
بغداد-وكاالت:

�أعلن���ت وز�رة �لد�خلي���ة �لعر�قية، �أم�س 

�ل�سب���ت، �لقب����س على رج���ل وزوجته 

بتهمة �الجتار بطفلهما �لبالغ من �لعمر 

5 �سنو�ت و�سط �لعا�سمة بغد�د.

وذكرت يف بيان �سحفي، �أن “معلومات 

��ستخباري���ة وردت بوجود عملية �جتار 

بالب����ر من خ���ال بيع طف���ل من قبل 

و�لديه، وعلى �لفور مت ت�سكيل فريق فني 

من مفارز وكالة �ال�س���تخبار�ت �ملتمثلة 

مبديرية ��ستخبار�ت �جلرمية �ملنظمة”.

�جله���د  تكثي���ف  “وبع���د  و�أ�س���افت: 

�إلق���اء �لقب����س على  �ال�س���تخباري مت 

�ملتهم���ن مبنطق���ة �لك���ر�دة ببغ���د�د 

�ثناء بيعهم ولدهم  وباجلرم �مل�س���هود 

�لبال���غ من �لعمر 5 �س���نو�ت مببلغ 10 

ماي���ن دينار )نح���و 7 �آالف دوالر( وقد 

مت �يد�عهم���ا �لتوقيف التخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية بحقهما”.

لندن/ويند�سور-)د ب �أ(:

 قالت متحدثة با�سم ق�ر باكنجهام 

�م����س �ل�س���بت �إن تطعي���م �مللك���ة 

�إليز�بيث باأعو�مها �الأربعة و�لت�سعن 

�س���د فريو�س كورونا يظل �أمر� خا�سا 

بها.

ج���اء ذلك يف رد على �س���وؤ�ل وجهته 

وكالة �الأنباء �الأملانية )د. ب. �أ(.

وذكرت �ملتحدثة �أنه لن ت�سدر بيانات 

ر�سمية علنية عن هذ� �الأمر.

كانت �مللكة �لت���ي تعترب من �لفئات 

�الأكرث عر�س���ة لاإ�س���ابة بالفريو�س 

لتقدمه���ا يف �لعمر قد �أم�س���ت �أيام 

�أعياد �ملياد مع �الأم���ري فيليب )99 

عاما( يف قلعة ويند�سور وتنازلت عن 

�الجتماعات �لعائلية.

يف �ملقابل �أظه���رت �مللكة مارجريت 

�لثاني���ة ملكة �لدمن���ارك /80 عاما/ 

ق���در� �أقل م���ن �لتخوف م���ن �لظهور 

�لعلني.

تلقت �مللكة مارجريت �لتطعيم ليلة 

ر�أ�س �ل�سنة كما �أعلنت �لعائلة �مللكية 

ظهر  �أم�س �جلمعة، �لتي �أ�س���افت �أن 

�مللكة �ستتلقى �جلرعة �لثانية خال 

ثاثة �أ�سابيع تقريبا.

مقدي�شو-)د ب �أ(:

 قتل �سخ�س �نتحاري خم�سة �أ�سخا�س على �الأقل 

يف �ل�س���ومال �م�س �ل�س���بت يف هجوم ��ستهدف 

�أ�سخا�س���ا �أتر�ك يف �لباد، ح�سبما قال م�سوؤولون 

يف مقدي�سو يف �أنقرة .

 وقال وزير �ل�س���حة �لرتكي فخر �لدين قوجة �إن 

تركي���ن �ثنن قتا يف �لهجوم.  و�أ�س���اف �لوزير 

�أن ثاثة مو�طنن �أتر�ك �آخرين من بن �مل�سابن 

�الأربعة ع����ر. وتابع �أن كل �مل�س���ابن يتلقون 

�لعاج يف مقدي�س���و. وال يوجد �أحد من منهم يف 

حالة خطرة.  ومل يتحدث �مل�سوؤولون �ل�سوماليون 

يف �لبد�ية عن �أي �س���حايا �أت���ر�ك، ولكن حتدثو� 

فقط عن قتلى من �ل�س���ومالين وحقيقة �أن هناك 

م�سابا تركيا و�حد�.

 وقال على ح�س���ن، وهو �س���ابط �رطة كبري �إن 

: "من ب���ن �لقتلى �ل�س���خ�س �النتحاري ومدين 

وفرد�ن من قو�ت �الأمن".

 ووقع �النفجار فى موقع بناء على طول �لطريق 

بن �لعا�س���مة مقدي�س���و ومقاطعة �أفجوي. وكان 

يعمل مهند�س���ون �أتر�ك وعم���ال بناء يف م�روع 

�سق طريق.

 وقالت �ل�رطة �إن �لهج���وم �لذي �أعلنت جماعة 

�ل�س���باب م�س���وؤوليتها عنه، ��س���تهدف بالتحديد 

مو�طنن �أتر�ك بال�سومال.

دم�شق-) د ب �أ (: 

�أفاد م�س���در طبي �س���وري مبقتل خم�س �أ�س���خا�س 

و�إ�س���ابة ت�س���عة �آخرين بجروح يف �نفجار �سيارة 

مفخخ���ة يف مدين���ة ر�أ�س �لعن يف ريف �حل�س���كة 

�ل�سمايل �لغربي �م�س  �ل�سبت.

وقال �مل�س���در �لطبي يف مدينة �حل�سكة  �إن طفلن 

و�مر�أت���ن ورجل  لقو� حتفهم جر�ء �نفجار �س���يارة 

مفخخة يف �س���وق �خل�سار مبدينة ر�أ�س �لعن بريف 

�سمال �حل�سكة .

و�أ�ساف �مل�س���در �أن  ثاثة �أ�سخا�س بينهم طفل من 

�مل�س���ابن يف حالة حرجة. بدوره �أكد م�س���در يف 

�جلي�س �لوطني �لتابع للمعار�سة �أن حافلة �سغرية 

�نفجرت يف �سوق �خل�سار و�سط �ملدينة .

على �ل�س���عيد نف�سه  �أفاد م�سدر يف مدينة �حل�سكة 

ب���اأن  مطلوبا للق���و�ت �الأمنية �ألق���ى قنبلة خال 

ماحقت���ه من قبل �لقو�ت �الأمنية �ل�س���ورية يف �أحد 

�أ�سو�ق باملدينة ما �أدى الإ�سابة 19 �سخ�سا.

و�سهدت مدينة ر�أ�س �لعن وريفها تفجري �أكرث من 15 

�س���يارة ودر�جة نارية مفخخة ر�ح �سحيها ع�ر�ت 

�لقتلى و�جلرحى منذ �س���يطرة ف�س���ائل �ملعار�سة  

�ل�سورية على �ملنطقة منذ بد�ية ت�رين �أول/ �أكتوبر 

.2019

�لجز�ئر-)د ب �أ(:

�أكدت وز�رة �لدفاع �لوطني يف �جلز�ئر �أن �سعيد بوتفليقة، �سقيق 

رئي�س �لباد �ل�س���ابق عبد �لعزيز بوتفليقة، �سيتم حتويله �إىل 

�ل�سجن �ملدين كونه متابع يف ق�سايا �أخرى �أمام �لقطب �جلز�ئي 

�القت�سادي و�ملايل �لتابع ملجل�س ق�ساء �جلز�ئر �لعا�سمة.

وكان جمل�س �ال�س���تئناف �لع�سكري قد بر�أ يف وقت �سابق �م�س 

�ل�س���بت، �س���عيد بوتفليقة و�آخرين من تهم���ة »�لتاآمر بغر�س 

�مل�سا�س ب�سلطة قائد ت�س���كيلة ع�سكرية«، و«�ملوؤ�مرة بغر�س 

تغيري نظام �حلكم«، بعد نق�س �حلكم من طرف �ملحكمة �لعليا. 

 و�أو�س���حت �لوز�رة يف بيان ن�رته عرب موقعها �لر�س���مي �أنه 

جرى تربئة قائد جهاز �ملخابر�ت �الأ�س���بق �لفريق حممد مدين 

�ل�س���هري با�س���م �جلرن�ل توفيق، و�للو�ء عثمان طرطاق، من�سق 

�الأجهزة �الأمنية �ل�س���ابق برئا�س���ة �جلمهورية، ولويزة حنون، 

زعيمة حزب �لعمال �لي�ساري، من نف�س �لتهمة �ملعاقب عليها 

�س���عيد بوتفليقة، وذلك مبوجب �ملو�د 284 من قانون �لق�ساء 

�لع�سكري و77 و78 من قانو �لعقوبات.  

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

دبي-) د ب �أ(:

 �أعلن���ت بلدية دب���ي باالإمار�ت عن �إعادة ت�س���غيل �ملاعب 

�لريا�سية يف �حلد�ئق �لعامة يف دبي، �بتد�ًء من �م�س �ل�سبت.

ودع���ت بلدية دبي ، عرب ح�س���ابها يف "تويرت" �جلمهور ، �إىل 

�ال�ستمتاع مبمار�سة �لن�ساطات �لريا�سية مع �اللتز�م باتباع 

�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لازمة.

وكان���ت بلدية دبي ق���د �أغلقت �حلد�ئق �لعام���ة و�لوجهات 

�لرتفيهية �لتابعة لها ب�سكل موؤقت �عتبار�ً من يوم �الأحد 15 

�آذ�ر/مار�س  �ملا�س���ي يف �إطار �الإجر�ء�ت �الحرت�زية ملو�جهة 

فريو�س كورونا �مل�ستجد.

درجات �لحر�رةمواقيت ال�شالة �أبوظبي 15/25 دبي 17/25 �ل�سارقة 15/27 عجمان 26 /16 �أم �لقيوين 25 /15 ر�أ�س �خليمة 25 /14 �لفجرية 24 /17 �لعن 15/25 ليو� 13/26  �ل�سلع 13/23    �لفجر 5.45 �لظهر 12.29   �لع�ر 3.28  �ملغرب 5.50 �لع�ساء 7.08

مو�شكو/ اأ�شتانا-)د ب اأ(:

 وقع �لرئي�س �لكاز�خ�ستاين قا�سم جومارت 

توكاييف �م�س �ل�س���بت على قانون يلغي 

عقوبة �الإعد�م يف جمهورية كاز�خ�س���تان 

�لو�قعة باآ�س���يا �لو�س���طى ، بح�سب بيان 

�سادر عن مكتبه.

و�ن�سمت كاز�خ�ستان ، �لتي حتد رو�سيا من 

�ل�س���مال ، يف ع���ام 2020 �إىل ميثاق �الأمم 

�ملتحدة �ل���دويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية 

و�ل�سيا�س���ية ، �ل���ذي ال ي�س���مح �إال بتنفيذ 

�أح���كام �الإع���د�م يف �أوقات �حل���رب على 

�جلر�ئم �خلطرية ب�سكل خا�س.

وعلى �لرغم من �س���دور �أح���كام باالإعد�م 

يف �جلمهورية �ل�س���وفيتية �ل�سابقة �لغنية 

بالنف���ط يف �ل�س���نو�ت �الأخ���رية ، فقد مت 

تعليق تنفيذ �أحكام �الإعد�م منذ عام 2013.

كازاخ�شتان تلغي عقوبة 
الإعدام

بلدية دبي تعيد ت�شغيل المالعب الريا�شية 

في الحدائق العامة �أنقرة-وكاالت:

 يتعر����س �لرئي�س �لرتكي رجب طي���ب �أردوغان �إىل موجة من 

�لهجوم �حلاد، بعد تعليقات �عتربت »مهينة« يف حق �لن�ساء 

�ملحجبات �لع�سو�ت يف �أحز�ب �ملعار�سة.

و�س���ّبه �أردوغان وجود ن�س���اء حمجبات يف �جتماعات حزب 

�ل�سعب �جلمهوري �ملعار�س، ب�«عر�س للن�ساء و�الأزياء«، مما 

�أثار ��ستياء كبري� يف �أو�ساط �الأتر�ك ب�سكل عام.

و�عترب �لرئي�س �لرتكي، يف �لتعليقات �لتي �أطلقها �جلمعة، �أن 

»وجود عدد قليل من �لن�ساء باحلجاب حل�سور بع�س فعاليات 

�حلزب كعار�س���ات �أزياء من �أجل �حل�س���ول على �الأ�سو�ت، مل 

يعد يخدع �أي �سخ�س. لقد وىل زمن هذه �الأمور«.

هجوم عا�شف على اأردوغان بعد تعليقات مهينة

»طالع �ص 2«

جمعية الإمارات للخيول العربية تطلق 
�سجل الأن�ساب الإلكتروني

بتوجيهات من�شور بن زايد  
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»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

 الرئي�س الم�صري يثمن جهود الكويت لتحقيق 
الم�صالحة الخليجية

 القاهرة-)د ب �أ(:

 ثمن �لرئي����س �مل�ري عبد �لفتاح 

�ل�سي�س���ي جهود �لكويت �ل�س���ادقة 

و�لنابع���ة من �لنو�ي���ا �لطيبة على 

�ل�س���نو�ت �ملا�س���ية لتحقيق  مد�ر 

�ملن�س���ودة،  �خلليجية  �مل�س���احلة 

بد�يًة من �مل�ساعي �ملخل�سة لاأمري 

�لر�حل �ل�سيخ �سباح �الأحمد �جلابر 

�ل�سباح، و�لتي و��سلها �سمو �ل�سيخ 

�لدور  �ل�سباح، وكذلك  �الأحمد  نو�ف 

�ملقدر للمملكة �لعربية �ل�س���عودية 

باالإنابة عن �ملجموعة �لرباعية.

 و�أك���د �لرئي����س �ل�سي�س���ي خ���ال 

وزي���ر  �ل�س���بت  �م����س  ��س���تقباله 

�خلارجي���ة �لكويت���ي �أحم���د نا�ر 

�ل�س���باح، عل���ى ثو�بت �ل�سيا�س���ة 

�مل�رية لتحقي���ق �لتعاون و�لبناء 

كنهج  �لعرب���ي  �لت�س���امن  ودع���م 

��سرت�تيجي ر��سخ، وذلك يف �إطار من 

�الحرت�م �ملتبادل وعدم �لتدخل يف 

�أهمية  �إىل جانب  �ل�سوؤون �لد�خلية، 

�اللتز�م بالنو�يا �ل�س���ادقة لتحقيق 

�مل�سلحة �مل�سرتكة، وكذلك �لتكاتف 

ل���درء �ملخاط���ر ع���ن �س���ائر �الأمة 

�لعربية و�سون �أمنها �لقومي.

�لر�س���مي با�س���م  و�أف���اد �ملتحدث 

ب�سام  �ل�س���فري  �مل�رية  �لرئا�س���ة 

ر��سي باأن وزير �خلارجية �لكويتي 

نقل �إىل �لرئي�س �ل�سي�س���ي ر�س���الة 

خطية من �أمري دولة �لكويت �ل�سيخ 

�ل�س���باح،  �جلابر  �الأحم���د  ن���و�ف 

�لتطور�ت  �آخر  ��س���تعر��س  ت�سمنت 

و�جله���ود  بامل�س���اعي  �ملتعلق���ة 

�لكويتي���ة لتحقي���ق وحدة �ل�س���ف 

�لعربي عرب �لتو�سل �إىل �مل�ساحلة.

مقتل خم�صة في تفجير انتحاري ا�صتهدف اأتراكًا بال�صومال

ق�صر باكنجهام: تطعيم الملكة 
�صاأن خا�س بها

ابوظبي-وام:

 بتوجيهات من �س���مو �ل�سيخ من�س���ور بن ز�يد �آل 

نهي���ان نائب رئي����س جمل�س �لوزر�ء وزير �س���وؤون 

�لرئا�س���ة رئي�س جمعية �الإمار�ت للخيول �لعربية، 

تطلق �جلمعية مطلع عام 2021 �س���جل �الأن�س���اب 

�الإلك���رتوين باللغت���ن �لعربي���ة و�الإجنليزية على 

موقعها �لر�سمي

ه���ذه  وتاأت���ي   /http://eahs.online
�ملب���ادرة �لتي تع���د �الأوىل من نوعه���ا يف �ل�رق 

�الأو�س���ط مبتابعة من �ل�سيخ ز�يد بن حمد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمعي���ة �الإمار�ت للخي���ول �لعربية، 

�لتز�ما بامل�س���اهمة يف تطوي���ر منظومة �خلدمات 

�لذكية وحت�س���ن جودة �الأد�ء �ملوؤ�س�سي وفق �أرقى 

�ملعايري �لعاملية.

والدان عراقيان يحاوالن بيع ابنهما 
مقابل 7 اآالف دوالر

تقارير عن بيع »اإيربا�س« لنحو 560 طائرة 

عام 2020
لندن-)د ب �أ(:

 باتت �رك���ة "�إيربا�س �إ�س �إي" على 

و�سك �إ�س���تكمال ت�س���ليم 560 طائرة 

لعمائه���ا �عتبار� من 31 كانون �أول/

دي�س���مرب، حيث �قرتبت م���ن حتقيق 

مبيعاتها �لد�خلية �مل�ستهدفة يف عام 

خيم عليه �نهيار �ل�سفر �جلوي ب�سبب 

جائحة كورونا، وفقا مل�سادر مطلعة، 

ح�سبما ذكرت وكالة بلومربج لاأنباء 

�م�س �ل�سبت.

وذكرت وكالة بلومربج يف وقت �سابق 

�الأوروبية  �لطائر�ت  �أن �ركة ت�سنيع 

�سلمت ما يقرب من 550 طائرة �عتبار� 

من 29 كانون �أول/دي�سمرب، و��ستمرت 

يف هذ� �جلهد خال �الأيام �الأخرية من 

�ل�سهر. وذكرت �مل�س���ادر �لتي طلبت 

عدم �لك�سف عن هويتها، �إنه من �ملقرر 

�إ�سد�ر �حل�سيلة �لنهائية بعد �لتدقيق 

�الأ�سبوع �ملقبل.

وزارة الدفاع الجزائرية: تحويل �صعيد بوتفليقة اإلى ال�صجن المدني

5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار براأ�ص العين

�سوريا: اإ�سابة 20 في انفجار قنبلة ب�سوق العمال في مدينة الح�سكة

االأردن يعلن اإحباط اأكثر من 100 عملية ت�صلل 
و30 عملية تهريب خالل 2020

عمان-وكالت: 

�أك���د مدي���ر �لتوجي���ه �ملعنوي يف 

�جلي����س �الأردين �لعميد �لركن طال 

�لغب���ن، �أن �لع���ام �ملنته���ي كان 

عاما ��س���تثنائيا و�سهد �إحباط �أكرث 

من 100 عملية ت�س���لل و30 عملية 

تهريب عرب �حلدود.

وق���ال يف ت�ري���ح تلفزي���وين، �إن 

"�لقو�ت �مل�س���لحة �أحبطت �أكرث من 
100 عملية ت�سلل و30 عملية تهريب 

على �حلدود، �إ�س���افة �إىل �سبط �أكرث 

من 15 �ألف قطعة ح�س���ي�س، و131 

مليون���ا و817 �ألف حبة )كبتاغون( 

خم���درة وغريها من عمليات تهريب 

�الأ�سلحة خال عام 2020".

و�أ�ساف: "بالن�سبة للخدمات �لطبية، 

�مللكية مل تقم بالتعامل مع جائحة 

كورونا فقط خال �لعام �ملا�سي بل 

قامت �أي�س���ا باإج���ر�ء 4585 عملية 

جر�حي���ة، و950 عملي���ة ق�س���طرة 

لغ�س���يل  جل�س���ة  و10870  للقلب، 

�لكلى، و26398 تدخل �إ�سعاعي، كما 

��ستقبلت 3916677 مر�جعا".

على  حتوي  "م�ست�س���فياتنا  وتابع: 

3500 �ري���ر ومت تعزيزه���ا ب�900 

�ري���ر م���ن خ���ال �مل�ست�س���فيات 

�إن�س���اوؤها"،  مت  �لت���ي  �مليد�ني���ة 

م�س���ري� �إىل "توجه لزي���ادة �لطاقة 

�ال�ستيعابية �إىل 4500 �رير".

و�أ�سار �لغبن �إىل �أنه "مت جتنيد �أكرث 

من 5 �آالف �س���ابط وع�سكري خال 

ذ�ت �لفرتة، حيث مت ��ستقطابهم من 

جامع���ة موؤتة وكلي���ة �الأمرية منى 

و�س���باط �لكلي���ات و�لتجنيد على 

ح�ساب �لنق�س �لعام"

»تتمة  �ص8«
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 Ωƒ«dG ≥∏£æj »fÉãdG »°SGQódG π°üØdG 

áÑ∏£dG ™«ªéd zó©H øY{

kÉ«FõL ºFÉZ Ωƒ«dG ¢ù≤W

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S øe äÉ¡«LƒàH 

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG

 äGQÉeE’G  á«©ªL  ¢ù«FQ  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T

 ΩÉY ™∏£e á«©ª÷G ≥∏£J ,á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d

 Úà¨∏dÉH ÊhÎµdE’G ÜÉ°ùfC’G πé°S 2021

»ª°SôdG É¡©bƒe ≈∏Y ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG

 √òg  »JCÉJh  /http://eahs.online
 ‘ É¡Yƒf  øe  ¤hC’G  ó©J  »àdG  IQOÉÑŸG

 øH ójGR ï«°ûdG øe á©HÉàÃ §°ShC’G ¥öûdG

 äGQÉeE’G á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG óªM

 ‘ áªgÉ°ùŸÉH ÉeGõàdG  ,á«Hô©dG  ∫ƒ«î∏d

 Ú°ù–h á«còdG äÉeóÿG áeƒ¶æe ôjƒ£J

 ÒjÉ©ŸG ≈bQCG ≥ah »°ù°SDƒŸG AGOC’G IOƒL

 »àdG ,Iójó÷G áeóÿG ±ó¡Jh  .á«ŸÉ©dG

 äÉj’ƒdG  ‘  áeqó≤ŸG  äÉeóÿG  »gÉ°†J

 ®ÉØ◊G  ¤EG  ,É«dGÎ°SCGh  É°ùfôah  IóëàŸG

 √QÉÑàYÉH  √ôjƒ£Jh  ∫ƒ«ÿG  ´É£b  ≈∏Y

 PEG  ,»JGQÉeE’G  çGÎdG  øe  Éî°SGQ  GAõL

 øe  ∫ÉéŸÉH  Úªà¡ŸGh  Ú∏eÉ©∏d  í«àJ

 áYöS Ú«eÓYEGh ÚHQóeh ÚHôeh ∑Óe

 ∫ƒ«ÿG  ä’Ó°S  áaô©e  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG

 ïjQGƒJh  É¡cÓeh  É¡FÉª°SCGh  á«Hô©dG

 äÉfÉ«ÑdG ™«ªLh É¡Ä°ûæe ¿Gó∏Hh ÉgOÓ«e

 πX ‘ É°Uƒ°üN ,π«°üØàdÉH äÉ«£©ŸGh

 ÜÉ°ùfC’G πé°S øª°V Ó«N 21789 π«é°ùJ

 á«©ª÷  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ócCGh  .ÊhÎµdE’G

 »Hô◊G óªfi á«Hô©dG  ∫ƒ«î∏d  äGQÉeE’G

 Ó°UGƒàe ÉeÉªàgG ‹ƒJ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿CG

 ÉXÉØM  ,∫ƒ«ÿG  ∫ÉéÃ  á≤FÉa  ájÉYQh

 ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dGh »Ñ©°ûdG çhQƒŸG ≈∏Y

 ÊhÎµdE’G  ÜÉ°ùfC’G  πé°S  ¿CG  ÉØ«°†e

 áeƒ¶æe Ú°ù– ‘ á∏YÉa áØ°üH ºgÉ°ù«°S

 áeƒµ◊G ±GógC’ É≤«≤– É¡àæªbQh πª©dG

 Oó°üH á«©ª÷G ¿EG  »Hô◊G ∫Ébh  .á«còdG

 Ëó≤J  øe  øqµÁ ÊhÎµdEG  ≥«Ñ£J  ôjƒ£J

 É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  π«¡°ùJh  äÉeóÿG  ™«ªL

.∫ÉéŸÉH Úªà¡ª∏d É¡æe IOÉØà°S’Gh

:ΩGh-»HO

 óFÉ≤dG ,…ôŸG áØ«∏N ˆGóÑY ≥jôØdG ‹É©e OÉ°TCG 

 åMÉÑŸG  ΩÉ°ùbCG  Oƒ¡éH  »HO  áWöûd  ΩÉ©dG

 áÑ°ùf ¢†ØN ‘ ,»HO áWöT õcGôe ‘ á«LQÉÿG

 ∞∏àfl  πMh  á∏é°ùŸG  ádƒ¡éŸG  äÉZÓÑdG

 áÑ°ùf  ≥«≤–  ¬æY  èàf  Ée  Ió≤©ŸG  ÉjÉ°†≤dG

 ‘ á«FÉæ÷G  ºFGô÷G  øY ∞°ûµdG  ‘ %99^7

 åMÉÑŸG ΩÉ°ùbG ¿CG GócDƒe.. ¢UÉ°üàN’G ≥WÉæe

 äÉ«é¡æŸG  ≥«Ñ£Jh  ò«ØæJ  IQGóéH  âYÉ£à°SG

 á«ŸÉ©dG  ÜQÉéàdGh  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCGh

 Ú«LQÉÿGh Ú«∏NGódG AÉcöûdG ™e ¿hÉ©àdÉH

.áÁô÷G áÑ°ùf ¢†Øÿ

 ≥jôa  ´ÉªàLG  ¬«dÉ©e  ¢SDhôJ  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 á«LQÉÿG  åMÉÑŸG  ΩÉ°ùbCG  AÉ°SDhQ  ¢ù∏›

.•ÉÑ°†dG øe OóYh ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQ Qƒ°†ëH

 ¢ù∏› ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódG á«ªgCG ¬«dÉ©e ócCGh

 õjõ©J  ‘  á«LQÉÿG  åMÉÑŸG  ΩÉ°ùbG  AÉ°SDhQ

 áWöûdG õcGôe ‘ á«æ©ŸG ΩÉ°ùbC’G ÚH π°UGƒàdG

 πª©dG  äGAGôLEG  ôjƒ£J  ‘  º¡°ùj  …òdG  ôeC’G

 Ú«LQÉÿGh Ú«∏NGódG AÉcöûdG ™e ≥«°ùæàdGh

 ≈©°ùjh »eóÿGh »æeC’G πª©dÉH ≥∏©àj Éª«a

 AÉ≤JQ’G ≈∏Y πª©J »àdG á«YGóHE’G QÉµaC’G ìô£d

 áØYÉ°†Ã  ¢ù∏éŸG  kÉ¡Lƒe  πª©dG  áeƒ¶æÃ

 á`Wöûd á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G

 É¡fCÉ°T øe »àdG á«æeC’G áeƒ¶æÃ AÉ≤JQ’Gh »HO

.¿ÉeC’h øeC’G Rõ©J ¿CG

 πª©dG  Ò°S  ≈∏Y ´ÓW’G  ´ÉªàL’G  ∫ÓN ”h

 ¢ù∏éŸG  ™jQÉ°ûe  ¢VGô©à°SGh  ¢ù∏éŸG  ‘

 áaôZ ´höûeh scan ´höûe πãe ájôjƒ£àdG

 áÁôL ôØ°U ´höûeh õcGôŸÉH »FÉæ÷G π«∏ëàdG

 ´höûeh  IQƒé¡ŸG  äÉÑcôŸG  π≤f  IQOÉÑeh

 ∞°ûc  èFÉàf  á°ûbÉæeh  ÖjQóàdGh  π«gCÉàdG

 áaÉ°VEG ¢UÉ°üàN’G ≥WÉæe ‘ áÁô÷G ¢†ØNh

 ΩÉ°ùbC’G èFÉàfh ÜQÉéàdGh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ¤EG

.ÉjÉ°†≤dG RôHCG ™e á«LQÉÿG

 ¢ù«FQ  »∏Ø¨dG  ódÉN  Ö«≤ædG  ∫Éb  ,¬à¡L  øe

 π©L ¢ù∏éŸG øe ±ó¡dG ¿EG ádÉcƒdÉH ¢ù∏éŸG

 ¿ÉeC’Gh øeC’G ‘ É«ŸÉY ¤hC’G ¿óŸG øe »HO

 ‘  áÁô÷G  øe  ó◊G  ‘  áeGóà°S’G  ≥«≤–h

 ¢UÉN πµ°ûH »HO IQÉeEGh ΩÉY πµ°ûH äGQÉeE’G

 ºFGôL  øY  %5 ∫ó©Ã ºFGô÷G  áÑ°ùf  ¢†ØNh

 πeÉµàdGh  ≥«°ùæàdG  ≥«≤–h  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG

 Ú«LQÉÿG  AÉcöûdGh  ¢ù∏éŸG  ÚH  §HGÎdGh

 IóMGh á«ª«¶æJ IóMh ‘ IOÉjôdG  ¤EG  k’ƒ°Uh

 §£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh ‘ äGOÉ«≤dG ácQÉ°ûeh

 ìhôH  πª©dGh  Iƒ≤∏d  á«é«JGÎ°S’G  èeGÈdGh

.óMGƒdG ≥jôØdG

 ∑QÉ°ûj  ¢ù∏éŸG  ¿CG  »∏Ø¨dG  Ö«≤ædG  ±É°VCGh

 OƒLh  ¿Éª°†d  ôªà°ùŸG  ôjƒ£àdG  äÉ«∏ªY  ‘

 º∏©àdG ≈∏Y ¢Uô– áaÉØ°Th áYóÑe πªY áÄ«H

 ™e  ácGöûdG  õjõ©Jh  øjôªà°ùŸG  Ú°ùëàdGh

 äGQOÉÑe  ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  Ú«æ©ŸGh  AÉcöûdG

 ≥«≤–h ácÎ°ûe πª©dG ¥ôah ™jQÉ°ûeh èeGôHh

 ≥aGƒàj ÉÃ »HO áWöûd á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G

 IQGOEG  ‘ á«LQÉÿG  åMÉÑŸG  ΩÉ°ùbG  ΩÉ¡e  ™e

.»FÉæ÷G åëÑdG

 πãªàJ ¢ù∏éŸG ΩÉ¡e ¿CG »∏Ø¨dG Ö«≤ædG í°VhCGh 

 ΩÉ°ùbG  AÉ°SDhQ  ÚH »∏eÉµàdG  πª©dG  õjõ©J ‘

 äGQOÉÑŸG OÉªàYG ∫ÓN øe á«LQÉÿG åMÉÑŸG

 »àdG  ácÎ°ûŸG  äÉ«dB’Gh  ™jQÉ°ûŸGh  èeGÈdGh

 áWöûd á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùJ

 »FÉæ÷G åëÑdG IQGOEG ΩÉ¡e ™e ≥aGƒàj ÉÃ »HO

 áëLÉædG  ÜQÉéàdGh  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  »æÑJh

 ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh á«LQÉÿG åMÉÑŸG ΩÉ°ùbCG  ‘

 á«dhódG  ájQÉ«©ŸG  äÉfQÉ≤ŸGh  ΩÉ°ùbC’G  á«≤H

 É«ŸÉY  áæeB’G  ¿óŸG  ‘  á«∏ëŸGh  á«ª«∏bE’Gh

 AÉcöûdG  ™e  ácÎ°ûŸG  äGQOÉÑŸG  OÉªàYGh

.ô¡°TCG 3 πc É¡éFÉàf á©LGôeh

 á°ShQóe  §£N  ≥ah  πª©j  ¢ù∏éŸG  ¿CG  ócCGh

 ¿CG  ¤EG  Éàa’.. áÁô÷G áÑ°ùf ¢†ØN ‘ º¡°ùJ

 ôgGƒ¶dGh Ö«dÉ°SC’G á°SGQO ≈∏Y πª©j ¢ù∏éŸG

 ™°Vhh ¬°UÉ°üàNG á≤£æe Ö°ùM πc á«eGôL’G

 ó°UQh É¡àeGóà°SG ¿Éª°Vh É¡d áªFÓŸG ∫ƒ∏◊G

 óë∏d AÉcöûdG ™e É¡à©HÉàeh á«æeC’G äGô¨ãdG

 AÉcòdG  ∫ÉNOEG  ≈∏Y  πª©dGh  É¡«aÓJh  É¡æe

 ™æeh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY ‘ »YÉæ£°U’G

.áÁô÷G áëaÉµe

 :IóMƒdG-áª«ÿG ¢SCGQ

 ,»ª«©ædG ¿Gƒ∏Y øH ˆG óÑY »∏Y AGƒ∏dG ócCG

 äÉ«∏ªY ¿EG áª«ÿG ¢SCGQ áWöT ΩÉY óFÉb

 IQÉeEG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 ¢SCGQ  á∏«d  ä’ÉØàMG  ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ

