
اأبوظبي-وام-الوحدة:

بح���ث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمم���د بن ز�يد �آل 

نهي���ان ويل عه���د �أبوظبي نائب �لقائ���د �لأعلى 

للق���و�ت �مل�شلحة و�شاحب �جلاللة �مللك عبد�هلل 

�لث���اين ب���ن �حل�شني عاه���ل �ململك���ة �لأردنية 

�لها�شمية �ل�شقيقة - خالل �للقاء �لذي عقد �م�س 

�ل�شبت بينهم���ا يف ق�رص �ل�شاط���ئ يف �أبوظبي 

- �لعالق���ات �لثنائية و�شبل دعمه���ا وتطويرها 

مل�شلحة �شعب���ي �لبلدين، وتبادل وجهات �لنظر 

حول عدد من �لق�شاي���ا �لإقليمية و�لدولية حمل 

�لهتمام �مل�شرتك.

ورحب �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان، يف بد�ية �للقاء، باأخيه جاللة �مللك عبد 

�هلل �لثاين بن �حل�شني يف بلده �لثاين،

دبي-وام:

 �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء حاكم دبي "رع���اه �هلل"، �أن دولة 

�لإمار�ت حقق���ت مكانة متقدمة يف جمال 

�لأمن و�لأمان �إقليميًا وعامليًا، مبا ي�شمن 

تاأكيد ريادتها وحر�شها على تر�شيخ �أ�ش�س 

�لأمن و�شمان �لأم���ان للمجتمع مبختلف 

فئاته وموؤ�ش�شات���ه، ومبا يو�كب متطلبات 

�لع�رص ويوؤكد �لقدرة �لعالية على مو�جهة 

�لتحديات.

اأبوظبي-وام:

�لرحلة  �نطلقت يوم �جلمعة   

�لفتتاحية ل�رصك���ة "ويز �إير 

�أبوظبي  مط���ار  من  �أبوظبي" 

�لدويل �إىل �أثينا، حيث غادرت 

طائرته���ا من ط���ر�ز �إيربا�س 

تتمي���ز  �لت���ي   ،A321neo
باأق���ل ب�شمة بيئي���ة ممكنة، 

 12:30 �ل�شاع���ة  مت���ام  يف 

وفق���ًا للتوقيت �ملحلي لدولة 

�لإمار�ت، متجهة �إىل �لعا�شمة 

�ليونانية.

�أوىل  �إطالق  ��شتعد�د�ت  ح�رص 

رحالت "ويز �إير �أبوظبي" كل 

�لها�شمي،  من �رصيف ها�ش���م 

�لرئي����س �لتنفي���ذي ملطار�ت 

�أبوظب���ي، و كي�س فان �شايك، 

�إير  "ويز  �ملدير �لعام ل�رصكة 

�أبوظبي".

اأبوظبي-وام:

 بع���ث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليف���ة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية تعزية �إىل 

�أخيه �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر 

�ل�شب���اح �أمري دول���ة �لكويت �ل�شقيق���ة يف وفاة 

�ل�شيخة ف�شاء جابر �لأحمد �ل�شباح.

كم���ا بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم نائب رئي�س �لدول���ة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ز�ي���د �آل نهيان ويل عهد �أبوظب���ي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح 

�أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة.

اأبوظبي-وام:

 �أعرب���ت دولة �لإمار�ت ع���ن �إد�نتها و��شتنكارها 

�حلوث���ي  ميلي�شي���ات  ملح���اولت  �ل�شديدي���ن 

�لإرهابية �ملدعوم���ة من �إير�ن ��شتهد�ف �ململكة 

�لعربي���ة �ل�شعودي���ة �ل�شقيقة، م���ن خالل ثالث 

طائ���ر�ت مفخخة من دون طيار، �عرت�شتها قو�ت 

حتالف دعم �ل�رصعية يف �ليمن.

وجددت دولة �لإمار�ت يف بيان �شادر عن وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل ت�شامنها �لكامل مع 

�ململك���ة �إز�ء هذه �لهجم���ات �لإرهابية �جلبانة، 

و�لوقوف معه���ا يف �شف و�حد �ش���د كل تهديد 

يطال �أمنها و��شتقر�رها، ودعمها يف كل ما تتخذه 

من �إج���ر�ء�ت حلف���ظ �أمنها و�شالم���ة مو�طنيها 

و�ملقيمني على �أر��شيها.

و�أك���د �لبيان �أن �أمن �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�أمن �ململكة �لعربية �ل�شعودية كل ل يتجز�أ و�أن 

�أي تهدي���د �أو خطر يو�جه �ململكة تعتربه �لدولة 

تهديد�ً ملنظومة �لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

�لقاهرة-وكالت:

ك�شف���ت وز�رة قطاع �لأعم���ال يف م�رص، �أم�س �ل�شب���ت، �أ�شباب 

ت�شفية �رصكة �حلديد و�ل�شلب يف حلون.

وقال���ت �ل���وز�رة يف بيان �إن قر�رها ج���اء "بعد ف�شل حماولت 

كثرية لوقف نزيف �خل�شائر �لتي بلغت جمموعها فى 30 يونيو 

�ملا�شي ح���و�ىل 8.5 مليار جنيه )ح���و�يل 540 مليون دولر(، 

فيما بلغت �ملديونيات مبلغا مماثال".

وتاب���ع �لبيان �أن �جلمعية �لعامة غ���ري �لعادية ل�رصكة �حلديد 

و�ل�شلب �شادقت على �لقر�ر يف 11 يناير �جلاري، و�إن �لأولوية 

�لأوىل حالي���ا هي �حلف���اظ على حقوق ومكت�شب���ات �لعاملني، 

و�إعطاوؤهم كافة �حلقوق �ملكفولة لهم قانونا.

درجات الحرارةمواقيت ال�صالة �أبوظبي 11/24 دبي 15/24 �ل�شارقة 12/25 عجمان 25 /14 �أم �لقيوين 26 /11 ر�أ�س �خليمة 24 /11 �لفجرية 26 /17 �لعني 10/27 ليو� 07/27  �ل�شلع 08/24    �لفجر 5.47 �لظهر 12.35   �لع�رص 3.37  �ملغرب 6.00 �لع�شاء 7.17

اأدي�س اأبابا-وكاالت:

 نفت �إثيوبيا مز�ع���م �شود�نية باأن �إحدى 

�إىل  طائر�ته���ا �لع�شكرية ع���ربت �حلدود 

�ل�شود�ن.

وق���ال �ل�ش���ود�ن يوم �لأربع���اء �إن طائرة 

�إثيوبية دخلت جماله �جلوي يف "ت�شعيد 

خط���ري وغري م���ربر... ميك���ن �أن تكون له 

عو�ق���ب خطرية، ويت�شب���ب يف �ملزيد من 

�لتوتر يف �ملنطقة �حلدودية".

وقال رئي�س �أركان �جلي�س �لإثيوبي برهانو 

ج���ول يف مقابلة يوم �جلمعة مع �خلدمة 

�لأمهرية لإذ�عة �شوت �أمريكا "�لدعاء باأن 

طائر�تنا عربت �حلدود ملفق".

�إثيوبيا تنفي عبور �إحدى 
طائر�تها �لع�سكرية �لحدود 

اإلى ال�سودان
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اأبوظبي-وام:

 �أر�شل���ت دولة �لإمار�ت �م����س، طائرة م�شاعد�ت 

طبية خام�شة حتتوي على 6 �أطنان من �لإمد�د�ت 

�لطبية و�أجه���زة �لفح�س كهدي���ة �إىل �ل�شي�شان، 

و�شي�شتفي���د منها 6 �آلف من �لعاملني يف جمال 

�لرعاي���ة �ل�شحية لتعزيز جهوده���م يف �حتو�ء 

�نت�شار /كوفيد-19/.

وقال �شعادة �لدكتور حمم���د �أحمد �جلابر �شفري 

دولة �لإمار�ت لدى رو�شيا �لحتادية :” �إن جهود 

دول���ة �لإمار�ت يف ت�شيري ج�رص جوي من طائر�ت 

�لإمد�د�ت �لطبية �لعاجلة لدعم �لقطاع �لطبي يف 

�ل�شي�ش���ان يعك�س قوة ومتانة �لعالقات، وحر�س 

�لقيادة �لإمار�تية على دعم كافة �لدول �ل�شديقة 

يف مثل هذه �لظروف �لت���ي ت�شتد فيها تد�عيات 

جائحة /كوفيد- 19/،

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات طبية اإلى ال�سي�سان 
لدعمها في مكافحة »كوفيد-19«

اأبوظبي-وام:

 �أعلن���ت جلن���ة �إد�رة �لطو�رئ 

�لناجمة  و�لك���و�رث  و�لأزمات 

عن جائح���ة كورونا يف �إمارة 

نظام  ��شتم���ر�ر  ع���ن  �أبوظبي 

جلميع  بع���د"  عن  "�لتعلي���م 
�ملر�ح���ل �لدر��شي���ة يف كافة 

مد�ر�س �لإمارة ملدة 3 �أ�شابيع 

�ليوم �لأحد �ملو�فق  �بتد�ًء من 

17 يناير �جلاري.

و�أك���دت �للجنة �أن ه���ذ� �لقر�ر 

ج���اء كاإجر�ء �ح���رت�زي للحد 

من �نت�ش���ار �لفريو�س وحر�شًا 

على �شح���ة و�شالمة �ملجتمع 

�ملدر�شي وهو جزء �أ�شا�شي من 

�ملتخذة  �لوقائي���ة  �لإجر�ء�ت 

يف �لإم���ارة للحد م���ن �نت�شار 

فريو�س كوفيد-19.

الإمارات تدين ب�سدة اإطالق الحوثيين طائرات 
مفخخة باتجاه ال�سعودية

ا�ستمرار نظام »التعليم عن بعد« 
باأبوظبي لمدة 3 اأ�سابيع

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 تقدمت �لر�بطة �لوطنية للبنادق، وهي جمموعة �أمريكية 

ر�ئ���دة يف جم���ال �لدفاع عن حق���وق �مت���الك �لأ�شلحة، 

بطلب للحماية من �لإفال����س، كجزء من حماولة �ملنظمة 

�مل�شطربة لإعادة �لهيكلة و�لنتقال �إىل تك�شا�س.

وقالت �لر�بطة �لوطنية للبنادق يوم �جلمعة �إنها ل تتوقع 

�أي تغيري�ت يف عملياتها، مو�شحة �أنها �شتخرج من "�لبيئة 

�ل�شيا�شية و�لتنظيمية �لفا�شدة" يف نيويورك حيث يوجد 

مقره���ا حالًيا. وتو�جه �لر�بطة �لوطنية للبنادق م�شكالت 

قانونية يف نيويورك، مبا يف ذلك �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 

�ملدعي���ة �لعامة للولية ، ليتي�شي���ا جيم�س، �لتي قدمت 

�لعام �ملا�شي طلبا ملحاولة حل جمموعة �لأ�شلحة، �لتي 

تاأ�ش�شت قبل قرن ون�شف.

كمباال-)د ب اأ(:

 حذر �لرئي�س �لأوغن���دي يوري مو�شيفيني �م�س �ل�شبت من 

�أن قو�ت �لأم���ن �شتوقف بقوة �أي حماولة "لإحد�ث فو�شى" 

بعد �إعادة �نتخابه. وقال مو�شيفيني لل�شحفيني يف �ملركز 

�لوطن���ي لفرز �لأ�شو�ت خارج �لعا�شمة كمبال بعد �أن �أعيد 

�نتخابه: "ل �أحد �شيحدث فو�شى هنا ، لأننا �شنقوم بتحطيم 

من يحاول ذلك، لأنه لمز�ح فى ذلك ".

و�أ�ش���اف: "ل �أحد يعلو علينا يف معرفة كيفية �لتعامل مع 

�لبنادق . ل يعلو �أحد علينا يف �لقتال".

و�أعلنت مفو�شي���ة �لنتخابات �إع���ادة �نتخاب مو�شيفيني 

لف���رتة رئا�شية �أخرى بح�شوله عل���ى 85ر5 ماليني �شوت، 

بن�شبة 64ر58% من �أ�شو�ت �لناخبني.

وح�شل بوبى و�ين، جنم �لبوب �لذي حتول لل�شيا�شة و��شمه 

�حلقيقي روبرت كياجولين على 47ر3 ماليني �شوت بن�شبة 

83ر34% من �أ�شو�ت �لناخبني.

اأكبر مجموعة اأ�سلحة اأمريكية تقدم 
طلبًا لالإفال�س 

مو�سيفيني يحذر من محاولة لإحداث 

الفو�سى باأوغندا

الحكومة الم�ضرية تعلن اأ�ضباب ت�ضفية �ضركة 

الحديد وال�ضلب
باري����س- )د ب �أ(:  ت�شب���ب ت�شاقط �لثل���وج بكثافة يف منطقة 

�لألز�����س �لو�قعة �رصقي فرن�شا يف �نقطاع �لتيار �لكهربائى عن 

نحو 5000 منزل. وذكرت وكالة �لأنباء �لفرن�شية )�أ.ف.ب( �م�س 

�ل�شبت نقال عن �رصكة »�إيني���دي« لتوزيع �لكهرباء �أن �ملنازل 

يف د�ئ���رة �أوت-رين كانت �لأكرث ت�رصر� ج���ر�ء ت�شاقط �لثلوج. 

وتو�جه �لعديد من �ملناطق يف فرن�شا �شعوبات نتيجة ت�شاقط 

�لثل���وج د�كنة �للون و�ملحملة ب���ذر�ت �لغبار و�ل�شناج وموجة 

�لطق�س �لقار�س.

ون�شح���ت هيئة �لأر�شاد �جلوي���ة �لفرن�شية �ل�شكان فى 32 من 

�لدو�ئر و�لتق�شيمات �لإد�ري���ة بالأجز�ء �ل�شمالية و�لو�شطى من 

�لبالد بتوخي �حلذر. كما تتعر����س �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س 

لت�شاقط �لثلوج على نحو كثيف.

عا�ضفة ثلجية تقطع الكهرباء عن 5 اآالف 

منزل بفرن�ضا

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون اأمير الكويت في وفاة ال�صيخة ف�صاء جابر الأحمد ال�صباح

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«
»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»ويز اإير اأبوظبي« تطلق اأولى رحالتها 

اإلى اأثينا

اأبوظبي-وام:

 �أعلن���ت جلنة �إد�رة �لط���و�رئ و�لأزمات 

و�لكو�رث �لناجمة ع���ن جائحة كورونا 

يف �إمارة �أبوظبي �م�س، حتديث �إجر�ء�ت 

دخول �إم���ارة �أبوظبي تعزي���ز�ً للجهود 

�ل�شتباقية لحت���و�ء �لعدوى و�حلد من 

�نت�ش���ار فريو����س كوفي���د-19، و�شيبد�أ 

تطبيق هذه �لإجر�ء�ت �عتبار� من �ليوم 

�لأحد 17 يناير 2021.

و�عتمدت �للجنة �ل�شماح بدخول �لإمارة 

من د�خ���ل �لدولة خ���الل 48 �شاعة من 

تلق���ي نتيج���ة �شلبية لفح����س م�شحة 

 DPI أو فح����س �للي���زر� PCR لأن���ف�

بدًل من 72 �شاعة، كم���ا �عتمدت �إجر�ء 

فح�س PCR يف �ليوم �لر�بع من دخول 

�لإمارة ملن تتج���اوز مدة �إقامته 4 �أيام 

متتالية، و�إجر�ء فح�س PCR يف �ليوم 

�لثامن ملن تتجاوز م���دة �إقامته 8 �أيام 

متتالي���ة، وذلك بدًل م���ن �إجر�ء فح�س 

�ليوم �ل�شاد�س �ملطبق حاليًا.

تحديث اإجراءات دخول 
اإمارة اأبوظبي من داخل 

الدولة اعتبارًا من اليوم  

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان العالقات 

الثنائية والأو�صاع الإقليمية والدولية
محمد بن را�صد يثني على جهود قيادات 

ومنت�صبي اأمن الدولة بدبي

اأبوظبي-وام:

 بعثت �شم���و �ل�شيخة فاطمة بنت 

مب���ارك رئي�شة �لحت���اد �لن�شائي 

�لع���ام رئي�ش���ة �ملجل����س �لأعلى 

�لرئي�ش���ة  و�لطفول���ة  لالأموم���ة 

�لأعلى ملوؤ�ش�ش���ة �لتنمية �لأ�رصية 

برقي���ة تعزية ومو��ش���اة �إىل �شمو 

�ل�شيخة �رصيف���ة �شليمان �جلا�شم 

حرم �شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف 

�لأحمد �جلاب���ر �ل�شباح �أمري دولة 

�لكوي���ت �ل�شقيقة بوف���اة �ملغفور 

لها �ل�شيخة ف�ش���اء جابر �لأحمد 

�ل�شباح �أعربت خاللها عن خال�س 

�لع���ز�ء و�ملو��شاة به���ذ� �مل�شاب 

�جللل .

وتوجهت �شموها.. �إىل �هلل عز وجل 

�أن يتغمد �لفقي���دة بو��شع رحمته 

ويلهم  جنات���ه  ف�شيح  وي�شكنه���ا 

�أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن .

كما بعث���ت �شموها برقيتي تعزية 

مماثلتني �إىل �شم���و �ل�شيخة �أور�د 

جابر �لأحمد �ل�شباح و�إىل �ل�شيدة 

و�شيمة م�شيد رجعان .

ال�سيخة فاطمة تعزي في وفاة ال�سيخة 
ف�ساء جابر الأحمد ال�سباح

»تتمة  �ص8«
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 ¿hõ©j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

»°ùjh’ƒ°S ∫GõdR ÉjÉë°V »a É«°ù«fhófEG ¢ù«FQ

 ÖM ádÉ°SQ zô«¨°üdG »ªdÉY{ : Ωƒàµe ∫BG óæg

º¡∏e óFÉb øe ádƒØ£∏d

:ΩGh-IôgÉ≤dG

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S âæH QhóH áî«°ûdG äócCG 

 ¿CG  øjöTÉæ∏d  ‹hódG  OÉ–’G  á°ù«FQ

 πYÉØdG π°UGƒà∏d IÒÑc á«ªgCG ‹ƒj OÉ–’G

 øjöTÉædG äÉ«©ªLh äGOÉ–G ™e ìƒàØŸGh

 äÉjó–h  äGóéà°ùe  åëÑd  ⁄É©dG  ∫ƒM

 Iójó÷G πª©dG êPÉ‰ ójó–h öûædG ´É£b

 É¡Jó¡°T »àdG äGQƒ£àdG ™e ºé°ùæJ »àdG

.á≤HÉ°ùdG á∏MôŸG

 Éæ©°Vh  :  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  âdÉbh

 äÉYÉªàL’G  øe  á∏°ù∏°S  ó≤©d  á£N

 ∫ƒM  øjöTÉædG  ™e  á≤ª©ŸG  äGQGƒ◊Gh

 øjöTÉædG OÉ–G ™e ájGóÑdG âfÉch ⁄É©dG

 IÒ°ûe , ÚjöüŸG øjöTÉædG OÉ–Gh Üô©dG

 ¢UôØH ≈¶ëj »Hô©dG öûædG ´É£b ¿CG ¤EG

 øe ó©J Üô©dG ÜÉÑ°ûdG áÑ°ùf ¿C’ IóYGh

 áÄØdG  √ògh ⁄É©dG  ‘ Ö n°ùuædG  ≈∏YCG  ÚH

 ƒg  Ée  πµd  ™∏£àJh  áaô©ª∏d  á°û£©àe

 kÉeÉ¡dEGh  kGõaÉM  πµ°ûj  Gògh  ´óÑeh  ójóL

.øjöTÉæ∏d

 QhóH  áî«°ûdG  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ICGôeG ÊÉKh á«HôY ICGôeG ∫hCG - »ª°SÉ≤dG

 OÉ–’G á°SÉFQ ¤ƒàJ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 OÉ–G  AÉ°†YCG  ™e  -  øjöTÉæ∏d  ‹hódG

 øjöTÉædG OÉ–G AÉ°†YCGh Üô©dG øjöTÉædG

 IôgÉ≤dG ájöüŸG áª°UÉ©dG ‘ ÚjöüŸG

 OÉ–G ¢ù«FQ OÉ°TQ óªfi øe πc Qƒ°†ëH

 OÉ–G ¢ù«FQ √óÑY ó«©°Sh Üô©dG øjöTÉædG

 ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ÚjöüŸG øjöTÉædG

.OÉ–’G ‘ AÉ°†YC’G øjöTÉædGh

 ™e »ª°SÉ≤dG QhóH áî«°ûdG ´ÉªàLG ó©jh

 ¬H Ωƒ≤J •É°ûf ∫hCG Üô©dG øjöTÉædG OÉ–G

 øjöTÉæ∏d ‹hódG OÉ–’G á°SÉFQ É¡«dƒJ òæe

 öTÉædG  ÉjÉ°†b  ¿CG  É¡«a  äócCG  Iƒ£N  ‘

 ájôgƒ÷G ÉjÉ°†≤dG øe IóMGh ó©J »Hô©dG

.Iójó÷G ¬dÉªYCG IQhód OÉ–’G É¡©°Vh »àdG

 øjöTÉæ∏d  ádÉ°SQ  QhóH  áî«°ûdG  â¡Lhh

 ‹hódG  OÉ–’G  ¿CG  É¡dÓN  âæ∏YCG  Üô©dG

 º¡©e  πYÉØàdG  ≈∏Y  ¢üjôM  øjöTÉæ∏d

 iDhôdGh  QÉµaC’G  ∫OÉÑJ  ‘  QGôªà°S’Gh

 ‘ öûædG ´É£b ƒ‰ πeGƒY ≈∏Y ±ƒbƒ∏d

 ∫ƒ°UƒdG  á«Ø«c  ójó–h á«Hô©dG  ¥Gƒ°SC’G

.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ¤EG »Hô©dG ÜÉàµdÉH

 ΩÉeCG  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  âdhÉæJh

 ¿Éé∏dG  ΩÉ¡e  ´ÉªàL’G  ‘  ÚcQÉ°ûŸG

 øjöTÉæ∏d ‹hódG OÉ–’G ‘ á°ü°üîàŸG

 É¡«dEG  øjöTÉædG  ΩÉª°†fG  á«Ø«c  âæ«Hh

 kIócDƒe ..  É¡aGógCG  ≥«≤– ‘ º¡àcQÉ°ûeh

 øjöTÉædG  øY  ´Éaó∏d  ¢ù°SCÉJ  OÉ–’G  ¿CG

 ºgOƒ¡L ≥«°ùæJh º¡àjDhQh º¡àª∏c ó«MƒJh

 áæ°VÉM  áÄ«H  ‘  ºgQhóH  Gƒeƒ≤j  »µd

.⁄É©dG AÉëfCG πc ‘ áªYGOh

 OÉ–’G ¿CG »ª°SÉ≤dG QhóH áî«°ûdG äócCGh

 É¡fCÉ°T øe »àdG πeGƒ©dG áÄ«¡J ≈∏Y πª©j

 ‘h öûædG ´É£b ‘ ´GóHE’G ºYOh õ«Ø–

 ájôµØdG  á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤M  ájÉªM  É¡àeó≤e

.öûædG ájôM Ωƒ¡Øe ï«°SôJh

 äÉ«YGóJ ™e øjöTÉædG πeÉ©J á«Ø«c ∫ƒMh

 πµ°ûH  öûædG  ´É£b  ≈∏Y ÉfhQƒc  áëFÉL

 :  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  âdÉb  ..  ΩÉY

 ‘ ô¶ædG  IOÉYE’  á°Uôa  â∏µ°T  áëFÉ÷G

 •É‰CG QÉµàHGh öûædG ⁄ÉY ‘ πª©dG •É‰CG

 πLCG  øe  kÉ©e  πª©æ°Sh  IôjÉ¨e  IójóL

 ¥Gƒ°SC’G  ‘ ÊhÎµdE’G  öûædG  ´É£b ºYO

.á«Hô©dG

 ‹hódG  OÉ–’G  á°ù«FQ  â°Vô©à°SGh

 »àdG äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤dG ºgCG øjöTÉæ∏d

 RôHCGh  øjöTÉæ∏d  ‹hódG  OÉ–’G  ÉgQqó°üj

 ¬H •ƒæŸG QhódGh É¡H Ωƒ≤j »àdG ∫ÉªYC’G

 Éªc .. ⁄É©dG ∫ƒM öûædG áq∏¶e √QÉÑàYÉH

 É¡©°Vh »àdG §£ÿG øY åjóë∏d âbô£J

 ” »àdGh áëFÉ÷G ó©H Ée IÎØd OÉ–’G

 ™e  á∏HÉ≤e  33  ó≤Y  ó©H  É¡«∏Y  ≥aGƒàdG

 É¡dÓN  ¢Vô©à°SG  ⁄É©dG  ∫ƒM  AÉ°†YC’G

 Ée πÑ≤à°ùe ±öûà°ùJ »àdG iDhôdGh AGQB’G

.AÉHƒdG ó©H

 ∫ÓN  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  â©ªà°SGh

 ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóY  äÓNGóŸ  ´ÉªàL’G

 øjöTÉædG  OÉ–G  ‘  AÉ°†YC’G  øjöTÉædGh

 ‘  OÉ–’G  Oƒ¡L  GƒdhÉæJ  ÚjöüŸG

. öüe ‘ ÜÉàµdG áYÉæ°U ™bGƒH ¢Vƒ¡ædG

 á°üæŸG áHôŒ óæY OÉ–’G AÉ°†YCG ∞bƒJh

 øjöTÉædG  äÉfÉ«H  πª°ûàd  Égƒ≤∏WCG  »àdG

 á«à°ùLƒ∏dG  º¡dÉªYCG  º¡«∏Y  π¡°ùJh

 ôKCG  Gƒæ«H  Éªc  á«≤jƒ°ùàdGh  á«ª«¶æàdGh

 IójóL ä’É› íàa ≈∏Y äGQOÉÑŸG √òg

 ÒaƒJh  áaô©ŸG  áYÉæ°U  ‘  Ú∏eÉ©∏d

 QÉµàH’G áHôŒ ºYO É¡dÓN øe øµÁ ¢Uôa

 ÜÉàµdG ≥jƒ°ùJh öûfh áYÉÑW ‘ ójóéàdGh

.»Hô©dG

 OÉ–G ¢ù«FQ OÉ°TQ óªfi ÈàYG ¬ÑfÉL øe

 »àdG  ¤hC’G  IQÉjõdG  ¿CG  Üô©dG  øjöTÉædG

 ¿É£∏°S  âæH  QhóH  áî«°ûdG  É¡H  âeÉb

 OÉ–Ód ¢ù«Fôc á«ª°SôdG É¡àØ°üH »ª°SÉ≤dG

 ôjó≤àdG  áHÉãÃ  »g  øjöTÉæ∏d  ‹hódG

 öûædG áWQÉN ≈∏Y öüe áfÉµŸ ΩGÎM’Gh

.»ŸÉ©dGh »Hô©dG

 »àdG  ÒÑµdG  Oƒ¡÷G  OÉ°TQ  óªfi  øqªKh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH ábQÉ°ûdG É¡dòÑJ

 »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG

 ‘ ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 kGÒ°ûe .. ¬YÉqæ°Uh ÜÉqàµdG ¿É°†àMGh ájÉYQ

 ÜÉàµ∏d ‹hódG ábQÉ°ûdG ¢Vô©e áeÉbEG ¿CG ¤EG

 ¬ qLh á«î°S äGQOÉÑe øe ¬©e ≥aGôJ Éeh

 âfÉc ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U É¡H

 ÊÉ©j …òdG öûædG ´É£≤d ¢ùqØæàŸG áHÉãÃ

 ¢ShôjÉa QÉ°ûàfG É¡ªbÉa áÑ©°U ±hôX øe

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 Üô©dG øjöTÉædG äÉÑZQ OÉ°TQ óªfi π≤fh

 áÑcGƒŸ á«ÑjQóJ πªY ¢TQhh äGQhO º«¶æàH

 AÉ≤JQ’Gh ¬JÉ«dBGh öûædG ´É£b äGóéà°ùe

 õjõ©Jh »Hô©dG öTÉædG ±QÉ©eh äGQÉ¡Ã

.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ‘ √Qƒ°†M

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H 

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH "ˆG

 ôHÉ÷G  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 á≤«≤°ûdG  âjƒµdG  ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG

 óªMC’G ôHÉL AÉ°†a áî«°ûdG IÉah ‘

.ìÉÑ°üdG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"
 ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

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

 ¤EG Úà∏KÉ‡ ájõ©J »à«bôH áë∏°ùŸG

 óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 âjƒµdG  ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G

.á≤«≤°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 »ª°SÉ≤dG  óªfi øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

 ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG

 IÉah ‘ á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ÒeCG

.ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a áî«°ûdG

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi

 ï«°ûdG  ƒª°Sh ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉfh

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH ˆGóÑY

 ájõ©J »à«bôH  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉf

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¤EG  Úà∏KÉ‡

 ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG

 ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ  øH

 ájõ©J  á«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G

 ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG

 ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G  óªMC’G

 áî«°ûdG  IÉah  ‘  á≤«≤°ûdG  âjƒµdG

.ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a

 ¢üdÉN øY ¬à«bôH ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 ÒeCG  ¤EG  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J

 πLh õY ¤ƒŸG ÓFÉ°S.. âjƒµdG ádhO

 ¬àªMQ  ™°SGƒH  Ió«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG

.¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ƒª°Sh  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 »ª«©ædG  ó°TGQ  øH  öUÉf  ï«°ûdG

 ájõ©J  »à«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ÖFÉf

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¤EG  Úà∏KÉ‡

 ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S

 ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ¤EG  IÉ°SGƒeh

 ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG

 IÉah ‘ á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ÒeCG

 ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a áî«°ûdG

 Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG É«YGO..

 ¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH

.

 Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG ó°TGQ øH

 ÖMÉ°U  ¤EG  á∏KÉ‡  ájõ©J  á«bôH

 ôHÉ÷G  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ôHÉL AÉ°†a áî«°ûdG IÉah ‘ ìÉÑ°üdG

.ìÉÑ°üdG óªMC’G

 óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG  óªfi  øH

 ájõ©J  á«bôH  IÒéØdG  ºcÉM  ≈∏YC’G

 ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG

 ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G  óªMC’G

 áî«°ûdG  IÉah  ‘  á≤«≤°ûdG  âjƒµdG

.ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi øH

 ÖMÉ°U  ¤EG  á∏KÉ‡  ájõ©J  á«bôH

 ôHÉ÷G  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

.á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ÒeCG ìÉÑ°üdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ¤EG  ájõ©J  á«bôH  ¤EG  ájõ©J  á«bôH

 ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG

 ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G  óªMC’G

 áî«°ûdG  IÉah  ‘  á≤«≤°ûdG  âjƒµdG

.ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH  Oƒ©°S

 ¤EG á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH  áª«ÿG ¢SCGQ

 óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 âjƒµdG  ádhO  ÒeCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G

.á≤«≤°ûdG

:ΩGh-»HO

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

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

 â≤≤M äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 kÉ«ª«∏bEG ¿ÉeC’Gh øeC’G ∫É› ‘ áeó≤àe áfÉµe

 ≈∏Y É¡°UôMh É¡JOÉjQ ó«cCÉJ øª°†j ÉÃ ,kÉ«ŸÉYh

 ™ªàéª∏d  ¿ÉeC’G  ¿Éª°Vh  øeC’G  ¢ù°SCG  ï«°SôJ

 äÉÑ∏£àe ÖcGƒj ÉÃh ,¬JÉ°ù°SDƒeh ¬JÉÄa ∞∏àîÃ

 á¡LGƒe  ≈∏Y  á«dÉ©dG  IQó≤dG  ócDƒjh  öü©dG

.äÉjóëàdG

 ¬«∏Y âJÉH …òdG ÒÑµdG Qƒ£àdÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 Oƒ¡÷Gh ,OGôaCÓd  á«dÉ©dG  ájõgÉ÷Gh ,äBÉ°ûæŸG

 º¡°UôëH  ,øeC’G  ∫ÉLQ  É¡dòÑj  »àdG  á°ü∏îŸG

 çóMCG ∞«XƒJh ,ôªà°ùŸG ÖjQóàdGh åjóëàdG ≈∏Y

 É¡H ∫ƒª©ŸG á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥ah äÉ«æ≤àdG

 º¡ŸG QhódG ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh ,»æeC’G ∫ÉéŸG ‘

 Éeh ,»HO ‘ ádhódG øeCG RÉ¡L ¬H ™∏£°†j …òdG

 øeC’G AÉ°SQEG ‘ º¡°ùJ áã«ãM Oƒ¡L øe ¬H Ωƒ≤j

.¬JÉÑ°ùàµe ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ™ªàéŸG ‘ ¿ÉeC’Gh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

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

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO

 óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG

 á°ù°SDƒe  ¢ù«FQ  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH

 RÉ¡L ô≤e ¤EG ,áaô©ª∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc å«M ,»HóH ádhódG øeCG

 ΩÉY ôjóe ,∫ƒ¡dÉH ∫ÓW AGƒ∏dG ‹É©e ¬«≤aGôeh

 ¢VƒY AGƒ∏dG IOÉ©°Sh ,»HóH ádhódG øeCG  RÉ¡L

 øe  OóYh  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ÖFÉf  …Ò¡ŸG  öVÉM

.RÉ¡÷G äGOÉ«b

 äGRÉ‚E’G ºgCG ≈∏Y IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 ∫ÓN »HO  ‘ ádhódG  øeCG  RÉ¡L  É¡≤≤M  »àdG

 äÉYÉ£≤dG ÉgòØæJ »àdG èeGÈdGh ,á«°VÉŸG IÎØdG

 á∏eÉµàŸG Oƒ¡÷G ºYO QÉWEG ‘ RÉ¡é∏d áØ∏àîŸG

 ádhOh  »HO  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«æeC’G  Iõ¡LCÓd

 ¿ÉeCGh øeCG õjõ©J ‘ ,Ωƒª©dG ¬Lh ≈∏Y äGQÉeE’G

 øeC’G  áeƒ¶æe  øe  CGõéàj  ’  Aõéc  ,™ªàéŸG

 IOÉ«≤dG  øe ÒÑc ºYóH ≈¶– »àdG  á«JGQÉeE’G

 ≥ah Iõ«ªàe áfÉµe ≥≤– É¡∏©L Ée ,Ió«°TôdG

.á«dhódG äGöTDƒŸGh ôjQÉ≤àdG

 AGƒ∏dG  ‹É©e øe ìöT ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SG  Éªc

 ádhódG  øeCG  RÉ¡L  ΩÉY  ôjóe  ,∫ƒ¡dÉH  ∫ÓW

 »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿGh ™jQÉ°ûŸG ∫ƒM ,»HóH

 »æeõdG ∫hó÷G ≥ah Égò«ØæJ ≈∏Y RÉ¡÷G ∞µ©j

 ôjƒ£J  π«Ñ°S  ‘  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷Gh  ,óªà©ŸG

 äÉ«æ≤àdG çóMCG »æÑàH ,»æeC’G πª©dG áeƒ¶æe

 ÒjÉ©ŸG π°†aCG ≥ah AGOC’G õjõ©J ‘ º¡°ùj ÉÃh

 ‘ IóFGôdG »HO áfÉµe ™e Ö°SÉæàjh á«ŸÉ©dG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG.. IQÉjõdG ájÉ¡f ‘h

 Oƒ¡÷ √ôjó≤J  øY  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ,»HO  ‘  ádhódG  øeCG  RÉ¡L  »Ñ°ùàæeh  äGOÉ«b

 ¬«∏Y  âJÉH  »àdG  á«dÉ©dG  ájõgÉ÷G  iƒà°ùeh

 ÖjQóàdG ≈∏Y º¡°UôM ∫ÓN øe ,äBÉ°ûæŸGh OGôaC’G

 äÉ«æ≤àdGh  èeGÈdG  çóMCG  ΩGóîà°SGh  ,ôªà°ùŸG

 »àdG IÒÑµdG á≤ãdG ¤EG √ƒª°S kGÒ°ûe ,á«LƒdƒæµàdG

 ºgQhOh øeC’G ∫ÉLQ ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG É¡«dƒJ

.äÉÑ°ùàµŸGh ìGhQC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘

ô°ûædG ´É£b äÉjóëJ ø«jô°üªdGh Üô©dG øjô°TÉædG OÉëJG ™e åëÑJ »ª°SÉ≤dG QhóH

 áî«°ûdG IÉah »a âjƒµdG ô«eCG ¿hõ©j ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a

kÉ«ªdÉYh kÉ«ª«∏bEG ¿ÉeC’Gh øeC’G ∫Éée »a áeó≤àe áfÉµe â≤≤M äGQÉeE’G:ó°TGQ øH óªëe

