
وا�شنطن-الخرطوم -)د ب �أ(:

 اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو اأنه وقع ام�س 

الثالث���اء على قرار �سطب ال�سودان من قائمة الدول الراعية 

لالإره���اب . وكتب بومبيو عرب �سفحت���ه على موقع تويرت 

"بعد اأ�سهر من املفاو�سات، وقعت على اأمر �سطب ال�سودان 
م���ن قائمة الدول الراعية لالإره���اب و�سمان دفع تعوي�س 

ل�سحايا الإرهاب الأمريكيني وعائالتهم. هذه الفر�سة تاأتي 

مرة واحدة يف كل جيل من اأجل احلرية - - فوائد جمة".

 يف غ�س���ون ذلك ذكرت وكالة الأنباء ال�سودانية احلكومية 

"�سون���ا" ام�س الثالثاء اأن وزي���ر اخلزانة الأمريكي �ستيفن 
مون�سن �سي���زور ال�سودان اليوم الأربعاء ملناق�سة الأو�ساع 

القت�سادية وامل�ساعدات الأمريكية املنتظرة لل�سودان.

ونقل���ت وكالة الأنباء ع���ن م�س���وؤول يف وزارة اخلارجية 

ال�سودانية القول اإن مون�سن �سيلتقي خالل الزيارة مع عبد 

الفتاح الربهان رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين وعبد اهلل 

حمدوك رئي�س الوزراء، بح�سب وكالة بلومربج لالأنباء

وياأتي ذل���ك يف الوقت ال���ذي اأعلن فيه وزي���ر اخلارجية 

الأمريك���ي مايك بومبي���و  ام�س توقيع عل���ى قرار �سطب 

ال�سودان من قائمة الدول الراعية لالإرهاب .

نيويورك-)د ب �أ(:

 قال���ت م�س���ادر مطلع���ة اإن 

ال�سعودية  العربي���ة  اململكة 

ورو�سيا تو�سلتا اإىل حل و�سط 

النفط  اإنت���اج  ب�ساأن خط���ط 

لدول جتم���ع اأوبك بل�س، بعد 

ف�سل اجتم���اع وزراء التجمع 

اأم�س يف التو�سل اإىل اتفاق.

ونقل موقع داو جونز الأمريكي 

عن امل�سادر القول اإن التفاق 

م�ستويات  با�ستم���رار  يق�سي 

الإنتاج الراهنة حتى �سباط/

فرباي���ر املقبل، عل���ى اأن يتم 

اآذار/ زي���ادة الإنتاج خ���الل 

مار����س املقبل، بح�سب وكالة 

بلومربج لالأنباء.

بل�س"  "اأوبك  اجتم���اع  وكان 

قد انته���ى اأم����س الول دون  

التفاق  على زي���ادة كميات 

الإنتاج مبق���دار ن�سف مليون 

برمي���ل يومي���ا يف �سب���اط/

فرباير.

وتوؤيد رو�سي���ا زيادة الإنتاج، 

يف ح���ني ح���ذرت ال�سعودية 

من زيادة الإنتاج  قبل الآوان 

املنا�س���ب، يف ظ���ل ارتف���اع 

اأ�سعار النفط.

»مع العدد ..  ملحق اإعالنات  8 �شفحات«يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

وا�سنطن-وكالت:

ذكر املوق���ع الإلكرتوين ل���وزارة اخلزانة الأمريكي���ة اأن الوليات 

املتح���دة فر�ست عقوبات جديدة مرتبط���ة باإيران،اأم�س الثالثاء، 

ت�ستهدف قطاع ال�سلب.

وياأتي القرار موا�س���ال لتكثيف ال�سغط على طهران يف الأ�سابيع 

الأخرية من رئا�سة دونالد ترامب.

وقال املوقع اإن وا�سنطن و�سعت على القائمة ال�سوداء اأ�سماء اأكرث 

من ع�رش كيانات واأحد الأفراد.

وفر�س���ت الوليات املتحدة عقوبات عل���ى 17 �رشكة وفرد واحد 

فيما يتعلق ب�سناعة املعادن الإيرانية، اإذ ي�ستخدم النظام الإيراين 

عائدات قطاع املعادن لتمويل اأن�سطة النظام املزعزعة لال�ستقرار 

يف جميع اأنحاء العامل.

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة اأبوظبي 12/24 دبي 14/25 ال�سارقة 12/27 عجمان 25 /13 اأم القيوين 25 /13 راأ�س اخليمة 24 /13 الفجرية 25 /16 العني 11/25 ليوا 11/25  ال�سلع 14/24    الفجر 5.46 الظهر 12.31   الع�رش 3.30  املغرب 5.52 الع�ساء 7.10

ا�شطنبول-)د ب اأ(:

 اعتقلت �رشطة مدين���ة ا�سطنبول الرتكية 

م���ا ل يقل ع���ن 16 �سخ�س���ا، يف اأعقاب 

تظاهرات طالبي���ة خرجت احتجاجا على 

قيام الرئي�س رجب طيب اأردوغان بتعيني 

رئي����س جديد لإح���دى اجلامعات الرتكية 

املرموقة.

وذك���رت وكالة »الأنا�س���ول« الرتكية اأن 

ال�رشطة ل ت���زال تبحث ع���ن 12 اآخرين. 

ونقل���ت عن بي���ان ل�رشط���ة ا�سطنبول اأن 

امل�ستبه بهم متهم���ون بانتهاك القوانني 

املنظم���ة للتظاه���رات، ومقاومة موظفني 

اأثناء عملهم.

احتجاجات طالبية 
�ضد اأردوغان

عقوبات اأميركية جديدة على اإيران
�سنعاء-)د ب اأ(:

 ي���زور املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن 

مارتن جريفيث عدن والريا�س يف الأيام القليلة املقبلة للقاء 

الرئي�س اليمني واحلكومة اجلديدة.

وق���ال مكتب املبعوث  الأممي ، يف بيان  �سحفي تلقت وكالة 

الأنباء الأملانية)د.ب.اأ( ن�سخ���ة منه  ام�س  الثالثاء، :«يتوجه 

املبع���وث اخلا�س اإىل الريا����س اأوًل حيث من املقرر اأن يلتقي 

الرئي����س اليمني عبد رب���ه من�سور هادي وكب���ار امل�سوؤولني 

ال�سعوديني«.

واأو�سح البيان ، اأن املبعوث �سينتقل بعدها اإىل عدن، العا�سمة 

املوؤقت���ة لليمن  للقاء رئي�س الوزراء معني عبد امللك واأع�ساء 

احلكومة اليمنية.

المبعوث الأممي لليمن يزور عدن والريا�ض 

24 صفحة / درهم واحدمؤرش سوق أبوظبي املايل السـنة الثامنة واألربعون
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محمد بن را�شد: قمة »العال« موحدة لل�شف.. مر�شخة لالأخوة

القادة الخليجيون يوؤكدون الحر�س على قوة وتما�سك مجل�س التعاون

بغداد-) د ب �أ(:

 اأكد الرئي�س العراقي برهم �سالح ام�س الثالثاء اأن هناك حاجة 

لعقد �سيا�س���ي جديد ميّكن العراقيني يف بن���اء دولة ب�سيادة 

كاملة يعال���ج الأخطاء املرتاكمة الت���ي اأدت لت�سدع منظومة 

احلكم القائم.

ونقل���ت وكالة الأنباء العراقية )واع( ام����س عن �سالح قوله ، 

خ���الل م�ساركته يف احلفل التاأبيني ل�ست�سهاد قادة الن�رش يف 

بغداد الذي اأقامته هيئة احل�سد ال�سعبي ، اإن ذلك لن يتحقق من 

دون الإ�سالح���ات ومعاجلة مكامن اخللل، من اأجل تغيري واقع 

العراقيني وحتقيق حياة كرمية تليق بهم.

ابوظبي-وام:

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

ووقاي���ة املجتمع لتو�سي���ع وزيادة 

نطاق الفحو�س���ات يف الدولة بهدف 

الكت�س���اف املبكر وح����رش احلالت 

امل�سابة بفريو����س كورونا امل�ستجد 

"كوفيد-19" واملخالطني لهم وعزلهم 
اإجراء 153،645  الوزارة ع���ن  اأعلنت 

فح�س���ا جديدا خ���الل ال�س��اعات ال� 

24 املا�سي���ة على فئات خمتلفة يف 

املجتم���ع با�ستخ���دام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

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

والفح�س يف الدول���ة وتو�سيع نطاق 

الفحو�سات عل���ى م�ستوى الدولة يف 

الك�سف عن 1،967 حالة اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات 

م�ستقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة، 

الالزمة،  ال�سحي���ة  للرعاية  وتخ�سع 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 

216،699 حالة.

العال )ال�شعودية(-وكالت:

ذك���رت وكالة الأنباء ال�سعودي���ة اأن ويل العهد 

ال�سع���ودي الأم���ري حممد ب���ن �سلم���ان التقى 

باأمري قط���ر اأم�س الثالثاء وبحث معه العالقات 

الثنائية بني البلدين "ال�سقيقني" و�سبل تعزيز 

العمل اخلليجي امل�سرتك.

ياأت���ي الجتماع بع���د قم���ة يف ال�سعودية مت 

خاللها توقيع اتفاق حلل النزاع اخلليجي الذي 

بداأ عام 2017.

 وو�سل اأمري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اإىل مدينة 

العال ال�سعودية للم�ساركة يف القمة اخلليجية.

وكان يف ا�ستقبال���ه ويل العهد ال�سعودي الأمري 

حممد بن �سلمان، حيث تعانقا باملطار .

وكان ويل العه���د ال�سعودي ا�ستقبل ام�س اأي�سا 

قادة الوفود امل�ساركة يف القمة.
»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

عناق حار بين ولي العهد ال�ضعودي 
واأمير قطر 

اتفاق ال�سعودية ورو�سيا على حل 

و�سط ب�ساأن اإنتاج النفط 

برهم �سالح: العراق بحاجة اإلى 
عقد �سيا�سي جديد 

»ال�سحة«: �سفاء 1866 من كورونا وت�سجيل 

1,967 اإ�سابة و3 وفيات

القاهرة-)د ب �أ(:

 رحب ال�سي���د اأحمد اأب���و الغيط، الأمني 

العام جلامعة الدول العربية، مبخرجات 

قم���ة جمل����س التعاون اخلليج���ي التي 

عق���دت ام����س الثالث���اء يف مدينة العال 

باململكة العربية ال�سعودية.

واأك���د يف ت�رشيح���ات �سحفي���ة عق���ب 

اأن "اأي  م�ساركت���ه بالقم���ة اخلليجي���ة 

حترٍك فع���ال ي���وؤدي اإيل ت�سفية الأجواء 

العربية وي�سب يف �سالح النظام العربي 

اجلماعي هو حمل ترحيب.. وهو يعزز من 

قوة اجلامعة العربية وتاأثريها".

وق���ال اأبو الغيط: "ل �س���ك اأن التحديات 

ال�سخم���ة الت���ي تواجه الع���امل العربي 

ت�ستدع���ي راأب ال�س���دع يف اأ����رشع وقت 

وحتقيق التوافق بني الأخوة.. فاخلالفات 

العربية تخ�سم من الأمن العربي وينبغي 

جتاوزها يف اأ�رشع وقت".

ونقل م�سدر م�سوؤول بالأمانة العامة عن 

الأمني العام تاأكي���ده اأهمية العمل على 

تعزيز هذه احلالة الإيجابية التي تولدت 

عن قمة العال، والبن���اء عليها من خالل 

تعزيز الثقة، 

ترحيب وا�سع بمخرجات القمة الخليجية وحل 
الخالفات بين الأ�سقاء

اأبوظبي-الوحدة:

�سارك �ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س 

ال���وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف قمة قادة 

وزعم���اء دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج 

العربي���ة التي التاأم���ت يف حمافظة العال يف 

منطقة املدينة املن���ورة، والتي يراأ�سها خادم 

احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود مل���ك اململكة العربي���ة ال�سعودية 

ال�سقيقة.

وجدد البيان اخلتامي للقمة اخلليجية ال� 41 

التاأكيد على وقوف دول جمل�س التعاون �سفا 

واحدا يف مواجهة اأي تهديد تتعر�س له اأي من 

دول املجل�س.

ورحب البي���ان اخلتامي بالتوقيع على "بيان 

العال" ال���ذي يهدف اإىل تعزي���ز وحدة ال�سف 

والتما�سك بني دول جمل�س التعاون.

واأكد املجل�س الأعلى حر�سه على قوة ومتا�سك 

جمل�س التعاون ووحدة ال�سف بني اأع�سائه.

وقع ق���ادة دول جمل�س التع���اون اخلليجي، 

الثالثاء، على البيان اخلتامي للقمة اخلليجية 

رق���م 41، الت���ي ا�ست�سافته���ا مدين���ة العال 

ال�سعودية.

وكان ويل العه���د ال�سع���ودي الأمري حممد بن 

�سلمان افتتح القمة يف وقت �سابق من الثالثاء، 

حيث اأ�ساد بالدورين الكويتي والأمريكي لراأب 

ال�سدع ب���ني دول املنطقة، موؤك���دا على دور 

القمة يف تعزيز اأوا�رش الأخوة.

»طالع �ض2 و6«

طي �سفحة �لما�سي و�لتطلع �إلى م�ستقبل 

ي�سوده �لتعاون و�الحتر�م

»تتمة �ض8«

العال-وام:

 اأكدت قمة قادة دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربي���ة يف دورتها 

ال�سلطان  احلادية والأربعني، »قمة 

على  �سب���اح«،  وال�سيخ  قابو����س 

الأهداف ال�سامية ملجل�س التعاون، 

التي ن����س عليها النظام الأ�سا�سي، 

بتحقيق التعاون والرتابط والتكامل 

جمي���ع  يف  املجل����س  دول  ب���ني 

املج���الت، و�س���وًل اإىل وحدته���ا، 

والدويل،  الإقليمي  دوره���ا  وتعزيز 

اقت�سادي���ة  كمجموع���ة  والعم���ل 

و�سيا�سي���ة واح���دة للم�ساهمة يف 

وال�ستقرار  وال�س���الم  الأمن  حتقيق 

والرخاء يف املنطقة.

جاء ذلك فى اع���الن العال ال�سادر 

عق���ب خت���ام ق���ادة دول جمل�س 

التعاون ل���دول اخلليج العربية يف 

دورتها احلادية والأربعني فى العال 

باململكة العربية ال�سعودية.

وا�س���اف الع���الن ان مواطني دول 

املنطق���ة يعقدون الأم���ل باأن يعيد 

»بي���ان الُعال«، ال���ذي مت التو�سل 

اإليه يف هذه القمة، العمل امل�سرتك 

اإىل م�ساره الطبيعي، وتعزيز اأوا�رش 

ال���ود والتاأخي بني �سعوب املنطقة 

م�سريا اىل ان توقيع جمهورية م�رش 

العربية على بيان العال 

بيان »قمة ال�سلطان قابو�س وال�سيخ �سباح«: مكافحة 
مهددي اأمن الخليج ورف�س تدخل اإيران

»تتمة  �ض8«

بومبيو: وقعت على قرار �سطب ال�سودان من قائمة 
الدول الراعية لالإرهاب

وزير الخزانة الأمريكي يزور ال�شودان اليوم
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 áµ∏ªŸG  ´ÉaO  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 AGQRƒdGh AGôeC’G  øe OóYh ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

.ÚjOƒ©°ùdG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QOÉZ ≥HÉ°S âbh ‘h

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

 zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¤EG É¡Lƒàe ¢ùeG ìÉÑ°U OÓÑdG

 ¤EG ádhódG óah ¢SCGQ ≈∏Y á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d Ú©HQC’Gh …OÉ◊G ´ÉªàL’G

 …òdG  á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éŸ

 á¶aÉfi ‘ AÉKÓãdG ¢ùeG áµ∏ªŸG ¬àaÉ°†à°SG

.IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æe ‘ Ó©dG

 ï«°ûdG  ƒª°S  º°†j  ™«aQ  óah  √ƒª°S  ≥aGôjh

 øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿ƒæëW

 ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  »æWƒdG

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

 ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T

 ¢ù«FôdG  ¿GÒ£∏d  »HO áÄ«g ¢ù«FQ  Ωƒàµe ∫BG

 ‹É©eh  äGQÉeE’G  ¿GÒW  áYƒªéŸ  ≈∏YC’G

 ¿hDƒ°T  ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY  øH  óªfi

 øH  QƒfCG  QƒàcódG  ‹É©eh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¢TÉbôb óªfi

 »°ùeÉ°ûdG  OÉªM  øH  óªfi  »∏Y  ‹É©eh

 øeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ```©dG  ÚeC’G  ÖFÉf

 ¿É«¡f  øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  IOÉ©°Sh  »æWƒdG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG iód á```dhódG ÒØ°S ¿É«¡f ∫BG

. á``jOƒ©°ùdG

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ∑QÉ°T

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

 IOÉb áªb ‘ zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  AÉªYRh

 ‘  Ó©dG  á¶aÉfi  ‘  âeCÉàdG  »àdG  á«Hô©dG

 ΩOÉN É¡°SCGôj  »àdGh  ,IQƒæŸG  áæjóŸG  á≤£æe

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG

.á≤«≤°ûdG

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

 ≈∏Y á«ª°SôdG ¬àëØ°üH äGójô¨J ‘,Ωƒàµe ∫BG

 Ó©dG  áªb  ‘  Ωƒ«dG  âcQÉ°T{  ,ÎjƒJ  ™bƒe

 ..á«HÉéjEG  áªb  ..¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  IOÉ≤d

 »NCG ájÉYôH IƒNCÓd áî°Sôe ..∞°ü∏d IóMƒe

 ÒeC’G  √ó¡Y  ‹hh  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN

 äÉjóëàdGh  äGÒ¨àŸG  ..¿Éª∏°S  øH  óªfi

 kÉfhÉ©Jh  kÉµ°SÉ“h  Iƒb  Ö∏£àJ  ÉæH  á£«ëŸG

.zkGô≤à°ùe kÉ«HôY kÉ≤ªYh kÉ«≤«≤M kÉ«é«∏N

 kÉeÉY Ú©HQCG πÑb ..1981 ‘{ √ƒª°S ±É°VCGh

 ÉæàdhO  ¢ù°SDƒeh  ÉfódGh  ±É°†à°SG  Ωƒ«dG  øe

 ¬fGƒNEG  ™e »ÑXƒHCG  ‘ áªb ∫hCG  ójGR  ï«°ûdG

 IÒ°ùe ...kÉ©«ªL ˆG º¡ªMQ ¢ù∏éŸG ∫hO IOÉb

 ..º¡Hƒ©°ûd  IOÉ≤dG  A’Dƒg  çQEG  ƒg  ¿hÉ©àdG

 ..IƒNC’G  ï°SÎJh  ..IÒ°ùŸG  Rõ©àJ  Ωƒ«dGh

.zÉæHƒ©°T áë∏°üŸ ¿hÉ©àdG ìhQ OóéàJh

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

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

 Éfôµ°T Oó‚{ zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 √òg  É¡àjÉYQ  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªª∏d

 ∫hO IÒ°ùe ‘ Éæà≤K Oó‚h ...áëLÉædG áª≤dG

 äGƒæ°ùdG ¿CÉH ÉædDhÉØJ Oó‚h ..¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 kÓªYh  kÉfÉeCGh  kÉæeCGh  kGQGô≤à°SG  πª–  áeOÉ≤dG

 QGô≤à°SG ‘ º¡°ùjh ..ÉæHƒ©°T Ωóî«°S kGRÉ‚EGh

 .zÉæ£«fi

 ¿hÉ©àdG ìhQ OóéàJh ..Iô«°ùªdG Rõ©àJ Ωƒ«dG

ÉæHƒ©°T áë∏°üªd

 kGQGô≤à°SG πªëJ áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ¿CÉH ÉædDhÉØJ Oóéf

Éæ£«ëe QGô≤à°SG »a º¡°ù«°S kÓªYh k ÉæeCGh

»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée IOÉ≤d 41`dG áª≤dG »a ácQÉ°ûª∏d zÓ©dG{ ≈dEG π°üj ó°TGQ øH óªëe

IƒNCÓd áî°Sôe ..∞°ü∏d IóMƒe   zÓ©dG{ áªb :ó°TGQ øH óªëe

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› IOÉ≤d 41`dG áª≤dG ‘ ácQÉ°ûª∏d Oƒ©°S ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi ¬«∏Ñ≤à°ùe ¬eó≤e ‘h zÓ©dG{ ¤EG π°üj ó°TGQ øH óªfi

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQÉÑY  ..  "GóMGh  GÒ°üe  »Hô©dG  è« p∏î∏d  ¿EG"  

. ÓªYh ’ƒb äGQÉeE’G ádhO É¡à°SQÉe

 ÚæK’G Ωƒj »ÑXƒHCG ‘ ¤hC’G á«é«∏ÿG áª≤dG òæªa

 "  Ó©dG  "  áªb ≈àMh ..  1981 ƒjÉe 25 ≥aGƒŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ú©HQC’Gh ájOÉ◊G

 ¬LƒàdG  ∂dòH  øeDƒJ  äGQÉeE’G  âdGR  Ée  ..  á≤«≤°ûdG

 øe ôHÉãj πX …òdG "»é«∏ÿG â«ÑdG " `d …Ò°üŸG

 " ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¬∏LCG

 ΩÉ«b ¿ÓYEÉH √Oƒ¡L âLƒJ ≈àM " √GôK ˆG Ö«W

.»ÑXƒHCG øe á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 ¢ùµ©J »àdG á«îjQÉàdG á©≤ÑdG ∂∏J " Ó©dG " ‘

 AÉL »Hô©dG è«∏ÿG á≤£æŸ ‘É≤ãdG çQE’G  ≈æZ

.. á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¿É°†àMG

 ∫ÉeBG πª– »¡a ºª≤dG πµc â°ù«d á«é«∏N áª≤d

 á≤£æŸGh πH »Hô©dG è«∏ÿG ∫hO Üƒ©°T äÉ©∏£Jh

 äÉjó– πX ‘ ó≤©Jh ôgOõe πÑ≤à°ùe ‘ á«Hô©dG

 áëFÉL AGôL ™ªLCG ⁄É©dG ¬LGƒJ IÒÑc á«FÉæãà°SG

 §«–  ábƒÑ°ùe  ÒZ  äGójó¡Jh  "19  ó«aƒc"
 ≥«≤– πLCG øe É¡JÒ°ùe á∏bôY ∫hÉ–h Éæà≤£æÃ

.áeGóà°ùŸGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 ∫hO ÚH äÉbÓ©dG õjõ©J Ió«°TôdG IOÉ«≤dG âdhCG ó≤d

 ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG ±ó¡H É¡eÉªàgG »Hô©dG è«∏ÿG

 áeƒ¶æe ï«°SôJh ácÎ°ûŸG äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG ‘

 øeC’G  ºFÉYO  ó«Wƒàd  ∑Î°ûŸG  »é«∏ÿG  πª©dG

 ƒ∏¨dG  á¡LGƒe  ∂dòch  Éæà≤£æe  ‘  QGô≤à°S’Gh

 á«gGôµdG  ÜÉ£N  »Lhôeh  ÜÉgQE’Gh  ±ô£àdGh

.∞æ©dGh

 »é«∏ÿG ∞°üdG  IóMh ¿CG  ócDƒJ  äÉ«£©ŸG  √ò¡a

 âJÉH ÖMQCG ¥ÉaBG ƒëf ácÎ°ûŸG ¬JÒ°ùÃ ¥Ó£f’Gh

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN iƒ°üb ájƒdhCG

 ¿CG  Öéj  " Ó©dG áªb  " ¬æY ôØ°ùà°S Ée ¿Éa Gòd

 äRhÉŒ »àdG IÒ°ùŸG √ò¡d ≥jôW áWQÉN πµ°ûj

 øe  ójó©dG  »£îJ  ‘  âë‚h  Oƒ≤Y  á©HQC’G

.äÉjóëàdGh äÉÑ≤©dG

 É©bGh ..  " ¢VÉjôdG ‘ π◊G" QÉ©°T ¿Éc .. Ωƒ«dG

 áµ∏ªª∏d …OÉ«≤dG QhódG ≈∏éàa ™ªLCG ⁄É©∏d É°Sƒª∏e

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 áªë∏dG IOƒYh πª°ûdG ⁄ äÉHh »é«∏ÿGh »Hô©dG

 âbó°U ÉŸÉW ≈°†e âbh …CG øe ÜôbCG á«é«∏ÿG

 ¢ùµ©æJ á°Sƒª∏e ∫É©aCG ¤EG ∫GƒbC’G äQƒ∏ÑJh ÉjGƒædG

.»é«∏ÿG øWGƒŸG AÉNQh QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y

 IÒ°ùŸ  IójóL  ábÓ£fG  ±öûà°ùf  "Ó©dG"  øe

 âfÉc Éª∏ãe á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 »é«∏ÿG â«Ñ∏d á°ù°SDƒe »ÑXƒHCG ‘ ¤hC’G áª≤dG

. 1981 ΩÉY ‘

:ΩGh-OÉHBG ΩÓ°SEG

 »HÉYõdG ⁄É°S º«gGôHEG  ó«ÑY óªM IOÉ©°S åëH 

 á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  iód  ádhódG  ÒØ°S

 »YÉaódG  êÉàfE’G  IôjRh  ∫ÓL  Ió«HR  ‹É©eh

 õjõ©Jh  ôjƒ£J  πÑ°S  á«fÉà°ùcÉÑdG  áeƒµ◊G  ‘

 øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 áægGôdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdGh äGóéà°ùŸGh

 ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h .É¡FGREG Úaô£dG ∞bGƒeh

 Oƒ¡Lh ,"19-ó«aƒc" áëaÉµe ‘ øjó∏ÑdG áHôŒ

 É¡JGóYÉ°ùeh ,Oó°üdG Gòg ‘ á«fÉ°ùfE’G äGQÉeE’G ádhO

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG á«ªgCGh ,IQö†àŸG ∫hó∏d

 ÒØ°S  IOÉ©°S  ócCGh  .áëFÉ÷G  QÉKBG  øe  ó◊G  ‘

 øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dG ≥ªY ≈∏Y ádhódG

 ôjƒ£Jh Égõjõ©J ≈∏Y ôªà°ùŸG ¢Uô◊Gh Ú≤jó°üdG

 ¬Lhh .áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG

 ¢Vô©e  Qƒ°†◊  É¡«dÉ©e  ¤EG  IƒYódG  ¬JOÉ©°S

 ádhO ¬ª¶æJ …òdG "¢ùcójBG" ‹hódG ´ÉaódG ô“Dƒeh

 ¿CG ¤EG GÒ°ûe , πÑ≤ŸG ôjGÈa ô¡°T ∫ÓN äGQÉeE’G

 ¢VGô©à°S’ áeÉg á°üæeh áÑ°SÉæe ó©j ¢Vô©ŸG

 øe á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£b ¬«dEG π°UƒJ Ée çóMCG

.IôµàÑeh IQƒ£àe äGó©eh É«LƒdƒæµJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫ÓN  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ≥aGh  

 …OÉ©dG  √OÉ≤©fG  QhO  øe  á©HGôdG  ¬à°ù∏L

 »àdG ,öûY ™HÉ°ùdG »©jöûàdG π°üØ∏d ÊÉãdG

 ,»ÑXƒHCÉH  ¢ù∏éŸG  ô≤e  ‘  ¢ùeCG  Égó≤Y

 ,¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e á°SÉFôH

 º«¶æJ ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´höûe ≈∏Y

 ™ªL º«¶æJ á«ªgCG ≈∏Y GócDƒe ,äÉYÈàdG

 ÚYÈàŸG ∫GƒeCG ájÉªMh äÉYÈàdG Ëó≤Jh

 õjõ©Jh ,´Èà∏d áHPÉL á«∏fi áÄ«H AÉ°ûfEGh

 ,á«∏ëŸGh ájOÉ–’G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 …CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG  …öùJ  å«M

 ‘ äÉYÈàdG Ëó≤J hCG ™ªéH ÖZôJ á¡L

.Iô◊G ≥WÉæŸG ∂dP ‘ ÉÃ ádhódG

 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿CG  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCGh

 Ωƒ≤J »àdG  IÒÑµdG  Oƒ¡÷G QÉWEG  ‘ »JCÉj

 ä’É›  ∞∏àfl  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  É¡H

 É°UôM  ∑Éæg  ¿CG  ÉØ«°†e  ,ÊÉ°ùfE’G  πª©dG

 ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  OGƒe  á°ûbÉæe  iód  GÒÑc

 ÒZ ‘ …ÒÿG πª©dG π¨à°ùj ’ ¿CG ≈∏Y

 ôeC’G  Gòg ¿CG  Éæ«Ñe ,É¡d ¬LƒŸG ä’ÉéŸG

 â∏ªY »àdG äÉ¡÷G ™«ªL iód Éë°VGh ¿Éc

 AÉ°†YCG AGƒ°S ¿ƒfÉ≤dG ´höûe á°ûbÉæe ≈∏Y

 IQGRh »∏ã‡h á°üàîŸG áæé∏dGh ¢ù∏éŸG

 √ôjó≤Jh √ôµ°T øY ÉHô©e ,™ªàéŸG á«ªæJ

 Gòg OGóYEG ≈∏Y â∏ªY »àdG äÉ¡÷G ™«ª÷

.™jöûàdG

 Rƒéj  ’  ¬fEÉa  ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  Ö°ùMh

 …C’  äÉYÈàdG  πjƒ– hCG  Ëó≤J  hCG  ∫É°üjEG

 ≥ah  ’EG  ,ádhódG  êQÉN  á¡L  hCG  ¢üî°T

 áëFÓdG ÉgOó– »àdG äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG

 øª°†àJ  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  Gò¡d  ájò«ØæàdG

 Ëó≤J  äÉÑKEG  πFÉ°Sh  äGAGôLE’Gh  §HGƒ°†dG

 É¡bÉØfEG hCG Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ¤EG äÉYÈàdG

 Rƒéj  ’  Éªc  ,É¡d  IOóëŸG  ¢VGôZC’G  ‘

 AGôLEG ádhódG ‘ á«dÉŸG äBÉ°ûæŸGh ∑ƒæÑ∏d

 øe  ádhódG  êQÉN  ¤EG  á«dÉe  äÓjƒ– …CG

 äÉYÈàdÉH á°UÉÿG á«µæÑdG äÉHÉ°ù◊G ∫ÓN

 ÉgOó– »àdG äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG ≥ah ’EG

.ádhódG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 á¡L …C’ Rƒéj ’ ¿ƒfÉ≤dG ´höûŸ É≤ÑWh

 áÄ«g hCG á«©ªL º°SG É¡°ùØf ≈∏Y ≥∏£J ¿CG

 ¿CG  hCG  ,"á«fÉ°ùfEG  hCG  ájÒN"  á°ù°SDƒe  hCG

 πµ°T …CÉH ≈ª°ùŸG Gò¡H πeÉ©àJ hCG Ωóîà°ùJ

 ∞«æ°üàdG  IOÉ¡°T  ÖLƒÃ ’EG  ∫Éµ°TC’G  øe

 ¢üæJ  »àdG  äÉ¡÷G  ∂dP  øe  ≈æãà°ùjh

 ≈∏Y É¡FÉ°ûfEG äGQGôb hCG º«°SGôe hCG ÚfGƒb

.äÉ«ª°ùŸG √òg

 √ô≤j ¿ƒfÉb ´höûe ∫hCG ™jöûàdG Gòg ó©jh

 á£î∏d Gò«ØæJ ∂dPh ΩÉ©dG Gòg ‘ ¢ù∏éŸG

 á°ûbÉæe É¡aGógCG RôHCG øe »àdG á«©jöûàdG

 áÑcGƒŸ  ÚfGƒ≤dG  äÉYhöûe  øe  Qób  ÈcCG

 ∞∏àfl √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdGh ádhódG ájDhQ

 "9  "  ¢ù∏éŸG  çóëà°SG  å«M ,ä’ÉéŸG

 OóY  íÑ°ü«d  ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  ≈∏Y  OGƒe

.IOÉe "43" √OGƒe
 ¢ù∏éŸG  É¡Kóëà°SG  »àdG  OGƒŸG  ≥∏©àJh

 ,º««≤àdGh  IAÉØµdG  ¢SÉ«b  ΩÉ¶fh  ±GógC’ÉH

 ≥«≤–h  ,á«∏«¨°ûàdGh  ájQGOE’G  äÉ≤ØædGh

 º¶æJh  ,»HÉbôdGh  »æeC’Gh  ÊÉ°ùfE’G  ó©ÑdG

 ¢VôZ  hCG  Ió«Øà°ùŸG  á¡÷G  Ò«¨J  ä’ÉM

 ,äGQƒ¶ëŸGh  ,IQhö†dG  ádÉM  ‘  ´ÈàdG

 äGAGôLEGh  ,ájÒÿG  äÉ«©ª÷G  äÉeGõàdGh

.AÉ¡àf’G Ióeh íjöüàdG íæe

 á°ù∏÷G π¡à°ùe ‘ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ∫Ébh

 p™∏£e ‘ nΩƒ«dG oá©HGôdG Éæ oà°ù∏L oó≤©æJ " :

 ,¿ƒµj  r¿CG  lπeCG  Éæ∏ch  ,2021 ójó÷G  ΩÉ©dG

 ÉæàdhO ≈∏Y ácôHh mÒN nΩÉY ,ˆG áÄ«°ûÃ

 πc ≈∏Yh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÚàeC’G ≈∏Yh

. " ⁄É©dG Üƒ©°T

 ¿CG pQhöùdG »YGhO øŸ ¬fEG " ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ¤EG …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG º°SÉH n™aôf

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e

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

 ≈ª°SCG  ,"ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ¿Éæàe’Gh  pôµ°ûdGh p ¿Éaô©dGh  pôjó≤àdG  äÉjBG

 á°SÉFQ √ƒª°S ¤ƒàd 15 `dG iôcòdGp áÑ°SÉæÃp

 ∂∏J ∫ÓN ¬≤≤M ÉŸ ∂dPh ,äGQÉeE’G páeƒµMn

 ÉæàeƒµM  øe  â∏©L  äGRÉ‚EG  øe  IÎØdG

 πª©dG IOÉ«b ‘ É«ŸÉY ¬H iòà oëj É kLPƒ‰

 √ó¡©c  ,≈ahCGh  √ƒª°S  nóYh  ó≤dh  ,»æWƒdG

 øe Éæ oàdhO âëÑ°UCG ≈àM ,óYƒdG ∂dòH ,kÉehO

 ‘ kÉYGóHEGh ,kGõ«“h ,kGQƒ£J ⁄É©dG p∫hO pÌcCG

 AÉæÑdGh  ,á«é«JGÎ°S’G  äÉaó¡à°ùŸG  RÉ‚EG

 iDhQ ≥ah πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°S’ p§«£îàdGh

. " á°ShQóe §£Nh ,IôµàÑe

 ÖMÉ°U s¿EG " : ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e ∫Ébh

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

 ¢ù«ØædG ¿ó©ŸG øY n∞°ûc ,áª«µ◊G ¬JOÉ«≤H

 ∂∏J â– ,Gƒ≤≤ëa ,äGQÉeE’G äÉæHh AÉæHCG ‘

 øe ÒãµdG ‘ ÖJGôŸG ≈∏YCG Éæàdhód ,IOÉ«≤dG

."á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe

 …òdG  ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  s¿CG  ócCGh

 ‘ má≤K  ≈∏Y  ,√ƒª°S  øe  pºYódG  sπc  ≈≤∏j

 äÉMÉéædÉH  oôNõj  ±ƒ°S  πÑ≤à°ùŸG
s
 ¿CG

 øeh ,Ió«°TQ mIOÉ«b iDhQh pôµa øe päGRÉ‚E’Gh

 øeh ,äGQÉeE’G pÖ©°ûd mÜhDhOh m¢ü∏fl mπªY

 ,OÉ–’G  äÉ£∏°S  πc  ÚH  mπeÉµJh  m¿hÉ©J

 ÉæJÉMƒªW ó«cCÉJ  ƒëf  ¬JÉ°ù°SDƒe  ™«ªLh

 õFÉcQ  ™e  o≥°ùàj  ÉÃh  2071  ájƒÄŸ

 pôµa  pádÉ°UCG  ÚH p êõŸG  ‘ áàHÉãdG  ádhódG

 póYGƒdG  pôµØdG  pIöUÉ©eh  ,Ú p°ù°SDƒŸG  pAÉHB’G

 Ωó≤àdG  äGQƒK oÖcGƒj …òdGh øWƒdG  pIOÉ«≤d

 ¥ÉaB’G ™°ShCG âëàa »àdG ‘ô©ŸGh »ª∏©dG

.É¡∏c á«fÉ°ùfEÓd

 ≈∏©dG  ˆG  ƒYóf  "  :  ÓFÉb  ¬àª∏c ºààNGh

 ,√ƒª°S  , n≥≤ë«d  √ÉYôjh ¬ n¶Øëj ¿CG  ôjó≤dG

 Gòg  päGOÉ«b  pπc  ™e  ¬ pØJÉµJh  ¬fhÉ©àHh

 lÖ©°T ,¬JOÉ«≤d m¢ü∏fl mÖ©°T n∫ÉeBG ,øWƒdG

 ∫hódG ÚH øe ÉæàdhO ¿CÉH mÚ≤jh má≤K ≈∏Y

 ‘  pπ°†aC’G  ∫hódG  ÚH  øeh  ,Gkõ«“  oÌcC’G

 ‘ É¡ p≤jôW ‘ »°†“ »gh ,IÉ«◊G pIOƒL

 ≥ paƒŸG  ˆGh  , mQGô≤à°SGh  mΩó≤Jh  m¿ÉeCGh  møeCG

. " ¿É©à°ù oŸGh

 ¤EG  É¡æe  ¿ÉæKG  á∏Ä°SCG  3  ¢ù∏éŸG  ¬Lhh

 OQGƒŸG ôjRh »∏eÉ¡dG ÊÉK øH öUÉf ‹É©e

 IOÉ©°S  øe  ∫hC’G  ,ÚWƒàdGh  ájöûÑdG

 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG »eƒMôdG óªMCG óªM

 AÉ°ûfEG  "  ∫ƒM …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 Iƒ°†©dG IOÉ©°S øe ÊÉãdGh ," ÒHóJ õcGôe

