
الريا����ض-) د ب اأ(:  اأكد ع�ضو اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي 

جوانتنامو املحامي ال�ضعودي  الدويل كاتب فهد ال�ضمري اأن تقرير 

وكالة ال�ضتخبارات املركزية الأمريكية عن مقتل جمال خا�ضقجي 

ل قيمة له، لأنه قائم على الظن والتوقع، م�ضريا اإىل اأن اأمريكا جتعل 

من حقوق الن�ضان ذريعة لالبتزاز والق�ضاء على بلدان واإنهاء دول.

وقال ال�ض���مري لوكالة الأنباء الأملانية )د. ب. اأ(  ام�ض ال�ض���بت اإن 

تقرير املخابرات الأمريكية جتاه  اململكة حول مقتل خا�ض���قجي 

يف قن�ضلية ال�ضعودية باأ�ضطنبول خالل �ضهر ت�رشين ثان/ اأكتوبر 

2018 "ممتلئ بالغ���ل خا�ضة من املرتب�ضني باململكة"، مو�ضحا 

اأن "التقرير ظهر بتكهنات ودون اأدلة ملمو�ضة ودون جديد ُيذكر".

القاهرة-وام:

 اأكد الرئي����ض امل�رشي عبد الفت���اح ال�ضي�ضي، 

م�ضان���دة بالده لكاف���ة جهود تعزي���ز ال�ضالم 

وال�ضتق���رار والتنمية يف ال�ضودان ، م�ضددا على 

اأن اأمن وا�ضتقرار ال�ضودان ُيعد جزءاً ل يتجزاأ من 

اأمن وا�ضتقرار م�رش.

ج���اء ذلك خالل لقاء الرئي�ض ال�ضي�ضي ام�ض يف 

اخلرطوم، مع الفري���ق اأول عبد الفتاح الربهان 

رئي�ض جمل�ض ال�ضيادة النتقايل ال�ضوداين.

وقال املتحدث الر�ضمي با�ضم رئا�ضة اجلمهورية 

امل�رشية ال�ضفري ب�ضام را�ضى اإن الرئي�ض ال�ضي�ضي 

ورئي�ض جمل����ض ال�ضيادة ال�ضوداين عقدا جل�ضة 

مباحثات منفردة اأعقبتها جل�ضة مو�ضعة �ضمت 

وفدي البلدين، تطرقت اإىل �ضبل تعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين على الأ�ضعدة كافة، ف�ضاًل 

عن مناق�ضة عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�ضرتك.

بيروت-)د ب اأ(:

 لقي ما ل يقل عن اأربعة اأ�ضخا�ض حتفهم واأ�ضيب عدد 

اآخ���ر يف �ضاعة متاأخرة من م�ضاء اجلمعة عندما �ضقط 

وابل من ال�ضواريخ على م�ضايف نفط يف �ضمال �ضورية، 

ح�ضبم���ا اأفاد املر�ضد ال�ضوري حلق���وق الإن�ضان ومقره 

لندن. وقال املر�ضد اإن ثالثة �ضواريخ انطلقت من �ضفن 

حربية رو�ضية را�ضية قبالة ال�ضاحل ال�ضوري ، واأ�ضابت 

�ضوقا وم�ضايف نفط قرب منطقة احلمران بريف جرابل�ض 

�ضمال �رشقي حلب.

واأ�ضاف اأن ع���دة �ضواريخ اأطلقته���ا القوات احلكومية 

ال�ضورية ا�ضتهدفت م�ضايف النفط يف ترحني بريف حلب 

ال�رشقي ، ما اأدى اإىل اندلع حرائق �ضخمة يف املنطقة.

واأ�ض���ار املر�ض���د اإىل اأن نحو 24 �ضخ�ض���ا اأ�ضيبوا يف 

ال�رشب���ات ال�ضاروخي���ة.  وتخ�ض���ع كلت���ا املنطقتني 

امل�ضتهدفت���ني ل�ضيط���رة القوات الرتكي���ة واملتمردين 

املدعومني من اأنقرة.

بورت لوي�س-)د ب اأ (:

 اأوقفت موري�ضيو�ض الرحالت اجلوية التجارية القادمة من 

اخلارج ، اعتباًرا من منت�ضف ليل ال�ضبت وحتى اإ�ضعار اآخر 

بعد اكت�ضاف �ضت حالت حملية لالإ�ضابة مبر�ض كوفيد – 

19 الذى ي�ضببه فريو�ض كورونا امل�ضتجد على مدى يومني 

، وذل���ك ح�ضبما اأعلن وزير ال�ضحة فى موري�ضو�ض كايلي�ض 

جاكوتب���ال . ونقلت وكالة بلوم���ربج لالأنباء ام�ض ال�ضبت 

عن جاكوتبال قوله لل�ضحفيني فى العا�ضمة بورت لوي�ض 

اإن اله���دف من هذه اخلطوة هو اإتاح���ة املجال اأمام توفري 

اأماكن لو�ض���ع الأ�ضخا�ض يف احلج���ر ال�ضحي بعد عملية 

تتبع جهات العدوى .

واأو�ضح وزير ال�ضحة ف���ى موري�ضيو�ض اأن تعليق الرحالت 

اجلوية من �ضاأنه اأن يوفر للوزارة جمال للحركة فى الوقت 

الذى تتاأهب فيه لإطالق حمالت تطعيم ال�ضكان .

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

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

طرابل�س-وكاالت:

قال���ت م�ض���ادر مطلعة ل�"�ض���كاي نيوز 

عربي���ة"، اإن قادة ملي�ضي���ات من مدينة 
م�رشاتة قام���وا بعرقلة مبادرة ا�ضتهدفت 

فتح الطريق ال�ضاحلي بني �رشت وطرابل�ض 

الليبيتني، ال�ضبت.

واأ�ضارت امل�ضادر، اإىل اأن اإف�ضال تلك اجلهود 

جائت م���ن قادة املجموع���ات امل�ضلحة، 

الذين يدينون بالولء لوزير الداخلية يف 

حكومة الوفاق فتحي با�ضاغا، وكانوا يف 

تركيا خالل الأي���ام القليلة، والتقوا هناك 

ب�ضب���اط يف اجلي�ض واملخابرات. وجاءت 

الدعوة اإىل فتح الطريق بالتزامن مع عقد 

جل�ضة ملجل�ض الن���واب، مكتمل الن�ضاب، 

يف مدينة ����رشت، يوم الثنني، بغية منح 

الثق���ة حلكوم���ة الوح���دة الوطنية التي 

يراأ�ضها عبداحلميد دبيبة.

»تتمة  �ص8«
»تتمة  �ص8«

 4 قتلى ب�صواريخ ا�صتهدفت م�صافي 
نفط �صمال �صورية

موري�صيو�س توقف الرحالت الجوية 
القادمة من الخارج

اأمن وا�صتقرار ال�صودان جزء ال يتجزاأ 
من �أمن م�صر

ميلي�صيات تعرقل فتح طريق 
»�صرت طرابل�س«

محام �ضعودي: اأمريكا تجعل من حقوق االإن�ضان 

ذريعة لالبتزاز

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 يف ظل الظرف الإن�ضاين ال�ضعب الذي متر به �ضورية، تتزايد 

العقبات التي حتول دون الو�ضول اإىل املحتاجني للم�ضاعدات 

الإن�ضاني���ة الأ�ضا�ضية. وتتع���دد العوائق اأم���ام و�ضول هذه 

امل�ضاعدات بدءا من اأعم���ال العنف التي متنع عمال الإغاثة 

م���ن الدخول باأم���ان اإىل منطقة م���ا، و�ض���ول اإىل العقبات 

البريوقراطية التي تفر�ضها ال�ضلطات املحلية فتوؤخر و�ضولها 

اإىل املناط���ق املحرومة من اخلدمات الأ�ضا�ضية نتيجة تدمري 

من�ضاآت هذه اخلدمات خالل ال�رشاع.

تقرير اأمريكي ير�ضم �ضورة ماأ�ضاوية للو�ضع 

في �ضوريا

»الهالل الأحمر« يوا�صل اإغ�ثة المت�أثرين من 

الفي�ص�ن�ت في 3 ولي�ت �صودانية

»طالع  �ص4«
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫12  5,692.74 5,699.522,569.320.79 2,589.99

الخرطوم-وام:

 وا�ضل���ت هيئ���ة اله���الل الأحم���ر 

م���ن  املزي���د  تق���دمي  الإمارات���ي، 

امل�ضاعدات الإن�ضانية للمتاأثرين من 

ال�ضيول والفي�ضانات ، التي اجتاحت 

العام  ال�ضودانية  الوليات  عددا من 

املا�ض���ي، وذل���ك �ضم���ن جهودها 

للت�ض���دي لتداعيات الكارثة التي ل 

تزال ماثلة ويعاين منها املت�رشرون 

يف بع�ض املناطق.

قواف���ل  ث���الث  الهيئ���ة  و�ض���ريت 

النيل  اإىل وليات  م�ضاعدات جديدة 

الأبي�ض وك�ضال واخلرطوم، م�ضتهدفة 

�ض���كان  الإغاثي���ة  مب�ضاعداته���ا 

املناط���ق الأكرث ت����رشرا، بالتعاون 

والتن�ضي���ق مع �ضف���ارة الدولة يف 

اخلرطوم واجله���ات ال�ضودانية ذات 

الخت�ضا�ض.

دبي-وام:

 وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ضتهلك يف اقت�ضادية 

دبي املقاهي مبن���ع تقدمي امل�رشوب���ات يف مرا�ضع الأطفال 

للحد من انت�ضار فريو�ض كوفيد-19 ولكونه خمالفًا للعادات 

والتقاليد، وذلك بعد اأن تبني باأن رواد املقاهي هم من يقوموا 

بجلب املرا�ضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة وامل�رشوبات مما 

قد يكون �ضببًا يف انت�ضار فريو�ض كوفيد 19.

وقد قامت فرق التفتي����ض باقت�ضادية دبي باتخاذ الجراءات 

الالزم���ة على املقاهي التي قامت بهذه العملية وا�ضتدعائهم 

ر�ضمي���ًا و�ضيتم الت�ضدي لهذه الظاهرة ال�ضلبية التي انت�رشت 

بحثًا عن ال�ضهرة عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، ولال�رشار 

الت���ي قد ت�ضببها لعدم معرفة م�ض���در املرا�ضع وحمتوياتها 

والتي قد ت�ضاهم يف انت�ضار فريو�ض كوفيد.

كابول-)د ب اأ(:

 ذكر الرئي�ض الأفغاين، اأ�رشف غني ام�ض ال�ضبت اأنه �ضينقل 

ال�ضلطة فقط اإىل اإدارة جديدة من خالل انتخابات.

وق���ال غني خالل خطابه يف املرا�ض���م الفتتاحية للدورة 

الت�رشيعية اجلديدة للربمل���ان اإن »نقل ال�ضلطة من خالل 

النتخابات هو مبداأ غري قابل للتفاو�ض بالن�ضبة لنا«.

واأ�ض���اف »اإننا م�ضتع���دون لبحث اإج���راء انتخابات حرة 

و�ضفافة على م�ضتوى الب���الد، حتت اإدارة املجتمع الدويل. 

ميكننا اأي�ضا احلديث ب�ضاأن موعد لذلك التو�ضل اإىل نتيجة«.

تاأت���ي ت�رشيحات غني بع���د اأيام من ظه���ور تقارير باأن 

املبعوث اخلا�ض الأمريكي، 

»اقت�صادية دبي« تمنع تقديم الم�صروبات في 
مرا�صع االأطفال للحد من انت�صار كورونا

الرئي�س االأفغاني يتعهد بنقل ال�صلطة 

فقط من خالل انتخابات

»تتمة  �ص8«
»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

دبي-وام:

 �ضه���د �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ض���د اآل مكتوم نائ���ب رئي�ض 

الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

دب���ي "رع���اه اهلل" �ضب���اق ال�ضبت 

املمتاز "�ضوب���ر �ضاترداي" للخيول 

الذي جرى ع�رش ام�ض على م�ضمار 

مي���دان يف منطق���ة ن���د ال�ضبا يف 

دبي على م���دى �ضبعة اأ�ضواط يبلغ 

جمم���وع جوائزها املالي���ة مليون 

و�ضبعمائة األف دولر اأمريكي.

واأحي���ط �ضموه ل���دى و�ضوله اأر�ض 

مي���دان برتحي���ب م���الك اخلي���ول 

امل�ضارك���ني يف �ضباق���ات افتت���اح 

مو�ض���م مهرجان �ضباقات اخليل يف 

ند ال�ضبا لهذا الع���ام والذي يعترب 

من اأهم ال�ضباق���ات كونه ياأتي قبل 

احل���دث الأكرب مهرج���ان كاأ�ض دبي 

العامل���ي للخيل ال���ذي ي�ضت�ضيفه 

م�ضمار ميدان يف ال�ضابع والع�رشين 

من مار�ض اجلاري.

وتبادل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد اآل مكتوم التهاين مع املالك 

واملدرب���ني والفر�ضان منوها �ضموه 

باأهمية عودة الن�ض���اط اإىل ريا�ضة 

�ضباقات اخليل يف ند ال�ضبا حتديدا 

وعلى م�ضتوى دولتنا العزيزة 

محمد بن را�صد ي�صهد �صب�ق ال�صبت الممت�ز 
للخيول على م�صم�ر ميدان

»طالع  �ص4«

بغداد-)د ب اأ(:

 عق���د املرج���ع الأعل���ى يف 

العراق على ال�ضي�ضتاين وبابا 

الفاتي���كان فرن�ضي����ض لق���اء 

تاريخيا جمعهما ام�ض ال�ضبت 

يف املدين���ة القدمية بالنجف 

جنوبي  »180ك���م  ال����رشف 

بغداد«.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية 

)واع(  ام�ض اأن البابا فرن�ضي�ض 

غادر مكت���ب ال�ضي�ضتاين بعد 

انتهاء اجتم���اع مع  املرجع 

الأعلى يف العراق.

وو�ضل البابا فران�ضي�ض ام�ض 

اإىل حمافظ���ة النجف الأ�رشف 

املحط���ة الثاني���ة يف زيارة 

البابا اإىل العراق قبل زيارته 

اإىل مدين���ة اأور يف حمافظ���ة 

ذي قار. وكان اأحمد ال�ضحاف 

الناطق با�ض���م اللجنة العليا 

املنظمة لزيارة بابا الفاتيكان 

فرن�ضي�ض للعراق قال اإن بابا 

ذلك   بعد  �ضيتوجه  الفاتيكان 

النا�رشية  اإىل مدين���ة  ج���وا 

»375 كم جنوب بغداد«.

لقاء تاريخي بين ال�صي�صتاني وبابا الفاتيكان 

في النجف العراقية
�ضنعاء-)د ب اأ(:

اأفاد م�ضدر ع�ضكري يف اجلي�ض اليمني 

امل���وايل للحكوم���ة ال�رشعي���ة، ام�ض 

ال�ضب���ت، مبقت���ل ما ل يق���ل عن 120 

عن����رشا م���ن م�ضلح���ي احلوثيني يف 

معارك مبحافظة ماأرب، �رشقي البالد. 

وقال امل�ضدر ال���ذي طلب عدم الك�ضف 

عن ا�ضمه يف ت�رشي���ح لوكالة الأنباء 

عنيفة  معارك  :«اإن  الأملاني���ة)د.ب.اأ(، 

اندلعت بني ق���وات اجلي�ض واملقاومة 

احلوث���ي يف  وميلي�ضي���ا  ال�ضعبي���ة، 

جبهات املخ���درة وامل�ضجح و�رشواح، 

للميلي�ضيات  هجمات  البالد،اإثر  غربي 

على مواقع اجلي�ض«. 

واأك���د امل�ضدر، اأن قوات اجلي�ض اأف�ضلت 

تلك الهجم���ات، وخلفت اأكرث من 120 

قتيال يف �ضف���وف احلوثيني منذ اأم�ض 

الول اجلمع���ة، ف�ض���ال ع���ن اإ�ضاب���ة 

الع�رشات. 

واأ�ضار امل�ضدر اإىل اأن املعارك م�ضتمرة، 

و�ض���ط ق�ض���ف ج���وي م���ن مقاتالت 

التحالف على مواقع امليلي�ضيات. 

م���ن جانبه���ا، قال���ت قن���اة امل�ضرية 

اجلماعة  با�ض���م  الناطقة  الف�ضائي���ة 

احلوثية، اإن ط���ريان التحالف العربي 

لدعم ال�رشعية ، 

مقتل 120 عن�صرًا من 

الحوثيين في معارك 

بمحافظة ماأرب 

ال�ضي�ضي من الخرطوم : 
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 äÉ«©ª÷G  øe  äÉÑLƒdG  ™jRƒJ  á£îH  ¢ù∏éŸG

 øe á£î∏d »FÉ¡ædG OÉªàY’G ºàj ¿CG ≈∏Y , ájÒÿG

. ¢ù∏éŸG

 äÉÑLƒdG  ™jRƒJ  äÉbhCG  ¿CG  ¤EG  ¢ù∏éŸG  QÉ°TCGh

 IöTÉÑe öü©dG IÓ°U ó©H øe IÎØdG ∫ÓN ¿ƒµà°S

 ¬fCG ≈∏Y kGOó°ûe ,áYÉ°ùH Üô¨ŸG ¿GPBG πÑb ≈àMh

 Ωóîj ´höûŸ ≥«°ùæàdG hCG OGóYE’G kÉJÉH kÉ©æe ™æÁ

.äÉ©ªŒ ¤EG …ODƒj QÉ£aE’G äÉÑLh ™jRƒJ

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  …ôª©ŸG  »∏Y  Ëôe  IOÉ©°S  äócCGh

 ¿CG  ,  ±ÉbhC’Gh  …ÒÿG  πª©dG  ≥«°ùæJ  ¢ù∏éŸ

 ¢ùdÉéŸGh á«fÉ°†eôdG º«ÿG íjQÉ°üJ ±É≤jEG QGôb

 ¢ù∏éŸG  »©°S  øª°V  »JCÉj  QÉ£aE’G  óFGƒeh

 ±hô¶dG  á¡LGƒŸ  áé¡æªŸG  ¬££Nh  π°UGƒàŸG

 äGAGôLEÓd  áHÉéà°SGh  á«∏YÉah  IAÉØµH  á«dÉ◊G

 ,á«ŸÉ©dG áëFÉ÷G √ò¡d …ó°üà∏d á«FÉbƒdGÒHGóàdGh

 äÉÑLh ∫ƒ°Uh ¤EG ≈©°ùj ¢ù∏éŸG ¿CG ¤EG IÒ°ûe

 ∫Éª©dG áÄa øe øjó«Øà°ùŸG øe OóY ÈcCG ¤EG QÉ£aE’G

.áæeBG á≤jô£H OhóëŸG πNódG ÜÉë°UCGh

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ™e  ,kÉfÉ«MCG  kÉ«FõL ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  óM’G  Ωƒ«dG

 kÓ«d  ÉÑWQh ,IQGô◊G  äÉLQO ‘ ∞«ØW ¢VÉØîfG

 ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG ™e "ÚæKE’G" óZ ìÉÑ°Uh

 á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG

 íÑ°üJ ôëÑdG ≈∏Y á£°ûf ìÉjôdGh ,kÉböT á°UÉN

.ô¡¶dG ó©H áYöùdG ádóà©e

 ¤EG π°üJ 30 - 20 / á«HôZ á«dÉª°T :ìÉjôdG ácôM

.ôëÑdG ≈∏Y ¢S/ºc 40

 ¤EG  ÉHô£°†e  »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘  êƒŸG  ¿ƒµj

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëjh  ..  Ó«d  §°Sƒàe

 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 07:14 óæY ÊÉãdG óŸGh 21:43

. 23:58 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 14:26 áYÉ°ùdG

 óŸG çóëjh .. ÉHô£°†e êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 04:24 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 18:05 óæY ∫hC’G

 óæY ÊÉãdGQõ÷Gh 10:40 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷Gh

. 23:25 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 IOÉjRh  ™«°Sƒàd  ™ªàéŸG  ájÉbhh

 ±ó¡H  ádhódG  ‘ äÉ°UƒëØdG  ¥É£f

 ä’É◊G  öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°üŸG

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19  -  ó«aƒc"
 AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  ..  º¡dõYh

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  242,159

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG

 »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh    

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ¢üëØdGh

 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,959

 äÉ«°ùæL  øe  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl

 ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh

.ádÉM 408,236 á∏é°ùŸG

 14  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc   

 äÉ«YGóJ  áé«àf  áHÉ°üe  ádÉM

 ,óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

.ä’ÉM 1,310

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh    

 É¡jRÉ©J ¢üdÉNh É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG

 É¡JÉ«æ“h ,ÚaƒàŸG …hòd É¡JÉ°SGƒeh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH

 ™e ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e

 äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG äÉ¡÷G

 kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd

 1,901  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCGh    

 ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL  ádÉM

 "19  -  ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  º¡«aÉ©Jh

 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG º¡«≤∏J ó©H

 ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG º¡dƒNO òæe

 391,205  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›

.ä’ÉM

 IÉah ádÉM 14h áHÉ°UEG  2^959 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1901 »aÉ©J
 kGójóL kÉ°üëa 242^159 …ôéJ záë°üdG{

 á«fÉ°†eôdG º«îdG íjQÉ°üJ AÉ¨dEG

¿ÉªéY »a QÉ£aE’G óFGƒeh

 ∞«ØW ¢VÉØîfG ™e ƒë°U ¢ù≤£dG 

IQGôëdG äÉLQO »a

:ΩGh-¿ÉªéY

 ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG ÖcQ áÑcGƒe ¿CG ¿ÉªéY ó¡Y

 Éeh âfÉc Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S ≥«≤–h »ŸÉ©dG

 ¢ùaÉæàJ ¿CG Öéj »àdG äÉjƒdhC’G áeó≤e ‘ âdGR

 ∫É›  ‘  á°UÉNh  É¡≤«≤–  ≈∏Y  äÉeƒµ◊G

.»YÉæ£°U’G AÉcòdG

 á«ªbôdG ¿ÉªéY IôFGO ¬à≤≤M ÉÃ √ƒª°S OÉ°TCGh

 Oƒ¡L π°†ØH ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áª¡e äGRÉ‚EG øe

 ≈©°ùJ »àdG á«æWƒdG QOGƒµdGh É¡jód πª©dG ¥ôa

 ä’ÉéŸG  áaÉc  ‘  ´QÉ°ùàŸG  Qƒ£àdG  áÑcGƒŸ

 QÉµaCG  ìôW  ∫ÓN  øe  á«LƒdƒæµàdGh  á«æ≤àdG

 »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∫É› ‘ á°UÉN äGQOÉÑeh

. √ÒZh

 ¿GƒjóH  ¬Ñàµe  ‘ √ƒª°S  AÉ≤d  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 IôFGO  ΩÉY  ôjóe  π«¡°T  Oƒ¡Y  IOÉ©°S  ºcÉ◊G

 ∫ƒëàdG IQGOEG ôjóe ¢SQÉa ÉæjOh á«ªbôdG ¿ÉªéY

 ≈∏Y  Éª¡æe  ±ô©J  å«M  IôFGódG  ‘  »ªbôdG

 É¡æeh kGôNDƒe É¡≤«≤– ” »àdG  äGRÉ‚E’G  RôHCG

 QÉWEG á°üæe " h "»YÉæ£°U’G AÉcòdG" ÉYhöûe

."á«eƒµ◊G äÉeóî∏d πeÉµàdG

 AÉcòdG" ´höûe ∫ƒM ±Gh ìöûd √ƒª°S ™ªà°SGh

 "Ú∏eÉ©àŸG  äÉYÉÑ£fG  º««≤J  ‘ »YÉæ£°U’G

 ™∏WG  Éªc  ,ájôµØdG  á«µ∏ŸG  ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H

 äÉeóî∏d  πeÉµàdG  QÉWEG  á°üæe"  ´höûe  ≈∏Y

 ‘  AÉL  …òdGh  ¿ÉªéY  IQÉeEG  ‘  "á«eƒµ◊G

 õcôe øY QOÉ°üdG "á«eƒµ◊G äGQÉµàH’G" ôjô≤J

 GóMGh ¿ƒµ«d »eƒµ◊G QÉµàHÓd ó°TGQ øH óªfi

 iƒà°ùe  ≈∏Y  IôµàÑŸGh  IóFGôdG  äGQOÉÑŸG  øe

.ádhódG

 ∫ÓN »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 á«ªbôdG ¿ÉªéY IôFGóH ¿hQƒîa øëf " AÉ≤∏dG

 kÉehO Éæc .. Iõ«ªàŸG É¡©jQÉ°ûÃh É¡∏ªY ¥ôØHh

 á°ùaÉæeh á«FÉæãà°SG äGQOÉÑŸG ¿ƒµJ ¿CÉH ¬Lƒf

 IQGó°U ¿Gh É°†jCG á≤£æŸGh ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 á«eƒµ◊G äÉeóî∏d πeÉµàdG QÉWEG á°üæe ´höûe

 øe ¤hC’G áî°ùædG ‘ IOQGƒdG ™jQÉ°ûŸG áªFÉ≤d

 ≈∏Y π«dO ÒN ó©j á«eƒµ◊G äGQÉµàH’G ôjô≤J

."¿ÉªéY áeƒµM ‘ ÉæàjDhQ ìÉ‚

 Égó«MƒJh  Oƒ¡÷G  ∞«ãµJ  ¤EG  √ƒª°S  ÉYOh

 ÉeÉY  Ú°ùªî∏d  OGó©à°S’G  á£N  ™e  ΩAGƒààd

 á∏eÉ°T á«æWh á«é«JGÎ°SEG ÈcCG ó©J »àdGh á∏Ñ≤ŸG

.äGQÉeE’G iƒà°ùe ≈∏Y ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG áaÉµd

 ≥«≤– ¿EG π«¡°T Oƒ¡Y IOÉ©°S âdÉb É¡ÑfÉL øe

 äÉ¡«LƒJ π°†ØH äAÉL Iójó÷G äGRÉ‚E’G ∂∏J

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

 á©HÉàÃh ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S øe áã«ãMh áªFGO

 ¿ÉªéY  IôFGO  äGQOÉÑeh  ™jQÉ°ûŸ  »ª«©ædG

.á«ªbôdG

 ≈∏Y  É«dÉM  πª©f  ÉæfCG  "  π«¡°T  âaÉ°VCGh

 äÉÑ≤©dG  πjƒ–h  äGRÉ‚E’G  ¥É£f  ™«°SƒJ

 IQÉeEG  ájDhQ  ≥«≤ëàd  Éeób  »°†ŸGh  ¢Uôa  ¤EG

 çóMCG  »æÑJh  Ú∏eÉ©àŸG  OÉ©°SEG  ‘  ¿ÉªéY

 πªY õjõ©J É¡fCÉ°T øe »àdG äGQÉµàH’Gh ∫ƒ∏◊G

 ∫ƒ°üM ¿CG äócCGh .IQÉeE’G ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 äÉYÉÑ£fG º««≤J ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdG ´höûe

 á°üæe IQGó°Uh ájôµØdG á«µ∏ŸG ≈∏Y Ú∏eÉ©àŸG

 "  ôjô≤J ‘ á«eƒµ◊G äÉeóî∏d πeÉµàdG  QÉWEG

 ∞≤J É¡H ôîàØf äGRÉ‚EG " á«eƒµ◊G äGQÉµàH’G

 ¿ƒ«é«JGÎ°SEG AÉcöTh áYóÑe πªY ¥ôa É¡Ø∏N

 É¡JOÉ©°S  øY  áHô©e  ,Éæ©e  ºgOƒLƒH  õà©f

 ¿hôªà°ùe  øëf  "  âdÉbh  ..  ™«ªé∏d  Égôµ°Th

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y ¿ÉªéY IQÉeEG á©ª°S õjõ©J ‘

."»ŸÉ©dGh »∏ëŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH óªfi ¢ù∏›" øe áãdÉãdG IQhódG Ö£≤à°ùJ  

 É¡JÉ«dÉ©a ≥∏£æJ »àdG "πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’ ójGR

 ÖMÉ°U ájÉYôH …QÉ÷G ¢SQÉe 14 ‘ á°ù«FôdG

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

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

 øe áÑîf "IójóL ¥ÉaBG ójóL ™bGh "QÉ©°T â–

 Ú«eƒµ◊G ÚdhDƒ°ùŸG øe QGô≤dG ´Éæ°Uh IOÉ≤dG

 OGhQh Ú«FÉ°üNC’Gh AGÈÿGh iƒà°ùŸG »©«aQ

 »∏YÉØJ π°UGƒàd Qƒ°ù÷G AÉæÑd Ú«ŸÉ©dG ∫ÉªYC’G

 º¡æµ“ »àdG ±QÉ©ŸG º¡Ñ°ùµjh º¡JGÈN Rõ©j

.πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°U ‘ á∏YÉØdG áªgÉ°ùŸG øe

 øe  IQhódG  √òg  ‘  ÚKóëàŸG  áªFÉb  º°†Jh

 º«∏©àdG  ¿hDƒ°T  Öàµe  ¬ª¶æj  …òdG  ¢ù∏éŸG

  å«M kÉKóëàe 36 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬Lƒj

 á°UÉN ádÉ°SQ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

.¢ù∏éŸG äÉ«dÉ©a ΩÉàN ‘ ÜÉÑ°û∏d

 OóY ¢ù∏éª∏d á«°VGÎa’G äÉ°ù∏÷G ‘ çóëàjh

 …OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG øe

 øe OóY ÖfÉL ¤EG  iƒà°ùŸG »©«aQ »∏ëŸGh

.Ú«dhódG AGÈÿG

 áYƒª› øe IÒ°üb äÓNGóe kÉ°†jCG É¡∏∏îàj Éªc

 »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y ∫ÉªYC’G OGhQ øe IRQÉH

 á∏°üdG  äGP  ä’ÉéŸG  øe  OóY  ‘  »ŸÉ©dGh

.á«°ù«FôdG √QhÉëÃ

 Öàµe ôjóe »ª«©ædG áØ«∏N óªfi IOÉ©°S ∫Ébh

 »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿GƒjO  ‘  º«∏©àdG  ¿hDƒ°T

 ∫É«LC’ ójGR øH óªfi ¢ù∏› ±GógCG ≈°TÉªàJ"
 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  ™e  πÑ≤à°ùŸG

 áaô©Ÿ ÜÉÑ°ûdG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y ºFGódG É¡°UôMh

 IOÉØà°SÓd πÑ°ùdG π°†aCG á°ûbÉæeh º¡JÉLÉ«àMG

 ‘ º¡JÉYGóHEGh  º¡JÉbÉWh  ºgQÉµaCG  øe  ≈∏ãŸG

 ∫ÓN ÉæàdhO É¡à≤≤M »àdG  äÉÑ°ùàµŸG  º«YóJ

 IÒ°ùe  ‘  »°†ŸGh  á«°VÉŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG

 kÉeÉY Ú°ùªÿG ‘ äÉMƒª£dG ≥«≤ëàd äGRÉ‚E’G

 ácQÉ°ûŸG ¢ùµ©Jh "¬JOÉ©°S ±É°VCGh  ".áeOÉ≤dG

 QGô≤dG  ´Éæ°Uh  ÚdhDƒ°ùŸGh  IOÉ≤dG  øe  IÒÑµdG

 πYÉØàdG  h  ácQÉ°ûŸÉH  º¡eÉªàgG  ¢ù∏éŸG  ‘

 ™ªŒ  »àdG  á«æWƒdG  äÉ°üæŸG  RôHCG  óMCG  ‘

 ±ó¡H πÑ≤à°ùŸG IOÉbh ÜÉÑ°ûdÉH QGô≤dG  ´Éæ°U

 ±QÉ©ŸG º¡HÉ°ùàcG  Rõ©J á«∏YÉØJ áÄ«H ÒaƒJ

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≈∏Y ´ÓW’Gh äGÈÿG ∫OÉÑJh

 ≥ªYCG  º¡a  øjƒµJ  øe  º¡æµ“  »àdG  á«ŸÉ©dG

 π°†aCG Ëó≤J  ≈∏Y ºgõ«Ø–h á«dÉ◊G äÉjóëà∏d

 äGQƒ°üJh  äÉMÎ≤eh  äGQÉµàHG  øe  º¡jód  Ée

 É¡æY èàæJ áeGóà°ùe ∫ƒ∏M ¤EG É¡∏jƒ– øµÁ

 äGQÉeE’G ádhO ±GógCG ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G Rõ©J ¢Uôa

 áØ«∏N Oƒæ©dG âdÉb ,É¡à¡L øeh   ".á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ¿hDƒ°T ÖàµÃ á«ª«∏©àdG èeGÈdG ôjóe »Ñ©µdG

 ¢ù∏› πµ°ûj "»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjóH º«∏©àdG

 á«dÉãe á°üæe πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’ ójGR øH óªfi

 øe  áÑîfh  iƒà°ùŸG  á©«aQ  äGOÉ«≤H  AÉ≤àdÓd

 AGÈÿGh Ú«eƒµ◊G ÚdhDƒ°ùŸGh QGô≤dG  ´Éæ°U

 äGÈÿG  ÜÉ°ùàc’  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQh  Ú«ŸÉ©dG

 ±É°ûµà°SG øe ÚcQÉ°ûŸGh ÜÉÑ°ûdG øµ“ »àdG

 á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ºgCG

 ¥ÉaBG  á©°SƒJh  º¡JGQÉ¡e  π≤°U  ‘ º¡°ùj  ÉÃ

 äGQƒ°üJh  äÉMÎ≤e  Ëó≤àd  á«YGóHE’G  º¡JGQób

 ‘ º¡àªgÉ°ùeh ºgQhO Rõ©J á«∏Ñ≤à°ùe ∫ƒ∏◊

 k’ƒ°Uh ,ádhódG Ωó≤Jh ™ªàéŸG Qƒ£J IÒ°ùe ™aO

     ".áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  áYÉæ°üd

 ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ∑QÉ°ûjh

 ¢ù«FôdG" áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

 "  á«æWƒdG  »ÑX  ƒHCG  ∫hÎH  ácöûd  …ò«ØæàdG

 ÜóàæŸG ƒ°†©dG "É¡JÉcöT áYƒª›h " ∑ƒfOCG

 ‘  "∑ƒfOCG"  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ∫hÎH  ácöûd

 "äGóYÉ°ùª∏d ójó÷G êPƒªædG" ¿Gƒæ©H á°ù∏L

 ¢û«°TBG ó«°ùdG É¡eó≤j IÒ°üb á∏NGóe É¡∏∏îàj

 /42»L/  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»°Tƒc

.á«ë°üdG ájÉYô∏d

 ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ∑QÉ°ûjh

 Ö«dÉ°SCG"  ¿Gƒæ©H á°ù∏L ‘ º«∏©àdGh  á«HÎdG

 óªfi IOÉ©°S ÖfÉL ¤EG ∂dPh "º∏©à∏d IójóL

 ‘ º«∏©àdG ¿hDƒ°T Öàµe ôjóe »ª«©ædG áØ«∏N

 ¢ù«FôdG »©aÉ«dG ¿ÉæM h »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO

 ¢ù«FôdG  ,Üƒc  …ófhh  Hub71  `d  …ò«ØæàdG

 Qƒa ¢ûà«J" ácöûd ¢ù°SDƒŸG ∂jöûdGh …ò«ØæàdG

 »∏Y É¡eó≤j IÒ°üb á∏NGóe kÉ°†jCG É¡∏∏îàjh "∫hCG

 ¥öûdGh ÉHhQhCG ‘ áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ¢ù«FQ ô£e

."¿EGóµæ«d" ácöT ‘ É«≤jôaCGh §°ShC’G

 »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©e  ∑QÉ°ûJ  Éªc

 á°ù∏L  ‘  çóëàªc  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  IôjRh

 »àdGh "QÉµàH’G ∫É£HCGh á«ªbôdG ⁄Gƒ©dG" ¿Gƒæ©H

 ó¡©e ôjóe ,Oƒ°S â«eCG ó«°ùdG kÉ°†jCG É¡«a ∑QÉ°ûj

 á°ù«FQ »Ñjô©dG Éæ«e ÉgôjóJh ‘É≤ãdG πLƒL

 É¡∏∏îàjh  z∫Éfƒ«°TÉf  GP{  áØ«ë°U  ôjô–

 ΩÉY ôjóe áéjôa Ú°ùM É¡eó≤j IÒ°üb á∏NGóe

 á∏NGóeh §°ShC’G  ¥öûdG á≤£æe ‘ zÜÉæ°S{

 ¢ù°SDƒŸG  ∂jöûdG  ,¿hQÉe  …ójCG  É¡eó≤j  iôNCG

.»eÉ¨fCG ≥«Ñ£àd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 IôjRh ó«ªMƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e ∑QÉ°ûJh

 âæH  Ëôe  ‹É©e  ÖfÉL  ¤EG  ™ªàéŸG  á«ªæJ

 øeCÓd ádhO IôjRh  …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi

 AÉæH  ƒëf"  ¿Gƒæ©H  á°ù∏éH  »FÉŸGh  »FGò¨dG

 É¡«a  ∑QÉ°ûj  "Iƒbh  Ωó≤Jh  áeGóà°SG  ÌcCG  ádhO

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»fiôdG π«ªL óªfi kÉ°†jCG

 ájQGƒ◊G  á°ù∏÷G  √òg ôjójh  "Qó°üe"  ácöûd

 ácöT ‘ ájôëÑdG äGAÉ°ûfE’G ôjóe …ôª°ûdG »∏Y

 á∏NGóe É¡∏∏îàJh á«æWƒdG á«dhÎÑdG äGAÉ°ûfE’G

 ´QGõe ∂dÉe ,óeÉ◊G óeÉM ó«°ùdG É¡eó≤j IÒ°üb

."É«°SGôZ"
 øH  ˆGóÑY  ‹É©e  ÚKóëàŸG  áªFÉb  º°†Jh

 ‘  ∑QÉ°ûj  …òdG  OÉ°üàb’G  ôjRh  …ôŸG  ¥ƒW

 ∫ÓN OÉ°üàb’G ºéM áØYÉ°†e " ¿Gƒæ©H á°ù∏L

."áeOÉ≤dG öû©dG äGƒæ°ùdG

  Qƒ°üe ƒjó«a ¢VôY ¢Vô©ŸG ∫ÓN ºà«°S Éªc

 ‹É©e ácQÉ°ûÃ π«Hƒ«dG Èàfl çGóMCG RôHCG ∫ƒM

 »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ˆG óÑY øH óªMCG QƒàcódG

 IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’G IOÉjôd ádhO ôjRh

.á£°SƒàŸGh

 IôjRh »ehôdG ¿ÉØ∏N âæH Oƒ¡Y ‹É©e »≤∏Jh

 ÖfÉL ¤EG πÑ≤à°ùŸGh »eƒµ◊G ôjƒ£à∏d ádhódG

 »YhQõŸG  ¢SQÉa  øH  π«¡°S  âæH  Éª°T  ‹É©e

.á«eÉàN äÉª∏c ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhódG IôjRh

 IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©e çóëàJh

 ¿Gƒæ©H á°ù∏L ‘ áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO

 óªfi IOÉ©°S ácQÉ°ûÃ "áãjó◊G äÉYÉ£≤dG "
 äGQÉeE’G  á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …OÉª◊G

 IQGRh π«ch π«¡°S AÉæ°S IOÉ©°Sh ájhƒædG ábÉ£∏d

 É¡eó≤j á∏NGóe á°ù∏÷G π∏îàjh ™ªàéŸG á«ªæJ

 ójGR øH óªfi á©eÉL ¢ù«FQ ≠æjR ∂jQEG QƒàcódG

.»YÉæ£°U’G AÉcò∏d

 ∫É«LC’  ójGR  øH  óªfi  ¢ù∏›"  πªà°ûjh

 á°ù∏L ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg áãdÉãdG ¬JQhóH "πÑ≤à°ùŸG

 Ú°ùªÿG ‘ ¢UôØdG" ¿Gƒæ©H á°UÉN ájQGƒM

 áØ«∏N ¿hó∏N ‹É©e É¡«a ∫hÉæàj "áeOÉ≤dG kÉeÉY

 ƒ°†©dGh áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∑QÉÑŸG

 áYƒª›  QÉªãà°SÓd ádOÉÑe ácöT ‘ ÜóàæŸG

 kÉeÉY Ú°ùªÿG Égôaƒà°S »àdG ¢UôØdG RôHCG øe

.ÜÉÑ°û∏d áeOÉ≤dG

 á°ù∏L kÉ°†jCG ¬JQhO ‘ ¢ù∏éŸG IóæLCG øª°†àJh

 "ójóL Qƒ¶æe øe ÒµØàdG º∏©J" ¿Gƒæ©H ájQGƒM

 º∏Y »FÉ°üNCG ,âfGôZ ΩOBG QƒàcódG É¡«a ∑QÉ°ûj

 ∫ÉªYC’G IQGOE’ ¿ƒJQGh á«∏c ‘ »°ù°SDƒŸG ¢ùØædG

 ≈∏Y  kÉ©«Ñe  ÌcC’G  Öàµ∏d  ÚØdDƒŸG  ÌcCG  óMCGh

 ,¿ƒ°SQófCG »µ«H É¡JQGOEG ¤ƒàJh ,⁄É©dG iƒà°ùe

 "¿EG  ¿EG  »°S"  áµÑ°T  á©jòeh  ôjôëàdG  ôjóe

.»ÑXƒHCG ‘ ájQÉÑNE’G

 º∏Y IPÉà°SCG ,¢SƒàfÉ°S …Qƒd IQƒàcódG ∑QÉ°ûJh

 π«j á©eÉL ‘ ¿Éª«∏«°S á«∏c á°ù«FQ ,¢ùØædG

 πeÉ©àdG :á«°ùØædG áë°üdG " ¿Gƒæ©H á°ù∏L ‘

 É¡eó≤J IÒ°üb á∏NGóe É¡∏∏îàjh ,"Ò«¨àdG ™e

 á°üæŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ¢ù°SDƒŸG ,OÉªM ádƒN

.á«fhÎµdE’G "º∏µJ"
 ¢ù∏›"  øe  á«°ù«FôdG  á«dÉ©ØdG  πªà°ûJ  Éªc

 áãdÉãdG ¬JQhóH "πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’ ójGR øH óªfi

 ΩÓaCÓd »ÑXƒHCG áæ÷ ™e ácGöûdÉH ΩÉ©dG Gò¡d

 ¢ü°üb äÉjÉµM" ¿Gƒæ©H á«≤«°Sƒe Iô≤a ≈∏Y

 ÜÉ¡jEG  »≤«°SƒŸG  ∞dDƒŸG  É¡eó≤j  "á«fƒØª«°S

 ∫É«LC’ ójGR øH óªfi ¢ù∏› ôaƒjh .¢ûjhQO

 kGôµàÑe kÉLPƒ‰ ΩÉ©dG Gòg ¬JQhO ‘ πÑ≤à°ùŸG

 ÜÉÑ°T  ÚH  ºFGódG  π°UGƒàdG  ¿Éª°†d  kÉeGóà°ùeh

 »àdG ÉjÉ°†≤dG åëÑd Ió«°TôdG º¡JOÉ«bh øWƒdG

 RôHCG ¢ûbÉæjh ,IóY äÉYƒ°Vƒe ≈∏Y õcôjh ,º¡ª¡J

 kÉ°Uôa ÜÉÑ°û∏d ôaƒJ »àdG  á«ŸÉ©dG  äÉ¡LƒàdG

 á«ªæàdG ≥«≤– ‘ á«∏YÉa ÌcCG πµ°ûH ácQÉ°ûª∏d

.äGQÉeE’G ádhód á∏eÉ°ûdGh áeGóà°ùŸG

 áHÉãÃ  ¿ƒµ«d  ióàæŸG  èeÉfôH  ™°Vh  ”  óbh

 øe  á©°SGh  áµÑ°T  ¬ªYóJ  ÜÉÑ°ûdG  ™e  QGƒM

 ™e  ¿ƒ∏ª©«°S  øjòdG  Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdG

 ‘ äGQÉeE’G ádhód á«ªæàdG á£N º°Sôd ÜÉÑ°ûdG

.áeOÉ≤dG kÉeÉY Ú°ùªÿG

äÉjƒdhC’G áeó≤e »a ø«∏eÉ©àªdG IOÉ©°Sh »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG áÑcGƒe
 :¿ÉªéY ó¡Y »dh

 ¢ù∏ée{ `d á«∏YÉØàdG äÉ°ù∏édG »a º¡HQÉéJ ÜÉÑ°ûdG ¿ƒcQÉ°ûj AGôÑNh ¿ƒdhDƒ°ùeh AGQRh

zπÑ≤à°ùªdG ∫É«LC’ ójGR øH óªëe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¤EG áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ∂dPh ,ÉfÉZ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,hOCG ƒaƒcCG ÉfÉf áeÉîa

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

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

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

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

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

.hOCG ƒaƒcCG ÉfÉf ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

»æWƒdG Ωƒ«dÉH ÉfÉZ ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j

 ¢SQÉa ÉæjOh π«¡°T Oƒ¡Y ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 »≤∏j ójGR øH ¬∏dGóÑY

 ΩÉàN »a á«°ù«FQ áª∏c

 ¢ù∏ée{ äÉ«dÉ©a

 ∫É«LC’ ójGR øH óªëe

zπÑ≤à°ùªdG

 ¢ù∏éªdG :»ª«©ædG óªëe

 »àdG äÉ°üæªdG RôHCG

 ™e QGô≤dG ´Éæ°U ™ªéJ

 º¡JGQób õjõ©àd ÜÉÑ°ûdG

  º¡aQÉ©eh

 π≤°üd á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ájQGƒëdG äÉ°ù∏édG :»Ñ©µdG Oƒæ©dG

á«YGóHE’G äÉbÉ£dG ôjƒ£Jh äGQÉ¡ªdG

 äÉcô°ûdG …ôjóe øe áYƒªéªd Iô«°üb äÓNGóe º°†j ¢ù∏éªdG

 »ªdÉ©dGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y ∫ÉªYC’G OGhQh

 ø«dhDƒ°ùe 6h áeƒµëdG »a kGôjRh 12 º°†J ø«KóëàªdG áªFÉb 

 ø««dhO AGôÑNh iƒà°ùªdG »©«aQ ø««eƒµM

 ácôà°ûe äGQƒ°üJ ™°Vƒd ÜÉÑ°ûdG ™e ¿hQhÉëàj k ÉKóëàe 36 

áeOÉ≤dG k ÉeÉY ø«°ùªîdG ∫ÓN äGQÉeE’G πÑ≤à°ùªd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 30,544 Ëó≤J øY ™ªàéŸG

 ó«aƒc  "  ìÉ≤d  øe  áYôL

 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN " 19

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG

 É¡Áó≤J  ”  »àdG  äÉYô÷G

 âÑ°ùdG  ¢ùeCG  Ωƒj  ≈àM

 ∫ó©eh  áYôL  6,265,860

 áYôL 63^35 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ

.¢üî°T 100 πµd

 ™e  É«°TÉ“  ∂dP  »JCÉj

 ìÉ≤d  Òaƒàd  IQGRƒdG  á£N

 É«©°Sh  "  19ó«aƒc  "
 áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG

 øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘

 "  ¢ShÒa  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh

." 19ó«aƒc

6^265^860 »dÉªLE’Gh .. z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 30^544 ºjó≤J 
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øWƒdGQÉÑNCG

 ´hô°ûªd »fGó«ªdG ó°UôdG á∏Môe RÉéfEG

»ÑXƒHCG »a »YGQõdG πé°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g âæ∏YCG 

 ´QGõŸG áaÉc äÉfÉ«Ñd ÊGó«ŸG ó°UôdG á∏Môe RÉ‚EG

 …òdG  »YGQõdG  πé°ùdG  ´höûe  øª°V  áaó¡à°ùŸG

 AÉ°üME’G õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH kGôNDƒe áÄ«¡dG ¬à≤∏WCG

 ´É£≤∏d á∏eÉ°Th á≤«bO äÉfÉ«H IóYÉb AÉæÑd »ÑXƒHCG

.»ÑXƒHCG IQÉeE’G ‘ »YGQõdG

 πé°ùdG ´höûe ‘ ácQÉ°ûŸG πª©dG ¥ôa âë‚h

 ‘ áYQõe ∞dCG 24 øY ójõj Ée äÉfÉ«H ó°UQ øe

.»ÑXƒHCG IQÉeEG

 IQÉeEG  ‘  ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  »YGQõdG  πé°ùdG  ó©jh

 »YGQõdG õFÉë∏d á«Øjô©àdG äÉfÉ«ÑdG í°ùŸ »ÑXƒHCG

 IRÉ«◊G  äÉfƒµeh  á£°ûfCGh  á«YGQõdG  äGRÉ«◊Gh

 äÉYGQõdG ´GƒfCG ∞∏àîŸ  »YGQõdG êÉàfE’G äÉfÉ«Hh

 äƒ«ÑdGh  á«ªëŸG  äƒ«ÑdGh  áaƒ°ûµŸG  ∫ƒ≤◊ÉH

 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ÉÃ  á«FÉŸG  áYGQõdGh  á«µÑ°ûdG

 OGóYEG ‘ IóYÉ°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG IQGOE’ »ÑXƒHCG áeƒµM

 ∫ƒ°ü◊Gh  äGQGô≤dG  PÉîJGh  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG

 áªgÉ°ùe ióe ójó–  É¡ªgCG øeh äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y

.IQÉe’G ∑Ó¡à°SG ‹ÉªLEG ‘ »YGQõdG ´É£≤dG êÉàfEG

 ´höûe  ôjóe  »°ùeÉ°ûdG  »∏jÉædG  á°ûFÉY  âdÉbh

 ‘ π«∏ëàdGh AÉ°üME’G IQGOEG ôjóe »YGQõdG πé°ùdG

 ¥ôa ¿EG , á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g

 äöTÉH  »YGQõdG  πé°ùdG  ´höûÃ á«æ©ŸG  πª©dG

 ÊGó«ŸG ó°UôdG á«∏ª©d á«dÉàdG á∏MôŸG ‘ πª©dÉH

 Èà©J »àdGh …ó©ÑdG ó©dG á∏Môe AóH ¤EG IÒ°ûe ..

