
دبي-وام:

 علــي لوحة فنية كبيرة مزركشــة 
تمثل  وخامات  مــواد  من  مصنوعة 
"مانديال"  صورة  ..تظهــر  الطبيعة 
في  بارزة  األيقونة  األفريقي  الزعيم 
جناح "جنوب افريقيا" حيث تشكل 
المعدنية  واألشــكال  الفخار  أعمال 
والنسيج   ، النحت  والخشبية وفنون 
، واأللياف ..أشكاال فنية بصرية غير 
 ، وقبائل مختلفة  لثقافات   ، تقليدية 
كل منها لها طابع وطقوس خاصة..

يبحث زوار معرض إكســبو 2020 
دبي ، دائماً عن كل ما هو جديد وغير 

تقليدي ، ومن خالل شعار المعرض 
العقول وصنع  العالمــي "تواصــل 
"جنوب  جناح  يعرض  المســتقبل" 
افريقيــا" أهم هذه المنحوتات التي 
لقيت رواجا كبيرا من زوار إكســبو 
كهدية  بعضها  شــراء  قرروا  الذين 
الحدث  عن  لهم  ذكــري  أو  لذويهم؛ 

العالمي الفريد.
المهمة  العناصر  من  األقنعة  وتعتبر 
الشــعوب  من  العديد  ثقافــات  في 
اإلفريقية، من خالل مجموعة كبيرة 

ومتنوعة من األساليب،

الخرطوم-وكاالت:

قالت لجنة أطباء السودان المركزية 
إن محتجا ُقتــل في مظاهرات ضد 
يوم  البالد  فــي  العســكري  الحكم 
إثر إصابتــه في عنقه بعبوة  األحد 
غاز مسيل للدموع ليرتفع بذلك عدد 
القتلى منذ انقالب أكتوبر تشــرين 

.62 األول إلى 
األنبــاء  وكالــة  وذكــرت   
ظهر  انطلقت  أنه  السودانية)سونا( 
يوم األحد بوالية الخرطوم تظاهرة 
دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة 
بالوالية والتي تاتي في إطار جدول 

زمنــي وضعته اللجــان في المدن 
الثالث مطالبين بالحكم المدني .

تدعو  هتافات  المتظاهــرون  وردد 
الفتات  وحملوا  الدولــة  مدنية  الى 
مدينتى  احيــاء  من  عــددا  وجابوا 
بعودة  تطالب  والخرطوم  امدرمان 
وكالة  بحســب  للشعب،  الســلطة 

سونا.
»أخبارالسودان«  موقع  وبحســب 
الغاز  األمن مجددا  استخدمت قوات 
المســيل للدموع والقنابل الصوتية 
بكثافة، لمنع محتجين من الوصول 

إلى القصر وسط العاصمة.

وا�شنطن-)د ب اأ(:

 زادت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
في الواليات المتحدة بنســبة 6ر0 % 
مقارنة بنفس الوقت يوم السبت، لتصل 
إلى 8ر59 مليون إصابة، حتى الساعة 
0230 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا 
جونز  جامعة  جمعتهــا  التي  للبيانات 

هوبكنز ووكالة بلومبرج لألنباء.
الوطني  المستوى  على  الزيادة  وكانت 
من  أقل  اإلصابــة  حــاالت  عــدد  في 
متوســط الزيادة اليومية البالغة 2ر1 

% خالل األسبوع الماضي.

من  عدد  أكبــر  كاليفورنيا  وســجلت 
مليون  04ر6  عنــد  المؤكدة  الحاالت 
6ر0 % مقارنة  بزيادة بنسبة  إصابة، 

بنفس الوقت من اليوم السابق.
بنسبة  زيادة  فيرمونت  والية  وشهدت 
 ، اإلصابة  ، في عدد حــاالت  5ر3 % 
مقارنة  بنفس الوقت يوم السبت، مما 
 76 إلى  اإلصابة  حاالت  إجمالي  يرفع 

ألفا و421.
وســجلت والية بنســلفانيا أعلى عدد 
الســاعات  خالل  الوفاة،  حــاالت  من 
الـ24 الماضية ، حيث توفي بها 120 

شخصا.

الريا�ض-)د ب ا(:

 أعلنت وزارتا الصحة والتعليم في السعودية 
يوم األحد عن اســتئناف الدراسة الحضورية 
للطالب والطالبــات في المرحلتين االبتدائية 
كانون   23 مــن  اعتبارا  األطفــال،  ورياض 

الثاني/يناير الجاري.
التعليم  وزارتــا  أشــارت  لهما،  بيــان  وفي 
والصحة: إلى »اســتمرار التعليم عن بعد من 
الذين يتعذر  المنصــات للطلبة  خالل مختلف 
حضورهم ألسباب صحية«. وأشار البيان إلى 
للعودة،  المرنة  التشــغيلية  النماذج  »تطبيق 
واإلجراءات  البروتوكوالت  بتطبيق  وااللتزام 
والتأكيد  وقايــة،  مــن  المعتمدة  الصحيــة 
تطبيق  في  المــدارس  على جاهزيــة جميع 
حفاظا  الصحية،  واإلجراءات  البروتوكوالت 

على سالمة الطلبة«.
طلبة  عودة  نجاح  نتيجــة  »القرار  أن  وأكدتا 
والثانوية، وجهود  المتوســطة  المرحلتيــن 
المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية 

العالية«.
الشــراكة  »أهميــة  الوزارتــان  وشــددت 
المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية 
رغم  ومدمجاً  حضوريــاً  والطالبات  للطالب 

جائحة كورونا«.
الصحة  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
»اإلخبارية«  لقناة  العبدالعالي  محمد  الدكتور 
اللقاحات  جميع  أن  األحد،  اليوم  الســعودية 
عالية،  مأمونية  ذات  المملكــة  في  المعتمدة 
ومــرت بكل المراحــل الطبيــة واألخالقية 
العتمادها، ويستخدمها الماليين حول العالم.

ياوندي-)د ب اأ(:

أفريقيا  أمم  بطولة كأس  منافســات  افتتحت   
بالكاميرون بشــكل  األحد،  القــدم، يوم  لكرة 
العاصمة  فــي  بيا  بــاول  ملعب  على  بســيط 

ياوندي.
الكاميروني بول  الرئيس  وحضر حفل االفتتاح 
وجياني  القمر  جزر  دولة  ورئيس  وزوجته  بيا 
إنفانتينــو رئيــس االتحاد الدولــي وباتريس 
موتســيبي رئيس االتحاد األفريقي وصامويل 
إيتو رئيــس االتحاد الكاميروني ونوانكو كانو 
من  آخر  وعــدد  النيجرية  القدم  كرة  اســورة 

المدعويين.
وبــدأ الحفــل بعــزف بعــض المقطوعــات 
يلقي  أن  قبل  عســكري  عرض  ثم  الموسيقية 
األفريقي  االتحــاد  باتريس موتســيبي رئيس 
للعبة وبول بيا رئيس الكاميرون كلمة بشــان 

البطولة.
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درجات الحرارةمواقيت ال�شالة أبوظبي 15/23 دبي 16/25 الشارقة 11/25 عجمان 14/26 أم القيوين 13/24 رأس اخليمة 24 /09 الفجيرة 22/ 16 العني 12/23 ليوا 11/24 السلع 21 /17     الفجر 5.47 الظهر 12.32  العصر 3.32  املغرب 5.55 العشاء 7.13 

مو�شكو-)د ب اأ(:

 تمضي القوات الكازاخســتانية قدما في تنفيذ عمليات 
بدعم من قوات روســية بغرض استعادة السيطرة على 
الوضــع بعد ســحق أكبر احتجاجات تشــهدها الدولة 

الواقعة وسط آسيا منذ عقود.
الرئاســة  أن  األحد  بلومبرج لألنباء يوم  وذكرت وكالة 
الكازاخيــة أعلنت علــى موقعهــا اإللكتروني أن عدد 
األشــخاص الذين تم اعتقالهم منــذ اندالع المظاهرات 

6000 شخص بينهم أجانب. وصل إلى نحو 
وبحسب التلفزيون الرسمي، وصلت حصيلة القتلى إلى 
164 شــخصا غير أنه ُيْعَتَقد أن العدد الحقيقي للقتلى 

أكبر من ذلك.
وأعلــن الرئيس الكازاخي قاســم جومــارت توكاييف 
تحقيق النصر بعد مواجهات دامية مع أشخاص احتجوا 
على نطاق واســع على الفساد والفقر ما أحدث أخطر 
هزة في حكومة كازاخســتان منذ اســتقالل البالد في 

.1991 عام 

القاهرة-) د ب اأ(:

واألمريكية  المصريــة  البحرية  القــوات  نفذت   
تدريًبــا بحرًيــا عابًرا فى البحــر األحمر بنطاق  

األسطول الجنوبى .
للقوات  الرســمي  العســكري  المتحدث  وقــال 
المســلحة عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب، 
في بيان صحفي نشــره عبر صفحته الرســمية 
بموقــع التواصــل االجتماعي »فيســبوك« يوم 
األحد، إنه »فى إطار خطة القيادة العامة للقوات 
وتبادل  التدريب  بمســتوى  لإلرتقاء  المســلحة 
الخبرات مع القوات المســلحة للدول الشــقيقة 
المصرية  البحريــة  القوات  نفــذت   ، والصديقة 
والقــوات األمريكية تدريباً بحريــاً عابراً بنطاق 
بإشتراك  وذلك  األحمر  بالبحر  الجنوبى  األسطول 
الفرقاطة المصرية ) األســكندرية( والمدمرتين 
 )USS COLE ( ، )USS JANSON DUNHAM(

األمريكيتين« .

القوات الرو�شية ت�شاعد في تاأمين كازاخ�شتان 
في اأعقاب االحتجاجات

افتتاح بطولة اأمم اأفريقيا 
بحفل ب�شيط

القوات البحرية الم�شرية واالأمريكية 
تنفذان تدريبًا بحرياً عابراً 

محمد الحلبو�شي رئي�ض للبرلمان 
العراقي الجديد

أ(: بغداد-)د ب 
 جــرى انتخاب النائب محمد الحلبوســي يوم األحد رئيســا 

للبرلمان العراقي في الدورة الخامسة للبرلمان .
228 نائبا حضروا  200 نائب من أصل  الحلبوسي تأييد  ونال 
جلسة التصويت وأدلوا بأصواتهم في عملية االقتراع السري.

التيار الصدري  وشــاركت في عملية التصويت كل من كتلــة 
وكتلة تقدم برئاســة الحلبوســي وكتلة عزم برئاسة خميس 
الخنجر و الكتل الكردية والمســيحية والمستقلون فيما غاب 

نواب اإلطار التنسيقي الشيعي عن عملية االقتراع السري.

عبد الـله بن زايد يوجه بتحديد الأولويات 
البحثية الوطنية
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التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي
0.14  8,394.82 8,406.693,195.69 0.61 3,225.29

»تتمة ص 88««

حم��دانحم��دان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن را�ش��د  بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن را�ش��د 
للإبداع للإبداع الريا�شيالريا�شي

محمدمحمد بن را�شد يعتمد  بن را�شد يعتمد 6 ت�شريعات لتنظيم  ت�شريعات لتنظيم 

عمل ُغَرعمل ُغَرف دبي ف دبي 

ال�شعودية: ا�شتئناف الدرا�شة الح�شورية 
في االبتدائية وريا�ض االأطفال

»تتمة ص 88««

دبي-وام:

 اعتمد صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله"،  الوزراء "رعــاه  رئيس مجلــس 
من  حزمة  دبي..  إلمارة  حاكماً  بصفته 
التشــريعات الهادفة إلى صياغة اإلطار 
القانوني لغرف دبي وتشــكيل مجالس 
أهدافها  تحقيق  من  ُيمكنها  بما  إدارتها 
المتمثلة في تعزيز مكانة  االستراتيجية 
دبي كمركــز اقتصادي عالمي، وتوفير 
المنظومة  لكافة مكونات  الدعم  ســبل 
االقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع 
اإلمارة واالســتمرار في  فــي  األعمال 

تطوير بيئة األعمال.
وتضّمنت الحزمة التشــريعية مرسوماً 
بإنشاء "غرف دبي" لتحل محل "غرفة 

تجارة وصناعة دبي"، 

ال�سودان: وفاة محتج في مظاهرات جديدة 
و�سط دعوات اأممية للحوار

اأمريكا: اإجمالــي الإ�سابات بكورونا 
يرتفع اإلى 8ر59 مليون

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

لوحة خ�سبية لـ»مانديال« تلهم زوار 
اإك�سبو دبي

402 اإ�شابــة بكورونا بيــن موظفي واأع�شاء 
البرلمان الهندي

مومبــاي-)د ب أ(:  أثبتت الفحــوص إصابة أكثر من 400 
من الموظفين واأعضاء فــي البرلمان الهندي في نيودلهي 
بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة »أنباء آسيا الدولية« 

الهندية لألنباء نقال عن مسؤول لم تكشف عن هويته.
 402 إيجابية عينات  الفحوص أظهرت  بأن  الوكالة  وأفادت 
 8 4 إلى  1409 أشخاص في الفترة من  شــخصا من أصل 

الثاني/يناير. كانون 
وذكرت وكالــة »بلومبرج« لألنباء أنه مــن المقرر أن يبدأ 
نواب البرلمان مناقشات بشأن الميزانية االتحادية في وقت 

الحق الشهر الجاري.

دبي-وام:

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  كّرم 
بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيس المجلــس التنفيذي، راعي " 
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  جائزة 
لإلبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، 
وسمو الشيخ منصور بن محمد بن 
دبي  مجلس  رئيس  مكتوم  آل  راشد 
فئات  ضمن  الفائزيــن  الرياضــي، 
الدورة الحادية عشــرة للجائزة من 
القيادات الرياضية المحلية والعربية 
والمدربين  والرياضيين  والعالمية، 
والحكام والمســؤولين من مختلف 
قطاعات العمــل الرياضي في دولة 
اإلمارات والمنطقة العربية والعالم.
»»طالع ص 2«« »»طالع ص 2««

»»طالع ص 3««

اأبوظبي-وام:

 ترأس ســمو الشيخ عبدالله بن 
الخارجية  وزير  نهيــان  آل  زايد 
مجلس  رئيس  الدولي  والتعاون 
والتطوير..  للبحــث  اإلمــارات 
للمجلــس،  األول  االجتمــاع 
على  العمل  ببدء  ســموه  ووجه 
الوطنيــة  األولويــات  تحديــد 
من  الدولة  في  والتطوير  للبحث 
أجــل تعزيز مـــساهمة البحث 
والتطوير في الـنمو االقـتصادي 
المسـتدام لدولة اإلمارات ودعـم 
تطور القطاعات االســتراتيجية 

للدولة.

اربيل)العراق(-)د ب اأ(:

 أعلنــت وزيــرة الدفــاع األلمانية 
كريستينه المبرشت أن الحرب على 

تنظيم داعش لم يتم كسبها بعد.
جــاءت هذه التصريحــات للوزيرة 
االشــتراكي  الحزب  إلى  المنتميــة 
الديمقراطــي خالل زيــارة لها في 
مدينــة اربيــل العراقيــة:« قطعنا 
بعد  نصل  لم  لكننا  عظيمة  خطوات 
إلى حــد يمكن أن نقــول عنده إن 

تنظيم داعش ُهِزم«.
أنــه كان من  وأضافت المبرشــت 
المهم لها أن توضح أن المشــاركة 
مشيرة  تســتمر  أن  يجب  األلمانية 

التشاور في  تكثيف  أنه ســيتم  إلى 
ســتبدو  التي  الكيفية  حول  ألمانيا 
عليها هذه المشاركة في المستقبل.

االئتالف  أن  المبرشــت  وأضافــت 
على  اتفــق  ألمانيا  فــي  الحاكــم 
األلماني  الجيش  مهام  كل  مراجعة 
قياســا إلى أهدافها » وسنفعل هذا 
اآلن فيما يتعلق بمهمتنا في العراق 

وكذلك في األردن أيضا«.
وقت  في  وصلت  المبرشــت  كانت 
ســابق من يوم األحد إلــى العراق 
قادمــة من األردن فــي أول جولة 
في  توليهــا مهام منصبها  بعد  لها 

الحكومة األلمانية الجديدة.

وزيرة الدفاع الألمانية: الحرب على »داع�ش« 
لم يتم ك�سبها بعد

»تتمة ص 88««

ع�سرات الم�ستوطنين يقتحمون الم�سجد الأق�سى
القد�ض-)د ب اأ(:

اإلســالمية  األوقاف  دائرة  أفادت   
عشــرات  باقتحام  القــدس  فــي 
المسجد  األحد،  يوم  المستوطنين، 
مشددة  بحراسة  المبارك،  األقصى 

من القوات اإلسرائيلية .
فــي  األوقــاف  دائــرة  وقالــت 

يوم  بيــان صحفي  القــدس،  في 
األنبــاء  وكالــة  أوردتــه  األحــد 
 ، وفا(   ( الفلسطينية  والمعلومات 
المعاهد  وطالب  »المستوطنين  إن 
التوراتيــة اقتحمــوا األقصى، من 
شــكل  على  المغاربة،  بــاب  جهة 
مجموعات، وأدوا طقوًسا تلمودية 

في المنطقة الشرقية منه«.

الوقت  ،«وفــي  الوكالــة  ووفــق 
الذي تســمح فيه قــوات االحتالل 
األقصى،  باقتحام  للمســتوطنين 
وبواباتها  القديمة  القدس  تشــهد 
تتمثل  مشددة  عســكرية  إجراءات 
بالتفتيــش الدقيــق للمواطنيــن، 
علــى  واالعتــداء  والمصليــن، 

بعضهم«.



:ΩGh-»HO

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

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

 áeõM ..»HO  IQÉeE’  kÉªcÉM ¬àØ°üH  ,zˆG  √ÉYQ{

 ÊƒfÉ≤dG QÉWE’G áZÉ«°U ¤EG áaOÉ¡dG äÉ©jöûàdG øe

 É¡æµ oÁ ÉÃ É¡JQGOEG  ¢ùdÉ› π«µ°ûJh »HO ±ô¨d

 ‘  á∏ãªàŸG  á«é«JGÎ°S’G  É¡aGógCG  ≥«≤–  øe

 ÒaƒJh ,»ŸÉY …OÉ°üàbG õcôªc »HO áfÉµe õjõ©J

 ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æŸG äÉfƒµe áaÉµd ºYódG πÑ°S

 IQÉeE’G  ‘ ∫ÉªYC’G  ™ªà› ídÉ°üe ájÉªM ÈY

.∫ÉªYC’G áÄ«H ôjƒ£J ‘ QGôªà°S’Gh

 AÉ°ûfEÉH  kÉeƒ°Sôe  á«©jöûàdG  áeõ◊G  âæqª°†Jh

 áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ{ πfi πëàd z»HO ±ôZ{

 óLÉŸG  á©ªL  ‹É©e  Ú«©àH  kÉeƒ°Sôeh  ,z»HO

 IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûàH º«°SGôeh ,É¡d kÉjôîa kÉ°ù«FQ

 ˆGóÑY  õjõ©dGóÑY  ‹É©e  á°SÉFôH  z»HO  ±ôZ{

 ,z»HO  IQÉŒ  áaôZ{  IQGOEG  ¢ù∏›h  ,ôjô¨dG

 zá«ŸÉ©dG  IQÉéà∏d  »HO  áaôZ{  IQGOEG  ¢ù∏›h

 IQGOEG  ¢ù∏›h  ,º«∏°S  øH  óªMCG  ¿É£∏°S  á°SÉFôH

 ôªY ‹É©e á°SÉFôH z»ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO áaôZ{

.AÉª∏©dG ¿É£∏°S

 IOôØàŸG  ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  º«°SGôŸG  ¢ùµ©Jh

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

 áHQÉ≤e  á°ü°üîàe  ±ôZ çÓK  çGóëà°SG  ó©j  PEG

 á«dÉ◊G  á∏MôŸG  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏àd  ábƒÑ°ùe  ÒZ

 •É‰CGh äÉYÉ£b Qƒ¡X πX ‘ Éª«°S’ ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 á«dBG ‘ kÉjôgƒL kGÒ«¨J Ωõ∏à°ùJ Ióéà°ùe ájOÉ°üàbG

.…ó«∏≤àdG É¡eƒ¡ØÃ IQÉéàdG ±ôZ πªY

 ±ô¨d  áë°VGh  ájDhQ  á«©jöûàdG  áeõ◊G  ï°SôJh

 QGhOC’G øe ójõŸG áaÉ°VEG ÈY áeOÉ≤dG äGƒæ°ù∏d »HO

 ΩÉ¡ŸÉH  ΩÉ«≤∏d  ±ô¨dG  πgDƒJ  »àdG  äÉ«MÓ°üdGh

 õjõ©J ≈∏Y IhÓY ,IQÉéàdG ´É£b ‘ É¡«dEG á∏cƒŸG

 »àdGh áKóëà°ùŸG äÉYÉ£≤dG ‘ πYÉØdG ÉgQƒ°†M

 ÉŸ á«ŸÉ©dG IQÉéàdGh ,»ªbôdG OÉ°üàb’G øª°†àJ

.á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ IójGõàe á«ªgCG øe Éª¡d

∫ÉªYC’G ä’Éée ≈à°T »a ∫ƒ≤©dG ™ªdCG øe áÑîf -

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U óªàYG ,kÓ«°üØJh

 πëàd z»HO ±ôZ{ AÉ°ûfEÉH kÉeƒ°Sôe Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 kÉeƒ°Sôeh  ,z»HO  áYÉæ°Uh  IQÉŒ  áaôZ{  πfi

 .É¡d kÉjôîa kÉ°ù«FQ óLÉŸG á©ªL ‹É©e Ú«©àH

 ™°Vh  »HO  ±ôZ  äÉ°UÉ°üàNG  ¢SCGQ  ≈∏Y  »JCÉjh

 IQÉeE’G áfÉµe õjõ©àd áeRÓdG äÉ°SÉ«°ùdGh §£ÿG

.áHPÉLh IõØfi ∫ÉªYCG áÄ«H ÒaƒJh

 IQGOEG  ¢ù∏› π«µ°ûàH  kÉeƒ°Sôe  √ƒª°S  Qó°UCG  Éªc

 ,ôjô¨dG ˆGóÑY õjõ©dGóÑY ‹É©e á°SÉFôH »HO ±ôZ

 kÉÑFÉf ∫ƒ¡∏H ¿ÉØ∏N á©ªL π°ü«a :øe πc ájƒ°†Yh

 ,…Ò¡ŸG  óLÉŸG  á©ªL  ódÉN  ‹É©eh  ,¢ù«Fô∏d

 ,º«£ØdG ˆGóÑY ôªYh ,AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY ‹É©eh

 »£Hh ,…ôŸG ó«©°S ∫Ógh ,º«∏°S øH óªMCG ¿É£∏°Sh

 ídÉ°U ≈°ù«Y AÉLQ IQƒàcódGh ,…óæµdG óªfi ó«©°S

 ,ÊÉªà°SôdG  óMGƒdGóÑY  áæ«eCG  IQƒàcódGh  ,¥ô≤dG

 ,Üƒ¡∏°T ∂jôJÉH »LGQh ,ÖMÉ°üfÉN Ú°ùM ¥QÉWh

.»°ùÑµdG ≈«ëj óªMCG ¿É°ùZh

 ,ôjô¨dG  ˆGóÑY õjõ©dGóÑY ‹É©e ócCG  ¬ÑfÉL øe

 ¢ù∏›  ¢ù«FQh  ,»HO  ±ôZ  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 º«°SGôŸGh äÉ©jöûàdG ¿EG ,»HO IQÉŒ áaôZ IQGOEG

 ‘ áªgÉ°ùŸG ‘ »HO ±ôZ IQób Rõ©J Iójó÷G

 ´É£≤dG ‘ IQÉeEÓd á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤–

 áeƒ¶æe ‘ óFGôdG »HO ™bƒe ï°SôJh ,…OÉ°üàb’G

 á«ªgC’G ¬JGP âbƒdG ‘ ÖcGƒJh ,»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

 á«ŸÉ©dG  IQÉéàdGh  »ªbôdG  OÉ°üàbÓd  á«eÉæàŸG

.kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG

 É¡∏«µ°ûàH »HO ±ôZ π°UGƒà°S { ôjô¨dG ±É°VCGh

 äGAÉØµdG  øe  Iõ«ªàe  áÑîf  º°†j  …òdG  ójó÷G

 ºYódG πÑ°S ÒaƒJ ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ äGÈÿGh

 π°†aCG  ≥ah ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æŸG äÉfƒµe áaÉµd

 kGOÉªàYG èFÉàædG π°†aCG ≥«≤– ¿Éª°†d äÉ°SQÉªŸG

 äÉcöûdG ºYód áë°VGh ájDhQ øe ¬eó≤J Ée ≈∏Y

.zøjôªãà°ùŸGh ÚæWGƒŸG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh á«æWƒdG

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

 IQÉŒ áaôZ IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûàH kÉeƒ°Sôe Ωƒàµe

 ,ôjô¨dG  ˆGóÑY  õjõ©dGóÑY  ‹É©e  á°SÉFôH  ,»HO

 kÉÑFÉf ∫ƒ¡∏H ¿ÉØ∏N á©ªL π°ü«a :øe πc ájƒ°†Yh

 ,…Ò¡ŸG  óLÉŸG  á©ªL  ódÉN  ‹É©eh  ,¢ù«Fô∏d

 ,»°ùeÉ°ûdG áªMQ óªM óLÉeh ,º«£ØdG ˆGóÑY ôªYh

 óªfi  ó«©°S  »£Hh  ,Ú°ùM  QÉØ¨dGóÑY  óªfih

 AÉLQ IQƒàcódGh ,ÖMÉ°üfÉN Ú°ùM ¥QÉWh ,…óæµdG

 óMGƒdGóÑY áæ«eCG IQƒàcódGh ,¥ô≤dG ídÉ°U ≈°ù«Y

 »LGQh ,¢TÉHôN øH ¿ÉØ∏N óªfi óægh ,ÊÉªà°SôdG

 ,¢TÉbôb ≥dÉÿGóÑY óªfi ÜÉ¡°Th ,Üƒ¡∏°T ∂jôJÉH

 óªfi ˆGóÑY ΩÉ°ûgh ,ôjô¨dG óªMCG ∞«°S ó«©°Sh

.…hGÒ°ûdG

 áaôZ IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûàH kÉeƒ°Sôe √ƒª°S Qó°UCGh

 ,º«∏°S  øH  óªMCG  ¿É£∏°S  á°SÉFôH  ,á«ŸÉ©dG  »HO

 ,¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf …ôŸG ó«©°S ∫Óg :øe πc ájƒ°†Yh

 óªfi »∏Y óªMCGh  ,ÓŸG  óªfi Ö«ÑM QƒàcódGh

 óªMCG  ¿É°ùZh  ,ÖjÉÑM  ¿ƒ£fCG  π«Ñfh  ,‘ÓÿG

 ÊGQh ,QÉØ◊G ódÉN QOÉf óªfih ,»°ùÑµdG ≈«ëj

 ,¢ù«∏jh ó«ØjO ∑QÉeh ,¢Sƒe Údƒc øØ«à°Sh ,óYQ

 QÉ°ù«dEGh ,ÊGhÉgÉH QÉcÉc ∞«‚É°Sh ,π«LG »ÁQh

 »eh ,¢SÉeƒJ å«HGõ«dG  É«dƒLh ,¢Sƒ«fƒ£fG  ìôa

 êƒfGh ,¬æeƒHG ÉjôcR ¢Sô£H ’hQh ,π«aÒe ˆG öüf

.ó«Y …ôµ°T »∏Y …ôµ°Th ,¿É‚GQ

 ¢ù«FQ º«∏°S øH óªMCG ¿É£∏°S IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 äÉ©jöûàdG ¿EG ,á«ŸÉ©dG »HO áaôZ IQGOEG ¢ù∏›

 ÚªàæŸG  áaÉc  äÉ©∏£J  »Ñ∏J  Iójó÷G  äGQGô≤dGh

 øª°†Jh  ,»HO  IQÉeEG  ‘  ájOÉ°üàb’G  áeƒ¶æª∏d

 ºYóJh  ,IQÉeEÓd  á«é«JGÎ°S’G  ájDhôdG  ≥«≤–

 ,äÉjƒà°ùŸG  ∞∏àfl ≈∏Y  ∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡ áÄ«H

 ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQh  äÉcöûdG  ídÉ°U  ≥≤ëj  ÉÃ

 ≥«≤– ‘ ¬°ùØf âbƒdG ‘ º¡°ùjh ,øjôªãà°ùŸGh

.»Hód ájOÉ°üàb’G äÉaó¡à°ùŸG

 äGQGô≤dGh  äÉ©jöûàdG  áeõM  ¿CG  º«∏°S  øHG  ócCGh

 »HO ™bƒe ¢Sƒª∏e »∏ªY πµ°ûH ºYóJ{ :Iójó÷G

 IQÉéà∏d ájQƒëŸG õcGôŸG ÌcCG øe IóMGƒc …OÉjôdG

 äÉcöûdG  ΩÉeCG  É¡à«HPÉL  øe  ójõJh  á«ŸÉ©dG

.zäGRÉ«àe’G øe ójõŸG ÒaƒJ ∫ÓN øe á«ŸÉ©dG

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qó°UCG  ,∂dP  ¤EG

 áaôZ IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûàH kÉeƒ°Sôe Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ¿É£∏°S ôªY ‹É©e á°SÉFôH »ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO

 øH á©ªL ˆGóÑY óªMCG :øe πc ájƒ°†Yh ,AÉª∏©dG

 ,…Qƒ°üæŸG ï«°ûdG ó«ÑY óªMh ,¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf äÉ«H