 IQGRƒdG äGAGôLEG" ∫ƒM »Ñ≤ædG ó«©°S iò°T

 ,"¿Éeô◊G IÎa ‘ πª©dG IôgÉX øe óë∏d

 á∏Ä°SC’G ƒeó≤e Ö∏Wh É«HÉàc Éª¡«∏Y OôdG ”

 ,á∏Ä°SC’G ≈∏Y áHÉLEÓd ôjRƒdG ‹É©e Qƒ°†M

 ådÉãdG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y áHÉLE’G AÉLQEG ” Éª«a

 óªM  ¿ÉfóY  ƒ°†©dG  IOÉ©°S  øe  ¬LƒŸG

 ÚÑYÓdG  áeÉbEG  •öT"  ∫ƒM  …OÉª◊G

 ≈∏Y AÉæH "á«°VÉjôdG ájófC’G ‘ ÚaÎëŸG

 ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY ‹É©e Ö∏W

 ádhódG ôjRh ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh

. …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd

 ôªY QƒàcódG IOÉ©°S IhÓàH á°ù∏÷G äCGóHh

 ∫hóL OƒæH ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG

 á°ù∏÷G  áÑ°†e  ≈∏Y  ábOÉ°üŸGh  ∫ÉªYC’G

 Èª°ùjO  22  ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG  áãdÉãdG

.Ω2020

 ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e á°ù∏÷G äö†M

.. ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH

 ¿ƒfÉ≤dG ´höûe á°ûbÉæe ‘ ´höûdG πÑbh

 áæ÷  ôjô≤J  ¢üî∏e  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ≥aGh

 ¿Éµ°ùdGh  πª©dGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG

 ¿ƒfÉb  ´höûe  ¿CÉ°ûH  ájöûÑdG  OQGƒŸGh

 …òdG  ,äÉYÈàdG  ™ªL  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G

 ¬à°ù∏L ‘ ∫ÉMCG ób ¢ù∏éŸG ¿CG ¤EG QÉ°TCG

 áæé∏dG  ¤EG  2020/5/5 ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG

 äó≤Yh  ¬fCÉ°ûH  ôjô≤J  OGóYEGh  ¬à°SGQód

 Qƒ°†ëH  ,kÉYÉªàLG  "15"  ¢Vô¨dG  Gò¡d

 IÈÿG  ÜÉë°UCGh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  »∏ã‡

.¢UÉ°üàN’Gh

äÉYôÑàdG º«¶æJ ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒj z…OÉëJ’G »æWƒdG{



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH

 ìÉÑ°U ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ábQÉ°ûdG

 ¢ù∏éª∏d  »YƒÑ°SC’G  ´ÉªàL’G  ,  AÉKÓãdG  ¢ùeG

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘ ∂dPh

 á«eƒµ◊G äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY ¢ù∏éŸG åëHh

 ,á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG  áeÉ¡dG

 ôFGhódG  ‘ πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£àH  á≤∏©àŸGh

.IQÉeE’G ájDhQ ≥«≤–h á«∏ëŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

 äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ¢ù∏éŸG ™aQh

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

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

 ≈∏Y  ÚæWÉ≤dGh  ÚæWGƒŸG  áaÉµdh  ábQÉ°ûdG

 …òdG ÊÉfi π≤M Ú°TóJ áÑ°SÉæÃ IQÉeE’G ¢VQCG

 IQÉeE’ RÉ¨dG ÒaƒJh ábÉ£dG ºFÉYO óMCG πãª«°S

 ádhO ≈∏Y ácÈdGh ÒÿÉH Oƒ©j ¿CG kÓeBG ábQÉ°ûdG

.ábQÉ°ûdG IQÉeEGh äGQÉeE’G

 á«ªæàdG  IôFGO  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ‘  ájOÉ°üàb’G  äGöTDƒŸG  ∫ƒM  ájOÉ°üàb’G

 ájOÉjôdG  ™jQÉ°ûŸG  ºYód  ábQÉ°ûdG  á°ù°SDƒe

 á°ù°SDƒŸG É¡©ÑàJ »àdG á«dB’G ≈∏Y kÉ©∏£e ,"OGhQ"
 øe ¬eó≤J Éeh ,ájƒdhC’ÉH ≈¶– »àdG á£°ûfC’Gh

.ádhódG »æWGƒe ºYód äÓ«¡°ùJh äÉeóN

 OGhQ  ºYO  ‘ á°ù°SDƒŸG  Oƒ¡L ôjô≤àdG  ∫hÉæJh

 ≈∏Y IõØëŸGh áªFÓŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJh ∫ÉªYC’G

 áªYóŸG ™jQÉ°ûŸG OóY ≠∏H å«M ,õ«ªàdGh ´GóHE’G

 áª«≤H ÉYhöûe 70 πjƒ“ ”h ,721 á°ù°SDƒŸG øe

 ójó©dG âeób Éªc ,ºgQO ∞dCG 281h Éfƒ«∏e 21

 OóY ≠∏Hh ádhódG »æWGƒŸ á«ÑjQóàdG äGQhódG øe

 ,∑QÉ°ûe 700h ±’BG 5 øe ÌcCG É¡d ÚÑ°ùàæŸG

 äGQÉ°ûà°S’Gh  íFÉ°üædG  É¡Áó≤J  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

.ÚÑ°ùàæŸG AÉ°†YCÓd á«≤jƒ°ùàdG

 áÑcGƒe  ≈∏Y  á°ù°SDƒŸG  ¢UôëH  ôjô≤àdG  OÉaCGh

 áÑ°SÉæŸG ¢ù°SC’G ™°Vhh äÉjóëàdGh äGÒ¨àŸG

 á£°ûfC’Gh  äÉYÉ£≤∏d  πjƒªàdGh  ºYódG  èeGÈd

 ∫ÓN  øe  ájƒdhC’ÉH  ≈¶–  »àdG  ájOÉ°üàb’G

 áeóÿ  õ«ªàdGh  IOƒ÷G  Ö«dÉ°SCG  π°†aCG  »æÑJ

.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG

 ‘ ÉgOƒ¡L ≈∏Y á°ù°SDƒª∏d √ôµ°T ¢ù∏éŸG Ωóbh

 º¡©jQÉ°ûe »æÑJh ÚæWGƒŸG ∫ÉªYC’G OGhQ ºYO

 øe áeó≤ŸG IôcòŸG ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh .ájOÉ°üàb’G

 á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T IôFGO

 ¿óe ∞∏àfl ‘ …ö†◊G ô¡¶ŸG ôjƒ£J ∫ƒM

 IQƒé¡ŸG ÊÉÑŸÉH á≤∏©àŸGh ábQÉ°ûdG ≥WÉæeh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ øª°Vh .•ƒ≤°ù∏d á∏jB’Gh

 áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJ ¤EG á«eGôdG ,ábQÉ°ûdG ºcÉM

 QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’G ÒaƒJh ábQÉ°ûdG IQÉeEG »æWGƒŸ

 ¤hC’G á©aódG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG óªàYG ,…öSC’G

 ΩÉ©d IQÉeE’ÉH á«æµ°ùdG »°VGQC’G íæe »≤ëà°ùŸ

 ≈∏Y  âYRƒJ  ,1110  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  ,2021

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ≥WÉæeh ¿óe ∞∏àfl

 á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 π°üØdG øe ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G Qhód áæeÉãdG

 IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d öTÉ©dG »©jöûàdG

 ≥aGƒŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ó≤©à°S  »àdGh  ,ábQÉ°ûdG
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.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG

 á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG øe á∏ªL ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf Éªc

 äGQGô≤dG  É¡fCÉ°ûH kGòîàe IQÉeEÓd ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH

.áÑ°SÉæŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ,¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e ∫Éb

 ΩÉY ¿EG øWƒdG ôîa Öàµe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 äÉjóëàdÉH  kÓaÉMh  kÓjƒW  kÉeÉY  ¿Éc  2020

 IÒÑc OGóYCG áªgÉ°ùe ó¡°Th ,Éæª¶©Ÿ áÑ°ùædÉH

 óë∏d π∏c ÓH GƒdGR Éeh Gƒ∏ªY øjòdG ∫É£HC’G øe

 É kfÉ©é°T k’É£HCG ÉæjCGQ PEG ÉfhQƒc áëFÉL QÉKBG øe

 º¡©°SƒH  Ée  ¿ƒdòÑj  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  øe

 π«Ñ°S  ‘  Iƒb  øe  GƒJhCG  Ée  πµH  ¿ƒªgÉ°ùjh

.øjôNB’G áeÓ°Sh áë°U ájÉªM

 ájGóH ™eh " : - ¬d ∫É≤e ‘ - ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 Éæd πªëj ¿CG  πeCG  Éæ∏ch ™∏£àf ,ójó÷G ΩÉ©dG

 ™e øeGõàdÉH ,QÉgOR’Gh Ωqó≤àdG øe ójõŸG 2021

 ádhód  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  AÉØàMÓd  ÉfOGó©à°SG

 Éæ∏Ñ≤à°ùÃ  ÒÑµdG  ∫DhÉØàdG  Éæ©ªéj  .äGQÉeE’G

 Éªc kGóHCG Oƒ©J ød IÉ«◊G ¿CÉH Éææ«≤jh ,∑Î°ûŸG

 πª©f ÉæfC’ ∂dòc ¿ƒµJ ¿CG Égójôf ’ øëæa ,âfÉc

."π°†aC’G ƒëf Ò«¨àdG ≈∏Y kÉehO

 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg º°†N ‘ ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh

 É¡JÉ«W ‘ áëFÉ÷G â∏ªM ,⁄É©dG âMÉàLG »àdG

 ∂°T ’h ,ÜQÉéàdG øe IhôKh ìƒ°VƒdG øe ádÉM

 Éªc IÉ«◊G ¤EG ÉfóY GPEG á°UôØdG ™«°†æ°S ÉæfCG

 ‘ÉµdG Qó≤dG AÉ£YEG ¿hO ,áëFÉ÷G πÑb ÉgÉæ°ûY

 Gƒ°VqôY øjòdG ∫É£HC’G Éæd ¬eób ÉŸ ôjó≤àdG øe

 ájÉªM  π«Ñ°S  ‘  ô£î∏d  º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U

.äGQÉeE’G ádhO OGôaCG øe Oôa πc IÉ«M

 π°UGƒ«°S  øWƒdG  ôîa  Öàµe  ¿CG  ¬«dÉ©e  ôcPh

 ≈∏Y πª©dG ,á«dÉàdG ΩGƒYC’Gh 2021 ΩÉY ∫ÓN

 ´Éªà°S’G ∫ÓN øe §≤a ¢ù«d äÉjóëàdG RhÉŒ

 §N ‘ Ú∏eÉ©dG ÉædÉ£HCG äÉ©q∏£Jh äÉLÉM ¤EG

 ±hô¶dGh ¢UôØdG π°†aCG ≥∏Nh πH ,∫hC’G ´ÉaódG

 kÉ©«ªL Éæd  á°UôØdG  áMÉJEG  π«Ñ°S  ‘ áæµªŸG

 kÉYƒª°ùe kÉJƒ°U º¡d ¿CG øe ócCÉàdGh º¡H AÉØàMÓd

 ™«ªL ƒYóf ÉæfEÉa ∂dòd .π°†aCG móZ AÉæH ‘ ºgÉ°ùj

 ºYódG äÉYƒª›h äÉcöûdGh á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dG

 ‘  ±ƒbƒdGh  Éæ©e  øeÉ°†àdG  ¤EG  »YÉªàL’G

 IójóL èeGôH ôjƒ£J ≈∏Y ó«H ój πª©∏d ÉæØ°U

.á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©dG ∫É£HC’G ºYóJ

 QGôªà°SÉH  πª©«°S  øWƒdG  ôîa  Öàµe  ¿EG  ∫Ébh

 ‘  πãªàJ  »àdG  ¬eÉ¡e  ò«ØæJh  ≥«≤–  ≈∏Y

 iƒà°ùe ≈∏Y áeGóà°ùŸGh áeRÓdG ∫ƒ∏◊G ÒaƒJ

 ÉædÉ£HC’ ô≤à°ùeh ôgOõe πÑ≤à°ùe ¿Éª°†d ádhódG

 äGQOÉÑŸG ∫ÓN øe ∂dPh ,∫hC’G ´ÉaódG §N ‘

 ¿C’ ,É¡bÓWEG ≈∏Y πª©æ°S »àdG áeOÉ≤dG Iójó©dG

 äÉÑ∏£àŸG á«Ñ∏J ≈∏Y πª©dG ÒNC’Gh ∫hC’G Éæaóg

 ójó©dG øª°V º¡JÓFÉYh ∫É£HC’G A’Dƒ¡d á«°SÉ°SC’G

 áë°üdGh  ,‹É©dG  º«∏©àdG  πãe  ä’ÉéŸG  øe

.á«ë°üdG ájÉYôdGh ,øµ°ùdGh ,á«°ùØædGh á«ægòdG

 ‘ øWƒdG ôîa Öàµe Å°ûfCG ÉeóæY ¬fCG í°VhCGh

 á°SÉFôH …OÉ–G Ωƒ°Sôe ÖLƒÃ ,»°VÉŸG ƒ«dƒj

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h

.¿ÉjQhöV ¿GôeCG ÉæeÉeCG ≈∏Œ ,áë∏°ùŸG

 ¿CG  Éæ«∏Y  ¬fCG  ƒg  ∫hC’G  ôeC’G":  ¬«dÉ©e  ™HÉJh

 §N ‘ Ú∏eÉ©dG ÉædÉ£HC’ ΩRÓdG ôjó≤àdG íæ‰

 ¿CGh º¡H »Øàëf ¿CGh ,º¡JÓFÉ©dh ∫hC’G ´ÉaódG

 .ÉæeÉeCG áMÉàŸG πÑ°ùdG áaÉµH ºYódG πc º¡d Ωó≤f

 äÉjóëàdGh  ±hô¶dG  áaô©e  ¤EG  áLÉëH  øëf

 ¢†jô©J  º¡æe  Ö∏£ oj  ÉeóæY  É¡fƒ¡LGƒj  »àdG

 OGôaC’ iÈµdG áë∏°üŸG π«Ñ°S ‘ ô£î∏d º¡JÉ«M

 áLÉëH ÉæfCG  ‘ ∂°T Óa ∂dòd . káaÉc ™ªàéŸG

 ∞«ØîJ ‘ Éæ©«ªL ºgÉ°ùæd kÉ©e øeÉ°†àdG ¤EG

 øe  º¡æ«µ“h  ,º¡≤JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ŸG  •ƒ¨°†dG

 π°†aCG ≈∏Y º¡æe É¡Ñ∏£f »àdG äÉeóÿG Ëó≤J

."¬Lh

 áLÉëH ÉæfCG ƒg ,ÊÉãdG …Qhö†dG ôeC’G" :±É°VCGh

 ÇQGƒ£dG  IQGOEG  áµÑ°T  ‘  ôªà°ùŸG  QÉªãà°SÓd

 ,É¡«∏Y  Ú∏eÉ©dG  ÖjQóJh  Égôjƒ£Jh  çQGƒµdGh

 áHÉéà°SÓd  ºFGO  OGó©à°SG  ≈∏Y  ¿ƒµf  ≈àM

 ä’ÉM ´GƒfCG ™«ªL ‘ áeRÓdG ájÉª◊G ÒaƒJh

."á∏ªàëŸG ÇQGƒ£dG

 Öàµe ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y πª©dG AÉæKCG ":¬«dÉ©e ∫Ébh

 ¿CG ÉfOQCG .º∏©àdGh ´Éªà°S’ÉH ÉfCGóH ,øWƒdG ôîa

 §N ‘ Ú∏eÉ©dG ™e kGöTÉÑe kÓ°UGƒJ π°UGƒàf

 •ƒ¨°†dGh äÉjóëàdG º¡æe ±ô©æd ∫hC’G ´ÉaódG

 ¬H  ΩÉ«≤dG  ÉææµÁ  …òdG  Éeh  º¡¡LGƒJ  »àdG

."AÉÑYC’G √òg ∞«Øîàd

 âë°VCG »àdG äÉcGöûdG ≈∏Y ÉfóªàYG ": ±É°VCGh

 Öàµe ¬«∏Y Ωƒ≤j …òdG CGóÑŸG øe kÉ«°SÉ°SCG kGAõL

 Òî°ùàd  á©FGQ  á°Uôa ÉæjCGQ  ÉæfC’  ,øWƒdG  ôîa

 øe  á∏FÉgh  á©°SGh  áYƒª›  IÈNh  Iƒb

 ´É£bh ∫ÉªYC’G ™ªà›h áeƒµ◊G øª°V OQGƒŸG

 ºYódG Ëó≤àd ,ádhódG ‘ á«YÉªàL’G äÉeóÿG

 ΩÉ«≤dG ™e ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘ ∫É£HCÓd …QƒØdG

 áeGóà°ùe áµÑ°T ‘ QÉªãà°S’ÉH ¬JGP âbƒdG ‘

."É¡d áHÉéà°S’Gh ÇQGƒ£∏d OGó©à°SÓd

 IQOÉÑe  kGôNDƒe  Éæ≤∏WCG  ":  ¬«dÉ©e  ™HÉJh

 ∫ÓN  øe  äGQó≤dG  õjõ©J  ±ó¡H  "ájõgÉL"
 ÇQGƒ£dG  IQGOE’  kÉ«dhO  ¥ƒKƒe  »ÑjQóJ  èeÉfôH

 ÇQGƒ£dG Ö£d á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ™Ñàj çQGƒµdGh

 IQOÉÑŸG  √òg  ôjƒ£J  ≈∏Y  Éæ∏ªYh  .äÉeRC’Gh

 áªWÉa áî«°ûdG èeÉfôH ™e ácGöûdÉH á«ÑjQóàdG

 øe áYƒª› ÖfÉL ¤EGh ,´ƒ£à∏d ∑QÉÑe âæH

 áHÉéà°S’G  ‘  á°ü°üîàŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  RôHCG

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  äÉeRC’Gh  çQGƒµ∏d

 ájÉYQ  èeÉfÈdG  Ωó≤«°S  .IóëàŸG  áµ∏ªŸGh

 ‘ ºgÉ°ùà°S  kÉ«dhO  Ióªà©e  IOÉ¡°Th  ,ábƒKƒe

 á¶aÉëŸG ≈∏Y á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO IQób ºYO

 IÈÿG ÜÉë°UCGh Ú°ü°üîàŸG øe áµÑ°T ≈∏Y

 á¡LGƒe ‘ ÉæÑ©°Th ÉæàdhO ájÉª◊ Ú∏gDƒŸGh

."πÑ≤à°ùŸG ‘ ÇQGƒW ádÉM …CG

 »àdG  Iójó©dG  äÉcGöûdG  ¿CG  ¬«dÉ©e  í°VhCGh

 á¡LGƒe ‘ âªgÉ°S øWƒdG ôîa Öàµe É¡≤∏WCG

 ´ÉaódG §N ‘ ¿ƒ∏eÉ©dG ÉgôcP »àdG äÉjóëàdG

 á°ù°SDƒe  ™e  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ∑Éæ¡a  ,∫hC’G

 IQOÉÑe Éæ≤∏WCG ,™ªàéŸG á«ªæJ IQGRhh äGQÉeE’G

 âdhÉæJ ,á«°ùØædG áë°üdG ºYód IójóL IôµàÑe

 §N ∫É£HCG ÉfnÈNCG »àdG iƒ°ü≤dG äÉjƒdhC’G ióMEG

.É¡«dEG áLÉëH º¡fCG ∫hC’G ´ÉaódG

 º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  ™e  Éæ≤∏WCG  ":±É°VCGh

 øe ÌcC’ á«°SGQO íæe Ëó≤àd "ºcÉ«M" IQOÉÑe

 ´ÉaódG §N ‘ Ú∏eÉ©dG AÉæHCG øe πØW 2000

 Éªc ..äGQÉeE’G ‘ º¡ª«∏©J IÎa ∫GƒW óà“ ∫hC’G

 ¿ƒ«∏e 20 áª«≤H kÉ›ÉfôH ,¿Éª°V ™e Éæ≤∏WCG

 ¢üî°T 10,000 `d »ë°üdG ÚeCÉàdG á«bÎd ºgQO

 ,kÓNO πbC’G ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘ Ú∏eÉ©dG øe

 ÚeCÉJ  á«£¨J  ÒaƒJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ºgöSCGh

."¢ü°üîàe 2^500 `d »°ùØf »ë°U

 äÉcGöT ¥ÓWEG ∫ÓN øeh ¬fCG ¤EG ¬«dÉ©e √ƒfh

 ,äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸG øe á©°SGh áYƒª› ™e

 ,»°VÉjôdG  »ÑXƒHCG  ¢ù∏›  É¡æª°V  øeh

 »ÑXƒHCG  ‘  áMÉ«°ùdG  ôFGhOh  ,hOh  ,ä’É°üJGh

 »æWƒdG èeÉfÈdGh ,øjƒ«≤dG ΩCGh áª«ÿG ¢SCGQh

 á∏°ù∏°S  Éæeób  ,áYõa  -  á«cƒ∏°ùdG  äBÉaÉµª∏d

 èeGÈdG  √òg óYÉ°ùJ  PEG  äGQOÉÑŸG  øe áYƒæàe

 §N  ‘  Ú∏eÉ©dG  áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°V  ‘

 º¡d áÁôµdG IÉ«◊G πÑ°S ÚeCÉJh ,∫hC’G ´ÉaódG

 ™e π°UGƒJ ≈∏Y AÉ≤ÑdG øe º¡æ«µ“h ,ºgöSC’h

 ,É¡LQÉNh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ‘ º¡jhP

 kGôjó≤J äBÉaÉµŸGh ÉjGõŸG øe áYƒª› º¡ëæeh

.äGQÉeE’G ádhO áeóîH º¡eGõàdGh º¡«fÉØàd

 á°UôØdG Éæd ìÉàJ Ée kIOÉY ¬fCG " : ¬«dÉ©e ôcPh

 Éæ∏©éj …òdG Ée áaô©Ÿ äÉbhC’G Ö©°UCG ∫ÓN

 k’É©aCG  ÉæjCGQ  ó≤d  .kGóëàeh  kÉµ°SÉªàe  kÉ©ªà›

 kÉJÉbhCGh  äGQÉeE’G  ádhO  ™ªà›  áÑ«W  ¢ùµ©J

 ºYód ,AÉHô¨dGh ¿GÒ÷Gh AÉbó°UC’G É¡«a øeÉ°†J

 ¿Éµe  …C’  øµÁ ’h  .kÉ°†©H  Éæ°†©H  IóYÉ°ùeh

 ΩGõàd’Gh  áfhôŸG  øe  Qó≤dG  Gòg  ó¡°ûj  ¿CG  ôNBG

 øe  ÌcCG  É¡Áó≤J  ‘  ø°ùMCG  »àdG  áYÉé°ûdGh

 ‘  ÚYƒ£àŸGh  Ú°ü°üîàŸG  øe  90,000

 º¡°ùØfCG Gƒ°VôYh óéH Gƒ∏ªY ,∫hC’G ÉæYÉaO §N

 π°†aCG IÉ«M ¿Éª°Vh ÉæàjÉªM π«Ñ°S ‘ ôWÉîª∏d

." Éæ©ªà› OGôaCG ™«ª÷ kÉbGöTEG ÌcCG πÑ≤à°ùeh

 A’Dƒg  äGRÉ‚EG  π°†ØH  "  :  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ΩÉY ∫ƒNód ¿hó©à°ùe øëf ,Ú«æWƒdG ∫É£HC’G

 ¢ù«°SCÉàd  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  ∫ÉØàM’Gh  ,2021

 ÒÑc  ∫DhÉØàH  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 ,ájƒ≤dG  IOGQE’Gh  OÉ÷G  πª©dÉHh  .πÑ≤à°ùŸÉH

 áMƒª£dG  ájDhôdG  ≥«≤ëàd  OGó©à°SG  ≈∏Y  øëf

 ádhO  ‘  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  É¡à©°Vh  »àdG

 ádhódG √ò¡d áeOÉ≤dG Ú°ùªÿG äGƒæ°ù∏d äGQÉeE’G

."áª«¶©dG

:ΩGh-»HO

 /AÉKÓãdG/  ¢ùeG  »HóH  áë°üdG  áÄ«g  âæ∏YCG  

 »ë°üdG  ∫õ©dGh  »ë°üdG  ôé◊G  Ióe  QÉ°üàNG

 ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸG øe áæ«©ŸG ä’É◊G ¢†©Ñd

 ,Ú£dÉîŸGh  /19-ó«aƒc/  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 kGOÉæà°SG ∂dPh ,kÉeƒj 14 øe k’óH ΩÉjCG 10 ¿ƒµàd

 á«ÑdÉZ  ¿CG  äócCG  á«ŸÉY  äÉ°SGQO  èFÉàf  ¤EG

 ΩÉjC’G  ∫ÓN çó– ¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G  ä’ÉM

 ¢†jôe ™e •ÓàNG ôNBG ïjQÉJ øe ¤hC’G Iöû©dG

.¢ShÒØdG πªëj

 ∫õ©dGh ôé◊G IÎa QÉ°üàNG ¿EG áÄ«¡dG âdÉbh

 IOóëŸG  ä’É◊G  ¢†©H  ≈∏Y  ≥Ñ£æJ  »ë°üdG

 19-ó«aƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸG ≈°VôŸG :πª°ûJh

 º¡àHÉ°UEG äƒÑK òæe ¢VGôYCG º¡«∏Y ô¡¶J ⁄ øjòdG

 äô¡X  øjòdG  ≈°VôŸG  hCG  ,kÉjÈfl  ¢ShÒØdÉH

 ájhOCG  ΩGóîà°SG  ¿hóH  áØ«ØN  ¢VGôYCG  º¡«∏Y

.IQGôë∏d á°†Øfl

 Üôb øY Ú£dÉîŸG ≈∏Y Öéj ¬fCG áÄ«¡dG äócCGh

 ⁄h ,19-ó«aƒc ¢ShÒØH É¡àHÉ°UEG äócCÉJ ä’É◊

 ôé◊G IÎØH ΩGõàd’G ,¢VGôYCG  …CG  º¡«∏Y ô¡¶j

 ôNBG øe G kAóH ΩÉjCG 10 É¡Jóeh Iójó÷G »ë°üdG

.IócDƒŸG ádÉ◊G ¬«a Gƒ£dÉN Ωƒj

 ¢ShÒØdÉH  ÚHÉ°üŸG  ≈°VôŸÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ≈Ø°ûà°ùŸG  ‘  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ¿ƒ≤∏àj  øjòdG

 hCG  Iójó°ûdG  hCG  ádóà©ŸG  ¢VGôYC’G  øe  êÓ©∏d

 áÄ«g âæq«H ó≤a ,¢ShÒØ∏d áÑMÉ°üŸG áLô◊G

 ¢†jôª∏d  ìÉª°ùdG  øµÁ  ¬fCG  »HóH  áë°üdG

 PCR øjQÉÑàNG AGôLEG Ö≤Y ≈Ø°ûà°ùŸG IQOÉ¨Ã

 /ÌcCG  hCG/  áYÉ°S  24  Éª¡æ«H  π°üØj  Ú«dÉààe

 ¿ƒµj  ¿CG  Öéj  Éªc  .á«Ñ∏°S  Éª¡àé«àf  ¿ƒµJh

 IQGô◊G  áLQO  ´ÉØJQG  øe  ¿É©j  ⁄  ¢†jôŸG

 äÉ°†Øfl …CG ΩGóîà°SG ¿hO ΩÉjCG áKÓK øe ÌcC’

 ,¢ùØæàdG ≈∏Y ¬JQób ø°ù– øY kÓ°†a ,IQGôë∏d

 ‘ kÉë°VGh kÉæ°ù– á©°TC’ÉH ôjƒ°üàdG ô¡¶ oj ¿CGh

.áFôdG ádÉM

:ΩGh-»HO

 ‘ Éª¡bƒØJ "3 ±CG"h IôØ¶dG É≤jôa π°UGh 

 äÉ°ùaÉæe ΩÉjCG ådÉK ‘ "ñƒ«°ûdG" •Gƒ°TCG

 ,"ìGƒ∏àdG" Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa ádƒ£H

 óªfi  øH  ¿GóªM  õcôe  É¡ª¶æj  »àdG

 ôjÉæj  16 ≈àM ôªà°ùJh  ,çGÎdG  AÉ«ME’

.»HóH ájhôdG á≤£æe ‘ …QÉ÷G

 Qƒ≤°üdÉH  ó«°ü∏d  IôØ¶dG  ≥jôa  ó°üMh

 ±CG" ∫Éf Éª«a •Gƒ°TCG 3 ‘ ∫hC’G õcôŸG

 •Gƒ°TC’G ÚH øe ÚWƒ°T ‘ IOÉjôdG "3

 ádƒ£ÑdG ΩÉjCG ådÉK ‘ âª«bCG »àdG ¢ùªÿG

 âfÉc  »àdGh  ,"ñƒ«°ûdG"  •Gƒ°TCG  ‘

."ÒL Qƒ«H" áÄØd á°ü°üfl

 ‘  ∫hC’G  õcôŸG  "7  ΩCG"  ≥jôa  ó°üMh

 Ò£dG á£°SGƒH ,õeôdG ñôa ÒL Qƒ«H •ƒ°T

 øeõH  áaÉ°ùŸG  ™£b  …òdG  "ÖZÉ°ûe"
 "áfƒæ«H"  ≥jôa  ¬«∏j  ,á«fÉK  18,280

 ,á«fÉK  18,494 øeõH  "45 »H"  Ò£dÉH

 "32  ¬jEG"  Ò£dÉH  IôØ¶dG  ≥jôa  kÉãdÉKh

.á«fÉK 18,519 øeõH

 ‘  ∫hC’G  õcôŸG  "3  ±CG"  ≥jôa  ≥≤Mh

 á£°SGƒH  õeôdG  ¢SÉfôL ÒL Qƒ«H  •ƒ°T

 AÉLh ,á«fÉK 18,346 øeõH "300" Ò£dG

 øeõH "∞jÉf" Ò£dÉH "7 ΩCG" ≥jôa kÉ«fÉK

 "3  ±CG"  ≥jôa  kÉãdÉKh  ,á«fÉK18,427

.á«fÉK 18,440 `H "Ö¡d" Ò£dÉH

 ‘ ∫hC’G õcôŸG "3 ±CG" ≥jôa ó°üM Éªc

 á£°SGƒH  »°ù«FôdG  ñôa  ÒL Qƒ«H  •ƒ°T

 ,á«fÉK  18,904  øeõH  "392  hCG"  Ò£dG

 Ò£dÉH ÊÉãdG õcôŸG "7 ΩCG" ≥jôa ∫Éfh

 ≥jôa kÉãdÉKh ,á«fÉK 18,957 `H "∫ÉMQ"
 18,960  `H  "24  »H"  Ò£dÉH  "∞«ædG"

 .á«fÉK

 ‘  ∫hC’G  õcôŸG  "7  ΩCG"  ≥jôa  ≥≤Mh

 Éeó©H ,»°ù«FôdG ¢SÉfôL ÒL Qƒ«H ¥ÉÑ°S

 Ò£dG Éªgh ¢ùØædG ¢ùØæH √GÒW ihÉ°ùJ

 18,422  øeõH  "1  »H"  h  "160  »H"
 Ò£dÉH "3 ±CG" ≥jôa ¬Ø∏N AÉLh ,á«fÉK

.á«fÉK 18,449 øeõH "7070 ƒ«∏HO ¬jEG"

 ¥ÉÑ°S  ‘ ∫hC’G  õcôŸG  "∞«ædG"  ≥≤Mh

 "19 »H" Ò£dÉH …ó≤ædG ñôa ÒL Qƒ«H

 ±CG"  ≥jôa  ¬«∏j  ,á«fÉK  18,660  øeõH

 Ò£dÉH  ådÉãdGh  ÊÉãdG  øjõcôŸÉH  "3

 Ò£dGh  á«fÉK18,727  øeõH  "êGÒe"
.á«fÉK 18,753 øeõH "í°VGh"

 IQGOEG ôjóe ,∑ƒŸO øH ˆGóÑY óªfi ócCGh

 óªfi øH ¿GóªM õcôe ‘ »°ù°SDƒŸG ºYódG

 ‘ á«æØdG ¿Éé∏dG ¢ù«FQh ,çGÎdG AÉ«ME’

 äGó©ŸG π°†aCG  ¢ü«°üîJ ,´Gõa ä’ƒ£H

 ó°UQ  πLCG  øe  á«fhÎµdE’G  äÉ≤«Ñ£àdGh

 Qƒ«£dG äÉYöSh ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe Ò°S

 áYöùdGh ábódG ¿Éª°†d ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y

 ∫hCÉH k’hCG èFÉàædG Ëó≤Jh ádƒ£ÑdG IQGOEG ‘

 .™«ª÷G  ΩÉeCG  á«aÉØ°ûdG  øª°†j  πµ°ûHh

 äÉ°ùaÉæe  ,  "  AÉ©HQC’G   Ωƒ«dG  ≥∏£æJh

 É¡eƒj ‘ ó¡°ûJ »àdG "∑ÓŸGh áeÉ©dG"
 ≈∏Y ,"ÚgÉ°T ÒL" •Gƒ°TCG áeÉbEG ∫hC’G

 Ωƒj ≈àM áÄØdG √òg •Gƒ°TCG π°UGƒàJ ¿CG

.πÑ≤ŸG"âÑ°ùd"

 :¿ƒæëW øH ¿É£∏°S

QÉgOR’Gh Ω qó≤àdG øe ójõªH πaÉM ójóL ΩÉY ≈dEG ™∏£àf

zìGƒ∏àdG{ Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa ádƒ£H »a ¿É≤dCÉàj z3 ±CG{ h IôØ¶dG É≤jôa

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14636 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 6 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ¥Éã«e ≥∏£j »ª«©ædG ó«ªM øH óªMCG

»°ù°SDƒªdG A’ƒdG

 äÉ¡édGh äGQGRƒdG »a IójóL äGAGôLEG 

z19 -ó«aƒc{`d …ó°üà∏d ájOÉëJ’G

 º«©£à∏d á©°SGh á∏ªM ≥∏£J »ÑXƒHCG 

19-ó«aƒc ¢Shô«a ó°V

:ΩGh-¿ÉªéY

 πã‡  ,»ª«©ædG  ó«ªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ≥∏WCG  

 á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  ¿ÉªéY  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ‘  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ  ,ájQGOE’Gh

 ¢üæj  …òdGh  ,»°ù°SDƒŸG  A’ƒdG  ¥Éã«e  ,¿ÉªéY

 ¢ùªÿG ÇOÉÑŸÉH IôFGódG ‘ Ú∏eÉ©dG ΩGõàdEG ≈∏Y

 IOÉjôdGh,»Ø«XƒdG A’ƒdGh ,»eƒµ◊G A’ƒdG ;á«dÉàdG

 πeÉ©àŸGh  ,»YÉª÷G  πª©dÉH  ¿ÉÁE’Gh  ,AGOC’G  ‘

.ÉæeÉªàgG πfi

 √ò¡H  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ∫Ébh

 áëLÉf IQGOEÉH ™àªàJ IóFGôdG á°ù°SDƒŸG ¿EG áÑ°SÉæŸG

 ¿ƒq∏ëàj øjõq«ªàe Ú∏eÉ©Hh ,…öûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGôd

 ¿ƒªàæjh ,IQ pOÉÑeh á«HÉéjEG äÉ«cƒ∏°Sh äÉ«bÓNCÉH

.º¡∏ªY á¡÷ ôîØH

 IôFGó∏d »°ù°SDƒŸG A’ƒdG ¥Éã«e ¥ÓWG ¿CG í°VhCGh

 ∂∏J  ó«MƒJ  ™aGóH  »JCÉj  ójó÷G  ΩÉ©dG  ájGóH  ‘

 ìhôH  π°UGƒàŸG  πª©∏d  kGó«cCÉJh  ,º«≤dGh  ÇOÉÑŸG

 äÉeóN ¤EG ¬«a AÉL Ée áªLôJh ,óMGƒdG ≥jôØdG

 º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ábÓ©dG  ÜÉë°UCG  äÉ©q∏£àd  ≈bôJ

 ™jQÉ°ûŸG  ÜÉë°UCGh  øjôªãà°ùŸG  øe  ¿ƒ∏eÉ©àŸG

."IQÉeE’G ‘ Úµ∏¡à°ùŸGh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

:ΩGh-»HO

 ,á«eƒµ◊G ájöûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG äQó°UCG 

 ; áaÉc ájOÉ–’G äÉ¡÷Gh äGQGRƒ∏d kÉª«ª©J , ¢ùeCG

 áëFÉ÷ …ó°üàdG ‘ óYÉ°ùJ IójóL äGAGôLEG ∫ƒM

 ,ájOÉ–’G áeƒµ◊G iƒà°ùe ≈∏Y " 19 - ó«aƒc"
 ôjÉæj 17 ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG É¡H πª©dG ºàj ¿CG ≈∏Y

 ádhO  áeƒµM  äÉ¡LƒJ  ™e  kÉ«°TÉ“  ∂dPh  ,2021

 ,É¡JÉ«YGóJ øe ó◊Gh ,áëFÉé∏d …ó°üàdG ‘ äGQÉeE’G

.áæeBG πªY áÄ«H øª°V ÚØXƒŸG áë°U ≈∏Y kÉXÉØMh

 ≥«Ñ£J ≈∏Y áaÉc ájOÉ–’G äÉ¡÷G º«ª©àdG åMh

 äÉcöT  »ØXƒeh  É¡«ØXƒe  ¢üîJ  ,IóY  äGAGôLEG

 äÉeóÿG »ØXƒe ∂dòch ,áeÉ©dG äÉeóÿGh ó«¡©àdG

 ,É¡©e  πeÉ©àJ  »àdG  IÈÿG  äƒ«Hh  ájQÉ°ûà°S’G

.¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G øe ºgöSCGh º¡«ª– å«M

 ,ájOÉ–’G äÉ¡÷Gh äGQGRƒdG »ØXƒe ¢üîj Éª«ah

 AGôLEG  º¡«∏Y  Ú©àj  ¬fCG  ≈∏Y  º«ª©àdG  ¢üf  ó≤a

 ∂dPh ;kÉeƒj 14 πc /PCR/ ∞fC’G áë°ùe ¢üëa

 ∂dP  øe  ≈æãà°ù ojh  ,á°UÉÿG  ∞XƒŸG  á≤Øf  ≈∏Y

 , "19 - ó«aƒc " ìÉ≤d ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G ÚØXƒŸG

 Ú∏°UÉ◊G ÚØXƒŸG AGôLE’G Gòg øe ≈æãà°ùj Éªc

 äÉ¡÷G øe Ióªà©e á«ÑW IOÉ¡°T hCG  ôjô≤J ≈∏Y

 á«fÉµeEG ΩóY ¤EG Ò°ûJ ádhódG ‘ á«ª°SôdG á«ë°üdG

 ,á«ë°üdG º¡àdÉM ≥ah "19- ó«aƒc" ìÉ≤∏d º¡«≤∏J

 á«eƒµ◊G  á¡÷G  πØµàJ  ¿CG  ≈∏Y  ,á«°VôŸG  hCG

 /PCR/  ∞fC’G  áë°ùe  ¢üëa  AGôLEÉH  ájOÉ–’G

.kÉeƒj 14 πc º¡d

 äÉeóÿG  äÉcöTh  ó«¡©àdG  äÉcöT  ƒØXƒe  ÉeCG

 äÉcöûdG  ∂∏J  ≈∏Y  Ú©à«a  ,¬HÉ°T  Éeh  áeÉ©dG

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G πÑb øe É¡©e óbÉ©àdG ºàj »àdG

 ¢üëa  AGôLEG  /á«∏Ñ≤à°ùŸGh  á«dÉ◊G/  ájOÉ–’G

 hCG  ,øjóLGƒàŸG É¡«ØXƒŸ /PCR/ ∞fC’G  áë°ùe

 πªY  äGô≤e  ‘ »eƒj  πµ°ûH  ¿hóLGƒà«°S  øjòdG

 ∂∏J á≤Øf ≈∏Y ,kÉeƒj 14 πc ∂dPh ,ájOÉ–’G á¡÷G

 ≈æãà°ù ojh ,É¡d ó¡©ŸG hCG É¡©e óbÉ©àŸG äÉcöûdG

 ìÉ≤d ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G äÉcöûdG ∂∏J »ØXƒe ∂dP øe

."19 - ó«aƒc"

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 QÉ°ûàfG  øe ó◊G ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡é∏d ’Éªµà°SG  

 ,»ÑXƒHCG - áë°üdG IôFGO â≤∏WCG ..19-ó«aƒc ¢ShÒa

 á∏ªM ,áeÉ©dG áë°ü∏d »ÑXƒHCG õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH

 øµÁ å«M ,19-ó«aƒc ¢ShÒa ó°V º«©£à∏d á©°SGh

 ≈∏Y kÉfÉ› ∫ƒ°ü◊G Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ª÷

.ìÉ≤∏dG

 áeÉY  "º«©£àdG  ∑QÉ«N  øµ«d"  á∏ªM  ™é°ûJh

 ó°V  º¡°ùØfCG  ájÉª◊  ìÉ≤∏dG  »≤∏J  ≈∏Y  Ö©°ûdG

 Úæ°üëŸG ¢UÉî°TC’G OóY ™ØJQG Éª∏µa ,¢ShÒØdG

.ihó©dG ¢Uôa â∏b Éª∏c ìÉ≤∏dÉH

 AGƒàM’  ÉgOƒ¡L  π°†ØH  ,IQÉeE’G  âYÉ£à°SG  óbh

 èeGôH  â∏ª°T  »àdGh  19-ó«aƒc  ¢ShÒa  QÉ°ûàfG

 ≈∏Y ®ÉØ◊G ,»Ñ£dG í°ùŸG á∏ªMh §°ûædG »°ü≤àdG

 ‹ÉªLEG  øe  IócDƒŸG  áHÉ°UE’G  ä’ÉM áÑ°ùf  ÊóJ

.%0^39 óæY IQÉeE’G ‘ âjôLCG »àdG äÉ°UƒëØdG

 äÉÑ°ùàµŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG º«©£àdG á∏ªM ±ó¡Jh

 QÉ°ûàfG øe ó◊G ‘ ¿B’G ≈àM á≤≤ëŸG á«ë°üdG

 ‘  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  á∏°UGƒe  ¿Éª°Vh  ,19-ó«aƒc

.á∏eÉ°T IQƒ°üH É¡fÉµ°S ájÉªM á≤jôW ‘ É¡JOÉjQ

zOGhQ{ á°ù°SDƒe »a ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdG ∫ƒM ôjô≤J ™∏£j zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

zΩGh{        ´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

¿ƒæëW øH ¿É£∏°S

»£dÉîªdGh ÉfhQƒµH ø«HÉ°üªdG øe áæ«©e ä’Éëd ΩÉjCG 10 ≈dEG »ë°üdG ∫õ©dGh ôéëdG Ióe ô°üàîJ »HO
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:ΩGh-IôØ¶dG

 π«ch ,…Qƒ°üæŸG ô£e óªfi öUÉf IOÉ©°S ó¡°T 

 áHÉfE’ÉH IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿GƒjO

 áæjóe ≈Ø°ûà°ùe ‘ ≈∏µdG π«°ùZ IóMh ìÉààaG

 ácöûd  á©HÉàdG  IôØ¶dG  äÉ«Ø°ûà°ùe  óMCG  ,Gƒ«d

."áë°U" á«ë°üdG äÉeóî∏d »ÑXƒHCG

 ≈∏µdG π«°ùZ äÉeóN ÒaƒJ ‘ IóMƒdG º¡°ùà°Sh

 ÉgöVÉfih  Gƒ«d  áæjóe  ¿Éµ°S  øe  ≈°Vôª∏d

 Gòg  ‘  á«ŸÉ©dG  Iõ¡LC’G  çóMCG  ™e  á≤aGƒàe

 øe π«∏≤àdGh ≈°VôŸG øY ∞«ØîàdG ±ó¡H ∫ÉéŸG

 IójóL á«LÓY áHôŒ Ëó≤Jh ¢VôŸG äÉØYÉ°†e

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥ahh  ¬«dÉY  IOƒéH  áãjóMh

 èeGôH ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«LÓ©dGh á«ë°üdG

 ≈∏Y »HÉéjEG πµ°ûH ¢ùµ©æj Ée Iõ«ªàe á«LÓY

.™ªàéŸGh IöSC’Gh OôØdG

 ¢ù«ªN  óªM  ¬≤aGôj  ¿GƒjódG  π«ch  ó≤ØJh

 IôØ¶dG äÉ«Ø°ûà°ùŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG …Qƒ°üæŸG

 ájÉYôd áë°üd …ò«ØæàdG ôjóŸG âdƒg øØ«à°Sh

 ≈∏µdG π«°ùZ IóMh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ≈∏µdG

 IQƒ£àeh áãjóM Iõ¡LCG øe ¬ª°†J Éeh Iójó÷G

.≈°Vôª∏d Ωó≤J »àdG á«LÓ©dG äÉeóÿGh

 π«°ùZ IóMh ¿CG  …Qƒ°üæŸG  ¢ù«ªN óªM ócCGh

 ≈Ø°ûà°ùe ‘ É¡MÉààaG ” »àdG Iójó÷G ≈∏µdG

 Iõ«ªàe  á«LÓY  äÉeóN  Ωó≤à°S  Gƒ«d  áæjóe

 ÉgQGhRh IôØ¶dG á≤£æe ¿Éµ°S øe ≈∏µdG ≈°VôŸ

 ∫ÓN á°UÉNh ΩÉ©dG á∏«W É¡«∏Y ¿hOOÎj …òdG

 ºgOGóYCG  ójGõàJ  øjòdGh  äGRÉLE’Gh  äÉfÉLô¡ŸG

 øY  ∞«ØîàdG  ‘  ºgÉ°ùj  É‡  ®ƒë∏e  πµ°ûH

.º¡JÉfÉ©e øe π«∏≤àdGh ≈°VôŸG

 IôØ¶dG  äÉ«Ø°ûà°ùe  IQGOEG  ¿EG  …Qƒ°üæŸG  ∫Ébh

 á«LÓYh  á«ÑW  äÉeóN  ÒaƒJ  ≈∏Y  á°üjôM

 ¿óŸG ∞∏àfl ‘ á≤£æŸG ¿Éµ°S ™«ª÷ Iõ«ªàe

 ∂dPh »©«ÑW πµ°ûH á«eƒ«dG º¡JÉ«M á°SQÉªŸ

 »àdG Iõ«ªàŸG èeGÈdGh §£ÿG ™°Vh ∫ÓN øe

 á«Ñ£dGh á«LÓ©dG äÉeóÿG ™«ªL ÒaƒJ øª°†J

 á°ShQóe èeGôH ≥ah É¡«dEG êÉ«àM’G ≥WÉæe ‘

 á«àëàdG  á«æÑdG  åjó– πª°ûJ  áª¶æe  §£Nh

 QOGƒµdG  ÜÉ£≤à°SGh  áãjó◊G  Iõ¡LC’G  ÒaƒJh

.É«∏ªYh É«ª∏Y Iõ«ªàŸG á«LÓ©dGh á«Ñ£dG

 ¿ƒµàJ Iójó÷G ≈∏µdG π«°ùZ IóMh ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 IQƒ£àeh  áãjóM  ≈∏µ∏d  π«°ùZ  Iõ¡LCG  5  øe

 á«dhOh á«ŸÉY ¢ù«jÉ≤eh ÒjÉ©e ™e á«°TÉªàeh

 IAÉØc …P õ«ªàe »ÑW QOÉc ±GöTEÉH ∂dPh á©Ñàe

 á«LÓ©dG äÉeóÿG IOƒL ¿Éª°†d á«dÉY IÈNh

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ≈°Vôª∏d áeó≤ŸG iƒ∏µdG π«°ù¨dGh

.º¡àeÓ°S

 ‘ …ƒ∏µdG π«°ù¨dG ≈°Vôe ¬LƒJ º¡ÑfÉL øe

 IOÉ«≤dG  ¤EG  ôµ°ûdÉH  ÉgöVÉfih  Gƒ«d  áæjóe

 áMGQ  ≥«≤ëàd  É©°Sh  ôNóJ  ’  »àdG  Ió«°TôdG

 Ö©°ûdG OÉ©°SE’ ¬H âeÉbh ’EG øWGƒŸG á«gÉaQh

 π«°ù¨dG  IóMh  ÒaƒJ  ¿CG  øjócDƒe  ,øWGƒŸGh

 π«°ù¨dG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG º¡«∏Y π¡°ùà°S Iójó÷G

 á≤°ûe ¤EG áLÉ◊G øe º¡àæjóe πNGO Iôªà°ùŸG

 π«°ù¨dG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤∏d ôNBG ¿Éµe ¤EG ∫É≤àf’G

 ¬fCG Úë°Vƒe ,º¡JÉfÉ©e øe ∞YÉ°†J ¿Éc »àdG

 ÉgöVÉfih  Gƒ«d  øe  ≈°VôŸG  ¿ÉµeEÉH  íÑ°UCG

 èeÉfôH  á©HÉàeh  Gƒ«d  ≈Ø°ûà°ùe  ¤EG  Qƒ°†◊G

 ádƒ¡°S πµH º¡H ¢UÉÿG »YƒÑ°SC’G ≈∏µdG π«°ùZ

.öùjh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 IOÉ«≤dÉH  äÉjQhódGh  QhôŸG  IQGOEG  â≤∏WCG  

 á∏ªM AÉKÓãdG ¢ùeG ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG

 ÉæàjÉZ"  ¿GƒæY  â–  á«fhÎµdEG  ájQhôe

 ôjÉæj  ô¡°T  ájÉ¡f  ≈àM  óà“  "∂àeÓ°S

 ájQhôŸG áeÓ°ùdG  õjõ©J ¤EG  ±ó¡J …QÉ÷G

 »eóîà°ùeh  Ú≤FÉ°ùdG  ÒcòJ  ∫ÓN  øe

 áeÉ©dG  ájQhôŸG  äGOÉ°TQ’G  ´ÉÑJÉH  ≥jô£dG

 QÉKBG  øe  ¬Ø∏îJ  Éeh  çOGƒ◊G  øe  óë∏d

 ≥≤ëj  ÉÃ  ™ªàéŸGh  OGôaC’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°S

 ±ó¡dG ™e áªé°ùæŸG ábQÉ°ûdG áWöT ájDhQ

 ¤EG  »eGôdG  á«∏NGódG  IQGRƒd  »é«JGÎ°S’G

.kÉæeCG ÌcCG ¥ô£dG π©L

 ´ôa  ôjóe  áÑ«°ûdG  Oƒ©°S  Ö«≤ædG  ∫Ébh

 ábQÉ°ûdG  áWöûH …QhôŸG  ΩÓYE’Gh  á«YƒàdG

 ábÓ£fG ™e øeGõàdÉH AÉL á∏ª◊G ¥ÓWEG ¿EG

 ¤EG  ÜÓ£dG  IOƒYh  ÊÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG

 ≥∏£à°S …òdG ójó÷G ΩÉ©dG ájGóHh º¡°SQGóe

 ájQhôe á∏ªM 12 ¬dÓN øe ábQÉ°ûdG áWöT

 ájQhôŸG áeÓ°ùdG ≥«≤– ¤EG É¡©«ªL ±ó¡J

 AGƒ°S  ™ªàéŸG  OGôaCG  á«YƒJ  ¿CG  kÉë°Vƒe..

 IÉ°ûŸG  hCG  äÉÑcôŸG  »≤FÉ°S  áÄa  øe  GƒfÉc

 ‘  AÉcöT  º¡fƒc  á∏ª◊G  ìÉ‚EG  ‘  º¡e

 ºgÒcòJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  áeÓ°ùdG  ≥«≤–

 ájQhôŸG  ÚfGƒ≤dG  πµH  ó«≤àdG  IQhö†H

.º¡æeCGh º¡àeÓ°S øe Rõ©J »àdG äGOÉ°TQ’Gh

 ºàJ  "∂àeÓ°S  ÉæàjÉZ"  á∏ªM  ¿CÉH  √ƒfh

 äGöVÉfi  Ωó≤J  å«M  á«fhÎµdEG  á≤jô£H

 OGôaCGh  ¢SQGóŸG  ÜÓW  ±ó¡à°ùJ  ájƒYƒJ

 »FôŸG ∫É°üJ’G á«°UÉN ≥jôW øY ™ªàéŸG

 ≈∏Y ájƒYƒàdG IOÉ«≤dG äÉHÉ°ùM ÖfÉL ¤EG

/  äÉ¨d  Ió©H  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe

 ∂dPh  /hOQh’Gh  ájõ«∏‚’G  h  á«Hô©dG

 Öéj »àdG áë«ë°üdG äGAGôLE’ÉH ºgÒcòàd

 QƒÑY hCG º¡JÉÑcôŸ º¡JOÉ«b óæY É¡H ó«≤àdG

.º¡àeÓ°S ¿Éª°V πLCG øe ≥jô£dG

 IQhöV Ú≤FÉ°ùdG ≈∏Y ¬Ñ«°ûdG Ö«≤ædG ócCGh

 √Ò¨H ∫É¨°ûf’G ΩóYh ≥jô£dG ádÉM IÉYGôe

 øeC’G  ΩGõM  §HôH  ó«≤àdG  ™e  IOÉ«≤dG  AÉæKCG

 ≥jô£dG  ≈∏Y  IOóëŸG  áYöùH  ΩGõàd’Gh

 áaÉ°VG IOÉ«≤dG AÉæKG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG ΩóYh

 øe ≥jô£dG QƒÑ©H IÉ°ûŸG ó«≤J IQhöV ¤EG

.á°ü°üîŸG øcÉe’G

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ¢ùeCG  ∞«°TQC’Gh  ≥FÉKƒ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  âª¶f

 AÉ°†a  ‘  ôëHG"  ¿Gƒæ©H  á«°VGÎaG  á°ù∏L

 ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d áÄ«¡dG ƒØXƒe É¡«a ∑QÉ°T "∑QÉµaCG

 É¡fCÉ°T  øe IójóL QÉµaCGh  IôµàÑe äÉ«é«JGÎ°SG

.»YÉª÷G ÒµØàdGh πª©dG ìhQ ï«°SôJ

 ôKDƒŸG  áÄ«¡dG  QhO  øe  kÉbÓ£fG  á°ù∏÷G  »JCÉJh

 ôjƒ£àdG  IÒ°ùe  áÑcGƒeh  ºYO  ‘  ∫hDƒ°ùŸGh

 ”h  ádhódGh  IQÉeE’G  ‘  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdGh

 ∫ƒM  äÉ¶MÓŸGh  QÉµaC’G  áaÉc  ™ªL  É¡dÓN

 ájôjƒ£àdG  äÉMÎ≤ŸGh  á«dÉ◊G  á«é«JGÎ°S’G

 á«fÉãdG  á«°ùªÿG  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  OGóYE’

 øe  ójõe  ≥«≤–  øª°†j  ÉÃ  2025  –  2021

 õjõ©Jh áØ°TQC’Gh ≥«KƒàdG ∫É› ‘ äÉMÉéædG

 á«é«JGÎ°S’Gh  á«eƒµ◊G  áÄ«¡dG  äÉbÓY

 ≥FÉKƒdÉH  á«æ©ŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ¡÷G  ™e

.∞«°TQC’Gh

 áÄ«¡dG  ájDhQh  ádÉ°SQh  ±GógCG  á°ù∏÷G  â°ûbÉfh

 ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  Égôjƒ£J  á«fÉµeEGh  ,á«dÉ◊G

 ¥ô£àdG ÖfÉL ¤G ábQÉ°ûdG áeƒµM äÉ«é«JGÎ°SG

 á£ÿG  AGOCG  èFÉàf  »gh  á«°ù«FQ  QhÉfi  ¤EG

 á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG  ‘  áÄ«¡∏d  á«é«JGÎ°S’G

 á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  åjó–h  OGóYEG  πMGôeh

 øe  áYƒª› ¢VGô©à°SG  ¤G  áaÉ°VEG..  ÚØXƒª∏d

.á«©LôŸG äÉfQÉ≤ŸG

 »ØXƒe ÖfÉL øe G kÒÑc kÓYÉØJ á°ù∏÷G äó¡°Th

 AGQB’G  ∫OÉÑJ  ≈∏Y  º¡°UôM  øjócDƒe..  áÄ«¡dG

 É¡fCÉ°T øe »àdG äÉMÎ≤ŸG Ëó≤Jh QÉµaC’G ó°UQh

 ≈∏Y Ò°ùdGh áÄ«¡dG ∫ÉªYCG ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG

 ∫É›  ‘  Égõ«“  øª°†J  »àdG  ≈£ÿG  äGP

 CGƒÑàJ  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  π©Lh  ∞«°TQC’Gh  ≥FÉKƒdG

 ‘  áeó≤àŸG  ∫hódG  ±É°üe  ‘  ábƒeôe  áfÉµe

.∫ÉéŸG Gòg

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÊóŸG  ´Éaó∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  â≤∏WCG  

 øe  ócCÉàdG  ¿Éª°†d  {  ´QO  {  äÉjQhO

 OGƒŸG  π≤f  èjQÉ¡°Uh  äÉÑcôe  á≤HÉ£e

 äÉWGÎ°T’ÉH  IQÉeE’G  äÉbôW ‘ Iô£ÿG

 OGƒŸG  π≤f  èjQÉ¡°Uh  äÉÑcôŸ á«FÉbƒdG

.Iô£ÿG

 º«gGôHEG  óªfi  ó«ª©dG  IOÉ©°S  í°VhCGh

 ´Éaó∏d »ÑXƒHCG áÄ«g ΩÉY ôjóe …ôeÉ©dG

 ≈∏Y  {  ´QO  {  º°SG  ¥ÓWEG  ¿CG  ÊóŸG

 áÄ«¡dG ¢UôM øe ÉbÓ£fG »JCÉj äÉjQhódG

 ‘ ÉgOƒ¡L õjõ©Jh äGQƒ£àdG áÑcGƒe ≈∏Y

 áÄ«H ÒaƒJh ôWÉîŸG øe ™ªàéŸG ájÉªM

 ,á«©ªàéŸG  ≥aGôŸGh  äÉbô£dG  ‘  áæeBG

 OGƒŸG  øe  ájÉbƒdG  äÉWGÎ°T’  É≤«Ñ£Jh

 π«dO  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG  Iô£ÿG

 áeÓ°Sh  ≥jô◊G  øe  ájÉªë∏d  äGQÉeE’G

 OGƒª∏d á«FÉbƒdG äÉWGÎ°T’G π«dOh ìGhQC’G

.Iô£ÿG

 πª©à°S { ´QO { äÉjQhO ¿CG  ¤EG  âØdh

 á«°ù«FôdG  ¥ô£dG ‘h áYÉ°ùdG  QGóe ≈∏Y

 »ÑXƒHCG  áæjóe  ‘  áØ∏àîŸG  ≥WÉæŸGh

 äÉÑcôe  ó°Uôd  IôØ¶dG  á≤£æeh  Ú©dGh

 ,áØdÉîŸG  Iô£ÿG  OGƒŸG  π≤f  èjQÉ¡°Uh

 áëF’  ≥«Ñ£J  ºà«°S  ¬fCG  ¤EG  GÒ°ûe

 ‘ ÊóŸG ´ÉaódG ¿ƒfÉ≤d kÉ≤ah äÉØdÉfl

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ ¿CÉ°ûdG Gòg

 äÉÑcôe  »≤FÉ°Sh  ∑Óe  ™«ªL  åMh

 ΩGõàd’G  Iô£ÿG  OGƒŸG  π≤f  èjQÉ¡°Uh

 ¿Éª°†d  áeRÓdG  äÉWGÎ°T’G  ≥«Ñ£àH

.»ÑXƒHCG ™ªà› áeÓ°Sh ájÉªM

:ΩGh-»HO

 ‘ äÉéàæª∏d á≤HÉ£ŸG º««≤J º°ùb íÑ°UCG 

 äGOÉ¡°ûdG íæe äÉ¡L óMCG …õcôŸG »HO Èàfl

 äÉØ°UGƒª∏d  äGQÉeE’G  áÄ«g  iód  ∫Ó◊G

 áeÓ©dG  íæŸ  "  äÉØ°UGƒe  "  ¢ù«jÉ≤ŸGh

 ÚeCG ¢Sóæ¡ŸG ∫Ébh . ∫Ó◊G äÉéàæŸ á«æWƒdG

 …õcôŸG  »HO  Èàfl IQGOEG  ôjóe  ÚeCG  óªMCG

 õjõ©J ‘ º¡°ù«°S RÉ‚E’G Gòg ¿EG »HO ájó∏ÑH

 äÉÄ«¡dG ™e Iõ«ªàe äÉeóN Ëó≤J ‘ πeÉµàdG

 IOÉ©°Sh É°VQ ÒjÉ©e ≈∏YCG øª°†J ájOÉ–’G

. º¡bƒ≤M ájÉªMh Ú∏eÉ©àŸG

:ΩGh-Ú©dG

 á©eÉéH  ôªà°ùŸG  º«∏©àdG  õcôe  ø∏YCG  

 ìôW  øY  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ,ÖjQóàdGh π«gCÉàdG  èeGôH øe áYƒª›

 ΩÉ©∏d ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG ájGóH ™e

 ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,2021-2020 »ÁOÉcC’G

 ¢ù∏éŸGh  ,ø£æ°TGh  êQƒL  á©eÉL  ™e

 á©eÉLh  ,IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûª∏d  »ŸÉ©dG

 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  OóYh  ,Góæ∏a  ‘  ƒàdG

.ádhódÉH á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh

 ôjóe  »ã«eôdG  ≈°ù«Y  QƒàcódG  QÉ°TCGh  

 õcôŸG  ¿CG  ¤EG  ôªà°ùŸG  º«∏©àdG  õcôe

 ¤EG èeGÈdG √òg ìôW ∫ÓN øe ≈©°ùj

 OGôaC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J

 ƒªæ∏d  áØ∏àîŸG  ™ªàéŸG  äÉYÉ£bh

 äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J ∫ÓN øe ∂dP ¿Éc AGƒ°S

 ±É°ûµà°SG  ΩCG  IójóL  ±QÉ©e  º∏©J  ΩCG

 èeGÈdG  ™«ªL  ¿CG  É kë°Vƒe  ,äÉfÉµeE’G

 AGÈÿG  øe  áÑîf  ±GöTEÉH  âªª°U  ób

 ∂∏J  ‘  Ú°ü°üîàŸG  Ú«ÁOÉcC’Gh

.ä’ÉéŸG

 èeGÈdG øe ójó©dG ìôW ” ó≤d{ :∫Ébh

 ä’É›  ‘  á«°ü°üîàdG  á«∏«gCÉàdG

 ,™jQÉ°ûŸG  πjƒ“  É¡æe  áYƒæàe

 ∫ÉªYC’G  IOÉjQh  ,IOÉjôdGh  IOÉ«≤dGh

 ,á«eÉæàŸG  ∫ÉªYC’G  IQGOEGh  ,á«YÉªàL’G

 ,¢UôØdG  º««≤Jh  ,QÉµàH’Gh  ´GóH’Gh

 Éªc..  IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸG  π°ûa  IQGOEGh

 IOÉ«bh IOÉjQ ‘ »æ¡e Ωƒ∏HO ìôW ”

 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYC’G

 áaÉ°VE’ÉH  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 »é«JGÎ°S’G  §«£îàdG  Ωƒ∏HO  ¤EG

 õ«ªàdG  Ωƒ∏HOh  ,πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh

 áeóÿG  ‘ »æ¡ŸG  Ωƒ∏HódGh  ,»eƒµ◊G

.zá«YÉªàL’G

 äÉYÉ°S ¢ü«°üîJ ” ¬fCG ôcòdÉH ôjóL  

 á£ÿG  Ö°ùëH  ,èeÉfôH  πµd  IOófi

 ájÉ¡f ‘ ÜQóàŸG íæ oÁ å«M ,á«ÑjQóàdG

 Ióªà©e á«ÁOÉcCG π«gCÉJ IOÉ¡°T èeÉfÈdG

 äÉ¡÷Gh  äGQÉeE’G  á©eÉL  πÑb  øe

.èeÉfôH πc OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG

 Ωƒ∏Hód áYÉ°S 192 â°ü°ü oN ,kÓ«°üØJh 

 ,ájƒªæàdG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYC’G  IOÉ«b

 60h  40  ÚH  ìhGÎJ  Ióe  ≈∏Y  áYRƒe

 áeóÿG  ‘  »æ¡ŸG  Ωƒ∏HódG  ÉeCG..  É keƒj

 ,áYÉ°S  100  ¬d  â°ü°üîa  á«YÉªàL’G

 É keƒj  25  ¤EG  20  øe  óà“  IÎa  ∫ÓN

 Ωƒ∏Hód  áYÉ°S  72  â°ü u°ü oN  Éªc..

 ≈∏Y áYRƒe ,»eƒµ◊G õ«ªàdG …QÉ°ûà°SG

 IQGOEG  ‘ »æ¡ŸG Ωƒ∏HódG  ÉeCG..  É keƒj 16

 110 ¬d â°ü°üîa á«YÉªàL’G ä’É◊G

 ¤EG  20  øe  óà“  IÎa  ∫ÓN  äÉYÉ°S

 áYÉ°S  72  â°ü°üN  GkÒNCGh  ,É keƒj  25

 »é«JGÎ°S’G §«£îàdG …QÉ°ûà°SG Ωƒ∏Hód

 24  ≈∏Y  áYRƒe  ,πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh

.É keƒj

 á©eÉL ‘ ôªà°ùŸG º«∏©àdG õcôe ó©jh

 õcGôŸG  øe  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 πãÁh  ,ÖjQóàdG  ∫É›  ‘  IóFGôdG

 øe  áaô©ŸG  π≤æd  É vjƒ«M  GköùL  õcôŸG

 øe  ¬µ∏à“  Ée  πµH  ,äGQÉeE’G  á©eÉL

 QOÉch  áYƒæàe  äGÈNh  ‘ô©e  ó«°UQ

 OGôaCG ¤EG ,äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG ≈∏Y »ÁOÉcCG

 ±GógC’G ™e É k«°TÉ“ ∂dPh ;áaÉc ™ªàéŸG

 G kò«ØæJh ,äGQÉeE’G á©eÉ÷ á«é«JGÎ°SE’G

.¬aGógCGh ¬àdÉ°SQh õcôŸG ájDhôd

 á©eÉ÷G  äÉ«∏c  ™e  õcôŸG  ¿hÉ©àjh

 ¬JGQÉÑàNGh  ¬JGQhOh  ¬›GôH  ò«ØæJ  ‘

 ájöûÑdG  äÉbÉ£dG  øe  IOÉØà°SÓd

 ó«°UôdGh ,Iõ«ªàŸG á«ÁOÉcC’G äGÈÿGh

 .äÉ«∏µdG √òg ‘ ºcGÎŸG ‘ô©ŸG

:Ú«Øë°üdG á«©ªL -»HO 

 ,ôªY ≈∏Y á«JGQÉeE’G Ú«Øë°üdG á«©ªL â©f

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ª∏d »°üî°ûdG »Øë°üdG Qƒ°üŸG

 áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM »ª°SÉ≤dG óªfi øH ô≤°U

 ó©H á«æŸG ¬JÉah …òdG ,√GôK ˆG Ö«W ≥HÉ°ùdG

 πªY kÉeÉY 33 É¡Jóe á«æ¡e á«eÓYEG IÒ°ùe

  .ÒÑc AÉ£Yh ¢UÓNEÉH É¡«a

 ,øjõ«ªàŸG Ú«Øë°üdG øjQƒ°üŸG øe πMGôdGh

 ¬∏ªY Ióe ∫ÓN ÊÉØJh OÉ¡àLGh óéH πªY

 øe ΩGÎMÉH ≈¶ëj ¬à∏©L ¬JÒ°ùeh ,á∏jƒ£dG

 ¢üdÉîH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG Ωó≤Jh   .™«ª÷G

 ó«≤ØdG  IöSCG  ¤EG  IÉ°SGƒŸG  ¥OÉ°Uh  …RÉ©àdG

 ¢SCGQ áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG ‘ AÓeõ∏dh

 ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG πLh õY ˆG ÚYGO ,áª«ÿG

.¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ

.. áãjóM Iõ¡LCG 5 º°†J

Gƒ«d ≈Ø°ûà°ùe »a IójóL ≈∏c π«°ùZ IóMh ìÉààaG

z∂àeÓ°S ÉæàjÉZ{ ¿Gƒæ©H ájQhôe á∏ªM ≥∏£J ábQÉ°ûdG áWô°T

z2025 - 2021{ á«é«JGôà°S’G É¡à£N Qƒ£J z∞«°TQC’Gh ≥FÉKƒ∏d ábQÉ°ûdG{

 π≤f èjQÉ¡°Uh äÉÑcôe á©HÉàªd z´QO{ äÉjQhO ¥ÓWEG

»ÑXƒHCÉH Iô£îdG OGƒªdG

 ∫ÓëdG äGOÉ¡°û∏d áëfÉe á¡L z…õcôªdG »HO{ OÉªàYG

zäÉØ°UGƒe{ iód

kÉ«ªdÉY Ióªà©ªdG èeGôÑdG øe kGOóY ìô£j äGQÉeE’G á©eÉéH ôªà°ùªdG º«∏©àdG õcôe

áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM Qƒ°üe ≈©æJ á«JGQÉeE’G ø««Øë°üdG á«©ªL

:ΩGh-»HO

 -  »JGQÉeE’G  …Oƒ©°ùdG  ¿Éµ°SE’G  ¢ù∏›  ¢ûbÉf  

 »JGQÉeE’G …Oƒ©°ùdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏› äGQOÉÑe óMCG

 äÉeóÿG  øe  GOóY  ådÉãdG  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  -

 ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ ‘ πª©dG Ò°S á©HÉàeh á«fÉµ°S’G

 ÉÃ ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SEG ´É£≤H á£ÑJôŸG á«é«JGÎ°SE’G

 ídÉ°üŸG Ωóîjh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J ≥≤ëj

. Ú≤«≤°ûdG øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG

 á«æ≤J ÈY É«°VGÎaG ó≤Y …òdG - ´ÉªàL’G ö†M

 á∏«ªL á°Sóæ¡ŸG IOÉ©°S øe πc -»FôŸG ∫É°üJ’G

 ¿Éµ°SEÓd ójGR ï«°ûdG èeÉfÈd áeÉ©dG IôjóŸG …óæØdG

 ¿Éµ°S’G ôjRh ÖFÉf ôjóÑdG ˆGóÑY ¢Sóæ¡ŸG ‹É©eh

 á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  èeGÈdG  ‹hDƒ°ùeh  …Oƒ©°ùdG

.ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G ‘ ¿Éµ°SE’G ÉjÉ°†≤H

 áMƒª£dG äGQOÉÑŸG øe áYƒª› ´ÉªàL’G ¥ô£Jh

 äÉ¡Lƒàd  áªYGódG  πª©dG  äÉaó¡à°ùÃ  á£ÑJôŸG

 AÉ«MCG  ΩÉ¶f É¡æeh ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G  »àeƒµM

 ´höûeh  "  äÉcGöT  "  èeÉfôHh  á«æµ°ùdG  ójGR

." 2071 ójGR" ΩGóà°ùŸGh ôµàÑŸG øµ°ùŸG

 äGQOÉÑŸG  äGóéà°ùe  RôHCG  ¿ƒ©ªàéŸG  ¢ûbÉf  Éªc

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGQOÉÑŸGh  ™jQÉ°ûŸGh  ácÎ°ûŸG

 äÉ«dB’Gh  á«é¡æŸG  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh GƒdOÉÑJh

. á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ù∏d øjó∏ÑdG iód á©ÑàŸG

 ÚH äÉbÓ©dG ¿CG  …óæØdG á∏«ªL á°Sóæ¡ŸG äócCGh

 iƒà°ùe ≈∏Y Éeó≤àeh Gójôa ÉLPƒ‰ πã“ ÚÑfÉ÷G

 áeƒYóe  ,∑Î°ûŸG  πª©dGh  ∞JÉµàdG  ‘  ⁄É©dG

 Óc  ‘  Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdÉH

 ™«ªL  ‘  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdGh  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG

 …òdG ,»eƒµ◊G ¿Éµ°SE’G Éª«°S ’ ájƒªæàdG ä’ÉéŸG

.IÉ«◊G IOƒLh IOÉ©°ù∏d á«°ù«FQ á£fi πãÁ

 ácGöûdG " : ôjóÑdG ˆGóÑY ¢Sóæ¡ŸG ∫Éb ¬à¡L øe

 áæ«àe  äGQÉeE’Gh  ájOƒ©°ùdGG  ÚH  á«é«JGÎ°SE’G

 ºMÓàdGh IƒNC’Gh ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≈∏Y á«æÑeh

 ‘ ÉæFÉ≤°TCG ™e ó«H kGój πª©dG ‘ ¿ƒ°VÉe øëfh ..

