
اأبوظبي-وام:

 اأعرب���ت دول���ة الإمارات ع���ن اإدانتها 
وا�ش���تنكارها ال�ش���ديدين ملح���اولت 
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية، ا�شتهداف 
املدنيني والأعيان املدنية ام�س ال�شبت، 
بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س 
م�شيط يف اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة، بطائرة بدون طيار مفخخة، 

اعرت�شتها قوات التحالف.
واأكدت دول���ة الإمارات يف بيان �شادر 
ع���ن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
اأن ا�شتمرار ه���ذه الهجمات الإرهابية 
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�شافر 
بجميع  وا�شتخفافها  الدويل  للمجتمع 

القوانني والأعراف الدولية.
وحّثت ال���وزارة املجتمع الدويل على 
اأن يتخ���ذ موقفا فورياً وحا�شما لوقف 

هذه الأعم���ال املتكررة التي ت�شتهدف 
املن�ش���اآت احليوي���ة واملدني���ة واأمن 
اململك���ة، واإمدادات الطاق���ة وا�شتقرار 
القت�شاد العامليني، موؤكدة اأن ا�شتمرار 
ه���ذه الهجمات يف الآونة الأخرية يعد 
ت�شعي���داً خطرياً، ودلي���ًا جديداً على 
�شعي ه���ذه امللي�شي���ات اإىل تقوي�س 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.

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

�ضفاء 945 من كورونا وت�ضجيل 725 
اإ�ضابة وحالتا وفاة 

ناطق يمني: الحوثيون يق�ضفون ميناء 
المخا في تعز ب�ضواريخ بالي�ضتية 

اأبوظب���ي-وام:   متا�شيا مع خطة وزارة ال�شح���ة ووقاية املجتمع 
لتو�شيع وزي���ادة نطاق الفحو�شات يف الدول���ة بهدف الكت�شاف 
املبكر وح�رص احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 298،919 
فح�ش���ا جديدا خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 725 حالة اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها 
حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحي���ة الازمة، وبذلك يبلغ 

جمموع احلالت امل�شجلة 728،266 حالة.

�شنع���اء-)د ب اأ(:  اأك���دت القوات اليمني���ة امل�شرتكة التابعة 
للحكومة ال�رصعية، ام�س ال�شبت، اأن ميلي�شيا احلوثي ا�شتهدفت 
ميناء املخا على ال�شاحل الغربي للباد، ب�شواريخ بالي�شتية 

وطائرات م�شرية، بعد اأ�شابيع من اإعادة افتتاحه.
وق���ال و�شاح الدبي����س، الناطق با�شم الق���وات امل�شرتكة، يف 
ت�رصيح لوكالة الأنباء الأملانية)د.ب.اأ(، اإن"امللي�شيا ا�شتهدفت 
البنية التحتية مليناء املخا بثاثة �شواريخ بالي�شتية و�شت 
طائ���رات م�شرية بعد دقائق من زي���ارة وفد حكومي من وزارة 
النق���ل لتد�شني العم���ل يف امليناء، وتزامناً م���ع ر�شو باخرة 

جتارية يف ر�شيفه".

»تتمة  �ص8«

»طالع �ص3«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

مراكز تدريب القوات الم�سلحة ت�ستقبل مجندي الدفعة 
الـ16 للخدمة الوطنية الخا�سة بخريجي الثانوية العامة

دبي-وام:

 اأك���د �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد بن 
را�ش���د اآل مكت���وم نائب رئي����س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، موا�شلة دول���ة الإمارات يف اإعداد 
اأجيال جديدة من قادة الغد كونهم عماد 

تقدّم الدولة وال�شمانة الأهم لنه�شتها، 
وتاأكي���د جدارته���ا كنم���وذج للدول���ة 
الع�رصية القادرة على املناف�شة عاملياً.

جاء ذلك خ���ال ح�شور �شاحب ال�شمو 
ال�شي���خ حممد بن را�شد اآل مكتوم، واإىل 
ج���واره الفريق �شم���و ال�شيخ �شيف بن 
زاي���د اآل نهي���ان نائ���ب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزي���ر الداخلي���ة، حفل تخرُّج 
الدفعت���ني ال�شابع���ة والثامنة لعامي 
2020 و2021 لطلب���ة املاج�شت���ري يف 
كلية حممد بن را�شد لاإدارة احلكومية 
والذي اأقي���م يف مركز دب���ي التجاري 

العاملي.

الإمارات: الهجمات الإرهابية الحوثية على ال�سعودية 
تحٍد �سافر للمجتمع الدولي 

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل���ت مراك���ز التدري���ب يف 
القوات امل�شلح���ة، �شباب الوطن 
من جمندي الدفعة ال�16للخدمة 
بخريج���ي  اخلا�ش���ة  الوطني���ة 
"املجموعة  العام���ة  الثانوي���ة 
املراك���ز  ، يف خمتل���ف  الأوىل" 
اخلدمة  ل�شتقب���ال  املخ�ش�ش���ة 
تدريب  مرك���ز  وه���ي  الوطني���ة 
و�شي���ح   ، الع���ني  امل�شتجدي���ن 
ولي���وا  و�شويح���ان  اللحم���ة 
وقائية  اإجراءات  و�شط  واملنامة، 
واحرتازية ل�شمان �شامتهم، كما 
�شيتم ا�شتقبال املجموعة الثانية 
من الدفع���ة 16 يف �شهر دي�شمرب 

القادم .
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
1٫15  7,860.57 5,606.812,907.631.03 2,538.60

نيويورك-)د ب اأ(:

 طرح الأمني العام لاأمم املتح���دة اأنطونيو جوتريي�س 
مقرتحات لتح�شني املنظمة والتعاون الدويل.

وق���ال جوتريي�س لل�شحفيني م�ش���اء اجلمعة بعد تقدمي 
تقرير تاريخي جديد اإىل اجلمعية العامة يف وقت �شابق 
اإن "عاملنا يتجه اإىل التحول لي�شبح غري طبيعي واأكرث 
فو�شوي���ة واأكرث اإنعداما لاأمن واأك���رث خطورة بالن�شبة 

للجميع".
وتاب���ع "نحن نتح���رك يف الجتاه اخلاط���ئ ونحن يف 
حلظة حمورية.الختيارات الت���ي نتخذها الآن ميكن اأن 
ت�شعنا على م�شار �شوب النهيار وم�شتقبل من الأزمات 
امل�شتم���رة، اأو حتقي���ق انفراجة اإىل ع���امل اأكرث �شداقة 

للبيئة واأكرث اأمنا".
ويف التقري���ر الذي يحمل عن���وان "اأجندتنا امل�شرتكة"، 
اق���رتح جوتريي�س عقد قمة عاملية خال عامني لدرا�شة 
ق�شايا م���ن بينها كيفية حماية الأ�شول العاملية- مثل 
املحيطات- وحتقيق التطلع���ات امل�شرتكة مثل ال�شام 

وال�شحة العاملية.

بغداد-)د ب اأ(:

اأعلنت خلية الإعام الأمني العراقي، ام�س 
ال�شبت، القب�س على قيادي بتنظيم داع�س 
الإرهابي خطط لتنفي���ذ تفجريات باإقليم 

كرد�شتان العراق.
 وذك���رت اخللية يف بي���ان تلقته وكالة 
الأنب���اء العراقية )واع(، اأن���ه "بناء على 
توجيه���ات القائد العام للقوات امل�شلحة، 
الداخلية، وباإ�رصاف  ومبتابعة من وزي���ر 
من قبل وكي���ل وزارة الداخلي���ة ل�شوؤون 
الحتادية،  والتحقيق���ات  ال�شتخب���ارات 
متكنت وكال���ة ال�شتخبارات والتحقيقات 
الحتادي���ة، من اإلق���اء القب����س على ما 
ي�شمى )اأمني ولية �شمايل العراق( املكنى 
"اأب���و اإبراهيم داب���ق" واملطل���وب الأول 
للقوات الأمنية يف اإقليم كرد�شتان العراق 
وامل�شوؤول عن ت�شكي���ل املفارز الإرهابية 
من بينها املف���رزة التي مت القب�س عليها 

�شابقاً 

نواك�ضوط-)د ب اأ(:

 تعهد وزير املياه املوريتاين بحل اأزمة تزويد اأحياء 
العا�شم���ة املوريتاني���ة باملي���اه ال�شاحلة لل�رصب 
وحله���ا ب�شكل نهائ���ي. وقال الوزي���ر حممد احل�شن 
ولد بوخري�س خال زي���ارة ام�س ال�شبت لأجزاء من 
م�رصوع تو�شعة �شبكة مي���اه نواك�شوط، اإن و�شعية 
توزيع املياه يف العا�شمة نواك�شوط "غري مقبولة"، 
م�ش���ريا اإىل اأن قرارات �شتتخ���ذ يف الأ�شابيع القليلة 
املقبلة لتجاوز هذه الو�شعية، وحت�شني خدمة املياه 

يف العا�شمة.
واأو�شح الوزير ولد بوخري�س اأن �شبب هذه الو�شعية 
يرج���ع اإىل �شي���اع مواعيد �شابقة خ���ال ال�شنوات 
املا�شي���ة كان من الازم اتخاذ قرارات مهمة خالها 
لتف���ادي الو�شعية احلالية ومن نتائجها عدم اتخاذ 
تلك القرارات يف الوقت املنا�شب ما �شهدته العا�شمة 

يف الأ�شابيع املا�شية من انقطاع للماء.

جوتيري�ش يطرح مقترحات لتح�سين 
الأمم المتحدة 

العراق:القب�ش على قيادي بداع�ش 
خطط لتفجيرات بكرد�ستان

وزير المياه الموريتاني يتعهد بحل 
م�سكلة انقطاع المياه بنواك�سوط

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

الوليات المتحدة تحيي الذكرى الع�سرين 
لهجمات �سبتمبر

تحذيرات فل�سطينية من تنكيل اإ�سرائيل باأربعة 
اأ�سرى اأعيد اعتقالهم بعد فرارهم من ال�سجن

»تتمة  �ص8«

رام الله-د ب اأ(:

 حذرت اأو�شاط ر�شمية واأهلية فل�شطينية، 
ام����س ال�شبت، من تعر����س اأربعة اأ�رصى 
متكنت اإ�رصائيل من اعتقالهم جمددا بعد 
اأي���ام من فرارهم من اأح���د �شجونها، اإىل 

التنكيل والتعذيب.
واأعلنت هيئة �شوؤون الأ�رصى واملحررين 
يف منظم���ة التحري���ر الفل�شطينية اأنها 
تب���ذل جه���ودا ملتابعة م�ش���ري الأ�رصى 
الأربع���ة الذين تعر�ش���وا لاعتقال بعد 
فراره���م م���ن �شج���ن" جلب���وع" �شديد 

احلرا�شة برفقة اثنني اآخرين يوم الثنني 
املا�ش���ي، ومعرفة ظروفه���م العتقالية، 

واأماكن احتجازهم.
وح���ذرت الهيئ���ة يف بيان م���ن تعر�س 
الأربعة للتنكيل والتعذيب ومن  الأ�رصى 
تعمد ع���دم ال�شماح للمحامني بالطاع 
على اأماكن احتجازهم، وهم القيادي يف 
حركة فتح زكري���ا زبيدي، والأع�شاء يف 
حركة اجلهاد الإ�شام���ي حممد عار�شة 

وحممود العار�شة، ويعقوب قادري.

نيويورك-وكاالت:

اأحيت الوليات املتحدة، ال�شبت، الذكرى ال�20 
لهجم���ات 11 �شبتم���رب الإرهابي���ة، يف مرا�شم 
ر�شمية ح�رصه���ا الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، 
وروؤ�شاء �شابقون. وتاأتي بعد اأيام من الن�شحاب 

الفو�ش���وي لوا�شنطن من اأفغان�شت���ان. و�شارك 
الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل يف 
حفل اإحياء ذكرى الهجم���ات مبدينة نيويورك، 
وا�شطف اإىل جانب���ه الرئي�شان ال�شابقان باراك 

اأوباما وبيل كلينتون.

 بيروت-)د ب اأ(:

اعت���ربت ال�شف���رية الفرن�شية يف ب���ريوت اآن 
جريو اأن تاأليف حكومة لبنانية جديدة ي�شكل 
مرحلة اأوىل لتع���ايف لبنان، وراأت اأن الو�شع 
يف الب���اد يتطلب التزاماً بناًء من قبل القوى 
ال�شيا�شية لتتمكن حكومة جنيب ميقاتي من 

حتقيق ال�شتقرار.
وقال���ت ال�شفرية جري���و يف تغريدة لها على 
موقع "تويرت"، ام����س ال�شبت: "بعد 13 �شهراً 
من ال�شغور، ي�ش���ّكل تاأليف احلكومة املرحلة 
الأوىل والأ�شا�شية لتع���ايف لبنان. من امللح 

الآن البدء بالعمل".

اجلزائر-)د ب اأ(:

 جددت اجلزائر رف�شها التام جلميع اأ�شكال التدخل يف ال�شوؤون 
الداخلي���ة للدول، م�شددة على �رصورة اللتزام بقواعد ال�رصعية 
الدولية، وتبني احلوار البناء ب���ني الدول العربية ودول اجلوار 
يف اإطار احرتام �شيادة كل دول���ة، ح�شبما اأفادت وكالة الأنباء 

اجلزائرية. 
ويف رد تف�شريي على بند التدخات الرتكية يف الأرا�شي العربية 
- الذي اأدرج يف اأ�شغال اجتماع الدورة العادية ملجل�س اجلامعة 
العربي���ة على امل�شتوى الوزاري اأول اأم����س اخلمي�س، اأكد الوفد 
اجلزائري اأن "اجلزائر جتدد رف�شها التام جلميع اأ�شكال التدخل 
يف ال�شوؤون الداخلية للدول، واللتزام بقواعد ال�رصعية الدولية".

وقال الوفد اإن اجلزائر ت�شدد على "�رصورة تبني حوار بناء بني 
الدول العربية ودول اجل���وار التي تنتمي اإىل احل�شارة العربية 
الإ�شامية، يف اإطار احرتام �شيادة كل دولة، بعيدا عن التهديدات 
وال�شتفزازات، من اأجل ال�شام الدائم بني الدول ون�رصة الق�شايا 

العربية العادلة وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية".

كهل تون�سي ي�سرم النار في ج�سده 
بقلب العا�سمة ويثير الهلع

تون�ص-)د ب اأ(:

 اأقدم كهل تون�شي على اإ�رصام 
النار يف ج�ش���ده يف ال�شارع 
بورقيبة،  احلبي���ب  الرئي�شي 
و�شط العا�شمة ام�س ال�شبت، 
ما اأح���دث حالة م���ن الهلع 

والفو�شى.
الأنباء  لوكال���ة  �شهود  وقال 
الأملاني���ة )د.ب.اأ( اإن الرج���ل 
اأق���دم على اإ�شعال النريان يف 

ج�ش���ده و�شط ال�ش���ارع الذي 
ي�ش���م مق���ر وزارة الداخلية، 
وعلى مقربة من دورية اأمنية 

كانت ترابط على بعد اأمتار.
ال�شحية  �شور  �شهود  وتناقل 
التوا�ش���ل  مواق���ع  عل���ى 
املواقع  وبع�س  الجتماع���ي 
الإلكرتونية، وقد نالت النريان 
من ج�ش���ده، بينم���ا اأحاطت 
به قوات الأم���ن يف حماولة 

»تتمة  �ص8«لنجدته.

نائب رئي�ش الدولة: �سيبقى العلم دائماً الج�سر الأهم 
للو�سول اإلى الم�ستقبل المن�سود للوطن 

�ضهد تخرج دفعتين لطلبة الماج�ضتير في كلية »محمد بن را�ضد لالإدارة الحكومية«
»طالع �ص2«

فرن�سا: ت�سكيل حكومة جديدة مرحلة اأولى لتعافي لبنان

الجزائر توؤكد رف�سها التام لجميع اأ�سكال 
التدخل في ال�سوؤون الداخلية للدول

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

 á°Uôa  ™e  ,kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  óMC’G  Ωƒ«dG

 ó©H kÉHƒæLh kÉböT á«eÉcôdG Öë°ùdG ¢†©H ¿ƒµJ

 ‘ ∞«ØW ´ÉØJQG ™e ,QÉ£eCG •ƒ≤°S É¡ÑMÉ°üj ô¡¶dG

 ≈∏Y ÚæKE’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,IQGô◊G äÉLQO

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,kÉHôZ á°UÉN ≥WÉæŸG ¢†©H

 kGQÉ¡f QÉÑ¨∏d IÒãe kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e

 á«dÉª°T ¤EG ∫ƒëàJ á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG ácôM

 40 ¤EG π°üJ 25 – 15 / á«böT á«dÉª°Th á«HôZ

 .. ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµj .¢S/ºc

 óæY  ÊÉãdG  óŸGh  16:19 óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëjh

 Qõ÷Gh  09:54  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  05:08

. 22:54 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

  QÉ£eCG •ƒ≤°S ™e kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

øWƒdGQÉÑNCG

 á«JGQÉeE’G á«fÉªdôÑdG ábGó°üdG áYƒªée á°ù«FQ

 ábGó°üdG á«©ªL ¢ù«FôH »≤à∏J ájhÉ°ùªædG

 Éæ««a »a á«JGQÉeE’G ájhÉ°ùªædG

 äÉØjô°ûàdG IôFGO AÉ°ûfEÉH kÉeƒ°Sôe Qó°üj »ª«©ædG ó«ªM
¿ÉªéY »a áaÉ«°†dGh

:ΩGh-¿ÉªéY

 ƒ°†Y »ª«©ædG  ó°TGQ  øH  ó«ªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

 áæ°ùd /9/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

. ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH 2021

 CÉ°ûæ oJ  ¿ÉH  äÉØjô©àdG  ó©H IOÉe 15 º°V …òdG  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 IQÉeEG ‘ " áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO" ≈ª°ù oJ á«eƒµM IôFGO

 áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG á«∏gC’Gh ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdÉH ™àªàJ ¿ÉªéY

 ≥«≤– øe  É¡æµ“ »àdG  äÉaöüàdGh  ∫ÉªYC’G  ™«ªL IöTÉÑŸ

 Gòg ÖLƒÃ É¡H áWƒæŸG äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dGh É¡aGógCG

 IôFGó∏d »°ù«FôdG ô≤ŸG ¿ƒµjh ó¡©dG ‹ƒd kIöTÉÑe ™ÑàJh Ωƒ°SôŸG

.…ÒeC’G ¿GƒjódG ‘

 É¡ªgG  øe  ±GógG  áYƒª› ≥«≤– ¤EG  IôFGódG  AÉ°ûfG  ±ó¡jh

 ºcÉ◊ÉH á°UÉÿG áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG äÉjƒà°ùe ≈bQCG  Ëó≤J

 …QÉ°†◊G çhQƒŸG ¢ùµ©j ÉÃ áªcÉ◊G IöSC’G OGôaCGh ó¡©dG ‹hh

 ÒaƒJh kÉ«dhOh kÉ«∏fi á≤Ñ£ŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ahh ádhódGh IQÉeEÓd

 ±ƒ«°†d  ¿ÉæÄªW’Gh  áMGôdG  äÉLQO  ≈°übCGh  áÑ°SÉæŸG  áÄ«ÑdG

 º°SGôe áaÉ≤K öûfh áªcÉ◊G IöSC’G OGôaCGh ó¡©dG ‹hh ºcÉ◊G

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ‘  Ú«æ©ŸG  iód  áaÉ«°†dGh  äÉØjöûàdG

.iôNC’G

 É¡aGógCG ≥«≤– π«Ñ°S ‘ äÉ°UÉ°üàNG áYƒª› IôFGódG ¤ƒàJh

 áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdÉH á≤∏©àŸG QƒeC’G áaÉc º«¶æJh IQGOEG É¡æe

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdGh É«dhOh É«∏fi á≤Ñ£ŸG ÒjÉ©ŸG ≈∏Y’ É≤ah

 ≥∏©àj Éª«a ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh äGQÉeE’G  ΩÉµM øjhGhO ™e

 äÉ°UÉ°üàNÉH á≤∏©àŸG iôNC’G πFÉ°ùŸGh ádOÉÑàŸG äGQÉjõdÉH

 äÉØjöûàdÉH  á£ÑJôŸG  πFÉ°ùŸG  áaÉc  Ëó≤Jh  º«¶æJh  IôFGódG

 áªcÉ◊GöSC’G  øe  ó¡©dG  ‹hh  ºcÉ◊G  ±ƒ«°†d  áaÉ«°†dGh

 á«ª°SôdG ÒZh á«ª°SôdG äÉ«°üî°ûdG QÉÑch Ú«eƒµ◊G ÚdhDƒ°ùŸGh

 ≥«°ùæàdÉH ∂dPh º¡d á≤aGôŸG OƒaƒdGh ádhódG hCG IQÉeE’G QhõJ »àdG

 iôNC’G á°üàîŸG äÉ¡÷Gh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh ™e

 ó¡©dG  ‹ƒdh  ºcÉë∏d  á«ª°SôdG  äGAÉ≤∏dGh  äÓHÉ≤ŸG  º«¶æJh

 ºàJ »àdG äÉ«dÉ©ØdGh äÉÑ°SÉæŸG º«¶æJh áªcÉ◊G IöSC’G OGôaCGh

.º¡àjÉYôH

 πNGO á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG äÉ°UÉ°üàN’G πª°ûJ ∂dòc

 äÉ«bÉØJ’G  ™«bƒJ º°SGôÃ ≥∏©àj Ée πc ‘ É¡LQÉNh ádhódG

 ìGÎbGh  ó¡©dG  ‹h  hCG  ºcÉ◊G  ÉgÉYôj  »àdG  ºgÉØàdG  äGôcòeh

 çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG OGóYEGh É¡aGógCG ≥«≤– πØµJ »àdG äÉ©jöûàdG

 èeGÈdG ò«ØæJh §«£îJh É¡aGógCGh IôFGódG äÉ°UÉ°üàNÉH á≤∏©àŸG

 iôNC’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ‘ Ú∏eÉ©dG øe Ú«æ©ª∏d á«ÑjQóàdG

.ó¡©dG ‹hhCG ºcÉ◊G πÑb øe É¡H ∞∏µJ iôNCG ΩÉ¡e …CGh

 ΩÉY ôjóe IôFGó∏d ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y É°†jG …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 ÚØXƒŸG øe ±Éc OóYh ºcÉ◊G øe …ÒeCG QGôb ¬æ««©àH Qó°üj

 á«Ø«XƒdG º¡fhDƒ°T áaÉc º«¶æJh ∞jöüJ ºàj ÚjQGOE’Gh Ú«æØdG

.IQÉeE’G áeƒµM ‘ ájQÉ°ùdG ájöûÑdG OQGƒŸG äÉ©jöûàd É≤ah

 ¤ƒàj  äÉ°UÉ°üàNG  áYƒª›  ΩÉ©dG  ôjóŸG  Ωƒ°SôŸG  ∫ƒNh

 É¡fhDƒ°T Ò«°ùJh IôFGódG ∫ÉªYCG ≈∏Y ±GöTE’G á«dhDƒ°ùe É¡ÑLƒÃ

 É¡àjOCÉJ ¿Éª°V øY ó¡©dG ‹hh ºcÉ◊G ΩÉeCG IöTÉÑe ’hDƒ°ùe ¿ƒµjh

 äGQGô≤dGh Ωƒ°SôŸG Gòg ÖLƒÃ É¡H áWƒæŸG äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ª∏d

 ΩÉ©dG ôjóª∏d IQô≤ŸG äÉ«MÓ°ü∏d áaÉ°VE’ÉH ¬ÑLƒÃ IQOÉ°üdG

 ¬Lh ≈∏Y ¬d ¿ƒµjh ájQÉ°ùdG äÉ©jöûàdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸGh

 áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ™°Vh äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dG ¢Uƒ°üÿG

 É¡°VôYh á«∏«¨°ûàdG É¡›GôHh á«é«JGÎ°S’G É¡££Nh IôFGó∏d

 ó©H  Égò«ØæJ  á©HÉàeh  ÉgOÉªàYG  ‘  ô¶æ∏d  ó¡©dG  ‹h  ≈∏Y

 ¢Uƒ°üæŸG É¡JÉ°UÉ°üàN’ IôFGódG ò«ØæJ ≈∏Y ±GöTE’Gh OÉªàY’G

 ä’ƒcƒJhôHh óYGƒbh πª©dG ádOCG ìGÎbGh Ωƒ°SôŸG Gòg ‘ É¡«∏Y

 ºcÉ◊G øe ÉgOÉªàYGh IôFGódG É¡©ÑàJ »àdG áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG

.ó¡©dG ‹hh

 »ØXƒe  ≈∏Y  »eƒ«dG  ±GöTE’G  ∂dòc  äÉ°UÉ°üàN’G  âæª°†Jh

 ΩÉ¡ŸG RÉ‚EG á©HÉàeh á«Ø«XƒdG º¡JÉÑLGƒd º¡FGOCG áÑbGôeh IôFGódG

 ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG »Yhöûe OGóYEGh É¡H ¿ƒeƒ≤j »àdG ∫ÉªYC’Gh

 IôFGó∏d  »ª«¶æàdG  πµ«¡dG  ìGÎbGh  »eÉàÿG  É¡HÉ°ùMh  IôFGó∏d

 IQÉeE’G áeƒµM ‘ á©ÑàŸG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G Ö°ùM √OÉªàYGh

 äGôcòeh äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ΩGôHEGh Ò¨dG ΩÉeCG IôFGódG π«ã“h

 iôNCG ΩÉ¡e …CGh É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡aGógCG ≥«≤ëàd áeRÓdG ºgÉØàdG

.ó¡©dG ‹h hCG ºcÉ◊G πÑb øe É¡H ∞∏µj

 á°UÉN ájƒæ°S áfRGƒe IôFGó∏d ¿ƒµj …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃh

. …ÒeC’G ¿Gƒjó∏d ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG øª°V É¡H

 ¿GƒjódÉH áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG »ØXƒe π≤f ¤G Ωƒ°SôŸG ÉYOh

 ¤ƒàj ¿G ≈∏Y áÑ°ùàµŸG º¡bƒ≤ëH º¡XÉØàMG ™e IôFGó∏d …ÒeC’G

 á«ª«¶æàdG  IóMƒdG  IôFGó∏d  ájQGOE’Gh  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  Ò«°ùJ

 …ÒeC’G  ¿GƒjódÉH  ájQGOE’Gh  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  Ò«°ùàH  á°üàîŸG

 Iõ¡LC’Gh äÉ£∏°ùdGh ¢ùdÉéŸGh á«eƒµ◊G ôFGhódG ™«ªL ≈∏Yh

 ºYódG Ëó≤J IQÉe’G ‘ áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh õcGôŸGh

 ò«ØæJh É¡aGógCG ≥«≤– ‘ É¡JófÉ°ùeh É¡©e ¿hÉ©àdGh IôFGó∏d

.É¡JÉ°UÉ°üàNG

 ò«Øæàd áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UÉH ΩÉ©dG ôjóŸG ∂dòc Ωƒ°SôŸG ∫ƒNh

.Ωƒ°SôŸG Gòg ΩÉµMCG

 ôNBG  ™jöûJ  …CG  ‘ OQh  ºµM hCG  ¢üf  …CG  Ωƒ°SôŸG  Gòg  ≈¨∏j

 øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª©j ¿G ≈∏Y Ωƒ°SôŸG Gòg ΩÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæjh √Qhó°U ïjQÉJ

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 áæ÷ áYƒª› á°ù«FQ RÉæµ∏a IQÉ°S IOÉ©°S â≤àdG

 IOÉ©°ùH  á«HhQhC’G  á«JGQÉeE’G  á«fÉŸÈdG  ábGó°üdG

 ájhÉ°ùªædG ábGó°üdG á«©ªL ¢ù«FQ π°ù«f ¢ùfÉg

 ∫ÓN ”h ,É°ùªædG ájQƒ¡ªéH Éæ««a ‘ á«JGQÉeE’G

 á«fÉŸÈdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≥ªY ≈∏Y ó«cCÉàdG AÉ≤∏dG

 »æWƒdG ¢ù∏éŸGh …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ÚH

 ádhO  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  Qƒ£Jh  ,…hÉ°ùªædG

 π°†ØH É°ùªædG ájQƒ¡ªLh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

.øjó∏ÑdG »JOÉ«b øe ¬H ≈¶– …òdG ºYódG

 õJhÉHÒL ó«°ùdG √ö†M …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ,á«JGQÉeE’G ájhÉ°ùªædG ábGó°üdG á«©ª÷ ΩÉ©dG ÚeC’G

 á«fÉŸôH  ábGó°U  áæ÷ AÉ°ûfEG  á«ªgCG  ¤EG  ¥ô£àdG

 Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dG iƒà°ùe ÖcGƒàd ,ÚfÉŸÈdG §HôJ

 õjõ©J ‘ º¡°ùJh ,Úà≤jó°üdG ÚàdhódG §HôJ »àdG

 ≥«°ùæàdGh  äGQÉjõdGh  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  π°UGƒàdG

 ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∫É«M QhÉ°ûàdGh

 .á«fÉŸÈdG äÉ«dÉ©ØdG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÓN Éª«°S

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¤EG ¥ô£àdG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL Éªc

 ,øjó∏ÑdG ÚH á«MÉ«°ùdGh ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G

 äGQÉeE’G ádhO É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’Gh Oƒ¡÷Gh

 áëFÉL  äÉ«YGóàd  …ó°üà∏d  É°ùªædG  ájQƒ¡ªLh

 ≈∏Y  RÉæµ∏a  IQÉ°S  IOÉ©°S  âæKCG  å«M  ,ÉfhQƒc

 É°ùªædG  ájQƒ¡ªL ¬H  âeÉb  …òdG  ™FGôdG  º«¶æàdG

 â«bƒJ  ‘ â“ á«ŸÉY  á«dÉ©a  ÈcCG  áaÉ°†à°S’

 ô“DƒŸG  OÉ≤©fG  ìÉ‚ IócDƒe  ,19 ó«aƒc  áëFÉL

 áª≤dGh  äÉfÉŸÈdG  AÉ°SDhôd  ¢ùeÉÿG  »ŸÉ©dG

 ÜÉgQE’G áëaÉµe ¿CÉ°ûH ¤hC’G á«ŸÉ©dG á«fÉŸÈdG

 º«¶æàdG  ø°ùM  ≈∏Y  ÚcQÉ°ûŸG  ™«ªL  AÉæKh

.ÚàcQÉ°ûª∏d ∫òH …òdG ≥«°ùæàdGh

 áeƒµM  á°SÉ«°S  RÉæµ∏a  IQÉ°S  IOÉ©°S  â°VôYh

 ó«aƒc"  áëFÉL  ™e  πeÉ©àdG  ‘  äGQÉeE’G  ádhO

 É¡æe ,É¡JÉ«YGóJ øe ‘É©à∏d É¡JGAGôLEGh ,"19 -

 Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d äÉMÉ≤∏dG ´GƒfCG ™«ªL ÒaƒJ

 »àdG á«ë°üdG ÒHGóàdGh ,™ªàéŸG áeÓ°S ¿Éª°†d

 áÑ∏£∏d  áæeB’G  IOƒ©dG  ¿Éª°†d  ádhódG  É¡H  âeÉb

 á«∏ª©dG  ±ÉæÄà°SGh  ájQGOE’Gh  á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dGh

 ‘  É¡JGAGôLEG  ∂dòch  ,¢SQGóŸG  ‘  á«ª«∏©àdG

 ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl

 ádhO ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,É¡à©«Ñ£d IÉ«◊G IOƒYh πª©dG

 ó©Jh ,ìÉ≤∏dG äôah »àdG ∫hódG πFGhCG øe äGQÉeE’G

 Éªc ,É«ŸÉY Ö°ùædG ≈∏YCG øe É¡«a º«©£àdG áÑ°ùf

 ∫hO  ™«ª÷  äGQÉeE’G  ádhO  ºYOh  øeÉ°†J  äócCG

 ±’BG  ádhódG â∏°SQCG  å«M ,áëFÉ÷G ∫ÓN ⁄É©dG

 ÒaƒJ ‘ âªgÉ°Sh á«Ñ£dG äGóYÉ°ùŸG øe ¿ÉæWC’G

.á≤jó°üdG ádhódG øe ójó©∏d ìÉ≤∏dG

 ábGó°üdG  á«©ª÷  IƒYO  RÉæµ∏a  IOÉ©°S  â¡Lhh

 ¢Vô©eh äGQÉeE’G ádhO IQÉjõd á«JGQÉeE’G ájhÉ°ùªædG

 πªëj  …òdG  É°ùªædG  ìÉæL  IQÉjRh  ,2020ƒÑ°ùcCG

."¢SGƒ◊G ßbƒJ É°ùªædG" ¿GƒæY

 á«fÉŸÈdG IÉ«◊G Qƒ£J IÒ°ùe É¡JOÉ©°S â°VôYh

 ¬æ∏YCG …òdG »°SÉ«°ùdG ÚµªàdG èeÉfôHh ,ádhódG ‘

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

 Úµªàd  ,2005  ΩÉY  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ

 ácQÉ°ûe  ™«°SƒJh  ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 á«∏ªY  ‘  ÜÉÑ°ûdG  áÄa  øe  á°UÉNh  ÚæWGƒŸG

 ‘ Iƒ°†Yh áÑNÉæc ICGôŸG ácQÉ°ûeh ,QGô≤dG ™æ°U

 ¢ù«FQ QGôb ¤EG ágƒæe ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 ICGôŸG π«ã“ áÑ°ùf IOÉjõH 2019 ΩÉY ‘ ádhódG

 â≤≤Mh ,AÉ°†YC’G OóY øe %50 ¤EG ¢ù∏éŸG ‘

 ,äÉHÉîàf’G  ‘  ÉgRƒa  ‘  GÒÑc  ÉMÉ‚  ICGôŸG

 áÑ°ùædG π°üàd ¢ù∏éŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG ájƒ°†Y ∂dòch

 ¿ÉÁEG ¢ùµ©j …òdG ôeC’G ,AÉ°†YC’G OóY øe %37 ¤EG

 »°SÉ«°ùdGh »æWƒdG QhódG á«ªgCÉH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 π°ù«f ¢ùfÉg IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe .ÜÉÑ°ûdGh ICGôª∏d

 ≈∏Y á«JGQÉeE’G ájhÉ°ùªædG ábGó°üdG á«©ªL ¢ù«FQ

 á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdGh  äÉbÓ©dG  ≥ªYh  áfÉàe

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhOh  É°ùªædG  ájQƒ¡ªL  ÚH

 Éª«°S  ’  äÉYÉ£≤dG  RôHCG  πª°ûJ  »àdGh  ,IóëàŸG

 ,É«LƒdƒæµàdGh  º«∏©àdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG

 ∫É› ‘ Iõ«ªàŸG äGQÉeE’G á«é«JGÎ°SÉH OÉ°TCGh

 GócDƒe ,á«°SÉ«°ùdG É¡àcQÉ°ûe õjõ©Jh ICGôŸG Úµ“

 ¿É÷ ÚH ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG QGôªà°SG á«ªgCG ≈∏Y

 ÚÑ©°ûdG á©Øæe ≥≤ëj ÉÃ øjó∏ÑdG Óc ‘ ábGó°üdG

 .Ú≤jó°üdG

 á«æWƒdG áeóî∏d 16`dG á©aódG …óæée πÑ≤à°ùJ áë∏°ùªdG äGƒ≤dG ÖjQóJ õcGôe

áeÉ©dG ájƒfÉãdG »éjôîH á°UÉîdG

á«dhOh á«ª«∏bEGh á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh ácQÉ°ûeh ø«dhDƒ°ùeh AGQRh Qƒ°†ëH

øWƒdG ô°üb »a zø«°ùªîdG ™jQÉ°ûe{ øe á«fÉãdG áeõëdG øY ¿ÓYE’G .. Ωƒ«dG

óMGh Ωƒj »a IôLC’G äÉÑcôeh ∑ôà°ûªdG π≤æàdGh »YÉªédG π≤ædG πFÉ°SƒH ÖcGQ ¿ƒ«∏e 1^3 øe ôãcCG : »HO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,áë∏°ùŸG äGƒ≤dG  ‘ ÖjQóàdG  õcGôe â∏Ñ≤à°SG

 áeóî∏d16`dG á©aódG …óæ› øe øWƒdG ÜÉÑ°T

 áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  »éjôîH  á°UÉÿG  á«æWƒdG

 õcGôŸG  ∞∏àfl  ‘  ,  "¤hC’G  áYƒªéŸG"
 »gh  á«æWƒdG  áeóÿG  ∫ÉÑ≤à°S’  á°ü°üîŸG

 áªë∏dG í«°Sh , Ú©dG øjóéà°ùŸG ÖjQóJ õcôe

 á«FÉbh äGAGôLEG §°Sh ,áeÉæŸGh Gƒ«dh ¿Éëjƒ°Sh

 ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°S Éªc ,º¡àeÓ°S ¿Éª°†d ájRGÎMGh

 ô¡°T  ‘  16  á©aódG  øe  á«fÉãdG  áYƒªéŸG

. ΩOÉ≤dG Èª°ùjO

 ¤EG  ,ÖjQóàdG  IÎa  ∫ÓN  ,¿hóæéŸG  ™°†îjh

 π°†aC’ É≤ah √ôjƒ£J ” πeÉµàe »ÑjQóJ èeÉfôH

 IQGRh  ¢UôM  ócDƒj  Ée  ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

 áeƒ¶æŸÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ´ÉaódG

 Égõjõ©Jh  Égôjƒ£Jh  ,èeÉfÈ∏d  á«ÑjQóàdG

 ±GógC’G ≥«≤– ¿Éª°†d ,iƒà°ùŸG á«dÉY ègÉæÃ

.¬æe IOƒ°ûæŸG á«é«JGÎ°S’G

 á∏MôŸG  ‘  á«æWƒdG  áeóÿG  èeÉfôH  õcôjh

 á¨Ñ°üdG  øe  øjóæéŸG  πjƒ–  ≈∏Y  ¤hC’G

 ∫ÓN  øe  ,ájôµ°ù©dG  á¨Ñ°üdG  ¤EG  á«fóŸG

 ,¬eGóîà°SGh ìÓ°ùdG πªMh ájôµ°ù©dG äÉÑjQóàdG

 ,…ôµ°ù©dG  §HôdGh  §Ñ°†dG  ≈∏Y  ºgójƒ©Jh

 ï«°SôJh  ,á«fóÑdG  º¡àbÉ«d  iƒà°ùe  õjõ©Jh

 º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh  ,º¡°SƒØf  ‘  á«æWƒdG  º«≤dG

 á∏Môe  ∂dP  ó©H  CGóÑàd  ,Égôjƒ£Jh  ájOÉ«≤dG

 É¡«a  ÖjQóàdG  ºàj  »àdG  ,»°ü°üîàdG  ÖjQóàdG

 äGƒ≤dG  ΩóîJ  IOófi  äÉ°ü°üîJh  ø¡e  ≈∏Y

 ≈∏Y ¢ü°üîàdG ó©H º¡©jRƒJ ºà«d ,áë∏°ùŸG

 IQƒ°üH  Gƒ°SQÉª«d  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  äGóMh

 á«dÉY á«aôëH äÉ°ü°üîàdGh ø¡ŸG √òg á«∏©a

 äGƒ≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG º¡fGƒNEG ™e ÖæL ¤EG ÉÑæL

 äGöVÉëŸG  øe  ójó©dG  ÖfÉL  ¤EG  ,áë∏°ùŸG

 ,Ú°ü°üîàe ÚHQóe …ójCG ≈∏Y É¡fƒ≤∏à«°S »àdG

 º«bh ,á«æWƒdGh á«eÓ°SE’G º«≤dG õjõ©J ±ó¡H

 QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG ócCGh .øWƒ∏d AÉªàf’Gh A’ƒdG

 ¿É«¡f ∫BG  óªfi øH ¿ƒæëW øH óªMCG  ï«°ûdG

 ≈∏Y á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ

 ≈∏Y á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢UôM

 å«M  ,kÉ«é«JGÎ°SG  »ÑjQóàdG  èeÉfÈdG  ôjƒ£J

 ∞∏àflh  ¬ÑfGƒL  πµH  ÖjQóàdG  ÒjÉ©e  òNCÉJ

 ó©Jh  ,áÄ«¡dG  ΩÉªàgG  øe  kGÒÑc  kGõ«M ¬Ñ«dÉ°SCG

 ´höûe ôjƒ£J π«Ñ°S ‘ ,É¡JÉjƒdhCG áeó≤e ‘

 ™°Vh IQhöV ™e ,ôªà°ùe πµ°ûH á«æWƒdG áeóÿG

 ≈∏Y  ¢ShQóŸG  §«£îàdGh  áë«ë°üdG  ¢ù°SC’G

 äÉ¡LƒJ ™e ≥aGƒàj ÉÃ ,ó«©ÑdGh Öjô≤dG ióŸG

 á«é«JGÎ°S’G  ±GógC’Gh  ,Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

 ìhôdG á«ªæJ ≈∏Y πª©J »àdG á«æWƒdG áeóî∏d

 ÜÉÑ°ûdG á«°üî°T ôjƒ£Jh AÉæH IOÉYEGh ,á«æWƒdG

 äÉeƒ≤ŸG  ∂∏àÁ  ójóL  π«L  ≥∏Nh  ,øWGƒŸG

 √QhòéH RGõàYGh ¬°ùØæH á≤K ¬jód π«L ájOÉ«≤dG

 ádhódG ¢ù°SDƒe ájDhôd kÉ≤«≤– ,á≤jô©dG á«îjQÉàdG

.√GôK ˆG Ö«W ,ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 AóÑH ºgôîah º¡JOÉ©°S øY ¿hóæéŸG ÜôYCGh

 √òg  ¿hô¶àæj  º¡fEG  GƒdÉbh  ,á«æWƒdG  º¡àeóN

 ¿CÉH  ÚæeDƒe  ,ÖjQóàdG  õcGôe  ∫ƒNód  á¶ë∏dG

 ¿ÉM ób  ¬àjOCÉJ  ±öT ¿ƒdÉæ«°S  …òdG  ÖLGƒdG

 ,»∏ª©dG  ¬∏µ°ûH  »ÑjQóàdG  ôµ°ù©ª∏d  ∫ƒNódÉH

 IõYh  ±öûH  á∏MôŸG  ∂∏J  GhRÉàéj  ¿CG  Ú∏eBG

.ájôµ°ù©dG áeóÿG ‘ ∫É◊G »g Éªc ,áeGôch

 ∫ƒNód  ájÉ¨∏d  ¿ƒ°ùªëàe  º¡fCG  ¤EG  GhQÉ°TCGh

 ¿CG ≈∏Y IÎa òæe ¿ƒ°üjôM º¡fCGh ,ó«æéàdG õcGôe

 ,IQhódG √òg RÉ«àL’ øjó©à°ùeh øjõgÉL Gƒfƒµj

 ¬fC’ ,∂dP ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ¿hõØëj Ée ÉªFGO ºgh

 ¢Sô©dG ‘ GƒcQÉ°ûj ¿CG øWƒdG AÉæHCG πµd ±öT

 GƒHôYCGh ,á«æWƒdG áeóî∏d ÜÉ°ùàf’G ‘ »æWƒdG

. á«æWƒdG º¡àeóN AóÑH ºgôîah º¡JOÉ©°S øY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉ«dÉ©ØdG ÊÉK óMC’G Ωƒ«dG äGQÉeE’G áeƒµM ó≤©J 

 øe IójóL áeõM øY ¿ÓYE’ÉH á°UÉÿG á«eÓYE’G

 øe ÚdhDƒ°ùeh AGQRh Qƒ°†ëH "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe"
 á«∏fi ΩÓYEG πFÉ°Sh ácQÉ°ûeh á«æ©ŸG äÉ¡÷G

.á«dhOh á«ª«∏bEGh

 É¡ª¶æj »àdGh á«fÉãdG á«eÓYE’G á«dÉ©ØdG ΩÉ≤Jh

 ™jQÉ°ûe" øª°V äGQÉeE’G áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG

 Ωƒ«dG  »ÑXƒHCG  ‘  øWƒdG  öüb  ‘  ,"Ú°ùªÿG

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏ã‡ ácQÉ°ûÃ ÈªàÑ°S 12 óMC’G

 …òdG çó◊G áÑcGƒŸ ,á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬bÓ£fG øY ø∏YCG

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

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

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

 ô¡°T ™∏£e áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ≈∏Y á∏eÉ°T ájƒªæJ IQhód ¢ù°SDƒ«d …QÉ÷G ÈªàÑ°S