 ´höûŸG  á«dƒª°T  ¢SÉ«bh  ≥«bóàdG  πMGôe  ióMEG

.áaó¡à°ùŸG ´QGõª∏d

 äÉfÉ«H åjó– ≈∏Y πª©à°S áÄ«¡dG ¿CG  âaÉ°VCGh

 åjó– äÉ«dB’ kÉ≤ah …QhO πµ°ûH »YGQõdG πé°ùdG

 á«FÉ°üME’G  ™jQÉ°ûŸG  ‘  á©ÑàŸG  äÉfÉ«ÑdG

 á«eƒj  á°SQÉ‡  ¤G  ´höûŸG  πjƒ–  ∫ÓN  øe

 ´QGõŸG  ¿hQhõj  øjòdG  »YGQõdG  OÉ°TQ’G  »°Sóæ¡Ÿ

 áæ«©d …ƒæ°ùdG í°ùŸG ∫ÓN øe hCG  ,…QhO πµ°ûH

 »àdG äGÒ¨àdG ºéM ¢SÉ«≤d á«YGQõdG äGRÉ«◊G øe

 áYGQõdG ´É£b ¿CÉH kÉª∏Y ´QGõŸG äÉfÉ«H ≈∏Y CGô£J

 ájQòL äGÒ«¨J ¬«∏Y CGô£J ’ »àdG äÉYÉ£≤dG øe

 IóYÉb åjó– á≤jô£a ‹ÉàdÉHh ,Ò°üb âbh ∫ÓN

 IóŸ í∏°üJ …ƒæ°ùdG áæ«©dG í°ùe ΩÉ¶æH äÉfÉ«ÑdG

.äGƒæ°S 10 ¤EG 8  ÚH ìhGÎJ

:ΩGh-»HO

 øH óªfi øH ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  Qƒ°†ëH

 á≤∏◊G á©ª÷G á∏«d âªààNG ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 ¬dƒ«∏d ´Gõa ádƒ£Ñd 21`dG áî°ùædG øe IÒNC’G

 õcôe º«¶æàH ,¿Gó«ŸG èeÉfôH øe 16`dG áî°ùædGh

.çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH ¿GóªM

 ó°TGQ øH óªfi øH ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ΩÉbh

 øH  ˆGóÑY  óªfi  πjƒ«dG  èjƒààH  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ,»ÑgòdG ´Gõa ¢SCÉch ‹É◊G º°SƒŸG Ö≤∏H ∑ƒŸO

 ,õ«ªàŸG πjƒ«dG IõFÉéH »ª«©ædG ó«ÑY êƒJ Éªc

 øH  ¿GóªM  øH  ˆGóÑY  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  ∂dPh

 óªfi øH ¿GóªM õcôŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,∑ƒŸO

 »∏ã‡h õcôŸG ‘ äGQGOE’G AGQóeh ,çGÎdG AÉ«ME’

.çóë∏d áªYGódG äÉ¡÷Gh Ú«é«JGÎ°S’G AÉcöûdG

 :øe  πc  É¡eób  »àdG  á«eÉàÿG  á≤∏◊G  äAÉLh

 áaÉc ≈∏Y á∏aÉM ,»LÉÿG »∏Yh º«°ùLƒH AÉ«∏Y

 ∫ó°ù«d á∏M ≈¡HCÉH ¿Gó«ŸG ìöùe øjõJh Ió©°UC’G

 áeÉbEG ™e ,¬Yƒf øe ºî°VC’G º°SƒŸG ≈∏Y QÉà°ùdG

 ≈∏Y öüà≤J ⁄ ΩÉ©dG Gòg ‘ á∏eÉ°T äÉ°ùaÉæe

 á«KGÎdG äÉ≤HÉ°ùŸG øe áYƒª› πH ,§≤a ¬dƒ«dG

 :»gh á«HOC’Gh á«YÉªàL’Gh á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdGh

 ¢†côdG ,"π«ÿÉH" IQó≤dG ,ájÉeôdG ,ó«°ü≤dG óY

 ‘ á«°ù«FôdG  á°ùaÉæŸG  ÖfÉL ¤EG  ,"øé¡dÉH"
.¬dƒ«dG

 øjò∏dG Ú≤HÉ°ùàª∏d πeC’ÉH kÉaƒØfi ÖbÎdG ¿Éch

 â∏°üa ≈àM ,ÊÉãdGh ∫hC’G øjõcôŸG ≈∏Y É°ùaÉæJ

 ¿Gó«ŸG  ¢SQÉa  ójó÷G  π£ÑdG  ¿ÓYEG  äÉ¶◊

 ,º°SƒŸG Gò¡d »ÑgòdG ´Gõa ¢SCÉc ∫Éæ«d ,ójó÷G

 á∏MôŸG ‘ ¬bƒØJ ó©H ∑ƒŸO øH ˆGóÑY óªfi

.…ôeÉ©dG ¢TÉZO øH ⁄É°S óªfi ≈∏Y á«FÉ¡ædG

 á≤HÉ°ùe ‘ á£≤f 20 ∑ƒŸO øH óªfi ≥≤Mh

 öùîj ⁄ å«M ¬°ü°üîJ Èà©J »àdG ájÉeôdG

 ⁄É°S óªfi ≥≤M Éª«a ,‹É◊G º°SƒŸG ∫GƒW É¡H

 ¥ƒØJ »àdG ó«°ü≤dG ó©H á°UÉÿG öû©dG •É≤ædG

 »àdG  äÉ°ùaÉæŸG ‘h ,º°SƒŸG ∫GƒW kÉ°†jCG  É¡H

 π«ÿÉH IQó≤dG ¥ÉÑ°S ó¡°T ,ìöùŸG êQÉN âª«bCG

 á∏MôŸG  ‘ Îeƒ∏«c  15 áaÉ°ùŸ äóàeG  »àdG

 ÉeCG ,á£≤f 20 ó°üë«d ∑ƒŸO øH ¥ƒØJ ,á«FÉ¡ædG

 áaÉ°ùŸG äóàeG …òdG øé¡dÉH ¢†côdG á≤HÉ°ùe ‘

 ¥ƒØJ ,äGÎeƒ∏«c 6 á«FÉ¡ædG á∏MôŸG ‘ ¬«a

 º°ùëjh á£≤f 20 ∫Éæ«d kÉ°†jCG ∑ƒŸO øH É¡«a

.¬dƒ«dG ‘ âjƒ°üàdG áé«àf QÉ¶àfG ¿hO Ö≤∏dG

 øe  áÑîf  á«eÉàÿG  á≤∏◊G  AÉ«MEG  ‘  ∑QÉ°T

 ,»ª°ù÷G  Ú°ùM  :ºgh  ,Ú«JGQÉeE’G  ÚfÉæØdG

.‹É¡æŸG á°†«Yh »°ùeÉ°ûdG ΩÓMCG

 ìöùŸG ¢SÉªM »ª°ù÷G Ú°ùM ¿ÉæØdG Ö¡dCGh

 ôYÉ°û∏d  ,"π©ah  ∫ƒb"  ¿Gƒæ©H  á«æZCG  Ëó≤àH

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¤EG IGó¡e óÑ©dÉH ôŸG óªfi

 »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH

 á«æZ’G âdÉfh .ó«©°ùdG õjÉa ¿É◊’G ÒØ°S ¿É◊Gh

 ‘  äóLGƒJ  »àdG  ÒgÉª÷G  øe  kGÒÑc  kÓYÉØJ

 áæ«©e áÑ°ùf Qƒ°†ëH ìÉª°ùdG ™e ,¿Gó«ŸG ìöùe

 äÉWGÎ°T’Gh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  §HGƒ°V  ≥ah

.™«ª÷G áeÓ°S ¿Éª°†d á«ë°üdG

 ¿Gó«ŸG ìöùe »°ùeÉ°ûdG ΩÓMCG áfÉæØdG äAÉ°VCGh

 ¿GóªM ˆGóÑY äÉª∏c ,"ËôµdG ø°üM" á«æZCÉH

 ΩôM ¤EG IGó¡e ,»eô¡dG óªMG ¿É◊Gh ,∑ƒŸO øH

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

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

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

.Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH

 ¿Gó«ŸG ìöùe ≈∏Y ‹É¡æŸG á°†«Y ¿ÉæØdG ≥dCÉJh

 ˆGóÑY  äÉª∏c  øe  »gh  ,"Ò°üÑdG"  á«æZCÉH

 ¤EG IGó¡e ,ó«©°ùdG õjÉa ¿É◊Gh ,∑ƒŸO øH ¿GóªM

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

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

."ˆG √ÉYQ" »HO

 ‘ "´Gõa kGôµ°T" QÉ©°T á«eÉàÿG á≤∏◊G â©aQ

 ,"ÜÉÑ°ûdG  ï«°T"  ôµ°ûd  ¬°VôY ” õ«‡ ôjô≤J

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S

 …òdGh ,á«KGÎdG äÉ°VÉjô∏d ºYGódG ,»HO ó¡Y ‹h

 π«î∏d  ¢SQÉØc  ,¬H  iòàëj  k’Éãe  ó©j  ¬°ùØæH

 ¿ƒµ«d ,äÉjóëàdG ≥°TÉYh È©ŸG ó«°ü≤dG ôYÉ°Th

 »©°ùdGh çGÎdÉH ∂°ùªà∏d øWƒdG AÉæHC’ õØëŸG

.IOÉjôdGh ¥ƒØàdG ƒëf kÉªFGO

 äÉYGPE’G IQGOEG ôjóe ,¿É«°ùjOGhCG ‹Éàf âë°VhCG

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,»°ù°SDƒŸG  ∫É°üJ’Gh  ΩÓYE’Gh

 ¿GóªM õcôe ‘ ¬dƒ«∏d ´Gõa ádƒ£Ñd áª¶æŸG

 ï«°ûdG ƒª°S ∞jöûJ ¿CG ,çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH

 ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi øH ó°TGQ øH óªfi

 kGÒÑc kGõaÉM πµ°ûj ,ádƒ£Ñ∏d »eÉàÿG Ωƒ«dG ‘

 AÉæHh á«KGÎdG äÉ≤HÉ°ùŸG ¤EG ΩÉª°†fÓd ÜÉÑ°û∏d

 á«dhDƒ°ùe πª– ≈∏Y øjQOÉb º¡∏©Œh º¡JGQÉ¡e

 »àdG äGQÉ¡ŸG º∏©Jh »æWƒdG çGÎdG RGôHEGh π≤f

 k’ƒ°Uh AÉHB’Gh OGóLCÓd áÁó≤dG IÉ«◊ÉH º¡£HôJ

 çhQƒŸÉH  ¬H  ∂°ùªàf  …òdG  ‹É◊G  Éæeƒj  ¤EG

 á°†¡ædG  ÖfÉL ¤EG  ôîah  RGõàYG  πµH  »Ñ©°ûdG

 ¤EG kÉÑæL Ò°ùJ »àdG IÒÑµdG á«ª∏©dGh ájQÉ°†◊G

 kGÒ°S ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e ÖæL

 ÖMÉ°U ∫ƒ≤j Éªch Ió«°TôdG IOÉ«≤dG è¡f ≈∏Y

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

-»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ≥fÉ©J ÉæeÓMCGh ¢VQC’G ≈∏Y ÉæeGóbCG" ,-ˆG √ÉYQ

 Oƒ¡÷G áØYÉ°†e ‘ ôªà°ùj õcôŸGh ,"AÉª°ùdG

 OGóYEG  á∏°UGƒeh  á∏Ñ≤ŸG  ï°ùædG  ƒëf  ™∏£àdGh

 áªgh áÁõY πµH πÑ≤à°ùª∏d ô¶æJ IóYÉ°U ∫É«LCG

 ≈∏Y óàªŸG  çGÎdG  øe á©HÉf  á«HÉéjEG  ábÉWh

.ΩÓ°ùdGh áÑëŸGh AÉ£©dGh ÒÿG ¢VQCG

 IójóL á≤HÉ°ùe ¬fCÉc ójó÷G º°SƒŸG ¿CG äÈàYGh

 ∫Éfh áYƒæàe äÉ≤HÉ°ùe áeÉbEG ∫ÓN øe πeÉµdÉH

 âjƒ°üàdG áé«àf ¤EG ´ƒLôdG ¿hO Ö≤∏dG π£ÑdG

 äÉbÉÑ°Sh ájÉeôdG ‘ ¬bƒØJ ó©H ∂dPh ,¬dƒ«dG ‘

 áHÉãÃ π£ÑdG íÑ°UCG ‹ÉàdÉHh ,¢†côdGh IQó≤dG

 IójóL á≤HÉ°ùe ∞«°†f ¿CG Qô≤ŸG øe Éªc ,¢SQÉa

 ,¬dƒ«dG  ÚH DƒaÉµàdG  IOÉjõd πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘

 øe ÚcQÉ°ûŸG ΩÉeCG ÜÉÑdG íàØæ°S ÉæfCG kÉ°Uƒ°üN

 áaÉc ôµ°ûfh ,á∏Ñ≤ŸG áî°ùædG ‘ kÉeÉY 14 ø°S

 GhôKCG  øjòdG  AGô©°ûdGh  ÚfÉæØdG  øe  ÚcQÉ°ûŸG

.Iójó÷G ¬à∏ëH ‹É◊G º°SƒŸG

 IGó¡e IójóL Ió«°üb ,…ó©°ùdG ó«©°S ôYÉ°ûdG Ωób

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

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

 ôîa" ¿Gƒæ©H ,-ˆG √ÉYQ – »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ¤EG Ió«°ü≤dG √òg AGógEÉH ±öûJCG :∫Ébh ,"Üô©dG

 ‘ áªFGO ¬Ñ°T IQƒ°üH ácQÉ°ûŸÉH Qƒîah ,√ƒª°S

 ≈∏Y ßaÉ– »àdG ádƒ£ÑdG √ò¡d »eÉàÿG Ωƒ«dG

 ÉæKhQƒe ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫ÓN øe á«æWƒdG ájƒ¡dG

 hCG  ¬dƒ«dG  AGƒ°S  »MGƒædG  ™«ªL  øe  »Ñ©°ûdG

 ‘ É¡àaÉ°VEG  ” »àdG  iôNC’G  äÉ«dÉ©ØdG  ≈àM

 AÉ«ME’ óªfi øH ¿GóªM õcôe ôµ°ûfh ,ΩÉ©dG Gòg

 Gòg ‘ IRQÉÑdG ¬àeÉªàgGh √Oƒ¡L ≈∏Y çGÎdG

 ®ÉØë∏d øWƒdG AÉæHC’ OhófiÓdG ¬ªYOh ∫ÉéŸG

.∫É«LC’G ÚH ¬∏bÉæJh çGÎdG ≈∏Y

 ¢SCÉµH  õFÉØdG  ,∑ƒŸO  øH  ˆGóÑY  óªfi  ÈYh

 ¿CGh ,èjƒààdÉH IÒÑµdG ¬JOÉ©°S øY ,»ÑgòdG ´Gõa

 ,áé«àædG ¿ÓYEG á¶◊ ‘ ¬Ø°Uh øµÁ ’ Qƒ©°ûdG

 òæe ¬«∏Y ôHÉKh ¬≤«≤ëàd ≈©°S …òdG Ö≤∏dG ƒgh

 πª©dGh ¬JGQÉ¡e ôjƒ£J ∫ÓN øe á∏jƒW äGƒæ°S

 âÑ∏£J á«dÉ◊G áî°ùædG ¿CG kÉ°Uƒ°üN ,OÉ¡àL’Gh

 ¬dƒ«dG  §≤a ¢ù«dh IOó©àe äGQÉ¡e ≈∏Y kÓªY

 ¬JOÉ©°S øY ,¢TÉZO øH ⁄É°S óªfi ócCG  Éª«a

 õFÉa ™«ª÷G ¿C’ ,ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM ºZQ

 :∫Ébh ,çó◊G Gòg ‘ ácQÉ°ûŸÉH ¬dƒb óM ≈∏Y

 ∑QÉÑfh ,IóMGh ìhôH kÉ©e ∑QÉ°ûfh IƒNCG Éæ©«ªL

.ájÉ¡ædÉH RƒØj øŸ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 QÉµàH’Gh  Ωƒ∏©dG  IQGRh  ™e  ºgÉØJ  Iôcòe  ™«bƒJ

 ácGöûdGh ¿hÉ©àdG QÉWEG ™«°SƒJ ±ó¡H É«fÉÑ°SEG ‘

 ¿hÉ©à∏d ájƒ«M ä’É› IóY ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh

 äÉ«æ≤J  ôjƒ£J  øª°†àJ  »àdGh  »æ≤àdGh  »ª∏©dG

 AÉ≤JQ’Gh  ,É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG

 á«æWƒdG QÉµàH’G áeƒ¶æe õjõ©Jh ôjƒ£àdGh åëÑdÉH

 ºFÉb OÉ°üàbG ¤EG ∫ƒëàdG ƒëf ¬LƒàdG Rõ©j ÉÃ

.áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y óªà©j áaô©ŸG ≈∏Y

 ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©e  ,ºgÉØàdG  Iôcòe  ™bh

 ‹É©eh ,áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO IôjRh …ÒeC’G

 ∫ÓN ,ÊÉÑ°SE’G QÉµàH’Gh Ωƒ∏©dG ôjRh ,»chO hQó«H

 ™æjƒ°U óªMCG ôªY IOÉ©°S Qƒ°†ëH »°VGÎaG ´ÉªàLG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  π«ch  ,…ójƒ°ùdG

 ÒØ°S  ,…ójƒ°ùdG  ø°ùM  óLÉe  IOÉ©°Sh  ,áeó≤àŸG

 õjQÉØdCG  IOÉ©°Sh  ,á«fÉÑ°S’G  áµ∏ªŸG  iód  ádhódG

 ádhO iód á«fÉÑ°SE’G áµ∏ªŸG ÒØ°S ,ƒ«fƒ£fCG »KQÉH

 ÚJQGRƒdG äGOÉ«b øe OóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,äGQÉeE’G

 ôjƒ£àd ∑Î°ûŸG πª©dG πÑ°S õjõ©J πLCG øe ∂dPh

 ‘  ºgÉ°ùJ  IójóL  äÉ«æ≤Jh  á«LƒdƒæµJ  ∫ƒ∏M

 äÉYÉ£b ≥∏Nh á«dÉ◊G äÉYÉ£≤dG ™jƒæJh õjõ©J

 É«LƒdƒæµàdGh áaô©ŸG ≈∏Y áªFÉb IójóL ájOÉ°üàbG

 .áeó≤àŸG

 ™∏£àf " ,…ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©e âdÉbh

 É«fÉÑ°SEG ‘ QÉµàH’Gh Ωƒ∏©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG ¤EG

 á«æWh ájDhQ øª°V ∑Î°ûŸG πª©dG öUGhCG õjõ©àd

 AÉæHh ,á«é«JGÎ°S’G á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG ôjƒ£àd

 á«YÉæ°üdG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ º¡°ùJ πªY äÉeƒ¶æe

 π°†aCG ≈∏Y ´ÓW’Gh á«LƒdƒæµàdG ÉæJGQób ôjƒ£Jh

 ádhO ¤EG É¡∏≤fh QÉWE’G Gòg ‘ á«dhódG ÜQÉéàdG

 OÉ°üàbG ¤EG ∫ƒëàdG ƒëf ¬LƒàdG Rõ©j ÉÃ äGQÉeE’G

."áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉb

 Ωƒ∏©dG ôjRh ,»chO hQó«H IOÉ©°S ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 á°Uôa á«bÉØJ’G √òg πã“ " : ÊÉÑ°SE’G QÉµàH’Gh

 ΩÉY QÉWEG ¢ù«°SCÉJh »ª∏©dG ¿hÉ©àdG IOÉjõd Éæjó∏Ñd

 äGP äÉYÉ£b á«ªæJh ôjƒ£J øª°†j ¿hÉ©àdG Gò¡d

 IOóéàŸG ábÉ£dGh IÉ«◊G Ωƒ∏Yh áë°üdG πãe á«ªgCG

 øe áYÉæ°üdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh π≤ædGh AÉ°†ØdGh

 á¡LGƒe ≈∏Y Éæjó∏H  óYÉ°ù«°S  ÉÃ ™HGôdG  π«÷G

 ."á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG

 ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  ójó–  ≈∏Y  ,¿ÉJQGRƒdG  πª©à°Sh

 ôjƒ£Jh  ,á«LƒdƒæµàdGh  á«ª∏©dG  ä’ÉéŸG  ‘

 ¿hÉ©àdG  ôjƒ£Jh  õjõ©J  πLCG  øe  »°ù°SDƒe  QÉWEG

 ÚWƒJ πãe ,ájƒdhCG äGP ä’É› ‘ øjó∏ÑdG ÚH

 áaÉc  ‘ áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG  »æÑJh  áaô©ŸG

 áëFÉL É¡à°Vôa »àdG QÉKB’G øe ∞«Øîà∏d ä’ÉéŸG

.á«ŸÉ©dG äGOÉ°üàb’G ≈∏Y " 19-ó«aƒc "
 ∫OÉÑJh  ôjƒ£J  ∫É›  ‘  ¿hÉ©àdG  ºà«°S  Éªc

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG ´É£b ‘ äGÈÿGh áaô©ŸG

 ´É£≤dG Gòg ôjƒ£Jh á«ªæJ ≥aCG åëHh øjó∏ÑdG ÚH

 »YÉæ°üdG ÚYÉ£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,…ƒ«◊G

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£Jh  ,»ÁOÉcC’Gh

 áaô©ŸG  ∫OÉÑJ  ä’ƒcƒJhôH  OÉªàYGh  ,ácÎ°ûŸG

 øµ“  »àdG  á«æØdG  äGQó≤dGh  ájôµØdG  á«µ∏ŸGh

.á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG ™jQÉ°ûŸG

 ájƒ«M  ä’É›  IóY  ºgÉØàdG  Iôcòe  âæª°†Jh

 ÉÃ ,AÉ°†ØdG áª¶fCG É¡æeh ,»æ≤àdGh »ª∏©dG ¿hÉ©à∏d

 IÒ¨°üdG á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd …QÉéàdG ôjƒ£àdG πª°ûj

 øY  QÉ©°ûà°S’G  äÉ«æ≤Jh  ,äÉeGóîà°S’G  IOó©àe

 ábÉ£dGh ,IÉ«◊Gh áë°üdG Ωƒ∏Yh ,ä’É°üJ’Gh ,ó©H

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äGQób  ôjƒ£Jh  ,IOóéàŸG

.áYÉæ°üdÉH á°UÉÿG

»dÉëdG º°SƒªdG Ö≤∏H ∑ƒªdO øH óªëe êƒJ

  ¬dƒ«∏d ´Gõa ádƒ£H ΩÉàN ó¡°ûj Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªëe øH ó°TGQ øH óªëe

É«fÉÑ°SEG »a QÉµàH’Gh Ωƒ∏©dG IQGRh ™e ºgÉØJ Iôcòe ™bƒJ záeó≤àªdG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG{

Iƒ£°ùdGh AÉã«e OƒY »a áeÉ©dG äÓ°UGƒªdG äÓaÉM ÜÉcôd ø«à£ëe õéæJ z»HO ¥ôW{

:ΩGh-»HO

 Úà£ëŸG  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  äõ‚CG  

 ‘ áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG äÓaÉM ÜÉcôd Úà«LPƒªædG

 Éª¡ª«ª°üàH ¿Gõ«ªàJh Iƒ£°ùdGh AÉã«e OƒY »à≤£æe

 IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G ÚH ™ªéj …òdG ójôØdG »LPƒªædG

 Ωƒ¡Øe Ëó≤J ÚHh á«°Sóæ¡dG º«eÉ°üà∏d ádÉ©ØdGh

.á«YÉª÷G π≤ædG πFÉ°Sh ‘ ójóL

 ¢ù«FQh ΩÉ©dG ôjóŸG ôjÉ£dG óªfi ô£e ‹É©e ∫Ébh

 äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  ‘  øjôjóŸG  ¢ù∏›

 äÓ°UGƒŸG äÓaÉM ÜÉcQ äÉ£fi AÉ°ûfEG  ¿EG  " :

 ôjƒ£J  ‘ áÄ«¡dG  Oƒ¡÷ ’Éªµà°SG  »JCÉj  áeÉ©dG

 ™«é°ûJ á«¨H »YÉª÷G π≤ædG ΩÉ¶æd á«àëàdG á«æÑdG

 ‘ á«YÉª÷G π≤ædG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ≈∏Y ¿Éµ°ùdG

 á£ëŸG º«ª°üJ ‘ »YhQ å«M á«eƒ«dG º¡JÓ≤æJ

 äÉÑ∏£àeh áeGóà°S’G äÉÑ∏£àeh …öü©dG ΩÉ¶ædG

 äÉ£fi πµ°Th ájƒg ™e ΩÉé°ùf’Gh ºª¡dG ÜÉë°UCG

 QhO  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g

 π≤f ‘ óFÉ°ùdG Ωƒ¡ØŸG RhÉéàj Iójó÷G äÉ£ëŸG

 á∏eÉµàe äÉeóN Ëó≤J ¤EG √Gó©àj πH §≤a ÜÉcôdG

 ÖJÉµŸGh á«eóÿGh ájQÉéàdG äÓëŸG πãe ÜÉcô∏d

."ÉgÒZh

 GÎe 9640 áMÉ°ùe ≈∏Y AÉã«e OƒY á£fi óà“h

 É¡Hôbh á«dÉY á«fÉµ°S áaÉãµH É¡©bƒe RÉàÁh É©Hôe

 ájófCGh ¢SQGóŸG øeh AÉã«e OƒY hÎe á£fi øe

 á£ëŸG  ΩóîJh  ájQÉéàdG  ÖJÉµŸGh  äÉ«dÉ÷G

 ¿É£ÿG  É¡ªgCGh  äÓaÉ◊G  •ƒ£N  øe  ójó©dG

 ¿ƒµàJh á«ŸÉ©dG áæjóŸGh ∫ƒe »HO øe ¿ÉeOÉ≤dG

 IQôµàe  QGhOCG  áKÓKh  »°VQCG  ≥HÉW  øe  á£ëŸG

 É¡ª«ª°üJ  ‘  »YhQh  äÉÑcôŸG  ∞bGƒŸ  í£°Sh

 á≤£æŸG ‘ áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG áeƒ¶æe ™e πeÉµàdG

 äÉÑcôŸGh  äÓaÉë∏d  ∞bGƒe  â°ü°üN  å«M

. IôLC’G äÉÑcôeh á°UÉÿG

 ÜÉcôdG  OGóYCG  §°Sƒàe  π°üj  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh

 ∞bGƒe 9 º°†Jh kÉ«eƒj ÖcGQ ±’BG 10 ¤EG kÉ«∏Ñ≤à°ùe

 äÓaÉM áMGÎ°S’ kÉØbƒe 11h äÓaÉë∏d á«∏«¨°ûJ

 º°†Jh äÉÑcôª∏d kÉØbƒe 350h áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG

 ÜÉcôdG  πjõæJh  π«ª–  á≤£æe  á£ëŸG  ≥aGôe

 ∞bGƒeh  ÇQGƒ£dGh  QÉ¶àf’G  äÓaÉ◊  ∞bGƒeh

 ∞bGƒeh  QGhõdGh  ÚØXƒª∏dh  IôLC’G  äÉÑcôŸ

 Iõ¡›  á«eƒªY  äÉMGÎ°SGh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó∏d

 /∫ÉLô∏d/ ≈q∏°üeh Ú≤FÉ°ù∏d ÉjÎ«aÉch áMGÎ°SGh

 äGQhOh  ÚØXƒª∏d  ÖJÉµeh  /äGó«°ù∏d/  ≈∏°üeh

 ájQÉªãà°SG  äÉMÉ°ùe  ÖfÉL  ¤EG  á«eƒªY  √É«e

 ÊhÎµdE’G ™aódGh á«JGòdG áeóÿG Iõ¡LC’ ™bGƒeh

 ó«YGƒe  ¢VôY  RÉ¡Lh  /∫ƒf/  äÉbÉ£H  Iõ¡LCGh

 Iõ¡LCGh Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S ¢SÉ«b öTDƒeh äÓaÉ◊G

 äÉÑLƒdGh  äÉÑWôŸG  ™«H  Iõ¡LCGh  ‹B’G  ±GöüdG

.áØ«ØÿG

 É©Hôe GÎe 11912 Iƒ£°ùdG á£fi áMÉ°ùe ≠∏ÑJh

 í£°Sh  óMGh  QhOh  »°VQCG  ≥HÉW  øe  ∞dCÉàJh

 πeÉµàdG  É¡ª«ª°üJ  ‘ »YhQh  äÉÑcôŸG  ∞bGƒŸ

 å«M á≤£æŸG ‘ áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG áeƒ¶æe ™e

 IôLC’G  äÉÑcôeh  äÓaÉë∏d  ∞bGƒe  â°ü°üN

 ÜÉcôdG  OGóYCG  §°Sƒàe ≠∏Ñjh á°UÉÿG äÉÑcôŸGh

 ábÉ£dG Qó≤J Éª«a kÉ«eƒj ÖcGQ 7800 ƒëf kÉ«dÉM

 πªà°ûJh kÉ«eƒj ÖcGQ ∞dCG 15 øe ÌcCÉH á«HÉ©«à°S’G

 h  äÓaÉë∏d  kÉ«∏«¨°ûJ  kÉØbƒe  15  ≈∏Y  á£ëŸG

 ∞bGƒe  ™°ùàJh  äÓaÉ◊G  áMGÎ°S’  ÉØbƒe  14

 ™bƒe ≈∏Y πªà°ûJh áÑcôe 228 áHGô≤d  á£ëŸG

 QÉ¶àf’G äÓaÉ◊ ∞bGƒeh ÜÉcôdG πjõæJh π«ªëàd

 ÚØXƒª∏dh  IôLC’G  äÉÑcôŸ  ∞bGƒeh  ÇQGƒ£dGh

 äÉMGÎ°SGh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó∏d  ∞bGƒeh  QGhõdGh

 /äGó«°ùdGh  ∫ÉLô∏d/  Ú«q∏°üeh  Iõ¡› á«eƒªY

 äGQhOh  Ú≤FÉ°ù∏d  áMGÎ°SGh  ÚØXƒª∏d  ÖJÉµeh

 ™bGƒe ÖfÉL ¤EG ájQÉªãà°SG ™bGƒeh á«eƒªY √É«e

 Iõ¡LCGh ÊhÎµdE’G ™aódGh á«JGòdG áeóÿG Iõ¡LC’

 äÓaÉ◊G  ó«YGƒe  ¢VôY  RÉ¡Lh  /∫ƒf/  äÉbÉ£H

 ±GöüdG Iõ¡LCGh Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S ¢SÉ«b öTDƒeh

.áØ«ØÿG äÉÑLƒdGh äÉÑWôŸG ™«H Iõ¡LCGh ‹B’G

 á«é«JGôà°SG ≥∏£J zá«æeCG ≥«≤ëJ{

zäGQÉeEÓd »ÑgòdG π«Hƒ«dG{
:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 á«JGQÉeE’G  "á«æeCG  ≥«≤–"  á°ù°SDƒe  â≤∏WCG

 π«Hƒ«dÉH ádhódG ä’ÉØàM’ áÑcGƒŸG É¡à«é«JGÎ°SG

.2021 äGQÉeEÓd »ÑgòdG

 á°ù°SDƒª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,…ó«HõdG ÊÉg ∫Ébh

 ¿CÉH  2021 ΩÉY  á«é«JGÎ°SG  OGóYEG  ‘  Éæ°UôM  :

 »àdG ,»ÑgòdG π«Hƒ«dÉH äGQÉeE’G ä’ÉØàMG ÖcGƒJ

 ,Ú°ù°SDƒŸG IOÉ≤∏d áª«µ◊G ájDhôdÉH kAÉØàMG πqµ°û oJ

 ádhódG ¿ƒµJ ¿CÉH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG Oƒ¡L ºYO ™e

 πaÉëŸG áaÉc ‘ ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿG πª©∏d ká°üæe

.AGƒ°S xóM ≈∏Y á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G

 ójó©dG øª°†àJ á«é«JGÎ°S’G ¿CG …ó«HõdG í°VhCGh

 ºYO  ‘  º¡°ù oJ  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  äGQOÉÑŸG  øe

 ÚHÉ°ü oŸG ∫ÉØWC’G äÉ«æeCG ≥«≤ëàd ádhòÑŸG ÉfOƒ¡L

 ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg õ«cÎdG ¤EG áaÉ°VEG ,IÒ£N ¢VGôeCÉH

 ‘ ´qƒ£àdG qÖM õjõ©J :∫hC’G ,Ú«°ù«FQ øjQƒfi

 IóYGƒdG  ¢UôØdG  ¢VQCG  ≈∏Y ™ªàéŸG OGôaCG  ¢SƒØf

 É¡«a ¢û«©jh á«°ùæL 200 øe ÌcCG ø°†à– »àdG

. ìÉàØf’Gh ΩGÎM’Gh íeÉ°ùàdG º«b ≥ah ™«ª÷G

 ‘  ™°SqƒàdG  ≈∏Y  õµJôj  ÊÉãdG  QƒëŸG  ¿EG  ∫Ébh

 ™e π°UGƒàdÉH kÉ«dÉM Ωƒ≤f å«M ,äÉ«æeC’G ≥«≤–

 èdÉ©J  »àdG  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡÷Gh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG

 ∫ƒ°Uƒ∏d ±ó¡f PEG ,á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H ‘ ∫ÉØWC’G

 OóY ÈcCG OÉ©°SE’ ≈°VôŸG »Hô©dG ⁄É©dG ∫ÉØWCG ¤EG

 º«b öûf ‘ áªgÉ°ù oŸG ™e ÖæL ¤EG kÉÑæL ,º¡æe

 ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  ÒÿGh  AÉ£©dGh  íeÉ°ùàdGh  πeC’G

 ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ìhQ õjõ©Jh ôNB’G ΩGÎMGh ⁄É©dG

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ódGƒdG øY ÉgÉæKQh »àdG

 ,Ú°ù°SDƒŸG AÉHB’Gh ,√GôK ˆG Ö«W ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 ÇOÉÑÃ  ôNõJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  º¡JGQOÉÑe  RGôHEGh

.É«ŸÉYh kÉ«∏fi á∏«ÑædG º«≤dGh AÉ£©dGh áÑëŸG

 ±hô¶dG qπX ‘ : ÓFÉb ¬ëjöüJ …ó«HõdG ºààNGh

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  áÑ©°üdG

 ájRGÎM’G á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ÉæeGõàdGh ,óéà°ù oŸG

 AÉLQCG áaÉc ‘ ∫ÉªYC’G äÉ«°SÉ°SCG ºgCG øe âJÉH »àdG

 áaÉc ò«ØæJ ‘ äÉHƒ©°üdG ¢†©H óéæ°S ÉÃQ ,⁄É©dG

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dGh  ˆÉH  Éæà≤K  ¿CG  ÒZ ,äÉ«dÉ©ØdG

 Üôb ¤EG  ∫DhÉØJh πeCG  Iô¶æH ™q∏£àdG  Éæ«∏Y ºqà o–

.á«©«Ñ£dG IÉ«◊G ¤EG IOƒ©dGh á qª ö dG √òg AÓ‚G
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اأخبار الوطن

 »ثقافية ال�سارقة«تطلق 
جائزة الإبداع العربي

ال�سارقة-وام:
�أعمال  �ل�شارقة  يف  �لثقافة  د�ئرة  �أطلقت   
للإبد�ع  �ل�شارقة  من جائزة   25 �لـ  �لن�شخة 
مبقيا�س  ��شتثنائية  �شتكون  و�لتي  �لعربي 
يف  �جلائزة  �أن  خا�شة  و�لتجربة  �لتاريخ 
هذه �لن�شخة �شتكون قد �أكملت ربع قرن من 

م�شريتها.
�لعوي�س  حممد  بن  عبد�هلل  �شعادة  ــد  و�أك
�إطلق  �أن  �ل�شارقة  �لثقافة يف  د�ئرة  رئي�س 
�ل�شارقة  جائزة  من   25 �لـ  للن�شخة  �لد�ئرة 
للإبد�ع �لعربي - �لإ�شد�ر �لأول يعد �إجناز�ً 
حقيقيًا ل ي�شاف �إىل �لر�شيد �لكبري لل�شارقة 
�لعربي عامًة  �لإبد�ع  �إىل ر�شيد  وح�شب بل 
له  حتققت  �لتي  �لكبرية  �حل�شيلة  باعتبار 
و�ملتمثلة يف مئات �ملبدعني �لذين قدمتهم 
قامات كبرية  �ليوم  و�لذين ميثلون  �جلائزة 
�لعربية  �ل�شاحة  �لو�ثق على  لها ح�شورها 
خمتلف  يف  �لإ�ــشــد�ر�ت  مئات  �إىل  �إ�شافة 
غنية  مكتبة  ت�شكل  و�لتي  �لأدب  جمــالت 

فريدة من نوعها.
و�أ�شار �ىل �ن �لد�ئرة حتر�س كثري� على تطوير 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  م�شتجيبة  �لأد�ء 
�لقا�شمي  بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ما كان 
من  مزيد  نحو  �مل�شي  يف  �أ�شا�شي  دور  له 
�لطموحات و�لتطلعات و�لعمل على �لتجديد 
�جلائزة  لتظل  �لعمل  �آليات  يف  �ملتو��شل 

ر�ئدة يف جمالها.
و�أو�شح عبد�هلل بن حممد �لعوي�س �أن �لن�شخة 
�جلديدة من �جلائزة �شتنقل حفلها �خلتامي 
لتكرميهم  �لفائزين  فيه  ت�شت�شيف  �لــذي 
بذلك  م�شتكملة  �ملغربية  �ململكة  �إىل 
تقت�رص  باأل   2019 عام  بد�أته  �لذي  توجهها 
�ل�شارقة  ــارة  �إم على  �جلائزة  �حتفاليات 
وذلك  �لعربية  �ملدن  �إىل  تنتقل  و�أن  وحدها 
تنفيذ�ً للتوجيه �لكرمي ل�شاحب �ل�شمو حاكم 
على  �شموه  حر�س  عن  عرب  �لذي  �ل�شارقة 
خال�شة مبحتو�ها  عربية  �جلائزة  تكون  �أن 

و�أهد�فها و�أماكن ن�شاطها.
ي�شار �ىل �أن حقول �جلائزة / �ل�شعر، �لرو�ية، 
�لق�شة �لق�شرية، �مل�رصح،�لنقد و �أدب �لطفل/ 
�ىل   18 مــن  �مل�شتهدفة  �لعمرية  و�لفئة 
ل�شتلم  موعد  �آخر  موعد  �أن  كما  عاما   40

�مل�شاركات يف 31 �كتوبر 2021.

  

محمد بن را�سد ي�سهد �سباق ال�سبت الممتاز للخيول 
على م�سمار ميدان

دبي-وام:
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد   
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�هلل"  "رعاه  دبي  حاكم  �لــوزر�ء  جمل�س 
�شاترد�ي"  "�شوبر  �ملمتاز  �ل�شبت  �شباق 
للخيول �لذي جرى ع�رص �م�س على م�شمار 
دبي على  �ل�شبا يف  ند  منطقة  ميد�ن يف 
مدى �شبعة �أ�شو�ط يبلغ جمموع جو�ئزها 
دولر  ــف  �أل و�شبعمائة  مليون  �ملالية 
�أر�س  لدى و�شوله  �شموه  و�أحيط  �أمريكي. 
ميد�ن برتحيب ملك �خليول �مل�شاركني يف 
�شباقات  مهرجان  مو�شم  �فتتاح  �شباقات 
�خليل يف ند �ل�شبا لهذ� �لعام و�لذي يعترب 
�أهم �ل�شباقات كونه ياأتي قبل �حلدث  من 
�لأكرب مهرجان كاأ�س دبي �لعاملي للخيل 
�لذي ي�شت�شيفه م�شمار ميد�ن يف �ل�شابع 

و�لع�رصين من مار�س �جلاري.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتــبــادل 
�مللك  مع  �لتهاين  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
و�ملدربني و�لفر�شان منوها �شموه باأهمية 
�خليل  �شباقات  ريا�شة  �إىل  �لن�شاط  عودة 
يف ند �ل�شبا حتديد� وعلى م�شتوى دولتنا 
�حلياة يجب  �أن  �شموه  �أكد  �لعزيزة حيث 
�أن ت�شتمر رغم كل �لتحديات �لتي تو�جه 
ــة  ودول كــورونــا  جائحة  ب�شبب  �لــعــامل 
ت�شعى بجد  �لعامل  �لإمار�ت جزء من هذ� 
وتعمل بكل موؤ�ش�شاتها و�أجهزتها ومر�فقها 
وغريها  و�لرتفيهية  و�ل�شحية  �لقت�شادية 
تدوير  ــادة  �إع على  �ملعنية  �جلهات  من 

عجلة �حلياة �لآمنة �ملح�شنة بالإجر�ء�ت 
�لوقائية و�لحرت�زية �ل�شارمة �لتي حتمي 
�ل�شلبية  �لآثار  من  �ملجتمع  فئات  جميع 

لهذ� �لوباء �مل�شتجد.
�لأ�شو�ط  يف  �لأوىل  �ملر�كز  نتائج  وكانت 

�ل�شبعة على �لنحو �لآتي ..
�ل�شيخ  ل�شمو  "بنادول"  �لأول  �ل�شوط 

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم.

�ل�شوط �لثاين "و�لتون �شرتيت" جلودلفني .
حممد  لل�شيخ  "كانفا�شد"  �لثالث  �ل�شوط 

بن عبيد �آل مكتوم.
ل�شيد  �شاندز"  "ميدنايت  �لر�بع  �ل�شوط 

ح�شي�س وهناء �لرفاعي.
جليف  "لوردجليرتز"  �خلام�س  �ل�شوط 

و�شاندر� ترينبول.
�شوجلر"  ذ�  "�شاليوت  �ل�شاد�س  �ل�شوط 

ل�شمو �ل�شيخ نا�رص بن حمد�ن �آل خليفة.
�ل�شوط �ل�شابع "فاينال �شوجن" جلودلفني.

من  عدد  تكرمي  �ل�شباق  ختام  وقد مت يف 
�لإمــار�تــي  �ملو�شم  �أبــطــال  �خليل  مــلك 
�ملا�شي للخيل ..كما جرى توزيع �جلو�ئز 
من  م�شتحقيها  على  �ل�شبعة  للأ�شو�ط 
ويف  �ل�شباق  لهذ�  �لرئي�شيني  �لرعاة  قبل 

مقدمتهم طري�ن �لإمار�ت.

في»بيت  الكعبي  نورة  تلتقي  القا�سمي  بدور 
الحكمة«

ال�سارقة-وام:
 قالت �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي 
�إن  للنا�رصين  ـــدويل  �ل ـــاد  �لحت رئي�شة 
تاريخ  تعي  عندما  ترتقي  �ملجتمعات 
علمائها  �إ�شهامات  حجم  وتــدرك  ثقافتها 
لتو��شل  �أجنز  ما  وتقدر  وفنانيها  و�أدبائها 
ما  وهــذ�  و�ملعرفة  و�لعلم  �لبناء  م�شرية 
ما  جممل  يف  �حلكمة/  /بيت  عليه  يوؤكد 
يقوده من جهود وما ينطلق فيه من روؤى �إذ 
يحمل رمزية "بيت �حلكمة" �لتاريخي �لذي 
�لعربية  �حل�شارة  يف  للتنوير  مركز�ً  كان 
و�لإ�شلمية ويكرّم علماء �لعرب و�مل�شلمني 

باأ�شماء قناعاته.
نورة  ملعايل  ��شتقبالها  خــلل  ذلــك  جــاء 
بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب 
خلل زيارة معاليها لـمقر "بيت �حلكمة" ، 
بال�شارقة  �مل�شتقبل  �أحدث منوذج ملكتبات 
�ملعلم ور�شالته  روؤية  ��شتعر�شت خللها   ،
يف توفري مركز وم�شاحة للتو��شل و�لبحث 

و�لبتكار.
�لأول  �أم�س  جرى  �لــذى  �ل�شتقبال  ح�رص 
�ل�رصكال  جا�شم  مــرو�ن  �شعادة  من  كل 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �ل�شارقة لل�شتثمار 
�لعقروبي  عبيد  ومروة  /�رصوق/  و�لتطوير 
خلفان  ر��شد  و�لدكتور  �حلكمة  بيت  مديرة 
تنظيم  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �لنعيمي 
قطاع  وكيل  �لقا�شمي  وعلياء  ـــلم  �لإع

�ل�شناعات �لثقافية و�لإبد�عية �ملكلف.
بالقاعات  تــعــريــفــًا  �لـــزيـــارة  و�ــشــهــدت 
يخ�ش�شها  �لتي  و�مل�شاحات  و�ملخترب�ت 
و�إقامة  و�لقر�ءة  للتعليم  �حلكمة"  "بيت 
�إ�شافة �إىل ما يقدمه  �لفعاليات و�ملعار�س 
"��شرب�شو  �ل�رصيعة  �لطباعة  خدمات  من 
�لكتب" و�شناعة �لنماذج �ملخربية و�لطلع 
بدور  �ل�شيخة  و�أكدت  �لنادرة.  �لكتب  على 
�لقا�شمي �أن بيت �حلكمة لي�س معلمًا ثقافيًا 
�إمنا هو جت�شيد معماري  و�شياحيًا وح�شب 

�ملعرفة  جتــاه  �ل�شارقة  لر�شالة  �إبــد�عــي 
و�لكتاب ر�شالة توجهها �لإمارة لي�س لأبناء 
�لقر�ء  لكل  و�إمنا  وح�شب  �ملحلي  �ملجتمع 
عربيًا وعامليًا فنحن نوؤكد يف كل تفا�شيل 
وتو��شل  �نفتاح  جتربة  �لوعي  �أن  �مَلعلم 
�لأ�شيلة  �لهوية  بتقدير  �إل  �أثرها  حتقق  ل 
و�ل�شتفادة  قوتها،  م�شادر  وفهم  لثقافتنا، 
منه.  من جانبها قالت معايل نورة �لكعبي 
يف ت�رصيح لها خلل �لزيارة : ي�شكل بيت 
�لثقافية  للمعامل  كبرية  �إ�شافة  �حلكمة 
و�ل�شياحية يف �لدولة ويعرب عن روؤية كبرية 
تعزز من �أن �ل�شتثمار مبعارف �لإن�شان ووعيه 
هو �ل�شمان �حلقيقي و�جلوهري مل�شتقبل �أكرث 
حت�رص�ً وتنوير�ً و يوؤكد يف �لوقت نف�شه على 
ر�شالة �ل�شارقة وروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
يوؤمن  �لذي  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
نه�شة  �أ�شا�س  �لإن�شان  وبناء  �لكتاب  بــاأن 
�أن  و�أ�شافت  تطورها.   وعماد  �ملجتمعات 

بيت �حلكمة يقدم منوذجًا �شباقًا لي�س على 
على  و�إمنــا  �خلليجي  �أو  �ملحلي  �مل�شتوى 
�مل�شتوى �لعربي و�لعاملي ملكتبات �مل�شتقبل 
بو�شفها لي�شت �أماكن للقر�ءة و�لبحث وح�شب 
و�إمنا ف�شاء للحو�ر و�لتعلم و�كت�شاب �ملعارف 
وهذ� ما يعزز من توجهات �لفعل �لثقايف يف 
�لإمار�ت �لد�عي �إىل فتح �أفق �لتفاعل و�إتاحة 
�لفر�س لكت�شاف �لطاقات و�ملو�هب وتوفري 
�لنهو�س  بيئة  وتعزيز  �لفرد  لبناء  من�شات 
بوعيه وذ�ئقته على كافة �مل�شتويات. وقدمت 
مبر�فق  تعريفًا  �لــزيــارة  خــلل  �لعقروبي 
عند  توقفت  حيث  �حلكمة"  "بيت  وقاعات 
�آلف   305 �شت�شم  �لتي  �ملكتبة  حمتويات 
كتاب يف خمتلف �حلقول �لثقافية و�لأدبية 
و�ملعرفية  منها 105 �آلف كتاب ورقي وما 
و"خزنة  �إلكرتوين  كتاب  �ألف   200 عن  يزيد 
ومطبوعات  كتبًا  �شتت�شمن  �لتي  �حلكمة" 
�أنحاء  خمتلف  من  �قتناوؤها  �شيتم  نــادرة 

�لعامل .

مديرعام»الإمارات للدرا�سات«ي�ستقبل 
ال�سفير ال�سوداني لدى الدولة

اأبوظبي-الوحدة:
�لدكتور  �شعادة  ��شتقبل 
�لنعيمي،  حممد  �شلطان 
�لإمــار�ت  مركز  عام  مدير 
ــات و�لــبــحــوث  ــش ــدر�� ــل ل
�شعادة  �ل�شرت�تيجية، 
�شفري  �لكارب،  �أمني  حممد 
لدى  �ل�شود�ن  جمهورية 
مقرّ  يف  ـــك  وذل �لــدولــة، 

�ملركز باأبوظبي.
�لنعيمي  رّحـــــب  وقــــد 
يف  �لــ�ــشــود�ين  بال�شفري 
بد�ية �للقاء، وقال �شعادته 
بني  �لثنائية  �لعلقات  �إن 
�لعربية  �لإمـــار�ت  ــة  دول
�ملــتــحــدة وجــمــهــوريــة 
ت�شهد  �ل�شقيق  �ل�شود�ن 
�ملزيد من �لتطوير يف ظل 
�لر�شيدة  �لقيادة  حر�س 
تعزيزها  عــلــى  لــلــدولــة 
�نطلًقا مما يربط �لدولتني 
من علقات �أخوية متميزة 

ور��شخة.
لل�شفري  �لنعيمي  ـــد  و�أك
�ل�شود�ين �أن مركز �لإمار�ت 
ــات و�لــبــحــوث  ــش ــدر�� ــل ل
ي�شعى  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة، 
فاعل يف  بدور  �لقيام  �إىل 
�لثنائية  �لعلقات  تعزيز 
مع �ل�شود�ن، �لذي يعّد من 
يف  �لرئي�شيني  �لفاعلني 
و�أ�شاف  �لعربي،  �لنظام 
�ملر�كز  مع  �لتعاون  �أن 
يف  �ملــرمــوقــة  �لبحثية 
نافذة  �شيوفر  �لــ�ــشــود�ن 
لق�شايا  �أكــرب  لفهم  مهمة 
�أ�شاد  جانبه،  من  �إفريقيا. 
�شعادة حممد �أمني �لكارب 

�لذي  �ملتقدم  بامل�شتوى 
�لثنائية  �لعلقات  بلغته 
بني بلده ودولة �لإمار�ت، 
�لقائم بني  �لتعاون  ن  وثمَّ
�لــدولــتــني يف �ملــجــالت 
كـــافـــة، ومـــو�قـــف دولـــة 
لعملية  �لد�عمة  �لإمــار�ت 
يف  و�ل�شتقر�ر  �لتنمية 
�لكارب  ــال  وق �لــ�ــشــود�ن. 
تدعم  �لإمـــار�ت  دولــة  �إن 
كبري  ب�شكل  ــود�ن  ــش ــ� �ل
�لإن�شاين،  �ل�شعيد  على 
م�شاعدته  ــا  وخــ�ــشــو�ــشً
جلائحة  �لــتــ�ــشــدي  يف 
و�جهه  وما   " "كوفيد-19 
من تد�عيات ب�شبب �ل�شيول 
ـــرية،  �لأخ و�لفي�شانات 
موؤكًد� �أن �لإمار�ت و�شعبها 
يف  خا�شة  مكانة  لهما 
وثّمن  �ل�شود�نيني.  قلوب 

�لكارب �لدور �لذي يقوم به 
للدر��شات  �لإمــار�ت  مركز 
�ل�شرت�تيجية،  و�لبحوث 
كموؤ�ش�شة بحثية لها ثقلها 
�لعربي  �ل�شعيدين  على 
و�لدويل، و�أعرب عن تطلعه 
بني  �لتعاون  تعزيز  �إىل 
�لبحثية  و�ملر�كز  �ملركز 
�ل�شود�ن  جمهورية  يف 
�لبحوث  �إنتاج  جمال  يف 
�خلــرب�ء  وتبادل  �لعلمية 

و�لباحثني.
قام  �لــلــقــاء،  خــتــام  ويف 
�شلطان  �لدكتور  �شعادة 
درع  بــتــقــدمي  �لنعيمي 
�ــشــعــادة  �إىل  ــة  ــاري ــذك ت
متمنيًّا  �ل�شود�ين،  �ل�شفري 
�لتوفيق يف عمله، مبا  له 
ي�شهم يف تعزيز �لعلقات 

�لثنائية بني �لدولتني.

اأبوظبي ـ الوحدة:
يف  �ملكتبات  رخ�س  جمموع  بلغ 
وذلك  رخ�شة،   1140 �لإمــار�ت  دولة 
�شادرة  حديثة  لإح�شائية  وفقا 
و�لــ�ــشــبــاب.  �لــثــقــافــة  وز�رة  عــن 
وتوزعت رخ�س �ملكتبات يف �لدولة 
دبي 433  �إمــارة  �لتايل:  �ل�شكل  على 
�أبوظبي 313 رخ�شة،  رخ�شة، و�إمارة 
و�إمارة  رخ�شة،   194 �ل�شارقة  و�إمارة 

و�إمـــارة  رخ�شة،   94 �خليمة  ر�أ�ـــس 
�لفجرية  و�إمــارة  عجمان 46 رخ�شة، 
 15 �لقيوين  �أم  و�إمـــارة  رخ�شة،   45
رخ�شة. وتويل دولة �لإمار�ت عناية 
خا�شة لإن�شاء �ملكتبات يف جميع 
�ل�شكنية،  وجتمعاتها  مناطقها 
�إىل  �لتحول  �ملهم يف  لدورها  نظر� 
جمتمع �ملعرفة �لتناف�شي وتر�شيخ 
وت�شمني �لقر�ءة يف �لثقافة �ليومية 
جلميع �أفر�د �ملجتمع ليكونو� جزء� 

�مل�شتقبل  �شناعة  منظومة  مــن 
وممكنات  �أدو�ت  من  ميلكونه  مبا 
يف  �ملكتبات  وتــزخــر  �ملــعــرفــة. 
�لدولة بالعديد من �لرب�مج �لثقافية 
�لقر�ئية،  و�لأن�شطة  و�ملعرفية 
�لذي  �ملتميز  �ملحتوى  جانب  �إىل 
�ملختلفة  �أق�شامها  يف  حتت�شنه 
جمموعة  عرب  ملرتاديها  وتوفره 
تغطي  �لــتــي  �لكتب  مــن  �شاملة 
�ملعرفية ومبختلف  �ملجالت  كافة 

مكتبة  �لإمــار�ت  وحتت�شن  �للغات. 
ــرب  �لأك �ملكتبة  ر��ــشــد  بــن  حممد 
�ملليون  تتجاوز  مب�شاحة  عربيًا، 
يبلغ  كتب  وباإجمايل  مربعة،  قدم 
4،5 مليون كتاب، بني كتب مطبوعة 
وتختزل  وم�شموعة.  و�إلكرتونية 
�ملكتبة تاريخا عريقا من �لثقافات 
�رصحا  وتــ�ــشــّكــل  و�حلـــ�ـــشـــار�ت، 
�حلركة  فيه  تتد�خل  متميز�  ثقافيا 

�لتعليمية و�لثقافية و�ل�شياحية، 

1140 اإجمالي 
رخ�ص 

المكتبات 
في الإمارات

اخلرطوم-وام:
 و��شلت هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي، 
تقدمي �ملزيد من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
للمتاأثرين من �ل�شيول و�لفي�شانات ، 
�لوليات  من  عــدد�  �جتاحت  �لتي 
�ل�شود�نية �لعام �ملا�شي، وذلك �شمن 
�لكارثة  لتد�عيات  للت�شدي  جهودها 
منها  ويعاين  ماثلة  ــز�ل  ت ل  �لتي 

�ملت�رصرون يف بع�س �ملناطق.
و�شريت �لهيئة ثلث قو�فل م�شاعد�ت 
�لأبي�س  �لنيل  ــات  ولي �إىل  جديدة 
م�شتهدفة  و�خلــــرطــــوم،  ــل  ــش وكــ�
�ملناطق  �شكان  �لإغاثية  مب�شاعد�تها 
�لأكرث ت�رصر�، بالتعاون و�لتن�شيق مع 
و�جلهات  �خلرطوم  �لدولة يف  �شفارة 

�ل�شود�نية ذ�ت �لخت�شا�س.
�لهيئة  قدمت  �ل�شحي  �ملجال  ويف 
مل�شت�شفى  طبية  ومــعــد�ت  �أجــهــزة 
"�أحمد قا�شم" �حلكومي يف �خلرطوم 
بحري، و�ملتخ�ش�س يف جر�حة �لقلب 
�لهيئة  قدمت  كما  �لكلى،  وزر�عـــة 
�مل�شاعد�ت  من  �ملرحلة  هذه  �شمن 
لعدد  تعليمية  ومعينات  م�شتلزمات 
ــة �خلــرطــوم،  مــن �ملــد�ر�ــس يف ولي
ظل  يف  �لتعليم  م�شرية  لتعزيز 
تد�عيات جائحة كورونا �لتي تاأثرت 
بها �لعملية �لتعليمية يف �لعديد من 

�لدول.

بن  �لرحمن  عبد  فهد  �شعادة  و�أكــد 
لقطاع  �لعام  �لأمــني  نائب  �شلطان 
هيئة  يف  �لــدويل  و�لتعاون  �لتنمية 
برنامج  �أن  �لإمار�تي..  �لأحمر  �لهلل 
�ل�شيول  مــن  �ملــتــاأثــريــن  م�شاعدة 
و�لفي�شانات يف �ل�شود�ن، يجد �لدعم 
�لعليا  �لقيادة  من  �للزم  و�لهتمام 
للهيئة، �لتي وجهت بتقدمي �ملزيد من 
�لدعم و�مل�شاندة وتوفري �لحتياجات 
حت�شني  �شاأنها  من  �لتي  �ل�رصورية 
�ل�شاحة  على  �لــر�هــنــة  �لأو�ــشــاع 

�ل�شود�نية.
وقال �إن �لهيئة م�شتمرة يف برناجمها 
حتى  �لإغاثية  وعملياتها  �لإن�شاين 
�ىل  م�شري�  �لكارثة،  تد�عيات  تنجلي 
�مل�شاعد�ت  من  �لر�هنة  �ملرحلة  �أن 
تت�شمن توفري �ملزيد من �لحتياجات 
و�لتعليمية  و�لطبية  �لــغــذ�ئــيــة 

و�مل�شتلزمات �ل�رصورية �لأخرى.
للهلل  �لعام  �لأمني  نائب  �أكد  كما 
�لأحمر، �أن �لهيئة لن تدخر و�شعا يف 
�ل�شيول و�لفي�شانات  �آثار  �شبيل درء 

��شتجابتها  تــعــزيــز  ـــلل  خ مـــن 
�ل�شود�نية  �ل�شاحة  على  �لإن�شانية 
�إن�شانية  كارثة  �أ�شو�أ  �شهدت  �لتي 

�لعام �ملا�شي.
�لأحمر  �لهلل  هيئة  وقعت  ذلك  �إىل 
�خلرطوم  �رصكتني يف  مع  �لإمار�تي، 
طبية  ومعد�ت  �أجهزة  توريد  عقود 
ل�شالح ق�شم غ�شيل �لكلى مب�شت�شفى 
�خلرطوم،  ولية  يف  جديد"  "�لبان 
حميد  حممد  حمد  �شعادة  بح�شور 
�جلنيبي �شفري �لدولة لدى جمهورية 

رئي�س  عمر  و�لفا�شل  �لــ�ــشــود�ن، 
�ل�شود�ين،  �لأحمر  �لهلل  جمعية 
و�لدكتورة عفاف يحيى �لأمني �لعام 
للجمعية. و�أكد �شعادة �ل�شفري خلل 
�مل�شاعد�ت  ��شتمر�ر  �لتوقيع  مر��شم 
�لإمار�تية لل�شعب �ل�شود�ين �ل�شقيق، 
م�شري� �إىل �أن �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 
�لتنموية  �مل�شاريع  من  �لعديد  نفذ 
وتاأتي  �ل�شود�ين،  يف  و�لإن�شانية 
هذه �ملبادرة ��شتكمال لدعمه �ملقدر 

ملر�كز غ�شيل �لكلى يف �ل�شود�ن.

»الهالل 
الأحمر« 

يقدم 
م�ساعدات 

جديدة 
للمتاأثرين 

من 
الفي�سانات 

في 3 
وليات 

�سودانية



ال�شارقة ـ وام:

ك�شف مركز اإك�شبـــو ال�شارقة عن اأجندة 

املعار�ـــض التي ي�شت�شيفهـــا وينظمها 

خالل العـــام اجلاري مبقـــره الرئي�شي 

ويف فرعيـــه بخورفـــكان والذيد والتي 

ت�شم ب�شفة مبدئيـــة 43 معر�شا منها 

13 معر�شا يف اإك�شبو خورفكان و8 يف 

اإك�شبو الذيد وجميعهـــا تت�شم بالتنوع 

واملحلية مبا يوؤكد الدور الذي يقوم به 

املركز وفروعه كواجهة لل�شارقة خا�شة 

ودولة الإمارات عامة لتنظيم املعار�ض 

والإقليميـــة  املحليـــة  واملوؤمتـــرات 

والدوليـــة مبا لديهم من اإمكانات تقنية 

وبنية حتتية متفـــردة واإدارات واأق�شام 

متخ�ش�شـــة يف التنظيـــم والت�شويـــق 

والرتويج على م�شتوى عال .

واأكـــد �شعـــادة �شيـــف حممـــد املدفع 

اإك�شبـــو  ملركـــز  التنفيـــذي  الرئي�ـــض 

ال�شارقة يف حديث خا�ض لوكالة اأنباء 

الإمـــارات " وام " اأن الأحـــداث التـــي 

�شي�شت�شيفهـــا وينظمها املركز وفروعه 

مت ت�شميمها هذا العـــام لتحفيز حركة 

املبيعات ودعم قطـــاع جتارة التجزئة 

خ�شو�شا بعـــد جناح املركز يف العودة 

املبكرة ل�شت�شافـــة وتنظيم الفعاليات 

وا�شتقطاب اآلف الزوار يف ظل اجلائحة 

مـــن بوابة معار�ـــض التجزئـــة والتي 

عك�شـــت جناح جتربة اإك�شبـــو ال�شارقة 

يف اتخـــاذ وتطبيق اأق�شـــى الإجراءات 

الحرتازيـــة حر�شا علـــى �شالمة الزوار 

والعار�شني.

ولفت املدفع اإىل اأن الأو�شاع القت�شادية 

التـــي اأفرزتهـــا اأزمـــة " كوفيـــد-19 " 

�شاهمت يف الرتكيـــز ب�شورة اأكرب على 

اأهمية املعار�ض وعالقتها املتالزمة مع 

انتعا�ض القت�شاد كـــون هذه ال�شناعة 

تتقاطع مع جميع القطاعات القت�شادية 

وتروج لل�شناعـــات الوطنية اإىل جانب 

كن ال�رشكات  اعتبارها من�شة مهمـــة متمُ

مـــن عر�ـــض منتجاتهـــا وت�شويقها من 

واملوزعني  بال�ـــرشكاء  اللتقـــاء  خالل 

وعقد ال�شفقات التجارية .

