
جنيف-)د ب �أ(:

 تكثف منظمة ال�ضحة العاملية ال�ضغوط 

�ضل 
ً
يف اإط���ار حماوالتها للبحث ع���ن اأ

فريو�س كورونا .

ويف خط���اب اإىل ال���دول االأع�ض���اء يف 

منظمة ال�ضحة العاملية، اأدرجت املنظمة 

اأولوياتها يف البحث واأعلنت عن ت�ضكيل 

جمموعة عمل دائم���ة للبحث عن من�ضاأ 

م�ضببات املر�س .

و�ض���دد تيدرو�س ادهان���وم جيربي�ضيو�س 

االأم���ن العام للمنظم���ة يف جنيف يوم 

اجلمع���ة اأن بجانب فح�س احلياة الربية 

واأ�ض���واق احليوان���ات يف اإقلي���م ووهان 

ال�ضيني، ال���ذي ظهر ب���ه الفريو�س الأول 

م���رة يف عام 2019، يج���ب التحقق من 

املختربات هناك اأي�ضا.

وقد قامت ال�ضن بتاأخرياأول رحلة لفريق 

االأبحاث التابع ملنظمة ال�ضحة العاملية 

لعدة اأ�ضه���ر. وعلى الرغم من اأن املنظمة 

ترغب يف موا�ضلة التحقيقات، فاإن بكن 

ال تتخ���ذ اأي خطوات لل�ضم���اح للمنظمة 

بالعمل يف ال�ضن.

وه���ذه امل�ضاألة ح�ضا�ض���ة، حيث اتهمت 

الوالي���ات املتحدة ال�ضن مبن���ع اإجراء 

حتليل �ضف���اف، بينما ترتاب بكن من اأن 

الواليات املتحدة ترغ���ب يف اإلقاء اللوم 

عليها يف انت�ضار الفريو�س.

مكة-)د ب �أ(:

 اأدي طالئ���ع احلج���اج  �ضباح 

ام����س ال�ضبت، طواف القدوم يف 

امل�ضجد احل���رام مبكة املكرمة، 

وذلك و�ضط اإج���راءات احرتازية  

تطورات  ب�ضبب  �ضعودية مكثفة 

جائحة فريو�س كورونا.

وو�ضل فجر ام�س ال�ضبت، طالئع 

حاف���الت احلج���اج اإىل مرك���ز 

الزايدي ا�ضتع���داًدا الأداء منا�ضك 

حج هذا العام. وا�ضتقبلت اأربعة 

مراك���ز الليل���ة قب���ل املا�ضية 

"النوارية،  الرحمن يف   �ضيوف 

والهدا"،  وال�رشائ���ع،  والزايدي، 

اإىل  وذلك قبل توج���ه احلجاج 

طواف  الأداء  احل���رام  امل�ضج���د 

القدوم .

�لدوحة/كابول-)د ب �أ (:

 اختتمت ام�س ال�ضبت اجلل�ضة االفتتاحية ملحادثات ال�ضالم  

االأفغانية التي ت�ضت�ضيفها العا�ضمة القطرية الدوحة .

وح�رش اجلل�ضة ممثلون عن الوفد احلكومي وعدد من االأحزاب 

والقوى ال�ضيا�ضية االأفغاني���ة بقيادة عبداهلل عبداهلل رئي�س 

املجل�س االأعلى للم�ضاحل���ة يف اأفغان�ضتان ، وممثلون عن 

حركة طالبان بقي���ادة نائب زعيم احلركة، املال عبد الغني 

ب���ارادار ، كما ح����رش اجلل�ضة زملاي خلي���ل زاده املبعوث 

االأمريكي الأفغان�ضتان.

وتغيب الرئي�س االأفغ���اين ال�ضابق حامد كرزاي يف اللحظة 

االأخ���رية عن ح�ضور اجتماعات الدوح���ة ،  ولوحظ ح�ضور 

العن�رش الن�ضائي للجل�ضة �ضمن الوفد احلكومي  .

ودع���ا املفاو�ضان الرئي�ضيان عن اجلانبن املت�ضارعن اإىل 

املرونة و�ضبط النف�س وجتاوز امل�ضالح الذاتية.

وعلى الرغم من اأنه مل يت���م بث االجتماع، ك�ضف اجلانبان 

مقتطفات من كلمتيهما خالل اجلل�ضة االفتتاحية، من خالل 

قنواتهما الر�ضمية. وحث بارادار ممثل حركة طالبان على اأن 

هناك حاجة لت�ضكيل »نظام اإ�ضالمي قوي ومركزي وم�ضتقل«

غزة-)د ب �أ(:

اأعلنت وكالة االأمم املتحدة لغوث وت�ضغيل الالجئن 

الفل�ضطيني���ن "اأون���روا" ام�س ال�ضب���ت اأن الواليات 

املتح���دة االأمريكي���ة �ضت�ضاهم مببل���غ اإ�ضايف قدره 

8ر135 مليون دوالر مليزانية الوكالة .

وذك���رت اأونروا يف بيان �ضحف���ي ام�س تلقت وكالة 

االأنب���اء االأملانية )د.ب.اأ( ن�ضخة منه، اأنه يف ني�ضان/

اأبريل املا�ض���ي، اأعادت احلكوم���ة االأمريكية دعمها 

للوكالة بتق���دمي 150 مليون دوالر بعد انقطاع الأكرث 

من ثالثة اأعوام.

واأ�ض���ارت اأون���روا اإىل اأن الواليات املتحدة قدمت لها 

كذلك ما يقرب من 33 ملي���ون دوالر من امل�ضاعدات 

االإن�ضانية يف اأيار/مايو املا�ضي للتعامل مع تداعيات 

جولة التوتر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. 

وبح�ضب الوكال���ة ، ياأتي اإعالن التموي���ل جنًبا اإىل 

جنب مع توقيع الواليات املتحدة والوكالة على اإطار 

عمل للتعاون يحدد االأه���داف واالأولويات امل�ضرتكة 

لدعم امل�ضاعدة االإن�ضانية والتنمية الب�رشية وحماية 

الجئي فل�ضطن.

�رف�شتات )�ألمانيا(-)د ب �أ(:

 و�ض���ف اأرم���ن ال�ضيت، مر�ض���ح حتالف 

امل�ضت�ض���ارة االأملاني���ة اأجني���ال م���ريكل 

امل�ضيحي ملن�ض���ب امل�ضت�ضار، الفي�ضانات 

التي وقعت يف غرب اأملانيا يوم اخلمي�س 

باأنها » كارثة القرن«.

وخالل زي���ارة ملدين���ة ارفت�ضت���ات التي 

ت����رشرت م���ن الفي�ضان���ات، ق���ال رئي�س 

حكومة والي���ة �ضمال الراي���ن وي�ضتفاليا، 

الت���ي ت�رشرت م���ن الكارث���ة، اإن م�ضاعدة 

املناطق املت�رشرة »واجب وطني«، م�ضريا 

اإىل اأن الوالي���ة والبلدي���ات ال ميكنها فعل 

ذلك وحدها.

كان رئي�س احل���زب امل�ضيحي الدميقراطي 

توجه برفقة الرئي�س االأملاين فرانك-فالرت 

�ضتاينماير لزي���ارة مدينة ارفت�ضتات غرب 

مدينة كولونيا.

وكانت ه���ذه املدينة ت����رشرت ب�ضدة من 

ال�ضيل املفاجئ والفي�ضانات.

»مع �لعدد ..  ملحق �إعالنات  8 �شفحات«يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

�تفاق عر�قي �شوري لتنظيم ملف �لمياه 
بين �لبلدين

بغداد-)د ب اأ(:

 وق���ع وزير املوارد املائية العراق���ي  مهدي ر�ضيد احلمداين 

م���ع نظريه ال�ضوري متام رعد ام����س ال�ضبت حم�رشاً م�ضرتكًا 

لتنظيم ملف املياه بن البلدين.

وذكرت وزارة املوارد املائية العراقية، يف  بيان  �ضحفي ام�س 

اأوردت���ه وكالة االأنباء العراقي���ة)واع(، اأنه"مت توقيع حم�رش 

م�ضرتك بن وزيري املوارد املائي���ة يف اجلمهورية العراقية 

وال�ضورية،وت�ضمن املح�رش االتفاق على تبادل البيانات التي 

تخ����س واردات نهري دجلة والفرات ب�ضكل دوري ويف حاالت 

الطوارئ".

لندن-)د ب اأ(: اأعلن وزير ال�ضحة الربيطاين �ضاجد جاويد خ�ضوعه 

لع���زل ذاتى يف املن���زل بعد اإ�ضابته بفريو����س كورونا امل�ضتجد 

امل�ضبب ملر�س )كوفيد-19(.  ونقلت يوم ال�ضبت وكالة »اأنباء بى 

اإيه ميديا » الربيطانية عن بيان ن�رشه جاويد على �ضفحته مبوقع 

»توي���رت« للتوا�ضل االجتماعى ، قول���ه اإنه ينتظر نتيجة اختبار 

تفاعل البوليم���رياز املت�ضل�ضل )بي �ضي اأر( ال�ضامل، م�ضريا اإىل اأنه 

يعاين من اأعرا�س خفيفة.

واأ�ضاف وزير ال�ضحة الربيطاين:«هذا ال�ضباح جات نتيجة فح�س 

كورون���ا اإيجابية. اأنا يف انتظار نتيج���ة اختبار )بي �ضي اأر(، لكن 

حل�ضن احلظ ح�ضلت على جرعتي اللقاح ولدي اأعرا�س خفيفة«.

ونا�ضد جاوي���د املواطنن غري املطعم���ن ب�رشعة احل�ضول على 

اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا.

»�أونرو�«: �أمريكا ت�شاهم بمبلغ �إ�شافي 

قدره 8ر135 مليون دوالر للوكالة

مر�شح لخالفة ميركل ي�شف 

�لفي�شانات باأنها »كارثة �لقرن«

درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�شالة

�أجو�ء �إيجابية ت�شود مفاو�شات 

�ل�شالم �الأفغانية بالدوحة  

�إ�شابة وزير �ل�شحة �لبريطاني بفيرو�س كورونا

ال�سعودية.. طالئع الحجاج يوؤدون طواف 
القدوم و�سط اإجراءات احترازية
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

�لتغير %�ل�شــابق�لحالي �لتغير%  �ل�شــابق�لحالي

0٫15  7,079.50  7,068.982,744.280.40 2,755.45

»تتمة �س8«

دبي-و�م:

 بحثت معايل م���رمي بنت حممد �ضعيد حارب 

املهريي وزيرة دولة لالأمن الغذائي واملائي مع 

عدد من امل�ضوؤولن اال�رشائيلين خالل زيارتها 

ت���ل اأبيب تعزي���ز التعاون وتب���ادل املعارف 

واخلربات يف جم���ال التكنولوجي���ا الزراعية 

واملائية.

ا�ضتهدفت زيارة معايل الوزيرة والوفد املرافق 

الإ�رشائيل - التي ج���اءت بالتزامن مع افتتاح 

�ضفارة دول���ة االمارات يف ت���ل اأبيب - اإطالق 

تعاون ا�ضرتاتيج���ي يف املجال احليوي لالأمن 

الغذائي واملائي حيث تت�ض���ارك كل من دولة 

االإمارات واإ�رشائيل يف العديد من الفر�س كونهما 

تتمتع���ان باإمكان���ات وبنى حتتي���ة متطورة 

وتعمالن يف الوقت نف�ضه على حتقيق االأهداف 

التي تتعلق باالأمن الغذائي واملائي وا�ضتدامته. 

وقالت معاليها : تتمثل بع�س الركائز االأ�ضا�ضية 

لال�ضرتاتيجية الوطني���ة لالأمن الغذائي 2051 

زيادة االعتم���اد على التكنولوجي���ا احلديثة 

وتطبيقها عرب كامل ال�ضل�ضلة الغذائية اإ�ضافة 

اإىل تو�ضيع امل�ضادر اخلارجية من الغذاء ومع 

توقي���ع االتفاق االإبراهيم���ي لل�ضالم وافتتاح 

�ضفارة الدولة يف ت���ل اأبيب اأ�ضبح لدى دولة 

االإمارات فر�ضة كبرية الإثراء هاتن الركيزتن 

ونتطلع اإىل حتقيق �رشاكة متكاملة يف جمال 

االأم���ن الغذائ���ي واملائي لتحقي���ق املنفعة 

املتبادلة.

مريم المهيري تبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن 
الغذائي والمائي مع م�س�ؤولين اإ�سرائيليين

»ال�سحة العالمية« 
ت�سغط على ال�سين 
بحثًا عن اأً�سل ك�رونا

»تتمة �س8«

 طر�بل�س-)د ب �أ(:

اأكد رئي����س حكومة الوح���دة الوطنية 

الليبية عبد احلميد الدبيبة اأنه لن تبقى 

اأي قوة اأجنبية وال مرتزقة يف اأي مكان 

من ليبيا، ح�ضبما اأفادت بوابة اإفريقيا 

االإخباري���ة. وقال الدبيب���ة لدى عودته 

من نيوي���ورك بعد امل�ضاركة يف جل�ضة 

ملجل�س االأمن ب�ضاأن ليبيا اإنه اأكد خالل 

مداخلته عل���ى ثوابت حقيقية منها اأن 

م�ضتقبل ليبيا ال مكان فيه للحروب وال 

للدماء كما لن تبقى اأي قوة اأجنبية وال 

مرتزقة يف اأي مكان من ليبيا.

واأ�ضاف الدبيب���ة: "�ضنعمل على جعل 

االنتخاب���ات واقع���ا يلم�ض���ه القا�ضي 

اإجراءاتها ولن  والداين كم���ا �ضندع���م 

نق���ف حجر ع���رث اأمام رغب���ة ال�ضعب 

الليبي و�ضن�ضتمر يف توحيد موؤ�ض�ضاتنا 

ال�ضيادية وغري ال�ضيادية و�ضنعمل على 

ا�ضتثمار ثرواتنا مب���ا يحقق الرفاهية 

حلا�رشنا ولبناء م�ضتقبل اأجيالنا كما 

�ضنعم���ل على توظيف نفطنا مبا يخدم 

التنمية امل�ضتدامة التي ن�ضعى لها".

واأردف الدبيب���ة قائال: "ال �ضئ ينق�ضنا 

لنلح���ق برك���ب التقدم حي���ث اأن فئة 

ال�ضب���اب متثل العدد االأك���رب من تعداد 

ال�ضع���ب وهو م���ن نراه���ن عليهم يف 

امل�ضتقبل".

بيروت-)د ب �أ(:

 اعتذر رئي�س جمل�س النواب اللبناين  

نبيه ب���ري عن "عدم تقب���ل التهاين 

بعي���د االأ�ضح���ى املبارك نظ���را اإىل 

االأو�ضاع التي مير بها لبنان".

ومتن���ى ب���ري ، يف بي���ان �ضحف���ي 

لالإعالم"  الوطنية  "الوكال���ة  اأوردته 

ام����س ال�ضب���ت "للبناني���ن بعامة 

وامل�ضلم���ن بخا�ضة، اأن يعيد عليهم 

ه���ذه املنا�ضبة و�ضائ���ر منا�ضباتهم 

واأعيادهم وقد تعافى لبنان".

كم���ا متن���ى ل����  "االأمت���ن العربية 

واالإ�ضالمية االأمن والتقدم واال�ضتقرار، 

ولل�ضعب الفل�ضطين���ي حتقيق حلمه 

بالتحري���ر والع���ودة واإقام���ة دولته 

امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س ال�رشيف".

يذك���ر اأن لبنان ي�ضه���د اأزمة �ضيا�ضة 

واقت�ضادي���ة ومالية ح���ادة اأدت اإىل 

ال���دوالر حيث  ارتفاع �ضع���ر �رشف 

تخطى  22 األف لرية لبنانية، وتفاقم 

ارتفاع �ضعر �رشف الدوالر بعد اإعالن 

الرئي����س احلريري اعت���ذاره عن عدم 

ت�ضكيل احلكومة.

وب�ضبب االأزم���ة املالية واالقت�ضادية 

تراجعت القدرة ال�رشائية للمواطنن، 

اإىل تراج���ع قدرة م�رشف  باالإ�ضافة 

لبنان على تلبية قرار احلكومة بدعم 

املدرجة  االأ�ضا�ضية  وامل���واد  االأدوية 

على لوائح الدعم.

�لخرطوم -وكاالت:

اإميانويل  اأعلن رئي�س ن���ادي باري�س 

مولن اأن املانحن يف النادي وافقوا 

عل���ى �ضطب  14.1 ملي���ار دوالر من 

ديون ال�ضودان. 

وقال مولن اإنه يتع���ن على دائني 

ال�ضودان االآخرين من القطاعن العام 

واخلا�س بذل جهود مماثلة حيال دين 

ال�ضودان.

 واأو�ض���ح اأن املديونية للدائنن يف 

نادي باري����س تبل���غ قيمتها 23.5 

ملي���ار دوالر، و�ضتتم اإع���ادة هيكلة 

9.4 مليار دوالر باالإ�ضافة اإىل 14.1  

مليار دوالر �ضيتم اإلغاوؤها.

وتق���در الدي���ون امل�ضتحق���ة لدائني 

نادي باري�س على ال�ضودان حتى 31 

دي�ضمرب  2020 ب  23.5 مليار دوالر. 

ونتيج���ة لو�ض���ول ال�ض���ودان لنقطة 

اإتخ���اذ القرار ب�ضاأن مب���ادرة البلدان 

ال�ضهر املا�ضي، فقد  بالديون  املثقلة 

االإتفاقية14.1 ملي���ار دوالر  األغ���ت 

)60%( من اإجمايل دين نادي باري�س، 

م���ع اإعادة جدول���ة 9.4 مليار دوالر 

املتبقية اإىل نقط���ة االإكمال اخلا�ضة 

مبب���ادرة البل���دان املثقل���ة بالديون 

 . )HIPC(

�لدبيبة: لن تبقى �أي قوة �أجنبية 

في ليبيا
نادي باري�س ي�شطب 14.1 مليار دوالر من 

ديون �ل�شود�ن

 بري يعتذر عن عدم تقبل تهاني عيد �الأ�شحى 

ب�شبب �الأو�شاع في لبنان

محمد بن را�سد ُي�سدر قان�نًا باإن�ساء »م�ؤ�س�سة دبي 

ال�سحية الأكاديمية« 

محمد بن زايد ي�جه بت��سيع نطاق مهرجان الظفرة 
ليت�سمن م�اقع وفعاليات وج�ائز اإ�سافية

�أبوظبي-و�م:

حت���ت رعاي���ة �ضاح���ب ال�ضم���و 

ال�ضي���خ حممد بن زاي���د اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظبي نائ���ب القائد 

االأعلى للق���وات امل�ضلحة.. تنطلق 

فعاليات ال���دورة اخلام�ضة ع�رشة 

من مهرج���ان الظفرة خالل الفرتة 

من 28 اأكتوبر 2021 اإىل 22 يناير 

.2022

ووج���ه �ضم���وه بتو�ضي���ع نطاق 

املهرجان لي�ضم���ل مزاينات االإبل 

يف كٍل من �ضويحان ورزين ومدينة 

زايد اإىل جانب املزاينة الرئي�ضية 

يف موق���ع مهرج���ان الظفرة، كما 

وجه �ضموه بزي���ادة قيمة جوائز 

املهرجان اإىل 110 مالين درهم.

وتتزامن فعاليات الدورة اخلام�ضة 

ع�رشة من املهرجان مع االحتفاء 

بع���ام اخلم�ض���ن حي���ث ي�ضه���د 

اهتمامًا وا�ضع���ًا وم�ضاركًة كبريًة 

م���ن قبل م���الك االإب���ل يف دولة 

التعاون  ودول جمل����س  االإمارات 

لدول اخلليج العربية.

وتعك�س توجيهات �ضموه االهتمام 

الكبري الذي توليه القيادة الر�ضيدة 

مل�ضاريع �ض���ون املوروث الثقايف 

االإمارات���ي واخلليجي واملحافظة 

عليه ونقله لالأجي���ال املتعاقبة، 

وتعزي���ز املهرجان���ات الرتاثي���ة 

وتنميته���ا وتطويرها، كما جاءت 

توجيه���ات �ضم���وه متكينًا ملالك 

االإبل لال�ضتم���رار يف تربية االإبل 

وت�ضجيعهم  وتنميته���ا  ورعايتها 

على اقتناء اأهم ال�ضالالت العربية 

االأ�ضيلة، 

دبي-و�م:

 يف اإطار عملي���ة تطوير منظومة 

العمل احلكوم���ي يف دبي بهدف 

رفع كف���اءة خمتل���ف القطاعات 

احليوية ومب���ا ي�ضمن توفري اأرقى 

وفق  ج���ودة  واأعالها  اخلدم���ات 

اأ�ضدر  العاملية،  املعاي���ري  اأف�ضل 

�ضاح���ب ال�ضم���و ال�ضي���خ حممد 

بن را�ض���د اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدول���ة رئي�س جمل����س الوزراء، 

رعاه اهلل، ب�ضفت���ه حاكمًا الإمارة 

دب���ي القانون رق���م /13/ ل�ضنة 

2021 باإن�ض���اء موؤ�ض�ض���ة دب���ي 

باعتبارها  االأكادميي���ة،  ال�ضحية 

اأكادميي���ة،  �ضحي���ة  منظوم���ة 

تتمت���ع بال�ضخ�ضي���ة االعتبارية 

واالإداري  امل���ايل  واال�ضتق���الل 

الالزم���ة  القانوني���ة  واالأهلي���ة 

والت�رشفات  االأعم���ال  ملبا����رشة 

التي تكفل حتقيق اأهدافها.

كما اأ�ض���در �ضم���وه القانون رقم 

/14/ ل�ضنة 2021 بتعديل بع�س 

اأح���كام القانون رق���م /6/ ل�ضنة 

2018 ب�ض���اأن هيئ������ة ال�ضح���ة 

ف��ي دب��ي، وذلك �ضمن خمرجات 

خط���ة تطوير القط���اع احلكومي 

الت���ي اعتمدها �ضم���وه وامُلقدمة 

من اللجنة العليا لتطوير القطاع 

احلكوم���ي برئا�ضة �ضم���و ال�ضيخ 

مكت���وم ب���ن حممد ب���ن را�ضد اآل 

مكتوم، نائ���ب حاكم دبي النائب 

االأول لرئي�س املجل�س التنفيذي، 

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

»طالع  �س3«»طالع  �س2 و3«

�عتمد مجل�س �الإد�رة و�لمجل�س �ال�شت�شاري لغرفة دبي �لعالمية
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É¡JÉfGƒ«Mh É¡«ØXƒeh ÉgQGhR áeÓ°S ¿Éª°†d áeÓ°ùdGh øeC’G ô«jÉ©e ≈∏YCG òîàJ ø«©dÉH äÉfGƒ«ëdG á≤jóM
:IóMƒdG  ̀Ú©dG

 øe  Ú©dÉH  äÉfGƒ«◊G  á≤jóM  Èà©J  

 ®ÉØ◊Gh á©«Ñ£dG ¿ƒ°U ∫É› ‘ OGhôdG

 á«FÉŸG  AÉ«MC’Gh  ájÈdG  IÉ«◊G  ≈∏Y

 ¥ƒØj  »àdG  äÉfGƒ«◊G  πFÉ°üa  ájÉYQh

 á«∏ëŸG áÄ«ÑdG  øe ¿Gƒ«M 4000 ÉgOóY

.É¡LQÉNh

 IóMh  ¢ù«FQ  Ò≤ØdG  óªfi ó«°ùdG  í°VhCG

 äÉfGƒ«◊G á≤jóM ‘ ôaÉ◊G äGP äÉfGƒ«◊G

 áeÓ°ùdG  h  øeC’G  ÒjÉ©e  øY  ,Ú©dÉH

 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á©ÑàŸG

 Ëó≤J  óæY  äÉfGƒ«◊Gh  ÚØXƒŸGh  QGhõdG

 ,äÉfGƒ«◊G  ¢VhôYh  á«∏YÉØàdG  ÜQÉéàdG

 á£ÑJôe á«dÉ©a hCG áHôŒ …CG Ëó≤J πÑb ¬fCG

 ™«ªL ≥«≤– øe ócCÉàdG ºàj äÉfGƒ«◊ÉH

 áaÉµd áeÓ°ùdGh øeC’ÉH á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G

 :ÖfGƒ÷G √òg πª°ûJ å«M áHôéàdG ±GôWCG

 áaÉc »YGôj πµ°ûH ¢Vô©dG á≤£æe º«ª°üJ

 óM ¤EG øjÉÑàJ »àdGh áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMG

 ‘ áeóîà°ùŸG äÉfGƒ«◊G ´GƒfCG Ö°ùM Ée

 ®ÉØ◊ÉH Ωõà∏f âbƒdG ¢ùØf ‘h áHôéàdG

 ≥aôdG  ÒjÉ©e  øe  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈∏Y

 ôaƒJ  ≈∏Y  ¢Uô◊G  ºàj  Éªc  ,¿Gƒ«◊ÉH

 íFÉ°üædG  Ëó≤Jh  ájOÉ°TQE’G  äÉeƒ∏©ŸG

.QGhõ∏d áÑ°SÉæŸG

 (IóMƒdG)  `d  ¬ëjöüJ  ‘  Ò≤ØdG  ócCGh

 ájQGOEG  §HGƒ°Vh  äGAGôLG  ≥«Ñ£J  ºàj  ¬fCG

 ¿Éª°†d  áHôŒ  πµd  IOófih  áeQÉ°U

 ∫ÓN  øe  áHôéàdG  ±GôWCG  πc  áeÓ°S

 äGAGôLG ò«ØæJh ôWÉîŸG äÉª««≤J AGôLG

 äGAGôLG  øe  ÉgÒZh  á«°SÉ«≤dG  π«¨°ûàdG

 ôªà°ùŸG  ÖjQóàdG   ¤EG  áaÉ°VEG  ,áeÓ°ùdG

 ÉÃ) ájÉYôdG äÉ«æ≤J åjó–h äÉfGƒ«ë∏d

 ¿Gƒ«◊G  ∂°ùŸ  áæeB’G  á≤jô£dG  ∂dP  ‘

 á≤∏©àŸG QƒeC’G øe √ÒZh ¬©e πeÉ©àdGh

 äGhOCG  ΩGóîà°SG  ∂dòch  äGAGôL’G  ∂∏àH

 ÚH  ádÉ©ØdG  π°UGƒàdG  ä’ƒcƒJhôHh

 ΩÉ°ùbCGh  ÜQÉéàdÉH  Ú«æ©ŸG  ÚØXƒŸG

 ÖfÉL  ¤EG  ,iôNC’G  äÉfGƒ«◊G  á≤jóM

 ÚHQóŸG ÚØXƒŸG πÑb øe ÜQÉéàdG Ëó≤J

.∫ÉéŸG Gòg ‘ ÚaÎëŸGh

 ÖjQóJ á«Ø«c øY ¬d ÉædGDƒ°S øY √OQ ‘h

 √òg ≈∏Y ¢Vhô©dG ‘ Ú∏eÉ©dG ÚØXƒŸG

 ÚªFÉ≤dG ÖjQóJ ºàj ¬fCG ¤EG QÉ°TCG ,ÒjÉ©ŸG

 ÚaöûŸG  IóYÉ°ùÃ  ÜQÉéàdG  √òg  ≈∏Y

 ÖjQóàdG  πª°ûjh  ,Éæjód  Ú°üàîŸGh

 á≤∏©àŸG  á«∏ª©dGh  ájô¶ædG  ÖfGƒ÷G

 äÉfGƒ«◊G  ™e  πeÉ©àdG  ‘  áeÓ°ùdÉH

 ÖfGƒL  ≈∏Y  ÖjQóàdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 á«æ©ŸG ΩÉ°ùbC’G πÑb øe iôNC’G áeÓ°ùdG

.á°ù°SDƒŸG ‘

 π«µ°ûàH øjQGôb Qó°üj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

zäGQÉeE’G ácô°T h …OÉf{ IQGOEG ¢ù∏ée

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

 áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 äGQÉeE’G  …OÉf  IQGOEG  ¢ù∏›  π«µ°ûJ  ¿CÉ°ûH  kGQGôb

 ¿Gô£ÑdG ˆG óÑY ∞°Sƒj á°SÉFôH »°VÉjôdG ‘É≤ãdG

 ¢ù«Fôd ∫hCG kÉÑFÉf …ójƒ°ùdG ó«ªM ódÉN á«ª°ùJh

 ËôµdG  óÑY  óªfi ó«dh  á«ª°ùJh  IQGOE’G  ¢ù∏›

.IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«Fôd kÉ«fÉK kÉÑFÉf

 øe kÓc IQGOE’G ájƒ°†Y º°†J ¿CG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 »ª«©ædG íÑ°üe »∏Y ó«©°S ,ÈæY øH ⁄É°S ∞∏N

 ,»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ∞°Sƒj , πjƒ£dG º«gGôHEG ˆG óÑY ,

 ,  »°Uô≤dG  óªMCG  ∫ÉªL  ,  »MÓØdG  ídÉ°U  áaQÉY

 ‘ öûæjh √Qhó°U ïjQÉJ øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª©jh

.á«ª°SôdG Iójô÷G

 …OÉf ácöT IQGOEG  ¢ù∏› π«µ°ûJ QGôb Qó°U Éªc

 ¿Gô£ÑdG ˆG óÑY ∞°Sƒj á°SÉFôH Ωó≤dG Iôµd äGQÉeE’G

 ¢ù«Fôd  kÉÑFÉf  πjƒ£dG  º«gGôHEG  ˆG  óÑY  á«ª°ùJh

 ⁄É°S ÊÉK øe kÓc ájƒ°†Yh ácöûdG IQGOEG ¢ù∏›

 º«gGôHEG π«∏N , »MÓØdG ídÉ°U áaQÉY , »ë°ûdG

 Ú°ùM Qƒ°üæe , »°ùeÉ°ûdG ˆG óÑY º°SÉH , πjƒ£dG

.º«gGôHEG

 …OÉf ácöT IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ QGô≤dG øª°†J Éªc

 »°Tƒ∏ÑdG »∏Y ∞°Sƒj á°SÉFôH QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G

 ¢ù«Fôd kÉÑFÉf »ª«©ædG íÑ°üe »∏Y ó«©°S á«ª°ùJh

 ¿ƒæëW  öUÉf  øe  kÓc  ájƒ°†Yh  IQGOE’G  ¢ù∏›

 »∏Y áî«°T , …ójƒ°ùdG áØ«∏N óªfi ôªY ,»Ñ≤ædG

.»∏Y ∫BG ÂÉZ

 ¢ù«FQ  ¿Gô£ÑdG  ˆG  óÑY  ∞°Sƒj  øªK  ¬ÑfÉL  øe

 »àdG  á«dÉ¨dG  á≤ãdG  äGQÉeE’G  …OÉf  IQGOEG  ¢ù∏›

 ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Ég’hCG

 ƒª°Sh áª«ÿG ¢SCGQ ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG

 ¢ù«FôdG »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH óªMCG ï«°ûdGh áª«ÿG

 ¬∏«µ°ûàH äGQÉeE’G …OÉf IQGOEG ¢ù∏éŸ …OÉæ∏d ≈∏YC’G

 õaÉ◊Gh ™aGódG Éæëæ“ á≤ãdG √òg ¿CG kGócDƒe ,ójó÷G

 äÉMƒªW  Ωóîj  É«°VÉjQ  ÉMöU  …OÉædG  π©÷

 á«©ªàéŸG äÉÄØdG ™«ªLh Ú«°VÉjôdG äÉ©∏£Jh

 øe ÉbÓ£fGh »æWƒdG è¡ædG øe ÉfÉÁEG IQÉeE’G ‘

 ∫ÓN …OÉædG É¡é¡àæ«°S »àdG á«é«JGÎ°S’G §£ÿG

. á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

 ≥«≤–  QÉ°ùÃ  πª©«°S  IQGOE’G  ¢ù∏›  ¿G  ∫Ébh

 ™e  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  äGRÉ‚’Gh  äÉMÉéædG

 …OÉædG áfÉµe ºYód QÉªãà°S’Gh Ωó≤dG Iôc äÉcöT

 áeó≤àŸG  á«°VÉjôdG  ájófC’G  ÚH  ¬à¡Lh  õjõ©Jh

 ò«ØæJh  ¬∏ªY  á∏°UGƒÃ  Ωƒ≤«°S  …OÉædG  ¿G  GócDƒe

 ≈∏Y ÜÉ©dC’G áaÉµd ájôjƒ£àdG ¬©jQÉ°ûeh ¬JGQOÉÑe

. IQÉeE’G iƒà°ùe

 ¿ƒµj ¿C’ ™∏£àj …OÉædG IQGOEG ¢ù∏› ¿G í°VhCG Éªc

 ≈∏Y IÉ≤∏ŸG á«dhDƒ°ùŸGh IÒÑµdG á≤ãdG √ò¡d kÓgCG

 ÉÃ ¬JÉeGõàdGh ¬JÉÑLGƒH AÉØjE’ÉH πª©j ¿Gh ¬≤JÉY

 ‹hh áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ÖcGƒj

 ¬à∏µ«¡H ójó÷G ¢ù∏éŸG º¡°ùj ¿CG kÉ«æªàe √ó¡Y

 ¥ôØdG  ™«ª÷  á«HÉéjG  èFÉàf  ≥«≤ëàH  Iójó÷G

 kÉ«æªàe ,ÜÉ©dC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸG ™«ªL ‘ á«°VÉjôdG