 ¢ü«∏≤J  ‘  ÒÑc  πµ°ûH  âª¡°SCG  áæ°ùdG

 h  √ƒLôŸG  ±GógC’G  ≥«≤–h  ,äÉ«Ñ∏°ùdG

. ¿É≤JEGh IOƒéH ¬«æeCG äÉeóN Ëó≤J

 áª«ÿG  ¢SCGQ  áWöT  ΩÉY  óFÉb  Ωó≤Jh

 á«æeC’Gh á«WöûdG πª©dG ¥ôa πµd ôµ°ûdÉH

 hóLGƒJ øjòdG »æeC’G ´É£≤dG ∫ÉLQ πch

 ‘ ä’ÉØàM’G  ÚeCÉàd  Ωƒ«dG  QGóe  ≈∏Y

 kÉeÉY  ™«ªé∏d  ≈æ“h  ¿ÉLôŸG  IôjõL

 ¿ÉeC’Gh øeC’Gh ÒÿÉH á∏aÉM áæ°Sh kGó«©°S

 ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ≈∏Y

 ‘ áæ°ùdG ¢SCGQ á∏«d ä’ÉØàMG äôe å«M

 π«é°ùJ ¿hO øe ΩÓ°ùH áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEG

 çOGƒ◊G  ¢†©H  GóY  ,¬¨«∏H  çOGƒM  ájCG

 É¡FGƒàMG  ”  »àdG  á£«°ùÑdG  ájQhôŸG

 ∂dPh  ,á°üàîŸG  ¥ôØdG  πÑb  øe  kÉ©jöS

 AÉcöûdG ™e πeÉµàdGh ácGöûdG ∫ÓN øe

 IQGOEG á°UÉNh ,IQÉeE’G ‘ Ú«é«JGÎ°S’G

 äGAGôLE’G  áaÉc  ™°Vhh  ¿ÉLôŸG  IôjõL

 ‘  É¡H  ∫ƒª©ŸG  ájRGÎM’G  ÒHGóàdGh

 áë°Uh øeCG ¿Éª°†d ,ò«ØæàdG ó«b ádhódG

 ‘ ™ªàéŸG íFGöTh OGôaCG áaÉc áeÓ°Sh

 É¡°û«©j  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX

.19 ó«aƒc áëFÉL ÖÑ°ùH Ωƒ«dG ⁄É©dG

 πLCG øe πª©f ÉæfCÉH ¬JOÉ©°S í°VhCG Éªc

 ¢SÉædG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëŸG

 ‘h ,Éæd  áÑ°ùædÉH  iƒ°üb  ájƒdhCG  √ògh

 ÉŸ  kGô¶fh  áæ°ùdG  øe  â«bƒàdG  Gòg  πãe

 áÄ«H  øe  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ¬H  ™àªàJ

 ,á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  áMÉ«°ù∏d  áHPÉL

 áMÉ«°ù∏d á«ª«∏bE’G áª°UÉ©dG É¡æe â∏©L

 ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ÊÉãdG  ΩÉ©∏d  á«é«∏ÿG

 kGÒÑc kÉ«MÉ«°S kÉWÉ°ûf IQÉeE’G ó¡°ûJ å«M

 πNGódG øe ìÉ«°ùdG áaÉµd ó°ü≤e É¡∏©éj

 äGQó≤dG áaÉc ∞«XƒJ ” ∂dòd ,êQÉÿGh

 IQÉeEG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡©jRƒJh  á«WöûdG

 º¡àeÓ°Sh º¡àeóN πLCG øe áª«ÿG ¢SCGQ

.á«dÉ©ah IAÉØµH

 ¢ùîæe »∏Y ˆG óÑY ó«ª©dG ócCG ¬ÑfÉL øe

 áæé∏dG ¢ù«FQ á«WöûdG äÉ«∏ª©dG ΩÉY ôjóe

 äÉ«dÉ©ØdGh  ä’ÉØàM’G  ÚeCÉàd  áªFGódG

 19-ó«aƒc áëFÉL ±hôX ¿EG áª«ÿG ¢SCGôH

 ¢SCGQ ä’ÉØàMG ™e πeÉ©àdG Éæ«∏Y â°Vôa

 ≥«Ñ£J ” å«M ,∞∏àfl Üƒ∏°SCÉH áæ°ùdG

 Ióªà©ŸG  íFGƒ∏dGh  äGAGôLE’Gh  ÚfGƒ≤dG

 …ó°ù÷G  óYÉÑàdÉH  ¢UÉÿG  ∫ƒcƒJhÈdÉH

 ≈∏Y kÉXÉØM äÉeÉªµdG AGóJQGh äÉ©ªéàdGh

 í°VhCG Éªc .á«©ªàéŸG áeÓ°ùdGh áë°üdG

 »æeC’G QÉ°ûàf’G ¿EG ¢ùîæe ˆG óÑY ó«ª©dG

 kGöVÉM ¿Éc IQÉeE’G äÉbôW ‘ …QhôŸGh

 Ò«°ùJ ”h , m±Éc âbƒH ä’ÉØàM’G πÑb

 ,äÉbô£dG  ≈∏Y  ájQhôeh  á«æeCG  äÉjQhO

 äöûàfG å«M ¿ÉLôŸG IôjõL §«fi ‘h

 ,á«fóeh ájQhôe ájQhO 165 øe ÜQÉ≤j Ée

 ájQhôŸG  äÉLGQódGh  ÊóŸG  ´ÉaódGh

 ±É©°SE’G  äÉÑcôeh  á«FGƒ¡dGh  ájQÉædG

 äÉjQhódG öûf ” Éªc ™jöùdG πNóàdGh

 OGôaCGh Qƒ¡ª÷G ¿hÉ©J π°†ØHh á«MÉ«°ùdG

 ádƒ¡°S  πµH  á«dÉØàM’G  äôe  ™ªàéŸG

 â≤Ñ°S  »àdG  äGÒ°†ëà∏d  Oƒ©j  Gògh

 áæé∏dG É¡àdòH »àdG Oƒ¡÷Gh á«dÉØàM’G

 äÉ«dÉ©ØdGh  ä’ÉØàM’G  ÚeCÉàd  áªFGódG

 IôjõL  IQGOEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQÉeE’G  ‘

 ¥ôah  É¡«∏Y  ¿hôµ°ûj  »àdGh  ¿ÉLôŸG

 ,AÉæãà°SG  ¿hO  É¡©«ªL á«fGó«ŸG  πª©dG

 áæ°ùdG  ¢SCGQ  áÑ°SÉæe  êhôÿ  iOCG  É‡

 ó≤a º∏©∏dh ,äÉ©bƒàdG  âbÉa äÉMÉéæH

 áª«ÿG ¢SCGQ áWöûH äÉ«∏ª©dG áaôZ â≤∏J

 á£«°ùÑdG ™«°VGƒŸG øe Oó©d  ÆÓH 2011

 ä’ÉØàMG  ∫ƒM  ábôØàŸG  äGQÉ°ùØà°S’Gh

  .(999)  h  (901)  ÚªbôdG  ≈∏Y  IQÉeE’G

 ÚeCÉàd  ºFGódG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  ±É°VCGh

 óMCG ¿Éc Qƒ¡ª÷G ¿hÉ©J ¿CÉH äÉ«dÉ©ØdG

 ,ä’ÉØàM’G ìÉ‚ ‘ á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G

 ´ÉÑJEÉH  á«dhDƒ°ùŸÉH  √Qƒ©°T  áé«àf

 äÉ¡jƒæàdG  áaÉµH  ó«≤àdGh  äGOÉ°TQE’G

 ÈY  IQƒ°ûæŸGh  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdGh

 ∫ÓN  øe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äGƒæb

 äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdG ¥ÓZEG äÉbhCÉH º¡eGõàdG

 ∂dòch  ,ä’ÉØàM’G  ¿ÉµeCG  ¤EG  ájODƒŸG

 ¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCG ÈY ∫ÉØàM’G º¡à©HÉàŸ

 »àdG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉ°üæeh

 ôµ°ûdG πc º¡∏a , ∫ÉØàM’G IQGOEG  É¡Jôah

 ™e º¡fhÉ©J h º¡eGõàdG ≈∏Y ôjó≤àdG h

 ¿ÉLôŸG IôjõL IQGOEG ™eh áWöûdG ∫ÉLQ

 Gòg ä’ÉØàMG É¡Ø∏¨J »àdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ΩÉ©dG

IOÉ©°ùdGh øeC’G É¡Ø∏¨j AGƒLCG §°Sh ójóédG ΩÉ©dÉH πØàëJ áª«îdG ¢SCGQ
™ªàéªdG OGôaCG øe ô«Ñc ¿hÉ©Jh ájRGôàMG äGAGôLEG øª°V

.. ójGR øH Qƒ°üæe äÉ¡«LƒàH

 áÑ°ùf ¢†ØN »a á«LQÉîdG åMÉÑªdG ΩÉ°ùbCG Oƒ¡éH ó«°ûj »HO áWô°T ΩÉY óFÉb

ádƒ¡éªdG äÉZÓÑdG

»fhôàµdE’G ÜÉ°ùfC’G πé°S ≥∏£J á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d äGQÉeE’G á«©ªL
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÉfGòjEG ¢SQGóŸG ‘ á°SGQódG óM’G Ωƒ«dG ∞fCÉà°ùJ 

 »°SGQódG ΩÉ©dG øe ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG AóÑH

.2021 - 2020 ‹É◊G

 É«FóÑe Qô≤J ¬fCG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âë°VhCGh

 "ó©H  øY"  áÑ∏£dG  ™«ª÷  á°SGQódG  ¿ƒµJ  ¿CG

 »ë°üdG  ™bGƒ∏d  É©ÑJh  ÚdhC’G  ÚYƒÑ°SC’G  ‘

 ‘ Ö°üj ÉÃ ΩRÓdG PÉîJG ºà«°S äGóéà°ùŸGh

 ∫hGó÷G  ≥ah  ΩGhódG  ¿ƒµ«°Sh  áÑ∏£dG  áë∏°üe

 π°üØ∏d  ≥HÉ°ùdG  »æeõdG  ™jRƒàdGh  á«°SQóŸG

.∫hC’G »°SGQódG

 ÚàÄ«¡dG  ΩGhód  áÑ°ùædÉH  ¬fCG  IQGRƒdG  âæ«Hh

 50 áÑ°ùæH ¿ƒµ«°S á°SQóŸG ‘ á«æØdGh ájQGOE’G

 ≥ah ∫OÉÑàdÉH »æØdGh …QGOE’G QOÉµ∏d áFÉŸG ‘

 ≥«Ñ£J ™e á°SQóŸG ôjóe É¡©°†j ™jRƒJ á£N

 ΩGhódG  ∫ÓN  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’G

.á°SQóŸG ‘ »ª°SôdG

 äó≤Y  ÊÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG  ¥Ó£fG  π«Ñbh

 ´ƒÑ°SCG »°VÉŸG ΩÉ©dG øe Èª°ùjO ô¡°T IQGRƒdG

 »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY »°ü°üîàdG ÖjQóàdG

 QOGƒc  øe  kÉØdCG  37  Ö£≤à°SG  …òdGh  ó©H  øY

 ¢SQGóŸG øe á«°SQóŸG äGOÉ«≤dGh …ƒHÎdG ¿Gó«ŸG

.IQGRƒdG êÉ¡æŸ á≤Ñ£ŸG á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ÉªFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  É«FõL  ÉªFÉZ  óM’G  Ωƒ«dG

 ≥WÉæŸG  ¢†©Hh  Qõ÷Gh  ôëÑdG  ≈∏Y  ÉfÉ«MCG

 QÉ£eCG •ƒ≤°S ∫ÉªàMG ™e kÉHôZ á°UÉN á«∏MÉ°ùdG

 ™e  ÚæK’G  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÖWQh  ,áØ«ØN

 ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG

 áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«Hô¨dG á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H

 kÉfÉ«MCG  §°ûæJ ,ΩÉY ¬LƒH áYöùdG  ádóà©e ¤EG

 - 15 / á«HôZ á«dÉª°T - á«böT á«dÉª°T ¿ƒµJh

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿EG »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ õcôŸG ∫Ébh

 óŸG çóëjh §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN ¿ƒµ«°S »Hô©dG

 05:07  óæY  ÊÉãdGh  14:58  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G

 ÊÉãdG Qõ÷Gh 08:54 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

 êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h .. 22:13 áYÉ°ùdG óæY

 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh kÉfÉ«MCG §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN

 Qõ÷Gh 01:10 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 11:49

 óæY  ÊÉãdG  Qõ÷Gh  18:20  áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G

.07:26 áYÉ°ùdG



:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 »ª«©ædG  ∫ƒ›  ó«ªM  QƒàcódG  IOÉ©°S  åëH

 ¿É£∏°S ó«©°S IOÉ©°S ™e ábQÉ°ûdG á©eÉL ôjóe

 ábQÉ°ûdG RÉZh √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG

 á≤∏©àŸG  äÉYƒ°VƒŸG  øe kGOóY á©eÉ÷G  ô≤Ã

 á«ªæJh áeóN ‘ á©eÉ÷G QhOh »ª∏©dG åëÑdÉH

 ¿hÉ©àdG ºYOh á°ûbÉæe ±ó¡H »∏ëŸG ™ªàéŸG

 ácÎ°ûŸG á«ª∏©dG çƒëÑdG ∫É› ‘ ôªà°ùŸG

.√É«ŸGh ábÉ£dG ä’É› ‘

 øe ójó©dG øe ójó©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”

 Égò«ØæJ …QÉ÷G ácÎ°ûŸG á«ãëÑdG äÉYhöûŸG

 É¡ªgCG øe h ,√É«ŸGh ábÉ£dG ä’É› ‘ kÉ«dÉM

 IOƒLh ácôëH ≥∏©àŸG åëÑdG √É«ŸG ∫É› ‘

 √É«ŸG á«∏ëàd ájôª◊G á£fi ∫ƒM ôëÑdG √É«e

 ácôM ÒKCÉJ á°SGQO kÉ«dÉM ºàj å«M ,ábQÉ°ûdG ‘

 IOƒL ≈∏Y á£ëŸÉH á£«ëŸG á≤£æŸG ‘ √É«ŸG

 ∑Î°ûe ≥jôa πÑb øe É¡«a áeóîà°ùŸG √É«ŸG

 RÉZh √É«eh AÉHô¡c áÄ«gh ábQÉ°ûdG á©eÉL øe

 »µ«eÉæjOhQó«g êPƒ‰ ôjƒ£J ∫ÓN øe ábQÉ°ûdG

 IOƒL øe ∂dòH ≥∏©àj Éeh á≤£æŸG ‘ √É«ª∏d

 √É«ŸG  IOƒLh  á«FÉŸG  Éµ«eÉæjódG  º¡Ød  √É«ŸG

 åëÑdG  ∂dòch  ,  á∏ªàëŸG  çƒ∏àdG  QOÉ°üeh

 Ö«°SÉæŸ  ÊÉµŸG  -¿ÉeõdG  ™jRƒàdÉH  §ÑJôŸG

 ” å«M ,ábQÉ°ûdG  ‘ á«aƒ÷G √É«ŸG á«Yƒfh

 áÄ«gh ábQÉ°ûdG á©eÉL øe ∑Î°ûe ≥jôa π«µ°ûJ

 øe äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ ábQÉ°ûdG RÉZh √É«eh AÉHô¡c

 áØ∏àfl ≥WÉæe ‘ IöûàæŸGh IôaƒàŸG QÉHB’G

 ‘ ÉgOGóYEGh äÉfÉ«ÑdG √òg π«∏ëàd ábQÉ°ûdG ‘

 ÊÉµŸG -¿ÉeõdG ™jRƒàdG í°VƒJ §FGôN IQƒ°U

 ‘ º¡°ùj É‡ á«aƒ÷G √É«ŸG á«Yƒfh Ö«°SÉæŸ

 √É«ŸG OQGƒŸ áeGóà°ùŸG IQGOEÓd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

.ábQÉ°ûdG ‘

 äÉ°SQÉ‡h äÉ°SÉ«°S ôjƒ£J á°SGQO ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 å«M ,ábQÉ°ûdG ‘ ájOÉeôdG √É«ŸG ΩGóîà°SG IOÉYEG

 π«∏≤J ¤EG …ODƒJ ájOÉeôdG √É«ŸG ôjhóJ IOÉYEG ¿CG

 √É«ŸG ∑Ó¡à°SG π«∏≤Jh √É«ŸG á«∏– ≈∏Y Ö∏£dG

 á©eÉL øe ∑Î°ûe ≥jôa ¿B’G πª©jh ,á«aƒ÷G

 ábQÉ°ûdG  RÉZh  √É«eh  AÉHô¡c  áÄ«gh  ábQÉ°ûdG

 ìGÎbGh √ôjƒ£Jh √É«ŸG ôjhóJ IOÉYEG ΩÉ¶f º««≤àd

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áÑ°SÉæŸG äÉæ«°ùëàdGh äÓjó©àdG

 ájOÉeôdG √É«ŸG á÷É©e äÉ«æ≤Jh Ö«dÉ°SCG á°SGQO

.ábQÉ°ûdG ‘ ΩGóîà°SÓd É¡æe Ö°ùfC’G ìGÎbGh

 äÉYhöûŸG øe ójó©dG óLƒJ ábÉ£dG ∫É› ‘h

 ∫ÓN øe kÉ«dÉM É¡«∏Y πª©dG …QÉ÷G á«ãëÑdG

 á°UÉÿG á°SGQódG É¡æeh á©eÉ÷ÉH á«ãëÑdG ¥ôØdG

 ,á«°ùª°ûdG ábÉ£dÉH πª©j OÈe AGƒg ∞««µJ ΩÉ¶æH

 ¢UÉ°üàe’ÉH  ójÈJ ΩÉ¶f º«ª°üJ ±ó¡H ∂dPh

 IQÉeEG  ‘  øW  10  á©°ùH  »°ùª°ûdG  …QGô◊G

 áLòªædGh IÉcÉëŸG π«∏– ∫ÓN øe ,ábQÉ°ûdG

 OGóYEG  ∂dòch ,»°ùª°ûdG  ójÈàdG  ΩÉ¶f Ú°ùëàd

 ‘ ¢ù≤£dG ±hôX πX ‘ ΩÉ¶ædG AGOCG QÉÑàNGh

.IQÉeE’G

 kÉ°†jCG AÉ≤∏dG ∫ÓN É¡°VôY ” »àdG äÉ°SGQódG øeh

 ,Úé¡dG  »Fƒ°Vhô¡µdG  …QGô◊G ™ªéŸG á°SGQO

 ƒëf äGQÉeE’G ádhód á«é«JGÎ°S’G ájDhô∏d É k≤ah

 óYÉ°ùà°S  å«M  ,ábÉ£∏d  á∏jóH  QOÉ°üe  ò«ØæJ

 ≈∏Y áæ«é¡dG á«Fƒ°Vhô¡µdG ájQGô◊G äÉ©ªéŸG

 ójõŸG ∞«XƒJh IOóéàŸG ábÉ£dG π¨∏¨J IOÉjR

 äÉ≤«Ñ£Jh √É«ŸG Úî°ùàd á«°ùª°ûdG ábÉ£dG øe

 IOÉØà°S’G äÉfÉµeEG ≈°übCG ±É°ûµà°SGh ,AÉHô¡µdG

 IÉ«◊G  ™bGh  ‘  ájó«∏≤àdG  ÒZ  ∫ƒ∏◊G  √ò¡H

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH

 ábÉ£dG  πjƒ– ≈∏Y iôNCG  äÉ°SGQO  πª©J  Éªc

 Éªc á«FÉHô¡c ábÉW hCG ájQGôM ábÉW ¤EG á«°ùª°ûdG

 »°ùª°ûdG OÈŸGh »°ùª°ûdG ¿Éî°ùdG ‘ ∫É◊G ƒg

 /CSP/  IõcôŸG  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  á£fih

.á«Fƒ°Vhô¡µdG ábÉ£dGh

:IóMƒdG-Ú©dG 

 ∫ÓN äôah É¡fCÉH ¿ÉWöù∏d äGQÉeE’G á«©ªL âØ°ûc

 ΩO IóMh 18700 ÜQÉ≤j Ée 2020 ΩöüæŸG ΩÉ©dG

 ™e ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh ÉfhQƒc áëFÉL ™e øeGõàdÉH

 »ÑX ƒHCG áæjóeh Ú©dG á≤£æÃ AÉ«MC’G ¢ùdÉ›

 ¤EG  áaÉ°VEG   ,»ª«∏b’G  ΩódG  ∂æH  ™e  ≥«°ùæàdGh

 á«°Vôe ádÉM 88 ‹Gƒ◊ á«dÉŸG á«©ª÷G äÉÁó≤J

 ¢SƒØf ‘ πeC’G ´QR πLCG øe QÉªYC’G ∞∏àfl øe

 …OÉŸGh »°ùØædG ºYódG AÉ£YGh ¿ÉWöùdG ≈°Vôe

.ä’É◊G √ò¡d …ƒæ©ŸGh

 á«©ª÷ ™HGôdG …ƒæ°ùdG ≈≤à∏ŸG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ÈY ó©H øY  kÉ«°VGÎaG º«bCG …òdG  ¿ÉWöù∏d äGQÉeE’G

 ⁄É°S QƒàcódG ï«°ûdG ácQÉ°ûÃ  ,ΩhR èeÉfôH ≥«Ñ£J

 ,á«©ª÷G IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ¢VÉcQ  øH  óªfi

 ƒ°†Y  …ôeÉ©dG  QhôªM  IRƒe  IQƒàcódG  IOÉ©°Sh

 »Ñ©µdG ¢ù«ªN óªfih …OÉ–E’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 ÖFÉf »Ñ©µdG ˆGóÑY »eÉëŸGh ,á«©ª÷G ΩÉY ôjóe

 AÉ°†YC’Gh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh á«©ª÷G ¢ù«FQ

 ÚdhDƒ°ùŸGh  äÉ«°üî°ûdG  øe  OóYh  ,ÚÑ°ùàæŸG

 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øY Ú∏ã‡h AÉÑWC’Gh

 ‹GƒM Qƒ°†ëHh  á«ë°üdGh ájÒÿG äÉ«©ª÷Gh

 äGRÉ‚EG  ≈≤à∏ŸG  ¢Vô©à°SG  å«M  ,kÉ©HÉàe  80

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh 2020 ΩÉY ∫ÓN á«©ª÷G

 º«¶æJh ájÉYôdGh ºYódG ∫É› ‘ á«©ª÷G QhO

 Rõ©J  »àdG  äGöVÉëŸGh  äÉ«dÉ©ØdGh   äGQOÉÑŸG

 ‹ÉàdÉHh  »YÉªàL’Gh  ÊÉ°ùfE’G  πaÉµàdG  ìhQ

.íeÉ°ùàdGh AÉ£©dG º«b º«gÉØe ï«°SôJ

 øH  ⁄É°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ≈≤à∏ŸG  ∫ÓN çó–h

 …OÉŸG ºYódG πc  Ωó≤J á«©ª÷G ¿CG ócCÉa ¢VÉcQ

.º¡e’BG øe ∞«Øîà∏d º¡«jhPh ≈°Vôª∏d …ƒæ©ŸGh

 äôah  á«©ª÷G ¿CG  ¢VÉcQ øH ⁄É°S ï«°ûdG ∞°ûch

 ¿hÉ©àdÉH ΩO  IóMh  18700  ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN

 âeÉbh AÉ«MC’G ¢ùdÉ›h  ,»ª«∏bE’G ΩódG ∂æH ™e

 äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ ≈°Vôª∏d á«fGó«e IQÉjõ`H á«©ª÷G

 áaÉ°VEG ,ÚHÉ°üª∏d   ºYódG Ëó≤J ±ó¡H øcÉ°ùŸGh

 á«eƒµM  äÉ¡L  ™e  äÉ«bÉØJG  IóY  ™«bƒJ  ¤EG

 kGó«°ûe ,»Ñ£dGh »ë°üdG ´É£≤dG ‘ πª©J á°UÉNh

    .∂æ«∏µjó«e äÉ«Ø°ûà°ùe ™e ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdÉH

 ôjóe »Ñ©µdG ¢ù«ªN óªfi ¢VGô©à°SG ¬à¡L øe

 á«©ª÷G  äGRÉ‚G  ≈≤à∏ŸG  ∫ÓN  á«©ª÷G  ΩÉY

 äÉeóÿGh  äÉ«dÉ©ØdGh  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN

 ‘ á«©ª÷G É¡H âeÉb »àdG ájÒÿGh á«fÉ°ùf’G

 .19 ó«aƒc áëFÉL πX

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14633 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 3 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 kGójóL kÉ°üëa 152,588 …ôéJ záë°üdG{

 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2081 »aÉ©J

äÉ«ah 3h áHÉ°UEG1^963

 ¢Vô©à°ùJ áª«îdG ¢SCGôH á«ªæà∏d äGQÉeE’G

2021 ΩÉ©d É¡à£N ¢ûbÉæJh É¡JGRÉéfEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 152,588 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 1,963 øY ∞°ûµdG

 É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM

 211,641 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

.ádÉM

 øe ∂dPh ÚHÉ°üe 3 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc

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

.ádÉM 674 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

 IójóL ádÉM 2,081 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

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

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

.ádÉM 188,100 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 á«ªæà∏d äGQÉeE’G á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢Vô©à°SG

 ÒNC’G  ¬YÉªàLG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGôH á«YÉªàL’G

 ∞«£∏dGóÑY óªfi QƒàcódG IOÉ©°S á°SÉFôH ΩÉ©dG Gò¡d

 ¢SCGQ áeƒµ◊ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G áØ«∏N

 äÉ«FÉ°üME’G á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ áª«ÿG

 ™Hô∏d á«©ª÷G πªY á£Nh 2020 ΩÉ©d á«FÉ¡ædG

 …òdG  -  ´ÉªàL’G  ó¡°Th  .  2021  ΩÉY  øe  ∫hC’G

 äÉ«FÉ°üMEG ¢VôY - IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG √ö†M

 203 á«©ª÷G  èeGôH  OóY  ≠∏H  å«M 2020 ΩÉY

 31,515  É¡JÉeóN  øe  øjó«Øà°ùŸG  OóYh  èeGôH

 á«ÑjQóàdG  äÉYÉ°ùdG  OóY  ≠∏H  ÚM  ‘  Gó«Øà°ùe

 Ëó≤J ” å«M á«ÑjQóJ áYÉ°S 535 É¡›GôH ™«ª÷

 á«ë°üdG ±hô¶∏d Gô¶f É«°VGÎaG É¡JGQhOh É¡›GôH

 í°VhCGh . " ÉfhQƒc " áëFÉL ÖÑ°ùH á«FÉæãà°S’G

 ¢ù«FôdG ÖFÉf ÈæY øH π«YÉª°SEG ⁄É°S ∞∏N IOÉ©°S

 52 º«¶æJ Qôb IQGOE’G ¢ù∏› ¿CG á«©ª÷G ΩÉY ôjóe

 ¤hCG ¿ƒµà°Sh 2021 øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN á«dÉ©a

 ÜÓ£d Ωó≤dG Iôµd ¿ÉLôØdG ádƒ£H á«©ª÷G á£°ûfCG

 AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  É≤jôa  16  ácQÉ°ûÃ  ¢SQGóŸG

.äÉ«°ùæ÷Gh äÉ«dÉ÷G ™«ªL øeh ádhódG

AÉHô¡µdG áÄ«gh ábQÉ°ûdG á©eÉL ø«H ácôà°ûªdG á«ª∏©dG çƒëÑdG ôjƒ£J

2020  ΩÉ©dG ∫ÓN É¡JGRÉéfEG ¢Vô©à°ùJ  ¿ÉWô°ù∏d äGQÉeE’G á«©ªL

ó©H øY ™HGôdG …ƒæ°ùdG ≈≤à∏ªdG ∫ÓN

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ‘  äGQÉeE’G  áfGO  ≈Ø°ûà°ùe  πÑ≤à°SG  

 á«böûdG √ôjóJh ¬µ∏à“ …òdG »ÑX ƒHCG

 ∫ÓN  á«Ñ£dG  äÉeóî∏d  IóëàŸG

 ,2021 ójó÷G ΩÉ©dG øe ¤hC’G äÉYÉ°ùdG

 2020  ΩÉ©dG  øe  IÒNC’G  äÉYÉ°ùdGh

 ‘ ó«dGƒe á©Ñ°S º¡æe ,kGOƒdƒe 18 ƒëf

 ´Ohh ,ójó÷G ΩÉ©dG øe ¤hC’G äÉYÉ°ùdG

 11 ¬dÉÑ≤à°SÉH »°VÉŸG ΩÉ©dG ≈Ø°ûà°ùŸG

 ™ØJÒd ,QƒcP 6h çÉfEG 5 º¡æ«H kGOƒdƒe

 ΩÉY  ≈Ø°ûà°ùŸG  ‘  ó«dGƒŸG  ‹ÉªLG

.kGOƒdƒe 5483 ¤G 2020

 øª«¡e  QƒàcódG  ∫Éb  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 ≈Ø°ûà°ùŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»æ¨dGóÑY

 øëf Ég" ,∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d äGQÉe’G áfGO

 Ωhó≤H ÉædÉØàMÉH ójó÷G ΩÉ©dG πÑ≤à°ùf

 øe ¤h’G äÉYÉ°ùdG ‘ Oó÷G ó«dGƒŸG

 äGQÉe’G ádhód Ú°ùªÿG ΩÉY 2021 ΩÉY

 OóY ™ØJÒd áÑ«Ñ◊G IóëàŸG á«Hô©dG

 òæe ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ 21607 ¤G ó«dGƒŸG

 Ωƒ«dG ≈àMh 2015 ôHƒàcCG ‘ ¬MÉààaG

 kGôcP  kGOƒdƒe  11223  º¡æe  ,á©ª÷G

 ‹ÉªLEG  ¿Éch  ,≈ãfCG  IOƒdƒe  10384h

 ôîØfh kGOƒdƒe 11548 ÚæWGƒŸG ó«dGƒŸG

 º°†j …òdG »°†jôªàdGh »Ñ£dG ÉæªbÉ£H

 á°Vô‡h áÑ«ÑWh kÉÑ«ÑW 200 øe ÌcCG

 º°ùbh IO’ƒdG º°ùb øe á«fƒfÉb á∏HÉbh

 øjòdG  IO’ƒdG  »ãjóMh  ∫ÉØWC’G  ÖW

 ó«dGƒŸGh äÉ¡eCÓd á≤FÉa ájÉYQ ¿ƒeó≤j

 5 ∫ÉÑ≤à°SG ™bƒàfh ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

 ".Ωƒ«dG ájÉ¡f ™e øjôNG ó«dGƒe

 ‘ äGQÉe’G áfGO ≈Ø°ûà°ùe â∏Ñ≤à°SGh

 ∫hC’G Ωƒ«dG ‘ ¤hC’G IOƒdƒŸG »ÑXƒHCG

 óªMCG  /ó«°ùdG  á∏FÉ©d  ójó÷G  ΩÉ©∏d

 1:11 áYÉ°ùdG ,»JGQÉeEG ,»MÉª«dG º°SÉL

 3^5  É¡fRh  ≠∏Hh  π«∏dG  ∞°üàæe  ó©H

 É¡JO’h  ¿EG  "  ,á∏Ø£dG  ódGh  ∫Ébh  ,º¨c

 áÄ«°ûÃ øµdh ôjÉæj 9 ‘ IQô≤e âfÉc

 ¤hC’G äÉYÉ°ùdG ∫ÓN É¡JO’h â“ ˆG

 áë°üH ™àªàJ ˆóª◊Gh ójó÷G ΩÉ©dG øe

 Éæd á∏ØW ÊÉK »gh ,É¡JódGhh »g Ió«L

 É¡«NCG ÉgQÉ¶àfÉHh áeÓ°S ÉgÉæ«ª°SCG óbh

 ≈Ø°ûà°ùe  ‘ kÉ°†jCG  ódh  …òdGh  º°SÉL

 øëf Égh .äGƒæ°S 3 πÑb äGQÉe’G áfGO

 Ωhó≤Hh  Ωƒ«dG  ójó÷G  ΩÉ©dÉH  πØàëf

 ,IOÉ©°ùdG AÉæHCG øe ˆG É¡∏©L ÉæJOƒdƒe

 áfGO ≈Ø°ûà°ùe ºbÉW ™«ªL ôµ°TCG ¿CG OhCGh

 »àLhõd  Iôªà°ùŸG  º¡àjÉYôd  äGQÉe’G

 ±hô¶dG ‘ kÉ«dÉM ¢üNC’ÉHh »à∏ØWh

 ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J Éfó¡°T óbh ,É¡H ô‰ »àdG

".á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh ájRGÎM’G

 ‘  ójó÷G  ΩÉ©dG  ó«dGƒe  ÊÉK  ÉeCG

 »ÑX  ƒHCG  ‘  äGQÉe’G  áfGO  ≈Ø°ûà°ùe

 …ÉL  ó«°ùdG  á«æ«Ñ∏«a  á∏FÉ©d  âfÉµa

 3:59 áYÉ°ùdG äódh óbh ,∫õ«d Ió«°ùdGh

 ’" ÉgódGh ∫Ébh ,3^65 É¡fRhh kÉMÉÑ°U

 ™e Ωƒ«dG ÉæJOƒdƒe Ωhó≤d áMôØdG Éæ©°ùJ

 äGƒæ°S 8 ó©H ∂dPh ójó÷G ΩÉ©dG ájGóH

 Éfó≤a ób Éæc óbh .πªë∏d QÉ¶àf’G øe

 πªë∏d  ÉæJ’hÉfi  øe  ºZôdÉH  πeC’G

 πNóàdG ∫ÓN øe kÉ°†jCGh »©«ÑW πµ°ûH

 äAÉL  2020  ƒjÉe  ‘  øµdh  ,»Ñ£dG

 »©«ÑW πµ°ûH »àLhR πªëH ICÉLÉØŸG

 √òg ‘ á°UÉNh kGóHCG ¬©bƒàf ⁄ Ée Gògh

 »àdGh IÎØdG ∫GƒW Ú≤∏b Éæch ,±hô¶dG

 äGQÉe’G áfGO ≈Ø°ûà°ùe ‘ É¡«a Éæ©HÉJ

 á«dÉY  Èà©J  »àLhR  ádÉM  ¿G  å«M

 Ég  Ωƒ«dGh  πª◊G  áHƒ©°Uh  IQƒ£ÿG

 ÉgÉæ«ª°SCG »àdGh ÉæJOƒdƒe πÑ≤à°ùf øëf

 øe  h  ,ójó÷G  ΩÉ©dG  ájGóH  ™e  ÓjÉ°T

 øjòdG êGhRC’G ™«ªL í°üæf ¿CG Oƒf Éæg

 ".kGóHCG πeC’G ¿Gó≤a Ωó©H πª◊G ¿hô¶àæj

 ‘  ójó÷G  ΩÉ©dG  ó«dGƒe  ådÉK  ÉeCG

 »ÑXƒHG  ‘  äGQÉe’G  áfGO  ≈Ø°ûà°ùe

 å«M ,kÉMÉÑ°U 7:44 áYÉ°ùdG óæY ¿Éµa

 á«JGQÉeEG á∏FÉ©d á∏ØW ≈Ø°ûà°ùŸG πÑ≤à°SG

 ÉgódGh  ∫Ébh  º¨c  2^92  É¡fRh  ≠∏H

 kGóªM" , »ª°TÉ¡dG π°ü«a óªfi /ó«°ùdG

 á∏ØW ÊÉãH Ωƒ«dG ÉæbRQ ,¬ª©f ≈∏Y ˆ

 ,Ió«L  áë°U  ‘  É¡JódGhh  »gh  Éæd

 ÉgÉæ«ª°SCG óbh Éª¡àeÓ°S ≈∏Y ˆG óªëfh

 áfGO IÒÑµdG É¡àNCG ÉgQÉ¶àfG ‘h …QƒL

 áfGO  ≈Ø°ûà°ùe  ó«dGƒe  øe  É°†jCG  »gh

 ⁄É©dG  πØàëj  Ωƒ«dG  Gòg  ‘ ,äGQÉe’G

 É°†jCG  πØàëf  øëfh  ójó÷G  ΩÉ©dÉH

 Ωƒ«dÉH  ÉæJ’ÉØàMG  âëÑ°UCGh  É¡ehó≤H

 ≈Ø°ûà°ùe ôµ°T OhG Éæg øeh ,áØYÉ°†e

 »àLhõd á≤FÉØdG º¡àjÉYôd äGQÉe’G áfGO

 ,Ωƒ«dG »à∏ØW IO’hh πª◊G IÎa ∫ÓN

 »°†jôªàdGh »Ñ£dG ºbÉ£dG ™«ªL ôµ°ûf

  Iôªà°ùŸG ºgOƒ¡Lh º¡«fÉØàd …QGOE’Gh

 ΩÉªàg’Gh  »à∏ØWh  »àLhR  ájÉYôd

 Éª¡d  á«ë°üdG  äÉeóÿG  π°†aCG  Ëó≤àH

 ÒjÉ©ŸG  áaÉc  ≥«Ñ£àH  º¡eGõàdGh

 áeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ájRGÎM’G

 ÉæH  º¡dÉØàM’h  ,äÓFÉ©dGh  ≈°VôŸG

".Ωƒ«dG

 Ωƒ«dG  øe  kÉMÉÑ°U  7:47 áYÉ°ùdG  óæYh

 ≈Ø°ûà°ùŸG πÑ≤à°SG ,ójó÷G ΩÉ©∏d ∫hC’G

 √ódGh ∫Ébh ,ájQƒ°S á∏FÉ©d Oƒdƒe ™HGQ

 Ωƒ«dG  ÉæbRQ"  ,Ú°ù◊G  OƒªM  /ó«°ùdG

 ÊÉK ƒgh ,∞°Sƒj Éæ∏Ø£H ˆG áÄ«°ûÃ

 …òdGh ¿õj ¬«NCG √QÉ¶àfG ‘h Éæd πØW

 äGQÉe’G  áfGO  ≈Ø°ûà°ùe  ‘ É°†jCG  ódh

 ¬ª©f  ≈∏Y  ˆ  kGóªM  ,kGô¡°T  13  πÑb

 ÉæàMôa ,Ió«L áë°U ‘ ¬JódGhh ƒgh

 ¬∏©L ójó÷G ΩÉ©dG ‘ ¬Ä«éŸ IÒÑc

 óYƒe ¿Éc ,™«ª÷G ≈∏Y ó«©°S ΩÉY ˆG

 Ég ˆG áÄ«°ûÃ øµdh ôjÉæj 2 ‘ IO’ƒdG

 ΩÉjCG ∫hCG ‘ ¬H πØàëf Ωƒ«dG Éæ©e ƒg

".2021

ójóédG ΩÉ©dG ó«dGƒe ∫hCG áeÓ°Sh »ÑXƒHCG »a äGQÉeE’G áfGO ≈Ø°ûà°ùªH kGOƒdƒe 18
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العني ـ وام:

يع���د ق����ر املويجع���ي ال���ذي �ُشيد يف 

اجلهة الغربية م���ن مدينة العني مبقربة 

من واح���ة املويجعي منذ ح���وايل 100 

عام من املب���اين التاريخية املميزة يف 

املدينة حيث ميثل بن���اوؤه منوذجًا راقيًا 

لف���ن العم���ارة التي كان���ت تعتمد على 

الط���وب لبناء القالع والق�صور اآنذاك فيما 

يعترب الق�رص ج���زءاً من املواقع الثقافية 

يف العني املدرجة �صمن قائمة اليون�صكو 

لل���راث العاملي ملا تتمي���ز به من قيمة 

عاملية ا�صتثنائية.

