
اأبوظبي-وام:

 بحث ســمو الشــيخ عبدالله بــن زايد آل نهيــان وزير 
الخارجية والتعاون الدولي خالل اتصال هاتفي مع معالي 
وانغ يي مستشــار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين 
الشعبية عالقات الصداقة المتميزة والشراكة االستراتيجية 
الشــاملة التي تجمع بين البلدين وســبل تعزيزها وتنمية 

آفاق التعاون المشترك في المجاالت كافة.
المشترك  القضايا ذات االهتمام  الجانبان عددا من  وناقش 

ومستجدات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
الصيني  الخارجيــة  واســتعرض ســموه و معالي وزير 
مســتجدات جائحة فيروس كورونا المســتجد »كوفيد - 
19« والتعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين في هذا الملف 
المبذولة الحتواء تداعيات  العالميــة  الجهود  وأهمية دعم 

الجائحة على مختلف األصعدة.

دبي-وام:

الســري  الحبل  دم  مركز  أعلن   
التابــع لهيئة  »ســيل ســيف« 
الصحة بدبــي تخزينه أكثر من 
الــف وحدة حبل ســري   100
الدولة  في  ومقيمين  لمواطنين 
عالج  فــي  منهــا  لإلســتفادة 

أمراض مزمنة وخطيرة.
وقالــت ســارة الحــاج علــي 
الرئيســة التنفيذيــة لمركز دم 
الحبل الســري »سيل سيف« إن 
خاص  مرفق  أول  هــو  المركز 
لدم الحبل الســري يحصل على 
ترخيص مــن هيئة الصحة في 
للخاليا  مختبر  أكبر  ويضم  دبي 
الخليــج  بمنطقــة  الجذعيــة 

والشرق األوسط .

وذكرت أن المركز ســجل إقباال 
اإلماراتية  العائــالت  من  كبيرا 
لتخزين وحدات دم الحبل السري 
منها  لإلستفادة  عاما   30 لمدة 

مستقبال في عالج األمراض.
اســتخدام  يتم  أنه  وأوضحــت 
الخاليا الجذعية لدم الحبل السري 
80 حالة  في عــالج أكثر مــن 
اضطرابات  ذلك  في  بما  مرضية 
واضطرابات  والسرطانات  الدم 
الدم  بناء  إلعادة  الغذائي  التمثيل 

والجهاز المناعي.
الحاج  سارة  الدكتورة  وأضافت 
أن هناك أكثر من 100 دراســة 
تبحث  العالم  أنحــاء  جارية في 
الجذعية  الخاليــا  قيمــة  فــي 
الطب  الســري في  الحبل  لــدم 

التجديدي

نيويورك-وام:

المتحدة  العربية  اإلمارات  أدانت   
واســتيالء  القرصنــة  عمليــة 
الجاري  يناير   3 فــي  الحوثيين 
علــى باخــرة الشــحن المدنية 
"الروابي" والتي ترفع علم دولة 

اإلمارات في البحر األحمر.

الذي  االجتماع  خــالل  ذلك  جاء 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  عقده 
الجمهوريــة  بشــأن  المتحــدة 
اليمنية، حيث ندد خالله عدد من 
الباخرة،  بحجز  المجلس  أعضاء 
بيانات  عديدة  دول  أصدرت  فيما 
على  الحوثيين  اســتيالء  تديــن 

الباخرة " الروابي".

وحــول الموضوع ، قالت معالي 
المندوبة  نســيبة،  النا  السفيرة 
الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم 
العبارات  بأشد  ُندين   "  : المتحدة 
للباخــرة  الحوثييــن  قرصنــَة 
المدنيــة " الروابي" ُقبالة ميناء 

الُحديدة،

اأبوظبي-وام:

 أختتمــت فعاليــات تمرين /درع 
اإلمارات المشترك 50/ في االتجاه 
لدولة  البحري  المسرح  من  الغربي 
اإلمارات وذلك بتنفيذ عمليات قتال 

ليلية بالذخيرة الحية.
اشــتملت العمليــات الليليــة على 

في  تمثلت  نشــاطات  عــدة  تنفيذ 
إبحار تشكيل بحري بحماية جوية 
كبيرة نحو أهدافها ، وتنفيذ قصف 
قبل  من  الحية  بالذخيــرة  تمهيدي 
المسلحة  القوات  أســلحة  مختلف 
بالتزامن  علي هذه األهــداف وذلك 
مع تنفيذ عمليــات إبرار المظليين 
علــى أهداف ذات قيمــة عملياتية 

االفتراضي  العدو  عمــق  في  عالية 
لتدميرهــا تال ذلــك تنفيذ عمليات 
إبــرار جــوي و إبــرار بحري من 
أن يتم  الفرســان قبل  قبل وحدات 
العدو  لتدمير  مدرعة  وحدات  إبرار 

وتأمين األهداف والدفاع عنها.

اأبوظبي-وام:

 قال ســعادة مقصــود كروز رئيس 
إن  اإلنســان  الوطنية لحقوق  الهيئة 
محوراً  شكل  اإلمارات  في  اإلنســان 
التنمية  جهود  لكافة  وهدفاً  أساسياً 
قرن  نصف  مسيرة  خالل  المستدامة 
احتفاالت  مع  وبالتزامن  العطاء  من 

الدولة بمرور 50 عاما من اإلنجازات 
 »12« رقم  االتحادي  القانــون  صدر 
لسنة 2021 والقاضي بإنشاء الهيئة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تأكيداً 
لنهجهــا المســتقبلي والثابــت في 
تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  كافة  دعم 

حقوق اإلنسان وصون كرامته.

اأم�ستردام-)د ب اأ(:

 أعلــن ملك هولنــدا فيليم ألكســندر، يوم 
الخميس عدم اســتخدام عربــة من جانب 
األســرة الملكية الهولندية، بعدما تشوهت 
ســمعتها جراء تزيينها بصور اعُتبرت على 

نطاق واسع بأنها عنصرية.
وقــال في رســالة مصــورة عــن العربة 
المعروفة باسم "جولدن كوتش" أي العربة 
الذهبية إننا "ال نســتطيع أن نكتب التاريخ 
مــن جديد. لكننا نســتطيع أن نحاول معا 
تقبله والتعامــل معه". وقال إن العربة لن 
يتم السماح باستخدامها طالما ظل التاريخ 

االستعماري لهولندا أمرا مثيرا للجدل.
وقال إن "جولدن كوتش لن تســير مجددا 
الهولنديون مستعدين  ســوى عندما يكون 
لهــذه الخطوة. وهذه ليســت القضية في 

الوقت الراهن".
الملكية  رموز  من  واحدة  الذهبية،  والعربة 
الكثيرون على  إليها  الهولندية، لكن ينظــر 
عام   200 طوال  وقمعا  عنصرية  تمثل  أنها 

عندما كانت البالد قوة استعمارية.
كانت مدينة أمســتردام قــد قدمتها هدية 

.1898 للملكة فيلهيلمينا في عام 

بيروت-)د ب اأ(:

اللبناني عبد  الخارجية والمغتربين  أعلن وزير   
المســؤولين  أن  الخميس،  يوم  حبيب،  بو  الله 
الســتيراد  دعمهم  تأكيد  جــددوا  األمريكيين 
واألردن  لبنان من مصر  إلــى  والكهرباء  الغاز 
قانون  قيود  لبنان من  عبر سوريا، واســتثناء 
»قيصــر«، و«أن هــذا االمــر تــم إبالغه إلى 
تصريحات  وجاءت  المصريين«.  المســؤولين 
الوزير بو حبيب خالل لقائه رئيس الجمهورية 
ميشال عون، حيث »  أطلعه على نتائج زيارته 
إلــى الواليات المتحدة األمريكيــة، واللقاءات 
التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس 
الخارجية«،  ووزارة  األمريكــي  القومي  األمن 

بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار الوزير بو حبيب إلى أنه »لمس في خالل 
المحادثات، دعما أمريكيا واضحا لدور صندوق 
النقد الدولي المرتقب في مســاعدة لبنان على 

تجاوز ظروفه االقتصادية الصعبة.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م
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بغداد - وام:

 قــررت أعلى محكمة في القضــاء العراقي، يوم الخميس، 
إيقاف عمل مجلس النواب«البرلمان« الذي عقد أول جلساته 
األحــد الماضي. واصدرت المحكمــة االتحادية العليا، يوم 
الخميــس، أمراً والئيــاً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاســة 

البرلمان المنتخبة مؤقتاً.
وقررت المحكمة حكمها، بحســب وثائــق وبعد النظر في 
دعوى أقاماها اثنان من النواب، طعناً بدستورية االجراءات 
التي  اتباعها في الجلســة االفتتاحيــة للبرلمان  التي جرى 
أسفرت عن انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له. وينص قرار 
المحكمــة االتحادية باإليقاف المؤقت لعمل هيئة رئاســة 
مجلس النواب الى حين البّت بالدعاوى المقدمة لديها، دون 

لذلك. ان تحدد موعداً 
ويترتب على قرار المحكمة االتحادية العليا إيقاف إجراءات 
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الخطوة 
لتسمية مرشح  العراقي،  الدســتور  الالزمة، بحسب  الثانية 

لرئاسة الوزراء بعد التوافق بين الكتل السياسية.

الخرطوم-وكاالت:

 ذكر شــهود أن قــوات األمــن أطلقت النار 
والغاز المســيل للدموع بكثافة في العاصمة 
المتظاهرون  سار  بينما  الخرطوم  السودانية 
المناهضون للحكم العســكري صوب القصر 

الرئاسي يوم الخميس.
وقالت الشــرطة في بيان إن ضابط شــرطة 
وقال  المظاهرة.  في  بواجبه  قيامه  أثناء  قتل 
التلفزيون الرسمي إن أحد المتظاهرين طعنه.

الشوارع  إلى  بانتظام  ضخمة  حشود  وتخرج 
للمطالبــة بحكم مدني منــذ انقالب في 25 
تقاســم  ترتيب  أنهى  األول  تشــرين  أكتوبر 

.2019 السلطة الذي بدأ في عام 
ويقول مســعفون مؤيدون لحركة االحتجاج 
63 شــخصا قتلوا نتيجة  إن مــا ال يقل عن 
إطالق قــوات األمن الرصــاص الحي والغاز 

المسيل للدموع.

المحكمــة العليا في العــراق توقف عمل 
ً البرلمان موؤقتا

لبنان يعلن عن ا�ستثناء اأمريكي 
لبالده من قيود قانون »قي�سر«

احتجاجات بالخرطوم ومقتل 
�سابط �سرطة طعناً

وزير ال�سحة الفرن�سي ي�ساب بكورونا
باريــس-)د ب أ(:  أعلن وزير الصحة الفرنســي أوليفييه فيران 
لفيروس  إيجابيته  أظهــرت  االختبارات  أن  الخميــس  يوم  عصر 
كورونا، مضيفا أنــه قيد الحجر الصحي اآلن ويواصل العمل عن 
بعد. وذكرت وكالة األنباء الفرنسية )ايه اف بي( نقال عن مقربين 
الوزير خضع الختبــار فيروس كورونا  أن  يبــدو  أنه  فيران  من 
بعدمــا بدأ في الشــعور بأعراض خفيفة. وقفــز عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا في فرنسا في األسابيع األخيرة وينتشر متحور 

أوميكرون من الفيروس حاليا في كل أرجاء البالد..
وسجلت السلطات الصحية نحو 362 ألف إصابة جديدة بفيروس 
اإلصابة  األربعاء. وبلغ معــدل  يــوم  24 ســاعة  كورونا خالل 
األســبوعي في فرنســا ككل 2811 إصابة جديدة لكل مئة ألف 

ساكن.

ختام تمرين "درع الإمارات الم�شترك 50 " بتنفيذ 
عمليات قتال ليلية بالذخيرة الحية
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي
0.65  8,426.41 8,332.693,214.60 0.20 3,208.14

حمد�ن بن ز�يد: ملف �لأمن �لغذ�ئي يمثل �أولوية رئي�سية حمد�ن بن ز�يد: ملف �لأمن �لغذ�ئي يمثل �أولوية رئي�سية للإمارات للإمارات 

محم��د بن ر��س��د يطلق ج�س��ر �إنفينيت��ي �لتحفة محم��د بن ر��س��د يطلق ج�س��ر �إنفينيت��ي �لتحفة 
�لمعمارية �لعالمية �لجديدة بدبي �لمعمارية �لعالمية �لجديدة بدبي 

ملك هولندا يوقف ا�شتخدام 
"العربة الذهبية" ب�شبب 

�شورتها ال�شتعمارية

 الإمارات تدين قر�شنة الحوثيين ل�شفينة ال�شحن المدنية 
التي ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

الهيئة الوطنية لحقوق الإن�شان ت�شدر تقريرًا 
�شنويًا �شيكون متاحًا للجميع 

التحالــف: مقتــل 220 عن�ســراً مــن ميل�ســيات 
الحوثي في ماأرب باليمن

أ(: الرياض-)د ب 
 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، 
يوم الخميس قيام القوات الجوية بتنفيذ 31 عملية استهداف 
220 عنصرا من ميليشــيات الحوثي  أســفرت عن مقتــل 
آلية   18 »االســتهدافات دمرت  التحالف:  في مأرب. وقــال 

220 عنصرا إرهابيا«. عسكرية، وقضت على أكثر من 
وتحاول جماعة الحوثيين تدارك االنهيارات التي تعرضت لها 
خالل األيام الماضية غربي شــبوة وجنوبي مأرب، إذ دفعت 
بتعزيزات عســكرية كبيــرة في محاولة منهــا لكبح تقدم 
ألويــة العمالقة والقوات الحكومية إلى مركز مديرية حريب 

االستراتيجية.

اأبوظبي-وام:

 ترأس ســمو الشيخ حمدان بن 
في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد 
مجلس  رئيس  الظفــرة  منطقة 
القابضة  الظاهرة  إدارة شــركة 
الشــركة  إدارة  مجلس  اجتماع 
االتصال  تقنية  عبــر  عقد  الذي 

المرئي عن بعد.
االجتماع اســتعراض  خالل  تم 
الظاهرة القابضة  شــركة  عمل 
2021 ومراجعة  الماضي  للعام 
 2022 الحالي  العــام  موازنــة 
جانب  إلــى  عليها  والموافقــة 
بحث ومناقشة توجهات الشركة 
القادمة  األعــوام  فــي  للنمــو 
المواضيع  من  عــدد  إلى  إضافة 

المطروحة على جدول األعمال.

دبي- وام- الوحدة:

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الوزراء  مجلــس  رئيس  الدولــة 
حاكــم دبــي، رعاه اللــه، بدبي 

إنفينيتي  جســر  الخميس  يــوم 
تحفة  يعد  والــذي  )الالنهايــة(، 
هندسية وفنية ومعمارية عالمية 

جديدة.
عبر  تغريــدة  في  ســموه  وقال 
تويتر:  بموقع  الرســمي  حسابه 

)الالنهاية(..  إنفينيتــي  "جســر 
ومعمارية  وفنية  هندسية  تحفة 
أطلقناهــا  جديــدة..  عالميــة 
اليــوم من دبي.. جســورنا نحو 
نهاية  ال  طموحاتنا  المســتقبل.. 

»»طالع ص 2 و3««لها".