. …OÉædG IÒ°ùŸ ìÉéædGh áaÉ°VE’G Gƒ≤≤ëj ¿CG

 ºà«°S ¬fCG ¤EG ¿Gô£ÑdG ∞°Sƒj QÉ°TCG iôNCG á¡L øe

 ™«ªL ™e ójó÷G ¢ù∏éª∏d ∫hC’G  ´ÉªàL’G ó≤Y

 •ƒ£ÿG  ™°Vƒd  …OÉædG  ô≤Ã  Ωƒ«dG  ,AÉ°†YC’G

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN …OÉædG ‘ πª©∏d á°†jô©dG

:ΩGh-»HO

 »eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J á«∏ªY QÉWEG ‘ 

 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl IAÉØc ™aQ ±ó¡H »HO ‘

 äÉeóÿG  ≈bQCG  ÒaƒJ  øª°†j  ÉÃh  ájƒ«◊G

 ,á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  π°†aCG  ≥ah  IOƒL  ÉgÓYCGh

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

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

 »HO  IQÉeE’  kÉªcÉM ¬àØ°üH  ,ˆG  √ÉYQ  ,AGQRƒdG

 á°ù°SDƒe AÉ°ûfEÉH 2021 áæ°ùd /13/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG

 áeƒ¶æe  ÉgQÉÑàYÉH  ,á«ÁOÉcC’G  á«ë°üdG  »HO

 ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdÉH ™àªàJ ,á«ÁOÉcCG á«ë°U

 á«fƒfÉ≤dG á«∏gC’Gh …QGOE’Gh ‹ÉŸG ∫Ó≤à°S’Gh

 πØµJ »àdG äÉaöüàdGh ∫ÉªYC’G IöTÉÑŸ áeRÓdG

.É¡aGógCG ≥«≤–

 2021 áæ°ùd /14/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG √ƒª°S Qó°UCG Éªc

 áæ°ùd /6/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG  ¢†©H πjó©àH

 ∂dPh ,»``HO »``a á```ë°üdG á```Ä«g ¿CÉ°ûH 2018

 »eƒµ◊G ´É£≤dG ôjƒ£J á£N äÉLôfl øª°V

 É«∏©dG áæé∏dG øe áeó≤ oŸGh √ƒª°S ÉgóªàYG »àdG

 ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH »eƒµ◊G ´É£≤dG ôjƒ£àd

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

 ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  »HO

 ´É£≤dG  áfhôeh á«dÉ©ah IAÉØc õjõ©àd kÉ«©°S

 á∏MôŸG äÉÑ∏£àe ™e ÖcGƒàj ÉÃh ,»eƒµ◊G

.á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG

 kÉ≤ah ,á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG »HO á°ù°SDƒe ±ó¡Jh

 á«ë°üdG äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’G ¤EG ,ójó÷G ¿ƒfÉ≤∏d

 øª°†J ,á«ÁOÉcCG á«ë°U áeƒ¶æe ÈY ,»HO ‘

 »Ñ£dG º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG ÚH πeÉµàdG

 IOƒLh IAÉØc iƒà°ùe ™aQh ,»ª∏©dG åëÑdGh

 ∫ƒ°UƒdG  ádƒ¡°Sh  áeqó≤ oŸG  á«ë°üdG  äÉeóÿG

 ,á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸGh ÒjÉ©ŸG π°†aC’ kÉ≤ah É¡«dEG

 ‘  »ë°üdG  ´É£≤dG  äÉeóN  áeGóà°SG  õjõ©Jh

 ,á«ë°üdG áeƒ¶æŸG äÉLôfl ≥u≤ë oj ÉÃ ,IQÉeE’G

 º«∏©àdG  ‘  »HO  IOÉjQ  ºYO  ‘  áªgÉ°ùŸGh

 Ö£dG  ä’É› ‘ »ª∏©dG  åëÑdGh  »ÁOÉcC’G

.áaô©ŸG OÉ°üàbG ºYój ƒëæHh ,á«ë°üdG Ωƒ∏©dGh

 ÜÉ£≤à°SGh  ôjƒ£J  ¤EG  á°ù°SDƒŸG  ±ó¡J  Éªc

 õjõ©Jh  ,áq«ãëÑdGh  á«qÑ£dG  äGQó o≤dG  AÉ≤Ñà°SGh

 ,»ë°üdG ´É£≤dG ä’É› ∞∏àfl ‘ ÚWƒàdG

 á«ª∏©dG çÉëHC’ÉH ΩÉ«≤∏d áªYGódG áÄ«ÑdG ÒaƒJh

 á«ë°üdG äÉLôîŸÉH ¢†¡æJ »àdG ,ájôjöùdGh

 ™aQ  ‘  áªgÉ°ùŸG  ∂dòch  ,™ªàéŸGh  OGôaCÓd

 ´É£≤dG ‘ IQÉeE’G á«°ùaÉæJh ájRƒ¡L iƒà°ùe

 á«ë°üdG ájÉYôdG ôjƒ£Jh ºYO ∫ÓN øe ,»ë°üdG

 áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒdG πFÉ°Shh

 áfÉµe  õjõ©Jh  ,á«ë°üdG  º o¶tædG  çóMC’  kÉ≤ah

 ó°ü≤eh  ,»ŸÉY  »ë°Uh  »ÑW  õcôªc  IQÉeE’G

 ‘ IóFGQ á¡Lhh ,á«LÓ©dGh á«ë°üdG áMÉ«°ù∏d

.»ª∏©dG QÉµàH’Gh åëÑdGh »Ñ£dG º«∏©àdG ∫É›

á°ù°SDƒŸG äÉ°UÉ°üàNG

 øe  Oó©H  á°ù°SDƒŸG  ¢üàîJ  ,¿ƒfÉ≤∏d  kÉ≤ahh

 É¡à«é«JGÎ°SG ôjƒ£J :É¡æ«H øe äÉ°UÉ°üàN’G

 ´É£≤dG  á«é«JGÎ°SG  ™e ≥aGƒàJ ÉÃ Égò«ØæJh

 äÉeóÿG  π oeÉµJ  ¿Éª°Vh  ,»HO  ‘  »ë°üdG

 ,á«∏«¨°ûàdG á«∏YÉØdGh IAÉØµ∏d kÉ≤«≤– ,á«ë°üdG

 ,áØ∏àîŸG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉjƒà°ùe  ÈY

 äÉeóÿG  »u≤∏à oe  IOÉ©°Sh  áeÓ°S  øª°†j  ÉÃ

 äBÉ°ûæŸG  ôjƒ£Jh  π«¨°ûJh  IQGOEGh  ,á«ë°üdG

 äÉ«Ø°ûà°ùŸG πª°ûJ »àdGh ,á«eƒµ◊G á«ë°üdG

 ájÉYôdG õcGôeh ,á«dqhC’G á«ë p°üdG ájÉYôdG õcGôeh

 áë°üdGh  á«Ñ£dG  ábÉ«∏dG  õcGôeh  ,á«°ü°üîàdG

 hCG I pöTÉÑ oe áØ°üH kAGƒ°S ,á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÉ©dG

.Ò¨dG ™e óbÉ©àdG ∫ÓN øe

 á«ë°üdG äÉeóÿG Ëó≤àH á°ù°SDƒŸG ¢üàîJ Éªc

 ábÉ«∏dG  ¢üëa  äÉeóNh  á«FÉbƒdGh  á«LÓ©dG

 AÉëfCG áaÉc ‘ á«æ¡ŸG áë°üdG ¢üëah á«Ñ£dG

 ,á°UÉÿG  ôjƒ£àdG  ≥WÉæe  É¡«a  ÉÃ  ,IQÉeE’G

 ‹ÉŸG  »HO  õcôe  É¡«a  ÉÃ  Iqô o◊G  ≥WÉæŸGh

 ÒjÉ©ŸGh §HGƒ°†∏d kÉ≤ah á°ù°SDƒª∏dh ,»ŸÉ©dG

 ¢†©H Ëó≤àH Ò¨dG ¢VuƒØ oJ ¿CG É¡jód Ióªà©ŸG

 á«Ñ£dG  ábÉ«∏dÉH  á≤u∏©à oŸG  ájQGOE’G  äÉeóÿG

 á«ë°üdG  äÉeóÿG  Ëó≤Jh  ,á«æ¡ŸG  áë°üdGh

 á°ShQóe  QÉ©°SCÉHh  ™ªàéŸG  íFGöT  ∞∏àîoŸ

 á«Ñ£dGh  á«ë°üdG  ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah  áÑ°SÉæeh

.á«ŸÉ©dG

 ºYóH  á°ù°SDƒŸG  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  q¢üfh

 çÉëHC’G  õjõ©J  ∫ÓN  øe  ,áaô©ŸG  OÉ°üàbG

 áë°üdG  ‘ äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SGh  QÉµàH’Gh

 ≥«≤– ‘ º p¡°ù oj  ÉÃ ,ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdGh

 É¡d á©HÉàdG á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG π«gCÉJh ,É¡aGógCG

 ∫ƒ°üë∏d  ,É¡euó≤ oJ  »àdG  èeGÈdGh  äÉeóÿGh

 äÉ°SGQódG  OGóYEGh  ,á«dhódG  äGOÉªàY’G  ≈∏Y

 hCG  ,IójóL  èeGôHh  á«ë°U  äBÉ°ûæ oe  ôjƒ£àd

 èeGÈdGh äÉeóÿG Ëó≤J ä’É› ‘ ™°SƒàdG

 èeGÈdG  Ëó≤Jh  ôjƒ£Jh  ,áØ∏àîŸG  á«ë°üdG

 πãe  ,á«ë u°üdG  QOGƒµ∏d  áq« pæ¡ pŸGh  áq«ª«∏©àdG

 èeGôHh ,áeÉbE’G èeGôHh ,»qÑ£dG º«∏©àdG èeGôH

 ôjƒ£J ‘ º pgÉ°ù oj ÉÃ ,ô pªà°ù oŸG »æ n¡ pŸG ôjƒ£àdG

 áeRÓdG  áq«°ù°SDƒ oŸG  äGAÉØµdGh  äGQó o≤dG  õjõ©Jh

 äGóMƒdGh  èeGÈdGh  á«ë u°üdG  äBÉ°ûæ oŸG  IQGOE’

 ácQÉ°û oŸGh  º«¶æàdGh  ,É¡d  á©HÉàdG  áq«ª«¶æàdG

 á«∏ëŸG  á«qÑ£dG  äGô“Dƒ oŸGh  äÉ«dÉ©ØdG  ‘

 »HO ‘ áë°üdG áÄ«g ™e ≥«°ùæàdÉH á«LQÉÿGh

 äÉcGöûdGh ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh

 ´É£≤dGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ™e  á«é«JGÎ°S’G

.á°ù°SDƒŸG ±GógCG Ωóîj ÉÃ ¢UÉÿG

á°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG äÉ¡÷G

 πª©dG AóH øe kGQÉÑàYG ¬fCG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh

 ,á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  √öûf  ïjQÉJ  øe  ¬H

 á°ù°SDƒe  :á«dÉàdG  äÉ¡÷G  á°ù°SDƒŸG  ¤EG  qº°† oJ

 äÉ«Ø°ûà°ùŸGh áÄ«¡dÉH á«ë°üdG ájÉYô∏d »HO

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É¡d á©HÉàdG áq«ª«¶æàdG äGóMƒdGh

 ,á«ë°üdG Ωƒ∏©dGh Ö£∏d ó°TGQ øH óªfi á©eÉL

 á∏«∏÷G  á°ù°SDƒeh  ,¿Éæ°SCÓd  »HO  ≈Ø°ûà°ùeh

 ,á«Ñ£dG ä’ÉéŸG ‘ çÉëHC’Gh º«∏©àdG ºYód

 …CGh  ,∫ÉØWCÓd  »°ü°üîàdG  á∏«∏÷G  ≈Ø°ûà°ùeh

 ÖLƒÃ á°ù°SDƒŸG ¤EG É¡ qª°V Qqô≤àj iôNCG á¡L

.»HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U √Qpó°ü oj ™jöûJ

 Iqó oŸh ¿ƒfÉ≤dG Gò¡H πª©dG ïjQÉJ øe kGQÉÑàYGh

 É¡«dEG  QÉ°û oŸG  äÉ¡÷G  ßØà–  ,ô¡°TCG  áà°S

 ÖLƒÃ  É¡d  IQqô≤ oŸG  ájQÉÑàY’G  É¡à«°üî°ûH

 ,É¡dÉªYC’ áª u¶æ oŸG hCG É¡d áÄ p°ûæ oŸG äÉ©jöûàdG

 É¡H  áWƒæŸG  É¡JÉ«MÓ°Uh  É¡eÉ¡e  ¢SpQÉ o“h

 ,á°ù°SDƒŸG ±GöTEG â– äÉ©jöûàdG √òg ÖLƒÃ

 äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ŸG √òg ¢VQÉ©àJ ’CG á£jöT

 »HO á°ù°SDƒŸ Rƒéjh .á°ù°SDƒŸG äÉ°UÉ°üàNG ™e

 ,É¡«dEG  QÉ°ûŸG  IóŸG  ∫ÓN á«ÁOÉcC’G  á«ë p°üdG

 ‘ áë°üdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG RÉ¡÷ÉH áfÉ©à°S’G

 …QGOE’G ºYódG äÉeóN Ëó≤J ‘ É¡ pàfhÉ© oŸ »HO

.á°ù°SDƒª∏d »æØdGh

 »HO á°ù°SDƒŸ ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üf Éªc

 øe  ∞qdCÉàj  ,IQGOEG  ¢ù∏›  á«ÁOÉcC’G  á«ë°üdG

 øe AÉ°†YC’G  øe OóYh ¢ù«Fô∏d ÖFÉfh ¢ù«FQ

 πªY  ∫É›  ‘  ¢UÉ°üàN’Gh  IÈÿG  …hP

 ÖMÉ°U √Qpó°ü oj Ωƒ°SôÃ º¡ oæ««©J ºàj ,á°ù°SDƒŸG

 …ò«ØæJ ôjó oe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»HO ºcÉM ƒª°ùdG

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ øe QGô≤H ¬ oæ««©J ºàj

 IQGOEG  ¢ù∏›  á« p°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ,»HO  IQÉeE’

.á°ù°SDƒŸG

 IQGOE’G  ¢ù∏›  äÉ°UÉ°üàNG  ¿ƒfÉ≤dG  OqóMh

 ,á«dÉŸG ÉgOQGƒeh ,á°ù°SDƒª∏d …ò«ØæàdG ôjóŸGh

 äGQGô≤dG QGó°UEGh ,É¡«∏Y ≥«bóàdGh áHÉbôdG äÉ«dBGh

 ≥«aƒJh  ,∫ƒ∏◊Gh  π≤ædG  äGAGôLEGh  ,ájò«ØæàdG

.́ É°VhC’G

»`HóH áë°üdG á`Ä«g ¿ƒfÉb ΩÉµMCG ¢†©H πjó©J

 πjó©àH 2021 áæ°ùd /14/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh

 2018  áæ°ùd  /6/  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉµMCG  ¢†©H

 ∫GóÑà°SG ≈∏Y ,»``HO »``a á```ë°üdG á```Ä«g ¿CÉ°ûH

 ,/10/  ,/9/  ,/6/  ,/5/  ,/2/  OGƒŸG  ¢Uƒ°üf

 IójóL ¢Uƒ°üæH ,»∏°UC’G ¿ƒfÉ≤dG øe /11/h

 áaÉ°VEG ,É¡JÉ°UÉ°üàNGh ,áÄ«¡dG ±GógCÉH ≥∏©àJ

 ‘ áë°üdG áÄ«¡d ΩÉ©dG ôjóŸG äÉ°UÉ°üàNG ¤EG

 ÉgRÉ¡Lh áÄ«¡∏d á©HÉàdG äÉ°ù°SDƒŸG ∂dòch ,»HO

.…ò«ØæàdG

áÄ«¡dG ±GógCG

 øe ádó©ŸG /5/ IOÉª∏d ójó÷G ¢üæ∏d kÉ≤ahh

 º«¶æJ  :¤EG  áÄ«¡dG  ±ó¡J  ,»∏°UC’G  ¿ƒfÉ≤dG

 IAÉØµdGh á«°ùaÉæàdG øª°†j ÉÃ »ë u°üdG ´É£≤dG

 äÉeóÿG  IOƒLh  á«aÉØ°ûdGh  á«∏«¨°ûàdG

 ≈∏YCGh  Ióªà©ŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ≥ah  äÉéàæŸGh

 äÉeóNh  èeGôH  º«¶æJh  ,á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG

 ÚæWGƒª∏d  IQÉeE’G  ‘  »ë°üdG  ¿Éª°†dG

 èeGÈdG  √ò¡H  AÉ≤JQ’Gh  ,QGhõdGh  Úª«≤ŸGh

 ôjƒ£Jh  ,á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YC’  äÉeóÿGh

 ,»HO ‘ »ë°üdG ´É£≤dG ‘ QÉªãà°S’G äÉ°SÉ«°S

 πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh  QÉµàH’G  ºYOh  õjõ©Jh

 äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJh á«ë°üdG ä’ÉéŸG áaÉc ‘

 õjõ©Jh  ,á«còdG  áë°üdG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,á«còdG

 ¢VGôeC’G øe ¬àjÉbhh ,™ªàéŸG áeÓ°Sh áë°U

 ájRƒ¡L õjõ©Jh  ,á«ë°üdG  ôWÉîŸGh  áÄHhC’Gh

.äÉeRC’Gh ÇQGƒ£∏d IQÉeE’G

áÄ«¡dG äÉ°UÉ°üàNG

 ≈∏Y ójó÷G πjó©àdG ≥ah /6/ IOÉŸG â q°üfh

 ´É£≤dG º«¶æàH »HO ‘ áë°üdG áÄ«g ¢UÉ°üàNG

 ∂dP  ‘ ÉÃ ,IQÉeE’G  AÉëfCG  áaÉc  ‘ »ë u°üdG

 ÉÃ Iqô o◊G ≥WÉæŸGh ,á q°UÉÿG ôjƒ£àdG ≥WÉæe

 áÄ«¡dG q¤ƒàJh ,»ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe É¡«a

 á£ÑJôŸG äÉ°UÉ°üàN’Gh ΩÉ¡ŸG áaÉµH ΩÉ«≤dG

 ¢ü«NÎdGh º«¶æàdGh äÉ©jöûàdGh äÉ°SÉ«°ùdÉH

 Éªc ,»ë°üdG ´É£≤dG ≈∏Y ¢û«àØàdGh áHÉbqôdGh

 πfi ¿ƒfÉ≤dG Gò¡H πª©dG ïjQÉàH áÄ«¡dG π–

 ΩÉ¡ŸG  á°SQÉ o‡ ‘ á«qÑ£dG  »HO áæjóe á£∏ o°S

 ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ‘  IOQGƒdG  äÉ°UÉ°üàN’Gh

 ΩÉ¡e ,É¡aGógCG  ≥«≤– π«Ñ°S ‘ É¡d ¿ƒµj ¿CG

 á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°S’G §£ÿG OGóYEG äÉq«MÓ°Uh

 ±GöTE’Gh IQÉeE’G ‘ »ë°üdG ´É£≤dÉH á≤∏©àŸG

 ò«ØæJ  ≈∏Y  ±GöTE’Gh  OGóYE’Gh  ,Égpò«ØæJ  ≈∏Y

 äÉeóîH  AÉ≤JQÓd  áeRÓdG  äÉ«é«JGÎ°S’G

 á«é«JGÎ°S’G á£ÿG ™e kÉ«°TÉ“ á«ë°üdG ájÉYôdG

 »HO  á°ù°SDƒe  ™e  ≥«°ùæàdÉH  ,»HO  IQÉeEÓd

.á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG

 ¢üæd kÉ≤ah »HO ‘ áë°üdG áÄ«g ¢üàîJ Éªc

 çƒëÑdGh  äÉ°SGQódG  AGôLEÉH  ∫qó© oŸG  IOÉŸG

 á«ë°üdG äÉeóÿG øe IQÉeE’G áLÉëH á≤∏©àŸG

 ™jQÉ°ûe  áeAGƒ oe  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«Ñ£dGh

 √òg èFÉàf ™e »ë°üdG ´É£≤dG ‘ QÉªãà°S’G

 ádhGõe äÉWGÎ°TG ôjƒ£Jh ,çƒëÑdGh äÉ°SGQódG

 OGôaCÓd  íjöüàdGh  ,OGôaC’Gh  äBÉ°ûæª∏d  áæ¡ŸG

 áæ¡ŸG ádhGõÃ á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äBÉ°ûæŸGh

 ≈∏Y  ¢û«àØàdGh  áHÉbôdG  ∂dòch  ,IQÉeE’G  ‘

 ,É¡H  Ú∏eÉ©dG  Ú«æ¡ŸGh  á«ë°üdG  äBÉ°ûæŸG

 §HGƒ q°†dGh íFGƒ∏dGh ÒjÉ©ŸÉH É¡ peGõàdG ¿Éª°†d

 »Ñ£dG º«∏©àdG á«é«JGÎ°SG ôjƒ£Jh , Ióªà© oŸG

 »Ñ£dG º«∏©àdG äÉeóN Ëó≤J º«¶æJh ,»HO ‘

 ™e ≥«°ùæàdÉH á«qÑ£dG ÜQÉéàdGh çÉëHC’G AGôLEGh

 OGóYEGh ,É¡LQÉNh ádhódG πNGO á``«æ©ŸG äÉ¡÷G

 »ë°üdG ´É£≤dG ‘ QÉªãà°S’G äÉ°SÉ« p°S ôjƒ£Jh

.»HO IQÉeEG ‘

 ‘ áë°üdG áÄ«g ¤ƒàJ ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh

 ÉÃ ,áeÉ©dG áë°üdG äÉ°SÉ«°Sh èeGôH ôjƒ£J »HO

 áë°üdGh »FÉbƒdG Ö£dG äÉeóN äÉ°SÉ«°S É¡«a

 á«ë°üdG ádÉ◊G ó°UQh º««≤Jh ,á«æ¡ŸG áeÓ°ùdGh

 äÉ°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  á©HÉàeh  ôjƒ£Jh  ,¿Éµ°ù∏d

 äÉ°SGQódGh  çƒëÑdGh  á«é«JGÎ°S’G  èeGÈdGh

 OGôaCG ájÉªMh á«ë°üdG ádÉ◊G Ú°ùëàd áeRÓdG

 ,á«ë°üdG  ôWÉîŸGh  ¢VGôeC’G  øe  ™ªàéŸG

 á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN IOƒL ¢SÉ«b ∂dòch

 ôjQÉ≤àdG ™aQh ,AGOC’G ôjƒ£J á©HÉà oeh ,IQÉeE’G ‘

 º«¶æJh ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d áqjQhódG

 ,IQÉeE’G ‘ á«ë°üdG äÉeóÿG QÉ©°SCG  OÉªàYGh

 ìGÎbGh á°SGQOh , áq«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH

 ,»ë°üdG ´É£≤∏d áª u¶æ oŸG äÉ©jöûàdG ™jQÉ°ûe

.áq«æ©ŸG äÉ¡÷G ¤EG É¡fCÉ°ûH äÉ« p°UƒàdG ™aQh

 ,»HO  ‘  áë°üdG  áÄ«g  äÉ«MÓ°U  âæqª°†Jh

 äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£Jh OGóYEG  ,ójó÷G  ¢üæ∏d  kÉ≤ah

 áë°üdÉH á£ÑJôŸG äÉ©jöûàdGh äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 ™e  ≥«°ùæàdÉH  Égpò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«còdG

 º«¶æJh ,IQÉeE’G ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh á°ù°SDƒŸG

 ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ≈°VôŸG OÉØjEG äÉ«∏ªY

 ádhódG  πNGO  á«ë p°üdG  äBÉ°ûæŸG  ‘  á«ë p°üdG

 ‘ á«ë°üdG áMÉ«°ùdG IQGOEGh º«¶æJh ,É¡LQÉNh

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH IQÉeE’G

 äÉ°SÉ«°ùdG ò«ØæJh ôjƒ£Jh IQGOEGh OGóYEG ∂dòch

 áHÉbôdGh  ,»ë°üdG  ¿Éª°†dG  áª¶fCÉH  á≤u∏©à oŸG

 øe  …C’  ádhGõ oŸG  äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  ¢û«àØàdGh

 IóYÉb AÉ°ûfEGh ,»HO ‘ ¬H á£ÑJôŸG á£°ûfC’G

 ájÉYôdG  äÉeóNh  »ë°üdG  ´É£≤∏d  äÉfÉ«H

 ,IQÉeE’G  iƒà°ù oe  ≈∏Y  ≈°VôŸGh  á«ë°üdG

 ™e ≥«°ùæàdÉH …QhO mπµ°ûH Égôjƒ£Jh É¡ãjó–h

 º«¶æJh IQGOEGh ,á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG »HO á°ù q°SDƒe

 äÉfÓYEÓd  »eÓYE’G  iƒàë oª∏d  íjöüàdGh

 ,É¡«∏Y ±GöTE’Gh áHÉbôdGh IQÉeE’G ‘ á«ë°üdG

 äÉeƒ∏©ª∏d π peÉµà oe ΩÉ¶f π«¨°ûJh IQGOEGh AÉ°ûfEGh

 á«Ñ£dGh  á«ë°üdG  ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah  á«ë°üdG

 á°ù q°SDƒ oŸG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ácQÉ°ûŸÉH  ,á«ŸÉ©dG

.¢UÉÿG ´É£≤dGh

 »HO  áæjóe  á£∏ t°ùd  ó n¡©J  ¿CG  áÄ«¡∏d  Rƒéjh

 …CÉH ΩÉ«≤dG á°UÉN hCG áeÉY á¡L …CG ¤EG hCG á«Ñ£dG

 ΩÉµMCG ≈°†à≤ oÃ É¡H áWƒæŸG äÉ°UÉ°üàN’G øe

 É¡©e ΩÈ oJ á«bÉØJG ÖLƒÃ ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘

 ¿ƒµj ¿CG ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG øe /9/ IOÉŸG â q°üfh

 ¬ oæ««©J ºàj ΩÉY ôjó oe »HO ‘ áë°üdG áÄ«¡d

 Éª«a ,»HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U √Qpó°ü oj Ωƒ°SôÃ

 ôjó oŸG äÉ°UÉ°üàNGh ΩÉ¡e ∂dòc IOÉŸG äOóM

.ΩÉ©dG

áÄ«¡∏d á©HÉàdG äÉ°ù q°SDƒ oŸG

 áÄ«¡d ¿ƒµj ,¿ƒfÉ≤dG øe /10/ IOÉª∏d kÉ≤ahh

 »ª«¶æàdG  É¡∏µ«g  øª°V  »HO  ‘  áë°üdG

 É¡dÉªYCG ¢S pQÉ o“ »àdG äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª›

 »ë°üdG  ´É£≤dÉH  á£ÑJôŸG  ä’ÉéŸG  ‘

 ójó–h É¡ pFÉ°ûfEÉH Qoó°üjh ,áÄ«¡∏d á©HÉJ ¿ƒµJh

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe Ωƒ°Sôe É¡ pJÉ°UÉ°üàNG

 QÉ°û oŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe á°ù°SDƒe πµd ¿ƒµjh ,»HO

 ¢ù«FQ √oQ pó°ü oj QGô≤H qÚ© oj …ò«ØæJ ôjó oe ,É¡«dEG

 á« p°UƒJ ≈∏Y kAÉæH »HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

.»HO ‘ áë°üdG áÄ«¡d ΩÉ©dG ôjóŸG

 /6/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe /8/h /7/ ¿ÉJOÉŸG ≈¨∏ oJh

 Éªc ,»HO ‘ áë u°üdG áÄ«g ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd

 …òdG ióŸG ¤EG ôNBG m™jöûJ …CG ‘ ¢üf …CG ≈¨∏ oj

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCGh ¬«a ¢VQÉ©àj

 ¿ƒfÉ≤dGh ,2021 áæ°ùd /13/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG öûæ ojh

 ,áq«ª°SôdG Iójô÷G ‘ É¡JGP áæ°ù∏d /14/ ºbQ

.Éªgöûf ïjQÉJ øe Éª¡H πª©jh

 ¢†©H ∫ uó©ojh zá«ªjOÉcC’G á«ë°üdG »HO á°ù°SDƒe{ AÉ°ûfEÉH kÉfƒfÉb Qó°üoj ó°TGQ øH óªëe

áë°üdG áÄ«g ¿ƒfÉb ΩÉµMCG

 É¡aóg á°ù°SDƒªdG 

 äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G

 πeÉµàdG ôÑY á«ë°üdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG ø«H

 »Ñ£dG º«∏©àdGh

 »ª∏©dG åëÑdGh

 IAÉØc iƒà°ùe ™aQ 

 äÉeóîdG IOƒLh

 áeqó≤ oªdG á«ë°üdG

 É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°Sh

 ø«æWGƒªdG áeóîd

 ø«ª«≤ªdGh

 áMÉ«°ù∏d ó°ü≤eh »ªdÉY »ë°Uh »ÑW õcôªc IQÉeE’G áfÉµe õjõ©J

 á«LÓ©dGh á«ë°üdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG ôjƒ£Jh »ë°üdG ´É£≤dG »a »HO ájRƒ¡L ™aQ

  áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒdG πFÉ°Shh

 ¢Vƒ¡æ∏d ájôjô°ùdGh á«ª∏©dG çÉëHC’ÉH ΩÉ«≤∏d áªYGódG áÄ«ÑdG ô«aƒJ 

™ªàéªdGh OGôaCÓd á«ë°üdG äÉLôîªdÉH

 á«ë°üdG äBÉ°ûæªdG ôjƒ£Jh π«¨°ûJh IQGOEG ≈dƒàJ á°ù°SDƒªdG 

  á«d qhC’G á«ë p°üdG ájÉYôdG õcGôeh äÉ«Ø°ûà°ùªdG É¡«a ÉªH á«eƒµëdG

 »ë°üdG ´É£≤dG º«¶æàH á°üàîªdG á«eƒµëdG á¡édG z»HO áë°U{

 IQÉeE’G »a

 äÉ©jô°ûàdÉH á£ÑJôªdG äÉ°UÉ°üàN’Gh ΩÉ¡ªdG áaÉc ≈qdƒàJ áÄ«¡dG

»ë°üdG ´É£≤dG ≈∏Y ¢û«àØàdGh áHÉbôdGh ¢ü«NôàdGh

 ¿ƒ«∏e 1^5 ´RƒJh ™Ñ£J zôÑdG QGO{

∞jô°ûdG ∞ë°üªdG øe áî°ùf
:ΩGh-»HO

 ¿ƒ«∏e1^5 ™jRƒJh áYÉÑW ÈdG QGO á«©ªL â∏ªcG 

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ∞jöûdG ∞ë°üŸG øe áî°ùf

 ∞jöûdG ∞ë°üŸG áYÉÑ£d ó°TGQ øH óªfi õcôe ™e

 çóMCG ≥ah áYÉÑ£dG äÉ«∏ªY ¤ƒàj …òdG »HO ‘

 òæe IöUÉ©ŸG ÒjÉ©ŸG ≈bQCGh á«æ≤àdG Ö«dÉ°SC’G

 á«©ª÷G äóbÉ©Jh á©aO ∫hCG â©ÑW ÚM 2014

.¿B’G ≈àMh õcôŸG ™e

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …Ò¡ŸG π«¡°S óªfi QƒàcódG ócGh

 áª«bh  á«ªgCG  ÈdG  QGO  á«©ª÷ ÜóàæŸG  ƒ°†©dGh

 ‘ õcôŸGh  "ÈdG  QGO"  ÚH  ™ªŒ »àdG  ácGöûdG

 ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG ÜÉàc áfÉµe ï«°SôJh õjõ©J

 ‘h áÑbÉ©àŸG ∫É«LC’G »Yhh Üƒ∏bh ¢SƒØf ‘

 á«eÉ°S áª¡eh ±öT ƒgh ¬«∏Y ®ÉØ◊Gh ¬àjÉYQ

 áHhDhO Oƒ¡Lh ≠dÉH ¢UôëH ¿ÉÑfÉ÷G É¡«∏Y Ωƒ≤j

. á«°VÉŸG á©Ñ°ùdG ΩGƒYC’G QGóe ≈∏Y á∏°UGƒàeh

 øH óªfi õcôe ≥aGôŸG óaƒdGh ¬JQÉjR ∫ÉN ∫Ébh

 å«M  »HO  ‘  ∞jöûdG  ∞ë°üŸG  áYÉÑ£d  ó°TGQ

 ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG ôjƒ£J πÑ°S åëH iôL

 ¬©jRƒJh ∞jöûdG ∞ë°üŸG áYÉÑW ¿G .. Úaô£dG

 πãÁ  É¡LQÉNh  äGQÉeE’G  πNGO  Úª∏°ùŸG  ≈∏Y

 É¡JÉ«dÉ©ah É¡JGQOÉÑeh á«©ª÷G ™jQÉ°ûe ºgCG óMCG

 òæe  á«©ªàéŸGh  ájÒÿGh  á«æjódG  É¡JGRÉ‚EGh

.ÉeÉY 42 øe ÌcCG πÑb É¡°ù«°SCÉJ



:ΩGh-»HO

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

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

 ¢ù∏éŸGh IQGOE’G ¢ù∏› "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 õjõ©J ¬«a ÉŸ á«ŸÉ©dG »HO áaô¨d …QÉ°ûà°S’G

 É¡JÉ«∏ªY π«¡°ùJh á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ™e ácGöûdG

 ´Éªà°S’Gh  ájQGOE’Gh  á«LÉàfE’Gh  á«∏«¨°ûàdG

 IóYGƒdG  ájƒªæàdG  QÉµaC’G  ºYOh  É¡JÉMÎ≤Ÿ

 kÉî«°SôJ É¡JÉMÉ‚ ºYOh É¡Mô£J »àdG Iójó÷Gh

 ∞∏àfl øe ∫ÉªYCÓd ¥ƒKƒe øqµªªc »HO êPƒªæd

 ,á«ŸÉ©dG äÉcöû∏d á∏°†Øe á¡Lhh ⁄É©dG AÉëfCG

 IQÉéà∏d á«ŸÉY káª°UÉY »HO áfÉµŸ kGõjõ©Jh

 äÓ«¡°ùJh  ¢Uôa  øe √ôaƒJ  Ée  ÈY ,∫ÉªYC’Gh

 kÉ«à°ùLƒd kGõcôe É¡fƒch ,á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ≥aóàd

