÓÑ°T  ¿Éc  òæe  √ÉHQ  …òdG  ó°SC’G  ƒgh

 ,áaô¨dG øe ¬Lôî oj ¿CG ¥ôW Ió©H ∫hÉM ∞«ch

 á°ü≤dG  √òg  ∫ÓN  øe  √ƒª°S  ¢ü uî∏ oj  å«M

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ¢†©H ™e πeÉ©àdG á«Ø«c

 ÉÃQ äÉjóëàdG ÈcC’ ∫ƒ∏◊G π°†aCG ¿CGh ,¿É°ùfE’G

.É¡∏¡°SCG ¿ƒµJ

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉjôcP øeh

 ¬∏«°UÉØJ á∏KÉŸGh ,¬«a CÉ°ûf …òdG â«ÑdG øY ó°TGQ

 ¿Gƒæ©H á°üb ‘ √ƒª°S çóëàj ,¬Ñ∏bh ¬∏≤Y ‘

 πjƒ–  √ƒª°S  QÉ«àNG  øY  ,"Ò¨°üdG  »Ø¡c"
 ‘ É¡eóîà°ù«d  ¬d  √ódGh  É¡ëæe »àdG  áaô¨dG

 π qeCÉàdGh ÒµØà∏d á°UÉN áMÉ°ùe ¤EG ,Ió«Øe AÉ«°TCG

 äÉaÉ°ûàc’Gh QÉµa’G øjhóJh ÜQÉéà∏d Èàflh

.á©FGôdG

 ÖMÉ°U çóëàj "Ò¨°üdG »ŸÉY" ÜÉàc øª°Vh

 IóMGh ‘ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 "»eCG Éj ∂¡Ñ°û oj øe" ¿GƒæY â– ¢ü°ü≤dG øe

 ∞bƒe ∫ÓN øe ΩC’G ¿ÉæMh áeƒeC’G ôYÉ°ûe øY

 Ò¨°U ∫GõZ ≈∏Y ÌY ÉeóæY √ƒª°S ádƒØW øe

 »àdG ¬JódGh ¤EG ¬∏ªëa AGôë°üdG ‘ ¬eCG ¬Jôég

 kÓFÉ°ùàe ,kÉjƒb kÉ©aÉj k’GõZ íÑ°UCG ≈àM ¬H âæàYG

 øe ,?»eCG Éj ∂∏ãe øe :á°ü≤dG ájÉ¡f ‘ √ƒª°S

."?»eCG Éj ∂¡Ñ°ûj

 ób »HO áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 á«JGQÉeEG ÖgGƒÃ ÜÉàµdG Gòg QGó°UEG ‘ ¿É©à°SG

 ∫É› ‘ áYƒæàŸG  äGÈÿG  …hP  øe  Iõ«ªàe

 QGO øY ÜÉàµdG  QGó°UEG  ” å«M ,πØ£dG ¢ü°üb

 »JCÉJ Éª«a "ógó¡dG" á«JGQÉeE’G ™jRƒàdGh öûædG

 IÒ¨°U á«°ü°üb äGó∏› á°ùªN øª°V ¢ü°ü≤dG

 áëØ°U  15  ÜQÉ≤j  Ée  ≈∏Y  á°üb  πc  …ƒà–

 Ú©J äÉeƒ°SôH káHƒë°üe ,§°SƒàŸG ™£≤dG øe

 äÉYGóHEÉH É¡æe πc ¿ƒª°†e ÜÉ©«à°SG ≈∏Y πØ£dG

 óbh.. ¿ÉgöûdG ˆGóÑY »JGQÉeE’G ¿ÉæØdG á°ûjQ øe

 ¢ü°ü≤∏d ájôª©dG áÄØdG øª°V ÜÉàµdG ∞«æ°üJ ”

 …ôª©dG ∞«æ°üàdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah äGƒæ°S 9 -6 øe

.ΩÓYEÓd »æWƒdG ¢ù∏éŸG øY QOÉ°üdG

:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  áëæLCG  Èà©J

 ≈∏Y áYöûe òaGƒf ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e

 ΩÓ°ùdG  πFÉ°SQ  Ìæàd  Üƒ©°ûdG  äÉaÉ≤K

 ,™ªLCG  ⁄É©dG  ¤EG  äGQÉeE’G  ¢VQCG  øe

 áYƒæàe  äÉéàæe  øe  Ωó≤J  Ée  ÈY

 ¬aGógCGh  ¬àdÉ°SQ Rõ©J á«∏YÉØJ ¢TQhh

 »¡«aôJ  »Ø«≤ãJ  »ª«∏©J  ¿ÉLô¡ªc

 äÉeÉªàgGh  äÉ©∏£J  »Ñ∏j  ,RÉ«àeÉH

 ∞∏àfl øe øjôFGõdGh IöSC’G OGôaCG áaÉc

.äÉaÉ≤ãdGh äÉ«°ùæ÷G

 »æjôëÑdGh  …Oƒ©°ùdG  ¿ÉMÉæ÷G  ó©jh

 ácQÉ°ûŸG á«é«∏ÿG áëæLC’G  RôHCG  øe

 äÉéàæe  øe  Éª¡H  ÉŸ  ,¿ÉLô¡ŸG  ‘

 ó«dÉ≤Jh äGOÉY ó°ùŒ äÉ«dÉ©ah áYƒæàe

 …ôµØdGh  ‘É≤ãdGh  …QÉ°†◊G  çhQƒŸG

 ,Ú«é«∏ÿG øjó∏ÑdG ‘ IÉ«◊G ógÉ°ûeh

 É¡H Éeh ÚMÉæ÷G ∫Éfi âë‚ å«M

 äÉKhQƒŸG  RGôHEG  ‘  äÉ°Vhô©e  øe

 ,¿ÉLô¡ŸG  QGhR  ¤EG  øjó∏ÑdÉH  á°UÉÿG

 äGOÉ©dGh äÉaÉ≤ãdG  ≈∏Y Gƒaô©J øjòdG

 õ«ªàJ »àdG á∏«°UC’G á«Hô©dG ó«dÉ≤àdGh

 É¡æ«H øeh ,áaÉc á«é«∏ÿG ∫hódG É¡H

 áµ∏‡h  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

.øjôëÑdG

 ¤EG ôFGõdG ∫ƒNO øe ¤hC’G á¶ë∏dG òæeh

 á¡LGh √QÉ¶fCG âØ∏J …Oƒ©°ùdG ìÉæ÷G

 πã“ äÉª°ù› ÉgQó°üàJ »àdG äÓëŸG

 áµ∏ªŸG ‘ á«dÉª°ûdG á≤£æŸG IQÉ°†M

 íFGhQ  ¬∏Ñ≤à°ùàd  ,á≤«à©dG  É¡à«æHCGh

 ÌcCG  øe  ìƒØJ  »àdG  Qƒ£©dGh  ¿ƒNódG

 πëŸG ¢Vô©j å«M ,ìÉæ÷ÉH πfi øe

 áYƒæàeh IÒÑc áYƒª› ìÉæ÷ÉH ∫hC’G

 Oƒ©dG øgOh QƒgõdG íFGhôH Qƒ£©dG øe

 øgO äÉ£∏Nh ¿ÉÑ∏dGh Èæ©dGh ∂°ùŸGh

 Oƒ©dGh  QƒîÑdG  ´GƒfCG  ™«ªLh  ,Oƒ©dG

 á«Hô©dG äÉ£∏ÿGh ≥à©ŸG Oƒ©dG øgOh

 ôNBG  πfi  ¢Vô©j  Éªæ«H  ,á«°ùfôØdGh

 á«°ùfôØdGh á«Hô©dG Qƒ£©dG øe áYƒª›

 πÑ÷G π«∏cEGh OQƒdGh Úª°SÉ«dG íFGhôH

.¢†«HC’G ∂°ùŸGh

 ¢Vô©H ìÉæ÷G ∫Éfi øe ójó©dG ºà¡Jh

 »àdG  á«é«∏ÿG  á«FÉ°ùædG  äGAÉÑ©dG

 êhôî∏d hCG â«ÑdG πNGO ICGôŸG Ö°SÉæJ

 ,πª©dG ‘ hCG äÉÑ°SÉæŸG áaÉc Qƒ°†◊

 IÒÑc áYƒª› øe É¡ª«ª°üJ ” å«M

 Ö°SÉæàd  ¿GƒdC’G  IOó©àe  á°ûªbC’G  øe

 øe  ójó©dG  ºàgG  Éªc  ,¢VGôZC’G  áaÉc

 IÒÑc áYƒª› ¢Vô©H ìÉæ÷G ∫Éfi

 É¡HÉ£≤à°SG ” »àdG ájOƒ©°ùdG QƒªàdG øe

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áµ∏ªŸG AÉLQCG º¶©e øe

 ΩÉ©£dG  äƒjRh  äGRƒÑîŸGh  ÜÉ°ûYC’G

.á«©«Ñ£dG

 ¢Vô©àa ,»æjôëÑdG  ìÉæ÷G ∫Éfi ÉeCG

 øe  áYƒæàe  áYƒª›  iôNC’G  »g

 á«FÉ°ùædG  äGAÉÑ©dG  πãe  ,äÉéàæŸG

 á«Hô©dG  Qƒ£©dGh  ¿ƒNódGh  á«é«∏ÿG

 ÊÓ«°ùdGh …óæ¡dG Oƒ©dG øgóH á≤à©ŸG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,…OƒÑªµdGh …ófÓjÉàdGh

 á£∏îŸG  Qƒ£©dGh  á«°ùfôØdG  Qƒ£©dG

 Éªc  ,∂°ùŸGh  Èæ©dGh  Oƒ©dG  íFGhôH

 áYƒª› kÉ°†jCG  ìÉæ÷G  ∫Éfi ¢Vô©J

 á«æjôëÑdG äGQÉ¡ÑdG øe áYƒæàeh IÒÑc

 ´GƒfCÉH  QƒªàdGh  á«Hô©dG  Iƒ¡≤dGh

 ¢ùHÓŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,IOó©àe

 ∫ÉØWC’G  ¢ùHÓeh  ∫ÉLô∏d  á«é«∏ÿG

.QÉªYC’G ∞∏àîÃ

 IQhódG  ‘  »æjôëÑdG  ìÉæ÷G  õ«ªàjh

 ¢Vô©j  πëÃ  ¿ÉLô¡ŸG  øe  á«dÉ◊G

 øe áÁó≤dGh áãjó◊G äGQGó°UE’G äÉÄe

 äÉjGhôdG É¡æe ,á«HOC’G ¢SÉæLC’G ∞∏àfl

 ô©°ûdG  Öàch  ,ájõ«∏‚E’Gh  á«Hô©dG

 ÖàµdGh  ,á«îjQÉàdG  ÖàµdGh  ,çGÎdGh

 ∂dòch  ,á«JGòdG  IÒ°ùdG  Öàch  ,á«æjódG

 ,äGòdG  ôjƒ£Jh  ájöûÑdG  á«ªæàdG  Öàc

 ,øjƒ∏àdGh º°SôdG Öàch ,∫ÉØWC’G Öàch

 ∑QGóe  »ªæJ  »àdG  á«ª«∏©àdG  ÖàµdGh

 ô¡°TC’ ïÑ£dG Öàc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,∫ÉØWC’G

 äÉjGhôdGh  ,Ú«ŸÉ©dGh  Üô©dG  IÉ¡£dG

 ,áªLÎŸGh  á«Hô©dG  á«°ùfÉehôdG

.á≤«°ûdGh IÒãŸG á«°ù«dƒÑdG ¢ü°ü≤dGh

ºdÉ©dG ≈dEG äGQÉeE’G ¢VQCG øe ΩÓ°ùdG πFÉ°SQ ôãæJ Üƒ©°ûdG äÉaÉ≤K ≈∏Y áYô°ûe òaGƒf

øjó∏ÑdG »a IÉ«ëdG ógÉ°ûeh »aÉ≤ãdG çhQƒªdG ¿Gó°ùéJ zójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e{ »a øjôëÑdGh ájOƒ©°ùdG ÉMÉæL

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 õcGôe »a ™°SƒàJ z»HO áë°U{

 z∂«àfƒjÉH -QõjÉa{ ìÉ≤∏H º«©£àdG

zÉfhQƒc { `d OÉ°†ªdG

:ΩGh  ̀»HO

 á∏°ù∏°ùd É©HÉ°S Gõcôe »HóH áë°üdG áÄ«g âaÉ°VCG

 ìÉ≤∏H º«©£à∏d É¡à°ü°üN »àdG á«ë°üdG õcGôŸG

 "  ÉfhQƒc"  ¢ShÒØd  OÉ°†ŸG  "∂«àfƒjÉH  -QõjÉa"
. »ë°üdG "ÉØ°üdG" õcôe ƒgh

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  áLÉÿG Iójôa IQƒàcódG  äOóLh

 ¢†jôªàdGh  IófÉ°ùŸG  á«Ñ£dG  äÉeóÿG  ´É£≤d

 º«©£àd  á«¡«LƒàdG  áæé∏dG  á°ù«FQ  áÄ«¡dG  ‘

 á«fÉ› ≈∏Y  "»HO  áë°U"  ó«cCÉJ  "19-ó«aƒc"
. ΩGõdEG ¿hO øe ™«ªé∏d ìÉàe ¬fCGh º«©£àdG

 ÉXƒë∏e ’ÉÑbEG äó¡°T á«°VÉŸG IÎØdG ¿CG âë°VhCGh

 õcGôŸG  ≈∏Y  º«©£àdG  øe  Úaó¡à°ùŸG  πÑb  øe

 »ë°üdG "ÉØ°üdG" õcôe áaÉ°VEG ¤EG ÉYO Ée á«ë°üdG

 "π«ÑYR" õcôe »gh πÑb øe IOóëŸG õcGôŸG ¤EG

 ájÉYô∏d  "AÉ°TÈdG"h  "ôª◊G  óf"h  "ôgõŸG"h

 ‘ á«Ñ£dG ábÉ«∏dG ¢üëa õcôe ÖfÉL ¤EG á«ë°üdG

." ÉàM" ≈Ø°ûà°ùe õcôeh "±Oôe ¿hÉàHCG"
 áÄ«¡dG É¡à©°Vh »àdG º«©£àdG á£N ¿CÉH äOÉaCGh

 õcGôe áaÉ°VEÉH íª°ùj ¿ôe πµ°ûH É¡àZÉ«°U â“

 äÉÑ∏£àŸG á«Ñ∏àd "∂«àfƒjÉH -QõjÉa" ìÉ≤∏d iôNCG

 º«©£àdG ≈∏Y ™bƒàŸG ójGõàŸG ∫ÉÑbE’Gh á«eÉæàŸG

.á∏Ñ≤ŸG äGÎØdG ‘

 ≥ah É°†jCG ºàj º«©£àdG ¿EG áLÉÿG IQƒàcódG âdÉbh

 ájƒdhC’G äGP äÉÄØdÉH áÄ«¡dG É¡JCGóH IOófi πMGôe

 ¥ƒa Úª«≤ŸG  Úæ°ùŸGh  ÚæWGƒŸG  πª°ûJ  »àdGh

 ÜÉë°UCGh  áæeõŸG  ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh  áæ°S  60

 ™«ªL  øe  ∫hC’G  ´ÉaódG  §ÿ ÚÑ°ùàæŸGh  ºª¡dG

 Ö∏£àJ »àdG ájƒ«◊G ø¡ŸG ‘ Ú∏eÉ©dGh äÉ¡÷G

 ÚÑZGôdG ºK øeh Ú∏eÉ©àŸG ™e IöTÉÑe á¡LGƒe

 ä’ƒcƒJhÈdG ≥ah ™ªàéŸG íFGöTh ∞∏àfl øe

 »àdGh É¡H ∫ƒª©ŸG á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG Ióªà©ŸG

 øª°V á≤M’ äGÎa ‘ º¡d ÉMÉàe º«©£àdG ¿ƒµ«°S

. º«©£àdG á£N ‘ IOóëŸG äÉjƒdhC’G

 »HO áeƒµëd »eÓYE’G ÖàµªdG ¬≤∏WCG 

IôcGòdG øe ¢ü°ü≤H º¡JÓ«îe …ôãjh A¢ûædG º¡∏oj zô«¨°üdG »ªdÉY{ ó°TGQ øH óªëe ÜÉàc

 ≈dEG ø«∏gCÉàªdG ∫hCG »°ùeÉ°ûdG ó«ªM

ádƒ«∏d ´Gõa ádƒ£H »a z»ÑgòdG ™HôªdG{

:ΩGh-»HO

 »ÑgòdG ™HôŸG ¤EG »°ùeÉ°ûdG …RôdG ó«ªM πgCÉJ 

 ádƒ£Ñd  21`dG  áî°ùædG  øe  á°SOÉ°ùdG  á≤∏◊G  ‘

 ,¿Gó«ŸG èeÉfôH øe 16`dG áî°ùædGh ádƒ«∏d ´Gõa

 çhQƒŸG  AÉ«MEG  ‘  RôHC’G  á«HÉÑ°ûdG  IôgÉ¶àdG

.∫É«LC’G ÚH √öûf ‘ áªgÉ°ùŸGh »Ñ©°ûdG

 ∞°üf QhódG ¤EG Ú∏gCÉàŸG ∫hCG »°ùeÉ°ûdG íÑ°UCGh

 ≈∏Y ¬bƒØJ ó©H ∂dPh  "»ÑgòdG ™HôŸG" »FÉ¡ædG

.ÊÉãdG Qhó∏d á°ùeÉÿG áYƒªéŸG ‘ »Ñ≤ædG ˆGóÑY

 ÊÉãdG  Qhó∏d  á°SOÉ°ùdG  áYƒªéŸG  ‘  ¢ùaÉæJh

 ¢TÉZO øH ⁄É°S óªfi ¿Gó«ŸG ìöùe áÑ°ûN ≈∏Y

.…Qƒ°üæŸG ±GôW øH ∑QÉÑe Ωƒàµeh …ôeÉ©dG

 ‘ ¿ÉcQÉ°ûŸG ¢ùaÉæJ ó«°ü≤dG AÉ≤dEG á≤HÉ°ùe ‘h

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô©°T øe iôNCG Ió«°ü≤H ÊÉãdG QhódG

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

 »gh ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

.." pâfCG Ée πãe pâfCG" Ió«°üb

 ‘ º«µëàdÉH »Ñ©µdG OÉªM øH óªfi ôYÉ°ûdG ΩÉbh

 øH óªfi ¤EG •É≤f 10 `dG íæeh ,á≤HÉ°ùŸG √òg

.…ôeÉ©dG ¢TÉZO

 ±GôW øH Ωƒàµe ó°üëa ájÉeôdG á°ùaÉæe ‘ ÉeCG

 •É≤°SEG  ‘  í‚  Éeó©H  ,á£≤f  20  …Qƒ°üæŸG

.¬∏«eR øe ´öSCG øeõH á©HQC’G ¿ƒë°üdG

 ó°TGQ É¡«a º«µëàdÉH Ωƒ≤j »àdG ádƒ«dG á°ùaÉæe ‘h

 ≈∏Y Ú©FGQ Ú°VôY ¿É°ùaÉæàŸG Ωób ,Êƒ°UÉÿG

 ádƒ«dÉH äÉÑãdG ÚH Ée ,á«Ñ©°ûdG èjRÉgC’G ´É≤jEG

 "ôa"  á«∏ªY  ‘  ºµëàdG  ≈∏Y  IQó≤dGh  á«°VQC’G

 ±GôW  øH  Ωƒàµe  ∫Éfh  ,Qõ«∏dG  §N ƒëf  ìÓ°ùdG

 ¢TÉZO øH óªfi Ωó≤J Éª«a ,46 áeÓ©dG …Qƒ°üæŸG

.49 áeÓ©dÉH …ôeÉ©dG

 ä’ƒ£ÑdG IQGOEG  ôjóe ÖFÉf ,Êƒ°UÉÿG ó°TGQ ócCGh

 ∫ÉÑbE’G ¿CG ,çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH ¿GóªM õcôe ‘

 ióe  ¢ùµ©j  âjƒ°üàdG  ≈∏Y  ójGõàŸG  …ÒgÉª÷G

 ,á¶ë∏H á¶◊ É¡d º¡àÑcGƒeh ,ádƒ£ÑdG ™e πYÉØàdG

 ÒgÉª÷G  äƒ°U  ¿CG  á°SOÉ°ùdG  á≤∏◊G  âàÑKCG  óbh

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  Ωóîà°SG  ób  õcôŸG  ¿CÉHh  ,´ƒª°ùe

 íFGƒ∏dGh •höû∏d kÉ≤ah á©HÉàŸGh ó°UôdG á«∏ªY ‘

.º«µëàdG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG

 ΩÓMC’G ¿CG Gƒªq∏©J :ÜÉnà pµdG áeó≤e »a ∫ÉØWC’G k ÉÑWÉîe ó°TGQ øH óªëe

É¡d OhóM ’ áª«¶©dG

 á∏¡°S á¨∏H QÉ¨°üdG ≈dEG É¡∏≤æj Iô«Ñc kGQÉµaCG πªëj ÜÉàµdG :…qôªdG ≈æe

 áª¡e kÉ°ShQO º¡«£©J

 ógó¡dG{ á«JGQÉeE’G QGódG øY ájõ«∏éf’Gh á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH ÜÉàµdG QGó°UEG

z™jRƒàdGh ô°ûæ∏d

 øª°†àj ÜÉàµdG

 ¢ü°üb  5
 áHƒë°üe áª¡∏ oe

 IôqÑ©e äÉeƒ°SôH

 ¿ÉæØdG É¡YóHCG

 ¬∏dGóÑY »JGQÉeE’G

¿Égô°ûdG
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ال�شارقة ـ وام:

اأكد املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة خالل جل�سته 

الثامنة الت���ي عقدها م�ؤخرا مبقره �سمن اأعماله لدور 

النعق���اد العادي الثاين من الف�سل الت�رشيعي العا�رش 

برئا�سة �سعادة عل���ي ميحد ال�س�يدي رئي�س املجل�س 

ال�ست�ساري اأهمية م�ا�سلة اجله�د يف عملية الت�طني 

مبختل���ف ال�ظائف، كما اأق���ر ت��سياته ب�ساأن �سيا�سة 

هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزي�ن.

وقد ب���داأت اجلل�سة بت�جيه �س����ؤال برملاين اإىل دائرة 

امل����ارد الب�رشية بحك�مة ال�سارق���ة من جانب ع�س� 

املجل����س الدكت�ر اإ�سماعيل كامل الربميي ح�ل جه�د 

الدائرة يف ا�ستقط���اب امل�اطنني للعم���ل بال�ظائف 

املتاحة يف دوائر وهيئات حك�مة ال�سارقة وال�رشكات 

م���ن القطاع اخلا�س �سبه احلك�مي���ة بح�س�ر �سعادة 

الدكت�ر طارق �سلطان بن خ���ادم رئي�س دائرة امل�ارد 

الب�رشية و�سع���ادة عبداهلل امل�س�ي مدير دائرة امل�ارد 

الب�رشية.

واأ�سار �سع���ادة الدكت�ر طارق �سلط���ان بن خادم اإىل 

اجله�د املت�ا�سلة من دائرة امل�ارد الب�رشية يف تاأهيل 

وت�ظيف امل�اطنني واإيج���اد ال�ظائف املنا�سبة عمال 

بت�جيه���ات �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�س� املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 

وروؤيته يف ت�فري وظيفة ل���كل م�اطن وم�اطنة، لفتا 

اإىل اأن الدائ���رة منذ 2016 و�سعت اأول لئحة تنفيذية 

لقان�ن امل����ارد الب�رشية ومت ا�ستحداث نظام التعيني 

عل���ى العقد امل�ؤق���ت /اأ ، ب/ ال���ذي ي�سمح بالتعيني 

للم�اطن���ني وغري امل�اطنني مبكاف���اأة �ساملة �سهرية 

ملدة معينة وبعدد �ساعات معينة ومت حتديد املكافاأة 

وفق���ًا لل�سهادة العلمية واخل���ربة وكان التعيني على 

هذا النظام وفقًا لحتياج اجلهة احلك�مية دون تدخل 

الدائرة اإل يف حتديد قيمة املكافاأة من خالل التدقيق 

على امل�ستندات اخلا�سة بالتعيني.

ون�ه اإىل اأنه يف مطلع العام 2019 مت تقنني التعيني 

على هذا النظام وتطبيق منظ�مة املقابالت ال�ظيفية 

بحيث تك�ن اأول�ي���ة التعيني للم�اطنني ومن ثم غري 

امل�اطن���ني يف حال عدم ت�ف���ر التخ�س�س املطل�ب ، 

م�سريا اإىل اأن من مميزات التعيني على هذا النظام اأنه 

مين���ح امل�اطن اإمكانية لزي���ادة الدخل وكذلك مينحه 

اخلربة املنا�سبة وتك�ن له اأول�ية التعيني على اأنظمة 

التعي���ني الدائمة باجله���ة التي يعم���ل بها يف حال 

ت�فر ال�ساغ���ر اأو امل�ستحدث الذي يتنا�سب مع م�ؤهله 

وخربته.

واأو�سح اأن���ه يف عام 2107م مت تعيني 1380 م�اطنا 

يف خمتلف ال�ظائف ويف عام 2018م مت تعيني 1914 

م�اطنا ويف ع���ام 2019م مت تعي���ني 2876 م�اطنا، 

لفت���ا اإىل اأنه مت ال�ستفادة كذل���ك من نظام املكافاآت 

ال�ساملة خالل ع���ام 2019م حيث مت تعيني 415 يف 

مدينة ال�سارق���ة و170 يف املنطقة ال�رشقية و34 يف 

املنطقة ال��سطى .

بعدها اأقر املجل�س خ���الل اجلل�سة م�رشوع ت��سياته 

ب�س���اأن مناق�س���ة �سيا�س���ة هيئ���ة ال�سارق���ة لالإذاعة 

والتلفزي����ن يف اإمارة ال�سارقة وال�ارد من جلنة اإعداد 

م�رشوع الت��سيات .

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5

الأحد 10 يناير 2021 �� الع�دد 14639 
اأخبارالوطن

اأبوظبي ـ وام:

اأ�سدرت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 

لنخي���ل التمر والبتكار الزراع���ي كتابا جديدا 

بعن����ان " اأمرا�س واآف���ات نخيل التمر " وذلك 

بت�جيهات مع���ايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س رئي�س جمل�س 

اأمناء اجلائزة.

وياأتي ه���ذا الكتاب وه� لالأ�ستاذ الدكت�ر وليد 

عبد الغن���ي كعكة خب���ري الأمرا����س والآفات 

الزراعية �سمن �سل�سلة من الإ�سدارات العلمية 

للجائ���زة التي حر�س���ت الأمان���ة العامة من 

خاللها اإىل حتقي���ق اأهداف اجلائزة التي قامت 

من اأجلها .

وتهدف اجلائزة اإىل دعم البحث العلمي ون�رش 

املعرف���ة العلمية املتخ�س�سة التي غدت جزءاً 

من م�س���ادر املعل�م���ات الأ�سا�سية يف جمال 

زراعة النخيل واإنتاج التم�ر والبتكار الزراعي 

وال�ستف���ادة م���ن خمتلف اخل���ربات لالرتقاء 

بال�اق���ع الزراع���ي ونخيل التمر وف���ق اأف�سل 

املمار�سات الدولية.

واأ�س���ار الدكت����ر عبد ال�هاب زاي���د اأمني عام 

جائزة خليفة الدولي���ة لنخيل التمر والبتكار 

الزراعي اإىل اأن ه���ذا الكتاب يت�سمن معل�مات 

وت�جيهات علمي���ة وتقني���ة وت��سيات تفيد 

امل�ستغل���ني بزراعة اأ�سج���ار النخيل وخا�سة 

النب���ات  وقاي���ة  ومتخ�س�س���ي  املزارع���ني 

واملكافح���ة واملر�سدين الزراعيني، لفتا اإىل اأن 

مكافحة اأمرا����س واآفات النخيل والتم�ر تعترب 

من العمليات الهام���ة التي يلجاأ اإليها املزارع 

للحفاظ عل���ى اإنتاج اأ�سج���ار نخيل التمر ملا 

ت�سببه من اأ�رشار وخ�سائر .

جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر ت�شدر كتاباً جديداً

�شرطة راأ�س الخيمة تفعل اليوم 14 راداراً 

جديداً تعمل بالطاقة ال�شم�شية

راأ�س اخليمةـ  وام:

العامة  القي���ادة  اجنزت 

اخليمة  راأ����س  ل�رشط���ة 

تركي���ب 14 جه���از رادار 

الطاقة  تعمل على  جديد 

ال�سم�سي���ة يف ع���دد من 

والطرق���ات  ال�س����ارع 

والت���ي �سيتم  احلي�ي���ة 

الأحد  الي����م  تفعيله���ا 

ال�سالمة  عل���ى  حفاظ���ًا 

مل�ستخدم���ي  املروري���ة 

ه���ذه الط���رق واحلد من 

وق����ع احل����ادث الت���ي 

تخلف خ�سائر يف الأرواح 

واملمتلكات .