عبدالـله بن زايد يجري مباحثات 
هاتفية مع وزيري الخارجية 

بال�شين وكوريا الجنوبية  

»�شيل �شيف« يحتفظ بـ 100 األف وحدة 
»حبل �شري« لعالج اأمرا�ض مزمنة

تراأ�س اجتماع مجل�س اإدارة �سركة الظاهرة القاب�سة

اأ�سدر مر�سوماً ب�ساأن مجال�س االأحياء ال�سكنية في االإمارة 

مق�سود كروز :



:ΩGh-»HO

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

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

 ºbQ Ωƒ°SôŸG ,»HO IQÉeE’ kÉªcÉM ¬àØ°üH ,ˆG √ÉYQ

 á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉ› ¿CÉ°ûH 2022 áæ°ùd /1/

 ≈∏Y ±tô©àdG ¤EG Ωƒ°SôŸG ±ó¡jh .»HO IQÉeEG ‘

 äÉeóÿG øe º¡JÉLÉ«àMGh Ú«JGQÉeE’G ´É°VhCG

 á«YÉªàL’G  äÉeóÿGh  ΩÉY  πµ°ûH  á«eƒµ◊G

 IOƒL  Ú°ù–  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,¢UÉN  πµ°ûH

 á«YÉªàL’G §HGhôdG õjõ©Jh ,Ú«JGQÉeEÓd IÉ«◊G

 π«©ØJ ∫ÓN øe ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G »æ pWÉb ÚH

 πª©dG ≥«°ùæJh á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉ› QGhOCG

 á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ‹ÉgCG áaÉ°†à°SGh ,É¡æ«H Éª«a

.¢ùdÉéŸG √òg ‘ Ú«JGQÉeE’G øe

 ≥«≤–  ‘  ΩÉ¡°SE’G  ¤EG  Ωƒ°SôŸG  ±ó¡j  Éªc

 ∫É°üjEG π«¡°ùJh ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G øª°V IOÉ©°ùdG

 ÚæWÉ≤dG Ú«JGQÉeE’G áaÉµd á«YÉªàL’G äÉeóÿG

 …öSC’G  º oMÓàdG  õjõ©Jh  ,á«æµ°ùdG  AÉ«MC’G  ‘

 á«æWƒdG  ájƒ¡dG  õjõ©Jh  ºYOh  ,»YÉªàL’Gh

 á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG  ™«é°ûJh  ,á«JGQÉeE’G

.»Yqƒ£àdG πª©dGh

z™ªàéŸG á«ªæJ{ äÉ°UÉ°üàNG

 á«ªæJ  áÄ«g{  ¤ƒàJ  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  q¢üfh

 ¢ùdÉ› ≈∏Y ΩÉ©dG ±GöTE’G á qª p¡ oe z™ªàéŸG

 OóY ∂dP π«Ñ°S ‘ É¡d ¿ƒµjh ,áq«æµ°ùdG AÉ«MC’G

 á°SÉ«°ùdG  º°SQ  :É¡æe  ,äÉq«MÓ°üdGh  ΩÉ¡ŸG  øe

 πª©d  áeRÓdG  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿGh  áeÉ©dG

 ¢ù∏éŸG ¤EG É¡©aQh ,áq«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉ›

 OÉªàYGh  ,ÉgOÉªàY’  »HO  IQÉeE’  …ò«ØæàdG

 ‘  É¡ª«¶æJ  ºàj  »àdG  á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG

 ™e π o°UGƒàdG õjõ©Jh ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉ›

 ±ó¡H á«æµ°ùdG AÉ«MC’G »æ pWÉb øe Ú«JGQÉeE’G

 PÉîJGh  º¡ pJÉMÎ≤ oeh  º¡ pJÉ¶MÓoŸ  ´Éªà°S’G

 äÉÄ pØdG ∫ƒ°Uh π«¡°ùJ ∂dòch ,É¡ pfCÉ°ûH Ωõ∏j Ée

 ¤EG »∏ëŸG ™ªàéŸG øe ájƒdhC’G äGP áaó¡à°ù oŸG

.áÄ«¡dG äÉeóN

 áaÉc ÒaƒJ ,Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ah ,áÄ«¡dG ¤ƒàJ Éªc

 AÉ«MC’G  ¢ùdÉ›  π«©ØJh  IQGOE’  ºYódG  ¬LhCG

 ,á«æØdGh á«dÉŸGh ájöûÑdG OQGƒŸG øe á«æµ°ùdG

 ¢ù“  »àdG  ájƒdhC’G  äGP  ™«°VGƒŸG  á°ûbÉæ oeh

 ¢ùdÉéŸ AGOCG äGöTDƒe ™°Vhh ,IQÉeE’G ™ªà›

 É¡àeAGƒ oe  ¿Éª°V  ‘  º p¡°ù oJ  ,á«æµ°ùdG  AÉ«MC’G

 á«é«JGÎ°S’G  §£ÿGh  »eƒµ◊G  ¬ tLƒàdG  ™e

 áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  É¡ª««≤J  á©HÉàeh  ,Ióªà©ŸG