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡JGQÉ£eh  É¡ÄfGƒÃ  kÉ«ŸÉY

 áHPÉ÷G áfôŸG äÉÄ«ÑdG π°†aCG øe IóMGh É¡cÓàeG

 ™°SƒàdGh QÉµàH’Gh ∫ÉªYCÓd IõØëŸGh äÉcöû∏d

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ƒªædGh

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

 çGóëà°SGh »HO áaôZ á∏µ«g IOÉYEG ¿EG : Ωƒàµe

 ¬aóg ójóL êPƒ‰ ƒg á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d áaôZ

 ,º¡«∏Y  øgGôf  øjòdG  Ú«dhódG  ÉæFÉcöT  ºYO

 áaô¨dG  AÉ°†YCG  øe  ™bƒàf  :  √ƒª°S  Éë°Vƒe

 IQÉéà∏d  »HO  á£N ò«ØæJ  ‘ ádÉ©a  ácQÉ°ûe

 ™e ÉæJQÉŒ áª«b ™aQ ±ó¡à°ùJ »àdG á«LQÉÿG

.ΩGƒYCG 5 ∫ÓN ºgQO Êƒ«∏jôJ ¤EG ⁄É©dG

 ,á«ŸÉ©dG »HO áaô¨d Iójó÷G á«∏µ«¡dG º¡°ùJh

 É¡°ù∏›h äÉ°UÉ°üàN’G Oó©àe É¡JQGOEG ¢ù∏éÃ

 AÉª°SCG º°†j …òdG ™ q°SƒŸGh ´qƒæàŸG …QÉ°ûà°S’G

 ⁄ÉY ‘ äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe á«ŸÉYh á«ª«∏bEG

 êPƒ‰ ¢ùjôµJ  ‘ ,∫ÉªYC’Gh  á«dhódG  IQÉéàdG

 ≈∏Y ºFÉb ∫ÉªYCÓd »ŸÉY ™qªéªc ójôØdG »HO

 QÉµaC’Gh á«dhódG äÉcöûdG ™e á∏YÉØdG ácGöûdG

.∫ÉªYC’G OGhQh IôµàÑŸGh ábÉqÑ°ùdG ájQÉéàdG

 äÉYÉ£bh  äÉcöûdG  π«ã“ ájOó©J  ≥≤– Éªc

 »HO  áaô¨d  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  ‘  ∫ÉªYC’G

 π q°†Øe ó°ü≤ªc »HO áfÉµe ≈∏Y ®ÉØ◊G ,á«ŸÉ©dG

 á∏eÉµàe  ∫ÉªYCG  áÄ«H  øY  áãMÉÑdG  ™jQÉ°ûª∏d

 í°VhCGh  á«àëàdG  ≈æÑdG  çóMCG  Ωó≤J  IQƒ£àeh

 »àdG  áfôŸG  äÓ«¡°ùàdG  π°†aCGh  äÉ©jöûàdG

 q́öùJh  ,Iójó÷G  πª©dG  •É‰CG  πÑ≤à°ùe  º°SôJ

 ,19-ó«aƒc áëFÉL øe »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ‘É©J

 á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG øe ΩOÉ≤dG π«÷G ºª°üJh

.∫ÉªYC’G äÉYÉ£b ™e

 IOÉ©°S á«ŸÉ©dG »HO áaôZ IQGOEG ¢ù∏› º°†jh

 áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ º«∏°S øH óªMCG ¿É£∏°S

 ,…qôŸG ó«©°S ∫Óg øe mπc ájƒ°†Yh ,á«ŸÉ©dG »HO

 ,…QÉéàdG  ≥jƒ°ùàdGh áMÉ«°ùdG  IôFGO ΩÉY ôjóe

 ∂æÑd »ª«∏bE’G …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,¢Sƒe øØ«à°Sh

 ∫Éª°Th  §°Sh’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  HSBC
 …QGOE’G ∂jöûdG  ,»°ùÑµdG ¿É°ùZh ,É«côJh É«≤jôaG

 ∑QÉeh  ,…õæcÉe  ‘  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æŸ

 §°ShC’G ¥öûdG á≤£æŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,¢ù«∏jh

 ¢ù«FôdG ,QÉqØM QOÉfh ,áaÉ«°†∏d QƒcG ‘ É«≤jôaCGh

 ∞∏L  QGƒd  »L  ΩG  »H  »c  ácöûd  …ò«ØæàdG

 »ÁQ h ,»L ΩG »H »c ácöûd á©HÉàdG óàª«d

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ,πéjEG

 ‘  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æŸ

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ , qÓŸG Ö«ÑM QƒàcódGh ,¬∏à°ùf

 ,ÓŸG Ö«ÑM …õæµ«e ófBG  ôµ«H ácöûd …ò«ØæJ

 ¢ù«FôdGh  ∫hC’G  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ,ÖjÉÑM  π«Ñfh

 ácöT  ‘  á«dhódG  ¥Gƒ°SCÓd  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh

 ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG ∂jÎµdEG ∫GÔL

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf ,QÉcÉc ∞«‚É°Sh

 É«≤jôaCG  ∫Éª°T  h  §°ShC’G  ¥öûdÉH  ôØ«∏«fƒj

 QÉ°ù«dEGh ,É«fGôchCG h É«°ShQÓ«Hh É«°ShQh É«côJh

 §°ShC’G ¥öûdG áYƒª› ¢ù«FQ ,¢Sƒ«fƒ£fCG ìôa

 äGQÉeE’G - …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th

-ƒ∏°ùfhCG É«dƒLh ,á«aöüŸG »à«°S áYƒª› ‘

 á«ŸÉ©dG á«eƒµ◊G äÉ«é«JGÎ°S’G ∂jöT ,∫ƒc

 ,óYQ  …õeQ  ÊGQh  ,ÚeƒZGôa  ‘  ∫Éãàe’Gh

 ,á«ŸÉ©dG ájQÉéàdG äÉ«∏ª©∏d ¿G ¿G »°ùdG ¢ù«FQ

 ¢ù«FôdGh  …QGOE’G  ∂jöûdG  ,¿É‚GQ  êƒfCGh

 ‘  §°ShC’G  ¥öûdGh  É«°SBG  Üƒæ÷  …ò«ØæàdG

 ¢ù°SDƒŸG  ,π«aÒe ˆGöüf »eh ,ó∏«ØchôH ácöT

 äGQÉ°ûà°S’ ƒaƒæjO ácöT"`d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 á≤£æŸ ÜóàæŸG ƒ°†©dG ,ó«Y …ôµ°Th ,äÉcöûdG

 ôjóe ,‘ÓÿG óªMCGh ,ƒµ°ù«°S ácöûH è«∏ÿG

 h  ,äGQÉeE’G  -õjGôHÎfEG  OQÉcÉH  â«dƒ«g  ΩÉY

 OQófÉà°S ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,¬æe ƒHCG ’hQ

.äGQÉeE’G OôJQÉ°ûJ

 »HO  áaô¨d  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  º°†j  Éªc

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,™jÉ°ûdG óªfi øe Óc á«ŸÉ©dG

 ó©°Sh  ,™jÉ°ûdG  áYƒª›  ‘  …ò«ØæàdG  IQGOE’G

 ,»HÉæ÷G áYƒª› ¢ù«FQ ,»HÉæ÷G OƒÑY º°UÉY

 QÉªàjOh  ,äGQÉe’G  ¿GÒW  ¢ù«FQ  ,∑QÓc  º«Jh

 õæª«°S  ácöûd  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ,ôaQhó°SÒ°S

 á«Hô©dG  äGQÉeE’Gh  §°ShC’G  ¥öûdG  ‘  ábÉ£∏d

 »ª«∏bE’G …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ΩQÉµe É°TQh ,IóëàŸG

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  ‘  ΩƒcQÉà°S  ácöûd

 óæ¡dG ‘ πµæg ¢ù«FQ ,»Ø«Ø©dG ±öTCGh ,É«≤jôaEG

 ¢ù«FôdG ,…QƒN ôeÉ°Sh ,É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdGh

 ,¢ThQO ΩhÒLh ,ÚdhÉ≤ŸG OÉ–G ácöûd …ò«ØæàdG

 ¥öûdG á≤£æe ‘ Éæ¨«°S ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ¢ù«FôdG  ,OGôW  ÉLQh  ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G

 OGRBGh ,§°ShC’G ¥öûdG ÜhôL õ«°ù«∏ÑH ,…ò«ØæàdG

 ΩEG …O Î°SCG áYƒª› IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,øHƒe

 ¢ù«FôdG  ,¿ÉŸójEG  OQÉ°ûàjQh  ,á«ë°üdG  ájÉYô∏d

 ÚLƒjh  ,¿ÉŸójG  ácöûd  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh

 ƒc »°ùÑ«H ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ø°ùª«∏jh

 ∞jRh ,É«°SBG ÜƒæLh §°ShC’G ¥öûdGh É«≤jôaEG ‘

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ∑QÉ°ûŸG  ¢ù°SDƒŸG  ,ΩGÒaCG

 ó«©°Sh  ,õ«LƒdƒæµJ  ΩÉcQhG  ácöûd  ∑QÉ°ûŸG

 ¥öûdG á≤£æŸ ∑QÉ°ûŸG ¢ù«FôdG ,Qƒ©dG Qƒ°üæe

 ó∏jÉ°ûJhQ ∂æH ‘ äGQÉeE’G Öàµe ôjóeh §°ShC’G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,¢SƒcQÉe º«∏Y QƒàcódGh ,√ÉcöTh

 ,¿ƒ«Ñ°SÉe áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G

 á©eÉéH á«ªæàdGh áŸƒ©dG PÉà°SCG ,øjódƒL ¿ÉjEGh

 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Éà«JÒa ¿Éª∏«Jh ,OQƒØ°ùcCG

 ∫É°†fh ,õjQóf’ ácöT ∂dÉeh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 ,ÉjÉaG ácöûd »ŸÉ©dG ¢ù«FôdG ,∞«£d ƒHCG õeGQ

 "ƒ«∏HO »°S »H" ácöT ¢ù«FQ ,¿ƒL π«fƒ°Sh

 ¢ù«FQ  ,ÆôHRôg  È°SÉch  ,§°ShC’G  ¥öûdG  ‘

 ΩQƒfh ,É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdG ∂jÎµdEG QójÉæ°T

 É«°ShQ  ‘  πjƒ«fÉg  ácöT  ¢ù«FQ  ,±QhOõ∏L

 ¢S’ƒµ«fh  ,§°ShC’G  ¥öûdGh  ≈£°SƒdG  É«°SBGh

 QG  »H  »°S"  ácöûd  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ,Ú∏cÉe

 ¥öûdG ¢ù«FQ ,¥RQ ¥QÉWh ,§°ShC’G ¥öûdG "…G

 ,ÒLÈª∏°T  ácöT  ‘ É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,¿ƒ°ùæµjO  …ôØ«Lh

 ¢ù«FôdG ÖFÉf ,ô¨fƒj hOGh ,"õàæØjG »L ΩG …O"
 ¢SG ¬jG »H" ácöT ‘ §°ShC’G ¥öûdG á≤£æŸ

 hGO  ácöT  ‘  ΩÉY  ôjóe  ,ádÉYO  óªMCGh  ,"±G

 ÜóàæŸG ƒ°†©dG ,¢ù«fÉ«∏c πµjÉeh ,äÉjhÉª«µ∏d

 á≤£æŸ  á«ŸÉ©dG  á«aöüŸG  äÉeóÿG  ¢ù«FQh

 »H ƒj ∂æH ‘ É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG

 IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ÊÉ«àZÉL ÉcƒæjQh ,¢SG

 óªfih ,∑QÉeóf’ áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 §°ShC’G ¥öûdG á≤£æŸ ¢ù«Fô∏d ∫hCG ÖFÉf ,ÚeCG

 OQÉfôHh ,πjO ácöT ‘ É«côJh É«≤jôaCGh É«°ShQh

 ,É«≤jôaCGh É«côJh §°ShC’G ¥öûdG èæjƒH ¢ù«FQ ,¿O

 ∂æÑd á«aöüŸG äÉeóÿG ¢ù«FQ ,ÆÉHódG ódÉNh

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  "õ«∏cQÉH"
 »böûdG IôµdG ∞°üf ¢ù«FQ ,»æjQ ƒLh ,É«≤jôaCG

.¿ƒJÒÑ«dÉg ácöT ‘

 áaôZ  ¢ù«FQ  º«∏°S  øH  ¿É£∏°S  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ¤EG ≈©°ùJ áaô¨dG πªY á£N ¿EG á«ŸÉ©dG »HO

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«aGöûà°S’G  ájDhôdG  ≥«≤–

 ï«°SôJ  ‘ Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 õjõ©Jh  ,IQÉéà∏d  á«ŸÉY  áª°UÉY  »HO  áfÉµe

 äÉcöûdG ™e á«YƒædG äÉcGöûdG ‘ »HO êPƒ‰

 ≥«≤– ÈY ,ójó÷G OÉ°üàb’G äÉ«dÉ©ah á«ŸÉ©dG

 ¥Gƒ°SCG ±Gó¡à°SGh …OÉ°üàb’G ìÉàØf’G øe ójõŸG

 IôHÉ©dG á«æWƒdG äÉcöûdG ºYOh ,IójóL á«ŸÉY

 ¥Gƒ°SC’G ‘ á«©°SƒàdG É¡££N õjõ©Jh äGQÉ≤∏d

 ∫ƒ°UƒdG ¤EG á«eGôdG É¡JGƒ£N ºYOh ,áaó¡à°ùŸG

.á«ŸÉ©∏d

 »HO  áaôZ  QhO  ≈∏Y  º«∏°S  øH  ¿É£∏°S  õcQh

 ≈∏Y á°ShQóe §£N øª°V πª©dG ‘ á«ŸÉ©dG

 ôªà°ùŸG πYÉØàdGh á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG õjõ©J

 øjôªãà°ùŸGh É¡©«é°ûJh á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ™e

 ¤EG  ΩÉª°†f’G  ≈∏Y  ÖgGƒŸGh  ∫ÉªYC’G  OGhQh

 kÉgQÉÑàYÉH  ,»HO  ‘  ôgOõŸG  ∫ÉªYC’G  ™ªà›

 á∏eÉµàe áeƒ¶æe ∫ÓN øe ∂dPh ,¢UôØ∏d kÉæWƒe

 ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J  á∏°UGƒe  øª°†J

 ,IQÉéàdGh  ∫ÉªYCÓd  IõØëŸG  á«©jöûàdGh

.á«YƒædG ÉjGõŸGh äÓ«¡°ùàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 áaô¨dG QhO ¤EG º«∏°S øH ¿É£∏°S IOÉ©°S ¥ô£Jh

 IQÉéà∏d  »HO  á£N  ò«ØæJ  ‘  áªgÉ°ùŸG  ‘

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgóªàYG »àdG á«LQÉÿG

 ,»°VÉŸG ¢SQÉe ‘ Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi

 ácôM Ö∏b  ‘ »HO  QhO  ï«°SôJ  ¤EG  á«eGôdGh

 •ƒ£ÿG  áµÑ°T  ™«°SƒJ  ÈY  á«ŸÉ©dG  IQÉéàdG

 øe ÌcCÉH kÉ«dÉM É¡£HôJ »àdG ájƒ÷Gh á«MÓŸG

 áæjóe  200 áaÉ°VEÉH  ⁄É©dG  ∫ƒM áæjóe  400

.IQƒª©ŸG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ IójóL

 ï«°SôJ  á«ŸÉ©dG  »HO  áaôZ  ±GógCG  øª°†àJh

 á«ŸÉ©dG  IQÉéà∏d  ¢ù«FQ  õcôªc  »HO  ™bƒe

 õjõ©Jh  ,á«dhódG  äGQÉªãà°S’Gh  äÉcöûdGh

 √òîàJ …òdG π°†ØŸG ¿ÉµŸG ÉgQÉÑàYÉH É¡àfÉµe

 ∂dòch  ,É¡d  kÉ«ª«∏bEG  kGô≤e  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

 ∫ÉLQh ‹hódG ™HÉ£dG äGP äÉcöûdG ÜÉ£≤à°SG

 AGQóeh AÉ°SDhQh Ú«ŸÉ©dG øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G

 Úµ“h  ºYOh  ,Iójó÷G  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

 ¥Gƒ°SCG  ‘ É¡dÉªYCG  ™«°Sƒàd á«∏ëŸG äÉcöûdG

.IójóL

 ™°Vh á«ŸÉ©dG  »HO áaôZ ±GógCG  πª°ûJ ∂dòc

 ´Éªà°S’Gh á«ŸÉ©dG äÉcöû∏d ájõ«ØëàdG èeGÈdG

 áaô¨dG  ‘ AÉ°†YC’G  ∫ÓN øe  É¡JÉMÎ≤e  ¤EG

 Ëó≤Jh ,IQÉeE’G ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH

 ,á«dhódG  IQÉéàdG  äÉeóN  π«¡°ùJh  É¡d  ºYódG

 äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°üd ∫ƒ∏◊G ìGÎbG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ôjƒ£Jh »HO OÉ°üàbG ºYód á«ŸÉ©dG äÉcöûdG øe

 äÉ©jöûàdGh ‹hódG QÉªãà°S’G ∫ƒM äÉ©jöûàdG

 ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dGh á«Ñjö†dG

 ≈∏Y ±ƒbƒ∏d áaô¨dG AÉ°†YCG AGQBG ´Ó£à°SG ó©H

 ∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡  π¡°ùJ  »àdG  º¡JÉMGÎbG  RôHCG

.IQÉeE’G ‘ IQÉéàdGh

 á«ŸÉ©dG  »HO  áaô¨d  á∏LÉ©dG  ΩÉ¡ŸG  πª°ûJh

 áeƒµ◊  Iójó÷G  ájOÉ°üàb’G  IóæLC’G  áÑcGƒe

 ,IójóL  á«ŸÉY  ¥Gƒ°SCG  ≈∏Y  õ«cÎdG  ‘  »HO

 äGP ¥Gƒ°SC’G øe kÉbƒ°S 30 á«£¨J ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ï«°SôJh ,IôµàÑe èjhôJ èeGÈH »Hód ájƒdhC’G

 äÉcöû∏d  kÓ°†Øe  kÉ«ª«∏bEG  kGô≤e  »HO  áfÉµe

 áë°VGh πªY á£N ò«ØæJh ™°Vh ÈY á«ŸÉ©dG

 äÉcöûdG  Úµ“h  ºYOh  ,±ó¡dG  Gòg  ≥«≤ëàd

 É¡dÉªYCG  ™«°Sƒàd  »HO  ‘  á«∏ëŸGh  á«∏FÉ©dG

 ÜÉ£≤à°SG ‘ áªgÉ°ùŸGh ,á«ŸÉ©dG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh

 ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£b  ¤EG  IójóL  á«ŸÉY  äÉcöT

.»HO ‘ á«°ù«FôdG

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

 »HO ¢ù∏éŸ ™HGôdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ¬ qLh Ωƒàµe

 IQÉŒ áaôZ ôjƒ£àH 2021 ¢SQÉe 23 ïjQÉàH

 π«µ°ûJ  øY  ¿ÓYE’G  AÉLh  ,IójóL ájDhôH  »HO

 ,»HO IQÉŒ áaôZ »g IQÉeEÓd IQÉŒ ±ôZ 3

 OÉ°üàbÓd  »HO  áaôZh  ,á«ŸÉ©dG  »HO  áaôZh

 É¡JÉ¡LƒJh IQÉeE’G äÉMƒªW ¢ùµ©j ÉÃ ,»ªbôdG

 á«eGôdG  Oƒ¡÷G Aƒ°V ‘ ,Iójó÷G ájOÉ°üàb’G

 »ªbôdG OÉ°üàb’G áMÉ°S ‘ »HO ™bƒe ¢ùjôµàd

 É¡H á∏eÉ©dG äÉcöûdG óLGƒJ ï«°SôJh ,»ŸÉ©dG

 π«ã“  ºYO  ¤EG  káaÉ°VEG  ,‹hódG  ¥É£ædG  ≈∏Y

 »HO øe òîàJ »àdG á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ídÉ°üe

.πãeC’G ƒëædG ≈∏Y É¡d kGô≤e

 â°ù°SCÉJ »HO áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ¬d  QƒØ¨ŸG  √Qó°UCG  …ÒeCG  Ωƒ°SôÃ 1965 ΩÉY

 ,ˆG  ¬ªMQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó«©°S  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG

 ,kGƒ°†Y 450 ƒëæH É¡à£°ûfCG  »HO áaôZ äCGóHh

 ’ƒ°Uh äGôŸG äGöûY áaô¨dG AÉ°†YCG ∞YÉ°†à«d

 ,2020 ΩÉY ™∏£e ƒ°†Y 245000 øe ÌcCG ¤EG

 ™eh  ..  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ¿ƒ∏ãÁ

 â©°Sh  ,É¡FÉ°†YCG  OóY  ‘  »°SÉ«≤dG  OÉjOR’G

 É¡Yôah  »°ù«FôdG  Égô≤e  ÈY  É¡à£°ûfCG  áaô¨dG

 ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ É¡FÉ°†YCG  áeóÿ ÚÑàµeh

 ,IôjO  ‘  »°ù«FôdG  ô≤ŸG  ™≤j  å«M  ,IQÉeE’G

 ™≤jh ,»∏Y πÑéH Iô◊G á≤£æŸG ‘ ´ôØdG ™≤jh

 /GõaÉL/ »HO QÉ£Ã Iô◊G á≤£æŸG ‘ ¿ÉÑàµŸG

.ôjƒ©dG ‘ ±É÷G AÉæ«ŸG ∑QÉªL õcôeh

 äÉ«dÉ©ah ™bGƒe øª°†à«d IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ¥É£f ™«°SƒàH ¬Lƒj ójGR øH óªëe

á«aÉ°VEG õFGƒLh

 z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe IójóL áYôL 78^028 ºjó≤J 

kGójóL kÉ°üëa 299^275 …ôéJ záë°üdG{

äÉ«ah 4h áHÉ°UEG 1^565 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1508 AÉØ°T

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â–

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

 ≥∏£æJ ..áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 øe  IöûY  á°ùeÉÿG  IQhódG  äÉ«dÉ©a

 28  øe  IÎØdG  ∫ÓN  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e

.2022 ôjÉæj 22 ¤EG 2021 ôHƒàcCG

 ¿ÉLô¡ŸG ¥É£f ™«°SƒàH √ƒª°S ¬Lhh

 øe  mπc  ‘  πHE’G  äÉæjGõe  πª°û«d

 ÖfÉL ¤EG ójGR áæjóeh øjRQh ¿Éëjƒ°S

 ¿ÉLô¡e  ™bƒe  ‘  á«°ù«FôdG  áæjGõŸG

 áª«b  IOÉjõH  √ƒª°S  ¬Lh  Éªc  ,IôØ¶dG

.ºgQO ÚjÓe 110 ¤EG ¿ÉLô¡ŸG õFGƒL

 á°ùeÉÿG  IQhódG  äÉ«dÉ©a  øeGõàJh

 ΩÉ©H AÉØàM’G ™e ¿ÉLô¡ŸG øe IöûY

 kÉ©°SGh  kÉeÉªàgG  ó¡°ûj  å«M Ú°ùªÿG

 ‘ πHE’G ∑Óe πÑb øe kIÒÑc kácQÉ°ûeh

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hOh  äGQÉeE’G  ádhO

.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód

 ÒÑµdG ΩÉªàg’G √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ¢ùµ©Jh

 ™jQÉ°ûŸ Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  …òdG

 »JGQÉeE’G  ‘É≤ãdG  çhQƒŸG  ¿ƒ°U

 ¬∏≤fh  ¬«∏Y  á¶aÉëŸGh  »é«∏ÿGh

 äÉfÉLô¡ŸG õjõ©Jh ,áÑbÉ©àŸG ∫É«LCÓd

 äAÉL Éªc ,Égôjƒ£Jh É¡à«ªæJh á«KGÎdG

 πHE’G  ∑ÓŸ  kÉæ«µ“  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ

 É¡àjÉYQh  πHE’G  á«HôJ  ‘  QGôªà°SÓd

 ºgCG AÉæàbG ≈∏Y º¡©«é°ûJh É¡à«ªæJh

 áaÉ°VE’ÉH  ,á∏«°UC’G  á«Hô©dG  ä’Ó°ùdG

 ó«°üdG  äÉ≤HÉ°ùÃ  Úªà¡ŸG  ºYO  ¤EG

 á∏«°UC’G  á«Hô©dG  ∫ƒ«ÿGh  Qƒ≤°üdÉH

 äÉæjGõeh ,ájÉeôdGh »Hô©dG »bƒ∏°ùdGh

 Éªc  .º«©ædG  ºæZh  »bƒ∏°ùdGh  Qƒ≤°üdG

 §«°ûæJ ¤EG õFGƒ÷G áª«b IOÉjR ±ó¡J

 øé¡dG  äÉbÉÑ°Sh  πHE’G  á«HôJ  ∫É›

.IójóL πªY ¢Uôa ≥∏N ¬fCÉ°T øe …òdGh

 ó«MƒJ  ¤EG  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  ±ó¡jh

 ∞«ãµJh  ΩÉµMC’Gh  •höûdGh  ÒjÉ©ŸG

 äÉæjGõŸG ‘ ìÉéædG ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G

 ‘ ÚcQÉ°ûŸG πHE’G  ∑Óe OóY IOÉjRh

 πHE’G  ä’Ó°S ≈∏Y ®ÉØ◊Gh äÉæjGõŸG

 ™«ÑdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  IOÉjRh  á∏«°UC’G

 áMÉ«°ùdG ôjƒ£J ‘ ΩÉ¡°SE’Gh AGöûdGh

 •É°ûædG  õ«Ø–h  á«é«∏ÿGh  á«∏NGódG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,…OÉ°üàb’G

 ¿ƒµàd  »ÑXƒHCG  õcôe  õjõ©Jh  á≤£æŸG

 kÉ«∏fi  πHE’G  äÉæjGõŸ  ¤hC’G  á¡LƒdG

.kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEGh

 ¢SQÉa  QÉ«W øcôdG  AGƒ∏dG  ‹É©e øªKh

 áWöT  ΩÉY  óFÉb  ,»YhQõŸG  ∞∏N

 äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ ¢ù«FQ »ÑXƒHCG

 äÉ¡«LƒJ ,á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¿ÉLô¡ŸG õFGƒL áª«b ™aôH ¿É«¡f ∫BG

 äÉæjGõe  ‘  ™°SƒàdGh  √ôjƒ£J  ±ó¡H

 IQÉeEG ‘ IOó©àe ≥WÉæe πª°ûàd πHE’G

 øe mOóY ÈcCG ácQÉ°ûe ™é°ûj Ée ,»ÑXƒHCG

.…ƒæ°ùdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ πHE’G ∑Óe

 OhófiÓdG ºYódG ¿CG AGƒ∏dG ‹É©e ócCGh

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj …òdG

 çGÎdG ¿ƒ°U ™jQÉ°ûŸ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 kGójôa kÉLPƒ‰ »ÑXƒHCG  IQÉeEG  øe π©L

 èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG º«¶æJ ∫É› ‘

 ïjQÉJ Qƒ°†M õjõ©Jh ,á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG

 É¡FÉæHCG  ¿GóLh  ‘  ≥jô©dG  á≤£æŸG

 ºgCG Ωƒ«dG âëÑ°UCG »ÑXƒHCG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

 äÉ«∏fi øe á∏«°UC’G πHE’G ∑Óe äÉ¡Lh

 ‘ ájƒæ°ùdG äÉ£ëŸG ióMEGh º«gÉ›h

.πHE’G äÉæjGõe ∫É›

 IQGOEG  áæ÷  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  øe  ºYóHh  »ÑXƒHCÉH

 ï«°ûdG ¢ù°SDƒŸG è¡f ≈∏Y kÉeób »°†“

 ˆG  Ö«W"  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 á∏eÉ°ûdG É¡àjDhQ ≥«≤– πLCG øe ,"√GôK

 çhQƒŸG  π«°UCÉJh  áaÉ≤ãdG  õjõ©J  ‘

 QhO  ó«cCÉJh  ,¬ª«b  ï«°SôJh  »JGQÉeE’G

 π°UGƒàdGh  πYÉØàdG  õjõ©J  ‘  »ÑXƒHCG

 ádÉ°SôdG  ∫É°üjEG  ‘  ΩÉ¡°SEÓd  ‘É≤ãdG

 äGQÉeE’G  ádhód  á«fÉ°ùfE’Gh  ájQÉ°†◊G

.⁄É©dG Üƒ©°T ∞∏àfl ¤EG

 »YhQõŸG ∞«°S ≈°ù«Y ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæ÷  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ,»ÑXƒHCG ‘ á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh

 á°ùeÉÿG  ¬JQhóH  IôØ¶dG  ¿É`Lô¡e  ¿EG

 ,¿Éëjƒ°S/ äÉæjGõe ™HQCG ó¡°û«°S IöûY

 ¿ÉLô¡e  áæjGõeh  ,ójGR  áæjóe  ,øjRQ

 πHE’G  äÉæjGõe  º°Sƒe  øª°V  /IôØ¶dG

 å«M ,2022/2021 »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘

 ºgQO ÚjÓe 110 √õFGƒL áª«b ≠∏Ñà°S

 É¡d  ¢ü°üN  kÉWƒ°T  313  ≈∏Y  áYRƒe

.IõFÉL 2937

 Iójó÷G  IQhódG  ¿CG  »YhQõŸG  ±É°VCGh

 IõFÉL  ¥ÓWEG  πª°ûà°S  ¿ÉLô¡ŸG  øe

 äÉ«∏ëŸG/  »àÄØd  "äGQÉeE’G  ¥ÒH"
 å«M ºgQO ÚjÓe 6 áª«≤H /º«gÉéŸGh

 •É≤ædG  ≈∏Y  óªà©J  IójóL á«dBG  ™ÑàJ

 äÉ≤HÉ°ùe  ‘  É¡Yƒf  øe  ¤hC’G  ó©Jh

 IójóL  •Gƒ°TCG  áaÉ°VEGh  πHE’G  äÉæjGõe

 äÉæé¡ŸG »àÄØH á°UÉN πHE’G áæjGõŸ

 á≤HÉ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,í°VƒdGh πjÉ°UC’G

 ¿CG ™bƒàŸG øe ¬fCG ¤EG kGÒ°ûe .ÖdÉëŸG

 øe ÌcCG ácQÉ°ûe ™HQC’G äÉæjGõŸG ó¡°ûJ

.á«£e ∞dCG 13

 ¿Éëjƒ°S áæjGõe ¿CG  »YhQõŸG í°VhCGh

 ¤EG ôHƒàcCG 28 øe IÎØdG ∫ÓN ≥∏£æà°S

 õFGƒL É¡d ¢ü°üN óbh 2021 Èªaƒf 3

 ∞dCG 415h Éfƒ∏e 11 ƒëæd π°üJ áª«≤H

 ∫ÓN øjRQ áæjGõe ≥∏£æà°S Éª«a ,ºgQO

 Èª°ùjO 1 ájÉ¨dh Èªaƒf 25 øe IÎØdG

 áª«≤H  õFGƒL  É¡d  ¢ü°üN  óbh  2021

 áæjGõe ÉeCG ,ºgQO ∞dCG 415h Éfƒ«∏e 11

 øe IÎØdG ∫ÓN ≥∏£æà°ùa ójGR áæjóe

 óbh  ,2021  Èª°ùjO  29  ájÉ¨dh  23

 11  áª«≤H  áª«≤H  õFGƒL  É¡d  ¢ü°üN

 ΩÉàÿG ∂°ùeh ,ºgQO ∞dCG 415h Éfƒ«∏e

 ΩÉ≤à°S »àdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡e áæjGõe ™e

 2022 ôjÉæj 22 ¤EG 13 øe IÎØdG ∫ÓN

 668h Éfƒ«∏e 51 ≠∏Ñj õFGƒL ´ƒªéÃ

.ºgQO ∞dCG

 äÉ≤HÉ°ùŸG  ¿CG  ¤EG  »YhQõŸG  QÉ°TCGh

 13  øe  IÎØdG  ∫ÓN  ΩÉ≤à°S  á«KGÎdG

 ¿ÉLô¡e ™bƒe ‘ 2022 ôjÉæj 22 ¤EG

 27 áeÉbEG πª°ûà°Sh ,ójGR áæjóÃ IôØ¶dG

/  á«dÉàdG  äÉÄØdG  ≈∏Y  áYRƒe  ,kÉWƒ°T

 ó«°üdG ,á∏«°UC’G á«Hô©dG ∫ƒ«ÿG ¥ÉÑ°S

 ,»Hô©dG  »bƒ∏°ùdG  ¥ÉÑ°S  ,Qƒ≤°üdÉH

 ,»Hô©dG »bƒ∏°ùdG áæjGõe ,Qƒ≤°üdG áæjGõe

./º«©ædG ºæZ áæjGõe ,ájÉeôdG

 äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ ¢ù«FQ ÖFÉf ócCGh

 ¢UôM  á«KGÎdGh  á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh

 ™«ªL  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áª¶æŸG  áæé∏dG

 ájRGÎM’G äGAGôLE’Gh á«FÉbƒdG ÒHGóàdG

 áaöûŸG  ¿Éé∏dGh  ÚcQÉ°ûŸG  ≈∏Y

 á°üàîŸG  äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdÉH

 ∫ƒNO ¿CGh ,»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ á«æ©ŸGh

 Ú∏°UÉ◊G  ≈∏Y  öüà≤«°S  ¿ÉLô¡ŸG

 RGôHEG ™e " 19 - ó«aƒc " º«©£J ≈∏Y

 ÈY  …ÈîŸG  ¢üëØ∏d  á«Ñ∏°S  áé«àf

 áeÉªµdG AGóJQÉH ΩGõàd’Gh ø°ü◊G ≥«Ñ£J

 ¢UÉî°TC’G  ÚH  …ó°ù÷G  óYÉÑàdGh

 AGôLEG  ÖfÉL  ¤EG  ,áØ∏àîŸG  ¿Éé∏dGh

 º«≤©Jh  IQGô◊G  äÉLQO  äÉ°Uƒëa

 ,»eƒj  πµ°ûH  ¿ÉLô¡ŸG  ™bGƒe  ™«ªL

.™«ª÷G áeÓ°S ≈∏Y kÉ°UôM ∂dPh

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 ìÉ≤d  øe  áYôL  78,028  Ëó≤J  øY

 24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  "19-ó«aƒc"
 äÉYô÷G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG

 16,341,613 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 165^23  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

.¢üî°T 100 πµd áYôL

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

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

 º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG  áYÉæŸG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘ óYÉ°ùà°S  »àdGh

.19-ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»ÑXƒHG

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

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H  ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G

 º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19  -  ó«aƒc"
 É°üëa  299,275  AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

 ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG ‘

 ádÉM 1,565 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe

 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL

 ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 659,449  á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj

.ádÉM

 áHÉ°üe ä’ÉM 4 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe ∂dPh

 ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,óéà°ùŸG

.ádÉM 1,896 ádhódG

.