¬«Ñ°ùàæeh ¬JGOÉ«b Oƒ¡L ≈∏Y ≈æKCGh »HóH ádhódG øeCG ô≤e QGR

zΩGh{           óªfi øH óªMCGh óªfi øH Ωƒàµeh óªfi øH ¿GóªM Qƒ°†ëH  »HóH ádhódG øeCG ô≤e ¬JQÉjR ∫ÓN ó°TG Q øH óªfi

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áeÉîa ¤EG ájõ©J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ hOhójh ƒcƒL ¢ù«FôdG

.»°ùjh’ƒ°S IôjõL ÜöV …òdG ∫GõdõdG ÉjÉë°V ‘

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

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

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

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

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

.hOhójh ƒcƒL ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩôM äócCG

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

 Ωƒàµe âæH óæg áî«°ûdG ƒª°S ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 áØ«£d áî«°ûdG IõFÉL á°ù«FQ Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH

 ,ádƒØ£dG äÉYGóHE’ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi âæH

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ójó÷G  ÜÉàµdG  QGó°UEG  ¿CG

 â– ∫ÉØWCÓd ¬LƒŸGh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ¬JGQGó°UEG á∏°ù∏°S øª°V  "Ò¨°üdG »ŸÉY" ¿GƒæY

 √ƒª°S ¢UôM ¢ùµ©J Iƒ£N πã“ ,ájÌdG ¬JÉØdDƒeh

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

 ‘ ôjƒ£àdG á«dhDƒ°ùe π qª– ≈∏Y QOÉb ∞≤ãeh ḿ Gh

 ,á«HÉéjE’Gh  á«bÓNC’G  º«≤dÉH  í∏°ùeh  ,πÑ≤à°ùŸG

 ‘ QÉªãà°S’G  ‘ äGQÉeE’G  è¡f  ¢ùµ©j  Ée  ƒgh

 á«≤«≤◊G IGƒædG »g Iójó÷G ∫É«LC’G ¿ƒc A¢ûædG

 ≈∏Y √OGóYEG ÖLƒàj …òdG Iƒ≤dG Qó°üeh πÑ≤à°ùª∏d

 »àdG äÉÑ°ùàµŸGh äGRÉ‚E’G ¿ƒ°üd πãeC’G ¬LƒdG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ádhódG É¡à≤≤M

 …òdG  º«≤dG  QGó°UE’G  Gòg øªãf  "  :  Égƒª°S âdÉbh

 äGQÉeE’G ‘ ∫ÉØWC’G ÚjÓe ¬dÓN øe √ƒª°S ∑QÉ°ûj

 äGƒæ°S øe äÉjôcP ™ªLCG ⁄É©dGh »Hô©dG øWƒdGh

 É¡ª∏©J »àdG ¢ShQódÉH ájÌdG √ƒª°S ÜÉÑ°Th ádƒØW

 â∏µ°T »àdG áØ∏àîŸG ∞bGƒŸGh áª«≤dG ÜQÉéàdG øe

."IÉ«ë∏d ¬Jô¶f

 ÉædÉØWCG áÄ°ûæJ øª°†J IAGô≤dG " : Égƒª°S âaÉ°VCGh

 kGOGóYEG Ió©e ∫É«LCG èjôîJ øeDƒj …òdG ¬LƒdG ≈∏Y

 ,É¡æWhh  É¡©ªà›h É¡°ùØæd  á©aÉf  ¿ƒµàd  kGó«L

 OGóYEG  ‘ QÉªãà°S’G ¿CÉH ï°SGQ ¿ÉÁEG  øe kÉbÓ£fG

 á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG  ¬LhC’G  ™«ªL  øe  πØ£dG

 AÉæH  ‘  QÉªãà°SG  ƒg  á«YÉªàL’Gh  ájƒHÎdGh

."¬«a ¥ƒØàdG ¢ù°SC’ AÉ°SQEGh πÑ≤à°ùŸG

 ¿ƒª°†e ¿CG ¤EG Ωƒàµe ∫BG óæg áî«°ûdG ƒª°S äQÉ°TCGh

 πµ°ûJ "Ò¨°üdG »ŸÉY" ÜÉàc ‘ ¢ùªÿG ¢ü°ü≤dG

 á«°SÉ°SCG á≤∏ëc »JCÉJh ,»Hô©dG πØ£∏d ΩÉ`¡dEG Qó°üe

 ºgÉ°ùJ  »àdG  á«HÉéjE’G  º«≤dG  ï«°SÎd  áÄ«°†eh

 º«≤H Ohõe óYGh …QÉ°†M π«L AÉæH ‘ á«∏YÉØH

 ¿CG  IÈà©e  ,õ«ªàdGh  QÉµàH’Gh  ´GóHE’Gh  íeÉ°ùàdG

 áÑ°ùædÉH á∏FÉ©dG ó©H á«fÉãdG á°SQóŸG »g IAGô≤dG

.ÒãµdG º∏©àjh π¡æj É¡dÓN øªa ,πØ£∏d

 È°üdG º∏©J ¢ü°ü≤dG ¢†©H ¿CG ¤EG Égƒª°S âàØdh

 ,…óëàdGh á°ùaÉæŸGh ∞¨°ûdG º∏©J ôNB’G É¡°†©Hh

 ÉædÉØWCG óYÉ°ùj ójóL ¢SQO ÜÉàch ±ôM πc ‘h

 á«°üî°ûdG º¡JQÉ¡eh á«YGóHE’G º¡dƒ«e á«ªæJ ≈∏Y

 º¡fÉgPCG  ‘  ‘ô©ŸGh  »îjQÉàdG  OöùdG  õjõ©Jh

 øjódGƒdG  ôH  º«b  π«°UCÉJ  ÖfÉL  ¤EG  ,º¡dƒ≤Yh

 ‘ AÉL Éª∏ãe  ,∫ÉØWC’G  ¢SƒØf  ‘ ΩC’G  á°UÉNh

 ÖMÉ°U ó°ùL å«M " »eCG Éj ∂¡Ñ°ûj øe " á°üb

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

 ÅaGódG ΩC’G ¿ÉæMh ábOÉ°üdG áeƒeC’G ôYÉ°ûe á°ü≤dG

 kGôH É¡d πeÉµdG ¬ÑMh ÉgôHh ¬eCÉH √ƒª°S RGõàYGh

."kGOhh kÉØ£Yh kÉÑMh



:IóMƒdG-ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°Uh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 á«fOQC’G  áµ∏ªŸG  πgÉY  Ú°ù◊G  øH  ÊÉãdG

 ¢ùeG ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN - á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG

 »ÑXƒHCG  ‘ ÅWÉ°ûdG  öüb  ‘ Éª¡æ«H  âÑ°ùdG

 Égôjƒ£Jh  É¡ªYO  πÑ°Sh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  -

 ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh ,øjó∏ÑdG »Ñ©°T áë∏°üŸ

 πfi á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe OóY ∫ƒM

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

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

 óÑY ∂∏ŸG ádÓL ¬«NCÉH ,AÉ≤∏dG ájGóH ‘ ,¿É«¡f

 ¬«dEG π≤fh ,ÊÉãdG √ó∏H ‘ Ú°ù◊G øH ÊÉãdG ˆG

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

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

 ádhO ÚH ™ªŒ »àdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY

 õjõ©J  ≈∏Y äGQÉeE’G  ¢UôMh ¿OQC’Gh  äGQÉeE’G

 ∞∏àfl ‘ IójóL ¥ÉaBG  íàah  äÉbÓ©dG  √òg

 á«ªæà∏d ácÎ°ûŸG äÉ©∏£àdG ºYój ÉÃ ä’ÉéŸG

.AÉNôdGh Ωó≤àdGh

 äGQƒ£àdG ôNBG ,ÚÑfÉ÷G ÚH äÉãMÉÑŸG âdhÉæJh

 ¢ù∏› áªb èFÉàfh á≤£æŸG ‘ äGóéà°ùŸGh

 GôNDƒe äó≤Y »àdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ó©dG áæjóe ‘

 QhÉ°ûàdGh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 Oƒ¡÷G ºYOh ,äGQƒ£àdG √òg ∫ƒM øjôªà°ùŸG

 ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’G ≥«≤– ¤EG áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸGh

 äÉYGöüdG ájƒ°ùJh §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘

 ,á«°SÉ«°ùdG ¥ô£dGh QGƒ◊G ∫ÓN øe É¡«a äÉeRC’Gh

.É¡Hƒ©°T ≈∏Y AÉªædGh ÒÿÉH Oƒ©j ÉÃ

 á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J ÉãëH Éªc

 ádOÉY ájƒ°ùJ OÉéjEGh ΩÓ°ùdG πLCG øe πª©dGh

 áë∏°üŸG  ≥≤ëj  ÉÃ  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤∏d

.É¡Hƒ©°T á«ªæJh á≤£æŸG ∫hód ácÎ°ûŸG

 äÉLôîÃ ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ÖMQh

 è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éŸ  41`dG  áª≤dG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  É¡àaÉ°†à°SG  »àdG  ,á«Hô©dG

 øeÉ°†àdG õjõ©J ‘ âª¡°SCGh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

.»Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe ‘ QGô≤à°S’Gh

 " áëFÉL äGQƒ£J ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ” Éªc

 ¿hÉ©àdGh ,øjó∏ÑdG ‘h ⁄É©dG ∫ƒM "19 - ó«aƒc

.ÉgQÉKBG AGƒàMGh É¡d …ó°üàdG ‘ Éª¡æ«H ºFÉ≤dG

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

 ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U √ÉNCG  πÑ≤à°SG  ób ¿É«¡f

 ‘ Ú£ÑdG QÉ£e ‘ ,¿OQC’G πgÉY ÊÉãdG ˆGóÑY

 âÑ°ùdG Ωƒj ≥HÉ°S âbh ‘ ¬dƒ°Uh iód »ÑXƒHCG

 ™bƒe  ÈY  Iójô¨J  ‘  √ƒª°S  ∫Ébh.ádhódG  ¤EG

 ÊÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ŸG  »NCG  AÉ≤∏H  äó©°S):ÎjƒJ

 äÉbÓYh IƒNC’G øe á≤«ªY èFÉ°Th..»ÑXƒHCG ‘

 ≈∏Y  ¿ƒ°üjôM  Éæjó∏H  ÚH  ™ªŒ  áî°SGQ

 Éæ«Ñ©°T áë∏°üŸ ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Égõjõ©J

 á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM QhÉ°ûàdG ‘ ¿hôªà°ùeh

 ÉÃ ¿hÉ©àdGh ºgÉØàdG  øe QÉWEG  ‘ á«ª«∏bE’Gh

.(á≤£æŸG ‘ á«ªæàdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G Ωóîj

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG  ó«ªM  øH  õjõ©dGóÑY  ï«°ûdG  íààaG

 ï«°ûdGh  á«MÉ«°ùdG  á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ájó∏ÑdG  IôFGO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ó«ªM øH ó°TGQ

 ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûŸG  øe  á∏ªL  §«£îàdGh

 ¿ÉªéY  IQÉeEG  ‘  »KGÎdG  »◊G  ´höûe  ‘

 á«îjQÉJ á∏°UƒHh á«MÉ«°S á¡LGh ó©j …òdGh

 ájƒ¡dG RÈJh IódÉÿG äÉjôcòdGh IÉ«◊ÉH ¢†ÑæJ

.IQÉeEÓd IQòéàŸG

 »ª«©ædG ó«ªM øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG ø°TO ó≤a

 ∫ÉëŸG øe GOóY »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdGh

 äÓª©dGh ∞ëàdG äÓfih »gÉ≤ŸGh ájQÉéàdG

. Qƒ£©dGh

 √ÉæjCGQ Ée ¿EG  »ª«©ædG õjõ©dGóÑY ï«°ûdG ∫Ébh

 ÜÉÑ°ûdG ôµa ô¡¶j »KGÎdG »◊G ´höûe ‘ Ωƒ«dG

 á∏«°UC’G  º¡àjƒg  ≈∏Y  á¶aÉëŸÉH  º¡àÑZQ  h

 á«dÉãe áÄ«H §°Sh IójóL ™jQÉ°ûe ‘ ¥Ó£f’Gh

 ¿CG Éæ«Ñe.. ájQGôªà°S’Gh ìÉéædG äÉeƒ≤e πc ôaƒJ

 Ió«°TôdG áeƒµ◊G øe ÒÑc ºYóH »¶M ´höûŸG

 øjôªãà°ùŸG  Úµªàd  â©°S  »àdG  IQÉeE’G  ‘

.äÓ«¡°ùàdG ´GƒfCG áaÉc Ëó≤Jh

 ´höûª∏d áaöûŸG èFÉàæ∏d √ôjó≤J øY ÜôYCGh

 á«MÉ«°ùdG  äÉÑ∏£àŸG  áaÉc  »Ñ∏J  »àdG

.™ªàéŸG íFGöT πc ÉgôKCG ¢ùª∏jh ájQÉªãà°S’Gh

 »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdG ócCG ¬ÑfÉL øe

 kGójóL  kÉMÉ‚  ó©j  »KGÎdG  »◊G  ´höûe  ¿CG

 IQÉeE’G É¡à≤≤M »àdG äÉMÉéædG πé°ùd ±É°†j

 øjôFGõdGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  ¬«dEG  Üòéj PEG

.áYƒæàe äÉeóN Ωó≤jh

 äÉMÉ°ùŸG  ´ƒæJ  óªàYG  ´höûŸG  ¿EG  ∫Ébh

 ¿ÉªéY ‘ øjôªãà°ùŸG äÉ©∏£J ™e Ö°SÉæààd

 ¢UôØdG øe áØ∏àfl êPÉ‰ ´höûŸG º°†j å«M

 äÉeGóîà°S’Gh äÉMÉ°ùŸG ∞∏àîÃ ájQÉªãà°S’G

 ™jQÉ°ûŸG  ÜÉë°UC’  kÉªYO  á«°ùaÉæJ  QÉ©°SCÉHh

 äGRÉ«àeG IôFGódG âeób Éªc á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ´höûŸG øª°†àj å«M øjôLCÉà°ùª∏d áØ∏àfl

 äGP  á£°ûfC’G  ´GƒfCG  ™«ª÷ kÉMÉàe  kGôéàe  41

 100 ¤EG 40 ÚH Ée É¡àMÉ°ùe ìhGÎJh á∏°üdG

.™Hôe Îe

:ΩGh-»HO

 ¢TÉZO øH ⁄É°S óªfi πjƒ«dG ó°üM 

 ¤EG  á«fÉãdG  πgCÉàdG  ábÉ£H …ôeÉ©dG

 21 `dG  áî°ùædG  ‘ »ÑgòdG  ™HôŸG

 `dG áî°ùædGh ádƒ«∏d ´Gõa ádƒ£H øe

 π°UGƒj …òdG ¿Gó«ŸG èeÉfôH øe 16

 ï«°SôJh  Iõ«ªŸG  á«KGÎdG  ¬°VhôY

 ∫É«LC’G  iód  »Ñ©°ûdG  çhQƒŸG

.IóYÉ°üdG

 πgCÉàdG  ábÉ£ÑH  …ôeÉ©dG  Rƒa  AÉLh

 øH  óªfi Ωƒàµe  ≈∏Y  ¬bƒØJ  ó©H

 áYƒªéŸG  ‘  …Qƒ°üæŸG  ±GôW

 …ôeÉ©dG ∫Éæ«d ÊÉãdG Qhó∏d á°SOÉ°ùdG

 ¬°ùaÉæŸ á£≤f 40 πHÉ≤e á£≤f 60

 …RôdG  ó«ªM  πjƒ«dG  ¤EG  º°†æjh

 πgCÉàdG ábÉ£H ó°üM …òdG »°ùeÉ°ûdG

.á«°VÉŸG á≤∏◊G ‘ ¤hC’G

 á©HÉ°ùdG  áYƒªéŸG  ‘  ¢ùaÉæJh

 ìöùe  áÑ°ûN  ≈∏Y  ÊÉãdG  Qhó∏d

 ∑ƒŸO  øH  ˆGóÑY  óªfi  ¿Gó«ŸG

 πeÉM{  »∏Y  ∫BG  ó«ÑY  á©ªLh

.»°VÉŸG º°Sƒª∏d zÖ≤∏dG

 ¢ùaÉæJ Ió«°ü≤dG AÉ≤dEG á≤HÉ°ùe ‘h

 Ió«°ü≤H ÊÉãdG QhódG ‘ ¿ÉcQÉ°ûŸG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô©°T  øe

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 pâfCG{ Ió«°üb »gh zˆG √ÉYQ{ »HO

 øH óªfi ôYÉ°ûdG ΩÉbh ,z pâfCG Ée πãe

 ,á≤HÉ°ùŸG √òg º«µëàH »Ñ©µdG OÉªM

 ˆGóÑY óªfi ¤EG •É≤f 10 `dG íæeh

.∑ƒŸO øH

 `dG  ó°üM  ájÉeôdG  á°ùaÉæe  ‘  ÉeCG

 ∑ƒŸO øH ˆGóÑY óªfi ,á£≤f 20

 ¿ƒë°üdG  •É≤°SEG  ‘  í‚  Éeó©H

.øeR ´öSCÉH

 kÉ°VhôY Éeób ¿Gò∏dG ¿É°ùaÉæàŸG ´óHCGh

 ìöùe ≈∏Y ÒgÉª÷G ¢SÉªM âÑ¡dCG

 Ωƒ≤j »àdG ¬dƒ«dG á°ùaÉæe ‘ ¿Gó«ŸG

 ∫Éfh  ,Êƒ°UÉÿG  ó°TGQ  É¡ª«µëàH

 ,48 áeÓ©dG ∑ƒŸO øH ˆGóÑY óªfi

 Ωó≤dÉH  áHÉ°UE’  ¢Vô©J  …òdG  ƒgh

 Ö≤Y ¬eób …òdG  ¢Vô©dG  ∫ÓN ‘

 ¢SôL ¤EG  ìÓ°ùdG  ∫É°üjEÉH  ¬MÉ‚

 ó«ÑY á©ªL ≥≤M Éª«a ,kGÎe 20 `dG

.49 áeÓ©dG »∏Y ∫BG

 »à≤HÉ°ùe ‘ ¿ÉcQÉ°ûŸG ¢ùaÉæà«°Sh

 ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  øé¡dGh  π«ÿG

 øY  ∞°ûµdG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,…QÉ÷G

 á∏Ñ≤ŸG á≤∏◊G ‘ Ú∏gCÉàŸG ájƒg

 …ÒgÉª÷G  âjƒ°üàdG  á«∏ªY  Ö≤Y

.kÉ°†jCG

 ôjóe  ,¿É«°ùjOGhCG  ‹Éàf  âHôYCGh

 ∫É°üJ’Gh  ΩÓYE’Gh  äÉYGPE’G  IQGOEG

 áª¶æŸG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,»°ù°SDƒŸG

 ¿GóªM õcôe ‘ ¬dƒ«∏d ´Gõa ádƒ£Ñd

 Égôjó≤J øY ,çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH

 ¿hôî°ùj  øjòdG  ÚcQÉ°ûŸG  Oƒ¡÷

 πµ°ûdG Gò¡H Qƒ¡¶∏d º¡JÉbÉW ≈°übCG

 OGOõJ äÉjƒà°ùŸG ¿CG kÉ°Uƒ°üN õ«ªŸG

 ∫ƒ°UƒdG  ™e  Éª¡æ«H  ÉHQÉ≤Jh  Iƒb

 º°SƒŸG  øe  áeó≤àe  πMGôe  ¤EG

 ¿É°Sôa ácQÉ°ûe ó¡°ûj …òdGh ,‹É◊G

 ÒZ  ¢SÉªMh  IÒÑc  äÉMƒª£H

.Ö≤∏dÉH èjƒààdG πLCG øe ¥ƒÑ°ùe

 áaÉ°VEG  ¿CG  ¿É«°ùjOGhCG  äÈàYGh

 ÚcQÉ°ûŸG π©L Iójó÷G äÉ≤HÉ°ùŸG

 ó«©°üdG  ≈∏Y  Ö°SÉµÃ  ¿ƒLôîj

 äGQÉ¡e  º∏©J  ∫ÓN  øe  »°üî°ûdG

 º¡d  ÜQódG  á≤«aQ  ¿ƒµà°S  IójóL

 RGôME’ ß◊G º¡ØdÉëj ⁄ ¿EGh ≈àM

 å«M øe ,ádƒ£ÑdG ‘ áeó≤àe õcGôe

 ,π«ÿGh øé¡dG  ™e πeÉ©àdG  á«Ø«c

.ÉgÒZh ájÉeôdGh

 ,»£ª°ûdG  ó«©°S  ôª°†ŸG  ÜôYCGh

 ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  Oƒ¡÷  √ôjó≤J  øY

 øé¡dG  ¥ÉÑ°S  áaÉ°VEG  ‘  ádƒ£ÑdG

 É¡fCG  kÉ°Uƒ°üN  ,äÉ°ùaÉæŸG  ¤EG

 º∏©àd á°UôØdG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg âëæe

 ™e  πeÉ©à∏d  º¡d  áeRÓdG  äGQÉ¡ŸG

 ÉæJGÈN áaÉc ôî°ùf{ :∫Ébh ,øé¡dG

 ,óYÉ°üdG π«÷G Gòg ¤EG É¡∏≤f πLCG øe

 ÜQO ≈∏Y Ò°ùdG Gƒ∏°UGƒj ¿CG ™∏£àfh

 çhQƒŸG Gò¡H ≥∏©àdÉH OGóLC’Gh AÉHB’G

 øe É«°SÉ°SCG GAõL πµ°ûj …òdG »Ñ©°ûdG

 á£ÑJôŸG ájƒ¡dGh á«JGQÉeE’G IÉ«◊G

.zøeõdG øe á∏jƒW Oƒ≤Y ôe ≈∏Y

 Qƒ°†◊G ,»ÑàµdG ô£e ó«©°S ÜôWCGh

 á∏°T  AÉ≤dEÉH  ,¿Gó«ŸG  ìöùe  ≈∏Y

 »àdG  »gh  ,zøjQÉf  ƒd  øjQÉf{

 ”h Ëó≤dG »Ñ©°ûdG çGÎdG øe Èà©J

 IóY  øe  ÊÉZCG  πµ°T  ≈∏Y  É¡Áó≤J

. óªM óë«e ºgRôHCG ÚfÉæa

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ¿GóªM øH ójGR ï«°ûdG πeÉfi äô£«°S 

 Iöû©dG õcGôŸG á«ÑdÉZ ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR

 πeÉëª∏d ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e ¥ÉÑ°ùd ¤hC’G

 …OÉf ¬ª¶f …òdG  kÉeób 60 áÄa á«YGöûdG

 äƒî«dGh  á«YGöûdG  äÉ°VÉjô∏d  »ÑXƒHCG

 ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYQ â– ¢ùeCG

 ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM

 4^2  ¢ü«°üîJ  ”  å«M  ,IôØ¶dG  á≤£æe

. øjõFÉØ∏d õFGƒL ºgQO ¿ƒ«∏e

 ï«°û∏d { IôØ¶dG { πªfi Ö≤∏dÉH ≥∏Mh

 ó°üë«d ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM øH ójGR

 Éªæ«H ,∫hC’G õcôŸG IõFÉL ºgQO ∞dCG 240

 óªëŸ zôjõdG πªfi{ ÊÉãdG õcôŸG πàMG

 ±’BG 210 ≈∏Y π°üMh ,QôŸG áØ«∏N ó°TGQ

 ï«°û∏d zº«°ûM{ kÉãdÉK AÉL ÚM ‘ ,ºgQO

 π°üMh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM øH ójGR

 ¿Éµa ™HGôdG õcôŸG ÉeCG ,ºgQO ∞dCG 200 ≈∏Y

 ¿GóªM øH ójGR ï«°û∏d { QÉ«W{ Ö«°üf øe

 145 ≈∏Y π°üMh ,kÉ°†jCG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 óªëŸ z¥ôH{  kÉ°ùeÉN  AÉLh  .ºgQO  ∞dCG

 140 ≈∏Y π°üMh …OÉª◊G ˆG óÑY ôHÉL

 ï«°û∏d zêQÉØe{ πM kÉ°SOÉ°Sh ,ºgQO ∞dCG

 π°üMh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM øH ójGR

 ™HÉ°ùdG  õcôŸG  ÉeCG  ,ºgQO  ∞dCG  130  ≈∏Y

 øH ójGR ï«°û∏d z∫GõdR{ Ö«°üf øe ¿Éµa

 ≈∏Y π°üMh ,É°†jCG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM

 z∫Oôª°T{ kÉæeÉK AÉL Éª«a ,ºgQO ∞dCG 125

 π°üMh ,ÜQÉM óªMCG óªfi ó«©°S ¿É£∏°ùd

 ñQƒjR { É©°SÉJ πMh ,ºgQO ∞dCG 120 ≈∏Y

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°ùd {

 ,ºgQO  ∞dCG  115  ≈∏Y  π°üMh  Ωƒàµe  ∫BG

 ¿GóªM øH ójGR ï«°û∏d z±GR ±R{ kGöTÉYh

 ±’BG 110 ≈∏Y π°üMh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

.ºgQO

 óLÉe ¤hC’G áKÓãdG õcGôŸÉH øjõFÉØdG êƒJh

 …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y …Ò¡ŸG ˆG óÑY

 ,äƒî«dGh  á«YGöûdG  äÉ°VÉjô∏d  »ÑXƒHCG

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  …Ò¡ŸG  ≥«àY  óLÉeh

.…OÉæ∏d

 ¢ù«FQ  »ã«eôdG  ó°Tôe  ÊÉK  óªMCG  ¬Lhh

 øH ójGR ï«°û∏d áÄæ¡àdG …OÉædG IQGOEG ¢ù∏›

 Iô£«°ùdGh ,¥ÉÑ°ùdG Ö≤∏H RƒØdG ≈∏Y ¿GóªM

 ôµ°ûdG ¬Lh Éªc ,¤hC’G õcGôŸG º¶©e ≈∏Y

 ácöT  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  …OÉædG  AÉcöT  ¤EG

 É¡ªYód z∑ƒfOCG{ á«æWƒdG »ÑXƒHCG  ∫hÎH

.…OÉædG ™e Iõ«ªàŸG É¡àcGöTh ,ºFGódG

 É¡Lƒe ,¥ÉÑ°ùdG ìÉéæH ¬JOÉ©°S øY ÈYh

 ΩÉàdG  ΩGõàd’G  ≈∏Y  ÚcQÉ°ûŸG  ¤EG  ôµ°ûdG

 øe  óë∏d  á©ÑàŸG  ájRGÎM’G  äGAGôLE’ÉH

.zÉfhQƒc{ ¢ShÒa QÉ°ûàfG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14645 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 17 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≥«≤– ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG

 ∫ó©e  ≈∏YCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 á∏gDƒŸG äÉÄØ∏d 19 ó«aƒc ìÉ≤d äÉYôL ™jRƒJ

 ≠∏H  ∫ó©Ã  •höûdG  áaÉc  á«aƒà°ùŸGh  kÉ«ÑW

 òæe  ∂dPh  ¢üî°T  100  πµd  áYôL  24^58

.19-ó«aƒc ìÉ≤∏d á«æWƒdG á∏ª◊G ¥ÓWG

 Òaƒàd  IQGRƒdG  á£N  ™e  kÉ«°TÉ“  ∂dP  »JCÉjh

 áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG kÉ«©°Sh 19ó«aƒc ìÉ≤d

 óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG

 ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

.19ó«aƒc

 ∫ó©e ≈∏YCG ≥≤ëJ äGQÉeE’G

 19 ó«aƒc ìÉ≤d äÉYôéd ™jRƒJ

 kÉ«ÑW á∏gDƒªdG äÉÄØ∏d

¢üî°T 100 πµd áYôL 24 RhÉéJ

á«dhódGh á«ª«∏bE’G ´É°VhC’Gh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿ÉãëÑj »fÉãdG ˆG óÑYh ójGR øH óªëe

z»KGôàdG »ëdG{ »a ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûªdG øe á∏ªL ¿ÉëààØj »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQh õjõ©dGóÑY

ádƒ«∏d ´Gõa ádƒ£H »a z»ÑgòdG ™HôªdG{ `d ø«∏gCÉàªdG »fÉK …ôeÉ©dG

kÉeób 60 á«YGô°ûdG πeÉëª∏d ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e ¢SƒeÉæH ≥∏ëj zIôØ¶dG{ π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3118 AÉØ°T: záë°üdG{

äÉ«ah 7h áHÉ°UEG 3^432
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë°üdG  IQGRh á£N ™e É«°TÉ“ 

 IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG ájÉbhh

 ádhódG  ‘  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f

 öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H

 ¢ShÒØH  áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 âæ∏YCG .. º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh

 151,096  AGôLEG  øY  IQGRƒdG

 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL É°üëa

 áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24

 π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

 »°ü≤àdG äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh 

 ¥É£f  ™«°SƒJh  ¢üëØdGh

 ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG

 ádÉM  3,432  øY  ∞°ûµdG  ‘

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG

 Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG

 249,808  á∏é°ùŸG  ä’É◊G

.ä’ÉM

 7  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ áé«àf ÚHÉ°üe

 ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ádhódG  ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj

.ádÉM 740

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh 

 ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG  øY  ™ªàéŸG

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J

 AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,ÚaƒàŸG

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG

 ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG OGôaCÉH  áÑ«¡e

 ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e

 óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’Gh  äÉª«∏©àdÉH

 áë°üd  kÉfÉª°V  »YÉªàL’G

.™«ª÷G áeÓ°Sh

 AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 ÚHÉ°üŸ  IójóL  ádÉM  3,118

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH

 ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh  "19 -  ó«aƒc"
 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe

 òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO

 222,106 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

.ä’ÉM

áYôL 1^797^926  ≠∏Ñj »dÉªLE’G Oó©dG

 ìÉ≤d øe áYôL 131^939 ºjó≤J

 24 ∫ÓN 19 ó«aƒc

 äGQOÉÑe Ωó≤J zäÉeƒ∏©ªdG áæjóe{

 zÉfhQƒc{ á¡LGƒªd á«YÉªàLGh á«fÉ°ùfEG

Ωƒ«dG ƒë°U ¢ù≤£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG  

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN 19 ó«aƒc ìÉ≤d øe áYôL 131,939

 »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG

 1,797,926  âÑ°ùdG  ¢ùeCG  Ωƒj  ≈àM  É¡Áó≤J  ”

 πµd  áYôL 18^18 ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

.¢üî°T 100

 ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG  á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj 

 áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  19ó«aƒc#
 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh  ä’É◊G OGóYCG  π«∏≤J  ‘

.19ó«aƒc

:ΩGh-»HO

 øH óªfi ï«°ûdG á°SÉFôH äÉeƒ∏©ŸG áæjóe Ωó≤J 

 É¡µjöT ™e ¿hÉ©àdÉH Ωƒàµe ∫BG ¬©ªL øH Ωƒàµe

 äGQOÉÑŸG  øe  áeõM  "MTN"  »é«JGÎ°S’G

 áÑ©°üdG ±hô¶dG πX ‘ á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G

.19-ó«aƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG

 Ωƒàµe ∫BG ¬©ªL øH Ωƒàµe øH óªfi ï«°ûdG ∫Ébh

 íFGöT  áaÉc  ájÉªM  ‘  πjƒ£dG  ÉfQGƒ°ûe  ¿EG  :

 ≈∏Y ¿hÉ©àdGh AÉ£©dG ÊÉ©e ≈ª°SCG ó°ùéj ™ªàéŸG

 á«ë°üdGh á«ª«∏©àdGh á«YÉªàL’G Ió©°UC’G ∞∏àfl

 IóYÉ°ùÃ ájÒÿG  ÉæJÒ°ùe  ‘ ¿hôªà°ùe  øëfh

 º«∏bEG – á«ŸÉ©dG »HO ÅfGƒe »é«JGÎ°S’G ÉæµjöT

 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  ójó©dG  ºYóHh  MTNh  äGQÉeE’G

 á«∏ëŸG h á«fÉ°ùfE’Gh á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh ôFGhódGh

. á«ŸÉ©dGh

 "áeCG pøHG ÓØW º∏Y" IQOÉÑe ∫ÓN øe Éæªb : ±É°VCGh

 äÉ«æ≤àdG çóMCG ≈∏Y πØW 10^000 øe ÌcCG º«∏©àH

 øe ´É£≤fG ¿hóH äGƒæ°S â°S øe ÌcCG QGóe ≈∏Y

 åjóM ÜƒàH’ RÉ¡L 10^000 øe ÌcCG ™jRƒJ ∫ÓN

 OÉ©°SEÉH âªgÉ°S »àdG "IOÉ©°S" IQOÉÑe Éæeób ºK ..

 Éæeób å«M ÚeÉY QGóe ≈∏Y πØW 3000 øe ÌcCG

 ™aOh É¡JÉeõ∏à°ùe ™e á«°SQóe áÑ«≤M 3000 º¡d

 h  áÑ∏£dG  øe  Oó©d  á«°SQóŸG  Ωƒ°SôdG  øe  áÑ°ùf

  " IOÉ©°S"  IQOÉÑe  ôªà°ùJh  åjóM  ÜƒàH’  2000

 …ó°üàdG  IQOÉÑe  ™e  øeGõàdÉH  É°†jCG  2021 ΩÉ©d

. "19-ó«aƒc AÉHƒd

 …ó°üàdG  ‘  Éæà£°ûfCG  çóMCG  ¿CG  ∂°T  ’  :  ∫Ébh

 √öSCÉH  ⁄É©dG  âMÉàLG »àdG  19-ó«aƒc áëFÉ÷

 áaÉc á¡LGƒŸ Iƒbh GQGöUEG ÌcCG ¿ƒµf ¿CG Éæàª∏Y

 ÉæJÓé°S äô¡XCG óbh É¡«∏Y QÉ°üàf’Gh äÉjóëàdG

 áëFÉ÷G  Qƒ¡X  òæe  âeób  äÉeƒ∏©ŸG  áæjóe  ¿CG

 ¥Gh ´Éæbh áeÉªc 150^000 øe ÌcCG âFÉØdG ΩÉ©dG

 ¿hÉ©àdÉH áª≤©ŸG OGƒŸG øe IƒÑY 15000h ¬Lƒ∏d

 h äÉeÉªµdG ´ƒª› π°ü«d ‘É`°ùeh ôØ«∏«fƒj ™e

 áeÉªc 300^0000 ¤EG  É¡©jRƒJ ” »àdG  á©æbC’G

 á∏ªµJh 2020 Èª°ùjO ô¡°T ájÉ¡f ‘ ¬Lh ´Éæbh

 áëFÉ÷  …ó°üàdGh  ÊÉ°ùfE’Gh  …ƒYƒàdG  ÉfQhód

 ‘  É°†jCG  ΩÉ©dG  Gòg  ¿hôªà°ùe  øëf  19-ó«aƒc

 íFGöT  áaÉc øe Úª«≤ŸGh QGhõdG ájÉª◊ ÉæJÒ°ùe

 π°ü«d 19-ó«aƒc áëFÉ÷ …ó°üàdG  ‘ ™ªàéŸG

 ´Éæb 500^000 ¤EG á«bGƒdG ¬LƒdG á©æbCG ´ƒª›

.äGQÉeE’G ádhO iƒà°ùe ≈∏Y É¡©jRƒJ ºàj

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U óM’G Ωƒ«dG

 kÓ«d ÉÑWQ íÑ°üj ´ÉØJQÓd IQGô◊G äÉLQO π«“h

 ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ á°Uôa ™e  "ÚæK’G"  óZ ìÉÑ°Uh

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dGh

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«∏NGódGh

 / á«HôZ á«dÉª°T - á«HôZ á«HƒæL : ìÉjôdG ácôM

.¢S/ºc 30 π°üJ ,¢S/ºc 20 - 10

¢ùeCG OÓÑdG ¤EG ¬dƒ°Uh iód ÊÉãdG ˆGóÑY ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi
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                األحد ١٧يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٤٥ 
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راأ�س اخليمة ـ وام:

اأولت هيئ���ة حماية البيئ���ة والتنمية 

براأ�س اخليم���ة اأهمية كبرية لأ�ش���جار 

الق���رم "املاجنروف" نظ���را للدور الذي 

للكائنات  طبيعي���ة  كموائ���ل  تلعب���ه 

تع�شي�ش  ومناطق  والأ�ش���ماك  البحرية 

الطي���ور املحلية واملهاجرة يف مناطق 

الأخوار واملناطق الرطبة.