واأفاد الل�اء علي عبد اهلل 

بن عل����ان النعيمي قائد 

عام �رشطة راأ�س اخليمة اأن 

تركيب هذه الأجهزة اجلديدة ياأتي حر�سا 

من �رشطة راأ�س اخليمة على تعزيز ق�اعد 

واأ�س�س ال�سالم���ة املرورية يف ال�س�ارع 

واإلزام م�ستخدميها بال�رشعات القان�نية 

باعتبار اأن ال�رشعات الزائدة ت�سكل اأحد 

اأبرز م�سببات احل����ادث املرورية التي 

تخلف خ�سائ���ر ب�رشية ومادية وحت�سد 

اأرواح الأبرياء وترتك الأمل واحل�رشة يف 

قل�ب ذويهم واأقاربهم ومعارفهم .

واأ�ساف اأن ما ميي���ز هذه الأجهزة التي 

مت حتدي���د م�اقعه���ا وفق���ا للتقاري���ر 

ال�ساخنة  والنقاط  املرورية  الح�سائية 

الت���ي ت�سهد تكرار وق�ع احل�ادث عليها 

اأنها تعم���ل بالطاقة ال�سم�سي���ة واأنها 

�سديقة للبيئة يف ال�قت الذي تق�م به 

بت�س�ير املركبات املتجاوزة لل�رشعات 

املح���ددة يف الجتاه���ني ، لفتا اإنه مت 

تركيب عدد 5 اأجه���زة رادار يف ال�سارع 

املمتد ب���ني ج�رش ك���درة جن�بي راأ�س 

اخليم���ة اإىل منطق���ة دفت���ا حيث تبلغ 

�رشعة ال�سارع 100 كيل� مرتا يف ال�ساعة 

و�رشعة �سبط الرادار 121 كيل� مرتاً يف 

ال�ساع���ة بينما مت تركيب 3 اأجهزة رادار 

على طريق املنيعي ال�اقعة �سمن حزام 

املناطق اجلن�بية النائية بالإمارة حتى 

مدين���ة كلباء حيث تبلغ �رشعة ال�سارع 

100 كيل�مرتاً يف ال�ساعة و�رشعة �سبط 

الرادار 121 كيل�مرتا بال�ساعة .

وذك���ر قائد ع���ام �رشطة راأ����س اخليمة 

اأن ال���رادارات اجلدي���دة ت�سمنت تركيب 

جهازين على طريق ال�سهداء الذي تبلغ 

�رشعت���ه 100 كيل�م���رتا يف ال�ساع���ة 

و�رشعة �سبط الرادار 121 كيل�مرتا يف 

ال�ساعة ، وتركيب 4 اأجهزة رادار جديدة 

على طريق الم���ارات العابر اجلديد يف 

جزئيت���ه الأخ���رية وال���ذي مت افتتاحه 

م�ؤخراً اأمام حركة ال�سري وتبلغ �رشعته 

120 كيل�مرتا يف ال�ساعة و�رشعة �سبط 

الرادار 141 كيل�مرتا يف ال�ساعة .

»ا�شت�شاري ال�شارقة« يقر تو�شياته ب�شاأن هيئة 

الإذاعة والتلفزيون

اأبوظبيـ  وام:

اأجن���ز باحث����ن من جامع���ة ني�ي�رك 

اأب�ظب���ي وجامعة ني�ي����رك عرب مركز 

جل�ب���ال تايز لالأطف���ال مركز البح�ث 

الدويل ال���ذي يتخذ من اجلامعتني مقرا 

ل���ه درا�سة بحثية جديدة حتت عن�ان " 

تعلم الأطفال ومن�هم يف الدول املتاأثرة 

بالنزاعات والأزمات .. بناء حركة علمية 

فاعلة ".  وته���دف ال�رقة البحثية اإىل 

فهم تاأثري الأزمات احلالية على الأطفال 

الذي���ن يعي�س����ن يف مناط���ق النزاع 

وبالتايل تزويده���م بالدعم الالزم، كما 

�سلطت ال�س����ء على تاأثري هذه الأزمات 

على التط�ر النف�سي والتعليمي لالأطفال.

وت�سمن���ت ال�رق���ة البحثي���ة مراجعة 

التي  والتحدي���ات  للفر�س  تف�سيلي���ة 

واجهه���ا الباحث����ن ج���ي ل�ران�س اآبر 

وكاريل ت�ب����س دولن وه���ا ي����ن كيم 

ولين���زي براون من مرك���ز غل�بال تايز 

لالأطفال اأثناء اإعداد هذا البحث للتعمق 

يف اأثر النزاعات على الأطفال.

ويعمل مركز جل�بال تايز لالأطفال على 

تقدمي اأدل���ة تدعم اأهمي���ة امل�ساعدات 

الإن�ساني���ة والتنم�ي���ة لتعزيز عملية 

التعلم عند الأطفال.

وا�ستعر�س���ت الدرا�س���ة البحثية جه�د 

الباحث���ني لختب���ار مب���ادئ الربامج 

التعليمية الت���ي تت�سمن برامج التعلم 

العاطف���ي والجتماع���ي القائمة على 

امله���ارات حيث �سممت ه���ذه الربامج 

لتعلي���م الأطفال كيفي���ة ال�ستفادة من 

قلقه���م  لإدارة  ومهاراته���م  معارفه���م 

روابط  واإن�س���اء  والتحك���م مب�ساعرهم 

اجتماعي���ة اإيجابية وحتقي���ق اأهدافهم 

واتخاذ قرارات مدرو�سة.

درا�شة بحثية حول تعلم الأطفال 

في مناطق النزاعات
تحد مبتكر ي�شتوحي الم�شتقبل من الإ�شهام الح�شاري والثقافي 

للدولة في م�شيرة الإن�شانية

الجائزة الأولى من نوعها لت�سميم م�ستقبل 

يدمج التحول التكنولوجي المت�سارع مع قيم 

الثقافة الإماراتية العريقة

الم�ساركة في التحدي وتقديم 

الأفكار عبر الموقع الإلكتروني 

الر�سمي للجائزة 

»دبي للثقافة« و »دبي للم�ستقبل« تطلقان جائزة »اإمارات الم�ستقبل« بــ 7 فئات متنوعة

متخ�س�سة  تحكيم  لجنة  قبل  من  الم�ساركات  تقييم 

ت�سم نخبة من الخبراء

 تكريم الفائزين بجوائز مالية وفر�ص تدريب مع جهات 

متخ�س�سة لتنمية مهاراتهم  

دبي ـ وام:

حتت رعاية �سم� ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن 

را�سد اآل مكت�م، رئي�سة هيئة الثقافة والفن�ن 

يف دبي »دبي للثقافة«، ع�س� جمل�س دبي، 

اأطلقت » م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل » بال�رشاكة 

م���ع » دب���ي للثقاف���ة » جائ���زة » اإمارات 

امل�ستقب���ل »، لتحفي���ز املبدع���ني واأ�سحاب 

الأفكار املبتكرة على تقدمي ت�س�راتهم وروؤاهم 

مل�ستقب���ل دولة الإمارات مب���ا ي�سهم يف ر�سم 

�س�رة م�ستقبلية متكاملة ومت�ازنة ل�سعيها 

نح� الريادة العاملية من جهة، واحلفاظ على 

قيمها وتقاليده���ا وثقافتها العريقة من جهة 

اأخرى.

وت�فر اجلائ���زة فر�سة ل�ستقط���اب اأ�سحاب 

ال���روؤى والأف���كار املبدعة عرب حت���د مبتكر 

ي�سل���ط ال�س�ء على الدور احل�ساري والثقايف 

لدول���ة الإم���ارات واإ�سهاماته���ا املميزة يف 

م�سرية الإن�ساني���ة، والروؤية امللهمة لت�سجيع 

امل�اه���ب ال�اعدة ل�سناع���ة م�ستقبل يعك�س 

والقيم  الثقايف  التكن�ل�جي وامل�سهد  التط�ر 

الإن�سانية والتاريخية للدولة.

وتهدف جائزة » اإمارات امل�ستقبل » اإىل اإلهام 

اأ�سحاب امل�اهب والقدرات البتكارية لتجاوز 

ال�س����رة النمطية للم�ستقبل، وال�سعي لتقدمي 

روؤية خمتلفة تربط م�ستقبل الإمارات بجذورها 

الثقافية والتاريخية الأ�سيلة وتراثها الغني، 

كما ت�سعى اجلائزة اإىل ا�ستك�ساف اأبرز ج�انب 

التقاطع بني الثقافة الإماراتية والتكن�ل�جيا 

املتقدمة من خ���الل امل�ساركة يف خلق اآفاق 

وفر�س جديدة يف امل�ستقبل مع تعزيز ال�عي 

باأهمية الثقافة والرتاث ال�طني.

وي�سم���ل حتدي جائزة »اإم���ارات امل�ستقبل« 

�سبع فئات ت�سم : العمارة والت�سميم احل�رشي، 

وت�سمي���م الأزي���اء واملج�ه���رات، الت�سميم 

والت�س�ير  املنتج���ات،  وت�سمي���م  ال�سناعي 

الف�ت�غرايف والت�سمي���م اجلرافيكي، والأفالم 

والر�س�م املتحركة، وامل��سيقى وفن�ن الأداء، 

والفن�ن اجلميلة.

- الأوىل من ن�عها .

وقال���ت هالة بدري مدير، ع���ام هيئة الثقافة 

والفن����ن يف دبي : » اإنه ملن دواعي اعتزازنا 

الدخ�ل يف �رشاكة مع م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، 

والعم���ل مع���ا لإط���الق جائ���زة »اإم���ارات 

امل�ستقبل«، يف اإطار مب���ادرة هي الأوىل من 

ن�عها بهدف بناء م�ستقب���ل اأكرث اإ�رشاقا، من 

خالل دم���ج التح�ل التكن�ل�جي الذي يتط�ر 

ب�ترية مت�سارعة، مع قيمنا ال�سامية وثقافتنا 

الإماراتية الأ�سيلة » .

واأ�ساف���ت » اأن هذه اجلائ���زة ت�ساعدنا على 

تاأكيد التزامن���ا اإزاء دعم بنية حتتية حمفزة 

لل�سناعات الثقافية والإبداعية، ومتكني نظام 

بيئي م�ستدام ومزدهر يدعم النم� القت�سادي 

لدبي، ويع���زز مكانة الإم���ارة كمركز عاملي 

للثقاف���ة، وحا�سنة لالإبداع وملتقى للم�اهب 

من الإماراتيني واملقيمني، واجتذاب املبدعني 

يف خمتلف جمالت الفن�ن والثقافة من �ستى 

اأنحاء العامل«.

ولفت���ت اإىل اأنه متا�سيا م���ع خارطة الطريق 

ال�سرتاتيجية املحدثة للهيئة واملت�افقة مع 

روؤية حك�مة دبي يف �س����ن الرتاث املحلي 

وحتفيز النم� القت�سادي لالإمارة، ودعم روؤية 

حك�مة الإم���ارات الهادفة اإىل تط�ير جمتمع 

قائ���م عل���ى املعرفة، نتطلع م���ن خالل هذه 

اجلائ���زة اإىل خلق ن�ع م���ن التحدي املبتكر 

لدى امل�ساركني من اأ�سح���اب الروؤى والأفكار 

املبدعة لإلهامهم يف اإبراز اإ�سهامات الإمارات 

يف م�س���رية احل�س���ارة الإن�ساني���ة.« - نقلة 

ن�عية .

من جهت���ه، اأكد خلفان جمعة بله�ل، الرئي�س 

التنفي���ذي مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، اأن اإطالق 

جائزة »اإم���ارات امل�ستقب���ل« بال�رشاكة مع 

»دبي للثقافة« ياأتي يف اإطار التعاون امل�سرتك 

لتحقيق روؤية القي���ادة الر�سيدة وت�جيهاتها 

ب����رشورة ا�ست�رشاف الت�جه���ات امل�ستقبلية 

والفر����س النا�سئة عنها، وال�ستعداد ملختلف 

التغ���ريات يف جميع القطاع���ات واملجالت 

الت���ي مت�س حياة اأف���راد املجتمع، وتعزز من 

ج�دة حياتهم، ومب���ا ي�سهم يف تعزيز مكانة 

دبي ودولة الإمارات الرائدة عامليا يف جمال 

ت�سميم و�سناعة امل�ستقبل.

وق���ال : » �سن�ا�سل العمل م���ع �رشكائنا من 

القطاعني احلك�م���ي واخلا�س لت�رشيع تبني 

الرقمي  والتح����ل  املبتك���رة  التكن�ل�جي���ا 

واإح���داث نقل���ة ن�عية واإيجابي���ة يف قطاع 

الفن����ن والثقافة مع احلف���اظ على ال�سمات 

املميزة لقيمن���ا وتراثنا احل�س���اري العريق 

خ���الل م�سريتنا نح���� الري���ادة امل�ستقبلية 

جت�سي���دا ملق�لة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، التي 

اأك���د فيه���ا اأن » دولة الإم���ارات تراهن على 

الإن�سان وعقله وخياله واإرادته التي ل تعرف 

امل�ستحيل«.
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ال�شارقة ـ وام:

اأعلنت جمعية ال�شارقة اخلريية عن تنفيذ 2596 

م�رشوعـــا خرييا خـــارج الدولة منـــذ ا�شتئناف 

عمـــل اإدارة امل�شاريع اخلارجية والكفاالت وذلك 

منذ االأول من اأكتوبر حتـــى نهاية �شهر دي�شمرب 

من العام املا�شـــي وذلك بالتن�شيق مع �شفارات 

الدولـــة يف البلـــدان امل�شتفيدة وعـــرب مكاتب 

اجلمعية .

و قـــال حممد حمدان الزري مدير اإدارة امل�شاريع 

والكفاالت اأنـــه تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�ـــس االأعلى حاكم ال�شارقـــة ومبتابعة من 

ال�شيخ �شقر بن حممد بن خالد القا�شمي رئي�س 

جمل�ـــس اإدارة اجلمعية ا�شتاأنفت اجلمعية مطلع 

�شهـــر اأكتوبر من العام املا�شي تنفيذ م�شاريعها 

اخلرييـــة ومت العمل علـــى اإن�شـــاء وتنفيذ عدة 

م�شاريع خرييـــة بتكلفة ماليـــة قيمتها 21.2 

مليون درهم ..

واأو�شح الـــزري اأن الفرتة القادمـــة �شوف ت�شهد 

ارتفاعـــا يف حجم امل�شاريـــع املنفذة مبا يخدم 

امل�شتحقـــن يف املناطق امل�شتهدفة والدول عرب 

قارات العامل املختلفة .
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�سرطة عجمان تح�سل على تقييم 

خم�س نجوم لـ 6 خدمات ذكية

عجمان-وام:

 ح�شلـــت  القيادة العامة ل�رشطـــة عجمان على تقييم 

خم�س جنوم لعـــدد 6 خدمات تقدمهـــا للجمهور عرب 

التطبيق الذكي وفقًا لنظام النجوم يف تقدمي اخلدمات 

الرقميـــة احلكومية املتوائم مع نظام النجوم العاملي 

لت�شنيـــف اخلدمات، بتنظيم دائـــرة احلكومة الرقمية 

بعجمـــان، وذلك يف اإطار دعم التحول الذكي يف تقدمي 

اخلدمات.

العني-الوحدة:

نفذ فريـــق �شواعد الوطـــن التطوعي يف 

اإن�شانية وزع   العـــن مبـــادرة  مدينـــة 

خاللها اأكـــر مـــن 1000 قطعة مالب�س 

�شتوية  يف املناطق العمالية  ب�شناعية 

العن، �شملت �رشيحـــة العمال من ذوي 

الدخل املحدود بهدف توفري امل�شتلزمات 

اخلا�شـــة بف�شل ال�شتـــاء ومتكينهم من 

حماية اأنف�شهم من الـــربد وذلك برعاية 

وح�شـــور ال�شيخ الدكتور �شامل حممد بن 

ركا�س العامـــري ع�شو املجل�س الوطني 

االإحتـــادي �شابقـــًا  وم�شاركـــة عدد من 

املتطوعـــن واملتطوعات واأفراد ال�رشطة 

املجتمعية. 

واأكـــد ال�شيخ الدكتور �شـــامل بن ركا�س 

اأن هـــذه املبادرة  تاأتـــي �شمن االأعمال 

االإن�شانية واملبادرات اخلريية ونتاج ما 

غر�شته فينا قيادتنـــا  الر�شيدة يف حب 

اخلري وبذل العطاء وتقـــدمي امل�شاعدات 

للمحتاجـــن وتوفـــري االأدوات واملـــواد 

الالزمـــة جمانـــًا للعمال ليبقـــوا ب�شكل 

دائـــم بخـــري و�شالمة، وبالتـــايل اإدخال 

الفـــرح وال�شـرور والبهجـــة اإىل قلوبهم 

عماًل بنهج الت�شامح والتعاي�س والتكافل 

االإجتماعي.

من جهتها قالت اليازية �شهيل البلو�شي 

رئي�س فريـــق �شواعد الوطن التطوعي اإن 

هـــذه املبادرة اأقيمت ليوم واحد و�شملت 

العمال يف �شناعية العن  مت من خاللها 

توزيـــع اأكر مـــن 1000 قطعـــة مالب�س 

�شتوية على العمال من �شاالت وقم�شان  

وجوارب  وكمامـــات يف مببادرة خريية 

واإن�شانية توؤكـــد على دور هذه الفئة يف 

املجتمـــع وبث الفرح يف نفو�شهم  حيث 

ن�شعرهم باالهتمام واالآمان.

فريق �سواعد الوطن التطوعي يوزع 1000 قطعة  مالب�س 
�ستوية على العمال

برعاية وم�ساركة �سالم بن ركا�ض

ال �سحة لل�سماح

 بن�شبـــة 100 باملئة )20 األف معتمر/

اليوم، 60 األف م�شل/اليوم( من الطاقة 

اال�شتيعابيـــة التي تراعـــي االإجراءات 

االحرتازية ال�شحيـــة للم�شجد احلرام، 

وبن�شبـــة 100 باملئة كذلك من الطاقة 

اال�شتيعابيـــة التي تراعـــي االإجراءات 

االحرتازية ال�شحية للم�شجد النبوي.

وعلقـــت ال�شعودية موؤقتـــًا يف مطلع 

اآذار/مار�س املا�شي اأداء منا�شك العمرة 

يف اإطار اإجراءات احرتازية غري م�شبوقة 

اّتخذتها للحدّ من تف�ّشي اجلائحة.

ال�سعودية: ا�ستئناف 

وقـــال اأول قطري دخـــل اإىل االأرا�شي 

ال�شعوديـــة يف ت�رشيحـــات له ام�س 

ال�شبت اإن االإجراءات كانت �شهلة جداً، 

معرباً عن فرحته بعودة العالقات بن 

البلدين.

وكان امل�ـــرشف على مركـــز املراقبة 

حممـــد  �شلـــوى،  مبنفـــذ  ال�شحيـــة 

اأعلن عن االإجراءات ال�شحية  البخيت 

املطلوبـــة من القطريـــن امل�شافرين 

اإىل ال�شعوديـــة، فقـــال: »مت جتهيـــز 

طواقم طبيـــة متخ�ش�شة و�شالة وفق 

اال�شرتاطـــات ال�شحيـــة للتاأكـــد من 

�شالمـــة امل�شافرين قبـــل دخولهم اإىل 

ال�شعوديـــة، ويتم التاأكـــد من �شحة 

الفح�ـــس املخربي لفريو�ـــس كورونا، 

حيث يجب عمل هـــذا الفح�س خالل 

فرتة ال تتجاوز 48 �شاعة«.

كمـــا اأ�شـــاف البخيـــت اأن الراغبن 

بدخـــول ال�شعوديـــة يجـــب عليهـــم 

حتميل تطبيق »توكلنا« مع اإجراءات 

دخولهم االأرا�شـــي ال�شعودية، للتاأكد 

مـــن تواجدهم يف احلجر املنزيل ملدة 

ال تقـــل عن ثالثـــة اأيام ملـــن جتاوز 

اال�شرتاطات ال�شحية.

واأو�شح البخيت عن وجود تعهد يوقع 

عليه امل�شافر، يت�شمن تعهده ب�شحة 

املعلومـــات والتزامه باحلجر املنزيل 

االإجـــراءات للوقاية من  واتباع كافة 

فريو�س كورونا.

اإغالق مطار 
وحتركـــت العا�شفـــة فيلومينـــا اإىل 

ال�شمال مـــن خليج قاد�س، مما ت�شبب 

يف اأكرب ت�شاقط للثلوج منذ عقود يف 

مدريد. وبينمـــا ظهر بع�س املتزجلن 

يف �شـــوارع املدينة م�شتغلن اجلليد، 

ومت تعليـــق خدمـــات احلافالت ومت 

اإر�شال وحدة ع�شكرية خا�شة مل�شاعدة 

ال�شائقن املحا�رشين ب�شكل اأ�شا�شي.

 واأودت عا�شفة فيلومينا بحياة ثالثة 

اأ�شخا�س على االأقل يف اإ�شبانيا و�شلت 

احلركة يف العا�شمة مدريد مب�شتويات 

غري م�شبوقة من ت�شاقط الثلوج.

�إندوني�سيا تحدد 

واأو�شح اأّن اآخر ات�شال لها �شّجل عند 

ال�شاعة 14،40 )7،40 ت غ(.

واأعلنت الـــوزارة يف وقـــت الحق اأن 

الطائـــرة كانـــت تقل خم�شـــن راكبا 

بينهـــم ع�رشة اأطفـــال وطاقما من 12 

فـــردا، الفتة اإىل اإر�شـــال �شفينتن اإىل 

املوقـــع الذي يرجح �شقـــوط الطائرة 

فيه.

ويف مطار بونتياناك، قال يامان زاي 

»اأربعـــة من اأ�رشتـــي، زوجتي وثالثة 

اأطفال، يف الطائرة«.

وت�شتغرق الرحلة من مطار �شوكارنو 

هاتا الدويل يف جاكرتا اإىل بونتياناك 

نحو 90 دقيقة، ولكن رادارات املراقبة 

فقدت اثـــر الطائرة فـــوق بحر جاوة 

بعيد اإقالعها.

ووفقـــا لبيانات موقـــع »فاليت رادار 

24«، فقد حلقـــت الطائرة اىل ارتفاع 

يناهـــز 11 األف قدم )3،350 كلم( قبل 

اأن تهبـــط اإىل 250 قدمـــا قبيل فقدان 

برج املراقبة االت�شال بها.

وقال املوقع يف تغريدة على تويرت اإّن 

الطائرة هبطت »اأكر من 10 اآالف قدم 

يف اأقل من اأربع دقائق«.

وقال �شيـــادون يف ت�رشيحات لقناة 

حمليـــة اإّنهـــم عـــروا علـــى حطام 

يف منطقـــة »اجلـــزر االألـــف« قبالة 

العا�شمـــة، فيما مل تـــرد اأي معلومة 

ر�شمية عن م�شدره.

وقالـــت ال�رشكة التي ت�شـــرّي رحالت 

اإنها جتري حتقيقا،  منخف�شة التكلفة 

على غرار الوكالة االإندوني�شية للبحث 

واالنقـــاذ واللجنة الوطنيـــة ل�شالمة 

النقل.

يف ت�رشيـــن االأول/اأكتوبر 2019 قتل 

189 �شخ�شا عندمـــا حتطمت طائرة 

من طـــراز بوينـــغ 737 ماك�س تابعة 

خلطوط اليون اجلوية، يف بحر جاوة 

بعد 12 دقيقة من اإقالعها من جاكرتا 

يف رحلة ت�شتغرق �شاعة.

وحادثـــة التحطـــم تلك ومـــن بعدها 

كارثة حتطم طائرة يف اإثيوبيا، ت�شببا 

بفر�ـــس غرامات علـــى بوينغ مبقدار 

2،5 مليار دوالر، على خلفية اتهامات 

باأنها خدعـــت الهيئات املنظمة التي 

كانت ت�رشف على الطراز ماك�س-737. 

ومت وقـــف طلعات هـــذه الطائرة بعد 

الكارثتن الداميتن.

اندوني�شيا  الطـــريان يف  و�شهد قطاع 

عدداً من احلوادث يف االأعوام االأخرية، 

ومت يف ال�شابـــق حظر �رشكات حملية 

عدة يف اأوروبا والواليات املتحدة.

ويف عـــام 2014، حتطمـــت طائـــرة 

اأثناء رحلة  تابعة ل�رشكة »ايرا�شيا« 

االندوني�شية  بن مدينـــة �شورابايـــا 

و�شنغافورة وكان ي�شتقلها 162 راكبا. 

وخل�س املحققـــون اإىل حدوث اأخطاء 

ب�رشية اإ�شافة اإىل ر�شد م�شاكل عملية.

تلقيت �سبائك   
وك�شف اأويحيى، اأنه كان يتلقى هدايا 

مـــن قـــادة دول اخلليج علـــى �شكل 

�شبائك ذهبية قام ببيعها يف ال�شوق 

املوازيـــة بـنحو 7ر2 مليـــون دوالر، 

الفتا اأنه مل ي�رشح بهذا املبلغ ب�شبب 

تلقيه العالج منـــذ 2017، واأن رف�شه 

يف ال�شابق احلديث عن هذا االأمر مرده 

عـــدم االإ�شاءة للعالقـــات التي تربط 

اجلزائر ببع�س الدول ال�شديقة.

وتوا�شلت جل�شـــة حماكمة املتهمن 

م�شـــاء ام�ـــس ال�شبـــت.وكان جمل�س 

ق�شاء اجلزائر اأدان يف 25 اآذار/مار�س 

املا�شـــي اأحمد اأويحيى بــــ 15 �شنة 

�شجنا نافذا، وعبد املالك �شالل بـ 12 

�شنة �شجنا نافذا، بينمـــا اأدين وزيرا 

يو�شفي،  يو�شف  ال�شابقـــان  ال�شناعة 

وبدة حمجـــوب بـ 5 �شنـــوات �شجنا 

نافذة.

واأدين اأي�شا رجال االأعمال علي حداد، 

وح�شان عربـــاوي، واأحمد معزوز بـ 4 

�شنوات �شجنا نافذا، وحممد بايري بـ 

3 �شنوات �شجنا نافذا. ومت تربئة عبد 

الغاين زعالن، وزير االأ�شغال العمومية 

والنقل �شابقا.

دبي-وام:

دعمـــًا مل�شـــرية التنميـــة االقت�شاديـــة 

امل�شتدامـــة يف دولة االمـــارات العربية 

املتحـــدة توجت جمارك دبـــي جهودها 

لتطوير العمل اجلمركي بتحقيق اإجنازات 

رائـــدة جديـــدة يف العـــام 2020 برغم 

حتديـــات االزمة العامليـــة الناجمة عن 

جائحة كوفيد 19 وتقدمت الدائرة لتحول 

هذه التحديات اإىل فر�س واجنازات تنفيذا 

لتوجيهـــات القيـــادة احلكيمـــة ولروؤية 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعـــاه اهلل" بالعمل 

على تعزيز م�شـــرية التنمية االقت�شادية 

العاملية  امل�شتدامـــة لرت�شيخ املكانـــة 

لدولة االمارات.

وقـــال �شعـــادة اأحمد حمبـــوب م�شبح 

املدير العـــام جلمارك دبـــي اإن الدائرة 

واكبت االإجنازات الرائدة املتالحقة التي 

حققتها دولة االإمارات يف عام 2020 عام 

اال�شتعداد للخم�شن بالرغم من حتديات 

"كورونا" التي األقت بظاللها على العامل 
اأجمع حيث حافظت جتارة دبي اخلارجية 

على زخمهـــا و�شجلت منواً قويًا يف عدد 

املعامـــالت اجلمركية ومثلـــت تقنياتها 

املتطـــورة البنية ال�شلبـــة التي انطلقت 

منها اأعمالها خا�شة خالل فرتات االإغالق 

والعمل عن ُبعد ..كما اأطلقت الدائرة عدة 

م�شاريع جمركيـــة تدعم توجهها لتاأدية 

دور رئي�شـــي يف التحـــوالت التجاريـــة 

امل�شتقبلية حيـــث د�شنت الدائرة ر�شميًا 

خـــالل العـــام املا�شي من�شـــة التجارة 

االإلكرتونيـــة عـــرب احلدود والتـــي مُتهد 

الطريق جلذب املزيد من �رشكات اخلدمات 

اللوج�شتية والتجارة االإلكرتونية ..وعلى 

�شعيد حماية املجتمـــع اأطلقت جمارك 

دبي مبادرة "�شيـــاج" الرائدة اأمنيًا عرب 

منظومـــة ذكية متكاملـــة كما مت توجيه 

�رشبات موجعة ملهربي املخدرات بتنفيذ 

�شبطيات نوعية.

واأكد ا�شتمراريتهم يف تنفيذ ا�شرتاتيجية 

الدائـــرة لريـــادة القطـــاع اجلمركي عرب 

تطوير اأنظمة جمركيـــة تقنية ُت�شهل من 

العمليـــات اجلمركية وت�ـــرشع من تدفق 

امل�شافريـــن ..معتـــرباً اأن اإ�شادة �شندوق 

النقد الدويل بتقنيات الدائرة خا�شة يف 

اأنظمة البلوك ت�شن هي ر�شالة فخر تعتز 

بهـــا جمارك دبي وتدفعهـــا اإىل موا�شلة 

اجلهود نحـــو روؤيتها يف اأن تكون االإدارة 

الداعمة  العـــامل  الرائدة يف  اجلمركيـــة 

للتجارة امل�رشوعة.