.

.....

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14798 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 18 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 : º«∏°S øH ¿É£∏°S

 áfÉµe ï«°SôJ ≈dEG ≈©°ùJ áaô¨dG

  IQÉéà∏d á«ªdÉY áª°UÉY »HO

ájõ«ØëàdG èeGôÑdG ™°Vh

´Éªà°S’Gh á«ªdÉ©dG äÉcô°û∏d

  É¡JÉMôà≤e ≈dEG

 ¢ùjôµJ ≈∏Y πª©à°S áaô¨dG

 ™e á«YƒædG ácGô°ûdG êPƒªf

 á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG

 ºjó≤Jh á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdG

 iôÑµdG á«ªdÉ©dG äÉcô°û∏d ºYódG

 á«dhódG IQÉéàdG äÉeóN π«¡°ùJh

 »fƒ«∏e ±ô°üH ¬Lƒj »ª«©ædG QÉªY

¿ÉªéY »a øjOÉ«°ü∏d ºgQO  ójóL êPƒªf ƒg á«ªdÉ©dG IQÉéà∏d áaôZ çGóëà°SGh á∏µ«¡dG IOÉYEG : ó°TGQ øH óªëe

ø««dhódG ÉæFÉcô°T ºYód

á«ªdÉ©dG »HO áaô¨d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éªdGh IQGOE’G ¢ù∏ée óªàYG

:ΩGh-¿ÉªéY

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

 2 ±öüH …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y

 øe ó«°üdG áæ¡Ÿ ÚdhGõŸG øjOÉ«°ü∏d ºgQO ¿ƒ«∏e

 áÑ°SÉæÃ øjOÉ«°ü∏d  ¿ÉªéY á«©ª÷ ÚÑ°ùàæŸG

. ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S áeôµe »JCÉJh

 áæ¡ŸG  ádhGõe  ≈∏Y  ÚæWGƒŸG  ™«é°ûJ  QÉWEG  ‘

 º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Y ±ƒbƒdGh øjOÉ«°üdÉH ¬eÉªàgGh

 »àdG äÉbƒ©ŸG ™«ªL π«dòJh ºgÉjÉ°†bh º¡dGƒMCGh

 Òî°ùJh áægGôdG ±hô¶dG √òg ‘ á°UÉN º¡¡LGƒJ

 IÉ«◊G  Òaƒàd  ºgQƒeCG  π«¡°ùàd  äÉ«fÉµeE’G  πc

.ºgöSC’h º¡d áÁôµdG

 ¢ù«FQ »°SÓª¨dG ó°TGQ º«gGôHEG óªMCG IOÉ©°S ™aQh

 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ó¡©dG ‹h ƒª°S Öàµe

 äÉjBG ≈ª°SCG – áÑ°SÉæŸG √ò¡H – øjOÉ«°ü∏d ¿ÉªéY

 QÉªY ï«°ûdG  ƒª°S  ¤EG  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdGh  ôµ°ûdG

 ¬eÉªàgGh  π°UGƒàŸG  ¬ªYód  »ª«©ædG  ó«ªM  øH

 áaÉc  º¡JÉLÉ«àMG  ÒaƒJh  øjOÉ«°ü∏d  ¬©«é°ûJh

 Ëó≤J ∫ÓN øe É¡H AÉ≤JQ’Gh ó«°üdG áæ¡Ã ¢Vƒ¡æ∏d

.É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG äGó©ŸGh ºYódG

 πª°ûJ áeôµŸG √òg ¿CG »°SÓª¨dG º«gGôHEG óªMCG ócCGh

 Ú°üNôŸG  ÚæWGƒŸG  øe  ¿ÉªéY  IQÉeEG  …OÉ«°U

 ‘ øjOÉ«°üdG á«©ªL AÉ°†YCGh ó«°üdG •É°ûf ádhGõŸ

 ºgöSCGh øjOÉ«°üdÉH √ƒª°S ΩÉªàgÉH kGó«°ûe .. IQÉe’G

.äÉÑ°SÉæŸG ∞∏àfl º¡àcQÉ°ûe ≈∏Y ¬°UôMh

 IÒNC’G áfhB’G ‘ äQOÉH á«©ª÷G IQGOEG  ¿EG  ∫Ébh

 ¢†©H  PÉîJÉH  áægGôdG  ±hô¶dG  ™e  á°UÉNh

 ájDhQ  ≥ah  øjOÉ«°üdG  ºYód  äGƒ£ÿGh  äGAGôLE’G

 »àdG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæeh ´ÓW’G IQhö†H ó¡©dG ‹h

 É¡∏M  á«Ø«c  ‘  åëÑdGh  øjOÉ«°üdG  πªY  ¥ƒ©J

 ó«°üdG  áæ¡e  ádhGõe  ¢ü«NGôJ  äGAGôLEG  π«¡°ùJh

 ∫É«LCÓd  áKQGƒàŸG  áæ¡ŸG  √òg  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

.áeOÉ≤dG

3

 ô°ûæJ ôjƒ°üà∏d óªëe øH ¿GóªM IõFÉL

z∞«dC’G ∂fGƒ«M{ á≤HÉ°ùªH øjõFÉØdG

:ΩGh-»HO

 óªfi øH ¿GóªM IõFÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G âØ°ûc 

 øY »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d á«dhódG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »°VÉŸG ƒ«fƒj ô¡°ûd ΩGô¨à°ùfG á≤HÉ°ùÃ øjõFÉØdG

."∞«dC’G ∂fGƒ«M" É¡Yƒ°Vƒe ¿Éc »àdGh

 IQó≤dG äócCG á«°ù«fhófEG á«FÉæK á≤HÉ°ùŸG äó¡°Th

 øjõFÉØdG ºFGƒb ‘ ôªà°ùŸG óLGƒàdG ≈∏Y á«YGóHE’G

 "∫Gõ«e"h  "ÉfÉeÒH GQóæ«g" øjQƒ°üŸG ∫ÓN øe

 É°†jCG  ≥dCÉàdG G  á«cÎdG á°Só©dG âYÉ£à°SG Éª«a ..

 "QÉjhCG ∂«∏jO äôµa" IQƒ°üŸG ∫ÓN øe á«FÉæãH

 øjõFÉØdG áªFÉb âª°V Éªc "∂«à«J ºXÉf" Qƒ°üŸGh

.óæ¡dG øe "RGO Qƒ°û«c" Qƒ°üŸG É°†jCG

 á«dGó«ŸG  ≈∏Y  á°ùªÿG  ¿hõFÉØdG  π°üë«°Sh

 ºgQƒ°U  öûæà°Sh  IõFÉ÷ÉH  á°UÉÿG  ájôjó≤àdG

 ≈∏Y  IõFÉé∏d  »ª°SôdG  ÜÉ°ù◊G  ≈∏Y  ºgDhÉª°SCGh

. HIPAae ΩGô¨à°ùfG
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 األحد ١٨ يوليو٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٩٨                
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العني ـ وام:

اأكد معايل زكي اأنور ن�ش���يبة امل�شت�شار 

الثقايف ل�ساحب ال�سم���و رئي�س الدولة، 

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية 

املتحدة، اأهمية دور املعلم املبدع القادر 

على البتكار والتميز يف عملية التعليم 

الإن�ساني���ة، والرتقاء  ر�سالته  وتاأدي���ة 

مبخرجات العملية التعليمية نحو اآفاق 

اأو�س���ع تواك���ب ركب التط���ور احل�ساري 

املت�سارع يف تقنيات التعليم والتعليم، 

ومبا ينعك�س اإيجابًا على بناء جيل من 

الطالب القادر عل���ى ا�ستيعاب مدخالت 

العملي���ة التعليمية، وتلبي���ة متطلبات 

�س���وق العمل من خريج���ن وخريجات، 

اأف�س���ل اخل���رات واملهارات  ميتلك���ون 

العلمية والعملية.

ج���اء ذلك خ���الل ا�ستقبال���ه يف مكتبه 

للمعلم���ة نوره عبد اهلل النيادي، الفائزة 

بجائزة حمم���د بن زاي���د لأف�سل معلم 

خليج���ي، يف دورتها الثالث���ة، خريجة 

كلي���ة الرتبي���ة وطالب���ة يف برنام���ج 

املاج�ستري للرتبية اخلا�سة ومعلمة يف 

مدر�سة حممد بن خالد.

واأ�س���ار معالي���ه اإىل اأن اجلامعة فخورة 

مواقع  يتب���ووؤون  الذي���ن  بخريجيه���ا، 

الري���ادة والتميز، مما يوؤك���د اأهمية دور 

اجلامعة يف اإع���داد كوادر من اخلريجن 

واخلريج���ات على قدر ع���ال من اخلرة 

وباأف�س���ل املخرج���ات الأكادميية، التي 

ت�ساه���م يف تلبية حاج���ة �سوق العمل، 

ل�سيم���ا ميدان الرتبي���ة والتعليم كونه 

التعليمي���ة،  العملي���ة  يف  الأ�سا����س 

الت���ي ُتبنى عليه���ا اخلط���ط والرامج 

ال�سرتاتيجية الوطنية الطموحة.«  واأكد 

على اأهمي���ة دور املعلم القائد واملتميز 

واملبدع ، فاملعل���م ل ي�ستطيع النجاح 

يف تاأدية ر�سالت���ه التعليمية ال�سامية، 

م���امل يكن مبدع���ًا يف مهنت���ه، ويتملك 

اخلرات وامله���ارات، وي�سع���ى لتطبيق 

اأف�س���ل املعايري والتقني���ات يف امليدان 

التعليمي، ال���ذي بات ي�سهد تطوراً كبرياً 

يف ظل الرعاية والهتم���ام الذي توليه 

حكومتن���ا الر�سيدة.. م�سي���داً اأي�سا بدور 

هذه اجلائزة الت���ي حتفز املعلمن على 

الإبداع والتميز.

وق���ال اإن جامع���ة الإم���ارات على اأمت 

الدع���م لطالبها على  ال�ستعداد لتقدمي 

مقاع���د الدرا�سة وخلريجيه���ا ومتابعة 

اإجنازاتهم بعد التخرج.

من جانبها اأكدت املعلمة نورة النيادي، 

فخرها بفوزها بهذه اجلائزة، التي تعتر 

و�سام���ًا على �سدر كل معل���م ومعلمة، 

واأن  فوزه���ا باجلائزة هو فوز لكل معلم 

ومعلمة، ولكل طالب وطالبة وهي عامل 

ت�سجيع لالإبداع والبتكار.

واأ�س���ارت اإىل اأن فوزه���ا باجلائزة دافع 

لها ملوا�سل���ة تقدمي مزيد من الإجنازات 

وامل�ساري���ع التعليمي���ة، وامل�ساركة يف 

امل�سابق���ات الإقليمية والدولية، لتعزيز 

دور ومكان���ة املعلم ب�سكل عام واملعلم 

املواطن ب�س���كل خا�س وتاأكي���د قدرتنا 

بالعملية  ،والرتق���اء  التناف�سي���ة  على 

الر�سال���ة  ه���ذه  وتاأدي���ة  التعليمي���ة، 

الإن�سانية، التي متي���ز املعلم عن باقي 

املهن الأخرى .

واأ�ساف���ت، باأنها تفخ���ر كونها خريجة 

الإم���ارات- وكلي���ة الرتبية-  جامع���ة 

التي قدم���ت لها كل الدعم، وهي توا�سل 

م�سريته���ا يف درا�س���ة املاج�ست���ري يف 

تخ�س�س الرتبية اخلا�س���ة، من اأجل اأن 

تق���دم لأ�سحاب الهم���م كل ما هو جديد 

ومفي���د يف مي���دان الرتبي���ة والتعليم، 

وجعله���م اأ�سحاب ال�سع���ادة، واإعدادهم 

لالنخ���راط يف املجمت���ع، ك���ي يكونوا 

معتمدين  ومنتج���ن،  وموؤثرين  فاعلن 

عل���ى خراته���م وقدراته���م وموؤهالتهم 

الأكادميية.

وقال���ت اإن م�ساركته���ا يف هذه اجلائزة 

كانت م���ن منطلق حر�سها على اأن تقدم 

منوذجًا م�رشفًا من املعلمات املواطنات 

،الق���ادرات عل���ى مواكب���ة التح���ولت 

والتطورات املت�سارعة يف ميدان الرتبية 

والتعليم ،والقادرات على العطاء والتميز 

لالرتقاء مبخرجات العملية التعليمية .

�ساركت نورة النيادي املعلمة يف مدر�سة 

حممد بن خال���د يف اإعداد جمموعة من 

التي  التعليمي���ة والبتكارات  امل�ساريع 

تعتم���د بالدرج���ة الأوىل عل���ى مهارات 

وخ���رات تربوي���ة وتعليمي���ة مكت�سبة 

م���ن امليدان، ل�سيم���ا يف جمال الرتبية  

اخلا�سة.

دبي � وام:

اأكدت معايل �سما املزروعي وزيرة 

ال�سباب نائب رئي�س  دولة ل�سوؤون 

مركز ال�سب���اب العربي، ان الرامج 

الت���ي متك���ن الطاق���ات ال�سبابية 

يف جم���الت التكنولوجي���ا مث���ل 

"الرنام���ج الوطن���ي للمرجمن" 
الذي اأطلق���ه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد ب���ن را�س���د اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاك���م دب���ي "رع���اه اهلل" موؤخراً 

وبرنامج "الزمالة التقنية لل�سباب 

العرب���ي" الذي ينظم مركز ال�سباب 

العرب���ي دورته الأوىل ه���ي الأقدر 

عل���ى اإعداد جيل ميتل���ك املهارات 

والبتكار  املناف�سة  ويقود  الرقمية 

والتمّيز على ال�ساحة العاملية.

جاء ذلك خ���الل امللتقى ال�سبابي 

الذي انعقد يف مركز ال�سباب بدبي 

بح�سور عدد من منت�سبي برنامج 

الزمالة التقني���ة لل�سباب العربي، 

الذين اجتمعوا للمرة الأوىل ب�سكل 

ح�س���وري منذ انط���الق الرنامج، 

بالتزام���ن م���ع الي���وم العامل���ي 

ملهارات ال�سباب، املوافق 15 يوليو 

�سنويًا، والذي يحتفي م�سمونه هذا 

العام مبرونة ال�سباب يف التعامل 

مع جائحة كوفيد-19 والتكيف مع 

تداعياتها.

وقالت معايل �سما املزروعي: دولة 

الإم���ارات اأ�سبحت الي���وم منطلقًا 

داخل  ال�سب���اب  ملب���ادرات متكن 

توجيهات  وف���ق  وخارجها  الدولة 

قيادته���ا الر�سي���دة لال�ستثمار يف 

دعم ال�سباب على كافة امل�ستويات 

واإعداد اأجيال متمكنة واعية ت�ساهم 

يف تنمية جمتمعاتها واقت�ساداتها 

با�ستخدام  اأف�س���ل  ع���امل  لبن���اء 

لذلك  الأدوات..  امله���ارات  اأح���دث 

جاءت كافة برام���ج مركز ال�سباب 

العربي بتوجيهات من �سمو ال�سيخ 

من�س���ور بن زاي���د اآل نهيان نائب 

رئي����س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة رئي����س املركز لت�ستجيب 

لحتياجات ال�سباب وتطلعاته اإىل 

اكت�ساب مهارات جديدة للم�ستقبل.

جائح���ة  اأن  معاليه���ا  وبّين���ت 

تف���وق  اأثبت���ت  كوفي���د-19 

اإيج���اد احللول  التكنولوجي���ا يف 

وخلق الفر�س، حتى �سارت امل�رشّع 

لعم���ل كافة القطاع���ات موؤكدة اأن 

جتربة دولة الإمارات الناجحة يف 

التحول الرقمي الأ�رشع يف املنطقة 

وال�ستثمار يف التكنولوجيا كممكن 

جليل ال�سباب متاح���ة مل�ساركتها 

م���ع اجلميع يف املنطق���ة العربية 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اأخبارالوطن الأحد 18 يوليو 2021 �� الع�دد 14798

نادي تراث الإمارات يختتم ملتقى ال�سمالية ال�سيفي المهارات والم�ساريع التقنية الم�ستقبلية 

على مائدة البحث بمركز ال�سباب بدبي

اأكاديمية الإعالم الجديد تنظم ور�سة 

التوا�سل الرقمي الإخباري بالتعاون مع 

»مكتب تنظيم الإعالم«

زكي ن�سيبة: المعلم المبدع قادر على التميز في 

اأداء ر�سالته التعليمية
دبي � وام:

نظمت اأكادميية الإعالم اجلدي���د - اأول اأكادميية يف 

جمال الإعالم الرقم���ي يف منطقة ال�رشق الأو�سط - 

ور�سة التوا�سل الرقم���ي الإخباري الأوىل من نوعها، 

بالتع���اون م���ع »مكتب تنظي���م الإع���الم« التابع 

لوزارة الثقافة وال�سباب، ومب�ساركة خمتلف القنوات 

الإخبارية وال�سح���ف والرقمية املتواجدة يف الدولة 

للتعري���ف باأح���دث ا�سرتاتيجيات ت�سمي���م وتنفيذ 

وتوزيع املحتوى الإخباري الرقمي النوعي.

ق���دّم اجلل�س���ة التي نظمته���ا الأكادميي���ة عن ُبعد 

بح�سور اأكرث من 60 م�ساركًا، الروفي�سور مات بايلي 

املتخ�س����س يف و�سع برام���ج للجامعات العاملية 

واملحا����رش الأكادميي الب���ارز يف اأكادميية الإعالم 

اجلدي���د ومط���ّور العديد من براجمه���ا، حيث عر�س 

اأبرز توجهات ا�ستهالك املحت���وى الرقمي وحتليله، 

والتغيريات اجلذرية واملت�سارعة يف عملية �سناعته، 

والأدوات والتقني���ات املطلوب���ة لتحقي���ق التفاعل 

اجلماهريي الأكر والتفاعل الأو�سع مع م�سمونه.

وقال �سعادة الدكت���ور را�سد خلفان النعيمي، املدير 

التنفي���ذي ملكتب تنظيم الإعالم: تاأت���ي هذه الدورة 

التدريبية بالتعاون مع اأكادميية الإعالم اجلديد يف 

توقيت ُمهم يتعزز في���ه دور الإعالم الرقمي، ويزداد 

ح�س���وره الفاعل وتاأثريه يف حتدي���د التوجهات، ل 

�سيما م���ع ازدياد ن�سب اهتم���ام، ومتابعة القنوات، 

واملن�سات الرقمية خالل فرتة جائحة كورونا، التي 

�سهدت توقفًا موؤقتًا لإ�سدار الن�سخ الورقية للعديد من 

ال�سحف واملطبوعات.

بدوره قال را�سد العو�سي، املدير التنفيذي لأكادميية 

الإعالم اجلدي���د: اجتماعنا اليوم يعت���ر تاريخي ، 

جميع املن�سات الرقمية الإخبارية يف دولة الإمارات 

والتي ت�سكل ع�سب املجتمع الإماراتي الخباري يف 

مكان واحد، مالين املتابعن واللف من التفاعالت 

حت�سل ب�س���كل يومي يف هذه القن���وات الرقمية من 

خالل الق�س�س والأخبار التي ين�رشونها ملجتمعاتنا 

، فال �سك باأن اليوم اأ�سبح من واجبنا كمركز اكادميي 

تقدمي كل اأ�سكال الدعم التي من �ساأنها امل�ساهمة يف 

تعزيز فر�س القت�ساد الرقمي يف دولة الإمارات ورفع 

م�ستوى الكفاءة الرقمية و�سناعة املحتوى يف العامل 

العربي.

و اأ�س���اف ان الإع���الم الرقمي يع���زز مكانته اليوم 

كو�سيل���ة اأوىل مف�سل���ة لتلقي الأخب���ار ومتابعتها 

الفورية على مدار ال�ساعة وقد �ساهم انت�سار الأجهزة 

املتحركة الذكي���ة و�سعود دور املن�س���ات الرقمية 

وو�سائل التوا�س���ل الجتماعي يف ت�رشيع هذا النمو 

الرقم���ي الهائل ب���ن جمتمعاتنا العربي���ة. وور�سة 

التوا�س���ل الرقمي الإخباري الت���ي نظمتها اأكادميية 

الإع���الم اجلديد للقنوات واملن�س���ات الرقمية قدمت 

خطوات عملية وعلمية من قبل خراء عاملين لإجناز 

املحتوى الإخباري الرقمي النوعي وتوزيعه بطريقة 

ت�سمن و�سوله املوؤثر واليجابي اإىل اأو�سع مدى.

بودغوريت�سا � وام:

ا�ستقبل معايل األيك�سا بي�سيك ، رئي�س 

برمل���ان اجلبل الأ�سود مع���ايل اأحمد 

بن حمم���د اجلروان رئي����س املجل�س 

العاملي للت�سام���ح وال�سالم واأع�ساء 

الرمل���ان الدويل للت�سام���ح وال�سالم 

ممثل���ي 41 دول���ة من ح���ول العامل 

امل�سارك���ن يف اجتماع���ات اجلل�سة 

ال�ساد�سة للرمل���ان الدويل للت�سامح 

وال�سالم التي عق���دت يف مقر برملان 

جمهورية اجلبل الأ�سود.

درافك���و  مع���ايل  اللق���اء  ح����رش 

كريفوكابيت�س رئي�س وزراء جمهورية 

دوردي  ومع���ايل   ، الأ�س���ود  اجلب���ل 

رادولوفي�س وزي���ر خارجية جمهورية 

اجلبل الأ�سود ومعايل دوارتي باجيكو 

الدويل  الرمل���اين  الحت���اد  رئي����س 

ومعايل األن رودريجيز رئي�س برملان 

جواتيم���ال وعدد من اأع�س���اء ال�سلك 

الدبلوما�س���ي يف جمهوري���ة اجلب���ل 

الأ�سود .

ورحب رئي�س برملان جمهورية اجلبل 

الأ�س���ود باقام���ة اجلل�س���ة ال�ساد�سة 

للرمل���ان الدويل للت�سام���ح وال�سالم 

يف جمهورية اجلب���ل الأ�سود ، متمنيًا 

للمجل����س وبرملانه ال���دويل النجاح 

يف اأعماله���م ملا في���ه خري وم�سلحة 

الت�سامح وال�سالم حول العامل .

ورحب رئي����س وزراء جمهورية اجلبل 

الأ�سود با�ست�ساف���ة بالده برملانين 

من 41 دولة ، مم���ا يوؤكد اأنها تنتمي 

واأنها ت�سرتك  العاملية  التوجهات  اإىل 

يف نف�س القيم والأهداف مع ال�رشكاء 

الدولين، والتي تق���وم على التعاون 

والت�سامح وال�سالم.

من جانب���ه توجه اجل���روان بال�سكر 

لرئي�س برملان اجلبل ال�سود و رئي�س 

ال���وزراء ، ووزير خارجيتها و�سعبها ، 

م�سيداً بجهود اجلبل الأ�سود يف تعزيز 

الت�سامح وال�سالم حول العامل .

ال���دويل للت�سامح  الرمل���ان  وعق���د 

املجل�س  اأجه���زة  -اأح���د  وال�س���الم، 

الرئي�سية  وال�سالم  للت�سامح  العاملي 

-اجتم���اع مكتبه و اجتماعات جلانه 

الدائم���ة ال�ستة ، واأق���ر املكتب جدول 

العم���ال فيما ناق�ست اللجان الدائمة 

�سبل تعزيز الت�سام���ح وال�سالم حول 

العامل يف جمالتها املتخ�س�سة.

واختتم���ت اأعمال اجلل�س���ة ال�ساد�سة 

للرمل���ان الدويل للت�سام���ح وال�سالم 

اجلبل  لرمل���ان  الرئي�سية  بالقاع���ة 

الرئي�سية  الأ�سود من خالل اجلل�س���ة 

بح�سور رئي����س برملان اجلبل ال�سود 

و وزير خارجيتها .

ومت خ���الل اجلل�س���ة ت�سلي���م رئا�سة 

الرمل���ان الدويل للت�سام���ح وال�سالم 

اأراجنو  الكولومبية مارجريتا  للنائبة 

وذلك للدورة ال�سنوية اجلديدة وح�سب 

الرتتيب الأبجدي للدول، كما مت اقرار 

ت�سكي���ل جلان برملاني���ة اقليمية يف 

الرمل���ان الدويل للت�سام���ح وال�سالم 

..كم���ا مت ت�سمي���ة �سع���ادة الدكتورة 

هاج���ر اأبو جبل م���ن جمهورية م�رش 

، رئي�سًة للجمعية العمومية  العربية 

للت�سامح وال�سالم ،وذلك ل�سنة واحدة 

ح�سب نظام املجل�س .

كما اقرت اجلل�س���ة البيان اخلتامي ، 

ال���ذي اأكد عل���ى دور الرملان الدويل 

واخت�سا�ساته  وال�س���الم  للت�سام���ح 

، كم���ا اأكد على اأهمي���ة قيم الت�سامح 

وال�سالم مع الح���رتام الكامل مليثاق 

، والع���رتاف ب�رشورة  الأمم املتحدة 

الت�سامح  قي���م  الدور امله���م لتعزيز 

وال�سالم يف خمتل���ف التطورات حول 

العامل ، والتاكيد على اأهمية التمثيل 

الدويل املتزايد يف املنظمة ، والتعاون 

امل�سرتك ، والعمل امل�ستمر يف جميع 

اأنحاء العامل ، كما اأدان البيان اخلتامي 

جميع اأعمال العنف وانتهاكات حقوق 

الإن�س���ان والقان���ون الإن�ساين الدويل 

التي ترتكبها بع�س اأطراف النزاعات .. 

كما �سدد على �رشورة تو�سيع وتقوية 

التحالفات العاملية لتلبية احتياجات 

املجتمعات . كم���ا اأقر البيان التفاق 

بن الع�ساء على اإقامة تعاون اأعمق 

واأو�س���ع واأكرث فاعلي���ة لتعزيز القيم 

الإن�ساني���ة للت�سامح وال�سالم ملا من 

�ساأنه حت�سن نوعي���ة احلياة جلميع 

الب�رش حول العامل.

�شرطة �أبوظبي 

تعد خطة �شاملة 

لتعزيز الأمن 

وال�شالمة خالل 

العيد

اأبوظبي � وام:

اأكملت القيادة العامة ل�رشطة اأبوظب���ي ا�ستعداداتها لعيد الأ�سحى 

املبارك باإعداد خطة اأمنية �ساملة لتوفري الأمن و ال�سالمة والطماأنينة 

للجمهور من املواطنن واملقيمن وال���زوار ت�سمل تكثيف الدوريات 

ال�رشطية والأمنية حول م�سليات العيد، واملراكز التجارية والأ�سواق 

واحلدائق واملتنزهات العامة .

واك���دت ا�ستمرار العمل مبركز القيادة والتحك���م يف اإدارة العمليات 

بقطاع العمليات املركزية على مدار 24 �ساعة طوال اأيام الأ�سبوع ، 

لتلقي املكاملات والبالغات وتاأمن و�سول الفرق ال�رشطية املخت�سة 

باأ�رشع وقت لتلبية النداءات العاجلة واحلالت الطارئة .

وحث���ت �رشطة اأبوظب���ي ال�سائقن على عدم الن�سغ���ال بالرد على 

ر�سائ���ل املعايدة واملكاملات الهاتفية اأثن���اء القيادة مما يوؤدي اإىل 

ت�ستي���ت الذهن عن متابع���ة الطريق، وينتج عن���ه وقوع احلوادث 

املرورية وما ينجم عنها من وفيات واإ�سابات بليغة.

اأبوظبي ـ وام:

اختتم نادي ت���راث الإم���ارات فعاليات ملتقى 

ال�سمالية ال�سيفي 2021 الذي نظمه النادي "عن 

بعد" يف الفرتة م���ن 20 يونيو املا�سي وحتى 

15 يولي���و اجلاري مب�سارك���ة املراكز ال�سبابية 

والن�سائية التي قدمت ور�سًا يومية عر املن�سة 

الرقمية للنادي.

وكان الأ�سبوع الأول للملتقى �سهد ن�ساط املراكز 

الن�سائي���ة التابع���ة للنادي الت���ي قدمت فيه 

غزل ال�سوف، و�سناع���ة العطور، والتلي، و�سف 

اخلو�س، واخلروفة، فيما قدمت املراكز ال�سبابية 

يف الأ�سبوعن الأخريين ور�س الألعاب ال�سعبية، 

البح���ري، وال�سنع، والبيئة  وال�سقارة، والرتاث 

الزراعي���ة، واإعداد القهوة، والهج���ن، والغو�س، 

بجانب تقدمي مدر�سة الإمارات لل�رشاع التابعة 

للن���ادي ور�ست���ن عن قرب واح���دة عن قوارب 

ال�رشاع احلديث والأخرى عن قوارب التجديف.

واأكد �سعيد املناعي مدير اإدارة الأن�سطة يف نادي 

ت���راث الإمارات اأن امللتقى جنح جناحًا م�سهوداً 

ووج���د �سدى كبرياً يف املجتم���ع على م�ستوى 

الدولة، م�سرياً اإىل اأن جائحة كورونا وما فر�سته 

من تغيريات طالت اأنواع الأن�سطة املختلفة يف 

احلياة وطرق القيام بها، رمبا تكون اأ�سهمت يف 

زيادة الإقبال على برامج امللتقى هذا العام.

ونوه املناعي بالتنوع يف العر�س الرتاثي الذي 

ق���دم خالل اأيام امللتقى م�سدداً على اأن براجمه 

جاءت �سمن خطة اإدارة الأن�سطة يف ال�ستعداد 

للخم�سن، وذل���ك باإعداد الأجي���ال عى اأ�سا�س 

ق���وي م�ستمد من الرتاث، حيث جنح امللتقى يف 

التوا�سل مع املوؤ�س�سات الرتبوية الأخرى لتقدمي 

ور�س "ع���ن بعد" واإهدائه���ا ت�سجيالت تراثية..

موؤكدا احلر�س على ن�رش الرتاث، وهذا من اأهداف 

و�سيا�سة نادي تراث الإمارات يف التعريف برتاث 

الآباء والأجداد واإي�ساله اإىل جيل الأبناء.

رئي�س برلمان الجبل الأ�سود يلتقي الجروان واأع�ساء البرلمان الدولي للت�سامح وال�سالم
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جدة -وكاالت 

و�سلت اإىل امل�سجد احلرام، �سباح يوم ال�سبت، 

طواف  ليوؤدوا  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  طالئع 

بها  قامت  كبرية  ا�ستعدادات  ظل  يف  القدوم 

الرئا�سة العامة ل�سئون امل�سجد احلرام وامل�سجد 

النبوي، مع تطبيق االإجراءات االحرتازية والتباعد 

اجل�سدي.

واأو�سح مدير االإدارة العامة للح�سود والتفويج 

 - احلجيلي  اأ�سامة  املهند�س  احلرام  بامل�سجد 

ح�سبما ذكرت وكالة االأنباء ال�سعودية - اأنه مت 

احلجاج  تفويج  ال�ستقبال  واال�ستعداد  التاأهب 

ال�سابع  ليوم  احلرام  بامل�سجد  القدوم  لطواف 

املطاف  �سحن  اأدوار  بجميع  احلجة،  ذي  من 

وامل�سعى، وتهيئة مواقع تنظيم احلجاج، والتي 

تت�سع لنحو 11 األف حاج لتنظيم دخولهم الأدوار 

�سحن املطاف.

وكانت ال�سلطات ال�سعودية قد اأعلنت اأن مو�سم 

احلج �سيقت�رص على املقيمني ممن تلقوا تلقيحا 

ا�ستثني منه  كامال �سد وباء كوفيد-19، فيما 

الوافدون من اخلارج لل�سنة الثانية.

وهياأت الرئا�سة العامة ل�سئون امل�سجد احلرام 

االأمن  كوادرها يف  )500( من  النبوي  وامل�سجد 

وال�سالمة ، للم�ساركة يف ا�ستقبال اأفواج احلجاج 

امل�سجد  داخل  املنظومة اخلدمية  االأوىل ودعم 

االإجراءات  وفق  له،  اخلارجية  واملرافق  احلرام 

قا�سدي  �سالمة  ل�سمان  املتبعة  واالحرتازات 

امل�سجد احلرام وراحتهم، وتقدمي اأف�سل اخِلْدمات 

واأرقاها ل�سيوف الرحمن.