 óªMCG  ˆGóÑY  ó°TGQh  ,ôjÉ£dG  ó«ªM  óªMCG  ódÉNh

 Qó«M ≈æeh ,QhóæZ π«YÉª°SEG »∏Y …OÉah ,ôjô¨dG

 ó°TGQh  ,»≤jó°U  óªMCG  ó«ª◊GóÑY  óægh  ,ÉjÉ£Y

 øH  ¿É£∏°S  áØ«∏N  Qƒ°üæeh  ,QÉÑ©dG  »∏Y  óªfi

 ,¬î«°T  ¢SÉ«dEG  ôKóeh  ,Qƒë°ûe  hódÉfhQh  ,QƒàÑM

.áMôa ÊGOh ,áëjôa ΩÉ°ùH áª°SÉH É°ù«dGh

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY ‹É©e QÉ°TCGh

 áeõ◊G ¿EG ¤EG »ªbôdG OÉ°üàbÓd »HO áaôZ IQGOEG

 áë°VGƒdG á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG ¢ùµ©J á«©jöûàdG

 ∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡h  IQÉéàdGh  OÉ°üàb’G  ´É£b  ‘

 ∞∏àîŸ ºYódG ÒaƒJ ≈∏Y »HO ¢UôM øe kÉbÓ£fG

 ´É£≤dh  ,kÉeƒªY  ájOÉ°üàb’G  áeƒ¶æŸG  äÉfƒµe

 IQÉeE’G  π©L Ée á°UÉN áØ°üH »ªbôdG  OÉ°üàb’G

 OÉ°üàb’G Gòg ‘ á°ü°üîàŸG äÉcöû∏d áHPÉL áÄ«H

 á«à°ùLƒd äGQóbh á«©jöûJ áÄ«H øe ¬eó≤J ÉÃ

.IQƒ£àe

 ôKCÉà°ùj »ªbôdG OÉ°üàb’G äÉH { AÉª∏©dG ±É°VCGh

 ƒgh ,»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ‹ÉªLEG øe IójGõàe áÑ°ùæH

 áeõM ¿B’G √Rõ©Jh ,OôØàe πµ°ûH »HO ¬ÑcGƒJ Ée

 ÉgQhóH ºYóJ »àdG Iójó÷G äGQGô≤dGh äÉ©jöûàdG

 ,»ªbôdG  OÉ°üàb’G  ó«©°U  ≈∏Y  IQÉeE’G  áfÉµe

 äÉcöûdG ƒ‰h á°SQÉªŸ áHPÉL áÄ«H ¤EG É¡dƒ–h

 ábÉH  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á∏eÉ©dG

 øª°†J áªXÉf äÉ©jöûJh ,ábƒÑ°ùe ÒZ äGRÉ«àeG

 ´É£≤dG  Gòg ‘ ∫ÉªYC’G  á°SQÉªŸ á«LPƒ‰ áÄ«H

.zóYGƒdG

 Oó–  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  ôWC’G  º«°SGôŸG  ™°†Jh

 ≈∏Y áeOÉ≤dG Oƒ≤©dGh ΩGƒYCÓd ±ô¨dG äÉaó¡à°ùe

 áaÉ°VEG ΩÉY πµ°ûH »HO OÉ°üàbG Ωóîj …òdG ƒëædG

 äÉYÉ£bh íFGöT áaÉµd π°UGƒàŸG ºYódG Ëó≤J ¤EG

.áãjó◊Gh ájó«∏≤àdG ∫ÉªYC’G

 »HO  áeƒµM  ΩÉªàgG  á«©jöûàdG  áeõ◊G  ócDƒJh

 É¡°UôMh á«∏FÉ©dG äÉcöûdGh á«æWƒdG äÉcöûdÉH

 ºYOh  Égôjƒ£àd  áÑ∏°üdG  á«°VQC’G  ÒaƒJ  ≈∏Y

 á«dhO  äÉcöT  ¤EG  ∫ƒëà∏d  É¡«YÉ°ùeh  ÉgOƒ¡L

 äGQÉ°ùe ≈à°T ‘ á°ùaÉæŸGh óLGƒàdG ≈∏Y IQOÉb

 ôjƒ£àH kGÒÑc kÉeÉªàgG º«°SGôŸG ‹ƒJ Éªc ,∫ÉªYC’G

 øe  á∏gDƒŸGh  áHQóŸG  QOGƒµdG  øe  IójóL  ∫É«LCG

 ∫ÉªYC’G OGhQh Ú«YÉæ°üdGh QÉéàdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ

 ¥ÉaBG  ƒëf »æWƒdG OÉ°üàb’G IOÉ«b øe º¡æ«µ“h

 áMƒª£dG  ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  ≥≤ëj  ÉÃ  á«ŸÉY

.»Hód

 ÚæWGƒŸG  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  äÉ©jöûàdG  íæ“h

 ‘ áªgÉ°ùª∏d á«Yƒf á°Uôa ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸGh

 ájQÉéàdG äÉ©jöûàdGh áª¶fC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG º°SQ

 È©j …òdG πµ°ûdÉHh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl Ωóîj ÉÃ

 ∫ÉªYC’G  ™ªà› øª°V äÉÄØdG  áaÉc ídÉ°üe øY

 øe  Iƒ£ÿG  √òg  ≥∏£æJh  .IQÉeE’G  ‘  »eÉæàŸG

 òæe »HO É¡àæÑJ »àdG  á«HÉéjE’G  ácGöûdG  Ωƒ¡Øe

 ∫ÉªY’G äÉYÉ£b äÉfƒµe ™«ªL ™e á∏jƒW Oƒ≤Y

.¢UÉÿG ´É£≤dG É¡àeó≤e ‘ »JCÉj »àdGh

 ÜÉë°UCGh ∫ÉªYC’G OGhQ á«©jöûàdG áeõ◊G ºYóJh

 ójó©dG º¡ëæ“h ,á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG

 º````¡dÉªYCG ôjƒ£àd áeRÓdG äGhOC’Gh πFÉ°SƒdG øe

 º¡eÉeCG  á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  ¥Gƒ°SC’G  í````àah

 áeƒ¶æŸG ‘ á«ªgCG ÌcC’G äÉfƒµŸG óMCG º¡Ø°UƒH

.ájOÉ°üàb’G

IóMƒdG-»HO

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdGƒª°S Ωôc

 øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdGƒª°Sh ,»HO ó¡Y ‹h

 ‘ ,»°VÉjôdG »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ‘ øjõFÉØdG ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ º«bCG …òdG πØ◊G

 øe 11`dG IQhó∏d »°VÉjôdG πª©dG ä’É› ™«ªL

 ,»°VÉjôdG ´GóHEÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi IõFÉL

.á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe ióMEG

 ¢ù«FQ  ,Ö«£ÿG  Oƒªfi ≈≤dCG  ,πØ◊G  ájGóH  ‘h

 ‘ ÚeôµŸG áª∏c ,…öüŸG »∏gC’G IQGOEG ¢ù∏›

 ,»°VÉjôdG ´GóHEÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi IõFÉL

 IõFÉéH õFÉØdG …ôgÉ≤dG …OÉæ∏d kÓã‡ ¬ÁôµJ πÑb

 ájOÉ°üàb’G áYƒªéŸG) ≈ª°ùÃ á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG

.(»JGòdG πjƒªàdG –»∏gC’G …OÉæ∏d

 øe  πc  ,É°†jCG  ÚeôµŸG  øjõFÉØdG  áªFÉb  âª°Vh

 ,¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ,¿ÉN ¿GôªY

 ï«°ûdGh  ,á«ŸÉ©dG  á«°VÉjôdG  á«°üî°ûdG  IõFÉéH

 á«ÑŸhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ ,ÊÉK ∫BG óªM øH ¿ÉYƒL

.á«Hô©dG á«°üî°ûdG IõFÉéH ,ájô£≤dG

 ,»∏ëŸG …QGOE’G IõFÉéH ,áÑ«à©dG öUÉf ¢ùfCG Ωôch

 ÖFÉf  Ö°üæeh  ,…ƒ«°SB’G  OÉ–’G  á°SÉFôH  √RƒØd

 óªfi  óªMCGh  ,áªcÓª∏d  ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«FQ

 »HôY ∫hCG ¬fƒc ,»∏ëŸG ºµ◊G IõFÉéH ,…OÉª◊G

 ‹hódG  OÉ–’G  ‘  ΩÉµë∏d  kÉ°ù«FQ  √QÉ«àNG  ºàj

 Iôª∏d  ¬àcQÉ°ûeh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’  ∫É≤KC’G  ™aôd

 ÜÉ©dC’G äGQhóH º«µëàdG ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y á©HÉ°ùdG

 óÑY ,»∏ëŸG ÜQóŸG IõFÉL º°SÉ≤Jh .á«ÑŸGQÉÑdG

 ó«ª◊G  óÑYh  ,Ωó≤dG  Iôc  ÜQóe  ,…Èæ©dG  õjõ©dG

 ≥jôØdG  IõFÉL  ∫Éfh  ,á∏°ùdG  Iôc  ÜQóe  ,º«gGôHEG

 IõFÉLh ,πªëàdGh IQó≤∏d äGQÉeE’G Öîàæe ,»∏ëŸG

 ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe ,á«∏ëŸG á°ù°SDƒŸG

 á©HQC’  ,»Hô©dG  »°VÉjôdG  IõFÉL  âëæeh  .ºª¡dG

 ájöüŸG ºgh ,ƒ«cƒW OÉ«ÑŸhCG  ‘ Gƒ≤dCÉJ  ∫É£HCG

 ÜƒjCG  óªMCG  »°ùfƒàdG  ,õjõ©dG  óÑY  ±öTCG  ∫Éjôa

 ¥QÉW …Oƒ©°ùdGh ,‹É≤ÑdG ¿É«Ø°S »Hô¨ŸG ,…hÉæØM

 Qƒ°†M  ΩóY  øY  ∫Éjôa  äQòàYGh  …óeÉM  »∏Y

 »°üî°ûdG  É¡HÉ°ùM  ÈY  äOôZh  ,ËôµàdG  πØM

 ˆG Qób ÚŸÉ©dG  ÜQ ˆ óª◊G{ :zÒJƒJ{ ≈∏Y

 ,ÉfhQƒc ¢ShÒØH »JöSCGh ÉfCG âÑ°UCG ,π©a AÉ°T Éeh

 ¿EGh  ,ó°TGQ  øH  óªfi  IõFÉL  º∏°ùJ  ™£à°SCG  ⁄h

 ™Lôfh  ,»eCGh  »HCÉHh  Éæ«H  ∞£∏j  ÉæHQ  ˆG  AÉ°T

 ,»Hô©dG  …QGOE’G  IõFÉL  ∫Éfh  .záeÓ°ùdÉH  öüe

 ,»Hô©dG ºµ◊G IõFÉLh ,Êóe Oƒªfi ájBG ájöüŸG

 IõFÉLh ,•ƒ«£e ÊƒàjõdG »Hô¨ŸG ¬«JGQÉµdG ºµM

 OÉ–’G  ,»Ø«°U ‹hO OÉ–Éc       á«ŸÉ©dG  á°ù°SDƒŸG

.Göùjƒ°S √ô≤eh ó«dG Iôµd ‹hódG

 ,ÚàÄa  º°†Jh  ,ájôjó≤àdG  äÉÄØdG  IõFÉL  âëæeh

 äÉMÉ‚ ≥≤M »∏fi Å°TÉf »°VÉjQ π°†aC’ ¤hC’Gh

 √ò¡H RƒØ∏d πgCÉJh ,»°VÉjôdG ∫ÉéŸG ‘ Iõ«ªàe

.ÚÄ°TÉf äÉ«°VÉjQh Ú«°VÉjQ 6 áÄØdG

 ∞«°S  É¡dÉfh  ,IõFÉ÷G  ∂∏J  ≈∏Y  âjƒ°üàdG  ”h

 Úë°TôŸG  ™e  á°ùaÉæŸG  ó©H  ,…Qƒ°üæŸG  º°SÉL

 óÑY ¥QÉW ájRÉ«dG ,…ôeÉ©dG ó«©°S óªfi øjôNB’G

 ∞°Sƒjh …Qƒ°üæŸG iƒ∏°S ,…ó°TôŸG áªMQ ,ΩÓ°ùdG

 ≥≤M »°VÉjQ π°†aC’ ,á«fÉãdG  áÄØdGh .≈°Thô£ŸG

 ÜÉë°UCG  áÄa) áÑ©°U äÉjó–h ±hôX ‘ kGRÉ‚EG

 ,¬∏«àc  ó«dh  »°ùfƒàdG  øe  πµd  âëæeh  ,(ºª¡dG

 ≥≤M »°VÉjQ IõFÉL ∫Éfh .QÉ q°üf ìGqôL »bGô©dGh

 Ú©ŸG óÑY ø©e …Qƒ°ùdG  ,iƒà°ùŸG ™«aQ GRÉ‚EG

 óÑY  ójGR  ,õ«ªàe  »∏fi  »°VÉjQ  IõFÉLh  ,ó©°SCG

 É¡dÉfh ,»Hô©dG ÖîàæŸG IõFÉLh ,…ÒãµdG öUÉædG

 ·C’G ¢SCÉµH √RƒØd ,Ωó≤dG Iôµd …ôFGõ÷G ÖîàæŸG

.öüÃ 2019 á«≤jôaC’G
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É¡JGQGOEG ¢ùdÉée π«µ°ûJh »HO ± nô oZ πªY º«¶æàd äÉ©jô°ûJ áà°S óªà©j ó°TGQ øH óªëe 
..á«é«JGôà°S’G É¡aGógCG ≥«≤ëJ »a É¡ªYód

:á«©jô°ûàdG áeõëdG íeÓe ºgCG

 IójóL ájOÉ°üàbG äÉYÉ£b Qƒ¡X ™e ≈°TÉªàj á°ü°üîàe ±ôZ çÓK çGóëà°SG

 IQÉéàdG »a »HO áfÉµe õjõ©J øe ±ô¨dG øµªJ á©°Sƒe äÉ«MÓ°Uh QGhOCG 

 »ªbôdG OÉ°üàb’Gh

 ø««YÉæ°üdGh QÉéàdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe áHQóªdG QOGƒµdG øe IójóL ∫É«LCG ºjó≤J

 ∫ÉªYC’G OGhQh

 áªgÉ°ùª∏d á«Yƒf á°Uôa ÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdGh ø«æWGƒªdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ íæe

äÉ©jô°ûàdGh áª¶fC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG º°SQ »a

 IQÉeE’G ™bƒe ï«°SôàH áªgÉ°ùªdG »a »HO ±ôZ IQób Rõ©J :ôjô¨dG õjõ©dG óÑY

 k É«ªdÉY óFGôdG

 ájQƒëªdG õcGôªdG ôãcCG øe IóMGƒc …OÉjôdG »HO ™bƒe ºYóJ  :º«∏°S øH ¿É£∏°S

 á«ªdÉ©dG IQÉéà∏d

 »ªbôdG OÉ°üàb’G »a á°ü°üîàªdG äÉcô°û∏d áHPÉL áÄ«H »HO :AÉª∏©dG ôªY

 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG ÜÉë°UCGh ∫ÉªYC’G OGhQ ºYO

  Égôjƒ£àd áÑ∏°üdG á«°VQC’G ô«aƒJh á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdGh á«æWƒdG äÉcô°ûdÉH ô«Ñc ΩÉªàgG

 ¢ùµ©J äÉ©jô°ûàdG

 OÉ°üàb’ √ qƒª°S ájDhQ

 á«dÉëdG á∏MôªdG

á«∏Ñ≤à°ùªdGh

ËôµàdG πØM ∫ÓN



:ΩGh-»HO

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

 ..…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 …ó«¡ØdG »M π«©ØJh π«gCÉJ IOÉYEG á«é«JGÎ°SG

 ,áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ qøØdG á«é«JGÎ°SGh ,»îjQÉàdG

 ¿ƒ°U  ¿CÉ°ûH  Iôªà°ùŸG  Oƒ¡÷G  QÉWEG  ‘  ∂dPh

 áæjóªc  »HO  áfÉµe  õjõ©Jh  ,»∏ëŸG  çGÎdG

 ó¡°ûŸG AGôKEG ‘ á«HÉéjEG äÉeÉ¡°SEG äGP á«ŸÉY

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ »æØdGh ‘É≤ãdG

 ºYO á∏°UGƒe ¿CG áÑ°SÉæŸG √òg ‘ √ƒª°S ócCGh

 ´É£≤dG  Úµ“h  ,IQÉeE’G  ‘  ‘É≤ãdG  ´ƒæàdG

 ,»∏ëŸG  OÉ°üàbÓd  óaGôc  »YGóHE’Gh  ‘É≤ãdG

 kÉ«°TÉ“ ,»HO áeƒµM äÉjƒdhCG º«ª°U øe Èà©j

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ™e

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

 áfÉµe õjõ©J ¤EG á«eGôdG ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 ,»YGóHE’G OÉ°üàbÓd kGõcôe É¡∏©Lh ,kÉ«ŸÉY »HO

 ¥É q°ûYh ÖgGƒª∏d  áæ°VÉMh á«∏Ñ≤à°ùe á¡Lhh

.áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdG

 Iôªà°ùŸG  ÉfOƒ¡L  øe  kÉbÓ£fG  {  √ƒª°S  ∫Ébh

 ‘ ≈fGƒàf ’ »àdG á«îjQÉàdG Éædƒ°UCG ¿ƒ°U ‘

 ;kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi ÉgQƒ°†M õjõ©Jh ,É¡«∏Y ®ÉØ◊G

 q»M π«©ØJh π«gCÉJ IOÉYEG á«é«JGÎ°SG ÉfóªàYG

 ¿ô≤dG ¤EG ¬îjQÉJ Oƒ©j …òdG »îjQÉàdG …ó«¡ØdG

 Ωó≤J ,IóFGQ ká«aÉ≤K ká¡Lh íÑ°ü«d ,öûY ™°SÉàdG

 …QÉª©e  è«°ùf  §°Sh  ,áq«æa  á«YGóHEG  ÜQÉŒ

 ‘ qøØdG á«é«JGÎ°SG ÉfóªàYG Éªc .π«°UCG …ö†Mh

 kÉ°Vô©e »HO íÑ°üJ ¿CG É¡aógh áeÉ©dG øcÉeC’G

 á«FÉæãà°SG á«æa ÜQÉéàH ,kÉ«ŸÉYh kÉMƒàØe kÉ«æa

.zIOôØàeh

 ∫Éb ;áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ qøØdG á«é«JGÎ°SG ∫ƒMh

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »HO áÄ«g { ..»HO ó¡Y q‹h ƒª°S

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG á°SÉFôH

 á«é«JGÎ°S’G √òg ¬°ùµ©J º¡e QhóH Ωƒ≤J Ωƒàµe

 ìhQ  ¢ùjôµJh  ,»qæØdG  ¥hòdÉH  AÉ≤JQ’G  ‘

 ,ó qMƒe »ªcƒM QÉWEG ∫ÓN øe ‘É≤ãdG QÉµàH’G

 ...IQÉeE’G  ‘  á«YGóHE’G  ácô◊G  óaQ  ‘  º¡°ùj

 ≈∏Y ÜÉéjE’ÉH á«```é«JGÎ°S’G √ò``g ¢ùµ©æà°Sh

 Égò«ØæàH  Éæ¡` qLhh  ...»YGóHE’G  OÉ``°üàb’G  ƒ‰

 ∂dP ‘ ÉÃ äÉYÉ£≤dG πc øe AÉ``cöT áªgÉ°ùÃ

.z¢UÉÿG ´É£≤dG

 IOÉ«≤H záaÉ≤ã∏d »HO{ Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 á«dBG ™°Vh ‘ óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S

 ∞∏àfl øe áeÉ©dG ¿ƒæØdG »YóÑe ÜòLh ºYO

 ≥∏£æàd áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG áÄ«¡Jh ,⁄É©dG AÉëfCG

 º°SQh  áªcƒ◊G  ôWCG  OÉéjEGh  ,¿ƒæØdG  ∂∏J  É¡æe

 ÜÉë°UCG  QGhOCG  º«¶æàd äÉ©jöûàdGh äÉ°SÉ«°ùdG

 èeGÈd á«é«JGÎ°SG ôjƒ£Jh ,AÉcöûdGh áë∏°üŸG

 ´É£≤dG ™e É¡∏«©ØJ øµÁ äGQOÉÑeh äÉ«dÉ©ah

 ≥jƒ°ùàdG ‘ …QƒëŸG ÉgQhO ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿG

.»HO ‘ á«îjQÉàdG øcÉeCÓd èjhÎdGh

 √ôjó≤J øY »HO ó¡Y ‹h ƒª°S ÜôYCG ,∂dP ¤EG

 ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ‘  AÉcöûdG  ∞∏àfl  Oƒ¡÷

 ºYO  ‘  GƒdGR  ’h  Gƒª¡°SCG  øjòdG  ,¢UÉÿGh

 ™e  ≈°TÉªàJ  »àdG  Ióªà©ŸG  äÉ«é«JGÎ°S’G

 AÉ°ûfEG  ‘ GƒcQÉ°Th  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡LƒJ

.áeÉ©dG ¿ƒæØdG

 ∂∏àd ÚªYGódG Ú«°ù«FôdG AÉcöûdG áªFÉb πª°ûJh

 ,áMÉ«°ùdGh OÉ°üàbÓd »HO IôFGO :äÉ«é«JGÎ°S’G

 IôFGOh  ,∑ÓeC’Gh  »°VGQC’G  IôFGOh  ,»HO  ájó∏Hh

 AÉHô¡c áÄ«gh ,»HO áeƒµ◊ á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG

 áWöTh ,äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«gh ,»HO √É«eh

 ¿GÒW :ºgh ,Ú«YôØdG AÉcöûdG ¤EG áaÉ°VEG ,»HO

 »HOh  ,QÉªYEGh  ,äGQÉ≤©∏d  π°Uhh  ,äGQÉeE’G

 IhÓY  ,»ŸÉ©dG  ‹ÉŸG  »HO  õcôeh  ,á°†HÉ≤dG

 øØdG IÉYQh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ÚªYGódG ≈∏Y

 »≤∏àe øe ™ªàéŸG ∂dòch ,á°UÉÿG äÉcöûdGh

 ÚfÉæah ÜÓWh øjôFGRh Úª«≤e øe ΩÉ©dG øØdG

.¢VQÉ©ŸG ≈∏Y Úª«≤dGh

 âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S âHôYCG , É¡ÑfÉL øe

 »HO  áÄ«g  á°ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ÒÑµdG ºYó∏d Égôjó≤J ≠dÉH øY ,¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d

 Éeh »HO ó¡Y ‹h ƒª°S øe Iôªà°ùŸG á©HÉàŸGh

 »HO ‘ »YGóHE’Gh ‘É≤ãdG ´É£≤∏d √ƒª°S ¬«dƒj

 πØµj  Ée  πc  ≥«≤– ≈∏Y ¢UôMh ΩÉªàgG  øe

 »HO  áfÉµŸ kÉî«°SôJ  ´É£≤dG  Gòg  QÉgORGh  ƒ‰

 »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  ´GóHEÓd  áæ°VÉëc

.»ŸÉ©dGh

 Úà«é«JGÎ°S’G ÚJÉg á«ªgCG ¤EG Égƒª°S âàØdh

 πª©f{ :âdÉbh ,áÄ«¡∏d áeÉ©dG ±GógC’G ºYO ‘

 ò«ØæJ áYöS ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ Aƒ°V ‘

 πÑ≤à°ùŸ  É¡JOóM  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  ±GógC’G

..´GóHEÓd á«ŸÉY áª°UÉ©c »HO

 äÉ¡÷G øe ójó©dG ™e ájƒb ¿hÉ©J §HGhQ Éæjódh

 »àdG ,¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ∂dòch á«eƒµ◊G

 √òîàf Ée ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG ‘ kGó¡L ôNóJ ’

 IQÉæªc »HO áfÉµe øe Rõ©J ÒHGóJh äGƒ£N øe

..…ôµØdGh ‘É≤ãdG ´É©°TEÓd á«°ù«FQ

 ∂∏J  øe  Ωó≤ŸG  ºYódG  iƒà°ùe  ¿CG  ‘  ∂°T’h

 ÒÑµdG »YƒdG ióe RÈj »HO ™ªà› øeh äÉ¡÷G

 çhQƒŸG  ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ´GóHE’G  ™«é°ûJ  áª«≤H

 øe á«°SÉ°SCG áª°S πµ°ûj Ée ƒgh ‘É≤ãdGh …ôµØdG

.zIö†ëàŸG äÉ©ªàéŸG äÉª°S

…ó«¡ØdG »M π«gCÉJ IOÉYEG -

 q»◊ á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ±GógCG  áZÉ«°U  q”h

 ,2040 ájö†◊G »HO á£N ¤EG kGOÉæà°SG ,…ó«¡ØdG

 á£N ‘ çGÎdGh áaÉ≤ãdÉH áq«æ©ŸG äÉjƒdhC’Gh

 áaÉ≤ãdG áÄ«¡d á«é«JGÎ°S’G á£ÿGh ,2030 »HO

 ôjƒ£àd  ájQÉ«©e  äÉfQÉ≤eh  ,»HO  ‘  ¿ƒæØdGh

 »HO{ ≈©°ùJh .á«ª«∏bEGh á«ŸÉY á«aÉ≤K AÉ«MCG

 á¡Lƒc q»◊G õcô“ IOÉYEG  ¤EG  ∂dòH záaÉ≤ã∏d

 ójôa ‘É≤K iƒàfi Ëó≤J ™e á«aÉ≤K á«MÉ«°S

 ÜÉÑ°û∏d  áæ°VÉM  ¤EG  q»◊G  πjƒ–h  ,ójóLh

 ÜÉ£≤à°SGh  ,á«YGóHE’G  º¡ÑgGƒe  ¢VGô©à°S’

 øe òîààd ‘É≤ãdG ´É£≤dG ‘ áÄ°TÉædG äÉcöûdG

 ≥aGôŸG π«gCÉJh ,É¡dÉªYCG RôHC’ kGô≤e …ó«¡ØdG q»M

.ΩÉ©dG ô¡¶ŸG Ú°ù–h á«àëàdG á«æÑdGh

 á«îjQÉàdG AÉ«MC’G øY …ó«¡ØdG q»M õq«ªàj »µdh

 á«æa  ájƒg  OÉéjEG  ºà«°S  ;IQÉeE’G  ‘  iôNC’G

 IóY ≈∏Y õµJôJ , q»◊ÉH á°UÉN á∏«°UCG á«YGóHEGh

 á©HÉf  ,IôµàÑeh  áYóÑe  ,á«aÉ≤Kh  áq«æa  QhÉfi

 ájƒ«M  É¡fƒµH  RÉà“h  ,»JGQÉeE’G  çhQƒŸG  øe

.≥jô©dG ÉæKGôJ øY IÈ©eh á∏«°UCGh áeGóà°ùeh

èeGôHh äÉ«dÉ©a -

 IOÉYE’  áeÉ©dG  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ≈©°ùJh

 ¤EG  »îjQÉàdG  …ó«¡ØdG  q»M  π«©ØJh  π«gCÉJ

 Qƒ¡ª÷G øe áaó¡à°ùeh áØ∏àfl äÉÄa ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 QGóe ≈∏Y èeGÈdGh äÉ«dÉ©ØdG øe á∏°ù∏°S ÈY

 áq«æØdG ¬àjƒgh q»◊G ájDhQ ¢ùµ©J »àdGh ,ΩÉ©dG

 IôµàÑe á«∏YÉØJ ÜQÉŒ ∂dP πª°ûjh ,á«aÉ≤ãdGh

 »Ñfih  Å°TÉædG  π«÷G  É¡dÓN  øe  Ö£≤à°ùJ

 á«YGóHE’G  ájƒ¡dG  ¢ùµ©J  á«æa  äÉª°ù› , qøØdG

 á≤jô£H RÈJ á«∏YÉØJ ä’ƒL , q»ë∏d ájƒ«◊Gh

 á«FGOCG  ¿ƒæah  ,á≤£æŸG  ádÉ°UCGh  ïjQÉJ  á«YGóHEG

 äGƒ£N óàªà°Sh .»JGQÉeE’G çhQƒŸG øe á©HÉf

 øe  ,πMGôe  IóY  ≈∏Y  Úà«é«JGÎ°S’G  ò«ØæJ

 èeGÈdG IöTÉÑeh á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J É¡æ«H

.äÉ«dÉ©ØdGh

áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ øØdG -

 áeÉ©dG  øcÉeC’G  ‘  qøØdG  á«é«JGÎ°SG  πª°ûJh

 õ«Ø– ÈY …OÉ°üàb’G ƒªædG ∫hC’G :QhÉfi áKÓK

 QÉªãà°SÓd IójóL ¢Uôa ≥∏Nh ,á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG

 äÉYÉ£≤∏d ájOÉ°üàb’G á∏é©dG ∂jô–h ,»∏ëŸG

.IójóL ∞FÉXh ≥∏Nh ,áÑMÉ°üŸG

 ÈY  á«aÉ≤ãdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  ÊÉãdGh

 Ú°ù–  ‘  áªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  ™«é°ûJ

 äGQó≤dÉH ¢Vƒ¡ædGh ,áq«æØdG á«àëàdG á«æÑdG √òg

 ,‘É≤ãdG  πYÉØàdG  QÉ°ùe  ≈∏Y  »HO  á«°ùaÉæàdG

 á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ájƒ¡dG Iƒb ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 ôjƒ£àdG ≈∏Y ådÉãdG QƒëŸG õcôj Éª«a .IQÉeEÓd

 IOÉjR  ÈY  ,¬àeGóà°SGh  »©ªàéŸGh  …ö†◊G

 øe äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl ÚH »©ªàéŸG ºMÓàdG

 áeƒ¶æeh á∏eÉµàe áÄ«H ≥∏Nh , qøØdG á¨d ∫ÓN

 ¤EG k’ƒ°Uhh »æØdG πª©dG ò«ØæJ øe kGAóH áeGóà°ùe

.Qƒ¡ª÷G ≈∏Y ¬°VôYh ¬àfÉ«°U

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14940 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 10 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 IôjRh ™e kÉ«ØJÉg åëÑj ójGR øH ˆGóÑY