 QÉgOR’Gh á«ªæàdG øe IójóL á∏Môe ƒëf äGQÉeE’G

. "Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ,√ÉaôdGh

 »JGQÉeE’G …Oƒ©°ùdG ¿Éµ°SE’G ¢ù∏ée

ådÉãdG ¬YÉªàLG ó≤©j

IOÉ«≤dG »a IóFGQ á°SQóe ó°TGQ øH óªëe :…OQGƒÑdG

…óæØdG á∏«ªL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ádhódG ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e ócCG 

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ádÉ°SQ  ¿CG  ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd

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

 iôcòdG ‘ "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 äAÉL äGQÉeE’G ádhO áeƒµM á°SÉFQ ¬«dƒàd 15 `dG

 IòØdG ájOÉ«≤dG ¬à«°üî°T øe áª«¶Y ÖfGƒL ∞°ûµàd

 á°SQóe É¡fEG ,πÑb øe É¡∏ãe ïjQÉàdG ó¡°ûj ⁄ »àdGh

.IQGOE’Gh IOÉ«≤dG øa ‘ "ó°TGQ øH óªfi"
 ¿EG - áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬d íjöüJ ‘ - ¬«dÉ©e ∫Ébh

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

 óFÉb πµd kÉ«ŸÉY kÉLPƒ‰ íÑ°UCG OôØàŸGh Òæà°ùŸG

 âëÑ°UCGh ,¬Ñ©°Th ¬æWh áeóÿ ¬°ùØf ¢Sôc º«µM

 ó≤d ,õ«ªàdGh ìÉéæ∏d áfƒ≤jCGh k’Éãe ¬ª¡∏ŸG ¬àjDhQ

 ÖJGôŸG  ¤EG  äGQÉeE’G  Æƒ∏ÑH  √ƒª°S  ájDhQ  â≤≤–

 ádhódG íÑ°üàd ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ ¤hC’G á«ŸÉ©dG

."⁄É©dG ∫hO É¡æe º∏©àJ á°SQóe

 Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤H ôîØf " : ∫ƒ≤dÉH ¬«dÉ©e ºààNGh

 ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ˆG  ƒYófh  á«dÉ¨dG  ÉæàdhóHh

 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  º©j  ¿CGh  Aƒ°S  πc  øe  ™«ª÷G

 Ωó≤àdG øe kGójõe ≥≤ëæd ⁄É©dG ´ƒHQ ‘ ΩÓ°ùdGh

. " AÉYódG Ö«› ™«ª°S ˆGh QÉgOR’Gh



��*K�C�¥+2

�jMfEKK�jCCCt��G*�,4*5K�lCCC��:&*
�jCCCªHÐ<(·*�jCCC��¹*��CCC�kq»*
��|CCCtI �fCCC�H^ �jCCCª�ª�nkG*
��ªqCCC��-��zCCC¤+�]fCCC¡��k¿
�¶�4f�<&·*�jCCCDfF�¢H�$fCCC��¡G*
��fCCC��¡G*�jCCC�64fÂ�¨�<�jGKzG*
�mfH§��»f+��CCCJzMK~-K�ÈzgG*
�3fw-*�¢H��¤¡� �́«kG*�m*4f¤»*K
�«¡g-K�jM4{/K�jCCCMz/�m*§�1
�jªt��G*�,fª¹*��fÆ&*K�hªGf�6&*
��9*|H&·* �¢CCCH �jMfE§�G �j���¡G*
�jCCCª+fqM(·*��CCC¤-fEf:�~CCCª�²K

�jª���¡G*�jt��G*�~M~�-K
�zk´�«kG*���j��¹*�¦{CCCJ�«-&f-

�¨k0K�«�9f»*�Ë���M2�|¤�7�¢H
��H�fCCCª�7f �́���CCCg�»*�|CCCM*ËD
�«��kq»* ��CCCª���kG* �,42fCCCgH
�f¤k��:&* �«CCCkG* �,fCCCª¹* �,2§¸
��q��¡-K �m*4fH(·* �jGK2 �jH§�0
�«qª-*Í�6·*�4f:(·*^�,42fgH��H
�«kG* �],fª¹* �,2§/K �,2f����G
�|¤�7�¶�,4*5§CCCG*�f¤¡<�lCCC¡�<&*

.2019� f�+�4f�k+·*
�fHÐD&*�j��¹*�mfI§�H�¢���k-K
�j��kÁ�jM§<§-�m*}�IK�jª)|H
�,}CCC7fgH�jCCCª�ª�n-�m*4*§CCC0K
�¬|.'§H�¢H�2zCCC<��H�mfª��-K
�«<f�k/·* ��CCC�8*§kG* ��CCCE*§H
�mfMz²K�mfCCC�+f��H ��CCCª�¡-K
�jª/4fº*��|�G*�¶�mfCCCIÐ<(*K

�jª»f�G*�jM|�G*K�jE4f��G*�,4fH(·
�~F*|HK�«+2�¶�]�KK�«kª�6]K

�«+2^��CCC���-�«kG*K��§CCC��kG*
�]Í¡�6�«kª�6��2|H �̂K�]�§CCCH
�£f�q<]K �]ÍCCC¡�6 �«+|�G*]K
�,ÓCCCq�G*]K �]ÍCCC¡�6 �«CCCkª�6
��}�G*�j+*§+]K�]ÍCCC¡�6�«kª�6
�½(*�jDf�9(·f+�«g;§+&*�¶�]�§H
�j��¡kH�m*4fCCCª�6 �¨�<�mfIÐ<(*
�j�ªº*��6&*4K�£f�q<�m*4fH(*�¶
�,zCCC»�,ÓCCCq�G*K�¢CCCM§ª�G*� &*K

�Ô<§g�6&*
��ª;§kG �,4*5§CCCG* �¢CCCH �fª��6K
��CCC)f�6§G*K�mfCCC��¡»*��CCCª�/
�rH*|+��H��ª��¡kG*�µ�jªHÐ<(·*
��k�k-�L|1&*�jªI§M~��-K�jª<*3(*
�¢H�j��6*K�jCCC�+fkHK�jCCCªg���+
�j��¹*�jª��kG���kq»*�u)*}7

�rMKÍG*��ÐCCC1�¢H�|¤�7�,zCCC»
�mfDf��k�6*K ��jCCC��¹* ��)f�6|G
��CCC�8*§DK�jCCCª�7f�I�m*4*§CCC0K

�jªIÐ<(*
�jCCC��H�,4*5§CCCG*�lCCC��6K�fCCC�F
��Ð1�¢CCCH�jCCC��t�G�rCCCMKÍG*
�j�)fE�¢H�,2fCCC�k�6ÐG�$fF}�G*
�|M§�-K ��CCC¤ª�Hf�kH �mfCCCIfª+
�jCCC<f¡�8 �¶ ��|CCC�G* ��CCC��D&*
���G�h�6f¡»*�«HÐ<(·*�L§kt»*
�j=fª�8K�f¤-fHf�kJ*�h��0�jcD
�vK4�5~CCC�-�jCCCªGf��-*��CCC)f�64
��H��ª��¡kG*�¢<�Ð��D�jF4f��»*
�2*§IK�jª»f<�jCCCM4f°�mfHÐ<
�{Df¡HK��ª�°�~CCCF*|HK�jª)f��I

��fJÓ=K�jM{=&·*��ª+

��*K�C�gE4c�|G*

��jE4f��G*�,4fH(·�¬4f��k�6·*����q»*�z��M
�¥Gf�<&*�¢��9�j¡HfnG*�¥k���/�¦|CCC�®�*z=
�����G*�¢H�ÈfnG*�¬2fCCC�G*�2f��I·*�4KzG
�,2f��6 �jCCC�6f)|+ �}CCC7f�G* �«CCC�M}�kG*
����q»*��CCC�ª)4�¬zM§��G* �zCCCtªH�«�<

�¬4f��k�6·*
�¥ª/§k+�jCCC���¸*��f�<&*��KzCCC/�&*zgM�K
�jM}�gG*�24*§»*�,|)*2�½(*�Èf»|+��*'§�6
��ª<f��6(*�4§CCCkFzG*�hIf/�¢H�jCCCE4f��Gf+
�2§¤/��§0����q»*�§��<�«ÉËG*��HfF
�����G�Ô¡:*§»*�ifCCC��k�6* �¶�,|)*zG*
�mfcªJK�|)*K2�¶�jCCC0fk»*��CCC)f;§Gf+
��f��G*�¢H�mfF}CCC�G*K�jE4f��G*�jH§�0
�4§��t+��G3�K�jCCCªH§�0�¥g��G*��8fº*
� 2f1�¢+�£f���6��4fCCC:�4§kFzG*�,2f��6
�Ø*zg<K�jM}�gG*�24*§CCC»*�,|)*2��CCC�ª)4

��jM}�gG*�24*§»*�,|)*2�|MzH�¬§��»*
�j���¸*��ÐCCC1����q»*���Ef¡ª�6�fCCC�F
�j�6fª�6�j��Ef¡H�£&f��+�¥-fª�8§-��K}�H
�24*§G*K�£§M~��kG*K�j<*3(ÐG�jE4f��G*�jcªJ
�mfª�8§kG*��K}CCC�H�2*zCCC<(*�jCCC¡ �̧¢CCCH

�����q»f+

5g��h�{H����g¤�6c¤�6����g¤H¢M

�14636�2zC�G*�CC�2021�|Mf¡M�6�$f�+4&·* اأخبارالوطن

��*K�C�¥d;¢+&*

��§¡+�j���1��H�f¤Ef�-*�«g;§+&*�j:}7�m2z/
�¨�<�jg-Í»*�jCCCM4K|»*�mf�Gfw»*��CCCª���kG
�mfEf�gG*� *zCCCwk�6f+�ÔCCC�)f��G*K�mfCCCgF|»*
�4K|»*�jM|MzH�l<2K��f¤¡<�,42f��G*�jªIf�k)·*
�Ô�)f��G*�jM~F|»*�mfª���G*��f��+�mfM4KzG*K
�mf�Gfw»*��CCCª���-�,42fCCCgH�¢H�,2fCCC�k�6ÐG

���vf+4&*���z)*§D�£Kz+�jM4K|»*
�m*§�1K��K}CCC7�zCCCMz²�µ�¥CCCI&*�jCCCt�9§H
�£§�M�£&*�hCCCqM�oª0�jHzº*�¢CCCH�,2fCCC�k�6·*
�jEf�+"�£f�k)*�jCCCEf�+�¨�<�NÐ�8f0��Hf�k»*
��¡+�«JK�j���º*��§¡gG*�¢H�,42fCCC�8 ",f��H
��¡+K��¬4fqkG*�«CCCg;§+&*��¡+K���K&·*�«CCCg;§+&*
��«HÐ�6(·*�«g;§+&*��}�HK��«HÐ�6(·*��}�»*
�,}7fgH��f��-·*K�«HÐ�6(·*�m*4fH(·*��}�HK
�,ÍD��Ð1�jCCCHzº*� z�-�«kG*��§CCC¡gG*�z0&f+
���g»*�zMz��-�xM4f-�¢CCCH�Ô<§g�6&*�5Kfqk-�·

�mf�Gfw»*��ª���-�h��G

�¶�jM~Jf¸*�~M~�-K��ªJ&f-�~F|H���:&*� � *K�«+2
��«+2�j:}7�¶���kq»*�2f��6(·�jCCCHf�G*�,4*2(·*
�jM~Jf¸*�~M~�-K��ªJ&fkG�È*zª»*�u��»*�jCCC��0
�mf�6fª�G*�mf�8§tD�$*|/(*�Ë<�Ô�;§��G�jªIzgG*
�¶��¤G�j��kwR»*�jªIzgG*�,$fCCC��G*K�jªIf���¸*
��G3K�jHf�G*�m*4*2(·*K�jCCC:}�G*�~F*|H��CCC�kÁ
�zGf1�zª��G*�¢CCCH�j�+fk®K � fM&*�3�4*zCCCH�¨�<
����kq»*�2fCCC��6(·�jHf�G*�,4*2(·*�|CCCMzH��ª¤�7
��8§t�G*�½K&*�$*|/(*�¶�f¤Hf¤H�j��¹*�m}CCC7f+
�jF4f��®��G3K��«+2�|+�j:}7�~F|H�¶�jªI*zª»*
�¨�<��¤gM4z-�z�+�jE4f��G*�j�Hf/�¢H�NfgGf:12
��6fª�+��8fº*�INBODY�5f¤/� *zwk�6*�jª�ªF

����q�G�jªIzgG*�jM~Jf¸*

�2wn-�¥d;¢+&*�g:y�7
��¤�{�hG��¢�+�5��H��c�-±*

gM4Ky�G*�jc�Gct�G*

*w�F��H�¥d�G*��Kc�hG*�lq+
�¬z¡�G*�«-*4fH(·*��f�<&·*����¿�ot+
�jt��G*�,|CCC)*2�¢<�ÔCCC�nÂ�4§CCC��t+
�mfHzw�G�«CCCg;§+&*�jF}7K��«CCCg;§+&*
�«+z+�jt��G*�jcªJK "jt�8" ال�صحية
�h�G*�jª�FK�¬|����G*�zM*5�¨���k��HK
�m*4fH(·*�jCCC�Hfq+�jªt��G*� §CCC��G*K
��Í��»*�£Kf�kG*��8|D�~CCCM~�-��g�6���
�f�ª�6�·�*z¡F�¶�«CCCt��G*��f��G*��H
�jªt��G*�j�Hf�G*�L§�G*�jª�¡-��<2�¶
�,2§¸*�mfM§k��H�¨�<&*�ÓD§-�£f��9K
�m*4z�G*�$fCCC¡+K�«CCCg�G*��CCCª��kG*�¶
.19�zªD§F�z�+�f»�2*z�k�6·*K�jªntgG*
�¢��9�mzCCC�<�«kG*�j���¸*�lCCC���6K
�j�+*|G*�fCCC¤k��I�jCCCª�9*ÍD*�jCCC���/
�$§��G*�«g�G*��ª��k�G�jMz¡�G*�jªGKzG*
�¥/K&*�~M~�-K�2§¤¸*�|Df��-�jª�J&*�¨�<

�z�+�fH�j�0|H�¶�¢Mz�gG*�Ô+�£Kf�kG*
�¢H�mf��kq»*�Ô��kG "19�zCCCªD§F"

�m*Ó�k»*��H��ª�kG*
�zªF&fk�G�jg�6f¡H�j��¡H�j���¸*�l���7
��1�f¤G{+�«kG*�,~ª�k»*�2§¤¸*�¨CCC�<
�&*~qkM�·�* N$~/�����M�¬{G*��K&·*��fDzG*

�jªt��G*�jMf<|G*�j��I&*�¢H
�jª��G*��CCC�ª)4��6§H2f+�K4zCCCI*�zCCCF&*K
��8|�G*�¢H�zMz�G*�£&*�jMz¡�G*�jCCCª��»*
�jMf<|G*� fCCC�I�fJ|D§M�«kG*�,zCCC<*§G*
�f¤+�|CCC1~MK�m*4fCCCH(·*�¶�jCCCªt��G*
�N*~Df0�lIfF�¥-fHz1�,2§CCCq+�$f�-4ÐG
�·�¢Mz�gG*�ÔCCC+�£Kf�kG*�~M~�-�¨CCC�<
�«g�G*�hM4zkG*K��CCCª��kG*�¶�fCCC�ª�6
�Ô��tkG�fª/§G§¡�kG*�Ów��-K�,2fª�G*K
�$f�-4·*K�jªt��G*�rCCC)fk¡G*�mf/|Á

����M|»*�j+|qk+

�r�{�G*]�g��0����-�¥+2�g:y�7
�g¤IwdG*�gMzJcnG*�zMz�-K��¤J&chG�¥I*w¤�G*

\�¤�;¢��G

�g`¤J]�g�6c¤�6��&c�|+� -c¤�8¢-�N*w=��|Ec�M�\gE4c�|G*�¦4c�|h�6*]
»�¢Mz��hG*K�g<*3(±*

��*K�C�gE4c�|G*

��+fkG*���,}8f�»*��|t�G�«.4(*����¿�¢�<&*
�5|+&*�¢CCC<�C�,&*|»f+�$fCCC�-4ÐG�$fÆ�jCCC���6'§»
�Ë���M2��Ð1�f¤��I�«kG*�mfªGf��G*K�2§¤¸*
�,&*|»*�Ô�´�¦f°�¥CCCkM'K|+��M|�k�G�«�9f»*
��|¹*�sfkI�Êz�-K�m*4fH(·*�jGK2�¶�jªD|¹*
�j�����6�z�<�oª0�¼f�G*�½(*�jª�t»*�jMzª��kG*
�LËF�¢H�Ôk¡.*��H�£Kf�-�mfªEf�-*K�mf���/
�j��¡H�¶�mz��°�¼f�G*�¶��ª���kG*�mf��¡H
�¶�j����wk»*��Dezeen� "¢M~M2"�j�¿K
 "«HfªH�¢M*~M2"�jCCCF}7K��ª���kG*K�,4fCCC��G*

��Design Miami��jª»f�G*��ª���k�G
�lGfE�������q»*�fCCC¤HTzE�«kG*�2§CCC¤¸*��§0K
�jª�J&*�5Ë-�$fCCCÆ�j���6'§H�|MzH� |CCCF�¢+�Ê4
�mfCCC���6'§»*��CCCH�jCCCªqª-*Í�6·*�mfF*}CCC�G*
�¬4§t»*�fJ4KzG�jCCCª»f�G*�jTª¡�G*K�jCCCTªDf�nG*
�m*4fH(·*�jGK2�¶�¦|M§�-K��|¹*��f�E��<z+
�i§¡/K�fª�M|D&*��f��7K���6K&·*��}�G*�j��¡HK
��8|D�¢H�¥CCCHz�-�f»�N*|�I��G3K�fCCCª�6%*��}CCC7
��f�E�~M~�kG�,zCCCMz/��fD%*��f���k�6·�jCCC�¤H
��¤��-�f�F�j�ª�8&·*�jª-*4fH(·*�jCCCMKzªG*��|¹*
��*z+(ÐG�,~�À�jcª+�ÓD§-�¶�mfF*}CCC�G*�¦{J
�f�D*§-��CCCG3K��ª���kG*��fCCC¿�¶�4f�CCCk+·*K
�Ô�´�½(*�jªH*|G*�¥D*zJ&*K��CCC��q»*�jM'K4��H
�|M§�-�¨�<��|¹*��f¿�¶�mÐHf�G*�$f��¡G*

�¢¤-fqk¡»�,zMz/��*§�6&*�2fqM(*K�¢¤-*4f¤H
��ª�¡-�¶�«.4(*����¿�jF4f��H�£&*�lCCCDf�9&*�K
�¥kM'K4�4fCCC:(*�¶�«CCC-&f-�mfªGf��G*�¢CCCH�2zCCC<
�m*42fg»*K��CCCM4f��»*��CCCªq��kG�¥CCCª<f��HK
�,&*|»*�Ô�´K�jCCCF4f��H��<z-�«kG*�jCCCª<*z+(·*
��2fgkG��CCC8|D�ÓD§-K�jCCC��¡»*�¶�jCCCªD|¹*
�Ô<zgHK�ÔCCC����H��H��4fCCC�»*K�m*ËCCCº*
�,2f<(·��f T��G*�£Kf�k�G�i*§CCC+&*�ukDK�Ôª»f<
�hGfE�¶�jCCCMzª��kG*�jCCCMKzªG*��|¹*�ÊzCCC�-
�j»§�G*�mfMz²�j¤/*§»�f¤�ªª�-K�}8f�H

�j�¿K�j��¡H��CCCH����q»*�£KfCCC�-�¢���-K
�¥CCC-fqk¡H ��CCC9|< ��Dezeen�  "¢CCCM~M2"
�jª-*4fH(·*��|CCC¹*�Ô+�l��/�«kG*�,|CCC�kg»*
��|¹*�¢H�2z<K�j�ª���G*K�«�kG*��nH�jMzª��kG*
�j�q��G�ÈKÍ�G(·*��E§»*�Ë<��G3K�jCCCª»f�G*

�|)*5�ÔMÐH�jCCC.Ð.�¢H�ÏCCCF&*�h��k��M�¬{CCCG*
�¼f�G*�$ftI&*��ª�/�¢H�NfM|¤�7

�j���/ "¢M~M2"�jCCC��¡H�¨�<����q»*��CCC�IK
��ª���kG*�4K2"�£*§CCC¡�+�jCCCª�9*ÍD*�jCCCM4*§0
�Ô�´K�jª�t»*��|CCC¹*�jMf�0�¶�}8f�»*
 "¢M~M2"�|CCCM|²���ª)4�fCCCJ4*2&* "mfCCCªD|¹*
�¥k+|°��CCC��q»*� TzE�oCCCª0�5ÓD��CCC6§F4fH
�mfª-*4fH(·*�mfªD|¹*�ÔCCC�´K��<2�¶�jMÏG*
�h0f�8�j¡M|E�mf¤ª/§-��DK�Nfª¡¤HK�Nfª<f�k/*
�l¡+�|J*§/�jwª��G*�§��6�jE4f��G*��Ff0�§���G*
�jM|w�G*�j��ª)|G*K�jCCC���6'§»*�«��6f�G*�z�À
�¬}�I�v|D�lCCC�9|�k�6*�oª0�«.4(*��CCC��q»
�2§¤/�«.4(*�¶��ª���kG*K��ªª�kG*�|MzH�z<f��H
�¨�<��fCCC�¹*K�mfªD|¹*�ÔCCC��kG��CCC��q»*
�¥��IK�m*4fH(·*�jGKzG�¶f�nG*K�¶|¹*�p*ÍG*
��|¹*�j<f¡�8�|CCCM§�-�K��CCCg�k��»*��fCCCª/&·
�oMz0�hGfE�¶�fCCC¤��9KK�jMzª��kG*�jCCCMKzªG*

�}8f�HK
�*§�Jf�6�¢Â�Ô����H�j.Ð.�j���¸*�¶��4f�7K
����¿�mfqk¡H�j<§�¿�{ª�¡-K��CCCª���-�¶
�¶����6'§H��CCCM}7�,4fg:��CCC��ªD��JK�«CCC.4(*
��6z¡¤H�Ð»*�Ø*zg<K "L|1&*�$fª�7&*K�,4f��G*"
�hIf/�½(*�MULA�§M2§k�6*����6'§HK�¬4f��H
�¢+�$fª�<�jCCCª-*4fH(·*�m*|CCCJ§q»*�jCCC����H
����G*�¶��¤k+|°�¢<�f¤GÐ1�*§CCC.z²K�Ó�<
��|¹*�|M§�-�jCCCª�J&*K����q»*�mfªD|0��CCCH
��ªHf��-K�}8f¡<��fCCC12(*��Ð1�¢H�jMzª��kG*

�,zMz/K�,}8f�H
 "«HfªH�¢M*~M2"�jCCCF}7��H�¥CCCkF*}7�¢��9K

��Design Miami��jCCCª»f�G*��CCCª���k�G
�,|H��K&·K�jªD|¹*�¥CCC-fqk¡H����q»*��9|<
�jF}�Gf+�j�8fº*�ÈKÍ�G(·*��ªgG*�j��¡H�¨�<
�mfqk¡»*�¢H�jM}�0�jCCC<§�¿����-�«kG*K
�ÔªD|¹*�¢CCCH�jgwI�fCCC¤<z+&*�«kG*�jCCCMKzªG*

�ÔªGKzG*�ÔIf¡�G*K�Ô����»*K
�p*ÍG*�¨�<��fCCC�t�G�¥kM'K4��CCCH�fCCCHfq��I*K
��f��7K��CCC�6K&·*��}�G*�jCCC��¡H�¶�¶|CCC¹*
�¨��6§G*�fª�6%*K�fCCCª�6%*��}7�i§CCC¡/K�fª�M|D&*
� Nj�¤�H� NjCCCM4*§0� NjCCC���/�«.4(*��CCC��¿��CCC�I
�,2f<(*"�£*§¡�+ "«HfªH�¢M*~M2"��H�£Kf�kGf+
��4f�7��� "p*ÍCCCG*��CCC�0�Ë<�mKÓCCC+�$fCCCª0(*
�½(*�lDzJK�ÔªIf¡g�G*�ÔCCCIf¡�G*�¢H�2z<�fCCC¤+
�¶�¶f�nG*�p4(·*�fCCCM*~H�¨�<�$§��G*��CCCª���-
�f�F�¥kMf�0K�¥CCCª�<��f�¹*�jCCCª�J&*K�mKÓ+
��|¹*��ª;§-��CCCg�6�£§F4f��»*��CCC9|�k�6*
�~M~�kG�,4f��G*K��ª���kG*�mf�64fÂK�jMKzªG*
�jM2f��kE·*K�jª<f�k/·*K�jCCCªcªgG*�jH*zk�6·*
�zMz°K�$f¡+�,2f<(*�mfª��<��fª�6�¶� NjCCC�8f1
�T~J�¬{G*�4fCCCq�I·*�$*|CCC/�,4}�k»*�ÈfCCCg»*

�«�9f»*������=&*�|¤�7�¶�j¡Mz»*
�¬4f��»*�¢H� T�F�jCCCF4f��®�j���¸*�m$fCCC/K
�hIf/�½(*���+2�LzI�jCCC����»*K�¬4§1�4fI|+
 "«1f�6�«-�§M2§k�6"�¢CCCH�«1f�6�*4f-K�f��ª-
��¤kM'K4K��¤+4f°�fCCC¤GÐ1�*§GKf¡-�mKÓ+�¶
�fJ4K2K��ª���kG*K��|¹*��E*K��§CCC0�j�8fº*
�f�F�mKÓ+�¶�«CCC<*z+(·*�zCCC¤��»*�~CCCM~�-�¶
�mf�64f�»*�|M§�kG��§CCC�¹*�¢H�N*2z<�*§CCC��EfI

��ª���kG*��f�E�¶�jH*zk��»*

��Kc�hGc+�g¤-*4cH(±*��yq�G�,wMw/�NcEcD%*�rh�M�\¥.4(*]
�¤��}h�G��¤h¤�Gc<��¤h�}�H��H

��*K�C�¥d;¢+&*

�jCCCª¡:§G* �«CCCg;§+&* �jCCCF}7�lCCC¡�<&*
�jªEf�-*�f¤�ªE§-  "�CCCªI2&*"��94f���G
��42"�j�¿��H�jªHÐ<(*�jF*}7K�£Kf�-
���Nation shield�  "¢CCC:§G*
��M}�G*�4K2�jCCC�q»*�f¤g/§®�½§k-
�¢<�jGK'§��»*�j¤¸*K�«��6|G*�«HÐ<(·*
�,4Kz�G�jªH§ªG*�jªHÐ<(·*�,}�¡G*�4*z�8(*
 "2021���FzM%*"�«CCC�9|�H�¢H�15 الـ
 "2021��CCC�FzDfI"�¬|tgG*��fCCCDzG*K
� f�k�6�«kG*K��¾KzCCCG*��fDzG*�| '́§HK
�§���G*�h0f��G�jÉ|�G*�jMf<|G*�l²
���ª)4�£fª¤I��%*�zM*5�¢+�j�ª�1�xª��G*

."Ø*�¥��0"�jGKzG*
 21�¢H�,Í�G*�¶�£fCCC�9|�»*� f�ª�6K
�«¡:§G*�«g;§+&*�~F|H�¶�|M*ËD�25��
��fDzG* �|CCC '́§H �z��ª�6K ���CCC94f���G
�~F|H�¶�|CCCM*ËD�20�xM4fk+�¾KzCCCG*

��f�<&ÐG��§I2&*
 "2021���FzM%*"�«�9|�H��ª�¡-��kMK
��fDzG* �|CCC '́§HK  "2021��CCC�FzDfI"و
�jª¡:§G*�«g;§+&*�jF}7��gE�¢H�¾KzG*
��H�£KfCCC�kGf+ "�CCCªI2&*"��CCC94f���G
�m*§��G�jHf�G*�,2fª�G*K��fCCCDzG*�,4*5K
���8§-�fH�pz0&*��9*|�k�6·��jt���»*
�¢H�jª<fDzG*�mfCCC<f¡��G*��f�E�¥CCCªG(*
��,|�kgHK�,4§�kH�m*z�HK�fª/§G§¡�-
�Ô+�j�w�9�mfF*}CCC7�zCCC�<��CCCG{FK
�mfMËFK �jCCCF4f��»* �mf¤¸* ���kÁ
�¦{J�¶�j����wk»*�jª»f�G*�mfF}�G*

�mf<f��G*
�¢H���6*K��ª:�Ô�9|�»*�¶��4f��MK
�Ô����wk»*K�$*Ëº*K�4*|CCC�G*��f¡�8
��jCCCª<fDzG* �mfCCC<f¡��G* ��fCCC�E �¶
�z<f��-�mfª¡�-�|M§�-��CCCg�6�j��Ef¡»
�«kG*�,Ó�k»*�mfMztkG*�j¤/*§H�¨�<
�mfªqª-*Í�6*�|M§�-K��¼f�G*�fJz¤��M
��ª�²�¶��CCC¤��-�jCCCª<fD2K�jCCCª¡H&*

�«»f�G*� Ð��G*�$f�64(*K
��¬4§��¡»*� 2fCCC1�¢CCC+�zª��6��fCCCEK
 "��FzM%*" �«CCC�9|�»�¬{ª�¡kG* �|Mz»*
��ªI2&*�¶�f�)*2�¨���I" :"�CCC�FzDfI"و
��H�mfF*}CCC�G*K�£Kf�kG*�~CCCM~�-�½(*
��,~ª�k»*�jª¡:§G*�mf���6'§»*���kÁ
��H�¨�7f�kM�jCCCªEf�-·*�¦{J��CCCªE§-K
��jF}�G* �¶�jCCCªqª-*Í�6·* �f¡ª<f��H
�jªEf�-·*�¦{CCCJ��Ð1�¢H��z¤I�oª0
�$f�-4ÐG�jª¡:§G*�2§CCC¤¸*�zª0§-�½(*
��f�<&·*�jCCC0fª�6��fCCC�E�mfCCCM§k��®
�LË�G* �mfªGf��G* �jDf��k�6*K ��ª�¡-K
�j����+��ª�M�¬{G*�����Gf+�fI~F*|H�¶
�L§k��»*�¨�<�«g;§+&*�,4fCCCH(*�jIf�HK

."¾KzG*K�«�ª�E(·*
�«CCC�9|�H�£&*�½(*�¬4§CCC��¡»*�4fCCC�7&*K
�£fkªGf��G*�f�J "��FzDfI"و "��FzM%*"
�j��¡H�¶�fCCC�¤<§I�¢H�£fCCC-zª0§G*
��fCCCª�M|D&*��fCCC��7K��CCC�6K&·*��}CCC�G*
�jM§�-K�jHfE(·�,zM|D�j��¡H�£Ð���MK
�jCCCªH§�¹* �m*4*2(·* ��CCCH �mfCCCEÐ�G*
�¨�<�jt���»* �m*§CCC�G*K �mfF}CCC�G*K

�j��¡»*�L§k��H

�¥�9y��G�¥HÊ<(*��My�7�\�:¢G*��42]
2021�\�{FwDcI]�K�\�{FwM%*]

¥IwdG*��c�|�G*�g�64c�H�£�<�$c�{�G*��¤n�|hG�g��0����-\gq�}G*]
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                األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦ 
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                األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦ 
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14636  الأربعاء 6 يناير 2021ـ 
متابعات

عمان-الوحدة:

 حتـــت رعايـــة ال�رشيفة بـــدور بنت 

عبداللـــه رئي�ســـة جمعيـــة  رعاية 

الطفال والأُ�رس اخلريية , انطلقت حملة  

الك�صوة ال�صتوية و�صناديق اخلري, من 

» مبادرة جدارا » للعمل الجتماعي 

, و�صملت حم���ات اغاثة  �صتوية يف 

ا�صتهدفت حتييد  خمتلف املحافظات, 

ارتدادات جائحة الكورونا على حياة 

ال�رس املتعفف���ة , مواطنني ولجئني, 

يف ف�صل ال�صتاء

حمات مبادرة جدارا

 وب���دوره و�ص���ف موؤ�ص����س ورئي����س 

»مبادرة جدارا«, فرج العمري, حملة  

ك�ص���وة  ال�صتاء و�صناديق اخلري  التي 

اطلقته���ا املب���ادرة  واختتم���ت مع 

نهاي���ة 2020, باأنها موروث م�صتحق 

للمبادئ الن�صانية  التي قامت عليها 

الدولة وعا�صت بها طوال  املائة �صنة 

املا�صية.

 واأ�صاف �صفري  النوايا احل�صنة , ع�صو 

جممع احل�صارات العاملي يف منظمة 

اليوني�صك���و, فرج العم���ري, اأن  فريق 

مبادرة جدارا ال���ذي ينه�س ب�صبكتها 

لاعم���ال اخلريي���ة والتنموية, ير�صم 

�صورة للتكافل املجتمعي الذي تعمل 

جزءا  ليكون  ماأ�ص�صت���ه  املبادرةعلى 

ا�صا�صيا من نهج امل�صوؤولية الت�صاركية  

للقطاع���ات الثاث, الع���ام واخلا�س 

واملدين , يف حوليات املئوية الثانية 

للدولة.

وكانت مب���ادرة  جدارا تاأ�ص�صت العام 

املا�ص���ي جمعي���ة خريي���ة  عاب���رة 

للق���ارات, لتقدمي الدع���م الجتماعي 

بروؤية تطوعية ان�صانية متقدمة. 

ا�صتلهامه���ا مقول���ة  جال���ة  ويف  

املل���ك عبداهلل الثاين« انت���و قّدها«, 

فق���د نه�صت  مبادرة ج���دارا ب�صل�صلة 

من الفعالي���ات و�صفها العمري بانها 

طم���وح لل����رساكات التنموية مبفهوم 

ال�صتدامة.

 فقد اطلق���ت جدارا  جائ���زة  ريادي 

العمال املتميز, م�صتفيدة من ع�صوية 

رئي�س املب���ادرة يف برام���ج الحتاد 

الوروبي.

كم���ا اطلقت املبادرة  حمرك البحث« 

ن�صام���ى« كاأول حم���رك  بحث اردين 

يعم���ل بر�صال���ة  تهذي���ب املحتوى 

اللك���روين وتنظيفه م���ن التحري�س 

على  العنف واجلرمية والكراهية.

 وكانت جدارا كرّمت اجلي�س البي�س, 

خ���ط الدف���اع الول يف العدي���د من 

م�صت�صفي���ات املحافظات التي حتارب 

اجلائحة.

كما ا�صتطلع���ت املبادرة م���ع وزارة 

الزراع���ة   فر����س حتقي���ق  الزراع���ة 

امل�صتدام���ة يف ات�صاله���ا باخلط���ط 

املجتمعية وخلق فر�س عمل لل�صباب

من جهته���ا اأعربت رئي�ص���ة  جمعية  

رعاي���ة الطف���ال وال����رس اخلريية , 

ال�رسيفة بدور بنت عبد الله, عن ثقتها 

بقدرة القط���اع التطوعي واجلمعيات 

اخلريية, ان يرتقي بالنهج املوؤ�ص�صي 

واجله���د التكاملي لك���ي ي�صبح هذا 

القط���اع م�صاهما حقيقي���ا يف الناجت 

القوم���ي, وينه�س بطموحات ان يكون 

�رسي���كا تنمويا رئي�صي���ا يف مواجهة  

حتديات املئوية الثانية للدولة.

وقد ثمن���ت ال�رسيفة ب���دور بنت عبد 

الل���ه , م�صارك���ة القط���اع التطوعي 

واجلمعي���ات اخلريي���ة يف احتفالت 

مئوية  الدولة , ويف املبادرات الفردية 

وامل�صركة لهذا القطاع الذي ي�صتلهم 

روح التكافل التي قامت عليها الدولة 

الردنية وهي حتم���ل ر�صالة النه�صة 

املتجددة.

وكانت ال�رسيفة بدور يف ذلك تعر�س 

للرتيبات الت���ي  تفذتها وت�صتكملها 

جمموع���ة م���ن اجلمعي���ات اخلريية 

يف املجتم���ع امل���دين, وتنه����س بها 

كمب���ادرات فردية وم�صرك���ة ت�صتهل 

به���ا �رساكتها يف احتفالت وحيثيات 

املئوية الثانية للمملكة .