 ájƒÄe ¤EG k’ƒ°Uh á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG ÜÉàYCG

.2071 äGQÉeE’G

 "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" øe á«fÉãdG áeõ◊G ¢ùµ©Jh

 áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸG øe á∏eÉµàe IójóL áYƒª›

 ºYód  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  É¡à©°Vh  »àdG

 ΩGóà°ùe  πÑ≤à°ùe  AÉæHh  á«æWƒdG  É¡JÉ«é«JGÎ°SG

.á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d ÉgOÉ°üàbGh É¡©ªàéŸ

 "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" øe á«fÉãdG áeõ◊G »JCÉJh

 ™jQÉ°ûŸG  øe  IójóL  IQhO  áYÉæ°U  ‘  º¡°ùàd

 ¢ù«°SCÉàdG  ¤EG  á«eGôdG  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G

 kÉ«∏NGO ,äGQÉeE’G ádhód ƒªædG øe IójóL á∏MôŸ

 á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G É¡àfÉµe Rõ©j ÉÃ ,kÉ«LQÉNh

 ¿É°ùfE’G á«°ùaÉæàH »≤Jôjh ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘

 ÖJGôŸG  π°†aCG  ¤EG  k’ƒ°Uh  ,äGQÉeE’G  ¢VQCG  ≈∏Y

.kÉ«dhOh kÉ«∏fi äGöTDƒŸG π°†aCGh kÉ«ŸÉY

 ™jQÉ°ûe"  øe  á°UÉÿG  Iójó÷G  áeõ◊G  Rõ©Jh

 ,»æWƒdG OÉ°üàbÓd á«Yƒf äGõØb RÉ‚EG "Ú°ùªÿG

 ,äGQÉeE’G áeƒµ◊ iƒ°üb á«æWh ájƒdhCG √QÉÑàYÉH

 É¡Ñ©°ûd áÁôµdG IÉ«◊G ¿Éª°†d »°SÉ°SC’G πeÉ©dGh

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’Gh

 ¿ÓYE’G ºàj »àdG ,"Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" ±ó¡à°ùJh

 ™ªàéŸG OGôaCG áaÉc ,ÈªàÑ°S ô¡°T á∏«W kÉYÉÑJ É¡æY

 ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dGh ,Úª«≤eh ÚæWGƒe øe

 á°ùªÿG Oƒ≤©∏d …ƒªæàdGh »HÉéjE’G ÉgôKCG πª°ûjh

 hCG  äGQÉeE’G  ¢VQCG  ≈∏Y  ¢û«©j  øe  πc  á∏Ñ≤ŸG

.ƒªædGh ´GóHE’Gh πª©∏d á¡Lh ÉgQÉàîj

 á°UÉÿG  ¤hC’G  á«eÓYE’G  á«dÉ©ØdG  âfÉch

 AGQRƒdG øe OóY Qƒ°†M äó¡°T Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûÃ

 ábƒÑ°ùe  ÒZ  äGQOÉÑe  ¥ÓWEGh  ÚdhDƒ°ùŸGh

 ÜÉ£≤à°S’  á«ŸÉY  á¡Lh  äGQÉeE’G  áfÉµe  Rõ©J

 ™jQÉ°ûŸG  ¢ù«°SCÉJh  ÖgGƒŸGh  äGQÉªãà°S’G

 OÉ°üàb’G  ¢Uôa  π«©ØJh  IQƒ£àŸG  á«YÉæ°üdG

.áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG »æÑJh »ªbôdG

 ™jQÉ°ûŸ  ¤hC’G  á«eÓYE’G  á«dÉ©ØdG  â≤≤Mh

 á«dhOh á«ª«∏bEGh á«∏fi á«eÓYEG á«£¨J Ú°ùªÿG

 øY ¿ÓYE’G øe §≤a áYÉ°S 24 ó©H â∏°Uh á«°SÉ«b

 ¿É°ùfEG ¿ƒ«∏e 229 ¤EG "Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe" πFGhCG

.⁄É©dG ∫ƒM

:IóMƒdG-»HO

 ‘ /äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g/ âæ∏YCG

 OóY  ¿CÉ°ûH  »°SÉ«b  ºbQ  π«é°ùJ  »HO

 »YÉª÷G  π≤ædG  πFÉ°Sh  »eóîà°ùe

  ¢ù«ªÿG Ωƒj »HO ‘ ∑Î°ûŸG π≤æàdGh

 ≈∏YCG ƒgh ,ÖcGQ ∞dCG 331h Éfƒ«∏e ≠∏H

 ‘  ΩÉ©dG  π≤ædG  πFÉ°Sh  ¬∏é°ùJ  ºbQ

 ™∏£e ,19-ó«aƒc áëFÉL AóH òæe »HO

 IQÉeEG  AóH  ™e  ∂dPh  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG

 ‘É©àdG  á∏Môe  äGQÉeE’G  ádhO  h  »HO

 π°†ØH  á«ŸÉ©dG  áeRC’G  äÉ©ÑJ  øe

 ™e πeÉ©àdG ‘ áëLÉædG á«é«JGÎ°S’G

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y √PÉîJG  ” Éeh áeRC’G

 âªgÉ°S äGAGôLEG øe »∏ëŸGh …OÉ–’G

 ≈∏Y  É¡JÉ©ÑJ  á÷É©e  ™jöùJ  ‘

.áaÉc ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG äÉjƒà°ùŸG

 ôjóŸG  ,ôjÉ£dG  óªfi ô£e  ‹É©e  ócCGh

 áÄ«g ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ ΩÉ©dG

 IOÉjõdG  ¿CG  »HóH  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 πFÉ°Sh »eóîà°ùe OGóYCG  ‘ Iôªà°ùŸG

 á≤K  ióe  ¢ùµ©J  »HO  ‘ ΩÉ©dG  π≤ædG

 »àdG  áeÓ°ùdG  äÉjƒà°ùe  ‘  ™ªàéŸG

 áeƒ¶æe  »eóîà°ùŸ  IQÉeE’G  ÉgôaƒJ

 πc  ‘  ¢Uô–  »àdGh  ΩÉ©dG  π≤ædG

 áæeBG  π≤f  áeóN  Ëó≤J  ≈∏Y  äÉbhC’G

 πØµJh  ¿ÉeC’G  äÉeƒ≤e  πc  øª°†àJ

 ‘ É¡©«ªL äÉbhC’G ‘ ÜÉcôdG áeÓ°S

 áëFÉ÷G ájGóH òæe áÄ«¡dG â°UôM ÚM

 áeQÉ°U  á«FÉbh  äGAGôLEG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y

 ájÉª◊G  äÉLQO  ≈∏YCG  ¿Éª°V  πLCG  øe

 πFÉ°Sh  »eóîà°ùe  øe  πµd  áeÓ°ùdGh

 áªFÉ≤dG πª©dG ¥ôa ∂dòch ΩÉ©dG π≤ædG

.á«æa º≤WCGh ÚjQGOEGh Ú≤FÉ°S øe É¡«∏Y

 »HO  hÎe  »eóîà°ùe  OóY  ≠∏H  ó≤a

 60h ÉØdCG 458 ö†NC’Gh ôªMC’G ¬«£îH

 §î∏d ÉÑcGQ 90h ÉØdCG 311 ™bGƒH ,ÉÑcGQ

 §î∏d  ÉÑcGQ  970h  ÉØdCG  146h  ,ôªMC’G

 ÉØdCG  15  »HO  ΩGôJ  π≤f  Éª«a  ,ö†NC’G

 »eóîà°ùe  OóY  ≠∏Hh  ,ÉÑcGQ  932  h

 254  áeÉ©dG  äÓ°UGƒŸG  äÓaÉM

 π≤ædG  πFÉ°Sh  â∏≤fh  ÉÑcGQ  420h  ÉØdCG

.ÖcGQ 502h ÉØdCG 21 áØ∏àîŸG …ôëÑdG

 π≤æàdG  πFÉ°Sh  »eóîà°ùe  OóY  ≠∏Hh

 õé◊G  äÉÑcôe  πª°ûJ  »àdG  ∑Î°ûŸG

 ÉØdCG  66  »còdG  ÒLCÉàdGh  ÊhÎµdE’G

 IôLC’G äÉÑcôe â∏≤f Éª«a ,kÉÑcGQ 590h

 Ógh »HO »°ùcÉJ/ πª°ûJ »àdG ,»HO ‘

 ÉØdCG  516  /RÉ«àe’G  äÉcöTh  »°ùcÉJ

.ÜÉcQ 409h

 áÄ«g QGôªà°SG  ôjÉ£dG  ô£e ‹É©e ócCGh

 ≈∏Y  πª©dG  ‘  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 iƒà°ùŸG  á«ŸÉY  π≤æJ  áHôŒ  Ëó≤J

 ¢û«©∏d áæjóe π°†aCÉc »HO áfÉµe Rõ©J

 ÖMÉ°U  ájDhQ  ≥ah  ⁄É©dG  ‘  πª©dGh

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

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

. "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ‘  π≤ædG  áeƒ¶æe"  :  ôjÉ£dG  ∫Ébh

 AGƒ°S  á«ŸÉY  ÒjÉ©Ã  ¢ùaÉæJ  »HO

 áeÓ°ùdGh  áeGóà°S’G  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ÜÉcôdG áeÓ°S ¿CG ócCGh .."AGOC’G IAÉØch

 áfÉeCG  πµH  É¡∏ªëf  á«dhDƒ°ùe  º¡àMGQh

 õjõ©J ‘ ¿hôªà°ùeh äÉbhC’G áaÉc ‘

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥ah  áeóÿG  äÉjƒà°ùe

.á«ŸÉ©dG

 »HóH  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  âfÉc

 ∫Éªµà°SG  2020  ¢SQÉe  ‘  âæ∏YCG  ób

 »°ùcÉàdG  »≤FÉ°S  ™«ªL  º«©£J  á∏ªM

 ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V áeÉ©dG äÓ°UGƒŸGh

 RhÉéàjh áFÉŸÉH 100 áÑ°ùæH óéà°ùŸG

 ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ≥FÉ°S  20000  ºgOóY

 äÉ¡÷Gh  »HóH  áë°üdG  áÄ«g  ™e

.iôNC’G á«æ©ŸG

 áëFÉ÷G  ájGóH  òæe  áÄ«¡dG  âeÉbh

 ‘  áeQÉ°U  á«FÉbh  äGAGôLEG  ≥«Ñ£àH

 πÑb  øe  É¡H  ≈°UƒŸG  ÒHGóàdG  Aƒ°V

 ájOÉ–’Gh  á«∏ëŸG  á«ë°üdG  äÉ¡÷G

 kGQhO  áÄ«¡dG  âÑ©d  Éª«a  ,á«dhódGh

 á«eGôdG IÒÑµdG Oƒ¡÷G ºYO ‘ kÉjƒ«M

 Ò°ù«J  ∫ÓN  øe  AÉHƒdG  áëaÉµe  ¤EG

 ¤hC’G πMGôŸG ‘ á«Ñ£dG º≤WC’G ∫É≤àfG

 º«≤©àdG èeÉfôH ò«ØæJ AÉæKCGh áeRC’G øe

.»°VÉŸG ΩÉ©dG »æWƒdG



:ΩGh-»HO

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

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

 ‘ äGQÉeE’G ádhO á∏°UGƒe ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 Ωqó≤J OÉªY º¡fƒc ó¨dG IOÉb øe IójóL ∫É«LCG OGóYEG

 É¡JQGóL ó«cCÉJh ,É¡à°†¡æd ºgC’G áfÉª°†dGh ádhódG

 á°ùaÉæŸG ≈∏Y IQOÉ≤dG ájöü©dG ádhó∏d êPƒªæc

.kÉ«ŸÉY

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†M ∫ÓN ∂dP AÉL

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG √QGƒL ¤EGh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S

 á©HÉ°ùdG  Úà©aódG  êtôîJ  πØM  ,á«∏NGódG  ôjRh

 Òà°ùLÉŸG áÑ∏£d 2021 h 2020 »eÉ©d áæeÉãdGh

 …òdGh á«eƒµ◊G IQGOEÓd ó°TGQ øH óªfi á«∏c ‘

.»ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO õcôe ‘ º«bCG

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

 äGQó≤H á«æWh á«ÁOÉcCG äÉ°ù°SDƒe Éæjód : Ωƒàµe

 ¿ƒµ«°S πÑ≤à°ùŸG ‘ ìÉéædGh õ«ªàdGh .. á«ŸÉY

 äGhOC’Gh äGQÉ¡ŸGh áaô©ŸG ∂∏àÁ øe Ö«°üf øe

 á«∏ªY äGRÉ‚EG ¤EG ±GógC’G πjƒ– øe ø uµ“ »àdG

 ºgC’G öù÷Gh ¤hC’G Iõ«côdG kÉªFGO º∏©dG ≈≤Ñ«°Sh ..

 Ωó≤J øe øWƒ∏d Oƒ°ûæŸG πÑ≤à°ùŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

.QÉgORGh Qƒ£Jh

 èeGôH  øª°V  kÉéjôN  285 èjôîJ  πØ◊G  ó¡°Th

 QÉµàH’Gh IQGOE’G äÉ°ü°üîJ ∞∏àfl ‘ Òà°ùLÉŸG

 IQGRh øe kÉéjôN 86 º¡æe ,áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdGh

 ‘  …ò«ØæàdG  Òà°ùLÉŸG"  ∫É›  ‘  á«∏NGódG

 IOÉ©°S  Qƒ°†ëH ∂dPh ,"EMPA áeÉ©dG  IQGOE’G

 IôFGO  ΩÉY  ôjóe  »°SÓØdG  ójGR  øH  »∏Y  ˆGóÑY

 AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ »HO áeƒµ◊ ájöûÑdG OQGƒŸG

 IOÉ©°Sh ,á«eƒµ◊G IQGOEÓd ó°TGQ øH óªfi á«∏c

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,…ôŸG ´ÉÑ°S øH »∏Y QƒàcódG

 øe OóYh á«∏NGódG IQGRh äGOÉ«b øe ∞«Ødh ,á«∏µ∏d

.»ÁOÉcC’G ÉgQOÉch á«∏µdG ‹hDƒ°ùe

 Òà°ùLÉŸG"  á«dÉ◊G  á©aódG  äÉ°ü°üîJ πª°ûJh

 180 ™bGƒH "EMPA áeÉ©dG IQGOE’G ‘ …ò«ØæàdG

 "MIM QÉµàH’G IQGOEG ‘ Òà°ùLÉŸG"h ,kÉéjôN

 áeÉ©dG IQGOE’G ‘ Òà°ùLÉŸGh ,kÉéjôN 41 ™bGƒH

 äÉ°SÉ«°ùdG Òà°ùLÉe"h ,kÉéjôN 37 ™bGƒH "MPA
.kÉéjôN 27 ™bGƒH "MPP áeÉ©dG

 äGQÉeE’G ádhO »æWGƒe øe ÚéjôN á©aódG â∏ª°Th

 øjòdG á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG äÉ«°ùæ÷G øe OóY ∂dòch

 ‘ á«ÁOÉcC’G á«∏µdG áHôŒ Rõ©j kÉéjõe ¿ƒ∏ãÁ

 ójó©dÉH ≈¶– Iõ«ªàe á«ª«∏©J áeƒ¶æe Ëó≤J

 øe  ójó©∏d  í∏°üJ  »àdG  ÜQÉéàdGh  äGÈÿG  øe

 ádhO ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG

.⁄É©dGh á≤£æŸGh äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,»°SÓØdG ójGR øH »∏Y ˆGóÑY ócCGh

 IOÉ«≤dG πX ‘ ,πÑ≤à°ùŸG ƒëf á≤KGh ≈£îH »°†“

 ójGR  øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd Ió«°TôdG

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

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áª«µ◊G

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

 øe Iôªà°ùŸG á©HÉàŸGh ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

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

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

 øe ójó©dG äGQÉeE’G ádhO â≤≤M : ¬JOÉ©°S ∫Ébh

 âëÑ°UCG  ¿CG  ¤EG  ,»°SÉ«b  øeR  ∫ÓN  äGRÉ‚E’G

 π°†ØH ∂dPh ,Qƒ£àdGh á«ªæà∏d kGóFGQ kÉ«ŸÉY kÉLPƒ‰

 äÉjóëà∏d  áë°VGƒdG  ájDhôdGh  º«∏°ùdG  §«£îàdG

 ∂∏J πµd ¿Éc Éeh .. É¡d á«∏ª©dG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh

 øqµ“  »àdG  "IQGOE’G"  ¿hO  ≥≤ëàJ  ¿CG  äGRÉ‚E’G

 áªZÉæàe  πªY  áeƒ¶æe  ≥∏N  øe  äÉeƒµ◊G

 IQGOEÓd ó°TGQ øH óªfi á«∏c ‘ ôîØf .. IôµàÑeh

 øe ádhódG ìÉ‚ øe kGAõL π¶æ°S ÉæfCÉH á«eƒµ◊G

 ´É£≤dGh äGQÉeE’G áeƒµM óaQ ‘ ÉæàªgÉ°ùe ∫ÓN

 ájQGOE’G º¶ædGh QÉµàH’G ‘ iDhôdG çóMCÉH ¢UÉÿG

.áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh

 Éfó¡L  IôªãH  Ωƒ«dG  »Øàëf  :  »°SÓØdG  ±É°VCGh

 »eÉ©d áæeÉãdGh á©HÉ°ùdG Úà©aódG ‘ á∏ãªàŸG

 øe  kÉéjôN  285  øe  áfƒµŸGh  2021  -  2020

 äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe º¡FÓeRh øWƒdG AÉæHCG IÒN

 ∞∏àfl  ‘  Òà°ùLÉŸG  áLQO  ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G

 kGQGôªà°SGh  õ«ªà∏d  kÉfGƒæY  Gƒfƒµ«d  ,äÉ°ü°üîàdG

 ádhO  ‘  Iójó÷G  IOÉ≤dG  ∫É«LCG  AÉæH  IÒ°ùŸ

 IQGOEÓd  ó°TGQ  øH  óªfi  á«∏c  ¿CG  ócCGh  .äGQÉeE’G

 ÊÉØàdG ≈∏Y kÉªFÉb kÉ«ÁOÉcCG kÉMöU πã“ á«eƒµ◊G

 ‘ »eƒµ◊G QÉµàHÓd á©∏bh ,»ª∏©dG åëÑdG ‘

 ÉæJOÉ«b ácQÉÑÃ Ò°ùàd ,á≤£æŸGh äGQÉeE’G ádhO

 á«ª∏©dG  äÉMÉéædG  øe  ójõŸG  ƒëf  Ió«°TôdG

 AÉëfCG  ∞∏àîŸ  ÉgÒKCÉJ  óàÁ  »àdG  á«ÁOÉcC’Gh

 º∏©dG äGQÉæe óMCG á«∏µdG π¶à°Sh .. ⁄É©dGh á≤£æŸG

 ,¬à¡L øe .ôªà°ùŸG  Qƒ£àdG  ÜQO ≈∏Y áaô©ŸGh

 ¢ù«FôdG ,…ôŸG ´ÉÑ°S øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S ∫Éb

 á«eƒµ◊G IQGOEÓd ó°TGQ øH óªfi á«∏µd …ò«ØæàdG

 ‘ Òà°ùLÉe á©aO ÈcCG èjôîàH IQƒîa á«∏µdG ¿EG

 ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe É¡îjQÉJ

 äÉjóëàdG øe ójó©dG πX ‘ »JCÉJ á«dÉ◊G á©aódG

 ,"19 ó«aƒc" áëFÉL ∫ÓN á«∏µdG É¡à¡LGh »àdG

.2021 h 2020 »eÉY »éjôN á©aódG πã“ å«M

 ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdG øe ójõŸG ¤EG ™∏£àf : ±É°VCGh

 ºgQOGƒc π«gCÉJ  ‘ á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 º¡aGógCG ≥«≤– ≈∏Y º¡JóYÉ°ùe πLCG øe ájöûÑdG

 ÜQÉéàdG çóMCGh áaô©ŸGh º∏©dG øe OGóÃ ,ájƒ«◊G

.á«ŸÉ©dG

 Úéjôî∏d …ôŸG ´ÉÑ°S øH »∏Y QƒàcódG ÜôYCGh

 ábOÉ°üdG äÉ«æeC’Gh ,º¡LôîàH ÊÉ¡àdG ¢üdÉN øY

 AGôØ°S  ÒN  kÉªFGO  Gƒfƒµ«d  ≥«aƒàdG  ΩGhóH  º¡d

 º¡FÓeR ¤EG äGÈÿG π≤æd kGQGôªà°SGh º¡JÉ°ù°SDƒŸ

 øe ójõŸG ≥«≤– πLCG øe º¡∏ªY áeƒ¶æe AGôKEGh

.øWƒdG ´ƒHQ πc ‘ äGRÉ‚E’Gh äÉMÉéædG

:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

 áaÉ≤K  õjõ©J  äÉfÉµeEG  ¿CG  äGQÉeE’G  ádhO  äócCG

.≈°†e âbh …CG øe ÈcCG Ωƒ«dG »g ΩÓ°ùdG

 IOÉ©°S  ¬H  ¤OCG  …òdG  ¿É«ÑdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 áªFGódG áHhóæŸG ÖFÉf ,ÜÉ¡°T ƒHCG óªfi ÒØ°ùdG

 ióàæŸG ΩÉeCG  ,IóëàŸG ·C’G iód äGQÉeE’G ádhód

 áeÉ©dG  á«©ª÷G  ¬àª¶f  …òdG  iƒà°ùŸG  ™«aQ

 ´ÉªàLG ƒgh ,ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ∫ƒM ,IóëàŸG ·CÓd

 ÉeÓ°S ÌcCG »ŸÉY ™ªà› õjõ©J ¤EG ±ó¡j …ƒæ°S

.Éµ°SÉ“h

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG - ¿É«ÑdG ∫ÓN - ¬JOÉ©°S ócCGh

 ‘  ‹hódG  ™ªàéª∏d  ¬H  É kbƒKƒe  É kµjöT  π¶à°S

 ΩGõàdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°S Éªc .ΩÓ°ùdG áaÉ≤K õjõ©J

 É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG á«eÉ°ùdG º«≤dÉH äGQÉeE’G ádhO

.áaÉ≤ãdG √òg

 ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ¿EG " :Oó°üdG Gòg ‘ ¬JOÉ©°S ∫Ébh

 »àdGh ,É¡°ù«°SCÉJ òæe äGQÉeE’G ádhO iód áî°SGQ

 Éæà°SÉ«°S äOóMh ,Éæàdhód ™jöùdG Qƒ£àdG äOÉb

 .‹hódG ™ªàéŸG ™e ÉæJÉbÓY â∏µ°Th ,á«LQÉÿG

 Éæ©ªà› ‘ á∏°UCÉàe πeGƒY áKÓK äRõY ó≤dh

 ≈∏Y ÉæJQób øe êÉeóf’Gh ∫ƒÑ≤dGh íeÉ°ùàdG »gh

."öûY á©Ñ°ùdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤–

 »ŸÉ©dG ΩGõàd’G ójóŒ IQhöV ≈∏Y ¬JOÉ©°S ócCGh

 k’ƒª°Th  áeGóà°SG  ÌcCG  äÉ©ªà›  AÉæH  IOÉYEÉH

 ‘ áª°SÉM  πeGƒY  áKÓK  ≈∏Y  GOó°ûe  ,kÉaÉ°üfEGh

 ,ó«÷G º«∏©àdG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »gh ,√ÉŒ’G  Gòg

 QGƒ◊G ‘ QÉªãà°S’Gh ,ΩÓ°ù∏d á∏eÉ°T áaÉ≤K õjõ©Jh

 ¬JOÉ©°S  ¢Vô©à°SG  Éªc  .»YÉªàL’G  ∂°SÉªàdGh

 ‘  äGQÉeE’G  ádhO  ÜQÉŒh  äGRÉ‚EG  øe  ÉÑfÉL

 ,¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G ¤EG É¡JƒYO ¥É«°S

 IƒNCÓd  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ¤EG  ¥ô£Jh

 ΩÉ©dG øe ôjGÈa ‘ Iôe ∫hC’h º«bCG …òdG á«fÉ°ùfE’G

 ∫ƒÑ≤∏d ácÎ°ûŸG á«ŸÉ©dG  º«≤dG  Ëôµàd ,‹É◊G

 ¬JOÉ©°S QÉ°TCGh .øjôNB’G √ÉŒ ∞WÉ©àdGh ìÉàØf’Gh

 êÉeOE’G Rõ©à°S »àdG iôNC’G áeOÉ≤dG çGóMC’G ¤EG

 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG πãe ,QGƒ◊G ™«é°ûJ ‘ º¡°ùJh

 QGƒ◊G ™«é°ûàd á°üæe ¿ƒµj ¿CG ¤EG ±ó¡j …òdG

 áeGóà°ùe ∫ƒ∏M Ëó≤Jh πª©dG ΩÉ¡dEGh Qƒ°ù÷G AÉæHh

.⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG äÉjóëà∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  â©bh

 ™e  ºgÉØJ  äGôcòe  çÓK  áeó≤àŸG

 zä’É°üJG{ ä’É°üJÓd äGQÉeE’G áYƒª›

 ójóM{ ójó◊G äÉYÉæ°üd äGQÉeE’G ácöTh

 á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ácöTh  zäGQÉeE’G

 èeÉfôH  ¤EG  ΩÉª°†fÓd  zábÉW{  ábÉ£∏d

 ∂dòH  íÑ°üàd  ,áaÉ°†ŸG  á«æWƒdG  áª«≤dG

 á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸG ∫hCG çÓãdG äÉ°ù°SDƒŸG

.èeÉfÈdG á∏¶e â– πNóJ »àdG iÈµdG

 ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG ,ºgÉØàdG äGôcòe ±ó¡J

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ÚH

 ±GógCG ≥«≤ëàd ,iÈµdG á«æWƒdG äÉcöûdGh

 óMCG  ,áaÉ°†ŸG  á«æWƒdG  áª«≤dG  èeÉfôH

 á«é«JGÎ°S’Gh Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe èeGôH

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°ü∏d á«æWƒdG

 kGõcôe äGQÉeE’G π©÷ áaOÉ¡dGh ,ádhódG ‘

 ™e  kÉeÉé°ùfG  ,É«ŸÉYh  É«ª«∏bEG  kÉ«YÉæ°U

 É¡àæ∏YCG »àdG zÚ°ùªÿG A…OÉÑe á≤«Kh{

.»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 QƒàcódG  ‹É©e  ™«bƒàdG  º°SGôe  ó¡°T

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 ‹É©eh  ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ádhO  IôjRh  …ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S

 øY  ™qbh  Éªæ«H  ,áeó≤àŸG  É«Lƒdƒæµà∏d

 áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh

 π«ch  ,…ójƒ°ùdG  ™æjƒ°U  ôªY  IOÉ©°S

 äGQÉe’G  áYƒª›  ácöT  øYh  ,IQGRƒdG

 ”ÉM IOÉ©°S …ò«ØæàdG É¡°ù«FQ ä’É°üJÓd

 äÉYÉæ°üd  äGQÉeE’G  ácöT  øYh  ,QGójhO

 ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S …ò«ØæàdG Égôjóe ójó◊G

 ácöT  øYh  ,»ã«eôdG  ¿GôªZ  ó«©°S

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ábÉ£∏d á«æWƒdG »ÑXƒHCG

 º°SÉL  ,ÜóàæŸG  ƒ°†©dGh  áYƒªéª∏d

.âHÉK Ú°ùM

 áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG èeÉfôH ≈©°ùjh

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G äÉjÎ°ûe ¬«LƒJ IOÉYE’

 »YÉæ°üdG ´É£≤dG ¤EG ádhódG ‘ á°UÉÿGh

.√ƒ‰ ¢Uôa IOÉjRh √QhO ™«°Sƒàd »æWƒdG

 :…ójƒ°ùdG  ™æjƒ°U  ôªY  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ™e  ºgÉØàdG  äGôcòe  ™«bƒJ  Éfó©°ùj

 ä’É°üJÓd äGQÉeE’G áYƒª› ‘ ÉæFÉcöT

 ácöTh ójó◊G äÉYÉæ°üd äGQÉeE’G ácöTh

 ±GógC’ kÉ≤«≤– ,ábÉ£∏d á«æWƒdG »ÑXƒHCG

 áÑ≤M ¥ÓWE’ á«YÉ°ùdG Ú°ùªÿG ™jQÉ°ûe

 kÉî«°SôJ  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  øe  IójóL

 É¡JÒ°ùe ‘ ádhódG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d

 ójõŸG ¤EG ™∏£àfh ,¤hC’G É¡àjƒÄe ƒëf

 äÉcöûdG ™«ªL ™e ºgÉØàdG äGôcòe øe

 áYÉæ°üdG IÒ°ùe ºYód á«YÉ°ùdG á«æWƒdG

 áYÉæ°üdG IQGRh ±GógCG ≥«≤–h á«JGQÉeE’G

 áYÉæ°üdG πjƒëàH áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

.äGQÉeE’G ádhO OÉ°üàb’ á©aGQ ¤EG

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  äÉ¡«LƒJ  :  ±É°VCGh

 äÉYÉæ°üdGh Ú«YÉæ°üdG ºYO ‘ áë°VGh

 IQGRh ±öûJ ≥∏£æŸG Gòg øeh ,á«æWƒdG

 ≈∏Y  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 á«æWƒdG  áª«≤dG  èeÉfôH  º«ª©J  IQOÉÑe

 »JCÉJh .. …OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y áaÉ°†ŸG

 äÉcöûdG »£©àd Ωƒ«dG ºgÉØàdG äGôcòe

 É¡JÉjÎ°ûe ‘ ájƒdhC’G É¡ÑLƒÃ á©bƒŸG

 ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ äGQÉeE’G ‘ Ú«YÉæ°ü∏d

 á«∏NGódG ¥ƒ°ùdG ƒëf ¥ÉØfE’G ¬«LƒJ IOÉYEG

 ¢Uôa IOÉjRh áYÉæ°üdG  Qƒ£J øe Rõ©jh

.Égƒ‰

 áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG èeÉfôH ¿CG ócCGh

 òæe ≥«°V ¥É£f ≈∏Y ¬≤«Ñ£J ∫ÓN ≥≤M

 É¡æ«H  äGõéæŸG  øe  ójó©dG  2018  ΩÉY

 ¥ƒ°ùdG ¤EG ºgQO QÉ«∏e 88 ¬«LƒJ IOÉYEG

 áØ«Xh 2000 øe ÌcCG ÒaƒJh á«JGQÉeE’G

 §«°ûæJh  Ú«JGQÉeE’G  ÚæWGƒª∏d  á«Yƒf

.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcöûdG

 èFÉàf èeÉfÈ∏d ™bƒàf : …ójƒ°ùdG ∫Ébh

 …OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ¬ª«ª©J ó©H IôgÉH

 øjOQƒŸG äGQób ôjƒ£J ídÉ°U ‘ Ö°üJ

 áª«≤dG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  øjõFÉ◊G  Ú«∏ëŸG

 øe ¿hó«Øà°ù«°S øjòdG ,áaÉ°†ŸG á«æWƒdG

 äÉjÎ°ûe øe %42 øe ÌcCG ¬«LƒJ IOÉYEG

 ‘ ácQÉ°ûŸG á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 »æÑJ õjõ©Jh º¡dÉªYCG ™«°Sƒàd èeÉfÈdG

 IQƒãdG  ∫ƒ∏Mh  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG

 äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏J  ™e  ,á©HGôdG  á«YÉæ°üdG

 ¿Éª°†d  á«YÉ°ùdG  á«æWƒdG  äÉcöûdG

 IOƒéH äÉeóNh äÉéàæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

.áæeBG OGóeEG π°SÓ°S ¿Éª°V ™e á«dÉY

 ¢ù«FôdG ,âHÉK Ú°ùM º°SÉL ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ‘ ÜóàæŸG ƒ°†©dGh áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG

 É¡eGõàdG zábÉW{ π°UGƒJ :zábÉW{ ácöT

 ,á«∏ëŸG  ¥ƒ°ùdG  ¤EG  áª«≤dG  áaÉ°VEÉH

 ‘ áqª¡e äGQÉªãà°SG Éæà«é«JGÎ°SG πª°ûJh

 ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ∂dP ‘ ÉÃ ,»ÑXƒHCG

 ‘  á«aÉ°VEG  ºgQO  QÉ«∏e  40  QÉªãà°SG

 AÉHô¡µdG  ™jRƒJh  π≤æH  á°UÉÿG  ÉædÉªYCG

 ∞°ûµà°ùæ°Sh .. 2030 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH AÉŸGh

 áYÉæ°üdG IQGRh ™e ácGöûdG √òg ∫ÓN øe

 ¢UôØdG øe kGójõe áeqó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 πc ‘ áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG áØYÉ°†Ÿ

.á«dhódGh á«∏ëŸG ÉæJÉ«∏ªY

 ”ÉM  ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬à¡L  øe

 áYƒª›z`d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,QGójhO

 ¿ƒµJ  ¿CG  zä’É°üJG{  õà©J  :zä’É°üJG

 áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG èeÉfÈd kÉµjöT

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒd  ™HÉàdG

 ‘ kÉjQƒfi kÉªgÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CGh ,áeó≤àŸG

 »YÉæ°üdG  ´É£≤∏d  kÉªYO  ¬aGógCG  ≥«≤–

 ÚWƒàdh ,á«∏ëŸG äGQÉªãà°S’Gh »æWƒdG

 …ƒ«◊G  QhódG  äGP  äÉeóÿGh  äÉéàæŸG

.OGóeE’G á∏°ù∏°S ‘

 ∫ÓN øe zä’É°üJG{ ¢Uô– : ±É°VCGh

 IOÉ«b{  ‘  á∏ãªàŸG  É¡à«é«JGÎ°SG

 zäÉ©ªàéŸG  Úµªàd  »ªbôdG  πÑ≤à°ùŸG

 …OÉ°üàb’G ƒªædG ™jöùJ ‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Y

 áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG  ÒaƒJh  ,»∏ëŸG

 iƒà°ùŸG  äGP  á«ªbôdG  ∫ƒ∏◊Gh  ,kÉ«∏fi

 ∫ƒëàdG ™jöùàd ,á«æWh äGAÉØµH »ŸÉ©dG

.äÉYÉæ°üdGh äÉ¡÷G áaÉµd »ªbôdG

 É¡Ø«æ°üàHh zä’É°üJG{ ¿CG QGójhO í°VhCGh

 ,⁄É©dG ‘ ´öSC’G ∑ôëàŸG ∞JÉ¡dG áµÑ°T

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ájQÉŒ áeÓY iƒbCGh

 äÉ«æ≤àdG Òî°ùJ π°UGƒJ ,É«≤jôaEGh §°ShC’G

 ,¢ùeÉÿG  π«÷G  áµÑ°T  πãe  IQƒ£àŸG

 ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ,AÉ«°TC’G  âfÎfEGh

 äÉeóÿG øe ÉgÒZh á«HÉë°ùdG ∫ƒ∏◊Gh

 AÉ≤JQÓd  á«dÉ©dG  IOƒ÷Gh  áª«≤dG  äGP

 ójóL  iƒà°ùe  ¤EG  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîÃ

 ≈∏Y  RÉµJQ’G  ∫ÓN  øe  ∂dPh  πeÉµdÉH

 ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  QÉµàH’G  ¢ù°SCG

 ‘ áæµ‡ IOÉØà°SG ≈°übCG ≥«≤– ±ó¡H

 É¡é¡àæJ »àdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG èeGôH

 á«Hô©dG äGQÉe’G ádhód Ió«°TôdG áeƒµ◊G

.IóëàŸG

 ¿GôªZ ó«©°S ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ∫Éb √QhóH

 ójóM ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»ã«eôdG

 äGQÉeE’G  ójóM  ™«bƒJ  ó©j  :  äGQÉeE’G

 áYÉæ°üdG IQGRh ™e Ωƒ«dG ºgÉØàdG IôcòŸ

 áª¡e  Iƒ£N  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ™jƒæJ ¤EG á«eGôdG á«æWƒdG Oƒ¡÷G õjõ©àd

 õµJôe  »æWh  OÉ°üàb’  á«àëàdG  á«æÑdG

 ÉgRôHCG øeh ,áYƒæàe ájƒ«M äÉYÉ£b ≈∏Y

.»æWƒdG »YÉæ°üdG ´É£≤dG

 õjõ©J  ‘  ™«ª÷G  QhO  øªãf  :  ±É°VCGh

 íæŸ  áaÉ°†ŸG  á«æWƒdG  áª«≤dG  èeÉfôH

 øjOQƒª∏d  äÉ°übÉæŸGh  Oƒ≤©dG  ájƒdhCG

 ;á«æWƒdG á«YÉæ°üdG äÉcöûdGh Ú«∏ëŸG

 äÉYÉæ°ü∏d  ájQÉéàdG  ájÉª◊G  Òaƒàa

 ºYOh  ¥GôZE’G  áëaÉµeh  á«æWƒdG

 ‘ ôKC’G º«¶Y ¬d á«∏ëŸG äGQÉªãà°S’G

 ióMEG  ó©j  …òdG  ,»YÉæ°üdG  ´É£≤dG  ºYO

 »°ù«FôdG  õaÉ◊Gh  OÉ°üàb’G  ºFÉYO  ºgCG

 »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G êÉàfE’G §«°ûæàd

 ‘ …OÉ°üàb’G ™jƒæàdGh ƒªædG á∏éY ™aOh

 ºYO ¿CG Éæ«∏Y ≈Øîj ’h .. äGQÉeE’G ádhO

 ≠dÉH  GkôeCG  QÉ°U  á«∏ëŸG  OGóeE’G  π°SÓ°S

 É¡Jó¡°T »àdG äÉYÉ£≤f’G πX ‘ á«ªgC’G

 ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN á«ŸÉY OGóeEG π°SÓ°S

 AÉ≤JQÓd É¡«©°S äGQÉeE’G ójóM π°UGƒJh ..

 ádhódG ‘ Ö∏°üdGh ójó◊G áYÉæ°U AGOCÉH

 øª°V ¿ƒµJ ¿CÉH É¡àjDhQ ≥«≤ëàd k’ƒ°Uh

.⁄É©dG ‘ Ö∏°üdGh ójó◊G »©æ°üe π°†aCG

 äGQÉeE’G áYƒª› ™e äGôcòŸG ≥∏£æJh

 äGQÉeE’G ácöTh zä’É°üJG{ ä’É°üJÓd

 zäGQÉeE’G  ójóM{  ójó◊G  äÉYÉæ°üd

 ,zábÉW{ ábÉ£∏d á«æWƒdG »ÑXƒHCG ácöTh

 OGóYEGh ìGÎbÉH á∏ãªàŸG IQGRƒdG áª¡e øe

 äÉ©jöûàdGh äÉ«é«JGÎ°S’Gh äÉ°SÉ«°ùdG

 èjhôJh  õjõ©àH  á≤∏©àŸG  èeGÈdGh

 á«æWƒdG  á«∏ëŸG  äÉéàæŸG  ™«é°ûJh

 áª«≤dGh  »YÉæ°üdG  »∏ëŸG  iƒàëŸGh

 ádhO  ájDhQ  πX  ‘  ,áaÉ°†ŸG  á«æWƒdG

 ∫ÉªYC’G áÄ«H õjõ©J ¤EG á«eGôdG äGQÉe’G

.»°ùaÉæJ OÉ°üàbG AÉæÑd

 á«ªgCG QÉÑàY’G Ú©H äGôcòŸG òNCÉJ Éªc

 äÉ°ù°SDƒŸG  ÚH  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG

 ÉgQhód kÉcGQOEG ¢UÉÿG ´É£≤dGh á«eƒµ◊G

 ,áYÉæ°üdG  ºYO  ∫É›  ‘  »é«JGÎ°S’G

 á«æWƒdG  äÉcöûdG  ≥«Ñ£J  ÈY  ∂dPh

 áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG èeÉfÈd çÓãdG

 Oƒ≤©dGh  äÉjÎ°ûŸG  ´GƒfCG  ™«ªL  ≈∏Y

 ≥ah ∂dP ‘ ¿hÉ©àdGh äÉeóÿGh ™∏°ù∏d

 áYÉæ°üdG  IQGRh  iód  Ióªà©ŸG  ÒjÉ©ŸG

.áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 á«ÑjQóàdG  èeGÈdG  É°†jCG  IQGRƒdG  ôaƒà°Sh

 ájöûÑdG  QOGƒµdG  π«gCÉJ  ≈∏Y  πª©à°Sh

 πªY  áæ÷  π«µ°ûJh  èeÉfÈdG  ≥«Ñ£àd

 äÉÑ∏£àe á°ûbÉæeh º««≤J ±ó¡H ácÎ°ûe

 ¢ShQódGh  ºYódG  ÒaƒJh  èeÉfÈdG  ò«ØæJ

.á≤HÉ°ùdG äGÈÿG øe IOÉØà°ùŸG

 áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG èeÉfôH Èà©jh

 áYÉæ°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G õFÉcQ óMCG

 ,äGQÉeE’G  ádhód  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 áYÉæ°üdG  ºYód  ±ó¡j  èeÉfôH  ƒgh

 äÉÄ«¡dG äÉjÎ°ûe ¬«LƒJ ó«©jh ,á«æWƒdG

 ¤G  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸGh

 øjOQƒŸGh  á«æWƒdG  áYÉæ°üdGh  OÉ°üàb’G

 èeÉfÈdG IOÉ¡°T ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Ú«∏ëŸG

 áª«b{ ‘ πãªàJ IOófi ÒjÉ©e Ö°ùM

 ,ÚWƒàdGh ,ádhódG ‘ QÉªãà°S’Gh ¥ÉØfE’G

.zôjƒ£àdGh åëÑdGh

 …QÉ«àNG èeÉfÈdG ‘ ∑GÎ°T’G ¿CG  ôcòj

 ¿ƒcÎ°ûŸG π°üë«°Sh ,øjOQƒª∏d áÑ°ùædÉH

 Oƒ≤©dG  á«°SôJ  ‘  á«∏°†aCG  ≈∏Y

.. øjOQƒª∏d äÉjÎ°ûŸGh

 ídÉ°U  ‘  Ö°üà°S  IOÉ¡°ûdG  äÉÑ∏£àe

 ¿ƒæµªà«°S øjòdG É¡«∏eÉM ∫ÉªYCG ôjƒ£J

 äÓjƒªàdG  øe  IOÉØà°S’G  øe  É°†jCG

 É¡eó≤j  »àdG  ájôjƒ£àdGh  ájõ«ØëàdG

.á«ªæà∏d äGQÉeE’G ±öüe

 IóY  èeÉfÈdG  ≥≤ëj  ¿CG  §£îŸG  øeh

 OGóeE’G π°SÓ°S ÚWƒJ É¡°SCGQ ≈∏Y ±GógCG

 äÉeóNh  äÉYÉæ°U  ôjƒ£Jh  ájƒ«◊G

 QÉªãà°S’G ÜòLh õ«Ø–h IójóL á«∏fi

 »∏ëŸG œÉædG IOÉjRh OÉ°üàb’G ™jƒæJh

.á«Yƒf πªY ¢Uôa ≥∏Nh

 É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh äOóM óbh

 á∏≤à°ùe  ≥«bóJ  ácöT  21  áeó≤àŸG

 áª«b  ¢SÉ«b  ó©H  IOÉ¡°ûdG  QGó°UEG  ¤ƒàJ

 ™«æ°üàdG ≈∏Y øjOQƒª∏d »∏ëŸG ¥ÉØfE’G

 ∫Ée  ¢SCGQ  ºéMh  äÉeóÿGh  äÉéàæŸGh

 ≈∏Y  ¥ÉØfE’Gh  ádhódG  ‘  äGQÉªãà°S’G

 É«LƒdƒæµàdGh ÚØXƒŸG ∞jQÉ°üeh ÖJGhQ

.ôjó°üàdG ºéMh áeó≤àŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 áfÉª°†dGh äGQÉeE’G Ωqó≤J OÉªY º¡fC’ ó¨dG IOÉb OGóYEG »a QGôªà°S’G :ó°TGQ øH óªëe

É¡à°†¡æd ºgC’G

 ∂∏àªj øªd πÑ≤à°ùªdG »a ìÉéædGh .. á«ªdÉY äGQó≤H á«æWh á«ªjOÉcCG äÉ°ù°SDƒe Éæjód

äGRÉéfEG ≈dEG ±GógC’G πjƒëàd áeRÓdG äGQÉ¡ªdGh áaô©ªdG

 á«ªgCÉH á«Yƒà∏d á∏ªM ≥∏£J záYGQõ∏d »ÑXƒHCG{

´QGõªdG »a ΩÉ¶àfÉH É¡àfÉ«°Uh óFÉ°üªdG π«¨°ûJ

áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh QÉµàH’Gh IQGOE’G äÉ°ü°üîJ »a ô«à°ùLÉªdG èeGôH øª°V kÉéjôN  285 πª°T