فقد قام ال�صيخ خليفة بن زايد بن خليفة 

اآل نهيان ببناء الق�رص يف ال�صنوات الأوىل 

من القرن الع�رصي���ن يف عهد ال�صيخ زايد 

ب���ن خليف���ة الأول حاك���م اأبوظبي حيث 

يتميز الق�رص بهيكله املربع واأبراج الزوايا 

الب���ارزة وبواب���ة املدخ���ل الكبرية،الذي 

كان ي�صتخدم كدي���وان /جمل�س اأو مكان 

للحكم/ ومق�صد لجتماع النا�س.

بني الق�رص على �صكل مربع ،طول �صلعه 

60 م���راً، وتبل���غ م�صاحت���ه الجمالية 

3600 م���ر مربع وحم���اط ب�صور دفاعي 

مرتفع يبلغ ارتفاعه نح���و خم�صة اأمتار 

و�صمك ال�ص���ور عند القاعدة 950 مليمراً. 

ويوج���د بالق����رص ثالثة اأب���راج رئي�صية 

خم�ص�س بع�صه���ا لل�صكن وديوان للحكم 

لإدارة �صوؤون منطقة العني، وخارج الق�رص 

يوجد م�صجد يت�صابه ت�صميمه مع الطراز 

املعماري للق�رص.

ويف عام 1946، انتقل املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان لالإقامة يف ق�رص 

املويجع���ي عندما ت���وىل مهامه كممثل 

حاكم اأبوظب���ي يف منطقة العني. ليكون 

الق�رص ديوانا حلكمه وبيتًا لعائلته.

واو�صح �صعادة عمر الكعبي مدير متاحف 

الع���ني اأن دائ���رة الثقاف���ة وال�صياحة – 

اأبوظبي قام���ت باإعادة ترمي���م وتاأهيل 

هذا ال����رصح، ليعود من جدي���د كوجهة 

�صياحية تراثية، ت�صهم من خالل مكانتها 

التاريخية والثقافية يف التعريف باأهمية 

الق����رص، ليكون متحف���ا مبعايري عاملية، 

وذلك متا�صي���ا مع ال�صراتيجية الثقافية 

لدائ���رة الثقافة وال�صياح���ة – اأبوظبي، 

الرامية اإىل توثيق وعر�س الراث الثقايف 

لأمارة اأبوظبي.

واأ�ص���ار الكعب���ي اىل اأن الق����رص يحتوي 

عل���ى جمموع���ة م���ن املحط���ات التي 

ميكن ا�صتك�صافه���ا وال�صتمتاع بها، تبداأ 

م���ن بواب���ة الدخول، حي���ث يظهر اجلزء 

املحيطة  واملنطق���ة  للقلع���ة  اخلارجي 

به���ا، وبعده���ا ينتقل الزائ���ر اإىل �صاحة 

املعر�س الدائم املحاط بجدران زجاجية 

رائعة يف فناء الق�رص، حيث يتعرف على 

تاريخ الق�رص و�صاكنيه عرب ال�صنني ، كما 

ُيق���دم ت�صل�صاًل زمنيًا حلياة اأفراد العائلة 

احلاكمة يف اأبوظب���ي وعالقتهم الوثيقة 

بق����رص املويجعي ، م���ن خالل جمموعة 

من ال�صور الفوتوغرافي���ة النادرة، ت�رصد 

حلظات فارقة يف م�صرية الدولة.

واأ�ص���اف ان املعر����س ي�صتعر�س حياة 

واإجنازات �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهي���ان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" فيما ي�صتطيع الزائر م�صاهدة بع�س 

مقتنيات رئي�س الدولة يف الق�رص.

واأو�صح مدي���ر متاحف العني باأن الق�رص 

ي�صتقبل الزوار على م���دار العام من يوم 

ال�صب���ت اإىل اخلمي�س ليحظى زوار الق�رص 

بفر�صة التعرف عل���ى تاريخه من خالل 

الكت�صاف���ات املبك���رة لالأدل���ة الأثرية ، 

واأهميت���ه كق�رص عائلي وم���كان للحكم 

ومق�ص���د للمجتمع. و�صتكون هناك فر�صة 

ملعرف���ة الكثري حول اجلوان���ب اخلا�صة 

لتاريخ ق�رص املويجع���ي، مثل دوره يف 

ا�صت�صافة الرحالة و الزوار واأهمية املياه 

لبقائه وازدهاره.

كما يت�صنى للزوار خارج �صاحة املعر�س 

م�صاهدة الأب���راج التاريخية وفناء ق�رص 

املويجعي وم�صجد الق�رص خارج اأ�صواره، 

ليعي�صوا جتربة مميزة جتمع بني �صواهد 

الإرادة الف���ذة واحلكم���ة والأ�صالة، وبني 

املا�ص���ي و احلا�رص وازده���اره وتطلعه 

للم�صتقب���ل. كما نتج ع���ن عملية ترميم 

الق����رص توفري م���كان للتعل���م والإدراك 

والتقدير.

وكانت دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي 

اأعلن���ت موؤخراً عن افتتاح الربج ال�صمايل 

الغربي للق�رص للزوار ، حيث احتوى هذا 

ال���ربج يف ال�صن���وات الأوىل لبناء الق�رص 

عل���ى غرف املعي�ص���ة، ويف عهد املغفور 

ل���ه ال�صيخ زايد ب���ن �صلط���ان اآل نهيان 

طيب اهلل ث���راه اأ�صبح ميثل املقر الرئي�س 

ل�صكن العائلة، حي���ث تعد م�صاحته اأكرب 

مقارن���ًة بالربج ال�صم���ايل ال�رصقي، ومن 

لهذا  التقليدية  املعماري���ة  اخل�صائ����س 

الربج ، احلفاظ على الربودة داخل الغرف، 

ما ي�صفي الكثري من الراحة يف اأرجائها، 

الوا�صعة  العلوي بنوافذه  الطابق  ويتميز 

الت���ي تلتقط الن�صيم العليل، اأما احلواجز 

الزخرفي���ة امل�صيدة فكان���ت ت�صد الغبار 

وت�صمح بالتهوية يف اآن واحد.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الأحد 3 يناير 2021 �� الع�دد 14633 
اأخبارالوطن

اأبوظبي ـ وام:

جمل���ة  اأطلق���ت 

الع�صكرية  »اجلندي« 

التابع���ة  ال�صهري���ة 

اأم�س  الدف���اع  لوزارة 

حلته���ا  ال�صب���ت 

اجلديدة، ورقيًا ورقميًا 

من�صاتها  جميع  على 

الإلكرونية  الإعالمية 

باللغتني  واملطبوعة 

العربية والإجنليزية.

وقال���ت »اجلندي« اإن الهوي���ة اجلديدة جاءت 

لتواك���ب التط���ورات وتلبي التطلع���ات بتقدمي 

حمتوى نوع���ي يف ال�صكل وامل�صم���ون، وتقدم 

ب�ص���كل ع�رصي كل ما هو جديد يف عامل الإعالم 

الع�صكري. وتناولت املجل���ة يف عددها اجلديد 

رقم 564 ل�صهر يناير 2021، بالبحث والتحليل 

عدداً من الق�صاي���ا واملو�صوعات احليوية واأهم 

الفعالي���ات والأخبار املتعلقة ب���وزارة الدفاع 

والق���وات امل�صلحة الإماراتي���ة. وجاءت »كلمة 

اجلندي« حتت عنوان »الإمارات 2020.. اإجنازات 

رغم التحدي���ات« م�صتعر�صة اإجنازات الإمارات 

الكث���رية ، وعلى كل ال�صع���د، فنحن يف دولة ل 

توؤم���ن قيادتها بامل�صتحي���ل ول توقفها املحن 

والأزمات عن حتقيق حلم الآباء املوؤ�ص�صني.

وير�ص���د العدد اجلديد ملجل���ة »اجلندي«، اأبرز 

الأحداث ال�صيا�صية والع�صكرية والأمنية، واأخبار 

جديد ال�صالح والتطورات العلمية والتكنولوجية 

الت���ي و�صلت اإليها التقني���ات احلديثة والذكاء 

ال�صطناعي يف املجال الع�صكري.

وخ�ص�ص���ت املجلة ملفه���ا الرئي�صي لعدد �صهر 

يناير 2021 للحديث ع���ن الأقمار ال�صطناعية 

الع�صكري���ة حي���ث اأفردت م�صاح���ات مهمة من 

�صفحاتها لإلقاء ال�صوء على اأبرز ال�صتخدامات 

الع�صكرية لالأقم���ار ال�صطناعية وللحديث عن 

اأه���م الربامج والأ�صلحة والقدرات امل�صادة لتلك 

الأقمار.

ويف ب���اب »لق���اء العدد«، التق���ت »اجلندي« 

مدي���ر عام �رصكة ج���رال اأتوميك����س الإقليمي 

حيث ناق�صت معه العديد من الق�صايا التي تهم 

املتابع لل�ص���اأن الع�صكري وعن اأحدث الطائرات 

التي تنتجها ال�رصكة، وقدراتها وتقنياتها.

ويف باب »درا�صات وحتلي���الت«، اأعدت جملة 

»اجلندي« درا�ص���ة بعنوان: »تاأثري ا�صراتيجية 

من���ع الو�صول واحلرمان من الدخول على الأمن 

العاملي«، كما ن�رصت درا�صة بعنوان: »الرادارات 

ال�صلبية.. هل �صتغري قواع���د اللعبة يف الدفاع 

اجل���وي؟« ودرا�ص���ة ثالثة بعن���وان: »برنامج 

حتديث بي B/ 52-52/ �صراتوفورت�س«.

مجلة »الجندي« تنطلق بحلة 

جديدة لتواكب التطورات

ق�سر المويجعي .. �ساهد على انطالقة نه�سة 

دولة الإمارات

اأبوظبيـ  وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة "حتقيق اأمنية" عن جناحها يف تنفيذ 

ا�صراتيجيتها خالل "عام ال�صتعداد للخم�صني 2020" 

م���ن خالل حتقي���ق اأمنيات 643 طف���اًل وطفلة داخل 

وخارج الدولة ُيعانون من امرا�س ُتهدّد حياتهم.

وقالت حرم �صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن خليفة اآل 

نهيان م�صت�صار �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة ال�صيخة 

�صيخة بنت �صيف بن حممد اآل نهيان الرئي�س الفخري 

ملوؤ�ص�ص���ة "حتقيق اأمني���ة": "على الرغ���م من كافة 
ال�صعوب���ات التي �صهدها ع���ام 2020 نتيجة انت�صار 

فريو�س كورونا امُل�صتّجد والإجراءات الحرازية التي 

فر�صت اأج���واء التباعد الجتماعي غ���ري اأننا �صعداء 

بتمّكنن���ا من حتقي���ق اأمنيات 643 طف���اًل وطفلة من 

حوايل 28 جن�صية داخل وخارج الدولة لزرع ال�صعادة 

والفرحة يف قلوب الأطفال امُل�صابني باأمرا�س خطرية 

ُتهدّد حياتهم واإعادة الأمل اإىل عائالتهم".

واأعربت ع���ن اعتزازها بتف���ّوق املوؤ�ص�صة يف حتقيق 

ا�صراتيجيته���ا ومتّكنها من حتقي���ق اأمنيات الأطفال 

املر�ص���ى ُم�ص���رية اإىل اأن املوؤ�ص�ص���ة وبف�صل القلوب 

الطّيب���ة جلميع القاطن���ني على اأر����س اإمارات اخلري 

واملحب���ة متّكنت من حتقي���ق 396 اأمنية داخل دولة 

الإم���ارات منها 348 اأمنية عن بعد اإ�صافة اإىل حتقيق 

158اأمني���ة يف اململكة الأردنية الها�صمية و89 اأمنية 

يف اليمن ال�صقيق.

واأ�صادت �صموه���ا بالدعم املادي واملعنوي الكبري من 

القيادة الر�صيدة ف�صاًل عن ال����رصاكات ال�صراتيجية 

امُلجزي���ة الت���ي عقدته���ا املوؤ�ص�صة م���ع العديد من 

املوؤ�ص�ص���ات احلكومية واخلا�صة الأم���ر الذي �صاهم 

يف اإجناح فعالي���ات املوؤ�ص�صة وُمبادراتها اإ�صافة اإىل 

متكينها م���ن تنفيذ ا�صراتيجياتها الإن�صانية القائمة 

عل���ى حتقيق اأمني���ات الأطفال امُل�صاب���ني باأمرا�س 

خط���رية ُتهدّد حياتهم ور�ص���م الب�صمة على وجوههم 

وزرع بذور الأمل وال�صعادة يف قلوبهم مع عائالتهم.

»اأمنية« تحقق اأمنيات 643 طفاًل وطفلة 
من 28 جن�سية

اأبوظبي ـ وام:

يوؤكد اع���الن وزارة ال�صحة ووقاية 

املجتم���ع توف���ر اللق���اح امل�صاد 

لفريو����س كورونا جلميع املواطنني 

واملقيمني وذل���ك من خالل املراكز 

ال�صحية يف خمتلف اإمارات الدولة 

اأن دولة الإمارات مت�صي قدما وفق 

نه���ج ا�صتب���ايف من اأج���ل حتقيق 

تعايف م�صتدام من" كوفيد 19".

و�ص���كل "النم���وذج الإمارات���ي يف 

فر����س"  اإىل  التحدي���ات  حتوي���ل 

العن���وان الب���رز يف رحلة تعاطي 

الدولة م���ع اأزمة "كوفيد 19" على 

مدار ع���ام 2020 واأ�صهمت اجلهود 

الفريدة والرائدة خلط الدفاع الأول 

والوقائية  الحرازي���ة  والإجراءات 

املتطورة املطبق���ة وت�صافر جهود 

خمتلف فئات املجتمع من مواطنني 

التعامل مع تداعيات  ومقيمني يف 

اإىل  اجلائحة بكفاءة عالية و�صول 

والعودة  التع���ايف  مرحلة  انطالق 

التدريجية للحياة الطبيعية.

وخ���الل جهوده���ا امل�صتم���رة يف 

التعام���ل م���ع اجلائح���ة �صكل���ت 

�صحة الإن�ص���ان وكل فرد من اأفراد 

املجتمع اأولوي���ة يف كافة اجلهود 

املبذول���ة لل�صيطرة عل���ى املر�س 

فطبقت الدولة يف هذا ال�صدد اأحدث 

املعايري العلمي���ة متفوقة يف ذلك 

عل���ى كاف���ة دول ال����رصق الأو�صط 

واأفريقي���ا وح�صلت عل���ى املرتبة 

العا�رصة عاملي���ًا يف فاعلية عالج 

امل�صابني بالفريو�س.

ومع اإطالله العام 2021 بات لقاح 

"كوفيد 19" يت�صدر امل�صهد واأ�صبح 
اأنه الو�صيلة  اأجمع متيق���ن  العامل 

الأهم لتحقيق تع���ايف طويل الأمد 

من ه���ذه الأزمة وحماي���ة و�صحة 

و�صالمة اجلميع ..ويف ظل الت�صابق 

العاملي �صوبه كانت دولة الإمارات 

الت���ي توفره  ال���دول  يف طليع���ة 

باحرافية  تاأمين���ه  وجنح���ت يف 

وكفاءة عالية.

وعك�س الإقبال الكبري من املتطوعني 

التجارب  الثالثة من  على املرحلة 

ال�رصيرية عل���ى اللقاح ال�صيني - 

والتي كانت اأحد اأكرب التجارب على 

با�صتقطاب  اإقب���ال  العامل  م�صتوى 

اأك���ر من 31 األ���ف متطوع ينتمون 

ملا يزيد عل���ى 120 جن�صية خالل 

6 اأ�صابي���ع فق���ط - ت�صافر اجلهود 

املجتمعية من اأجل عبور اأمن لهذه 

املرحلة وثقة املجتمع يف اإجراءات 

الدولة وكفاءة القطاع ال�صحي من 

اأجل �صحة و�صالمة الإن�صان.

واثم���رت هذه اجله���ود وال�رصاكات 

العاملية الفاعل���ة التي قامت بها 

الدول���ة ع���ن الإع���الن يف م�صتهل 

�صهر دي�صمرب 2020 ت�صجيل اللقاح 

للفريو�س غ���ري الن�صط �صد "كوفيد 

بيج���ني  مبعه���د  اخلا����س   "19-

للمنتج���ات البيولوجية ر�صميًا يف 

الدول���ة وذلك يف خطوة هامة نحو 

الت�ص���دي جلائح���ة كوفيد 19 يف 

دول���ة الإمارات لت�صب���ح بذلك اأول 

دولة يف العامل تعلن ت�صجيله.

وجاء ذلك بعد قرار �صدر يف �صبتمرب 

من العام ذاته بتوفري اللقاح حتت 

بهدف  الطارئ  ال�صتخدام  ترخي�س 

حماي���ة العامل���ني يف اخلط���وط 

الأمامية كونهم الأكر عر�صة خلطر 

العدوى بفريو�س "كوفيد - 19".

وتوجت الدولة جهودها يف مواجهة 

اجلائح���ة عل���ى مدار ع���ام 2020 

بالإعالن توفر اللقاح للفريو�س غري 

الن�ص���ط �صد كوفي���د 19 حاليًا يف 

جميع املراكز ال�صحية يف خمتلف 

اإم���ارات الدولة جلمي���ع املواطنني 

واملقيمني ف���وق 18 عاما وخا�صة 

الأمرا�س  واأ�صحاب  املواطنني  كبار 

املزمن���ة وذلك يف اأعق���اب اعتماد 

ال�صلط���ات ال�صحي���ة ال�صينية يف 

اليوم ذاته اللقاح ر�صميا وموافقتها 

عل���ى ا�صتخدامه لتطعي���م ال�صكان 

�صد فريو�س كورونا.

»لقاح كورونا«.. نهج ا�ستباقي من اأجل 

تعاٍف م�ستدام

اأبوظبي ـ وام:

اأطلقت دائرة الق�ص���اء يف اأبوظبي، م�رصوع امل�صادقة 

الرقمي���ة، والذي يتيح اعتماد الوثائ���ق ال�صادرة عن 

اأنظمة الدائرة بطريق���ة رقمية متكاملة ومتوائمة مع 

منظومة الهوي���ة الرقمي���ة UAE PASS للم�صادقة 

على الوثائق، ليبداأ تطبيقه���ا على معامالت الكاتب 

العدل والتوثيق، وذلك يف اإطار ا�صتكمال خطة التحول 

الرقم���ي متا�صيًا م���ع التوجه���ات احلكومية ملواكبة 

التطور التكنولوجي با�صتخدام اأحدث التقنيات واأعلى 

معايري اأمن املعلومات.

واأك���د �صعادة امل�صت�صار يو�ص���ف �صعيد العربي، وكيل 

دائ���رة الق�ص���اء يف اأبوظب���ي، اأن اعتم���اد امل�صادقة 

الرقمية لوثائق دائرة الق�ص���اء، خطوة متقدمة تدعم 

روؤية الدائرة بتقدمي خدم���ات عدلية عاملية اجلودة، 

تنفيذاً لتوجيه���ات �صمو ال�صيخ من�ص���ور بن زايد اآل 

نهي���ان، نائب رئي�س جمل����س الوزراء، وزي���ر �صوؤون 

الرئا�ص���ة، رئي�س دائرة الق�ص���اء يف اأبوظبي، بتطوير 

منظومة عدلي���ة وق�صائية رائدة عامليًا تواكب جميع 

امل�صتج���دات والتطورات ل�صمان الكف���اءة والفعالية 

والتميز.

وقال امل�صت�صار يو�صف العربي، اإن اإطالق هذا امل�رصوع 

احلي���وي ياأت���ي �صمن اجله���ود املتوا�صل���ة لتطوير 

منظومة اخلدمات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي، وتعزيز 

تناف�صيته���ا عامليًا، ومن ه���ذا املنطلق حتر�س دائرة 

الق�صاء على اأن تكون من اأوائل اجلهات ال�صباقة نحو 

تنفيذ امل�رصوعات التقنية بجهود كوادرها الوطنية.

»ق�ساء اأبوظبي« تطلق 

م�سروع الم�سادقة الرقمية 

لعتماد الوثائق رقمياً
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راأ�س اخليمة-وام:

 اختتمت م�س���اء ام�س ال�سبت مباريات الأ�سبوع 

ال�سابع مل�س���ابقة دوري الدرجة الأوىل للمو�سم 

الريا�س���ي2020-2021 باإقامة مباراتني ، حيث 

فاز نادي العروبة عل���ى نادي التعاون برباعية 

ونادي دبا الفجرية على م�سفوت بهدف نظيف.

�س���جل اأهداف العروبة الالعب رودريجو �س���يلفا 

يف الدقيق���ة 23 ، والالع���ب فيكتور نوانريي يف 

الدقيقة 64 ، والالعب �سعيد عبيد يف الدقيقة 68 

، والالعب اأحمد خمي�س يف الدقيقة 72.

ويف املب���اراة الثانية تغلب ن���ادي دبا الفجرية 

على �سيفه نادي م�س���فوت بهدف نظيف �سجله 

الالعب عزان بن حممود يف الدقيقة 78 .

وي�س���تمر ن���ادي البطائ���ح يف ت�س���دره جلدول 

امل�س���ابقة بر�س���يد 18 نقطة ، وم�سايف / ثانيًا 

/ 12 نقط���ة ، يليهما الإم���ارات / ثالثًا / ،ودبا 

احل�سن /رابعًا / ، دبا الفجرية / خام�سًا / ولكل 
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العروبة يفوز على التعاون 

برباعية ودبا يتخطى م�سفوت 

ال�سارقة ـ وام:

تنفيذاً لق���رار املجل�س التنفيذي ب�س���اأن 

منع التدهور البيئي، ت�سعى هيئة البيئة 

واملحمي���ات الطبيعي���ة للحف���اظ على 

املوارد الطبيعية، واحلفاظ على التوازن 

البيئي من خ���الل عدد من الجراءات من 

اهمها ر�س���د املخالفني لق���رار املجل�س 

التنفيذي الذين يقومون بتخريب وتدمري 

املوارد الطبيعية.

وفى هذا الطار حررت فرق ق�سم التفتي�س 

اخلارج���ي يف هيئة البيئ���ة واملحميات 

الطبيعي���ة 28 خمالفة ب�س���بب جتريف 

الرتبة واإت���الف الغط���اء النباتي وقطع 

الأ�س���جار املعم���رة وغ���ري املعمرة ذات 

الأهمي���ة الوطني���ة والبيئي���ة بغر����س 

الربي���ة، منذ  الحتط���اب يف املناط���ق 

مطلع العام املن�رشم 2020 حتى اليوم، 

ومت فر�س الغرامات عل���ى مرتكبي تلك 

املخالفات، حيث ت�س���ل الغرامة اإىل 10 

اآلف درهم.

وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي، رئي�س 

هيئة البيئة واملحمي���ات الطبيعية:" ل 

بد م���ن التذكري والتاأكيد على اأن القانون 

يحظر ممار�سة الأن�سطة املخالفة لأحكام 

الت�رشيعات الحتادية واملحلية املنظمة 

حلماية البيئة، والتي من �ساأنها الإ�رشار 

بالنظام الطبيعي لبيئات املناطق الربية 

والت�س���بب يف تدهورها، والتاأثري ال�سلبي 

على مرتادي املناطق الربية و�سكان تلك 

املناطق، مث���ل: جتريف الرتب���ة واإتالف 

الغطاء النباتي وقطع الأ�س���جار املعمرة 

وغ���ري املعم���رة ذات الأهمي���ة الوطنية 

والبيئية، بغر�س الحتطاب وغريها".

ولفتت اإىل اأهمية و�رشورة ال�ستمرار يف 

العمل على حماية النباتات والأ�س���جار 

املحلية من كل عبث وتخريب، وحمايتها 

�سمن بيئاتها الطبيعية، فهي تعترب ثروة 

وكنزاً وطنيًا، وتعمل الهيئة على احلفاظ 

على ه���ذه النباتات من خ���الل اإكثارها 

واإع���ادة زراعته���ا يف موائلها الطبيعية، 

بالإ�س���افة اإىل تطبيق القوانني ال�سارمة 

للحف���اظ عليه���ا من الإت���الف والتدمري 

مبختلف اأ�سكاله.

اأعماله���ا بكفاءة  وتوا�س���ل فرق الهيئة 

واقت���دار، وتعم���ل على تنفي���ذ حمالت 

متع���ددة عل���ى م���دار العام، تت�س���من 

عملي���ات توعية باأهمي���ة احلفاظ على 

البيئة وتكثيف حمالتها جتاه املمار�سات 

البيئي���ة اخلاطئ���ة التي ت����رش بالبيئة 

وا�ستدامتها يف املناطق الربية.

واأجندته���ا  الهيئ���ة  جه���ود  وتاأت���ي 

وا�سرتاتيجيتها ا�ستناداً اإىل روؤية �ساحب 

ال�س���مو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي، ع�س���و املجل�س الأعلى حاكم 

ال�س���ارقة، وتنفي���ذاً لتوجيهات �س���موه 

بخ�س���و�س البيئة، وحمايتها و�س���ونها 

وا�ستدامتها، و�سون التنوع احليوي.

 فل�سطين ت�سجل 25 

وفاة و1064 اإ�سابة جديدة 

بكورونا 

 رام اهلل-وام:

 اأعلنت وزارة ال�س���حة الفل�س���طينية ام�س ال�سبت 

ت�س���جيل 25 حالة وفاة و 1064 اإ�س���ابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 19" .

واأو�سحت الوزارة اأن ن�س���بة التعايف من فريو�س 

"كورونا" يف فل�س���طني بلغت 86.4% فيما بلغت 
ن�سبة الإ�سابات الن�سطة 12.6% ون�سبة الوفيات 

1.0% من جممل الإ�سابات.

ولفتت الوزارة اىل انه مت ت�س���جيل 14 حالة وفاة 

يف ال�سفة الغربية و 14 حالة قطاع غزة ،منوهة 

بوجود 119 مري�س���ًا يف غ���رف العناية املكثفة 

بينهم 27 على اأجهزة التنف�س ال�سطناعي.

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات .. 

ق�صر باكنجهام: 

وبح�سب بيانات احلكومة الربيطانية 

فاإن مليون �س���خ�س يف بريطانيا مت 

تطعيمهم �سد فريو�س كورونا.

بدءا من الأ�سبوع املقبل �سيتم ا�ستخدام 

لقاح طورته جامعة اأك�سفورد وال�رشكة 

الربيطانية ال�سويدية اأ�سرتازينيكا اإىل 

جوار اللق���اح الذي اأنتجت���ه يونتيك 

الأملانية وفايزر الأمريكية.

و�سي�ستغرق الأمر اأ�سابيع و�سهور حتى 

يتمكن من ح�س���لوا على التطعيمات 

فعليا من حت�س���ني الو�س���ع ال�س���ائد 

للعدوى حاليا يف البالد.

�صوريا: �إ�صابة 

ونقل مرا�س���ل وكالة الأنباء ال�سورية 

الر�سمية )�سانا(  ال�سبت عن م�سدر يف 

قيادة �رشطة احل�سكة قوله اإن جمرمًا 

مطلوب���ًا األق���ى قنبلة و�س���ط جتمع 

للمواطنني يف �س���وق العمال ب�سارع 

فل�سطني باملدينة، ما اأدى لإ�سابة 20 

مدنيًا بينهم ن�س���اء بجروح متفاوتة 

اخلطورة مت اإ�سعافهم اإىل مركز اللوؤلوؤة 

الطبي املحدث.

واأكد امل�سدر اأن فرع الأمن اجلنائي يف 

املحافظة األق���ى القب�س على املجرم 

ال���ذي األق���ى القنبل���ة وه���و مطلوب 

للعدالة مبوجب عدة بالغات بحث.

بدوره، اأو�س���ح مدير �س���حة احل�سكة 

الدكتور عي�سى خلف اأن مركز اللوؤلوؤة 

ا�س���تقبل 20 جريحًا بينهم 3 بحالة 

حرجة اأ�سيبوا ب�سظايا انفجار القنبلة 

يف اأماك���ن خمتلف���ة من اأج�س���امهم، 

م�س���رياً اإىل اأن���ه يت���م حالي���ا تقدمي 

الإ�سعافات الطبية الالزمة للم�سابني.

20 �سخ�س���ا بجروح بينهم  اأ�س���يب 

حالت حرج���ة جراء انفج���ار قنبلة 

و�س���ط جتمع ملواطنني �س���وريني يف 

اأحد اأ�س���واق مدينة احل�س���كة، �سمال 

�رشق �سورية.

ونقل مرا�س���ل وكالة الأنباء ال�سورية 

الر�س���مية )�س���انا( ام�س ال�س���بت عن 

م�سدر يف قيادة �رشطة احل�سكة قوله 

اإن جمرمًا مطلوبًا األقى قنبلة و�س���ط 

جتم���ع للمواطنني يف �س���وق العمال 

ب�س���ارع فل�س���طني باملدينة، ما اأدى 

لإ�سابة 20 مدنيًا بينهم ن�ساء بجروح 

متفاوت���ة اخلطورة مت اإ�س���عافهم اإىل 

مركز اللوؤلوؤة الطبي املحدث.

واأكد امل�سدر اأن فرع الأمن اجلنائي يف 

املحافظة األق���ى القب�س على املجرم 

ال���ذي األق���ى القنبل���ة وه���و مطلوب 

للعدالة مبوجب عدة بالغات بحث.

بدوره، اأو�س���ح مدير �س���حة احل�سكة 

الدكتور عي�سى خلف اأن مركز اللوؤلوؤة 

ا�س���تقبل 20 جريحًا بينهم 3 بحالة 

حرجة اأ�سيبوا ب�سظايا انفجار القنبلة 

يف اأماك���ن خمتلف���ة من اأج�س���امهم، 

م�س���رياً اإىل اأن���ه يت���م حالي���ا تقدمي 

الإ�سعافات الطبية الالزمة للم�سابني.

مقتل خم�صة 

وتقول جماع���ة ال�س���باب اإنها قتلت 

مواطن���ا تركي���ا عل���ى الأق���ل ولكن 

امل�سوؤولني ال�سوماليني نفوا ذلك.

 تدع���م تركي���ا اجلي����س ال�س���ومايل 

بتدري���ب ومع���دات. وتعت���رب جماعة 

ال�سباب ال�س���ومالية تركيا غازيا يف 

الدولة الواقعة ب�رشق اأفريقيا.

 ووقع هجوم ام�س ال�سبت بعد �ساعات 

م���ن اإعالن املتحدث با�س���م احلكومة 

عمر  اإ�س���ماعيل خمتار  ال�س���ومالية 

وقوع غارة جوية على �س���توديوهات 

اإذاعة الأندل�س التابعة لل�س���باب يف 

�س���بيلي  اقليم  قرية كونياب���ارو يف 

ال�سفلى بجنوب البالد.

وبرغم تداول تقارير عن وقوع اأ�رشار، 

مل يتم ت�سجيل �سقوط قتلى اأو جرحى.

ورف����س املتحدث التعليق على ما اإذا 

كانت احلكومة ال�س���ومالية كانت قد 

ن�سقت الغارة مع نظرائها الأمريكيني.

وقالت القي���ادة الأمريكية يف اإفريقيا 

يف بيان منف�س���ل اإن غارتني جويتني 

من�س���قتني اأ�س���ابتا جممعات حلركة 

ال�سباب اأم�س اجلمعة.

وقال امليجور جرنال بالقوات اجلوية 

اأندر�سون يف بيان:  الأمريكية داجفني 

»�رشباتنا ت�س���اعد يف اإبق���اء هوؤلء 

الإرهابي���ني غري متوازنني مل�س���اعدة 

�رشكائن���ا ثم معاجلة م�س���اكل اأعمق 

مثل احلكم والتنمية«.

و�لد�ن عر�قيان

واأثار املو�س���وع ا�س���تياء يف ال�سارع 

العراق���ي، وال���ذي بدا وا�س���حا على 

و�سائل التوا�س���ل الجتماعي، بعد اأن 

ن����رشت وزارة الداخلية الق�س���ة على 

�سفحتها الر�سمية.

“وكال���ة  النا�س���طني:  اأح���د  وكت���ب 

الأمني���ة  والأجه���زة  ال�س���تخبارات 

م�سكورة ب�سكل عام مبتابعتها ق�سية 

الجتار بالب�رش...لكن هذا اجتار بالفقر 

ولي����س بالب�رش، واإن دل على �س���يء 

فهو ي���دل على حجم الف�س���اد والفقر 

امل�ست�رشي باملجتمع”.

وعلق���ت اأخرى: “كيف ا�س���تطاعت اأم 

الطفل التخل�س م���ن قطعة من قلبها 

بهذه ال�سهولة؟”.

وكت���ب اآخر: “مل���اذا يول���دوه وملاذا 

يبيعوه لو كانوا يعانون من الفقر؟”.

تقارير عن بيع 

وامتنعت �رشكة اإيربا�س عن التعليق 

قب���ل ن�رش الأرق���ام املدقق���ة. وياأخذ 

املدققون يف العتبار عوامل مثل وقت 

اإجراء التحويل امل�رشيف النهائي يف 

حتديد الوقت ال���ذي ميكن فيه اعتبار 

الطائرة م�ستلمة.

وانخف�س اإجم���ايل الطائرات املبيعة 

يف ع���ام 2020 كث���ريا ع���ن الرق���م 

القيا�س���ي البالغ 863 طائ���رة، الذي 

�س���لمته �رشكة اإيربا����س للعمالء يف 

عام 2019، لكنه ل يزال يعترب جناحا 

نظ���را لتوقف اأ�س���اطيل الطائرات عن 

الت�س���غيل عل���ى نطاق وا�س���ع حيث 

اأ�رش فريو�س كوفيد- 19 كثريا مبعدل 

الطلب على ال�سفر.

هجوم عا�صف 

وقال زعيم حزب ال�س���عب اجلمهوري 

كمال كليج���دار اأوغلو، يف ت�رشيحات 

الرتكية:  »اأحوال«  �س���حيفة  اأبرزتها 

»م���اذا تق�س���د بنم���وذج عر�س؟ ل 

م�س���كلة من جهتكم، لكن عندما نرى 

هذه املظاهر من حزب اآخر )غري حزب 

العدالة والتنمية احلاكم(، فهي عر�س 

اأزياء ون�ساء. على اأردوغان اأن يعتذر 

جلمي���ع الن�س���اء املحجبات«.وتابع 

كليج���دار اأوغل���و: »ل يوج���د اإهانة 

للمراأة اأكرث من هذه التعليقات. كالمك 

لي�س �س���حيحا. ماذا تق�سد بعار�سة 

اأزياء؟«.

واعترب زعيم اأكرب ح���زب معار�س اأن 

اأردوغان »يوا�س���ل اإطالق كافة اأنواع 

الإهان���ات لالأمة واملواطن، والن�س���اء 

املحجبات وغري املحجبات«.

ووجه كليجدار اأوغلو حديثه للرئي�س 

الرتك���ي قائال: »هذا اأمر موؤ�س���ف. اإنه 

خطيئة لف�س���ل املجتمع، األي�س كافيا 

ما تقوم به؟ فقط ا�سمت قليال، توقف 

عن اإهانة النا�س«.

واأردف: »كل من يقف اإىل جانبك لطيف 

جدا، وكل من هو �سدك فهو عدو. نحن 

نعي�س معا يف هذا البلد. مك�س���وفات 

الراأ�س، حمجبات، ن�ساء، رجال، �سباب. 