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J èjhôædG á«LQÉN

ójóL ¢üëa 469^401 …ôéJ záë°üdG{

 2^759 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 913 »aÉ©J

 IóMGh IÉah ádÉMh áHÉ°UEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S åëH 

 »ØJÉg ∫É°üJG  ∫ÓN ‹hódG  ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 áµ∏‡ á«LQÉN IôjRh ó∏«Øàjƒg Úµ«fCG ‹É©e ™e

 πÑ°Sh »FÉæãdG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY èjhÔdG

 äÉ©∏£J  »Ñ∏j  ÉÃ  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  √õjõ©J

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG

 á£ÑJôŸG  ÉjÉ°†≤dG  øe  kGOóY  ¿ÉÑfÉ÷G  åëH Éªc

 ,IóëàŸG ·CÓd ™HÉàdG øeC’G ¢ù∏› πªY èeÉfÈH

 …QÉ÷G ô¡°ûdG ∫ÓN èjhÔdG áµ∏‡ ¬°SCGÎJ …òdG

 IÎØ∏d ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y äGQÉeE’G ádhO π¨°ûJ Éª«a

.2023 - 2022

 ó∏«Øàjƒg  Úµ«fCG  ‹É©eh  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 á«ª«∏bE’G  äGóéà°ùŸGh  á≤£æŸG  ‘  ´É°VhC’G

 ¢ShÒa  áëFÉL  äGQƒ£J  ¤EG  áaÉ°VEG  á«dhódGh

 ºYO  πÑ°Sh  z19  -  ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 É¡JÉ«YGóJ á¡LGƒe ‘ ádhòÑŸG á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G

.äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y

 ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≈∏Y »ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G

 ≈∏Y ¢Uô◊Gh èjhÔdG áµ∏‡h äGQÉeE’G ádhO ÚH

 øe  ójó©dG  ‘ ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  äÉ«dBG  ôjƒ£J

 øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj ÉÃ ä’ÉéŸG

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

 º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 ¢üëa 469,401 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG.. º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,759 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 785,625 á∏é°ùŸG

 øe ∂dPh áHÉ°üe ádÉM IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

.ádÉM 2,174 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 ,≈aƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e

 óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G

 IójóL ádÉM 913 AÉØ°T øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

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

 É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh z19

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

 753,033  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM

3

 »HO ∫qƒëà°S áeÉ©dG øcÉeC’G »a øØdG á«é«JGôà°SG 

 »ªdÉYh ìƒàØe »æa ¢Vô©e ≈dEG

 óªëe âæH áØ«£d IOÉ«≤H záaÉ≤ã∏d »HO{`d »°ù«FQ QhO

   »aÉ≤ãdG QÉµàH’G ìhQ ¢ùjôµJ »a

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f

 ..ôjƒ£àdGh åëÑ∏d äGQÉeE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 √ƒª°S  ¬Lhh  ,¢ù∏éª∏d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G

 á«æWƒdG äÉjƒdhC’G ójó– ≈∏Y πª©dG AóÑH

 õjõ©J πLCG øe ádhódG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑ∏d

 ƒªæ`dG  ‘  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  áªgÉ°ù`e

 º`YOh äGQÉeE’G ádhód ΩGóà`°ùŸG …OÉ°üà`b’G

.ádhó∏d á«é«JGÎ°S’G äÉYÉ£≤dG Qƒ£J

 πeÉµJ á«ªgCÉH ´ÉªàL’G ∫ÓN √ƒª°S √ƒfh

 ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ´É£≤dG  ÚH  QGhOC’G

 óMCÉc ôjƒ£àdGh åëÑdG ï«°SÎd »ÁOÉcC’Gh

 -  …OÉ°üàb’G  ƒªæ∏d  á°ù«FôdG  äÉcôëŸG

 ‘  á«°SÉ°SC’G  äGhOC’G  óMCGh  »YÉªàL’G

 á«°ùaÉæJ ¢Uôa ≥∏Nh äÉjóëà∏d …ó°üàdG

.ádhó∏d

 á«HÉéjE’G  Oƒ¡÷G  ÒKCÉJ  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y öüà≤J ød ¢ù∏éª∏d

 ∫ÓN øe kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG kGó©H πªëà°S πH

 ‘  §°ûædGh  πYÉØdG  ádhódG  QhO  ï«°SôJ

 ,É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©∏d  á«ŸÉ©dG  πaÉëŸG

 á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG ióe ≈∏Y ¬fCG kGócDƒe

 øe  kÉª¡e  kGAõL  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  πãª«°S

 äGQÉeE’G  ádhód  á«æWƒdG  á«àëàdG  á«æÑdG

 ≈∏Y ºFÉ≤dG »æWƒdG OÉ°üàb’G AGOCG Rõ©j Ée

.ÉæàdhO äÉMƒªW ºYójh áaô©ŸG

 ¿ƒ©ªà›  Ωƒ«dG  ÉæfEG  {  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ôjƒ£àdGh åëÑ∏d á∏eÉ°ûdG áªgÉ°ùŸG ó«cCÉàd

 á«°ù«FôdG  äÉYÉ£≤dG  á«ªæJ  ≈∏Y  ¬JQóbh

 ≈∏YCG  ¢ù∏éŸG  ó©j  å«M  äGQÉeE’G  ‘

 åëÑdÉH  á«æ©e  ádhódG  ‘  ájõcôe  á¡L

 Oƒ¡L øe ≥≤– Ée ≈∏Y »æÑæ°Sh ôjƒ£àdGh

 åëÑ∏d á«JGQÉeE’G áeƒ¶æŸG õjõ©J πLCG øe

.zôjƒ£àdGh

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S ócCGh

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

 kÉeÉé°ùfGh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ

 ájƒÄŸG  ƒëf  ájƒªæàdG  ÉæJÉbÓ£fG  ™e

 áæ«àe ¢ù°SCG AÉæH ‘ ÒÑc πµ°ûH äôªãà°SG

 ájöûÑdG  OQGƒŸGh  º«∏©àdG  iƒà°ùe  ≈∏Y

.™ªàéŸGh OÉ°üàb’Gh

 πeGƒ©dG  √òg  ™«ªL  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 åëÑ∏d áæ°VÉ◊G áÄ«ÑdG õjõ©J ‘ áªgÉ°ùe

 ¢SÉ°SC’G ôéM ¢ù∏éŸG ¿ƒµ«°Sh ôjƒ£àdGh

 ÉÃ  »JGQÉeE’G  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  áeƒ¶æŸ

 ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  ÚH  áeAGƒŸG  Rõ©j

 ¢UÉÿG  ´É£≤dGh  á«∏ëŸG  äÉeƒµ◊Gh

 ºgOƒ¡L  ¬«LƒJh  á«ÁOÉcC’G  •É°ShC’Gh

 ≥«≤–h  äÉjóëà∏d  ∫ƒ∏M  ™°Vh  ƒëf

 Éªc  .QÉWE’G  Gòg  ‘  á«æWƒdG  ÉæàjDhQ

 áÄ«ÑdG ôjƒ£J ≈∏Y ¬∏ªY ¢ù∏éŸG π°UGƒ«°S

 áHôŒh  çÉëHC’G  èFÉàf  QÉÑàN’  áªYGódG

 AGÈÿG  ájÉYQh  ,Iójó÷G  äÉ«LƒdƒæµàdG

 ‘  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  ájÉªMh  ÖgGƒŸGh

.áÄ«ÑdG √òg »MGƒf ∞∏àfl

 AGOC’G  õjõ©J  ÖfÉL ¤EG  {  √ƒª°S  ±É°VCGh

 åëÑdG Oƒ¡L ºYóà°S »JGQÉeE’G …OÉ°üàb’G

 AÉæH  ¢ù∏éŸG  ÉgOƒ≤j  »àdG  ôjƒ£àdGh

 ájƒ«M  πeGƒY  »gh  ,á«æWƒdG  äGQó≤dG

 á«æWƒdG ôjƒ£àdGh åëÑdG áeƒ¶æe á«ªæàd

.zó«©ÑdG ióŸG ≈∏Y

 á«dBG  ∫hC’G  ¬YÉªàLG  ‘ ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 åëÑdG  ‘  á«æWƒdG  äÉjƒdhC’G  ôjƒ£J

 åëÑdG øe É¡∏MGôe ™«ªL πª°ûàd ôjƒ£àdGh

.…QÉéàdG πjƒëàdG ¤EG »≤«Ñ£àdGh »°SÉ°SC’G

 óMCÉc  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  á«ªgCG  ¢ûbÉfh

 õ«cÎdG ÈY ádhó∏d …ƒªæàdG QÉ°ùŸG ºFÉYO

 ôjƒ£Jh  …ôµØdG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  ájÉYQ  ≈∏Y

 ,äÉcGöûdG AÉæHh ,áHƒ∏£ŸG πjƒªàdG êPÉ‰

 ôKCG  õjõ©J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  πª©«°S  å«M

 ™e  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  äÉLôfl  óFGƒYh

 èFÉàædG áªLÎd ájQhö†dG äÉ«dB’G ™`°Vh

.áaó¡à°ùŸG ä’ÉéŸG ƒëf äÉLôîŸGh

 ‹É◊G ¥ÉØfE’G á©LGôÃ ¢ù∏éŸG Ωƒ≤«°Sh

 πª©dG  äÉbÉ£fh  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ≈∏Y

 ábÓ©dG äGP á«dÉ◊G á«∏jƒªàdG ≥jOÉæ°ü∏d

 ÈY  ÉgôKCGh  É¡JÉLôfl  ó°Uôd  ∂dPh

.áª¡ŸG äÉYÉ£≤dG

 QOÉ°üe á«ªgCG Oó°üdG Gòg ‘ ¢ù∏éŸG ócCGh

 ôjƒ£àdGh  åëÑ∏d  áeGóà°ùŸG  πjƒªàdG

 IQƒ°üH ∫ƒªŸG ôjƒ£àdGh åëÑdG kÉ°Uƒ°üN

 á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG á«ªgCG IÉYGôe ™e IöTÉÑe

 ä’É› ‘ IRõ©e á«æWh áeƒ¶æŸ kÉ°†jCG

.áØ∏àîŸG ôjƒ£àdGh åëÑdG

 ´É£≤dG  ™e  ó«H  kGój  ¢ù∏éŸG  πª©«°Sh

 ádhódG  ‘  »ª∏©dG  ™ªàéŸGh  ¢UÉÿG

 äÉLôfl ≥«Ñ£J  ‘ äÉjóëàdG  á÷É©Ÿ

.»YÉæ°üdGh …QÉéàdG É¡∏jƒ–h çÉëHC’G

á°ü°üîàe ¿É÷ -

 øe  xπc  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  πªY  õ«côJ  ™eh

 åëÑdG  áeƒ¶æeh  á«ãëÑdG  äÉjƒdhC’G

 ™HQCG  OÉªàYG  ”  ádhódG  ‘  ôjƒ£àdGh

 åëÑdG äÉ°SÉ«°S áæ÷ πª°ûJ »àdGh ¿É÷

 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©à°S  å«M  ôjƒ£àdGh

 á≤∏©àŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  §«£îJh  á©LGôeh

 ,É¡JGƒéa ójó–h ôjƒ£àdGh åëÑdG áeƒ¶æÃ

 åëÑdG äÉLôîŸ …QÉéàdG πjƒëàdG áæ÷h

 äÉbƒ©e  ójó–  ≈∏Y  õ«cÎ∏d  ôjƒ£àdGh

 åëÑdG  äÉLôîŸ  …QÉéàdG  πjƒëàdG

 Úµ“h π«¡°ùàd ∫ƒ∏◊G ôjƒ£Jh ,ôjƒ£àdGh

.É¡≤jƒ°ùJ

 ∫ÉŸG  ¢SCGQ  áæ÷  ¿Éé∏dG  πª°ûJ  ∂dòc

 äÉjóëàdG ójó– ¤EG ±ó¡J »gh ,…öûÑdG

 á«ª∏©dG  ÖgGƒŸGh  äGQó≤dG  á«ªæJ  ‘

 É¡HòéH  á≤∏©àŸG  äÉjóëàdGh  á«ãëÑdGh

 èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  ôjƒ£Jh  ,É¡FÉ≤Ñà°SGh

 ôjƒ£àdGh åëÑdG AGOCG ¢SÉ«b áæ÷h ,É¡ªYód

 ¢SÉ«b ÖfGƒL Ú°ù– ≈∏Y πª©à°S »àdG

 OÉ©HCG  πª°ûàd  ,ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ‘ AGOC’G

 äÓNóŸG  ¢SÉ«b  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  iôNCG

 èFÉàæd  π°†aCG  º¡Ød  ∂dPh  ,äÉLôîŸGh

 ≈∏Y  ÉgQÉKBG  º««≤Jh  ôjƒ£àdGh  åëÑdG

.OÉ°üàb’Gh ™ªàéŸG

¢ù∏éŸG ±GógCG -

 ôjƒ£àdGh åëÑ∏d äGQÉeE’G ¢ù∏› ≈©°ùjh

 á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G øe á∏ªL ≥«≤– ¤EG

 åëÑdG  ´É£b áªcƒM õjõ©J πãe ,ádhó∏d

 á©HÉàeh Oƒ¡÷G ó«MƒJ ∫ÓN øe ôjƒ£àdGh

 ≥«°ùæàdGh  áeAGƒŸG  ≥«≤–  h  ,AGOC’G

 äÉjƒdhC’G  ¿CÉ°ûH  á«æWƒdG  ácGöûdGh

 åëÑdÉH  á≤∏©àŸG  ±GógC’Gh  äÉ¡LƒàdGh

 ácQÉ°ûe  õ«Ø–h  ,ádhódG  ‘  ôjƒ£àdGh

 á«ëHôdGh á«ÁOÉcC’Gh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG

 èeGôH  ò«ØæJh  ôjƒ£J  ‘  á«ëHôdG  ÒZh

 Éªc.  ádhó∏d  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  äGQOÉÑeh

 QOÉ°üŸG ™jƒæJh ÜòL ¤EG ¢ù∏éŸG ±ó¡j

 á«ãëÑdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  èeGÈ∏d  á«∏jƒªàdG

 áeGóà°SGh  π«©ØJ  øª°†j  ÉÃ  ádhódÉH

 …QÉéàdG ÚµªàdGh ôjƒ£àdGh åëÑdG IóæLCG

.É¡d »YÉæ°üdGh

 QƒàcódG  ‹É©e  AÉ°†YC’G  ´ÉªàL’G  ö†M

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

 øH Ú°ùM ‹É©eh ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  ,…OÉª◊G  º«gGôHEG

 ôjRh  ,…OQGƒÑdG  óªMCG  øH  óªfi  ‹É©eh

 øH ˆGóÑY ‹É©eh ,´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG

 Ëôe ‹É©eh ,OÉ°üàb’G ôjRh ,…ôŸG ¥ƒW

 »NÉæŸG Ò¨àdG IôjRh ,…Ò¡ŸG óªfi âæH

 ,…ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©eh ,áÄ«ÑdGh

 ÚeC’Gh áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO IôjRh

 õjõ©dGóÑY π°ü«a IOÉ©°Sh ,¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG

 çÉëHCG  ¢ù∏éŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ,…ÉæÑdG

.IQƒ£àŸG É«LƒdƒæµàdG

 »ÁOÉcC’G ´É£≤dG øe ´ÉªàL’G ö†M Éªc
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دبي ـ وام:

ك�س���فت �ليابان عرب جناحها يف �إك�سبو 2020 

دبي، عن �أب���رز تكنولوجياته���ا �ملتطورة، يف 

�إط���ار ر�ؤية طوكيو 2025، م���ن �أجل عامل خاٍل 

من �لنفايات �يتنب���اأ بالكو�رث �حماية كوكب 

�الأر�ض، ��لتي تتو�كب م���ع مفاهيم �ال�ستد�مة 

�لتي يدعو لها �ملعر�ض �لعاملي.

�عر�ض �جلناح لز��ر �إك�سبو، د�خل غرفة �البتكار 

منوذجا مق�سم���ا �إيل 4 قطاعات ه���ي �الأر�ض، 

��لف�س���اء، ��لبحار ��ملدن �لذكي���ة، عرب �أفكار 

خاقة مبتكرة، من خ���ال »منمنمات« د�خل 

فقاع���ات زجاجية، كرمزي���ة ملحا�لة حماية 

كوكب �الأر�ض من �ملخاطر �لتي تو�جهه.

�حتوي تلك �لغرفة �أك���ر من 120 ُمَنْمنمة من 

فن »ميتاتي« �لياب���اين، �«�ملنمنمات« هي 

�سور مزخرفة يف مناذج م�سغرة عرب ��ستخد�م 

�أب�س���ط �ملو�د؛ م���ن �أجل تب�سيط �����رح �أعقد 

�لتكنولوجيات يف �لعامل، �يهدف فن »ميتاتي« 

بالثقافة �ليابانية �إىل دفع �الأ�سخا�ض للتفكري 

���ستك�ساف حلول مبتكرة للم�ساكل �لتي تو�جه 

كوكب �الأر�ض، من منظور جديد ��إعادة توظيفها.

�عرب جم�سم���ات ٌم�سغ���رة د�خ���ل �لفقاعات 

�لزجاجية، �سكل���ت تلك »�ملنمن���ات«، �أفكار�ً 

غري تقليدي���ة حلماية �الأر�ض م���ن خال طرق 

مبتكرة للزر�عة با�ستخد�م �أحدث �لتكنولوجيات 

�ملتطورة.

��نتقل ز��ر �إك�سب���و 2020 �إيل فقاعات �لبحار، 

�عر�ست �ليابان �أبرز ما تو�سلت �إليه يف جمال 

�لتنبوؤ بالكو�رث من خال تكنولوجيا »حتذير 

تو�سونامي« ، �إذ تر�قب مر�كز »ت�سونامي« يف 

�ليابان حد�ث موجات ت�سونامي ��لزالزل �لتي 

ت�سببها، �تتنب���اأ باآثارها، �تعد �ت�سدر ر�سائل 

ت�سونامي لها ��إىل �ل�ركاء �لد�ليني، �تت�سمن 

ر�سائل ت�سونامي م�ستويات �لتنبيه، �لتحذير�ت، 

��الإر�ساد�ت، ��ل�ساعات، �بيانات �ملعلومات، من 

�أجل �حلفاظ على �حلياة.

�ع���رب فقاعات �لف�ساء، ��ستطل���ع �لز��ر �أحدث 

تكنولوجيا �ل�سفر �إيل �لف�ساء، �منوذج لل�سار�خ 

�لياباين �لذي يحم���ل �أ�ل قمر �سناعي حملي 

�ل�سن���ع لد�لة �الإمار�ت، حي���ث �أطلقت �لوكالة 

�لياباني���ة ال�ستك�ساف �لف�ساء �جل���وي �لقمر 

�ل�سناعي »خليفة – �سات« لر�سد �الأر�ض من 

مركز ف�ساء يف تانيجا جنوب �ليابان.

�بخ�سو�ض �ل�ر�كة مع �كالة �لف�ساء �الإمار�تية، 

�أعرب �مل�سوؤ�لون عن جناح �ليابان عن فخرهم 

بالتعا�ن مع د�لة �الإمار�ت، يف �إطار �لربنامج 

�لف�سائ���ي �لطم���وح الخ���ر�ق ع���امل �لف�ساء 

 H2A ستك�ساف �ملريخ من خ���ال �سار�خ���

�مل�سن���وع من ميت�سوبي�سي؛ يف حما�لة لر�سم 

خريطة �لتغري�ت �جلوية على �لكوكب �الأحمر.

�يدع���و جناح �ليابان يف �إك�سب���و 2020 دبي، 

�لز��ر ال�ستك�ساف عدد من �البتكار�ت �لتي �ستغري 

�أ�سلوب حياتنا ع���رب جتربة »مدن �مل�ستقبل« 

�ملو�سوع���ة د�خل فقاع���ات زجاجية حلماية 

كوكب �الأر�ض من �لتلوث ��لكو�رث �لبيئية، عرب 

نظام �ال�ستد�مة يف �أ�سكال �لبناء ��لتنقل �لذكي.

��ساهد �لز��ر جهاز »�ت���ا«؛ �لذي يعيد د�ر�ن 

�ملياه من �أجل ��ستخد�م مياه �ساحلة مرة �آخرى 

مبا يتو�فق مع فكرة �ال�ستد�مة، �تتعا�ن �ركة 

»�ت����ا« �مقرها �لرئي�س���ي طوكيو، مع جناح 

�ليابان يف معر�ض �إك�سبو دبي �لد�يل يف جمال 

مكافح���ة �الأمر��ض �ملعدية م���ن خال عر�ض 

�تركيب 3 من�سات لغ�سيل �الأيدي د�خل �جلناح، 

من �أجل �إعادة د�ر�ن �ملياه »WOSH« لتوفري 

فر�ض لغ�سل �ليدين.

��أكد م�سوؤ�لو �جلناح �لياب���اين �أنه مت �ختيار 

»�تا« كمر�سح نهائي للجائزة �لبيئية »�إيرث 

�سوت«، �لتابعة للموؤ�س�س���ة �مللكية للمملكة 

�ملتحدة، ��أ�س�سها �الأمري �ليام، الإن�ساء عامل خاٍل 

من �لنفايات، �هي جائزة بيئية عاملية طموحة 

ته���دف �إىل �إيجاد �أف�سل �حللول الإ�ساح �الأر�ض 

يف �ل�سنو�ت �لقادمة �تو�سيع نطاق تنفيذها.

�يق���وم جناح �ليابان عل���ى مفهوم »م�ساركة 

- �ن�سج���ام – عم���ل«، �يت�سمن جتربة عالية 

�لتقنية، �أما �سعاره فهو عبارة عن �سورة موؤلفة 

من �أ�سخا�ض مي�سكون باأيادي بع�سهم يف م�سهد 

يتجا�ز �لعرق ��لعمر ��جلن�ض من خال �جلمع 

بني �لنا�ض �تبادل �مل�ساعر.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

�الثنني 10 يناير 2022 � �لع�دد 14940  
�أخبار وتقارير

دبي ت�ست�سيف اأكبر تجمع اإقليمي 

لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بعد غد 

نائب وزير ال�سحة الماليزي: الإمارات 

�سريك اأ�سا�سي ومركز عالمي متميز

ً دواء ماليزي لعالج التهاب الكبد الوبائي �سي قريبا

دبي ـ وام:

ت�ست�سيف دبي بع���د غد �الأربعاء �ملوؤمتر �حلادي 

ع����ر للر�بطة �لعربية الأطب���اء �الأذن ��حلنجرة 

��ل�سمعيات ���سطر�بات �لتو��سل �موؤمتر �الإمار�ت 

�لثاين ع�ر لاأنف ��الأذن ��حلنجرة ��ل�سمعيات 

���سطر�ب���ات �لبل���ع ��لتو��سل �ذل���ك يف فندق 

»�نركونتننتال في�ستيفال �سيتي دبي«.

ي�سارك يف �حلدث - �لذي يعد �أكرب جتمع �إقليمي 

الأطباء �الأن���ف ��الأذن ��حلنجرة مبنطقة �ل�رق 

�الأ��س���ط - نحو 1500 م�سارك من نخبة �لعلماء 

��الأطباء ��مل�سوؤ�لني �ممثلي �جلمعيات �لطبية 

�لعربي���ة ��لعاملية �ملتخ�س�س���ة يف طب �الأنف 

��الأذن �حلنجرة.

��أكد �لدكتور ح�سني عبد �لرحمن �لرند �كيل �ز�رة 

�ل�سحة �مل�ساعد لل�سح���ة �لعامة رئي�ض �سعبة 

�الأنف ��الأذن ��حلنجرة يف جمعية �الإمار�ت �لطبية 

�أهمية �حلدث �لذي ب���ات يعد من �أكرب �ملوؤمتر�ت 

�ملتخ�س�سة يف �ملنطق���ة الفتا �إىل تطبيق كافة 

�الإجر�ء�ت �الإحر�زية �خلا�سة بفري��ض كور�نا.

��أ��سح �أن �حلدث �لذي ي�ستمر ثاثة �أيام يناق�ض 

عدد� من �ملحا�ر �ملتعلق���ة بكافة �أمر��ض �الأنف 

��الأذن ��حلنجرة ��أح���دث �مل�ستجد�ت �لعاملية 

يف هذ� �ملجال �م�ساكل �لغدد �للعابية ���ستخد�م 

�ملناظري يف �لعمليات �جلر�حية لاأنف ��جليوب 

�الأنفية �جر�حات قاع �جلمجمة من خال �الأنف 

���سطر�بات �لتخاطب ��سعوبات �لبلع.

�قال �إن �حلدث يبحث �لطرق �حلديثة يف عمليات 

�الأنف من �لناحية �لتجميلية ��لوظيفية ��نقطاع 

�لتنف����ض �أثناء �لن���وم ��ل�سخ���ري ��أحدث �لطرق 

�لت�سخي�سية ��لعاجية يف هذ� �ملجال �غري ذلك 

من �ملحا�ر �الأخرى.

دبي ـ الوحدة: 

�أكد دكتور حاجي نور عزمي بن غز�يل، نائب �زير 

�ل�سحة �ملاليزي �أن �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعد 

�ري���كًا �أ�سا�سياً ملاليزيا يف كثري من �لقطاعات، 

ال�سيما �ل�سياحة �لعاجية، كونها مركًز� عامليًا 

متميز�ً �ن�سطًا، معلنا ع���ن قرب �عتماد ماليزي 

�د�يل لد��ء خا�ض بالتهاب �لكبد �لوبائي �سي.

��أ�ساف نائب �زي���ر �ل�سحة �ملاليزي يف حديث 

لو�سائ���ل �العام �سمن فعالي���ات �أ�سبوع �لتميز 

لل�سياحة �لعاجية يف جن���اح ماليزيا باإك�سبو 

دب���ي 2020، �إن �ملعر����ض يع���د ��جه���ة فريدة 

��ستطاعت ماليزيا من خالها ت�سليط �ل�سوء على 

متزيها يف جمال �ل�سياحة �لعاجية، ��لعمل على 

بناء �ر�كات ��آفاق جديدة يف �الأ�سو�ق �لعاملية، 

باالإ�سافة �إىل ط���رح تقنياتها �جلديدة يف جمال 

�لرعاي���ة �لطبية، �ال �سيما ع���اج �لتهاب �لكبد 

�لوبائي �سي. ��أ�سار �مل�سوؤ�ل �ملاليزي �إىل �أن �لد��ء 

�خلا�ض بالتهاب �لكبد �لوبائي �سي، مل يعتمد بعد 

يف د�لة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة، �لكن �ز�رة 

�ل�سحة �ملاليزية �عرب �رك���ة » فارمانياغا«، 

تعمل عن كثب على �حل�سول على �العتماد، ��لذي 

ال يز�ل يف ط���ور �لبحث ��لنقا�ض مع �لعديد من 

�الأطر�ف �لد�لية بعد �عتماده د�خل ماليزيا، م�سدد�ً 

على �أنه ميكن للمري�ض �ال�ستفادة من �لد��ء خال 

3 �إىل 6 �سهور، �عتماد�ً على حالة �ملري�ض.

��أ��س���ح �أنه مع �لعاج �جلديد »ر�فيد�« �لذي مت 

تطويره، ميكن �لتخل�ض من هذ� �ملر�ض �لع�سال، 

حي���ث �إن �لعاج ي�ساعد يف خف�ض �لتكاليف �إىل 

70% ، موؤكد� على خطورة هذ� �ملر�ض �لذي يعاين 

منه �لكثري من �الأ�سخا�ض حول �لعامل.

398 م�شاركاً في فئة الرجال.. و36 م�ساركة في فئة الن�ساء 

بطولة المغيرة �سمن بطولة الظفرة الكبرى ل�سيد الكنعد ت�سجل 434 م�ساركاً

»فقاعات تكنولوجية« تحاكي الغد بجناح اليابان في اإك�سبو 2020

املرفاأ ـ الظفرة ـ اأبوظبي ـ الوحدة:

�سهدت بطول���ة �ملغرية �سم���ن بطولة �لظفرة 

�لكربى ل�سيد �لكنعد للرجال ��لن�ساء بد�رتها 

�لثانية، مناف�سات قوية بني �مل�ساركني، م�سجلة  

434 م�ساركًا من �ملو�طنني ��ملقيمني ��لز��ر، 

فيم���ا ي�ستمر باب �لت�سجيل يف �لبطولة لغاية 

16 يناير �جلاري.

�ت�ستقبل �لبطولة �لتي تقام حتت رعاية �سمو 

�ل�سيخ حمد�ن ب���ن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 

يف منطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي، بتنظيم جلنة 

�إد�رة �ملهرجان���ات ��لرب�مج �لثقافية ��لر�ثية 

باأبوظب���ي، م�س���اركات �ملت�سابقني يف �ساطئ 

مدينة �ملرفاأ مبنطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي.

�ق���ال عبي���د خلف���ان �ملزر�عي، مدي���ر �إد�رة 

�لتخطيط ��مل�ساريع يف جلنة �إد�رة �ملهرجانات 

��لرب�مج �لثقافية ��لر�ثي���ة، �إن �مل�ساركة يف 

فئ���ات �لبطولة ت�سه���د �إقبال م���ن �مل�ساركني 

��مل�س���اركات، �إذ �سجلت �لبطولة 398 م�ساركًا 

يف فئة �لرج���ال، �36 م�ساركة يف فئة �لن�ساء، 

مو�سحًا �أن هذه �مل�ساركات تت�سمن م�ساركات 

�لفرق �كذلك م�ساركات �الأفر�د من خمتلف مدن 

�مناطق د�لة �الإمار�ت.

�بلغ �أعل���ى �زن �سيد كنعد مت ت�سليمه لغاية 

�آالن يف فئ���ة �لرجال نحو 29 كيلو �400 غر�م، 

�يف فئة �لن�ساء نحو 14 كيلو �400 غر�م، حيث 

�أن �أقل �زن م�سموح به للم�ساركة يف فئة �لرجال 

هو 25 كيلوغر�م، �يف فئة �لن�ساء 10 كيلوغر�م.