فقد ب���داأت الهيئة العم���ل يف م�رشوع 

اإن�ش���اء م�ش���تل لزراعة اأ�ش���جار القرم 

اإعالن  بالتزام���ن م���ع  "املاجن���روف" 
حممية خور مزاحمي كمحمية طبيعية 

حيث يت���م توزيع هذه ال�ش���تالت على 

خمتلف �شواحل الإمارة ف�شال عن زيادة 

رقعة الغطاء النباتي يف املحمية ويتم 

تنفيذ هذا امل�رشوع �شنويا خالل الفرتة 

بني �شهري اأغ�شط�ش و�شبتمرب والذي يعد 

م���ن اأبرز م�شاري���ع الهيئة يف املحمية 

لك���ون اأ�شجار القرم "املاجنروف" متثل 

بيئة ح�شانة ل�شغار الأ�شماك.

ويغط���ي نبات القرم ن�شب���ة مقدرة من 

م�شاح���ة الأخ���وار يف راأ����ش اخليمة ل 

�شيم���ا حممية املزاحم���ي حيث اأكدت 

نتائ���ج تلك الدرا�ش���ات حاجة املنطقة 

البيئية  الأنظم���ة  اإع���ادة تاأهي���ل  اإىل 

املتده���ورة و�شمان ا�شتع���ادة الأنواع 

امله���ددة واحل�شا�ش���ة به���ا والتي من 

�شمنه���ا زراعة نبات الق���رم وا�شتعادة 

توطني ن�رش ال�شمك اإذ ت�شعى الهيئة اإىل 

رفع م�شت���وى الوعي البيئي يف الإمارة 

وتعزيز براجمه���ا التوعوية بهدف ن�رش 

املعرفة بني اأكرب عدد من اأفراد املجتمع 

وتعزيزا لأهدافها ال�شرتاتيجية املتمثلة 

مب�شاركة قطاعات املجتمع يف الرقابة 

والتوعية البيئية.

ونب���ات القرم من النبات���ات ال�شاطئية 

الت���ي تنم���و عن���د احل���د الفا�شل بني 

البح���ر والياب�ش���ة يف املناطق احلارة 

واملدارية وتتميز بقدرتها على مقاومة 

التي تعجز  ال�شعب���ة  البيئية  الظروف 

عن مواجهته���ا معظم النباتات الأخرى 

وهو نب���ات ي�ش���ارك يف ت�شكيل نظام 

بيئي وحيوي متكامل حيث يوفر ماأوى 

للطيور املهاجرة التي تتغذى يف البيئة 

اخل�شب���ة والزاخ���رة باأن���واع الأحياء 

مثل  وال�شدفي���ة  الق�رشي���ة  البحري���ة 

القبقب واأنواع املحار وحتتمي الأ�شماك 

ال�شغرية بني اجلذور لأ�شجار القرم كما 

اأن ه���ذه اجلذور تلعب دورا اأ�شا�شيا يف 

تثبت تربة ال�شواطئ الطينية لتحميها 

من التاآكل كما تف�شل الأ�شماك اللتجاء 

اإليه عند و�شع بيو�شها.

ويعد الق���رم الرمادي نوع م���ن اأنواع 

ال�شاطئية  النبات���ات  اأه���م  القرم وهو 

الت���ي تنمو بكرثة عل���ى �شواحل دولة 

الإمارات العربية املتحدة والتي تعي�ش 

على املاء املالح وعلى م�شتوى العامل 

يوجد حوايل 80 نوعا من هذه النباتات 

وتنتم���ي اإىل 18 ف�شيل���ة و23 جن�شا 

موزعة حول املناطق ال�شتوائية وحتت 

ال�شتوائية يف العامل.

والق���رم �شجرة قائمة ت�شل اإىل 11 مرتا 

يف الرتف���اع واأك���رث اأوراقه���ا متقابلة 

رحمي���ة اإىل بي�شاوي���ة وح���ادة القمة 

وذات ل���ون فاحت باهت من اأ�شفل عليها 

العديد من البل���ورات امللحية والأزهار 

ذات قمة م�شتديرة وترى هذه ال�شجريات 

حماطة ع���ادة بنباتات قائم���ة راأ�شية 

عدمي���ة الأوراق ت�شب���ه ال�شيقان تخرج 

من اجلذور التنف�شي���ة بغر�ش تزويدها 

بالأوك�شجني وه���ي ت�شاعد القرم على 

التاأقلم مع هذه البيئة �شديدة امللوحة 

�شحيحة الأوك�شجني.

ونظمت هيئة حماي���ة البيئة والتنمية 

براأ�ش اخليمة عددا من الفعاليات دعما 

للبيئة البحرية كمبادرة هي الأوىل من 

نوعه���ا على م�شتوى الإم���ارة ت�شمنت 

زراع���ة نح���و 640 �شجرة ق���رم داخل 

حممية خور املزاحمي يف اإطار مبادرات 

دعم ا�شتدامة الرثوة ال�شمكية ومتا�شيا 

مع ا�شرتاتيجية حكوم���ة راأ�ش اخليمة 

2030 التي ت�شتهدف حتقيق ال�شتدامة 

وتعزيزا لأه���داف الهيئة ال�شرتاتيجية 

الت���ي تت�شمن حماي���ة التنوع احليوي 

واملوائل الطبيعية يف الإمارة.

كما ا�شت�شاف���ت الهيئة يف وقت �شابق 

جمموعة من ط���الب املدار�ش حيث مت 

زراعة 500 �شجرة قرم يف حممية خور 

املزاحم���ي اإذ اأ�شهمت ه���ذه املبادرات 

يف تر�شيخ القي���م الأ�شيلة لدى الطلبة 

وتاأ�شيل ذلك يف الأجيال النا�شئة وذلك 

ا�شتكمال ل���دور حكوم���ة راأ�ش اخليمة 

باملحافظ���ة على بيئ���ة م�شتدامة من 

خالل تطبيق الأف���كار واملبادرات التي 

ت�شه���م وتع���زز الب���داع والبتكار يف 

املجالت كافة ل �شيما البيئية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الأحد 17 يناير 2021 �� الع�دد 14645 
اأخبارالوطن

1079 م�ستفيداً من برنامج 

»ال�سلح خير« للتوجيه الأ�سري في 

اأبوظبي خالل �سهرين

اأبوظبي ـ وام:

ا�شتف���اد 1079 �شخ�شًا من اجلل�ش���ات الإر�شادية 

والتوجيهية والور�ش التدريبية التفاعلية للتوجيه 

الأ����رشي عرب تقنية الت�ش���ال املرئي، وذلك خالل 

�شهري���ن من تفعي���ل برنامج»ال�شلح خري«، الذي 

اأطلقت���ه دائرة الق�ش���اء يف اأبوظبي، بهدف متكني 

الأ����رش من حل خالفاتها، وتخطي ال�شعوبات التي 

قد تواجهها، بطرائق مبتكرة، ما ي�شهم يف احلد من 

حالت الطالق.

وق���ال امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي، وكيل دائرة 

الق�ش���اء يف اأبوظبي، اإن برنام���ج "ال�شلح خري" 

يحق���ق نقل���ة نوعية يف تقدمي خدم���ات التوجيه 

الأ�رشي، متا�شيًا مع توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 

�ش���وؤون الرئا�شة، رئي�ش دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 

بتعزيز املبادرات الداعم���ة للحفاظ على ا�شتقرار 

املجتمع الإماراتي انطالقًا من متا�شك الأ�رشة التي 

تعترب اللبنة الأوىل من لبنات بناء املجتمع.

واأ�ش���ار اإىل اأن الربنامج ا�شتح���دث اآليات مبتكرة 

لتمك���ني الأ�رش من ح���ل اخلالفات ع���رب جل�شات 

توجيهية مكثفة لالأط���راف مع موجهني خمت�شني 

اجتماعيا ونف�شيا وقانونيا، ف�شاًل عن تنظيم ور�ش 

تدريبي���ة غني���ة بالو�شائط املتع���ددة والتمارين 

التفاعلي���ة لكت�شاب مهارات حت���د من اخلالفات 

الزوجية، اإىل جانب خطة متابعة ل�شمان اللتزام 

باتفاقيات ال�شلح، وحماولة عالج اأي عقبات تطراأ 

اأثناء تنفيذها.

وي�شتهدف برنامج "ال�شلح خري"، م�شاعدة ومتكني 

الزوجني م���ن حل اخلالفات، باأف�ش���ل املمار�شات 

والط���رق الودية، وبعي���دا عن اأروق���ة املحاكم، اإذ 

يت�شمن جل�شات توجيهي���ة عدة، لبحث ومناق�شة 

امل�ش���كالت واأ�شبابها من جمي���ع اجلوانب، وتقدمي 

املقرتح���ات الالزمة �شمن خط���ط عالجية تراعي 

التغريات املحيطة بالأ�رشة، مبا ميكنها من حل اأي 

م�شكلة تواجهها م�شتقبال.

دبي ـ وام:

الأمرا�ش  �شعب���ة  تنظ���م 

اجللدية بجمعية الإمارات 

اإعالمية  حمل���ة  الطبي���ة 

وفى  الدولة  داخل  وا�شعة 

التع���اون  جمل����ش  دول 

�شعار  حت���ت  اخلليج���ي 

لنوا�ش���ل".. "نتوا�ش���ل 
للتوعية مبر�ش ال�شدفية.

ومت تفعي���ل "ها�شت���اج" 

ع���ن  للكتاب���ة  احلمل���ة 

املر����ش والتوعية به عرب 

كاف���ة من�ش���ات التوا�شل 

الوعى  لزيادة  الإجتماعي 

ون�رش ثقاف���ة دعم وتقبل 

اأن  على  وللتاأكي���د  الآخر 

اأن  مري����ش ال�شدفي���ة لبد 

ي�شتمر يف العالج ب�ش���كل جدي حتى 

يتجنب امل�شاعفات.

وت�شري الأرقام اإىل اأن �شخ�شا واحدا من 

ب���ني كل 50 �شخ�شا حول العامل - اأي 

نحو 125 ملي���ون �شخ�ش يعانون من 

مر�ش ال�شدفية وهو من اأكرث الأمرا�ش 

اجللدي���ة �شيوع���ا حي���ث ينج���م عن 

ا�شطرابات املناعة الذاتية واأ�شبابه اما 

وراثية اأو مناعية .

وته���دف احلمل���ة اإىل زي���ادة الوع���ي 

باملر�ش ون�رش طرق العالج اجلديدة .

حملة اإعالمية وا�سعة لجمعية الإمارات 

الطبية للتوعية بمر�س ال�سدفية

اإنجازات ت�سريعية ورقابية ودبلوما�سية للمجل�س الوطني 

التحادي في 2020
اأبوظبي ـ وام:

حقق املجل����ش الوطني الحتادي 

وال�شوابق  الإجن���ازات  من  العديد 

الربملانية خالل عام 2020، متثلت 

على �شعيد ممار�شة اخت�شا�شاته 

 "15" بعقد  والرقابية  الت�رشيعية 

جل�ش���ة وافق خالله���ا على "17" 

 "43" م����رشوع قان���ون وتبن���ى 

مناق�شة مو�شوعني  تو�شية خالل 

عام���ني، ووجه "64" �ش���وؤال اإىل 

ممثلي احلكوم���ة، يف حني �شارك 

يف اإط���ار الدبلوما�شية الربملانية 

يف خمتل���ف الفعاليات اخلليجية 

والدولية،  والإ�شالمي���ة  والعربية 

وجنح خاللها يف طرح وجهة نظر 

الدول���ة حيال خمتل���ف الق�شايا 

ذات الأولوي���ة، ف�شال عن جناحه 

يف رئا�ش���ة وا�شت�شاف���ة عدد من 

الحتادات والفعاليات الربملانية.

وجاءت اإجنازات املجل�ش الوطني 

الحت���ادي خالل الع���ام املا�شي 

به���دف مواكب���ة روؤي���ة الدول���ة 

وا�شت�رشافه���ا  وا�شرتاتيجياته���ا 

للم�شتقبل، حي���ث و�شع املجل�ش 

على اأولوي���ة اأجندة عمله جدولة 

جل�شات���ه بالتعاون مع احلكومة، 

به���دف مناق�ش���ة اأك���رب ق���در من 

خ���الل  القوان���ني  م�رشوع���ات 

ع���ام 2020م "ع���ام ال�شتع���داد 

للخم�شني"، مبا ي�شهم يف حتقيق 

ا�شرتاتيجية عمل  اأك���رب  انط���الق 

وطني���ة لال�شتعداد لرحلة تنموية 

رائ���دة لل�شنوات اخلم�شني املقبلة 

يف كاف���ة القطاع���ات احليوي���ة، 

باليوبيل  لالحتف���ال  والتجهي���ز 

الذهب���ي لدولة الإمارات يف العام 

.2021

و�شه���د الع���ام املا�ش���ي حتقيق 

العدي���د من ال�شواب���ق الربملانية 

اإط���ار حر�ش  الت���ي ج���اءت يف 

املجل�ش على مواكبة روؤية القيادة 

وتطلعات  احلكوم���ة  وتوجه���ات 

املواطنني، خا�شة يف ظل الظروف 

ال�شتثنائي���ة التي مير بها العامل 

الإمارات وم���ا تتطلبه من  ودولة 

اإج���راءات احرتازية ملواجهة وباء 

كورون���ا، فقد عق���د املجل�ش ويف 

�شابق���ة هي الأوىل من���ذ تاأ�شي�شه 

�شب���ع جل�شات "عن بعد"، وعقدت 

اللجان "93" اجتماعا "عن بعد" 

ونظمت "4" حلقات نقا�شية "عن 

بعد"، وناق�ش واأقر م�رشوع قانون 

احلقوق  �شم���ان  ب�ش���اأن  احتادي 

يف الأم���وال املنقول���ة الذي ورد 

اإىل املجل����ش ب�شف���ة ال�شتعجال 

يف ثالث���ة اأيام لتع���د اأق�رش مدة 

ي�شتغرقه���ا م����رشوع قانون لدى 

املجل�ش، وال���ذي اأقره يف جل�شته 

الت���ي عقدت "ي���وم اخلمي�ش" يف 

غ���ري الأي���ام املح���ددة لالنعقاد 

ح�ش���ب الالئح���ة الداخلية وهما 

والأربع���اء"،  "الثالث���اء  يوم���ي 

وناق����ش "13" �ش���وؤال يف �شابقة 

برملانية هي الأوىل من نوعها منذ 

تاأ�شي�ش املجل�ش يتم فيها توجيه 

هذا العدد من الأ�شئلة يف اجلل�شة 

الإجرائية الأوىل لدور انعقاد.

اأبوظبي ـ وام:

يف�شح مهرجان ال�شيخ زايد املجال اأمام زواره 

للتعرف عن ق���رب اإىل احل�شارت���ني امل�رشية 

وال�شودانية، عرب من�ش���ات العر�ش، التي تقدم 

للجمه���ور جمموع���ة متنوعة م���ن املنتجات 

املتميزة اإىل جانب الثقافات والعادات والتقاليد 

والفنون ال�شعبية واحلرف اليدوية ال�شهرية يف 

البلدين، بالإ�شافة اإىل الأزياء واملطبخ.

ومن���ذ الوهلة الأوىل من دخ���ول الزائر منطقة 

اجلن���اح امل����رشي، تلفت اأنظ���اره املج�شمات 

الفرعوني���ة الكبرية لأهرامات اجلي���زة، اإحدى 

عجائ���ب الدني���ا ال�شبع، وجم�شم اأب���و الهول، 

والنقو�ش الفرعونية التي تزين واجهات حمالت 

اجلناح، ليب���داأ الزائر رحلت���ه و�شط جمموعة 

متنوعة من املعرو�شات، حيث يقف كثرياً اأمام 

حتف �شنع���ت يدويًا مبهارة حم���رتيف احلفر 

على النحا�ش والأطب���اق، والتحف والأنتيكات 

امل�رشية ال�شهرية امل�شنعة يدويًا التي تعر�ش 

يف حي خان اخلليلي بالقاهرة، مثل الأرابي�شك 

والزجاج املع�شق وغريها.

ويربز اجلن���اح بع�ش ال�شخ�شي���ات امل�رشية 

الفني���ة ال�شهرية، مثل كوك���ب ال�رشق اأم كلثوم 

وحممد عب���د الوه���اب وعبد احللي���م حافظ 

وغريهم، عرب �شورهم املطبوعة على حتف فنية 

وجم�شمات اآلت مو�شيقية والأكواب وال�شواين 

واأطباق الديك���ورات، كما يعر�ش جمموعة من 

الآلت املو�شيقي���ة والإيقاعي���ة التي ت�شتهوي 

الكثري من الزوار.

ويتميز اجلناح امل����رشي بعر�ش اأدوات املنزل 

امل�شنوعة من املعدن والفخاريات، التي كانت 

ت�شتخدم قدميًا يف الطب���خ وما زالت موجودة 

حتى اليوم، لقدرتها عل���ى منح الطعام مذاقًا 

طيب���ًا متعارف���ًا عليه منذ الق���دم يف البيوت 

امل�رشية، كما يعر����ش اجلناح مالب�ش جاهزة 

م�شنوعة م���ن القطن امل�رشي طوي���ل التيلة، 

املع���روف بتميزه وجودة خامات���ه، بالإ�شافة 

اإىل العب���اءات الن�شائي���ة ذات الطابع ال�شعبي 

امل�رشي. 

ويختت���م الزائر جولته يف اجلناح بال�شتمتاع 

بفقرات فرقة الأهرام امل�رشية للفنون ال�شعبية، 

الت���ي تقدم ا�شتعرا�شاتها ب�ش���كل دوري يوميًا 

على م����رشح اجلن���اح ويف مناط���ق متفرقة 

باملهرج���ان، لتعك�ش فنون النوب���ة والرق�ش 

ال�شعيدي والفالح���ي وال�شكندراين، اإىل جانب 

عرو�ش فلكلورية اأخ���رى من الرتاث ال�شعيدي 

والأ�شواين.

وعلى جانب جماور، يقب���ع اجلناح ال�شوداين، 

ليعك�ش جانبًا من ح�شارة وادي النيل وعاداتها 

وتقاليدها، ع���رب جمموعة من منتجات احلرف 

اليدوية وامل���واد الغذائية الطبيعية والأع�شاب 

والبخ���ور والأقم�ش���ة وفنون وحن���اء، وكذلك 

امل�رشوب���ات الطبيعية الت���ي ارتبطت بثقافة 

ال�شعب ال�شوداين، ومنتجات ال�شناعة التقليدية 

الغني���ة الت���ي ا�شتمدها اأهلها م���ن الطبيعية 

ال�شودانية املتنوعة، وكذل���ك زينة املراأة التي 

ميزت املجتمع ال�ش���وداين، اإىل جانب الطقو�ش 

والعادات التي متيز املجتمع من ترابط وتكاتف 

خالل جميع املنا�شبات، يف متازج يعك�ش غنى 

املوروث ال�شعبي والثقايف للمجتمع ال�شوداين.

ويتميز اجلناح باحلن���اء ال�شودانية ونقو�شها 

ال�شه���رية ورائحتها ولونها املحبب اإىل الن�شاء 

والفتي���ات الالتي يق�شدن اجلناح خ�شي�شًا من 

اأجل تزيني اأياديهن بهذه النقو�ش البديعة، على 

يد حمرتف���ات �شودانيات توارث���ن هذه احلرفة 

واأ�رشاره���ا عن اجل���دات والأمه���ات، خ�شو�شًا 

طقو�ش جل�شات احلناء التي تقام للعرو�ش قبل 

الزفاف بثالثة اأيام و�شط اأهازيج �شعبية متميزة 

خا�شة بهذه املنا�شبة. ويحظى الثوب ال�شوداين 

املعرو�ش يف الكثري من حمال اجلناح باأهمية 

كب���رية، والذي تتميز به امل���راأة ال�شودانية ول 

تتخلى عنه يف جميع املنا�شبات، اأبرزها ثوب 

العرو�ش، الذي يحاك وينق����ش يدويًا بلم�شات 

ت�شفي عليه مزيداً م���ن الفخامة، عرب خامات 

متعارف عليها من احلرير والتول وغريهما.

اإقبال كبير على جناحي م�سر وال�سودان بمهرجان ال�سيخ زايد

اأ�ساليب مبتكرة لتمكين الأ�سر من تجاوز الخالفات

»بيئة راأ�س الخيمة« تتو�سع في زراعة اأ�سجار القرم 

في الأرا�سي الرطبة
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حوار ـ علي داوود:

تكري����س اجله���ود يف جم���ال العمل 

اخلريي والإن�ض���اين خا�ضة يف ق�ضايا 

الأطفال لي����س بالأمر ال�ضهل والب�ضيط 

كونه يتطلب قدرا كبريا من امل�ضوؤولية 

و ال�ض���ر واملثابرة، م���ن اأجل حتقيق 

اأمني���ات الذي���ن يعانون م���ن بع�س 

الأمرا����س وال�ضعي يف كيفية الو�ضول 

اإليهم م���ن اأجل اعادة الأم���ل والفرح 

اإليهم.

بي���د اأن حتقيق الأمني���ات دائما ياأتي 

من اأ�ضحاب القلوب الرحيمة والأيادي 

البي�ضاء التي متتد بالداخل واخلارج، 

حي���ث اأن موؤ�ض�ضة »حتقي���ق اأمنية« 

اخلريي  العم���ل  املخت�ض���ة مبج���ال 

والإن�ضاين الفريد من نوعه كانت واحدة 

من املوؤ�ض�ضات التي بذلت جهودا كبرية 

وحقق���ت العديد من اأمني���ات الأطفال 

الذين كانوا يعانون من بع�س الأمرا�س 

اخلطرية ، اإ�ضافة اإىل حتقيق الكثري من 

الأمنيات.  

اإن�ضانية  اأعم���ال  املوؤ�ض�ض���ة  قدم���ت 

ملمو�ضة ر�ضمت الب�ضمة وال�ضعادة على 

وجوه هوؤلء الأطفال وذويهم، جميعها 

كان���ت يف اأجواء ان�ضاني���ة جميلة و 

حلظات فرح لتن�ضى �ضتبقى دائما يف 

�ضجل التاريخ.

حول الكثري من ق�ضايا الأطفال وال�ضعي 

لتحقيق مثل ه���ذه الأمنيات )الوحدة( 

اأج���رت حوارا �ضام���ا باخل�ضو�س مع 

ه���اين الزبي���دي ، الرئي����س التنفيذي 

وخرجنا  اأمني���ة«  ملوؤ�ض�ضة »حتقيق 

بالتايل:

بداية حّدثنا عن »حتقيق اأمنية«

تاأ�ض�ضت موؤ�ض�ضة »حتقيق اأمنية« يف 

الإمارات عام 2010، من قبل حرم �ضمو 

ال�ضي���خ الدكتور �ضلطان بن خليفة بن 

زايد اآل نهي���ان م�ضت�ضار رئي�س الدولة 

�ضم���و ال�ضيخة �ضيخة بن���ت �ضيف اآل 

نهيان. وتع���د الف���رع الأول والوحيد 

من نوع���ه يف العامل العربي ملوؤ�ض�ضة 

»حتقيق اأمنية«  يف الوليات املتحدة 

اأب���رز املوؤ�ض�ضات  الأمريكية، وهي من 

اخلريية التي تعم���ل يف جمال رعاية 

الأطف���ال ومتتل���ك اأكرث م���ن 84 فرعا 

منت�رشا يف قارات العامل. 

وتعمل املوؤ�ض�ضة ب�ضكل فعال ونا�ضط 

يف احلقل الإن�ض���اين من خال حتقيق 

اأمني���ات الأطفال امل�ضاب���ن باأمرا�س 

خط���رية تهدد حياته���م باملوت داخل 

وخارج الإمارات دون تفريق يف اللون، 

اجلن����س، الدين اأو املذه���ب. وحتاول 

املوؤ�ض�ض���ة ر�ضم الب�ضم���ة على وجوه 

هوؤلء الأطف���ال ومتنحهم الأمل والقوة 

والفرح يف جتربة اإن�ضانية غنية بالقيم 

واملعاين النبيلة.

اأهداف املوؤ�س�سة واخلدمات التي تقدمها؟

ترتكز ا�ضرتاتيجية املوؤ�ض�ضة الإن�ضانية 

عل���ى حتقيق  الرئي�ضي���ة  واأهدافه���ا 

الأمني���ات وفق���ا لأربع فئ���ات: اأمتنى 

اأن "اأذه���ب، اأقابل، اأح�ض���ل واأ�ضبح"، 

مع احلر����س على الرتق���اء مب�ضتوى 

الأمني���ات، وذلك به���دف اإدخال الفرح 

وال�ضعادة على قلوب الأطفال املر�ضى 

، اإ�ضاف���ة اإىل زرع الأم���ل والتفاوؤل يف 

نفو�ضه���م ملعرفتنا بالدور الكبري الذي 

يلعب���ه حتقيق الأمنية يف دعم احلالة 

النف�ضية للطفل وعائلته على حد �ضواء 

خال م�ض���رية الع���اج امُل�ضنية. كما 

تتواءم اأهداف املوؤ�ض�ضة مع جهود دولة 

المارات لتتبواأ املركز الأول عامليا يف 

العطاء املتوا�ض���ل واجلهود الن�ضانية 

التي تتمثل يف تق���دمي جميع اأ�ضكال 

الدعم وامل�ضاندة لأطفال العامل داخل 

الدولة وخارجها. 

ما هــي اأهم املبــادرات التــي تقومون 

بها من اأجــل الأطفال اأ�سحــاب الأمرا�ض 

املزمنة؟

حتفت���ل موؤ�ض�ضتناعلى الدوام بالعديد 

من املب���ادرات والفعاليات بال�رشاكة 

والتعاون مع ال����رشكات واملوؤ�ض�ضات 

امل�ضوؤولي���ة  جم���ال  يف  الرائ���دة 

املجتمعي���ة، والتي نتمّكن خالها من 

حتقيق اأمنيات الأطف���ال من اأ�ضحاب 

الأمرا����س املزمنة. ونفخ���ر ب�رشاكتنا 

امُل�ضتمرة مع يا�س مول خال احتفالت 

مو�ضم الأعياد والت���ي حتفل بالعديد 

من الرتفيه واملرح للكب���ار وال�ضغار 

عل���ى حد �ض���واء، اإ�ضاف���ة اإىل ال�ضوق 

الرتاثي الذي نقيم���ه يف �ضهر رم�ضان 

الكرمي �ضنويا بال�رشاك���ة مع اأبوظبي 

مول ومركز املارين���ا التجاري، والذي 

مل نتمكن من اإقامت���ه هذا العام نظرا 

للظروف التي فر�ضتها جائحة كورونا. 

اإ�ضافة اإىل حمات جمع الترعات على 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي بالتعاون 

م���ع �ضفراء اأمنية م���ن م�ضاهري مواقع 

التوا�ضل، مثل حملة "درهم الأمنيات" 

وحملة "كل يوم اأمنية". 

كما اأطلقت املوؤ�ض�ضة هذا العام حملة 

جدي���دة حتت �ضعار "نب����س احلياة"، 

والتي تهدف اإىل ن�رش التوعية باأمرا�س 

القل���ب وامل�ضاهمة يف حتقيق اأمنيات 

الأطفال املر�ض���ى. وقد بداأت املوؤ�ض�ضة 

حملتها خال اأكتوبر املا�ضي، عر ن�رش 

الر�ضائ���ل على مواقع و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي، اإ�ضافة اإىل اإر�ضال الر�ضائل 

الن�ضي���ة املبا����رشة، لإ����رشاك اأف���راد 

املجتمع يف حتقيق العديد من اأمنيات 

القلب  باأمرا����س  امل�ضابن  الأطف���ال 

ومدّهم بالأمل والقوة ملحاربة مر�ضهم.

 من اأين تتلقون الدعم املادي؟

احلمد هلل باأننا نعمل على اأر�س اإمارات 

اخلري والعطاء واملحب���ة، فاأهل اخلري 

الطيب���ة كثريون.  البي�ضاء  والقل���وب 

ويت���م تاأمن امل���وارد املالية الازمة 

لتحقيق الأمنيات م���ن خال ترعات 

الأيادي البي�ضاء لل�ضيوخ الكرام، رجال 

الأعمال، املوؤ�ض�ضات اخلريية الإن�ضانية 

الوطنية وغريهم من حمبي اخلري من 

اأفراد املجتمع. ويت���م اإ�رشاك اجلمهور 

عن طري���ق اإر�ضال الر�ضائ���ل الن�ضية 

لإ�ضهاماتهم،  ُيك���ن  الق�ضرية،حي���ث 

حتى اذا كانت ب�ضيطة، حتقيق اأمنيات 

الأطفال املر�ض���ى التي يكن اأن تكون 

اآخر اأمنيات حياتهم ق�ضرية الأجل. ويف 

اإطار البحث عن موارد اإ�ضافية لتحقيق 

الأمني���ات، قمنا بتوزي���ع حوايل 779 

امل�ضتعملة  املاب����س  �ضندوقا جلمع 

لبيعها وال�ضتفادة من ريعها ل�ضالح 

براجمنا الإن�ضانية، اإ�ضافة اإىل اأكرث من 

0002 ح�ّضال���ة للترعات مت توزيعها 

داخل املراكز التجارية.

ماهي احلالت امل�ستهدفة ؟

يف الواقع يتم اختيار الأطفال لتحقيق 

اأمنياتهم وفقا ل����رشوط معينة، حيث 

مت حتدي���د الأعمار ما ب���ن ما بن 3 

� 81 عام���ا، من امل�ضاب���ن باأمرا�س 

املتقدم���ة،  مراحله���ا  ويف  خط���رية 

اأنواع ال�رشطان،  والتي ت�ضمل خمتلف 

الف�ضل الكلوي وال�ضك���ري درجة اأوىل، 

الثا�ضيميا وال����رشع ال�ضديد، اأمرا�س 

القلب واأمرا�س الدم احلادة، ال�ضطراب 

احل���اد يف احلركات الإرادي���ة، اإ�ضافة 

اإىل الأمرا����س الوراثي���ة امل�ضتع�ضية 

اخلبيثة  والأورام  الأع�ض���اب  واأمرا�س 

والأورام ال�ضدري���ة واأمرا����س الكب���د 

املزمنة واأمرا�س النخاع ال�ضوكي. وتتم 

املتابعة مع امل�ضت�ضفيات املتخ�ض�ضة 

ملعرفة الأطفال، والتوا�ضل مع الطفل/ 

الطفلة �ضخ�ضيا ملعرفة حلمه واأمنيته 

بعيدا عن تاأثري الأهل.

حدثنا عن خطتكم القادمة؟

حر�ضن���ا يف اإع���داد ا�ضرتاتيجية عام 

1202 باأن تواك���ب احتفالت الإمارات 

باليوبيل الذهبي، التي ت�ضكل احتفاء 

بالروؤية احلكيمة للقادة املوؤ�ض�ضن، مع 

دعم جهود القيادة الر�ضيدة باأن تكون 

الدولة من�ضة للعمل اخلريي والإن�ضاين 

يف كافة املحافل الإقليمية والعاملية 

على حد �ضواء.

وتت�ضم���ن ال�ضرتاتيجي���ة العديد من 

املبادرات والفعاليات التي ت�ضهم يف 

دعم جهودنا املبذولة لتحقيق اأمنيات 

باأمرا�س خطرية،  امل�ضاب���ن  الأطفال 

اإ�ضاف���ة اإىل الرتكيز ه���ذا العام على 

حمورين رئي�ضي���ن، الأول: تعزيز حب 

التطوع يف نفو�س اأفراد املجتمع على 

اأر�س الفر�س الواعدة التي حتت�ضن اأكرث 

من 002 جن�ضية ويعي�س فيها اجلميع 

وفق قيم الت�ضامح والحرتام والنفتاح.

ويرتكز املحور الثاين على التو�ضع يف 

حتقي���ق الأمنيات، حي���ث نقوم حاليا 

بالتوا�ضل م���ع امل�ضت�ضفيات واجلهات 

ذات العاقة الت���ي تعالج الأطفال يف 

بع�س الدول العربية، اإذ نهدف للو�ضول 

اأطف���ال العامل العرب���ي املر�ضى  اإىل 

لإ�ضع���اد اأكر ع���دد منه���م، جنبا اإىل 

جنب مع امل�ضاهمة يف ن�رش قيم الأمل 

والت�ضام���ح والعطاء واخلري والنفتاح 

على الع���امل واحرتام الآخ���ر وتعزيز 

الأخوة الإن�ضاني���ة، التي ورثناها من 

الوالد املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد 

بن �ضلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه"، 

والآباء املوؤ�ض�ض���ن، واإبراز مبادراتهم 

الإن�ضاني���ة التي تزخر مببادئ املحبة 

والعطاء والقيم النبيلة حمليا وعامليا.

ما مدى اأهمية اإ�سهامات املتطوعني مع 

املوؤ�س�سة؟

نعت���ز يف موؤ�ض�ضة »حتقي���ق اأمنية« 

بجهود كافة املتطوع���ن معنا الذين 

نتمكن وعر دعمهم املتوا�ضل، من ن�رش 

النبيلة،  الإن�ضانية  املوؤ�ض�ض���ة  ر�ضالة 

وزي���ادة حتقي���ق الأمني���ات لاأطفال 

امل�ضاب���ن باأمرا����س ُته���دد حياتهم 

واإدخال ال�ضع���ادة والأمل يف قلوبهم 

مع عائاتهم. ويتمثل عمل املتطوعن 

مع املوؤ�ض�ض���ة يف م�ضانداتهم الدائمة 

الكب���رية  وجهوده���م  واملتوا�ضل���ة 

املبذول���ة يف العم���ل دون كلل خال 

كافة الفعاليات واملبادرات التي تقوم 

بها، والتي ُت�ضهم يف جناحها وحتقيق 

اله���دف املرجو منه���ا. ونحن نفتخر 

باإمكانياتهم وقدراتهم واإ�ضهاماتهم يف 

مد يد العون لتحقيق اأمنيات الأطفال 

امُل�ضاب���ن باأمرا����س خط���رية تهدد 

حياتهم باملوت، وم�ضاعدة الكثري من 

هوؤلء الأطفال، الذين حتر�س املوؤ�ض�ضة 

عل���ى خدمتهم ور�ض���م ال�ضعادة على 

حمياهم، من خال حتقيق اأمنياتهم بل 

واإ�ضعاد اأ�رشهم واملحيطن بهم اأي�ضا.

يف  حققتــم  التــي  الأمنيــات  ماهــي 

مناطق احلروب؟

بتوجيه���ات م���ن حرم �ضم���و ال�ضيخ 

الدكتور �ضلط���ان بن خليفة اآل نهيان، 

م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، 

ال�ضيخة �ضيخ���ة بنت �ضيف بن حممد 

اآل نهيان، الرئي����س الفخري ملوؤ�ض�ضة 

»حتقي���ق اأمنية«، وبدع���م وم�ضاعدة 

هيئة الهال الأحمر الإماراتي متكنا من 

الدخول اإىل اأر�س اليمن لإدخال البهجة 

وال�ضعادة على قلوب اأطفال وعائات 

هذا ال�ضع���ب ال�ضقيق الأمر الذي يعتر 

واجبا وطنيا وقوميا بالن�ضبة لنا. ومن 

الطبيعي اأن يحتاج الأطفال امُل�ضابون 

باأمرا����س خط���رية وم�ضتع�ضية على 

اأر����س اليمن ال�ضقي���ق، اإىل املزيد من 

الأم���ل وال�ضع���ادة مل�ضاعدته���م على 

موا�ضل���ة م�ض���رية الع���اج امل�ضنية 

خا�ضة م���ع الظروف الت���ي تعي�ضها 

بادهم، وملعرفتنا بالدور الكبري الذي 

يلعبه حتقيق الأمنية يف دعم احلالة 

النف�ضية للطفل وعائلته على حد �ضواء.

وقد تنوع���ت اأمني���ات الأطفال مابن 

الأجه���زة  اأح���دث  عل���ى  احل�ض���ول 

الإلكرتونية املتط���ورة اإىل ال�ضفر لأداء 

العمرة اأو زي���ارة مكان معن، مقابلة 

امل�ضاه���ري على ال�ضعيدي���ن املحلي 

والعاملي، اإ�ضاف���ة اإىل حتقيق اأمنيات 

بع�س الأطفال املر�ض���ى بزيارة دولة 

الإمارات والتعرف على اأ�ضهر معاملها 

ال�ضياحية البارزة وغريها الكثري.