 á«∏c »a ô«à°ùLÉªdG áÑ∏£d áæeÉãdGh á©HÉ°ùdG ø«à©aódG êôîJ ó¡°ûj ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf
zá«eƒµëdG IQGOEÓd ó°TGQ øH óªëe{

ΩÓ°ùdG áaÉ≤K õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y IóëàªdG ºeC’G ΩÉeCG ócDƒJ äGQÉeE’G

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG  áÄ«g â≤∏WCG

 á«fƒeôØdG  óFÉ°üŸG  á«ªgCÉH  á«Yƒà∏d  á∏ªM

 á¶aÉëŸG  IQhöVh π«îædG  ´QGõe  ‘ á«Fƒ°†dGh

 É¡à«∏YÉa ¿Éª°†d áª¶àæe IQƒ°üH É¡àfÉ«°Uh É¡«∏Y

 É¡JQóbh π«îædG äÉaB’ á∏eÉµàŸG IQGOE’G ΩÉ¶f ‘

 QÉé°TCG Ö«°üJ »àdG äGöû◊Gh ,äÉaB’G áëaÉµe ≈∏Y

.π«îædG

 å«M …QÉ÷G ΩÉ©dG  ájÉ¡f ≈àM á∏ª◊G ôªà°ùJh

 ájOÉ°TQE’Gh ájƒYƒàdG πFÉ°SƒdG áaÉc áÄ«¡dG Ωóîà°ùJ

 åMh π«îædG äÉaB’ á∏eÉµàŸG áëaÉµŸG áaÉ≤K öûæd

 π«¨°ûJh  á©HÉàÃ  ΩGõàd’G  ≈∏Y  ´QGõŸG  ÜÉë°UCG

 óFÉ°üŸG √òg á«ªgCÉH á«YƒàdGh É¡àfÉ«°Uh óFÉ°üŸG

 øe ÉgÒZh AGôª◊G π«îædG á°Sƒ°S ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘

.π«îædG QÉé°TCG Ö«°üJ »àdG äÉaB’G

 áÄ«¡∏d  »HÉbôdG  QhódG  õjõ©J  ¤EG  á∏ª◊G  ±ó¡Jh

 •É°ûædG á°SQÉ‡ äÉWGÎ°TGh §HGƒ°V ¢üîj Éª«a

 ‘  ∫ÉªgE’G  ¿CG  å«M  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  »YGQõdG

 ¢Vô©j  á«Fƒ°†dGh  á«fƒeôØdG  óFÉ°üŸG  áfÉ«°U

 Ö°ùM ∂dPh á«fƒfÉ≤dG á∏FÉ°ùª∏d áYQõŸG ÖMÉ°U

 õjõ©J ¤EG ±ó¡J »àdGh ∂dP ‘ IòaÉædG äÉ©jöûàdG

 ´É£b  ‘ πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  …ƒ«◊G  øeC’G

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ AGò¨dGh áYGQõdG

 ôjóŸG …Qƒ°üæŸG »∏«°ü≤dG »∏Y ∑QÉÑe IOÉ©°S ∫Ébh

 »ÑXƒHCG áÄ«g ‘ á«YGQõdG ¿hDƒ°ûdG ´É£≤d …ò«ØæàdG

 GOƒ¡L ∫òÑJ áÄ«¡dG ¿EG á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d

 ∂dPh π«îædG äÉaBG ≈∏Y Iô£«°ùdG π«Ñ°S ‘ IÒÑc

 áëaÉµŸ á∏eÉµàŸG IQGOE’G  ΩÉ¶f ´ÉÑJG  ∫ÓN øe

 Èà©J á«Fƒ°†dGh á«fƒeôØdG óFÉ°üŸG ¿CG Éªc äÉaB’G

 π«îædG äÉaBG áëaÉµe ‘ áëLÉædG Ö«dÉ°SC’G øe

 π«¨°ûàH  ´QGõŸG  ÜÉë°UCG  ΩGõàdG  ¿EÉa  ‹ÉàdÉHh

 π«îædG áYGQR IAÉØc øe Rõ©j óFÉ°üŸG √òg áfÉ«°Uh

.QƒªàdG êÉàfEGh

 IóMGh  »g  AGôª◊G  π«îædG  á°Sƒ°S  ¿CG  í°VhCGh

 QÉé°TCG ºLÉ¡J »àdG IÒ£ÿG ájöû◊G äÉaB’G øe

 É¡fCG PEG QƒªàdG »éàæŸ GöTÉÑe Gójó¡J πã“h π«îædG

 π«¨°ûàH ΩGõàd’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. á∏îædG ´òL ºLÉ¡J

 ∫ƒëj …QhO πµ°ûH É¡àfÉ«°U á©HÉàeh óFÉ°üŸG √òg

.QƒªàdG êÉàfEGh π«îædG QÉé°TCG ójó¡J ¿hO

 áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  ¿CG  ¤EG  …Qƒ°üæŸG  QÉ°TCGh

 áaÉc  ÒaƒJ  ≈∏Y  ¢Uô–  á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh

 πã“h óFÉ°üŸG √ò¡H ájÉæ©∏d áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸG

 ÒHGóàdG  óMCG  á«dÉ◊G ájOÉ°TQE’Gh á«YƒàdG  á∏ª◊G

 π«îædG áYGQR á«ªæJh äÉaB’G √òg áëaÉµŸ á«FÉbƒdG

 ∫ÓN øe ∂dPh »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘ QƒªàdG  êÉàfEGh

 π°†aCG ≥«Ñ£J ≈∏Y º¡ãMh ÚYQGõŸG äGQób AÉæH

 IQGOE’G ΩÉ¶f óªà©J áÄ«¡dG ¿CG GócDƒe .. äÉ°SQÉªŸG

 áª¶fCG  π°†aCG  øe  ó©j  …òdGh  äÉaBÓd  á∏eÉµàŸG

 õjõ©Jh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh äÉaB’G ≈∏Y Iô£«°ùdG

.»YGQõdG ´É£≤dG áeGóà°SG

 á∏ª◊G  ™e  ÜhÉéàdG  ¤EG  ´QGõŸG  ÜÉë°UCG  ÉYOh

 á«fƒeôØdG  óFÉ°üŸG  áfÉ«°Uh  π«¨°ûàH  ΩGõàd’Gh

 ..  ó«L  ™°Vh  ‘  É¡«∏Y  á¶aÉëŸGh  á«Fƒ°†dGh

 Öéj  á«fƒeôØdG  óFÉ°üª∏d  áÑ°ùædÉH  ¬fCG  Éë°Vƒe

 πc Iôe …QhO πµ°ûH AGò¨dGh ¿ƒeôØdG Ò«¨J á©HÉàe

 ¤EG áLÉ◊G âYO Éª∏c AÉŸG áaÉ°VEG Öéj Éªc ô¡°T

 óFÉ°üª∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG Ió«°üŸG ±ÉØL Öæéàd ∂dP

 ∞°üàæe  ‘  Ió«°üŸG  ™°VƒH  í°üæ«a  á«Fƒ°†dG

 É¡∏«¨°ûJh âHÉK AÉHô¡c Qó°üÃ É¡∏«°UƒJh áYQõŸG

 IÉYGôe ™e É¡bhöT πÑb Ée ¤EG ¢ùª°ûdG ÜhôZ ó©H

 IÎØdG √òg ∫GƒW AÉ°†e ìÉÑ°üŸG ¿CG øe ≥≤ëàdG

.¥ÓZE’G ºµfi Ió«°üŸG êQOh
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اأخبار الوطن

 »كهرباء ومياه   
دبي« تختتم 

حملتها لتر�سيد 
الإ�ستهالك

 دبي ـ وام:

�أخ�رض"  �ل�صيف  هذ�  "لنجعل  حملة  حققت 
�لتي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي للعام 
رفع  يف  كبري�ً  جناحًا  �لتو�يل  على  �ل�صاد�س 
�تباع  �أهمية  حول  �ملتعاملني  وعي  م�صتوى 
تاأثري  و�إح���د�ث  وم�صتد�م  ذك��ي  حياة  منط 
�إيجابي على �لبيئة عرب حثهم على ��صتخد�م 
�خلدمات و�خل�صائ�س �ملبتكرة �ملتوفرة عرب 
�لذكي  وتطبيقها  �لإل��ك��روين  �لهيئة  موقع 
و�ملياه  للكهرباء  ��صتهالكهم  ومر�قبة  لإد�رة 
�إىل جانب �ل�صتفادة من �لن�صائح و�لإر�صاد�ت 
تر�صيد  �لهيئة مل�صاعدتهم على  تقدمها  �لتي 

�ل�صتهالك.
�لتي  �حلملة  خ��الل  �لهيئة  موظفو  وق��اد 
"��صنع  �صعار  حتت  �أ�صهر  ثالثة  �إ�صتمرت 
�لهيئة  عرب من�صات  �لأبد"  �إىل  ذكريات تدوم 
على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي وعرب قنو�تها 
��صتهالك  لر�صيد  �لرقمية  حمالتها  �أك��رب 
خمتلف  م��ع  بالتعاون  و�مل��ي��اه  �لكهرباء 
لتعزيز  بدبي  و�خلا�صة  �حلكومية  �جلهات 
و�إحد�ث  �لإمارة  �لر�صيد يف  �ل�صتهالك  ثقافة 
�لتغيري �لإيجابي �ملطلوب يف منط ��صتهالك 
باملمار�صات  و�لرت��ق��اء  و�مل��ي��اه  �لكهرباء 

�ل�صديقة للبيئة لدى فئات �ملتعاملني كافة.
"�ل�صيف  م�صابقة  �إط��الق  �حلملة  وت�صمنت 
كهرباء  هيئة  متعاملي  جلميع  �لأخ�رض" 
ومياه دبي و�أفر�د �ملجتمع لتعزيز �ل�صتد�مة 
و�لكهرباء وتنظيم �صل�صلة من  �ملياه  وتوفري 
�ملحا�رض�ت و�للقاء�ت �لفر��صية و�مليد�نية 

للقطاع �لتعليمي و�حلكومي و�ل�صناعي.
مبادرة  على  �ل�صوء  �حلملة  �صلطت  كما 
�أمام  �ملجال  تتيح  �لتي  �لذكية"  "�حلياة 
ذ�تيا  �ملنزيل  �ل�صتهالك  ملر�قبة  �ملتعاملني 
�لذكي  وتطبيقها  �لإل��ك��روين  موقعها  عرب 
ومتابعة لوحة �لبيانات �خلا�صة بهم ملر�قبة 
��صتهالكهم و�لتعرف �أكرث على �رض�ئح �لتعرفة 
ون�صائح  �ل�صكني  �لقطاع  من  للمتعاملني 
�لر�صيد و و�صع خطتهم �لر�صيدية و�ل�صتفادة 
من برنامج "نهجي �مل�صتد�م" للتاأثري �يجابيا 
على �صلوكيات �ملتعاملني يف �ل�صتهالك من 
�ل�صتهالك  م�صتويات  مع  �ملقارنات  خالل 
للمنازل �ملماثلة يف �ملنطقة و�لإ�صتفادة من 
"متجر  �صمن  �لهيئة  توفرها  �لتي  �لعرو�س 
و��صتخد�م  بال�صتهالك  �لتحكم  لتعزيز  ديو�" 

�لأجهزة �ملوفرة للطاقة و�ملياه.
�لتي  �لر�صيد  ومبادر�ت  بر�مج  �أن  �إىل  ي�صار 
�أطلقتها �لهيئة بني عامي 2011 و2020 حققت 
بلغ  �مل�صتهدفة  �لفئات  �صمن  تر�كميًا  وفر�ً 
2.44 تري�و�ت �صاعة من �لكهرباء و6.7 مليار 
جالون من �ملياه مبا يعادل توفري 1.35 مليار 
درهم وتقليل 1.22 مليون طن من �لنبعاثات 

�لكربونية.

الكونغر�س  ال�ستعدادات ل�ست�سافة  ح�سة بوحميد تطلع على 
العالمي لمتالزمة داون »دبي - 2021«

دبي ـ وام:
�ط��ل��ع��ت م��ع��ايل ح�����ص��ة بنت 
تنمية  وزي��رة  بوحميد  عي�صى 
�مل�صتجد�ت  �آخر  على  �ملجتمع 
با�صت�صافة  �ملتعلقة  و�لرتيبات 
د�ون  �لإم��ار�ت ملتالزمة  جمعية 
ملتالزمة  �لعاملي  للكونغر�س 
يقام  �لذي   "2021 "دبي   – د�ون 
من  كرمية  برعاية  بعد"  "عن 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو 
بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�لذي  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
م�صتوى  على  �لأوىل  للمرة  يعقد 
�أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�رضق 
نوفمرب   20-18 من  �لفرة  خالل 
معاليها  �جتماع  وخالل   .2021
للكونغر�س  �ملنظمة  �للجنة  مع 
"دبي   � د�ون  ملتالزمة  �لعاملي 
�لدكتورة  �إىل  ��صتمعت   "2021
�لكونغر�س  رئي�س  جعرور  منال 
م�صتجد�ت  �آخ��ر  عر�صت  �لتي 
�لتي  و�لرتيبات  �ل�صت�صافة 
جتريها �للجنة �لوطنية �ملنظمة 
ملتالزمة  �لدولية  �ملنظمة  مع 
�ململكة  يف   /DSi/ د�ون 
حتقيق  ي�صمن  مب��ا  �مل��ت��ح��دة 
�أف�صل �لإجناز�ت بتعزيز �لتجارب 
و�ملوؤثرة  �لناجحة  و�ملمار�صات 
متالزمة  ذوي  ومتكني  دع��م  يف 

�لعاملي  �لكونغر�س  يف  د�ون 
ملتالزمة د�ون "دبي – 2021".

�ل��دك��ت��ورة  �أك���دت  جانبها  م��ن 
�لكونغر�س  رئي�س  جعرور  منال 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�أن �لفوز  �لإمار�ت ملتالزمة د�ون 

�لعاملي  �لكونغر�س  با�صت�صافة 
ملتالزمة د�ون للمرة �لأوىل على 
و�صمال  �لأو�صط  �ل�رضق  م�صتوى 
�إفريقيا جاء نتيجة �جلهود �لتي 
�لرت��ق��اء  يف  �جلمعية  تبذلها 
�ملقدمة  �لنوعية  ب��اخل��دم��ات 

توليه  ومل��ا  �لهمم  لأ���ص��ح��اب 
�لر�صيدة  بالقيادة  ممثلة  �لدولة 

من �هتمام باأ�صحاب �لهمم.
كما ت�صت�صيف �إمارة دبي �أكرث من 
و�لأخ�صائيني  �خلرب�ء  من   1200
ذوي  �إىل  بالإ�صافة  و�لباحثني 

متالزمة د�ون وعائالتهم.
وكانت معايل ح�صة بنت عي�صى 
�ملجتمع  تنمية  وزيرة  بوحميد 
��صت�صافة  ر�ي���ة  ت�صلمت  ق��د 
�أثناء �نعقاد  �لكونغر�س �لعاملي 
�لدورة �لثالثة ع�رضة للكونغر�س 
يف جال�صكو با�صكتلند� عام 2018.
و���ص��ي��ت��ن��اول �مل�����ص��ارك��ون يف 
�لتطور�ت  من  جملة  �لكونغر�س 
يف  �مل�صتمر  �لبحث  و�صُيرثون 
�ملتعلقة  �ملجالت  من  جمموعة 
ذل��ك  يف  مب��ا  د�ون  مب��ت��الزم��ة 
و�لتوظيف  و�لتعليم  �ل�صحة 
و�حلماية  �ملعي�صة  وم�صتويات 
�لجتماعية و�لقانونية و�لتكامل 

�لجتماعي و�لثقايف.
و�صهد �لعام �ملا�صي تنظيم عدد 
�ملنا�رضة  برنامج  جل�صات  من 
د�ون  متالزمة  ل���ذوي  �ل��ذ�ت��ي��ة 
على  نوعه  من  �لأول  �لربنامج 
نظمته  و�ل��ذي  �ل��دول��ة  م�صتوى 
د�ون  �لإم��ار�ت ملتالزمة  جمعية 
�لدولية  �ملنظمة  مع  بالتن�صيق 
يف   /DSi/ د�ون  مل��ت��الزم��ة 
جاءت  و�لتي  �ملتحدة  �ململكة 
تفاعلية  تدريبية  كجل�صات 
�لذ�تيني  للمنا�رضين  منتظمة 
�لفر�صة  منحهم  �إط��ار  يف  وذلك 
وتعزيز  �أنف�صهم  ع��ن  للتعبري 

ثقتهم باأنف�صهم وبقر�ر�تهم.

ينظم 12 فعالية جانبية ويجمع اأكثر من 30 رئي�س تحرير في جل�سة واحدة 

 الن�سخة العا�سرة من»الدولي لالت�سال الحكومي«تبحث 
م�ستقبل ال�سباب والإعالم

ال�سارقة ـ الوحدة: 
�حلكومي  لالت�صال  �لدويل  �ملنتدى  ينظم 
يف دورته �لعا�رضة، �لتي تقام حتت �صعار 
�مل�صتقبل"  تطلعات  �ملا�صي،  "درو�س 
يومي 26 و27 �صبتمرب �جلاري مبركز �إك�صبو 
�ل�صارقة، 12 فعالية جانبية، �أبرزها ملتقى 
�ل�صباب، وملتقى �ملوؤثرين، وجل�صة لوكالة 
�مل�صللة  "�لأخبار  بعنو�ن:  �لإمار�ت  �أنباء 
جل�صة  �إىل  بالإ�صافة  كورونا"،  زمن  يف 
من  عدد  حترير  بروؤ�صاء  خا�صة  حو�رية 
�ل�صحف �ليومية من د�خل وخارج �لدولة 
�ل�صحافة  تتجه  �أي��ن  "�إىل  عنو�ن:  حتت 
�ليوم". وت�صعى �لدورة �لعا�رضة للمنتدى 
�لدويل لالت�صال �حلكومي من خالل حزمة 
مبد�أ  تر�صيخ  �إىل  �جلانبية  �لفعاليات 
�أحد  كونه  و�ل�صت�رض�يف،  �لنقدي  �لتفكري 
عملية  جناح  يف  �لرئي�صية  �لعو�مل  �أهم 
ب�صكل  و�حلكومي  ع��ام  ب�صكل  �لت�صال 
خا�س، وذلك من خالل عدد من �جلل�صات 
متمر�صني  ت�صت�صيف خرب�ء  �لتي  و�لور�س 
ويتطلع  للنقا�س.   هامة  ق�صايا  وتطرح 
�لفعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  �ملنتدى 
�جلانبية �إىل تعميق �ل�صتفادة من �لتجارب 
�لتاريخية لالت�صال �حلكومي �لتي �أنتجت 
عدد�ً كبري�ً من �لدرو�س ما يجعل تناولها 
�لرئي�صية  �ملنتدى  حماور  �أحد  وبحثها 
للخروج بنتائج مفيدة تر�صد فرق �لت�صال 
�ليومية،  ممار�صاتهم  خ��الل  �حلكومي 
ب�صكل  �لت�صال  تاريخ  فهم  �أن  باعتبار 
علمي ي�صهم يف تطوير �أدو�ت للنجاح يف 
يت�صم  م�صتقبل  نحو  �ملجتمعات  توجيه 

بالتنمية و�ل�صتقر�ر. 
ملتقى املوؤثرين 

�لإم��ار�ت��ي  �لريا�صي  �لإع��الم  جنم  يدير 
ومقدمة  و�مل��ح��اورة  �حل��م��ادي،  هيثم 
�لرب�مج �لبحرينية ندى �ل�صيباين "ملتقى 
�ملوؤثرين" �لذي يناق�س حتت عنو�ن "�لوباء 
من  �نطالقا  حم��اور،  ع��دة  �ملعلوماتي" 
�إدر�ك �إد�ر�ت �لت�صال �حلكومي حلجم �لأثر 
و�لتغيري �لذي ميكن �أن يقوده �ملوؤثرون يف 
�لت�صال  من�صات  خالل  من  جمتمعاتهم 

�لرقمي ومو�قع �لتو��صل �لجتماعي.
جمموعة  على  �مللتقى  من�صة  وجتيب 
�أ�صئلة حول �لكيفية �لتي يبني من خاللها 
�لتو��صل  مو�قع  مبوؤثري  ثقته  �جلمهور 
�مل��وؤث��رون  يتحمل  وكيف  �لجتماعي، 
و�صمعة  ب��الده��م  جت���اه  م�صوؤوليتهم 
�أوطانهم؟ وكيف ميكن تعزيز �لتعاون بني 
و�ملوؤثرين على  �حلكومي  �لت�صال  �إد�ر�ت 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي وخ�صو�صًا يف 
�صوء توجه هذه �لإد�ر�ت �إىل بناء ج�صور 

بع�س  ملو�جهة  �ملوؤثرين  مع  �لتعاون 
ر�صائلها  و�صول  تعيق  �لتي  �لتحديات 

للجمهور.
الأخبار امل�سللة يف زمن كورونا

�صمن  �أخ����رى  تفاعلية  جل�صة  ويف 
لأعمال  �مل�صاحبة  �جلانبية  �لفعاليات 
�ملنتدى، يتحدث �ملدير �لعام لوكالة �أنباء 
�لإمار�ت )و�م( �صعادة حممد جالل �لري�صي 
كورونا،  زمن  يف  �مل�صللة  �لأخبار  عن 
�أربعة حماور طبيعة  وتبحث �جلل�صة يف 
جائحة  ر�فقت  �لتي  �مل�صللة  �لأخ��ب��ار 
و��صتقر�ر  وح��دة  على  و�آث��اره��ا  كورونا 
من  �لإعالم  ��صتفادة  وكيفّية  �ملجتمعات، 
�مل�صتمر  �لتجديد  �أجل  من  �لتقني  �لتطّور 
�خلرب  لنقل  �ملطلوبة  �ل�رضعة  وحتقيق 
و�لتحقق من م�صد�قيته، �إىل جانب حمور 
يتناول �لأخبار �مل�صللة وحتديات جمتمع 

�ل�صحافة و�لإعالم يف �أوقات �لأزمات.
اإىل اأين تتجه ال�سحافة اليوم؟

حترير  ب��روؤ���ص��اء  �خلا�صة  �جلل�صة  �أم��ا 

رئي�س   30 م��ن  �أك��رث  فتجمع  �ل�صحف، 
�لدولة، ويديرها  حترير من د�خل وخارج 
دبي  موؤ�ص�صة  من  �حلل  م��رو�ن  �لإعالمي 
لالإعالم، وتطرح على روؤ�صاء ومدر�ء حترير 
حول  كثرية  �أ�صئلة  �مل�صاركني  �ل�صحف 
ر�هن وم�صتقبل �ل�صحافة، وتفتح �لنقا�س 
�ل�صحافة،  تو�جه  �لتي  �لتحديات  حول 
�ل�صحفي  ب���اأدو�ت  يتعلق  فيما  ���ص��و�ء 
�أو  �لقر�ء و�جلماهري،  �لتو��صل مع  و�آليات 
حول �أمناط �ملحتوى �ملقروء يف ظل تز�يد 
من�صات  نحو  و�ملعلنني  �لإعالنات  توجه 

�لتو��صل �لجتماعي.
ال�سباب واجليل اخلام�س من الأفكار 

وي�صهد �ملنتدى �نعقاد ملتقى �ل�صباب حتت 
عنو�ن: "�جليل �خلام�س من �لأفكار"، باإد�رة 
متحركة  ر�صوم  فنانة  وهي  حممد،  ميثاء 
جمهورها  جتذب  �إمار�تية  ق�ص�س  ور�وي��ة 
وجه  على  وت�صتهدف  �مل�صوق،  باأ�صلوبها 
�لأمور،  و�أولياء  �لإمار�تي  �ل�صباب  �لتحديد 
م��رو�ن  �مللتقى  �إد�رة  يف  معها  وي�صرك 
دبي  �صما  قناة  �لرب�مج يف  مقدم  �ل�صحي، 
�لتابعة ملوؤ�ص�صة دبي لالإعالم. وك�صف �ملكتب 
�لإعالمي حلكومة �ل�صارقة، �أن �مللتقى يناق�س 
حتقيق  عو�مل  يف  تبحث  حم��اور  �أرب��ع��ة 
�لتناغم بني �لتقدم �لتقني يف �لأدو�ت وبني 
وتعزيز  �لب�رضية  �مل��و�رد  بكفاءة  �لرتقاء 
�لتفكري �لإبد�عي، بالإ�صافة �إىل دور �لت�صال 
�لذكاء  بني  �لتناغم  حتقيق  يف  �حلكومي 
�ل�صطناعي و�لذكاء �لعاطفي و�لجتماعي.  
و�صيبحث �ملنتدى روؤية وت�صور�ت �ل�صباب 
حول �صكل جمتمعات �مل�صتقبل و�لوظائف 
وعلوم،   مهار�ت  من  ومتطلباتها  �ملتوقعة 
��صتعد�د  ذلك، كيفية  �إىل جانب  و�صيتناول 
�ل�صباب �صو�ء بالتعليم �لأكادميي �أو بالتعلم 
�مل�صتمر و�ملتو��صل �أو عرب �كت�صاب �ملهار�ت 

من بر�مج �لتدريب �ملنا�صبة.

ممثالً  و  التنفيذي  للمكتب  ع�سواً  الجنيبي  �سليم  بن  اأحمد  تعيين 
لالإمارات في مجل�س ال�سباب العربي للتنمية المتكاملة

اأبوظبي ـ الوحدة:  
 

�أعلن جمل�س �ل�صباب �لعربي 
للتنمية �ملتكاملة - جامعة 
�لدول �لعربية - عن تعيني 
�أحمد  �لأ���ص��ت��اذ  �لإم��ار�ت��ي 
ع�صو�ً  �جلنيبي  �صليم  بن 
وممثاًل  �لتنفيذي  للمكتب 
لدولة �لإمار�ت يف �ملجل�س، 
�لجتماعات  خ��الل  وذل��ك 
�لتي عقدها �ملجل�س موؤخر�ً 
�مل�رضية  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف 

�لقاهرة.
بتكرمي  �مل��ج��ل�����س  وق����ام 
�صليم  ب��ن  �أح��م��د  �لأ���ص��ت��اذ 
�جلنيبي بجائزة رو�د �لعمل 
جهوده  نظري  وذلك  �لعربي 
�ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا يف دول��ة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
وق��د ج��رى �ل��ت��ك��رمي خالل 
�لعربي  �ل�صباب  �حتفالية 
لل�صباب،  �لعاملي  باليوم 
وح�صور  �ل��رع��اي��ة  حت��ت 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أ����رضف 
�ل�صباب  وزي����ر  �صبحي 
نظمها  �ل��ت��ي  و�ل��ري��ا���ص��ة 
�ل�صباب  جمل�س  م��وؤخ��ر�ً 
�ملتكاملة  للتنمية  �لعربي 
بالتعاون مع وز�رة �ل�صباب 
و�لريا�صة، و رعاية جامعة 
�ل��ع��رب��ي��ة حتت  �ل������دول 
�ل�����ص��ب��اب  �صعار"متكني 
�ل��ع��رب��ي ن��ح��و �ل��ت��ح��رك 
�لأ�صتاذ  و�أعرب  �لإيجابي". 

�جلنيبي  �صليم  بن  �أحمد 
عن  �صحفي  ت�رضيح  يف 
بتعيينه  و�إع��ت��ز�زه  فخره 
�لتنفيذي  ع�صو� يف �ملكتب 
ومم��ث��اًل ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�أن  مو�صحًا  �ملجل�س،  يف 
يلقى  �لإم��ار�ت��ي  �ل�صباب 
قبل  من  و�لإهتمام  �لدعم 
للدولة،  �لر�صيدة  �لقيادة 
تعزيز  �إىل  ت�صعى  حيث 
و�لب��ت��ك��ار  �لب����د�ع  روح 
مما  �مل��ج��الت،  كافة  يف 
�لإم��ار�ت��ي  �ل�صباب  مّكن 
عالية  مكانة  ت��ب��وء  م��ن 
خم��ت��ل��ف  يف  ورف���ي���ع���ة 

�مل��ن��ا���ص��ب و�ل��ق��ط��اع��ات 
و�ملجالت.

ك��م��ا ت���وج���ه ب��ال�����ص��ك��ر 
�إد�رة جمل�س  �إىل  و�لتقدير 
للتنمية  �لعربي  �ل�صباب 
ثقتهم  ع��ل��ى  �ملتكاملة 
�لغالية عرب تعيينه ع�صو� 
يف  �لتنفيذي  �ملكتب  يف 
حر�صه  م��وؤك��د�ً  �ملجل�س، 
�ل�صباب  بخدمة  و�هتمامه 
مبا  و�لعربي  �لإم��ار�ت��ي 
ي��ح��ق��ق ل��ه��م م���زي���د�ً من 
و�لقدرة  و�لنجاح،  �لتفوق 
ملا  و�لبتكار  �لبد�ع  على 

للجميع. �خلري  فيه 



اأبوظبي ـ الوحدة: 
نظمت �رشط����ة �أبوظب����ي بالتعاون مع 
�أبوظبي  د�ئرة �لثقاف����ة و�ل�سياح����ة - 
�فرت��سية ح����ول »تاريخ  ، حما�����رشة 
�لأم����ن و�ل�رشطة يف �إم����ارة �أبوظبي«، 
تز�منا مع �حتف����الت �لدولة  باليوبيل 
�لذهبي ومرور خم�سني عاما على قيام 
دولة �لإمار�ت �لعربي����ة �ملتحدة وذلك 
�سمن جه����ود ق�سم �مل����وروث �ل�رشطي 
يف �إد�رة �ملر��سم و�لعالقات �لعامة يف 
عملية �لتوثيق  �لتاريخي و�لتعريف به 

و�إبر�زه يف جمتمع �لإمار�ت. 
و��ستعر�ض باح����ث �لدر��سات �لرئي�سي  
ح�سن �سالح حممد م����ن ق�سم �ملوروث 
�ل�رشطي، �لأهمية �لأمنية ملوقع جزيرة 
�أبوظبي، و�ل�ستع����د�د�ت �ملبكرة حلفظ 
�لأم����ن و تاأثري ثقافة »�أم �لنار« حملًيا 

و�إقليمًيا و�نتعا�سها �قت�سادًيا  لفتاً  �إىل 
�أن �أم �لنار )�أبوظبي ( لها عمق تاريخي 
منذ �أك����ر من خم�سة �آلف عام  وقد بد�أ 

ع�رشها  منذ2700 عام قبل �مليالد .
ودع����ا �ملحا�رش �لباحث����ني �إىل  زيادة 
�لهتم����ام بالبعد �لتاريخ����ي  و�لأثري 
للمنطق����ة ، م�س����ري�ً  �إىل �أن �لتنقيب����ات 
�لأثري����ة يف دول����ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ملتح����دة ب����د�أت  يف خم�سينيات �لقرن 
�لع�رشين مع �إطالق حملة تنقيب �ملد�فن 
�لتي تعود للع�رش �لربونزي يف جزيرة 
�أم �لنار، بو��سطة فرق �لبعثة �لدمناركية 
وبدع����وة �سخ�سية من �ملغفور له باإذن 
�هلل �ل�سي����خ �سخب����وط بن �سلط����ان �آل 

نهيان.
وق����د كان للمغفور له باإذن �هلل  موؤ�س�ض 
�لدولة  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
» طي����ب �هلل ث����ر�ه » دور كب����ري وبالغ 

�لأهمي����ة يف متابعة عمل علماء �لآثار، 
حيث ر�فق �أخيه �ل�سيخ �سخبوط لزيارة 
�ملوق����ع. وو��سل �ل�سي����خ ز�يد �هتمامه   
بع����د  قيام  �لحتاد باأهمية �لك�سف عن 
�لتاري����خ �لفريد لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتح����دة، و�سجع عل����ى �إطالق حمالت 
�لتنقيب �لأثري يف �إمارة �أبوظبي و�سائر 
�أ�سهم ت�سجيعه  �لأخرى. كم����ا  �لإمار�ت 
يف حتقيق �زدهار در��سة علم �لأثار يف 

�لدولة و�لك�سف عن تر�ثها �لعريق.
و�أ�سار  �ملحا�����رش  �إىل جهود  �ل�رشطة 
�لب����ارزة  يف �م �لنار  من خالل حر��سة  
بعث����ات �لتنقيب قدمياً  يف  بيئة �أمنية 
عززت  دور  �لباحثني  يف  �لكت�سافات  
�لثري����ة �لكبرية  وكان����ت  �ل�رشطة  قد 
خ�س�س����ت  جمموع����ة م����ن عنا�رشها  
للعم����ل  يف منطقة  �لتنقي����ب  لتوؤدي  
دورها  �لأمني  يف  �م �لنار  وتركو� �ثر�ً  

بالغا من خالل   تعاملهم �حل�ساري  يف  
��ستقبال �لآثاري����ني  وتعريفهم بالإرث 
�حل�ساري لإمارة �بوظبي و�حلفاظ  على 

كنوزها �لأثرية .
و �أو�سح �أن �م �لنار  تتميز مبوقع �أثري 
�أثمر عن �كت�سافات كبرية �ساعدت على 
�إلقاء �ل�سوء على ثقافة و�أ�سلوب حياة 
�سكان �لع�رش �لربونزي يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وقد كانت هذه �جلزيرة 
�ل�سغ����رية، فيما بني عام����ي 2500  و 
2000 قبل �ملي����الد تقريباً، عبارة  عن 
م�ستوطنة كبرية لعب����ت دور�ً فّعالً يف 
�لتج����ارة �لإقليمية، حيث �أظهرت �لقطع 
�لأثري����ة �أن �لنا�ض يف �جلزي����رة كانو� 
يتاجرون مع ح�سار�ت بعيدة، مثل بالد 
ما بني �لنهرين �لقدمية )�لعر�ق حالياً( 
وح�سارة و�دي �ل�سند )باك�ستان و�لهند 

حالياً(.

دبي ـ وام:
�أعلنت هيئة �لطرق و�ملو��سالت توفري 
126 حافلة مو��سالت عامة /حافالت 
�ك�سب���و/ تنقل جمان���اً زو�ر معر�ض 
�إك�سبو 2020 دبي م���ن ت�سعة مو�قع 
موزع���ه على خمتل���ف مناطق مدينة 
دبي �إ�سافة �إىل خطني لنقل �لزو�ر من 

�لفنادق مبا�رشة �إىل موقع �حلدث.
كما �أعلنت توفري خدمة حافالت لنقل 
زو�ر �ملعر�ض من �ملو�قف �إىل بو�بات 
�ملعر�ض وكذلك خدمة �حلافالت لنقل 
�لبو�ب���ات د�خل �ملعر�ض  �لزو�ر بني 
رحل���ة   1956 �حلاف���الت  و�ستنف���ذ 
مبا�رشة يومي���اً يف �لأيام من �ل�سبت 

�إىل �لأربعاء ترتفع �إىل 2203 رحالت 
و�جلمعة  �خلمي����ض  يومي  مبا����رشة 
بزمن تقاط���ر يرت�وح م���ن 3 �إىل 60 

دقيقة.
و�أكد معايل مطر حممد �لطاير �ملدير 
�لع���ام ورئي�ض جمل����ض �ملديرين يف 

هيئ���ة �لطرق و�ملو��س���الت جاهزية 
�لهيئ���ة لتوف���ري خدمة تنق���ل فريدة 
و�سهلة و�رشيعة لزو�ر معر�ض �إك�سبو 

2020 من خمتلف مناطق �إمارة دبي 
وم���ن باقي �إم���ار�ت �لدولة عرب 203 
حافالت خم�س�سة لنقل زو�ر معر�ض 

�إك�سب���و من �إمارة دب���ي ومن خمتلف 
�حلافالت  ومتت���از  �لدول���ة  �إم���ار�ت 
مب�ست���وى عاٍل من �لأم���ان و�لرفاهية 
و�جلودة وكذلك مطابقتها للمو��سفات 
بالنبعاث���ات  �خلا�س���ة  �لأوروبي���ة 
�لكربونية �ملنخف�سة "يورو 6" �لأوىل 
من نوعه���ا يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا ومزودة مبقاعد مريحة 
�إىل �أن  ومعايري �سالمة عالية ..م�سري�ً 
�لهيئة ت�سعى من خالل توفري حافالت 
متت���از بجودتها �لعالي���ة وتغطيتها 
�جلغر�فية �ل�سامل���ة �أن تكون و�سائل 
�لنقل �جلماعي ه���ي �خليار �ملف�سل 

لتنقل زو�ر �ملعر�ض.
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�أبوظبي � �لوحدة:
نظم �لأر�سيف �لوطني بالتعاون 
لإد�رة  �أبوظب���ي  مرك���ز  م���ع 
حما�رشة  )تدوي���ر(  �لنفاي���ات 
عرب تقني���ة �لت�سال �ملرئي عن 
�ملهنية  )�ل�سالمة  بعنو�ن:  ُبعد، 
يف بيئ���ة �لعمل( بهدف جت�سيد 
و�ل�سالمة  �لوقاي���ة  ثقافة  بناء 
�ملهني���ة؛ و�حلف���اظ على بيئة 
عم���ل �آمن���ة، وتعزي���ز �هتمام 
�جلميع بتطبي���ق �أف�سل و�أحدث 
�لت���ي  �لعاملي���ة  �ملمار�س���ات 
ت�سمن �ل�سالم���ة، و�أكد مو��سلة 
�لعمل �جل���اد من �أج���ل تعزيز 
بيئة  يف  �لإيجابية  �ل�سلوكيات 

�لعمل. 
ب���د�أت �ملحا�رشة �لت���ي قدمها 
يون�ض �سهي���ل �ملر�سدي �سابط 
يف  و�سالم���ة  و�سح���ة  بيئ���ة 
�أبوظب���ي لإد�رة �لنفايات  مركز 
بالتاأكي���د عل���ى �أن �إج���ر�ء�ت 
�ل�سالم���ة �ملهني���ة لي�ست ترفاً 
ولكنه���ا ����رشورة حتمية يجب 
عل���ى �جلميع �للتز�م بها حتى 
تكون بيئ���ة �لعمل بال �إ�سابات 
و�لبيئة  �لأ�سخا�ض  �سعيد  على 
و�ملمتل���كات، وكل ما له عالقة 

باإجر�ء�ت �لعمل.
�ل�س���وء  �ملحا����رشة  �سلط���ت 
عل���ى �لعدي���د م���ن �ملح���اور 
�ملهمة، مث���ل: �لفرق بني �خلطر 
و�خلط���ورة، وتقيي���م �ملخاطر، 
�ملخاط���ر،  تقيي���م  وخط���و�ت 
وت�سنيف  �ملخاط���ر،  وحتدي���د 
�ل�سائعة  و�ملخاط���ر  �ملخاطر، 
لل�سالم���ة و�ل�سحة �ملهنية يف 
�لوقاية  ومع���د�ت  �لعمل،  بيئة 
�ل�سخ�سية، و�لإ�سعافات �لأولية، 
و�لتوعية و�لإر�ساد، و�لإبالغ عن 
�حل���و�دث وت�سجيله���ا، وعرفت 
بالأرجونومي���ك  �ملحا����رشة 

و�أ�سباب �لهتمام به.

و�أكدت �ملحا�رشة �أهمية معد�ت 
�لت���ي  �ل�سخ�سي���ة  �حلماي���ة 
للوقاية  �لعامل���ون  ي�ستخدمها 
من �لإ�سابة �أو �ملر�ض �لناجتني 
عن مالم�سة �مل���و�د �لكيميائية 
و�لإ�سعاعي���ة  و�لفيزيائي���ة، 
و�مليكانيكي���ة  و�لكهربائي���ة، 
وغريه���ا، و�أ�س���ارت �إىل �رشورة 

�لتوعي���ة و�لإر�س���اد بالو�سائل 
�لوظيفي،  �لإر�ساد  �لتالية، مثل: 
و�لن����رش�ت �لتوعوي���ة، و�ملو�د 
�لتوعوية �ملختلفة كالبو�سرت�ت 
و�لكتيب���ات،  و�ملطوي���ات 
�لتوعوي���ة  و�ملحا����رش�ت 
و�لتدريبية، و�لور�ض و�مللتقيات 

و�لندو�ت ... وغريها.

وحّث �ملر�سدي �مل�ساركني على 
وت�سجيلها  �حلو�دث  �لإبالغ عن 
�لط���و�رئ،  هو�ت���ف  بو��سط���ة 
�أ�ساليب  مو�سح���اً  و�ل�سيان���ة؛ 
�لو�سيكة  �حل���و�دث  عن  �لإبالغ 
تو�سيحياً  �رشحاً  وقدم  �لوقوع، 
لالأرجونومي���ك؛ وه���و تعدي���ل 
�لعمل لينا�سب �لعامل؛ من حيث 
�ملكاتب �أو �لأدو�ت �أو �ملعد�ت. 

قائمة  �ملحا����رش  و��ستعر����ض 
باأهم �لتعاري���ف و�مل�سطلحات 
لنظ���ام �إد�رة �لبيئ���ة و�ل�سحة 
و�ل�سالم���ة لإمارة �أبوظبي، مثل: 
�لبيولوجية،  و�ملخاطر  �لتدقيق 
�لتجارية و�لإجر�ء�ت  و�لنفايات 
�ملر�د  و�خلط���ر  �لت�سحيحي���ة، 
به �لإ�ساب���ة �أو �لتعر�ض لالأذى 
�أو ح���دوث ����رشر �أو خ�س���ارة، 
و�خلطورة �مل���ر�د بها �حتمالية 
تعر�ض �أي �سخ�ض ل�رشر ما مع 

بيان مدى خطورة �ل�رشر.
تقييم  �أهمية  �ملحا�رشة  و�أكدت 
�ملخاطر؛ و�مل���ر�د بها: �لعملية 
�لتي يت���م فيها در��س���ة نتائج 
حتلي���ل �لأخط���ار مقارن���ة مع 
و�ملو��سفات  و�ملعايري  �لأحكام 
�لت���ي مت تطويره���ا كاأ�سا����ض 
لتخ���اذ �لق���ر�ر، ويت���م تقييم 
�ملخاط���ر وفق خط���و�ت خم�ض 
وهي: حتديد �ملخاطر، ثم حتديد 
للخطر،  �ملعر�سني  �لأ�سخا����ض 
وت�سجي���ل �لنتائ���ج وتنفيذها، 
وتقيي���م �ملخاط���ر و�تخاذ قر�ر 
�لالزمة،  �لحتياط���ات  ب�س���اأن 
و�لتقييم و�ملر�جعة و�لتحديث.

و�سنف���ت �ملحا����رشة �ملخاطر 
و�لفيزيائي���ة،  بالهند�سي���ة 
و�لبيولوجي���ة،  و�لكيميائي���ة 
و�حلركي���ة و�لعن����رش �لب�رشي، 
�ملخاط���ر  �أه���م  و��ستعر�س���ت 
و�ل�سحة  لل�سالم���ة  �ل�سائع���ة 

�ملهنية يف بيئة �لعمل.