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 .. 

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت احلكومة الإماراتية اأنها تهدف 

اإىل تطعي���م اأكرث م���ن 50% من ال�صكان 

خال الرب���ع الأول من الع���ام اجلاري 

اإىل املناعة املكت�صبة  الو�صول  بغر�س 

من التطعيم �صمن م�صاعيها الرامية اإىل 

احلفاظ على �صام���ة املجتمع و�صحة 

اأفراده.

ج���اء ذلك خ���ال الإحاط���ة الإعامية 

الدورية الت���ي تعقد لإلقاء ال�صوء على 

وجهود  ال�صح���ي  الو�صع  م�صتج���دات 

موؤ�ص�صات الدولة يف خمتلف القطاعات 

للح���د م���ن انت�ص���ار فريو����س كورونا 

امل�صتجد "كوفيد-19".

وخال الإحاطة, اأ�صارت الدكتورة فريدة 

با�صم  الر�صم���ي  املتحدث  احلو�صن���ي, 

القط���اع ال�صحي يف الدول���ة, اأن دول 

العامل ت�صهد ارتفاعًا ملحوظًا يف اأعداد 

حالت الإ�صابة, واأنه مت ماحظة حدوث 

زيادة يف اأع���داد احلالت امل�صجلة يف 

الدولة ب�صبب زي���ادة النتقال املحلي 

بني مناطق الدولة بالإ�صافة اإىل وجود 

حالت قادم���ة من خ���ارج الدولة من 

خمتلف املطارات.

وقال���ت احلو�صن���ي ان ه���دف املرحلة 

املقبلة يتمث���ل يف ال�صيطرة على هذه 

الإجراءات  الزيادة من خال مراجع���ة 

املن�ص���اآت  يف  املطبق���ة  الحرازي���ة 

واملوؤ�ص�صات  والتاأكيد على التزام كافة 

اأف���راد املجتمع بالإج���راءات الوقائية, 

م�صرية اإىل اأن الركيز ين�صب يف الوقت 

الراهن على تطعي���م اأكرب ن�صبة ممكنة 

من املجتم���ع,  والو�ص���ول اإىل املناعة 

املكت�صب���ة الناجت���ة ع���ن التطعيم ما 

ي�صه���م يف تقليل اأعداد حالت الإ�صابة 

وال�صيطرة على املر�س.

واأكدت احلو�صني حر�س دولة المارات 

على اأن تكون �صباقة يف هذا املجال اإذ 

مت توفري اللقاح منذ بداية �صهر اأكتوبر 

2020 وت�صتم���ر اجله���ود بثقة لتوفري 

الوقاية الازمة لكافة �رسائح املجتمع 

حي���ث جرى اإعط���اء 826 األفـــًا و301 

جرعة من لق���اح فريو�س "كوفيد-19", 

وهو ما يعادل 47 األ���ف جرعة يوميًا, 

اأي تغطية 8% من اإجمايل �صكان الدولة.

اأن الإمارات تهدف  واأو�صحت احلو�صني 

اإىل الو�ص���ول اإىل تطعيم اأكرث من %50 

من �صكان الدولة خال الربع الأول من 

العام اجل���اري, لفتًة اإىل اأن هذا الهدف 

وموؤ�ص�صات  اأف���راداً  يتطلب من اجلميع 

التعاون وتكثيف اجلهود بغية امل�صاعدة 

يف تقليل ع���دد احلالت احلرجة ب�صكل 

خا�س ودخول امل�صت�صفيات, وال�صيطرة 

على املر����س ب�صكل  اأف�صل يف املرحلة 

املقبلة.

وقالت الدكتورة فري���دة احلو�صني انه 

الوطني���ة للتوعية  اإط���اق  احلملة  مت 

بلق���اح "كوفيد-19" بهدف توفري كافة 

املجتمع  لأف���راد  الازمة  املعلوم���ات 

لتمكينه���م من اتخاذ الق���رار املنا�صب 

والوقاية من املر����س, م�صددًة على اأن 

الأولوية يف احل�صول على اللقاح متنح 

الأك���رث عر�صة مل�صاعفات   لاأ�صخا�س 

املر����س مثل كبار ال�ص���ن والأ�صخا�س 

امل�صاب���ني بالأمرا����س املزمنة, وذلك 

بغر����س حماية هذه الفئ���ة ووقايتها 

م���ن امل�صاعفات حي���ث اأثبت التطعيم 

وفاعليت���ه   %100 بن�صب���ة  جناح���ه 

املواطنني واملقيمني  لكب���ار  و�صامته 

ما فوق ال�صتني عامًا, وبالتايل نن�صح 

جمي���ع الأ�صخا����س �صمن ه���ذه الفئة 

باحل�صول على اللقاح.

كم���ا اأك���دت احلو�صني حر����س الدولة 

عل���ى توفري  اللق���اح لفئ���ات ال�صباب 

والأ�صخا����س يف �ص���ن 18 عامـــًا وما 

فوق, على الرغم من كونهم من الفئات 

الأق���ل عر�صة مل�صاعف���ات املر�س, اإل 

اأنهم الأكرث م�صاهم���ة يف ن�رس املر�س 

ب�صب���ب طبيعة حياتهم والأن�صطة التي 

ميار�صونه���ا ما يتطلب توف���ري اللقاح 

له���م للحد من زيادة اأعداد احلالت يف 

املرحلة املقبلة.

واأعلن���ت احلو�صن���ي اأنه ق���د مت توفري 

اللقاح يف املن�صاآت ال�صحية احلكومية 

واخلا�صة واملجال�س ومراكز اللقاح عن 

طريق املركبة وهي طريقة مبتكرة لأخذ 

اللقاح اأطلقته���ا دولة الإمارات ل�صمان 

اإج���راءات تلق���ي اللقاح لأكرب  ت�صهيل 

�رسيحة من املجتمع.

م���ن جانب اآخر تطرقت الدكتورة فريدة 

احلو�صن���ي اإىل ع���دد م���ن الت�صاوؤلت 

حول اللقاح, حي���ث اأو�صحت اأن فوائد 

الأطفال  التطعي���م تتمثل يف حماي���ة 

والبالغني من الإ�صابة ببع�س الأمرا�س 

اخلط���رية,  وم�صاعفاته���ا  املعدي���ة 

وبالتايل توؤدي اإىل جمتمع معافى خاٍل 

من ه���ذه الأمرا�س املعدي���ة والأوبئة, 

كم���ا اأنه���ا حتق���ق الغر����س بحماية 

الأف���راد واملجتمع���ات, وتعت���رب م���ن 

اأف�صل التدخ���ات الطبية واأجنحها يف 

الوقاية م���ن المرا�س املعدية, م�صيفًة 

اأن التطعيم���ات �صاهم���ت يف حتقي���ق 

الوقائية  الوطني���ة  الربامج  موؤ����رسات 

منها  والتخل�س  الأمرا����س  ل�صتئ�صال 

حي���ث ميك���ن توقيه���ا بالتطعيم���ات 

العاملية  ال�صراتيجيات  اإىل  ا�صتن���اداً 

واأف�صل املمار�ص���ات والذي ي�صاهم يف 

تطوي���ر النظام ال�صح���ي وجودة حياة 

اأفراد املجتمع.

كما اأو�صح���ت احلو�صني اأن اأخذ اللقاح 

اختي���اري ولي����س اإجباري���ا, ويتم من 

خال جرعتني بف���ارق زمني من ثاثة 

اإىل اأربع���ة اأ�صابيع بني اجلرعتني, فيما 

بينت حول ت�صاوؤل البع�س عن اإمكانية 

اإعفاء الأ�صخا�س الذين اأخذوا اللقاح من 

اإجراءات احلجر املنزيل اأو املوؤ�ص�صي اإذا 

تطلب الأمر, اأن���ه يتم اعفاء الأ�صخا�س 

املطعم���ني م���ن احلجر املن���زيل بعد 

اإمتامهم 28 يومًا م���ن اجلرعة الثانية 

للق���اح م���ع اأهمية عم���ل الفحو�صات 

املطلوبة لهذه الفئة.

اأهمية  الدكت���ورة فريدة عل���ى  واأكدت 

ال�صتمرار يف اتب���اع التدابري الوقائية 

اخلا�ص���ة باحل���د من انت�ص���ار فريو�س 

كوفي���د-19 و�صط املجتم���ع من لب�س 

الكمام والتباعد اجل�صدي وغ�صل اليدين, 

حتى ولو مت اأخذ اللقاح املعتمد.

ودع���ت احلو�صني يف نهاي���ة الإحاطة 

جميع اأف���راد املجتم���ع للم�صاركة يف 

"كوفيد-19",  للق���اح  الوطنية  احلملة 

وامل�صاهم���ة يف ن����رس املعلومات من 

امل�ص���ادر الر�صمي���ة دعم���ًا للجه���ود 

اجلهود  بتكات���ف  م�صي���دًة  الوطني���ة, 

بكافة  واللتزام  املجتمع���ي  والتاحم 

الإج���راءات الوقائية والحرازية خال 

الف���رة املا�صي���ة والت���ي اأ�صهمت يف 

الو�صول اإىل مرحلة التخطيط للتعايف 

م���ن اجلائح���ة والق���راب م���ن عودة 

                        احلياة  الطبيعية   لكن  بطريقة  خمتلفة 

تتطل���ب املزيد من احلر����س والتحلي 

بامل�صوؤولية.

ال�شريفة بدور ترعى انطالق حملة الك�شوة ال�شتوية من مبادرة جداراً

العمري : الحملة هي موروث للمبادئ التي قامت عليها 

الدولة طوال المائة �سنة

اإعطاء اأكثر من 800 األف جرعة لقاح والهدف هو تطعيم اأكثر 

من 50% من ال�سكان خالل الربع الأول من 2021

الدكتورة فريدة الحو�شني: زيادة ملحوظة 

في اأعداد حالت الإ�شابة الم�شجلة

تغطية 8% من اإجمالي �شكان الدولة 

حتى الآن بجرعات اللقاح

تطعيم اأكبر �شريحة من المجتمع ي�شهم 

في الو�شول اإلى »المناعة المكت�شبة«

اأثبت التطعيم نجاحه بن�شبة 100% وفاعليته 

و�شالمته لكبار المواطنين والمقيمين 

اأولوية الح�شول على اللقاح تمنح لكبار ال�شن 

والم�شابين باأمرا�ض مزمنة

نحر�ض على توفير  اللقاح لفئة ال�شباب كونهم 

الأكثر م�شاهمة في ن�شر المر�ض 

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حول فيرو�ض كورونا الم�شتجد ..

بيان »قمة ال�شلطان

يوؤك���د توثيق العاق���ات الأخوية التي 

ترب���ط م�رس ال�صقيقة ب���دول املجل�س, 

انطاقًا مما ن�س عليه النظام الأ�صا�صي 

ب���اأن التن�صي���ق والتع���اون والتكامل 

بني دول املجل����س امنا يخدم الأهداف 

ال�صامية لاأمة العربية.

واو�ص���ح ان حت���دي جائح���ة كورونا 

امل�صتجد اظهر ما ميكن حتقيقه من خال 

التعاون بني دول العامل يف مواجهة هذا 

الوباء, حيث متكنت جمموعة الع�رسين 

من حتقيق اإجنازات غري م�صبوقة خال 

فرة رئا�صة اململكة العربية ال�صعودية 

يف ه���ذا املجال. ول �ص���ك اأن مواجهة 

اجلائحة ومعاجل���ة تداعياتها تتطلب 

تعزيز العمل اخلليجي امل�صرك وعلى 

وجه اخل�صو����س ما يل���ي: - التنفيذ 

الكامل والدقي���ق لروؤية خادم احلرمني 

ال�رسيفني, امللك �صلمان بن عبدالعزيز, 

ملك اململك���ة العربية ال�صعودية, التي 

اأقرها املجل�س الأعلى يف دورته /36/ 

يف دي�صم���رب 2015, وفق جدول زمني 

حم���دد ومتابعة دقيقة, مب���ا يف ذلك 

القت�صادية  الوحدة  مقومات  ا�صتكمال 

والأمني���ة  الدفاعي���ة  واملنظومت���ني 

امل�صرك���ة وبل���ورة �صيا�صية خارجية 

موحدة.

- تفعيل دور »املركز اخلليجي للوقاية 

من الأمرا����س ومكافحته���ا« الذي مت 

تاأ�صي�ص���ه يف هذه القم���ة, انطاقًا مما 

ت�صمنته روؤية خادم احلرمني ال�رسيفني, 

ومتكينه ب�صكل �رسيع من تن�صيق العمل 

اخلليج���ي امل�ص���رك ملواجهة جائحة 

كورونا وغريها من الأوبئة.

- ا�صتكمال متطلبات الحتاد اجلمركي 

وحتقيق  امل�صركة,  اخلليجية  وال�صوق 

املواطن���ة القت�صادي���ة الكامل���ة, مبا 

يف ذل���ك منح مواطن���ي دول املجل�س 

احلرية يف العم���ل والتنقل وال�صتثمار 

وامل�ص���اواة يف تلقي التعليم والرعاية 

ال�صحي���ة, وبناء �صبك���ة �صكة احلديد 

اخلليجي���ة, ومنظومة الأم���ن الغذائي 

واملائي, وت�صجيع امل�صاريع امل�صركة, 

وتوطني ال�صتثمار اخلليجي.

- ال�صتف���ادة مما مت تطويره من اأدوات 

متقدم���ة للتعاون يف اإط���ار جمموعة 

الع�رسين, خال ف���رة رئا�صة اململكة 

العربية ال�صعودية, يف جميع املجالت, 

مبا يف ذلك حتفي���ز القت�صاد, واإ�رساك 

قط���اع الأعمال وموؤ�ص�ص���ات املجتمع 

املدين ومتكني امل���راأة وال�صباب ب�صكل 

اأكرب يف التنمية القت�صادية, وت�صجيع 

املبادرات املتعلقة بالقت�صاد الرقمي, 

وتكلي���ف الأمان���ة العام���ة للمجل�س 

باملتابع���ة وو�صع اخلط���ط والربامج 

لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت اخلربة 

املتخ�ص�صة.

- تنمية الق���درات التقنية يف الأجهزة 

ال���ذكاء  ذل���ك  يف  مب���ا  احلكومي���ة, 

ال�صطناع���ي �صمانًا ل�رسع���ة وكفاءة 

تنفي���ذ اخلدمات والإج���راءات, وتطوير 

املناه���ج التعليمية والرعاية ال�صحية 

والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بني 

التعاون  موؤ�ص�صات املجل����س ومنظمة 

الرقمي التي تاأ�ص�صت عام 2020م, مبا 

يحقق م�صالح دول املجل�س.

- تعزي���ز اأدوات احلوكم���ة وال�صفافية 

وامل�صاءل���ة والنزاهة ومكافحة الف�صاد 

من خال العمل اخلليجي امل�صرك ويف 

كافة اأجه���زة جمل�س التعاون ومكاتبه 

ومنظمات���ه املتخ�ص�ص���ة, وال�صتفادة 

مما مت التفاق عليه يف اإطار جمموعة 

الع�رسين و«مب���ادرة الريا�س« ب�صاأن 

التع���اون يف التحقيق���ات يف ق�صايا 

الف�ص���اد العاب���رة للح���دود وماحقة 

مرتكبيها, ملا ي�صكله الف�صاد من تاأثري 

كبري على النم���و القت�صادي, والتنمية 

املتبادل���ة بني  والثق���ة  امل�صتدام���ة, 

احلكومات وال�صعوب.

- تعزي���ز التكام���ل الع�صك���ري ب���ني 

دول املجل����س حت���ت اإ����رساف جمل�س 

الدف���اع امل�صرك واللجن���ة الع�صكرية 

العلي���ا والقي���ادة الع�صكرية املوحدة 

ملجل�س التع���اون, ملواجهة التحديات 

امل�صتج���دة, انطاقًا من اتفاقية الدفاع 

امل�صرك, ومبداأ الأم���ن اجلماعي لدول 

املجل�س.

- ا�صتم���رار اخلطوات الت���ي قامت بها 

الع�رسين  املجل����س, وجمموع���ة  دول 

برئا�ص���ة اململكة العربي���ة ال�صعودية, 

اآثارها  وتخفي���ف  اجلائحة  ملواجه���ة 

حملي���ًا واإقليميًا ودولي���ًا, مبا يف ذلك 

م�صاعدة الدول الأقل منواً يف املجالت 

ال�صحية والقت�صادية.

- تعزي���ز ال���دور الإقليم���ي وال���دويل 

للمجل����س من خال توحي���د املواقف 

ال����رساكات  وتطوي���ر  ال�صيا�صي���ة 

التعاون  ال�صراتيجي���ة بني جمل����س 

واملنظم���ات  واملجموع���ات  وال���دول 

الإقليمية والدولية مبا يخدم امل�صالح 

امل�صركة.

وق���د اأكدت قم���ة »ال�صلط���ان قابو�س 

وال�صيخ �صباح« م���ا يوليه قادة دول 

جمل�س التعاون من حر�س على تعزيز 

مكت�صب���ات املجل�س, وحتقيق تطلعات 

املواط���ن اخلليج���ي, وتذلي���ل كاف���ة 

العقبات التي تعر����س م�صرية العمل 

امل�صرك.

ترحيب وا�شع

م�ص���ريا اإىل اأن اأبو الغي���ط ثمن عاليا 

اجلهود الت���ي قامت بها الدول العربية 

املعني���ة م���ن اأجل العمل عل���ى اإنهاء 

اخلافات العربي���ة يف توقيت ع�صيب 

يواجه فيه العرب حتديات م�صريية.

واأك���د الرئي����س الفل�صطين���ي حممود 

عبا����س ام����س الثاث���اء اأن حتقي���ق 

العمل  امل�صاحل���ة اخلليجية »يع���زز 

العرب���ي امل�صرك« والدفاع عن ق�صايا 

الأم���ة العربي���ة ويف مقدمتها الق�صية 

الفل�صطينية.

ورحب عبا�س , يف بيان ن�رسته وكالة 

الأنب���اء الفل�صطيني���ة الر�صمية )وفا(, 

بانعق���اد قمة جمل�س التع���اون لدول 

اخلليج يف ال�صعودية, متمنيا النجاح 

للقمة يف حتقيق اأهدافها »بلم ال�صمل 

ووحدة ال�صف العرب���ي اإزاء التحديات 

التي تواجه اأمتنا«.

واأ�صاد عبا�س ب� »اجلهود املقدرة لدولة 

الكوي���ت ال�صقيق���ة ل���راأب ال�صدع بني 

الأ�صقاء يف دول اخلليج العربي, وعقد 

هذه القمة الهامة«.

من جهته , بارك ع�صو املكتب ال�صيا�صي 

رئي����س مكت���ب العاق���ات العربي���ة 

والإ�صامية يف حركة »حما�س« عزّت 

الرّ�صق لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

انعقاد دورته ال�41  يف ال�صعودية.

واأع���رب الر�صق , يف بيان �صحفي , عن 

الأم���ل يف اأن تتكلّل القم���ة اخلليجية 

بالّنجاح يف حتقيق واإجناز امل�صاحلة 

وراأب  اللحم���ة  وا�صتعادة  اخلليجي���ة 

ال�صدع بني الأ�صق���اء »مبا يحّقق خري 

واأمن وا�صتقرار وتقّدم دولها و�صعوبها«.

واأكد القيادي يف حما�س اأن امل�صاحلة 

اخلليجي���ة واإنهاء اخلاف بني الأ�صقاء 

»خط���وة مهّم���ة لتحقي���ق تطلع���ات 

ال�صع���وب العربي���ة يف تعزي���ز العمل 

ة وعلى  امل�صرك يف خدمة ق�صايا الأمَّ

راأ�صه���ا الق�صي���ة الفل�صطينية يف ظل 

تتعرّ�س  الت���ي  التحدي���ات واملخاطر 

لها«.

عناق حار 

وق���ال وزي���ر اخلارجية ال�صع���ودي اإن 

اململك���ة وال���دول العربي���ة الث���اث 

املتحالف���ة معها وافق���ت جميعا على 

ا�صتعادة العاقات الكاملة مع الدوحة 

يف القمة التي ا�صت�صافتها اململكة يوم 

الثاثاء.

واأ�ص���اف الوزي���ر في�صل ب���ن فرحان 

اآل �صع���ود يف موؤمت���ر �صحف���ي بع���د 

العربية,  اجتماع قم���ة دول اخللي���ج 

وال���ذي ح�رسته م�رس اأي�ص���ا, اأن هناك 

اإرادة �صيا�صي���ة ل�صم���ان تنفيذ اتفاق 

العاقات  ل�صتع���ادة  اخلليجية  القمة 

الدبلوما�صي���ة وغريه���ا مب���ا يف ذلك 

ا�صتئناف الرحات اجلوية.

»ال�شحة«:�شفاء 

كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 م�صابني 

الإ�صابة بفريو�س  وذلك من تداعي���ات 

كورون���ا امل�صتجد, وبذل���ك يبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 685 حالة.

واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�صفها وخال�س تعازيها وموا�صاتها 

ل���ذوي املتوفني, ومتنياته���ا بال�صفاء 

العاجل جلميع امل�صابني, مهيبة باأفراد 

املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية 

والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماع���ي �صمانًا ل�صح���ة و�صامة 

اجلميع.

كم���ا اأعلنت الوزارة ع���ن �صفاء 1,866 

حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 

امل�صتج���د »كوفي���د-19« وتعافيه���ا 

التام من اأعرا�س املر����س بعد تلقيها 

الرعاي���ة ال�صحية الازمة منذ دخولها 

امل�صت�صف���ى, وبذل���ك يك���ون جمموع 

حالت ال�صفاء 193,321 حالة.

برهم �شالح: 

ولف���ت  اإىل اأن »هن���اك م���ن يريد اأن 

العراقي���ون ب�رساعات داخلية  ين�صغل 

ت�صتنزفهم وت�صعف وتهدد كيانهم, فا 

ميكن ال�صتمرار والبلد م�صتباح والدولة 

منتهكة وخمرقة,

 ولن ت�صتقيم اأو�صاع الباد من دون اأن 

يكون �صعبه �صي���د نف�صه بعيداً عن اأي 

و�صاية اأو تدخل خارجي«.

وب���ني اأن »العراق يعي����س يف ظروف 

بالغ���ة التعقي���د واحل�صا�صية, يف ظل 

حتدي���ات اإقليمية واأزم���ات اقت�صادية 

تتطلب م���ن اجلميع النظ���ر لها بروح 

امل�صوؤولي���ة الوطنية, و�صب���ط النف�س 

وعدم ال�صماح لأحد بالتاعب مبقدرات 

البلد«.

واأ�ص���اف اأن » الع���راق امل�صتق���ل ذا 

ال�صي���ادة الكاملة هو قرار واإرادة تلتزم 

مبرجعية الدول���ة والد�صتور, وهو ركن 

اأ�صا�صي ملنظوم���ة اإقليمية قائمة على 

احرام ح���ق ال�صعوب ونبذ ال�رساعات, 

ول ميكن القبول باأن يكون البلد �صاحة 

�رساع الآخرين اأو منطلقًا للعدوان على 

اأحد«.

واأ�ص���ار اإىل اأن »اأم���ام العراق حتديات 

ج�صيم���ة وا�صتحقاقات مهم���ة, اأبرزها 

عن  النزيهة بعيداً  النتخابات املبكرة 

العراقيني  ب���اإرادة  التاعب  اأو  التزوير 

يف اختي���ار ممثليه���م, وال����رسوع يف 

الإ�صاح���ات , وتعزيز الأجهزة الأمنية 

,و�صبط ال�صاح املنفلت«.
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12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636 الأربعاء  
اأخبار الوطن

اأم القيوين ـ وام:

ا�ستفاد 95 طالبا وطالبة يف جامعة اأم القيوين 

من برنامج "بالعلم نرتقي" الذي تنفذه موؤ�س�سة 

حممد بـــن را�ســـد اآل مكتوم للأعمـــال اخلريية 

والإن�سانيـــة والذي يقدم مـــن خلله �سل�سلة من 

امل�ساعدات للطلبة و الطالبات داخل الدولة دعمًا 

للم�سرية التعليمية وم�ساعدتهم يف توفري و�سائل 

التعليم ال�رضورية.

ومت اليوم يف اإطار ال�رضاكة املجتمعية بني جامعة 

اأم القيوين وموؤ�س�سة حممـــد بن را�سد اآل مكتوم 

للأعمال اخلريية والإن�سانية تد�سني مبادرة توزيع 

95 جهاز حا�سب اآيل حممول مبوا�سفات خا�سة 

حيث يقت�سي املنهج العلمي املعتمد يف اجلامعة 

توفري جهاز حا�سب اآيل حممول لكل طالب ، ومتت 

برجمة احلوا�سيب املوزعة وفق كل التخ�س�سات 

العلمية يف اجلامعة مل�ساعدتهم يف التعلم عن 

بعد يف ظل تطبيق الإجراءات الحرتازية ال�سادرة 

من اجلهات املخت�سة للوقاية من تف�سي فايرو�س 

كورونا " كوفيد - 19".
ح�رض حفل التد�سني �سعادة �سالح زاهر املزروعي 

مدير عـــام موؤ�س�سة حممد بن را�ســـد اآل مكتوم 

للأعمـــال اخلريية والن�سانيـــة و الدكتور جلل 

حامت مدير جامعة اأم القيوين و الهيئة الإدارية و 

الأكادمية جلامعة ام القيوين و الطلبة امل�ستفيدين 

من املبادرة .

واأكـــد �سعادة �سالـــح املزروعـــي يف كلمته اأن 

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للأعمال اخلريية 

والإن�سانية داأبـــت على تنفيذ امل�ساريع الداعمة 

للعملية الرتبوية يف الدولة وم�ساعدة الأ�رض يف 

تعليم اأبنائهم وتخفيف اأعباء التعليم اجلامعي 

عن كواهلهم، و قـــال اأن امل�رضوع ياأتي يف اإطار 

التن�سيـــق والتعاون بني املوؤ�س�ســـة وموؤ�س�سات 

التعليم العايل يف الدولة يف خمتلف املجالت.

من جانبه ثمن الدكتور جلل حامت مدير جامعة 

اأم القيويـــن جهود موؤ�س�سة حممد بـــن را�سد اآل 

مكتوم للعمـــال اخلريية و الإن�سانية يف دعمها 

للطلبة و العملية التعليميـــة .. وقال " اإن هذه 

املبـــادرة ت�ساهـــم يف توفـــري عدد مـــن اأجهزة 

الكمبيوتر ال�سخ�سية لطلبة اجلامعة و م�ساعدتهم 

على ال�ستمرار يف موا�سلة درا�ستهم العلمية " .

ومت يف ختام احلفل توزيع احلوا�سيب على الطلبة.

دبي ـ وام:

حققت جمعية دار الرب ح�سادا لفتا خلل العام 

2020 حل�سولها على �سهـــادات الأنظمة الإدارية 

العاملية.

واأ�ســـار حممد �سهيل املهـــرييـ  املدير التنفيذي 

جلمعية دار الرب اإىل اأن جمعية متكنت من حتقيق 

اإجنـــاز متميـــز يف عـــام 2020 بح�سولها على 

 55001:2014 ISO "نظام اإدارة الأ�سول "الآيزو

لت�سبـــح اأول موؤ�س�سة وجهـــة خريية يف ال�رضق 

الأو�سط من هيئة لويدز ريج�سرت - فرع دبي تنال 

�سهادة اإدارة الأ�سول العاملية .

ولفت املهريي اإىل اأن اجلمعية ح�سدت عام 2020 

موا�سفـــة اإدارة البتـــكار /56002:2019/ التي 

ت�سكل نظاما متكامل لبناء اإ�سرتاتيجيات البتكار 

وممار�ساتها ودعم عمليات البتكار والإبداع يف 

بيئة العمـــل، موؤكدا اأن نيـــل اجلمعية �سهادات 

عاملية جاءت تتويجا ل�سنوات من العمل الدوؤوب.

ونوه اإىل ح�ســـول وتطبيـــق "دار الرب" لأنظمة 

اإدارية اأخرى خـــلل املرحلة املا�سية هي نظام 

اإدارة اجلودة ISO: 9001:2015 وهو نظام اإداري 

متكامـــل مع اتباع منهجية حت�سني امل�ستمر يف 

العمليـــات واخلدمات اخلريية و�سبـــط الإيقاع 

الإداري واإدارة املخاطر كما نالت اجلمعية �سهادة 

نظام اأمـــن املعلومـــات 27001:2013 من اأرفع 

ال�سهادات العامليـــة يف اأمن املعلومات يف ظل 

تلبية اجلمعية املعايري الدولية خلدمة املتربعني 

وتاأمـــني ال�رضية الكاملة جلميـــع الأطراف التي 

تتعامل معها عرب بيئة معلوماتية فعالة واآمنة.

ع�سرات الطالب بجامعة اأم القيوين 

ي�ستفيدون من مبادرة »بالعلم نرتقي«

»دار البر«: ح�ساد الفت في حقل 

»الجودة« خالل 2020

المري يطلع على خطط مجال�س المبادرات الحكومية في 

�سرطة دبي

قائد عام �سرطة عجمان يكرم خط الدفاع االأول في مدينة خليفة الطبية

عجمان ـ وام:

كرم �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل 

النعيمـــي قائد عام �رضطـــة عجمان عدداً من 

موظفـــي خط الدفـــاع الأول يف مدينة ال�سيخ 

خليفـــة الطبيـــة بعجمان تقديـــراً جلهودهم 

وتعاونهـــم املتميز خلل جائحـــة " كورونا 

" مع �رضطـــة عجمان وتقـــدمي الدعم الكامل 
للم�سابني حتى التعايف، وذلك يف اإطار حتفيز 

ومكافاأة املجتهديـــن واملتعاونني يف خدمة 

املجتمع.

و�سلم �سعادة قائد عام �رضطة عجمان �سهادات 

وهدايـــا التكـــرمي حلمد اجلنيبي مديـــر اإدارة 

الت�ســـال احلكومي والإعلم، وعائ�سة اإبراهيم 

الرياي�سة مديرة �سوؤن املر�سى مبدينة ال�سيخ 

خليفـــة الطبية بعجمـــان، اإىل جانب عدد من 

موظفـــي خط الدفاع الأول الذين كان لهم دور 

هام يف خدمة املجتمع والت�سحية يف �سبيل 

احلد من انت�سار الفريو�س ومعاجلة امل�سابني.

من جانبهم تقـــدم املكَرّمـــون بجزيل ال�سكر 

والتقدير ل�رضطة عجمان، موؤكدين اأن ما قاموا 

به هو واجـــب وطني واأخلقي جتاه من يفني 

وقتـــه وجهده لتوفـــري الأمن والأمـــان لأفراد 

املجتمع.

دبي ـ وام:

تراأ�ـــس معايل الفريق عبـــد اهلل خليفة املري، 

القائـــد العام ل�رضطة دبـــي، الجتماع الدوري 

لروؤ�ساء جمال�س املبادرات احلكومية يف �رضطة 

دبي، واملتمثلة يف املجل�س الطلبي، والبتكار، 

والعلماء، وال�رضطة الن�سائي لإ�سعاد املجتمع، 

وال�سعـــادة واليجابية، والطلبـــة امُلبتعثني، 

والقيادات ال�سابـــة، واأ�سحاب الهمم، وجمل�س 

طلبة الكليات واجلامعات.

وقـــدم روؤ�ساء املجال�س �رضحـــًا حول الربامج 

واخلطـــط املطروحـــة للتنفيذ خـــلل الثلث 

�سنوات القادمة، اإىل جانب ا�ستعرا�س النتائج 

التي حققتها املجال�س خلل الفرتة املا�سية 

والطلع على قرارات الجتماع ال�سابق وما مت 

تنفيذه.

واأكد املـــري اأن نتائج املجال�س �سهدت تقدمًا 

ملحوظـــًا الفرتة املا�سية من خلل اعتماد كل 

جمل�س خطة عمل وا�سحـــة و�رضيعة التنفيذ 

ُتغطي خمتلف القطاعـــات الأمنية اإىل جانب 

م�ساهمتهـــا يف و�سع ا�سرتاتيجية �رضطة دبي 

امُلحدثـــة، لفتـــًا اإىل اأن املجال�ـــس املختلفة 

ا�ستطاعـــت التغلب على خمتلـــف التحديات 

وو�سع احللول املنا�سبة لها يف فرتة وجيزة.

واأ�ســـار معاليـــه اإىل اأن جمال�ـــس املبادرات 

احلكومية التي ا�ستحدثتها �رضطة دبي والبالغ 

عددها 9 جمال�ـــس، تهدف اإىل دعـــم الإدارات 

العامـــة والفرعية يف �رضطة دبـــي للخروج 

مببادرات نوعية وجديدة تتما�سى مع توجهات 

احلكومة الر�سيدة.

واأ�ساف اأن فكرة اإن�ساء املجال�س تتما�سى مع 

توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�ـــس الدولة رئي�س جمل�س 

الـــوزراء حاكم دبي "رعـــاه اهلل"، با�ستحداث 

جمال�س ت�سهم يف تطبيق التوجيهات والروؤى 

احلكوميـــة، ويكون لها دور فاعـــل وموؤثر يف 

التطوير والعمل احلكومي.

واأكـــد حر�س �رضطـــة دبي على دعـــم املوارد 

الب�رضية بالكـــوادر ال�سابة مـــن خلل تنمية 

قدراتهم وتاأهيلهم وذلـــك لرفع م�ستوى الأداء 

والكفـــاءة، مو�سحـــًا اأن �رضطـــة دبـــي لديها 

941 موظفـــًا من حملة �سهـــادات املاج�ستري 

والدكتـــوراه والذين يقومون بـــاأدوار مهمة يف 

دفع عجلة التقدم . ووجه معايل القائد العام 

ل�رضطة دبي خلل الجتماع ب�رضورة م�ساعفة 

اجلهود والتن�سيق والتعاون البناء بني الإدارات 

العامة يف �رضطة دبـــي واملجال�س املختلفة 

للخروج مببادرات نوعيـــة ُمبتكرة ت�سهم يف 

تطوير منظومة العمل، اإ�سافة اإىل ال�ستفادة من 

اأف�سل املمار�سات العاملية.

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد راشد بن شبيب 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   املودعة تحت رقم: 341903        
   بتاريخ : 26/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
بن  راش��د  احمد  الواحد  عبد  باس��م: 
الواحد  عبد  ملك  مبنى  وعنوانة:  شبيب. 
القصيص  ديرة   شبيب،  بن  راشد  احمد 
العربية  اإلم��ارات  ديب،   11370 ص.ب 

املتحدة.
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

عىل  واملحافظة  الصحية  العناية  خدمات  البيطرية،  الخدمات  الطبية،  الخدمات 
والغابات.  والبستنة  الزراعة  خدمات  الحيوانات،  أو  البرشية  للكائنات  الجامل 

الواق�عة بالفئة: 44
وصف العالمة : العالمة تتكون من الكلامت RALS CLINIC كتبت بأحرف التينية 
مائل  بخط  املنتصف  من  مقسوم  واألبيض  األخرض  باللونني  تصميم رشيط  داخل 
باللون األحمر  ويوجد رسم تصميم شعار طبي مميز باللون األحمر بجانب الكلمة 

األوىل كام هو موضح بالشكل املرفق. االشرتاطات: 
يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
رالس هايربماركت 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 341563           بتاريخ : 20/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
عبد  ملك  مبنى  وعنوانة:  هايربماركت.  رالس  باس��م: 

الواحد احمد راشد بن شبيب، ديرة  القصيص 
ص.ب 11370 ديب، اإلمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

القهوة والشاي والكاكاو والنب الصناعي. األرز والتابيوكا 
والساغو؛ الدقيق واملستحرضات املصنوعة من الحبوب 

والخبز واملعجنات والحلويات والثلج؛ العسل األسود. الخمرية والبيكنج بودر،امللح 
والخردل، الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات والثلج. الواق�عة بالفئة: 30

وصف العالمة : العالمة تتكون من الكلامت RALS  كتبت بأحرف التينية باللون 
األبيضفوق تصميم رسم مستدير يشبه الربتقالة باللون الربتقايل ومحددة من الخارج 
بإطار باللون األخرض ولها أوراق أيضا باللون األخرض  كام هو موضح بالشكل املرفق. 

االشرتاطات: 
يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

رالس هايربماركت  بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

  املودعة تحت رقم: 341562           بتاريخ : 20/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

عبد  ملك  مبنى  وعنوانة:  هايربماركت.  رالس  باس��م: 

الواحد احمد راشد بن شبيب، ديرة  القصيص ص.ب 

11370 ديب، اإلمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسامك  اللحوم 

اللحم، فواكه وخرضوات محفوظة ومجففة ومطهوة، 

هالم )جييل( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، 

الزيوت والدهون الصالحة لألكل. الواق�عة بالفئة: 29

وصف العالمة : العالمة تتكون من الكلامتRALS  كتبت بأحرف التينية باللون 

األبيضفوق تصميم رسم مستدير يشبه الربتقالة باللون الربتقايل ومحددة من الخارج 

بإطار باللون األخرض ولها أوراق أيضا باللون األخرض  كام هو موضح بالشكل املرفق. 