كم عــدد الأمنيات التي حتققت منذ 

الن�ساأة حتى الآن؟

جنح���ت املوؤ�ض�ضة، من���ذ انطاقها يف 

عام 0102، يف حتقيق اأمنيات اأكرث من 

8274 طفا وطفلة ما بن عمر 3 � 81 

عاما، م���ن امل�ضابن باأمرا�س خطرية 

ته���دد حياتهم داخل وخ���ارج الدولة، 

ينتم���ون اإىل 15 جن�ضية من خمتلف 

دول الع���امل. وع���ر م�ضريتها احلافلة 

بالإجنازات على مدى ال�ضنوات الع�رش 

املا�ضية متكن���ت املوؤ�ض�ضة من اإدخال 

ال�ضعادة والأمل على قلوب 2133 طفا 

وطفلة داخل دولة الإمارات، اإ�ضافة اإىل 

حتقيق 118 اأمنية يف اململكة الأردنية 

الها�ضمي���ة و506 اأمني���ة يف اليم���ن 

ال�ضقيق.

البع�ض يرى اأن ن�سر �سور الأطفال الذين 

ّقق اأمنياتهم فيه �سيء من الت�سهري  حتحُ

وا�ستهالك للوقت؟ 

لاأ�ضف فهناك الكثريون الذين يحاولون 

قتل كل �ضيء جميل ورائع بتعليقاتهم 

الإجتماعي  التوا�ض���ل  و�ضائ���ل  على 

والإعام. نحر�س يف »حتقيق اأمنية« 

على حتقيق اخل�ضو�ضية لكافة اأطفالنا، 

ول نقوم بن�رش اأية �ضور اأو اأفام فيديو 

ع���ن الأمنيات التي نقوم بتحقيقها اإل 

بعد احل�ضول عل���ى موافقة الأهل يف 

املقام الأول، ومن ثم الطفل اأو الطفلة 

اإذا كانوا يف �ضن منا�ضبة للتعبري عن 

راأيهم.

ويف الواقع ياأتي ن�رشنا لل�ضور واأفام 

الفيديو كر�ضالة اأم���ل جلميع الأطفال 

املر�ضى داخل وخ���ارج الدولة، باأنهم 

لي�ض���وا وحيدين خ���ال رحلة العاج 

وامُلعاناة من املر����س، واأن اأمنياتهم 

واأحامهم يكن اأن تتح���ول اإىل واقع 

عند التوا�ضل مع املوؤ�ض�ضة.

م�سكالت او حتديات تواجهكم؟

من املوؤكد ب���اأن العمل اخلريي يواجه 

على ال���دوام العديد م���ن ال�ضعوبات، 

خا�ض���ة املادية منه���ا، حيث يعتمد 

نوعه���ا،  عل���ى  الأمني���ة  حتقي���ق 

والإمكانيات املتاحة لدينا لتحقيقها. 

فهناك بع�س الأمنيات اخلا�ضة ب�رشاء 

اأحدث اأنواع الأجهزة الإلكرتونية، غرف 

النوم، �ضالت الألعاب املنزلية وغريها 

الكثري، ف�ضا ع���ن الأمنيات املرتبطة 

بلقاء امل�ضاه���ري والتي تتطلب الكثري 

من الت�ضالت واملرا�ضات التي تاأخذ 

وقتا طويا لتحقيقها. كما اأن الأمنيات 

املتعلق���ة بال�ضف���ر اإىل اأماكن حمددة 

حتتاج اإىل الكثري من الرتتيبات لل�ضفر 

واإيج���اد امل�ضاريف الازم���ة، ولكننا 

يف موؤ�ض�ضة »حتقي���ق اأمنية« �ضعداء 

بالتجاوب الكبري الذي نلقاه من كافة 

اجلهات الر�ضمي���ة واخلا�ضة لت�ضهيل 

الإجراءات وحتقي���ق الأمنيات باأ�رشع 

وقت ممكن، خا�ض���ة واأنها �ضادرة عن 

اأطفال تكاد اأيامه���م يف احلياة تكون 

معدودة.

هــل لديكــم اتفاقيــات مــع بع�ض 

املوؤ�س�ســات اأو املنظمــات بغر�ض 

الدعم؟

نفتخر ب�رشاكتنا الناجحة مع الهيئة 

الحتادية للموارد الب�رشية احلكومية، 

يف حمل���ة "ر�ض���م الب�ضم���ة" لل�ضنة 

الثاني���ة على التوايل، كم���ا مّت اإطاق 

كافيه "مي���ك اإيه وي����س" يف مر�ضى 
ميناء زاي���د مبدينة اأبوظبي، بدعم من 

�رشك���ة دانا�س ل�ضت�ض���ارات الأعمال، 

وذلك امتدادا لل�رشاك���ة ال�ضرتاتيجية 

القائمة بن موؤ�ض�ضة »حتقيق اأمنية« 

وموان���ئ اأبوظبي الرامي���ة اإىل تعزيز 

العمل امل�ض���رتك يف جمال امل�ضوؤولية 

املجتمعية. 

كم���ا تفتخ���ر املوؤ�ض�ض���ة ب�رشاكته���ا 

ال�ضرتاتيجية مع مدينة ال�ضيخ خليفة 

الطبية يف اأبوظب���ي، تقديرا جلهودها 

الكبرية يف دعم ا�ضرتاتيجية املوؤ�ض�ضة 

الإن�ضانية النبيلة على مدى 01 �ضنوات، 

وت�ضهيلها مهام املوؤ�ض�ضة يف احل�ضول 

على بيانات اأكرث من 005 طفل وطفلة 

من امُل�ضاب���ن باأمرا�س خطرية تهدد 

حياتهم لتحقيق اأمنياتهم.

وبناء على توجيهات حرم �ضمو ال�ضيخ 

الدكتور �ضلط���ان بن خليفة اآل نهيان، 

م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، 

ال�ضيخة �ضيخ���ة بنت �ضيف بن حممد 

اآل نهيان، الرئي����س الفخري ملوؤ�ض�ضة 

»حتقيق اأمني���ة«  ،حر�ضت املوؤ�ض�ضة 

منذ مطلع الع���ام احلايل على توقيع 

العدي���د م���ن اتفاقي���ات ال�رشاكة مع 

جه���ات حكومية وخا�ضة لدعم اأعمال 

املوؤ�ض�ض���ة ماديا ولوج�ضتي���ا، والتي 

كان من اأهمه���ا توقيع مذكرات تفاهم 

مع وزارة ال�ضح���ة ووقاية املجتمع، 

وموؤ�ض�ضة "حميد ب���ن را�ضد النعيمي 

اخلريي���ة" يف عجم���ان، ومع جمعية 

ال�ضارق���ة اخلريية، وموؤ�ض�ضة ال�ضويدي 

لتي�ضري اأعمال املوؤ�ض�ضة ون�رش ر�ضالتها 

الإن�ضاني���ة النبيل���ة، وامل�ضاهمة يف 

حتقيق املزي���د من اأمني���ات الأطفال 

املر�ضى.
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الإمارات تدين 

واأ�ض���ار البي���ان اإىل اأن ا�ضتمرار هذه 

الهجمات يو�ض���ح طبيعة اخلطر الذي 

يواج���ه املنطقة من النقاب احلوثي، 

على �ضعي  واعترته دلي���ًا جدي���داً 

الأمن  اإىل تقوي�س  هذه امليلي�ضي���ات 

وال�ضتقرار يف املنطقة.

ا�ستمرار نظام 

وحث���ت اللجنة اأولياء الأم���ور واأفراد 

يف  والإداري  الأكادي���ي  الكادري���ن 

املدار����س احلكومي���ة واخلا�ضة على 

التطعي���م �ض���د كوفي���د-19 حلماية 

الفريو�س وامل�ضاهمة يف  اأنف�ضهم �ضد 

تاأم���ن حماية �ضاملة لأفراد املجتمع 

وال���ذي �ضي����رشع الع���ودة الآمنة اإىل 

املدار�س.

الإمارات تر�سل

حيث �ضب���ق واأن مت اإر�ضال 25.3 طن 

م���ن خال ت�ضي���ري 4 طائ���رات خال 

الأ�ضهر املا�ضية”.

واأ�ض���اف �ضعادت���ه : ” تاأم���ل دولة 

الإمارات يف اأن ت�ضاهم تلك الإمدادات 

الطبية  الق���درات  الطبي���ة يف تعزيز 

للطواقم الطبي���ة والتمري�ضية وتوفري 

املزيد من احلماية لها “.

جدي���ر بالذك���ر اإىل اأن دولة الإمارات، 

قدمت حتى اليوم، اأكرث من 1742 طنًا 

من امل�ضاعدات لأك���رث من 128 دولة، 

ا�ضتف���اد منها نح���و 1.7 مليون من 

العاملن يف املجال الطبي.

تحديث اإجراءات 

وتطب���ق ه���ذه الإج���راءات على كافة 

منه���ا  وي�ضتثن���ى  الدول���ة،  �ض���كان 

املطعمون يف برامج التطعيم الوطنية 

واملتطوع���ون يف الدرا�ضات ال�رشيرية 

للقاح الذين تظه���ر حالتهم اخلا�ضة 

»ح���رف E اأو النجمة الذهبية« على 

تطبيق احل�ضن.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد املجتمع 

ملوا�ضلة تعاونه���م والتزامهم باتباع 

الإج���راءات الوقائية والحرتازية، واأن 

املحددة  بالإج���راءات  اللت���زام  عدم 

اإىل الغرامة  قد يعر����س املخالف���ن 

وامل�ضاءلة القانونية.

»ويز اإير اأبوظبي« 

وت�ضمل �ضبك���ة الوجهات التي تخطط 

»وي���ز اإي���ر اأبوظب���ي« لربطه���ا مع 

اأبوظبي، كًا من، اأثينا، وثي�ضالونيكي، 

والإ�ضكندري���ة، وكوتاي�ض���ي، ولرنكا، 

واأودي�ضا، ويريف���ان، اإىل جانب اإطاق 

املزيد م���ن الوجه���ات م���ع تو�ضيع 

ال�رشكة لأ�ضطوله���ا يف اأبوظبي خال 

الأ�ضهر املقبلة.

اإثيوبيا تنفي 

واأ�ض���اف اأن م�ضوؤول���ن يف احلكومة 

بال�ض���م،  يذكره���م  مل  ال�ضوداني���ة، 

يحاول���ون ت�ضليل ال�ضعبن ال�ضوداين 

والإثيوب���ي حت���ى ت�ضل الأم���ور اإىل 

»و�ضع غري مرغوب فيه«.

واندلعت ا�ضتباكات م�ضلحة يف اأواخر 

العام املا�ضي ب�ضب���ب م�ضار احلدود 

املتن���ازع عليها ملا يزي���د على قرن. 

احلدود  منف���ردة  بريطانيا  ور�ّضم���ت 

عام 1903، وتق���ول اإثيوبيا اإن بع�س 

اأرا�ضيها داخل ال�ضودان.

وعلى مدى العقود املا�ضية، مل تنجح 

عدة حم���اولت لاتفاق عل���ى م�ضار 

احلدود، ول ي���زال ع�رشات الألوف من 

املزارع���ن الإثيوبي���ن على اجلانب 

ال�ضوداين من احلدود.

مو�سيفيني عقب 

النتخابات  مفو�ضي���ة  رئي����س  وقال 

�ضيم���ون موجين���ي بياباكاما بعدما 

اأعل���ن عن النتائ���ج: »تعلن مفو�ضية 

النتخابات يوري مو�ضيفيني الرئي�س 

املنتخب جلمهورية اأوغندا«.

وزع���م واي���ن حدوث«تزوي���ر وا�ضع 

النط���اق« خ���ال النتخاب���ات التي 

اأجريت ي���وم اخلمي����س، والتى ينظر 

اإليها على اأنه���ا اأول انتخابات ت�ضهد 

تهديدا حلكم مو�ضيفينى فى اأوغندا.

وعدل مو�ضيفيني /76 عاما/ الد�ضتور 

لكي يتمكن م���ن الرت�ضح لفرتة ولية 

اأخرى ت�ضتمر خم�س �ضنوات.

اأكبر مجموعة 

الوطنية  الرابط���ة  جيم����س  واتهم���ت 

للبن���ادق باإ�ض���اءة ا�ضتخ���دام اأم���وال 

املانح���ن والحتيال، من بن اتهامات 

اأخرى.

وكانت هن���اك تقارير قوية باأن الرابطة 

الوطني���ة للبن���ادق تواج���ه م�ضكات 

مالية، ويرجع ذل���ك جزئيًا اإىل ق�ضايا 

قانونية. وكان���ت املجموعة اأقل تدخا 

يف النتخابات الأخرية.

واأكد رئي�س الرابط���ة الوطنية للبنادق 

امل�ضوؤولن املتهمن  اأح���د  واين لبري، 

باإ�ض���اءة ا�ضتخدام الأم���وال، يف ر�ضالة 

اإىل الأع�ضاء اأن الو�ضع املايل للمنظمة 

جيد.

واأ�ضاف لبريا »نحن اأقوياء من الناحية 

املالية كما كنا منذ �ضنوات«.

اأهدافنا تتواءم مع جهود الدولة في العمل الإن�ساني 
والعطاء المتوا�سل 

حققنا اأمنية اأكثر من 4728 من الأطفال 

الم�سابين باأمرا�ض خطيرة

وزعنا 977 �سندوقاً لجمع المالب�ض الم�ستعملة 

واأكثر من 2000 ح�ّسالة للتبرعات

هاني الزبيدي الرئي�ض التنفيذي لموؤ�س�سة »تحقيق اأمنية«: 

اأدخلنا ال�سعادة والأمل على قلوب 3312 

طفالً وطفلة بالإمارات   

نحر�ض على خ�سو�سية اأطفالنا ول نن�سر �سوراً و اأفالماً اإل بموافقة الأهالي
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دبي ـ وام:

بحثت �رشطـــة دبي ودائرة املالية �ســـبل 

اال�سرتاتيجية  وامل�ســـاريع  التعاون  تعزيز 

امل�سرتكة وذلك خالل زيارة قام بها وفد من 

القيادة العامة ل�رشطة دبي برئا�سة معايل 

الفريق عبداهلل خليفة املـــري القائد العام 

ل�رشطة دبي لدائـــرة املالية بحكومة دبي 

التقى خاللها معايل عبدالرحمن �سالح اآل 

�سالح املدير العام للدائرة.

ومت خـــالل اللقاء ا�ستعرا�ـــض �سبل تعزيز 

التعـــاون والتن�سيق، يف اإطار احلر�ض على 

تفعيل العالقات بني ال�ـــرشكاء من الدوائر 

احلكومية، يف خمتلف القطاعات بالدولة.

واأ�ساد معـــايل القائد العـــام ل�رشطة دبي 

بالتعاون امل�سرتك بني �رشطة دبي ودائرة 

املالية، ال �سيما يف اجلانب املايل، وحر�ض 

الطرفـــني علـــى تذليـــل كافـــة التحديات 

املاليـــة، م�سيداً باجلهـــود االإ�رشافية التي 

تبذلها دائـــرة املالية على ال�سوؤون املالية 

واملحا�سبيـــة حلكومة دبـــي، وم�ساهمتها 

الفعالـــة يف حتقيق روؤيتهـــا القائمة على 

الريادة املاليـــة مل�ستقبل مزهـــر ومكانة 

تناف�سيـــة عاملًيا الإمارة دبـــي، من خالل 

تطبيقها اأحدث ال�سيا�سات واالأنظمة املالية 

امل�ستدامـــة وتطبيق  واالأنظمة  املتطـــورة 

االإدارة الر�سيدة يف ال�سيا�سات املالية.

من جانبه، اأّكـــد معايل عبدالرحمن �سالح 

اآل �سالح، املدير العام لدائرة املالية، عمق 

التعاون بني الدائـــرة و�رشطة دبي، خدمة 

لقطاع االأمن والعدل وال�سالمة الذي قال اإنه 

يلعب اأهمية بالغـــة يف املكانة املرموقة 

التـــي حتتلها االإمارة علـــى خريطة االأمن 

العاملية. واأ�ساد اآل �سالح مبا و�سفه بروح 

َطي يف  الريـــادة العاملية يف العمـــل ال�رشرُ

دبـــي، م�سرًيا اإىل اأن اجلميـــع يف اإطار هذا 

التعاون ي�ستمّد القـــّوة والعزمية من روؤية 

القيادة الر�سيدة.

اأبوظبي ـ وام:

زاحمت مواقع كجبل حفيت يف العني، 

وجبل جي�ض يف راأ�ـــض اخليمة، و�سد 

حتا يف دبي، و�سد الرفي�سة يف مدينة 

خورفـــكان، مراكز الت�ســـوق ومناطق 

اجلـــذب ال�سياحية الرائدة يف الدولة، 

وبـــداأت يف ا�ستقطاب ن�سبة كبرية من 

ال�سياح ومن �سكان الدولة .

واأ�سهمت العديد من العوامل يف تعزيز 

جاذبيـــة تلك املناطق وتنامي الطلب 

امل�ساريع  اأهمها  زيارتها..ومـــن  على 

ال�سخمة التـــي �سهدها تلك املناطق، 

و تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئي�سية 

املوؤدية واملحيطة بها و م�ساريع رفع 

كفاءة اخلدمات املقدمة .

وتوفر تلـــك املواقع وغريهـــا فر�سة 

ذهبية لتنويـــع املنتج ال�سياحي يف 

ال�سياحي  الطلب  وا�ستمرارية  الدولة، 

واالإقبـــال يف معظـــم اأوقـــات ال�سنة، 

االأمر الذي ا�ستدعى اإىل جانب العناية 

بامل�ساريـــع ال�سياحية، عناية ال تقل 

اأهمية باجلانب اخلدمي والتطويري.

�سد حتا:
تعـــد مدينة حتا اليوم واحدة من اأهم 

االأماكن ال�سياحية يف اإمارة دبي التي 

جتذب ال�سياح اإليها من خمتلف اأنحاء 

العـــامل بف�ســـل مواقعهـــا الطبيعية 

اخلالبة ومن اأبرزها �سد حتا وبحريته 

املائية التي حتولت اإىل قبلة �سياحية 

بالطبيعة  لال�ستمتاع  الزوار  يق�سدها 

التخييم  هوايـــة  وممار�سة  الفريـــدة 

وريا�ســـة ريا�سة التجديف حيث تعد 

البحرية مـــن اأكرب امل�سطحات املائية 

يف املنطقة.

وتعـــد املنطقة مبزيد مـــن التاألق مع 

االإعالن عـــن م�رشوعـــي "قمة دبي" 

حيث  امل�ستدامـــة"  حتـــا  و"�سالالت 

يت�سمن امل�رشوع االأول اإن�ساء تلفريك 

بطـــول 5.4 كـــم لنقـــل ال�سياح من 

منطقـــة �سد حتا اإىل قمـــة اأم الن�سور 

مـــرورا فوق بحـــرية �سد حتـــا، فيما 

ي�سمـــل امل�ـــرشوع الثـــاين ا�ستغالل 

املنحـــدر لل�سد العلـــوي، وا�ستخدامه 

ك�ســـالل طبيعي، وا�ستحـــداث جمرى 

مياه مبحاذاة مواقف ال�سيارات اأ�سفل 

ال�ســـد، وتطوير املنطقة وحتويلها اىل 

م�ساحات ترفيهية ومقاه ومطاعم.

�سد الرفي�سة:
الرفي�ســـة يف خورفكان  يتميز �ســـد 

بجماله ال�ساحر الذي يخطف االأنظار، 

التي �سيدت  وقد حتولت اال�سرتاحـــة 

على �سفافه بـــني اجلبال �ساهقة اإىل 

بوؤرة ت�ستقطب الزوار وال�سياح بف�سل 

ما توفره من خدمات فاخرة ومطاعم 

متنوعـــة ومناطق األعاب رائعة واآمنة 

لالأطفال، اإ�سافـــة اإىل املم�سى البالغ 

طولـــه 730 مـــرتاً واملحـــاط من كل 

الطويلة  النخيـــل  باأ�سجار  جوانبـــه 

اخل�ـــرشاء  واالأع�ســـاب  والنباتـــات 

اليانعة.

افتتـــاح طريـــق خورفكان  وي�ســـكل 

ال�سارقة فر�سة لرفع جاذبية املناطق 

على جانبيه، وهو ما مت العمل عليه 

فعاًل عـــرب البدء يف حزمـــة متنوعة 

من امل�ساريـــع ال�سياحية القريبة من 

ال�سد، كحديقة �سي�ض، ونوافري مدخل 

خورفـــكان، ومنتجع جنـــد املق�سار. 

وتوفر جتربة زيـــارة خورفكان تفرداً 

وخ�سو�سية ت�سمنها الطبيعة الرائعة 

والت�ساري�ض الفريدة من جبال و�سدود 

واأودية وانتهاًء بالكورني�ض وال�ساطئ 

ال�ساحر.

جبل حفيت:
يعترب جبل حفيـــت يف مدينة العني 

املق�سد ال�سياحي االأول على م�ستوى 

املدينـــة العني وهو مـــن اأكرب اجلبال 

املوجودة يف دولـــة االإمارات ويتميز 

باإحاطته باأ�سجار الغاف ب�سكل كبري 

، ف�سال عن كونـــه موطنا للحيوانات 

النادرة مثل القطط الوح�سية وبع�ض 

الثدييات ال�سغرية كالثعالب احلمراء 

وحيوان الوبر، اإىل جانب عدد كبري من 

الطيور مثل الن�ســـور امل�رشية و�سقر 

العا�سوق وال�سقر املغربي والكثري من 

الطيور املهاجرة من خمتلف القارات 

االأخرى.

جبل جي�س:
يرتبع جبل جي�ض على قائمة الوجهات 

ال�سياحية االأكرث جذبا للزوار يف اإمارة 

راأ�ض اخليمـــة، فهو اأعلى قمة طبيعية 

يف االإمـــارات بارتفاع نحو 1900 عن 

البحر ويتمتع مبناظر طبيعية  �سطح 

خالبة واإطاللة بانورامية رائعة على 

عدد مـــن الوديان وال�سهـــول واأرا�ض 

خ�ـــرشاء واأخرى �سحراويـــة �سا�سعة 

و�سل�سلة جبال احلجر.

وميتاز جبل جي�ض بقدرات واإمكاناته 

الطبيعيـــة والبيئية التـــي اأهلته الأن 

يكون وجهـــة لهواة وحمرتيف ريا�سة 

ت�سلـــق اجلبال و ع�ســـاق املغامرات 

حيـــث ي�سم اأطول م�ســـار انزالقي يف 

العامل ميتـــد م�ساره على طول 2.83 

كيلو مرت.

وتزخر االإمـــارات بالعديد من املواقع 

الطبيعيـــة والتاريخيـــة التي يتوقع 

اأن ت�سهـــد حتواًل يف م�ستوى اخلدمات 

املقدمـــة فيها، لتدخـــل �سمن قوائم 

املناطق ال�سياحيـــة، وهو ما �سيعزز 

مـــن اخليارات ال�سياحيـــة ويرفع من 

م�ستوى تنوع املنتج ال�سياحي.

دبي ـ وام :

اأكد العميد الدكتور حممد بطي ال�سام�سي 

نائب مديـــر اأكادميية �رشطة دبي حر�ض 

االأكادمييـــة على حتقيـــق اأعلى درجات 

التميـــز والريادة يف خمرجـــات التعليم 

والتدريـــب وفق منظومة جـــودة التعليم 

العـــايل يف دولـــة االإمـــارات، من خالل 

النموذجـــي ملرحلة ما  ال�سابـــط  اإعداد 

بعد التخرج وتاأهيله للعمل يف االإدارات 

العامة ومراكز ال�رشطة بكفاءة عالية.

جاء ذلـــك خالل اجتمـــاع تراأ�سه العميد 

الدكتور حممد بطـــي ال�سام�سي ملناق�سة 

قيا�ض اأثر التدريب على الطلبة املر�سحني 

بح�سور العقيد اأحمد حممد مردا�ض، نائب 

مديـــر االإدارة العامـــة للتدريب، والعقيد 

الدكتـــور في�سل البنا، عميـــد االأكادميية 

بالوكالة، واملعنيني من اجلهتني.

ال�سارقة ـ وام:

اأكـــد الدكتور حميـــد جمول النعيمـــي مدير 

جامعـــة ال�سارقـــة اأن الطالـــب هـــو حمـــور 

العملية التعليمية واأن اجلامعة خالل خطتها 

اخلم�سيـــة اال�سرتاتيجية احلاليـــة تواكب ما 

يحـــدث من تطورات علـــى م�ستوى العامل من 

حيث احتياجات اأ�سواق العمل، واحلر�ض على 

تغيري طرائـــق التدري�ض التقليديـــة ومواكبة 

واعتمـــاد اأحدث طرق التدري�ـــض املبنية على 

التكنولوجيـــا املتقدمـــة، وتقليل الفجوة بني 

الطالـــب واالأ�ستاذ واإ�ـــرشاك الطلبة مبنظومة 

البحث العلمي باجلامعة .

وقـــال خالل اللقاء االإر�ســـادي التعريفي الذي 

نظمـــه معهـــد القيـــادة يف التعليـــم العايل 

باجلامعـــة افرتا�سيا..اإن اجلامعـــة لديها ثقة 

كبـــرية بخربات اأع�ســـاء هيئتهـــا التدري�سية 

احلاليني واجلدد وما �سوف يقدمونه من اإثراء 

للمنظومـــة التعليميـــة يف اجلامعة الفتا اإىل 

اأن اإجنـــازات اجلامعة جـــاءت نتيجة العمل 

اجلاد والتفاين من اأع�ساء الهيئات التدري�سية 

واالإدارية والفنية.

12
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتاالأحد 17 يناير 2021 ــ العـدد 14645 

�سرطة دبي ودائرة المالية تبحثان تعزيز 

التعاون الم�سترك

العني ـ وام:

العربية  االإمارات  حققت جامعة 

املتحدة اإجنـــازات غري م�سبوقة 

خالل العـــام املا�سي يف ظروف 

نتيجـــة  عامليـــة  ا�ستثنائيـــة 

جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد 

/ كوفيـــد-19 / تنوعـــت بـــني 

امل�ساهمة يف اإيجاد حلول علمية 

و  الفريو�ض  ومبتكرة ملكافحـــة 

عن  التعليمية  العملية  موا�سلة 

بعد متا�سيا مع توجهات الدولة 

باالإ�سافة  الر�سيـــدة  والقيـــادة 

اإىل امل�ساهمـــة يف حتقيق االأمن 

الغذائي للدولة عرب طرح برامج 

علمية يف هـــذا املجال وتعزيز 

البحث العلمي خا�سة يف جمال 

الف�ســـاء والت�سنيـــع والـــذكاء 

اال�سطناعي عـــالوة على تطوير 

املخرجات االأكادميية.

ال�سليـــم  التخطيـــط  وبف�ســـل 

والبنية التحتية املهياأة ا�ستمرت 

اجلامعة  التعليمية يف  العملية 

بهمة عالية وطموح كبري متا�سيا 

مـــع توجهات الدولـــة والقيادة 

الر�سيـــدة يف ا�ستمراية التعليم 

"عـــن بعـــد" لكافـــة القطاعات 
اأعلنت  بالدولة حيث  التعليمية 

االإمـــارات عن جمموعة  جامعة 

مـــن التعليمـــات والتوجيهيات 

الطلبة  بتعلـــم  يتعلـــق  فيمـــا 

"عن بعد"، يف اإطـــار االإجراءات 
الوقائيـــة واالحرتازيـــة ل�سمان 

احلفاظ علـــى �سالمة الطلبة من 

بينها اال�ستمرار يف طرح جميع 

املحا�ـــرشات عـــن بعـــد خالل 

الف�سل الدرا�سي الثاين باالإ�سافة 

اإىل الف�ســـل ال�سيفـــي من العام 

االأكادميـــي 2019 - 2020 فيما 

قامت الكليات بتقييم اأداء طلبة 

التدريـــب امليـــداين والتدريـــب 

احلايل  الدرا�سي  للف�سل  العملي 

من خالل الفرتة التي ق�سوها يف 

التدريب ووفـــق ما يتم تكليفهم 

به من مهام واأعمال اإ�سافية عرب 

االنرتنـــت ال�ستكمـــال متطلبات 

التدريـــب كما متكـــن الطلبة من 

ا�ستكمال امل�ساقات ذات الطبيعة 

العمليـــة مثـــل املختـــربات اأو 

التدريـــب العملـــي اأو الدرا�سات 

امليدانيـــة اأو مناق�ســـة م�ساريع 

التخرج والر�سائل اجلامعية عرب 

و�سائل منا�سبة للتعلم عن بعد .

و�ساهمـــت اجلامعـــة خالل عام 

حتقيـــق  يف  بفاعليـــة   2020

روؤيتهـــا  الدولـــة و  طموحـــات 

اال�سرتاتيجيـــة يف تعزيز البحث 

العلمـــي، وتوظيفـــه يف خدمة 

جمتمـــع  وخلـــق  املجتمـــع، 

املعرفـــة، والتو�سع يف جماالت 

الت�سنيع والـــذكاء اال�سطناعي، 

و ربـــط ج�ســـور املعـــارف بني 

التخ�س�ســـات املختلفـــة ببيئة 

تعليميـــة حتاكـــي طبيعة عمل 

القطاعـــات ال�سناعيـــة، يف ظل 

متطلبات ع�رش الثورة ال�سناعية 

الرابعة.

وح�سلـــت اجلامعة على املرتبة 

االأوىل على م�ستوى الدولة بناًء 

للتعليم  التاميـــز  ت�سنيف  على 

العايل و املرتبة 38 يف ت�سنيف 

اجلامعات االآ�سيوية عام 2020، 

وبناًء على ت�سنيف QS العاملي 

لعـــام 2021، واحتلـــت املرتبة 

284 علـــى امل�ستـــوى الـــدويل 

مـــن بني اأف�ســـل 5 جامعات يف 

ح�سلت  كما  العربيـــة،  املنطقة 

على اأعلى ن�سبة يف جمال ن�رش 

االأبحاث العلمية كرابع موؤ�س�سة 

يف جامعات العامل العربي، ومت 

اإدراجها الأول مـــرة يف ت�سنيف 

جامعة Leiden، �سمن اأف�سل 

اجلامعات يف العامل، با�ستخدام 

جمموعـــة مـــن املوؤ�ـــرشات يف 

ت�سنيف اجلامعـــات، باعتبارها 

مـــن اأف�ســـل موؤ�س�ســـات الدولة 

يف التعليـــم اجلامعي و العايل 

و البحـــث العلمـــي، مـــن حيث 

جديدة يف  معايـــري  ا�ستخـــدام 

ارتكزت على  الت�سنيف، والتـــي 

االأوراق و االأبحـــاث العلميـــة و 

بالتايل اإنتاج ت�سنيفات ومعايري 

خمتلفة ومتعددة.

وا�ستطاعـــت جامعة االإمارات اأن 

2020 نقلة نوعية  حتقق عـــام 

يف تطوير خمرجاتها االأكادميية، 

�سواء يف جمال البكالوريو�ض اأو 

الدرا�سات العليا، يف ظل تطوير 

�سيا�سة القبول، حيث بات احلرم 

اجلامعي ي�سم اأكرث عن 12 األف 

طالب وطالبـــة يف التخ�س�سات 

االأكادمييـــة، اإىل جانـــب مواكبة 

العاملية يف  االأحـــداث  تطورات 

مواجهـــة جائحـــة كورونا، من 

خالل التعليـــم الهجني وتطوير 

اآليات املحا�رشات واالمتحانات، 

حيث بلغ عـــدد طلبة الدرا�سات 

1147 طالبـــًا وطالبة،  العليـــا 

منهـــم 343 يف الدكتوراه، و804 

يف املاج�ستري.

و اأولت اجلامعـــة اهتمامًا كبرياً 

ملجاالت البحث العلمي الأع�ساء 

هيئـــة التدري�ـــض والطلبة، مما 

�ساهم يف اإنتاج 1505 من�سورات 

بحثيـــة، واأجـــازت متويل 105 

بحـــوث علميـــة، ومت ت�سنيـــف 

االأوىل  املرتبـــة  يف  اجلامعـــة 

على م�ستـــوى الدولة بناًء على 

ملن�ســـورات  االإجمـــايل  العـــدد 

البحث العلمي، مبا يلبي خطط 

اجلامعـــة،  اإدارة  وطموحـــات 

التنميـــة  للخطـــط  ا�ستجابـــة 

الوطنية ومتطلبات �سوق العمل .

واأقامـــت اجلامعة تعاونًا بحثيًا 

دوليـــًا مع العديد من اجلامعات 

العامليـــة واملعاهـــد العلميـــة 

واملراكـــز البحثية املرموقة مبا 

البحث  نتائـــج  جـــودة  يعك�ض 

اأي�سًا يف ن�سبة االأبحاث العلمية 

التي مت ن�رشها يف املجالت ذات 

الت�سنيف االأعلى وزادت يف عام 

2020 اإنتاجية البحث باأكرث من 

30% مقارنة ب�سجالت عام 2019 

واأجنزت 31 درا�سة بحثية تتعلق 

بجائحـــة كوفيـــد-19، �ساهمت 

ب�ســـكل كبري يف التعـــرف على 

ميكانيكية وفهم الفريو�ض، وذلك 

يف اإطـــار دور اجلامعة لتحقيق 

الوطنية  االأجنـــدة  م�ستهدفـــات 

للدولـــة مـــن خـــالل تاأ�سي�ـــض 

املوؤ�س�سات،  مـــع  قوية  �رشاكات 

واملنظمات والهيئات يف القطاع 

لتقدمي  ال�سحي حمليًا وعامليًا، 

حلول علميـــة ت�ساعد يف اتخاذ 

القـــرارات اال�سرتاتيجية املنوطة 

باجلهـــات املعنيـــة حيث تدعم 

اجلامعة االأفـــكار املبتكرة التي 

تـــوؤدي اإىل االخرتاعات، وحماية 

هـــذه االأفكار من خـــالل براءات 

االخرتاع، ل�سمان حقوق امللكية 

الفكريـــة، اإذ �سهد العام املا�سي 

ت�سجيل 40 براءة اخرتاع، ومنح 

31 براءة اخرتاع.

جامعة الإمارات .. بيئة تعليمية تحاكي طبيعة عمل 

القطاعات ال�سناعية

اأكاديمية �سرطة دبي تناق�س اأثر برامج التدريب 

على الطلبة المر�سحين

حفيت وجي�س.. حتا والرفي�سة..مواقع تت�سدر قائمة الوجهات ال�سياحية في الإمارات

جامعة ال�سارقة ترحب 

باأع�ساء الهيئة التدري�سية 

الجدد
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دبي-وام:

 انطلق ام�ض ال�سبت العر�ض الأول لأجنحة 

فر�سة  الزوار  مانحا  دبي   2020 اإك�سبو 

جناح  م�ستك�سفي  طليعة  يف  ليكونوا 

اأبوابه  يفتح  عندما  "تريّا"،  ال�ستدامة 

للجمهور من 22 يناير حتى 10 اإبريل 2021.

العر�ض الأول للأجنحة فر�سة حمدودة املدة 

لي�ساهد الزوار عن كثب اأجنحة املو�سوعات 

يف اإك�سبو 2020، ف�سل عن اأنه �سيقدم ملحة 

فعاليات  تنطلق  عندما  توقعه  ميكن  عما 

يف  ُيقام  دويل  اإك�سبو  اأول   ،2020 اإك�سبو 

وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 

 31 اإىل   2021 اأكتوبر  من  الأول  من  اآ�سيا، 

مار�ض 2022.

اأبوابه  "ترّيا"،  ال�ستدامة  جناح  يفتح 

للجمهور ابتداء من 22 يناير، و�سيتبعه يف 

وقت لحق يف الربع الأول من العام 2021 

كل من جناح التنقل "اأِلف"، وجناح الفر�ض 

"عامل الفر�ض". وميكن حجز تذاكر العر�ض 
عرب   يناير   16 من  ابتداء  للأجنحة  الأول 

كلفة كل  وتبلغ  للحجز،  املخ�س�ض  الرابط 

زيارة 25 درهما.

الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  وقالت 

دبي   2020 اإك�سبو  ملكتب  العام  املدير   ،

يف  الدويل  التعاون  ل�سوؤون  دولة  وزيرة 

حديث مع وكالة اأنباء الإمارات "وام" .. " 

نحن م�ستعدون لأننا ن�ستمد القوة والعزمية 

وال�رشار لجناز م�رشوع وطني يليق مبكانة 

العاملية  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

من �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" فهو 

دعوة  وراء  الروؤية  و�ساحب  امللهم  القائد 

العامل للعمل امل�سرتك بروح التفاوؤل خلدمة 

الإن�سانية".