نحن نعي�س مع���ا. اتركنا. على الأقل 

دع هذه الأمة تبت�س���م يف اليوم الأول 

من عام 2021. اأنا حقا اأتاأمل«.

اإ�سادة بنجاح الخطة الأمنية 

لتاأمين احتفالت راأ�س ال�سنة 

الميالدية في ال�سارقة
ال�سارقة-وام:

 اأ�ساد �سعادة اللواء �س���يف الزري ال�سام�سي قائد عام 

�رشطة ال�س���ارقة بنجاح اخلطة الأمنية التي �ساحبت 

احتفالت راأ�س ال�س���نة امليالدية التي اأقيمت يف كافة 

مدن اإمارة ال�س���ارقة ..مثنيا عل���ى التعاون اليجابي 

وامللمو����س من قبل اأفراد اجلمه���ور والذي عك�س مدى 

وعيهم والتزامه���م بال�س���وابط والتعليمات املتعلقة 

باملحافظة على �س���المتهم و�سحة جمتمعهم ما اأ�سهم 

ايجابًا يف جناح الحتفالت وخروجها بال�سورة التي 

تعزز خطط ال�س���المة العامة امل�س���بقة التي و�سعتها 

القيادة ل�رشطة ال�سارقة.

واأو�س���ح قائد عام �رشطة ال�س���ارقة اأن اخلطة الأمنية 

ال�س���املة عك�س���ت مدى الكفاءة ال�س���رتاتيجية التي 

تتعامل بها جهات الخت�سا�س يف اإدارة الأحداث �سواء 

من جان���ب القيادة اأو ال�رشكاء ال�س���رتاتيجيني حيث 

اأظهرت تلك اجلهود املبذولة ب�س���متها الوا�س���حة يف 

تاأمني كاف���ة الفعاليات التي اأقيمت يف كل من واجهة 

املجاز املائية التي احت�سنت فعالية الألعاب النارية 

اإ�س���افة اإىل الحتفالية الرئي�س���ية له���ذا العام التي 

اأقيمت على مدرج خورفكان باملنطقة ال�رشقية ..موؤكداً 

ا�ستمرار جاهزية �رشطة ال�سارقة لتعزيز جودة احلياة 

وتوظيف جهوده���ا واإمكانياتها لدعم كافة الفعاليات 

واملنا�سبات التي تقام مبختلف اأرجاء الإمارة ..واأعرب 

عن متنياته للجميع بعام �س���عيد يظله الأمن والأمان 

وينعم فيه �سعبنا ووطنا بالعافية والتقدم والنماء.

من جانبه اأ�س���ار العميد الدكتور اأحمد �سعيد الناعور 

مدي���ر عام العملي���ات املركزية ب�رشطة ال�س���ارقة اإىل 

جن���اح اجلهود الت���ي كانت قد بذلت يف وقت �س���ابق 

واخلا�س���ة بتوعية اأف���راد اجلمهور بخط���ورة فريو�س 

كوفيد-19 وكيفية الوقاية واحلماية وقد و�س���ح ذلك 

من خالل اللتزام الكبري الذي اأظهروه غداة م�ساركتهم 

يف الحتفال براأ�س ال�س���نة امليالدية وتعاي�س���هم مع 

الو�ساع واحلالة ال�سحية التي يعاين منها كل العامل 

ب�سورة ايجابية، والتزام كامل عرب تقيدهم بالروتوكول 

الذي تطبقه دولة الإمارات العربية املتحدة بوجه عام 

واإمارة ال�سارقة على وجه اخل�سو�س.

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بال�سارقة تخالف مت�سببين 

في تجريف التربة واإتالف الغطاء النباتي

دبي-وام:

 اخت���ارت جلنة احلكام بالحتاد الدويل 

لك���رة القدم "فيفا " طاقم حتكيم دوليا 

اإدارة مباريات  اإماراتيا للم�س���اركة يف 

بطولة كاأ����س العامل لالأندية التي تقام 

يف الف���رتة من الأول حتى احلادي ع�رش 

من فرباير املقبل.

ي�سم الطاقم كاًل من حممد عبداهلل ح�سن 

/ �ساحة / واحلكمني امل�ساعدين حممد 

اأحمد يو�سف، وح�سن املهري .

وياأتي اختي���ار الطاقم الإماراتي تاأكيداً 

للنجاح���ات الكب���رية الت���ي حققته���ا 

يف خمتل���ف  "ال�س���افرة الإماراتي���ة" 
البطولت الإقليمية والقارية والعاملية .

وكان الطاق���م قد تواج���د يف مونديال 

رو�س���يا 2018 و�سارك يف اإدارة عدد من 

املباريات اأهمها مباراة فرن�سا وبريو .

»فيفا« يختار طاقم حكام دولياً اإماراتي 

لإدارة مبارياتياً مونديال الأندية  
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12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتاألحد 3 يناير 2021 ــ العـدد 14633 

منى الفال�سي: المهرجان يعزز مكانة دبي كوجهة اإقليمية رائدة 

نائب مدير اإدارة تخطيط الفعاليات في م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة: 

حوار ـ علي داوود: 

يعت���ر مهرجان دب���ي للت�سوق 

م���ن اأ�سهر مهرجان���ات الت�سوق 

يف الع���امل، كونه ح���دث �سنوي 

يقام يف اإم���ارة دبي، ذلك بهدف 

والعرو�ض  الب�سائ���ع  ت�سوي���ق 

والأن�سط���ة املتنوعة التي تلبي 

جمي���ع متطلب���ات املواطن���ن 

واملقيمن وغريهم من الزوار من 

فئاتهم العمرية املختلفة، عالوة 

على ذلك الرتويج لل�سياحة يف 

دول���ة الإمارات.  وياأتي مهرجان 

هذا العام رغم الظروف ال�سحية 

كورونا  جائح���ة  فر�ستها  التي 

كوفيد � 19 بالعديد من الأن�سطة 

والفنية  املو�سيقية  والعرو����ض 

املتنوع���ة والفعاليات اجلميلة 

التي ترز مكانة الدولة يف جمال 

الثقاف���ة و الرتاث  الأ�سيل. حول 

املهرجان  فعالي���ات  الكثري من 

واجلوان���ب املتعلقة بهذا احلدث 

العامل���ي الكب���ري كان لن���ا هذا 

اللقاء مع، منى الفال�سي � نائب 

اإدارة تخطي���ط الفعاليات  مدير 

يف موؤ�س�سة دب���ي للمهرجانات 

والتجزئة.

بدايــة حدثينــا باإيجاز عن 

مهرجان دبي للت�سوق

يحتفل مهرجان دب���ي للت�سوق 

ال�ساد�سة والع�رشين من  بدورته 

17 دي�سم���ر 2020 وحت���ى 30 

يناير 2021 

ت�س���ارك اأك���ر م���ن 800 عالمة 

جتاري���ة يف نح���و 3500 متجر 

يف املهرجان بعرو�ض ترويجية 

ت�سل اإىل 75 باملئة يف خمتلف 

اأنح���اء املدين���ة ب���دءا من 26 

دي�سمر املا�سي. 

ي�سه���د مهرجان دب���ي للت�سوق 

العرو�ض  م���ن  اأ�سابيع  �سبع���ة 

املذهل���ة، والتج���ارب املليئ���ة 

املبتكرة  والأن�سط���ة  بامل���رح، 

التي ت�سم���ل العالمات التجارية 

العاملي���ة الرائ���دة، ف�س���ال عن 

والحتف���الت  الفعالي���ات 

املخ�س�س���ة للعائ���الت، والتي 

تتزامن اأي�سا مع عطالت املدار�ض.  

جرى ت�سميم الدورة الأحدث من 

مهرج���ان دبي للت�س���وق بهدف 

�سم���ان تقدمي فعالي���ات مميزة 

�سمن اإطار اللت���زام بالإجراءات 

الإحرتازي���ة للمحافظ���ة عل���ى 

تر�سيخ  وكذلك  اجلمهور،  �سالمة 

مكان���ة دب���ي كوجه���ة اآمن���ة 

ومنفتحة ترحب بال�سكان والزوار 

الفعاليات املتنوعة  ل�ستك�ساف 

وال�ستمتاع بها.

ي�س���م مهرجان دب���ي للت�سوق 

فعاليات جدي���دة ورائعة تهدف 

اإىل جع���ل ال�سكان وال���زوار من 

خمتل���ف اأنحاء املنطقة والعامل 

يتطلع���ون اإىل ال�ستمت���اع بها 

يوميا يف خمتلف اأنحاء املدينة. 

ي�ساه���م املهرجان يف الت�سجيع 

عل���ى ال�سياح���ة الداخلية، وهو 

م���ا يتما�سى م���ع ا�سرتاتيجية 

ال�سياح���ة الداخلية يف الإمارات 

الت���ي اعتمدها �ساح���ب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

نائ���ب رئي����ض الدول���ة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه 

اهلل وحملتها التي انطلقت حتت 

�سعار "اأجمل �ستاء يف العامل".

كيف بداأت اال�ستعدادات 

لهذه الدورة؟

لدورة  بعناية  التخطي���ط  جرى 

م���ن مهرجان  احل���ايل  الع���ام 

دبي للت�س���وق ، وذلك بالتعاون 

والتن�سيق م���ع خمتلف اجلهات 

من القطاع العام وكذلك ال�رشكاء 

يف القطاع اخلا�ض بهدف تقدمي 

جت���ارب ممي���زة ل�س���كان وزوار 

الكثري  املهرجان  دبي، ويت�سمن 

التي  الرتفيهية  الفعالي���ات  من 

جتري يف خمتلف اأنحاء املدينة، 

اإىل جان���ب العرو�ض الرتويجية 

والتخفي�س���ات واجلوائز القيمة 

التي تغري جمرى حياة الفائزين. 

ما تقييمكم لهذه الدورة 

التي تقــام يف ظروف 

جائحة كورونا؟

تاأت���ي دولة الإم���ارات يف اأوائل 

املراك���ز عاملي���ا والأول عل���ى 

م�ست���وى املنطقة عل���ى قائمة 

ال���دول الأكر اأمان���ا يف العامل 

خالل جائحة كوفيد � 19 ، وهو 

ما يعك����ض فاعلي���ة الإجراءات 

املتخذة واللتزام الكامل من قبل 

اجلميع بهذه الإجراءات.

تنعك����ض جهود دول���ة الإمارات 

ب�سكل ع���ام ودبي ب�سكل خا�ض 

مهرجان  تفا�سي���ل  على جميع 

دبي للت�س���وق، من خالل تطبيق 

الت���ي  الحرتازي���ة  الإج���راءات 

حتافظ عل���ى ال�سحة وال�سالمة، 

بالإ�سافة اإىل الهتمام بالنظافة 

يف جميع الأماكن العامة ومراكز 

الت�سوق والوجهات الأكر �سعبية. 

تلتزم جميع الوجهات امل�ساركة 

يف املهرجان باإر�سادات ال�سحة 

وال�سالم���ة والنظافة التي ت�سمل 

فح�ض درجة احل���رارة ملرتادي 

وموظفي تل���ك الوجهات، وكذلك 

ارت���داء الكمام���ات يف جمي���ع 

الجتماعي  والتباع���د  الأوقات، 

الق���درة  عل���ى  واملحافظ���ة 

ال�ستيعابية لكل متجر اأو وجهة. 

ما هي االأن�سطة والعرو�ض 

امل�ساحبة للمهرجان؟

من  الكث���ري  املهرج���ان  يق���دم 

الفعالي���ات الرتفيهية والأن�سطة 

املتنوع���ة والعرو�ض الرتويجية 

عل���ى جمموع���ة كب���رية م���ن 

اإىل  بالإ�ساف���ة  املنتج���ات، 

ال�سحوب���ات التي تق���دم جوائز 

مبالين الدراهم. 

حيث ميكن لزوار مراكز الت�سوق 

بالعرو�ض  ال�ستمت���اع  بدب���ي 

التي  الرتويجي���ة والتخفي�سات 

ت���رتاوح ب���ن 25 و75 باملئ���ة 

على اأ�سهر العالم���ات التجارية 

وم�ستح�رشات  لالأزياء  العاملية 

التجمي���ل وم�ستلزم���ات املنزل 

وذلك  الع�رشي،  احلياة  واأ�سلوب 

بدءا من 26 دي�سمر املا�سي. 

كم���ا رح���ب املهرج���ان م���رة 

اأخ���رى بعر����ض 12 �ساعة من 

التخفي�سات، والذي قدم للعمالء 

فر�سة احل�سول على تخفي�سات 

بن�سب���ة 90 باملئ���ة يف مراكز 

الت�س���وق التابعة ل�رشكة "ماجد 

الفطي���م" مب���ا يف ذل���ك م���ول 

الإمارات، و�سيت���ي �سنرت مردف، 

و�سيتي  دي���رة،  �سن���رت  و�سيتي 

�سنرت معي�سم، وماي �سيتي �سنرت 

الر�ساء، و�سيتي �سنرت ال�سندغة. 

الت�س���وق متابعة  ميكن ملحبي 

مهرجان  مفاج���اآت  عن  الإعالن 

دب���ي للت�سوق التي بداأت يف 27 

دي�سم���ر 2020 وت�ستم���ر حتى 

27 يناير 2021 وملدة 32 يوما 

من العرو�ض الرتويجية اليومية 

املفاجئة التي يتم الإعالن عنها 

قبل 24 �ساعة من توفرها. 

اإ�سافة اإىل ثالث حفالت مبا�رشة 

كانت قد اأقيمت خالل ليلة راأ�ض 

اجلديدة، حيث  امليالدية  ال�سنة 

التجاري  دب���ي  مركز  ا�ست�ساف 

العامل���ي حف���ال ممي���زا اأحياه 

الفنان نا�سيف زيتون. كما اأحيا 

كف���وري وحممد  وائل  النجمان 

خريي حفل ليلة راأ�ض ال�سنة يف 

ف�ستيفال اأرينا. 

ق���دم من�سق املو�سيق���ى �سعيد 

مراد، رائد املو�سيقى الإلكرتونية 

العربية املعروف عامليا، اأجمل 

مقطوعات���ه خ���الل عر�ض ليلة 

راأ����ض ال�سنة يف دبي اأوبرا لعام 

2021 يف اأم�سي���ة رائعة �سملت 

اأي�سا عرو�س���ا لكل من دي جي 

اأند �ساون���د، وفرقة نوفو  �سيف 

�سول باند مع كاري غيب�سون.   

 )KISS( فرق���ة  اأحي���ت  كم���ا 

الأمريكية ملو�سيقى الروك حفال 

اأتالنت�ض  فن���دق  اأ�سطوري���ا يف 

النخل���ة مبنا�سبة العام اجلديد،. 

فيما مت ت�سوي���ر العر�ض احلي 

با�ستخدام  الناري���ة  والألع���اب 

اأكر من 50 كامريا تقدم م�ساهد 

بزاوية 360 درجة. 

او  افتتح �سوق ات�سالت ماركت 

تي ب���ي الرائع يف حديقة الرج 

و�س���ط مدينة دب���ي والذي يقام 

حت���ى 9 يناي���ر 2021، ليق���دم 

جمموع���ة منتق���اة بعناية من 

الأك�ساك وخيارات تناول الطعام 

والرتفيه العائلي، وهو ما يجعله 

وجه���ة مثالي���ة ل�س���كان دبي 

وزوارها خالل املهرجان.

و�سهدت الوجهة العديد من اأعمال 

التجدي���د يف الدورة اجلديدة من 

املهرج���ان ، حي���ث اأنها تزينت 

من  م�ستوح���اة  جدي���دة  بحلة 

توجه ثق���ايف جديد يطلق عليه 

NEWTRO، وهو ا�سم ميزج بن 
الكلمتن "New" والتي تعني 

والتي   "Retro"و "اجلدي���د" 
تعني "الق���دمي"، وهو عبارة عن 

توج���ه �سائع وجديد يجمع بن 

الت�سعينيات والثقافة املعا�رشة 

الكورية واليابانية. ويركز مفهوم 

ات�سالت مارك���ت او تي بي هذا 

العام عل���ى املو�سيقى والألوان 

ويحت�سن  واملاأكولت،  واملو�سة 

ت�سكيلة ا�ستثنائية من البائعن، 

ال�سينمائي���ة،  والأم�سي���ات 

وم�سابق���ات املواهب املبا�رشة، 

مم���ر  مفه���وم  اإىل  بالإ�ساف���ة 

املاأكولت اجلدي���د الذي �سيقدم 

جمموع���ة من اأ�سه���ى ماأكولت 

والآ�سيوية.  الكوري���ة  ال�س���ارع 

وميكن لل���زوار اأي�سا ال�ستمتاع 

بعرو����ض الأف���الم ال�سينمائية، 

وعرو����ض املواه���ب، والعرو�ض 

الفنية املبا�رشة، واأك�ساك الأزياء 

والإك�س�سوارات الإبداعية. وجتمع 

منطقة الأطف���ال لهذا العام بن 

�سل�سل���ة م���ن الأن�سط���ة ت�سمل 

قلعة مده�ض الرتفيهية وحمطة 

“Glitterati” املخ�س�سة 
والتلوين  التزي���ن  عمل  لور�ض 

 Sugar،" واحلرف حتت عنوان

 ."Shine and Slime
ولأول م���رة يف ال�سوق، �ست�سم 

اأي�سا ترامبولن  منطقة الأطفال 

لالأطفال.

كما يع���د �سوق مهرج���ان دبي 

للت�س���وق يف اخلواني���ج وجهة 

رائعة ميكن للعائالت ال�ستمتاع 

بزيارته���ا، حيث يق���دم ال�سوق 

جترب���ة احلديق���ة امل�سح���ورة 

املليئة باملرح وامل�ستوحاة من 

ق�سة "األي�ض يف بالد العجائب" 

والت���ي ت�سمل اأن�سط���ة وو�سائل 

ترفيه خمتلفة مبنية على هذه 

املحببة  الكال�سيكي���ة  الق�س���ة 

لدى الأطف���ال كل اأ�سبوع من 17 

دي�سم���ر حتى 16 يناير احلايل. 

ويقدم الأ�سب���وع الفتتاحي من 

عد�سة  "عر  املهرجان جترب���ة 

األي�ض" يتبعه���ا "حفل �ساي مع 

الأ�سبوع  يف  القبع���ات"  �سانع 

الثاين، ثم "ملكة القلوب: حاكمة 

ب���الد العجائ���ب" يف الأ�سبوع 

الثالث قبل اختتام هذه التجارب 

م���ع "احلديق���ة امل�سحورة" يف 

وبالإ�سافة  الراب���ع.  الأ�سب���وع 

اإىل التج���ارب التفاعلي���ة التي 

ته���دف اإىل ا�ستقطاب العائالت، 

ميكن لل�سيوف اأي�سا ال�ستمتاع 

بالعرو����ض امل�رشحية اليومية، 

والألعاب، والعرو�ض املو�سيقية، 

وجل�سات رواية الق�س�ض، ومتاهة 

م���ن ثالث���ة طوابق م���ع غرف 

تفاعلي���ة، اإىل جان���ب خيارات 

رائعة للماأك���ولت وامل�رشوبات 

وغريها الكثري. 

اأي�س���ا ت�ستمر فعالي���ات �سوق 

املهرج���ان يف ال�سي���ف مق���دم 

م���ن الفوع���ة على م���دى �سهر 

كامل، وت�سم���ل خيارات الرتفيه 

املبا�رشة،  والعرو�ض  للعائالت، 

والعرو�ض  الفني���ة،  والأعم���ال 

الثقافي���ة الإماراتي���ة وغريه���ا 

الكث���ري، وذلك م���ن 24 دي�سمر 

وحتى 23 يناير احلايل. 

وت�ست�سيف منطقة ال�سيف من 31 

دي�سمر املا�سي وحتى 6 يناير 

احلايل، اأ�سبوع الطائرات الورقية 

ال���ذي يقدم عرو�ض  والفقاعات 

امل�ستوحاة  الورقي���ة  الطائرات 

م���ن البيئة البحري���ة، وعرو�ض 

الفقاعات وور����ض عمل �سناعة 

الطائرات الورقية لالأطفال. فيما 

اأ�سبوع القه���وة من 7  �سيق���ام 

وحتى 13 يناير اجلاري، والذي 

ي�سمل مقاه���ي متخ�س�سة تقدم 

املف�سلة،  القه���وة  م�رشوب���ات 

وعرو����ض الباري�ست���ا، ونكهات 

القهوة الرائعة من حول العامل، 

فيما يقام اأ�سبوع التمور من 14 

وحتى 20 يناير اجلاري لي�سمل 

جتارب تذوق التمور وور�ض عمل 

اليدوية  احل���رف  وكذلك  حولها 

املرتبط���ة بالنخي���ل وغريه���ا 

الكث���ري. واأخريا �سيق���ام اأ�سبوع 

الواجهة البحرية من 21 وحتى 

23 يناير احلايل، لي�سهد اجلولة 

النهائية من �سباق قوارب دراغون 

يف خور دبي. 

وي�سمل مهرج���ان دبي للت�سوق 

الرتفيهية  العرو����ض  الكثري من 

التي جت���ري يف خمتلف اأنحاء 

املدينة بهدف اإدخال ال�سعادة اإىل 

قلوب �سكان دبي وزوارها طوال 

ف���رتة املهرج���ان. وتقدم جتربة 

ناف���ورة دبي املائي���ة لل�سكان 

وال���زوار فر�س���ة رك���وب قوارب 

الكاي���اك اأو الدراجات املائية اأو 

قوارب البجع يف بحرية نافورة 

دبي.

كما ي�ست�سيف �سوق مدينة جمريا 

معر�ض الفن الرقمي "من مونيه 

اإىل كاندين�سك���ي. الفن الثوري". 

ويغطي املعر����ض م�ساحة تزيد 

على 1800 مرت مربع مع عرو�ض 

ال�سوئي على اجلدران  لالإ�سقاط 

ويقدم  وال�سق���ف.  والأر�سي���ات 

املعر����ض اأعم���ال لت�سع���ة من 

كبار الفنانن ، كما يقدم النجم 

الفرن�س���ي ذو الأ�س���ل اجلزائري 

اإنريك���و ما�سيا����ض والأورك�سرتا 

عر�سا مو�سيقي���ا يف دبي اأوبرا 

يوم 22 يناير احلايل.   

حيث تعتر العرو�ض والفعاليات 

العائلية املبا�رشة جزءا ل يتجزاأ 

من دورة العام احلايل للمهرجان.  

كما ي�سهد مهرجان دبي للت�سوق 

تنظي���م كث���ري م���ن ال�سحوبات 

لل�سيارات الفارهة  

ف�س���ال عن ذلك تق���دم دورة هذا 

املهرج���ان عرو�ض  م���ن  العام 

طائرات ال���درون ال�سوئية التي 

تزين �سماء دب���ي كل م�ساء مع 

والب�رشية،  ال�سوتي���ة  املوؤثرات 

حي���ث تقلع 300 طائ���رة درون 

متط���ّورة فوق منطقة ذا بييت�ض، 

مقابل جمريا بيت����ض ريزيدن�ض 

وبلووات���رز ومنتج���ع �سرياتون 

جمريا بيت����ض.  ي�ستمتع الزوار 

املذهلة  بالعرو�ض  واملقيم���ون 

مرتن كل ليلة 

يظهر عر�ض ال���درون الأول الذي 

يحم���ل عن���وان "دب���ي، مدينة 

املغام���رة" الأن�سطة والوجهات 

املتع���ددة الت���ي تقدمه���ا دبي 

خالل املهرجان، حيث ي�ستك�سف 

مده����ض ودان���ة ال�سخ�سيت���ان 

املحبوبتان، الأن�سطة والتجارب 

يف الإمارة. 

كما يقدم العر����ض الثاين الذي 

يحمل عنوان "دبي بن املا�سي 

واحلا����رش" لقطات م���ن تاريخ 

دب���ي، حيث ي�ستعر����ض تاريخ 

امل�ستقبل  الإمارة ورحلتها نحو 

على اأنغ���ام الأغني���ة الر�سمية 

ملهرج���ان دبي للت�س���وق "دبي 

كوكب اآخر" للفنان را�سد املاجد. 

 وهل احلدث يدعم ب�سورة 

حقيقية جمال ال�سياحة؟

يدع���م مهرجان دب���ي للت�سوق 

اأب���رز مهرجانات  اأحد  باعتباره 

العامل،  م�ست���وى  على  التجزئة 

القطاعات الرئي�سية يف اقت�ساد 

دبي، ويتمي���ز بجاذبيته وقدرته 

على ا�ستقط���اب ال�سكان والزوار 

على حد �سواء. 

ي�ساع���د املهرج���ان باعتب���اره 

احلدث الأطول م���ن نوعه للبيع 

مكانة  تعزي���ز  بالتجزئ���ة، يف 

دب���ي كوجه���ة اإقليمي���ة رائدة 

للمهرجان���ات والفعاليات.  كما 

ي�ساه���م املهرجان يف الت�سجيع 

عل���ى ال�سياح���ة الداخلية، وهو 

للمواطن���ن  الفر�س���ة  يعط���ي 

واملقيم���ن ل�ستك�س���اف الكثري 

م���ن املعامل وخو����ض التجارب 

املتنوعة.

يقدم فعاليات مميزة في اإطار االلتزام باالإجراءات االحترازية للجمهور

»دبي للت�سوق« ي�ساهم في الت�سجيع على ال�سياحة الداخلية في االإمارات

300 طائرة درون �س�ئية متطّ�رة ف�ق منطقة »ذا بييت�ش« بدبي اأكثر من 800 عالمة تجارية في نح� 3500 متجر في المهرجان
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الرئي�س الم�سري يهنئ ال�سعب 

ال�سوداني بعيد اال�ستقالل
 اخلرطوم-)�سونا(:

 تلقى �سباح اأم�س �سفريال�سودان بجمهورية م�رص 

ال�سقيقة حممد اليا�س حمادثة هاتفية من الأمني 

العام لرئا�ســـة اجلمهورية امل�رصية نقل خاللها 

تهـــاين رئي�س اجلمهورية عبـــد الفتاح ال�سي�سي  

بحلول العيد الـ65 ل�ستقالل ال�سودان.

 ومتني لل�سودان خاللها حكومة و�سعبًا مزيداً من 

التقدم والزدهار، موؤكداً على دعم م�رص لل�سودان 

وتعاونه يف كافة املجالت ، وم�سدداً على تطور 

وازدهار العالقات الثنائية بني البلدين يف كافة 

املجالت .

رام اهلل-)د ب اأ(:

 اأكـــد م�سئـــول يف حركة حما�س ام�ـــس ال�سبت 

اأن احلركـــة اأبلغت الرئي�ـــس الفل�سطيني حممود 

عبا�س موافقتها الر�سمية على اإجراء النتخابات 

الفل�سطينية بالتتابع. 

وقال القيادي يف حما�س يف ال�سفة الغربية نادر 

�سوافطة يف بيـــان اإن احلركة وافقت على اإجراء 

النتخابـــات الت�رصيعيـــة والرئا�سية واملجل�س 

الوطني بالتتابع. 

واأو�ســـح �سوافطة اأن اخلطـــوة تاأتي "يف �سبيل 

حتقيـــق امل�ساحلـــة الفل�سطينيـــة وحتييد كل 

املعيقات التي وقفـــت اأمام اإكمالها خالل الفرتة 

املا�سية". 

و�ســـدد القيـــادي يف احلركـــة علـــى اأن "اإنهاء 

النق�سام ومتتني اجلبهـــة الداخلية واإعادة بناء 

املوؤ�س�سات وتبني ا�سرتاتيجية موحدة مب�ساركة 

الكل الفل�سطيني، اأ�سبح اأمراً ملحا جداً، وناأمل اأن 

يتحقق ذلك قريبا". 

ويف وقت �سابق، اأعلنت الرئا�سة الفل�سطينية اأن 

عبا�ـــس ت�سلم ر�سالة خطية مـــن رئي�س حما�س 

اإ�سماعيل هنية ب�ساأن اإجراء انتخابات عامة. 

واأعرب عبا�ـــس يف بيان ن�رصته وكالـــة الأنباء 

الفل�سطينية الر�سميـــة، عن ترحيبه مبا جاء يف 

ر�سالـــة حما�س "ب�ســـاأن اإنهـــاء النق�سام وبناء 

ال�رصاكـــة وحتقيـــق الوحدة الوطنيـــة من خالل 

انتخابـــات دميقراطية بالتمثيل الن�سبي الكامل، 

انتخابـــات ت�رصيعية ورئا�سيـــة وجمل�س وطني 

بالتتايل والرتابط". 

وقـــرر عبا�ـــس دعوة حنـــا نا�ـــرص رئي�س جلنة 

النتخابـــات املركزية الفل�سطينية لالجتماع به 

لبحث الإجراءات الواجبة التباع لإ�سدار املرا�سيم 

اخلا�سة بالنتخابات وفق القانون. 

 اجلزائر-)د ب اأ(:

 جتـــاوزات حـــالت الإ�سابة بفريو�ـــس كورونا 

امل�ستجـــد )كوفيد-19( يف اجلزائـــر حاجز 100 

األف، بعدما ر�ســـدت وزارة ال�سحة ام�س ال�سبت، 

262 اإ�سابة جديدة خـــالل الـ24 �ساعة الخرية، 

بانخفا�س 25 حالة عـــن ح�سيلة يوم اجلمعة، 

لي�سل اإجمايل الإ�سابات اإىل 100 األف و159 منذ 

اكت�ساف اأول حالة نهاية �سباط/فرباير 2020.

 واأعلن جمـــال فورار، املتحـــدث الر�سمي با�سم 

اللجنة العلميـــة لر�سد ومتابعة فريو�س كورونا 

يف اللقاء ال�سحفي اليومي، عن ت�سجيل 7 وفيات 

جديدة بزيـــادة حالة واحدة عـــن ح�سيلة يوم 

اجلمعة، ليبلغ جمموع الوفيات 2769.

باملقابل اأ�سار فورار اإىل تعايف 216 حالة جديدة، 

لريتفع عدد املر�سى الذين متاثلوا لل�سفاء اإىل 67 

األفـــا و611. فيما يتواجد 31 مري�سا يف العناية 

املركزة. 

من ناحية اخرى �سجلت وزارة ال�سحة املغربية 

اجلمعة 1777 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف 

الـ24 �ساعـــة املا�سية، نزول من 1861 اخلمي�س 

لريتفع العدد الإجمايل لالإ�سابات اإىل 440970.

واأعلنت الوزارة عـــن 37 وفاة جديدة بالفريو�س 

ارتفاعا من 33 وفـــاة اخلمي�س، لي�سبح اإجمايل 

الوفيات 7425 حالة.

واأ�سارت ال�سحة املغربية اإىل متاثل 2134 حالة 

لل�سفاء، ليبلغ اإجمايل املتعافني 409638.

نواك�سوط-)د ب اأ(:

 قـــال املدير العام لل�رصكـــة الوطنية لل�سناعة 

واملناجم يف موريتانيا، املختـــار ولد اأجاي، اإن 

بـــالده متكنت من ت�سديـــر 5ر12 مليون طن من 

احلديد اخلام اإىل اخلارج خالل عام 2020.

واأ�ساف امل�ســـوؤول املوريتاين يف ر�سالة وجهها 

يوم اجلمعة اإىل موظفي ال�رصكة: " متيزت ال�سنة 

املن�رصمة بتحقيق م�ستوى اإنتاج م�سجع بالرغم 

من الآثار ال�سلبية جلائحة كوفيد 19 حيث بلغت 

املبيعـــات 5ر12 مليون طـــن، اأي ما ميثل زيادة 

معتربة مقارنة مببيعات �سنة 2019 ".

وتوقع امل�سوؤول املوريتاين ارتفاع النتاج خالل 

العام احلايل 2021 اإىل 13 مليون طن.

القاهرة-وكاالت: 

اأكد الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي على 

الت�ســـاور والتن�سيق امل�سرتك  �رصورة تكثيف 

بني م�رص والكويت خالل الفرتة املقبلة، �سعيا 

نحو الت�سدي لكل ما يهدد اأمن وا�ستقرار الدول 

وال�سعوب العربية.

واأ�سار املتحدث با�سم الرئا�سة امل�رصية ب�سام 

را�ســـي اإىل اأن "ال�سي�سي �ســـدد لدى ا�ستقباله 

وزير اخلارجية الكويتي اأحمد نا�رص ال�سباح، 

علـــى حر�س بـــالده علـــى تطويـــر التعاون 

والتن�سيـــق الثنائي الوثيق ملـــا فيه م�سلحة 

ال�سعبني ال�سقيقني، وكذلك الأمة العربية".

واأ�ســـاف را�ســـي: "الرئي�س اأكـــد على ثوابت 

ال�سيا�سة امل�رصية لتحقيـــق التعاون والبناء 

ودعم الت�سامـــن العربي كنهـــج ا�سرتاتيجي 

را�ســـخ، وذلك يف اإطار من الحـــرتام املتبادل 

وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية، اإىل جانب 

اأهميـــة اللتـــزام بالنوايا ال�سادقـــة لتحقيق 

التكاتف لدرء  امل�سلحة امل�سرتكـــة، وكذلـــك 

املخاطر عن �سائر الأمة العربية و�سون اأمنها 

القومي".

وتابـــع: "اأعـــرب ال�سيد الرئي�ـــس عن خال�س 

التقديـــر والدعم للجهود الكويتيـــة ال�سادقة 

والنابعة من النوايا الطيبة على مدار ال�سنوات 

املا�سية لتحقيـــق امل�ساحلة املن�سودة، بداية 

من امل�ساعـــي املخل�سة للمغفـــور له الأمري 

الراحـــل ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، 

والتـــي وا�سلها �سمـــو ال�سيخ نـــواف الأحمد 

الـــدور املقـــدر لل�سعودية  ال�سبـــاح، وكذلك 

بالإنابة عن املجموعة الرباعية".

واأ�ســـار اإىل اأن "وزيـــر اخلارجية الكويتي نقل 

اإىل الرئي�ـــس امل�رصي ر�سالة من اأخيه �ساحب 

ال�سمـــو ال�سيخ نواف الأحمـــد اجلابر ال�سباح 

اأمري دولـــة الكويت، ت�سمنـــت ا�ستعرا�س اآخر 

التطـــورات املتعلقـــة بامل�ساعـــي واجلهـــود 

الكويتية لتحقيق وحـــدة ال�سف العربي عرب 

التو�سل اإىل امل�ساحلة".

واأ�ســـاف: "نقل الوزير تاأكيـــدات اأمري الكويت 

على العتزاز بالعالقات الأخوية الوثيقة بني 

البلدين ال�سقيقني واحلر�س على تعزيزها، مع 

الإ�سادة بالـــدور ال�سرتاتيجي واملحوري الذي 

تقوم به م�رص حتـــت قيادة ال�سيد الرئي�س يف 

حمايـــة الأمـــن القومي العربـــي والدفاع عن 

ق�سايـــا الأمة العربية، وكذلـــك م�ساعي م�رص 

الدوؤوبـــة يف �سبيل تر�سيـــخ الأمن وال�ستقرار 

والتنمية على ال�سعيد الإقليمي".

عدن-وكاالت: 

اأكد رئي�س جمل�س الوزراء اليمني الدكتور معني 

عبدامللك، حر�س احلكومة على ا�ستقاللية عمل 

ون�ساط البنك املركزي اليمنـــي وعدم التدخل 

يف كل الإجراءات التي يتخذها لر�سم ال�سيا�سة 

النقدية .. موجها باأهمية التكامل بني ال�سيا�سة 

املالية والنقديـــة واإعادة ت�سكيل وتفعيل عمل 

املجل�س القت�سادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة 

عنوانها ال�ستقرار القت�سادي وحت�سني معي�سة 

واأو�ساع املواطنني.