 É¡ pfCÉ°ûH  áeRÓdG  ájQhódG  ôjQÉ≤àdG  ™aQh  ,É¡∏ªY

 ∫ƒ∏◊G á°SGQOh ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d

 äÉLÉ«àMG  ¿CÉ°ûH  äÉ«°UƒàdGh  äÉMÎ≤ŸGh

 øe  á«æµ°ùdG  AÉ«MC’G  »æ pWÉb  äÉ©∏£Jh

 πFÉ°ùŸGh ä’É◊G á÷É©e á©HÉàeh ,Ú«JGQÉeE’G

.É¡«∏Y áMhô£ŸG

 á«ªæJ  áÄ«g{  ¢üàîJ  ,Ωƒ°SôŸG  ÖLƒÃh

 AÉ«MC’G  »æ pWÉb  …CGQ  ´Ó£à°SÉH  z™ªàéŸG

 ≥ paGôŸGh äÉeóÿG ∫ƒM Ú«JGQÉeE’G øe á«æµ°ùdG

 äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH »æµ°ùdG »◊G ‘ IOƒLƒŸG

 ™aQ ≈∏Y πª©dGh ,IQÉeE’G ‘ á«æ©ŸG áq«eƒµ◊G

 äÉeóÿG ∂∏àH á°UÉÿG äÉLÉ«àM’Gh äÉÑq∏£à oŸG

 AGôLE’ áq«æ©ŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¤EG ≥aGôŸGh

 á«YÉªàL’G äÉeóÿG Ëó≤Jh ,É¡ pfCÉ°ûH Ωõ∏j Ée

 πNGO  iôNC’G  á«eƒµ◊G  äÉeóÿG  øe  ÉgÒZh

 ºYqódG  Ëó≤J  ∂dòc  ,á«æµ°ùdG  AÉ«MC’G  ¢ùdÉ›

 øe É¡«æWÉ≤d  äÉeóÿG √òg RÉ‚E’ IófÉ°ù oŸGh

 ,™ªàéŸG  áeóN  ≈∏Y  º¡©«é°ûJh  Ú«JGQÉeE’G

 ™ªà›  ‘  äÉÄØdG  ∞∏àfl  äÉ«fÉµeEG  RGôHEGh

 äÉÄa  ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Yh  ,»æµ°ùdG  »◊G

 öûf ‘ áªgÉ°ùŸGh ,∫ÉØWC’Gh ÜÉÑ°ûdGh AÉ°ùædG

 ácQÉ°ûe π«¡°ùJh ,‘É≤ãdGh »YÉªàL’G »YƒdG

 ÚdhDƒ°ùŸGh  IQÉeE’G  ‘  á qeÉ©dG  äÉ«°üî°ûdG

 ºàJ »àdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G ‘ ¿É«YC’G QÉÑch

.á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉ› ‘

¢ùdÉéŸG äÉeGõàdG

 AÉ«MC’G  ¢ùdÉ›  äÉeGõàdG  Ωƒ°SôŸG  OóMh

 :É¡æ«H  øeh  É¡H  ó«≤àdG  Öéj  »àdG  áq«æµ°ùdG

 äGQGô≤dGh  ,IQÉeE’G  ‘  ájQÉ°ùdG  äÉ©jöûàdG

 á«ªæJ áÄ«g øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh íFGƒ∏dGh

 …CG  Ëó≤J hCG  •É°ûf …CG  ádhGõ oe ΩóYh ,™ªàéŸG

 ≥aGƒJ »àdG äÉeóÿGh á£°ûfC’G ÒZ øe äÉeóN

 äÉYGõædGh  á«gGôµdG  IQÉKEG  ΩóYh ,É¡«∏Y áÄ«¡dG

 ,á«bô©dG  hCG  á«æjódG  hCG  ájöüæ©dG  hCG  á«ØFÉ£dG

 ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G ¢ù“ ób »àdG πFÉ°ùŸG hCG

.ádhódG

 á«æµ°ùdG  AÉ«MC’G  ¢ùdÉ›  Ωƒ°SôŸG  ΩõdCG  Éªc

 ,ádhódG ‘ áeÉ©dG ÜGOB’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶uædG ΩGÎMÉH

 áÄ«g øe á≤Ñ°ù oŸG á«£ÿG á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh

 ‘ ácQÉ°û oŸG hCG º«¶æJ ∫ÉM ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ

 äGöVÉëŸGh äÉYÉªàL’Gh äGhóædGh äGô“DƒŸG

 ,É¡LQÉN hCG ádhódG πNGO iôNCG äÉ«dÉ©a …CG hCG

 hCG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e á«bÉØJG …CG ΩGôHEG ΩóYh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG ,á«dÉ©a …CG º«¶æàd á°UÉÿG

.∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG áÄ«¡dG á≤aGƒe

äÉYtÈàdG ∫ƒÑb hCG ™ªL ô¶M

 á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉ› ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ô n¶ nMh

 hCG  É¡dƒÑb hCG  É¡ pªµ oM ‘ Ée hCG  äÉYtÈàdG ™ªL

 á∏«°Sh …CG ÈY É¡æY ¿ÓYE’G hCG É¡©ªéH ìÉª°ùdG

.öTÉÑe ÒZ hCG öTÉÑe πµ°ûH kAGƒ°S ,âfÉc

 É¡eÉ«b π«Ñ°S ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«¡d ¿ƒµjh

 ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ÉgQGhOCGh É¡JÉ°UÉ°üàNÉH

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷ÉH  áfÉ©à°S’G  ,Ωƒ°SôŸG  Gòg

 Ëó≤J äÉ¡÷G √òg ≈∏Yh ,»HO IQÉeEG ‘ á«æ©ŸG

.∂dP É¡æe Öp∏ oW ≈àe áÄ«¡∏d IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  áÄ«¡d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  Qpó°ü ojh

 ºbQ  Ωƒ°SôŸG  ΩÉµMCG  ò«Øæàd  áeRÓdG  äGQGô≤dG

 ™jöûJ …CG ‘ ¢üf …CG ≈¨∏ ojh ,2022 áæ°ùd /1/

 Gòg ΩÉµMCGh ¬«a ¢VQÉ©àj …òdG ióŸG ¤EG ôNBG

 ,áq«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  öûæ oj  …òdG  ,Ωƒ°SôŸG

.√öûf ïjQÉJ øe ¬H πª© ojh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG

 äÉ«bÉØJ’G áYƒª› IOÉb óah ‹hódG

 áª¶æŸG{  É«fÉ£jôH  ‘  á«ª«gGôHE’G

 ºYO  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  á«ëHôdG  ÒZ

 ΩÓ°ùdG  äÉ«bÉØJG  ™«°SƒJh  ò«ØæJ

.z§°ShC’G ¥öûdG ‘ á«îjQÉàdG

 äGQÉeE’G  öüb  ‘ √ƒª°S  ≈≤àdG  óbh

 ´ÉaódG  ôjRh  ¢ùcƒa  ΩÉ«d  »ÑXƒHCÉH

 ¢ù«FQ É«fÉ£jôH ‘ ≥HÉ°ùdG IQÉéàdGh

 á«ª«gGôHE’G  äÉ«bÉØJ’G  áYƒª›

 óahh  ÊÉ£jÈdG  ¿ÉŸÈdG  AÉ°†YCGh

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¬««fQÉZ ∑QÉe ,áYƒªéŸG

 øØ«à°Sh á«dhódG IQÉéàdG QÉ«àNG áæ÷

 ÊÉŸÈdG  ¢ù«FôdGh  ÖFÉædG  ÜGôc

 Ú¶aÉëŸG  π«FGöSEG  AÉbó°UC’

 ‘  ÖFÉf  ¿hÒeÉc  Gõ«d  IQƒàcódGh

 ¿hDƒ°û∏d  APPG  ¢ù«FQh  ¿ÉŸÈdG

.á«LQÉÿG

 Oƒ¡÷G ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL

 äÉ«bÉØJ’G  áYƒª› É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

 ºYód  É«fÉ£jôH  ‘  á«ª«gGôHE’G

 á≤£æŸÉH á«ª«gGôH’G ΩÓ°ùdG äÉ«bÉØJG

 ÚH  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG  º«b  öûfh

 .Üƒ©°ûdG

 á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG åëH ” Éªc

 IóëàŸG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ÚH  ∑Î°ûŸG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdGh

 ºFÉYO  ï«°SôJh  Égõjõ©àd  øjó∏ÑdG

.á≤£æŸÉH QGô≤à°S’Gh øeC’G

 ójGR  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ÖMQh

 áYƒª›  óah  AÉ°†YCÉH  ¿É«¡f  ∫BG

 É«fÉ£jôH ‘ á«ª«gGôHE’G  äÉ«bÉØJ’G

 á«HÉéjE’G  É¡JÉeÉ¡°SEÉH  Gó«°ûe

 ΩÓ°ùdG äÉ«bÉØJG ºYO ‘ á°Sƒª∏ŸGh

 ¢ûjÉ©àdG º«b öûfh §°ShC’G ¥öûdG ‘

.Üƒ©°ûdG ÚH íeÉ°ùàdGh

 É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡÷ÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 ™«bƒJ  øY  äôªKG  »àdGh  áYƒªéŸG

 ™e  »HO  ‘ ∑Î°ûe  ¿hÉ©J  á«bÉØJG

 á«ëHôdG  ÒZ  áª¶æŸG  -  zácGöT{

 ∫hO  øe  ÜÉÑ°T  IOÉb  É¡°ù°SCG  »àdG

 ¿CG  GócDƒe  -  π«FGöSEG  ádhOh  è«∏ÿG

 íeÉ°ùàdG Qƒ°ùL óe ‘ º¡°ùj ΩÓ°ùdG

 »Ñ∏jh  Üƒ©°ûdG  ÚH  ¢ûjÉ©àdGh

.AÉNôdGh Ωó≤àdGh á«ªæàdG ‘ É¡JÉ©∏£J

 ≈∏Y  AÉæÑdG  ¿CG  √ƒª°S  ±É°VCGh

 º¡°ùj zá«ª«gGôH’G ΩÓ°ùdG äÉ«bÉØJG{

 Oƒ≤jh á∏«ÑædG äÉjÉ¨dG √òg ≥«≤– ‘

 AÉæHh á≤£æŸG ‘ øeC’G ï«°SôJ ¤EG

 ™∏£àJ  IôgOõe  Iô≤à°ùe  äÉ©ªà›

 ∫É«LCÓd Qƒ£àeh ¥öûe πÑ≤à°ùe ¤EG

.áeOÉ≤dG

 ¤EG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  √ƒª°S  QÉ°TCG  Éªc

 á«îjQÉàdGh  á«é«JGÎ°S’G  äÉbÓ©dG

 ádhO  ÚH  ™ªŒ  »àdG  áî°SGôdG

 ¢UôMh  IóëàŸG  áµ∏ªŸGh  äGQÉeE’G

 Égõjõ©J  ≈∏Y  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 ‘  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  ôjƒ£Jh

 IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M .áaÉc ä’ÉéŸG

 ÒØ°S ∫ƒ¡dÉH ¿ÉØ∏N ˆGóÑY Qƒ°üæe

.IóëàŸG áµ∏ªŸG iód ádhódG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  14944 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 14 á©ª÷G
2

 ∫ƒ°Uh π«¡°ùJ ±ó¡dG

 á«YÉªàL’G äÉeóîdG

 ø««JGQÉeE’G áaÉµd

 AÉ«MC’G »a ø«æWÉ≤dG

á«æµ°ùdG

 ºMÓàdG õjõ©J

 »YÉªàL’Gh …ô°SC’G

 á«æWƒdG ájƒ¡dGh

 ™«é°ûJh á«JGQÉeE’G

 »Yqƒ£àdG πª©dG

øWƒdGQÉÑNCG

 ¿hDƒ°ûdG ´É£≤d …ò«ØæJ ôjóe ø««©J 

»HO ºcÉM ¿GƒjóH ájô«eC’G

kGójóL kÉ°üëa 307^767 …ôéJ záë°üdG{

 2^683 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1135 »aÉ©J

 IóMGh IÉah ádÉMh áHÉ°UEG

:ΩGh-»HO

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

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

 2022 áæ°ùd /4/ ºbQ ¢ù∏éŸG QGôb , »HO IQÉeE’

 kGôjó oe ,»Yƒ«£ŸG ÂÉZ áØ«∏N óªfi ≈°ù«Y Ú«©àH

 ÖMÉ°U ¿GƒjO ‘ ájÒeC’G ¿hDƒ°ûdG ´É£≤d kÉjò«ØæJ

 øe QGô≤dG Gò¡H πª© oj ¿CG ≈∏Y ,»HO ºcÉM ƒª°ùdG

.áq«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæ ojh ,√Qhó o°U ïjQÉJ

: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

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

 307,767 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh º¡d

 á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  GójóL  É°üëa

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

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

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,683 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 795,997 á∏é°ùŸG

 áHÉ°üe IóMGh ádÉM IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ áé«àf

.ádÉM 2,182 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

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

 ,ÚaƒàŸG  …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 1,135 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh z19 -

 É¡dƒNO  òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ä’ÉM 756,805

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 kÉªFÉZ íÑ°üj kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U á©ª÷G Ωƒ«dG

 IQGô◊G äÉLQO π«“h ,ôëÑdGh Qõ÷G ≈∏Y kÉfÉ«MCG

 óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQ  íÑ°üj  ∞«Ø£dG  ´ÉØJQÓd

 ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y âÑ°ùdG

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 10 /á«böT á«dÉª°T ¤EG á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG

.kÉfÉ«MCG ¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ 20 ¤EG

 kÉfÉ«MCG êƒŸG §°Sƒàe ¤EG ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 17:  10  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóë«°S  Éª«a

 óæY ∫hC’G Qõ÷G 01:06 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

 04:28 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 18:10 áYÉ°ùdG

 Éª«a kÉfÉ«MCG êƒŸG §°Sƒàe ¤EG ∞«ØN :¿ÉªY ôëH

 ÊÉãdG óŸGh 21:06 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 13:50 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷G 07:10 áYÉ°ùdG óæY

 02:31 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

Ωƒ«dG IQGôëdG äÉLQóH ∞«ØW ´ÉØJQG

ÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh ÖFÉf πÑ≤à°ùj øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y »dhÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh ÖFÉf πÑ≤à°ùj ¿ÉªéY ó¡Y »dh

 ´É°VhC’G kÉ«ØJÉg ¿ÉãëÑj Góæc á«LQÉN IôjRhh ójGR øH ˆGóÑY

  á≤£æªdG »a

 áÑcôªdG øe 19-ó«aƒc äÉeóN õcGôe πªY äÉYÉ°S ójóªJ 

ø«©dGh »ÑXƒHCÉH
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«ë°üdG  äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT  âæ∏YCG  

 19-ó«aƒc äÉeóÿ áë°U õcGôe ¿CG záë°U{

 Ú©dGh  »ÑXƒHCG  »àæjóe  ‘  áÑcôŸG  øe

 áYÉ°ùdG  øe  ,´ƒÑ°SC’G  ΩÉjCG  áaÉc  πª©à°S

 ∂dPh kAÉ°ùe IöTÉ©dG ≈àMh kÉMÉÑ°U áæeÉãdG

 π°†aCG ÒaƒJ ≈∏Y záë°U{ ácöT øe kÉ°UôM

 Ò°ù«Jh ,É¡JBÉ°ûæe ™e Ú∏eÉ©àª∏d äÉeóÿG

 º¡d  âbƒdG  øe  ójõe  áMÉJEGh  ,º¡«∏Y  QƒeC’G

. PCR ¢üëa AGôLG øe Gƒæµªà«d

 äÉeóN õcGôe øe kGOóY záë°U{ ácöT ôaƒJh

 øe πc ‘ »ÑXƒHCG ‘ áÑcôŸG øe 19-ó«aƒc

 ,áæjóŸG  ,áflÉ°ûdG  ,π¡æŸG  ,á«gÉÑdG  ,áÑKƒdG

 ,»∏«¡dG ,êQÉ°ûY øe πc ‘ Ú©dG ‘h ,¿GóHQ

.IôeÉ©dG ,êhQÉ°üdG

ÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh ÖFÉf ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹hÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh ÖFÉf ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG

 ¬Ñàµe  ‘  -  øjƒ«≤dG  ΩCG  ó¡Y  ‹h  Ó©ŸG

 IOÉ©°S  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  -  …ÒeC’G  ¿GƒjódÉH

 á«LQÉN ôjRh ÖFÉf Éà«ZQG ≈µ°ùf’ƒH ÉfÉjQOCG

 É«dÉM ádhódG QhõJ ≈àdG ÉµjQÉà°Sƒc ájQƒ¡ªL

 ΩÉY π°üæb ƒ«jQƒe ƒ°ùfƒØdG IOÉ©°S É¡≤aGôj

. ádhódG iód ÉµjQÉà°Sƒc

 IOÉ©°ùH  øjƒ«≤dG  ΩCG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÖMQh

 ÉµjÎ°Sƒc  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ôjRh  ÖFÉf

 ádhO  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  É°Vô©à°SGh  ,

 õjõ©J ∫ƒM ÉµjQÉà°Sƒc ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

 ÚH ábGó°üdG äÉbÓY ó«WƒJh ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG

.ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 á«LQÉN  ôjRh  ÖFÉf  äOÉ°TCG  É¡ÑfÉL  øe

 ÊGôª©dGh  …QÉ°†◊G  Qƒ£àdÉH  ÉµjQÉà°Sƒc

 øjƒ«≤dG ΩCGh áeÉY äGQÉeE’G ádhO √ó¡°ûJ …òdG

. ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á°UÉN

 Ó©ŸG ó°TGQ øH ódÉN ï«°ûdG .. AÉ≤∏dG ö†M

 ï«°ûdGh øjƒ«≤dG ΩCG ‘ …ÒeC’G ¿GƒjódG ¢ù«FQ

 IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óLÉe

 IOÉ©°Sh  øjƒ«≤dG  ΩCG  ‘  QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG

 …ÒeC’G  ¿GƒjódG  ôjóe  …ÓàdG  ó«©°S  öUÉf

 äÉØjöûàdG ôjóe óªMCG óªfi ó°TGQ IOÉ©°Sh

 ⁄É°S ó«ªM ∞«°S IOÉ©°Sh …ÒeC’G ¿GƒjódÉH

 OóYh øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe

. ÚdhDƒ°ùŸG øe

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ºcÉ◊G  ¿GƒjO  ‘ ¬ÑàµÃ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 Éà«ZQG »µ°ùf’ƒH ÉfÉjQOCG IOÉ©°S ¢ù«ªÿG Ωƒj

 ÉµjQÉà°Sƒc  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ôjRh  ÖFÉf

 IOÉ©°S  É¡≤aGôj  É«dÉM  OÓÑdG  QhõJ  »àdG

 iód ÉµjQÉà°Sƒc ΩÉY π°üæb ƒ«jQƒe ƒ°ùfƒØdG

. ádhódG

 ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ÖFÉæH √ƒª°S ÖMQh

 ¬dÓN iôL …òdG AÉ≤∏dG ájGóH ‘ ÉµjQÉà°Sƒc

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  åëH

 Égôjƒ£J  πÑ°Sh  ÉµjQÉà°Sƒc  ájQƒ¡ªLh

 øe »àdG ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJh Égó«WƒJh

 ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ÚH ábÓ©dG Rõ©J ¿CG É¡fÉ°T

 ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  õjõ©J  ÖfÉL  ¤EG  Ú≤jó°üdG

 ≥«≤– ‘ º¡°ùj ÉÃ ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

 ≈∏Y ÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh ÖFÉf âæKCGh

 ójó©dG  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG

 Qƒ£àdÉH  Ió«°ûe  ..  áØ∏àîŸG  ä’ÉéŸG  øe

 áeÉY  äGQÉeE’G  ádhO  √ó¡°ûJ  …òdG  …QÉ°†◊G

.áaÉc øjOÉ«ŸG ‘ á°UÉN ¿ÉªéYh

 »ª«©ædG ó«ªM øH óªMCG ï«°ûdG .. AÉ≤∏dG ö†M

 ï«°ûdGh ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U πã‡

 ájó∏ÑdG IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ

 AÉaöûdG  ÚeCG  ˆGóÑY  IOÉ©°Sh  §«£îàdGh

 ∞°Sƒj  IOÉ©°Sh  ºcÉ◊G  ¿GƒjóH  QÉ°ûà°ùŸG

 äÉØjöûàdG  IôFGO ΩÉY ôjóe »ª«©ædG  óªfi

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øeOóYh áaÉ«°†dGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 á«LQÉN IôjRh ‹ƒL ÊÓ«e ‹É©e ™e »ØJÉg

 ájóæµdG  á«JGQÉeE’G  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  Góæc

 ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG

 á≤£æŸG  ‘  ´É°VhC’G  ¿ÉÑfÉ÷G  ¢ûbÉfh

 ÉjÉ°†≤dGh  äÉØ∏ŸG  øe  OóY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 Góæc á«LQÉN IôjRh ‹É©eh √ƒª°S åëH Éªc

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  äGQƒ£J

 á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G ºYO πÑ°Sh z19 - ó«aƒc{

.É¡JÉ«YGóJ á¡LGƒe ‘ ádhòÑŸG

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

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

 ≈∏Y ¢Uô◊Gh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG

 ‘ ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  á«ªæJh  Égõjõ©J

.áaÉc ä’ÉéŸG

É«fÉ£jôH »a á«ª«gGôHE’G äÉ«bÉØJ’G áYƒªée IOÉb óah πÑ≤à°ùj ójGR øH ˆGóÑY

É«fÉ£jôH ‘ á«ª«gGôHE’G äÉ«bÉØJ’G áYƒª› IOÉb óah ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

»HO IQÉeEG »a á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¢ùdÉée ¿CÉ°ûH kÉeƒ°Sôe Qó°üoj ó°TGQ øH óªëe



:IóMƒdG-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≥∏WCG

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

 Ωƒj  »HóH  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ó©j …òdGh ,(ájÉ¡fÓdG) »à«æ«ØfEG öùL ¢ù«ªÿG

.IójóL á«ŸÉY ájQÉª©eh á«æah á«°Sóæg áØ–

 »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ÈY Iójô¨J ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 ..(ájÉ¡fÓdG)  »à«æ«ØfEG  öùL{  :ÎjƒJ  ™bƒÃ

 á«ŸÉY  ájQÉª©eh  á«æah  á«°Sóæg  áØ–

 ƒëf ÉfQƒ°ùL ..»HO øe Ωƒ«dG ÉgÉæ≤∏WCG ..IójóL

.zÉ¡d ájÉ¡f ’ ÉæJÉMƒªW ..πÑ≤à°ùŸG

:ΩGh-»HO

 ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ  â–  

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,¿É«¡f  ∫BG

 äGQÉeE’G  èeÉfôH  º¶f  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh

 ìÉæL  ‘  kÓØM  QÉ£ªà°S’G  Ωƒ∏Y  çƒëÑd

 z»HO  2020ƒÑ°ùcEG{  ¢Vô©Ã äGQÉeE’G  ádhO

 á©HGôdG IQhódG áëæe ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Ëôµàd

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e Qƒ°†ëH ,èeÉfÈ∏d

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ,ôHÉ÷G  óªMCG

 ,»YhQõŸG  óªfi  ¢SQÉa  ‹É©eh  ,áeó≤àŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH QÉ°ûà°ùŸG

.OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG AÉæeCG

 ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ¢SQÉa ‹É©e √ƒª°S øY káHÉ«f ÉgÉ≤dCG áª∏c ‘

 IOÉ«≤dG  ájDhQ  π°†ØHh  ¬fCG  ,»YhQõŸG  óªfi

 äGQÉeE’G ádhO »°†“ ,ôªà°ùŸG É¡ªYOh Ió«°TôdG

 ™ªàéŸG É¡dòÑj »àdG áã«ã◊G Oƒ¡÷G ºYO ‘

 êÉ¡àfGh  ,á«FÉŸG  áeGóà°S’G  õjõ©àd  »ª∏©dG

 âëÑ°UCG »àdG ,√É«ŸG qí o°T á∏µ°ûŸ á«ª∏Y ∫ƒ∏M

 É q‡ ;⁄É©dG ∫hO øe Òãµd á që∏ŸG ÉjÉ°†≤dG øe

 IÒJh  ™jöùJh  Oƒ¡÷G  ôaÉ°†J  IQhöV ó qcDƒj

 õjõ©àd á«∏ªY ∫ƒ∏M OÉéjE’ ∑Î°ûŸG πª©dG

.‹hódG ó«©°üdG ≈∏Y »FÉŸG øeC’G

 É¡é¡f  ™e  É k«°TÉ“h{  ¬fCG  ,√ƒª°S  í°VhCGh

 »ª∏©dG  åëÑdG  äÉLô ofl øe  IOÉØà°S’G  ‘

 â∏qãe ,ájƒªæàdG  äÉjóëàdG  ∞∏àfl á¡LGƒŸ

 äGQÉeE’G  èeÉfôH{  ¥ÓWEÉH  ádhódG  IQOÉÑ oe

 ºYód kIóFGQ kIƒ£N zQÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y çƒëÑd

 ∫ƒ∏M  Ëó≤J  ¤EG  á«eGôdG  á«ª∏©dG  Oƒ¡÷G

 íæe Ëó≤J ÈY ,á«FÉŸG OQGƒŸG á«ªæàd IôµàÑ oe

 ∫É› ‘ Gkõq«“ ÌcC’G  á«ãëÑdG  äÉYhöûª∏d

.zQÉ£ªà°S’G

 ,¬bÓWEG òæe âÑKCG{ èeÉfÈdG ¿EG :√ƒª°S ∫Ébh

 IójóL QÉµaCGh ∫ƒ∏M Ëó≤J ‘ …QƒëŸG √QhO

 ¢VÉØîfGh  á«FÉŸG  OQGƒŸG  ¢ü≤f  á¡LGƒŸ

 á≤K  ≈∏Y  øëfh  ,QÉ£eC’G  ∫ƒ£g  ä’ó©e

 ,ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷Gh  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ¬fCÉH