�خ�س�ست بطول���ة �ملغ���رية 20 جائزة قيمة 

للفائزين باملر�كز �الأ�ىل بقيمة تبلغ 680 �ألف 

درهم، موزعة على 10 جو�ئز لفئة �لرجال �10 

جو�ئز لفئة �لن�س���اء، �إذ يح�سل �لفائز باملركز 

�الأ�ل يف كل فئ���ة عل���ى جائ���زة نقدية تبلغ 

قيمتها 80 �ألف دره���م، ��ملركز �لثاين 60 �ألف 

درهم، ��لثال���ث 50 �ألف درهم، ��لر�بع 35 �ألف 

درهم، ��خلام�ض 30 �أل���ف درهم، ��ل�ساد�ض 25 

�ألف درهم، �15 �ألف درهم لكل مركز من �ل�سابع 

�لغاية �لعا�ر.

��مل�ساركة يف بطولة �ملغ���رية  مفتوحة �أمام 

�لر�غبني من �ل�سيادين �هو�ة �سيد �لكنعد  �يف 

خمتلف مناطق �ل�سي���د �لبحري على م�ستوى 

د�ل���ة �الإم���ار�ت �لعربية، �يت���م �لت�سجيل يف 

kingfish.( لبطولة عرب �ملوقع �الإلكر�ين�

 ، )aldhafrafestival .com
��لذي ي�ستمر لغاية 16 يناير �جلاري، ��حل�سول 

على مل�سق رقم �مل�ساركة يوميًا من �ل�ساعة 9 

�سباحًا �لغاية 6 م�ساًء.

�تتمثل ����ر�ط �مل�ساركة بالبطولة يف �لتقيد 

ب�ر�ط �الأمن ��ل�سامة ح�سب �لقو�نني ��لنظم 

��للو�ئ���ح �ملتبعة يف �لد�ل���ة �جهاز حماية 

�ملن�س���اآت �هيئة �لبيئ���ة - �أبوظبي، �خمتلف 

�جلهات ذ�ت �الخت�سا�ض.

كما ي�سرط ت�سوير فيدي���و يظهر مر�حل �سيد 

�ل�سمكة ��سواًل �إىل حلظة �زنها، من خال ت�سوير 

���سح �غري مقطع �من د�خل �لقارب فقط، يكون 

من بد�ية �سيد �ل�سمكة م���ر�ر�ً بانتهاء عملية 

�ل�سيد ��زن �ل�سمكة مع �إب���ر�ز حميط �لقارب 

بد�ن ��ستعمال ��سيلة �لتقريب Zoom �يف 

حال �نقط���اع �لت�سوير �أ� عدم تثبيت �لت�سوير 

على �ل�سمكة �سوف تلغى �مل�ساركة، �يتم رفع 

�لفيديو على �الإن�ستغ���ر�م �ذكر ��سم �ملت�سابق 

��لتاريخ ��لوقت �كتاب���ة ��سم #تر�ثنا، �يتم 

�إر�سال �لفيديو عن طريق �لو�ت�ساب، �أ�  ت�سليمه 

�إىل مكتب �للجنة يف موقع �ملهرجان عن طريق 

ذ�كرة خارجية USB �أ� باأي طريقة منا�سبة.

�يجب خال عملية �لت�سوي���ر مر�عاة ت�سوير 

مل�سق رقم �مل�سارك، ذكر ��سم �ملت�سابق �لكامل 

��لتاري���خ ��لوقت، ت�سوي���ر 360 قبل حتميل 

�ل�سمكة للقارب، ت�سوير �مليز�ن يف حالة �ل�سفر 

كجم مع �إب���ر�ز �ل�سمكة يف حميط �لفيديو قبل 

�لوزن، فيما يلغى �أي فيديو غري مكتمل لل�ر�ط 

�ل�سابق ذكرها.

ي�سار �إىل جلن���ة �إد�رة �ملهرجان���ات ��لرب�مج 

�لثقافية ��لر�ثية يف �أبوظبي تقوم عرب من�سات  

)تر�ثن���ا( على مو�ق���ع �لتو��س���ل �الجتماعي، 

بن����ر حتديثات �لبطولة �تق���دمي �ملاحظات 

��ال�ستف�س���ار�ت، ��أي�سًا ن����ر نتائج �لبطولة 

�الأ�لية �م�ساهدة �أعلى �الأ�ز�ن �لو�ردة �إىل موقع 

��ستام �ل�سيد.

اأبوظبي ـ الوحدة:

�لدر�جات  عر����ض  فعاليات  �نطلق���ت 

�لناري���ة »�إك�س���رمي �ي���ك �أندز« يف 

�لوثبة  ز�ي���د مبنطقة  �ل�سيخ  مهرجان 

��سط ح�س���ور جماهريي الفت مع بدء 

�الأ�ل  �لعر��ض �ال�ستثنائية يف يومها 

��لتي ت�ستمر حتى 30 يناير �جلاري.

�ق���دم �أربعة در�ج���ني عامليني خال 

فعالي���ات �لي���وم �الأ�ل م���ن عر����ض 

��ستعر��س���ات  �لناري���ة  �لدر�ج���ات 

�حر�فية �حما�سية بالقرب من نافورة 

�الإمار�ت �الأ�ىل م���ن نوعها يف �لد�لة 

��سط �أجو�ء من �ل�سعادة ��لبهجة على 

�ملهرجان حي���ث ��ستمتع �ل���ز��ر من 

خمتلف �لفئ���ات �لعمرية ��جلن�سيات 

م���ع كل قفزة يقوم به���ا �لدر�جون يف 

�لهو�ء.

�ت�ستمر فعاليات »�إك�سرمي �يك �أندز« 

خال �سهر يناي���ر �جلاري مع عر�سني 

يومي���ًا خ���ال �أيام �جلمع���ة ��ل�سبت 

��الأح���د م���ن كل �أ�سبوع حي���ث يقدم 

خال تل���ك �لفرة ريا�سي���و در�جات 

�ملوتوكر�����ض عر��سا مذهلة يتحد�ن 

خالها جاذبية �الأر�ض.

يذك���ر �أن مهرجان �ل�سي���خ ز�يد ي�سم 

��لن�ساطات  �الأجنح���ة  م���ن  �لعدي���د 

�لثقافي���ة ��لرفيهي���ة �ملتنوع���ة من 

جناح ع���ام �خلم�سني �جن���اح ذ�كرة 

�لوط���ن ��لو�ح���ة �لزر�عي���ة �منتجع 

�لفر�س���ان �لريا�سي �مدين���ة �الألعاب 

�لرفيهي���ة �حديقتي �لزهور ��الأ�سو�ء 

��أجنحة �حل�س���ار�ت �لعاملية �غريها 

�لعديد �إ�سافة �إىل �لعر��ض �لفلكلورية 

للد�ل �مل�ساركة ��لكرنفال �لذي يجوب 

��ل�سحوبات  يوميًا  �ملهرجان  �ساحات 

��مل�سابقات �لقيم���ة ��الألعاب �لنارية 

�لكربى �لتي ت�س���يء �سماء �لوثبة كل 

يوم �سبت عند �ل�ساعة 10 م�ساًء.

ال�سارقة ـ وام:

�أقر �ملجل�ض �ال�ست�س���اري الإمارة �ل�سارقة 

خال جل�سته �ل�سابعة �لتي عقدها موؤخر� 

مبقره �سمن �أعماله لد�ر �نعقاده �لعادي 

�لثالث م���ن �لف�سل �لت�ريع���ي �لعا�ر 

تو�سياته ب�ساأن �سيا�س���ة هيئة �ل�سارقة 

للمو�نئ ��جلمارك ��ملناطق �حلرة.

�بد�أت �أعمال �جلل�سة �لتي تر�أ�سها �سعادة 

علي ميح���د �ل�سويدي رئي����ض �ملجل�ض 

بالت�سديق على م�سبطة �جلل�سة �ل�ساد�سة 

بعدها ناق�ض �ملجل����ض تو�سياته ب�ساأن 

�سيا�سة هيئة �ل�سارقة للمو�نئ ��جلمارك 

��ملناطق �حلرة مطالبا مبو��سلة حتقيق 

تطوير �الأعمال ��خلدمات ��لبنى �لتحتية 

يف كل م���ن �ملو�ن���ئ �لبحري���ة �لتابعة 

الإمارة �ل�سارقة �تعزيز �لبيئة �ال�ستثمارية 

�جلاذبة يف �ملناطق �حلرة �لتابعة للهيئة 

�فق���ا الأف�سل �ملعايري �لعاملية من خال 

تقدمي مزيد من �لت�سهيات ��خلدمات.

�قال �سعادة علي ميحد �ل�سويدي: »ناأمل 

�أن تكون هذه �لتو�سيات قّيمة �مو�سوعية 

�ُت�سه���م �إيجابيًا يف تطوي���ر عمل هيئة 

�ل�سارق���ة للمو�نئ ��جلم���ارك ��ملناطق 

�حل���رة ��أد�ء مهامها عل���ى �لوجه �الأكمل 

خلدم���ة �إمارة �ل�سارقة �ن�سجاما مع ر�ؤية 

�توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 

�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض 

�الأعلى حاكم �ل�سارقة �متابعة �سمو �ل�سيخ 

�سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي �يل 

عهد �نائب حاكم �ل�سارقة رئي�ض �ملجل�ض 

�لتنفيذي الإمارة �ل�سارقة.

�ناق�ض �أع�ساء �ملجل�ض خال �جلل�سة بنود 

�لتو�سيات �لتي �سملت �الإ�ر�ع يف �لتحول 

�الإلكر�ين �ملتكامل �توظيف �لتكنولوجيا 

�حلديثة يف كافة معامات ��أنظمة �لهيئة 

��لعمل عل���ى مو��سلة حتقي���ق �ل�سفة 

�لتناف�سية �زيادة مو�رد �لهيئة من خمتلف 

قطاعاتها .

فعاليات »اإك�ستريم ويك اأندز« تنطلق في مهرجان ال�سيخ 

زايد بعرو�ض ا�ستثنائية

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر تو�سياته ب�ساأن �سيا�سة هيئة ال�سارقة 

للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
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اأبوظبي-الوحدة:

قدم الأر�شيف الوطني عدداً كبرياً من املحا�رضات 

بهدف  املا�شي،  دي�شمرب  �شهر  يف  الوطنية 

تعزيز النتماء للوطن والولء للقيادة احلكيمة 

وتر�شيخ الهوية الوطنية، وغر�س القيم الوطنية 

ومبادئ املواطنة ال�شاحلة يف نفو�س اجلمهور 

حول  خا�شة  ندوة  �شارك يف  كما  امل�شتهدف، 

جائزة  نظمتها  التي  التعليمي  الأداء  جودة 

الدكتورة  فيها  ا�شتعر�شت  الرتبوية،  خليفة 

ح�شنية العلي م�شت�شار التعليم جتربة الأر�شيف 

الوطني اأثناء م�شاركته بجائزة خليفة الرتبوية 

يف دورته الثالثة ع�رضة عام 2020، عن م�رضوع 

)جليل واعد(، حيث جاء فوز الأر�شيف الوطني 

بهذه اجلائزة تاأكيداً على دوره البناء يف رفد 

التن�شئة  تعزيز  يف  واإ�شهاماته  التعليم  حقل 

الوطنية لدى الأجيال، وذلك ملا يقدمه من برامج 

تعليمية متنوعة ومبتكرة ت�شمنت املحا�رضات 

التفاعلية  والألعاب  القرائية  والور�س  الوطنية 

ودعم املناهج... وغريها. 

قدمها  التي  املحا�رضات  موا�شيع  وتعددت 

الأر�شيف الوطني لنزلء املركز الوطني للتاأهيل، 

حتت  فجاءت  الريا�شي،  الن�رض  نادي  ولعبي 

و«الفرائد  متوحد«  »البيت  التالية:  العناوين 

والهوية  والولء  و«النتماء  زايد«،  اأقوال  من 

الوطنية.. قيم وطنية عليا«، وبهذه املحا�رضات 

ع�رض  حوايل  الوطني  الأر�شيف  قدم  وغريها 

حما�رضات.

يف »حما�رضة البيت متوحد« حتدث املحا�رض 

برامج  اإخ�شائي  اهلل  عبد  اإ�شماعيل  حممد 

اجلهود  عن  الوطني  الأر�شيف  يف  تعليمية 

املخل�شة للمغفور له -باإذن اهلل تعاىل- ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان من اأجل الوحدة، وقد 

اأ�شفرت جهوده  الكرمية عن حتقق حلمه بقيام 

دولة الإمارات العربية املتحدة، وتثبيت اأركانها 

املحا�رض  واأ�شار  قوتها،  وتعزيز  وا�شتمراريتها 

اإىل اأن عبارة )البيت متوحد( قد اأطلقها �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 

اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 

لتج�شد الوحدة الوطنية بكل �شورها يف جمتمع 

دولة الإمارات، وتهدف هذه املحا�رضة اإىل تعزيز 

القيم الوطنية بني اأفراد املجتمع، وهي تو�شح 

الولء  روح  تعزيز  الوطني يف  التالحم  اأهمية 

والنتماء للوطن.

ويهدف الأر�شيف الوطني من حما�رضة »النتماء 

والولء والهوية الوطنية.. قيم وطنية عليا« اإىل 

تعزيز هذه القيم ال�شامية يف النفو�س، وغر�شها 

يف وجدان اأفراد املجتمع كافة، بو�شفها لزمة 

من لوازم املواطنة ال�شاحلة، وو�شيلة من و�شائل 

حماية مكت�شبات الدولة.

وي�شلط حممد اإ�شماعيل عبد اهلل يف حما�رضة 

اأقوال  على  ال�شوء  زايد«  اأقوال  من  »الفرائد 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان اخلالدة والتي 

تفي�س حكمة، و�شتظل نربا�ًشا لالأجيال ي�شيء 

الطريق اأمامهم لكي ي�شتلهموا منها العرب.

ويوا�شل الأر�شيف الوطني حما�رضاته وبراجمه 

لدى  الوطني  باحل�ّس  ترتقي  التي  التعليمية 

اجليل اجلديد اإميانًا منه بدوره الوطني ك�رضيك 

وباأهمية  الوطنية،  التن�شئة  يف  ا�شرتاتيجي 

تعزيز الولء والنتماء لدى الأجيال لكي تكون 

قادرة على احلفاظ على الإجنازات واملكت�شبات 

الوطنية.

العنيـ  الوحدة

مطر حممد  رمز( خلليفة  اإف  )اإيه  اجلواد  توج 

مطر النيادي، با�رضاف خليفة النيادي وبقيادة 

الرئي�شي  ال�شاد�س  ال�شوط  بكاأ�س  كريان،  �شون 

مل�شافة  الأ�شيلة  العربية  للخيول  املخ�ش�س 

حفيت(   )جبل  �شباق  لقب  على  مرت،   2000

ومتكن  املناف�شة،  يف  خيول   10 ومب�شاركة 

)رمز( البالغ من العمر 8 �شنوات واملنحدر من 

ن�شل )الك�شب( من قطع امل�شافة م�شجال الزمن 

)2.19.89( دقيقة، واأنهى ال�شباق بفارق راأ�س  

حل  بينما  )عا�شف(  الثاين  املركز  يف  وجاء 

)جو�شوك( ثالثا، ومنح الفوز الهاتريك للفار�س 

�شون كريان، وذلك يف �شاد�س �شباقات م�شمار 

نادي العني الذي اأقيم م�شاء اأم�س.

تاألف احلفل ال�شاد�س الذي رعاه )م�شمار العني 

لل�شباق(، وبلغ جمموع جوائزه املالية  515 األف 

درهم من �شبعة اأ�شواط مثرية خ�ش�شت جميعها 

ال�شابع  ال�شوط  عدا  الأ�شيلة  العربية  للخيول 

الذي خ�ش�س للخيول املهجنة الأ�شيلة، و�شمل 

ال�شباق كاأ�س الوثبة )�شتاليونز( املخ�ش�س ملالك 

خيول الإ�شطبالت اخلا�شة مل�شافة 1400 مرت.

اجلوائز  وقدم  ال�شاد�س  ال�شباق  حفل  و�شهد 

مدير  النا�رضي  را�شد  من، حممد  كل  للفائزين 

عام نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف، 

وفي�شل الرحماين نائب رئي�س اللجنة املنظمة 

لل�شباقات، ولرا �شوايا املدير التنفيذي ملهرجان 

�شباقات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 

للخيول العربية الأ�شيلة، كما �شهد ال�شباق نحو 

�شباقات  وع�شاق  جماهري  من  متفرج   2000

ل�رضوط  اإ�شتيفائهم  من  التاأكد  بعد  اخليول 

مب�شمار   19 كرونا  بجائحة  اخلا�شة  الدخول 

نادي العني.

اإك�س  )يا�س  املهر  متكن  احلفل  م�شتهل  ويف 

طه،  عبداللطيف  عبداحلميد  ملحمد  من�شور( 

با�رضاف خليفة النيادي وبقيادة �شون كريان، من 

خطف كاأ�س الوثبة �شتاليونز املخ�ش�س للخيول 

مل�شافة  اخلا�شة  ال�شطبالت  ملالك  املبتدئة 

1400 مرت ومب�شاركة 15 خيال يف املناف�شة.

هزاع  ال�شيخ  ل�شمو  ور�شان(  )اأرمي  اجلواد  واأكد 

اآل نهيان، با�رضاف جاكي  بن �شلطان بن زايد 

ويكهام وبقيادة دين اأونيل، جدارته حينما اإنتزع 

على  مرت،  مل�شافة 1600  الثاين  ال�شوط  كاأ�س 

لقب �شباق )فلج هزاع( ومب�شاركة 15 خيال يف 

املناف�شة.

)كليفانو دو غزال(  ويف تطور لفت عاد املهر 

العلوي  هالل  با�رضاف  الوطنية،  ل�شطبالت 

وبقيادة عبدالعزيز البلو�شي، اىل م�شتواه حينما 

تخطى املت�شدرين واإكت�شح كاأ�س ال�شوط الثالث 

بفارق 9.25 طول مل�شافة 1800 مرت للمبتدئة، 

على لقب �شباق )الب�رضة( ومب�شاركة 15 خيال 

يف املناف�شة.

واإ�شتطاع اجلواد )فاريت�س اأوبي( لل�شيخ نا�رض 

حممد نا�رض احل�شار، با�رضاف اإبراهيم احل�رضمي 

وبقيادة �شون كريان، التقدم نحو ال�شدارة ومتكن 

من اإكت�شاح مناف�شيه يف ال�شوط الرابع مل�شافة 

1800 مرت تكافوؤ، على لقب �شباق )عود التوبة( 

ومب�شاركة 15 خيال يف املناف�شة.

العجبان،  ل�شطبالت  )اأك�شفورد(  اجلواد  ومتكن 

ريت�شارد  وبقيادة  احلمادي  عبداهلل  با�رضاف 

مولن، من اإنتزاع كاأ�س ال�شوط اخلام�س مل�شافة 

عمار(  بن  )�شيح  �شباق  لقب  على  مرت،   1800

ومب�شاركة 10 خيول يف املناف�شة ح�شب العمر 

والنتائج. ويف اخلتام عاد اجلواد )�شي اإ�شكيمر( 

ملحمد الأع�رض، با�رضاف كرمي رم�شان وبقيادة 

متوجا  الإنت�شارات  �شكة  اىل  مالون،  جابرييل 

للخيول  املخ�ش�س  ال�شابع  ال�شوط  بكاأ�س 

تكافوؤ،  مرت   2000 مل�شافة  الأ�شيلة  املهجنة 

وعلى لقب �شباق كاأ�س )ال�شاد( ومب�شاركة 13 

خيال يف املناف�شة.

دبيـ  وام:

اأر�شت هيئة الطرق واملوا�شالت عقد �رضاء 

لأ�شطول  ت�شاف  جديدة  مركبة   2،219

دبي  تاك�شي  ملوؤ�ش�شة  الأجرة  مركبات 

/هايربد/  هجينة  مركبة   1،775 بينها 

�شديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء 

املركبات  عدد  اإجمايل  يرتفع  وبذلك 

اإىل  دبي  تاك�شي  اأ�شطول  يف  الهجينة 

يعادل  ما  اأي  هجينة  مركبات   4،105

71%من اإجمايل عدد مركبات الأجرة يف 

املوؤ�ش�شة البالغ 5،721 مركبة.

املدير  الطاير  حممد  مطر  معايل  واأّكد 

العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 

على  الهيئة  حر�س  واملوا�شالت  الطرق 

مبركبات  النقل  قطاع  خدمات  تطوير 

الأجرة يف اإمارة دبي وتوظيف التقنيات 

والأنظمة الذكية يف قطاع مركبات الأجرة 

ال�شعادة  وحتقيق  الأداء  كفاءة  ورفع 

للمتعاملني والتو�شع يف اأ�شطول مركبات 

ملواكبة  الليموزين  ومركبات  الأجرة 

النمو والتطور ال�رضيع الذي ت�شهده اإمارة 

النقل  اأنظمة  بني  التكامل  وتعزيز  دبي 

واملوا�شالت من خالل ت�شهيل تنقل ركاب 

اإىل  للو�شول  اجلماعي  النقل  و�شائل 

وجهاتهم النهائية.

وقال اإّن �رضاء املركبات اجلديدة ياأتي يف 

اإطار جهود موؤ�ش�شة تاك�شي دبي لالرتقاء 

بخدمة النقل مبركبات الأجرة يف الإمارة 

وتقدمي جتربة عاملية فريدة يف جمال 

لت�شهيل  الأجرة  النقل مبركبات  �شناعة 

وتوفري  وال�شّياح  ال�شكان  تنقل  حركة 

وو�شائل  اخلدمات  من  متنوعة  خيارات 

الأجرة  مركبات  يف  والرعاية  الراحة 

احلديثة ت�شمل خدمة املركبات الفاخرة 

وتاك�شي  املطار  وتاك�شي  /الليموزين/ 

ال�شيدات والعائالت وغريها وكذلك تلبية 

احتياجات املتعاملني من خالل التطوير 

اجلديدة  اخلدمات  وتقدمي  امل�شتمر 

والع�رضية وتنويع قنوات احل�شول على 

اخلدمة مع الرتكيز على القنوات الذكية.

�رضاء  يف  التو�شع  اأّن  الطاير  واأو�شح 

املركبات الهجينة ال�شديقة للبيئة ياأتي 

تنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل« برت�شيد ا�شتخدام الطاقة يف 

الدولة نظراً لأهميتها بالن�شبة مل�شاريع 

التنمية مبختلف مكوناتها كما ياأتي يف 

اإطار التزام الهيئة باخلطة ال�شاملة لتقليل 

النبعاثات الكربونية يف قطاع مركبات 

الأجرة بن�شبة2% وفقًا ملتطلبات املجل�س 

نحو  والتحول  دبي  يف  للطاقة  الأعلى 

القت�شاد الأخ�رض وكذلك حتقيقًا للغاية 

وال�شتدامة  »ال�شالمة  ال�شرتاتيجية 

يف  احلكومة  مبادرات  ودعم  البيئية« 

جمال القت�شاد الأخ�رض.

جتدر الإ�شارة اإىل اأّن اخلطة ال�شرتاتيجية 

ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي /2021 ـ 2023/ 

على  موزعة  مبادرة   51 تنفيذ  تت�شمن 

عدة حماور اأهمها زيادة احل�شة ال�شوقية 

للموؤ�ش�شة يف قطاع مركبات الأجرة من 

41.5% حاليًا اإىل 44% يف 2023 وزيادة 

الليموزين  ملركبات  ال�شوقية  احل�شة 

العاملة �شمن تطبيقات احلجز الإلكرتوين 

/e-hail/ من 8.5% حاليًا اإىل %12 

يف 2023 وزيادة ن�شبة رحالت مركبات 

الأجرة عرب نف�س التطبيقات من 14% اإىل 

16% كما ت�شتهدف اخلطة حتويل 5% من 

ذاتية  ملركبات  الأجرة  مركبات  اأ�شطول 

القيادة يف 2023 وزيادة ن�شبة املركبات 

ال�شديقة للبيئة يف املوؤ�ش�شة اإىل %56 

ال�شتدامة  حمور  يف  اخلطة  وتت�شمن 

املالية تر�شيد النفقات وزيادة الإيرادات 

الت�شغيلية وغري الت�شغيلية.

دبيـ  وام:

حر�شت اجلمهورية العربية ال�شورية حتت 

�شعار »معا امل�شتقبل لنا« على امل�شاركة 

الفاعلة يف اإك�شبو 2020 دبي بجناح خا�س 

ج�شد ح�شارتها الغنية التي �شاهمت يف 

تطور تاريخ الب�رضية كما انها تعد عن�رضا 

موؤثرا يف الثقافة والفنون العاملية.

ويعد اجلناح ال�شوري نافذه تعر�س ح�شارة 

احل�شارية  الأ�ش�س  بار�شاء  �شاهمت  ثرية 

للعامل حيث كانت موطنا للثورة الزراعية 

الأوىل يف العامل التي حدثت على �شفتي 

نهر الفرات ويف اجلنوب ال�شوري يف الألف 

اأبجدية وتدوين  واأول  العا�رض قبل امليالد 

اأوغاريت  مملكة  يف  وق�شيدة  مو�شيقى 

على ال�شاحل ال�شوري كما يعر�س اجلناح 

ال�شوري »رقيم طيني« وهو ن�شخة طبق 

الأ�شل عن اأول اأبجدية مكتوبة مت اكت�شافها 

يف �شوريا يعود تاريخها اإىل 1400 �شنة 

قبل امليالد.

وقدم �شعادة الدكتور غ�شان عبا�س �شفري 

الدولة  لدى  ال�شورية  العربية  اجلمهورية 

اإك�شبو  واملفو�س العام جلناح �شوريا يف 

المارات  اأنباء  لوكالة  ت�رضيح  2020 يف 

على  المارات  لدولة  ال�شكر  »وام« 

فر�شة  هذه  »كانت  وقال  ال�شت�شافة.. 

ا�شتثنائية بكل معنى الكلمة التي تف�شح 

املجال ل�شوريا للم�شاركة يف هذا املعر�س 

امل�شاركة  اعطت هذه  واأ�شاف »  الغني«. 

وعريق  غني  بلد  على  للتعرف  فر�شة 

الأوىل  والزراعات  الأوىل  الأبجدية  �شاحب 

الأوىل حيث مت  املو�شيقى  والتعرف على 

ت�شجيل اأول نوته مو�شيقية يف 1400 قبل 

امليالد يف �شوريا وتعد اأقدم عمل مو�شيقي 

عرفته الب�رضية.

الفنانني  من  كبريا  عددا  اأن  اإىل  واأ�شار 

وت�شميم  ت�شكيل  يف  �شاهموا  ال�شورين 

بع�س  ر�شم  خالل  من  ال�شوري  اجلناح 

اللوحات اخلا�شة باإك�شبو 2020 دبي.

اإقامة  اإك�شبو 2020 دبي  انه مت يف  وقال 

الثقافية  منها  الن�شاطات  من  الكثري 

والريا�شية لتعريف اجلمهور على الثقافة 

واحل�شارة ال�شورية.

من  عدد  تكرمي  اليوم  مت  اأخرى  جهة  من 

ال�شوري  اجلناح  يف  ال�شورين  الريا�شني 

يف  الفائزين  تكرمي  مع  بالتزامن  وذلك 

الدورة احلادية ع�رضة من جائزة حممد بن 

 2020 اإك�شبو  يف  الريا�شي  لالبداع  را�شد 

دبي.

»اأف 3« والظفرة و »اإم 7« تت�صدر 

»القرمو�شة« لـ »ال�شيوخ« في بطولة فزاع 

لل�شيد بال�شقور

الطق�س �شحو اإلى 

غائم جزئياً بوجه عام
اأبوظبي-وام:

 توقع املركز الوطني لالأر�شاد 

اأن يكون الطق�س اليوم الثنني 

�شحوا اإىل غائم جزئيًا بوجه 

عام، ورطبا لياًل و�شباح غد 

الثالثاء على بع�س املناطق 

مع  وال�شاحلية  الداخلية 

اأو  ال�شباب  ت�شكل  احتمال 

ال�شباب اخلفيف خا�شة غربًا، 

معتدلة  اإىل  خفيفة  والرياح 

ال�رضعة، والبحر خفيف املوج 

يف اخلليج العربي ويف بحر 

عمان.

دبي-وام:

 توا�شلت الإثارة يف اأ�شواط »ال�شيوخ« يف بطولة 

فزاع لل�شيد بال�شقور الرئي�شية »التلواح«، والتي 

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، يف 

منطقة الروية بدبي، و�شط م�شتويات قوية واأرقام 

مميزة يف خمتلف الفئات.

اأم�س  اأقيمت  التي  القرمو�شة  فئة  اأ�شواط  و�شهدت 

الول، فوز فريق »اإف 3« ب�شوط الرمز فرخ، بالطري 

»6« بزمن 17،155 ثانية، ونال نف�س الفريق املركز 

الثاين بالطري »90« بـ 17،250 ثانية، يليه فريق 

الظفرة بالطري »جي 316« بزمن 17،276 ثانية.

وك�شب فريق »اإم 7« �شوط الرمز جرنا�س بالطري 

النيف  فريق  يليه  ثانية،   16،873 بزمن  �شعايب 

بالطري »اإم 80« بزمن 17،126 ثانية، وثالثًا فريق 

الظفرة بالطري »جي 110« بزمن 17،272 ثانية.

وفاز فريق الظفرة ب�شوط الرئي�شي فرخ بالطري »جي 

الفريق  نف�س  ونال  ثانية،   17،831 بزمن   »394

املركز الثاين بالطري »جي 28« بـ 17،898 ثانية، 

وثالثًا فريق »اإم 7« بـ 17،912 ثانية.

وتفوق فريق »اإف 3« يف �شوط الرئي�شي جرنا�س، 

بالطري »جي 46« بزمن 18،183 ثانية، يليه الظفرة 

بالطري »جي 83« بـ 18،238 ثانية، وثالثًا »اإف 

3« بالطري »197« بـ 18،292 ثانية.

