
الريا�ض-وكاالت:

 قال وزير اخلارجية ال�سعودي 

الأم���ر في�سل ب���ن فرحان اآل 

اإن اململكة  ال�سبت  �سعود يوم 

متفائلة ب���اأن عالقتها باإدارة 

الرئي����س الأمريكي جو بايدن 

م�سيفا  "ممت���ازة"،  �ستك���ون 

مع  التفاو�س  �ستوا�س���ل  اأنها 

وا�سنط���ن بخ�سو����س التفاق 

النووي الإيراين.

�سعوره  ع���ن  الوزي���ر  وع���ر 

بالتف���اوؤل يف مقابلة مع قناة 

العربي���ة وق���ال اإن عالق���ات 

ربط���ت  �سلب���ة  تاريخي���ة 

ال�سعودية بالإدارات الأمريكية 

املختلفة م�سرا اإىل اأن الريا�س 

�ستوا�سل ذلك مع بايدن.

�صنعاء-)د ب اأ(:

و�سل وفد حوث���ي ، ام�س ال�سبت، اإىل 

العا�سمة الأردني���ة عمان للم�ساركة 

يف جول���ة جديدة م���ن املفاو�سات 

م���ع احلكومة اليمني���ة املعرتف بها 

دولي���ا، بخ�سو�س تبادل الأ�رسى بني 

الطرفني. 

وقال رئي�س ملف الأ�رسى يف جماعة 

احلوث���ي عبدالق���ادر املرت�س���ى يف 

تغري���دة ع���ر ح�سابه عل���ى تويرت 

" و�سلنا اإىل العا�سمة الأردنية )عّمان( 
للم�سارك���ة يف جول���ة جدي���دة من 

املفاو�سات على ملف الأ�رسى برعاية 

الأمم املتح���دة".  واأ�ساف املرت�سى: 

"ناأمل اأن ُيكتب لهذه اجلولة النجاح 
يف حتري���ر اأكر ع���دد م���ن الأ�رسى 

واملعتقلني من كل الأطراف".

ومل ي�سدر اأي تعليق من قبل احلكومة 

اليمنية حول هذه املفاو�سات. 

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

نيويورك-وكالت:

 تويف مقدم الرنامج احل���واري الأمريكي ال�سهر لري كينج عن 

عمر يناهز 87 عاما، ح�سبما ذكرت حمطة "�سي اإن اإن" الإخبارية، 

نقال عن جنله.

وت���ويف ، لري كينغ، بعد اأ�سابيع م���ن اإ�سابته بفرو�س كورونا 

امل�ستجد )كوفيد 19(.

وكان النجم التلفزي���وين البارز قد ُنقل اإىل امل�ست�سفى يف مدينة 

لو�س اأجنلو����س، اأواخر دي�سمر املا�سي، اإث���ر ت�سخي�س اإ�سابته 

بفرو�س كورونا.

وامتدت م�سرة كين���غ، لأكرث من 6 عقود، وكان الرجل يعاين من 

النوع الثاين من مر�س ال�سكري، كما عانى اأي�سا من �رسطان الرئة 

ونوبات قلبية وذبحات �سدرية خالل ال�سنوات الأخرة.

درجات الحرارةمواقيت ال�صالة اأبوظبي 14/26 دبي 15/27 ال�سارقة 13/26 عجمان 24 /14 اأم القيوين 25 /12 راأ�س اخليمة 26 /13 الفجرة 18/24 العني 12/27 ليوا 13/26  ال�سلع 15/24  الفجر 5.47 الظهر 12.37   الع�رس 3.41  املغرب 6.05 الع�ساء 7.22

ريدموند )اأمريكا(-)د ب اأ(:  

تلق���ى بي���ل جيت����س، موؤ�س����س �رسك���ة 

امل�ساد  اللقاح  الأمريكي���ة،  مايكرو�سوفت 

لفرو�س كورونا امل�ستجد.

وكتب جيت�س على موقع تويرت يوم اجلمعة: 

»اإحدى املزايا اأن ت�سبح يف �سن اخلام�سة 

وال�ستني هو تلقي لقاح كوفيد – 19«.

واأ�ساف اأنه تلقى هذا الأ�سبوع اأوىل جرعتي 

اللقاح، مبينا بالقول: »واأنا اأ�سعر ب�سعور 

عظي���م«. ويقف جيت����س يف مركز بع�س 

نظريات املوؤامرة حول فرو�س كورونا.

واأحد الدعاءات الت���ي ل اأ�سا�س لها يقول 

اإن جيت�س ي�ستخ���دم اللقاح كذريعة لزرع 

رقائق لل�سيطرة على الب�رسية.

بيل جيت�س يتلقى اللقاح 

�ضد كورونا
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تون�س-)د ب اأ(:

 جتم���ع حوايل األف �سخ�س اأغلبهم م���ن اأن�سار الأحزاب 

الي�سارية و�سط العا�سمة تون�س ام�س ال�سبت، لالحتجاج 

�سد احلكوم���ة واملطالبة باإطالق ����رساح املوقوفني يف 

ال�سطراب���ات الليلي���ة الت���ي �سهدتها الب���الد الأ�سبوع 

املا�سي. واأغلق���ت قوات ال�رسطة التون�سية اأغلب املنافذ 

املوؤدي���ة لل�سارع الرئي�سي احلبي���ب بورقيبة الذي ي�سم 

مق���ر وزارة الداخلية، لكن املحتجني جنحوا يف التجمع 

يف جانب من ال�سارع وبداأوا م�سرة يف ال�سوارع املحيطة 

بو�سط العا�سمة.

و�سارك يف امل�سرة قيادات معروف���ة من اأحزاب الي�سار 

م���ن بينهم ال�سيا�سي البارز حم���ة الهمامي والنائب يف 

الرمل���ان منجي الرحوي، وفق م���ا عاينه مرا�سل وكالة 

الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(.

مو�صكو-)د ب اأ(:

 اأ�سي���ب اأكرث من 40 من رج���ال ال�رسطة خالل احتجاجات 

لإطالق ����رساح املعار����س األيك�سي نافالن���ي يف مو�سكو، 

ح�سبما اأفادت وكالة »تا�س« الرو�سية لالأنباء.

واأ�سارت التقاري���ر اإىل اأن الإ�سابات طفيفة ومل يتم نقل اأي 

م���ن رجال ال�رسط���ة اإىل امل�ست�سفى. وقي���ل اإن املتظاهرين 

األقوا كرات الثلج على خدمات الطوارئ، واأفادت وكالة »ريا 

نوفو�ستي« لالأنباء باأنه مت اإلقاء طالء اأبي�س على ثالثة من 

رجال ال�رسطة . 

وتاأتي هذه التقارير يف الوقت الذي تظهر فيه اللقطات التي 

مت تداولها ع���ر الإنرتنت العتقالت الوح�سية للمتظاهرين 

من قبل عنا�رس ملثمة من قوات الأمن.

ويتجمع املئات يف و�سط املدينة مع حلول امل�ساء. ودعتهم 

ال�رسطة اإىل الع���ودة اإىل منازلهم واأغلقت عدة �سوارع حول 

الكرملني.

منظمات واأحزاب ي�شارية ت�شارك 
في احتجاجات بتون�س

اإ�شابة 40 �شرطيًا في احتجاجات للإفراج 
عن نافالني بمو�شكو

 وفاة مقدم البرامج الحوارية ال�شهير الري كينج

بغداد-)د ب اأ(:

  اأفادت خلية الإعالم الأمني العراقي ام�س ال�سبت باإطالق 

ثالث���ة �سواريخ باجتاه مط���ار بغداد ال���دويل يف �ساعة 

متاأخرة من الليلة قبل املا�سية  دون اإ�سابات.  

وقال���ت خلية الإعالم ، يف بيان �سحفي ام�س ال�سبت ، اإن 

ال�سواريخ �سقطت خارج املطار دون اإ�سابات.

محيط مطار بغداد يتعر�ض 

لق�سف �ساروخي 

حمدان بن محمد ي�سهد تحديات رموز �سن الثنايا 
لهجن اأبناء القبائل بالمرموم

»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«

وفد حوثي ي�شل االأردن للتفاو�س مع 
الحكومة اليمنية حول االأ�شرى 

الرباط-)د ب اأ(:

اأعل���ن ام�س ال�سبت وفدا جمل�س الدولة وجمل�س 

الن���واب الليبيان تو�سلهما اإىل اتفاق بخ�سو�س 

الإج���راءات التنفيذي���ة لتعي���ني جمموعة من 

املنا�سب ال�سيادي���ة يف ختام اجلولة اخلام�سة 

م���ن امل�س���اورات التي عقدت مبدين���ة بوزنيقة 

جنوب العا�سمة املغربية الرباط.

وقد �سكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق 

املادة 15 م���ن التفاق ال�سيا�سي الليبي املوقع 

مبدين���ة ال�سخ���رات بتاريخ 17 كان���ون اأول/

دي�سمر 2015.

واأعلن الوف���دان يف بيان م�س���رتك ت�سكيل فرق 

عم���ل م�سغ���رة تت���وىل الإ�رساف عل���ى عملية 

تن�سيب منا�سب حمافظ ليبيا املركزي ورئي�س 

هيئة الرقابة الإدارية و رئي�س ديوان املحا�سبة 

ورئي�س هيئة مكافحة الف�ساد ورئي�س املفو�سية 

العليا لالنتخابات ونوابهم.

الليبيون يتفقون على خطوات التعيين في 
المنا�شب ال�شيادية

بغداد-وام:

 اأك���د فوؤاد ح�سني وزي���ر اخلارجية العراقي، ام����س ال�سبت اأن 

الع���راق �سيفاو����س اإدارة الرئي�س المركي ج���و بايدن ب�ساأن 

احلوار ال�سرتاتيجي والوجود الأمركي يف الرا�سي العراقية.

وق���ال بيان ل���وزارة اخلارجية العراقية : �سنطل���ب من الإدارة 

المركية اجلدي���دة ا�ستمرار اجتماعات احل���وار ال�سرتاتيجي 

وحتديد فريق التفاو�س اجلديد من جانبهم .

وكان الع���راق قد اأج���رى حواراً م���ع الدارة الأمركية ال�سابقة 

يف اأغ�سط����س املا�سي ح���ول الوجود الع�سك���ري على اأرا�سيه 

وترتيبات ان�سحاب منظم للقوات الأمركية من البالد.

العراق �شيفاو�س اإدارة بايدن ب�شاأن 
الوجود االأميركي على اأرا�شيه

دبي-وام:

 �سهد �سمو ال�سي���خ حمدان بن حممد بن 

را�س���د اآل مكت���وم ويل عهد دب���ي رئي�س 

املجل����س التنفيذي م�ساء ام����س ال�سبت 

حتديات رم���وز �سن الثناي���ا لهجن اأبناء 

القبائل �سمن مهرجان �سمو ويل عهد دبي 

للهجن واأقيمت التحديات على مدار �ستة 

ع�رس �سوطا مل�ساف���ة ثمانية كيلومرتات 

واأعقب���ت اأ�س���واط الرم���وز الأربعة �ستة 

اأ�سواط اأخرى كانت جائ���زة املركز الأول 

فيه���ا �سيارة بالإ�ساف���ة اإىل �ستة اأ�سواط 

نقدية.

وذهب كاأ�س ويل عهد دبي للثنايا البكار 

املفت���وح اإىل "هملوله" ملك �سيف �سهيل 

نخرة العف���اري بتوقيت وقدره 12:15:6 

دقائق فيما متك���ن "مبهر" اململوك حلمد 

را�سد حمد غدير الكتبي من ح�سد بندقية 

الثناي���ا اجلعدان املفت���وح يف زمن قدره 

12:10:9 دقائق.

ونال���ت "اأنذار" ب�سع���ار م�سلم علي دري 

املن�سوري النامو�س وكاأ�س ويل عهد دبي 

يف ال�سوط الثالث للثنايا البكار "اإنتاج" 

وكان عندها التوقيت 12:22:6 دقائق.

وج���اء "نّه���اب" اململوك ل�سع���ار مظفر 

حممد خمو�سة العامري ليتاألق ويبدع من 

خالل ال�سوط الرابع ويح�سل على بندقية 

الإيذاع اجلع���دان "لالإنت���اج" بزمن بلغ 

12:32:7 دقائق. »طالع  �ض 2

الإمارات تفتتح مركزًا لغ�صيل الكلى باأر�ض ال�صومال

هرجي�سا-وام:

 تنفي���ذا لتوجيه���ات �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ خليف���ة بن زاي���د اآل نهيان 

الدولة »حفظ���ه اهلل« ودعم  رئي�س 

�ساح���ب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن 

زاي���د اآل نهي���ان ويل عه���د اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

ومبتابعة مبا����رسة من �سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 

رئي����س موؤ�س�سة خليفة ب���ن زايد اآل 

نهي���ان لالأعمال الإن�ساني���ة ..افتتح 

وف���د م���ن املوؤ�س�سة مرك���زا لغ�سيل 

الكلى يف مدينة هرجي�سا بجمهورية 

اأر�س ال�سومال ليقدم خدماته لأكرث 

من 30 مري�سا يف اليوم الواحد.

وياأتي افتت���اح مركز الكلى يف اإطار 

الإمارات  لدولة  الإن�سانية  املبادرات 

التي تقدمه���ا لالأ�سقاء يف جمهورية 

اأر����س ال�سومال وتنفذه���ا موؤ�س�سة 

خليف���ة بن زايد اآل نهي���ان لالأعمال 

الإن�سانية

غزة-)د ب اأ(:

 اأ�سيب ع���دد من  الفل�سطينيني بجروح خمتلفة، ام�س ال�سبت، 

اإثر انفجار وقع يف بلدة بيت حانون �سمال قطاع غزة.

وذك���رت وكالة الأنب���اء الفل�سطينية ) وفا( ام����س اأن انفجارا 

داخلي���ا ناجما عن عبوة نا�سفة وقع يف اأحد منازل املواطنني 

يف بلدة بيت حانون.

واأ�س���ارت اإىل اأن  النفج���ار اأدى اإىل اإ�سابة عدد من املواطنني 

بج���روح متفاوتة، مت نقلهم جميع���ا اإىل امل�ست�سفيات، لتلقي 

العالج.

اأبوظبي-وام:

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

ووقاي���ة املجتمع لتو�سي���ع وزيادة 

نطاق الفحو�س���ات يف الدولة بهدف 

الكت�س���اف املبكر وح����رس احلالت 

امل�سابة بفرو����س كورونا امل�ستجد 

"كوفي���د - 19" واملخالط���ني له���م 
وعزله���م ..اأعلنت ال���وزارة عن اإجراء 

خ���الل  جدي���دا  فح�س���ا   174،172

ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات 

با�ستخدام  املجتم���ع  خمتلف���ة يف 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية 

تق���دمي 87،720  املجتمع عن 

جرعة خ���الل ال�ساعات ال� 24 

جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 

تقدميها  مت  الت���ي  اجلرع���ات 

حتى ام�س ال�سبت 2،426،793 

اللقاح  توزيع  جرعة ومع���دل 

 100 ل���كل  جرع���ة   24.54

�سخ�س.

ياأت���ي ذلك متا�سي���ا مع خطة 

الوزارة لتوفر لقاح كوفيد-19 

اإىل  الو�س���ول  اإىل  و�سعي���ا 

املناعة املكت�سبة الناجتة عن 

التطعيم والت���ي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على فرو�س كوفيد-19.

»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«

تقديم 87,720 جرعة من لقاح »كوفيد ــ 19« 
خلل 24 �شاعة 

ال�شعودية تتوقع علقات »ممتازة« 
مع اإدارة بايدن

اإ�شابة عدد من الفل�شطينيين اإثر 
انفجار ب�شمال غزة »ال�شحة«: �شفاء 4٫051 من كورونا وت�شجيل 

3,566 اإ�شابة و7 وفيات

»تتمة  �ض8«

بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن زايد..



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14651 Oó`©dG-2021  ôjÉæj24 óMC’G
øWƒdG QÉÑNCG2

  ¢ù«ªN óªëe áªWÉa .O:º∏≤H

±ÓàN’G ÜOCGh »JGQÉeE’G íeÉ°ùàdG :ΩGh-»HO

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCG 

 íeÉ°ùàdG  öûf  ¿CG  …OÉ–’G  »æWƒdG

 º«bh ôNB’G ∫ƒÑbh ìÉàØf’Gh ∫GóàY’Gh

 Ö©°T ÇOÉÑe πã“ ÊÉ°ùfE’G ¢ûjÉ©àdG

 ,áî°SGôdG  á«fÉ°ùfE’G  ¬ª«bh  äGQÉeE’G

 IÒ°ùeh ÉæàdhO ™bGh ‘ ó°ùéàJ »àdG

.…QÉ°†◊G ÉgQƒ£J

 âë‚  äGQÉeE’G  ádhO  ¿G  ¤G  QÉ°TCGh

 QGô≤à°SÓd  mêPƒ‰  Ëó≤J  ‘  Ωƒ«dG

 É¡MÉ‚ »JCÉjh ,á≤£æŸG ‘ íeÉ°ùàdGh

 É¡àjDhQ ≥ªYh É¡é¡f á«£°Sh øe Gòg

 Iôªà°ùe »gh ,⁄É©dG ≈∏Y É¡MÉàØfGh

 âHGƒãdG  ΩGÎMG  ≈∏Y  ÉgRÉµJQG  ‘

.¢SÉædG πµd º∏°ùdGh øeC’G õjõ©Jh

 ,¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ójGR  IõFÉL  º«µ–  áæ÷  AÉ°†YCG

 áfÉeC’G  ô≤e  ‘  á«fÉ°ùfE’G  IqƒNCÓd

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG

 ôªY  QƒàcódG  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  »HóH

 »æWƒdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG

.…OÉ–’G

 ô≤°U  ‹É©e  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  ‘h

 GócDƒe ,º«µëàdG áæ÷ AÉ°†YCÉH ¢TÉÑZ

 πc Òî°ùJ ≈∏Y äGQÉe’G ádhO ¢UôM

 º¡àª¡e ‘ º¡MÉ‚ πLCG øe É¡JÉ«fÉµeEG

 á∏gDƒe É¡fhôj »àdG á«°üî°ûdG QÉ«àNGh

 á«aÉØ°Th ájOÉ«M πµH ∂dPh IõFÉé∏d

.á«dÓ≤à°SGh

 ójGR IõFÉL ¿CG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCGh

 IQOÉÑªc  â≤ãÑfG  á«fÉ``°ùfE’G  IƒNCÓd

 IƒNC’G  á≤«Kh  »Mh  øe  á«ŸÉY

 ΩÉeE’G  á∏«°†a  É¡©bh  »àdG  á«fÉ°ùfE’G

 ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ÈcC’G

 ÉHÉH ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG á°SGóbh ∞jöûdG

 º«b ó°ùŒ »gh á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG

 IõµJôŸG  áî°SGôdG  äGQÉe’G  ÇOÉÑeh

 íeÉ°ùàdGh  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  ≈∏Y

 »àdG  É¡JGP  º«≤dG  »gh  ôN’G  ∫ƒÑbh

 øe  ⁄É©dG  ‹G  äGQÉe’G  É¡æe  â≤∏£fG

.∑Î°ûŸG ¢û«©dGh »ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG πLCG

 ádhód Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿G ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH äGQÉe’G

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫G ójGR øH áØ«∏N

 óFÉ≤dG  è¡f  ≈∏Y  Ò°ùJ  "ˆG  ¬¶ØM"
 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  ¢ù°SDƒŸG

 ‘ "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫G ¿É£∏°S

 AÓYGh á«fÉ°ùfE’G IƒN’G öUGhCG õjõ©J

 øeÉ°†àdGh  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG  º«b

.öûÑdG »æH ÚH ÊÉ°ùfE’G

 íeÉ°ùàdG ¿EG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ∫Ébh

 »îjQÉJ  ΩGõàdG  ƒg  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 ìÉéædG  ¿EGh  ,Ö©°ûdGh  IOÉ«≤dG  øe

 ÉjOÉ°üàbG Ωƒ«dG äGQÉeE’G √ó°ü– …òdG

 ,íeÉ°ùàdG áaÉ≤K äGôªK øe ƒg ÉjƒªæJh

 á«fÉ°ùfE’G  ƒëf  äGQÉeE’G  ÖLGh  ¿EGh

 áHôéàdG  √òg  öûæJ  ¿CG  É¡«∏Y  ºàëj

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡ªYóJh

 º«µ– áæ÷ AÉ°†YCG  ócCG  º¡à¡L øeh

 Oƒ¡÷G á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL

 IƒNCÓd  É«∏©dG  áæé∏dG  É¡dòÑJ  »àdG

 ¢ûjÉ©àdG  áaÉ≤K  õjõ©àd  á«fÉ°ùfE’G

 ÒjÉ©ŸGh  ,IõFÉ÷G  ºYód  É¡JQOÉÑeh

 øY  GƒHôYCGh  ,É¡à©°Vh  »àdG  IójÉëŸG

 ≈∏Y É¡°Uô◊ äGQÉeE’G ádhód ºgôjó≤J

 ≥«≤ëàd  ≈©°ùJ  »àdG  Oƒ¡÷G  ºYO

 øjÒ°ûe ,á«îjQÉàdG á≤«KƒdG √òg ±GógCG

 √òg πªM ‘ ¿hôªà°ùj ±ƒ°S º¡fCG ¤EG

 ¤EG É¡∏≤f ≈∏Y πª©dGh á∏«ÑædG ádÉ°SôdG

.á«ŸÉ©dG äÉ°üæŸG áaÉc

 ºgôµ°T  øY  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ÜôYCGh

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©Ÿ

 …òdG AÉ≤∏dG Gòg ≈∏Y …OÉ–’G »æWƒdG

 á«ªgCG  ∫ƒM  ∑Î°ûŸG  ÒµØàdG  ∫hÉæJ

 πLCG øe ∑Î°ûŸG πª©dGh Éeób »°†ŸG

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

 IƒNCÓd ójGR IõFÉL º«µ– áæ÷ ¿CG ôcòj

 á«ª«¶æàdG  áëFÓdG  Ö°ùM  á«fÉ°ùfE’G

 AÉ°†YCG  á°ùªN  øe  ¿ƒµàJ  IõFÉé∏d

 øjôKÉc  ºgh  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ¤EG  áaÉ°VEG

 ájQƒ¡ª÷ á≤HÉ°ùdG á°ù«FôdG GõfÉH ÉÑeÉ°S

 á°ù«FQ ¿ÉL π«FÉµ«eh ,≈£°SƒdG É«≤jôaCG

 kÉ≤HÉ°S á«fƒaƒµfôØ∏d á«dhódG áª¶æŸG

 ∞°Sƒj óªfih ,Góæµd ≥HÉ°ùdG ºcÉ◊Gh

 É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf ’Éc

 ôªMC’G Ö«∏°üdG á«©ªL ¢ù«FQ ≥HÉ°ùdG

 Gƒ°ùfGôa  ∂«æ«ehOh  ,»°ù«fhófE’G

 áªµëŸG  ßaÉfi  »JÈeÉe  ∞jRƒL

 ¿Éµ«JÉØdG ‘ ‹ƒ°SôdG ™«bƒà∏d É«∏©dG

 QÉ°ûà°ùŸG  ≠fÉjO  ÉeGOCGh  ,∫ÉæjOQÉµdG

 IóëàŸG  ·CÓd  ΩÉ©dG  ÚeCÓd  ≥HÉ°ùdG

 áaÉ°VEG ,á«YÉª÷G IOÉHE’G ™æÃ »æ©ŸG

 ÚeC’G ΩÓ°ùdGóÑY óªfi QÉ°ûà°ùŸG ¤EG

.á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏d ΩÉ©dG

:ΩGh-É°ù«Lôg

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 ÖMÉ°U  ºYOh  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf »ÑXƒHCG  ó¡Y ‹h

 øe IöTÉÑe á©HÉàÃh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S

 ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe ¢ù«FQ á°SÉFôdG

 íààaG..  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ¿É«¡f  ∫BG

 ≈∏µdG π«°ù¨d Gõcôe á°ù°SDƒŸG øe óah

 ¢VQCG  ájQƒ¡ªéH  É°ù«Lôg  áæjóe  ‘

 30 øe ÌcC’ ¬JÉeóN Ωó≤«d ∫Éeƒ°üdG

.óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ É°†jôe

 QÉWEG  ‘  ≈∏µdG  õcôe  ìÉààaG  »JCÉjh

 äGQÉeE’G  ádhód  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG

 ájQƒ¡ªL  ‘  AÉ≤°TCÓd  É¡eó≤J  »àdG

 áØ«∏N á°ù°SDƒe ÉgòØæJh ∫Éeƒ°üdG ¢VQCG

 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ∞«Øîàd  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒàH

 Éª«°S  ’  á«fÉ°ùfE’G  IÉfÉ©ŸG  ICÉWh

 ¢VQCG  ‘  »ë°üdG  ´É£≤dG  ¬«fÉ©j  Ée

 ∫ÓN øe ∂dPh ,äÉHƒ©°U øe ∫Éeƒ°üdG

 »àdG á«YƒædG á«ë°üdG äGQOÉÑŸG »æÑJ

 ‘  kÉ°Uƒ°üN  AÉ£©dG  áeGóà°SG  ≥≤–

 É¡H  ôÁ  »àdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG  πX

 ¢ShÒa  áëFÉL  QÉKBG  á¡LGƒŸ  ⁄É©dG

 ¬°ùØf âbƒdG ‘ ≥≤–h ,"19-ó«aƒc"
.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 áæjóe  ‘  ójó÷G  ≈∏µdG  õcôe  íààaG

 ˆGóÑY  øªMôdGóÑY  ‹É©e  É°ù«Lôg

 ¢VQCG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ  ÖFÉf  »©∏jõdG

 ˆGóÑY  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  ∫Éeƒ°üdG

 ádhó∏d  …QÉéàdG  ÖàµŸG  ôjóe  »Ñ≤ædG

 ø°ùM ¿É£∏°S ¢Sóæ¡ŸGh É°ù«Lôg ‘

 áØ«∏N  á°ù°SDƒe  óah  ¢ù«FQ  »∏«ØÿG

 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 áë°üdG ôjRh ˆGóÑY ôªY »∏Y ‹É©eh

 øe OóY ¤EG áaÉ°VEG ∫Éeƒ°üdG ¢VQCG ‘

 øªMôdGóÑY  ‹É©e  ∫Ébh  .ÚdhDƒ°ùŸG

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf »©∏jõdG ˆGóÑY

 á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûŸG ¿EG ∫Éeƒ°üdG ¢VQCG

 ‘  º¡°ùJ  äGQÉeE’G  ádhód  ájƒªæàdGh

 ¢ùµ©æJh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG IÒ°ùe õjõ©J

 ¢VQCG Ö©°T IÉ«M Ú°ù– ≈∏Y ÉHÉéjEG

 »ë°üdG ´É£≤dG ‘ Éª«°S ’ ∫Éeƒ°üdG

 ôÁ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX ‘

 ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG AGôL ⁄É©dG É¡H

.óéà°ùŸG

 øH áØ«∏N á°ù°SDƒe ¤EG ôµ°ûdÉH ¬LƒJh

 ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ¢VQCG ‘ ájƒªæàdGh á«fÉ°ùfE’G É¡JGQOÉÑe

 á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡÷G ¿CG GócDƒe.. ∫Éeƒ°üdG

 IƒNC’G  äÉbÓY  ó°ùŒ  äGQÉeEÓd

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG

 áMÉ°ùe  ≈∏Y  ≈∏µdG  õcôe  AÉ°ûfEG  ”h

 ≈æÑŸG ¿ƒµàj å«M É©Hôe GÎe 820

 πµ°ûdG »à∏«£à°ùe Úà∏àc øe »°ù«FôdG

 302 á«dÉªLEG áMÉ°ùÃ É©e Úà∏°üàe

 ¤hC’G  á∏àµdG  º°†J  å«ëH  ™Hôe  Îe

 π«°ù¨H á°UÉN ±ôZ 10 áMÉ°ùŸG IÒÑc

 IóMGh ∫õY áaôZ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ≈∏µdG

 iôNCGh ≈°Vôª∏d á°ü°üfl äÉeóN ™e

 …ƒà– Éªæ«H á«Ñ£dG äGó©ŸÉH á°UÉN

 áMGÎ°SGh ΩO ∂æH ≈∏Y á«fÉãdG á∏àµdG

.≈°Vôe ¢ü«î°ûJ áaôZh AÉÑWCÓd

 Iójó÷G  ≈∏µdG  π«°ùZ  IóMh  º°†Jh

 /  ácöT  πÑb  øe  á©æ°üe  Iõ¡LCG

 á«fÉŸC’G  /  Òc  πµjó«e  ¢Sƒ«æ«°ùjôa

 Iõ¡LCG  çóMCGh  π°†aCG  øe  ó©J  »àdGh

.…ƒ∏µdG π«°ù¨dG

 Ú©H  á©æ°üŸG  ácöûdG  äòNCG  óbh

 π°ûØdG ≈°VôŸ á«ë°üdG ádÉ◊G QÉÑàY’G

 ¢SÉ«b  Iõ¡LCG  âaÉ°VCG  å«M  …ƒ∏µdG

 ΩO  á«≤æJ  áÑ°ùf  ÜÉ°ùMh  ΩódG  §¨°V

 áaÉ°VEG  π«°ù¨dG  á«∏ªY ∫ÓN ¢†jôŸG

.ΩódG äÉ©«‡ ø≤M Iõ¡LCG ¤EG

 IóMhh ≈∏µdG Iõ¡LCÉH õcôŸG õ«¡Œ ”h

 á°UÉN ¢SGôµH √ójhõJh √É«ŸG á÷É©e

.…ƒ∏µdG π«°ù¨dG á«∏ª©d

 øe á÷É©e IóMh ójó÷G õcôŸG º°†jh

 ΩÉ°ùbC’  √É«ŸG  á÷É©e  äGóMh  çóMCG

 IÎ∏a á«∏ªY πNóJ å«M ≈∏µdG π«°ùZ

 É¡dƒ°Uh  πÑb  πMGôe  IóY  ‘  AÉŸG

 Ö«côJ ” Éª«a ≈∏µdG  π«°ùZ Iõ¡LC’

 Ö°ùM IÎ∏ØdGh á«≤æàdG  Iõ¡LCG  ™«ªL

 ∫ƒ°üë∏d  á©æ°üŸG  ácöûdG  äÉ«°UƒJ

 á°UÉÿG √É«ŸG øe á«Yƒf π°†aCG ≈∏Y

 Ö«côJ øY Ó°†a »∏µdG π«°ùZ ≈°VôŸ

 IQGôM áLQO ¿Éª°†d AÉŸG ójÈJ äGóMh

.√É«ª∏d áÑ°SÉæe

 ∫ÓN øe √É«ŸG á«≤æJ á«∏ªY ºàJ Éªc

 á«FÉæK  á«ÑW  √É«e  á÷É©e  IóMh

 ìÓeC’G øe √É«ŸG á«≤æJ ¿Éª°†d á«≤æàdG

. %99 áÑ°ùæH IQÉ°†dG ÉjÒàµÑdGh

 Iójó÷G  ≈∏µdG  π«°ùZ  IóMh  Ωó≤Jh

 IQƒ°üH …ƒ∏µdG π°ûØdG ≈°VôŸ É¡JÉeóN

 OóY π°üj ¿CG ™bƒàŸG øe å«M Iôªà°ùe

 ‘ á©bƒàŸG …ƒ∏µdG π«°ù¨dG äÉ°ù∏L

 π°ü«d  á°ù∏L  780 ¤EG  óMGƒdG  ô¡°ûdG

 9350  ¤EG  ΩÉ©dG  ‘  äÉ°ù∏÷G  OóY

 õcôe  º«ª°üJ  ‘  »YhQh   .á°ù∏L

 ájQÉª©ŸG äÉZGôØdG ™jRƒJ ≈∏µdG π«°ùZ

 á«©«Ñ£dG IQÉfE’G ∫ƒNóH íª°ùJ å«ëH

 áaÉ°VE’ÉH  í«ë°U  πµ°ûH  ájƒ¡àdGh

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ΩGóîà°SG  IÉYGôe  ¤EG

 ∫ÓN øe ≈æÑŸG ‘ º¡àcôM ádƒ¡°Sh

.∂dòd ICÉ«¡e á«ë°U äGóMh ÒaƒJ

á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL º«µëJ áæéd AÉ°†YCG »≤à∏j ¢TÉÑZ ô≤°U

 .. ójGR øH óªëe ºYOh ádhódG ¢ù«FQ äÉ¡«LƒàH

∫Éeƒ°üdG ¢VQCÉH É°ù«Lôg »a ≈∏µdG π«°ù¨d kGõcôe íààØJ äGQÉeE’G

á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL º«µ– áæ÷ AÉ°†YCG ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U

∫Éeƒ°üdG ¢VQCG ájQƒ¡ªéH É°ù«Lôg áæjóe ‘ ójó÷G »∏µdG õcôe ìÉààaG ∫ÓN

 äGQÉeE’G ádhO ájƒg ‘ áî°SGôdG º«≤dG øe íeÉ°ùàdG

 »∏éàJh ,»eÓ°SE’Gh »Hô©dG É¡KQEGh IóëàŸG á«Hô©dG

 É¡H ôNõJ »àdG á«aÉ≤ãdG ájOó©àdG ‘ áª«≤dG ∂∏J

 áØ∏àfl  á«°ùæL  220  ¢ûjÉ©J  ∫ÓN  øe  ádhódG

 ¤EG ô¶æj »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ó©j ⁄h .É¡°VQCG ≈∏Y

 ‘ " ∂jöûdG" ƒg πH ,∞«°†dG Qƒ¶æÃ É¡«a º«≤ŸG

 …òdG AÉNôdG ¤EG áaOÉ¡dG ¬JÉ«é«JGÎ°SGh ¬JÉMƒªW

 íeÉ°ùàdGh  .AGƒ°S  óM ≈∏Y  º«≤ŸGh  øWGƒŸG  º©j

 è«°ùædG ‘ á∏°UDƒe áª«b »HÉéjE’G ¢ûjÉ©àdG ≈æ©Ã

 »àdG ∂∏J É¡LPÉ‰ iƒbCG øe π©dh »Hô©dG ÊÉ°ùfE’G

 - áHÉë°üdG ÚH IÉNGDƒŸÉH ΩÓ°SE’G Qó°U ‘ â∏Œ

 øjôLÉ¡ŸG ∫ÉM ábôd kGÈL -QÉ°üfC’Gh øjôLÉ¡ŸG

 óæY º¡JQÉŒh º¡dGƒeCG øY »∏îà∏d Ghô£°VG øjòdG

 ¢ùµ©j Gògh .IQƒæŸG áæjóŸG ¤EG áµe øe º¡Jôég

 º¡JÉ©ªà›h Üô©dG º«b Ö∏°U ‘ »g iôNCG á∏«°†a

 øjÒéà°ùŸGh AÉØ©°†dG IöüæH ôNÉØàJ âfÉc »àdG

  .º¡d ¿ƒ©dG ój óe ΩóYh ºgó°U øe ∞fCÉJh É¡H

 ƒëf É¡à«é«JGÎ°SG ‘ äGQÉeE’G ádhO ¬àÑYƒà°SG Éeh

 ∫ÓN øe ±ÓàN’G ÜOCG á«ªgCG íeÉ°ùàdG áaÉ≤K öûf

 óaGôc ¬«dEG ô¶ædGh "ôNB’G" ΩGÎMÉH ≥«ª©dG »YƒdG

 √OGôaCG ™«ªL ÖYƒà°ùj πeÉµàe ™ªà› AÉæÑd º¡e

 .á∏«°UC’G »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ájƒ¡H ¢SÉ°ùŸG ¿hO

 ô¡°T ‘ íeÉ°ùàdG IQGRƒd ádhódG ¢ù«°SCÉJ ‘ π©dh

 å«M ∂dP ‘ É¡àjóL ócDƒj Ée 2016 ΩÉY ôjGÈa

 á«é«JGÎ°SG  É££N  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  IQGRƒdG  âæÑJ

 iDhQ äGP á«æWh áª«≤c íeÉ°ùàdG õjõ©J ¤EG ±ó¡J

 Iƒ£N  íeÉ°ùàdG  IQGRh  ¢ù«°SCÉJ  πãÁh  .á«ŸÉY

 øe ÉgÒZ øY äGQÉeE’G ádhO É¡H õ«ªàJ á«bÉÑà°SG

 §Hôd  kGOÉL  kÉ«©°S  IQGRƒdG  §£N  ¢ùµ©Jh  ,∫hódG

 ‹hódG  ΩÓ°ùdG  ßØ◊  á«‡C’G  Oƒ¡÷ÉH  ÉgOƒ¡L

 ∞æ©dG òÑfh ¢ûjÉ©àdGh ΩGÎM’G äÉ°SÉ«°S õjõ©Jh

 .á«gGôµdGh õ««ªàdGh

 ¬fCG øe π°†aCÉH ±ÓàN’G ÜOCG øY ÒÑ©àdG øµÁ ’h

 ÖMÉ°üJ »àdG á«bGôdG á«fÉ°ùfE’G äÉ«cƒ∏°ùdG óMCG

 á«°SÉ°SC’G º«gÉØŸG øeh .íeÉ°ùàdG áª«≤c á©«aQ áª«b

 ±ÓàN’G ÜOCG ≥«≤ëàd É¡HÉ©«à°SG øe óH ’ »àdG

 (worldview)  á«fƒµdG  Iô¶ædG  Ωƒ¡Øe

 äÉ«cƒ∏°ùdG áYƒª› ƒg Ωƒ¡ØŸG Gò¡H Oƒ°ü≤ŸGh

 ¬«a  ¢û«©j …òdG  ⁄É©dG  ∫ƒM äÉ©bƒàdGh  º«≤dGh

 ¬dÉ©aCGh √ÒµØJ ó«dÉ≤J ‹ÉàdÉH πµ°ûJ »àdGh ¿É°ùfE’G

 Ò¡°ûdG  ¬HÉàc  ‘  ôjÉ°S  ƒ«∏HO  ¢ùª«L  Ö°ùëH

 ºgÉ°ùjh ."Ωƒ¡Øªc á«fƒµdG Iô¶ædG :π«ØdG á«ª°ùJ"
 á«bô©dG ¬JGAÉªàfG OôØ∏d á«fƒµdG Iô¶ædG áZÉ«°U ‘

 ≈Øîj ’h á«ª∏©dGh á«Ø°ù∏ØdGh á«æjódG ¬JGó≤à©eh

 äÉaÉ≤ãdG  ÈY  óaGhôdG  ∂∏J  ÚH  äÉaÓàN’G  ≥ªY

 ôµØdG É¡H ôNõj »àdG áæjÉÑàŸG iDhôdGh IOó©àŸG

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG »àª«b ¿EÉa ¬«∏Yh .ÊÉ°ùfE’G

 Ö∏£àJ  »àdG  ±ÓàN’G  äÉjó–  øe  ¿Gƒ∏îj  ’

 äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G øe »HÉéjE’Gh »còdG ¢ûjÉ©àdG

.AGƒ°S óM ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

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

 ¢ù«FQ  GôjOGƒJ  „ÉcQCG  Úà°ShÉa  áeÉîa  ¤EG

 IOÉYG áÑ°SÉæÃ ∂dPh ≈£°SƒdG É«≤jôaCG ájQƒ¡ªL

.IójóL á«°SÉFQ IÎØd áHÉîàfG

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

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

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

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

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

 Úà°ShÉa ¢ù«FôdG  áeÉîa ¤EG  Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J

.GôjOGƒJ „ÉcQCG

 óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j ójGR øH

≈£°SƒdG É«≤jôaCG ájQƒ¡ªL

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ÖàµŸGh  á«ª°SÉ≤dG  á©eÉ÷G  â©bh

 á©eÉ÷G ô≤Ã ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊ »eÓYE’G

 ÖjQóàdG  ä’É›  õjõ©àd  ºgÉØJ  Iôcòe

 ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G ‘ á«eÓYE’G äÉ°SGQódGh

 π°UGƒàdG  Qƒ°ùL ó«WƒJh  äGÈÿG  ∫OÉÑJh

 ‘  ácÎ°ûŸG  äGÈÿG  øe  IOÉØà°S’Gh

.∑Î°ûŸG »eÓYE’G ÖjQóàdG §«£îàdG

 IOÉ©°S á«ª°SÉ≤dG á©eÉ÷G øY IôcòŸG ™bh

 á©eÉ÷G ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ∞∏ÿG OGqƒY O.CG

 ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊  »eÓYE’G  ÖàµŸG  øYh

.ÖàµŸG ôjóe …ÓY ó«©°S ¥QÉW IOÉ©°Sh

 äÉbÓY  õjõ©J  ºgÉØàdG  Iôcòe  âæª°†Jh

 ÖjQóàdG  ∫OÉÑJ  ä’É›  ‘  ¿hÉ©àdG

 ¢Vƒ¡æ∏d ÚÑfÉ÷G Óµd »eÓYE’G ôjƒ£àdGh

 iƒà°ùŸG ≈∏Y »eÓYE’Gh ‘É≤ãdG πª©dÉH

 ÚÑfÉ÷G Óµd ‹hódGh »ª«∏bE’Gh »∏ëŸG

.¬JÉ°UÉ°üàNGh √QGhOCGh ¬dÉ› ‘ πc

 ÖàµŸG ¤ƒà«°S ºgÉØàdG Iôcòe ÖLƒÃh

 áÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SG ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G

 ≈∏Y º¡ÑjQóàd á©eÉ÷G øe ∫É°üJ’G á«∏c

 ∫É°üJ’Gh ΩÓY’G ∫É› ‘ πª©dG äGQÉ¡e

 πªY ¢TQhh äGQhO øª°V ôjôëàdG äGQÉ¡eh

 º¡∏«gCÉJ iƒà°ùe õjõ©àd á°ü°üîàe á«eÓYEG

.º¡JGQÉ¡e π≤°Uh

 á«Ñ∏J  ≈∏Y  ºgÉØàdG  Iôcòe  πª©Jh

 ‘  ájôjƒ£àdGh  á«ÑjQóàdG  äÉLÉ«àM’G

 äGÈÿG øe IOÉØà°S’Gh áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG

 ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’ á«∏ª©dGh á«ÁOÉcC’G

 iƒà°ùe ≈∏Y á«ª°SÉ≤dG  á©eÉ÷G äÉ«∏µH

 á«eÓYE’G äÓª◊G ò«ØæJh º«ª°üJh §«£îJ

 ™ªàéª∏d  áeóN  ájƒªæàdGh  ájƒYƒàdG

.áØ∏àîŸG √ÉjÉ°†b á÷É©Ÿh

 äÉ¡«Lƒàd áªLôJ ºgÉØàdG  Iôcòe πã“h

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

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi

 ÚH  ¿hÉ©àdG  IQhö†H  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ‘  ácÎ°ûŸG  ±GógC’G  äGP  äÉ°ù°SDƒŸG

 áeóN ≈∏Y ¢ùµ©æj ÉÃ ä’ÉéŸG ™«ªL

 IOƒ°ûæŸG äGQƒ£àdG ≥«≤–h ábQÉ°ûdG IQÉeEG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 √òg á«ªgCÉH ∞∏ÿG OGqƒY O.CG IOÉ©°S OÉ°TCGh

 ±GógC’G ≥«≤– ‘ º¡°ùJ »àdG äÉªgÉØàdG

 äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe á©eÉé∏d É«∏©dG

 ≥≤ëjh ábQÉ°ûdG IQÉeEG Ωóîj ÉÃ ácÎ°ûŸG

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J

 áeƒµ◊  »eÓYE’G  ÖàµŸG  ¿CG  ¤EG  âØdh

 áª¡ŸG á«eÓYE’G äÉ¡÷G øe ó©j ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdG áeƒµM πªY áeƒ¶æe ‘ IóFGôdGh

 ≈æ©J äÉ«dhDƒ°ùeh á∏YÉa QGhOCG É¡d »àdGh

 ¬µ∏à“  Éeh  IQÉeEÓd  »eÓYE’G  ÖfÉ÷ÉH

 áeó≤àe  á«eÓYEG  äÉ°SQÉ‡h  äGÈN  øe

 äGÈÿG  øe  QGhOC’G  πeÉµJ  ‹ÉàdÉHh

 á«bÉØJ’G OƒæH õjõ©àd á©eÉ÷ÉH á«ÁOÉc’G

.ácÎ°ûŸG

 ó«©°S  ¥QÉW  IOÉ©°S  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 á©eÉ÷G ™e ºgÉØàdG  Iôcòe á«ªgCG  …ÓY

 ‹É©dG º«∏©à∏d ÉMöU ÉgQÉÑàYÉH á«ª°SÉ≤dG

 ≈©°ùf  ÉfQhóH  øëfh  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘

 ‘ á©eÉ÷G ™e ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdG õjõ©àd

 RÉ‚EG  ‘ á≤HÉ°ùdG  ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷G  πX

 äÉ°SGQódG  OGóYEGh  äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG

 ácÎ°ûŸG äGÈÿG øe IOÉØà°S’ÉH á«eÓYE’G

 á«æØdG  hCG  á©eÉ÷G  ‘  á«ÁOÉcC’G  AGƒ°S

 á«ª°SÉ≤dG  á©eÉ÷G.»eÓY’G  ÖàµŸG  ‘

 ¿GRõ©j ábQÉ°ûdG áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸGh

∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ¿GRõ©j ábQÉ°ûdG áeƒµëd »eÓYE’G ÖàµªdGh á«ª°SÉ≤dG á©eÉédG

 ódÉN QƒàcódG ø««©J óªà©j AGQRƒdG ¢ù∏ée

ójGR á©eÉéd kGôjóe »LQõîdG óªëe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG 

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

 Ú«©àH kGQGôb ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

.ójGR á©eÉ÷ kGôjóe »LQõÿG óªfi ódÉN QƒàcódG

 Ö°UÉæŸG  øe  kGOóY  ódÉN  QƒàcódG  IOÉ©°S  π¨°Th

 ÚYÉ£≤dG ‘ ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ‘ Ióà‡ IÈN ¬dh

 ÉeÉY Gôjóe kÉ≤HÉ°S πªY å«M ,¢UÉÿGh »eƒµ◊G

 ,/á«ªæJ/ ájöûÑdG OQGƒŸG ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«¡d

 IQGRh/  ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IQGRƒd  kÓ«chh

 GOóY π¨°T Éªc ,/kÉ≤HÉ°S á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG

 ,»ÁOÉcC’Gh  »ª«∏©àdG  ´É£≤dG  ‘  Ö°UÉæŸG  øe

 ,äGQÉeE’G á©eÉ÷ ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿Éc å«M

 äGQÉeE’G  á©eÉéH  OÉ°üàb’Gh  IQGOE’G  á«∏c  π«chh

.É¡«a ¢ùjQóàdG áÄ«g ƒ°†Yh

 ™jQÉ°ûŸG øe OóY ≈∏Y »LQõÿG QƒàcódG ±öTCGh

 ∫ÉªYC’G  ´É£b  ‘  äGQGô≤dGh  ÚfGƒ≤dGh  íFGƒ∏dGh

 »°VhÉØàdG  ≥jôØdG  ‘  kGƒ°†Y  ¿Éch  ,º«∏©àdGh

 äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G ádhO ÚH Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJ’

 É¡æe Ö°UÉæe IóY kÉ≤HÉ°S π¨°Th ,á«µjôeC’G IóëàŸG

 º«£ØdG  óLÉe  ácöT  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ‘ ájóæµdG á©eÉ÷G IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Yh ,ájQÉéàdG

 äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Yh ,»HO

 ájƒ°†Y  kÉ«dÉM  π¨°ûjh..  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh

 á«∏c AÉæeCG ¢ù∏› É¡æe IQGOE’G ¢ùdÉ› øe OóY

 ¢ù∏› ƒ°†Yh ,á«eƒµ◊G IQGOEÓd ó°TGQ øH óªfi

.»HO á©eÉL AÉæeCG



 AÉ¡≤ah  á«FÉæ÷G  ádGó©dG  AÉª∏Y  ™ªéj

 ≥ë∏d áÑ°ùædÉH  π«dódG  ¿CG  ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG

 ,ó°ùé∏d ìhôdG áHÉãÃ ƒg ¢UÉÿGh ΩÉ©dG

 äÉYRÉæŸG  π°ü rØ oJh  ¥ƒ≤◊G  âÑãJ  ¬Hh

 º©Jh  øeC’G  Öàà°ù«a  ∫ó©dG  ≥≤ëàjh

 äGAGôLEG íÑ°üJ ádOC’G ¿hóHh .áæ«fCÉª£dG

 ÜhöV  øe  kÉHöV  á«FÉæ÷G  ádGó©dG

 ‘  kGóFÉ°S  ¿Éc  …òdG  πLódGh  ÚªîàdG

 âëÑ°UCG  Gòd  ,áÁó≤dG  Qƒ°ü©dG  AÉ°†b

 ÉgÒî°ùJh É¡æ«eCÉJh ádOC’G ™ªL áØ«Xh

 ádGó©dG  ≥«≤–h  ºFGô÷G  ±É°ûàc’

 Iõ¡LCG É¡H ó¡©àJ áª«°ùL á«æ¡e á«dhDƒ°ùe

 ,áWöûdG É¡àeó≤e ‘h á«FÉæ÷G ádGó©dG

 ä’’óà°S’G ™ªL äÉ«∏ª©H ±ô© oj Éª«a

.»FÉæ÷G ≥«≤ëàdGh

 ™ªLh »FÉæ÷G ≥«≤ëàdG äÉ«∏ªY Èà©J

 ádGó©dG  äGAGôLEG  ºgCG  øe  ä’’óà°S’G

 ÉgQÉÑàYÉH  ,á«°SÉ°ùM  ÉgÌcCGh  á«FÉæ÷G

 ádÉØch ádGó©dG äÉMÉ°S ¤EG ∫ƒNódG ìÉàØe

 áëaÉµe  èeGôH  ¤EG  π«Ñ°ùdGh  ,¥ƒ≤◊G

 ¬∏c ∂dP ¥ƒa »¡a .É¡æe ájÉbƒdGh áÁô÷G

 â£«fCG »àdG Iõ¡LC’G IAÉØc ¢SÉ«≤d QÉ«©e

 É°VQ ióeh ,áª«°ù÷G á«dhDƒ°ùŸG √òg É¡H

 ∞∏µJ  »àdG  Iõ¡LC’G  ∂∏J  øY  ™ªàéŸG

.á∏FÉW á«dÉe ≠dÉÑe ádhódG

 ä’’óà°S’G  ™ªLh  »FÉæ÷G  ≥«≤ëà∏d

 √óYGƒb  º¶æJh  ¬JGAGôLEG  ºµ–  ÚfGƒb

 ∂dPh  ,ájQGOE’Gh  É¡æe  á«æØdG  ¬Ñ«dÉ°SCGh

 äGAGôLE’G ∂∏J øY ºéæj ób ÉŸ kÉÑ°ù–

 ¥ƒ≤M ≈∏Y AGóàYEG hCG  ádGó©∏d QGógEG øe

 òîàJ  .á«°SÉ°SC’G  ¬JÉjôMh  ¿É°ùfE’G

 – ä’’óà°S’G ™ªLh ≥«≤ëàdG äGAGôLEG

 º¡JAGôH ¢VÎØJ ¢UÉî°TCG ó°V – kÉfÉ«MCG

 πµ°ûJ  ∂dòH  »¡a  ,¢ùµ©dG  âÑãj  ≈àM

 äAÉL Gòd ,¬àeGôch OôØdG ájôM ≈∏Y kGô£N

 áæ«ÑdG óYGƒbh á«FGõ÷G äGAGôLE’G ÚfGƒb

 ÚH áfRGƒŸG ≥«≤–h ¥ƒ≤◊G ∂∏J º«¶æàd

 áÁô÷G  ÉjÉë°V  ¥ƒ≤Mh  º¡àŸG  ¥ƒ≤M

.áeÉY áØ°üH ™ªàéŸGh

 á£ÑJôe  á«YÉªàLEG  IôgÉX  áÁô÷Gh

 É¡JGOÉYh  äÉ©ªàéŸÉH  kÉjƒb  kÉWÉÑJQG

 ájOÉ°üàbE’G  É¡àcôMh  Égó«dÉ≤Jh

 .ájƒªæàdG  É¡JÉgÉŒGh  á«°SÉ«°ùdGh

 äGòHh  ±hô¶∏d  kÉ≤ah  Qƒ£àJ  áÁô÷Éa

 ôgOõJh  ƒªæJ  »àdG  ácô◊Gh  áYöùdG

 ájOÉŸG  ¬JÉfÉµeEGh  ™ªàéŸG  äGQób  É¡H

 ÉæŸÉY ‘ á°UÉN ,á«LƒdƒæµàdGh á«æØdGh

 á£°ûfC’G  ¬«a  âëÑ°UCG  …òdG  öUÉ©ŸG

 áMƒàØe  á«YÉªàLE’Gh  ájOÉ°üàbE’G

 πeÉ©àdÉa  .á«dhódG  Ohó◊G  ÈY  Ióà‡h

 øe kGQób Ö∏£àj ÚeôéŸGh áÁô÷G ™e

 π≤J ’ »àdG á«WöûdG ±QÉ©ŸGh äGQÉ¡ŸG

 IôaƒàŸG á«ª∏©dGh á«æØdG äÉjƒà°ùŸG øY

.™ªàéŸG AÉ°†YCG iód

 ójó÷G hCG åjó◊G øY ¢†©ÑdG ∫AÉ°ùàj ób

 QOÉÑàj óbh ,»FÉæ÷G ≥«≤ëàdG ∫É› ‘

 √GôcE’Gh Öjò©àdG Qƒ°U ¢†©ÑdG ¿ÉgPCG ¤EG

 äÉ≤«≤ëàdG ‘ kGôNDƒe ⁄É©dG Égó¡°T »àdG

 Úª¡àŸG ™e ∫hódG ¢†©H ‘ äôL »àdG

 ∞æ©dGh  ‹hódG  ÜÉgQE’G  ºFGôL  ‘

 πFÉ°SƒH  ¬Ñ°TCG  âfÉc  »àdGh  »°SÉ«°ùdG

 ¿Éc ÉÃQ .áÁó≤dG Qƒ°ü©dG ‘ ≥«≤ëàdG

 , ÜÉgQE’G IôgÉX  IQƒ£N ¤EG kGóFÉY ∂dP

 ΩÉŸE’G ¿CG  Éfôjó≤J ‘ ócDƒŸG øe ¬fCG ’EG

 ≥«≤ëà∏d  áãjó◊G  Ö«dÉ°SC’Gh  óYGƒ≤dÉH

 ±É°ûàcEG  ‘  º¡°ùj  ¿CG  øµªŸG  øe  ¿Éc

.É¡æe ájÉbƒdGh IÒ£ÿG ºFGô÷G

 ≥«≤ëàdG  ∫É›  ‘   áKGó◊ÉH  »æ©fh

:»JB’G »FÉæ÷G

 ±É°ûàcG ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG •
 ácôM ó°UQh ä’’óà°S’G ™ªLh ºFGô÷G