االشرتاطات: 

يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

  اإعالن فقدان جواز �سفر

البشري  /ع��يل  امل��دع��و  فقد    
،الجنسية     مضوي  عاشميق 
ال��س��ودان ج���واز س��ف��ره رقم 
ممن  الرجاء   )   02468192PJ(
سفارة   إىل  تسليمه  عليه  يعرث 
مركز  أق��رب  إىل  أو  ال��س��ودان  

رشطة مشكوراً.      

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

ذ.م.م-  الحلويات/  لتجارة  /اجواء  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
الرشكات  قانون  امارة عجامن مبوجب  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )102046( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : اجواء لتجارة احللويات   / ذ.م.م
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محاكم دبي تد�سن مبادرة »خلك قانوني« 

2000 طالب وطالبة ي�ستفيدون من برنامج »اإعداد « 

دبي ـ وام:

د�سنت املحكمة العمالية البتدائية يف حماكم 

دبـــي مبادرة »خلك قانـــوين« لن�رض املعرفة 

القانونية من خلل اإملام كل فرد بالقدر الكايف 

من الثقافة القانونية ملعرفة حقوقه وواجباته 

واللتـــزام بالقوانني وجتنب القيام بت�رضفات 

جتعله عر�سة للمخالفة وامل�ساءلة القانونية.

وقال �سعادة طار�س عيد املن�سوري مدير عام 

حماكم دبي اإن حماكم دبي تهدف اإىل ا�ستحداث 

عدد من املبادرات التطويريـــة ترجمة لروؤية 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�ـــس الدولة رئي�س جمل�ـــس الوزراء 

حاكم دبي "رعاه اهلل" لتعزيز ثقافة البتكار 

وجعلها منهجا را�سخـــا ودعامة اأ�سا�سية يف 

تطوير وتنفيذ �سيا�ساتها واإجراءاتها ذات ال�سلة 

بعملها الإ�سرتاتيجي والتنفيذي.

من جانبه اأكد �سعادة القا�سي جمال اجلابري 

رئي�س املحكمـــة العمالية يف حماكم دبي اأن 

املحكمة العمالية تعتمد على منهج التحديث 

امل�ستمـــر يف تطبيق اأف�ســـل ال�سرتاتيجيات 

وال�سيا�سات لتطوير القطاع الق�سائي والتحول 

نحو التميـــز احلكومي وفقا للتوجهات العليا 

يف الدولة من خـــلل تقدمي منظومة متكاملة 

من املبادرات التطويرية ترقى لأف�سل املعايري 

واملمار�ســـات العامليـــة يف جمـــالت التميز 

والتطوير .

تخلل حفـــل تد�سني مبـــادرة "خلك قانوين" 

ور�سة قدمها عبد اهلل ال�سيد حممد ل�سكري اأمني 

عام اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال حتت عنوان 

" اجلانب الإن�ساين يف �سخ�سية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم " وانعكا�سه 

علينا جميعًا.

دبي ـ وام:

ا�ستفاد 2000 طالب وطالبة من برنامج 

التدريب العملي املهني » اإعداد« الذي 

نظمته وزارة الرتبيـــة والتعليم خلل 

اإجازة الف�سل الدرا�ســـي الأول وا�ستمر 

لأ�سبوعني، بالتعاون مع 28 موؤ�س�سة 

حكومية وحمليـــة وخا�سة، م�ستهدفة 

طلبـــة ال�سفـــوف التا�ســـع، والعا�رض، 

واحلـــادي ع�رض، والثـــاين ع�رض، بهدف 

تعريفهـــم بقطاعات ومتطلبات بيئات 

العمل املختلفـــة، واإك�سابهم املهارات 

ال�سخ�سيـــة واملهنيـــة، واإعدادهـــم و 

تاأهيلهـــم للنخـــراط املبكر يف �سوق 

العمـــل، و تقليل حجـــم الفجوة بني 

التعليم و�سوق العمل.

وقالـــت اأمل اجل�سمـــي مديـــرة اإدارة 

الر�ساد الأكادميـــي واملهني يف وزارة 

الرتبية والتعليـــم، اإن الوزارة حري�سة 

علـــى ا�ستثمـــار الإجـــازات املدر�سية 

بال�سكل الأمثل، للنهو�س بطلبتها عرب 

توظيـــف الإمكانات املتاحة بالتعاون 

مع ال�رضكاء ال�سرتاتيجيني لإك�سابهم 

مهارات مهنية جديدة ت�سهم يف �سقل 

خرباتهـــم، وتنمية قدراتهـــم، وتعزيز 

موقعهـــم الريـــادي يف �ســـوق العمل 

م�ستقبلً.

واأ�سارت اإىل اأن �سوق العمل اأ�سبح يف 

تغري دائم ومتطلباته متنوعة، ودائمًا 

ما يحتاج ذلـــك اإىل تهيئـــة الأجيال 

خلو�س م�سمار العمـــل بثقة وقدرات 

ا�ستثنائية ومعرفية، حتى يتمكنوا من 

مواكبة املهارات املطلوبة .

وذكـــرت اأن برنامـــج التدريب العملي 

املهني » اإعـــداد« ياأتي لتحقيق هذه 

الأهـــداف، وتر�سيخ روؤيـــة الوزارة يف 

متكني طلبتنا مـــن املهارات املعرفية 

واملهنية والتخ�س�سيـــة، لفتة اإىل اأن  

78 مدرّبًا اأ�رضفـــوا على تقدمي الور�س 

املتخ�س�سة للطلبة، ويتخرج كل طالب 

من الربنامـــج بـ50 �ساعـــة تدريبية 

فّعالـــة، اعتمدت علـــى ا�سرتاتيجيات 

تربوية تعليمية، ت�سّمنت مواد نظرية، 

بالإ�سافة اإىل مواد عملية و تطبيقية، 

واأدوات تقييـــم فّعالة، تتبعها التغذية 

الراجعة .

وثمنـــت دور �رضكاء الـــوزارة يف دعم 

توجهاتها، وتكري�ـــس روؤيتها الرتبوية 

من خلل توفري م�ساحة كبرية لطلبتنا 

للنخراط يف جمالت حيوية، وتوفري 

الدعم اللوج�ستي لفرق العمل بالوزارة.

وقالت اإنه مت توفري 225 �ساعة تدريبية 

يف الأ�سبـــوع الأول، منهـــا 25 �ساعة 

تدريبية خا�سة باملهـــارات الأ�سا�سية 

املهنية وال�سخ�سيـــة، التي ت�ستهدف 

جميـــع الطلبـــة وتوؤهلهـــم لكت�ساب 

مهارات �ســـوق العمل ، مثـــل التكّيف 

يف بيئة العمل، وتطوير الذات ، وبناء 

ال�سخ�سية القيادية ، اإىل جانب مهارات 

البحث عـــن العمل كال�ســـرية الذاتية 

واملقابـــلت الوظيفية والتعـــرّف اإىل 

اأهمية القطاع اخلا�س، وغريها الكثري.

واأ�سافـــت اجل�سمي، اإنـــه يف الأ�سبوع 

الثاين، انق�سم الطلبة اإىل 8 جمموعات 

، كٌل بح�سب ميوله املهنية ا�ستناداً اإىل 

نتائج مقيا�س الإمارات للميول املهنية ، 

وهو مقيا�س ي�ساعد الطلبة على التعرّف 

اإىل اأعلى ثلثة ميول لديهم، حيث جرى 

توفري 25 �ساعة تدريبية لكل جمموعة ، 

والقطاعات تتمثل يف، القطاع ال�رضطي 

الع�سكري، والقطاع الرتبوي التعليمي، 

وقطاع تكنولوجيا املعلومات، والذكاء 

ال�سطناعي ، والقطاع الطبي وال�سحي ، 

والقطاع القت�سادي والعقاري، والقطاع 

الأدبي الإعلمي، وجمال خدمة العملء، 

وجمال ريادة الأعمال .

وتعاونت مـــع وزارة الرتبية والتعليم 

28 موؤ�س�سة حكومية وحملية وخا�سة 

يف تنفيذ الور�س وهـــي: وزارة املوارد 

الب�رضيـــة و التوطـــني، وزارة التغـــري 

املناخـــي و البيئـــة، وزارة القت�ساد، 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، القيادة 

العامة ل�رضطة اأبوظبي، القيادة العامة 

ل�رضطـــة دبـــي، جمارك دبـــي، الهيئة 

الحتادية للهوية واجلن�سية، اأكادميية 

ال�سيخ �سيف بن زايد للعلوم ال�رضطية 

و الأمنية، هيئة اأبوظبي للدفاع املدين، 

هيئة تنظيم ات�ســـالت، هيئة ال�سحة 

بدبـــي، موؤ�س�سة دبي للإعـــلم، وكالة 

اأنبـــاء الإمارات وام، موؤ�س�سة حممد بن 

را�ســـد لتنمية امل�ساريـــع ال�سغرية و 

املتو�سطة، بلدية مدينة اأبوظبي، بلدية 

الفجـــرية، دائرة البلديـــة و التخطيط 

بعجمان، اإدارة مراكز التنمية الأ�رضية، 

الأعمال  رواد  مايكرو�سوفت، جمعيـــة 

الإماراتيني.

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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ô°üe

âjƒµdG

¿ÉªY

øjôëÑdG

 »fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG õØëj ï«°ûdG ∫BG

á«îjQÉJ ICÉaÉµªH

IójóL π«bGô©H ïjôªdG ÅLÉØj ÉÑª««fEG

 áÄ«g  ¢ù«FQ  ,ï«°ûdG  ∫BG  »côJ  QÉ°ûà°ùŸG  ø∏YCG

 ¢ù«FôdG  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  ¬«aÎdG

 õaÉëH ¬YÈJ øY ,ÊGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG …OÉæd …ôîØdG

.≥jôØ∏d ºî°V ‹Ée

 á«ª°SôdG ¬àëØ°U ÈY ÊGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG …OÉf ∞°ûch

 óYh ï«°ûdG ∫BG ¿CG ÚæKE’G Ωƒ«dG ∑ƒÑ°ù«a ™bƒe ≈∏Y

 ¬∏gCÉJ ∫ÉM ≥jôØ∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG 300 ICÉaÉµÃ

 äÉYƒªéŸG  Qhód  ƒcƒJƒc  »àfÉ°TCG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y

.É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhóH

 ÈcCG Q’hO ∞dCG 80 ∫OÉ©j …òdG õaÉ◊G Gòg ó©jh

.á«fGOƒ°ùdG IôµdG ïjQÉJ ‘ ICÉaÉµe

 ÜÉgòdG AÉ≤d ‘ RƒØdG ≥≤M ób ¿Éc ∫Ó¡dG ¿CG ôcòj

 ±ÎëŸG  √RôMCG  ,1-0  ÉfÉZ  ‘  ƒcƒJƒc  ≈∏Y

.É‚ƒ‚ƒH »Ñeƒc »æ«a ‹ƒ‚ƒµdG

.AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ¿ÉeQO ΩCG ‘ ÉHÉjEG ¿É≤jôØdG »≤à∏jh

 π«bGô©dÉH ÉgÉª°SCG Ée ,ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG …OÉf ∞°ûc

 …Òé«ædG ÉÑª««fEG …OÉf Égô¡¶j πX »àdG Iójó÷G

.ÉHBG áæjóe ¤EG Úeƒj πÑb áã©ÑdG ∫ƒ°Uh òæe

 Ωƒ«dG,Ú≤jôØdG ÚH áÑ≤JôŸG IGQÉÑŸG πÑb ∂dP »JCÉj

 ∫É£HCG …QhO ádƒ£H øe 32 QhO ÜÉjEG ‘ ,AÉ©HQC’G

.É«≤jôaCG

 IQGOE’G  ¢ù∏›  ƒ°†Y  QÉàfl  óªfi  óªMCG  ∫Ébh

 ¿EG  á«ª°SQ Iöûf ‘ ïjôŸG …OÉf áã©H ¢ù«FQh

 ¢üëa ∫ƒM ΩôHCG …òdG ¥ÉØJ’ÉH Ωõà∏j ⁄ ÉÑª««fEG

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 AGôLEG  ÚæKE’G  ¢ùeCG  ƒÑ∏W  º¡fCG  ,QÉàfl  í°VhCGh

 »Ñ£dG  ≥°ùæŸGh  AÉ≤∏dG  ÖbGôe  Qƒ°†ëH  ¢üëØdG

.±ÉµdG πÑb øe Ú©ŸG

 ÚHhóæeh »ÑW ºbÉW Qƒ°†ëH ÉfCÉLÉØJ" :±É°VCGh

 øe ¢ù«dh ,"¢üëØdG AGôLE’ …Òé«ædG …OÉædG øe

.±ÉµdG

 Gò¡H  IójóL iƒµ°ûH  Ωó≤àæ°S"  :QÉàfl Oô£à°SGh

 ïjôŸG áã©H OGôaCG  ™«ªL ™°†î«°Sh ,¢Uƒ°üÿG

 »Ñ£dG  ≥°ùæŸGh  AÉ≤∏dG  ÖbGôe  Qƒ°†ëH  ¢üëØ∏d

."±ÉµdG πÑb øe ∞∏µŸG

 º∏°ùj  ⁄  ÉÑª««fEG"  :∫É≤a  QÉàfl  óªMCG  ºààNGh

 ¢ùµY ≈∏Y í°VGh èeÉfôH …CG ¬dƒ°Uh òæe ïjôŸG

."¿GOƒ°ùdG ‘ º¡©e √Éæ∏©a Ée

¿GOƒ°ùdG

 á∏°ùdG  Iôµd …Oƒ©°ùdG  OÉ–’G OóM

 GóYƒe ,πÑ≤ŸG •ÉÑ°T /ôjGÈa 5 Ωƒj

 äGó«°ù∏d »ª°SQ …QhO ∫hCG ¥Ó£f’

.áµ∏ªŸG ‘

 É≤jôa  (38)  á≤HÉ°ùŸG  ‘  ∑QÉ°ûjh

 áµe ,¢VÉjôdG ≥WÉæe ájófCG ¿ƒ∏ãÁ

 ,á«böûdG  ,IQƒæŸG áæjóŸG ,áeôµŸG

 ∑ƒÑJh  Ò°ùY  áYƒª›  ÖfÉL  ¤EG

 §«°ûe ¢ù«ªNh áMÉÑdG º°†J »àdG

.∑ƒÑJh ¿GRÉLh

 ¢ù«FQ  áJÓa  Iôgƒ÷G  âë°VhCGh

 OÉ–’G  ‘  á«FÉ°ùædG  áæé∏dG

 á∏MôŸG  ¿CG  á∏°ùdG  Iôµd  …Oƒ©°ùdG

 óMGh QhO øe …QhO øe ΩÉ≤J ¤hC’G

.á≤£æe πc Öë°ùH ájófC’G ™«ª÷

 ∂dP øe ≈æãà°ù«°S ¬fCG ¤EG äQÉ°TCGh

 ΩÉ≤J  å«M  ∑ƒÑJh  Ò°ùY  á≤£æe

 á≤£æe  ‘  É¡H  á©ªéŸG  IQhódG

.Ò°ùY

 ácQÉ°ûŸÉH §≤a íª°ù«°S ¬fCG âæ«Hh

 ïjQÉàdG Ö°ùM ¥ƒa Éeh ÉeÉY 18 ø°ùd

 ™«ªL ≈∏Y ó«cCÉàdG ºà«°Sh .…OÓ«ŸG

 íFGƒ∏dGh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ¥ôØdG

 ≥«Ñ£Jh á°VÉjôdG IQGRh øe IQOÉ°üdG

 …Oƒ©°ùdG  OÉ–Ód  áeÉ©dG  íFGƒ∏dG

 äÉ≤HÉ°ùŸGh  ä’ƒ£ÑdG  ¿CÉ°ûH

.äGAGõ÷Gh

 á«ÑæLCG áÑY’ ácQÉ°ûÃ íª°ù«°S Éªc

 á«eÉ¶f  áeÉbEG  ¿Óª–  ÚàÑY’h

."ó«dGƒŸG" áÄa øe ÚàÑY’ ∂dòch

 ∫É°SQEG  ”  ¬fCG  ¤EG  Iôgƒ÷G  âàØdh

 ÖJÉµe ¤EG  ádƒ£ÑdG  íFGƒdh •höT

.ájófC’Gh á°VÉjôdG IQGRh

 áHÉ«f  Égôjó≤Jh  Égôµ°T  âeóbh

 OÉ–’G  ‘  á«FÉ°ùædG  áæé∏dG  øY

 á°VÉjôdG IQGRƒd á∏°ùdG Iôµd …Oƒ©°ùdG

 ≈∏Y á∏°ùdG Iôµd …Oƒ©°ùdG OÉ–’Gh

 πeGƒ©dG ™«ªL ÒaƒJh áæé∏d º¡ªYO

 ádƒ£ÑdG  ìÉ‚EG  πLCG  øe  IóYÉ°ùŸG

.¤hC’G É¡àî°ùf ‘

 ôjQÉ≤àdG ,Ωó≤dG Iôµd …Oƒ©°ùdG ¿hÉ©àdG ≈Øf

 ‘ …OÉædG áÑZQ ∫ƒM á«dÉ¨JÈdG á«Øë°üdG

 ≥jôa ÖY’ õ«eƒL ÒæjO »∏jRGÈdG ™e óbÉ©àdG

.‹É¨JÈdG »°ùæ«fƒª«JQƒH

 ,ájOƒ©°ùdG  "á«°VÉjôdG"  áØ«ë°U  äôcPh

 óMCG  äÉeóN ‘ •ôØJ ød  ¿hÉ©àdG  IQGOEG  ¿CG

 »∏jRGÈdG Éªgh ≥jôØdG iód §°SƒdG §N »ÑY’

.»°ù«eCG ∂jQó«°S …ófQƒÑdGh πjƒfÉe hQófÉ°S

 RÉ¡÷Gh ¿hÉ©àdG IQGOEG ¿CG áØ«ë°üdG âë°VhCGh

 äÉ«fÉµeEG ‘ á∏eÉc á≤K Éª¡jód ,≥jôØ∏d »æØdG

 ¤EG êÉàëj ’ ≥jôØdG ¿EÉa ‹ÉàdÉHh ,»FÉæãdG

.√ÒZ hCG õ«eƒL ™e óbÉ©àdG

 »°ù«eCG ó≤Y äOóL ób ¿hÉ©àdG IQGOEG âfÉch

.Úª°SƒŸ ∂dPh ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G

 Ö«JôJ  ‘ ¢SOÉ°ùdG  õcôŸG  ¿hÉ©àdG  πàëjh

.á£≤f 17 ó«°UôH …Oƒ©°ùdG …QhódG

πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ájOƒ©°ùdÉH á∏°ùdG Iôµd »FÉ°ùf …QhO ∫hCG ¥Ó£fG
 á≤«≤M

 áÑZQ

 ¿hÉ©àdG

 º°V »a

 »∏jRGôÑdG

õ«eƒL

iôÑc äÉjóëàH ô°üe ¿É°†MC’ Oƒ©j ó«dG ∫Éjófƒe»æædG IQÉ©à°S’ »HhQhG ¢VôY

ó«dG ∫ÉjófƒªH ≥dCÉàdG ≈∏Y QOÉb øjôëÑdG 

 ±GógCG 10

 π°üØJ

 øY ´ƒ£ªdG

ójôa RÉéfEG

 äÉ°VhÉØe QÉ«¡fG
πªédGh QÉë°U

 ó«dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H öüe ∞«°†à°ùJ

 ÊÉãdG ¿ƒfÉc /ôjÉæj 31 ¤EG 13 ÚH IÎØdG ‘

.áfÉæµdG ¢VQCG ïjQÉJ ‘ á«fÉãdG Iôª∏d …QÉ÷G

 ∫ÉjófƒŸ á≤HÉ°ùdG Ió«MƒdG áaÉ°†à°S’G âfÉch

 øµd  ,1999  ΩÉY  ‘  öüe  ¢VQCG  ≈∏Y  ó«dG

 Éª¡∏°üØJ Úà∏dG Úàî°ùædG ÚH ¥QÉØdG ¿Éà°T

.á∏eÉc ÉeÉY 22

 ‘  á«°SÉ«b  ácQÉ°ûe  2021  áî°ùf  ó¡°ûJh

 Iôe ∫hC’ kÉÑîàæe 32 Qƒ°†ëH ó«dG ∫Éjófƒe

 OÉ–’G QGôb ó©H á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG ïjQÉJ ‘

 ¢VƒîJ »àdG ¥ôØdG OóY IOÉjõH áÑ©∏d ‹hódG

.ádƒ£ÑdG

 OÉ–’G ¢ù«FQ ≈Ø£°üe ø°ùM QƒàcódG ™aGOh

 ≥HÉ°S QGƒM ‘ QGô≤dG Gòg øY áÑ©∏d ‹hódG

 ídÉ°üd ¬fCG GócDƒe ádƒ£Ñ∏d »ª°SôdG ™bƒª∏d

.É«≤jƒ°ùJh É«æa áÑ©∏dG πÑ≤à°ùe

 GÒÑc  Éjó–  kÉÑîàæe  32  ácQÉ°ûe  ¿ƒµà°Sh

 »ª«¶æàdG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  öüŸ  áÑ°ùædÉH

 ÖjQóàdG  ä’É°Uh  áeÉbE’G  ¥OÉæa  ÒaƒJh

 …òdG  …óëàdG  ¢ùØf  ƒgh  ,Ö°SÉæŸG  πµ°ûdÉH

 âaÉ°†à°SG ÚM 2019 ∞«°U ‘ öüe ¬à°VÉN

 IOÉjR  ó©H  Ωó≤dG  Iôµd  á«≤jôaC’G  ·C’G  ¢SCÉc

.É≤jôa 24 ¤EG É¡JÉÑîàæe OóY

 ,1999h  2021  áî°ùf  ÚH  áfQÉ≤ŸÉHh

 äÉÑîàæŸG  á«MÉf  øe É©°SÉ°T  ¥QÉØdG  hóÑj

 ÚH  ÉØ«°U  âª«bCG  1999  áî°ùæa  ácQÉ°ûŸG

 24 ácQÉ°ûÃ 1999 ¿GôjõM /ƒ«fƒj 15h 1

.§≤a ÉÑîàæe

 ÉfhQƒc ¢ShÒa »°ûØJ áëaÉµe …ó– ójõjh

 ÉjóL GQÉÑàNG ∂dP ¿ƒµ«°Sh ,º«¶æàdG AÖY øe

.ácQÉ°ûŸG äÉÑîàæŸG OóY IOÉjR πX ‘ É°†jCG

 IôgÉ≤dG »gh ¿óe 3 ‘ 1999 áî°ùf âª«bCG

 GQƒ°†M  âdÉfh  ó«©°SQƒHh  á«∏«YÉª°SE’Gh

.Gõ«‡ ÉjÒgÉªL

 ÖfÉéH ¢ùfƒJh öüe »Ñîàæe IGQÉÑe âfÉch

 ™HQh øªK »à∏Môe ‘ É«°ShQ ó°V öüe AÉ≤d

 ∞dCG 25 óLGƒàH GQƒ°†M ÌcC’G áî°ùædG »FÉ¡f

.IôgÉ≤dG OÉà°S ádÉ°U ‘ ™é°ûe

 ≈∏Y  GÒÑc  Éjó–  2021  áî°ùf  ¬LGƒJh

 Qƒ°†M QGôb ó©H …ÒgÉª÷G Qƒ°†◊G iƒà°ùe

 Ú©é°ûª∏d áÑ°ùædÉH ä’É°üdG á©°S øe %30

 ájRGÎM’G äGAGôLE’G áaÉµH ΩÉàdG ΩGõàd’G ™e

.áeRÓdG á«Ñ£dGh

 Úàæjóe  ‘  2021  áî°ùf  äÉjQÉÑe  ΩÉ≤Jh

 ä’É°U  4  ≈∏Y  ,ájQóæµ°SE’Gh  IôgÉ≤dG  :§≤a

 ájQGOE’G áª°UÉ©dGh IôgÉ≤dG OÉà°S :»g ,IÉ£¨e

.ájQóæµ°SE’ÉH Üô©dG êôHh ,ôHƒàcCG 6h Iójó÷G

 ™HQC’G  ä’É°üdG  ôjƒ£J  ‘  öüe  âë‚h

 ájQGOE’G áª°UÉ©dG »àdÉ°U AÉ°ûfEGh ™FGQ πµ°ûH

.ôHƒàcCG 6h

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ,öüf  ΩÉ°ûg  ¢Sóæ¡ŸG  ∫Ébh

 áª¶æŸG  áæé∏dG  ¢ù«FQh  ó«dG  Iôµd  …öüŸG

 ¿EG  IQhhƒµd  ≥HÉ°S  QGƒM  ÈY  ,∫Éjófƒª∏d

 ájÉ¨∏d  Ö©°U  öüe  ¬°VƒîJ  …òdG  …óëàdG

 »ŸÉY çóM ∫hCG ƒg ó«dG ∫Éjófƒe ¿CG á°UÉN

 ácQÉ°ûŸG äÉÑîàæŸG øe ºî°†dG Oó©dG Gò¡H

.ÉfhQƒc áëFÉL πX ‘

 …CÉH πîÑJ ⁄ ájöüŸG ádhódG ¿CG öüf ócCGh

 êhôN øª°†J »àdG äGAGôLE’G áaÉc Òaƒàd ó¡L

 áYÉ≤ØdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£Jh ¿ÉeC’G ôH ¤EG ádƒ£ÑdG

 çhóM Ωó©d ÉfÉª°V áeRÓdG äGAGôLE’G ´ÉÑJ’

.äÉÑîàæŸG ÚH ÉfhQƒc ¢ShÒØH äÉHÉ°UEG

 OÉ–’G ¢ù«FQ ≈Ø£°üe ø°ùM QƒàcódG ≈≤Ñjh

 »àî°ùf ÚH ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dG ó«dG Iôµd ‹hódG

.2021h 1999 öüe

 …öüŸG OÉ–Ód É°ù«FQ ¿Éc ≈Ø£°üe ø°ùM

 ‘ áª¡ŸG ¤ƒJ ºK (1992-1984) ó«dG Iôµd

 áaÉ°†à°SG  âbh  ,2008h  1996  ÚH  IÎØdG

.¤hC’G Iôª∏d öüe ‘ áÑ©∏d ⁄É©dG ádƒ£H

 ≈Ø£°üe  ø°ùM  Ö©d  …QÉ÷G  ΩÉ©dG  ‘h

 á°UÉÿG äGOGó©à°S’G á©HÉàe ‘ GÒÑc GQhO

.áfÉæµdG ¢VQCG ≈∏Y ∫ÉjófƒŸG áaÉ°†à°SÉH

 äÉeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  »HhQhCG  mOÉf  Ö∏W

 ,∫Éæ°SQBG  §°Sh  ÖY’  ,»æædG  óªfi …öüŸG

 …ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG ∫ÓN IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y

.…QÉ÷G

 ¿EÉa  ,á«fÉ£jÈdG  "ø°U  GP"  áØ«ë°üd  É≤ahh

 »æædG  º°V  Ö∏£j  »cÎdG  ¢TÉàµ°ûH  …OÉf

 º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y G kOó›

.…QÉ÷G

 º°SƒŸG  ∫ÓN  ¢TÉàµ°ûÑd  Ö©d  »æædG  ¿Éch

 iƒà°ùÃ ô¡Xh ,IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y »°VÉŸG

.»cÎdG ≥jôØdG ™e ó«L

 ‘É©J ∫Ó¨à°SG ójôj ¢TÉàµ°ûH ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh

 ,áHÉ°UE’G øe ∫Éæ°SQBG §°Sh ÖY’ »JQÉH ¢SÉeƒJ

.»æædG á≤Ø°U ≈∏Y ¢VÉ°†≤fÓd

 Ö©°üà°S  »JQÉH  IOƒY  ¿CG  ¢TÉàµ°ûH  ∑Qójh

 á∏«µ°ûàdÉH …öüŸG ÖYÓdG óLGƒJ øe GkÒãc

.RôfÉé∏d á«°SÉ°SC’G

 ¤EG ójQóe ƒµ«à∏JCG øe π≤àfG »JQÉH ¿CG ôcòj

 Ò¶f »°VÉŸG »Ø«°üdG ƒJÉcÒŸG ‘ ∫Éæ°SQBG

.hQƒj ¿ƒ«∏e 50

 Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ¢ù«FQ ,≈°ù«Y »∏Y ócCG

 »æjôëÑdG ÖîàæŸG ¿CG ,ÚæK’G ∫hC’G ¢ùeCG ,ó«dG

 ádƒ£H ‘ äÉjƒà°ùŸG π°†aCG Ëó≤J ≈∏Y QOÉb

 13 øe ÉbÓ£fG öüe ‘ ΩÉ≤à°S »àdG ,⁄É©dG

 äGP øe 31 ≈àM ,‹É◊G ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæj

.ô¡°ûdG

 ÖîàæŸG  »ÑY’  ≈°ù«Y  »∏Y  ≈≤àdGh

 õ«ªŸG iƒà°ùŸG Ëó≤J ≈∏Y º¡ãMh ,»æjôëÑdG

 ‘ ó«dG  á°VÉjQ  áfÉµe ó«cCÉJh  ,ádƒ£ÑdG  ‘

.»ŸÉ©dG πØëŸG

 ≈∏Y  »æjôëÑdG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  ∞bhh

 π°Uh  »àdG  á∏MôŸGh  ,ÖîàæŸG  äGOGó©à°SG

 πc  ∫òH  ≈∏Y  ójó°ûdG  ¬°UôM  ÉjóÑe  ,É¡«dEG

.áµ∏ªŸG ∞jöûàd Oƒ¡÷G

 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG äÉ«– π≤fh

 ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

 ,á«æjôëÑdG á«ÑŸhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ ,á°VÉjôdGh

 ,ódÉN  ï«°ûdG  ¬«dƒj  …òdG  ΩÉªàg’ÉH  Égƒæe

.áÑ©∏dG á£°ûfCGh ó«dG Iôµd ºFGódG ¬ªYOh

 øª°V ∫ÉjófƒŸG ‘ øjôëÑdG Öîàæe Ö©∏«°Sh

 ÚàæLQC’G É°†jCG º°†J »àdG ,á©HGôdG áYƒªéŸG

.ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªLh ∑QÉ‰ódGh

 ,á«àjƒµdG Ωó≤dG Iôc ÒWÉ°SCG óMCG ƒg ´ƒ£ŸG QóH

 á≤dÉªY  ÚH  ¬ª°SG  ¢Vôa  ‘  QGóàbÉH  í‚h

.Iõ«ªŸG ¬JGQóbh »æØdG √Gƒà°ùÃ áÑ©∏dG

 ¬JÉjQÉÑe á«ÑdÉZ ‘ ´óHCGh ´ƒ£ŸG ™àeCG ÉŸÉWh

 íÑ°ü«d  ,á«dÉ©dG  ¬JGQÉ¡eh  âHÉãdG  √Gƒà°ùÃ

 ∂dòch kÉ«HôYh kÉ«é«∏Nh kÉ«∏fi ájhôc "áfƒ≤jCG"
 Öîàæeh á«°SOÉ≤∏d ÒãµdG ´ƒ£ŸG Ωóbh .nÉjƒ«°SBG

 øµ“h ,á«aGÎM’G ¬JÉ£fi ÖfÉL ¤EG âjƒµdG

 ∞∏àîÃ ÒgÉª÷G  Üƒ∏b  ‘ ¿Éµe  õéM øe

 ≈∏Y Ωö†îŸG »àjƒµdG ±Gó¡dG ÜCGOh .É¡dƒ«e

 √õ«“ ÖfÉL ¤EG Iôjõ¨dG ¬aGógCÉH ΩÉbQC’G º«£–

 IGQÉÑe ‘ á«dÉãe á≤jô£H √ô¡XCG Ée ƒgh ,É«≤∏N

 ¥ÉÑ°ùH  º°SÉ◊G  »HôjódG  ‘ »Hô©dGh  »µ∏ŸG

 ¢ùeCG AÉ°ùe ,28 É¡àî°ùf ‘ ó¡©dG ‹h ¢SCÉc

 ,±ó¡H Éeó≤àe á«°SOÉ≤dG  ¿Éch .ÚæKE’G   ∫hC’G

 ,»Hô©dG ™aGóe ´ƒ£ŸG ≈£îJ IóYGh áªég ‘h

 Éeó©H ∞bƒJ ºK ,º«gGôHEG óªMCG ÖîàæŸÉH ¬∏«eR

 øe IôµdG êôNCG ºK ,¬≤MÓj ’ º«gGôHEG ¿CG ßM’

 ºZQ ,OOôJ ¿hO ,¬°ùaÉæe êÓ©H íª°ù«d ,Ö©∏ŸG

.RƒØdG ó«cCÉàd IóYGh áªég øe ¬≤jôa ΩôM ¬fCG

 »°SÉ«b Ö≤d ≥«≤– ÜÉàYCG ≈∏Y ´ƒ£ŸG QóH äÉH

.¬JÒ°ùe ‘ 201 ±ó¡dG Ωƒ«dG πé°S PEG »îjQÉJh

 …Qƒ°ùdG ºéædG Ö≤d º«£– øe ´ƒ£ŸG ÜÎ≤jh

 á«àjƒµdG Iôµ∏d »îjQÉàdG ±Gó¡dG ,Ö«£ÿG ¢SGôa

 ≥dCÉàŸG  ´ƒ£ŸG  êÉàëjh .±GógCG  210 ó«°UôH

 10 π«é°ùàd IÒNC’G IÎØdG ‘ á«°SOÉ≤dG  ™e

 É«ª°SQ íÑ°ü«d Ö«£ÿG ºbQ öùc πLCG øe ±GógCG

.á«àjƒµdG Iôµ∏d »îjQÉàdG ±Gó¡dG

 ™e ¥ÉØJG ¤G π°Uƒàj ⁄ ¬fCG ,IójóL ICÉLÉØe ‘ QÉë°U ócCG

 …hôµdG º°SƒŸG ‘ ≥jôØdG IOÉ«≤d πª÷G IõªM …öüŸG ÜQóŸG

 .(2021-2020)

 ¿ÉªY ¤EG πª÷G IõªM ∫ƒ°Uh øY ¢ùeCG Ωƒj ø∏YCG …OÉædG ¿Éch

 º°Sƒª∏d ¢SCÉµdGh …QhódG ‘ ≥jôØdG IOÉ«≤d ó≤Y ™«bƒàd Gó«¡“

.(2021-2020) …hôµdG

 πª÷G ™e äÉ°VhÉØŸG ¿CG ¬«a ócDƒj nÉfÉ«H Qó°UCG QÉë°U ¿CG ’EG

 óæY  ÜQóª∏d  Iójó÷G  ÖdÉ£ŸG  ó©H  Ohó°ùe  ≥jô£d  â∏°Uh

.¬dƒ°Uh

 ¿CGh ,ÉHhQhCG øe ÚHQóe ™e ôNBG GQGƒM íàa ¬fCG É°†jCG …OÉædG ócCGh

.¬d §£fl ƒg Ée ≥ah Ió«L IQƒ°üH Ò°ùà°S ≥jôØdG äÉÑjQóJ

ájOƒ©°ùdG



اأو�س���ح املدير الإداري للمنتخب العراقي با�سل 

كوركي�س اأن الفريق �سيغادر للإمارات مبا�رشة، 

غداً اخلمي�س ، خلو����س الودية املقررة يوم 12 

من ال�سهر اجلاري.

وقال كوركي�س: اإن املنتخب لن يتجمع يف بغداد 

ب�سبب �س���غط املباريات، م�سريا اإىل اأن املباراة 

الودية املقبلة لن تت�س���بب يف تاأجيل عدد كبري 

من املباريات.

واأو�س���ح اأن الدوري لن يتوقف، و�ستقام اجلولة 

املقبلة يومي 15 و16 من ال�سهر اجلاري.

واأكد خ�سوع املنتخ���ب لفحو�سات الك�سف عن 

فريو����س كورون���ا، مبينا اأن "جمي���ع اللعبني 

ب�سحة جيدة".

 ي�سه���د ال���دور ربع نهائي م���ن كاأ�س اخلليج 

العربي لكرة الق���دم، مواجهات متباينة القوة 

على �سوء ترتيب الأطراف املتاأهلة لهذا الدور 

يف دوري اخلليج العربي الإماراتي للمحرتفني.

تنطلق املباريات يوم غد اخلمي�س، مبواجهتي 

خورفكان و�سيفه �سب���اب الأهلي، على �ستاد 

�سقر بن حمم���د القا�سمي، والن�رش مع �سيفه 

الفجرية، على �ستاد اآل مكتوم.