وحقق الظفرة املركز الأول يف �شوط النقدي فرخ، 

يليه  ثانية،   18،525 بزمن   »248 »جي  بالطري 

النيف بالطري »جي 1« بـ 18،537 ثانية، وثالثًا 

»اإف 3« بالطري »جي 45« بـ 18،574 ثانية.

وتاألق فريق »اإم 7« يف فئة بيور جري التي اأقيمت 

اأم�س الأول ال�شبت املوافق 8 يناير، ليح�شد املركز 

الأول يف �شوط فرخ الرمز، بالطري »ذهب« بزمن 

17،183 ثانية، يليه فريق »اإف 3 -اإ�س« باملركزين 

بزمن 17،223  بالطري »بي 73«  والثالث،  الثاين 

ثانية، والطري »بي 25« بزمن 17،251 ثانية.

بالطري  الرمز،  جرنا�س  �شوط   »7 »اإم  ح�شد  كما 

»فرعون« بزمن 17،303 ثانية، وك�شب نف�س الفريق 

املركز الثاين بالطري »حطام« بزمن 17،430 ثانية، 

وثالثاً فريق الظفرة بالطري »اإيه 32« بـ 17،432 

ثانية.

الرئي�شي  �شوط  يف  -اإ�س«   3 »اإف  فريق  وتفوق 

فرخ، بالطري »بي 64« بزمن 16،819 ثانية، كما 

حقق نف�س الفريق املركز الثاين بالطري »بي 11« 

بـ 16،888 ثانية، وثالثًا »اإم 7« بالطري »1« بـ 

16،937 ثانية.

وك�شب فريق النيف �شوط الرئي�شي جرنا�س بالطري 

»بي 19« بزمن 16،387 ثانية، يليه »اإم 7« بالطري 

م�شاغب بزمن 16،397 ثانية، وثالثاُ فريق »اإف 3« 

بالطري »50« بزمن 16،431 ثانية.

الأر�شيف الوطني يوؤكد دوره في التن�شئة الوطنية عبر برامجه التعليمية المتخ�ص�صة

)رمز( يتوج بكاأ�س ال�شوط الرئي�س في  �شاد�س �شباقات م�شمار العين

طرق دبي تدعم اأ�شطول تاك�شي دبي بــ 2219 مركبة جديدة بينها 

1775 »هايبرد«

اإك�شبو دبي .. الجناح ال�شوري يج�شد ح�شارة غنية �شاهمت في تطور 

تاريخ الب�شرية

الثنني 10 يناير 2022ـ  العـدد 14940 الثنني 10 يناير 2022ـ  العـدد 14940 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة7

الثنني 10 يناير 2022ـ  العـدد 14940  
�أخبارو�إعالنات

يف الدعوى رقم 16-2021-3892 - تجاري جزيئ
املنظورة يف الدائرة الجزئية التجارية الحادية عرش رقم 156

 موضوع الدعوى
 الزام املدعى عليهام مببلغ 308330.40 درهم وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ 2021/8/31 وحتى متام السداد والرسوم واملصاريف 

وأتعاب املحاماة ..
املدعى سيمكس سوبر مكس ذ.م.م

عنوانه امارة ديب - بر ديب - القوز الصناعية الثالثة - شارع 8 - شارع املرابع أرض ملك عقارات حكومة ديب هاتف: 043470427 - مكاين 
EMAIL: gfh25@hotmail.com 0504233921 - 2070681032

املطلوب إعالنهام: -1 محمد عابر للخدمات الفنية ش. ذ.م. م
 صفته: مدعى عليه -2 مظهر اقبال عبد املجيد صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجلستها املنعقدة بتاريخ 21-12-2021 مبثابة الحضوري:

أوال : بإلزام املدعى عليها االوىل بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره.
308,330.40 ثالمثائة ومثانيه الف وثالمثائة وثالثون درهام واربعون فلسا.

ثانيا بالزام املدعى عليه الثاين ان يتضامن مع املدعى عليها األوىل يف أداء مبلغ 301,256 ثالمثائة وواحد الف ومائتان وستة وخمسون 
درهامً من جملة املحكوم به يف البند أوال .

ثالثا بالزام املدعى عليهام بأداء فائدة القانونية بواقع 5 % سنويا عىل املبالغ املحكوم بها , كل فيام يخصه , من 10 \ 10 \2021 وحتى متام 
السداد والزمتهام الرسوم واملصاريف ومبلغ خمسامئة درهم مقابل أتعاب املحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. حكام مبثابة الحضوري 

قابال لالستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم ديب وتىل علنا.
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 تاريخ اإلعالن 2022-1-7          
 رقم اإلعالن  4976 - 2022        رقم املهمة  7328 - 2022 

اعالن حكم بالنرش 

حماكم دبي البتدائية

اىل املنفذ ضدهم 1 - احالم حسن محمود احمد الهيدوس 2 - امنه حسن محمود احمد الهيدوس 3 -خالد حسن 
محمود احمد الهيدوس 4 - خليفة حسن محمود احمد الهيدوس 5 - زليخة حسن محمود احمد الهيدوس 6 - سعاد 
حسن محمود احمد الهيدوس 7 - سمرية حسن محمود أحمد الهيدوس 8 - رشيفة صالح محمد القحطاين  9 - شيخة 
حسن محمود أحمد الهيدوس 10 - صالح حسن محمود أحمد الهيدوس 11 - فاطمة حسن محمود احمد الهيدوس 
12 - محمد حسن محمود أحمد الهيدوس - بصفته الشخصية وبصفته وكيال عن ورثة املرحوم حسن محمود احمد 
الهيدوس 13 - ورثة/ جميلة حسن محمود احمد الهيدوس وهم : عامر ونوره )من مطلقها عبد الله عامر الفاليس( 

وصالح واحمد ومحمود وخالد وعائشة )من زوجها املتويف قبلها ابراهيم باكر عيل الهيدوس(
لصالح طالب التنفيذ / سيدانا للتجارة ملالكها زياد الياس سعود

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني أدناه عن طريق املزاد العلني ... 
قطعة رقم 166 ملك مبنطقة الصناعية 2 بإمارة الشارقة

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف القضية التنفيذية 1854 لسنة 2020 اخطار كم بوجوب سداد الدين املرتتب يف 
ذمتكم يف القضية التنفيذية أعاله بصندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا، واال فإن 
املحكمة ستتخذ القرار املناسب بشان طرح العقار املذكور أعاله للبيع وفق األصول وذلك عمال لنص املادة )152( فقرة 
)2( من الالئحة التنفيذية )57( لسنة 2018 للقانون االتحادي رقم )11( لسنة 1992 بشان قانون اإلجراءات املدنية ... 

يقتيض عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها أعاله........

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  سمريه محمد سليامن حيدر البلويش     الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   مثينه جان فيصل نور فيصل نور الجنسية: باكستان

باسم التجاري ) مثينة العامل االملنيوم والزجاج ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ) 62036 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
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الإمارات العربية المتحدة 

وزارة العدل 

الإمارات العربية المتحدة 

وزارة العدل 

رئي�س ق�سم الحجوزات والبيوع 

محكمة ال�سارقة التحادية الإبتدائية

الكاتب العدل العام

محكمة الشارقة اإلبتدائية االتحادية
قسم الحجوزات والبيوع 

اعالن بالسداد تحت طائلة بيع العقار باملزاد العلني ) نرشاً(
يف القضية التنفيذية رقم 1854 لسنة 2020

تنازل / بيع 
اإعالن

 اإعالن فقدان جواز �شفر 

عبدالله  خالد  /عال  املدعو  فقد   

فلسطني  ،الجنسية  حرب  ابو 

 )5375063( رقم  سفره  جواز 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة فلسطني  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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402 �إ�صابة 

وتشــهد العاصمــة الهنديــة نيودلهي ارتفاعــا حادا في 
اإلصابات اليومية بفيروس كورونا، وفرضت بالفعل قيودا 
علــى التجمعات والتحركات. ومع ذلــك، قال رئيس وزراء 
والية دلهي، أرفيند كيجريوال، في مؤتمر صحفي افتراضي 

اليوم األحد: »ليس لدي نية لفرض إغالق«.
وتلقي  الكمامات  اســتخدام  على  السكان  كيجريوال  وحث 
ارتفاع  إنه حتى مع استمرار  التطعيم بشــكل كامل. وقال 
بكورونا  المرتبطة  الوفيات  فــإن  لإلصابات،  اليومي  العدد 
يزال  المستشــفى ال  العالج في  التي تتطلب  الحاالت  وعدد 

منخفضا مقارنة بالوضع قبل عام.
سجلت الهند 159 ألفا و632 حالة جديدة خالل 24 ساعة 
انتشار للعدوى  البالد أسوأ  اليوم األحد، فيما سجلت  صباح 

أيام منذ حزيران/يونيو. في إجمالي ثالثة 
وتجاوزت أحدث األرقام لليوم الثالث على التوالي 100 ألف 
حالــة، وبلغ إجمالي عدد اإلصابات في الهند 5ر35 مليون 

حالة منذ بداية الوباء.

وزيرة �لدفاع �لألمانية:
التقت جنودا  الوزيرة  أن  الدفاع  وأعلن متحدث باسم وزارة 
من الجيش األلماني في العاصمة العراقية بغداد لالستعالم 

عن مهمة الجيش األلماني هناك.
كما أجرت المبرشــت محادثات مع رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد.
كانت المبرشت وصلت إلى األردن يوم السبت حيث اطلعت 
الجوية في  األزرق  قاعدة  بالدها في  على مشــاركة جنود 
المهمة الدولية مكافحة تنظيم داعش، وكتبت وزارة الدفاع 
الجيش  التقت هناك جنــودا من  على تويتر أن المبرشــت 

األلماني في أول لقاء شخصي لها مع الجنود.
الخارجية،  للمهام  األلمانية  العســكرية  القيادة  وبحســب 

150 جنديا ألمانيا. يوجد في األردن حاليا نحو 
ويدعم الجيش األلماني هناك التحالف الذي تقوده الواليات 
المتحــدة ضد داعش عبر تزويد طائــرات المهمة بالوقود. 
وإجماال، تشارك ألمانيا حالياً بنحو 240 جندياً في عمليات 
التحالــف المناهــض لإلرهاب فــي األردن والعراق وفوق 

سوريا.
وكانت المبرشــت أجــرت محادثات مع العاهــل األردني 
ألمانيا  بين  التعاون  الثاني حول سبل تعميق  الله  الملك عبد 

عن  تويتر  على  األلمانيــة  الدفاع  وزارة  وكتبــت  واألردن، 
األردن أنه يمثل » ركيزة أساسية لألمن في المنطقة«.

�ل�صود�ن: وفاة محتج 
وتاتــي تلك التظاهرات وســط دعوه رســمية من الممثل 
المتحــدة ورئيس بعثة األمم  العام لالمم  الخاص لالميــن 
الســودان  في  االنتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة 
)يونيتامس( بيرتس فولكر، للتشاور مع الشركاء السودانيين 
بين  سياســية  لعملية  اولية  مشــاورات  الجراء  والدوليين 
األطراف السودانية تتولى األمم المتحدة تيسيرها . وتهدف 
المشاورات إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل 
الحالية واالتفاق على  السياسية  التفاق للخروج من األزمه 

الديمقراطية والسالم. مسار مستدام للتقدم نحو 
هذا وقد رحبت عدد من القيادات السياسية بالبالد بالدعوه 
العربية وعدد  الى جانــب الخارجية االمريكية والجامعــة 
مــن الدول العربيــة بينما تحفظت عليها عــدد من القوى 

السياسية .
وتالحــظ اليوم عدم قطع االتصــاالت وخدمات االنترنت، 
بيانا اوضحت من خالله  الخرطوم  أصدار والية  الى  اضافه 
اغالق عددا من الجســور وهي »النيل االزرق، النيل االبيض 
المســلحة  القوات  االبقاء على جســور  والمك نمــر« مع 

والفتيحاب وسوبا والحلفايا مفتوحة اليوم .
الســودانيين«  المهنيين  أعلن »تجمــع   ، أخــرى  من جهة 
المعارض  يوم األحد رفضــه المبادرة األممية لحل األزمة 
فــي البالد ، مؤكدا أن الحل هو إســقاط ســلطة المجلس 

العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.
وأشار إلى أن »تحركات فولكر ظلت منذ فترة مثيرة للجدل 
ومفارقــة للمهام الموكلــة للبعثة التي يقودها، فســعى 
االنقالبي بين  الخنوع  الدعم التفاق  لتثبيت وحشــد  سابقاً 
البرهان والدكتور عبد  الفتاح(  الجيش عبد  الســفاح )قائد 
الله حمدوك، وباءت مســاعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا 
الثائر االتفاق وعراه كمحاولة لشرعنة وتعضيد انقالب 25 

.»2021 تشرين األول /أكتوبر 
 ولفــت تجمع المهنيين إلى أن »ممارســات فولكر تخالف 
أســس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب 
في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحرٌي به اآلن االصغاء 
جيداً ألهداف شعبنا األبي وقواه الثورية في الحكم الوطني 

المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية«.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين »تمسكه الصميم بالالءات 

المعلنــة من قبل القــوى الثورية الحيــة، )ال تفاوض، ال 
التي  المتنوعة  لألدوات  القاطع  وتبنيه  شراكة، ال شرعية(، 
انتزاع سلطة  السلمية حتى  المقاومة  أشهرها شــعبنا في 
الثورية،  الشرعية  الخالصة وتأسيسها على  المدنية  الشعب 
والتــي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشــمولية وســيطرة 
التحول  دعائم  وإرساء  الغنية،  بالدنا  موارد  على  الطفيليين 
المدني ديمقراطي وبناء سودان الحرية والسالم والعدالة«.

وكانت األمم المتحدة أعلنت في وقت سابق يوم السبت  عن 
إطالق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين األطراف 

السودانية
الجيش، بعد  الســودان حاليا مجلس سيادة يقوده  ويحكم 
الله حمدوك األسبوع الماضي. استقالة رئيس الوزراء عبد 

ويصــادف التاســع من كانــون الثاني/ينايــر ذكرى أول 
 ،2019 احتجاجات ضخمة ُتنظم في منطقة أم درمان في 
ضمن سلسلة االحتجاجات السلمية التي نجحت في اإلطاحة 
بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البالد لمدة 30 عاًما.

ويشهد الســودان احتجاجات متكررة وحالة من االحتقان 
األول/أكتوبر  تشرين  في  البالد  شهدتها  التي  التوترات  منذ 
البرهان  الفتاح  عبــد  الجيش  قائد  أطــاح  عندما  الماضي، 

بالحكومة االنتقالية المدنية.

لوحة خ�صبية
 وتنتشر ثقافة نحت األقنعة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
الدينية. على وجه الخصوص، وغالباً ما ُتصنع لالحتفاالت 

وبرز الطابع اإلفريقــي المميز على تصميم الجناح ، حيث 
بالطبيعة  يوحي  كدليل   ، المعدن  نمر مصنوع من  يتوسطه 
االفريقية الخالبة، والتي تمتاز بكثرة المحميات الطبيعية ، 

والحيوانات الموجودة في الغابات االفريقية .
وتتميز جنوب إفريقيا بشــهرتها كوجهة سياحية عالمية، 
، تعرض علي زوار  وتتضمن معالم عديدة ومناظر طبيعية 
إكسبو دبي من خالل شاشة عرض تليفزيونية داخل الجناح 
، ويحظى عدد من األماكن هناك بأهمية ســياحية كبيرة ، 
مثــل جبل تبيل والحديقة الوطنيــة »كروغر« التي تعد من 
أجمل معالــم الطبيعة في جنوب افريقيــا ، وتحوي عددا 
كبيرا من الحيوانــات األليفة، وتقوم بحماية الحياة البرية 
على مساحة كبيرة تصل إلى 20000 كم ، فضالً عن منتزه 
جولد ريف والجاردن روت، وحدائق كريستسنبوش ، ونهر 

بليت كانيون .
ويبرز جناح جمهورية جنوب إفريقيا، المقام تحت شــعار 

الفــرص« في منطقة  تأتي  فينا ومعــه  »التميــز متأصل 
الفرص بإكسبو دبي ، لماليين الزوار، ما لديها من إمكانات 
هائلــة، وتراثها الغني وما تزخر بــه من فرص اقتصادية، 
كما يشكل الجناح منصة تعزيز الشراكات من أجل االبتكار 
واالندماج والتفاهم، وفرصة لبحث أفضل طرق االستثمار.

�لقو�ت �لرو�صية 
ونقلــت وكالة أنبــاء »إنترفاكس« الروســية عن الجنرال 
الروســي المشــرف على وحدة القوات الروسية القول إن 
التي  الجماعي  التابعة لقوات منظمة معاهدة األمن  الوحدة 
»استقرار  إلى حين  أماكنها  تقودها روســيا ســتبقى في 

الوضع بشكل كامل«.
مــن جانبها، كانــت لجنة األمن القومي في كازاخســتان 
أعلنت في بيان أمس الســبت القبض الرئيس السابق للجنة 
نور سلطان  السابق  الكازاخي  للرئيس  الرئيســي  والحليف 
تحدد  لم  آخريــن  والقبض على مســؤولين  باييــف،  نزار 
الجاري، لالشتباه في  الشــهر  الســادس من  هويتهم، في 

خيانتهم.
نزار  للوزراء في حكم  كرئيس  مرتين  كان ماسيموف خدم 
السابقة  السوفيتية  الجمهورية  رئاســة  تولى  الذي  باييف 
وسلم الرئاســة إلى توكاييف في عام 2019 لكنه احتفظ 

بجزء كبير من سلطته السياسية واالقتصادية.

�فتتاح بطولة 
وبعد ذلك بدأ االحتفال بوضع مجســم كبير لكأس البطولة 

في منتصف الملعب.
الملعب قبــل أن يظهر داخل  ثم ظهر أســد يتجول فــوق 

األرضية بتقنية الهولوجرام.
التي  االستعراضية  الفقرات  بعض  بأداء  500 شاب  قام  ثم 

تعبر عن ثقافة الشعب الكاميروني.
كمــا تم عرض جميــع أعالم جميع الدول المشــاركة في 

البطولة.
24 منتخبا وستشــهد حضورا  البطولة تضــم  أن  يذكــر 
حضور  على  األفريقــي  االتحاد  وافــق  بعدما  جماهيريــا 
الجماهير لمباريات المنتخب الكاميروني بنسبة 80 % من 
60 % من  سعة االســتاد على أن تحضر الجماهير بنسبة 

سعة االستاد في بقية المباريات.

 جناح باك�ستان بالقرية العالمية بدبي يكمل حكايات معرو�ساته- 2
 دبي-�سمري ال�سعدي:

يف الجزء األول استعرضنا تراث باكستان 
تاريخ  من  وبعض  جناحها  واجهة  عىل 
ألتي  الدول  التي تعترب مــن  باكســتان 
موسمها  منذ  العاملية  القرية  يف  تشارك 
األول.. وتحــرص وحتى أآلن ان يكون 
لها جناحها يف كل موســم من مواسم 
القريــة العامليــة ولم تتغيب موســما 
واحــدا وتحرص كل الحــرص عىل أن 
يكون جناحهــا واجهة لرتاثها وآثارها 
ويروي  يحكي  الطويل  املمتد  وتاريخها 
هذا  مضمون  العاملية  القريــة  لضيوف 
الرتاث ليخلق لديهم احتفاالً وكما كبريا 
بعض  عىل  تعرفنا  وأيضا  الروائع..  من 
الباكستانية  واملعروضات  املنتجات  من 
حكايتها,  لنعــرف  عارضيها  وحاورنا 
وهنا نكمل ما بدأناه يف الجزء األول وما 
باكستانية  الجناح من منتجات  يعرضه 
هذه  بعض  عىل  وســنتعرف  متنوعة.. 
العارضني  من  واملنتجــات  املعروضات 

لها داخل الجناح.

مالب�س الفراء

= نــارص أفــر.. يعــرض ويبيع كل 
منتجــات الفــراء ويشــارك يف القرية 
وعن  عامــا..  عــرون  منذ  العامليــة 
معروضاتــه يقــول أن كل ما لديه من 
الجواكت  مثل  للسيدات  الفراء  منتجات 
والشــيالن  والصديــري  والبالطــي 
مختلفــة  وتصاميــم  وبموديــالت 
ضيوف  كل  أذواق  تــريض  ومتنوعــة 
القربة العاملية.. ودائما ويف كل موســم 
هنــاك موديالت وتصاميــم ومنتجات 
يقبلون  الضيوف  ما يجعل  جديدة وهذا 
عــىل منتجاتنا مــن الفــراء.. والفراء 
املوجــود هو من املنــك ألذي يعترب من 
الفراء  أنــواع  وأغــىل  وأحســن  أجود 
ثم مــن الثعالب وعــي النوعية التالية 
السناجب  ومن  والســعر..  الجودة  من 
وكلها  أيضا  الخرفان  وصغار  واألرانب 
يتم تصنيعها يف  موجودة يف باكســتان 
باكســتان أيضا يف مصنعهم الخاص يف 

كراتيش.
= وزكــي رحمان.. يعــرض ويبيع كل 
رجالية  مالبــس  من  الفراء  منتجــات 
معروضاته  وعن  وعريها..  ونســائية 
يقول أن كل ما لديه من الفراء الطبيعي 
والبالطي  الجواكــت  بني  مــا  ويتنوع 
وكلها  والطواقي  والشيالن  والصديري 
مصنوعــة مــن القــراء وبتصميمات 
وموديــالت كثرية ومختلفــة.. وكلها 
حيوانات  من  ومأخوذة  بالنساء  خاصة 
واألرانب  والســناجب  والثعالب  املنــك 
بألوان  بعضها  ويتم صباغــة  والفقمة 
التي  والشيالن  تصنيعها..  قبل  مختلفة 
لديــه بموديالت مختلفــة منها ما هو 
ما  ومنها  فصري  هــو  ما  ومنها  طويل 
الرقبة  حول  أو  األكتــاف  حول  يوضع 
الثعلــب ويتدىل فوق  أو ما هــو برأس 
الكتف.. ومنهــا ما هو خفيف وما هو 
الفراء  أو عىل شــكل كرات مــن  ثقيل 

املشبوكة معا لتكون الشال.

املنتجات اجللدية
= محمــد صــادق.. يعــرض ويبيــع 
ومقاسات  بألوان  نســائية  يد  حقائب 
املاركات  وموديالت مختلفــة وتحاكي 
للمســتندات  رجالية  وحقائب  العاملية, 
والهاند  املحمول  الكومبيوتــر  وأجهزة 
أنواع  والعديد من  الظهر,  باج وحقائب 
للرجال والســيدات  املحافظ  وأشــكال 

العديد من  وأيضــا  وبالــوان مختلفة, 
األحزمة الرجالية بأطوالها وتشطيباتها 
الرجالية  الجلدية  املختلفة, والطواقــي 
بمختلــف التصاميم واأللــوان, وأخريا 

بشتات رجالية مبطنة بالشامواه.
كل  ويبيع  يعــرض  زاد..  شــاه  عيل   =
يف  ويشارك  بأنواعها..  الجلود  منتجات 
تتنوع  و  أعوام  عدة  منذ  العاملية  القرية 
معروضاته ما بني كل املنتجات الجلدية 
والحقائب  من مالبس رجالية ونسائية 
الصغرية  اليد  حقائب  وكذلك  بأنواعها.. 
للرجال وكل أنــواع املحافظ واألحزمة 
واملالبس  أيضــاً..  وللســيدات  للرجال 
الجلدية لديه تتنوع بألوانها ومقاساتها 
جلد  من  مصنوعــة  وكلها  وأنواعهــا 
والبالطي  الجواكت  بني  ما  الغنم وهبي 
والصديري سواء للرجال أو السيدات أو 
األطفال وكل ذلك بأذواق مختلفة تريض 
جميع الضيوف.. ويف كل موســم يأتي 
إليه زبائنه الدائمني من كل الجنســيات 
ليقتنوا ما يرغبونه لهذا فهو لديه أربع 
مخــالت يعرض كل واحــد منهم نوع 

معني من املنتجات واملعروضات.
ويبيع  تعــرض  = ومحمــد صديــق.. 
يف  يشــارك  بأنواعها..  الجلدية  املالبس 
جناح  يف  أعوام  عدة  منذ  العاملية  القرية 
انها  يقول  معروضاته  وهن  باكستان.. 
الجلدية  املالبس  جميــع  بني  ما  تتنوع 
للرجال والنساء واألطفال وهي جواكت 
وبالطــي وصديــري بــكل موديالتها 
من  وكلها  وألوانهــا..  وتصميماتهــا 
الغنم  جلود  من  املأخوذ  الطبيعي  الجلد 
والبقر والخــراف أحيانا بعد معالجتها 
وصباغتهــا بألوان متعددة.. ,وجواكت 
مبطنة  وصديريات  وجواكت  شــامواه 
بالفرو وشــورتات وبدل رجايل جلدية, 
وخاصة  كبري  معروضاته  عىل  واإلقبال 
جواكت  كذلــك  بأنواعها..  الجواكــت 
وبالطــي من جلــد الخــراف لقي من 
وأحذية  جلدية  طواقي  لديه  كما  الربد.. 
خاصة للــربد وكل الجلود مأخوذة من 
حيوانات كراتيش التي تمتاز عن غريها 

من املناطق طبقا للظروف املناخية.
القرية  = وســيد وقار عيل.. يشارك يف 
ويبيع  ويعرض  الرابعة  للمــرة  العاملية 
معروضاته  وعــن  جلديــة  منتجــات 

يقــول أنها تتنــوع ما بــني الحقائب 
والوان  مختلفــة  بتصاميم  النســائية 
ومقاســات متعــددة.. وأيضا حقائب 
الخاصة  والحقائب  للمستندات  رجالية 
بأجهــزة الحاســوب املتنقلة وحقائب 
الظهر للجنســني.. وكذلك جميع أنواع 
وحقائب  والنسائية  الرجالية  األحزمة 
مختلفة..  بمقاسات  الجلدية  الهاندباج 
الرجالية  أنــواع املحافظ  وأيضا جميع 
ومقاســاتها  ألوانها  بكل  والنســائية 
اإلفرنجية  الجلدية  للطواقي  باإلضافة 

بألوان وتصاميم متعددة.

منتجات متنوعة

= عادل رفيق خان.. يعرض ويبيع الغرت 
العاملية  القرية  يف  يشارك  والشماخات.. 
منــذ عر ســنوات.. وعــن منتجاته 
من  كشمري  يف  من  مصنوعة  أنها  يقول 
التريما  أو  والتريما  الصوف  أو  الصوف 
وحدها والتي تعترب أجود األنواع ولكن 
الشــاهنوس  أجود منه هو  يوجد نوع 
واملصنــوع من وبر الغــزال وتم منعه 
التطريز  الغــزال..  صيد  بتحريــم  اآلن 
حســب  ومقاســه  يدويا  عملــه  يتم 
النوع وحســب التصميم.. والتريما يتم 
تصنيعها وتطريزها يدويا وتســمى يف 
تسمى  اإلمارات  ويف  باشمينا  باكستان 
ومقاســها  نقشــها  يف  يرغبون  الذين 
يرغبون  العمانيــون  بعكــس  الصغري 
الوســط  الكبــري واملقاس  النقــش  يف 

والســعوديون يحبون النقش واملقاس 
الكبــري.. والتريما ما هو رقيق وما هو 
الذي  الشماخ  أيضا  سميك قليال.. ولديه 

الباقي بالتطريز بالكامل. يختلف عن 
= وتنويــر إقبــال.. يعــرض ويبيــع 
بطريقة  مصنوعــة  خشــبية  أعمــال 
فنبــة, مثــل األواني املنزليــة والعلب 
الركن  طــاوالت  وأطقم  والصناديــق, 
والتقديم الصغرية منها املزخرف ومنها 
املخروطــة ومنها املطعمــة بالعاج أو 
وتصميمات  عديدة  وبأشــكال  الصدف 
مختلفــة, وأباريــق الشــاي والقهوة 
واملاجات بأحجــام مختلفة, والحوامل 
الخشــبية املجدولــة وحوامل وأطباق 
القرآنية  واآليات  الخشــبية,  املكرات 
والكبرية  والدائرية  واملستطيلة  املربعة 
من  مخروطة  وكلهــا  والصغرية  منها 
الخشــب, والصناديق والعلب الحافظة 
للخبز, والســاعات املؤطرة بالخشــب 
ومزهريات  نحاسية  وأباريق  املخروط, 

كبرية ومتوسطة وصغرية,
القرية  يف  يشــارك  = ومحمنــد عمر.. 
العامليــة منذ 15 عامــاً يعرض ويبيع 
معروضاته  وعن  الباكستاني..  السجاد 
يقول أن كل ما يعرضه من السجاد كله 
تصنبعه  تم  ما  ومنه  الصنع  باكستاني 
الحرير  مــن  وهو  آليا  وبعضه  يدويــاً 
الحرير مع  أو  الصــوف  أو  القطــن  أو 
إما  لديه  الذي  الســجاد  وكل  الصوف.. 
وأفغاني..  تركي وبلجيكي  أو  كشمريي 
تصميما  عرة  خمسة  لديه  أن  ويقول 
للسجاد.. ومقاسات ما لديه من السجاد 
وترتاوح  ومتفاوتة  متنوعة  مقاساتها 
 x 5 4ســنتيمرتا و x 40 40 ما بني 
الذي يعترب  الرقيق  أن هناك  أمتار.. كما 
هو األفضل واألعىل ثمنا وهو ما يرغبه 
وهناك  رشائه  عىل  ويقبلــون  الضيوف 
أيضا الســميك من السجاد.. ويقول أن 
السجاد  الضيوف يرغبون يف  زبائنه من 
أنواع  أيضا  ويبيع  يعرض  كما  الرقيق.. 
الخالء  يف  عليها  للجلــوس  األكلمة  من 
وكذلك ســجاد للصالة منها ما هو من 
الحرير ومنها ما هو مبطن  أو  الصوف 
باإلسفنج الخاص للذين يعانون مشاكل 

يف الركب عند السجود.