.ÚeôéŸG

 »≤∏J  ‘  ‹B’G  Ö°SÉ◊G  ΩGóîà°SG  •
 áÑ°SƒMh ,É¡∏«é°ùJh á«FÉæ÷G äÉZÓÑdG

 ‘ á«FÉæ÷G ádGó©dG ∫É› ‘ äGAGôLE’G

.É¡∏MGôe ∞∏àfl

 ádOC’Gh á«ªbôdG äÉ≤«≤ëàdG º¶f ôjƒ£J •
 á«ªbôdG á«FÉæ÷G

 Ö°SÉë∏d »FÉ°†≤dG »ª∏©dG åëÑdG ∫ÉNOEG •
 Computer forensic  ‹B’G

.á«fGÈ«°ùdG ºFGô÷G ‘ ä’’óà°S’G ™ª÷

 áÁô÷G ìöùÃ ±ô©j Ée ™e πeÉ©àdG •
.»°VGÎa’G

 Ohó◊G  ÈY  ºFGô÷G  OGóàeG  á≤MÓe  •
 äÉÑ∏£àe øe ∂dP ÖMÉ°üj Éeh á«dhódG

 ,IOó©àe  ¢UÉ°üàNG  ôFGhO  ‘  πª©dG

 á«JGQÉÑîà°SE’G  á£°ûfC’G  ‘  ™°SƒàdGh

.á«LQÉÿG

 Ú≤≤ëŸG  á«Yƒf  ‘  á∏≤f  çGóMEG  •
 á«æ¡ŸG  º¡JGQÉ¡eh  á«ª∏©dG  º¡JÓgDƒeh

 áKóëà°ùŸG  ºFGô÷G áÑcGƒŸ á«cƒ∏°ùdGh

 ¿hõ«ªàj  øjòdG  Oó÷G  ÚeôéŸGh

 Ú≤≤ëŸG äGQÉ¡e RhÉéàJ á«æ≤J äGQÉ¡Ã

.Újó«∏≤àdG

 Ö«dÉ°SCG ≈∏Y CGôW …òdG ÒÑµdG ∫ƒëàdG ¿EG

 É¡dÉ≤àfGh ájó«∏≤àdG äÉ©ªàéŸG ‘ IÉ«◊G

 áÄ«H  ¤EG  ájƒYôdG  á«YGQõdG  áÄ«ÑdG  øe

 êÉàfE’G πFÉ°Sh ±ÓàNG É¡eGƒb ájö†M

 ,äÉaÉ≤ãdG  ´ƒæJ  ,¢û«©dG  Ö°ùc  πÑ°Sh

 §«£îàdGh »LQÉÿG ⁄É©dG ≈∏Y ìÉàØf’G

 ‘ á«Yƒf á∏≤f çóMCG »°SCGôdG ÊGôª©dG

 ¢Uôah É¡JGhOCGh ºFGô÷G ÜÉµJQG Ö«dÉ°SCG

 äÉ«æ≤àdG ∫ƒNO ¿CG Éªc .ádGó©dG øe Üô¡àdG

 ∫É› ‘ ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ª∏d á«dÉ©dG

 ¢SƒeÉb ¤EG IójóL äGOôØe ±É°VCG áÁô÷G

 á«fGÈ«°ùdG ºFGô÷G πãe »FÉæ÷G ≥«≤ëàdG

 ìöùe  ,   Cyber Crime   ,

 »ªbôdG   ≥«≤ëàdG  ,  »°VGÎa’G  áÁô÷G

 Digital investigation
 Digital  á«ªbôdG  á«FÉæ÷G ádOC’Gh

 ±QÉ©e  Ö∏£àJ  »àdG  evidence
 ádGó©dG Iõ¡LCG iód ó©H ôaƒàJ ⁄ äGQÉ¡eh

 ÚãMÉÑdG  ≈∏Y ≈≤∏j  ∂dP  πc .á«FÉæ÷G

 á«ª°ùL äÉ«dƒÄ°ùe ¿CÉ°ûdG Gò¡H Úªà¡ŸGh

 ‘ Ú∏eÉ©∏d áãjó◊G áaô©ŸG π≤f É¡ªgCG ,

 »FÉæ÷G ≥«≤ëàdG ∫ÉLQh kÉeƒªY áWöûdG

 õjõ©J ≈∏Y πª©dGh , ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y

 º¡æµÁ …òdG  Qó≤dÉH  º¡JGQÉ¡eh º¡JGQób

 ⁄ÉY ‘ áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àŸG áÑcGƒe øe

. áÁô÷G

 ≥«≤ëàdG öUÉæY ºgCG πª©dG Gòg ∫hÉæàj

 πeÉ©àdG á«Ø«ch á«æØdG √óYGƒbh »FÉæ÷G

 ádGó©dG  ≥≤ëj  ÉÃ  á«FÉæ÷G  ádOC’G  ™e

 Ö«dÉ°SCG  πª©dG  øª°†àj  Éªc  á«FÉæ÷G

 ºFGô÷G  •É‰CG  ¢†©H  ‘  ≥«≤ëàdG

 áÁô÷G πãe IQƒ£N ÌcC’G  áKóëà°ùŸG

 á«ØdC’G ºFGô÷ IRQÉÑdG áª°ùdG á«fGÈ«°ùdG

.πÑ≤à°ùŸG ºFGô÷ ÉÃQh áãdÉãdG

 zåjó◊G »FÉæ÷G ≥«≤ëàdG{ ÜÉàc ™≤j

 AÉ°†≤dGh áWöûdG ¿CG ócDƒjh ,∫ƒ°üa 10 ‘

 á¨∏dG  áaô©e  ¤EG  á∏°UGƒàe  áLÉM  ‘

 áØ∏àîŸG  QGhOC’G  ÚH  õ««ªà∏d  Iójó÷G

 ‘ ‹B’G Ö°SÉ◊G É¡Ñ©∏j ¿CG øµÁ »àdG

 áaô©e ¿EG PEG ,á«JÉeƒ∏©ŸG ºFGôL ∫É›

 ≥ªYCG º¡a ôjƒ£àd ájQhöV á≤«bódG á¨∏dG

 ‹B’G Ö°SÉ◊G É¡H º¡°ùj »àdG á«Ø«µdG øY

 ºFGô÷ ™jöùdG QÉ°ûàf’G ™eh ,áÁô÷G ‘

 ∫ÉLQ áLÉM OGOõJ ,ójGõàJ ‹B’G Ö°SÉ◊G

 õ««ªàdG á«Ø«c º¡a ¤EG AÉ°†≤dGh áWöûdG

 äCGóH »àdG (äÉ«Ñ°ü©dG ºFGôL) ´GƒfCG ÚH

 á≤«bódG á¨∏dÉa ; Ωƒj πc ó≤©àJh Ö©°ûàJ

 ¿ƒfÉ≤dG  ∫ÉLQ óYÉ°ùJ »àdG  »g ÉgóMh

 ≥«≤ëàdG äÉ«é«JGÎ°SG ‘ ≥ª©àdG ≈∏Y

.á«ªbôdG á«FÉæ÷G ádOC’G ™ªLh

 ÜÉë°UCG  øe  ÜÉàµdG  √òg  ƒØdDƒe  ó© ojh

 ,º¡J’É›  ‘  IÈÿGh  ¢UÉ°üàN’G

 iöûÑdG  ÚeC’G  óªfi QƒàcódG  PÉà°SC’Éa

 IGQƒàcódG  áLQO  ≈∏Y  π°UÉM  Üƒéfi

 IQGRh ‘ ÒÑNh ,¿ÉHÉ«dG øe ¿ƒfÉ≤dG ‘

 ‘  »ÁOÉcCG  ±öûeh  PÉà°SCGh  ,á«∏NGódG

 ,á«°ùæ÷Gh  ájƒ¡∏d  äGQÉeE’G  á«ÁOÉcCG

 äÉ©eÉ÷G  ™e  ¿hÉ©àe  öVÉfih

 ÉeCG  ,á«fÉHÉ«dGh  ájOƒ©°ùdGh  á«JGQÉeE’G

 »JGQÉeEG  ,»FÉæ¡dG  óªM  º«gGôHEG  QƒàcódG

 ó«ªYh  ,»ÁOÉcCG  åMÉH  ƒ¡a  ;á«°ùæ÷G

 IGQƒàcódG  ≈∏Y  π°UÉM  ,óYÉ≤àe  áWöT

 áæ°S  28  IóŸ  πªYh  ,É«fÉ£jôH  øe

 ¬dh  ,»WöûdGh  »æeC’G  ÚdÉéŸG  ‘

 áªµëŸG çƒëÑdGh äÉØdDƒŸG øe ójó©dG

 ‘  óªà©e  öVÉfi  ƒgh  ,IQƒ°ûæŸGh

 ∫OÉY  ÉeCG  ,á«WöûdG  ógÉ©ŸGh  äÉ«∏µdG

 Ö«≤f ƒ¡a ;á«°ùæ÷G »JQÉeEG ,ó«ªM ˆGóÑY

 ‘ áæ°S 25 IóŸ πªY , óYÉ≤àe áWöT

 ƒ°†Y  ƒgh  ,»WöûdGh  »æeC’G  ÚdÉéŸG

 IóY  ¬dh  ,äGQÉeE’G  AÉHOCGh  ÜÉqà oc  OÉ–G

.IQƒ°ûæeh áªµfi çƒëHh äÉØdDƒe

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14651 Oó`©dG-2021  ôjÉæj24 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

:º∏≤H ÜÉàµ∏d ¢VôY 

ó«ªM ˆGóÑY ∫OÉY

 πgCÉàdG äÉbÉ£H ådÉK ó°üëj ∑ƒªdO øH

¬dƒ«∏d ´Gõa ádƒ£H »a »ÑgòdG ™Hôª∏d

Ωƒ«dG kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ôÑ¨e ¢ù≤£dG

:ΩGh-»HO

 πgCÉàdG  ábÉ£H ∑ƒŸO øH ˆGóÑY óªfi ó°üM 

 øe áæeÉãdG á≤∏◊G øª°V »ÑgòdG ™Hôª∏d áãdÉãdG

 16`dG áî°ùædGh ¬dƒ«∏d ´Gõa ádƒ£Ñd 21`dG áî°ùædG

 ÖbÎdG  áLQO  OGOõJ  …òdG  ,¿Gó«ŸG  èeÉfôH  øe

 ¢SÉª◊Gh  á«FÉ¡ædG  QGhOC’G  ‘  ¬eó≤J  ™e  ¬«a

 ≈∏Y  ájôjƒ£àdG  äÓjó©àdG  πX  ‘ …ÒgÉª÷G

 ¿Gó«ŸG  â∏©L  »àdG  á«KGÎdG  äÉ≤HÉ°ùŸG  ΩÉ¶f

.º°SƒŸG Gòg kÉØ∏àfl

 πgCÉàdG  ábÉ£ÑH  ∑ƒŸO  øH  ˆGóÑY  óªfi  RÉah

 ∫BG ó«ÑY á©ªL »°ü≤«d ,á£≤f 70 ≥≤M Éeó©H

 ≥≤M …òdG ,»°VÉŸG º°Sƒª∏d "Ö≤∏dG πeÉM" »∏Y

 ‘ •É≤f 10 ∑ƒŸO øH Ö°ùc å«M ,á£≤f 30

 IQó≤dG ‘ 20h ájÉeôdG ‘ 20h Ió«°ü≤dG AÉ≤dEG

 30 »∏Y ∫BG  Ö°ùc Éª«a ,øé¡dG ¢†cQ ‘ 20h

 ∑ƒŸO øH ˆGóÑY óªfi º°†æjh ..¬dƒ«dG ‘ á£≤f

 …RôdG ó«ªM øe πc ¤EG »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ‘

.…ôeÉ©dG ¢TÉZO øH ⁄É°S óªfih »°ùeÉ°ûdG

 ≈∏Y ÊÉãdG Qhó∏d áæeÉãdG áYƒªéŸG ‘ ¢ùaÉæJh

 Ωƒàµeh  »ª«©ædG  ó«ÑY  :¿Gó«ŸG  ìöùe  áÑ°ûN

 10  `dG  »°ùeÉ°ûdG  Ωƒàµe  ≥≤Mh  ..»°ùeÉ°ûdG

 ôYÉ°ûdG πÑb øe Ió«°ü≤dG AÉ≤dEÉH á°UÉÿG •É≤f

 √òg º«µëàH Ωƒ≤j …òdG »Ñ©µdG OÉªM øH óªfi

 øe Ió«°ü≤H ¿ÉcQÉ°ûŸG ¢ùaÉæàj å«M ,á≤HÉ°ùŸG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô©°T

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

 πãe pâfCG" Ió«°üb »gh ,-ˆG √ÉYQ – »HO ºcÉM

." pâfCG Ée

 ájÉeôdG  á°ùaÉæe  ‘  »°ùeÉ°ûdG  Ωƒàµe  ¥ƒØJh

 30 ¤EG √ó«°UQ ™aÒd ,á£≤f 20 `dG ó°üMh É°†jCG

 »ª«©ædG ó«ÑY ≈∏Y ¥ƒØJ Éeó©H ,á≤∏◊G ‘ á£≤f

.´öSCG øeR ∫ÓN ¿ƒë°üdG •É≤°SEÉH

 äÉÑãdÉH í‚h kGõ«‡ kAGOCG  »ª«©ædG  ó«ÑY Ωóbh

 á≤°SÉæàŸG ácô◊G ∫ÓN øe á«°VQC’G ¬dƒ«dG ‘

 ∫ƒ°UƒdG ¬d Öàµj ⁄ »àdG ôØdG ä’hÉfi ºK øeh

 ºµ◊G ¬ëæª«d ,Îe 20 `dG ¢SôL Qõ«d §N ¤EG

 Ωƒàµe  ´óHCG  Éªc  ,48 áeÓ©dG  Êƒ°UÉÿG  ó°TGQ

 ™e á«°VQC’G ¬dƒ«dG ‘ ≥«fC’G ¬FGOCÉH »°ùeÉ°ûdG

.49 áeÓ©dG ∫Éæ«d áàHÉãdG ôØdG ä’hÉfi

 π«ÿG  »à≤HÉ°ùe  ‘  ¿ÉcQÉ°ûŸG  ¢ùaÉæà«°Sh

 ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,…QÉ÷G  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  øé¡dGh

 á∏Ñ≤ŸG á≤∏◊G ‘ Ú∏gCÉàŸG ájƒg øY ∞°ûµdG

 ∫ÓN øe kÉ°†jCG …ÒgÉª÷G âjƒ°üàdG á«∏ªY Ö≤Y

.á«còdG ∞JGƒ¡dG ÈY "¿Gó«ŸG" ≥«Ñ£J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG ƒë°U íÑ°üj GÈ¨e óMC’G Ωƒ«dG

 ÖWQh ,´ÉØJQÓd IQGô◊G äÉLQO π«“h ,kÉfÉ«MCG

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

 h , á«Hô¨dG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG

 / á«HôZ á«dÉª°T - á«böT á«dÉª°T ìÉjôdG ácôM

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ áYÉ°S /ºc 30 - 15

 êƒŸG ¿G -»eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ - õcôŸG í°VhCGh

 ÉHô£°†e - É£°Sƒàe ¿ƒµ«°S »Hô©dG è«∏ÿG ‘

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S h, k’Éª°T kÉfÉ«MCG

 Qõ÷Gh 23:40 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG h 09:36

 óæY  ÊÉãdG  Qõ÷Gh  17:25  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G

 êƒŸG  ¿ƒµj  ¿ÉªY ôëH  ‘ h  ..02:39 áYÉ°ùdG

 20:17 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S h , É£°Sƒàe

 óæY ∫h’G Qõ÷G h 06:18 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

.01:23 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 13:02 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ  â– 

 ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ,¿É«¡f

 øe 18 `dG IQhódG ΩÉ≤ oJ ,äGQÉeE’G …QÉ≤°U …OÉf

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

 ôHƒàcCG 3 ¤EG ÈªàÑ°S 27 øe IÎØdG ∫ÓN "2021

 ,¢VQÉ©ª∏d  »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  πÑ≤ŸG

.äGQÉeE’G …QÉ≤°U …OÉf øe º«¶æàH

 q¿EÉa  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  kAÉæHh

 ióe  ≈∏Y  ¤hC’G  Iqôª∏d  ΩÉ≤ oj  ±ƒ°S  ¢Vô©ŸG

 QGhõdG  øe  qπc  áÑZôd  á«Ñ∏J  ∂dPh  ,ΩÉqjCG  7

 á«∏ëŸG  äÉcöûdG  äOÉ°TCG  å«M  ,Ú°VQÉ©dGh

 øª°V á«YƒædG á∏≤ædG √ò¡H á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh

 ¢ùªN ióe ≈∏Y ¢Vô©ŸG ôjƒ£J á«é«JGÎ°SG

 ∫ÉÑbE’G  ¢ùµ©j  ÉÃ  ,/2025-2021/  äGƒæ°S

 ¥É q°ûY  äÉMƒªW  »qÑ∏ ojh  ,ójGõà oŸG  …ÒgÉª÷G

 ∞∏àfl ‘ çGÎdGh á«°ShôØdGh ó«°üdGh IQÉ≤°üdG

.⁄É©dG AÉëfCG

 ≈àM á°VQÉ©dG äÉcöûdG äGRƒéM áÑ°ùf â¨∏Hh

 ¢Vô©ŸG áMÉ°ùe øe %70 ≈∏Y ójõj Ée Ωƒ«dG

 ójõŸG ÜÉ£≤à°SG ™bƒàŸG øeh ,áeOÉ≤dG ¬JQhO ‘

 ∞∏àfl  øe  ΩÉ©dG  Gòg  Oó÷G  Ú°VQÉ©dG  øe

 ‘ ¬Yƒf øe ÈcC’G çó◊G ‘ ácQÉ°û oª∏d äGQÉ≤dG

 IQhódG ‘ óLGƒJ å«M ,É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥öûdG

 ájQÉŒ  áeÓY  670  ≈∏Y  ójõj  Ée  á«°VÉŸG

.2Ω 45000 áMÉ°ùe ≈∏Y ,ádhO 41 øe ábƒeôe

 ácQÉ°ûŸÉH ÖZôJ »àdG äÉcöû∏d ¢Vô©ŸG í«à ojh

www. ÊhÎµdE’G ¬©bƒe ÈY äÉeƒ∏©ŸG áaÉc

 π°UGƒàdG πFÉ°Sh äÉ q°üæeh adihex.com
 áÄÑ©J ¿ÉµeE’ÉH å«M ,¬d á©HÉàdG »YÉªàL’G

 ÈY ¬©«bƒJh ÚcQÉ°û oŸÉH ¢UÉÿG Ö∏£dG êPƒ‰

.âfÎfE’G

 Exhibitor Ú°VQÉ©dG á≤£æe í«à oJ Éªc

 ÚcQÉ°û oª∏d  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  ‘  Zone
 äÉeƒ∏©e ™«ªL á©HÉàeh áYƒæàe äÉeóN õéM

 ÜÉ°ùM  ÈY  óMGh  ¿Éµe  ‘  áª¡ŸG  çó◊G

 ΩÉ«≤dG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,¬H  ºgójhõJ  ºàj  ¢UÉN

 ácQÉ°ûeh  ,ácöûdG  ∞jô©J  ∞∏e  åjóëàH

 ,äÉeóÿGh äÉéàæŸG ∫ƒM Qƒ°üdGh äÉeƒ∏©ŸG

 ôNBG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  ,á«éjhôJ  OGƒe  π«ª–h

 øY kÓ°†a ,á«Øë°üdG äÉfÉ«ÑdGh ácöûdG QÉÑNCG

 Ö«à oc  π«ª–h  Ú°VQÉ©dG  π«dO  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG

 QÉ©°SCG  π«°UÉØJ  áaÉc  øª°†àj  …òdG  äÉ©«ÑŸG

 áaÉ°VEG ,¢Vô©ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉMÉ°ùe õéM

 ∫ƒ°ü◊Gh ,IOqó©à oŸG ÉgÉjGõeh ájÉYôdG äÉbÉÑd

.»≤jƒ°ùàdG ºYódG ≈∏Y

 ™bƒŸG  ÈY  ,äGQÉeE’G  …QÉ≤°U  …OÉf  ≥∏WCGh

 ,  ADIHEX.COM  ¢Vô©ª∏d  ÊhÎµdE’G

 IÉYôdGh á°VQÉ©dG äÉcöû∏d kÉ«∏YÉØJ kÉ«ªbQ kÉÑq«à oc

 ÖZôj  øŸ  í«à oj  ¬qfCÉH  RÉàÁ  ,AGƒ°S  qóM  ≈∏Y

 á«∏YÉØJ áWQÉN áeOÉ≤dG IQhódG ‘ ácQÉ°û oŸÉH

 QÉ«àNG  Ú°VQÉ©dG  ¿ÉµeEÉH  å«M  ,¢Vô©ª∏d

 ,öTÉÑe πµ°ûH ¬H ¿ƒÑZôj …òdG ôZÉ°ûdG ™bƒŸG

 kÓ°†a ,ó© oH øY õé◊G äGAGôLEG áaÉc ∫Éªµà°SGh

 ¿ƒÑZôj  »àdG  á«aÉ°VE’G  äÉeóÿG  QÉ«àNG  øY

 áÑMÉ°ü oŸG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  º«¶æàc  É¡H

.¢Vô©ª∏d

 "äÉ©«ÑŸG" p̀ d »∏YÉØàdG »ªbôdG êPƒªædG ºYójh

 Ú°VQÉ©dG ¿ÉµeEÉHh ,ájõ«∏µfE’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dG

 á«≤jƒ°ùJ  äÉbÉH  QÉ«àNG  ¬dÓN  øe  IÉYôdGh

 ‘  º¡JÉLÉ«àMGh  º¡JÉÑ∏£àe  ºFÓJ  áYƒæàe

 ¥É£f  ™«°SƒJh  ájQÉéàdG  º¡JÉeÓY  ≥jƒ°ùJ

 øª°†àJh  ,⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl  ‘  ÉgQÉ°ûàfG

 ÉjGõeh  á«fÉ› äÉMÉ°ùe  äÉbÉÑdG  √òg  ¢†©H

.áªq«b á«≤jƒ°ùJ

 IOÉØà°S’G IÉYôdGh ¿ƒ°VQÉ©dG ™«£à°ùj ∂dòch

 á°VQÉ©dG äÉcöûdG áaÉc ™e π°UGƒàdG á«fÉµeEG øe

 ôFÉ°Sh ,∫ÉªYC’G OGqhQh á«YGôdG äÉ¡÷Gh iôNC’G

 º¡JÉeóNh º¡JÉéàæeh º¡£°ûfCG ∫ƒM Ú«æ©ŸG

 πª©dG ¢Uôa øe øµ‡ Qób ≈°übCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

.äÉcGöûdGh

 º¡∏«é°ùJ GhócCG øjòdG ÚcQÉ°ûŸG áaÉc øµªà«°Sh

 ¤EG öTÉÑŸG ∫ƒ°UƒdG øe 2021 ADIHEX ‘

 ,äÉcöûdG ÚH IöTÉÑŸG ∫ÉªYCÓd B2B á q°üæe

 äÉYÉªàL’G  õéM  º¡fÉµeEÉH  ¿ƒµj  å«ëH

 ´ÉªàL’G äÉÑ∏W »≤∏J ¤EG áaÉ°VE’ÉH , kIöTÉÑe

.øjôNB’G ÚcQÉ°ûŸG ™e äÉ≤Ø°üdG ó≤Yh

 ¢ù«FQ  …Qƒ°üæŸG  »∏Y  óLÉe  ‹É©e  ócCGh

 ΩÉ©dG ÚeC’G ¢Vô©ª∏d áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG

 ‹hódG  ¢Vô©ŸG  q¿CG  ,äGQÉeE’G  …QÉ≤°U  …OÉæd

 äÉ£ëŸG  ºgCG  óMCG  Èà© oj  á«°ShôØdGh  ó«°ü∏d

 ó«°üdGh ‘É≤ãdG  çGÎdÉH ≈æ© oJ »àdG  á«ŸÉ©dG

 ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM πqã oÁh ,ΩGóà°ù oŸG

 º«gÉØe ï«°SôJh OGóLC’Gh AÉHB’G äÉ°VÉjQ ¿ƒ°U

 á«æWƒdG  ájƒ¡dÉH  RGõàY’Gh  á«JGQÉeE’G  ádÉ°UC’G

 »ÑXƒHCG  áfÉµe  õjõ©Jh  ,»Ñ©°ûdG  çhQƒŸGh

 ≈∏Y  ábƒeôŸG  ¬àfÉµe  ¬d  …OÉ°üàbG  õcôªc

 √ôîah  √RGõàYG  øY  ÜôYCGh  .á«dhódG  áWQÉÿG

 AÉØàMG ™e ¢Vô©ŸG øe áeOÉ≤dG IQhódG øeGõàH

 Ú°ùªN QhôÃ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 IÒÑc  á≤K  »£© oj  ÉÃ  ,É¡°ù«°SCÉJ  ≈∏Y  kÉeÉY

 äÉMÉéædG  á∏°ù∏°S  á∏°UGƒÃ  áª¶æŸG  áæé∏d

 ∂dPh  ,¤hC’G  ¬JQhO  òæe  çó◊G  É¡≤≤M  »àdG

 ¢Vô©ŸG  ¬H  ≈¶ëj …òdG  ÒÑµdG  ºYódG  π°†ØH

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑb øe

 ÖMÉ°Uh ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 ƒª°S ¢Vô©ŸG »YGQ πÑb øe áªFGódG á©HÉàŸGh

 ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

.äGQÉeE’G …QÉ≤°U …OÉf ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘

 á©«∏W  ‘  áeqó≤à oe  áfÉµe  ¢Vô©ŸG  CGƒÑàjh

 å«M øe ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ó«°üdG ¢VQÉ©e

 ÜÉ£≤à°SG  ‘  kÉª¡e  kGQhO  Ö©∏jh  ,QGhõdG  OóY

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  á≤£æe  øe  ìÉ«°ùdG

 ΩÉ©dG  òæe  √QGR  PEG  ,kÉeƒªY  ⁄É©dGh  »é«∏ÿG

.ôFGR ∞dCG 600h ¿ƒ«∏e ≈∏Y ójõj Ée 2003

 ,¢Vô©ª∏d á∏eÉ°ûdG á«©°SƒàdG á£ÿG øª°†àJh

 äÉ«æ≤Jh  äÉeóîH  çó◊G  iƒàfi  ôjƒ£J

 ,IOqóéà oe  ájDhôH  IôµàÑ oe  äÉ«dÉ©ah  á£°ûfCGh

 çGÎdG  ¿ƒ°U  ‘  √QhO  π«©ØJ  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh
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اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ وام:
 عقدت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية 
 2021 لعام  االأول  االإدارة  جمل�س  اجتماع 
ال�سام�سي،  حممد  علي  معايل  برئا�سة 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.
ياأتي  االجتماع  اإن  ال�سام�سي  وقال معايل 
اإطار ا�ستكمال الهيئة م�سريتها بتقييم  يف 
التطلعات  ومناق�سة  ال�سابقة،  املرحلة 
روؤيتها  لتحقيق  امل�ستقبلية  والتوجهات 

واأهدافها اال�سرتاتيجية.
ا�ستعرا�س  االجتماع  اأج��ن��دة  وت�سمنت 
اإ�سافة  ال�سابقة،  االنعقاد  دور  تو�سيات 
التطويرية، واطلع  اإىل مناق�سة املقرتحات 
جمال  يف  الهيئة  اإجن��ازات  على  املجل�س 
اإ�سافة   ،2020 العام  والتميز خالل  اجلودة 
اإىل عر�سه دليل حوكمة جمال�س االإدارة يف 

احلكومة االحتادية.
كما ناق�س املجل�س خطة التدقيق الداخلي 
الرقابة  اأنظمة  فعالية  مدى  من  للتاأكد 
وا�ستمرارية  املخاطر  واإدارة  الداخلية 
وفر�س  التنظيمية  للوحدات  االأع��م��ال 

تطويرها.
بالتو�سيات  اجتماعه  املجل�س  واختتم 
التح�سني  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  ال��الزم��ة 
وت��ط��وي��ر ال��ق��درات واالإم��ك��ان��ي��ات على 
ملواكبة  والفردي  املوؤ�س�سي  ال�سعيدين 
وامل�ستقبلية  الراهنة  املرحلة  متطلبات 

للهيئة.
ونوه معايل علي حممد ال�سام�سي بجهود 
حتقيق  يف  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ودعم 
م�ستقبلها  وا�ست�رشاف  الأهدافها  الهيئة 
بروح  العمل  وموا�سلة  واقتدار،  بكفاءة 
تقدمي  يف  امل�ستمر  والتطوير  الفريق، 
اخلدمات للمواطنني واملقيمني وفق اأف�سل 
املمار�سات التي ترتقي لطموحات القيادة 
الر�سيدة، وت�سهم يف تعزيز تناف�سية الهيئة 

عامليا.

 »الهوية والجن�سية« 
تناق�ش متطلبات 
المرحلة الراهنة 

والم�ستقبلية

في يوم التعليم.. الإمارات تن�سر نور العلم حول العالم
اأبوظبي ـ وام:

الدول  مقدمة  االإم��ارات يف  تقف 
واملعرفة  التعليم  لن�رش  الداعمة 
خالل  من  ال��دويل  ال�سعيد  على 
والربامج  املبادرات  من  العديد 
العملية  حت�سني  ت�ستهدف  التي 
ال�سقيقة  ال��دول  يف  التعليمية 
من  انطالقا  وذل��ك  وال�سديقة، 
واالإن�سانية  احل�سارية  ر�سالتها 
اأ�سا�س  التعليم  اأن  توؤمن  التي 

نه�سة ال�سعوب وتطورها.
وحتر�س االإمارات يف م�ساعداتها 
االأولوية  اإعطاء  على  اخلارجية 
حلماية التعليم حيث اأكدت خالل 
املناق�سة املفتوحة ملجل�س االأمن 
امل�سلح"  والنزاع  "االأطفال  حول 
التي عقدت يف �سبتمرب املا�سي 
لدعم  ت��ربع��ات��ه��ا  اإج��م��ايل  اأن 
م�ساريع التعليم حول العامل بلغ 
ذلك  يف  مبا  دوالر،  مليار   1.55
التربع مببلغ 284.4 مليون دوالر 
ب��االأزم��ات،  املتاأثرة  للمناطق 
حيث تتعاون دولة االإمارات مع 
وال�رشكاء  »اليوني�سف«  منظمة 
اأجل  االآخرين منذ عام 2017 من 
دعم تعليم 20 مليون طفل يف 59 

دولة.
للتعليم"  الدويل  "اليوم  وي�سكل 
اليوم  العامل  به  يحتفل  ال��ذي 
العملية  "ا�ستعادة  �سعار  حتت 
للجيل  وتن�سيطها  التعليمية 
 – كوفيد  جائحة  عاي�س  ال��ذي 
19" منا�سبة لت�سليط ال�سوء على 
اجلهود التي تبذلها االإمارات من 
واملعرفة  التعليم  ن�رش  اأج��ل 
والدويل  العربي  امل�ستوى  على 
م�ستهدفة بالدرجة االأوىل الفئات 
املعي�سية  ظروفها  حالت  التي 
دون ح�سولها على القدر الكايف 

من التعليم.
الدول  اأوىل  من  االإمارات  وتعترب 
تكنولوجيا  لت�سخري  �سعت  التي 
من  احلديثة  االت�سال  و�سائل 
اأجل التغلب على جميع الظروف 
ن�رش  عملية  تعيق  التي  الطارئة 

التعليم واملعرفة على امل�ستوى 
العربي والدويل، ويف هذا االإطار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأط��ل��ق 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء 
"املدر�سة  املا�سي  نوفمرب  يف   ،
موؤ�س�سة  م�ساريع  اأحد  الرقمية"، 
اآل  را���س��د  ب��ن  م��ب��ادرات حممد 
مدر�سة  واأول  العاملية،  مكتوم 
رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، 
بطريقة  بعد  عن  التعليم  توفر 
بلد  اأي  من  للطالب  ومرنة  ذكية 

يف العامل.
التي  الرقمية،  املدر�سة  و�ستقدم 
طالب  مليون  من  اأكرث  ت�ستهدف 
االأوىل،  اخلم�س  ال�سنوات  يف 
منهاجا تعليميا ع�رشيا، ي�ستند 
االبتكار  تقنيات  اأح���دث  اإىل 
يعزز  مبا  اال�سطناعي،  والذكاء 
التعلم  على  الطالب  ق��درات  من 
ال��ذات��ي واك��ت�����س��اب امل��ع��ارف 
واملهارات يف خمتلف املجاالت.

كما د�سن �سموه "حتالف م�ستقبل 
ح�سد  اأجل  من  الرقمي"  التعلم 
يف  التخ�س�سية،  اخل��ربات  كافة 

والتكنولوجيا،  التعليم  قطاع 
الرقمي  التعلم  وتطوير  لدعم 
وتطوير  تاأ�سي�س  على  واالإ�رشاف 

املدر�سة الرقمية.
وت�سهم االإمارات يف ن�رش التعليم 
من  ال��دويل  امل�ستوى  على  يف 
خالل اإن�ساء املدار�س واجلامعات، 
امل��ن��ح  ت��ق��دمي  خ���الل  م���ن  اأو 
توفري  ت�ساعد  التي  والتمويالت 
التعليم جلميع ملختلف الفئات، 
ولعل من ابرز ال�سواهد على ذلك 
حممد  ال�سيخ  مبادرات  م�ساهمة 
بن را�سد اآل مكتوم يف بناء اكرث 
العامل  ح��ول  مدر�سة   2126 من 
حتى عام 2019، وتدريب 400 األف 

معلم ومعلمة.
ك�سفت  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
التي  والبيانات  االإح�سائيات 
عن  ال�سادر  التقرير  ت�سمنها 
مطلع  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 
عام 2019، عن متويل ال�سندوق ل� 
القطاع  129 م�رشوعًا تنمويًا يف 
اإجمالية  وبقيمة  التعليمي، 
بلغت 2.5 مليار درهم، ا�ستفادت 

منها 14 دولة نامية.
اأعلنت  ق��د  االإم�����ارات  وك��ان��ت 

االإمارات يف فرباير من العام 2018 
م�ساهمة  تقدمي  التزامها  عن   ،
درهم  مليون   367 بقيمة  مالية 
اأمريكي«،  دوالر  مليون   100«
من  العاملية  »ال�رشاكة  لربنامج 
حت�سني  بهدف  التعليم«؛  اأج��ل 
مليون   870 لنحو  التعُلّم  نتائج 
ناميًا،  بلداً   89 يف  و�ساب  طفل 
على  دول���ة  اأول  ب��ذل��ك  لتكون 
واالإقليمي،  العربي  امل�ستويني 
تقدم الدعم لل�رشاكة العاملية من 

اأجل التعليم.
العامل  يف  ال��الج��ئ��ون  ويعترب 
االأكرث معاناة على �سعيد  الفئة 
احلرمان من فر�س التعليم، حيث 
طفل  مليون   7.1 من  اأكرث  يوجد 
الجئ يف العامل ممن هم يف �سن 
مليون   3.7 نحو  منهم  الدرا�سة، 
ال  الن�سف"  من  اأك��رث  "اأي  طفل 
ووفقا  وذلك  املدر�سة،  يرتادون 
ال�سامية  املفو�سية  لبيانات 
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم 

عام 2020.
الواقع  هذا  اأمام  االإمارات  وتبذل 
بالتعاون  حثيثة  جهودا  املرير 
م���ع ���رشك��ائ��ه��ا االإق��ل��ي��م��ي��ني 

توفري  اأج���ل  م��ن  وال��دول��ي��ني 
التعليم املنا�سب لالجئني حول 
تنمية  يف  وامل�ساهمة  العامل 
اإليها  يحتاجون  التي  املهارات 
املدى  على  م�ستقبلهم  ل�سمان 

الطويل.
وامل�ساعدات  املبادرات  وت�سهم 
تقدمها  التي  والعينية  املادية 
للمنظمات  االم�����ارات  دول���ة 
وحلكومات  املعنية  ال��دول��ي��ة 
يف  لالجئني  امل�ستقبلة  ال��دول 
حرمان  اأزمة  حدة  من  التخفيف 
التعليم،  فر�س  من  الالجئني 
قيمة  بلغت  املثال  �سبيل  وعلى 
يف  قدمتها  التي  امل�ساعدات 
لالأزمة  ا�ستجابة  التعليم،  قطاع 
منها  وامل��ت�����رشري��ن  ال�سورية 
خالل الفرتة من 2012 اإىل يناير 
درهم  مليون   190.1 نحو   ،2019

"51.8 مليون دوالر".
االإم����ارات  ا�ستجابة  وت�سكل 
ل�����س��م��ان ح�����س��ول ال��الج��ئ��ني 
اململكة  من  كل  يف  ال�سوريني 
ولبنان،  الها�سمية  االأردن��ي��ة 
فر�س  على  ال��دول،  من  وغريها 
التعليم املنا�سبة، جتربة فريدة 
مطوال  عندها  التوقف  ت�ستحق 
يف  والعرب  الدرو�س  ال�ستخال�س 
االإن�سانية،  االأزمات  اإدارة  كيفية 
اآث��اره��ا  ح��دة  م��ن  والتخفيف 

ال�سلبية.
الدول  اأه��م  من  االإم��ارات  وتعد 
تقوم  التي  للجهود  امل�ساندة 
بها وكالة االأمم املتحدة الإغاثة 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
"االأونروا"  االأدن��ى  ال�رشق  يف 
براجمها  تنفيذ  على  الإعانتها 
والطالبات  للطالب  التعليمية 
و�سمان ح�سولهم على حقوقهم 
لالأونروا"   " ووفقا  التعليم..  من 
من  اأكرث  على  التعليم  ا�ستحوذ 
الدعم  قيمة  من  املائة  يف   80
الفرتة  خالل  للوكالة  االإماراتي 
اإىل 2019 والتي بلغت  من 2014 

ما يزيد على 164 مليون دوالر.

»طرق دبي« تنجز م�سروع تنفيذ 3 محطات للحافالت 
في مناطق الجافلية والق�سي�ش وديرة

دبي-وام:
 اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق 
اإجن��ار  دب��ي  يف  واملوا�سالت 
ثالث  تنفيذ  م�رشوع  اأع��م��ال 
املوا�سالت  حلافالت  حمطات 
ال��ع��ام��ة وه����ي اجل��اف��ل��ي��ة 
موزعة  واالحت���اد  وات�ساالت 
اجلافلية  ه��ي  مناطق  على 
والق�سي�س وديرة لت�ساف اإىل 
افتتحت  التي  الغبيبة  حمطة 
العام  من  االأخ��ري  الربع  يف 

املا�سي.
وق����ال م��ع��ايل م��ط��ر حممد 
ورئي�س  العام  املدير  الطاير 
هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
اإن�ساء  اإن  واملوا�سالت  الطرق 
حم���ط���ات رك�����اب ح��اف��الت 
ياأتي  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت 
يف  الهيئة  جلهود  ا�ستكماال 
لنظام  التحتية  البنية  تطوير 
ت�سجيع  بغية  اجلماعي  النقل 
ال�����س��ك��ان ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 
يف  اجلماعية  النقل  و�سائل 
اإىل  ..م�سريا  اليومية  تنقالتهم 
تنفرد  اجلديدة  املحطات  اأن 
بت�سميمها املبتكر الذي يدمج 
الداخلي  الت�سميم  ب��ني  م��ا 
املظهر  يف  والتميز  العملي 
العنا�رش  وتوظيف  اخلارجي 
الت�سميم  لتخدم  االن�سائية 
منه  ج��زءاً  لتكون  املعماري 
املنجزة  امل��ح��ط��ات  وت��ع��د 
ملحطات  اجل��دي��د  اجليل  م��ن 
العامة  املوا�سالت  حافالت 

التي روعي يف ت�سميمها تلبية 
احليوية  املناطق  متطلبات 
ذات الكثافة ال�سكانية العالية 
الت�سغيلية  واالح��ت��ي��اج��ات 
احلالية وامل�ستقبلية خلدمات 
العامة  املوا�سالت  حافالت 
اال�ستجابة  فيها  روع��ي  كما 
البيئية  اال�ستدامة  ملتطلبات 
اأ�سحاب  فئة  واح��ت��ي��اج��ات 
هوية  مع  واالن�سجام  الهمم 
الطرق  هيئة  حمطات  و�سكل 
دور  اأن  م��وؤك��داً  واملوا�سالت 
يتجاوز  اجل��دي��دة  املحطات 
املفهوم ال�سائد يف نقل الركاب 
تقدمي  اإىل  يتعداه  ب��ل  فقط 
خدمات متكاملة للركاب مثل 
واخلدمية  التجارية  املحالت 
واأو�سح  وغ��ريه��ا.  واملكاتب 

ورئي�س  العام  املدير  معايل 
حمطة  اأن  املديرين  جمل�س 
ت�سمل  للحافالت  اجلافلية 
مبنى ملحطة احلافالت ومبنى 
من  يتاألف  الطوابق  متعدد 
و�سطح  ودورين  اأر�سي  طابق 
وتبلغ  امل��رك��ب��ات  مل��واق��ف 
املبنية  امل�ساحة  اإج��م��ايل 
 484 منها  مربع  مرت  األ��ف   19
مكتبية  م�ساحات  مربعا  مرتا 
م�ساحة  مربعا  م��رتا  و595 
�ستة  وت�سم  الركاب  النتظار 
و503  ل��ل��ح��اف��الت  م���واق���ف 
موقفًا  و30  للمركبات  مواقف 
وتقدر  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
للمحطة  اال�ستيعابية  الطاقة 
يقدر  فيما  راكب   7000 بنحو 
املحطة  م�ستخدمي  ع���دد 

يوميًا  راك���ب   4500 بنحو 
يوميًا  راكب   6000 اإىل  يرتفع 
خالل فعاليات معر�س اإك�سبو 
خم�سة  املحطة  وتخدم   2020
اإىل  ترتفع  للحافالت  خطوط 
معر�س  خ��الل  خطوط  �ستة 
اأن يرتفع  اإك�سب وفيما يتوقع 
رحلة   28 من  ال��رح��الت  ع��دد 
خالل  رحلة   38 اإىل  يوميًا 
حمطة  وتقع  اإك�سبو  معر�س 
بعد  على  للحافالت  اجلافلية 
التجاري  املركز  من  خطوات 
واالإدارة  دبي  وبرواز  العاملي 
ال��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون 
التي  االأجانب وحديقة زعبيل 
للعائالت  مهما  ملتقى  تعد 
بع�س  ال�ستك�ساف  وال�سياح 

من اأبرز معامل دبي.

�سرطة دبي ُت�سرك ُمبتعثيها في ت�سويق»م�سروع 
التناف�سية ال�سرطية العالمية«

دبي ـ وام:
يف  امُلبتعثني  طلبتها  دبي  �رشطة  ُت�رشك 
املعرفة  ن�رش  يف  العامل  اأنحاء  خمتلف 
التناف�سية  "تقرير  مل�رشوع  والت�سويق 
 ، االإلكرتونية  ومن�سته  العاملي"  ال�رشطية 
الهادفة اإىل جمع كل املوؤ�رشات واالإح�ساءات 
من خمتلف اجلهات ال�رشطية على م�ستوى 
واإ�سدار  حتليلها  على  العمل  ثم  العامل 
دبي  مركز  مع  بالتعاون  التناف�سية  تقرير 
يف  التقرير  �سي�ساهم  حيث  لالإح�ساء، 
ليكون  ال�رشطية  املمار�سات  اأف�سل  ترتيب 
مرجعًا عامليًا يخت�س باملوؤ�رشات ال�رشطية 
اأبرز  على  للتغلب  مهمة  ونافذة  العاملية، 
ال�سيخ  العميد  وتراأ�س  االأمنية.  التحديات 
العامة  االإدارة  حممد عبد اهلل املعال، مدير 
اجتماع  دبي،  �رشطة  يف  والريادة  للتميز 
دبي  ل�رشطة  امُلبتعثني  الطلبة  مع  االإدارة 

عن بعد حيث قدم �رشحًا للطلبة امُلبتعثني 
ال�رشطية  التناف�سية  تقرير  م�رشوع  حول 
فعاليات  خالل  اإطالقه  مت  والذي  العاملي 
الثاين  ال�رشطية  التطبيقات  اأف�سل  ملتقى 
ع�رش الذي عقد يف دبي العام 2019 بح�سور 
نخبة من قادة ال�رشطة على م�ستوى العامل.

يجمع  امل�رشوع  اأن  املعال  العميد  وب��ني 
من�سة  ع��رب  واالإح�������س���اءات  امل���وؤ����رشات 
www. العاملية"  ال�رشطية  "املوؤ�رشات 

موؤكداً   ،PoliceIndicators.Org
اخلا�س  نوعه  من  االأول  ُيعد  امل�رشوع  اأن 
يف  العاملية  التناف�سية  موؤ�رشات  بجمع 
خمتلف  م�ستوى  على  ال�رشطي  العمل 
خالل  من  بالعمل  الطلبة  موجهًا  البلدان، 
التواجد يف البلدان التي يدر�سوا فيها على 
ال�رشطي  وامل�رشوع  باملوقع  املعرفة  ن�رش 
اأف�سل  على  التعرف  جم��ال  يف  ال��واع��د 

املمار�سات ال�رشطية.

اأبوظبي-وام:
�رشكة  مع  بالتعاون  الهمم،  الأ�سحاب  العليا  زايد  موؤ�س�سة  بداأت   
العام  النفع  ذات  وجمعيات  �سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
حملة وا�سعة لتطعيم اأ�سحاب الهمم وذويهم بلقاح فريو�س كورونا 
تتمتد  اأن  على  اأبوظبي،  يف  مبقرها  وذلك   ،"19 "كوفيد-  امل�ستجد 
لت�سمل مقر املوؤ�س�سة مبنطقة العني، ويف منطقة الظفرة يف مرحلة 
انت�سار  من  احلد  يف  املبذولة  للجهود  ا�ستكماال  ذلك  ياأتي  تالية. 
فريو�س كوفيد-19، وبهدف دعم اجلهود الرامية حلماية اأفراد املجتمع.

على  التطعيم"  "ليكن خيارك  اإطار حملة  املوؤ�س�سة �سمن  وت�سجع 
تلقي اللقاح وذلك لتعزيز املناعة املكت�سبة واحلفاظ على �سالمة 
نحو  للم�سي  وح�سانته  مناعته  وتعزيز  املجتمع  اأف��راد  و�سحة 

التعايف.
واأكد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام ملوؤ�س�سة زايد 
العليا الأ�سحاب الهمم اأن اللقاح هو الو�سيلة االأكرث اأمانًا وفاعلية 
للحد من انت�سار كوفيد-19 واحلفاظ على �سحة و�سالمة املجتمع 

وال�سيما منت�سبي املوؤ�س�سة من اأ�سحاب الهمم وعائالتهم.

»م�ؤ�س�سة 
زايد العليا« 
تنظم حملة 

للتطعيم �سد 
ك�فيد 19 
لأ�سحاب 

الهمم

تنظمه لجنة اإدارة المهرجانات باأب�ظبي

برنامج»المنكو�ش«ينطلق اليوم  باأولى حلقاته 
الت�سجيلية

اأبوظبي ـ الوحدة:
املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأعلنت 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
البث  ب���دء  ع���ن  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
امل�سجلة  للحلقات  التلفزيوين 
يف  "املنكو�س"  برنامج  م��ن 
م�ساء  وذل��ك  التا�سع،  مو�سمه 
بينونة  قناة  ، عرب  االأحد  اليوم 
وقناة االإمارات. وت�ستمل احللقة 
التحكيم،  جل��ن��ة  م��ق��اب��الِت 
وامل��ق��اب��الت واالخ��ت��ب��ارات 
املتناف�سون   خا�سها  ال��ت��ي 
احللقات  خ��الل  ب��ال��ربن��ام��ج، 
اال�ستثنائية التي مت ت�سجيلها 
يف ظ���ل حت���دي���ات ج��ائ��ح��ة 
ك���ورون���ا، وو���س��ط اإج����راءات 
احرتازية ووقاية ل�سمان �سالمة 
وياأتي  والعاملني.  امل�ساركني 
�سمن  "املنكو�س"  برنامج 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  روؤية 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
يف اأبوظبي، واأهدافها وحر�سها 
امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف 

االإماراتي  الثقايف  باملوروث 
وتعزيز  والعربي،  واخلليجي 
دوره يف بناء الُهوية الوطنية، 
اإذ يتناف�س امل�ساركون على اأداء 
حلن املنكو�س، اأحد اأحلان ال�سعر 
امل�ساركون  ويخو�س  النبطي. 
ال���ربن���ام���ج غ��م��ار ه��ذه  يف 
مراحل  عرب  الرتاثية  امل�سابقة 

جتارب  مرحلة  من  ب��دًءا  ع��دة 
احللقات  اإىل  و���س��واًل  االأداء، 
املبا�رشة، وتختتم بفوز م�سارٍك 
املنكو�س.  فار�س  ليكون  واحد، 
اإع��ادة  اإىل  الربنامج  ويهدف 
االأ�سيل،  املنكو�س  حلن  اإحياء 
بني  ال��ت��وا���س��ل  ج�سور  وم��د 
ال�سباب  وجيل  القدمي،  اجليل 

واأحلانه،  باملنكو�س،  بتعريفهم 
وف��ن��ون اأدائ����ه، واأب���رز رم��وزه 
حملًيا و خليجًيا، واحلفاظ على 
وت�سجيله  الثقايف،  امل��وروث 
من�سًة ثقافية ثابتة ينطلق نحو 
العاملية من خالل التعريف به 
واأ�ساليب اأدائه، واأبرز وجوه هذا 

الفن اخلليجي االأ�سيل.

»اأ�سغال ال�سارقة« تنجز الت�سوية الترابية لـ 464 
قطعة اأر�ش بمنطقة ال�ساف    

ال�سارقة-وام:
االأ�سغال  دائرة  اأجنزت   
اأعمال  بال�سارقة  العامة 
ل�  ال��رتاب��ي��ة  الت�سوية 
يف  اأر�����س  قطعة   464
مبدينة  ال�ساف  منطقة 
اإىل  و���س��لّ��م��ت��ه  ك��ل��ب��اء 
لالرتقاء  االإ�سكان  دائرة 
ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
منطقة  اإىل  وحتويلها 
كافة  ت��وف��ر  متكاملة 
اخلدمات ، و ذلك تنفيذاً 
�ساحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
الكرمية  احلياة  بتوفري 
واه��ت��م��ام��ه ب�����س��وؤون 

املواطنني.
اأن  ال���دائ���رة  واأك�����دت 
ت�سمه  مبا  كلباء  مدينة 
منجزة  م�����س��اري��ع  م��ن 
وق��ي��د االإجن���از واأخ��رى 
حتّولت  التخطيط  قيد 
كافة  ت�سم  مدينة  اإىل 
جانب  اإىل  اخل��دم��ات 

�سياحية  مدينة  كونها 
ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات 
حاكم  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة .. م�سرية اىل ان 
�سمن  يندرج  امل�رشوع 
للدائرة  التنموية  اخلطة 
الحتياجات  ا�ستجابة 
االأه������ايل وامل��ج��ل�����س 

البلدي يف كلباء.
اإىل  امل�����رشوع  وي��ه��دف 
واح��د  م�ستوى  اإي��ج��اد 
ب�سكل  االأر���س  ملن�سوب 
ي���راع���ي خ�����س��و���س��ي��ة 
امل�ستقبلية  املنطقة 
وي���ع���زز م���ن ال��ط��ف��رة 
ت�سهدها  التي  العمرانية 
املنطقة  موقع  طبيعة 
حيث يتم قطع اأجزاء من 
القائمة  الرملية  التالل 
وت�سويتها  باملنطقة 
حتى  هيكلتها  واإع��ادة 
اأرا����س  ت��وف��ري  يت�سنى 

منب�سطة. �سهلية 
املهند�س  �سعادة  وقال 
اإب���راه���ي���م احل��و���س��ن��ي 
االإ�سكان يف  دائرة  مدير 
الربنامج  اإن  ال�سارقة 
منوذجًا  م��ن  اأك��رث  وف��ر 

الربنامج  حر�س  �سكنيًا 
على  ت�سميمها  ق��ب��ل 
درا�����س����ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
واح��ت��ي��اج��ات االأ����رشة 
امل��واط��ن��ة م��ع االأخ���ذ 
معايري  االعتبار  بعني 
واال�سرتاطات  اال�ستدامة 
مع  تنا�سبها  و  البيئية 
والتغريات  االأ�رشة  حجم 
تطراأ  قد  التي  املختلفة 

. عليها
واأو����س���ح احل��و���س��ن��ي 
ي��وؤك��د  امل�������رشوع  اأن 
على  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
املالئم  امل�سكن  توفري 
عائلة   400 من  ل�اأكرث 
وحت���ق���ي���ق رف���اه���ي���ة 
و���س��ع��ادة امل��واط��ن��ني 
م��ن خ���الل م�����رشوع��ات 
���س��ك��ن��ي��ة اأ���س��ا���س��ه��ا 
اال���س��ت��ق��رار وال��ت��الح��م 
االأخ��ذ  م��ع  املجتمعي 
الرتكيز  االع��ت��ب��ار  يف 
اخلدمية  املرافق  على 
االجتماعية  واحل��ي��اة 
يف  اال�ستدامة  ومعايري 
ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات 

ينفذها. التي 



اأبوظبي ـ وام:

وا�صلت جلنة ال�ص�ؤون ال�صحية والبيئية 

يف املجل����س ال�طني االحت���ادي خالل 

ال���ذي عقدته "ع���ن بعد"،  اجتماعه���ا 

برئا�صة �صعادة ناعمة عبداهلل ال�رشهان 

النائب الثاين لرئي����س املجل�س رئي�صة 

اللجنة، مناق�صة م�رشوع قان�ن احتادي 

ب�ص���اأن احل�ص�ل على امل����ارد ال�راثية 

واملن�صف  العادل  والتقا�صم  وم�صتقاتها 

للمناف���ع النا�صئ���ة ع���ن ا�صتخدامه���ا، 

التغري املناخي  بح�ص�ر ممثل���ي وزارة 

والبيئ���ة. و�صارك يف االجتم���اع اأع�صاء 

اللجن���ة �صعادة كل م���ن �صمية عبداهلل 

ال�ص�يدي مقررة اللجن���ة، وحممد اأحمد 

اليماح���ي، وع���ذراء ح�صن ب���ن ركا�س، 

والدكت�رة م�زة حممد العامري، واأحمد 

ب��صهاب ال�ص�يدي.