واأ�شـــار اإىل اأن مركـــز اإك�شبـــو ال�شارقة 

ا�شتطاع اأن يثبـــت نف�شه كوجهة رائدة 

املعار�ـــض  اإدارة  عامليـــا يف جمـــال 

التجاريـــة كونـــه ميتلك �شجـــال حافال 

بالفعاليات املتميـــزة الأمر الذي اأ�شهم 

يف �شياغـــة خارطـــة معار�ـــض مبنية 

على قراءات متخ�ش�شة للو�شع املحلي 

والعاملي، موؤكـــدا اأن جميع فرق املركز 

تعمـــل مبهنية وحرفيـــة ليكون مو�شما 

حافـــال بالنجاحات التـــي تعزز مكانة 

ال�شارقـــة كوجهـــة مثاليـــة للمعار�ض 

واملوؤمترات .

وكان مركـــز " اإك�شبـــو ال�شارقـــة " قد 

ا�شتهل باكورة فعالياته بتنظيم معر�ض 

الت�شـــوق الكبري يف نهايـــة �شهر يناير 

املا�شي، كما ا�شت�شاف املهرجان الدويل 

للت�شويـــر "اإك�شبوجر" الـــذي اأقيم يف 

الفرتة مـــن 10 اإىل 13 فرباير وقدم 54 

معر�شا و21 جل�شة نقا�شية ملهمة و14 

ور�شة عمل من قبل 7 م�شورين عامليني 

و8 جل�شات نقا�ض جماعية و14 جل�شة 

تقييم لل�شري الفنية.

الإمـــارات"  "جواهر  معر�ـــض  ويعـــود 

املتخ�ش�ـــض  الإماراتـــي  املعر�ـــض 

باملجوهرات الأملا�شية والذهب والف�شة 

وال�شاعات  الكرمية  والأحجـــار  واللوؤلوؤ 

الفاخرة والعطور بن�شخته الثانية خالل 

الفرتة من 30 يونيو اإىل 3 يوليو القادمني 

بدعم من غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 

ومب�شاركـــة عـــدد كبري مـــن ال�رشكات 

الإماراتية التي �شتعر�ض اأحدث خطوط 

واجتاهات الذهـــب والأملا�ض التقليدية 

قطاعات  دخول  و�شي�شهـــد  واملعا�رشة 

جديدة مثل الأزياء والإك�ش�شوارات.

اإك�شبـــو ال�شارقة خالل  ويحت�شن مركز 

الفرتة 23- 25 �شبتمرب القادم الن�شخة 

الثامنة مـــن معر�ض ال�شتثمار العقاري 

"اإيكر�ض 2021" الذي تنظمه غرفة جتارة 
الت�شجيل  ودائـــرة  ال�شارقة  و�شناعـــة 

العقاري وي�شهد �شنويا م�شاركة عدد كبري 

من ال�ـــرشكات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة 

يف جمـــال التطوير العقاري واملقاولت 

ومواد البناء والو�شطاء العقاريني.

ويطل املركز على ع�شاق املعدن الأ�شفر 

بعودة جديـــدة ملعر�ض ال�رشق الأو�شط 

لل�شاعـــات واملجوهـــرات بدورته الـ48 

يف نوفمرب القادم، وقد ر�شخ هذا احلدث 

الذي ينظمه اإك�شبـــو ال�شارقة بدعم من 

غرفة جتـــارة و�شناعة ال�شارقة مكانته 

الكبـــرية كمن�شة رائدة وموثوقه لإطالق 

اأحـــدث التوجهات يف جمـــال ت�شميم 

ال�شاعـــات واملجوهرات الفاخرة من كل 

اأنحـــاء العامل حيث يتم فيه عر�ض اآخر 

�شيحات امل�شغولت من الذهب من اأكرب 

البيوت وامل�شنعني يف العامل.
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»ق�ساء �أبوظبي« تنجز

 160482 طلباً ق�سائياً عن ُبعد 

خالل 11 �سهر�ً

�أبوظبي ـ و�م:

اأجنـــزت دائرة الق�شـــاء يف اأبوظبـــي، 160 األفًا و 

عد، فيما عقدت 103 اآلف  482 طلبًا ق�شائيًا عن بمُ

و899 جل�شة حماكمة عرب تقنية الت�شال املرئي، 

منـــذ تفعيل نظام املحاكمـــة املرئية بن�شبة 100 

يف املائـــة يف جميع حماكم اإمارة اأبوظبي، خالل 

الفرتة من �شهر اأبريـــل 2020 وحتى نهاية فرباير 

2021، متا�شيًا مع تطبيق التدابري الوقائية واعتماد 

اإجـــراءات ا�شتمرارية تقدمي اخلدمات الق�شائية يف 

ظل جائحة كورونا.

واأظهرت الإح�شائيات قيـــد 61 األفًا و 979 ق�شية 

عـــد خالل الفرتة نف�شهـــا، يف حني بلغ عدد  عن بمُ

الق�شايـــا املتداولة 80 األفـــا و 303 ق�شايا، فيما 

اأجنزت اإدارة التنفيذ 123األفًا و 422 طلبًا.

وبلغ عدد الق�شايا الواردة اإىل النيابة العامة، 51 

األفًا و 352 ق�شية، وو�شل اإجمايل الأوامر اجلزائية 

اإىل 13839 ، واأوامـــر الإحالـــة 23325 فيما �شجل 

عد 11512 حتقيقا، والطلبات  عدد التحقيقات عن بمُ

الإلكرتونيـــة املنفذة 52525، وو�شل عدد اإجراءات 

تنفيذ الأحكام 54634.

اأما اإدارة الكاتب العدل والتوثيق، فاأجنزت 90360 

معاملـــة للكاتـــب العدل عـــرب الت�شـــال املرئي، 

و39180 توثيقـــا،و 5082معاملـــة لإمتـــام عقود 

الزواج، و1725 ملعامالت و�شايا غري امل�شلمني.

ويف اإدارة �شـــوؤون املحاماة واخلرباء، ا�شتفاد نحو 

اأكـــر من 31 األـــف متعامل من خدمـــات الإر�شاد 

عـــد، وبلغ عدد جل�شـــات اخلرباء  القانـــوين عن بمُ

املنعقدة افرتا�شيًا 3676 جل�شة، مع اإجمايل 3461 

عملية ندب للخرباء.

كما اأظهـــرت الإح�شائيـــات، اأن عـــدد املعامالت 

املنجزة يف مراكز اإ�شعـــاد املتعاملني اخلارجية، 

بلغ 129900 معاملة، يف حني حققت ن�شبة ر�شا 

املتعاملـــني عن اخلدمات املقدمة باملراكز 81 يف 

املائة .

اأمـــا عن خدمات الرتجمـــة يف املحاكم، فقد و�شل 

عدد جل�شـــات الرتجمة ال�شفوية اإىل 64455جل�شة 

،والرتجمـــة التحريرية 2634 باإجمـــايل 20 لغة 

ولهجة مرتجم اإليها.

43 معر�ساً على �أجندة »�إك�سبو �ل�سارقة« 
في 2021

�ل�سارقة ـ و�م:

للمنافذ  التنظيميـــة  اللجنـــة  بحثت 

والنقـــاط احلدودية يف ال�شارقة خالل 

اجتمـــاع عقدتـــه موؤخراً مـــع الهيئة 

الحتادية للهوية واجلن�شية يف منفذ 

خطم مالحة احلـــدودي مبدينة كلباء 

م�رشوع نظام املنافـــذ الربية الذكية 

الـــذي تعتـــزم الهيئة تنفيـــذه على 

م�شتوى الدولة وذلك بح�شور �شعادة 

حممد اإبراهيـــم الرئي�شي مدير �شوؤون 

املنافـــذ والنقـــاط احلدوديـــة رئي�ض 

والنقاط  للمنافذ  التنظيميـــة  اللجنة 

احلدوديـــة باإمارة ال�شارقـــة واأع�شاء 

اللجنة املقدم حمـــد �شيف املزروعي 

مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم 

مالحـــة واملقـــدم وليد حممـــد النهم 

رئي�ض ق�شـــم �رشطة منافـــذ املناطق 

اخلارجية ب�رشطة ال�شارقة، وعدد من 

ال�شباط وامل�شوؤولني.

وقـــدم الرائد خالد �شاملـــني العامري 

رئي�ض ق�شـــم املنافذ الذكية يف الهيئة 

الحتاديـــة للهويـــة واجلن�شية عر�شا 

تعريفيا عن اآلية تطبيق نظام املنافذ 

الربية الذكية يف منفـــذ خطم مالحة 

احلدودي و�شبل ال�شتفادة من التقنيات 

التنفيذية الذكية للم�رشوع يف ت�شهيل 

حركة امل�شافرين عرب املنفذ.

اإبراهيم الرئي�شي  وقال �شعادة حممد 

ان الجتمـــاع ياأتـــي يف اإطـــار �شعي 

اللجنـــة املتوا�شـــل للنهو�ـــض باأداء 

باإمارة  والنقاط احلدوديـــة  املنافـــذ 

ال�شارقـــة وحت�شـــني اأداء العمليـــات 

وتب�شيط الإجـــراءات وتطوير خدمات 

تنفيـــذاً  وامل�شافريـــن  املتعاملـــني 

ل�شرتاتيجية حكومة ال�شارقة الرامية 

اإىل الرتقاء مبنظومة العمل والعتماد 

علـــى اخلدمات الرقميـــة والذكية يف 

كافـــة منافذ اإمارة ال�شارقة مبا ي�شهم 

يف تنميـــة وت�شهيل حركـــة التجارة 

وامل�شافرين .. م�شـــرياً اإىل اأن م�رشوع 

نظـــام املنافـــذ الربيـــة الذكية يعد 

م�رشوعـــًا حيويـــًا وي�شـــكل منظومة 

متكاملـــة للت�شهيل علـــى امل�شافرين 

وتقلي�ض زمن اإنهاء اإجراءات �شفرهم.

واأكـــد الرئي�شي حر�ـــض اللجنة على 

البدء بتطبيق م�ـــرشوع نظام املنافذ 

الربية الذكيـــة يف منفذ خطم مالحة 

احلدودي مبدينة كلباء وذلك بالتعاون 

مع ال�ـــرشكاء ال�شرتاتيجيني وحتقيق 

ال�شتفـــادة الق�شـــوى مـــن تقنيـــات 

امل�رشوع ..

منوهـــًا اإىل اأن امل�رشوع ي�شكل اإ�شافة 

نوعيـــة خلدمات املنفـــذ الذي يعترب 

اأحـــد اأف�شل املنافـــذ احلدودية الربية 

الدولة من  املتميزة علـــى م�شتـــوى 

خالل ما يحتويه من جتهيزات واأحدث 

النظـــم والربامـــج والأجهـــزة مثمنًا 

اجلهـــود الكبـــرية للهيئـــة الحتادية 

للهوية واجلن�شية يف تنفيذ امل�رشوع 

و لفتـــا اإىل اأن الفرتة املقبلة �شت�شهد 

عقد املزيد من اللقاءات والجتماعات 

التن�شيقية بني اجلانبني بهدف تعزيز 

ال�رشاكة واآليات التعاون.

ويهدف م�رشوع نظـــام املنافذ الربية 

الذكية الـــذي تقوم بتنفيـــذه الهيئة 

الحتاديـــة للهويـــة واجلن�شيـــة اإىل 

ت�شهيـــل وت�رشيـــع اإجـــراءات دخول 

وخروج امل�شافرين عرب احلدود الربية 

من خـــالل العتمـــاد علـــى الأنظمة 

الإلكرتونيـــة والذكيـــة لتحديد هوية 

امل�شافر والتحقـــق من �شالمة وثائقه 

وبيانته والتاأكد مـــن �شحتها قيا�شًا 

على الوثائق الداعمة اخلا�شة به.

�لرقابة على تنفيذ �لعمل في 
حرم �لطريق �أ�سهم في تح�سين 

م�ستويات �ل�سالمة �لمرورية

�أبوظبي ـ و�م:

اأكـــد مركز النقـــل املتكامل باإمـــارة اأبوظبي، التابع 

لدائرة البلديات والنقل اأن العمل يف حرم الطريق من 

عد اإجراًء غري قانوين ويعر�ض  دون ت�رشيـــح م�شبق يمُ

�شالمة اجلمهور للخطر ويوؤثر على ال�شالمة واحلركة 

املرورية �شمن حرم الطريق.

وقـــال ان اللتـــزام الكبري باملمار�شـــات والإجراءات 

واملعايـــري املن�شو�ض عليهـــا يف الالئحة، اأ�شهم يف 

حت�شني م�شتويات ال�شالمة املرورية بدرجة ملحوظة 

وتقليل الآثـــار ال�شلبية للتحويـــالت املرورية على 

ان�شيابية حركـــة املرور وال�شري، واحلد من احتمالت 

وقوع احلوادث املرورية يف مواقع الأعمال. كما �رشّع 

ذلك مـــن وترية اإجناز الأعمال وعـــزز جودة الأعمال 

املنجـــزة ورفـــع ن�شبة اللتـــزام باإجنـــاز العمل يف 

املدة املحددة، الأمر الـــذي يح�شن م�شتوى اخلدمات 

ويرفع كفاءة الإنفاق ويقلل التكاليف على املقاولني 

وال�رشكات.

وذكـــر ان فريق العمل التابع له املتخ�ش�ض بالرقابة 

والإ�رشاف على تطبيق الالئحة التنظيمية للتحويالت 

املرورية واأعمـــال البنية التحتية للطرق، نفذ 2573 

زيارة رقابية ميدانية ملواقع العمل يف حرم الطريق 

خـــالل �شهر ينايـــر 2021، للتاأكد مـــن �شمان تنفيذ 

الأعمال وفق الأحكام وال�رشوط وال�شوابط والإجراءات 

املن�شو�ض عليها يف الالئحة التنظيمية للتحويالت 

املرورية، وذلك مقارنة مع 786 زيارة رقابية قام بها 

مهند�شو ومفت�شو املركز يف �شهر اأكتوبر 2020 عندما 

بداأ تطبيـــق الالئحة التنظيميـــة يف مدينة اأبوظبي 

و�شواحيها.

بحث �آلية تطبيق »نظام �لمنافذ �لبرية �لذكية« في منفذ خطم مالحة 

�لحدودي بال�سارقة

دبي ـ و�م:

وا�شلت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئية 

باملجل�ـــض الوطنـــي الحتـــادي خالل 

اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" برئا�شة 

�شعـــادة ناعمة عبداهلل ال�رشهان النائب 

الثاين لرئي�ـــض املجل�ض رئي�شة اللجنة، 

مناق�شة م�رشوع قانون احتادي يف �شاأن 

ال�شحة النف�شية، مب�شاركة ممثلي وزارة 

ال�شحة ووقاية املجتمع.

�شـــارك يف الجتمـــاع .. اأع�شاء اللجنة 

�شعادة كل من : �شميه عبداهلل ال�شويدي 

مقررة اللجنة، واأحمد بو�شهاب ال�شويدي، 

و�شذى �شعيد عالي النقبي، وعذراء ح�شن 

بـــن ركا�ض، وحممـــد اأحمـــد اليماحي، 

والدكتورة موزه حممد حمرور العامري.

كما �شـــارك من وزارة ال�شحـــة ووقاية 

املجتمع كل مـــن : الدكتور عبد النا�رش 

بن �شـــامل خبري الت�رشيعـــات ال�شحية، 

والدكتورة اآمنـــه تركي مديرة م�شت�شفى 

الأمـــل، والدكتورة منى الكـــواري مدير 

والدكتورة  التخ�ش�شية،  الرعايـــة  اإدارة 

لبنى علي ال�شعايل مدير اإدارة �شيا�شات 

ال�شحة العامة.

وقالـــت �شعـــادة ناعمة ال�رشهـــان، اإن 

اللجنة وا�شلت مناق�شـــة مواد م�رشوع 

قانون احتادي ب�شاأن ال�شحة النف�شية مع 

ممثلـــي وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، 

ومت التوافق على التعديالت التي ارتاأتها 

اللجنـــة، و�شتوا�شل اللجنة اجتماعاتها 

مع ممثلـــي احلكومـــة ملناق�شة جميع 

مواد م�رشوع القانـــون الذي يتكون من 

58 مادة، ومن ثم �شيتـــم اإعداد التقرير 

النهائي ب�شاأنه ورفعه لرئا�شة املجل�ض 

ملناق�شته يف اإحدى اجلل�شات املقبلة.

واأو�شحـــت اأن م�ـــرشوع القانـــون عرّف 

مفهوم ال�شحـــة النف�شية باأنه حالة من 

ال�شتقرار النف�شي والجتماعي، ي�شتطيع 

الفـــرد من خاللها اأن يحقق اأهدافه طبقا 

يتعامل  واأن  ال�شخ�شيـــة،  لإمكانياتـــه 

مـــع ال�شغوط احلياتيـــة ويعمل وينتج 

وي�شاهـــم يف املجتمع، يف حني اأو�شح 

م�ـــرشوع القانون م�شطلـــح ال�شطراب 

النف�شـــي باأنه ا�شطـــراب يف التفكري اأو 

املزاج اأو ال�شلوك اأو الإدراك اأو الذاكرة اأو 

القدرات العقلية الأخرى بع�شها اأو كلها 

على اأن يوؤدي ذلك اإىل خلل يف الوظائف 

الجتماعية اأو الوظيفيـــة اأو التعليمية 

اأو املعانـــاة النف�شية لل�شخ�ض وت�شنف 

هذه ال�شطرابـــات وفق ت�شنيفات الطب 

النف�شي املعـــرتف بها مـــن املنظمات 

والهيئـــات الدولية املخت�شـــة، كما اأن 

املري�ـــض النف�شي هو �شخ�ض يعاين من 

ال�شطراب النف�شي.

واأ�شـــارت اإىل اأن م�ـــرشوع القانون �شدد 

على اأنه ل يجوز تقدمي خدمات ال�شحة 

النف�شية دون احل�شول على ترخي�ض من 

اجلهة ال�شحية وفق ال�رشوط وال�شوابط 

التـــي حتددها الالئحـــة التنفيذية لهذا 

القانون، ويتوجب على املن�شاأة ال�شحية 

النف�شية الحتفـــاظ ب�شجل خا�ض لقيد 

املر�شـــى النف�شيـــني، وحتـــدد الالئحة 

التنفيذيـــة البيانات التي يجب اإدراجها 

يف ال�شجل ومدة الحتفاظ به.

واأفادت باأن م�رشوع القانون حدد كذلك 

الإلزامـــي للعالج يف  الدخـــول  �رشوط 

املن�شاأة النف�شية، بحيث ل يجوز اإجراء 

الدخـــول الإلزامـــي للمري�ـــض النف�شي 

للمن�شـــاأة ال�شحيـــة النف�شيـــة اإل بعد 

التحقق من وجـــود دلئل وا�شحة على 

اإ�شابتـــه با�شطراب نف�شـــي �شديد ميثل 

خطرا عليـــه اأو على الآخرين، واأن يكون 

اإدخالـــه لزما ل�شفائه، اأو لإيقاف تدهور 

اإدخال املري�ض  حالته ال�شحية، ويكون 

النف�شي اإلزاميا للعالج بقرار من طبيبني 

نف�شيني اأحدهما بذات املن�شاأة ال�شحية 

النف�شيـــة، وحتدد مدة العـــالج الإلزامي 

وفقا ملـــا تقت�شيـــه احلالـــة ال�شحية 

للمري�ض النف�شي، ويتـــم اإنهاء الدخول 

الإلزامـــي للعـــالج بقرار مـــن الطبيب 

املعالـــج، ما مل يكن مودعـــا بقرار من 

النيابة العامـــة اأو مبوجب حكم اأو قرار 

من املحكمة املخت�شة.

واأو�شحت اأن املري�ـــض النف�شي القا�رش 

بح�شب م�رشوع القانون يحاط ب�شمانات 

�شحية خا�شـــة تراعي فئتـــه العمرية 

وحالتـــه النف�شيـــة، وحتـــدد الالئحـــة 

التنفيذية لهـــذا القانون تلك ال�شمانات 

وال�شوابـــط ب�شـــاأن الدخـــول الإلزامي 

للمري�ض النف�شي القا�رش.

لجنة بـ »�لوطني �التحادي« تو��سل مناق�سة م�سروع 
قانون �ل�سحة �لنف�سية

مركز النقل المتكامل : 
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 بابا الفاتيكان فى 
العراق : العنف 

واالإرهاب ال ياأتيان 
من الدين
بغداد  )د ب اأ( – 

ال�سبت   فرن�سي�س   الفاتيكان  بابا  اأعرب   
املجد  اأر���س  يف  بوجوده   �سعادته  عن 

ومهد الأديان.
وقال البابا فرن�سي�س ، خالل لقاء الديان 
يف مدينة اأور التاريخية مبحافظة ذي قار  
العراقية ، :"حينما هاجم الإرهاب العراق 
فقد هاجم جزءاً من العراق ، واأن الإرهاب 
والعنف لياأتيان من الدين ، واأن الإرهاب 
ي�ستغل الدين وي�ستخدمه كغطاء ، ونحن 

يجب اأن مننع من ي�ستغله كغطاء".
وخا�سة  اجل��م��ي��ع  :"عانى  واأ����س���اف 
اليزيديني الذين عانوا كثريا ، وكان هناك 
:"ل �سالم  �سدهم عنف ج�سدي". واأ�ساف 
دون  �سالم  ول  ال�سلمي  التعاي�س  دون 

التفكري ببع�سها البع�س".
�سوف  :"ال�سالم  فرن�سي�س  البابا  واأك��د  
اأجل  من  ن�سلي  اأن  ويجب  معا  يجمعنا 
بني  الأخ���وة  وتعزيز  الأو���س��ط  ال�����رق 
فنحن  اخوتنا  اأن لنن�سى  الأديان ويجب 
رحلة  رحلته  لأن  اإبراهيم  النبي  اأحفاد 
ال�سعفاء  اإىل  اأ�سواتنا  ولنعطي  �سالم 
اأكرب  قيمة  لالإن�سانية  جنعل  اأن  ويجب 
اأرى طريق احلج  ". وقال"  والعمل �سوية 
باأبينا  يذكرنا  ال��ذي  امل��ك��ان  ه��ذا  م��ن 
�سنتمكن   ": م�سيفا   ،" اإبراهيم  اهلل  نبي 
بابا  وو�سل  كورونا"  وب��اء  هزمية  من 
الفاتيكان اإىل مدينة اأور الثرية حيث كان 
يف ا�ستقباله وفد حكومي ر�سمي و�سيوخ 
حيث  رفيعة  دينية  و�سخ�سيات  ع�سائر 
جرى تد�سني من�سة احتفالية اأعدت لهذه 
ن�سو�س  وقراءة  تراتيل  واأقيمت  املرا�سم. 
الكتاب  م��ن  الأدي���ان  لقاء  فعالية  يف 
�سالة  واأداء  القراآن  من   واآي��ات  املقد�س 
نوعها  من  الأوىل  هي  م�سرتكة   موحدة 
تخللها   التاريخية  اأور  مدينة  اأر�س  على 
عر�س �سهادات رواها عددا من العراقيني 
ع��ن عمق  ع��ربت  الأدي����ان  م��ن خمتلف 
التالحم والتعاي�س الإن�ساين والخوي بني 
الأديان ال�سماوية ومعاناة العراقيني من 
جراء العنف والإرهاب واأهمية زيارة احلرب 

الأعظم مب�ساركة نحو 100 �سخ�سية.

ا�صتقبال ر�صمي و�صعبي للرئي�س الم�صري  بالخرطوم 

الرئي�س ال�سي�سي وحمدوك يوؤكدان �سرورة التو�سل التفاق 
قانوني ملزم حول ملء وت�سغيل �سد النه�سة

اخلرطوم -وكاالت 
عبد  امل�����ري،  الرئي�س  عقد 
الفتاح ال�سي�سي،  ال�سبت، �سل�سلة 
اج��ت��م��اع��ات م��ع امل�����س��وؤول��ني 
العا�سمة  يف  ال�����س��ودان��ي��ني 
رئي�س  ا�ستقبله  حيث  اخلرطوم، 
الن��ت��ق��ايل  ال�����س��ي��ادة  جمل�س 

ال�سوداين، عبد الفتاح الربهان.
وا�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سيادة 
النتقايل ال�سوداين، رئي�س الوزراء 
اجلمهوري،  الق�ر  يف  امل�ري 

يف مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية.
با�سم  الر�سمي  املتحدث  و�رح 
ال�سي�سي  باأن  اجلمهورية  رئا�سة 
مباحثات  جل�سة  عقدا  والربهان 
مو�سعة  جل�سة  اأعقبتها  منفردة 

�سمت وفدي البلدين.
واأكد الرئي�س ال�سي�سي، ما يجمع 
وال�سوداين  امل�ري  ال�سعبني 
وتاريخ  ومودة  اأخوة  روابط  من 
ت�سهده  مب��ا  وم�سيًدا  م�سرتك، 
من  موؤخًرا  الثنائية  العالقات 
اإرادة  يعك�س  مب��ا  كبري،  زخ��م 
�سيا�سية لالرتقاء بتلك العالقات 
يف  خا�سًة  اأو���س��ع،  اآف���اق  اإىل 
الإ�سرتاتيجية  املجالت  خمتلف 

ذات الهتمام امل�سرتك.
الرئي�س  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�سبت،  ال�سي�سي،   الفتاح  عبد 
بالق�ر اجلمهوري يف العا�سمة 
الفريق  مع  اخلرطوم،  ال�سودانية 
رئي�س  الربهان،  الفتاح  عبد  اأول 

جمل�س ال�سيادة ال�سوداين.
هذه  اأن  ال�سي�سي،  الرئي�س  اأكد 
مل�سرية  ا�ستمراراً  تاأتي  الزيارة 
ال���ع���الق���ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي 
على  ال�سقيقني  البلدين  تربط 
وال�سعبي،  الر�سمي  امل�ستويني 
م�سري  م���ن  يجمعهما  وم���ا 
لأوا�ر  ودعمًا  واحد،  وم�ستقبل 
جميع  على  الثنائي  التعاون 
ملختلف  وام��ت��داداً  الأ���س��ع��دة، 
لل�سودان  م�ر  م��وؤازرة  مظاهر 
التي  التاريخية  املرحلة  خالل 

فتح  على  مل�ساعدته  بها  مير 
ال��ب��اب اأم���ام اآف���اق الإ���س��الح 

والتنمية.
الفتاح  عبد  الرئي�س  اأع���رب 
حلفاوة  التقدير  عن  ال�سي�سي 
بالعالقات  م�سيداً  ال�ستقبال، 
بني  والأزل��ي��ة  املتينة  الأخوية 
من  بلغته  وما  وال�سودان،  م�ر 
خمتلف  على  متقدم  م�ستوى 

الأ�سعدة خالل الفرتة الأخرية.
الرئي�س، عن تطلع م�ر  واأعرب 
ل�سيما  وتعزيزها  لتعميقها 
على امل�ستوى الأمني والع�سكري 
والقت�سادي انطالقًا من الرتباط 
امل�ري  القومي  لالأمن  الوثيق 
التاريخية  والروابط  وال�سوداين، 

التي جتمع �سعبي وادي النيل.

جاء ذلك خالل لقاء الرئي�س عبد 
مع  اال�سبت،  ال�سي�سى  الفتاح 
دقلو  حمدان  حممد  اأول  الفريق 
"حميدتي"، نائب رئي�س جمل�س 
ال�سوداين،  النتقايل  ال�سيادة 
الر�سمية  الزيارة  اإطار  يف  وذلك 
ال�سودانية  للعا�سمة  ل�سيادته 

اخلرطوم.
عبدالفتاح  ال��رئ��ي�����س  ن��اق�����س 
اهلل  عبد  وال��دك��ت��ور  ال�سي�سي، 
حمدوك، رئي�س وزراء اجلمهورية 
ال�سودانية، اآخر امل�ستجدات فيما 

يتعلق مبفاو�سات �سد النه�سة.
ومت التوافق حول تكثيف اجلهود 
املقبلة  الفرتة  خالل  امل�سرتكة 
يف خمتلف املحافل للدفع نحو 
ملزم  قانوين  اتفاق  اإىل  التو�سل 

ومتوازن حول ملء وت�سغيل �سد 
النه�سة، مع التاأكيد على اأهمية 
دول حو�س  التعاون بني  تعزيز 
ال�ستخدام  بغر�س حتقيق  النيل 
امل�ستدام للموارد املائية يف نهر 
النيل، على النحو الذي من �ساأنه 
امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  اأن 
وجتنب  ال���دول  كافة  ل�سعوب 

الإ�رار باأي طرف.
واأكد الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي 
التعاون  دفع  على  م�ر  حر�س 
املجالت  خمتلف  يف  الثنائي 
خا�سًة  ال�سقيق،  ال�سودان  مع 
م�روعي  بتنفيذ  يتعلق  م��ا 
ال�سكك  وربط  الكهربائي  الربط 
احلديدية، وتعزيز املناخ املواتي 
ال�ستثمارية  امل�روعات  لإقامة 

اأو  ال�سناعية  �سواء  امل�سرتكة 
الزراعية، ف�ساًل عن دفع العالقات 
التجارية والقت�سادية بالبلدين، 
اإىل جانب تفعيل اأن�سطة اللجان 
م�ر  ب��ني  امل�سرتكة  الفنية 
وال�سودان، وكذلك تفعيل مذكرات 
امُلربمة  والربوتوكولت  التفاهم 
العتبار  يف  اأخ��ذاً  البلدين،  بني 
�ستى  التفاقيات  تلك  �سمول 

جوانب التعاون الثنائي.
الفتاح  عبد  الرئي�س  اأع���رب 
حلفاوة  التقدير  عن  ال�سي�سي 
بالعالقات  م�سيداً  ال�ستقبال، 
بني  والأزل��ي��ة  املتينة  الأخوية 
من  بلغته  وما  وال�سودان،  م�ر 
خمتلف  على  متقدم  م�ستوى 

الأ�سعدة خالل الفرتة الأخرية.

دبيبة: راعينا في ت�سكيلة الحكومة تمثيل جميع 
الليبيين بتنوعهم

طرابل�س )د ب اأ( -
الوحدة  حكومة  رئي�س  اأك��د   
احلميد  عبد  الليبية  الوطنية 
راعى يف  اأنه  ال�سبت   الدبيبة  
ت�سكيلة احلكومة اأن تكون ممثلة 
فعلًيا جلميع الليبيني بتنوعهم.

وقال الدبيبة ، معلقا على هيكلة 
ت�سكيلته احلكومية التي ن�رها 
ليلة   من  الأخ��رية  ال�ساعات  يف 
رئا�سة  لهيئة  و�سلمها  اجلمعة، 
فيها  :"حافظنا  النواب  جمل�س 
على العدد احلايل للوزارات، مع 

تعديل حمدود".
تغريدة  يف   ، الدبيبة  واأ�ساف 
على ح�سابه مبوقع "تويرت" ، اأن 
"تقليل الوزارات باإعادة الهيكلة 
اإداراتها ي�ستغرق  و�سّمها ودمج 
من الوقت ما ل ميلكه خالل هذه 
نفقات  عليه  ويرتتب  املرحلة، 

اإ�سافية غري مدرو�سة".
واأ�سار اإىل اأنه "راعى يف ت�سكيل 
احلكومة املوازنة ما بني الكفاءة 
الوا�سعة  امل�ساركة  و�سمان 
الدوائر  خالل  من  املناطق  لكل 
النتخابية املختلفة، حتى تكون 
جلميع  فعلًيا  ممثلة  احلكومة 

الليبيني بتنوعهم".
و�سعنا  "لقد  بالقول:   وختم 
النزاع  حالة  العتبار  عني  يف 
ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ر ب��ه��ا ال��ب��الد 
كثرية  فئات  و�سعور  ل�سنوات 

التمثيل".  وع��دم  بالتهمي�س 
الإعالمي  دبيبة  مكتب  وك��ان 
ومعايري  واآلية  هيكلة  ن�ر  قد 
ت�سمنت  التي  حكومته  ت�سكيل 
27 وزارة، بالإ�سافة ل��ستة وزراء 
دولة، ونائبني للرئي�س. وبح�سب 
الإعالن، فقد مت ت�سكيل احلكومة 

والكفاءة،  التنوع،  اأ�س�س  على 
والتوزيع اجلغرايف، والالمركزية، 
وال�سباب،  امل���راأة  وم�ساركة 

والعدالة يف اإدارة الرثوة.
اأول  اأع��ل��ن  ق��د  الدبيبة  وك��ان 
 ، مكتبه  ع��رب  اخلمي�س،  اأم�����س 
ت�سليم ت�سكيلة احلكومة مرفقة 

لتويل  امل��ق��رتح��ة  ب��الأ���س��م��اء 
رئا�سة  لهيئة  الوزارية  احلقائب 
املنتظر  وم��ن  ال��ن��واب.  جمل�س 
جل�سة  النواب  جمل�س  يعقد  اأن 
الثنني يف مدينة  يوم   ر�سمية 
على  الت�سويت  اأج��ل  من  �رت 

منح الثقة للحكومة.

وفد لبناني في دم�سق يبحث ملف النازحين 
ال�سوريين وخطة عودتهم

بريوت  )د ب اأ ( -
وزي��ر  برئا�سة  لبناين  وف��د  ت��وج��ه    
رمزي  وال�سياحة  الإجتماعية  ال�سوؤون 
امل�رفية اإىل دم�سق �سباح  ال�سبت يف 

زيارة ت�ستمر يومني.
الإعالمي  املكتب  �سادر عن  بيان  وقال 
للوزير امل�رفية اإن الوفد �سيلتقي وزراء 
الدكتور  ال�سوري  واملغرتبني  اخلارجية 
حممد  اللواء  والداخلية  املقداد،  في�سل 
خالد الرحمون، والإدارة املحلية والبيئة 

الجتماعية  وال�سوؤون  خملوف،  ح�سني 
وال�سياحة  العبداهلل  �سلوى  والعمل 

حممد رامي مرتيني.
ويرتكز البحث، بح�سب البيان" على ملف 
النازحني ال�سوريني وخطة العودة التي 
احلكومة  واأقرتها  ال�سوؤون  وزارة  اأعدتها 

اللبنانية يف متوز/يوليو املا�سي".
يف  ال�سوريني  النازحني  عدد  اأن  يذكر 
لبنان يبلغ نحو مليون و500 األف نازح، 
النازحني  هوؤلء  بعودة  لبنان  ويطالب 

اإىل بالدهم عودًة اآمنة وكرمية.

الرئي�س العراقي: تواجد بابا الفاتيكان باأر�س الرافدين 
�سيبقى را�سًخا في وجدان العراقيين

بغداد -وكاالت 
برهم  العراقى  الرئي�س  ق��ال 
�سالح، ، اإن تواجد قدا�سة البابا 
فرن�سي�س بابا الفاتيكان باأر�س 
يف  را�سخا  �سيبقى  الرافدين 

وجدان العراقيني.
تغريدة  يف  �سالح  واأ���س��اف 
نقلتها  »تويرت«،  موقع  على 
)واع(:  العراقية  الأنباء  وكالة 
يف  البابا  قدا�سة  »ا�ستقبلنا 
اأن  للبابا  م��وؤك��دا  ب��غ��داد«، 
الرافدين  اأر�س  يف  »تواجدكم 
التي  العنف  عوا�سف  بعد 
اجتاحت بلدنا.. �سيبقى را�سخا 
بكل  العراقيني  وج���دان  يف 
حلماية  امل�ّسحني  اأطيافهم 
امل�ساعب  رغ���م  تعاي�سهم 

واملحن«.
جراحنا..  نلملم  »اأننا   وتابع: 
البابا  قدا�سة  ي��ا  اأن��ت��م  وه��ا 
ت�سمدونها معنا، فهذه الأر�س 

و�سعبها ي�ستحق ال�سالم«.

 ال�صعودية: اإ�صابة طفل ومدني نتيجة �صقوط �صظايا بعد 
اعترا�س طائرات حوثية

الريا�س  )د ب اأ(-
يف  املدين  الدفاع  اأعلن   
منطقة ع�سري جنوب غرب 
اململكة العربية ال�سعودية 
طفل  اإ�سابة  اجلمعة  يوم 
نتيجة  املدنيني  واأح���د 
�سظايا  وتناثر  �سقوط 
اع��رتا���س ط��ائ��رات دون 
اأطلقتها  مفخخة  طيار 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل��وث��ي��ة 
مبحافظتي خمي�س م�سيط 

واأحد رفيدة.
الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
عن  ال�سعودية"وا�س" 
امل���ت���ح���دث الإع���الم���ي 

املدين  ال��دف��اع  ملديرية 
النقيب  ع�سري  مبنطقة 
ال�سيد،  عبده  بن  حممد 
املدين  "الدفاع  اإن  قوله 
اجلمعة  م�����س��اء  ت��ل��ق��ى 
عن  البالغات  من  ع��دداً 
�سظايا  وتناثر  �سقوط 
املناطق  م��ن  ع���دد  يف 
مبحافظتي  ال�سكنية 
واأح��د  م�سيط  )خمي�س 
عمليات  نتيجة  رفيدة( 
اعرتا�س طائرات من دون 
اأطلقتها  مفخخة،  طيار 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل��وث��ي��ة 
من  املدعومة  الإرهابية 

اإيران جتاه اململكة".

واأ�سار اىل ان "هذا العمل 
الإرهابي نتج عنه اإ�سابة 
طفل يبلغ من العمر )10( 
معاجلته  مت��ت  اأع����وام، 
الهالل  فرقة  طريق  ع��ن 
اإ�سافة  ال�سعودي،  الأحمر 
املدنيني  اأحد  اإ�سابة  اإىل 
اأثناء  �سعودي(  )مواطن 
قيادته مركبته، ومت نقله 
لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل 
وحالته  ال���الزم،  العالج 

م�ستقرة".
كما اعلن النقيب حممد بن 
عدد  "ت�رر  ال�سيد  عبده 
من املنازل باأ�رار مادية 

اإثر ال�سظايا املتطايرة".

بغداد )د ب اأ( –
 بحث  املرجع الأعلى يف العراق  على ال�سي�ستاين  
ال�سبت مع بابا الفاتيكان فران�سي�س  ال�سبت ما 
يعانيه ال�سعب الفل�سطيني من ح�سار وعمليات 
تهجري. وعقد ال�سي�ستاين وبابا الفاتيكان لقاء 
القدمية  املدينة  ال�سبت يف  تاريخيا جمعهما 
بالنجف ال�رف . وغادر البابا فرن�سي�س مكتب 
ال�سي�ستاين بعد انتهاء اجتماعه مع  املرجع 
الأعلى يف العراق. ووفق بيان من مكتب املرجع 
حول  اللقاء  خالل  احلديث  "دار   ، ال�سي�ستاين 
التحديات الكبرية التي تواجهها الن�سانية يف 
هذا الع�ر ودور الميان باهلل تعاىل وبر�سالته 
واللتزام بالقيم الأخالقية ال�سامية يف التغلب 
عليها". واأ�سار البيان اإىل اأن ال�سي�ستاين "حتدث 
البلدان من  الكثريون يف خمتلف  عما يعانيه 
الظلم والقهر والفقر وال�سطهاد الديني والفكري 
العدالة  وغياب  ال�سا�سية  احلريات  وكبت 
العديد  الجتماعية، وخ�سو�سا ما يعاين منه 
عنف  واأعمال  من حروب  منطقتنا  �سعوب  من 
وح�سار اقت�سادي وعمليات تهجري وغريها، ول 
�سيما ال�سعب الفل�سطيني يف الأرا�سي املحتلة".

واأ�سار  ال�سي�ستاين ، طبقا للبيان ، اإىل "الدور 
الدينية  الزعامات  به  تقوم  اأن  ينبغي  ال��ذي 

والروحية الكبرية يف احلد من هذه املاآ�سي، وما 
هو املوؤمل منها من حّث الأطراف املعنّية ، ول 
�سيما يف القوى العظمى ،  على تغليب جانب 
العقل واحلكمة ونبذ لغة احلرب، وعدم التو�سع 
يف رعاية م�ساحلهم الذاتية على ح�ساب حقوق 

ال�سعوب يف العي�س بحرية وكرامة".
كما اأّكد على "اأهمية ت�سافر اجلهود لتثبيت قيم 
التاآلف والتعاي�س ال�سلمي والت�سامن الن�ساين 
يف كل املجتمعات، مبنيًا على رعاية احلقوق 
اأتباع خمتلف الديان  والحرتام املتبادل بني 

والجتاهات الفكرية.
وتاريخه  العراق  "مبكانة  ال�سي�ستاين  ون��ّوه  
مبختلف  ال��ك��رمي  �سعبه  ومبحامد  املجيد 
حمنته  يتجاوز  "باأن  اأمله  مبديا  انتماءاته"، 

الراهنة يف وقت غري بعيد".
واأّكد ال�سي�ستاين "اهتمامه باأن يعي�س املواطنون 
و�سالم  اأمن  يف  العراقيني  ك�سائر  امل�سيحيون 
وبكامل حقوقهم الد�ستورية"، م�سريا اإىل "جانب 
من الدور الذي قامت به املرجعية الدينية يف 
حمايتهم و�سائر الذين نالهم الظلم والأذى يف 
املدة  �سيما يف  ول  املا�سية،  ال�سنني  حوادث 
م�ساحات  على  الرهابيون  فيها  ا�ستوىل  التي 
ومار�سوا  عراقية،  عدة حمافظات  �سا�سعة يف 

فيها اأعماًل اجرامية يندى لها اجلبني".

بحثا  التحديات الكبيرة التي تواجهها الإن�صانية في الع�صر الحديث 

ال�سي�ستاني يبحث مع بابا الفاتيكان معاناة ال�سعب 
الفل�سطيني من الح�سار والتهجير
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�أخبار وتقارير
 ال�سعودية ترفع  

االإجراءات االحترازية 
الخا�سة بكورونا اعتباراً 

من االأحد  
الريا�ض )د ب اأ( - 

ال�سعودية، م�ساء  الداخلية  وزارة  اأعلنت   
اجل��م��ع��ة، رف��ع االإج�����راءات االح��رازي��ة 
املتعلقة مبكافحة تف�سي فريو�س كورونا 
امل�ستجد )كوفيد 19( يف اململكة، اعتبارا 
من اليوم  االأحد  م�سرية اىل ان القرار مت 
اتخاذه بناء على "موؤ�رشات مطمئنة ب�ساأن 
م�ستجدات املنحنى الوبائي يف اململكة".

الر�سمية  ال�سعودية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
)وا�س( م�ساء  عن م�سدر م�سوؤول يف وزارة 
اإنه "تقرر اعتباًرا من يوم  الداخلية قوله 
االأحد القادم عدم متديد العمل باالإجراءات 
جميع  ب��اإي��ق��اف  املتعلقة  االح��رازي��ة 
واإغالق  الرفيهية،  والفعاليات  االأن�سطة 
دور ال�سينما واملراكز الرفيهية الداخلية".
امل�سوؤول  بح�سب  كذلك  القرار  وي�سمل 
اأو  امل�ستقلة،  الداخلية  االألعاب  "اأماكن 
الت�سوق،  ومراكز  املطاعم  يف  املوجودة 
الريا�سية،  واملراكز  وال�ساالت  ونحوها 
يف  الداخلية  الطلبات  خدمات  وتقدمي 

املطاعم واملقاهي وما يف حكمها".
ق��ررت  ال�سلطات  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
"ا�ستمرار اإيقاف املنا�سبات واحلفالت كافة 
؛ وي�سمل ذلك حفالت الزواج، واجتماعات 
ال�رشكات وما يف حكمها، وذلك يف قاعات 
اأو  امل�ستقلة  االأف��راح  و�ساالت  احلفالت 
اال�سراحات  وكذلك يف  للفنادق،  التابعة 
واملخيمات التي ت�ستخدم لتلك االأغرا�س، 

وذلك حتى اإ�سعار اآخر".
املعنية  اجلهات  اأن  اإىل  امل�سوؤول  واأ�سار   
للتجمعات  االأق�سى  احل��د  بقاء  "قررت 
عند  االجتماعية  املنا�سبات  يف  الب�رشية 
على  امل�سوؤول  و���س��ّدد  �سخ�سا".    )20(
فيها  مبا  ب��االإج��راءات،  االلتزام  "�رشورة 
ا�ستمرار توزيع ال�سلوات على اجلنائز يف 
وذلك  اليوم،  اأوق��ات  جميع  على  املقابر 
للمحافظة على ال�سحة العامة للمجتمع، 
خالل  حتققت  التي  املكت�سبات  وحماية 

الفرة املا�سية".
حمالت  زيادة  �ستتم  اأنه  امل�سوؤول  واأكد   
للتاأكد  القادمة؛  املرحلة  خالل  التفتي�س 
واملن�ساآت  االأف����راد  جميع  ال��ت��زام  م��ن 
الغرامات  االحرازية، وتوقيع  باالإجراءات 

على املخالفني.

ك�شر هجومين �شنتهما ملي�شيا الحوثي االنقالبية،

الجي�ض اليمني يعلن مقتل 59 عن�سرا من الحوثيين في 
معارك بمحافظة ماأرب

�سنعاء )د ب اأ(- 
امل��وايل  اليمني  اجلي�س  اأعلن 
للحكومة ال�رشعية، يوم اجلمعة 
من  عن�رشا   59 من  اأكرث  مقتل   ،
وق�سف  م��ع��ارك  يف  احلوثيني 
�رشقي  م��اأرب،  مبحافظة  ج��وي 

البالد.
نت"  "�سبتمرب  م��وق��ع  ون��ق��ل 
اليمني،  اجلي�س  با�سم  الناطق 
قوله:"اإن  ع�سكري  م�سدر  عن 
ك�رشت  واملقاومة  اجلي�س  قوات 
ملي�سيا  �سنتهما  ه��ج��وم��ني 
بع�س  على  االنقالبية،  احلوثي 
الك�سارة  جبهتي  يف  مواقعهم 
و����رشواح  وه��ي��الن  وامل�سجح 

غرب ماأرب".
املعركة  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
والتي  اجلي�س  خا�سها  التي 
"انتهت  ا�ستمرت خلم�س �ساعات 
مبقتل اأكرث من 59 عن�رشاً حوثيًا 
واأن  اجلرحى،  ع�رشات  و�سقوط 
امللي�سيا  عنا�رش  جثث  معظم 
وبطون  ال��ودي��ان  يف  متناثرة 

االأودية".
اأن  امل�سدر،  اأو�سح  بالتزامن، 
ال�رشعية  دعم  حتالف  مقاتالت 
ا���س��ت��ه��دف��ت ب���غ���ارات ج��وي��ة 
القادمة،"  امللي�سيا  تعزيزات 
اإىل  بطريقها  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
والك�سارة،  امل�سجح  جبهتي 
ودم���رت ال�����رشب��ات اجل��وي��ة 5 
ومقتل  للملي�سيا  تابعة  دوريات 

من كانوا على متنها".
هذه  على  احلوثيون  يعلق  ومل 

اخل�سائر حتى االن.
وي�����س��ه��د ال��ي��م��ن اأك����رب اأزم���ة 
ا�ستمرار  مع  العامل  اإن�سانية يف 
 20 من  اأكرث  يحتاج  اإذ   ، القتال 
امل�ساعدات  اإىل  �سخ�س  مليون 
ال��ب��الد،  ع��م��وم  يف  االإن�سانية 

ح�سب تقارير اأممية.
وزي��ر  االإري���اين،  معمر  وط��ال��ب 
اليمنية  احلكومة  يف  االإع���الم 

ال���دويل  املجتمع  ال�����رشع��ي��ة، 
ومبعوثها  امل��ت��ح��دة  واالأمم 
بالتحرك  لليمن"  اخل��ا���س 
التجنيد  عمليات  لوقف  الفوري 
االإج���ب���اري ل��ل��م��واط��ن��ني يف 
ملي�سيا  ���س��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق 

يف  االإري���اين  وق��ال  احلوثي". 
على   ، ام�س  ن�رشها  تغريدات 
ح�����س��اب��ه مب��وق��ع ال��ت��وا���س��ل 
ملي�سيا  " : ، ير" تو عي" الجتما ا
احل���وث���ي ت���ق���وم ب��ع��م��ل��ي��ات 
القبائل  الأبناء  وجتنيد  ح�سد 

املهم�سني  وف��ئ��ة  واالط���ف���ال 
ه��ج��م��ات  يف  ب��ه��م  وال������زج 
ووديان  �سخاري  يف  انتحارية 
ماأرب)�رشقي  حمافظة  وجبال 
امللي�سيا  قيادات  فيما  البالد(، 
واأبنائهم يف ق�سور وفلل �سنعاء 

املنهوبة".  االأم���وال  يراكمون 
التجنيد  ت�سبب   ": واأ���س��اف 
االإجباري من ملي�سيا احلوثي يف 
فناء اأ�رش وقرى باأكملها يف عدد 
من مديريات حمافظة �سنعاء مل 

الن�ساء". �سوى  منها  يتبق 

 وفيات و382 اإ�شابة جديدة  بال�شعودية 

بفيرو�ض  جديدة  اإ�سابة  حالة   579 ت�سجيل  م�سر: 
كورونا و45 حالة وفاة

القاهرة  )د ب اأ(- 
وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ت�سجيل  اجلمعة  يوم  امل�رشية 
579 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا )كوفيد-19( ف�سال عن 45 

حالة وفاة.
وب���ه���ذه احل�����س��ي��ل��ة ال��ي��وم��ي��ة 
عدد  اإج��م��ايل  يرتفع  اجل��دي��دة، 
يف  ت�سجيله  مت  الذي  االإ�سابات 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  م�رش 
 ،185334 اإىل  اجلمعة  يوم  حتى 
حاالت  عدد  اإجمايل  يرتفع  كما 

الوفاة اإىل 10916 حالة وفاة.
عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  كما 
فريو�س  من  متعافًيا   533 خروج 
وذلك  امل�ست�سفيات،  من  كورونا 
الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد 
لريتفع  �سفائهم  ومت��ام  الالزمة 
الفريو�س  من  املتعافني  اإجمايل 

اإىل 143143 حالة.
واأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية   
حاالت  خم�س   ت�سجيل  ال�سبت  
كورونا  بفريو�س  جديدة  وف��اة 
امل�����س��ت��ج��د، ل��ريت��ف��ع اإج��م��ايل 
ج��راء  اململكة  يف  ال��وف��ي��ات 

االإ�سابة بكورونا اإىل6524 حالة.
واأ�سارت الوزارة يف بيان �سحفي 

اإ�سابة   382 ت�سجيل   اإىل  اليوم 
لريتفع  ب��ال��ف��ريو���س،  ج��دي��دة 
اإىل  البالد  االإ�سابات يف  اإجمايل 

379 األفا و474.
كما لفتت اإىل ت�سجيل  378 حالة 
اإجمايل  لي�سل  ج��دي��دة،  �سفاء 

املتعافني اإىل   370 األفا و300.
واأعلنت وزارة ال�سحة يف اجلزائر 

ي��وم اجل��م��ع��ة، ع��ن ر���س��د 187 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
خالل ال�24 �ساعة االأخرية لريتفع 
األفا   113 اإىل  االإ�سابات  اإجمايل 

و948.
املتحدث  ف��ورار،  جمال  وك�سف 
العلمية  اللجنة  با�سم  الر�سمي 
كورونا،  فريو�س  ومتابعة  لر�سد 

يف ت�رشيح �سحفي عن ت�سجيل 
بذلك  لي�سبح  جديدة  وفيات   5

جمموع الوفيات 3 اآالف و7.
حالة   152 تعايف  اإىل  اأ�سار  كما 
املر�سى  ع��دد  لي�سل  ج��دي��دة، 
الذين متاثلوا لل�سفاء اإىل 78 األفا 
و824. فيما يتواجد 19 مري�سا يف 

العناية املركزة.

خارجية م�سر: منتدى اأ�سوان لل�سالم والتنمية 
يختتم اأعماله بنجاح

اأ(- )د ب  القاهرة 
ال����دورة  اخت��ت��م��ت   
اأ�سوان  ملنتدى  الثانية 
ل��ل�����س��الم وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����س��ت��دام��ني ال��ت��ي 
عقدت خالل الفرة من  
اأول  اإىل  اخلام�س من 
اآذار/  مار�س  اجلاري 
"�سياغة  ب��ع��ن��وان 
االأفريقي  للواقع  روؤية 
تعاف  نحو  اجل��دي��د: 

اأف�سل". وبناء  اأقوى 
ملكتب  ب��ي��ان  ووف���ق 
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي 
با�سم وزارة اخلارجية 
ت�سمنت   ، ال�سبت  يوم 
اجل��ل�����س��ة اخل��ت��ام��ي��ة 
ك���ل���م���ة ل���رئ���ي�������س 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة 
"فيليك�س  الدميقراطية 
ئي�س  ر " ي ت�سي�سيكيد
عرب  االأفريقي،  االحتاد 
فيها  اأعرب  االنرنت، 
النعقاد  تقديره  ع��ن 
امل��ن��ت��دى مب��ا اأت���اح 
لبحث  مواتية  فر�سة 
جائحة  جت��اوز  �سبل 
ك����ورون����ا وت��ع��زي��ز 
ال�����س��الم وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�������س���ت���دام���ني يف 
البيان  ووفق  اأفريقيا. 

األقى وزير اخلارجية   ،
كلمة  �سكرى  �سامح 
اليوم  خ��الل  م�سجلة 
املنتدى  م��ن  االأخ���ري 
اأن��ه  اإىل  فيها  اأ���س��ار 
انعقاد  م��ن  ب��ال��رغ��م 
و�سائل  ع��رب  ال���دورة 
اإال  امل��رئ��ي،  االت�سال 
باهتمام  حظيت  اأنها 
وا����س���ع ع��ل��ى اأع��ل��ى 
يوؤكد  ما  وهو  م�ستوى 
ال��ق��ارة  دول  اق��ت��ن��اع 
باأهمية  و���رشك��ائ��ه��ا 
الفعالة  امل�����س��ارك��ة 
اأ���س��وان،  م��ن��ت��دي  يف 
ب��اع��ت��ب��اره م��ن�����س��ًة 
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وي 
االأفريقي  العمل  ترثي 
امل�����س��رك وال��ت��ع��اون 
الدولية  االأط��راف  مع 
االآراء  تبادل  من خالل 

واخلربات.
ك��م��ا اأك�����د  ال��وزي��ر 
م�رش  ثقة  على  �سكري 
دول  قدرة  يف  التامة 
على  القارة  �سعوب  و 
التحديات  اج��ت��ي��از  
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ارة 
م�ستقبل  بناء  اأجل  من 
اأف�����س��ل ل�����س��ع��وب��ه��ا 
والعبور اإيل بر االأمان.

�سهدت  للبيان،  وطبقا 

الدورة الثانية ملنتدى 
ثرية  مناق�سات  اأ�سوان 
اأيام  مدار خم�سة  على 
مو�سوعات  تناولت 
التجارة  مثل  جديدة 
والبنية  املناخ  وتغري 
لها  مل���ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
يف  اأ�سا�سي  دور  من 
جائحة  من  التعايف 
باالإ�سافة   ، ك��ورون��ا 
مثل  مو�سوعات  اإىل 
م��ك��اف��ح��ة االره����اب 
وم���ن���ع ال���ن���زاع���ات 
واإع�������ادة االإع���م���ار 
بعد  م���ا  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ن��زاع��ات، وال��ن��زوح 
ال���ق�������رشي واأج���ن���دة 
واالأمن  وال�سلم  املراأة 
منطقة  يف  وال��و���س��ع 
منطقة  ويف  ال�ساحل 

االأحمر. البحر 
 كما مت تنظيم، والأول 
منتدى  اإط��ار  يف  مرة 
مع  وبالتعاون  اأ�سوان 
العاملية،  توير  �رشكة 
�سبابي  ح��وار  جل�سة 
ت����ربز امل�����س�����اه��م�����ة 
لل�سباب  االإي��ج��اب��ي��ة 
دف��ع  يف  االأف���ري���ق���ي 
واالأمن  ال�سلم  اأجندة 
الق�ارة  يف  والتنمية 

فريقية. االأ

مقتل 14 �سخ�ساً على االأقل فى هجوم انتحارى ب�سيارة 
مفخخة على مطعم بعا�سمة ال�سومال

مقدي�سو  )د ب اأ( –
االأق��ل  على  �سخ�سا  ع�رش  اأربعة  لقي   
انتحاري  اجلمعة يف هجوم  يوم  حتفهم 
�سهري  مطعم  على  مفخخة  ب�سيارة 

بالعا�سمة ال�سومالية مقدي�سو.
وقع  ال��ذى  القوى  االنفجار  دوى  و�سمع 
للعا�سمة  الرئي�سى  امليناء  من  بالقرب 
 ، بكاملها  املدينة  اأرج��اء  عرب  مقدي�سو 
وذكرت ال�رشطة اأن العديد من االأ�سخا�س 
على  وق��ع  ال��ذى  الهجوم  يف  اأ�سيبوا 

املطعم .
ال�رشطة علي ح�سن لوكالة  وقال �سابط 
اأن  "ال ميكنك  اأ(:  )د. ب.  االأملانية  االأنباء 
اإىل  ...م�سريا   " تتخيل مدى قوة االنفجار 
العديد  اأ�سيب  املطعم  اإىل  باالإ�سافة  اأنه 

من املبانى املجاورة باأ�رشار .
ال�سحايا  اأن عدد  ال�سابط ح�سن  ويعتقد 
ل�سدة  نظرا  كبري  ب�سكل  ي��زداد  اأن  ميكن 

االنفجار .
وثبت اأن جميع ال�سحايا من املدنيني.