الأر�سيف الوطني يعزز ال�سالمة المهنية في بيئة 
العمل ويعتبرها �سرورة ولي�ست ترفاً

اأبوظبي ـ الوحدة: 
بحثت �رشطة  �أبوظبي مع �أكادميية ربد�ن  
�آف���اق �لتع���اون �مل�ستقبلية يف جمالت  
�لدر��س���ات  �لعلمي���ة  �سم���ن �لتن�سيق 
و�ل�رش�كة  بني �جلهتني   مبا يعزز حتقيق  
تطلع���ات وتوجهات  حكوم���ة  �بوظبي 
جلعل �لإم���ارة ُوجهة مثالي���ة للمو�هب 

و�لكو�در �لعلمية �ملتخ�س�سة.
وتر�أ����ض �جتم���اع  فريق �لعم���ل  �ملقدم 
�لدكتور م�سعب عمري �ل�رشياين مدير �إد�رة 
�لبت���كار و��ست����رش�ف �مل�ستقبل ب�رشطة 
�أبوظب���ي،  ومن �أكادميي���ة ربد�ن  ح�رشه: 
�لدكت���ورة �أماند� ديفي����ض، و�لدكتور بيرت 
نريود م���ن جامعة كامربي���دج و�لدكتور 
مارت���ن ر�يت من جملة �لعلوم �ل�رشطية- 
 (  )  Journal of Policing

وفريق �لبحوث �مل�سرتك بني �جلهتني.
و ��ستعر�ض �لجتم���اع �لأبحاث �لعلمية 
�لتي مت تقدميها للن�رش يف جملة "�لعلوم 
�ل�رشطي���ة" �لت���ي تعت���رب يف �لت�سنيف 
 Scopus( �لعلمي���ة  للمج���الت  �لأول 
 policing  Quartile1
journal(  وتتناول �لأبحاث جمالت 
متع���ددة ت���دور ح���ول �لإد�رة �ل�رشطية 
و�ل�ستجاب���ة �ل�رشطي���ة جلائحة كورونا 
وتبن���ي �ل�رشطة ملفهوم �لق���وة �لناعمة 
و�لتثقيف �ل�رشطي و�إد�رة �ملو�رد �لب�رشية 

يف �ل�رشطة.
ومت �لتف���اق ب���ني �جلهتني عل���ى خطة 
م�ستقبلي���ة للتعاون يف جم���ال �لأبحاث 
�لتي تتعلق بحقوق �لإن�سان يف �ملن�ساآت 
�لإ�سالحي���ة و�لعقابية و�خلدمات �لطبية 
�أبوظب���ي وتعزيز حقوق  �لتابعة ل�رشطة 
�لعربي���ة  �لإم���ار�ت  دول���ة  �لطف���ل يف 
�ملتح���دة و�ملبادر�ت �لتي �أطلقتها �رشطة 
�أبوظبي خالل جائح���ة كورونا ومبادر�ت 
�ملدينة �لذكي���ة / �ملدينة �لآمنة )ت�سخري 
�ل�رشطية(  �لعمليات  �لتكنولوجيا لدع���م 
ومب���ادر�ت �رشط���ة �أبوظب���ي يف جمال 
�مل���و�رد �لب�رشية �لتي ته���دف �إىل تعزيز 
م�ستوى �ل�سحة و�ل�سعادة يف بيئة �لعمل 

�ل�رشطي.
�إد�رة �لبت���كار و��ست�رش�ف  و�أو�سح مدير 
�مل�ستقبل يف �رشطة �أبو ظبي �أن �لجتماع 
ياأتي �سمن �إطار جه���ود �رشطة �أبو ظبي 
�إىل تعزي���ز �رش�كتها  �لر�مية  �مل�ستم���رة 
�ل�سرت�تيجي���ة مع �ملوؤ�س�س���ات �لعلمية 
و�لبحثية وذل���ك �نطالقا من �إميان �رشطة 
�أبوظبي  �لر��س���خ باأهمية �لبحث �لعلمي 
يف دع���م �لبتكار و��ست����رش�ف �مل�ستقبل 
يف موؤ�س�ستن���ا �ل�رشطية م�سيد�ً بال�رش�كة 
ب���ني �جلهتني  و�أهميته���ا  يف بناء  بيئة 
�إيجابية م�سجعة للبح���ث بالإ�سافة �ىل 
تطوير وتبني حلول �أمنية �بتكارية ترتكز 

على نتائج وخمرجات �لأبحاث �ملنفذة.

�سرطة اأبوظبي واأكاديمية ربدان تبحثان 
التعاون بمجالت البحث العلمي

�سرطة اأبوظبي  تنظم محا�سرة افترا�سية حول 
»تاريخ الأمن وال�سرطة«

اأطباء: الإقامة الذهبية ..لفتة 
كريمة ذات اآثار اإيجابية

�أبوظبي � و�م:
ياأتي �عتماد منح دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لقامة �لذهبية مل����دة 10 �سنو�ت جلميع �لطباء 
�ملقيمني على �أر�سها و�لت����ي �أعلن عنها �ساحب 
�ل�سمو �ل�سي����خ حممد بن ر��س����د �آل مكتوم نائب 
رئي�����ض �لدولة رئي�ض جمل�����ض �لوزر�ء حاكم دبي 
"رع����اه �هلل"، ل�ستقطاب �أف�سل �ملو�هب و�خلرب�ت 
�ل�سحي����ة من �أرج����اء �لعامل و�سعي����ا منها لدعم 
جميع �ملوجودين عل����ى �ر�سها خا�سة �لعاملني 
يف خ����ط �لدف����اع �لول تقدير� جلهوده����م �لتي 

بذلوها خالل مو�جهة جائحة كوفيد � 19.
و�أكدت �رشكة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية "�سحة" 
يف حديث م����ع وكالة �أنباء �لمار�ت "و�م" �أهمية 
مب����ادرة منح �لقام����ة �لذهبية لالأطب����اء و�لتي 
�أطلقتها حكومة دولة �لإمار�ت ..وقالت �إنها تاأتي 
��ستكم����الً لتطلع����ات �لقيادة �لر�سي����دة ونهجها 
�له����ادف �إىل تعزي����ز منظومة �لرعاي����ة �ل�سحية 
�ملتكاملة و�لرتقاء باخلدمات �ملقدمة للمجتمع 
وتقدير جه����ود �أبطال خط �لدف����اع �لأول وتكرمي 
ت�سحياتهم �لد�عمة جلهود �لدولة �لر�مية للحفاظ 

على �سالمة �ملجتمع و��ستقر�ره.
و�أ�سافت �أن �ل�رشكة تثمن عالياً هذ� �لقر�ر �حلكيم 
�له����ادف �إىل دعم �لعامل����ني من ذوي �خلرب�ت يف 
قطاع �لرعاية �ل�سحية و��ستقطاب �أف�سل �ملو�هب 
و�خل����رب�ت �ل�سحية م����ن �أرجاء �لع����امل ..م�سرية 
�إىل �أن �أب����و�ب دولة �لإم����ار�ت مفتوحة د�ئماً لكل 
من يتطل����ع �إىل دوٍر متميز يف تطوير هذ� �لقطاع 
من خالل �مل�ساركة بالأف����كار و�ملو�هب و�جلهود 

و�خلرب�ت.
و�أ�س����اد �لأطب����اء �لعامل����ون يف من�س����اآت �رشكة 
"�سحة" بق����ر�ر منحهم �لإقامة �لذهبية و�أكدو� �أن 
هذه �للَّفتة �لكرمية من دولة �لإمار�ت �سيكون لها 
�آثار �يجابية كبرية عليهم وعلى حياتهم �لأ�رشية.
وقال �لدكتور جيدو نيرلند رئي�ض ق�سم �جلر�حة 
يف م�ست�سف����ى تو�م �إحدى من�ساآت �رشكة "�سحة" 
ل�"و�م": "عندما تلقيت �لت�سال �لهاتفي لإخباري 
باأنه مت منحي �لإقامة �لذهبية يف دولة �لإمار�ت 
ملدة 10 �سن����و�ت �سعرت ب�سعادة غامرة و�سعرت 
بالفخر �لكب����ري و�أن حكومة دولة �لإمار�ت مقدرة 
لعمل����ي وجهودي �لتي بذلتها على مدى �ل�سنو�ت 
�ل�سب����ع �ملا�سي����ة يف م�ست�سفى ت����و�م و�سعرت 

بالنتماء �إىل هذ� �لوطن �لعظيم".
و�أ�ساف �أن منح �لأطباء �ملقيمني يف دولة �لإمار�ت 
�لإقامة �لذهبي����ة يعد لفتة كرمية من قيادة دولة 
�لإمار�ت وتكرمياً لالأطباء �لذين عملو� بجد خالل 

�ل�سنو�ت �ملا�سية خا�سة �أثناء جائحة كورونا.
و�أ�س����ار �إىل �أن ه����ذه �ملبادرة تبع����ث يف نفو�ض 
�ملقيم����ن �ملزي����د م����ن �ل�ستق����ر�ر و�لطماأنينية 
وتدفعهم لتم�سية بقية حياتهم يف دولة �لإمار�ت 
و�لعي�ض فيها مع �أفر�د عائالتهم ومو��سلة �لعطاء 

و�ل�سهام يف م�سرية �لتطور فيها.
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�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 »حما�س«:   

اإ�سرائيل  غارات 
على غزة امتداد 

على  لعدوانها 
الفل�سطينيين

غزة )د ب اأ(-
اإ�رسائيل  �شن  اأن  حما�س  حركة  اعتربت   
ميثل  غزة  قطاع  على  ال�شبت  يوم  غارات 

الفل�شطينيني. على  لعدوانها  امتدادا 
ح��ازم  حما�س،  با�شم  الناطق  و���رسح 
قا�شم، يف بيان، باأن "الق�شف الإ�رسائيلي 
على  للعدوان  امتداد  هو  غزة  قطاع  على 
العدوان  من  وج��زء  القد�س  يف  �شعبنا 

الغربية". ال�شفة  يف  اأهلنا  على 
عرب  الحتالل  يتمكن  :"لن  قا�شم  وتابع 
الفعل  �شاحات  كل  تالحم  وقف  من  هذا 
ي�شتطيع  ولن  لالأ�رسى،  دعما  الن�شايل 
الفعل  اإ�شناد  من  ومقاومتها  غزة  منع 
الوطنية  ق�شاياه  يف  ل�شعبنا  الكفاحي 

الكربى".
فجر  اإ�رسائيلية  حربية  طائرات  و�شنت 
�شملت  غ��زة  قطاع  على  غ��ارات  ام�س  
اجلناح  الق�شام،  لكتائب  تدريب  موقعي 
يف  زراعية  واأرا���س  حلما�س،  الع�شكري 
اإىل  اأدى  ما  غ��زة،  قطاع  وجنوب  و�شط 

اإ�شابات. وقوع  دون  مادية  اأ�رسار 
الغارات  اإن  الإ�رسائيلي  اجلي�س  وق��ال 
�شاروخية  قذيفة  اإطالق  على  ردا  جاءت 
اإ�رسائيل  جنوب  على  غ��زة  قطاع  م��ن 

املا�شية. الليلة 
اأعلنت  اإ�رسائيلية  اإعالم  و�شائل  وكانت 
القبة  منظومة  ت�����ش��دي  اأم�����س  م�����ش��اء 
حملي  ل�����ش��اروخ  الدفاعية  احل��دي��دي��ة 
باجتاه  غ��زة  قطاع  م��ن  اأط��ل��ق  ال�شنع 
اإ�شابات  ت�شجيل  دون  اإ�رسائيل،  جنوب 

اأ�رسار.  اأو 
الإعالن عن  ال�شاروخ عقب  اإطالق  وجرى 
من  اثنني  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اعتقال 
فروا  الذين  ال�شتة  الفل�شطينيني  الأ�رسى 
املا�شي  الثنني  يوم  "جلبوع"  �شجن  من 
وبعد  زنزاناتهم،  داخل  اأقاموه  نفق  عرب 
الإ�رسائيلي  الأمن  اعتقل  ذلك  من  �شاعات 
الطور  جبل  منطقة  يف  اآخرين  اأ�شريين 

القد�س. يف 

القب�ض على 4 من ال�سجناء الفل�سطينيين الفارين من �سجن جلبوع 

منظمة التحرير الفل�سطينية تحمل اإ�سرائيل الم�سوؤولية الكاملة 
عن حياة الأ�سرى و�سالمتهم

 رام اهلل -وكالت 
الأم��ن  ق���وات  اأن  اإخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر   
اجلمعةالقب�س  ليلة  األقت  الإ�رسائيلية 
فل�شطينيني  اأمنيني  �شجناء  اأربعة  على 
من ال�شجناء ال�شتة الذين كانوا متكنوا من 

الفرار من �شجن جلبوع �شمايل البالد.
)مكان(اأنه  الإٍ�رسائيلي  البث  هيئة  وذكرت 
مت القب�س على ال�شجناءالأربعة يف ال�شفة 

الغربية.
اخلام�س  عن  م�شتمر  البحث  اأن  واأ�شافت 

وال�شاد�س.
ك��ان وزي���ر ال��دف��اع الإٍ���رسائ��ي��ل��ي بيني 
جانت�س �رسح  اجلمعة باأن اإ�رسائيل لديها 

معلومات اأولية عن مكان وجود ال�شجناء 
عاجال  عليهم،  القب�س  �شيتم  واأنه  ال�شتة، 

اأم اآجال.
�شجن  من  هربوا  ال�شتة  ال�شجناء  ك��ان 
الثنني  يوم  فجر  احلرا�شة  �شديد  جلبوع 
خارج  اإىل  نفق  حفر  خالل  من  املا�شي 

ال�شجن
الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  وحملت 
الكاملة  امل�شئولية  الإ�رسائيلية،  احلكومة 
اإنهم  قائلة  و�شالمتهم  الأ�رسى  حياة  عن 
يف  التنكيل  اأن���واع  لأب�شع  يتعر�شون 

�شجونها.
وقالت املنظمة، يف بيان على ل�شان ع�شو 
اليوم  التميمي،  اأحمد  التنفيذية  جلنتها 

الدولية  والقوانني  ال�رسائع  اإن  ال�شبت، 
غري  الحتالل  واإن  حرب،  اأ�رسى  تعتربهم 
�رسعي، وما يرتتب على ذلك من حقهم يف 

مقاومته واحلرية من اأ�رسه.
باطل  الأ���رسى  اآلف  اعتقال  اأن  واأ�شاف 
املجتمع  فاإن  وعليه  الدويل،  القانون  يف 
بالوقوف  مطالبون  كافة  وهيئاته  الدويل 
ع��ن��د م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م جت���اه ال��ق��وان��ني 
وتبنوها،  توافقوا عليها  التي  والتفاقيات 
لالأرا�شي  الحتالل  تدين  جميعها  والتي 
وكل  املحتلة  والعربية  الفل�شطينية 
الن�شان،  حلقوق  وانتهاكاته  ممار�شاته 
وظ��روف  الأ����رسى  اعتقال  ذل��ك  يف  مب��ا 
التميمي  واأكد  الإن�شانية.  غري  اعتقالهم 

�رسورة وجود تدخل دويل، للوقوف على 
ظروف اعتقال الأ�رسى احلالية و�شالمتهم، 
حولت  الح��ت��الل  �شلطات  اأن  خا�شة 
ثكنات  اىل  الأ����رسى  واأق�شام  ال�شجون 
العتداءات  قواتها  فيها  متار�س  ع�شكرية، 
املتوا�شلة عليهم وتهدد حياتهم باخلطر، 
ال�شتة الذين حرروا  خا�شة حياة الأ�رسى 
واأعيد  "جلبوع"،  �شجن  م��ن  اأنف�شهم 

اعتقال اأربعة منهم.
الأ���رسى  اأن  التحرير  منظمة  واأو�شحت 
ال�شباب  وخ��رية  املتقدمة  الطليعة  هم 
اأجل  من  باأعمارهم  �شحوا  الفل�شطيني، 
وطنهم و�شعبهم، وهم خط اأحمر بالن�شبة 

ل�شعبنا وقيادته وقواه واأحزابه.

 الرئي�س الم�سري يطلق ال�ستراتيجية الوطنية 
الإن�سان لحقوق 

القاهرة  )د ب اأ(- 
عبد  امل�رسي  الرئي�س   اأطلق 
ال�شبت  يوم  ال�شي�شي  الفتاح 
حلقوق  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
تت�شمن  وال���ت���ي  الإن�������ش���ان 
للمفهوم  الرئي�شية  امل��ح��اور 
ال�شامل حلقوق الإن�شان،  وذلك 
»بالتكامل مع امل�شار التنموي  
تاأ�شي�س  مباديء  ير�شخ  الذي 
ويحقق  اجل��دي��دة  اجلمهورية 

اأهداف روؤية م�رس ٢٠٣٠.«
حلقة  خ��الل  ال�شي�شي  وق��ال   
ن��ق��ا���ش��ي��ة ب��ع��ن��وان »ح��ق��وق 
الإن�شان... احلا�رس وامل�شتقبل« 
امل�رسي  »الد�شتور  اإن  اليوم 
برت�شيخ  نوعية  نقلة  حقق 
مبادئ املواطنة وامل�شاواة بني 

املواطنني«.
اأن م�رس  اإىل  ال�شي�شي  واأ�شار    
الآراء  ب��ت��ع��دد  دوًم���ا  ت��رح��ب 
م�شيفا  الآخ���ري���ن،  واح����رتام 
والإب��داع  الفكر  حرية  »لت��زال 
حتظى بدعم مبا�رس من الدولة، 
للمحاكمات  �شمانات  ولدينا 

العادلة«.
ال��دول��ة  اأن  ال��رئ��ي�����س  واأك���د   
امل�����رسي��ة »ت��ه��ت��م وت�����ش��دد« 
ومناه�شة  الت�شامح  قيم  على 
ال��ع��ن��ف وال��ت��م��ي��ي��ز، و���ش��ون 
متتلك  »م�رس  وقال:  احلريات، 
بنية وطنية تعمل على حماية 

وتعزيز حقوق الإن�شان«.
اأن  اإىل  ال�شي�شي  واأ����ش���ار    
واجهت  ك��ربى  حتديات  هناك 
ال�شنوات  عرب  امل�رسية  الدولة 

املا�شية، عقب اأحداث ٢٠11 .
على  امل�رسي  الرئي�س  و�شدد   
هو  املو�شوع  فى  الأ���ش��ل  اأن 
اأن  موؤكدا  املعتقد«،  »حرية 
حديثة  مدنية  دول��ة  »م�رس 
املواطن، وحترتم حقوق  حترتم 

الإن�شان وت�شعى لتحقيقها«.
اأن  اإىل  ال�����ش��ي�����ش��ي  ول��ف��ت   
»القانون الذى ل ينفذ ل قيمة 
فرًقا  هناك  اأن  مو�شحا  ل��ه«، 

وبني  قرار  اأى  وجود  فكرة  بني 
اأر�س  على  القرار  هذا  ممار�شة 

الواقع.
الر�شمي  امل��ت��ح��دث  وك���ان   
يف  ق��ال  اجلمهورية   لرئا�شة 
بيان ن�رسه على �شفحته مبوقع 
»في�شبوك« ، اإن »ال�شرتاتيجية 
الوطنية تعترب اأول ا�شرتاتيجية 
الأمد  وطويلة  متكاملة  ذاتية 
يف  الإن�شان  حقوق  جمال  يف 
تطوير  تت�شمن  حيث  م�رس 
الدولة يف  وتوجهات  �شيا�شات 
امللفات  من  عدد  مع  التعامل 
ذات ال�شلة والبناء على التقدم 

ال�شنوات  خالل  املحرز  الفعلي 
تعظيم  جم��ال  يف  املا�شية 
والتغلب  واحل��ري��ات  احل��ق��وق 

على التحديات«.
اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث  ول��ف��ت   
ال�شرتاتيجية تهدف اإىل »املزيد 
جميع  واح����رتام  ت��ع��زي��ز  م��ن 
وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق 
والقت�شادية  والجتماعية 
تقوم  ملا  وتر�شيخا  والثقافية 
ال��دول��ة يف جم��الت دعم  ب��ه 
وال�شباب  والطفل  املراأة  حقوق 
الهمم  واأ�شحاب  ال�شن  وكبار 

وجميع فئات املجتمع«.

تكون  لن  �سعبها  واختيارت  الدولة  التون�سية:�سيادة  الرئا�سة 
مو�سوع مفاو�سات مع اأي جهة

ال�سعودية تمدد تاأ�سيرات واإقامات الموجودين 
المملكة خارج 

تون�س  ) د ب اأ(-
�شيادة  اإن  التون�شية  الرئا�شة  قالت   
للنقا�س  تطرح  مل  وخياراتها  الدولة 
اي  مع  مفاو�شات  مو�شوع  تكون  ولن 

جهة كانت.
من  �شاعات  بعد  الرئا�شة  موقف  ياأتي 
جوزيب  الوروب��ي  الحتاد  ممثل  زيارة 
الرئي�س  مع  لقاءات  اأجرى  الذي  بوريل 
الح���زاب  ع��ن  وممثلني  �شعيد  قي�س 
يف  الزم���ة  ب�شاأن  امل��دين  واملجتمع 

البالد.
لقاءاته  "اأثناء  الرئا�شة  بيان  وجاء يف 
) الرئي�س( مع �شائر الوفود الأجنبية مت 
التاأكيد على اأن تون�س دولة ذات �شيادة 
جمال  ول  لل�شعب،  فيها  وال�شيادة 

من  تنبع  التي  اختياراتها  يف  للتدخل 
ال�شعبية". الإرادة 

تكون  اأن  تقبل  ل   " تون�س  اأن  وتابع  
درو�شا  يتلقى  الذي  التلميذ  مقعد  يف 
�شيتم  الذي  العدد  ذلك  بعد  ينتظر  ثم 
�شتدّون  التي  املالحظة  اأو  اإليه  اإ�شناده 

يف بطاقة اأعداده".
اخلطوة  التون�شي  ال�����ش��ارع  وي��رتق��ب 
بعد  �شعيد  قي�س  للرئي�س  التالية 
اكرث  منذ  ال�شتثنائية  التدابري  اعالنه 
�شغوط  و�شط  الربملان  وجتميده  �شهر 

متزايدة من اخلارج.
الن�شاط  با�شتئناف  ب��وري��ل  وط��ال��ب 
الربملاين كما اأعرب عن خماوف الحتاد 
يف  الدميقراطي  امل�شار  ب�شاأن  الوروبي 

البالد.

الريا�س  )د ب اأ( -
 قررت ال�شلطات ال�شعودية يوم اجلمعة 
للوافدين  الإق��ام��ات  �شالحية  متديد 
ومتديد  اململكة،  خ��ارج  امل��وج��ودي��ن 
وتاأ�شريات  الزيارة،  تاأ�شريات  �شالحية 
اخلروج والعودة اآلًيا من دون ر�شوم اأو 
مقابل مايل اإىل ٣٠ ت�رسين ثان/ نوفمرب 
النباء  وكالة  ذك��رت  ح�شبما  املقبل، 

ال�شعودية"وا�س".
وزير  اأ�شدره  الذي  التمديد  هذا  وياأتي 

املالية، يف اإطار اجلهود املتوا�شلة التي 
مع  للتعامل  اململكة  حكومة  تتخذها 
)كوفيد  العاملية  اجلائحة  وتبعات  اآثار 
الحرتازية  الإج���راءات  و�شمن   ،)19  -
�شالمة  ت�شمن  التي  الوقائية  والتدابري 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وت�����ش��ه��م يف 
التخفيف من الآثار القت�شادية واملالية.
اآليا  التمديد �شيتم  اأن  واأكدت اجلوازات، 
الوطني  املعلومات  مركز  مع  بالتعاون 
اإدارات  مقار  مراجعة  اإىل  احلاجة  دون 

اجلوازات".

المكلف يجرى م�ساوراته مع  المغربية  الحكومة  رئي�س 
الأحزاب لتكوين  الحكومة 

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأ�سرى 
الفل�سطينيين الفارين من �سجن اإ�سرائيلي

رام اهلل )د ب اأ(- 
حلم  بيت  مدخل  على  مواجهات  ال�شبت  �شباح   اندلعت 
حرروا  الذين  الأربعة  الأ���رسى  باعتقال  تنديدا  ال�شمايل، 
اأنف�شهم مع اأ�شريين اآخرين من �شجن جلبوع، يوم الثنني 
الفل�شطينية  واملعلومات  الأنباء  وكالة  ونقلت  املا�شي. 
طالبية  »م�شرية  اإن  قولها  اأمنية  م�شادر  عن     ) وفا   (
انطلقت �شوب املدخل ال�شمايل ملدينة بيت حلم، قمعتها 
قوات الحتالل باإطالق قنابل الغاز وال�شوت، دون اأن يبلغ 
ام�س   فجر  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  واعتقلت   اإ�شابات«.  عن 
الأ�شريين زكريا الزبيدي /46 عاما/ من خميم جنني، وحممد 
اأم  ال�شبلي  بلدة  قرب  بلدة عرابة،  عار�شة/٣9 عاما/ من 
يف  الأ�شفل،  اجلليل  يف  طابور  جبل  �شفوح  على  الغنم 
مرج ابن عامر، بعد �شاعات من اعتقال الأ�شريين حممود 

العار�شة، ويعقوب قادري.
ال�شاب  املا�شية،  الليلة  الإ�رسائيلية   القوات  واعتقلت 
حممد عايد احلمود /18 عاما/ من خميم عايدة �شمال بيت 
حلم، خالل املواجهات التي اندلعت على املدخل ال�شمايل 

للمدينة، تنديدا باعتقال الأ�شريين العار�شة وقادري.
كما خرج الع�رسات من ال�شبان يف خميم الدهي�شة، جنوبي 
بيت حلم يف م�شرية جابت الأحياء والأزقة، تنديدا باعتقال 

الأ�شريين العار�شة وقادري.
عن  امل�شوؤولية  اإ�رسائيل   امل�شرية  يف  امل�شاركون  وحمل 
اإجراءات  الذين يواجهون  الأ�رسى  حياتهما، و«حياة كافة 

تع�شفية من اإدارة ال�شجون«.

الرباط -وكالت 
ورئي�س  املكلف  املغربية  احلكومة  رئي�س  اأعلن 
عزيز  املغربي  لالأحرار  الوطني  التجمع  حزب 
اأخنو�س، اأنه "�شيتم فتح م�شاورات مع الأحزاب 
ومتما�شكة  من�شجمة  حكومية  اأغلبية  لتكوين 

ذات برامج متقاربة".
احلكومة  بت�شكيل  تكليفه  بعد  اأخنو�س  واأك��د 
بفتح  الآن  من  ابتداء  "�شيقوم  اأن��ه  اجلديدة، 
م�شاورات مع الأحزاب التي ميكن اأن يتم التوافق 
اأغلبية  ت�شكيل  اأج��ل  من  امل�شتقبل،  يف  معها 
من�شجمة ومتما�شكة لها برامج متقاربة"، معربا 
عن "اأمله يف اأن ت�شم هذه الت�شكيلة احلكومية 
ال�شرتاتيجيات  ينفذون  امل�شتوى،  يف  "اأع�شاء 

الكربى جلاللة امللك والربامج احلكومية".  
"اعتزازه  عن  املكلف  احلكومة  رئي�س  واأع��رب 
به"،  حظي  الذي  امللكي  بال�شتقبال  و�شعادته 
اأنه "ل�رسف يل ولأع�شاء احلزب وجلميع  موؤكدا 
املغاربة، وهذه الثقة املولوية م�شوؤولية كبرية 

ونحن واعون
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�أخبار وتقارير
  التحالف العربي:   

اعترا�ض وتدمير 
طائرة م�سيرة 

مفخخة اأطلقها 
الحوثيون باتجاه 

خمي�ض م�سيط
الريا�ض -وكاالت 

اململكة  بقيادة  العربي،  التحالف  اأعلن 
وتدمري  "اعرتا�ض  عن  ال�سعودية  العربية 
طائرة م�سرية مفخخة اأطلقت نحو خمي�ض 

م�سيط".
اأن  اإىل  ل��ه،  بيان  يف  التحالف،  ولفت 
ت�ستهدف  عدائية  امللي�سيا  "حماوالت 
املدنيني واالأعيان املدنية بطريقة متعمدة، 
امل�سريات  باإطالق  امللي�سيا  وحم��اوالت 
اإجراءات  ونتخذ  لها  الت�سدي  املفخخة مت 

�سارمة حلماية املدنيني".  .
التابعة  امل�سرتكة  اليمنية  القوات  واأكدت 
اأن  ال�سبت،  ي��وم  ال�رشعية،  للحكومة 
املخا  ميناء  ا�ستهدفت  احلوثي  ميلي�سيا 
ب�سواريخ  للبالد،  الغربي  ال�ساحل  على 
اأ�سابيع  بعد  م�سرية،  وطائرات  بالي�ستية 

من اإعادة افتتاحه.
وقال و�ساح الدبي�ض، الناطق با�سم القوات 
اإن"امللي�سيا  ت�رشيح   يف  امل�سرتكة، 
املخا  مليناء  التحتية  البنية  ا�ستهدفت 
طائرات  و�ست  بالي�ستية  �سواريخ  بثالثة 
م�سرية بعد دقائق من زيارة وفد حكومي 
من وزارة النقل لتد�سني العمل يف امليناء، 
وت��زام��ن��ًا م��ع ر���س��و ب��اخ��رة جت��اري��ة يف 

ر�سيفه".
مفخخة  م�سرية  ط��ائ��رة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االإن�سانية  امل�ساعدات  خمزن  ا�ستهدفت 
االإن�سانية  للخلية  التابعة  واالإغ��اث��ي��ة 
لطارق  التابعة  الوطنية)القوات  للمقاومة 
�سالح، جنل �سقيق الرئي�ض اليمني الراحل(، 
كانت حتوي كميات كبرية من امل�ساعدات 

االإن�سانية واالإغاثية".
واأو�سح اأن الهجوم اأدى اإىل خ�سائر مادية 
للقوات  اجلوية  الدفاعات  اأن  موؤكداً  فقط، 

امل�سرتكة اأ�سقطت طائرتني م�سريتني.
هذا  ح��ول  تعليقا  احلوثيون  ي�سدر  ومل 

الهجوم حتى االآن.

مندوب ليبيا  يطالب بالإ�سراع في اإر�سال فريق التقييم 

االأمم المتحدة: الف�سل في اإجراء انتخابات ليبيا قد يوؤدي اإلى 
تجدد ال�سراع الع�سكري

جنيف -وكاالت 
اأن  م��ن  املتحدة  االأمم  ح��ذرت 
االنتخابات  تنظيم  يف  الف�سل 
اأي  املحدد،  املوعد  يف  الليبية 
القادم، يهدد بتجدد  24 دي�سمرب 

النزاع الع�سكري يف هذا البلد.
اخلا�ض  االأممي  املبعوث  و�سدد 
يف  كوبي�ض،  ي��ان  ليبيا،  اإىل 
االأمن  اإىل جمل�ض  قدمها  اإحاطة 
اأم�����ض اجل��م��ع��ة على  ال����دويل 
يف  االنتخابات  اإج��راء  ���رشورة 
من  اأقل  و�سع  يف  "حتى  ليبيا 
ال�سلبيات  ك��ل  وم��ع  امل��ث��ايل 
م�سريا  واملخاطر"،  والتحديات 
الهدف  هذا  حتقيق  عدم  اأن  اإىل 
الو�سع  تدهور  يف  يت�سبب  "قد 
ب�سكل خطري وميكن اأن يوؤدي اإىل 

االنق�سام والنزاع".
احل��اف��ز  "اإجها�ض  وق�����ال: 
ميثل  ����س���وف  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
هو  العنف  باأن  اإ�سارة  للكثريين 
اإىل  للو�سول  الوحيد  ال�سبيل 
ال  اأمر  وذلك  البالد.  ال�سلطة يف 

ميكن ال�سماح به".
جمل�ض  اأن  اإىل  املبعوث  واأ�سار 
النواب الليبي قد اعتمد بالفعل 
باالنتخابات  اخلا�ض  القانون 
االنتهاء  ب�سدد  واالآن  الرئا�سية 
م���ن ع��م��ل��ي��ة ت��ب��ن��ي ق��ان��ون 

االنتخابات النيابية.
وحذر كوبي�ض من اأن اأي حماوالت 
لتغيري ال�سلطة التنفيذية املوؤقتة 
يف ليبيا حاليا لن توؤدي �سوى 
ب�ساأن  االرت��ي��اب  من  مزيد  اإىل 
االنتخابات و�ست�سفر عن م�ساكل 
م�سددا  وتاأمينها،  حت�سريها  يف 
يف  االنتخابات  ه��ذه  اأن  على 
جمرد  "لي�ست  احلالية  الظروف 
بل  �سيا�سي،  اأو  اأخالقي  التزام 

هي �رشورة �سيا�سية واأمنية".
لل�سعب  تتاح  اأن  "يجب  وق��ال: 
عن  للتعبري  الفر�سة  الليبي 
بحرية  ممثليه  وانتخاب  اإرادته 
ثابتة..  �سعبية  ومنحهم �رشعية 

التي  ه��ي  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه 
�ستمنح الليبيني الفر�سة لتثبيت 
حكومتهم ورئا�ستهم وبرملانهم". 
الدولية  امل��راق��ب��ة  اأن  وت��اب��ع 
توؤكد  االقرتاع  لعملية  واملحلية 
اأمرا بالغ االأهمية ل�سمان نزاهة 
داعيا  االنتخابات،  وم�سداقية 
االأمم  يف  االأع�ساء  الدول  جميع 
االإقليمية  واملنظمات  املتحدة 
اإىل اإر�سال مراقبني بالتن�سيق مع 

الليبية.  واملوؤ�س�سات  ال�سلطات 
الليبية  االأط��راف  كوبي�ض  وحث 
جهودها  ت�سافر  على  الفاعلة 
انتخابات  اإجراء  "�سمان  بغية 
برملانية ورئا�سية �ساملة وحرة 
ونزيهة"، م�سريا اإىل اأن املجتمع 
عن  امل�سوؤولية  يتحمل  ال��دويل 
يف  االإيجابية  التطورات  دع��م 
اأية  �سد  بحزم  والوقوف  ليبيا 
وطالب  لعرقلتها.  حم���اوالت 

االأمم  لدى  الدائم  ليبيا  مندوب 
االأمم  ال�سني  الطاهر  املتحدة 
اإر�سال  يف  ب��االإ���رشاع  املتحدة 
فريق تقييم االحتياجات اخلا�سة 
للوقوف  ليبيا،  اإىل  باالنتخابات 
على اال�ستعدادات الفنية واالأمنية 
ملوؤ�س�سات  الالزم  الدعم  وحتديد 
انتخابية  عملية  ل�سمان  الدولة 
�سفافة ونزيهة. وقال - يف كلمته 
حول  الدويل  االأمن  جمل�ض  اأمام 

التي  ليبيا  يف  الو�سع  تطورات 
الليبية  االأنباء  وكالة  اأوردتها 
االأع�ساء  ال��دول   - ال�سبت  اأم�ض 
الوحدة  حكومة  مبادرة  بدعم 
اال�ستقرار  لتحقيق  الوطنية 
ودعم امل�ساحلة الوطنية بليبيا.. 
م�سيفا اأن املبادرات الوطنية حلل 
االأ�سا�ض  ت�سكل  ليبيا  يف  االأزمة 
الذي ميكن من خالله العمل على 

حتقيق اال�ستقرار.

الإعالن عن ت�سكيل حكومة ميقاتي   

االأمم المتحدة تبدي  ا�ستعدادها لدعم الحكومة 
اللبنانية الجديدة

بريوت -وكاالت 
عون،  مي�سال  اللبناين  الرئي�ض  وّق��ع 
ورئي�ض احلكومة جنيب ميقاتي، مر�سوَم 

ت�سكيِل احلكومة اجلديدة.
ت�سكيلته  اإع��الن  عقب  ميقاتي  وتعهد   
النيابية  االنتخابات  باإجراء  احلكومية 
املقبل  م��اي��و  يف  امل��ق��رر  مب��وع��ده��ا 
لتاأمني  الدولية  الهيئات  مع  والتوا�سل 
واأُ�سندت  ه��ذا  اللبنانيني.  احتياجات 
اجلديدة  احلكومة  يف  اخلارجية  حقيبة 
والدفاع ملوري�ض  اإىل عبداهلل بو حبيب، 
وزارة  خليل  يو�سف  توىل  فيما  �سليم، 
املالية، وب�سام املولوي وزارة الداخلية.

العام  االأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ورح��ب 
جلامعة الدول العربية بت�سكيل احلكومة 
االن�سداد  حالة  بعد  اجلديدة،  اللبنانية 
عن  يزيد  ما  امتدت  التي  ال�سيا�سي 
م�سوؤول  م�سدر  وقال  �سهرا.  ع�رش  ثالثة 
اللبنانيني  اآم��ال  اإن  العامة  باالأمانة 
احلكومة  تلك  ت�سكيل  علي  معقودة 
�ستتخذها  التي  اال�سالحية  واخلطوات 
الد�ستورية مبا ي�سهم  �سمن �سالحياتها 
االقت�سادية  االأزم���ة  ح��دة  تخفيف  يف 

واالن�سانية التي يواجهها ال�سعب.
واأ�سار اإىل اأن اجلامعة العربية "م�ستمرة 
جميع  يف  لبنان  ودع���م  مواكبة  يف 
ا�ستحقاقاته للخروج من الو�سع ال�سعب 
ي�ستعيد  ا�ستقراراً  اأكرث  اإىل و�سع  احلايل 
فيه لبنان عافيته وتوازنه". قالت وكيل 

لل�سئون  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني 
روزم���اري  ال�سالم  وب��ن��اء  ال�سيا�سية 
ديكارلو، اإن االأمم املتحدة م�ستعدة لدعم 
تنفيذ  يف  اجلديدة  اللبنانية  احلكومة 
اأجندة اإ�سالحية تخدم جميع اللبنانيني.
واأ�سافت ديكارلو -يف ت�رشيح اجلمعة- 
فر�سة  ميثل  جديدة  حكومة  ت�سكيل  اأن 

لوقف االأزمات املتفاقمة يف البالد.
مكتب  يف  امل�سئولني  اأن  واأو���س��ح��ت 
بلبنان  املتحدة  لالأمم  اخلا�ض  املن�سق 
ببريوت  املتحدة  ب��االأمم  العمل  وفريق 

تنفيذ  يف  احلكومة  لدعم  م�ستعدون 
ال�سعب  ل�سالح  اإ�سالحية  االأج��ن��دة 

اللبناين.
اأن  اأعلنت  قد  اللبنانية  الرئا�سة  وكانت 
ورئي�ض  عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�ض 
اليوم  وقعا  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
مر�سوم ت�سكيل احلكومة اجلديدة بح�سور 
رئي�ض جمل�ض النواب اللبناين نبيه بري، 
وذلك بعد فراغ حكومي دام ل� 13 �سهرا 
يف  دياب  ح�سان  حكومة  ا�ستقالة  منذ 
العا�رش من �سهر اأغ�سط�ض العام املا�سي.

ي�سارك  االأدي��ان«  بين  للحوار  عبداهلل  »الملك  مركز 
بمنتدى القيم الدينية لمجموعة ال�20 باإيطاليا

جدة -وكاالت 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  مركز  ي�سارك 
العاملي للحوار بني اأتباع االأديان والثقافات، 
الثامن  الدينية  القيم  منتدى  فعاليات  يف 
ملجموعة الع�رشين )IF20(، بعنوان: )ال�سالم 
اأتباع  بني  والتفاهم  الثقافات  اأتباع  بني 
موؤ�س�سة  وت�ست�سيفه  تنظمه  الذي  االأدي��ان(، 
البابا يوحنا ال�23 للعلوم الدينية يف مدينة 
الرئا�سة  رعاية  حتت  االإيطالية،  بولونيا 
الفرتة  خالل  الع�رشين،  ملجموعة  االإيطالية 
من يف 12 اإىل 14 �سبتمرب اجلاري ُقبيل انعقاد 

قمة قادة جمموعة الع�رشين.
وذكر بيان �سادر اأم�ض ال�سبت عن مركز امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، اأنه من املقرر اأن يركز 
ال�سيا�سات  �سناعة  على  العام  هذا  املنتدى 
خا�سة  الدينية،  القيم  مبوؤ�س�سات  وارتباطها 
والعالقات  وال��ب��ح��وث  للتعليم  ميكن  م��ا 
املمار�سات  م�ساركة  لبلورة  عمله  الدولية، 
وتعددي  متنوع  جمتمع  اأجل  من  الدينية 
املنتدى  ويت�سمن  و���س��ل��م��ي.  ومنفتح 
جمموعة من اجلل�سات العامة التي تناق�ض 
الدينية  والطبيعة  الدينية؛  الدرا�سات  دور 
ل��ل��ح��وار؛ وال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��وين وال��روح��ي 
من  الكوكب  وحماية  املقد�سة؛  لالأماكن 
حماية  يف  االأدي��ان  اأتباع  م�ساركة  خالل 
الفئات  ح��ي��اة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  ال��ب��ي��ئ��ة، 
وتراثها؛  املتنوعة  الدينية  املجتمعية 
والقانون واالأديان وحقوق االإن�سان؛ ووحدة 
العنف،  لرف�ض  كنموذج  االأدي���ان  اأت��ب��اع 

الرجل واملراأة. وق�سايا امل�ساواة بني 
الكيفية  تو�سيح  املنتدى  يناق�ض  كما 
وموؤ�س�سات  القيادات  بها  ت�ستطيع  التي 
يف  االأزمات  مع  تتفاعل  اأن  الدينية  القيم 

املنطقة العربية وت�ستجيب لها عرب تقا�سم 
امل�ستفادة  والدرو�ض  والفر�ض  التحديات 
بها  ميكن  التي  والكيفية  النجاح  وق�س�ض 
يف  ال�رشوع  الدينية  والقيادات  للموؤ�س�سات 
االآليات  وحتديد  املبكَرين؛  والعمل  االإنذار 
اأف�سل  ب�سكل  للتعامل  بناوؤها  ميكن  التي 

امل�ستقبلية. االأزمات  مع 
 ، وي��ت��ن��اول امل��ت��ح��دث��ون يف امل��ن��ت��دى 
من  التي  والتو�سيات  الواعدة  املمار�سات 
والقيادات  املوؤ�س�سات  م�ساعدة  �ساأنها 
حللِّ  اأف�سل  ب�سكل  التخطيط  يف  الدينية 
اأ���رشع  ب�سكل  معها  والتعامل  االأزم���ات 
وم�ساندة �سانعي ال�سيا�سات، واالإجابة عن 
املنطقة  يف  املوجودة  واالإ�سكاالت  االأ�سئلة 
والقيادات  املوؤ�س�سات  وجت��ارب  العربية 
االأزم���ات؛  ه��ذه  مع  التعامل  يف  الدينية 
االإيجابية  اجلانبية  االآثار  من  واال�ستفادة 
التحديات  وا�ستعرا�ض  زخمها؛  وزي��ادة 
يف  وال�سباب  الن�ساء  تواجه  التي  دة  املحدَّ
املنطقة؛ ب�سبب االأزمات التي تتعامل معها 

املوؤ�س�سات.
ملجموعة  الدينية  القيم  منتدى  اأن  ُيذكر 
ُقبيل  �سنوًيا  تنعقد  دولية،  من�سة  الع�رشين؛ 
وجتمع  الع�رشين،  جمموعة  قمة  انعقاد 

القيادات واملنظمات الدينية حول العامل.
وتزامن انعقاد اأول دورة للمنتدى، ُقبيل قمة 
الع�رشين منذ عام 2014، حتى الوقت احلا�رش، 
عدد  عقد  على  املنتدى  عمل  اآلية  وتعتمد 
القيادات  مب�ساركة  االإقليمية  املنتديات  من 
واملنظمات الدينية، رفيعة امل�ستوى؛ ملناق�سة 
الق�سايا املحورية املطروحة يف جدول اأعمال 
حيالها؛  التو�سيات  واقرتاح  الع�رشين،  قمة 
ومن ثم ت�سليمها حلكومة الدولة امل�ست�سيفة 

للقمة.