بالرئا�سة  وال�سالمة  االأمن  اإدارة  مدير  واأو�سح 

فايز احلارثي اأن اأبرز خطط االإدارة التواجد يف 

ا�ستقبال احلجاج يف املداخل الرئي�سية للم�سجد 

املطاف   �سحن  من  االأوىل  وامل�سارات  احلرام 

والتاأكد من عزل االأعمال  االإن�سائية عن مداخل 

وجاهزية  احلجيج،  بحركة  اخلا�سة  املمرات 

ال�سالمل  الكهربائية ومتابعة اأدائها، اإ�سافة اإىل 

االأمنية  والربامج  اخلطط  م�ستجدات  متابعة 

الرئا�سة واجلهات  اإدارات  والتنظيمية مع كافة 

امل�ساركة يف خدمة حجاج  وال�سحية  االأمنية 

بيت اهلل احلرام.

واأ�ساف اأن اأعمال من�سوبي اإدارة االأمن وال�سالمة 

تت�سمن متابعة اأداء الطواف وال�سعي، وحتقيق 

يف  الكمامة  بلب�س  وااللتزام  اجل�سدي  التباعد 

التجمعات  عدم  و�سمان  امل�سليات،  كافة 

واجللو�س اأو االنتظار يف مداخل وخمارج �سحن 

مهامهم  وموا�سلة   ، ال�سفا  جبل  اأو  املطاف 

الرئي�سية املتمثلة يف تفح�س جنبات امل�سجد 

احلرام  اإ�سافة اإىل اجلوالت الدورية على امل�سجد 

احلرام و�ساحاته لر�سد املالحظات ومعاجلتها 

بالتن�سيق مع االإدارة العامة للعمليات والتحكم 

وال�سيطرة.

اخلرطوم -وكاالت 

عرب رئي�س جمل�س الوزراء  ال�سودانى د. عبد اهلل 

حمدوك عن �سكره حلكومة و�سعب الكوت ديفوار 

لكرمهم وا�ستقبالهم احلار، وخ�ّس بال�سكر فخامة 

الرئي�س االيفواري احل�سن وتارا ال�ست�سافة بالده 

وعقدها للقمة امُل�سّغرة امل�سرتكة بني عدد من 

الدول االفريقية والبنك الدويل.

جاء ذلك لدى خماطبته ام�س  مبدينة ابيدجان 

عا�سمة جمهورية كوت ديفوار فاحتة اأعمال القمة 

االفريقية امل�سغرة حول التجديد الع�رصين ملوارد 

الوكالة الدولية للتنمية وذلك مب�ساركة الرئي�س 

واحلكومات  الدول  روؤ�ساء  من  وعدد  االيفواري 

االفريقية، واملدير االإداري لعمليات البنك الدويل 

ال�سيد اأك�سيل فان ترو�ستينبريج، ونواب رئي�س 

الوكالة الدولية للتنمية، و�رصكاء التنمية.

و�سكر رئي�س جمل�س الوزراء البنك الدويل جلهوده 

و�سعيه لتجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية 

)IDA( ولدعم الدول االأفريقية يف هذه االأوقات 

احلرجة يف ظل حائجة كورونا، كما �سكر �سيادته 

نواب الوكالة الدولية للتنمية لدعمهم املتوا�سل 

لالحتياجات التنموية لبلدان القارة.

واأو�سح  اأن ال�سودان كان من بني خم�س ع�رصة 

يف  للتنمية  الدولية  للوكالة  موؤ�س�سة  دولة 

تن�سم  افريقية  دولة  اأول  وكان   ،1960 العام 

لهذه الوكالة  )IDA( التي لعبت دوراً مهمًا يف 

متويل االأولويات التنموية الرئي�سة يف فرتة ما 

بعد اال�ستقالل يف ال�سودان، وعلى �سبيل املثال 

عملها يف وقته مع ال�سودان مل�ساعفة املناطق 

املروية يف م�رصوع اجلزيرة لي�سل اإىل مليوين 

فدان، ودعم عدد من امل�ساريع االأخرى، على وجه 

التحديد يف البنيات التحتية.

واأبان د. حمدوك اأن بالدنا فقدت ثالثة عقود من 

القدرة للو�سول ملوارد الوكالة الدولية للتنمية 

املجتمع  من  ال�سودان  عزلة  ب�سبب   )IDA(

الدويل منذ اأوائل الت�سعينات، م�سرياً اإىل اأنه ويف 

اأعقاب جناح ثورة دي�سمرب املجيدة وامللهمة فقد 

كانت الوكالة الدولية للتنمية من اأوائل ال�رصكاء 

الدوليني لدعم احلكومة االنتقالية يف ال�سودان.

بف�سل  ا�ستطاع  ال�سودان  اأن  حمدوك  د.  وقال 

دعم البنك الدويل عرب الوكالة الدولية للتنمية، 

اإ�سافًة اإىل اجلهود االأخرى من ال�رصكاء واالأ�سدقاء 

الدوليني التخل�س من املتاأخرات للوكالة الدولية 

التنمية  وبنك  الدويل،  النقد  و�سندوق  للتنمية 

القرار بخ�سو�س  اإىل نقطة  االفريقي، والو�سول 

م�سرياً  اأ�سبوعني،  قبل  اخلارجية  ديونه  اإعفاء 

يف هذا ال�سدد لوجود وزير املالية والتخطيط 

االقت�سادي د. جربيل اإبراهيم اليوم يقود تفاو�س 

اكرب  اإىل  للو�سول  باري�س  نادي  مع  ال�سودان 

حزمة اإعفاء من الديون يف تاريخه، معربًا عن 

للتنمية  الدولية  والوكالة  الدويل  للبنك  �سكره 

واملانحني لدعمهم ودورهم يف هذا ال�سدد.

واأكد رئي�س جمل�س الوزراء اأن ال�سودان وهو مير 

مب�رص  ولكنه  بالتحديات،  انتقال حمفوف  عرب 

التحديات ت�سمل معاجلة  اأن  بالكثري، مو�سحًا 

الق�سايا االجتماعية واالقت�سادية واالأمنية على 

املدى الق�سري، باالإ�سافة كذلك ملا يتعلق باآثار 

االقت�سادي  النمو  الإعادة  الهادفة  ال�سيا�سات 

وتخفيف حدة الفقر.

اإن تركيز اجتماع  وقال رئي�س جمل�س الوزراء  

الوكالة الدولية للتنمية الع�رصين حول تنمية 

القطاع  الذي يقوده  والنمو  الب�رصي  املال  راأ�س 

التعايف  وتوظيف  تعزيز  اأجل  من  اخلا�س 

االقت�سادي والتحول اأمر له معني كبري، وياأتي 

يف الوقت املنا�سب.

اأثرت  قد  الكورونا  باأن حائجة  د. حمدوك  واأقر 

الدول املانحة مما جنم عنه  اقت�ساديات  على 

تقليل امليزانيات واأ�ساف "ندرك يف ذات الوقت 

اأن كورونا توؤثر على اقت�ساديات الُدول املانحة 

د.حمدوك  ودعا   ،" للتنمية  الدولية  للوكالة 

للتنمية  الدولية  للوكالة  الع�رصين  االجتماع 

التنمية  اأهداف  حتقيق  على  افريقيا  مل�ساعدة 

على  قادرة  االفريقية  الدول  وجعل  امل�ستدامة، 

ب�سكل  التنموي  والتحول  االقت�سادي  التعايف 

اأف�سل. ونا�سد رئي�س جمل�س الوزراء تبني تطبيق 

املناهج املبتكرة للتمويل مبا يت�سم باملرونة 

املتزايدة ومعاجلة الق�سايا اخلا�سة باله�سا�سة 

والنزاعات والعنف واإعطاء اعتباراً خا�سًا للدول 

التي متر عرب االنتقال.

وال�رصكاء  االأ�سدقاء  حمدوك  د.  نا�سد  كما 

للتنمية  الدولية  الوكالة  مع  للعمل  املانحني 

وبذل كل اجلهود ال�رصورية جلعل اجتماع الوكالة 

الع�رصين نقلة تاريخية يف التعاون العاملي.
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هدوء في �سمالي لبنان بعد احتجاجات 

عنيفة على تردي االأو�ساع المعي�سية

ال�سعودية ت�سجل 1098 �إ�صابة جديدة

تون�س ت�سجل ح�سيلة قيا�سية في وفيات 

كورونا اليومية

بريوت  ) د ب اأ( -

منطقة جبل  اإىل  ال�سبت  يوم  التام   الهدوء  عاد   

انت�سار  و�سط  لبنان  ب�سمايل  حم�سن يف طرابل�س 

كثيف لوحدات اجلي�س يف خمتلف �سوارع املدينة.

وذكرت "الوكالة الوطنية لالإعالم"  اأن حركة ال�سري 

عادت اليوم اإىل طبيعتها يف املدينة ، م�سرية اإىل اأن 

ذلك ياأتي  بعد مواجهات عنيفة بني املحتجني من 

اأبناء املنطقة على تردي االأو�ساع املعي�سية وفقدان 

على  اجلي�س،  وعنا�رص  واملازوت  البنزين  مادتي 

خلفية قطع طريق �سكة احلديد التي تربط اجلبل 

بالقبة والتبانة والبداوي.

وكان اجلي�س ا�ستقدم ليال تعزيزات ع�سكرية، وعملت 

جميع  فتح  واإعادة  الو�سع  �سبط  على  عنا�رصه 

الطرق املوؤدية اإىل اجلبل بعد ان�سحاب املحتجني.

واأكدت فاعليات املنطقة اأن وزارة الطاقة جتاوبت 

مب�ساعدة اجلي�س مع مطالب االأهايل، وعملت على 

تاأمني مادة املازوت اإىل اأ�سحاب املولدات الإعادة 

التيار اإىل املنطقة.

اأ�سيبوا  ع�سكريا   15 اأن  اللبناين   اجلي�س  واأعلن 

بجروج  يف مواجهات مع حمتجني اأقدموا  ام�س 

اجلمعة على قطع الطرق يف منطقة جبل حم�سن .

يذكر اأن لبنان ي�سهد اأزمة اقت�سادية ومالية حادة 

تخطى  الدوالر حيث  �سعر �رصف  ارتفاع  اإىل  اأدت 

�سعر  ارتفاع  وتفاقم  لبنانية،  لرية  األف  اليوم 22 

�رصف الدوالر بعد اإعالن الرئي�س احلريري اعتذاره 

عن عدم ت�سكيل احلكومة.

وب�سبب االأزمة املالية واالقت�سادية تراجعت القدرة 

قدرة  تراجع  اإىل  باالإ�سافة  للمواطنني،  ال�رصائية 

م�رصف لبنان على تلبية قرار احلكومة بدعم االأدوية 

واملواد االأ�سا�سية املدرجة على لوائح الدعم.

تون�س -وكاالت 

اأنها  اجلمعة  يوم  التون�سية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

الـ24  �سجلت 205 وفيات بفريو�س كورونا خالل 

�ساعة املا�سية، يف اأكرب ح�سيلة للوفيات اليومية 

منذ ظهور الوباء.

بالفريو�س  جديدة  اإ�سابة  الوزارة 6787  و�سجلت 

مما يثري املخاوف حول قدرة البالد على حماربة 

الفائقة  الرعاية  وحدات  امتالء  ظل  يف  اجلائحة 

بامل�ست�سفيات ونق�س اإمدادات االأك�سجني.

األفا  اإىل نحو 530  االإجمايل  االإ�سابات  وقفز عدد 

بينما و�سل عدد الوفيات اإىل 17200، فيما تعاين 

حملة التح�سني �سد الفريو�س من بطء �سديد.

الوفيات  عدد  اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقول 

والدول  اإفريقيا  االأعلى يف  اليومي يف تون�س هو 

العربية، فيما ت�سف ال�سلطات ال�سحية التون�سية 

الو�سع بالكارثي.

اإ�سابة   1098 ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  و�سجلت 

جديدة بفريو�س كورونا خالل الـ24 �ساعة املا�سية؛ 

لريتفع اإجمايل االإ�سابات امُل�سجلة يف اململكة منذ 

بدء انت�سار الوباء اإىل 508 اآالف و521 اإ�سابة.

قناة  اأوردته  بيان  يف   - الوزارة  واأو�سحت 

"االإخبارية" ال�سعودية يوم ال�سبت، اأنه مت ت�سجيل 
اإجمايل  لي�سل  جديدة؛  �سفاء  حاالت  و207  األف 

حاالت ال�سفاء اإىل 489 األًفا و553 حالة، فيما بلغ 

اإجمايل الوفيات جراء االإ�سابة بالفريو�س 8 اآالف 

و63 حالة، بعد ت�سجيل 15 وفاة جديدة.

ال�سعودية جتهيز م�ست�سفى  ال�سحة  وزارة  اأكملت 

جبل الرحمة مب�سعر عرفات، لتوفري الرعاية الطبية 

حلجاج بيت اهلل احلرام، حيث �سيعمل امل�ست�سفى 

خالل مو�سم حج هذا العام على مدار ال�ساعة، وفًقا 

لوكالة االأنباء ال�سعودية »وا�س«.

وتبلغ �سعة امل�ست�سفى 77 �رصيراً منها 17 �رصير 

عناية مركزة، كما مت جتهيز وحدة لالإجهاد احلراري 

باطنة  من  الداخلية  االأق�سام  جتهيز  اإىل  اإ�سافة 

وجراحة وق�سم للعمليات اجلراحية ومناظري اجلهاز 

اله�سمي. فيما مت جتهيز امل�ست�سفى باالأق�سام الطبية 

امل�ساندة مثل ق�سم املخترب، وق�سم االأ�سعة وق�سم 

الكوادر  من  تكليف 183  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيدلية 

الطبية والفنية واالإدارية لت�سغيل اأق�سام امل�ست�سفى.

واأعلنت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية، مي الكيلة يوم  

جديدة  اإ�سابة  و66  وفاة  حالة  ت�سجيل  ال�سبت  

الـ24  تعاٍف خالل  حالة  و134  كورونا،  بفريو�س 

�ساعة املا�سية وقالت الوزيرة يف التقرير الوبائي 

واملعلومات  االأنباء  وكالة  ن�رصته  الذي  اليومي 

فريو�س  من  التعايف  ن�سبة  اإن  الفل�سطينية)وفا( 

كورونا يف فل�سطني بلغت 4ر%98.

الم�سجد الحرام ي�ستقبل طالئع الحجاج في مو�سم خاٍل من الوافدين

رئا�سة �سوؤون الحرمين تهيئ 500 من كوادرها ال�ستقبال وفود الحجاج بالم�سجد الحرام

حمدوك يدعو المنظمات الدولية لم�ساعدة اأفريقيا في معركة النمو االقت�سادي

 وفاة  محمد بقى النائب االأول لرئي�س المجل�س االأعلى 

للدولة فى ليبيا 

الحكومة اليمنية   تحمل الحوثيين م�سوؤولية تجاهل 

التحذيرات ب�ساأن ناقلة النفط »�سافر«

عبير مو�سى: جماعة االإخوان في تون�س م�ستعدة لبيع 

البالد من اأجل البقاء في ال�سلطة
 طرابل�س -وكاالت 

اأكد املجل�س االأعلى للدولة يف ليبيا 

يوم ال�سبت وفاة النائب االأول لرئي�س 

املجل�س حممد بقي.

"بقلوب  له:  بيان  يف  املجل�س  وقال 

�سابرة حمت�سبة، وببالغ احلزن ننعي 

النائب  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

االأعلى للدولة  االأول لرئي�س املجل�س 

حممد بقي". وو�سفه البيان باأنه "اأحد 

لها  امل�سهود  الوطنية  ال�سخ�سيات 

باحلكمة وال�سدق يف مواقفه والوفاء 

يف تعامله مع اجلميع، وال�سعي نحو 

اإ�سالح ذات البني وحتقيق ال�سالم يف 

وطننا طيلة عمله باملجل�س". وفيما 

مل يك�سف "االأعلى للدولة" �سبب وفاة 

اإنه  ليبية  اإعالم  و�سائل  قالت  بقي، 

تويف جراء اإ�سابته بفريو�س كورونا.

�سنعاء )د ب اأ(- 

االعالم  وزير  االإرياين،  معمر  حمل 

بها  املعرتف  اليمنية  احلكومة  يف 

احلوثي  ملي�سيا  اجلمعة،  يوم  دوليا، 

التالعب  "عن  الكاملة  امل�سئولية 

وجتاهل  �سافر،  املوقوتة  بالقنبلة 

متخ�س�سة  دولية  منظمات  حتذيرات 

كارثة  من  وخرباء  بحثية  ودرا�سات 

و�سيكة  واإن�سانية  واقت�سادية  بيئية 

جراء ت�رصب اأو غرق اأو انفجار الناقلة 

ماليني  �ستطال  التي  اخلطرية  واالأثار 

الب�رص و�ستلقي بظاللها لعقود قادمة".

وقال االإرياين يف ح�سابه على موقع 

التوا�سل االجتماعي "تويرت"، "االإعالن 

برف�س  احلوثي  ملي�سيا  عن  ال�سادر 

تنفيذ االتفاق مع االأمم املتحدة ب�ساأن 

ال�سماح لفريق اأممي بال�سعود لناقلة 

الفني  و�سعها  وتقييم  �سافر  النفط 

و�سيانتها، يوؤكد ا�ستمرارها يف املراوغة 

اجلهود  الإف�سال  االأكاذيب  واختالق 

واتخاذها  الكارثة،  الحتواء  الدولية 

امللف مادة للم�ساومة واالبتزاز".

املجتمع  احلكومي،  امل�سوؤول  وطالب 

دائمة  والدول  املتحدة  واالأمم  الدويل 

االأمن مبمار�سة  الع�سوية يف جمل�س 

�سغوط حقيقية وفر�س عقوبات على 

الإجبارها  احلوثي  ملي�سيا  "قيادات 

�سافر،  ب�ساأن  تعهداتها  تنفيذ  على 

واإنقاذ اليمن والدول املطلة والعامل من 

اكرب كارثة بيئية و�سيكة يف اأحد اأهم 

املمرات الدولية".

منطقة  يف  الواقعة  الناقلة  وحتوي 

مبحافظة  احلوثيون  عليها  ي�سيطر 

1ر1  من  اأكرث  البالد،  غربي  احلديدة، 

مليون برميل نفط، ويخ�سى ت�رصبها يف 

البحر، ب�سبب عدم �سيانتها منذ بدء 

احلرب يف اليمن قبل �سبع �سنوات.

ال�رصعية  احلكومة  طالبت  واأن  �سبق 

ب�سكل متكرر ب�رصورة �رصيعة �سيانة 

قد  الذي  النفط  الناقلة خ�سية ت�رصب 

يوؤدي اإىل اأ�سواأ كارثة بيئية يف العامل.

تون�س -وكاالت 

قالت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر التون�سي عبري مو�سي 

اإىل  اإ�سارة  االإخوان، يف  مع  مطلقا  يتحالف  لن  حزبها  اإن 

حركة "النه�سة"، وذلك يف حال فوز احلزبني يف االنتخابات 

الت�رصيعية القادمة.

واأ�سافت اأن هدف احلزب تنوير الراأي العام باأن هذه احلركة 

تتكون من ميلي�سيات عنف، واأنها م�ستعدة لبيع البالد من 

اأجل البقاء يف ال�سلطة.

ومنذ نحو االأ�سبوع، قالت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر اإن 

بالدها تعي�س اأزمة تهدد ا�ستقرارها ب�سبب جماعة االإخوان 

امل�سلمني، واإنها تنتظر قرارا من الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد 

ملحا�سبتهم.

واأو�سحت يف ت�رصيحات تليفزيونية ، اأن الواقع التون�سي 

االقت�سادية  االأو�ساع  م�ستوى  على  د�ستورية  "اأزمة  ي�سهد 

الرديئة وال�سيا�سية املتوترة، واالجتماعية املهددة، نتيجة 

حكم االإخوان الذين كانوا يعلمون اأنهم �سريف�سون من ال�سارع 

وال�سعب التون�سي".

كما اعتربت اأن هذه االأزمة الد�ستورية "تقلق اجلميع وتهدد 

رئي�س  قرارا من  "ننتظر  قائلة  وا�ستقرارها"،  الدولة  وجود 

وحما�سبتهم  امل�سلمني  لالإخوان  حد  لو�سع  اجلمهورية 

واإرجاعهم اإىل حجمهم الطبيعي، كي تعود لتون�س عافيتها".

وقالت اإن حزبها �سوف يت�سدى ملحاوالت "تغييب الوطن"، 

و�سيعمل على اأن يكون االأمر بيد ال�سعب.
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مريم المهيري 

و�أ�ض���افت معاليها: متتل���ك �إ�رس�ئيل و�حدة من �أف�ض���ل 

�ملنظومات لل�رسكات �لنا�ض���ئة يف �لع���امل ومع �عتبار 

�البتكار ركيزة �أ�ضا�ض���ية يف قط���اع تكنولوجيا �لزر�عة 

�حلديثة حتر�ص دول���ة �الإمار�ت عل���ى ��ضتك�ضاف كافة 

�أوج���ه �لتعاون يف هذ� �ملج���ال وباملقابل لدينا �لكثري 

من �خل���ر�ت �لتي ميكننا م�ضاركتها. فعلى �ضبيل �ملثال 

ميك���ن مل����رسوع »و�دي تكنولوجيا �لغ���ذ�ء« �لذي مت 

�إطالقه موؤخر� �أن ي�ضت�ضيف كل من �ل�رسكات �الإ�رس�ئيلية 

�لنا�ضئة و�لقائمة بالفعل للم�ضاهمة يف قيادة �لعديد من 

�ملبادر�ت �حليوية �لتي ت�ضمل �لزر�عة �لبيئية �خلا�ضعة 

للرقابة ومعاجلة �لبذور و�لري �حلديث و�لطاقة �ل�ضم�ضية 

وحتلي���ة �ملياه ونوؤمن باأن �ل�رس�كة مع �إ�رس�ئيل �ضتكون 

مبثاب���ة حمف���ز لال�ضرت�تيجية �لوطنية لالأم���ن �لغذ�ئي 

2051 و�لت���ي ته���دف �إىل تعزيز مكانة دول���ة �الإمار�ت 

كمركز عامل���ي لالأمن �لغذ�ئي �لقائم على �البتكار خالل 

�لعقود �لثالثة �ملقبلة.

ووقع���ت معاليها مذكرة تفاهم م���ع معايل �أوديد فورير 

وزي���ر �لزر�عة �الإ�رس�ئيلي لتعزي���ز �لتعاون يف جماالت 

�الأم���ن �لغذ�ئي مبا يف ذل���ك �الإنتاج و�ضال�ض���ل �الإمد�د 

�لغذ�ئي، و�لبحوث و�البتكار�ت يف هذ� �ملجال �حليوي.

كما وقع���ت معاليها مذكرة تفاهم �أخرى مع معايل متار 

ز�ندبرغ وزيرة حماية �لبيئ���ة �الإ�رس�ئيلية و�لتي تهدف 

�إىل تب���ادل �ملعرفة و�خلر�ت ف�ض���اًل عن توحيد �جلهود 

�لبحثي���ة للتخفيف من �آثار تغري �ملناخ و�ضمان �حلفاظ 

على �لتنوع �لبيولوجي و�لنظم �لبيئية.

و�لتقت معاليها خالل �لزي���ارة مع معايل كارين �حلر�ر 

وزيرة �لبنية �لتحتية �لوطنية و�لطاقة و�ملو�رد �ملائية 

ومع���ايل عي�ضاوي فريج وزير �لتع���اون �الإقليمي لبحث 

�لتعاون يف �ملجاالت ذ�ت �الهتمام �مل�ضرتك �لتي تعود 

بالفائدة مل�ضلحة دولة �الإمار�ت و�إ�رس�ئيل.

وقام���ت معاليها خالل �لزي���ارة بعق���د �جتماعات مع 

�لروؤ�ض���اء �لتنفيذيني لل����رسكات ذ�ت �ل�ضلة منها �رسكة 

Agricora كم���ا تلقت معاليها ع���دد�ً من �لعرو�ص 
�لتقدميي���ة حول قط���اع �لغذ�ء يف �إ�رس�ئي���ل و�ل�رسكات 

�ملختلف���ة �لعاملة يف ه���ذ� �لقطاع و�ضه���دت معاليها 

�فتت���اح �ضف���ارة دولة �الإمار�ت يف ت���ل �أبيب ، وتال ذلك 

زي���ارة لكليات �لزر�عة يف �جلامعة �لعرية وجامعة بن 

غوريون حيث ح�رست �فتتاح مركز مو�ضيه مرييال�ضفيلي 

لالأم���ن �لغذ�ئ���ي يف �ل�ضحر�ء يف جامع���ة بن غوريون 

بالتع���اون مع و�ترجني، ثم ز�رت مركز فولكاين للبحوث 

�لزر�عي���ة وجمموع���ة ميرتيللي حيث �لتق���ت برئي�ضها 

ومديره���ا �لتنفيذي حاييم طي���ب �إىل جانب ممثلني عن 

عدد من �رسكات �لزر�عة وتكنولوجيا �ملياه �الإ�رس�ئيلية 

ملناق�ضة �آخر �لتط���ور�ت �لتي حترزها هذه �ل�رسكات يف 

جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملائي.

وب���د�أ �ليوم �الأخري من زيارة معاليها برحلة �إىل �ضحر�ء 

و�دي عربة ثم توجهت معاليها لتناول �لفطور مع طالب 

وموظفي مدر�ض���ة »�آدم فاد�ما«.. ويف وقت الحق �لتقت 

معاليه���ا مبئري ت�ضور عم���دة و�دي عربة ومدي���ر �إد�رة 

�لزر�ع���ة باملدين���ة ، كما �ضهدت �لزي���ارة قيام معاليها 

بجولة د�خل مركز �لبح���وث و�لتطوير بو�دي عربة وهو 

مركز بح���ث وتطوير علمي ر�ئد يه���دف �إىل تطوير مو�د 

جديدة ورفع ج���ودة �ملنتجات و�إيجاد حما�ضيل جديدة 

وفتح �أ�ضو�ق جديدة.

نادي باري�س 

ومبوج���ب �الإتفاقي���ة �لتي وقعت �خلمي�ص فل���ن يتم �ضد�د 

�أي مدفوع���ات للد�ئنني بني نقطة �لقر�ر يف مبادرة �لهيبك 

ونقاط �الإكمال

 و�أ�ض���ادت دول ن���ادي باري�ص باالإ�ضالح���ات �القت�ضادية 

�ل�رسوري���ة �لتي نفذتها �حلكومة �ل�ضود�نية لوقف �لتدهور 

�القت�ضادي �مل�ضتم���ر و��ضارت �ىل �لتكالي���ف �القت�ضادية 

و�الجتماعية لهذه �الإ�ضالحات على �ل�ضعب �ل�ضود�ين، كما 

�أقرت باأهمي���ة �الإ�ضالحات �القت�ضادي���ة �الأ�ضا�ضية لتوفري 

�الأ�ض����ص �لالزمة خلطط �لتنمية �لوطني���ة و�حلد من �لفقر، 

و�أ�ضادت مبا حققته �حلكوم���ة �النتقالية من �إجناز بعودة 

�ل�ضود�ن ع�ضو�ً فاعاًل يف �ملجتمع �لدويل.

م���ن جانبهم �أكد جميع د�ئني ن���ادي باري�ص عزمهم �إلغاء 

100% من متطلباتهم �ملتبقي���ة مبجرد �لو�ضول �إىل نقطة 

�الإكمال �خلا�ض���ة ب )HIPC(. وقد ح����رس �الجتماع عدد 

م���ن �ملمثلني من خ���ارج نادي باري�ص ب�ضف���ة مر�قب من 

بينه���م ممثلني عن �لكويت و�ل�ضعودية و�الإمار�ت ورومانيا 
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وجمهوري���ة �لت�ضي���ك، حيث �عرب���و� عن دعمه���م لالتفاقية 

و��ضتعد�ده���م للتع���اون على �أ�ضا�ص ����رسوط مماثلة للديون 

�مل�ضتحقة لهم.

ال�سعودية.. طالئع

ويت���م تفويج �حلجاج يف مرحلة ط���و�ف �لقدوم، عر خدمة 

�لنقل �لرتددي من مر�كز �لتجمع �إىل �حلرم �ملكي، بحيث يتم 

تفويج 6000 حاج كل ثالث �ضاعاًت.

وبع���د �النتهاء من طو�ف �لقدوم، يغ���ادر جميع �حلجاج من 

�مل�ضجد �حلر�م، باحلافالت من حمطة »باب علي« و�ضوال �إىل 

�ضاحة ج�رس �جلمر�ت مب���ا ال يقل عن 200 حافلة ومبتو�ضط 

2000 ح���اج ل���كل 3 �ضاع���ات، وبح�ض���ب �أل���و�ن �لنطاقات 

�ملخ�ض�ضة مل�ضع���ر منى، ليتمكن �حلاج من �لو�ضول �إىل مقر 

�ضكنه مبنى عر م�ضار�ت خم�ض�ضة لكل لون.

وكانت وز�رة �حلج و�لعمرة �ل�ضعودية  �أعلنت �ل�ضهر �ملا�ضي، 

ق����رس �إتاحة �لت�ضجيل للر�غب���ني يف �أد�ء منا�ضك �حلج على 

�ملو�طنني و�ملقيمني د�خل �ل�ضعودية فقط، باجمايل 60 �ألف 

حاج.

اأونروا : اأمريكا 

و�رسح �ملفو�ص �لعام الأون���رو� فيليب الز�ريني باأن »توقيع 

�إطار عمل �لواليات �ملتحدة و�لوكالة و�لدعم �الإ�ضايف يو�ضح 

م���رة �أخرى �أن لدين���ا �رسيًكا م�ضتم���ًر� يف �لواليات �ملتحدة 

يتفهم �حلاجة �إىل تق���دمي م�ضاعدة حا�ضمة لبع�ص �لالجئني 

�الأكرث �ضعًفا يف �ملنطقة«.

وبح�ضب �لبيان ، �ضي�ضتمر �لتمويل �الإ�ضايف يف دعم �مليز�نية 

�الأ�ضا�ضية لالأونرو� و�لتي متول غالبيتها ت�ضغيل �أكرث من 700 

مدر�ضة لتعليم �أكرث من ن�ضف مليون طفل و140 عيادة �ضحية 

�أولية تقدم 5ر8  مليون ��ضت�ضارة مري�ص �ضنوًيا باالإ�ضافة �إىل 

بر�مج �لطو�رئ.

و�أو�ض���ح �لبيان �أن �لدع���م �الأمريكي ميول خدم���ات �لغذ�ء، 

و�مل�ضاعد�ت �لنقدية �لطارئ���ة، و�ل�ضحة يف حاالت �لطو�رئ، 

و�ل�ضحة �لعقلي���ة و�لدعم �لنف�ضي و�الجتماع���ي، و�لتعليم 

يف ح���االت �لطو�رئ و�حلماي���ة و�ملياه و�ل����رسف �ل�ضحي 

و�ال�ضتجابة جلائحة كورونا.

ويف 22 حزير�ن/يونيو �ملا�ضي �أطلقت �أونرو� ند�ء للم�ضاعدة 

�الإن�ضانية و�لتعايف �ملبكر بقيمة 164 مليون دوالر يف �أعقاب 

جولة �لت�ضعي���د �لع�ضكري �الأخرية بني �لف�ضائل �لفل�ضطينية 

و�إ�رس�ئيل منت�ضف �أيار/مايو �ملا�ضي.
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12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأحد 18 يوليو 2021-العـدد 14798 
�أخباروتقارير

نيويورك ـ )د ب �أ( :

 يعتزم الأمـــن العام للأمم املتحـــدة اأنطونيو 

جوتريي�ش تو�سيع املهمة الدولية يف مايل الواقعة 

غربـــي اأفريقيا بعد الهجوم على جنود اأملان يف 

مايل ا�ستهدف 12 منهم واأ�سابهم بجروح.

ويف ر�سالـــة داخلية طلب جوتريي�ش من جمل�ش 

الأمـــن التابع للأمم املتحـــدة توفري 2069 رجل 

يرتـــدون الزي الر�سمـــي – مبـــا يف ذلك 1730 

ع�سكريا و300 من اأفراد وحدات ال�رشطة.

وح�سلـــت وكالة الأنباء الأملانيـــة )د. ب. اأ( على 

ن�سخة مـــن الر�سالة، وحتى الآن مت تفوي�ش اأكرث 

من 13 األف عن�رش ع�سكري من قبل جمل�ش الأمن 

ملهمة مينو�سا التابعة للأمم املتحدة.

وا�ســـار جوتريي�ش اأمام املجل�ـــش اإىل ما اأ�سماه 

"التحديات املتزايدة التعقيد" للبعثة والتهديد 
الإرهابي املتزايد.

وقال جوتريي�ش: "يف �ســـوء الهجمات املعقدة 

الأخـــرية على القواعد والهجمات امل�ستمرة على 

الدوريات والقوافل"، فمن �ساأن تو�سيع النت�سار اأن 

يعمل على حماية اجلنود.

وكتب جوتريي�ش اأن هناك ثغرات يف الدعم اجلوي 

واملجال الطبي ب�سورة اأ�سا�سية.

�لأمين �لعام للأمم �لمتحدة يعتزم تو�سيع 

مهمة �لقو�ت �لدولية في مالي 

�سركة �سينية تعلق �لعمل في باك�ستان عقب هجوم على عمالها

ملك �لنرويج ير�سل تعازيه لألمانيا وبلجيكا في 

�سحايا �لفي�سانات

ح�شيلة قتلى اأعمال ال�شغب تتجاوز 200 قتيل

رئي�ش جنوب �إفريقيا و�لجي�ش يتعهد�ن بالق�ساء على �لفو�سى

م�سوؤولو هونج كونج يد�فعون عن قانون �لأمن بعد تحذير 

�أمريكي من مخاطره

تحطم طائرة خفيفة في �ألمانيا ووفاة ثلثة �أ�سخا�ش
�أملانيا ـ )د ب �أ( :

عرثت قوات الطوارئ يف اأملانيا على 

ثلث جثث يف موقـــع حتطمت فيه 

طائـــرة �سغرية مبنطقـــة بوبلينجن 

)ولية بادن فورمتبريج( جنوب غربي 

البلد.