يتعر�س  التي  الثانية  امل��رة  هي  ه��ذه 
فيها هذا املطعم ال�سهري لهجوم انتحاري 
احلكومة  موظفو  املطعم  هذا  ويرتاد   ،

وحرا�س االأمن و�سكان العا�سمة.
املجاهدين  �سباب  الهجوم حركة  وتبنت 

من  املت�سددة  االإ�سالموية  ال�سومالية 
الناطق  االأن��دل�����س  رادي���و  اإذاع���ة  خ��الل 

با�سمها.
وقبل وقوع الهجوم ب�ساعات قليلة هاجم 
اإنهم من احلركة �سجنا يف  مقاتلون قيل 
مدينة بو�سا�سو ال�ساحلية يف اإقليم اأر�س 
ال�سومال �سبه امل�ستقل وقتلوا ما ال يقل 

عن ثمانية من حرا�س االأمن.
واأعقب ذلك فرار عدد من ال�سجناء بينهم 
اإرهابيون م�ستبه بهم بح�سب ما �رشحت 

به ال�رشطة.  وقد تبنت حركة ال�سباب هذا 
املهاجمني  اأن  اإىل  م�سرية  اأي�سا  الهجوم 

حرروا حوايل 400 �سجني.
من  ال�سومالية  ال�سباب  حركة  تقاتل   
منذ  االأفريقي  القرن  على  ال�سيادة  اأجل 
االإرهابي  التنظيم  هذا  وي�سيطر  �سنوات، 
الذى يتبع فكريا فكر تنظيم القاعدة على 
اأجزاء كبرية من اجلنوب والو�سط ، وينفذ 
وقوات  املدنيني  على  متكررة  هجمات 

االأمن يف البالد.

تردي  على  احتجاجاً  الطرقات  يقطعون  لبنانيون 
االأو�ساع المعي�سية

بريوت ) د ب اأ(- 
على  ال�سبت  يوم  لبنانيون  حمتجون  اأق��دم 
بريوت  العا�سمة  الطرقات يف  من  عدد  قطع 
على  احتجاجًا  اللبنانية  املناطق  وخمتلف 
�سعر  وارتفاع  املردية  املعي�سية  االأو�ساع 
عتبة  ال��ي��وم  تخطى  ال��ذي  ال���دوالر  ���رشف 

ال10000 لرية لبنانية .
بريوت  و�سط  املحتجني  من  ع��دد  وجتمع 
اخلوري،  ب�سارة  تقاطع  عند  الطريق  وقطعوا 
على  ال��ط��ري��ق  بقطع  اآخ����رون  ق��ام  بينما 

اأوتو�سراد الناعمة جنوب بريوت.
وقطع حمتجون باالإطارات واحلجارة  طريق 
امل�سنع - را�سيا يف وادي البقاع �رشق لبنان 
منطقة  مدخل  عند  اآخ��رون  اعت�سم  بينما   ،

ال�سوف بجبل لبنان.
وطالبوا  اللبنانية،  االأعالم  املحتجون  ورفع 
امل�سوؤولني بالرحيل واإجراء انتخابات نيابية 
مبكرة ، ودعوا اللبنانيني اإىل النزول لل�سارع 
ما  على  واالحتجاج  بحقوقهم  للمطالبة 
و�سلت اإليه اأو�ساعهم االجتماعية وال�سحية 

واملعي�سية.

اخلرطوم -وكاالت 
ال�سوداين  للمقرح  م�رش  دعم  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  اأكد 
والواليات  االإفريقي  االحتاد  رئا�سة  ت�سمل  دولية  رباعية  لت�سكيل 
�سد  ملف  للتو�سط يف  املتحدة  واالأمم  االأوروب��ي  واالحتاد  املتحدة 

النه�سة.
جاء ذلك خالل قمة الرئي�سني عبد الفتاح ال�سي�سي، ورئي�س جمل�س 
الربهان،  الفتاح  عبد  ركن  اأول  الفريق  ال�سوداين  االنتقايل  ال�سيادة 

التي عقدت يف اخلرطوم.
بها  مير  التي  احلالية  الدقيقة  املرحلة  اأن  على  الزعيمان  وتوافق 
ملف �سد النه�سة تتطلب اأعلى درجات التن�سيق بني م�رش وال�سودان 
بو�سفهما دولتي امل�سب اللتني �ستتاأثران ب�سكل مبا�رش بهذا ال�سد، 
مع الت�سديد على رف�س اأي اإجراءات اأحادية تهدف لفر�س االأمر الواقع 

واال�ستئثار مبوارد النيل االأزرق.

م�شر توؤكد 
دعمها للمقترح 

ال�شوداني 
بت�شكيل لجنة 

رباعية للتو�شط 
في ملف �شد 

النه�شة
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�سرطة دبي تفوز بجائزة 

تحدي المنظمة الأوروبية 

لإدارة الجودة
اإنجاز مدخل ومنفذ من طريق اأبوظبي- 

العين في بني يا�س غرب

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 

دبي-وام:

 فازت القيادة العامة ل�رشطة دبي بجائزة حتدي 

املنظمـــة الأوروبية لإدارة اجلـــودة EFQM عن 

فئة "التنـــوع والندماج وامل�ساواة بني اجلن�سني 
لعام 2021"، وذلك عن مبادرات جمل�س ال�رشطة 

الن�سائـــي لإ�سعـــاد املجتمع التـــي �ساهمت يف 

متكني وتعزيز دور املراأة الإماراتية واندماجها يف 

العمل ال�رشطي على �سعيد العمل الأمني واإ�سعاد 

املجتمع، وما حققه املجل�س من اإجنازات نوعية 

�ساهمت تويل املراأة للعديد من املهام والعمل يف 

خمتلف التخ�س�سات العلمية على م�ستوى �رشطة 

دبي.

ورفع���ت القي���ادة العام���ة ل�رشطة دب���ي بهذه 

املنا�سب���ة، اأ�سمى اآيات التهنئ���ة والتربيكات اإىل 

�ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبـــي "رع���اه اهلل" ، و�سم���و ال�سي���خ حمدان بن 

حمم���د بن را�سد اآل مكت���وم ويل عهد دبي رئي�س 

املجل����س التنفيذي، والفريق �سم���و ال�سيخ �سيف 

ب���ن زايد اآل نهيان، نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء، 

وزي���ر الداخلي���ة، و�سم���و ال�سيخ���ة فاطمة بنت 

مب���ارك رئي�سة الحت���اد الن�سائي الع���ام رئي�سة 

املجل����س الأعل���ى للأمومة والطفول���ة الرئي�سة 

الأعلى ملوؤ�س�سة التنمي���ة الأ�رشية "اأم الإمارات"، 

وحرم �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�سد اآل 

مكت���وم، �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 

اآل مكت���وم، وحرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 

نهيان، نائب رئي�س جمل����س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة، �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 

اآل مكتوم، رئي�سة جمل����س الإمارات للتوازن بني 

اجلن�سني، رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة.

وتعت���رب جائزة حتدي املنظم���ة الأوروبية لإدارة 

اجلـــودة "EFQM" من اجلوائز التي يتم اإطلقها 

ب�س���كل �سن���وي لتك���رمي امل�ساري���ع واملبادرات 

املتميزة، والت���ي كان لها تاأثري كبري يف 3 فئات 

هي: "القت�س���اد الدائري"، و"التنـــوع والندماج 

وامل�ســـاواة بـــني اجلن�ســـني" وحتقي���ق "اأهداف 

التنمي���ة امل�ستدامة للأمم املتح���دة"، حيث يتم 

اختيار امل�ساريع املر�سحة ومقابلتها، ثم العلن 

الفائزين يف حفل تك���رمي خا�س ُتنظمه املنظمة 

الأوروبية لإدارة اجلودة ب�سكل �سنوي.

واأثنى معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد 

الع���ام ل�رشطة دبي على جه���ود جمل�س ال�رشطة 

الن�سائ���ي لإ�سعاد املجتم���ع يف حتقيق اجلائزة 

النوعي���ة التي ت�س���اف اإىل �سجل اإجنازات �رشطة 

دب���ي خا�س���ة يف متكني وتعزي���ز دور املراأة يف 

خمتلف املجالت والتخ�س�سات ال�رشطية، موؤكداً 

حر�س القيادة العام���ة ل�رشطة دبي على حتقيق 

التنـــوع والندماج وامل�ســـاواة بني اجلن�سني يف 

خمتلف التخ�س�سات ال�رشطية.

محام �سعودي: 

وعرب ع���ن ثقته  بالق�س���اء ال�سعودي، 

قائل :«نحن على يق���ني اأنه لن يكون 

هن���اك اأحد اأحر�س على حتقيق العدالة 

بق�سي���ة خا�سقجي م���ن ولتنا )امللك 

�سلم���ان وويل عهده الأم���ري حممد بن 

�سلمان(«.

وقال ال�سمري »اإننا ك�سعوديني يف هذا 

البلد نعل���م يقينًا عمق وحكمة وحنكة 

ولة الأم���ر الذي���ن اأج���ادوا ويجيدون 

التعامل مع مثل هذه التغريات ».

وانتقد ال�سمري ال�سيا�سة الأمريكية يف 

املنطق���ة ، متهما اإياه���ا باأنها على مر 

الع�سور تت�سبب يف العديد من امل�ساكل 

للكثري من الدول.

اأمري���كا  م���ن  :«ا�ستغ���رب  واأ�س���اف 

و�سيا�سته���ا اللمنهجية واللمنطقية« 

، م�س���ريا اإىل اأن »الوليات املتحدة من 

جانب تدع���ي رعايتها حلقوق الإن�سان 

، اإل اأنه���ا جعلتها ذريع���ة للبتزاز يف 

بع����س الأوق���ات للق�ساء عل���ى بلدان 

واإنه���اء دول«. وك�سف عن اأن الوليات 

املتحدة »من خلل معتقل جوانتنامو 

اأب���رزت ال�سورة احلقيقي���ة التي غابت 

ع���ن العامل » ، موؤك���د اأن » تاريخ هذا 

املعتقل �س���يء ال�سمعة دم���وي مليء 

باخلطايا والآثام » .

»قانون  ال�سع���ودي  املحامي  وانتق���د 

جا�ست���ا«  الأمريكي الذي يعني الدولة 

الت���ي ترعى الإره���اب ، قائل اإن »خري 

رد عل���ى ه���ذا القان���ون  اأن تقوم كل 

دولة ت�رشرت بتعدي���ل يف ت�رشيعاتها 

القانونية وا�ستح���داث مواد تتيح رفع 

دعاوى ق�سائية �سد اأي جهة كانت حتى 

يكون الخت�سا�س للمحكمة الدولية«.

الرئي�س الأفغاني

للم�ساحلة يف اأفغان�ستان، زملاي خليل 

زاد اأ�سار اإىل �سيغة جديدة للم�ستقبل 

ال�سيا�سي للبلد، خ���لل زيارته التي 

ا�ستمرت ثلثة اأي���ام للعا�سمة كابول 

الدبلوما�س���ي  الأ�سب���وع. وكان  ه���ذا 

الأمريكي البارز قد توجه اإىل العا�سمة 

القطرية، الدوحة، حيث جتري احلكومة 

الأفغاني���ة ووفد من زعم���اء طالبان 

حمادث���ات �سلم من���ذ اأيلول/�سبتمرب 

املا�س���ي. واأكد الرئي����س الأفغاين اأن 

الد�ستور �سيح���دد م�ستقبل البلد، بدل 

من خطط الآخرين.

غ���ري اأنه قال اإن اإدارته تفهمت الفر�سة 

غري امل�سبوقة لل�سلم يف البلد، الذي 

عانى 42 عاما من احلرب.

ودعا غني طالبان لوقف العنف ومتكني 

حمادثات ال�سلم من النجاح.

وذكر زعماء طالبان اأنه اإذا ا�ستقال غني 

و�سمح حلكومة جديدة بتويل ال�سلطة، 

�سيوافقون على وقف اإطلق النار.

وعلى الرغ���م من حمادث���ات ال�سلم 

اجلاري���ة، مازال العن���ف يت�ساعد يف 

اأفغان�ستان منذ اأن ب���داأت املحادثات، 

حيث حت���دث تفجريات �سب���ه يومية 

وعملي���ات قت���ل م�ستهدف���ة لن�سطاء 

املجتمع املدين وال�سحفيني وموظفي 

احلكومة املدنية.

لقاء تاريخي 

واأعرب بابا الفاتيكان فرن�سي�س ام�س 

ال�سب���ت  عن �سعادت���ه بوجوده  يف 

اأر�س املجد ومهد الأديان.

وذكر موق���ع »ال�سومرية نيوز« ام�س 

اأن ذلك  جاء خ���لل لقاء الديان يف 

مدين���ة اأور التاريخي���ة  يف الع���راق 

بح�سور بابا  الفاتيكان.

ووف���ق املوقع ،  و�سل بابا الفاتيكان 

اإىل مدين���ة اأور الثري���ة يف حمافظة 

ذي ق���ار حي���ث كان يف ا�ستقبال���ه 

وفد حكومي ر�سم���ي و�سيوخ ع�سائر 

و�سخ�سيات دينية رفيعة.

وزار قدا�سة الباب���ا مدينة اأور الأثرية 

اإيذانا بب���دء اأوىل خطوات احلج هناك 

واأداء الطقو����س كما ح����رش اجتماعا 

بني الأدي���ان بح�سور ع���دد كبري من 

ال�سخ�سي���ات الديني���ة م���ن خمتلف 

الأدي���ان والطوائ���ف يف الع���راق ثم 

انتقل ج���وا اإىل بغداد حل�سور القدا�س 

املقد�س يف كاتدرائية القدي�س يو�سف 

الكلدانية يف بغداد.

مقتل 120 عن�سراً

�ســـن 18 غارة جوية عل���ى مديريات 

دون  واملاهلي���ة،  ومدغ���ل  ����رشواح 

الإ�سارة اإىل وقوع خ�سائر. 

و�سع���د احلوثيون من���ذ مطلع ال�سهر 

املا�س���ي هجماتهم عل���ى ماأرب، يف 

حماول���ة لل�سيطرة عل���ى املحافظة 

الغنية بالنفط والغاز. 

 يف الأثن���اء قتل جن���دي، واأ�سيب 14 

اآخ���رون، ام�س ال�سبت، اإث���ر ا�ستهداف 

احلوثيني مع�سك���را للقوات احلكومية 

بطائرة م�سرية يف مديرية ال�سمايتني، 

مبحافظة تعز، و�سط البلد. 

وقال���ت ال�رشط���ة الع�سكرية يف تعز، 

يف بيان �سحفي :«اإن قواتها اأ�سقطت 

طائ���رة م�س���رية تابع���ة مليلي�سي���ا 

احلوثي النقلبي���ة، كانت حتلق فوق 

مع�سكر تدريب���ي تابع لقوات ال�رشطة 

الع�سكري���ة يف منطق���ة العفا ا�سابح 

مبديرية ال�سمايتني«. 

واأ�س���ارت ال�رشط���ة الع�سكرية  اإىل اأن 

النفجار اأ�سفر ع���ن مقتل اأحد اجلنود 

واإ�سابة 14 اآخرين.

واأكدت ال�رشط���ة الع�سكرية »اأن مثل 

ه���ذه الأعمال الإجرامي���ة لن تثنيهم 

عن موا�سل���ة ن�سالهم من اأجل الوطن 

وحترير ما تبقى من حمافظة تعز«.

وياأت���ي ه���ذا ال�سته���داف تزامنا مع 

معارك عنيفة ت�سهدها اجلبهة ال�رشقية 

ملدينة تعز، بني قوات اجلي�س اليمني 

امل���وايل للحكومة ال�رشعية وم�سلحي 

احلوثيني الذين يفر�سون ح�سارا على 

املدينة منذ اأكرث من خم�س �سنوات.

تقرير اأمريكي 

لذل���ك يجب عل���ى املجتم���ع الدويل 

التحرك ب�س���كل حا�سم لعلج التباين 

الق���درة عل���ى تو�سيل  بني �سع���ف 

وتزايـــد  ناحيـــة  مـــن  امل�ساعـــدات 

الإن�سانية لل�سوريني من  الحتياجات 

ناحية اأخرى.

ويف تقرير ن�رشه موقع مركز الدرا�سات 

الأمريكي،  والدولي���ة  ال�سرتاتيجي���ة 

اأ�سارت ب�سمة علو����س وهي م�ست�سار 

�سيا�سي للمجل�س الرنويجي لللجئني 

يف وا�سنط���ن وعل ما�سف���ج امل�ساعد 

الإعلمي للمجل�س الرنويجي للجئني 

يف دم�سق اإىل الفتاة فرح البالغة من 

العمـــر 16 عاما وتعي����س يف خميم 

لجئ���ني يف �سم���ال ����رشق �سورية؛ 

حي���ث حرمت من التعلي���م لآن اأقرب 

مدر�سة من م���كان وجودها على بعد 

15 كيلوم���رتا. كما اأنها ل متلك بطاقة 

هوي���ة ر�سمية وهي البطاقة املطلوبة 

لكي تخرج من املخيم. ولكي حت�سل 

على بطاقة هوي���ة يجب اأن تعود اإىل 

حمل ميلدها يف مدينة حم�س وهي 

الرحلة التي تعر����س حياتها للخطر 

لأنها �ستمر عرب نقاط تفتي�س ع�سكرية 

وخط���وط قتال ب���ني املتحاربني يف 

�سورية.

واحلقيقة اأن حوايل 8ر6 مليون �سوري 

يحتاجون اإىل اخلدمة التعليمية منهم 

5ر2 ملي���ون طفل خارج املدار�س. لأن 

الكثري من املدار�س دمرت اأثناء ال�رشاع، 

وغالب���ا ما تكون املدار����س املتوفرة 

بعيدة عن خميم���ات اإيواء النازحني، 

وهو ما يعر����س الأطفال للخطر اأثناء 

الذه���اب اإىل املدار����س. ع���لوة على 

ذلك فاإن ملي���ني النازحني ال�سوريني 

فقدوا وثائقهم الثبوتية املدنية خلل 

الن���زوح اأو متت م�سادرتها من جانب 

ال�سلطات املحلية. ثم اإن اأغلب الأطفال 

املولودين خلل �سنوات النزوح الع�رش 

لي�س لديهم بطاقات هوية ول �سهادات 

اأوراق  ميلد تثبت وجوده���م. وبدون 

الهوية يواج���ه ال�سوريون قيودا على 

حرية حركتهم ويحرمون من اخلدمات 

الأ�سا�سي���ة مث���ل التعلي���م والرعاية 

ال�سحية.

وت���رى ب�سم���ة علو�س وع���ل ما�سفج 

يف تقريرهم���ا اأن تعدي���ل اخلدم���ات 

الأ�سا�سية لكي ي�سه���ل الو�سول اإليها 

اإقامة من�س���اآت تعليمية طارئة،  مثل 

متحرك���ة ميكن  ت�سجي���ل  ومكات���ب 

اأن يخف���ف حدة احتياج���ات مليني 

النازح���ني ال�سوريني، لك���ن هذا الأمر 

يحتاج اإىل موارد مالية اإ�سافية واإرادة 

�سيا�سية من جان���ب ال�سلطة املعنية 

ملنح امل�رشدين والنازحني اأولوية يف 

احل�سول على اخلدمات الأ�سا�سية.

ويعاين ملي���ني النازحني يف �سمال 

�رشق �سورية ب�سكل خا�س من العنف 

ال�سيء  امل�ستم���ر واأح���وال الطق����س 

و�سعوب���ة احل�س���ول عل���ى ال�سل���ع 

الأ�سا�سي���ة. ويعترب غياب الأمن عائقا 

اأ�سا�سيا اأمام و�س���ول امل�ساعدات اإىل 

املحتاج���ني يف �سوري���ة. ويف ه���ذه 

النازحة  العائ���لت  املناط���ق جت���د 

نف�سه���ا عالق���ة داخل دائ���رة اخلطر 

دون اأي ق���درة عل���ى ال�سعي للخروج 

منه���ا ب�سكل م�ست���دام. وبناء من�ساآت 

بني���ة حتتية دائم���ة يف �سمال �رشق 

�سورية ل ميث���ل اأولوية حاليا ب�سبب 

احتمالت تعر�سها للتدمري جمددا يف 

ظ���ل عدم الو�س���ول اإىل حلول نهائية 

لل����رشاع. يف الوقت نف�سه فاإنه بدون 

بنية حتتية دائم���ة �سيظل ال�سوريون 

الإيواء  يعتمدون احلياة يف خميمات 

الت���ي ل تفدم اأي حماي���ة من الطق�س 

ال�سيء.

والأ�سواأ من ذل���ك بح�سب تقرير مركز 

اأن  والدولية،  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات 

اأك���رث من 80 األف �س���وري ينامون يف 

اله���واء الطلق اأو حتت ال�سجر دون اأي 

ماأوى. 

وتتوقع املنظمة الدولية للهجرة وفاة 

الآلف منه���م اإذا مل يتم توفري اأماكن 

اآمنة لكي يناموا فيها.

ومنذ خم�س �سنوات فر اأبو عمر واأفراد 

اأ�رشت���ه الثني ع�رش م���ن ريف حماة 

اإىل حمافظ���ة اأدلب حي���ث اأقاموا يف 

خيمتني باأحد خميمات الإيواء. 

اأبوظبي-الوحدة:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة 

البلدي���ات والنقل من خ���لل قطاع البنية 

التحتي���ة واأ�سول البلدية م����رشوع اأعمال 

املتفرقات للط���رق ال�رشيعة للرب الرئي�سي 

والتي ت�سمن���ت اإن�ساء مدخ���ل ومنفذ من 

طري���ق اأبوظبي الع���ني E-22  اإىل حو�س 

WB-01 يف بن���ي يا����س غ���رب بتكلفة 
1،611،688 درهم.

وياأتي ه���ذا امل�رشوع �سم���ن اإطار اخلطة 

املتوا�سل���ة الهادف���ة اإىل تعزي���ز مكونات 

الن�سيابية  وحتقي���ق  التحتي���ة،  البني���ة 

املطلوبة للطرق ، وتوفري اأق�سى م�ستويات 

ال�سلمة مل�ستخدمي الطرق.

وق���د ا�ستمل امل����رشوع عل���ى تنفيذ منفذ 

ومدخل مع حارات ت�سارع وتباطوؤ، واإن�ساء 

ممرات م�ساة، واأعمال تابعة ملركز املراقبة 

والتحكم، وتخطيط الط���رق، بالإ�سافة اإىل 

اإن�ساء م�سار للرك�س، واأعمال تاأثيث الطريق 

اأر�سي���ة ملونة  م���ن الإ�س���ارات وعواك�س 

وحواجز معدنية، وتغيري الت�سميم لأعمال 

املنفذ واملخرج لتتطابق مع م�رشوع �رشكة 

)م�سان���دة( يف املنطق���ة، وتوفري متطلبات 

تقارير ال�سلمة.

اأ�سارت  وحول نتائج امل����رشوع املتحققة 

البلدي���ة اأن اإن�س���اء املدخ���ل واملنفذ اأدى 

اإىل تقلي���ل ال�سغط امل���روري على الطرق 

واجل�س���ور احلالي���ة، و�ساه���م يف ت�سهيل 

الدخ���ول اإىل الأحوا����س ال�سكنية يف بني 

يا�س غرب، واملفرق ال�سناعية.

»كهرباء ال�سارقة« تت�سلم350 كتاباً جديداً من 
»ثقافة بال حدود«

ال�سارقة-وام:

 ت�سلم���ت هيئة كهرب���اء ومياه 

كتابـــا   350 ال�سارق���ة  وغ���از 

جدي���دا من مب���ادرة "ثقافة بل 

اإىل ن�رش  الت���ي ته���دف  حدود" 
ثقاف���ة الق���راءة يف كل موؤ�س�سة 

وبيت اإماراتي واإطلق امل�ساريع 

ال�ساعي���ة اإىل زي���ادة الإنت���اج 

الفك���ري والأدبي ودف���ع عجلة 

الن����رش يف الدولة وذلك من اأجل 

تر�سيخ النه�سة الثقافية وزيادة 

الوع���ي الجتماع���ي وحتفي���ز 

املوظفني واأف���راد املجتمع على 

القراءة واكت�ساب املعارف.

واأكـــد �سعـــادة �سعيـــد باجليو 

كهرباء  هيئة  رئي�ـــس  ال�سويدي 

ومي���اه وغاز ال�سارق���ة اأن دعم 

�ساحب ال�سم���و ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل����س الأعلى حاكم ال�سارقة 

لكاف���ة املب���ادرات التي ت�سجع 

ثقافة  الق���راءة وتر�سي���خ  على 

املعرفة �ساهم يف جعل ال�سارقة 

منارة للمعرفة وعا�سمة للثقافة 

العربية.

واأ�سار اإىل اأن التعاون بني هيئة 

كهرب���اء ومياه وغ���از ال�سارقة 

وثقاف���ة ب���ل حدود يه���دف اإىل 

امل�ساهم���ة يف بن���اء املعرف���ة 

ال�سليم���ة  والثقاف���ة  والعل���م 

وا�ستثم���ار الأوق���ات فيما يفيد 

لبناء  الفكري  املخ���زون  واإثراء 

جمتمع فاعل حي���ث اإن القراءة 

ت�سكل الطريق ال�سحيح لتحقيق 

التنميـــة امل�ستدامة التي تعتمد 

على املعرفة مما ي�ستلزم اتخاذ 

كافة الإجراءات اللزمة لت�سجيع 

اأجيالنا عل���ى القراءة والطلع 

هو جمتمع  الق���ارئ  فاملجتمع 

اأن  اإىل  ..م�سرياً  متطور ومتح�رش 

الهيئة ت�سجع املبادرات الثقافية 

يف  امل�ساركة  عل���ى  وحتر����س 

وامل�ساهمة  الثقافية  الفعاليات 

يف رعايتها وتطوي���ر وت�سجيع 

موظفيها وكاف���ة اأفراد املجتمع 

..م�سي���دا بجهود  الق���راءة  على 

مبادرة ثقافة بل حدود ودورها 

املتميز يف ن�رش الثقافة والوعي.

وقالت خولة الفردان رئي�س ق�سم 

املطبوع���ات بالهيئة اإن مبادرة 

"ثقافة بل ح���دود" �ساهمت يف 
تعزيز ثقافة القراءة لدى جميع 

اأفراد املجتمع الأمر الذي ينعك�س 

املجتمع  فئ���ات  كاف���ة  عل���ى 

خا�سة اأجيال امل�ستقبل وتعزيز 

معارفه���م ومهاراته���م وانطلق 

عجل���ة البت���كار والتطور نحو 

اآف���اق جديدة كم���ا �ساهمت يف 

تعزيز القدرة التناف�سية يف كافة 

املجالت.

تزويد  م����رشوع  اأن  واأو�سح���ت 

باملكتبات  احلكومي���ة  اجلهات 

يه���دف اإىل و�سع ب���ذرة الثقافة 

ل���دى كل موظ���ف حت���ى تنمو 

بالرعاي���ة والهتم���ام واإ�سافة 

وت�سجيع  وموؤلفات جديدة  كتب 

املوظفني واملراجعني بالهيئات 

القراءة  على  احلكومية  والدوائر 

والطلع وتنمي���ة ثقافاتهم يف 

�ست���ى املج���الت واأن جمموعة 

الكتب التي اأهدتها مبادرة ثقافة 

بل ح���دود لإدارة مركز الت�سال 

بهيئ���ة كهرباء ومي���اه ال�سارقة 

ت�س���م جمموع���ة متنوع���ة من 

الكتب والدرا�سات واملوؤلفات يف 

�ستى املجالت وهي متاحة اأمام 

املوظف���ني واملراجعني للطلع 

عليها. واأ�سادت بروؤية وتوجيهات 

ال�سيخ���ة ب���دور بن���ت �سلطان 

القا�سم���ي رئي�س الحتاد الدويل 

للنا�رشي���ن الت���ي اأر�ست مبادئ 

واأ�س�ـــس لـ "ثقافة ب���ل حدود" 

�ساهمت يف تعميق علقة الفرد 

بالكت���اب ون�رش ثقاف���ة القراءة 

يف كل موؤ�س�س���ة وبيت اإماراتي 

واإطلق امل�ساري���ع ال�ساعية اإىل 

والأدبي  الفكري  الإنت���اج  زيادة 

واأهدافه���ا  املب���ادرة  وتطوي���ر 

اجله���ات  كاف���ة  يف  ون�رشه���ا 

احلكومية واملنازل.

دبي ـ وام:

حققت الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي 

اأمني���ة طفل بيوم عيد ميلده و�سط اأ�رشته 

ومب�سارك���ة الإطفائي���ني من مرك���ز اإطفاء 

واإنق���اذ الرب�س���اء وذلك �سم���ن املبادرات 

املجتمعي���ة التي يتبناه���ا الدفاع املدين 

بدبي.

وكانت اإدارة الت�س���ال احلكومي قد تلقت 

ر�سال���ة من عائل���ة الطفل خال���د عبداهلل 

جوهر، البال���غ من العمر ث���لث �سنوات، 

اعرب فيها عن اعجاب���ه ب�سخ�سية رجال 

اأن  ال�سامي���ة، متمنني  الإطفاء ومهنته���م 

يقام عيد ميلده هذا العام بني رجال خط 

الدفاع الأول للدفاع املدين بدبي .

واأك���د �سع���ادة العميد خب���ري علي ح�سن 

املط���وع م�ساعد املدي���ر الع���ام ل�سوؤون 

الإطف���اء والإنق���اذ ، ان اإ�ستجاب���ة الدفاع 

املدين دبي ال�رشيعة لتحقيق اأمنية الطفل، 

توؤكد القي���م املجتمعي���ة الإن�سانية التي 

تعك����س التوجهات الرامي���ة للتفاعل مع 

املعطيات والتي تعك�س العلقة الإيجابية 

بني مكونات املجتمع.

ون���وه اإىل اأن التوا�س���ل الجتماعي ياأتي 

دب���ي وتوجهاتها  اأولويات حكومة  �سمن 

لتحقي���ق اأف�س���ل موؤ����رشات ال�سعادة يف 

املجتم���ع، وتوف���ري اأعلى درج���ات الأمن 

وال�سلمة حلياة كرمية مطمئنة، وتر�سيخ 

مفاهيم الت�سام���ح والتعاي�س ودور الفرد 

جتاه اأ�رشته وجمتمعه ووطنه .

الدفاع المدني بدبي يحقق اأمنية طفل 
بيوم عيد ميالده

بتكلفة تجاوزت مليوناً و600 األف درهم
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دبي-وام:
في  دب��ي  و�صناعة  تجارة  غرفة  نجحت   
العام 2020 في تعزيز تناف�صية بيئة الأعمال 
الأعمال  ا�صتمرارية  دعم  خالل  من  بالإمارة 
ال�صتباقية  المبادرات  من  مجموعة  عبر 
مجتمع  دعمت  التي  الذكية  وال��خ��دم��ات 
الخا�ص  ال��ق��ط��اع  دور  وتفعيل  الأع��م��ال 
لمواجهة  الحكومي  القطاع  مع  و�صراكته 
كوفيد-19  لفيرو�ص  ال�صلبية  التداعيات 
ال�صنوي  التقرير  و�صلط  الأعمال.  قطاع  على 
يوم  الغرفة  اأطلقته  الذي   2020 دبي  لغرفة 
مبتكرة  ورقمية  تفاعلية  بطريقة  ال�صبت 
ون�صاطات  اإح�صاءات  اأح��دث  على  ال�صوء 
 16,614 ان�صمام  مع  الما�صي  العام  الغرفة 
والم�صهد  الغرفة  ع�صوية  اإلى  جديدة  �صركة 
في  دبي  غرفة  وجنت   , لالإمارة  القت�صادي 
التقنية  في  ا�صتثمارها  ثمار  الما�صي  العام 
بلوغ  مع  الما�صية  الفترة  خالل  الرقمية 
الأ�صا�صية  الذكي في خدماتها  التحول  ن�صبة 
من  عمالءها  مّكن  الذي  الأمر  المائة  في   98
بي�صر  بعد  عن  معامالتهم  جميع  اإن��ج��از 
العالمية.  المعايير  اأف�صل  وف��ق  و�صهولة 
غرفة  عام  مدير  بوعميم  حمد  �صعادة  واأكد 
الغرفة ركزت خالل  اأن  تجارة و�صناعة دبي 
الما�صي على �صمان دعم وا�صتمرارية  العام 
نحو  جهودها  توجيه  خ��الل  من  الأع��م��ال 
وتعزيز  خدماتها  في  الرقمي  التحول  تعزيز 
اأن  موؤكداً  والخا�ص  العام  القطاعين  �صراكة 
ا�صتمرارية الأعمال �صكلت اأولوية لغرفة دبي 
واأ�صاد  كوفيد-19.  فيرو�ص  تحديات  ظل  في 
اإدارة  في  المتميز  دب��ي  بنموذج  بوعميم 
كوفيد-19  تداعيات  من  والتخفيف  الأزم��ة 
على مختلف مكونات القطاع الخا�ص موؤكداً 
اأثبتت خالل العام 2020  ان القيادة الر�صيدة 
العالقة  اأ�صا�ص  هو  م�صتثمريها  م�صالح  اأن 

الناجحة بين القطاعين العام والخا�ص.
معاملة   659,000 باإنجاز  الغرفة  وقامت 
اإلكترونية خالل العام 2020 حيث انتظر 79.4 
في المائة من العمالء اأقل من 5 دقائق لإتمام 
معامالتهم الإلكترونية.. واأطلقت الغرفة خالل 
واعتماد  الإلكتروني  الت�صديق  خدمة  العام 
والم�صتندات  الوثائق  على  التواقيع  �صحة 
الخا�صة ليعك�ص هذا التحول الرقمي ال�صل�ص 
جاهزية الغرفة الرقمية العالية وقدرتها على 
وقد  العالمية.  المتغيرات  مع  �صريعًا  التاأقلم 
�صركة   16,614 دبي  غرفة  ع�صوية  اإلى  ان�صم 
جديدة في العام 2020 مما رفع اإجمالي عدد 
في  �صركة   261,000 اأكثر  اإلى  الغرفة  اأع�صاء 
�صادرات  واإع��ادة  �صادرات  قيمة  بلغت  حين 
اأع�صاء غرفة دبي 185 مليار درهم خالل العام 

الما�صي..
مما  من�صاأ  �صهادة   632,436 الغرفة  واأ�صدرت 
لالإمارة  التجاري  الأداء  في  مرونة  يعك�ص 
الأجنبية  لال�صتمارات  ا�صتقطابها  وا�صتمرار 
رئي�صية  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��م��ب��ا���ص��رة 
الإدخال  دفاتر  عدد  وبلغ  الأعمال.  لممار�صة 
الغرفة  اأ�صدرتها  التي  للب�صائع  الموؤقت 
اإدخال  دفتر   2,914 الدولة  ا�صتقبلتها  والتي 
مما  درهم  مليار   3.3 بقيمة  و�صلع  لب�صائع 
دبي  غرفة  تديره  الذي  النظام  نجاح  يعك�ص 
اأداء  تعزيز  في  دبي  جمارك  مع  بالتعاون 
قطاع المعار�ص والموؤتمرات بالدولة وت�صهيل 
الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة البينية.

  

 

 ان�سمام 16,614 
�سركة جديدة في 

ع�سوية غرفة دبي 
عام 2020

»�سيدات اأعمال عجمان«»ومركز التدريب الت�سعة«في البحرين 
يوقعان مذكرة تعاون

عجمان -وام:
اأعمال  �صيدات  مجل�ص  وق��ع   
ع��ج��م��ان ف���ي غ��رف��ة ت��ج��ارة 
تعاون  مذكرة  عجمان  و�صناعة 
الت�صعة  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  م��ع 
البحرين,  مملكة  في  ����ص.م.ب 
الم�صترك  التعاون  تعزيز  بهدف 
ل�صيدات  تدريبية  قنوات  وتوفير 
المجل�ص,  وع�صوات  الأع��م��ال 
الطرفين  خبرات  من  والإ�صتفادة 

بما يحقق تكامل الأدوار.
ُبعد  عن  التعاون  مذكرة  وق��ع 
المرئي,  الإت�صال  خا�صية  عبر 
علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
اأعمال  �صيدات  مجل�ص  رئي�صة   �
بنت  نورة  وال�صيخة   , عجمان 
اآل خليفة رئي�صة مجل�ص  خليفة 
اإدارة �صركة "ميد بوينت" و مركز 

التدريب الت�صعة "ذا ناين".
التعاون  على  المذكرة  ن�صت 
دورات  ع��ق��د  ف��ي  وال�����ص��راك��ة 
مجال  في  متخ�ص�صة  تدريبية 
مركز  يقوم  اأن  على  الع��م��ال, 
التدريب الت�صعة بتوفير خدماته 
ورائ���دات  ل�صيدات  التدريبية 
مجل�ص  ع�صوات  م��ن  الع��م��ال 
ويتولى  عجمان,  اعمال  �صيدات 
والت�صويق  التنظيم  المجل�ص 
متطلبات  واإ�صتبيان  ل��ل��دورات 

�صيدات العمال التدريبية.
اآمنة خليفة  الدكتورة  واأو�صحت 
حري�ص  المجل�ص  اأن  علي,  اآل 
تدريبية  خ��ط��ة  تنفيذ  ع��ل��ى 
بيوت  م��ع  بالتعاون  �صاملة 

ع�صواته  تزويد  بهدف  الخبرة 
والمعارف  العملية  بالمهارات 
العلمية في اإدارة ونمو اأعمالهن 
في  م�صاهمتهن  ي��ع��زز  ب��م��ا 
في  ل�صيما  الإقت�صادي  القطاع 
ت�صهده  الذي  الكبير  التنوع  ظل 
ب�صكل  العمال  �صيدات  م�صاريع 

عام.
واأ�صارت الى ان المجل�ص ي�صعى 

لتوفير  �صراكاته  تعزيز  اإل��ى 
تطور  تواكب  متنوعة  خدمات 
ب�صكل  العمال  �صيدات  اأن�صطة 
على  المجل�ص  وع�صوات  ع��ام 

وجه الخ�صو�ص.
نورة  ال�صيخة  اأكدت  جانبها  من 
على  خليفة  اآل  خليفة  بنت 
في  ودوره���ا  ال��م��ذك��رة  اأهمية 
بين  الم�صترك  التعاون  تج�صيد 

الموؤ�ص�صات الخليجية لالإ�صتفادة 
وتوفير  المتاحة,  الخبرات  من 
ل�صاحبات  م��وج��ه��ة  خ��دم��ات 
الم�صاريع والُمقبالت على تنفيذ 
بجهود  م�صيدة  خا�صة,  م�صاريع 
في  الخليجية  ال��ح��ك��وم��ات 
وتوفير  العمال  �صيدات  تمكين 
لتعزيز  لهن  الالمحدود  الدعم 
الإقت�صاد  تنمية  في  م�صاركتهن 

الخليجي ب�صكل عام.
التعاون  مذكرة  اأن  واأو�صحت 
الدورات  لتنظيم  من�صة  �صتوفر 
خبراء  اأي���دي  على  التدريبية 
ومعنين بريادة العمال, لت�صمل 
التخ�ص�صات  مختلف  ال��دورات 
والنتاج  والدارة  الت�صويق  قي 
والبتكار وغيرها من المجالت.

ك � وكالت:

اأبوظبي«تبحث التعاون التجاري مع  »غرفة 
اأمريكا الو�سطى دول 

اأبوظبي -وام:
 بحثت غرفة تجارة و�صناعة 
اأبوظبي �صبل تعزيز التعاون 
ال��ت��ج��اري وال���ص��ت��ث��م��اري 
في  الأعمال  مجتمعي  بين 
اأمريكا  ودول  اأبوظبي  اإمارة 
بيئة  يخدم  بما  الو�صطى, 
لدى  والم�صتثمرين  الأعمال 

الجانبين.
ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مر�صد  ثاني  محمد  �صعادة 
اإدارة  الرميثي رئي�ص مجل�ص 
اتحاد  رئي�ص  اأبوظبي  غرفة 
غرف التجارة وال�صناعة في 
الدولة في مقر الغرفة, �صفراء 
لدى  الو�صطى  اأمريكا  دول 
فران�صي�صكو  �صعادة  الدولة 
كو�صتاريكا,  �صفير  �صاكون 
و�صعادة خوليو كا�صتانيو�ص 
الدومنيكان,  جمهورية  �صفير 
�صفير  بيرا  لر���ص  و�صعادة 
ريكاردو  و�صعادة  غواتيمال, 

لفييري �صفير بنما.
اللقاء,  خالل  الرميثي  وثمن 
محمد  �صعادة  ح�صره  الذي 
عام  م��دي��ر  المهيري  ه��الل 
غ��رف��ة ت���ج���ارة و���ص��ن��اع��ة 
غرير  وع���ب���داهلل  اأب��وظ��ب��ي 
محمد  وه����الل  القبي�صي 
عام  مدير  نائبا  الهاملي 
الغرفة, زيارة ال�ّصفراء لغرفة 
باأن  تطلعه  مبديًا  اأبوظبي, 
اآفاق  اإلى  الو�صول  ت�صهم في 
التجاري  التعاون  من  رحبة 
مجتمعي  بين  وال�صتثماري 
اأبوظبي  اإم��ارة  في  الأعمال 
وبما  الو�صطى,  اأمريكا  ودول 
الثنائية  بالعالقات  يرتقي 

في مختلف المجالت.
اأبوظبي  غرفة  اأن  اإلى  واأ�صار 
وانطالقًا من دورها الرائد في 
دعم قطاع الأعمال في اإمارة 

اأب��وظ��ب��ي ودول���ة الإم���ارات 
اأتم  على  فاإنها  عام,  ب�صكل 
التعاون  لتكثيف  ال�صتعداد 
العالقات  وتعزيز  المتبادل 

وال�صتثمارية,  التجارية 
الأع��م��ال  بيئة  ي��خ��دم  بما 
والم�صتثمرين لدى الجانبين.
�صعادة  اأ���ص��اد  جانبه,  م��ن 

�صفير  �صاكون  فران�صي�صكو 
ج��م��ه��وري��ة ك��و���ص��ت��اري��ك��ا 
اأمريكا  دول  عن  بالنيابة 
وح�صن  بحفاوة  الو�صطى 
ال�صتقبال, لفتًا اإلى اأن دولة 
الإمارات تمتلك كل المقومات 
النمو  ا�صتدامة  تدعم  التي 
ظل  في  وذل��ك  القت�صادي, 
م��زاي��ا  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا 
اقت�صادية جاذبة  واإمكانيات 

لالأعمال.
اإل��ى  تطلعه  ع��ن  واأع����رب 
العملية  الجهود  موا�صلة 
التعاون  ع��الق��ات  لتوثيق 
الق��ت�����ص��ادي, وا���ص��ت��غ��الل 
ال���ف���ر����ص ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
اأمريكيا  دول  في  المحتملة 
يمكن  وال��ت��ي  ال��و���ص��ط��ى, 
للم�صتثمرين  ت��ت��وّف��ر  اأن 
الذي  وبال�صكل  الإماراتيين, 
الثنائية  الم�صالح  يخدم 

الم�صتركة.

اإندوني�سيا توقع اتفاقية مع مبادرة الجواز اللوج�ستي 

نحو  المعوقات  لتخطي  الُملهمة  مبادراتها  توا�سل  دبي 
اأرقى من التعاون االقت�سادي العالمي  م�ستويات 

جاكرتا -وام:
اإطارية  اإندوني�صيا اتفاقية   وّقعت جمهورية 

مع مبادرة "الجواز اللوج�صتي العالمي >
h t t p s : / /
worldlogisticspassport .

اأطلقتها  رائ��دة  مبادرة  وهي   ,"  >/com
بهدف  الما�صي  العام  مطلع  عالميًا  دبي 
الأ���ص��واق  بين  التجارية  الفر�ص  زي���ادة 
منطقة  ف��ي  دول��ة  ك���اأول  وذل��ك  النامية, 
بعد  المبادرة  اإلى  تن�صم  اآ�صيا  �صرق  جنوب 
الوطنية  ال�صحن  �صركات  "مجل�ص  ت�صجيل 
التفاقية  اأهمية  من  يزيد  ما  الإندوني�صية" 
المبادرة  تطبيق  �صبيل  في  موؤثرة  كخطوة 

التي تحظى بدعم الحكومة الإندوني�صية.
وّقع التفاقية الإطارية �صعادة �صلطان اأحمد 
والرئي�ص  الإدارة  مجل�ص  رئي�ص  �صليم,  بن 
العالمية  دبي  موانئ  لمجموعة  التنفيذي 
رئي�ص موؤ�ص�صة الموانئ والجمارك والمنطقة 
ال��ح��رة ف��ي دب���ي, وت��وت��و دي��رج��ان��ت��ورو, 
الوطنية  ال�صحن  �صركات  مجل�ص  رئي�ص 
الإندوني�صية, بح�صور عدد من كبار م�صوؤولي 

الإندوني�صية. الحكومة 
ت�صجيله في  تم  اأن  �صبق  قد  المجل�ص  وكان 

مهم  دور  وهو  و  للمزايا؛  كمزّود  المبادرة 
الموؤ�ص�صات  خالله  من  تقدم  البرنامج  في 
خدمات ا�صت�صارية بتكلفة منخف�صة لأع�صاء 

الجواز اللوج�صتي العالمي.
اأ�صمل  تعاون  اإطار  في  الخطوة  هذه  وتاأتي 
المتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يجمع 
وجمهورية اإندوني�صيا بهدف تعزيز العالقات 
الخا�صة  للموؤ�ص�صات  واإيجاد فر�ص  الثنائية 
التجارة  طرق  تح�صين  اأج��ل  من  والعامة 
منها  الجديد  وتطوير  فعالية  اأكثر  لتكون 
بما ي�صهم في زيادة التدفقات التجارية بين 

الجانبين.
اأحمد  �صلطان  �صعادة  قال  المنا�صبة,  وبهذه 
اإندوني�صيا  ان�صمام  "ي�صعدنا  �صليم:  بن 
ما  بكل  العالمي؛  ال�صفر  جواز  مبادرة  اإلى 
ك�صوق  ا�صتراتيجية  مكانة  من  به  تتمتع 
مهمة ت�صهد �صادراتها ال�صناعية طلبًا كبيراً 
منارة  ُتعّد  كما  العالم,  اأنحاء  مختلف  في 
"الآ�صيان",  منطقة  في  القت�صادي  للتقدم 
تعزيزاً  المبادرة  اإلى  ان�صمامها  �صيكون  لذا, 
تر�صيخ  نحو  الطموحة  قيادتها  لم�صاعي 
رئي�صي,  لوج�صتي  كمركز  جاكرتا  مكانة 
والمحيط  اآ�صيا  منطقة  بين  للتجارة  وبوابة 

الهادئ و�صائر اأنحاء العالم".

دبي-وام:
 اأعلنت موؤ�ص�صة محمد بن را�صد لتنمية الم�صاريع 
ال�صغيرة والمتو�صطة, اإحدى موؤ�ص�صات اقت�صادية 
للماركات  العربية  المجموعة  ان�صمام  عن  دبي 
لحا�صنات  دبي  �صبكة  مظلة  تحت   "  TALG"
وتطوير  ابتكار  اإلى  الحا�صنة  وتهدف  العمال. 
ماركات فاخرة خا�صة بها اإلى جانب ال�صتثمار 
الأزي���اء  م��ج��الت  ف��ي  اإم��ارات��ي��ة  م�صاريع  ف��ي 
والإك�ص�صوارات  التجميل  وم��واد  والمجوهرات 
الفاخرة  ال�صلع  من  وغيرها  والأحذية,  والعطور 
التي ي�صنعها ويبدع في ت�صميمها اأبناء الإمارات 
على  المجموعة  �صتعمل  حيث  العربية,  والدول 
اإطالق واحت�صان هذه الم�صاريع, ودفعها للتو�صع 
و�صهدت  وعالميًا.  اإقليميًا  والنت�صار  والنمو 

الناجحة  الأعمال  نماذج  من  عدد  اطالق  دبي 
وقد  وا�صعًا,  وانت�صاراً  كبيرة  �صهرة  حققت  التي 
اأ�صحاب المواهب  حر�صت الدولة على احت�صان 
والفكار البداعية مما جعل م�صاريعها ت�صل الى 
العالمية, المر الذي جذب �صركات اأجنبية لبحث 
اأو  الم�صاريع  هذه  مع  وال�صراكة  التعاون  فر�ص 
اإن دبي بيئة  ال�صتحواذ عليها, لذا يمكن القول 
الطموحة  الحالم  لأ�صحاب  اآمن  ومالذ  منا�صبة 
من اأجل اطالق اأعمالهم و تحقيق النمو والتو�صع.
المدير  الجناحي  عبدالبا�صط  �صعادة  ورح��ب 
لتنمية  را�صد  بن  محمد  لموؤ�ص�صة  التنفيذي 
بان�صمام  والمتو�صطة  ال�صغيرة  الم�صاريع 
المجموعة العربية للماركات تحت مظلة �صبكة 
دبي لحا�صنات العمال ..مو�صحا اأن المجموعة 
الدعم  العمال  ورواد  المبتكرين  لهوؤلء  �صتوفر 

توفير  خالل  من  والمعنوية,  المادية  والرعاية 
باأف�صل  وال�صتعانة  المنا�صبة  العمل  بيئة 
بالماركات  للتعريف  والترويج  الت�صويق  طرق 
الأ�صواق  في  الإماراتية  التجارية  والعالمات 

الإقليمية والعالمية, واأولها الأ�صواق الخليجية.
اأ�صحاب  ودع��م  رعاية  اأهمية  الجناحي  واك��د 
مواطني  من  �صواء  والبتكار  والإب��داع  الأفكار 
الت�صميم  مجال  في  الخليج  دول  اأو  الم��ارات 
فاخرة  م��ارك��ات  اط���الق  اأج���ل  م��ن  والتطوير 
اإلى  م�صيرا  وعالميًا,  اقليميًا  المناف�صة  يمكنها 
لهوؤلء  الأمثل  المن�صة  �صتكون  المجموعة  اأن 
وتطوير  مهاراتهم  بتنمية  لهتمامها  المبدعين 
المثالية لهم لالإبداع  البيئة  امكانياتهم وتوفير 
والبتكار في هذا المجال الوا�صع والكبير والذي 

تقدر ال�صتثمارات به بالمليارات.

 ان�سمام 
المجموعة 

العربية 
الفاخرة  للماركات 

اإلى قائمة 
االأعمال  حا�سنات 

المعتمدة
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 320 مليون �ساعة ق�ساها 
�سكان الدولة على تطبيقات 
الهواتف الذكية خالل 2020

دبي-وام:
والحكومة  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  اأ�صادت   
الرقمية بالبيانات ال�صادرة عن تقرير العالم 
اآر  الرقمي 2021، وال�صادر عن موؤ�ص�صة "وي 
�صركة  مع  بالتعاون  العالمية  �صو�صال" 
ال�صوء  التقرير  �صلط  حيث  �صويت"،  "هوت 
اأ�صلوب الحياة الرقمية في الدولة من  على 
خالل مجموعة بيانات تر�صد �صلوك االأفراد 
وال�صركات خالل عام 2020 الذي �صهد جائحة 

" كورونا " .
ال�صفقات  مدفوعات  قيمة  اأن  التقرير  وبين 
بلغت   2020 خللالل  االإملللارات  في  الرقمية 
متو�صط  اأن  اإلى  واأ�صار  دوالر،  مليار   18.50
الوقت الذي يم�صيه الفرد في االإمارات على 
واأن  يوميا،  دقيقة  و24  �صاعات   7 االإنترنت 
اأ�صبوعيا في ت�صفح  الفرد يق�صي 40 �صاعة 
االإنترنت عبر الهاتف الذكي، في حين بلغت 
االألعاب  يمار�صون  الذين  ال�صكان  ن�صبة 
االإلكترونية عبر االإنترنت با�صتخدام االأجهزة 
 320 اأن  اإلى  التقرير  واأ�صار   .%86 المتاحة 
على  االإمللارات  �صكان  ق�صاها  �صاعة  مليون 
تطبيقات الهواتف الذكية خالل 2020، وباأن 
عدد المنازل الذكية في الدولة و�صل اإلى 190 

األف منزل ذكي .
�صعادة  قال  والبيانات  النتائج  هذه  وحول 
هيئة  عللام  مدير  المن�صوري  عبيد  حمد 
الرقمية  والحكومة  االتلل�للصللاالت  تنظيم 
دولة  لحكومة  الرقمية  الحكومة  رئي�س 
الذي  الطارئ  الظرف  اأدى  لقد   "  : االإمللارات 
يكون  الأن  المن�صرم  العام  العالم  �صهده 
المواقع  كانت  حيث  بامتياز،  رقميا  عاما 
االجتماعي  التوا�صل  و�صفحات  االإلكترونية 
الوحيد  ال�صبيل  الذكية،  والمواقع  والبوابات 
العالم  �صكان  خالله  من  ا�صتطاع  الللذي 
وقد  وتعليمهم،  واأعمالهم  حياتهم  متابعة 
االت�صاالت  لقطاع  التحتية  البنية  كانت 
وتقنية المعلومات عامال حا�صما في تمكين 
العديد من قطاعات المجتمع في ا�صتمرارية 
وتعليم  عمل  من  اأوجهها  بمختلف  الحياة 
الما�صية  الفترة  اأثبتت  لقد  و�صراء.  وبيع 
ملحة  �صرورة  بللات  الرقمي  التحول  بللاأن 
دولة  في  ونحن  تقني،  ترف  مجرد  ولي�صت 
االإمارات واقتداء بتوجيهات القيادة الر�صيدة 
العملية، حيث عملت  �صباقين في هذه  كنا 
تطوير  على  الحكومية  الجهات  معظم 
في  روادا  وكنا  الذكية،  وخدماتها  من�صاتها 
تبني وتطوير الحلول الرقمية ما مكننا من 
تخطي الظرف ال�صعب، وتحقيق العديد من 

النجاحات " .