جاء ذلك خـــالل تراأ�س رئي�س الـــوزراء اليمني 

، ام�ـــس  ال�سبـــت يف العا�سمـــة املوؤقتة عدن 

اجتماعا لقيادة وكوادر البنك املركزي اليمني، 

ملناق�سة اخلطط امل�ستقبليـــة للبنك و�رصورة 

ا�ستثمار الفر�س الراهنـــة يف ت�سكيل احلكومة 

وما اأبـــداه الأ�سقاء والأ�سدقـــاء ويف مقدمتهم 

دول حتالف دعم ال�رصعيـــة من ا�ستعداد لدعم 

القت�ساد الوطني لال�ستمرار يف اإجراءات تعزيز 

الثقة بالعملة الوطنية وحت�سني ا�ستقرار �سعر 

ال�ـــرصف، مبا ينعك�س ب�سكل مبا�رص على حياة 

ومعي�سة املواطنني اليومية، وفقا لوكالة الأنباء 

اليمنية.

و�سدد عبد امللك على اأهمية الت�رصيع باإجراءات 

تكليف فريق تدقيق خارجي على ح�سابات البنك 

املركزي اليمني، مبا يت�سم مع اإجراءات ال�سفافية 

وانتهاج مبداأ احلوكمة ومكافحة الف�ساد، باعتبار 

ذلك خطوة �رصورية ل�سمـــان ا�ستمرار تطبيق 

املعايري والقواعد املالية الدولية.

وتدار�س الجتماع الإجـــراءات القادمة للرقابة 

علـــى اأ�سعار ال�ـــرصف والتي �سهـــدت حت�سنا 

ملحوظـــا موؤخـــرا، اإ�سافـــة اإىل ال�سبل الكفيلة 

ب�سبـــط وتعزيـــز الإيـــرادات العامـــة وتقليل 

النفقات وجوانب التعاون بني البنك واحلكومة 

والأولويات التي ميكن العمل عليها خالل الفرتة 

القادمة، مبا يتجاوز اأية اإخفاقات �سادت العمل 

�سابقا، واحلفاظ على �سمعـــة البنك كموؤ�س�سة 

�سيادية.

وتطـــرق رئي�س الوزراء اإىل نتائج م�ساوراته مع 

املوؤ�س�ســـات املالية الدولية والـــدول ال�سقيقة 

وال�سديقة، وما اأبدته من ا�ستعداد لدعم القت�ساد 

اليمني خالل الفرتة القريبة القادمة، وما يتطلبه 

ذلـــك من اإيجاد خطط لال�ستفادة من هذا الدعم 

بطريقة فعالة تركز يف املقام الأول على اأو�ساع 

املواطنني ومعي�ستهم.. لفتـــا اإىل اأن احلكومة 

حري�سة على تطبيق كافة اأ�سكال الرقابة على 

الإجراءات املالية املتخذة والتاأكد من �سالمتها 

�سمن خطواتها لتطبيق النزاهة وال�سفافية، ومبا 

يعـــزز من �سمعة البنك املركزي وثقة املانحني 

الدوليني.

وا�ستمع رئي�س الوزراء اليمني من قيادة وكوادر 

البنك املركـــزي ، اإىل �رصح حول الو�سع النقدي 

واملايل وتدخالت البنك املركزي للحفاظ على 

ا�ستقرار �سعر ال�ـــرصف، وخططه املعدة للفرتة 

القادمة.. موؤكدين اأن الظروف مهيئة الآن لإحداث 

نقلـــة نوعية يف عمل ون�ســـاط البنك املركزي 

اليمني، خا�سة مع تنفيذ اتفاق الريا�س وت�سكيل 

احلكومة وو�سولها اإىل العا�سمة املوؤقتة عدن.

 بريوت-)د ب اأ(:

اعترب القائـــد العام للقوات الدولية العاملة يف 

جنوب لبنان "اليونيفيل" اجلرنال �ستيفانو ديل 

كول اأن ا�ستمـــرار دعم املجتمع الدويل للجي�س 

اللبناين باعتباره اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن 

الأمن يحافظ على ال�سالم جنوبًا.  

وقـــال اجلرنال ديل كـــول يف ر�سالة وجهها اإىل 

اللبنانيني ام�ـــس ال�سبت مبنا�سبـــة عيد راأ�س 

ال�سنة: "اإن ا�ستمرار دعم املجتمع الدويل للقوات 
امل�سلحـــة اللبنانية، باعتبارها اجلهة الوحيدة 

وال�رصعية امل�سوؤولة عن الأمن، هو عامل حا�سم 

يف احلفاظ على ال�سالم والأمن جنوب لبنان".

و�سكر اجلرنال ديـــل كول: "اجلميع، مبا يف ذلك 

الـــدول امل�ساهمة بقوات يف اليونيفيل وجمل�س 

الأمـــن الدويل، �سمـــان اأن تتمكن اليونيفيل من 

تنفيـــذ وليتها، وكذلك احلفـــاظ على ال�ستقرار 

امل�ستمر الذي ن�سهده يف جنوب لبنان منذ العام 

2006". واأو�سح قائد قوات اليونيفيل اأنه: "يف 

العام 2020، �سهدنا توترات متفرقة ولكن خطرية 

على اخلط الأزرق، مـــع خطاب حاد يف كل من 

لبنان واإ�رصائيل".

واأ�ساف اجلرنال ديل كول: "اأن وجود اأكرث من 11 

األف عن�رص حفظ �سالم، مدنيني وع�سكريني، هو 

رادع ل�ستئناف النزاع وعامل ا�ستقرار للبالد".

واأعلن قائد قوات اليونيفيل اأن الأن�سطة اليومية 

التي يقوم بها حفظـــة ال�سالم وتزيد على 450 

ن�ساطا، اأدت "اإىل ردع الت�سعيد، وهو اأمر يجب اأن 

نفخر به جميعا".

وتابع اجلرنال ديل كول قائال: "نحن، بعثة حفظ 

�سالم تابعة لالأمم املتحدة، بذلنا ق�سارى جهدنا 

لتنفيذ ولية البعثة، لكن غياب الأعمال العدائية 

على مـــدى ال�سنـــوات ال 14 املا�سية، يجب األ 

يـــوؤدي اإىل ال�ستهتار".  واأ�ســـاف اجلرنال ديل 

كول: "يف العـــام 2021، نحتاج اإىل روؤية مزيد 

من الت�سميم من جانبنا جميعًا، من اليونيفيل 

والأطـــراف، كاأداة �رصورية للتحرك نحو التنفيذ 

الكامل لقرار جمل�س الأمن الدويل 1701". ولفت 

اإىل اأن "التطـــورات اجلديـــدة يف جنوب لبنان 

واعدة". وم�سى اجلـــرنال ديل كول قائال: "نحن 

يف حاجة اإىل التطلع اإىل الأمام واتخاذ مزيد من 

اخلطوات لتعليم اخلـــط الأزرق وت�سوية اأو�ساع 

املناطق املتنازع عليها كاإجراء مهم للتهدئة".

وا�ستطـــرد اجلرنال ديل كول قائـــال: "�سنوا�سل 

دعمنا وبـــذل كل جهودنا لزيادة قدرة �رصكائنا 

ال�سرتاتيجيني، القوات امل�سلحة اللبنانية، يف 

جنوب لبنان على الأر�س ويف البحر"، م�سيفًا 

"يف العـــام 2021، دعونا نوا�ســـل البناء على 
التقدم الذي اأحرزناه معا". 

يذكر اأن اليونيفيل كانت قد اأن�سئت مبوجب قراري 

جمل�س الأمن الـــدويل 425 و426 ال�سادرين يف 

19 اآذار/مار�ـــس 1978 وذلك لتاأكيد الن�سحاب 

الإ�رصائيلي من لبنان، وا�ستعادة ال�سالم والأمن 

الدوليني، ومل�ساعـــدة احلكومة اللبنانية على 

ا�ستعادة �سلطتها الفعلية يف املنطقة. 

وعقب حـــرب متوز/يوليـــو 2006، قام جمل�س 

الأمن، ومبوجب القرار 1701، بتعزيز اليونيفيل 

واأناط بها مهام اإ�سافية من خالل العمل بتن�سيق 

وثيق مع القوات امل�سلحة اللبنانية يف جنوب 

لبنان.

عدن-وكاالت: 

اأكد اجلي�س اليمنـــي اأن امليلي�سيا احلوثية 

باتـــت اأخطـــر اجلماعـــات الإرهابيـــة يف 

املنطقـــة، ول تقـــل خطـــورة عـــن داع�س 

والقاعدة، واأنها ترتكب جرائم حرب ب�سورة 

�سبه يومية، وتنتهـــك حقوق الإن�سان، بكل 

هذه الدماء التي ت�سيل من ال�سحايا الأبرياء 

ب�سواريخها، متلذذة ب�سقوط الأبرياء ب�سكل 

�سافر وجبان.

وقال الناطق با�سم اجلي�س اليمني العميد 

الركـــن عبده جملي - يف ت�رصيـــح اأورده 

املوقع الر�سمي للجي�س "�سبتمرب نت" ام�س 

ال�سبـــت - اإن املجـــزرة الإرهابية احلوثية 

التي ت�سببت يف �سقوط 22 مدنيًا، واإ�سابة 

اأكرث من 50 اآخريـــن، يف مطار عدن الدويل 

هجوم اإرهابي غادر وجبان، ول يقوم به اإلّ 

من تخلّى عـــن كل الأعراف الدولية والقيم 

الإن�سانية.

ولفـــت اإىل اأن اجلرائـــم اأ�سبحـــت �سلوكًا 

متاأ�ساًل يف امليلي�سيا النقالبية، التي تنتهز 

اأي فر�سة لرتكاب جرائمها م�ستهدفة اأكرب 

قدر من ال�سحايا املدنيني، وهي جرائم لن 

ت�سقط بالتقادم، و�سيتم حما�سبتها عليها 

اآجاًل اأم عاجاًل.

واأكد اأن الهجـــوم الإرهابي لن يعرقل �سري 

عمل احلكومـــة اليمنية وامل�سي يف تنفيذ 

اتفاق الريا�س، وا�ستكمال ال�سق الع�سكري، 

واأن احلكومـــة �ست�ستمـــر يف اأداء مهامها 

وم�سوؤولياتها، ومنها دعم اجلي�س الوطني، 

الذي مي�ســـي يف معركته �ســـد امللي�سيا 

و�سيعمـــل على هزميتها وتخلي�س كل �سرب 

من اأر�ـــس الوطن من اإرهابهـــا وطائفيتها 

واأجندتهـــا التي تعدّ خطـــرا على ال�سعب 

ومقدراته.

واأ�ســـار اإىل اأن احلكومـــة بـــكل وزاراتهـــا 

وموؤ�س�ساتهـــا �ستم�ســـي يف حتقيق الأمن 

وال�ستقـــرار وموا�سلـــة ا�ستعـــادة الدولة 

وال�رصعيـــة وحماربة النقـــالب والإرهاب، 

وبدعم وم�ساندة من حتالف دعم ال�رصعية 

بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.

وقال اإن دماء ال�سهـــداء الأبطال، من ارتقت 

اأرواحهـــم الطاهـــرة لن ت�سيع �ســـدى، واإن 

اجلي�ـــس �سيوا�ســـل حتقيـــق النت�سارات، 

والتخل�س من امللي�سيات احلوثية الإرهابية، 

حتقيقًا للعدالة واإر�ساًء لقيم الدولة، و�سيظل 

�سد اجلماعات الإرهابية ، هازمًا مل�ساريعها 

التدمريية، التي عبثت كثرياً ب�سعبنا اليمني، 

وحان الق�ساء عليها.

اأثنى على دور ال�صيخ نواف في الم�صالحة الخليجية

ال�سي�سي يوؤكد  ثوابت م�سر في دعم الت�سامن العربي

رئي�س الوزراء اليمني يوؤكد حر�س حكومته على ا�ستقاللية البنك المركزي لر�سم 

ال�سيا�سة النقدية

قائد اليونيفيل:ا�ستمرار دعم المجتمع الدولي للجي�س اللبناني يحافظ على 

ال�سالم في جنوب لبنان

الجي�س اليمني: ميلي�سيا الحوثي باتت اأخطر الجماعات االإرهابية بالمنطقة

م�سوؤول في »حما�س«:

الحركة وافقت ر�سمياً على اإجراء 

االنتخابات الفل�سطينية بالتتابع  

اإ�سابات كورونا في الجزائر تتجاوز 

100 األف حالة

مبيعات موريتانيا من الحديد تتجاوز 

12 مليون طن في 2020

الأحد 3 يناير  2021-العـدد 14633

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر
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الأحد 3 يناير  2021-العـدد 14633 
�أخبار وتقارير

رئي�س وزراء الدنمارك ال�سابق يغادر 

حزبه بعد 40 عاما

كوبنهاجن ـ )د ب اأ( :

 ذكر رئي�س وزراء الدمنارك ال�ســـابق، لر�س لوكه 

را�سمو�ســـن يف من�سور له علـــى موقع للتوا�سل 

الجتماعي اأنه �سيغادر حزبه "فن�سرت" الليربايل 

املحافظ بعد 40 عاما من ع�سويته فيه.

واأ�سدر را�سمو�سن الإعالن م�ساء  اجلمعة. ومازال 

يحتفظ مبقعده كع�سو يف الربملان.

وكان را�سمو�سن/56 عاما/ قد توىل مرتني من�سب 

رئي�ـــس وزراء الدمنارك بني عامـــي 2009 حتى 

2011، وعامـــى 2015-2019، و�سغـــل من�سب 

الأمني العام حللف �سمال الأطل�سي اأي�سا.

ومل يحقق فـــوزا يف  النتخابات الربملانية يف 

عام 2019، وحلت حملـــه، رئي�سة الوزراء، ميته 

فريدريك�سن وهي دميقراطية ا�سرتاكية.

وبعد وقت ق�سري مـــن هزميته، تخلى را�سمو�سن 

عـــن ع�سويته يف حزب "فن�سرت" بعد اأن تعر�س 

ل�سغوط من جانب اأقرانه.

باري�س ـ )د ب اأ( :

 اأثار حفل اأقيـــم مبنا�سبة راأ�س ال�سنة يف �رشق 

فرن�سا وا�ستمر اأكرث من 24 �ساعة غ�سبا واأ�سفر 

عن حترير ال�رشطة الفرن�سية اأكرث من األف غرامة 

اأم�س لنتهاك الإغالق املفرو�س للحد من انت�سار 

فريو�س كورونا.

واحت�ســـد حوايل 2500 �سخ�ـــس، خارج مدينة 

"رين"، للم�ساركة يف حفل راق�س، والكثري منهم 
من مناطق اأخـــرى يف فرن�سا والبع�س من دول 

اأخرى.

وكانت ال�سلطات الفرن�سية قد فر�ست قيودا على 

ال�سفر داخل البالد، وحظرت التجمعات الكبرية 

ب�سكل �رشيح، حيث ت�سعى فرن�سا، كغريها من 

دول العامل للحد مـــن انتقال كوفيد-19 ووقف 

انت�ساره.

وعلمت ال�رشطة املحلية ب�ساأن التجمع املحظور 

م�ساء اخلمي�س، فيما كان العامل يحتفل بقدوم 

العـــام اجلديد. غري اأنها مل تفرق التجمع ب�سكل 

كامل، حتى �سباح اأم�س، ح�سب تغريدة من قوة 

ال�رشطة الوطنية.

وظلت ال�رشطة يف املوقع ل�ساعات حيث قامت 

بتوزيع املعقمات والكمامـــات. وتردد اأن ثالثة 

�رشطيني اأ�سيبوا خالل العملية فيما جلاأ بع�س 

املحتفلني اإىل العنف خـــالل حماولة ال�رشطة 

وقف احلفل.

غري اأن ال�رشطة متكنت من وقف ال�سيوف اجلدد 

من امل�ساركة قبل منت�سف الليل ومتكن عدد قليل 

للغاية من املحتفلني مبوا�سلة الحتفال حتى 

م�ساء اأول اأم�س  .

وبح�سب و�سائل الإعـــالم الفرن�سية جرى ف�سل 

ال�سوت وتفكيك املعدات بحلول �سباح اأم�س .

وقال وزير الداخلية الفرن�سية جريالد دارمانان 

اإنه جـــرى حتريـــر 1200 غرامـــة وجرى فتح 

حتقيقات اأولية يف مالب�سات الواقعة.

وبح�سب م�سوؤولني يف مقاطعة "اإيل ايه فيالن"، 

فاإن التعديات �سملت انتهاك حظر التجوال وعدم 

ارتداء الكمامات.

وكانت قواعد فريو�ـــس كورونا بفرن�سا اخلا�سة 

بليلة راأ�ـــس ال�سنة تن�س على ق�رش التجمعات 

على �ستة بالغـــني وجرمت مغادرة املنزل بني 

العا�رشة م�ساء وال�ساد�سة فجرا

واأ�ساف امل�سوؤولـــون يف املقاطعة اأنه مت اإلقاء 

القب�س على خم�سة اأ�سخا�س.

واأعرب العديد من النواب الربملانيني عن غ�سبهم 

ب�ساأن الحتفال غري القانوين يف �سوء مكافحة 

البالد احلالية �سد فريو�س كورونا، الذي اأ�سفر عن 

وفاة نحو 65 األف �سخ�س يف العام املا�سي يف 

فرن�سا وحدها.

اإ�سطنبول ـ )د ب اأ( :

 احتجزت ال�سلطات الرتكية 267 م�ستبها بهم، 

161 منهـــم من جن�سيات اأجنبيـــة، بناء على 

�سالت مزعومة مبنظمـــات اإرهابية، بح�سب ما 

ذكرته وكالة اأنباء الأنا�سول الرتكية اأم�س .

واأفاد التقرير بدون ذكر املزيد من التفا�سيل،باأن 

ال�رشطة تعتقد اأن املتطرفني الدينيني امل�ستبه 

فيهم كانوا يخططون ل�سن هجمات ع�سية راأ�س 

ال�سنة.

واأ�سافت الأنا�سول نقال عن بيان لوزارة الداخلية 

اأن امل�ستبه فيهم احتجزوا خالل مداهمات يف 33 

مدينة وولية بني 20 و31 كانون اأول/دي�سمرب 

املا�سي.

ومل يتـــم الك�ســـف عن جن�سيـــات املحتجزين 

الأجانب.

وب�سكل منف�سل، احتجزت هيئة الهجرة الرتكية 

69 مواطنا اأجنبيا بناء على "�سالتهم مبناطق 

ال�رشاع"،   واأن ال�رشطة �سبطت م�سد�سات ومواد 

متفجرة ووثائق رقميـــة على �سلة بجماعات 

اإرهابية يف مداهمات ا�ستهدفت الــ69 . ومل يتم 

الإ�سارة اإىل جماعة اإرهابية بعينها. 

اأبوجا)نيجرييا( ـ )د ب اأ( :

 وا�سلـــت حـــالت الإ�سابة بفريو�ـــس كورونا 

ارتفاعها فى نيجرييا دون بوادر على تراجعها، 

حيث �سجلت البالد 1074 حالة اإ�سابة جديدة 

يف اأول يوم مـــن العام اجلديد، ح�سب �سحيفة 

"برمييوم تاميز" النيجريية اأم�س.
واأو�ســـح الرقم وهو واحد من اأعلى الأرقام التي 

مت ت�سجيلها منذ بدء انت�سار الفريو�س يف البالد، 

زيـــادة طفيفة عما مت ت�سجيلـــه يف 31 كانون 

اأول/دي�سمرب وهو 1031 حالة اإ�سابة.

وقال مركز ال�سيطرة على الأمرا�س يف نيجرييا 

اأن اإجمايل حالت الإ�سابة تبلـــغ الآن 88 األفا 

و587 حالـــة. ومنذ اأوائل كانـــون اأول/دي�سمرب 

2020، هنـــاك عودة يف ارتفاع حالت  الإ�سابة 

بفريو�س كورونا يف نيجرييا، حيث مت ت�سجيل 

املزيد من حالت الوفاة ب�سبب الفريو�س.

وبلغ اإجمايل ح�سيلة الوفيات ب�سبب الفريو�س 

1294 بعـــد وفاة خم�سة اأ�سخا�س اآخرين اأم�س 

اجلمعة، طبقا ملا ذكره املركز. ويف الأيام الـ14 

املا�سيـــة، مت ت�سجيل 82 حالـــة وفاة ب�سبب 

الفريو�س.

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 اأوقف رجـــال الإنقاذ بحثهم عن زورق 

على متنه نحو 20 راكبا، كان قد ُفقد يف 

املحيـــط الأطل�سي قبالة �سواحل ولية 

فلوريدا الأمريكية.

وذكـــر خفـــر ال�سواحـــل الأمريكي يوم 

اجلمعـــة اإن الزورق الـــذي يبلغ طوله 

ت�سعة اأمتـــار انطلق يـــوم الثنني من 

جزيرة بيميني يف جزر الباهاما ومل يره 

اأحد منذ ذلك احلني.

وكان من املقـــرر اأن ي�سل بعد اأيام اإىل 

ميناء ليـــك وورث يف فلوريدا، لكنه مل 

يظهر مطلقا.

وتردد اأن رجـــال الإنقاذ قاموا بالبحث 

يف منطقة بحريـــة م�ساحتها 44 األف 

ال�سفن  با�ستخـــدام  كيلومـــرت مربـــع 

والطائرات ، لكنهـــم توقفوا عن البحث 

حاليا بعد 84 �ساعة.وذكر خفر ال�سواحل 

يف بيان: "تعاطفنا و�سلواتنا مع اأ�رش 

املفقودين".

مانيال ـ )د ب اأ( :

اأعلن مكتـــب الهجرة الفلبيني اأن الركاب 

الأجانب القادمني من الوليات املتحدة، 

لن ي�سمح لهم بدخول البالد، اعتباراً من 

غـــد الأحد، طبقا ملا ذكرتـــه وكالة اأنباء 

الفلبني اأم�س. وقال مفو�س الهجرة، جامي 

مورينتي يف تقرير اأم�س اإن "الأجانب من 

الوليات املتحدة، مت اإ�سافتهم اإىل قائمة 

هوؤلء املفرو�س عليهـــم قيود، ولكن من 

يحـــق لهم الدخول من هـــوؤلء هم الذين 

ي�سلون قبل الثالث من كانون ثان/يناير، 

ولكن �سيتم اإخ�ساعهم لفرتة حجر �سحي 

ملدة 14 يومـــا". جاء ذلك فيما مت اإدراج 

الوليات املتحـــدة يف قائمة الدول التي 

ت�سملها قيود ال�سفر املوؤقت ال�سادرة عن 

مانيال، ب�سبب التهديد الناجم عن �ساللة 

جديدة من فريو�س كورونا. 

واإىل جانـــب الوليـــات املتحـــدة، فاإن 

الأجانـــب القادمني من الدول التالية يتم 

منعهم ب�سكل موؤقـــت من دخول الفلبني 

وهي اململكة املتحدة والدمنارك واأيرلندا 

واليابـــان وا�سرتاليـــا واإ�رشائيل وهولندا 

وهوجن كوجن و�سوي�رشا وفرن�سا واأملانيا 

واأي�سلندا واإيطاليـــا ولبنان و�سنغافورة 

وال�سويد وكوريا اجلنوبية وجنوب اإفريقيا 

وكندا واأ�سبانيا.

�سرطة فرن�سا تحرر اأكثر من األف غرامة للم�ساركة في حفل بمنا�سبة راأ�س ال�سنة

1074 اإ�سابة  بكورونا في نيجيريااحتجاز 267 �سخ�ساً في تركيا ل�سالتهم بجماعات اإرهابية

الفلبين تمنع  دخول الركاب الأجانب القادمين من اأمريكا ال�سلطات الأمريكية توقف البحث عن زورق مفقود على متنه 20 �سخ�ساً

تطعيم اأكثر من 800 األف �سخ�س في 

رو�سيا �سد كورونا

نقل 5 اأ�سخا�س اإلى م�ست�سفيات طوكيو 

جراء الختناق عند تناول حلوى الموت�سي

مو�سكوـ )د ب اأ( :

 مت حتى الآن تطعيم اأكرث من 800 األف �سخ�س يف 

رو�سيا �سد فريو�س كورونا.

وقال وزير ال�سحة ميخائيل مورا�سكو اأم�س لوكالة 

تا�س الرو�سية لالأنباء اإن ما جمموعه 5ر1 مليون 

جرعة من لقاح "�سبوتنيك فى " مت ت�سليمها اإىل 

خمتلف مناطق البالد.

وبهذا تكون اأعداد جرعات اللقاح �سد الفريو�س اأقل 

بكثري مما مت الإعـــالن عنه يف الأ�سل: حيث كان 

الرئي�س الرو�ســـي فالدميري بوتني توقع عند بدء 

التطعيم ال�سامل قبل اأ�سابيع قليلة اأن يتم تطعيم 

مليـــوين �سخ�س يف �سهر كانـــون اأول / دي�سمرب 

وحده.

اإل اأن رو�سيا التي يبلغ عدد �سكانها 146 مليونا 

تواجه م�ساكل يف اإنتاج اللقاح بكميات كبرية.

وقال مورا�سكـــو اإنه منذ الأول مـــن كانون ثان/

يناير اجلاري ميكن للرو�س الذين مت تطعيمهم �سد 

كورونـــا اأن ي�سجلوا اأنف�سهم على بوابة احلكومة 

ب�سبكة الإنرتنت.

وما يزال من غري الوا�سح ما هي املزايا التي ميكن 

اأن حتققها �سهادة التطعيم الرقمية هذه.

وكان عمـــدة مو�سكـــو �سريجـــي �سوبيانني وعد 

الأ�سخا�س الراغبني يف التطعيم الأ�سبوع  املا�سي 

باأنه �سيعطي تعليمات بت�سهيل ا�ستخدام و�سائل 

النقل العام املحلية لنقلهم اإىل مراكز التطعيم.

طوكيو ـ )د ب اأ( :

 ذكـــرت اإدارة اإطفاء طوكيو اأنه جرى نقل خم�سة 

رجال تـــرتاوح اأعمارهم مـــن اأوائل ال�سبعينيات 

اإىل الت�سعينيـــات من العمر اإىل امل�ست�سفيات يف 

العا�سمة اليابانية طوكيو يف وقت متاأخر من يوم 

اجلمعة جراء الختناق بحلوى املوت�سي.  وحلوى 

املوت�سي هي عبارة عن كعـــكات الأرز التي يتم 

تناولها تقليديا يف راأ�س ال�سنة، بح�سب ما نقله 

موقع "جابان توداي" اأم�س ال�سبت.

وكان اأحدهـــم وهو يف الت�سعينيـــات من العمر 

ويعي�ـــس يف ني�سي-طوكيو، قـــد اأ�سيب ب�سكتة 

قلبية على اإثر الختناق باملوت�سي، وفقا ل�سحيفة 

"�سانكي �سيمبون" اليابانية. وتوفى فيما بعد يف 
امل�ست�سفى.

وتن�ســـح اإدارة اإطفاء طوكيو �سنويا قبيل عطالت 

راأ�س ال�سنـــة كبار ال�سن بتقطيع حلوى املوت�سي 

اإىل قطع �سغرية وم�سغ ببطء احللوى املعروفة 

بلزوجتها قبل ابتالعها. كما اأنها تن�سح الأ�سخا�س 

بالنتباه لالأطفـــال وكبار ال�سن عندما يتناولون 

املوت�سي. ويف حادثة �سهـــرية وقعت يف 2001، 

ا�ستخدمت امـــراأة املكن�ســـة الكهربائية ل�سحب 

املوت�سي من زور والدها ال�سبعيني واأنقذت حياته.

مدريد ـ )د ب اأ( :

 قالت وزيـــرة اخلارجية الإ�سبانيـــة، اأران�سا 

جونزاليـــز ليـــا اإن اإ�سبانيا �ستكـــون لديها 

الكلمة الأخرية حول من �سيدخل منطقة جبل 

طارق، مبوجب اتفاق مبدئي ب�ساأن الرتتيبات 

احلدوديـــة ملنطقـــة جبل طـــارق، املتمتعة 

باحلكم والتابعة للمملكة املتحدة.

واأ�سافـــت »م�سوؤوليـــة الإ�ـــرشاف على بنود 

اتفـــاق �سينجن اجلديد، الـــذي يلغي جوازات 

ال�سفـــر، للدخول مليناء ومطـــار جبل طارق، 

كما ن�س عليه التفاق، �ستكون من اخت�سا�س 

اأ�سبانيا«.

وتابعت »مـــن الوا�سح اأنه يجـــب اأن يكون 

هناك وجود اإ�سبـــاين لتنفيذ احلد الأدنى من 

مهام مراقبة �سينجن«.

وكانت وزيرة اخلارجية الإ�سبانية قد اأعلنت 

يف وقت �سابق من يوم اخلمي�س تو�سل بالدها 

مع بريطانيـــا اإىل اتفاق مبدئي يتم مبوجبه 

ان�سمام منطقة جبل طارق.

واأو�سحت الوزيرة اأنـــه بهذا التفاق الذي مت 

التو�سل اإليـــه يف اللحظة الأخرية اأمكن منع 

اعتبار احلـــدود بني اإ�سبانيـــا ومنطقة جبل 

طارق الواقعـــة يف الطرف اجلنوبي من �سبه 

جزيرة ايربيا منطقة حدود خارجية لالحتاد 

الأوروبي غري م�سموح بتجاوزها اعتبارا من 

مطلع العـــام اجلديد.  و�ستجعل هذه اخلطوة 

جبل طارق اأكرث ارتباطـــا باإ�سبانيا والحتاد 

الأوروبـــي بعد خروج اململكـــة املتحدة من 

التكتـــل، وكان 96% من �ســـكان جبل طارق 

البالـــغ عددهـــم 33 األف ن�سمة قـــد �سوتوا 

ل�سالـــح البقاء يف الحتـــاد الأوروبي خالل 

ال�ستفتـــاء الـــذي اأجرته اململكـــة املتحدة 

�سيف 2016. وكانت مدريد ولندن قد اأجريتا 

مفاو�سات حتت �سغط الوقـــت ب�ساأن اإيجاد 

قاعدة تنظم العالقـــة مع منطقة جبل طارق 

التابعـــة ملناطق اأعايل البحـــار الربيطانية، 

والتي ل ُتَعدُّ جزءا من التفاقية التي تو�سلت 

اإليها بريطانيا والحتـــاد الأوروبي ليلة عيد 

امليـــالد بل اإن املحادثـــات الثنائية ب�ساأنها 

كانت قائمة بني اإ�سبانيا من جانب وبريطانيا 

وجبل طارق من جانب اآخر.

وزيرة اإ�سبانية: مدريد �ساحبة القرار في تحديد من يدخل جبل طارق
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اهدر فريق باير ليفركوزن فر�صة اقتنا�ص 

�صدارة الـــدوري الأملاين لكـــرة القدم 

بخ�صارته على ملعب م�صيفه انرتاخت 

فرانكفـــورت 1 /2 ام�ـــص ال�صبـــت يف 

املرحلة الرابعة ع�رشة للبوند�صليجا. 

ويف مباريات اأخرى فاز يونيون برلني 

علـــى �صيفه فـــردر برميـــن 2 /�صفر 

وفرايبورج علـــى م�صيفه هوفنهامي 3 

/1 واوج�صبورج على م�صيفه كولن 1 

/�صفر وبورو�صيا مون�صنجالدباخ على 

م�صيفه ارمينيا بيلفيلد 1 /�صفر.

وعلى ملعـــب كومرزبنـــك ارينا تقدم 

ليفركوزن بهـــدف مبكـــر يف الدقيقة 

التا�صعـــة عن طريق نـــدمي اأمري لكن 

فرانكفورت اأدرك التعادل بوا�صطة اأمني 

يون�ص يف الدقيقة 22 ثم ح�صم الفريق 

الفـــوز بالهدف العك�صـــي الذي �صجله 

اإدموند تاب�صوبا لعب ليفركوزن باخلطاأ 

يف مرماه يف الدقيقة 54.

وتوقف ر�صيد ليفركوزن عند 28 نقطة 

يف املركز الثاين بفارق نقطتني خلف 

بايرن ميونخ املت�صدر ورفع فرانكفورت 

ر�صيده اإىل 20 نقطة يف املركز الثامن.

وعلى ا�صتاد راين نيـــكار اأرينا، ح�صم 

فرايبورج فوزه على هوفنهامي بثالثة 

اأهداف مقابـــل هدف لرفع ر�صيده اإىل 

20 نقطـــة يف املركـــز التا�صع وتوقف 

ر�صيـــد هوفنهامي عنـــد 15 نقطة يف 

املركز الثاين ع�رش.

وتقدم بابتي�صت �صانتاماريا بهدف يف 

الدقيقة ال�صابعة ثم اأ�صاف فين�صينزو 

جريفو الهـــدف الثاين من �رشبة جزاء 

يف الدقيقـــة 34 وجـــاء الهدف الثالث 

بنران �صديقـــة و�صجله كا�صيم نوهو 

لعب هوفنهامي باخلطاأ يف مرماه يف 

الدقيقـــة 42 فيما �صجـــل ايال�ص بيبو 

الهـــدف الوحيد لأ�صحـــاب الأر�ص يف 

الدقيقة 58.

وعلى ملعـــب في�صر �صتاديـــون، فاز 

يونيون برلني على فردر برمين بهدفني 

�صجلهما �صرالـــدو بيكر وتايوو اونيى 

يف الدقيقتني 12 و29.

الفـــوز رفع ر�صيد يونيـــون برلني اإىل 

24 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف 

ر�صيـــد برمين عند 14 نقطة يف املركز 

الثالث ع�رش. كما تغلـــب اوج�صبورج 

على ملعب كولن بهدف �صجله اإياجو 

اأمارال بوردو�صي يف الدقيقة 77.

الفـــوز رفع ر�صيد اوج�صبـــورج اإىل 19 

نقطة يف املركز العا�رش وتوقف ر�صيد 

كولن عند 11 نقطة يف املركز اخلام�ص 

ع�رش. وفاز جالدباخ على ملعب ارمينيا 

بيلفيلد بهدف �صجله   بريل اإميبولو يف 

الدقيقة 58.

الفوز رفع ر�صيد جالدباخ اإىل 21 نقطة 

يف املركز ال�صابع وتوقف ر�صيد بيلفيلد 

عنـــد ع�رش نقاط يف املركـــز ال�صاد�ص 

ع�رش.

لندن-)د ب �أ(:

 فاز فريق توتنهـــام على �صيفه ليدز 

يونايتد 3 / �صفر خالل املباراة التي 

جمعتهمـــا ام�ص ال�صبـــت يف اجلولة 

ال�صابعة ع�رشة من الدوري الإجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف �صجله هاري كني 

يف الدقيقة 29 من ركلة جزاء واأ�صاف 

هيـــوجن مني �صون الهـــدف الثاين يف 

الدقيقة 43، واأ�صاف توبي األديرفرليد 

الهدف الثالث لتوتنهـــام يف الدقيقة 

.50

و�صهـــدت املباراة طرد مـــات دويرتي 

لعب توتنهام يف الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل ال�صائع للمباراة.

ورفع توتنهام ر�صيـــده اإىل 29 نقطة 

يف املركز الثالث، بفارق الأهداف اأمام 

لي�صرت �صيتي واإيفرتون، وتوقف ر�صيد 

ليدز يونايتد عند 23 نقطة يف املركز 

احلادي ع�رش.

وجـــاءت بداية املبـــاراة �رشيعة من 

الطرفـــني و�رشعـــان ما بـــادر فريق 

ليدز ب�صـــن هجمة خطرة على مرمى 

توتنهام ففـــي الدقيقة الرابعة عندما 

مرر مايتـــوز كليخ الكـــرة اإىل اإزجان 

األيوك�صي داخل منطقة جزاء توتنهام 

من الناحية الي�رشى لي�صدد كرة قوية 

ا�صطدمت بال�صباك اخلارجية.