وبلغت قيمة جتـــارة دبي اخلارجية غري 

النفطيـــة يف الن�شـــف االأول مـــن العام 

2020 نحـــو 551 مليار درهـــم توّزعت 

اإىل الـــواردات بقيمـــة 320 مليار درهم 

وال�شادرات بقيمة 77 مليار درهم واإعادة 

الت�شدير بقيمـــة 154 مليار درهم ..فيما 

بلغت كميـــة الب�شائع يف جتـــارة دبي 

اخلارجية خالل هذه الفرتة 44 مليون طن 

توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات 

و8 مالين طن لل�شادرات و6 مالين طن 

الإعـــادة الت�شدير. ويظهر النمو القوي يف 

املعامالت اجلمركية التي اأجنزتها جمارك 

دبي بواقع 23 باملائة خالل العام 2020 

املا�شـــي مقارنة مع العـــام 2019 قدرة 

االقت�شاد املحلي لتحويل التحديات اإىل 

فر�س حمققة.

وجتنـــي جمارك دبـــي ثمـــار اال�شتثمار 

والتطبيقـــات  التقنيـــات  يف  الناجـــح 

ال�شنوات  املتطورة خـــالل  التكنولوجية 

االأخرية حيث �شارت االأعمال على النحو 

املعتـــاد دون اأي عقبـــات تذكـــر خالل 

مرحلـــة عمـــل املوظفن عـــن ُبعد ومن 

املنـــزل ومت منح املوافقـــة االلكرتونية 

التلقائية وبـــدون اأي تدخل ب�رشي لنحو 

97 باملائـــة من املعامـــالت اجلمركية 

املتعلقـــة بالتخلي�ـــس واالإفـــراج عـــن 

ال�شحنات وبلغ عـــدد دقائق املحادثات 

ال�شوتية للموظفن عرب برنامج "تيمز" 

3.1 مليـــون دقيقـــة و�شجـــل جمموع 

الر�شائل املر�شلة 440 األف ر�شالة وعدد 

مرات ا�شتخدام الربنامـــج اكر من 615 

األف مـــرة وجمموع االت�شـــاالت الفردية 

واجلماعيـــة نحو 109 اآالف ات�شال وعدد 

الدقائق امل�شتخدمة يف م�شاركة ال�شا�شة 

719 األف دقيقة وذلك خالل الفرتة من 15 

مار�س اإىل 5 مايو.

ووفرت جمارك دبي بيئة عمل من املنزل 

وعـــن ُبعد تعزز مـــن اإنتاجية املوظفن 

وحتـــوي جميـــع االأدوات الالزمـــة التي 

يحتاجـــون لها عرب منظومـــة متكاملة 

مـــن االأنظمـــة االإلكرتونيـــة املتنوعـــة 

مثـــل برنامج �شطح املكتـــب االفرتا�شي 

اإىل  باالإ�شافة  االفرتا�شـــي"  "احلا�شـــب 
نظام "املـــزالي" وتطبيق مايكرو�شوفت 

تيمز ومت عقـــد 18 األف اجتماع جلمارك 

دبي عرب الربنامج و�شجلت ن�شبة تبادل 

املعلومات عرب برنامج تيمز خالل �شهر 

مار�ـــس 15 باملائة مقابـــل 85 باملائة 

للربيـــد االإلكـــرتوين ويف اإبريل ارتفعت 

ن�شبة االعتماد على الربنامج لت�شل اإىل 

34 باملائـــة مقابـــل 66 باملائة للربيد 

االإلكرتوين.

واأطلقـــت الدائـــرة عددا مـــن املبادرات 

ال�شحية يف  البيئـــة  النوعيـــة لدعـــم 

العمل ومنها توفـــري 200 جهاز لتعقيم 

اأجهزة الهواتف املحمولة لكافة االإدارات 

واالق�شـــام واملراكز اجلمركيـــة التابعة 

لها بهدف �شالمة وحماية املوظفن من 

خطر انتقال الفريو�شات و21 حمطة امان 

لقيا�س درجة احلـــرارة ومتابعة احلالة 

ال�شحيـــة للموظف خالل عملـــه واأي�شا 

اإطالق مبـــادرات نوعية خـــالل جائحة 

كورونا ومبادرة املفت�س اجلمركي االآمن 

التفتي�س اجلمركي  للحفاظ علـــى كادر 

خالل العمل.

ويف اإطـــار جهودهـــا لتخفيـــف االآثـــار 

املرتتبة على التف�شي العاملي لفريو�س 

كرونـــا امل�شتجد كوفيـــد -19 ودعمها 

لبيئـــة اال�شتثمار والتجـــارة عرب تنفيذ 

حزم التحفيـــز االقت�شادي نفذت جمارك 

دبي مبـــادرة تخفي�س الغرامات املالية 

املتحققـــة علـــى الق�شايـــا اجلمركيـــة 

املكت�شفـــة اأو املرتكبـــة قبـــل تاريـــخ 

2020/03/31 بن�شبـــة 80 باملائة من 

الغرامات املفرو�شة وذلك يف خطوة من 

�شاأنهـــا امل�شاهمـــة يف ت�شهيل ممار�شة 

االأعمـــال ودعـــم امل�شتثمريـــن والتجار 

كما بادرت جمـــارك دبي باإطالق حزمة 

حتفيزيـــة ُتعنـــى باإلغـــاء الغرامـــات 

املرتتبـــة علـــى تاأخري جتديـــد/ اإلغاء 

بطاقة املخل�س اجلمركي.

كما اأحـــرزت الدائرة املركز االأول عامليًا 

والفـــوز بجائـــزة " اأف�شل جهـــة الإدارة 

امل�شاريـــع يف العامل 2020" بامل�شابقة 

الدولية التـــي ينظمها التحالف العاملي 

 PMO Global امل�شاريـــع"  الإدارة 

Alliance " حيـــث تفوقت جمارك 
دبـــي على عدة موؤ�ش�شـــات من 20 دولة 

حـــول العامل متمثلة بهيئـــات حكومية 

و�ـــرشكات خا�شة و توؤ�ش�ـــس م�شاريعها 

الثـــورة  تقنيـــات  علـــى  امل�شتقبليـــة 

ال�شناعيـــة الرابعة كالذكاء اال�شطناعي 

والبلوك ت�شن لت�شهيل العمليات و اأمتتة 

االإجراءات اجلمركية خلف�س الكلفة على 

املتعاملن مبا يدعم ا�شتثماراتهم.

وح�شل مركز امل�شتقبل للبحث والتطوير 

يف الدائـــرة على �شهـــادة خمترب ابتكار 

معتمـــد مـــن املعهد العاملـــي لالبتكار 

ومقـــره الواليـــات املتحـــدة االأمريكية 

لت�شبـــح اأول دائـــرة جمركية يف العامل 

حت�شل على هذا االعتماد العاملي.

"مركز  العاملـــي لالبتكار  ومنح املعهد 

امل�شتقبل" �شهـــادة االعتماد بعد قيامة 

بعـــدد مـــن عمليـــات التقييـــم �شملت 

اال�شرتاتيجيـــة ودعم منظومـــة االبتكار 

والت�شميـــم والبنيـــة التحتيـــة واالأمن 

وال�شالمـــة واملـــوارد ون�شـــوج االبتكار 

حيث يعتـــرب املعهد العاملـــي لالبتكار 

جهة عاملية رائدة يف جمال االعتمادات 

والتي تدير برنامج اعتماد ابتكار �شامل 

لالأفراد واملوؤ�ش�شات.

وبلـــغ عدد االبتـــكارات النوعيـــة التي 

طورتهـــا جمارك دبـــي يف العام 2020 

نحـــو 32 ابتـــكاراً لي�شـــل اجمايل عدد 

ابتـــكارات النوعية يف الدائرة منذ العام 

 237 اإىل   2020 العـــام  وحتـــى   2010

ابتكاراً فيما بلغ اجمايل عدد اجلوائز يف 

جمال التميز واالإبداع واالبتكار يف العام 

2020 نحـــو 17 جائـــزة لي�شل اجمايل 

عـــدد اجلوائز لتي فازت بها الدائرة 127 

جائزة.

وقد بلغ عدد حاالت نزاع امللكية الفكرية 

لدى جمارك دبـــي يف العام 2020 نحو 

255 حاله نزاع كما بلغ عدد الفعاليات 

اإدارة حماية  التـــي نظمتهـــا  التوعوية 

حقوق امللكية الفكرية خالل هذه الفرتة 

نحو 56 فعاليـــة �شملت 2667 م�شتفيداً 

من طلبة املدار�ـــس وامل�رشفن وموظفي 

الدوائر احلكوميـــة واملفت�شن فيما بلغ 

عدد العالمات التجارية اجلديدة املقيدة 

لدى الدائرة 367 عالمـــة جتارية وعدد 

الوكاالت اجلديـــدة املقيدة 203 وكاالت 

جتاريـــة ومت ت�شجيـــل 8 اأ�شول معرفية 

لالخرتاعات واالبتكارات الداعمة لتطوير 

العمـــل اجلمركي التـــي مت تطويرها من 

قبل الدائرة وموظفيها كما متت م�شادرة 

واعـــادة تدوير الب�شائـــع املقلدة لـ59 

عالمـــة جتارية وبلغت كميـــة الب�شائع 

التي �شملتهـــا اإعادة التدوير 161 األفا و 

753 قطعة من الب�شائع املخالقة.

اإنجازات ا�ستثنائية لجمارك دبي في 2020 منطقة عجمان الطبية 

تفتتح مركزاً جديداً لإعطاء 

لقاح كوفيد 19
عجمان ـ وام:

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزا جديدا الإعطاء 

لقاح كوفيد 19 يف اإمارة عجمان .

واو�شح حمد ترمي ال�شام�شـــي مدير منطقة عجمان 

الطبية ان املركز اجلديد يقع يف اجلمعية الهندية يف 

منطقة اجلرف ال�شناعية بالقرب من ال�شوق ال�شيني 

، حيـــث ي�شتقبل الراغبن يف اأخذ اللقاح من ال�شبت 

اىل اخلمي�س مـــن ال�شاعة: 9:00 �شباحا اإىل ال�شاعة 

9:00 م�شـــاء ، ويوم اجلمعة مـــن ال�شاعة 3:00 بعد 

الظهر اإىل ال�شاعة 9:00 م�شاء.

واأ�شـــار حمد ترمي ال�شام�شي اإىل اأن التو�شع يف اأعداد 

املراكز واالأماكـــن التي تقوم باإعطـــاء لقاح كوفيد 

19 ياأتـــي �شمن اأهداف وخطة وزارة ال�شحة ووقاية 

املجتمـــع يف توفري اللقاح للن�شبة املحددة من قبل 

الدولة الأفراد املجتمع، بغيـــة الو�شول اإىل املناعة 

املكت�شبة الناجتة عن التطعيم، لتقليل اأعداد احلاالت 

وال�شيطرة على املر�س.

واأ�شاف ال�شام�شي اأن اإدارة الرعاية ال�شحية االأولية 

قامت بتدريـــب كافة الطواقم الطبيـــة والتمري�شية 

املخت�شة على كيفيـــة اإعطاء اللقاح �شمن اإجراءات 

الوقايـــة وال�شالمـــة املتبعة يف املراكـــز ال�شحية، 

مو�شحا اأن هنـــاك برناجمًا متكاماًل من قبل املراكز 

ال�شحيـــة التـــي تقـــوم باإعطـــاء اللقـــاح ملتابعة 

االأ�شخا�س الذين تلقوا اللقـــاح بهدف الوقوف على 

اأو�شاعهم ال�شحية وفقًا لالإجراءات املتبعة عامليًا.

و نـــوه حمـــد ال�شام�شي اأن منطقـــة عجمان الطبية 

و�شعـــت خطـــة كاملـــة و�شاملة لت�شهيـــل ح�شول 

املواطنـــن واملقيمن على اللقاح وذلك بتوفريه يف 

6 مراكز �شحية موزعة على خمتلف مناطق عجمان 

وهـــي: مركـــز احلميديـــة ال�شحي، ومركـــز م�شريف 

ال�شحـــي، ومركز املنامـــة ال�شحي،ومركـــز مزيرع 

ال�شحي، والبيـــت متوحد، ا�شافة اإىل مركز اجلمعية 

الهندية الذي مت افتتاحه موؤخرا، وميكن للراغبن يف 

اأخذ اللقاح التوا�شل معتلـــك املراكز الأخذ املواعيد 

امل�شبقة للح�شول على اللقاح.
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دبي ـ وام:

ك�س���ف مع���ايل املهند�س �س���هيل ب���ن حممد 

املزروع���ي وزير الطاقة والبني���ة التحتية عن 

اأن ال���وزارة تتعامل مع م�س���اريع تطوير بنية 

حتتي���ة تتجاوز قيمتها نحو 10 مليارات درهم 

�سم���ن خطة الوزارة اخلم�سي���ة 2018 -2023 

وت�سمل م�ساريع الربنامج الإ�ستثماري للوزارة 

وجلنة متابعة تنفي���ذ مبادرات �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدولة لفت���ا اإىل اأن امل�ساريع التنموية 

والتطويرية التي ت�رشف عليه���ا الوزارة ت�سري 

بخط���وات را�سخة نح���و تعزيز مكان���ة دولة 

الإمارات العربية املتحدة كمركز عاملي للتنمية 

امل�ستدام���ة وهي متثل قفزة نوعية نحو تعزيز 

م�ستقبل م�رشق لأبناء الإمارات عرب دعم النه�سة 

ال�سناعية والتجارية وال�سياحية والجتماعية 

التي قطعت فيها الدولة �سوطا كبريا .

جاء ذلك خالل جول���ة معاليه امليدانية التي 

تفق���د فيها ع���ددا من امل�ساري���ع يف ال�ساحل 

ال�رشقي من الدول���ة والتي رافقه فيها �سعادة 

املهند�س ح�سن حممد جمعة املن�سوري وكيل 

الوزارة ل�سوؤون البنية التحتية والنقل و�سعادة 

املهند�س حممد امليل الوكيل امل�ساعد لقطاع 

اأ�س���ول البني���ة التحتية الإحتادي���ة و�سعادة 

ال�سيخ نا�رش ماجد القا�سمي الوكيل امل�ساعد 

لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل و�سعادة 

املهند����س يو�سف عب���داهلل الوكي���ل امل�ساعد 

لقطاع م�ساريع البنية التحتية الإحتادية.

ب���داأت اجلول���ة بتفقد م�رشوع مبن���ى القيادة 

العامة ل�رشطة الفجرية الذي تبلغ تكلفت نحو 

96 مليونا و 748 األف درهم ويتكون من املبنى 

الرئي����س ومبنى اخلدمات وحمط���ة الكهرباء 

ومعاجل���ة املي���اه واأعمال مهب���ط الطائرات 

وذل���ك مب�ساح���ات وا�ستخدام���ات خمتلف���ة 

وكذلك اخلدمات والط���رق والأعمال اخلارجية 

واملداخل الرئي�سة والبوابات والأ�سوار واأعمال 

الربط بكافة ال�سبكات اخلا�سة بامل�رشوع من 

ط���رق ومياه و�رشف �سح���ي وكهرباء واإنارة 

ومكافح���ة حريق واأعم���ال الزراعة اإىل جانب 

كاف���ة النظ���م اخلا�سة باملعلوم���ات وتاأمني 

املن�س���اآت ومن املتوقع اأن يت���م النتهاء منه 

خالل الربع الثاين 2021.

وق���د حر�ست ال���وزارة على تطبي���ق معايري 

الإ�ستدام���ة والأبنية اخل����رشاء يف امل�رشوع 

من خالل تدوي���ر املياه واإع���ادة ا�ستخدامها 

يف تطبيقات ال���ري ما �ساهم يف توفري املياه 

امل�ستخدم���ة بن�سب���ة تراواحت ب���ني 15 اإىل 

20 باملائة ف�سال ع���ن ا�ستخدام فالتر املياه 

لتح�س���ني ج���ودة املياه والت���ي �ساهمت يف 

حت�سني جودة املي���اه والتخل�س من ال�سوائب 

وا�ستخ���دام التقنيات احلديث���ة التي بدروها 

�ساهمت بتقليل ا�ستخدام الكهرباء يف املبنى .

وقال معاليه خ���الل اجلولة امليدانية يف �سد 

الغي���ل يف منطقة كلباء باإم���ارة اال�سارقة - 

اإنه يف اإط���ار جهود دولة الإم���ارات ونظرتها 

الإ�ستباقي���ة لتغذية املياه اجلوفية واحلد من 

تاأثري الكوارث والأزمات الناجتة عن التقلبات 

اجلوية ت�ستكمل وزارة الطاقة والبنية التحتية 

جه���ود الدولة يف اإن�س���اء ال�سدود يف خمتلف 

املناط���ق �سم���ال الدولة والت���ي يبلغ عددها 

150 �سدا وحاجزا مائي���ا مو�سحا اأن الوزارة 

ت����رشف على 104 �سدود منها ب�سعة ت�سل اإىل 

130 مليون مرت مكعب من املياه حيث تكمن 

اأهمية ال�سدود املائي���ة يف توفري مورد مائي 

دائم وم�ستمر من خ���الل جتميع مياه الأمطار 

وجنحت ال�سدود التابعة للوزارة من جمع اأكرث 

م���ن 40 مليون مرت مكعب من مي���اه الأمطار 

يف الع���ام املا�س���ي 2020 والتي متثل داعما 

رئي�سي���ا ل�سرتاتيجي���ة الأم���ن املائي لدولة 

الإمارات 2036 

دبي ـ وام:

وجهت موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�رش بدبي 

950 األف درهم لدع���م القطاع الجتماعي 

املت����رشر من جائحة كورون���ا يف المارة 

ومركز دبي للتوح���د. واأو�سحت املوؤ�س�سة 

اأنه مت توجي���ه مبلغ 450 األف درهم ملركز 

دبي للتوح���د من امل�سارف الوقفية لتلبية 

احتياج���ات املرك���ز من تغطي���ة تكاليف 

الدرا�سية والرعاية الجتماعية للطلبة.

و�سل���م �سعادة خالد ال ث���اين نائب الأمني 

الع���ام ملوؤ�س�سة الأوقاف و�س���وؤون الق�رش 

�سيكا باملبل���غ اىل �سعادة حممد العمادي 

مدير املركز يف مقره بدبي.

كم���ا قدمت املوؤ�س�س���ة 250 األف درهم اىل 

موؤ�س�س���ة الرتاحم اخلريية و250 األف درهم 

اىل جمعي���ة دار الرب �سم���ن خططها لدعم 

القطاع الجتماع���ي املت�رشر من تداعيات 

جائحة كورونا.

وق���ال �سعادة خالد اآل ث���اين نائب الأمني 

العام للموؤ�س�سة اإن املوؤ�س�سة حري�سة على 

دعم احلالت الإن�سانية على �سوء التقارير 

املقدم���ة اليه���ا خ�سو�سا احل���الت التي 

ت�رشرت من تداعيات وباء كورونا.

وذكر ان املوؤ�س�س���ة وجهت دعما ماليا اىل 

مركز دبي للتوحد لدعمه يف تطبيق براجمة 

املتكاملة لتاأهيل الأطفال امل�سابني بعر�س 

التوحد من املواطنني واملقيمني والتخفيف 

من معاناة ال����رش الغري قادرة على حتمل 

كامل تكاليف التاأهيل.

اأبوظبي ـ وام:

بتوجيهات من حرم �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س 

الدولة، ال�سيخة �سيخة بن���ت �سيف بن حممد اآل 

نهي���ان، رئي����س جمل�س اأمن���اء موؤ�س�سة "حتقيق 

اأمني���ة .. اأقيمت اأم����س الأول الن�سخة الثالثة من 

�سباق "الرك�س لتحقيق الأمنيات" مب�ساركة كبرية 

من جميع الأعم���ار واجلن�سيات يف اأجواء عائلية 

رائع���ة حفلت بامل���رح والرتفيه و�س���ط اإجراءات 

وقائية.

واأ�س���اد هاين الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 

" حتقيق اأمني���ة " يف ت�رشيح له بهذه املنا�سبة 
بدع���م بن���ك اأبوظب���ي التج���اري، ومدين���ة زايد 

الريا�سي���ة، و�رشك���ة جلف مالت���ي �سبورت على 

جهوده���م املبذولة لدعم املوؤ�س�سة من خالل ن�رش 

ر�سالته���ا الإن�سانية النبيلة ب���ني اأفراد املجتمع 

وتعزي���ز ثقافة العم���ل التطوع���ي بالإ�سافة اإىل 

الدعم املادي لتحقيق اأمنيات الأطفال املر�سى .

وق���ال الزبيدي " ناأمل اأن يحم���ل عام "الحتفال 

باليوبيل الذهبي" لدول���ة الإمارات معه ال�سحة 

وال�س���الم والأمان جلميع الب����رش يف كافة اأرجاء 

الع���امل، ونتطلّع ُقدم���ًا اإىل اأن ُت�س���ّكل ُمبادراتنا 

وفعالياتنا خالل هذا العام من�سة للعمل اخلريي 

والإن�س���اين ال���ذي ينعك�س اإيجابيًا عل���ى اإ�سعاد 

الإن�سان على اأر�س الفر�س الواعدة التي حتت�سن 

اأكرث م���ن 200 جن�سية ويعي�س فيها اجلميع وفق 

قي���م الت�سام���ح والحرتام والنفت���اح، من خالل 

حتقي���ق املزيد من الأمني���ات ور�سم الب�سمة على 

وج���وه الأطفال املر�سى م���ع عائالتهم يف ربوع 

اأر�س ال�سالم واملحبة".

ابوظبي ـ وام:

اأبوظب���ي  �رشط���ة  اأطلق���ت 

خا�سية جدي���دة على تطبيقها 

للهوات���ف الذكية وهي خا�سية 

العاجل���ة  »الإ�سع���ارات 

لل�سائقني« والتي تقوم بتنبيه 

اأثناء الأحوال اجلوية  ال�سائقني 

املتقلبة مثل الأمطار وال�سباب 

والأترب���ة والغبار و يف حالت 

الزدحام امل���روري وذلك بهدف 

تعزيز �سالمة ال�سائقني واإتاحة 

الفر�س���ة لهم لختي���ار الطرق 

البديل���ة يف وق���ت مبك���ر عند 
وجود الزدحام املروري .

وذك���رت ان���ه يتوج���ب عل���ى 

ال�سائق���ني وف���ور تلق���ي هذه 

الإ�سع���ارات اللت���زام بقي���ادة 

التي  لل�رشع���ة  وفقًا  املركب���ة 

يتم حتديده���ا على طرق اإمارة 

اأبوظبي يف اأوقات تغري الطق�س 

وهي 80 كم/�ساعة .

ال�رشع���ات  اأن  اإىل  واأ�س���ارت 

تتغري مع تغري الحوال اجلوية 

ويتوج���ب خف�سها يف الظروف 

اجلوية املتقلب���ة موؤكدة اأهمية 

ترك م�سافة اأمان كافية، وجتنب 

ال�سغ���ط الفجائي على الفرامل 

اجلوي���ة  الن����رشة  ومتابع���ة 

وا�سع���ارات التطبي���ق الذك���ي 

لالط���الع على اأح���وال الطق�س 

والتقيد بالتعليمات الوقائية .
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�سرطة اأبوظبي تطلق خا�سية الإ�سعارات العاجلة 

لل�سائقين لتعزيز ال�سالمة

اأبوظبي ـ الوحدة:

مع بداية العام اجلديد، اأطلقت حديقة اأم 

الإمارات »بطاقة الولء للياقة«اجلديدة 

الت���ي ت�سجع الزوار عل���ى تبني اأ�سلوب 

حياة �سحي وممار�س���ة الن�ساط البدين 

بانتظ���ام. جاء ذل���ك يف اأط���ار حر�س 

احلديق���ة عل���ى تعزيز ال�سح���ة العامة 

للزوار ع���رب اأن�سطة متنوعة، حيث ميكن 

حلاملي البطاقة احل�سول على دخول ل 

حمدود للحديقة، بالإ�سافة اإىل باقة من 

املزايا واخل�سومات الأخرى على املرافق 

الريا�سية والرتفيهية واملطاعم وجتارب 

"باون�س" يف مارينا مول وكذلك جتربة 
ت�ست�سيفها  الت���ي  املتنقلة"  "باون����س 

احلديقة حاليًا.

وميكن لل���زوار ال�ستمت���اع بالعديد من 

املزايا مع بطاق���ة الولء للياقة مبا يف 

ذل���ك خ�سم يبل���غ 20% عل���ى ع�سوية 

النادي الريا�س���ي "بيك فيتن�س"، و%20 

يف مطع���م "جرين فور لي���ف" ومطعم 

"بين���زا"، اإ�سافة اإىل ترقية جمانية على 
جتربة "باون�س املتنقلة" لغاية 5 مرات، 
وح�سة جتريبية جماني���ة يف "باون�س 

فيت" يف مارينا مول، و10% خ�سم على 

جمي���ع ح�س�س "باون����س فيت" وعلى 

"باون�س".  الزيارات املتعددة من  تذكرة 

وميكن للراغب���ني احل�سول على البطاقة 

من �سب���اك التذاكر عند املدخل الرئي�سي 

للحديقة، اعتباراً من 10 يناير 2021.

ترتب���ع حديق���ة اأم الإم���ارات يف قل���ب 

العا�سم���ة اأبوظب���ي لتك���ون الوجه���ة 

اخل�رشاء الأ�سخم على م�ستوى املدينة، 

لتمث���ل وجه���ة طبيعي���ة متك���ن الزوار 

بال�ستمت���اع بوقتهم وتعزي���ز لياقتهم 

البدني���ة من خ���الل اللع���ب وممار�سة 

الريا�س���ة وال�سرتخ���اء، وتق���دم فر�س 

لال�ستك�ساف والتعل���م من خالل اأن�سطة 

ترفيهي���ة وماأك���ولت متنوع���ة تر�سي 

جميع الأذواق.

كاف���ة  الإم���ارات  اأم  حديق���ة  وتتخ���ذ 

ل�سمان  والحرتازية  الوقائية  الإجراءات 

�سح���ة و�سالمة الزوار مبا يف ذلك ارتداء 

ف�ساًل  الجتماعي،  والتباع���د  الكمامات 

ع���ن التزام كافة العامل���ني يف احلديقة 

بالإج���راءات وتعليم���ات ال�سالم���ة يف 

جميع الأوقات.

وت�ستقب���ل احلديق���ة ال���زوار يوميًا من 

ال�ساعة 8 �سباح���ًا وحتى 12 منت�سف 

اللي���ل، للمزيد م���ن املعلوم���ات حول 

الفعاليات واملرافق، يرجى زيارة املوقع 

الإلكرتوين

حديقة اأم الإمارات ت�ستقبل العام الجديد باإطالق 

»بطاقة الولء للياقة« 

»الأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي« تدعم »دبي للتوحد« 

ومت�سرري كورونا بـ950 األف درهم

�سهيل المزروعي يتفقد عددا من الم�ساريع التنموية والتطويرية في ال�ساحل ال�سرقي

نجاح لفت للن�سخة الثالثة 

من �سباق »الرك�ض لتحقيق 

الأمنيات«
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�أخبار و�إعالنات
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 اإعالن ا�سرتجاع �سلعة من اأجل ال�سالمة

للجودة  أبوظبي  مجلس  بني  بالتنسيق 
االقتصادية  التنمية  ودائ��رة  واملطابقة 
وإلكرتا أبوظبي ذ.م.م وحرصاً من مجلس 
التأكد  عىل  واملطابقة  للجودة  أبوظبي 
أبوظبي,  إم��ارة  يف  املنتجات  سالمة  من 
عمالئها  إىل  ذ.م.م   أبوظبي  إلكرتا  تعلن 
رقم  باوربارموديل  اشرتوا  الذين  الكرام 
عن  يتوقفوا  أن  رسوك��و   UK1004S
مطابقة  لعدم  وذل��ك  املنتج،  استخدام 

املنتج لرشوط السالمة املعتمدة. 
مع  التواصل  الكرام  العمالء  من  يرجى 

املورد عىل الرقم
 -6734132 02   السرتداد مثن الجهاز أو 

تغري املنتج.
إلكرتا أبوظبي ذ.م.م تعتذر عن أي إزعاج 

قد يسببه هذا األمر لعمالئها. 

الأحد 10 يناير  2021-العـدد 14639الأحد 10 يناير  2021-العـدد 14639الأحد 10 يناير  2021-العـدد 14639

الأحد 10 يناير  2021-العـدد 14639الأحد 10 يناير  2021-العـدد 14639الأحد 10 يناير  2021-العـدد 14639

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

  اسم الرشكة :  القمة البيضاء للتجارة ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 210 ملك محمد عيل مصبح القيزي الفاليس، ديرة، نايف . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1446081 رقم الرخصة  850724         

 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  :9-12-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-12-9    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  شوكو الفرز كافيه ملالكها احمد الحزمي قناص العامري - رشكة الشخص الواحد ش. ذ.م.م
العنوان :  محل رقم rcS021 ملك ديب فيستيفال سيتي، الخريان   . 
الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم القيد بالسجل التجاري   1308895   رقم الرخصة  792168        
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل 
الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب
 تاريخ القرار  :4-10-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-10-4 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم «914» 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 2973060  04 فاكس: 
تاريخ نرش  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  2973071 04 مصطحباً 

هذا اإلعالن. 