اأي�سا  م�ستعدون  نحن   " واأ�سافت معاليها 

املحلي  ال�سعيد  على  املوؤ�س�سات  كل  لأن 

لبناء  المكانيات  كل  �سخرت  قد  والوطني 

من�سة متكاملة مبتكرة توفر اأحدث التقنيات 

ل�ست�سافة العامل على اأر�سنا الطيبة، ودعم 

كل ما ي�سب يف م�سلحة الإن�سان، وتعزيز 

من  امل�ساركني  جميع  بني  الدوؤوب  العمل 

دول ومنظمات و�رشكات بهدف الو�سول اإىل 

حلول لأبرز التحديات التي تواجه الب�رشية، 

و�سمان �سري عجلة التنمية امل�ستدامة يف 

العامل اأجمع، مما يعود بالنفع علينا وعلى 

بعد  العامل  اأن  �سك  وبل  املقبلة.  الأجيال 

واأ�سبح  خمتلفا  �سيكون  كورونا  جائحة 

اإك�سبو من�سة هامة يحتاجه العامل اأكرث من 

ومواجهة  التعاون  لتعزيز  م�سى  وقت  اأي 

التحديات، ونحن على ثقة باأن اإك�سبو دبي 

الب�رش  فيها  ليجتمع  من�سة  خري  �سيكون 

اأف�سل،  مب�ستقبل  الأمل  تبث  حلول  لإيجاد 

مع اتخاذ جميع التدابري التي ت�سمن �سلمة 

اجلميع".

وقالت " كما راأيتم اإن جناح ال�ستدامة يف 

املميزة  التجارب  اأحد  ميثل   2020 اإك�سبو 

يف اإك�سبو 2020 دبي. و�سياأخذ هذا اجلناح 

لكت�ساف  غامرة  رحلة  يف  الزوار  مليني 

عجائب العامل الطبيعي و�سيلهمهم ل�سنع 

م�ستقبل اأف�سل واأكرث ا�ستدامة ويج�ّسد جناح 

العربية  الإمارات  دولة  التزام  ال�ستدامة 

ال�ستدامة،  واإك�سبو 2020 مبفهوم  املتحدة 

يف  التغيري  بتحفيز  ي�ساهم  عامل  ليكون 

دولة الإمارات واملنطقة، ويف العامل اأجمع".

واأكدت معايل رمي الها�سمي اأن اإك�سبو 2020 

دبي �سيتيح للعامل فر�سة عظيمة للإن�سانية 

العمل  تر�سيخ  اإىل  بحاجة  باتت  التي 

امل�سرتك ليكون نهج حياة، من خلل التفكري 

مبا يوحدّنا، وال�سماح لعقولنا بتلقي الإلهام 

وحتفيز  املثمر،  العمل  مناذج  اأف�سل  من 

العامل،  اأنحاء  جميع  من  والتعاون  الإبداع 

الإيجابي واملعريف  التعاون  اأثر  لكي ميتد 

لعقود وي�ساهم يف تطور الإن�سانية. و كما 

تعلمون �سيتحول موقع اإك�سبو مع اختتام 

فعالياته اإىل مدينة د�سرتكت 2020، منظومة 

الإن�سان  حول  املتمحورة  الذكية  البتكار 

والتي متثل م�ستقبل موقع اإك�سبو و�ستكون 

وال�رشكات  املبتكرين  من�سة خا�سة جتمع 

النا�سئة.

تويل  الر�سيدة  قيادتنا  اإن  معاليها  وقالت 

ال�سباب اأولوية يف الدعم والتمكني ليوا�سلوا 

م�سرية تقدم دولة الإمارات، وهذا ما تعلمناه. 

اإك�سبو  لل�ست�سافة  التخطيط  مراحل  ومنذ 

خلل  ومن  الهتمام  حمور  هو  وال�سباب 

لل�سباب  املوجهة  التفاعلية  اأن�سطتنا 

اكت�ساب  تدريبية  برامج  عرب  لإلهامهم 

اخلرباء  اأبرز  من  عدد  يد  على  اخلربات 

العامليني يف خمتلف املجالت والعاملني 

كما  دبي  اإك�سبو 2020  اأق�سام  يف خمتلف 

يهدف برامج مثل برنامج "اإك�سبو للمدار�ض" 

اإىل متكني وحتفيز قدراتهم وتزويدهم بالعلم 

واملعرفة وهذا يف �سميم الق�سايا التي يلتزم 

بها اإك�سبو 2020 فهم بناة امل�ستقبل وقادته.

من جهة ثانية قالت معايل رمي بنت اإبراهيم 

الها�سمي، املدير العام ملكتب اإك�سبو 2020 

دبي ووزيرة الدولة ل�سوؤون التعاون الدويل 

يف م�ستهل كلمتها خلل املوؤمتر ال�سحفي 

الذي عقد بعد انطلق العر�ض الأول لأجنحة 

العام  ا�ستهلل  ي�رشنا   "  ..  2020 اإك�سبو 

2021 على نحو اإيجابي، برتحيبنا مبجتمع 

ي�ستك�سف  من  اأول  ليكونوا  الإمارات  دولة 

اأوقات مل  ال�ستدامة، يف  جناح   – تريّا"   "
ي�سهد تاريخنا مثيل لها من قبل على �سعيد 

تاأثريها على الب�رشية".

التغيري  من  الفرتة  هذه   " معاليها  وقالت 

ال�رشيع الوترية الذي ل �سابق له ت�سحبها 

طريقة  يف  النظر  اإعادة  اإىل  ملّحة  حاجة 

عي�سنا، ويزداد هذا التغيري �رشعة اإثر اأزمة 

�سكان  من  فرد  كل  طالت  عاملية  �سحية 

كوكب الأر�ض. ومع العلم اأننا قد نتذكر العام 

2020 على اأنه العام الذي قلب حياتنا راأ�سا 

املجتمع  اأنه منح  اإل  الأبد،  اإىل  على عقب 

العاملي فر�سة هائلة للحتاد واإيجاد حلول 

لتحدياتنا الأكرث اإحلاحا".

واأ�سافت .. " تظل هذه هي الغاية املحورية 

دولة  قيادة  ولروؤية  دبي   2020 لإك�سبو 

املو�سوعات  اأجنحة  حتث  فيما  الإمارات، 

لدينا، - الفر�ض والتنقل وال�ستدامة -، على 

التحديات  هذه  ملعاجلة  اجلماعي  العمل 

للب�رشية  اأف�سل  م�ستقبل  �سنع  بهدف 

باأ�رشها". و�سيحظى الزوار يف يناير بفر�سة 

بامل�ساحات  وال�ستمتاع  تريّا  ا�ستك�ساف 

ت�سم  التي  به،  املحيطة  الفريدة  العامة 

ومطاعم،  للهدايا،  ومتجرا  للأطفال،  ملعبا 

كلمة  وهي   " تريّا  و�سيوفر  الكثري.  وغريها 

لتينية تعني "كوكب الأر�ض" رحلة غامرة 

جولة  ذلك  يف  مبا  الطبيعة،  عجائب  عرب 

تفاعلية حتت جذور الغابة، توؤثر فيها كل 

العنكبوتية.  الأخ�ساب  �سبكة  على  خطوة 

ممت التجربة امل�سحونة بالعاطفة، عرب  و�سُ

ك�سفها الآثار امل�رشة اخلفية خلياراتنا، حلّث 

الزوار من جميع الفئات العمرية، ول �سيما 

من اجليل ال�ساعد، على اأخذ تاأثري �سلوكهم 

على البيئة يف العتبار، وك�رش حلقة ال�سلوك 

ال�ستهلكي، وهو ما ميّكنهم من اأن ي�سبحوا 

دعاة للتغيري.

جتربة مرحة وا�ستك�سافية  تريّا "  ويوفر " 

للعلوم،  الإرث مركزا  و�سي�سبح يف مرحلة 

�سيلهم اخليارات امل�ستدامة للأجيال املقبلة.

من جانبها قالت مرجان فريدوين، الرئي�ض 

 2020 اإك�سبو  يف  الزائر  لتجربة  التنفيذي 

اأن  اإىل  دبي   2020 اإك�سبو  ي�سعى   " دبي.. 

الدويل  اإك�سبو  ن�سخ  اأكرث  من  واحدا  يكون 

دولة  جهود  ويدعم  التاريخ،  يف  ا�ستدامة 

الإمارات يف ريادة التنمية اخل�رشاء، لذا من 

امللئم اأن ي�ستمتع زوارنا الأوائل بالعر�ض 

الأول جلناح ال�ستدامة، الذي يج�ّسد جتربة 

على  ال�سوء  ت�سلط  و�سخ�سية  تفاعلية 

�رشورة معاجلة جمموعة من اأكرب التحديات 

البيئية يف العامل".

واأ�سافت " �سيمّكن اإك�سبو 2020، الزوار من 

والهتمامات  والأعمار،  اجلن�سيات،  جميع 

يف  ا�ستدامة  اأكرث  وخيارات  قرارات  لتخاذ 

الفر�ض  حياتهم اخلا�سة، وذلك عرب عر�ض 

التي ُتوّحدنا واآلية عملنا اجلماعي لإحداث 

تغيري اإيجابي".

و�سممت �رشكة "غرمي�سو اأركيتكت�ض"، ذات 

ال�سهرة العاملية، اجلناح املميز الذي ي�سكل 

مثال ُيحتذى على �سعيد الت�سميم املعماري 

امل�ستدام. وقد ُبني اجلناح ليحقق اكتفاءه 

 1،055 وي�سم  واملياه،  الطاقة  من  الذاتي 

بة على مظلة �سقفه البالغ عر�سها  لوحا ُمرتَّ

اأ�سجار  �سل�سلة من  اأعلى  130 مرتا وكذلك 

اجلناح  وي�ستخدم  املنت�رشة حوله.  الطاقة 

اأي�سا ا�سرتاتيجيات متطورة خلف�ض ا�ستهلك 

املياه، واإعادة تدوير املياه، وال�ستفادة من 

م�سادر املياه البديلة.

وتوفري جتربة  ال�ستيعابية  ال�سعة  ولإدارة 

احلجز  الزوار  جميع  على  يتعني  مثالية، 

املوقع  عرب  للدخول  زمنية  لفرتة  امل�سبق 

الإلكرتوين. ولن ُتباع تذاكر الدخول املبا�رش 

من  اأبوابها  التجربة  و�ستفتح  الباب.  على 

من  م�ساء   9 ال�ساعة  اإىل  ع�رشا  ال�ساعة 3 

الثلثاء اإىل اخلمي�ض، ومن ال�ساعة 4 ع�رشا 

اإىل ال�ساعة 10 م�ساء يوَمي اجلمعة وال�سبت، 

اإبريل   10 اإىل  يناير   22 من  ابتداء  وذلك 

الرابط  زيارة  وميكن  التذاكر  ل�رشاء   .2021

املخ�س�ض للحجز.

العر�ض االأول الأجنحة اإك�سبو دبي يك�سف للزوار عن جناح اال�ستدامة »تيّرا«

بقلم /

 د. فاطمة محمد خمي�ض  

لقاح الكورونا وتنظيم المعلومات

طالعتنا الأنباء منذ اأيام باأن دولة الإمارات العربية 

املتحدة حلت يف املرتبة الثانية بني دول العامل 

يف تطعيم �سكانها بلقاح كورونا وذلك بح�سب 

 Our World“ اإح�سائيات املوقع العاملي

in Data“. وُيكلل هذا النجاح جهود الدولة 
يف تطوير وتطبيق ا�سرتاتيجية متكاملة للتعايف 

التطعيم املجاين  من وباء كورونا ومنها توفري 

الدولة وت�سجيعهم على الأخذ به.  لكافة �سكان 

ويتمثل هذا الت�سجيع يف تقدمي تغطية اإيجابية 

للقاح اإعلميًا وعرب مواقع التوا�سل الجتماعي 

وفق اأ�س�ض علمية را�سخة لتمكني الأفراد من اتخاذ 

قرار الإقدام عليه عن قناعة واطمئنان. وتعك�ض 

ملرحلة  متفائًل  ا�ست�رشافًا  ال�سرتاتيجية  هذه 

ما بعد الكورونا حيث تاأتي مرحلة توفر اللقاح 

كخامتة لأزمة عاملية تعاملت معها الدولة بكل 

احرتافية وا�ستعدادها للتعاي�ض الذكي والإيجابي 

لتداعياتها ول�ستثمار الأزمة مبا ينفع املجتمع. 

وهناك الكثري من اجلدل حول مبداأ التطعيم �سد 

الأمرا�ض ب�سكل عام ولكن الطبيعة الطارئة لأزمة 

كورونا وال�رشر الذي اأحلقته بالأفراد وكذلك تاأثر 

الو�سع القت�سادي والجتماعي العاملي بتداعياته 

له.  احلا�سم  الت�سدي  ل�رشورة  جديداً  بعداً  خلق 

فالتباعد الجتماعي وارتداء الكمامات والإجراءات 

على  لل�سيطرة  كافية  لي�ست  العامة  الحرتازية 

الوباء فهي جمرد اجراءات لتقليل فر�ض التقاط 

الفريو�ض اأو ن�رشه. وعلى عك�ض ذلك فاإن اللقاح 

يعمل على تقوية جهاز املناعة لدى الفرد ليكون 

اجل�سم م�ستعدا ملقاومة الفريو�ض يف حال التعر�ض 

له. وعليه فالرتكيبة املوؤلفة من اأخذ اللقاح واتباع 

الجراءات الحرتازية �ستكون كفيلة بتقدمي احلماية 

الق�سوى للفرد ومن حوله. ولتفعيل تلك الرتكيبة 

فل بد من تنظيم املعلومات التي تو�سح �سياق 

تطوير اللقاح واأهميته ون�رشها مب�ستوى يرتقي 

عن اجلدليات املحدودة وغري الرا�سخة علميًا وهو 

تنظيم جنحت الدولة يف اإجنازه ب�سكل م�رشف.  

ويلحظ اأن التنبه لديناميكيات التعامل مع حملة 

التوا�سل  مواقع  على  الكورونا  بلقاح  التطعيم 

ا�سرتاتيجيات  لو�سع  �رشوري  اأمر  الجتماعي 

توا�سل فّعالة تهدف باملقام الأول اإىل تعزيز ثقة 

والطبي. ومن  ال�سحي  نظاميها  املجتمعات يف 

الدرا�سات التي اأكدت اأهمية ذلك تلك التي اأجراها 

الباحثان نيل جون�سون ورايز لياهي من جامعة 

جورج وا�سنطن اأثناء تف�سي احل�سبة عام 2019. 

وقد اأجريت هذه الدرا�سة حول تفاعل جمموعات 

موؤيدة للقاح احل�سبة واأخرى مناه�سة له على 

هما  عاملني  اأهمية  لت�ستخل�ض  في�سبوك  موقع 

املتابعني.  عدد  مقابل  ال�سفحات  منو  �رشعة 

وبح�سب حتليل بع�ض املخت�سني الغربيني فاإن 

مل�ستوى التنظيم وقوة ا�سرتاتيجيات التوا�سل على 

�سقل  كبري يف  دور  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

وعي الأفراد بفعالية اللقاح واأخذه. 

  اسم الرشكة :  يو يب ال لتجارة قطع غيار السيارات   ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 10 ملك الصقر إلدارة العقارات، بورسعيد، ديرة  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1054524   رقم الرخصة 634751        

 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  : 6-1-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-1-6 

 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 :  ستاريلنغ بريدج لتجارة الكيامويات   ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 203 ملك سعيد راشد سعيد عيل بن غيث السويدي، املرر   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1306433  رقم الرخصة  791088      

 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  :   25-11-2020    تاريخ تصديق القرار:   2020-11-25

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 :  فاينال كت ايفينتس  ش. ذ.م.م
بورسعيد،  ديرة،  العامري،  بن حم  مسلم  سامل  مسلم  الشيخ  ملك   6-2 رقم  مكتب     : العنوان 

 . B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1304773  رقم الرخصة  705787       
 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  : 11-1-2021      تاريخ تصديق القرار: 2021-1-11  

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : صامول للتجارة العامة  ش. ذ.م.م
ملك موزة عيل عبدالله العويس السبخة .    11-FL - 1101 العنوان :    مكتب رقم

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1146006   رقم الرخصة    718866      

 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  :  6-1-2021     تاريخ تصديق القرار:    2021-1-6 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / يو يب ال لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 6-1-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-1-6 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / ستاريلنغ بريدج لتجارة الكيامويات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   25-11-2020    تاريخ تصديق القرار:   2020-11-25

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / فاينال كت ايفينتس ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 11-1-2021      تاريخ تصديق القرار: 2021-1-11  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  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 /  صامول للتجارة العامة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  6-1-2021     تاريخ تصديق القرار:    2021-1-6 

 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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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

اأم�سيات »هال بالمجاز« تنطلق

5 فبراير بال�سارقة

»هل  لأم�سيات  اجلديد  املو�سم  املقبل  فرباير   5 يف  تنطلق 

الوجهة  بال�سارقة  املجاز  م�رشح  ي�ست�سيفها  باملجاز«التي 

الثقافية والرتفيهية املتكاملة والفريدة من نوعها يف الإمارة .

وقال �سعادة طارق �سعيد علي مدير املكتب الإعلمي حلكومة 

التعبري  اأ�سكال  باأ�سمى  الفّن  اأخرى يجمعنا  مرّة   "  : ال�سارقة 

الإن�ساين عن اجلمال والإبداع والو�سيلة الأهّم لتجاوز الظروف 

ال�سعبة واإثراء التجارب واخلربات لنلتقي على اأر�ض ال�سارقة 

باأعمالهم  مميزة  ب�سمة  تركوا  الذين  املبدعني  من  بنخبة 

وجتاربهم التي األهمت ع�ّساقهم يف الوطن العربي وخارجه ".

واأ�ساف " مع انطلقة املو�سم الغنائي اجلديد نفتح �سفحة يف 

كتاب تاريخ هذا ال�رشح الثقايف والفّني الذي ناأمل من خلله اأن 

نلّبي �سغف جمهور املو�سيقى العربية والعاملية وجنمعهم مع 

حمبيهم على اأر�ض ال�سارقة".

ال�ستعدادات  النتهاء من  اأعلنت عن  اإدارة امل�رشح قد  وكانت 

باأعلى  ملتزمة  بيئة  وخ�س�ست  اجلمهور  ل�ستقبال  اخلا�سة 

وحددت   " كورونا   " فريو�ض  من  والوقاية  ال�سلمة  معايري 

�سوابط لللتزام مب�سافات التباعد الجتماعي وو�سعت بوابات 

تعقيم على مداخل ومدارج امل�رشح بالإ�سافة اإىل توفري الأقنعة 

الطبية واملعقمات.
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�أخبار وتقارير

اجلزائر -وكاالت 

قـــال املركـــز الوطنـــي للبحث يف علـــم الفلك 

والفيزياء الفلكية يف اجلزائر، اإن هزة اأر�ضية بقوة 

3،5 درجة على �ضلم ريخرت �رضبت �ضباح ال�ضبت 

علـــى ال�ضاعة 11 و42 د منطقـــة وهران دون اأن 

تخلف خ�ضائر.

واأو�ضحت هذه الهيئة امل�ضوؤولة عن ر�ضد الزلزل 

يف اجلزائر اأن مركز الهزة الأر�ضية اليوم يقع على 

بعد 10 كلم �ضمال مدينة وهران ال�ضاحلية على 

احلدود الغربية للبالد.

وتكرث الهـــزات الأر�ضيـــة وارتداداتها يف �ضمال 

اجلزائر، ب�ضكل خا�ص، حيث يتكرر حدوثها عدة 

مرات �ضنويـــا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها 

زلزال يوم 30 دي�ضمرب املا�ضي حوايل ال�ضاعة الـ 

7 م�ضاء.

اخلرطوم -وكاالت 

�ضارك ال�ضودان، ولأول مرة بدعوة اأمريكية مبا�رضة، 

يف اجتمـــاع افرتا�ضـــي دعت لـــه وزارة الطاقة 

الأمريكية، �ضمل دول عربية، اإفريقية وخليجية، 

واإ�رضائيل. واأ�ضار وزير الطاقة والتعدين ال�ضوداين 

املكلـــف، خريي عبد الرحمن، عـــرب بيان، اإىل اأن 

الجتماع �ضم وزراء الطاقة امل�رضي والبحريني 

واملغربي، بالإ�ضافة اإىل وزير الطاقة الإماراتي، 

ووزير الطاقة الأمريكي، اللذين قادا املبادرة لهذا 

الجتماع، كما اأطلقا عليها "املبادرة الإبراهيمية 

للطاقـــة يف الإقليـــم القت�ضـــادي املعروف بـ 

MENA )ال�ـــرضق الأو�ضط و�ضمـــال اإفريقيا(". 
واأعرب وزيـــر الطاقة ال�ضوداين عن �ضكره للوزير 

الأمريكي على اإ�رضاك ال�ضودان، ولأول مرة بدعوة 

اأمريكية مبا�رضة، يف هذا الجتماع، لفتا اإىل اأن 

ذلك يعترب "حتول عظيما"، و"يخدم ال�ضودان"، 

و"يوؤكد عودته اإىل العامل احلر من مدخل الطاقة"، 

حيث و�ضف م�ضاركة ال�ضودان يف هذا الجتماع 

بـ"ال�ضتثنائية". كما عـــرب خريي عبد الرحمن 

عن ترحيبه مببادرة الربط الكهربائي الإقليمي، 

بـ"الرتكيز على جتويد الربط القائم مع ال�ضقيقة 

م�رض واإثيوبيا، وفر�ص زيادة ذلك م�ضتقبال".

وا�ضتعر�ص عبد الرحمن م�ضاريع الربط الكهربائي 

التي اأعدها ال�ضودان، داعيا وا�ضنطن ودول اخلليج 

اإىل ال�ضتثمار فيهـــا، ودعمها، باعتبارها "احلل 

ال�رضيع الـــذي يخدم ال�ضـــودان بتغطية العجز 

الكبري يف الكهرباء"، م�ضريا اإىل اأن ذلك "�ضي�ضاعد 

يف تغطية الفرتة التي �ضيحتاجها ال�ضودان ليتم 

اإن�ضاء حمطات توليد جديدة، واأنها �ضتكون حلقة 

جيدة لربط ال�ضبكة الإفريقية بال�ضبكة العربية، 

ومن ثم الدولية".

هزة اأر�سية بقوة 3٫5 درجة على 

�سلم ريختر ت�سرب وهران الجزائرية

ال�سودان ي�سارك في اجتماع 

»المبادرة االإبراهيمية للطاقة«

بغداد )د ب اأ(-

اأكـــد رئي�ـــص الـــوزراء العراقـــي 

م�ضطفـــى الكاظمي، ام�ص ال�ضبت، 

وجـــود خلل كبري يف توفري الدعم 

ل�رضيحة كبرية من جرحى القوات 

الأمنية العراقية، فيما اأ�ضار اإىل اأن 

البلد مير بظـــروف �ضعبة وو�ضع 

اأفادت  ح�ضبما  معقـــد،  اإقت�ضادي 

قناة ال�ضومرية نيوز.

وتعهـــد الكاظمي خـــالل لقائه، ، 

جرحـــى وزارة الداخليـــة يف مقر 

ال�رضطة الحتادية بتلبية مطالبهم 

قائال: »�ضعيد بتواجدي مع اأبطال 

ال�رضطـــة العراقية احل�ضن املنيع 

لـــكل عراقي من زاخـــو اإىل الفاو، 

وهم اأبطال �ضحوا باأنف�ضهم ونالوا 

اأثناء  اأ�ضيب  ال�ضهادة، وهناك من 

تاأدية الواجب«.

 واأ�ضـــاف الكاظمـــي يف بيـــان: 

»وعدتكم مبتابعة ق�ضايا ال�رضطة 

امل�ضابني �ضخ�ضيًا عند لقائي بكم 

يف عيد ال�رضطة ، وجميع حقوقكم 

م�ضمونـــة، وتواجدي معكم اليوم 

هو حلل م�ضاكلكم«. 

وتابع الكاظمي قائال: »هناك خلل 

كبـــري يف توفري الدعـــم ل�رضيحة 

كبرية من اجلرحى ممن مل يح�ضلوا 

على حقوقهـــم، وبع�ضهم تعر�ص 

لإعاقة كلية، رغم مرور وقت طويل 

علـــى مراجعاتهم، وهـــذا تق�ضري 

وا�ضح من قبل الدولة واحلكومات 

املتعاقبة«، مو�ضحا اأن »العالقة 

وبني  واحلكومـــات  الدولـــة  بني 

املواطـــن هـــي عالقـــة حقـــوق 

وواجبـــات مثلما يـــوؤدي الأبطال 

واجباتهـــم فهم ي�ضتحقـــون منا 

حقوقًا غري منقو�ضة«.

واأكـــد رئي�ـــص الـــوزراء العراقي: 

كل  تذليـــل  علـــى  »�ضنعمـــل 

العقبات والتحديات ون�ضعى لأن 

تكـــون لدينا عيـــادات �ضحية و 

م�ضت�ضفيات تفـــي بعالج الأبطال 

اأطباء  وبالإمكان جلب  امل�ضابني 

اأجانـــب واأجهزة طبيـــة متطورة 

لعالجهم«، لفتا اإىل »اأننا نحتاج 

اإىل اأن نتعـــاون �ضويـــة ونفتـــح 

�ضفحة جديدة من الأمل والتفاوؤل، 

ونواجه كل امل�ضاعب التي مررمت 

بها بواقعية«. 

وبني الكاظمي: »و�ضعت برناجمًا 

ملقابلـــة اجلرحـــى الأبطـــال يف 

مكافحة  وجهـــاز  الدفـــاع  وزارة 

الإرهاب وهيئـــة احل�ضد ال�ضعبي 

الأمنية، ملعاجلة  الأجهزة  وباقي 

ق�ضاياهـــم فهم ي�ضتحقـــون منا 

اأن  اإىل  م�ضـــريا  الهتمـــام«،  كل 

»البلد مير بظروف �ضعبة وو�ضع 

�ضوء  �ضببـــه  معقـــد  اقت�ضـــادي 

الإدارة والتخطيط خالل ال�ضنوات 

املا�ضية«.

من جهة اخرى بحث حميد نعيم 

الغزي الأمني العام ملجل�ص الوزراء 

العراقي مع �ضفري تركيا لدى بغداد 

فاحت يلدز، ت�ضهيل مرور الب�ضائع 

عرب احلـــدود بني البلدين، وتعزيز 

التعاون التجاري والقت�ضادي.

واأ�ضـــار بيـــان �ضدر عـــن الأمانة 

العامة اإىل اأن »الغزي ويلدز بحثا 

التعاون امل�ضرتك بني البلدين يف 

املجالني التجـــاري والقت�ضادي، 

وت�ضهيـــل مـــرور الب�ضائـــع بني 

البلدين«.

ويرتبط العراق مع تركيا مبعربين 

بريـــني همـــا اإبراهيـــم اخلليـــل 

)اأوزوملو(،  )في�ضخابور(، و�رضزيرة 

حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 

بني بغداد زهـــاء 17 مليار دولر، 

ويطمح البلدان لبلوغ تبادل ي�ضل 

اإىل 20 مليارا.

عمان -وكاالت 

عني الرئي�ـــص الأمريكي املنتخب جـــو بايدن، 

الأمريكية من اأ�ضول اأردنية دانا �ضباط، م�ضت�ضارة 

اأوىل لل�ضوؤون الت�رضيعية، �ضمن اإعالنه عن اأكرث 

من 50 موظفًا جديداً يف البيت الأبي�ص.

وتعد �ضباط ثـــاين اأمريكية مـــن اأ�ضول عربية 

تدخل ت�ضكيلة اإدارة بايدن املقبلة، وقد �ضبقتها 

رميا دودن، وهي فل�ضطينية اأمريكية عينت نائبة 

ملدير مكتب البيت الأبي�ص لل�ضوؤون الت�رضيعية 

يف نوفمرب املا�ضي.

وبح�ضب ما اأفاد موقـــع الفريق النتقايل لإدارة 

بايدن، فـــاإن دانا تعمل كمن�ضقـــة ا�ضرتاتيجية 

لل�ضـــوؤون الت�رضيعية خالل الفـــرتة النتقالية 

لبايدن، وم�ضاعدة ت�رضيعية لل�ضيناتور الأمريكي 

مايكل بينيت.

وت�ضغل �ضباط اأي�ضا من�ضب نائب رئي�ص جمعية 

موظفـــي ال�ـــرضق الأو�ضط و�ضمـــال اإفريقيا يف 

الكونغر�ص.

وباعتبارهـــا ابنـــة مهاجريـــن اأردنيـــني، تعد 

�ضباط من اجليـــل الأول الأمريكي، فقد ولدت يف 

كاليفورنيا وترعرعت يف كولورادو، وتخرجت يف 

جامعة كولـــورادو يف 2018، حيث در�ضت علم 

النف�ص والقيادة ال�ضغرى.

وكانـــت بدايتها يف احليـــاة الت�رضيعية عندما 

التحقت متدربة يف جمل�ص ال�ضيوخ الأمريكي يف 

2017، اإل اأن انطالقتها احلقيقية كانت يف العام 

التايل.

وقـــال الفريـــق النتقـــايل لبايدن اإنـــه يعطي 

"الأولويـــة لتنوع الأيديولوجيا واخللفية وتعزز 
املواهب ملواجهة التحديـــات الأكرث تعقيدا يف 

الوليات املتحدة".

الكاظمي: العراق يمر بظروف �سعبة وو�سع اقت�سادي معقد بايدن يختار اأمريكية من اأ�سول اأردنية �سمن اإدارته 

بالبيت االأبي�ض

القاهرة -وكاالت 

اأكد الرئي�ص امل�ـــرضي عبدالفتاح ال�ضي�ضي، اأن 

وحدة املواقف متكـــن الدول العربية من و�ضع 

خطوط وا�ضحـــة ل�ضون حمددات الأمن القومي 

جتاه جميع الق�ضايا.

جاء ذلـــك خالل لقاء الرئي�ص امل�رضي، برئي�ص 

الربملـــان العربي عادل الع�ضومـــي الذي يزور 

القاهرة، حيـــث تناول اللقـــاء، الذي جمعهما 

ال�ضبـــت، تعزيز دور الربملـــان العربي من اأجل 

احلوار والدميقراطية. 

وقـــال الرئي�ص امل�ـــرضي، اإن اخلطوط املعلنة 

جتاه التدخـــالت اخلارجيـــة يف ليبيا، تهدف 

بالأ�ضا�ـــص اإىل حتقيق التـــوازن واحلفاظ على 

امل�ضار ال�ضيا�ضي للق�ضية الليبية.  

توافق م�رضي فرن�ضي على �ـــرضورة حل اأزمة 

ليبيا �ضلميا 

وذكـــر املتحـــدث با�ضـــم رئا�ضـــة اجلمهورية 

امل�رضية، اأن الرئي�ص ال�ضي�ضي رحب بالع�ضومي، 

موؤكـــداً دعم القاهرة الكامـــل للربملان العربي 

باعتباره منربا يتفاعل مع �ضواغل الراأي العام 

لل�ضعوب العربية اإزاء خمتلف الق�ضايا احليوية، 

وامتـــداد دوره للم�ضاهمة يف تر�ضيخ ال�ضتقرار 

باعتباره قـــوة دفع �ضعبيـــة ملنظومة العمل 

العربي. 

من جانبه؛ اأعرب الع�ضومي عن �ضعادته بلقاء 

الرئي�ـــص ال�ضي�ضي؛ مثمنـــًا دور م�رض يف دفع 

العمل العربي امل�ضرتك علـــى �ضتى الأ�ضعدة، 

مبـــا فيها الربملان العربي، على خلفية اخلربة 

والتجربة الربملانية الرائدة مل�رض.

واأكـــد رئي�ص الربملـــان العربـــي دور الرئي�ص 

ال�ضي�ضي يف �ضون الأمن القومي العربي، والذي 

جت�ضـــد ب�ضكل وا�ضـــح وقوي طـــوال ال�ضنوات 

املا�ضية يف تناول خمتلـــف الق�ضايا العربية 

خا�ضـــة اخلطـــوط املعلنة جتـــاه التدخالت 

اخلارجية يف ليبيا، مما اأ�ضهم ب�ضكل مبا�رض يف 

تقوي�ص املخاطر.

ويف يونيو/حزيـــران املا�ضـــي، اأعلن الرئي�ص 

عبد الفتاح ال�ضي�ضي، اأنه لن ي�ضمح باأي تهديد 

حلـــدود م�رض الغربية، املرتبطـــة باحلدود مع 

ليبيا، م�ضددا على اأن اأي جتاوز ملدينتي �رضت 

واجلفرة يف ليبيا يعتـــرب خطا اأحمر بالن�ضبة 

للقاهرة.  وتتحرك م�ـــرض منذ بداية الأزمة يف 

ليبيا مع املجتمعـــني الإقليمي والدويل لدعم 

العمليـــة ال�ضيا�ضية ووقـــف كافة �ضور العنف 

والقتتال الداخلي، ووقـــف نزيف الدم الليبي، 

وحث الأطراف الدولية على وقف اإمداد الأطراف 

الداخلية بالأ�ضلحة واملعدات الع�ضكرية وكل ما 

يغذي حالة احلرب.

وا�ضت�ضافـــت اللجنة امل�رضية املعنية بامللف 

الليبي، عدة جـــولت جمعت اأقطابا ليبية من 

كافـــة اأنحاء البالد، يف تاأكيد من القاهرة على 

حيادها ووقوفها على م�ضافة واحدة من اجلميع، 

وذلك للو�ضول اإىل حل ير�ضي جميع الليبيني.  

وتوجـــت اجلهـــود امل�رضية، باإعـــالن الفرقاء 

الليبيني يف جنيف يف 23 اأكتوبر/ت�رضين الأول 

املا�ضي، وقف لإطـــالق النار، واإخراج املرتزقة 

وامل�ضلحـــني الأجانب و�ضحبهـــم من خطوط 

التما�ص خالل 90 يوما، وفتح الطريق ال�ضاحلي 

وتاأمـــني حركـــة املواطنني املدنيـــني وتبادل 

املحتجزيـــن على الهويـــة، وت�ضليم اجلثامني 

وال�ضتمـــرار يف حماربـــة اجلماعات امل�ضنفة 

اإرهابيا دوليا )القاعدة وداع�ص(. 

تون�ض -وكاالت 

اأعلنت وزارة ال�ضحة التون�ضية اأن احلجر ال�ضحي 

ال�ضامل الذي بداأ يوم اخلمي�ص املا�ضي وي�ضتمر 

حتى اليوم  الأحد، �ضيتبعه حجر �ضحي موجه 

ملنـــع التظاهرات و التجمعـــات بداية من يوم 

الثنني املقبل وحتى 24 يناير اجلاري.

وقالت ن�ضاف بن علية املتحدثة با�ضم الوزارة 

ومديرة املر�ضـــد الوطني لالأمرا�ـــص اجلديدة 

وامل�ضتجدة - يف ت�رضيح لوكالة تون�ص اإفريقيا 

لالأنباء - اإن اللجنـــة العلمية �ضتتوىل تقييم 

مـــدى تطبيق احلجر ال�ضحي ال�ضامل، مو�ضحة 

اأنـــه انطالقـــا من هـــذا التقييم �ضيتـــم تقدمي 

تو�ضيات تهدف اإىل اتخاذ الإجراءات الالزمة من 

اأجل تفادي ت�ضجيـــل احلالت اخلطرية وانهيار 

املنظومة ال�ضحية يف تون�ص .

واأ�ضـــارت اإىل اأن احلجر ال�ضحي املوجه والذي 

�ضيدخـــل حيـــز التنفيذ يـــوم 18 يناير ي�ضمل 

باخل�ضو�ـــص منـــع التظاهـــرات و التجمعات 

والتنقل بـــني الوليات وحظر التجوال وتنظيم 

العمل علي فوجني مع تطبيق العمل عن بعد.

وذكـــرت اأن اللجنة العلميـــة كانت قد تقدمت 

اإىل الهيئة الوطنيـــة ملجابهة كورونا مبقرتح 

يدعو اإىل فر�ص احلجر ال�ضحي ال�ضامل ملدة 3 

اأ�ضابيع غري اأن تطبيقه ملدة تتجاوز الأ�ضبوعني 

يتطلب ال�ضتعداد امل�ضبق من باقي القطاعات، 

لذا ارتاأت الهيئة اأن يقت�رض تنفيذه على 4 اأيام 

على اأن يليه حجر �ضحي موجه.

واأعلنـــت وزارة ال�ضحة الكويتية ام�ص  ال�ضبت 

ت�ضجيل 435 اإ�ضابة جديـــدة بفريو�ص كورونا 

امل�ضتجد امل�ضبـــب ملر�ص )كوفيـــد 19(خالل 

ال24 �ضاعة املا�ضية، لريتفع بذلك اإجمايل عدد 

احلالت امل�ضجلـــة يف البالد اإىل 157399، يف 

حـــني مل يتم ت�ضجيل اأي حـــالت وفاة نتيجة 

الإ�ضابة باملر�ص.