لفتح  الجهود  توحيد  توؤكدان  ال�سارقة  وغرفة  االقت�ساد  وزارة 
اأ�سواق جديدة وتو�سيع خارطة �سادرات الدولة

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
اأحمد  الللدكللتللور ثللانللي بللن  اأكلللد 
للتجارة  الدولة  وزيللر  الزيودي 
غرفة  زيارته  خالل  الخارجية، 
تجارة و�صناعة ال�صارقة، موؤخراً، 
االإماراتية  ال�صركات  دعم  اأهمية 
وتو�صيع  والم�صدرة،  المنتجة 
وتنويع  اللوجي�صتية  ال�صبكات 
للدولة،  الخارجية  االأ�للصللواق 
المكانة  تدعم  مبادرات  واإطللالق 
في  الخا�س  للقطاع  الللرائللدة 

مجال التجارة الخارجية.
التعاون  بحث  الزيارة  وتناولت 
فللي الللعللديللد مللن الللمللجللاالت، 
خارطة  تو�صيع  �صبل  ومناق�صة 
واالنفتاح  الخارجي  التعاون 
ب�صكل اأكبر مع الدول، اإلى جانب 
تعزيز ودعم العمل الت�صديري في 

االإمارات.
ورافلللق الللوزيللر خللالل الللزيللارة 
الم�صاعد  الوكيل  الكيت  جمعة 
وكان  الدولية،  التجارة  ل�صوؤون 
�صلطان  عبداهلل  ا�صتقبالهم  في 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  العوي�س 
ال�صارقة،  و�صناعة  تجارة  غرفة 
العو�صي  اأملليللن  اأحللمللد  ومحمد 
ال�صارقة، ومريم  مدير عام غرفة 
المدير  م�صاعدة  ال�صام�صي 
في  الدعم  خدمات  لقطاع  العام 
�صعيد  وجمال  ال�صارقة،  غرفة 
في  االإعالم  اإدارة  مدير  بوزنجال 
الغرفة وعدد من روؤ�صاء االإدارات 

واالأق�صام.
اأحمد  بن  ثاني  الدكتور  واطلع 
الزيودي والوفد المرافق له خالل 
مرافق  كافة  في  اأجراها  جولة 
التي  الخدمات  اأهم  على  الغرفة 
اإدارة  �صملت  الأع�صائها،  تقدمها 
تعرفوا  حيث  االأع�صاء،  خدمات 
ا�صتخراج  في  العمل  اآليات  على 
و�صهادات  الع�صوية  �صهادات 
المن�صاأ والخدمات المختلفة، كما 
ال�صحي  النادي  الجولة  �صملت 
�صبا«  »�صفينتي  للغرفة  التابع 
)غرفتي  االأطلللفلللال  وحلل�للصللانلله 
على  اأثللنللى  حيث  ال�صغيرة( 
لهاتين  االجتماعية  االأبللعللاد 

المبادرتين اال�صتثنائيتين.
المرافق  والوفد  الزيودي  وتفقد 

المعر�س  اأجنحة  مللن  جانبًا 
ال�صناعية  للمنتجات  الللدائللم 
المبادرات  عن  ف�صاًل  المحلية، 
الغرفة  طرحتها  التي  والبرامج 
االأعمال  مجتمع  ورعاية  لدعم 
اأبرز  على  اطلع  كما  االإمارة،  في 
التي  الم�صتقبلية  التوجهات 
تعمل عليها غرفة ال�صارقة خالل 

الفترة المقبلة.
على  التعرف  اللقاء  خالل  وتم 
خدمات  ت�صهدها  التي  التطورات 
وكيفية  جللانللب  كللل  واأنلل�للصللطللة 
بها،  التعريف  اآللليللات  تفعيل 
اإلى  اإ�صافة  منها  واال�صتفادة 
خالل  مللن  التعاون  اإمكانيات 
تنظيم الفعاليات، وكذلك زيارات 
في  الم�صترك  للعمل  الللوفللود 
اال�صتثمارات  من  المزيد  اجتذاب 
للدولة  االقت�صادية  الجدوى  ذات 

واقت�صادها الوطني.
الدكتور  هناأ  اللقاء،  بداية  وفي 

غرفة  الزيودي  اأحمد  بن  ثاني 
اليوبيل  ال�صارقة بمنا�صبة ذكرى 
م�صيداً  لتاأ�صي�صها،  الللذهللبللي 
التي  واالإنلللجلللازات  بللالللجللهللود 
حققتها في رفد االقت�صاد الوطني 
بالخبرات والبرامج وتطوير بيئة 
ومبتكرة  ن�صطة  مثالية  اأعمال 
الدولة  ال�صتراتيجية  وداعللمللة 
االقت�صادية  التنمية  تحقيق  في 
فخره  عن  معربًا  الم�صتدامة، 
يقرب  بما  الغرفة  م�صاهمة  في 
الناتج  في  درهم  مليار   100 من 
االإمارات في عام  لدولة  المحلي 
2019، ما يوؤكد دور الغرفة المهم 
وعدد  الوطنية  الم�صاهمة  في 
ال�صركات المن�صوية تحت مظلتها 
فيها  العاملة  القطاعات  واأهمية 
كون  ال�صناعي  القطاع  خا�صة 
 1800 نحو  ت�صم  ال�صارقة  اإمارة 

م�صنع باخت�صا�صات متنوعة.
الزيارة تاأتي  اأن هذه  اإلى  واأ�صار 

التي  الللدوريللة  الللزيللارات  �صمن 
لكافة  االقت�صاد  وزارة  تنفذها 
وال�صناعية  التجارية  الغرف 
لتن�صيق  الللدولللة  م�صتوى  على 
الجهود خا�صة في محور التجارة 
وا�صتقطاب  وتعزيز  الخارجية 
عن  معربًا  للدولة،  الم�صتثمرين 
ثقته باأن ت�صهد المرحلة المقبلة 
اآفاقًا اأو�صع للتعاون بين الوزارة 
وغرفة ال�صارقة، لتحقيق التنوع 
وتعزيز  والمرونة  االقت�صادي 
اإلى  الدولة،  القت�صاد  التناف�صية 
جانب البحث عن اأ�صواق جديدة 
�صويًا  العمل  الممكن  من  والتي 
المرحلة  فللي  ت�صهيلها  على 
الللقللادمللة وتللوحلليللد الللجللهللود 
و�صمان  جديدة  اأ�للصللواق  لفتح 
الدولة  �صادرات  خارطة  تو�صيع 

وتعزيزها.
مللن جللانللبلله، اأعللللرب عللبللداهلل 
تقدير  عللن  العوي�س،  �صلطان 

الللغللرفللة للللللدور الللفللاعللل الللذي 
دعم  في  االقت�صاد  وزارة  تلعبه 
من  االأعللمللال  قطاع  وم�صاندة 
بيئة  تعزيز  في  االإ�صهام  خالل 
مقوماته  وتنويع  اال�صتثمار 
الغرفة  حر�س  موؤكداً  الجاذبة، 
مع  ال�صراكة  حجم  تو�صيع  على 
الخدمات  لال�صتفادة من  الوزارة 
في  التكامل  عن  ف�صاًل  المقدمة، 
والتطور  النمو  لتحقيق  االأدوار 
الثقة  وتللعللزيللز  االقللتلل�للصللادي 
محليًا  االأعللمللال  مجتمع  فللي 
يرفع  بما  وعالميًا،  واإقليميًا 
لدولة  التناف�صية  المكانة  من 
الن�صاط  حركة  ويدعم  االإمللارات، 
والنهو�س  واال�صتثماري  التجاري 
الم�صتدامة  االقت�صادية  بالتنمية 
التوجهات  لتحقيق  الدولة،  في 
لدولة  اال�صتراتيجية  االقت�صادية 
عامًا  الخم�صين  خالل  االإمللارات 

المقبلة.

االإعالن عن ت�سكيل لجنة لتعزيز التناف�سية العالمية في 
تجارة و�سناعة الذهب وتطوير حوكمة القطاع

اأبوظبي-وام:
 اأعلنت لجنة �صوق ال�صبائك االإماراتية خالل 
الدكتور  معالي  برئا�صة  الثاني  اجتماعها 
ثاني بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
التنفيذي  المكتب  ت�صكيل  عن  الخارجية 
الفعلي  التنفيذ  �صيبا�صر  والذي  لها  التابع 
الأن�صطة ومبادرات اللجنة واإدارة العمليات 

الخا�صة بمعيار االإمارات للت�صليم الجيد.
اإطللالق  ت�صريع  �صبل  اللجنة  بحثت  كما 
وترويجه  للمعيار  الت�صغيلية  االأعللمللال 

عالميًا.
وتاأتي هذه الخطوة في اإطار جهود اللجنة 
الذهب  وتلللداول  تللجللارة  حوكمة  لتطوير 
وتعزيز جاذبية الدولة على خارطة �صناعة 
في  ي�صاهم  بما  العالمية  وتجارته  الذهب 
تبني اأف�صل المعايير والممار�صات العالمية 
االرتقاء  اإلللى  باالإ�صافة  المجال،  هذا  في 
اأف�صل  كللاإحللدى  االإمللللارات  دولللة  بمكانة 

الوجهات العالمية لتجارة الذهب.
واأكد معالي الدكتور ثاني بن اأحمد الزيودي 
�صوق  للجنة  التنفيذي  المكتب  ت�صكيل  اأن 
ال�صبائك االإماراتية وبدء االأعمال الت�صغيلية 
للذهب،  الجيد  للت�صليم  االإمللارات  لمعيار 
البنية  لتطوير  ومهمة  جللديللدة  خللطللوة 
بالدولة  الذهب  قطاع  لحوكمة  الموؤ�ص�صية 
المجال  هذا  في  متكاملة  منظومة  وبناء 
بما يتما�صى مع توجيهات القيادة الر�صيدة 
لمكانة  الداعمة  الممار�صات  اأف�صل  بتبني 

االإمارات كوجهة اقت�صادية وتجارية رائدة، 
عالوة على تعزيز تناف�صيتها كاإحدى اأف�صل 
الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.
اأقرتها  التي  المبادرات   " معاليه:  واأ�صاف 
التداول  ومن�صة  كالمعيار  موؤخراً  الحكومة 
االتحادية ولجنة �صوق ال�صبائك االإماراتية 
تدعم الجهود الحكومية المتوا�صلة ل�صمان 
وتللداول  لتجارة  ومزدهرة  م�صتقرة  بيئة 
الذهب في الدولة وتنفيذ م�صتهدفات �صيا�صة 
دولة  مكانة  وتعزيز  االتحادية،  الذهب 
ال�صل�صلة  في  مهم  دولي  كمركز  االإمللارات 
الثمينة  والمعادن  الذهب  لتجارة  الدولية 

غير  االإجمالي  المحلي  الناتج  وزيلللادة 
النفطي من خالل النمو في هذا القطاع.".

اللجنة  خالل  من  "�صنعمل  معاليه:  وقال 
تجارة  حوكمة  بيئة  تطوير  موا�صلة  على 
من  المقبلة  المرحلة  خالل  الذهب  وتداول 
واالأن�صطة  المبادرات  من  مجموعة  خالل 
التي �صيتم اإطالقها خالل المرحلة المقبلة".
ا�صتعرا�س  االجتماع  خالل  تم  وتف�صياًل، 
والتي  التنفيذي،  بالمكتب  المنوطة  المهام 
المبادرات  تنفيذ  في  اللجنة  دعم  �صملت 
واالأن�صطة المكلفة بها، باالإ�صافة اإلى اإدارة 
واالإ�صراف  الجيد  للت�صليم  االإمارات  معيار 
بالمعيار  الخا�صة  العمليات  �صير  على 
المنبثقة عنه، والترويج للمعيار  والبرامج 

محليًا ودوليًا.
م�صتجدات  ر�صد  المكتب  �صيتولى  كما 
مجال  في  الخا�س  القطاع  واحتياجات 
الذهب، واإعداد الدرا�صات والتقارير والبحوث 
اال�صتراتيجيات  وتطوير  ال�صيا�صات  وطرح 
التي تدعم ملف حوكمة تجارة الذهب في 
الدولة، اإلى جانب التن�صيق مع الجهات ذات 
العالقة داخل وخارج الدولة ومع المنظمات 

الدولية ذات ال�صلة.
كما ناق�س االجتماع ال�صبل الكفيلة بت�صريع 
االإمارات  الت�صغيلية لمعيار  االأعمال  اإطالق 
للت�صليم الجيد باالإ�صافة اإلى خطط التواجد 
بالترويج  الخا�صة  العمل  وخطط  الدولي 

للمعيار محليًا ودوليًا.

اأ�سول»و�سل«لل�سيافة  6576 وحدة فندقية 
والترفيه
دبي-)الوحدة(:

والترفيه«  لل�صيافة  »و�للصللل  �صجلت 
»و�صل  لمجموعة  بالكامل  المملوكة 
الإدارة االأ�صول«، نمواً في اأ�صولها الفندقية 
موؤخراً، اإذ بلغ عددها 6576 وحدة فندقية 
فندقًا   18 على  موزعة  غرفة   5256 منها 
و1320 �صقة فندقية موزعة على 7 فنادق.

مرنة  �صيا�صة  تطبيق  ال�صركة  وتوا�صل 
التي خلفتها  التحديات  مع  التعاطي  في 
تطوير  في  نجحت  اإذ   19 كوفيد  جائحة 
اأ�صول فندقية على اأ�صا�س التحفظ الذكي 
والم�صوؤول والالزم لنمو المحفظة من دون 
تذكر،  اأخطار  اإلللى  المكت�صبات  تعري�س 

ممار�صات  �صوغ  في  تتاأخر  لم  بحيث 
ت�صمن لها التعامل مع الم�صتجدات بح�س 
عاٍل من الم�صوؤولية وال �صيما في ما يت�صل 

بمحركات وتحديات �صناعة ال�صيافة.
واأكدت ال�صركة موا�صلتها خططها الرامية 
ال�صياحة  �صوق  تن�صيط  في  لالإ�صهام 
رفد  خالل  من  بدبي  المحلي  ال�صوق  في 
الم�صاريع  من  متميزة  بنوعية  القطاع 
تج�صيداً  المتنوعة،  والترفيهية  الفندقية 
لرغبة المجموعة في الحفاظ على التنوع 
الوا�صح الذي عرفت به و�صعيها الدائم في 
داخل  من  لل�صياح  هائلة  خيارات  تقديم 
وخارج الدولة، عبر توفير طيف وا�صع من 
الفنادق من فئات الثالث واالأربع والخم�س 

»�سروق«تعلن افتتاح منتزهي ك�سي�سة و�سغرافة 
بال�سارقة اأمام الزوار

ال�سارقة-وام:
 اأعلللللنللت هلليللئللة اللل�للصللارقللة 
"�صروق"  والتطوير  لال�صتثمار 
ك�صي�صة  منتزهي  افتتاح  عن 
الواقعتين في منطقة  و�صغرافة 
الرحمانية بال�صارقة اأمام الزوار 
اإدارتهما  الهيئة  تتولى  حيث 
�صاحب  توجيهات  على  بناء 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
ع�صو  القا�صمي  محمد  بللن 
المجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة. 
مجموعة  المنتزهان  ويت�صمن 
متنوعة من المرافق االجتماعية 
والللتللرفلليللهلليللة والللريللا�للصلليللة 
تقدر  م�صاحة  على  والتعليمية 
بنحو 147 األفا و700 متر مربع.

الللزوار  المنتزهان  وي�صتقبل 
 9 ال�صاعة  مللن  بلللدءاً  مجانًا 
�صباحًا حتى 10 م�صاء اأما اأيام 
وال�صبت  والجمعة  الخمي�س 
في�صتمر  الر�صمية  والعطالت 
م�صاء   11 ال�صاعة  حتى  العمل 
في حين يتم ا�صتقبال الزوار في 

اأذان  المبارك بعد  �صهر رم�صان 
م�صاء   11 ال�صاعة  حتى  الظهر 
الجري متاحًا  و�صيكون م�صمار 
االأ�صبوع وعلي مدار  اأيام  خالل 

ال�صاعة.
وقال اأحمد عبيد الق�صير المدير 

لهيئة  للعمليات  التنفيذي 
والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة 
منتزهي  تطوير  اإن  "�صروق" 
روؤية  يعك�س  و�صغرافة  ك�صي�صة 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
واالرتللقللاء  االإملللارة  لم�صتقبل 

بجودة حياة �صكانها من خالل 
توفير اأف�صل الوجهات الترفيهية 
واالجتماعية التي ت�صمن حزمة 
يلبي  بما  المرافق  من  متنوعة 
احللتلليللاجللات �للصللكللان االإمللللارة 

وزوارها.

ب�سعة  بالدقم  الغاز  اإم��داد  محطة  اإن�ساء  تكمل  عمان  �سلطنة 
ا�ستيعابية تبلغ 25 مليون متر مكعب يومياً

م�سقط – )د ب اأ(:
�صلطنة  في  “اأوكيو”   اأعلنت مجموعة    
عمان جاهزية م�صروع اإمدادات الغاز من 
االقت�صادية  المنطقة  اإلللى  نهيدة  �صيح 
تكلفته  بلغت  الللذي  بالدقم  الخا�صة 
ريال  مليون   98 يقارب  ما  االإجمالية 
االحتياجات  تلبية  اإلى  ويهدف  عماني 
الغاز  اإمدادات  من  والم�صتقبلية  الحالية 
االأنباء  وكالة  ونقلت  المنطقة.  لم�صاريع 
بن  من�صور  عن  ال�صبت  يللوم  العمانية 
ل�صبكة  العام  “المدير  العبدلي  علي 
الغاز”  قوله اإن المجموعة قامت باإن�صاء 
والتي  بالدقم  الغاز  اإمداد  محطة  مرافق 
الدقم  �صركة م�صفاة  تزود حاليا كال من 
  OQ8  ” البتروكيماوية  وال�صناعات 
خط  عبر  المركزية  الللمللرافللق  و�صركة 
كم.   221 وبطول  بو�صة   36 قطره  اأنابيب 
الم�صروع ت�صتمل على  اأن مرافق  واأ�صاف 
محطة اإمداد الغاز بالدقم وخطوط اأنابيب 
المنطقة  فللي   الم�صتقبلية  للم�صاريع 
بقيا�س 32 بو�صة و 18 بو�صة مع اأنظمة 
المحطة  ت�صمل  التي  الكاملة  التحكم 
االأنابيب  خطوط  ومرافق  التحكم  وغرفة 
اأنه  العبدلي  واأو�صح  القيا�س.  ومحطات 
تم تغليف اأكثر من 19 األف اأنبوب محليا 

في م�صنع االأنابيب ب�صحار ومن ثم نقلها 
برا اإلى موقع االإن�صاء من خالل اأكثر من 

3800 ناقلة في فترة زمنية قيا�صية.
وفق  الم�صروع  تنفيذ  تم  اأنه  اإلى  واأ�صار 
االأعمال  بداأت  المعّد حيث  الزمني  الخط 
تم  فيما   2017 عام  منت�صف  االإن�صائية 

تد�صين الم�صروع في �صهر
عدد  وبلغت   2020 دي�صمبر  اأول/  كانون 
�صاعات العمل في الم�صروع ما يقارب 2ر5  
مليون �صاعة، حيث روعي خاللها تطبيق 

اأعلى معايير ال�صحة وال�صالمة.
الق�صوى  اال�صتيعابية  ال�صعة  اأن  واأو�صح 

لخط االأنابيب الجديد )221 كم ،
متر  مليون   25 تبلغ  بو�صة(   36 بقطر 
تبلغ  فيما  اليوم،  في  الغاز  من  مكعب 
الغاز  اإمداد  لمحطة  اال�صتيعابية  ال�صعة 
في الدقم 15 مليون متر مكعب في اليوم 
مق�صمة على اأربع قاطرات مع ف�صل للغاز 
�صعة كل قاطرة 5 ماليين متر مكعب مع 
هام�س 25% للت�صغيل المرن والذي ي�صمح 

بالتكيف مع احتياجات العمالء.
حديثا  المن�صاأة  المرافق  اأن  اإلى  واأ�صار 
متر   135000 تقارب  م�صاحة  على  تمتد 
مربع مع القدرة على ا�صتيعاب التو�صعات 
الم�صتقبلية لما ي�صل اإلى 10 ماليين متر 

مكعب اإ�صافية.
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 »دبي المالي العالمي« يعلن  
عن تعديالت مقترحة لبع�ض 

الت�سريعات والقوانين

بدعم من»ال�سارقة لريادة الأعمال«و»�سراع«و»�سبكة الم�ستثمرين«

اإطالق»مغامر دوت كوم«بخم�ض لغات لع�ساق �سياحة المغامرات 
حول العالم

ال�سارقة-)الوحدة(:
للبحوث  ال�شارقة  جممع  �شهد 
موؤخراً،  واالبتكار  والتكنولوجيا 
وبدعم من مركز ال�شارقة لريادة 
االأعمال "�رشاع" و�شبكة ال�شارقة 
�رشكة  اإط���اق  للم�شتثمرين، 
يف  متخ�ش�شة  نا�شئة  حملية 
توفري احللول حلجوزات كل اأنواع 
خمتلف  يف  املغامرات،  �شياحة 
اأنحاء العامل، حتمل ا�شم »مغامر 
Mughamer.( كوم«  دوت 
com(، وذلك يف م�رشوع جديد 
حتت�شنه ال�شارقة، ويعد االأول من 
نوعه يف دولة االإمارات ومنطقة 

ال�رشق االأو�شط.
اإلكرتونية  من�شة  ال�رشكة  وتدير 
مبتكرة لتوفري خدمات احلجوزات 
مل��ج��م��وع��ة م���ن امل��غ��ام��رات 
وال��ري��ة  البحرية  واالأن�����ش��ط��ة 
حول  اجل���ودة  عالية  واجل��وي��ة 
اال�شتك�شاف  واإمكانية  العامل، 
مزايا  على  والتعرف  االفرتا�شي، 
حيث  احل��ج��ز،  قبل  ال��وج��ه��ات 
اأهم مواقع �شياحة  ت�شمل حاليًا 
االإم���ارات  دول��ة  يف  املغامرات 
القمر،  وجزر  والرازيل  واملغرب 
العديد  الحقة  مراحل  يف  لت�شم 

من دول العامل.
حممد  من  كل  ال�رشكة  واأط��ل��ق 
امل�����رشخ، و���رشم��د ال��زدج��ايل، 
�شاملة  من�شة  اأ�ش�شا  اللذين 
ال�شفر،  ع�شاق  ت�شاعد  وموثوقة 
ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون ع��ن جت��ارب 
على  وم�شوقة  اآمنة  مغامرات 
من  لرحاتهم  الدقيق  التخطيط 
اأي  م��ن  عليها  دخولهم  خ��ال 
على  والتعرف  العامل،  مكان يف 
املحببة  االأن�شطة  من  العديد 
اإليهم، والتي يقدمها جمموعة من 
مزودي اخلدمات باأ�شعار معقولة.
مزودي  من خال  ال�رشكة  وتوفر 
اخلدمات امل�شاركني يف املن�شة، 
املغامرات  جت��ارب  من  العديد 
واال�شتك�شاف يف اأهم املواقع يف 
ال�شفاري  ت�شمل  املذكورة،  الدول 
وا�شتك�شاف  اجل��ب��ال  وت�شلق 
االأودية والكنوز الطبيعية وزيارة 

االأم���اك���ن، ورك����وب ال��دراج��ات 
الرباعي  الدفع  وذات  الهوائية 
بينما  ال�شعبة،  الت�شاري�س  يف 
�شت�شمل املرحلة املقبلة خيارات 
جديدة متنوعة مثل الغو�س يف 
واملغامرات  واملحيطات  البحار 
اجلوية، وزيارة الراكني ال�شاكنة 
التي  امل��ع��امل،  على  والتعرف 
العاديني  ال�شياح  على  ي�شعب 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا وغ��ريه��ا من 
اخليارات، التي �شتزداد مع تطور 
دوت  »مغامر  ت�شاعد  املن�شة. 
على  املغامرات  ع�شاق  ك��وم«، 
ال��ت��ي تائم  ال��وج��ه��ات  حت��دي��د 
رغ��ب��ات��ه��م، وذل���ك وف��ق خم�س 
واالإجنليزية  العربية  هي  لغات، 
واالإ�شبانية،  والفرن�شية  والهندية 
حيث تتيح للم�شتخدمني خيارات 
وا�شعة يف البحث عن املغامرات، 
ونوعية  ال��دول��ة  بح�شب  وذل��ك 
ال��ن�����ش��اط وم����زودي اخل��دم��ات 
من  والدفع  واحلجز  واالأ�شعار 
عر  االآمنة  الدفع  خدمة  خال 

االإنرتنت يف املوقع، مع اإمكانية 
االإلغاء املجاين يف اأي وقت.

�شياحة  ق��ط��اع  لتقارير  وف��ق��ًا 
هذا  م�شاهمة  تقدر  املغامرات، 
قطاع  يف  ال�شياحة  من  النوع 
ال�شياحة العاملي بنحو تريليون 
التقارير  وتوؤكد  �شنويًا،  دوالر 
املغامرات  �شياحة  منو  ا�شتمرار 
اإىل  ال�����ش��ي��اح  ل��ت��وج��ه  نتيجة 
ا�شتك�شاف اأماكن وجتارب جديدة 

مل يعرفوها من قبل.
وح�����رش اإط����اق ال�����رشك��ة كل 
�شلطان  ب��ن  فاهم  ال�شيخ  م��ن 
العاقات  دائرة  رئي�س  القا�شمي 
العليا  اللجنة  رئي�س  احلكومية 
اإم���ارة  ال��رق��م��ي يف  ل��ل��ت��ح��ول 
بنت  هند  وال�شيخة  ال�شارقة، 
جمل�س  رئي�شة  القا�شمي  ماجد 
وح�شني  ال�شارقة،  اأعمال  �شيدات 
التنفيذي  الرئي�س  املحمودي 
للبحوث  ال�����ش��ارق��ة  مل��ج��م��ع 
وجناء  واالبتكار،  والتكنولوجيا 
ملركز  التنفيذية  املديرة  املدفع، 

ال�شارقة لريادة االأعمال »�رشاع« 
من  امل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد 
وعاملية،  حملية  موؤ�ش�شات 

وح�شد من و�شائل االإعام.
»نعمل  املحمودي  ح�شني  وقال 
مع العديد من ال�رشكاء من خال 
لدعم  املختلفة  املبادرات  اإطاق 
ومنها  االبتكارية  اال�شتثمارات 
)مغامر دوت كوم(، حيث كان من 
اأهم تلك املبادرات اإطاقنا موؤخراً 
للم�شتثمرين  ال�شارقة  �شبكة 
ال�رشكات  دعم  اإىل  تهدف  والتي 
ورواد  االب��ت��ك��اري��ة  النا�شئة 
تلك  اإطاق  ياأتي  حيث  االأعمال، 
متكاملة  منظومة  �شمن  ال�شبكة 
لرت�شيخ  ال��دول��ة  عليها  تعمل 
لابتكار  عاملية  وجهة  مكانتها 
وتنويع  من��و  يف  وامل�شاهمة 
ودعم  ومتكني  ال��دول��ة  اقت�شاد 
واملن�شاآت  النا�شئة  ال�رشكات 
ال�شغرية واملتو�شطة، وت�شجيعهم 
جديدة  جماالت  ا�شتك�شاف  على 
من  اآخ��ر  بنوع  رفدها  خال  من 

تطوير  يف  ي�شهم  ما  التمويات، 
�شناعات وقطاعات جديدة تكون 
اأو  تطويرها  يف  �شّباقة  الدولة 
جناء  وقالت  عامليًا«.  تبنيها 
ملركز  التنفيذية  املديرة  املدفع، 
)�رشاع(:  االأعمال  لريادة  ال�شارقة 
اجلديدة  ال�رشكة  اإط��اق  »ياأتي 
تبذلها  التي  للجهود  ترجمة 
من  جمموعة  لتقدمي  ال�شارقة 
االأعمال،  لرواد  الواعدة  الفر�س 
ت�رشيع  على  م�شاعدتهم  بهدف 
وحتقيق  �رشكاتهم،  منو  وت��رية 
املزيد من النجاح والتميز، حيث 
ا�شتثنائيًا  التزامًا  منهم  �شهدنا 
وحما�شة ال مثيل لها، االأمر الذي 
على  العمل  موا�شلة  اإىل  يدفعنا 
وتقدمي  االأعمال  ببيئة  االرتقاء 
ملوؤ�ش�شي  الدعم  اأ�شكال  جميع 
ال�رشكات وحتفيزهم للرتكيز على 
ظل  يف  وخ�شو�شًا  التكنولوجيا 
جمال  يف  املت�شارعة  التطورات 
ت�شهدها  التي  الرقمية،  التقنيات 
انت�شار  نتيجة  املرحلة  ه��ذه 
اأن  ونتطلع  )ك��ورون��ا(،  فريو�س 
تلعب هذه ال�رشكة دوراً حموريًا 
وال�شياحة،  ال�شفر  ق��ط��اع  يف 
لرواد  متميزاً  منوذجًا  تكون  واأن 

االأعمال يف الدولة واملنطقة«.
الزدجايل،  �رشمد  قال  جهته  من 
امل��وؤ���ش�����س ال�����رشي��ك وامل��دي��ر 
دوت  »مغامر  ل�رشكة  التنفيذي 
توفري  ع��ل��ى  »عملنا  ك����وم«: 
التعامل  ب�شهولة  تت�شم  من�شة 
توفري  وكذلك  املغامرات،  وحجز 
ال�رشكات  لكل  احلجوزات  اإدارة 
ومر�شدي املغامرات، فهذا القطاع 
ي�شهد منواً متزايداً، وتت�شع يومًا 
بعد يوم وجهات وخيارات ال�شفر 
ما  واال�شتك�شاف،  وامل��غ��ام��رة 
يتطلب املزيد من اال�شتثمارات يف 
لل�شائحني  مهمة  ت�شهيل  اآليات 
وامل��غ��ام��ري��ن وم�����ش��اع��دت��ه��م 
وفئات  الوجهات  حتديد  على 
تطلعاتهم،  تلبي  التي  املغامرة 
املعامات  ت�شهيل  جانب  اإىل 
مع  ال��ازم��ة  واالإداري����ة  املالية 
الوجهات  يف  اخلدمات  م��زودي 

املق�شودة«.

م�ستجدات تداول اأ�سواق الأ�سهم بالدولة منذ 
بداية 2021

اأبوظبي-)الوحدة(:
ارتفاعات قيا�شية خا�شة  االأ�شهم  �شجلت 
الذي  املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف 

ارتفع حول اأعلى م�شتوى خال 15 عامًا.
من  االإماراتية  االأ�شهم  غالبية  ومتكنت 
بداية  مع  كورونا  تداعيات  من  التعايف 

العام اجلاري،
منذ  تفوقت  التي  االأ�شهم  معظم  و�شجلت 
بداية العام من حيث منو ال�شهم، لريتفع 
بع�شها الأكرث من 250%، وذلك مع تعايف 
يف  االإم��ارات  وتو�شع  املحلي،  االقت�شاد 

التطعيم �شد كورونا.
وكانت االأ�شهم القيادية يف �شوق اأبوظبي 
املوؤ�رش  دفع  ما  االأب��رز،  االأداء  �شاحبة 
العام لل�شوق لت�شجيل م�شتويات قيا�شية، 
وت�شدر مكا�شب البور�شات اخلليجية منذ 
اأبوظبي  �شهم  متكن  حيث  العام،  بداية 
العام  ب��داي��ة  منذ  االرت��ف��اع  م��ن  االأول 
اجلاري بن�شبة 15.66%، بينما �شعد الدار 
العقارية �شاحب اأعلى �شيولة يف ال�شوق 

بن�شبة %17.46.
اأبوظبي  �شوق  �شهد  العام،  بداية  ومنذ 
زخمًا من ال�شيولة بقيادة االأ�شهم الكرى 
االأول  واأبوظبي  العقارية  ال��دار  خا�شة 
مليار  و7.91  دره��م،  مليار   8.03 بقيمة 

درهم على التوايل.
وخال الفرتة ارتفع كل من �شهم "العاملية 
القاب�شة" و"ات�شاالت"، و"اأدنوك للتوزيع" 
 %14.29 بن�شب  اأغذية"  و"جمموعة 
و19.29% و14.4% و54.82% على الرتتيب.
الريا�شية  باملز  �رشكة  اأي�شًا  و�شجلت 

املا�شي  العام  بنهاية  اأبوظبي  �شوق  يف 
العام،  بداية  منذ   %25 بنحو  ارتفاعًا 
لي�س  ايزي  �شجل  االرتفاع  وترية  وبنف�س 
لتاأجري الدراجات )الوافد اجلديد( ارتفاعًا 

بنحو %39.2.
ط��ريان  �شهم  �شجل  ال��ف��رتة  نف�س  ويف 
بينما   ،%21.55 بن�شبة  ارتفاعًا  اأبوظبي 
بنحو  للتكافل  الوطنية  اأبوظبي  ارتفع 
41%، كما حقق راأ�س اخليمة للدواجن منواً 

بنحو 42.76% خال نف�س الفرتة.
االإم��ارات  "�شهم  ت�شدر  دبي  �شوق  ويف 
بداية  منذ  ال�شوق  ارتفاعات  للمرطبات" 
دبي  يليه   ،%254.9 ق��دره  بنمو  العام 

للتاأمني بارتفاع %55.28.
ويف بداية ال�شهر املا�شي، اأكدت "االإمارات 
اأو  اأح��داث  اأي  وج��ود  ع��دم  للمرطبات" 
مل  جوهرية  اأخبار  اأو  مالية  معلومات 
يتم االإف�شاح عنها، وذلك ب�شبب االرتفاع 
نهاية  منذ  ال�شهم  ي�شهده  ال��ذي  الكبري 

دي�شمر املا�شي.
"الرمز  �شهم  ارت��ف��ع  ال��ف��رتة  وخ���ال 

كوربوري�شن" بن�شبة %42.7
وكذلك �شجل �شهم دو ارتفاعًا بنحو %20 
متلك  ن�شبة  زي��ادة  اإع��ان  بعد  خا�شة 
�شوق  �شهم  وارتفع  ال�شهم،  يف  االأجانب 

دبي املايل خال الفرتة بنحو %15.05.

»ا�ست�ساري ال�سارقة« يو�سي بتخفي�ض 
ر�سوم الرخ�ض التجارية

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س  اأقر 
يف جل�شته الثانية ع�رشة التي عقدها يوم 
مناق�شة  ب�شاأن  تو�شياته  املا�شي  اخلمي�س 
باإمارة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  �شيا�شة 
االنعقاد  لدور  اأعماله  ال�شارقة، وذلك �شمن 
العادي الثاين من الف�شل الت�رشيعي العا�رش.
ودعت التو�شيات لتحقيق اقت�شاد تناف�شي 
متنوع قائم على املعرفة واالبتكار وتهيئة 
على  وال��ع��م��ل  ج���اذب  ا�شتثماري  م��ن��اخ 
ال�شادرة  التجارية  الرخ�س  ر�شوم  تخفي�س 
للبقاء  للم�شتثمرين  ت�شجيعًا  الدائرة  من 
واال�شتمرار باأن�شطتهم االقت�شادية املختلفة 

يف كافة مدن ومناطق االإمارة.
با�شت�رشاف  التو�شيات  وط��ال��ب��ت  كما 
وبرامج  خطط  تبني  خال  من  امل�شتقبل 
وتعمل على  امل�شتثمرين  ت�شتقطب  طموحة 
موا�شلة  يف  االأجنبية  ال�رشكات  ا�شتقرار 
ال�رشكات  وا�شتقطاب  باالإمارة  ا�شتثماراتها 
و�شنُّ  ب��االإم��ارة  لها  اأف��رع  لفتح  اجلديدة 
االأعمال،  لريادة  حديثة  حتفيزّية  مبادرات 
من  وال�ّشباب  النا�شئة  فئات  وا�شتهداف 
�شيا�شات  يف  الّنظر  واإع��ادة  االأعمال  رّواد 
ر�شوم الّت�راخي�س احلالّية الأن�شطة امُلن�شاآت 
واإمكانية  والو�شطى،  ال�رشقية  املنطقة  يف 
ال��زّراع��ّي  القطاع  دع��م  واأك��دت  تخفي�شها 
دورهما  وبيان  املحلية،  ال�ّشمكية  والّث�روة 
من  وغريها  الغذائي  االأم��ن  ا�شتدامة  يف 

التو�شيات التي طالب بها املجل�س.
اللجنة  مقرر  النقبي  علي  حممد  وق��ام 
م�رشوع  وت��اوة  املن�شة  على  بال�شعود 
التو�شيات وقال: ناق�س املجل�س اال�شت�شاري 
يوم  �شباح  من  احلادية ع�رشة  يف جل�شته 
عام  من  رجب  �شهر  من  ال�شاد�س  اخلمي�س 
1442ه� املوافق الثامن ع�رش من �شهر فراير 
اأعماله  �شمن  عقدها  التي  2021م  عام  من 
الف�شل  من  الثاين  العادي  االنعقاد  ل��دور 
التنمية  دائرة  �شيا�شة  العا�رش  الت�رشيعي 
بن  عبداهلل  �شلطان  بح�شور  االقت�شادية 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  ال�شويدي-  هده 
دور  والأهمية  ومعاونيه،  ال��دائ��رة  رئي�س 
م�شاريع  وتنفيذ  تخطيط  تويل  يف  الدائرة 
الرخ�س  واإ���ش��دار  االقت�شادية،  التنمية 

وكافة  واخلدمية  وال�شناعية  التجارية 
والرقابة  الرخ�س  بتلك  اخلا�شة  الت�شاريح 
الإمارة  التابعة  االقت�شادية  املن�شاآت  على 
من  ُطرح  ما  على  االط��اع  وبعد  ال�شارقة، 
وما  املجل�س  وع�شوات  اأع�شاء  مداخات 
مت من نقا�س واإجابات من م�شوؤويل الدائرة 
ورد  ما  اإىل  باالإ�شافة  اجلل�شة،  يف م�شبطة 
الرابط  عر  مقرتحة  تو�شيات  من  للجنة 
وعليه  تو�شية،   )33( وعددها  االإل��ك��رتوين 
فقد قامت اللجنة با�شتيعاب كل ما متخ�س 
من  وردها  وما  اجلل�شة  اأثناء  النقا�س  عنه 
يف  اللجنة  واجتهدت  مقرتحة،  تو�شيات 
وناق�س  التو�شيات.  م�رشوع  و�شياغة  اإعداد 
اأع�شاء املجل�س بنود التو�شيات ويف اخلتام 
�شيا�شة  مناق�شة  ب�شاأن  تو�شياتهم  اأق��روا 

دائرة التنمية االقت�شادية.
وتوجه علي ميحد ال�شويدي رئي�س املجل�س 
اأتقدم  جميعًا  با�شمكم  قائًا:  �شكر  بكلمة 
عبداهلل  د.  لاأخ  والتقدير  ال�شكر  بخال�س 
اإبراهيم الدرمكي رئي�س جلنة اإعداد م�رشوع 
التو�شيات، وكذلك ال�شكر اجلزيل لاأخ حممد 
وال�شكر مو�شول  اللجنة،  مقرر  النقبي  علي 
لاإخوة واالأخوات اأع�شاء املجل�س ولكل من 

�شاهم و�شارك مباحظاته واآرائه..
بال�شكر  اأتقدم  كما  املجل�س:  رئي�س  وتابع 
واأع�شاء جلنة مقدمي طلب  لرئي�س  اجلزيل 
حممد  �شيف  االأخ  مقدمتهم  ويف  املناق�شة 
االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  املدفع 
جهودهم  على  واملجل�س،  وال�شناعية 
والتح�شري  االإع��داد  يف  بامل�شاركة  املقدرة 
اجلزيل  وال�شكر  املهم  املو�شوع  لهذا  اجليد 
العامة  االأمانة  موظفي  واالأخ��وات  لاإخوة 

على جهودهم وتعاونهم امُلثمر.

مطار راأ�ض الخيمة الدولي ي�ستقبل اأول رحلة 
لـ»�سكات اإيرلينز«

راأ�ض اخليمة ـ )اخلليج(:
اخليمة  راأ����س  م��ط��ار  اأع��ل��ن 
الدويل، تو�شيع نطاق عملياته 
الو�شطى  اآ�شيا  اإىل  و���ش��واًل 
وذل���ك ت��زام��ن��ًا م��ع و���ش��ول 
»�شكات  ل�رشكة  رحلة  اأول 
الكازاخ�شتانية.  اإيرالينز« 
وياأتي هبوط طائرة »�شكات« 
يف   5050  VSV رق��م  رحلة 
موؤ�رشاً  اخليمة  راأ���س  مطار 
عمليات  مرحلة  ب��دء  على 
جديدة �شت�شهد ثماين رحات 
اخليمة  راأ���س  بني  اأ�شبوعيًا 
كازاخ�شتان  يف  مدن  وثماين 
اأكتوبي،  اأكتاو،  اأملاتي،  هي: 
نور  اأورال،  كاراجندا،  اأت��رياو، 

�شلطان و�شيمكنت.
�شامل  ال�شيخ  املهند�س،  وقال 
رئي�س  القا�شمي  �شلطان 
دائرة الطريان املدين يف راأ�س 
اخليمة  راأ���س  ومطار  اخليمة 

اإدارة  جمل�س  وع�شو  ال��دويل 
الهيئة العامة للطريان املدين 
لراأ�س  التنفيذي  واملجل�س 
راأ�س  مطار  »يوا�شل  اخليمة: 
تعزيز مكانته  الدويل  اخليمة 
واحداً من اأ�رشع املطارات منواً 
يف الدولة. ومع ت�شارع وترية 
تو�شيع  اإىل  الرامية  اجلهود 
م�شتوى  على  عاقاتنا  �شبكة 
يف  املطار  �شي�شهم  املنطقة، 
القيام بدور متزايد االأهمية يف 
خطط التنمية يف الدولة على 
املقبلة،  عامًا  اخلم�شني  مدى 
من خال تعزيز الربط اجلوي 
لاإمارات مع العديد من الدول 

يف خمتلف اأنحاء العامل«.
توفري  جانب  »اإىل  واأ�شاف: 
للزوار  اأخ��رى  و�شول  نقطة 
املزيد من  وتقدمي  الدولة  اإىل 
رحاتهم،  مل�شارات  اخليارات 
اخليمة  راأ����س  م��ط��ار  يلعب 
يف  حم��وري��ًا  دوراً  ال����دويل 

ال�شمو  �شاحب  روؤية  حتقيق 
�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
اخليمة،  راأ���س  حاكم  االأعلى 
لزيادة التنّوع االقت�شادي يف 
االإمارة من خال زيادة ن�شبة 
ال�شياحي  القطاع  م�شاهمة 
تعتر  التي  اجل��وي  والنقل 
�شمن قائمة املوارد االأ�شا�شية.
على  التوجه  ه��ذا  وينطوي 
اإىل  ال��زوار  من  املزيد  ج��ذب 
الفريدة  ال�شياحية  العرو�س 
هذه  ويف  اخليمة،  راأ���س  يف 
ملكانة  تر�شيخ  العملية 
لدى  مف�شلة  وجهة  االإم��ارة 

العديد من ال�شياح«.
مينيلبيكوف،  ماديار  وق��ال 
كازاخ�شتان  جمهورية  �شفري 
»اأوجدت  االإمارات:  دولة  لدى 
اإيرالينز«  »�شكات  رح��ات 
مطار  مع  بال�رشاكة  اجلديدة 
رابطًا  ال��دويل  اخليمة  راأ���س 

حيويًا جديداً بني كازاخ�شتان 
كا  �شيخدم  والذي  واالإمارات 
واليوم،  جيد.  ب�شكل  البلدين 
وم��ع اق���رتاب م��وع��د اإق��ام��ة 
دبي«   2020 »اإك�شبو  معر�س 
ات�شااًل  اخلدمة  هذه  �شتوفر 
م��ب��ا���رشاً م��ع ث��م��اين م��دن 
رئي�شية يف كازاخ�شتان - مبا 
يف ذلك عا�شمتها نور �شلطان 
اأكرث  �شكانها  عدد  يبلغ  التي 
من مليون ن�شمة - اإىل الدولة 
يف  معر�س  الأك��ر  امل�شيفة 
اأخرى، متيل  العامل. من جهة 
�شكان  م��ن  ك��ب��رية  غالبية 
كازاخ�شتان اإىل زيارة وجهات 
تخفيف  اأن  ك��م��ا  ج��دي��دة، 
بدء  مع  ال�شفر  على  القيود 
التلقيح �شد فريو�س  عمليات 
من  �شيزيد  امل�شتجد،  كورونا 
االإمارات  دولة  مواطني  رغبة 
ال�شتك�شاف  فيها  واملقيمني 

مناطق جديدة.  

دبي ـ )الوحدة(:
اأعلن مركز دبي املايل العاملي، املركز املايل 
واأفريقيا  االأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف  الرائد 
تعديات  اعتماد  مقرتح  عن  اآ�شيا،  وجنوب 
والقوانني  الت�رشيعات  لبع�س  ج��دي��دة 
حماية  وقانون  التوظيف  بقانون  اخلا�شة 
االإع�شار املايل، وذلك يف  البيانات وقانون 
يف  الت�رشيعي  النظام  تعزيز  جهود  اإط��ار 
املركز املايل، متا�شيًا مع اأف�شل املمار�شات 

العاملية.
اإجراء  العاملي  املايل  دبي  مركز  ويعتزم 
 2019 ل�شنة   2 رقم  القانون  على  تعديات 
اللوائح  واإ�شدار  التوظيف  ب�شاأن  )احل��ايل( 
فيما  الو�شوح  لتعزيز  اجلديدة  التنظيمية 
مبا  الوظيفي  التاأهيل  خطة  بنظام  يتعلق 
اخلا�شة  االأم��وال  ���رشاء  خطة  مع  ين�شجم 
للخدمات  دبي  ل�شلطة  التابعة  باملوظفني 
املالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على 

هذه االأنظمة.
كيفية  الإي�شاح  التعديات  هذه  تهدف  كما 
التقدمي على الدعاوى القانونية واملنازعات 

حتت قانون التوظيف.
ا�شتحقاقات  اأي�شًا  التعديات  وت�شمل 
اختبار  ومدة  للموظفني،  ال�شنوية  االإجازة 
االأج��ل،  وق�شرية  الثابتة  للعقود  الكفاءة 
امل�شتخدمة  املحددة  امل�شطلحات  وبع�س 
التعديات املقرتحة  القانون. و�شت�شمل  يف 
املتطلبات االأ�شا�شية لل�شحة وال�شامة يف 
مكان العمل املندرجة حتت قانون التوظيف، 
اأ�شبحت  التي  العمل من املنزل  ومتطلبات 

اأكرث �شيوعًا يف الوقت احلايل.
و�شيقوم مركز دبي املايل العاملي بتعديات 
ل�شنة   5 رقم  البيانات  حماية  قانون  على 
الت�رشيع  عملية  الإي�شاح  )احل��ايل(   2020
اأف�شل  مع  متا�شيًا  االأف��راد،  على  الق�شائي 
االأوروبية  والت�رشيعات  الدولية  املمار�شات 

ب�شاأن حقوق البيانات.
اأف�شل  ���رشوط  اأي�شًا  التعديات  وحت��دد 
املراقبني  على  القانونية  للم�شاءلة 
فيها  تتاأثر  قد  والتي  البيانات  ومعاجلي 
خ�شو�شية االأفراد من املحاوالت والطلبات 
اإ�شافة  بياناتهم.  اإىل  للو�شول  املتكررة 
حت�شني  على  التعديات  �شتعمل  ذلك،  اإىل 
يتعلق  فيما  البيانات  مفو�س  �شاحيات 
توجيه  اإ�شدار  عند  املتاحة  باملعلومات 
البيانات  حماية  قانون  مبخالفة  قرار  اأو 
دبي  مركز  حماكم  قانون  مع  لتتما�شى 
ودفع  بفر�س  يتعلق  فيما  العاملي  املايل 
التابعة  الهيئات  تكاليف املحكمة من قبل 

ملركز دبي املايل العاملي.



اأبوظبي ـ الوحدة:

تنطل���ق م�ساء الي���وم الأحد ، 

خام�س حلق���ات البث املبا�رش 

م���ن برنام���ج »املنكو����س« 

مبو�سمه الث���اين، الذي تنتجه 

املهرجان���ات  اإدارة  جلن���ة 

والرتاثية  الثقافي���ة  والربامج 

اأبوظبي، وذلك يف ال�ساعة  يف 

الإمارات من  بتوقيت  العا�رشة 

م�رشح �ساطئ الراحة باأبوظبي 

وع���رب قنات���ي "بينون���ة " و 

"الإمارات".
و�سيجتم���ع يف احللق���ة �ستة 

اأمام  روائعهم  ليقدم���وا  جنوم 

اأع�ساء جلن���ة التحكيم، حيث 

كل  احللق���ة  يف  �سي�س���ارك 

م���ن ) عب���داهلل ال�سخابرة من 

ال�سعودية، احمد زايد بو حميد 

�سعود  الإمارات،  املزروعي من 

بن �سامل اآل طينان من الكويت، 

�سعود ابن جابر اآل جوزاء من 

ال�سعودية،  نا����رش بن هادي 

�سامل  الإمارات،  من  املن�سوري 

نا�رش اآل �سامل من الكويت(.

وكان���ت احللق���ة املا�سية من 

اأ�سفرت  برنامج املنكو����س قد 

عن تاأه���ل كل من )م�سعود بن 

وهادي  ال�سعودية  من  �سعفول 

ب���ن ربعه من الكوي���ت( وذلك 

بع���د ح�س���ول كل منهما على 

48 درج���ة، ليكون���ا بذلك اأول 

املتاأهلني اإىل املرحلة الثالثة 

)ربع النهائية( من الربنامج.

اأم���ا بقي���ة املت�سابق���ني وهم  

اآل عامر م���ن الكويت،  )حممد 

من  املن�سوري  مب���ارك  نهيان 

الإم���ارات، خل���ف بخي���ت اآل 

حفيظ  املزروعي من الإمارات، 

�سال���ح ح�س���ني الهمامي من 

ال�سعودي���ة،( فينتظ���رون دعم 

وت�سويت امل�ساهدين لهم على 

م���دار الأ�سب���وع، لتاأهل اثنان 

منه���م للمحط���ة القادمة من 

امل�سابق���ة من خالل الت�سويت 

املنكو�س  برنام���ج  عرب موقع 

www.almankous. (

ae( اأو التطبيق اخلا�س به.

دبي  ـ الوحدة:

اإه���داًء اىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 

"فزاع"، ق���دم الفنان الإمارات���ي ح�سني اجل�سمي 
"ال�سف���ر املفّو�س ف���وق الع���ادة" اأغنية "قول 
وفعل" خالل م�ساركته يف حف���ل ختام الن�سخة 

الــــ21 لبطولة فزاع لليول���ة والن�سخة ال�16 من 

برنام���ج امليدان، من كلم���ات ال�ساعر حممد املر 

بالعبد واحل���ان الفنان فايز ال�سعيد، وتوزيع زيد 

ندمي ومك�ساج وما�س���رت ماجد �سالح، والذي قال 

بني اأبياتها ال�سعرية:

حمدان يا بدٍر كَمل

�َسّد و�َسَند ، قول وفعل

على .. جمرّتنا .. نَزل

واأ�سقى البقاع البايدة

واعت���رب اجل�سمي اأن م�ساركته ال�سنوية يف احلفل 

اخلتام���ي لبطولة ف���زاع لليولة ه���ي لدعم هذا 

املوروث ال�سعب���ي الإجتماعي الهام، وامل�ساهمة 

يف املحافظة عليه بني الأجيال املتعاقبة، موؤكداً 

اأن فن اليوله هو من الفن���ون الإماراتية الأ�سيلة 

الت���ي حتمل ج���ذور تاريخية مرتبط���ة مبظاهر 

احلما�س���ة والفخ���ر والفرح عند الأج���داد، �ساكراً 

اهتمام �سم���و ال�سيخ حمدان ب���ن حممد "فزاع" 

امل�ستم���ر يف اإظهار هذا املوروث ال�سعبي واإبرازه 

عرب م�ساركات �سبابية يف كل عام.

هذا وقد اأقيم احلفل اخلتامي لبطولة فزاع لليولة 

وبرنام���ج املي���دان من تنظيم مرك���ز حمدان بن 

حممد لإحي���اء الرتاث، ونقل ب�س���كل مبا�رش عرب 

قناة �سما دبي الف�سائية، و�سارك باحللقة الفنانة 

الإماراتية اأحالم والفنان عي�سة املنهايل وال�ساعر 

�سيف ال�سعدي.

املكتب الإعالمي ل�سعادة الفنان ح�سني اجل�سمي
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المراأة بم�ساعرها الح�سا�سة يت�سرع لها الجمال
بقلم/ د. عبد الملك الدناني

اأ�صتاذ الت�صال بكلية الإمارات للتكنولوجيا – اأبو ظبي

حتتف���ل املراأة العربية مع بقية ن�ساء 

العامل يف الثامن من �سهر مار�س/اآذار 

بيومه���ا العاملي، وال���ذي مت حتديده 

من جهة املنظمات الدولية لالحتفال 

به���ذه املنا�سب���ة، فتتوه���ج الأحرف 

الق�سائ���د، وجتي�س عواطف  وت�ستعل 

ال�سعراء وتتفجر بحور �سعرهم فتقذف 

عل���ى �سواطئ احلب لآلئ منظومة من 

اأجمل الكالم واأعذب ما قيل يف املراأة.

ف���اإذا كانت الكتابة مهن���ة �ساقة فاإن 

الكتابة عن امل���راأة فيها �سعوبة من 

الكتاب���ة يف اأي جم���ال من املجالت 

الأخ���رى، نظ���راً لت�سع���ب تفا�سي���ل 

املجالت التي تقوم به���ا املراأة. من 

هذا املنطل���ق فاإنه كلم���ا طلب منى 

الكتاب���ة ع���ن املراأة اأج���د نف�سي "ل 

اإراديًا" اأن�س���اق اإىل التطرق اإىل جمال 
الطبيع���ة اخلالبة والأر����س والوطن، 

وهذه املعادل���ة الإن�سانية جاءت من 

خالل هذا الإح�سا����س القوى مب�سرة 

احلياة، وخالل الأزم���ات الجتماعية 

وق�س���وة الظ���روف الطارئ���ة الكبرة 

واخلط���رة يتجلى دور امل���راأة ب�سكل 

هادئ وعنف واحد.

وعندما �رشعت بالكتاب���ة عن املراأة 

تكون���ت يف خميلتي اأج���واء نف�سية 

خا�س���ة، نع�ست يف ذاكرت���ي رائحة 

الربيع، فتكحل���ت عيني بروؤية تفتح 

الورود  م�ساح���ات  وانت�سار  الزه���ور 

لتغطي اأر�س الوطن يف احلدائق ويف 

املتنزه���ات، واكتملت منظومة الفرح 

بهطول  ال�سعي���دة  الأمنية  بتحقي���ق 

زخات املطر، فوج���دت نف�سي خجوًل 

لكي اأف�س���ح للجميع ب���كل ما يكنه 

جدار القل���ب من م�ساع���ر واإح�سا�س 

فيا�سة املالزم للرباءة والنقاء.

بهدوء حت���اول امل���راأة التغلب على 

اليومية،  وتفا�سيلها  احلياة  م�ساعب 

وهك���ذا نح�س ونتح�س����س الأمر نحن 

معا�رش الرجال، لكن يف حقيقة الأمر 

ه���و اأن ثمة عنفا داخلي���ًا غر مرئي 

يح���رك املراأة لك���ي ت�سيطر على تلك 

اللحظ���ات ال�سعب���ة الت���ي ل يقوى 

الرجال على تخطيه���ا، �سورة الوطن 

نف�سه، انظروا معي وحدقوا وا�ستمروا 

بالتحديق يف وجه املراأة وهي حتتفل 

باملنا�سب���ات الوطني���ة، واقرتبوا من 

تقا�سيم وجهها وهي تواكب التطورات 

الت���ي ي�سهده���ا الوطن تعرف���وا بعد 

ذل���ك قيمة هذا الوط���ن وقيمة تقدمه 

وازدهاره و�سالمته.

فاملراأة خملوق ذات م�ساعر ح�سا�سة 

يت�رشع له اجلمال وينحني لهاماتها 

من يفه���م معني جمال الروح وجمال 

النتماء وحب جمال الطبيعة يف رحم 

اأمن���ا الكربى الأر�س، ب���كل ما حتمل 

وم���ا ننتمي اإليها �ساع���ة خوفنا من 

املجه���ول، ويف حلظة زهونا جتد اأننا 

اأبناء نزعل ونتدل���ل ورمبا نبكي من 

فرط يف اأح�سانها الدافئة.

وراء كل رجل عظيم امراأة

اأم���ًا عزي���زة وكرمية،  لق���د ذك���رت 

وذكرت زوج���ة �ساحلة طيبة، وذكرت 

اأخت���ًا عفيفة وام���راأة حم�سنة، وجند 

اأن تراثن���ا الإ�سالم���ي ملئ���ي ب�سور 

م�رشف���ة لن�ساء �رشب���ن املثل الأعلى 

الأمور،  يف رجاح���ة العقل، وتدب���ر 

وطهارة النف�س، وعفة البدن، فالأم يف 

املجتمع الإ�سالمي ه���ي اأم املوؤمنني 

عائ�س���ة )ر�س���ي اهلل عنه���ا(، وه���ي 

الزوجة ال�سبورة )�سارة(، وهي البنة 

الطاهرة )مرمي(، وهي امللكة احلكيمة 

)بلقي����س(، وهي املقاتل���ة املجاهدة 

ال�رش�سة )اخلن�س���اء(. وقد قيل الكثر 

فيها وحمل���ت كتب الرتاث العديد من 

املعاين التي جت�سد �سفاتها، كما كتب 

وال�سعراء  والفال�سفة  املوؤرخون  عنها 

وغرهم.

دبي ـ وام:

كرم معايل �سهيل املزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية اأ�سحاب 

من  والتربعات  البي�ساء  الأيادي 

الداعم���ني لقط���اع الإ�سكان من 

دولة الإمارات والفائزين بجائزة 

التع���اون يف جم���ال  جمل����س 

الإ�سكان املمنوح���ة هذه الدورة 

من الإمارات .