 ع�سرات ال�سباط االإثيوبيين يطلبون اللجوء لل�سودان 
اخلرطوم -وكاالت 

اأعلنت معتمدية الالجئني بال�سودان يوم اجلمعة اأن 
ع�رشات الع�سكريني االإثيوبيني تقدموا بطلبات جلوء 
لل�سودان على خلفية احلرب الدائرة يف بالدهم منذ 

نوفمرب 2020.
وح�سب بيان �سادر من معتمدية الالجئني ال�سودانية 
فاإن 120 من ال�سابط االإثيوبيني يف مع�سكر اأم قرقور 
اإىل  جلوء  بطلبات  تقدموا  ال�سودان،  �رشق  الواقع 

حكومة ال�سودان.
طلبوا  الذين  االإثيوبيني  ال�سباط  اأن  البيان  واأ�ساف 
االأممية  ال�سالم  حفظ  قوات  قوام  يف  كانوا  اللجوء 

يف ال�سودان.
رتب  يحملون  االإثيوبيني  ال�سباط  اأن  اإىل  واأ�سار 
من   106 بينهم  اأن  اإىل  الفتا  رفيعة،  ع�سكرية 
الع�سكريات، وجميعهم ينتمون  الع�سكريني و14 من 

لقبائل تيغراي
ت�ستعد  اأنها  اإثيوبيا  حكومة  اأكدت  اخرى  جهة  من 
غ�سون  يف  النه�سة  �سد  يف  الكهرباء  توليد  لبدء 

االأ�سهر القليلة القادمة.
و�رشح وزير املياه والري والطاقة االإثيوبي، �سيلي�سي 
االإثيوبية  االأنباء  وكالة  اإىل  حديث  يف  بيكيلي، 
بتوليد  للبدء  جارية  اال�ستعدادات  باأن  الر�سمية، 
الكهرباء با�ستخدام توربينات �سد النه�سة يف االأ�سهر 
االأوىل من العام االإثيوبي اجلديد املقبل )الذي ينطلق 
غدا ال�سبت ح�سب التقومي االإثيوبي(. واأ�سار الوزير اإىل 
خمتلفة  حتديات  و�سط  تاأتي  اال�ستعدادات  هذه  اأن 

ن  ب�ساأ التفاو�ض  عملية  يف  اإثيوبيا  واجهتها 
الكامل  "احلق  بالده  لدى  اأن  على  م�سددا  ال�سد، 
ن  اأ وتابع  الطبيعية".  مواردها  ا�ستخدام  يف 

التنمية  �سبيل  يف  الطبيعية  املوارد  ا�ستخدام 
يف  الفقر  حماربة  جلهود  بالن�سبة  حيوي  اأمر 
داة  اأ ميثل  النه�سة  �سد  اأن  م�سيفا  ثيوبيا،  اإ
البالد. يف  التنموية  امل�ساكل  ملواجهة  رئي�سية 

م�سر: ت�سجيل 433 حالة 
اإ�سابة جديدة بفيرو�ض كورونا 

و11 وفاة
القاهرة  )د ب اأ(-

ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   
م�ساء  امل�رشية  وال�سكان 
 433 ت�سجيل  عن  اجلمعة 
ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ج��دي��دة 
بفريو�ض كورونا، ف�سال عن 

11 حالة وفاة جديدة.
اليومية  احل�سيلة  وبهذه 
ي��رت��ف��ع اإج����م����ايل ع��دد 
االإ�سابات الذي مت ت�سجيله 
كورونا  بفريو�ض  م�رش  يف 
 ،292018 اإىل  اجلمعة  حتى 
احل�سيلة  ت��رت��ف��ع  ك��م��ا 
اإىل  للوفيات  االإجمالية 

16847 حالة وفاة.
عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
م��ت��ع��اف��ًي��ا   532 خ����روج 
م��ن ف��ريو���ض ك��ورون��ا من 
تلقيهم  بعد  امل�ست�سفيات، 
الالزمة  الطبية  الرعاية 
لريتفع  �سفائهم،  ومت��ام 
اإج��م��ايل امل��ت��ع��اف��ني من 

الفريو�ض اإىل 245325 
ال�سحة  وزي���رة  واأع��ل��ن��ت 
الكيلة،  مي  الفل�سطينية، 
 14 ت�سجيل  ال�سبت،  يوم  
وفاة و1485 اإ�سابة جديدة 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ض 
خالل  تعاٍف  حالة  و1969 

ال�24 �ساعة املا�سية.
وق����ال����ت ال����وزي����رة يف 
اليومي  الوبائي  التقرير 
ال�����ذي ن�����رشت��ه وك��ال��ة 
االأن����ب����اء وامل��ع��ل��وم��ات 
اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة)وف��ا( 
ن�����س��ب��ة ال���ت���ع���ايف م��ن 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
 ،%91 بلغت  فل�سطني  يف 
الن�سطة   االإ�سابات  ون�سبة 
8  %، ون�سبة الوفيات 1 % 

من جممل االإ�سابات.
ولفتت اإىل وجود 72 م�سابا 
يتلقون العالج يف العناية 
على   15 بينهم  امل��رك��زة 
اأجهزة التنف�ض اال�سطناعي.
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   �شفاء 945 من 
كمـــا اأعلنت الـــوزارة عن وفاة حالتـــني م�سابتني وذلك من 
تداعيـــات الإ�سابة بفريو�س كورونـــا امل�ستجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 2،062 حالة.
  واأعربت وزارة ال�سحـــة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س 
تعازيهـــا وموا�ساتها لـــذوي املتوفني، ومتنياتهـــا بال�سفاء 
العاجل جلميع امل�سابني، مهيبـــة باأفراد املجتمع التعاون 
مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنـــت الوزارة عن �سفاء 945 حالـــة جديدة مل�سابني 
بفريو�س كورونـــا امل�ستجد "كوفيـــد - 19" وتعافيها التام 
مـــن اأعرا�س املر�ـــس بعد تلقيها الرعايـــة ال�سحية الالزمة 
منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 

719،163 حالة.
الإمارات: الهجمات

وجـــّددت الوزارة ت�سامن دولة الإمـــارات الكامل مع اململكة 
اإزاء هـــذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد 
�ســـد كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارهـــا، ودعمها يف كل ما 
تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني 

على اأرا�سيها.
واأكد البيـــان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة 
العربية ال�سعودية كل ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه 
اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

كهل تون�شي 
ونقـــل ال�سحية، الذي ظـــل واقفا اأمام �سدمـــة اجلميع، اإىل 
امل�ست�سفـــى فيما مل تت�سح على الفـــور اأ�سباب اإقدامه على 

اإ�رضام النريان يف ج�سده.
واأ�سبح حممد البوعزيزي مفجر الثورة يف تون�س عام 2010 
ملهما لليائ�ســـني عندما انتحر حرقا اأمـــام مقر الولية يف 
�سيـــدي بوزيد لي�سعل انتفا�سة �رضعان ما عمت اأنحاء البالد 
واأطاحت بحكم الرئي�ـــس الراحل زين العابدين بن علي بعد 

23 عاما من احلكم.
وت�سهد تون�ـــس ،التي تتف�ســـى فيها البطالـــة، احتجاجات 
اجتماعيـــة متواترة منـــذ 2010 كما ت�ساعـــدت فيها ن�سب 

النتحار حرقا ب�سكل لفت.

تحذيرات فل�شطينية 
واأعلنت اإ�رضائيـــل اعتقال زبيدي وحممد العار�سة قرب بلدة 
ال�سبلي يف منطقة اجلليـــل الأ�سفل فجر ال�سبت بعد �ساعات 

من اإعادة اعتقال قادري وحممود العار�سة يف النا�رضة.
وقـــال نادي الأ�ســـري الفل�سطيني اإن هنـــاك خوفا كبريا على 
م�ســـري الأ�رضى الأربعة املعـــاد اعتقالهم واحتمال تعر�سهم 
للتعذيب ال�سديد، وفر�س عـــزل م�ساعف بحّقهم، وحرمانهم 

من لقاء املحامي لفرتة طويلة.
ودعـــا نادي الأ�ســـري املوؤ�س�ســـات احلقوقيـــة الدولية، على 
اختالف اخت�سا�ساتها، وعلى راأ�سها الأمم املتحدة، اإىل حتمل 
م�سوؤولياتها جتاه الأ�رضى الأربعة والتدخل العاجل والفوري، 

لوقف "العقوبات" اجلماعية بحقهم.
ويف �سيـــاق مت�سل، حملـــت منظمة التحريـــر الفل�سطينية، 
احلكومة الإ�رضائيلية امل�سوؤوليـــة الكاملة عن حياة الأ�رضى 
و�سالمتهم "يف ظل تعر�سهم لأب�سع اأنواع التنكيل الإجرامية 

يف �سجونها".
وقال ع�ســـو اللجنة التنفيذية للمنظمـــة اأحمد التميمي، اإن 
ال�رضائـــع والقوانني الدولية تعترب الأ�رضى الفل�سطينيني لدى 
اإ�رضائيـــل "اأ�رضى حرب، واإن الحتالل غري �رضعي، وما يرتتب 

على ذلك من حقهم يف مقاومته واحلرية من اأ�رضه".
واأ�ســـاف التميمي اأن "اعتقال اآلف الأ�رضى باطل يف القانون 
الـــدويل، وعليه فاإن املجتمع الدويل وهيئاته كافة مطالبون 
بالوقـــوف عند م�سوؤولياتهم جتاه القوانني والتفاقيات التي 
تدين الحتالل لالأرا�سي الفل�سطينية والعربية املحتلة وكل 
ممار�ساتـــه وانتهاكاته حلقوق الن�ســـان مبا يف ذلك اعتقال 

الأ�رضى وظروف اعتقالهم غري الإن�سانية".
كمـــا اأكدت حركة التحريـــر الوطني الفل�سطينـــي )فتح(، اأن 
اإعـــادة اعتقال ع�سو جمل�سها الثـــوري زكريا زبيدي ورفاقه 
"لـــن ي�سعف عزمية الأ�رضى وال�سعـــب الفل�سطيني ومواجهة 

امل�رضوع ال�سهيوين ال�ستعماري منذ اأكرث من مئة عام".
واعتربت احلركـــة يف بيان اأن "اعتداء جي�س الحتالل وقواه 
الأمنية بوح�سية على زبيدي ورفاقه عند اإعادة اعتقالهم هو 
انتهاك للقانون الدويل الذي ين�س على حماية الأ�رضى وعدم 

امل�س بهم".
وقـــال الناطق با�سم حركة "حما�س"، فوزي برهوم، اإن اإعادة 

اعتقـــال الأ�رضى الأربعة "ما هو اإل جولة من جولت ال�رضاع 
املفتوح واملمتد مع الحتالل الإ�رضائيلي".

واأ�ســـاف برهـــوم يف بيان �سحفي اأن "عمليـــة العتقال لن 
ت�سكل اإل قوة دافعـــة لل�سعب الفل�سطيني ل�ستمرار مقاومته 
وانتفا�سته العارمة يف وجه الحتالل، ن�رضة لالأ�رضى ودفاعا 

عن حقوقهم وحماية لأر�سه ومقد�ساته".
وكان الأ�ـــرضى الأربعة فروا واثنان اآخـــران فجر يوم الثنني 
املا�سي من �سجن جلبـــوع �سمايل اإ�رضائيل عرب نفق حفروه 

اأ�سفل مغ�سلة يف حمام قادهم اإىل خارج ال�سجن.
وبينما ا�ستنفرت اإ�رضائيل اأجهزتهـــا الأمنية للقب�س عليهم، 
�سهدت الأرا�سي الفل�سطينية تظاهرات لدعم الأ�رضى الهاربني 
تخللتهـــا مواجهات مع اجلي�ـــس الإ�رضائيلي خلفت ع�رضات 

الإ�سابات يف �سفوف الفل�سطينيني.
وذكـــرت م�سادر فل�سطينيـــة اأن اجلي�ـــس الإ�رضائيلي اعتقل 
عددا من اأقـــارب الأ�رضى ال�ستة يف ال�سفـــة الغربية بغر�س 

ا�ستجوابهم واأبقى على احتجاز اأغلبهم.
ويف خ�ســـم هـــذا التوتر، حاول فل�سطينـــي /50 عاما/ يوم 
اجلمعة طعن �رضطـــي اإ�رضائيلي قرب امل�سجـــد الأق�سى يف 
�ـــرضق القد�س قبل اأن ي�ساب بر�سا�س ال�رضطي ويتم الإعالن 

عن وفاته بعد وقت ق�سري.
وو�سفـــت الف�سائل الفل�سطينية عملية فـــرار الأ�رضى ال�ستة 
بــــ "البطولية" ودعـــت اإىل دعم �سعبي لهم عـــرب التظاهر 
وال�ستباك مع اجلي�س الإ�رضائيلي يف جميع مناطق التما�س.

الوليات المتحدة 
وراأت ال�سفرية الفرن�سية اأن الو�سع املاأ�ساوي يف البلد يتطلب 
"التزامـــاً بناًء من قبل كل القـــوى ال�سيا�سية، بحيث تتمكن 
احلكومـــة التي يقودهـــا الرئي�س جنيب ميقاتـــي من العمل 
بت�سميم يف �سبيـــل حتقيق ال�ستقرار والوحدة والزدهار يف 

لبنان و من اأجل كافة اللبنانيني".
واأ�سافت جريـــو: "اأيها الأ�سدقاء اللبنانيـــون الأعزاء، تبقى 
فرن�سا ملتزمـــة اإىل جانبكم و�ستتاأكد مـــن اأنه �سيتم تلبية 
حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خالل اأعماٍل ملمو�سة. 
ميدانياً، �ساأظل اأحر�س على ذلك و�ساأوا�سل العمل معكم واإىل 

جانبكم".
وكانت ت�سكلت يوم اجلمعة حكومة جديدة يف لبنان تتاألف 

24 وزيـــراً، برئا�سة جنيب ميقاتي، خلفـــاً حلكومة ت�رضيف 
الأعمال برئا�سة ح�سان دياب، بعد �سنة و�سهر على ا�ستقالتها.

فرن�شا: ت�شكيل 
وراأت ال�سفرية الفرن�سية اأن الو�سع املاأ�ساوي يف البلد يتطلب 
"التزامـــاً بناًء من قبل كل القـــوى ال�سيا�سية، بحيث تتمكن 
احلكومـــة التي يقودهـــا الرئي�س جنيب ميقاتـــي من العمل 
بت�سميم يف �سبيـــل حتقيق ال�ستقرار والوحدة والزدهار يف 

لبنان و من اأجل كافة اللبنانيني".
واأ�سافت جريـــو: "اأيها الأ�سدقاء اللبنانيـــون الأعزاء، تبقى 
فرن�سا ملتزمـــة اإىل جانبكم و�ستتاأكد مـــن اأنه �سيتم تلبية 
حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خالل اأعماٍل ملمو�سة. 
ميدانياً، �ساأظل اأحر�س على ذلك و�ساأوا�سل العمل معكم واإىل 

جانبكم".
وكانت ت�سكلت يوم اجلمعة حكومة جديدة يف لبنان تتاألف 
24 وزيـــراً، برئا�سة جنيب ميقاتي، خلفـــاً حلكومة ت�رضيف 
الأعمال برئا�سة ح�سان دياب، بعد �سنة و�سهر على ا�ستقالتها.

العراق:القب�ض

يف حمافظتـــي كركوك والأنبـــار ومفرزة اأخـــرى مت القب�س 
عليه يف اإقليم كرد�ستان العـــراق والتي كانت تخطط لعمل 

تفجريات واغتيالت داخل الإقليم".
واأ�ساف البيان، اأن "عملية القب�س جاءت بعد جهود ميدانية 
ا�ستمرت لأكرث من �سهر ون�سف ال�سهر ومالحقة يف حمافظات 
كركوك ونينوى وبغداد والأنبار"، لفتاً اإىل اأن "املقبو�س عليه 
هو زوج اإحدى الإرهابيات امللقى القب�س عليها �سابقاً وهي 
التي كانت تقوم باإدخال اأ�سلحـــة الكامت والعبوات النا�سفة 
اىل حمافظة اإربيل وامل�سوؤولة عن ما ي�سمى )كفالت( داع�س 
يف نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العنا�رض الإرهابية".
وتابع البيان: "كما متكنت وكالة ال�ستخبارات والتحقيقات 
الحتاديـــة يف وزارة الداخلية خالل هـــذه العملية من اإلقاء 
القب�س علـــى ما ي�سمـــى )امل�سوؤول واملن�ســـق بني قيادات 
ع�سابات داع�س الإرهابية("، لفتاً اإىل اأن "الإرهابيني اتخذت 

بحقهما الجراءات القانونية اأ�سوليا".
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اأبوظبي ـ وام:

حتت �سعار "ا�ستدامـــة وتراث.. بروح 
ُمتجددة" تتكثـــف ال�ستعدادات اليوم 
لتنظيم الـــدورة الـ /18/ من معر�س 
اأبوظبـــي الدويل لل�سيـــد والفرو�سية 
برعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س نادي �سقـــاري الإمارات وذلك 
خالل الفرتة مـــن 27 �سبتمرباجلاري 
ولغايـــة 3 اأكتوبر املقبـــل يف مركز 
بتنظيم  للمعار�س  الوطنـــي  اأبوظبي 

من نادي �سقاري الإمارات.
واأكـــد معايل ماجد علـــي املن�سوري 
الأمني العـــام لنادي �سقاري الإمارات 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س 
اأّن قيـــم املحافظة علـــى الطبيعة ل 
زالـــت را�سخة من خالل جذورها التي 
ت�ـــرضب يف اأعماق الأر�ـــس كال�سجر 
الطيـــب و�ســـوف ت�ستمـــر امل�ساريع 
الرائدة ل�سون الـــرتاث واحلفاظ على 
البيئة - بـــاإذن اهلل - بنف�س الوترية 
والنجـــاح تخليـــداً لذكـــرى املغفور 
له ال�سيخ زايـــد. و�سيبقى ال�سقارون 
بالمتنان  ُمتم�سكني  الطبيعة  وحماة 
لل�سيـــخ زايد – رحمـــه اهلل - عرفاناً 
باجلميل وتقديراً مل�سريته الطويلة يف 
حمايـــة ال�سقور الربيـــة من املخاطر 
التي تهددها واإنقاذ طائر احلبارى من 
النقرا�ـــس ُمتابعني م�سريته وحتقيق 
التي  الرائدة  نتائج ُمثمرة مل�ساريعه 
ل زالت متوا�سلة بنجاح لغاية اليوم.

ومّت اعتمـــاد ثيمـــة احلـــدث للدورة 
القادمـــة "ا�ستدامـــة وتـــراث.. بروٍح 
ُمتجـــّددة" انعكا�ساً جلهـــود اأبوظبي 
والعـــامل يف تعزيز ا�ستدامـــة البيئة 
الرتاثيـــة  والريا�ســـات  وال�سيـــد 
ال�سلـــة،  ذات  التجاريـــة  والأعمـــال 
لتطوير  �ساملة  ا�سرتاتيجيـــة  وبلورة 
احلدث وابتـــكار املزيد من الفعاليات 
والأن�سطة التـــي ترتكز على جناحات 
الـــدورات املا�سيـــة بـــروح ُمتجّددة 

ُمبدعة.
وُيعترب معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
متوا�سلة  جنـــاح  ق�سة  والفرو�سيـــة 
علـــى مدى ما يزيد عـــن 18 عاماً يف 
�سون البيئة وال�سيد امُل�ستدام وتقدمي 
الرتاث وتعزيز وعي ال�سباب والأجيال 
بالتقاليد والثقافة الإماراتية الأ�سيلة 

�سرياً على نهج ال�سيـــخ زايد - طّيب 
اهلل ثراه - .

يف �ســـّن مبكرة جداً بـــدا املغفور له 
ال�سيـــخ زايد بن �سلطـــان اآل نهيان - 
رحمـــه اهلل - وكاأنه قـــادر على فهم 
لغـــة الطبيعة واحلياة الأم وقد رف�س 
ا�ستخـــدام البندقيـــة لل�سيد منذ عام 
1930 وهذا ما حـــاز تقدير جُمتمعه 
البـــدوي وُدعاة املحافظة على البيئة 

يف العامل كافة.
ومن اأهم مبادراته يف جمال املحافظة 
على ريا�ســـة ال�سيد بال�سقور تنظيم 
الأول لل�سقـــارة  العاملـــي  املوؤمتـــر 
يف مدينـــة اأبوظبـــي يف اأواخـــر عام 
1976 والذي جمـــع للمرة الأوىل بني 
ونظرائهم  العربيـــة  اجلزيرة  �سقاري 
يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا وال�رضق 
الأق�ســـى وقـــد كان املوؤمتـــر منطلقاً 
حقيقيـــاً لال�سرتاتيجية التي و�سعها 
ال�سيـــخ زايد بهدف ح�ســـد ال�سقارين 
ليكونوا يف طليعة النا�سطني اأ�سحاب 
امل�سلحة احلقيقيـــة للمحافظة على 

الطبيعة.
وبحلول عام 1995 عمل ال�سيخ زايد 
علـــى التحّول من ا�ستخـــدام ال�سقور 
الربية اإىل ال�سقور امُلكاثرة يف الأ�رض 
لُت�سبح دولة الإمارات بعدها ب�سنوات 
قليلة البلـــد الأول يف ال�رضق الأو�سط 
الـــذي يعتمد كليـــاً علـــى ا�ستخدام 
ال�سقور امُلكاثـــرة يف ريا�سة ال�سيد 

بال�سقور.

ويف ذات العام مّت الإعالن عن برنامج 
ال�سيـــخ زايـــد لإطالق ال�سقـــور الذي 
يهـــدف للمحافظة على اأعداد ال�سقور 
يف الربيـــة من خـــالل اإتاحة الفر�سة 
لها للتكاثـــر يف مناطقهـــا الأ�سلية 
فـــكان ال�سيـــخ زايد - رحمـــه اهلل - 
يتربع �سنويـــاً ب�سقوره للربنامج يف 
نهايـــة مو�سم ال�سيـــد ال�سنوي وكان 
يحـــّث �سقاري املنطقـــة على التربّع 
ب�سقورهـــم اأي�ساً ومـــا زال الربنامج 

ُم�ستمرّاً بنجاح كبري لغاية اليوم.
اأمـــا برامج اإكثار احلبارى - مع�سوقة 
ال�سقاريـــن - يف الأ�ـــرض فقـــد قـــام 
باإطالقهـــا ال�سيخ زايد قبـــل اأكرث من 
43 عاماً ليبقى هذا الطائر يف الربية 
لالأجيـــال اجلديـــدة ركيـــزة لرتاثهم 
الأ�سيـــل وهـــي ق�سة متّيـــز وجناح 
اإماراتيـــة �سّجلها التاريخ باأحرف من 

ذهب.
ويف جمـــال جهـــود املحافظة على 
النقرا�س فقد  ال�سقور و�سونها مـــن 
قامت دولة الإمـــارات بالتوقيع على 
التفاقيـــات الدوليـــة ذات ال�سلة يف 
جمال حماية البيئـــة واحلياة الربية 
الأنـــواع وقبل ذلـــك كانت  و�ســـون 
م�ساريع اإكثار ال�سقور وبرامج اإطالقها 
قد با�رضت اأبحاثها واأعمالها يف وقت 

مبكر.
لقد ج�ّسد املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�سيـــخ زايد بـــن �سلطـــان اآل نهيان 
بال ُمنازع ال�ســـورة املثالية لل�سقار 

العربي وذلك ل�سدق حد�سه ومعرفته 
الوا�سعة بالطبيعة مما مّكنه من الفوز 
باإعجاب وُحّب اأفراد جمتمعه البدوي.
يف حيـــاة زايـــد وحتى بعـــد وفاته 
حباه اهلل بتقدير وثناء العامل باأ�رضه 
لعبقريـــة قيادتـــه وعظـــم اإجنازاته 
يف بناء جمتمع متطـــور ومتجان�س 
ومت�سامح يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
قيـــل اإن اأح�سن ثالث �ســـور مُيكن اأن 
جتتمـــع يف وقت واحد هـــي: �سورة 
�سقـــر على يد رجل فـــوق ظهر فر�سه 
اأو ناقته فكيف اإذا كانت هذه ال�سورة 
لل�سيخ زايد - طّيب اهلل ثراه - ال�سّقار 

الأول ورائد ُحماة البيئة يف العامل.
وكان مـــن اأحب هوايـــات املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايـــد بن �سلطان اآل 
نهيان - طّيـــب اهلل ثراه القن�س ومن 
باب اهتمامه بال�سيد بال�سقور اأ�سدر 
كتاب/ريا�ســـة ال�سيـــد بال�سقـــور/ 
والإجنليزية حظي  العربية  باللغتني 
باهتمـــام وا�سع يف الأو�ساط العلمية 
وقـــد اأكد يف كثـــري مـــن املنا�سبات 
على اأهميـــة املحافظة على التقاليد 
العربية الأ�سيلة ومنها ريا�سة ال�سيد 

بال�سقور.
واأعـــاد برنامج ال�سيـــخ زايد لإطالق 
ال�سقور اأكرث من 2000 �سقرللطبيعة 
وكان املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه قد 
اأطلق الربنامج يف عام 1995 وُيعترب 

اأحد اأهم م�ساريع ال�سيد امُل�ستدام يف 
العامل.

ويتوا�ســـل هذا الربنامـــج اليوم منذ 
تاأ�سي�سه بف�سل رعاية ودعم �ساحب 
ال�سمـــو ال�سيـــخ خليفة بـــن زايد اآل 
نهيـــان رئي�س دولـــة الإمارات حفظه 
اهلل و�ساحـــب ال�سمـــو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيـــان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيـــان ممثل حاكـــم اأبوظبي يف 
منطقـــة الظفرة رئي�ـــس جمل�س اإدارة 
هيئة البيئـــة - اأبوظبي التي ت�رضف 
الربنامـــج بال�سرتاك  تنفيـــذ  علـــى 
مـــع ال�سندوق الـــدويل للحفاظ على 

احلبارى.
و�سجع زايد ب�سورة فعالة ال�سقارين 
على ال�ستغالل الأمثل للطيور املنتجة 
م�سدداً  الأ�ـــرض واعتمـــد نظامـــاً  يف 
للرتخي�س با�ستخـــدام الطيور الربية 
يف دولة الإمـــارات العربية املتحدة 
ورافق ذلك اإ�سدار /جواز �سفر ال�سقر/ 
الذي مّت اعتمـــاده بو�ساطة التفاقية 
واحليوانـــات  للنباتـــات  العامليـــة 
/�سايت�س/ مما  بالنقرا�ـــس  املهددة 
كان لـــه اأثـــر بالـــغ يف التقليل من 
اأن�سطة ال�سيد غري امل�رضوع يف الدول 

املجاورة والعامل.
ويف العام 1989 وّجه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بـــن زايد اآل نهيان ويل 
عهـــد اأبوظبـــي نائب القائـــد الأعلى 

للقوات امل�سلحـــة ومبتابعة واهتمام 
كبرييـــن من ال�سيخ زايـــد - طّيب اهلل 
ثـــراه - بال�ستفادة من اإكثار ال�سقور 
يف الأ�رض من اأجل ال�ستخدام امُل�ستدام 
لهـــا وتخفيف ال�سغط علـــى ال�سقور 

الربية امُلهّددة بالنقرا�س.
ويف م�ستهـــل الثمانينات قام ال�سيخ 
زايـــد باإن�ســـاء م�ست�سفـــى ال�سقـــور 
باخلزنة خـــارج مدينة اأبوظبي ثم مت 
فيمـــا بعد اإن�ســـاء م�ست�سفى اأبوظبي 
لل�سقور يف عـــام 1999 بهدف توفري 
اأف�سل رعاية بيطرية لل�سقور وتعزيز 
التوعيـــة والتدريب ورفـــع م�ستويات 
بـــني  ال�سقـــور  باأمرا�ـــس  الوعـــي 
جُمتمعـــات ال�سقارين اإ�سافة لتطوير 
الأبحـــاث والدرا�ســـات حـــول رعاية 

ال�سقور واأمرا�سها.
ويعتـــرب �سنـــدوق حممـــد بـــن زايد 
للمحافظـــة على الطيـــور اجلارحة.. 
�سون للبيئة وا�ستدامة للرتاث موؤ�س�سة 
اإماراتية رائدة يف جمال احلفاظ على 
الطيور اجلارحـــة وموائلها الطبيعية 
البيولوجي  للتنوع  اأ�سا�سية  كعنا�رض 
اأطلقها �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بـــن زايد اآل نهيـــان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
عـــام 2017 على ُخطـــى املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بهدف امُلحافظة 
على البيئة واحلياة الفطرية وا�ستدامة 
والعاملي  الوطنـــي  الثقـــايف  الرتاث 

املرتبط بالطيور اجلارحة.
وتقدم اأبوظبي منحـــاً مالية لـِ 122 
م�رضوعـــاً حلمايـــة الكائنـــات احلّية 
الـمهـــددة بالنقرا�ـــس ففـــي غ�سون 
ال�سنـــوات القليلـــة املا�سيـــة اأ�سبح 
�سنـــدوق حممد بن زايـــد للمحافظة 
علـــى الكائنات احلية اأحـــد اجلهات 
الرائدة على م�ستوى العامل يف تقدمي 
هذا النوع من املنح املالية امل�ستهدفة 
حمايـــة الأنواع املهـــددة بالنقرا�س 
�سواء مـــن الثدييـــات اأو الزواحف اأو 

الطيور والنباتات والالفقاريات.
وي�ســـل عـــدد املنـــح التـــي قدمها 
ال�سنـــدوق منذ تاأ�سي�ســـه عام 2009 
اإىل مـــا يزيد عـــن 2275 م�رضوعاً يف 
نحو 180 دولـــة �ساهمت يف احلفاظ 
على 1460 نوعاً من الكائنات احلية 
املهددة بالنقرا�س من الدرجة الأوىل 

اأو املعرّ�سة لالنقرا�س.

معر�ض اأبوظبي الدولي لل�سيد والفرو�سية .. ق�سة نجاح متوا�سلة 
منذ 18عاماً �سيراً على نهج ال�سيخ زايد
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دبي-وام:
و�إعادة  �صادر�ت  نمو  عن  دبي  غرفة  ك�صفت   
�صادر�ت �أع�صائها خالل �لفترة من يناير حتى 
قيمتها  لتبلغ   %21.8 بن�صبة   2021 �أغ�صط�س 
147.3 مليار درهم مقارنة بـ 121 مليار درهم 
داللة  في   2020 �لعام  من  �لفترة  نف�س  خالل 
دبي،  في  �القت�صادي  �لتعافي  على  جديدة 
ومرونة تجارة �الإمارة في مو�جهة �لتحديات 
�لعالمية �لمرتبطة بجائحة كوفيد-19، ولفتت 
�صادر�ت  و�إعـــادة  �ــصــادر�ت  �أن  �إلــى  �لغرفة 
�صجلت   2021 �أغ�صط�س  �صهر  خالل  �أع�صائها 
نمو�ً بن�صبة 43.9% مقارنة ب�صهر �أغ�صط�س من 
�لعام �لما�صي، حيث بلغت قيمتها 21.4 مليار 
درهم في �غ�صط�س 2021 مقارنة بـ 14.9 مليار 
درهم في �أغ�صط�س 2020، في حين �رتفع عدد 
�صهاد�ت �لمن�صاأ�ل�صادرة في �أغ�صط�س �لما�صي 
�صهادة   58،154 عددها  ليبلغ   %20.8 بن�صبة 
من�صا مقارنًة بـ 48،129 �صهادة في يوليو 2021.
مدير  بوعميم،  مبارك  حمد  �صعادة  و�أ�ــصــار 
عام غرفة دبي �إلى �أن هذه �الإح�صاء�ت تظهر 
ــارة،  �الإم في  �لتجاري  �لقطاع  ومتانة  قــوة 
�لتحديات  �لتغلب على  �لعالية على  وقدرته 
جر�ء جائحة  �لعالمي  �القت�صاد  تو�جه  �لتي 
�لر�صيدة  �لقيادة  روؤية  �ن  معتبر�ً  كوفيد-19، 
�الإمارة  �قت�صاد  وتنوع  �لحكيمة،  وتو�صياتها 
�لقطاع  تعافي  في  �أ�صا�صية  عو�مل  �صكال 

و��صتعادته لدوره �لريادي �لعالمي.
جاهد�ً  تعمل  �لغرفة  �أن  �إلى  بوعميم  ولفت 
�لعالميين  �صركائها  �صبكة  مع  بالتعاون 
خطة  �أهد�ف  دعم  على  �لخارجية  ومكاتبها 
دبي للتجارة �لخارجية �لتي �أعلنها �صاحب 
مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  محمد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لــوزر�ء  مجل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
تجارة  قيمة  لرفع  �هلل"  رعــاه  دبي"  حاكم 
�الأعــو�م  خالل  درهم  تريليوني  �إلى  �الإمــارة 
تبذل  �لغرفة  �أن  معتبر�ً  �لقادمة،  �لخم�صة 
جهود�ً م�صاعفة للتعريف بالفر�س �لتجارية 
وم�صاعدة  �لو�عدة،  �الأ�صو�ق  في  �لخارجية 
تجارية  �صر�كات  عقد  على  �لغرفة  �أع�صاء 
تعزز �لتنوع �القت�صادي لالإمارة وتناف�صيتها 

في �الأ�صو�ق �لخارجية.
و�أ�صاف بوعميم قائاًل:" جاء �لنمو في �الأد�ء 
بعد  على  ونحن  �لغرفة  الأع�صاء  �لت�صديري 
دبي،   2020 �إك�صبو  �نطالق  من  �صهر  من  �أقل 
فعاليات  دبي  �إك�صبو2020  في  �صننظم  حيث 
ومنتديات عالمية على غر�ر �لمنتدى �لعالمي 
�الأفريقي لالأعمال و�لمنتدى �لعالمي لالأعمال 
لالعمال  �لعالمي  و�لمنتدى  �الآ�صيان  لدول 
�لتجارة  لتحفيز  �لالتينية  �مريكا  ــدول  ل
�لبينية ل�صركات دبي، مما يجعل من معر�س 
�إك�صبو 2020 دبي من�صة لنا لتعزيز �لتعاون 

�لتجاري مع �الأ�صو�ق �لنا�صئة." .
وك�صف تقرير غرفة دبي �ن �صادر�ت و�إعادة 
مجل�س  دول  �ن  عن  �لغرفة  �أع�صاء  �صادر�ت 
يناير-  �لفترة  خــالل  �لخليجي  �لتعاون 
 ،%16.4 بلغ  نمو�ً  �صجلت   2021 �غ�صط�س 
نف�س  خالل  درهــم  مليار   68.4 من  مرتفعًا 
�لفترة من 2020 �إلى 79.6 مليار درهم خالل 

�الأ�صهر �لثمانية �الأولى من �لعام 2021.

 

 43.9 % نمو �سادرات 
واإعادة �سادرات اأع�ساء 
غرفة دبي خالل �سهر 

اأغ�سط�س 2021

كازاخ�ستان  �سفارة  مع  التجاري  التعاون  تبحث  اأبوظبي   غرفة 
بالدولة

اأبوظبي -وام:
محمد  عــبــد�هلل  �صعادة  بحث   
�إد�رة  مجل�س  رئي�س  �لمزروعي 
�أبوظبي  و�صناعة  تجارة  غرفة 
مينيليكوف،  ماديار  لقائه  خالل 
لدى  كاز�خ�صتا  جمهورية  �صفير 
مجاالت  �لغرفة  مقر  في  �لدولة 
�لفعاليات  بين  �لتعاون  تعزيز 
�مارة  في  و�لتجارية  �القت�صاية 
كاز�خ�صتان  وجمهورية  �بوظبي 
هــالل  مــحــد  �ــصــعــادة  بح�صور 
�لغرفة.   و�أكد  عام  مدير  �لمهيري 
�لمزروعي  محمد  عبد�هلل  �صعادة 
بين  �القت�صادية  �لــرو�بــط  على 
تحديد�ً،  و�أبوظبي   كاز�خ�صتان 
�أبوظبي  �إمـــارة  �أن  ــى  �إل م�صير�ً 
�أ�صبحت وجهة �قت�صادية جاذبة 
�لر�غبة  �لكاز�خ�صتانية  لل�صركات 
�أ�صو�ق  في  تو�جدها  بتو�صيع 
�أبوظبي، مو�صحًا �أن هناك مجاالت 
�لتجاري  �لتبادل  لتعزيز  و��صعة 
وعقد  �ال�صتثمار  مجال  وتو�صيع 
حيوية  قطاعات  في  �ل�صر�كات 

ومجدية.
�إلى �صعي غرفة   ولفت �لمزروعي 
�لترويج  �صبيل  فــي  �أبــوظــبــي 
لالإمارة،  و�ال�صتثماري  �لتجاري 
بالفر�س  للتعريف  ــًا  ــص ــ� و�أي
ــتــثــمــاريــة �لــمــثــمــرة في  �ال�ــص

كاز�خ�صتان و�لمتاحة �أمام �أع�صاء 
�لغرفة، موؤكد�ً على ��صتعد�د غرفة 
�لخدمات  كافة  لتوفير  �أبوظبي 
�لتعاون  بم�صتويات  ترتقي  �لتي 
في مجال �لتجارة غير �لنفطية، 
دولة  توّجه  مع  �ن�صجامًا  وذلك 
جهود  تعزيز  نحو  �الإمـــــار�ت 

تنويع م�صادر �لدخل.  من جانبه 
مينيليكوف،  ماديار  �صعادة  �أكد 
�صريكًا  تعد  ـــار�ت  �الإم ــة  دول �أن 
على  لبالده  رئي�صيًا  �قت�صاديًا 
بحجم  م�صيد�ً  �لمنطقة،  م�صتوى 
�لمتنامية  �لتجارية  �لعالقات 
ال�صيما  �لما�صية،  �ل�صنو�ت  خالل 

كــم �لــمــ�ــصــاريــع و�لــمــبــادر�ت 
و�إمـــارة  بــالده  بين  �لم�صتركة 
�أبوظبي، مثمنًا �لدور �لبارز �لذي 
الإتاحة  �أبوظبي  غرفة  بهم  تقوم 
�لتعاون  مجاالت  تعزيز  فر�س 
و�ال�صتثماري.  و�أعرب  �لتجاري 
�ل�صفير �لكاز�خ�صتاني عن رغبته 

بتكثيف �لعمل �لم�صترك للترويج 
مجل�س  وفعاليات  �أن�صطة  عن 
�الأعمال �الإمار�تي �لكاز�خ�صتاني، 
�أبدى رغبته بالتن�صيق لعقد  كما 
فر�س  تتيح  �قت�صادية  لقاء�ت 
�الأعمال  مجتمعي  بين  �لتعارف 

لدى �لجانبين.

ال�سارقة -وام:
 ُت�صارك هيئة �لمنطقة �لحرة لمطار �ل�صارقة 
معر�س  مــن   42 ـــ  �ل �لن�صخة  فــي  ــدولــي  �ل
"�لخم�صة �لكبار" �لمتخ�ص�س في قطاع �لبناء 
في  غد�  فعالياته  �صتنطلق  و�لذي  و�لت�صييد 
حتى  وي�صتمر  �لعالمي  �لتجاري  دبي  مركز 
�لـ15 من �صبتمبر �لجاري. وت�صعى �لهيئة من 
خالل م�صاركتها في هذ� �لحدث �لعالمي �إلى 
للم�صتثمرين  �لمتنوعة  خدماتها  ��صتعر��س 
في  �لحرة  �لمناطق  �أهم  من  جعلتها  و�لتي 
�لمنطقة عن طريق �لمز�يا �لح�صرية �لتي تقدمها 
�ال�صتثمار�ت  ال�صتقطاب  جهودها  �إطــار  في 
�الأجنبية وتوفير �لقيمة �لم�صافة �لتي ي�صعى 
�ل�صوء  ت�صليط  �إلى جانب  �لم�صتثمرون  �إليها 
�لمنطقة  تقدم  �لرئي�صية حيث  على عرو�صها 
على  �لح�صرية  �لعرو�س  من  متنوعة  باقات 
مكاتب �الأعمال ونافذة عمليات و�حدة لتعزيز 
كفاءة �الأد�ء ومنظومة من �لخدمات �لمتكاملة 
�لتي تلبي �حتياجات قطاع �لبناء و�لت�صييد 
من بنية تحتية متطورة وم�صتودعات حديثة 
متعددة �الأغر��س ومجموعة متنوعة من قطع 

�الأر��صي تبد�أ م�صاحتها من 2،500 متر مربع.
مدير  �لمزروعي  �صالم  �صعود  �صعادة  وقــال 
هيئة �لمنطقة �لحرة لمطار �ل�صارقة �لدولي �إن 

م�صاركة �لهيئة في هذ� �لحدث �الأكبر و�الأكثر 
منطقة  في  و�لبناء  �لت�صييد  مجال  في  نفوذ� 
�ل�صرق �الأو�صط يج�صد ��صتر�تيجيتها �لت�صويقية 
�لدولية  �الأ�صو�ق  �أبرز  �إلى  �لو�صول  في �صبيل 
�لكبار  �لخم�صة  معر�س  يعد  حيث  �لرئي�صية 
مجتمع  لتعريف  لنا  بالن�صبة  مهمة  من�صة 
�لمتاحة  بالفر�س  و�لدولي  �لمحلي  �الأعمال 
مثالية  كبيئة  �ليوم  تبرز  �لتي  �لمنطقة  في 
حا�صنة لال�صتثمار ومحرك رئي�س ال�صتقطاب 

روؤو�س �الأمو�ل �إلى جانب تعزيز م�صاهمتنا في 
�لخريطة  على  �ل�صارقة  �إمارة  مكانة  تر�صيخ 
�ال�صتثمارية من خالل ��صتعر��س ما نقدمه من 
خدمات متخ�ص�صة تمهد �لطريق لعقد �صر�كات 
خالل  من  �الإمـــارة  في  جديدة  و��صتثمار�ت 
من�صتنا  عبر  �صنتيحها  �لتي  �لعمل  لقاء�ت 
في �لمعر�س و�لتي �صتلعب دور� بناء وفعاال 
لتباحث وتد�ر�س �إقامة م�صاريع جديدة في هذ� 

�لقطاع �لحيوي.

»حرة 
مطار 

ال�سارقة« 
ت�سارك 

في 
»الخم�سة 

الكبار«
»اأ�سبوع ال�سارقة في رو�سيا« يناق�س فر�س التعاون 

بين ال�سركات ال�سناعية
مو�سكو -وام:

�ل�صارقة  �إمــارة  �أ�صبوع  �أعمال  تتو��صل   
�لبعثة  بمنا�صبة  يقام  �لذي  رو�صيا  في 
جمهورية  �إلى  �ل�صارقة  الإمارة  �لتجارية 
غرفة  تتر�أ�صها  �لتي  �التحادية  رو�صيا 
تجارة و�صناعة �ل�صارقة ممثلة في مركز 
لمدينتي  �ل�صادر�ت  لتنمية  �ل�صارقة 
َعقدت  حيث  بطر�صبرغ  و�صانت  مو�صكو 
�لبعثة موؤخر� ملتقى �الأعمال �ل�صارقة _ 
مع  �لتعاون  "فر�س  عنو�ن  تحت  رو�صيا 
بهدف  �ل�صارقة"  في  �ل�صناعية  �ل�صركات 
تعزيز �أطر �لتعاون بين �ل�صركات �لرو�صية 
�لم�صدرة مع نظر�ئهم من �إمارة �ل�صارقة.

غرفة  بمقر  عقد  �لــذي  �الجتماع  ح�صر 
عبد�هلل  �صعادة  مو�صكو  و�صناعة  تجارة 
�إد�رة  مجل�س  رئي�س  �لعوي�س  �صلطان 
و�صعادة  �ل�صارقة  و�صناعة  تجارة  غرفة 
وليد عبد �لرحمن بوخاطر �لنائب �لثاني 
�صيرغي  و�صعادة  �ل�صارقة  غرفة  لرئي�س 
غوركوف رئي�س مجل�س �الأعمال �الإمار�تي 
�صطاف  محمد  �لعزيز  وعبد  �لرو�صي 
�لغرفة لقطاع خدمات  م�صاعد مدير عام 
لتنمية  �ل�صارقة  مركز  مدير  �الأع�صاء 
�أوغاني�صوفيت�س  و�صورين  �لــ�ــصــادر�ت 
تجارة  غرفة  رئي�س  نائب  فــارد�نــيــان 
�لعالقات  لــ�ــصــوؤون  مو�صكو  و�صناعة 
�صكرتير  �لكتبي  �صعيد  و�أحمد  �لدولية 
�الإد�رة �القت�صادية و�لتجارية  �أول رئي�س 
وجمال  رو�صيا  لدى  �لدولة  �صفارة  في 
في  �الإعــالم  �إد�رة  مدير  بوزنجال  �صعيد 
م�صت�صار  �لمطوع  وجا�صم  �ل�صارقة  غرفة 
�لم�صتقلة  �لكومنولث  دول  مع  �لعالقات 
تنفيذي  �لج�صمي  �لرحمن  عبد  ولمياء 
و�صلطان  �لوطنية  �ل�صناعات  تنمية  �أول 
عبد�هلل �آل علي تنفيذي تنمية �ل�صناعات 
�لوطنية بمركز �ل�صارقة لتنمية �ل�صادر�ت 
�لم�صوؤولين  من  عدد  ح�صور  جانب  �إلى 

�لر�صمية  و�لهيئات  �لتجارية  �لغرف  في 
�القت�صادية وممثلين عن كبرى �ل�صركات 
�الإمار�تيين  �الأعــمــال  ورجــال  �لرو�صية 

�لم�صاركين في �لبعثة.
�أهمية  غوركوف  �صيرغي  �صعادة  و�أكــد 
�ل�صارقة  غرفة  تقودها  �لتي  �لبعثة  هذه 
و�لتي من �صاأنها تعزيز عالقات �لتعاون 
�القت�صادي بين رو�صيا و�الإمار�ت ال�صيما 
�أن هناك مجاالت عديدة جاري �لعمل على 
�ل�صابقة  �لفترة  في  �أجلها  من  �لتن�صيق 
في  خا�صة  �ل�صديقين  �لبلدين  بين 
قطاعات �لزر�عة و�لتكنولوجية �لمتقدمة 
و�ل�صياحة و�لتي من �صاأنها تعزيز حجم 
�لتبادل �لتجاري غير �لنفطي �لذي و�صل 
�إلى نحو مليارين ون�صف �لمليار دوالر في 
نهاية عام 2020 مثنيا على جهود غرفة 
�ل�صارقة في تنظيم هذ� �لملتقى �لذي يعد 
فر�صة هامة لممثلي مجتمع �الأعمال من 
كالل �لبلدين لعقد لقاء�ت مبا�صرة ت�صهم 
في �لتعرف على مجاالت وفر�س جديدة 
�صر�كات  وبناء  �لم�صتقبلي  �لتعاون  من 
تعزز  تجارية  �صفقات  وعقد  ��صتثمارية 
�لعالقات �القت�صادية بمختلف �لقطاعات 

�لحيوية.
�أن  �لعوي�س  �صلطان  عبد�هلل  �صعادة  و�أكد 
تعد  �ل�صارقة  غرفة  تقودها  �لتي  �لبعثة 
حلقة جديدة ُت�صاف �إلى �صل�صلة �لزيار�ت 
و�لتجارية  �لر�صمية  للوفود  �لمتبادلة 
بين �إمارة �ل�صارقة ورو�صيا و�لتي تكلّلت 
تفاهم  مذكرة  بتوقيع   2019 �لعام  في 
خالل  �الأعمال  مجتمعي  بين  و�تفاقيات 
مو�صكو  �إلى  �لغرفة  نظمتها  �لتي  �لبعثة 
�أوجدت قنو�ت  و�لتي  و�صانت بطر�صبورغ 
تو��صل جديدة بين �لموؤ�ص�صات و�ل�صركات 
ورجال �الأعمال في كال �لبلدين و�صاهمت 
و�لتو�صع  �القت�صادي  �لنمو  تعزيز  في 
في  جديدة  ��صتثمارية  فر�س  �إيجاد  في 
و��صت�صافة  �لتنموية  �لقطاعات  مختلف 
�الإمــار�تــي  �الأعــمــال  لملتقى  �ل�صارقة 
�لتنمية  د�ئـــرة  نظمته  ــذي  �ل �لرو�صي 
�القت�صادية بال�صارقة بالتعاون مع وز�رة 
�لطاقة و�ل�صناعة في �لعام 2020 وغيرها 
�لكثير من �لزيار�ت و�للقاء�ت �الفتر��صية 
�إلى  �لثنائية  بالعالقات  تنطلق  �لتي 
م�صتويات �أرحب من �لتعاون �ال�صتثماري 

و�القت�صادي �لم�صترك.