دبي ت�صت�صيف معر�ض عالم 
�لقهوة »وورلد �أوف كوفي« 

�صمن فعاليات �إك�صبو  
 دبي-دبي: 

يناير   14  – 12 الفــرتة مــن  تســتضيف دبي يف 
الجاري الدورة العــارشة من معرض عالم القهوة 
)وورلد أوف كويف(، امللتقى الســنوي العاملي لرّواد 
للمرة  يقــام  والذي  وخربائهــا،  القهوة  صناعــة 
األوىل يف منطقة الرق األوســط. ويجمع املعرض 
املزارعني والتّجار واملحامص، واملصّنعني واملوّزعني 
الصغرية واملتوســطة،  والباريســتا، والــركات 
ومتذّوقي  وعّشــاق  والفنادق،  املقاهي،  وأصحاب 

القهوة من جميع أنحاء العالم.
ينّظــم الحدث دي إكــس بي اليــف، ذراع تنظيم 
بالراكة  العاملي،  التجاري  دبي  الفعاليات يف مركز 
القهوة  املختصة، وفرع جمعية  القهوة  مع جمعية 
وتشهد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املختصة 
أكثر من 1,000  االستثنائية مشاركة  الدورة  هذه 

44 دولة. رشكة عارضة وعالمة تجارية من 
ال�سرق الأو�سط الأ�سرع منّواً 

وبهذه املناســبة قــال يانيس أبوســتولوبولوس، 
الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة القهــوة املختصة: 
»يســعدنا يف جمعية القهوة املختصة املشاركة مع 
املختصة  القهوة  جمعية  وفرع  اليف،  بي  أكس  دي 
يف دولــة اإلمارات العربية املتحــدة، يف تنظيم أول 
ُيعّد  حيث  األوســط،  الرق  يف  لنا  تجاري  معرض 
إقليم الرق األوســط وشــمال إفريقيــا موطًنا 
ألرسع أسواق القهوة نمًوا عىل مستوى العالم منذ 
عام 2015«، وأضــاف: »نحن فخورون بأن نعقد 
النابض  املجتمع  هذا  وسط  دبي  يف  الجديدة  دورتنا 
بالحياة من الركات واملهنيني املستعدين للرتحيب 
بمنتجي القهوة واملصنعني وتجار التجزئة والجملة 

من جميع أنحاء العالم«.
دبي  يف  مــرة  ألول  الحدث  تنظيــم  عىل  وتعليقــاً 
واملنطقة، قال خالد املاّل، رئيس مجلس إدارة جمعية 
املتحدة:  العربية  اإلمــارات  لدولة  املختصة  القهوة 
املختصة، ودي  القهوة  التعاون مع جمعية  »يّرنا 
إكس بي اليف، إلقامة معرض عالم القهوة )وورلد 
أوف كويف(، الرائد يف أوروبا هنا يف دبي، وتمّثل هذه 
الفعالية خطوًة مهّمــة لصناعة القهوة يف منطقة 
الرق األوسط، التي ُتعّد أحد أرسع أسواق القهوة 
نمّواً حول العالم، وال شــك أن إكسبو 2020 دبي 
فعاليات  أهم  الســتعراض  املثالية  املنّصة  سيكون 

املعرض، وبطوالت القهوة الوطنية اإلماراتية«. 
فر�س جتارية عديدة:

من جانبه قال خالد الحمادي، النائب األول للرئيس 
التنفيــذي يف دي إكس بي اليف: »ُيســعدنا تنظيم 
هــذه الفعاليــة الرائعة يف مركز دبــي للمعارض 
يضيف  حيث  دبي،   2020 إكســبو  بموقع  الجديد 
قيمة  كويف(  أوف  )وورلــد  القهوة  عالــم  معرض 
كبرية ألجندة الفعاليات الســنوية لدبي، كما يخلق 
الصناعة  للعاملني يف هــذه  تجاريــة عديدة  فرصاً 
العامليــة الضخمة«، وأضاف: »لقد أعّد فريق العمل 
برنامجاً تفاعلياً مميزاً يجمع خرباء صناعة القهوة 
واملختصــني يف هــذا املجال يف العالم تحت ســقف 
القهوة فرصاً  للمختّصني وعّشاق  يتيح  واحد، مما 
الصناعة  أنتجته هذه  ما  أحدث  لالطالع عىل  فريدة 
استفادة  أقىص  املشاركني  لجميع  العريقة، ويحقّق 
الدوليني  للعارضني  املتمّيز  الحضور  بفضل  ممكنة، 
والعالمــات التجارية العاملية التي تشــارك يف هذه 

الراقية«. الفعالية 
أوف كويف(  )وورلــد  القهوة  عالم  يفتح معــرض 
أبوابه أمام التّجار وعامة الجمهور من الساعة 10 
 13 12 و  5 مساًء يومي  الســاعة  صباحاً وحتى 
يناير، بينما يفتح يف الســاعة 10 صباحاً ويغلق يف 

14 يناير.  3 عرصاً يوم  الساعة 
ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني:  

World of Coffee dubai

ُيقام لأول مرة في منطقة �ل�صرق �لأو�صط
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�لذهب يرتفع �إلى 55.9 طن 

في نوفمبر

�أبوظبي ـ )�لوحدة(:

ارتفعت حيازة الإمارات من الذهب بن�سبة %8.13 

يف نوفمرب 2021، قيا�سًا على ال�سهر املماثل من 

العام املا�سي، لتعزز ح�سورها �سمن اأكرب بنوك 

مركزية حائزة املعدن الأ�سفر.

واأظهرت بيانات جمل����س الذهب العاملي حيازة 

م�رصف الإمارات املركزي من الذهب اإىل 55.9 طن 

بنهاية نوفمرب املا�سي، مقابل 51.42 طن بال�سهر 

املماثل من عام 2020.

ومتثل احتياطي���ات الإمارات م���ن الذهب ن�سبة 

2.7% من اإجمايل احتياطاتها الأجنبية.

وتاأتي الإمارات باملرتبة 49 عامليًا بني ت�سنيف 

ي�س���م )98 دولة و�سندوق النق���د الدويل والبنك 

املركزي الأوروبي( يف حجم حيازتها من الذهب 

حتى نهاية نوفمرب املا�سي.

وكان املرك���زي الإماراتي �سجل خالل عام 2020 

اأعل���ى م�سرتيات �سنوية م���ن الذهب يف تاريخه 

مبقدار 35 طنًا، ليوا�سل م�سرتياته ال�سخمة التي 

بداأها يف عام 2019 مبقدار 15 طنًا.

وا�ستهل املركزي الإماراتي العام املا�سي مببيعات 

6.9 طن خالل يناير 2021، ثم حتول لل�رصاء على 

م���دار 4 اأ�سهر متتالية مبقدار 0.2 طن يف فرباير، 

ثم �ساعف كميات امل�سرتيات يف مار�س لت�سل اإىل 

3.2 طن.

وقام املركزي الإماراتي ب�رصاء 1.2 طن يف اأبريل 

املا�سي، ثم �رصاء 0.2 طن من املعدن الأ�سفر يف 

ماي���و املا�سي، فيما �سجل مبيعات 0.3 طن يف 

يونيو، ثم اأعقبها مببيعات يف حدود 0.2 طن يف 

يوليو، ثم حتول لل�رصاء يف اأغ�سط�س مبقدار 0.3 

طن، بينما ب���اع 0.6 طن يف �سبتمرب، ثم ا�سرتى 

1.1 طن يف اأكتوبر 2021.

ووفق التقرير تتجاوز احتياطي���ات الإمارات من 

الذهب حي���ازة 17 دولة اإذ تبل���غ الحتياطيات 

املجمعة لهذه الدول 54.2 طن.

و�سمت قائمة الدول ال�17 كاًل من )ليتوانيا 5.8 

ط���ن، موزمبي���ق 5.2 طن، كولومبي���ا 4.7 طن، 

البحرين 4.7 ط���ن، بروناي دار ال�سالم 4.6 طن، 

غيني���ا 4.2 طن، �سلوفينيا 3.2 طن، اأوروبا 3.1 

طن، البو�سنة والهر�سك 3 اأطنان، األبانيا 2.8 طن، 

لوك�سمب���ورج 2.2 طن، هونغ كون���غ 2.1 طن، 

اأي�سلن���دا 2 طن، ترينداد توباغو 1.9 طن، هايتي 

1.8 طن، اليمن 1.6 طن، �سورينام 1.5 طن(.

وذكر تقرير جمل�س الذه���ب، اأن البنوك املركزية 

العاملية قل�ست حيازتها طن اإىل حيازتها خالل 

نوفمرب 2021، مبق���دار 21.5 طن، و�سط مبيعات 

كبرية من البنك املركزي يف اأوزبك�ستان.

وتت�سدر الوليات املتحدة، قائمة اأكرب 100 دولة 

حائ���زة الذهب مبق���دار 8133.5 طن يف نوفمرب 

متثل 66.4% من اإجم���ايل احتياطاتها النقدية، 

فيم���ا جاءت اأملاني���ا باملرتب���ة الثانية مبقدار 

3359.1 ط���ن متثل 66% م���ن اإجمايل احتياطي 

النقد الأجنبي.

فيما حل �سندوق النقد باملرتبة الثالثة بحيازة 

2814 ط���ن، واإيطاليا 2451.8 ط���ن، ثم فرن�سا 

2436 طن.

رئي�س هيئة �لطاقة �لبحريني ي�ستقبل وفد�ً من �التحاد �لدولي للم�سوؤولية �لمجتمعية

ُيعد الأول من نوعه في �سلطنة ُعمان 

�الأحد �لقادم.. �فتتاح م�سنع �أوكيو للغاز �لطبيعي �لُم�سال ب�ساللة

»�سادر�ت �لبحرين« توقع �سر�كة ��ستر�تيجية مع 

بدء �لت�سغيل �لتجريبي لم�سنع �إنتاج عجالت »ر�مز �لعالمية«

�الألمونيوم لل�سيار�ت ب�سحار

�سعة اإنتاجية ت�سل اإلى مليون و200 األف عجلة » رنج » لل�سيارات �سنوياً

�ملنامة ـ )�لوحدة(:

 ا�ستقب���ل عب���د احل�سني بن علي م���ريزا رئي�س 

هيئ���ة الطاق���ة امل�ستدام���ة البحرين���ي ، وفداً 

م���ن الحتاد ال���دويل للم�سوؤولي���ة املجتمعية 

يتقدمهم الربوفي�س���ور يو�سف عبدالغفار رئي�س 

الهيئة ال�ست�سارية لالحتاد الدويل للم�سوؤولية 

املجتمعي���ة ورئي����س املركز ال���دويل للتنمية 

امل�ستدامة.

 ومت خالل اللقاء، تن�سيب الدكتور مريزا ر�سميا 

ك�سف���ري دويل يف برنام���ج ال�سف���راء الدوليني 

للم�سوؤولي���ة املجتمعية، وال���ذي ي�سم نخبة 

م���ن ال�سخ�سي���ات العربية والدولي���ة املوؤثرة 

يف جمالت امل�سوؤولي���ة املجتمعية والتنمية 

امل�ستدامة.

 واأكد وفد الحتاد اأن تقليد الدكتور مريزا ك�سفري 

دويل يف الربنامج ياأتي ا�ستحقاقًا على حر�سه 

واهتمامه لكل املبادرات الرامية خلدمة املجتمع، 

وتقديره لدور املوؤ�س�سات واملنظمات املجتمعية 

يف الدفع بعجلة التنمي���ة يف مملكة البحرين 

وتعزي���ز اإ�سهاماته���ا على ال�سعي���د الإقليمي 

والعاملي كذلك.

 وا�ستعر�س الدكتور مريزا مع الوفد اأبرز املبادرات 

والفعاليات الت���ي تطلقها الهيئة بالتعاون مع 

خمتلف اجلهات وال�رصكاء، موؤكداً اأهمية تعزيز 

ال�رصاكة ب���ني املوؤ�س�سات الر�سمية واملوؤ�س�سات 

واملنظمات املجتمعية كونها �رصيكًا فاعاًل يف 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

�ساللة ـ )�لوحدة(:

حتتفل جمموعة اأوكيو يوم الأحد املقبل بافتتاح 

م�سنع اأوكيو للغاز البرتويل امُل�سال ب�ساللة الذي 

ُيعد الأول م���ن نوعه ملعاجلة الغاز يف �سلطنة 

ُعمان بقيم���ة اإجمالية ل�ستثمارات بلغت قرابة 

318 مليون ريال ُعماين.

وُيثل امل�سنع اأحد اأهم م�رصوعات الطاقة املهّمة 

حيث �سُي�سهم يف تعزيز �سل�سلة قيمة الغاز يف 

�سلطنة ُعمان من خالل ا�ستخال�س �سوائل الغاز 

الطبيعي عن طريق �سبكات وخطوط الغاز.

ويتكوَّن امل�سنع ال���ذي ُبنَي وفًقا لأعلى معايري 

ال�سالمة واجل���ودة الفنية، من مرفق ا�ستخال�س 

خمتلف مكونات الغاز البرتويل وجتميعها مثل 

»الربوبان« و»البيوت���ان« واملكثفات الأخرى، 

كما ي�سم من�ساأة تك�سري وخزانات ومرافق لل�سحن 

ونظام خطوط اأنابيب الربط.

وتاأتي اإقامة امل�رصوع الذي �سيفتح مرحلة جديدة 

يف تعزي���ز ا�سم �سلطنة ُعمان لتك���ون م�سدّرة 

ملنتجات الطاقة يف العامل �سمن جهود تطوير 

�سناعات جديدة يف قطاع البرتوكيماويات.

وتبلغ طاقة امل�سنع م���ن معاجلة الغاز حوايل 

8 ماليني مرت مكعب قيا�سي يف اليوم من الغاز 

اخلفيف، و�سينتج حوايل 304 كيلو اأطنان �سنوًيا 

من منتجات الغاز البرتويل امل�سال املكّونة من 

 )C3( »155 كيلو طن���ا يف العام من »الربوبان

و111 كيلو طنا من »البيوتان« )C4( و38 كليو 

.)+C5( طنا من املكّثفات

وقد بداأ امل����رصوع مرحلة الت�سغي���ل التجاري 

واإنتاج وت�سدير الغ���از البرتويل امل�سال ح�سب 

املوا�سفات جلميع منتجاتها الثالثة )الربوبان 

والبيوتان واملكّثفات( وحتميل ال�ساحنات ب�سكل 

م�ستمر، وقامت املجموعة بت�سدير اأول �سحنة من 

منتجات امل�سنع اإىل الأ�سواق العاملية على منت 

�سفينة ال�سحن »اأم تي �سريمبلر« حمّملة مبنتَجي 

الربوب���ان لقرابة 5 اآلف طن م���رتي، والبيوتان 

بالكمية نف�سها، كما �سيتم ا�ستخدام 10% منهما 

حملًيا لتغطية الحتياجات ال�رصورية من الغاز 

البرتويل امل�سال يف حمافظة ظفار.

وي�سعى امل�رصوع منذ بدء العمل فيه، اإىل تعزيز 

القيمة املحلي���ة امُل�سافة يف قطاع الغاز؛ وبلغ 

اإنفاق امل�رصوع عل���ى القيمة املحلية امُل�سافة 

نحو 100 مليون ريال ُعماين، و�ساركت يف مراحل 

تنفيذه اأكرث م���ن 150 �رصكة �سغرية ومتو�سطة 

ف�سال عن اإ�سهام امل�رصوع يف اإيجاد فر�س عمل 

للكوادر الوطنية.

�ملنامة ـ )�لوحدة(:

اأعلنت �س���ادرات البحرين عن اإبرامها 

لعق���د �رصاك���ة موؤخراً م���ع جمموعة 

رام���ز العاملي���ة، ت�سم���ح مبوجبه���ا 

بتوفري م�ساح���ة خم�س�سة للمنتجات 

البحرين يف  امل�سنوع���ة يف مملك���ة 

جميع فروع رامز داخل وخارج مملكة 

البحرين. 

وتاأتي ه���ذه ال�رصاكة متا�سيًا مع روؤية 

�سادرات البحرين لتوفري حلول جديدة 

ت�سه���م يف ت�رصي���ع منو ال�س���ادرات 

وت�سجيع املنتجات البحرينية ال�سنع 

يف العمل على رفع جودتها التناف�سية 

لتحقيق و�سولها اإىل الأ�سواق الإقليمية 

والعاملية.

وت�سعى �سادرات البحرين لعقد املزيد 

م���ن ال�رصاكات م���ع اأ�س���واق التجزئة 

العاملية التي متتل���ك ح�سوراً عامليًا 

، يف اإط���ار مبادرة مبيع���ات التجزئة 

الدولي���ة والت���ي د�سنت به���دف رفع 

وترية منو الأعم���ال التجارية املحلية 

ومنتجاتها ودع���م وتر�سيخ ح�سورها 

الدويل من خالل ال�ستفادة من املميزات 

التي متتلكه���ا �سل�سلة املتاجر الكربى 

يف املنطقة، ويف الوقت ذاته، م�ساعدة 

ال����رصكات الت���ي تتخذ م���ن البحرين 

مقراً على التو�س���ع لأ�سواق جديدة يف 

املنطقة.

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  باإمكان  و�سيكون 

واملتو�سطة العاملة يف اململكة تو�سيع 

نطاق اأعمالها احلالية لتكون متواجدة 

يف جمي���ع فروع رام���ز داخل وخارج 

البحرين، مبا ي�ساهم يف اإبراز املنتجات 

الوطني���ة ومتكني املنت���ج البحريني 

من التو�سع عرب تنمي���ة العالقات مع 

�سل�سل���ة الأ�س���واق العاملي���ة الرائدة، 

و�سول اىل تعزيز موقع مملكة البحرين 

كمركز عاملي ا�سرتاتيجي للت�سدير. 

ومبوج���ب ه���ذه ال�رصاك���ة، �ست�ستفيد 

ال�رصكات القائمة مبملكة البحرين من 

فر�س���ة عر�س منتجاتها ب�سورة بارزة 

يف اأق�س���ام خم�س�س���ة لذل���ك يف جل 

فروع رامز املنت�رصة مبملكة البحرين، 

ومنطق���ة اخلليج العربي وعامليًا وهو 

ما �سيحقق له���ا مكت�سبات عديدة مبا 

يتما�سى مع طموحاتها لو�سولها لآفاق 

اأرحب من الزدهار.

ول�سمان جن���اح هذه ال�رصاكة، �ستعمل 

�س���ادرات البحرين عن ق���رب مع رامز 

لختيار املنتجات التي ترقى لتطلعات 

واحتياج���ات امُل�ستهلكني ومبا يواكب 

اأ�سواق البيع  التطورات املتزاي���دة يف 

بالتجزئ���ة وهو م���ا �سين�سب ل�سالح 

توفري منتج���ات حملية متنوعة وذات 

جودة عالية حتت �سقف واحد. 

وبهذه املنا�سبة، �رصحت ال�سيدة �سفاء 

�رصي���ف عبداخلال���ق القائ���م باأعمال 

الرئي�س التنفي���ذي ل�سادرات البحرين: 

»نح���ن واثقون ب���اأن ه���ذه ال�رصاكة 

ال�سرتاتيجي���ة اجلديدة �ستخلق فر�سًا 

جديدة لل�رصكات التي تتخذ من مملكة 

البحرين مقراً لها، مع فتح اآفاق جديدة 

لفر����س الت�سدي���ر العاملي���ة ومتهيد 

الطريق لفر�س فريدة للعمالء والزبائن 

م�ساعينا  �سنوا�س���ل  ال�س���واء.  عل���ى 

احلثيث���ة لعقد ����رصاكات ا�سرتاتيجية 

وتوفري حلول مبتكرة مبا يكفل تعزيز 

موقع مملكة البحرين كُم�سدر عاملي«.

وقال حمم���د رامز العوا�س���ي الرئي�س 

العاملية:  رام���ز  التنفي���ذي ملجموعة 

»نحن م�رصورون بالعمل مع �سادرات 

البحرين يف هذه املب���ادرة يف وطننا 

احلبي���ب وناأم���ل ان يت���م ال�ستفادة 

الق�سوى منها م���ن اأ�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة من خالل تقديهم 

ملنتجات ذات جودة عالية والتي طاملا 

ا�ستهرت بها مملك���ة البحرين ، ونحن 

موؤمن���ون انها �ستوؤتي ثمارها املخطط 

لها من قبل �سادرات البحرين ون�سعى 

�سويا للعمل مع املبادرة  لتحقيق ذلك 

وتقدمي كل ما بو�سعنا لإجناحها«.

واأو�سحت �سادرات البحرين ان احل�سول 

على املزيد من املعلومات حول مبادرة 

مبيع���ات التجزئة الدولية اأو اأي حلول 

وخدمات ل�سادرات البحرين، عرب زيارة 

 ،export.bh املوقع اللك���رتوين

info@ او ار�سال الربيد اللكرتوين

export.bh اأو الت�س���ال عل���ى 
الهاتف رقم +97317383999 او زيارة 

املكت���ب الرئي�س���ي يف بواب���ة املرفاأ 

)هاربر غيت( الطابق اخلام�س يف مرفاأ 

البحرين املايل. 

�سحار ـ )�لوحدة(:

ب���داأت �رصك���ة عم���ان للم�سب���وكات 

املرتابطة بالت�سغيل التجريبي مل�سنع 

الأملونيوم  »رجن���ات«  عجالت  اإنتاج 

لل�سي���ارات، وذلك ب�سعة اإنتاجية ت�سل 

اإىل ملي���ون و200 األف عجلة » رجن » 

لل�سي���ارات �سنويًا من خ���ام الأملنيوم 

املنتج يف �رصكة �سحار اأملنيوم بحيث 

يك���ون م�سنع العجالت اأح���د م�سانع 

ال�سق ال�سفلي ل�سناعة الأملنيوم بتكلفة 

راأ�سمالية بلغت 42 مليون ريال عماين 

و�سوف تقوم �رصكة عمان للم�سبوكات 

املرتابطة ب�سناعة عج���الت الأملنيوم 

لل�سي���ارات وف���ق املعاي���ري العاملية 

مل�سنَع���ي ال�سيارات حي���ث اإن معظم 

املنت���ج �سيباع مبا����رصة لهم والباقي 

�سيت���م توجيه���ه اإىل �س���وق التجزئة 

وبتقنية حديثة وفريدة من نوعها هي 

الأوىل يف ال�رصق الأو�سط.

و�سع حجر الأ�سا�س للم�سنع يف اأكتوبر 

عام 2019 وذلك يف املرحلة ال�ساد�سة 

باملدينة ال�سناعية التابعة ملدائن يف 

مدينة �سحار وبالقرب من م�سنع �سحار 

اأملنيوم ويف نهاية دي�سمرب املا�سي مت 

اإنت���اج اأول عجل���ة » رجن » يف وحدة 

القولبة.

و تاأ�س�س���ت �رصكة عم���ان للم�سبوكات 

املرتابط���ة كتحال���ف ا�سرتاتيجي بني 

�رصك���ة هندي���ة ) �رصك���ة امل�سبوكات 

الوح���دات  م���ن  ( وع���دد  املرتابط���ة 

ال�ستثماري���ة ب�سلطنة عمان من بينها 

�سندوق عمان للتنمية و�سندوق تقاعد 

الق���وة اخلا�سة و�رصك���ة تنمية معادن 

و�رصكة اجليل ال�ساع���د لالأعمال وبنك 

�سحار الدويل. 

يتكون امل�سنع م���ن 6 وحدات رئي�سية 

وهي وحدة ال�سهر والقولبة واملعاجلة 

احلراري���ة وامليكنة الذكية وال�سبغ مع 

التغليف ووح���دة اخلدمات ويتد خط 

الإنت���اج بطول 700 م���رت بينما ي�سغل 

خط ال�سبغ م�س���ارا ارتداديا ي�سل اىل 

600 مرت وقد �س���ارك اكرث من 30 موّرد 

ومقاول يف ت�سيي���د امل�سنع وت�سنيع 

مع���دات خ���ط الإنت���اج حي���ث �ساهم 

العديد من املوردي���ن من خمتلف دول 

الع���امل يف ت�سنيع معدات الإنتاج مما 

ا�ستوجب جهودا كبرية ومتوا�سلة لإدارة 

الإن�ساء وتركيب املعدات اآخذا بالعتبار 

التحديات التي واجهت الإن�ساء ب�سبب 

جائح���ة كرونا واأ�سن���د القائمني على 

امل����رصوع العديد من الأعمال لأ�سحاب 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة املقيدين 

يف هيئة تنمي���ة املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة )ري���ادة( مع ال�ستفادة من 

امل���واد املتوفرة يف ال�س���وق املحلية 

لكي ترفع م�ساهمة امل�رصوع يف القيمة 

املحلية امل�سافة.

وقال خالد بن �سليمان الكمياين رئي�س 

جمل�س اإدارة �رصكة عمان للم�سبوكات 

املرتابط���ة: اإن املجل����س ب���ذل جهودا 

جبارة يف تذلي���ل كافة التحديات منذ 

الب���دء يف درا�سة اجل���دوى القت�سادية 

وحتى تاريخ الإنتاج التجريبي يف 30 

دي�سمرب املا�سي وحققت ال�رصكة ق�سة 

جن���اح متميزة ون�سع���ى اىل تعزيزها 

يف املراح���ل القادمة من عمر امل�رصوع 

ليكون اأحد روافد ال�سناعات التحويلية 

يف �سلطنة عمان. واأ�ساف الكمياين ان 

م�رصوع امل�سنع وفر 350 وظيفة بن�سبة 

تعمني بلغت 58% عند الفتتاح وي�سمن 

ال�رصيك التقني جودة املنتج عرب توفري 

العمال���ة املاهرة يف بداي���ة الت�سغيل 

التجاري للم�سنع وح�سب خطة التعمني 

فاإنه �سيتم الإحالل عرب مراحل مبا يفي 

العمل  امل�ساهم���ني و�سوق  ومتطلبات 

العماين بح�سب �سحيفة »عمان«.

واأو�سح الكمي���اين اأن هناك منوا مطردا 

للطلب العاملي عل���ى ال�سيارات حيث 

ت�س���ري التقديرات اإىل اأن الطلب العاملي 

على عجالت الأملنيوم �سي�سهد ارتفاعا 

ملحوًظا م���ن 219 ملي���ون عجلة يف 

ع���ام 2015 اإىل 296 ملي���ون يف عام 

2023، واإىل 326 مليون يف عام 2028 

وملواجهة منو الطلب العاملي على هذا 

املنتج و�سع���ت ال�رصكة �سمن خططها 

ال�سرتاتيجية طويلة الأجل اإ�سافة خطي 

انت���اج وبقدرة اإنتاجية تفوق 3 ماليني 

عجلة يف ال�سنة مما �سيعزز امل�ساهمة 

يف القيم���ة املحلي���ة امل�سافة مبقدار 

ال�سعفني اإىل جانب توفري 300 فر�سة 

عم���ل اإ�سافية يرفد بها �س���وق العمل 

العماين.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة11
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فروليتش  ميشيل  لوتز  أكد 
رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
الحكــم فيليز  األملانــي، أن 
تســفاير ال يقوم بإدارة أي 
الدوري  يف  حاليــا  مبــاراة 
"بوندســليجا"،  األملانــي 
يف أعقــاب الضجــة التــي 
أحدثها خــال إدارته ملباراة 
وبايرن  دورتموند  بوروسيا 

ميونخ الشهر املايض.
وقال فروليتش: "تســفاير 
حصــل عىل أجازة لنفســه 

قبل  له  دولية  مهمة  آخر  بعد 
بإدارة  يقوم  املياد )الكريسماس(، وال  عيد 

املباريات حاليا، هذا قراره".
وواجه الحكم الدويل تسافري انتقادات كبرية 
التي  املبــاراة  عقب  دورتموند  العبــي  من 
أقيمت مطلع الشــهر املايض، والتي فاز بها 
بايــرن )2-3(، بهدف من ركلة جزاء، وذلك 
بعــد أن طالب العبو دورتموند باحتســاب 

ركلة جزاء لهم يف وقت سابق من املباراة.
دورتموند،  بيلينجهام العــب  واتهم جــود 
تســافري بشــكل غري مبارش بالفساد فيما 
نتائج  يف  بالتاعــب  الحكم  بتــورط  يتعلق 

املباريات قبل 17 عاما.
وكان الحكم فيليز تسفاير، متهما يف قضية 
تتعلق بروبرت هويزر بشأن التاعب بنتائج 

املباريات يف 2005.

قال تقرير صحفي إسباني،  إن فالنسيا مهدد بالتعرض 
الجزاء التي  بأن ركلــة  تلميحه  لعقوبة مالية، بســبب 
ســجل منها كريم بنزيما الهــدف األول لريال مدريد يف 

مباراة الفريقني، أمس السبت، غري صحيحة.
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء يف الشوط األول، بعدما 
سقط الربازييل كاســيمريو يف منطقة جزاء الخفافيش 
أثارت اعرتاضات  الدفاع، يف لقطــة  عقب احتــكاك مع 
املرينجي )4-1(  بها  فاز  التي  املباراة  فالنسيا، يف  العبي 

بملعب "سانتياجو برنابيو".
وكتب الحســاب الرسمي لفالنسيا عىل "تويرت": "بدأت 
الرسقة يف مدريد كالعادة عىل طريقة مسلســل )ال كازا 

دي بابل(".
ديبورتيفو" اإلســبانية، فإن  لصحيفة "موندو  ووفًقا 
لجنة املســابقات يف االتحاد اإلســباني ستحقق يف تلك 

التغريدة.
وأشارت إىل أنه وفًقا للمادة 100 من قانون االنضباط، 
فإن فالنسيا سيتعرض لعقوبة مالية، ألنه أدىل بترصيح 

يشكك يف حيادية حكام مباراته ضد ريال مدريد.
وأوضحــت أن قيمــة العقوبــة ترتاوح مــن 601 إىل 
3005.06 يورو، وألن هذا الخطأ األول لفالنسيا، فمن 

املتوقع أن تكون الغرامة بقيمة 1500 يورو فقط.