ياأتي هذا التكرمي - الذي اأقيم يف 

مقر وزارة تطوير البنية التحتية 

بدب���ي - نيابة عن جلنة الوزراء 

املعني���ني ب�س���وؤون الإ�سكان يف 

دول جمل����س التعاون اخلليجي، 

لر�سم  املجل�س  يتبناه���ا  والتي 

اإط���ار ع���ام للبح���ث الأكادميي 

التخ�س�سي يف جم���ال الإ�سكان 

واإثراء ال���روؤى العمرانية ورفدها 

باجلديد من الأف���كار والدرا�سات 

م���ا يجعله���ا واحدة م���ن اأهم 

دول  ت�سع���ى  الت���ي  الو�سائ���ل 

اخللي���ج لت�سجيعه���ا ودعمه���ا 

ال�سرتاتيجي  لله���دف  و�س���ول 

الع���ام للحكومات اخلليجية يف 

املجال الإ�سكاين.

وهن���اأ معايل �سهي���ل املزروعي 

املتربع���ني  م���ن  املكرم���ني 

والداعم���ني مثنيا على ب�سمتهم 

الوا�سحة وامللهم���ة يف م�سرة 

العم���ل الإن�س���اين موؤك���دا اأنهم 

�ساهمت  اإن�سانية  ميثلون مناذج 

يف تر�سي���خ الأمل وزرع التفاوؤل 

بني الفئات املحتاجة.

كم���ا كرم معالي���ه الفائزين يف 

الأفكار  التي ت�سته���دف  اجلائزة 

املبتك���رة واملتمي���زة يف جمال 

الإ�سكان احلكوم���ي وتعزيز دور 

القط���اع اخلا����س يف تبني تلك 

الأف���كار كم�سوؤولية وطنية وبث 

روح املناف�س���ة الإيجابي���ة بني 

الرفاه وحتقق  موؤ�س�ساته وتدعم 

ال�سعادة وجودة احلياة ملواطني 

اخلليج  ل���دول  التعاون  جمل�س 

العربية.

توجيهات  عل���ى  معاليه  واأثنى 

وزراء الإ�س���كان يف دول جمل�س 

الرتقاء  التعاون اخلليج���ي يف 

باجلائ���زة الت���ي ع���ززت م���ن 

حتفز  تناف�سية  كمن�سة  مكانتها 

املعن���ني وت�سجعه���م على بذل 

املزيد م���ن اجلهود والتفاعل مع 

خطط وبرامج الإ�سكان احلكومي.

وقد ك���رم معايل وزي���ر الطاقة 

دبي  بلدية  التحتي���ة  والبني���ة 

الثالثة جلائزة  لفوزها باملرتبة 

التع���اون يف جم���ال  جمل����س 

"تخطيط  الإ�سكان عن م����رشوع 

منطقة �سعر الريفية " .

الداعمني  معالي���ه  ك���رم  كم���ا 

الإمارات  الإ�س���كان يف  لقط���اع 

عبدالرحمن  ح�سني  �سعادة  وهم 

تنفيذ جممعات  عن  خان�ساحب 

الدخ���ل  لأ�سح���اب  �سكني���ة 

املح���دود واملطلق���ات والأرامل 

ع���ن فئ���ة الأف���راد .. وجمموعة 

عب���داهلل امل�سع���ود واأولده عن 

ال�سكنية  الأحي���اء  بناء  م�رشوع 

الدخل املح���دود عن فئة  لذوي 

املوؤ�س�سات .

�سهيل المزروعي يكرم الفائزين بجائزة مجل�س التعاون 

الخليجي في مجال الإ�سكان

الج�سمي يهدي »قول وفعل« 
اإلى حمدان بن محمد »فزاع« 

في ختام برنامج الميدان

انطالق الحلقة الخام�سة من 

»المنكو�س« اليوم 

»تنمية المجتمع« و »�سالفا« ت�ستعر�سان �سبل جودة حياة اأ�سحاب الهمم
دبي ـ وام:

نظمت مب���ادرة "مدر�سة احلياة" ، حت���ت مظلة الربنامج 

الوطني لل�سعادة وجودة احلي���اة وبالتعاون مع منظمة 

"�سالفا" لرعاية ودمج "ذوي الإعاقة" ، اجلل�سة النقا�سية 
الإفرتا�سية "حلقات ن�سائح ومهارات اأ�سا�سية جلودة حياة 

اأ�سح���اب الهمم.. لدعم دور الأ����رشة يف البيت" وذلك يف 

اإطار تبادل التج���ارب واملمار�سات لرعاية ودمج ومتكني 

اأ�سحاب الهمم وحتقيق اأف�سل جودة حياة حتيط بهم.

�سهدت اجلل�سة معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة 

تنمية املجتمع بح�سور عدد من امل�سوؤولني واملخت�سني 

واأولي���اء اأم���ور اأ�سحاب الهمم والقائم���ني على الرعاية 

والتاأهيل يف مراك���ز اأ�سحاب الهمم وذلك جت�سيدا لقيمة 

واأهمية دع���م الأ�رش وزيادة الوع���ي املجتمعي لتمكني 

اأ�سحاب الهمم يف بيوتهم وبيئاتهم الطبيعية.

و�سلطت وزارة تنمية املجتمع ال�سوء على اأبرز اخلدمات 

الت���ي ا�ستفاد منها اأ�سحاب الهم���م خالل جائحة كوفيد 

19 وعلى برنامج الإمارات للتدخل املبكر الذي ي�ستهدف 

الأطف���ال من �سن ال���ولدة حتى عمر 6 �سن���وات وتاأثر 

ال�سعادة وجودة احلياة على طرق عالج التدخل املبكر.

كما �سلطت ال�سوء على روؤية دولة الإمارات لدمج اأ�سحاب 

الهم���م يف املدار����س والربام���ج التعليمي���ة والعالجية 

الت���ي تقدم لالأطفال امل�سجل���ني يف دور احل�سانة اأو يف 

مراك���ز اأ�سحاب الهم���م ، اإ�ساف���ة اإىل ال�سيا�سة الوطنية 

لتمكني اأ�سحاب الهمم وحماوره���ا واأهدافها ومبادراتها 

ال�سرتاتيجي���ة ودور ال�سيا�سة يف حتقي���ق اأف�سل اأ�سكال 

الدمج والت�سغيل والتمكني لهذه الفئة.

وقدم���ت منظمة "�سالفا" لرعاية ودم���ج "ذوي الإعاقة" 

عر�سا ع���ن ا�سرتاتيجية واأهداف وبرامج املنظمة اإ�سافة 

اإىل دور املنظم���ة يف دعم برامج التدخل املبكر وخا�سة 

مبادرة "اأمي واأن���ا" وبرامج الدعم النف�سي التي توفرها 
املنظمة لالأ����رشة والدلئل والتاأثر العام على الأ�رش مع 

الرتكي���ز على عدد من امله���ارات والن�سائح التي تخ�ّس 

الأ�رش وذوي اأ�سحاب الهمم واملجتمع عموما.

وت�سمن���ت اجلل�سة النقا�سية ح���وارات مع اخلرباء حول 

بروتوكولت وبرامج التدخل املبكر وطرق العالج املنزيل 

والتاأهي���ل واملهارات املنزلية واآليات التكّيف مع العالج 

خ�سو�سا لذوي متالزمة داون والتوحد اإ�سافة اإىل عر�س 

فيديوهات عن جتارب اأ�رش والدعم النف�سي الذي ح�سلت 

عليه اأثناء اجلائحة والتحديات التي واجهتها يف رعاية 

الأبناء من هذه الفئة.

وق���ال �سعادة نا�رش اإ�سماعيل الوكي���ل امل�ساعد ل�سوؤون 

الرعاي���ة الجتماعية بوزارة تنمية املجتمع يف كلمة له 

خالل اجلل�س���ة اإن دولة الإمارات ومنذ التاأ�سي�س و�سعت 

الإن�سان ن�س���ب عينها وجعلت تطوي���ر وتنمية وتاأهيل 

الإن�س���ان هدفا له���ا فجميع فئات املجتم���ع مبن فيهم 

اأ�سح���اب الهمم كانوا ول يزالوا يف دائرة اهتمام حكومة 

وقيادة دولة الإمارات.

راأ�س اخليمة � وام:

ثمن الل���واء عل���ي عبد اهلل ب���ن علوان 

النعيمي قائد عام �رشط���ة راأ�س اخليمة 

امل�ست���وى املتمي���ز الذي و�سل���ت اإليه 

وح���دة مو�سيق���ى �رشطة راأ����س اخليمة 

والأداء اجلي���د الذي قدمه الأفراد عند اأداء 

املعزوفات املو�سيقية مما يوؤكد الهتمام 

الكب���ر الذي حتظى به الفرقة املو�سيقية 

من امل�سوؤولني واملخت�سني.

جاء ذلك خالل تفق���ده لوحدة مو�سيقى 

�رشطة راأ�س اخليمة يرافقة العميد جمال 

اأحم���د الطر مدير عام املوارد واخلدمات 

امل�ساندة وعدد م���ن كبار ال�سباط حيث 

اطل���ع على حتديثات مراف���ق الوحدة اذ 

تتتوفر فيها كافة الحتياجات من الآلت 

املو�سيقي���ة احلديثة واملب���اين املجهزة 

ملواكبة التو�سع الذي ت�سهده الفرقة.

وقد �سه���دت الفرقة تط���ورات عديدة يف 

تاري���خ م�سرتها من���ذ تاأ�سي�سها وحتى 

اليوم، ما ي�سعها يف م�ساّف اأف�سل الفرق 

املو�سيقية الع�سكرية على م�ستوى الدولة 

وح�سلت على العديد من اجلوائز حمليا 

وعربي���ًا، كما اإن مو�سيق���ى ال�رشطة لها 

الوا�سعة  امل�ساركات املحلية  العديد من 

التي متت يف الدولة.

علي علوان النعيمي يثمن اإنجازات وحدة مو�سيقى 

�سرطة راأ�س الخيمة



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13

الأحد 7 مار�س 2021-العـدد 14687 
اأخبار الوطن

�سرطة ال�سارقة ت�ستكمل حمالتها 

التوعوية للحد من الحوادث المرورية

ال�سارقة-وام:

 ت�شتكمل القيادة العامة ل�رشطة ال�شارقة احلملة 

باإدارة  ممثلة  اأطلقتها  التي  التوعوية  املرورية 

مع  ان�شجاما  جاءت  والتي  والدوريات  املرور 

احلملة التوعوية املرورية الحتادية الأوىل لعام 

�شعيًا  املفاجئ"  "الإنحراف  �شعار  2021 حتت 

لبلوغ اأعلى درجات وم�شتويات ال�شالمة املرورية 

النحراف  اأن  الطريق خا�شة  جلميع م�شتخدمي 

املفاجئ للمركبات بات ميثل خطراً كبرياً على 

م�شتخدمي الطريق ويعد اأحد امل�شببات الرئي�شة 

لوقوع العديد من احلوادث التي نتج عنها وفيات 

واإ�شابات بليغة.

التوعية  فرع  مدير  ال�شيبة  �شعود  النقيب  واأكد 

والإعالم املروري ب�رشطة ال�شارقة اأن احلملة جاءت 

جت�شيداً لروؤية القيادة املن�شجمة مع ا�شرتاتيجية 

وزارة الداخلية الرامية اإىل جعل الطرق اأكرث اأمنا 

للحد من احلوادث املرورية وما ينتج عنها من 

وفيات واإ�شابات بليغة توؤثر �شلبًا على املمتلكات 

اأن الإح�شائيات ت�شري اإىل اأن  والأرواح ..مو�شحا 

عدم اللتزام بخط ال�شري والنحراف املفاجئ من 

قبل �شائقي املركبات ياأتي يف مقدمة الأ�شباب 

املوؤدية لوقوع معظم احلوادث امل�شببة غالبًا يف 

رفع ن�شبة الوفيات حيث ت�شبب ذلك ال�شبب يف 

وقوع "54" حادثًا مروريًا خالل العام املن�رشم 

2020 يف اإمارة ال�شارقة واأ�شفرت تلك احلوادث عن 

عدد من الإ�شابات التي تراوحت بني املتو�شطة 

والبليغة.

واأ�شاف اأن احلملة الحتادية التي انطلقت حتت 

ا�شم "النحراف املفاجئ" تهدف اإىل ن�رش التوعية 
الفيديوهات  املركبات عرب  قائدي  املرورية بني 

والر�شائل التي يتم ن�رشها على ح�شابات القيادة 

الإلكرتونية مبختلف مواقع التوا�شل الجتماعي 

ال�شبل  مبختلف  التوعوية  اجلهود  جانب  اإىل 

والو�شائل على م�شتوى الإمارة حيث مت احلر�س 

اإطالقها بعدة لغات /العربية، الجنليزية،  على 

الطريق  م�شتخدمي  لتذكري  وذلك  والوردو/ 

ال�شحيحة عند قيادة  الإجراءات  اتباع  ب�رشورة 

احلمالت  لغات  تعدد  اعتماد  مت  وقد  مركباتهم 

التوعوية  الر�شالة  لإي�شال  �شمانًا  التوعوية 

الآثار  من  احلدّ  اأماًل يف  اأ�شمل  ب�شورة  املرجوة 

الوخيمة املرتتبة على احلوادث املرورية الناجمة 

�شري  اللتزام بخط  املركبات وعدم  انحراف  عن 

املركبة والتجاوز ب�شورة خاطئة.

ال�سارقة-وام:

هدية  اإ�شدار  للرتاث 300  ال�شارقة  قدم معهد   

ون�شخ  مطبوعة  بن�شخ  احلكمة  بيت  ملكتبة 

اإلكرتونية تدعم اأن�شطة بيت احلكمة املتمثلة يف 

ال�شتعارة احلية وال�شتعارة الفرتا�شية وخدمة 

الطباعة ال�رشيعة.

الدكتور  �شعادة  زيارة  مبنا�شبة  ذلك  جاء 

عبدالعزيز امل�شلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث 

املبتكر  الثقايف  امل�رشوع  احلكمة"  "بيت 
امل�شتقبل  ملكتبات  منوذج  اأحدث  يج�ّشد  الذي 

يف العامل حيث كان يف ا�شتقباله مروة عبيد 

العقروبي مدير بيت احلكمة.

مديري  من  عدد  يرافقه  امل�شلم  الدكتور  وجال 

اإدارات معهد ال�شارقة للرتاث بني خمتلف اأق�شام 

ما  على  العقروبي  مروة  من  واطلعوا  املكتبة 

يحتويه بيت احلكمة من مرافق وكتب واأن�شطة 

يف خمتلف حقول املعرفة والعلوم وملختلف 

�رشائح املجتمع وتعرفوا منها على ما يقدمه من 

خدمات لالأفراد واجلهات كما زار امل�شلم معر�س 

الفنان وفاء بالل الذي يحمل عنوان "168:01" 

�شل�شلة الرماد و الذي يرمز اىل اخل�شارة الثقافية 

التي حلت مبكتبة كلية الفنون يف جامعة بغداد 

اإذ تعر�شت للحرق عام 2003 وحتّول اأكرث من 

الر�شيد  بقاعة  ..مرورا  رماد  اإىل  كتاب  األف   70

والندوات  الفعاليات  ل�شت�شافة  املخ�ش�شة 

واملوؤمترات ليختتم اجلولة يف احلديقة اخلارجية 

ل�شت�شافة  املخ�ش�شة  املفتوحة  وامل�شاحات 

املعار�س الفنية وتقدمي عرو�س م�رشحية اأي�شًا 

دائمة  معار�س  اإقامة  على  التفاق  مت  حيث 

وموؤقته برعاية وتنفيذ من قبل املعهد.

وقال �شعادة الدكتور عبدالعزيز امل�شلم: "نحن 

واأكرب  اأهم  اأحد  احلكمة  بيت  بزيارة  �شعداء 

بال�شارقة  ارتبطت  التي  الثقافية  امل�شاريع 

عا�شمة عاملية للكتاب حيث اأم�شينا يومًا حافاًل 

باملعرفة وال�شغف فقد جتولنا يف خمتلف اأرجاء 

يثري  ما  كل  وتعرفنا على  احلكمة  بيت  مبنى 

الف�شول املعريف والده�شة لكت�شاف املزيد يف 

حقل املعرفة الذي يت�شع با�شتمرار".

يف  ال�شتمرار  على  املعهد  "يحر�س  واأ�شاف: 

حماية و�شون الرتاث ونقله لالأجيال من خالل 

خمتلف الأن�شطة والربامج والفعاليات العملية 

وامليدانية والعلمية والأكادميية بالإ�شافة اإىل 

الن�رش والإ�شدارات املتنوعة حيث مت اإ�شدار مئات 

الكتب املخت�شة يف عامل الرتاث ت�شكل مرجعًا 

مهماً للباحثني واملخت�شني وهي متوافرة يف 

مكتبة املوروث باملعهد مع جمموعة متنوعة 

واحلقول  املجالت  خمتلف  يف  الكتب  من 

املعرفية كما اأنها حا�رشة يف خمتلف املكتبات 

ومعار�س الكتب".

ويدمج بيت احلكمة باأ�شلوب مبتكر بني مفهوَمي 

املكتبة وامللتقى الجتماعي والثقايف ويحّولها 

اإىل من�شة اجتماعية للتعلم واملعرفة ويتوافر 

فيه اأكرث من 305 اآلف كتاب يف خمتلف احلقول 

الثقافية والأدبية واملعرفية منها 11 األفًا بلغات 

خمتلفة ومنها 105 اآلف كتاب ورقي وما يقرب 

من 200 األف كتاب اإلكرتوين بالإ�شافة اإىل مكتبة 

منف�شلة خا�شة بالأطفال حتوي ما يزيد على 

األفي كتاب ومكتبة ق�شم اليافعني التي ت�شم نحو 

3 اآلف كتاب.

ال�سارقة-وام:

بال�شارقة  ال�شالمية  ال�شوؤون  دائرة  افتتحت   

خويلد،  بن  طليحة  وم�شجد  ال�شكينة،  م�شجد 

م�شٍل   960 الـ  يقارب  م�شلني  عدد  باإجمايل 

املعماري  الطراز  وفق  �شّيدا  حيث  وم�شلية 

الدائرة  جهود  �شمن  وذلك  احلديث،  الإ�شالمي 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤى  لرتجمة 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

بت�شييد  الهتمام  يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

والرتكيز  ال�شارقة،  اإمارة  يف  امل�شاجد  وعمارة 

على اأهمية ت�شييد املرافق التي جت�شد تطلعات 

حكومة ال�شارقة . ويت�شع م�شجد ال�شكينة الذى 

م�شٍل   900 لـ   ،4 الرحمانية  منطقة  يف  يقع 

وم�شلية، منها 75 للن�شاء، و�شيد على م�شاحة 

فيما  مربع،  تبلغ 2267.6 مرت  اإجمالية  اأر�س 

يت�شع م�شجد طليحة بن خويلد، يف منطقة فالح 

الزراعية الذي �شيد على م�شاحة اأر�س اإجمالية 

تبلغ 240 مرت مربع، ل60 م�شٍل، ويت�شمن عددا 

من املرافق اخلدمية.

ال�شارقة-وام:

مع  ال�شارقة  يف  القا�شمية  اجلامةة  بحثت   

التعليمية  الربامج  خمتلف  غامبيا  جمهورية 

وبرامج  اجلامعة  الدار�شني يف  للطلبة  املقدمة 

الرعاية ال�شاملة.

جاء ذلك خالل لقاء �شعادة الأ�شتاذ الدكتور عواد 

القا�شمية  باأعمال مدير اجلامعة  القائم  اخللف 

جمهورية  فري  بوجانغ  فان�شو  �شعادة  مبكتبه 

بهذه  ترحيبه  اأبدى  والذي  الدولة  لدى  غامبيا 

اإن�شاء  منذ  لل�شفري  الأوىل  تعد  التي  الزيارة 

اجلامعة وتفتح اآفاقا من التعاون ملا فيه خدمة 

الطالبة الدار�شني من خمتلف الدول عموما ومن 

جمهورية غامبيا ودعم التوجهات امل�شرتكة.

وجرى خالل اللقاء تبادل احلديث حول الق�شايا 

والعملية  الطالب  خلدمة  تهدف  التي  العامة 

التعليمية باجلامعة حيث تطرق �شعادة الأ�شتاذ 

ال�شمو  �شاحب  روؤية  اإىل  اخللف  عواد  الدكتور 

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

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س اجلامعة 

القا�شمية من اإن�شاء اجلامعة وما توفره من فر�س 

يف  وال�رشعية  الكادميية  العلوم  يف  تعليمية 

خمتلف التخ�ش�شات وتاأهيل الطلبة للعودة اإىل 

اأوطانهم وامل�شاهمة يف ازدهارها.

من  القا�شمية  اجلامعة  توليه  ما  اإىل  واأ�شار 

اهتمام ورعاية لكافة الطالب والطالبات القادمني 

اجلامعة  يف  للدرا�شة  العامل  دول  خمتلف  من 

القا�شمية وما تبديه اإدارة اجلامعة والكادر الإداري 

بجانب الهيئة التدري�شية من عناية للطلبة وتوفري 

البيئة اجلامعية املنا�شبة وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

خريج  ليكون  امل�شاحبة  واملنا�شط  التعليمية 

اجلامعة القا�شمية موؤهال وفق اأعلى امل�شتويات 

..لفت اىل ما قامت به اجلامعة بتحديث اأنظمة 

القبول وو�شعت اللوائح اخلا�شة بالطالب وذلك 

للت�شهيل على الطالب وخدمة لهم.

ال�سارقة-وام:

 اأكدت اآخر جل�شات مبادرة "نادي النا�رشين" ــ 

التي اأطلقتها "هيئة ال�شارقة للكتاب" يف اإطار 

جهودها لدعم قطاع الن�رش والرتقاء به واأقيمت 

التابعة  تقراأ"  "ال�شارقة  من�شة  على  ُبعد  عن 

للهيئة حتت عنوان "ال�شوق والطلب على الأعمال 

اجلمهور  اأن  ــ  والإجنليزية"  العربية  املرتجمة 

الغربي يبدي اهتمامًا متناميًا بالعامل العربي 

ويبدو هذا الهتمام جليًا يف ازدياد الطلب على 

و�شهدت  العربية.  اللغة  من  املرتجمة  الأعمال 

اجلل�شة م�شاركة كل من الكاتب والنا�رش واملرتجم 

واملو�شيقي مي�شيل م�شّبك موؤ�ش�س دار "اإنرتلينك" 

بالوليات  ما�شات�شو�شت�س  ولية  يف  للن�رش 

املتحدة وفاطمة عبا�س املرتجمة وامل�شت�شارة 

الأدبية املخت�شة بالن�رش الدويل. واأ�شار النا�رش 

الأمريكي مي�شيل م�شّبك موؤلف كتاب "كليمنجارو: 

رحلة م�شورة اإىل اأعلى قمم القارة الأفريقية" اإىل 

�شغر �شوق الأعمال املرتجمة التي ل تتجاوز 3 

باملائة من اإجمايل الكتب يف الوليات املتحدة 

واأنه وعلى الرغم من ازدياد الكتب املرتجمة من 

اللغة العربية اإىل الإجنليزية اإل اأن عددها ليزال 

�شغرياً. وي�شعى م�شّبك لن�رش الكتب التي تعزز فهم 

واحرتام الثقافات الأخرى وحتتل ترجمة الأدب 

العربي مكانة كبرية يف م�رشوعه حيث يعتربها 

جزءاً ل يتجزاأ من ر�شالته الرامية لتعريف القراء 

الأمريكيني على العامل وتقريب القراء من بع�شهم 

من خالل الأدب.  واأ�شارت املرتجمة فاطمة عبا�س 

الناحية  من  املوؤهلني  املرتجمني  ندرة  اأن  اإىل 

الكمية والنوعية ونق�س ال�شتثمار يف الرتجمة 

هي اأبرز التحديات التي تواجه دور الن�رش املعنية 

بالرتجمة العربية. و�شلطت عبا�س التي �شغلت 

العالقات اخلارجية  �شابقًا من�شب رئي�س ق�شم 

والتوزيع"  للن�رش  نون  "دار  يف  والرتجمة 

بالقاهرة ال�شوء على نق�س ال�شتثمار يف البنية 

التحتية لتلبية احتياجات �شناعة الرتجمة يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ونق�س 

برامج الرتجمة امل�شتدامة.

ال�سارقة-وام:

للطوارئ  املحلي  الفريق  يوا�شل   

والأزمات والكوارث يف اإمارة ال�شارقة 

اجلهات  من  ال�رشكاء  مع  بالتعاون 

حملته  كبري  بنجاح  املخت�شة 

الوا�شعة التي تهدف اإىل التدقيق على 

الأن�شطة  فيها  التي متار�س  املالعب 

ب�شورة  الأحياء  و�شط  الريا�شية 

ع�شوائية من اأجل رفع الوعي ال�شحي 

بني اأفراد املجتمع وحترير املخالفات 

بالتدابري  امللتزمني  لالأ�شخا�س غري 

مبا  كوفيد-19  لفريو�س  الحرتازية 

اأفراد  وحماية  حمايتهم  يف  ي�شهم 

املجتمع من انت�شار الفريو�س.

و�شملت اأعمال الفريق ر�شد التجمعات 

املجتمع  فئات  بع�س  تقيمها  التي 

بعدد من ال�شاحات الرتابية وامليادين 

العامة باإمارة ال�شارقة �شواء ملمار�شة 

ريا�شتي  مثل  الريا�شية  الأن�شطة 

"الكريكت، وكرة القدم" وغريهما من 
اأخرى  لأ�شباب  اأو  الريا�شات  اأنواع 

خمتلفة تنتج عنها تلك التجمعات 

املخالفة اإىل جانب توعية امل�شلني 

وبعد"  "قبل  امل�شاجد  �شاحات  عند 

خطط  �شمن  وذلك  اجلمعة  �شالة 

التوعية بالتدابري الوقائية والحرتازية 

التي تبذلها يف هذا الجتاه.

تقدمي  على  العمل  فرق  وحر�شت 

للمخالفني  والإر�شادات  الن�شائح 

التجمعات  تلك  بخطورة  وتعريفهم 

الناجتة  ال�شحية  الظروف  ظل  يف 

ميكن  وما   19 كوفيد-  جائحة  عن 

يف  اجلهود  تقوي�س  من  ت�شببه  اأن 

بالفريو�س  الإ�شابة  انت�شار  مكافحة 

فيما  املخالفات  توقيع  جانب  اإىل 

ر�شائل  ببث  اجلهود  تلك  توا�شلت 

توعوية مبا�رشة عرب دوريات ال�رشطة 

وطائرات "الدرون" حثت من خاللها 

التقيد  �رشورة  على  املجتمع  اأفراد 

التام بالإجراءات الحرتازية املتبعة 

وذلك  الفريو�س  انت�شار  من  للحد 

والتقيد  الوقائية  الكمامات  بارتداء 

"التباعد  الجتماعية  بامل�شافات 

الإجراءات  من  وغريها  اجل�شدي" 

الحرتازية.

يف  عملها  التفتي�س  فرق  وتابعت 

من  والعديد  ال�شناعية  املناطق 

اىل  ال�شكانية  الكثافة  ذات  املناطق 

جانب �شاحات امل�شاجد "قبل وبعد" 

�شالة اجلمعة وذلك بت�شيري الدوريات 

اأكرب  اإىل  للو�شول  الدرون  وطائرات 

عدد من اأفراد املجتمع ت�شاندها يف 

التابعة  املروحية  الطائرات  ذلك 

لالإدارة العامة لالإ�شناد الأمني - اإدارة 

جناح اجلو بال�شارقة لر�شد وت�شوير 

التجمعات وبث ذلك لغرفة العمليات 

لتخاذ  مبا�رشة  ال�شارقة  ب�رشطة 

الإجراءات الالزمة.

هذه  اأعمال  ا�شتمرارية  الفريق  واأكد 

منتظمة  وب�شورة  اأ�شبوعيا  احلملة 

حتى  املخالفات  اأنواع  كافة  لر�شد 

داعيا  املرجوة..  اأهدافها  حتقق 

وتوحيد  التعاون  اإىل  اجلمهور  اأفراد 

اجلهود والإبالغ عن خمالفي اللتزام 

القنوات  عرب  الحرتازية  بالإجراءات 

التي خ�ش�شتها لهذا ال�شاأن وهي مركز 

"حار�س"  خدمة  اأو   901 الت�شال 

عرب  اأو  ال�شارقة  �رشطة  تطبيق  عرب 

@covid19 الإلكرتوين  الربيد 

.shjpolice.gov.ae

300 اإ�سدار من معهد ال�سارقة للتراث اإهداء لمكتبة بيت الحكمة

اإغالق محل بعجمان »ال�سوؤون الإ�سالمية« تفتتح م�سجدين في ال�سارقة

وتغريمه 5000 درهم 

ب�سبب الزدحام

عجمان-وام:

والكوارث  لالأزمات  املحلي  الفريق  اغلق   

�رشطة  مع  بالتن�شيق  بعجمان  والطوارئ 

حمال  القت�شادية  التنمية  ودائرة  عجمان 

التزاحم  لديه مما ت�شبب يف  اأقام تنزيالت 

اتخاذ  والكتظاظ بني املت�شوقني، مع عدم 

ما  وا�شتقبال  الالزمه  والتدابري  الجراءات 

املت�شوقني  من  ال�شتيعابية  الطاقة  يفوق 

 5000 املحل  تغرمي  مت  وقد  املحل.  يف 

ب�شاأن  ال�شادرة  التوجيهات  ملخالفة  درهم 

تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية للحد 

واأهاب  »كوفيد-19«.  انت�شارفريو�س  من 

فريق الزمات والكوارث والطوارئ باأ�شحاب 

املحالت التجارية يف الإمارة �رشورة اللتزام 

بكافة الجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات 

ال�شادرة ملواجهة اجلائحة واحلد من تف�شي 

الوباء وخف�س حالت الإ�شابات.

الجامعة القا�سمية وغامبيا تبحثان تعزيز التعاون ودعم 

»نادي النا�سرين« يوؤكد تنامي اهتمام القارئ الأجنبي بالكتاب العربي

»فريق الطوارئ والأزمات بال�سارقة« يوا�سل حملته لتعزيز التوعية بالتدابير 

والإجراءات الوقائية

رشكة/ يوسواي منطقة حرة-ذ.م.م ، )رخصة رقم :94677 ( والكائنة بـ مدينة ديب لالنرتنت. 

ص.ب 73030 ، ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة  ، واملرخصة لدى سلطة ديب للتطوير، 

ترغب هذه الرشكة املذكورة يف إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة 

يف إجتامعه الذي عقد بتاريخ February-2021-24 بشأن إغالق وحل الرشكة.

وفقاً لذلك ، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه 

الربيد املسجل  تاريخ هذا اإلعالن عن طريق  تقديم هذه املطالبات خالل 45 يوماً من 

أو اإلتصال بـ :

السيّد/ أودري مونغني

إسم الرشكة: يوسواي منطقة حرة-ذ.م.م

ص.ب : 73030

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 2060 813 50 971+

xavier.mongin@usway.co :الربيد اإللكرتوين

 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  45 يوماً. 

�إ�صعار ت�صفية
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العني-وام:

درا�شات  برنامج  طالبات  ح�شلت   

والآداب  اللغات  ق�شم  من  الرتجمة 

بجامعة الإمارات على املركز الثاين 

�شلطان  الأمري  جامعة  م�شابقة  يف 

مو�شمها  يف  للرتجمة  الإقليمية 

ال�شابع على م�شتوى منطقة اخلليج 

العربي 2021 والتي اأقيمت افرتا�شيا.

واأكدت الدكتورة موزة الطنيجي رئي�س 

العلوم  بكلية  والآداب  اللغات  ق�شم 

الإن�شانية والجتماعية اأهمية اإ�رشاك 

الدولية  امل�شابقات  يف  الطالبات 

والتي من �شاأنها �شقل مهاراتهن يف 

الرتجمة واإثراء جتاربهن العملية.

اعتزازها  عن  الطنيجي  واأعربت 

بالكوادر الطالبية وامتنانها للطالبات 

اأهداف  من  اأن  اإىل  م�شرية  الفائزات، 

يف  متميزين  طلبة  اإعداد  اجلامعة 

جمالت تخ�ش�شهم، قياديني ومنتجني 

يف جمتمعاتهم .

رجاء  الدكتورة  اأ�شارت  جهتها  من 

برنامج  م�شاعد يف  اأ�شتاذ  اللحياين 

درا�شات الرتجمة اإىل اأن امل�شابقة ُتعد 

فر�شة هامة مُتنح للطالبات املتميزات 

لإبراز ما اكت�شبنه من مهارات واآليات 

باأداء  م�شيدة  الرتجمة،  عملية  يف 

الطالبات متمنية اأن يكن مثال يحتذى 

به ومنوذجًا لطلبة اجلامعة.

املزروعي  الهنوف  الطالبات  وعربت 

عن  اليافعي  وب�شاير  القا�شي  ومها 

�شعادتهن بالفوز باملركز الثاين يف " 

م�شار الرتجمة التحريرية " بامل�شابقة 

اعتربنه حتديا جديداً خلو�س  والذي 

م�شباقات اأخرى لإبراز مهاراتهن.

طالبات من جامعة الإمارات يحرزن المركز الثاني في م�سابقة دولية للترجمة
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�أخبار وتقارير

�لريا�ض  )د ب �أ(-

 ي�صل اإىل الريا�س يـــوم الثنني  العاهل الأردين 

امللك عبداهلل بن احل�صني ورئي�س الوزراء املاليزي 

حميي الدين يا�صني وويل عهـــد البحرين الأمري 

�صلمان بن حمد بن عي�صى اآل خليفة يف زيارة اإىل 

اململكة يلتقون خاللها ويل العهد ال�صعودي الأمري 

حممد بن �صلمان.

وقالت م�صادر يف العا�صمة الريا�س يف ت�رصيح  

اإن العاهل الأردين ورئي�س الوزراء املاليزي وويل 

عهـــد البحرين �صيلتقون كل علـــى حده مع ويل 

العهد ال�صعودي الأمري حممد بن �صلمان ملناق�صة 

العديد من املو�صوعات ال�صيا�صية والقت�صادية 

وتعزيز التعاون بني بلدانهم والريا�س اإ�صافة اإىل 

مناق�صة امل�صتجـــدات على ال�صاحة ويف مقدمها 

تطورات حرب اليمن وامل�صاعي الدولية املبذولة 

لإيقافها والـتاأكيد على حل الق�صية الفل�صطينية 

وفقا لأ�ص�س وبنود مبادرة ال�صالم العربية.

وعلمت وكالة الأنباء الأملانية اأن مباحثات رئي�س 

الوزراء املاليزي حميي الدين يا�صني التي تعد اأول 

زيارة ر�صمية له للريا�س منذ توليه من�صبه يف 

الأول من اآذار/مار�س العام املا�صي مع ويل العهد 

ال�صعودي �صرتكز على "تعزيز التعاون التجاري 

وال�صتثماري بـــني البلدين، مبا يف ذلك جمالت 

النفط والغاز والطاقة املتجددة وكذلك ما يتعلق 

باحلج والعمرة ومبادرة "طريق مكة"،اإ�صافة اإىل 

تعزيز اجلهـــود ملكافحة جائحة فريو�س كورونا 

امل�صتجد امل�صبب ملر�س "كوفيد-19".

�لعاهل �لأردني ورئي�ض وزر�ء 

ماليزيا وولي عهد �لبحرين 

يزورون �ل�سعودية �لثنين
بغد�د  )د ب �أ(- 

اأكد البابا فرن�صي�س، ال�صبت، �صعادته بوجوده يف 

العراق، وو�صفه بـ"اأر�س املجد ومهد الأديان"، 

فيما اأ�صار اإىل اأن الإرهاب عندما هاجم العراق، 

فاإنه هاجم جزءا من التاريخ.

وقـــال خالل كلمة له يف لقـــاء الأديان مبدينة 

"اأور" الأثريـــة، حيث مقام النبـــي اإبراهيم، اإن 
"ال�صماء متنحنا الوحدة، وهذا يعزز اأخوتنا، ول 
يجب اأن يعمل كل منا مبعزل عن الآخر، فنحن 

من يجب اأن يعمـــر الأر�س، واأن اأخوتنا تدفعنا 

للعي�س باإن�صانية".

واأ�صاف البابا: "يجب احرتام حرية الدين، وهو 

حق اأ�صا�س".

واأ�صار البابـــا اإىل اأن "الإرهـــاب حينما هاجم 

هـــذا العراق فقد هاجم جزءا مـــن التاريخ، واأن 

امل�صلمني وامل�صيحيني عملوا معا لإر�صاء دعائم 

ال�صالم، واأن جميئنا لهذه الأماكن املقد�صة هو 

لإحيائها، واأرى طريق احلج من هذا املكان الذي 

يذكرنا باأبينـــا اإبراهيم الذي بداأ رحلته من اأور 

وعانى ما عانى".

وتابع: "مـــات الكثري من الإيزيديـــني واأ�صيء 

معاملـــة الكثريين منهم، ول�صيما الأطفال، ولن 

يكون هناك �صالم دون التعاي�س ال�صلمي واأنا�س 

ي�صاعدون بع�صهم بع�صا، ول �صالم دون تفكري 

بع�صنا ببع�س، واأن ال�صالم �صوف يجمعنا معا 

ويجنبنا ال�رصاعات".

وختم كلمتـــه: "لن�صلي من اأجل جميع ال�رصق 

الأو�صـــط، واأن بيتنا واحد ونحـــن من يجب اأن 

جنعل لالإن�صانية قيمة اأكرب".

واأعلن رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي، 

ال�صبت، ت�صمية ال�صاد�س مـــن اآذار/مار�س يومًا 

وطنيًا للت�صامح والتعاي�س يف العراق.

وقـــال الكاظمـــي يف تغريدة له علـــى موقع 

التوا�صل الجتماعـــي "تويرت" تابعتها وكالة 

الأنبـــاء العراقية )واع(، اإنـــه "مبنا�صبة اللقاء 

التاريخي بني قطبي ال�صالم والت�صامح، �صماحة 

املرجع الأعلى ال�صيد علي ال�صي�صتاين، وقدا�صة 

البابا فرن�صي�س، ولقاء الأديـــان يف مدينة اأور 

التاريخيـــة، نعلن عن ت�صمية يوم ال�صاد�س من 

اآذار/مار�ـــس من كل عام، يومًا وطنيًا للت�صامح 

والتعاي�س يف العراق".

ويقـــوم البابا فرن�صي�س حاليا بزيارة تاريخية 

للعراق ت�صتغرق اأربعة اأيام.

واأعلنت قيادة �رصطة حمافظة نينوى العراقية 

انت�صار القـــوات الأمنية ب�صكل مكثف يف عموم 

مدينة املو�صـــل واملدينة القدميـــة، ا�صتعدادا 

لزيارة بابـــا الفاتيكان فران�صي�س الثاين، اليوم  

الأحد.

وقال مدير �رصطة نينوى العميد ليث احلمداين 

- وفقـــا ملا اأوردته الوكالـــة الوطنية العراقية 

لالأنباء )نينا(، اليوم ال�صبت - اإن "ال�صتعدادات 

الأمنية جتري على قـــدم و�صاق من قبل قيادة 

عمليات نينوي ا�صتعداًدا لزيارة بابا الفاتيكان".

من جهة اخـــرى اأكد املن�صـــق الوطني حلركة 

)باك�س كري�صتي( الكاثوليكية يف اإيطاليا، الأب 

ريناتو �صاّكو، اأن الكلمـــات التي وجهها البابا 

فرن�صي�س للعراقيـــني حول الأ�صلحة، حني قال: 

ْع حًدا لْنِت�صاِرها ُهنا  "فلتخر�س الأَ�ْصِلَحة َوْلَن�صَ
ا. َويف ُكلِّ مكان!"، ت�صمل اإيطاليا اأي�صً

وقـــال  �صاّكـــو، يف ت�رصيحـــات ملجموعـــة 

)اأدنكرونو�ـــس( الإيطاليـــة الإعالميـــة، اأذاعتها 

وكالة )اآكـــي( الإيطالية لالأنباء اليوم "اإن روؤية 

طائـــرة البابا فوق �صماء بغـــداد جتعلني اأفكر 

بكل الأ�صخا�س الذين �صيلتقي بهم البابا"، فقد 

"كان العراقيون يقولـــون لنا عندما زرناهم: ل 
تن�صونا"، مبينا اأن "روؤية البابا فرن�صي�س هناك 

تاأكيد لهم على اأننا مل نفعل ذلك".

واأ�صاف "لقد قال البابا على الدوام اأن الأ�صلحة 

يجب اأن ت�صمت ومل ي�صكـــت اأبًدا عن حماقات 

احلرب، واأعتقد اأن تاأكيد اليوم موجه اإليهم، بل 

اإلينا قبل كل �صيء؛ لأن احلروب تتميز با�صتخدام 

ا". الأ�صلحة الإيطالية اأي�صً

واأردف: "دعونـــا ل نن�صى تلـــك الأ�صلحة التي 

بيعت ل�صدام، الألغام امل�صـــادة لالأفراد، حرب 

اخلليج الأوىل وجميع ال�رصاعات الأخرى"، اإنها 

"كلمات موجهة لكل تلك الوكالت التي تتحدث 
عن ال�صالم ثم تبيع الأ�صلحة".

بريوت  )د ب �أ(-

 هدّد رئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال اللبنانية 

ح�صـــان دياب يف كلمـــة وجههـــا اإىل ال�صعب 

اللبناين بعد ظهـــر  ال�صبت بالعتكاف اإذا كان 

ي�صكل �صغطًا باجتـــاه ت�صكيل حكومة جديدة، 

بعد اأن بات لبنـــان على حافة النفجار، داعيا 

اإىل ت�صكيل حكومة باأ�رصع وقت.

وقـــال دياب: »لبنان بلـــغ حافة النفجار بعد 

النهيـــار واخلوف من عدم اإمكانية احلماية من 

الأخطار، واللبنانيـــون يعانون اأزمة اجتماعية 

خطرية وهي مر�صحة للتفاقم بحال مل تت�صكل 

حكومـــة جديدة مدعومة �صيا�صيـــًا من الداخل 

واخلـــارج للتعامل مع هـــذه الأزمة« مت�صائاًل 

»األ ي�صكل م�صهد الت�صابق على احلليب من قبل 

املواطنـــني حافزاً كافيًا للتعايل عن ال�صكليات 

وتدوير الزوايا من اأجل ت�صكيل احلكومة؟«.

واأ�صاف ديـــاب: »اأن الو�صع قـــد يطرح اأمامي 

خيـــار العتكاف وقد اأجلاأ اإليه رغم اأنه يخالف 

قناعاتي لل�صغط نحو ت�صكيل احلكومة«.

وتابع رئي�س حكومة ت�رصيـــف الأعمال قائال: 

»بعد نحو �صبعة اأ�صهر على ا�صتقالة حكومتنا 

مل تت�صكل احلكومة اجلديدة«.

وحتدث ديـــاب عن اجتهادات حـــول �صالحية 

حكومة ت�رصيف الأعمال، م�صرياً اإىل اأن البع�س 

»يطالب حكومة ت�رصيف باأن متار�س �صالحيات 

حكومة قائمة بذريعة الظـــروف ال�صتثنائية، 

فيما البع�س يحذّر من جتاوز احلكومة ما حدده 

الد�صتور من �صالحيات ت�رصيف الأعمال �صمن 

احلدود ال�صيقة«.

واعتـــرب دياب اأن »ح�صم هـــذا النقا�س يتم يف 

جمل�ـــس النواب باعتبـــاره مرجعيـــة تف�صري 

الد�صتور«.

واأعلن دياب باأن »الظروف الجتماعية تتفاقم 

والظـــروف ال�صيا�صية تزداد تعقيـــداً ول ميكن 

حلكومـــة عاديـــة مواجهتها مـــن دون توافق 

�صيا�صي، فكيف حلكومة ت�رصيف الأعمال«.

واأو�صح دياب قائال: »نحن مل نتقاع�س عن اأداء 

دورنـــا يف ت�رصيف الأعمال ونقوم بواجبنا مبا 

ي�صمح به الد�صتور، داعيا اإىل الإ�رصاع بت�صكيل 

حكومة ت�صتاأنف املفاو�صات مع �صندوق النقد 

الدويل علـــى قاعدة اخلطـــة الإ�صالحية التي 

و�صعناها بعد حتديثها«.

وا�صتطـــرد دياب قائال: »يجـــب اأن ل يتقدم اأي 

عمل على جهـــود ت�صكيل احلكومـــة اجلديدة، 

معترباً اأن » ل حّل لالأزمة الجتماعية من دون 

حّل الأزمة املاليـــة، ول حّل لالأزمة املالية من 

دون ا�صتئناف املفاو�صـــات مع �صندوق النقد 

الـــدويل، ول مفاو�صات مع �صنـــدوق النقد من 

دون اإ�صالحـــات ول اإ�صالحات من دون حكومة 

جديـــدة«.  واأ�صار ديـــاب اإىل اأن »لبنان بخطر 

واحلل بت�صكيل حكومة جديدة«.

يذكر اأنه كان قد مّت تكليف �صعد احلريري، يف 22 

ت�رصيـــن اأول/اأكتوبر املا�صي، بت�صكيل حكومة 

جديدة تخلف حكومة ح�صـــان دياب الذي قدم 

ا�صتقالة حكومته يف 10 اآب/اأغ�صط�س املا�صي، 

على خلفية انفجار 4 اآب/اأغ�صط�س املا�صي الذي 

هز مرفاأ بريوت. 

وقـــدم احلريري للرئي�س عـــون يف التا�صع من 

اأول/دي�صمرب املا�صي ت�صكيلة حكومية  كانون 

من 18 وزيراً . 

ويف املقابل قدم الرئي�س عون للحريري طرحًا 

متكاماًل حول الت�صكيلة احلكومية املقرتحة.

وتعرث حتى الآن ت�صكيل حكومة جديدة يريدها 

احلريري من الخت�صا�صيني، بعد 16 زيارة قام 

بها احلريري لرئي�ـــس اجلمهورية.ح�صان دياب 

يهدد بالعتكاف لل�صغط باجتاه ت�صكيل حكومة 

لبنانية جديدة

بـــريوت 6 اآذار/مار�ـــس )د ب اأ(- هـــدّد رئي�س 

حكومة ت�رصيف الأعمال اللبنانية ح�صان دياب 

يف كلمة وجهها اإىل ال�صعب اللبناين بعد ظهر 

اليوم ال�صبت بالعتكاف اإذا كان ي�صكل �صغطًا 

باجتـــاه ت�صكيل حكومة جديـــدة، بعد اأن بات 

لبنان على حافة النفجـــار، داعيا اإىل ت�صكيل 

حكومة باأ�رصع وقت.

وقـــال دياب: »لبنان بلـــغ حافة النفجار بعد 

النهيـــار واخلوف من عدم اإمكانية احلماية من 

الأخطار، واللبنانيـــون يعانون اأزمة اجتماعية 

خطرية وهي مر�صحة للتفاقم بحال مل تت�صكل 

حكومـــة جديدة مدعومة �صيا�صيـــًا من الداخل 

واخلـــارج للتعامل مع هـــذه الأزمة« مت�صائاًل 

»األ ي�صكل م�صهد الت�صابق على احلليب من قبل 

املواطنـــني حافزاً كافيًا للتعايل عن ال�صكليات 

وتدوير الزوايا من اأجل ت�صكيل احلكومة؟«.

واأ�صاف ديـــاب: »اأن الو�صع قـــد يطرح اأمامي 

خيـــار العتكاف وقد اأجلاأ اإليه رغم اأنه يخالف 

قناعاتي لل�صغط نحو ت�صكيل احلكومة«.

وتابع رئي�س حكومة ت�رصيـــف الأعمال قائال: 

»بعد نحو �صبعة اأ�صهر على ا�صتقالة حكومتنا 

مل تت�صكل احلكومة اجلديدة«.

وحتدث ديـــاب عن اجتهادات حـــول �صالحية 

حكومة ت�رصيف الأعمال، م�صرياً اإىل اأن البع�س 

»يطالب حكومة ت�رصيف باأن متار�س �صالحيات 

حكومة قائمة بذريعة الظـــروف ال�صتثنائية، 

فيما البع�س يحذّر من جتاوز احلكومة ما حدده 

الد�صتور من �صالحيات ت�رصيف الأعمال �صمن 

احلدود ال�صيقة«.

واعتـــرب دياب اأن »ح�صم هـــذا النقا�س يتم يف 

جمل�ـــس النواب باعتبـــاره مرجعيـــة تف�صري 

الد�صتور«.

واأعلن دياب باأن »الظروف الجتماعية تتفاقم 

والظـــروف ال�صيا�صية تزداد تعقيـــداً ول ميكن 

حلكومـــة عاديـــة مواجهتها مـــن دون توافق 

�صيا�صي، فكيف حلكومة ت�رصيف الأعمال«.

واأو�صح دياب قائال: »نحن مل نتقاع�س عن اأداء 

دورنـــا يف ت�رصيف الأعمال ونقوم بواجبنا مبا 

ي�صمح به الد�صتور، داعيا اإىل الإ�رصاع بت�صكيل 

حكومة ت�صتاأنف املفاو�صات مع �صندوق النقد 

الدويل علـــى قاعدة اخلطـــة الإ�صالحية التي 

و�صعناها بعد حتديثها«.

وا�صتطـــرد دياب قائال: »يجـــب اأن ل يتقدم اأي 

عمل على جهـــود ت�صكيل احلكومـــة اجلديدة، 

معترباً اأن » ل حّل لالأزمة الجتماعية من دون 

حّل الأزمة املاليـــة، ول حّل لالأزمة املالية من 

دون ا�صتئناف املفاو�صـــات مع �صندوق النقد 

الـــدويل، ول مفاو�صات مع �صنـــدوق النقد من 

دون اإ�صالحـــات ول اإ�صالحات من دون حكومة 

جديدة«. 

واأ�صار دياب اإىل اأن »لبنان بخطر واحلل بت�صكيل 

حكومة جديدة«.

يذكر اأنه كان قد مّت تكليف �صعد احلريري، يف 22 

ت�رصيـــن اأول/اأكتوبر املا�صي، بت�صكيل حكومة 

جديدة تخلف حكومة ح�صـــان دياب الذي قدم 

ا�صتقالة حكومته يف 10 اآب/اأغ�صط�س املا�صي، 

على خلفية انفجار 4 اآب/اأغ�صط�س املا�صي الذي 

هز مرفاأ بريوت. 

وقـــدم احلريري للرئي�س عـــون يف التا�صع من 

اأول/دي�صمرب املا�صي ت�صكيلة حكومية  كانون 

من 18 وزيراً . 

ويف املقابل قدم الرئي�س عون للحريري طرحًا 

متكاماًل حول الت�صكيلة احلكومية املقرتحة.

وتعرث حتى الآن ت�صكيل حكومة جديدة يريدها 

احلريري من الخت�صا�صيني، بعد 16 زيارة قام 

بها احلريري لرئي�س اجلمهورية.

يذكر اأن تاأليـــف احلكومة يجري بالتوافق بني 

رئي�س جمل�س الـــوزراء، ورئي�ـــس اجلمهورية، 

بح�صب الد�صتور اللبناين.

يذكر اأن تاأليـــف احلكومة يجري بالتوافق بني 

رئي�س جمل�س الـــوزراء، ورئي�ـــس اجلمهورية، 

بح�صب الد�صتور اللبناين.

مو�سكو -وكالت 

ا�صتقبـــل وزيـــر اخلارجية الرو�صـــي، �صريغي 

لفروف، اأم�س املبعـــوث اخلا�س لالأمني العام 

لالأمم املتحدة اإىل ليبيا، يان كوبي�س.

وجـــرى خالل هذا اللقاء تبادل مف�صل لوجهات 

النظـــر حول جمموعـــة وا�صعة مـــن الق�صايا 

املتعلقة بالو�صـــع يف ليبيا، حيث ي�رصى منذ 

ع�رصة اأ�صهر وقف للعمليات الع�صكرية.

واأ�صـــري اإىل اأن انتخابـــات 5 فربايـــر 2021 يف 

جنيف، يف اإطار منتدى احلوار ال�صيا�صي الليبي 

حتت رعايـــة الأمم املتحـــدة، لأجهزة ال�صلطة 

الليبية للفـــرتة النتقالية، ت�صع اأر�صية لإنهاء 

ال�رصاع الداخلي واإعادة بناء الدولة الليبية.

وجـــرى يف هذا الجتمـــاع التاأكيد على اأهمية 

�رصعـــة اعتماد جمل�س النواب الليبي لت�صكيلة 

حكومة الوحـــدة الوطنية، ما يجـــب اأن يكون 

عالمـــة فارقة على طريـــق املزيد من التطبيع 

ال�صامـــل للو�صع، وتنفيذ الإ�صـــالح الد�صتوري 

واإجراء النتخابـــات الوطنية يف البالد املقررة 

يف 24 دي�صمرب 2021.

ويف هذا ال�صياق، اأبلغ يان كوبي�س عن الت�صالت 

التي اأجراها مع ال�صخ�صيات ال�صيا�صية الليبية، 

ف�صال عن اخلطوات التي لهـــا الأولوية لتعزيز 

الت�صوية ال�صاملة يف ليبيا.

و�صـــدد رئي�س الدبلوما�صيـــة الرو�صية لفروف 

مـــن جانبه على �رصورة تعزيز تن�صيق اجلهود 

الدولية، مع الـــدور القيادي لالأمم املتحدة، من 

اأجل خروج ليبيا يف اأقرب وقت ممكن من الأزمة 

ال�صيا�صيـــة الداخلية التي طـــال اأمدها، طبقا 

لقرارات موؤمتر برلني الدويل وقرار جمل�س الأمن 

رقم 2510.

واأكـــدت رو�صيـــا يف الوقت نف�صه مـــن جديد 

ا�صتعدادها ملوا�صلة التعاون مع الأطراف الليبية 

لتقريـــب مواقفها، انطالقا مـــن اأهمية اأن يكون 

احلوار الليبي املتنامـــي �صامال، وي�صم جميع 

القوى ال�صيا�صية املوؤثرة يف البالد، ويهدف اإىل 

�صمان وحدة اأرا�صي الدولة الليبية و�صيادتها.

بغد�د  )د ب �أ(-

اأعلنت وزا ة ال�صحة والبيئة يف العراق يوم ال�صبت 

اأنه مت ت�صجيـــل 4068 اإ�صابـــة جديدة بفريو�س 

كورونـــا امل�صتجد امل�صبب ملر�ـــس )كوفيد-19(، 

لريتفع العدد الإجمـــايل لالإ�صابات يف البالد اإىل  

723 األفا و189 حالة.

 وذكـــرت اإح�صائية لوزارة ال�صحة والبيئة اأنه مت 

ت�صجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفريو�س، لي�صل 

اإجمايل الوفيات اإىل 13 األفا و548 حالة.

واأو�صحت الإح�صائية اأنـــه مت ر�صد 3883 حالة 

�صفاء جديدة من الفريو�س، لريتفع اإجمايل حالت 

ال�صفاء اإىل 657 األفا و32 حالة بن�صبة �صفاء 9ر90 

باملئة. 

واأعلنـــت   وزارة ال�صحة  اللبنانية ، ت�صجيل 3202 

حالة جديدة ُم�صابة بفريو�س كورونا خالل الـ24 

�صاعة املا�صية.

وجـــاء يف بيـــان وزارة ال�صحـــة اللبنانية: »مّت 

ت�صجيل 3194 حالـــة اإ�صابة بني املقيمني و08 

اإ�صابـــات بني الوافدين، كما مت ت�صجيل 52 حالة 

وفـــاة جديدة خـــالل ال�صاعات الــــ24 املا�صية، 

لريتفع العدد الإجمايل للوفّيات اإىل 4971«.

وبلغ العدد الإجمـــايل لالإ�صابات منذ 21 �صباط 

2020 اإىل 390.053 حالة. واأو�صحت الوزارة »اأن 

عدد حالت ال�صت�صفاء ليوم اأم�س الول  هو 2190، 

من بينها 912 حالة يف العناية املركزة«، لفتة 

اإىل اأن »عدد الفحو�صات املخربية ليوم اأم�س هو 

ا يف  املطار ». واأعلنت  20793، منها 3183 فح�صً

اأنه مت تلقيـــح 5515 �صخ�صا اأم�س، وجمموع من 

تلقحوا �صد الفريو�س بلغ 71631 �صخ�صا.