كما �ص���ارك من وزارة التغ���ري املناخي 

والبيئة �صعادة �صلط���ان عبداهلل عل�ان 

ال����زارة بال�كال���ة،  احلب�ص���ي وكي���ل 

والدكت�ر نا�رش حممد �صلطان مدير اإدارة 

ال�ص�ؤون القان�نية.

وقالت �صعادة ناعمة عبداهلل ال�رشهان اإنه 

متت خالل االجتماع مناق�صة التعديالت 

التي اأدخلتها اللجنة على م�اد م�رشوع 

القان�ن وتب���ادل الراأي ح�لها، والت�افق 

م���ع احلك�مة على ال�صياغ���ة النهائية 

مل����اد وبن����د م�رشوع القان����ن، الفتة 

اإىل اأن���ه �صيتم اعتم���اد التقرير النهائي 

واجلدول املقارن مل�رشوع القان�ن خالل 

اجتماع اللجنة املقب���ل، ومن ثم رفعه 

لرئا�صة املجل�س متهي���دا ملناق�صته يف 

جل�صات قادمة.

واأ�صافت اأن ممثلي وزارة التغري املناخي 

والبيئ���ة ردوا ب�صكل واف على ت�صاوؤالت 

اأع�صاء اللجنة، ومت التن�صيق معهم ح�ل 

التعديالت النهائي���ة على م�اد م�رشوع 

القان�ن.

جت���در االإ�ص���ارة اإىل اأن م����رشوع قان�ن 

احتادي يف �ص���اأن احل�ص�ل على امل�ارد 

العادل  والتقا�صم  وم�صتقاته���ا  ال�راثية 

ع���ن  النا�صئ���ة  للمناف���ع  واملن�ص���ف 

ا�صتخدامها، يه���دف اإىل حماية و�صيانة 

امل����ارد ال�راثية واحلد م���ن ا�صتنزافها 

لال�صتفادة منها وتنظيم احل�ص�ل عليها 

وتداوله���ا من اأج���ل امل�صاهمة يف حفظ 

وا�صتدامة التن�ع البي�ل�جي يف الدولة، 

و�صم���ان التقا�ص���م الع���ادل واملن�صف 

للمنافع النا�صئة ع���ن ا�صتخدام امل�ارد 

ال�راثي���ة وم�صتقاتها وم���ا يرتبط بها 

من معارف وممار�صات تقليدية وتراثية 

وابتكارات.

كم���ا يهدف م�رشوع القان����ن اإىل ح�رش 

وجتمي���ع وت�صني���ف وت�ثي���ق امل�ارد 

ال�راثي���ة وم�صتقاتها وم���ا يرتبط بها 

من معارف وممار�ص���ات تقليدية تراثية 

وابت���كارات، وتعزي���ز وت�صجيع البح�ث 

التي ت�صهم يف حفظ التن�ع البي�ل�جي 

وا�صتخدامه امل�صتدام.
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»ق�ساء اأبوظبي« تبحث تطوير 

منظومة حماية الطفل مع هيئة 

الطفولة المبكرة

اأب�ظبي � وام:

ا�صتقبلت دائرة الق�صاء يف اأب�ظبي، وفداً من هيئة 

اأب�ظب���ي للطف�لة املبكرة، وذل���ك يف اإطار تعزيز 

�صب���ل التعاون امل�صرتك لدعم جه�د حماية حق�ق 

الطفل، وتط�ير منظ�مة تنمية االأطفال وحمايتهم 

وف���ق اأ�ص�س را�صخ���ة ومتينة تدع���م احلفاظ على 

ا�صتقرار املجتمع.

واأكد �صعادة امل�صت�صار ي��صف �صعيد العربي، وكيل 

دائ���رة الق�صاء يف اأب�ظبي، حر����س دائرة الق�صاء 

انطالقا من ت�جيهات �صم� ال�صيخ من�ص�ر بن زايد 

اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال�زراء، وزير �ص�ؤون 

الرئا�ص���ة، رئي�س دائرة الق�ص���اء يف اأب�ظبي، على 

العمل البناء مع ال����رشكاء اال�صرتاتيجيني يف هذا 

امللف احلي����ي، من اأجل ت�ف���ري جميع املق�مات 

الداعم���ة حلماي���ة الطفل واحلفاظ عل���ى ا�صتقرار 

االأ�رش وفق منظ�مة متكاملة ت�صهم يف تهيئة بيئة 

حمفزة لتط�ر ومن� الطفل.

وثمن امل�صت�صار ي��صف العربي، الدور الفاعل ل�صم� 

ال�صيخ ذياب بن حممد ب���ن زايد اآل نهيان، رئي�س 

دي����ان ويل عه���د اأب�ظبي، رئي�س هيئ���ة اأب�ظبي 

للطف�لة املبك���رة، يف دعم برامج رعاية الطف�لة، 

اإىل جانب االهتمام الذي ت�ليه �صم� ال�صيخة مرمي 

بنت حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ص� جمل�س االأمناء 

ورئي�ص���ة اللجنة العليا يف الهيئة، و�صم� ال�صيخة 

�صم�صة بنت حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ص� جمل�س 

االأمناء، لالرتقاء مبنظ�مة تنمية الطفل.

وا�صتعر�س االجتماع الذي عقد على هام�س الزيارة، 

بح�ص�ر �صعادة امل�صت�ص���ار علي حممد البل��صي، 

النائب العام الإمارة اأب�ظبي، و�صناء حممد �صهيل، 

رئي����س فري���ق مكت���ب التاأ�صي�س بهيئ���ة اأب�ظبي 

للطف�ل���ة املبكرة، وممثل���ني عن دائ���رة الق�صاء 

والهيئ���ة، ا�صرتاتيجية الطف�لة املبكرة وخمرجات 

م�رشوع حماي���ة الطفل، والدور الفاعل الذي ت�ؤديه 

دائرة الق�ص���اء يف حتقيق م�صتهدفات ا�صرتاتيجية 

الهيئة لدعم م�صرية التنمية ال�صاملة لالأطفال.

راأ�س اخليمة ـ وام:

العقابي���ة  امل�ؤ�ص�ص���ة  اإدارة  اأعلن���ت 

واالإ�صالحي���ة ب�رشطة راأ����س اخليمة اأن 

27 م���ن نزالء امل�ؤ�ص�ص���ة من جن�صيات 

خمتلفة اعتنق����ا االإ�ص���الم خالل عام 

2020 وذل���ك بالتعاون م���ع م�ؤ�ص�صة 

�صندوق ال���زكاة وجمعية دار الرب، ومت 

منحهم �صهادات.

ياأتي ذلك يف اإطار جه�د اإدارة امل�ؤ�ص�صة 

لدع���م تاأهيل الن���زالء وتنمية قدراتهم 

وتعزي���ز ثقته���م باأنف�صه���م لدجمه���م 

يف املجتم���ع، مبا يحق���ق روؤية وزارة 

الداخلي���ة اله���ادف لتحقي���ق العدالة 

والنزاهة وامل�اطنة االإيجابية.

من جهتهم عرب الن���زالء عن �صعادتهم 

واأف���ادوا  االإ�ص���الم،  يف  بالدخ����ل 

باعتناقهم االإ�صالم ط�عًا بعد ما مل�ص�ه 

م���ن املعامل���ة االإن�صاني���ة للم�ؤ�ص�صة 

وم���ا وفرته له���م من برام���ج ت�ع�ية 

االإ�صالم  وحما�رشات للتعري���ف مبنهج 

ال�صحي���ح، م�ؤكدي���ن اأن ح�ص���ن اأخالق 

امل�صلمني كانت الدافع لهم يف اعتناقهم 

الدين االإ�صالمي.

27 من نزالء »اإ�سالحية« راأ�س الخيمة ي�سهرون 

اإ�سالمهم
»ا�ست�ساري ال�سارقة« يطلع على م�ستجدات م�ساريع هيئة 

الطرق والموا�سالت
ال�سارقة ـ وام:

اطلع املجل����س اال�صت�صاري الإم���ارة ال�صارقة 

خالل جل�صت���ه التا�صعة الت���ي عقدت م�ؤخرا 

مبقره �صم���ن اأعماله لدور االنعق���اد العادي 

الثاين م���ن الف�صل الت�رشيع���ي العا�رش على 

م�صتجدات العمل يف امل�صاريع اخلدمية التي 

تنفذه���ا هيئة الطرق وامل�ا�ص���الت يف اإمارة 

ال�صارق���ة يف خمتلف مدن االإم���ارة داعيا اىل 

تط�ي���ر �صبك���ة الطرق الداخلي���ة يف االأحياء 

ال�صكني���ة وتط�ي���ر منظ�مة خدم���ات النقل 

العامة.

تراأ����س اجلل�صة �صعادة عل���ي ميحد ال�ص�يدي 

رئي�س املجل�س اال�صت�ص���اري بح�ص�ر �صعادة 

املهند����س ي��ص���ف �صالح ال�ص�يج���ي رئي�س 

الرحمن  الهيئ���ة واملهند����س �صليمان عب���د 

الهاج���ري مدير هيئ���ة الط���رق وامل�ا�صالت 

ل�ص����ؤون الطرق وعبد العزي���ز حممد اجلروان 

مدي���ر هيئ���ة الط���رق وامل�ا�ص���الت ل�ص�ؤون 

امل�ا�صالت وحممد عل���ي الزعابي مدير اإدارة 

ال�ص�ؤون القان�ني���ة واملهند�صة �صيخة الزوين 

مدير اإدارة عق�د الطرق واأماين الظاهري مدير 

االإدارة اال�صرتاتيجية والتميز امل�ؤ�ص�صي.

ال�ص�يجي  واأك���د املهند�س ي��ص���ف �صال���ح 

اأن الهيئ���ة حري�صة عل���ى الت�اجد حتت قبة 

املجل�س لال�صتم���اع اإىل اأراء االأع�صاء ك�نهم 

ميثل�ن املجتم���ع واالأخذ به���ا والعمل على 

تلبيته���ا لتحقيق االرتقاء الدائ���م يف اأنظمة 

النق���ل وتط�ير الطرقات مبا ي�صهم يف حتقيق 

التنمية امل�صتدامة ..الفتا اىل ان الهيئة تعمل 

على م�اكبة التط�ر والنم���� واالرتقاء بكافة 

خدماته���ا وحتقيق الري���ادة العاملية يف هذا 

القط���اع حتقيقا لروؤي���ة امل�صتقبلية ال�صديدة 

ل�صاح���ب ال�صم� ال�صيخ الدكت����ر �صلطان بن 

حممد القا�صم���ي ع�ص� املجل�س االأعلى حاكم 

ال�صارقة ومتابعت���ه احلثيثة وعنايته الدائمة 

لتط�ي���ر قطاع���ات الط���رق وامل�ا�صالت مبا 

يت�اكب مع م�صرية التنمية ال�صاملة يف اإمارة 

ال�صارقة.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

ي�صهد جن���اح اململك���ة املغربية يف 

مهرجان ال�صيخ زايد ت�اجداً كبرياً من 

اآالف ال���زوار ي�ميًا، نظ���راً لتفرده يف 

واملعرو�صات  املحال  وعدد  امل�صاحة 

املتن�عة، وم���ا يقدم من ا�صتعرا�صات 

فلكل�رية، واأطباق من املطبخ املغربي 

واالأكالت ال�صعبية ال�صهرية، باالإ�صافة 

واخلزفيات  املغربي���ة  املالب����س  اإىل 

ومنتجات احل���رف اليدوية التقليدية، 

واملنتج���ات الغذائية، مانح���ًا الزوار 

فر�صة للتعرف اإىل العادات والتقاليد 

والثقافة املغربية العريقة.

وي�صتقبل اجلناح زواره باأج�اء فريدة 

الزائر  يالحظه���ا  بالفخامة،  مغلف���ة 

منذ م���روره من ب�اب���ة اجلناح التي 

مت ت�صميمه���ا بهند�صة معمارية غاية 

يف الدقة والروعة لتج�صد ب�ابة فا�س 

ال�صه���رية، ليجد الزائ���ر نف�صه و�صط 

ع�رشات املحال امل�صممة هي االأخرى 

�ص����ق �صعبي  �ص���كل حم���الت  على 

مغربي، تت��صطها �صاحة كربى تزينها 

الن�اف���ري والف�صيف�ص���اء واجلل�ص���ات 

املغربية، باالإ�صافة اإىل امل�رشح الذي 

يقدم عرو�صًا فنية على مدار الي�م.

وتزخ���ر حم���الت اجلن���اح املغربي 

مبجم�ع���ة كب���رية ومتن�ع���ة م���ن 

املالب�س التقليدية املنت�رشة يف كافة 

رب�ع اململكة املغربية، حيث تعر�س 

الكثري من املح���ال ت�صاميم متن�عة 

م���ن املالب����س الن�صائي���ة التي تعد 

رمزاً لالأناقة، مث���ل القفطان املغربي 

واجلالبة والكندورة واإك�ص�ص�اراتها من 

االأحزمة الف�صي���ة وال�رشبيل والبلغة، 

والتي تختلف يف ت�صاميمها وتنفيذها 

التن�ع  ح�ص���ب كل منطق���ة لتظه���ر 

اجلميل يف الزي املغربي واملنا�صبات 

التي يتم ارتداوؤه فيها.

العار�ص����ن يف حمالت  وال يكتف���ي 

اجلناح بعر�س وبي���ع منتجاتهم، بل 

ال���زوار بها  يحر�ص�ن عل���ى تعريف 

وباأ�صالته���ا، وم���ا ت�صتهر ب���ه كافة 

املناطق من اأزي���اء ومراحل تط�يرها 

يف  واحلديث���ة  القدمي���ة  والط���رق 

خياطتها، وكيف برع ال�صانع املغربي 

يف تط�يره���ا حتى و�صلت اإىل ما هي 

عليه الي�م من جم���ال ورقي واأناقة، 

وكذلك ما حققته من �صهرة وا�صعة

يف كافة الدول العربية والعاملية.

وتلق���ى االأزي���اء املغربية يف اجلناح 

اإقبااًل كب���رياً من الزوار، �ص�اء القفطان 

املك�ن من قطعة واحدة، اأو التك�صيطة 

الت���ي تتك����ن م���ن اأكرث م���ن قطعة، 

اأو الكن���دورة، اأو اجلالب���ة املطعم���ة 

بالتطريز، وه���ي لبا�س حمت�صم ميكن 

اأن ترتدي���ه امل���راأة خ���ارج البيت اأو 

يف العم���ل، حي���ث �صه���د الكثري من 

التحديث���ات التي جعل���ت منه لبا�صًا 

متن����ع امل�ديالت املنا�صب���ة لكافة 

ف�ص����ل ال�صنة من ال�صت���اء وال�صيف 

والربي���ع واخلري���ف، وحت���ى جميع 

املنا�صبات واالأعياد و�صهر رم�صان.

كما يتميز اجلن���اح املغربي مبحالت 

الطب���خ التي ت�صم اأربع���ة اأركان، هي: 

ركن االأكالت املغربي���ة االأكرث �صعبية، 

وركن احلل�ى املغربية التقليدية، وركن 

املخب�زات، وركن ال�صاي، والتي متنح 

الزوار الفر�صة لال�صتمتاع بتناول اأ�صهى 

االأطباق املغربية ال�صهرية، مثل طاجني 

الدجاج  وطاج���ني  بالربق����ق  اللحم 

بالزيت�ن والرفي�صة والب�صطيلة و�ص�ربة 

احلريرة والك�صك�س وامل�صاوي والفطائر، 

ومن ثم تناول ال�صاي املغربي بنكهته 

املتميزة.

املغرب���ي  اجلن���اح  لزائ���ر  وميك���ن 

اال�صتمت���اع ب���كل ه���ذا الزخ���م من 

واالأكالت  واملنتج���ات  املعرو�ص���ات 

ال�صهرية و�صط اأج�اء من املتعة، حيث 

تغلف اأج�اء اجلناح نغمات امل��صيقى 

واال�صتعرا�صات  والع�رشية  االأندل�صية 

تقدمها  الت���ي  ال�صعبية  الفلكل�ري���ة 

الف���رق الفنية ب�ص���كل مت�ا�صل ط�ال 

الي�م، لتعك�س م���ا تتمتع به اململكة 

املغربي���ة م���ن األ����ان م��صيقية من 

ال�صمال للجن����ب ومن ال�رشق للغرب 

وم���ن ال�صاحل اإىل الداخل ومن ال�صهل 

ال�صح���راء، والت���ي تقدمها فرقة  اإىل 

الط���رب االأندل�صي وفرقة قناوى بزيها 

التقليدي.

الجناح المغربي بمهرجان ال�سيخ زايد ي�ستعر�س اأبرز الثقافات والمنتجات 

التقليدية واالأطباق ال�سعبية 

»الوطني االتحادي« يوا�سل مناق�سة م�سروع قانون اتحادي ب�ساأن »الح�سول 

على الموارد الوراثية وم�ستقاتها«

الظفرة ـ وام:

لل�صيد  املرزوم  تختلف حممية 

عن غريها من حمميات احلياة 

الربية يف الع���امل ك�نها االأوىل 

من ن�عها التي تركز على ال�صيد 

بالطرق التقليدية يف كل مراحل 

ال�صي���د ومتن���ع اإدارة املحمية 

ا�صتخدام اأي ن����ع من االأ�صلحة 

وت�صلط يف ال�قت نف�صه ال�ص�ء 

عل���ى خمتل���ف اأوج���ه الرتاث 

العربي واخلليج���ي واالإماراتي 

املرتبط بالبيئة ال�صحراوية.

امل���رزوم  حممي���ة  وته���دف 

لل�صيد والت���ي اأن�صئت يف عام 

باإمارة  الظف���رة  2015 مبنطقة 

جترب���ة  تق���دمي  اإىل  اأب�ظب���ي 

ثقافية و�صياحية فريدة لل�صيد 

االإمارات  دول���ة  التقلي���دي يف 

عرب م�ق���ع مميز م���ع احلر�س 

عل���ى ا�صتدامة احلي���اة الربية 

واحرتام الطبيعة وتعزيز ال�عي 

بال�صقارة و�ص�ن البيئة والرتاث 

واأن ت�صب���ح اأب�ظب���ي وجه���ة 

اأ�صا�صية لع�صاق ال�صيد بال�صق�ر 

يف  والتاأكيد  التقليدية  بالطرق 

ذات ال�ق���ت على ال���دور املهم 

الذي تق�م ب���ه االإمارة لرت�صيخ 

مبادئ ال�صيد امُل�صتدام، وتط�ير 

م�صاريع اإكثار ال�صق�ر واحلبارى 

واالأران���ب يف االأ����رش، وت�صليط 

الفطرية  البيئ���ة  ال�ص�ء عل���ى 

يف ال�صح���راء ومك�ناته���ا من 

حي�انات ونباتات برية.

وقال اأحمد بن هياي املن�ص�ري 

مدير حممية املرزوم لل�صيد اإن 

املحمية التي متتد على م�صاحة 

األف كيل�مرت مربع تقريبا تقدم 

برام���ج داعمة حلماي���ة البيئة 

الطرائد  وبقاء  ال�صيد  وا�صتدامة 

�صيدها/  يتم  التي  /احلي�انات 

يف الربية، اإىل جانب املحافظة 

والنبات���ات  اال�صج���ار  عل���ى 

الربية، وت�صجيع ريا�صة ال�صيد 

بال�صق����ر وال�صي���د بال�صل�قي 

العربي الرتاثي.

واأو�صح اأن الطرائد والتي ت�فرها 

اإدارة املحمية لع�صاق ال�صيد هي 

من الطرائد التي يتم اإكثارها يف 

مراك���ز االإكث���ار اخلا�صة بن�صبة 

حمددة ولي�ص���ت حي�انات برية 

ومنها طي����ر احلبارى، واالأرانب، 

والظب���ي «ال���ذي يت���م �صيده 

با�صتخدام ال�صل�قي« ..

محمية المرزوم .. وجهة �سياحية فريدة لع�ساق ال�سيد بال�سقور
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 جماعة ال�سباب 
ال�سومالية تعلن 
مقتل »ع�سرات« 

الجنود اأم�س
مقدي�سو  )د ب اأ(- 

ذكر اجلي�ش ال�صومايل اأن عددا من اجلنود 
�صنه  النطاق  وا�صع  هجوم  خالل  قتلوا 
ال�صومال  يف  "ال�صباب"  م�صلحو جماعة 

ال�صبت. ام�ش  
"راجا- ام�ش  يف  �صباح  الهجوم  وبداأ 
الو�صطى  "�صابيلي  مبنطقة  ايلي" 
امل�صطربة، على بعد حوايل 90 كيلومرتا 

مقدي�صو. العا�صمة،  �رشق  �صمال 
ال�صيوخ  اأح��د  �صاهر،  حممود  واأ���ص��ار 
ا�صتمرار  اإىل  املجاورة  "عدل"  بلدة  يف 
حيث  املنطقة،  يف  التوتر  حدة  ت�صاعد 
وامليلي�صيا  ال�صومالية  القوات  اأعادت 
املنطقة  خارج  �صفوفها  تنظيم  املحلية 
املت�صددين. من  عليها  ال�صيطرة  لإعادة 
منازلهم  من  فروا  الكثريين  اأن  واأ�صاف 
اأنه  من  الرغم  على  ال�صتباكات،  خالل 
اأي مدين حتى  اإ�صابة  اأنباء عن  ترد  مل 

الهجوم. الآن يف 
اإن  �صاين  حممود  اجلي�ش،  قائد  وق��ال 
جنود  وثالثة  الأقل  على  م�صلحني  �صتة 

الهجوم. يف  قتلوا 
القوات  من  املزيد  نر�صل  "اإننا  واأ�صاف 

املنطقة". اإىل 
جماعة  اأع��ل��ن��ت  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
عرب  الهجوم  عن  م�صوؤوليتها  "ال�صباب" 
بل�صانها،  الناطقة  الندل�ش"  "اإذاعة 
باأنها قتلت ع�رشات اجلنود يف الهجوم.
لفر�ش  الإره��اب��ي��ة  اجلماعة  وتقاتل 
�صيادتها على الدولة الواقعة يف القرن 

�صنوات. منذ  الإفريقي 
اأجزاء  على  ال�صباب  جماعة  وت�صيطر 
وت�صن  البالد  وو�صط  جنوب  يف  وا�صعة 
املدنيني  على  متكرر  ب�صكل  هجمات 

الأمن. وقوات 
العا�صمة  يف  منف�صل  ه��ج��وم  ويف 
من  ث��الث��ة  ق��ت��ل  ال�����ص��ب��ت،  مقدي�صو  
ان��ف��ج��ار ���ص��ي��ارة  الأم����ن يف  ح��را���ش 
امل�رشعني  من  اثنني  ا�صتهدف  مفخخة 

ل�صوماليني. ا

 خالل افتتاح م�سروع اال�ستزراع ال�سمكي

ال�سي�سي: ال�سركات الوطنية �ساهمت في تقليل تكاليف تنفيذ 
الم�سروعات في م�سر

القاهرة )د ب اأ(- 
عبدالفتاح  امل�رشى  الرئي�ش  اأكد 
على  اخلمي�ش  اأم�ش   ال�صي�صى 
القرى  كافة  تطوير  من  النتهاء 
خالل  م�صاكلها  وحل  امل�رشية 

فرتة ل تتجاوز ثالث �صنوات.
واأ�����ص����اف ال�����ص��ي�����ص��ى، خ��الل 
اف��ت��ت��اح م�����رشوع ال���ص��ت��زراع 
التفريعة  مبنطقة�رشق  ال�صمكى 
العتماد  ان   ، مبحافظةبور�صعيد 
على ال�رشكات الوطنية امل�رشية 
تكاليف  ت��ق��ل��ي��ل  ف���ى  ���ص��اه��م 
امل�رشوعات التى يجرى تنفيذها 

يف م�رش.
تطوير  م�رشوع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الريف امل�رشي تقوم بتنفيذه"اأياد 

م�رشية خال�صة".
ويعترب م�رشوع الفريوز لال�صتزراع 
بور�صعيد  ���رشق  يف  ال�صمكي 
ال�رشق  ف��ى  ن��وع��ه  م��ن  الأك���رب 
بقيمة  امل�رشوع  وي�صهم  الأو�صط، 
م�صافة �صخمة فى تنمية منطقة 
جزيرة  و�صبه  ال�صوي�ش  قناة 
باإن�صاء جمتمعات  وذلك  �صيناء، 
بها،  جديدة  وعمرانية  �صناعية 
عمل  فر�صة  اآلف   10 يوفر  كما 
مبا�رشة وغري مبا�رشة فى العديد 
والتخ�ص�صات فى هذا  املهن  من 

املجال.
وي��ه��دف م�����رشوع ال���ص��ت��زراع 
بني  الفجوة  لتقلي�ش  ال�صمكى 
وحتقيق  وال�صتهالك  الإن��ت��اج 
الك��ت��ف��اء ال���ذات���ى واحل���د من 
زي���ادة فر�ش  م��ع  ال���ص��ت��رياد، 
العربية  الأ�صواق  اإىل  الت�صدير 
العملة  يوفر  مم��ا  والأوروب��ي��ة 
ال�صعبة ويدعم القت�صاد الوطنى.
جمل�ش  رئي�ش  قال  جانبه،  ومن 
الوزراء امل�رشي الدكتور م�صطفى 
احلكومة  اإن  ال�صبت  م��دب��ويل   
تعمل على تطوير وحتديث �صبكة 
 5790 باأطوال  احلديدية  ال�صكك 
كيلو وبتكلفة تقدر ب� 220 مليار 
جنيه، م�صريا اإىل اأنه خالل عامني 
�صتكون لدى م�رش منظومة �صكك 

حديد جيدة 
كلمة  يف   ، م���دب���ويل  ول��ف��ت 
الفريوز  م�رشوع  افتتاح  خ��الل 
ب�رشق  ال�صمكي  ل��ال���ص��ت��زراع 
بور�صعيد  مبحافظة  التفريعة 
عبد  امل�رشي   الرئي�ش  بح�صور 
الفتاح ال�صي�صي وبثها التلفزيون 
امل�رشي،  اإىل اأن عمليات تطوير 
ال�صكك احلديدية تت�صمن حتديث 
ونظم  وال��ع��رب��ات  اجل������رارات 

الإ�صارات واملزلقانات.
جديدة  �صبكة  اإن�صاء  عن  وك�صف 
القطارات  من  احلديدية  لل�صكك 

فائقة ال�رشعة باأطوال 2000 كيلو 
وبتكلفة تقدر ب� 350 مليار جنيه 
بالعمران  القائم  العمران  لربط 

اجلديد.
تطوير  ا�صرتاتيجية  اأن  واأ�صاف 
تت�صمن  م�رش  يف  النقل  وتنظيم 
الأتوبي�صات  من  جديدة  منظومة 
تعمل بالغاز، اإ�صافة اإىل م�رشوع 
م�رشوع  و  الكهربائي  القطار 

املونوريل .
اإن�صاء  على  العمل  اإىل  واأ�صار 
واأهلية  حكومية  جامعة   25
150م��ل��ي��ار  بتكلفة  وخ��ا���ص��ة 

، وموا�صلة بناء و تطوير  جنيه 
تعليمية  خدمة  لتقدمي  املدار�ش 
تنفيذ  وكذلك   للمواطنني  مميزة 

ال�صحية. املبادرات 
احل��ك��وم��ة  اأن  م��دب��ويل  واأك����د 
ظاهرة  على  للق�صاء  ت�صعى 
الأرا�صي  على  الع�صوائي  البناء 
ا�صكان  وت��وف��ري   ، ال��زراع��ي��ة 
كبديل  للمواطنني  ح�����ص��ارى 

الع�صوائي. لال�صتيطان 
وحتدث عن اإطالق م�رشوع قومي 
امل�رشية،  القرى  لتطوير  مهم 
م��ب��ادرة حياة  اإط��ار  وذل��ك يف 

احلكومة  اأن  اإىل  لفتا    ، كرمية 
4200ق���ري���ة  ل��ت��ط��وي��ر  ت�صعى 
مليون   50 منها  ي�صتفيد  م�رشية 
مواطن، بتكلفة 500 مليار، ويتم 

التنفيذ يف 3 �صنوات.
على  العمل  ج��اري  اأن��ه  واأك���د 
 21 تنفيذ  من  والنتهاء  تنفيذ 
ال�3�صنوات  خالل  م�رشوع  األف 

مقبلة.
وقال مدبويل اإن "م�رش يف 2030 
بني  كبرية  مكانة  لها  �صيكون 
اإعادة  بعد  وذلك   ، العامل  دول 

القطاعات املختلفة". هيكلة 

ال�سعودية تت�سدر ن�سب التعافي من كورونا بدول الخليج

تون�س تمدد حظر التجوال الليلي والحجر ال�سحي 
الجزئي حتى 14 فبراير

تون�س )د ب اأ( -
دول  ال�صعودية  ت�����ص��درت   
اخلليجي  التعاون  جمل�ش 
يف ن�صب التعايف من فريو�ش 

كورونا بحوايل 7ر97 %.
وذك�����ر جم��ل�����ش ال�����ص��ح��ة 
عرب  ح�صابه  يف  اخلليجي  
الجتماعي  التوا�صل  موقع  
ن�صبة  اأن  ال�صبت  "تويرت" 
كورونا،  فريو�ش  من  ال�صفاء 
اأم�ش اجلمعة جاءت  كالتايل 
ال�صعودية  يف املقدمة بن�صبة 
7ر97 % تلتها البحرين بحوايل 
7ر96 %  ، ثم الإمارات بحوايل 
8ر89 %  وبعدها �صلطنة ُعمان 
ب� 1ر94 % ، والكويت 7ر95 % ، 

وقطر ب� 4ر97 %.
واأو�صح املجل�ش اأنه مت تطعيم 
اأربعة ماليني و814 األفا و508 
اأ�صخا�ش �صد فريو�ش كورونا 

يف دول  اخلليج ال�صت .
ال�صحية  ال�صلطات  ،اأعلنت   
متديد  ال�صبت  ت��ون�����ش   يف 
وتدابري  الليلي  التجوال  حظر 
اجلزئي حتى  ال�صحي  احلجر 
منت�صف �صباط/فرباير املقبل.
واأعلنت املتحدثة با�صم وزارة 
ال�صحة وع�صوة جلنة مكافحة 
الفريو�ش ن�صاف بن علية ، يف 
موؤمتر �صحفي ، اإن متديد حظر 
ال�صاعة  من  �صيبداأ  التجوال 
اخلام�صة  وحتى  ليال  الثامنة 
اأ�صابيع.  ثالثة  ملدة  �صباحا 

كما �صيتم متديد بع�ش القيود 
مثل  املهنية  القطاعات  يف 
العمل باملناوبة ودعم العمل 
التجمعات  ومنع  بعد  ع��ن 
وتاأتي  الثقافية.  والتظاهرات 
هذه الإجراءات يف ظل ت�صاعد 
والوفيات  امل�صابني  اأع���داد 
بفريو�ش كورونا ب�صكل يومي 
يف ان��ح��اء ال��ب��الد. وق��ال��ت 
مفرتق  يف  :"نحن  ن�صاف 
التدابري  نطبق  مل  اإذا  خطري، 
�صدة".  اأكرث  اإج��راءات  �صنتخذ 
لوزارة  حتديث  اآخر  وبح�صب 
اأ�صخا�ش   103 تويف  ال�صحة 
ح�صيلة  اأعلى  يف  بالفريو�ش 
يومية بجانب ت�صجيل  2389 
،اأعلنت  ج��دي��دة.   اإ���ص��اب��ة 
الفل�صطينية  ال�صحة   وزيرة 

ت�صجيل  ال�صبت  الكيلة   مي 
اإ�صابة  و467  وفاة،  حالة   14
"كورونا"،  بفريو�ش  جديدة 
ال�  خالل  تعاٍف  حالة  و686 
وقالت  املا�صية.  �صاعة   24
اليومي  التقرير  يف   ، الكيلة 
للحالة الوبائية يف فل�صطني، 
اإن ن�صبة التعايف من فريو�ش 
بلغت   فل�صطني  يف  "كورونا" 
ن�صبة  بلغت  فيما   ،  % 3ر93 
 % 6ر5  الن�صطة   الإ�صابات 
من   % 1ر1  الوفيات  ون�صبة   ،
ولفتت  الإ���ص��اب��ات.  جممل 
 73 وجود  اإىل  ال�صحة  وزي��رة 
العناية  غ��رف  يف  م�صابا 
املكثفة، بينهم 19  على اأجهزة 
،اأعلنت  ال�صطناعي.   التنف�ش 
وزارة ال�صحة العامة يف لبنان 

 3220 ت�صجيل  اجلمعة  ي��وم 
العدد  اإ�صابة جديدة ما يرفع 
املثبتة  للحالت  الرتاكمي 
الوزارة يف  وقالت  اإىل272411. 
 57 ر�صدت  اإنها  �صحفي  بيان 
يرفع  ما  جديدة  وف��اة  حالة 

عدد الوفيات اإىل2218.
طوارىء  حالة  لبنان  وي�صهد 
ال�صهر  م��ن   14 منذ  �صحية 
البالد  باإقفال  ق�صت  اجل��اري 
اخل��روج  ومنع  كامل  ب�صكل 
ال�����ص��وارع  اإىل  وال����ول����وج 
حكومة  وت�صعى  والطرقات. 
ت�����رشي��ف الأع���م���ال ل��زي��ادة 
بعناية  اخلا�صة  الآ���رشة  عدد 
امل�صابني بكورونا، كما ت�صعى 
لتاأمني و�صول اللقاحات خالل 

�صباط / فرباير املقبل.

خطة اأمنية لمالحقة االإرهابيين لن تقيد الحريات
بـ20 مليون دوالر  وا�سنطن تدعم بغداد 

لتاأمين المنطقة الخ�سراء
بغداد ) د ب اأ( -

ام�ش   بغداد،  يف  الأمريكية  ال�صفارة  اأعلنت 
لتاأمني  دولر  مليون   20 تخ�صي�ش  ال�صبت، 
باملنطقة  املعروفة  الدولية"  "املنطقة 

اخل�رشاء.
وذكرت ال�صفارة  يف بيان �صحفي: "خ�ص�صت 
الوليات املتحدة ما يقارب 20 مليون دولر 
تاأمني  يف  العراقية  احلكومة  لدعم  اأمريكي 
متويل  الدعم  هذا  وي�صمل  الدولية،  املنطقة 
فريق من املهند�صني املدنيني لإجراء درا�صة 
احلالية  الدخول  لنقاط  �صاملة  ا�صتق�صائية 
الدولية، وو�صع خطط لبوابات  اإىل املنطقة 

جديدة".
تايكرت،  العميد جون  اليوم  "قدم  واأ�صافت: 
�صفارة  الدفاعية يف  ال�صوؤون  م�صوؤويل  كبري 
الوليات املتحدة، التقرير النهائي من فريق 
امل�صح اإىل اللواء الركن حامد مهدي الزهريي، 
قائد الفرقة العراقية اخلا�صة امل�صوؤولة عن 

اأمن املنطقة الدولية".
وتابعت ال�صفارة: "ميثل هذا الت�صليم اإجنازا 
اجل��اري  التعاوين  امل�رشوع  لتاأكيد  مهما 
لبغداد  الدولية  املنطقة  اأمن  لتعزيز  حاليًا 

وتاأمني مقر احلكومة العراقية".
 ك�صفت وزارة الداخلية العراقية   ال�صبت عن 
ملالحقة  �صتنفذها  التي  الأمنية  خطتها  اأن 
الإرهابيني لن تت�صمن قطعًا للطرق اأو تقييداً 

للحريات.
عن  )واع(   العراقية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
املحنا   خالد  اللواء  الوزارة  با�صم  املتحدث 
قوله اإن "التغيريات التي ح�صلت يف بع�ش 
املواقع الأمنية، هي انعكا�ش لتفكري القيادة 
العامة للقوات امل�صلحة يف كيفية معاجلة 

اخلرق الأمني الذي ح�صل يف بغداد."
الدعم  املزيد من  �صيكون هناك  اأنه  واأ�صاف 
اأثبتت  والإ�صناد للقوات ال�صتخباراتية التي 

اإحباط  يف  وجنحت  ال��ك��ب��رية،  فاعليتها 
حدوثها،  قبل  الإرهابية  املحاولت  ع�رشات 
ال�صبكات  العديد من  كما جنحت يف تفكيك 

الإرهابية".
اأن "اخلطة الأمنية �صتعتمد على  اإىل  واأ�صار 
العملياتي"،  اأكرث من  ال�صتخباراتي  اجلانب 
�صري  على  اأثر  هناك  يكون  لن   " اأنه  موؤكداً 
تقييد  اأو  الطرق  قطع  اأو  العامة  احلياة 
احلريات واإمنا �صيتجه الهتمام نحو تعزيز 

اجلانب ال�صتخباراتي".
الأمنية  التحقيق  "قوات  اأن  اىل  ولفت 
وال���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة حت��ج��م ع���ن ال��ب��وح 
اأن  اإلاّ   ، عليها  تتح�صل  التي  باملعلومات 
العراقية  القوات  اأظهرت  املا�صية  الفرتات 
العمليات  جميع  عن  بالك�صف  اإمكانياتها 
مناطق  يف  حدثت  كانت  واإن  الإره��اب��ي��ة 
والفلوجة  كالرطبة  باملحافظات  الأط��راف 
على  القب�ش  وا�صتطاعت  وغريها،  ودي��اىل 
بهذه  وامل�صاهمني  واملنفذين  املخططني 

العمليات الإرهابية".
الأمنية  القوات  باأن تعلن  "اأمله  واأعرب عن 
خالل فرتة وجيزة من الك�صف عن املخططني 
الإره��اب��ي��ة  التفجريات  ع��ن  وامل�����ص��وؤول��ني 

الأخرية".
م�صطفى  العراقي  ال���وزراء  رئي�ش  وك��ان  
الكاظمي القائد العام للقوات امل�صلحة اأجرى  
يوم  اخلمي�ش �صل�صلة تغيريات يف املنا�صب 
الأمنية العليا على خلفية النفجار املزدوج 
مقتل  اإىل  اأدى  ببغداد  الطريان  �صاحة  يف 
 100 من  اكرث  واإ�صابة  الأقل  على  32�صخ�صا 

اآخرين.
واأعلن "داع�ش" يف �صاعة مبكرة من �صباح   

اجلمعة م�صوؤوليته عن الهجوم .
وكان هجوم اخلمي�ش هو الأكرث خطورة الذي 
ي�صتهدف العا�صمة العراقية بغداد منذ نحو 

ثالث �صنوات.

خطوات مت�سارعة في اتجاه اإجراء انتخابات عامة نهاية العام

معايير  على  لالتفاق  الليبية  الم�ساورات  ا�ستئناف 
واآليات توزيع المنا�سب ال�سيادية

الرباط ر )د ب اأ( - 
 �صهدت مدينة بوزنيقة جنوب العا�صمة 
ا�صتئناف  اجلمعة  يوم  الرباط  املغربية 
خام�صة  جولة  بعقد  الليبية  امل�صاورات 
بني وفدي جمل�ش الدولة وجمل�ش النواب 
توزيع  واآل��ي��ات  معايري  على  لالتفاق 

املنا�صب ال�صيادية.
جلنة  ت�صكيل  على  ال��وف��دان  وات��ف��ق 
ودرا�صتها  الرت�صيح  طلبات  ل�صتقبال 
وعر�صها للت�صويت على جمل�ش الدولة 
وجمل�ش النواب مع مراعاة جمموعة من 
املعايري منها مراعاة التق�صيم اجلغرايف 
ا�صتبعاد  مع  والنزاهة  والكفاءة  للدولة 
ينتهي  اأن  وينتظر  احلاليني.  امل�صوؤولني 
الوفدان من و�صع مناذج خا�صة للرت�صح 
يف هذه اجلولة قبل اجتماع جنيف يف 
الأول من ال�صهر املقبل املقرر اأن يخ�ص�ش 

للت�صويت على حكومة تنفيذية توافقية.
ع�صو  اأبوليفة  عمر  طماأن  جانبه  من 
املجل�ش الأعلى للدولة ، يف ت�رشيحات 
ال�صديقة  وال���دول  الليبيني  �صحفية، 
الراعية للقاء بعد نهاية اجلل�صة الأوىل 
اجلميع  واأ�صاف:"  امل�صاورات.  �صري  على 
ب�صيطة  العالقة  امل�صائل  متفائلون، 

�صن�صتكملها يوم ال�صبت والأمور  مطمئنة 
امل�صار  ح��ول  ال�صابقة  اللقاءات  ج��دا. 
اأعطانا  التنفيذية  ال�صلطة  و  الد�صتوري 
زخما كبريا حللحلة جميع الأمور العالقة. 
اأب�صط واأ�صهل  املنا�صب ال�صيادية تعترب 
واأقل تعقيد من الأمور الأخرى مبا غدا اأو 

بعد غد".

للتدخل لدى  المتحدة  لالأمم  دعوات فل�سطينية 
اإ�سرائيل ل�سمان اإجراء انتخابات في القد�س

رام اهلل  )د ب اأ(-
الأمم  الفل�صطينيون   دع��ا   
لدى  التدخل  اإىل  املتحدة 
ل�صمان  لل�صماح  اإ�رشائيل 
اإجراء انتخاباتهم العامة يف 
رئي�ش  وح��ث  القد�ش.  ���رشق 
حممد  الفل�صطيني  ال���وزراء 
على  املتحدة  الأمم  ا�صتية 
لت�صهيل  ممكن  جهد  كل  بذل 
اإجراء انتخابات الفل�صطينيني 
بتمكني  اإ�رشائيل  ومطالبة 
امل�صاركة  م��ن  املقد�صيني 
خالل  ا�صتيه  واأك���د  فيها. 
مباحثات هاتفية اأجراها مع 
من�صق الأمم املتحدة اخلا�ش 
ال�رشق  يف  ال�صالم  لعملية 
الأو�صط اجلديد تور وين�صالند، 
اإ�رشائيل  �صماح  �رشورة  على 
القد�ش  يف  للفل�صطينيني 
النتخابات  يف  بامل�صاركة 

ال��ت�����رشي��ع��ي��ة وال��رئ��ا���ص��ي��ة 
بالرت�صح والت�صويت.

حث  ذات����ه،   ال�صياق  ويف 
ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ش 
اإ�صماعيل  "حما�ش"  حلركة  
على  املتحدة  الأمم  هنية 
اإ�رشائيل "كي ل  التدخل لدى 
ت�صكل اأي عائق اأمام العملية 
خا�صة  واإجرائها  النتخابية 
هنية  و���ص��دد  القد�ش".  يف 
اجتماعه  ع��ق��ب  ب��ي��ان  يف 
نيكولي  م��ع  الن��رتن��ت  ع��رب 
ال�صابق  املن�صق  ميالدنوف 
لالأمم املتحدة لعملية ال�صالم 
على  الأو���ص��ط،  ال�����رشق  يف 
املتحدة  ل��الأمم  املهم  ال��دور 
ملف  يف  ال��دويل  واملجتمع 
الفل�صطينية  الن��ت��خ��اب��ات 
نزاهة  �صمان  يف  القادمة، 
الإج�������راءات وال��رتت��ي��ب��ات 
هنية  واأك��د  الق��رتاع.  وحرية 

ع��ل��ى ������رشورة الع����رتاف 
�صواء  النتخابات،  بنتائج 
ال�صلطة  مبوؤ�ص�صات  املتعلقة 
منظمة  اأو  الفل�صطينية 
عليها  يرتتب  وما  التحرير، 
وجلان  حكومة  ت�صكيل  من 
حما�ش  اأن  وذك��ر  تنفيذية. 
"مدخاًل  النتخابات  يف  ترى 
الفل�صطيني  البيت  لرتتيب 
النق�صام،  واإنهاء  الداخلي، 
وتعزيز مبداأ ال�رشاكة وحماية 
مير  ال��ذي  الوطني  امل�رشوع 
وانخراط  كبرية،  بتحديات 
يف  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب 
اخلارج جمددا يف املوؤ�ص�صات 
الرئي�ش  وك��ان  القيادية". 
عبا�ش  حممود  الفل�صطيني 
مر�صوما  اأ�صبوع  قبل  اأ�صدر 
برملانية  انتخابات  باإجراء 
على  فل�صطينية  ورئا�صية 

ثالث مراحل.
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�أخبار وتقارير
 التحالف الدويل يقتل   

7 اإرهابيني يف �سربتني 
جويتني بالعراق

بغداد )د ب اأ( – 
اأعلنت خلية الإعالم الأمني العراقي تنفيذ 
جويتني   �رضبتني  الدويل  التحالف  طريان 

ال�سبت اأ�سفرتا عن قتل �سبعة اإرهابيني.
وقالت خلية الإعالم ، يف بيان �سحفي  عرب 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ح�سابها 
"تويرت" ، اإنه "وفقًا ملعلومات ا�ستخبارية 
دقيقة وباأمر وتن�سيق من قيادة العمليات 
الدويل  التحالف  طييريان  نفذ  امل�سرتكة،  
�رضبتني جويتني الأوىل يف �سل�سلة جبال 

قره جوغ والآخرى �سمن قاطع كركوك".
عن  اأ�سفرتا  ال�رضبتني   " اأن  اإىل  واأ�سارت 
داع�ش  ع�سابات  من  عنا�رض  �سبعة   قتل 
من  ت�ستخدم  كانت  انفاق  اأربعة  وتدمري 

قبل العنا�رض الإرهابية".
احلكومية  الأمني  الإعييالم  خلية  واأعلنت 
يف العراق،  ال�سبت، �سقوط ثالثة �سواريخ 
الليلة  الييدويل  بغداد  مطار  من  بالقرب 

املا�سية.
 

 
 

الم�سهد ال�سيا�سي في لبنان يزداد تاأزًما..

ا تبادل االتهامات بين االأحزاب وم�ستقبل الحكومة اليزال غام�سً
بريوت -وكاالت 

يزداد امل�سهد ال�سيا�سي يف لبنان تاأزًما وو�سل اإىل م�ستوى 
ا�ستثنائي، كما حدث مع الرتا�سق بني الرئي�ش عون ورئي�ش 
التي  الفيديو  حادثة  بعد  احلريري  �سعد  املكلف  احلكومة 
مب�ساعيه  وا�ستهان  بالكّذاب  احلريري  عون  فيه  و�سف 

لتاأليف احلكومة .
�سوداء  غرفا  هناك  اإن  جنبالط  وليد  الدرزي  الزعيم  وقال 
م�ساعدي  بع�ش  اإىل  ا�سارة  يف   ، لبنان  يف  الأمييور  حتكم 

الرئي�ش ال لبنان ي مي�سال عون .
مت  الذي  بالفيديو  اأهني  قد  احلريري  اأن  جنبالط  واعترب 
باأنه  احلريري  و�سف  الذي  عون  الرئي�ش  )فيديو  ت�رضيبه 
ح�سان  الأعمال  ت�رضيف  حكومة  رئي�ش  ح�سور  يف  كّذاب 
بالأمور  اخلييروج  اإىل  ال�سيا�سية  الطبقة  داعيا  دييياب(، 

ال�سغرية اإىل ما هو اأرحب.
من ناحيته، غرد النائب ال لبنان ي اأنور اخلليل عرب ح�سابه 
لرئا�سة  الإعالم  مكتب  عن  ال�سادر  "البيان  "تويرت":  على 
وحرق  يني  لبنان  ال  لعقول  ا�ستغباء  ام�ش   اجلمهورية 
لآمال تاأليف حكومة املهمة وا�ستطراد للمكابرة والتعنت. 
فخامة الرئي�ش الد�ستور �سماك رئي�ش الدولة ورمزا لوحدة 
الوطن وحاميا للد�ستور. م�ست�ساروك يجعلونك فريقا. كفى 
لوكالة  وفقا  انهياره"-  واأنقذ  لبنان  لكل  وكن  مماحكة 

الأنباء ال لبنان ية.
وبداأ ال�سجال مع بيان �سدر عن مكتب رئا�سة اجلمهورية ال 
لبنان ية ، ينفي فيه مطالبة الرئي�ش عون بالثلث املعطل، 
كما تدخل و�سغط من قبل با�سيل وحزب اهلل على م�سار 
اإعادة فتح مو�سوع الفيديو  ت�سكيل احلكومة ، يف موازاة 
فيه  متهما   ، عون  للرئي�ش  املا�سي  الأ�سبوع  �رضّب  الذي 
احلريري بالكذب، كما نفى اأي تدخل من حزب اهلل لل�سغط 

عليه.
وغرد ع�سو "اللقاء الدميقراطي" النائب بالل عبداهلل عرب 
احلر":  الوطني  "التيار  نواب  على  "تويرت"  على  ح�سابه 
مهما  والهر  ن�رضا،  ت�سبح  فلن  �سوتها،  عال  مهما  "بومة 
اأظهر خمالبه فلن ي�سبح منرا، والعربة مهما حملتها فلن 
ترى اأمامها اأ�سدا، والقبيح مهما جملته فلن يكون للجمال 
ملكا، والفطر ال�سام مهما طبخته �سيبقى قاتال، ومن يركب 
الع�سا ظنا اأنها فر�ش �سيبقى واهما، هذا حالكم وعهدكم، 
لبنان  ال  الأنباء  الردود املنحطة"-وفقا لوكالة  اأبواق  يا 

ية-
خلفية  على  توترا  احلريري  و  عون  بني  العالقة  وت�سهد 
رف�ش  والتي  الأخري،  بها  تقدم  التي  احلكومية  الت�سكيلة 
الرئي�ش ال لبنان ي امل�سادقة عليها متهما رئي�ش الوزراء 
عر�ش  مبطالبه  �ساربا  التاأليف،  مبهمة  بالنفراد  املكلف 

احلائط، وهو ما ينفيه احلريري .

مقت��ل 189اإرهابي��اً من جماع��ة ال�سب��اب ال�سومالية
كمباال -وكاالت 

جنوًدا  اإن  الأوغندي  اجلي�ش  قال 
من قواته يعملون �سمن اإطار قوة 
قتلوا  ال�سومال  ال�سالم يف  حلفظ 
ال�سباب  حركة  مقاتلي  من   189
بتنظيم  املييرتييبييطيية  املييتيي�ييسييددة 
اأحد  على  هجوم  خالل  القاعدة 
مع�سكراتهم. ت�سارك قوات اأوغندية 
التابعة  ال�سالم  حفظ  مهمة  يف 
ال�سومال  يف  الإفريقي  لالحتاد 
احلكومة  لدعم  تهدف  والييتييي   ،
حركة  م�ساعي  واإيقاف  املركزية 
قالت  عليها.  لالنقالب  ال�سباب 
يف  الأوغندية  امل�سلحة  القوات 
اإن جنودها داهموا  اجلمعة  بيان 
يف  ال�سباب  حييركيية  ل  خمييابييئ 
من  اأكييير  بعد  على  قييرى  ثييالث 
غربي  جنوب  بقليل  كيلومرت   100

العا�سمة ال�سومال ية مقدي�سو.

اأ�ساف اجلي�ش اأن املداهمة " �سهدت 
مقاتال   189 على  القوات  اإجهاز 
وتدمري  القاعدة  بتنظيم  مرتبطني 
عدد من املعدات الع�سكرية ومواد 
ُت�ستخدم يف الهجمات الإرهابية".

حركة  ميين  تعليق  ي�سدر  ومل 
ال�سباب على الهجوم.

ت�سعى  التي  احلييركيية،  �سيطرت 
يف  املركزية  باحلكومة  لالإطاحة 
ال�سومال وتطبيق فهمها املت�سدد 
معظم  على  الإ�سالمية،  لل�رضيعة 
ال�سومال  وو�سط  جنوب  مناطق 
حتى عام 2011 عندما متكنت قوات 
اإخراجها من  الحتاد الإفريقي من 

العا�سمة مقدي�سو.
على  خ�سارتها  ورغييم  اأنييهييا  اإل 
الأر�ش ل تزال تنفذ هجمات كبرية 
وغالبا ما تعلن عن �سقوط �سحايا 
التي  تلك  مع  تتعار�ش  بيياأعييداد 

يعلنها امل�سئولون احلكوميون.

 التحالف: يعلن  اعترا�ض �ساروخ اأطلقه الحوثيون 
تجاه الريا�ض

الريا�ض -وكاالت 
ال�سعودية  اجلوية  الدفاعات  اعرت�ست 
ام�ش ال�سبت، �ساروًخا اأطلقته ميلي�سيات 
بح�سب   - الييريييا�ييش  جتييياه  احلييوثييي 

»العربية«.
 واأعلن حتالف دعم ال�رضعية يف اليمن 
اأطلقته  جييوي  هييدف  وتدمري  اعييرتا�ييش 
مدينة  بيياجتيياه  احلييوثييي  ميلي�سيات 

الريا�ش .
ا  اأي�سً اأم�ش،الول   اأعلن  التحالف   وكان 
ال  حاولت  اإرهابيتني  عمليتني  اإحباط 
ميلي�سيات احلوثي ة تنفيذهما، واأو�سح 
حوثي  زورق  وتدمري  اعرتا�ش  مت  اأنييه 

مفخخ جنوب البحر الأحمر .
حوثية  طائرة  تدمري  اإىل  اأ�ييسييار  كما   

مفخخة كانت متجهة نحو ال�سعودية.
اجلمعة،  يوم  جتددت،  اخرى  جهة  من   
اليمنية  اليييقيييوات  بييني  املييواجييهييات 

اليمنية،  للحكومة  التابعة  امل�سرتكة 
يف  احلوثية،  اهلل«  »اأن�سار  وجماعة 
حمافظة احلديدة.  وذكرت قوات »األوية 
العمالقة« املكلفة من التحالف العربي 
مركزها  عرب  اليمن،  يف  ال�رضعية  لدعم 

حتركات  ر�سدت  »القوات  اأن  الإعالمي، 
حت�سينات  ا�ستحداث  وحماولة  م�سلحة 
�سارع  قطاعي  التما�ش يف  قرب خطوط 
مدينة  �ييرضقييي  واليي�ييسييالييح  اخلم�سني 

احلديدة«   .