ايل املدعي عليه / ايات سعيد محمد 
نعلمكم بان املدعي / الدولية لألجهزة اإللكرتونية ذ.م.م الدعوى رقم 7303-2020  دائرة اليوم 

الواحد املدنية التجارية الثالثة 
درهم   30940 مبلغ  بسداد  عليها  املدعى  إلزام   : فيها  يطالب  أعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبة وحتى متام السداد وإلزامها بالرسوم واملرصوفات .
االتحادية  الشارقة  مبحكمة   )10( رقم  مكتب  الدعوي  ادارة  مكتب  أمام  حضوركم  يقتيض  لذا 
االبتدائية شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقاً بها كافة 

املستندات، وذلك يوم االحد املوافق
 17-1-2021، الساعة  الثامنة والنصف صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور املشار اليها أعاله 

- بوصفك مدعى عليه ويف حال عدم حضورك سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا . 

 ايل املدعي عليه / احمد حسام احمد فؤاد 
نعلمكم بان املدعي / الدولية لألجهزة اإللكرتونية ذ.م.م الدعوى رقم 7294-2020  دائرة اليوم 

الواحد املدنية التجارية الثالثة 
درهم   11950 مبلغ  بسداد  عليها  املدعى  إلزام   : فيها  يطالب  أعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبة وحتى متام السداد وإلزامها بالرسوم واملرصوفات. 
االتحادية  الشارقة  مبحكمة   )10( رقم  مكتب  الدعوي  ادارة  مكتب  أمام  حضوركم  يقتيض  لذا 
االبتدائية شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقاً بها كافة 

املستندات، وذلك يوم االحد املوافق 
 17-1-2021، الساعة  الثامنة والنصف صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور املشار اليها أعاله 

- بوصفك مدعى عليه ويف حال عدم حضورك سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابياً. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / القمة البيضاء للتجارة  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :9-12-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-12-9    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / شوكو الفرز كافيه ملالكها احمد الحزمي قناص العامري - رشك الشخص 

الواحد ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :4-10-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-10-4 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

محكمة ال�سارقة االتحادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

محكمة ال�سارقة االتحادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 دائرة التنمية االقت�سادية دائرة التنمية االقت�سادية

محكمة ال�سارقة االتحادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

محكمة ال�سارقة االتحادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

 دائرة التنمية االقت�سادية دائرة التنمية االقت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

اعالن بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

اعالن بالن�سر 

وا�سنطن-)د ب اأ(:

للتوا�صل  تويرت  موقع  حذف  اأن  بعد 

قال  ال�صخ�صي،  ح�صابه  الجتماعي 

اإنه قد  الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

يطلق من�صة مناف�صة جديدة، م�صريا اإىل 

اأنه "يتفاو�س مع مواقع اأخرى خمتلفة".
�صل�صلة  يف  التعليقات  ترامب  ون�رش 

تغريدات من ح�صاب "بوتو�س" الرئا�صي 

- املنف�صل عن ح�صابه ال�صخ�صي دونالد 

ترامب. وقام تويرت باإزالة التغريدات بعد 

فرتة وجيزة.

واتهم ترامب موقع تويرت بالتواطوؤ مع 

واإ�صكات  لإ�صكاته  الراديكايل"  "الي�صار 
من �صوتوا له.

قد  الجتماعي  التوا�صل  �رشكة  كانت 

علقت م�صاء اجلمعة ب�صكل دائم ح�صاب 

ترامب وارجعت قرارها اإىل خطر املزيد من 

التحري�س على العنف، وذلك بعد يومني 

موؤيدين  �صغب  مثريي  اقتحام  من  فقط 

الأمريكي، مما  الكابيتول  مبنى  لرتامب 

اأدى اإىل تعليق جل�صة م�صرتكة للكوجنر�س 

ومقتل خم�صة اأ�صخا�س.

وقد اأثار ترامب ، يف العديد من التغريدات 

ب�صاأن  لها  اأ�صا�س  ل  مبزاعم  موؤيديه   ،

تزوير النتخابات و�صجعهم على ال�صري 

اإىل مبنى الكابيتول.

باري�س-)د ب اأ(:

التطعيم  ا�صرتاتيجية  اإميانويل ماكرون عن  الفرن�صي  الرئي�س  دافع   

الأوروبية �صد كورونا يف حمادثة مع امل�صت�صارة اأجنيال مريكل.

وذكرت م�صادر من ق�رش الإليزيه الرئا�صي الفرن�صي م�صاء اجلمعة عقب 

حمادثات بني ماكرون ومريكل اأن الرئي�س وامل�صت�صارة عازمان على 

متابعة ا�صرتاتيجية �رشاء اللقاحات يف اإطار اأوروبي وعلى اأ�صا�س اآلية 

توزيع �رشيعة وعادلة. واأ�صافت امل�صادر اأنه بف�صل القوة اجلماعية، 

ميكن التفاو�س ب�صاأن جمموعة متنوعة واآمنة من اللقاحات بكميات 

كبرية وباأ�صعار اأف�صل.

وذكرت امل�صادر اأن ماكرون تطرق اأي�صا اإىل هذه النقاط يف حمادثات 

م�صاء اجلمعة مع رئي�صة املفو�صية الأوروبية اأورزول فون دير لين، 

التي �صاركته هذا املوقف. واأو�صحت امل�صادر اأنهم اأكدوا على اأهمية 

ومالءمة ا�صرتاتيجية �رشاء اللقاح الأوروبية. واأ�صافت امل�صادر اأنه مت 

التاأكيد اأي�صا على اأن التن�صيق الأوروبي يجب اأن ي�صمل طلبات �رشاء 

اللقاحات ومواقع اإنتاجها يف اأوروبا.

ويف الآونة الأخرية انتقد �صيا�صيون اأملان اأي�صا عدم وجود لقاح كاف 

�صد كورونا يف اأوروبا. واأعلنت فون دير لين اأم�س اأن الحتاد الأوروبي 

�رشكتي  من  كورونا  لقاح  من  مليون جرعة  اإىل 300  ي�صل  ما  اأّمن 

بيونتيك الأملانية وفايزر الأمريكية. ومن املنتظر اأن يتوفر 75 مليون 

جرعة منها بالفعل بحلول الربع الثاين من عام 2021.

طهران-)د ب اأ(:

 منحت ال�صلطات الإيرانية النا�صطة يف جمال حقوق الإن�صان ن�رشين 

�صتوده اإجازة ملدة ثالثة اأيام من ال�صجن لأ�صباب طبية، ح�صبما اأفاد 

زوجها.

وقال ري�صا ت�صاندان يوم اجلمعة على موقع تويرت ، "خرجت ن�رشين 

قبل �صاعات قليلة ، ومنحت اإجازة ملدة ثالثة اأيام لتلقي العالج"، دون 

اإعطاء مزيد من التفا�صيل عن حالة زوجته ال�صحية.

لكنه ن�رش �صورة لنف�صه مع النا�صطة وطفليهما بعد الإفراج املوؤقت عنها 

من �صجن غار�صاك بجنوبي طهران. وقد اأثريت خماوف اأكرث من مرة 

ب�صاأن �صحة �صتوده يف الأ�صهر الأخرية، خا�صة بعد اإ�رشابها عن الطعام 

ملدة 50 يوما تقريبا العام املا�صي احتجاجا على ظروف ال�صجناء 

ال�صيا�صيني خالل فرتة تف�صي وباء كورونا.

نيويورك-)د ب اأ(:

ال�صابق  املحامي  كوهني،  مايكل  قال   

وليته  املنتهية  الأمريكي  للرئي�س 

ب�صهادته  �صيديل  اإنه  ترامب،  دونالد 

ب�صاأن "خمالفات" غري حمددة ارتكبها 

ترامب وعائلته.

اجلمعة  يوم  تويرت  وكتب كوهني على 

"لقد تلقيت طلبا ووافقت على التعاون 

احلكومية  الوكالت  من  العديد  مع 

لالإدلء ب�صهادة ب�صاأن املخالفات التي 

ارتكبها ترامب وعائلة ترامب".

اأ�صا�صي،  اأفعل هذا ب�صكل  وتابع "اإنني 

وحل�صن  حاولوا،  وعائلته  ترامب  لأن 

دميقراطية  تدمري  يف  ف�صلوا  احلظ، 

اأمريكا".

بحق   2018 عام  يف  حكم  و�صدر 

اإلغاء  مت  الذي  عاما(،   53( املحامي 

�صنوات  بال�صجن ثالث  ترخي�س عمله، 

يف ولية نيويورك، بعد اأن اأقر بالذنب 

ال�صهادة  ذلك  يف  مبا  جرائم،  عدة  يف 

الزور اأمام الكوجنر�س الأمريكي وانتهاك 

قوانني متويل احلمالت النتخابية.

مدفوعات  الأخرية  التهمة  وت�صمنت 

لإ�صكات ممثلة الأفالم الإباحية �صتورمي 

دانيلز، قال كوهني اإنه دفعها نيابة عن 

ترامب.

�سول-)د ب اأ(:

 اأعربت وزارة التوحيد الكورية اجلنوبية 

ام�س ال�صبت عن ت�صميمها القوي على 

كوريا  مع  املربمية  التفاقيات  تنفيذ 

ال�صمالية.

كان الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جوجن 

اأون قد دعا ،خالل املوؤمتر الثامن حلزب 

العمال احلاكم املنعقد حاليا يف بيوجن 

ياجن ، �صول اإىل اللتزام باتفاقات بناء 

التوتر  وخف�س  الكوريتني  بني  ال�صالم 

ووقف التدريبات الع�صكرية امل�صرتكة مع 

الوليات املتحدة.

وقال املتحدث با�صم وزارة التوحيد يوه 

�صاجن يف بيان �صحفي »

نحن   ، �صابًقا  مرات  عدة  ذكرنا  »كما 

م�صممون ب�صدة على تنفيذ التفاقيات 

بني الكوريتني وناأمل اأن تخلق الكوريتان 

والزدهار  لل�صالم  جديدة  انطالق  نقطة 

اأ�صا�س  على  الكورية  اجلزيرة  �صبه  يف 

الثقة والحرتام املتبادلني يف امل�صتقبل 

القريب«،بح�صب وكالة يونهاب لالأنباء 

الكورية اجلنوبية.

وقال اإن »موقف حكومتنا ب�صاأن ال�صعي 

لتنمية العالقات بني الكوريتني واإحالل 

�صبه  يف  النووي  ال�صالح  ونزع  ال�صالم 

اجلزيرة الكورية، يظل ثابًتا«.

كابول-)د ب اأ(:

 ذكرت وزارة ال�صحة العامة الأفغانية 

اأرواحهم  فقدوا  اآلف �صخ�س  اأن خم�صة 

ب�صبب اأمرا�س متعلقة بتلوث الهواء يف 

البالد يف عام 2020، 2900 منهم ب�صبب 

و2073  التنف�صي  اجلهاز  يف  اأمرا�س 

قناة  ح�صب  القلب،  يف  اأمرا�س  ب�صبب 

الأفغانية  التلفزيونية  نيوز"  "طلوع 
ام�س ال�صبت.

كبريا  الهواء ميثل حتديا  تلوث  ومازال 

لهوؤلء الذين يعي�صون يف املدن،ل�صيما 

واحد  م�صت�صفى  ي�صتقبل  حيث  كابول، 

"وزير  م�صت�صفى  وهو  احلكومة  متلكه 

اأكرب خان"، اأكرث من مئة مري�س، ب�صكل 

اأمرا�س  من  يعانون  والذين  يومي، 

متعلقة بتلوث الهواء، ا�صتنادا اإىل اأرقام 

قدمها الأطباء.

وذكر الأطباء اأن تلوث الهواء ميثل تهديدا 

اأكرب من احلرب التي تودي باأرواح حوايل 

ثالثة اآلف مدين �صنويا يف البالد.

وقالت مع�صومة جعفري، املتحدثة با�صم 

وزارة ال�صحة اإن "تلوث الهواء يجب اأن 

الوفيات من  يتقل�س حتى مننع معدل 

الأمرا�س املتعلقة بتلوث الهواء".

وقالت الهيئة الوطنية حلماية البيئة اإن 

بجهود  اأ�رشت  البالد  يف  احلرب  عقود 

معاجلة التحدي املتمثل يف تلوث الهواء 

ل�صيما يف كابول، وهي مدينة يبلغ عدد 

�صكانها حوايل �صتة ماليني ن�صمة.

 ماكرون يدافع عن ا�ستراتيجية التطعيم االأوروبيةترامب يدر�س اإطالق من�سة خا�سة جديدة رداً على حذف ح�سابه على تويتر

منح النا�سطة االإيرانية في مجال حقوق االإن�سان 

�ستوده اإجازة موؤقتة من ال�سجن

محامي ترامب ال�سابق كوهين يقول اإنه �سيدلي ب�سهادته �سد ترامب وعائلته

كوريا الجنوبية توؤكد مجدداً ت�سميمها على تنفيذ االتفاقيات 

المبرمة مع بيونجيانج

تلوث الهواء اأخطر من الحرب على حياة ال�سكان

وزارة ال�صحة الأفغانية: 

وزير الخارجية االألماني يرغب في العمل مع 

وا�سنطن على »خطة مار�سال« للديمقراطية

برلني-)د ب اأ(:

ما�س  هايكو  الأملاين  اخلارجية  وزير  اأعرب   

الوليات  مع  الوثيق  التعاون  يف  رغبته  عن 

املتحدة يف الكفاح من اأجل الدميقراطية، وذلك 

الكابيتول  مبنى  �صغب  مثريو  اقتحم  بعدما 

الأمريكي يف وا�صنطن.

و�رشح ما�س لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(: 

»يجب األ مننح اأي جمال لأعداء الدميقراطية 

واأوروبا  اأملانيا  على  ينطبق  وهذا  الليربالية. 

بقدر ما ينطبق على الوليات املتحدة«.

وثيق  ب�صكل  للعمل  م�صتعدون  »نحن  وتابع 

مار�صال  خطة  ب�صاأن  املتحدة  الوليات  مع 

م�صرتكة للدميقراطية.«

وكانت خطة مار�صال برناجما اأمريكيا �صاعد 

اقت�صاداتها  بناء  اإعادة  يف  الأوروبية  الدول 

وا�صتفادت منه  الثانية،  العاملية  بعد احلرب 

اأملانيا ب�صكل خا�س.

املوؤيدين  ال�صغب  مثريي  من  املئات  وكان 

دونالد  وليته  املنتهية  الأمريكي  للرئي�س 

رمز  الكابيتول،  مبنى  اقتحموا  قد  ترامب 

املجل�س  ومقر  الأمريكية  الدميقراطية 

اأعرية  اإطالق  الأربعاء، وجرى  يوم  الت�رشيعي 

نارية كما قتل خم�صة اأ�صخا�س بينهم �رشطي.

اأجنيال  الأملانية  وامل�صت�صارة  ما�س  وكان 

ترامب  اإن  قالوا  الذين  اأولئك  بني  من  مريكل 

يتحمل جزئيا م�صوؤولية الت�صعيد.

وقال ما�س اإن بايدن ميكنه العتماد على دعم 

يف  دميقراطية  توجد  ل  اأنه  معتربا  اأملانيا، 

اأوروبا بدون دميقراطية يف الوليات املتحدة.

يف  الجتماعية  النق�صامات  »لفهم  واأ�صاف 

بالدنا من جذورها – فاإن هذه واحدة من اأكرب 

املهام امل�صتقبلية لالأمريكيني والأوروبيني.«
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بغد�د-)د ب �أ(:

يعقد الربملان العراقي ام�س ال�سبت اأوىل جل�سات 

مناق�سة املوازنة العامة الحتادية للعراق للعام 

احلايل 2021 التي تبلغ تقديراتها الإنفاقية اأكرث 

من 113مليار دولر.

وقال النائـــب اأحمد ال�سفار مقرر اللجنة املالية 

يف الربملـــان العراقـــي ل�سحيفـــة /ال�سباح/ 

ال�سادرة ام�س ال�سبـــت اإن “جميع مواد املوازنة 

قابلة للتغيري لتعار�سها مع الربنامج احلكومي 

والإ�سالحات املفرت�سة”.

واأ�ساف “اإذا انعقدت جل�سة الربملان اليوم �ستقراأ 

املوازنة القـــراءة الأوىل و�ستكـــون هناك جل�سة 

اأخـــرى يوم الأثنني اأو الثالثـــاء من هذا الأ�سبوع 

للقـــراءة الثانية بعدها �سي�سلم م�رشوع املوازنة 

للجنة املالية ملناق�سة جميع بنودها”.

وذكر اأن م�رشوع املوازنة الذي و�سل اإىل الربملان 

هو الأكرب منذ عـــام 2004 وهي موازنة تو�سعية 

وانفجارية واأن اغلب بنـــود الإنفاق فيها اأ�سبح 

بها تو�سعا ولي�س تر�سيدا وان تغيري �سعر �رشف 

الدولر اإىل 1450ديناراً عراقيًا لكل دولر اأمريكي 

اأدى اإىل ارتفاع معدل الت�سخم يف البالد اإىل 25 % 

وانخفا�س م�ستوى دخل املوظفني.

وتتزامن مناق�سة قانون املوازنة الحتادية للعراق 

يف الربملـــان يف ظل تفاوؤل كبـــري على خلفية 

ارتفاع اأ�سعار النفـــط اخلام يف ال�سوق العاملية 

التي اأقرتبت من �سقـــف 57 دولرا للربميل فيما 

اعتمـــدت احلكومـــة يف توزيع نفقـــات م�رشوع 

املوازنة احلالية �سعر 42 دولرا للربميل ومبعدل 

�سادرات نفطية يبلغ 3 ماليني و250الف برميل 

يوميا مما يعني حتقيق قفزة يف حجم الإيرادات 

وتقليل ن�سبة العجز املخطط يف م�رشوع املوازنة 

احلالية.

وتعتمد احلكومة العراقية بن�سبة ت�سل اإىل 95 % 

يف متويل نفقات املوازنة على الإيرادات النفطية 

املتحققة مـــن مبيعات النفط اخلـــام وخا�سة 

عرب املنافـــذ اجلنوبية فيما لتزال حكومة اأقليم 

كرد�ستان متتنع عـــن ت�سليم احلكومة الحتادية 

النفط املنتـــج يف حقول القليـــم لدعم متويل 

املوازنة الحتادية للبالد خلالفات �سيا�سية.

بريوت-)د ب �أ(:

 �سلطت  ثـــالث �سحف لبنانيـــة  اليوم ال�سبت  

ال�سوء على الأزمة  التي تعي�سها البالد ، حمذرة 

من  اأن لبنان بات قاب قو�سني اأو اأدنى من انهيار 

ـ �سحي. ـ اجتماعيـ  ثالثي تام  اقت�ساديـ 

ونقلت �سحيفة "الديار" اللبنانية  يف عددهـــا 

ال�ســـادر يوم ال�سبـــت عن م�ســــادر و�سفتهـــا 

بــــ " املطلعة" قولها اإن املراوحة ظلت الطاغية 
علـــى امل�سهـــد احلكومي واإن كانـــت قد �سجلت 

بع�س الت�ســـالت التي بحثـــت امللف، م�سرية 

اإىل اأن احلكومـــة  اأ�سبحت رهينة خالفات تتخذ 

بعداً �سخ�سياً بني رئي�س اجلمهورية مي�سال عون 

واملكلف بت�سكيل احلكومة �سعد احلريري.

واأ�سارت اإىل اأنه على ال�سعيد املايل والقت�سادي، 

ي�ستمر التدهور مع تخطي �سعر �رشف الدولر الـ 

8600 لرية لبنانيـــة، مرجحة و�سوله قريبا اإىل 

عتبة الـ 9000 لرية ، ومن دون اأن ت�ستبعد و�سوله 

اإىل 10 اآلف لـــرية خالل ال�سهر املقبلة يف حال 

ا�ستمرت ازمة ت�سكيل احلكومة.

ولفتـــت اإىل اأن ذلـــك ياأتي و�ســـط اأزمة فريو�س  

كورونا امل�ستجد ، حيـــث يوا�سل عدد الإ�سابات 

ت�سجيل اأرقام قيا�سية، اإىل حد اأفادت فيه التقارير 

بالنتقال  ملرحلة عدم توافر اأ�رشة للمر�سى داخل 

امل�ست�سفيات وموت بع�سهم علـــى اأبوابها ويف 

منازلهم. بينما كتبت  �سحيفة "اجلمهورية"  اأن 

امل�سهد الداخلي يف اأعلى درجات التوتر والغليان 

، م�سرية اإىل اأن  كّل عوامل الإطمئنان مفقودة، وكل 

عوامل القلق واخلوف موجودة.

وقال ال�سحيفة يف عددها يوم ال�سبت اإن "طبقة 

احلـــكام تبدو اأّنهـــا غري موجـــودة يف اخلدمة، 

واملكّونات ال�سيا�سّية مفـــروزة بالكامل وعادت 

للتمركـــز خلـــف متاري�سها وذّخـــرت كّل مدافع 

الرتا�سق ال�سيا�سي ون�رش الغ�سيل الو�سخ لبع�سها 

البع�ـــس". بدورها اأكدت �سحيفـــة "اللواء"   اأن 

لبنان بات يئن حتت وطاأة اأزمات، تعد ول حت�سى، 

وتتوالـــد وب�رشعة عند اأيـــة انعطافة، حملية اأو 

اإقليمية اأو دولية.

واأ�ســـارت اإىل  اأن اآخر العوا�سف، ما اأعلنه حاكم 

م�رشف لبنـــان ريا�س �سالمة عـــن اأن الأوان اآن 

لتحرير تثبيت �رشف اللرية،والذهاب اإىل الدولر 

املعّوم، وفقا ملقت�سيات �سوق القطع.

ولفتـــت اإىل الإنعكا�ســـات اخلطـــرية، ملثل هذه 

اخلطوة، يف ظل غياب حكومة قادرة على و�سع 

معاجلة اقت�ساديـــة، اأو احل�سول على م�ساعدات 

دوليـــة، اإذا مـــا كانت حتظى بالثقـــة، يف �سوء 

مندرجات املبادرة الفرن�سية.

�لبرلمان �لعر�قي يبد�أ مناق�سة 

�لمو�زنة �التحادية للعام �لحالي

�سحف: لبنان بات قاب قو�سين �أو 

�أدنى من �نهيار ثالثي تام

�ل�سي�سي يعين 28 نائباً ويدعو �لبرلمان لالنعقاد �لثالثاء �لمقبل

مقتل قيادي بـ»�ل�سباب« خالل �سد هجوم للحركة جنوب �ل�سومال

�إ�سر�ئيل تر�سد �أولى �إ�ساباتها بمتغاير 

كورونا �لجديد
تل �أبيب-)د ب �أ(:

 اأعلنت وزارة ال�سحة يف اإ�رشائيل ام�س ال�سبت عن اأول 

اأربع اإ�سابات باملتغاير اجلديد من فريو�س كورونا الذي 

ظهر اأول مرة يف جنوب اأفريقيا.  

وجرى اكت�ساف الإ�سابـــات يف �سخ�س جاءت نتائج 

حتاليلـــه اإيجابية للفريو�ـــس كان قد و�ســـل البالد، 

بالإ�سافـــة اإىل اأ�رشة كانت اأثبتت التحاليل اإيجابيتها 

للمتغاير الذي اأ�سيب به �سخ�س كان قد و�سل اإ�رشائيل 

موؤخرا.

ي�سار اإىل اأن دخول اإ�رشائيل من جنوب اأفريقيا م�سموح 

فقط يف حـــالت ا�ستثنائية وجرى فر�س قواعد حجر 

�سحي اأكرث �رشامة منذ اأم�س اجلمعة.

وت�رشب اإ�رشائيل موجة ثالثة من فريو�س كورونا جنم 

عنها عدد كبري من الإ�سابات . ودخل اإغالق �سارم على 

م�ستـــوى البالد جمددا منذ اأم�ـــس اجلمعة فيما ت�سري 

حملة التطعيم ال�ساملة بالتوازي.  

ومن ناحيـــة اأخرى ليـــزال الفل�سطينيـــون بانتظار 

اللقاحات . واأعلنت وزيرة ال�سحة مي الكيلة اأنه لي�س 

هناك حتى اليوم موعد لت�سلم اجلرعات ولكنها �سوف 

ت�سل على الأرجح يف الربع الأول من العام.

مـــن ناحية اخرى دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء 

اإ�رشائيـــل اإىل توفـــري اللقـــاح �سد فريو�ـــس كورونا 

للفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، 

م�سرية اإىل اأن القانون الدويل يلزم الدولة العربية بذلك.

وقالـــت منظمة العفو اإن علـــى اإ�رشائيل "التوقف عن 

جتاهل التزاماتهـــا الدولية كقوة حمتلة واأن تت�رشف 

على الفور ل�سمـــان توفري لقاحات كوفيد -19 ب�سكل 

مت�ساو وعـــادل للفل�سطينيني الذيـــن يعي�سون حتت 

احتاللها يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة".

وتاأتي هذه الدعوة على الرغم من اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

يف ال�سفة الغربية حيث يعي�س 2،8 مليون فل�سطيني، 

مل تطلب علنا امل�ساعدة من اإ�رشائيل ل�رشاء اللقاح.

كما اأنه من غري املتوقع اأن يطلب امل�سوؤولون يف حركة 

"حما�س" يف غزة الذي يقطنه نحو مليوين ن�سمة، من 
اإ�رشائيل امل�ساعدة للح�سول على اللقاح.

وكانـــت وزارة ال�سحة الفل�سطينية اأعلنت الثنني اأنها 

تتوقع احل�سول على اأوىل جرعات اللقاح ال�سهر املقبل 

من خالل برنامج "كوفك�س" املدعوم من الأمم املتحدة، 

مو�سحة اأنه �سيتم ا�ستخدامها لتطعيم الفل�سطينيني يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

و�سجلـــت ال�سفة الغربية، حتى الآن اأكرث من 100 األف 

اإ�سابة و1101 وفـــاة بالفريو�س، فيما بلغت ح�سيلة 

قطاع غزة 43134 اإ�سابة و404 وفيات.

�لقاهرة-وكاالت: 

اأ�ســـدر الرئي�ـــس امل�رشي، عبـــد الفتاح 

ال�سي�ســـي، اجلمعـــة، قـــرارا بتعيني 28 

�سخ�سا يف ع�سوية جمل�س النواب، على 

اأن يتم دعـــوة املجل�ـــس لالنعقاد يوم 

الثالثاء املقبل.

ون�س القرار على اأنه يتعني على جمل�س 

النواب النعقاد ابتـــداء من يوم الثالثاء 

على الـ�ساعـــة احلاديـة عـ�رشة �سباحا، 

لفتتـــاح دور النعقـــاد العـــادى الأول 

للف�سل الت�رشيعى الثانى ملجل�س النواب.

وياأتـــي هذا الإجراء عمال باملادة 27 من 

قانون جمل�س النواب التي ت�سمح لرئي�س 

اجلمهوريـــة بتعيني عدد مـــن الأع�ساء 

مبجل�س النواب.

ون�ســـت املادة على اأنـــه يجوز لرئي�س 

اجلمهورية تعيـــني عدد من الأع�ساء يف 

املجل�س ل يتجاوز ن�سبة 5% من عدد 

الأع�ساء املنتخبني.

واأكـــد املهند�ـــس حازم اجلنـــدي، ع�سو 

جمل�س ال�سيوخ م�ساعد رئي�س حزب الوفد 

للتخطيـــط الإ�سرتاتيجـــي، اأن اختيارات 

الرئي�ـــس عبدالفتاح ال�سي�سي، للمعينني 

اإ�سافة حقيقية ل جمل�س النواب املقبل.

وقـــال اجلنـــدي، يف بيـــان، اام�ـــس  اإن 

الختيـــارات راعـــت عنا�ـــرش الكفـــاءة 

والتنوع بني التخ�س�سات املختلفة حيث 

�سمـــت اإعالميني ووزراء �سابقني وخرباء 

اقت�ساد وريا�سيني.

واأ�ســـاف ع�ســـو جمل�س ال�سيـــوخ ، اأن 

هذه الختيارات مـــن �ساأنها اإثراء العمل 

النيابـــي والتعبـــري عـــن نب�ـــس فئات 

جمتمعية خمتلفة حتـــت قبة الربملان 

جنبـــا اإىل جنب مع النـــواب املنتخبني 

بنظامي القائمـــة والفردي مبا يخدم يف 

النهاية الهدف من تواجد الربملان.

واأ�سار اجلندي، اإىل اأنه وفقا لقرار الرئي�س 

بدعوة الربملان لالنعقـــاد يوم الثالثاء 

املقبل، �ستكون م�ـــرش ر�سميا قد اأكلمت 

بنائها الت�رشيعي بوجود جمل�سي النواب 

وال�سيوخ لتبداأ م�ســـرية العمل امل�سرتك 

بني غرفتـــي الربملان لتحقيـــق �سالح 

املواطن.

و�سدد ع�سو جمل�س ال�سيـــوخ ، على اأن 

م�ـــرش ا�ستطاعت خالل الفـــرتة الأخرية 

انتخابيـــة حيوية  ا�ستحقاقات  اإجنـــاز 

متثلت يف انتخابات النواب وال�سيوخ يف 

ظل حتديات عرقلـــت اإجراء ا�ستحقاقات 

مماثلة مبختلـــف الدول علـــى م�ستوى 

العامل.