 »àdG  Iõq«ªàŸG  QÉµaC’G  ≥«Ñ£J  øe  øqµªàæ°S

 º¡°ù oàd ;™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y èeÉfÈdG É¡Ñ£≤à°SG

 ,kÉ«ª«∏bEGh ,kÉ«∏fi »FÉŸG øeC’G áeƒ¶æe ºYO ‘

.zkÉ«ŸÉYh

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¬LƒJh

 Ú∏°UÉ◊G  AGÈÿGh  AÉª∏©dG  ¤EG  áÄæ¡àdÉH

 º¡d kÉ«æªàe ,IQhódG √ò¡d èeÉfÈdG áëæe ≈∏Y

.≥«aƒàdGh ìÉéædG

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e ΩÉb  ,√QhóH

 èeÉfÈdG áëæe ≈∏Y Ún∏°UÉ◊G ËôµàH ôHÉ÷G

 ,ôµ«H ‹OGôH QƒàcódG :Éªgh ,á©HGôdG ¬JQhO ‘

 ,á«µjôeC’G z∂«Ñ°S{ ácöT ‘ »°ù«FQ åMÉH

 õcôŸG ôjóe ÖFÉf ,»cÉfƒe »∏jO Écƒd QƒàcódGh

 ,áaô£àŸG  á«FÉŸG  ±hô¶dGh  ¢ù≤£∏d  »Hô¨dG

 á©eÉL ‘ äÉ£«ëŸG Ωƒ∏©d ¢ùÑjôµ°S ó¡©eh

.IóëàŸG äÉj’ƒdG ,ƒ¨«jO ¿É°S - É«fQƒØ«dÉc

 ΩƒbCG ¿CG »æaöûj{ :áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S øY káHÉ«f

 èeÉfôH áëæe ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G AÉª∏©dG ËôµàH

.zQÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y çƒëÑd äGQÉeE’G

 ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYOh ájDhQ π°†ØH{ :±É°VCGh

 IóFGôdG  É¡àfÉµe  äGQÉeE’G  ádhO  âî°SQ

 ™«°VGƒª∏d  ∫ƒ∏M  ÚeCÉJ  ‘  ôKDƒŸG  ÉgQhOh

 èeÉfôH ó©jh .»FÉŸG øeC’G πãe á«é«JGÎ°S’G

 áª¡ŸG ádhódG  äGQOÉÑe øe kGóMGh QÉ£ªà°S’G

 ¬ªYO ∫ÓN øe âÑKCG  å«M ,∫ÉéŸG Gòg ‘

 ‘ Ú°ü°üîàŸG AGÈÿGh IôµàÑŸG çƒëÑ∏d

 äÉLôîŸG ∞«XƒJ á«fÉµeEG QÉ£ªà°S’G ∫É›

 ¿Éª°Vh  á«FÉŸG  OQGƒŸG  õjõ©àd  á«ª∏©dG

 øe ÊÉ©J »àdG äÉ©ªàéŸG áeóÿ É¡àeGóà°SG

.zkÉ«ŸÉY √É«ŸG qí o°T

 »YhQõŸG óªfi ¢SQÉa ‹É©e ócCG ,¬ÑfÉL øe

 πeÉµdG äGQÉeE’G ádhO ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYO

 ™ªàéŸG É¡dòÑj »àdG áã«ã◊G Oƒ¡é∏d Égôjó≤Jh

 ≈∏Y á«FÉŸG áeGóà°S’G õjõ©J π«Ñ°S ‘ »ª∏©dG

 á∏µ°ûŸ á«ª∏Y ∫ƒ∏M ÚeCÉJh ,⁄É©dG iƒà°ùe

 á«eƒ≤dG  ÉjÉ°†≤dG  øe âJÉH  »àdG  √É«ŸG  qí o°T

.áë∏ŸG

 OQGƒŸG  ™«ªL  Òî°ùJ  ¿EG{  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 äGOGóeEG  ÚeCÉàd ábqÓÿG QÉµaC’ÉH áfÉ©à°S’Gh

 kIQhöV  íÑ°UCG  áØ«¶ædG  √É«ŸG  øe  áeGóà°ùe

 Ωƒ∏Y  çƒëÑd  äGQÉeE’G  èeÉfôH  ó©jh  .áë∏e

 QhO ócDƒJ »àdG áª¡ŸG äGQOÉÑŸG øe QÉ£ªà°S’G

 »FÉŸG øeC’G õjõ©J ‘ …OÉjôdG äGQÉeE’G ádhO

 IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G ºYOh »æÑJ ∫ÓN øe »ŸÉ©dG

 OÉ¡LE’G ô£ÿ á°Vô©ŸG ∫hódG IóYÉ°ùŸ áeRÓdG

.z⁄É©dG ∫ƒM »FÉŸG

 ôjóe ,¢ShóæŸG ˆG óÑY QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ,OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ΩÉY

 ájDhQ ™e kÉ«°TÉ“{ :ájƒ÷G OÉ°UQCÓd …ƒ«°SB’G

 áªFÉ≤dG  äGQOÉÑŸG  ºYO  ‘ Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

 äGQÉeE’G  èeÉfôH  ¥ÓWEG  ”  ,áaô©ŸG  ≈∏Y

 »FÉŸG øeC’G õjõ©àd QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y çƒëÑd

 ≈∏Y  á∏°UÉ◊G  ™jQÉ°ûŸG  πqµ°ûJh  ,»ŸÉ©dG

 ÖfÉL ¤EG á©HGôdG ¬JQhO ‘ èeÉfÈdG áëæe

 ká«ª∏Y  ká«°VQCG  ká©ªà›  á≤HÉ°ùdG  ™jQÉ°ûŸG

 á∏µ°ûŸ ∫ƒ∏M OÉéjE’ IóYGh ¥ÉaBÉH öûÑJ áÑ∏°U

.záaÉ÷G ¬Ñ°Th áaÉ÷G ≥WÉæŸG ‘ √É«ŸG qí o°T

 áëæe  ≈∏Y  ôµ«H  ‹OGôH  QƒàcódG  π°üMh

 πªëj  …òdG  »ãëÑdG  ¬Yhöûe  øY  èeÉfÈdG

 ádhO  ‘  QÉ£eC’G  ∫ƒ£g  Ú°ù–/  ¿GƒæY

 OGƒŸG ΩGóîà°SÉH í«≤∏àdG ≥jôW øY äGQÉeE’G

 ´höûŸG  ±ó¡jh  ,/ájƒfÉædG  á«HÉWÎ°S’G

 ΩGóîà°SG  äGÒKCÉJ  âfÉc  GPEG  Ée  áaô©e  ¤EG

 øë°ûdG äGódƒeh á«HÉWÎ°S’G ájƒfÉædG OGƒŸG

 ájƒfÉãdG á«∏ª©dG õ«Ø– ≈∏Y IQOÉb »FÉHô¡µdG

 ¤EG …ODƒJ ób »àdGh ájó«∏÷G äGQƒ∏ÑdG ¿ƒµàd

.QÉ£eC’G ∫ƒ£g õjõ©J

 øY áëæŸÉH »cÉfƒe »∏jO Écƒd QƒàcódG RÉah

 º∏©àdG/ ¿GƒæY πªëj …òdG »ãëÑdG ¬Yhöûe

 ∫ƒ£¡H »¶ë∏dG DƒÑæàdG Ú°ùëàd Úé¡dG ‹B’G

 QÉÑàNG äÉ°üæe AÉ°ûfEG ¤EG ±ó¡j …òdG ./QÉ£eC’G

 ádhO ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«∏ªYh çÉëHC’