الدور  اأهمية  االأفغاني ي�سدد على  الخارجية  وزير 
ال�سعودي في دفع عملية ال�سالم في بالده

القاهرة )د ب ا( - 
وزير  اأمتر  حنيف  حممد  �سدد 
على  اأفغان�ستان  خارجية 
اأهمية الدور ال�سعودي يف دفع 

عملية ال�سالم ببالده.
يقوم  ،الييييذي  حنيف  وقيييال 
بزيارة لل�سعودية خالل حوار 
ن�رضته ال�سبت �سحيفة"ال�رضق 
الأو�سط" اإنه طلب خالل لقائه 
نييظييريه اليي�ييسييعييودي، الأميييري 
م�ساركة  فرحان،  بن  في�سل 
ال�سعودية بثقلها للقيام بدور 
ميكن بالده من حتقيق عملية 

ال�سالم واإيقاف اإطالق النار.
بييالده  حكومة  اأن  واأ�ييسيياف 
واجباتها  بجميع  التزمت 
جتيييياه طييياليييبيييان، مييطييالييبييًا 
عليها  مبا  باللتزام  الأخييرية 
اأن  النية، مبينًا  لإثبات ح�سن 
جيدة  بداية  الدوحة  موؤمتر 

لكنه  طالبان،  مع  للم�ساحلة 
م�ساركة  ويتطلب  كيياٍف  غري 

دولية واإقليمية.
ال�سعودية  اجلييهييود  وحيييول 
 " قال  اأفغان�ستان،  دعم  يف 
بييال �سك هييي كييبييرية، وكييون 
كبري  باحرتام  حتظى  اململكة 
العامل  ويف  اأفغان�ستان  يف 
الإ�ييسييالمييي، مييتيياأكييدون من 
القيادة  البناء وحر�ش  دورها 
لالإمام،  دفعه  ال�سعودية على 
ال�سالم  عملية  يف  �سيما  ل 
يف  للغاية  مهمة  تعد  التي 
م�سلحة  للبلدين  اأن  ظييل 
ال�سالم،  عملية  يف  م�سرتكة 
اإزالة  يف  اأي�سًا  �ست�سهم  لأنها 

الإرهاب من املنطقة".
ب�سدة  نتطلع  ونحن   : وتابع 
للم�ساركة البناءة مع اأمريكا، 
الأمريكي  الرئي�ش  اأن  ونتفهم 
جو بايدن �سيكون م�سغوًل جداً 

يف البداية بالق�سايا املحلية 
خ�سو�سًا جائحة كورونا، لكن 
امل�سوؤولني  كبار  ت�رضيحات 
كانت  اجلييديييدة  الإدارة  ميين 
نتطلع  لأنيينييا  لنا،  م�سجعة 
مع  تعاوننا  تعزيز  زيادة  اإىل 

الوليات املتحدة."
اإييييران  ميين  طلبنا   " وذكييير 
وباك�ستان وكل الدول الأخرى 
طالبان  مع  لها عالقات  التي 
دعييم  يف  ذليييك  ت�ستغل  اأن 
ولتعزيز  بالدنا  يف  ال�ستقرار 
ال�سالم، واآمل اأن يكون هذا هو 
ال�سالم،  عملية  لدعم  احلييال 
الأمور  اأن  �سك  ل  ذلك  فبغري 

�ستزيد �سعوبتها".
القطرية  العا�سمة  اإىل  ي�سار 
منذ  ت�ست�سيف  اليييدوحييية 
املا�سي  12ايلول/�سبتمرب 
حميييادثيييات بيييني احلييكييوميية 

الأفغانية وحركة طالبان 

لبنانيون يحتجون على تمديد االإقفال العام 
في البالد

بريوت ر) د ب اأ ( –
 �سهد لبنان  تظاهريتني يف �سمال وجنوب 
البالد  ام�ش  ال�سبت  احتجاجا على تردي 
الأو�ساع القت�سادية ورف�سا لتمديد فرتة 
انت�سار  مواجهة  اإطار  يف  العام   الإقفال 

"كورونا".  
مدينة  يف  املحتجني  من  عييدد  وقييام    
من  عدد  بقطع  البالد  ب�سمال  طرابل�ش 
الأو�ساع  تردي  على  احتجاجًا  الطرقات 
اإىل  التعبئة  فرتة  متديد  و  القت�سادية 

الثامن من �سباط/ فرباير  املقبل.
مدينة  يف  املحتجني  من  عييدد  وجتمع 
تقاطع  �ساحة  يف  البالد  جنوب   �سيدا 

اإيليا باملدينة.
وطالب املحتجون بعودتهم للعمل لتاأمني 
لهم  م�ساعدات  تاأمني  اأو  يومهم،  قييوت 

ليتمكنوا من تاأمني حاجيتهم اليومية.
اللبنانيني  غالبية  اأن  املحتجون  واأعلن 
اأي  اإنعدام  مع  يومية  مبداخيل  يعي�سون 

م�ساعدات اإغاثية اأو مالية من قبل الدولة.
يذكر اأنه مت اإغالق البالد اإغالقًا تامًا منذ 
يف  وذلك  احلايل،  يناير  ثان/  كانون   14
انت�سار  ملواجهة  العامة  التعبئة  اإطييار 
العام  الإغييالق  ومدد  "كورونا"،  فريو�ش 

املقبل  فرباير  �سباط/  من  الثامن  حتى  
والوفيات  الإ�سابات  عييدد  ارتفاع  بعد 
ظل  يف  م�سبوق،  غري  ارتفاعًا  اليومية 
عن  وال�ست�سفائي  ال�سحي  القطاع  عجز 

ا�ستيعاب امل�سابني.

وزير الخارجية البريطاني ي�سيد بم�ساركة المراأة 
ال�سودانية  في ال�سلطة 

اخلرطوم -وكاالت 
دومينيك  الربيطاين،  اخلارجية  وزييير  اأثنى 
راب، على حكومة ال�سودان النتقالية قائال اإن 
ال�سلطة  يف  للم�ساركة  للمراأة  املجال  اإف�ساح 
احلكومة  اإجنييازات  اأهم  من  ملمو�سة  ب�سورة 

ال�سودانية النتقالية.
التوقيع  "اإن  الربيطاين  اخلارجية  وزير  وقال 
املجال  واإف�ساح  لل�سالم،  جوبا  اتفاقية  على 
للمراأة للم�ساركة يف ال�سلطة ب�سورة ملمو�سة 

من اأهم اإجنازات احلكومة النتقالية".
خالل  الربيطاين  الوزير  ت�رضيحات  وجيياءت 
اخلارجية  وزييير  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر 
مبطار  الييدييين،  قمر  عمر  املكلف،  ال�سوداين 
ختام  يف  اخلمي�ش،  اأم�ش  م�ساء  اخلييرطييوم 
زيارته للبالد، حيث تعترب اأول زيارة من نوعها 

لل�سودان منذ اأكر من عقد.
الفرتة  التزام حكومة بالده باإجناح  واأكد راب 
الدميقراطية  اإر�ساء  يف  وامل�ساعدة  النتقالية 

وال�ستقرار يف ال�سودان.
للم�ساركة يف  م�ستعدة  بريطانيا  باأن  و�رضح 

متهيدا  الديون،  تخفيف  لدعم  دويل  حتالف 
حل�سول ال�سودان على متويل ب�رضوط مي�رضة، 
ال�سرتاتيجي  احلييوار  اإحييييياء  اإعيييادة  معلنا 
اجلانب  ميثل  حيث  ال�سودان،  مع  املتجدد 
ل�سوؤون  املتحدة  اململكة  وزييير  الربيطاين 

اإفريقيا، جيم�ش دودريدج.
واأكد وزير اخلارجية الربيطاين توقيعه مذكرة 
املالية  وزييير  علي،  حممد  هبة  مع  تفاهم 
والتخطيط القت�سادي، متنح مبوجبها حكومة 
بالده مبلغ 40 مليون جنيه ا�سرتليني لربنامج 

دعم الأ�رضة يف ال�سودان.
تخفيف  يف  للم�ساعدة  املنحة  اإن  راب  وقال 
تكاليف املعي�سة لالأ�رض ال�سودانية، م�سريا اإىل 
اأن اململكة املتحدة على ا�ستعداد لتقدمي قر�ش 
ا�سرتليني  جنيه  مليون   330 بقيمة  مرحلي 
لت�سوية املتاأخرات امل�ستحقة للبنك الإفريقي 
للتنمية، يف حال ا�ستمرار ال�سودان على امل�سار 
املتفق  القت�سادية  لالإ�سالحات  ال�سحيح 
وموافقة  الييدويل،  النقد  �سندوق  مع  عليها 
والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  اإدارة  جمل�سي 

الدويل على حزم ت�سوية املتاأخرات.

»القوى العاملة 
الكويتية«: اإلغاء 2716 

اإقامة بالبالد خالل 11 يوًما
الكويت -وكاالت 

العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  اأعلنت 
للعمالة  اإقامة   935 �سقوط  ييية،  الكويت 
العالقة خارج الكويت خالل 10 اأيام، نظراً 
بتجديد  �رضكاتهم  اأو  كفالئهم  قيام  لعدم 

اأذونات العمل.
واأو�سحت القوى العاملة الكويت ية - يف 
الإقامات  عدد  اإجمايل  اأن   - لها  اإح�سائية 
"اأ�سهل"  نظام  بدء  منذ  للعمالة  امللغاة 
الإلكرتوين اجلديد يف 12 يناير اجلاري، بلغ 
2716 اإقامة، منها 197 ب�سبب الوفاة، و1584 
لرغبة حامليها يف املغادرة، لفتة اإىل اأنه 
يف املقابل قام نحو 30 األف عامل بتجديد 

اأذونات العمل اخلا�سة بهم.
واأ�سافت اأنه بالن�سبة للقرار اجلديد اخلا�ش 
ب�رضورة اعتماد املوؤهالت العلمية للمقيمني 
ك�رضط لتجديد اإذن العمل، بلغ اإجمايل عدد 
منذ  )اأ�سهل(،  نظام  املعتمدة يف  ال�سهادات 
اآلف  عودة النظام يف 12 يناير اجلاري، 5 

و354 �سهادة جامعية.

بريوت-)د ب اأ(:
مي  الفل�سطينية  ال�سحة   وزيييرة  اأعلنت 
الكيلة  ال�سبت ت�سجيل 14 حالة وفاة، و467 
و686  "كورونا"،  بفريو�ش  جديدة  اإ�سابة 
املا�سية.  �ساعة   24 الي  خالل  تعاٍف  حالة 
للحالة  اليومي  التقرير  ، يف  الكيلة  وقالت 
الوبائية يف فل�سطني، اإن ن�سبة التعايف من 
يف فل�سطني بلغت  3ر93  "كورونا"  فريو�ش 
الن�سطة   الإ�سابات  ن�سبة  بلغت  فيما   ،  %
جممل  من   % 1ر1  الوفيات  ون�سبة   ،  % 6ر5 
وجود  اإىل  ال�سحة  وزيرة  ولفتت  الإ�سابات. 
العناية املكثفة، بينهم  73 م�سابا يف غرف 

19  على اأجهزة التنف�ش ال�سطناعي.  ،اأعلنت 
وزارة ال�سحة العامة يف لبنان يوم اجلمعة 
العدد  يرفع  ما  اإ�سابة جديدة  ت�سجيل 3220 
الرتاكمي للحالت املثبتة اإىل272411. وقالت 
الوزارة يف بيان �سحفي اإنها ر�سدت 57 حالة 
اإىل2218.  وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات 
وي�سهد لبنان حالة طوارىء �سحية منذ 14 من 
ال�سهر اجلاري ق�ست باإقفال البالد ب�سكل كامل 
ومنع اخلروج والولوج اإىل ال�سوارع والطرقات. 
وت�سعى حكومة ت�رضيف الأعمال لزيادة عدد 
بكورونا،  امل�سابني  بعناية  اخلا�سة  الآ�رضة 
خالل  اللقاحات  و�سول  لتاأمني  ت�سعى  كما 

�سباط / فرباير املقبل.

  14 وفاة و467 
اإ�سابة جديدة 
بكورونا في 

فل�سطين
 و 3220 اإ�سابة 

بلبنان
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الأحد 24 يناير 2021 ــ العـدد 14651 
متابعات

دبي-�سمري ال�سعدي:

 دولة الإمارات العربية املتحدة.. 

الدولة الفتية التي �سبقت الدول 

املعا�رشة لها بع�رشات ال�سنني.. 

الدولة احلا�سنة للقرية العاملية 

والتي اأن�ساأتها اإمارة دبي لتكون 

عنوانًا �سياحيًا وثقافيًا وترويحيًا 

وجتاريًا لدولة الإم���ارات كلها.. 

ووج���ود القري���ة العاملية فيها 

يعطيها بعداً كبرياً ومتميزاً حيث 

ل توجد قرية مثلها ريف اأي دولة 

على امل�ستوى الإقليمي والعربي 

الإمـــارات  ودولـــة  والـــدويل.. 

م�ساركته���ا ال�سنوي���ة لبد منها 

لأنها كما يقولون �ساحبة البيت 

وال���دار.. ويف كل مو�سم تفاجئ 

بجناح  العاملية  القرية  �سيوف 

متميز يعرب عن هويتها وتراثها. 

ويف ه���ذا املو�سم املميز للقرية 

اخلام����س  املو�س���م  العاملي���ة 

والع�رشين مو�سم اليوبيل الف�سي 

الإمارات  واجه���ة جن���اح  متثل 

املا�سي واحلا����رش.. فكما يقول 

منظم اجلن���اح خال���د عزيز اأن 

م�ساحة اجلناح 3460 مرتاً مربعًا 

وبه 128 حماًل.. وواجهة اجلناح 

مت ت�سميمها على الطراز القدمي 

الرتاث���ي وكذلك احلدي���ث, فمن 

املا�س���ي مت ا�ستخدام البارجيل 

الرتاث���ي ال���ذي كان ي�ستخ���دم 

البي���وت يف  داخ���ل  للتهوي���ة 

الزم���ن الأول وقبل و�سول مكيف 

الهواء اإىل الإم���ارات.. ومت اأي�سًا 

ا�ستح�سار احل�سن اأو القلعة يف 

الت�سميم والتي كانت من مظاهر 

احلياة يف الزمن القدمي ول تخلو 

منها اأي  مدين���ة اأو اإمارة لأنها 

كانت مق���ر احلكم واأحيانًا �سكنا 

للحاك���م اأو حامي���ة للدفاع عن 

املدينة.. كما مت ا�ستخدام الأبواب 

وال�سبابي���ك والإنارة التي كانت 

ت�ستخدم يف بيوت الزمن الأول.. 

واأما احلديث الذي مت ا�ستح�ساره 

يف الواجه���ة ه���و و�س���ع برواز 

دبي وباألوانه ال�سبعة املتعاقبة 

با�ستم���رار.. يف واجه���ة جناح 

الإم���ارات مت دمج القدمي الرتاثي 

م���ع اجلديد احلدي���ث يف تناغم 

فكرة  لل�سيوف  ليعط���ي  جميل 

كافية عن الإمارات.. ومب�ساهدتها 

تتك���ون لديه���م �س���ورة كاملة 

لل���رتاث واحلداث���ة الإماراتي���ة 

ذكريات حلوة  لديه���م  ولتخلق 

ع���ن اجلن���اح الإمارات���ي.. كما 

اإدخ���ال اللون الف�سي على األوان 

اجلناح م�ساركة للقرية العاملية 

بيوبيلها الف�سي.

واملنتجات  املعرو�س���ات  وعن 

باجلن���اح فهي متث���ل كل اأنواع 

اإ�ستثناء  دون  الدول���ة  منتجات 

�س���واء التقليدي���ة الرتاثي���ة اأو 

احلديث���ة.. وهي تتن���وع ما بني 

كل ما يخطر على البال وكل ما 

يحتاجه �سيوف القرية العاملية 

من منتجات اإماراتية حتاكي يف 

جودتها منتجات الدول العاملية 

امل�سه���ورة.. وم���ن املعرو�سات 

البخ���ور بكل اأنواعه���ا والعطور 

الطبيعية بكل اأريجها �سواء القدمي 

اأو احلدي���ث.. وكل اأنواع املالب�س 

التي تخ�س الرج���ال وال�سيدات 

والأطف���ال التقليدية والر�سم�سة 

منها واحلديث���ة.. والأقم�سة بكل 

ت�سميماتها ونقو�سها وتطريزها.. 

وجميع اأن���واع البه���ارات التي 

ي�ستخدمه���ا املطب���خ الإماراتي 

وم���ا يحتاج���ه املطب���خ اأي�سًا 

م���ن خملالت واأجب���ان .. واأي�سًا 

اأن���واع الكرمي���ات والزيوت  كل 

املعط���ر  واللب���ان  الطبيعي���ة 

وال�سابون الطبيعي باأنواعه.. ول 

نن�سى احللويات التقليدية التي 

كانت رائجة يف زم���ن الأجداد.. 

اأكلمة  من  التقليدية  واملنتجات 

كان���ت  ومفرو�س���ات  وح����رش 

ت�ستخدم يف الزمن الأول.. والكثري 

م���ن الأ�سن���اف الأخ���رى والتي 

�سنعرفه���ا ونتع���رف عليها من 

خالل عار�سيها الذين �سنقابلهم 

لنعرف حكايات هذه املنتجات 

وذل���ك يف جزئني لتع���دد هذه 

املنتجات.

املنتجات العطرية

= نبداأ م���ع معمر اأحمد.. ي�سارك 

يف القري���ة العاملي���ة منذ عام 

2008 و�سيظ���ل ي�س���ارك يف كل 

مو�سم يعر����س ويبيع كل اأنواع 

ال���ذي يحظى  العماين  اللب���ان 

ب�سهرة على امل�ستوى العربي كله 

وكذلك العطور باأنواعها العربية 

اإىل جانب  واحلديثة  والتقليدية 

واخللطات  العطري���ة  الزي���وت 

املمي���زة والفريدة التي ل توجد 

ال لدي���ه لأنه من قام بعمل هذه 

اخللطات الت���ي ننميز بالروائح 

املبهجة اجلميلة..ويعر�س اأي�سا 

العطورات املختلفة ومنها ما هو 

لل�سعر وللج�سم وللفرا�س وكذلك 

واملعدنية  اخلزفي���ة  املباخ���ر 

اإىل جان���ب اللب���ان املعطر بكل 

روائحة.

اأم �سي���ف اجلم���ريي.. والتي   =

ت�س���ارط يف القري���ة من���ذ عام 

كل  وتبي���ع  وتعر����س   2006

اأنواع البخور والدخون والعطور 

العربية والفرن�سية والكولونيات 

باأنواعه���ا وروائحها املختلفة.. 

اأجزاء  الطبيعية لكل  والكرميات 

العرق  ولإزالة  وال�سع���ر  اجل�سم 

املتعددة  العطري���ة  والزي���وت 

الروائح والع���ود اخل�سب ودهن 

بروائح  املعطر  واللب���ان  العود 

خمتلف���ة.. وكذل���ك العدي���د من 

الن�سائية  الإك�س�س���وارات  اأ�سكال 

�س���واء التقليدي���ة اأو احلديث���ة 

واأي�سًا الرباقع الإماراتية الأ�سلية 

وال�س���الت التقليدي���ة القدمية.. 

اإ�ساف���ة اىل العدي���د م���ن اأنواع 

املخللت والبهارات.. وهي ت�سكر 

ال�سيخة هن���د املكتوم لأنها هي 

الت���ي دعمته���ا و�سجعتها على 

امل�سارك���ة بالقري���ة العاملي���ة 

والت���ي من خ���الل تواجدها بها 

تعرفت على الكث���ري من النا�س 

وعلى ثقافاتهم والتعامل معهم 

لالإ�ستفادة من خرباتهم,

= زكية احليمر.. من حمل لويزرن 

القري���ة  ت�س���ارك يف  للعط���ور 

العاملية للمرة الأوىل وتتمنى اأن 

ت�سارك يف كل املوا�سم القادمة.. 

تعر�س وتبيع العطورات العربية 

اخل�سب  والبخ���ور  والفرن�سي���ة 

باأنواع���ه ودهن الع���ود الأ�سلي 

الكمب���ودي والذي يعت���رب اأفخر 

اأن���واع العود.. واأي�س���ًا �سناديق 

اأطق���م املجموع���ات العطري���ة 

والبخوروالفحم اخلا�س بالبخور 

وكل  الإ�سع���ال..  اأداة  وحت���ى 

منتجاته���ا خا����س بها كعالمة 

م�سجل���ة به���ا فق���ط لأنها هي 

التي تنتج هذه املنتجات وليها 

العديد م���ن املحالت يف املراكز 

التجارية تعر����س وتبيع نف�س 

املنتجات.

الأزياء الرتاثية واحلديثة

= عمر عل���ي.. ي�سارك يف القرية 

العاملية للمرة اخلام�سة يعر�س 

ويبيع العبايات الن�سائية باألوان 

ومتعددة..  خمتلف���ة  وت�ساميم 

منها ما لل�سيف وما هو لل�سياء 

ومنها ال�سادة واملنقو�س واملطرز 

تطري���زاً خفيف���ًا يتما�س���ى مع 

العبايات  العباية.. هذه  ت�سميم 

اأي�سا منها ما ه���و تقليدي وما 

هو حديث وكله���ا تر�سي اأذواق 

املراأة الإماراتية خا�سة والعربية 

ب�سف���ة عامة حي���ث اأن معظم 

املقيما العربيات بدولة الإمارات 

ي�ستخدم���ن ه���ذه العبايات ملا 

متتاز به من ال�سرت والأناقة.

= جالل اأحم���د.. ي�سارك بالقرية 

العاملية منذ عام 2013 ويعر�س 

ويبي���ع املالب����س الرجالية من 

تعترب  الت���ي  بي�ساء  جاللي���ب 

الزي الوطن���ي للرجل الإماراتي.. 

والإزارات  ال�رشاوي���ل  ويعر����س 

البي�س���اء والغي���ارات الداخلية 

اأي�س���ًا  ويعر����س  الإماراتي���ة.. 

احلمدانية غط���اء الراأ�س باألوان 

وال�سنادل  والعق���الت  متعددة 

الإماراتي���ة.. كذل���ك  والآحذي���د 

الإماراتي���ة  الب�س���وت  يعر����س 

باألوانه���ا  والثقيل���ة  اخلفيف���ة 

وتطريزاتها املتعددة وال�سديري 

والوزارات والغرت البي�ساء ال�سادة 

واملط���رزة وال�سماخ���ات ب���كل 

األوانها ال�سيفية وال�ستوية.. وكل 

معرو�ساته للكبار وال�سغار.

= خري حممد.. ي�سارك يف القرية 

العاملية منذ 12 عامًا ويعر�س 

ويبيع كل اأن���واع الأقم�سة �سواء 

العادية اأو املطرزة بجميع اأنواع 

التطريزات..وباأ�سكال وت�سميمات 

خمتلف���ة والتي ت�سل���ح لعمل 

اجلاللي���ب وغريها م���ن الأزياء 

القما����س  وهن���اك  الن�سائي���ة.. 

وال�سادة  واملنقو����س  امل�سج���ر 

واملط���رزة وم���ن كل الأل���وان.. 

والتطريز عادة يكون على ال�سدر 

والأكمام.

= قي�رش علي.. ي�سارك يف القرية 

العاملية منذ عام 2008 و�سيظل 

ي�سارك يف كل املوا�سم القادمة.. 

يعر�س ويبيع احللويات الرتاثية 

القدمية مث���ل املاجنو اخل�رشاء 

املم�سنع���ة كحل���وى وجمي���ع 

اأنواع احللوي���ات وال�سوكولتات 

وال�سغار  وللكبار  والب�سكويتات 

والتي كانت اأي���ام زمن الأجداد.. 

وكذل���ك البفك ورقائق البطاط�س 

وم�سا�سات الأكفال بكل نكهاتها 

واللب���ان والعلكة ب���كل اأنواعها 

وامل�سلي���ات كالف���ول ال�سوداين 

وغ���ريه.. ويعر����س اأي�سًا الدلت 

وورق احلنة واملباخر واملكاحل 

وحوام���ل امل�ساحف وراديوهات 

بت�سميم���ات ت�ساهي املوديالت 

قدمية والع���اب الأطفال القدمية 

باأ�سكال حديثة.. كما يقوم بعمل 

اأكل���ة الأندومي الرتاثية ليتذقها 

�سيوف القرية العاملية.

املك�سرات واملقرم�سات

= عبد اجلب���ار هو�سم���ان.. من 

ي�س���ارك يف  بهرامن  مك����رشات 

القرية العاملية منذ ع�رشة اأعوام 

و�سيظل ي�سارك فيه���ا .. يعر�س 

ويبيع كل اأن���واع املك�رشات من 

اجل���وز الل���وز والف�سيق احللبي 

والكاج���و والبن���دق والف�ست���ق 

وال�سنوبر..  املب�س���ور  احللب���ي 

والب���ذور باأنواعه���ا مث���ل عبد 

ال�سم�س واليقطني والبزر امل�رشي 

وبزر البطيخ والف���ول ال�سوداين 

كالبازي���الء  واملحم�س���ات 

واملجففات  والف���ول..  واحلم�س 

مث���ل الت���ني اجلبل���ي والعادي 

والت���وت وامل�سم����س والقرا�سيا 

وقم���ر الدي���ن والزبي���ب ب���كل 

اأحجامه والوان���ه وبذور الرمان 

ومنتج���ات الألب���ان املجفف���ة 

والزبادي  اجلبنة  من  امل�سنوعة 

والراي���ب.. ومكمالت الطعام مثل 

الورد املجف���ف لل�ساي والطعام 

املجف���ف  الأ�س���ود  والليم���ون 

والبهارات  والقرف���ة  واملقط���ع 

باأنواعها وماء الورد وماء الزهر.. 

وحلويات املن وال�سلوى وحلوى 

�سوهان الإيرانية وال�سكر املعلب 

وباحللويات  باجلنب  واملخلوط 

واملك�رشات.    

جناح الإمارات بالقرية العالمية..وراء المعرو�سات 

حكايات تراثية
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حمدان بن محمد 

وقد �سهدت الفرتة ال�سباحية من �سباح 

ام����س اإقام���ة 16 �سوطًا لهج���ن اأبناء 

القبائل يف �س���ن الثنايا ع�رشة اأ�سواط 

لالإنتاج »حملي���ات ومهجنات » كان 

التناف����س قويا من خ���الل �ستة اأ�سواط 

منها للفوز بال�سي���ارات, بالإ�سافة اإىل 

ع�رشة اأ�سواط نقدية.

اأحمد  ومتكنت »حلقه« ب�سعار �سعادة 

�سلطان احلالمي من ح�سد النامو�س يف 

ال�سوط الول للبكار املحليات لالإنتاج 

بزم���ن بل���غ 12:33:8 دقائ���ق وجاءت 

»الفلوجه« اململوكة حلمد �سامل حمد 

يطبع العام���ري لتح�سل على ال�سدارة 

يف ال�س���وط الثاين للب���كار املهجنات 

اإنتاج بع���د اأن حقق���ت توقيتا وقدره 

12:25:9 دقائق.

وح�س���م »�ساه���ني« ملك عل���ي �سامل 

النايل���ي ال�سام�سي املركز الأول لثالث 

الأ�سواط للجع���دان املحليات لالإنتاج 

وذل���ك بزمن وق���دره 12:26:7 دقائق , 

ومتكن »موج« من اإهداء مالكه �سعادة 

ال�سدارة جمددا  اأحمد �سلطان احلالمي 

يف ال�س���وط الرابع للجعدان املهجنات 

لالإنت���اج بعد اأن عرب خ���ط النهاية يف 

زمن قدره 12:29:5 دقائق.

وتنطلق �سباح وم�ساء اليوم »الأحد« 

مناف�سات الثنايا لهجن اأ�سحاب ال�سمو 

ال�سيوخ يف ثامن اأي���ام مهرجان �سمو 

ويل عه���د دب���ي والتي �ستق���ام بواقع 

اأربعة ع�رش �سوطًا يف الفرتة ال�سباحية 

وثالثة ع�رش �سوطا يف الفرتة امل�سائية.

وت�سه���د الف���رتة امل�سائي���ة مناف�س���ة 

�ساخنة يف الأ�سواط ال�ستة الأوىل على 

ال�سي���ارات بالإ�سافة اإىل �سبعة اأ�سواط 

نقدي���ة ويح�سل اأ�سح���اب املراكز من 

الثاين وحتى العا�رش على جوائز نقدية 

قيمة يف جمي���ع الأ�سواط.. فيها اأ�سواط 

الفرتة ال�سباحية والتي �ستكون نقدية 

الثنايا  اأ�سواط  بالكامل وق�سمت جميع 

فئ���ات املحلي���ات واملهجنات,  ب���ني 

و�ستك���ون م�ساف���ة ال�سب���اق ثماني���ة 

كيلومرتات. 

الليبيون يتفقون

العمل امل�سغرة ت�سميم  وتتوىل فرق 

مناذج الرت�سيح وا�ستقبال الطلبات و 

ال�سري الذاتية للمر�سحني و التاأكد من 

مطابقتها للمعايري و ال�رشوط املقررة.

وح���دد الوف���دان موع���دا ل�ستقب���ال 

الرت�سيح���ات تنطلق ي���وم 26 كانون 

ثان/يناير اجلاري و تنتهي بتاريخ 2 

�سباط/فرباير املقبل.

وق���د اأبدى وزي���ر اخلارجية املغربي 

نا����رش بوريطة, الذي كان حا�رشا يف 

اجلل�سة اخلتامية ام�س, تفاوؤله ب�ساأن 

هذه اخلطوة.

كما اأك���د بوريطة يف كلم���ة له اأمام 

احلا�رشين حر�س املغرب على و�سول 

الفرق���اء ال�سيا�سيني اإىل توافق �سامل 

ينه���ي الأزمة, جمددا رف�س بالده لأي 

تدخل خارجي يف �سوؤون ليبيا.

»ال�شحة«: �شفاء

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

والفح�س يف الدول���ة وتو�سيع نطاق 

الفحو�س���ات عل���ى م�ست���وى الدولة 

يف الك�سف ع���ن 3,566 حالة اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من 

جن�سيات خمتلف���ة, وجميعها حالت 

ال�سحية  م�ستقرة وتخ�س���ع للرعاية 

الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع احلالت 

امل�سجلة 274,376 حالة.

 كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالت 

م�سابة وذلك م���ن تداعيات الإ�سابة 

بفريو����س كورونا امل�ستج���د, وبذلك 

يبل���غ عدد الوفي���ات يف الدولة 783 

حالة.

ووقاي���ة  ال�سح���ة  وزارة   واأعرب���ت 

املجتمع عن اأ�سفها وخال�س تعازيها 

وموا�ساتها لذوي املتوفني, ومتنياتها 

العاج���ل جلميع امل�سابني,  بال�سفاء 

مهيبة باأفراد املجتم���ع التعاون مع 

اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سمانًا 

ل�سحة و�سالمة اجلميع.

 كما اأعلنت ال���وزارة عن �سفاء 4,051 

حال���ة جدي���دة مل�ساب���ني بفريو�س 

كورون���ا امل�ستجد »كوفي���د - 19« 

وتعافيه���ا التام م���ن اأعرا�س املر�س 

الالزمة  ال�سحية  الرعاية  بعد تلقيها 

منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

ال�سف���اء 247,318  جمموع ح���الت 

حالة.

ال�شعودية تتوقع

وق���ال الأم���ري في�س���ل اإن الريا����س 

�ستوا�سل الت�ساور مع وا�سنطن ب�ساأن 

التفاق النووي الإيراين الذي اأبرم عام 

2015, بني اإي���ران وقوى دولية كربى 

وان�سحبت منه اإدارة الرئي�س الأمريكي 

ال�سابق دونالد ترامب عام 2018.

واأ�س���اف »اأعتقد يف الأ�سا�س �سيكون 

)هناك(... ت�س���اورا للو�سول اإىل اتفاق 

�سلب ق���وي يتحمل الزم���ن ويتحمل 

اإي���ران... فيكون  اأي�سا ع���دم الت���زام 

)هن���اك( عوامل مراقب���ة قوية ت�سمح 

لن���ا بالتاأكد من تطبيق اأي اتفاق يتم 

الو�سول اإليه«.

وكان باي���دن ق���د ق���ال اإن وا�سنطن 

�ستع���ود اإىل التف���اق اإذا ا�ستاأنف���ت 

طهران التزامها ال�سارم به.

وحلفاوؤها يف  ال�سعودي���ة  ودعم���ت 

اخللي���ج , بدافع القلق م���ن �سواريخ 

اإيران البالي�ستية و�سبكتها من الوكالء 

يف املنطقة, حمل���ة ال�سغط الق�سوى 

الت���ي اأطلقه���ا ترامب عل���ى طهران, 

التفاق  الن�سحاب من  مرحبة بقراره 

العقوبات على  واإعادة فر�س  النووي 

اجلمهورية الإ�سالمية.

وقال���ت الدول اخلليجي���ة اإنه ينبغي 

اأن يت���م اإ�رشاكهم هذه امل���رة يف اأي 

اإدارة بايدن  مفاو�سات مرتقبة ب���ني 

واإي���ران ح���ول اتفاق ن���ووي جديد, 

وذل���ك ل�سمان معاجلة ق���درات اإيران 

ال�ساروخي���ة و«ن�ساطه���ا املزع���زع 

لالأمن وال�ستقرار يف املنطقة«.

واأكد الأمري في�سل على موقف اململكة 

م���ن اأن التو�س���ل اإىل اتفاق �سالم مع 

اإ�رشائيل يتوقف عل���ى تنفيذ مبادرة 

ال�سالم العربية.

منظمات واأحزاب

كما ح�رش ممثلون ع���ن منظمات من 

املجتم���ع امل���دين من بينه���م رابطة 

حق���وق الإن�سان واحتاد العاطلني عن 

العمل. 

وحاول املحتجون العودة اإىل ال�سارع 

الرئي�سي, لكن واجهتهم ال�رشطة التي 

اأغلقت ن�سف ال�سارع املوؤدي اإىل مقر 

وزارة الداخلية باحلواجز احلديدية.

واأطلق املحتجون �سعارات »ل خوف 

ل رعب ال�سلطة ملك ال�سعب«, »�سغل 

حرية كرامة وطنية« و«ال�سعب يريد 

اإ�سقاط النظام«.

واأعلن���ت رابطة حق���وق الإن�سان يف 

بيان لها ع���ن خماوفها م���ن اأعمال 

تعذيب و����رشب يف مراك���ز الإيقاف 

�سد املوقوفني من بني الذين �ساركوا 

يف الحتجاج���ات الليلي���ة الأ�سبوع 

املا�سي.
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 »غرفة دبي«: توقعات 
بنمو تجارة الإمارات غير 
النفطية 12.9% في 2021

 

دبي ـ )الوحدة(:
و�صناعة  تجارة  لغرفة  حديث  تحليل  توقع 
النفطية  غير  التجارة  اأداء  يحقق  اأن  دبي 
من  الثاني  الن�صف  خالل  الإم��ارات  لدولة 
على  بناًء  وذلك  ملمو�صًا،  تعافيًا   2020 عام 
النقد الدولي وتقرير موؤتمر  بيانات �صندوق 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( 
كذلك  متوقعًا  للجمارك،  التحادية  والهيئة 
النفطية  غير  التجارة  نمو  معدل  يبلغ  اأن 

لالإمارات في العام 2021 نحو %12.9.
واأ�صار التحليل اإلى اأن توقعات التعافي في 
نتيجة  2020 جاءت  الثاني من عام  الن�صف 
والداعمة  المحفزة  التجارية  ال�صيا�صات 
للتجارة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، 
بالإ�صافة اإلى التخفيف من اإجراءات الإغالق 
الرئي�صية،  القت�صاديات  من  العديد  في 
وا�صتئناف ال�صين لن�صاطها التجاري بحلول 

بداية الن�صف الثاني من 2020.
التجارة  على  دب��ي  غ��رف��ة  تحليل  ورك���ز 
العالمية المنقولة بحراً، م�صتنداً على بيانات 
تقرير الأونكتاد عن المالحة 2020، الذي ذكر 
العالمي  البحري  التجاري  النقل  قطاع  اأن 
منذ عام 2019 فقد الزخم ب�صبب العديد من 
العوامل التي يرتبط اأهمها بالتوتر التجاري 
عدم  المتحدة وحالة  والوليات  ال�صين  بين 
اأدى  ما  القت�صادية  ال�صيا�صات  في  اليقين 
لتراجع النمو في الناتج القت�صادي العالمي 
وتجارة ال�صلع وتبعًا لذلك التجارة البحرية.

 2020 عام  في  البحرية  التجارة  �صعف  وزاد 
الذي  كورونا  وباء  انت�صار  خلفية  على  اأكثر 
ب�صدة ب�صبب  البحري  القطاع  اإلى ت�صرر  اأدى 
العالمية  القيمة  �صال�صل  في  ال�صطراب 
الحكومات  اتخذتها  التي  ال�صارمة  والتدابير 

العالمية لحتواء انت�صاره.
النفطية  غير  التجارة  اأن  المعروف  وم��ن 
المنقولة بحراً لالإمارات ت�صكل نحو 83% من 

اإجمالي تجارة ال�صلع غير النفطية للدولة.
الدولية  البحرية  التجارة  حجم  نمو  وتباطاأ 
اإلى  لي�صل   ،2019 عام  في  بحراً(  )المنقولة 
0.5%، وهو اأدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية 
العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009، 
 2018 في   %2.8 اإلى  النمو  تراجع معدل  فقد 

لي�صل اإلى اإجمالي 11.08 مليار طن متري.
وعلى خلفية الأداء ال�صعيف في 2019، �صاءت 
البحري  للنقل  المدى  ق�صيرة  التوقعات 
وبالتالي التجارة في اأوائل 2020، وبالإ�صافة 
لوباء  الم�صبوق  غير  النت�صار  اأدى  ذلك،  اإلى 
اإلى  لذلك  القت�صادية  والتداعيات  كورونا 
التاأثير القوي على توقعات 2020 وما بعدها.

البحرية  التجارة  حجم  انخفا�ض  ويقدر 
العالمية في عام 2020 بنحو -4.1%، ويرجع 
وتاأثيره  الوباء  تف�صي  اإلى  ذلك  في  ال�صبب 
على اقت�صادات العالم وال�صفر والنقل واأنماط 
ال�صناعي  الن�صاط  اإلى  بالإ�صافة  ال�صتهالك، 

و�صال�صل التوريد.
من  النقي�ض  وعلى  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
العالمية  التجارة  حجم  نمو  معدل  اتجاه 
اأظهر  و2019،   2018 عامي  في  بحراً  المنقولة 
لالإمارات  النفطية  غير  التجارة  حجم  اتجاه 
على  و%13   %8.5 بلغت  قوية  نمو  معدلت 
اتجاه  في  التباطوؤ  بذلك  متحدية  التوالي، 

التجارة العالمية الذي بداأ منذ عام 2018.
لعام  اإيجابية  موؤ�صرات  اإلى  التحليل  واأ�صار 
البحرية  التجارة  توقعات  اأب��رزه��ا   2021
العالمية بناًء على بيانات الأونكتاد و�صندوق 
النقد الدولي التي توقعت معدل نمو اإيجابيًا 
ال�صائدة  بالظروف  رهنًا   %4.8 يبلغ  قويًا 

والتطور في مكافحة الجائحة ون�صر اللقاح.

ال�سارقة ت�ستقطب ا�ستثمارات اأجنبية بـ 808 ماليين درهم في 
2020 .. وفر�ص واعدة في 2021

ال�سارقة  ـ وام: 
خالل  ال�صارقة  اإمارة  ا�صتقطبت   
م�صروعا   24 الما�صي  ال��ع��ام 
 808.10 بقيمة  جديدا  ا�صتثماريا 
مليون درهم /220 مليون دولر/ 
فر�صة   1117 توفير  في  �صاهمت 
عمل وفق درا�صة متخ�ص�صة حول 
الأداء ال�صنوي لل�صارقة في قطاع 
المبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
تحت  "ويفتك"  �صركة  اأجرتها 
اإ�صراف مكتب ال�صارقة لالإ�صتثمار 
والتي  ال�صارقة/  في  /ا�صتثمر 
ال�صتثمار  فر�ض  ارتفاع  توقعت 
الإم��ارة  في  المبا�صر  الأجنبي 
خالل العام الحالي في قطاعات 

حيوية بن�صب مختلفة.
وتوقع مكتب ال�صارقة لالإ�صتثمار 
الأجنبي  ال�صتثمار  ارتفاع فر�ض 
قطاع  في   2021 ع��ام  المبا�صر 
 ،%  74 بن�صبة  ال��ح��ي��اة  ع��ل��وم 
المعلومات  تكنولوجيا  وقطاع 
والت�صالت 55.6 %، وال�صناعات 
 ،%  49.7 والغذائية  الزراعية 
 46.2 والتوزيع  واللوج�صتيات 
 30.2 التنظيف  وتكنولوجيا   ،%
فرعية  قطاعات  جانب  اإل��ى   ،%
م��ث��ل ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ط��ب��ي��ة 
والأم��ن  التعليم  وتكنولوجيا 
الإلكتروني والتكنولوجيا المالية 
الذكية  اللوج�صتية  والخدمات 
فر�صة  نموها  �صي�صكل  ال��ت��ي 

ل�صركات البتكار النا�صئة.
اأن  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
المبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات 
العام  الإم��ارة  ا�صتقطبتها  التي 
الما�صي ارتفعت بن�صبة 60 % في 
مقارنة   2020 الثاني من  الن�صف 
مع الن�صف الأول من نف�ض العام 
اأثرت  الجائحة  اأن  اإلى  ..م�صيرة 
لكنها  القطاعات  بع�ض  على 
اأخ��رى  قطاعات  اأهمية  اأظهرت 
لال�صتثمار  كبيرة  فر�صًا  �صكلت 
التجارة  في  الأعمال  وتاأ�صي�ض 
ال�صحة  وق��ط��اع  الإل��ك��ت��رون��ي��ة 
ومنتجات  الطبية  وال��ب��ح��وث 
اأ�صهم في  ال�صالمة ال�صخ�صية ما 
القت�صادي  الن�صاط  عجلة  دفع 
من  ع���دد  �صمن  الإم�����ارة  ف��ي 

القطاعات النا�صئة.
الرغم  على  اأنه  الدرا�صة  واأكدت 

له  تعر�صت  ال��ذي  ال�صغط  من 
التدفقات العالمية من ال�صتثمار 
ب�صبب جائحة  المبا�صر  الأجنبي 
اإم���ارة  اقت�صاد  ف���اإن  ك��ورون��ا 
ال�صارقة اأثبت مرونة في التكيف 
من  وتمكن  ال�صحية  الأزم��ة  مع 
موا�صلة النمّو من خالل ت�صجيع 
الم�صتثمرين الدوليين على اإيجاد 
اأعمالهم  لتو�صيع  واع��دة  فر�ض 
التنويع  نهج  من  وال�صتفادة 
وبيئتها  ل��الإم��ارة  القت�صادي 
جانب  اإل��ى  لال�صتثمار  الداعمة 
المنخف�صة  الت�صغيلية  التكاليف 

وغيرها من المزايا التناف�صية.
روؤي��ة  وف��ق  عمله  خ��الل  وم��ن 
مكتب  ..ا���ص��ت��ط��اع  ا�صتباقية 
الأجنبي  لال�صتثمار  ال�صارقة 
ال�صارقة/  في  /ا�صتثمر  المبا�صر 
التابع لهيئة ال�صارقة لال�صتثمار 
والتطوير /�صروق/ تكثيف جهوده 
في  ال�صتثمارية  الحركة  لتعزيز 
من  مجموعة  توفير  عبر  الإمارة 
في  بما  والت�صهيالت  الخدمات 
الأ���ص��واق  تحليل  خ��دم��ات  ذل��ك 
لم�صاعدة  ب�صكل مبا�صر  المحلية 
تحديد  على  الجديدة  ال�صركات 
لها  المالئمة  الأع��م��ال  ف��ر���ض 
الم�صتثمرين  الذي عزز ثقة  الأمر 
بالإمارة  القت�صادي  المناخ  في 
م�صروعًا   16 تاأ�صي�ض  في  و�صاعد 
الربع  حتى  جديدا  ا�صتثماريًا 

الثالث من 2020.
/ مكتب  تكيف  �صرعة  وح��ول 
مع  ال�����ص��ارق��ة/  ف��ي  ا�صتثمر 
التي  القت�صادية  المتغيرات 
اأكد   .. الما�صي  العام  �صهدها 
المدير  الم�صرخ  جمعة  محمد 
 2020 عام  اأن  للمكتب  التنفيذي 
والتاأ�صي�ض  التطوير  ع��ام  ك��ان 
ال�صتثمارات  في  جديد  لتوجه 
المكتب  اأثبت  حيث  الم�صتقبلية 
تناف�صية  تعزيز  على  ق��درت��ه 
الإمارة، وقال : �صحيح اأن جائحة 
تراجع  في  ت�صببت  كوفيد-19 
المبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
هناك  المقابل  في  لكن  العالمي 
زيادة في الوظائف الجديدة التي 
المتخ�ص�صة  الم�صاريع  اأن�صاأتها 
في الأجهزة الطبية بن�صبة 53.4 
وظائف  ف��ي  وزي���ادة  بالمائة 

بعلوم  المخت�صة  القطاعات 
الحياة بن�صبة 45.4 بالمائة وهو 
الوظائف  في  نمو  معدل  اأعلى 
ذات��ه  والأم���ر   2012 ال��ع��ام  منذ 
التجارة  قطاعات  على  ينطبق 
والتكنولوجيا  الإل��ك��ت��رون��ي��ة 
اللوج�صتية  والخدمات  المالية 
وزادت  عليها  الطلب  زاد  التي 

طاقتها التوظيفية.
واأو�صح اأن الدر�ض الأكبر من عام 
2020 اإلى جانب اأهمية ال�صتثمار 
القائم  الحقيقي  القت�صاد  في 
على البتكار والأ�صول الملمو�صة 
الم�صاريع  على  التركيز  ه��و 
والمتو�صطة  ال�صغيرة  النا�صئة 
التي  ال�صابة  البتكار  و�صركات 
وراأ���ض  القت�صاد  ع�صب  ت�صكل 
اأن  ..م��وؤك��دا  الجتماعي  المال 
على  يركز  اأ�صبح  اأجمع  العالم 
هذه  اأن  خا�صة  التوجه  ه��ذا 
على  مبا�صر  تاأثير  لها  الأعمال 
للدول  الكلي  القت�صاد  موؤ�صرات 
القت�صاد  تحفيز  خ���الل  م��ن 
بم�صروعات جديدة وهو ما اأ�صار 
اإليه تحليل بيانات موؤ�صر ريادة 
بين  عندما  العالمي  الأع��م��ال 
بارتفاع  تتميز  التي  البلدان  اأن 
الناتج  من  فيها  الفرد  ن�صيب 
المحلي الإجمالي لديها معدلت 
اأعلى لم�صروعات ريادة الأعمال.

في  /ا�صتثمر  مكتب  و���ص��ارك 

الما�صي  العام  خالل  ال�صارقة/ 
افترا�صية  وندوة  فعالية   14 في 
مختلف  تناولت  ودولية  محلية 
بما  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
العقاري  ال�صتثمار  ذل��ك  ف��ي 
وريادة  والتجارة  والتكنولوجيا 
التحويلية  وال�صناعات  الأعمال 
والتكنولوجيا ال�صحية والزراعة 
فبراير  �صهر  ففي  والتكنولوجيا. 
المكتب  ا�صت�صاف  الما�صي 
ال�صارقة  بين  الأعمال  "ملتقى 
نقا�صية  جل�صة   11 و  وكوريا" 
العام  م��دى  على  افترا�صية 
الإجراءات الحترازية  توافقا مع 
من  للحد  الدولة  اتبعتها  التي 
وهدفت  كورونا.  جائحة  انت�صار 
الجل�صات اإلى ا�صتك�صاف الفر�ض 
دعمًا  ت�صكل  التي  ال�صتثمارية 
تحت  وذلك  الم�صتقبل  لأ�صواق 
دورة  منها  مختلفة  عناوين 
القت�صادي  ال�صارقة  مجل�ض 
اأثر  ناق�صت  التي  الرم�صاني 
الدعم الحكومي في تعزيز  حزم 
تداعيات  من  القت�صاد  مناعة 
التكنولوجيا  و"م�صتقبل  كورونا 
في  الحكومي  وال��دور  الزراعية 
التغيير  و"مواكبة  تطويرها" 
وتوجهات ال�صتثمار المرن" اإلى 
ال�صارقة  مكتب  تروؤ�ض  جانب 
الأول  الج��ت��م��اع  لالإ�صتثمار 
لهيئات  العالمية  للجمعية 
ال�صرق  في  ال�صتثمار  ترويج 
والذي  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
لال�صتفادة  مهمة  فر�صة  �صكل 
ال�صتثمار  ق���ادة  خ��ب��رات  م��ن 
التي  الأ�صاليب  حول  الإقليميين 
المنظمات  مختلف  تتبعها 
التي  التحديات  على  للتغلب 

فر�صتها الجائحة.
خالل  م��ن  المكتب  وا�صتهدف 
النقا�صية  ون��دوات��ه  جل�صاته 
من  اأعمال  ورج��ال  م�صتثمرين 
اقت�صادات  اأهم  من  ت�صنف  دول 
العالم / كوريا الجنوبية والهند 
المتحدة  وال��ولي��ات  وال�صين 
واإيطاليا  والنم�صا  الأمريكية 
اإلى  الجل�صات  تطرقت  حيث   /
الفر�ض والتحديات بالإ�صافة اإلى 
من  لعدد  ناجحة  تجارب  تقديم 
و�صعت  التي  الأجنبية  ال�صركات 
اأعمالها باتجاه المنطقة والعالم 

انطالقًا من ال�صارقة.

محمد بن �سبيب الظاهري: اأداء اإيجابي لقطاع 
تجارة التجزئة بالدولة منذ مطلع العام

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
اأفاد محمد بن �صبيب الظاهري 
لمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
ي��ون��ي��ف��ر���ص��ال ال��ق��اب�����ص��ة 
ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  ب���اأن 
القت�صادية في دولة الإمارات 
التعافي  من  مراحل  ت�صهد 
الجاري،  العام  مطلع  منذ 
التي  ال��ق��رارات  عقب  وذل��ك 
المعنية  الجهات  اتخذتها 
القت�صادية  الأن�صطة  بعودة 
وال�صياحية والفندقية بن�صبة 
ا�صت�صافة  وم��ع��اودة   ،%100
على  والمعار�ض  الفعاليات 
للدفاع  اأبوظبي  غرار معر�ض 
الدولي »اآيدك�ض« 2021 الذي 
اإلى  المقبل،  فبراير  �صيقام 
الجارية  التح�صيرات  جانب 
اإك�صبو  معر�ض  ل�صت�صافة 
اأن  المتوقع  من  وال��ذي  دبي 
ي�صتقطب ما يقارب 25 مليون 
زائرة وم�صارك بح�صب ما اأفاد 

القائمون عليه.
ف��ي بيان  ال��ظ��اه��ري  وق���ال 
العام  مطلع  »منذ  �صحفي: 
في  تح�صنًا  �صهدنا  الجاري 
التجزئة،  تجارة  قطاع  اأداء 
الزوار والمت�صوقين  اإقبال  مع 
يعتبر  ح��ي��ث  وال�����ص��ي��اح، 
القطاعات  من  القطاع  ه��ذا 
التي  الهامة  القت�صادية 
اه��ت��م��ام��ن��ا في  ن��ول��ي��ه��ا 
اأن  جانب  اإل��ى  المجموعة، 
الدولة قد تحولت اإلى وجهة 
الوقت  ف��ي  لل�صفر  مف�صلة 
ق��دوم  م��ع  خا�صة  ال��راه��ن 
وال�صياح  ال��زوار  اآلف  مئات 
العام  مطلع  منذ  ل��ل��دول��ة 
الفنادق  وت�صجيل  الجاري، 
واإي��رادات  قيا�صية  لإ�صغالت 
مناف�صة، تجاوزت من خاللها 
لها  تعر�صت  التي  التاأثيرات 

في العام الما�صي«.
وثمن الجهود التي تقوم بها 
الدولة  في  المعنية  الجهات 
لتطبيق الإجراءات الحترازية 
لحفظ  ال��الزم��ة  وال��ت��داب��ي��ر 
للحد  الجتماعي  التباعد 
كورونا  فيرو�ض  تف�صي  من 
اأن  اإل���ى  لف��ت��ًا  الم�صتجد، 

مختلف  في  الن�صاط  معاودة 
له  كان  القت�صادية  الأن�صطة 
الأعمال  تح�صن  في  كبير  اأثر 
الفترة  خالل  للنمو  ودفعها 
وكذلك  والمقبلة،  الراهنة 
الر�صيدة  الحكومة  اإط���الق 
تحفيزية  وخطط  لمبادرات 
القت�صاد  م�صلحة  في  ت�صب 
النمو،  الوطني، وتدفع عجلة 
جائحة  تف�صي  عقب  خا�صة 
اأن  م��و���ص��ح��ًا  ك��وف��ي��د-19، 
عاتقها  على  اأخذت  الحكومة 
مختلف  دع���م  م�����ص��وؤول��ي��ة 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة 
وال�صركات النا�صئة وال�صغيرة 
من  للتمكن  والمتو�صطة 

تجاوز اأي تاأثيرات �صلبية.
دولة  اأن  الظاهري  واأو���ص��ح 
اأن  ف��ي  نجحت  الم�����ارات 
للم�صتثمرين  مق�صداً  تكون 
ورج���ال الأع��م��ال الأج��ان��ب 

والقوانين  الت�صريعات  بف�صل 
ال�صتثمار  على  الم�صجعة 
التي  القت�صادية  وال��ح��زم 
منح  جانب  اإلى  عنها،  اأعلن 
للم�صتثمرين  الذهبية  الإقامة 
المواهب  واأ�صحاب  والأطباء 
الوجهة  الإم���ارات  جعل  ما 
بف�صل  لال�صتثمار  الأن�صب 
بيئة  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا 
على  وم�صجعة  اآمنة  اأعمال 
والأن�صطة  الم�صاريع  اإط��الق 

القت�صادية.
ال���ظ���اه���ري عن  واأع�������رب 
العديد  تتعافى  اأن  توقعاته 
القت�صادية  القطاعات  من 
تعافيها  وت��ع��اود  بالدولة 
خا�صة  المعهود،  ون�صاطها 
جدد  م�صتثمرين  دخ��ول  مع 
اإلى الدولة بغر�ض ا�صتك�صاف 
الفر�ض ال�صتثمارية المتنوعة 

بها.