بعد تلك الهجمـــة ا�صتمرت حماولت 

ليـــدز يونايتد الهجوميـــة بحثا عن 

ت�صجيل هدف التقدم، يف املقابل ا�صطر 

لعبو توتنهام للرتاجع لو�صط ملعبهم 

الفريق  لعبـــي  لمت�صا�ـــص حما�ص 

املناف�ص. وبعد مرور الربع �صاعة الأول 

مـــن ال�صوط الأول بـــداأ فريق توتنهام 

يدخل اأجواء املباراة الهجومية ويبادل 

فريق ليدز للهجمات بحثا عن ت�صجيل 

هدف التقدم.

وجـــاءت الدقيقـــة 17 لت�صهد فر�صة 

خطرة لفريق توتنهـــام عندما لعب 

هيوجن مني �صـــون الكرة داخل منطقة 

جزاء ليدز لكن هـــاري كني اأطاح بها 

بعيدا عن املرمى.

ورد ليدز يف الدقيقة 22 عندما لعبت 

متريـــرة عر�صية داخـــل منطقة جزاء 

توتنهـــام ارتقى اإليها باتريك بامفورد 

وقابلها ب�رشبـــة راأ�ص لكن كرته علت 

العار�صة. واحت�صب احلكم ركلة جزاء 

لفريق توتنهام يف الدقيقة 28 بعدما 

قام اإزجـــان األيو�صكي بعرقلة �صتيفن 

برجوين داخـــل منطقة جـــزاء ليدز 

يونايتد لي�صددهـــا هاري كني بنجاح 

اإىل داخل املرمى م�صجال الهدف الأول 

لتوتنهام يف الدقيقة 29.

وا�صتمر اللعب �صجـــال بني الفريقني 

بحثا عن ت�صجيل الأهداف حتى جاءت 

الدقيقـــة 43 والتي �صهـــدت ت�صجيل 

توتنهـــام للهدف الثـــاين عندما مرر 

هاري كني كـــرة عر�صية قابلها �صون 

بت�صديدة اإىل داخل املرمى.

ومر الوقت املتبقـــي من ال�صوط الأول 

بدون جديـــد ليطلق احلكـــم �صافرة 

نهايته بتقدم توتنهام بهدفني نظيفني.

ومع بدايـــة ال�صوط الثاين، كثف فريق 

توتنهام من حماولته الهجومية بحثا 

عن ت�صجيـــل هدف ثالث و�صط تراجع 

غر مربر من لعبي ليدز يونايتد.

وكاد ندومبيلـــي اأن ي�صجـــل الهـــدف 

الثالث لتوتنهام يف الدقيقة 49 عندما 

ا�صتلم الكـــرة داخل منطقة جزاء ليدز 

من الناحية اليمنـــى و�صدد كرة قوية 

حولها لهـــا اإيالن ميلييـــه اإىل ركلة 

ركنيـــة لتلعب الركلـــة الركنية داخل 

منطقـــة اجلزاء حيـــث ارتقـــى اإليها 

توبـــي األديرفريلـــد وقابلها ب�رشبة 

راأ�ص لتعانق كرته ال�صباك معلنة عن 

ت�صجيل توتنهام للهـــدف الثالث يف 

الدقيقة 50.

بعد الهـــدف، �صغط فريق ليدز بكامل 

�صفوفـــه هجوميا بحثـــا عن ت�صجيل 

الأهـــداف لتقلي�ص الفارق، يف املقابل 

تراجع توتنهام لو�صط ملعبه واعتمد 

على �صن الهجمـــات املرتدة م�صتغال 

امل�صاحات التي ظهرت يف دفاع ليدز 

ب�صبب الندفاع الهجومي.

ورغم حماولت ليـــدز املتتالية لكنه 

ف�صل يف ت�صكيل خطورة حقيقية على 

مرمـــى توتنهام، الـــذي متكن لعبوه 

من اإف�صـــاد كافة املحاولت بل و�صكل 

خطـــورة كبرة على مرمـــى ليدز من 

خالل الهجمات املرتدة.

ومع ذلـــك انح�رش اللعـــب يف و�صط 

امللعب حتى جاءت الدقيقة 61 والتي 

كادت اأن ت�صهد ت�صجيل توتنهام للهدف 

الرابـــع عندما مرر �صون متريرة بينية 

اإىل �صتيفن برجيون الذي دخل منطقة 

اجلزاء من الناحية اليمنى واأ�صبح يف 

مواجهة احلار�ص ميلييـــه الذي تاألق 

وت�صدى لت�صديدة برجوين.

ويف الدقيقة 67 اأهدر هاري كني فر�صة 

ت�صجيـــل الهدف الرابـــع عندما لعبت 

متريرة بينيـــة ا�صتلمها كـــني داخل 

منطقة جزاء ليدز من الناحية اليمنى 

لي�صدد كرة قوية حولهـــا ميلييه اإىل 

ركلة ركنية لكنها مل ت�صتغل.

وا�صتمرت حماولت ليـــدز الهجومية 

بحثا عن ت�صجيـــل هدف �رشيف لكنه 

ف�صـــل يف اخـــرتاق دفـــاع توتنهام، 

ومل ت�صهـــد باقي الدقائـــق اأي جديد 

باإ�صتثنـــاء ح�صول مات دويرتي لعب 

توتنهـــام على البطاقـــة احلمراء يف 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�صائع 

حل�صوله علـــى الإنـــذار الثاين عقب 

عرقلة بابلو هرنانديز، ليطلق احلكم 

�صافرة نهاية املباراة بفوز توتنهام 3 

/ �صفر.

باري�س-)د ب �أ(:

 اأعلن نادي باري�ص �صان جرمان حامل 

لقب الدوري الفرن�صي لكرة القدم ام�ص 

ال�صبت تعيـــني الأرجنتيني ماوري�صيو 

بوكيتينـــو يف من�صب املديـــر الفني 

للفريق.

ويتوىل بوكيتينـــو /48 عاما/ تدريب 

�صان جرمان بعقـــد ميتد حتى 2022 

مع اإمكانية التمديد ملو�صم اإ�صايف.

وجاء التعاقد مع بوكيتينو عقب ف�صخ 

تعاقد املدرب الملاين ال�صابق توما�ص 

توخيل ال�صهر املا�صي.

و�صبـــق لبوكيتينـــو اللعـــب يف �صان 

جرمان بني عامي 2001 و2003، كما 

توىل تدريب توتنهـــام الإجنليزي بني 

عامـــي 2014 و2019 وبلغ به نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا.

وقال بوكيتينو "اأنا �صعيد حقا وفخور 

بـــاأن اأ�صبح املدرب اجلديـــد لباري�ص 

�صان جرمان، هذا النادي يحمل دائما 

مكانة خا�صة يف قلبي ، لدي ذكريات 

رائعة ، اأعود اإىل النادي اليوم بكثر من 

الطموحات والتوا�صع، اتطلع اإىل العمل 

مع بع�ص اأف�صـــل الالعبني املوهوبني 

يف العامل".

من جانبه قال نا�رش اآل خليفي رئي�ص 

جمل�ـــص اإدارة �صان جرمـــان "فخور 

بعودة قائدنا ال�صابق اإىل باري�ص �صان 

جرمـــان ، عودة ماوري�صيـــو تنا�صب 

متاما طموحاتنا و�صيكون ذلك �صفحة 

اأخرى مثرة للنادي واأرى اأن اجلماهر 

�صت�صتمتع بها ".

�جلز�ئر-)د ب �أ(:

 اأعلن نادي �صباب بلوزداد حامل لقب الدوري اجلزائري لكرة القدم، 

ام�ص ال�صبت، غياب مهاجمه وهدافه حمزة بلحول، 15 يوما بداعي 

الإ�صابة.

واأو�صح �صباب بلوزداد يف �صفحته على موقع التوا�صل الجتماعي 

»في�صبـــوك«، اأن الك�صوف التي اأجراها �صباح ام�ص لعبا الفريق 

حمزة بلحـــول، وحممد �صويبع، اأظهـــرت اإ�صابتهما بتمزق على 

م�صتوى الع�صلة ال�صامة، موؤكدا اأنهما �صيغيبان ملدة 15 يوما عن 

املناف�صة.

كما ك�صف اأن الالعبني لن ي�صافـــرا مع زمالئهما اليوم الأحد اإىل 

العا�صمة الكينية نروبي ملالقاة جورماهيا الأربعاء املقبل يف 

اإياب الدور الأول املوؤهل لدور املجموعات بدوري اأبطال اأفريقيا.

يذكر اأن بلحول، �صجل 5 اأهداف ل�صباب بلوزداد منذ بداية املو�صم، 

منها 4 يف م�صابقة الدوري املحلي، وهدف واحد يف دوري اأبطال 

اأفريقيا.  

و�صين�صم بلحـــول و�صويبع ، اإىل املدافع �صعيـــب، وعادل جرار، 

و�صمر عيبود، الذين يعانون من الإ�صابة.

من جهة اأخرى، نفى توفيق قري�صي، مدير القطب التناف�صي ل�صباب 

بلوزداد وجود ق�صية ا�صمها احلار�ص جايا مرباح.

وقال قري�صي، لإذاعة اجلزائر الدولية ام�ص ال�صبت، اأن مرباح، غاب 

عن املران اخلفيف الذي خا�صه الفريق اأم�ص اجلمعة لأنه مل يكن 

معنيا به مو�صحا اأن احلار�ص اأخطاأ يف وقت �صابق وتلفظ بكلمات 

غر منا�صبة اأمام زمالئه ب�صبب غ�صيه لعدم امل�صاركة اأمام الن�رش 

الليبي يف ذهاب الدور التمهيدي من دوري اأبطال اأفريقيا.

واأبـــرز قري�صي، اأن مرباح، تفهم الأمر لحقا واأبدى تقبله خليارات 

اجلهاز الفني امل�صوؤول على اختيار الت�صكيل الأ�صا�صي.

ونـــّوه قري�صـــي، اأن �صباب بلـــوزداد مل ي�صمن بعـــد تاأهله لدور 

املجموعات بدوري اأبطال اأفريقيا رغم الفوز ب�صدا�صية نظيفة على 

جورماهيا يف مباراة الذهاب، لفتا انه ملزم باحرتام مناف�صه يف 

مواجهة الإياب.

كما ك�صف اأن بعثة الفريق �صت�صل اإىل نروبي م�صاء اليوم الأحد 

على منت طائرة خا�صة، حيث �صيخو�ص الالعبون تدريبني يومي 

الثنني والثالثاء.

ليفرك��وزن ي�سقط �أم��ام فر�نكفورت ويه��در فر�سة �قتنا�س 

�سد�رة �لبوند�سليجا

توتنهام يفوز على ليدز يونايتد بثالثية نظيفة في 

�لدوري �لإنجليزي

�سباب بلوزد�د يفتقد جهود هد�فه 15 يوماًبوكيتينو يتولى تدريب �سان جيرمان ر�سمياً

برلني-)د ب �أ(:

 قد يتحول ال�صتاد الأوملبي يف العا�صمة برلني 

اإىل امللعـــب اخلا�ص باملنتخـــب الأملاين لكرة 

القدم اأ�صوة با�صتاد وميبلي بالن�صبة للمنتخب 

الإجنليـــزي، بح�صب مهند�صـــني معماريني يف 

اأملانيا ام�ص ال�صبت.

ولـــن ي�صتمر عقد اإيجار هرتـــا برلني لال�صتاد 

الأوملبـــي يف امل�صتقبل، حيث يعتـــزم النادي 

الأملاين بناء ملعبه اخلا�ص بحلول عام 2025 

ثم �صينتقل اإليه.

وقال املهند�ص املعماري هوبرت نينهوف لبوابة 

"تي اونالين" يف تقرير ن�رش ام�ص ال�صبت "بدل 
من عدم ا�صتخدامه نهائيا ملا ل ن�صتخدمه اأخرا 

كملعب للمنتخب الوطني".

وعمل نينهوف وجمموعـــة "جي ام بي" على 

حتديـــث ال�صتاد الأوملبي الـــذي جرى ت�صييده 

يف الأ�صل ل�صت�صافة اأوملبياد 1936 وذلك قبل 

ا�صت�صافة املانيا لكاأ�ص العامل 2006.

واختلف نينهوف مع روؤية البع�ص يف اأن ال�صتاد 

الأوملبـــي غـــر منا�صب لفعاليات كـــرة القدم 

وعار�ص خمطط هرتا برلني للرحيل عن ملعبه 

احلايل. وبخالف مباريات هرتا برلني ي�صت�صيف 

ال�صتاد الأوملبـــي اأي�صا نهائـــي كاأ�ص اأملانيا 

واللقاء ال�صنوي لألعاب القوى بجانب فعاليات 

احتفالية اأخرى.

واأيـــد هانز يواخيم باب زميـــل نينهوف، اأي�صا 

مقرتح اأن يقت�رش امللعب الذي ا�صت�صاف بطولة 

العـــامل لألعاب القوى يف 2009 وبطولة اأوروبا 

للقـــوى يف 2018، على ا�صت�صافة مباريات كرة 

القدم. وقال "اإذا كان ال�صتاد الأوملبي قد حتول 

ل�صت�صافة فعاليات كرة القدم فقط دون التاأثر 

على البنية التاريخيـــة ، التحديث الكامل منذ 

كاأ�ـــص العامل 2006، فاإنه كان �صيتكلف اأقل من 

ن�صف تكلفة ا�صتاد وميبلي اجلديد يف اإجنلرتا".

واأ�صـــاف "اأملانيا اأخرا �صيكـــون لديها ا�صتاد 

وميبلـــي الأملاين اخلا�ص بهـــا، دون خوف من 

حدوث مقارنات مع امللعب الأ�صلي".

�ل�ستاد �لأولمبي في برلين قد يتحول �إلى �ل�ستاد �لوطني للمنتخب �لألماني

�جلز�ئر-)د ب �أ(:

 اأعلن نـــادي �صباب جنم مقـــرة اجلزائري لكرة 

القدم عـــن تعيني الوطني عبـــد الكرمي لطر�ص، 

مدربا جديدا له خلفا ملحمد با�صا، الذي انف�صل 

بالرتا�صي عن الفريـــق قبل نحو اأ�صبوعني على 

خلفية �صوء النتائج.

و�صيحـــاول لطر�ص، الذي درب العديد من الأندية 

اجلزائرية يف الدرجتـــني الأوىل والثانية، اإعادة 

الثقة لالعبني وحت�صني نتائج الفريق بعد البداية 

ال�صيئة يف املو�صم اجلديد.

ويحتل �صباب جنم مقـــرة املركز اخلام�ص ع�رش 

على جـــدول ترتيب الدوري منا�صفـــة مع وداد 

تلم�صان و�صبيبة �صكيكدة بر�صيد 4 نقاط. بينما 

يرتبـــع وفاق �صطيف على ال�صـــدارة بـ16 نقطة 

بفارق 3 نقـــاط عن مولوديـــة اجلزائر مالحقه 

املبا�رش.

�لقاهرة-)د ب �أ(:

 خيم التعادل ال�صلبي على املباراة التي جمعت 

بني �صموحة و�صيفـــه �صراميكا كليوباترا ام�ص 

ال�صبت يف اجلولة اخلام�صة من الدوري امل�رشي 

املمتاز لكرة القدم.

وف�صل الفريقـــان يف ا�صتغالل كافة الفر�ص التي 

اأتيحت لهما اأمـــام املرميني ليح�صل كل منهما 

على نقطة.

ورفع �صموحـــة ر�صيده اإىل �صت نقاط يف املركز 

الثامن، كما رفع �صراميكا ر�صيده اإىل �صبع نقاط 

يف املركز اخلام�ص.

مدريد )د ب �أ(:

 تغلب فريق فياريال علـــى �صيفه ليفانتي 2/ 

1 ام�ص ال�صبت يف املرحلـــة ال�صابعة ع�رش من 

الدوري الإ�صباين لكرة القدم.

و�صجـــل فرناندو نينيو وجـــرارد مورينو هديف 

فياريال يف الدقيقتـــني 19 و54 وتكفل �رشجيو 

ليون بالهدف الوحيد لليفانتي يف الدقيقة 73.

الفوز رفع ر�صيد فياريال اإىل 29 نقطة يف املركز 

الرابـــع وتوقف ر�صيد ليفانتي عند 18 نقطة يف 

املركز الثاين ع�رش.

�لريا�س-)د ب �أ(:

 لقن فريـــق التعاون در�صا قا�صيا مل�صيفه اأهلي 

جدة وفاز عليه 3 /�صفر ام�ص ال�صبت يف املرحلة 

احلادية ع�رشة مـــن دوري كاأ�ص الأمر حممد بن 

�صلمان )الدوري ال�صعودي للمحرتفني(.

ويف مبـــاراة اأخـــرى باملرحلة ذاتهـــا،  اقتن�ص 

القاد�صيـــة تعادل مثرا من ملعب م�صيفه الرائد 

.2/ 2

وعلى ا�صتاد مدينة امللك عبدالعزيز الريا�صية، 

ح�صم التعاون فوزه على الأهلي يف ال�صوط الأول 

حيث �صجل خالله اأهدافه الثالثة.

وافتتـــح عبدولي �صاين الت�صجيـــل يف الدقيقة 

30 ثـــم اأ�صاف عبداهلل اجلوعي الهدف الثاين يف 

الدقيقة 35 واختتم  ليندر تاوامبا الت�صجيل يف 

الدقيقـــة 45. الفوز رفع ر�صيـــد التعاون اإىل 17 

نقطة يف املركـــز ال�صاد�ص وتوقف ر�صيد الأهلي 

عند 22 نقطـــة يف املركز الثاين بفارق نقطتني 

خلف الهالل املت�صدر. ويف املباراة الثانية، تقدم 

نيمانيا نيكوليت�ص بهدفني للرائد يف الدقيقتني 

15 و42 ثـــم رد دانيلـــو مورينو ا�صربيليا بهدف 

للقاد�صيـــة يف الدقيقـــة 55 وخطـــف �صتانلي 

اأوهاوت�صـــي هدف الفوز القاتـــل للفريق ال�صيف 

يف الوقت بدل ال�صائع وبعدها مبا�رشة تعر�ص 

نيمانيا ميليت�ص لعب الرائد للطرد.

ورفـــع القاد�صية ر�صيده اإىل 14 نقطة يف املركز 

العا�رش مقابل 12 نقطة للرائد يف املركز الثاين 

ع�رش.

نجم مقرة �لجز�ئري يعين لطر�س 

مدرباً جديد�ً

�لتعادل �ل�سلبي يخيم على مبار�ة 

�سموحة و�سير�ميكا في �لدوري �لم�سري

فياريال يهزم ليفانتي في 

�لدوري �لإ�سباني

�لتعاون يلقن �لأهلي در�ساً قا�سياً في 

�لدوري �ل�سعودي

�لريا�س-)د ب �أ(:

 اقتن�ص القاد�صية تعادل مثرا من ملعب م�صيفه الرائد 2 

/2 ام�ص ال�صبت يف املرحلة احلادية ع�رشة من دوري كاأ�ص 

الأمر حممد بن �صلمان )الدوري ال�صعودي للمحرتفني(.

وتقدم نيمانيا نيكوليت�ص بهدفني للرائد يف الدقيقتني 15 

و42 ثـــم رد دانيلو مورينو ا�صربيليـــا بهدف للقاد�صية يف 

الدقيقة 55 وخطف �صتانلي اأوهاوت�صي هدف الفوز القاتل 

للفريـــق ال�صيف يف الوقت بـــدل ال�صائع وبعدها مبا�رشة 

تعر�ص نيمانيا ميليت�ص لعب الرائد للطرد.

ورفـــع القاد�صية ر�صيده اإىل 14 نقطـــة يف املركز العا�رش 

مقابل 12 نقطة للرائد يف املركز الثاين ع�رش. 

�لقاد�سية يتعادل ب�سعوبة مع �لر�ئد 

في �لدوري �ل�سعودي
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ô°üe

¿ÉªY

¿OQC’G

¢ùfƒJ

 øe ¿ÉeôëdÉH Oó¡e …Oƒ©°ùdG ô°üædG

ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G

 »a º«µëàdG ó≤àæj ¥ÉØJ’G ÜQóe

IóMƒdG IGQÉÑe

 ΩóY á∏Môe ,…Oƒ©°ùdG öüædG …OÉf IQGOEG ¢û«©J

 ,GôNDƒe ≥jôØ∏d èFÉàædG Aƒ°S ÖÑ°ùH ∂dPh ,QGô≤à°SG

 .ä’É≤à°S’G IÌc ≈∏Y IhÓY

 IójóL áeRCG QGOƒH ∑Éæg" :öüædG πNGO Qó°üe ócCGh

 äÉ≤ëà°ùŸG  ójó°ùJ  áHƒ©°U  ÖÑ°ùH  …OÉædG  ‘

 ójó°ùJ  IQGOE’G  ™£à°ùJ  ⁄h  ,ÚÑYÓd  IôNCÉàŸG

 ∑Éæg Éªc ,ÚÑYÓdG øe Oó©d IôNCÉàŸG ÖJGhôdG

 ."º¡JGôNCÉàe ádhóL ≈∏Y Gƒ≤aGh ÚÑY’

 ,á«dÉŸG IAÉØµdG IOÉ¡°T ≈∏Y …OÉædG ∫ƒ°üM ∫ƒMh

 π«é°ùàd »°SÉ°SCG •öûc ,á°VÉjôdG IQGRh É¡JôbCG »àdG

 Ëó≤àH …OÉædG º≤j ⁄" :í°VhCG ,Iójó÷G äÉ≤Ø°üdG

 á«dÉŸG  äÉeGõàd’G  ™«ªéH  á°UÉÿG  äGóæà°ùŸG

 . ¢ùeCG ≈àM OGó°ùdG á≤ëà°ùŸG

 öüædG  ¢ù«FQ  ÚH  ÉYÉªàLG  ∑Éæg  ¿Éc"  :™HÉJh

 ‘ …OÉædG ±öT AÉ°†YCG ¢†©Hh ,âµjƒ°ùdG ¿GƒØ°U

 ájDhôdG í°†àJ ⁄h ,¢ùeC’G AÉ°ùe øe ôNCÉàe âbh

 ."ó©H

 AÉ¡àfG ¢ùeCG AÉ°ùe âæ∏YCG ób ,á«°VÉjôdG QGRh âfÉch

 á°UÉÿG äGóæà°ùŸG º«∏°ùàd ájófCÓd IOóëŸG IóŸG

 ájÉ¡f πÑb ,á≤ëà°ùŸG á«dÉŸG äÉeGõàd’G ™«ªéH

 .2020 ∫hC’G øjöûJ/ôHƒàcCG 30 ïjQÉJ

 áaÉc  á©LGôÃ  áæé∏dG  Ωƒ≤J  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 ≈∏Y ,á«æ©ŸG ájófC’G πÑb øe áeó≤ŸG äGóæà°ùŸG

.πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj èFÉàædG ø∏©J ¿CG

 AÉ£NC’G  ¿CG  ,¥ÉØJ’G  ÜQóe  …ƒ£©dG  ódÉN  iôj

 ΩÉeCG ¬≤jôa IQÉ°ùN ‘ ÒÑc πµ°ûH äôKCG á«ª«µëàdG

 óªfi ÒeC’G OÉà°SG ≈∏Y ,ΩÉeódÉH IóMƒdG ¬Ø«°V

.ó¡a øH

 ¢ùeCG,(1-2) ¥ÉØJ’G ¬Ø«°†e ≈∏Y IóMƒdG Ö∏¨Jh

 øe 11`dG á∏MôŸG äÉ°ùaÉæe øª°V ,á©ª÷G ∫hC’G

.Ωó≤dG Iôµd ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G ¢SCÉc …QhO

 ±GôWCG" :á«fƒjõØ∏J äÉëjöüJ ‘ …ƒ£©dG ∫Ébh

 ó°V  ÉæJGQÉÑe  ‘ ≥aƒj  ⁄  ºgóMCGh  ,Ìc  áÑ©∏dG

 ÒÑc πµ°ûH  äôKCG  Úà£≤d  ∑Éægh ,Ωƒ«dG  IóMƒdG

."IGQÉÑŸG Ò°S ≈∏Y

 ≈∏Y …ƒ≤dG πNóàdG Ò¶f IóMƒdG ÖYÓd OôW" :OGRh
 ⁄ GQÉchO ¿Éª«∏°ùd AGõL á∏cQh ,»à«∏°ùdG  º«©f

 IÌc πX ‘ ΩÉµë∏d QGòYCG óLƒJ ’h ,Éæd Ö°ùà–

."QÉØdG á«æ≤J OƒLhh øjóYÉ°ùŸG

 ,A»°T πc ≈∏Y  ̂óª◊G øµd" :¥ÉØJ’G ÜQóe ”CGh

 øµdh  GÒãc  ÉædhÉM  ,Éæd  ˆG  ¬Ñàc  ÉÃ  ¿ƒ°VGQh

 Iôc √ògh ,±É£ŸG ájÉ¡æH áé«àædG Éæd ÖàµJ ⁄

."Ωó≤dG

ájOƒ©°ùdG

 ∫Ó¡dG  á«fGOƒ°ùdG  IôµdG  ÉÑ£b ≈ëæJ

 ¥ÉÑ°S  øY  ,(Ö≤∏dG  πeÉM)  ïjôŸGh

 ájÉ¡f  ó©H  ,RÉàªŸG  …QhódG  IQGó°U

  ∫hC’G ¢ùeCG  ,á«fÉãdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe

 .á©ª÷G

 Gòg  ∫hC’G  RƒØdG  º©W  ¥hòJ  ïjôŸG

 ÜÉ°ùM ≈∏Y áØ«¶f á«KÓãH ,º°SƒŸG

 ¤EG  √ó«°UQ  ™aQh  ,Üô©dG  »M ≥jôa

 ∫Ó¡dG ÉeCG ,ådÉãdG õcôŸG ‘ •É≤f 4

 …hôe »∏gC’G ™e m¿ÉK ∫OÉ©àH ífÎa

.Úà£≤f ¤EG √ó«°UQ ™aQh ,(2/2)

 ™e  öTÉØdG  ïjôŸGh  πeC’G  ∑Î°TGh

 ¥ƒØàj ¬æµd ,ådÉãdG õcôŸG ‘ ïjôŸG

.±GógC’G ¥QÉØH Éª¡«∏Y

 …óæ°Th  »æWƒdG  ΩƒWôÿG  OôØfGh

 ,á«fÉãdG ádƒ÷G ó©H …QhódG IQGó°üH

 ≥≤M å«M ,Éª¡æe πµd •É≤f 6 ó«°UôH

 óaGƒdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  RƒØdG  ΩƒWôÿG

 …óæ°T RÉa Éª«a ,(0/2) »JƒJ ójó÷G

.(0/1) πMÉ°ùdG ∫Óg ≈∏Y

 ,¥ôa  4`H  Ö«JÎdG  §°Sh  ºMORGh

 ,ÚJGQÉÑe øe á«fÉãdG á£≤æ∏d â∏°Uh

 »∏gC’Gh …hôe »∏gC’Gh ∫Ó¡dG{ :»g

 ó©H  ,z»∏bOÉc  ∫Ó¡dGh  ΩƒWôÿG

 ∫Ó¡dÉc  ,∫OÉ©àdG  ïa  ‘  É¡Yƒbh

 »∏gC’G ™e πeC’Gh ,…hôe »∏gC’G ™e

.…OGƒdG »M ™e »∏bOÉch ,ΩƒWôÿG

 ¢†«HC’G  ∫Ó¡dG{  ¥ôa  â∏NOh

 …OGƒdG  »Mh  ±QÉ°†≤dG  áWöûdGh

 á£≤ædG ¥É£f ,zöTÉØdG ïjôŸGh ’É«f

 ‘  ∫OÉ©àdÉH  É¡LhôN  ó©H  ,¤hC’G

 .á«fÉãdG ádƒ÷G

 ,(2/2) ∫Ó¡dG ™e …hôe »∏gC’G ∫OÉ©J

 ,É«fóHh É«æa π°†aC’G Èà©J IGQÉÑe ‘

 øe  øµ“  …òdG  »∏gCÓd  É°Uƒ°üNh

 ÖfGƒ÷G πc ‘ π°†aC’G ,∫Ó¡dG IGQÉ›

 ¿GQhR »HöüdG »ÑæLC’G ¬HQóÃ á«æØdG

 å«M ,ÖfÉLC’G ¬«ÑY’h ¢ûà«aƒdƒfÉe

 ∫ÉªL …óæZhC’G{ :ºg ,º¡æe 3 ∑QÉ°T

 …ƒHÉÑÁõdG ,≈eôŸG á°SGôM ‘ ⁄É°S

 ºLÉ¡ŸG  §°SƒdG  ‘  â°S’  »°ù«L

.zÉ‚ƒ‚ƒH »Ñeƒc »æ«a ,‹ƒ‚ƒµdG

 15 á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ ¥ôØdG äRôMCG

 ,¤hC’G ádƒ÷G ‘ 18`H áfQÉ≤e Éaóg

 5  çhóM  ¤EG  ™LGÎdG  ÖÑ°S  Oƒ©jh

 ,¿É«Ñ∏°S  ¿’OÉ©J  É¡æ«H  ,ä’OÉ©J

 ,öTÉØdG  ïjôŸGh  öTÉØdG  ∫Ó¡dG  ÚH

.’É«f …OGƒdG »Mh »∏bOÉc ∫Ó¡dGh

 ôªY ,ΩƒWôÿG »∏gC’G ÖY’ CÉæ¡j ⁄

 »∏gC’G  ∑ÉÑ°T  ‘  ¬«aó¡H  …öüŸG

 »àdG  ,¤hC’G  ádƒ÷G  ‘  ΩƒWôÿG

 å«M ,GOôØæe ÉaGóg ¬°ùØf Éª¡H Ö°üf

 ,¥ÉÑ°ùdG ‘ OóL ÚÑY’ 5 ¬«dEG º°†fG

 GPÉ©eh  (ïjôŸG)  …ÒJ  ∞«°S{  :ºgh

 (»æWƒdG ΩƒWôÿG) áÑ∏ oW ¢VƒYh Rƒ≤dG

 ¢ùjQOEG »∏LƒNh (∫Ó¡dG) óeÉM QGõfh

 .z(…óæ°T »∏gC’G) ï«°ûdG

 óMGh ±ó¡H ÖfÉLC’G ¿ƒÑYÓdG ô¡Xh

 º‚ ≥jôW  øY  ,á«fÉãdG  ádƒ÷G  ‘

.»æ«cQƒÑdG É‚ÉH óæjh ,ïjôŸG §°Sh

 ,âÑ°ùdG  Hls  ,ÊGOƒ°ùdG  ïjôŸG  …OÉf  ø∏YCG

 Ωó≤dG Iôµd »≤jôaC’G OÉ–Ód iƒµ°ûH Ωó≤J ¬fCG

.…Òé«ædG ÉÑª««fEG ó°V ,"±Éc"
 AÉ©HQC’G Ωƒj ,ÉÑª««fEG ≈∏Y kÉØ«°V ïjôŸG πëjh

 ,É«≤jôaEG ∫É£HCG …Qhód 32`dG QhO ÜÉjEG ‘ ,ΩOÉ≤dG

.(0-3) ÉHÉgP RÉa ÊGOƒ°ùdG ≥jôØdG ¿CÉH Éª∏Y

 ,±Éµ∏d á∏LÉY iƒµ°ûH Ωó≤J ¬fCG  ,ïjôŸG ócCGh

 ≥jôØdG π≤æd IôFÉW ÒaƒJ ÉÑª««fEG ¢†aôH ≥∏©àJ

 áæjóe  ¤EG  ¢SƒL’  ájÒé«ædG  áª°UÉ©dG  øe

 ¬«a ΩÉ≤à°S …òdG  ¿ÉµŸGh  "ÉÑª««fEG"  π≤©e ÉHBG

.IGQÉÑŸG

 ΩÉb  Éªc  ,äGóæà°ùŸÉH  √Gƒµ°T  ïjôŸG  ºYOh

 áÑWÉîŸ á«fGOƒ°ùdG á«LQÉÿG IQGRh áÑWÉîÃ

 äÉ£∏°S ¢†aôH ≥∏©àj Éª«a ,ájÒé«ædG É¡JÒ¶f

 ÈY  …OÉædG  IôFÉW  •ƒÑg  ájÒé«ædG  ¿GÒ£dG

.…ôjhCG QÉ£e ‘ á°UÉÿG É¡à∏MQ

 ,áÄ«°ùdG á∏eÉ©ŸG √ò¡H ¬fCG ≈∏Y ïjôŸG Oó°Th

 OÉ–’G äÉ≤HÉ°ùe íFGƒd ∞dÉN ób ÉÑª««fEG ¿ƒµj

 Ö«W ∫ÉÑ≤à°SGh á∏eÉ©e óLh ¬fCG Éª∏Y ,»≤jôaC’G

.¿GOƒ°ù∏d á≤HÉ°ùdG ¬JQÉjR iód ,ïjôŸG πÑb øe

…QhódG »a IQGó°üdG ¥ÉÑ°S êQÉN ïjôªdGh ∫Ó¡dG±Éµ∏d ÉÑª««fEG ƒµ°ûj »fGOƒ°ùdG ïjôªdG

G kOóée äÉë°ûdG ø«°ùM OÉ£°üJ äGOÉ≤àf’G ΩÉ¡°S

»∏MÉ°ùdG ºéædG ΩÉeCG ºgC’G Éæ≤≤M :RÉ≤ædG

 º°SÉM ´ÉªàLGh  π«MôdG Ö∏£j …óªM Oƒªëe 

¢ùfƒj øªjCG ™e

¿É£∏°ùdG ¢SCÉc äBÉLÉØe ≈°ûîJ RÉàªªdG ájófCG

»fOQC’G …QhódG Ö≤d øY äGóMƒdG π°üØJ á£≤f

 ‘  ,»∏gC’G  ìÉæL  äÉë°ûdG  Ú°ùM  íÑ°UCG

 ÒgÉªL ÖfÉL øe G kOó› äGOÉ≤àf’G  ≈eôe

 ‘ ¬eób …òdG ™°VGƒàŸG iƒà°ùŸG ó©H ,¬≤jôa

 ±GógCG ¿hO ôªMC’G ∫OÉ©Jh ,á∏LO …OGh AÉ≤d

.…öüŸG …Qhó∏d á°ùeÉÿG ádƒ÷ÉH

 QGóe  ≈∏Y  ,ÎjƒJ  ™bƒe  ,äÉë°ûdG  Qó°üJh

 øe OÉM Ωƒég πX ‘ IGQÉÑŸG ó©H äÉYÉ°S

 √Gƒà°ùeh ÖYÓdG ó°V »∏gC’G …OÉædG »©é°ûe

.á∏LO …OGh ΩÉeCG

?Ωƒé¡dG Gò¡d äÉë°ûdG ø«°ùM ¢Vô©J GPÉªd

 ‘ IôKDƒeh áª¡e äÉHÉ«Z øe »∏gC’G ≈fÉY

 »eƒé¡dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á°UÉN ,á∏LO AÉ≤d

 ,ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÉHô¡c  Oƒªfi áHÉ°UEG  ó©H

 ™e ,´ƒ∏°†dG ‘ ôgÉW óªfi ôgÉW áHÉ°UEGh

 ¬àHÉ°UEG ó©H á°ûaCG …ó› óªfi ÜÉ«Z QGôªà°SG

 áHÉ°UE’G  ÖfÉéH  ,É¡æe  ¬«aÉ©Jh  ÉfhQƒµH

 …Òé«ædGh  ôgÉe  öUÉf  »FÉæã∏d  á∏jƒ£dG

 ô¶àæJ »∏gC’G ÒgÉªL âfÉch .…ÉLCG Qƒ«fƒL

 ‘  áëHGôdG  ábQƒdG  ¿ƒµj  ¿CG  ,äÉë°ûdG  øe

 Üƒ∏°SCÉH Ö©d á∏LO ¿CG á°UÉN ,ôªMC’G Ωƒé¡dG

 Ωób  äÉë°ûdG  ¿CG  ±ÓîH  ,§ZÉ°V  »YÉaO

 …Qóæµ°ùdG OÉ–’G AÉ≤d ‘ Iô¡Ñe äÉjƒà°ùe

.ôNBG ™æ°Uh kÉaóg πé°Sh πjóÑc ¬àcQÉ°ûe ó©H

 ‘ ócCG ≥HÉ°ùdG »∏gC’G º‚ øjódG ìÓ°U ó«dh

 á∏µ°ûe ¬jód äÉë°ûdG ¿CG ,AÉ≤∏dG Ö≤Y ¬∏«∏–

 ‘ áZhGôŸG ‘ á¨dÉÑŸG »gh IôKDƒe á«æa

.≈eôŸG ΩÉeCG QGô≤dG º°ùM äÉ¶◊

 áYöS πµH ¢†côj äÉë°ûdG ¿EG ìÓ°U ∫Ébh

 ≈∏Y π°üëj ÚM ¬æµdh ,RÉà‡ πµ°ûH §¨°†jh

 ¬JQÉ¡e ¢VGô©à°SG ‘ ÈcCG πµ°ûH ôµØj IôµdG

 Ée ƒgh ,ôjôªàdG hCG ójó°ùàdG øe k’óH áZhGôŸÉH

.…ÒgÉªL Ö°†¨d ¬°Vô©jh √Oƒ¡› ™«°†j

 ß«Ø◊G óÑY ó«°S É¡æY çó– á∏µ°ûŸG ¢ùØf

 É k≤«∏©J  ôNÉ°S  πµ°ûH  »∏gC’ÉH  IôµdG  ôjóe

 …QhóH OGOƒdG ≈eôe ‘ äÉë°ûdG ±óg ≈∏Y

 πµ°ûH OGOƒdG ™aGóe ÆhGQ ÚM ,É«≤jôaCG ∫É£HCG

 ¿Ghôe  ¬∏«eõd  ôjôªàdG  øe  k’óH  »°VGô©à°SG

.kÉaóg RôMCG ájÉ¡ædG ‘ ¬æµdh ø°ùfi

 É¡àbh IõØ∏àe äÉëjöüJ ‘ ß«Ø◊G óÑY ∫Ébh

 ⁄ GPEGh  ,Ö°SÉæŸG  QGô≤dG  òîàj ⁄ äÉë°ûdG"
 »æØdG RÉ¡÷G ¬îHƒd É kaóg áÑ©∏dG √òg πé°ùj