وقال متحدث با�سم ال�رشطة بعد ظهر 

اأم�ش ال�سبت اإن هويات القتلى ما زالت 

غـــري وا�سحة، م�ســـريا اإىل اأن عملية 

انت�سال اجلثـــث يف موقع احلادث مل 

تنتـــه بعد ب�سبب الأ�سجـــار الكثيفة 

بالقرب من مدينة �ستاينربون.

وكانت قوات الإطفاء والإنقاذ توجهت 

اإىل موقـــع احلادث مـــع العديد من 

امل�ساعدين.

ذكرت ال�رشطـــة اأن الطائرة ال�سغرية 

من نـــوع "بيرب" اأقلعـــت من مطار 

�ستوجتارت �سبـــاح اأم�ش ال�سبت يف 

التا�سعة واأربعن دقيقة.

ومل يتم التو�ســـل اإىل �سبب التحطم 

وا�ستمـــر التحقيق اإىل مـــا بعد ظهر 

اليوم. واأعلنت ال�رشطة اأنه مت الو�سول 

اإىل ال�سنـــدوق الأ�سود مل�سار الرحلة 

واأن خبـــريا مـــن املكتـــب الحتادي 

للتحقيقات يف حوادث الطريان و�سل 

اأي�سا اإىل موقع احلادث.

ووفقـــا لتقرير اأويل �ســـدر عن هيئة 

مراقبة الطريان الأملانية كانت الطائرة 

ذات املحرك الواحـــد يف طريقها اإىل 

مدينة ماجديبورج �رشقي البلد اأم�ش 

ال�سبت.

تايلند تمنع �لتجمعات مع �رتفاع حالت �لإ�سابة و�لوفاة 

ب�سبب كورونا 

�إ�سلم �باد ـ )د ب �أ(:

 اأعلنت �رشكة بناء �سينية اأم�ش ال�سبت تعليق 

العمل يف م�رشوع للطاقة الكهرومائية يف �سمال 

غرب باك�ستان ، بعد اأيام من هجوم دموي لقى 

فيه ت�سعة عمال �سينين حتفهم.

واأوقفت �رشكة ت�ساينا جيزوبا جروب العمل يف 

م�رشوع دا�سو للطاقـــة املائية و�رشحت جميع 

العمال الباك�ستانين ، وفقا لبيان.

يف وقت �سابق اأم�ش ال�سبت، قال وزير الداخلية 

الباك�ستـــاين �سيخ ر�سيد اأحمـــد اإنه مت تكثيف 

الإجراءات الأمنية بالن�سبة للمواطنن ال�سينين 

يف البلد.

وقال اأحمـــد: "نطمئن جمددا احلكومة ال�سينية 

باأنه لن يتم الت�سامح مع مرتكبي الهجوم".

مـــن ناحية اأخـــرى، زار فريق مـــن امل�سوؤولن 

ال�سينين ي�سم 15 ع�سوا املوقع الذي تعر�ست 

فيه احلافلة املكوكية التي تقل عمال �سينين 

لنفجار يـــوم الأربعاء املا�ســـي. ومل تعلن اأي 

جماعة م�سوؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقـــال الوزيـــر الباك�ستـــاين اإن التحقيقات يف 

احلادث ل تزال جارية ، لكن من املقرر اأن يتوجه 

وزير اخلارجية الباك�ستاين اإىل بكن اليوم الأحد 

لإطلع ال�سلطات ال�سينية على تطورات الهجوم.

وتقـــوم بكن بتنفيـــذ م�رشوع دا�ســـو للطاقة 

الكهرومائيـــة يف منطقة كوه�ستـــان مبوجب 

خطة ا�ستثمارية ت�سكل جزًءا من مبادرة احلزام 

والطريق ، وهو برنامج اقت�سادي وبنية حتتية 

رائدة يقودها الرئي�ش ال�سيني �سي جن بينج.

كما تقوم ال�سن بتنفيذ م�رشوع املمر القت�سادي 

ال�سيني الباك�ستاين بقيمة 62 مليار دولر ، ومت 

اإن�ساء فرقة اأمنية خا�سة قوامها 15 األف جندي 

حلماية مئات املواطنن ال�سينين.

ومع ذلك ، تعر�ـــش املواطنون ال�سينيون على 

وجـــه اخل�سو�ش واملمـــر القت�ســـادي ب�سكل 

عام لهجمـــات. ويف اآب/اأغ�سط�ش 2018 ، وقع 

هجوم انتحاري ا�ستهدف مهند�سن �سينين يف 

بلو�س�ستان. وبعد ب�سعة اأ�سهر ، حاول م�سلحون 

اقتحـــام القن�سلية ال�سينية يف مدينة كرات�سي 

ال�ساحلية.

لندن ـ )د ب �أ( :

 اأعـــرب ملك الرنويـــج، هارالد عن تعازيه يف 

�سحايا الفي�سانات التي �رشبت غرب اأوروبا، 

مبا يف ذلك اأملانيا وبلجيكا ولوك�سمربج، يف 

الأيام القليلة املا�سية.  

ويف ر�سالة وجهها لرئي�ش اأملانيا، فرانك فالرت 

�ستاينماير، قال ملـــك الرنويج/84 عاما/ اأنه 

"حزن عندما علم باإنباء الفي�سانات العارمة" 
يف غرب اأملانيا، التي ت�سببت يف دمار وا�سع 

النطاق وفقدان الكثري جدا من الأرواح".

وكتب "نيابة عني وعن �سعب الرنويج، اأبعث 

اإليكم باأ�سدق التعازي واأطلب منكم نقل تعازي 

لهوؤلء الثكاىل اأو من ت�رشرا ب�سورة اأخرى من 

هذه الكارثة الطبيعيـــة املروعة". ومت اإر�سال 

ر�سالة مماثلة اأي�سا مللك بلجيكا، فيليب

جوهان�سربج ـ )د ب �أ( :

 قال رئي�ش جنوب اإفريقيا �سرييل رامافو�سا اأول 

اأم�ش اإنه مت تن�سيق اأعمـــال العنف الغوغائية 

التي اأغلقـــت الطرق ال�رشيعة الرئي�سية ودمرت 

ال�رشكات وخلفت اأكرث من 200 قتيل.

ولدى و�سوله حتت حرا�سة ع�سكرية اإىل مدينة 

ديربان التي هزتها احتجاجات عنيفة قبل اأيام ، 

ندد رامافو�سا بالعنف وو�سفه باأنه هجوم على 

الدميقراطية.

وقال "من الوا�سح متاما اأن كل هذه احلوادث من 

ا�سطرابات ونهب مت التحري�ش عليها ؛ كان هناك 

اأ�سخا�ش خططوا لها ون�سقوها".

واأ�ساف رامافو�سا اأنـــه مت التعرف على بع�ش 

الأ�سخا�ش وتبحث ال�رشطة عنهم الآن. وذكر يف 

اإ�سارة على ما يبدو اإىل ا�ستجابة ال�رشطة ، "لن 

ن�سمح باأعمال الفو�سى وال�سطرابات بالنت�سار 

يف بلدنا. نعـــم .. كان باإمكاننا اأن نفعل ما هو 

اأف�سل ، لكن الو�سع داهمنا ".

واأ�ســـارت اإح�ساءات حكوميـــة بجنوب اأفريقيا 

ا لقوا حتفهم  اليوم اجلمعـــة اإىل اأن 212 �سخ�سً

يف اأعمال ال�سغب العنيفة التى اجتاحت مناطق 

من البلد ، بينما اأ�سيب عدد اأكرب من ال�سكان.

وبداأت اأعمـــال العنف باحتجاجات على �سجن 

الرئي�ش ال�سابق جاكـــوب زوما الذى ينحدر من 

اإقليم كوازولو ناتال.

وقال رامافو�ســـا اإن غالبية القتلى، حوايل 180 

�سخ�سا، كانوا يف كوازولو ناتال.

وعلى الرغم من املزيد من الهجمات املتفرقة ، 

ل �سيمـــا يف اإقليم كوازولو ناتال ال�ساحلي فقد 

اأ�سبـــح الو�سع الآن حتت ال�سيطرة اإىل حد كبري 

من قبل اجلي�ش واأعيد فتح طرق النقل الرئي�سية 

، ح�سبما قالت خومبوزو نت�سافيني ، الوزيرة يف 

مكتب الرئي�ش اأم�ش .

واأ�سافـــت نت�سافيني اأن "الو�ســـع يف اإقليمى 

كوازولو ناتـــال وجاوتنج يعـــود اإىل طبيعته 

تدريجياً ولكن ب�سورة ثابتة " ، م�سيفًا اأنه مت 

القب�ش على اأكرث من 2500 �سخ�ش حتى الآن.

وح�سدت حكومة جنـــوب اأفريقيا نحو 25 األف 

جندي مل�ساعدة اأجهـــزة اإنفاذ القانون املحلية 

على مواجهة الحتجاجات العنيفة اجلارية، يف 

اأكرب انت�سار للقوات يف عهد الدميقراطية بجنوب 

اأفريقيا منذ 27 عاما. 

وقال نت�سافيني اإن "الو�سع يف اإقليمى كوازولو 

ناتال وجاوتنج يعود اإىل طبيعته تدريجيًا ولكن 

ب�سورة ثابتة " ، م�سيفًا اأنه مت القب�ش على اأكرث 

من 2500 �سخ�ش حتى الآن.

بـــداأت اأعمال العنـــف باحتجاجات على �سجن 

الرئي�ش ال�سابق جاكـــوب زوما الذى ينحدر من 

اإقليم كوازولو ناتال.

و��سنطن ـ )د ب �أ/ت ك �أ(:

انتقد الرئي�ش الأمريكي جو بايدن يوم اجلمعة 

في�سبوك  مثل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

ب�سبب ال�سماح بن�رش معلومات م�سللة ب�ساأن 

مقاومة  يف  ت�سبب  مما  كوفيد-19  لقاحات 

العديد من الأمريكين للح�سول على جرعات 

البلد  من  �سا�سعة  م�ساحات  وجعل  اللقاح 

عدوى  الأ�سد  دلتا  ب�سللة  للإ�سابة  عر�سة 

من فريو�ش كورونا. وقال بايدن اأثناء مغادرة 

البيت الأبي�ش متوجها اإىل كامب ديفيد »اإنهم 

يقتلون النا�ش.

بايدن يلقي باللئمة على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي في 

�لت�سليل ب�ساأن لقاحات كوفيد-19

هوجن كوجن ـ )د ب �أ( :

 اأ�سدرت وزارة العـــدل يف هوجن كوجن 

بيانا اأم�ش ال�سبت، دافعت فيه عن قانون 

الأمن املثري للجـــدل باملدينة، بعد اأن 

حذرت احلكومة الأمريكية من اأن القانون 

ي�سكل خماطر على اأ�سخا�ش و�رشكات.

واأ�سافـــت الـــوزارة اأن قانـــون الأمـــن 

الوطني الذي فر�سته بكن "يتوافق مع 

املمار�سات الدولية".

جـــاء البيان يف اأعقاب تقرير للحكومة 

الأمريكية يحذر ال�رشكات التي متار�ش 

ن�ساطـــا يف هوجن كـــوجن باأنها تواجه 

خماطر متزايدة.

ودافع بيان الوزارة عـــن القانون، الذي 

مت فر�سه يف املنطقـــة العام املا�سي، 

بعـــد اأ�سهر من احتجاجـــات مناه�سة 

للحكومـــة، ون�ـــش بو�سوح علـــى اأن 

احلقـــوق واحلريات، مبوجـــب القانون 

الأ�سا�سي، يتم حمايتها.

وكانـــت وا�سنطن قد فر�ســـت اأول اأم�ش 

اجلمعـــة عقوبات على �سبـــع �رشكات 

�سينية، يف مزيد من الدعم للمعار�سة 

املوؤيدة للدميقراطية يف هوجن كوجن.

بانكوك ـ )د ب �أ( :

منعت تايلنـــد التجمعات يف خمتلف 

اأنحـــاء البـــلد ورمبا تنفـــذ املزيد من 

القيود، فيما �سهـــدت البلد ارتفاعا يف 

حالت الإ�سابة اليومية وحالت الوفاة 

اإىل اأرقام قيا�سية جديدة، طبقا ملا ذكرته 

وكالة "بلومربج" للأنباء اأم�ش ال�سبت.

فقد �سجلت الدولة الواقعة جنوب �رشق 

اآ�سيا ع�ـــرشة اآلف و82 حالـــة اإ�سابة 

جديـــدة، اأم�ش ال�سبت، متجـــاوزة األف 

حالـــة ، للمرة الأوىل، علـــى الرغم من 

فر�ش قيـــود، على غـــرار الإغلق منذ 

الإثنن املا�سي. وت�سري بيانات �سادرة 

عن مركز اإدارة الو�سع بالن�سبة لفريو�ش 

كورونا اإىل اأنـــه مت ت�سجيل 141 حالة 

وفاة ب�سبب الفريو�ـــش. و�سيتم �رشيان 

احلظر علـــى التجمعـــات العامة على 

الفور، طبقا لإعلن بال�سحيفة الر�سمية 

)رويال جازيت(، �سدر ، اأول اأم�ش اجلمعة.

ويواجـــه اأي �سخ�ـــش، يثبـــت اإنتهاكه 

للنظام، ال�سجن عامن اأو غرامة بقيمة 

40 األف باهت)1200 دولر( اأو العقوبتن 

معا.

�أملانيا ـ  )د ب �أ( :

و�ســـف اأرمن ل�سيت، مر�سح حتالف امل�ست�سارة 

الأملانيـــة اأجنيل مـــريكل امل�سيحـــي ملن�سب 

امل�ست�ســـار، الفي�سانات التـــي وقعت يف غرب 

اأملانيا اخلمي�ش املا�سي باأنها " كارثة القرن".

وخلل زيارة ملدينة ارفت�ستات التي ت�رشرت من 

الفي�سانات، قال رئي�ش حكومة ولية �سمال الراين 

وي�ستفاليا، التي ت�رشرت من الكارثة، اإن م�ساعدة 

املناطق املت�رشرة "واجب وطني"، م�سريا اإىل اأن 

الولية والبلديات ل ميكنها فعل ذلك وحدها.

كان رئي�ش احلـــزب امل�سيحي الدميقراطي توجه 

برفقة الرئي�ـــش الأملاين فرانك-فالرت �ستاينماير 

لزيارة مدينة ارفت�ستات غرب مدينة كولونيا.

وكانـــت هذه املدينة ت�رشرت ب�ســـدة من ال�سيل 

املفاجئ والفي�سانات.

مر�سح لخلفة ميركل ي�سف �لفي�سانات 

باأنها »كارثة �لقرن«



..

13á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14798 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 18 óMC’G á°VÉjôdG

 »a ôµØJ É«dÉ£jEG

 2028 hQƒj áaÉ°†à°SG

2030 ∫Éjófƒeh
 »∏jôHÉL  ,Ωó≤dG  Iôµd  ‹É£jE’G  OÉ–’G  ¢ù«FQ  ø∏YCG

 É«dÉ£jEG í°TôJ ∫ÉªàMG ¢SQój ¬fCG ∫hC’G ¢ùeCG Éæ«aGôL

.2030 ∫Éjófƒeh 2028 ÉHhQhCG ·CG »àdƒ£H áaÉ°†à°S’

 ƒgh  ,OÉ–Ód  ‹GQó«ØdG  ¢ù∏éŸG  ‘  Éæ«aGôL  ∫Ébh

 ¢SQóæ°S" 2020 ÉHhQhCG  ·CG  ádƒ£ÑH RƒØdG ó©H ∫hC’G

."2030 ∫Éjófƒeh 2028 ÉHhQhCG ·C’ É«dÉ£jEG í°TôJ

 Égó©Hh (ÉHhQhCG ·CG) IGQÉÑe ∫hCG ’hCG Ö©∏æ°S" ±É°VCGh

."(∫ÉjófƒŸG) á«fÉãdG ‘ ôµØæ°S

 É¡JBÉ°ûæe  Ú°ù–  É«dÉ£jEG  ≈∏Y  Ú©àj  ¬fCG  ócCGh

 QÉ«àN’G ™≤j ≈àM ,áÁób É¡æe ÒãµdG ¿C’ á«°VÉjôdG

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áeƒµ◊G ™e ¢VhÉØàdÉH óYhh ,É¡«∏Y

.É©jöS ∑ôëàdG ‘ ¬àÑZQ øY ÜôYCGh á«dÉe äGóYÉ°ùe

 ÉHhQhCG ·CG ‘ äÉjQÉÑe ™HQCG ΩÉ©dG Gòg É«dÉ£jEG âª¶fh

 ‘ »Ñª«dhC’G Ö©∏ŸG ≈∏Y ,ádhO 12 ‘ âª«bCG »àdG

.IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ É k«FõL ¬ª«eôJ ” …òdGh ,ÉehQ

 QhO  ‘  äÉjQÉÑe  çÓK  ‹É£jE’G  ÖîàæŸG  Ö©dh

 IGQÉÑe Ö©∏ŸG ±É°†à°SG  Éªc ,ÉehQ ‘ äÉYƒªéŸG

.»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ‘ É«fGôchCGh GÎ∏‚EG

¢ùjQÉH »a »ª«µëd IôµÑe áeó°U

 ¿É°S  ¢ùjQÉH  øÁCG  Ò¡X  ,»ª«µM  ±öTCG  ≈≤∏J

.»°ùfôØdG ≥jôØdG ™e IôµÑe áeó°U ,¿ÉeÒL

 ⁄ »ª«µM ¿CG  á«°ùfôØdG Ö«µ«d áØ«ë°U âØ°ûc

 »∏ÑeÉ°T  ó°V ¬≤jôØd  ájOƒdG  IGQÉÑŸG  ‘ ∑QÉ°ûj

 ¢ShÒØH  ¬àHÉ°UEG  ÖÑ°ùH  ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U

 ∫õ©∏d ™°†îj »Hô¨ŸG ÖYÓdG ¿CG âaÉ°VCGh .ÉfhQƒc

 º°Sƒª∏d √õ«¡Œ èeÉfôH ∂Hôj …òdG ôeC’G ,»ë°üdG

 .ójó÷G

 øe ÉeOÉb ¿ÉeÒL ¿É°S ¤EG »ª«µM ±öTCG º°†fGh

 ™bhh ,hQƒj ¿ƒ«∏e 60 πHÉ≤e ‹É£jE’G ¿Ó«e ÎfEG

 ±öTCG ∑QÉ°Th .2026 ∞«°U ≈àM óàÁ óbÉ©J ≈∏Y

 ájOh IGQÉÑe ‘ óMGh •ƒ°ûd ¢ùjQÉH ™e »ª«µM

.OQ ¿hO á«YÉHôH ¿Éeƒd ≈∏Y RƒØdÉH â¡àfG

ô¡°TCG 3 ÖYÓªdG øY ôKQBG »∏jRGôÑdG ó©ÑJ á«MGôL á«∏ªYáfƒ∏°TôH ™e √óbÉ©àd »°ù«e ójóéJ ¢ù«dGƒc ∞°ûc

ΩÉ¡æJƒJ øY π«Mô∏d ìÓ°ùdG Gòg Ωóîà°ùj ø«c

áfƒ∏°TôH ≈dEG ÉehQÉfhO ∫É≤àfG π°ûa ô°S

É kª¡e É k°SQO ∫ƒHôØ«d áÑgƒe º∏©j ìÓ°U

ø«c AÉ≤H ≈∏Y ºª°üe ƒàfÉ°S ƒfƒf

 ôKQBG  »∏jRGÈdG  §°SƒdG  ÖY’  Ö«¨«°S

 áKÓãd  ‹É£jE’G  ¢Sƒàæaƒj  øY  ,ƒ∏«e

 ≥jôØdG  ™e  ¿ƒµj  ød  ‹ÉàdÉHh  ,ô¡°TCG

 Ö≤d IOÉ©à°SG ƒëf √QGƒ°ûe CGóÑj ÚM

 ∂dPh  ,¿Ó«e  ÎfEG  øe  »∏ëŸG  …QhódG

 ‘  á«MGôL  á«∏ª©d  ¬Yƒ°†N  ó©H

.iöù«dG ¬bÉ°S

 ÊÉÑ°SE’G  áfƒ∏°TôH  ÖY’  ≈fÉYh

 á∏µ°ûe øe IÒNC’G ô¡°TC’G ‘ ≥HÉ°ùdG

 ¥É°ùdG áÑ°üb ÚH OƒLƒŸG AÉ°û¨dG ‘

 øHG  ô£°VG  É‡ ,≈æª«dG  ¬bÉ°S  á«¶°Th

 á«MGôL  á«∏ªY  AGôLE’  kÉeÉY  24`dG

 ,¢Sƒàæaƒj OÉaCG  Ée Ö°ùëH ,"áëLÉf"
 kÉÑjô≤J êÉà– ‘É©àdG á«∏ªY" :kÉØ«°†e

."ô¡°TCG áKÓãd

 øY ΩöüæŸG º°SƒŸG ¢Sƒàæaƒj ∫RÉæJh

 ,¿Ó«e ÎfEG ídÉ°üd ‹É£jE’G …QhódG Ö≤d

 É‡ ,ΩGƒYCG á©°ùJ á∏«W √ôµàMG Éeó©H

 áfÉ©à°S’Gh ƒdÒH ÉjQófCG ádÉbEÉH ÖÑ°ùJ

 ±GöTEÓd …ô¨«dCG ƒfÉ«∏«ª«°SÉÃ kGOó›

.¬∏«MQ ≈∏Y ÚeÉY ó©H ≥jôØdG ≈∏Y

 …QhódG  ‘  √QGƒ°ûe  ¢Sƒàæaƒj  CGóÑjh

 22  ‘  …õ«æjOhCG  ¢VQCG  ≈∏Y  »∏ëŸG

.¢ù£°ùZCG

 øY  É k«ª°SQ  áfƒ∏°TôH  ø∏©j  ¿CG  ô¶àæ oj

 ΩÉjC’G  ‘  »°ù«e  π«fƒ«d  ó≤Y  ójóŒ

 •höûd ÚeÉëŸG á©LGôe ó©H ,á∏Ñ≤ŸG

.á≤Ø°üdG

 …OÉædÉH  ¬°ùØf  »°ù«e  §HÒ°Sh

 ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ÊƒdÉàµdG

 ,%50 áÑ°ùæH ¬ÑJGQ ¢†ØN ™e ,á∏Ñ≤ŸG

 ¿ƒ«∏e 350 áª«≤H »FGõL •öT ™°Vhh

.hQƒj

 ,á«fÉÑ°SE’G  "ÉcQÉe"  áØ«ë°üd  É k≤ahh

 ¥ÉØJG  ¤EG  π°UƒàdG  Ö©°üdG  øe  ¿Éc

 ,√ó≤Y  AGõLCG  ¢†©H  ¿CÉ°ûH  »°ù«e  ™e

 ‘ iôNCG OƒæH ≈∏Y ÖYÓdG ≥aGh Éªæ«H

 . m¿GƒK ¿ƒ°†Z

 ÖJGôdG  ∞°üf  ≈∏Y  »°ù«e  π°üë«°S

.≥HÉ°ùdG √ó≤Y ‘ ¬«∏Y π°üM …òdG

 ôeC’G  Gòg  ∫ƒM  ¢TÉ≤f  ∑Éæg  øµj  ⁄

 É kcQóe ,QƒØdG ≈∏Y ¢Vô©dG ÖYÓdG πÑbh

 çƒZÈdG ¿Éch ,…OÉæ∏d ≥«bódG ∞bƒŸG

 áÑ≤Y ¢ù«d  ∫ÉŸG  ¿CG  ≈∏Y É kªFGO  öüj

.á≤Ø°üdG ‘

 ” »àdG  ∫GƒeC’G  ΩGóîà°SG  É k°†jCG  øµÁ

 Ú°ùëàd  ,»°ù«e  ó≤Y  øe  ÉgÒaƒJ

.ójó÷G º°SƒŸG ájGóH πÑb ≥jôØdG

 ‘  G kó«≤©J  ÌcC’G  á«Fõ÷G  √òg  âfÉc

 ,äGƒæ°S 5 IóŸ »°ù«e OóL å«M ,ó≤©dG

 øe  äÉMGÎbG  IóY  ∑Éæg  ¿Éc  Éeó©H

 É¡æeh  ,IÒNC’G  ô¡°TC’G  ‘  …OÉædG

 ,§≤a ÚeÉY hCG ,äGƒæ°S 10`d ójóéàdG

 ¢†aQ øµd ,Oóéàe ó≤Y ≈∏Y ™«bƒàdG hCG

.äÉMGÎb’G √òg πc çƒZÈdG

 ºéædG  ¿Éc  GPEG  iôf  ¿CG  ¿B’G  ≈≤Ñj

 á∏eÉc äGƒæ°S 5 »°†≤«°S »æ«àæLQC’G

 …QhódG  ¤EG  π≤àæ«°S  ΩCG  áfƒ∏°TôH  ‘

.Úª°Sƒe ó©H »µjôeC’G

 øe ¢VhÉØà∏d πHÉb ÒZ ôeC’G Gòg ¿Éc

 ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG OGQCG å«M ,»°ù«e ÖfÉL

 äÉYƒaóe …CG á«fƒfÉb ¿CÉ°ûH ΩÉJ Ú≤j

 .É¡«∏Y π°üëj

 πµ°ûH  áfƒ∏°TôH  πªY  ,ÖÑ°ùdG  Gò¡dh

 ¿Éª°†d  ÖFGö†dG  äÉ£∏°S  ™e  ≥«Kh

 ≈∏Y  »°ù«e  ≥aGhh  ,∫GƒeC’G  á«YöT

.ö†NC’G Aƒ°†dG ¬ëæe Ö≤Y ó≤©dG

 ,áfƒ∏°TôH  ¢ù«FQ  ,ÉJQƒH’  ¿GƒN  OGQCG

 ¿C’ ,øµ‡ âbh ´öSCG ‘ á≤Ø°üdG ΩGôHEG

 ¿hô¶àæj GƒfÉc IÉYôdG øe ójó©dG ∑Éæg

.»°ù«e ójóŒ

 ™e ⁄É©dG ‘ ÖY’ π°†aCG OƒLh ¿CG Éªc

 äGQGôb ≈∏Y »©«ÑW πµ°ûH ôKDƒj ≥jôØdG

 äÉcöûdG øe ójó©dG âdAÉ°ùJh IÉYôdG

 ΩCG  ôªà°ù«°S  çƒZÈdG  ¿Éc  GPEG  iÈµdG

.πMÒ°S

 ≈∏Y  ¿ƒ°VhÉØàj  IÉYôdG  ¢†©H  ¿Éc

 äÉcöT ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IójóL äÉ≤Ø°U

 Iôe  ∫hC’  QÉªãà°S’G  ¤EG  ™∏£àJ  iôNCG

 ≈∏Y ∞bƒàj Gòg πc øµd ,áfƒ∏°TôH ™e

.»°ù«e Ò°üe

 ≥∏©àJ Ió≤©e á«°†b É k°†jCG ∑Éæg âfÉc

 øjóe  »°ù«e  ¿C’  ,ÖFGö†dG  ÖàµÃ

 ∞∏îàdG ÖÑ°ùH AGƒ°S ,hQƒj ¿ƒ«∏e 80`H

 øe á∏LDƒŸG äÉYƒaóŸG hCG OGó°ùdG øY

.iôNCG º°SGƒe

 øe  äÉYƒaóŸG  √òg  ™e  πeÉ©àdG  ¿Éc

 ,á≤Ø°üdG  ‘  G kó«≤©J  ÉjÉ°†≤dG  ÌcCG

 ÖÑ°ùH  áHƒ©°U  ÌcCG  ôeC’G  íÑ°UCGh

.áæª°†àŸG IÒÑµdG ≠dÉÑŸG

 å«M ,AÉ≤Ñ∏d »°ù«e •höT øe Gòg ¿Éc

 GPEG  §≤a  QGôªà°S’G  »æ«àæLQC’G  OGQCG

 ó°üM ≈∏Y G kQOÉbh É k°ùaÉæe ≥jôØdG ¿Éc

.ÜÉ≤dC’G

 ‹ÉŸG  ™°VƒdÉH  ájGQO  ≈∏Y  »°ù«e  ¿EG

 ôKDƒj ∞«ch ,‹É◊G âbƒdG ‘ …OÉæ∏d

.»°VÉjôdG ÖfÉ÷G ≈∏Y ∂dP

 IQGOE’G âcô– ∞«c çƒZÈdG iCGQ ó≤d

 ∂jQEG  πãe ÚÑY’ ™e óbÉ©à∏d áYöùH

 ƒ«LÒ°Sh  …ÉÑjO  ¢ù«Ø‡h  É«°SQÉL

 Ú©àj πªY ∑Éæg ∫Gõj ’ øµd ,hôjƒLCG

.¬H ΩÉ«≤dG º¡«∏Y

 ,Úc  …QÉg  ¿CG  ,»Øë°U  ôjô≤J  ôcP

 IOƒ©dG  ¢†aôj  ób  ,ΩÉ¡æJƒJ  ºLÉ¡e

 OGóYE’G IÎa ‘ ,RÒÑ°ùdG äÉÑjQóJ ¤EG

 ≥jôØdG QÉÑLEG πLCG øe ,ójó÷G º°Sƒª∏d

 Î°ù°ûfÉe ¤EG ∫É≤àf’ÉH ¬d ìÉª°ùdG ≈∏Y

.»à«°S

 AÓeR iôj ,"±Gôé«∏J" áØ«ë°üd É k≤ahh

 ÖYÓdG  ¿CÉH  ,GÎ∏‚EG  Öîàæe  ‘ Úc

 πX ‘ ,ΩÉ¡æJƒJ äÉÑjQóJ ¤EG Oƒ©j ød

.RÒÑ°ùdG ∑Îd Iójó°ûdG ¬àÑZQ

 ¬«a  QÉ°TCG  …òdG  âbƒdG  ‘  ∂dP  »JCÉj

 ,ΩÉ¡æJƒJ  ÜQóe  ƒàfÉ°S  ƒàjÈ°SEG  ƒfƒf

 ™e  áKÓãdG  Oƒ°SC’G  º‚  QGôªà°SG  ¤EG

 ™e  çóëà∏d  √OGó©à°SG  G kócDƒe  ,≥jôØdG

.IRÉLE’G øe ¬JOƒY Ö≤Y ¬ªLÉ¡e

 Úc …QÉg" ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ƒfƒf ∫Ébh

 A»°T …CG øY åjóë∏d êÉàëf ’ ,ÉæÑY’

 IOÉ©à°SGh  ‘É©àdG  âbh  ¿B’G  ,ôNBG

 ,Oƒ©j  ÉeóæYh  ,¬d  áÑ°ùædÉH  ábÉ£dG

."¬©e çóëàæ°S

 ,»Ø«d π««fGO øe ,Úc Ö∏W ¿CG ≥Ñ°Sh

 ¢Vhô©dG ¤EG ´Éªà°S’G ,ΩÉ¡æJƒJ ¢ù«FQ

.…QÉ÷G ∞«°üdG ∫ÓN ¬«dEG Ωó≤à°S »àdG

 QGôªà°SG ‘ ÖZôj RÒÑ°ùdG ¢ù«FQ øµd

 É k°VôY ,πÑb øe ¢†aQ ¬fCÉH É kª∏Y ,Úc

 øe  »æ«dÎ°SEG  ¿ƒ«∏e  100  áª«≤H

.ÖYÓdG º°†d »à«°S Î°ù°ûfÉe

 ¢ùeCG  ,ÊÉÑ°SEG  »Øë°U  ôjô≤J  ∞°ûc

 ¢SQÉ◊G  ∫É≤àfG  π°ûa  öS  øY  ,âÑ°ùdG

 ¤EG  ÉehQÉfhO  »éjƒ∏fÉ«L  ‹É£jE’G

.‹É◊G ∞«°üdG ∫ÓN áfƒ∏°TôH

 IóŸ ¿ÉeÒL ¿É°S ¤EG ÉehQÉfhO º°†fGh

 Ö≤Y  ,á«fÉ› á≤Ø°U  ∫ÓN  º°SGƒe  5

.¿Ó«e ™e √ó≤Y AÉ¡àfG

 ,"ƒØ«JQƒÑjO  hófƒe"  áØ«ë°üd  É k≤ahh

 ¢VôY ,ÉehQÉfhO π«ch ,’ƒjGQ ƒæ«e ¿EÉa

 áfƒ∏°TôH ≈∏Y ‹É£jE’G ¢SQÉ◊G äÉeóN

.∞«°üdG Gòg

 ≠∏Ñj ÉehQÉfhód É kjƒæ°S É kÑJGQ ,’ƒjGQ Ö∏Wh

 ,ÖFGö†dG  øe  á«dÉN  hQƒj  ¿ƒ«∏e  12

 ,QƒØdG ≈∏Y áfƒ∏°TôH ¬°†aQ …òdG ôeC’G

 ÖZôjh É kjOÉ°üàbG É°SQÉÑdG ÊÉ©j å«M

.¬«ÑY’ ÖJGhQ ¢†ØN ‘

 ÉehQÉfhO ÖJGQ ¢†ØN ≈∏Y ’ƒjGQ ≥aGhh

 •öûH ,∫hC’G º°SƒŸG ∫ÓN ÒÑc πµ°ûH

 ‘  hQƒj  ¿ƒ«∏e  24  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G

 Gòg áfƒ∏°TôH ¢†aQ øµd ,ÊÉãdG º°SƒŸG

.É k°†jCG ìGÎb’G

 π°†a áfƒ∏°TôH ¿CG ¤EG áØ«ë°üdG äQÉ°TCGh

 ôJƒàdG øe ádÉM ‘ ∫ƒNódG ΩóY É k°†jCG

 Éª∏ãe  ,øé«à°T  ÒJ  ¬jQófCG  ∑QÉe  ™e

 »∏«°ûàdG  ¢SQÉ◊G  óLGƒJ  âbh  çóM

."ƒf ÖeÉc" ‘ ƒaGôH ƒjOhÓc

 ¿CG  ≈∏Y  ≥aGh  ÉehQÉfhO  ¿CG  âë°VhCGh

 ,áfƒ∏°TôH  ‘  ÊÉãdG  ¢SQÉ◊G  ¿ƒµj

 πbC’G ≈∏Y IGQÉÑe 15 Ö©∏j ¿CG  •öûH

.º°SƒŸG ‘

 º‚  ,ìÓ°U  óªfi  …öüŸG  ¢UôM

 áª¡e  áë«°üf  ¬«LƒJ  ≈∏Y  ,∫ƒHôØ«d

 ôµ°ù©e  ∫ÓN  äƒ«dEG  ‘QÉg  ¬∏«eõd

.RójôdÉH ¢UÉÿG OGóYE’G

 óYÉ°ùŸG  ÜQóŸG  ,RQóæ«d  Ö«H  ∫Ébh

 RójôdG ™bƒŸ äÉëjöüJ ‘ ,∫ƒHôØ«∏d

 ìÓ°U  ¿CG  â©ª°S  ,¢ùeC’ÉH"  :»ª°SôdG

 ™e  Ú°ùdÉL  ÉfÉc  äƒ«dEG  ‘QÉgh

."ΩÉ©£dG ∫hÉæJ á≤£æe ‘ Éª¡°†©H

 õÑÿG ¢†©H ‘QÉg iód ¿Éc" :±É°VCGh

 ìÓ°U ¬dCÉ°Sh ,¬≤ÑW ‘ á¡cÉØdG ¢†©Hh

 É¡dhÉæJ  »àdG  õÑÿG  íFGöT  OóY  øY

 IóMGh äƒ«dEG ∫Éb .Ωƒ«dG ∂dP ‘ π©ØdÉH

."§≤a á¡cÉØdG πcCÉj ¿CG ƒe √ÈNCGh

 º∏©àj  ¬fCG  ‘QÉg  ÊÈNCG"  :ºàNh

 ÉæfEG  å«M  ,ÚÑYÓdG  A’Dƒg  øe  É kªFGO

 ÚÑYÓdG øe ÒãµdG Éæjód ∫ƒHôØ«d ‘

 ÚÑYÓdGh É kæ°S ô¨°UC’G ¿hóYÉ°ùj øjòdG

 ôµ°ù©ŸG  Gòg  ∫GƒW  ô©°ûJ  ∂fEG  .Oó÷G
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اأب���دت املدرب���ة امل�رصية ن�شوى 

جابر �ضعادتها باالن�ضمام لنادي 

ال�ضع���ودي، وتدريب فريق  فليج 

كرة الق���دم الن�ضائي���ة بالنادي، 

وال���ذي مل مير على تاأ�ضي�ضه اأكرث 

من اأ�ضبوعني.