عبر  ال�سناعية  ال�سادرات  درهم  مليار   17.6
منافذ اأبوظبي خالل الن�سف الأول 2020

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
م�صتوى  على  المحليون  الم�صنعون  حافظ 
خالل  اأبوظبي  منافذ  عبر  مرتفع  �صادرات 
درهم  مليار   17.6 بنحو   2020 الأول  الن�صف 
لم  انخفا�ض  وبفارق  كورونا  تحديات  رغم 
خالل  �صادراتهم  بحجم  مقارنة   %6 يتجاوز 
اأفاد مخت�صون  الفترة نف�صها من 2019، فيما 
في ال�صناعة واللوجي�صتيات باأن حركة الطلب 
الجائحة  في  �صيما  ل  ال�صلع،  بع�ض  على 
البنية  وتطور  الوا�صحة  المرونة  جانب  اإلى 
التحتية اللوجي�صتية �صاهم ب�صكل وا�صح في 
المحافظة على ان�صيابية حركة التجارة رغم 

القيود العالمية.
الإح�صاء  لمركز  حديثة  موؤ�صرات  واأو�صحت 
الح�ص�ض  لتغير  جاء  التراجع  اأن  بالإمارة 
نمو  مقابل  ال�صناعات،  لبع�ض  الت�صديرية 
طلب  ذات  كانت  التي  ال�صناعات  في  وا�صح 
الأولى  الأ�صهر  خالل  الخارجية  الأ�صواق  في 
الحديد  م�صنعات  مثل  المنق�صي  العام  من 
 3 من  اأكثر  ال��ى  �صادراتها  ارتفعت  والتي 
مليارات درهم، مقابل 2.9 مليار درهم للفترة 

نف�صها من عام 2019.
ال�صناعات  ���ص��ادرات  اأي�صًا  ارتفعت  كما 
مقابل  دره��م  مليار   1.8 لتالم�ض  الغذائية 
واأي�صًا   2019 الأول  الن�صف  في  مليار   1.3
قفزت  والتي  والخ�صب  الورقية  ال�صناعات 
�صادراتها المحلية عبر منافذ الإمارة من 600 

مليون درهم اإلى اأكثر من مليار درهم.
ومنتجات  اللدائن  ت�صدر  الموؤ�صرات  واأبانت 
البال�صتيك لئحة اأكثر ال�صلع الم�صنعة محليًا 
ت�صديراً عبر منافذ اأبوظبي حيث بلغت نحو 
5.2 مليار درهم، فيما بلغ اإجمالي �صادرات 
درهم  مليارات   7 نحو  المعدنية  ال�صناعات 
فاإلى جانب الحديد بلغت �صادرات النحا�ض 
درهم  مليار   1.9 والألومنيوم  درهم  مليار   2
فيما اخت�صت �صناعات الر�صا�ض والمنتجات 

المنوعة بنحو 100 مليون درهم.
الكيماوية  الم�صنعات  �صادرات  بلغت  فيما 
الم�صتح�صرات  الكيمائية  المنتجات  وت�صمل 
اأنواعها ما يتجاوز  الطبية والأ�صمدة بجميع 
الزجاج  ���ص��ادرات  بينما  دره��م  مليار   1.6
فيما  دره��م  مليون   329 والحجر  والخزف 
ما  المتنوعة  والمعدات  الآلت  ���ص��ادرات 
يتجاوز277 مليون درهم، كما بلغت �صناعات 
بينما  درهم  مليون   329 اأي�صًا نحو  المالب�ض 
الإنارة والمباني  الأثاث واأجهزة  بلغت قيمة 

م�صبقة ال�صنع 165 مليون درهم.
نجاح  باأبوظبي  الإح�����ص��اء  مركز  واأظ��ه��ر 
منتجاتهم  اإي�صال  في  المحليين  الم�صنعين 
بتلك  العالم  حول  �صوقًا   65 من  اأكثر  اإل��ى 
زيادة  الأ�صواق  بع�ض  وا�صلت  فيما  الفترة 
اأ�صواق  ومنها  الإماراتية  ال�صلع  على  الطلب 
مثل  اآ�صيوية  واأ�صواق  عمان  مثل  خليجية 
اأ�صواق  جانب  اإل��ى  وال�صين  كونغ  هونغ 
اأوروبية مثل ال�صوقين ال�صوي�صري والإيطالي.
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 »الأهلي املتحد« يطلق يف 
البحرين برناجماً ح�سادياً مع 
4 جوائز نقدية كربى بقيمة 

مليون دولر لكل فائز  

املنامة ـ )الوحدة(:
الأكثر  التوفير  برنامج  �سيقدم  ال�سنة،  هذه 
 3 كل  المليون  جائزة  البحرين  في  �سعبية 

اأ�سهر
قام البنك الأهلي المتحد بالإعالن عن هيكل 
الجوائز النقدية لبرنامج ح�سادي في عام 
2021. جدير بالذكر اأن ح�سادي هو برنامج 
التوفير الأقدم في المملكة، و�ست�سهد الن�سخة 
الجديدة منه دخول اأربعة فائزين اإلى نادي 
اأ�سحاب الماليين خالل هذه ال�سنة، اإ�سافة 

اإلى العديد من الفائزين الآخرين كل �سهر.
و�سي�سهد ح�ساب ح�سادي هذا العام دخول 
الماليين  اأ�سحاب  نادي  عمالئه  من  المزيد 
تقديمه  عبر  وذلك  م�سى،  عام  باأي  مقارنة 
جائزة كبرى بقيمة مليون دولر اأمريكي كل 
ثالثة اأ�سهر. كما �سيمنح البرنامج 4 جوائز 
لكل  اأمريكي  دولر   100،000 بقيمة  كبيرة 
اإلى 400 جائزة �سهرية بقيمة  اإ�سافة  فائز، 

1،000 دولر اأمريكي لكل فائز.
وتعتبر هذه هي ال�سنة الثانية على التوالي 
كبيراً.  تحديثًا  البرنامج  فيها  ي�سهد  التي 
للمواطنين  مفتوحًا  البرنامج  و�سيظل 
و�ستكون جميع  �سواء،  والمقيمين على حد 
البحرين  في  للعمالء  ح�سرية  الجوائز 
ال�سيد  تحدث  المنا�سبة،  وبهذه  فقط. 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  �سايغال  �سو?رات 
للمجموعة – الخدمات الم�سرفية لالأفراد، 
قائاًل: "نحن نعتبر برنامج ح�سادي الجزء 
خدمات  في  عمالئنا  تجربة  من  الأه��م 
بروؤية  كثيراً  نعتز  فاإننا  ولذلك  التجزئة، 
اأحالمهم وهي تتحقق. نحن عازمون على 
اأقرب  ليكون  البرنامج  تحديث  موا�سلة 
ب�سكل  و�سنعمل  عمالئنا،  تطلعات  اإل��ى 
اأكبر.  ب�سخاء  مكافاأتهم  على  متوا�سل 
واآراء  ال�سوقية  اأبحاثنا  اإل��ى  بال�ستناد 
زيادة   2021 عام  في  قررنا  فقد  عمالئنا، 
اأحالم  تحقيق  بهدف  الكبرى  الجوائز  عدد 
المزيد من عمالئنا. نحن ممتنون جداً لكل 
ح�سادي،  برنامج  في  ثقتهم  و�سعوا  من 
جزيل  عن  التعبير  في  اأ�سلوبنا  هو  وهذا 
د.ب   50 كل  اأن  بالذكر  جدير  لهم."  �سكرنا 
ح�سادي  ح�ساب  في  بها  الحتفاظ  يتم 
عمالء  تخول  الأق��ل  على  يومًا   15 لمدة 
ويمكن  ال�سحوبات.  في  للدخول  البنك 
للم�ستثمرين في برنامج ح�سادي م�ساعفة 
فر�سهم مرتين بالحتفاظ باأر�سدتهم لمدة 
بها  الحتفاظ  عند  مرات  ثالث  اأو  اأ�سهر،   3

لمدة 6 اأ�سهر.

البحرين :»بي نت«تفتتح مركزها المتميز لعمليات ال�سبكة 
الذكية )NICE( لدعم مزودي خدمة العمالء

املنامة ـ )الوحدة(:
ال�سركة  نت"،  "بي  �سركة  اأعلنت 
تزويد  عن  الم�سوؤولة  الوطنية 
العري�س  النطاق  �سبكة  خدمات 
تم  والتي  البحرين،  مملكة  في 
عن   ،2019 اأكتوبر  في  اإطالقها 
افتتاحها مركز "بي نت" المتميز 
 ،NICE لعمليات ال�سبكة الذكية
المتمثلة  نت"  "بي  مهمة  لدعم 
اآمنة  �سبكة  خدمات  تقديم  في 
لعمالئها،  وم�ستقرة  وموثوقة 
مزودي الخدمة المرخ�س لهم في 

مملكة البحرين.
"بي  مركز  واإن�ساء  تطوير  وتم 
ال�سبكة  لعمليات  المتميز  نت" 
مراقبة  لتوفير   NICE الذكية 
م��دار  على  ا�ستباقية  واإدارة 
 24( الأ�سبوع  اأيام  طيلة  ال�ساعة 
البنية  ل�سبكات  اأيام(   7 �ساعة/ 
في  الرقمية  لالت�سالت  التحتية 
ل�سمان  وذلك  البحرين،  مملكة 
ال�سبكة  عمليات  ا�ستمرارية 
معالجة  خ��الل  من  وخدماتها 
الفعلي.  الوقت  في  م�سكالت  اأي 
حيث يدعم المركز الجديد الهدف 
نت"  "بي  ل�سركة  ال�ستراتيجي 
عمليات  تقديم  في  والمتمثل 

رقمية مح�سنة وفعالة.
اإدارة  اأن  هنا  ذكره  يجدر  ومما 
الوظائف  اإحدى  تعتبر  الأعطال 
نت"  "بي  مركز  يغطيها  التي 
المتميز لعمليات ال�سبكة الذكية 
حل  لتمكين  وذل���ك   ،NICE
في  والنقطاعات  ال�سبكة  اأخطاء 
الأداء،  واإدارة  المنا�سب،  الوقت 
انقطاع  اأي  للتنبوؤ ولمنع حدوث 
المراقبة  خالل  من  الخدمة  في 
وال��ت��ي  لل�سبكة  ال�ستباقية 
م�ستوى  في  الت�ساق  �ست�سمن 
محمد  ال�سيد  وق���ال  الأداء.\ 
التنفيذي  الرئي�س  بوب�سيت، 
�سركة  ي�سر  نت":  "بي  ل�سركة 
البحرين الوطنية ل�سبكة النطاق 
تطلق  اأن  نت"  "بي  العري�س 
مركزها المتميز لعمليات ال�سبكة 
اإطالقها  بعد   ،NICE الذكية 
الخدمات  اإدارة  مركز  م��وؤخ��راً 
خدمة  م���زودي  ل��دع��م   )SMC(

الت�سالت في المملكة، حيث يقع 
كال المركزين في المقر الرئي�سي 

ل�سركة بي نت في الهملة. "
"هدفنا  بوب�سيت:  ال�سيد  واأ�ساف 
الم�سغلين  ح�سول  �سمان  هو 
المملكة  ف��ي  ل��ه��م  ال��م��رخ�����س 
لجميع  وفعال  �سل�س  دعم  على 
ال�ساعة  مدار  على  احتياجاتهم 
حتى يتمكنوا من تقديم خدمات 
ُف�سلى ذات جودة وكفاءة عالية، 
م�سلحة  في  نهايًة  ي�سب  والذي 
والعمالء  النهائي،  الم�ستهلك 
في  وال�سركات  الم�ستهلكين،  من 
وعالوة  المملكة.  اأنحاء  جميع 
على ذلك، فاإننا نركز على تبني 
حلول حديثة ذات م�ستوى عالمي 

لتلبية المعايير الدولية."
وتابع ال�سيد بوب�سيت: قائاًل: "اإن 
من  نتلقاه  الذي  الم�ستمر  الدعم 
"بي  �سركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

اآل  خليفة  بن  علي  ال�سيخ  نت" 
مجل�س  اأع�ساء  وجميع  خليفة 
الكرام، هو محل  "بي نت"  اإدارة 
في  ُي�ساهم  لكونه  كبير  تقدير 
ا�ستكمال  م��ن  فريقنا  تمكين 
المبادرات ال�ستراتيجية الرئي�سة 
مع  لتتما�سى  �سممناها  التي 
اأهداف المملكة لقطاع الت�سالت.
محمد  ال�سيد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
الرئي�س  باأعمال  القائم  الكعبي، 
اأهمية  اإن  نت":  "بي  في  الفني 
"بي  �سبكة  وعمليات  خدمات 
بم�ستوى  م��رك��زاً  تتطلب  نت": 
عالمي لمراقبة عمليات ال�سبكة، 
نت"  "بي  مركز  عمليات  واأن 
المتميز لعمليات ال�سبكة الذكية 
تمامًا  تلبي  ال��ج��دي��د   NICE
ال�سيد  واأ���س��اف  المطلب."  ه��ذا 
"بي  م��رك��ز  "ي�سعى  الكعبي: 
ال�سبكة  لعمليات  المتميز  نت" 

للعمل  ج��اه��داً   NICE الذكية 
البنية  لت�سغيل  وفعالية  بكفاءة 
الرقمية  لالت�سالت  التحتية 
با�ستخدام  البحرين  مملكة  في 
اأحدث البتكارات الرقمية ل�سمان 
�سركة  وموثوقة".  اآمنة  خدمات 
الوطنية  ال�سركة  هي  نت"  "بي 
العري�س  النطاق  ل�سبكة  المزود 
البحرين،  مملكة  في  بالجملة 
الوطنية  الخطة  م��ن  وك��ج��زء 
الخام�سة لالت�سالت، توفر �سركة 
التالي  الجيل  خدمات  "بي نت" 
العري�س  النطاق  ات�سالت  من 
"الفايبر"  الب�سرية  الألياف  من 
م�سغلي  ل��ج��م��ي��ع  ب��ال��ج��م��ل��ة 
ومقدمي الخدمات المرخ�س لهم 
تقدم  كما  البحرين.  مملكة  في 
خدمات النطاق العري�س لعمالء 
الكبيرة  وال�سركات  الموؤ�س�سات 
المملكة.  ف��ي  لها  المرخ�س 

العمل  نت"  "بي  �سركة  توا�سل 
الوطنية  ال�سبكة  تعزيز  على 
ل��ل��ن��ط��اق ال��ع��ري�����س وت��ق��دي��م 
خدماتها بجودة عالية، وكفاءة 
الم�سغلين  جميع  ُتّمكن  اأكبر 
توفير  م���ن  ل��ه��م  ال��م��رخ�����س 
خدمات انترنت متطورة وعالية 
الأم��ر  زبائنها،  اإل���ى  ال��ج��ودة 
اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�س  الذي 
وذلك  النهائي  الم�ستخدم  على 
عالي  اإنترنت  توفير  خالل  من 
اآمن، وموثوق وباأ�سعار  ال�سرعة، 
يوؤدي  وبما  ومعقولة.  تناف�سية 
الح�سول  اإل���ى  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي 
عن  الم�ستهلك  ر���س��ا  ع��ل��ى 
له،  المقدمة  الت�سالت  خدمات 
الوطني  بالقت�ساد  وبالنهو�س 
وبما  ال�سركة  روؤية  مع  تما�سيًا 
يتفق والخطة الوطنية الخام�سة 

لالت�سالت في المملكة.

اأ�سهم �سركات الأ�سمنت ال�سعودية تقفز 7% منذ 
اأول يناير 2021

الريا�ض ـ )الوحدة(:
المدرجة  الأ�سمنت،  �سركات  اأ�سهم  �سجلت 
"ال�سوق  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق  ف��ي 
اأول  منذ  المائة  في   7 مكا�سب  الرئي�سة"، 
الموؤ�سر  مكا�سب  من  اأعلى  وهي  يناير، 
المواد  قطاع  موؤ�سر  وكذلك  لل�سوق،  العام 

الأ�سا�سية.
وبح�سب ر�سد وحدة التقارير في �سحيفة 
"القت�سادية"، ا�ستند اإلى بيانات ال�سركات، 
الأ�سمنت  ل�سركات  ال�سوقية  القيم  ارتفعت 
 4.44 بنحو  العام  مطلع  منذ  المدرجة 

مليار ريال اإلى 67.9 مليار ريال.
ت��ف��اوؤل  م��ن  ب��دع��م  المكا�سب  وت��اأت��ي 
الأ�سمنت  على  الطلب  ب�ساأن  الم�ستثمرين 
وجود  مع  خا�سة  الجاري،  العام  خالل 
القدية،  راأ�سها  وعلى  العمالقة،  الم�ساريع 

والبحر الأحمر، وكذلك نيوم.
خالل  الأ�سمنت  �سركات  مبيعات  و�سهدت 
ما  وا�سحا،  نموا   ،2020 الما�سي  العام 
للربع  ال�سركات  نتائج  على  �سينعك�س 
الرابع، التي لم تعلن حتى الآن، فيما ياأتي 
المحلية،  الم�ساريع  بدعم  المبيعات  نمو 
خا�سة م�ساريع وزارة الإ�سكان، اإ�سافة اإلى 
التحديات  رغم  وذلك  الت�سدير،  مبيعات 

التي فر�ستها الجائحة.
ورغم زيادة الإنتاج لل�سركات للعام الثاني 
على التوالي بنهاية 2020، اإل اأنها ما زالت 
 ،2015 اأعلى م�ستوى م�سجل في عام  دون 
اأعلى  عند  القطاع  اأ�سهم  اأغلبية  تداول  اإذ 

م�ستوى في خم�سة اأعوام.
و�سجلت القيمة ال�سوقية ل�سركات الأ�سمنت 
في   13.4 بنحو  الما�سي  العام  ارتفاعا 

ال�سركات  اأ�سعار  قفزت  بعدما  المائة، 
وتعك�س  الما�سي،  مار�س  قاع  من  بقوة 
في  نمت  التي  اأعمالها  نتائج  الرتفاعات 
في   41.3 بنحو   2020 من  اأ�سهر  ت�سعة 

المائة لتبلغ 2.44 مليار ريال.
�سركة  اأ�سهم  ت�سدرت  العام،  بداية  ومنذ 
اأ�سمنت العربية، المكا�سب من بين �سركات 
في   16 بنحو  ارتفاعها  بعد  الأ�سمنت، 
ينبع  اأ�سمنت  اأ�سهم  بعدها  ياأتي  المائة، 
ثم  المائة،  في   14.8 بنحو  �سعدت  التي 
بمكا�سب  تبوك  واأ�سمنت  ال�سرقية  اأ�سمنت 

9.6 في المائة.
قاع  منذ  ال�سوقية  المكا�سب  اأخذنا  ولو 
مار�س الما�سي حتى نهاية تداول الأ�سبوع 

اأن �سركات الأ�سمنت حققت  الما�سي، نجد 
ارتفاعات بلغت 97 في المائة، حيث كانت 
لل�سركات عند 33.4 مليار  ال�سوقية  القيم 

ريال.
اأم  اأ�سمنت  ارتفاعا  الأكثر  كان  حين  في 
في   138 بلغت  �سوقية  بمكا�سب  القرى 
المائة، ثم اأ�سمنت نجران واأ�سمنت المدينة 

بمكا�سب �سوقية 133 و125 في المائة.
الأ�سمنت، تح�سن  ارتفاع مبيعات  ويعك�س 
ن�ساط  خا�سة  الخا�س،  القطاع  اأعمال 
في  متاأثرة  كانت  التي  والبناء،  الت�سييد 
 2020 الما�سي  العام  من  الأول  الن�سف 
جراء الإغالق القت�سادي للت�سدي لجائحة 

كوفيد - 19.

»تويوتا«ت�ستعين موؤقتاً بموظفين من 
ميت�سوبي�سي و�سركات اأخرى

طوكيو -)د ب اأ( :
موؤقتا  موتور”  “تويوتا  �سركة  وافقت   
ال�سركات  م��ن  موظفين  ق��ب��ول  ع��ل��ى 
اأجزاء  المتخ�س�سة في ت�سنيع  اليابانية 
�سركة  ذلك  في  بما  اليابانية  الطائرات 
الثقيلة  لل�سناعات  “ميت�سوبي�سي” 
في  الثقيلة  لل�سناعات  و”كاوا�ساكي” 
جائحة  اأ���س��رت  حيث  وحداتها  اإح��دى 
بح�سب  الطائرات،  على  بالطلب  كورونا 

ما ذكرته �سحيفة “نيكي” اليابانية.

 وقبلت وحدة “تويوتا اأوتو بادي” المئات 
من الموظفين، بح�سب تقرير نيكي، بدون 
الإ�سارة من اأين ح�سلت على المعلومات. 
ولم ت�سم �سركات اأخرى تم قبول موظفين 
بلومبرج  وكالة  نقلته  ما  بح�سب  منها، 

لالأنباء عن نيكي.
الثقيلة  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  وقالت 
اإنها �سوف تنقل الموظفين بطرق مختلفة 
اأنها  رغم  القدرات  ا�ستغالل  مع  تما�سيا 
�سوف  التي  الماكن  عن  الك�سف  رف�ست 

تر�سلهم اإليها ، بح�سب التقرير.

»المركزي« يفر�ض عقوبة رادعة على �سركة 
تمويل

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
الإم���ارات  م�سرف  اأ���س��در 
المركزي  المتحدة  العربية 
ت��ن��ب��ي��ه��ًا ب��ح�����ق اإح���دى 
العاملة  التمويل  �سركات 
ب��دول��ة الإم�����ارات، وذل��ك 
ي��ن��اي��ر2021،   17 بتاريخ 
 ،98 المواد  باأحكام  عماًل 
المر�سوم  من  و137  107)د( 
 14 رق��م  اتحادي  بقانون 
�ساأن  ف��ي   ،2018 ل�سنة 
المركزي وتنظيم  الم�سرف 
والأن�سطة  الموؤ�س�سات 
من  والمادة19،5  المالية، 
التمويل  �سركات  ن��ظ��ام 

اأبريل   24 بتاريخ  ال�سادر 
.2018

عقوبة  ه��و  و"التنبيه" 
قانون  اأحكام  وفق  اإدارية 
وقد  المركزي.  الم�سرف 
العقوبة  ه��ذه  فر�س  ت��م 
ال�سركة  ام��ت��ث��ال  ل��ع��دم 
التمويل  �سركات  لنظام 
الم�سرف  ولتعليمات 
المتعلقة  ال��م��رك�����زي 
لمدقق  ال��دوري  بالتغيير 

الح�سابات الخارجي.
العقوبة  ه���ذه  وت���اأخ���ذ 
ف�سل  العتبار  في  الإدارية 
ل�سركة  العليا  الإدارة 
ال��ت��م��وي��ل ف��ي الم��ت��ث��ال 

وكذلك  المذكور  للنظام 
من  المحددة  التعليمات 
المركزي  الم�سرف  قبل 
ال��دوري  التغيير  ب�ساأن 
خالل  الخارجي  للمدقق 
 6 مدتها  التكليف  فترة 
�سنوات.ويعود �سبب عملية 
لمدقق  ال���دوري  التغيير 
الح�سابات لتقليل الأخطاء 
المرتبطين  والح��ت��ي��ال 
البيانات  تدقيق  بعملية 
ال��م��ال��ي��ة. ك��م��ا ت��اأخ��ذ 
العقوبة في العتبار المدة 
الق�سيرة ن�سبيًا للمخالفة، 
�سريع  ب�سكل  ومعالجتها 

من قبل ال�سركة.

 الريا�ض ـ )الوحدة(:
بين  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  ان��خ��ف�����س 
من  الثالث  الربع  بنهاية  ال�سعوديين 
في   14.9 اإل��ى   2020 الما�سي  العام 
المائة، مقابل 15.4 في المائة بنهاية 

الربع الثاني من العام ذاته.
يعك�س  ر�سمية،  بيانات  اإلى  وا�ستناداً 
ذلك تعافيا جزئيا من تداعيات كورونا 
على الن�ساط القت�سادي في البالد، اإل 
اأن اأثر الجائحة ما زال موجودا بح�سب 

في �سحيفة "القت�سادية".
وكان الربع الثاني 2020 اأ�سواأ الف�سول 
تاأثرا بفيرو�س كورونا، وهو اأعلى معدل 
تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما 

الربع الثالث ثانيا خلفه.
ال��ب��ط��ال��ة بين  وان��خ��ف�����س م��ع��دل 
الربع  بنهاية  ال��ذك��ور  ال�سعوديين 
الثالث 2020، بمقدار 0.2 نقطة مئوية 
انخف�س  كما  المائة،  في   7.9 ليبلغ 
 1.2 بمقدار  ال�سعوديات  بطالة  معدل 

نقطة مئوية ليبلغ 30.2 في المائة.
لإجمالي  البطالة  معدل  وانخف�س 
�سعوديين"  وغير  "�سعوديون  ال�سكان 
 8.5 ليبلغ  مئوية  نقطة   0.5 بمقدار 
في المائة، مقابل 9 في المائة بنهاية 

الربع الثاني.
الإجمالي  الم�ستغلين  ع��دد  وبلغ 

 13.46 �سعوديين"  وغير  "�سعوديون 
فرد  مليون   13.63 مقابل  فرد،  مليون 
بنهاية الربع الثاني 2020، بانخفا�س 

1.3 في المائة "175.3 األف وظيفة".
الم�ستغلين  ع��دد  اإج��م��ال��ي  وب��ل��غ 
 3.25 والإناث"  "الذكور  ال�سعوديين 
مليون فرد، حيث بلغ عدد الم�ستغلين 
فرد،  مليون   2.1 الذكور  ال�سعوديين 
فيما بلغ عدد الم�ستغالت ال�سعوديات 

الإناث 1.15 مليون فرد.
ال�سعوديين  الم�ستغلين  عدد  وارتفع 
المائة  في   2.6 الثالث  الربع  في 
ارتفاع  نتيجة  وظيفة"،  األف   81.85"
الذكور  ال�سعوديين  الم�ستغلين  عدد 
وظيفة"،  األف   44.9" المائة  في   2.2
ال�سعوديات  الم�ستغالت  عدد  وارتفاع 

3.3 في المائة "36.9 األف وظيفة".
الم�ستغلين  عدد  تراجع  المقابل،  في 
المائة  ف��ي   2.5 ال�سعوديين  غير 
عددهم  ليبلغ  وظيفة"،  األف   257.2"
10.2 مليون فرد بنهاية الربع الثالث، 
الربع  بنهاية  مليون   10.46 مقابل 

الثاني.
القوى  في  الم�ساركة  معدل  وارتفع 
العاملة لإجمالي ال�سكان من 59.4 في 
المائة اإلى 59.5 في المائة في الربع 
الثالث من 2020، وبلغ المعدل للذكور 
79.4 في المائة، بينما بلغ لالإناث 30 

في المائة.
وحول موؤ�سرات م�ساركة القوى العاملة 
من  الثالث  الربع  بنهاية  لل�سعوديين 
2020 مقارنة بالربع الثاني من العام 
ذاته، فارتفع اإلى 49 في المائة، مقابل 
48.8 في المائة في الربع الثاني من 
في   66 للذكور  المعدل  وبلغ   ،2020
في   31.3 لالإناث  بلغ  بينما  المائة، 

المائة.
البيانات،  م�سدر  اأن  اإل���ى  ي�سار 

للتاأمينات  ال��ع��ام��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة 
الب�سرية  الموارد  ووزارة  الجتماعية، 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وم��رك��ز 

الوطني. المعلومات 
في  العاملين  ت�سمل  ل  والبيانات 
والع�سكرية  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
في  الم�سجلين  غير  والعاملين 
للتاأمينات  العامة  الموؤ�س�سة  �سجالت 
الب�سرية  الموارد  ووزارة  الجتماعية 
والتنمية الجتماعية "وكالة الخدمة 

الموؤ�س�سة  بيانات  اأن  كما  المدنية". 
الجتماعية  للتاأمينات  ال��ع��ام��ة 
الب�سرية  ال��م��وارد  وزارة  وبيانات 
والتنمية الجتماعية "وكالة الخدمة 

المدنية"، بيانات اأولية.
الإح�سائية  البيانات  اإ�سدار  ويتم 
لم�سح  وفقا  ال�سعودية  العمل  ل�سوق 
�سوق  لبيانات  وفقا  وكذلك  ميداني، 
الإداري��ة  ال�سجالت  واق��ع  من  العمل 

لدى الجهات ذات العالقة?.

انخفا�ض 
بطالة 

ال�سعوديين 
اإلى 14.9 % 
بعد اإ�سافة 

81.9 األف 
وظيفة 
بنهاية 

الربع الثالث



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة11
االقت�صادي األحد 24يناير 2021ـ العـدد 14651                 

 موؤ�سر �سوق م�سقط 
ي�ستاأنف �سعوده في انتظار 

اإعالن توزيعات الأرباح
م�سقط ـ )الوحدة(:

م�سقط  ل�سوق  الرئي�سي  املوؤ�رش  ا�ست�أنف 
�سعوده  امل��سي  الأ�سبوع  امل�لية  للل�أوراق 
بعد اأ�سبوع من الرتاجع، وقفز بنه�ية تداولت 
مرتفع�  نقطة   3747 اإىل  امل��سي  اخلمي�س  
للموؤ�رشات   جم�عي  �سعود  و�سط  نق�ط   108
القط�عية واأحج�م التداول والقيمة ال�سوقية 
يف انتظ�ر اإع�ن ال�رشك�ت توزيع�ت  الأرب�ح 
عن ال�سنة امل�لية املنتهية يف نه�ية دي�سمرب 
2020م.  و�سجل موؤ�رش قط�ع ال�سن�عة اأف�سل 
الرتف�ع�ت ب�سعوده اإىل 4609 نق�ط مرتفع� 
حوايل 209 نق�ط معززا مك��سبه التي حققه� 
مك��سب   وزادت  ال�س�بقني،  الأ�سبوعني  يف 
املوؤ�رش منذ بداية الع�م اجل�ري ب�أكرث من 313 

نقطة، و�سهد موؤ�رش القط�ع امل�يل  �سعودا 
اخلدم�ت  قط�ع  موؤ�رش  وارتفع  نقطة،   81 بل 
ال�سوق  مللوؤ�للرش   ومتكن  نقطة،   27 حللوايل 
ال�رشعي من الرتف�ع بنحو 13 نقطة.  وي�أتي 
امل�لية  للل�أوراق  م�سقط  ل�سوق  اجليد  الأداء 
بتوقع�ت  مدّعم�  امل��سي  الأ�سبوع  خ�ل 
اإيج�بية ب�س�أن حت�سن اأداء القت�س�د الوطني 
اأن بداأت  ال�سلطنة  خ�ل الع�م اجل�ري بعد 
 –  2021( الع��رشة  اخلم�سية  اخلطة  تنفيذ 
2025( التي ت�ستهدف حتقيق  التوازن امل�يل 
وحتقيق  الكلي  القت�س�د  بيئة  وتطوير 
ال�ستدامة امل�لية مع تو�سيع  ق�عدة التنويع 
القت�س�دي  الن�س�ط  وحتفيز  القت�س�دي 
ب�ل�رشاكة مع القط�ع اخل��س  وتطوير اآلي�ت 
تنمية  وحتقيق  الإنت�جية  الهي�كل  وبرامج 
الفرد  دخل  وزيلل�دة   للمح�فظ�ت  متوازنة 
�رشك�ت  من  العديد  و�سجلت  للمواطنني.  
اأداء  امل��سي  الع�م  الع�مة خ�ل  امل�س�همة 
جيدا على الرغم من ت�أثريات ج�ئحة كورون�، 
الأمر الذي انعك�س اإيج�ب� على �سوق م�سقط 
الذي تعزز فيه  الوقت  للل�أوراق  امل�لية يف 
�سعر  ليتج�وز  مك��سبه�  من  النفط  اأ�سع�ر 
م�ستوى  امل��سي  الأربع�ء  يوم  ُعم�ن   نفط 
56 دولًرا اأمريكًي� للربميل، يف حني اأن �سعر 
النفط يف  تقديرات املوازنة الع�مة للدولة 
يعني  م�  للربميل؛  اأمريكًي�  دولًرا   45 يبلغ 
قدرة  ال�سلطنة على تقلي�س العجز املتوقع 
يف  النفط  اأ�سع�ر  ا�ستمرت  اإن  املوازنة  يف 

التع�يف. 
امل�لية  للللل�أوراق  م�سقط  �سوق  و�سهدت 
التداول  قيمة  يف  ارتف�ع�  امل��سي  الأ�سبوع 
وعدد ال�سفق�ت املنفذة ب�أكرث من 80 ب�مل�ئة، 
ري�ل   مليون  5ر9  اإىل  التداول  قيمة  لرتتفع 
يف  عم�ين  ري�ل  مليون  2ر5  مق�بل  عم�ين 
ال�سفق�ت   عدد  وقفز  �سبقه،  الذي  الأ�سبوع 

املنفذة من 1741 �سفقة اإىل 3224 �سفقة. 

»م�سدر«و»اإت�س اإ�س بي �سي« يطلقان �سل�سلة ندوات افترا�سية 
خالل 2021

اأبوظبي  ـ وام: 
لط�قة  اأبوظبي  �رشكة  اأطلقت   
امل�ستقبل "م�سدر"، وبنك " اإت�س 
اإ�س بي �سي " �سل�سلة تت�سمن 4 
ندوات افرتا�سية ح�رشية ي�س�رك 
املديرين  مللن  جمموعة  فيه� 
اإدارة  يتولون  الذين  التنفيذيني 
يف  العمراين  للتطوير  م�س�ريع 
اأمريك� ال�تينية وال�رشق الأو�سط 
واآ�سي�  وتركي�  اإفريقي�  و�سم�ل 

واملحيط واأمريك� ال�سم�لية.
تق�م  التي  ال�سل�سلة  وجتمع 
بني  اأ�سهر،  ث�ثة  كل  ندواته� 
اأهللم  وتن�ق�س  اخللللربات  اأف�سل 
على  القط�ع  �سمن  امل�ستجدات 
كل  وت�ست�سيف  الع�مل،  م�ستوى 
ل�ستك�س�ف  دوليني  خرباء  ندوة 
تطوير  اإىل  تقود  التي  العوامل 
التي  والتحدي�ت  امل�ستقبل،  مدن 
العمراين  التطوير  قط�ع  تواجه 
امل�ستدام، و�سبل ت�سخري املواهب 
التج�رة  و�س�ئل  من  وال�ستف�دة 
النقل،  قط�ع  وحت�سني  احلديثة، 
ودمج  املعي�سي،  امل�ستوى  ورفع 

التقني�ت اجلديدة.
من  الأوىل  اللللنلللدوة  وعللقللدت 
اأبوظبي  اأ�سبوع  خ�ل  ال�سل�سلة 
ل��ستدامة 2021 املن�سة الع�ملية 
التنمية  وترية  بت�رشيع  املعنية 
ا�ست�س�فته  والللذي  امل�ستدامة 
اأم�س  اأعم�له  واختتم  "م�سدر" 

الأول .
الفتت�حية  الللنللدوة  وتللنلل�ولللت 
مو�سوع املدن اجلديدة والأحي�ء 
من  عللدد  وح�رشه�  الع�رشية 
ميثلون  التنفيذيني  املللللدراء 
القط�ع�ت  خمتلف  من  جمموعة 
ال�سن�عية  وال�رشك�ت  الع�ملية 

و"املدن" واملن�طق اجلديدة.
واأدار اجلل�سة كل من الربوفي�سور 
الع�ملي  الرئي�س  كلل�رك،  كريغ 
وال�سن�ع�ت  امل�ستقبل  ملللدن 
اجلديدة لدى جمموعة "اإت�س اإ�س 
�سيفريان�س،  و�ستيفن  �سي"،  بي 
والت�سويق  الربامج  اإدارة  مدير 
يف �للرشكللة ملل�للسللدر، ونلل�قلل�للس 
املن�طق  متطلب�ت  املتحدثون 
هذه  م�س�همة  ومدى  الع�رشية، 
التحدي�ت  مواجهة  يف  املن�طق 

الراهنة للمدن، ومراحل التطوير، 
املطلوبة  اجلديدة  واللتزام�ت 
يف مرحلة م� بعد /كوفيد-19/.

املدير  ب�لع�ء،  عبداهلل  وقلل�ل 
التنفيذي ب�لإن�بة لإدارة التطوير 
م�سدر  يف  امل�ستدام  العمراين 
زيلل�دة  الللعلل�مل  مللدن  ت�سهد   "  :
اأن  املتوقع  ومن  كبرية  �سك�نية 
�سخ�س  ملي�ري  حللوايل  ينتقل 
للعي�س يف املدن من الآن وحتى 
اآث�ر  له  �سيكون  مم�   ،2050 ع�م 
ويفر�س  البيئة  على  مب��رشة 
لذلك  املللوارد  على  كبرياً  طلبً� 
املعطي�ت  هذه  مع  التكيف  ف�إن 
الطبيعية  املوارد  على  واحلف�ظ 
يفر�س على املدن تبني اأ�س�ليب 

حي�ة اأكرث ا�ستدامة".
حر�ست  لط�مل�   "  : واأ�للسلل�ف 
الللقلليلل�دة الللر�للسلليللدة يف دولللة 
�س�مل  نهج  تبني  الإملل�رات على 
توفري  اأجللل  من  املللدن  بن�ء  يف 
العي�س  مقوم�ت  واأف�سل  اأرقللى 
خ�ل  من  ا�ستطعن�  وقللد  فيه� 
الرائد  امل�رشوع  م�سدر،  مدينة 
العمراين  التطوير  جملل�ل  يف 
امل�ستدام، تقدمي منوذج مميز ملدن 
املدينة  توفر  حيث  امل�ستقبل، 
منظومة م�ستدامة ب�لك�مل، ف�سً� 
ل�بتك�ر  مركزاً  متثل  كونه�  عن 
طرق  واإيج�د  التقني�ت  وتطوير 
جديدة لتوظيفيه�، كم� اأنه� توفر 
الأفك�ر  لرتجمة  املن��سبة  البيئة 
 .  " ملمو�سة  حلول  اإىل  الواعدة 

ولفت اإىل اأن جمرد العتم�د على 
م� يتوفر ح�ليً� من تقني�ت كفيل 
الكربونية  النبع�ث�ت  بخف�س 
بحلول  ب�مل�ئة   90 بنحو  للمدن 
اأن �سل�سلة  اإىل  ع�م 2050، م�سريا 
"م�سدر"  بني  امل�سرتكة  الندوات 
و"اإت�س اإ�س بي �سي" توّفر من�سة 
الع�مليني  التنفيذيني  للمديرين 
ملن�ق�سة املو�سوع�ت الأكرث �سلة 
وم�س�ركة  املطروحة،  ب�لق�س�ي� 
اأفلل�للسللل املللملل�ر�للسلل�ت وتللبلل�دل 

اخلربات واملع�رف.
من جهته ق�ل الربوفي�سور كريغ 
ك�رك : " �ست�سهد الأعوام الل 30 
املدن  من  العديد  اإن�س�ء  املقبلة 
 600 ت�سم  والتج�رية  املت�سلة 
مدينة رائدة و30 منطقة �سخمة 
كبرية،  ح�رشية  مدينة  و15 
وجميع هذه املجمع�ت ال�سكنية 

من  متك�ملة  بخي�رات  تتمتع 
واأ�س�ليب  الطرق  وجللود  حيث 
الت�س�ل  ومزاي�  احلديثة  التنقل 

الرقمي املتطورة".
ال�رشق  ت�سم منطقة   "  : واأ�س�ف 
وحده�  اإفريقي�  و�سم�ل  الأو�سط 
املدن  �سك�ن  من  مليونً�   250
ع�لية  م�ستوي�ت  وت�سهد  ح�ليً�، 
مدينة   40 وهن�ك  التح�رش،  من 
ن�سمة  مليون  من  اأكللرث  �ست�سم 
بحلول ع�م 2035، ومتثل املنطقة 
التج�رب  اأكرث  من  واحدة  ح�ليً� 
العمرانية تطوراً يف الت�ريخ، وم� 
مييزه� ب�سكل اأ�س��سي هو ت�سييد 
واإدارة من�طق حديثة وع�رشية". 
واأو�سح اأن العديد من املدن يف 
و�سم�ل  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 
من�طق  ب�إن�س�ء  تقوم  اإفريقي� 
ع�ملية  مع�يري  وفللق  جللديللدة 

والرع�ية  الط�قة  جملل�لت  يف 
وال�ستدامة،  والتعليم  ال�سحية 
احلي�ة  جللودة  مع�دلة  وتبّني 
جميع  من  ال�سك�ن  جتذب  التي 

اأنح�ء الع�مل.
تعترب  املنطقة  هذه  اإن   " وق�ل 
بني  جتمع  و�سل  حلقة  مبث�بة 
ونتطلع  الع�ملية  املواهب  اأبرز 
اإىل  ال�سل�سلة  هللذه  خلل�ل  مللن 
فتح اآف�ق احلوار اأم�م نخبة من 
ال�سوء  لت�سليط  القط�ع  قلل�دة 
الأ�س��سية  الللتللحللديلل�ت  علللللى 
واملن�طق  املدن  تواجهه�  التي 
مع�جلته�،  وكيفية  الع�ملية 
التغري  ق�س�ي�  ت�سمل  والللتللي 
حتمل  على  والللقللدرة  املن�خي 
واأ�س�ليب  املعي�سة  تك�ليف 
احللليلل�ة الللعلل�للرشيللة والبللتللكلل�ر 

والإنت�جية وغريه�".

بالتعاون مع �سركة بي. بي. ُعمان ..موؤ�س�سة �سدى 
ال�سباب تختتم برنامج»هبة«

م�سقط ـ )الوحدة(:
بللدعللم مللن �للرشكللة بللي. بي. 
�سدى  مركز  اختتم  ُعللملل�ن، 
اللل�للسللبلل�ب بللرنلل�مللج هللّبللة 
ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  لتطوير 
واملتو�سطة، يف حفل افرتا�سي 
اأقيم حتت رع�ية �سع�دة جنيب 
الروا�س،  اأحمد  بن  علي  بن 
حيث  اللللظللل�هلللرة.  حملل�فللظ 
ا�ستهدف الربن�مج املوؤ�س�س�ت 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وال�سب�ب  الظ�هرة  حم�فظة 
ريلل�دة  جملل�ل  يف  املهتمني 
والب�حثني  والطلبة  الأعم�ل 
الربن�مج  وت�سمن  عمل.  عن 
التدريبية  الدورات  العديد من 
املللتللخلل�للسلل�للسللة ملللواجللهللة 
التي  احللل�للليللة  الللتللحللديلل�ت 
وركللزت  ال�رشك�ت.  تواجهه� 
منوذج  تطوير  على  الللدورات 
العمل التج�ري واإدارة املوارد 
امل�لية  والإدارة  الب�رشية 
امل�س�ريع  ت�سويق  وكيفية 
واإدارة  الللنللمللو  وتللخللطلليللط 
وبلغ  واملن�ق�س�ت.  العقود 
�س�ركت  التي  املوؤ�س�س�ت  عدد 
موؤ�س�سة   15 الللربنلل�مللج  يف 
من  م�س�رك   1000 من  واأكللرث 
ال�سلطنة.  حم�فظ�ت  خمتلف 

الللرواحلليللة  �سم�سة  وعلقت 
ال�ستثم�ر  برن�مج  مللديللرة 
الجتم�عي يف �رشكة بي. بي. 
الربن�مج  هذا  "يعك�س  ُعم�ن: 
ُعم�ن  بي.  بي.  �رشكة  التزام 
تللنللويللع  يف  بلل�مللل�للسلل�هللمللة 
خ�ل  من  الوطني  القت�س�د 
ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  متكني 
لإدارة  الن��سئة  واملتو�سطة 
اأعم�له� ب�سكل م�ستدام. يهدف 
برن�مج ال�ستثم�ر الجتم�عي 
ل�رشكة بي. بي. عم�ن اإىل دعم 

والتنويع  العم�نيني،  ومتكني 
يف  وامل�س�همة  القت�س�دي 
اأف�د  وقد  العمل  فر�س  توفري 
م�ستفيد  األلللف   94 مللن  اأكلللرث 
 106 خ�ل  من  مب��رش  ب�سكل 
منذ  تنفيذه�  مّت  مللبلل�درة 
ومن   ."2014 ع�م  يف  اإط�قه 
قي�س  املهند�س  قلل�ل  ج�نبه 
الرئي�س  املقر�سي  �س�مل  بن 
�سدى  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
هبة  برن�مج  "ج�ء  ال�سب�ب: 
ا�للسللتللثللنلل�ئللي هللذا  يف وقلللت 

لتطوير  �سعى  حيث  الللعلل�م، 
ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  ودعللم 
على  الرتكيز  مع  واملتو�سطة 
اأهم التحدي�ت التي تواجه منو 
الأعم�ل جراء ج�ئحة كورون�. 
فريق  تعيني  خ�ل  من  وذلك 
ا�ست�س�ري وتدريبي متخ�س�س 
على اخلروج بحلول م�ستدامة 
اأجللل  مللن  للتطبيق  وق�بلة 
التج�رية  م�س�ريعهم  تطوير 
يف املج�لت الإدارية وامل�لية 

والت�سويقية."

�سركة اأ�سا�س العقارية تطلق مبيعات »رو�سة 
القرط«على طريق خورفكان الجديد

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
اأعلللللنللت �للرشكللة اأ�للسلل��للس 
العق�رية  الللذراع  العق�رية، 
الإ�س�مي  ال�س�رقة  مل�رشف 
عللللن اإطللللللل�ق مللبلليللعلل�ت 
القرط«  »رو�للسللة  م�رشوع 
اأول  الللتللجلل�ري،  ال�سكني 
طريق  على  متك�مل  خمطط 
ب�إم�رة  اجلديد  خورفك�ن 
ال�س�رقة، مبوقع ا�سرتاتيجي 
منطقة  بجوار  ال�س�رقة  يف 
ب�لقرب  ال�سكنية،  ال�سيوح 
الإم�رات  و�س�رعي  دبي  من 

والذيد.
فتح  عن  ال�رشكة  وك�سفت 
ب�ب البيع والتملك احلر يف 
القرط«  »رو�للسللة  م�رشوع 
اأم�م املواطنني، واأبن�ء دول 
اخلليجي،  التع�ون  جمل�س 
واجلن�سي�ت العربية املقيمة 
بلل�أ�للسللعلل�ر  الإملللللل�رات،  يف 
تن�ف�سية تبداأ من 50 درهمً� 
�سداد  وفللرتة  املربع  للقدم 
من  �للسللنللوات   3 اإىل  ت�سل 
اإ�س�فة  مللبلل��للرشة،  املللطللور 
من  متويلية  ت�سهي�ت  اإىل 

م�رشف ال�س�رقة الإ�س�مي.
وق�ل املهند�س اأحمد الأمريي، 
العق�رية:  اأ�س��س  ع�م  مدير 
»يوفر م�رشوع رو�سة القرط 

متميزة  ا�ستثم�رية  فر�سًة 
ل�أرا�سي  تن�ف�سية  ب�أ�سع�ر 
التي  والتج�رية  ال�سكنية 
املتك�مل  املخطط  ي�سمه� 
للللللملل�للرشوع، حلليللث تللبللداأ 
ال�سكنية  الأرا�للسللي  اأ�سع�ر 
بواقع  درهللم   180.000 من 
50 درهمً� للقدم املربع، يف 
الأرا�سي  اأ�سع�ر  تبداأ  حني 
 237.000 مللن  الللتللجلل�ريللة 
درهم بواقع 55 درهمً� للقدم 

املربع.
�رشكة  واأ�للسلل�ف:«اأقللدمللت 
هذه  على  العق�رية  اأ�س��س 
اخلللطللوة الللتللو�للسللعلليللة يف 

للطلب  مب��رشة  ا�ستج�بة 
املواطنني  قبل  من  املرتفع 
واملقيمني على هذه النوعية 
تركز  حيث  امل�س�ريع،  من 
على  عمله�  يف  »اأ�س��س« 
عق�رية  م�رشوع�ت  تطوير 
حيوية، توفر اأعلى م�ستوي�ت 
اجلودة املعي�سية، ومن هذا 
عن  الك�سف  جلل�ء  املنطلق 
القرط«  »رو�للسللة  م�رشوع 
املتك�مل  التج�ري  ال�سكني 
حيث  ال�ستخدام،  متعدد 
ب�إع�دة  امل�رشوع  �سي�س�هم 
تعريف جتربة املعي�سة يف 
املتطورة  العق�رات  �سوق 

والتن�ف�سية يف ال�س�رقة».

مينــاء �ساللــة ي�سجــل رقمــاً قيا�سيــاً جديــداً
م�سقط ـ )الوحدة(:

التنفيذي  الرئي�س  ه�ردمي�ن  م�رك  وق�ل 
الأنب�ء  لوك�لة  ت�رشيٍح  ملين�ء �س�لة يف 
اجلهود  كللل  بللذل  املين�ء  اإن  الُعم�نية 
املمكنة من اأجل �سم�ن ا�ستمرارية �سل�سلة  
ت�أثريات  من  ب�لرغم  لعم�ئه  التوريد 
ج�ئحة كورون� - كوفيد 19 - على الع�مل 
من  التقليل  على  �س�عد  مم�  2020م  يف  
القت�س�د املحلي  ال�سلبية على  الت�أثريات 
املين�ء  يف  الع�ملني  جهود  على   موؤكدا 
من  احليوية  الإمللدادات  ان�سي�بية  ل�سم�ن 

واإىل ال�سلطنة دون اأي انقط�ع. 
فورية  �سي��سة  اّنتهج  املين�ء  اأن  واأ�س�ف 
اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  وا�ستب�قية  ومرنة 
املرجوة  النت�ئج  لتحقيق  الع�قة  ذات 
اأهمية  على  موؤكداً  الظروف  هذه  مثل  يف 
من  املبذولة  واجلهود  امل�سرتك  التع�ون  
ُعم�ن  ك�رشطة  احلكومية  اجله�ت  قبل 
النقل  ووزارة  ال�سحة  ووزارة   ال�سلط�نية 
والت�س�لت وتقنية املعلوم�ت وجمموعة 
ت�أثريات  مللن   احلللد  يف  ودورهللل�  اأ�سي�د 
اف�سح  الذي  الأمر  ال�سلطنة  على  اجل�ئحة 
ليقوموا  املين�ء   يف  للع�ملني  املج�ل 
ب�أدوارهم ب�سكل ف�عل طيلة فرتة اجل�ئحة. 
واأ�س�ر الرئي�س التنفيذي ملين�ء �س�لة اإىل 
اأن الع�ملني يف املين�ء اأظهروا طيلة 2020م 

يف  والن�سب�ط  احليطة  درجلل�ت  اأق�سى 
اّتب�ع اجراءات ال�س�مة والتدابري الوق�ئية  
اخل��سة بكوفيد-19 مم� �س�عد على تقليل 
اأعداد الإ�س�ب�ت بني الع�ملني يف املين�ء  
ا�ستمرارية يف  وحقق  اأدنى حد ممكن  اإىل 

عملي�ت املحط�ت دون اأي توقف. 
الرئي�س  �سيلم�ن  �سكوت  اأكد  ج�نبه،  من 
احل�وي�ت(  )حمطة  للعملي�ت  التنفيذي 
جم�ل  يف  الإجنلل�ز  هذا  نيل  اأهمية  على 
اأحج�م احل�وي�ت مبيًن� اأن املين�ء ا�ستط�ع 
الإنت�جية لفًت�  قي��سًي� يف  رقًم�   حتقيق 

اإىل اأن هذه الجن�زات ج�ءت بف�سل تطبيق 
مع�يري )منهجية العمل( التي تبن�ه� مين�ء 
الأخللرى  الت�سهي�ت  اإىل  اإ�س�فة  �س�لة 
التي تقوم �رشكة /اي بي  ام/ للمحط�ت 

بت�سغيله�. 
 / منهجية  وتطبيق  اعتم�د  اأن  واأ�س�ف 
WoW و Lean / قد �س�عد على حت�سني 
الأداء وزي�دة الكف�ءة يف العمل مم� �س�هم 
ب�مل�سوؤولية  م�سرتك  اح�س��س  ايج�د  يف 
يف  الع�ملني  لدى  للموؤ�س�سة   والنتم�ء 

خمتلف م�ستوي�تهم الوظيفية. 