اختتم: » من املتوقع اأن يكون هناك اأداء 

برملاين متميز يت�سم بالتنوع ملا ي�سمه 

مـــن ت�سكيلة نواب خمتلفـــة منها نواب 

�سابقون ونواب جدد بنظـــام القائمة اأو 

الفردي ومعينون من قبل الرئي�س، واأتوقع 

تعاونا تاما مع جمل�س ال�سيوخ ، الغرفة 

الربملانية ال�سقيقة«.

مقدي�سو-وكاالت: 

اأعلن اجلي�س ال�سومايل، مقتل 9 اإرهابيني 

بينهـــم قيادي خالل �سد هجوم مللي�سيا 

"ال�سباب" على قاعدة ع�سكرية مبديرية 
دين�سور مبحافظة باي جنوب البالد.

ونقل موقع اإذاعة �سوت اجلي�س الر�سمي 

عـــن قائد "الفرقـــة 60" حممـــد �سيخ 

عبداهلل عن قوله: "قتل اجلي�س اخلمي�س، 

قائًدا بارًزا يف حركـــة ال�سباب وثمانية 

من حرا�ســـه ال�سخ�سيـــني ."  واأ�ساف، 

" جاء ذلـــك بعد اأن حـــاول امل�سلحون 
مهاجمة قاعـــدة ع�سكريـــة يف مديرية 

دين�سورمبحافظـــة بـــاي جنـــوب غرب 

ال�سومال".  وتابع، "اأن اجلي�س كان لديه 

تقارير ا�ستخباراتيـــة عن هجوم و�سيك 

لعنا�رش ال�سباب، لذلك متكنت القوات من 

اإحباطه يف الوقت املنا�سب".

وك�سف عبد اهلل "اأن القيـــادي الإرهابي 

يدعى خمتار نـــوروكان، وي�سغل من�سب 

قائد حركة ال�سباب يف حمافظة باي ".

الع�سكـــري باملعلومات  القائد  واأ�ســـاد 

ال�ستخباراتيـــة التي مكنتهم من اإحباط 

الهجـــوم وتكبيـــد امللي�سيـــا خ�سائـــر 

فادحـــة، قائال: اإنها "ت�ساعد على توخي 

احلذر واإف�ســـال هجمات املتطرفني على 

قواعد اجلي�ـــس". وموؤخرا، �سعد اجلي�س 

ال�سومايل من عملياتـــه �سد ملي�سيات 

ال�سبـــاب الإرهابية، وقـــام بتحرير عدة 

بلدات ت�سيطر عليهـــا يف جنوب وو�سط 

البالد، واأحلق خ�سائر فادحة بقتل قيادات 

وم�سلحني تابعني لها.

وي�سعى اجلي�ـــس ال�سومايل اإىل تقلي�س 

قدرات حركة ال�سباب الإرهابية و�رشبها 

يف العمـــق ب�سكل ا�ستباقـــي واحلد من 

�سحوة متوقعة من جانـــب الإرهابيني، 

نتيجة للقـــرار الأمريكي ب�سحب القوات 

من ال�سومال بحلول يناير/كانون الثاين 

املقبل.

بغد�د-)د ب �أ(:

 قال رئي�س الوزراء العراقي القائد العام 

للقوات امل�سلحـــة م�سطفى الكاظمي 

ام�س ال�سبت اإن حتديات العراق كبرية 

وحلها يتطلب تعاونا  بني موؤ�س�سات 

الدولة .

واأ�ســـاف الكاظمي ، خـــالل احتفالية 

عيـــد ال�رشطـــة العراقية الــــ  99 ، اإن 

الت�سحيات  عاليا  يقدّرون  "العراقيني 
الكبرية التي قدمتهـــا موؤ�س�سات وزارة 

الداخليـــة ، و�سنقف كعراقيني كل يوم 

مقدّرين تلك الت�سحيات التي قادت اىل 

حماية العراق وحترير اأر�سه من براثن 

ع�سابات داع�س الإرهابية".

واأ�ســـار اإىل اأن هناك حمطات كبرية يف 

عمـــل الداخلية ل يتم اأخذها بحجمها 

احلقيقي  ، م�سددا  على �رشورة تفعيل 

اجلهود مـــن اأجل اأن تعـــاد الأمور اىل 

ن�سابها يف العراق .

ودعا  الكاظمي اإىل تويل الداخلية دورها 

الكامل لإنهاء احلالت ال�ستثنائية التي 

فر�ستها احلـــرب على ع�سابات داع�س 

الإرهابية. وكان الرئي�س  العراقي برهم 

�سالح  اأكد ام�س على اأهمية دور ال�رشطة  

يف حمايـــة الأمـــن الداخلـــي وتعزيز 

ال�ستقـــرار بالبالد ، داعيـــا اإىل توفري 

اأف�سل الو�سائل والتجهيزات ال�رشورية 

ومبا ي�سهـــم يف ت�سهيل وتطوير مهام 

عمل  ال�رشطة العراقية .

وهناأ  �سالح ، يف بيان �سحفي ملكتبه  

الإعالمـــي ام�ـــس ، ال�رشطـــة العراقية 

بجميـــع ت�سكيالتها و�سنوفها وجميع 

منت�سبيها �سباطـــًا ومراتب مبنا�سبة 

الذكرى ال�سنوية لتاأ�سي�سها.

واأ�ســـاف اأن هـــذه املنا�سبـــة تدعـــو 

ل�ستـــذكار الت�سحيـــات الكبرية التي 

قدمتهـــا ت�سكيالت، ودورهـــم امل�ساند 

يف احلرب على داع�ـــس الإرهابي، اإىل 

جانب املهام التي ي�سطلعون بها يف 

التخ�س�سات املعنية بتوفري اخلدمات 

املطلوبـــة للمواطنـــني يف يومياتهم 

ومعامالتهم.

واأ�ســـار اإىل اأن "الواجبـــات املناطـــة 

على عاتق ال�رشطة والت�سحيات التي 

يقدمونها يف �سبيل املواطنني، ت�ستدعي 

بذل اجلهود من اأجل الرتقاء بامل�ستوى 

املهني والتدريبي والقانوين".

و�سهدت مناطق متفرقة من العراق يوم 

ال�سبت احتفالت وا�ستعرا�سات لقوات 

ال�رشطـــة الحتادية ف�ســـال عن ت�سيري 

عجالت ع�سكرية ودرجات يف ال�سوارع 

للتعبري عـــن البتهاج بذكرى تاأ�سي�س 

ال�رشطة العراقية.

بنغازى-وكاالت: 

نفى رئي�س جمل�ـــس النواب امل�ست�سار 

عقيلة �سالح ، اإر�ساله مبعوثا �سخ�سيا 

اإىل اأنقرة ، قائال: "ل نت�سول ول نتلقى 

اأوامر من تركيا اأو من غريها، ونعمل من 

اأجل اأمـــن وا�ستقرار ليبيا ولي�س لدينا 

ما نخفيه". واأ�ساف �سالح - يف بيان 

�سادر عن جمل�س النواب ام�س ال�سبت، 

اأوردتـــه )بوابة الو�ســـط( الليبية - اأن 

ال�سعـــب الليبي "ي�ســـارك ويتابع يف 

خطواتنـــا اأول باأول، فم�سلحة ال�سعب 

الليبي فوق كل اعتبار، واأمن وا�ستقرار 

ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه".

واأ�ســـار البيان اإىل �ســـدور ت�رشيحات 

"غـــري �سحيحـــة" من ع�ســـو احلزب 
)العدالة والتنميـــة( احلاكم يف تركيا 

باكـــري اتاجان بـــاأن �سالـــح "اأر�سل 

مبعوثـــا �سخ�سيا اإىل اأنقـــرة للت�سول 

وتلقـــي الأوامـــر". �سدد �سالـــح: "لن 

نرتدد يف التوا�ســـل مع الدول الفاعلة 

يف ملف الأزمة الليبية؛ لتحقيق الأمن 

وال�ستقـــرار يف ليبيا، ولكن لي�س على 

ح�ساب م�سلحة الليبيني ودون م�سا�س 

بال�سيادة الوطنية".

مـــن ناحية اخرى رحبـــت بعثة الأمم 

املتحدة يف ليبيا بتبادل 35 حمتجزا 

برعاية اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة )5 

+ 5( يف مدينة ال�سويرف، وذلك �سمن 

اإجراءات بنـــاء الثقة املتفق عليها يف 

اتفاق وقف اإطالق النار.

واأ�سافـــت اأن هذا التبـــادل هو الثاين 

بني الطرفني، نتيجـــة اللتزام الثابت 

من جانب اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة 

بامل�سي قدما يف التنفيذ الكامل لتفاق 

وقف اإطالق النار.

ودعت البعثة الطرفني اإىل الإ�رشاع يف 

ا�ستكمال املفاو�ســـات اجلارية لإعادة 

فتح الطريق ال�ساحلي

رئي�س �لنو�ب �لليبي ينفي �إر�سال مبعوث له �إلى �أنقرة..  �لكاظمي: تحديات �لعر�ق كبيرة

ويوؤكد: ال نتلقى �أو�مر منها

�خلرطوم-وكاالت: 

 اأعربت وزارة اخلارجية ال�سودانية  عن تقديرها 

للزيارة التي قام بهــــا ال�سيد �ستيفن منوت�سني 

وزير اخلزانة الأمريكــــي ووفده للبالد وللنتائج 

التي حققتها، ومنها توقيع مذكرة التفاهم ب�ساأن 

القر�س التج�سريي الذي تقدمه الوليات املتحدة 

ل�سداد متاأخرات ال�ســــودان لدى جمموعة البنك 

العاملي، والذي �سيتيح للبالد الو�سول اإىل م�سادر 

متويــــل ذات اأثر. وعربت الوزارة يف بيان لها عن 

التطلع اإىل املزيــــد من تفعيل العالقات القائمة 

مع الوليــــات املتحدة، واأنها �ستدفع لتو�سيعها 

وتعميقها لتحقيق اأق�سى ا�ستفادة م�سرتكة ممكنة 

منها.

واعربــــت اخلارجية فى بيان عقــــب الزيارة  ان  

ال�سيد �ستيفن منوت�ســــني وزير اخلزانة الأمريكي 

ووفــــده،  انهى زيارة ناجحــــة يف ال�ساد�س من 

ينايــــر 2021م اإىل ال�سودان ركزت على العالقات 

الثنائية، التقى ال�سيــــد الوزير خاللها ال�سيدين 

رئي�سي جمل�ســــي ال�سيادة الإنتقــــايل والوزراء، 

وال�سيــــدة وزيرة املالية املكلفــــة. واأبلغ ال�سيد 

وزير اخلزانة اجلانب ال�ســــوداين اأن بلده ي�سعى 

لتن�سيط التعاون امل�سرتك، ومبا ي�ساعد ال�سودان 

يف تخطي التحديات التي يواجهها واأ�ساد بح�سن 

قيادة الفرتة الإنتقالية التي يتقا�سمها املجل�س 

ال�سيــــادي مع جمل�س الوزراء. كمــــا اأ�ساد ال�سيد 

منوت�سني بتوقيع اإتفاقيــــات ال�سالم فى جوبا، 

ووعد باملعاونة فى تنفيذها، موؤكداً حر�سه على 

حلاق احلــــركات غري املوقعة بعمليــــة ال�سالم. 

كذلــــك اأكد ال�سيد وزير اخلزانة حر�س بالده على 

تو�سل ال�ســــودان واأثيوبيا وم�رش اإىل اإتفاق مللء 

�سد النه�سة وت�سغيله. بينمــــا اأكد ال�سيد رئي�س 

جمل�س ال�سيادة الإنتقايل لل�سيف حر�س ال�سودان 

على ترقية عالقاته مع الوليات املتحدة فى كل 

املجالت، �سيما الإقت�سادي منها.

 كما اأو�سح له حقائق الو�سع على احلدود ال�رشقية 

مع اأثيوبيا مبينًا اأن ال�سودان اإمنا قام بتحركاته 

الأخرية داخل حــــدوده املقرة واملعرتف بها من 

البلدين. وقد ا�ستعر�س ال�سيد رئي�س الوزراء للوزير 

الأمريكي الو�سع الإقت�سادي يف ال�سودان وتباحث 

معه حول �سطب ديونه وحول م�سائل الإ�ستثمار 

والتجارة. واأثنى ال�سيد رئي�س الوزراء على م�ستوى 

تطور العالقات بني البلدين، والتي حتقق يف هذه 

الفرتة قفزات تاريخية باإجتاه م�ستقبل اأف�سل.

واعربت  وزارة اخلارجيــــة عن تقديرها للزيارة 

وللنتائــــج التي حققتها، ومنهــــا توقيع مذكرة 

التفاهم ب�ساأن القر�س التج�ســــريي الذي تقدمه 

الوليات املتحدة ل�سداد متاأخرات ال�سودان لدى 

جمموعة البنك العاملــــي، والذي �سيتيح للبالد 

الو�سول اإىل م�سادر متويل ذات اأثر.

 وذكرت ان ال�سودان يتطلع  اإىل املزيد من تفعيل 

العالقــــات القائمة مع الوليــــات املتحدة، وهي 

�ستدفــــع لتو�سيعها وتعميقهــــا لتحقيق اأق�سى 

ا�ستفادة م�سرتكة ممكنة منها.

اأكد على نجاح الزيارة التاريخية بعد مقاطعة   

�ل�سود�ن ي�سيد بنتائج زيارة وزير �لخز�نة �الأمريكي
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�إ�سابة 6 جنود فرن�سيين في 

هجوم بمالي

بيلو�سي: تر�مب �سخ�ص مختل وخطير 

على �لواليات �لمتحدة والبد من محاكمته

�لرئي�ص �الأفغاني يريد ت�سليم �ل�سلطة 

�إلى »خليفة منتخب«

باري�ص ـ )د ب �أ( :

 نقلت تقاريـــر اإعالمية فرن�سية عن وزارة الدفاع 

قولها اإن �ستة جنود فرن�سيني اأ�سيبوا، خالل عملية 

�سد م�سلحني اإ�سالميني يف مايل بغرب اإفريقيا.

وكان املهاجمون قد �سنوا �سباح اأول اأم�س هجومًا 

يف املنطقة الو�سطى حـــول اإقليم جورما، حيث 

قادوا �سيـــارة على ما يبدو نحو قافلة ع�سكرية، 

قبل اأن يفجروا عبوة نا�سفة.

ومت نقل اجلنود امل�سابني اإىل م�ست�سفى ع�سكري 

يف مدينة جاو يف مايل، ومت نقل ثالثة منهم اإىل 

فرن�سا لإجراء املزيد من العالج.

وقالت قناة "فران�س انفو" اإنه مل يتعر�س اأي منهم 

لإ�سابات تهدد حياتهم

وكان ذلك ثالث هجوم خطري على جنود فرن�سيني 

منذ نهاية كانون اأول/دي�سمرب، عندما قتل خم�سة 

جنود فرن�سيني خالل اأ�سبوع.

وبو�سفها قوة ا�ستعماريـــة �سابقة ملايل، تن�رش 

فرن�ســـا اآلف اجلنود �ســـد الإ�سالميني يف غرب 

اإفريقيا، من بينهـــم حوايل 5100 جندي يعملون 

�سمن عملية "برخان" ملكافحة الإرهاب.

و��سنطن ـ )د ب �أ( :

 قالت رئي�سة جمل�س النـــواب الأمريكي، نان�سي 

بيلو�ســـي، اإنه لبد اأن يواجـــه الرئي�س الأمريكي 

املنتهيـــة وليته دونالد ترامـــب عواقب جنائية 

ب�سبب ال�سطرابات الأخرية يف مبنى الكابيتول، 

وو�سفته باأنـــه "خمتل وخطري علـــى الوليات 

املتحدة".

وقالت بيلو�سي فى مقابلة مع �سبكة )�سي بي اإ�س( 

مت ن�رش مقتطفات منها ب�سورة م�سبقة اأم�س قبل 

بثهـــا اليوم : "لالأ�سف، ال�سخ�س الذي يدير الفرع 
التنفيذي هو رئي�س خمتل وم�سطرب وخطري على 

الوليات املتحدة".

وتابعت: "ومـــا زل اأمامنا ب�سعة اأيام فقط حتى 

نتمكن من حمايـــة اأنف�سنا منه. لكنه فعل �سيئا 

خطرياً للغاية بحيث يجب اأن تكون هناك حماكمة 

�سده".
ودعت بيلو�سي ترامب اإىل ال�ستقالة فوراً وهددت 

باإطالق عملية اأخرى لعزله.

وكان املئات من مثريي ال�سغب املوؤيدين لرتامب 

قـــد اقتحموا مبنى الكابيتـــول، رمز الدميقراطية 

الأمريكية ومقر املجل�س الت�رشيعي يوم الأربعاء، 

وجرى اإطالق اأعرية نارية كما قتل خم�سة اأ�سخا�س 

بينهم �رشطي.

كابول ـ )د ب �أ( :

 اأعـــرب الرئي�س الأفغاين، اأ�ـــرشف غني اأم�س عن 

رغبته يف ت�سليم ال�سلطة اإىل "خليفة منتخب"، 

و�ســـط دعوات بت�سكيل حكومـــة موؤقتة، ك�سبيل 

لتحقيق �سالم مع حركة طالبان.

وقال غنـــي يف مقابلة مع �سبكة "�ســـي.اإن.اإن" 

الإخبارية الأمريكية "هديف الرئي�سي هو اأن اأكون 

قادرا على ت�سليم ال�سلطة، من خالل اإرادة ال�سعب، 

اإىل خليفة منتخب".

واأ�ساف "نحن ل�سنا مـــن تلك املجتمعات التى 

ميكن اأن يفر�س عليها نهجا على غرار طالبان من 

املا�سي. كان هذا �سالم املقربة".

جاكرتا ـ )د ب �أ( :

 ذكر م�سوؤولون اأنه مت اإر�سال فرق بحث اإىل بحر 

جاوة بعد اأن فقدت �سلطـــات الطريان الت�سال 

بطائرة ركاب تابعة خلطوط �رشيويجايا املمولة 

من احلكومة الندوني�سية بعد دقائق من اإقالعها 

من مطار جاكرتا اأم�س.

وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء اأن الطائرة تقل 

62 راكبـــا على متنها، وهي مـــن اإنتاج �رشكة 

بوينج وتعمل منذ 26 عامًا.

وقال نائب العمليات يف وكالة البحث والإنقاذ 

الوطنية، بامباجن �سوريواجي، يف موؤمتر �سحفي: 

"جري تقدير موقع الطائرة اأنه بني جزيرة لكي 
وجزيرة لنكاجن".

هاتان اجلزيرتان هما جزء من "�ساوزند اأيالند" 

الواقعة قبالة جاكرتا.

وقـــال: "بح�سب املعلومات مـــن املوقع، جرى 

العثور على عـــدة قطع من احلطام ي�ستبه اأنها 

من الطائرة وهي على قاربنا بالفعل ملزيد من 

التحقيقات".

وقالت اأديتا اإيراواتى، متحدثة با�سم وزارة النقل 

الندوني�سية اإن الطائـــرة كانت يف طريقها اإىل 

بونتياناك يف جزيـــرة بورنيو عندما مت فقدان 

الت�سال بها.

وذكـــرت قناة "مـــرتو تـــي يف" الإندوني�سية 

التلفزيونية اأن �سبعة اأطفال وطاقمًا مكونًا من 

�ستة اأفراد من بني ركاب الطائرة.

واأظهرت البيانات من خدمة الإنرتنت ال�سويدية 

"فاليـــت رادار 24" اأن الطائـــرة فقـــدت فجاأة 
بيانات ال�رشعة والرتفاع بعد نحو اأربع دقائق 

من الإقالع.

وقال جونايدي، رئي�س مقاطعة �ساوزند اآيالند، 

ملوقـــع "كومبا�ـــس دوت كوم "الإخبـــاري اإن 

�سيادين راأوا انفجاراً بالقرب من جزيرة لكي.

وواجهـــت اإندوني�سيا �سل�سلة من حوادث حتطم 

الطائرات يف العقد املا�سي، مبا يف ذلك كارثة 

لين اإيـــر التي اأودت بحيـــاة 189 �سخ�سًا يف 

عـــام 2018 واأثارت غ�سبـــًا عامليًا �سد طائرة 

بوينج اجلديدة "737 ماك�س". ويف كانون اأول/

دي�سمرب 2014 ، �سقطت طائرة تابعة ل�رشكة"اإير 

اآ�سيـــا جروب" يف بحر جاوة وعلى متنها 162 

�سخ�ساً.

�أدي�ص �أبابا ـ )د ب �أ( :

 اأظهرت ال�سور امللتقطة بالأقمار ال�سطناعية 

دمـــاراً حلق مبن�ســـاآت الأمم املتحدة ووحدة 

رعاية �سحية ومدر�ســـة ثانوية ومنازل يف 

خميمني ياأويان لجئـــني اإريرتيني يف اقليم 

تيجراي ب�سمـــال اإثيوبيا، ما يدح�س املزاعم 

احلكوميـــة باأن ال�ـــرشاع يف الإقليم املن�سق 

انتهى ب�سكل كبري.

وال�سور الثمانية التي التقطتها �رشكة »بالنت 

لب�س« الأمريكية هـــي ملخيمي هيت�سات�س 

و�سيميلبا. وكان املخيمان ي�ست�سيفان نحو 

25 األف وثمانية اآلف لجئ على التوايل قبل 

اندلع �رشاع يف الإقليم قبل �سهرين، بح�سب 

بيانات مفو�سيـــة الأمم املتحـــدة ال�سامية 

لالجئني.

واأعلنـــت حكومـــة اإثيوبيا النت�ســـار على 

املن�سقني يف 28 ت�رشين ثان/نوفمرب املا�سي 

بعدمـــا �سيطـــرت القـــوات الحتاديـــة على 

العا�سمة الإقليمية ميكيلي، بح�سب ما ذكرته 

وكالة بلومربج لالأنباء.

وتورطـــت القوات الإريرتيـــة يف القتال وهي 

متهمة بنهب موؤ�س�ســـات جتارية واختطاف 

لجئـــني، بح�ســـب ما قالـــه  عمـــال اإغاثة 

ودبلوما�سيون باإيجاز عن الو�سع.

ونفت حكومتا ادي�س اأبابا واأ�سمرة تورط قوات 

اإريرتية يف ال�رشاع.

وتقول الأمم املتحدة اإن القتال ليزال مندلعًا 

يف العديد مـــن مناطق تيجراي يف ال�سهرين 

املا�سيـــني. وليزال دخـــول املنطقة ممنوعًا 

على ال�سحفيني واملحلليني امل�ستقلني، مما 

يجعل من ال�سعب التحقق من الأحداث.

طهر�ن ـ )د ب �( :

 �رشح املدعي الع�سكري بالعا�سمة الإيرانية 

طهـــران غالم علـــي تركي بـــان �سل�سلة من 

الخطاء الب�رشية ادت اإىل وقوع حادث �سقوط 

الطائرة الوكرانية يف طهران العام املا�سي، 

مو�سحًا بانـــه �سيتم قريبًا رفـــع امللف اإىل 

املحكمة الع�سكرية و�سيمثل املتهمون امامها.

ويف ت�رشيـــح للتلفزيـــون اليـــراين اأوردته 

�سبـــاح اأم�س وكالة اأنباء فار�س، قال املدعى 

الع�سكرى اإن الركان العامة للقوات امل�سلحة 

اعتـــربت بعد اجراء التحقيقـــات الالزمة 10 

ا�سخا�س مق�رشين يف احلادث وبادرت من ثم 

يف اطار عقوبات ان�سباطية اإىل تنزيل الرتبة 

الع�سكريـــة لبع�س هوؤلء الفـــراد وتقدميهم 

للمحكمة الع�سكرية.

واو�سح بـــاأن م�سغلي املنظومـــة الدفاعية 

ارتكبوا �سل�سلة اخطاء اأدت اإىل عدم الدقة يف 

ت�سخي�س نوع الطائرة حيث ت�سوروه �ساروخ 

كروز مقرتبًا ولي�س طائرة مدنية مبتعدة لذا 

فقد قاموا با�ستهدافه.

وكان وزراء خارجيـــة الـــدول، التـــي لقـــي 

مواطنوها حتفهم عندمـــا اأ�سقطت اإيران عن 

طريق اخلطـــاأ طائـــرة ركاب اأوكرانية العام 

املا�سي، قد طالبوا يف بيان اأول اأم�س اجلمعة 

طهران بتقدمي تف�سري "كامل" لإ�سقاط الطائرة. 

ووقع البيان ال�سادر مبنا�سبة الذكرى الأويل 

ل�سقـــاط الطائـــرة، وزراء خارجيـــة كل من 

اأفغان�ستان وكنـــدا وال�سويد واأوكرانيا وكذلك 

وزير �سوؤون ال�ـــرشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

الربيطاين.

 واأ�سافـــوا اأن: "بالدنـــا �سوف تعتـــرب اإيران 

م�سوؤولة عن حتقيق العدالـــة والتاأكد من اأن 

تقـــدم اإيران تعوي�سات كاملة لأ�رش ال�سحايا 

والدول التي تاأثرت من احلادث".

يذكـــر اأن الطائرة الوكرانية املنكوبة كان قد 

�سقطت بعـــد اقالعها بقليل من مطار "الإمام 

اخلميني " جنوب العا�سمة طهران �سباح يوم 

8 كانون ثان /يناير 2020 اإثر ا�ستهدافها عن 

طريق اخلطاأ من قبل الدفاع اجلوي الإيراين ما 

اأدى اإىل مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 167 

وغالبيتهم اإيرانيون واأفراد الطاقم الت�سعة.

مو�سكو ـ )د ب �أ( :

�سبت اأوىل حرائق الغابـــات الكبرية بالعام 

اجلديـــد يف جنـــوب رو�سيا، حـــول منتجع 

�سوت�سي ال�سياحي والبحر الأ�سود.

ذكرت ال�سلطات اأن هناك اأكرث من ع�رشة حرائق 

باملنطقة التي ا�ستعرت جراء الرياح العاتية.

وجرى اإر�ســـال نحو 80 رجـــل اإطفاء وكذلك 

مروحيات.

ومن غري الوا�سح �سبب اندلع احلرائق، حيث 

اأن درجة احلرارة يف �سوت�سي اليوم تبلغ نحو 

16 درجة مئوية مع �سقوط اأمطار.

ويف منطقة كرا�سنـــودار حيث يقع �سوت�سي 

هناك حظر على ارتياد مناطق الغابات حتى 

غد الثنني. يذكـــر اأن رو�سيا �سهدت ا�ستعال 

حرائق غابات خطرية ال�سيف املا�سي. واألقى 

وزيـــر الدفاع املـــدين يفجينـــي زينيت�سيف 

يف ال�سابق بالالئمـــة يف الكثري من احلرائق 

علـــى قيود فريو�س كورونـــا التي جنم عنها 

ق�ساء املزيد من الأ�سخا�س املزيد من الوقت 

بالأرياف وا�سعالهم النار للتدفئة التي تخرج 

عن ال�سيطرة.

وت�سهـــد 63 منطقة من مناطـــق البالد الـ85 

حرائـــق غابات من وقت لآخـــر، ح�سبما قال 

زينيت�سيـــف لوكالة اأنباء تا�س. واحرتق نحو 

1ر9 مليون هكتار العام املا�سي يف املجمل.

مدريد ـ)د ب �أ( :

اأودت عا�سفة فيلومينـــا بحياة ثالثة 

اأ�سخا�س على الأقل يف اإ�سبانيا و�سلت 

احلركة يف العا�سمة مدريد مب�ستويات 

تاريخية من ت�ساقط الثلوج.

وقال وزير الداخليـــة فرناندو جراندي 

مارل�سكا اأم�س : "ل تزال اأمامنا �ساعات 

�سعبة"، ودعا الإ�سبـــان اإىل البقاء يف 

منازلهم اإن اأمكن.

ويف منطقة مدريد الأكرث ت�رشرا، مت اإنقاذ 

ما يقرب من 1500 �سخ�س حو�رشوا يف 

�سياراتهم ب�سبب الثلوج منذ م�ساء اأول 

اأم�س .

وذكرت تقاريـــر اإعالميـــة، اأن ع�رشات 

الأ�سخا�س الذين ا�سطروا لق�ساء الليلة 

يف ال�سيارات ظلوا ينتظرون امل�ساعدة، 

خا�سة على الطرق الدائرية بالعا�سمة، 

حتى بعد ظهـــر اأم�ـــس عندما و�سلت 

درجات حرارة اإىل 5 درجات حتت ال�سفر.

وبح�سب ال�سلطات، مت العثور على رجل 

/54 عاما/ ميتـــا يف زارزاليخو �سمال 

غربـــي منطقة مدريد، بعـــد اأن طمرته 

الثلوج اأثناء الليل.

فرق �الإنقاذ تبحث عن طائرة �إندوني�سية مفقودة و�سط �حتماالت بتحطمها

�سور �الأقمار �ال�سطناعية تظهر دمار�ً بمن�ساآت �الأمم 

�لمتحدة لالجئين في تيجر�ي �الإثيوبي

�إير�ن: �لمتهمون في ملف حادث �لطائرة �الوكر�نية يمثلون �أمام �لمحكمة قريباً

رو�سيا ت�سهد �أولى حر�ئق �لغابات في 2021 

مقتل 3 �أ�سخا�ص جر�ء عا�سفة م�سحوبة باالأمطار 

و�لثلوج  في �إ�سبانيا

�إ�سالم �آباد ـ )د ب �أ( :

اأعلنـــت باك�ستان اأم�ـــس ت�سجيل 40 

حالة وفـــاة جديدة ب�سبـــب فريو�س 

كورونا امل�ستجد خالل ال�ساعات الـ24 

الأخرية ، لرتتفع ح�سيلة الوفيات يف 

اأنحاء البالد جراء الفريو�س اإىل ع�رشة 

اآلف و598 .