وكان الن���ادي ال�ضعودي قد اأعلن 

اأم����س االأول اجلمعة، عرب ح�ضابه 

الر�ضم���ي على تويرت، تعاقده مع 

املدرب���ة امل�رصي���ة ن�ضوى جابر 

القادمة من اأكادميية باالإمارات

�ضتكون مهمة تدريب فريق ن�ضائي 

بناٍد �ضعودي حتٍد جديد بالن�ضبة 

جلابر، الت���ي قالت: "�ضعيدة جدا 

فليج،  بن���ادي  التجربة  بخو�س 

وخا�ض���ة بحف���ر الباط���ن، وهي 

بالن�ضب���ة يل جترب���ة يتمنى اأي 

مدرب اأن ي�ضعى اإليها".

ووا�ضل���ت: "ه���ي تكملة حللمي 

الذي كنت اأ�ضعى اإليه دائما، وهو 

انت�ضار كرة الق���دم الن�ضائية يف 

املجتمعات اجلدي���دة، التي ترى 

بالن�ضبة  جدي���دة  الريا�ضة  هذه 

له���م، ولك���ن اأوؤك���د اأن �ضعادتي 

الثاين  اأكرب بان�ضمام���ي لوطني 

ال�ضعودية، وباأنني اأ�ضعى لتحقيق 

وه���ي جتربة  للنادي،  انت�ض���ار 

جديدة ومثرية وحتٍد جديد وذات 

ب�ضمة وتاريخ �ضيحفر على ذهب 

يف جمايل التدريبي"

وك�ضف���ت ع���ن �ضب���ب موافقتها 

خلو�س هذا التحدي، قائلة: "�ضبب 

االإدارة اجلديدة  موافقت���ي ه���ي 

وطريقتهم بالتعامل معي، وتلبية 

احتياجاتي، و�رصعة ا�ضتجابتهم، 

وحت���دث معي بع����س املدربني 

واالأ�ضدقاء االأعزاء وقاموا بالدعم 

والثناء بنادي فليج".

وحول كيفي���ة تطور وازدهار كرة 

الق���دم الن�ضائي���ة يف ال�ضعودية 

والت���ي ُتعت���رب جدي���دة يف هذا 

املجال، اأو�ضحت جابر: "بالن�ضبة 

لتجربة ال�ضعودية مع كرة القدم 

الن�ضائية، هي حتتاج لدعم قوي 

من جميع اأفراد املجتمع، وانت�ضار 

واملدار�س  االأندي���ة  اللعب���ة يف 

كي ن���رى الفتيات الالتي ميتلكن 

املوهبة".

وعن اإمكانية بروز العبة �ضعودية 

حترتف يف قارة اأوروبا على غرار 

ع�ضام  �ض���ارة  امل�رصية  الالعبة 

املحرتفة يف فريق �ضتوك �ضيتي 

االإجنليزي لل�ضيدات، اأكدت جابر: 

"االإرادة القوي���ة ه���ي اأ�ضا�س كل 
�ض���يء لكي ي�ضبح لهن ا�ضم كبري 

يف االأيام املقبلة".

اأن ن�ضعى  واأ�ضافت: "الهدف االآن 

لال�ضتمرارية وهي االأ�ضا�س جلميع 

االألع���اب الريا�ضية، ليكون هناك 

عنا�رص قوية ميثل���ون املنتخب 

ال�ضعودي، وي�ضبح هناك العبات 

كرث يحرتف���ن يف االأندي���ة التي 

لها ا�ض���م كبري، اأمتن���ى احرتاف 

العب���ات �ضعوديات، لتكون بداية 

قوي���ة واإعالمي���ة النت�ض���ار كرة 

الق���دم الن�ضائية يف حفر الباطن 

وجميع م���دن ال�ضعودي���ة، وهذا 

االنت�ضار �ض���وف يثمر عن ح�ضاد 

قوي من عنا�رص قوية لكرة القدم 

ال�ضعودية".

وترى جابر اأن كرة القدم الن�ضائية 

حتت���اج  العرب���ي  الع���امل  يف 

لبطوالت املدار�س، حيث اأو�ضحت: 

"حتتاج للتكاتف والدعم املادي 
والدعم االإعالمي، وم�ضاندة اأولياء 

االأمور لبناته���م، واأي�ضا يجب اأن 

يكون هناك بطوالت م�ضغرة تقام 

يف جميع املدار�س".

ووا�ضل���ت: "البداية م���ن االأعمار 

ال�ضغرية لكي يكون لدينا منتخب 

قوي جلمي���ع االأعمار ي�ضارك يف 

املحافل الدولي���ة، لكن يجب اأن 

تكون البداي���ة والدعم من جميع 

املوؤ�ض�ض���ات الريا�ضية، واالإعالم 

له دور كب���ري يف انت�ضار اللعبة، 

لدين���ا منتخبات عربية  ويكون 

قوية".
وختمت حديثه���ا : "لدي مقولة 

اأرددها، كرة القدم هي االأوبرا التي 

يعرفها الب�رص جميعا، لن تتعب 

عندما تهاجم بنف�س املقدار الذي 

�ضتتعبه من اأجل ا�ضتعادة الكرة، 

اأمتنى من اهلل يل ولنادي فليج اأن 

يحالفنا التوفيق ون�ضعى لتقدمي 

كرة قدم ن�ضائي قوية لل�ضعودية 

وطني الثاين".

اأ�ض���اد يو�ضف ح�ضني ال�ضه���الوي، النائب 

الثاين لرئي�س احتاد االإمارات، رئي�س جلنة 

الفنية، بالتجربة  املنتخبات وال�ض���وؤون 

الودي���ة التي خا�ضها منتخ���ب االإمارات 

االأوملبي مع نظ���ريه الربازيلي، اخلمي�س 

املا�ضي، رغ���م اخل�ضارة )2-5(، يف ختام 

مع�ضكر االإمارات ب�رصبيا.

وقال ال�ضهالوي "هناك فوائد فنية كثرية 

وراء الودية، خا�ضة اأن املنتخب الربازيلي 

ي�ضتعد الأوملبي���اد طوكيو، وي�ضم مواهب 

جيدة. االحت���اد االإماراتي برئا�ضة ال�ضيخ 

را�ضد ب���ن حميد النعيم���ي، يدعم جميع 

املنتخب���ات، ويوف���ر لها اأف�ض���ل فر�س 

االإعداد".

واأ�ضاد بجهود العبي االأبي�س، وان�ضباطهم 

وحر�ضهم على اال�ضتف���ادة من املع�ضكر، 

مثمًنا عمل اجلهاز الفني واالإداري، وداعًيا 

اإىل حتقي���ق املزيد من التطور واالن�ضجام 

قبل بداية الت�ضفيات املوؤهلة اإىل نهائيات 

كاأ�س اآ�ضيا حت���ت 23 �ضنة خالل اأكتوبر/

ت�رصين اأول املقبل.

ب���دوره، اأعرب مهاجم منتخ���ب االإمارات 

االأوملب���ي عبد اهلل النقب���ي، عن �ضعادته 

بالت�ضجيل يف مرمى ال�ضامبا، من �رصبة 

راأ�ضية جميلة.

و�ضدد على اأن النتيجة التي انتهت عليها 

التجربة الودي���ة، ال تعرب عن �ضري اأحداث 

املب���اراة، خا�ضة واأن منتخ���ب االإمارات 

ا�ضتطاع التقدم مرتني بالنتيجة.

وقال "حتكمنا يف بع�س جمريات املباراة، 

وفر�ضنا اأ�ضلوبنا على املنتخب الربازيلي، 

لعبنا بتوازن تام با�ضتثناء الدقائق الع�رص 

االأخ���رية، مع�ضكر �رصبيا جاء ناجًحا من 

كافة النواحي الفنية والبدنية".

واأ�ض���اف "قام امل���درب االإ�ضباين ديني�س 

اجله���از  وكذل���ك  امل�ضاع���د،  وجه���ازه 

االإداري، بدور اإيجاب���ي يف م�ضاألة توفري 

كل احتياجاتن���ا وتق���دمي الن�ضائح لنا، 

املنتخ���ب �ضيكون جاه���ًزا خلو�س غمار 

الت�ضفيات واملناف�ض���ة بقوة على انتزاع 

البطاقة املوؤهلة اإىل النهائيات".

واأوقع���ت القرعة، منتخ���ب االإمارات يف 

املجموع���ة اخلام�ض���ة، اإىل جانب عمان 

والهند وقريغيز�ضتان.
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ال�سهالوي ُيعدد فوائد ودية الإمارات والبرازيل

تحٍد جديد للم�سرية ن�سوى جابر في الكرة ال�سعودية الرماة العرب.. ح�سيلة مميزة في 

تاريخ الأولمبياد

اأعلنت �رصكة الن�رص االإماراتية لكرة القدم، 

التعاقد مع عبد اهلل اأنور مهاجم الوحدة، 

حتى عام 2024.

وتو�ضل الن�رص التفاق مع الوحدة، يق�ضي 

بتنازل���ه ع���ن امل���دة املتبقي���ة من عقد 

الالعب �ضاحب )22 عام���ا(، الذي ينتهي 

يف دي�ضمرب/كانون االأول 2021.

وتقدم���ت �رصكة الن�رص للك���رة، لنظريتها 

�رصك���ة الوح���دة للكرة، على م���ا تقدمت 

به من ت�ضهيالت الإكم���ال ال�ضفقة، والتي 

يه���دف من خالله���ا اإىل تدعي���م �ضفوفه 

ب�ضفق���ات �ضابة، متثل م�ضتقب���ل الفريق 

امللقب ب�«العميد«.

يذكر اأن عب���د اهلل اأنور، نتاج نظام �ضباب 

الوح���دة، ظهر الأول م���رة مع الوحدة �ضد 

الن�رص يف دوري املحرتفني، و�ضارك وقتها 

بديال لقائد الوحدة اإ�ضماعيل مطر.

ويقيم الن����رص حاليا مع�ضك���را خارجيا 

ا�ضتع���دادا للمو�ضم اجلديد، وهو من اأوائل 

االأندي���ة الت���ي ا�ضتق���رت عل���ى العبيها 

االأجانب االأربع���ة، اإذ مت جتديد الثقة مع 

رباعي املو�ضم املا�ضي.

الن�سر يعزز 

هجومه ب�سفقة 

عبد اهلل اأنور

اأوملبياد  ميث���ل الرماي���ة العربي���ة يف 

طوكي���و، 19 رامًيا ورامي���ة من خمتلف 

الدول العربية، و�ض���ط طموحات بح�ضد 

املتميزة  امليدالي���ات، نظًرا للح�ضيل���ة 

للعرب يف تاريخ م�ضاركتهم االأوملبية.

وميلك الرماة العرب، 5 ميداليات اأوملبية 

موزع���ة بني ذهبتني و3 برونزيات، طوال 

تاريخ م�ضاركتهم يف الدورات االأوملبية.

وهناك طموحات باملزيد من امليداليات، 

مع م�ضاركة جنوم الرم���اة العرب اأمثال 

االإمارات���ي �ضيف بن فطي����س، وامل�رصي 

عزمي حميلبة، والتون�ضية األفة ال�ضعراوي 

واللبنانية راي با�ضيل.

االإماراتي  االأوملبي���اد،  ذهبيت���ي  وحقق 

ال�ضي���خ اأحمد ب���ن ح����رص، يف اأوملبياد 

اأثين���ا 2004، والكويت���ي فهيد الديحاين 

يف دورة ريو دي جان���ريو 2016، والذي 

حقق اأي�ضًا برونزيتي �ضيدين 2000 ولندن 

2012، فيما اأ�ضاف القطري نا�رص العطية، 

الربونزية الثالثة يف اأوملبياد لندن 2012.

جتدر االإ�ض���ارة اإىل اأن���ه يتناف�س الرماة 

العرب بني 300 رام���ي ورامية، موزعني 

بالت�ض���اوي بني الرج���ال وال�ضيدات، يف 

برنام���ج م�ضابقات الرماي���ة ال� 15 يف 

طوكي���و 2020، وتت�ضم���ن تخ�ض�ض���ات 

بندقية الهواء وم�ضد����س الهواء وبندقية 

ال�ضيد.

وللمرة االأوىل، ت�ضت�ضي���ف االأوملبياد، 3 

م�ضابقات للفرق املختلطة، باالإ�ضافة اإىل 

6 م�ضابقات للرجال، ومثلهم لل�ضيدات.

ال���� 15، الرماية  وتت�ضم���ن امل�ضابقات 

مب�ضد�س اله���واء 10 اأمتار رجال و�ضيدات 

وفرق خمتلطة، وم�ضد�س 25 مرًتا �ضيدات، 

وم�ضد�س �رصي���ع 25 مرًتا رجال، وبندقية 

اله���واء 10 اأمتار �ضي���دات ورجال وفرق 

خمتلط���ة، وبندقية 50 م���رًتا 3 اأو�ضاع 

�ضي���دات ورج���ال، وم�ضابق���ات ال�ضكيت 

�ضيدات ورج���ال، واحلفرة �ضيدات ورجال 

وفرق خمتلطة.

وكانت الرماية، واح���دة من 9 ريا�ضات، 

االأوملبية احلديثة  االألع���اب  �ضاركت يف 

االأوىل يف 1896، ومنذ ذلك احلني اأ�ضبحت 

ج���زءاً ال يتج���زاأ من الربنام���ج، وغابت 

ع���ن دورتني فق���ط، وان�ضم���ت الراميات 

لالألعاب يف دورة مك�ضيكو 1968، وظهرت 

م�ضابق���ات منف�ضلة للرج���ال وال�ضيدات 

للم���رة االأوىل يف الربنامج االأوملبي يف 

لو�س اأجنلو�س 1984.

وتت�ض���در اأمري���كا، قائمة ال���دول االأكرث 

جناًح���ا يف الرماي���ة االأوملبية باإجمايل 

110 ميداليات، منها 54 ذهبية، اأي �ضعف 

ع���دد امليداليات التي ف���ازت بها ال�ضني 

�ضاحبة املركز الث���اين بر�ضيد 56 حتى 

اليوم، ومنها 22 ذهبية.

اإيطاليا وم�سر والمغرب مر�سحون لتنظيم 

المونديال مع ال�سعودية

تدر�س ال�ضعودية تقدمي عر�س م�ضرتك 

مع اإيطاليا، لتنظيم كاأ�س العامل 2030، 

وفقا لتقرير �ضحفي اإجنليزي.

واأبرزت �ضحيفة "ذا اأتلتيك" الربيطانية، 

اأم����س االأول اجلمعة، اأن االحتاد الدويل 

لكرة القدم "فيفا" بات ي�ضجع العرو�س 

امل�ضرتكة لتنظيم املونديال، خا�ضة مع 

و�ضول عدد امل�ضاركني اإىل 48 منتخًبا، 

واإقامة 80 مباراة يف البطولة.

واأ�ض���ارت اإىل اأن �رصك���ة اال�ضت�ضارات 

 Boston" العاملي���ة 

 "Consultancy Group
تقدم امل�ضورة لل�ضعودية، ب�ضاأن العر�س 

املحتمل لتنظيم املونديال.

واأو�ضح���ت اأن اأح���د االقرتاحات هو اأن 

تتعاون ال�ضعودية مع م�رص واملغرب، 

لتق���دمي عر�س يخ����س منطقة ال�رصق 

االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا، وهو ما �ضيوحد 

خلفه اأ�ضوات اآ�ضيا واإفريقيا.

وقالت ال�ضحيفة اإن هذا العر�س منطقي 

م���ن الناحي���ة اجلغرافي���ة، لكن م�رص 

واملغرب �ضيحتاجان الإجراء حت�ضينات 

�ضخمة يف البني���ة التحتية، و�ضتكون 

هناك خماوف ب�ضاأن النجاح التجاري 

للبطولة، والتاأثري على اقت�ضادات الدول 

والق�ضايا االأمنية.

اأن ال�رصي���ك  اأتلتي���ك"  واأ�ضاف���ت "ذا 

االأوروبي �ضيك���ون خياًرا اأك���رث اأماًنا، 

وتعد اإيطالي���ا املر�ضح االأكرث ترجيًحا 

لالن�ضم���ام اإىل امللف ال�ضعودي، حيث 

تتمتع الدولتان بعالق���ات قوية على 

والدبلوما�ضية  التجاري���ة  امل�ضتويات 

والريا�ضية.

العين يواجه الن�سر ودياً في اإ�سبانيا
اأ�ض���اد عبد اهلل عل���ي، م�رصف الفريق 

االأول لكرة القدم بنادي العني، مبردود 

العبي الفريق يف مع�ضك���ر اإ�ضبانيا، 

موؤك���دا اأن اأداء اجلمي���ع ياأتي حتت 

عنوان اجلدية وال�ضعور بامل�ضوؤولية، 

انطالق���ا من معرفته���م التامة مبدى 

اأهمية هذه املرحلة بالن�ضبة للفريق 

يف التح�ضري للمو�ضم اجلديد.

وحول برنامج العني يف املع�ضكر، قال 

عبد اهلل علي: "العمل مي�ضي بال�ضوة 

املطلوبة وفقًا للربنامج املعتمد يف 

املرحلة احلالية، حتت قيادة املدرب 

االأوكراين �ضريجي ريربوف".

واأ�ض���اف: "ي���وؤدي الفري���ق جرعات 

تدريبية يومية على فرتتني �ضباحية 

وم�ضائية، وتتخلله���ا برامج خا�ضة 

باال�ضت�ضف���اء، وتقوية الع�ضالت، من 

داخ���ل �ضالة اجلمانيزي���وم امللحقة 

مبقر اإقامة الفري���ق، واأخرى من على 

حو�س ال�ضباحة".

تدريباته  الع���ني  "يتاب���ع  واأكم���ل: 

مب�ضارك���ة فريق مقاطعة مور�ضيا يف 

تق�ضيم���ة تدريبية بن���اء على رغبة 

ريربوف، وي�ضته���ل الفريق مواجهاته 

الودية اأول اأيام عيد االأ�ضحى املبارك، 

مبالقاة الن�رص االإماراتي يف اإ�ضبانيا".

وح���ول اكتم���ال ال�ضفق���ات وموعد 

ان�ضم���ام الالعب���ني، ق���ال: "حتدثنا 

ب���كل و�ضوح عن مل���ف املفاو�ضات، 

ونحن متفقون على اأن احلديث حول 

ال�ضفقات يجب اأن يكون بعد اكتمال 

كافة االإجراءات، ولي�س خالل مرحلة 

املفاو�ضات".

واأردف: "اللجن���ة املكلفة بهذا امللف 

تعمل على قدم و�ضاق، من اأجل اكتمال 

كافة الرتتيبات اخلا�ضة بالتعاقد مع 

الالعب���ني الذين يهتم النادي ب�ضمهم 

اإىل �ضفوف الفريق للدفاع عن �ضعار 

العني يف املو�ضم اجلديد".



دبي-الوحدة:

هناأ جمل����س �أمناء "جائزة حممد بن ر��ش���د �آل مكتوم 

للإبد�ع �لريا�ش���ي" �إحدى "مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم �لعاملية" با�ش���م �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 

ب���ن ر��ش���د �آل مكت���وم ويل عهد دبي رئي����س �ملجل�س 

�لتنفيذي لإمارة دبي ر�عي �جلائزة، و�شمو �ل�شيخ �أحمد 

بن حممد بن ر��شد �آل مكت���وم رئي�س �للجنة �لأوملبية 

�لوطنية رئي�س �جلائزة �لريا�شيني �لعرب �ملتاأهلني �إىل 

دورة �لألع���اب �لأوملبية 2020 �لتي �شتقام يف طوكيو 

خلل �لفرتة 23 يوليو �جلاري وحتى 8 �أغ�شط�س �ملقبل 

كما حثهم عل���ى �لتمثيل �مل�رشف لدوله���م وللريا�شة 

�لعربي���ة و�لتاأل���ق يف �ملناف�شات لتحقي���ق �إجناز�ت 

م�رشفة توؤهلهم للف���وز بامليد�ليات �لأوملبية و�لرت�شح 

للفوز باإحدى فئات �لدورة 11 للجائزة �لأكرب من حيث 

قيمة جو�ئزها وتعدد فئاتها.

 كم���ا هناأ جمل�س �لأمناء منتخب �لإمار�ت و�ملنتخبات 

�لعربي���ة �ملتاأهل���ة �إىل �لأدو�ر �لنهائي���ة من ت�شفيات 

ق���ارة �آ�شيا لنهائيات كاأ�س �لع���امل �لتي �شتنطلق يوم 

2 �شبتمرب �ملقب���ل وحثهم على �لتاألق و�ملناف�شة بقوة 

لنيل بطاقة �لتاأهل �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 2022.

ج���اء ذلك خلل �لجتم���اع )�لثلث���ون( ملجل�س �أمناء 

�جلائ���زة �لذي عقد عرب نظ���ام �لت�شال �ملرئي برئا�شة 

معايل مطر �لطاير رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة، وح�شور 

خالد علي بن ز�يد نائب رئي�س جمل�س �لأمناء، و �أع�شاء 

�ملجل�س: د. ح�شن م�شطفى، د. خليفة �ل�شعايل، م�شطفى 

�لعرفاوي، موزة �ملري، �أمني عام �جلائزة، �أحمد م�شاعد 

�لع�شيمي ، منى بو �شمرة ، و نا�رش �أمان �آل رحمة مدير 

�جلائزة.

وعربرّ مع���ايل رئي�س جمل�س �لأمناء عن �شعادته بعودة 

�لن�شاط �لريا�شي حول �لعامل و�إقامة �لبطولت �ملحلية 

و�لقاري���ة و�لدولية بنجاح وف���ق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 

و�لربوتوكولت �لدقيقة �خلا�شة بكل منطقة وكل بطولة 

مبا مين���ح �لريا�شي���ني �لفر�شة للعب وتق���دمي �أف�شل 

م�شتوياتهم خلل هذه �لف���رتة �ل�شعبة، كما �أن �لعودة 

كانت مقرونة باحل�ش���ور �جلماهريي وهو �أمر مهم جد� 

لدع���م للريا�شي���ني و�أي�شا لإتاحة �لفر�ش���ة للجمهور 

ملتابعة ريا�شاته���م �ملف�شل���ة وريا�شييهم �ملحليني 

و�لعامليني.

و�أك���د �لطاير �أن �جلائزة عملت خ���لل �لفرتة �ملا�شية 

على �لتو��شل مع �لحتاد�ت �ملحلية و�لعربية و�لدولية 

و�للج���ان �لأوملبي���ة حلثها عل���ى ع���ودة �لفعاليات 

و�لبطولت �لريا�شي���ة، كما �أن �جلائزة تدعم �لحتاد�ت 

م���ن خلل حم���ور �لتناف�س يف �لفئ���ة �ملوؤ�ش�شية على 

جميع �مل�شتوي���ات �ملحلية و�لعربي���ة و�لدولية وهو 

)�ملبادر�ت و�لرب�مج و�مل�شاري���ع �لإبد�عية �لتي تهدف 

�ىل متك���ني �ملجتمعات من خ���لل �لريا�شة، و�شاهمت 

يف مو�جهة �لتحدي���ات �لعاملية يف �ملجال �لريا�شي( 

وهذ� يحفرّز �لحتاد�ت عل���ى �إطلق �ملبادر�ت �لإبد�عية 

�ملنا�شبة لكل ريا�شية من �أجل مو�جهة جائحة كوفيد 

19 وجميع �لتحديات �لأخرى، ومت �أي�شا حتديد مو�عيد 

ف���رتة �لرت�شح و�ختيار �لفائزي���ن مبا مينح �لريا�شيني 

من �أ�شحاب �لإجن���از�ت �لأوملبية و�لبار�ملبية �لفر�شة 

للرت�ش���ح و�لفوز يف �لدورة 11 للجائزة، متمنيا للجنة 

�لأوملبية �لدولية وللجنة �ليابانية �ملنظمة للدورتني 

�لأوملبي���ة و�لبار�ملبية �لنج���اح يف تنظيم �لدورتني 

وللريا�شيني �مل�شاركني �لتاألق يف �لأد�ء �لريا�شي عايل 

�مل�شتوى و�لتناف�س للفوز بامليد�ليات، وكذلك �حلفاظ 

عل���ى �شلمة �جلميع م���ن خلل �للت���ز�م بالإجر�ء�ت 

�لحرت�زية و�لربوتوكولت �ملعتمدة لكل ريا�شة.

ومت خلل �لجتم���اع �لطلع عل���ى �لربنامج �لزمني 

للفرتة �ملتبقية من �لدورة �حلالية وهي مرحلة �لرت�شح 

�لتي تنتهي يوم 15 �شبتمرب �ملقبل وتتم بطريقة �لرت�شح 

  mbrawards.ae م���ن خلل �ملوقع �لإلك���رتوين

�أو �لتطبي���ق �لذكي للجائزة وب���دون تقدمي �أية ملفات 

ورق���ة ، تليها مرحلة فرز �مللفات �ملرت�شحة يف جميع 

�لفئات و�لتاأكد من مطابقة جميع �لإجناز�ت ملتطلبات 

�لرت�شح �ش���و�ء من جهة زمن حتقيق �لإجناز �أو نوعيته 

و�لتاأكد من �لوثائق �ملرفقة، يليها مرحلة �لتحكيم عن 

بعد وعرب برنامج �لتحكيم �للكرتوين و�لتي تتم خلل 

�شهري �شبتمرب و�أكتوبر حيث �شيتم توزيع �مللفات على 

�ملحكمني بطريقة ت�شمن �حليادية وعدم تويل �أي حكم 

تقيي���م وحتكيم �أي ملف لريا�ش���ي �أو موؤ�ش�شة من ذ�ت 

�لدول���ة �لتي ينتمي �ليها ، يل���ي ذلك �ختيار �لفائزين 

ورف���ع قائمة �لأ�شماء ل�شمو رئي����س �جلائزة للعتماد، 

كم���ا �شيتم يوم 1 نوفمرب فتح باب تر�شيحات �جلمهور 

للفائزي���ن �لنهائي���ني بفئة �لنا�شئني، ث���م �لإعلن عن 

�لفائزين بجمي���ع �لفئات ي���وم 23 نوفمرب �ملقبل يف 

موؤمتر �شحفي مو�شع.

كما مت �عتم���اد �إقامة حفل تكرمي �لفائزين بالدورة 11 

ي���وم 9 يناير 2022 باحل�ش���ور �ملبا�رش وذلك يف مقر 

�إك�شبو و�أثناء �حلدث �لعاملي �لكبري وح�شور �شخ�شيات 

دولية من �شيوف �إك�شبو و�شيوف �جلائزة.

 ارتباط م�ستمر بني اجلائزة والألعاب الأوملبية

ثمن جمل����س �أمناء �جلائزة ��شتم���ر�ر تاألق �لعديد من 

�لفائزي���ن بفئ���ات �جلائزة خلل �لبط���ولت �لريا�شية 

�لدولية وتاأهلهم للتناف�س يف �أوملبياد طوكيو و�ل�شعي 

لإحر�ز �ملزي���د من �مليد�ليات �لأوملبية وهو �لأمر �لذي 

يوؤكد �أثر �جلائزة يف حتفي���ز �لريا�شيني لإحر�ز �ملزيد 

من �لإجن���از�ت �لعاملية و�لأوملبية �نطلقا من �ملكانة 

�لتي �كت�شبها كل ريا�شي �أثناء حتقيق �لإجناز �لأوملبي 

وكذل���ك �أثناء تكرميه بحفل �لفائزين باجلائزة و��شتلم 

�أو�شم���ة �لإبد�ع من �شمو �ل�شي���خ حمد�ن بن حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 

لإمارة دبي ر�عي �جلائزة، و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 

بن ر��ش���د �آل مكتوم رئي�س �للجن���ة �لأوملبية �لوطنية 

رئي����س �جلائزة، حيث متث���ل �ل���دور�ت �لأوملبية قمة 

�لتناف�س �لريا�شي فيما ميثل �لفوز ب� "جائزة حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم للإبد�ع �لريا�شي" قمة �لتقدير و�لتكرمي 

للإجناز�ت �لريا�شية �لتي يحققها كل مبدع ريا�شي.

 وق���د كرمت جلائزة خ���لل �لدور�ت �لع����رش �ملا�شية 

13 بط���ل �أوملبي عربي بلغت ح�شيل���ة �إجناز�تهم 24 

ميد�لي���ة �أوملبية موزعة عل���ى 9 ذهبيات و7 ف�شيات 

و8 برونزي���ات، و�شيك���ون �أوملبياد طوكي���و هو �لدورة 

�لأوملبية �لر�بعة �لتي يدخ���ل �لفائزون بها يف قائمة 

�لرت�شيحات للف���وز باجلائزة بعد �أوملبياد بكني 2008 

و�أوملبياد لندن 2012 و�أوملبياد ريو دي جانريو 2016 

، كما كان للفائزين ب���دور�ت �لألعاب �لبار�ملبية �لتي 

�أقيمت يف �لعام ذ�ته تقدير وتكرمي �أي�شا.
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اأبوظبي-الوحدة:

تغ���ادر �لبلد �لي���وم �لأحد للعا�شمة 

منتخبنا  بعث���ة  بود�ب�شت  �ملجري���ة 

�لوطن���ي لنا�شئى �مل�شارعة حتت 17 

�شن���ة ،للم�شاركة يف بطول���ة �لعامل 

�ملختلفة  �لعمرية  للفئات  للم�شارعة 

�لتي تقام هناك خلل �لفرتة من 19-

25 يولي���و �حلايل باإ����رش�ف �لحتاد 

�ل���دويل للم�شارع���ة وتنظيم �لحتاد 

�ملج���ري للم�شارع���ة و�لت���ي ت�شهد 

م�شارك���ة �لعديد من منتخبات �لعامل 

للم�شارع���ة ،وت�ش���م �لبعث���ة �لت���ي 

�عتمده���ا �شعادة حممد ب���ن ثعلوب 

�إد�رة �لحتاد  �لدرعي رئي�س جمل����س 

�للعب���ني خليف���ة حمم���د �حلفيتي 

�مل�ش���ارك يف وزن حت���ت 92 كج���م 

،وعبد�هلل  ر��ش���د �لكياين �مل�شارك يف 

مناف�ش���ات وزن حتت 61 كجم بجانب 

مدرب ن���ادي �لفجرية للفنون �لقتالية 

�ل�شيد  �ل�شيد و�شعبان  �إبر�هيم  توفيق 

�شعبان �ملدير �لفني للحتاد .