التجارة و ال�صناعة العمانية تفح�ص 413 عينة للأحجار 
الكريمة خلل العام الما�صي

م�سقط ـ )الوحدة(:
عين�ت  عدد  اإجم�يل  �سجل 
مت  التي  الكرمية  الأحللجلل�ر 
فح�س  خمترب  يف  فح�سه� 
بوزارة  القيمة  ذات  الأحج�ر 
وترويج   وال�سن�عة  التج�رة 
ال�للسللتللثللملل�ر خللل�ل الللعلل�م 

امل��سي 413 عينة. 
وقلللل�ل نلل��للرش بللن اأ�لللرشف 
البلو�سي رئي�س ق�سم خمترب 
القيمة  ذات  الأحج�ر  فح�س 
ب�ملديرية الع�مة للموا�سف�ت 
التج�رة  بللوزارة  واملق�يي�س 
وال�سن�عة وترويج ال�ستثم�ر  
الفح�س  عين�ت  عللدد  اإن 
 314 بلغ  الأوىل  الفئة  يف 
الفئة يف  هذه  تتمثل  عينة 
والزفري  والي�قوت  الأمل��س  
والأوبللل�ل  والللزمللرد  الأزرق 
الأ�لللسلللود والللدملل�نللتللويللت 
والك�سندرايت  وكري�سوبريل 
اإىل  ب�لإ�س�فة  القط(  )عني 
ال�سن�عية  الكرمية  الأحج�ر 
امل�سنعة ب�لطرق  احلديثة 
واملثبتة  املفردة  والأحج�ر 

على املجوهرات التي تزيد 
اأحج�ر  ع�رشة   عن  تقل  اأو 

والأحج�ر غري امل�سقولة.  
عين�ت  عللدد  اأن  واأ�للسلل�ف 
الفئة  من  الكرمية  الأحج�ر 
الث�نية بلغ 85 عينة متثلت 
امل�سنعة  الأحلللجللل�ر  يف 
وت�سمل  القدمية  ب�لطرق 
واملثبتة  املفردة  الأحللجلل�ر 
تزيد  التي  املجوهرات   على 
اأحج�ر  ع�رشة  عللن  تقل  اأو 
امل�سقولة،  غري  والأحللجلل�ر 
الأحج�ر  عين�ت   عدد  وبلغ 
الكرمية من الفئة الث�لثة 14 
الأ�سك�ل  على  ا�ستملت  عينة 
والزج�جية  الب��ستيكية  

اأن  واأكد  وغريه�.    واملقلدة 
وال�سن�عة  التج�رة  وزارة 
تبذل  ال�ستثم�ر  وتللرويللج 
و�سم�ن  مراقبة  يف  جهوًدا 
الكرمية  الأحلللجللل�ر  جلللودة 
بيع  حم�ت  يف  املعرو�سة 
اإىل  اإ�للسلل�فللة  املللجللوهللرات 
تقدمي  خدمة فح�س وحتليل 
ب��ستخدام  الكرمية  الأحج�ر 
والتقني�ت  ال�سبل  اأف�سل 
التحليل  عللمللللليلل�ت   يف 
للللللتلل�أكللد ملللن املللحلل�فللظللة 
الع�ملية  املللعلل�يللري  علللللى 
حتقيق  لغر�س  املطلوبة 
امل�سداقية  والطمئن�ن لدى 

. امل�ستهلكني 



اأبوظبي ـ وام:

تزخ���ر دول���ة الإم���ارات بع�رشات 

�لق���اع �لتاريخية �لت���ي �أبت �أن 

تخ�سع ل�سطوة �لأيام ومرور �لزمن 

وبقيت �ساخمة ك�ساهد عيان على 

�لإمار�تي وتاحم  �ملجتمع  عظمة 

�أبنائه وثر�ء �إرثه �حل�س���اري �لذي 

جتلى يف فنون �لعمارة �ملتنوعة 

�لتي ��س���تخدمت يف ت�س���ييد هذه 

�لقاع.

وتتخذ �لق���اع يف دولة �لإمار�ت 

�أ�س���كال خمتلف���ة مث���ل �لد�ئرية 

و�ملخروطية و�ملربعة، وقد متيزت 

بتن���وع �مل���و�د �مل�س���تخدمة يف 

بنائه���ا، تبعًا للبيئ���ة �لتي ُبنيت 

فيه���ا، فاعتم���دت يف بنائها على 

�حلجر �لرملي و�ملرجان و�لأحجار 

�لبحرية يف �ملناطق �ل�س���احلية، 

يف حني ��س���تخدم حج���ر �لكل�س 

و�جل�س و�لطني يف �ملناطق �لربية، 

ويف �ملناط���ق �جلبلية ��ستخدمت 

�حلجارة لبن���اء �لأبر�ج و�جلدر�ن، 

�أم���ا يف �لو�حات فق���د بنيت من 

�حلجر �مل�سنوع من �لطني و�لق�س.

وي�ستعر�س �لتقري���ر �لتايل 7 من 

�أبرز �لقاع يف دولة �لإمار�ت و�لتي 

حتولت �إىل وجهات �سياحية فريدة 

تاأخذ زو�رها يف رحلة م�سوقة �إىل 

�أعماق �لتاريخ.

/ قلع���ة �جلاهل���ي / تق���ع قلعة 

�جلاهل���ي يف �لق�س���م �جلنوب���ي 

�ل�رشقي م���ن مدينة �لعني بالقرب 

من متحف ق�رش �لعني حيث �رُشع 

يف بنائه���ا يف �لعام 1891 حتت 

حكم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد �لأول 

و�نتهى بناوؤه���ا يف �لعام 1898، 

و�إىل جان���ب ��ستخد�مها لاأغر��س 

�ل�سكني���ة، �سكلت �لقلع���ة موقعًا 

�لع�سكري���ة  منوذجي���ًا لاأعم���ال 

لكونه���ا تق���ع عل���ى مقرب���ة من 

م�سادر �ملياه وحتيط بها �لأر��سي 

�خل�سبة للزر�عة.

وتتخ���ذ قلع���ة �جلاهل���ي �ل�سكل 

�ملرب���ع وط���ول �سلعه���ا حو�يل 

35 م���ر�ً، وقد �أقي���م يف زو�ياها 

د�ئرية،  �أبر�ج ثاث���ة منها  �لأربع 

وبرج و�ح���د م�ستطيل يف �لز�وية 

�ل�سمالية �لغربية، ومدخل �لقلعة 

يتو�سط جد�رها �جلنوبي.

ويتاأل���ف �جلزء �لأ�سا�سي من قلعة 

�جلاهل���ي من مبني���ني مع �ساحة 

مربعة �ل�سكل تبلغ م�ساحتها نحو 

1300 م���ر مربع وج���در�ن يبلغ 

�رتفاعه���ا 6.5 مر وب���رج د�ئري 

منف�سل يقع على بعد 50 مر� �إىل 

�ل�سمال �لغربي من �لقلعة ويتكون 

م���ن �أربع طبقات متح���دة �ملركز، 

ويتمي���ز ت�سميم �ل���ربج �ملنف�سل 

بكون���ه ي�سب���ه طريقة بن���اء �أحد 

�لأبر�ج من �لع�رش �لربونزي و�لذي 

�كُت�ِس���ف يف منطق���ة هيلي، بينما 

ت�سمل �لز�وي���ة �ل�سمالية �ل�رشقية 

بناء من طابقني.

/ قلع���ة �لفهي���دي / تع���رب قلعة 

�لفهي���دي بزو�ره���ا عق���ود�ً م���ن 

�لزمن وتاأخذه���م �إىل ما�س مليء 

بالبطولت �ملحفورة يف �سجل هذ� 

�لوطن، حيث تعت���رب �لقلعة �لتي 

�سيدت عام 1787م حلماية مدينة 

دبي �أق���دم �ملب���اين �لقائمة فيها 

حتى �لآن.

وتق���ع �لقلعة يف قل���ب �ملنطقة 

�لر�ثية يف ب���ر دبي، وهي مربعة 

تبل���غ م�ساحتها حو�ىل  �ل�سكل و 

1535 م���ر� مربعا، وق���د مت بناء 

�جلدر�ن من حجارة بحرية مطلية 

باجل�س، كما �أنها م�سقوفة بجذوع 

�لنخيل �ملر�بطة مع �خل�سب، وبها 

ثاثة �أبر�ج دفاعية، �ثنان د�ئريان، 

و�لثال���ث مربع �ل�سكل يوجد فوقه 

مرب�س لاأ�سلحة.

/ قلع���ة دبا �حل�سن / تروي قلعة 

دبا �حل�سن تاريخ �ملدينة �لعريق، 

وتع���رب ع���ن �لأح���د�ث �لتي مرت 

بها �ملنطق���ة، كما تتميز بطابعها 

�لهند�س���ي وموقعه���ا �ملتميز يف 

�أعلى تال �ملنطقة.

وُتع���د �لقلعة من �أه���م �لآثار يف 

�ملدين���ة �ملوغل���ة يف �لقدم، وقد 

دعمت �ملكت�سفات �لأثرية �حلديثة 

ما ذكرت���ه �ملر�جع �لتاريخية عن 

"دبا" وتاريخها �لعريق، لتوؤكد �أنها 
�أقدم مدن �لإم���ار�ت �ملاأهولة  من 

منذ �لق���دم، حيث كانت دبا معرب�ً 

لط���رق �لتج���ارة �لدولية، تعربها 

�لقو�فل �لتجارية من و�إىل �جلزيرة 

�لعربي���ة و�خلليج �لعربي، فبنيت 

"قلعة دبا �حل�سن" لتكون منطلقًا 
حلماية �ملنطقة و�سو�حلها.

الإمارات .. قالع �سامخة ت�سرد تاريخ الأجداد

دبي ـ وام:

نظمت �لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية 

يف �رشط���ة دبي �لجتماع �لث���اين مل�رشوع » �أمن 

قط���اع �ملجمعات �ل�سكنية » �له���ادف �إىل تعزيز 

�لتعاون مع �ل�رشكاء �لإ�سر�تيجيني يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا����س و�سوًل �إىل معدل �سفر جرمية 

يف �ملناطق �ل�سكنية، وذل���ك بناًء على توجيهات 

معايل �لفريق عب���د �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام 

ل�رشطة دبي.

و�أك���د �لعميد جم���ال �سامل �جلاف مدي���ر �لإد�رة 

�لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية �أن �لجتماع 

ياأتي بع���د جناح فعاليات �لجتم���اع �لأول �لذي 

عقد �سبتمرب م���ن �لعام �ملا�س���ي 2020، و�ساهم 

يف تاأ�سي����س وتعزي���ز �ل�رش�ك���ة �ملجتمعية مع 

�ل�رشكاء �لإ�سر�تيجيني �مُلخت�سني يف �ملجمعات 

�ل�سكينة، وذلك به���دف �لو�سول �إىل حتقيق �لهدف 

�لإ�سر�تيجي ل�رشطة دبي يف �أن تكون مدينة دبي 

�لأكرث �أمنًا على م�ستوى �لعامل.

و�أثن���ى �لعميد �جلاف عل���ى �جلهود �ملبذولة من 

جمي���ع �ل����رشكاء �لإ�سر�تيجي���ني يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س يف و�س���ع �آلية عمل م�ستد�مة 

للو�س���ول �إىل �له���دف �سف���ر جرمي���ة يف قطاع 

�ملجمع���ات �ل�سكنية، و�إع���د�د خطة عمل م�سركة 

للتوعية، و�لعمل على تعزيز �لدور�ت �لتخ�س�سية 

للعاملني يف �ملجمع���ات �ل�سكنية من حر��س �أمن 

وغريه���م، �إىل جان���ب ��ستخد�م �لأنظم���ة �لذكية 

و�أنظمة �لذكاء �ل�سطناعي لتاأمني �مل�ساكن.

ونيابة عن �لعميد �جلاف، �سهد �لعقيد حممد �أهلي 

نائ���ب مدير �لإد�رة �لعام���ة للتحريات و�ملباحث 

�جلنائي���ة ل�سوؤون �لبحث و�لتحري، و�ملقدم عارف 

بي�س���وه مدي���ر �إد�رة �حلد من �جلرمي���ة بالنيابة، 

فعالي���ات �لجتم���اع �لثاين �لذي ُعق���د يف نادي 

�سب���اط �رشطة دبي بح�س���ور ممثلني عن موؤ�س�سة 

�لتنظيم �لعق���اري، وعدد من �ل�سب���اط و�ل�رشكاء 

�ل�سر�تيجي���ني م���ن خمتلف �لدو�ئ���ر �حلكومية 

و�جلهات �خلا�سة.

و�أك���د �لعقيد حممد �أهل���ي �أن �لجتماع ياأتي يف 

�إطار حر�س �لقيادة �لعامة ل�رشطة دبي �لد�ئم على 

�لتو��س���ل مع جميع �ل����رشكاء �لإ�سر�تيجيني يف 

خمتلف �لقطاعات، من بينهم �لعاملون و�مُل�رشفون 

على �ملجمعات �ل�سكينة على م�ستوى �إمارة دبي.

وناق����س �مل�سارك���ون ق���ر�ر�ت �لجتم���اع �لأول 

وتو�سيات���ه، وبحثو� �آلية تكثي���ف وتطوير دور�ت 

�لتوعي���ة باجلر�ئ���م �ملتعلق���ة باأم���ن �مل�ساكن، 

و�لت�رشيعات ذ�ت �ل�سلة، وتطوير �آليات �لعمل يف 

تاأمني �مل�ساكن ل�سمان ��ستمر�ر �خلطة �لتطويرية 

لتحقيق هدف �رشط���ة دبي يف »جممعات �سكنية 

�آمنة« بالتعاون مع �رشكائها �لإ�سر�تيجيني.
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ال�سارقة ـ وام:

�سه���د �سع���ادة �لل���و�ء �سي���ف �ل���زري 

�ل�سام�سي قائد عام �رشطة �ل�سارقة �أم�س 

خت���ام ور�سة  " �لتخطي���ط للتعايف من 

�لفريق �ملحلي  �لتي نظمها  كوفيد-19" 

و�لك���و�رث بال�سارقة  للطو�رئ  و�لأزمات 

بالتع���اون م���ع �لهيئة �لوطني���ة لإد�رة 

�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث.

قدم �لور�سة �لت���ي ��ستمرت 3 �أيام مبقر 

نادي �ل�سب���اط بال�سارقة، �لعقيد ركن/م 

حممد �سامل �لعامري من �لهيئة �لوطنية 

و�لك���و�رث  و�لأزم���ات  �لط���و�رئ  لإد�رة 

بح�سور 32 م�ساركًا من خمتلف �جلهات 

�ملحلية و�لإحتادية بالدولة .

و�أك���د �لل���و�ء �ل�سام�س���ي خ���ال حفل 

�لختتام �أهمية هذه �لور�س �لتي تتناول 

�لأزم���ات و�لكو�رث �حلالية و�نعكا�ساتها 

�ملختلفة على �جلو�نب �لأمنية و�ل�سحية 

من خال  و�لجتماعي���ة  و�لقت�سادي���ة 

تقيي���م �ملخاط���ر وحتديده���ا وو�س���ع 

�ل�سيناريوهات  و�سياغ���ة  و�إعد�د  خطط 

وتطبيق �أف�سل �ملمار�سات و�لتجارب يف 

كيفية �لتعام���ل معها ومو�جهة �لأخطار 

�ملتوقعة  بجميع �ل�سبل �ملتاحة للخروج 

باأقل �خل�سائر �لب�رشية و�ملادية.

و�أو�س���ح �أن �لفري���ق �ملحل���ي للطو�رئ 

 و�لأزمات و�لكو�رث ي�سعى �إىل تعزيز �لدور 

�لريادي يف نقل �ملعرفة و�ل�ستفادة من 

�خلرب�ت و�لتعلم  م���ن  �أف�سل  �ملمار�سات 

�لإد�ري���ة و�ملهني���ة و�مليد�نية يف �ستى 

�ملج���الت .. وق���ال : " من خ���ال هذه 

�لور�سة حر�سنا على ن�رش مفهوم �ملخاطر 

و�لأزمات وكيفية �لتعامل معها من خال 

�لتعاون �مل�سرك مع هيئة �لوطنية بعقد 

�لدور�ت و�لور�س �لعمل �لتخ�س�سية �لتي 

ت�سهم يف دفع م�س���رية �لتنمية �ل�ساملة 

حتقيقًا لروؤية �لإمار�ت �لر�مية لأن تكون 

من �أف�سل دول �لع���امل يف حتقيق �لأمن 

و�ل�سامة".

ويف خت���ام �لور�سة كرم �سع���ادة �للو�ء 

�لور�سة  �ل�سام�سي مق���دم  �ل���زري  �سيف 

�لعقيد رك���ن/م حممد �س���امل �لعامري، 

مثني���ًا على جه���وده يف ت�سليط �ل�سوء 

عل���ى �أبرز �ملحاور و�إظه���ار مدى �أهمية 

�لتخطي���ط لاأزم���ات وعل���ى �لتفاع���ل 

�لكبري من ممثلي �جلهات �مل�ساركني يف 

�لور�س��ة.

اختتام ور�سة »التخطيط للتعافي من 

كورونا« بال�سارقة

�سرطة دبي تنظم الجتماع 

الثاني لم�سروع »اأمن قطاع 

المجمعات ال�سكنية«

خدمة »الحارات المتميزة وال�سريعة« تعزز ر�سا 

متعاملي �سرطة ال�سارقة

ال�سارقة ـ وام:

�ملتمي���زة  »�حل���ار�ت  خدم���ة  حقق���ت 

ترخي�س  �إد�رة  د�سنته���ا  و�ل�رشيعة«�لتي 

�لآليات و�ل�سائقني بالقيادة �لعامة ل�رشطة 

�ل�سارق���ة بالتعاون مع قري���ة "ت�سجيل" 

منذ �ستة �أ�سهر، و�خلا�سة بفح�س وجتديد 

�ملركبات جناح���ًا و�إ�سادة كبريين من قبل 

�ملتعامل���ني ، حمققة ن�سبة ر�سا جتاوزت 

ال� 90 باملائة.

و توفر �خلدمة للمتعاملني �لكثري من �لوقت 

و�جلهد خال عملية فح�س مركباتهم ، من 

خال ت�سلم قائ���د �ملركبة لنتيجة فح�س 

مركبته ودفع ر�سوم �لفح�س دون �حلاجة 

ملغادرتها ويف مدة زمنية لتتعدى �ل�"5" 

دقائق.

و ذكر �ملقدم حممد �أحمد �ملحرزي رئي�س 

ق�سم �لفح�س �لفني ب�رشط���ة �ل�سارقة �ن 

ه���ذه �خلدمة جاءت �سم���ن �سعي �لقيادة 

�إىل تطوي���ر خدماته���ا وتقدميه���ا ب�سورة 

متكاملة تنال ر�سا �ملتعاملني مع �حلفاظ 

عل���ى �سحته���م و�سامتهم عن���د تلقيهم 

لها حيث قللت م���ن �لزدحام د�خل قاعة 

�لإطاق  �أن  �جن���از �ملعام���ات ل�سيم���ا 

تز�من مع �أزمة جائحة كوفيد 19 وتاأكيد�ً 

حلر����س �رشط���ة �ل�سارقة عل���ى �لرتقاء 

بتل���ك �خلدمات مبا ين�سج���م مع �لأهد�ف 

�لر�مية  �لد�خلي���ة  �ل�سر�تيجي���ة لوز�رة 

�إىل جع���ل �لطرق �أكرث �أمن���ا وتعزيز ر�سا 

�ملتعاملني باخلدمات �ملقدمة.

�أبوظبي � و�م:

�فتتح���ت �رشط���ة �أبوظب���ي 

هيئ���ة  م���ع  بالتع���اون 

�لإمار�تي  �لأحم���ر  �له���ال 

م�رشوع���ا تعليمي���ا ذ�تي���ا 

�لعقابية  �ملوؤ�س�س���ة  لنزلء 

�آلف  يوف���ر  و�لإ�ساحي���ة 

�ملجانية  �جلامعية  �لدور�ت 

دون �حلاج���ة لات�سال عرب 

�لنرنت.

وق���ال �لعمي���د رك���ن �أحمد 

علي �ل�سح���ي مدير مديرية 

�لعقابي���ة  �ملوؤ�س�س���ات 

�أمن  بقط���اع  و�لإ�ساحي���ة 

�إن قاعة �ملعرفة  �ملجتم���ع 

�لت���ي مت �فتتاحها يف مبنى 

م�رشوع  عن  عبارة  �ملديرية 

�لأول من  تعليمي ذ�تي يعد 

نوعه يف �ملوؤ�س�سة للدر��سة 

�أن  �إىل  ..م�س���ري�  �جلامعي���ة 

�لرب�م���ج مطروح���ة بطريقة 

ومت حتميلها   "offline"
م�سبق���ا كحقائ���ب تدريبية 

و�ملقرر  �ملنه���ج  ومت�سمنة 

وم�سجلة ع���رب �لفيديو ويف 

�أجه���زة �لكمبيوت���ر حي���ث 

بالإم���كان حتميله���ا عل���ى 

دون  ب�سهول���ة  جه���از  �أي 

�لت�س���ال عرب �لإنرنت وهي 

معتم���دة وباإم���كان �لد�ر�س 

�لت�سال على �جلامعة لأد�ء 

�لختب���ار�ت ودف���ع �لر�سوم 

و�حل�سول على �ل�سهادة.

�سرطة اأبوظبي تفتتح م�سروعاً تعليمياً ذاتياً لنزلء 

الموؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية
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�أخبار و�إعالنات

رام اهلل -وكاالت: 

قال مندوب فل�ســـطني الدائم لدى الأمم املتحدة 

ريا�ش من�سور، اإن جمل�ش الأمن الدويل �سيناق�ش 

يف جل�سته، يوم الثالثاء املقبل، مبادرة الرئي�ش 

ال فل�ســـطني ي حممـــود عبا�ش للعمـــل الدويل 

اجلماعي و�سول اإىل موؤمتر دويل لل�سالم.

واأ�ساف من�سور - وفقا لوكالة الأنباء ال فل�سطني 

ا مناق�سة اجلهود التي  ية )وفا( - اأنه �سيتم اأي�سً

تبذل مع اأطـــراف اللجنة الرباعية الدولية التي 

ت�سم )الحتاد الأوروبي، والأمم املتحدة، ورو�سيا 

والوليـــات املتحدة(، ل�ســـتعادة دورها، وكذلك 

الو�سع يف ال�رشق الأو�سط.

واأو�ســـح اأن بعثة فل�ســـطني على توا�سل دائم 

مع اأع�ساء جمل�ش الأمن للت�ساور حول اجلل�سة 

التي �ستتناول امل�ستجدات العاملية والإقليمية 

وال فل�ســـطني ية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية 

اجلديدة.

الرباط-وكاالت:

�ســـجلت وزارة ال�ســـحة املغربية، يوم اجلمعة، 

1138 اإ�سابة و29 وفاة جديدة بفريو�ش كورونا 

يف تراجع طفيف لكال املوؤ�رشين.

واأفـــادت وزارة ال�ســـحة، يف الن�ـــرشة اليومية 

لنتائج الر�سد الوبائي، بارتفاع احل�سيلة العامة 

لالإ�ســـابات امل�ســـجلة بعدوى فريو�ش كورونا 

امل�ستجد "كوفيد-19" يف البالد خالل ال�ساعات 

الـ24 املا�ســـية بواقع 1138، مقابل 1164 يف 

بيانات اخلمي�ش، لت�ســـل اإىل م�ستوى 464844 

حالة منذ بدء ر�سد التف�سي يف 2 مار�ش املا�سي، 

بينها 16087 تعترب ن�سطة.

دم�سق-)د ب اأ(:

 قرر الفريق احلكومي ال�سوري املعني باإجراءات 

الت�ســـدي لوباء فريو�ش كورونا اإقامة املباريات 

الريا�سية من دون جمهور على اأن يتم نقل هذه 

املباريات عرب و�سائل الإعالم الر�سمية.

وقال جمل�ش الوزراء ال�ســـوري يف بيان له ام�ش  

ال�ســـبت عرب �ســـفحاته على مواقع التوا�ســـل 

الجتماعي التابعة له: "اأجرى الفريق احلكومي 

خالل اجتماعه اليوم برئا�ســـة املهند�ش ح�سني 

عرنو�ش رئي�ش جمل�ش الوزراء مراجعًة وتقييمًا 

�ســـاماًل لواقع الإ�ســـابات وحالت ال�سفاء خالل 

الفرتة املا�ســـية واخلطوات املتخذة للت�ســـدي 

للفريو�ش واحلد من انت�ساره وجدد التاأكيد على 

�رشورة الت�ســـدد يف تطبيق القـــرارات املتخذة 

�سابقًا يف هذا املجال".

واختتمت  اجلمعة اجلولة الثالثة ع�رشة والأخرية 

من مرحلة الذهاب من الدوري املمتاز لكرة القدم.

وطلـــب الفريق احلكومي مـــن " جميع اجلهات 

العامـــة ذات العالقة اأن تكون بـــاأمت اجلاهزية 

وال�ستعداد ملواجهة اأي تطورات حمتملة واتخاذ 

الإجـــراءات ال�رشورية ملواجهـــة اأي تطور ميكن 

اأن يحدث، موؤكداً اأن ال�ســـالمة العامة و�ســـحة 

املواطنـــني اأولوية يف العمـــل احلكومي يف ظل 

انت�سار فريو�ش كورونا".

وبح�ســـب بيان املجل�ش، "فقـــد ناق�ش الفريق 

احلكومي مراحل التفاو�ش مع منظمة ال�ســـحة 

العاملية يف جمال ا�ســـتقدام اللقاح �سد فريو�ش 

كورونا وكلف وزارة ال�ســـحة بتقدمي مذكرة يف 

�ســـوء ما �ست�سفر عنه املفاو�ســـات حول الآلية 

املتبعة ومراحل الإجناز واملعوقات لي�ســـار اإىل 

مناق�ستها خالل اجلل�سة القادمة ملجل�ش الوزراء 

لتخاذ ما يلزم ب�ساأنها، موؤكداً اأن احلكومة تبذل 

كل جهدهـــا للح�ســـول على اللقاحـــات الآمنة 

وتقدميها للمواطنني".

وبح�سب اآخر اإح�سائية لوزارة ال�سحة ال�سورية 

حتى اأم�ـــش اجلمعة، فقد بلغ العـــدد الإجمايل 

مل�ســـابي فريو�ش كورونا يف مناطق �ســـيطرة 

احلكومة ال�ســـورية 13479، ف�ســـال عن ت�سجيل 

6918 حالة �سفاء، و 873 حالة وفاة.

مجل�س االأمن يبحث الثالثاء المقبل 

مبادرة الرئي�س عبا�س لعقد موؤتمر 

دولي لل�سالم

 المغرب ت�سجل 1138 اإ�سابة 

وفاة جديدة بكورونا و29 

الحكومة ال�سورية تقرر اإقامة المباريات 

اخلرطوم -وكاالت: الريا�سية دون جمهور

 وقع  ال�ستاذ مدين عبا�ش مدين وزير ال�سناعة 

والتجـــارة ال�ســـودانى  مـــع وزيـــرة  التجارة 

امل�رشيـــة  نيفـــني جامع  مذكـــرة تفاهم يف 

برنامج ال�سناعات ال�سغرية، وذلك خالل انعقاد 

امللتقى القت�سادي ال�ســـوداين امل�رشي ، الذي 

عقد  يف اخلرطوم.

و�سهدت فعاليات توقيع مذكرة التفاهم عر�سا 

قدمته وزارة ال�ســـناعة والتجارة ال�ســـودانية، 

عن قطاع امل�رشوعات ال�ســـغرية يف ال�سودان، 

اأمام  والتحديات التـــي تواجهه، واملعوقـــات 

تطويره.

واأكـــدت الوزيرة نيفني جامـــع، يف ت�رشيحات 

�سحفية عقب  فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، 

اأن التعاون بني م�رش وال�سودان يف هذا القطاع، 

من �ســـاأنه التغلب على معظم هذه التحديات 

واملعوقات، عرب ال�ستفادة من التجربة امل�رشية 

يف هذا القطاع.

واأو�سحت وزيرة التجارة وال�سناعة، اأن الرئي�ش 

امل�ـــرشي عبد الفتاح ال�سي�ســـي، يـــويل قطاع 

امل�رشوعات ال�ســـغرية واملتو�سطة واملتناهية 

ال�ســـغر، اأهمية خا�ســـة، كونه م�سدرا رئي�سيا 

للت�سغيل، وتوفري فر�ش العمل.

وقالـــت الوزيرة نيفني جامـــع اإن م�رش لديها 

جتربة جيدة يف هذا املجال، و�ســـيكون هناك 

جمالت للتعـــاون لها نتائـــج اإيجابية على 

الأر�ش، لفتة اإىل دور جهاز تنمية امل�رشوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر، كونها 

ت�سم قطاعات خمتلفة، يف التجارة وال�سناعة 

وخدمات النتاج الزراعي.

واأ�ســـافت اأن روؤية الدولـــة امل�رشية ُتركز على 

الهتمام بهذا القطاع، لذلك فهذا  اجلهاز تبعيته 

لرئي�ش الوزراء، لفتة اإىل اأن اجلهاز اأجنز قانونا 

من اأجـــل تنظيم هـــذا القطاع، مت اإقـــراره يف 

املجل�ش الت�رشيعي ال�سابق، والآن العمل يجري 

ل�سدار لئحته التنفيذية.

وقالت اإن هذا القانون يحدد تعريفا موحدا لتلك 

امل�رشوعات، ويلزم البنوك واجلمعيات، وجميع 

موؤ�س�سات التمويل بالتعامل وفقا لهذ القانون 

والتعريف الوارد فيه، كما اأنه اأقر حوافز لريادة 

الأعمال، واأقر معاملة �رشيبية خا�سة لأ�سحاب 

امل�رشوعات، من اأجل منح الزخم لهذا القطاع.

 واأو�ســـحت اأن روؤية م�رش لتنمية هذا القطاع، 

تهتم بت�ســـهيل اإجـــراءات تنفيـــذ واإقامة هذه 

امل�رشوعـــات، ومتويلهـــا، وتدريـــب القائمني 

عليها، واأي�سا ت�سويق منتجاتها، عرب املعار�ش 

املختلفة يف الداخل واخلارج، والتي و�سلت اإىل 

نحو 1656 معر�سا يف الفرتة الأخرية، ف�سال عن 

ربط العمالء ببع�سهم البع�ش .

تون�س-)د ب اأ(:

 جتمع حوايل األف �ســـخ�ش اأغلبهم من اأن�سار 

الأحزاب الي�سارية و�سط العا�سمة تون�ش ام�ش 

ال�سبت، لالحتجاج �ســـد احلكومة واملطالبة 

باإطـــالق �ـــرشاح املوقوفني يف ال�ســـطرابات 

الليلية التي �سهدتها البالد الأ�سبوع املا�سي

واأغلقت قوات ال�رشطة التون�سية اأغلب املنافذ 

املوؤدية لل�ســـارع الرئي�ســـي احلبيب بورقيبة 

الذي ي�سم مقر وزارة الداخلية، لكن املحتجني 

جنحوا يف التجمع يف جانب من ال�سارع وبداأوا 

م�سرية يف ال�سوارع املحيطة بو�سط العا�سمة.

و�سارك يف امل�سرية قيادات معروفة من اأحزاب 

الي�سار من بينهم ال�سيا�سي البارز حمة الهمامي 

والنائب يف الربملان منجي الرحوي،

كما ح�رش ممثلـــون عن منظمات من املجتمع 

املدين من بينهم رابطة حقوق الإن�سان واحتاد 

العاطلني عن العمل. 

وحـــاول املحتجـــون العـــودة اإىل ال�ســـارع 

الرئي�ســـي، لكن واجهتهم ال�رشطة التي اأغلقت 

ن�سف ال�ســـارع املوؤدي اإىل مقر وزارة الداخلية 

باحلواجز احلديدية.

واأطلق املحتجون �ســـعارات "ل خوف ل رعب 

ال�ســـلطة ملك ال�سعب"، "�ســـغل حرية كرامة 

وطنية" و"ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام".

واأعلنت رابطة حقوق الإن�سان يف بيان لها عن 

خماوفها مـــن اأعمال تعذيب و�رشب يف مراكز 

الإيقاف �ســـد املوقوفني من بني الذين �ساركوا 

يف الحتجاجات الليلية الأ�سبوع املا�سي.

واأوقفـــت الأجهزة الأمنية حـــوايل األف حمتج 

بني يومي 14 و15 من ال�ســـهر اجلاري بح�سب 

م�سوؤولني بوزارة الداخلية.

وعلى الرغم من م�سي ع�رش �سنوات من اأحداث 

الثورة التون�سية عام 2010 �سد حكم الرئي�ش 

الراحـــل زين العابدين بن علي، اإل ان املطالب 

ذاتها تـــرددت يف الحتجاجـــات الجتماعية 

الأخرية املطالبة بتح�ســـني ظـــروف العي�ش 

وبفر�ش عمل وباإ�سالحات.

من ناحية اخرى اأغلقت ال�ســـلطات التون�سية  

الطرق املوؤدية اإىل �ســـارع احلبيب بورقيبة يف 

العا�سمة قبيل انطالق م�سرية دعا اإليها ن�سطاء 

للمطالبة بالإفراج عن املوقوفني يف التحركات 

التي �سهدتها البالد موؤخرا.

وقامت ال�رشطة باإغالق الطرق بحواجز حديدية، 

و�سط انت�سار اأمني مكثف يف العا�سمة تون�ش، 

فيما بداأ املحتجون يتوافدون اإىل املكان، و�سط 

خماوف من حدوث مواجهات.

ويف وقت �ســـابق، اأعلن 12 حزبا ي�ســـاريا يف 

بيـــان انخراطهم املطلـــق يف "الحتجاجات 

والن�سالت" التي ت�ســـهدها البالد، داعني اإىل 

"موا�سلة الحتجاج مبختلف الو�سائل ال�سلمية 
املتاحة".

رام اهلل-)د ب اأ(:

 ت�سدر ملف ال�ستيطان املواقف ال�سيا�سية لل�سلطة 

الفل�ســـطينية مع و�ســـول اإدارة الرئي�ش الأمريكي 

اجلديد جو بادين، كونه ي�ســـكل خطرا وتقوي�ســـا 

لفر�ش اإقامة دولة فل�سطينية مت�سلة جغرافيا. 

ويرى مراقبون اأن ال�سلطة الفل�سطينية تري يف ملف 

ال�ستيطان حمور املواجهة مع اإ�رشائيل يف املرحلة 

القادمـــة وتتحرك علـــى عدة اأ�ســـعدة ملجابهته 

ل�سيما ما يتعلق بتعامل �رشكات عربية ودولية مع 

منتجات امل�ستوطنات. 

و�رشح مندوب فل�ســـطني الدائم لدى الأمم املتحدة 

ريا�ش من�سور اليوم ال�ســـبت، اأن ملف ال�ستيطان 

�سيتم طرحه بقوة يف اجتماع جمل�ش الأمن الدويل 

ب�ساأن احلالة يف ال�رشق الأو�سط املقرر يوم الثالثاء 

املقبل. 

وقال من�ســـور لالإذاعة الفل�ســـطينية الر�سمية، اإن 

تن�ســـيق فل�ســـطيني يجرى مع تون�ش التي تتوىل 

رئا�ســـة جمل�ش الأمـــن لهذا ال�ســـهر للرتكيز على 

ملف ال�ستيطان وتاأثريه على عملية ال�سالم حالل 

اجتماع جمل�ش الأمن. 

واأكد من�ســـور اأن بعثة فل�سطني على توا�سل دائم 

مع اأع�ساء جمل�ش الأمن للت�ســـاور حول اجلل�سة، 

التي �ســـتتناول امل�ســـتجدات العاملية والإقليمية 

والفل�سطينية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية اجلديدة 

واملطلوب منها اإنقاذ عملية ال�سالم. 

واتهمـــت منظمـــة التحرير الفل�ســـطينية اإ�رشائيل 

مبحاولة فر�ش اأجندتها ال�ســـتيطانية على الإدارة 

الأمريكية اجلديدة عرب امل�سادقة موؤخرا على بناء 

2572 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�سفة الغربية 

مبا فيها القد�ش ال�رشقية. 

وكان رئي�ش الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية طالب 

ب"وقف اإرهاب امل�ســـتوطنني بحق الفل�سطينيني 

وجلم الهجمة ال�ستيطانية غري امل�سبوقة التي تقوم 

بها اإ�رشائيل، من اأجل تقوي�ش حل الدولتني". 

واأعرب ا�ستية عن اأمله يف اأن تبذل الإدارة الأمريكية 

اجلديـــدة كل جهد ممكـــن، من اأجل جلـــم الهجمة 

ال�ستيطانية غري امل�سبوقة التي تقوم بها اإ�رشائيل، 

�ســـواء كان ذلك يف مدينة القد�ش وما حولها اأو يف 

بقية الأرا�سي الفل�سطينية. 

وا�ســـتكى الفل�ســـطينيون من ت�ســـاعد قيا�سي يف 

هجمات جماعات امل�ســـتوطنني علـــى املواطنني 

الفل�ســـطينيني وممتلكاتهم يف ال�سفة الغربية منذ 

بداية العام اجلاري. 

ويقول الفل�ســـطينيون اإن امل�ستوطنني ي�سعون اإىل 

تطبيق م�رشوع ال�سم على اأكرب م�ساحة من الأرا�سي 

الفل�سطينية، راف�سني اأي تدخل من الإدارة الأمريكية 

اجلديدة للجم التو�سع املت�سارع.  

يف هذه الأثناء، وجهت وزارة اخلارجية واملغرتبني 

الفل�سطينية ر�ســـائل اإىل املفو�سة ال�سامية حلقوق 

الإن�سان مي�سيل با�ســـليت، والأمني العام جلامعة 

الـــدول العربية اأحمـــد اأبو الغيـــط، والأمني العام 

ملنظمة التعاون ال�سالمي يو�سف العثيمني، حول 

ال�رشكات العاملة ب�ســـكل مبا�رش اأو غري مبا�رش مع 

منظومة ال�ستيطان الإ�رشائيلي. 

وقالت الوزارة يف بيان �ســـحفي لها، اإن الر�ســـائل 

ت�سمنت "الأثر ال�سلبي والعدائي لذلك على حقوق 

ال�سعب الفل�ســـطيني غري القابلة للت�رشف، وعلى 

راأ�ســـها حق تقرير امل�ســـري، وغريهـــا من احلقوق 

القت�سادية والجتماعية والثقافية". 

الريا�س-وكاالت: 

اأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية، ام�ش ال�سبت، 

عن ت�ســـجيلها 197 اإ�ســـابة جديـــدة بعدوى 

فريو�ـــش كورونا "كوفيد-19" مع تعايف 203 

اأ�سخا�ش من املر�ش.

واأفـــادت الـــوزارة بارتفاع احل�ســـيلة العامة 

لالإ�ســـابات املوؤكدة بفريو�ش كورونا امل�ستجد 

امل�ســـبب ملر�ش "كوفيد-19" خالل ال�ساعات 

الـ24 املا�ســـية بواقـــع 197 حالة، لي�ســـل 

املجموع الكلي لعدد الإ�ســـابات امل�ســـجلة 

يف البالد اإىل م�ســـتوى 366185، بينها 2107 

حالت ن�سطة و329 حرجة.

و�سهد موؤ�رش الإ�سابات اليومية بفريو�ش كورونا 

يف ال�سعودية خالل الأ�سابيع الأخرية انخفا�سا 

كبريا حيث هبط اإىل م�ستوى اأقل من 100، لكنه 

ارتفع لحقا ب�سكل طفيف، وبلغ يوم 20 يناير 

238 حالة، ويف 21 يناير 212، ويف 22 يناير 

213، وذلك بعد اأن جتاوزت هذه احل�سيلة عتبة 

4 اآلف يف �سيف عام 2020.

واأفادت الوزارة بر�سد 4 وفيات جديدة ناجمة 

عن املر�ش، لت�ســـل بذلك ح�ســـيلة �ســـحايا 

اجلائحة يف ال�سعودية اإىل 6350 متوفيا.

وي�سهد موؤ�رش الوفيات اليومية ا�ستقرارا ن�سبيا 

بعد اأن انخف�ش ب�ســـكل كبري �سابقا، وبلغ يوم 

20 ينايـــر 3 حالت، ويف 21 يناير 4، ويف 22 

يناير كذلك 4.

كما ذكـــرت الـــوزارة اأن عـــدد املتعافني من 

"كوفيد-19" و�سل اإىل 357728 �سخ�سا، بعد 
ت�سجيل 203 حالت �سفاء جديدة.

واأطلقت ال�ســـعودية، يوم 17 دي�ســـمرب، حملة 

تطعيم جماعي ل�ســـكان اململكة �ســـد عدوى 

فريو�ش كورونا، بلقاح طورته �رشكتا "فايزر" 

الأمريكية و"بيونتيك" الأملانية.

اأعلنت وزارة ال�ســـحة والبيئة يف العراق ام�ش 

ال�ســـبت  ت�ســـجيل اأربع حالت وفاة بفريو�ش 

كورونا امل�ستجد، لريتفع اإجمايل الوفيات جراء 

الفريو�ش يف البالد اإىل  12 األفا و 988.

واأ�سارت الوزارة يف بيان �سحفي  اإىل ت�سجيل 

778 اإ�سابة جديدة بالفريو�ش، لي�سل اإجمايل 

الإ�سابات يف العراق اإىل  612  األفا و870.

ولفتـــت الوزارة اإىل اأن 1546 م�ســـابا متاثلوا 

لل�سفاء، لريتفع اإجمايل املتعافني من الفريو�ش 

يف البالد اإىل  579 األفا و838 حالة. 

تل ابيب-وكاالت: 

ك�سفت هيئة البث العام الإ�رشائيلية "كان" عن 

حمادثات عدة بعيدة عن و�سائل الإعالم اأجراها 

وزير اخلارجية القطري، حممد بن عبد الرحمن 

اآل ثاين، مع نظريه الإ�رشائيلي، غابي اأ�سكنازي.

ونقلت "كان" عن م�سدر مل يحدد هويته، يوم 

اخلمي�ش، اأن اآل ثاين واأ�سكينازي اأجريا حمادثات 

عدة مرات يف ظل التوترات بني اإ�رشائيل وقطاع 

غزة، مو�ســـحة اأن اجلولة الأخرية عقدت قبل 

�ســـهر وبعدها وافقت الدوحة على حتويل 30 

مليون دولر اإىل غزة �سهريا ملنع الت�سعيد.

واأ�ســـار م�ســـدر "كان" اإىل اأن هذه املحادثات 

جزء من نهج تتبعـــه اإ�رشائيل من اأجل تعزيز 

عالقاتها مع قطر، على الرغم من اأن الإمارة مل 

تتخذ خطوات علنية يف هذا الجتاه.

ولفت التقرير مع ذلك اإىل اأن قطر ا�ست�ســـافت 

يف املا�ســـي م�ســـوؤولني اإ�رشائيليني كبار يف 

اجتماعـــات عقدت يف البالد، من بينهم رئي�ش 

جهاز املخابرات الإ�رشائيلية "املو�ساد"، يو�سي 

كوهني، واأع�ســـاء بارزون اآخـــرون يف اأجهزة 

الأمـــن. كما بينـــت "كان" اأن املحادثات بني 

وزيري خارجية قطـــر واإ�رشائيل جرت يف ظل 

النتخابات الأمريكيـــة، فيما تعترب العالقات 

جيدة بـــني الدوحة وطهران، وقـــد تكون هذه 

الت�ســـالت موؤثرة يف �سوء نية اإدارة الرئي�ش 

الأمريكي اجلديد، جو بايدن، العودة اإىل التفاق 

النووي واملفاو�سات مع الإيرانيني.

وتاأتـــي هذه التطـــورات تزامنا مـــع دعوة اآل 

ثاين لدول اخلليج العربيـــة الأخرى اإىل اإجراء 

حمادثات مـــع اإيران، يف خطـــوة مت اتخاذها 

بعد امل�ساحلة التي اأنهت قطيعة دبلوما�سية 

ا�ســـتمرت منذ اأكرث من 3 �سنوات بني قطر من 

جهة وال�سعودية والإمارات والبحرين وم�رش من 

جهة اأخرى. و�سبق اأن اعترب وزير ال�ستخبارات 

الإ�رشائيلي، اإيلي كوهني، اأن التقارب بني قطر 

وال�ســـعودية يزيد من الفر�ـــش للتطبيع بني 

الإمارة واإ�رشائيل، والتي لقـــد اأبرمت اتفاقات 

مماثلة يف 2020 مع كل من الإمارات والبحرين 

وال�سودان واملغرب.

ال�سودان وم�سر توقعان مذكرة تفاهم في ال�سناعات ال�سغيرة

اإغالق �شارع الحبيب بورقيبة في تون�س

العراق ي�سجل  4 وفيات و778 اإ�شابة جديدة 

منظمات واأحزاب  ت�سارك في احتجاجات و�سط العا�سمة 

ملف مهم  في انتظار الرئي�س بايدن 

ال�سلطة الفل�سطينية ترى في ملف الم�ستوطنات  محور المواجهة مع اإ�سرائيل

ال�سعودية.. االإ�سابات اليومية بكورونا تتراجع اإلى اأقل 

من 200 حالة

 محادثات غير علنية بين وزيري خارجية قطر واإ�سرائيل

 اسم الرشكة: بلو فايف ستار لتأجري السيارات ش.ذ.م.م
B العنوان: مكتب طابق ميزانني ملك سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم - الكرامة - استدامة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١١٩٣٨٠

رقم الرخصة: ٦٩٢٦٣٣
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: 17/٢٠٢١/١
تاريخ تصديق القرار: 17/٢٠٢١/١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: سكارليت لتجارة الحديد ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٠٠٩ ملك سريجاي اباليخن - املركز التجاري

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٥٦٦٧٥

رقم الرخصة: ٨٥٧١٧٤
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: بلو فايف ستار لتأجري السيارات ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: 17/٢٠٢١/١

تاريخ تصديق القرار: 17/٢٠٢١/١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان أعاله 

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

رشكة: سكارليت لتجارة الحديد ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٨

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان أعاله 

الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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�أخبار و تقارير

باك�ستان: 1927 �إ�سابة جديدة 

بفيرو�س كورونا

�لبر�زيل: �إ�سابات كورونا ت�سل �إلى 8٫75 

مليون و�لوفيات تتجاوز 215 �ألفاً

�إ�سالم �آباد ـ )د ب �أ( :

 اأعلنت باك�ستان اأم�س ال�سبت ت�سجيل 43 حالة 

وفاة جديدة ب�ســـبب فريو�س كورونا امل�ســـتجد 

خالل ال�ساعـــات الـ24 الأخرية ، لرتتفع ح�سيلة 

الوفيـــات يف اأنحاء البالد جراء الفريو�س اإىل 11 

األفًا و247 حالة اأم�س.

واأعلـــن املركز الوطني للقيـــادة والعمليات يف 

اأحدث اإح�ساء له لعدد امل�سابني، ت�سجيل 1927 

اإ�سابة جديـــدة بالفريو�س خالل ال�ساعات الـ24 

املا�سية، لرتتفع ح�سيلة امل�سابني يف البالد اإىل 

530 األفًا و818 حالة، ح�سبما ذكرت �سحيفة "ذا 

ني�سن"الباك�ستانية اأم�س.

ومازال اإقليم ال�ســـند الأكرث ت�رضراً من اجلائحة. 

واأجرت باك�ســـتان حتى الآن �سبعة ماليني 602 

األف و380 اختباراً للك�ســـف عن الفريو�س ، و 40 

األفًا و403 يف ال�ساعات الـ24 املا�سية.

وتعافى 484 األفًا و508 اأ�سخا�س يف اأنحاء البالد، 

فيما ل يزال 2283 مري�سًا يف حالة حرجة.

�ساو باولو ـ )د ب �أ( :

ارتفع عدد حالت الإ�ســـابة املوؤكـــدة بفريو�س 

كورونا امل�ســـتجد يف الربازيل اإىل 75ر8 مليون 

حتى ال�ساعة 0730 �ســـباح اأم�س بتوقيت �ساو 

باولو، وفقـــا لبيانات جمعتهـــا جامعة جونز 

هوبكنز ووكالة بلومربج لالأنباء.

 واأظهـــرت البيانـــات ارتفاع عـــدد الوفيات يف 

الربازيل اإىل 215 األفًا و243 حالة.

وو�ســـل عدد املتعافني اإىل 75ر7 مليون �سخ�س 

من امل�سابني من كوفيد-19، املر�س الناجم عن 

فريو�س كورونا.

 ومر نحو 47 اأ�ســـبوعًا منذ الإبالغ عن اأول حالة 

اإ�سابة يف الربازيل

و��سنطن ـ )د ب �أ(:

 وافق جمل�س ال�سيوخ الأمريكي على ال�سخ�سية 

املر�ســـحة من قبل الرئي�س الأمريكي جو بايدن 

لقيادة وزارة الدفـــاع الأمريكية "البنتاجون" 

بفارق كبري من الأ�سوات اأول اأم�س.

وجاءت نتيجة ت�سويت اأع�ساء املجل�س 93 اإىل 

2 باملوافقة على لويد اأو�ســـن القائد ال�سابق 

للقيادة املركزية الأمريكية، واجلرنال املتقاعد 

�ساحب النجوم الأربعة، وزيراً للدفاع. و�سيكون 

اأول اأمريكـــي من ذوي الب�رضة ال�ســـمراء يتوىل 

قيادة البنتاجون.

وكان قائداً ع�ســـكريًا يف العراق، واأ�سبح قائد 

القيادة املركزية خالل عهد اإدارة الرئي�س الأ�سبق 

باراك اأوباما.

وعمل بايدن مع اأو�ســـن عن كثب ب�ساأن العديد 

من الق�ســـايا يف ال�رضق الأو�ســـط، مبا يف ذلك، 

�ســـحب قوات اأمريكية يف العراق، واحلرب �سد 

تنظيم الدولة الإ�سالمية .

وقـــال بايدن اإنه ممـــن لـ "تعـــاون احلزبني 

والت�ســـديق ال�رضيع" من جمل�س ال�سيوخ على 

تعيني اأو�سن.

وكتـــب بايدن يف تغريدة "تاأكيد تعيينه اإجراء 

تاريخي"، م�ســـيًفا اأنه ل �سك يف اأن اأو�سن هو 

ال�سخ�س املنا�سب لقيادة الوزارة.

ويف وقـــت لحق، اأجـــرى اأو�ســـن اأول مكاملة 

هاتفية ر�سمية له اأثناء العمل. وكتب اأو�سن عرب 

تويرت"اأنه خالل املكاملة مع الأمني العام حللف 

�سمال الأطل�سي )الناتو( ين�س �ستولتنربج، ناق�س 

امل�سوؤولن "اإلتزام وا�سنطن الثابت" بالتحالف 

عرب الأطل�سي.

وكتب �ستولتنربج عرب تويرت "اأتطلع اإىل العمل 

معه عن كثب لتقوية الروابط بني اأوروبا واأمريكا 

ال�سمالية من خالل الناتو".

واأو�ســـن هو ثاين �سخ�سية خمتارة من بايدن 

يتم تاأكيـــد تعيينها، بعد اأفريـــل هاينز، وهي 

خيار بايدن لتويل من�سب مديرة ال�ستخبارات 

الوطنية.

كما �ســـوتت جلنة املالية مبجل�س ال�ســـيوخ  

باملوافقـــة علـــى تعيني جانيت يلـــني وزيرة 

للخزانـــة بت�ســـويت بلـــغ 26 �ســـوتًا وبدون 

معار�سة.

ومهدت اخلطوة الطريق لتاأكيد تعيني يلني من 

جانب املجل�س الذي من املتوقع اأن يوافق عليها 

لت�سبح اأول �سيدة تتوىل قيادة وزارة اخلزانة.

و�ســـبق لها وهي خبـــرية اقت�ســـادية حتظى 

باحرتام بالغ، اأن تولت رئا�سة جمل�س الحتياط 

الحتادي "البنـــك املركزي الأمريكي" وجمل�س 

امل�ست�سارين القت�ساديني للبيت الأبي�س.

ويف الأ�ســـهر القليلـــة املا�ســـية، اأيدت يلني 

ا�ستخدام حزم التحفيز املايل من اأجل مواجهة 

التداعيات القت�سادية جلائحة فريو�س كورونا.

جوهان�سربج ـ )د ب �أ( :

 جتاوزت ح�ســـيلة الوفيات الر�سمية مبر�س 

كوفيد-19 يف جنـــوب اأفريقيا حاجز 40 األف 

حالة، بعد حوايل 10 اأ�سهر من ر�سد اأول حالة 

اإ�ســـابة بفريو�س كورونا امل�سبب للمر�س يف 

البالد. ووفقـــا لوكالة بلومـــربج لالأنباء اأول 

اأم�س ، ت�ســـجل جنوب اأفريقيـــا الآن نحو 4ر1 

مليون اإ�ســـابة موؤكدة، اأي اأكرث من ثالثة اأمثال 

الإ�سابات باأي دولة اأفريقية اأخرى. ويرجع ذلك 

جزئيا اإىل حقيقة اأنها اأجرت حوايل 9ر7 مليون 

اختبار للك�سف عن الفريو�س، وهو معدل اأكرب 

من اأي نظرائها يف القارة ال�سمراء.

وعلى الرغـــم من ذلك، توجد هناك �ســـغوط 

تتعر�س لها اختبارات الك�ســـف عن الفريو�س، 

كما اأن اأعداد الإ�سابات والوفيات ال�سادرة عن 

وزارة ال�سحة بالبالد ل يزال يتم خف�سها ب�سكل 

كبري، كما هو وا�ســـح من تقارير زيادة حالت 

الوفيات ال�سادرة عن جمل�س الأبحاث الطبي 

بجنوب اأفريقيا، وفقا لبلومربج.

باري�س ـ )د ب �أ( :

 اأنقـــذت �ســـفينة الإغاثة "اأو�ســـن فايكينج" 

374 مهاجـــراً من الغـــرق يف البحر الأبي�س 

املتو�سط قبالة ليبيا خالل الثمان والأربعني 

�ساعة املا�ســـية . وكتبت منظمة "اإ�س اأو اإ�س 

الفرن�سية التي تقوم بت�سغيل  ميديتريانييه" 

ال�سفينة اأم�س عرب موقع تويرت "من بني 374 

ناج على من ال�سفينة )اأو�سن فايكينج(، هناك 

21 ر�ســـيعًا و 35 طفـــاًل، و131 قا�ـــرضاً غري 

م�سحوبني بذويهم، وامراأتان يف اأ�سهر احلمل".

وقالت منظمـــة "اإ�س اأو اإ�س ميديرتانييه" عرب 

تويرت اإن ال�سفينة كانت تقل 106 اأ�سخا�س على 

متنها م�ساء اأول اأم�س

وينحـــدر املهاجـــرون من غينيا وال�ســـودان 

و�ســـرياليون . وهذه هي عملية الإنقاذ الثالثة 

ل�ســـفينة الإغاثة منذ يوم اخلمي�س. ومت اإنقاذ 

جمموعتني من 149 و 119 �سخ�سًامن قبل.

هر�ري ـ )د ب �أ( :

 تـــويف وزيـــران بحكومة زميبابـــوي متاأثرين 

بالإ�ســـابة بفريو�س كورونا امل�ســـتجد امل�سبب 

ل مر�س كوفيد-19، يف غ�ســـون اأيام، مما دفع 

البالد لالإعالن اأم�س ال�ســـبت عن خطط لت�سديد 

اإجراءات الإغالق ب�سكل اأكرب.