13

فيرنانديز يرد بق�سوة 
على اأنباء ارتباطه 

ببر�سلونة
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الريا�سة

علق الربتغايل برونو فرينانديز، العب وســط 
ربطته  األنباء التي  يونايتد، عىل  مانشســرت 
باالنتقال إىل صفوف برشــلونة خال املوسم 

الحايل.
قنــاة "ســبورت" الربتغالية، عىل  وقالــت 
فرينانديز  بشبكة "إنســتجرام" إن  حسابها 

ُعرض عىل نادي برشلونة هذا املوسم.
جــاء ذلك بعد خــروج أنباء مــن الصحافة 
اإلنجليزيــة بأن هناك 17 العًبا غري ســعيد 

بالبقاء مع مانشسرت يونايتد هذا املوسم.
ورد الاعــب الربتغايل بالتعليق عىل التغريدة: 
"لقــد اعتقدت أن العــام الجديد بدأ قبل أيام 
قليلة، لكــن يبدو أننا ال نزال بالفعل يف اليوم 
األول مــن أبريل/ نيســان! أم أن هذه مجرد 

صحافة سيئة مرة أخرى؟".
رد  فور  التغريدة  الربتغاليــة  القناة  وحذفت 

برونو فرينانديز عليها بشكل قاٍس.
املركز  أن مانشســرت يونايتد يحتــل  يذكــر 
اإلنجليزي  الدوري  ترتيب  جدول  يف  الســابع 
املمتاز برصيــد 31 نقطة، بفارق 22 نقطة 

عن مانشسرت سيتي صاحب الصدارة.

»�سرقة مدريد« تورط فالن�سيا في عقوبة منتظرة

كشــف تقرير صحفــي بريطاني،أمس 
األحد، عن تفاصيل حوار رسي بني رالف 
رانجنيك، املدير الفني املؤقت ملانشســرت 

يونايتد، والعبه الفرنيس بول بوجبا.
وينتهي عقد بوجبا مع الشياطني الحمر 
يف الصيــف املقبــل، وبالتايل يســتطيع 

التوقيع مع أي ناٍد مجاًنا.
ويغيــب الاعب الفرنــيس عن مباريات 
مانشســرت يونايتد منذ شــهر نوفمرب/ 
ترشيــن الثان املايض، بســبب إصابة يف 

الفخذ.
لصحيفة "مــريور" الربيطانية،  ووفًقا 
بوجبا  مع  جلســة  عقد  رانجنيك  فــإن 
يف  به  الدفع  يف  يتــرسع  لن  أنــه  وأبلغه 
املباريات، وسيســمح له بالحصول عىل 

كامل وقته للتعايف من اإلصابة.
وأشارت إىل أن رانجنيك أملح إىل أن بوجبا 
لديه املساحة للتحدث مع األندية األخرى 
التي يخطط لانتقال إىل أحدها يف املوسم 

املقبل.
ورد بوجبا بأنه ليست أي نية لاحتجاج 
رانجنيك، وأنه  قرارات  االعرتاض عىل  أو 
ملتــزم تماًمــا بالعمل من أجــل إعادة 
األربعة  املراكــز  إىل  يونايتد  مانشســرت 

األوىل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وذكــرت "مريور" أن بوجبــا لن يتخذ 
قراًرا بشــأن مســتقبله حتــى الصيف 
املقبل، حيث ســيظل وكيله مينو رايوال 

يعمل إليجاد أفضل عقد له.

الك�سف عن حوار �سري بين رانجنيك 
وبوجبا

حكم لقاء دورتموند وبايرن يبتعد عن 
اإدارة مباريات البوند�سليجا

أعلــن شــتوتجارت األملاني، أنــه من غري 
أربعة العبني  إىل  املســتبعد رحيل من ثاثة 
عن النادي خال فرتة االنتقاالت الشــتوية 

الحالية.
وقال املدير الريايض للنادي سفن ميسلينتات 
أن هناك 3 أو 4  املؤكــد  األحد: "من  أمس 

العبني تجرى معهم محادثات".
رحيل  يحــدث  ميســلينتات: "قد  وأضاف 
العب أو آخر عىل أســاس إعارة أو بشــكل 
األمر سيتم  إذا كان هذا  ما  دائم، وســنرى 

االنتهاء منه أم ال".
يف املقابل، استبعد ميسلينتات رحيل الثاثي 
ميلوت  وإنزو  احمادا  وناوريــو  ايجلوف  يل 
سيبقون  الذين  الشــباب  وقال "هؤالء هم 

بالتأكيد".
رشاء  ينوي  ال  ناديه  أن  ميسلينتات  وكشف 

العبني آخرين نظرا للقيود االقتصادية.
يذكر أن شــتوتجارت يحتــل املركز 15 يف 
تعادله  بعــد  وذلك  الدوري  جــدول  ترتيب 
السلبي أمام متذيل الجدول جرويرت فورت.

�ستوتجارت يفاو�ض عدة العبين للرحيل في 
ال�ستاء

التعاقد مع  إىل ســباق  انضم برشــلونة 
العب وسط فرنيس خال املوسم املقبل.

كامارا  بوبكــر  الفرنيس  عقــد  وينتهي 
املقبل، ويرفض  الصيف  يف  مارسيليا  مع 

الاعب حتى اآلن كل عروض التجديد.
مريكاتو"  ملوقــع "كالتشــيو  ووفًقــا 
أجروا  برشلونة  اإليطايل، فإن مســؤويل 
اتصــاالت مؤخــًرا مع ممثــيل كامارا، 
نو"  يف "كامب  اللعب  من  موقفه  ملعرفة 

خال املوسم املقبل.
التقاريــر، أن  مــن  العديــد  وزعمــت 
مانشســرت يونايتد يرغب يف ضم كامارا 
مجاًنــا الصيف املقبل، لتعويض مواطنه 
بــول بوجبا القريب من مغــادرة "أولد 

ترافورد".
يراقــب كامارا، تحســًبا  بينمــا ميان 
فرانك  اإليفواري  نجمه  خدمات  لخسارة 
كييس الذي ينتهي عقد يف املوسم الحايل.

يف  املوســم  هذا  كامارا  بوبكر  وشــارك 
22 مبــاراة مــع مارســيليا يف مختلف 
البطوالت، وأحرز هدًفا واحًدا، ولم يقدم 

قيمته  تبلغ  حاســمة، بينما  تمريرة  أي 
السوقية 25 مليون يورو.

بر�سلونة ين�سم اإلى يونايتد وميالن 
في �سباق فرن�سي

رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  النجم  أجرى 
محادثات مع وكيل أعماله خورخي مينديز، 

بشأن مستقبله مع مانشسرت يونايتد.
وتوجــه مينديز إىل بريطانيــا للحديث عن 
مخاوف رونالــدو من انتهاء تجربة عودته 
إىل مانشسرت يونايتد، بكارثة، وذلك بحسب 

صحيفة "ذا صن" الربيطانية.
وســجل رونالدو 14 هدًفــا يف 22 مباراة 
املسابقات  اليونايتد يف جميع  رفقة  خاضها 
املوســم، وصنع 3 آخرين، لكن يشعر  هذا 
النجــم الربتغــايل باإلحباط من مســتوى 

الفريق.
كما يشــعر رونالدو أيًضــا بخيبة أمل من 

رالف  الفريق  مدرب  لعب  وأســلوب  خطط 
داخل  يحدث  مما  القلــق  رانجنيك، وينتابه 
اليونايتــد، يف ظل تعرض الفريق للكثري من 

االنتقادات، خصوصا كونه أحد القادة.
وأضافــت "ذا صــن"، الفريــق يعاني من 
بدوره  رونالــدو  مشــاكل، ويشــعر  عدة 
بالضغط الشــديد من املوقــف الحايل، فمع 
اليونايتد لتحقيق  رغبته الشــديدة يف قيادة 
النجاحات، يرى أنه من الصعب الوصول إىل 

ذلك حاليا.
الوضع  وجلس مينديز مع رونالدو ملناقشة 
الفريق  ملشــاكل  رؤيتهم  وطــرح  الحــايل 

وكيفية حلها، مع عدم استبعاد أي خيار.

رونالدو يلجاأ اإلى مينديز بعد خيبة اأمله 
في مان�س�ستر



كأس  ببطولة  مسيرته  المغربي  المنتخب  يستهل 
بمواجهة  الكاميرون،  في  المقامة  األفريقية،  األمم 
االثنين،  اليوم  الغاني،  نظيره  ضد  الثقيل  العيار  من 
الكاميرونية  أهيدجو( بالعاصمة  ملعب )أحمدو  على 
بالمجموعة  المنتخبين  مباريات  أولى  في  ياوندي، 
القارية،  للمسابقة  المجموعات  مرحلة  في  الثالثة 
بين  اليوم  نفس  في  أخرى  مواجهة  أيضا  تشهد  التي 
الجولة  ذاته ضمن  الملعب  القمر والجابون على  جزر 

األولى للمجموعة.
ضرورة  وغانا"  "المغرب  المنتخبين  كال  ويدرك 
الحصول على النقاط الثالث من أجل مضاعفة اآلمال 
نحو التربع على الصدارة في نهاية دور المجموعات، 
اإلقصائية  األدوار  في  المسار  تسهيل  ثم  ومن 
في  حظا  األوفر  المرشحان  وأنهما  للبطولة، السيما 
الفوارق  ظل  في  دورالـ16،  لبلوغ  المجموعة  تلك 
الفنية والمادية التي يتفوقان بها على الجابون وجزر 

القمر.
وشاء القدر أن تأتي بداية المنتخب المغربي، الساعي 
للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد فوزه بها مرة 
المرشحة  المنتخبات  أحد  أمام   ،1976 عام  وحيدة 
يمتلك  الغاني  البطولة، فالمنتخب  لقب  للحصول على 
عرشه  الستعادة  ويسعى  المسابقة،  في  ألقاب   4
عدة  بعد   ،1982 عام  منذ  عنه  الغائب  األفريقي 

محاوالت غير ناجحة.
بلقاءاته  االنتصار  تحقيق  في  المغرب  منتخب  ويأمل 
على  الثانية  للنسخة  القارية  البطولة  في  االفتتاحية 
التوالي، بعدما تغلب على نظيره الناميبي في مباراته 
أقيمت  التي  للمسابقة،  الماضية  بالنسخة  األولى 
"لعنة  خاللها  من  كسر  والتي   ،2019 عام  بمصر 
لعدة سنوات، حيث كان  تطارده  البدايات" التي ظلت 
ألمم  االفتتاحية  المباريات  في  األول  فوزه  هو  هذا 

أفريقيا منذ عام 2008.
الغاني،  للمنتخب  بالنسبة  كثيرا  الحال  يختلف  وال 
فوزين  حقق  أيضا، حيث  اللعنة  تلك  من  يعاني  الذي 
في  مشاركاته  خالل  االفتتاحية  مبارياته  في  فقط 
نسختي  في  وذلك  للمسابقة،  األخيرة  الـ6  النسخ 

2012 و2017.
في  المنتخبين  جمعت  التي  العديدة  اللقاءات  ورغم 
مناسبات   3 في  التقيا  فإنهما  المسابقات،  مختلف 
األول،  بالدور  أفريقيا، جرت جميعها  أمم  فقط خالل 
وانتهت  بنيجيريا،   1980 عام  البداية  جاءت  حيث 

المواجهة بفوز المغرب )0-1(، قبل أن يتعادال بدون 
الغاني  المنتخب  رد  ثم  بمالي،   2002 عام  أهداف 
آخر  في   )2-0( فاز  بعدما  األطلس(  لـ)أسود  الدين 
استضاف  حينما  بالبطولة،  بينهما  أقيمت  مواجهة 

المسابقة عام 2008.
أفريقيا  بأمم  يشارك  الذي  المغرب،  منتخب  ويمر 
الفترة  في  رائعة  بفترة  تاريخه،  في  الـ18  للمرة 
وحيد  البوسني  المدرب  تولي  بعد  خاصة  األخيرة، 
خلفا   ،2019 عام  الفريق  قيادة  خليلودزيتش 
بعد  مباشرة  رحل  الذي  رينار،  هيرفي  للفرنسي 
للنسخة  الـ16  دور  في  للمغاربة  المبكر  الخروج 
المنتخب  أمام  مباغتة  بخسارة  للمسابقة،  الماضية 
البنيني، الذي كان يعاني من النقص العددي بعد طرد 

أحد العبيه في الوقت اإلضافي، بركالت الترجيح.
المرحلة  لبلوغ  المغربي  المنتخب  خليلودزيتش  وقاد 
لكأس  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  من  النهائية 
العالم في قطر هذا العام عن جدارة واستحقاق، حيث 
مشاركا  بين 48 منتخبا  من  الوحيد  الفريق  هو  كان 
العالمة  حقق  الذي  للتصفيات،  المجموعات  بدور 
الكاملة، بفوزه في جميع مبارياته الـ6 بمجموعته.

المنتخب  قيادة  له  سبق  الذي  خليلودزيتش،  وساهم 
في  العالم  بكأس  الـ16  لدور  للصعود  الجزائري 
العالمي  الترتيب  تحسين  في   ،2014 عام  البرازيل 
االتحاد  من  الصادر  التصنيف  في  المغربي  للمنتخب 
يحتل  حيث  للمنتخبات،  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 

حاليا المركز الـ28 عالمًيا والثاني أفريقًيا.
ورغم ذلك، لم يسلم المدرب البوسني من االنتقادات، 
ونصير  زياش  حكيم  النجمين  استبعاده  بعد  خاصة 
وأياكس  اإلنجليزي  تشيلسي  العبي  المزراوي، 
البطولة،  من  الترتيب،  على  الهولندي  أمستردام 

لـ"أسباب انضباطية".
من جانبه، يتطلع منتخب غانا الستعادة البريق الذي 
فقده في الفترة األخيرة، بعد فشله في بلوغ مونديال 
روسيا 2018، وخروجه من دور الـ16 في النسخة 

األخيرة ألمم أفريقيا.
السوداء( المدرب  بـ)النجوم  الملقب  المنتخب  ويقود 
الصربي ميلوفان راييفاتش، الذي عاد لتدريب الفريق 
المحلي  للمدرب  خلفا  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في 
النهائية  للمرحلة  للصعود  ليقوده  أكونور،  تشارلز 

بتصفيات المونديال.
الغاني  المنتخب  ويحلم راييفاتش )67 عاما( بإعادة 

في  الفريق  مع  نجاحه  وتكرار  الصحيح،  لمساره 
 2008 عامي  بين  ما  الفترة  في  معه  األولى  واليته 
بأمم  النهائية  للمباراة  تأهله  شهدت  و2010، والتي 
الثمانية  دور  عام 2010 وبلوغه  أنجوال  في  أفريقيا 
كان  العام، حيث  نفس  في  أفريقيا  جنوب  لمونديال 
يبلغ  أفريقي  منتخب  أول  يكون  أن  من  للغاية  قريبا 
بركالت  خسارته  لوال  العالم،  لكأس  الذهبي  المربع 

الترجيح أمام منتخب أوروجواي آنذاك.
وتلقى المنتخب الغاني، الذي يشارك للمرة الـ23 في 
البطولة،  في  مشاركته  قبل  إنذار  أفريقيا، جرس  أمم 
الجزائر  يد  على   )0-3( قاسية  خسارة  تلقى  بعدما 
يوم  بينهما  جرت  ودية  مباراة  في  اللقب(  )حامل 
ضمن  الدوحة  القطرية  بالعاصمة  الماضي  األربعاء 

استعداداته للمسابقة.
القمر، أحد  جزر  منتخب  اآلخر، يستعد  الجانب  على 
هذا  البطولة  في  المشاركة  الـ7  العربية  المنتخبات 
أفريقيا، عندما  أمم  في  األول  ظهوره  العام، لتسجيل 

يواجه نظيره الجابوني.
بصعوده  ضخمة  مفاجأة  القمر  جزر  منتخب  وفجر 
بمجموعته  الثاني  المركز  في  حل  بعدما  للبطولة، 
في التصفيات، خلف المنتخب المصري، متفوقا على 
مرة  من  أكثر  تواجدا  اللذين  وتوجو،  كينيا  منتخبي 

بالنهائيات.
السيالكانتي"  بـ"أسماك  الملقب  المنتخب  ويطمع 
في مواصلة مفاجآته بالنهائيات، واجتياز عقبة دور 
المجموعات، رغم صعوبة المنافسة التي تنتظره أمام 
جماهيره،  مصالحة  يحاول  الجابوني، الذي  المنتخب 
األعوام  في  منها  عانى  التي  العديدة  اإلخفاقات  بعد 
لمحبيه  صدمة  الجابون  منتخب  ووجه  األخيرة. 
جرت  التي  البطولة  لنسخة  األول  الدور  من  بخروجه 
التأهل  على مالعبه عام 2017، ليعقبها إخفاقه في 
الهزيلة  نتائجه  واصل  للمسابقة، ثم  التالية  للنسخة 
لتصفيات  النهائية  للمرحلة  الصعود  عن  عجز  بعدما 

المونديال.
أمم  في  يلعب  الذي  الجابوني،  المنتخب  وتلقى 
غياب  تأكد  بعد  قاسية  الثامنة، ضربة  للمرة  أفريقيا 
أوباميانج، نجم آرسنال، عقب  ايميريك  مهاجمه بيير 
أفراد  باقي  عن  عزله  كورونا، ليتم  بفيروس  إصابته 
بالمباراتين  واللحاق  سريعا  تعافيه  في  الفريق، أمال 
مرحلة  في  بـ)الفهود(  الملقب  للمنتخب  المتبقيتين 

المجموعات.

�ل�سنغال تتحفز لبد�ية قوية �أمام زيمبابوي.. 
وماالوي تتحدى غينيا

14 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاالثنني ١٠ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٠

في  األولى  مباراته  السنغال  منتخب  يخوض 
ببطولة  المجموعات  دور  من  الثانية  المجموعة 
في  المقامة  القدم،  لكرة  األفريقية  األمم  كأس 
الكاميرون، ضد نظيره الزيمبابوي، اليوم اإلثنين، 
نجومه  من  عدد  تعرض  بعد  أجواء متوترة  وسط 

لإلصابة بفيروس كورونا.
غينيا  لمنتخبي  بالنسبة  كثيرا  األمر  يختلف  وال 
األولى  بالجولة  أيضا  يلتقيان  اللذين  وماالوي، 
الفيروس  طارد  بعدما  اليوم،  بنفس  للمجموعة، 

مجموعة من العبيهما.
وقبل ساعات قليلة على مواجهة زيمبابوي، تلقى 
المنتخب السنغالي، الذي يبحث عن لقبه األول في 
من  كل  إصابة  ثبوت  بعد  قوية  صدمة  البطولة، 
إداورد ميندي، حارس مرمى تشيلسي اإلنجليزي، 
اإليطالي، وفامارا  نابولي  كاليدو كوليبالي مدافع 
ديديو العب أالنيا سبور التركي، بفيروس كورونا، 
ليتم عزلهم عن باقي أفراد الفريق، ويتأكد غيابهم 

بنسبة كبيرة عن انطالقة المسابقة.
التيرانجا(،  بـ)أسود  الملقب  المنتخب  ويمتلك 
كوكبة  أفريقيا،  بأمم  الـ16  للمرة  يشارك  الذي 
ساديو  مثل  الخطوط،  مختلف  في  النجوم  من 
وواتفورد  ليفربول  سار، نجمي  وإسماعيال  ماني 
مهاجم  بالدي،  وكيتا  الترتيب،  على  اإلنجليزيين 
ديالو،  وعبدو  جايي  وإدريسا  اإليطالي،  كالياري 
ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبونا سار، 

العب بايرن ميونخ األلماني.
الذي  زيمبابوي،  منتخب  يحلم  المقابل،  في 
التوالي  الثانية على  للنسخة  المسابقة  يشارك في 
إيجابية  نتيجة  بتحقيق  تاريخه،  في  والخامسة 

رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.
من  عددا  غينيا  منتخب  اللقاء اآلخر، يفتقد  وفي 
حاالت  عدد  ارتفع  بعدما  ماالوي،  أمام  العبيه 
اكتشاف  عقب  إصابات،   8 إلى  بكورونا  العدوى 
أول  أجريت  التي  االختبارات  في  جديدة  4 حاالت 
االتحاد  أعلن  الفريق، حسبما  لبعثة  الجمعة  أمس 

الغيني.

�سدام ناري بين المغرب وغانا.. والجابون 
تواجه جزر القمر

عمارة، رئيس  الدين  شرف   أكد 
القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد 
منتخب  جاهزية  "فاف"، 
القاري،  لقبه  عن  للدفاع  بالده 
في  جديد  إنجاز  وتحقيق 
أفريقيا،  أمم  كأس  نهائيات 

المقررة بالكاميرون.
تصريحات  في  عمارة  وقال 
وصول  عقب  اإلعالم،  لوسائل 
مدينة  إلى  المحاربين  بعثة 
"دواال" الكاميرونية: "المنتخب 
المنافسة  سيدخل  الجزائري 
يدفعنا  األمر  البطل، وهذا  بثوب 
للفوز  لدينا  ما  أفضل  تقديم  إلى 

بجميع المباريات".
الجزائري،  "المنتخب  وأضاف 
التتويج  على  سوى  يلعب  لن 

على  الثانية  للمرة  باللقب 
عادي،  األمر  وهذا  التوالي، 
بالنسخة  الفائز  وأننا  خاصة 
الماضية، ونعتبر المرشح األبرز 

لتحقيق البطولة".

داخل  جيدة  األمور  "كل  وتابع 
متواجد  والجميع  المنتخب، 
تاهرات،  مهدي  باستثناء  هنا، 
الستكمال  بالدوحة  بقي  الذي 
أجل  من  العالجي،  برنامجه 

كورونا،  فيروس  من  التعافي 
على  يومين  بعد  بنا  وسيلتحق 

األكثر".
الجزائري  المنتخب  ويدخل 
األحد،  غدا  تنطلق  التي  البطولة 
النسخة  للقب  حامل  وهو 
الماضية التي أقيمت عام 2019 

في مصر.
الجزائري  المنتخب  ويستهل 
اللقب  على  للحفاظ  مشواره 
غد  يوم  سيراليون  بمواجهة 
الثالثاء المقبل، ضمن منافسات 
بالمجموعة  األولى  الجولة 
أيضا  تضم  والتي  الخامسة 
وغينيا  ديفوار  كوت  منتخبا 

االستوائية.
 

منتخب  نجم  الكاس،  أحمد  أكد 
السابق،  الزمالك  ونادي  مصر 
عبور  على  قادرون  الفراعنة  أن 
كأس  في  بسهولة  األول  الدور 
انطلقت  التي  اإلفريقية،  األمم 
األحد بالكاميرون وتستمر حتى 
فبراير/شباط  من  السادس 

المقبل.
كامل  "مع   : الكاس  وقال 
السودان  لمنتخبات  االحترام 
المجموعة  في  بيساو  وغينيا 
ضدهما  المواجهة  الرابعة، لكن 
ستكون سهلة نسبيا للفراعنة".

مع  مصر  "مباراة  وأضاف: 
نيجيريا هي التي سوف تحدد من 
المجموعة،  رأس  على  سيكون 

لما  وفقا  بالتأكيد  صعبة  لكنها 
يتميز به المنتخب النيجيري من 
قوة تعود إلى امتالكه عدد كبير 

من الالعبين المحترفين".
دعم  "يجب  الكاس:  وتابع 
من  الفترة  هذه  في  المنتخب 
االلتفات  دون  الجماهير،  جميع 
الذي  الفريق  قميص  لون  إلى 

يشجعه".
المصري  المنتخب  أن  يذكر 
مع  الرابعة  المجموعة  في  وقع 
بيساو  نيجيريا، غينيا  منتخبات 
أن  المنتظر  ومن  والسودان، 
البطولة  في  مبارياته  يستهل 
بمواجهة  الثالثاء   غد  يوم 

النسور الخضراء.

عمارة: منتخب الجزائر جاهز لح�سد اللقب الأفريقي مجدداً

مواجهة م�سر ونيجيريا �سراع على القمة

بانون  بدر  الثنائي  سجل 
المصري  األهلي  العب 
النصيري  ويوسف 
إشبيلية  نادي  مهاجم 
ظهور  أول  اإلسباني، 
منتخب  تدريبات  في 
تواجده  أثناء  المغرب 
لخوض  بالكاميرون، 
األمم  كأس  نهائيات 

اإلفريقية.
بانون  التحاق  وتأخر 
ببعثة  والنصيري، 
كليهما  إلصابة  األسود، 
كورونا  بفيروس 
أن  قبل  المستجد، 
وتثبت  الثنائي  يتعافى 

سلبية مسحتهما.
في  بانون  وشارك 
الجماعية  التدريبات 
حيث  طبيعي،  بشكل 
جيدة،  جاهزية  أظهر 
النصيري  اكتفى  بينما 
فردية  تدريبات  بخوض 
المعد  إشراف  تحت 
البدني لمنتخب المغرب.

بانون  خروج  المؤكد  من  أنه  و 
خالل  المغرب  قائمة  من  والنصيري 
اإلثنين،  اليوم  المقررة  غانا،  مباراة 
من  األولى  الجولة  منافسات  ضمن 

الثالثة ألمم إفريقيا. المجموعة 
في  األولى  للمرة  بانون  بدر  وشارك 
مشواره االحترافي مع منتخب األسود 
في مسابقة كبيرة بحجم أمم إفريقيا، 
خليلوزيش،  وحيد  استدعاه  حيث 

الشيبي  محمد  رفقة  المغرب،  مدرب 
األسود  قائمة  إلى  رحيمي  وسفيان 

التي تضم 25 العبا.
النصيري  يوسف  المقابل، يشارك  في 
بقميص  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
رصيده  إفريقيا، وفي  أمم  في  المغرب 
أنه مرشح ليصبح الهداف  إذ  3 أهداف 
رغم  الكان،  في  للمغرب  التاريخي 
غيابه عن التهديف في آخر 6 مباريات 

خالل تصفيات المونديال.

بانون والن�سيري يمنحان المغرب 
دفعة هائلة

ماذ� قدم �لفر�عنة �أمام نيجيريا؟

يعود منتخب مصر للمشاركة في كأس األمم اإلفريقية 
هيبة  استعادة  أجل  من  كبيرة  بطموحات  العام،  هذا 
البطل التاريخي للكان داخل القارة السمراء، واسترداد 

الكأس الغائبة عن خزائنه منذ 12 عاما.
الكاميرون،  إلى  مصر  السبت  منتخب  بعثة  ووصلت 
استعداًدا لخوض منافسات كأس األمم األفريقية التي 

تستمر حتى 6 فبراير/شباط المقبل.
تضم  مجموعة  في  مصر،  منتخب  القرعة  وأوقعت 
الفراعنة  ويفتتح  بيساو،  وغينيا  والسودان  نيجيريا 
مشوارهم في المسابقة يوم الثالثاء المقبل بمواجهة 
بين  األولى  هي  المواجهة  وتعتبر  الخضراء.  النسور 
غياب  بعد  األفريقية  األمم  كأس  ونيجيريا، في  مصر 
12 عاما، حيث كانت آخر مواجهة في البطولة بينهما 

في 2010، وحينها تغلب الفراعنة )3-1(.



عجمان ــ وام :
 

عمار  الشــيخ  ســمو  شــهد 
بــن حميد النعيمــي ويل عهد 
عجمان منافسات اليوم األخري 
 19 للنسخة  الختامي  والحفل 
لجمال  عجمــان  بطولة  مــن 
العربــي 2022 التي  الخيــل 
صاحب  رعاية  تحــت  اقيمت 
راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو 
النعيمــي عضو املجلس األعىل 
مســاء امس  عجمان  حاكــم 
األول  وتواصلــت عىل مدى 3 
اإلمارات  جمعية  بإرشاف  أيام 
من  اكثر  فيها  وشارك  للخيول 
308 خيول من أنقى السالالت 
وأبرز  املالك  ألشــهر  وأجملها 
لها  التي  االســطبالت  وأعرق 

إنجازاتها يف دولة االمارات.
من  عدد  الختامي  اليوم  حرض 
ورؤســاء ومديري  الشــيوخ 
عجمــان  إمــارة  يف  الدوائــر 
باإلضافة  املرابــط  ومــدراء 
إىل عــدد من ضيــوف اإلمارة 
برياضة  واملهتمني  واملسؤولني 

الفروسية وجمهور غفري.
الختامي  اليوم  منافسة  وبدأت 
“ب”  “لالمهار  الثامنة  بالفئة 
املهر  فاز  حيث  ســنتني  بعمر 
“سامي الباهية” باملركز األول 
الشــمال  ريح  ملربط  واململوك 
برصيد 10.  العربيــة  للخيول 
وجــاء باملركــز  91 نقطــة 
كيو سلطان”  املهر “يو  الثاني 
سعيد  غانم  للســيد  واململوك 
عىل  وحصل  عــي  ال  ابراهيم 
00. 91 نقطــة واحتل املركز 
الباهية”  املهر “بشــري  الثالث 
سالم  محمد  للســيد  واململوك 
الشــاميس وحصــل عىل 30. 

90 نقطة.
وفــاز باملركــز األول يف الفئة 
ثالث  بعمر  لالمهار  التاســعة 
فريدة “  املهر “ ابن  ســنوات 
بنت  مريم  للشــيخة  واململوك 
عىل  وحصل  القاسمي  سلطان 

10 . 91 نقطة وجاء يف املركز 
الثاني املهر “غ .س . عساف” 
للسيد جمعة خميس  واململوك 
عىل 00  وحصل  الكعبي  هالل 
املركز  واحتــل  . 91 نقطــة 
ار”  املهــر “ربــدان  الثالــث 
سعيد  حمد  للســيد  واململوك 
محمد الكعبي وحصل عىل 00 

. 91 نقطة.
الفئة  يف  االول  املركــز  وانتزع 
العارشة للفحول “ أ “ بعمر 4 
اىل 6 سنوات الفحل “فريزون” 
سلمان  محمد  للسيد  واململوك 

انور عي وحصل عىل 20 .