وق���د �أكم���ل �للعب���ني جاهزيتهم���ا 

للم�شاركة �لعاملي���ة �لأوىل من خلل 

�ملع�شك���ر �خلارج���ي �لأول �لذي �أقيم 

باملعادي  �لأوملبي  �لريا�شي  باملركز 

بالقاه���رة مب�شارك���ة منتخ���ب م�رش 

�خلتامي  �لد�خلي  و�ملع�شكر  لل�شباب 

�ل���ذي �ختتم �أم����س �لأول يف �شيافة 

وحف���اوة ن���ادي �لفج���رية للفن���ون 

�لقتالية بالفجرية، وقد �أكملت �لبعثة 

كاف���ة �لرتتيبات �لإد�ري���ة و�ل�شحية 

�إىل  �ل�شفر  �لحرت�زية �ملطلوبة قب���ل 

للعا�شم���ة �ملجرية بود�ب�شت .. وحث 

�شع���ادة حمم���د بن ثعل���وب �لدرعي 

�لبعث���ة على ����رشورة متثيل ريا�شة 

�لإمار�ت �لتمثيل �مل�رشف، مع �لتاأكيد 

عل���ى ����رشورة �للت���ز�م بالإجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة �ل�شحية وفقا لتوجيهات 

�حت���اد �للعبة و�للجن���ة �ملنظمة مبا 

يكفل �ل�شلمة للجميع.

منتخب نا�سئي الم�سارعة يغادر اليوم 
اإلى بوداب�ست

وفد الإمارات ينهي 
اإجراءات ت�سجيل الريا�سيين 

باأولمبياد طوكيو
جائزة محمد بن را�سد للإبداع تحّفز الريا�سيين العرب 

للتاألق في الأولمبياد

دبي / و�م /

 �أنهت طليع���ة وفد �لإم���ار�ت كافة �لأمور 

�ملتعلقة بت�شجيل �لوفد �لريا�شي و�لوفود 

�لإد�رية �ملر�فقة للم�شاركة يف دورة �لألعاب 

�لأوملبي���ة �لت���ي ت�شت�شيفه���ا �لعا�شم���ة 

�ليابانية طوكيو خلل �لفرتة من 23 يوليو 

�جلاري وحتى 8 �أغ�شط�س �ملقبل مب�شاركة 

11 �أل���ف ريا�شي يتناف�شون يف 33 ريا�شة 

بو�قع 339 م�شابقة يف 42 من�شاأة ريا�شية.

وتاأكد �أحمد �لطي���ب مدير وفد �لإمار�ت يف 

�ل���دورة �لأوملبية من خمتل���ف �لإجر�ء�ت 

و�لتحديث���ات �ملو�شوعة م���ن قبل �للجنة 

�ملنظم���ة للألعاب �ذ مت �إجر�ء ح�رش �شامل 

ملختل���ف �خلط���و�ت �خلا�ش���ة بالو�شول 

و��شتلم �لأمتع���ة و�إجر�ء �مل�شحات �لطبية 

�لدورية �ش���و�ء عقب �لو�شول �إىل طوكيو �أو 

خلل فرت�ت �ملناف�شات.

وتع���رف �لطي���ب عل���ى ج���د�ول �لتنقلت 

بالريا�شيني  �خلا�ش���ة  �لتح���رك  ومو�عيد 

من خلل من�ش���ة �للجن���ة �ملنظمة د�خل 

�لقرية �لأوملبية و�لت���ي تنق�شم �إىل �لعديد 

م���ن �لإد�ر�ت �ملعني���ة يف �جلو�نب �لطبية 

و�ل�شحية و�لإقامة و�لإعا�شة.

وي�ش���ل منتخبن���ا �لوطن���ي للج���ودو �إىل 

�لعا�شمة �لياباني���ة طوكيو غد� قادما من 

مولدوفا عقب ختام مع�شكره �لتدريبي كما 

ي�شل يف �ليوم ذ�ته �لر�مي �شيف بن فطي�س 

و�لدكت���ور عبد �هلل �لرحوم���ي نائب رئي�س 

جلن���ة �لطب �لريا�شي باللجن���ة �لأوملبية 

وطبي���ب �لوفد �مل�ش���ارك يف دورة �لألعاب 

�لأوملبية بطوكيو.

مجل�ض الأمناء ي�شتعر�ض التر�شح للدورة 11 

اأبوظبي  / وام :
 

يحت�شن م�شم���ار جاجر�رشو �لرملي 

مبدينة ماملو يف �ل�شويد �ليوم �لأحد 

�لر�بعة من �شل�شلة �شباقات  �ملحطة 

كاأ����س �شاحب �ل�شم���و رئي�س �لدولة 

للخي���ول �لعربي���ة �لأ�شيل���ة �شمن 

�أجن���دة �لن�شخة �ل���� 28 وذلك للعام 

�لث���اين على �لت���و�يل بع���د �أن �شهد 

�لعام �ملا�شي �إ�شافة �ل�شويد لأجندة 

�شباقات �لكاأ�س �لغالية دعما للملك 

و�ملرب���ني يف رعاية و�إع���لء م�شرية 

�خلي���ل �لعربي يف كاف���ة �مل�شامري 

�لعاملية.

وتق���ام �شباقات �لكاأ�س �لغالية حتت 

رعاية �شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�ي���د �آل نهي���ان رئي����س �لدولة 

»حفظه �هلل« ودع���م �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد ب���ن ز�يد �آل نهيان ويل 

�لأعلى  �لقائ���د  �أبوظب���ي نائب  عهد 

للق���و�ت �مل�شلح���ة و متابع���ة �شمو 

�ل�شي���خ من�ش���ور بن ز�ي���د �آل نهيان 

نائب رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة �متد�د� لنهج �ملغفور 

له �ل�شيخ ز�ي���د بن �شلطان �آل نهيان 

طي���ب �هلل ثر�ه للحف���اظ على مكانة 

�خليل �لعرب���ي �لأ�شيل ورفعة �شاأنه 

بكافة دول �لعامل.

 وي�شه���د �شباق �ملحط���ة �ل�شويدية 

م�شاركة 10 من نخبة �خليول �لعربية 

يف �ل�شويد و�أوروبا يف تناف�س حمتدم 

على لقب �شباق �لكاأ�س �لغالية �لذي 

يقام مل�شافة 1730 م���رت�ً �شمن فئة 

»لي�شت���د« �ملخ�ش�ش���ة للخيول من 

عمر �أربع �شنو�ت فما فوق.

وت�شم قائمة �خلي���ول �مل�شاركة يف 

�شب���اق �ملحط���ة �ل�شويدية جمموعة 

ممي���زة متث���ل نخبة و�أف�ش���ل مر�بط 

�خليل �لعرب���ي يف �ل�شويد يف دللة 

مهم���ة على مكان���ة وقيم���ة �لكاأ�س 

�لغالي���ة يف �مل�شام���ري �لأوروبي���ة 

و�أثرها �لكبري عل���ى �مللك و�ملربني 

و�هتمامه���م �لو��شع و�إقبالهم بكثافة 

على �مل�شاركة يف �حلدث �لتاريخي.

وق���ال �شعادة مطر �شهي���ل �ليبهوين 

رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة ل�شل�شلة 

�شباقات كاأ�س رئي�س �لدولة للخيول 

�إنن���ا فخورون  �لأ�شيل���ة:  �لعربي���ة 

باملكت�شب���ات �لتي حتققه���ا �لكاأ�س 

�لغالي���ة و�آثارها �لكبرية على �مللك 

و�ملربني بكاف���ة دول �لعامل ودورها 

يف ت�شجيع �مل���لك وحتفيزهم على 

تربية ورعاية �خليل �لعربية وتعزيز 

ح�شوره �لفاعل يف جميع �ل�شباقات 

�لعاملية.

و�أ�شاف �أن �لو�ش���ول ملحطة �ل�شويد 

ميثل ��شتمر�ر� مهما لأجندة �شباقاتنا 

يف �مل�شامري �لأوروبي���ة �لتي ت�شهد 

�لرفيعة  للمكان���ة  كب���ري  بامتن���ان 

�لت���ي حتظى به���ا �لكاأ����س �لغالية 

�لت���ي ��شتطاع���ت �أن تك���ون منوذج 

ممي���ز يو�كب �شمع���ة ومكانة �لدولة 

�ملرموقة و�لتاأكيد على نهجها �لقيم 

يف �للت���ز�م ودعم �شباق���ات �خليل 

�لدولية  �لحت���اد�ت  وجميع  �لعربي 

و�أ�رشة �خلي���ل �لعاملية برغم جميع 

�لتحدي���ات �لتي تفر�شه���ا �ملرحلة 

�حلالية وذل���ك �نطلقا من توجيهات 

�لقيادة �لر�شيدة ورعايتها �ملتو��شلة 

للحفاظ على م�شرية �خليل �لعربي.

م���ن جانب���ه ق���ال �شع���ادة في�شل 

�لرحم���اين م����رشف ع���ام �شل�شل���ة 

�شباقات كاأ�س رئي�س �لدولة للخيول 

�لعربي���ة �إن حمط���ة �ل�شوي���د متثل 

و�حدة من �ملحطات �لو�عدة و�ملميزة 

يف �شل�شلة �شباق���ات �لكاأ�س �لغالية 

بعد �أن �شهد �لعام �ملا�شي �ن�شمامها 

لأجندتنا متا�شيا مع توجيهات �شمو 

�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء وزير �شوؤون 

�لرئا�ش���ة �لذي ي���ويل �هتماما كبري� 

لدع���م م�شرية �لتطوي���ر و�لتنمية يف  

نوعية �شباقات كاأ����س رئي�س �لدولة 

للخي���ول �لعربية �لت���ي متثل �أعرق 

�لعامل  �لكل�شيكي���ة يف  �ل�شباق���ات 

ويتهافت على �مل�شاركة يف �شباقاتها 

نخبة و�شفوة �مللك ومر�بط �خليل.

و�أ�شاف �ننا نفخر بامل�شاركة �لكبرية 

و�لقوية يف �رش�ع �لكاأ�س �لغالية يف 

مملكة �ل�شويد  و�لتي توؤكد ح�شورها 

�لقوي للعام �لثاين ما يعك�س منوها 

�ملت�شارع و�شمعتها �ملرموقة.

ال�سويد ت�ست�سيف المحطة الرابعة من كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية اليوم

للم�شاركة في بطولة العالم



تعم���ل �رشكة »يونايت���د �إيرالينز«، 

يف الوقت الراه���ن، مع عدة �رشكات 

لتطوير تقنية ت�سمح بتحليق طائر�ت 

ركاب من نوع ES-19 بالكهرباء.

و�س���يكون �لع���امل عل���ى موعد مع 

حدث تاريخي مع حلول عام 2026، 

حينما يتم نقل �مل�سافرين الأول مرة 

يف �لتاريخ على منت طائر�ت تعمل 

�خلطوط  ل�رشكة  تابع���ة  بالكهرباء، 

»يونايت���د  �الإجنليزي���ة  �جلوي���ة 

اإيرالينز«.

�أعلن���ت عن���ه �رشكة  ووفق���ًا مل���ا 

�الأ�سبوع  مطلع  �إيرالينز«،  »يونايتد 

�جلاري، فاأنها و�فقت على �رش�ء 100 

طائرة من ط���راز ES-19، ب�رشط �أن 

تفي مبتطلب���ات �ل�س���امة، و�أعمال 

�لت�سغيل �خلا�سة بالناقل.

�إيرالينز«،  »يونايتد  �ل�رشكة  وقالت 

 19-ES �لكهربائي���ة  �لطائ���رة  �إن 

�ستكون قادرة على �لطري�ن على �أكرث 

من 100 م�سار �إقليمي ق�سري، على �أن 

تخو�ض �لرحات �لطويلة الحقًا مع 

حت�سن تكنولوجيا �لبطاريات.

�إيرالين���ز«،  »يونايت���د  و�أ�ساف���ت 

يف بي���ان ع���ر موقعه���ا �لر�سم���ي 

��ستب���د�ل وقود  �أن  �الإنرتن���ت،  على 

تعمل  كهربائية  �لطائر�ت مبحركات 

بالبطاري���ات يعني �أنه لن يكون لها 

�أي �نبعاث���ات ت�سغيلية، وهو عامل 

رئي�س���ي لل�رشكة يف �سعيها الإ�سافة 

طائر�ت �سديقة للبيئة �إىل �أ�سطولها.

مقدمة:

�إن حو�رن���ا هذ� م���ع �ل�ساعر م�سبح 

�لكعب���ي كان قبل ربع ق���رن ونيف 

ويع���د �أول لقاء �سحفي و�إعامي مع 

�ل�ساعر م�سبح �لكعبي ونعيد ن�رشه 

�ل�سعرية  وتوثيقًا مل�سريته  �أ�ستذكار�ً 

و�الأدبية.

*�الأر�ض �ل�سجر �جلمال �حلب �لو�دي 

�للي���ل �الأ�سال���ة �النتماء �مل���ر�أة ، 

�إيحائي���ة �سادق���ة ملمو�سة بالو�قع 

�لفكري و�الأدبي يف �أ�سعار م�سبح بن 

علي �لكعبي.. ه���ذ� �ملنتمي ل�سعب 

ه���ذه �الأر�ض �ل�ساك���ن يف نف�ض هذ� 

�الإن�سان �ملتوه���ج باحلب و�النتماء 

و�الأ�سالة �ل�سعبية بحقيقتها �لن�رشة 

�أ�سعلها نر��ض ه���ذه �الأر�ض  �لت���ي 

�ملعطاء .

 ومام�سب���ح علي �لكعب���ي �إال ح�ض 

يتغن���ى بعذوبة مرهفة لذلك �لبدوي 

�ل�سميم���ي �لذي يقود قطيعًا من �إبله 

 . �الأ�ساي���ل يف �ل�سح���ر�ء �لو��سعة 

يتغنى للفاح �حل���ريي �لذي يحرث 

يف �أر�س���ه وي�سون �أ�سج���ار نخيله 

�ل�سم . 

وكذل���ك يط���رب �لبحار �ل���ذي �لقى 

ب�سبكته يف �لبحر ينتظر رزقه �لوفري 

من عط���اء �لبحر �خل�س���م هو كذلك 

و�الإن�سان و�لوط���ن ، وهاهو يعر�ض 

حمطاته بال�سعر و�حلياة و�لفن .

 يقول:قب���ل ع�رش �سن���و�ت وبني تلك 

�الأودية �لرحبة و�جلبال �ل�ساهقة يف 

حتا وم�سفوت وحتت ظال ب�ساتينها 

�لغناء طرق �ل�سع���ر فوؤ�دي وهزتني 

نغماته �ملوزون���ة فاخذت �أكتبه يف 

عزلة من �لنا�ض ومررت بعدة جتارب 

�سعرية ومع مرور �ل�سنو�ت و�أنا بني 

�لقلم و�لورق و�لفك���ر قمت بتجربة 

�سعرية جدي���دة وهي ق�سيدة غزلية 

و�ساركت يف �إحدی �ل�سحف �ملحلية 

ث���م �سارك���ت ببع����ض �لق�سائد يف 

تلفزيون دبي ويف �الإذ�عات �ملحلية 

. كذلك �نتجت ع���دة �أ�رشطة كا�سيت 

مل�ستمعي �ل�سعر ومتذوقيه وقد القت 

هذه �لتجربة �لنجاح �ملنتظر ، ومن 

خال جتاربي �الأوىل مل �أتاأثر ب�ساعر 

معني بل يف �سلكت طريقًا خا�سًا بي 

، و�طلع���ت على �لعديد من �لدو�وين 

�ملن�س���ورة  و�لق�سائ���د  �ل�سعري���ة 

�طلعت  كذل���ك  �ملحلية  بال�سح���ف 

على �لق�سائد �ل�سعرية �لقدمية �لتي 

��سته���ر بها �سعر�ء �لب���اد و�خلليج 

.يف �المار�ت مثل :�ملاجدي بن ظاهر 

و�خل����رش و�ل�ساعر �جلم���ري. و�لذي 

يعرف �ل�سعر بحقيقته البد و�أنه قر�أ 

�أو ��ستمع �إىل ق�سائد هوؤالء �ل�سعر�ء .

الو�سائل الإعالمية والرتاث

�إن �لند�ء �حلكيم �لذي وجهه �ساحب 

�ل�سمو رئي�ض �لدولة �إىل �أبناء �لوطن 

و�لعاد�ت  �ل���رت�ث  للحف���اظ عل���ى 

�الأ�سيل���ة ، هو ند�ء نعت���ره �سعار�ً 

لنا ونتخذه رمز�ً يف �ملحافظة على 

�لرت�ث باأنو�عه �ملتع���ددة من �سعر 

وثقافات  وم�سابقات  وعاد�ت  وق�سة 

فكرية �بتدعها �الآباء و�الأجد�د . 

�الإعامي���ة حقيق���ة مل  و�لو�سائ���ل 

تق�رش يف دف���ع �لعناية بالرت�ث �إىل 

�آف���اق �الإبد�ع و�لروز �الإعامي ولكن 

هناك �سلبي���ات متفاوتة لدی بع�ض 

�لر�مج  �أو  �ل�سفحات  �لقائمني على 

�لرت�ثية كذلك �إبر�ز �جليد من �ل�سعر 

و�إظه���اره من خال يج���ب �لو�سائل 

�الإعامية . 

 املرادفات ال�سعرية
طري���ق  �سلك���ت  �أنن���ي  وحقيق���ة   

�ملر�دفات �ل�سعرية منذ فرتة طويلة 

و��سته���رت يف �لعدي���د م���ن ه���ذه 

�لق�سائ���د �لت���ي الق���ت �لنجاح من 

�جلماهري و�ملر�دف���ات �ل�سعرية هي 

�أ�سلوب �أدبي مع���روف ومتد�ول منذ 

�أيام �ل�سعر �جلاهلي .

 وم���ن خال ه���ذه �ملر�دفات �أحاول 

�أ�سع���اري  يف  بالتمي���ز  �أظه���ر  �أن 

وباإ�س���ارة �مل�ستمعني وهذ� �الأ�سلوب 

�سلك���ه �أي�سًا �ل�سع���ر�ء �لكبار �أمثال 

�ل�ساعر �لعقيلي وهو ظاهرة حمببة 

�ل�سع���ر  وملتابع���ي  للم�ستمع���ني 

�ل�سعبي . 

و�إذ� كان هناك ت�ساوؤل حول كتابتي 

�ل�سعرية على �لبحور �لطويلة فاأنني 

�أعلل هذ� ب�سعة �ملجال �لتي مينحك 

�إياه �لبحر �لطوي���ل يف �لتعبري عن 

ومييز  �ل�سعرية  وفكرت���ك  مق�س���دك 

�ساع���ر�ً عن �آخر ومل �أ�س���ل بعد �إىل 

�مل�ستوی �ملطلوب.

الكلمات امل�ستحدثة يف ال�سعر 
ال�سعبي 

�لتجرب���ة �ل�سعري���ة الب���د �أن تتميز 

باالإب���د�ع .. و�الإب���د�ع ه���و �لفك���ر، 

ومادمنا نفك���ر �إذن البد من �حلد�ثة 

ولك���ن �حلد�ثة الب���د �أن تكون يف » 

�لثوب �الإبد�عي �ل�سعبي « 

�الغ���رت�ب  تك���ون مفرط���ة يف  و�ال 

و�البتع���اد ع���ن �لتحدي���ث . فانني 

ال �أبال���غ يف �ختي���ار كلماته �لو�قع 

�ملحل���ي و�أنا �إن ��سط���ررت �إىل ذلك 

فاإمنا �أحافظ عل���ى �سكلية �لق�سيدة 

ون�سوجها �الإبد�ع���ي �ل�سعبي كذلك 

ق���د تاحظ يف ��سع���اري �لعديد من 

�أ�سماء �لقادة �لتاريخيني �أو �ملعارك 

�لت���ي حدثت يف  �لكبرية  �حلربي���ة 

�لزم���ن �لغاب���ر وه���ذ� �الأ�سلوب به 

�لعديد من �الأفكار و�الأهد�ف.

ال�سعر والفن

�ملغن���ي البد �أن يبحث ع���ن �لكلمة 

�ل�سعري���ة حتى ي�ستطي���ع �أن يغني 

وتعاون���ت مع �لعديد م���ن �لفنانني 

ومنهم �لفنان �سامل �سيف �لذي تغنى 

ببع����ض ق�سائ���دي �ل�سعري���ة كذلك 

هن���اك بع�ض �لفنان���ني �لذين �سوف 

يغنون كلماتي يف �لقريب �لعاجل .

ولكن �ل���ذي نتمن���اه �أن جند �لفنان 

�ل�سادق �لقادر عل���ى نطق �لكلمات 

و�أن  بعذوبة فنية وب�س���دق عاطفي 

يجتهد يف �لبحث عن �للحن �ملنا�سب 

�لذي يجذب �لكث���ري من �مل�ستمعني 

لاأغنية و�ملغني 

ال�سعر ال�سعبي و�سعراوؤه 

�ل�سع���ر �ل�سعب���ي �أعط���ى �الأولوية 

للكلمة �لرت�ثية �ملتد�ولة يف �ملا�سي 

. فال�سع���ر �ل�سعبي �لق���دمي يحتوي 

على �لكث���ري من �الأف���كار و�لكلمات 

�مل�سهورة �ملعروفة باحلكمة و�لغزل 

�لكرمية  و�ل�سي���م  و�ل�سر  �لعفي���ف 

. و�ل�سع���ر �ل�سعب���ي �ل���ذي يتد�وله 

�ل�سباب حاليًا هو مزيج من �حلد�ثة 

�ل�سطحية  و�لكلمات  �أحيانًا  �ملبهمة 

�لت���ي يلوكها �بن �ل�س���ارع �لعادي . 

وهذه فر�سية ملمو�سة ومعروفة عند 

�لكثري من �ل�سع���ر�ء . فابد �أن نبدع 

و�أن نختار �لكلمات �ملتميزة و�لقوية 

و�لد�لة يف معانيه���ا . و�إذ� �ساألتني 

ع���ن �لرمزية يف �ل�سع���ر ، فالرمزية 

مطلوب���ة و�الإيحاء يعط���ي �لق�سيدة 

نوعًا م���ن �جلمال �لفك���ري و�الأدبي 

فالفتاة مثًا �لتي ترمز لها بالوردة 

�ألي�س���ت هذه �ل�سورة جميلة بالطبع 

فهي �سورة رقيقة و�ساعرية .

مناذج من اأ�سعاره : 

الرم��ان  الخ��وخ  الخ��د  االبرتق��ال 

دان��ه  ال  البل��ور  در  ال  التب��ر 

النجم ال�شم�س الكوكب بدر �شعبان 

تعاييت و�س قايل او�شفهن الوانه

 ومن �ملر�دفات �ل�سعرية:

غ��ر غري��ر غرنج��ي دملج��ي اعف��ر 

اأدعج غن��ج غندور خف��ري عالبغيه

 اذا مر يتمخطر حذالي خطير اأغمر

 وخطره على المغرم غمرته الغراميه 

من �لغزل �لعفيف: 

�شف��اح  لل��روح  الت�شت��وي 

مدب��وح  ال��روح  قت��ل  ف��ي  مال��ك 

ارواح  �شبع��ه  مال��ي  روح  ف��ي 

وت��روح  روح  تقت��ل  ي��وم  كل 

من �لوطنيات : 

ل��وزال عن��ك ح��د م��ن بي��ن لعيال 

يمك��ن ول��د ثان��ي يعو���س زوال��ه 

الك��ن ل��و راح الوط��ن عن��ك وزال 

ما�ش��ي وطن ثان��ي يعو���س بداله

تو�س���ل رجل �الأعم���ال �لرو�سي �مللياردير فره���اد �أحمدوف، �إىل 

�تفاق م���ع طليقته تاتيان���ا مبوجب ت�سوية تفري���ق تنظر فيها 

حمكمة بريطانية.

وح�سب �سحيفة بريطانية، ف���اأن �أحمدوف �سيدفع لطليقته 150 

مليون جني���ه �إ�سرتليني )نحو 206 ملي���ون دوالر(، ولي�ض 450 

مليونًا كما طالبت �ملحكمة �سابقًا.

و�أك���د حمامي �مللياردير �أن موكله تو�سل �إىل �التفاق مع زوجته 

�ل�سابقة �لتي و�فقت على قبول �لتعوي�ض باالأمو�ل و�لقطع �لفنية.

ويف وق���ت �سابق رف�ض �أحمدوف ق���ر�ر �ملحكمة �لذي كان يلزمه 

بدفع 41.5% من قيمة ممتلكاتهم���ا �مل�سرتكة �لتي تقدر مبليار 

جنيه �إ�سرتليني، ما ت�سبب با�ستم���ر�ر �جلدل بني �لطليقني �أمام 

�ملحكمة.
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�أظه���ر �إح�ساء خا�ض بفريو�ض كورونا �أن �أكرث من 189.41 

ملي���ون ن�سمة �أ�سيب���و� بالفريو�ض على م�ست���وی �لعامل، 

يف ح���ني و�سل �إجمايل ع���دد �لوفي���ات �إىل �أربعة مايني 

و238200.

ومت ت�سجي���ل �إ�ساب���ات بالفريو�ض يف �أك���رث من 210 دول 

ومناطق من���ذ �كت�ساف �أوىل ح���االت �الإ�سابة بال�سني يف 

دي�سمر/كانون �الأول 2019.
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تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

AL WAHDA 24pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون24صفحة/درهم واحد

حول العامل.. كورونا يتخطى 

189 مليون اإ�صابة

رجل اأعمال يدفع ماليني الدوالرات لطليقته

ب���د�أت �لعرو�ض �مل�رشية “ع���ا �ل�سعيد”، 23 عامًا، 

�لتح�س���ري�ت �لنهائي���ة حلفل زفافه���ا، و�تفقت مع 

خطيبه���ا عل���ى �أن ي�سرتيا ف�ستان �لزف���اف، وذهب 

برفقتهم���ا �سقيقته���ا و�سقيقة خطيبه���ا، و�ختارت 

�لعرو�ض ف�ستان زفافها م���ن “�الأتيلية” �لذي ذهبو� 

�إليه، ث���م خرجو� وب�سحبتها ف�ستان �لفرح و��ستقلو� 

�سيارة �أجرة متوجهني من مدينة د�سوق يف حمافظة 

كفر �ل�سيخ �إىل قريتهم، لكن �ل�سيارة �نقلبت بهم يف 

جمری مائ���ي “ترعة” بالقرب من حمطة قطار قرية 

�سنهور.

ح���اول �ملارة �إخر�ج �ملتو�جدين يف �ل�سيارة، و�جته 

�جلميع �إىل �لعرو�ض �لت���ي ح�سنتها �سقيقتها وهي 

ت����رشخ قائلة: “�أختي ماتت، �أخت���ي هنزفها للجنة 

بدل عري�سها، عا ماتت”.

وروی �أح���د �سهود �لعي���ان �أن �ملتو�جدين يف مكان 

�حل���ادث �أدرك���و� �أن �ملتوفاة عرو����ض كانت ت�ستعد 

لزفافها بعدما وجدو� ف�ستان فرح مغمور�ً باملياه .

م�صرع عرو�س وهي حتمل 

ف�صتان زفافها
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�ل�ساعر م�سبح بن علي �لكعبي..�ساعر �لمر�دفات  �أعـالم و�سـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�ساعر �إمار�تي 

يقول: لي�س �شاعراً 

من ال يعرف الماجدي 

والخ�شر والجمري 

ً

�ساعر  �لكعبي..  �ل�ساعر م�سبح 

�ملر�دفات �جلميلة

اأجهزتنا االإعالمية لم 

تق�شر في دعم التراث 

ال�شعبي 

في�ضانات اأوروبا ..كارثة ت�ضرب القارة..

ورعب من انهيار ال�ضدود

بد�أت �سد�قة جيلرتو “ت�سيتو” 

بالوح����ض �ملخي���ف عام 1989 

“ريفينتازون”  نهر  �سفاف  على 

حيث كان �لتم�ساح يحت�رش بعد 

�إ�سابته بطلقة يف ر�أ�سه.

 ومل���دة 6 �أ�سه���ر، ق���ام برعاية 

�لتم�ساح �مل�ساب بجروح قاتلة 

حتى ��ستع���اد �سحته، و�أطعمه 

�لدجاج  70 رطًا م���ن  ح���و�يل 

و�الأ�سماك كل �أ�سبوع.

يق���ول �ل�سي���اد “ت�سيت���و” �إن 

�لتم�ساح رف�ض يف �لبد�ية تناول 

له  بد�أ ي�ستجيب  �لطعام، ولكنه 

�سيئًا ف�سيئًا بع���د �أن �طماأن له 

ووثق به، و�سعر �أنه يهتم به.

و�أدرك �ل�سي���اد �أن �لتم�س���اح ال 

يري���د �لطعام فق���ط، بل يحتاج 

للحب ال�ستعادة �إر�دة �حلياة.

كر�ض “�سيت���و” حياته للعناية 

�أن  بتم�ساحه �ملحب���وب لدرجة 

زوجته غارت وت�سايقت وهجرته 

الأنه كان ينام بجو�ر �لتم�ساح.

“�سيت���و”  وج���د  ولده�ست���ه، 

�سديقه نائم���ًا خارج منزله يف 

�أن  �لت���ايل، بعد  �لي���وم  �سباح 

�لبقاء مع �سديقه  �لتم�ساح  قرر 

�لب�رشي.

ولك���ن �لنهاي���ة كان���ت موؤملة 

�ل�سياد  وماأ�ساوية، حيث تفاجاأ 

ب�سديقه متويف، ما جعله ي�سعر 

ل���ه جنازة  �سدي���د ويقيم  باأمل 

مهيبة.

خال م�ساركته يف برنامج �سعر�ء �لقبائل
 يلقي �إحدی ق�سائده خال �لر�مج �لرت�ثية

عا�س���ت �مر�أة �أمريكي���ة حلظات من 

�لرع���ب، بعدما �كت�سف���ت وجود 18 

ثعبانا حتت �رشيره���ا بينما كانت 

على و�سك �لنوم.

و�أف���ادت �سبك���ة "�س���كاي ني���وز" 

تري�ض  ب���اأن  �جلمعة،  �لريطاني���ة، 

ويل�رش م���ن �سكان والي���ة جورجيا 

الحظت �سيئ���ا غريبا �أ�سفل �رشيرها، 

وهو قطع �لزغب تتحرك.

لك���ن �الأمر كان �أخطر من ذلك بكثري، 

�إذ الحظ���ت بعد قليل �أن هناك �سيئا 

�آخر يتحرك يف �ملنطقة ذ�تها.

ويف �لنهاي���ة، �كت�سف���ت تري�ض 18 

�أفع���ى، عب���ارة عن ثعب���ان �أم و17 

فرخا �سغري� لها بعدما قلبت �لغرفة 

ر�أ�س���ا على عقب.وتعتق���د تري�ض �أن 

�الأفعى و�سعت فر�خه���ا خال يوم 

و�حد حتت �ل�رشير

�الأمريكي���ة  �ملو�طن���ة  ون����رشت 

�سيل  م���ا تفا

حدث معها عل���ى موقع "في�سبوك"، 

متحدثة عن جتربة مرعبة مرت بها.

وعم���د خبري يف �حلي���اة �لرية �إىل 

جم���ع �الأفاع���ي من من���زل تري�ض 

و�إطاقه���ا قرب نه���ر  مبحاذ�ة بلدة 

�أوغو�ست���ا حي���ث تعي����ض �ل�سيدة 

�الأمريكي���ة، وقالت �إنه وفقا للخبري، 

فاإن �لثعابني مل تك���ن �سامة، وهي 

من نوع "ديكاي

�صيدة تكت�صف 18 ثعبانا حتت 

�صريرها

اأول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء تبداأ 

رحالتها 2026

�صياد يقيم جنازة مهيبة ل�صديقه التم�صاح!
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ملحق �إعالنات  

اأبوظبي ـ الوحدة: 

اطلـــع وفد مـــن اإدارة اخلدمات امل�سانـــدة بالقيادة العامة 

ل�رشطة ال�سارقة على مهام وطبيعة العمل واخلطط  املتبعة 

حاليا والتجهيزات يف املبنى اجلديد  لإدارة التفتي�ش الأمني

k9 بقطاع �سوؤون الأمن واملنافذ ب�رشطة ابوظبي.

والتقـــى العميد جمـــال جمعه حب�ش مديـــر اإدارة التفتي�ش 

الأمني k9 الوفد برئا�سة العقيد خالد جا�سم الزرعوين مدير 

اإدارة اخلدمات امل�ساندة ب�رشطة ال�سارقة موؤكداً  اأهمية تبادل 

الزيارات امليدانيـــة لتحقيق املزيد مـــن التعاون امل�سرتك 

وال�ستفادة من اخلربات لالرتقاء مبنظومة العمل الأمني.

 �شرطة �ل�شارقة تطلع على مهام وخطط �لتفتي�ش 

�لأمني »K9« ب�شرطة اأبوظبي 2 الظفرة-الوحـــدة:  نظمت بلدية منطقـــة الظفرة حملة احلالقة 

الآمنـــة مبـــدن املنطقة حتـــت �سعـــار" �سالمتنـــا يف اللتزام 

بالإجراءات الحرتازية وال�رشوط ال�سحية". ا�ستهدفت العاملني 

ومالك ال�سالونات ومراكـــز التجميل واملتعاملني، ومت تفتي�ش 

102 �سالـــون ومركز جتميل ومت توعية عدد 346 من العاملني 

واملتعاملني   بهـــدف احلفاظ على �سحـــة و�سالمة املجتمع 

وتعزيز جودة ورفاهية احلياة.

وت�سمنت احلملة زيـــارات تفتي�سية ل�سالونات احلالقة ومراكز 

التجميل للتاأكد من تطبيق ال�رشوط ال�سحية ملمار�سة الن�ساط 

مـــن اأجل رفع جودة اخلدمات، ومت التوعية باملخاطر ال�سحية 

الناجمة عـــن املمار�سات ال�سلبية التي توؤدى لنتقال الأمرا�ش 

املعدية. 

بلدية �لظفرة تنظم حملة �لحالقة �لآمنة بمدن �لمنطقة 
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  اسم الرشكة :   رينبو ستار كافيه  ش.ذ.م.م 
G16A العنوان :    جامرك ديب ، مبنى النوخذة ، الحمرية، مكتب رقم

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1119244  رقم الرخصة 692481        

 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  :   7-3-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-3-7

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / رينبو ستار كافيه ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   7-3-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-3-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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