وكانـــت احلكومة قد اأعلنت م�ســـاء  اجلمعة اأن 

وزير النقـــل، جويل ماتيزا تويف بعد اإ�ســـابته 

مبر�س كوفيد-19، بعد اأقل من يومني من وفاة 

وزير اخلارجية، �سيبو�سي�سو مويو ب�سبب نف�س 

املر�س.

وبذلك ترتفع ح�ســـيلة �سحايا فريو�س كورونا 

فى �سفوف حكومة زميبابوي اإىل اأربعة وزراء.

وطبقا لتقارير اإعالمية غـــري موؤكدة، فاإن وزراء 

اآخرين باحلكومة يتلقون العالج يف م�ست�ســـفى 

خا�س.

وقال نائب وزير ال�سحة، جون ماجنويرو لوكالة 

الأنبـــاء الأملانية )د.ب.اأ( "اإننا نواجه �ســـحابة 

�سوداء، التي يتعني علينا اإبعادها قريبا".

وك�ســـف ماجنويرو عن خطط لت�ســـديد الإغالق 

احلايل، املفرو�س منـــذ اأوائل كانون ثان/يناير 

اجلاري وي�سمل حظراً ليليا �سارمًا للتجوال.

ومت اإجبـــار املطاعـــم واحلانـــات وال�ســـالت 

الريا�سية على اإغالق اأبوابها.

و�ســـجلت زميبابوي 30 األفا و523 حالة اإ�سابة 

منذ بدء اجلائحة من بينها 962 حالة وفاة.

�أبوجا ـ )د ب �أ( :

 �سجلت نيجرييا اأول اأم�س بالتوقيت املحلي 

1483 حالة اإ�ســـابة جديدة بفريو�س كورونا، 

وخم�س حالت وفاة اأخرى ناجمة عن الفريو�س، 

فيما تتوا�سل اجلهود للح�سول على اأول دفعة 

من اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا، طبقا 

ملا ذكرته �سحيفة "برمييوم تاميز" النيجريية 

اأم�س . ومت ت�ســـجيل هـــذا الرقـــم الأخري من 

الإ�سابات يف 23 ولية مبختلف اأنحاء البالد، 

مما يرفع ح�سيلة الإ�سابات اإىل 118 األفًا و138 

حالة. ومازالت مدينة لجو�س بوؤرة الفريو�س 

يف نيجرييا، حيث �سهدت اأكرث من ثلث حالت 

الإ�سابة الإجمالية.

وارتفعت ح�ســـيلة الوفيات ب�سبب الفريو�س 

ب�سكل اإجمايل اإىل 1490، طبقًا لبيان �سادر عن 

املركز النيجريي لل�سيطرة على الأمرا�س الليلة 

املا�سية.

لندن ـ )د ب �أ( :

 و�ســـل اإجمـــايل الإ�ســـابات املوؤكدة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة 

املتحدة اإىل 59ر3 مليون حالة اإ�سابة 

حتى ال�ســـاعة 0730 من �سباح اأم�س 

بتوقيـــت لندن، بح�ســـب مـــا اأظهرته 

بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة 

بلومربج لالأنباء.

ووفقـــا للبيانات، بلـــغ اإجمايل عدد 

الوفيات املرتبطة بفريو�س كورونا يف 

البالد 96 األفًا و166 حالة.

اإىل تعايف 8678  واأ�ســـارت البيانات 

�سخ�ســـًا من مر�س كوفيـــد-19 الذي 

ي�سببه فريو�س كورونا.

و�ســـجلت اململكة املتحدة اأول حالة 

اإ�سابة يف البالد قبل نحو 51 اأ�سبوعًا.

الربيطانـــى  الـــوزراء  رئي�ـــس  وكان 

بوري�س جون�ســـون قد اأعلن اأول اأم�س 

اأن ارتفـــاع معدل الوفيـــات فى بالده 

رمبا يكون مرتبطا بال�ســـاللة اجلديدة 

مـــن فريو�ـــس كورونا املكت�ســـفة فى 

. ونقلـــت وكالة  بريطانيـــا موؤخراًئ 

بلومربج لالنباء عن جون�ســـون قوله 

فى موؤمتر �سحفى فى لندن اإنه يتعني 

اأن ت�ســـتعد البـــالد لالنتظـــار لفرتة 

طويلة قبل اخلروج من حالة الإغالق 

التى تواجهها حاليا فى اإطار مكافحة 

فريو�س كورونا ، م�سرياً اإىل اأن ال�ساللة 

اجلديدة لفريو�س كورونا اأكرث خطورة 

مما كان يعتقد فى البداية .

و�رضح رئي�س الـــوزراء الربيطاين باأن 

�ســـاللة فريو�س كورونا اجلديدة التي 

اكت�سفت لأول مرة موؤخراً يف بريطانيا 

رمبا تكـــون اأ�ســـد فتكًا مـــن فريو�س 

كورونا امل�ستجد الأ�سلى .

مجل�س �ل�سيوخ �لأمريكي يو�فق على تعيين لويد �أو�ستن �أول وزير دفاع من ذوي �لب�سرة �ل�سمر�ء

وفيات كورونا في جنوب �أفريقيا تتجاوز حاجز 40 �ألفاً

 1483 �إ�سابة جديدة بكورونا في نيجيريا

�سفينة �لإغاثة »�أو�سن فايكينج« تنقذ 374 مهاجر�ً في 

�لبحر �لمتو�سط

كورونا يودي بحياة 4 وزر�ء في زيمبابوي

بريطانيا: �إ�سابات كورونا ت�سل �إلى 3٫59 مليون حالة و�لوفيات 

96 �ألفاً و166

برلني ـ )د ب �أ(:

 اأحبـــط الرئي�ـــس اجلديـــد للحـــزب 

امل�ســـيحي الدميقراطـــي احلاكـــم يف 

اأملانيـــا، اأرمني ل�ســـيت، الآمال جتاه 

و�ســـع خطة طويلة الأمد للتعامل مع 

جائحة كورونا.

وقال ل�سيت، الذي ي�سغل اأي�سًا من�سب 

الراين- رئي�س حكومة ولية �ســـمال 

وي�ســـتفاليا، يف ت�رضيحات ل�سحيفة 

"فرانكفورتـــر اأجلماينه ت�ســـايتوجن" 
الأملانيـــة ال�ســـادرة اأم�س : "و�ســـع 

خطة طويلة املدى �سعب لأنه ي�سعب 

التنبوؤ بتطور حمدد للجائحة، خا�سة 

مع الطفرة اجلديدة �ســـديدة العدوى، 

الأعداد تنخف�س حاليًا، لكن الفريو�س 

املتحـــور اجلديد ل ميكـــن التنبوؤ به. 

كيف يعمل، ومـــدى �رضعة عمله ويف 

اأي جمموعات يعمل، ل ميكن لأحد يف 

النهاية اأن يتوقع ذلك حاليًا".

واأكد ل�سيت لذلك على �رضورة توخي 

احلذر ال�سديد، وقال: "علينا اأن نوازن 

با�ســـتمرار بني الأ�رضار التي ت�سببها 

التدابري، خا�ســـة لالأطفال وفر�ســـهم 

التعليمية، واحلماية ال�ســـحية، التي 

لها الآن اأولوية مطلقة يف مرحلة عدم 

اليقني. يجب اأن تكـــون التطورات يف 

اأيرلندا وبريطانيا مبثابة حتذير لنا ".

ُيذكر اأن امل�ست�ســـارة الأملانية اأجنيال 

مريكل اتفقـــت مع روؤ�ســـاء حكومات 

الوليات قبل اأيـــام قليلة على متديد 

الإغـــالق، الـــذي كان مـــن املقرر يف 

الأ�ســـل اأن ينتهي بنهاية هذا ال�سهر، 

اإىل منت�ســـف �ســـباط/فرباير املقبل، 

مع ت�سديد قواعد ارتداء الكمامات يف 

املوا�سالت واملتاجر.

رئي�س حزب ميركل: و�سع خطة طويلة �لمدى للتعامل مع 

�لجائحة �أمر �سعب



16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير األحد 24يناير 2021ـ العـدد 14651                 

 

 

 �سا�سة �ألمان يطالبون 
بدعم �لكمامات فائقة 

�لحماية للمعوزين

برلني ـ )د ب �أ( :
املعار�ض  الأمل��اين  اخل�رض  حزب  طالب   
طراز  من  احلماية  فائقة  الكمامات  بدعم 
"FFP2" للمعوزين، يف ظل ت�شديد قواعد 

ارتداء الكمامات يف اأملانيا.
احلزب،  ال�شحة يف  �شوؤون  وقالت خبرية 
ت�رضيحات  يف  كالين-�شماينك،  ماريا 
الأملانية  "دويت�شالند"  �شبكة  ل�شحف 
الأقل  "على  اأم�ض:  ال�شادرة  الإعالمية 
الجتماعية  الإعانات  ملتلقي  بالن�شبة 
ب�رضعة  م�شاعدات  تقدمي  تنظيم  يتعني 
زيادة  خالل  من  بريوقراطي  غري  وب�شكل 
على  ال�شحية  للرعاية  املخ�ش�ض  الدعم 
اإىل  بالإ�شافة  اجلائحة...  مدة  الأقل طوال 
ذلك، يجب األ تهاب احلكومة الأملانية من 
و�شع حد معقول للر�شوم الإ�شافية، التي 
ي�شيفها التجار اإىل �شعر الكمامات يف ظل 

�شوق حمموم".
الجتماعية،  ال�����ش��وؤون  وزي��ر  دع��ا  كما 
هوبرتو�ض هايل، يف ت�رضيحات ل�شحيفة 
دعم  اإىل  الأملانية  بو�شت"  "رايني�شه 
"يجب  وق��ال:  احلماية،  فائقة  الكمامات 
الأ�شا�شي  الدعم  متلقي  تزويد  �شمان 
 ،"FFP2 ط��راز  ومن  جراحية  ب�كمامات 
مت  قد  الكمامات  ق�شائم  اأن  اإىل  م�شريا 
توفريها بالفعل لكبار ال�شن واملر�شى يف 

ال�شابق.
اأي�شا  الطريق  هذا  ن�شلك  اأن  "يجب  وقال: 
مع متلقى دعم الدخل الأ�شا�شي"، م�شيفا 
اأن وزارته تعمل بالفعل على خطط خا�شة 
بهذا ال�شاأن، والتي �شُيجرى مناق�شتها يف 

احلكومة.

 6ر97 مليون اإ�صابة واأكثر من مليوني وفاة في العالم

»�ل�سحة �لعالمية«متفائلة باإطالق برنامج تقا�سم �للقاحات 
في فبر�ير �لمقبل

جنيف / و��سنطن ـ )د ب �أ( :
 قال املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية، 
تيدرو�ض اأدهانوم جيربي�شو�ض  اأول اأم�ض، 
املتحدة  الأمم  تقودها  التي  املبادرة  اإن 
لفريو�ض  امل�شادة  اللقاحات  لتقا�شم 
كورونا امل�شتجد )كوفيد-19( ب�شكل عادل 
اأن تبداأ  الغنية والفقرية ميكن  الدول  بني 
اأخرياً يف �شباط/ فرباير املقبل ، مع اأوىل 

عمليات الت�شليم للدول النامية.
واأعلن جيربي�شو�ض  اأن ما ي�شمى مببادرة 
كوفاك�ض قد اأبرمت اتفاقا م�شبقا ل�رضاء ما 
ي�شل اإىل 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/

بيونتيك.
مع  الت��ف��اق  ذل��ك، مت  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
جرعة  مليون   150 توريد  على  كوفاك�ض 
من لقاح ا�شرتازينيكا للربع الأول من عام 

.2021
وقال تيدرو�ض يف موؤمتر �شحفي عقده يف 
اأن  الت�رضيحات  هذه  تعني  "معا،  جنيف 

كوفاك�ض ميكن اأن تبداأ يف ت�شليم اجلرعات 
يف �شباط/فرباير".

العاملية،  ال�شحة  منظمة  جانب  واإىل 
والعام  اخلا�ض  التطعيم  �شندوق  يلعب 
والتح�شني  للقاحات  العاملي  للتحالف 
)جايف( دوراً رئي�شيًا يف م�رضوع كوفاك�ض.
غري اأن تيدرو�ض اأ�شاف اأن اتفاقات الإمداد 
واأن  فايزر/بيونتيك  ملنتج  بعد  تربم  مل 
بعد  متنح  مل  العاملية  ال�شحة  منظمة 
ا�شرتازينيكا  العلمية على لقاح  موافقتها 

قبل بدء �شحنات كوفاك�ض.
ارت��ف��ع ع��دد ح��الت  اأخ���رى  م��ن ناحية 
فى  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض  الإ�شابة 
العامل اإىل نحو 6ر97 مليون �شخ�ض ، وفقًا 
ووكالة  هوبكنز  جونز  جامعة  لبيانات 

بلومربج لالأنباء .
ي�شببه  ال��ذى   19  - كوفيد  مر�ض  واأدى 
09ر2  وفاة  اإىل  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 

مليون �شخ�ض.

�عتقال زوجة نافالني خالل مظاهرة �حتجاجية 
في مو�سكو

مو�سكو ـ )د ب �أ( :
نافالني،  يوليا  على  القب�ض  األقي   
امل�شجون  الرو�شي  املعار�ض  زوجة 
مظاهرة  يف  ن��اف��ال��ن��ي،  األيك�شي 
تطالب  مو�شكو  يف  احتجاجية 

بالإفراج عن زوجها.
يف  لنف�شها  �شورة  نافالني  ون�رضت 
وكتبت  اإن�شتجرام  على  مظلم  مكان 
ال�شيئة.  اجلودة  "اأ�شفة على  اأ�شفلها: 
)فان(  �شغرية  حافلة  يف  ف��الإن��ارة 

تابعة لل�رضطة �شيئة للغاية".
واأظهرت �شورة �شابقة على ح�شابها 
مو�شكو.  مظاهرة  يف  ت�شارك  وهي 
�شورة  ن�رض  قد  نافالني  فريق  وكان 
لوالدته يف مظاهرة غري م�رضح بها.

من  العديد  ال�رضطة  رجال  واحتجز 

الرو�شية،  العا�شمة  يف  املتظاهرين 
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��را���ش��ل  بح�شب 
ومن  املوقع.  .ب.اأ(يف  )د  الأملانية 

بني املحتجزين اأقرب املتعاونني مع 
نافالني املحامي ليوبوف �شوبول.

اإيران: اإ�صابات كورونا ت�صل اإلى 
مليون و367 الفاً والوفيات 57 

األفاً و294
طهر�ن ـ )د ب �أ( :

 اأعلنت املتحدثة با�شم وزارة ال�شحة والعالج 
والتعليم الطبي الإيراين، �شيما �شادات لري، اأنه 
مت ت�شجيل 6 اآلف و 207 حالة اإ�شابة جديدة 
بفريو�ض كورونا خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية، 
لريتفع اإجمايل عدد امل�شابني بالفريو�ض داخل 

البالد اإىل مليون و367 الفًا و32 �شخ�شًا.
واأ�شافت املتحدثة اأنه بوفاة 69 �شخ�شًا خالل 
البالد  املتوفني يف  بلغ عدد  فقد  الفرتة  نف�ض 
57 األفًا و294 �شخ�شًا، بح�شب ما ذكرته وكالة 

الأنباء الإيرانية )ارنا(.
وقالت ان عدد املتعافني من الفريو�ض امل�شبب 
لكوفيد-19 بلغ مليون و 158 األفًا و475 �شخ�شًا 
وزارة  با�شم  املتحدثة  اأعلنت  كما  الن.  حتى 
 281 و  الفًا   850 و  ماليني  ثمانية  ان  ال�شحة، 
ال�شابة  عن  الك�شف  لفح�ض  خ�شعوا  �شخ�شًا 

بفريو�ض كورونا يف انحاء البالد حتي الن.

�التفاق على �إنتاج لقاح»�سبوتنيك في«�لرو�سي 
في تركيا

مو�سكوـ )د ب �( :
 وقع �شندوق ال�شتثمار املبا�رض 
الرو�شي اتفاقية مع �رضكة تركية 
رائدة يف جمال ت�شنيع املنتجات 
لقاح  اإن��ت��اج  ب�شاأن  ال��دوائ��ي��ة، 
لفريو�ض  يف(امل�شاد  )�شبوتنيك 
كورونا يف تركيا والبدء يف نقل 

التكنولوجيا.
نقله  لل�شندوق،  بيان  يف  وجاء 
 : اأم�ض  الرو�شي  تى"  موقع"اآر 
هو  املحتمل  الإن��ت��اج  "حجم 
ماليني اجلرعات �شنويًا من لقاح 
�شبوتنيك يف(. كما جتري مناق�شة 
حجم  تو�شيع  احتمالية  م�شاألة 
الإنتاج من اللقاح يف امل�شتقبل.. 
من  لكل  اللقاح  ت��وف��ري  �شيتم 
ودول  تركيا  يف  املحلية  ال�شوق 
"يبدي  البيان:  واأ�شاف  اأخرى". 
كبرياً  اهتمامًا  الأت��راك  ال�رضكاء 
فعاليته عن  تزيد  الذي  باللقاح، 
وترية  م��وؤخ��راً  وت��زاي��دت   ."%90
الرو�شي  باللقاح  الدول  اعرتاف 
العامل،  قارات  خمتلف  يف  الأول 
من  ال�����ش��دي��دة  املناف�شة  رغ��م 
الوليات  يف  كبار  منتجني  قبل 

املتحدة وبريطانيا وال�شني.
اأمريكا  دول  يف  العديد  وكانت 
ر�شميًا  اأج���ازت  ق��د  الالتينبة 

"�شبوتنيك  ل��ق��اح  ا���ش��ت��خ��دام 
وبوليفيا  الأرجنتني  منها،  يف"، 
فيما  وف��ن��زوي��ال،  وب���اراج���واي 
انطلقت عمليات اإنتاج اللقاح يف 

للتو�شع  مر�شحة  وهي  الربازيل، 
لتغطية احتياجات دول املنطقة.

الإمارات  وان�شمت موؤخراً كل من 
التي  ال��دول  قائمة  اإىل  واملجر 

يف"  "�شبوتنيك  ر�شميا  اعتمدت 
الرو�شي، اأول لقاح م�شاد لعدوى 
كورونا على م�شتوى العامل جرى 

ت�شجيله ر�شميًا.

جنوب �أفريقيا تو�فق على توزيع لقاح 
�أ�ستر�زينيكا
بريتوريا ـ )د ب �أ( :

اجلنوب  التنظيمية  الهيئة  منحت   
اأفريقية وزارة ال�شحة ت�رضيحا لتوزيع 
اأ�شرتازينيكا  ط��ورت��ه  ال��ذي  اللقاح 
موافقة  اأول  يف  اأوك�شفورد  وجامعة 
وزير  واأعلن  كوفيد-19.  لتطعيمات 
يف  بيان  يف  خميزي  زويلي  ال�شحة 
الهيئة  اأن  اأم�ض  اأول  من  متاأخر  وقت 
املنتجات  لتنظيم  اأفريقية  اجلنوب 
على  الوطنية  ال�شحة  بوزارة  اعرتفت 
الهندي،  الأم�شال  معهد  م��ورد  اأنها 
بلومربج  وك��ال��ة  نقلته  م��ا  بح�شب 
لالأنباء. واأبرمت جنوب اأفريقيا اتفاقًا 

للح�شول  الهندي  الأم�شال  معهد  مع 
على اأول لقاحات �شد فريو�ض كورونا 
يف  واملقبل  اجلاري  ال�شهر  البالد  يف 
تقول  خطة  من  الأوىل  املرحلة  اإطار 
مبوجبها  تقوم  �شوف  اإنها  احلكومة 

بتطعيم ثلثي ال�شكان بحلول 2021.
ال�شهر  اأوائ��ل  بيان  يف  خميزي  وقال 
مبدئية  مليون جرعة  5ر1  اإن  اجلاري 
ينتج  ال��ذي  املعهد  من  تاأتي  �شوف 
اأ�شرتازينيكا  ط��ورت��ه  ال��ذي  اللقاح 
اأن��ه��ا �شوف  واأوك�����ش��ف��ورد. واأ���ش��اف 
ال�شحة  جم��ال  يف  للعاملني  تكون 
وامل��ف��او���ش��ات ج��اري��ة  م��ع جهات 

الت�شنيع ب�شاأن مزيد من الإمدادات.

م�ست�سار� �الأمن �لقومي �لكوري �لجنوبي و�الأمريكي 
يبحثان �لتعاون �لثنائي

�سول ـ )د ب �أ( :
الأم���ن  مكتب  م��دي��ر  اأج����رى 
�شوه  اجلنوبي،  الكوري  القومي 
هاتفيًا مع نظريه  ات�شاًل  هون 
الأمريكي، جاك �شوليفان، بحث 
مع  الثنائي  التعاون  خاللها 
الوليات املتحدة، مبا يف ذلك 
�شبه  يف  �شالم  حتقيق  جهود 
اجلزيرة الكورية، طبقًا ملا ذكرته 
"كيه.بي.اإ�ض.وورلد"  �شبكة 
الإذاعية الكورية اجلنوبية اأم�ض 
ويف بيان مكتوب، قال املتحدث 
اجلنوبي،  ال��ك��وري  الرئا�شي 
هناأ  �شوه  اإن  �شيوك  مني  كاجن 
�شوليفان بتعيينه يف املن�شب، 
ا�شتمرت  التي  املحادثة  خالل 

40 دقيقة، �شباح اأم�ض .
اجلانبني  اأن  ك��اجن  واأ���ش��اف 
الرا�شخ  حتالفهما  اأك��دا جم��دداً 
واتفقا على اأن التعاون الن�شط 
ب�شوؤون  يتعلق  فيما  ���رضوري 
وكذلك  الكورية،  اجلزيرة  �شبه 
والدولية،  الإقليمية  ال�شوؤون 

كورونا  فريو�ض  جائحة  مثل 
وتغري  القت�شادي  والنتعا�ض 
املتعلقة  وامل��خ��اوف  امل��ن��اخ 

بالإنرتنت.
التحالف  �شوليفان  وو���ش��ف 
الكوري اجلنوبي الأمريكي باأنه 

ال�شالم  لتحقيق  حيوي  ج��زء 
املحيطني  منطقة  يف  والرخاء 

الهادئ والهندي.

مقتل 13 �سخ�ساً في تبادل الإطالق �لنار 
مع �ل�سرطة بالفلبين

مانيال ـ )د ب �أ( :
�شخ�شًا   12 اأن  الفلبينية  ال�رضطة  ذكرت   
ي�شتبه اأنهم اأع�شاء بع�شابة اإجرامية ورجل 
�رضطة قتلوا اأم�ض ، يف تبادل لإطالق النار 

وقع قبل الفجر بجنوب الفلبني.
وح��دة  رئي�ض  م��ادي��ن،  اإ�شماعيل  وق��ال 
اإن  الإقليمية  لل�رضطة  التابعة  التحقيق 
تبادل  يف  اأ�شيبوا  �رضطة  رج��ال  اأرب��ع��ة 
اإطالق النار بقرية ليمبو يف بلدة "�شلطان 

قادرات"، باإقليم ماجوينداناو.
عندما  اندلع،  ال�شتباك  اأن  مادين  واأ�شاف 

مذكرة  تنفيذ  ال�رضطة  من  فريق  ح��اول 
كان  ال��ذي  الع�شابة،  زعيم  �شد  توقيف 
امل�شتبه  اأن  واأ�شاف  �شابقا.  قرية  م�شوؤول 
بهم فتحوا النار على رجال ال�رضطة، بينما 

كانوا يقرتبون من املخباأ.
وت��اب��ع م��ادي��ن اأن���ه مت اإر����ش���ال رج��ال 
البحرية  م�����ش��اة  م��ن  وج��ن��ود  ���رضط��ة 
مل�شاعدة  اإ�شافيني  الفلبينية)املارينز( 
رجال ال�رضطة، الذين تعر�شوا لإطالق نريان 
اأثار معركة بالأ�شلحة ا�شتمرت  كثيف، مما 
خم�ض �شاعات، واأجربت بع�ض ال�شكان على 

الفرار من القرية.

و��سنطن ـ )د ب �أ( : 
قال زعيم الأغلبية يف جمل�ض ال�شيوخ الأمريكي ت�شاك 
�شومر اأول اأم�ض اإن املحاكمة اخلا�شة مب�شاءلة الرئي�ض 
�شباط/  8 �شتبداأ يف  ترامب  دونالد  ال�شابق  الأمريكي 

فرباير املقبل.
وبهذا الإعالن من �شومر يتم تاأجيل بدء حماكمة ترامب 
مقررة  كانت  التي  البداية  عن  تقريبًا  اأ�شبوعني  ملدة 

�شلفًا يوم غد.
وقال �شومر: »مترد يوم 6 كانون ثان/يناير يف مبنى 
لن  يومًا  كان  ترامب  دونالد  من  بتحري�ض  الكابيتول 

ين�شاه اأي منا اأبدا«.
واأ�شاف »نريد جميعا�ض اأن نتجاوز هذا الف�شل الفظيع 
من تاريخ اأمتنا، لكن التعايف والوحدة لن يتحققا اإل 
هذه  �شتوفره  ما  وهذا  وم�شاءلة  �شدق  هناك  كان  اإذا 

املحاكمة«.

زعيم الأغلبية 
بمجل�س 
ال�صيوخ 

الأمريكي: 
محاكمة 

ترامب �صتبداأ 8 
فبراير
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 ≈∏Y  ,á©ª÷G  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  (1/1)  ïjôŸG

 ¢SOÉ°ùdG  ´ƒÑ°SC’G  øª°V  ,AÉbQõdG  Iôgƒ÷G  OÉà°S

.á≤HÉ°ùª∏d

 á≤HÉ°ùe  ‘  Iôe  ∫hC’  É«ª°SQ  áæjóŸG  ∑QÉ°Th

 øY  ÜÉ«¨dG  øe  Gô¡°T  18  ó©H  ,OÉ–’G  É¡ª¶æj

 áæ÷ πÑb øe ¬aÉ≤jEG ÖÑ°ùH ,á«fGOƒ°ùdG ÖYÓŸG

.•ÉÑ°†f’G

 27 Ωƒj ,¢†«HC’G  ∫Óg ΩÉeCG  ïjôŸG AÉ≤d ∫ÓNh

 ™e á«eÓc IOÉ°ûe ‘ …ôµH πNO ,2019 QÉjCG/ƒjÉe

.AGõL áHöV ¬HÉ°ùàMG Ωó©d ,ø°ùM Ö«£dG ºµ◊G

 Ö«£dG ºµ◊G á≤jÉ°†e ‘ áæjóŸG …ôµH ôªà°SGh

 ábÉ£ÑdG ¬d ô¡°TCG ¬æµd ¬ÑæŒ ∫hÉM …òdG ,ø°ùM

.ïjôŸG ÒgÉªL QÉãà°SG …òdG ôeC’G ,AGôª◊G

 IóY  øe  Ö©∏ŸG  ïjôŸG  ÒgÉªL  âªëàbGh

 ¬«∏Y âdÉ¡fGh  IGQÉÑŸG  ºµ◊ â∏°Uhh ,äÉgÉŒG

äƒŸG ô£ÿ ¬JÉ«M â°VôYh ,ìÈŸG Üö†dÉH

 18 ÖYÓdG ±É≤jEÉH GQGôb •ÉÑ°†f’G áæ÷ äQó°UCGh

 áæ÷ â¨dCG  ,2019 Rƒ“/ƒ«dƒj  ‘ øµdh  ,Gô¡°T

.äÉjQÉÑe 10 ¬aÉ≤jEG äQôbh ,QGô≤dG ±ÉæÄà°S’G

 ∑QÉ°T IGQÉÑe ôNBG »g IÈ£Y áæjóÃ πeC’G âfÉch

 IGQÉÑe  …CG  ‘  ∑QÉ°ûj  ⁄  Égó©Hh  ,ÖYÓdG  É¡«a

 QÉØXh  »bGô©dG  ájƒ÷G  Iƒ≤∏d  πMÒd  ,á«∏fi

.ÊÉª©dG

 ,áæjóŸG  …ôµH  ±É≤jEG  øe  øjô¡°T  øe  πbCG  ó©Hh

 ÖYÓdG  ¬æµd ,¬©e »bGô©dG  ájƒ÷G Iƒ≤dG  óbÉ©J

/ÈªàÑ°S  ‘ ¿GOƒ°ù∏d  OÉY  ÉeÉY  33`dG  ÖMÉ°U

.2019 ∫ƒ∏jCG

 ájGóH ÊÉª©dG QÉØX …OÉæd áæjóŸG …ôµH πMQ ºK

 ,ô¡°TCG  6  IóŸ  ÒNC’G  ¬©e  óbÉ©àa  ,2020  ΩÉY

.ÉfhQƒc ¢ShÒa Qƒ¡X IÎa É¡à∏∏îJ

 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  πÑb  ¿GOƒ°ù∏d  áæjóŸG  …ôµH  OÉYh

 ∫Éªµà°S’  ô¶àæj  ¿CG  ¬«∏Y  ¿Éc  øµdh  ,»°VÉŸG

 .É¡fÓYEG ïjQÉJ øe ±É≤jE’G áHƒ≤Y

 πNO »àdG ,á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G ™e  áHƒ≤©dG âª∏àcGh

 ,¢SÉÑY óªfi ºLÉ¡ª∏d ÓjóH áæjóŸG …ôµH É¡«a

.ÊÉãdG •ƒ°ûdG øe á≤«bO ∫hCG ‘

 ôéØæj  áæjóŸG  …ôµH  ¿Éc  ,≥FÉbO  5 Qhôe  ó©Hh

 ∂a ,»æª«dG ájhGõdG ≈∏YCG ájƒb Iójó°ùàH ™FGQ ±ó¡H

.ÊGOƒ°ùdG …QhódÉH Ö©∏dG øe √Oƒ«b πc ¬H

¿ÉæÑd

âjƒµdG

¿ÉªY

øjôëÑdG

 É«fhó≤eh  É«°ShQÓ«H  ÉÑîàæe  êôN

 ≈∏Y  á°ùaÉæŸG  äÉHÉ°ùM  øe  ,ÉeÉ“

 áYƒªéŸG  ‘  ,»FÉ¡ædG  ™HQ  »àbÉ£H

 ⁄É©dG ádƒ£Ñd »°ù«FôdG QhódÉH á©HGôdG

.ó«dG Iôµd

 IQGó°U  É«dÉM  ójƒ°ùdG  Öîàæe  πàëjh

 ¬bƒØàd  ,•É≤f  6  ó«°UôH  ,áYƒªéŸG

 ,öüe  ≈∏Y  IöTÉÑŸG  äÉ¡LGƒŸG  ‘

.ó«°UôdG ¢ùØf áÑMÉ°U

 ,ådÉãdG  õcôŸG  ‘  É«°ShQ  »JCÉJh

 äÉ¡LGƒŸG ‘ É¡bƒØàd ,•É≤f 5 ó«°UôH

 áÑMÉ°U ,É«æ«aƒ∏°S ≈∏Y É°†jCG IöTÉÑŸG

.•É≤f ¢ùªîH ™HGôdG õcôŸG

 õcôŸG  ‘  É«°ShQÓ«H  Öîàæe  »JCÉjh

 É«fhó≤e ºK ,Úà£≤f ó«°UôH ,¢ùeÉÿG

.ó«°UQ ÓH Ö«JÎdG πjP ‘

 IÒNC’G  ádƒ÷G  äÉjQÉÑe  ΩÉ≤Jh

 ÚH  ,óMC’G  Ωƒ«dG  ,á©HGôdG  áYƒªéª∏d

 ,É«æ«aƒ∏°Sh öüeh ,É«fhó≤eh É«°ShQÓ«H

.É«°ShQh ójƒ°ùdGh

 ,É«æ«aƒ∏°S  ≈∏Y  öüe  Rƒa  ∫ÉM  ‘h

 ,•É≤f  8  ¤EG  áæYGôØdG  ó«°UQ  ™ØJÒ°S

 ,á«fÉªãdG QhO ¤EG ∂dòH É«ª°SQ Gƒ∏gCÉà«d

 ójƒ°ùdG  AÉ≤d  áé«àf  øY  ô¶ædG  ¢†¨H

.É«°ShQh

 ‘ ,GQó°üàe öüe Öîàæe ó©°üj óbh

 »àdG  ,ójƒ°ùdG  áÁõg  hCG  ∫OÉ©J  ∫ÉM

 πc ‘ Ö«JÎdG áªb πàëà°S äRÉa GPEG

.∫GƒMC’G

 å«M ,πgCÉà∏d öüe »Øµj É°†jCG ∫OÉ©àdG

 ¿Éª°V ‹ÉàdÉHh ,•É≤f 7 ¤EG É¡H π°üà°S

 É«°ShQ IGQÉÑe øY ô¶ædG ¢†¨H Oƒ©°üdG

.ójƒ°ùdGh

 IQÉ°ùN  ™e  ,öüe  ∫OÉ©J  ∫ÉM  ‘h

 IQGó°üdG ‘ áæYGôØdG ó©°ü«°S ,ójƒ°ùdG

 äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØH ,áØ«°UƒdG É«°ShQ ™e

.Éª¡æ«H IöTÉÑŸG

 ,ÚJGQÉÑŸG  ‘  ∫OÉ©àdG  çóM  GPEGh

 ‘ öüeh IQGó°üdG ‘ ójƒ°ùdG ó©°üà°S

.ÊÉãdG õcôŸG

 ≈∏Y  áÁõ¡∏d  öüe  â°Vô©J  GPEG  øµd

 πgCÉàdÉH É¡ª∏M »¡àæ«°S ,É«æ«aƒ∏°S ój

 É«°ShQ πgCÉàà°S É¡æ«Mh ,»FÉ¡ædG ™Hôd

 »àdG  ,ójƒ°ùdG  âeõg GPEG  É«æ«aƒ∏°S  ™e

 øµd ,RƒØdG hCG ∫OÉ©àdG ádÉM ‘ ó©°üà°S

 ±GógC’G ¥QÉØd ºµà– É¡∏©é«°S ∫OÉ©àdG

 ,IQGó°üdG º°ùM πLCG øe ,É«æ«aƒ∏°S ™e

.Éª¡JGQÉÑe ‘ Ú≤jôØdG ∫OÉ©àd Gô¶f

 ,RÉàªŸG  …öüŸG  …QhódG  ∫hóL  ™°Vh

 ájGóH  ™e  ájƒb  äÉ¡LGƒe  ‘  ∂dÉeõdG

 ,¿hÒãµdG  É¡©e  ™bƒJ  »àdGh  ,º°SƒŸG

 .áÑ≤Y â«e AÉæHCG •ƒ≤°S

 øe  ¤hC’G  ™«HÉ°SC’G  ‘ ∂dÉeõdG  ¬LGhh

 ,ájƒ≤dG äÉ¡LGƒŸG ¢†©H ,…QhódG á≤HÉ°ùe

 ácQÉ°ûª∏d óFÉ©dG Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸÉH ÉgCGóH

 Ró«eGÒH ºK ,‹É◊G º°SƒŸG ‘ á«≤jôaC’G

.áMƒª°Sh

 ‘  ¢†«HC’G  ¢SQÉØdG  ,áYô≤dG  â©bhCGh

 »àdGh  á©HGôdG  ádƒ÷ÉH  »∏gC’G  á¡LGƒe

 á¡LGƒe ºK ,≈ª°ùe ÒZ πLC’ É¡∏«LCÉJ ”

 …öüŸGh  ¢û«÷G  ™FÓWh  »ÑfEG  ΩÉeCG

.áfƒ÷Gh …ó«©°SQƒÑdG

 äÉ©bƒJ ¢ùµY Iƒ≤H ¬ª°Sƒe ,∂dÉeõdG CGóH

 ∫É£HCG  …QhO  Ö≤d  IQÉ°ùN  ó©H  ¢†©ÑdG

 ádƒ£H  ™jOƒJ  ºK  ,»∏gC’G  ΩÉeCG  É«≤jôaCG

 ój  ≈∏Y  »FÉ¡ædG  ∞°üf  øe  öüe  ¢SCÉc

 QCÉãdG ‘ ∂dÉeõdG í‚h  .¢û«÷G ™FÓW

 ¬æe IQÉ°ùÿG ó©H Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG øe

 º°SƒŸG  øe  ÊÉãdG  QhódG  á¡LGƒe  ‘

 ¬JÉjQÉÑe ¤hCG ‘ RƒØdG É k≤≤fi ,»°VÉŸG

 .OQ ¿hO Úaó¡H ójó÷G º°SƒŸÉH

 ¿B’G  ≈àM ó«MƒdG  ∂dÉeõdG  ∫OÉ©J AÉLh

 Ró«eGÒH ΩÉeCG ,…öüŸG …QhódG á≤HÉ°ùÃ

.≥jôa πµd ±ó¡H á«fÉãdG ádƒ÷G ‘

 5  ,∂dP  ó©H  áÑ≤Y  â«e  AÉæHCG  ≥≤Mh

 áMƒª°S ÜÉ°ùM ≈∏Y á«dÉààe äGQÉ°üàfG

 ,áfƒ÷Gh …öüŸGh ¢û«÷G ™FÓWh »ÑfEGh

 ÒZ  πLC’  áª≤dG  IGQÉÑe  â∏LCÉJ  Éª«a

 ¢†©ÑdG äÉ©bƒJ ,∂dÉeõdG ∞dÉNh  .≈ª°ùe

 Iƒ≤d Gkô¶f IGQÉÑe øe ÌcCG ‘ •ƒ≤°ùdÉH

 ó°üMh ,¤hC’G  ™«HÉ°SC’G  ‘ ,Ú°ùaÉæŸG

 É«fÉK »JCÉj å«M ,äÉjQÉÑe 7 øe á£≤f 19

 Qó°üàŸG  »∏gC’G  ∞∏N  …QhódG  ∫hóéH

 .äÉjQÉÑe 8 øe á£≤f 20 ó«°UôH

 ∑Éæg ¿CG ’EG ,∂dÉeõ∏d ájƒ≤dG ájGóÑdG ºZQ

 ‘ èFÉàædG  ™LGôJ  øe ±hÉîŸG ¢†©H

.á∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG

 ‘  •ƒ≤°ùdG  øe  GkÒãc  ∂dÉeõdG  ÊÉ©jh

 ,»æØdG iƒà°ùŸG ‘ πbC’G ¥ôØdG äÉ¡LGƒe

.áÑ©°üdG äÉjQÉÑŸG ‘ Iƒ≤H √Qƒ¡X ¢ùµY

 ájGóH  øe  ∂dÉeõdG  ƒ©é°ûe  ≈°ûîjh

 óMCG ,¿Gƒ°SCG á¡LGƒe ‘ •ƒ≤°ùdG π°ù∏°ùe

 …QhódG ‘ AÉ≤ÑdG ≈∏Y áYQÉ°üŸG ¥ôØdG

 ¢†«HC’G ¬æe ≈≤∏Jh ≥Ñ°S Éeó©H ,RÉàªŸG

 ÊÉãdG QhódG á¡LGƒe ‘ É k°†jCG  IQÉ°ùÿG

 .»°VÉŸG º°SƒŸÉH

áµFÉ°ûdG áYƒªéªdG øe ô°üe ój πgCÉJ äÉgƒjQÉæ«°SOÉà©ªdG ïØdG øe Ühô¡∏d íª£j ∂dÉeõdG

 »∏gC’G π«µ°ûJ ≈∏Y ô≤à°ùj ¢ûà«Øjƒ∏«e

  ¥ÉØJ’G ΩÉeCG

»fÉæÑ∏dG …QhódÉH •ƒÑ¡dG á«°SGó°S AÉ¨dEG ∫ÉªàMG

»fÉgh …ô«Ø¶∏d π«ë«ëØdG •É≤f …ó¡j »Ø«°üdG …óY

É°ùfÉL øY »æ¨à°ùj á°†¡ædG

 ΩÉeCG ô°üædG ºéf ácQÉ°ûe ∫ƒM ∑ƒµ°T

Ωƒ«dG IóL OÉëJG

»∏gC’G ≈∏Y RƒØdÉH ¬JQGó°U Rõ©j ´ÉaôdG

 »HöüdG ¿CG ,âÑ°ùdG ¢ùeCG …QÉÑNEG ôjô≤J ∞°ûc

 ,…Oƒ©°ùdG  »∏gC’G  ÜQóe  ,¢ûà«Øjƒ∏«e  ¿GOÓa

 ôNBG  ‘  É¡H  ™aO  »àdG  á∏«µ°ûàdÉH  ∂°ùªàe

.É¡HCGh ∫Ó¡dG ΩÉeCG ÚJGQÉÑe

 ¿CG  ,ájOƒ©°ùdG  "á«°VÉjôdG"  áØ«ë°U  äôcPh

 »HöüdG ÜQóŸG ¿CG É¡d âØ°ûc á°UÉN QOÉ°üe

 ≥jôØdG á∏«µ°ûJ ≈∏Y IÒÑc äGÒ«¨J …ôéj ød

 ÉeóæY ,Úà«°VÉŸG ÚJGQÉÑŸG É¡H ¢VÉN »àdG

 øe 15 á∏MôŸG ‘ ,óMC’G Ωƒ«dG ¥ÉØJ’G »≤à∏j

 .ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G ¢SCÉc …QhO

 áØãµe á«µ«àµJ äÉÑjQóJ ¿GOÓa »HöüdG ¢Vôah

 ‘ ,ó¨dG IGQÉÑŸ GOGó©à°SG ,á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG

 ácQÉ°ûe ∫ƒM ∑ƒµ°ûdG ¬«a Ωƒ– …òdG âbƒdG

 ¢UôMh .áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ,áeƒ°ùdG ôªY …Qƒ°ùdG

 »àdG ¬à£ÿ ÚÑYÓdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ÜQóŸG

 äÉÑjQóàdG äó¡°Th .IGQÉÑŸG ‘ É¡≤«Ñ£J …ƒæj

 ,ÜÉÑ°ûdG  ≥jôa ºLÉ¡e »∏©dG ø°ùM ácQÉ°ûe

 ôeCG  º°ùM  ºà«°S  …òdG  ,áeƒ°ùdG  áHÉ°UEG  ó©H

 Qô≤ŸG ¿GôŸG ∫ÓN øe IGQÉÑŸG ‘ ¬àcQÉ°ûe

.âÑ°ùdG Ωƒ«dG ≥jôØ∏d

 …QhO ájófCG ‘ RQÉH …QGOEG ¿CG -IóMƒdG-âª∏Y

 AÉ°†YCG  ¢†©H  ≈∏Y  ìôW  ób  ,¤hC’G  áLQódG

 AÉ¨dEG  ,ÊÉæÑ∏dG  OÉ–Ód  ájò«ØæàdG  áæé∏dG

 ‘ ,‹É◊G …hôµdG º°Sƒª∏d •ƒÑ¡dG á«°SGó°S

 áeƒµ◊G  äGQGôb  ÖÑ°ùH  ,…QhódG  ∞bƒJ  πX

.OÓÑdG ¥ÓZEÉH á«fÉæÑ∏dG

 ∫ƒM  Qƒëªàj  ìô£dG  ¿CG  ¤EG  Qó°üŸG  QÉ°TCGh

 ÚàLQó∏d  π£ÑdG  á«°SGó°S  äÉjQÉÑe  áeÉbEG

 πgCÉàjh •ƒÑ¡dG ≈¨∏j ÚM ‘ ,á«fÉãdGh ¤hC’G

 Ö©∏«d ¤hC’G ¤EG á«fÉãdG áLQódG øe Ú≤jôa

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG É≤jôa 14`H …QhódG

 ¿CÉH  ,  ÊƒfÉb  ÒÑN  ócCG  ôNBG  ó«©°U  ≈∏Yh

 áæé∏dG πÑb øe √ò«ØæJ π«ëà°ùe ìô£dG Gòg

 íFGƒ∏dG ¿CG ÖÑ°ùH ∂dPh ,IôµdG OÉ–’ ájò«ØæàdG

 øeh ,ádƒ£ÑdG ¥Ó£fG øe Éeƒj 15 πÑb ™°VƒJ

.ádƒ£ÑdG Ò°S ∫ÓN É¡∏jó©J π«ëà°ùŸG

 á«°SOÉ≤dG Rƒa ,»Ø«°üdG …óY ÊOQC’G iógCG

 QGƒ°ûe ábÓ£fG ‘ ,π«ë«ëØdG ÜÉ°ùM ≈∏Y

 ≥jôØdG  »ªéæd  ,stc  RÉàªŸG  …QhódG

 …ÒØ¶dG óªM á«WÉÑ°†fG áHƒ≤©H ÚaƒbƒŸG

.ÊÉg É°VQh

 RƒØdG  Ö≤Y  íjöüJ  ‘  ,»Ø«°üdG  ∫Ébh

 ÊGƒNEG ôµ°TCG ,ˆ óª◊G" :π«ë«ëØdG ≈∏Y

 •É≤f  3  ≥«≤–h  º¡FGOCG  ≈∏Y  ÚÑYÓdG

 ≥jôØdG É¡H ôe »àdG ±hô¶dG πX ‘ ,áª¡e

."ó¡©dG ‹h ¢SCÉc »FÉ¡f IQÉ°ùN Ö≤Y

 ∫ÓN  Ghöü≤j  ⁄  ¿ƒÑYÓdG"  :±É°VCGh

 äÉHÉ«¨dG  ¢†jƒ©J  ‘  Gƒë‚h  ,IGQÉÑŸG

 É°VQh …ÒØ¶dG óªMCG ´ƒ£ŸG QóÑd áª¡ŸG

."ÊÉg

 AÉæ¨à°S’G ,ÊÉª©dG á°†¡ædG …OÉf Qôb

 ó©H ,É°ùfÉL äôHhQ ÊÉ¨dG ±ÎëŸG øY

 ™e É¡eób »àdG á©æ≤ŸG ÒZ äÉjƒà°ùŸG

.‹É◊G …hôµdG º°SƒŸG ‘ ≥jôØdG

 "ÎjƒJ" ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ,…OÉædG ∫Ébh

 AÉ¡fEG á°†¡ædG IQGOEG äQôb" :âÑ°ùdG ¢ùeCG

 ,É°ùfÉL  äôHhQ  ÊÉ¨dG  ±ÎëŸG  ó≤Y

 IÎØdG ‘ É¡eób »àdG äÉjƒà°ùŸG ó©H

 …OÉædG ø∏©j ¿CG ™bƒàŸG øeh."á«°VÉŸG

 ,ÊÉ¨dG  ±Îëª∏d  πjóÑdG  ÖYÓdG  øY

 …QhódG  ‘ ä’É≤àf’G  IÎa  »¡àæà°Sh

 ÊÉãdG  ¿ƒfÉc/ôjÉæj  31  Ωƒj  ÊÉª©dG

 Ú©HÉàŸG  á°†¡ædG  CÉLÉah  .‹É◊G

 …QhódG  ‘  ∫ÉeBÓd  áÑ«fl  èFÉàæH

 äÉ¡LGƒe  3  öùN  å«M  ,ÊÉª©dG

 IóMGh IGQÉÑe RÉah ÚJGQÉÑe ‘ ∫OÉ©Jh

 öûY ådÉãdG õcôŸG ≥jôØdG πàëjh ,§≤a

 áHƒ≤Y  ™e  •É≤ædG  øe  ó«°UQ  …CG  ¿hO

 ΩóY ÖÑ°ùH ;√ó«°UQ øe •É≤f 6 º°üN

.¢ü«NGÎdG •höT AÉØ«à°SG

 ,öüædG  ÖY’  ácQÉ°ûe  ∫ƒM  ∑ƒµ°ûdG  §«–

 ¬≤jôa IQÉÑe ‘ ,õ«æ«JQÉe ƒdGõfƒL »æ«àæLQC’G

 Ωƒ«dG ΩÉ≤à°S »àdG ,IóL OÉ–G ΩÉeCG áÑ≤JôŸG

 …QhódG øe 15 ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe øª°V ,óMC’G

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG

 ácQÉ°ûe ¿CG ,öüædÉH ∫ƒÄ°ùe Qó°üe øe Éæª∏Yh

 Oóëà°S ,Ωƒ«dG IGQÉÑe ‘ ,õ«æ«JQÉe ƒdGõfƒL

 ¢üëØd ¬Yƒ°†N ó©H ∂dPh ,âÑ°ùdG ¢ùeCGAÉ°ùe

 .áHÉ°UE’G ™°Vƒe ≈∏Y ójóL

 ,…Qó°üdG ¢üØ≤dG ‘ áeóµd ,õ«æ«JQÉe ¢Vô©Jh

 ádƒ÷G  ‘ IóMƒdG  ΩÉeCG  ¬≤jôa  IGQÉÑe  ∫ÓN

 Ö©∏ŸG  QOÉZh  ,»∏ëŸG  …QhódÉH  á«°VÉŸG

 ΩóY ,¬JGP Qó°üŸG ócCG Éªc  .∫hC’G •ƒ°ûdG ‘

 ,IGQÉÑª∏d …Ò°ùY ìÉàØdG óÑY ÖYÓdG ájõgÉL

 ΩÉàdG ‘É©à∏d âbƒdG øe ójõª∏d ¬àLÉM ÖÑ°ùH

.¥É°ùdG ¥õ“ áHÉ°UEG øe

 øH  öUÉf  …Qhód  ¬JQGó°U  ´ÉaôdG  π°UGh

 »∏gC’G  ≈∏Y  ÒãŸG  √Rƒa  ó©H  ,RÉàªŸG  óªM

 ádƒ÷G  øª°V  ,á©ª÷G   ∫hC’G  ¢ùeCG,(1/3)

 ÜôbCGh  ¬æ«H  ¥QÉØdG  ´ÉaôdG  ™°Shh  .á©HÉ°ùdG

 πµ°ûH •É≤f 6 ¤EG ,»böûdG ´ÉaôdG ,¬«°ùaÉæe

 ‘ á£≤f  19 ¤EG  √ó«°UQ  ™aQ  å«M ,âbDƒe

 á≤HÉ°ùdG  ¬WÉ≤f ≈∏Y »∏gC’G  »≤Hh ,IQGó°üdG
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ليوبولدو  الأع�ص���اب  ا�صتخدم جراح 

اأرماندو  لوك، طبيب الراح���ل دييجو 

مارادون���ا، توقيعا م���زوًرا لنجم كرة 

القدم الأرجنتين���ي، يف اأول �صبتمرب/

اأيلول املا�صي، اأي قبل حوايل 3 �أ�شهر 

من وفاته، لطل���ب �صجله الطبي من 

عيادة اأوليفو�س الت���ي كان قد تلقى 

به���ا العالج، ح�صبما اأف���ادت م�صادر 

مطلعة على التحقيقات.

واأ�صافت امل�صادر، اأن "ا�صتنتاج خرباء 

اخلطوط قاطعا، ويقول اإن التوقيعات 

مل تكن بيد مارادونا، بل مت تزويرها".

وبع���د وف���اة اأ�صط���ورة ك���رة القدم 

الأرجنتين���ي يف 25 نوفمرب/ت�رشين 

ثان املا�صي عن عمر 60 عاما ب�صبب 

�صكتة قلبي���ة، بداأ الق�ص���اء حتقيقا 

لتحدي���د ما اإذا كان هناك اأي نوع من 

الإهم���ال يف عالجه الطبي ب�صكل قد 

يكون اأدى اإىل ما ميكن اعتباره جرمية 

القتل اخلطاأ.

يخط���ط ن���ادي بر�صلونة لعر����س الفرن�صي 

عثمان دميبلي، جن���اح الفريق، للبيع خالل 

املريكات���و ال�صيفي املقبل، اإذا مل يظهر ولءه 

للنادي الكتالوين.

ووفًق���ا ل�صحيفة "�صب���ورت" الإ�صبانية، فاإن 

دميبل���ي اأظهر قيمته الفنية مع بر�صلونة يف 

الفرتة الأخ���رية، لكن الأزم���ة حالًيا تتعلق 

بالو�صع التعاقدي للنادي الكتالوين.

واأ�ص���ارت اإىل الإدارة الريا�صية يف بر�صلونة 

حاولت جتديد عق���د دميبلي يف وقت �صابق، 

لكن الالعب ووكيل���ه مل يرغبا يف ال�صتماع 

اإىل اأي عرو�س.

واأو�صح���ت اأن الرئي����س اجلدي���د لرب�صلونة 

�صيتخذ الق���رار النهائي ب�صاأن و�صع دميبلي، 

لكن اإذا اأ�رش الأخري على عدم التجديد، �صيتم 

بيعه يف ال�صيف املقبل قبل انتهاء عقده يف 

يونيو/حزيران 2022.

وقالت ال�صحيف���ة الإ�صبانية، اإن دميبلي كان 

على اأعتاب الرحيل عن بر�صلونة يف ال�صيف 

املا�صي �صوب مان�ص�صرت يونايتد، على �صبيل 

الإعارة مع اأحقية ال�رشاء، لكن ال�صفقة انهارت 

يف اللحظات الأخرية من املريكاتو.
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اتحاد الكرة يهنىء �سباب 

الأهلي بلقب »كاأ�س �سوبر 

الخليج العربي«

دبي ــ  وام:
 

تقدم احتاد الإمارات لك���رة القدم بالتهنئة 

والتربيكات اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

ب���ن را�ص���د اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة 

رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي الرئي�س 

الفخري لن���ادي �صباب الأهلي دبي » رعاه 

اهلل » مبنا�صبة تتوي���ج فريق النادي الأول 

لكرة الق���دم بلقب » كاأ����س �صوبر اخلليج 

العربي » بعد الفوز على فريق ال�صارقة يف 

املباراة التي جرت اأم����س الأول باإ�صتاد اآل 

مكتوم يف نادي الن�رش .

كما هناأ �صم���و ال�صيخ حمدان بن حممد بن 

را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س النادي 

و�صمو ال�صيخ اأحمد ب���ن حممد بن را�صد اآل 

مكتوم رئي�س جمل�س الإدارة، و�صمو ال�صيخ 

من�ص���ور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�س جمل�س الإدارة .

واأ�صاد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س 

احتاد الكرة بامل�صت���وى الفني والتنظيمي 

للمب���اراة الت���ي حققت جناح���ًا كبرياً من 

جميع النواح���ي ، مثمنا الدور الفعال الذي 

تلعبه رابطة املحرتفني الإماراتية يف اإطالق 

املب���ادرات وتوظي���ف م�صابقاته���ا خلدمة 

الوطن واملجتمع .