."ÅWÉÿG √QGôb ≈∏Y

 ó©H ¬JGÎa ≈∏YCG ‘ ¿Éc äÉë°ûdG ó°V Ωƒé¡dG

 É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f ‘ ∂dÉeõdG IGQÉÑe

 ºZQ  ,»°VÉŸG  ¿ÉK  øjöûJ/Èªaƒf  27  Ωƒj

 äGOÉ≤àfG ¬LGh äÉë°ûdG ¿CG ’EG ,»∏gC’G èjƒàJ

 ∞∏N äÉMÉ°ùŸG ¬dÓ¨à°SG ΩóY ÖÑ°ùH IÒÑc

 √òg  ‘  ∂dÉeõdG  öùjCG  Ò¡X  ôHÉL  ΩÓ°SEG

.á¡LGƒŸG

 ,á∏¡°S á°Uôa ,IGQÉÑŸG ∂∏J ‘ äÉë°ûdG QógCGh

 ºFÉ≤dG  ‘ ¬eó≤H  á«°VôY  Iôc  ∫ƒM  Éeó©H

.áÑjôZ á≤jô£H Ωó≤à∏d ájhÓgCG á°Uôa G kOóÑe

 øe ¬d ¢Vô©àj ÉÃ GkôKCÉàe GóH äÉë°ûdG Ú°ùM

 ÖdÉWh ,á«fƒjõØ∏àdG ¬JGAÉ≤d ¢†©H ‘ Ωƒég

 π°Uh Éeó©H ,óFGõdG ∫É©Øf’G Ωó©H ÒgÉª÷G

 ƒgh ,º¡d Ö°Sh ¬à∏FÉ©d ójó¡J πFÉ°Sôd ôeC’G

.»∏gC’G º‚ ¬°†aQ Ée

 øY É k°†jCG â©aGO äÉë°ûdG øe áHô≤e QOÉ°üe

 ⁄  á«fóÑdG  ¬àjõgÉL  ¿CÉH  ÖYÓdG  iƒà°ùe

 á∏jƒW áHÉ°UEG øe ¬JOƒY πX ‘ ,ó©H πªàµJ

 ÜÉ«¨dG  ºK ¥ÉàØdG  áMGô÷ ¬Yƒ°†N áé«àf

 ôaÉX ‘ iôNCG áMGôL AGôLE’ ÚYƒÑ°SCG IóŸ

.√Gƒà°ùe ≈∏Y ôKCG Ée ƒgh ,Ωó≤dG

 ™e  äÉë°ûdG  ¿CÉH  QOÉ°üŸG  √òg  äó¡°ûà°SGh

 πé°Sh áÑ«W äÉjƒà°ùe Ωób ,ÊÉª«°Sƒe ¬HQóe

 É¡°VÉN IGQÉÑe 11 ‘ ±GógCG 3 ™æ°Uh Úaóg

 πHÉbh  ó«L  ∫ó©e  ƒgh  ,§≤a  ¬JOÉ«b  â–

.Qƒ£à∏d

 »LÎdG ≥jôØd øÁC’G Ò¡¶dG ,RÉ≤ædG …óªM ióHCG

 ‘ ¬JÉªgÉ°ùÃ ¬JOÉ©°S ,»°ùfƒàdG »°VÉjôdG

.»∏MÉ°ùdG ºéædG ΩÉeCG ¬jOÉf Rƒa

 ºéædG  ≈∏Y  Éæ«ªK  GRƒa  »LÎdG  ≥≤Mh

 ,á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,(0-2) ,»∏MÉ°ùdG

 …Qhó∏d  á°ùeÉÿG  ádƒ÷G  ƒµ«°SÓc  ‘

 ‘ Gó«L AGOCG Éæeób{ :,RÉ≤ædG ∫Ébh .»°ùfƒàdG

 ¿CG  ≈∏Y  Éæ°UôM  ÊÉãdG  ‘h  ,∫hC’G  •ƒ°ûdG

 Éæë‚h ,á«≤Ñ°SC’G ≈∏Y ßØë∏d Ö©∏dG …QÉ‚

 πãe ‘ ºgC’Gh ,ÊÉãdG ±ó¡dG Éæ∏é°Sh ∂dP ‘

.z•É≤f çÓãdG ƒg äÉ¡LGƒŸG √òg

 ,≥HÉ°ùdG ¬≤jôa ó°V IGQÉÑe ∫hCG ¬°VƒN ∫ƒMh

 ÉfCGh  ,±GÎM’G  öüY  ‘  ¿B’G  øëf{  :∫Éb

 ,»°VÉjôdG »LÎdG ƒg ÒÑc ≥jôa ¤EG »ªàfCG

 ‹ ≥Ñ°Sh ,¬°ü«ªb øY ™aGOCG ¿CG »∏Y ∂dòdh

 ‘  Ö©dCG  âæc  ÚM  ºéædG  ó°V  âÑ©d  ¿CG

.z∂dÉeõdG

 IGQÉÑe Ωƒ«dG âeób »æfCG ˆóª◊G{ :πªµà°SGh

 m¢VGQ »æØdG  RÉ¡÷G ¿CG  ƒg º¡j Éeh ,IRÉà‡

 óæY ÉªFGO ¿ƒcCG ˆG AÉ°T ¿EGh ,¬àeób Ée ≈∏Y

 á«LÎdG ÒgÉª÷G øX ø°ùM óæYh ,¬æX ø°ùM

.zAÉ£©dG øe ójõe Ëó≤àH ÉgóYCG »àdG

 áëØ°U …ƒ£æ°S{ :»LÎ∏d øÁC’G Ò¡¶dG ”CGh

 ƒëf ÉæeÉªàgG πc ¿B’G øe ¬Lƒæ°Sh ƒµ«°SÓµdG

 ,É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO ‘ …RÉ¨æH »∏gCG AÉ≤d

.zπgCÉàdG ≥«≤ëàd ¬Ñ°ùc ≈∏Y ¢Uôëæ°S …òdGh

 ,∂dÉeõdG  ™aGóe  ,¢ûfƒdG  …óªM Oƒªfi ó≤Y

 Ö≤Y  ,AÉ°†«ÑdG  á©∏≤dG  ‹hDƒ°ùe  ™e  á°ù∏L

 ¿CÉ°ûH √Ò°üe º°ù◊ ,âÑ°ùdÉ°ùeCG »ÑfEG IGQÉÑe

 ÖYÓdG ¿CG Éæª∏Yh  .…Oƒ©°ùdG IóL »∏gCG ¢VôY

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,¢ùfƒj øÁCÉH ´ÉªàL’G Qôb

 ,…QhódÉH  »ÑfEG  á¡LGƒe  Ö≤Y  ,IôµdG  ´É£≤d

 ¬àÑZQ  πX  ‘  ,IóL  »∏gCG  ¢VôY  á°ûbÉæŸ

 ¿CG  ,Qó°üe  ∞°ûch  .±GÎM’G  áHôŒ  ¢VƒN

 ¿ƒ«∏e 1^5 ≠∏Ñj ÖYÓd Ωó≤ŸG ‹ÉŸG ¢Vô©dG

.óMGh ΩÉY IóŸ IQÉYE’G πHÉ≤e ,Q’hO

 ¢SCÉµH 32 `dG QhO äÉ°ùaÉæe ,óMC’G Ωƒ«dG ºààîJ

 ¥Ó£fG  ó©H  ,äÉjQÉÑe  5  áeÉbEÉH  ,¿É£∏°ùdG

.á©ª÷G  ∫hC’G ¢ùeCG ,ádƒ£ÑdG

 πàfÉªY  …QhO  ¥ôØd  ¿ƒµà°S  Ωƒ«dG  äÉjQÉÑe

 »àdG ¤hC’G áLQódG ¥ôa á¡LGƒe ‘ ,"RÉàªŸG"
 .äBÉLÉØŸG ÒéØJ øY åëÑJ

 ¢ù«› ΩÉeCG á∏¡°S â°ù«d IGQÉÑe ,ihõf ¢Vƒîj

 ihõf  ±hôX  ¿C’  ,¬°VQCG  êQÉN  (¤hCG  áLQO)

 ‹GƒàdG ≈∏Y ÚJôe IQÉ°ùÿG ó©H Ió«L â°ù«d

.…QhódG ‘

 √ÒgÉªL  á◊É°üe  ‘  πeCÉj  …hõf  øµd

 RƒØdÉH ,¿É£∏°ùdG  ¢SCÉc ádƒ£H ‘ ¢†jƒ©àdGh

 .¢ù«› ≈∏Y

 (¤hCG  áLQO)  öTƒH √Ò¶f ,öüædG  ∞«°†à°ùjh

 ≥jôØdG  ≈∏Y  áÑ©°U  á¡LGƒe  ‘  ¬°VQCG  ≈∏Y

 ‘ Ió«L èFÉàf  ≥≤ëj öTƒH ¿C’  ,…hGöüædG

.¤hC’G áLQódG

 AÉª°SC’G  øe  ÒÑc  Oó©H  ¬aƒØ°U  ,öTƒH  RõYh

 öüædG åëÑj Éª«a ,äGRÉ‚E’G ≥«≤– øY É kãëH

 øªãd QƒÑ©dG ábÉ£H ∞£Nh äBÉLÉØŸG ™æe øY

.»FÉ¡ædG

 IGQÉÑe ‘ ,á©«∏£dG √Ò¶f ,Ö«°ùdG ∞«°†à°ùjh

 ¥QGƒØdGh IÈÿG ≈∏Y É kØ£Y É¡«a É k¶M ôahC’G ƒg

 äBÉLÉØŸG  øµd  ,á©«∏£dG  ÚHh  ¬æ«H  IÒÑµdG

.IOQGh

 ICÉLÉØe  ≥«≤–  πLCG  øe  πJÉ≤«°S  á©«∏£dG

 ÜQóe  π«é«e  ƒfhôH  ¿EÉa  ∂dòdh  ,á«îjQÉJ

 .á©«∏£dG äBÉLÉØe ™æŸ Ió©dG óYCG ,Ö«°ùdG

 »∏gCG á¡LGƒŸ áWöûdG OÉà°S ¤EG á°†¡ædG QOÉ¨jh

 ídÉ°üd Ö°üJ äÉë«°TÎdG .(¤hCG áLQO) ÜGó°S

 ¢SCÉc ádƒ£H ‘ RÉ‚EG øY åëÑj …òdG á°†¡ædG

 êƒàj ⁄ »àdG Ió«MƒdG ádƒ£ÑdG »gh ,¿É£∏°ùdG

 »∏gCG áÑ≤Y RhÉŒ ’hCG ¬«∏Y øµd ,á°†¡ædG É¡H

 .√OÉ›CG IOÉ©à°SG øY åMÉÑdG ÜGó°S

 É kØ«°V πëj ÉeóæY á∏¡°S ,AÓ¡H áª¡e ¿ƒµJ ødh

.(¤hCG áLQO) Qƒ°U ≥jôa ≈∏Y

 ‘ Qƒ°Uh ,RÉàªŸG …QhódG ‘ AÓ¡H ¿CG í«ë°U

 ‘ á«aÉc IÈN ∂∏Á ÒNC’G øµd ,¤hC’G áLQódG

 4 Ö≤∏dG ó°üM ¬d ≥Ñ°Sh ,ä’ƒ£ÑdG √òg πãe

 π¨à°ùj øeh ,Ú≤jôØdG ÚH ájhÉ°ùàe áØµdG .äGôe

 QƒÑ©dG ábÉ£ÑH ôØ¶«°S …òdG ƒg ,ôNB’G ±hôX

.¿É£∏°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f øªãd

 á£≤f ó°ü◊ áLÉëH ,äGóMƒdG íÑ°UCG

 …Qhó∏d kÓ£H ¬°ùØf ø∏©«d ,§≤a Ió«Mh

 ‘  17  Iôª∏d  ,ÚaÎëª∏d  ÊOQC’G

 ób  ,Qó°üàŸG  äGóMƒdG  ¿Éch  .¬îjQÉJ

 ±ó¡H  ÜÉë°S  ≈∏Y  É kæ«ªK  G kRƒa  ≥≤M

 √ó«°UQ ™aÒd ,19 ádƒ÷G ‘ ,∞«¶f

 áª¨f ,Iôjõ÷G OÉ©à°SGh .á£≤f 47 ¤EG

 ,1-2  áé«àæH  ¿É©e  RÉàLGh  RƒØdG

 π°UGƒjh ,á£≤f 38 ó«°UôH É k«fÉK ≈≤Ñ«d

.Qó°üàŸG IOQÉ£e

  Iôjõ÷G  ¬°ùaÉæe  ,äGóMƒdG  ¬LGƒjh

 ,øjöû©dG ádƒ÷G ‘ AÉKÓãdG óZ ó©H

 øe  ∫hCÓd  É k«aÉc  ∫OÉ©àdG  ¿ƒµ«°Sh

 π°ü«°S å«M ,É k«ª°SQ Ö≤∏dG º°ùM πLCG

 …òdG ó«°UôdG ƒgh ,á£≤f 48 ¤EG √ó«°UQ

.¬Zƒ∏H ,≥jôa …CG ≈∏Y Ö©°üj

 ådÉãdG  õcôŸG  ≈∏Y  ÉãeôdG  ßaÉMh

 √QÉL ™e ∫Éª°ûdG »HôjO º°ùM ÉeóæY

 ™aÒd  ,1-2  áé«àæH  óHQEG  Ú°ù◊G

.á£≤f 35 ¤EG √ó«°UQ

 íjöüdG RÉàLGh ¬Jƒë°U ,§∏°ùdG ¢Sqôch

 ,á£≤f 27 ó«°UôH É k©HGQ Ωó≤à«d Úaó¡H

 ,á£≤f 24 ó«°UôH É k°ùeÉN »∏°ü«ØdG ¬«∏j

 óHQEG Ú°ù◊G øY ±GógC’G ¥QÉØH É keó≤àe

.¢SOÉ°ùdG õcôŸG ÖMÉ°U

 ,ÚdOÉ©J äó¡°T ób 19 ádƒ÷G âfÉch

 ÜÉÑ°Th ,(3-3) »∏gC’Gh »∏°ü«ØdG ÚH

 Éª«a  ,(1-1)  ¿OQC’G  ÜÉÑ°Th  áÑ≤©dG

 iôNC’G  ™HQC’G  äÉ¡LGƒŸG  â¡àfG

.RƒØdG áé«àæH

¿GOƒ°ùdG



وكالة الأنباء الأ�سبانية-

ال �ش���ك اأن بداية الع���ام اجلديد، 

اأم���ام رحيل  تعني فت���ح الباب 

الالعبني الذين تنتهي عقودهم مع 

نهاية املو�ش���م، وي�شمح لالعبني 

بالتخطي���ط مل�شتقبله���م مع اأي 

التالية  طرف ومعرفة وجهته���م 

فور انتهاء التعاقد.

االأندي���ة، حماولة عدم  واعتادت 

الو�ش���ول اإىل الع���ام االأخري من 

بتجديد  والقي���ام  الالعبني،  عقد 

عقود النج���وم م���ن اأجل جتنب 

امل�شكالت، بزيادة قيمة العقود اأو 

حتى حرمان املناف�شني من الفوز 

ب�شفقة قوية.

لكن الو�ش���ول اإىل احلافة يت�شبب 

يف ارتفاع �شع���ر ال�شفقة، اإما اأن 

ير�شخ النادي اأو يرحل الالعب بال 

م�شكالت يف نهاية املو�شم.

و�شاهم���ت جائح���ة كورونا يف 

ازدي���اد االأمور �شوءا لالأندية التي 

تقل�ش هام�ش املن���اورة، خا�شة 

واأنها تعاين اقت�شادًيا باالأ�شا�ش، 

مم���ا ي���وؤدي لعجزها ع���ن �شداد 

الرواتب الفلكية لبع�ش الالعبني 

على  اجلزائي���ة عالوة  وال�رشوط 

ال�شفقات الكربى.

وهكذا يدخل عام 2021 حاماًل اإىل 

�شوق االنتقاالت ال�شتوية، العبني 

من الطراز الثقيل.

مي�ش���ي، هذه  ليونيل  ويت�ش���در 

القائمة، حي���ث ينتهي عقده مع 

يونيو/حزي���ران  يف  بر�شلون���ة 

املقبل.

كما يربز النم�ش���اوي ديفيد اأالبا 

اأي�شا �شمن دائرة االأهداف الكربى 

الت���ي ميكن حتقيقه���ا االآن، على 

غرار �شريجيو اأجويرو واأنخيل دي 

ماريا.

وكان اأالب���ا اأح���د اأه���م االأعمدة 

االأ�شا�شية يف بايرن ميونخ، لكنه 

ان�ش���م اإىل �شريجيو رامو�ش، قائد 

ريال مدريد وال���ذي ينتهي عقده 

م���ع امللك���ي يف يونيو/حزيران 

املقب���ل، يف فئ���ة املدافعني من 

قائمة املغادرين املحتملني.

وقاوم املداف���ع النم�شاوي جميع 

حم���اوالت العم���الق الباف���اري 

اأجويرو  اأم���ا  بالبقاء،  الإقناع���ه 

�شيكمل 10 اأع���وام مع مان�ش�شرت 

�شيتي.

وعان���ى اأجوي���رو يف املوا�ش���م 

االأخرية من تك���رار جلو�شه على 

دكة البدالء وقد يرحل عن اإجنلرتا 

يف ال�شي���ف املقب���ل. ل���ذا ومع 

و�شوله اإىل عم���ر 32 عاما، بات 

الالعب يفكر يف عقد اآخر �شخم.

وينطبق املوقف ذاته على مواطنه 

دي ماريا يف باري�ش �شان جريمان، 

ماوري�شيو  مواطن���ه  و�شول  لكن 

بوكيتينو حلديقة االأمراء قد يقنع 

الالعب بالعدول عن فكرة الرحيل.

وينتظ���ر م�شئول���و باري�ش �شان 

العمل،  م���ن  الكث���ري  جريم���ان، 

فاإ�شاف���ة اإىل دي ماري���ا، تتبقى 

6 اأ�شهر فق���ط يف عقود دراك�شلر 

وخوان برينات. و�شيتكرر املوقف 

عين���ه العام املقب���ل مع كيليان 

مبابي ونيمار.

وينتظ���ر العبون خم�رشمون مثل 

كافاين ال���ذي انتقل ملدة عام اإىل 

مان�ش�ش���رت يونايت���د، وال�شويدي 

زالتان اإبراهيموفيت�ش مع ميالن، 

انته���اء يونيو/حزي���ران املقبل، 

وهما خياران جيدان للغاية الأي 

ا يف ظ���ل ارتفاع  فري���ق خ�شو�شً

اأ�شعار الالعبني.

باملثل، بداأ العد التنازيل بالن�شبة 

جل���ريوم بواتينج مداف���ع بايرن 

مو�شتايف  و�شك���ودران  ميون���خ، 

العب اآر�شنال احلايل.

اأما احلالة االأك���ر لفًتا لالنتباه 

فهي م�شع���ود اأوزي���ل، اأحد اأملع 

املواه���ب يف كرة القدم العاملية، 

الذي مل تعد االأنباء تتوارد حوله 

موؤخرا، ويبدو اأن تواجده يف لندن 

م�شاألة وقت.

ويف فرن�ش���ا، يرف����ش الهولندي 

ممفي�ش ديب���اي جتديد عقده مع 

ليون ب�شبب �شعي بر�شلونة وراء 

وي�شع  خدمات���ه،  على  احل�شول 

ا على هولندي  البار�شا عينه اأي�شً

اآخر هو جورجينو فينالدوم الذي 

ينتهي عق���ده م���ع ليفربول يف 

يونيو/حزيران املقبل.

كذل���ك، يث���ري موق���ف احلار����ش 

االإيط���ايل جيانلويجي دوناروما 

االهتمام، وف�شل ميالن يف متديد 

عقده. وه���و ما قد يحم���ل اأنباء 

جي���دة لري���ال مدريد اأح���د اأبرز 

ال�شاع���ني وراء الظف���ر باحلار�ش 

االإيطايل ال�شاب.

ويربز رامو�ش عل���ى راأ�ش قائمة 

االإ�شب���ان يف �ش���وق  الالعب���ني 

قائ���د  يج���دد  ومل  االنتق���االت، 

املريجني عقده م���ع الفريق، مما 

فتح املجال اأمام التكهنات حول 

وجهته املقبلة.

اأم���ا و�شع زميله لوكا�ش فا�شكيز 

فقد تغري متاًم���ا، وبعد فرتة من 

عدم اللعب اأ�شا�شيا لوقت طويل، 

دخل الالعب يف ح�شابات مدربه 

زين الدين زيدان جمددا.

كذلك، تنته���ي عالقة ريكي بويج 

م���ع البلوجران���ا يف 30 يونيو/

حزي���ران املقبل، ورغ���م موهبته 

واأ�شل���وب لعب���ه املمي���ز، لك���ن 

ا. م�شتقبله ال يزال غام�شً

واقرتب الفري���ق الكتالوين ب�شدة 

من احل�شول عل���ى خدمات اإريك 

جار�شي���ا الذي اأو�ش���ك عقده مع 

مان�ش�شرت �شيتي عل���ى االنتهاء، 

بعد اأن ظل البار�شا يتابعه لوقت 

طويل.

يواج���ه العبو ريال مدري���د، اأزمة 

جدي���دة، يف الن�ش���ف االأول م���ن 

املو�ش���م احلايل، ب�شب���ب فريو�ش 

كورونا امل�شتجد.

ووفًق���ا ل�شحيفة »م���اركا«، فاإن 

ريال مدريد �ش���دد اجلزء االأول من 

روات���ب املو�شم اجلدي���د لالعبيه، 

�شواء يف فرق كرة القدم اأو ال�شلة، 

وذلك يف الوقت الذي تواجه خالله 

اأندية اأخرى، م�ش���اكل خطرية يف 

هذه اجلزئية.

واأ�ش���ارت اإىل اأن اإدارة ريال مدريد، 

منح���ت الالعب���ني م�شتحقاته���م 

خمف�شة بن�شبة 10%، نتيجة اأزمة 

فريو�ش كورونا، وما يرتبط بها من 

انخفا�ش يف الدخل.

ا  وكان ري���ال مدري���د، من���ح اأي�شً

العبي���ه م�شتحقاته���م يف اجلزء 

الثاين من املو�شم املا�شي خمف�شة 

بن�شبة 10%، كما كان هناك اتفاًقا 

باأن ي�ش���ل التخفي����ش اإىل %20، 

اإذا مل تع���د كرة القدم عقب تف�شي 

الفريو�ش.

اأ�شدر اإنرت ميالن بياًن���ا، اأم�ش ال�شبت، 

للتعليق عل���ى ق�شية بيع النادي التي 

انت�رشت موؤخًرا يف ال�شحافة االإيطالية.

وكان���ت �شحيف���ة "كوري���ري ديلل���و 

�شبورت" زعمت اأن مالكي اإنرت يبحثون 

ع���ن م�شتثمرين ج���دد للح�شول على 

بع�ش االأ�شهم يف الن���ادي االإيطايل، اأو 

قد يتم نقل امللكي���ة باأكملها اإىل جهة 

جديدة.

وق���ال اإنرت مي���الن، يف بي���ان ر�شمي: 

"فيما يتعل���ق ببع�ش االأنباء املن�شورة 
، والتي ت�ش���ري اإىل فر�شية بيع النادي، 

فاإن الرئي�ش �شتيفن ت�شاجن ينفي ب�شكل 

قاطع ما مت ن�رشه، ويقول اإن هذه اأخبار 

ال اأ�شا�ش لها".

يذكر اأن اإنرت ميالن يحتل املركز الثاين 

يف ج���دول ترتي���ب ال���دوري االإيطايل 

بر�شيد 33 نقط���ة، بفارق نقطة واحدة 

عن ميالن املت�شدر.
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ريال مدريد يو��سل و�سع نجومه تحت �أنياب كورونا

�أرتيتا يجيب عن �ل�سوؤ�ل 

�ل�سعب ب�ساأن �أوزيل
ميركاتو �ل�ستاء يحمل العبين من �لطر�ز �لثقيل

اأج���اب ميكيل اأرتيتا، مدرب اآر�شنال، عن ال�شوؤال 

ال�شعب املتعلق مب�شتقبل �شانع األعاب الفريق، 

االأمل���اين م�شعود اأوزيل، ال���ذي ينتهي عقده يف 

نهاية املو�شم احلايل.

ومل ي�شارك اأوزيل مع اآر�شنال يف اأي مباراة منذ 

مار����ش/اآذار املا�شي، ومل ي���درج �شمن قائمة 

الفريق خالل الن�ش���ف االأول من املو�شم احلايل 

على م�شتوى الدوري والدوري االأوروبي.

وقال اأرتيتا، اإن ناديه �شينظر يف م�شتقبل اأوزيل، 

يف نهاية فرتة االنتقاالت ال�شتوية احلالية.

ويفكر اآر�شنال يف اإع���ارة عدد من الالعبني يف 

يناير/كانون الثاين اجلاري لتخفيف االأعباء، ما 

قد يفتح الباب اأمام عودة �شانع اللعب االأملاين 

املخ�رشم للت�شكيلة، خ���الل الن�شف الثاين من 

املو�شم.

وردا عل���ى �شوؤال عن اإمكاني���ة عودة اأوزيل )33 

عاما( اإىل الت�شكيل���ة، اأو�شح اأرتيتا: »�شرنى ما 

�شيحدث خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية، و�شنقيم 

املوقف يف نهايتها«.

واأ�شاف: »البد من اح���رتام عقود الالعبني.. من 

املمك���ن فقط اأن نكون اأك���ر انفتاحا مع هوؤالء 

الالعب���ني واإبالغهم باخلطط وع���ن دورهم يف 

الفريق، و�شبب مثل هذه القرارات«.

تابع: »هم ملزمون باتخ���اذ القرارات اخلا�شة 

مب�شرياتهم الأنهم يرتبطون بعقود مع النادي هنا. 

البع�ش رمبا يف�شل الرحيل لعدم امل�شاركة يف 

املباريات والبع�ش االآخر رمبا يقرر البقاء. هذه 

اأمور ترجع لهم ولي�ش لنا فيها تدخل«.

ويحت���ل اآر�شن���ال املركز 13 بني ف���رق الدوري 

االإجنلي���زي املمتاز بر�شي���د 20 نقطة، و�شيحل 

�شيفا على و�شت بروميت�ش األبيون املتعر، يف 

وقت الحق من اليوم ال�شبت.

اأعلن نادي بر�شلونة،اأم�ش  ال�شبت، عن املدة املتوقعة لغياب 

الربازيلي فيليب كوتينيو، جناح الفريق، عن املالعب.

وكان كوتيني���و تعر����ش الإ�شابة يف ركبت���ه الي�رشى خالل 

مواجهة اإيبار يف اجلولة 16 من مناف�شات الليجا.

وق���ال بر�شلونة يف بي���ان ر�شمي "اأج���رى كوتينيو عملية 

جراحي���ة ناجحة الي���وم ال�شبت، الإ�شابت���ه يف الغ�رشوف 

املف�شلي اخلارجي يف ركبته الي�رشى".

واأ�شاف بيان الفريق الكتالوين "مدة غياب فيليب كوتينيو 

املتوقعة، �شتكون ثالثة اأ�شهر تقريًبا".

و�ش���ارك كوتينيو هذا املو�شم مع بر�شلون���ة يف 14 مباراة 

مبختلف البط���والت، واأحرز ثالثة اأهداف، بينما منح زمالءه 

متريرتني حا�شمتني.

بر�سلونة 

يعلن 

فترة غياب 

كوتينيو

�إنتر ميالن ي�سدر بياناً حول ق�سية بيع �لنادي

اقرتب ال�شويدي زالتان اإبراهيموفيت�ش، 

مهاجم ميالن، من حتقيق اأحد اأحالمه 

قبل اعتزال كرة القدم.

ووفًق���ا ل�شحيف���ة "الجازيت���ا ديللو 

�شب���ورت" االإيطالية، فاإن اإب���را اأنهى 

اأندر�شون،  اتفاقية ال�ش���الم مع ي���ان 

مدرب ال�شويد، و�شي�شارك مع منتخب 

بالده يف يورو 2020 ال�شيف املقبل.

واأ�ش���ارت اإىل اأن الطرف���ني التقيا يف 

مي���الن خ���الل نوفمرب/ت�رشي���ن ثاٍن 

املا�شي، واأدرك مدرب ال�شويد اأنه اأمام 

اإبراهيموفيت�ش خمتلف، حيث بات اأقل 

اأنانية، واأكر ن�شًجا، مقارنة بال�شجة 

التي ودع بها املنتخب يف 2016.

واأو�شح���ت اأن هناك �شب���ه اتفاق بني 

اإبرا واأندر�شون ب���اأن ي�شارك املهاجم 

ال�شوي���دي يف اليورو املقب���ل، اإذا كان 

مهاجم ميالن يف �شحة جيدة.

يذك���ر اأن اإبراهيموفيت�ش يعاين حالًيا 

م���ن اإ�شابة، وم���ن املتوق���ع عودته 

منت�شف  املباري���ات  للم�شارك���ة يف 

يناير/كانون ثاٍن اجلاري.

اأعل���ن جان مي�ش���ال اأوال����ش، رئي�ش 

ليون الفرن�شي، ا�شت�شالمه اأمام رغبة 

مهاجم���ه الهولندي ممفي����ش ديباي، 

ب�شاأن حتديد م�شريه مع النادي.

وينته���ي عق���د ديباي م���ع ليون يف 

ال�شيف املقبل، و�شب���ق اأن رف�ش كل 

عرو����ش النادي الفرن�ش���ي للتجديد، 

وهناك اأنباء حول رحيله يف املريكاتو 

ال�شتوي اجلاري.

وقال اأوال�ش، عرب ح�شابه على "تويرت": 

"�شك���ًرا لك ممفي�ش على كل ما تفعله 
كالعب كرة قدم يف ليون".

واأ�شاف: "ت�شعر هنا وكاأنك يف بيتك، 

ا رج���ل ا�شتثنائي ومثال  واأن���ت اأي�شً

للطموح. اأنت �شتبقى هنا للفرتة التي 

تريدها".

وكان ديب���اي هدًفا رئي�شًيا لرب�شلونة 

يف ال�شي���ف املا�شي، بناء على رغبة 

رونال���د كومان، م���درب البار�شا، كما 

يحظى باهتمام باري�ش �شان جريمان.

�إبر�هيموفيت�ش يقترب من 

تحقيق حلمه

رئي�ش ليون يعلن �ال�ست�سالم 
لرغبة ديباي

 �لهولندي ها�سلبانك يعود للتدريب في �إنجلتر�
اأعلن ن���ادي بريتون األبيون املناف�ش يف دوري 

الق�ش���م الثال���ث االإجنليزي، تعي���ني املهاجم 

الهولن���دي ال�شابق جيمي فلوي���د ها�شلبانك، 

مدربا جديدا لفريقه، خلفا جليم باك�شتون الذي 

اأقيل بعد هزمية الفريق الثالثاء املا�شي 3-4 

اأمام ويجان اأتلتيك.

وكان ها�شلبانك )48 عاما( توىل تدريب بريتون 

يف نوفمرب/ت�رشي���ن الثاين 2014 وقاده للفوز 

بلقب دوري الق�شم الرابع، قبل اأن يغادر النادي 

لتدريب كوينز بارك رينجرز بعد عام واحد.

وبع���د اأن خ�رش يف 4 مباريات متتالية تراجع 

بريت���ون اإىل املركز االأخري ب���ني فرق البطولة 

بر�شيد 13 نقطة من 21 مباراة.

وق���ال ها�شلبانك يف بيان ن�رشه موقع بريتون 

عل���ى االإنرتنت: "نادي بريت���ون قريب جدا اإىل 

قلب���ي وله مكانة خا�شة يف نف�شي ويف نف�ش 

اأ�رشتي".

واأ�ش���اف: "الو�شع هذه امل���رة يختلف متاما 

ع���ن املرة االأوىل؛ الأن مهمتنا حاليا تتمثل يف 

�رشورة احلفاظ على مكاننا يف دوري الدرجة 

الثالثة. هذا هو الهدف االآن و�شن�شعى بكل جهد 

م�شتطاع لتحقيقه".



دبي ـــ وام:
 

اختتم���ت اأم����س الأول  مباريات اجلولة 

الثانية ع�رشة م���ن دوري اخلليج العربي 

لك���رة القدم ب 3 لقاءات ..وفاز بني يا�س 

على الظفرة بنتيج���ة 3 / 1 يف املباراة 

الت���ي جمع���ت بينهما عل���ى ملعب بني 

يا�س مبنطقة ال�شاخمة يف اأبوظبي، لريفع 

ر�شي���ده اإىل 23 نقط���ة يف املركز الرابع 

بج���دول ترتي���ب امل�شابق���ة، فيما توقف 

ر�شي���د الظفرة عن���د 15 نقطة يف املركز 

العا�رش.

ويف املواجه���ة الت���ي جمع���ت الن����رش 

والوح���دة عل���ى ا�شت���اد اآل مكتوم بدبي 

تع���ادل الفريق���ان بهدفني ل���كل منهما، 

لي�شبح ر�شيد الن�رش 24 نقطة يف املركز 

الثال���ث، ور�شي���د الوح���دة 19 نقطة يف 

املركز ال�شاد�س ..وتعادل اأي�شا الو�شل مع 

�شباب الأهلي بنف�س النتيجة /2 / 2/ يف 

املباراة الت���ي جمعت بينهما على ا�شتاد 

زعبيل بدبي، لي�شبح ر�شيد �شباب الأهلي 

16 نقط���ة يف املركز الثامن، والو�شل 16 

نقطة اأي�شا يف املركز التا�شع.