البابا: عندما هاجم الإرهاب العراق فاإنه هاجم جزءاً من التاريخ

�لكاظمي ي�سمي �ل�ساد�ض من مار�ض يوماً وطنياً للت�سامح و�لتعاي�ض في �لعر�ق

ح�سان دياب يهدد بالعتكاف لل�سغط باتجاه ت�سكيل حكومة لبنانية جديدة

لفروف ي�ستقبل مبعوث �لأمم �لمتحدة �إلى ليبيا  �ل�سعودية: منح 100 �ألف �سجل تجاري 

ل�سيد�ت خالل عام 2020
 �لريا�ض  )د ب �أ(-

 ك�صفت وزارة التجارة ال�صعودية اأن عدد ال�صجالت 

التجارية الن�صائية ال�صادرة خالل عام 2020 بلغت 

اأكرث من 100 األف �صجل جتاري ل�صيدات، م�صرية اىل 

اأن �ـــرصوط احل�صول على �صجـــل جتاري هي ذاتها 

التي تتبع عند اإ�صدار �صجالت للرجال.

وقالت وزارة التجارة ال�صعودية يف بيان لها ال�صبت 

اإن ال�صجالت التجارية تركزت على عدة اأن�صطة يف 

مقدمتها جتارة اجلملة والتجزئة، واإ�صالح املركبات 

ذات املحركات والدراجات النارية، واأن�صطة خدمات 

الإقامة والطعام والت�صييد.

واأو�صحت الـــوزارة اأن �رصوط احل�صول على �صجل 

جتاري للن�صـــاء والأوراق املطلوبة، هي ذاتها التي 

تتبع عند اإ�صدار �صجالت للرجال، يف اإطار اإجراءات 

ت�صهيل بدء امل�صاريع الن�صائية اجلديدة، ومتا�صيا 

مع اأهداف "روؤية اململكة 2030".

وت�صمـــل �رصوط اإ�صدار �صجل جتـــاري، األ يقل عمر 

مقدم الطلب عن 18 عامًا، واأل يكون موظفًا حكوميًا 

واأل يقـــل راأ�س املال عـــن 5 اآلف ريال، اإ�صافة اإىل 

تفعيل خدمة "اأب�رص"، الإلكرتونية وحتت�صب الر�صوم 

بـ 200 ريال للعام، وت�صـــاف اإليها ر�صوم الغرفة 

التجاريـــة ح�صب نوع الن�صـــاط لل�صجل التجاري 

والدرجة لكل عام.

 واأ�صافت الوزارة اأن الربط الإلكرتوين بني اجلهات 

احلكوميـــة اأ�صهم يف �صـــدور 5 خدمات اإلكرتونية 

يف خطـــوة واحدة، مـــع اإ�صدار ال�صجـــل التجاري، 

هي "ا�صـــرتاك الزكاة والدخل، النت�صاب اإىل الغرفة 

التجاريـــة، الت�صجيل لـــدى وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية، رقم املن�صاآت املوحد 1700، والت�صجيل 

لدى املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية.

 يذكـــر اأن ال�صعودية حّققت، تقُدًّمـــا جديًدا للعام 

الثاين على التوايل يف تقرير "املراأة، اأن�صطة الأعمال 

والقانون 2021" ال�صادر عن جمموعة البنك الدويل، 

الذي يهدف اإىل ُمقارنة م�صتوى التمييز يف الأنظمة 

بني اجلن�صني يف جمال التنمية القت�صادية وريادة 

الأعمال بني 190 دولة.

�لعر�ق ي�سجل 11 وفاة و4068 �إ�سابة جديدة 
بفيرو�ض كورونا

3202 �إ�صابة جديدة خالل 24 �ساعة في لبنان

�لقاهرة  )د ب �أ( - 

 اأجرى وزيـــر اخلارجية امل�ـــرصي �صامح �صكري 

ات�صال هاتفيا يـــوم اجلمعة مـــع الأمني العام 

لالأمم املتحـــدة  "اأنطونيـــو جوتريي�س" تناول 

اآخر امل�صتجدات علـــى �صعيد ملف �صد النه�صة 

الإثيوبي.

 و�رصح ال�صفري اأحمد حافـــظ، امُلتحدث الر�صمي 

با�صم اخلارجية امل�رصي يف بيان اأن �صكري اأعرب 

خالل الت�صال عن القلق ازاء تعرث مفاو�صات �صد 

النه�صة التي جرت برعاية الحتاد الفريقي.

واأ�صاف اأن  �صكري ا�صتعر�س عنا�رص املقرتح الذي 

تقدمت بـــه جمهورية ال�صودان والذي اأيدته م�رص 

لتطوير اآليـــة املفاو�صات بهدف ا�رصاك املجتمع 

الدويل يف املحادثات عن طريق ت�صكيل رباعية 

دوليـــة تقودها جمهوريـــة الكونغو الدميقراطية 

ب�صفتها الرئي�س احلايل لالحتاد الأفريقي وت�صم 

اأي�صا الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي والوليات 

املتحدة للتو�صط يف املفاو�صات.

واأكد �صكري خالل الت�صـــال على �رصورة اإطالق 

عملية تفاو�صية جـــادة وفعالة برعاية اأفريقية 

وم�صاركـــة اأطراف دولية ت�صفـــر عن التو�صل اإىل 

اتفاق عـــادل ومتوازن وملـــزم قانونا على ملء 

وت�صغيل �صد النه�صة يراعي م�صالح الدول الثالث، 

وذلـــك قبل مو�صم الفي�صان املقبـــل الذي اأعلنت 

اإثيوبيا عن نيتها تنفيذ املرحلة الثانية من امللء 

خالله.

و�صدد �صكـــري اأن اإقدام اإثيوبيا على هذه اخلطوة 

"ب�صـــكل اأحادي �صتكون له اآثار وتداعيات �صلبية 
يتعني تالفيها وجتنبها من خالل التو�صل لتفاق 

على �صد النه�صة يف اأقرب فر�صة ممكنة".

وتناول الت�صال الهاتفي بني �صكري وجوتريي�س 

الأو�صـــاع يف ليبيا واجلهود امل�صرتكة بني م�رص 

والمم املتحدة لدفع امل�صار ال�صيا�صي يف ليبيا.

واأكـــد �صكري على اأهمية اإجـــراء النتخابات يف 

موعدهـــا ملا لذلك من اأهميـــة يف حتقيق الأمن 

وال�صتقرار يف ليبيا.

دم�سق -وكالت 

طلبـــت وزارة ال�صحـــة ال�صورية مـــن امل�صايف 

العامة املعنية باأق�صام العزل، املتابعة اليومية 

وا�صتيعاب كل احلالت امل�صتبهة، مع ال�صتعداد 

لإمكان النتقال خلطة الطوارئ.

ويف تعميـــم وجهه اإىل مديـــري الهيئات العامة 

التي ت�صم اأق�صام عزل، طلب وزير ال�صحة ال�صوري، 

ح�صن حممد الغبا�س، تاأمني تلك الأق�صام بكل ما 

هو مطلوب ل�صتيعاب احلالت امل�صتبهة، وو�صع 

خطة ل�صتقبـــال كل الإ�صابات، ل �صيما احلرجة 

التي تتطلب �رصير عناية اأو دعما تنف�صيا.

وزير خارجية م�سر يوؤكد على �سرورة 

�إطالق عملية تفاو�سية برعاية �أفريقية 

وم�ساركة دولية ب�ساأن �سد �لنه�سة

�ل�سحة �ل�سورية ت�ستعد لإمكانية �لنتقال 

�إلى �لخطة »ب« لمو�جهة كورونا
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نجفي انرتناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   
املودعة تحت رقم: 345787           بتاريخ : 28/02/2021

   تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: نجفي انرتناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م. 

احمد  بن،  محمد  الشيخ  ملك   2 رقم  معرض  وعنوانة: 
ص.ب  زايد،  الشيخ  شارع  الوصل،  مكتوم   ال  جمعه  بن 

39025، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

يف  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحرضات 
وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات  املالبس،  ويك  غسل 
مستحرضات  عطرية،  ــوت  وزي عطور  صابون،  وكشط، 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.
 الواقـعة بالفئة: 03

وصف العالمة : عبارة عن الكلامت 4t8 SEVEN  بحروف التينية فنية بلون أسود يف 
خلفية بيضاء وتم كتابة حرف  t بني رقمي 4 و 8، وتم كتابة رقم 8 بدون لون وتم وضع 
بالشكل  4t8 كام هو موضح  نقطتني اسودين داخل رقم 8 وتم وضع  SEVEN تحت 

املرفق.
 االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ألف برودكتس م م ح 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   
املودعة تحت رقم: 345258           بتاريخ : 20/02/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: ألف برودكتس م م ح. 

وعنوانة: مدينة الشارقة للنرش، املنطقة الحرة، ص.ب 
73111، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
مستحرضات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف 
غسل ويك املالبس، مستحرضات تنظيف وصقل وجيل 
مستحرضات  عطرية،  وزيوت  عطور  صابون،  وكشط، 
أسنان،  منظفات  للشعر،  )لوشن(  غسول  تجميل، 

تبيض  كرميات  بالبرشة،  للعناية  تجميل  مستحرضات 
البرشة، مستحرضات تجميل ألغراض التنحيف. 

الواقـعة بالفئة: 03
وصف العالمة : عبارة عن الكلامت ALIF NATURALS بحروف التينية بارزة باللون 
األبيض يف خلفية سوداء، وتظهر فوق هذا املسمى صورة الكفني عليا وسفىل كام هو 

موضح بالشكل املرفق.
 االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

اإعالن اإلغاء الرتخي�س

ذ.م.م  الراحة  ملستشفى  الداخلية-  الصيدلية  السادة/  تعلن 

املسجلة بهيئة الصحة بقيد رقم PF1593 قد تقدمو بطلب 

نوع  تغيري  بسبب   2020-11-22 من  اعتباراً  الرتخيص  الغاء 

املنشأة من املستشفى اىل مركز جراحة اليوم الواحد.

وبناًء عليه سوف يتم توقف التعامل مع رشكات التأمني، فعىل 

االتصال  او اعرتاض عىل هذا االعالن يرجى  كل من له حق 

عىل هيئة الصحة خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

واال فإن الهيئة غري مسؤولة عن أي حق او دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.
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�إعالنات

  اسم الرشكة : هوم بلدرز للعقارات   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 1105 ملك حمد سهيل الخييل ، ديرة، رقة البطني   

 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  68716    رقم الرخصة  537562           

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  28-1-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-1-28

التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 303-302-301-  وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة 
304-305 ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف رقم : 2226266 04 
فاكس: 2223773 04 مصطحباًً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة :   ركن الفهيدي للتجارة  ش. ذ.م.م
العنوان :   محل ملك عبدالواحد فكري ورشكاه، بر ديب، السوق الكبري

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 74854 رقم الرخصة 546258          

 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  :1-3-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-3-1 

 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 :  فينيس بيجوكس للمجوهرات   ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب 114 ملك غيث هامل خادم ال غيث القبييس، الضغاية  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1233096   رقم الرخصة 760339          

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  سونتيك لتدقيق الحسابات واالستشارات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :     10-2-2021  تاريخ تصديق القرار:   2021-2-16 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
فاكس:   04   3608344 هاتف   ، الضغاية  ديرة،  الله،  عبيد  ابراهيم  محمد  ملك   4 رقم 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  3617944 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة     :  سامتكو للتجارة العامة     ) ش.ذ.م.م (
االسم التجارى  : سامتكو للتجارة العامة      ) ش.ذ.م.م (

الشكل القانوين : رشكة ذات مسئوليه محدوده ، رخصة رقم : 769151
التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله ، وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية 

بتاريخ 2017/11/27
واملوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2017/11/27 تحت رقم  2017/1/259340 .

  وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إيل املصفى املعني يف مكتبه الكائن يف رقم 
914-912 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة  ديرة - ت : 
2973060 ص. ب 64021 ، مصطحبا معه كافة املستندات و األوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوما من تاريخ نرش اإلعالن.

 اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
التجاري،  الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A استدامة

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 

لديها لتصفية رشكة / هوم بلدرز للعقارات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  28-1-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-1-28

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله هاتف 

: )2226266  04( فاكس )2223773  04( مصطحباًً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

  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 / ركن الفهيدي للتجارة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :1-3-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-3-1 

 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: سونتيك لتدقيق الحسابات واالستشارات، 
 العنوان:  مكتب رقم 4 ملك محمد ابراهيم عبيد الله، ديرة، الضغاية 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / فينيس بيجوكس للمجوهرات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :     10-2-2021  تاريخ تصديق القرار:   2021-2-16 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 3608344  04 فاكس: 3617944 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفى : اتش ايه ام  لتدقيق الحسابات  
مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه ، قد تم التأشري يف السجل التجاري 

بتعيني املصفى 
املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/ سامتكو للتجارة العامة     ) ش.ذ.م.م(

 تحت اسم تجاري :- سامتكو للتجارة العامة ) ش.ذ.م.م (
 وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 2017/11/27

واملوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2017/11/27  تحت رقم  2017/1/259340   
 وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفى املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
ديرة  واملتوسطة   الصغرية  املشاريع  لتنمية  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   912-914 رقم 
-    ت : 2973060  ص. ب 64021 ، مصطحبا معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوما من تاريخ نرش اإلعالن. 
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الإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400      فاك�س: 024488201
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رئي�س الوزراء  
الباك�ستاني يحظى 

بثقة البرلمان

 

 

اإ�سالم اأباد ـ )د ب اأ( :
 فاز رئي�س الوزراء الباك�ستاين عمران خان 
 ، اأم�س  الثقة يف الربملان  يف ت�سويت على 
ح�سبما اأعلن رئي�س الربملان بعد الت�سويت.

وح�سل خان على تاأييد 178 نائبًا من 340 
ع�سواً يف اجلمعية الوطنية ، جمل�س النواب 

الذي ينتخب رئي�س الوزراء.
البالغ  املعار�سة  اأع�ساء  جميع  وقاطع 
اإليه  الت�سويت الذي دعا  عددهم 160 ع�سواً 
خان بعد هزمية حزبه يف انتخابات جمل�س 

ال�سيوخ احلا�سمة.
وقال خان يف خطابه اأمام اأع�ساء الربملان 
تقف  التي  معي،  املتحالفة  الأطراف  "اأ�سكر 

دائمًا ورائي خالل كل اختبار".
كانوا  ح��زب��ه،  م��ن  م�رشعني  اأن  واأ���س��اف 
انتخابات  يف  ح��دث  م��ا  بعد  منزعجني 
جمل�س ال�سيوخ الأخرية، لكنهم ظهروا كفريق 

قوي يف ت�سويت اأم�س.
الثقة  على  ت�سويت  ملواجهة  خان  وتطوع 
اإن�ساف  "حركة  حزبه  مر�سح  هزمية  بعد 
ال�سيوخ  جمل�س  انتخابات  باك�ستان"يف 
على يد رئي�س وزراء �سابق الأ�سبوع املا�سي.
�سوتا   169 على  املعار�سة  مر�سح  وح�سل 
ي�سغل  الذي  خان  حزب  ملر�سح   164 مقابل 

من�سب وزير املالية حاليًا.
وبعد الهزمية اأ�سبحت احلكومة بدون اأغلبية 
رئي�س  ينتخب  الذي  الربملاين  املجل�س  يف 

الوزراء.
باك�ستان"  اإن�ساف  "حركة  حزب  اأن  يذكر 

لديه 157 نائبا يف جمل�س النواب.
عند  ع�سوا   176 دع��م  على  خ��ان  وح�سل 

انتخابه رئي�سًا للوزراء عام 2018.

فنلندا ترجئ انتخابات ب�سبب تفاقم جائحة كورونا
هل�سنكي ـ )د ب ا( :

 ذكرت وكالة بلومربج لالأنباء اأم�س اأن فنلندا تعتزم 
تاأجيل انتخاباتها املحلية على م�ستوى البالد ملدة 

�سهرين مع تفاقم جائحة فريو�س كورونا.
اآنا ماجا هرنيك�سون يف ر�سالة  العدل  وقالت وزيرة 
ت�سعة  من  ثمانية  اإن   ، اأم�س  تويرت  على  ُن�رشت 
اأحزاب برملانية توؤيد تاأجيل النتخابات البلدية من 
18ني�سان/اأبريل اإىل اإىل 13 حزيران/يونيو من العام 

اجلاري.
اأم�س  اأول  قد حذرت  الفنلندية  ال�سحة  وزارة  وكانت 
كبرياً  �سغطًا  ت�سكل  بداأت  اجلائحة  اأن  من  اخلمي�س 
العدد  و�سل  حيث  الفنلندية  امل�ست�سفيات  على 
قيا�سي،  م�ستوى  اإىل  املوؤكدة  لالإ�سابات  الأ�سبوعي 
اإىل  املر�سى  من  املزيد  يحتاج  اأن  املتوقع  وم��ن 
العالج يف امل�ست�سفيات ووحدات العناية املركزة يف 

الأ�سبوع القادم.
عن  الك�سف  اختبارات  ،اأظهرت  بلومربج  وبح�سب 
يف  �سخ�س  األف   60 حوايل  اإ�سابة  كورونا  فريو�س 
فنلندا، فيما تويف نحو 800 �سخ�س جراء مر�س كوفيد 
- 19 الذي ي�سببه الفريو�س وذلك منذ تف�سي اجلائحة.

رئي�سية في ميانمار مع  متظاهرون يغلقون طرقاً 
ا�ستمرار االحتجاجات �سد االنقالب الع�سكري

ياجنون ـ )د ب اأ( :
املتظاهرين  من  الآلف  مئات  اأغلق   
اأنحاء  خمتلف  يف  رئي�سية  طرقا 
املركز  فيها  مب��ا   ، اأم�����س  ميامنار 
تتوا�سل  فيما  ياجنون،  يف  التجاري 
وقع  الذي  النقالب  �سد  املظاهرات 

ال�سهر املا�سي.
باأكيا�س  حواجز  متظاهرون  وو�سع 
ال�رشطة  قوات  لكن  الطرق،  فى  رمل 
املظاهرات  فرقت  امل�سلحة  والأم��ن 
امل�سيل  الغاز  با�ستخدام  �سباحًا 

للدموع والر�سا�س املطاطي.
يف  متظاهر  وهو  وين،  كو  كو  وقال 
منطقة "�ساوث اأوكالبا" يف ياجنون 
لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( "لكي 
قمنا  الحتجاج،  اأثناء  اآمنني  نكون 
ببناء حواجز كبرية وثقيلة على هذا 

الطريق الرئي�سي دفاعا عن النف�س".
ميامنار  يف  ال�رشطة  ق��وات  وكانت 
قنابل  اأي�سا  اأم�س  اأول  ا�ستخدمت  قد 
والر�سا�س  للدموع  امل�سيل  الغاز 
يف   ، املظاهرات  لتفريق  املطاطي 

احتجاجا  البالد،  مناطق متفرقة من 
وقع  الذي  الع�سكري  النقالب  على 

ال�سهر املا�سي.
واأق����ام امل��ت��ظ��اه��رون ح��واج��ز يف 

ال�����س��وارع لإع���اق���ة حت���رك ق��وات 
من  متكنت  ال�سلطات  ولكن  ال�رشطة، 
من  عدد  واعتقال  التظاهرات  تفريق 

امل�ساركني فيها.

 توقف محرك بطائرة بوينج 737 
ماك�س اأثناء الطيران 

 نيويورك ـ )د ب اأ( :
 737 بوينج  طائرة  منح  من  قليلة  اأ�سهر  بعد   
اأخ��رى،  مرة  للطريان  الأخ�رش  ال�سوء  ماك�س 
م�ساكل  ال��ط��راز  ه��ذا  ط��ائ��رات  اإح��دى  واجهت 
ميكانيكية وا�سحة قبل وقت ق�سري من هبوطها 
الحتادية  الطريان  اإدارة  وقالت  اأم�س.  اأول 
اأوقفا ت�سغيل  الطيارين  اإن  الأمريكية يف بيان 

حمرك اأثناء رحلة من ميامي اإىل نيوارك.
واجهت  الطائرة  اإن  اإيرلينز  اأمريكان  وقالت 
�رشكة  وقالت  حمتملة.  ميكانيكية  م�سكلة 
اإن الطائرة هبطت ب�سالم وو�سلت اإىل  الطريان 
 ، اأم�س  اول  ظهر  بعد  اخلا�سة  بقوتها  البوابة 

دون الإبالغ عن اإ�سابات للركاب اأو الطاقم.
من جانبها، قالت بوينج اإن ال�رشكة على علم 
ميكنها  اإيرلينز  اأمريكان  �رشكة  واإن  باحلادث 
تقدمي مزيد من املعلومات.وقالت اإدارة الطريان 
قد مت  وكان  الأمر.  �ستحقق يف  اإنها  الحتادية 
اإيقاف ت�سغيل الطائرة 737 ماك�س بعد حادثني 
ا. يف كال احلادثني،  اأ�سفرا عن مقتل 346 �سخ�سً
�سحيحة  غري  بيانات  ا�ست�سعار  جهاز  قدم 
للربنامج، مما دفع مقدمة الطارئة اإىل الهبوط. 
الإع���دادات  جت��اوز  من  الطيارون  يتمكن  ومل 
التلقائية. ويجري تغذية الن�سخة اجلديدة من 

الربنامج بالبيانات من جهازي ا�ست�سعار.

كابول ـ )د ب اأ( :
 ذكر م�سوؤولون اأفغان اأم�س 
يف  �سب  هائال  حريقا  اأن 
خمزن وقود يف اإقليم فرح 

بغرب اأفغان�ستان.
وق���ال ح��اك��م ف���رح، تاج 
حم��م��د ج��اه��د ل��وك��ال��ة 
الأنباء الأملانية )د ب اأ( اإن 
مكتب  يف  وقعت  احلادثة 
ن�رش  اأب���و  �سيخ  ج��م��ارك 
احلدود  من  بالقرب  فرحي 

مع اإيران.
حريقًا  اأن  جاهد  واأ�ساف 
ح��اوي��ات  اأرب���ع  يف  �سب 

ولكن مل ي�سب اأحد.
وتابع اأنه نظراً لقلة عربات 
الإط���ف���اء ع��ل��ى اجل��ان��ب 
الأفغاين من احلدود، طلبت 
كابول امل�ساعدة من اإيران.

جرى  اإنه  م�سوؤولون  وقال 
على  فرق  ثمانية  اإر�سال 

الأقل لإخماد احلريق.  

  ومل يت�سح على الفور يف 
البداية �سبب احلادث.

وه����ذا ه���و ث���اين ح��ري��ق 
بني  احل���دود  على  ه��ائ��ل 
يف  واإي����ران  اأفغان�ستان 

غ�سون ثالثة اأ�سابيع .
�سباط/ منت�سف  ويف 
هائل  حريق  �سب  فرباير، 
يف  قلعة  اإ�سالم  بلدة  يف 
فيه  واأ�سيب  ه��رات  اإقليم 
الأق��ل.  على  �سخ�سًا   17

املئات  مت��ام��ًا  واح��رتق��ت 
واحلاويات  ال�ساحنات  من 
ال���دولرات  مباليني  تقدر 
ا�ستمر  ال��ذي  احلريق  يف 
اجلانب  واأك��د  �ساعة.   28
وقالت  احل��ري��ق.  الإي���راين 
وك���ال���ة اأن���ب���اء ف��ار���س 
األف  اأن نحو 120  الإيرانية 
من  جالون(  األ��ف   32( لرت 
يف  خمزنة  كانت  الديزل 

تلك احلاويات.  

 حريق هائل  بم�ستودع وقود في بلدة 
اأفغانية على الحدود مع اإيران

احتجاجات باراجواي المناه�سة للحكومة تتحول 
اإلى اأعمال �سغب

اأ�سون�سيون ـ )د ب اأ( :
يف  احلكومة  �سد  الحتجاجات  حتولت   

باراجواي اإىل اأعمال �سغب اأول اأم�س.
واأظهرت لقطات بثتها �سبكة "ايه بي �سي"، 
الف�ساد  �سد  املظاهرات  ب��داأت  بعدما  اأنه 
فريو�س  جائحة  خ��الل  الأدوي���ة  ونق�س 
مهاجمون  األقى  �سلمي،  ب�سكل  ك��ورون��ا 
احلجارة على ال�رشطة يف و�سط العا�سمة 

اأ�سون�سيون.
واأطلق عنا�رش ال�رشطة الر�سا�س املطاطي 
امل�سيل  الغاز  واأطلقوا  املتظاهرين  على 

للدموع.
يذكر اأن النظام ال�سحي يف الدولة الواقعة 

يف اأمريكا اجلنوبية على و�سك النهيار.
الع��رتاف  اإىل  موؤخًرا  احلكومة  وا�سطرت 
مر�سى  لعالج  الأدوي��ة  يف  نق�س  بوجود 
كوفيد-19 واأن جميع اأ�رشة العناية املركزة 
كانت  العامة  امل�ست�سفيات  يف  تقريًبا 
خوليو  ال�سحة  وزي��ر  وا�ستقال  ممتلئة. 
مازوليني حتت �سغط �سعبي. وحتى الآن، 

حالة  األ��ف   165 نحو  ب��اراج��واي  �سجلت 
اإ�سابة بفريو�س كورونا.

ب�سبب  مري�س   3200 م��ن  اأك��ر  وت��ويف 
�سكان  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر   . ك��وف��ي��د-19 

ماليني  �سبعة  نحو  يبلغ  ب��اراج��واي 
التحتية  البنية  تكون  ما  وغالبًا  ن�سمة، 
يف  خا�سة  فقرية،  ال�سحية  للرعاية 

الريفية. املناطق 

اإعطاء 9ر279مليون جرعة لقاح في العالم

بدء بيع و�سائل فحو�س كورونا ذاتياً في المتاجر 
االألمانية 

برلني ـ )د ب اأ( : 
بيع  اأم�س  يوم  من  اعتباراً  بداأ 
ذاتيًا  كورونا  فحو�س  و�سائل 
متاجر  يف  وا���س��ع  نطاق  على 

التجزئة باأملانيا.
وميكن للم�ستهلكني �رشاء و�سائل 
لدى  بكورونا  الإ�سابة  اختبار 
مبجرد  "األدي"  متاجر  �سل�سلة 

دفع ثمنها مبا�رشة.
متاجر  �سل�سلة  تعتزم  كما 
"ليدل" و"ريفه" و"اإيديكا" قريبًا 
البدء يف بيع و�سائل الختبارات 
�سال�سل  ت�سعى  بينما  الذاتية، 
و"دي  "رو�سمان"  �سيدليات 
بيع  يف  غد  بعد  البدء  اإىل  اإم" 
للعميل  وميكن  الو�سائل.  هذه 
احل�سول على عبوة واحدة فقط 
الختبارات،  و�سائل  عبوات  من 
اأملانيا والتي تباع  املنتجة يف 
متاجر  �سل�سلة  ل��دى  مبدئيا 
 25 العبوة  وتتكلف   "األدي". 
يورو، وبها خم�سة و�سائل لإجراء 
الفحو�س. وكانت �سل�سلة متاجر 
اأن  اإىل  قبل  من  اأ�سارت  "األدي" 
عبوات و�سائل الختبار قد تنفد 
الأول  اليوم  يف  متاجرها  من 
الطلب  كان  حال  البيع  بدء  من 
وقال  للغاية.  مرتفعا  عليها 
اجلنوبية  األدي  با�سم  املتحدث 

ب.  )د.  الأملانية  الأنباء  لوكالة 
الدفعة  اإن هذه هي  اأم�س  اأول  اأ( 
الفحو�س  و�سائل  م��ن  الأوىل 
الطريق  يف  منها  املزيد  وهناك 
املعهد  وكان  ال�رشكة.  اأفرع  اإىل 
الحت���ادي ل��الأدوي��ة والأج��ه��زة 
اأ�سدر يف 24 �سباط/ الطبية قد 
فرباير املوافقات اخلا�سة الأوىل 
لال�ستخدام  الختبارات  لو�سائل 
العاديني.  لالأ�سخا�س  ال��ذات��ي 
وحتى الآن هناك �سبع موافقات 
اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در  خا�سة. 

الطريقة املعتادة لطرح منتجات 
هي  الأملانية  ال�سوق  يف  طبية 
مبنح  املعنية  الهيئات  و�سع 
على   CE ع��الم��ة  الت�ساريح 
املعهد  وي��ف��رت���س  املنتجات. 
الحت���ادي ل��الدوي��ة والأج��ه��زة 
امل�سنعة  ال�رشكات  اأن  الطبية 
املعتاد  امل�سار  اأي�سا  �ست�سلك 
فى  املنتجات  ه��ذه  ط��رح  عند 
ك�سفت  اأخرى  من جهة  الأ�سواق. 
هوبكنز  جونز  جامعة  بيانات 
اأم�س  لالأنباء  بلومربج  ووكالة 

جرعة  9ر279مليون  اإعطاء  عن 
كوفيد  ملر�س  م�ساد  لقاح  من 
حتى  العامل  م�ستوى  على   19-
العامل،  اأنحاء  جميع  ويف  الآن. 
يقدر معدل التطعيم الأخري بنحو 
اليوم  يف  جرعة  مليون  83ر7 
املعلن  البيانات  اأ�سا�س  على 

عنها ومبتو�سط 7 اأيام.
وب��ل��غ ع���دد ح���الت الإ���س��اب��ة 
1ر116  كورونا  بفريو�س  املوؤكدة 
عدد  بلغ  حالة،فيما  مليون 

الوفيات 58ر2 مليون.

»بير�سيفيران�س« يجري اختبار قيادة لم�سافة 
المريخ �سطح  على  متر  5ر6 

نيويورك ـ )د ب اأ( :
وك����ال����ة  ق�����ال�����ت   
ال��ف�����س��اء الأم��ري��ك��ي��ة 
اإن  اأم�س  اأول  )نا�سا( 
الف�سائية  امل��رك��ب��ة 
 " ن�س ا �سيفري بري "
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��وك��ال��ة 
لها  رحلة  باأول  قامت 
الأحمر  الكوكب  على 
)املريخ(، حيث حتركت 
5ر6 مرت يف 33 دقيقة.

وك����ان����ت ال���رح���ل���ة 
اخلمي�س  يوم  الق�سرية 
للتنقل  اختبار  مبثابة 
ح��ي��ث ي��ت��م اإج�����راء 
اخ��ت��ب��ارات لأن��ظ��م��ة 
امل�����س��ب��ار. وت��ه��دف 
ج��ع��ل  اإىل  ن���ا����س���ا 
يقوم  "بري�سيفريان�س" 
 200 اإىل  برحالت ت�سل 
مبجرد  اأك���ر  اأو  م��رت 
ا�ستك�سافها  تبداأ  اأن 

العلمي.
وحترك امل�سبار لالأمام 
ثم  اأم��ت��ار،   4 م�سافة 
ا�ستدار يف مكانه جهة 
ال��ي�����س��ار، ث��م ت��راج��ع 
مرت  5ر2  مل�����س��اف��ة 

للتوقف ب�سكل موؤقت.
اأني�س  املهند�س  وقال 
مهند�س  ظ��ري��ف��ي��ان، 
"ا�ستجاب  ن��ا���س��ا: 

ال�سدا�سي  الدفع  نظام 
للم�سبار ب�سكل رائع".

الآن  "نحن  واأ���س��اف 
نظام  اأن  من  ثقة  على 
للعمل  جاهز  القيادة 
اإىل  نقلنا  على  وق��ادر 
اإليه  يقودنا  مكان  اأي 
العامني  خ��الل  العلم 

املقبلني."
وه��ب��ط��ت امل��رك��ب��ة، 
ال���ت���ي ت����زن ح���وايل 
ويف  كيلوجرام   1000
�سغرية،  �سيارة  حجم 
امل��ري��خ  �سطح  ع��ل��ى 
ه��ب��وط  م���ن���اورة  يف 
باملخاطر يف  حمفوفة 
بعد  �سباط/فرباير   18
ح��وايل  بلغت  رح��ل��ة 
كيلومرت  مليون   480

عرب الف�ساء.
ومن املتوقع اأن يدر�س 
�سطح  "بري�سيفريان�س" 
عامني  مل��دة  امل��ري��خ 
حيث  الأق������ل  ع��ل��ى 
املناخ  بفح�س  يقوم 
وجتميع  واجليولوجيا 
ال�سخور  م��ن  عينات 

والرتبة.
يف  املركبة  وهبطت 
ت�سمى  �سخمة  حفرة 
م��وق��ع  "جيزيرو"، 
عمرها  �سابقة  بحرية 
يقول  عام  مليار  5ر3 

اأن  ميكن  اإنها  العلماء 
تقدم دلياًل على وجود 
ميكروبات �سابقة على 

املريخ.
يحتوي  املريخ  وك��ان 
على مياه على �سطحه 
ال�سنني،  مليارات  منذ 
اإىل  اأدت  حقيقة  وهي 
رمب��ا  ب��اأن��ه  تكهنات 
من  �سكل  هناك  ك��ان 
احل��ي��اة على  اأ���س��ك��ال 

هذا الكوكب.
واخ����ت����ربت ال��ب��ع��ث��ة 
ال��ذراع  الثالثاء  ي��وم 
الآل����ي����ة ل��ل��م�����س��ب��ار 
"بري�سيفريان�س"، والتي 
�ستكون الأداة الرئي�سية 
للفح�س  امل�ستخدمة 
للخ�سائ�س  ق��رب  عن 

اجليولوجية للحفرة.
�ستقوم  ذل���ك  وب��ع��د 
باحلفر  الألية  ال��ذراع 

واأخذ عينات.
املا�سي  الأ�سبوع  يف 
اأول  املركبة  اأر�سلت   ،
���س��ورة ل��ه��ا ب��زاوي��ة 
�سطح  من  درج��ة   360
منطقة  تظهر  الكوكب، 
تكوينات  بها  مقفرة 
يف  مب��ا   ، جيولوجية 
منحوتة  �سخرة  ذل��ك 
بالرياح وحافة احلفرة 

القدمية.



17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14687 Oó`©dG-2021 ¢SQÉe 7 óMC’G á°VÉjôdG

ˆG óªM ó≤Y ï°ùa ¢†aôj ô°üædG

 ¢ùeCG AÉ°ùe …Oƒ©°ùdG öüædG øe Üô≤e Qó°üe ∞°ûc

 ,ˆG óªM ¥GRôdG  óÑY »Hô¨ŸG ¿CG  ,á©ª÷G ∫hC’G

 ï°ùØH GôNDƒe …OÉædG IQGOEG ÖdÉW ,≥jôØdG ºLÉ¡e

 …OÉædG IQGOEÉH ˆG óªM ábÓY" :Qó°üŸG ∫Ébh .√ó≤Y

 ,á«°VÉŸG  IÎØdG  ‘  ,¥ƒÑ°ùe  ÒZ  GQƒàa  äó¡°T

 ‘  ,IÒNC’G  IRÉLE’G  øe  ¬JOƒY  ó©H  kÉ°Uƒ°üN

 πÑb"  :™HÉJh ."»°VÉŸG ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæj ájÉ¡f

 ,√ó≤Y ï°ùØH ÖYÓdG ÖdÉW ,¿B’G øe ´ƒÑ°SCG øe ÌcCG

 ‹hDƒ°ùe  øe ójó©dG  πNóJh  ,â°†aQ  IQGOE’G  øµd

 IQGOE’G ¿CG  Éªc ,√QGôb øY ˆG óªM AÉæKE’ …OÉædG

 Ö∏ZCG ¬àª∏°S Éeó©H É°Uƒ°üN ,É¡Øbƒe ≈∏Y äöUCG

 ."IôNCÉàŸG ¬ÑJGhQ

»fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG ΩÉeCG ∫OÉ©àdÉH »Øàµj OGORƒ∏H

ø«aôàëªdG ΩGó≤à°SG áeRCG á≤«≤M ∞°ûµj ô°üe Öîàæe

ºjób ±óg ≈dEG √ó«© oJ ∫ƒHôØ«d áÑµf

¿É£∏°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f »a Ωƒ«dG ¬Lƒd kÉ¡Lh ≥jƒ°ùdGh QÉØX

 »æØdG  RÉ¡÷ÉH  Qó°üe  ∞°ûc

 á≤«≤M ,âÑ°ùdG ¢ùeCG ,öüe ÖîàæŸ

 ÚaÎëŸG ÚÑYÓdG ΩGó≤à°SG áeRCG

 ¢SQÉe/QGPBG  ‘  áæYGôØdG  ôµ°ù©Ÿ

.…QÉ÷G

 »æØdG  RÉ¡÷G  ¿EG  Qó°üŸG  ∫Ébh

 ÚaÎëŸG  ÚÑYÓdG  ™e  π°UGƒJ

 GhócCGh  ,ôµ°ù©ª∏d  º¡ª°V  Qô≤ŸG

 øY OOôJ Éeó©H ,áeRCG OƒLh ΩóY

 á°UÉN  ∂dP  ‘  áHƒ©°U  OƒLh

 …õ«∏‚E’G …QhódÉH ÚaÎëŸG ™e

.»ë°üdG ôé◊G äGAGôLEG ÖÑ°ùH

 ¿ƒ≤ë∏«°S  ÚaÎëŸG{  :™HÉJh

 É«æ«c  ‘  öüe  Öîàæe  áã©ÑH

 ™e  äÉjQÉÑÃ º¡WÉÑJQ’  IöTÉÑe

 ,…QÉ÷G ¢SQÉe/QGPBG 21 Ωƒj º¡bôa

 Ωƒ«H á«dhódG IóæLC’G ¥Ó£fG πÑb

.z§≤a óMGh

 ô≤à°SG  »æØdG  RÉ¡÷G  ¿CG  OÉaCGh

 óªfi  :ÚaÎfi  6  º°V  ≈∏Y

 Oƒªfi  ,(∫ƒHôØ«d)  ìÓ°U

 óªfi  ,(Ó«a  ¿ƒà°SCG)  ¬«éjõjôJ

 óªfi  ≈Ø£°üe  ,(∫Éæ°SQBG)  »æædG

 Écƒc ø°ùM óªMCG ,(…GöS ÉJ’ÉL)

 …RÉéM  óªMCG  ,(¢SƒcÉ«ÑŸhCG)

.(IóL OÉ–G)

 ¢Vƒÿ  öüe  Öîàæe  ó©à°ùjh

 »eƒj ôª≤dG QõLh É«æ«c »à¡MGƒe

 øª°V …QÉ÷G ¢SQÉe/QGPBG 29h 25

 á°SOÉ°ùdGh  á°ùeÉÿG  Úàdƒ÷G

.·C’G ¢SCÉc äÉ«Ø°üàH

 IOÉ«≤H öüe Öîàæe ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 IQGó°U  πàëj  ,…QóÑdG  ΩÉ°ùM

 øe  •É≤f  8  ó«°UôH  ¬àYƒª›

 ÚdOÉ©Jh  ,ƒLƒJ  ≈∏Y  øjQÉ°üàfG

.ôª≤dG QõLh É«æ«c ΩÉeCG

 ádhÉW ≈∏Y GƒfÉc øjòdG ,ÚÑYÓdG óMCG IOQÉ£Ÿ ∫ƒHôØ«d OÉY

.IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN ,ƒJÉcÒŸG ‘ RójôdG

 πc âHöV ,´ÉaódG ‘ IójóY äÉHÉ°UEG øe ∫ƒHôØ«d ÊÉ©jh

.õ«eƒL ƒLh Ö«JÉe πjƒLh ∂jGO ¿Éa π«LÒa øe

 ΩÉªàgÓd  OÉY  ∫ƒHôØ«d  ¿EÉa  ,"ó∏«H"  áØ«ë°üd  É k≤ahh

 ™aGóe ,‹ÉÑ«dƒc hó«dÉc ‹É¨æ°ùdG ™«bƒJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH

.á∏Ñ≤ŸG á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G IÎa ‘ ,‹ƒHÉf

 …òdG ´ÉaódG ¿CÉ°ûH ∫ƒHôØ«d ±hÉfl QGôªà°SG ™e ∂dP AÉL

 øLQƒj Ö∏W Gòd ,º°SƒŸG Gòg äÉHÉ°UE’G øe ójó©dG ¬àHöV

 ≈∏Y ¤hC’G áÄØdG øe ôNBG ™aGóe º°V ,RójôdG ÜQóe Üƒ∏c

.∂jGO ¿Éa á∏cÉ°T

 ‘  ¬eƒ‚ óMCG  ™«H  ¤EG  ô£°†j  ób  ‹ƒHÉf  ¤EG  äQÉ°TCGh

 …OÉædG âHöV »àdG á«dÉŸG áeRC’G ÖÑ°ùH ,πÑ≤ŸG ∞«°üdG

.ÉfhQƒc AÉHh Ö≤Y

 åëÑj »àdG äÉØ°üdG ™«ªL ¬jód ‹ÉÑ«dƒc ¿CG âë°VhCGh

 ‘ …ƒbh ,IôµdÉH ºµëàdG ‘ õ«‡ ¬fCG å«M ,∫ƒHôØ«d É¡æY

.á¨dÉH áYöùd ¬cÓàeG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«FGƒ¡dG äÉYGöüdG

 ,á«fÉª©dG  ÒgÉª÷G  QÉ¶fCG  ¬éàJ

 »°VÉjôdG çó◊G ¤EG ,óMC’G Ωƒ«dG

 »FÉ¡f  ƒgh  ,áæ£∏°ùdG  ‘  ÈcC’G

 QÉØX  ÚH  ,¿É£∏°ùdG  ¢SCÉc

 ¿É£∏°ùdG  ™ª›  ‘  ,≥jƒ°ùdGh

 .öTƒH áj’ƒH »°VÉjôdG ¢SƒHÉb

 èjƒààdG  øY  ¿É≤jôØdG  åëÑjh

 õjõ©àd  ,á«dÉ¨dG  á≤HÉ°ùŸÉH

.á≤HÉ°ùŸG √òg ‘ Éª¡eÉbQCG

 ácGöûdG  ∂Ød  QÉØX  ≈©°ùjh

 √Ò¶f  ™e  »°SÉ«≤dG  ºbôdG  ≈∏Y

 ÉeCG ,(Éª¡æe πµd ÜÉ≤dCG  9) AÉéæa

 ™HGôdG  Ö≤∏dG  øY  åëÑj  ≥jƒ°ùdG

 RƒØdG ¬d ≥Ñ°S å«M ,¬îjQÉJ ‘

 .äGôe 3 Ö≤∏dÉH

 ¬HQóe IÈN ≈∏Y ≥jƒ°ùdG ∫ƒ©jh

 ≥Ñ°S  …òdG  ,ôcÉ°T  º«µM »bGô©dG

 ≈∏Yh ,Ö≤∏dÉH RƒØdG º©W ¥hòJh

 ‘  QÉØX  ≥jôØdG  ¢ùØf  ÜÉ°ùM

.(0-2) áé«àæH 2017 »FÉ¡f

 ™e  Úàdƒ£H  ,ôcÉ°T  ∂∏Áh

 ¢SCÉµdG »Ñ≤∏H êƒJ å«M ,≥jƒ°ùdG

 ¿B’G åëÑjh ,≥jƒ°ùdG ™e …QhódGh

 ä’ƒ£ÑdG ‘ ¬d ådÉãdG Ö≤∏dG øY

.á«fÉª©dG

 Ö≤∏dÉH  ôØ¶dG  ‘  QÉØX  ≈©°ùjh

 πgDƒe ƒgh ,¢SCÉµdG ‘ ¬d öTÉ©dG

 ,¬◊É°üd  Ö°üæJ  äÉë«°TÎdGh

 ÚH  ΩÉbQC’ÉH  áfQÉ≤ŸG  äôL  GPEG

 ó«MƒdG ƒg QÉØX ¿CG å«M ,Ú≤jôØdG

 ≈àM áÁõg …C’ ¢Vô©àj ⁄ …òdG

 .¢SCÉµdGh …QhódG ‘ ¿B’G

 ,QÉØX  ÜQóe  ôHÉL  ó«°TQ  ∫ƒ©jh

 áÑcƒµdGh  ¬«ÑY’  IÈN  ≈∏Y

 º°†j  å«M  ,≥jôØdG  ‘  á«dhódG

 ,¿ÉªY Öîàæe øe ÚÑY’ 9 QÉØX

 ⁄É°S »∏Yh …ó©°ùdG ÜQÉM ºgRôHCG

 ¤G  áaÉ°VE’ÉH  ,…ó«°TôdG  õjÉah

 ‹hódGh Gô≤dG …óY ÊOQC’G ‹hódG

.‹ƒdG Ú°SÉj ÊÉàjQƒŸG

 ™HQ  Æƒ∏H  ‘ OGORƒ∏H  ÜÉÑ°T  ®ƒ¶M â°ü∏≤J

 ïa ‘ ¬Wƒ≤°S ôKEG ,É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f

-1) ÊGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG ΩÉeCG ,¬Ñ©∏e ≈∏Y ∫OÉ©àdG

.äÉYƒªéŸG QhO øe áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ ,(1

 ÈY ,π«é°ùàdG ÜÉH ìÉààa’ ¥ÉÑ°ùdG ¿Éc ∫Ó¡dG

 á≤«bódG ‘ ∞°Sƒj øªMôdG óÑY óªfi ÖYÓdG

 πjó©J øe ƒÑcƒc Ú∏«°SQÉe øµªàj ¿CG πÑb ,3

 âfÉc  IGQÉÑŸG  ájGóH  .43 á≤«bódG  ‘ áé«àædG

 ‘ ÊGOƒ°ùdG …OÉædG í‚ å«M ,ájƒbh á©jöS

 …òdG ,øªMôdG óÑY ∞°Sƒj ÈY ,ÜÉÑ°ûdG áàZÉÑe

 ™aGóŸÉH ÖYÓJh ,Ö©∏ŸG §°Sh øe Iôc πÑ≤à°SG

.∑ÉÑ°ûdG âæµ°S ájƒb Iôc Oó°ùj ¿CG πÑb QÉ°TƒH

 RGôHEG ÜÉÑ°ûdG ƒÑY’ ∫hÉM ,ÅLÉØŸG ±ó¡dG ó©H

 ≈eôe ≈∏Y IójóY äÉªég Gƒæ°Th ,º¡∏©a IOQ

 ¿CG πÑb ,π°ûØdÉH äAÉH º¡J’hÉfi πc øµd ,∫Ó¡dG

 IôµdG ´Rhh ñÉ°ùf πZƒJ å«M ,43 á≤«bódG »JCÉJ

 ´ÉaódÉH  äóJQG  Iôc Oó°S  …òdG  ,∫ƒë∏H á«MÉf

 É¡dƒM  …òdG  ,ƒÑZƒc  ¤EG  â∏°Uhh  ÊGOƒ°ùdG

 iƒà°ùª∏d  ≥Jôj ⁄ ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  .≈eôŸG  ¤EG

 ,Ö©∏ŸG §°Sh ‘ Ö©∏dG öüëfG å«M ,Üƒ∏£ŸG

 ≈∏Y øe áØdÉfl ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG π°üëàj ¿CG πÑb

 ¢SQÉ◊G ó°Uh ,Égò«ØæJ ñÉ°ùf ¤ƒJ ,kGÎe 25 ó©H

.á°VQÉ©dÉH IôµdG º£JôJ ¿CG πÑb ¬Jójó°ùJ

 ,IÒNC’G  É¡°SÉØfCG  ßØ∏J  IGQÉÑŸG  âfÉc  Éªæ«H

 ∫ƒë∏H á∏bôY ôKEG AGõL á∏cQ ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG π°ü–

 ÒNC’G  Gòg  ¤ƒà«d  ,äÉ«∏ª©dG  á≤£æe  πNGO

.∑ÉÑ°ûdG É¡fÉµ°SEG ‘ ≥Øîjh Égò«ØæJ

 ‘ Úà£≤f OGORƒ∏H ó«°UQ íÑ°UCG ,áé«àædG √ò¡H

 ƒgh ,ÉàbDƒe  á«fÉãdG  áYƒªéª∏d  ådÉãdG  õcôŸG

.ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U ∫Ó¡dG ó«°UQ

∫É©dGóÑY É°VQ ≥HÉ°ùdG ájô°üªdG IôµdG ºéf áë°U QƒgóJ

OQGRÉg á°SÉµàfG á≤«≤M √ògh ..Ωó≤dG Iôc á©àe ÉªjõæH :¿GójR

ójóédG ¢ù«FôdGh ø©£dG QGôb ô¶àæj ±ÉµdG

 IôµdG  º‚  áë°U  äQƒgóJ

 ∫É©dGóÑY É°VQ ≥HÉ°ùdG ájöüŸG

 IOÉM á«ë°U áeRCÉH ¬àHÉ°UEG ó©H

 âàÑKh  á«dÉ◊G  IÎØdG  ∫ÓN

 ¤EG  êÉà–  äÉ£∏éH  ¬àHÉ°UEG

 IÎØdG ∫ÓN πLÉY »MGôL πNóJ

.á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG

 ™°†N ó∏ÑdG  ió°U ™bƒŸ É≤ahh

 á«∏ªY  ¤EG  ∫É©dGóÑY  É°VQ

 ∫ÓN  Ö∏≤dG  ‘  "Iô£°ùb"
 Ö«Ñ£dG ¿CG ’EG Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG

 øe OóY OƒLh ßM’ ¬d èdÉ©ŸG

 Ö∏£àJ  »àdGh  iôNC’G  äÉ£∏÷G

."ìƒàØe Ö∏b" áMGôL

 É°VQ  ™°†îj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 Ö∏b"  á«∏ªY  ¤EG  ∫É©dGóÑY

 á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓN  "ìƒàØe

 »àdG  Ω’B’G  áaÉc  øe  ¢ü∏îà∏d

.á«dÉ◊G IÎØdG ∫ÓN É¡H ô©°ûj

 º‚ ¢ùfƒj øÁCG  ócCG  ¬ÑfÉL øe

 äÉëjöüJ  ‘  ≥HÉ°ùdG  ∂dÉeõdG

 ƒjOGQ ÈY »YGPE’G ¬›ÉfôH ÈY

 É°VQ{  ¿CG   :ΩCG  ±CG  äQƒÑ°S  ¿hCG

 á«ë°U  ±hô¶H  ôÁ  ∫É©dGóÑY

 ´ƒ°†ÿG  ¤EG  êÉàëjh  ,áÑ©°U

 ‘  IÒÑc  á«MGôL  á«∏ª©d

 ∂dÉeõdG  º‚  π°UGhh  .zÖ∏≤dG

 É°VQ{ :ÓFÉb ¬JÉëjöüJ ≥HÉ°ùdG

 øe AÉYódG ¤EG êÉàëj ∫É©dGóÑY

 IôµdG  ÒgÉªLh  ¬«Ñfi  ÖfÉL

 É©jöS Oƒ©j ¿CG ≈æªàfh ,ájöüŸG

 ¬FGQBG  ¤EG  ™ªà°ùfh  á°TÉ°ûdG  ¤EG

.zÉªFGO ∫óé∏d IÒãŸG ájhôµdG

 ,¿GójR  øjódG  øjR  »°ùfôØdG  Oó°T

 ≈∏Y  ,ójQóe  ∫Éjôd  »æØdG  ôjóŸG

 QÉ÷G ó°V »HôjódG á¡LGƒe á«ªgCG

 ,óMC’G Ωƒ«dG ,ójQóe ƒµ«à∏JCG Ohó∏dG

 øe 26 ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe QÉWEG ‘

.Éé«∏dG

 »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ,¿GójR ∫Ébh

 ,õ«‡ ÖY’ ÉÁõæH" :âÑ°ùdG  ¢ùeCG

 ≈∏Y  ¬∏©Øj  Ée  ÖÑ°ùH  õ«‡ ƒgh

 Iôc á©àe ƒg ÉÁõæHh ,Ö©∏ŸG ¢VQCG

 ÚMh  ,ÜQóªc  ‹ áÑ°ùædÉH  Ωó≤dG

 øe ÒãµdG ∑Éæg ¿Éc Éæg ¤EG π°Uh

 äGƒæ°S 10 ó©Hh ,¬dƒM åjOÉMC’G

."¬æ°ù– ióeh ƒg øe ºàjCGQ

 RƒØ∏d π°†Ø oe ójQóe ∫ÉjQ ¿ƒc øYh

 :¿GójR øjódG øjR ÜÉLCG ,»HôjódÉH

 ‘  π°†Ø oe  ≥jôa  óLƒj  ’  ,’"
 ,Ö©∏d á©FGQ IGQÉÑe »¡a ,»HôjódG

."¬àjDhQ ¿ƒ©é°ûŸG ójôj Ée Gògh

 ’ »°VÉŸG ‘ çóM Ée" :±É°VCGh

 Gògh  Ió«L IGQÉÑe Ö©∏æ°Sh ,óYÉ°ù oj

 ,çóë«°S  Ée  ±ôYCG  ’h  ,A»°T  πc

 ó«L  πµ°ûH  Ö©∏f  ¿CG  Éæ«∏Y  øµd

 ,Qó°üàŸG  ƒgh  ,Ö©°U  º°üN ó°V

 ´ƒædG Gòg Ö©d ¿ƒÑëj ¿ƒÑYÓdGh

."äÉjQÉÑŸG øe

 ∞°ûc ,ÉÁõæÑd á«fóÑdG ádÉ◊G ∫ƒMh

 ¿Éc GPEG" :ójQóe ∫Éjôd »æØdG ôjóŸG

 ødh ,∂dP ÖMCG ’ ÉfCÉa ,∂°T ∑Éæg

 ºg  ¿ƒcQÉ°û«°S  øeh  ,¬H  ôWÉîf

."%100 áÑ°ùæH ¿hõgÉ÷G

 ¢Shôch  hÒª«°SÉc"  :™HÉJh

 ïjQÉàdG ¿ƒ©æ°üj ºg :¢ûàjQOƒeh

 ,ÚÑYÓdG  øe  ójó©dG  πãe  Éæg

 iôJ »KÓãdG QÉ°ùe ¤EG ô¶æJ ÚMh

 »æ©j ôeCG Gògh ,¬H GhRÉa A»°T πc

."ÒãµdG

 πjO"  :¿GójR  øjódG  øjR  ±OQCGh

 ,√Ahóg  ƒg  ¬àª∏©J  Ée  »µ°SƒH

 ,ÒãµdG ±ô©j Ωób Iôc ÖY’ ¿Éc

 ¤EG AÉØ°üdG π≤fh ,É£«°ùH É k°üî°Th

."ÒãµdG ¬æe âª∏©Jh ,≥jôØdG

 Gògh Gkó«L kAGOCG Éæeób É k«YÉaO" :√ƒfh

 ™«ª÷G πªY ƒgh ,ÉæJƒb Qó°üe ƒg

 Öéjh  ,ó«L  πµ°ûH  πª©f  øëfh

 ,√ÉŒ’G  Gòg ‘ Ò°ùdG  π°UGƒf  ¿CG

 ºgCG øµdh ,¢UôØdG ≥∏Nh ´ÉaódÉH

."É k«YÉaO AÉjƒbCG ¿ƒµf ¿CG ƒg A»°T

 ¢Sƒ«°ù«æ«a  π«é°ùJ  ΩóY  øYh

 :≥∏Y ,±GógC’G øe ÒãµdG ƒ«°ùæ«°SCGh

 ójõŸG π«é°ùJ ójôf ÉæfCG í«ë°U"
 ≥∏N ƒg º¡ŸG A»°ûdGh ,±GógC’G øe

 Ëó≤J ÖY’ πµd øµÁ ºK ,¢UôØdG

 πé°SCG  ⁄ »æfCG  ôcòJCG  ÉfCGh  ,ójõŸG

 âæch  ÖYÓc  ±GógC’G  øe  ÒãµdG

."ø°ùëàdG ójQCG

 Ωó≤ŸG  ø©£dG  ‘  âÑdG  ™bƒàj

 ,óªMCG  óªMCG  ±É≤jEG  QGôb  ó°V

 Iôµd  »≤jôaE’G  OÉ–’G  ¢ù«FQ

 kGóZ ,ΩGƒYCG 5 IóŸ ,"±Éc" Ωó≤dG

.ÚæK’G

 ≈∏Y ∫óJ á«dÉ◊G ógGƒ°ûdG  øµd

 ΩÉeCG  ÉMƒàØe  äÉH  ≥jô£dG  ¿CG

 »≤jôaEG »Hƒæ÷G ôjOQÉ«∏ŸG ‹ƒJ

 Ö°üæŸG  ,»Ñ«°ùJƒe  ¢ùjôJÉH

.‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f

 óªMCG  ≈∏Y  áHƒ≤©dG  â°Vôah

 Èªaƒf/≈fÉãdG øjöûJ ‘ óªMCG

 ô¶f ∫ÓN â©aQ É¡æµd ,»°VÉŸG

 ‘  á«dhódG  º«µëàdG  áªµfi

.ø©£dG ‘ Göùjƒ°S

 »eƒj ø©£dG ‘ áªµëŸG äô¶fh

 ,Ú«°VÉŸG  AÉ©HQC’Gh  AÉKÓãdG

 ¿EG  RÎjhôd  QOÉ°üe  âdÉbh

 ‘  ÉgQGôb  Qó°üà°S  áªµëŸG

 πÑb  …CG  ,πÑ≤ŸG  ÚæK’G  á«°†≤dG

 äÉHÉîàf’G óYƒe øe á∏«∏b ΩÉjCG

.OÉ–Ód á«°SÉFôdG

 ø©£dG  áªµëŸG  äójCG  Ée  GPEGh

 óªMCG  í°Tôj  ¿CG  ™bƒàj  ¬fEÉa

 ∫ÓN ,IójóL áj’ƒd ¬°ùØf óªMCG

.•ÉHôdG ‘ á«eƒª©dG á«©ª÷G

 ¬àaÓN  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdG  øµd

 ó©H  á©ª÷G  ¢ùeCG  ¢ü∏≤J

 ¬«a  §°SƒJ  ¥ÉØJ’  π°UƒàdG

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ƒæ«àfÉØfEG  ÊÉ«L

 Úë°TôŸG  ™e  (ÉØ«ØdG)  ‹hódG

.Ö°üæª∏d 4`dG

 ‹ƒJ  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ¢üæjh

 IQÉ≤dG  AÉjôKCG  óMCG  »Ñ«°ùJƒe

 Úà°SƒLhCG Ú©j Éªæ«H ,á°SÉFôdG

 ÚÑFÉf  ≈«ëj  óªMCGh  Qƒéæ°S

 ÉeƒfCG ∑ÉL Öë°ùfG Éªc ,¢ù«Fô∏d

 ÉØ«Ø∏d  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ƒ°†Y

.á©ª÷G ¢ùeCG ¥ÉÑ°ùdG øe É≤HÉ°S

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ƒg  Qƒéæ°Sh

 Éªæ«H  ,Ωó≤dG  Iôµd  ‹É¨æ°ùdG

 ÊÉàjQƒŸG OÉ–’G ≈«ëj ¢SCGÎj

.áÑ©∏d

 …OÉf ,»Ñ«°ùJƒe ¢ùjôJÉH ∂∏Áh

 ¢ùaÉæŸG  ,õfhGO  ø°U  …Oƒ∏«eÉe

 ,∫hC’G  É«≤jôaEG  ÜƒæL  …QhO  ‘

 ‘  πª©dG  ¬d  ≥Ñ°ùj  ⁄  ¬æµd

.ájhôµdG äÉ°SÉ«°ùdG ∫É›

 øe  Öë°ùfG  …òdG  Qƒéæ°S  ∫Ébh

 ÉfQôb" :¿É«H ‘ á°SÉFôdG ¥ÉÑ°S

 ÉØ«ØdG ¬eób …òdG ìGÎb’G ∫ƒÑb

 ≈∏Yh ΩÉ©dG ídÉ°üdG ≈∏Y ÉXÉØM

."á«≤jôaE’G IôµdG IóMh

 øe  ó©H  ≈«ëj  Öë°ùæj  ⁄h

 π©Øj  ¿CG  ™bƒàj  ¬æµd  ¥ÉÑ°ùdG

 »Ñ«°ùJƒe  íÑ°ü«d  ,ÉÑjôb  ∂dP

 ∫hC’G  Ö°üæª∏d  ó«MƒdG  í°TôŸG

 º¶æà°S  »àdG  äÉHÉîàf’G  ‘

.πÑ≤ŸG á©ª÷G

 59`dG  ÖMÉ°U  »Ñ«°ùJƒe  ™ªLh

 ‘ ¬∏ªY ∫ÓN øe ¬JhôK ,ÉeÉY

 ¢ù«FQ ô¡°U ƒgh ,øjó©àdG ∫É›

.É°SƒHÉeGQ πjÒ°S É«≤jôaEG ÜƒæL



اأعلن �شب���اب الأهل���ي الإمارات���ي، اأم�س الأول 

اجلمع���ة، تعاق���ده ر�شميا م���ع الالعب الدويل 

الأوزبكي، اأوديلج���ون هامروبيكوف، يف �شفقة 

انتقال حر، حتى نهاية املو�شم اجلاري.