وع���رب رئي�س احتاد كرة الق���دم عن �رشوره 

بروؤية مدرب���ني مواطنني يق���ودان فريقني 

عريقني وي�صنعان الإجنازات، موؤكدا اأن هذا 

دليل وا�صح عل���ى اهتمام القيادة الر�صيدة 

باأبنائه���ا، وحر�صها عل���ى توفر كل اأ�صباب 

النجاح له���م يف كل املج���الت، مبا فيها 

قطاع الريا�صة.

واو�ص���ح اأن احت���اد الكرة يق���دم كل الدعم 

للمدربني املواطنني من اأجل حتقيق اأهدافهم 

يف عامل التدريب .

كما اأ�صاد رئي�س الحتاد باأداء طاقم التحكيم 

الذي �صاهم يف جناح املباراة .

ت�صارب���ت التقارير ب�ص���اأن رغبة ريال 

ال���دويل املغربي  مدريد يف ا�صتعادة 

اأ�رشف حكيمي، الذي انتقل من النادي 

امللك���ي، ال�صي���ف املا�ص���ي، اإىل اإنرت 

ميالن.

كان حكيمي، 22 عاًما، انتقل من الريال 

لإن���رت، مقابل 40 مليون يورو، مق�صمة 

اإىل دفع���ات، ومل ي�ص���دد النرياتزوري 

الدفعة الأوىل حتى الآن.

فقد اأ�صارت �صحيف���ة "كوريري ديللو 

�صبورت" الإيطالية اإىل اأنه ظهرت حالة 

م���ن التوتر بني الإن���رت والريال، عقب 

ع���دم ت�صديد هذه الدفع���ة، واأو�صحت 

اأن الدفعة تزي���د قيمتها قلياًل عن 10 

مالي���ني ي���ورو، وكان���ت ت�صتحق يف 

دي�صمرب/كانون اأول املا�صي.

واأ�ص���ارت اإىل اأنَّ لدى جوزيبي ماروتا، 

املدير التنفيذي لإنرت، اتفاقية موقعة 

من الريال بتاأجيل هذه الدفعة اإىل 30 

مار�س/اآذار املقبل.

وقال���ت اإنَّ فلورنتين���و بريي���ز رئي�س 

النادي امللكي، طلب من اإنرت، �صمانات 

اإ�صافية على دفع اأموال �صفقة حكيمي 

يف موعدها، وهدَّد بالعمل على اإعادة 

الالعب اإىل املريجني، يف حال الإخالل 

بالتفاق.

اأنَّ �صحيفة "م���اركا" الإ�صبانية،  غري 

نقلت عن م�ص���ادر يف الريال، اإنكارها 

ح���دوث غري اأي توتر ب���ني املريجني، 

واإنرت ب�صاأن �صفقة حكيمي.

واأ�ص���ارت ال�صحيف���ة، اإىل اأن الناديني 

تو�ص���ال لتفاق ح���ول طريق���ة دفع 

الأم���وال، والعالقة بني ري���ال مدريد، 

واإنرت مثالية.

من جانب���ه، قال األيخان���درو كامانو، 

وكيل حكيم���ي، يف ت�رشيحات اأبرزها 

موق���ع "فوتب���ول اإيطالي���ا": "عودة 

حكيمي اإىل ريال مدريد؟ ل اأعرف �صيًئا 

عن ذلك".

واأ�صاف: "مل نتلق اأي مكاملة من الريال. 

حكيمي �صعيد يف اإنرت ويركز فقط على 

بذل ق�صارى جهده مع الفريق، ويهدف 

لتحقيق انت�صارات بقمي�س النادي، ول 

يفكر يف اأي �صيء اآخر".

حقيقة رغبة ريال مدريد في 

ا�ستعادة حكيمي

طبيب مارادونا زّور توقيعه للح�سول 

على �سجله الطبي

»ال�سيناريو القاتل« يهدي �سباب الأهلي كاأ�س ال�سوبر
ت���وج �صب���اب الأهلي بلقب كاأ����س �صوبر 

اخلليج العربي، م�صاءاأم�س الأول  اجلمعة، 

بعد فوزه على ال�صارقة بهدف دون مقابل، 

على �صتاد اآل مكتوم بنادي الن�رش.

ويدين �صباب الأهلي به���ذا الفوز للمدافع 

حمم���د م���رزوق، �صاحب ه���دف املباراة 

الوحيد، براأ�صية قوية يف الدقيقة الأخرية 

من الوقت بدل ال�صائع للمباراة.

طغ���ى الأداء التكتيكي واحل���ذر الدفاعي 

على الفريق���ني، مع اأف�صلي���ة ن�صبية يف 

ال�صيطرة ل�صالح �صباب الأهلي، ولكن دون 

اأي اختب���ار حقيقي حلار�صي املرمى طوال 

الدقائق الأوىل.

وظل���ت الكلمة العلي���ا ملدافعي الفريقني 

الذي���ن اأوقفوا اأي خط���ورة، ومل تكن هناك 

فر�ص���ة حقيقة للت�صجيل حت���ى الدقيقة 

41، عندم���ا فاجاأ اإيج���ور كوناردو، لعب 

ال�صارقة، اجلميع بت�صديدة قوية ت�صدى لها 

ماجد نا�رش، حار�س �صباب الأهلي.

وحافظ الفريقان على رمت الأداء نف�صه يف 

الدقائق الأوىل لل�صوط الثاين.

واأجرى �صباب الأهلي تعديال على دفاعه، 

باإخ���راج �صنقور، وحتوي���ل وليد عبا�س، 

من قل���ب الدفاع اإىل ظهري اأي�رش، فيما نزل 

البديل حممد مزروق للعب كقلب دفاع.

وظ���ل اللت���زام التكتيكي قائم���ا من قبل 

لعبي الفريقني، وبقيت الأف�صلية الن�صبية 

ل�صباب الأهلي، م���ع ميل الأداء اإىل الهدوء 

يف الثل���ث الأخري من املب���اراة، ومل يلجاأ 

مدرب ال�صارقة اإىل الأوراق البديلة لتن�صيط 

اأداء فريقه الهجومي.

ولع���ب كارتابي���ا، كرة عر�صي���ة ل�صباب 

الأهل���ي يف الدقيقة 72، لكن زميله اإيجور 

جي�صو����س، قابلها ب�صدره ب���دًل من راأ�صه 

وهو على بعد خطوات من مرمى ال�صارقة، 

لت�صيع فر�صة هدف اأول يف املباراة.

و�صهدت الرب���ع �صاعة الأخ���رية، �صيطرة 

مطلقة من �صباب الأهلي، مع تراجع كامل 

من ال�صارقة، والذي حاول تنظيم هجمات 

مرت���دة، اإل اأنه افتقد ال�رشع���ة والكثافة 

العددية املطلوبة لت�صكيل اخلطورة.

واأجرى مدرب ال�صارقة، تغيرييني هجوميني 

بنزول ماجد �رشور وكايو لوكا�س، وقابله 

م���درب �صب���اب الأهلي، بالدف���ع بالعبه 

الهجومي حممد جمعة "بيليه".

وزاد التوتر يف الدقائق الأخرية، ما ت�صبب 

بتوقف املباراة اأكرث من مرة.

واألغى احلكم ركلة جزاء احت�صبها ل�صباب 

الأهل���ي يف الدقيقة 86، بع���د العودة اإىل 

تقنية الفيديو، حي���ث تاأكد من عدم تعمد 

ميلوين، لعب ال�صارق���ة، مل�س لكرة بيده 

داخل منطقة اجلزاء.

ويف الوق���ت ال���ذي ي�صتعد في���ه اجلميع 

ل���ركالت الرتجيح من نقطة اجلزاء، خطف 

حممد مرزوق، هدف املباراة ل�صباب الأهلي 

يف الدقيق���ة 4 )الأخرية( م���ن الوقت بدل 

ال�صائع للمباراة.

احتفل لعبو �صباب الأهل���ي، بلقب كاأ�س �صوبر 

اخلليج العربي، بعد الفوز )1-0( على ال�صارقة، 

م�صاءاأم�س الأول  اجلمعة ب�صتاد اآل مكتوم بنادي 

الن�رش بدبي.

وقال املدافع حمدان الكم���ايل: »�صباب الأهلي 

فريق كبري وطموحه الف���وز بكل البطولت، واأنا 

�صعي���د للفوز ببطول���ة يف مو�صم���ي الأول مع 

الفريق، واأتطلع اإىل املزيد«.

م���ن جهته، اأ�صاف ماجد نا����رش، حار�س �صباب 

الأهلي: »حققنا كاأ�س ال�صوبر عن جدارة، وروح 

الالعب���ني �صنعت الفارق، خا�ص���ة يف الدقائق 

الأخرية من املباراة، واآمل اأن تكون بطولة اليوم، 

البداية نحو املزيد من البطولت«.  

واأكد يحيى الغ�صاين، الوافد اجلديد على �صباب 

الأهل���ي منذ اأ�صابيع قليلة، اأن فريقه قدم عر�صا 

قويا يف مباراة مل تكن �صهل���ة، وا�صتحق الفوز 

والتتوي���ج. واأو�صح ماجد ح�ص���ن، لعب و�صط 

�صباب الأهلي: »بذلنا جهدا كبريا خالل املباراة، 

وجنحن���ا يف النهاية برتجمة تفوقنا و�صيطرتنا 

على اللقاء بفوز غاٍل يف توقيت مهم، ي�صاعدنا 

على حتقيق املزيد من البطولت«.

نجوم �سباب الأهلي  يحتفلون بعد التتويج 

بال�سوبر

بر�سلونة يرد على عناد ديمبلي بقرار حا�سم

اأعلن الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، اأم�س الأول اجلمعة، اإقامة 

قرعة بطول���ة دوري اأبطال اآ�صيا، يوم 27 من ال�صهر اجلاري، 

يف العا�صمة املاليزية كوالملبور 

وت�صهد البطول���ة م�صاركة قيا�صية من ناحي���ة عدد الفرق، 

خالل ن�صخة عام 2021، حيث مت اإ�صافة جمموعتني، واحدة 

لل�رشق واأخرى للغرب، وتو�صي���ع البطولة لت�صم 40 ناديا 

بدال من 32.

وج���اءت اأندية الهالل ال�صع���ودي والدحيل وال�صد القطريان 

وبري�صبولي����س اليراين وال�صارق���ة الإماراتي، يف امل�صتوى 

الأول من القرعة مبنطقة الغرب.

ويف امل�صت���وى الث���اين: الن����رش واأهلي ج���دة ال�صعوديان 

وتراكتور الإيراين و�صباب الأهلي دبي . 

وجاء امل�صتوى الثالث كالآتي: الوحدات الأردين وباختاكور 

وال�صتقالل الأوزبكيان وجوا الهندي. 

اأما امل�صتوى الرابع ف�صي�صمل ال�رشطة العراقي وباقي اأندية 

امللحق.

وعلى �صعيد املباريات التاأهيلية، حدد الحتاد الآ�صيوي 4 

مواجهات لأندية الغرب، وذل���ك يف تاريخ 7 اأبريل/ني�صان 

املقبل.

ويلتق���ي الغرافة القطري م���ع اأجمك الأوزبك���ي، والوحدة 

ال�صعودي مع الق���وة اجلوية العراقي، وف���ولذ الإيراين مع 

العني الإماراتي، والوحدة الإماراتي مع الزوراء العراقي.

م�ستويات قرعة دوري اأبطال اآ�سيا.. الهالل 

وال�سد في ال�سدارة



اأبوظبي  ــ وام :
 

ت�ص���در النج���م الإجنلي���زي 

امل�صن���ف التا�ص���ع عامليًا، 

تريي���ل هات���ون مناف�ص���ات 

الي���وم الث���اين م���ن بطولة 

"اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �صي" 
للجول���ف 2021، التي تقام 

�صل�صلة  اأوىل حمطات  �صمن 

نتيجة  ليحق���ق  "رولك�س"، 
12 حتت املعدل يف منت�صف 

جولت���ه الثاني���ة يف نادي 

اأبوظبي للجولف.

وبع���د النطالق���ة املتاأخرة 

ب�صبب ال�صباب، بداأ الالعبان 

هات���ون وماكلروي جولتهما 

الثاني���ة يف فرتة م���ا بعد 

الإجنلي���زي  وق���دم  الظه���ر 

بع���د حتقيقه  قوية  بداي���ة 

�رضبتني "الإيغ���ل" بالأم�س 

واليوم واأربع �رضبات بريدي 

متتالية، الأمر الذي �صمن له 

ال�صدارة يف اليوم الثاين من 

البطولة.

ويعد هاتون ثاين لعب يفوز 

بثالث بط���ولت من �صل�صلة 

املا�صي،  ال�صيف  "رولك�س" 
فوز  اإ�صافة  اإىل  و�صي�صع���ى 

راب���ع اإىل القائمة يوم الأحد 

املقب���ل، واحل�ص���ول عل���ى 

اأف�صل بداية ممكنة لأي لعب 

يف مو�ص���م ال�صباق اإىل دبي 

.2021

وب���داأ روري ماكلروي اليوم 

الثاين بنف�س القوة التي بداأ 

فيها يومه الأول، مع ت�صجيل 

�رضبتي بريدي يف ثالث حفر، 

ولكن مل يحالفه احلظ بعدها 

الرابعة وتالها  يف احلف���رة 

ب�رضب���ة "بوغ���ي" مزدوجة 

اخلام�ص���ة،  احلف���رة  عن���د 

ليخ�رض بذل���ك ال�صدارة، مع 

العل���م اأن الالعب الأيرلندي 

اأربع  حقق املركز الثاين يف 

بط���ولت يف اأبوظبي �صابقًا، 

و�صيحر�س على بذل ق�صارى 

جه���ده لرفع كاأ����س ال�صقر 

املجنح خالل مناف�صات هذا 

العام.

غنتوت-الوحدة:

اليوم  مناف�صات  الي���وم  تنطلق 

الثال���ث لتحديد الفرق املتاأهلة 

لل���دور ن�صف النهائ���ي لبطولة 

كاأ����س �صلطان بن زاي���د للبولو 

بن���ادي غنتوت ) بدون جمهور ( 

يف ن�صختها الأوىل التي ينظمها 

ال�صيخ  �صم���و  برعاية  الن���ادي 

فالح بن زايد اآل نهيان - رئي�س 

ن���ادي غنت���وت ل�صب���اق اخليل 

والبول���و، وبدع���م م���ن جمل�س 

اأبوظب���ي الريا�ص���ي وجمعي���ة 

الإم���ارات للبولو ورعاية �رضكة 

العقارية ذذم و  الدولي���ة  يا�س 

capex.com.  �رضك���ة يا�س 
القاب�صة وموؤ�ص�صة األبينا لتاأجري 

ال�صيارات ، حيث جتمع املباراة 

الأوىل فريق اأبوظبي �صد فريق را 

نون على امللعب رقم 2 يف متام 

ال�صاعة 2:00 ، واملباراة الثانية 

بني فريق���ي اأننج�صلي وغنتوت 

اأ عل���ى ذات امللعب يف ال�صاعة 

3:30 ، وتختت���م مباريات اليوم 

بلق���اء فريق اأنك���ورا �صد فريق 

غنتوت ب عل���ى ملعب �صلطان 

بن زايد للبولو يف ال�صاعة 5:00.

اأن مباريات  واجلدي���ر بالذك���ر 

البطولة  م���ن  الثانية  اجلول���ة 

ج���اءت كالتايل : - فوز فريق را 

نون على فري���ق انكورا بنتيجة 

7.5/6 ، وف���وز فري���ق اأبوظبي 

على فري���ق غنت���وت اأ بنتيجة 

5/1 ، وف���وز فري���ق غنتوت ب 

بنتيجة  اأننج�صلي  فري���ق  على 

. 7/5

 جميع املباريات )بدون جمهور( 

و�صوف تنقل املب���اراة النهائية 

الريا�صية  اأبوظب���ي  قنوات  عرب 

، بالإ�صاف���ة اىل نق���ل جمي���ع 

املباريات عرب قن���اة اليوتيوب 

الر�صمي���ة واملوق���ع اللكرتوين 

 ،   www.grpc.ae للنادي 

جتاوبًا مع الإجراءات الحرتازية 

التي اتخذها النادي منذ انطالقة 

مو�صمه الريا�صي احلايل .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الأحد 24 يناير 2021 �� الع�دد 14651  الريا�ضة

دبي -الوحدة:

 �صه���د �صاطئ ن�صنا�س يف جمريا يوم اول 

من ام�س -اجلمعة- مناف�صات اليوم الأول 

من اجلولة الثانية لبطولة دبي املفتوحة 

امل���اء باملظالت  التزحلق على  لأل���واح 

-كايت �صريف- الت���ي نظمها نادي دبي 

ال���دويل للريا�صات البحري���ة على مدار 

يومني �صمن روزنامة ال�صباقات البحرية 

يف املو�صم الريا�صي 2021-2020.

و�صج���ل احل���دث ال���ذي ينظم���ه النادي 

للمو�صم الرابع على  التوايل بالتعاون مع 

جلنة الم���ارات للكايت �صريف والتجديف 

والتزحلق عل���ى املاء ، �صجل م�صاركة ما 

يزيد ع���ن 60 مت�صابقا ومت�صابقة ميثلون 

اك���ر من 20 دولة حول الع���امل تناف�صوا 

على القاب فئات هايدروفويل وتوين تيب 

واملهارات املفتوحة -فري �صتايل-.

واأقي���م احل���دث وفق الربتوك���ول اخلا�س 

باملناف�صات الريا�صة وال�صادر من جمل�س 

دب���ي الريا�ص���ي حيث حر�ص���ت اللجنة 

املنظمة على رفع الوعي عندي امل�صاركني 

التباعد اجل�صدي  اإجراءات  والت�صديد على 

خ���ارج مي���دان التناف����س وطبقت لئحة 

التتويج الذاتي للفائزين للمرة الأوىل

وخ�ص�ص���ت مناف�ص���ات الي���وم الأول من 

اجلول���ة الثانية ملناف�ص���ات هايدروفويل  

حي���ث اأقيمت م���ن 7 مراحل عل���ى مدار 

الي���وم يف فرتت���ني �صباحي���ة وم�صائية 

لفئات املحرتفني رجال و�صيدات والهواة 

املواطن���ني والنا�صئ���ني وق���د �صاع���دت 

�رضعات الرياح التي و�صلت اىل 18 عقدة 

امل�صارك���ني وامل�صاركات يف خو�س غمار 

تناف�س �صاق وقوي

وخط���ف بطلنا احم���د �صاحي املحريبي 

الأ�ص���واء منتزع���ا �ص���دارة فئ���ة الهواة 

املواطن���ني متقدم���ا على بطلن���ا خالد 

باجلافل���ة الذي حل ثاني���ا وحممد عبيد 

املن�صوري الذي ح�صل على املركز الثالث.

ومل���ع جن���م بطلن���ا ال�صاع���د عب���داهلل 

النا�صئني  حممد ح���ارب يف مناف�ص���ات 

-هايدروفويل ومتكن م���ن احل�صول على 

املركز الث���اين خلف اللبن���اين جربائيل 

كا�صا�س ال���ذي ظفر باملرك���ز الأول فيما 

البولندي فريدريك �زس�زس�صني ثالثا.

و�صه���دت مناف�ص���ات املحرتف���ني رجال 

و�صيدات �صيطرة فرن�صية على املركز الأول 

حيث ف���از توما�س لومباردو بلقب الرجال 

متقدما على مواطنه فرينهيت كري�صتويف 

)الثاين( والبلغ���اري �صافدار الك�صندروف ، 

بينما نالت نولوت لوريان �صدارة ال�صيدات 

متقدم���ة على الربيطانية �ص���ارا دوغال�س 

)الثانية( واللبنانية �صامية �صياء)الثالثة(.

اأبوظبي -الوحدة: 

اأعلنت ام����س �رضكة مبادلة لال�صتثمار، 

اأبوظبي،  ال�صيادي يف  ال�صتثمار  �رضكة 

عن رعايتها لفريق الإمارات والذي ميثل 

الدولة يف ريا�ص���ة الدراجات الهوائية. 

وقد و�ص���ع الفريق دول���ة الإمارات يف 

�صدارة دول الع���امل يف هذه الريا�صة، 

بعد فوزه العام املا�صي ببطولة طواف 

فرن�صا، ال���ذي يعد الطواف الأكر �صهرة 

يف العامل. وي�صارك الفريق يف عدد من 

اأبرز البطولت العاملي���ة ومنها طواف 

الإم���ارات للدراج���ات الهوائي���ة، الذي 

�صينطلق يف �صهر فرباير من هذا العام

وياأتي قرار مبادلة برعاية فريق الإمارات 

جت�صيداً للتزاماتها الجتماعية ودعمها 

امل�صتمر للريا�صيني املحليني من اأجل 

ت�صجيع اأفراد املجتمع على اتباع منط 

حياة �صحي. كما تعك�س هذه املبادرة 

حر����س مبادلة عل���ى التوعية باأهمية 

الن�صاط البدين واأثره على ال�صحة.

وكان الفري���ق ق���د انتظ���م موؤخراً يف 

مع�صكر تدريبي داخل الدولة، ا�صتعداداً 

لبطولت مو�ص���م 2021، وهو اأول فريق 

ريا�صي حم���رتف يف اأبوظب���ي يتلقى 

جرعات اللقاح �صد فريو�س كوفيد-19.

وتعليقا عل���ى هذه الرعاية، قال حميد 

عبد اهلل ال�صمري، نائب الرئي�س التنفيذي 

للمجموعة والرئي�س التنفيذي لل�صوؤون 

املوؤ�ص�صية واملوارد الب�رضية يف مبادلة: 

"نحن فخ���ورون برعاية فريق الإمارات 
للدراجات الهوائية، انطالقًا من حر�صنا 

عل���ى دعم الريا�صة والأن�صطة التي لها 

تاأثري اإيجابي عل���ى املجتمع املحلي. 

ومن خ���الل هذا التعاون، ن�صعى لإلهام 

وت�صجيع اجليل اجلديد من الريا�صيني 

لتحقيق املزيد من الإجنازات الريا�صية، 

ولي�صبحوا �صفراء لدولة الإمارات."

من جانبه، قال ماورو جيانيتي الرئي�س 

التنفيذي لفريق الإمارات: "نحن �صعداء 

بال�رضاك���ة م���ع مبادل���ة، والت���ي لها 

املبادرات  م�صاهمات م�صهودة يف دعم 

املجتمعية، ورعاية العديد من الأن�صطة 

الريا�صي���ة بهدف احلف���اظ على �صحة 

و�صالم���ة اأف���راد املجتم���ع م���ن خالل 

اتب���اع منط حياة �صح���ي، وهذا يت�صق 

م���ع ر�صالة فريق الإم���ارات للدراجات 

الهوائية."  

المحيربي بطل هايدروفويل في كايت �سيرف دبي

»مبادلة« ترعى فريق الإمارات للدراجات الهوائية

اأبوظبي-الوحدة:

جن���ح الثالثي الإماراتي حممد يحيى ورا�صد 

داوود وعب���داهلل حمم���د عل���ي يف حتقيق 

الإجن���از بفوزهم يف الن�صخ���ة العربية من 

بطولة حمارب���ي للفنون القتالية املختلطة 

يف انطالقته���ا الأوىل، والت���ي اأقيمت اأم�س 

الأول، ب�صالة "ارينا جوجيت�صو" مبدينة زايد 

الريا�صية بالعا�صمة ابوظبي، وتوج ال�صوري 

طارق �صليمان بلقب النزال الرئي�صي يف وزن 

الو�صط بتغلبه على اجلزائري ليد زارهوين. 

وح����رض البطولة وت���وج الفائزي���ن عارف 

اأبوظبي  الع���ام ملجل����س  الع���واين الأمني 

الريا�ص���ي، و فوؤاد دروي����س، رئي�س اللجنة 

املنظمة للبطولة، املدي���ر التنفيذي ل�رضكة 

"باملز الريا�صية"،  وكما ح�رض احلدث طارق 
املهريي املدير التنفيذي لحتاد املواي تاي 

والكي���ك بوك�صنغ و�صط ح�ص���ور جماهريي 

مميز وفقا لالإج���راءات الإحرتازية، وا�صتملت 

على 11 نزاًل مثريا.

وحق���ق حممد يحي���ى الفوز عل���ى مناف�صه 

امل�رضي ع���زوز باجماع احلكام بعد �صيطرة 

م���ن جانب الأول، وتغل���ب را�صد داوود على 

مناف�صه اجلزائري عدنان بو�صا�صي بال�رضبة 

القا�صي���ة الفنية، وك�صب عبداهلل حممد علي 

اجلزائري عبداحلق امهيدرة بالنقاط . 

ومتك���ن طارق �صليم���ان م���ن التغلب على 

مناف�صه بع���د بالخ�صاع بع���د دقيتني من 

بداي���ة اجلولة الالأوىل يف النزال الأخري  بعد 

اأداء رائع .

ويف باق���ي الن���زالت فاز اجلزائ���ري �صهيل 

ثائري على مناف�صه الفل�صطيني عمر ح�صني 

بخنقة املق�صلة، و اجلزائري ياني�س غموري 

على املغربي ر�صي���د حزومي بقرار احلكام، 

و املغرب���ي �صالح دغي�ص���ي على امل�رضي 

عبدالإم���ام بال�رضب���ة القا�صي���ة الفني���ة، 

والتون�صي  ي�رضي باجلروعي على  املغربي 

بدرالدين ديال بق���رار احلكام، ي، واجلزائري 

يزي���د �صو�صاين عل���ى  الفل�صطيني م�صطفى 

را�صي بقرار احلكام، والأردنيي جالل الدعجة 

على املغربي جمزة بوقمزة ب�صبب الإيقاف 

الطبي بعد نهاية اجلولة الثانية.  

وا�صتمل���ت الن�صخة الأوىل الت���ي  على 11 

نزال قويًا، ونقلتها قناة اأبوظبي الريا�صية، 

وعدة حمطات تليفزيونية عاملية، وعدد من 

التطبيق���ات ملواقع متخ�ص�ص���ة يف الفنون 

القتالية املختلطة ملايقارب املليون م�صاهد 

من حمبي تلك الريا�صة حول العامل، واأكدت 

الن�صخة الأوىل من عربية حماربي المارات 

انها بطولة واعدة جدا مبا �صهدته من نزالت 

قوية فنيا واإثارة كبرية .

اإنجاز ثلثي للإمارات 

في الن�سخة العربية من 

»محاربي الإمارات«  مناف�سات اليوم الثالث تحدد المتاأهلين للدور ن�سف النهائي 

الإنجليزي هاتون يخطف �سدارة اليوم الثاني 

من بطولة اأبوظبي  للجولف ..

دبي-الوحدة:

قادت �صمو ال�صيخة ميثاء بنت 

حممد بن را�صد اآل مكتوم فريقها 

م�صتح���ق  ف���وز  اىل  الم���ارات 

وب�صبعة اأه���داف ون�صف مقابل 

بنجا�س  لفريق  اأه���داف  خم�صة 

بع���د مب���اراة قوي���ة و�صاخنة 

بلغت الثارة ذروتها يف ال�صوط 

الثال���ث يف املباراة الفتتاحية 

من كاأ�س ايف���زا الف�صية للبولو 

2021 والت���ي ت�صهده���ا حاليا 

مالع���ب نادي احلبت���ور للبولو 

والفرو�صية .

كما ف���از فريق احلبت���ور على 

وبثمانية  ايف���زا  فريق  مناف�صة 

اأهداف  اه���داف مقابل خم�ص���ة 

ون�صف اله���دف ملناف�صه ليتوج 

بعد  العائلة  لديرب���ي  زعيم���ا 

مب���اراة كان���ت اأكر اث���ارة من 

�صابقتها  .

ج���اءت املب���اراة الوىل الت���ي 

جمعت ب���ني فريق���ي المارات 

ال�صيخ���ة ميثاء  بقي���ادة �صمو 

بنت حممد ب���ن را�صد اآل مكتوم 

وفري���ق بنجا�س بقي���ادة حيدر 

امل�صتوى  وجيدة  قوية  بنجا�س 

وغلب عليها يف البداية الطابع 

الدفاعي حي���ث فر�س كل فريق 

مناف�صه  عل���ى  ل�صيقة  رقاب���ة 

باللجوء اىل الرقابة رجل لرجل 

عن ق���رب فحدت م���ن خطورة 

الفريق���ني ال ان فريق المارات 

ا�صتثمر اخط���اء بنجا�س وتقدم 

بتقدمه  الول  ال�ص���وط  منهي���ا 

بثالثة اأهداف ون�صف لال�صيء .

ويف ال�ص���وط الثاين جنح فريق 

بنجا�س يف وق���ف زحف فريق 

اأهداف  ثالثة  و�صج���ل  المارات 

دون رد ثم ياأتي ال�صوط الثالث 

لي�صي���ف فريق الم���ارات هدفه 

الرابع .

ويف ال�ص���وط الراب���ع ي�صي���ف 

فري���ق المارات هدف���ا خام�صا 

بنجا�س  ر�صي���د  توقف  بينم���ا 

عند ثالثة اأه���داف ويف ال�صوط 

اخلام�س والخري يحرز كل فريق 

منهما هدف���ني لتنتهي املباراة 

بفوز م�صتح���ق لفريق المارات 

وب�صبعة اأه���داف ون�صف مقابل 

خم�صة اأهداف لفريق بنجا�س .

و�ص���وف يالقي فري���ق المارات 

ي���وم بعد غ���د الثن���ني فريق 

احلبت���ور يف مباراة حتدد هوية 

املتاأهل منهما اىل الدور التايل .

ام���ا املب���اراة الثاني���ة والتي 

جمعت بني فريقي احلبتور وايفزا 

�صول  فاكوندو  لعب  "مهرة"فقد 
الفوزو�صجل  دورا حموري���ا يف 

�صتة اأهداف وحده  ومنح فريق 

احلبت���ور الف�صلية بعد ان بادر 

يف اح���راز اول اه���داف املباراة 

ثم ا�ص���اف الهدف الثاين وتبعه 

توما�س باح���راز الهدف الثالث 

منهي���ا ال�ص���وط الول بتق���دم 

احلبت���ور بثالثة اأه���داف مقابل 

هدف ون�صف لأيفزا مهرة .

ويف ال�ص���وط الث���اين ين�ص���ط 

اي�صيدرو  وي�صكل  بنجا�س  فريق 

�صرتادا خطورة دائمة على فريق 

لريفع  هدفني  ويح���رز  احلبتور 

ر�صيد فريق���ه اىل ثالثة اأهداف 

ون�ص���ف ه���دف مقاب���ل اربعة 

اأهداف للحبتور  .

وي�صهد ال�ص���وط الثالث ت�صجيل 

هدف واحد ل���كل منهما وياأتي 

ال�ص���وط الرابع ب�صورة كربونية 

من الثال���ث بع���د ان جنح كل 

فري���ق يف ا�صافة ه���دف واحد 

بينما ج���اء ال�ص���وط لخام�س 

ان  "حبتوريا"بع���د  والخ���ري 

احرز �صول املتاألق هديف فريقه 

منهيا  تباعا  والثام���ن  ال�صابع 

املب���اراة ل�صالح فريق احلبتور 

اه���داف مقابل خم�صة  بثمانية 

اهداف ون�صف الهدف .

ميثاء بنت محمد تقود »الإمارات« للفوز في بطولة 

ايفزا الف�سية للبولو 

كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو 



�لباحث عبيد ر��صد بن �صندل �آل علي 

و�لكفاح  و�لعمل  �مل�ص���رة  رو�د  �أحد 

و�العتماد على �لنف�س وحتمل �مل�صاق 

و�ل�صرب و�جلل���د .فه� �أحد �مل�ؤ�ص�صني 

للحركة �لثقافية يف �لبالد من خالل 

عمله يف �مل�صارح �ملحلية و�نخر�طه 

يف �لتاأليف و�الإخر�ج��لتمثيل.

 كما يعد �أحد �صعر�ء �ل�صعر �ل�صعبي 

و�حلفاظ للم�روث���ات �ل�صعبية ويعد 

�أحد �ملحافظني كذل���ك على �الألعاب 

�ل�صعبية و�لفلكل�ر �ل�صعبي. 

وميتلك جت���ارب وخ���ربة يف تعليم 

�جليل �حلايل و�ل�صابق لهذه �الألعاب 

�ل�صعبية �لرت�ثية.

ولد �لباحث عبيد بن �صندل يف بد�ية 

�الأربعينات من �لقرن �ملا�صي وعا�س 

يف طف�لته ب���ني �إم���ارة �أم �لقي�ين 

م�صقط ر�أ�س و�لده و�إقامته هناك وبني 

منطقة ����رق بال�صارقة حيث عائلة 

و�لدته . 

 يق����ل: كانت �لظ���روف �القت�صادية 

�صعبة وع�صرة ومريرة ومل يكن �أمام 

�لنا�س عمل �ص����ى �لزر�عة �لب�صيطة 

�أو رك����ب �لبح���ر يف ه���ذه �ملرحلة 

كنت قد تعلمت �لنح� و�لفقه و�لقر�آن 

على �صي����خ �أجالء �أذكر منهم �ل�صيخ 

حمم���د بن ع�ن و�ل�صي���خ عبد�هلل بن 

علي �لقي��ين،ومع ع����دة و�لدي �إىل 

منطق���ة ����رق بال�صارق���ة �فتتحت 

وت�لينا  �صقيقتي  مب�صاع���دة  مدر�صة 

�الثن���ان تعلي���م �أوالد �لفريج �للغة 

�لعربية و�حل�صاب و�لقر�آن وما �أذكره 

من تل���ك �ل�صن��ت �الأوىل من �لطف�لة 

�أننا كنا ن�صح���� قبل �روق �ل�صم�س 

ونت�صاب���ق نحن �ل�صغ���ار على جمع 

�لتمر �ملت�صاقط �أ�صفل �لنخيل.

الغربة يف الكويت
يق����ل �ل�صيد عبيد بن �صندل ت�جهت 

يف رحلة �لبحث عن �لعمل يف �لك�يت 

وكنت يف بد�ي���ة �صباي وعملت لدى 

�أحد �لتجار ك�صبي للبيت ولكنني مل 

�أطق هذ� �لعمل وهربت ووجدت عماًل 

كم�صاع���د للنج���ار يف منجرة تابعة 

ل����ز�رة �الأ�صغ���ال يف �لك�يت وكنت 

�أعم���ل يف �ل�صباح و�أدر�س يف �مل�صاء 

وكانت جتربة قا�صية ومريرة.

العودة اىل اأر�ض الوطن
 ع���دت لل�طن وق���د �كت�صبت جتارب 

حياتية وعملية كبرة فاجتهت للعمل 

بع���د �لع�دة من �لك�ي���ت، و�لتحقت 

�ل�صارقة وكانت  1961 ببلدي���ة  عام 

يف بد�ي���ات تاأ�صي�صه���ا،  وعملت يف 

وظيفة حت�صيل ر�ص�م من �لباعة يف 

بلدية �ل�صارقة، كنت �أتقا�صى �أربعمئة 

روبية يف ذلك �ل�قت،لكنني مل �أكتف 

بالعمل لدى �لبلدي���ة بل قمت بعمل 

�آخر وه���� ت��صيل �ملهند�س �إىل بيته 

يف دبي و�إح�صاره يف �ل�صباح �لباكر 

�إىل مكان عمل���ه يف بلدية �ل�صارقة، 

ووج���دت �أن ه���ذ� �لعم���ل �الإ�صايف 

ل���ن يفي كث���ر�ً مبتطلبات  �لب�صيط 

�لعي�س، فانخرطت يف �لعمل �جلمركي 

�لربي وكنت �أفّت�س �لب�صائع �الآتية من 

�إمارة دبي.

عمل ا�شايف �شاق
�ل�صابعة  �ل�صاع���ة  م���ن  �أعمل  كنت 

و�لن�صف �صباحًا وحتى �لثانية ظهر�ً 

يف بلدية �ل�صارقة، ثم �أجته �إىل نقطة 

�جلم���ارك و�أظل فيها حت���ى �ل�صاعة 

�ل�صاد�صة و�لن�صف م�صاء مقابل ر�تب 

قدره �أربعمئة روبية �أخرى ت�صاف �إىل 

ر�تبي �ل�صهري، ثم �أنهي ي�مي بقطع 

�لتذ�كر يف �صينما هارون مقابل مئتي 

روبية يف �ل�صهر، هكذ� كان ي�مي من 

بد�يته �إىل نهايته حم�ص�ر�ً يف �لعمل 

وال �ص���يء �ص�����ه، �إىل �أن ��صتطع���ت 

�دخار مبلغ ال باأ����س به الأك�ن �أ�رة 

�صغرة فتزوجت بنت خالتي يف عام 

1963.ورزقن���ا �هلل بالبن���ني و�لبنات 

.وكان لالأه���ل و�الأقارب دور� كبر�ً يف 

�لعر����س و�لفرح �لذي تقاطر �إليه �أهل 

�حلي و�ملعارف و�الأ�صدقاء و�الأقارب.

العمل الثقايف

مار�س �ال�صتاذ عبيد بن �صندل �أعماله 

�مل�رحية و�لثقافية، وقام مع بع�س 

�الأ�صدقاء بتاأ�صي����س �لنادي �ل�رقي، 

ليق���دم من خالل���ه بع����س �الأن�صطة 

�إىل  �لتمثيليات،  �مل�رحية وعدد من 

�أن �لتح���ق بالعمل يف وز�رة �ل�صباب 

يف ع���ام 1975 لي�صاه���م يف تقدمي 

�لكث���ر من �الأعم���ال �مل�رحية على 

خ�صبة �مل����رح �لق�مي، وكانت �أول 

م�رحية قدمه���ا بعن��ن »غلطة �أب� 

�أحم���د« �لتي عر�صت �أي�صًا يف ليبيا، 

وبقي���ة �ال�صتاذ عبيد ب���ن �صندل يف 

عمل���ه يف وز�رة �ل�صباب حتى �لعام 

2002 بعد �أن و�صل �إىل من�صب رئي�س 

ق�صم �مل�صارح يف �ل�ز�رة، بعد م�صرة 

وخربة عملية كبرة.

البحث يف الرتاث والأدب ال�شعبي

�أن �لباحث عبيد ر��صد بن �صندل ي�ؤكد 

ي�مًا بع���د ي�م باأنه كنز�ً للمعل�مات 

�لرت�ثية لالأمث���ال و�حلكم �لتاريخية 

و�لق�صائ���د �ل�صعرية ،ويعكف �الأ�صتاذ 

عبي���د بن �صن���دل د�ئم���ًا يف �لبحث 

و�لتح���ري عن �لرت�ث و�الأدب �ل�صعري 

يف �الإم���ار�ت ،و�آل���ف كتابني بجه�د 

م�صنية �أحدهم���ا عن �الأمثال و�حلكم 

و�الألغاز �ل�صعبية يف �الإمار�ت ويعد�ن 

مرجعًا لالآد�ب و�لرت�ث �ل�صعبي.

و�الأ�صت���اذ عبي���د بن �صن���دل �صاعر�ً 

وباحث���ًا وم�ؤلفًا يف �ل���رت�ث و�الأدب 

�ل�صعب���ي ول���ه ح�ص����ره �لبارز يف 

�لعديد  �الإع���الم وقدم  جميع و�صائل 

من �لرب�مج �ل�صعبي���ة و�لرت�ثية مثل 

برنامج كن�ز من �لرت�ث �لذي يعر�س 

�لفن�ن و�حلكم و�الأمثال �لرت�ثية.

�ألفت �إ�ص���د�ر�ً ع���ن �الألعاب  يق����ل: 

�أهدف من  �ل�صعبية و�لذي  و�الأهازيج 

خالله �إىل تعريف �جليل �جلديد على 

�الألعاب و�الأهازيج �لقدمية �لتي كان 

ي�صتخدمه���ا �الأطفال وه� تر�ث �الآباء 

و�الأجد�د يف طف�لتهم حيث �لطبيعة 

و�لفطرة و�لرب�ءة �خلالية من كل عقد 

وتكلف.

 كذل���ك يل �إ�صد�ر )�ل�ص���� �آخر( وه� 

كتاب عن �الأمث���ال و�الألغاز �ل�صعبية 

�أقدم فيه �الأمث���ال و�الألغاز �ل�صعبية 

�الإم���ار�ت  �صع���ب  ب���ني  �ملتد�ول���ة 

خا�صة و�صع����ب �الأمة �لعربية عامة 

.فاالإم���ار�ت �أ�صال���ة ح�صارية عريقة 

ترب���ط �أبنائه���ا من حي���ث �لعاد�ت 

و�لتقالي���د و�للغة و�لدي���ن و�لتاريخ 

�أهل  للرو�بط بني  �مل�صرتك باالإ�صافة 

�حل�ر و�أهل �لبادية. 

* وماذا عن ال�شلوكيات وامل�شميات 

ال�شعبية يف جمتمع الإمارات ؟ 
ق���ال �الأ�صت���اذ عبي���د ب���ن �صن���دل 

:�حلقيقة �أن هناك �لعديد �ل�صل�كيات 

و�مل�صمي���ات �ل�صعبي���ة يف �المار�ت 

وميادينها عدي���دة وكثرة و�أق�ل لك 

ع���ن بع�صها مث���اًل هناك م���ن يق�ل 

ت�صتاه���ل �لنام�����س ومعناها تهنئة 

ل�صخ�س ما على �لف�ز يف �ل�صباقات 

ک�لهج���ن و�خليل وه���ي دليل على 

�لف���رح و�لغبط���ة و�ل����رور . كذلك 

هناك كلمة ه����دو معناها �ال�صتئذ�ن 

�أي  �لرج���ال لدخ�ل  خ�ص��صًا عن���د 

بي���ت ول� تربط���ه باأ�صحاب���ه قر�بة 

ويك����ن �ل���رد كلمة ه���دي خ�ص��صًا 

�إذ� كان �ل�صخ����س معروف���ًا لدى �أهل 

�لبيت كذلك هناك كلمة �ل�صيمة وهي 

�لتلطف باأي �صخ�س فيق�ل له �ل�صيمة 

�أي �صاعدين و�أجرين

 وهن���اك كلمة �لع�ص���ر�ن وهي فرتة 

�لع�ر و�ملغرب  �ل��قعة بني  �لع�ر 

وهناك �لكثر من �ملع���اين و�الأمثال 

�الأخرى �لد�خلة يف �صل�كيات وعاد�ت 

�أبناء �الإمار�ت.

* وماذا عن الألغاز؟ 
 رد:كانت و�صيلة ترفيهية ثقافية بني 

�لنا�س وخا�صة �ل�صعر�ء منهم  وتقال 

يف �جلل�صات و�لتجمعات فهناك لغز�ً 

يق�ل : طر طار يف �لبحار الله ري�س 

والمنقار و�الجابة هي » زبد �لبحر «

* وماذا تقول عن الألعاب ال�شعبية؟ 

�أج���اب: هي �ألع���اب �بتكارية وكانت 

تعتمد عل���ى �ل�رف و�الأمانة وح�صن 

�لنية من �لرتويح عن �لنف�س وق�صاء 

وقت �لفر�غ وتعترب �الألعاب �ل�صعبية 

�ألع���اب �ملتعة و�لبهج���ة وهي تعرب 

و�الأحا�صي����س �ملختلفة  �ل���روح  عن 

وه���ذه �الألع���اب عدي���دة �الأ�ص���كال 

و�مل�صمي���ات وتختلف من منطقة �إىل 

�أخ���رى فمث���اًل �الألع���اب يف �لبادية 

تختلف عن �ألعاب �أهل �ملدن و�حل�ر 

وهذه �الألعاب تنم���ي �لق�ة �لبني�ية 

جل�ص���م �الإن�صان وتنمي روح �لرج�لة 

و�جللد وحتم���ل �ل�صعاب وتنمي لدى 

�لطفل ملك���ة �العتماد عل���ى �لنف�س 

لت�صكي���ل �ألعابه فرت�ه يبحث ويفت�س 

حتى يحقق ماي�صب����� �إليه من حلم 

يف �إجن���از لعبته �أم���ا �لي�م يف هذ� 

�لع�ر فاإنك ت���رى �الألعاب �ملتن�عة 

على �خت���الف �أ�صكالها و�أن��عها متالأ 

�ملحالت �لتجارية والحتتاج جلهد �أو 

عناء �ص�ى �للم�س.

* وماذا عن الأهازيج الرتاثية القدمية ؟ 

قال:هي عدي���دة ومتن�عة فمثاًل عند 

�الأعر�����س يف �لبادي���ة ي���ردد �لفتية 

مقلدين �لكبار :

موز على الع�ضد

عروق زاخر 

والياه ال�ضهامي 

�شفة النف�س معتوقة

الين يرجع ب�ضالمي 

مركب اال�ضات مايانا 

لي عليه الو�ضف يطرونه 

يالخ�ضر حبك تبالنا 

ما جفانا الغدر من دونه 

*وعن �لنخلة و�لرطب كذلك �أهزوجة 

جميلة تق�ل:

يا ليت عندي نخل 

ت�ضقى بغّرافه

 والقيظ لي من هدن

 واْحمّرت اأطرافه

 

ناكل اأْخيار الرطب

 جارين باْطرافه… 

* ماهي اأهم امل�شادر التي ت�شتقي 

منها هذه املعلومات الرتاثية ؟ 

 �أه���م �مل�صادر و�ملر�جع هي ذكريات 

�ل�صخ�صي���ة  و�ملمار�ص���ة  �لزم���ن 

و�الأحادي���ث مع كبار �ل�صن من �أبائنا 

كذلك هناك بع�س �مل�ؤلفات و�لطبعات 

�ملحلية و�خلليجي���ة وخا�صة �إ�صد�ر 

من مركز �لرت�ث �ل�صعبي لدول �خلليج 

يف قطر.

ْعِبي: َ�ث �ْل�َصّ *ُم�ؤََلَّفاِته يِف �ْلرُتّ

ْعِبَيّة  1. ِكَتاب �اْلأَْلَعاب َو�اْلأََهاِزْيج �ْل�َصّ

يِف َدْوَلة �اْلإَِماِر�ت

ْعِبَيّة يِف  2. ِكَتاب �اْلأَْمَثال َو�اْلأَْلَغاز �ْل�َصّ

َدْوَلة �اْلإَِماِر�ت

َ�ث َقْبل �ْلَنّْفط 3. ِكَتاب َماَلِمح َمن �ْلرُتّ

�َر يِف  4. ِكَتاب ُفُن���ْ�ن �ْلَباِدَية َو�حْلَ

ْعِبي. �ْلَعَمل �لَفلُكلّْ�ري َو�ْل�َصّ

»تتتويتتر«  �إغتتتاق  على  تعلق  �ل�صني 

ح�صاب �صفارتها يف و��صنطن

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

قام قروي�ن يف �لهند برمي قطعة من �الإطار�ت �ملحرتقة على 

فيل يف حماولة الإخافته.

وذكرت و�صائل �إعالم حملية، �أن �الإطار ظل عالقًا يف �أذنه مما 

ت�صبب يف هروب �ملخل�ق وه� يعاين معاناة �صديدة، وُتظهر 

لقطات �صادم���ة �لفيل �لذكر وه� يح���رتق يف والية “تاميل 

نادو” يف جن�ب �لهند.

فيما ��صتعلت �أل�صن���ة �للهب �ل�صخمة جانب ر�أ�صه بينما كان 

يح���اول يائ�صا �لفر�ر من مكان �حل���ادث، كما تظهر �للقطات 

�ملقلق���ة �لرجال وهم يلق�ن باأ�صياء حمرتقة على ج�صد �لفيل 

ليزيدو� من معاناته .

  �أعربت �خلارجية �ل�صينية عن قلق بالدها حيال �إغالق 

م�قع »ت�يرت« حل�صاب �صفارتها يف �ل�اليات �ملتحدة.

وقال���ت �ملتحدثة با�صم وز�رة �خلارجي���ة �ل�صينية، ه�� 

ت�ص�ن ينغ، �خلمي����س، �إن �ل�صلطات �ل�صينية قلقة حيال 

�إجر�ء ت�يرت هذ�.

�إىل ذلك �أعلن م�قع »ت�يرت« للت���صل �الجتماعي �إغالق 

ح�ص���اب �ل�صف���ارة �ل�صينية ب���صنط���ن »النتهاك ق��عد 

�مل�ق���ع« بعد ن�رها تغريدة ح�ل �صيا�صات بكني جتاه 

�الأيغ�ر �مل�صلمني يف �إقليم �صينجيانغ.
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فيل  ج�صد  يف  �لنري�ن  ي�صعلون  هنود 
حتى �ملوت

اأبوظبي-الوحدة:

كبار  �أح���د  ترج���ل 

يف  �ل�صعر  فر�ص���ان 

�ل�صاع���ر  �الإم���ار�ت 

عب���د�هلل ب���ن �صامل 

بن ذيبان �ل�صام�صي 

حي���ث و�فته �ملنية 

�الأول  �أم����س  ي����م 

�جلمع���ة ع���ن عمر 

�لثمان���ني  يناه���ز 

عامًا.ورح���ل يف وقت كان واليز�ل عل���ى قمة �ل�صعر 

�ل�صعبي �المار�تي.

و�ل�صاع���ر �لر�حل قام���ة �صعرية با�صق���ة يف �صماء 

�ل�صعر و�لرت�ث �ل�صعبي عرف ب�صدق �مل�صاعر ورهافة 

�الإح�صا����س يف ع���امل �لق�صي���دة ويف حياته وتغنى 

بق�صائده �لكثر من �لفنانني �ملحليني و�لعرب ،رحمه 

�هلل رحمة و��صعة و�أ�صكنه ف�صيح جناته.

رحيل �ل�صاعر �لكبري 

عبد�هلل بن ذيبان
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"ج�ن���ز ه�بكن���ز"  �أف���ادت جامع���ة 

�الأمريكية باأن �ل�اليات �ملتحدة �صجلت 

خالل ي�م �الأربع���اء �أكرث من 4.2 �ألف 

وفاة جديدة ناجمة عن فرو�س ك�رونا 

�مل�صتجد.

و�أك���دت �جلامع���ة �أن ح�صيلة �صحايا 

�لفرو����س �لتاجي �ل���ذي ي�صبب مر�س 

"ك�فيد-19" يف �لبالد �صهدت �الأربعاء 
وف���اة  4229 حال���ة  ب��ق���ع  زي���ادة 

و178255 �إ�صابة جديدة.

و�صجلت يف �ل�الي���ات �ملتحدة �إجماال 

منذ بد�ية �جلائح���ة، ح�صب �إح�صاء�ت 

�جلامع���ة �لت���ي تعتمد عل���ى بيانات 

�لر�صمية و�مل�صادر �ملفت�حة،  �لهيئات 
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ملي�نًا 

بالفرو�س  جدي���دة  �إ�صابة  و441852 

�لتاج���ي منها 406196 حالة وفاة، ما 

ميثل �أكرب ح�صيلة على م�صت�ى �لعامل.

وط���رح �لرئي�س �الأمريك���ي �جلديد ج� 

باي���دن حمارب���ة تف�ص���ي ك�رونا بني 

�أول�ي���ات حك�مت���ه، متعه���د� باتخاذ 

�إجر�ء�ت عاجلة يف هذ� �ل�صبيل.

�أكرث من 4 �آالف وفاة بكورونا يف �أمريكا 

عل���ى �لرغم من �للقاح���ات وب�صائر خال 24 �صاعة

�الأدوي���ة �لت���ي باتت تل����ح خالل 

�الآونة �الأخرة، ي�ر فرو�س ك�رونا 

�مل�صتجد عل���ى �إطفاء �ص����ء �الأمل 

يف ه���ذ� �لعامل �لذي �صئم وج�د هذ� 

�ل�باء منذ �أكرث من �صنة تقريبًا.

ويف جديد �ملر�وغات، �أظهرت در��صة 

حديث���ة �أجر�ها باحث����ن �أمركي�ن 

كيف �أن متغ���ر 501Y.V2 لك�رونا، 

�لذي يتمي���ز بعدة طفر�ت، قادر على 

�إ�صابة �الأف���ر�د �لذين طّ�رو� �أج�صاما 

م�صادة بعد �إ�صابتهم �الأوىل.

يف �لتفا�صيل، �أو�صح باحث�ن �أن هذ� 

�لتح����ر بالذ�ت قد ي�صاهم يف ت�ليد 

“�صاللة هاربة” من �صاأنها �أال تتاأثر 
باملناعة �ملت�لدة يف �مل�جة �الأوىل 

�أو �الأج�صام �مل�ص���ادة �لتي تنتجها 

�للقاحات.

�أنه نظ���ر�ً لظه����ر �لعديد  و�أك���دو� 

م���ن �ملتغر�ت يف فرو����س ك�رونا 

�مل�صتج���د، ب���ات ك�صف مي���ل هذه 

�ل�صاللة للهروب من حتييد �الأج�صام 

�مل�صادة و�لبقاء على درجة خط�رة 

ق�ص�ى، �إ�صاف���ة �إىل تقييم قابليتها 

و�لت�صبب  ب�رعة  لالنتقال  �لن�صبية 

يف �الإ�صاب���ة بالفرو����س �لتاج���ي 

ك�فيد- 19..

طفرة هاربة لكورونا قد تغلب �للقاحات!
�مل�صت�صفيات مناطق حرب يف بريطانيا 

و1800وفاة خال 24 �صاعة

"ي�م���ا  بريطاني���ا  �صه���دت 

قامت���ا" بعد ت�صجيله���ا �أعلى 

مع���دل وفيات ب�صب���ب فرو�س 

تف�صي  منذ  �الأربع���اء،  ك�رونا، 

بينما حت�لت  ك�رونا،  جائحة 

م�صت�صفياتها "ل�صاحات حرب".
�أ�ص��أ ي�م  وعانت بريطانيا من 

لها يف �ل�ب���اء، �الأربعاء، حيث 

مت ت�صجيل �أكرث من 1800 حالة 

وفاة خالل 24 �صاعة، كما حذر 

كب���ر �مل�صت�صاري���ن �لعلميني 

لرئي�س �ل�زر�ء ب�ري�س ج�ن�ص�ن 

من �أن بع�س �مل�صت�صفيات تبدو 

�الآن "وكاأنها منطقة حرب".

�ألعاب �صعبية تر�ثية للبنات لعبة �مل�صطاع �ل�صعبية لالأوالد

�لباحث عبيد ر��صد بن �صندل 

�آل علي

غالف كتابه مالمح من تر�ث �المار�ت
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