91 نقطة وجاء باملركز الثاني 
الفحل “دي كرمات” واململوك 
محمد  نعمان  عبدالله  للســيد 
عىل 10 . 91  وحصل  الكعبي 
الثالث  املركــز  نقطــة واحتل 
الزبري” ملربط  الفحل “مليــح 
غلفا للخيــول العربية وحصل 

عىل 00 . 91 نقطة.
وفــاز باملركــز االول يف الفئة 
للفحول “ ب “ بعمر  العارشة 
4 اىل 6 سنوات الفحل “اي تي 
الطيار  ملربط  وايف” واململــوك 
عىل  وحصل  العربية  للخيــول 
وجاء باملركز  30 . 91 نقطة 

نامــوس  الفحــل “  الثانــي 
للســيد  الهواجــر “ واململوك 
سعيد ســيف الزعابي وحصل 
واحتل  عــىل 30 . 91 نقطة 
الفحــل “ دي  الثالث  املركــز 
مطر  راشد  عي  يسال” للسيد 
النيادي وحصل عىل 20 . 91 

نقطة.
االول يف  باملركــز  كمــا فــاز 
الفئــة 11 للفحــول مــن 7 
الفحــل “اس  اىل 9 ســنوات 
للســيد  تايكو” واململوك  كيو 
احمــد محمد ســيف الحبيس 
وحصل عــىل 20 . 91 نقطة 

وجــاء باملركــز الثاني الفحل 
“فيســيفيس دي بــي ايــد” 
محمد  احمد  للســيد  واململوك 
الحبــيس وحصل عىل  ســيف 
املركز  واحتل  20 . 91 نقطة 
وشــاف”  “دي  الفحل  الثالث 
عبدالرحمن  لجواهر  واململوك 
عىل 90 .  وحصــل  البيضائي 

90 نقطة.
الفئة  يف  االول  املركــز  واحتل 
12 للفحول بعمر 10 سنوات 
الفحل “شــادي  فمــا فــوق 
ملربط  واململــوك  الخالديــة” 
الجواهــر للخيــول العربيــة 

وحصل عىل 20 .
92 نقطة وجاء باملركز الثاني 
الفحل “اي تي باهي” واململوك 
ملربط الطيــار للخيول العربية 
وحصل عــىل 50 . 90 نقطة 
واحتــل املركــز الثالث الفحل 
“أ . س . جــوال” واململــوك 
للسيد خلف احمد خلف العتيبة 

وحصل عىل 40 . 90 نقطة.
توزيع  تم  نهاية كل شوط  ويف 
الفحول  ألصحــاب  الجوائــز 

الفائزة باملراكز االوىل.
البطوالت  نتائــج  وأســفرت 
املهرة  انتــزاع  عن  املختلفــة 
الذهبية  “دي اكسبو” البطولة 
بعمر ســنة  الفلــوات  لفئــة 
واململوكــة ملربط دبي للخيول 
العربيــة وبلغت قيمة الجائزة 
حصلت  فيما  درهــم  30 ألف 
دبي  نجله” ملربط  املهرة “دي 
البطولة  العربية عىل  للخيــول 
الفضية وحصلت عىل 20 الف 
املهرة  الربونزية  ونالت  درهم 
البداير” للشيخ محمد  “مريان 
بن ســعود القاسمي وقيمتها 

10 آالف درهم.
الذهبيــة  البطولــة  وانتــزع 
املهرة “باريس  املهــرات  لفئة 
الجواهر  ملربــط  الجواهــر” 
للخيــول العربية وقيمتها 30 
املهرة  حصلت  فيما  درهم  ألف 

“إ.س .
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

االثنني ١٠ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٠ الريا�سة
حققت �أرقاماً قيا�سية في �أكثر من مجال 

�أبوظبي عا�سمة مونديال �لأندية 
للمرة �لخام�سة

اأبوظبي ــ وام :
 

أحضان  إىل  مجددا  لألنديــة  العالم  كأس  تعود 
النســخة  تســتضيف  التي  أبوظبي  العاصمة 
الثامنــة عرشة من البطولة يف الفرتة من 3 إىل 
تاريخها،  يف  الخامسة  املقبل، للمرة  12 فرباير 
اليابانية،  يوكوهاما  مدينــة  أبوظبي  لتنافس 
عىل لقب املدن األكثر اســتضافة للبطولة عىل 
مدار تاريخها منذ انطالقها بشكلها الحايل عام 

.2000
الذي  والجماهريي  التنظيمــي  النجــاح  وبعد 
لألندية  العالم  كأس  تنظيم  يف  أبوظبي  حققته 
أعوام 2009 و2010  أربع نسخ ســابقة  يف 
الحضــور  خاللهــا  و2017 و2018، بلــغ 
متفرج، وضع  نحو 641 ألــف  الجماهــريي 
القدم »فيفا« ثقته مجددا  الدويل لكرة  االتحاد 
املقبلة بعد  النســخة  اإلمارات الســتضافة  يف 
اعتذار اليابان بســبب جائحة كورونا، لتصبح 

أندية العالم ومحط األنظار مجددا. عاصمة 
واستضافت اليابان، وتحديدا مدينة يوكوهاما، 
كأس العالــم لألندية 8 مرات ســابقة، لتأتي 
بعدها اإلمارات والعاصمة أبوظبي كأكثر املدن 
تنظيما للحدث بـ 5 مرات مع إقامة النســخة 
البطولة  املغرب وقطر  املقبلة، فيما استضافت 
مرتني لكل منهمــا، يف مراكش وأغادير عامي 
 2019 عامــي  والدوحــة  و2013،   2012
و2020، ومرة واحــدة يف الربازيل يف مدينتي 
ريو دي جانريو وســاوباولو يف النسخة األوىل 

عام 2000.
بداية ظهورها عىل مرسح  أبوظبي  وســجلت 
مونديــال األنديــة يف عــام 2008، بإعــالن 
“فيفا” إسناد تنظيم نسختي 2009 و2010 
لإلمــارات بعد منافســة مع ملفــات اليابان 
أول مدينة عربية  والربتغال، لتصبح  وأسرتاليا 
الحدث  األوســط، تحتضن  الرشق  ويف منطقة 

اليابان. العاملي، بعد 4 سنوات متتالية يف 

بالعربي: االتحاد التون�سي رف�ض م�ساركتي 
مع عجمان 

عمار النعيمي ي�ســهد ختام الن�ســخة 19 من بطولة عجمان 
لجمال الخيل العربي

د فراس بالعربي، العب منتخب تونس،  أكَّ
وفريق عجمان اإلماراتي، أنَّ اإلصابة التي 
تعرض لها يف لقاء كأس اإلمارات لم تأِت 
املشاركة يف  إنها حرمته من  بما  يف وقتها 
اليوم يف  تنطلق  أفريقيا، التــي  أمم  كاس 

الكامريون.
وقــال بالعربــي يف ترصيحــات إذاعية: 
"رصاحة االتحاد التونيس لم يكن موافًقا 
أن أخوض مباراة يوم 3 يناير الجاري مع 
عجمان بكأس اإلمارات، وحجز يل  تذكرة 
الطائــرة بتاريخ 2 ينايــر، لكن عجمان 
ل موعد سفري إىل ما بعد مباراتنا ضد  أجَّ
التي  أن أصبت  أهي دبي، وحدث  شــباب 

سأغيب بسببها شهًرا".
وأضاف "قدر الله وما شاء فعل وسأتخلف 
عن كأس أفريقيــا، وكنت أتمنى لو أنني 
كنت مــع زمالئي، لكنــي أصبت بتمزق 
عضي، وعــيَّ اآلن الركون للراحة التامة 
وبعــد 3 أيام ســاعود لإلمــارات؛ حيث 
الطبــي برنامًجا تأهيلًيا  حرض يل الجهاز 
سأبدأ يف تطبيقه، وإن شاء الله بعد شهر 

يمكنني العودة".
وختــم فــراس حديثه بتوجيه رســالة 
قال: "لــديَّ ثقة  حيث  قرطاج  لنســور 

كبرية يف زمالئي الذين أراهم قادرون عىل 
الذهاب بعيــًدا يف كان الكامريون وأتمنى 

لهم باملناسبة حًظا سعيًدا".

الخطيــب: االأهلــي ي�ســتهدف لقــب المونديال.. 
وم�سر تبقى اأواًل

 أكد محمــود الخطيب، رئيس 
النــادي األهــي، أن الفريــق 
كأس  لقب  يســتهدف  األحمر 
مشــاركته  يف  لألندية  العالــم 

املقبلة باإلمارات.
ترصيحات  يف  الخطيــب  وقال 
ظبي  أبو  لقنــاة  تلفزيونيــة 
امــس:  صبــاح  الرياضيــة 
اللقب، لكن  "ننافس دائما عىل 
هنــاك أزمة تتعلــق بتضارب 
يف  املشــاركة  بــني  املواعيــد 
األندية ومشــاركة  مونديــال 
األمم  كأس  يف  مــرص  منتخب 
لكن  بالكامــريون.  اإلفريقية 

تبقى مرص أواًل".
التضارب،  وتابع: "بجانب هذا 
إذا تمكــن الجهــاز الفني من 
قبل  الالعبني  الحصــول عــىل 
بأيــام،  املونديــال  انطــالق 
أيضا  أمرا شاقا  ذلك  ســيكون 
لغيابهم عنه فرتة طويلة فهذه 
لتحضريهم  كافيــة  غري  املدة 

فنيا وتكتيكيا".
الضغوط  "بجانــب  وأوضح: 
عليهــم  الواقعــة  النفســية 
مع  اللقب  حصــد  يف  لرغبتهم 

منتخب مرص، ثم املنافســة يف 
لكنني  األهــي،  مع  املونديال 
واإلداري  الفني  الجهاز  يف  أثق 

يف تهيئة الالعبني".
وأتــم الخطيــب: "التونــيس 

الفريق،  عي معلول جــدد مع 
املدير  مع  مفاوضــات  وهناك 

الفني بيتسو موسيماني".
وتأهل األهي مشواره يف كأس 
فريق  بمواجهة  لألندية  العالم 

مونتريي املكسيكي يف الخامس 
من فرباير/شباط املقبل.

اإلمارات  الخطيب يف  وتواجــد 
بن  محمد  جائزة  لتسلم  اليوم 

راشد لإلبداع الريايض.

فــوز ال�ســارقة وبني يا�ــض واالإمــارات في 
الجولة 13 من دوري اأدنوك للمحترفين

ال�سارقة ــ وام:
 

أقيمــت امس األول 3 مباريــات يف افتتاح 
للمحرتفني  أدنوك  الـ 13 لــدوري  الجولة 
لكرة القدم، حيث حقق فريق الشارقة فوزاً 
مهما عــىل ضيفه العني بهدفني نظيفني يف 
األول،  ملعب  عىل  بينهما  جمع  اللقاء الذي 
ترتيب  متصدر  للعني  األوىل  الخسارة  وهذه 

جدول املسابقة.
وبهــذه النتيجة رفع الشــارقة رصيده إىل 
23 نقطــة يف املركز الثاني "مؤقتاً" لحني 
الجولة،  باقــي مباريات هذه  انتهاء نتائج 
األول  متصــدراً املركز  العني  يبقى  حني  يف 

برصيــد 30 نقطة. ويف مباراة ثانية تغلب 
بني ياس عىل اتحاد كلباء 1-3، عىل ملعب 
ملعبه  عىل  األوىل  الخسارة  به  كلباء ليلحق 
بعــد 10 مباريات عىل التوايل، ولريفع بني 
ياس رصيده إىل 18 نقطة يتساوى بها مع 

منافسه اتحاد كلباء.
نادي  فريــق  الثالثــة، حقق  املبــاراة  ويف 
املســابقة، متغلباً  يف  األول  فوزه  اإلمارات 
وحيد،  بهدف  عجمــان  فريق  مضيفه  عىل 
اســتاد  عىل  بينهما  جمعت  التي  املباراة  يف 
اإلمارات  راشد بن سعيد يف عجمان، لريفع 
رصيــده إىل 5 نقــاط، مقابــل 15 نقطة 

لعجمان.

مدرب ال�ســارقة: حققنا فوًزا م�ستحًقا 
على العين

أوالريو، مدرب  كوزمــني  الروماني  أعرب 
العني،  بالفوز عىل  الشارقة، عن ســعادته 
يف الجولــة الـ13 “األخــرية” للدور األول 

لدوري أدنوك للمحرتفني.
بالعني هذا  األوىل  الخسارة  الشارقة  وألحق 
ضيفه )2-0(،  عىل  تغلب  املوســم، عندما 

مساء  السبت، عىل ستاد نادي الشارقة.
بعد  الصحفي  املؤتمــر  يف  كوزمــني  وقال 
بعد مباراة  املباراة: “حققنا فوزا مستحقا 
سارت كما نريدها، وحافظنا خالل الشوط 
املعاناة، والفوز  رغــم  النتيجة  عىل  الثاني 

بالغ األهمية”.



أعلنــت وزارة الحــج والعمرة، 
أنه  السعودية،  العربية  باململكة 
ال يمكن للنســاء حجز ترصيح 
لزيارة قرب النبي محمد صىل الله 
عليه وســلم عن طريق تطبيق 
تقتــرص  »اعتمرنــا«، حيــث 
فقط، فيما  الرجال  عىل  الزيارة 
للنســاء حجــز ترصيح  يمكن 
يف  الرشيفة  الروضــة  لزيــارة 

املسجد النبوي.
صحيفــة “ عكاظ”  وذكــرت 
أنه  أكدت  الوزرة  أن  الســع،دية 
صىل  النبي  زيــارة  يخص  فيما 
اللــه عليه وســلم، والصالة يف 
الروضــة الرشيفــة، فيجب أال 
عن  ترصيح  كل  بــن  املدة  تقل 

30 يوما.
وقالــت وزارة الحــج والعمرة 
السعودية ، أنه ال توجد مواعيد 
للصلوات املفروضة يف املســجد 
ملواعيد  بالنســبة  النبــوي، أما 
الرشيفة  الروضــة  يف  الصــالة 
وزيــارة النبي صــىل الله عليه 

وسلم، فالبد من متابعة تطبيق 
للحجز  باســتمرار  “اعتمرنا” 

حسب املتاح.

لذلك  أنه يشرتط  وشــددت عىل 
تطبيق  مــن  الترصيح  إصــدار 
بيانات  تكون  “اعتمرنــا”، وأن 

نظــام  يف  محدثــة  املســتفيد 
“أبرش” مع اشرتاط ظهور حالة 

“محّصن” يف تطبيق “توكلنا”.

    

معــرض  يف  الســتار  أزيــح 
االســتهالكية  اإللكرتونيــات 
فيغاس  الس  حاليــاً يف  املقام 
ذاتي  جرار  أول  عن  األمريكية 

يصل  أن  املتوقع  القيادة، ومن 
دوالر،  ألــف   50 إىل  ســعره 
ميل«  ذكــرت »دييل  ما  وفق 

الربيطانية.

تسعى رشكة ناشئة إليجاد حلول مناهضة الستخدام 
إيجاد مادة  التغليف وذلك عرب  البالســتيك يف عمليات 

قابلة للتحلل قوامها األعشاب البحرية.
منتج “نوت-بال” )بمعنى ليس أو بدون بالســتيك( 
وهي إشــارة لحقيقة أن املنتج قد يبدو بالستيكياً 
لكنــه مصنــوع بالفعل مــن األعشــاب البحرية 
الحيوي،  للتحلل  والقابلة  لألكل  الصالحة  والنباتات 
من املزعم أن يحل محل البالستيك يف صناعة تغليف 

املنتجات.
وال  شــفاف  الجديد  الثوري  التغليف  منتج  علماً بأن 

يمكن رؤيته إال عند اســتخدامه و”ملئه”، تماماً مثل 
العبوات الشفافة.

ويف هذا الصــدد، أوضح مــارك وود، املدير اإلبداعي 
لرشكة “ســزبريونيون” إن Notpla هي  األول 
البحرية وتسعى  رشكة ناشئة تعتمد عىل األعشاب 
لالســتدامة يف مجال التعبئــة والتغليف يف مهمة 
كما  والتغليف  التعبئــة  صناعة  لطمــس  تهدف 

نعرفها اليوم وإيجاد بديل أكثر صداقة بالبيئة.
ســنوياً، يتم التخلص من حــوايل 8 مالين طن 
تغيري  لذلــك يجب  املحيطات  يف  البالســتيك  من 
سلوك العالم عندما يتعلق األمر بالبالستيك الذي 
واحدة، ووفقاً ملصممي “نوت-بال”  ملرة  يستخدم 
فإنه يمكن تحويل املادة لســماد يف غضون 4 إىل 6 

أسابيع.

يف  صحــراء كاراكوم  قلــب  يف 
تركمنســتان تقع حفرة تشبه 
املحرقة بحجم ملعب كرة القدم 
ال تنطفــئ نارها منذ أكثر من 
50 عامــا، وأطلــق الســكان 
اســم  الحفرة  عىل  املحليــون 
عامليا  جهنــم«، وتعرف  »باب 

باسم حفرة »دار فازا«.
عن  عبــارة  هــي   والحفــرة 
منخفض يبلغ قطره حوايل 60 
مرتاً وعمقه 20 مرتاً، تتصاعد 

منه النريان.
والحفــرة ليســت مــن صنع 
اإلنسان،  صنع  من  بل  الطبيعة 
بالغاز  غنية  فالصحراء هنــاك 
تعد  والنفــط، لذلك  الطبيعــي 

مصــدرا  القاحلــة  املنطقــة 
للبحوث والحفر.

 فقــد ظهــرت هــذه الحفرة 
عام 1971، عندما  املشــتعلة 
املكان، بحثاً  هذا  يف  بئر  حفرت 
وحدث  الطبيعــي  الغــاز  عن 

علماء  فقــرر  أريض،  انهيــار 
يف  النار  إشــعال  الجيولوجيــا 
الحفرة، عىل  من  الخارج  الغاز 
أمل أن يحــرتق يف غضون أيام 
قليلة ويمنعــون بالتايل ترسبه 

وفق العربية نت.

مقصداً  الحفــرة  وأصبحــت   
سياحياً ملئات السياح من جميع 
أنحاء العالم. ومنذ عام 2009 
زار املوقــع أكثر مــن 50 ألف 

سائح.
لكــن مؤخــراً، أمــر رئيــس 
تركمانستان، قربان قويل بردي 
طريقة  بإيجــاد  محمــدوف، 
أثناء اجتماع  إلطفائها، وذلــك 
الوزراء  رئيس  بنائب  حكومي، 
املسؤول  أبراخمانوف،  شاخيم 

عن مجمع النفط والغاز.
وأشــار بردي محمدوف إىل أن 
»هذا الوضع له تأثري سيئ عىل 
الذين  األشخاص  وصحة  البيئة 

يعيشون يف الجوار«.

مادة تغليف قابلة لألكل بدياًل للبالستيك

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

مــن كل مكان، حمل الشــباب العراقي حلــم النجومية ومىض نحو 
تحقيقــه، علّه ينجح يف إيصال موهبتــه يف الغناء إىل الجمهور العربي 
 IRaQ IDol حــول العالم من خالل املوســم الثاني من برنامــج
عــىل MBC العراق. وأمام لجنة التحكيــم املؤلفة من حاتم العراقي، 
رحمة رياض، وسيف نبيل، مّر املشرتكون تباعاً ضمن الحلقتن األوىل 
األداء، تحت شــعار »غِن يا عراق«، بعضهم  والثانية من االختبارات 
اجتاز التحدي األول بنجاح، والبعض اآلخر خرج خايل الوفاض، وقّرر 
بعض هؤالء أن يكرروا التجربة يف مواسم الحقة. أما الذين تأهلوا إىل 

املرحلة التالية، فسيبدؤون االستعداد إىل األصعب يف األيام القادمة.
وأشــارت مقدمة الربنامج ميس عنرب إىل أن إطالق املوسم الثاني من 
العراقية  »عراق آيدول«، يأتي ليســلط الضوء عىل املزيد من املواهب 
الذيــن تقدموا باآلالف لخوض منافســة صعبة، ليصل واحد منهم إىل 

تحقيق لقب »محبوب العراق«.              

كواالملبور-)د ب أ(:
 جرى يوم االحد العثور عىل متســلقة جبــال، بعد االبالغ عن فقدانها 
مســاء السبت يف شمال غرب ماليزيا، بحســب ما ذكرته صحيفة “ذا 

ستار” املاليزية.
وقد تم العثور عىل املتسلقة بعد مرور حوايل 24 ساعة من االبالغ عن 
فقدانها بينما كانت تقوم بنزهة سريا عىل االقدام يف ضاحية “تانجونج 

بونجا” بوالية “بينانج” الساحلية الواقعة يف شمال غرب البالد.
وُيعتقــد أنها كانت قد بــدأت رحلتها من حديقة النباتات يف الســاعة 
0430 مساء، ولكنها ضلت طريقها حول التالل يف “تانجونج بونجا”، 
إدارة اإلطفاء واإلنقاذ مع  السادسة مســاء. وقامت  الساعة  يف حوايل 
فــرق من رجال اإلطفاء املتطوعن، بعمليات بحث عن املتســلقة منذ 

أمس، بينما انضمت قوات الدفاع املدني إىل عمليات البحث اليوم.
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العاملية، للطلب  القرية  اســتجابت 
كافة  الضيوف من  قبل  املتزايد من 
األعمار، عــىل تنظيم تحدي أوزكا 
للياقة البدنية 2022 مجدداً. حيث 
فرصة  عــىل  الضيوف  ســيحصل 
التجارب  من  كاملة  بأمسية  للفوز 
 22,000 اســتكمال  عند  الرائعة 
زيارة  خــالل  محتســبة  خطوة، 
الفرتة  العاملية، يف  للقريــة  واحدة 
املمتدة بن 9 يناير حتى 9 فرباير.

ويمّكن التحــدي الضيوف من بدء 
وحيوية، بعد  بنشاط  الجديد  العام 
االنضمام إىل الرّحالة أوزكا، حيوان 
أخرى  للمــرح، مرة  املحب  الكوكا 
أثناء تجوله  خطواته  ُيحيص  وهو 

يف القرية العاملية.
املشاركة  من  الضيوف  وسيتمكن 
الجائزة  عىل  والحصول  التحدي  يف 

من خالل تسجيل الدخول يف تطبيق 
القريــة العامليــة للهواتف الذكية، 
ثم الضغط عــىل زر »تحدي امليش 
أوزكا« ليبدأ بعدها احتســاب  مع 
تلقائياً وهم يستمتعون  خطواتهم 
املختلفة  األجنحــة  بــن  بالتنقل 
والوجهــات  الرتفيــه  ومناطــق 

الرائعة.
الضيــوف  يســتكمل  أن  وبعــد 
خطــوة،   22,000 املشــاركون 
خدمة  مركز  إىل  التوجــه  يمكنهم 
الضيــوف، ابتداًء مــن اليوم التايل 
إلتمام التحدي وحتى انتهاء املوسم 
الجائزة، والتي  عىل  26، للحصول 
هي عبارة عن فرصة لالســتمتاع 
الرائعة  التجــارب  من  كامل  بيوم 
ملنطقة  الرتفيهيــة  الوجهــات  يف 

الكرنفال. 
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مرآته  الجديد  الفضائي  ناســا  تلسكوب  نرش 
تشــبه  والتي  بالذهــب  املطليــة  الضخمــة 
املرصد  فتح  يف  األخرية  الخطوة  الزهرة، وهي 

الدراماتيكي بالكامل.
الرحلة  التحكــم يف  العلمــاء يف غرفة  وتمكن 
مــن تثبيت الجزء األخري مــن املرآة التي يبلغ 
مكانه، الســتكمال  يف  ارتفاعهــا 6.5 أمتار 

عملية نرش تلسكوب جيمس ويب الفضائي.
وقــال توماس زوربوشــن، رئيــس البعثات 
له من  بذلك. يا  للغاية  ناسا “سعيد  العلمية يف 
إنجــاز مذهل، أن نرى هذا الشــكل الجميل يف 

السماء اآلن.”
من  قوة  ويب، األكثر  التليســكوب  ســيقوم 
تلسكوب هابل، والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات 
دوالر، بمســح الكون بحثا عن الضوء املتدفق 

من النجوم واملجرات األوىل التي تشــكلت قبل 
13.7 مليار ســنة. ولتحقيــق ذلك، كان عىل 
ناســا تجهيز ويــب بأضخم مــرآة وأكثرها 
اإلطالق –  الفضاء عىل  إىل  أطلقت  حساســية 

“عينه الذهبية”، كما يسميها العلماء.
تليسكوب ويب بالغ الضخامة لدرجة أنه كان 
يتعن طيه بصورة أشبه باألوريغامي ليناسب 
الصاروخ الذي انطلق من أمريكا الجنوبية قبل 

أسبوعن.

بوابة جهنم.. حفرة نارها تشتعل من نصف قرن ولم تنطفئ

»ناسا« تستكمل نشر أقوى تلسكوب فضائي في العالمالس فيغاس األمريكية: أول جرار ذاتي القيادة

العثور على متسلقة جبال بعد يوم 
من فقدانها في ماليزيا

تحديتحدي المشي مع أوزكا للياقة البدنية يعود مجددًا في القرية  المشي مع أوزكا للياقة البدنية يعود مجددًا في القرية العالميةالعالمية

مواهب عراقية شابة تبدأ رحلة البحث 
عن عالم النجومية 

السعودية: زيارة قبر الرسول للرجال فقط وال تصاريح للنساءالسعودية: زيارة قبر الرسول للرجال فقط وال تصاريح للنساء
من  عينة  املــاء يف  العلماء الصينيون  اكتشــف 
محطة  األرض  إىل  ســلمتها  القمريــة  الرتبــة 

Chang’e-5 يف عام 2020.
القمرية  الرتبة  أن عينة  البحث عىل  تنص مقالة 
املاء،  من  املليــون  عــىل 120 جزءاً يف  تحتوي 
معظمها من الرياح الشمسية، حسب »فيستي«.
تم إطالق املسبار الصيني يف 23 نوفمرب 2020. 
عاد إىل األرض يف 16 ديســمرب من العام نفسه، 

حامالً 1731 غراماً من تربة القمر.
قامت املحطة بجمع الصخور القمرية يف املنطقة 

غري املكتشفة يف أكرب محيط قمر.
القمر، بي  أبحــاث  نائــب مدير مركز  وأوضح 
املهمة هي قفزة  تشاو، يف وقت ســابق: »هذه 
تكنولوجية كبرية. وعىل الرغم من أن التخطيط 
الدخول  يشمل  القمر، الذي  الستكشاف  الشامل 
إىل املدار والهبوط والعودة، هي املرحلة األخرية، 
الصيني، فهذه  العاملي  القمر  بالنســبة لربنامج 

مجرد بداية«.
هــذه املهمة لها أيضــاً أهمية عمليــة جداً. ال 
يحتوي القمر عىل املاء فحسب، بل يحتوي أيضاً 
عــىل معادن أرضية نادرة تســتخدم يف صناعة 
تســمى  الفائقــة. وأيضاً مادة  التكنولوجيــا 

مستقبل الطاقة األرضية - الهيليوم 3.

تثري ناطحة سحاب قلق مدينة 
األمريكية،  فرانسيسكو  سان 
املهندســن  أحــد  كشــف  إذ 
بمقدار  تميل  أنهــا  املعمارين 
3 إنشــات سنوياً، وفق موقع 

»سكاي نيوز عربية«.
وقــال املهنــدس اإلنشــائي، 
الخميس،  أو.هامربغر،  رونالد 
باملدينة  اســتماع  جلســة  يف 
عــرض فيها إصالحــاً محدثاً 
بــرج »ميلينيوم«،  ألســاس 
سكنية  ســحاب  ناطحة  وهو 
فاخرة يف ســان فرانسيسكو، 
اآلن 3 بوصات  يميل  املبنى  إن 
كل عام، و»ينغرس« يف األرض 
أكثر، وفق مــا ذكرت »إن بي 

يس« نيوز األمريكية.
والــربج املكون من 58 طابقاً 
ويبلــغ ارتفاعــه 645 قدماً، 
عام  للمقيمن  افتتاحــه  وتم 
26 بوصة  اآلن  2009، يميل 
شــماالً وغربــاً، يف قلب الحي 

املايل يف سان فرانسيسكو.
ويقع املبنى يف منطقة حيوية، 
ومحطة  حافالت  محطة  قرب 

ســكك حديديــة مســتقبلية 
السكك  لشبكة  محتملة، تابعة 
الرسعة يف  عاليــة  الحديديــة 
كاليفورنيا، قيد اإلنشاء حالياً.

ويف عــام 2016 تــم إبــالغ 
الســكان أن املبنــى يســتقر 
من  متساو، وأكثر  غري  بشكل 
الجهود  أن  يبدو  املتوقع، لكن 
يف  االستقرار  لتحقيق  املبذولة 
ناطحة السحاب أدت إىل تفاقم 

األمور.
عىل  العمل  املهندسون  وأوقف 
إصالح الخلل يف صيف 2021، 
مــن »تحديد  يتمكنوا  حتــى 

زيادة يف حركة  ســبب حدوث 
األساســات، وكيــف يمكــن 

التخفيف من ذلك«.
عمليــة  إطــالق  وإلعــادة 
هامربغر،  اإلصــالح، اقــرتح 
ركائز  عدد  الخميس، خفــض 
الدعم أســفل الربج من 52 إىل 
18، وورد يف رســالة إىل املدير 
الشــهر  ميلينيوم  لربج  العام 
الجديد  »اإلصــالح  أن  املايض 
بعد  رضوريــًا،  كان  واألرسع 
ســببن  املهندســون  حدد  أن 
محتملــن لتدهــور واضح يف 

استقرار املبنى«.

ناطحة سحاب تميل 3 إنشات سنويًا

الصينيون يعودون بالماء من القمر
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