واأعلـــن املركـــز الوطنـــي للقيـــادة 

والعمليات يف اأحدث اإح�ساء له لعدد 

امل�سابـــني، ت�سجيـــل 2007 اإ�سابات 

جديـــدة بالفريو�س خـــالل ال�ساعات 

الــــ24 املا�سيـــة، لرتتفـــع ح�سيلة 

امل�سابـــني يف البـــالد اإىل 499 األفا 

و517 حالـــة اإ�سابـــة، ح�سبما ذكرت 

�سحيفة "ذا ني�سن"الباك�ستانية اأم�س.

ومـــازال اإقليم ال�سند الأكرث ت�رشرا من 

اجلائحة.

وتعافـــى 455 األفـــا و445  �سخ�سًا 

يف اأنحاء البـــالد، فيما ل يزال 2266 

مري�سا يف حالة حرجة.

باك�ستان: 2007 حاالت �إ�سابة بكورونا في يوم و�حد
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14639 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 10 óMC’G á°VÉjôdG

 ô°üædG ¢SQÉM π°üØJ IóMGh Iƒ£N

¿Gôéf øY

∑QÉÑe »eÉ°S ¬ÑY’ ô°ùîj  ô°üædG

™«HÉ°SCG 4

 ¢†aôj ¢ûà«aƒcƒj »JGhôµdG

∂ª°V ¢VôY

 ¢SQÉM …ôª°ûdG øªMôdG óÑY ¿EG ,…QÉÑNEG ôjô≤J ∫Éb

 ó≤Y ™«bƒàd ,âÑ°ùdG ¢ùeCG π°Uh ,…Oƒ©°ùdG öüædG

 ájÉ¡f ≈àM ,¿Gô‚ ‘ IQÉYE’G  ΩÉ¶æH ¬eÉª°†fG

.…QÉ÷G º°SƒŸG

 QOÉ°üe ¿CG ájOƒ©°ùdG "á«°VÉjôdG" áØ«ë°U äôcPh

 QGôªà°S’G ΩóY π°†a …ôª°ûdG ¿CG É¡d âØ°ûc á°UÉN

 ÖgGƒŸG ôjƒ£àd …Oƒ©°ùdG çÉ©àH’G èeÉfôH ‘

 ,á«ë°üdG √ódGh ±hôX ÖÑ°ùH É«fÉÑ°SEG ‘ …QÉ÷G

 á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh Ö©∏dG ‘ ¬àÑZQ ¤EG áaÉ°VEG

.É«∏fi IócDƒe

 ,»∏°UC’G ¬jOÉf ,öüædG ™e …ôª°ûdG ó≤Y ‘ ≈≤ÑJh

 ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ,…OÉædG  ¬ëæe  óbh  ,ÚeÉY  ƒëf

.∫hC’G ≥jôØdG ™e ¬àcQÉ°ûe áHƒ©°üd IQÉYE’G

 ≥jôØdG ™e á«ª°SQ IGQÉÑe …CG …ôª°ûdG ¢†îj ⁄h

 ≥jôØdG ™e ¬àcQÉ°ûe äöüàbGh ,öüædG …OÉæH ∫hC’G

 ¬bÉëàdG πÑb §≤a á«YÉª÷G äÉÑjQóàdG ¢†©H ≈∏Y

.…Oƒ©°ùdG çÉ©àH’G èeÉfÈH

 øY  »ª°SôdG  ¿ÓYE’G  ¿CG  ¤EG  QOÉ°üŸG  äQÉ°TCGh

 ¤EG  ¢SQÉ◊G  ∫ƒ°Uh  ó©H  Ωƒ«dG  ºà«°S  ,á≤Ø°üdG

 ™e ácQÉ°ûª∏d GkõgÉL ¿ƒµ«°S ¬fCG áë°Vƒe ,¿Gô‚

.…Qhó∏d á∏Ñ≤ŸG ä’ƒ÷G ∫ÓN ¬≤jôa

 ,∑QÉÑe »eÉ°S ,ÊÉª©dG öüædG …OÉf º‚ Ö«¨j

 ‘ É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G ó©H ,™«HÉ°SCG 4 IóŸ

.πàfÉªY …QhO ‘ ,≥jƒ°ùdG ΩÉeCG ¬≤jôa IGQÉÑe

 ,ÎjƒJ π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ,öüædG ôcPh

 ,∑QÉÑe »eÉ°ùd âjôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ¿CG

 Qô≤J ‹ÉàdÉHh ,áÑcôdG ±hö†Z ‘ ¬àHÉ°UEG âØ°ûc

.á«MGôL á«∏ª©d ¬Yƒ°†N

 »eÉ°S ÖYÓdG ÜÉ«Z Ióe ¿EG ,ÊÉª©dG …OÉædG ∫Ébh

 .™«HÉ°SCG 4 ¿ƒµà°S ,äÉjQÉÑŸG øY ,∑QÉÑe

 Ö«JôJ  ∫hóL  ‘ ådÉãdG  õcôŸG  ,öüædG  πàëjh

 ∞∏N Úà£≤f ¥QÉØH ,•É≤f 8 ó«°UôH πàfÉªY …QhO

.Ö«°ùdG Qó°üàŸG

 §°Sh  ÖY’  ,¢ûà«aƒcƒj  ¿É«eGO  »JGhôµdG  ¢†aQ

 ,…Oƒ©°ùdG  ∂ª°V  øe  É k°VôY  ,ÊÉehôdG  êƒ∏c

 πHÉ≤e ,…QÉ÷G …ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG ‘ ¬«dEG ∫É≤àfÓd

.hQƒj ¿ƒ«∏e 2^5

 ¿CG  ,á«fÉehôdG  DIDISPORT  áØ«ë°U â∏≤fh

 ¿GôjõM/ƒ«fƒj ≈àM ,êƒ∏c ™e óà‡ ÖYÓdG ó≤Y

.∞°üfh äGƒæ°S 3 òæe ¬d Ö©∏jh ,2022

 ºZQ ,…Oƒ©°ùdG ¢Vô©dG ,¢ûà«aƒcƒj ¿É«eGO ¢†aQh

.ÖYÓdG π«MQ á≤Ø°U ≈∏Y êƒ∏c …OÉf á≤aGƒe

 ≈∏Y  ¢ûà«aƒcƒj  ∫ƒ°üM  ,∂ª°V  ¢VôY  øª°†Jh

 ¿CG  ≈∏Y  ,∞°üfh  ΩÉY  IóŸ hQƒj  ∞°üfh  ¿ƒ«∏e

 ≈∏Y ¥ÉØJ’G ∫ÉM ,‘É°VEG hQƒj ¿ƒ«∏e ≈∏Y π°üëj

.ôNBG º°SƒŸ QGôªà°S’G

 ,É keÉY 30 ôª©dG øe ≠dÉÑdG »JGhôµdG ÖYÓdG ¿Éch

 øe á«°UƒàH ,»cÎdG ÜÉàæY …RÉZ ΩÉªàgG πfi

.ÉµjOƒ°S ÊÉehôdG ¬HQóe

 õcôŸG ,∂ª°V …OÉf ∫ÓàMG ¿CG ,áØ«ë°üdG âØ°ûch

 ÖÑ°ùdG ¿Éc ,…Oƒ©°ùdG …QhódG áëF’ ≈∏Y ÒNC’G

.¢ûà«aƒcƒj ¢†aQ AGQh »°ù«FôdG

ájOƒ©°ùdG

¿ÉªY

¿GOƒ°ùdG

âjƒµdG

ô°üe

 …öüŸG »∏«YÉª°SE’G ≥jôa πëj

 nGóZ,»Hô¨ŸG AÉLôdG ≈∏Y ÉØ«°V

 ¢ûcGôe  áæjóe  ‘  ,ÚæKE’G

 »FÉ¡f  ∞°üf  ÜÉjEÉH  á«Hô¨ŸG

 ¢SOÉ°ùdG  óªfi  ∂∏ŸG  ¢SCÉc

.∫É£HC’G á«Hô©dG ájófCÓd

 á¡LGƒŸG  »∏«YÉª°SE’G  πNójh

 …òdG AÉLôdG øe QCÉãdG øY ÉãMÉH

 ádƒ£ÑdG  øe  ¢ûjhGQódG  ≈°übCG

 á«°VÉŸG  É¡àî°ùf  ‘  á«Hô©dG

.öûY áà°ùdG QhóH

 AÉLôdG  ™e  πHÉ≤J  »∏«YÉª°SE’G

/¢ù£°ùZCG  14  Ωƒj  Iôe  ∫hC’

 ¢SCÉc  ádƒ£H  ‘  2015  ÜBG

 ∫É£HC’G  ájófCÓd  É«≤jôaCG  ∫Éª°T

 ±ó¡H  AÉLôdG  RÉah  ,Üô¨ŸÉH

 óªfi  ÖYÓdG  ¬∏é°S  OQ  ¿hO

.»æjódƒÑdG

 Ú≤jôØdG  ÚH  óYƒŸG  OóŒh

 öûY  áà°ùdG  QhO  ‘  øjÒÑµdG

 ‘  á«Hô©dG  ájófC’G  ádƒ£Ñd

 ï«°ûdG ¢SCÉc) á«°VÉŸG áî°ùædG

 ¿hO  ¿É≤jôØdG  ∫OÉ©Jh  ,(ójGR

 Éªc á«∏«YÉª°SE’G  OÉà°ùH  ±GógCG

 É¡°ùØf áé«àædÉH ∫OÉ©àdG ¢Vôa

 QGódÉH  ÜÉjE’G  AÉ≤d  ≈∏Y  ¬àª∏c

.AÉ°†«ÑdG

 í«LÎdG äÉHö†d ¿É≤jôØdG CÉ÷h

 Éeó©H 2-4 áé«àæH AÉLôdG RÉah

 ¬W ¥QÉWh ¬HQ óÑY »æ°ùM QógCG

 ôªY  πé°S  Éªæ«H  ,»∏«YÉª°SEÓd

 øµdh  ,…óªëŸG  ôgÉHh  ¢ûMƒdG

 QóH ¬d πé°S πHÉ≤ŸG ‘ AÉLôdG

 óÑYh  »ª«MQ  ¿É«Ø°Sh  ¿ƒfÉH

 ,±GQóM ÉjôcRh ÒcÉ°ûdG º«MôdG

.»¶«aÉ◊G ¬dE’G óÑY QógCG Éeó©H

 ∞°üf ‘ GOó› ¿É≤jôØdG πHÉ≤Jh

 áî°ùæ∏d á«Hô©dG ádƒ£ÑdG »FÉ¡f

 óªfi  ∂∏ŸG  ¢SCÉc)  á«dÉ◊G

 »∏«YÉª°SE’G  RÉah  ,(¢SOÉ°ùdG

 øH  øjódG  ôîa  »°ùfƒàdG  ±ó¡H

 •ÉÑ°T/ôjGÈa  16  Ωƒj  ∞°Sƒj

 ‘ º°ù◊G AÉ≤d ≈≤Ñàjh ,2019

 ≈∏Y  ÚæKE’G  móZ  Ωƒj  ¢ûcGôe

.¢ûcGôÃ ÒÑµdG Ö©∏ŸG

 ÚH  ÉÄaÉµàe  hóÑj  ïjQÉàdG

 iƒà°ùe ≈∏Y øjÒÑµdG Ú≤jôØdG

 øµdh  ,IöTÉÑŸG  äÉ¡LGƒŸG

 ¬Ø°UƒH  É«HôY  ¥ƒØàj  AÉLôdG

 Üô©dG  ∫É£HCG  …QhO  Ö≤d  πeÉM

 π°üëj  ⁄  Éªæ«H  ,2006  ΩÉY

 »HôY Ö≤d …CG ≈∏Y »∏«YÉª°SE’G

.¬JÒ°ùe ‘

 Oƒªfi á°SÉFôH ,»∏gC’G …OÉædG IQGOEG ¢ù∏› ô≤à°SG

 ¢Vƒÿ ,ô£b ¤EG ∫hC’G IôµdG ≥jôa ôØ°S ≈∏Y ,Ö«£ÿG

.á°UÉN IôFÉ£H ájófC’G ∫Éjófƒe

 IôFÉW ÒaƒJ …ƒæj »∏gC’G IQGOEG ¢ù∏› ¿CG Éæª∏Yh

.ájófC’G ∫ÉjófƒÃ ôªMC’G áã©H π≤æd á°UÉN

 ‘ ≥jôØdG áã©H ,Ö«£ÿG Oƒªfi ¢SCGôj ¿CG Qô≤J Éªc

 ≥jôØdG áã©Ñd ¬à°SÉFQ QGôZ ≈∏Y ,ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc

.iÈµdG äÉÑ°SÉæŸG ‘

 ‘ á«dhC’G  ¬àªFÉb  ≥HÉ°S  âbh ‘ »∏gC’G  π°SQCGh

 É¡°ü«∏≤J Qô≤ŸG øe ÉÑY’ 33 âª°V »àdGh ,∫ÉjófƒŸG

 øe ∫hC’G ‘ CGóÑJ »àdG ádƒ£ÑdG ¥Ó£fG πÑb 23`d

.πÑ≤ŸG •ÉÑ°T/ôjGÈa

AÉLôdG ΩÉeCG QCÉãdG áª¡e »a »∏«YÉª°SE’GájófC’G ∫Éjófƒe »a »∏gC’G áã©Ñd á°UÉN IôFÉW

…ô£b ôÑcC’G RÉéfE’Gh ájô°üe ájGóÑdG..ó«dG ∫Éjófƒe »a Üô©dG

ájƒb ÉæàYƒªée :ïjôªdG ÜQóe

¢SCÉµdG »FÉ¡f ≈dEG á«°SOÉ≤dÉH ≥ë∏j âjƒµdG

 ∫Ó¡∏d π«≤ãdG QÉ«©dG øe ΩÉàNh ájGóH

∫É£HC’G …QhóH ïjôªdGh

 ÉHO-IôgÉ≤dG

 ¢SCÉc ádƒ£H ‘ á«Hô©dG äÉcQÉ°ûŸG Pƒëà°ùJ

 ÉªFGO  ÒÑc  ΩÉªàgG  ≈∏Y  ó«dG  Iôµd  ⁄É©dG

 øjó≤©dG QGóe ≈∏Y áÑ©∏dG á«Ñ©°T ójGõJ π°†ØH

 É¡àcôJ »àdG äÉª°üÑdG ™e á°UÉNh ,Ú«°VÉŸG

 ádƒ£ÑdG √òg ‘ ô£bh ¢ùfƒJh öüe äÉÑîàæe

.Ú«°VÉŸG øjó≤©dG ∫ÓN

 ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£H  äÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ  ÉeóæYh

 ácQÉ°ûe ádƒ£ÑdG ó¡°ûà°S ,(2021 öüe) áeOÉ≤dG

 ácQÉ°ûŸG äÉÑîàæŸG OóY OÉjORG ™e äÉÑîàæe 6

.¤hC’G Iôª∏d ÉÑîàæe 32 ¤EG ádƒ£ÑdG ‘

 Gòg É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG ¤hC’G IôŸG â°ù«d √ògh

 ,IóMGh áî°ùæH á«Hô©dG  äÉÑîàæŸG øe Oó©dG

 Oó©d »°SÉ«≤dG ºbôdG 2003 áî°ùf äó¡°T å«M

 ∫ÉjófƒÃ IóMGh áî°ùf ‘ á«Hô©dG IôµdG »∏ã‡

 öüe" »g ,äÉÑîàæe 7 â°VÉN ÉeóæY ∂dPh ,ó«dG

 ô£bh  ájOƒ©°ùdGh  Üô¨ŸGh  ¢ùfƒJh  ôFGõ÷Gh

 äPƒëà°SG Éeó©H ádƒ£ÑdG äÉ«dÉ©a "âjƒµdGh

 ‘ É«≤jôaCG  IQÉ≤d á©HQC’G óYÉ≤ŸG ™«ªL ≈∏Y

.É«°SBG IQÉ≤d áKÓãdG óYÉ≤ŸGh áî°ùædG ∂∏J

 á«Hô©dG äÉÑîàæŸG øe Oó©dG Gòg ácQÉ°ûe ™eh

 áeÉbEGh ,á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN áÑ≤JôŸG áî°ùædG ‘

 øe áî°ùædG  √òg Pƒëà°ùJ ,öüe ‘ ádƒ£ÑdG

 áª°üÑdG ó©H Éª«°S’ ÈcCG ΩÉªàgG ≈∏Y ádƒ£ÑdG

 ≈∏Y 2015 áî°ùf ‘ …ô£≤dG Öîàæª∏d á©FGôdG

 ‘ ájöüŸG ó«dG  ¬à≤≤M …òdG  RÉ‚E’Gh ¬°VQCG

 ó«dGƒe) ÜÉÑ°ûdG ∫Éjófƒe ájõfhôH RGôMEÉH 2019

 ó«dGƒe) ÚÄ°TÉædG ∫Éjófƒe Ö≤∏H RƒØdGh (1998

 ÊÉãdG õcôŸÉH …ô£≤dG ÖîàæŸG Rƒa ¿Éch .(2000

 ïjQÉJ ‘ ¿B’G ≈àM π°†aC’G ƒg 2015 áî°ùf ‘

 ∫hCG øµdh ,á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdÉH á«Hô©dG äÉcQÉ°ûŸG

 ∫ÉjófƒŸG ‘ á«Hô©dG äÉÑîàæª∏d IRQÉH áª°üH

 πàMG ÉeóæY …öüŸG ÖîàæŸG ≥jôW øY âfÉc

 Ée ƒgh É°ùfôØH 2001 áî°ùf ‘ ™HGôdG õcôŸG

 ≈∏Y 2005 áî°ùf ‘ »°ùfƒàdG ÖîàæŸG √Qôc

 ≈∏Y É°†jCG …öüŸG ÖîàæŸG Pƒëà°ùjh .¬°VQCG

 ™«ªL ÚH øe äÉcQÉ°ûŸG Oó©d »°SÉ«≤dG ºbôdG

 Iôª∏d ádƒ£ÑdG ¢Vƒîj å«M á«Hô©dG äÉÑîàæŸG

 äÉÑîàæŸG ∫hCG ¿Éc ¬fCÉH Éª∏Y ,¬îjQÉJ ‘ 16

 ∂dPh ,ó«∏d ⁄É©dG ä’ƒ£H ‘ ácQÉ°ûe á«Hô©dG

.É«cÉaƒ∏°Sƒµ«°ûJ ‘ 1964 áî°ùf ∫ÓN øe

 øY  ≥FÉ≤◊G  ¢†©H  í°VƒJ  á«dÉàdG  Qƒ£°ùdGh

 ó«dG  ∫Éjófƒe  ‘  á«Hô©dG  äÉcQÉ°ûŸG  πé°S

 ‘ Qƒ¡¶dG Ö«JÎd É≤ÑW áÑ©∏dG ïjQÉJ QGóe ≈∏Y

 ácQÉ°ûŸG É¡«a ÉÃ äÉcQÉ°ûŸG √òg OóYh ádƒ£ÑdG

:(2021 öüe) ‘ áÑ≤JôŸG

…ô°üªdG ÖîàæªdG

.áî°ùf 16 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

(öûY ™HGôdG õcôŸG) 1964 :ácQÉ°ûe ∫hCG

(øeÉãdG õcôŸG) 2019 :á≤HÉ°S ácQÉ°ûe çóMCG

2001 ‘ ™HGôdG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

»°ùfƒàdG ÖîàæªdG

.áî°ùf 15 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(öûY ¢ùeÉÿG õcôŸG) 1967 :ácQÉ°ûe ∫hCG

 ÊÉãdG  õcôŸG)  2019  :á≤HÉ°S  ácQÉ°ûe  çóMCG

.(öûY

.2005 ‘ ™HGôdG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

…ôFGõédG ÖîàæªdG

.áî°ùf 15 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(öûY ¢ùeÉÿG õcôŸG) 1974 :ácQÉ°ûe ∫hCG

 ™HGôdG  õcôŸG)  2015  :á≤HÉ°S  ácQÉ°ûe  çóMCG

.(¿höû©dGh

.2001 ‘ öûY ådÉãdG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

»àjƒµdG ÖîàæªdG

.ï°ùf 8 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(öûY ¢ùeÉÿG õcôŸG) 1982 :ácQÉ°ûe ∫hCG

 ÊÉãdG  õcôŸG)  2009  :á≤HÉ°S  ácQÉ°ûe  çóMCG

.(¿höû©dGh

.1982 ‘ öûY ¢ùeÉÿG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

»Hô¨ªdG ÖîàæªdG

.ï°ùf 7 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(¿höû©dGh ÊÉãdG õcôŸG) 1995 :ácQÉ°ûe ∫hCG

.(¿höû©dG õcôŸG) 2009 :á≤HÉ°S ácQÉ°ûe çóMCG

.1999 ‘ öûY ™HÉ°ùdG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

…Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG

.ï°ùf 9 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(¿höû©dGh …OÉ◊G õcôŸG) 1997 :ácQÉ°ûe ∫hCG

 …OÉ◊G  õcôŸG)  2019  :á≤HÉ°S  ácQÉ°ûe  çóMCG

.(¿höû©dGh

.2003 ‘ öTÉ©dG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

…ô£≤dG ÖîàæªdG

.ï°ùf 8 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(öûY ¢SOÉ°ùdG õcôŸG) 2003 :ácQÉ°ûe ∫hCG

 ådÉãdG  õcôŸG)  2019  :á≤HÉ°S  ácQÉ°ûe  çóMCG

.(öûY

.2015 ‘ ÊÉãdG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

»æjôëÑdG ÖîàæªdG

.ï°ùf 4 :äÉcQÉ°ûŸG OóY

.(¿höû©dGh ådÉãdG õcôŸG) 2011 :ácQÉ°ûe ∫hCG

.(¿höû©dG õcôŸG) 2019 :á≤HÉ°S ácQÉ°ûe çóMCG

.2019 ‘ ¿höû©dG õcôŸG :èFÉàædG π°†aCG

 »æØdG  ôjóŸG  ,õ«eƒL  ¬«jójO  ‹É¨JÈdG  ≥∏Y

 ∫É£HCG  …QhO  áYôb  ≈∏Y  ,ÊGOƒ°ùdG  ïjôª∏d

 …öüŸG »∏gC’G ™e ¬≤jôa â©bhCG »àdG ,É«≤jôaEG

.‹ƒ¨fƒµdG Üƒ∏c Éà«ah ÊGõæàdG ÉÑª«°Sh

 Qƒ¡ªL  èeÉfÈd  íjöüJ  ‘  ,õ«eƒL  ∫Ébh

 »∏gC’G  á¡LGƒŸ á°UôØdG  ‹ íàJ ⁄"  :áãdÉãdG

 ,»∏«YÉª°SE’G ÖjQóJ AÉæKCG ,…öüŸG …QhódG ‘

 IOÉ«b  â–  ≥jôØdG  äÉjQÉÑe  ™HÉJCG  âæc  øµd

."≥HÉ°ùdG »æØdG ôjóŸG ,ô∏jÉa ¬«æjQ …öùjƒ°ùdG

 ≈∏Y IQó≤dG ¬jódh …ƒb ≥jôa »∏gC’G" :±É°VCGh

 ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ÊÉãdG  ΩÉ©∏d  Ö≤∏dÉH  ®ÉØàM’G

."ÚÑY’ øe ¬jód ÉŸ ∂dPh

 âKó–h  ÚÑYÓdG  ™e  á°ù∏L  äó≤Y"  :™HÉJh

 ,∫É£HC’G …QhO ‘ Éæjód Ée πc Ëó≤J ∫ƒM º¡«dEG

."∂dòH ÊhóYh ºgh

 Qƒ°†M  ¿CÉ°ûH  QƒeC’G  Ò¨àJ  ¿CG  ≈æ“CG"  :”CGh

 ïjôŸG »©é°ûe óLGƒàjh ,äÉjQÉÑŸG ÒgÉª÷G

."äÉLQóŸG ‘ ójóL øe

 Óã‡  ,ïjôŸGh  ∫Ó¡dG  QGƒ°ûe  ¿ƒµ«°S

 ÓaÉM  ,É«≤jôaEG  ∫É£HCG  …QhO  ‘ ¿GOƒ°ùdG

 ájGóH  ‘  π«≤ãdG  QÉ«©dG  øe  äÉ¡LGƒÃ

.äÉYƒªéŸG QhO ájÉ¡fh

 Ωó≤dG  Iôµd  »≤jôaE’G  OÉ–’G  ø∏YCGh

 áé«àf  ,á©ª÷G  ∫hC’G  ¢ùeCG  "±ÉµdG"
 »àdGh  ,äÉYƒªéŸG  QhO  áYôb  Öë°S

 ™e  á«fÉãdG  áYƒªéŸG  ‘ ∫Ó¡dG  â©bhCG

 ø°U  …Oƒ∏«eÉeh  ‹ƒ¨fƒµdG  »ÑÁRÉe

 OGORƒ∏H  ÜÉÑ°Th  »≤jôaEG  Üƒæ÷G  õfhGO

.…ôFGõ÷G

 ¬Ñ©∏e êQÉN ¬JÉjQÉÑe ¤hCG ∫Ó¡dG CGóÑ«°Sh

 Ωƒj »≤jôaEG Üƒæ÷G …Oƒ∏«eÉe ≥jôa ΩÉeCG

 ∫hCG  ¢Vƒîj ºK ,πÑ≤ŸG •ÉÑ°T/ôjGÈa 12

 Ωƒj  ,AÉbQõdG  Iôgƒ÷G  ¬Ñ©∏e  ‘  IGQÉÑe

 »J  ≥jôa  ΩÉeCG  ,πÑ≤ŸG  •ÉÑ°T/ôjGÈa  23

.‹ƒ¨fƒµdG »ÑÁRÉe »H

 êQÉN ¿ƒµà°S ,∫Ó¡∏d áãdÉãdG IGQÉÑŸG ÉeCG

 …ôFGõ÷G OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ≥jôa ΩÉeCG ,¬Ñ©∏e

 øe  16  Ωƒjh  ,πÑ≤ŸG  QGPBG/¢SQÉe  5  Ωƒj

 AÉbQõdG  Iôgƒ÷ÉH ∞«°†à°ùj ô¡°ûdG  ¢ùØf

.OGORƒ∏H ÜÉÑ°T

/πjôHCG  2  Ωƒj  á°ùeÉÿG  ¬JGQÉÑe  ‘h

 √Ò¶f  ∫Ó¡dG  ∞«°†à°ùj  ,πÑ≤ŸG  ¿É°ù«f

 ,AÉbQõdG  Iôgƒ÷ÉH  õfGhO  ø°U  …Oƒ«∏eÉe

 Ωƒj  á°SOÉ°ùdG  IGQÉÑŸÉH  √QGƒ°ûe  ºààîjh

 ‘  »ÑÁRÉe  Ö©∏Ã  ¿É°ù«f/πjôHCG  9

.»°TÉÑ‡ƒd áæjóe

 ΩÉeCG  ¬Ñ©∏e  êQÉN  ≥∏£æ«°ùa  ïjôŸG  ÉeCG

/ôjGÈa  12  Ωƒj  …öüŸG  »∏gC’G  ¬Ø«°†e

 ΩÉeCG  ¬Ñ©∏Ã IGQÉÑe ∫hCG  ¢Vƒîjh ,•ÉÑ°T

.ô¡°ûdG ¢ùØf øe 23 Ωƒj Üƒ∏c Éà«a

 áãdÉãdG  ÚJGQÉÑŸG  ïjôŸG  ¢Vƒîjh

 ,πÑ≤ŸG QGPBG/¢SQÉe 16h 5 »eƒj á©HGôdGh

 ¬Ñ©∏Ã  ¤hC’G  ,ÊGõæàdG  ÉÑª«°S  ΩÉeCG

 ≈∏Y  ÊGõæàdG  …OÉædG  Ö©∏Ã  á«fÉãdGh

.‹GƒàdG

 ,ïjôŸG ∞«°†à°ùj á°ùeÉÿG IGQÉÑŸG ‘h

/πjôHCG 2 Ωƒj ,¿ÉeQO ΩCÉH …öüŸG »∏gC’G

 IGQÉÑŸÉH √QGƒ°ûe ºàî«°Sh ,πÑ≤ŸG ¿É°ù«f

 QÉjódG  êQÉN  Üƒ∏c  Éà«a  ΩÉeCG  á°SOÉ°ùdG

.ô¡°ûdG ¢ùØf øe 9 Ωƒj

 »FÉ¡f  ¤EG  á«°SOÉ≤dG  √Ò¶æH  ,âjƒµdG  ≥◊  

 ,¿ÉbôH ≈∏Y ¢†«HC’G Rƒa ó©H ,ó¡©dG ‹h ¢SCÉc

 ‘ ,á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,(0-2) áé«àæH

 áî°ùæ∏d »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG äÉ¡LGƒe ÊÉK

 ó¡a  ,âjƒµdG  á«FÉæK  πé°S  .á≤HÉ°ùª∏d  28

 ‘ ó«©°S á©ªLh ,(30) á≤«bódG ‘ …ôLÉ¡dG

 ™e âjƒµdG »≤à∏j RƒØdG Gò¡Hh .(45) á≤«bódG

/≈fÉãdG ¿ƒfÉc 12 Ωƒj ,»FÉ¡ædG ‘ á«°SOÉ≤dG

 øeÉ°†àdG ™e ¿ÉbôH Ö©∏j Éª«a ,…QÉ÷G ôjÉæj

.¬JGP ô¡°ûdG øe 11 Ωƒj ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y

 âë°Vhh  ,É¡àjGóH  ‘ IÒãe  äAÉL  IGQÉÑŸG

 øe  á«∏°†aCG  ™e  ,RƒØdG  ‘  Ú≤jôØdG  áÑZQ

 πX ‘ ,IQƒ£ÿGh Iô£«°ùdÉH ¢†«HC’G ÖfÉL

 .¬«ÑY’ áÑ«àµd IÒÑµdG äGÈÿG

 óªMCGh  ó«©°S  á©ªL  ÈY  §¨°V  ¢†«HC’G

 ,»∏ÑÁOh  ójGR  π°ü«a  ÖfÉL  ¤EG  ,»°ûjÉµ©dG

 äGQób  ∫Ó¨à°SG  ¿ÉbôH  ∫hÉM  πHÉ≤ŸG  ‘

 .≈«ëj øH ódÉN ™e ÊÉaƒ«Lh ‘ƒc

 ¿É«∏Y  óªMCG  ÖµJQG  ,¢†«HC’G  §¨°V  §°Shh

 Oƒ©j ¿CG πÑb ,AGôØ°U ábÉ£H ¬«∏Y ≈≤∏J CÉ£N

 ÖYÓdG Oô£jh ,√QGôb øY ™LGÎjh QÉØ∏d ºµ◊G

 ¿ÉbôH äÉHÉ°ùM ∂HQCG Oô£dG .(23) á≤«bódG ‘

 π«é°ùJ ‘ ¢†«HC’G ¬∏¨à°SG Ée ƒgh ,≥FÉbód

 ¿CG  πÑb  ,π∏°ùàdG  »YGóH  ≈¨dCG  øµd  ,±óg

 åëHh .(30) á≤«bódG ‘ …ôLÉ¡dG ó¡a πé°ùj

 ,»≤«≤M  ójó¡J  ¿hO  øµd  IOƒ©dG  øY  ¿ÉbôH

 øe  ó«©°S  á©ªL ¬«a  øµ“ …òdG  âbƒdG  ‘

 »¡àæ«d ,(45) á≤«bódG ‘ ÊÉK ±ó¡H õjõ©àdG

 ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ¿ÉbôH §°ûf  .∫hC’G •ƒ°ûdG

 ≈∏Y âª£– ¬J’hÉfi ¿CG ’CG ,Ò«¨à∏d É«©°S

 √ƒÑY’  ´É°VCG  …òdG  ,¢†«HC’G  »©aGóe  ΩGóbCG

.(0-2) IGQÉÑŸG »¡àæàd ¢Uôa IóY



�شهدت مباريات ذهاب الدور ربع 

النه�ئي لك�أ����س اخلليج العربي، 

ت�ألق���� الفت���� حلرا����س املرمى، 

ك�رلو�س  الربازيل���ي  وا�س���تع�دة 

اإدواردو بع�س���� م���ن �سحره مع 

�سب�ب االأهل���ي، ب�الإ�س�فة لعودة 

مالب���� اإىل ت�سكيل���ة احت�د كلب�ء 

وه���ز ال�سب����ك. وانته���ت مب�راة 

االأهلي،  �سب�ب  و�سيفه  خورفك�ن 

بفوز ال�سيوف 4-2، وهي املب�راة 

الوحيدة يف هذا الدور التي انتهت 

ب�نت�س�ر فريق.