وتختت���م مباري���ات الذهاب م�س���اء اجلمعة 

القادم، مبباراتي بن���ي يا�س مع احتاد كلباء، 

على �ستاد ال�ساخمة يف بني يا�س، وال�سارقة 

مع الو�سل، على �ستاد ال�سارقة. 

ويبحث �سباب الأهلي اأمام م�سيفه خورفكان، 

ع���ن تعوي�س �س���وء النتائج ب���دوري اخلليج 

العرب���ي، بعدما ف�سل يف الف���وز يف املباراة 

اخلام�سة على الت���وايل باجلولة 12 الأخرية، 

بتعادل���ه مع الو�س���ل 2-2، ليحت���ل املركز 

الثامن يف جدول الرتتيب.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اأعلن احت���اد الك���رة ، عن اإقام���ة مباراة 

منتخبنا الأول الدولية الودية اأمام العراق، 

يف ال�سابع���ة والن�س���ف من م�س���اء يوم 

الثلثاء املقبل بتوقيت الإمارات، و�ستكون 

على �ستاد زعبيل بن���ادي الو�سل. وتاأتي 

الإماراتي  املباراة �سمن مع�سكر املنتخب 

املقام حاليًا يف دبي، ا�ستعداداً ملبارياته 

املتبقية من الت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة 

اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022، ونهائيات 

كاأ����س اآ�سي���ا 2023، والت���ي �ستنطلق يف 

مار�س/اآذار املقبل.

ويقود تدريب���ات منتخب الإمارات، املدرب 

الهولن���دي فان مارفيك، مب�ساركة اللعبني 

خالد عي�سى، علي خ�سيف، فهد الظنحاين، 

ع���ادل احلو�سني، بن���در الإحبابي، حممد 

برغ����س، �سامل را�س���د، خليف���ة احلمادي، 

الرحمن، ح�س���ن املحرمي،  �ساهني عب���د 

وليد عبا�س، حممود خمي�س، يو�سف جابر، 

ماجد �رشور، ماجد ح�س���ن، علي �ساملني، 

عب���د اهلل رم�سان، عب���د اهلل النقبي، خليل 

احلمادي، فابيو دي ليم���ا، خلفان مبارك، 

الزعاب���ي، علي �سال���ح، كايو  طحن���ون 

كانيدو، علي مبخوت، �سبي�ستيان تيجايل 

وزايد العامري.

14

اأعل���ن �سب���اب الأهلي 

دبي، املناف�س يف دوري 

املحرتف���ني اأم�س الأول  

الثن���ني، تعاق���ده مع 

قادما  الغ�ساين،  يحيى 

م���ن مناف�س���ه املحلي 

الوحدة.

وقال �سباب الأهلي، عرب 

“تويرت”:  على  ح�سابه 

يتعاقد  الأهلي  “�سباب 
م���ع اجلن���اح يحي���ى 

عاما(،   22( الغ�س���اين 

قادما من نادي الوحدة 

ملدة ثلثة موا�سم”.

ويحتل �سب���اب الأهلي 

يف  الثام���ن  املرك���ز 

 16 ال���دوري، بر�سي���د 

نقطة بع���د 12 جولة، 

متاأخ���را بف���ارق ثلث 

نق���اط ع���ن الوح���دة، 

�ساحب املركز ال�ساد�س.

ر�سمًيا.. �سباب الأهلي 

ي�سم الغ�ساني

�ستاد الو�سل يحت�سن ودية منتخبنا والعراق

لقاءات قوية في ربع نهائي 

كاأ�س الخليج العربي

اأق���ال ن���ادي الظف���رة املدرب 

األيك�سان���در  ال�رشب���ي، 

مديره  واأعاد  في�سيلينوفيت�س، 

ال�سابق، حممد  ال�سوري  الفني 

الفريق حتى  لقي���ادة  قوي�س، 

نهاية املو�سم احلايل.

وجاء قرار �رشكة الظفرة لكرة 

الق���دم، يف حماول���ة لإنق���اذ 

الفري���ق من تراج���ع نتائجه، 

حيث جم���ع بعد اجلولة ال�12 

للدوري، 15 نقطة فقط، حمتل 

املركز العا�رش.

وحق���ق الظف���رة يف ال���دوري 

ه���ذا املو�س���م 4 انت�س���ارات، 

و3 تع���ادلت، مقابل 5 هزائم 

اآخرها اأمام الن�رش وبني يا�س.

و�سب���ق اأن اأ�رشف قوي�س على 

تدري���ب الظف���رة، 4 مرات من 

 2008 بداي���ة من ع���ام  قبل، 

وحتى بداية املو�سم اجلاري.

الظفرة يقيل في�سيلينوفيت�س ويعين 

ال�سوري قوي�س

منتخب العراق �سيغادر 
للإمارات مبا�سرة

دبي  ــ  وام:
 

ثمن ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س 

احتاد الإمارات لك���رة القدم دعم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائ���ب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلح���ة، للريا�س���ة الإماراتية واهتمام 

الأوىل  ال�سعبية  �سموه املتوا�سل باللعبة 

لأهميتها يف تر�سيخ قيم الت�سامح وال�سلم 

والتقارب بني �سعوب العامل .

واأكد ال�سيخ را�سد ب���ن حميد النعيمي اأن 

ا�ستقب���ال �ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد 

بن زاي���د اآل نهيان اأم�س جلياين انفانتينو 

رئي�س الفيفا يف ق�رش ال�ساطئ بالعا�سمة 

اأبوظبي يوؤكد اهتم���ام �سموه بكرة القدم 

املحلي���ة والدولية، حي���ث اأنه بف�سل اهلل 

وجه���ود �سموه ع���ادت ال���روح للأن�سطة 

الريا�سية يف الدول���ة مبا فيها م�سابقات 

كرة القدم.

وق���ال رئي�س احتاد الإم���ارات لكرة القدم 

اأن الريا�س���ة الإماراتية حققت العديد من 

الإجن���ازات بف�س���ل دعم �ساح���ب ال�سمو 

ال�سي���خ حممد بن زاي���د اآل نهيان، فعلى 

الرغم من م�سوؤولي���ات �سموه اجل�سام، اإل 

اأنه ي���ويل الريا�سة الهتمام الكبري ويقدم 

لها كل الدعم من اأج���ل اأن تتقدم وتتطور 

وحتقق الإجنازات.

واأ�س���اد ال�سيخ را�سد ب���ن حميد النعيمي 

بتوجيهات �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زاي���د اآل نهيان، موؤك���داً اأن اأ�رشة كرة 

القدم الإماراتي���ة �ستعمل بكل طاقتها من 

اأجل حتقيق اأهداف التطور.

واأ�ساف " نحن فخورون بقيادتنا الر�سيدة 

الت���ي ت�سع���ى لتحقيق الأف�س���ل يف كل 

املجالت، مب���ا فيها املج���ال الريا�سي، 

وخا�سة ك���رة القدم، اللعب���ة التي تبني 

ج�سور الود والوئام بني ال�سعوب وت�سهم 

يف تق���ارب الثقاف���ات املختلف���ة عل���ى 

مدرجات امللعب يف كل اأرجاء العامل".

رئي�س اتحاد الكرة يثمن دعم محمد بن زايد للريا�سة

دعا الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم، 

جماهري الكرة عرب القارة ال�سفراء، 

الكبري  ال�ستفتاء  يف  للم�سارك���ة 

لختيار الأف�سل خلل عام 2020.

و�سيكون اختيار الأف�سل يف 2020 

على م�ستوى فئات خمتلفة، تبداأ 

باأف�س���ل لع���ب يف دوري اأبطال 

اآ�سيا، وفئة ال�سباب حتت 20 �سنة، 

واأف�سل لعبة.

وب���ني املوقع الر�سم���ي للحتاد 

الآ�سي���وي، اأن ت�سوي���ت اجلمهور 

�سيمثل 60% على اأن تكون ال�%40 

اخلرباء  م���ن  لفري���ق  املتبقي���ة 

امل�ستقلني بك���رة القدم الآ�سيوية، 

و�سيكون اإع���لن النتيجة يوم 24 

يناير / كانون الثاين اجلاري.

ي�س���ار اإىل اأن جوائ���ز خي���ارات 

اجلمهور لعام 2020 لي�ست بديًل 

للجوائ���ز ال�سنوية، ولكنها ت�سكل 

فر�سة للجماه���ري املتحم�سة من 

اأجل امل�سارك���ة يف حتديد اأف�سل 

جنوم القارة.

و�ستك���ون الفر�سة متاح���ة اأمام 

اللعب���ني م���ن خ���ارج الق���ارة 

الآ�سيوي���ة ليدخل���وا اختي���ارات 

اجلماهري على لق���ب الأف�سل يف 

دوري اأبط���ال اآ�سي���ا، عك�س فئتي 

ال�سباب واللعبات.

وتت�سمن كل فئة قائمة خمت�رشة، 

واخل���رباء  للجماه���ري  وميك���ن 

امل�سارك���ة يف اختي���ار الأف�س���ل 

بينه���ا، عل���ى اأن يت���م ن�رش هذه 

القوائم اعتباراً من اليوم الأربعاء 

عرب موق���ع الحتاد الآ�سيوي لكرة 

القدم.

وتك���ون البداي���ة بفئ���ة ال�سباب 

املقبل،  الأح���د  ي���وم  واللعبات 

واأف�س���ل لع���ب يف دوري اأبطال 

اآ�سي���ا يوم الأربع���اء 14 يناير /

كانون الثاين اجلاري، قائمة اأف�سل 

املحرتفني الأجانب يوم الأحد 17 

من ال�سهر نف�سه.

وجهت جلنة الن�سب���اط باحتاد الإمارات 

لك���رة الق���دم، يف اجتماعها ع���رب نظام 

الت�س���ال املرئ���ي، برئا�س���ة امل�ست�سار 

�سعيد احلوط���ي، لفت نظر لأندية الوحدة 

والعني وال�سارقة، لعدم اإدخالها لإ�سابات 

اللعبني على النظ���ام الإلكرتوين لحتاد 

الكرة خلل املدة املحددة.

كما ق���ررت اللجنة وباإجماع الآراء، فر�س 

غرامة مالية على نادي الرم�س، وقيمتها 

4500 دره���م، حل�س���ول لعبي���ه على 6 

اإنذارات يف مب���اراة واحدة، واإيقاف لعب 

نادي الذيد، مازن بن جمعة، 4 مباريات، 

وتغرميه 8000 درهم، لعتدائه على لعب 

الفريق املناف�س بدون كرة.

واإنذار مدير فريق ن���ادي العربي، يو�سف 

ح���امت، وتغرمي���ه 4000 دره���م للتلفظ 

�سد حكم املب���اراة، وذلك خلل مباريات 

ودوري  الأوىل  الدرج���ة  دوري  م�سابق���ة 

ال�سباب.

لفت نظر لأندية الوحدة والعين 

وال�سارقة

التحاد الآ�سيوي يدعو الجماهير للم�ساركة في اختيار الأف�سل 



اأبوظبي-الوحدة:

�شارك 365 فار�س���ًا وفار�سة من 

خمتل���ف �لإ�ش���طبالت �أم�س يف 

�لقدرة  �ش���باقات  مو�شم  �فتتاح 

�جلديد، و�لذي �أقيم بقرية بوذيب 

�لعاملي���ة للق���درة باخلت���م يف 

�أبوظبي، لي�ش���كل ه���ذ� �لتو�جد 

�لكب���ر للفر�ش���ان و�لفار�ش���ات 

�نطالقة ناجحة وقوية للمو�شم.

وت�شمن �ليوم �لفتتاحي �شباقني 

�لأول مل�شاف���ة 40 كلم مب�شاركة 

249 فار�ش���ًا وفار�ش���ة، و�لثاين 

مل�شافة 80 كل���م مب�شاركة 116 

فار�ش���ًا وفار�ش���ة، وتاأهل منهم 

�أ�شحاب �ملر�كز �ملتقدمة، و�شهد 

�ل�شباق���ان تناف�ش���ًا قوي���ًا بني 

�مل�شاركني يف رحلة �لبحث عن 

�لتاأهل �إىل �ملرتبة �لأعلى، و�شط 

�ن�شب���اط كامل ب���كل �لإجر�ء�ت 

جائح���ة  مبكافح���ة  �خلا�ش���ة 

كورونا.

وتق���ام �ل�شباق���ات �لتاأهيلي���ة 

و�لتناف�شي���ة يف قري���ة بوذيب 

�حت���اد  وباإ����ر�ف  بتنظي���م 

�ملختلفة،  وجلان���ه  �لفرو�شي���ة 

حيث �أجرى �لحت���اد �لعديد من 

�لتحديث���ات يف �لقرية لت�شهيل 

و�لأطق���م  �مل�شارك���ني  تو�ج���د 

�لفنية و�لبيطرية و�لإد�رية، ومبا 

�لإجر�ء�ت  تنفي���ذ  م���ع  يتو�فق 

�ل�شادرة  و�ل�شحي���ة  �لحرت�زية 

من �جله���ات �مل�شوؤولة ملكافحة 

جائح���ة كورونا، ل�شمان �شالمة 

�جلميع.

ويقام �ليوم �شباق دويل مل�شافة 

100 كل���م جنمة و�ح���دة، ومن 

�ملنتظر �أن ي�شهد م�شاركة كبرة 

خا�شة و�أن���ه �ل�شباق �لأكرب يف 

�شل�شلة  �شم���ن  �ملو�شم  بد�ي���ة 

�شباق���ات قرية بوذي���ب، و�لتي 

ت�شت�شي���ف 22 �شباق���ًا وبطولة 

هذ� �ملو�شم من جملة 56 �شباقًا 

�لقدرة، ومن  ت�شت�شيفها ميادين 

�أبرز �لفعاليات �لتي ت�شت�شيفها 

قري���ة بوذيب للق���درة مهرجان 

�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 

رحم���ه �هلل، و�لذي ي�شم مار�ثون 

240 كلم، ويقام على مدى ثالثة 

�أيام من 4 �إىل 6 مار�س �ملقبل.

�ل�شويدي ي�شيد بالنجاح

من جانب���ه �أ�شاد �أحمد �ل�شويدي 

�ملدير �لتنفيذي لحتاد �لفرو�شية 

و�ل�شباق بالنج���اح �لكبر �لذي 

�شجل���ه �لي���وم �لأول لل�شباقات 

�لتاأهيلية بقري���ة بوذيب، وذلك 

�لكبر  �مل�شارك���ة  م���ن خ���الل 

للفر�ش���ان و�لفار�ش���ات، وه���ذ� 

تاأكيد على رغبة �جلميع فر�شان 

وفار�شات و�أندية ومالك ومدربني 

�لإ�شهام يف  و�إ�شطب���الت عل���ى 

جناح �ملو�ش���م، وكذلك �لو�شول 

�إىل �لنتائج �جليدة �لتي ت�شمن 

تاأهل �لفر�ش���ان و�لفار�شان بعد 

عمل وجهد طو�ل �لفرتة �ملا�شية 

يف �لإعد�د خلو�س �لتحديات.

و�أ�شاد �ل�شويدي باجلهود �لكبرة 

�لت���ي ق���ام به���ا فري���ق �لعمل 

بالحت���اد يف �إج���ر�ء حتديثات 

متمي���زة يف مر�فق قرية بوذيب 

من �أجل ت�شهيل مهمة �مل�شاركني، 

ومب���ا يتو�ف���ق ع���ن �ملعاي���ر 

�ملطلوبة، وهو جه���د مقدر كان 

نتاج���ه �ل�ش���ورة �لر�ئعة �لتي 

ر�شمها هذ� �جله���د على �لقرية، 

مما من���ح �مل�شارك���ني �لفر�شة 

�لكاملة لتقدمي �أف�شل �أد�ء.
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دبي-الوحدة:

تنفي���ذ� لتوجيهات �شم���و �ل�شيخ من�شور 

ب���ن حممد ب���ن ر��ش���د �آل مكت���وم رئي�س 

جمل�س دبي �لريا�ش���ي جتمع دبي نخبة 

من جنوم �لريا�ش���ات �للكرتونية و�أبطال 

لعبة "�لببجي"، حي���ث ت�شهد "كوكاكول 

�لبطول���ة  نهائي���ات  دب���ي  يف  �أرين���ا" 
 PubG( لعاملية للريا�شات �للكرتونية�

Mobile( خالل �لف���رتة من 21 �إىل 24 
يناي���ر �جلاري مب�شاركة 16 من �أبرز �لفرق 

�مل�شنفة حول �لعامل ميثلهم 150 �شخ�شا 

ما بني لعبني و�إد�ريني للتناف�س على لقب 

�لبطولة �لكربى وجو�ئزه���ا �ملالية �لتي 

ت�شل �إىل 2 مليون دولر.

وياأتي تنظيم �لبطولة بالتعاون بني جمل�س 

دبي �لريا�شي ود�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 

�لتجاري بدبي وبتنظيم �ركة "تن�شنت"، 

حيث ت�شم دبي جميع م�شتلزمات �لنجاح 

و�لتمي���ز يف تنظي���م �لبطول���ة من حيث 

�ملوق���ع �جلغ���ر�يف و�شط �لع���امل وتوفر 

�لفنادق و�ملر�فق �ل�شياحية �لر�ئعة �لتي 

توفر للم�شاركني من نخبة �لالعبني �أجو�ء 

مريح���ة للتناف�س، وكذل���ك توفر �شالت 

تنظيم �لفعالي���ات ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي 

و�لرحالت �جلوية �مل�شتم���رة �لتي تربط 

دبي بالعامل و�شبك���ة �لت�شالت �حلديثة 

فائقة �ل�رعة.

وكان���ت دبي ق���د ��شت�شاف���ت جولة من 

بطولت �لعاملي���ة للريا�شات �للكرتونية 

)PubG Mobile( خ���الل �لف���رتة من 

24 نوفم���رب �إىل 20 دي�شم���رب 2020 حيث 

�أقيمت �ملناف�شات يف فندق �نرتكونتيننتال 

ف�شتيفال �شيتي و��شتم���رت ملدة 26 يوم 

مب�شاركة 9 ف���رق من �أقوى 24 فريق حول 

�لعامل �شم���ت 70 �شخ�شا و4 اداريني من 

�لولي���ات �ملتح���دة و�لرب�زي���ل و�لنيبال 

وفيتن���ام، ومت ب���ث مناف�ش���ات �لبطولة 

ملاليني �مل�شاهدين من ع�شاق هذه �للعبة 

حول �لعامل عرب قنو�ت )�ليوتيوب، �لفي�س 

بوك وقناة تويت����س �خلا�شة بالريا�شات 

�للكرتونية(. و�أ�شبحت دبي �ملدينة �لوىل 

�لتي ت�شت�شيف هاتني �لبطولتني يف مو�شم 

و�حد، �لأم���ر �لذي يوؤكد من���و مكانة هذه 

�لريا�شة يف �لدول���ة و�لقدر�ت �لتنظيمية 

�لكبرة �لت���ي متتلكها �لك���و�در �لوطنية 

لتنظيم وتطوير هذه �لريا�شة بالتعاون مع 

�ملنظمني �لعامليني يف جمال �لريا�شات 

�لإلكرتونية.

كما ت�شكل �لبطولتني �إ�شافة مهمة لقائمة 

�لفعالي���ات �لريا�شية �لدولي���ة �لتي يتم 

تنظيمها يف دبي وت�شمل بطولت �لنخبة 

يف خمتل���ف �لريا�ش���ات �لأوملبية وغر 

�لأوملبي���ة وبطولت �لتح���دي �ملتنوعة، 

حيث �شيك���ون لهو�ة وحمرتيف �لريا�شات 

�لإلكرتوني���ة �لفر�ش���ة للتناف�س يف �أقوى 

�لبطولت يف هذ� �لنوع من �لريا�شات.

دبي ت�ست�سيف نهائيات البطولة العالمية 
للببجي 

ال�سارقة ـ وام :

 ثمن �شعادة خالد 

ب���ن جا�شم �ملدفع 

جمل����س  رئي����س 

�إد�رة نادي �ل�شارقة 

للريا�شات  �لدويل 

مكرمة  �لبحري���ة 

�ل�شم���و  �شاح���ب 

�ل�شي���خ �لدكت���ور 

حممد  بن  �شلطان 

�لقا�شم���ي ع�ش���و 

�ملجل����س �لأعل���ى حاك���م �ل�شارق���ة �ل�شخية 

وتقدي���ره �لكبر لأ�شحاب �لإجناز�ت �لريا�شية 

يف �ملو�شم / 2019 - 2020 /.

و �أ�ش���ار �إىل �أن ه���ذه �ملكرم���ة �لغالية لي�شت 

بغريب���ة على �شموه بالرغم م���ن كل �لظروف 

�لت���ي متر به���ا جمي���ع دول �لع���امل يف ظل 

جائحة كورونا رغ���م كل ذلك جند �شموه د�ئم 

�لعطاء و�لت�شجيع خا�شة لأ�شحاب �لإجناز�ت 

و�ملميزين من �أبنائه وبناته من �لريا�شيني.

و�أكد �شعادت���ه �أن مكرمة �شاحب �ل�شمو حاكم 

�ل�شارقة تع���د دعما جدي���د� وت�شجيعا لأبناء 

�لإم���ارة �لبا�شم���ة م���ن �أ�شح���اب �لإجناز�ت 

�لريا�شية وخ���ر د�فع لهم لتحقي���ق �لأف�شل 

�ل���ذي يليق بهم وبحج���م طموحاتهم وبحجم 

�لدعم �ملر�شود لهم م���ن قبل �لقيادة �لر�شيدة 

و�ملتابعة �مل�شتم���رة من قبل جمل�س �ل�شارقة 

�لريا�شي برئا�شة �شعادة عي�شى هالل �حلز�مي.

و�أو�ش���ح �ن جميع �ملنتم���ني و�ملنت�شبني �إىل 

ن���ادي �ل�شارقة �ل���دويل للريا�ش���ات �لبحرية 

يتطلعون يف ظل هذه �حلو�فز �ل�شتثنائية �إىل 

تق���دمي �لأف�شل وحتقيق �ملزي���د من �لإجناز�ت 

�لت���ي تليق بحجم �لطم���وح �ملر�شود من قبل 

�لقيادة �لر�شيدة .

ووع���د �شعادة خالد بن جا�ش���م برتجمة �آمال 

وطموح���ات �شاح���ب �ل�شمو حاك���م �ل�شارقة 

�لريا�شية �إىل نتائج و�إجناز�ت ت�شجل يف �شجل 

�لريا�شة �لإمار�تية .. موجها �لتهنئة �إىل جميع 

�لريا�شيني م���ن �أ�شحاب �لإجناز�ت يف �لإمارة 

�لبا�شمة ..

متمنيا لهم �ملزيد من �لألقاب و�لإجناز�ت ورفع 

علم �لدولة عالي���ا يف �شماء �لبطولت حمليا 

وقاريا وعامليا .

»ال�سارقة للريا�سات البحرية«: 

مكرمة �سلطان القا�سمي حافز 

لتحقيق المزيد من الإنجازات

365 فار�ساً وفار�سة �ساركوا في افتتاح مو�سم القدرة

9 دول اأكدت م�ساركتها في البطولة 

العربية للرجبي

اأبوظبي  ــ  وام:

 �أك���د قي�س �لظالعي رئي�س �لحتادين �لعربي 

و�لآ�شي���وي للرجبي �أن �ل�شتع���د�د�ت قائمة 

عل���ى قدم و�ش���اق لإقامة �لبطول���ة �لعربية 

�ل�شاد�ش���ة يف مالع���ب �لأكادميي���ة �لعربية 

للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري مبدينة 

�لإ�شكندرية يف جمهورية م�ر �لعربية.

و�أ�شار �إىل �أن �لت�ش���الت م�شتمرة على مد�ر 

�ل�شاعة م���ع �للجنة �لأوملبي���ة �لوطنية يف 

م����ر، ووز�رة �ل�شب���اب و�للجن���ة �ملنظمة 

�ملحلية ملتابع���ة كل �مل�شتجد�ت، خا�شة �أن 

م�ر ت�شع �للم�شات �لأخرة حاليا ل�شت�شافة 

موندي���ال كرة �ليد، و�أن ع���دد من �ملنتخبات 

و�شلت بالفع���ل �إىل هن���اك، و�شتقام يف ظل 

ح�ش���ور جماهري بن�شب���ة 30 % من �ل�شعة 

�لإجمالية لل�شالت.

وقال �لظالعي - يف ت�ريحاته لوكالة �أنباء 

الإم���ارات "و�م" - �لبطولة �لعربية للرجبي 

قائمة يف موعدها يف منت�شف فرب�ير �ملقبل، 

ومت �إغ���الق باب �لت�شجيل، حيث �أكدت 9 دول 

عربي���ة م�شاركتها يف مناف�شات �لرجال وهي 

�لإمار�ت، وم�ر، وتون����س، و�شوريا، ولبنان، 

و�لع���ر�ق، و�ل�ش���ود�ن، وفل�شط���ني، وليبي���ا، 

وبالإ�شاف���ة �إىل 5 دول يف مناف�شات �ل�شيد�ت 

�لتي تقام لأول مرة، وه���ي �لإمار�ت، وم�ر، 

و�شوريا، وتون�س، و�لأردن.

وذكر �أن �لحتاد �لعربي �شي�شدر قر�ر�ت قريبا 

بت�شكي���ل �للجنة �ملنظمة �لرئي�شية، و�للجان 

�لفرعي���ة خ�شو�ش���ا �حل���كام، و�لفنية، ومت 

�حل�شول على �ملو�فقات �لأمنية من �ل�شلطات 

�مل�ري���ة لتحديد منافذ دخ���ول �ملنتخبات 

�مل�شاركة و�أغلبها �شي�شل عن طريق مطار برج 

�لعرب بالإ�شكندرية، كما �أنه مت �عتماد فندق 

�لإقامة للمنتخبات د�خل �لأكادميية �لبحرية، 

وتوف���ر حاف���الت �لنقل، ومالع���ب �لتدريب، 

و�شت�شل �أغلب �ملنتخبات �إىل م�ر يف تاريخ 

9 فرب�ي���ر، ول يوج���د �أي �شيء يعي���ق �إقامة 

�لبطولة يف �ملوعد �ملحدد لها حتى �لآن.

وبالن�شبة ل�شتعد�د�ت منتخب �لإمار�ت �لذي 

�شي�شارك يف �لبطول���ة .. �أو�شح �لظالعي �أن 

�لتدريب���ات قائمة منذ �أكرث م���ن �شهر وتقام 

يومي �لأح���د و�لثالثاء م���ن كل �أ�شبوع، يف 

ملعب �لرجبي مبدنية دبي �لريا�شية، بقيادة 

�ملدير �لفن���ي �لنيوزيلن���دي �أبولو برليني، 

وطموحنا بالتاأكيد هو �حل�شول على �ملركز 

�لأول ملنتخبات �لرج���ال لأن �لإمار�ت �شبق 

له���ا �لف���وز باملرك���ز �لأول عل���ى �مل�شتوى 

�لآ�شي���وي، ومتلك منتخبا قويا ومر�شحا فوق 

�لعادة، كما نطمح يف �ملناف�شة على �ملر�كز 

�لأوىل بالن�شب���ة ملناف�ش���ات �ل�شيد�ت، �لتي 

تقام لأول مرة.

دبي -الوحدة:

 �عتمد ن���ادي دبي �ل���دويل للريا�شات �لبحرية 

وللم���رة �لوىل يف روزنامة �ملو�ش���م �لريا�شي 

2020-2021 ث���الث جولت �شم���ن بطولة دبي 

�لتزحلق �ملائي���ة باملظالت  �ملفتوحة لأل���و�ح 

)كايت �شرف(

وتنطل���ق �وىل �جل���ولت ن���ادي دب���ي �ل���دويل 

للريا�ش���ات �لبحري���ة يومي �جلمع���ة و�ل�شبت  

�ملقبل���ني يف �شاطئ ن�شنا����س يف جمر� و�لذي 

يعترب مقر� ملحبي وع�شاق ه���ذه �لريا�شة �لتي 

حتظى باهتمام كبر من خمتلف �ر�ئح �ملجتمع 

م���ن �بن���اء �لدول���ة و�ملقيمني وحت���ى �ل�شياح 

�لقادمني لال�شتمتاع باجمل �شتاء يف �لعامل.

ومن �ملقرر �ن تقام مناف�شات �جلولة �لثانية من 

بطول���ة دبي �ملفتوحة للكاي���ت �شرف منت�شف 

�ل�شه���ر �جلاري وحتدي���د� يف 14 و15 منه بينما 

�شيك���ون م�شك �خلتام مع �جلول���ة �لثالثة �لتي 

حدد لها يومي 26 و27 مار�س �ملقبل.

وتعد مناف�شات �جلول���ة �لأوىل و�حدة من ثالث 

مر�ح���ل ينظمها �لن���ادي يف �ملو�ش���م �لريا�شي 

�لبح���ري  2020-2021 يف �إطار �هتمامه �لكبر 

بهذه �لريا�شة و�شم���ن ��شرت�تيجية �لتعاون مع 

جلنة �لإم���ار�ت للكايت �ش���رف و�لتزحلق على 

�ملاء برئا�شة �ل�شيخ �حمد بن حمد�ن �آل نهيان.

ويق���ام �حل���دث �ملرتقب نهاي���ة �لأ�شبوع يومي 

�جلمعة و�ل�شبت �ملقبل���ني حيث جتمع �لبطولة 

وكاملعت���اد نخب���ة من حمب���ي ه���ذه �لريا�شة 

�ملحرتف���ني و�لهو�ة م���ن د�خل وخ���ارج �لدولة 

�إ�شاف���ة �إىل جنوم منتخبنا �لوطن���ي يتناف�شون 

على �ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب وفري 

�شتايل.

و�أ�شبحت بطولة دب���ي �ملفتوحة للكايت �شرف 

موعد� �شنويا ينتظره ع�شاق �لريا�شات �لبحرية 

يف �إم���ارة دبي كل عام بتنظي���م من نادي دبي 

�ل���دويل للريا�شات �لبحرية �ل���ذي �حت�شن �أول 

بطول���ة يف �لدولة لهذه �لريا�شة عام 2005 قبل 

�أن تع���ود �إىل روزنامة �لنادي يف مو�شم 2017-

2018 وت�شتمر �شنويا عرب جولت خمتلفة �لمر 

�لذي يعزز كثر� م���ن مكانة �لريا�شة و�شعبيتها 

بني خمتل���ف �لريا�شات �لبحري���ة �لتي ينظمها 

�لنادي.

قرية بوذيب ا�ست�س�فت �سب�قين ت�أهيليين

»دبي البحري« 

يعتمد الترتيب 

العام 

3 مراحل في 

بطولة دبي 

المفتوحة 

للكايت �سيرف

ت�سل جوائزه� اإلى 2 مليون دوالر



اأو�ض���ح اأكرث من 200 من موظف���ي �رشكة “األفابت” ال�رشكة 

الأم لـ”غوغل” “اأنهم ب�سدد تاأ�سي�س نقابة عمالية للمدافعة 

عـــن حقوق كل املوظفني يف ال�رشكة . يف حني انتف�س عدد 

كبري من موظفي �رشكة “غوغل” الأمريكية، ملحاربة ت�سلط 

الإدارة. واأطلـــق موظفو غوغل على تلك النقابة ا�سم “احتاد 

عمـــال األفابت”.واأ�سار قادة النقابـــة اإىل اأن اأهم اأهداف تلك 

النقابة هي املطالبـــة باأجر عادل ملوظفي غوغل، والك�سف 

من دون خوف عن اأي اأعمال �سوء معاملة اأو انتقام اأو متييز 

متار�سها اإدارة ال�رشكة الأمريكية. وتعر�ست �رشكة “غوغل” 

لنتقـــادات �سديدة من قبل هيئة تنظيـــم العمل الأمريكية، 

التي اتهمتها باخرتاق قوانني ونظم العمل الأمريكية.واتهمت 

غوغل با�ستجـــواب العديد من العمـــال ب�سكل غري قانوين، 

ب�سبب احتجاجهم على �سيا�سات ال�رشكة  وحماولة تنظيم 

نقابة. وقـــال موظفو غوغل والأع�ساء يف تلـــك النقابة اأن 

ت�رشفهـــم قانوين بن�سبة 100%.وكتب قادة النقابات: “نحن 

نبنـــي على �سنوات من اجلهـــود املنظمة يف غوغل، لإن�ساء 

هيكل ر�سمي للعمال”.

اأعلـــن الأمن امل�رشي �سبـــط اأكرث من 8 

اأطنـــان من خمـــدر احل�سي�ـــس واأكرث من 

8 ماليـــني قر�س كبتاغـــون خمدرة يف 

حاوية مبيناء بور�سعيد.

واأ�سار بيان عن الداخلية امل�رشية اإىل اأنه 

متكنت الإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

من �سبط حاوية قادمة من اإحدى الدول 

العربية اإىل ميناء دولة عربية اأخرى عرب 

ميناء غرب بور�سعيد بنظام الرتانزيت.

واأ�ســـاف: "قـــام مالك احلاويـــة بتقدمي 

م�ستند �سحن يثبت احتواءها على مواد 

بال�ستيكية لإخفاء كمية كبرية من املواد 

املخدرة �سمـــن م�سمولها". وتابع: اأ�سفر 

التفتي�س عـــن �سبط 8.22 طن ح�سي�س، 

واأكرث من 8 ماليني قر�س كبتاغون خمدر.

وتقـــدر القيمة املالية للمـــواد املخدرة 

امل�سبوطـــة بحـــوايل 611 مليون جنيه 

م�رشي.

قامـــت اإمـــراأة يف ال�ساد�ســـة 

بقتل  والثالثـــني من عمرهـــا 

ثم  مروعـــة،  بطريقة  زوجهـــا 

كتبت عما اقرتفتـــه يف موقع 

“في�سبـــوك”، واأعلنت عن قرار 
اآخـــر ل يقـــل ترويعـــًا. وكان 

الزوجان، ولي�س لديهما اأطفال، 

يعمالن يف قطاع التاأمني، وراج 

اأن خالفات كثرية ن�سبت بينهما 

خالل الآونة الأخرية.

 ،”indtv“ وبح�سب موقـــع 

فاإن املراأة اأقرت بجرميتها على 

موقع في�سبـــوك، ثم حاولت اأن 

ت�سع حداً حلياتها حتى متوت 

انتحاراً يف العا�سمة نيودلهي.

اإىل  الهندية  ال�رشطـــة  وهرعت 

م�رشح اجلرمية، فوجدت ال�سقة 

يف حالـــة مروعـــة، اإذ كانـــت 

م�رشجة بالدماء على اجلدران 

والأر�سية. 

ومت العثور على الزوج، وعمره 

37، وهو يف بركـــة من الدماء 

بينما كانت اآثار طعنات كثرية 

بادية على ج�سمه، ومت العثور 

على الزوجة وهي فاقدة للوعي 

على مقربة منه..  

متكن فريق طبي مب�ست�سفى 

الأطفال اجلامعي يف م�رش، 

اإجـــراء عملية جراحية  من 

ل�ستئ�ســـال جنني من بطن 

ر�سيعة عمرها 7 اأيام.

وبعـــد اأن لحـــظ الفريـــق 

الطبي وجود ج�سم يف بطن 

الطفلـــة اأثناء حمل الأم لها 

ومن خـــالل اإجراء التحاليل 

ا�ستك�ساف،  وعمـــل  الالزمة 

اأ�سفـــر عـــن وجـــود جنني 

مكتمل حمـــاط متاما  �سبه 

كاملة  اجلنينية  باأغ�سيتـــه 

داخل بطن الر�سيعة.

وقام الفريق الطبي اإثر ذلك با�ستئ�سال اجلنني 

من داخـــل بطن الر�سيعة، ومت نقلها اإىل وحدة 

حديثـــي الولدة عقب جناح العملية اجلراحية 

وخروجها من امل�ست�سفى بعد متاثلها لل�سفاء.

اأعلن رئي�س الوزراء الربيطـــاين بوري�س جون�سون، 

اإغالًقا �ساماًل يف البـــالد، وذلك بعد تف�سي فريو�س 

كورونا امل�ستجد.

وقـــررت بريطانيا اإغـــالق املدار�ـــس والنتقال اإىل 

التعليم عن بعد، حيث قال جون�سون ملواطنيه: »ل 

ميكنكم اخلروج من منازلكم اإل ب�سكل حمدود«.

وكانت ال�سلطـــات الربيطانية، قد بـــداأت بحمالت 

التطعيم باللقـــاح الذي طورته جامعـــة اأك�سفورد 

و�رشكـــة »اأ�سرتازينيـــكا«  يف البـــالد، كاأول دولة 

تعتمد هذا اللقاح. وحـــذر رئي�س الوزراء الربيطاين 

مـــن اأ�سابيع مقبلة �سعبة للغايـــة، وقال: »القيود 

�ست�سدد قريًبا يف اإجنلرتا«.

واأ�ساف خالل زيارة لالطالع على تطعيم العاملني 

يف قطـــاع الرعاية ال�سحية بلقـــاح اأك�سفورد: »اإذا 

نظرت لالأرقام، فال �سك اأننا �سن�سطر لتطبيق اإجراءات 

اأكرث �رشامة و�سنعلنها يف الوقت املنا�سب«.