»جافزا« ت�ستعر�س قدراتها واإمكاناتها في 
»الخم�سة الكبار«

دبي-وام:
"جافز�"  �لحرة لجبل علي  �لمنطقة   ت�صارك 
�إقليم   - �لعالمية  دبــي  لمو�نئ  �لتابعة 
�الإمار�ت في معر�س "�لخم�صة �لكبار" وت�صعى 
من خالله �إلى تمهيد �لطريق �أمام قطاع مو�د 
�لذي  �لمعر�س  ُيعد  حيث  و�لت�صييد  �لبناء 
�صُيعقد في �لفترة من 12 �إلى 15 �صبتمبر 2021 
�أكبر  �أحد  �لعالمي  �لتجاري  دبي  مركز  في 
�الإن�صاء�ت  �لمتخ�ص�صة في مجال  �لفعاليات 

و�لمقاوالت في منطقة �ل�صرق �الأو�صط.
وتكت�صب م�صاركة جافز� في معر�س "�لخم�صة 
�صتعر�س  حيث  ��صتثنائية  �أهمية  �لكبار" 
طيًفا و��صًعا من �لحلول �لتي تمكن �الأطر�ف 
دخول  من  �لمنطقة  في  بال�صناعة  �لمرتبطة 

�أ�صو�ق جديدة وتنمية �أعمالهم.
وبف�صل قدر�تها �للوج�صتية نجحت جافز� في 
دعم �أكثر من 3،300 �صركة في مجال �الإن�صاء�ت 
وتمكينها من تد�ول تجارة �إجمالية بلغت 17 
مليار درهم عام 2020 ما ي�صكل 29 في �لمائة 
من �إجمالي حجم تجارة قطاع �الإن�صاء�ت في 
�لمدير  دميثان  بن  عبد�هلل  وقال  دبي.  �إمارة 
�لتنفيذي و�لمدير �لعام لمو�نئ دبي �لعالمية 
- �إقليم �الإمار�ت وجافز� �إن قطاع مو�د �لبناء 
�الأعمال  قطاعات  �أهــم  �أحــد  يعد  و�لت�صييد 
�أنه  �لنمو كما  �أبرز محركات  في جافز� ومن 
بالن�صبة  و�الزدهار  للتنمية  �لرئي�س  �لموؤ�صر 
�أن ت�صهد �صناعة مو�د  �لمتوقع  ..ومن  للدول 
�نتعا�ًصا  �الإمار�ت  دولة  في  و�لت�صييد  �لبناء 
ونمًو� بن�صبة 5.9 في �لمائة خالل �لعام 2021 
حتى  �لمائة  في   2.0 ن�صبته  نمو  بمتو�صط 
عام 2025 ..معربًا عن ثقته �لكبيرة من قدرة 
زيادة  في  كبير  ب�صكل  �الإ�صهام  على  جافز� 
الزدهار  �الأف�صل  �لبيئة  وخلق  �الأرقــام  هذه 
�لتجارية  �لبو�بة  تعد  �إذ  �لقطاع  �صركات 
وما  �أفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  لمنطقة 

يتعّد�ها من �أقاليم.
ولفت �إلى �أنه عبر م�صاركتها في هذ� �لحدث 
لنمو  جديدة  �آفاق  بفتح  "جافز�"  تكتفي  لن 

�ل�صناعة فح�صب  في هذه  �لعاملة  �ل�صركات 
�إلى  �لو�صول  من  تمكينها  �إلى  �صت�صعى  بل 

�أ�صو�ق و�أقاليم �أو�صع.
في  جافز�  قــدر�ت  علي  جبل  ميناء  ويعزز 
�إلى 3.5 مليار م�صتهلك في منطقة  �لو�صول 
�ل�صرق �الأو�صط و�إفريقيا وجنوب �آ�صيا ويمكنه 
بما  �لب�صائع  �أنو�ع  جميع  مع  �لتعامل  من 
محطة  من خالل  �ل�صائبة  �لب�صائع  ذلك  في 
�ل�صحن �لعام �لتي ت�صم 27 ر�صيًفا وم�صاحته 
..كما  مربع  متر  مليون   1.4 على  تزيد  �لتي 
يوفر  و�لــذي  علي  جبل  ميناء  �إمكانات  �أن 
من  �أكثر  خالل  من  �لعالم  مو�نئ  مع  �لربط 
خدمة   80 على  يزيد  وما  مالحًيا  خًطا   180
�لمثالية  �لوجهة  تجعله  �أ�صبوعية  مالحية 
لت�صدير و��صتير�د مو�د �لبناء و�لمو�د �لخام 
..�إ�صافة  �الإن�صاء�ت  في  �لم�صتخدمة  �الأخرى 
�لتناف�صية  �لبحري  �ل�صحن  �أ�صعار  �أن  �إلى 
و�رتــبــاط  �لت�صغيلية  �لعمليات  ومــرونــة 
و�لخطوط  �لطرق  من  كبيرة  ب�صبكة  �لميناء 
�لبرية وتو�فر �لعديد من �لمر�فق �للوج�صتية 
مثل �لم�صتودعات �ل�صخمة وخدمات �لمناولة 
�للوج�صتية و�لمخازن �لمتنوعة تمنحه ميزة 

تناف�صية ��صتثنائية.
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  البحرين: توقيع اتفاقية   
تعاون م�سترك بين 

»الطاقة الم�ستدامة« 
و�سركة اإيطالية

 املنامة ـ )الوحدة(:
 في اإطار تعزيز التعاون مع القطاع الخا�ص 
الطاقة  م�شاريع  في  اال�شتثمارات  وج��ذب 
الدكتور  �شعادة  قام  وت�شجيعها،  المتجددة 
عبدالح�شين بن علي ميرزا رئي�ص هيئة الطاقة 
الم�شتدامة وال�شيد Marco Villa الرئي�ص 
 Technip Energies التنفيذي ل�شركة
تعاون  اتفاقية  على  بالتوقيع  االإيطالية، 
م�شترك بين هيئة الطاقة الم�شتدامة و�شركة 
خالل  وذل��ك   ،Technip Energies
با�شتخدام  افترا�شيًا  ُعِقَدت  توقيع  فعالية 
من  عدد  بح�شور  المرئي  التوا�شل  و�شائل 
مذكرة  وتهدف  الجانبين.  من  الم�شوؤولين 
مبادرات  من  عدد  تنفيذ  دعم  اإل��ى  التفاهم 
في  ي�شهم  بما  المتجددة  الطاقة  وم�شاريع 
من خالل  وذلك  الم�شتركة،  االأه��داف  تحقيق 
الم�شاريع التجريبية والدرا�شات والدعم الفني 
بالطاقة  العالقة  ذات  للقطاعات  والتقني 
وت�شتمل على مبادرات  البحرين،  في مملكة 
لخف�ص االنبعاثات الكربونية وتح�شين كفاءة 
ال�شاحلية  الرياح  طاقة  وم�شاريع  الطاقة 
الهيدروجين  وا�شتخدامات  العميقة،  والمياه 
الدكتور  توجه  المنا�شبة  وبهذه  االخ�شر. 
الر�شيدة  للقيادة  والتقدير  بال�شكر  ميرزا 
على دعمهم الالمحدود لجهود هيئة الطاقة 
بيئة  اإعداد  دعم  على  وحر�شهم  الم�شتدامة 
واال�شتثمارات،  للم�شاريع  جاذبة  اقت�شادية 
وانتهز الدكتور ميرزا الفر�شة الإطالع الح�شور 
على اأبرز المبادرات والبرامج المحورية التي 
ب�شكل  �شتنعك�ص  والتي  الهيئة  عليها  تعمل 
مبا�شر واإيجابي على تفعيل االتفاقية ودعم 
موؤكداً  منها،  المنبثقة  والخطط  الم�شاريع 
حر�ص هيئة الطاقة الم�شتدامة على ا�شت�شراف 
ودرا�شة التحركات في القطاع الخا�ص والعمل 
في  الوطنية  الجهود  دعم  من  تمكينه  على 
�شياق النهو�ص بقطاع الطاقة الم�شتدامة في 
التنموية  واالأهداف  للروؤى  وتحقيقًا  المملكة 
 Marco ال�شاملة. ومن جانبه انتهز ال�شيد
Villa الفر�شة لالإ�شادة بما تمكنت المملكة 
مدة  في  هامة  اإن��ج��ازات  من  تحقيقه  من 
ق�شيرة تترجم جدية ودعم كافة الجهات ذات 
العالقة بمجاالت الطاقة الم�شتدامة، وبالدور 
الم�شتدامة  الطاقة  لهيئة  والهام  المحوري 
الدكتور عبدالح�شين بن علي ميرزا  برئا�شة 
في تحقيق ذلك، واأعربوا عن تطلعهم للعمل 
مع فريق الهيئة وتفعيل االتفاقية بما يحقق 
المنفعة المتبادلة ويدعم الم�شيرة التنموية 

في مملكة البحرين.

نظرة على اأداء اأ�سواق الإمارات المالية لهذا الأ�سبوع
اأبوظبي ـ )الوحدة(:

اأنهى �شوق دبي المالي تداوالت االأ�شبوع الما�شي، على ارتفاع 
بن�شبة 1.15% مغلقا عند م�شتوى قيا�شي جديد هو 7861 نقطة، 
التاريخية، وبتداوالت بلغت  اإغالقه  اأعلى م�شتويات  ُيعد  حيث 
اأبوظبي  �شوق  واأقفل  دره��م.  مليون   1666 االإجمالية  قيمتها 
طفيف  ب�شكل  مرتفعا  الما�شي،  الخمي�ص  يوم  المالية  لالأوراق 
وبواقع نقطة واحدة عند م�شتوى 2908 نقاط، وبتداوالت بلغت 
قيمتها االإجمالية 201 مليون درهم فقط. وقد هبط خام "برنت 
اأو 1.15 دوالر،  الما�شي بن�شبة %1.6  الخمي�ص  يوم  القيا�شي" 
اأو 1.47 دوالر عند 72.92  ارتفع يوم الجمعة بن�شبة %2  فيما 
خام  وتراجع   .%0.4 اأ�شبوعية  مكا�شب  م�شجاًل  للبرميل،  دوالر 
"نايمك�ص" يوم الخمي�ص بن�شبة 1.7% اأو 1.16 دوالر، فيما �شعد 
دوالر   69.72 لي�شجل  دوالر   1.58 اأو   %2.3 بنحو  الجمعة  يوم 
للبرميل، محقًقا مكا�شب اأ�شبوعية 0.6%. وفيما يخ�ص االأ�شواق 
العالمية، �شجل موؤ�شر الداوجونز ال�شناعي تراجعا يوم الخمي�ص 
بن�شبة 0.4% اأو 151 نقطة، كما هبط يوم الجمعة بن�شبة %0.8 
عند  باإغالقه   ،%  2.2 اأ�شبوعية  خ�شائر  لي�شجل  نقطة،   271 اأو 
يوم  الذهب  عقود  اأ�شعار  وارتفعت  نقطة.  األف   34.607 م�شتوى 

الخمي�ص بن�شبة 0.4% اأو 6.50 دوالر.

»الت�سجيل العقاري«تحتفل بتخريج الدفعة الأولى 
ال�سارقة وام:

 احتفلت دائرة الت�شجيل العقاري بال�شارقة 
في مقرها الرئي�شي، بالتعاون مع جامعة 
من  االأول���ى  الدفعة  بتخريج  ال�شارقة 
منت�شبي برنامج "دبلوم الخبير العقاري"، 
الذي ترعاه الدائرة، وي�شرف على تدري�شه 
والتطوير  الم�شتمر  التعليم  مركز  وتنفيذه 

المهني بجامعة ال�شارقة.
اأحمد  عبدالعزيز  �شعادة  الحفل  وح�شر 
الت�شجيل  دائ��رة  ع��ام  مدير  ال�شام�شي 
العقاري، واالأ�شتاذ الدكتور را�شي الزبيدي 
والتطوير  الم�شتمر  التعليم  مركز  مدير 
و�شعادة  ال�شارقة،  جامعة  في  المهني 
م�شت�شار  العبار  علي  حميد  الم�شت�شار 
دائرة الت�شجيل العقاري. ويتكون البرنامج 
من 48 �شاعة تدريبية موزعة على 16 يومًا، 
باللغة  تدر�ص  م�شاقات  اأربعة  ويت�شمن 
وتحليل  العقاري  االقت�شاد  وهي:  العربية 
االأ�شواق العقارية، وا�شتراتجيات التفاو�ص 
العقاري،  القطاع  في  العمالء  وخدمة 
العقارية،  وال�شرائب  المالية  واالإدارة 
والهند�شة العقارية وت�شريعاتها القانونية 
و�شارك في البرنامج في دفعته االأولى 24 
عبر  بعد  عن  التدريب  تم  حيث  م�شاركًا، 
من  بم�شاركة مجموعة  البالكبورد،  من�شة 

المدربين والخبراء الموؤهلين في الجامعة.
واأعرب �شعادة عبدالعزيز اأحمد ال�شام�شي 
حفل  في  كلمته  �شمن  الدائرة  عام  مدير 
بتخريج  البالغة  �شعادته  عن  التخريج 

الدفعة االأولى من منت�شبي البرنامج.
وقال "اإن الدائرة ت�شعى دائمًا لدعم القطاع 
العقاري في االإمارة ب�شتى ال�شبل، باعتباره 
االإم��ارة،  وازده��ار  لتقدم  محوريًا  قطاعًا 

هذا  ال��دائ��رة  ابتكرت  ال�شياق  ه��ذا  وف��ي 
البرنامج لتقديم اأف�شل المهارات التدريبية 
الم�شاركين  واإطالع  القطاع،  في  للعاملين 
الت�شريعات  اأح��دث  على  البرنامج  في 
في  العقاري  لل�شوق  المنظمة  القانونية 
التجارب  باأف�شل  وم�شاركتهم  االإم���ارة، 
بهدف  العقاري  القطاع  في  والممار�شات 
عملهم،  الأداء  الالزمة  الخبرات  اإك�شابهم 

والم�شتقبلية  الحالية  ا�شتثماراتهم  واإدارة 
في القطاع باأف�شل طريقة ممكنة، وتطوير 
اأف�شل  وفق  العمل  اأداء  ل�شمان  مهاراتهم 

المعايير والممار�شات العالمية".
را�شي  الدكتور  االأ�شتاذ  اأ�شاد  جانبه،  من 
الم�شتمر  التعليم  مركز  مدير  الزبيدي 
المنت�شبين  بجهود  المهني  والتطوير 
من  العديد  ت��ن��اول  وال���ذي  للبرنامج، 
المجال  في  العاملين  تهم  التي  الق�شايا 
العقاري ويعمل على تطوير مهاراتهم في 
البرامج  من  الدبلوم  ويعد  المجال،  هذا 

المتقدمة في المجال العقاري.
والتطوير  الم�شتمر  التعليم  مركز  اأن  واأكد 
تاأهيل  على  يعمل  الجامعة  في  المهني 
من  العديد  في  مهنيا  الب�شرية  الكوادر 
العمل  �شوق  يحتاجها  التي  التخ�ش�شات 
متبادلة  مهنية  �شراكات  اإن�شاء  خالل  من 

المنفعة مع قطاعات المجتمع المختلفة.
حميد  الم�شت�شار  �شعادة  قال  جهته،  من 
الت�شجيل  دائ��رة  م�شت�شار  العبار  علي 
كافة  ي�شتهدف  البرنامج  "اإن  العقاري: 
مجال  في  الخبرة  ذوي  من  المتعاملين 
على  مهامهم  الأداء  والموؤهلين  العقارات 
الوجه االأكمل، والبرنامج مفتوح اأي�شًا لكل 
من يجد في نف�شه الكفاءة للعمل في هذا 

المجال .

»دانة غاز« و»نفط الهالل« توقعان اتفاقية تمويل 
بـ917 مليون درهم

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
التحالف  بتروليوم،  بيرل  �شركة  وقعت   
و"دانة  الهالل  نفط  �شركة  تقوده  ال��ذي 
اتفاقية تمويل بقيمة 250  االإماراتية،  غاز" 
مليون دوالر )917 مليون درهم( مع موؤ�ش�شة 
للم�شاهمة   )DFC( الدولية  التنمية  تمويل 
غاز  حقل  في  التو�شعة  اأعمال  تمويل  في 

خورمور في اإقليم كرد�شتان العراق.
وموؤ�ش�شة تمويل التنمية الدولية االأميركية 
هي ذراع تمويل التنمية التابعة للحكومة 
قّدمته  ال��ذي  التمويل  وي�شهم  االأميركية، 
في  �شنوات   7 مدته  والبالغة  الموؤ�ش�شة 
خورمور  لمحطة  االإنتاجية  القدرة  زيادة 
قدم  مليون   690 اإل��ى  لي�شل   %50 بن�شبة 
الطلب  لتلبية  يوميًا  الغاز  من  مكعبة 
المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد 
الكهرباء في اإقليم كرد�شتان العراق. وتبلغ 
تكلفة الم�شروع االإجمالية 630 مليون دوالر، 
الإتمام  المتبقي والالزم  المبلغ  وتم تمويل 
الم�شروع من خالل ت�شهيل ائتماني من اأحد 
البنوك المحلية، ومن خالل تمويل مقدم من 
واالإن�شائية  الهند�شية  االأعمال  مقاول  قبل 

والتزويد.
وُيعد م�شروع »خورمور 250« هو المرحلة 
خورمور،  في  التو�شعة  م�شروع  من  االأولى 
الغاز،  الإن��ت��اج  خطين  اإ�شافة  ويت�شمن 
الغاز  اإن��ت��اج  اإجمالي  رف��ع  اإل��ى  ويهدف 
اليوم. وقد  المليار قدم مكعبة في  ليقارب 
الم�شروع  في  االإن�شائية  االأعمال  ا�شتوؤنفت 
توقف  بعد  وذلك  الما�شي،  اأبريل  �شهر  في 

ومن  »كورونا«،  جائحة  ب�شبب  االأعمال 
االإن�شائية  االأعمال  من  االنتهاء  المتوقع 
وبدء االإنتاج في �شهر اأبريل من عام 2023.

بيرل  �شركة  ا�شتثمارات  اإجمالي  ويتجاوز 
االآن  حتى  خورمور  مرافق  في  بيتروليوم 
تراكمي  اإنتاج  باإجمالي  دوالر،  مليار   2.1
مكافئ  نفط  برميل  مليون   341 على  يزيد 
االإمداد  واأدى  النفطية،  وال�شوائل  الغاز  من 
الكهرباء  اإنتاج  لمحطات  بالغاز  الم�شتمر 
توفير  اإلى  وبازيان  وجمجمال  اأربيل  في 
اقت�شادية  وفوائد  الوقود  تكلفة  في  كبير 

جمة الإقليم كرد�شتان والعراق ككل.
تم  الم�شروع،  المنتج من  الغاز  ومن خالل 
تجنب اأكثر من 42 مليون طن من انبعاثات 

ال�شتبدال  نتيجة  الكربون،  اأك�شيد  ثاني 
الطبيعي  بالغاز  )الديزل(  ال�شائل  الوقود 
في توليد الكهرباء، ما ي�شاهم في الحد من 
الهواء  وتلوث  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
المحلي في اإقليم كرد�شتان العراق. وكذلك 
دعم التحول ال�شتخدام م�شادر طاقة اأف�شل 

للم�شاهمة في الحد من التغير المناخي.
الغاز  لمعالجة  خورمور  محطة  �شهدت 
االإنتاج  بين عامي 2018 و2021، زيادة في 
المحطة،  بن�شبة 45% نتيجة لزيادة كفاءة 
ما رفع اإجمالي االإنتاج لي�شل اإلى 106 اآالف 
الم�شروع  وُيعد  يوميا،  مكافئ  نفط  برميل 
في  الخا�ص  القطاع  من  للغاز  منتج  اأكبر 

العراق.

�أ�صحاب  لدعم  "باكمان" يتعاونان  دبي" و�صركة  "�قت�صادية 
�لم�صاريع �لنا�صئة 

دبي ـ )الوحدة(:
والترخي�ص  الت�شجيل  قطاع  تعاون   
التجاري في »اقت�شادية دبي« مع �شركة 
للتجارة  المعتمدة  المن�شة  »باكمان«، 
»رخ�شة  حاملي  لدعم  االإلكترونية، 
دبي  اقت�شادية  من  ال�شادرة  تاجر« 
االأعمال  اأ�شحاب  بترخي�ص  والمعنية 
واأن�شطة  بدبي  االإقامة  محل  من  الحرة 
االأعمال االإلكترونية التي تدار عبر و�شائل 
االإنترنت،  و�شبكة  االجتماعي  التوا�شل 
التجارة  عالم  دخ��ول  م��ن  وتمكينهم 

االإلكترونية باأقل التكاليف واأ�شرع وقت.
وبموجب التعاون بين الطرفين، �شيتمكن 
بدء م�شاريعهم  تاجر من  حاملو رخ�شة 
تقدم  اإذ  واح��د،  يوم  خالل  االإلكترونية 

المن�شة موقع اإلكتروني مع خدمة الدفع 
المحلية  التو�شيل  وخدمة  »اأونالين« 
العمالء  اإدارة  جانب  اإل��ى  وال��دول��ي��ة، 
االأمر  كامل،  ب�شكل  التو�شيل  وعمليات 
الو�شول  م�شاريعهم  من  �شيعزز  ال��ذي 
الم�شتهلكين  من  �شريحة  اأكبر  اإلى  بها 

والجمهور عبر الموقع االإلكتروني.
االإقبال  مع  تزامنًا  المبادرة  هذه  تاأتي 
خيارات  على  الم�شتهلكين  بين  المتزايد 
التجار  واإدراك  االإلكترونية،  ال�شراء 
االإلكتروني  ح�شورهم  تعزيز  ل�شرورة 
»ك��ورون��ا«،  ف��ي��رو���ص  جائحة  خ��الل 
تجاه  الم�شتمرة  الجهود  اإلى  باالإ�شافة 
االقت�شادية  القطاعات  مختلف  دع��م 
وتعزيز االقت�شاد الوطني والحفاظ على 

ا�شتدامته.

»تعاونية التحاد« تطلق حملة تخفي�سات ت�سمل 
�سلعة اآلف   10

دبي ـ )الوحدة(:
يوم  االتحاد  تعاونية  اأعلنت 
 10 تخ�شي�شها  ع��ن  ال�شبت، 
ماليين درهم لحملة تخفي�شات 
م�شيرة  الجاري،  �شبتمبر  �شهر 
حتى  ت�شتمر  الحملة  اأن  اإل��ى 
بخ�شومات  ال�شهر،  نهاية 
ن�شبتها  ت��ت��ج��اوز  متفاوتة 
مختارة  اأ�شناف  على  ال���%60 

من ال�شلع والمنتجات.
ال�شعادة  اإدارة  مدير  وق��ال 
وال��ت�����ش��وي��ق ف���ي ت��ع��اون��ي��ة 
�شهيل  ال��دك��ت��ور  االت���ح���اد، 
ت�شع  التعاونية  اإن  الب�شتكي، 
المتعامل والم�شتهلك على راأ�ص 
تلبية  اإلى  وت�شعى  اأولوياتها 
من خالل  ورغباته  احتياجاته 
التخفي�شات  حمالت  اإط���الق 
والخ�شومات في جميع فروعها 
اإمارة  في  المنت�شرة  ومراكزها 
دبي على مدار العام وفق خطة 

ت�شويقية معدة م�شبقًا.
بيان،  في  الب�شتكي  واأ���ش��اف 
دائما  تحر�ص  التعاونية  اأن 
تناف�شية  اأ�شعار  تقديم  على 
االأ�شا�شية  ال�شلع  لجميع 

قبل  م��ن  ا�شتهالكًا  واالأك��ث��ر 
مخف�شة،  باأ�شعار  الم�شتهلكين 
العديد  توفير  ب��ه��دف  وذل���ك 
من  ال�شرائية  الخيارات  من 
وذكر  للم�شتهلكين.  المنتجات 

ارت��اأت  ذل��ك،  على  بناء  اأن��ه 
ت�شع حمالت  اإطالق  التعاونية 
جميع  في  ومختلفة  متنوعة 
االإلكتروني  وبمتجرها  فروعها 
الجاري،  �شبتمبر  اأي��ام  طيلة 
ت�شمل  الخ�شومات  اأن  مو�شحا 
حيث  ومنتج،  �شلعة  اآالف   10
على  التخفي�شات  ن�شبة  ت�شل 
وغير  ال��غ��ذائ��ي��ة  المنتجات 
من  اأكثر  المختارة  الغذائية 

.%60
اأن  اإل���ى  الب�شتكي  واأ����ش���ار 
خيارات  اأت��اح��ت  التعاونية 
ال��ط��ل��ب ل��ج��م��ي��ع ع��رو���ص 
المتجر  ع��ب��ر  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
مبادراتها  �شمن  االإلكتروني 
الخيارات  مختلف  توفير  في 
تجربة  لخو�ص  للم�شتهلكين 
اأن  مبينا  ا�شتثنائية،  ت�شوق 
ومزايا  خدمات  يوفر  المتجر 
تح�شين  على  تعمل  ف��ري��دة 

تجربة المت�شوقين.

انطالق ملتقى ال�ستثمار ال�سوداني ـ ال�سعودي 
بالخرطوم 

اخلرطوم ـ )الوحدة(:
االأح��د  ي��وم  ي��وم  تنطلق 
بت�شريف معالي عبدالرحمن 
بن عبدالمح�شن وزير البيئة 
و المياه و الزراعة ال�شعودي 
رجال  من  عدد  م�شاركة  و 
الم�شتثمرين  و  االأع��م��ال 
ح�شور  و  ال�شعوديين 
وزراء القطاع االقت�شادي و 
اأ�شحاب  اإتحاد  و  التنمية 

العمل ال�شوداني .
المالية  وزي���ر  واأو����ش���ح 
االقت�شادي  والتخطيط 
اإبراهيم  جبريل  الدكتور 
باأن  محدود(  )ت�شريح  فى 
امتداداً  ياأتي  الملتقى  هذا 
فى  تمت  ال��ت��ي  ل��ل��ق��اءات 
المملكة العربية ال�شعودية 
و  االإ���ش��ت��ف��ادة  كيفية  ف��ى 
مع  الفاعلة  الم�شاركة 
الحكومة ال�شودانية للولوج 

�شيقدمه  حقيقي  ل��واق��ع 
العربية  للمملكة  ال�شودان 
مجال  ف��ي  ال�����ش��ع��ودي��ة 
االإ�شتثمار ، و لفائدة البلدين 
من  ال�شودان  به  يزخر  بما 
متعددة  ث���روات  و  م���وارد 
نحتاج الإ�شتغاللها ب�شورة 

ُمثلى .
الملتقى  هذا  ياأتي  قال  و 
مع  الت�شاور  و  للتفاكر 
ال�شعوديين  الم�شتثمرين 
اال�شتثمار  فر�ص  وعر�ص 

فى كل القطاعات ) الزراعة 
 – الحيوانية  ال��ث��روة   –
المعادن – النفط – الطاقة 
البديلة و الطاقة المتتجددة 
( . و تفعيل دور ال�شراكة بين 
القطاعين العام و الخا�ص و 

القوانين الم�شاحبة لها .
اأعرب  فقد  اآخر  جانب  من 
التعاون  و  االإ�شتثمار  وزير 
محمد  ال��ه��ادي  ال��دول��ي 
اإبراهيم عن اأمله باأن يخرج 
خطط  ب��و���ش��ع  الملتقى 
لالإ�شتفادة  وكاملة  �شاملة 
التى يتمع  الموارد  من كل 

بها .
مبينًا اأن الملتقى ال�شوداني 
يومي  فى  يعقد  ال�شعودي 
خالل  من  االإثنين  و  االأحد 
اإجتماعات  و  مباحثات 
ثنائية بين الجهات الر�شمية 
و لقاءات بين رجال االأعمال 

ال�شودانيين و ال�شعوديين .



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة11

الأحد 12�سبتمرب 2021-العـدد 14841 

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو / محمد مرسلني محمد 

جواز  باكستان  ،الجنسية  شبري 

الرجاء   )BL0916541( رقم  سفره 

سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

رشطة  مركز  أقرب  إىل  أو  باكستان 

مشكوراً.    
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الإمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

م�سقط ـ )الوحدة(:

بجهاز  ممثلة  عمان  �سلطنة  ا�ست�سافت 

"متكني  ندوة  العماين  ال�ستثمار 

اإ�سرتاتيجيات ال�ستثمار املبتكرة" ملجل�س 

اآ�سيا لال�ستثمار يف البنية  حمافظي بنك 

لالجتماع  متهيًدا  تاأتي  التي  الأ�سا�سية، 

ال�سنوي للبنك يف اأكتوبر من العام اجلاري، 

حيث حتدث فيها عدٌد من اأ�سحاب املعايل 

وكبار امل�سوؤولني من ال�سلطنة والبنك، وذلك 

عرب الت�سال املرئي.

حممد  بن  ال�سالم  عبد  معايل  واأعرب 

املر�سدي رئي�س جهاز ال�ستثمار العماين، 

ع�سو جمل�س حمافظي بنك اآ�سيا لال�ستثمار 

يف البنية الأ�سا�سية يف الكلمة الفتتاحية 

للندوة عن فخره ب�رشاكة ال�سلطنة مع البنك 

الآ�سيوي، التي اأدت اإىل جعل ال�سلطنة اأكرث 

دول املنطقة ا�ستفادة من ت�سهيالته املالية؛ 

بتمويل ثالثة م�ساريع يف البنية الأ�سا�سية 

بلغ التزام البنك جتاهها ما يقارب الـ 300 

مليون دولر اأمريكي.

م�رشوع  اإىل  حديثه  يف  معاليه  واأ�سار 

اأبرز  اأحد  ياأتي  الذي  العري�س  النطاق 

امل�ساريع املمولة من قبل البنك، مو�سًحا 

واأهمية  فارقة،  باأن امل�رشوع ميثل عالمة 

لكال املوؤ�س�ستني؛ اإذ ُيعدّ اأول �سفقة للبنك 

جمال  يف  له  �سفقة  واأول  املنطقة،  يف 

الت�سالت. اأما بالن�سبة لل�سلطنة فهي املرة 

الأوىل التي يتلقى فيها م�رشوع بنية اأ�سا�سية 

يدل  مما  خارجًيا؛  جتارًيا  متوياًل  وطني 

على ثقة امل�ستثمرين الدوليني بالقت�ساد 

�سي�ساعد  امل�رشوع  باأن  موؤكًدا  العماين، 

على تعزيز القت�ساد الرقمي يف ال�سلطنة؛ 

وذلك عرب اإن�ساء �سبكة متطورة من الألياف 

الب�رشية، مُتّكن مزودي خدمات الت�سالت 

ال�رشعة  فائقة  اإنرتنت  خدمات  تقدمي  من 

ملجتمع الأعمال، وللم�ستخدمني الأفراد. من 

جهته حتدث معايل قي�س بن حممد اليو�سف 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار 

لتعزيز  ال�سلطنة  جهود  عن  الندوة  يف 

العاملية،  ال�ستثمارات  وجلب  ال�ستثمار، 

والإجراءات املتخذة لإيجاد بيئة ا�ستثمارية 

حمّفزة لبيئة لالأعمال.

من  تنطلق  الوزارة  باأن  معاليه  واأو�سح 

التوجيهات ال�سامية من لدن مولنا ح�رشة 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق 

املعظم –حفظه اهلل ورعاه - وروؤية عمان 

2040، وخطة التحفيز القت�سادي، وخطة 

وخطة  املدى،  متو�سطة  املايل  التوازن 

وبرنامج  العا�رشة،  اخلم�سية  التنمية 

"ا�ستثمر يف عمان"؛ لتقدمي بيئة حمّفزة 
لالأعمال التجارية، مما ي�سهل على ال�رشكات 

الأعمال  فر�س  من  ال�ستفادة  الدولية 

املتميزة يف جمالت عدة وقطاعات واعدة 

 ، والتعدين  املتجددة  الطاقة  بينها  من 

واخلدمات اللوج�ستية، وال�سناعة وال�سياحة 

وقطاع الأمن الغذائي.

عمان ت�ست�سيف ندوة لمجل�س محافظي بنك اآ�سيا لال�ستثمار 

في البنية الأ�سا�سية

لإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�س 

024488201
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ميركل تحيي 
ذكرى �سحايا 

الحرب العالمية 
الثانية في بولندا

: اأ(  ب  )د  وار�سو 1ـ  
�أحيت  لبولند�،  زي��ارت��ه��ا  م�ستهل  يف   
ذكرى  مريكل  �أجنيال  �لأملانية  �مل�ست�سارة 

�سحايا �حلرب �لعاملية �لثانية.
�ل�سبت  �أم�س  و�ر�سو  يف  مريكل  وو�سعت 
�إكليال من �لزهور على قرب �جلندي �ملجهول، 

�لن�سب �لتذكاري �ملركزي يف بولند�.
وكان �لغزو �لأملاين لبولند� يف عام 1939 
مبثابة بد�ية �حلرب �لعاملية �لثانية، �لتي 
�أ�سفرت عن مقتل ما ل يقل عن 55 مليون 
�لعدد  ي�سل  �أخرى،  تقدير�ت  ويف  �سخ�س، 
�إىل 80 مليونا. ول توجد �أرقام دقيقة. ووفقا 
�سخ�س  ماليني  �ستة  نحو  لقي  للتقدير�ت، 

حتفهم يف بولند� وحدها خالل �حلرب.
وتلتقي مريكل خالل زيارتها �لتي ت�ستغرق 
�لبولندي  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�ح���د�  يوما 
معه  جتري  حيث  مور�فيت�سكي،  ماتيو�س 
�حلدود  من  �لهجرة  ق�سية  حول  حمادثات 

�ل�رشقية لأوروبا وجائحة كورونا.
فيه  يثري  �لذي  �لوقت  يف  �لزيارة  وتاأتي 
بيالرو�س  مع  بولند�  حدود  على  �لو�سع 
�لحت��اد  �أروق���ة  د�خ��ل  متنامية  خم��اوف 

�لأوروبي.
و�تهمت حكومات بولند� وليتو�نيا ولتفيا 
لوكا�سينكو  �ألك�سندر  بيالرو�س  رئي�س 
�إىل  �لو�سول  على  �لالجئني  مب�ساعدة 
�حلدود �خلارجية لالحتاد �لأوروبي باأعد�د 
فر�سها  �لتي  �لعقوبات  على  رد�  كبرية، 

�لحتاد على مين�سك.

»الخطوط الجوية«الباك�ستانية تعتزم بدء رحالت اإلى كابول 
اإ�سالم اأباد ـ )د ب اأ( :

�ل�سبت  �أم�س  �لباك�ستانية  �لدولية  �جلوية  ذكرت �خلطوط   
من  م�ستاأجرة  رحالت طري�ن  ت�سيري  قريبا  تبد�أ  �سوف  �أنها 
�لذين  �لأ�سخا�س  �إجالء  يف  �مل�ساعدة  بهدف  كابول  و�إىل 

يرغبون يف مغادرة �أفغان�ستان.
 وقالت �خلطوط �جلوية �لدولية �لباك�ستانية �إنه ليز�ل من 
غري �لو��سح متى �سوف يتم ��ستئناف خدمة رحالت �لطري�ن 
�لتاأجري �ملحدودة �سوف  �لتجارية �ملنتظمة. وحتى خدمة 
جتعل �ل�رشكة بني �رشكات �لطري�ن �لقليلة �لتي تعمل يف 

�أفغان�ستان بعدما ��ستولت طالبان على �لبالد.  
�جلوية  �خلطوط  با�سم  �لناطق  خان  �حلفيظ  عبد  وق��ال 
�أ(  ب.  )د.  �لأملانية  �لأنباء  لوكالة  �لباك�ستانية  �لدولية 
"عملية  �أنها  على  �جلوية  �لرحالت  �إىل  �لنظر  ليتعني  �إنه 
جمدولة منتظمة" ولكن كخدمة " م�ستاأجرة"ح�سب �لطلب.

من  ذلك  طلبت  و�لوكالت  �لبعثات  من  عدد�  �أن  و�أ�ساف 
�خلطوط �جلوية �لدولية �لباك�ستانية. ومن بني تلك �لبعثات 
و�لوكالت، �لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي و�لبنك �لدويل 

وكذلك �ملنظمات �لإن�سانية و�لإخبارية.
وقال خان: " �سغوفون لبدء ت�سيري رحالت جوية جتارية �إىل 

كابول ولكن ذلك قد ي�ستغرق بع�س �لوقت".
عدد  بني  من  �لباك�ستانية  �لدولية  �جلوية  �خلطوط  كانت 
قليل من �ل�رشكات �لتي �سريت رحالت فور �سيطرة طالبان 
على كابول. وبح�سب �مل�سوؤولني، جرى �إجالء 1460 �سخ�س 

من جن�سيات خمتلفة عرب �خلطوط �جلوية �لباك�ستانية.

اإجالء 45 األمانياًاآخرين 
من اأفغان�ستان

كابول/برلني ـ )د ب اأ( :
 نقلت رحلة ركاب ثانية تديرها �خلطوط �جلوية 
�لقطرية �أول �أم�س �جلمعة 45 مو�طنا �أملانيا، رفقة 
كابول،  �لأفغانية  �لعا�سمة  من  عائالتهم  �أف��ر�د 
ح�سبما �أعلنت وز�رة �خلارجية �لأملانية يف برلني 

�ليوم �ل�سبت.
مكثف  ن�ساط  �إىل  �ل��وز�رة  با�سم  متحدث  و�أ�سار 
لتوفري �ملزيد من خيار�ت مغادرة �أفغان�ستان، وقال 
�إن هناك �ت�سالت جترى مع �لأ�سخا�س �ملت�رشرين.
وحملت �أول منت مع �أول رحلة �إجالء مدنية، ُنقل 

15 �أملانيا من �أفغان�ستان �إىل قطر �خلمي�س.
كابول  يف  �لع�سكرية  �لإجالء  مهمة  �نتهاء  ومنذ 
هناك، حتاول  من  �لأمريكيني  �جلنود  �آخر  ب�سحب 
�لدول �لغربية متكني مو�طنيها و�ملوظفني �لأفغان 
وُيجرى  �لبالد.  مغادرة  من  �ل�سابقني  �ملحليني 
�للجوء للطرق �لربية و�لرحالت �جلوية من �لبلد�ن 

�ملجاورة ب�سكل متز�يد لهذ� �لغر�س.

تركيا: تحييد 9 اإرهابيين من حزب العمال 
الكرد�ستاني �سمالي العراق

اأنقرة ـ )د ب ا( :
 �أعلنت وز�رة �لدفاع �لرتكية �أم�س �ل�سبت، 
حتييد 9 �إرهابيني من تنظيم حزب �لعمال 
�لكرد�ستاين "بي كا كا"، يف �سمال �لعر�ق.

تو��سل  �إنها  بيان  يف  �ل���وز�رة  وقالت 
بحزم  �لإرهابيني  من  �ملنطقة  "تطهري 
و�إ�رش�ر"، بح�سب وكالة �لأنا�سول �لرتكية 

لالأنباء.
�لرتكية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أن  و�أ�سافت 
يف  �إرهابيني  ت�سعة  حتييد  من  متكنت 

منطقة عملية "خملب �لنمر".
�ملا�سي،  �لعام  حزير�ن/يونيو   17 ويف 
يف  �لنمر"  "خملب  عملية  تركيا  �أطلقت 
�سد  �لعر�ق،  �سمايل  "حفتانني"،  منطقة 
�لتنظيمات  م��ن  وغ��ريه   ،" ك��ا  ك��ا  "بي 

�لإرهابية،بح�سب �لأنا�سول .

 16 األف اإ�سابة و 444 وفاة جديدة بكورونا في 
اإيران

طهران ـ )د ب اأ( :
و�لعالج  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
و�لتعليم �لطبي يف �إير�ن، ت�سجيل 
16 �ألفا و 654 �إ�سابة و444 وفاة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد 

خالل �ل�24 �ساعة �ملا�سية.
وقالت �لعالقات �لعامة بالوز�رة 
يف تقريرها �ليومي: "منذ ظهر�أول 
�أم�س  ظهر  ولغاية  �جلمعة  �أم�س 
�ل�سبت، مت ت�سجيل 16 �ألفا و 654 
كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�سابة 
وفق   19 كوفيد-  ملر�س  �مل�سبب 
�لنهائية،  �لت�سخي�س  معايري 
 5 �إىل  �لإ�سابات  �إجمايل  لريتفع 
�إ�سابة  ماليني و 275 �لف و 567 

موؤكدة".
ولفت �لتقرير �إىل تعايف 4 ماليني 
�مل�سابني  من   419 و  �ألفا   538 و 

بفريو�س كورونا لغاية �لآن.
 444 ت�سجيل  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 
بفريو�س  �مل�سابني  م��ن  وف���اة 
�ساعة   24 خ���الل  ك��وف��ي��د-19 
عدد  �جمايل  لريتفع  �ملا�سية 
�لوفيات �إىل 113 �لف و 824 حالة 
وفاة. و�أ�سارت �لوز�رة �إىل �حلالة 

يف  �خل��ط��ورة(  )�سديدة  �حلمر�ء 
168 مدينة، و�لربتقالية )متو�سطة 
�خلطورة( يف 209 مدن، و�ل�سفر�ء 
 71 يف  �خل��ط��ورة(  )منخف�سة 

مدينة.
�لآن  لغاية  مت  �أن��ه  و�أو���س��ح��ت 
و  �ألفا   149 و  مليونا   22 تطعيم 
180 �سخ�سا باجلرعة �لأوىل و 11 

مليونا و 777 �ألفا و 896 �سخ�سا 
�إجمايل  ليبلغ  �لثانية  باجلرعة 
 927 و  مليون   33 �جلرعات  عدد 

�ألفا و 76 جرعة.

م�سيرات ن�سائية دعماً لحكومة طالبان 
في كابول

اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :
�إع��الم حملية  و�سائل  ذك��رت   
نظمن  �لن�ساء  من  مئات  �أن 
دعما  �ل�سبت،  �أم�س  م�سري�ت 
�لعا�سمة  يف  طالبان  حلكومة 

�لأفغانية.
من  ف��ي��دي��و،  ملقطع  وط��ب��ق��ا 
لطالبان،  مو�لية  �إعالم  و�سائل 
�لن�ساء،  من  مئات  نظمت  فقد 
يرتدين �لنقاب �لأ�سود ويلوحن 
وجتّمعت  ط��ال��ب��ان،  ب��اأع��الم 
�لأفغانيات  من  مئات  ب�سعة 
بجامعة  م��درج  يف  �ملنقبات 
تعبري�ً  �ل�سبت،  �أم�س  كابول 
"طالبان"  لنظام  دعمهّن  عن 
لحقا  م�سري�ت  ونظمن  �جلديد 

عرب �سو�رع قريبة.
لهوؤلء  �لأم��ن  طالبان  ووف��رت 
�ل��ن�����س��اء ودع�����ت ر���س��م��ي��ا 

�ل�سحفيني لتغطية �حلدث.
�أن��ه يف �لأي��ام �لأخ��رية،  يذكر 
حملة  طالبان  مقاتلو  ي�سن 
�ملظاهر�ت  �سد  عنيفة  قمع 
�ملناه�سة لباك�ستان ولطالبان، 
�لرجال  من  مئات  فيها  �سارك 
باحلرية  للمطالبة   ، و�لن�ساء 

و�لتعليم وحقوق مت�ساوية.