الع�مل  املب����راة،  نتيجة  وب�تت 

امل�س���رك يف مب�ري�ت خورفك�ن 

التع�دالت  اإىل ج�نب  الك�أ�س،  يف 

ال�سلبية.

ف�آخ���ر 8 مب�ري����ت خلورف���ك�ن، 

انتهت 5 منه� ب�لتع�دل ال�سلبي، 

وال�3 االأخرى بنتيجة 4-2، ومنه� 

فوزان خلورفك�ن وخ�س�رة وحيدة.

ويف ال�س���وط االأول من املواجهة، 

�س���دد ال�سي���وف 6 م���رات على 

ي�س���وب  مل  بينم����  املرم���ى، 

خورفك�ن اأي كرة.

وت�ألق ك�رلو�س اإدواردو مع �سب�ب 

االأهلي، و�سجل هدف� و�سنع اآخر، 

وك�س���ب �رضبة ج���زاء، و�سنع 3 

فر�س اأخ���رى، كم� اأنه ك�ن االأكرث 

متريرا بني زمالئه، ب�50 متريرة.

االأهلي  �سب����ب  تف���وق  ويع���ود 

للج�نب الدف�ع���ي اأي�س�، اإذ جنح 

71% يف قطع  العب���وه بن�سب���ة 

الكرات، واأول تهديد على مرم�هم 

ك�ن بعد مرور قرابة �س�عة ك�ملة.

الربازيليون  الالعب���ون  ووا�س���ل 

رافعني  الت�سجي���ل،  خلورف���ك�ن 

ر�سيدهم ل�7 م���ن اآخر 12 هدف� 

للفري���ق يف البطولة، لكن ذلك مل 

يكن ك�في�.

ث�نية ك�فية للن�رض   112 وك�نت 

بوا�سط���ة  الت�سجي���ل،  ليفتت���ح 

البطولة  ه���ذه  املتخ�س����س يف 

العبه توزي، الذي �س�هم يف اإحراز 

6 اأه���داف، يف اآخر 5 مب�ري�ت له 

بك�أ�س اخلليج العربي.

ويف مب�راة اأخ���رى، ع�د الفجرية 

متع�دال من معق���ل الن�رض، وك�ن 

االأكرث ا�ستحواذا يف الن�سف االأول، 

وترجم ذل���ك خلطورة على مرمى 

احل�ر�س اأحمد �س�مبيه، الذي ت�ألق 

بت�سديه ل�4 ت�سديدات.

واحت�ج الفجرية ل�52 دقيقة لهز 

�سب�ك �س�مبيه، عرب الثن�ئي االأكرث 

خط���ورة، اأرمينتريو�س وبلعربي، 

االأول م���ن متريرة  حيث �سج���ل 

الث�ين.

ووا�س���ل بلعرب���ي اإيج�بيته يف 

فريق���ه، مب�س�همته يف  مب�ري�ت 

اإحراز 5 اأهداف يف اآخر 5 لق�ءات.

اأم���� الن����رض، فلم يه���دد مرمى 

التميمي اإال بت�سديدة واحدة بعد 

الهدف، وك�نت يف الدقيقة 73.

ودف�عي����، ك�ن عب���د اهلل ن�����رض 

االأف�سل بني زمالئ���ه، بك�سبه 10 

من 12 �رضاع� على الكرة، وقطعه 

الك���رة 6 مرات م���ن 6 حم�والت، 

اإىل ج�نب ت�ستي���ت الكرة مرتني 

بعيدا عن من�طق فريقه، و�سن�عة 

فر�ستني للت�سجيل.

اأبوظبي ــ  وام:

جمل����س  اأ�س���در   

ال���وزراء برئ��س���ة 

ال�سم���و  �س�ح���ب 

ال�سي���خ حممد بن 

را�س���د اآل مكت���وم 

ن�ئب رئي�س الدولة 

جمل����س  رئي����س 

ح�ك���م  ال���وزراء 

دبي "رع����ه اهلل"، 

بتكلي���ف  ق���راراً 

مع�يل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد ب�لهول 

الفال�سي وزير دولة لري�دة االأعم�ل وامل�س�ريع 

ال�سغ���رية واملتو�سطة برئ��س���ة جمل�س اإدارة 

الهيئة الع�مة للري��سة.

ويخت�س املجل����س بو�سع اخلط���ط والربامج 

واالأنظم���ة واللوائح الكفيل���ة بتنظيم وتن�سيط 

وتطوير قط�ع الري��سة يف الدولة، والعمل على 

اقراح الت�رضيع�ت اخل��سة بتنظيم هذا القط�ع 

يف الدولة.

كم� ي�سم���ل اخت�س��س����ت املجل����س ت�سكيل 

جم�ل�س اإدارات االحت����دات الري��سية، واإ�سدار 

ق���رارات اإ�سه�ر اجله����ت الري��سية، والبت يف 

ال�س���ك�وى والتظلم�ت التي ترف���ع للهيئة من 

اجله�ت الري��سية يف الدولة.

ويعمل املجل����س كذلك على تنظي���م وتطوير 

العمل يف الهيئ���ة من حيث اعتم�د ال�سي��س�ت 

واال�سراتيجي����ت الع�م���ة والنظ���م واللوائح 

وخطط العمل الالزمة لتنظيم العمل يف الهيئة.

ي�أت���ي هذا القرار يف اإط����ر تعزيز دور جم�ل�س 

االإدارة يف احلكومة االحت�دية ورفع م�ستوي�ت 

الكف�ءة وتطوير املنظوم���ة االإدارية احلكومية 

وتوفري اأف�سل اخلدم�ت.

خرج الو�س���ل بتع�دل ثمني بدون اأهداف اأم�م 

�سيفه ال�س�رقة، م�س�ء اأم�س االأول اجلمعة، يف 

ذه�ب دور الثم�نية من ك�أ�س اخلليج العربي، 

على �ست�د ال�س�رقة.

وت�أجل احل�سم اإىل لق�ء االإي�ب يوم 26 ين�ير/

ك�نون الث�ين اجل�ري، يف �سي�فة الو�سل على 

�ست�د زعبيل بدبي.

وق���دم الفريق�ن �سوط���� �رضيع���� وحم��سي�، 

واأ�س�ع���� العديد من الفر�س ال�سهلة للت�سجيل 

بف�سل ت�ألق خطي الدف�ع وحرا�س املرمى.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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تنطل���ق الن�سخ���ة رق���م 37 م���ن ال�سوبر 

 4 االأربع�ء املقب���ل، مب�س�ركة  االإ�سب����ين، 

اأندية وهي ري�ل مدري���د وبر�سلونة وري�ل 

�سو�سيداد واأتلتيك بيلب�و.

ويق�س بر�سلونة، �رضيط البطولة مبواجهة 

�سو�سي���داد، ي���وم 13 من ال�سه���ر اجل�ري، 

وبعده� يواجه ري����ل مدريد نظريه بيلب�و 

ي���وم 14، عل���ى اأن يتواج���ه الف�ئ���ز من 

املب�راتني يف النه�ئي ي���وم 17 من نف�س 

ال�سهر.

ني ع�س�ق ك���رة القدم، النف�س مبت�بعة  ويمُ

كال�سيكو جديد يف نه�ئي ال�سوبر االإ�سب�ين، 

خ��س���ة اأن الفريقني و�س���ال كثرًيا اإىل قبل 

النه�ئي مًع� يف البط���والت املختلفة ومل 

ي�سفر بعده� امل�سهد النه�ئي عن كال�سيكو 

االأر�س، ون�ستعر�س يف ال�سطور الت�لية: 

دوري اأبطال اأوروبا

مل يتواج���ه الفريق����ن يف نه�ئ���ي دوري 

اأبط����ل اأوروب� من قب���ل، وذلك على الرغم 

من و�سولهم���� مًع� اإىل ن�سف نه�ئي نف�س 

الن�سخة، 4 مرات من قبل.

وك�ن���ت البداية يف مو�سم )2000-1999(، 

وحينه���� جنح ري����ل مدري���د يف الت�أهل 

للنه�ئ���ي ب�لتغل���ب على ب�ي���رن ميونخ 

مبجموع املب�راتني )3-2(، اإال اأن بر�سلونة 

�سقط يف ن�س���ف النه�ئي اأم����م ف�لن�سي� 

مبجموع املب�راتني )3-5(.

وتكرر االأم���ر يف مو�س���م )2012-2011(، 

وحينه���� ودع الثن�ئ���ي مًع� م���ن ن�سف 

النه�ئ���ي، بخ�س�رة ري�ل مدريد اأم�م ب�يرن 

ميونخ بركالت الرجيح، وخ�س�رة بر�سلونة 

اأم�م ت�سيل�سي )3-2(.

ويف املو�س���م الت����يل مب�����رضة )2012-

2013(، تك���رر امل�سهد، بخ���روج بر�سلونة 

اأم����م ب�يرن ميونخ )0-7(، وتوديع الري�ل 

اأم�م بورو�سي� دورمتوند )4-3(.

ويف مو�سم )2014- 2015(، ت�أهل بر�سلونة 

اإىل النه�ئي ب�لتغل���ب على ب�يرن ميونخ 

)5-3(، بينم� ودع ري����ل مدريد يف ن�سف 

النه�ئي االآخر ب�خل�س����رة اأم�م يوفنتو�س 

.)3-2(

كاأ�س ملك اإ�سبانيا

كثرية هي املرات التي و�سل فيه� بر�سلونة 

وري�ل مدريد اإىل ن�س���ف نه�ئي ك�أ�س ملك 

اإ�سب�ني����، ولك���ن مل يكتم���ل االأم���ر �سواء 

بخروجهم� مًع� من تلك املرحلة، اأو خروج 

اأحد الفريقني.

وحدث ذل���ك يف مو�س���م )2000-1999(، 

بخ�س�رة ري�ل مدري���د اأم�م اإ�سب�نيول )0-

1( وخروج بر�سلونة اأم����م اأتلتيكو مدريد 

.)6-0(

ويف ن�سخة )1987-1988(، جنح بر�سلونة 

يف الت�أهل للنه�ئي ب�لفوز على اأو�س��سون� 

)3-0(، اإال اأن ري����ل مدريد خ�رض يف ن�سف 

النه�ئي االآخر اأم�م �سو�سيداد )5-0(.

وقبله���� يف مو�س���م )1985-1986(، ت�أهل 

� للنه�ئي ب�لفوز على بيلب�و  بر�سلونة اأي�سً

)3-1(، اإال اأن ري����ل مدريد �سقط يف ن�سف 

النه�ئي االآخر اأم�م ري�ل �رضق�سطة )4-3(.

ومتكن بر�سلونة من الت�أهل لنه�ئي مو�سم 

)1983-1984( بتخط���ي ال����س ب�مل�����س 

ب���ركالت الرجيح، اإال اأن ري�ل مدريد خ�رض 

.� اأم�م اأتلتيك بيلب�و بركالت الرجيح اأي�سً

ال�سوبر الإ�سباين

تغري �س���كل ال�سوب���ر االإ�سب����ين، لي�سمح 

مب�س�ركة 4 فرق بداية من املو�سم امل��سي، 

وحينه���� متكن ري�ل مدريد م���ن الفوز يف 

ن�سف النه�ئي االأول على ف�لن�سي� )1-3(، 

اإال اأن بر�سلون���ة �سق���ط يف ن�سف النه�ئي 

الث�ين اأم�م اأتلتيكو مدريد )2-3(.
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تعادل ثمين للو�سل مع ال�سارقة 

في الكاأ�س

ك�س���ف ال�سحف���ي ف�بريزي���و روم�ن���و، خب���ري 

االنتق����الت يف اأوروب�، عن مف�ج�أة ب�س�أن و�سع 

امل�رضي حممد �سالح يف ليفربول.

وق����ل روم�نو يف ت�رضيح����ت اأبرزته� �سحيفة 

"ديلي �ست�ر"، اإن �سالح خ�رج اأولوي�ت ليفربول 
ح�لًي� ب�س�أن من�ق�سة جتديد عقده.

وك�نت تق�رير �سحفية، زعمت اأن �سالح �سي�سغط 

على الري���دز يف ال�سيف املقب���ل، لالنتق�ل اإىل 

ري�ل مدريد اأو بر�سلونة.

واأ�س����ف "يعتق���د م�سئولو ليفرب���ول اأن هن�ك 

العبني لديه���م اأولوية عن �س���الح يف من�ق�سة 

العقود اجلديدة".

وت�ب���ع "اأج���رى رام���ي عب��س وكي���ل �سالح، 

حم�دث�ت م���ع ليفربول يف وق���ت �س�بق ب�س�أن 

متديد العقد، لكن املف�و�س�ت متوقفة ح�لًي�".

ووا�س���ل "ليفربول ين���ح االأولوي���ة لف�بينيو 

وفريجيل ف�ن دايك، ب�الإ�س�فة اإىل ف�ين�لدوم، ال 

�سيم� اأن االأخري ينتهي عقده يف ال�سيف املقبل".

وينتهي عق���د �سالح وف�بينيو وف����ن دايك مع 

فريق ليفربول يف �سيف 2023.

ليفربول يف�سل  لفابينيو وفيرجيل  فاينالدوم 

على �سالح

مجل�س الوزراء يكلف اأحمد 

بالهول الفال�سي برئا�سة الهيئة 

العامة للريا�سة

 تع����دل بني ي��س و�سيف���ه احت�د كلب�ء، 

بنتيجة )1-1(، م�س�ء اأم�س االأول  اجلمعة، 

يف ذه����ب دور الثم�نية من ك�أ�س اخلليج 

العربي.

وب�ت احت�د كلب�ء اأقرب للت�أهل، اإذ يكفيه 

التع�دل ال�سلبي للو�س���ول اإىل الدور قبل 

النه�ئي.

وبع���د اأن انتهى ال�س���وط االأول ب�لتع�دل 

ب���دون اأهداف، متك���ن م�الب� م���ن التقدم 

الحت����د كلب�ء بهدف من ك���رة راأ�سية يف 

الدقيقة )57(، بعد ركنية نفذت �رضيع� من 

اجل�نب االأين.

واقتن�س جواو بيدرو، هدف التع�دل لبني 

ي��س يف الدقيق���ة )70(، بكرة راأ�سية بعد 

حتركه ب�سكل جيد و�س���ط مدافعي احت�د 

كلب�ء، ومل ي�ستطع اأن يفعل معه� ح�ر�س 

ال�سيوف �سيئ�، وهو يراه� ت�سكن �سب�كه.

وط���رد فهد �سبيل الع���ب احت�د كلب�ء، يف 

الدقيق���ة )87(، بعد تدخل قوي على العب 

بن���ي ي��س، وال���ذي ح�فظ عل���ى نتيجة 

التع����دل حت���ى نه�ية املب����راة، ليوؤجل 

احل�س���م اإىل لق�ء االإي�ب ي���وم 25 ين�ير/

ك�نون الث�ين اجل�ري.

اتحاد كلباء »المنقو�س« يتعادل مع بني يا�س

ك�سف تقرير �سحف���ي، النق�ب عن حجم 

املواهب الكروية العربية املهدرة، والتي 

مل حت�سل على فر�سة االحراف االأوروبي، 

واالأ�سب�ب التي اأدت ل�سي�ع هذه الفر�س.

وذكرت �سحيف���ة »الروؤية«  يف حتقيق 

له���� بعنوان »مواهب الع���رب تغرق يف 

بحر الك�سل«، اأن���ه على الرغم من ح�لة 

الت�ألق املبهر والالف���ت للنظر لهم  على 

�سعي���د الدوري����ت الك���ربى يف الق����رة 

االأوروبية، وحف���ر اأ�سم�ءهم و�سط ق�ئمة 

العظم�ء واالأكرث تر�سح� يف اال�ستفت�ءات 

الدولية، تظل جت�ربهم فردية.

واأ�س����رت ال�سحيف���ة اإىل اأن جن���وم مثل 

)ليفرب���ول(،  امل����رضي حمم���د �س���الح 

)م�ن�س�سر  واجلزائ���ري ري�����س حم���رز 

�سيتي(، واملغربي حكيم زي��س )ت�سيل�سي(، 

وغريه���م ح�ولوا قهر اأم���واج ه�ئلة يف 

»بحر الك�سل العربي« الذي يحرم املئ�ت 

واأ�سح�ب  العرب املوهوبني،  النجوم  من 

ال�سعبية الكب���رية يف الدوري�ت العربية 

من االقراب من �سواطئ الت�ألق االأوروبية، 

مكتفني مب� يحققون���ه من �سهرة ب�سيطة 

يف الدوري����ت املحلي���ة، ق�نعني ب�سقف 

طموحهم ال���ذي ال يتج����وز امل�س�بق�ت 

املحلية اأو على اأق�سى تقدير امل�س�بق�ت 

الق�رية ب�آ�سي� اأو اأفريقي�.

واأ�س�ف التقرير: »اتفقت معظم التحليالت 

على اأن االأندية العربية تتحمل م�سوؤولية 

ف�س���ل الالعبني يف االح���راف اخل�رجي، 

وال�سبب ب�سيط، وهو رف���ع قيمة العقود 

والروات���ب ال�سهرية للمواه���ب املحلية، 

م� يجع���ل الالعب راف�س� لفك���رة ال�سفر 

والبداية م���ن ال�سفر بروات���ب قليلة يف 

دوري�ت و�سط اأوروب�«.

واأ�س����رت »الروؤية«: »الالع���ب العربي، 

غ�لب����، غري ق����در على حتم���ل طبيعة 

التدريب����ت املتبعة لديهم، ف�ساًل عن اأنه 

يرغ���ب يف اأن يع�مل كنج���م من ال�سف 

االأول، عل���ى اعتب����ر اأن���ه ك�ن كذلك يف 

ن�دي���ه املحل���ي، بج�نب ع���دم االلتزام 

ب�لنظ�م اليومي ال�س�رم املتبع ب�الأندية 

االأوروبية م���ع العبيه�، كم���� اأنه العب 

)مدلل( ينتظر عر�س� م�لي� كبريا، رغم اأن 

بداي�ت العقود يف مث���ل هذه احل�الت ال 

تزيد على املليون دوالر لالعب ون�ديه«

واأو�سحت: »هذا الك�سل وعدم الرغبة يف 

العبور اإىل ع�مل االحراف احلقيقي اأظهره 

ر�سدن���� الإح�س�ءات الالعب���ني االأج�نب 

يف موق���ع تران�سفري م�رك���ت للدوري�ت 

)اإ�سب�ني� واإيط�لي�  ال�5 االأوروبية الكربى 

واإجنلرا وفرن�س���� واأمل�ني�(، والتي ت�سري 

اإىل تف�وت كبري يف ح�سور الالعبني العرب 

يف ه���ذه الدوري�ت، مق�رنة بنظرائهم من 

الالعب���ني االأف�رقة على �سبيل املث�ل يف 

نف�س هذه الدوري�ت مب�ستواه� االأول دون 

التطرق اإىل ب�قي امل�س�بق�ت االأقل«.

وذك���ر التقري���ر: »ت�سري االأرق����م اإىل اأن 

الالعب���ني العرب جمتمعني يف الدوري�ت 

ال�5 الكربى يف املو�س���م الكروي احل�يل 

2021/2020 ي�سل عددهم اإىل 69 العب�، 

معظمهم يف الدوري الفرن�سي )31 العب�(، 

بينم���� ي�سل ع���دد الالعبني م���ن الق�رة 

االأفريقية يف نف�س هذه الدوري�ت اإىل 188 

العب�، معظمهم يف الدوري الفرن�سي اأي�س� 

)98 العب����( اأي مب� يف���وق عدد الالعبني 

العرب ب�سعفني ون�سف على االأقل، حيث 

يبلغ الالعبون الع���رب 7.36% فقط من 

اإجم�يل الالعبني االأف�رقة«.

واأو�س���ح: »يع���د الدوري االإ�سب����ين اأقل 

الدوري����ت االأوروبي���ة الك���ربى ا�ستقب�ال 

لالعب���ني العرب، حيث ينح�رض العدد يف 

7 العبني عرب فقط، معظمهم من املغرب 

)6 العبني( ع���الوة على العب واحد فقط 

م���ن اجلزائر، وهذه امل�س�بق���ة اأي�س� تعد 

االأقل ب���ني نظريته���� ا�ستقط�ب� لالعبني 

االأف�رقة، حيث ال يتعدى عددهم 15 العب� 

فقط«.

واأ�س����ف: »فيم���� و�سل ع���دد الالعبني 

العرب املحرفني ب�إيط�لي� اإىل 10 العبني 

موزعني م� بني املغرب واجلزائر وتون�س 

وليبي����، جند اأن دولة واحدة اأفريقية هي 

كوت ديفوار له� نف�س العدد من الالعبني 

)10 العبني( يف نف�س امل�س�بقة«.

ال�سوي�رضي جي�ين  ونقلت »الروؤية« عن 

اإنف�نتين���و، رئي�س االحت����د الدويل لكرة 

القدم )فيف�(، قوله: »التطور الذي �سهدته 

كرة القدم العربية خالل ال�سنوات االأخرية، 

�س�هم يف ظهور مواهب رائعة مثل �سالح 

وحم���رز، وال�سنوات املقبل���ة رمب� ت�سهد 

مي���الد جنوم عرب اآخرين. الع�مل العربي 

لديه مواهب كروي���ة رائعة ولكنه يتلك 

اأي�س� ع�طفة وقلب� وم�س�عر قوية«.

مواهب العرب تغرق 

في »بحر الك�سل«

تاألق الحرا�س واإدواردو اأبرز مالمح ربع نهائي الكاأ�س



دبى ــ وام:

 ا�ست�س���اف م�سمار جبل علي ام����س ال�سباق 

ال�ساد�س للخيول العربي���ة واملهجنة الأ�سيلة 

للمو�سم 2020 /2021 الذي ا�ستمل على �سبعة 

اأ�سواط .

ف���ى ال�سوط  الأول �سوط جائزة الدكتور ح�سني 

حبيب الر�سا للخيول العربية الأ�سيلة مل�سافة 

1400 مرت برعاي���ة ا�سطبالت �سادويل العائدة 

ل�سموال�سيخ حمدان ب���ن را�سد اآل مكتوم نائب 

حاكم دب���ى وزيراملالية فاز "ال�سهوج" خلليفة 

مطرحمم���د مطرالنيادى وق���ام كل من حممود 

حممد الر�سا وخالد ح�سن ح�سني الر�سا بت�سليم 

جوائز ال�سوط.

وف���ى ال�سوط الثانى للخيول املهجنة الأ�سيلة 

مل�سافة 1950 مرتاً برعاية ال�سعفار لال�ستثمار 

فاز "م���راكل ميكر" لفايز جمي���ل الرتكمانى 

وقام في�سل ال�سعفار نائب رئي�س جمل�س ادارة 

ال�سعفار لال�ستثمار بت�سليم جوائز ال�سوط.

وف���ى ال�سوط الثالث للخيول املهجنة الأ�سيلة 

مل�ساف���ة 1600 مرت برعاية مركز دبى العقارى 

فاز "مزغران" لعيالن حمد كدفور املهرى وقام 
اإبراهي���م ا�ستادى املديرالتنفي���ذى مبركز دبى 

العقارى بت�سليم جوائز ال�سوط.

وف���از "تيلورزرو" مل�سع���ب عبدالقاددر حممد 
الري�س فى ال�سوط الراب���ع برعاية مزارع دينز 

تاون العائدة ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم مل�سافة 1800 مرت وهو ال�سوط الرئي�سى 

وقام �سعادة مرزا ال�سايغ مدير مكتب ال�سيخ 

حمدان بن را�سداآل مكتوم بت�سليم جوائز ال�سوط.

وفى ال�سوط اخلام�س للخيول املهجنة الأ�سيلة 

برعاية بنك دبى التجارى مل�سافة1400 مرت فاز 

"على مهل���ك" لنقابة بور�سلى لل�سباقات وقام 
عبدالقادر احلامد مديراملوارد الب�رشية بالبنك 

بت�سليم جوائزال�سوط.

وفى ال�سوط ال�ساد�س للخيول املهجنة الأ�سيلة 

- �سباق  املهور واملخ�سية املبتدئة - مل�سافة 

1200 مرت فاز "هارى اأب" ل�سمو ال�سيخ حمدان 

بن را�سد اآل مكتوم.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الأحد 10 يناير 2021 �� الع�دد 14639  الريا�ضة

راأ�س اخليمة-الوحدة:

حت���ت رعاي���ة وح�س���ور الدكتور 

حمم���د عبد اللطي���ف ، اأمني عام 

املجل�س التنفي���ذي براأ�س اخليمة 

ورئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة 

الجتماعية  للتنمي���ة  الإم���ارات 

، اأختتم���ت اأم����س الأول"بطول���ة 

الفرجان الثانية "لطالب املدار�س 

على ملع���ب جمعية  الثانوي���ة" 
الإمارات ب���ني فريقي �سباب �سمل 

و�رشاع ال�سفينة . 

وانطلقت املباراة النهائية بقيادة 

م���روان  املتمي���ز حممد  احلك���م 

البلو�س���ي وتعليق املعلق ال�ساب 

�سهدت  حي���ث  الرفاع���ي  اأحم���د 

املباراة قمة يف احلما�س والأثارة 

والندي���ة بني الفريق���ني ا�ستطاع 

التفوق  خاللها فريق �سباب �سمل 

يف اللقاء والفوز بنتيجة 4 اأهداف 

مقابل هدف واحد. 