وقـــال الناطق الر�ضمي با�ضم الـــوزارة الدكتور 

عبداهلل ال�ضند يف البيـــان ال�ضحفي اليومي اإن 

جميع احلالت ال�ضابقة التـــي ثبتت اإ�ضابتها 

اإ�ضابتها  باملر�ص »خمالطة حلالت تاأكـــدت 

واأخرى قيد البحث عن اأ�ضباب العدوى وفح�ص 

املخالطني لها«.

واأو�ضح ال�ضند اأن هناك 48 حالة تتلقى الرعاية 

ال�ضحية يف العناية املركزة.

وعن حالت ال�ضفاء، قال ال�ضند اإنه مت ت�ضجيل 

349 حالة �ضفاء من امل�ضابني بالفريو�ص خالل 

ال24 �ضاعة املا�ضية، لريتفع بذلك عدد احلالت 

التـــي تعافت ومتاثلت لل�ضفـــاء يف البالد اإىل 

150678 حالة.

 من ناحية اخـــرى اأعلنت احلكومة البحرينية 

عـــن تاأجيل موعـــد ت�ضليم �ضحنـــة مقررة من 

اللقاح �ضد فريو�ص وكرونا الذي طورته �رضكتا 

»فايزر« الأمريكية و«بيونتيك« الأملانية.

واأكدت وزارة ال�ضحة البحرينية يف بيان ن�رضته 

يـــوم  اجلمعة اأن �ضحنة اللقـــاح التي كان من 

املقـــرر اأن تت�ضلمها البالد يف يناير اجلاري لن 

ت�ضل يف املوعـــد املحدد م�ضبقا و�ضتتم اإعادة 

جدولتها، ح�ضب ما اأفادت به ال�رضكة امل�ضنعة 

وفق عملياتها اخلا�ضة بالنتاج والتوريد.

و�ضددت الوزارة علـــى اأن هذا التاأخري لن يوؤثر 

على املواطنـــني واملقيمني الذيـــن �ضيتلقون 

اجلرعة الثانية من لقاح »فايزر« و«بيونتيك« 

يف الفـــرتة املقبلة وفقا للمواعيد املقررة نظرا 

لتوافر الكمية املطلوبة لهم.

واأ�ضارت الـــوزارة اإىل اأن »فايزر« اأبلغت الدول 

امل�ضتـــوردة للقاحها اأنها تعمـــل على زيادة 

الإنتـــاج »مبا يكفي لتغطية الطلبات من كافة 

دول العـــامل، علـــى اأن يتم ت�ضليـــم الكميات 

املطلوبة يف وقت لحق«.

و�ضبـــق اأن اأعلنـــت »فايزر« عـــن ا�ضطرابات 

متوقعة يف اإمدادات لقاحها اأواخر يناير اجلاري 

واأوائل فربايـــر، ب�ضبب تغيـــريات يف عمليات 

الت�ضنيع لتعزيز الإنتاج

ا�ستقبل رئي�س البرلمان العربى

الكويت ت�سجل 435 اإ�سابة جديدة بفيرو�س كورونا...و�سفر وفيات

ال�سي�سي: خطوط م�سر متوازية  في �ساأن االأزمة الليبية  ون�سعى لحلها �سيا�سياً

ال�سحة التون�سية تعلن حجراً �سحياً �ساماًل حتى 24 يناير لمنع التظاهرات والتجمعات

رام اهلل -وكاالت
 

اأُ�ضيب 3 مواطنـــني فل�ضطني يني، ام�ص  ال�ضبت، 

بالر�ضا�ص املعدين املغلف باملطاط، والع�رضات 

بالختناق، اإثر قمع قـــوات الحتالل الإ�رضائيلي 

مل�ضرية كفر قدوم �رضق حمافظة قلقيلية.

واأو�ضحـــت وكالة الأنباء ال فل�ضطني ية )وفا( اأن 

جنود الحتالل اأطلقوا الر�ضا�ص املعدين املغلف 

باملطاط، والغاز امل�ضيـــل للدموع بكثافة جتاه 

املواطنـــني الذين خرجوا تنديدا بال�ضتيطان يف 

القرية، وللمطالبة بفتح �ضـــارع القرية املغلق 

منذ 17 عامـــا، م�ضرية اإىل اإ�ضابـــة 3 مواطنني 

بالر�ضا�ص بينهم م�ضعف، والع�رضات بالختناق 

جراء ا�ضتن�ضاقهم الغـــاز امل�ضيل للدموع خالل 

املواجهات.

ويف �ضيـــاق اآخر، هاجـــم م�ضتوطنـــون، اليوم، 

منـــازل املواطنني وم�ضاكنهـــم، يف م�ضافر يطا 

جنوب اخلليل، حتت حماية من جي�ص الحتالل 

الإ�رضائيلي .

ونا�ضد من�ضق جلان احلمايـــة وال�ضمود جنوب 

اخلليل فوؤاد العمور، اجلهات احلقوقية والدولية 

بالتدخـــل لو�ضع حد ملمار�ضـــات امل�ضتوطنني، 

الذين يحاولون اإرغـــام املواطنني على الرحيل 

من م�ضاكنهم واأرا�ضيهم، بهدف ال�ضتيالء ل�ضالح 

تو�ضيع امل�ضتوطنات.

فل�سطين: اإ�سابة 3 مواطنين 

بر�سا�ض االحتالل والع�سرات باالختناق 

في »قلقيلية«
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�ألمانيا ت�سجل �أكثر من 18 �ألف �إ�سابة 

جديدة بكورونا في يوم و�حد

باك�ستان تقر لقاح »�أ�ستر�زينيكا« 

لال�ستخد�م �لطارئ

برلني ـ )د ب �أ( :

 اأعلـــن معهد "روبرت كـــوخ" الأملاين ملكافحة 

الأمرا�س املعدية وغـــر املعدية �صباح اأم�س اأن 

عدد الإ�صابات اجلديدة بفرو�س كورونا امل�صتجد، 

التي مت ت�صجيلها خالل ال�صاعات الأربع والع�رشين 

املا�صيـــة، بلغ 18 األفًا و678 اإ�صابة، ا�صتنادا اإىل 

بيانات الإدارات ال�صحية املحلية.

و�صجـــل املعهـــد 980 حالة وفـــاة جديدة جراء 

الإ�صابة بالفرو�س يف غ�صـــون الأربع وع�رشين 

�صاعة املا�صية.

و�صجلت اأملانيا اأعلى عدد يومي للوفيات بكورونا  

اخلمي�س بواقع 1244 حالة.

و�صجلت اأملانيا اأعلى عدد اإ�صابات يومية حتى 

الآن يف 18 كانون اأول/دي�صمـــر، بواقع 33 األفًا 

و777 اإ�صابة، من بينها 3500 اإ�صابة مت اإ�صافتها 

على نحو متاأخر.

وبح�صب بيانات املعهد، ي�صل بذلك اإجمايل عدد 

حالت الإ�صابة املوؤكدة بالفرو�س يف البالد اإىل 

مليونني و19 األفا و636 حالة.

وبلـــغ اإجمـــايل الوفيات الناجمة عـــن الإ�صابة 

بالفرو�ـــس 45 األفـــا و974 حالـــة. وبلـــغ عدد 

املتعافني نحو مليون و657 األفًا و900 حالة.

وبلغ معدل انت�صار املر�س بني كل مئة األف ن�صمة 

يف غ�صون �صبعة اأيـــام اأم�س 2ر139 اإ�صابة. ومت 

ت�صجيل اأعلى معـــدل يف 22 كانون اأول/دي�صمر 

املا�صي بواقع 6ر197 اإ�صابة.

�إ�سالم �أباد ـ )د ب �أ( :

 اأقرت باك�صتـــان اأم�س لقاح اأ�صرتازينيكا امل�صاد 

لكوفيد-19 لال�صتخدام الطـــارئ يف البالد التي 

تعاين من زيادة الإ�صابات يف املوجة الثانية من 

اجلائحة.

وقال وزير ال�صحة في�صل �صلطان لوكالة الأنباء 

الأملانيـــة )د. ب . اأ(: "لقـــاح كوفيـــد-19 مـــن 

اأ�صرتازينيـــكا ح�صل على املوافقـــة لال�صتخدام 

الطارئ.

غـــر اأن الوزير مل يقدم تفا�صيـــل ب�صاأن الكمية 

والإطار الزمني واآلية �رشاء اللقاح.

و�صوف يكون موظفـــو ال�صحة وكبار ال�صن وذوي 

الأمرا�س املزمنة مثل ال�صكري ومر�س القلب اأول 

من يتلقى اللقاح جمانًا.

نيودلهي ـ )د ب �أ( : 

اأطلقت الهند اأم�س ما يتوقع اأن يكون اأكر حملة 

تطعيم �صد فرو�س كورونا يف العامل.

واأ�صبح موظف �صحة يف م�صت�صفى حكومي يف 

دلهي اأول �صخ�س يتلقى جرعة لقاح كورونا يف 

الهنـــد البالغ تعداد �صكانها 3ر1 مليار ن�صمة ، 

بعيد اإطالق ناريندرا مودي رئي�س وزراء الهند، 

حملة ت�صتمر عاما باإلقاء كلمة متلفزة.

وتعتـــزم الهنـــد تطعيم 300 مليـــون �صخ�س 

–اأي نحو اإجمـــايل تعداد الوليـــات املتحدة 
الأمريكية- بحلول نهاية متوز/يوليو.

وقال مودي يف كلمته: "تطلق الهند اليوم اأكر 

برنامج تطعيـــم �صد كورونـــا. ل توجد دولة 

اأطلقت حملة تطعيم بهذا احلجم يف التاريخ".

واأ�صاف: "هذه اللقاحـــات �صوف ت�صاعدنا يف 

هزمية كوفيـــد-19 بح�صم"، م�صيداً بالعاملني 

يف اخلطوط الأمامية والعلماء بالهند.

ويف اإطار احلملة، �صيتم تطعيم نحو 30 مليون 

موظـــف �صحة ومـــن العاملـــني يف اخلطوط 

الأماميـــة، يليهم 270 مليون مـــن الأ�صخا�س 

العاديـــني ممن جتاوزوا �صن 50 عامًا، اأو الأكرث 

عر�صة للخطر.

ومنحت هيئـــة تنظيم الـــدواء الهندية اإجازة 

طارئة للقاحني اثنني وهما "كوفي�صيلد" الذي 

طورته جامعة اأوك�صفـــورد الريطانية و�رشكة 

اأ�صرتازينيـــكا لالأدوية ولقاح "كوفاك�صني" من 

�رشكة بهارات بيوتك الهندية.

وباأكرث مـــن 5ر10 مليون اإ�صابة، �صجلت الهند 

ثـــاين اأعلى معـــدل اإ�صابـــات بكوفيد-19 يف 

العامل بعد الوليات املتحدة الأمريكية. وتبلغ 

ح�صيلة الوفيات جراء كورونا بالهند 151 األفا 

و918.

من املقرر اأن يح�صل نحو 300 األف من العاملني 

بقطاع ال�صحة على التطعيـــم يف اليوم الأول 

من حملة التطعيـــم التي و�صفها وزير ال�صحة 

الحتادي هار�س فاردهان باأن "من املحتمل اأن 

تكون بداية لنهاية" كوفيد-19.

وبداأت حملة التطعيم يف 3006 مواقع، واأغلبها 

مراكز رعاية �صحية تديرها احلكومة وحتولت 

املدار�ـــس احلكومية ومكاتب البلدية اإىل مراكز 

تطعيم موؤقتة فيما يقوم كل موقع بتطعيم مئة 

�صخ�س، بح�صب امل�صوؤولني احلكوميني.  

وحث مودي ال�صعب على عدم ت�صديق "الدعاية 

وال�صائعـــات" ب�صاأن �صالمـــة اللقاحات و�صط 

جدل ب�صـــاأن "كوفاك�صني" املنتج حمليًا الذي 

جرى اإجازته لال�صتخـــدام الطارئ بينما مازال 

يف مراحل التجارب ال�رشيرية.

ولقد قلبت جائحة كوفيد-19 احلياة ووجهت 

�رشبة قا�صمة لقت�صاد متباطئ بالفعل واأ�صفرت 

عن معاناة غر م�صبوقة يف الهند التي �صهدت 

بع�س اأكرث الإغالقات �رشامة يف العامل.

وتعتزم الهند تقدمي 20 مليون جرعة جلرانها، 

فيما �صيتـــم �صحن العبـــوات الأوىل على مدار 

الأ�صبوعني املقبلـــني، بح�صب ما ذكرته وكالة 

بلومـــرج لالأنباء. ثم �صـــوف تعر�س احلكومة 

اللقاحـــات علـــى دول يف اأمريـــكا الالتينية 

واأفريقيا واجلمهوريات ال�صوفيتية �صابقا.  

مانيال ـ )د ب �أ( :

 اأعلن اجلي�س الفلبيني اأن �صبعة جنود لقوا حتفهم 

يف حادث حتطم مروحيـــة ع�صكرية يف جنوبى 

الفلبـــني اأم�س . وكانـــت املروحية وهى من طراز 

/ يـــو اإت�س – 1 اإت�س / تنقـــل الإمدادات من مقر 

قيادة اللواء اإىل قاعدة لدوريات اجلي�س يف بلدة 

اإميبا�صوج اأوجن يف اإقليـــم بوكيدنون ، على بعد 

826 كيلومرًتا جنوب مانيال ، عندما حتطمت. وقال 

امليجور رودولفو كورديرو املتحدث با�صم اجلي�س 

"املروحيـــة كانت حتلق فـــوق اجلزء اجلبلي من 
بلدة اإميبا�صـــوج اوجن عندما واجهت م�صكلة يف 

املحرك." وا�صاف ان "املروحية حاولت الهبوط 

ا�صطراريا لكنها حتطمت ...مل يكن هناك ناجون ... 

/ املروحية / هيوى ) يو اإت�س – 1 اإت�س ( حتولت 

اإىل حطام ب�صورة كاملة ". ومت اإر�صال فرق طوارئ 

لنت�صال جثـــث ال�صحايا ومن بينهم طيار برتبة 

كولونيل كان هو القائد الرئي�صي للمروحية.

كابول ـ )د ب �( :

قتلـــت جمموعة تابعة حلركة طالبان  12 من 

عنا�رش قـــوات الأمن املحلية فى اإقليم هرات، 

غربي اأفغان�صتان.

وقال تورلى طاهري، و�رشدار بهادوري لوكالة 

الأنبـــاء الأملانية)د ب ا( اأم�س اإن عنا�رش قوات 

الأمن كانوا يتناولون وجبة الع�صاء م�صاء يوم 

اجلمعة عندما فتح املت�صددون النار عليهم فى 

منطقة غوريان.

وقـــال امل�صوؤولن اإن املهاجمني  ا�صتولوا على 

اأ�صلحة اجلنود ولذوا بالفـــرار، وتعد غوريان 

واحدة من اأكـــرث املناطق ا�صطرابا فى الإقليم، 

حيث ت�صيطر حركة طالبان على معظم اأرا�صيه.

ويف يـــوم اجلمعة اأي�صًا، قتل مت�صددون ع�رشة 

عنا�ـــرش اآخرين من قـــوات الأمـــن الأفغانية 

واأ�صابوا اأحد ع�رش عن�رشاً اآخرين فى اإقليم قندز 

ب�صمال البالد.

جاكرتا ـ )د ب �أ( :

 �رشبـــت هـــزة ارتداديـــة بقوة 5 

درجـــات على مقيا�س ريخرت اأم�س 

اإقليمـــًا اإندوني�صيًا قتـــل فيه 42 

ا على الأقل واأ�صيب اأكرث من  �صخ�صً

600 اآخرين يف زلزال �صحل.

وت�صبب الزلزال الذي وقعاأول اأم�س 

الغربية  �صولوي�صـــي  اإقليـــم  يف 

باإندوني�صيـــا يف �صقـــوط ع�رشات 

النا�س حتت  املنازل وحما�ـــرشة 

اأنقا�س منازلهم.

وقال راديتيا جاتي املتحدث با�صم 

الوكالـــة الوطنيـــة لإدارة الكوارث 

"مل ترد تقارير عن وقوع مزيد من 
الأ�رشار بعد الهزة الرتدادية التي 

وقت ال�صاعة 0632 �صباحا )2332 

بتوقيت جرينت�س يوم اجلمعة(".

لندن ـ )د ب �أ( :

 قال رئي�س الـــوزراء الريطاين بوري�س 

جون�صون اأم�س ، اإن ال�صغط على النظام 

ال�صحي يف البـــالد "غر عادي" وذلك 

بالنظـــر اإىل العـــدد القيا�صي ملر�صى 

فرو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد-19 ( 

الراقدون يف امل�صت�صفيات.

وقال جون�صون اإن بع�س امل�صت�صفيات 

ا�صطـــرت اإىل تاأجيل اإجـــراء عمليات 

ال�رشطـــان، بينمـــا انتظـــرت �صيارات 

الإ�صعاف يف طوابر اأمام الأبواب.

 واأ�صاف جون�صون :" اإننا يف هذا الوقت 

بحاجة اإىل عزمية وطنية قوية" ويجب 

ال�صتمـــرار يف توخي احلذر والبقاء يف 

املنازل كلما كان ذلك ممكنًا.

ووفقـــا لالأرقـــام الر�صمية فـــاإن عدد 

املر�صـــى الذين يعاجلـــون حاليًا يف 

امل�صت�صفيات الريطانية يزيد على 37 

األف. وقال جون�صون اإن اأكرث من 4 اآلف 

�صخ�ـــس نقلـــوا اإىل امل�صت�صفيات يوم 

الثالثاء املا�صي وحده .  وقال جون�صون 

يف ر�صالة بالفيديو ن�رشت على موقع 

التوا�صـــل الجتماعـــي "تويـــرت"  :" 

الرجاء التفكر حقا مرتني قبل مغادرة 

املنزل خالل عطلة نهاية هذا الأ�صبوع 

، ول تخرجـــوا اإل اإذا كان ذلك �رشوريًا 

للغايـــة .. من الأكرث اأمانـــًا اأن تفرت�س 

اأنك قد تكون م�صابًا بكوفيد 19". وكان 

اإجمـــايل الإ�صابات املوؤكـــدة بفرو�س 

كورونـــا امل�صتجد يف اململكة املتحدة 

قد و�صل اإىل 27ر3 مليون حالة اإ�صابة 

حتى ال�صاعة 0730 من �صباح اأول اأم�س 

بتوقيت لندن.

�لهند تطلق �أكبر حملة تطعيم �سد كورونا

مقتل �سبعة جنود فى تحطم مروحية ع�سكرية 

بجنوبى �لفلبين

 »طالبان« تقتل �أكثر من 20 عن�سر�ً �أمنياً وت�سيب 11 

�آخرين في �أفغان�ستان

هزة �رتد�دية بقوة 5 درجات في �أعقاب زلز�ل �إندوني�سيا جون�سون: �لم�ست�سفيات تو�جه �سغوطاً »��ستثنائية«

كيب تاون ـ )د ب �أ( :

 لقـــي اأحد اأفـــراد قوات حفـــظ ال�صالم 

التابعة لالأمم املتحدة حتفه يف �صمال 

مايل بعد انفجار لغم لدى مرور �صيارته 

.

وقال حممد �صالح انادف ، رئي�س بعثة 

الأمم املتحـــدة يف مـــايل )مينو�صمـــا( 

يف بيان ، اإن �صاحنـــة �صهريج تابعة 

لبعثة حفظ ال�صالم ، والتي كانت جزءاً 

من قافلـــة لوج�صتية ، مرت فوق اللغم 

بالقرب من بلدة تي�صاليت مبنطقة كيدال 

، ظهر اأول ام�س .

واأ�صـــاف انادف اأن النفجـــار اأ�صفر عن 

اإ�صابة جندى اآخر من قوات حفظ ال�صالم.

واأثناء تاأمـــني موقع احلادث ، اكت�صفت 

قـــوات حفظ ال�صالم عبوة نا�صفة ثانية 

وقامت بابطالها ، بح�صب البيان.

و�صهـــد و�صط مايل و�صمالهـــا ت�صعيداً 

متكرراً لأعمال العنـــف والهجمات يف 

اأعقاب انقالب ع�صكري وقع عام 2012 

�صهد �صيطرة جماعات متمردة انف�صالية 

ومت�صدديـــن مرتبطـــني بالقاعدة على 

املنطقة لحقًا.

فرن�صيـــة  ع�صكريـــة  عمليـــات  وادت 

واأفريقيـــة ، اإىل جانـــب جهود اجلي�س 

املـــايل ، اإىل طرد امل�صلحني وا�صتعادة 

�صيطرة احلكومة علـــى املنطقة ، لكن 

اأن�صطة املتمردين والعمليات الع�صكرية 

م�صتمرة يف بع�س املناطق ، على الرغم 

من توقيع عدة اتفاقيات �صالم . وتدعم 

مينو�صما اجلي�س املايل وعملية برخان 

الفرن�صية يف تاأمني املنطقة امل�صطربة.

و��سنطن ـ )د ب �أ( :

 اأعلنـــت رئي�صـــة جمل�ـــس النـــواب 

الأمريكي نان�صي بيلو�صي عن مراجعة 

"�صارمة" جلميع  الحتياطات الأمنية 
بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

اأم�س  اأول  وقالت بيلو�صي لل�صحفيني 

اإن املراجعة  يجب اأن يقودها اجلرنال 

املتقاعد را�صل اأونوريه .

املراجعـــة  اأن  بيلو�صـــي  واأ�صافـــت 

م�صتقلـــة عـــن املراجعـــة الرملانية 

املقبلـــة والتقييم اخلارجـــي لأعمال 

قوات الأمن.

ومت تعزيز الأمن حول مبنى الكابيتول 

ب�صكل كبر مبا يف ذلك و�صع حواجز 

اإ�صافية حـــول املوقع بعـــد اقتحام 

املبنـــى من جانـــب اأ�صـــار الرئي�س 

املنتهية وليته دونالد ترامب .

يف  ال�رشطـــة  قـــوة  اإىل  بالإ�صافـــة 

الكابيتـــول فـــاإن الآلف مـــن جنود 

احلر�س الوطني الآن يف حالة حرا�صة.

الو�صيك  بالتن�صيـــب  يتعلـــق  وفيما 

للرئي�ـــس اجلديـــد جـــو بايـــدن يوم 

الأربعـــاء املقبل قالـــت بيلو�صي اإنه 

ب�صبب وباء كورونا مت التخطيط حلفل 

ي�صم عدداً اأقل مـــن ال�صيوف على اأي 

حـــال. واأ�صافت بيلو�صـــي اأنه نتيجة 

الأ�صبـــوع املا�صي مت تعزيز  لأحداث 

قوات الأمن مرة اأخرى.

واأكدت بيلو�صي اأن حفل التن�صيب وهو 

اأ�صغر من  حيـــث املقارنة التاريخية 

يرجع لتف�صي اجلائحة "ولي�س تنازًل 

لالإرهابيني".

بيلو�سي تعلن مر�جعة �لإجر�ء�ت �لأمنية في مبنى �لكابيتول بعد مقتل عن�سر من قو�ت حفظ �ل�سالم في مالي جر�ء �نفجار لغم �أر�سي

�أعمال �ل�سغب
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 17 ádƒ÷G ΩÉàN ‘ ójGR øH óªfi OÉà°SG ≈∏Y

 ó«MƒdG IGQÉÑŸG ±óg AÉLh ,,»Hô©dG è«∏ÿG …Qhód

 ™LGôJ IQÉ°ùÿÉHh (36¥) õjóæe hOQÉµjQ ≥jôW øY

 ,á£≤f 30 ó«°UôH ™HGôdG õcôŸG ¤EG "»ÑXƒHCG ôîa"
 9 ¤EG Qó°üàŸG »∏gC’G ÜÉÑ°T ™e ¥QÉØdG ´É°ùJGh

 12 ¤EG √ó«°UQ "Qƒ°ùædG" ™aQ πHÉ≤ŸG ‘ ,•É≤f

 IÒéØdG ™e kÉjhÉ°ùàeh ,Ö«JÎdG ájÉ¡f ‘ á£≤f

.•É≤ædG ¢ùØf ‘ ,ÉàMh

  ,âgÉÑdÉH  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ‘  Iôjõ÷G  AGOCG   º°ùJG

 âØ©°V å«M ,PGƒëà°S’Gh  Iô£«°ùdG  øe  ºZôdÉH

 ≈∏Y ¿ÉµaQƒN ¬«a πªY …òdG âbƒdG ‘ ,¢UôØdG

 ∂dP ôªKCGh ,¬Wƒ£N ÜQÉ≤Jh ,äÉMÉ°ùŸG ≥««°†J

 ≥jôW øY ,±ƒ«°†∏d   Ωó≤àdG  ±óg π«é°ùJ  øY

 ¢VQC’G ÖMÉ°U ™£à°ùj ⁄h ,36¥ õjóæe hOQÉµjQ

.Iô£N ¢Uôa ™æ°U hG áé«àædG πjó©J

 πjó©J  ìƒª£H  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  Iôjõ÷G  ¢VÉNh

 Üƒ∏°SCG ¢ùØf ‘ ¿ÉµaQƒN ôªà°SG øµd ,áé«àædG

 á«YÉaódG  áaÉãµdGh  ,äÉMÉ°ùŸG  ≥««°†àH  ,Ö©∏dG

 ,äGóJôŸG  ≈∏Y  Ö©∏dGh  ,äGQhÉæŸG  á≤£æe  ‘

 ¿ÉØ∏N  ,ƒæ«c  ,äƒîÑe  »∏Y  »YÉHôdG  ΩôM  É‡

 ¢UôØdG áYÉæ°U hG ∑ÉÑ°ûdG õg øe ,…QƒªYh ,∑QÉÑe

 â∏µ°T ôNC’G ¬LƒdG ≈∏Y ,62 á≤«bódG ≈àM IôKDƒŸG

 »∏Y ≈eôŸ kGójó¡J ¿ÉµaQƒÿ IóJôŸG äÉªé¡dG

 h õ«Hƒd ¿ƒeGôd Úà°Uôa âë«JG å«M ,∞«°üN

 ™£à°ùj  ⁄h  ,70  h68  Úà≤«bódG  ∫ÓN  "hOhO"
.áé«àædG πjó©J ¢VQC’G ÖMÉ°U

 ¿CG  IôØ¶dG  ´É£à°SG  ¢ùeCG  iôL  ôNCG  AÉ≤d  ‘h

...Éª¡æe πµd ±ó¡H π°UƒdG ™e ∫OÉ©àj

 á∏°ù∏°S  ,óMC’G  Ωƒ«dG  »∏gC’Gh  äGóMƒdG  π¡à°ùj

 …QhódG ádƒ£Ñd á«FÉ¡ædG á∏MôŸG ‘ Éª¡JÉ¡LGƒe

 ádÉ°U ≈∏Y ¿É«≤à∏j  ÉeóæY ,á∏°ùdG  Iôµd  ÊOQC’G

.ÜÉÑ°û∏d Ú°ù◊G áæjóÃ IõªM ÒeC’G

 ,äÉ¡LGƒe 5 ‘ »∏gC’Gh äGóMƒdG É≤jôa »≤à∏jh

.É«ª°SQ Ö≤∏dÉH 3 ‘ õFÉØdG êƒàj

 ádÉ°üdG ≈∏Y ÉHƒjôØch á¡«Ñ÷G á¡LGƒe iôŒh

 ,äÉ¡LGƒe 3 ‘ ¿É≤jôØdG »≤à∏j å«M Ωƒ«dG É¡JGP

.ådÉãdG õcôŸG É¡æe ÚàæKG ‘ õFÉØdG º°ùëj

 RƒØdG  ≥«≤ëàd  »∏gC’Gh  äGóMƒdG  øe  πc  ≈©°ùj

 º°ùëH Éª¡JÉ©∏£J øe Rõ©J ájƒb ábÓ£fG ¿Éª°Vh

.Ö≤∏dG

 ,…QhódG  Ö≤d  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  äGóMƒdG  íª£jh

 ≈∏Y ¿OQC’G ¢SCÉc »FÉ¡f º°SƒŸG Gòg öùN Éeó©H

.»∏gC’G ój

 IÒNC’G  äÉjQÉÑŸG  ∫ÓN  äGóMƒdG  AGOCG  Qƒ£Jh

 AÉ≤d π©éj Ée ,áHƒ∏£ŸG á≤ãdG ¿ƒÑYÓdG OÉ©à°SGh

 ΩƒéædG áÑcƒµd GOÉæà°SG ÒÑc óM ¤EG ÉÄaÉµàe ó¨dG

.Ú≤jôØdG ±ƒØ°üH è©J »àdG

 ÚeCGh øjóHÉY Oƒªfi äGóMƒdG ±ƒØ°U øe RÈjh

 ÖfÉL ¤EG óªMCG QOÉfh á°TQÉª◊G óªMCGh ¢SGƒM ƒHCG

.áfRh ƒHCG ∞°Sƒj

 ôNõJ  »∏gC’G  ±ƒØ°U  ¿EÉa  ,á∏HÉ≤ŸG  á¡÷G  ≈∏Y

 ójRh ¢ù∏ZO ΩÉ°ùc ,IÈÿG ÜÉë°UCG øe ÚÑYÓH

.ôgÉ°T óªfih º«gGôHEG …ójôah êôØdG ÊÉgh ¢SÉÑY

 ÚH ¿ƒµà°S ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y á°ùaÉæŸG ¿CG ºZQ

 ¿ƒµj ¿CG  ô¶àæj AÉ≤∏dG  ¿CG  ’EG  ,á¡«Ñ÷Gh ÉHƒjôØc

.ájóædGh IQÉKE’G ógÉ°ûÃ GôeÉY

 Ée  ,Ú≤jôØdG  ÚH  áÄaÉµàe  iƒ≤dG  øjRGƒe  hóÑJh

 õcôŸG  º°ùë«°S  øe ájƒ¡H ÉÑ©°U DƒÑæàdG  π©éj

.ådÉãdG

 ó«ÑY  óªMCGh  ∫ÉªL  »∏Y  ≈∏Y  á¡«Ñ÷G  óªà©jh

 á°TƒH …Îe ÉHƒjôØc øe RÈj Éª«a ,ôªY Oƒªfih

.Ö«£ÿG óªMCGh OƒHÉY ƒHCG ódÉN

¿OQC’G

 áæ÷  ¢ù«FQ  ,ƒcÉ°SÒJ  hófÉfÒa  ÊÉÑ°SE’G  ócCG

 óLÉe ºµ◊G QGôb áë°U ,…Oƒ©°ùdG OÉ–’ÉH ΩÉµ◊G

 ΩÉeCG ∫Ó¡∏d AGõL á∏cQ ÜÉ°ùàMG Ωó©H ,ÊGôª°ûdG

.IóL »∏gCG

 »àdG  áª≤dG  ,»Ñ∏°ùdG  ∫OÉ©àdG  áé«àf  âª°ùMh

 ∫hC’G  ¢ùeCG  ,∫Ó¡dG  ¬Ø«°Vh  IóL  »∏gCG  â©ªL

 øª°V  ,á©°ûŸG  Iôgƒ÷G  Ö©∏e  ≈∏Y  ,á©ª÷G

.…Oƒ©°ùdG …QhódG äÉ°ùaÉæe

 ÖY’ ™e …ô¡°ûdG ídÉ°U ∑ÉµàMG á£≤d äôéah

 ,∫ó÷G ,93 á≤«bódG óæY ,É°ùé«a ÒeƒHƒ«d ,»∏gC’G

 ÜÉ°ùàMG ΩóYh Ö©∏dG á∏°UGƒÃ ÊGôª°ûdG ôeCG å«M

 .ƒjó«ØdG á«æ≤àd IOƒ©dG ó©H ∫Ó¡∏d AGõL á∏cQ

 ¬HÉ°ùM ÈY Öàch ,ºµ◊G QGôb áë°U ,ƒcÉ°SÒJ ójCGh

 AGõ÷G á∏cQ ¿CG Èà©f ¿CG Öéj" ÎjƒJ ™bƒe ≈∏Y

 IÒÑc Iõ«e »£©Jh Ωó≤dG Iôc ‘ áHƒ≤Y ≈∏YCG

 áÑ°ùæH GkócCÉàe ºµ◊G ¿ƒµj ¿CG Öéj ∂dòd ,≥jôØ∏d

."QGô≤dG Gòg PÉîJG πÑb %100

 ÉææµÁ .¢†«HCG hCG Oƒ°SCG ¢ù«d ™°VƒdG Gòg" ™HÉJh

 ,CÉ£ÿG ¿ÉÑµJôj ÚÑYÓdG ¿CG ƒjó«ØdG ‘ iôf ¿CG

 ºLÉ¡ŸG Ωób πcôj ,IôµdG Ö©d ∫hÉëj …òdG ™aGóŸG

 ∫hÉëj ⁄ ºLÉ¡ŸG" í°VhCGh ."á«dÉÑe ÒZ á≤jô£H

 ,™aGóŸG  á°ùeÓe øY åëH πH §≤a IôµdG  Ö©d

 Ωób  πcQ  É k°†jCGh  ,√òîah  ¬àÑcôH  ™aGóŸG  ™aOh

 »jCGôd áÑ°ùædÉH §≤a ¢ù«dh ∂dòd" √ƒfh ."™aGóŸG

 ‘ ΩÉµ◊G »HQóe QÉÑc á°ûaÉæe ó©H É k°†jCG øµdh

 ƒg Éæg QGôb π°†aCG ¿EÉa ,…ƒ«°SB’G OÉ–’Gh ÉØ«ØdG

."áHƒ≤Y ¿hO ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y Ö©∏dG

 ióHCG ,á©ª÷G ¢ùeCG ,É kfÉ«H Qó°UCG ób ∫Ó¡dG ¿Éch

 ¬àÑ∏°S »àdG á«ª«µëàdG äGQGô≤dG øe ¬Ñ°†Z ¬«a

.•É≤ædG øe ójó©dG

 ¢SCÉc  øe  RQƒ«fƒL  ÉcƒH  êhôN  ¿CG  hóÑj

 ¢SƒàfÉ°S ΩÉeCG ¬JQÉ°ùN ó©H ,¢ùjQhOÉJÈ«∏dG

 ≈∏Y  áª«Nh  ÖbGƒY  πªëj  ób  ,»∏jRGÈdG

 .»æ«àæLQC’G ≥jôØdG

 zäQƒÑ°S  »J  ¿EG  »J{  áµÑ°T  äôcPh

 âëàa ¢SƒàfÉ°S ΩÉeCG IQÉ°ùÿG ¿CG ,á«æ«àæLQC’G

 ,≥jôØdG  Ωƒ‚  øe  OóY  ΩÉeCG  π«MôdG  ÜGƒHCG

 .á«dÉ◊G ä’É≤àf’G ¥ƒ°S ∫ÓN

 hOQGhOEG  ÖYÓdG  ¿CG  ¤EG  ,áµÑ°ûdG  äQÉ°TCGh

 ∫ÉªcEGh ¬≤jôa IQOÉ¨Ÿ A»°T πc ÖJQ ƒ«ØdÉ°S

 ≥Ñ°S »àdG ,ájOƒ©°ùdG ájófC’G óMCG ‘ ¬JÒ°ùe

.ô¡°TCG IóY πÑb ¬©e â∏°UGƒJh

 ÉcƒH Ωƒ‚ RôHCG óMCG ,(ÉeÉY 30) ƒ«ØdÉ°S ó©jh

 áHôŒ  ó©H  ,ÉHhQhCG  øe  øjóFÉ©dG  RQƒ«fƒL

 ójQóe ƒµ«à∏JC’ É¡dÓN Ö©d ,äGƒæ°S 9 âeGO

.Éµ«ØæHh

∫Ó¡dG ¿É«H ≈∏Y Oôj ΩÉµëdG áæéd ¢ù«FQ…Oƒ©°ùdG …QhódG AGóf »Ñ∏j RQƒ«fƒL ÉcƒH ºéf

∫ÉjófƒªdÉH AGƒ°VC’G ¥ô°ùj ÖY’ ..ƒ∏«c 110 ¬fRh

ø«à«°ùÑdGh »∏gCÓd IQÉ°ùîdG º©£H ∫OÉ©J

ó«dG ∫Éjófƒe »a ô°üe äGAGôLEÉH ó«°ûj ºdÉ©dÉH ÖY’ π°†aCG

¥QRC’G ájOƒd G kOGó©à°SG âjƒµdG »a ÜQóàj ø«£°ù∏a Öîàæe

∫Ó¡dG á£N íeÓe RôÑj á≤ãdG »YÉÑ°S

 ¬fRh ,»ÑeƒØe ¬««JƒL ,‹ƒ¨fƒµdG ÖYÓdG ô¡b

 ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£H  ‘ ,∑ÉÑ°ûdG  õgh  óFGõdG

.öüe ‘ É«dÉM áeÉ≤ŸG ,ó«dG Iôµd

 ≈eôe ‘ ÉeÉY 26`dG ÖMÉ°U ÖYÓdG πé°Sh

 ádÉ°üdÉH ,á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,ÚàæLQC’G

 ádƒ÷G  ÜÉ°ù◊  ,IôgÉ≤dG  OÉà°S’  IÉ£¨ŸG

.á©HGôdG áYƒªéª∏d ¤hC’G

 ≠∏Ñj ¬fRh ¿CG ká°UÉN ,AGƒ°VC’G »ÑeƒØe ¥öSh

 4 øe ±GógCG 4 πé°S ¬fCG ’EG ,ΩGôL ƒ∏«c 110

 ºZQ âa’ πµ°ûH ≥dCÉJh ,%100 ábóH ,ä’hÉfi

 .(22-28) ƒ¨fƒµdG IQÉ°ùN

 ,»°ùfôØdG  GhôJ  ±ƒØ°U ‘ »ÑeƒØe §°ûæjh

 RôHCG  óMCG  ó©jh  ,IôFGódG  ≈∏Y  Ö©∏dG  ó«éjh

.á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG Öîàæe öUÉæY

 »∏gC’G  á¡LGƒe  »Ñ∏°ùdG  ∫OÉ©àdG  º°ùM

 ádƒ÷G  ‘ ,á©ª÷G  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,Úà«°ùÑdGh

 Iôµd RÉàªŸG óªM øH öUÉf …Qhód á°SOÉ°ùdG

.Ωó≤dG

 Éªgó«°UQ ‘ á«aÉ°VEG á£≤æH ¿É≤jôØdG ôØXh

.Éª¡æe πµd •É≤f 5 ¤EG ™ØJQGh

 ∫GRÉe å«M ,Ú≤jôØ∏d GöSÉN ∫OÉ©àdG Èà©jh

 IÒNC’G  õcGôŸG  ‘ ô£ÿG IôFGO  ‘ ÉªgÓc

 áLQódG  …Qhód  •ƒÑ¡dÉH  øjOó¡e  ÉëÑ°UCGh

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG á«fÉãdG

 ,Üƒ∏£ŸG »æØdG iƒà°ùŸÉH IGQÉÑŸG ô¡¶J ⁄h

 ‘  ¿Gó«ŸG  §°Sh  ‘  Ö©∏dG  öüëfG  å«M

.IGQÉÑŸG äGÎa á«ÑdÉZ

 »àdG  ¢UôØdG  ¢†©H  ¿ÉÑfÉ÷G  π¨à°ùj  ⁄h

 ÖfÉ÷G  ‘ õ«‡ ¥ÓZEG  §°Sh  Éª¡d  âëæ°S

.ÚÑfÉ÷G øe »YÉaódG

 ,∑QÉ‰ódG  Öîàæe º‚ ø°ùfÉg π«µ«e OÉ°TCG

 ádƒ£H øe á«°VÉŸG  áî°ùædG  »ÑY’ π°†aCGh

 ‘  á≤Ñ£ŸG  ájRGÎM’G  äGAGôLE’ÉH  ,⁄É©dG

.öüÃ ó«dG ∫Éjófƒe

 ÒgÉª÷G  Qƒ°†M  ΩóY"  :ø°ùfÉg  ∫Ébh

 ¢ShÒa πX ‘ ,º«∏°ùdG QGô≤dG ¿Éc äÉjQÉÑª∏d

."ÉfhQƒc

 ‘ ΩGôj Ée ≈∏Y QƒeC’G ,¿B’G ≈àM" :±É°VCGh

 ≈∏Y Iô£«°ùdG Ö©°üdG øe ¬fCG º¡ØJCG ,¥óæØdG

 ’h  ÉæH  ¢UÉÿG  QhódG  ‘ ≈≤Ñf  .QƒeC’G  ∂∏J

."É©e ÉæàbƒH ™àªà°ùfh ,±RÉ‚

 §¨°V ∑Éæg ,∫ÉY iƒà°ùe ‘ ÉæfCG øXCG" :™HÉJh

 øµd ,Ö≤∏dG ≈∏Y ®ÉØë∏d ÚeOÉb Éæfƒc Éæ«∏Y

."á°ùaÉæŸG É¡æµÁ ¥ôa 6 ∑Éæg

 ÜÉ«Z ‘ ≈àM É©FGQ AGOCG Ωó≤J öüe" :”CGh

 É«JGhôch É«fÉÑ°SEGh èjhÔdG ∂dòch ,Qƒ¡ª÷G

 ‘ øµf ⁄ ƒd .ójƒ°ùdGh É«fÉŸCGh É«æ«aƒ∏°Sh

."ÊÉ©æ°S ,ÉæàjõgÉL øe %100

 Iôµd  ∫hC’G  »æ«£°ù∏ØdG  ÖîàæŸG  ¢VÉN

 ó©H  ¿Gôe  ∫hCG  ,á©ª÷G  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,Ωó≤dG