اجتماع نووي ي�سم كوريا الجنوبية واليابان في 
طوكيو 

�سول ـ )د ب اأ( :
 ي��ج��ت��م��ع ك��ب��ار �مل��ب��ع��وث��ني 
�جلنوبي  �ل��ك��وري  �ل��ن��ووي��ني 
و�لأم��ري��ك��ي و�ل��ي��اب��اين م��رة 
لبحث  �جلاري  �لأ�سبوع  �أخرى 
�لكورية،  �جلزيرة  �سبه  �سوؤون 
يف �أعقاب حمادثاتهم �لأخرية، 

�أ�سهر. �لتي جرت قبل ثالثة 
"كيه.بي.�إ�س. �سبكة  ونقلت 
�ل��ك��وري��ة  �لإذ�ع���ي���ة  وورلد" 
عن  �ل�سبت  �أم�����س  �جلنوبية 
�ل��ك��وري��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
كبري  �إن  ق��ول��ه��ا  �جل��ن��وب��ي��ة 
�لكوريني  �لنوويني  �ملبعوثني 
ك��ي��و-دوك،  ن��وه  �جلنوبيني، 
من  �لفرتة  يف  طوكيو،  �سيزور 
�ملقبل،  �لثالثاء  حتى  �ليوم 
ل��ب��ح��ث �ل��ت��ع��اون �ل��ث��الث��ي 
�ل��ن��ووي��ة  �لق�سية  لت�سوية 

�ل�سمالية. �لكورية 
 و���س��ي��ج��ري ن���وه ك��ي��و-دوك 
نظريه  مع  ثنائية  حم��ادث��ات 
فوناكو�سي  تاكيهريو  �لياباين، 

�لإثنني. بعد غد 
حمادثات  �إج��ر�ء  �ملقرر  ومن   
�لأمريكي  �خلا�س  �ملبعوث  مع 

�سوجن  �ل�سمالية،  كوريا  لدى 
كيم بالإ�سافة �إىل عقد �جتماع 
�لأمريكي  �ملبعوثني  مع  ثالثي 
�ملقبل. �لثالثاء  يوم  و�لياباين 

قد  �لثالثة  �ملبعوثون  وك��ان 
 21 يف  ���س��ول  يف  �ج��ت��م��ع��و� 

�ملا�سي.. حزير�ن/يونيو 
يناق�س  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 

�سبل  �ل��ث��الث��ة  �مل��ب��ع��وث��ون 
�����س���ت���ئ���ن���اف �حل�������و�ر م��ع 
ب�سكل  و�لتعامل  بيوجنياجن 
�سبه  يف  �ل��و���س��ع  م��ع  ث��اب��ت 
تقييم  و�أي�سا  �لكورية  �جلزيرة 
�تخذها  �لتي  �خلطو�ت  �أحدث 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����س��ي��وع��ي، مب��ا يف 
�لع�سكري  �ل�ستعر��س  ذل��ك 
وما  �لأ�سبوع  هذ�  جرى  �ل��ذي 
ب�ساأن  م���وؤ����رش�ت  م��ن  ت���ردد 
مفاعل  يف  �لعمليات  ��ستئناف 

�لنووي. "يوجنبيون" 
�مل��ح��ادث��ات  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�ل�سمالية  كوريا  بني  �لنووية 
توقفت  قد  �ملتحدة  و�لوليات 
بني  ث��ان��ي��ة  ق��م��ة  ف�سل  ب��ع��د 
�ل�سابق  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
�لكوري  و�لزعيم  تر�مب  دونالد 
يف  �ون  ج��وجن  كيم  �ل�سمايل 
 2019 �سباط/فرب�ير  يف  فيتنام 
لتفاق  �لتو�سل  ع��دم  ب�سبب 
ب�ساأن رفع �لعقوبات �ملفرو�سة 
تخلي  مقابل  بيوجنياجن  على 
�لنووية  بر�جمها  عن  �لأخرية 
�لقمة  كانت   . و�ل�ساروخية 
�لأوىل قد ُعقدت يف �سنغافورة 

.2018 حزير�ن/يونيو 

»�سانتو« ي�سرب �سمالي الفلبين واإجالء 
المئات

مانيال ـ )د ب اأ( :
 �رشب �لإع�سار �سانتو �سمايل �لفلبني 
على  �مل��ئ��ات  و�أج���رب  �ل�سبت،  �أم�����س 
غزيرة  �أمطار  و�سط  منازلهم  مغادرة 

ورياح قوية، وفقا مل�سوؤولني.
بلغت  برياح  م�سحوبا  �سانتو  وكان 
�ل�ساعة  يف  كيلومرت�ت   205 �رشعتها 
يف  كيلومرت�   250 ب�رشعة  وزو�ب���ع 
�ل�ساعة، لدى و�سوله �إىل �لياب�سة فوق 
�إقليم باتاني�س، على بعد 678 كيلومرت� 
ذكر  ح�سبما  مانيال،  �لعا�سمة  �سمال 

مكتب �لطق�س.
�سانتو  �لإع�سار  �إن  �ملكتب  و�أو�سح 
�لغربي  �ل�سمال  �سوب  يتحرك  كان 
�ل�ساعة ومن  ب�رشعة 15 كيلومرت� يف 
�لبحر  �إىل  باتاني�س  يعرب  �أن  �ملتوقع 

�رشق تايو�ن م�ساء �ل�سبت.
وقالت وكالة �لكو�رث �لوطنية �إن 415 
�سخ�سا ��سطرو� �إىل �إخالء منازلهم يف 
�إقليمي كاجايان و�إيز�بيال �ملجاورين، 
�نهيارت  ح��دوث  من  حتذير�ت  و�سط 
�لأمطار  ب�سبب  وفي�سانات  �أر�سية 

�لغزيرة.
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≈Ø°ûà°ùªdG »a ¬«∏«H AÉ≤H QGôªà°SG

 ‘ ,¬«∏«H ,»∏jRGÈdG Ωó≤dG Iôc IQƒ£°SCG AÉ≤H Qô≤J

 πµ°ûH ≈aÉ©àj ¬fCG ºZQ ,âbƒdG ¢†©Ñd ≈Ø°ûà°ùŸG

 øe ΩQh ádGRE’ á«MGôL á«∏ª©d ´ƒ°†ÿG ôKEG ó«L

.á¶«∏¨dG AÉ©eC’G

 hÉ°ùH øjÉà°ûæjCG äÈdCG ≈Ø°ûà°ùe ‘ ¬«∏«H óLGƒJh

 ´ƒ°†î∏d  ,»°VÉŸG  ÜBG/¢ù£°ùZCG  31  òæe  ƒdhÉH

.¿ƒdƒ≤dG ‘ ΩQh ≈∏Y ájQhO ¢UƒëØd

 ÈY á«ë°üdG ¬àdÉM äGóéà°ùe øY ¬«∏«H ∞°ûch

 ÚæKE’G  ø∏YCG  ¿CG  ó©H  ∂dPh  ,ΩGôéà°ùfEG  ≥«Ñ£J

.á«MGôL á«∏ª©d ¬Yƒ°†N ,»°VÉŸG

 ô©°TCG ,Ωƒj πc Qhôe ™e ,»FÉbó°UCG" ¬«∏«H ∫Ébh

."Ée É kÄ«°T ø°ùëàdÉH

 »∏Y  øµd  ,GOó›  Ö©∏dG  ¤EG  ™∏£JCG"  ±É°VCGh

."iôNCG á∏«∏b ΩÉjC’ ‘É©àdG

 çóëà∏d á°UôØdG …ód ,Éæg …OƒLh ∫ÓN" ™HÉJh

."áMGôdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É k°†jCGh ,»à∏FÉY ™e GkÒãc

 ¿ƒµæ°S .Ö◊G πFÉ°SQ πc ≈∏Y G kOó› ºcôµ°TCG" ”CGh

."Öjôb âbh ‘ G kOó› É k©e

ô«ãµdÉH ¬ÑdÉ£«°S Qƒ¡ªédGh ..IOƒ©dG OGQCG ¿ÉeõjôL :»fƒ«ª«°S

ôÑªàÑ°S »a áàaÉN »HÉÑe ¢ùª°T

 »æØdG ôjóŸG ,Êƒ«ª«°S ƒé«jO »æ«àæLQC’G ∫Éb

 ÒgÉªL ¿EG ,âÑ°ùdG  ∫hC’G ¢ùeCG ,ójQóe ƒµ«à∏JC’

 óFÉ©dG  ¿ÉeõjôL  ¿Gƒ£fCG  ÖdÉ£à°S  ≥jôØdG

 ™«ª÷G ™e áÑ∏£àe »g Éªc" ,ÒãµdÉH …OÉæ∏d

."É«eƒj

 ô“Dƒe ‘ Êƒ«ª«°S ∫Éb ,»°ùfôØdG ‹hódG øYh

 øª°V  ,GóZ  ,∫ƒ«fÉÑ°SEG  á¡LGƒe  πÑb  »Øë°U

 ¿CG äóLh" ÊÉÑ°SE’G …QhódG øe á©HGôdG ádƒ÷G

 ,ƒµ«à∏JC’ IOƒ©dG ‘ IÒÑc áÑZQ ¬jód ¿ÉeõjôL

."≥jôØdG ™e ácQÉ°ûª∏d ¢SÉªMh

 ¿ƒµà°S  …OÉædG  ÒgÉªL  ¿G  ó≤àYCG"  ±É°VCGh

 Éæ©e áÑ∏£àe »g Éªc ,¿ÉeõjôL ™e áÑ∏£àe

."ájÉ¨∏d Ö∏£àe ƒµ«à∏JCG ™é°ûe ..É«eƒj

 ¿G  øµªŸG  øe  äÉH  ,¿ÉeõjôL  IOƒY  ™eh

 øe  ¿ƒµe  ,»eƒég  §îH  ≥jôØdG  ≈¶ëj

 õjQGƒ°S ¢ùjƒd »FGƒLhQhC’Gh »°ùfôØdG ÖYÓdG

.¢ùµ«∏«a hGƒL ‹É¨JÈdGh

 ¿CG  »≤«≤M"  Êƒ«ª«°S  ∫Éb  ,ôeC’G  Gòg  øYh

 Éæ∏©éà°Sh ,Éæjód äOGORG Ωƒé¡dG ‘ á°ùaÉæŸG

 ,A’Dƒg  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHh  ..π°†aCG  πµ°ûH  ¢ùaÉæf

 á«∏NGódG á°ùaÉæŸG ..É«fƒch Éª«dh ÉjQƒc ∑Éæg

 Qƒ¡ª÷G  ƒg  ó«Øà°ù«°S  øeh  ,áª¡e  ¿ƒµà°S

."…OÉædGh

 iƒà°ùe ™aÎ°S ¿ÉeõjôL IOƒY âfÉc GPEG ÉªYh

 ,GQƒ°üJ  ∑Éæg  π©Œ  AÉª°SC’G"  ÜÉLCG  ,≥jôØdG

 øe  ºg  ∫ÉLôdG  πH  ,¥QÉØdG  ™æ°üJ  ’  É¡æµd

."¥ôØdG ¿ƒ©æ°üj

 ¬fEG"  Êƒ«ª«°S  ∫Éb  ,∫ƒ«fÉÑ°SEG  ¢Uƒ°üîHh

 ƒg ..¬°VQCG  ≈∏Y G kó«L kAGOCG  Ωó≤j Ö©°U º°üN

 á«fóH ábÉ«∏H ¿ƒ©àªàj √ƒÑY’h »eƒég ≥jôa

 äÉjQÉÑe πc πãe áÑ©°U ¿ƒµà°S IGQÉÑŸG ,á«dÉY

."ÊÉÑ°SE’G …QhódG

 Éæeób"  ¬dƒ≤H  OQ  ,º°Sƒª∏d  ¬JÉ©bƒJ  ∫ƒMh

 ,∂∏ŸG  ¢SCÉc  ‘  Gkó«L  kAGOCG  »°VÉŸG  º°SƒŸG

 »æfCG ºZQ ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ Gó«L Éæ°ùaÉfh

."π°†aCG πµ°ûH ¢ùaÉæf ¿G ≈æ“CG âæc

 ôjÉæj  ‘  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  ¢Vƒîæ°S"  ™HÉJh

 äÉ≤HÉ°ùe Éæjódh ,ó≤àYCG Ée ≈∏Y (¿ÉK ¿ƒfÉc)

 π°†aCG èFÉàf É¡«a ≥≤ëf ¿CG ≈æ“CG ,ájÉ¨∏d áª¡e

."»°VÉŸG º°SƒŸG øe

 ¿É°S  ¢ùjQÉH  ºLÉ¡e  ,»HÉÑe  ¿É«∏«c  ¢TÉY

 ¬æ«H Ωƒàµe ΩGó°U §°Sh ,É kæNÉ°S É kØ«°U ,¿ÉeÒL

 π«MôdG ‘ ¬àÑZQ ø∏YCG Éeó©H ,¬jOÉf IQGOEG ÚHh

.√óbÉ©J AÉ¡àfG øe ΩÉY πÑb

 ºZQ ,»HÉÑe ™«H ‘ ¢ùjQÉH ƒdhDƒ°ùe âæ©Jh

 πHÉ≤Ã ,ójQóe ∫ÉjQ øe ‘GôN ¢VôY ∫ƒ°Uh

 ÜÉ°ûdG ÖYÓdG ≈≤Ñ«d ,hQƒj ¿ƒ«∏e 180 øY ójõj

 ¬à¡Lh  ∫ƒM  ÒÑc  ¢VƒªZ  §°Sh  ¬≤jôa  ™e

.É kfÉ› ¬∏«MQ á«fÉµeEG øe ±hÉflh ,áeOÉ≤dG

 ™e ¬JOÉY ¿É«∏«c π°UGh ,ójó°ûdG ∫ó÷G §°Shh

 IóæLC’G  ‘  âgÉH  Qƒ¡¶H  »°ùfôØdG  ÖîàæŸG

 ¢ùeÉÿG  ΩÉ©∏d  ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S  ô¡°ûd  á«dhódG

 ‘ IQhhƒc  ¬°Vô©à°ùj  Ée  ƒgh  ,‹GƒàdG  ≈∏Y

 É°ùfôa  IGQÉÑe  ‘ »HÉÑe  ∑QÉ°T   :ôjô≤àdG  Gòg

 ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdGh ,∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG ó°V

 ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  äÉ«Ø°üàdG  ‘ 1-1 »HÉéjE’G

 ¬Jó©HCG á«∏°†Y áHÉ°UE’ »HÉÑe ¢Vô©Jh .⁄É©dG

 ºLÉ¡ŸG ´Oƒ«d ,Góæ∏æah É«fGôchCG  »JGQÉÑe øY

 áàgÉH ácQÉ°ûÃ á«dÉ◊G ∞bƒàdG IÎa ,ÜÉ°ûdG

.∑ÉÑ°ûdG õg ¿hO

 πé°S ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  øe ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S  ‘h

 ójƒ°ùdG  ∑ÉÑ°T  ‘ ∑ƒjó∏d  RƒØdG  ±óg ,»HÉÑe

 É«JGhôc á¡LGƒe øY ÜÉZ ºK ,ÉHhQhCG ·CG …QhóH

.ÉfhQƒc ¢ShÒØH ¬àHÉ°UEG ÖÑ°ùH

 õéY ,2018 ⁄É©dG  ¢SCÉµH  èjƒààdG  ΩÉY  ‘h

 »àdG É«fÉŸCG IGQÉÑe ‘ ∑ÉÑ°ûdG õg øY »HÉÑe

 ºK ,ÉHhQhCG ·CG …QhO ‘ »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH â¡àfG

 ádƒ£ÑdÉH 1-2 Góædƒg ≈∏Y RƒØdG ‘ É kaóg πé°S

 É keÉ“ »HÉÑe ¿É«∏«c ÜÉZ ,ÚeÉY πÑbh .É¡JGP

 å«M  ,∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S  ‘  ‹hódG  ∞bƒàdG  øY

 äÉ«Ø°üJ ‘ GQhófCGh É«fÉÑdCG »JGQÉÑe øY ∞∏îJ

.á«∏°†Y áHÉ°UEG ÖÑ°ùH hQƒ«dG

 ∞bƒJ ‘ √QGƒ°ûe ,óYGƒdG ÖYÓdG π¡à°SG Éªæ«H

 ∫OÉ©J  ‘  ¬àcQÉ°ûÃ  ‹hódG  ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S

 äÉ«Ø°üàdG ‘ êQƒÑª°ùcƒd ΩÉeCG ∑ƒjó∏d »Ñ∏°S

 .2018 ∫ÉjófƒŸ á∏gDƒŸG

 5 ‘ §≤a Úaóg ,»HÉÑe πé°S ó≤a , k’ÉªLEGh

/ÈªàÑ°S  ô¡°T  ‘  √OÓH  ÖîàæŸ  äÉjQÉÑe

 ∞bƒà«d ,iôNCG äÉjQÉÑe 5 øY ÜÉZ Éªæ«H ,∫ƒ∏jCG

.á«dhO IGQÉÑe 49 ‘ É kaóg 17 óæY √ó«°UQ

 ∫ÓN  ¬JQƒ°U  Ú°ù–  ‘  »HÉÑe  πeCÉjh

 äÉjQÉÑe 6 ¢Vƒî«°S …òdG ¬jOÉf ™e ¬JÉWÉÑJQG

 ‘  äÉjQÉÑe  4  ™bGƒH  …QÉ÷G  ô¡°ûdG  ∫ÓN

 ∫É£HCG …QhO ‘ Úà¡LGƒeh ,»°ùfôØdG …QhódG

.èjõÑj’h »à«°S Î°ù°ûfÉe ó°V ÉHhQhCG

π°SÉcƒ«f ΩÉeCG hódÉfhQ ácQÉ°ûe º°ùëj π«Ø«f …QÉL

 ô°ùîj ¿Ó«e

 ΩÉeCG ¬ªéf

ƒ«°ùJ’

 IQƒ£°SCG  ,π«Ø«f  …QÉL  º°ùM

 ∞bƒe  ,óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe

 ÚWÉ«°ûdG º‚ ,hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc

 ¢ùeCG ,É k«°SÉ°SCG ácQÉ°ûŸG øe ,ôª◊G

 ádƒ÷G ‘ π°SÉcƒ«f ΩÉeCG ,âÑ°ùdG

 …õ«∏‚E’G  …QhódG  øe  á©HGôdG

.RÉàªŸG

 óMC’  Iójô¨J  öûf  π«Ø«f  OÉYCGh

 π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y  ¬«©HÉàe

 :∫ƒ≤J  »àdGh  ,"ÎjƒJ"  »YÉªàL’G

."A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y hódÉfhQ"
 : kÓFÉb ,Iójô¨àdG ≈∏Y π«Ø«f ≥∏Yh

."CGóÑ«°S"
 QÉfƒL  ‹hCG  »éjhÔdG  ócCGh

 ,ôª◊G ÚWÉ«°ûdG ÜQóe ,ôjÉµ°ùdƒ°S

 π°SÉcƒ«f ó°V ∑QÉ°û«°S hódÉfhQ ¿CG

 ⁄  ¬æµd  ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG,óàjÉfƒj

 óYÉ≤e øe Ö©∏«°S ¿Éc GPEG í°Vƒj

.É k«°SÉ°SCG ∑QÉ°û«°S ΩCG A’óÑdG

 ¢Sƒàæaƒj øe π≤àfG hódÉfhQ ¿CG ôcòj

 ƒJÉcÒŸG ‘ óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ¤EG

 ¿ƒ«∏e 15 Ò¶f »°VÉŸG »Ø«°üdG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,áàHÉK  áª«≤c  hQƒj

.hQƒj ÚjÓe 8 ≠∏ÑJ äGÒ¨àe

 ÜÉ«Z ,¿Ó«e ÜQóe ,‹ƒ«H ƒfÉØ«à°S ócCG

 ±ƒØ°U  ‘  øjRQÉÑdG  ÚÑYÓdG  óMCG

 IQô≤ŸG ƒ«°ùJ’ IGQÉÑe øY …Òfƒ°ShôdG

 øe  áãdÉãdG  ádƒ÷G  ‘  ,óMC’G  Ωƒ«dG

.‹É£jE’G …QhódG

 »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  ‹ƒ«H  ∫Ébh

 πc  ¿ƒµj  ¿CG  ≈æ“CG  âæc"  :IGQÉÑª∏d

 ,ájƒ≤dG  ádƒ÷G  √ò¡d  ÚMÉàe ÚÑYÓdG

."É kMÉàe ¿ƒµj ød hÒL øµd

 ÒîH hÒL"  :‹É£jE’G  ÜQóŸG  ±É°VCGh

 òæe  ≥jôØdG  ™e  ÜQóàj  ⁄  ¬æµd  ,¿B’G

."ÚYƒÑ°SCG

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  Ö«°UCG  hÒL ¿CG  ôcòj

 …QÉ«dÉch  …Òfƒ°ShôdG  IGQÉÑe  Ö≤Y

 ,‹É£jE’G  …QhódÉH  á«fÉãdG  ádƒ÷G  ‘

.á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG ,ihó©dG øe ≈aÉ©Jh

 º°SƒŸG  ‘  ¿Ó«e  ±Góg  hÒL  ó©jh

 ó°V  ÉªgRôMCG  ,Úaóg  ó«°UôH  ‹É◊G

.…QÉ«dÉc

 ∫hóL ‘ ™HGôdG  õcôŸG  ¿Ó«e  πàëjh

 ¥QÉØH ,(•É≤f 6) ‹É£jE’G …QhódG Ö«JôJ

.IQGó°üdG ÖMÉ°U ƒ«°ùJ’ øY ±GógC’G

∫É£HC’G …Qhód ¿hó©à°ùj áfƒ∏°TôH ƒ«dhO

áfƒ∏°TôÑd ÉgôÑà©f ájOôØdG »°ù«e äGRÉéfEG :ÉJQƒH’

 áæjóe ‘ ,âÑ°ùdG ¢ùeCG áfƒ∏°TôH ≥jôa ÜQóJ

 ™«ªL  Qƒ°†ëH  ,á«°VÉjôdG  (ÈeÉL  ¿GƒL)

 Ö≤Y ¿Gôª∏d GhOÉY øjòdG ,Ú«dhódG ÚÑYÓdG

.ºgOÓH äÉÑîàæe ™e º¡JÉeGõàdG øe AÉ¡àf’G

 Öîàæe √ÉYóà°SG …òdG ó«MƒdG ÖYÓdG ¿Éch

 ≥jôØdG  äÉÑjQóàd  π©ØdÉH  º°†fG  óbh  √OÓH

 ÉeCG  ,ÒÁO  ∞°Sƒj  …hÉ°ùªædG  ƒg  ÊƒdÉàµdG

 ,âÑ°ùdG ¢ùeCG ¿Gôª∏d GhOÉY ó≤a ÚÑYÓdG »bÉH

 ¿Éeƒc  ódÉfhQ  ÜQóŸG  áÑ«àc  â«¶M Éeó©H

 ød øjòdG ,É°SQÉÑdG ƒÑY’ ó©à°ùjh .áMGQ Ωƒ«H

 ÖÑ°ùH  ´ƒÑ°SC’G  Gòg  ™∏£e  IGQÉÑe  Gƒ°Vƒîj

 á¡LGƒe ∫hC’ ,á«∏«Ñ°TEG ΩÉeCG º¡JGQÉÑe π«LCÉJ

 IQô≤ŸGh ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ádƒ£H ‘ º¡d

 Ö©∏e ≈∏Y ïfƒ«e ¿ôjÉH ΩÉeCG πÑ≤ŸG AÉKÓãdG

.ƒf ÖeÉc

 ÜQóŸ ¬ªYO ,ÉJQƒH’ ¿GƒN ,áfƒ∏°TôH …OÉf ¢ù«FQ ócCG

.zIóMGh ój øëf{ ∫Ébh ,¿Éeƒc ódÉfhQ ≥jôØdG

 áæjóe  ‘  âÑ°ùdG  ¢ùeCG  É¡H  ∑QÉ°T  á«dÉ©a  ∫ÓNh

 ¬fC’ ,GóL ¢ùªëàe{ ¿Éeƒc ¿CG ÉJQƒH’ RôHCG ,áfƒ∏°TôH

 πeÉµH ≈¶ëj ¬fCGh ,ºYódG πc ¬ëæÁ …OÉædG ¿CG º∏©j

.zÉæeGÎMG

 á¡LGƒe Oó°üH ÉæfC’ ,ΩÉeCÓd ô¶æf ¿CG Éæ«∏Y{ ±É°VCGh

 A»°T πc ¿CG øe ø≤«àe ÉfCGh ..ájÉ¨∏d Ió≤©e äÉjQÉÑe

 ≥jôØdG ‘ AGƒ°S ,IóMGh ój ÉæfC’ ,ΩGôj Ée ≈∏Y Ò°ù«°S

 Éæ∏c  ..IQGOE’G  ¢ù∏›h ÚHQóŸG  ÚH ábÓ©dG  ‘ hCG

.zájÉ¨∏d ¿ƒ°ùªëàeh √ÉŒ’G ¢ùØf ‘ Ò°ùf

 ÖY’ É¡∏é°S »àdG  ,IÒNC’G  áKÓãdG  ±GógC’G  ∫ƒMh

 Öîàæe  ™e  ,»°ù«e  π«fƒ«d  ≥HÉ°ùdG  áfƒ∏°TôH

 ÈcCG  ¬à∏©L  »àdGh  ,É«Ø«dƒH  ∑ÉÑ°T  ‘  ÚàæLQC’G

 79`H  á«Hƒæ÷G  ÉµjôeCG  äÉÑîàæe  ïjQÉJ  ‘  ±Góg

 ¢ù«FQ ∫Éb ,Úaó¡H ¬«∏«H »∏jRGÈdG ≈∏Y ÉbƒØàe ,Éaóg

.z¬∏LCG øe ó«©°S{ ÊƒdÉàµdG …OÉædG

 º°†æj ójóL ºéf

ójQóe ƒµ«à∏JCG IOÉ≤d
 ƒµ«à∏JCG  ≥jôa IOÉb ¤EG  ójóL º‚ º°†fG

 øe  ’óH  ,ójó÷G  º°SƒŸG  ‘  ójQóe

 ¤EG  ¬JQÉYEG  iôL  …òdG  ,õ«é««f  ∫hDhÉ°S

 ójQóe ƒµ«à∏JCG ø∏YCGh .…õ«∏‚E’G »°ù∏«°ûJ

 ±ƒØ°U  ¤EG  π°Uh  …òdG  ,¢ûà«aÉ°S  ¿CG

 ,2015 Rƒ“/ƒ«dƒj ‘ "¢SƒµfÓÑ«NhôdG"
 πªµ«°S  ,™HÉ°ùdG  ¬ª°Sƒe  ¬©e  Ö©∏jh

 É¡°SCGQ  ≈∏Y  »JCÉj  »àdG  IOÉ≤dG  áYƒª›

 ¬©eh ,"»cƒc" ¿ƒ«°ùµjQƒµ°ùjQ »NQƒN

 ∑ÓHhCG  ¿Éj  »æ«aƒ∏°ùdG  ¢SQÉ◊G  øe  πc

 ÉjQÉe ¬«°SƒN »FGƒLhQhC’G  ´ÉaódG  Ö∏bh

 QÉ°TCG  ób  ¬°ùØf  ¢ûà«aÉ°S  ¿Éch  .õ«æ«ª«N

 ∫ÓN IOÉ«≤dG IQÉ°T πªëj ¿CG á«dÉªàMG ¤EG

.á©ª÷G É¡H ¤OCG á«Øë°U äÉëjöüJ

 ™HÉ°ùdG »ª°Sƒe ƒg Gòg" :™aGóŸG ìöUh

 …òdG âbƒdGh ‹É◊G …ôªY ‘ .ƒµ«à∏JCG ™e

."≥jôØdG ™e º¡e »æfCG ô©°TCG Éæg ¬à«°†b

 πbCG  ôeCG  IOÉ«≤dG  IQÉ°T πªëj øe"  :ºàNh

.á«ªgCG



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14841 Oó`©dG-2021 ÈªàÑ°S12 óMC’G
14 á°VÉjôdG

á«°ùfƒJ á≤Ø°U ΩôÑj §°SƒdG §Øf…ô°üªdG ÜÉàYCG ≈∏Y GRhôà°ùæ«g »ÑeƒdƒµdGh ≥WÉf »bGô©dG
 Úà≤Ø°U º°ùM øe ,…ó«©°SQƒÑdG …öüŸG ÜÎbG

 ≈∏Y ,πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ¬aƒØ°U º«Yóàd ÚJõ«‡

.ÖfÉLC’G ÚÑYÓdG ó«©°U

 4 ™e √óbÉ©J ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,…öüŸG ø∏YCGh

 »FÉæK ï«°ûdG óªMCGh »Yôe hôªY º°†H äÉ≤Ø°U

 ,AÉÑ∏c  OÉ–G  ÖY’  QGõ÷G  áeÉ°SCGh  ,Ró«eGÒH

 ±ÓîH  ,¢û«÷G  ™FÓW  ™aGóe  ∫ÉªL  ΩÓ°SEGh

 ¬æY ¿ÓYE’G ” …òdG ,™FÓ£dG ™aGóe AÓY óªMCG

.≥HÉ°S âbh ‘

 óbÉ©àdG  »à≤Ø°U  º°ùM  øe  …öüŸG  ÜÎbGh

 øÁCG  ìÉæL GRhÎ°ùæ«g  ¢ùjƒd  »ÑeƒdƒµdG  ™e

 ≥WÉf ó©°S »bGô©dG ÖfÉéH ,Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG

 »∏gCG ™e Ö©∏dG ¬d ≥Ñ°S …òdGh ,áWöûdG º‚

.IóL

 ≥jôW ‘ GkÒÑc É kWƒ°T …öüŸG ƒdhDƒ°ùe ™£bh

 ÚÑY’ 5 øª°V ¬aƒØ°U º«Yóàd Úà≤Ø°üdG º°ùM

 …QhódÉH ≥jôa πc ‘ ºgó«≤H ìƒª°ùe ÖfÉLCG

.…öüŸG

 ¬jQƒÑª°S hó«©°S »æ«cQƒÑdG ,…öüŸG øY πMQh

 …õjEG …Òé«ædGh ,…Qóæµ°ùdG OÉ–Ód π≤àfG …òdG

 …OGRÉc  ‹ƒ¨fƒµdGh  ,√ó≤Y  ≈¡àfG  …òdG  Éµ«ÁEG

.¢û«÷G ™FÓW ¤EG ¬JQÉYEG â“ …òdG ƒéæ«°SÉc

 ƒJƒeCG Ï°ShCG …Òé«ædG ÖYÓdG ,áªFÉ≤dG º°†Jh

 ±ƒØ°U  ‘  »ÑæLCG  ÖYÓc  ≥jôØdG  ºLÉ¡e

.…ó«©°SQƒÑdG …öüŸG

 ±ÎëŸG  ™e  ÉgóbÉ©J  ,§°SƒdG  §Øf  IQGOEG  â¡fCG

 ≥jôØdG  π«ã“ πLCG  øe ,QÉªY øH óªMCG  »°ùfƒàdG

.ójó÷G º°SƒŸG ‘ »bGô©dG

 IQGOE’G äõ‚CG" §°SƒdG §Øf ôjóe ¢SÉÑY π«Ñf ∫Ébh

."∞«°üdG Gòg QÉªY øH óªMCG º°V á≤Ø°U

 ,´ÉaódG Ö∏b ‘ §°ûæj »°ùfƒàdG ÖYÓdG"±É°VCGh

."áWöû∏d º°SÉL π°ü«a π«Môd ¢†jƒ©J ÒN ƒgh

 êGôîà°SG  Oó°üH  §°SƒdG  §Øf  IQGOEG  ¿CG  í°VhCGh

 äÉÑjQóàdG  ¢VƒN  CGóÑ«d  ,ÖYÓdG  ∫ƒNO  IÒ°TCÉJ

.≥jôØdG ™e á«YÉª÷G

 ,á«fÉª«∏°ùdG ‘ √ôµ°ù©e ≈¡fCG §°SƒdG §Øf ¿CG √ƒfh

 ‘ CGóH  ΩÉé°ùf’Gh ,ó«L ≥jôØ∏d  ÊóÑdG  ™°VƒdGh

 Oƒ¡L  ∂∏àÁ  §°SƒdG  §Øf  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj  .Qƒ¡¶dG

 »LÉ©dGh  Qƒ°üæŸG  ôªY  »Hô¨ŸG  ºgh  ÖfÉLCG  3

.»∏ZOôc ódÉN …Qƒ°ùdGh QójO âfQƒ∏a

Ró«eGô«H áªFÉb êQÉN Ωƒéf 10 ..…OƒªMh ¥hQÉa º¡°SCGQ ≈∏Y»JGQÉeE’G …Qhó∏d áãdÉãdG ádƒédG ábÓ£fG »a ¿’OÉ©J

¬≤«≤°T ±óg ™e πYÉØàj »ª«MQ ¿É«Ø°S

»ª°SQ ¿É«H »a å«Z øH Qòëj »LôàdG

 ¤hC’G  ¬àªFÉb  ,Ró«eGÒH  ø∏YCG

 πÑ≤ŸG  º°SƒŸG  äÉ°ùaÉæe  ¢Vƒÿ

 27  âª°V  »àdGh  ,2022-2021

.É kÑY’

 äBÉLÉØe ,Ró«eGÒH áªFÉb  äó¡°Th

 øe  Ωƒ‚  10  êhôNh  á∏ª÷ÉH

 ï«°ûdG  óªMCG  º¡°SCGQ  ≈∏Y áªFÉ≤dG

 …öüª∏d  É k«ª°SQ  º°†fG  …òdG

.…ó«©°SQƒÑdG

 ¿É«à°ùjôc  ‘hÒÑdG  ∂dòch

 ,¬JQÉYEG  ájÉ¡f  ó©H  »àæ«aÉæ«H

 ˆG  óÑYh  ’Éeƒd  √óÑY …óæZhC’Gh

 Ó≤àfG øjòdG IOÉªM Oƒªfih …ôµH

.ƒcQÉa ¤EG

 óªfi  ,áªFÉ≤dG  øe  É k°†jCG  êôNh

 ¬W ¥QÉWh …OƒªM óªMCGh  ¥hQÉa

 ºgOƒ≤Y ï°ùa ≈∏Y QGô≤à°S’G ó©H

 ôHÉ°U  Oƒªfi ÖfÉéH  ,»°VGÎdÉH

 ,ΩƒéædG  øe  ¬JQÉYEG  ájÉ¡f  Ö≤Y

 ∂æÑdG ¤EG π≤àfG …òdG »ëàa óªfih

.»∏gC’G

 øe  ÚÑY’  5  ,áªFÉ≤dG  âª°Vh

 ∫OÉY  º«gGôHEG  ºgh  ,2001 ó«dGƒe

 ∞°Sƒj Ú°SQÉ◊Gh Üƒ¡«e OÉªYh

 ìÓ°Uh  øÁCG  øªMôdG  óÑYh  QOÉf

 »FÉæãdG IOƒY ÖfÉéH ≈«ëj øjódG

.»°ùæe öUÉfh Ö«£dG Ëôc QÉ©ŸG

 Ró«eGÒÑd  ¤hC’G  áªFÉ≤dG  äAÉLh

 :‹ÉàdÉc

 -  »eGôcEG  ∞jöT  :≈eôŸG  á°SGôM

 ¿Éª«∏°S  …ó¡e  -  …hÉæ°ûdG  óªMCG

øÁCG øªMôdG óÑY - QOÉf ∞°Sƒj -

 »∏Y - Qƒ°üæe øÁCG óªMCG :´ÉaódG

 »ëàa óªMCG - …óªM óªfi - ÈL

∫ÓL áeÉ°SCG - »eÉ°S óªMCG -

 …QhGôJ ∂jôjEG - ôHÉL ôªY :§°SƒdG

 »ëÑ°U ¿É°†eQ - ≈°ù«Y ΩÓ°SEG -

 - É‚hO π«Ñf - ≥«aƒJ óªMCG  -

 - ó«©°ùdG ˆG óÑY - ø°ùM º«gGôHEG

  ≈«ëj øjódG ìÓ°U - Ö«£dG Ëôc

∫OÉY º«gGôHEG - Üƒ¡«e OÉªY -

 Oƒªfi  -  …ƒ£fCG  ¿ƒL  :Ωƒé¡dG

 öUÉf  -  ¢SÉÑ÷G  hOhO  -  …OGh

»°ùæe

 AÉ°ùe ,(0-0) IóMƒdG ¬Ø«°V ™e ¿ÉµaQƒN ∫OÉ©J

 …QhO øe áãdÉãdG ádƒ÷G øª°V ,á©ª÷G ∫hC’G ¢ùeCG

 ¢VQC’G ÜÉë°UCG ™aÒd ,Ωó≤dG Iôµd ÚaÎëª∏d ∑ƒfOCG

.™°SÉàdG õcôŸG ¤EG Gƒeó≤àjh ,Úà£≤f ¤EG ºgó«°UQ

 Ωó≤Jh ,•É≤f 5 ¤EG √ó«°UQ IóMƒdG ™aQ Éªæ«H Gògh

.ÉàbDƒe ™HGôdG õcôŸG ¤EG

 ≈∏Y äGQÉeE’G ≥jôa ∫OÉ©J ,É¡°ùØf ádƒ÷G øª°Vh

 øe πc π°üMh ,(1-1) IôØ¶dG  ¬Ø«°V ™e ¬Ñ©∏e

 Óàë«d  ,…QhódG  ‘ ¤hC’G  ¬à£≤f  ≈∏Y  Ú≤jôØdG

.ÉàbDƒe öûY ådÉãdGh öûY ÊÉãdG øjõcôŸG

 ,Ú≤jôØdG øe iƒà°ùŸG á£°Sƒàe IGQÉÑŸG äAÉLh

 ,GôµÑe IôØ¶dG ±óg π«é°ùJ ‘ π«µjõjEG ƒÁEG í‚h

 ≥∏£æ«d ¬à∏°Uh á«°SCGQ Iôjô“ ó©H ,12 á≤«bódG ‘

 ,∑ÉÑ°ûdG ‘ ájƒb Iôc Oó°ùjh ,AGõ÷G á≤£æe πNójh

.ójó÷G ¬≤jôa ™e ¬JÉcQÉ°ûe ¤hCG ‘

 Oƒ¡éÃ ,87 á≤«bódG  ‘ ∫OÉ©àdG  äGQÉeE’G  ∑QOCGh

 øe øµ“ …òdG ,hOÉæc ∞jRƒL ¬ªLÉ¡e øe …Oôa

.∑ÉÑ°ûdG ‘ Iƒ≤H Üƒ°Uh ,™aGóe øe ÌcCG áZhGôe

 ¬ÑYÓd GkÒNCG É k¡«ÑæJ ¬Lh ¬fEG ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG ,»°ùfƒàdG »LÎdG ∫Éb

 ™aôj ¿CG πÑb ≥jôØdÉH ¥ÉëàdÓd ,å«Z øH ±hDhôdG óÑY ,…ôFGõ÷G

 .óMGh ÖfÉL øe ó≤©dG ¬î°ùØd á«°†b √ó°V

 ‘ »LÎ∏d á«fƒfÉ≤dG  áæé∏dG  âYöT{ :¿É«H  ‘ …OÉædG  ∫Ébh

 ¬JQOÉ¨e ôKEG ,å«Z øH ±hDhôdG óÑY ,ÖYÓdG ó°V á«dhC’G äGAGôLE’G

.zá«æ¡ŸGh ájóbÉ©àdG ¬JÉeGõàd’ ñQÉ°U ¥ôN ‘ ≥jôØdG

 É¡«ÑæJ ¢ùeC’ÉH …OÉædG IQGOEG ¬d â¡ qLh ,¥É«°ùdG Gòg ‘{ :™HÉJh

.óMC’G Ωƒ«dG √É°übCG πLCG ‘ ,¬∏ªY ô≤Ã ójóL øe ¥ÉëàdÓd ,É«ª°SQ

 ΩÉeCG √ó°V iƒYO ™aQ ºà«°S ,¬fÉYPEG ΩóY IQƒ°U ‘h{ :π°UGhh

 ó≤©d QÈŸG ÒZh »Ø°ù©àdG ï°ùØdG πLCG øe ,á°üàîŸG πcÉ«¡dG

 øY IôéæŸG á«dÉŸGh á«°VÉjôdG äÉ©ÑàdG ™«ªL ¬∏«ª– ™e ,π¨°ûdG

 ,¢Vhô©dG ¢†©H á°SGQód É«dÉM öüe ‘ å«Z øH óLGƒàjh .z∂dP

 ¬dƒ°üM ΩóY ÖÑ°ùH ,»LÎdG QOÉZ ¬fCG ¤EG ≥HÉ°S âbh ‘ QÉ°TCG óbh

 ≥jôØd á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG ¬àØf Ée ƒgh ,á«dÉŸG ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y

 .á≤jƒ°S ÜÉH

 AÉLôdG º‚ ,»ª«MQ ¿É«Ø°S πYÉØJ

 á≤Ø°U  ‘  π≤àfG  …òdG  ,≥HÉ°ùdG

 ,»JGQÉeE’G Ú©dG ¤EG GôNDƒe á«°SÉ«b

 ,»ª«MQ  Ú°ùM ¬≤«≤°T  ±óg ™e

 ≥jôØ∏d  RƒØdG  ¬H  ¢üæàbG  …òdG

 ≈∏Y  ,á©ª÷G  ¢ùeCG  ,…hÉ°†«ÑdG

 ó«°TôH  á«Ø°Sƒj  ¬Ø«°†e  ÜÉ°ùM

 äÉ°ùaÉæe  π¡à°ùe  ‘  ,(0-1)

 ∫Ébh .ÚaÎëª∏d »Hô¨ŸG …QhódG

 ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY »ª«MQ ¿É«Ø°S

 ..»≤«≤°T ∂H Qƒîa" :"ΩGôéà°ùfEG"
 ¿Éch  ."π°†aCG  ¿ƒµ«°S  ΩOÉ≤dG

 ¬≤«≤°T ™«bƒJ Qƒa , ócCG ób ¿É«Ø°S

 …OÉædG  ™e É«aGÎMG Gó≤Y ô¨°UC’G

 Ú°ùM ¿CG  ,QÉÑµdG áÄØd √ó«©°üJh

 ¬≤dCÉJ  π°†ØH  ¬àfÉµe  Ö°ùàµ«°S

 ,AÉLôdG ÒgÉªL ≈æªàJh .¬àÑgƒeh

 º‚  OÓ«e  á¶◊  √òg  ¿ƒµJ  ¿CG

 ¢†jƒ©àd ,»ª«MQ IöSCG øe ójóL

.∞«°üdG Gòg ¿É«Ø°S IQOÉ¨e

äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG øe ø«°VôY ≈≤∏àj ¢ù«ØdCG

»°ùfôØdG QƒJÉ°ûd »æØdG ºbÉ£∏d º°†æj …hÉ°Sƒg

 ‘  ÒÑÿG  ,GÒ°T  ƒdƒµ«f  Ò¡°ûdG  ≈Øë°üdG  ócCG

 ¿CG  ,á©ª÷G   ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,ä’É≤àf’G  ¥ƒ°S

 ÖîàæŸG óFÉb º°V πLCG øe ájOƒ©°S ¢VhôY ∑Éæg

.»∏jRGÈdG

 QOÉ¨«°S ,¢ù«ØdCG ÊGO »∏jRGÈdG ¿CG ¤EG ,GÒ°T QÉ°TCGh

 IôNCÉàe äÉ≤ëà°ùe OƒLh ÖÑ°ùH ,ƒdhÉH hÉ°S …OÉf

.hQƒj 1^8 ‹GƒM ≠∏ÑJ

 É°VhôY ≈≤∏J ób ,≥HÉ°ùdG áfƒ∏°TôH º‚ ¿CG í°VhCGh

.»JGQÉeEG ôNBGh …Oƒ©°S mOÉf É¡æ«H ,è«∏ÿG øe

 ójó©dG πãeh ,á∏aÉM IÒ°ùe (ÉeÉY 38) ¢ù«ØdCG ∂∏Áh

 ¢Sƒàæaƒjh áfƒ∏°TôH É¡æ«H øe ,iÈµdG ájófC’G øe

.¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉHh

 ájófCG óMCG »°ùfôØdG hQƒJÉ°T …OÉf ø∏YCG

 ∫hC’G  ¢ùeCG  ,ódQhh  óàjÉfƒj  áYƒª›

 …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG óFÉb ΩÉª°†fG ,á©ª÷G

 GóYÉ°ùe πª©∏d ,…hÉ°Sƒg áeÉ°SCG ≥HÉ°ùdG

.≥jôØ∏d »°VÉjôdG ôjóª∏d

 √ôjó≤Jh √ôµ°T …hÉ°Sƒg Ωób ¬ÑfÉL øe

 π«°û«e  ó«°ùdG  á°SÉFôH  hQƒJÉ°T  IQGOE’