واأ�شار النادي، من خالل ح�شابه على "تويرت"، 

اإىل اأن هامروبيك���وف �شيك���ون بديال ملواطنه، 

عزيز جانييف، الذي تعر�س لالإ�شابة بقطع يف 

الرباط ال�شليبي، وهو م���ا حرمه من موا�شلة 

م�شواره مع الفريق، هذا املو�شم.

وي�شتفيد �شباب الأهلي من لئحة جديدة، تتيح 

لالأندي���ة الإماراتية قيد لعب���ن، خارج فرتات 

القيد ال�شيفي اأو ال�شت���وي، حال تعر�س لعب 

لإ�شاب���ة، متنعه من امل�شاركة ملدة �شتة اأ�شهر، 

ب�رشط اأن يتم التعاقد م���ع الالعب اجلديد يف 

�شفقة انتقال حر

و�ش���ارك هامروبيك���وف يف تدريب���ات �شباب 

الأهلي، م�ش���اء اأم�س ا�شتع���دادا للقاء م�شيفه 

اجلزي���رة، يف اجلولة ال�19 م���ن دوري اخلليج 

العربي.

 اأك���د كايو زاناردي، مدرب خورفكان، اأن مباراة فريقه 

مع الظفرة اليوم الأحد، باجلولة 19 من دوري اخلليج 

العربي، تعني 6 نقاط لفريقه يف �شباق املناف�شة.

وق���ال زان���اردي، يف املوؤمت���ر ال�شحف���ي التقدميي: 

"جاه���زون ملواجهة فريق جيد تطور كثريا يف الفرتة 
الأخرية، وهذه املباراة ت�ش���اوي 6 نقاط، لأن الظفرة 

قريب يف جدول الرتتيب".

واأ�شاف: "نحن يف تطور م�شتمر، واأثبتنا اأننا ن�شتطيع 

مواجهة اأي فريق، واملب���اراة �شتكون �شعبة، ولكننا 

نعمل ب�ش���كل جيد لت�شحيح الأو�ش���اع، واأنا متاأكد 

اأن الالعبن جاهزون لتقدمي مب���اراة كبرية، واأمتنى 

ال�شتفادة من عامل الأر�س ل�شاحلنا".

م���ن جانبه، قال عبد اهلل الرفاع���ي، لعب خورفكان: 

"تنتظرنا مب���اراة مهمة اأمام فريق مناف�س، و�شنعمل 
على حتقيق نتيجة اإيجابية، والفوز بالنقاط الثالث 

�رشورة، بعد اخل�شارتن الأخريتن يف الدوري".

واأمت: "نتطل���ع لرتجمة جهودنا لف���وز مهم، وتقدمي 

�شورة مغايرة عن اجلولت املا�شية، عك�س ما حدث 

يف املباريات ال�شابقة، ونعد اجلمهور بتقدمي مباراة 

كبرية".

اعترب ال�شوري حمم���د قوي�س، مدرب 

الظفرة، اأن مواجهة فريقه وخورفكان، 

اليوم الأح���د، �شمن اجلولة ال�19 من 

دوري اخللي���ج العرب���ي، اأ�شعب من 

ال�شارق���ة والعن يف جولت  مالقاة 

�شابقة يف الدوري. وقال قوي�س، خالل 

"نت�شلح  التقدميي:  ال�شحفي  املوؤمتر 

ب���الأداء اجلماع���ي خلط���ف الف���وز، 

واأتوقعه���ا مواجهة مغلق���ة، لت�شابه 

ظروف الفريقن، ورغبة كل منهما يف 

حتقيق النقاط الثالث".

واأ�ش���اف: "يزيد م���ن اأهمية املباراة، 

ق���وة املناف�شة على تدعيم موقفيهما 

يف املنطقة الدافئة، يف جدول ترتيب 

الدوري".

بدوره، قال حممد �شيف، لعب الظفرة: 

"احرتامنا للظفرة املناف�س، والرتكيز 
طوال الت�شعن دقيقة، مفتاحا التفوق 

علي���ه، ون�شعى اإىل تق���دمي الأف�شل، 

وموا�شلة حتقيق النتائج اجليدة".

اأكد ف���وك رازوفيت�س، مدرب الوحدة، اأن 

فريقه ذاه���ب اإىل عجمان، اليوم الأحد، 

للقتال �شم���ن اجلول���ة 19 من دوري 

اخلليج العربي، والظهور مب�شتوى قوي، 

والعودة بالنقاط الثالث.

وقال رازوفيت�س، خالل املوؤمتر ال�شحفي 

التقدميي: "�شنخو�س مباراة �شعبة اأمام 

عجم���ان، يف هذه املرحل���ة امل�شريية، 

و�شنقاتل من اأجل الفوز بها".

واأ�ش���اف: "نتوقع م���ن لعبينا مبوكو 

وماتافز، الكثري خالل املرحلة املتبقية 

من املو�شم اجلاري، واختيار الت�شكيلة 

داخل  بالعط���اء  يرتب���ط  الأ�شا�شي���ة 

التدريبات واملباريات".

وعن جاهزي���ة الوحدة، ق���ال: "نفتقد 

لالإ�شابة،  اإ�شماعي���ل،  جهود خمي����س 

وحمم���د برغ����س، لظ���روف خا�ش���ة.. 

الالعبن  ذل���ك، جمي���ع  وبا�شتثن���اء 

جاه���زون للمواجهة، وثقتنا كبرية يف 

قدرتهم على حتقيق نتيجة اإيجابية".

ب���دوره، ق���ال عب���د اهلل الكربي، لعب 

ونطمح  مهم���ة،  "املب���اراة  الوح���دة: 

لتحقي���ق العالمة الكامل���ة، والتواجد 

على مقاع���د البدلء، داف���ع ملزيد من 

اجله���د، حلج���ز م���كان يف الت�شكيلة 

الرئي�شية".

�رشعت اأن����س جابر يف الإع���داد لبطولة دبي 

املفتوحة للتن�س، حيث اأجرت م�شاءاأم�س الأول 

اجلمعة، اأوىل تدريباتها بنادي الطريان بدبي، 

حتت اإ�رشاف طاقمه���ا الفني التون�شي املكون 

من املدرب ع�شام اجلاليل واملعد البدين كرمي 

كمون.

وت�شعى اأن�س جابر لتحقق يف دبي نتيجة اأف�شل 

م���ن التي حققتها يف بطول���ة قطر املفتوحة، 

والت���ي غادرتها من الدور ثم���ن النهائي، بعد 

مباراة كب���رية قدمتها اأمام الت�شيكية كارولن 

بلي�شكوفا امل�شنفة ال�شاد�شة عامليا.

كما تاأمل البطل���ة التون�شية اأن تتخطى الدور 

ثمن النهائي لبطولة دبي، بعد اأن اأدركت العام 

املا�شي الدور الث���اين، وغادرته عقب الهزمية 

اأم���ام  الرومانية �شيمونا هاليب مبجموعتن 

ملجموعة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

18الريا�ضةاألحد 7 مارس 2021 ــ العـدد 14687 

�سباب الأهلي يبرم 

�سفقة اأوزبكية

�شدد رامون دياز، املدير 

الن�رش،  لفري���ق  الفني 

على �رشورة الفوز على 

الأحد،  ال�شارقة،الي���وم 

يف اجلول���ة ال� 19 من 

دوري اخلليج العربي.

وق���ال دياز يف املوؤمتر 

ال�شحفي "هدفنا الفوز 

على  لالإبق���اء  وذل���ك 

املناف�شة  يف  حظوظنا 

على لقب الدوري".

"�شندخ���ل  ون���وه 

املرتقب���ة  املواجه���ة 

كبرية،  وجدي���ة  بروح 

اأهمية  متاًم���ا  ن���درك 

وقوة املناف�س، املباراة 

�شتك���ون مفتوحة اأمام 

الطرفن".

الرابع  املركز  الن����رش،  ويحتل 

بر�شيد 33 نقط���ة، فيما يحتل 

ال�شارق���ة املركز الثاين بر�شيد 

37 نقطة.

واأ�شاف "فريقي جاهز متاًما من 

كافة النواحي املعنوية والفنية 

والبدني���ة، ل���ن يغي���ب �شوى 

الربازيلي جلوبري ليما  املدافع 

بداعي الإيقاف للح�شول على 3 

بطاقات �شفراء".

القادرين  الب���دلء  "لدينا  واأمت 

على التعوي����س، وكل عنا�رش 

الفريق مب�شت���وى وحالة جيدة 

ومطمئنة للغاية". 

يذك���ر اأن الفريق���ن �شبق لهما 

اأن التقي���ا منذ اأي���ام قليلة يف 

ال���دور قب���ل النهائ���ي لكاأ�س 

رئي����س الدول���ة، وحقق الن�رش 

الفوز بثالثي���ة نظيفة، اأطاحت 

بال�شارقة خارج البطولة.

رامون دياز: ن�ستهدف تعطيل ال�سارقة

اأن�س جابر ت�ستعد لبطولة دبي 

بطموحات كبيرة

قوي�س: مواجهة خورفكان اأ�سعب 

من العين وال�سارقة

مدرب الوحدة: �سنقاتل للفوز 
على عجمان

مدرب خورفكان: نلعب على 6 نقاط اأمام الظفرة

اأكد مار�شي���و �شابينو، املدرب امل�شاعد 

لل�شارقة، اأن على فريقه القتال لتحقيق 

النت�شار تلو الآخ���ر، ل�شتعادة �شدارة 

دوري اخلليج العرب���ي، بداية من لقاء 

الن�رش بعد غدا الأح���د، يف اجلولة 19 

من امل�شابقة.

وقال �شابين���و يف املوؤمت���ر ال�شحفي 

اخلا����س باللق���اء: "اخل�ش���ارة اأم���ام 

اجلزي���رة يف اجلول���ة املا�شية اأفقدتنا 

�شدارة ال���دوري، ولكن الأمور مل حت�شم 

بعد والفارق متقارب بن الفرق".

واأ�ش���اف: "اأمامنا عدد م���ن املباريات 

الت���ي يج���ب اأن نقاتل فيه���ا لتحقيق 

النت�شار تلو الآخر وا�شتعادة ال�شدارة 

جمدًدا، ونح���ن يف مرحلة تتطلب منا 

بذل الكثري من اجلهد".

واأكمل: "ا�شتعداداتنا ت�شري ب�شورة جيدة، 

الدخول يف جمي���ع املباريات  وعلينا 

املقبلة برتكيز عايل، لأهميتها البالغة 

يف الو�ش���ول اإىل النتائ���ج التي نطمح 

اإليها وت�شعد جماهرينا الوفية".

واأمت: "الو�شع الب���دين والفني لالعبن 

يف م�شت���وى مب�رش ويدعو للتفاوؤل، لأن 

اجلميع يعمل بجدية ويظهر الكثري من 

الرغبة والإ����رشار يف ت�شحيح امل�شار 

وحتقيق النت�شار".

مار�سيو �سابينو: الو�سع الحالي يفر�س علينا القتال

ماجد �سرور يجري عملية ال�سليبي 

في فرن�سا

اأعل���ن ن���ادي ال�شارقة، ع���ن �شفر لعبه 

الدويل ماجد �رشور، خالل الأيام املقبلة 

اإىل فرن�ش���ا، لإجراء عملية ترميم الرباط 

ال�شليب���ي بالركبة اليمنى يف م�شت�شفى 

جامع���ة ال�شورب���ون بباري����س، على يد 

الربوفي�شور الفرن�شي فريدريك كيامي.

واأ�شار اإىل اأنه �شريافق الالعب يف رحلته 

العالجية، جا�شم الدوخي ع�شو جمل�س 

اإدارة �رشكة ال�شارقة، واأكد النادي �شعيه 

الدائم لإيج�اد اأف�ش���ل احللول العالجية 

التي ت�شه�م يف تعايف الالعبن.

واأكد الدكتور عبد العزيز املهريي، رئي�س 

اإدارة ال�ش���وؤون ال�شحية والطب الريا�شي 

بالنادي، على اأن الإدارة حتظى بدعم كبري 

من جمل�س الإدارة، وهو الأمر الذي ي�شهل 

من عملية اختي���ار العالجات املنا�شبة، 

وتوفري اأف�شل اخلدمات ال�شحية لالعبن.

وكان ال�شارق���ة، قد اأعل���ن على �شفحته 

الر�شمية يف "توي���رت"، عن نهاية مو�شم 

لعب���ه ماج���د ����رشور، بعدم���ا اأظهرت 

الفحو�ش���ات اإ�شابته بقط���ع يف الرباط 

ال�شليبي، خالل مباراة فريقه واجلزيرة، 

�شم���ن اجلولة ال����18 ل���دوري اخلليج 

العربي.



اأبوظبي – الوحدة:

اأعلن���ت منظم���ة »حمارب���ي الإمارات« 

للفنون الريا�ضي���ة املختلطة عن توقيع 

عق���ود اإحرتافية مع 7 جن���وم عرب من 

جن�ضيات خمتلفة يف اإجناز وجناح جديد 

لل�رشك���ة التي تعاقدت الأ�ضبوع املا�ضي 

م���ع 5 مقاتلني لريتف���ع العديد اإىل 12 

مقاتال. 

ومت الأع���الن عن احلدث املهم يف موؤمتر 

�ضحف���ي بح�ضور ف���وؤاد دروي�س الرئي�س 

الريا�ضية رئي�س  التنفيذي ل�رشكة باملز 

بح�ضور  للبطول���ة،  املنظم���ة  اللجن���ة 

عدد من املقاتل���ني املحرتفني، وو�ضائل 

الأع���الم، مت خالله الك�ض���ف عن التعاقد 

مع حمم���د يحي »الإم���ارات«، عبد اهلل 

�رشاج  اأن����س  »الكوي���ت«،  البو�ضه���ري 

»املغرب«، حمم���د الع�ضيلي »لبنان«، 

ي����رشي باجلروع���ي »تون����س«، �ضهيل 

طاه���ري »اجلزائ���ر«، ج���الل الدعج���ة 

»الأردن«. 

 واأعرب دروي�س عن تقدير و�ضكر منظمة 

حماربي المارات  و�رشكة باملز الريا�ضية 

بقيادة �ضع���ادة عبد املنع���م الها�ضمي 

رئي�س اللجنة العلي���ا املنظمة، للقيادة 

الر�ضيدة وتوف���ري كل مقمومات النجاح 

الت���ي عززت مكانة الدول���ة كواحدة من 

اأف�ض���ل الوجهات التي ت�ضتقطب املواهب 

يف �ضتى املجالت. 

وكم���ا اأ�ض���اد بتوجيهات  عب���د املنعم 

الها�ضم���ي الت���ي �ضاهم���ت يف تطوي���ر 

البطول���ة وتوقيع عقود اح���رتاف ملدة 

�ضنتني مع املقاتلني املميزين.  

واأ�ضار دروي����س اإىل اأن منظمة حماربي 

الإم���ارات للفن���ون القتالي���ة املختلطة 

الذي  النج���اح  حري�ضة عل���ى موا�ضلة 

حققته يف العام���ني املا�ضيني وحتقيق 

املزي���د من الإجن���ازات يف ظ���ل البيئة 

اجليدة التي تعمل بها، ذاكرا ان املنظمة 

مت ت�ضنفيه���ا �ضم���ن اأف�ض���ل املنظمات 

العاملي���ة يف ريا�ضة الفن���ون القتالية 

املختلطة كدليل عل���ى متيزها يف فرتة 

وجيزة. 

وعلق رئي�س اللجن���ة املنظمة لبطولت 

حمارب���ي الإم���ارات عل���ى التعاقد مع 

املقاتل���ني املحرتف���ني واأ�ض���اف: نقلنا 

اإىل الع���امل خطوة مهم���ة بتوقيع عقود 

اإحرتافية مع كوكبة من 12 مقاتال قويا 

�ضبق لهم امل�ضاركة يف بطولت حماربي 

اأداء  الإم���ارات وو�ضعوا ب�ضمته���م عرب 

متميز وه���ي خطوة اأي�ض���ا ت�ضاهم يف 

اإبراز املواهب العربية اإىل العاملية بعد 

اأن اثب���ت املقاتلون الع���رب تفوقهم يف 

ال�ضابقة ورغبتهم  الن���زالت  العديد من 

يف امل�ض���ي اإىل الأم���ام والو�ض���ول اإىل 

قم���ة العاملية ونحن بهذه اخلطوة منهد 

لهم الطري���ق ون�ضجعهم على املزيد من 

الإجتهاد لتحقيق كافة الطموحات التي 

جتعلهم ي�ضعرون بالفخر. 

اأبوظبي-الوحدة:

انتق���ل منتخب الإم���ارات الأول للجودو 

املكون من الالعب���ني فيكتور �ضكرتوف 

يف وزن ) حتت 73 كج���م(، وايفان رميا 

رينكو يف وزن )حت���ت 100 كجم( انتقل 

للمرحل���ة الثاني���ة من الإع���داد الفني 

باإ�رشاف املدرب اجلديد املالديفي اجلديد 

ب���اكال فيا�ضي�ضالف، وذل���ك بعد انتهاء 

الأ�ضب���وع الأول م���ن املع�ضكر التدريبي 

اخلا�س ال���ذي ق�ضاه املنتخب يف جبال 

بلغاريا، ا�ضتكم���اًل لالإعداد البدين الذي 

بداأ يف دي�ضمرب املا�ضي بعد العتذار عن 

بطولة ط�ضقند جراند �ضالم ، التي تختتم 

الي���وم الأح���د يف اأوزبك�ضت���ان ، والتي 

�ضهدت م�ضارك���ة 71 دولة .. وقد حققت 

الفرتة الأوىل من الإعداد الأهداف الفنية 

التي ركز عليها امل���درب اجلديد ،لتاأتي 

املرحل���ة الثانية بال�ضال���ة الريا�ضية 

الرئي�ضي���ة بالعا�ضمة �ضوفيا ملزيد من 

�ضقل املهارات الفنية.

و�ضكر �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي�س احت���اد امل�ضارعة واجلودو رئي�س 

واأع�ضاء الحتاد البلغاري للجودو ، على 

تعاونهم ال�ضادق مم���ا �ضاهم يف اإقامة 

مع�ضكر منتخب الإمارات للجودو والإعداد 

اجلي���د له ، وهو ي�ضتع���د للم�ضاركة يف 

بطولة تبلي�ضي جراند برى للجودو لعام 

2021 التي تق���ام يف جورجيا  اعتباراً 

من 26 مار�س وحتى 28 مار�س احلايل ، 

والتي ت�ضهد حتى األن م�ضاركة 64 دولة 

من بينها 7 دول عربية تتمثل يف دولة 

الإم���ارات ،البحري���ن ،ال�ضعودية، م�رش 

،الأردن ، لبن���ان ، واملغرب ..وتعقب تلك 

البطولة امل�ضاركة يف بطولة اآ�ضيا لعام 

2021 املقامة يف مدين���ة بي�ضكيك يف 

قريغيز�ضتان من 7 اإىل 10 اإبريل املقبل،  

وتقدمت حت���ى األن  8 دول  للم�ضاركة 

م���ن بينها   دولة الإم���ارات، والبحرين 

.. واختت���م الدرعي ب���ان برنامج اإعداد 

منتخب اجلودو ل���دورة طوكيو لالألعاب 

الريا�ضي���ة الأوملبية الت���ي تقام خالل 

الفرتة من 23 وحت���ى 31 يوليو 2021 

القادم ي�ضري كما خطط له .
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اأبوظبي-الوحدة:

توج فريق غنتوت بطاًل لكاأ�س دبي ايفزا الذهبية 

للبول���و 2021 بعد فوزه وبج���دارة يف املباراة 

النهائي���ة على فري���ق المارات حام���ل اللقب 

بنتيجة 11 مقابل �ضبعة اأهداف حيث قام مارتن 

بيدر�ضون رئي�س هيئ���ة املنطقة احلرة الدولية 

بتتويج فريقي غنت���وت والمارات واهداء كاأ�س 

البطولة اىل نا�رش ال�ضام�ضي كابنت غنتوت كما 

قام بتكرمي ا�ضحاب اللقاب وحكام املباراة كما 

ف���از فريق بنجا�س بكاأ����س بنتلي المارات بعد 

فوزه على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة ع�رشة 

اه���داف مقابل  �ضبعة اهداف وعقب املباراة قام 

جوزيف طيار مدير عام بنتلي المارات بتتويج 

فريقي بنجا�س وذئاب دب���ي كافو واهداء كاأ�س 

بنتلي اىل حيدر بنجا�س  .

وجه رجل العمال حممد احلبتور رئي�س اللجنة 

املنظم���ة العلي���ا ل�ضل�ضة بط���ولت كاأ�س دبي 

الذهبية ال�ضكر والعرفان اىل �ضمو ال�ضيخ مكتوم 

بن حممد بن را�ض���د اآل مكتوم نائب حاكم دبي 

عل���ى رعايته الكرمية للكاأ�س الذهبية كما وجه 

التهنئة اىل �ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان 

رئي�س نادي غنتوت مبنا�ضبة فوز فريق غنتوت 

بكاأ�س دبي ايفزا الذهبية للبولو .

ووجه احلبت���ور �ضكره اىل كل من غنتوت البطل 

املت���وج واىل فريق المارات و�ضي���ف البطولة 

واىل فرق ابوظبي وزيدان وبنجا�س وذئاب دبي 

كاف���و ومهرة ايفزا واحلبتور على م�ضاركتهم يف 

البطولة واجناحهم احلدث البرز باملنطقة . 

 وق���د اهدى نا�رش ال�ضام�ضي رئي�س فريق غنتوت 

الجناز اىل �ضم���و ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان  

رئي�س نادي غنتوت موؤكدا ان هذا الفوز يعد حافزا 

كبريا للف���وز بكاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

2021 معربا عن �ضعادته البالغة بالفوزالرباعي 

بكاأ����س البطول���ة و بكاأ�س اف�ض���ل لعب مواطن 

وكاأ�س اف�ضل لعب يف املباراة �ضيزار كر�ضبو اىل 

جانب فوز اخليل بيكوت لالعب ماركو ارايا لعب 

غنتوت بلقب اف�ضل خيل  .

وكان مهرج���ان اخلت���ام قد ب���داأ بطابور حملة 

الع���الم ملدر�ض���ة الركوب بالنادي ث���م مباراة 

كاأ�س بنتلي وعقب نهايتها تابع احل�ضور عر�س 

كرنفايل ثم عزفت فرق���ة مو�ضيقات �رشطة دبي 

ال�ضالم الوطن���ي للدولة بعدها ب���داأت املباراة 

النهائي���ة والت���ي ح���ول فريق غنت���وت البطل 

خ�ضارته يف ال�ضوط���ني الوليني بنتيجة اربعة 

اهداف ون�ضف مقابل هدفني اىل فوز عري�س و11 

هدفا واداء رائ���ع وبعد التتويج اطلقت اللعاب 

النارية يف �ضماء دبي لند اعالنا بختام احلدث.

غنتوت يتوج بطاًل والإمارات 

و�سيفاً لكاأ�س دبي ايفزا 

الذهبية للبولو

اللجنة المنظمة ت�شكرمكتوم بن محمد وتهنىء فالح بن زايد

اأبوظبي ــ  وام:

 دخلت دولة الإمارات مو�ضوعة غيني�س لالأرقام 

باأك���رب ميدالية يف العامل حتمل اإ�ضم الفر�ضان، 

ويتج���اوز وزن امليدالي���ة 68.5 كيلو جرام، 

مب�ضاحة 2.56 مرت مرب���ع، يبلغ طولها 160 

�ضم، وعر�س 160 �ضم ، وبعمق 7.4 �ضنتمرت.

يات���ي ذلك من خالل مب���ادرة �ضخ�ضية ت�ضكل 

اإرثًا تاريخيًا للمواطن���ة اليجابية من معايل 

الدكت���ور عبيد الكتبي �ضاح���ب املبادرة الذي 

ا�ضتخ���دم يف �ضناعتها م���واد متنوعة ح�ضب 

قوانني ومتطلبات جمموع���ة غيني�س لالأرقام 

ال�ضتنل���ي �ضتيل"  القيا�ضي���ة، منها مع���دن" 

املطل���ي بالذهب النقي، وزين���ت بنق�س �ضعار 

الفر�ضان، مع �رشيط خارجي بطول 4 اأمتار .

وًيوؤك���د معايل الدكت���ور عبي���د الكتبي على 

اعتزازه به���ذا الإجناز، ال���ذي مت ت�ضجيله يف 

مو�ضوعة غيني�س لالأرق���ام القيا�ضية، ليعك�س 

ق���درات وامكانيات اأبن���اء المارات يف حتقيق 

الجنازات والدخول يف م�ضاف الرواد مبا يعزز 

القوى الناعمة للدولة ب���ني كل الأمم، وير�ضخ 

مكانته���ا يف موؤ����رشات الري���ادة كموطن من 

مواطن التميز والبداع".

واأو�ضح انه ق���ام بتاأ�ضي�س فريق الفر�ضان منذ 

ع���ام 2008 ، الذي �ضم يف البداي���ه 13 فرداً، 

وظل يتطور كما وكيفا حت���ى و�ضل عدده اإىل 

48 ريا�ضيا ي�ضارك���ون يف خمتلف الفعاليات 

والأن�ضط���ة الريا�ضي���ة املحلي���ة والدولي���ة، 

لبراز جهود املواطن���ة الإيجابية وم�ضاهمتها 

يف تعزي���ز القي���م امل�ضرتكة ب���ني الريا�ضيني 

والأ�ضخا�س الذين ميار�ضون الريا�ضة حمليًا و 

دوليًا .

»محاربي الإمارات« توقع عقود احتراف 

مع 7 مقاتلين عرب  

الإمارات تدخل مو�سوعة جيني�س باأكبر 

ميدالية ريا�سية في العالم

منتخب الجودو ينتقل للمرحلة الثانية من الإعداد 

في �سوفيا

الدرعي ي�شكر رئي�س االتحاد البلغاري

اخلتم-الوحدة:

اأه���دي الفار����س به���واين �ضين���ج عل���ى 

�ضه���وة "برن�س كادمي" باإ����رشاف "خالد 
العجبان،  الريف  اإ�ضطب���الت  عبدالرحيم" 

كاأ�س �ضلطان بن زايد للقدرة مل�ضافة 155 

كلم امل�ضنف دوليًا بنجمتني، والذي اأقيم 

ختامه اأم�س "ال�ضبت"، وعلى مدى يومني، 

بقرية بوذيب العاملية باخلتم يف اأبوظبي 

�ضمن فعاليات مهرجان ال�ضيخ �ضلطان بن 

زايد اآل نهيان الدويل للقدرة.

وقطع البطل م�ضافة ال�ضباق الكلية بزمن 

وق���دره 07:34:54 �ضاع���ة مبعدل �رشعة 

20.55 كل���م/ �ضاع���ة، فيما ج���اء ثانيًا 

الفار����س "را�ض���د اأحم���د البلو�ضي" على 

�ضهوة "اجلالبي جبه���ار" لإ�ضطبالت "ند 
ال�ضب���ا" بزم���ن وق���دره 07:35:09 �ضاعة 

مبعدل �رشعة 20.54 كلم/ �ضاعة.

وجاءت ثالثة الفار�ضة "كاميال كولو" على 

�ضه���وة "اأي اأ�س ج���ي بي�ضتو" لإ�ضطبالت 

"الن�رش 2" بزمن 07:42:14 �ضاعة مبعدل 
�رشعة 20.22 كلم/ �ضاعة. 

واأقيمت املرحلة الثانية من �ضباق القدرة 

مل�ضافة 155 كل���م، مل�ضافة هذه املرحلة 

71 كيلومرتاً، مب�ضاركة 39 فار�ضًا وفار�ضة 

الذين اجتازوا بوابات الفح�س البيطري يف 

املرحلة الأوىل التي بلغت 84 كيلومرتاً.

ومتكن البطل من احتالل املركزين الثاين 

والأول والث���اين يف الي���وم الأول مل�ضافة 

84 كيلوم���رت، قبل اأن ينفرد بال�ضدارة يف 

م�ضتفيداً  وال�ضاد�ضة،  اخلام�ضة  املرحلتني 

من قدرات جواده التحملية ونب�ضات قلبه 

الثابت���ة التي مل تتج���اوز 61 نب�ضة يف 

الدقيقة.

وتوج الفار����س )اإبراهيم حممد احلمادي( 

عل���ى �ضه���وة )�ضي���دار ري���دج ديزاي���ر( 

لإ�ضطب���الت )ما�س( باإ�رشاف )عبداهلل �ضامل 

عبي���د( بطاًل ل�ضب���اق الإ�ضطبالت اخلا�ضة 

مل�ضاف���ة 100 كلم، مب�ضارك���ة )106( من 

الفر�ضان والفار�ضات، وم�ضجاًل زمنًا وقدره 

 23.55 04:26:05 �ضاعة مبع���دل �رشعة 

كلم/�ضاعة. 

وجاء ثانيًا الفار�س "خلفان جمعة حممد" 

على �ضهوة "هودني����س فاير" لإ�ضطبالت 

"ما����س 7" بزمن وقدره 04:26:06 �ضاعة، 
ومبعدل �رشع���ة 23.54 كلم/�ضاعة، فيما 

ج���اء ثالثًا الفار�س "فيدريكو فريبر" على 

�ضهوة "امبو�ض���رت بولفوريلو" لإ�ضطبالت 

"الع���ني" بزم���ن 04:28:20 �ضاعة مبعدل 
�رشعة 23.35 كلم/�ضاعة .

بهواني يهدي »الريف« كاأ�س �سلطان بن زايد للقدرة

»الحمادي« بطل االإ�شطبالت الخا�شة

م�سمار جبل علي ي�ست�سيف �سباق الخيول العربية الأ�سيلة والمهجنة
دبى ــ  وام:

 

ا�ضت�ضاف م�ضمار جبل عل���ي للخيول ال�ضباق 

العا�رش للخيول العربية ال�ضيلة واملهجنة فى 

املو�ضم 2020 / 2021 ل�ضباقات اخليل واأطلق 

عليه �ضباق ال�ضفوح.

واأ�ضتم���ل على �ضبعة ا�ضواط ف���ى ال�ضوط الول 

وهو ال�ضوط الوحي���د للخيول العربية الأ�ضيلة 

تكافوؤ تولي���د المارات برعاي���ة �رشكة �رشفيو 

مل�ضاف���ة 1400 مرتحي���ث فاز مق���ام لل�ضيخة 

اليازي���ة بنت �ضلطان اآل نهيان وقام جالل على 

ممثل �رشفيو بت�ضليم جوائز ال�ضوط.

وف���از دينجر����س ث���وت لالم���ارات لل�ضباقات 

الرتفيهية ف���ى ال�ضوط الثان���ى مل�ضافة 1400 

مرت برعاي���ة ال�ضعفار لال�ضتثم���ار وقام في�ضل 

ال�ضعف���ار نائب رئي�س جمل����س ادارة ال�ضعفار 

لال�ضتثمار بت�ضليم جوائز ال�ضوط.

وفى ال�ضوط الثالث برعاية مركز دبى العقارى 

مل�ضاف���ة 1200 مرت ف���از ليثام �ضين���ت اآني�س 

لل�ضيد حمم���د خليفة الب�ضطى وق���ام ابراهيم 

ا�ضتادى مدير املركز بت�ضليم اجلوائز.

وفاز هوى بالدى لنقابة بور�ضلى لل�ضباقات فى 

ال�ضوط  الرابع  برعاية مزارع �ضادويل العائدة 

ل�ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم مل�ضافة 

1200 مرت وق���ام �ضعادة م���ريزا ال�ضايغ مدير 

مكتب �ضمو ال�ضيخ حم���دان بن را�ضد اآل مكتوم 

بت�ضليم جوائز ال�ضوط والبالغة 100 األف درهم 

للخيول اخلم�ضة الوىل.

وف���ى ال�ض���وط اخلام�س برعي���ة ا�ضكانا تكافل 

العربية ال�ضكندنافي���ة للتاأمني مل�ضافة 1800 

م���رت فاز اآير�س فريدم مل���ك جون والرتموراي�س 

وجو موراي����س ومايكل جوناثان موراي�س وقام 

ال�ضيد عبداحلليم برقاوى مدير ال�رشكة بت�ضليم 

دوائز ال�ضوط.

وفى ال�ضوط ال�ضاد�س برعاية م�ضمار جبل على 

مل�ضافة 1600 م���رت فاز فول�ضهود لل�ضيد حممد 

خليفة الب�ضطى وقام املهند�س �رشيف احللوانى 

مدير امل�ضمار بت�ضليم جوائز ال�ضوط .

وفى ال�ضوط ال�ضابع برعاية بنك دبى التجارى 

مل�ضاف���ة 1600 مرت فاز زوربون  لل�ضيد عبداهلل 

املعمرى وقام بريند فان ليندر الرئي�س التنفيذى 

للبنك بت�ضليم جوائز ال�ضوط.



    

قب���ل ربع قرن وني���ف كان لنا حواراً  

م���ع ال�شاعر الراح���ل را�شد بن حميد 

الدرعي 

وكان زمياًل لن���ا يف حلقات جمال�س 

الأخرى. الرتاثية  والربام���ج  ال�شعراء 

وكان يف بداية �شباب���ه ورحلته مع 

ال�شعر والكلمة.كتب يف جمال الق�شائد 

العاطفي���ة والجتماعي���ة والوطنية.

تربى يف بادية الإمارات اجلنوبية يف 

منطقة الوجن والقوع،وعا�س طفولته 

يف مناطق قبيلة الدروع الكرمية يف 

�شحراء عمان ومنطقة تنعم وحمراء 

الدورع 

متر�س يف مع���اين وموجبات احلياة 

البدوي���ة الأ�شيلة املتعمقة يف جذور 

املع���اين والقي���م  والفرا�شة.وتعل���م 

ال�شعر هناك يف امل�ش���ارب واخليام 

ومعانق���ة الإب���ل واملوا�ش���ي وحياة 

ال�شحراء.ا�شتقر ب���ه املقام  يف بلدة 

القوع م���ع اأبناء قبيلته وعا�س حياة 

التح�رض واملدني���ة يف مدينة العني 

و�شواحيها ويف العا�شمة اأبوظبي.

كان له ح�ش���وره الالفت يف الربامج 

والرتاثي���ة وخا�ش���ة يف  ال�شعبي���ة 

برنامج واحة ال���رتاث تقدمي ال�شاعر 

بط���ي املظلوم م���ن اإذاع���ة اأبوظبي. 

وعا����رض جياًل من ال�شع���راء من اأهل 

اخلربة اأمث���ال ، ال�شاعر الراحل عبيد 

بن مع�ش���د النعيمي،وال�شاعر هادف 

بن حممد الدرع���ي ،وال�شاعر حمدان 

بال�شالومي ، وال�شاعر اأحمد بالعبده 

ال�شام�شي.وزام���ل الكثري من ال�شعراء 

يف ملتقي���ات املنا�شبات الحتفالية 

والوطنية.

الرحيل: 
رحل يف ريع���ان �شبابه وترك الكثري 

م���ن الق�شائد ال�شعري���ة يف خمتلف 

�رضوب

واأغرا�س ال�شعر من غزل واأجتماعيات 

ووطنيات.

 مقدمة احلوار

ال�شاع���ر ال�شعب���ي را�شد ب���ن حميد 

الدرع���ي �ش���وت �شع���ري �ش���اب له 

ح�شوره يف اأو�شاط

ال�شعر ال�شعبي بالإمارات .حيث تتميز 

والأح�شا�س  العاطفة  ب�شدق  ق�شائده 

الوجداين .

ويف هذا احلوار نتعرف على بداياته 

ونظرت���ه للحياة الثقافي���ة والأدبية 

بال�شاحة املحلية.

من اأين كانت بداياتك ال�شعرية ؟

كان���ت بدايت���ي ال�شعري���ة مزيج���ًا 

م���ن الرتب���اط ال�شع���ري والعاطفي 

والوجداين حيث كنت اأ�شتمع لل�شعراء 

الكب���ار وحف���اظ الق�شائ���د الرتاثية 

القدمي���ة . وكانت هذه اجلل�شات تثري 

وتوؤجج يف داخلي جم���رات ملتهبة 

واملوزونة  املقفاة  واملعاين  بالأفكار 

اجليدة.

* اأنت �شاركت يف برامج اعالمية تراثية 

خ�شو�شا باالذاعة والتلفزيون ماهي 

هذه التجربة؟

كانت يل م�شاركات يف التلفزيون مع 

�شعراء الإم���ارات ال�شمالية منذ عام 

1988

من تقدمي ال�شاعر بطي املظلوم الذي 

�شجعني واأعرتف له بهذا باجلميل . ثم 

كان���ت م�شاركتي يف الربامج الرتاثية 

الأخرى وه���ي برامج جيدة املحتوى 

يف طرحه���ا ومعانيه���ا واأ�شلوبه���ا 

وتخدم الرتاث والأدب ال�شعبي بوجه 

عام يف الإمارات.

 كيف ترى التعامل مع الرتاث واالأدب 

ال�شعبي يف االأو�شاط ال�شعرية واالأدبية 

والثقافية؟

ال�شمو  يف ظل توجيه���ات �شاح���ب 

رئي����س الدولة ، ال���ذي يرعى الرتاث 

ويحث عل���ى الهتمام ب���ه ووجدت 

تعليماته ال�شدى الوا�شع والكبري يف 

املحيط الع���ام لل�شعراء يف الإمارات  

واأ�شتحدثت ال�شحف �شفحات �شعرية 

تهت���م باملواهب ال�شعري���ة املبدعة 

وتقدم �شورة حي���ة وجيدة لل�شعراء 

املجدين وهذا يع���زز النتماء لل�شعر 

وال���رتاث وه���و عمل جي���د يرقى اإىل 

الإب���داع. وتعجبن���ي ق�شائد �شاحب 

ال�شم���و رئي�س الدول���ة والتي تغنى 

بها الفنان علي ب���ن روغة يف اأوائل 

وكانت حتت���وي على  الثمانيني���ات 

وتعرف  احل�شنة  واخل�ش���ال  املعاين 

باخلما�شة ومناق���ب ال�شيم والرباعة 

واأك���رام ال�شي���ف وقد تاأث���رت بهذه 

الق�شائد البديعة.

 ماهو ال�شعر من وجهة نظرك؟

ال�شع���ر هو اأجم���ل الفن���ون الأدبية 

وهو مراأة املجتم���ع  فال�شعر �شورة 

ناطقة باملعاين والأفكار وكذلك ناقل 

للعادات والتقالي���د واللغة والثقافة 

للوطن وللقبيلة وللفرد 

الدولي���ة  املحاف���ل  يف  وخا�ش���ة 

التظاهرات  م���ن خ���الل  اخلارجي���ة 

واملنتديات  واملهرجان���ات  الثقافية 

بال�شعر  وال�شعرية.والهتمام  الأدبية 

بحاجة اإىل املزيد من العمل واملثابرة 

والبح���ث ع���ن املواه���ب املدفون���ة 

ب���ني الكثبان ال�شاخم���ة يف �شحراء 

الإم���ارات الت���ي تتوه���ج بالأ�شالة 

والعزة والعروبة والكربياء. فالعربي 

املجيد لبد واأن يعتز باأدبه وتراثه.

*ماهي وجهة نظرك حول الدعوة 

اإىل اإ�شهار جمعية اأو رابطة لل�شعراء 

ال�شعبيني يف الدولة.؟

اأن اإن�شاء رابط���ة لل�شعراء ال�شعبيني 

بالإمارات فكرة جي���دة هدفها خدمة 

وال�شعراء  ال�شعب���ي  والأدب  ال���رتاث 

املبدع���ني يف ه���ذا املج���ال و�شوف 

يكون له���ا �شدى وا�ش���ع يف حميط 

املواه���ب ال�شعرية ونام���ل اأن تظهر 

وت���ربز يف ظل دع���م  �شاحب ال�شمو 

رئي�س الدولة للرتاث والأدب ال�شعبي 

ومطل���وب من احت���اد كت���اب واأدباء 

الإمارات كذلك املزيد من التعاون مع 

�شعراء ال�شعر ال�شعبي متامًا كمايهتم 

ب�شعراء احلداثة.

يعرف متابعوك باأن��ك اأخذت ال�شعر 

بالوراثة!
عرف���ت ال�شع���ر يف حمي���ط اأ�رضتي 

الوراثة واملوهبة  التي جمعت ب���ني 

ال�شعراء  اأجدادي  املتاأ�شلة يف جذور 

والذين لهم ن�شاط اأدبي وتراثي قدمي 

يف جمال ال�شعر وفنونه .

وكذل���ك ف���اإن اإخوتي ال�شع���راء لهم 

جمالهم املعروف وكل واحد منهم له 

اأ�شلوبه اخلا�س به فالأهل نقلوا لدي 

املوهب���ة بالوراثة ال�شعرية التي هي 

الأ�شا�شية للموهبة  القاع���دة  مبثابة 

ال�شعرية.

 اإطالق خدمة التاك�سي الطائر يف 2022 

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

وّزع مدي���ر �رضكة اأردنية متخ�ش�شة يف الت�شوي���ق والإنتاج، قطعًا 

ذهبية على املوظفني تقديراً جلهوده���م يف العمل. ودعا اأحمد اأبو 

�شنينة عدداً من املوظفني اإىل غرفة الجتماعات يف ال�رضكة وطلب 

منه���م تباعًا، و�شع اأيديهم فوق قطع���ة قما�س ممتدة على الطاولة 

ليح�شلوا على ما تخفيه. ووثق مقطع فيديو ردود فعل متفاوتة بني 

عدم الت�شديق وال�شمت وال�شعادة الغامرة، بعدما ح�شلوا على اأطقم 

كامل���ة واأ�شاور و�شال�شل وخوامت وغريه���ا. وذكرت اإحدى املوظفات 

اأنه���ا ب�شدد اإهداء املكافاأة لوالدتها، فيم���ا �شارع موظف اإىل تقدمي 

القطعة لزوجته التي تعمل مع���ه يف املكان ذاته. واأكد اأبو �شنينة 

ال���ذي �شبق اأن اأهدى بع�س موظفي���ه هواتف متحركة حديثة، فعله 

ذلك، ت�شجيعًا للعط���اء واإ�شفاء اأجواء ال�رضاكة يف ال�رضاء وال�رضاء، 

ل�شيما بعد تداعيات »كورونا« واهتمامه بح�شول املجتهدين على 

حوافز م�شتحقة قائمة على فكرة »ال�شدمة الإيجابية«.

 ذكرت �رضكة "اأي���ر اأ�شيا"املاليزية للطريان منخف�س التكلفة 

اأنه���ا ت�شعى لإطالق خدم���ة التاك�شي الطائ���ر بحلول العام 

املقبل.  وقال توين فرينانديز، الرئي�س التنفيذي لل�رضكة اأم�س 

: "نحن نعمل على ذلك حاليا"،
وق���ال فريناندي���ز يف مناق�شة عرب الإنرتن���ت يف اإطار منتدى 

ال�شب���اب القت�شادي: "اأعتقد اأننا عل���ى بعد عام ون�شف من 

الإطالق". يف ظل ا�شتفادة ال�رضكة من جائحة فريو�س كورونا، 

تعم���ل اأير اأ�شيا عل���ى التو�شع يف الف�ش���اء الإلكرتوين. فقط 

اأطلقت العام املا�ش���ي "تطبيقا خارقا" يقدم خدمات ترتاوح 

من ال�شفر والت�ش���وق اإىل اللوجي�شتي���ات واخلدمات املالية. 

واأ�ش���اف اأن ال�رضكة تاأمل اأن يبداأ عمل التاك�شي الطائر العام 

املقبل، و�شوف ي�شم اأربعة مقاعد و�شوف يعمل باأربعة مراوح.
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مكافاأة موظفني اأردنيني.. ذهب

عل���ى الرغم من حقيق���ة اأن تغري���دة دور�شي الأوىل 

متاحة للجمهور كعن�رض رقم���ي جماين للنظر اإليها 

من���ذ كتابتها قب���ل ما يقرب م���ن 15 عام���ًا، اإل اأن 

دور�ش���ي يح���اول الآن بيعها على اأنه���ا “NFT” اأو 

)رمز غ���ري قابل لال�شتبدال( من خ���الل من�شة ت�شمى 

.”Valuables“
وي�شعى رئي�س �رضك���ة “تويرت”، امللياردير الأمريكي 

ج���اك دور�شي، لبيع اأول تغري���دة كتبها على موقعه 

ك�شلع���ة رقمي���ة. ويعني “����رضاء” ه���ذه التغريدة 

احل�ش���ول على �شهادة رقمية له���ا فريدة من نوعها، 

لأن���ه مت توقيعها والتحقق منها م���ن قبل �شاحبها، 

اأو بعب���ارة اأخرى تعني احل�شول عل���ى توقيع جاك 

دور�شي التذكاري.

و�شت�شتمر التغري���دة يف الظهور على �شبكة الإنرتنت 

طاملا اختار جاك دور�شي و�رضكة “تويرت” ذلك.

ويقول ج���اك دور�شي يف اأول تغري���دة له معرو�شة 

للبيع ك�شلعة رقمية: “اأقوم فقط باإعداد ح�شابي على 

تويرت”.

 رئي�ض تويرت يعر�ض �أوىل 

تغريد�ته للبيع
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�ل�ساعر �لر�حل ر��سد بن حميد �لدرعي : ورثت قول �ل�سعر عن �أ�سرتي �أعـالم و�سـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�شاعر اإماراتي 

ال�شعر هو اأجمل 

الفنون الأدبية 

ً

برنامج �شعراء القبائل

ال�شاعر بطي املظلوم
ال�شاعر هادف الدرعي ال�شاعر الراحل را�شد بن حميد 

الدرعي

يف  �شي���ادان  متك���ن 

م���ن  اأ�شرتالي���ا، 

حلظة  ت�شجي���ل 

مت�شاح  اإق���دام 

ع����س  عل���ى 

قر�س  و�شح���ب 

كان عالق���ًا يف 

ال�شيد  �شن���ارة 

و�شط املياه. 

امل�شوران  وا�شتطاع 

جي���وف تريتوين ونات 

برين���ز، القب����س عل���ى قر�س 

حدي���ث ال�ش���ن يف املي���اه يف منطق���ة 

اأ�شرتالي���ا، لكنهما مل  ويندهام، غرب���ي 

ينجحا يف جلبه اإىل القارب. 

وراأى ال�شي���ادان مت�شاحًا 

من مرتين ون�شف وهو 

ياأخذ  حت���ى  يتق���دم 

لنف�شه،  القر�س  �شمك 

وع�ش���ه ب�شكل حمكم 

حتى يبقيه بني فكيه.

ال�شي���ادان  وح���اول 

ي�شحب���ا  اأن  جاهدي���ن 

التم�شاح،  القر�س من فكي 

لكنهما مل ينجحا يف ذلك على 

الإطالق. وعندم���ا يئ�س ال�شيادان من 

مناف�شتهم���ا مع التم�ش���اح، قاما بقطع 

خيط ال�شنارة، ثم تركاه يلوذ بفري�شته.

مت�صاح ي�صطاد �لقر�ض �أمام �لكامري�
ق���ال اأحد اخلرباء ب���اأن تطبيق 

SuperVPN ه���و برنام���ج 
البيان���ات  وي����رضق  جت�ش����س 

ال�شخ�شية، م�شدداً على �رضورة 

اإزالته على الفور.

وقال: “مت حتميل هذا التطبيق 

اأك���ر م���ن 100 ملي���ون مرة، 

حي���ث يت���م بي���ع البيان���ات 

ال�شخ�شي���ة والأ�شماء وعناوين 

وتفا�شيل  الإلك���رتوين  الربي���د 

الدف���ع وحت���ى بيان���ات اجلهازعلى 

منتدي���ات القر�شنة والتي مت احل�شول 

عليها من خالل ث���الث برامج جت�ش�س 

و   GeckoVPN و   SuperVPN
. ”ChatVP

“ت�شّمن  الإلك���رتوين:  وق���ال اخلب���ري 

الت�رضي���ب معلوم���ات مف�شلة عن 21 

ملي���ون م�شتخدم، مبا يف ذلك الأ�شماء 

وعناوين الربي���د الإلكرتوين وتفا�شيل 

الدفع وحتى بيانات اجلهاز”.

تطبيق خطري على هاتفك عليك �لتخل�ض منه 

 يعتق���د بع����س البوذيني اأن التوائم ”الذك���ور والإناث“ 

يت�شارك���ون ”الكارم���ا“ لأنهم كانوا يف ي���وم من الأيام 

ع�شاقًا انته���ت عالقتهم قبل ال���زواج، ويولدون معًا من 

جديد لعدم ت�شوية الديون القدمية امل�شتحقة يف العالقة.

حيث اأُجرب تواأمان تايالنديان يبلغان من العمر 5 اأعوام 

على ال���زواج من بع�شهما، اإذ تزوج الأخ من اأخته التواأم 

يف احتفال بوذي علني، لأن والديهما يعتقدان اأنهما كانا 

عا�شق���ني يف حياة �شابقة. ويعتقد الأب البالغ من العمر 

31 عامًا، والأم 30 عامًا، اأنه اإذا مل يتزوج التواأم يف اأقرب 

فر�شة، فاإن ذلك يعر�شهما للحظ ال�شيئ يف امل�شتقبل.

وح�رض الأ�شدقاء والعائل���ة حفل الزفاف، الذي ظهر فيه 

راه���ب بوذي يردد الربكات خالل الأعرا�س غري الطبيعية، 

واأثن���اء الحتف���ال التقليدي ق���ام الأق���ارب بتقدمي مهر 

للزوجني الطفلني، متا�شيًا مع العادات الثقافية ال�شائدة.

»�لبوذية« جترب طفلني تو�أمني على 

�لزو�ج من بع�صهما!

مئات �ل�صاحنات تغلق طريقا رئي�صيا يف �لرب�زيل �حتجاجا 

على قيود كورونا

17 �ألف زلز�ل باأ�صبوع و�حد وخماوف من »�نفجار بركاين« 
يف �آي�صلند�

اأغلقت مئ���ات ال�شاحنات طريًقا �رضيًعا 

رئي�شًي���ا يف �شاو باولو خ���الل �شاعة 

الذروة، �شباح اأول اأم�س ، احتجاًجا على 

قي���ود كورونا، مما ت�شب���ب يف ازدحام 

م���روري باأكرب مدن اأمري���كا اجلنوبية. 

وا�شطفت ال�شاحنات على طول الطريق 

لتعرقل حركة املرور يف كال الجتاهني 

مل�شاف���ة 4 كيلوم���رتات، ومت التخطيط 

لالحتج���اج قبل القي���ود التي �شتدخل 

حيز التنفيذ، اأم����س . ومع ارتفاع عدد 

كورونا  بفريو�س  والإ�شاب���ات  الوفيات 

يف جميع اأنحاء البالد، اأعلن حاكم �شاو 

باولو اأنه يجب اإغالق جميع ال�رضكات 

با�شتثناء الأعمال الأ�شا�شية لأ�شبوعني.

اأعل���ن مكتب الأر�ش���اد اجلوية يف 

اآي�شلندا عن ت�شجيل حوايل 17 األف 

اأ�شبوع واح���د، مبنطقة  زل���زال يف 

ريكياني�س جنوب غرب البالد، و�شط 

احتمال  م���ن  وحتذيرات  خم���اوف 

وقوع "انفجار بركاين".

ووقع اأك���رب زلزال، بلغت قوته 5.6 

درجة مبقيا�س ريخ���رت، يف �شباح 

ي���وم 24 فرباي���ر/ �شب���اط. وكان 

ه���ذا الزل���زال الأعل���ى يف �شل�شلة 

من ال���زلزل ما زالت ته���ز ال�شكان 

القريب���ة ريكيافيك  العا�شم���ة  يف 

والبلدي���ات املحيط���ة به���ا، حيث 

الآي�شلنديني.  ال�ش���كان  ثلثا  يعي�س 

و����رضب زلزالن، بق���وة تزيد عن 5 

درجات البالد يف 27 فرباير/ �شباط 

و1 مار�س/اآذار.

وت�شببت ال���زلزل يف اأ�رضار طفيفة 

ن�شبيًا حتى الآن، فيما اأبلغت اإدارة 

الطرق وال�شواح���ل يف اآي�شلندا عن 

ح���دوث �شقوق �شغ���رية يف الطرق 

يف املنطقة وت�شاقط ال�شخور على 

املنحدرات �شديدة النحدار بالقرب 

من مركز الزلزال.

ًً

افتتاح منتزهي 

ك�شي�شة و�شغرافة 

بال�شارقة اأمام الزوار


	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)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)