 Ωƒj ¥QRC’G IÉbÓŸ GOGó©à°SG ,âjƒµdG ¬dƒ°Uh

 ÚÑîàæŸG  äGÒ°†–  QÉWEG  ‘  ,ÚæKE’G  óZ

.áLhOõŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG ±ÉæÄà°S’

 øjódG Qƒf …ôFGõ÷G »æØdG ôjóŸG ¿GôŸG OÉbh

 ácQÉ°ûÃ  ,∫Éà©dG  ó¡a  √óYÉ°ùeh  ,»∏Y  ódh

.ÚÑYÓdG ™«ªL

 Öîàæª∏d  IÒÑc  á«ªgCG  IGQÉÑŸG  πã“h

 ¿ƒµJ  ÉÃQ  É¡fCG  QÉÑàYG  ≈∏Y  »æ«£°ù∏ØdG

 ΩÉeCG  ¬JGQÉÑe πÑb  ,»FGóØ∏d  ÒNC’G  Ò°†ëàdG

 ,πÑ≤ŸG QGPBG/¢SQÉe  25 Ωƒj IQƒaÉ¨æ°S Öîàæe

.äÉ«Ø°üàdG øe á©HÉ°ùdG ádƒ÷ÉH

 ∂∏J ‘ RƒØ∏d »æ«£°ù∏ØdG ÖîàæŸG êÉàëjh

 ó«°UôH ådÉãdG õcôª∏d Ωó≤àdG πLCG øe IGQÉÑŸG

 »FGóØdG øµd ,IQƒaÉ¨æ°S ó«°UQ ƒgh ,•É≤f 7

.±GógC’G ¥QÉØH ¥ƒØà«°S

 IGQÉÑŸG  ‘  »æ«£°ù∏ØdG  ÖîàæŸG  óªà©jh

 ÚÑYÓdG  øe  á∏eÉc  á∏«µ°ûJ  ≈∏Y  ájOƒdG

 á©HÉàe  ∫ÓN  øe  ºgQÉÑàNG  ”  ,Ú«∏ëŸG

 ÚaÎëŸG …QhO øe ÜÉgòdG á∏MôŸ á∏eÉc

.á«Hô¨dG áØ°†dÉH

 ô¡°T ∫ÓN ,á«dÉààe äÉjQÉÑe 3 ó©H

 ôjóŸG CGóH ,…QÉ÷G ÊÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj

 ¢ûà«aƒdƒfÉe  ¿GQhR  ∫Ó¡∏d  »æØdG

 ÚÑYÓdG  ¢†©H  âqÑãj  »HöüdG

 ÉŸ íeÓe Éeó≤e ,áØ∏àîŸG õcGôŸÉH

 »°SÉ°SC’G π«µ°ûàdG ¬«∏Y ô¡¶j ¿CG øµÁ

 ájQÉ≤dGh  á«∏ëŸG  äÉbÉ≤ëà°S’G  ‘

.á∏Ñ≤ŸG

 ∫Ó¡dG  π«µ°ûJ  äÉÑK  ΩóY  QÉKCGh

 ÚH  ’óL  º¡æ«©H  ÉÑY’  11  ≈∏Y

 Ú«æØdGh  Ú∏∏ëŸGh  ÚÑbGôŸG

 ™°Vh Ée ,∫Ó¡dG äÉjQÉÑŸ Ú©HÉàŸG

.§¨°†dG â– ¢ûà«aƒdƒfÉe

 ÚÑY’ 4 ≈∏Y ÉeÉ“ âÑK ∫Ó¡dG ´ÉaO

 Ò¡¶dG" :ºg ,"4-4-2" á£N Ö°ùM

 »Ñ∏bh  ,»æZÒe  ∫GDƒª°ùdG  øÁC’G

 óªfih Gnô nJ nh óªfi …QGƒØjE’G ´ÉaódG

 ¢SQÉa  öùjC’G  Ò¡¶dGh  ,≥æjQEG  óªMCG

."ˆG óÑY

 ¿CG  ´ÉaódG  »YÉHQ  ‘  ßMÓŸG

 öùjC’G Ò¡¶dGh GôJh óªfi …QGƒØjE’G

 òæe  Éª¡«©bƒe  ÉàÑK  ˆG  óÑY  ¢SQÉa

 ájOƒdG ¤hC’G äÉjQÉÑŸGh OGóYE’G IÎa

.á«°ùaÉæàdGh

 êQóàdÉH  »æZÒe  ∫GDƒª°ùdG  πNOh

 ¬àeôM ó≤a ,øÁC’G  Ò¡¶dG  õcôe ‘

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØd  á«HÉéjE’G  áë°ùŸG

 øe  32`dG  QhóH  ÜÉgòdG  IGQÉÑe  πÑb

 »àfÉ°TCG  ΩÉeCG  É«≤jôaEG  ∫É£HCG  …QhO

 ,√ó©≤e â«ÑãJ QGôªà°SG  øe ,ƒcƒJƒc

 ÚJGQÉÑe ôNBG ‘ É«°SÉ°SCG ô¡X ¬æµd

 πeC’Gh  …hôe  »∏gC’G  øe  πc  ΩÉeCG

 óªfi  Qƒª¨ŸG  ´ÉaódG  Ö∏b  .IÈ£Y

 Ö©∏dG ¬d ≥Ñ°ùj ⁄ …òdG ≥æjQEG óªMCG

 ÜQóŸG ¬H CÉLÉa ,RÉàªŸG …QhódG ‘

 É«°SÉ°SCG ¬H ™aO ÚM ,™«ª÷G ¿GQhR

 ,»àfÉ°TCG  ΩÉeCG  ÜÉgòdG  IGQÉÑe  ‘

 ÖYÓdG  ô¡XCG  ¿CG  ICÉLÉØŸG  âfÉµa

 É¡H  õéM  á«æah  á«YÉaO  äGQó≤e

.É«°SÉ°SCG √ó©≤e

 áYƒªéÃ ìÉWCG ´ÉaódG »YÉHQ ≥dCÉJ

 π«µ°ûàdG  øY øjõ«ªŸG ÚÑYÓdG  øe

 óÑY  ∫Ó¡dG  óFÉb"  ºgh  ,»°SÉ°SC’G

 óÑY Ö«£dG ´ÉaódG Ö∏bh ,ÉjƒH ∞«£∏dG

 ‹GódG ΩOBG øjÒ¡¶dG ÖfÉL ¤EG ,¥RGôdG

."øjóHÉY ójDƒeh

 øjódG  öüf  âÑK  ,Ö©∏ŸG  §°Sh  ‘
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�شكر امل�رصي اأمين الرمادي، مدرب عجمان، العبيه على 

روحهم العالية، وفوزهم على �ش���يفهم الفجرية م�ش���اء 

اأم�س االأول اجلمعة )2-1(، �شمن اجلولة ال�13 من دوري 

اخلليج العربي.

 وق���ال الرمادي، خالل املوؤمتر ال�ش���حفي بعد املباراة: 

»اأ�شكر العبي الفريقني على الروح العالية، والفوز بداية 

جديدة لعجمان، بعدما �ش���هد فريق���ي تغيريات كثرية، 

لي�شت فقط يف �شفقات ال�شتاء«.

وتابع: »التغيري حدث يف الروح القتالية العالية، التي 

متي���ز بها الالعبون، م���ن اأجل حتقيق الف���وز االأول هذا 

املو�ش���م يف الدوري.. قدمنا م�ش���توى رائعا يف ال�شوط 

االأول، لكن تراجعنا ب�شكل غري مربر يف الثاين«.

من جانبه، قال جوران، مدرب الفجرية: »اخل�ش���ارة اأمام 

عجمان حتتاج اإىل الوقوف على النقاط ال�شلبية، بعدما 

بداأنا املباراة ب�ش���كل �شيئ، وارتكبنا اأخطاء يف التمرير، 

ويف التمركز بو�شط امللعب«.

واأ�شاف: »الفجرية عموما قدم م�شتوى �شيئا يف ال�شوط 

االأول، وا�ش���تقبلنا هدفا يف نهايته.. ويف ال�شوط الثاين 

مل يحالفنا احلظ، والفريق ال يتحمل ال�ش���غوط، وعلينا 

مراجعة املوقف قبل بداية الدور الثاين«.

مدرب عجمان: �لروح �لقتالية �أهم 

تغيير�ت �لفريق 

كومان يعر�ض حلاً لإنقاذ ميركاتو بر�شلونة

ال�ش���حات، العب  تلقى ح�شني 

االأهلي، مفاو�ش���ات جديدة من 

جانب بع�س االأندية االإماراتية، 

للح�ش���ول عل���ى خدماته بعد 

تاألقه يف وقت �ش���ابق �ش���من 

�شفوف العني.

و اأن ال�شحات تلقى مفاو�شات 

من ع���دد من الو�ش���طاء خالل 

ال�ش���اعات املا�شية، ال�شتطالع 

راأيه ب�ش���اأن اللعب يف الدوري 

االإماراتي مرة ثانية.

لل�ش���حات،  الو�ش���طاء  ونق���ل 

اهتم���ام 3 اأندية اإماراتية كربى 

باحل�ش���ول على خدماته بعد 

امل�ش���توى املميز الذي ظهر به 

الالع���ب مع الع���ني االإماراتي 

املو�شم قبل املا�شي اإىل جانب 

ا�شتكمال امل�ش���رية مع االأهلي 

امل�رصي.

وترك ال�ش���حات، الإدارة االأهلي، 

ح�شم م�شريه حال و�شول عر�س 

املهتمة  االأندي���ة  من  ر�ش���مي 

ب�ش���مه، فيما يتحفظ م�شوؤولو 

االأحمر على التفريط يف جنوم 

الفريق قبل كاأ�س العامل لالأندية 

ال�شهر املقبل بقطر.

كومان،  رونالد  الهولن���دي  عر�س 

املدي���ر الفن���ي لرب�ش���لونة، حالاً 

م���ن اأجل اإنقاذ فريق���ه من انتهاء 

املريكات���و ال�ش���توي دون اإب���رام 

�شفقات.

وال ت�شتطيع اللجنة املوؤقتة الإدارة 

بر�ش���لونة، اإب���رام �ش���فقات، دون 

احل�ش���ول على موافقة املر�شحني 

على مقعد الرئا�شة.

واجتمع كارلي�س تو�شكيت�س، رئي�س 

اللجنة املوؤقتة الإدارة بر�ش���لونة، 

مع املر�ش���حني الثالثة على مقعد 

الرئا�ش���ة، اأم����س االأول اجلمعة ، 

لطلب اإبرام �ش���فقة اإريك جار�شيا 

مدافع مان�ش�شرت �شيتي، قبل اإجراء 

االنتخابات.

ورف����س فيكت���ور فون���ت وخوان 

لرئا�ش���ة  املر�ش���حان  البورت���ا، 

البار�ش���ا، التعاقد مع جار�ش���يا، 

بحجة اأن اقت�شاد النادي ال ي�شمح 

باإجراء �شفقات يف ال�شتاء.

ا ل�شحيفة “�ش���بورت”، فاإن  ووفقاً

اأمام  كومان ال ينوي اال�شت�ش���الم 

ق���رار مر�ش���حي رئا�ش���ة النادي، 

ويخطط ملوا�ش���لة ال�شغط حتى 

اللحظات االأخرية من املريكاتو.

واأ�ش���ارت اإىل اأن كوم���ان عر����س 

االإدارة  ب���ني جمل����س  التو�ش���ط 

ومر�شحي الرئا�شة، كي ي�رصح لهم 

اأهمية التوقيع مع جار�ش���يا هذا 

ال�شتاء، من اأجل املناف�شة على كل 

االألقاب.

حتدًّث الظاه���رة رونالدو، اأ�ش���طورة اإنرت 

ميالن وري���ال مدريد، عن املناف�ش���ة يف 

الدوري االإيطايل، هذا املو�شم.

وقال رونالدو، يف ت�رصيحات ل�ش���حيفة 

"الجازيتا ديللو �شبورت": "مواجهة اإنرت 
ويوفنتو����س؟ لن تكون مباراة حا�ش���مة 

ل�ش���باق اللق���ب. الف���وز مين���ح ثقة ملن 

�شيتفوق".

واأ�ش���اف "ال اأ�ش���تبعد ميالن من �شباق 

اللقب. اإنهم يفاجئونني ويلعبون كرة قدم 

هجومية بجودة عالية".

ا اإنه  وتاب���ع "اإبراهيموفيت�س يق���ول دائماً

يعتربين مثله االأعلى. اإنه العب فريد من 

نوعه. اإنني حتى لو مل اأتعر�س الإ�شابات 

يف م�ش���ريتي، ما كنت �شاأ�ش���ل الإجنازه 

باللعب حتى �شن االأربعني".

ووا�شل "هل �ش���يلعب كري�شتيانو حتى 

نف�س العم���ر؟ ال اأعرف، لكن���ه بالتاأكيد 

�ش���يحاول. اإنه خمتلف عن الالعب الذي 

راأيته يف ري���ال مدريد؛ حيث يعرف كيف 

يدير نف�شه االآن. هل �شاهدته �شد �شا�شولو 

ا ط���وال املباراة، فقد  حتى لو ظ���ل غائباً

يعاقب املناف�س يف غ�شون دقيقة واحدة".

واأمت "اإن���رت وق���ع مع العب غ���ري عادي 

)اأ�رصف حكيمي(. لقد اأخط���اأ ريال مدريد 

انا )تخيل  يف ال�ش���ماح برحيله. اأفكر اأحياً

اأنت تلعب مع حكيمي.. �شننطلق ب�رصعة 

مذهلة(".

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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 رونالدو: 

�لريال 

�أخطاأ بترك 

حكيمي..

مدرب �لعين: هزمنا حتا 
بال�شبر و�لتركيز �أندية �إمار�تية 

تتو��شل مع �ل�شحات

ق���ال الربتغايل بيدرو اإميانويل، مدرب العني، اإن 

فريقه قدم املردود الذي مكنه من ح�ش���د النقاط 

الثالث، على ح�ش���اب م�شيفه حتا )1-0(، اليوم 

اجلمعة، باجلولة االأخرية للدور االأول من دوري 

اخلليج العربي.

واأ�ش���اف اإميانويل، خالل املوؤمتر ال�شحفي بعد 

املباراة: "الفوز مهم بالن�شبة للفريق مع نهاية 

الدور االأول، وكنا ندرك جيدا اأن مهمتنا اأمام حتا، 

لن تكون �ش���هلة". ووا�ش���ل: "لعب حتا بخم�شة 

العبني يف خط الدفاع، واأربعة يف و�شط امليدان، 

مع مهاج���م واحد، وكان يتوجب علينا التعامل 

بال�شرب والرتكيز العايل، من اأجل حتقيق الهدف 

املطلوب".

واأكمل: "خالل ال�شوط االأول، ح�شلنا على العديد 

من الفر�س، ومتكنا يف نهايته من الت�شجيل.. اأما 

يف ال�شوط الثاين، فا�ش���تحوذنا وا�شتمررنا يف 

ال�ش���غط على مرمى املناف�س، غري اأننا مل نوفق 

يف تعزيز تقدمنا واحل�شم املبكر".

توج ال�شارقة بطال لل�شتاء، بعدما و�شل 

ر�شيده اإىل 32 نقطة، منهيا الدور االأول 

من دوري اخلليج العربي، يف �ش���دارة 

الرتتيب، بعد الفوز على �ش���يفه احتاد 

كلباء )1-0(، اأم�س االأول جلمعة.

وبقي احتاد كلباء بعد خ�ش���ارته، يف 

املركز ال�شابع موؤقتا، اإذ جتمد ر�شيده 

عند 19 نقطة.

ال�ش���ارقة  واأح���رز �ش���وكوروف هدف 

الوحيد، يف الدقيقة 35، بت�شديدة قوية 

من خ���ارج منطقة اجلزاء، ا�ش���طدمت 

باملداف���ع وغ���ريت طريقها و�ش���كنت 

ال�شباك.

واحت�ش���ب حكم املب���اراة ركلة جزاء 

لل�شارقة، يف الدقيقة 70، بدعوى عرقلة 

كوناردو من قبل حممد �ش���بيل، مدافع 

احتاد كلباء، ثم عاد واألغى قراره بعد 

العودة اإىل تقنية الفيديو.

و�شمن اجلولة نف�شها، خ�رص حتا اأمام 

�شيفه العني، بهدف دون مقابل.

وزاد موقف حتا �ش���عوبة، بوجوده يف 

املركز الرابع ع����رص )االأخري( بنقطتني 

فق���ط، دون اأي فوز، فيم���ا رفع العني 

ر�شيده اإىل 23 نقطة، وبقي يف املركز 

اخلام�س موؤقتا

واألغى حكم املباراة هدفا �ش���جله البا 

كودجو، بداعي الت�شلل يف الدقيقة 25.

وت�ش���دى قائم مرمى العني لفر�ش���ة 

خطرية حلت���ا، يف الدقيقة 35، قبل اأن 

ي�شجل العني هدف املباراة الوحيد، من 

عر�شية بقدم �شامل عبد اهلل يف الدقيقة 

43، غالطت اجلميع ودخلت املرمى.

�ل�شارقة بطل 

�شتاء دوري 

�لخليج �لعربي
�لعنبري: توقعت �أد�ء 

�تحاد كلباء �لقوي
اأك���د عبد العزيز العنربي، مدرب ال�ش���ارقة، اأن 

جمريات مباراة فريقه و�شيفه احتاد كلباء،اأم�س 

االأول اجلمعة، جاءت كما توقع، وراأى اأن الفوز 

الذي حققه ال�شارقة بهدف دون مقابل، جاء يف 

توقيت منا�ش���ب مع ختام الدور االأول لدوري 

اخلليج العرب���ي. وقال العنربي، خالل املوؤمتر 

ال�ش���حفي بعد اللقاء: "احتاد كلباء ي�ش���تحق 

االحرتام، بعدما قدم مباراة قوية كما توقعت، 

ونهنئ���ه على الظه���ور القوي، وم�ش���تواه يف 

الدوري هذا املو�شم".

واأ�ش���اف: "كما اأن العبي ال�ش���ارقة ي�شتحقون 

التهنئة، ب�ش���بب االإ�رصار على الفوز، ويف ظل 

ظروف �شعبة ب�شبب بع�س الغيابات.. والفوز 

بالنق���اط الث���الث ذو اأهمية كب���رية، يف هذا 

التوقيت".

واختت���م: "جنحنا يف حتقيق النتيجة املهمة، 

وت�ش���در ال���دور االأول، وهي حم�ش���لة جيدة 

لل�شارقة، على طريق املحافظة على لقب دوري 

اخلليج العربي".

فاز �شباب االأهلي على �شيفه الن�رص، 

م�ش���اء اأم�س االأول  اجلمع���ة )0-1(، 

على �شتاد را�ش���د، يف "ديربي دبي"، 

باجلولة 13 من دوري اخلليج العربي.

ورفع �ش���باب االأهلي ر�شيده اإىل 19 

نقطة، و�ش���عد به���ا موؤقت���ا للمركز 

ال�شاد�س، فيما جتمد ر�شيد الن�رص عند 

24 نقطة، يف املركز الثالث موؤقتا.

ومتك���ن �ش���باب االأهلي م���ن زيارة 

�شباك الن�رص، عن طريق العبه يحيى 

الغ�ش���اين يف الدقيق���ة 49، يف ثاين 

م�شاركاته مع الفريق منذ قدومه من 

الوحدة.

و�شمن اجلولة نف�شها، حقق عجمان 

ف���وزه االأول يف الدوري على �ش���يفه 

الفجرية )2-1(، لريفع ر�ش���يده اإىل 6 

نق���اط، بقي به���ا يف املركز 13 )قبل 

االأخري(، وجتمد ر�شيد الفجرية عند 7 

نقاط يف املركز 12.

ومتكن موديبو مايجا، العب عجمان 

اجلديد، من و�ش���ع فريقه يف املقدمة 

بالتهديف يف الدقيق���ة 27، مبجهود 

فردي جميل من كرة ا�ش���تلمها داخل 

منطقة اجلزاء، و�ش���ددها يف الزاوية 

العليا ملرمى الفجرية.

وعزز دييجو ج���اردل، العب عجمان 

اجلديد اأي�ش���ا من تقدم فريقه بهدف 

ثاٍن يف الدقيقة 43، بعد خطاأ دفاعي 

ا�ش���تفاد منه الالعب، ليخطف الكرة 

ويراوغ وي�شع الكرة قوية يف ال�شباك.

وح�شل الفجرية على ركلة جزاء بعد 

مل�ش���ة يد من مدافع عجمان، �شددها 

بنجاح روزا يف الدقيقة 4 من الوقت 

بدل ال�شائع للمباراة.

تو�شل االأملاين م�شعود اأوزيل، 

العب و�شط اآر�شنال، اإىل اتفاق 

مع اجلان���رز ب�ش���اأن الرحيل 

ال�ش���توي  خ���الل املريكات���و 

اجلاري.

ا ل�شحيفة "ذا �شن"، فاإن  ووفقاً

اأوزي���ل تو�ش���ل اإىل اتفاق مع 

اآر�شنال ب�شاأن ف�شخ العقد يف 

يناير/كانون ثان اجلاري، قبل 

انتقاله اإىل �شفوف فرنبخ�شة.

واأ�ش���ارت اإىل اأن ه���ذا االأم���ر 

�ش���يجعل اأوزي���ل ينتق���ل اإىل 

�ش���فقة  الرتكي يف  ال���دوري 

جماني���ة، نظ���ري التخلي عن 

راتب���ه حتى نهاية املو�ش���م، 

والذي يبل���غ 7 ماليني جنيه 

اإ�شرتليني.

ويعد م�شعود اأوزيل من اأ�شحاب اأكرب 

الرواتب يف الدوري االإجنليزي املمتاز، 

حيث اأنه يح�شل على 350 األف جنيه 

ا. اإ�شرتليني اأ�شبوعياً

ودخل اأوزيل يف عالق���ة متوترة مع 

االإ�شباين ميكيل اأرتيتا، مدرب اجلانرز، 

منذ املو�ش���م املا�ش���ي، مم���ا جعل 

الالعب االأملاين ال ي�شارك مع اآر�شنال 

منذ مار�س/اآذار 2020.

�شباب �لأهلي يح�شم ديربي دبي.. 

وعجمان يحقق �لفوز �لأول

�أوزيل يتفق مع �آر�شنال على 

خطة �لود�ع



اأبوظبي ــ  وام:

 وا�ش���ل الربازيلي برونو مات�ش���ادو بطل 

الوزن اخلفيف �شاحب الر�شيد املميز يف 

عدد مرات الفوز، تقدمي عرو�شه القوية يف 

الن�شخة 15 من بطولة حماربي الإمارات 

التي اأقيمت على �شالة جوجيت�شو اأرينا 

مبدين���ة زايد الريا�ش���ية يف العا�ش���مة 

اأبوظبي م�شاء اأم�س الأول .

وفاز مات�ش���ادو يف النزال الرئي�شي على 

مناف�ش���ه الفرن�شي ميكايل لوبو باإجماع 

احل���كام بع���د اأداء مهاري ق���وي، لريفع 

ر�شيده من عدد مرات الفوز اإىل 15 فوزا، 

ويحتفظ بلقب وزن اخلفيف.

و�شهدت البطولة اإقامة 16 نزال مب�شاركة 

32 مقاتال من 19 دولة من خمتلف قارات 

العامل، ونظرا لأنها اأكرب واأهم بطولة يف 

منطقة ال�رشق الأو�ش���ط للفنون القتالية 

املختلط���ة، حر�س الأمريك���ي دانا وايت 

رئي�س منظم���ة "يو اإف �ش���ي" العاملية 

للفنون القتالية املختلطة على احل�شور 

ومتابعة النزالت حتى النهاية، وكان يف 

ا�ش���تقباله �ش���عادة عبداملنعم الها�شمي 

رئي����س الحتادين الإماراتي والآ�ش���يوي 

للجوجيت�شو النائب الأول لرئي�س الحتاد 

الدويل، والبطل العاملي ال�ش���هري حبيب 

نور حممدوف �ش���احب ال�ش���جل الذهبي 

اخلايل من الهزائم يف م�شريته مع ال� "يو 

اإف �ش���ي"، وفوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة 

امل�رشفة على البطولة مدير �رشكة باملز 

الريا�شية املنظمة للحدث.

وم���ن اأهم جناحات البطولة التي حتققت 

م�شاء اأم�س اأنها �شجلت نف�شها كاأول حدث 

ريا�ش���ي يف الفن���ون القتالية املختلطة 

يقام يف ظل ح�ش���ور جماهريي من بعد 

ظهور جائحة كورونا، لي�ش���هم من جديد 

يف التاأكي���د على جناح دول���ة الإمارات 

يف مواجه���ة ه���ذا العار����س ال�ش���حي 

العاملي، حيث ح�ش���لت اللجنة املنظمة 

على موافقة اجلهات املخت�ش���ة بح�شور 

ن�شبة من اجلماهري يف املدرجات، ب�رشط 

ح�شولهم على اللقاح، والتزامهم بتحقيق 

التباعد الجتماعي وهو الأمر الذي حتقق 

بالفع���ل ومت تطبيقه باأعل���ى درجة من 

الدقة حر�شا على �شالمة و�شحة اجلميع.

واأقيمت املناف�ش���ات يف الن�شخة ال� 15 

�ش���من مبادرة اللجنة املنظمة لالحتفاء 

با�ش���م الراحل عبد املناف نور حممدوف 

اأ�ش���طورة التدريب يف الفن���ون القتالية 

املختلط���ة، تقديرا جله���وده الكبرية يف 

�شناعة الأبطال العامليني واأبرزهم جنله 

حبيب نور حممدوف.

ويف هذا ال�ش���ياق اأكد �شعادة عبداملنعم 

املن���اف  عب���د  الراح���ل  اأن  الها�ش���مي 

ن���ور حممدوف اإ�ش���ما مهما يف م�ش���رية 

الفن���ون القتالية املختلط���ة يف العامل، 

واأن اأبوظب���ي الت���ي اأ�ش���بحت موط���ن 

الفن���ون القتالية املختلط���ة يف العامل 

ل�شت�ش���افتها اأغلب الأح���داث العاملية، 

حتتفي به���ذا الرجل ال���ذي اأعطى الكثري 

لتلك الريا�ش���ة، و�شاهم يف تاأهيل اأبطال 

عاملي���ني، ولي�س غريب عل���ى الإمارات 

"اأر����س العطاء" اأن حتتف���ي باملبدعني، 
م�ش���ريا اإىل اأن عبداملناف نور حممدوف 

�ش���وف يبقى حا�رشا يف كل املنا�شبات، 

خ�شو�ش���ا يف ظل التع���اون الذي يجمع 

"اإيجل  الإمارات"، مع موؤ�ش�شة  "حماربي 
اإف �ش���ي" الرو�شية ل�شاحبها حبيب نور 

حممدوف املتخ�ش�شة يف �شناعة اأبطال 

الفن���ون القتالية املختلط���ة، وان حبيب 

نور ال���ذي يعتز بالإم���ارات كوطن ثاين 

له، تعتز به الإمارات وتعتربه خري خلف 

خلري �شلف.

اأما عن نتائج باق الن���زالت فقد حافظ 

البطل الرو�ش���ي اإمام �ش���ايف األييف على 

�ش���جله النظيف م���ن الفوز بع���د تغلبه 

بال�رشبة القا�ش���ية على بني كا�شرتز يف 

اجلولة الثانية، ومتكن مواطنه رم�ش���ان 

اأكاييف من الفوز على راي نا�ش���يوناليز 

يف اأق���ل م���ن دقيقة من عم���ر املواجهة 

عن طريق اخلنقة اخللفي���ة، التي اأفقدت 

نا�شيوناليز الوعي ب�شكل موؤقت .. وحقق 

لياندرو جوميز بداية احرتافية موفقة بعد 

متكنه من التغلب عل���ى املغربي حممد 

كرمي بال�رشبة القا�شية يف اجلولة الأوىل 

من النزال، كما حقق �ش���عبان اخل�ش���وف 

فوزا �شهاًل على فا�شيلي �شربوفيت�شي عن 

طريق ال�رشبة القا�شية يف اجلولة الأوىل.

ويف اأول ظه���ور له مبحارب���ي الإمارات، 

الع�ش���يلي عر�ش���ًا  اللبناين حممد  قّدم 

قوي���ا وتغل���ب على خ�ش���مه الرنويجي 

اإجلا�س باكني�س بال�رشية القا�ش���ية يف 

اأق���ل من دقيقة من بداي���ة اجلولة الأوىل 

.. وفاز �ش���اميل حممدوف على الفلبيني 

جاي�شون مارجالو باإجماع احلكام .. كما 

فاز الأوزبكي اأفليوه���ون حميدوف على 

الكندي لوي����س حوردين باإجماع احلكام 

اأي�شا.

وحق���ق البطل الأرميني الق���وي مارتون 

مزومليان فوزا م�ش���تحقًا على املك�شيكي 

دانيل فيجا بال�رشبة القا�شية يف اجلولة 

الأوىل من النزال.

ويف ن���زال م���ن العيار الثقي���ل وبعد 3 

جولت �شارية، فاز الرو�شي عبد الرحمن 

ويليان  الأمريكي  على  جيتينوفا�ش���وف 

�شتارك�س باإجماع حكام النزال ..

واأكد رينات فخردين���وف جمددا هيمنته 

عل���ى حلبة الن���زال بع���د التغلب على 

الكندي اإيريك �شبا�شلي الكندي بال�رشبة 

القا�ش���ية يف 57 ثاني���ة فق���ط من عمر 

النزال.

وحقق الربازيلي فيني�شيو�س دي اأوليفيريا 

ف���وزا م�ش���تحقًا باإجماع احل���كام بعد 

اأداء مميز على الكازاخ�ش���تاين �ش���لطان 

دولد�ش���بيكوف، ليفر�س نف�ش���ه مناف�شًا 

قوي���ًا ومن���ازع حمتمل عل���ى لقب وزن 

الديك .. وقّدم معني جعفروف اأداء مهاريًا 

متيز بالقوة والقدرة على الإخ�شاع على 

خ�شمه الكو�ش���تاريكي والرت زامورا وفاز 

بالنزال عن طريق اإجماع احلكام .. واأ�شاف 

الغيني كال�ش���تون هاري�س فوزاً م�شتحقًا 

اإىل �شجله الحرتايف بعد اإجباره ل�شاجد 

ال�شت�شالم يف اجلولة  اإزاكاخمييف على 

الثاني���ة .. وبع���د ن���زال متكافئ وحافل 

بالندية فاز الكندي جي�ش���ي اآرنيت على 

اجلزائري اإليا�س بودقزام بقرار احلكام.

م���ن ناحية اأخرى اأ�ش���اف الداغ�ش���تاين 

�شاميل زوفاروف انت�شاراً اآخر اإىل �شجله 

الحرتاف الطويل بف���وزه على الربازيلي 

ريناتو جوميز باإجماع احلكام بعد نزال 

اأمتع اجلماهري.

وعلى هام�س النزالت، حر�س دانا وايت 

رئي����س منظمة يو اف �ش���ي على القيام 

بت�ش���وير اإحدى حلقات برناجمه ال�شهر 

"دانا وايت يبحث عن قتال"، واأ�شاد بقوة 
وتطور بطولة حماربي الإمارات ب�ش���كل 

مت�شارع، وباحرتافية اأ�شلوب التنظيم

وعرب البطل العاملي حبيب نور حممدوف 

عن تقدي���ره لدولة الإم���ارات وملنظمي 

البطولة، ول�ش���عادة عبداملنعم الها�شمي 

على مب���ادرة الحتفاء بوال���ده الراحل، 

موؤكدا اأن مبادرة الإمارات باإقامة بطولة 

حتمل اإ�ش���م والده مل�شت م�ش���اعره، واأن 

هذه اخلطوة لي�شت غريبة على اأر�س زايد 

اخلري، واأنه �ش���يبقى وفيا لالإمارات، التي 

حتتل مكانة كبرية يف قلبه.
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اأبوظبي ــ وام :

 اختتمت ا م����س اجلولة الأوىل من بطولة 

دوري اأم الإمارات جلوجيت�ش���و ال�ش���يدات 

يف حلته���ا اجلدي���دة، والت���ي اأقيمت يف 

�ش���الة نادي الن�رش بدبي مب�شاركة كبرية 

لالعبات الأندية والأكادمييات من �ش���تى 

اأنحاء الدولة، و�ش���ط اإج���راءات احرتازية 

�شارمة.