 ∂jôJÉH  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ,ƒ°ù«æjO

 øY  ÉHô©e  ,¬H  º¡à≤K  ≈∏Y  ƒæ«JhôJ

 Ωƒ«dG  òæe ∫ÉÑ≤à°S’G  IhÉØëH ¬JOÉ©°S

. …OÉædG ‘ ¬d ∫hC’G

 ¤EG  ÉÑæL  πª©«°S  ¬fCG  …hÉ°Sƒg  ócCGh

 RÉ¡÷Gh  ’ƒ≤fBG  hódBG  ó«°ùdG  ™e  ÖæL

 ¤EG ≥jôØ∏d á©jöùdG IOƒ©dG ≈∏Y »æØdG

.á«fÉãdG áLQódG …QhO

 ¬fÉµe ¤EG ≥jôØdG IOƒY" :…hÉ°Sƒg ∫Ébh

 ∞JÉµàH  ¬d  íª£f  Ée  »g  »©«Ñ£dG

 ‘  ß◊G  »æØdÉëj  ¿CG  πeBGh  ,™«ª÷G

"≥jôØdG ±GógCG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸG

 IóMƒdG ájófCG ‘ …hÉ°Sƒg áeÉ°SCG Ö©dh

 ‘  ±Îëj  ¿CG  πÑb  ,»∏gC’Gh  ∫Ó¡dGh

-2012) º°Sƒe ‘ »µ«é∏ÑdG âî«dQófCG

.(2013

 135 ‘ …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG ™e ∑QÉ°Th

 º°Sƒe ájÉ¡f ™e ∫GõàY’G Qôbh ,IGQÉÑe

 ≈∏Y π°UÉM ¬fCÉH Éª∏Y ,(2018-2019)

.Ωó≤dG Iôc ∫ÉªYCG ‘ Òà°ùLÉŸG áLQO
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á°VÉjôdG

äGQGôb IóY òîàj hOƒé∏d  »Hô©dG OÉëJÓd …ò«ØæàdG ÖàµªdG

IôgÉ≤dÉH á«Hô©dG ádƒ£ÑdG »a ¿ÉcQÉ°ûj Iô«éØdG …OÉfh äGQÉeE’G Öîàæe

π°UƒdG ≈∏Y É k«eGQO G kRƒa ábQÉ°ûdG íæªj ƒéf’Ée 

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 á«Hô©dG  ádƒ£ÑdG  äÉ°ùaÉæe  ó¡°ûJ

 ájófC’Gh  ¥ôØ∏d  hOƒé∏d  áMƒàØŸG

 áæeÉãdGh  ,  ÚÄ°TÉæ∏d  IöTÉ©dG  ádƒ£ÑdG

 ,äÉHÉ°û∏d á°SOÉ°ùdGh ,ÜÉÑ°ûdGh äÉÄ°TÉæ∏d

 ,ºYGÈ∏d  á©HGôdGh  ,∫ÉÑ°TC’G  á°ùeÉÿGh

 â≤∏£fG  »àdG,  ÚaƒØµŸGh  ¤hC’Gh

 ä’É°üdG ™ªéÃ ¢ùeCG AÉ°ùe É¡JÉ°ùaÉæe

 »àdG  ‹hódG  IôgÉ≤dG  OÉà°SEÉH  IÉ£¨ŸG

 ≈àMh  ôªà°ùJh  IôgÉ≤dG  É¡Ø«°†à°ùJ

 ácQÉ°ûe  ó¡°ûJ  …QÉ÷G  ÈªàÑ°S  øe  16

 ÚÄ°TÉædGh  ÜÉÑ°û∏d  äGQÉeE’G  Öîàæe

 ¿ƒæØ∏d IÒéØdG …OÉf ÖfÉéH , hOƒé∏d

 ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe øª°V ∂dPh á«dÉà≤dG

 ÖY’ 600 øe ÌcCG ácQÉ°ûe ó¡°ûJ »àdG

 ‘  á∏ã‡  á«HôY  ∫hO   9  øe  ¬ÑY’h

 áª¶æŸG  ádhódG  öüe ájófCGh  äÉÑîàæe

 ,  ô£b  ,âjƒµdG  ,ájOƒ©°ùdG  ,äGQÉeE’G  ,

.øª«dGh , ¿OQC’G , ¥Gô©dG,Üô¨ŸG

 Öîàæe  »ÑYÓd  ∫hC’G  Qƒ¡¶dG  ¿ƒµ«°Sh

 iƒà°ùe  ≈∏Y  IÒéØdG  …OÉfh  äGQÉeE’G

 áYôb  Aƒ°V ≈∏Y óMC’G  Ωƒ«dG  ÚÄ°TÉædG

 äó¡°Th ∫hC’G ¢ùeCG äôL »àdG áÄØdG ∂∏J

 âfÉch  ..öüe  øe  kÉjOÉf  32  ácQÉ°ûe

 ób,  hOƒé∏d  »æWƒdG  ÉæÑîàæe  áã©H

 óªfi á°SÉFôH ∫hC’G ¢ùeCG IôgÉ≤dG â∏°Uh

 óYÉ°ùŸG  öùdG  ÚeCG  ÊGƒé°ùdG  º°SÉL

 ¿Éª«∏°S  óªMCG  ≥aGôŸG  ‹hódG  ºµ◊Gh

 »æØdG  ôjóŸG ó«°ùdG  ¿ÉÑ©°Th  »°Tƒ∏ÑdG

 ó«°TCG  ÊÉHÉ«dG  ÜQóŸGh ,  kÉjQGOEG  OÉ–Ód

 ,OGôe á©ªL ™fÉe :ºgh ÚÑY’ 8h »cƒc

 óÑY á©ªL Qƒ°üæe ,∞jöT óªfi ó°TGQ

 ó«ªM ( »°VÉjôdG ábQÉ°ûdG …OÉf)øªMôdG

 )»Ñ≤ædG  π°ü«a  ójGR  ,»°ùeÉ°ûdG  ó«©°S

 ,»ª°TÉ¡dG  ídÉ°U  óªM  ,  (AÉÑ∏c  OÉ–G

 ∞«°Sh  (¿ÉµaQƒN)  »Ñ≤ædG  ó°TGQ  ójÉe

.(á«dÉà≤dG ¿ƒæØ∏d IÒéØdG)…OÉª◊G ⁄É°S

 ’É°üJG  É¡dƒ°Uh  Qƒa  áã©ÑdG  â≤∏Jh

 Üƒ∏©K  øH  óªfi  IOÉ©°S  øe  É«ØJÉg

 áYQÉ°üŸG OÉ–G ¢ù∏› ¢ù«FQ »YQódG

 ∫ƒ°UƒdG áeÓ°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd hOƒ÷Gh

 ¬LƒdG ¢ùµ©j ÉÃ ó¡÷G ∫òH ≈∏Y º¡ãMh

 ΩÉY πµ°ûH á«JGQÉeE’G  á°VÉjô∏d ¥öûŸG

 áªgÉ°ùŸGh ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y hOƒ÷Gh

. ádƒ£ÑdG ìÉ‚EG ‘

 …ò«ØæàdG ÖàµŸG ó≤Y – ôNCG ÖfÉL øe

 ¬d  ÉYÉªàLG  hOƒé∏d  »Hô©dG  OÉ–Ód

 …òdGh  ôgÉ°T  ¿Éª©f  ¢Sóæ¡ŸG  á°SÉFôH

 ÚeCG ÊGƒé°ùdG º°SÉL óªfi ¬«a ∑QÉ°T

 »Hô©dG  OÉ–’G  ƒ°†Y  óYÉ°ùŸG  öùdG

 á«©ª÷G ´ÉªàLG ó≤Y ¬dÓN Qô≤J …òdGh

 ¢SQÉe ‘ »HÉîàf’G …OÉ©dG  á«eƒª©dG

 á«Hô©dG  ádƒ£ÑdG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  2022

 Qô≤Jh,  ¿OQC’G  ‘ áeÉ≤ŸG   äÉÑîàæª∏d

 πMGôŸG  ájófC’  á«Hô©dG  ádƒ£ÑdG  áeÉbEG

 ∫ÉÑ°TC’Gh  ºYGÈdG)  áKÓãdG  ájôª©dG

  2022 ÈªàÑ°S ‘ ¢ùfƒJ ‘(ÚÄ°TÉædGh

 »Hô©dG  OÉ–’G  èeÉfôH  øª°†àjh,

 IQGOE’Gh  º«¶æà∏d  äGQhO  áeÉbEG  hOƒé∏d

 ÚHQóŸGh  ¿OQC’G  ‘ ΩÉµ◊Gh  Üô¨ŸÉH

 á«Hô©dG ä’ƒ£ÑdG ¢ûeÉg ≈∏Y ¢ùfƒJ ‘

.IQô≤ŸG

 ¬Ø«°V ΩÉeCG ÚØ«¶f Úaó¡H √ôNCÉJ ábQÉ°ûdG ∫ƒM

 AÉ°ùe ,ÚÑY’ Iöû©H (2-3) Òãe Rƒa ¤EG ,π°UƒdG

∫hC’G ¢ùeCG

 ∑ƒfOCG  …QhO  øe áãdÉãdG  ádƒ÷G  øª°V ,á©ª÷G  

.ÚaÎëª∏d

 Ö«JÎdG Qó°üà«d ,•É≤f 9 ¤EG √ó«°UQ ábQÉ°ûdG ™aQh

 πXh ,•É≤f 4 óæY π°UƒdG ó«°UQ óªŒ Éªæ«H ,ÉàbDƒe

.ÉàbDƒe ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ‘

 á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMG ÉeóæY ,GôµÑe IQÉKE’G  äCGóHh

 ¬ÑY’ QòfCGh ,10 á≤«bódG  ‘ ábQÉ°ûdG  ≈∏Y AGõL

 …O ƒ«HÉa ,π°UƒdG  ºLÉ¡e ¬Hò÷ ,ídÉ°U ø°ù◊G

.Éª«d

 ,QGòfE’G ºµ◊G ≈¨dCG ,ƒjó«ØdG á«æ≤J ¤EG IOƒ©dG ó©Hh

.IöTÉÑe AGôªM ábÉ£ÑH ø°ù◊G OôWh

 ,13 á≤«bódG ‘ ìÉéæH AGõ÷G á∏cQ Éª«d …O Oó°Sh

.áeó≤ŸG ‘ π°UƒdG É©°VGh

 ¬JÉªég â∏µ°Th ,π°Uƒ∏d Iô£«°ùdG âfGO Égó©Hh

 ádÉëH GÒãc ôKCÉJ …òdG ,ábQÉ°ûdG ≈eôe ≈∏Y IQƒ£N

.Oô£dG

 ‘  ,¿ÉK  ±ó¡H  ¬eó≤J  õjõ©J  ‘ π°UƒdG  í‚h

 á«°VôY ó©H ,ÒµJƒH ΩÉ«dh ≥jôW øY ,60 á≤«bódG

.Éª«d …O ¬∏«eR øe á«°VQCG

 á∏bôY ó©H ,ábQÉ°û∏d AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMGh

 øªMôdG  óÑY ,π°UƒdG  ™aGóe πÑb  øe ¿Gƒd  ¬ÑY’

 ¬≤jôa ±óg Óé°ùe ¢SÉcƒd ƒjÉc ÉgOó°Sh ,ídÉ°U

.69 á≤«bódG ‘ ,∫hC’G

 IôµdG GƒdOÉÑJh ,ÉjQÉ¡e Ó°UÉa ábQÉ°ûdG ƒÑY’ Ωóbh

 πjóÑdG ¤EG π°üàd ,π°UƒdG äÉYÉaO §°Sh ádƒ¡°ùH

 ∫OÉ©àdG  ±óg  GRôfi  ájƒb  ÉgOó°ù«d  ,ƒ‚’Ée

.71 á≤«bódG ‘ ,¢VQC’G ÜÉë°UC’

 kGOGó©à°SG  á∏°ùdG  Iôc ≈≤à∏e ≥∏£j »JGQÉeE’G  ¢UÉîdG  OÉ«ÑªdhC’G

2023 ø«dôÑd

/ ΩGh / »ÑXƒHCG

 »JGQÉeE’G  ¢UÉÿG  OÉ«ÑŸhC’G  CGóH  

 Iôc  ≈≤à∏e  äÉ£fi  ¤hCG  Ωƒ«dG

 ™e ácGöûdÉH ¬ª¶æj …òdGh á∏°ùdG

 ,á∏°ùdG Iôµd á«°VÉjôdG ΩÉL á«ÁOÉcG

 πMGôe  çÓK  ≈∏Y  ¬ª«¶æJ  ºàjh

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  ‘  á«°ù«FQ

 ,…QÉ÷G ÈªàÑ°S 11 Ωƒj »ÑXƒHCÉH

 øe 25 »HOh ,ÈªàÑ°S 18 ábQÉ°ûdGh

 ôjƒ£àd á£N øª°†àjh ¬°ùØf ô¡°ûdG

 kGOGó©à°SG  ∂dPh  ,3X3  á∏°ùdG  Iôc

.2023 ÚdôH á«ŸÉ©dG ÜÉ©dCÓd

 ¬∏MGôÃ  ≈≤à∏ŸG  ‘  ∑QÉ°ûjh

 ÖY’  100  øe  Üô≤j  Ée  çÓãdG

 ájófCG  øe  ,ÉHQóe  25  h  ,áÑY’h

 ádhódG  ‘  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  õcGôeh

 ¿ƒYƒ£àŸG AÉÑWC’G AGQóe πª©«°Sh..

 ,»ë°üdG ∞°ûµdG èeÉfÈd ¿ƒ©HÉàdG

 ≈∏Y á«fÉ› äÉ°Uƒëa Ëó≤J ≈∏Y

.≈≤à∏ŸG »ÑY’ ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G

 ôjóŸG ,»ª°TÉ¡dG ∫ÓW IOÉ©°S ócCGh

 ¢UÉÿG OÉ«ÑŸhC’ á°ù°SDƒŸ »æWƒdG

 øe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿EG" :»JGQÉeE’G

 ∫Ó¨à°SG  ƒg  ≈≤à∏ŸG  Gòg  áeÉbEG

 ≈∏Y  πª©dGh  ,ÚÑYÓdG  äÉbÉW

 kÉ«éjQóJ  äÉ°ùaÉæŸG  ¤EG  IOƒ©dG

 äGAGôLEÓd  πeÉµdG  ≥«Ñ£àdG  ™e

 ¬JOÉ©°S  øY  ÉHô©e  ,ájRGÎM’G

 øe kAGƒ°S á«HÉéjE’G ∫É©aC’G OhOôH

 áªYGódG á«æØdG º≤WC’G hCG ÚÑYÓdG

 ¤EG IOƒ©∏d ™«ª÷G ¥ƒàj å«M ,º¡d

 ,äÉjQÉÑŸG  ‘ ácQÉ°ûŸGh  Ö©∏ŸG

 ™«£à°ùj  á©FGQ  á°Uôa  ôaƒJ  É¡fC’

 Ée  QÉ¡XEG  É¡dÓN  øe  ¿ƒÑYÓdG

.äGQÉ¡e øe ¬H ¿ƒ©àªàj

 ΩÉL  á«ÁOÉcC’  √ôµ°T  øY  ÜôYCGh

 º¡Áó≤àd  á∏°ùdG  Iôµd  á«°VÉjôdG

 ‘  º¡JÉeÉ¡°SEGh  ,»æØdG  ºYódG

 É‡  ≈≤à∏ª∏d  á«ª«¶æàdG  »MGƒædG

 ìÉ‚h ácQÉ°ûŸG ∞«ãµJ ‘ ºgÉ°S

 √ôµ°T  øY  ÜôYCG  Éªc..  ≈≤à∏ŸG

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  ‘ AÉcöû∏d

 º¡àaÉ°†à°SG  ≈∏Y ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 …QƒëŸG  ºgQhOh  ≈≤à∏ŸG  Gò¡d

 ¢UÉÿG OÉ«ÑŸhC’G IÒ°ùe ºYO ‘

.»JGQÉeE’G

 ¢ù«FôdG  ¿Éª«∏°S  óªMCG  ÈYh

 á«°VÉjôdG ΩÉL á«ÁOÉcC’ …ò«ØæàdG

 »æØdG  ¿hÉ©àdÉH  ¬JOÉ©°S  øY

 ™e  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdGh

 å«M ,»JGQÉe’G ¢UÉÿG OÉ«ÑŸh’G

 IõØëŸGh á«HÉéj’G AGƒLC’ÉH OÉ°TG

 á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 OÉ«ÑŸh’G  øe  ºª¡dG  ÜÉë°UC’

.¢UÉÿG

 πª©à°S ΩÉL á«ÁOÉcG ¿G í°VhCGh

 èeGÈdGh  ™jQÉ°ûŸG  øe  OóY  ≈∏Y

 ™e ¿hÉ©àdÉH ácÎ°ûŸG á«°VÉjôdG

 IÎØdG  ∫ÓN  ¢UÉÿG  OÉ«ÑŸh’G

 ƒëf  ÚÑYÓdG  π«gCÉàd  áeOÉ≤dG

 ,»°VÉjôdG  •É°ûæ∏d  áæeB’G  IOƒ©dG

 Ú«°VÉjôdG  iƒà°ùe  ôjƒ£Jh

 á∏Ñ≤ŸG äÉbÉ≤ëà°S’G ‘ ácQÉ°ûª∏d

.‹hódGh »ª«∏b’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y

 IóMGh á∏°ùdG Iôc á°VÉjQ ¿G ±É°VGh

 É¡eó≤à°S á«°VÉjQ èeGôH áeõM øe

 OÉ«ÑŸh’G ™e ¿hÉ©àdÉH á«ÁOÉc’G

 iôNG  èeGôH  ÖfÉéH  ¢UÉÿG

 ,ó«dG  Iôc  ∫É›  ≈a  á°ü°üîàe

 ,»°VQC’G  ¢ùæàdGh  ,ádhÉ£dG  Iôch

 ºYóH  πeÉµdG  ΩGõàd’G  GócDƒe..

 ºª¡dG  ÜÉë°UC’ á«°VÉjôdG  ácô◊G

 QhódÉH kGó«°ûe ¢UÉÿG OÉ«ÑŸhC’ÉH

 iòdG õ«ªàŸG »°VÉjôdGh »©ªàéŸG

 ÜÉë°UG  áfÉµe  õjõ©J  ≈∏Y  ócDƒj

.äÉ©ªàéŸÉH ºª¡dG

 3X3/  á∏°ùdG  Iôc  á°VÉjQ  ºFÓJh

 ¢UÉÿG OÉ«ÑŸhC’G »ÑY’ äGQób /

 á°VÉjôdG  ™àªàJh  ÒÑc  πµ°ûH

 ,⁄É©dG  ∫ƒM  IÒÑc  á«Ñ©°ûH

 á∏°ùdG  Iôc  ÖYÓe  ≈∏Y  ¢SQÉ“h

 Oó°ùj IóMGh á∏°ùH øµdh ,ájó«∏≤àdG

 πc  ¿ƒµàjh  ,Ú≤jôØdG  Óc  É¡«∏Y

 Ö©∏ŸG πNGO ÚÑY’ 3 øe ≥jôa

 óYGƒb ≈∏Y AÉæH •É«àMG ÚÑY’h

.‹hódG ¢UÉÿG OÉ«ÑŸh’G

IQó≤dG ∫Éjófƒe ∫É£HCG èjƒàJ πØM »a AGƒ°VC’G ¿ƒØ£îj äGQÉeE’G ¿É°Sôa
/ΩGh /Góædƒg

 èjƒàJ πØM ‘ AGƒ°VC’G äGQÉeE’G ¿É°Sôa ∞£N 

 »àdGh IQó≤∏d ÚÄ°TÉædGh ÜÉÑ°ûdG ∫Éjófƒe ∫É£HCG

 Góædƒg  áµ∏‡  ‘  ƒ∏«eQEG  áæjóe  É¡àæ°†àMG

 kÉ°SQÉa 75 ƒëf ácQÉ°ûÃ ¢ùeCG º∏c 120 áaÉ°ùŸ

 ¤EG  QÉ¶fC’G  â¡ŒGh  ,ádhO  22  øe  á°SQÉah

 ¢ùØf QGôµJ ó©H èjƒààdG á°üæe ≈∏Y ÉæfÉ°Sôa

 4 ƒëf πÑb ⁄É©dG √ó¡°T …òdG ≥HÉ°ùdG ó¡°ûŸG

 á«°†ØdGh á«ÑgòdG Úà«dGó«ŸÉH º¡éjƒààH ô¡°TCG

.á«dÉ£j’G Gõ«H áæjóÃ QÉÑµ∏d ⁄É©dG ádƒ£H ‘

 …Ò¡ŸG  ≥«àY  ⁄É°S  ó«©°S  ¢SQÉØdG  êƒJh

 ‹GƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG Iôª∏d á«ÑgòdG á«dGó«ŸÉH

 ¥É≤ëà°SGh IQGóL øY ∫hC’G õcôŸG √RGôMEG ó©H

 Iƒ¡°U  ≈∏Y  »îjQÉàdG  "∂jôJÉ¡dG"  π«é°ùJh

 ÚÑ≤d ≥«≤– ó©H â«°üdG á©FGP "ádÉg" ¢SôØdG

.»°SÉ«b øeR ‘h IQó≤∏d ⁄É©dG ä’ƒ£H ‘

/  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  èjƒààdG  º°SGôe  äôLh

 âæ°†àMG  »àdG  IQó≤dG  ájôb  ‘  /á©ª÷G

 »æWƒdG  ó«°ûædG  ±õY  ”h  ,ádƒ£ÑdG  äÉ«dÉ©a

 IOÉ©°S πØ◊G ó¡°Th ,ÉædÉ£HCÉH k’ÉØàMG »JGQÉeE’G

 ádhódG  ÒØ°S  áÑ«à©dG  ˆGóÑY  á°üM IQƒàcódG

 ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  ájóædƒ¡dG  áµ∏ªŸG  iód

 IQó≤dG äÉbÉÑ°Sh á«°ShôØdG á°VÉjôH Úªà¡ŸGh

.πªëàdGh

 …ôeÉ©dG  óªfi  »∏Y  ˆGóÑY  ¢SQÉØdG  êƒJh

 ÊÉãdG  õcôŸG  √RGôMEG  ó©H  á«°†ØdG  á«dGó«ŸÉH

 ƒH …O »µfƒJ{ OGƒ÷G Iƒ¡°U ≈∏Y áaÉ°UƒdGh

 ‘ …ôeÉ©∏d  á«ŸÉY  ácQÉ°ûe  ∫hCG  ‘  z∫RÉH

 äGQ á«fÉÑ°S’G á°SQÉØdG âLƒJ Éªæ«H ,∫ÉjófƒŸG

 ÉgRƒa  ó©H  ájõfhÈdG  á«dGó«ŸÉH  ÉaQÉe  ÉjOÉH

."ÜÉjQR" Iƒ¡°U ≈∏Y ådÉãdG õcôŸÉH

 ¿GÒW  ájÉYôH  ∑QÉ°ûŸG  äGQÉeE’G  ≥jôa  º°Vh

 …ôeÉ©dG  ˆGóÑYh  …Ò¡ŸG  ó«©°S  ,äGQÉeE’G

 …Qƒ°üæŸG óªMCG  ¢SQÉah …ôŸG óªMCG  ¿GóªMh

.á∏aÉ÷ÉH á©ªL ¿ÉØ∏Nh

 ∫Éf å«M ,¥ôØdG áÄa ‘ øjõFÉØdG èjƒàJ ” Éªc

 õcôŸG ‘ AÉLh »°ùfôØdG ≥jôØdG ∫hC’G õcôŸG

 ådÉãdG  õcôŸG  πàMGh  …õ«dÉŸG  ≥jôØdG  ÊÉãdG

.»µ«é∏ÑdG ≥jôØdG

 ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ∑ƒŸO øH ó°TGQ ï«°ûdG ÜôYCGh

 »HO …OÉfh á«°ShôØ∏d »HO …OÉf IQGOEG ¢ù∏›

 á∏°UGƒÃ  √RGõàYGh  √ôîa  øY  ,π«ÿG  ¥ÉÑ°ùd

 ÈY  õ«ªàdGh  IOÉjôdG  QGƒ°ûe  äGQÉeE’G  ¿É°Sôa

 ÚÄ°TÉædGh ÜÉÑ°û∏d ⁄É©dG ádƒ£H Ö≤∏H èjƒààdG

 »àdG  ájƒ≤dG  á°ùaÉæŸG  ºZQ  áaÉ°UƒdG  RGôMEGh

 ÖMÉ°üd  ôµ°ûdÉH  kÉ¡Lƒàe  ,∫ÉjófƒŸG  Égó¡°T

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

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

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¤EGh ,ˆG √ÉYQ

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 äGQÉeE’G AÉæHC’ Ohófi ÓdG ºYódG ≈∏Y ,…ò«ØæàdG

 áaöûe á«ŸÉY äGRÉ‚EG ≥«≤– ¬æY ôªKCG É‡

.ádhódG º°SÉH

 ¿EG  ,Ωƒàµe ∫BG  ∑ƒŸO øH ó°TGQ ï«°ûdG ±É°VCGh

 Gƒeóbh  íHGôdG  ¿ÉgôdG  º¡fCG  GƒàÑKCG  ÉæfÉ°Sôa

 ºgQGƒ°ûe Gƒ∏∏µ«d äÉjóëàdG ºZôH É«dƒ£H kAGOCG

 ∫ÓN  á«fÉãdG  Iôª∏d  ÒÑµdG  »ŸÉ©dG  RÉ‚’ÉH

 Ö≤∏H èjƒààdG øY kÓ°†a á«°VÉŸG ™HQC’G ô¡°TC’G
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*املرح���وم ال�شاع���ر حمم���د الأحمد 
ال�شدي���ري م���ن ال�شع���راء املجددين 
اأ�شلوب طيب  واملبدع���ن وكان ل���ه 
يف معاجل���ة احل���دث يف كل ق�شيدة 
» له ويعد ديوان���ه الأول مزيجاً من 
احلكم���ة والغزل وي�شتم���ل على عدة 
نقاط اأدبي���ة متنوعة.وقد قام باإعداد 
هذا الديوان ال�شيد طالل عثمان مزعل 
�شعيد وحفظ ال�شاعر ال�شديري لل�شعر 
ال�شعبي قوت���ه ومكانته يف اجلزيرة 
العربي���ة وم���ن خالل ه���ذه الدرا�شة 
الأدبية  له���ذا الدي���وان �شوف نلقي 
ال�شوء عل���ى ال�شبغة الإبداعية التي 
تف���ن ال�شاعر ال�شديري يف ت�شويرها 
واأج���اد يف ر�ش���م معامله���ا الأدبية 

ال�شامية . وكما يقول يف ق�شيدته:
*يقول من عدا على راأ�س عايل 
رجم طويلن يدهله كل جرنا�س 

يف را�س مرجو من ع�شري املنايل 
تلعب به الرياح يف كل ن�شنا�س 
يف مهمهن قفرن من النا�س خايل

 ي�شتاق له من ح�س بالقلب هوجا�س 
قعدت فر را�شه وحيد حلايل 

برا�س الطويل مالبقه تقول حرا�س
وق���د تغنى به���ذه الق�شي���دة الفنان 

حممد عبده.
 *نعم هك���ذا كانت اأحا�شي�س ال�شاعر 
ال�شدي���ري ال���ذي اأعط���ى ال�شعر من 
خال�شة اأفكاره واإبداعه ال�شيء الغزير 
فهو يعي�س حالة الدمج بن الطبيعة 
والأمل وال�ش���وق والعزلة عن النا�س . 
وها هي ق�شيدت���ه امل�شهورة ت�شوف 
ون�شح يحث الن�شان فيها على عمل 

اخلري وانتقاء الأ�شدقاء فيقول : 
ياهلل انا من جود ح�شناك طالبك 
عفوك ومدك حيث منت اآبخيلى 

با لدمى ديناك هاذي تعذبك 
لوطفت فيها مالقيت الدليلي 

كلن على مذهب ميامة يخاطبك 
يبيك من زايد ذنوبه ت�شيلى 

وىل من ع�شيت اهل املذاهب تعاتبك 
كلن يقول ابيك ميي جتيلى 

*تربز ن�شيحة ال�شاعر هنا يف الأبيات 

الت���ي بداأها بالدعاء اإىل اهلل عز وجل 
يطلب منه العفو وثم يخاطب الإن�شان 

لتجنب اأفكار ومعتقدات الآخرين . 
حتى ي�شل اإىل قوله : 

اتبع نبيك واترك اللى جمنبك 
واق�شب مما�شى �شن به لتعيلى 

اللى بغار الثور للر�شد يندبك
 وابو بكر عنده ندمي وخليلى 
ن�شايحه للر�شد حذرا تغايبك 

هرجه �شحيح و وكل فعله جميلي 
�شنة نبيك للف�شيلة تقربك 

ومن يتبع العايل لزوم يعيلى 
هنا يحث ال�شاعر الن�شان على اتباع 
تعاليم الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم
 واأن يحر����س عل���ى تعالي���م الدين 
الإ�شالم���ى و�شنة الر�ش���ول » �س « 
الذي لينط���ق عن اله���وى اإن هو ال 

وحى يوحي حيث يقول : 

وبنت الردي حذراك حذراك تعجبك 
واحذر ت�شري ملثل هاذى حليلى

 عن مايعيب الن�شب عرب منا�شبك 
وعليك يف بنت احل�شان ال�شيلى 

يجي ولد ها فارق عن قرايبك 
ويهو�س يف وجه اخل�شيم القبيلى 

اأن كربت القالت بالفعل يعجبك
ويبدد اهمومك كان قليك غليلى 

ومعا�رش اخلايب مع النا�س يذربك 

وت�شبح قليل امليز عقلك هبيلي 
ومعا�رش الطيب على الطيب يجلبك 

ويرقيك للعليا بظل ظليلى 
ولتقرب الجرب بالمرا�س يعطبك 

ي�شري ج�شمك مثلل ج�شم عليلى
 مم�شا اخلنا من �شايف العقل ي�شلبك 

وي�شري لك مي الرذيلة �شبيلى 
وعن مارد النذال نزه م�شاربك 

وا�رشب نظيف لو ورادك طويلى 
الرائع���ة ين�شح  الأبيات  *يف ه���ذه 
ال�شاعر املرء بعدم معا�رشة ال�شخ�س 
اخلائب حتى ليت�ش���اوى معه فكرياً 
، ب���ل يوؤكد عل���ى م�شاحبة  وعقلياً 
الطيب الذي على الأطياب يجلبك كذلك 
ي�شبه م�شاحبة اخلائب كالقرتاب من 

الأجرب امللىء بالأمرا�س املعدية.
 وي�ش���ف دروب الرذيل���ة كاأنها تفقد 
الإن�ش���ان �شواب���ه وعقل���ه ، ويل���ح 
علين���ا بالبتعاد عن م���ورد الأنذال 
وعن نبعه���م ويوؤكد على �رشب املاء 
النظيف حتى ولو كان �شعب املنال:
وحده يا لدمى ان كان كربت م�شايبك

 ازين على حميى البالد املحيلي 
ازين على رب بعر�شه يراقبك

 وناجه وبعد الع�رش ي�رش جليلى

 

ناجه ولجل ار�شاه وجه ركايبك 
وخلك لعالم ال�رشاير دخيلى

 هو الذي ينجيك من كود �شايبك 
ويذريك من كربات هول مهيلى 

وهو الذي يف مافعلته يحا�شبك 
وهو الذي برزاق عبده كفيلى

* يخاطبنا ال�شاع���ر قائالً : اإن حلت 
باأحدكم م�شيب���ة اأو حاجه فليتوكل 
عل���ى اهلل ويناجيه واأن يلج���اأ اإليه 
يف ال����رشاء وال�رشاء ولأجل اهلل وجه 
اأم���ورك وه���و ينجيك م���ن امل�شائب 
واملح���ن كذلك فاهلل ال���ذي يحا�شبك 
على ما فعلت وهو الذي يرزق العبد. 
واأج���اد ال�شاعر يف ق�شي���دة الثالت 
معجزات اإجادة تامة يف ت�شوير حال 
الإن�ش���ان كذلك يتعجب م���ن مقدرة 
اأدوات  العلمي���ة يف ت�شخري  الإن�شان 
ه���ذا الكون خلدمته حي���ث يقول يف 

هذه الأبيات احلكيمة : 
لول الهرم والفقر والثالث املوت 

يالدمى بالكون ياعظم �شانك
 �شخرت ذرات الهوى تفهم ال�شوت 

وخليتها اطوع من حترك بنانك
 جماد تكلمها وهي و�شط تابوت 

طمعا براتبها.. من�ساوي يحنط والدته 
بعد وفاتها

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

ق���رر عري�س من الأردن، يف واقع���ة غريبة من نوعها، تخريب فرحة 
عمره  وتطليق زوجته قبل ن�شف �شاعة من بدء مرا�شم الزواج .

حيث ذهب العري�س من منطقة ماركا �رشق العا�شمة الأردنية عمان 
لإح�ش���ار عرو�شه من �شالون التجميل، ولكن وعندما و�شل فوجىء 
باأن م�شفف ال�شعر الذي يعمل يف ال�شالون والذي اأ�رشف على جتهيز 
العرو�س ه���و �شاب ولي�شت فتاة وهذا ما رف�ش���ه،  ون�شبت م�شادة 
كالمية بن العرو�شن انتهت يف احلال بالنف�شال فوراً بدل التوجه 
لقاعة الحتفال كما كان مقرراً.  وبالفعل ترك العري�س حفل الزفاف 
بع���د اأن  ابلغ والده ووالد العرو�س مبا ح���دث،، كما اأنه مل يلق اأي 
اعرت�س من اأهله، ولكن م�شهد خروج العري�س من حفل الزفاف اأثار 
ا�شتغ���راب احل�شور، وبداأت العديد من الت�ش���اوؤلت تطرح اإىل اأن مت 

اإعالمهم بالأمر.

اكت�شفت ال�رشطة النم�شاوية جثة امراأة “ثمانينية” توفيت قبل 
اأكرث من عام يف منطقة تريول.

وقال���ت ال�رشطة ب���اأن جنل املتوفية قام بتحنيطه���ا لأنه اأراد 
ال�شتم���رار يف تقا�شي بدلت الإعانات الجتماعية املخ�ش�شة 
له���ا، وفقاً ل�»وكالة ال�شحافة الفرن�شية«. واأفادت ال�رشطة يف 
بي���ان باأن »التحقيقات ك�شفت اأن هذه املراأة البالغة 89 عاماً 
توفي���ت يف يونيو )حزي���ران( 2020 واحتفظ الرجل البالغ 66 

عاماً بجثمانها من اأجل ال�شتمرار يف تلّقيه اإعانات«.
واعرتف امل�شتبه به عندما اأوقفته ال�رشطة باأّنه جّمد جثة والدته 
التي كان ي�شكن معها قرب اإن�شربوك للتاأكد من عدم انبعاث اأي 

رائحة منها، ولّفها ب�شمادات لمت�شا�س �شوائل اجل�شم.
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اإلغاء حفل زفاف قبل ن�سف �ساعة ب�سبب 
»كوافري«

قب�شت مباحث القاهرة يف م�رش على �شيدة قتلت ع�شيقها 
مب�شاعدة زوجها، ومن ثم قاموا بتقطيع ج�شده، حيث بربرت 
الزوجة جرمية القتل ب���اأن ع�شيقها حاول الإعتداء جن�شيا 
على ابنتها. وي�ش���ار اإىل اأنه ورد بالغ يفيد بوجود كرتونة 
تخ���رج منها رائحة كريهة بج���وار �شندوق قمامة مبنطقة 

الألف م�شكن مب�رش.
حيث انتقلت قوة اأمنية على الفور ملكان الواقعة وبعد فتح 
الكرتونة تبن وجود اأ�شالء اآدمية، وبعد الفح�س والتحري، 
تبن اأن الآ�شالء عبارة ع���ن �شاقن وقدمن وتعود ل�شاب، 
وبتفريغ كام���ريات املراقبة تبن اأن �شي���دة هي من األقت 

الكرتونة.
وكثف���ت الأجهزة الأمنية امل�رشية جهودها، حتى مت حتديد 
هوي���ة ال�شاب، وتب���ن اأنه يقيم مبف���رده يف �شقة مبنطقة 
الزيت���ون، وبتتبع م�شار هروب املتهم���ة تبن اأنها مقيمة 
مبنطقة النزهة، وعلى الف���ور األقي القب�س عليها، حيث اإن 
املتهمة متزوج���ة ولديها طفلن، وعلى عالقة غري �رشعية 
بالقتيل، واأن املجني عليه حاول التقرب من ابنتها والتعدي 
عليه���ا جن�شيا.وعندما اكت�شفت املتهمة ما حاول الع�شيق 
القي���ام به اتفقت مع زوجها على قتله، وقامت با�شتدراجه 
ل�شقتها ثم تعدت عليه بقطع���ة خ�شب على راأ�شه، وقامت 

مب�شاعدة زوجها بتقطيعه واإلقاء اجلثة بعدة مناطق.

امراأة تقتل ع�سيقها مب�ساعدة 
زوجها!
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ال�شديري .. اأ�شعاره مزيج من الحكمة والغزل العذري والإبداع المتفرد اأعـالم و�ضـير

ً

بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�شاعر اإماراتي 

 بادية جند قدمياً

الأول  ال�شديري  ال�شاعر  ديوان 
يف �شبابه

الأمري ال�شاعر حممد ال�شديري

ال�شاعر ط���الل ال�شعيد جامع 
دواوين ال�شديري

الفن���ان حمم���د عب���د تغنى 
بق�شائد ال�شديري

�شهدت وليات عديدة من اجلزائر انت�شاراَ 
كبرياً لبعو�س النم���ر ال�شام، ل�شيما يف 
املناط���ق الت���ي توجد بها مي���اه راكدة 

وحدائق وم�شابح.
من جانبه اأكد املخت�س بال�شحة العامة 
فتحي بن اأ�شنهو، على �رشورة اأخذ الأمر 
على حممل اجلد، لأن الحتبا�س احلراري 
يف الع���امل، وم���ا خلف���ه م���ن تغريات 
مناخي���ة وارتفاع يف درج���ات احلرارة 
�شيت�شبب يف ظهور م�شكالت عديدة، منها 
قدوم ح�رشات ا�شتوائية خطرة من و�شط 
واأدغال اإفريقيا اىل منطقة �شمال اإفريقيا.
اأما فيما يخ�س اأعرا�س لدغة هذا النوع 

من البعو�س:

انتف���اخ مكان الل�شع���ة، واحلكة �شديدة 
جدا، والتقيح، ف�شال عن احلمى والتعرق 
اأحيان���اً، ول تزول الأعرا����س اإل بتناول 
تفاقم���ت  واإذا  احل�شا�شي���ة،  م�ش���ادات 
الأعرا�س يتم و�شف امل�شادات احليوية.

بعو�سة تهدد دولة عربية باخلطر اأكرث 
من »كورونا«

ك�شفت مديرية الأمن العام الأردنية، 
عن تفا�شيل حماولة تهريب كمية 
�شخم���ة من امل���واد املخدرة عرب 
طريقة حمرية ا�شتخدمت اخلرفان، 
لكن العملية باءت بالف�شل، فجرى 

اإلقاء القب�س، عن اأحد املتورطن.
وقال املتحدث الإعالمي ، اأنه وقبل 
�شهري���ن تقريب���ا وردت معلومات 
ح���ول حماول���ة اأح���د الأ�شخا�س 

تهريب كمية كبرية من املواد املخدرة 
بوا�شطة اإحدى مركبات ال�شحن، فجرى 

حتديد املركبة و�ُشبطت.
واأو�ش���ح اأن املركبة حمملة بكمية من 
اخلراف، وعند فح�س اأحد اخلراف تبن 
اأنه ا�شُتخدم لتهري���ب املواد املخدرة، 

بعدم���ا اأُطعمت عرب اأنابيب بال�شتيكية 
حتتوي كمية من احلبوب املخدرة.

واأ�ش���اف املتح���دث العالم���ي اأنه مت 
فح�س كافة اخلراف التي كانت حمملة 
داخ���ل املركب���ة، وعدده���ا 300، فتم 
التعام���ل معها واإخراج ما يقارب 500 

الف حبة خمدرة من داخل اأح�شائها .

عرب اخلرفان.. الأردن يحبط حماولة تهريب 
خمدرات 

�شهدت العا�شمة ال�شعودية الريا�س، ، �شفقة بيعة اأغلى 
�شقر يف العامل مببلغ قيا�شي.

وقالت وكالة الأنباء ال�شعودي���ة “وا�س” اإن بيع ال�شقر 
الأغل���ى يف العامل ج���اء بعد عر�شه يف امل���زاد الدويل 

ملزارع اإنتاج ال�شقور، يف يومه الأخري.
ومت بيع ال�شقر مببلغ ملي���ون و�شبع مئة وخم�شن األف 
ري���ال �شعودي، وذل���ك يف املزاد الذي اأقي���م مبقر نادي 

ال�شقور ال�شعودي مبلهم �شمايل مدينة الريا�س.
وكان ال�شق���ر قبل بيعه مملوكاً ملزرع���ة با�شيفك نورث 
وي�ش���ت الأمريكي���ة، والتي تعترب اأف�ش���ل مزرعة عاملية 
لل�شقور، وهو �شقر قرمو�شة جري )األرتا وايت(، طوله يبلغ 

16 اإن�شاً ون�شف اإن�س، ووزنه 980 غراماً.

بيع اأغلى �سقر يف العامل 

جامع م�سجد هيرات في اأفغان�ستان

ق�شت حمكم���ة يف فيتنام على �شاب بال�شج���ن خم�س �شنوات، 
لنتهاكه قواع���د احلجر ال�شحي املعمول به���ا يف البلد، ونقله 

عدوى كوفيد-19 اإىل عدة اأ�شخا�س.
واأدين يل فان ت���ري )28 عاماً( “لنقله اأمرا�شاً معدية خطرة اإىل 
اأ�شخا�س اآخرين” بعد ذهاب���ه يف يوليو اإىل م�شقط راأ�شه يف كا 
ماو )اجلنوب( م���ن مدينة هو ت�شي منه يف اأوج الأزمة الوبائية، 
وفق ما جاء يف قرار ُعّمم على املوقع الإلكرتوين ملحكمة حملية.
واته���م الرجل بعدم اللتزام باحلجر الإلزامي يف املنزل ملدة 21 
يوم���اً عند و�شوله اإىل كا ماو، وهي منطقة �شلمت ن�شبياً من �رشّ 
الوباء، علما اأنه قد �شخ�شت اإ�شابته بكوفيد-19 يف ال�شابع من 

يوليو.
وقال���ت املحكم���ة يف قراره���ا اإن “انتهاك ت���ري لقواعد احلجر 
ال�شحي املنزيل ت�شبب باإ�شابة عدة اأ�شخا�س بكوفيد-19 ووفاة 

اأحد هوؤلء يف ال�شابع اأغ�شط�س 2021”.

"كورونا" 
تت�سبب بعقوبة 

ل�سخ�ص بال�سجن 
خم�ص �سنوات

 قا�سر يقتل 
خادمة بعد 

اأن قتلت 
والده

ه���ز لبنان خ���رب مقتل لبن���اين على يد 
عاملة منزلية حتمل اجلن�شية الفلبينية، 
قب���ل اأن تلقى م�رشعها عل���ى يد جنله 
القا����رش. واأك���د م�شدر اأمن���ي ل�شحيفة 
"النهار" اللبنانية اأنه "مت توقيف القا�رش 
ال���ذي اأدىل باإفادت���ه، اإذ ق���ال اإنه �شمع 
اإطالق نار، و�شارع اإىل الغرفة ليجد والده 
غارقا بدمه، وحاول انتزاع امل�شد�س من 
ي���د العاملة املنزلية عندها اأرادت طعنه 
بال�شكن، فما كان منه اإل اأن طعنها هو".
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