ومن املنتظ���ر ان ت�شتاأنف لقاءات الدوري 

يف تاري���خ 15 يناير اجل���اري مبواجهات 

اجلول���ة 13 الت���ي �شتجم���ع يف يومها 

الأول ب���ني حتا والعني، وال�شارقة واحتاد 

كلباء، وعجمان والفجرية، و�شباب الأهلي 

والن�رش. ويف يومها الث���اين املوافق 16 

يناير اجلاري بني كل من الظفرة والو�شل، 

وبني  والوح���دة  واجلزيرة،  وخورف���كان 

يا�س.

البحرين – الوحدة:

اأعلن فريق البحرين رايد اإك�شرتمي عن �رشاكة 

جدي���دة م���ع �رشكة ري���د بول، وذل���ك قبيل 

م�شارك���ة الفري���ق الأوىل يف رايل داكار الذي 

يعّد اأ�شعب �شباقات ال�شيارات يف العامل.

و�شتلع���ب �رشكة ريد بول – ال�رشيك الر�شمي 

لفريق البحرين رايد اإك�ش���رتمي – دوراً مهمًا 

ل�شمان ا�شتعداد فريق البحرين رايد اإك�شرتمي 

خلو����س اأ�شعب حتديات ريا�ش���ات التحّمل. 

وت�شمل ت�شكيلة فريق البحرين رايد اإك�شرتمي 

ل���رايل داكار الفرن�شي �شيبا�شتيان لوب، بطل 

العامل للرايل ت�ش���ع مرات، و�شفري �رشكة ريد 

بول يف عامل ريا�شة ال�شيارات.

تتمت���ع �رشكة ري���د بول ب�شج���ل حافل يف 

تاري���خ الريا�شات اخلطرة وعدد من �شباقات 

ال�شي���ارات ح���ول العامل، لذا فه���ي ال�رشيك 

املث���ايل لدعم فريق البحري���ن رايد اإك�شرتمي 

و�رشكة برودراي���ف يف اأول م�شاركة للفريق 

يف رايل داكار، وخلو�س حتديات امل�شار الذي 

ميت���د على طول 7645 ك���م )4751 مياًل( يف 

�شحراء اململكة العربية ال�شعودية.

وتعليقًا على ال�رشاك���ة اجلديدة، قال كري�س 

لونغ، رئي�س ق�شم الت�شويق وتطوير ال�رشاكات 

يف فريق البحرين رايد اإك�شرتمي: "ي�رشنا يف 

فري���ق البحرين رايد اإك�ش���رتمي اأن تكون ريد 

بول ال�رشيك الر�شمي للفريق. تتمتع ريد بول 

ب�شجل حافل يف الريا�شات اخلطرة و�شباقات 

ال�شي���ارات املتنوعة حول العامل، اإما بفرقها 

اخلا�ش���ة اأو عرب ال����رشاكات الت���ي تقيمها 

الذين ميثلونها. وبف�شل اخلربة  والريا�شيني 

امل�شرتكة ل�رشكة ريد ب���ول وفريق البحرين 

رايد اإك�ش���رتمي، فاإننا متحم�شون جداً خلو�س 

حتدي���ات رايل داكار م���ع �رشيكن���ا اجلديد، 

ونتطل���ع اإىل حتقيق اأف�ش���ل النتائج يف اأول 

�شباق رايل ن�شارك فيه".
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راأ�س اخليمة  ــ وام :

 انطلقت م�شاء اأم�س الأول اجلمعة 

مباري���ات الأ�شب���وع ال�شابع من 

الأوىل  الدرج���ة  دوري  م�شابق���ة 

للمو�ش���م الريا�شي 2021-2020 

باإقامة ثالثة مباريات.

ويف املب���اراة الأوىل ف���از نادي 

البطائح على ن���ادي الذيد بهدف 

نظيف يف املباراة التي جرت على 

ملع���ب البطائح و�شج���ل الهدف 

األيك�شن���در ميدريو�س يف  الالعب 

الدقيقة 50 وبذات النتيجة متكن 

نادي احلمرية م���ن حتقيق الفوز 

عل���ى �شيفه نادي دب���ا احل�شن، 

اأحمد  و�شجل الهدف الالعب وليد 

ح�شن يف الدقيقة 64.

ويف املباراة الثالثة ا�شتطاع نادي 

م�شايف من حتقيق فوزاً كبرياً على 

م�شت�شيفه ن���ادي العربي باأربعة 

اأه���داف له���دف، و�شج���ل اأهداف 

م�ش���ايف الالعب حم���د �شعيد يف 

الدقيق���ة 26 والالع���ب زي حممد 

يف الدقيقتني  دي���الن "هدف���ني" 

49 و 56، والالع���ب عبي���د را�شد 

يف الدقيقة 86، فيما �شجل هدف 

العربي الالع���ب باولو �شيلفا يف 

الدقيقة 36.

فريق البحرين يعلن عن 

�سراكة  في رالي داكار 2021

اأبدى ال�رشبي فوك رازوفيت�س، مدرب 

الوح���دة، ر�شاه عل���ى اأداء لعبيه، 

رغم التعادل م���ع الن�رش، موؤكدا اأنه 

جاء اإىل دبي م���ن اأجل الفوز ولي�س 

التعادل.

وتعادل الن����رش ب�شعوبة مع �شيفه 

الوح���دة، بنتيجة )2-2(، على �شتاد 

اآل مكتوم، اأم�س الأول اجلمعة، �شمن 

اجلولة ال�12 لدوري اخلليج العربي.

الوح���دة، يف املوؤمتر  وقال م���درب 

ال�شحفي بعد املب���اراة: »املواجهة 

م���ع الن����رش ممتع���ة م���ن ط���ريف 

اللقاء، وحافل���ة بالأهداف والفر�س 

اخلطرية«.

وا�شتكمل ال�رشبي ف���وك رازوفيت�س: 

»نح���ن ح�رشن���ا اإىل دب���ي للفوز، 

واأتوقع م�شتقبل اأف�شل وحت�شن الأداء 

مع عودة امل�شابني«.

واأ�شاف مدرب الوحدة: »الن�رش كان 

قادرا عل���ى ح�شم النتيجة بالفر�شة 

الأخ���رية التي اأ�شاعه���ا كوا�س، واأنا 

را�شي عن اأداء لعبي فريقي«.

يف  نفك���ر  »ل  رازوفيت����س:  واأردف 

التغي���ري يف الوقت احل���ايل، ولكني 

اأرحب باأي انتدابات جديدة يف فرتة 

النتقالت ال�شتوية املقبلة«.

»اأهدرنا العديد من الفر�س..«

ق���ال كرون�ش���الف  وم���ن جانب���ه، 

»املباراة  الن����رش:  مدرب  يورتيت�س 

ج���اءت �شعب���ة كم���ا كان متوقعا، 

اأك���رب م�شاكل  وتذب���ذب امل�شت���وى 

كرون�ش���الف  وا�شتكم���ل  فريق���ي«. 

يورتيت�س: »كان علينا اإنهاء املباراة 

يف �شوطه���ا الأول، ولكنن���ا اأهدرنا 

العديد من الفر�س«.

واأو�شح مدرب الن�رش: »اإهدار الفر�س 

ال�شهل���ة، من���ح الوح���دة اأف�شلي���ة 

التق���دم علينا، واجلميع يرتقب فرتة 

النتقالت ال�شتوية دائما«.

�شاح���ب  الكروات���ي  امل���درب  واأمت 

ال�51 عاما: »هن���اك قرارات تخ�س 

الفريق، و�شنتخذ القرار املنا�شب يف 

امل�شتقبل«.

رازوفيت�س: را�سون بالتعادل مع الن�سر
فوز البطائح والحمرية وم�سافي 

في دوري الدرجة الأولى

بني يا�س يهزم الظفرة ويرفع ر�سيده اإلى 23 نقطة 
في دوري الخليج العربي

اأبوظبي-الوحدة:

للمواي  الإم���ارات  احت���اد  اأعلن 

تاي والكي���ك بوك�شينج برئا�شة 

النيادي  �شعي���د  عبداهلل  �شعادة 

ا�شتئن���اف ن�شاط���ه يف فرباي���ر 

املقبل من خالل بطولة الإمارات 

للمواي ت���اي للمحرتفني ،والتي 

تفا�شيلها  الإعالن ع���ن  �شيت���م 

اجلديد  املو�ش���م  اأجن���دة  �شمن 

ا�شتكمال  تاأت���ي  والت���ي   2021

لن�ش���اط عام 2020 الذي مل يكن 

، بل  ال�شن���وات املا�شية  كباقي 

العك�س كان حاف���ال بالتحديات 

فر�شته���ا  الت���ي  وال�شعوب���ات 

)جائحة كوفي���د19( ،فهي  �شنة 

كان���ت مليئة باملتغ���رّيات التي 

مل تخط���ر على الب���ال ول على 

اخلاطر، والتي طراأت على العديد 

م���ن بل���دان الع���امل ، اإل واأننا 

واحلم���د هلل يف دول���ة الإمارات 

املتح���دة ويف خمتلف  العربية 

القطاع���ات ن�شتطيع القول باأننا 

اأر�شلن���ا ر�شالة للجمي���ع باأننا 

على ق���در عال م���ن امل�شوؤولية 

كاف���ة  تطبي���ق  يف  واللت���زام 

الإج���راءات الحرتازية يف اأوقات 

اأقام���ة وتنظيم البط���ولت التي 

نفذها الحتاد ،الأمر الذي جعلنا 

نعم���ل على حتقي���ق الجنازات 

والنجاح���ات املتوا�شلة بالرغم 

التي  ال�شتثنائية  الظ���روف  من 

فر�شتها جائحة الكورونا.

وق���ال - قد حقق احتاد الإمارات 

للم���واي تاي والكي���ك بوك�شينج 

العديد من الإجنازات التي �شتبقى 

يف ذاكرة الأبطال اإىل مدى بعيد، 

والذي���ن ك�شبوا التح���دي ، والتي 

كان اآخرها تتويج لعب منتخبنا 

الوطني اإليا�س حبيب علي بحزام 

) بطول���ة الواكو ( بع���د مواجهة 

قوية جمعته مع البطل الأيرلندي 

داميان داركر م�شكا للبطولة التي 

اأقيمت  ب���دون جمه���ور تطبيقا 

،ووفق���ا  ال�شح���ي  للربتوك���ول 

للتوجيهات العليا وذلك بح�شور 

�شع���ادة روي بيكر رئي�س الحتاد 

ال���دويل للكي���ك بوك�شينج الذي 

�شارك يف التتويج .

م���ن جهته - ع���رب ال�شيد طارق 

املهريي املدير التنفيذي لالحتاد 

عن �شعادت���ه  بالإجنازات  التي 

حققه���ا الحتاد يف ع���ام 2020 

بالرغم م���ن جمي���ع التحديات 

الريا�شة  قط���اع  واجه���ت  التي 

وح���الت الإغ���الق الت���ي األقت 

بظاللها على م�شتوى العامل ،اإل 

اإنن���ا ا�شتطعنا وهلل احلمد تنظيم 

العديد من البطولت على م�شتوى 

، بالإ�شافة  الهواة واملحرتف���ني 

لتنظيم عدد من دورات التحكيم 

الكرتونية – )ع���ن بعد (ل�شمان 

الرتق���اء مب�شتوى التحكيم على 

م�شتوى الدولة واملنطقة .

واختت���م  امله���ريي - اأن ع���ام 

2021 احل���ايل �شيكون باإذن اهلل 

ع���ام الجن���ازات وتنظيم املزيد 

م���ن البط���ولت به���دف حتقيق 

اأهداف وخط���ط الحتاد واأجندته 

املو�شوع���ة بكل متي���ز ، متمنيا 

اأن يزول الوباء ب�شكل نهائي يف 

القريب العاجل بتعاوننا جميعا 

والتزامن���ا بالتوجيهات للق�شاء 

عليه وعودة احلياة اإىل طبيعتها 

قريبا.

2020 كان عام التحديات والإنجازات لتحاد المواي تاي 
والكيك بوك�سينج

ا�شتئناف الن�شاط في فبراير ببطولة المحترفين 

تعادل عادل بين الو�سل و�سباب الأهلي

تعادل الو�ش���ل و�شيفه �شباب الأهلي، 

بنتيج���ة )2-2(، م�ش���اء اأم����س الأول 

اجلمعة، عل���ى �شتاد زعبيل، يف ختام 

اجلولة 12 من دوري اخلليج العربي.

ورف���ع الفريق���ني ر�شيديهم���ا اإىل 16 

نقطة، وبقى �شباب الأهلي والو�شل، يف 

املركزين الثامن والتا�شع.   

وفاجاأ الو�شل ال�شيوف بهدف مبكر يف 

الدقيقة )2(، عن طريق جواو فيجرييدو، 

بعد عر�شية اأر�شي���ة من عبد الرحمن 

�شالح.

ومل يحتف���ل الو�شل طويال، حتى تلقى 

�شدم���ة يف الدقيق���ة )8(، بط���رد عبد 

الرحمن �شالح، لتدخله القوي مع وليد 

ح�شن.

ورغم النق����س الع���ددي، �شجل جواو 

الهدف الثاين يف الدقيقة )15(، براأ�شية 

بع���د ركلة حرة لعب���ت و�شط دفاعات 

ال�شيوف.

واحت�ش���ب احلكم ركلة ج���زاء ل�شباب 

الأهلي، وعاد احلكم واألغى ركلة اجلزاء 

يف الدقيقة )24(، بعد العودة اإىل تقنية 

الفيديو.

وزاد ال�شيوف م���ن ال�شغط الهجومي، 

ورد القائ���م عر�شية غ���ريت م�شارها 

ل�شب���اب الأهلي، واأكم���ل دفاع الو�شل 

اإبعادها، مع نهاية ال�شوط الأول.

وبداأ �شباب الأهلي ال�شوط الثاين بقوة، 

وجنح يف تقلي�س الفارق بهدف �شجله 

لعب���ه الربازيل���ي كارلو����س اأدواردو، 

براأ�شية يف الدقيقة )49(.

و�شج���ل اأدواردو ه���دف التع���ادل يف 

الدقيقة )56(، براأ�شية قوية، ومل ت�شهد 

املباراة اأهدافا اأخرى، لتنتهي املباراة 

بتعادل عادل )2-2(.

مدرب الظفرة يعترف باأحقية 

بني يا�س في الفوز

اأع���رب اإي�شايال، مدرب بني يا����س، عن �شعادته 

بفوز فريقه 3-1 م�شاء اأم�س الأول اجلمعة، على 

الظفرة يف اجلولة 12 من دوري اخلليج العربي.

وق���ال اإي�شاي���ال يف ت�رشيحاته عق���ب اللقاء: 

"�شعين���ا للفوز من���ذ الدقيق���ة الأوىل، والهدف 
املبكر �شهل مهمتنا".

واأ�ش���اف: "الالعبون اأ�شيب���وا بال�شرتخاء بعد 

الهدف الثالث، وهذا اأمر طبيعي، مما ت�شبب يف 

ا�شتقبالنا هدف الظفرة الوحيد، وب�شكل عام، اأنا 

را�س عن الأداء وفوزنا م�شتحق، وعلينا موا�شلة 

امل�شرية".



* يف بادي���ة الذيد وبريقه���ا الآخاذ 

وبذاك املا�ضي اجلميل حيث العفوية 

ومعاين ال���ذوق الرفيع والب�ضاطة يف 

الإلف���ة واملع�رش ب���ن النا�س .حياة 

الب�ضاط���ة واحلب والنق���اء وال�ضدق 

ميالد  وال�ضف���اء،كان  واجلود  والكرم 

�ضاعراً من �ضعراء املنطقة الو�ضطى اأي 

مدين���ة الذيد وماجاورها من حوا�رش 

بدوي���ة متنقل���ة بن تل���ك املناطق 

النائي���ة يف خ�ض���م ال�ضح���راء بذاك 

الزمان.وهو ال�ضاعر م�ضبح بن جا�ضم 

بن عبيد الطنيجي ،اأحد رجالت الذيد 

املقدري���ن واملعروف���ن وامل�ضهورين 

املنا�ضب���ات  يف  املقدم���ن  ،واأح���د 

العام���ة وهو معروفًا لل�ضيوخ يف كل 

الإمارات وعا�رش تاريخ الدولة ماقبل 

الحتاد وبعده ورافق ال�ضيخ �ضقر بن 

�ضلطان القا�ضمي حاكم اأمارة ال�ضارقة 

الأ�ضبق. 

وع���رف ال�ضاع���ر م�ضبح ب���ن جا�ضم 

الطنيجي ك�ضاع���ر الرزفات واحلربية 

والتي تقام يف

الوطني���ة  والأعي���اد  الأعرا����س 

واملنا�ضبات.وكان ذو نبل واإباء وخلق 

يف ط���رح اأبياته ال�ضعرية يف الرزيف 

اإ�ضافة اإىل ماكان يلقيه من ق�ضيد يف 

الغزل العفيف ويف منا�ضبات الأعياد 

الوطنية.

يق���ول ال�ضاع���ر م�ضبح ب���ن جا�ضم 

:عا����رشت ال�ضيخ �ضقر ب���ن �ضلطان 

ب���ن خالد القا�ضمي ردح���ًا من الزمن 

ولزمت���ه يف الكثري م���ن رحالته يف 

ربوع الوطن.

و�ضهدت ولزلت نه�ضة الرقي ل�ضاحب 

ال�ضم���و د. ال�ضي���خ �ضلطان بن حممد 

القا�ضمي حاك���م ال�ضارقة وملحقاتها 

الذي جعل من ال�ضارقة درة ح�ضارية 

مرموقه.

وقال م�ضبح الطنيج���ي: »زمان اأول 

العي�ضة ب�ضيطة والنا�س على الفطرة 

وبينهم األفة ومودة، كانوا فرحن يف 

ما بينه���م، يحبون بع�ضه���م بع�ضًا، 

البغ����س  اأنف�ضه���م  ل يحمل���ون يف 

وال�ضغينة، وكنا جنتهد يف البحث عن 

املناطق التي تكرث فيها الأ�ضجار، لأننا 

ن�ضتظ���ل بظلها يف ال�ضيف ون�ضتدفئ 

به���ا �ضتاًء«.واأ�ض���اف: »واقعنا الذي 

ع�ضن���اه يف الذيد يوؤكد غنى املنطقة 

بالطوايا املليئة باملياه التي نرتوي 

منها ون�ضقي البو�س واحلالل. وعرفت 

بادية الذيد منذ القدم بغزارة مياهها 

وعذوب���ة ينابيعه���ا، وم���ن الطوايا 

امل�ضه���ورة: مغيدر وط���وي الزعابية، 

وطوي ب���ن نا�رش، وط���وي بن �ضبح، 

وط���وي عبيد بن ب���اروت، وطوي بن 

ملطريي، وغريها«.

  اأقم���ت وع�ضت يف الزبي���دة �ضمال 

مدينة الذيد يف اأ�ضقاع الربية الهادئة 

واجلميل���ة وكذلك يف بل���دة �ضهيلة 

وط���وي بن غري���ر و�ض���امل ال�ضمطي 

ه���و من حفر الط���وي ونزلنا يف هور 

العرب����س وم�ض���ال واعتنينا برتبية 

الهجن .

العمل في القوافل والجريات 

وعلى مر ع���دة عقود عم���ل ال�ضاعر 

م�ضب���ح ب���ن جا�ض���م الطنيجي يف 

القوافل ونقل اجلريات اأي نقل النا�س 

على ظهور الهجن م���ع اأغرا�ضهم من 

املدينة اإىل امل�ضايف وخا�ضة بعمله 

يف جزيرة زعاب حيث تربطة و�ضائج 

القربى والعالق���ات الأخوية مع اأفراد 

قبيلة زع���اب اأمثال ال�ضيخ ح�ضن بن 

اطنيجي  وحمي���د  الزعابي  عب���داهلل 

الزعاب���ي  خوال���ه طنيج ق���وم  بن 

خ�ضيف وب���ن حنديو الزعابي ن�ضيب 

را�ضد بن عبيد بن خليف الطنيجي.

الع���ام  يف  �ضي���ارة  اأول  واأقتني���ت 

1955  واأ�ضرتيته���ا من ال�ضيخ ح�ضن 

ب���ن عبداهلل الزعاب���ي  ومانت توجد 

له نخل يف فلي مع���ال عند كراجات 

بو �ضكن حاليًا وكان���ت توجد اأربع 

�ضي���ارات فق���ط يف الذي���د وهي عند 

مع�ضد ب���ن علي بن هوي���دن وحمد 

بالقاب�س وحممد بن عبداهلل لبديوي 

الطنيجي  وم�ضبح بن جا�ضم.

وتاآلف �ضعريًا م���ع ال�ضاعر والرزيف 

علي ب���ن هوي�ضل اخلاطري رحمه اهلل 

تعاىل

وال�ضاعر �ضعيد بن خمي�س الطنيجي 

رحم���ه اهلل تع���اىل .ويف منت�ض���ف 

ال�ضبعيني���ات ا�ضتقر ب���ي املقام يف 

امارة الفجرية  وعملت  على �ضيارات 

الأج���رة ردح���ًا م���ن الزم���ن وكانت 

مرحل���ة ن�ضطة من التقدم القت�ضادي 

يف الدولة.وقبله���ا �ضافرت للعمل يف 

الدمام  مع ظهور النفط وكانت جتربة 

رائعة وجميلة من احلياة.

رهافة قلب ال�شاعر 

 يف ي���وم م���ن الأي���ام  كان ال�ضاعر 

م�ضبح بن جا�ضم بن عبيد الطنيجي 

يف زيارة لأحد ال�ضعراء ويف الطريق 

�ض���ادف بع�س الفتي���ات وقد تغطن 

بالعبايا . ومرن بجانبه ومل ي�ضلمن 

عليه فتكدر وع���اد بق�ضيدة ي�ضندها 

اإىل �ضديقه ال�ضاعر بن هوي�ضل قائاًل: 

�سون عبايا غير العبايا 

امدرزات وفيهن اف�سم

نقاب من فوق الغ�سايا

 و�لوجه �أزم دوم مظلم

ماياك �شرح ن بلتقايا   

  �تب�ش �ن �شفته تب�شم

هذ� �لظهر فيه �لباليا 

 يارب م �لعالت ن�شلم

و�أ�شفقت بكفوفي خاليا 

يوم �أذكر �لما�شي �تندم

و�ذكرت م�شمر �لدعايا 

 لي في �لح�شا وده مر�شم

من خلج ماد��ش الخطايا 

 ربي �أحرزه عن كلمة �لذم

�لنوم مابت بهنايا

 اال على و�شادي �مويم

الرزفات 

وقال انه كان ي�ضارك بن هوي�ضل وبن 

خمي�س يف جميع الرزفات التي كانت 

ت���دور يف الأعرا�س واملنا�ضبات وقال 

يف هذه الق�ضيدة:

يابن هوي�شل �شفت بارج    على 

ديارك لوليه

على ديار من يطلي �لمفارج   

بطيب و�رياح ن عذيه

ورد عليه املرحوم بن هوي�ضل قائاًل:

و�ن �شفت بر�ق �ل�شمالي

ونيت و�م�شيت �مغبوني

و�لوقت يام�شبح رماني

 و�رخ�ش بقدري مايهوني

لو �شفت من�شاح بالي 

 ماهو على �شالت الول

عيني على ريم �ل�شمالي

 يلي من �لمنزل تحول

وحت���دث ال�ضاعر م�ضب���ح بن جا�ضم 

الطنيجي ع���ن قبيلة الطنيج الكرمية 

قائاًل:

 وجهاء الطنيج هم را�ضد بن حممد بن 

حامد الطنيجي وم�ضعود بن حممد.

وقبيلة الطنيج كب���رية وعريقة وبها 

عدة اأفخاذ وعائالت تتفرع اأي�ضًا اإىل 

عائ���الت  اأ�ضغر نحن م���ن ال�رشايده 

واخلليف���ات  اخل�ضيف���ات  وهن���اك 

وق���وم بن حمود واملتارف���ه والباليا 

وامل�ضامله بن �ضمالن وبن عي�ضى.

وقد اأ�ضرتك ال�ضاعر م�ضبح بن جا�ضم 

م���ع املرح���وم ال�ضاع���ر �ضعي���د بن 

خمي�س، رحمه اهلل، يف فرقة رزيف مع 

ال�ضاعر علي بن هوي�ضل اخلاطري، 

رحمه اهلل، الذي كان هو �ضاعر الرزيف 

الأول يف املنطق���ة، وعرف���ت با�ض���م 

»فرقة طنيج«. وبع���د وفاة ال�ضاعر 

اب���ن هوي�ض���ل، ت�ضلّم الفرق���ة زميله 

الطنيجي،  �ضعي���د  �ضاعرنا  وندمي���ه 

و�ضّمت هذه الفرقة نخبة من الوجوه 

املعروفة من قبيلتي طنيج واخلواطر 

وبع����س اأفراد القبائ���ل الأخرى. كان 

ال�ضيخ  ال�ضاع���ر  الأ�ضماء  اأبرز ه���ذه 

حممد بن عل���ي اخلاط���ري وال�ضيخ 

م�ضبح بن علي اخلاطري، و�ضامل بن 

ح�ضن اخلاطري، و�ض���امل بن �ضلطان 

و�ضعي���د  اهلل،  رحمه���م  امل�ضاف���ري، 

ال�ضاوي، وم�ضبح بن جا�ضم الطنيجي 

وال�ضيخ �ضلطان ب���ن علي اخلاطري، 

وغريهم من اأهايل واأبناء الذيد، ومن 

اأمثال  القبائل الأخرى م���ن املنطقة، 

»بني قت���ب« و»امل�ضافرة«، و»هل 

واآخرين. حيث  واملزاري���ع،  عل���ي«، 

جمعت نخب �ضع���راء الرزفة يف ذلك 

الوقت.

 * عن ال�شيخ زايد رحمه اهلل تعالى

ق���ال ال�ضاع���ر م�ضب���ح ب���ن جا�ضم 

الطنيج���ي :اإن الكالم عن زايد ل يفيه 

حقه فزايد ي�ضتحق من���ا الكثري، لقد 

كان زاي���د قبل الحت���اد ورغم احلياة 

ال�ضعب���ة وقل���ة الأمكاني���ات �ضخي 

معط���اء حينما كنا نذه���ب اإليه يف 

رم�ض���ان يف اأبو ظبي يج���ود علينا 

اأن �ضفة  باخلري وامل�ضاعدة، مو�ضحًا 

الك���رم متاأ�ضلة فيه فهو �ضاحب خري 

وجه���ود م�ضهودة يف م�ضاعدة النا�س 

يف وطنه وخ���ارج وطنه حيث غطت 

جهوده الإن�ضاني���ة الوا�ضعة ول تزال 

مناطق كثرية م���ن العامل فمالأ ا�ضمه 

الدني���ا، بالإ�ضاف���ة اإىل النهج القومي 

الطيب الذي ترك���ه يف جمال ال�ضعر 

النبطي.

»اأبل« حتذف اآالف التطبيقات من متجرها

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها ر��شــد بن عوي�شة سنة ١٩٧٣م 

تعر�ضت �رشك���ة مايكرو�ضوفت لخرتاق جمموع���ة من القرا�ضنة 

لأنظمته���ا الإلكرتوني���ة، وقالت ال�رشك���ة اإن جمموع���ة الت�ضلل 

الإلكرتوين، التي اخرتقت نظم �رشك���ة “�ضولرويندز”، ا�ضتطاعت 

اخرتاق مايكرو�ضوف���ت، والو�ضول اإىل بع�س �ضيف���رات امل�ضادر. 

واأو�ضح���ت ال�رشكة يف من�ضور اأن التحقيقات التي اأجرتها ك�ضفت 

عن عي���وب يف “عدد �ضغري من احل�ضاب���ات الداخلية”. واأ�ضارت 

ال�رشكة اإىل اأن اأح���د هذه احل�ضابات جرى ا�ضتخدامه يف الو�ضول 

اإىل �ضيف���رة امل�ض���در يف بع����س مواقع التخزين. وب���ن من�ضور 

ال�رشك���ة اأن احل�ضاب مل يكن مزوداً باإمكاني���ة مراقبة اأي �ضيفرة 

تخ�س مايكرو�ضوفت. واأظه���ر التحقيق الذي ل يزال متوا�ضاًل اأنه 

مل يتم العثور اأي�ض���ًا على اأي موؤ�رشات على اأن اأنظمة ال�رشكة مت 

ا�ضتخدامها من اأجل الهجوم على �رشكات اأخرى.

قام���ت �رشكة “اأبل” الأمريكية بحذف ع�رشات اآلف التطبيقات 

من متجرها ال�ضيني بالتزامن مع حلول العام اجلديد.

واأو�ضح موقع “اأب���ل اإن�ضايدر”، اأن العدد الإجمايل للتطبيقات 

املحذوفة و�ضل اإىل نحو 46 األفًا، معظمها من الألعاب.

وتت�ضمن التطبيقات الت���ي مت حذفها، بع�س الألعاب ال�ضهرية 

 NBA و كرة ال�ضلة Assassin’s Creed Identity مث���ل

2K20. ورج���ح املوقع اأن قرارات احلذف قد تكون �ضدرت بناء 

على طلب من ال�ضلطات الر�ضمية يف ال�ضن.

وكان���ت ال�ضن قد اأقرت قانونًا قبل �ضن���وات يفر�س على كل 

لعب���ة للهواتف الذكي���ة احل�ضول على ترخي����س ر�ضمي قبل 

ال�ضماح بطرحها على متاجر التطبيقات. كما تفر�س القوانن 

ال�ضينية حظراً على ال�رشكات الأجنبية ببيع األعابها مبا�رشة 

للم�ضتخدمن، بل يجب عليها التعاون مع �رشكة حملية.
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قرا�سنة يخرتقون »مايكرو�سوفت« 

ويح�سلون على بيانات ح�سا�سة

طفل���ة بريطانية تبلغ من العم���ر 12 عامًا ترفع ق�ضية 

�ضد �رشكة تيك توك، مدعية اأن ال�رشكة ت�ضتخدم بيانات 

الأطفال ب�ض���كل غري قانوين.وق���ررت حمكمة بريطانية 

بقاء هوية الطفلة جمهولة مع ا�ضتمرار الق�ضية، حفاظًا 

على خ�ضو�ضيتها، بينما حت�ضل الق�ضية على دعم ”اآن 

لونغفيلد“، رئي�ضة مفو�ضية الأطفال يف اإجنلرتا.

ووفقًا ل�ضبكة ”بي بي �ض���ي“، تعتقد لونغفيلد اأن تيك 

ت���وك قد خرق���ت قوانن حماية البيان���ات يف اململكة 

املتح���دة والحتاد الأوروبي.من جانبها، قالت تيك توك 

اإنه���ا متتلك ”�ضيا�ضات قوية“ ته���دف حلماية الأطفال 

ول ت�ضم���ح لالأطف���ال دون �ضن 13 عام���ًا بالن�ضمام.

غ���ري اأن لونغفيلد تاأم���ل اأن توؤدي الق�ضي���ة اإىل اتخاذ 

تدابري وقائية اأكرب ملن ه���م دون �ضن 16 عامًا، والذين 

ي�ضتخدمون تطبي���ق م�ضاركة الفيديو يف اإجنلرتا ورمبا 

خارجها.وحكم القا�ضي ، باأن الطفلة تخاطر بالتعر�س 

للتخويف الإلكرتوين من قبل اأطفال اآخرين وم�ضتخدمي 

تيك توك اإذا مت الك�ضف عن هويتها.

»تيك توك« تتعر�ض 

للمحاكمة ب�سبب طفلة
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 م�سبح بن جا�سم بن عبيد �لطنيجي..�ساعر �لرزيف وبادية �لذيد �أعـالم و�سـير
بقلم /�أنور بن حمد�ن �لزعابي  ــ  كاتب و�ضاعر اإماراتي 

    

ن����رش موق���ع “وي���ب اإنفوميل” 

املتخ�ض����س  الأمريك���ي 

بالطائ���رات على �ضفحته 

الر�ضمي���ة يف “توي���رت” 

اأمريكية  لطائرة  م�ضاهد 

من ن���وع “اإيربا�س” قد 

ا�ضطدم���ت بج�ضم غريب 

اأثن���اء حتليقها من اأمريكا 

املوقع  واأ�ضار  اإىل كولومبيا 

اأن الطائ���رة كانت متجهة  اإىل 

من مقاطع���ة اأورلن���دو يف اأمريكا 

اإىل بوغوت���ا يف كولومبيا، وا�ضطرت اإىل 

الهبوط ا�ضطراريا يف مطار اإلدورادو ليلة 

راأ�س ال�ضنة وبح�ض���ب املوقع ا�ضطدمت 

الطائ���رة بج�ضم كبري يطفو يف الهواء ما 

جع���ل قائد الطائرة ياأخذ ق���راراً عاجاًل 

بتنفيذ 

ط  هب���و

ا�ضطراري حفاظًا عل���ى �ضالمة الركاب. 

وتب���ن اأن اجل�ض���م ال���ذي ا�ضطدمت به 

الطائ���رة هو عبارة ع���ن زينة احتفالية 

طارت يف الهواء مل�ضافة عالية جداً.

االحتف���االت ب�»راأ����ض ال�س���نة« كادت اأن 
ت�سبب كارثة بطائرة 

�ضن �ضنج���اب هجومًا دمويًا 

عل���ى اأح���د اأحي���اء كوينز 

�رشق نيويورك، وهو ما ترك 

بع����س اجلرحى خائفن من 

اخلروج.

وقال���ت مي�ضل���ن فريدريك، 

وه���ي اإحدى �ض���كان اأحياء 

كوين���ز، تبل���غ م���ن العمر 

ت����رشف  “كان  عام���ًا،   56

ال�ضنجاب غريب���ًا.. اأراد الدم فقط، 

لب�ضع���ة اأيام بعد ذلك كنت اأخرج 

مع جمرفة، خوف���ًا من ال�ضنجاب 

واأظل اأنظر حويل”، 

واأخ���ربت الناجية م���ن ال�ضنجاب 

مبهاجمته���ا  ق���ام  اأن���ه  اأي�ض���ًا 

وت���رك يديها ملطخت���ن بالدماء 

والكدمات، واأكدت اأن الوح�س كثيف 

الذيل ع�ضها يف يدها وخد�ضها يف 

رقبتها. ونظ���راً لأن الناجية لديها 

8 ع�ضات على الأقل ، فقد اأر�ضلها 

الأطباء ملركز رعاية عاجة حلقن 

داء الكلب. 

ويرتكها  �سيدة  يهاجم  �سنجاب 
غارقة بدمائها

اأكرب معمرة على وجه االأر�ض �ست�سارك 

بحمل ال�سعلة االأوملبية 

ولدت تان���اكا، يف 2 يناير عام 1903. واعتباراً من عام 2018، 

باتت حتمل لقب “اأقدم �ضكان الأر�س”.

وقالت قناة NHK، اإن ال�ضيدة اليابانية كن تاناكا، التي تعترب 

اأكرب معمرة على الأر�س، احتفلت اأم�س بعيد ميالدها ال� 118.

يف نوفمرب من العام املا�ضي، ذكرت �ضحيفة “ماينيت�ضي”، اأن 

اأك���رب معمرة على وجه الأر�س، يجب اأن ت�ضارك يف مايو 2021، 

يف تتابع ال�ضعلة الأوملبية لدورة الألعاب يف طوكيو.

ووفقًا للخطة، �ضتقطع تاناكا يف 11 مايو، 200 مرت على كر�ضي 

متحرك وبيدها ال�ضعلة الأوملبية.

ال�ضاعر علي بن هوي�ضل اخلاطري ندمي ورفيق ال�ضاعر م�ضبح ال�ضاعر �ضعيد بن خمي�س الطنيجي رفيق ال�ضاعر م�ضبح وندميه

ال�ضاعر م�ضبح بن جا�ضم الطنيجي
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