واقيمت املناف�ش���ات يف ث���الث فئات هي 

النا�ش���ئات /حتت 16 عامًا/، وال�شابات /

حتت 18 عامًا/، والكبار /فوق 18 عامًا/، 

و�شهدت م�شاركة 156 لعبة من 10 اأندية 

واأكادمييات خمتلفة على م�شتوى الدولة.

ح����رش الفعاليات كل من �ش���عادة حممد 

�شامل الظاهري نائب رئي�س احتاد الإمارات 

للجوجيت�ش���و، و�شعادة يو�ش���ف البطران 

ع�ش���و جمل�س الدارة، واأحم���د اجلناحي 

املدير التنفيذي بالوكالة ل�رشكة الألعاب 

الريا�شية بنادي الن�رش، ومبارك املنهايل 

مدير الإدارة الفنية يف الحتاد.

ومتي���زت نزالت اجلول���ة الأوىل من دوري 

اأم الإم���ارات للجوجيت�ش���و بالكث���ري من 

الندية واحلما�س و�شط اأجواء من ال�شعادة 

للعودة اإىل املناف�شات والب�شاط بعد فرتة 

من التوقف جراء الظروف ال�ش���حية التي 

تاأثرت بها دول العامل كافة.

واأثبتت الالعبات امل�شاركات اأنهن ا�شتفدن 

من الف���رتة املا�ش���ية يف احلف���اظ على 

لياقته���ن البدنية والفنية، وذلك من خالل 

تقدميه���ن لأداء متميز ومبهر، مما انعك�س 

ب�ش���كل اإيجابي على البطولة التي �شهدت 

تطورا م�ش���تمرا عاما بعد عام منذ انطالق 

ن�ش���ختها الأوىل خالل املو�ش���م الريا�شي 

.2017-2016

اأندية الع���ني والوحدة  وتاألقت لعب���ات 

واجلزيرة والظفرة واأكادميية باملز �شبورت 

» 777 » خالل مناف�ش���ات اجلولة الأوىل 

وجنحن يف ح�شد اكرب عدد من امليداليات.

ويف فئة النا�شئات حتت 16 عاما جنحت 

لعبات الوحدة يف ت�ش���جيل 1550 نقطة 

مبا و�شعهن يف املركز الأول، بينما �شجلت 

لعبات اجلزي���رة 1210 لتحل يف املركز 

الثاين، وح�ش���دت لعبات اأكادميية باملز 

�ش���بورت »فريق 777 » املرك���ز الثالث 

بت�شجيلهن 500 نقطة.

ويف فئة ال�ش���ابات حتت 18 عاما متكنت 

لعب���ات العني من ت�ش���جيل 2130 نقطة 

و�ش���عتهن يف املركز الأول، بينما �شجلت 

لعب���ات الوحدة 1380 نقط���ة يف املركز 

الثاين، وحلت لعب���ات الظفرة يف املركز 

الثالث بت�شجيلهن 880 نقطة.

وعلى �ش���عيد فئة الكبار �شجلت لعبات 

الوحدة 2260 نقطة لتح�شد املركز الأول، 

بينما �ش���جلت لعبات العني 1750 نقطة 

خولتهن للح�ش���ول على املرك���ز الثاين، 

وحلت لعبات اأكادميية باملز �ش���بورت« 

777 » يف املركز الثالث بت�شجيلهن 600 

نقطة.

واأكد �شعادة يو�شف البطران، ع�شو جمل�س 

اإدارة احت���اد الإم���ارات للجوجيت�ش���و اأن 

انطالقة املو�شم الريا�ش���ي اجلديد اأثبتت 

م���دى اجلاهزي���ة والق���درة عل���ى تنظيم 

املباريات واملناف�شات الريا�شية الرفعية 

امل�ش���توى، وذل���ك بف�ش���ل التوجيه���ات 

احلكومية وحر�س القيادة الر�ش���يدة على 

العودة الآمنة للحياة الريا�شية بالدولة.

واأ�شاف اأن هذه امل�شاركة الراقية لالعبات 

اإدراكهن لأهمية  اجلوجيت�ش���و تنطلق من 

دوري اأم الإم���ارات �ش���من اأجندة الحتاد، 

وم�ش���اهمته ب�ش���كل موؤثر يف الت�ش���نيف 

املحلي، وهنا ن�ش���يد بالدعم الكبري الذي 

حتظ���ى به البطولة من القيادة الر�ش���يدة 

لإع���داد جيل من البط���الت القادرات على 

رفع عل���م الدولة يف املحاف���ل الإقليمية 

والعاملية.

واأو�ش���ح اأن القيادة الر�شيدة تويل اأهمية 

كربى لتط���ور املراأة الإماراتية يف �ش���تى 

امليادين، ومبا فيها ريا�ش���ة اجلوجيت�شو 

حتى اأ�شبحت تلعب دورا بارزا يف جميع 

مفا�شل هذه الريا�شة، فاليوم اأ�شبح لدينا 

بالإ�ش���افة اإىل الالعب���ات املتاألقات على 

الب�ش���اط، اأجهزة تدريبية ن�ش���ائية عالية 

الكفاءة، ف�ش���ال عن الك���وادر التحكيمية 

الن�ش���ائية الالتي اأثبنت قدرة فائقة على 

اإدارة النزالت بكل اقتدار.

واأثن���ى البط���ران عل���ى التنظي���م الرائع 

للبطولة والهتمام باأدق التفا�شيل، منوها 

املعتمدة  الحرتازية  ال�شحية  بالإجراءات 

التي تهدف اإىل �ش���مان �ش���حة و�ش���المة 

اأ�ش���اد بحملة الحتاد  ..كما  امل�ش���اركات 

الأخ���رية »احم نف�ش���ك .. ليك���ن خيارك 

التطعيم« ملا لها من اأثر كبري يف الت�شدي 

لفريو����س كوفيد 19 والع���ودة اإىل احلياة 

الطبيعي���ة، داعيا اإىل حتمل امل�ش���وؤولية 

يف هذا الإطار وم�ش���اندة اجلهود الوطنية 

العظيمة يف الق�شاء على اجلائحة.

الوحدة يت�سدر مناف�سات الجولة الأولى من دوري 

»اأم الإمارات« للجوجيت�سو

اأبوظبي / وام :

ي�ش���دل ال�ش���تار اليوم على مهرجان �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان للقدرة، 

باإقامة ال�ش���باق الرئي�ش���ي مل�شافة 120 كلم 

مب�شاركة 245 فار�ش���ا ميثلون خمتلف اأندية 

وا�شطبالت الفرو�ش���ية بالدولة وذلك بتنظيم 

قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة.

اإىل ذلك توج الفار����س عبد اهلل علي العامري 

من ا�شطبل " زعبيل " بلقب �شباق ال�شطبالت 

اخلا�شة مل�ش���افة 100 كلم، الذي اأقيم �شمن 

فعاليات اليوم الثاين مب�ش���اركة 161 فار�شا 

وفار�ش���ة، وبجوائز بلغ���ت قيمتها 3 ماليني 

و850 األف درهم مقدمة من قرية الوثبة.

واأهدى العام���ري الفوز ل�ش���طبل " زعبيل " 

العائد اىل �ش���عيد جابر احلربي على �ش���هوة 

" فاغاب���ون دي بول�ش���كي"، وقطع امل�ش���افة 
يف زمن قدره 3:26:23 �ش���اعة ليفوز بالكاأ�س 

الذهبي واجلائزة التي بلغت 400 األف درهم.

وحل و�شيفا عبد اهلل علي خلفان اجلهوري من 

ا�ش���طبل " اإجناز" على �شهوة " �شاك جادكي 

" بزمن قدره 3:27:20 �ش���اعة ليح�ش���ل على 
الكاأ�س الف�شي وجائزة مالية بقيمة 300 األف 

درهم.

وجاءت الفار�ش���ة ميثاء حممد القبي�ش���ي من 

ا�شطبل "زعبيل" يف املركز الثالث على �شهوة 

"بلكان دو بارثا�س" بعد اأن قطعت امل�ش���افة 
يف 3:27:33 �ش���اعة، حمرزة الكاأ�س الربونزي 

واجلائزة املالية التي بلغت 250 األف درهم.

وقام بتتويج الفائزين الدكتور غامن الهاجري 

الأم���ني العام لحت���اد الإمارات للفرو�ش���ية، 

وم�ش���لم العام���ري مدير عام قري���ة الإمارات 

العاملية للقدرة، وحمم���د احل�رشمي م�رشف 

ال�ش���باقات بالقرية، وعب���د الرحمن الرميثي 

م�رشف القرية، ولرا �ش���وايا املدير التنفيذي 

ملهرجان �ش���مو ال�ش���يخ من�ش���ور بن زايد اآل 

نهيان للخيول العربية الأ�شيلة.

245 فار�ساً في ال�سباق 

الرئي�سي لمهرجان 

محمد بن زايد للقدرة 

مات�سادو يهزم ميكايل ويحتفظ بلقب »الخفيف« في بطولة 

محاربي الإمارات »15«

�سانتياغو يوجه تحية تكريم اإلى النجم 

الراحل دييجو مارادونا 

وّج���ه جنم »يو اإف �ش���ي« 

�ش���انتياغو بونزينبيو حتية 

تك���رمي اإىل اأ�ش���طورة ك���رة 

الق���دم الأرجنتين���ي الراحل 

قب���ل  مارادون���ا،  دييج���و 

ال�شيني  مناف�ش���ه  مواجهة 

خ���الل  جينجلي���اجن،  يل 

نزالت »يو اإف �ش���ي- ليلة 

القتال: هولواي �ش���د كتار«، 

يوم ال�ش���بت يف العا�ش���مة 

الإماراتية اأبوظبي، وهي اأول 

فعالية »يو اإف �ش���ي« لهذا 

العام.

وخ���الل فعالي���ة املواجهة 

اأرينا  الحتاد  الر�ش���مية يف 

حمل  النزال،  ت�ش���بق  والتي 

بونزينبي���و  الأرجنتين���ي 

�شورة ملارادونا ُكتب عليها 

عبارة »اإىل الأبد«. وُيذَكر اأّن 

مارادونا، وهو من اأهّم لعبي 

ك���رة القدم على مرّ التاريخ، 

قد ت���ويف ي���وم 25 نوفمرب 

2020 ع���ن عم���ر يناهز 60 

عامًا.

باأنه  بونزينبي���و  اأك���د  كما 

والعزمية  الإلهام  �شي�ش���تمّد 

من بطله الراحل خالل النزال 

الذي يخو�ش���ه على احللبة 

ال�شبت، حيث تكت�شب  م�شاء 

نزالت يوم ال�ش���بت اأهميتها 

م���ن كونه���ا تب����رش بعودة 

الفعاليات الريا�ش���ية احلية 

لأول م���رة يف اأبوظب���ي منذ 

انت�شار اجلائحة.

�ش���بب  �ش���وؤاله عن  وعن���د 

حمل �ش���ورة مارادونا، قال 

بونزينبي���و: »اإنه اأحد اأعظم 

جنوم ك���رة الق���دم على مر 

التاري���خ، ورف����س مطلق���ًا 

ال�شت�شالم لل�شعوبات خالل 

بكل  كاف���ح  وقد  م�ش���ريته، 

عزمية.

عيون العالم تتوجه اإلى اأبوظبي لمتابعة  

لفعاليات »يو اإف �سي« 

اأبوظبي،الوحدة:
 

ك�ش���ف املذيع ال�ش���هري ج���ون اأِنك باأّن ا�ش���تئناف 

الفعاليات املبا�رشة بح�شور امل�شجعني يف "املكان 

الأكرث اأمانًا و�ش���المة حول العامل"، �ش���يكون اأكرب 

عوامل اجلذب املميزة لثالثية جزيرة النزال من يو 

اإف �شي، والتي بداأت فعالياتها بنزال م�شوق �شمن 

فئة وزن الري�ش���ة بني امل�ش���نف رقم واحد ماك�س 

هولواي ومناف�شه امل�شنف ال�شاد�س كالفن كتار يف 

الحتاد اأرينا املتطورة اأم�س م�شاء.

وتعود "يو اإف �ش���ي" اإىل مقرها العاملي يف جزيرة 

يا�س باأبوظبي للمرة الثالثة خالل �ش���بعة اأ�ش���هر 

لت�شت�ش���يف ثالثية جزيرة النزال من يو اإف �ش���ي 

والتي ت�ش���مل ثالثة نزالت كربى خالل �شبعة اأيام 

فقط، و�شت�شهد عودة اأعداد حمدودة من امل�شجعني، 

يف اإجناز جديد كان ثمرة ال�رشاكة بني يو اإف �ش���ي 

ودائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي. 

رئي�س اتحاد 

كرة ال�سلة: 

نفتقد 

طوال 

القامة

ك�شف رئي�س الحتاد الإماراتي لكرة ال�شلة، اللواء اإ�شماعيل 

القرقاوي، اأن افتقاد الالعبني الذين يتمتعون بطول القامة، 

من امل�ش���اكل التي تواجه كرة ال�شلة يف الإمارات ومنطقة 

اخلليج ب�شكل عام، م�شرًيا اإىل اأن التجني�س من بني احللول 

املتاحة لهذه امل�شكلة.

وقال القرقاوي

"يف ك���رة القدم، مت جتني�س 3 لعبني ب�ش���هولة. ورغم اأن 
اللوائح الدولية تتيح لنا جتني�س لعب واحد، لكننا ف�شلنا 

يف حتقيق ذل���ك. طرقنا كل الأب���واب، ومعظم املنتخبات 

اخلليجية والعربية حاليا تعتمد على لعبني اأجانب".



�ل�شع���ر �ل�شعبي عط���اء �أدبي يزخر 

بالق�شائ���د ال�شعري���ة النقي���ة وهو 

ال�شادقة  والأحا�شي�س  ال�شعور  ل�شان 

وامل�شاع���ر الدافئة وهناك العديد من 

ال�شعراء الكبار الذين خا�شوا واأبحروا 

يف بح���وره الوا�شع���ة يلتقطون من 

نقائه ودرره .

وم���ن هوؤلء ال�شاعر عل���ي بن رحمه 

ال�شام�ش���ي "اأب���و �شامل"رحم���ه اهلل 

الذي يع���د من �شع���راء الرعيل الأول 

الذي���ن اأثروا الإمارات بالعطاء الأدبي 

املتوا�شل يف فنون ال�شعر وم�شاجالته 

الهادف���ة وكذلك ف���اإن �شاعرنا يويل 

اهتمامًا متوا�شاًل بال�شعراء ال�شباب ، 

وهناك الكثري منهم ي�شت�شريه يف هذا 

املجال الأدبي الوا�شع. 

ال�شاع���ر الراح���ل عل���ي ب���ن رحمه 

ال�شام�شي ..�شاعر عرف برهافة وطيب 

امل�شاعر ورقي الذائقة ال�شعرية فكان 

معلم���ًا وملهمًا لل�شع���راء وللقا�شة 

وللرواة ملا كان ميتكله من روح الإبداع 

والإ�شقاط الفن���ي وال�شعري والفكري 

على اأ�شعاره اجلميل���ة املختارة من 

روحه املتق���دة واملتوهجة واملتاأثرة 

بجماليات الكون .

ال�شع���راء  م���ن  العدي���د  وعا����ر 

امل�شهوري���ن اأمث���ال را�ش���د بن �شامل 

اخل����ر، وحمد بن �شوق���ات، وحميد 

بن �شليمان، ورا�ش���د بن ثاين، وحمد 

بو�شهاب، ورا�ش���د املخيمري، و�شامل 

ب���ن ياقوت، وحممد  اجلمري، وربيع 

الكو�س، ورا�شد ب���ن طّناف، وغريهم، 

و�شدر ديوانه الأول يف ال�شبعينيات.

 و�شاعرن���ا اأب���و �ش���امل م���ن مواليد 

احلمرية بال�شارقة عام 1930 وتوفى  

يف العام 2006 ع���ن عمر ناهز �شتة 

وهو  ال�شعر  عامًا، وقر����س  و�شبعني 

�شغري من���ذ كان يف الثانية ع�ر من 

عمره . وكان لنا يف العام 1992 لقاء 

وحواراً �شحفي���ًا مع ال�شاعر ال�شعبي 

املعروف علي بن رحم���ه ال�شام�شي 

)اأبو �شامل( ،رحم���ه اهلل تعاىل رحمة 

وا�شع���ة ونعي���د هذا احل���وار لنلقي 

ال�شوء على م�شرية �شاعرنا الأدبية. 

• كي��ف كان��ت ق�ش��ة ال�شع��ر يف حي��اة 
ال�شاعر علي بن رحمه ال�شام�شي ؟ 

  اأنا من هواه ال�شعر وخالل طفولتي 

تربي���ت يف بيئة �شعري���ة وعاي�شت 

الكثري من ال�شع���راء الكبار وهوايتي 

كان���ت ارتي���اد املجال����س و�شم���اع 

ال�شعراء الغن���اء البدوي مثل ال�شالت 

وغريه���ا ومن خ���الل ه���ذا التوا�شل 

تولدت يف ذاتي رغبة حقيقية لكتابة 

ال�شع���ر والتغن���ي به وكن���ا يف تلك 

ال�شنوات القدمي���ة نخرج يف رحالت 

البحر ولنا في���ه الكثري من الذكريات 

اإ�شافة اإىل رحالت الرب والقن�س وكان 

ه���ذا يف الأربعين���ات وب���داأت اأتاأثر 

مبن حويل م���ن ال�شعراء كتبت بع�س 

ق�شائ���دي يف الغ���زل وكان ملجال�س 

الأباء والأجداد قدمي���ًا دوراً بارزاً يف 

بروز املواهب ال�شعرية املبدعة.

حيث كان���ت تنت�ر اجلل�شات الليلية 

حت���ت �ش���وء القم���ر وكان ال�شاع���ر 

ينتقل من بلد اإىل اآخر وتتنوع وفادة 

ال�شع���راء اإىل ه���ذه املجال�س بتنوع 

مواهبه���م فمنه���م من يجي���د الغزل 

واآخر امل���دح واآخرالهج���اء واآخرون 

يتحاورون فيما بينهم ،اأ�شف اإىل ذلك 

اجلل�شات الغنائية مثل الونه وحفالت 

الأف���راح التي تقام فيه���ا الرزفة وقد 

برز �شعراء قدماء كبار اأمثال ال�شاعر 

اأبو  ،وال�شاع���ر  خليفة ب���ن جمع���ة 

عويا وهن���اك ال�شاعر عبيد بن زعيل 

اإىل �شعراء  اإ�شاف���ة  وال�شاعر اخل�ر 

جيلي ال�شاعر املرحوم �شامل اجلمرى 

وال�شاعر اأحمد الهاملي وغريهم. 

• مت��ى اجت��ه ال�شاع��ر علي ب��ن رحمه 
ال�شام�شي نحو كتابة الق�شائد املغناة ؟ 

حقيقة اأن اأول من �شدى بق�شائدي هو 

فنان قدمي يدعى رحمه الزواوي وكانت 

بدايتي معه ثم غّنى يل الفنان القدير 

حارب ح�شن جمموع���ة من الق�شائد 

القدمية وكذلك غنى يل الفنان حممد 

النعيمي والفن���ان ميحد حمد وكذلك 

الفنان املرحوم را�شد ال�شوري كما اأن 

بع�س ق�شائدي غنيت على اأ�شطوانات 

قدمية واأنا اأدفع الفنانني اإىل الأف�شل 

حتى يتميزوا بنتاجاتهم الفنية. 

• متى كانت اأول م�شاركة لك يف برنامج 
جمال�س ال�شعراء؟ 

برنام���ج  م�شارك���ة يل يف  اأول   اإن 

جمال�س ال�شعراء كانت يف عام 1968 

وقد قدم الربنام���ج اأول مرة ال�شاعر 

حمد اأبو �شهاب وق���ام بتاأ�شي�س اأول 

جمل�س لل�شعراء وهذا دافع حلفظ هذا 

ال���راث الأ�شيل من ال�شع���ر والفنون 

ال�شعبي���ة الأ�شيل���ة الت���ي تنبع من 

البيئة ال�شاحلية والبدوية 

• ما راأيك بال�شعر ال�شعبي القدمي؟ 
ال�شع���ر الق���دمي يرتكز عل���ى معنى 

جميل واأو�ش���اف طيبة اإذا كان مدحًا 

اأو غ���زًل اأو غ���ريه حي���ث اأن معانيه 

مفعمة باحلكم���ة والو�شوح والدللة 

ذات املغزى النبيل وممزوجه باأبيات 

واأمثال م�شتم���دة خربتها من احلياة 

ومعانيها.اأما عن �شعر ال�شباب احلايل 

فهو �شعر م�شموع ومتعدد امل�شتويات 

وقد تطورت الق�شي���دة بتطور احلياة 

واإن كان���ت هن���اك بع����س الق�شائد 

ال�شعري���ة ذات ال�شبغ���ة احلديثة اأو 

ا�شتطي���ع اأن ا�شميها ق�شائد ذات لغة 

خا�شة وهناك م���ن ي�شع معاين غري 

مفهومة ومبهمة.

 • ما راأيك بال�شاعر املاجدي بن ظاهر؟ 

ال�شاع���ر املاج���دي ب���ن ظاه���ر من 

�شعراء احلكمة والبالغة وقد ا�شتهرت 

ق�شائده وحفظها الرواة والق�شا�شون 

حتى هذا الزمن وذل���ك ن�شبة لقوتها 

ال�شعرية وتاأثريها لدى ال�شماع وهذا 

�ر حفظها اإىل اليوم.

• ماهو البيت ال�شعري الذي اأعجبك؟ 
اأقتط��ف بيتني من اإحدى الق�شائد ل�شاعر 

قدمي ال يح�شرين ا�شمه حيث يقول: 

حكيم واأداوي الأطبه 

  ولي جرح قلبي من يداويه

خلي رماني ع�سبه 

 معرفت و�ش دعواه بر�ضيه

وعندما تاأث���رت بهذه الأبيات ا�شندت 

له هذه الق�شيدة قائاًل: 

باني ق�ضر في الي حبه 

واأخطف الوادي معاليه

اأحب واأداوي المحبه 

  وخلي بكا�ش الود ب�ضقيه

درب الهوى كل تعبه

 واأنا �ضرات ال�ضوف بطويه
وقد كرثت الردود على هذه الق�شيدة 

مما دعا ال�شاعر را�شد بن ثاين

 م���ن اإم���ارة عجمان باأن ي���رد على 

ق�شيدتي حيث يقول: 

حي ال�ضديق وحي نبه 

واأنا عن البلوى بعزيه

تخات في فن وح�ضبه

وكل قلب متعلل اأداويه

اأعالج اأعواق المحبه 

واأداوي قليبك واأ�ضليه 

* متى ب��داأت تتغنى بال�شعر وخا�شة بعد 

اأن �شمعناك يف التلفزيون واالإذاعة؟

اأول ما بداأت يف غناء ال�شعر كان منذ 

فرة ال�شبا وتغنيت باإحدى ق�شائدي 

اأعتم���د على عدة  امل�شه���ورة وكنت 

اأحلان يف الق�شائد واأجمل بيت مغنى 

من ال�شع���ر اأردده دائمًا هو من اإحدى 

ق�شائدي القدمية حيث اأقول :

 لي وليف عني اتكبر    

    ان زقرته غم�ش بعينه 

طول ليلي بايت اأتفكر

     في العهد لي بيني وبينه 

لو عليه �ضان واأتنكر  

      زينة يغطي على �ضينه
واأما عن اأجمل بيت من ال�شعر احلايل 

اأردده دائمًا هو : 

اإذا مريت �ضوب دار االأول   

اأ�ضوف الدار تذريها الذواري 

* ملاذا ق�شائدك تتميز ب�شهولة احلفظ ؟ 

اأوًل اأود اأن اأق���ول اأن ال�شع���ر للحفظ 

والت���داول واأنا اأحاول دائم���ًا اأن اأدع 

الق�شي���دة �شهل���ة املع���اين ف�شيحة 

البيان وذات لهجة ب�شيطة غري معقدة 

و�شل�شة يف املعاين حتى هذه الدرجة 

من الب�شاط���ة حتى ت�ش���ل اإىل قلب 

امل�شتمع.

• لك ديوان مطبوع ؟ 
يل ديوان �شعر اأ�شدرته وزارة الإعالم 

والثقاف���ة منذ ف���رة طويلة ويل فيه 

العدي���د من الق�شائ���د ذات املناجاة 

والوجداني���ات الأ�شيل���ة واأنا ب�شدد 

اإ�شدار ديوان �شعر اآخر.

*لل�شاعر علي بن رحم���ه ال�شام�شي 

رحمه اهلل تعاىل عدة دواوين �شعرية 

�شهرية

حي���ث اهتم ال�شاعر عل���ي ابن رحمه 

ال�شام�شي بتدوين ق�شائده، و�شدر له 

يف حياته ديوانان كان الأول يف فرة 

الثمانينات عن وزارة الإعالم والثقافة 

وحمل ا�شم )دي���وان ال�شاعر علي بن 

رحم���ه ال�شام�شي( جمع و�رح: فالح 

حنظل و�شم خم�شًا وع�رين ق�شيدة، 

اأم���ا الدي���وان الثاين �ش���در يف عام 

1995م وا�شمه )غناتي( و�شم ت�شعة 

)ن�شيم  ،ودي���وان  ق�شي���دة  وخم�شني 

الإمارات  ت���راث  ن���ادي  اخلليج( عن 

باإ�راف د .را�شد املزروعي.

 ال�شاع���ر علي بن رحم���ه ال�شام�شي 

يعك����س  منوذج���ًا  كان  اهلل  رحم���ه 

التالزم ب���ني ما يعي�ش���ه وما يكتبه 

روحاين..  ب�ش���كل  الأ�شي���اء  يق���ارب 

وم�شاع���دة  بالن�شيح���ة  يبخ���ل  مل 

ال�شع���راء بامل�شارك���ة يف براجم���ه 

ميحد حممد  الفنان  ال�شعرية،وتغنى 

بق�شائد ال�شاعر بن ارحمه مثل: )يوم 

اأم���ر واطالع دياره(، )وي���ا قمر �شود 

الليايل(،و)احب���ك انظر عيني غناتي(، 

الأول(،  ال���دار  �ش���وب  مري���ت  )واإذا 

)يابوخدود اإنعام(. 

اأول م�شريته الإعالمية كانت م�شاركته 

يف تاأ�شي�س برنامج جمل�س ال�شعراء 

من تلفزيون دب���ي يف اآخر ال�شتينات 

مع �شاع���ر الإم���ارات املرحوم حمد 

خليف���ة بو�شه���اب رحم���ه اهلل وكان 

املجل�س ي�شم عدداً كب���رياً من اأ�شهر 

كاخل����ر،  الإم���ارات  ال�شع���راء يف 

واجلمري، وب���ن �شوقات، وابن ياقوت 

والكو�س وغريهم، كما �شارك بن رحمة 

يف اإع���داد وتقدمي العديد من الربامج 

الإذاعية املخت�ش���ة بالراث وال�شعر 

ال�شعبي، وعم���ل مقدمًا يف عدد منها 

وحل �شيفًا على ع���دد اآخر منها يف 

الإذاعة والتلفزيون.

رف�ضت الزواج منه فانتقم بهذه الطريقة

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

بيع مفت���اح الغرفة التي تويف فيها نابلي���ون يف جزيرة �شانت 

هيلينا، حيث نفاه الربيطاني���ون مقابل 81900 جنيه اإ�شرليني 

)92 األف يورو(.

و�ش���ارك 11 �شخ�شًا يف املزاد على ه���ذه القطعة املعدنية، التي 

يبل���غ طوله���ا 13 �شنتيمراً، والت���ي ِبيعت ب�شع���ر يفوق ب� 16 

م���رة تقديرها الأويل الذي كان ي���راوح بني 3000 و5000 جنيه 

اإ�شرليني )5500 يورو(.

وعرث على املفتاح ”يف مظروف كان يف �شندوق منزل ا�شكتلندي“، 

عل���ى ما اأو�شح يف بيان ديفيد ماكدونالد، املتخ�ش�س يف الأثاث 

الربيطاين يف ”�شوذبيز“ قبل عملة البيع.

واأ�ش���اف: اأن ”الأ�رة التي كانت متلكه، علم���ت اأن املفتاح كان 

موجوداً يف مكان ما، لكنه كان خمفيًا“.

اأق���دم �شائق توك توك مبنطقة اأو�شيم التابعة ملحافظة اجليزة 

مب����ر، على اعرا�س طريق فت���اة وت�شويه وجهها باآلة حادة 

ب�شبب رف�شها الزواج منه.

حي���ث ورد بالغ اإىل مركز �رطة اأو�شي���م، من اإدارة امل�شت�شفى 

يفيد با�شتقبال فتاة م�شابة بجروح يف الوجه.

وبح�شب ما اأفادته الفتاة، اإنها فوجئت اأثناء �شريها يف ال�شارع 

ب�شائق توك توك يتعدى عليها بال�رب لت�شوية وجهها ب�شبب 

رف�شه���ا الزواج منه، م�شيفة اأنها رف�ش���ت الزواج منه فقرر اأن 

ي�شوه وجهها ب�شالح اأبي�س حتى ل تتزوج بغريه.

واعرف املتهم بجرميته واأقر باإقدامه على ت�شويه وجه الفتاة 

حتى ل تتزوج غريه.. 

 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  
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بيع مفتاح زنزانة نابليون ب�ضعر غري متوقع

يف وقت بداأت جلن���ة مكافحة الحتكار الركية حتقيًقا 

حول �شيا�شة اخل�شو�شية يف “وات�شاآب” و”في�شبوك”، 

اأطلق الرئي�س الربازيلي جايري بول�شونارو قناة له على 

“تيليغ���رام” ، كما اأطلق الرئي�س الرك���ي قناته اأي�شا 
على “تيليغرام”.

واجت���ازت قناة الرئي�س الركي يف “تيليغرام” بالفعل 

عملية التحقق. واأ�شبح لديه 54.8 األف م�شرك.

ويف وق���ت �شاب���ق، اأطلقت جلن���ة مكافح���ة الحتكار 

الركي���ة حتقيًقا ح���ول �شيا�ش���ة اخل�شو�شية اجلديدة 

يف “وات�شاآب” و”في�شب���وك”. وفقًا لتفاقية امل�شتخدم 

املحدثة، يتعني على م�شتخدم���ي “وات�شاآب” م�شاركة 

البيانات مع “في�شبوك”، على وجه اخل�شو�س، �شتتلقى 

ال�شبك���ة الجتماعي���ة معلوم���ات حول رق���م الهاتف 

.)IP( ”واملعامالت وعناوين “اآي بي

يذك���ر اأنه منذ يومني وخ���الل 72 �شاعة، بداأ 25 مليون 

م�شتخ���دم جديد من جميع اأنح���اء العامل يف ا�شتخدام 

برنام���ج املحادثات “تيليغرام”.ع���الوة على ذلك، يف 

الأ�شبوع الأول من �شهر يناير، جتاوز عدد امل�شتخدمني 

الن�شطني 500 مليون.

روؤو�ضاء دول يفعلون قنواتهم 

على تيلغرام

SUNDAY 17 JANUARY 2021 ــ Issue NO. 14645 الأحد 3 جمادى الآخر 1442 ه� املوافق 17 يناير 2021 �� الع�دد 14645

�ل�ساعر �لر�حل علي بن رحمه �ل�سام�سي ..قر�ض �ل�سعر منذ �لطفولة وتربى في بيئة �سعرية خ�سبة�أعـالم و�سـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�شاعر اإماراتي 

    

انعدمت الرحمة من قلوب اأفراد عائلة، 

فزجوا بابنتهم التي تعاين علة عقلية 

يف قف����س مل���دة 5 �شن���وات، يف ق�شة 

مي���رثة للحزن والغ�ش���ب يف اآن واحد. 

وادعت العائل���ة الفلبينية اأنها مل تعد 

قادرة على تقدمي العناية لالبنة ال�شابة 

الت���ي تعاين ا�شطراب���ًا عقليًا . وكانت 

"بيبي" )29 عام���ا( تعي�س مع اأ�رتها 
يف الفلبني وتعم���ل يف متجر، وكانت 

اأحالمه���ا يف ال�شماء: تري���د اأن ت�شبح 

عار�ش���ة اأزياء. لكنه���ا اأ�شيبت مبر�س 

"الكتئ���اب الذهبي" ع���ام 2014، وهو 
حالة نف�شية �شدي���دة ت�شتدعي اإدخال 

"بيبي"  امل�شت�شفى.وعا�شت  املري����س 

داخل القف�س، متاما مث���ل احليوانات، 

وكانت مالب�شها رثة، ويقدم لها الطعام 

من خ���الل الق�شب���ان العازلة. واأ�رت 

العائلة 

� عل���ى  ه���ذ

الو�شع، متذرعة ب���اأن تكاليف العالج 

يف امل�شت�شف���ى باهظة.وموؤخراً، ظهرت 

بيب���ي يف �ري���ط فيديو ق�ش���ري فيما 

امل�شاعدة  العائل���ة  �شديق���ة  طلب���ت 

لتخلي�شها م���ن "ال�شجن" الذي تعي�س 

به، وامل�شاهمة يف تكاليف عالجها.

عائلة حتب�س ابنتها املري�ضة يف »زنزانة« 5 �ضنوات

احتفل���ت ق���رى كامل���ة مبيالد 

عجل ب���� 5 اأرجل ب���دًل من 4، 

وا�شتب�روا به خرياً حتى اأ�شبح 

امل�شاهري،  م���ن  امل�شوه  العجل 

مع و�ش���ول القرويني اخلرافيني 

اأنحاء العامل للتودد  من جميع 

لهذا العجل.

قروي���ني  اللقط���ات  وُتظه���ر 

يتجمعون يف حقل “ليتناوبوا” 

فقط من اأجل مل�شة واحدة من العجل 

ذو  املظهر غري املعتاد يف مقاطعة 

“�شورين”، �شمال �رق تايالند.
وتو�ش���ح ال�شور العج���ل امل�شكني 

الذي ميك���ن روؤية �شاق���ه الإ�شافية 

ب���ارزة م���ن ظه���ره، بالإ�شافة اإىل 

اأنه حتت���وي �شاق���ه اخلام�شة على 

حافري���ن مت�شابكني م���ع بع�شهما 

البع����س. ويتمتع العجل الفريد من 

نوع���ه والذي اأطلق علي���ه اأ�شحابه  

“كامكو” ب�شح���ة جيدة وميكنه اأن 
يتجول يف احلق���ل اأثناء الرعي مع 

والدته.

عجل ي�ضبح من امل�ضاهري ويجتمع حوله 

النا�س لأخذ الربكة!

يجتاز  بريطاين  حماولة..   158 بعد 
اختبار رخ�ضة القيادة

اأجت���از مواط���ن بريطانيا، 

يبلغ من العم���ر 42 عامًا 

للح�شول  النظري  الختبار 

على رخ�ش���ة القيادة بعد 

158 حماولة، اأنفق خاللها 

ا�شرلين���ي  3600 جني���ه 

)نحو 5000 دولر(.

الثانية  وحل يف املرتب���ة 

�شاب يبلغ م���ن العمر 20 

عامًا، بع���د 116 حماولة، 

يف ح���ني حلت اإمراأة تبلغ من العمر 40 عامًا يف املركز الثالث 

بعد 93 حماولة.

ويتك���ون الختب���ار النظري م���ن 50 �شوؤاًل، وه���ي اأ�شئلة حول 

العالمات والإر�ش���ادات املرورية واأ�شئل���ة خا�شة حول �شالمة 

املركبة، ولجتياز هذا الختبار ل بد من احل�شول على 43 اإجابة 

�شحيح���ة من اأ�شل 50 �شوؤال يف م���دة زمنية قدرها 57 دقيقة، 

اإ�شافة اإىل اختبار قيا�س مدى وعي ال�شائق ملخاطر الطريق.

 اأثناء م�شاركته يف اأم�شية �شعرية يف الثمانينيات
ورحل���ة  الراح���ل  ال�شاع���ر   �

�شعرية وفكرية ثرة
 اأحد دواوين ال�شاعر علي بن رحمه
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