واأكد خلف �سامل اإ�سماعيل بن عنرب 

نائب الرئي�س ومدير عام جمعية 

اإط���الق البطول���ة  اأن   الإم���ارات 

بن�سختها الثانية نابع من حر�س 

اإدارة اجلمعية على تفعيل الن�ساط 

الريا�سي لطالب املدار�س وحتقيقا 

لالأه���داف املجتمعي���ة الرامي���ة 

اأوقات فراغ الطالب يف  ل�ستغالل 

اأن�سطة ريا�سية اإيجابية. 

م�سمار جبل علي ي�ست�سيف 

ال�سباق ال�ساد�س للخيول العربية 

والمهجنة الأ�سيلة

دبي- الوحدة: 

حقق بطلنا حمم���د عبيد املن�سوري 

قائد منتخبنا الوطني لريا�سة الواح 

التزحل���ق على املي���اه باملظالت –

كايت �سرف )ثنائية( يف اليوم الول  

بالفوز باملركز الول فئتي توين تيب 

واملهارات املفتوحة �سمن مناف�سات 

اجلول���ة الوىل م���ن بطول���ة دب���ي 

احداثها  التي جرت   2021 املفتوحة 

يف �ساط���ئ ن�سنا�س بجمرا يوم اول 

من ام�س –اجلمعة-.

وتف���وق املن�س���وري عل���ى جمي���ع 

امل�سارك���ني يف القائم���ة الوطني���ة 

م�سج���ال اف�س���ل مع���دل يف الفئتني 

التناف�س  التي �سهدت  البطولة  �سمن 

ب���ني 83 مت�سابق���ا ومت�سابق���ة يف 

ثالث فئات هي توين تيب واملهارات 

املفتوح���ة وهايدروفوي���ل على مدار 

يوم���ني بتنظيم وا����رشاف نادي دبي 

الدويل للريا�سات البحرية بالتعاون 

مع جلن���ة الم���ارات للكايت �سرف 

والتجديف والتزحلق على املاء.

واعتلى املن�سوري �سدارة فئة توين 

تي���ب متقدما عل���ى �سهي���ل املري 

)الث���اين( وخالد باجلافل���ة )الثالث( 

فيم���ا ن���ال املرك���ز الول يف فئ���ة 

املهارات املفتوحة متفوقا على �سامل 

بن جر�س ال�سوي���دي )الثاين( ورا�سد 

الفال�سي )الثالث(

ووا�س���ل بطلن���ا ال�ساع���د عب���داهلل 

املحربي تالقه يف البطولة وللمو�سم 

الث���اين على الت���وايل حمققا املركز 

الث���اين يف فئة امله���ارات املفتوحة 

كا�سا�س  جربي���ل  اللبن���اين  خل���ف 

واملرك���ز الثالث يف توين تيب خلف 

كا�سا�س والفرن�سي اليك�س ان�سيدي.

ويف باقي النتائج ، جنح ال�رشيالنكي 

داني���ل ان�سكا يف الفوز باملركز الول 

ملحرتيف امله���ارات املفتوحة بينما 

نال���ت الربيطانية  �س���ارا دوغال�س 

لقب ال�سيدات بينما ح�سل  اللبناين 

ن���ور الدند�سيلي عل���ى املركز الول 

ملحرتيف توين تيب وتفوقت مي�سيل 

�سارل���ني م���ن موري�سيو����س عن���د 

ال�سيدات.

المن�سوري الأول في فئتي توين تيب والمهارات 
لكايت �سيرف

�سباب �سمل بطاًل لبطولة الفرجان 

الثانية للمدار�س 

اأبوظبي-الوحدة:

اأ�س���در الحتاد ال���دويل للجودو 

لبطول���ة  النهائ���ي  الربنام���ج 

لعام  للجودو  للما�سرتز  الدوحة 

2021 الت���ي ينظمه���ا الحت���اد 

القط���ري للتايكون���دو واجلودو 

الحت���اد  والكاراتيه،باإ����رشاف 

الدويل للجودو ،والذي حتدد فيه 

اإجراء قرعة البطولة يف الثانية 

م���ن بعد ظهر ي���وم اليوم الأحد 

بفن���دق ازدان الدوح���ة  بهدف 

اأتاحه الفر�سة لكافه املنتخبات 

امل�سارك���ة يف البطولة الو�سول 

للدوح���ة وامل�ساركة يف مرا�سم 

تاأكي���د  واعتم���اد   ، القرع���ة 

م�ساركتها وفقا لالأوراق الثبوتية 

وال�سحية ف���ور و�سولها ، حيث 

تت���م مرا�سم القرع���ة عرب �سبكة 

املعلوم���ات )النرتن���ت( بن���اء 

على الربوتوك���ول ال�سحي الذي 

ح���دده الحتاد ال���دويل للجودو 

ب�سبب الظروف ال�ستثنائية التي 

يعي�سه���ا الع���امل ب�سبب تف�سي 

جائحة كورنا /كوفيد- 19/.

وت�سمن الربنامج ب���دء اإجراءات 

مرا�سم امليزان لالعبني والالعبات 

ملباريات اجلولة الفتتاحية وذلك 

م�ساء اليوم الأحد بفندق الإقامة 

ل���الأوزان اخلفيفة م���ن اجلن�سني 

الذين يخو�سون مناف�سات اليوم 

الأول للبطول���ة ال���ذي حتدد له 

يوم غد الثن���ني 11-1 ، ب�سالة 

للخدمات  الريا�سي���ة  الو�سي���ل 

املتع���ددة بالدوح���ة ،وت�سم���ل 

مناف�س���ات اجلول���ة الفتتاحية 

اأوزان حت���ت 48 كجم ، 52 و 57 

اأما مناف�سات  كجم لل�سي���دات ، 

الرجال فت�سم���ل اأوزان حتت 60 

كج���م وحتت 66 كجم ..و�سيكون 

)املتاأهل  فيكت���ور  لعبنا  ظهور 

ل���دورة طوكيو( م�س���اء يوم غد 

الثنني على �سوء قرعة البطولة 

املوؤهلة لدورة الألعاب الأوملبية 

 »2021 »طوكي���و  ال�سيفي���ة 

لي�سارك يف مناف�سات وزن حتت 

73 كج���م، فيما و�س���ع لعبنا 

ايف���ان  يف قائم���ة الحتياطي 

ملناف�س���ات حت���ت 100 كجم ، 

ن�سب���ه لوجوده ع���دد كبر من 

الالعب���ني امل�سنفني لذلك الوزن 

وقد احتل لعبن���ا املركز ال 40 

الدويل  ح�سب ت�سني���ف الحتاد 

للجودو لهذا الوزن ، فيما حتدد 

م�ساء يوم الأربعاء املقبل 1-13 

موعدا خلتام البطولة .

فيكتور يناف�س  في وزن 73 كجم وايفان احتياطياً 
لمجموعة وزنه

يونايتد �سبورت تحافظ على �سراكتها 

مع مركزي ميونيخ وغياثي    

اأبوظبي-الوحدة:

اأعلن ن���ادي يونايتد �سبورت امل�س���ارك يف دوري 

الدرجة الثانية املو�سم احل���ايل ا�ستمرار ال�رشاكة 

املجتمعي���ة مع مرك���ز ميونيخ للرعاي���ة الطبية 

واإعادة التاأهيل ومركز غياثي وذلك ن�سبة لالأهمية 

الق�سوى التي ينظر اإىل نتائجها لأنه يح�سل على 

دعم كبر يف املجالت الطبية والتخ�س�سية حتى 

نهاية املو�سم احل���ايل وذلك �سمن جهوده الرامية 

لتفعيل اجلان���ب ال�ستثماري ال���ذي ميهد الطريق 

لإظه���ار م���ردوده الإيجابي يف ال���دوري بتجميع 

النقاط وح�س���د النتائج الإيجابية للمناف�سة على 

بطاقتي التاأهل اإىل دوري الأوىل املو�سم املقبل.   

اإغالق باب الت�سجيل لبطولة الدوحة »ما�سترز«  والقرعة اليوم

دبي-الوحدة:

بداي���ة قوي���ة ومث���رة لبطولة 

احلبت���ور للبولو يناي���ر 2021 

والتي حقق فيها فريق "هي�سكث 

ف���وزا كب���را   "  9 ا�ستيت�س����س 

البا�سا"  على مناف�سه فري���ق " 

وبنتيجة ثماني���ة اأهداف مقابل 

الهدف  ون�س���ف  اأه���داف  ثالثة 

يف مب���اراة اأظه���ر فيه���ا فريق 

هي�سك���ث ا�ستيت�س����س9  تفوقا 

ملحوظا وق���درة تهديفية عالية 

بف�سل تفاه���م الثنائي ماتيو�س 

كال�سيو�س وماتيو�س اريارتي .

ع���ودة للمباراة فق���د مثل فريق 

البا�سا كل م���ن يا�سني �سان�سال 

وه���اين جاب����س واليجان���درو 

يحمل  كوينتووه���و  وخو�سي���ه 

هاندي���كاب  3 جول  فيما ميثل 

 9 ا�ستيت�س�س  هي�سك���ث  فري���ق 

كل من اول���ر ويورين ديك�سون 

وتوما�س  بال�سيو����س  وتوما�س 

اريارتي والفري���ق لدية 5 جول 

هانديكاب .

بادر فري���ق البا�سا باحراز هدف 

بهدف  ليتق���دم  الول  املب���اراة 

ون�سف ومل يهن���اأ البا�سا بهدف 

كوينتو حي���ث رد عليه توما�س 

اريارتي بهدف مباغت ثم ينجح 

يف ت�سجي���ل اله���دف الثاين له 

ولفريق���ه م���ن �رشب���ة جزائية 

منهيا ال�سوط الول بتقدم فريقه 

ه���دف ون�سف  بهدف���ني مقابل 

لفريق البا�سا .

ويف ال�س���وط الث���اين ي�سي���ف 

 9 ا�ستيت�س�س  هي�سك���ث  فري���ق 

هدف���ني اآخرين لرف���ع ر�سيده 

اىل اربع���ة اأه���داف مقابل هدف 

ون�سف لفريق البا�سا الذي جنح 

يف ال�سم���ود يف ال�سوطني الول 

والثاين من املباراة 

ا�ستطاع فيها فري���ق البا�سا ان 

ي�سم���د يف ال�سوط���ني الوليني 

اىل ح���د ما ال ان ال�سوط الثالث 

�سه���د حت���ول كب���را اذ اح�سم 

فري���ق "هي�سك���ث ا�ستيت�س�س 9 

"النتيجة مبكرا بعد ان جنح يف 
احراز اربعة اأهداف تباعا ليت�سع 

الف���ارق اىل �ستة اأه���داف بعيدا 

ع���ن الهاندي���كاب ويف ال�سوط 

الرابع ي�سيف فريق البا�سا هدف 

ثالثا واأخ���را ليقف ر�سيده عن 

ثالث نقاط ون�سف بينما توقف 

ر�سيد ه�سكيث ا�ستيت�س�س 9 عن 

النقاط الثمانية لي�سع نقطيتني 

يف ر�سيده ببنك البطولة . 

»هي�سكث ا�ستيت�س�س 9« يق�سو على »البا�سا« 

بثمانية اأهداف 

بداية مثيرة لبولو الحبتور 

اختتام مناف�سات بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية 
الفجرة  /وام/

 اختتم���ت اأم����س مناف�س���ات الن�سخة 

الأوىل من بطول���ة الفجرة لكرة القدم 

الإلكرتوني���ة "فيف���ا 21" التي نظمتها 

جمعية الفج���رة الجتماعية الثقافية 

يف مقره���ا بالفج���رة، برعاي���ة �سمو 

ال�سي���خ حمم���د ب���ن حمد ب���ن حممد 

ال�رشقي ويل عهد الفجرة.

ح�رش مناف�سات البطولة، ال�سيخ �سعيد 

بن �رشور ال�رشقي، رئي�س جمل�س اإدارة 

غرفة جتارة و�سناعة الفجرة،  و�سعادة 

خالد الظنحاين رئي�س اجلمعية رئي�س 

اللجن���ة املنظم���ة، وحمم���د خليف���ة 

الزيودي مدير دائرة امل���وارد الب�رشية 

بحكوم���ة الفج���رة، و�سعي���د الكياين 

امل�رشف العام على البطولة، والكابنت 

علي البلو�سي مدير البطولة.

وتوج ال�سيخ �سعيد بن �رشور ال�رشقي،  

يرافقه  �سعادة خالد الظنحاين الفائزين 

باملراك���ز الأوىل يف البطولة، حيث فاز 

الالعب مهند امل�سماري،  الأول  باملركز 

فيما فاز باملركز الثاين الالعب حمدان 

املر�س���دي، وح���ل يف املرك���ز الثالث 

الالعب جمتبى عبد الوهاب.

وتوجه ال�سيخ �سعيد ال�رشقي بخال�س 

ال�سك���ر اإىل اأع�س���اء اجلمعية ومنظمي 

البطولة الذين حر�سوا على اإقامة هذه 

البطولة يف ظ���ل الإجراءات الحرتازية 

الت���ي تتخذه���ا الدولة �س���د جائحة 

"كورون���ا"، م�سيداً بامل�ست���وى الرفيع 
لالعب���ني امل�ساركني و����رشورة تبني 

املواهب ال�سابة يف هذه اللعبة.

وقال خال���د الظنحاين رئي�س اجلمعية: 

اإن البطولة �ساهمت يف خلق جو جديد 

ومتنف�س للم�سارك���ني الذين ا�ستطاعوا 

ممار�س���ة هواياته���م يف ك���رة الق���دم 

اللكرتوني���ة  والتعبر ع���ن مواهبهم، 

حي���ث تفاعل���وا ب�سكل ممي���ز للغاية 

و�س���وًل للي���وم اخلتامي ال���ذي �سهد 

متابعة كبرة واإثارة رائعة بني جميع 

الالعبني .



 ال�صي���د حممد بن �ص���امل بن م�صبح 

بن عب���داهلل املحفف اخلاط���ري ،اأحد 

اأبناء بادي���ة را�س اخليمة املعروفني 

واأح���د اأ�صه���ر م�صم���ري الهجن ومن 

العارف���ني بال�ص���االت الن���وادر من 

اله���ني االأ�صاي���ل. عا����س يف اجلري 

واحلمراني���ة وماجاورها من موا�صع 

البادي���ة يف الزمن املا�صي مع والده 

وع�صريته االأقربون من قبيلة اخلواطر 

الكرمية،والزال ميلك الكثري من النوق 

واالبكار االأ�صايل وبات من الرواد يف 

ه���ذا املجال ويعد اأح���د من اأ�صحاب 

الراأي وامل�صورة فيما يتعلق بالهجن 

عامة وبهجن ال�صباق خا�صة.

قال : ع�صن���ا يف البادية م���ع اأهلنا 

متنقلني طلبًا للكا واملراعي للحال 

وخا�صة للبو�س واالأغنام حيث كانت 

حي���اة البدو تعتمد على الرعي وبيع 

احلطب وال�صخ���ام والعمل  يف النقل 

على ظهور املطايا يف قوافل الرتحال 

اأو ماي�صم���ى باجلريات.ا�صتق���ر بن���ا 

املق���ام يف بلدة خ���ت وكانت لدينا 

مزرعة نخيل وث���م �صكنا يف مو�صع 

طوي ال�صيخ.

حت���ى اإقامتن���ا احلالي���ة يف بل���دة 

املقورة الربية.لقد اندجمنا يف التطور 

والتقدم ال���ذي  حظيت به الدوله مع 

قي���ام االحت���اد ونظرة املغف���ور له 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان  يف 

اإقامة البي���وت ال�صعبي���ة واملدار�س 

وامل�صت�صفيات يف حمل واأماكن البدو 

الرحل  الذين ا�صتق���روا يف مناطقهم 

واأقاموا فيها وعا�صوا يف حياة العلم 

والتعلم. ونحن

بدورنا كبار ال�صن بقينا على مهنتنا 

وه���ي ت�صم���ري الهج���ن واإعداده���ن 

لل�صباق،اأم���ا ال�صباب فقد توجهوا اإىل 

اجلي�س واجلندي���ة يف معاقل وحمى 

الوطن ، والبع�س منهم وا�صل تعليمه 

حت���ى اجلامعة وتوظف���وا واأ�صبحوا 

قياديني يف اأعمالهم.

اتذك���ر بع�س اأبي���ات ال�صعر لل�صاعر 

املاجدي بن ظاهر يقول فيها:

 ي�ق���ول �لـمـايـدي �أبـيــات �شـــعــر 

 ط����رى بني�ان�ه���ا واف�����ي ال�ت�م�ام

ال�رام��س���ي�ن ت���س����وق  مثاي�ل�ه���ا 

اإل�ى م���ن ظ��ال ظ����ول وازدح��ام

�س��قي�ت وظ��م وارده����ا العط�ي�ن  

ظم�اي��ا ه���ارووا وه�ي����ه ح��ي��ام

ت�ف����ز اإل�ه����ا ق�ل����وب الفاه�م�ي���ن 

 وخ�ال���ي ال�ب�ال خال�ط���ه ال�م�ن�ام

اإل���ى جاب���و التج���ار خ����زوف ب����ز 

 جلب���ت اأجن�ا���س غال�ي�ةالم��س���ام

خ�ي����ار   : الروم  ج�����وخ  ج�واه���ر 

 رق����وم د�س��ل�م�ي اأو ح�م�ر�س����ام

تناعت�ه���ا ال�زب����ون ل�ه����ا ي�ب����ون

زم����ان ال�ب���دو ي�ن���وون الم��س���ام

وق��ف�����وا م�ن�ت�وي����ن م�ج�ن�ب�ي����ن  

ت������وارى دون��ه����م الالل��� ك��ت����ام

خفان��ي ال�س���وق خالف���ت الكف�وف  

وعان��ق �سبع��ي االأو�س���ط ابهام�ي

ال�ع�اب����رات  كال�س�ف�ي���ن  وم�����روا 

 تر���س ف��ي �سرعه��ن �سرت�ال���والم

عل���ى هي���ن يح���وز اإب�ف���وز زي��ن 

 �سم��وت الحج�ل معل���ول الو�س�ام

اإن اب���ن ظاه���ر �صاعر ف���ذ عا�س يف 

مرحل���ة �صعبة من احلي���اة البدائية 

يف ربوع الوطن  وخا�صة يف موا�صع 

ذكره���ا واخت�صها باال�ص���م يف اإمارة 

را�س اخليمة مثل منطقة اخلران التي 

يتواج���د فيه���ا قربه ومنطق���ة دهان 

ال�صاحلي���ة يف بل���دة را����س اخليمة 

القدمية وغريها من مناطق الباد.

ويقول ع���ن الهجن اأن���ه عا�س معها 

منذ طفولته و�صباه حتى �صيخوخته 

عا����س معها وتعاي����س يف طقو�صها 

ال�صباق���ات يف  اأي���ام  وخا�ص���ة يف 

م�صمار ال�صوان

الذي يع���ود تاريخ���ه اإىل ماقبل 60 

عامًا وني���ف والذي اأن�ص���اأه املغفور  

له ال�صي���خ �صقر  رحم���ه اهلل تعاىل 

وب���ات مركا�س ال�ص���وان معروفًا يف 

كل مكان من الباد ومن دول اخلليج 

والدول العربية.وظهروا منه رواد كبار 

رحمهم اهلل تعاىل مثل عناد بن عبيد  

اخلاطري و�صعيد بن را�صد بن �صلومه 

و�صاهني بن حمم���د العواين واحلاج 

الباقي���ني حمد بن  امل�صاف���ري ومن 

�صبع���ون وم�صبح بن مايد امل�صافري 

وغريهم من رجاالت  الهجن وع�صاق 

املراكي�س . للهجن اعتزاز خا�س عند 

من يقتنيها ف���ا ي�صرب عنها اإن غاب 

عنه���ا فيعود م�صتاقًا مولعًا لروؤياها.

وكذلك فاإن البو����س تعرف �صاحبها 

وحتب���ه  وتعي�س مع���ه يف حالة من 

الود واالن�صجام.

واأحفظ  بع�س اأبي���ات �صعر لل�صاعر 

اجلمري ال���ذي هو من كب���ار �صعراء 

االإمارات  ويوجهه���ا للفنان ال�صعبي 

علي بن روغه و�صمعناها يف �صبانا 

و�صبابنا ويف كربنا  ب�صوت ابن روغه 

حيث يقول هذه االأبيات:

ياعلي اإعزف ب�سوت وغني لي

 واأن�س فوادي تراني م�ستهن

كود همي من فوادي ينجلي

 اأطرب ل�سوتك وعزفك والحنين

ياعلي لي من عودك رن لي

 قلبي تذكر وهي�ست الكنين

بي وله حب خ�������ل عدملي 

اأدعج العينين و�ساح الجبين

»نا�ضا« ت�ضتعد الختبار �ضاروخ و�ضل اإىل عمق الف�ضاء

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

 حتبون اإ�صاءة ال�صموع املعّطرة . لكن من االأف�صل االإقاع عن هذه 

العادة، الأنها تلحق ال�رضر بال�صح���ة. هذا ما اأ�صارت اإليه درا�صة 

اأمريكية اأُجريت يف جامعة كارولينا اجلنوبية ، وتبني من خالها 

اأن اإ�صاءة هذه ال�صموع ت�صّبب تطاير مواد �صامة وبع�س املنتجات 

الكيميائية ال�صاّرة يف الهواء. ووجد الباحثون اأن احرتاق الروائح 

اال�صطناعية، �صمع الرباف���ني والفتيل ميكن اأن ي�صّبب احل�صا�صية، 

اأمل الراأ����س، ...وذكروا اأي�صًا اأن هذا النوع من ال�صموع يحتوي على 

ال�صم���وم املوجودة يف الديزل، مواد الدهان، �صرباي تثبيت ال�صعر 

ومزيل طاء االأظاف���ر. واأ�صاروا اإىل اأن م���ن املمكن تعطري املنزل 

ببدائل �صحية مثل ا�صتخدام اأجهزة توزيع عطر الزيوت االأ�صا�صية، 

واأكدوا اأن هذا ال ميكن اأن ي�صبب احلريق كما هي حال ال�صموع، وال 

يوؤثر �صلبًا يف ال�صحة

نا�ص���ا تعلن عن �ص���اروخ تبلغ قيمته 18 ملي���ار دوالر، ومن 

املقرر اأن ي�صل اإىل �رضعات تبلغ 17500 ميل يف ال�صاعة الأخذ 

الب�رض والتكنولوجيا اإىل عمق الف�صاء.

وقد اأعلنت الوكالة االأمريكية، ا�صتعدادها الختبار اأقوى حمرك 

�صاروخ���ي يف العامل يف وقت الحق من هذا ال�صهر، واملعروف 

با�ص���م نظام االإطاق الف�صائي)SLS(. ومت ت�صميم حمرك “اإ�س 

اإل اإ�س” ليكون العمود الفقري لربنامج اأرمتي�س، الذي �صُيو�صل 

اأول اإم���راأة اإىل القمر يف عام 2024، وُيو�صل الب�رض اإىل املريخ 

يف ثاثينيات القرن الواحد والع�رضين.

واملحركات االأربعة ال�صخمة �صيتم تثبيتها على االأر�س خال 

اختب���ار االإ�صعال امل�صمى “هوت فاير”، وهو االختبار النهائي 

قبل اإطاق الرحلة التجريبية غري املاأهولة يف وقت الحق من 

هذا العام.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

AL WAHDA 20 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون20 صفحة/درهم واحد

احذروا ال�ضموع املعطرة 

با����رضت ال�صني يف بناء مراف���ق يف �صنغهاي بقيمة 

900 مليون دوالر، طاحمة اإىل جعل االأخرية عا�صمة 

للريا�صات االإلكرتونية التي بداأت باالزدهار.

ومن املرتقب االنتهاء من بناء مركز �صنغهاي الدويل 

للريا�ص���ات االإلكرتونية يف الع���ام 2023، با�صتثمار 

عاملي قدره 5،8 مليار يوان، )نحو 900 مليون دوالر(، 

جلعل املدينة وجهة لع�ص���اق الريا�صات االإلكرتونية 

يف العامل.

وق���ال م�صوؤول���ون حمليون، من منطق���ة مينهانغ اإن 

املجمع �صي�صم قاعة للريا�ص���ات االإلكرتونية تت�صع 

ل�صت���ة اآالف مقع���د، وفندق���ًا من فئ���ة خم�س جنوم، 

ومتحف���ًا خم�ص�صًا للعبة. و�صيتمك���ن املوقع املمتد 

عل���ى م�صاحة 500 األ���ف مرت مربع، م���ن ا�صتيعاب 

»مئات ال����رضكات ال�صينية واالأجنبية« املتخ�ص�صة 

يف الريا�صات االإلكرتونية، وفًقا لل�صلطات املحلية.

ال�ضني تبني عا�ضمة 

الريا�ضات االإلكرتونية 

بـ900 مليون دوالر
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بيعت �صمك���ة تونة �صخمة 

مقابل  الزعانف  زرق���اء 

20 ملي���ون دوالر يف 

طوكي���و يف اأول مزاد 

ه���ذا العام يف �صوق 

الرئي�صي���ة  ال�صم���ك 

باملدينة.

االأول  امل���زاد  وج���اء 

بالعام اجلدي���د 2021 يف 

الوق���ت الذي حثت���ه فيه حاكمة 

طوكيو يوريكو كويكي �صكان العا�صمة 

مراراً وتكراراً على االمتناع عن اخلروج 

غري ال�رضوري وغ���ري العاجل من اأجل 

احلد من االإ�صابة بفريو�س كورونا.

ويقل هذا ال�صع���ر كثرياً عن اأعلى �صعر 

مت ت�صجيله يف العام املا�صي والبالغ 

193 مليون ين، ومت بيع �صمكة التونة 

 208 وزنه���ا  البال���غ 

كيلوجرامات، قيمة الكيلوجرام الواحد 

100 األف ين تقريبًا.

ومت ا�صطياد ال�صمكة يف اأوما بالطرف 

ال�صم���ايل جلزيرة هون�ص���و يف �صمايل 

الياب���ان. وتعد هذه املنطق���ة االأف�صل 

ال�صطياد اأ�صماك التونة يف الباد.

�ض����مكة تونة تباع ب�ضعر خيايل يف 

يف حادث���ة غريب���ة �صهدته���ا اأول مزاد هذا العام

اإىل  رج���ل  ع���اد  هندورا����س، 

اأيام  اأربعة  م���رور  عائلته بعد 

عل���ى جنازت���ه، االأم���ر ال���ذي 

�صب���ب لزوجته �صدم���ة كبرية.

وكان���ت  فيكتوري���ا �صارمينتو 

م�صت�صفى  م���ن  ات�ص���ااًل  تلقت 

هندورا����س  يف  "اأوك�صيدن���ت" 
يفي���د بوفاة زوجه���ا البالغ من 

العم���ر 65 م���ن تداعي���ات اإ�صابته 

الزوجة  بفريو����س كورونا.وتوجهت 

اإىل امل�رضحة اخلا�صة بامل�صت�صفى، 

للتعرّف على جثة زوجها. 

اأك���دت فيكتوريا اأن  وبالفعل فق���د 

اجلثة تعود لزوجه���ا، وا�صتخرجت 

عقب ذلك ت�رضيحًا بالدفن.

 وكانت املفاجاأة ال�صاعقة بالن�صبة 

لفيكتوري���ا، هي ظه���ور زوجها بعد 

اأربعة اأي���ام من اجلنازة، بعدما ُعرث 

عليه يف اأحد احلقول . وكان الزوج 

يف نزهة عندما �صق���ط اأر�صا، وظّل 

اأيام���ا غري ق���ادر عل���ى النهو�س .  

واأو�صح���ت فيكتوريا اأنه من املمكن 

اأن يك���ون االأمر قد اختلط عليها يف 

التعرّف على اجلثة  اأثناء  امل�رضحة 

التي كان يفرت�س اأن تكون لزوجها.

 ودعت الزوجة امل�صت�صفى كي تعيد 

لها ما اأنفقته عل���ى دفن رجل غري 

زوجها، م�صرية اإىل اأنه كان يتوجب 

عل���ى ال�صلطات اأن تدق���ق اأكرث يف 

واالأ�صخا����س  امل�رضح���ة  بيان���ات 

املوجودين فيها.

»املفجوعة«  لزوجته  يعود  جنازته..  بعد 
بوفاته

جون�ضون يدعو الربيطانيني اإىل 

البقاء يف  منازلهم

دعا رئي�س الوزراء الربيطاين بوري����س جون�صون الربيطانيني 

اإىل البقاء يف منازلهم وحماية اأنف�صهم واالآخرين من االإ�صابة 

مبر����س كوفيد-19، م�ص���ريا اإىل ال�صغوط الت���ي يتعر�س لها 

القطاع ال�صحي نتيجة تف�صي الفريو�س والزيادة يف االإ�صابات 

وعدم قدرة امل�صت�صفيات على ا�صتيعاب املر�صى

وقال جون�ص���ون يف تغريدة على ح�صاب���ه اخلا�س يف تويرت 

"تتعر����س م�صت�صفياتنا ل�صغ���ط اأكرب من اأي وق���ت اآخر منذ 
بداية الوباء، وت�صتمر معدالت االإ�صابة باالرتفاع مبعدل ينذر 

باخلطر".

ميدان �صباق الهجن بال�صوانال�صباب مولع ب�صباقات الهجن

ال�صيد حممد بن �صامل املحفف 

اخلاطري

بلدة اخلران حيث قرب ال�صاعر بن ظاهرالبادية .. املهد واللحد واملعلم االأول
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