”ني�ســـرتون“  �رشكـــة  اأطلقـــت 

ال�سنغافوريـــة، منزلهـــا الذكـــي، 

األـــف دولر، والـــذي  ب�سعـــر 52 

يعك�س مبحتـــواه الداخلي التطور 

ون�رشت  للم�ساكـــن.  امل�ستقبلـــي 

ال�رشكة معلومات و�سوراً للنموذج 

الأويل من املنزل الذكي، الذي تبلغ 

م�ساحته 263 قدمـــًا مربعًا، وهو 

وبح�سب  امل�سبـــق.  للطلب  جاهز 

تقريـــر ن�ـــرشه موقـــع ”بزن�ـــس 

اإن�سايـــدر“، فاإن املنـــزل يبدو من 

اخلارج وكاأنـــه منزل متنقل على 

العربات، لكنه منزل مزود مب�ساعد 

ذكاء ا�سطناعي.ويحتـــوي املنزل 

الذكي على غرفة معي�سة ومطبخ 

وحمـــام وغرفة نوم ومن�سدة بار، 

اإ�سافة اإىل فتحة يف ال�سقف لدخول 

�ســـوء ال�سم�س.وتقـــول ال�رشكـــة 

ال�سنغافوريـــة اإن املنـــزل الذكي 

)Cube Two( يزيـــد امل�ساحة 

ال�ساحلة لال�ستخدام بن�سبة %15 

مقارنة مـــع املنزل التقليدي، كما 

ياأتي معظـــم الأثاث �سمن ال�سعر 

الأ�سا�سي.ويتميـــز املنزل باأن كل 

اأجهزته الكهربائية ذكية ومت�سلة 

مع بع�سها، وكلها ترتبط مب�ساعد 

كل  يتحكـــم يف  مركـــزي  ذكـــي 

”بزن�س  الأجهزة.وبح�ســـب  هـــذه 

اإن�سايدر“، فاإن املنزل يبدو وكاأنه 

ك�سفينة ف�ساء تقريبًا، بالنظر اإىل 

تكامل الذكاء ال�سطناعي والأثاث 

الأبي�س الأنيق.

�إ�سابة طفل ر�سيع بكورونا يف فرن�ساً
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اأو�سح موقـــع “اإنغادجيت” التقني املتخ�س�ـــس اأن تويرت اأبرمت 

�سفقـــة ل�رشاء تطبيـــق “بودكا�ســـت” املتخ�س�ســـة يف التدوين 

ال�سوتي. ومـــن املقرر اأن يتم اإيقاف تطبيـــق بودكا�ست التقليدي 

بدءاً مـــن 15 يناير/كانون الثاين، علـــى اأن يتم نقل فريق العمل 

اإىل تويرت.

 و�ست�ساعد تلك ال�سفقة اختبار تويرت لتقنية جديدة اأطلقت عليها 

ا�سم “�سبي�سيز”، والتي تعمل كغرف حمادثة �سوتية جديدة كليًا. 

?ومن املتوقع اأن تنطلق تلك الختبارات قريبًا عرب نظامي ت�سغيل 
“اأندرويد” و”اآي اأو اإ�س”.

وقال مايـــكل مونتانو، رئي�س الهند�ســـة يف تويرت “�ست�ساعد تلك 

ال�سفقة يف حت�سني �سحة املحادثة العامة عرب خدماتنا، واإن�ساء 

م�ستقبل للمحادثات ال�سوتية لدينا”.

 اأ�سيب طفل حديث الولدة يبلغ من العمر 18 يومًا فقط بفريو�س 

كورونا، يف مدينة لوار الفرن�سية، بعد اأن ظهرت عالمات الفريو�س 

علـــى والديه.  وك�سف والده عن تفا�سيل ما حدث يف مقابلة مع 

�سحيفة »بروجر�س« ، موؤكداً اأنه مت نقل الطفل للم�ست�سفى على 

وجه ال�رشعة يف 28 دي�سمرب املا�سي، ومكث هناك ملدة 3 اأيام.

واأو�سح الأب الغا�سب يف حواره مع اجلريدة اأنه »عا�س اأ�سبوعًا 

يف نفق من الرعب«، م�ســـرياً اإىل اأنه وزوجته عانوا من ال�سعال 

.19-Covidواحلمى والتعب، وثبتت اإ�سابة الزوجان اأوًل بـ

فيمـــا اأكد الأطباء لهما اأنه ل يوجد اأي خطر على املولود اجلديد 

البالـــغ من العمر 18 يومًا لكن على الرغم من ذلك قرر الزوجني 

ارتداء القنـــاع كاإجراء وقائي لكـــن الأوان كان قد فات، واأ�سيب 

الطفل بالعدوى.
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»تويرت« تتحول �إىل من�سة �سوتية قريبا

األغت مقاطعة لغرانغ بولية اإنديانا الأمريكية قانوًنا 

�سدر عـــام 1971 يحظـــر التجمعـــات ال�سخمة مثل 

مهرجـــان وود�ستوك املو�سيقي الـــذي اأقيم عام 1969 

يف وليـــة نيويورك �سمن مـــا كان يطلق عليها ثقافة 

"الهيبيز".
وقال مفو�س املقاطعة ديني�س كراتز مبت�سما، "�سميته 

قانون مناه�سة الهيبيز".

الهيبيـــز هي   ظاهرة اجتماعية كانـــت بالأ�سل حركة 

�سبابية ن�ســـاأت يف الوليات املتحـــدة يف �ستينيات 

و�سبعينيات القرن الع�رشين ثم ما لبثت اأن انت�رشت يف 

باقي الدول الغربية. وكان �سعارها "احلب ل احلرب".

وينظـــم القانون التجمعات الكبـــرية "للهيبيز" والتي 

كانـــت ت�ستمر لأكرث من 12 �ساعـــة وي�سارك فيها اأكرث 

من 500 �سخ�ـــس، ح�سبما ذكرت �سحيفة "نيوز �سن". 

وجـــرى اإلغاء القانون موؤخًرا كجزء من حماولة لإلغاء 

القوانني التي ل حتظى بفائدة عملية ولكنها موجودة 

يف الكتب منذ 100 عام .

بعد 50 عامًا.. ثقافة »�لهيبيز« 

تعود �إىل �لواليات �ملتحدة

WEDNESDAY 6 JANUARY 2021 ــ Issue NO. 14636 الأربعاء 22 جمادى الأوىل 1442 هـ املوافق 6 يناير 2021 ــ العـدد 14636

��ستئ�سال جنني من بطن ر�سيعة عمرها 7 �أيام

م�سر ت�سبط 

كمية 

خمدر�ت غري 

م�سبوقة قادمة 

من دولة عربية 

مري�سة ت�ستفيق من غيبوبة قبل يوم من 

ف�سل �أجهزة دعم �حلياة

زوجة تقتل زوجها و»تدوينة« على »في�سبوك« 

تك�سف �جلرمية

كورونا يدفع بريطانيا 

لالإغالق �ل�سامل

�سركة �سنغافورية تطلق منزال ذكيا مينحك 

جتربة »م�ساكن �مل�ستقبل«

مت و�ســـف ليـــزا مارتن باأنهـــا “املري�سة 

املعجزة” بعـــد خروجها مـــن م�ست�سفى 

حملي بوليـــة جورجيـــا الأمريكية  بعد 

اأ�سهر مـــن العالج من الفريو�ـــس التاجي. 

وقالـــت امل�ست�سفـــى يف بيـــان لهـــا اإن 

“مارتن”، البالغة من العمر 49 عامًا، وهى 
اأم لـ4 اأطفال، ُنقلت لأول مرة اإىل م�ست�سفى  

بولية جورجيا يف اأواخر �سبتمرب املا�سي 

وكتب امل�ست�سفـــى يف من�سور على “في�س 

بوك”: “�سملت رحلتهـــا املذهلة 59 يومًا 

على جهاز التنف�ـــس ال�سناعي، و40 يومًا 

يف غيبوبة، وجنـــت من �سكتة دماغية يف 

الف�س اجلبهي”. ووفقًا للم�ست�سفى، ات�سل 

الأطبـــاء بعد هذه املـــدة باأ�رشة “مارتن” 

وطلبوا اتخاذ قرار ب�ساأن �سحب جهاز دعم 

احلياة منها، اإذ اختـــارت الأ�رشة النتظار 

11 يومًا قبل التفاق على ما يجب القيام 

به، ولكن يبـــدو اأن “مارتن” كان لها راأي 

اآخـــر ، ففي اليـــوم الــــ11، ا�ستفاقت ليزا 

وبـــداأت يف تعقب زوجها بعينيها وحركت 

يدها، فقط قبل تنفيذ التفاق املتفق عليه 

بيوم واحد فقط.

»غوغل« يف مو�جهة مبا�سرة مع موظفيها

ًً



وفد اأفغاني يتوجه اإلى الدوحة ال�ستكمال مباحثات 

ال�سالم مع حركة طالبان

�أكر� ـ )د ب �أ( :

 �أبق���ى �حلزب �حلاك���م يف غانا على �ل�سيا�س���ي �آرون مايك 

�أوك���و�ي يف من�سب رئي����س �لربملان، ح�سبما �أف���ادت �إذ�عة 

"جوي.�إف.�إم" يف تقرير �أم�س .
ونقلت وكالة "بلوم���ربج" للأنباء عن �لإذ�عة �لتي تتخذ من 

�أك���ر� مقر� لها �أن �لأمني �لعام للحزب، جون بو�دو، �رصح باأن 

�حلزب �لوطني �جلديد يريد �حلف���اظ على �ل�ستمر�رية حتى 

يف �لوقت �لذي يو�جه فيه برملانا معلقًا �عتبار�ً من 7 كانون 

ثان/يناير.

كابول � )د ب �( :

 �أكد م�سوؤول���ون �أم�س �أن وفد�ً حكومي���ًا �أفغانيًا غادر كابول 

�سب���اح �م�س متوجه���ًا �إىل �لدوحة من �أج���ل ح�سور �جلولة 

�لثانية من مباحثات �ل�سلم مع قادة حركة طالبان.

وقب���ل مغادرة كابول، عقد �لوفد �جتماعات مكثفة مع �سا�سة 

�أفغ���ان يف كابول، حيث مت �إطلعهم على " قو�عد �ر�س���ادية 

و��سحة".

وقال رئي�س �ملجل�س �لأعلى للم�ساحلة �لوطنية عبد �هلل عبد 

�هلل يف وق���ت متاأخر مناأول �أم�س  �إن �لوف���د " لديه تفوي�س 

ملناق�س���ة �أجندة �ل�س���لم". و�أ�س���اف" نتطل���ع جلولة ثانية 

ناجحة".
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يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ســد بن عوي�سة سنة ١٩٧٣م

ملحق االإعالنـات  

2 الحزب الحاكم في غانا يبقي على رئي�س 

البرلمان في من�سبه

جوهان�سربج ـ )د ب �أ( :

 من �ملتوقع �أن يعقد رئي�س 

�س���ريل  �أفريقي���ا،  جن���وب 

ر�ماف���وز�، �جتماعا ملجل�س 

�لقي���ادة �لوطن���ي �ملعن���ي 

باأزم���ة كورونا �لي���وم ، ما 

ميهد �لطريق لإجر�ء�ت �إغلق 

�أكرث �رص�م���ة، وفقا ملا ذكره 

�لإخباري   »24 موقع »نيوز 

يف تقرير دون �لك�س���ف عن 

م�سدر �ملعلومات.

وذكرت وكال���ة »بلومربج« 

للأنب���اء �أن �ملوقع نقل عن 

�ملتحدث���ة با�س���م �حلكومة 

بوم���ل ويليامز قولها: »كان 

من �ملقرر �أن يجتمع جمل�س 

�لقي���ادة �لوطن���ي �ملعن���ي 

�لأ�س���بوع  باأزم���ة كورون���ا 

�ملقب���ل، عل���ى �لرغ���م من 

�لو�سع  �أنه ميكنه مناق�س���ة 

م�سبقا �إذ� كانت هناك حاجة 

�إىل معاجلة تطور�ت كربى«.

و�س���دد �لرئي����س ر�ماف���وز� 

�إجر�ء�ت  �ملا�س���ي  �لأ�سبوع 

�لإغ���لق و�س���ط زي���ادة يف 

�لإ�س���ابة بفرو�س  ح���الت 

و�أعي���د فر�س حظر  كورونا؛ 

على مبيعات �لكحول.

في�ستا/�أملانيا ـ )د ب �أ( :

با�رصت �ل�رصطة �لأملانية �لتحقيق يف و�قعة �إلقاء 

خنزي���ر نافق قبالة م�س���جد يف ولية �سك�س���ونيا 

�ل�س���فلى. وذكر متحدث با�سم �ل�رصطة �أم�س �أنه مت 

تلقي بلغ بعد ظهر �لأحد يفيد بالعثور على خنزير 

نافق يف �ساحة �سف �ل�س���يار�ت �ملقابلة للم�سجد 

�لو�قع يف مدينة في�ستا.

و�أو�سح �ملتحدث �أن وحدة حماية �لدولة )�ملعنية 

باجلر�ئم ذ�ت �لدو�فع �ل�سيا�س���ية( جتري م�ساور�ت 

مكثفة مع �جلمعية �مل�س���وؤولة عن �مل�س���جد ب�ساأن 

�لو�قعة ومن ميكن �أن يكون ور�ءها.

ومل يت�سن بعد �لو�سول �إىل ممثلي �جلمعية للتعليق 

على �لو�قعة.

وح�سب تقرير �سحفي، فاإن �خلنزير �ل�سغر �لنافق 

مت و�سعه يف �س���احة �لنتظار ليلة �لأحد ومل يكن 

هناك �سيء ميكن ملحظته يف �ل�ساحة حتى �سلة 

�لع�س���اء يوم �ل�سبت، و�أ�س���اف �لتقرير ��ستناد� �إىل 

�إمام �مل�سجد �سيد �سلمان �ساه �أن �مل�سلني لحظو� 

وجود �حلي���و�ن �لنافق يف �ل�س���احة عند ذهابهم 

ل�سلة �لظهر.

وتابع �لتقرير �أن �سور �ملر�قبة عرب �لفيديو �أظهرت 

�سائق در�جة يلقي باخلنزير من فوق �ل�سور، وعلق 

�ملتحدث با�س���م �ل�رصط���ة قائ���ل :" ل نعلق باأية 

تفا�سيل لأ�سباب تتعلق باأ�سلوب �لتحقيقات".

مك�سيكو �سيتي ــ  برلني ـ )د ب �أ( :

بلغ عدد حالت �لإ�سابة �ملوؤكدة 

�مل�س���تجد يف  كورونا  بفرو�س 

�ملك�س���يك 46ر1 ملي���ون حالة 

�ل�سابعة  �ل�س���اعة  �إ�سابة حتى 

و�لن�س���ف م���ن �س���باح �أم����س 

وفقا  �سيتي،  مك�س���يكو  بتوقيت 

لبيان���ات جامعة جونز هوبكنز 

ووكالة بلومربج للأنباء.

�لوفيات  �إجمايل ع���دد   وبل���غ 

يف �ملك�س���يك 127 �ألف���ا و757 

�سخ�سا، بينما تعافى من مر�س 

فرو�س  ي�سببه  �لذى  كوفيد-19 

كورونا �مل�س���تجد 11ر1 مليون 

�سخ�س من �مل�سابني .

وم���ر نح���و 44 �أ�س���بوعا من���ذ 

ت�س���جيل �حلالة �لأوىل للإ�سابة 

باملر�س يف �ملك�سيك

ويف �أملانيا �أعلن معهد »روبرت 

كوخ« لأبحاث �لفرو�سات �أم�س 

زيادة عدد �لأ�س���خا�س �لذين مت 

تلقيحهم �س���د فرو����س كورونا 

�مل�ستجد يف �أملانيا.

�أن  ظهر�أم�س  �ملعه���د  و�أو�س���ح 

�لع���دد �لذي مت ت�س���جيله حتى 

�لآن بلغ 316 �ألفا و962 �سخ�سا.

�لأ�سخا�س  �أن عدد  وذكر �ملعهد 

�مللقح���ني �رتفع مقارنة باليوم 

�ل�س���ابق مبق���د�ر 44 �ألفا و563 

�سخ�س���ا، ولكن���ه �أ�س���ار �إىل �أن 

ه���ذ� �لع���دد ميكن �أن يت�س���من 

ت�سجيلت لحقة ول يعك�س عدد 

من مت تطعيمه���م يف يوم و�حد 

فعليا.

و�أو�س���ح �ملعه���د �أن هناك من 

ب���ني �لأ�س���خا�س �لذي���ن تلقو� 

�لتطعي���م، �أك���رث م���ن 131 �ألف 

�س���خ�س من نزلء دور �لرعاية، 

و�أكرث من 149 �ألف �سخ�س تلقو� 

�لتطعيم لأ�سباب تتعلق بعملهم: 

من بينه���م �أطقم طبي���ة يرتفع 

لديها خطر �لإ�س���ابة بالعدوى، 

ف�س���ل عن �أطقم عاملني يف دور 

�لرعاية. وتلقى �أكرث من 73 �ألف 

�س���خ�س �لتطعيم لأنهم جتاوز� 

�س���ن �لثمان���ني. كما �أخ���د �أكرث 

م���ن 10 �آلف �س���خ�س �لتطعيم 

لأ�سباب طبية.

�لمك�صيك: �إ�صابات كورونا ت�صل �إلى 46ر1 مليون 

و�لوفيات 127 �ألفاً و757

برلني/مو�سكو ـ )د ب �أ( :

 �أج���رى �لرئي�س �لرو�س���ي فلدمير بوتني 

حمادثة هاتفية مع �مل�ست�س���ارة �لأملانية 

�أجني���ل مركل ح���ول توثي���ق �لتعاون يف 

مكافحة جائحة كورونا.

و�أعل���ن �لكرمل���ني يف مو�س���كو �أم����س �أن 

�ملكاملة �لهاتفية بني �لزعيمني د�رت حول 

�لآفاق �ملحتملة لإنتاج م�سرتك للقاحات.

وبح�س���ب �لبيانات، من �ملنتظر �أن يو��سل 

ومتخ�س�س���ون  �لبلدي���ن  �س���حة  وزي���ر� 

�ملناق�س���ات حول هذ� �ملو�س���وع. ومل يتم 

�لإدلء مبزيد من �لتفا�سيل.

�ملا�س���ي  �آب/�أغ�س���ط�س  منت�س���ف  ويف 

و�فقت رو�س���يا على لقاح "�س���بوتنيك يف" 

لل�س���تخد�م على نطاق و��سع بني �ل�سكان. 

ومت �لآن ت�س���جيل لق���اح ث���ان. وت����رصي 

�لتطعيمات يف رو�س���يا من���ذ بد�ية كانون 

�أول/دي�سمرب �ملا�سي.

وذك���ر �لكرملني �أن بوتني وم���ركل تبادل 

�لتهاين مبنا�سبة �لعام �جلديد. وكان �لرئي�س 

�لرو�سي قد �أعرب يف وقت �سابق يف ر�سالة 

مبنا�سبة �لعام �جلديد �إىل مركل و�لرئي�س 

�لأملاين فر�نك-فالرت �س���تاينماير عن �أمله 

يف تطوير �لتعاون بني �لبلدين. وبح�س���ب 

�لبيانات، د�رت �ملحادثات �لهاتفية �ي�س���ا 

حول �لنز�ع يف �رصق �أوكر�نيا.

جتدر �لإ�س���ارة �إىل �أن �لعلقات بني برلني 

ومو�س���كو �أكرث توتر�ً حاليًا مما كانت عليه 

منذ عقود ترجع بني �أمور �أخرى �إىل حماولة 

ت�سميم �ملعار�س �لرو�سي �أليك�سي نافالني 

وهجوم قر��س���نة �إلكرتونيني على �لربملان 

�لأملاين )بوند�ستاج( يف عام 2015.

وتنفي رو�سيا �أي �س���لة لها بهذه �لوقائع، 

�لأوروبي ب�س���ببها  �لتي فر����س �لحت���اد 

عقوبات على مو�سكو، وردت �لأخرة �أي�سا 

بفر�س عقوبات، خا�س���ة �سد م�سوؤولني من 

�حلكومة �لأملانية.

بوتين وميركل يناق�صان �إنتاجاً م�صتركاً للقاحات م�صادة لكورونا

رئي�س جنوب �أفريقيا يدعو �إلى �جتماع مبكر 

لمجل�س مو�جهة كورونا

�ل�صرطة �لألمانية تحقق في و�قعة 

�إلقاء خنزير نافق قبالة م�صجد
طوكيو ـ )د ب �( :

 �س���جلت �ليابان �أم�س 4916 حالة �إ�س���ابة جديدة 

بفرو�س كورونا، متخطية حاجز 4000 حالة للمرة 

�لثانية خلل �ستة �أيام، وذلك يف �لوقت �لذي تعتزم 

فيه �حلكومة فر����س حالة �لطو�رئ يف �لعا�س���مة 

طوكيو ومناطق جماورة.

وت�سمل ح�سيلة �ل�سابات 1278 �إ�سابة يف طوكيو.

وي�سار �إىل �أن �أخر مرة كانت طوكيو قد �سجلت فيها 

حالت �إ�سابة يومية تتجاوز �ألف �إ�سابة كان يف 31 

كانون �أول/دي�سمرب �ملا�سي، عندما مت ت�سجيل1337 

حالة �إ�سابة .

 وكان رئي�س جمل�س وزر�ء �ليابان يو�سيهيدي �سوجا  

قد ق���ال يف موؤمتر �س���حفي �أول �أم����س �إن �ليابان 

�ستدر�س �إعلن حالة �لطو�رئ يف طوكيو و�ملقاطعات 

�ملحيطة بها ب�سبب فرو�س كورونا .

 وياأتي �إعلن �س���وجا بعد �أن حث حكام �ملقاطعات 

�لأربع، مبا يف ذلك طوكيو، �حلكومة �ملركزية �ل�سبت 

�ملا�س���ي على فر����س �لإجر�ء عل���ى مناطقهم بعد 

حدوث �إرتفاع كبر يف �لإ�س���ابات �جلديدة بفرو�س 

كورونا

 وقال �س���يجرو �ومي رئي�س �للجنة �ل�ست�س���ارية 

�حلكومية ب�س���اأن فرو�س كورونا يف موؤمتر �سحفي 

�ليوم« حان �لوقت للإعلن عن حالة �لطو�رئ«.

�ليابان ت�سجل ح�سيلة �إ�سابات يومية قيا�سية بكورونا

نيودلهي ـ )د ب �أ( :

 ق���ال وزير �ل�س���حة �لهندي، ر�جي�س بو�س���ان، يف 

موؤمتر �س���حفي بنيودلهي، �إن بلده م�ستعدة لطرح 

�للقاح �مل�ساد لفرو�س كورونا، يف غ�سون 10 �أيام 

من مو�فقة �جلهات �ملعنية عليه، بح�سب ما ذكرته 

وكالة "بلومربج" للنباء �أم�س .

وكان �ملر�ق���ب �لعام للعقاقر يف �لهند، و�فق على 

�ثنني من �للقاحات �مل�سادة لفرو�س كورونا، وهما 

"كوفي�س���يلد" من �إنتاج "معهد �س���روم" �ملحلي 
�ل�رصيك ل�رصكة "�أ�س���رت�زينيكا"، و"كوفاك�سني" من 

�إنتاج �رصكة "بهار�ت بايوتك".

وكان���ت �لهند حذت موؤخر�ً ح���ذو �ململكة �ملتحدة 

ومنحت �ملو�فقة �لطارئة للقاح �لذي طورته �رصكة 

"�أ�س���رت�زينيكا" وجامعة �أك�س���فورد، وهي �خلطوة 
�لأوىل يف خطتها لتطعيم �ملو�طنني يف �لدولة �لتي 

تعاين م���ن ثاين �أكرب عدد من �مل�س���ابني بفرو�س 

كورونا يف �لعامل.

�لهند م�صتعدة لطرح لقاح كورونا في غ�صون 

10 �أيام من مو�فقة �لجهات �لمعنية

اأكثر من 316 األف �سخ�س تم تلقيحهم في األمانيا

بروك�صل ـ )د ب �أ( :

 �رصح متحدث با�سم �لحتاد 

�لتكتل  ب���اأن  �أم�س  �لأوروبي 

ينظ���ر "بقل���ق عمي���ق" �إىل 

ق���ر�ر �إير�ن رفع م�س���تويات 

تخ�س���يب �ليور�نيوم، �إل �أنه 

للحفاظ  جه���وده  �س���يكثف 

على �لتفاق �لنووي.

�لإير�نية  �حلكوم���ة  و�أعلنت 

م�س���توى  رف���ع  �أم����س  �أول 

تخ�س���يب �ليور�نيوم لن�سبة 

20%، متج���اوزة بفارق كبر 

�لن�سبة �ملن�سو�س عليها يف 

�لتف���اق �لنووي لعام 2015 

عند 67ر%3.

�ل�س���وؤون  متحدث  و����رصح 

�خلارجية بالحتاد �لأوروبي 

بي���رت �س���تانو لل�س���حفيني 

يف بروك�س���ل �أم�س باأن هذه 

�خلطوة تعد "�نحر�فا خطر�" 

�جلمهورية  �لتز�م���ات  ع���ن 

خطة  مبوج���ب  �لإ�س���لمية 

�لعمل �ل�س���املة �مل�سرتكة ) 

�لتفاق �لنووي(.

�سن�ساعف  :"لكننا  و��ستطرد 

�جله���ود للحف���اظ على هذ� 

�لتف���اق"، م�س���يفا �أن هذه 

ه���ي �لنية �ملعلن���ة جلميع 

�لأطر�ف.

�لتحاد �لأوروبي يوؤكد �لتم�صك 

بالتفاق �لنووي مع �إير�ن 

بروك�سل � )د ب �( :

 م���ن �ملقرر �أن ميثل ع�رصة �أ�س���خا�س �أمام 

�ملحكمة ، لتورطهم يف �أعنف هجوم ت�سهده 

بلجيكا منذ خم�س���ة �أعو�م، وذلك بح�سب ما 

ذكره مكتب �لدعاء �لحتادي.

وجرى تربئة ثلثة �أخرين، ولن يتم �إحالتهم 

�إىل حمكم���ة �جلناي���ات، �لت���ي تنظ���ر يف 

�لتهام���ات �جلنائية �خلطرة، بح�س���ب ما 

جاء يف بيان مكتوب من مكتب �لدعاء. ومل 

يحدد بعد موعد �نعقاد �ملحاكمة.

وكان ثلثة �أ�س���خا�س قد قامو� يف 22 �آذ�ر/

مار�س 2016 بتفجر قنابل يف مطار بروك�سل 

�لدويل وحمطة مرتو �أنفاق يف �لعا�سمة، مما 

�أ�سفر عن مقتل 32 �سخ�سا و�إ�سابة �أكرث من 

300. وتوفى �ملهاجمون �لثلثة، وجميعهم 

يحملون �جلن�س���ية �لبلجيكية، �أثناء تنفيذ 

�لهجوم.و�أعل���ن تنظيم �لدولة �ل�س���لمية" 

د�ع�س" عن م�سوؤوليته عن �لهجوم.

ومن ب���ني �ملتهم���ني �لع�رصة �س���لح عبد 

�ل�س���لم، �ل���ذي مت �إلقاء �لقب����س عليه قبل 

�أربعة �أيام من �لهجمات.

ويقال �إن���ه ينتمى خللية بتنظي���م د�ع�س، 

قام���ت بتنفيذ هجمات دموي���ة يف باري�س 

يف ت�رصي���ن ثان/نوفمرب 2015 بالإ�س���افة 

لهجمات يف بروك�سل.

مثول 10 �أ�صخا�س �أمام �لمحكمة لتورطهم في 

هجمات بروك�صل 2016
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ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�سفية �سركة�إعالن ت�سفية �سركة �إعالن ت�سفية �سركة�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  تطوير لالستثامر التجاري ذ.م.م 

عنوان الرشكة: حوض رشق 4 - 1 ط 13 مكتب 24 شارع الكرتا، وحدة 

املالك، خلف احمد خلف C11A جزيرة ابوظبي، ق 

  CN-1329088 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  القمة، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ   25-12-2020 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2017000885  

 تاريخ التعديل:   2021-1-5 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   ترايتون لالنابيب ذ.م.م 

النادي السياحي، بناية ورثة/ محمد عيل  عنوان الرشكة:ابوظبي، شارع 

نارص النويس 

  CN-1066589 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،   كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2020-12-29 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2005013831    

 تاريخ التعديل:   2021-1-4

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   رشكة اتحاد الخليج لتأجري املعدات ذ.م.م 

محمد  ارض    36 رقم  ق   15  / م  مصفح  ابوظبي،  الرشكة:  عنوان 

عبدالرحمن البحر، ورثة بطي احمد خلف العتيبة 

  CN-1137688 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/الهاميل ورشكاه محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-12-28 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2056011709     

 تاريخ التعديل:   2021-1-4

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   ذا فيزا تيم ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 7 - 0 مبنى ، رشكة ابوظبي الوطنية 

للتأمني

   CN-2426672 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ بيه يك إف ، ابوظبي، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  

30-12-2020 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2005013866 

 تاريخ التعديل:   2021-1-4

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعـــــــــالن �شطب قيد

ترينجل  ريسسرش  رشكة    / السسسسادة  بأن  االقتصاد  وزارة  تعلن   

قد   ، املتحدة  الواليات  الجنسية:  انرتناشيونال  آي  آر يت  انستيتيوت، 

أبوظبي «العنوان:   تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة 

 25805 ص.ب:  التجاري،  الوحدة  برج  االول،  زايد  بن  هزاع  شارع 

واملقيدة تحت رقم )2047( يف سجل الرشكات األجنبية بالوزارة.  

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  االعسسرتاض  يف  الحق  أصحاب  السسسسادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالسسسسي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد راشد بن شبيب 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 341904           بتاريخ : 26/12/2020

تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باسسسم: عبد الواحد احمد راشد بن شبيب. 
احمد  الواحد  عبد  ملك  مبنى  وعنوانة: 
ص.ب  القصيص  ديرة   شبيب،  بن  راشد 

11370 ديب، اإلمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

عىل  واملحافظة  الصحية  العناية  خدمات  البيطرية،  الخدمات  الطبية،  الخدمات 
والغابات.  والبستنة  الزراعة  خدمات  الحيوانات،  أو  البرشية  للكائنات  الجامل 

الواقسعة بالفئة: 44
وصف العالمة : العالمة تتكون من الكلامت RALS PHARMACY كتبت بأحرف 
التينية داخل تصميم رشيط باللونني األخرض واألبيض مقسوم من املنتصف بخط 
مائل باللون األحمر  ويوجد رسم تصميم شعار طبي مميز باللون األحمر بجانب 

الكلمة األوىل كام هو موضح بالشكل املرفق. االشرتاطات: 
يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد راشد بن شبيب

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 341902           بتاريخ : 26/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
بن  راشسسد  احمد  الواحد  عبد  باسسسم: 
شبيب. وعنوانة: مبنى ملك عبد الواحد 
القصيص  ديرة   شبيب،  بن  راشد  احمد 
العربية  اإلمسسارات  ديب،   11370 ص.ب 

املتحدة. 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

عىل  واملحافظة  الصحية  العناية  خدمات  البيطرية،  الخدمات  الطبية،  الخدمات 
والغابات.  والبستنة  الزراعة  خدمات  الحيوانات،  أو  البرشية  للكائنات  الجامل 

الواقسعة بالفئة: 44
وصف العالمة : العالمة تتكون من الكلامت BLUE LIFE PHARMACY كتبت 
بأحرف التينية داخل تصميم رشيط باللونني األزرق واألبيض مقسوم من املنتصف 
األحمر  باللون  مميز  طبي  شعار  تصميم  رسم  ويوجد  األحمر  باللون  مائل  بخط 

بجانب الكلمة األوىل كام هو موضح بالشكل املرفق. االشرتاطات: 
يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات �لتجارية

  اسم الرشكة : الندمارك هوتيلز لالستثامر ذ.م.م
العنوان :   محل رقم F-206A ملك الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوب، القوز االوىل . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1256085     رقم الرخصة   770193        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 2-12-2020 تاريخ تصديق القرار: 2020-1-9   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  فيتنس انليمتد لالستثامر ش. ذ.م.م
العنوان :  محل رقم M-104A ملك الشيخ احمد بن سعيد املكتوم القوز االوىل ، بر ديب  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1256069    رقم الرخصة  770186        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  2-9-2020     تاريخ تصديق القرار: 2020-1-9  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : كوسموس بالس لتجارة االلكرتونيات ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 202 ملك توفيق عبدالرحيم قاسم املبارك، ديرة، املرر. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1340640   رقم الرخصة  805109  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  3-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-1-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  دائرة التنمية االقتصادية 

  اسم الرشكة : مرجان الساحل لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م
 .B العنوان :  معرض رقم 1 ملك محمد سعيد حارب ، ديرة، بورسعيد، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1477784 رقم الرخصة 871647   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  3-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-1-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  دائرة التنمية االقتصادية 

  اسم الرشكة :   ويرنز مارين سريفيسز ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  415 ملك محمد عبدالله بالعبيدة، بر ديب، عودة ميثاء 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  62926  رقم الرخصة 532361      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  4-1-2021     تاريخ تصديق القرار:  4-1-2021  وعىل من لديه أي اعرتاض 
الكائن يف مكتب رقم -1 2903 ملك سمو  التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  أو مطالبة 
 -04 2955582 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  بن  الشيخ هزاع 
فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  اكسل هيلث كري لالستثامر ذ.م.م
العنوان :   محل M102B  ملك الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم، القوز ، بر ديب . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1256059    رقم الرخصة     770185    

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 2-9-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-1-9

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : الندمارك ليجر لالستثامر ذ.م.م
العنوان :  محل رقم F-102B ملك الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم القوز االوىل، بر ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1256088    رقم الرخصة  770191        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  2-9-2020     تاريخ تصديق القرار: 2020-1-9  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   قنديل البحر لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م
العنوان : مكتب 111 ملك طيب عيل نقى جعفر الزرعوين، ديرة، املرر  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1444884 رقم الرخصة 849987   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  3-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-1-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  دائرة التنمية االقتصادية 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ذ.م.م  لالستثامر   /  الندمارك هوتيلز  لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 2-12-2020 تاريخ تصديق القرار: 9-1-2020     وعىل من لديه أي اعرتاض 

أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 

فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  لالستثامر ش.ذ.م.م  انليمتد  فيتنس   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  2-9-2020     تاريخ تصديق القرار: 9-1-2020    وعىل من لديه أي اعرتاض 

أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 

فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /كوسموس بالس لتجارة االلكرتونيات  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  3-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-1-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  الساحل  /مرجان  لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  3-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-1-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / ويرنز مارين سريفيسز   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

أي  لديه  من  وعىل    2021-1-4 القرار:   تصديق  تاريخ       2021-1-4   : القرار   تاريخ   

اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل العنوان أعاله هاتف 

2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة /  اكسل هيلث كري لالستثامر ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 2-9-2020 تاريخ تصديق القرار:   9-1-2020  وعىل من لديه أي اعرتاض 

أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 

فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / الندمارك ليجر لالستثامر ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  2-9-2020     تاريخ تصديق القرار: 9-1-2020    وعىل من لديه أي اعرتاض 

أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 

فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  قنديل البحر لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  3-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-1-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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    CLOTHES AND ACCESSORIES







 






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 


       


CN




        


           
      
         





 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





   CN      





    

   






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





   CN      





    

   






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 




CN






null
Xnullxnull


IKHLAS AGRICULTURE MATERIALS
IKHLAS AGRICULTURE MATERIALS

LLC
          
           
            






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





CN


null


MARKET TRENDS FOR MARKETING  
     CONSULTANCY
TOTAL TECHNO ADVERTISING MARKETING SOLE
     PROPRIETORSHIP LLC


          
           
            





 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 


       


CN

       






       







 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





   CN      





    

   






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





CN



     

        
     






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 


          


CN







xnullxnull
 


URBAN WOK BY DRO    
         RESTAURANT LLC
URBAN WOK BY DRO RESTAURANT  SOLE 
PROPRIETORSHIP LLC


     
         





 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 


       


CN

GREEN LEAF      
PARK     RESTAURANT
  ROYALCHICKIES RESTAURANT


           
      
         







 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





CN

       





     











 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





   CN     





    

   






 األربعاء ٦ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٦                 





CN



     

        
     








يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة08

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636 
�إعالنات

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636

الأربعاء 6 يناير  2021-العـدد 14636


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8  .pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	20.pdf (p.16)
	01.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03.pdf (p.3)
	04.pdf (p.4)
	05.pdf (p.5)
	06.pdf (p.6)
	07.pdf (p.7)
	08.pdf (p.8)