 QÉWEG AÉæH ≈∏Y ´höûŸG πª©«°S å«M ,äGQÉeE’G

 äÉ«∏ªY èeód »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ójóL πªY

 äGQGOGQ  äÉfÉ«Hh  á«YÉæ£°U’G  QÉªbC’G  ó°UQ

 äGôjó≤Jh  ô£ŸG  ¢ù«jÉ≤eh  á«°VQC’G  ¢ù≤£dG

.¢ù≤£dÉH …Oó©dG DƒÑæàdG

 Ωƒ∏Y  çƒëÑd  äGQÉeE’G  èeÉfôH  ¿CG  ôcòj

 á«ãëH íæe ≈∏Y ±GöTE’ÉH Ωƒ≤j QÉ£ªà°S’G

 ∫ƒ∏M ôjƒ£J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG ™jQÉ°ûª∏d Ωó≤J

 å«M  ,QÉ£ªà°S’G  çÉëHCG  ∫É›  ‘  IôµàÑe

 Ωqó≤J kÉ«dhCG kÉ«ãëH kÉMÎ≤e 81 èeÉfÈdG º∏à°SG

 `d  ¿ƒÑ°ùàæj kGÒÑNh kÉŸÉYh kÉãMÉH 378 É¡H

 ádhO  37  ‘  óLGƒàJ  á«ãëH  á°ù°SDƒe  159

.äGQÉ≤dG ™«ªL ≈∏Y ´RƒàJh

 ¿ƒ«∏e 1^5 É¡àª«b ≠∏ÑJ áëæe èeÉfÈdG Ωó≤jh

 óMGh πµd äGƒæ°S 3 ≈∏Y áYRƒe »µjôeCG Q’hO

 QÉ£ªà°S’G ∫É› ‘ á«ãëÑdG äÉMÎ≤ŸG øe

.≈°übCG móëc ΩÉY πµd Q’hO ∞dCG 550 ∫ó©Ã

 ¬JÓªM  ∫ÓN  øe  èeÉfÈdG  ™e  πYÉØJh

 »LQÉÿG π°UGƒà∏d ¬JÉ«é«JGÎ°SGh á«Øjô©àdG

 kÉŸÉYh  kÉãMÉH  1811 äGQhO  ™HQCG  ióe  ≈∏Y

 É‡  ,ádhO  70  øe  á«ãëH  äÉ°ù°SDƒe  806h

.kÉ«ãëH kÉMÎ≤e 451 Ëó≤J ‘ ºgÉ°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e πÑ≤à°SG  

 Ωƒj √öüb ‘ ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f

 ¿ÉHÉ«dG ÒØ°S ,ÉJÉeƒ°ùjG ƒ«cCG IOÉ©°S ¢ù«ªÿG

.ádhódG iód

 √CÉægh  ÊÉHÉ«dG  ÒØ°ùdÉH  ¬«dÉ©e  ÖMQh

 ¬d ≈æ“h ójó÷G ¬∏ªY ΩÉ¡e ΩÓà°SG áÑ°SÉæÃ

.äGQÉeE’G ‘ áeÉbE’G Ö«Wh ìÉéædGh ≥«aƒàdG

 äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO §HôJ »àdG á«é«JGÎ°S’G

 ÉÃ ácÎ°ûŸG iDhôdG πX ‘ ¿ÉHÉ«dGh IóëàŸG

 ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG øe OóY ∫ƒM

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ócCGh

 ÚH ™ªŒ »àdG á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG ñƒ°SQ

 »JOÉ«b  øe  ájÉYQh  ºYóH  ¿ÉHÉ«dGh  äGQÉeE’G

 IOÉ«≤H äGQÉeE’G ¿CG ÉØ«°†e Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

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

 õjõ©J ≈∏Y á°üjôM zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 ≥≤ëj ÉÃ á≤jó°üdG ¿ÉHÉ«dG ádhO ™e É¡àcGöT

 ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

.Éª¡«Ñ©°T

 ƒÑ°ùcEG  ‘ ¿ÉHÉ«dG  ácQÉ°ûe ¿EG  ¬«dÉ©e ∫Ébh

 á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG ≥ªY ó°ùŒ »HO 2020

 ºgC’ á«Yƒf áaÉ°VEG πµ°ûJh äGQÉeE’G ádhO ™e

 ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  …QÉ°†Mh  ‘É≤K  çóM

 ìÉæL  ¬°Vô©j  ÉÃ  Gó«°ûe  äGQÉeE’G  ¬ª¶æJ

 AÉcòdG ≈∏Y óªà©J áeó≤àe äÉ«æ≤J øe ¿ÉHÉ«dG

 áaÉ°VEG Qƒ£àdG á≤FÉa É«LƒdƒæµàdGh »YÉæ£°U’G

 öûÑdGh á«æ≤àdG ÚH á∏°üdG ó«WƒJ ‘ ÉgQhO ¤EG

 ∞∏àîÃ  …ÌdG  ÊÉHÉ«dG  ïjQÉàdG  ¢VôYh

.¬JÉfƒµe

 iód  ¿ÉHÉ«dG  ÒØ°S  IOÉ©°S  ócCG  ¬ÑfÉL  øeh

 ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y √OÓH ¢UôM ádhódG

 øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  Ωóîj  ÉÃ  äGQÉeE’G  ádhO

 ‘  äGQÉeE’G  ìÉéæH  Gó«°ûe  ..Ú≤jó°üdG

 êPƒ‰  Ëó≤Jh  »HO  2020 ƒÑ°ùcEG  áaÉ°†à°SG

 á«ŸÉ©dG çGóM’G ºgCG áaÉ°†à°SG ‘ »FÉæãà°SG

 IÒÑµdG  äÉfÉµeE’G  ¢ùµ©J IAÉØch á«aGÎMÉH

.á«JGQÉeE’G á«æWƒdG äGAÉØµdG É¡H ™àªàJ »àdG

 äGQÉeE’G ádhO ¿EG ÉJÉeƒ°ùjEG ƒ«cCG ¬JOÉ©°S ∫Ébh

 ¬eó≤J ÉŸ ™ªLG ⁄É©dG ∫hO ΩÉªàgG §fi âJÉH

 ôjó≤àH ≈¶– áª¡∏e äGRÉ‚EGh  äGQOÉÑe øe

 á∏°UGƒe  ≈∏Y  πª©dG  GócDƒe  ‹hO  ΩGÎMGh

 √OÓH  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ™aód  Oƒ¡÷G

 á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG ácGöT ƒëf Éeób äGQÉeE’Gh

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÉgOƒ≤J »àdG á«ŸÉ©dG zôµàHG{ IQOÉÑe ∞«°†à°ùJ 

 IôµàÑe äÉ«æ≤J ¢VGô©à°S’ kÉ°Vô©e ,Qó°üe áæjóe

 áÄ°TÉædG äÉcöûdG áÄa øe á«dhO ácöT øjöû©d

 äÉYÉ£b ≈∏Y õcôJ »àdGh ,á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdGh

 äÉ«æ≤àdGh  ,áØ«¶ædG  ábÉ£dGh  ,…ö†◊G  π≤æàdG

 ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ,»FGò¨dG  øeC’Gh  á«YGQõdG

 áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG äÉ«dÉ©a øª°V ∂dPh

 ∫ÓN zôµàHG{ IQOÉÑe èeÉfôH øª°†àjh .2022

 â°S øe á∏°ù∏°S ó≤Y áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG

 17  øe  IÎØdG  ‘  á«°VGÎaG  ájQGƒM  äÉ°ù∏L

 AGÈN øe áÑîf º°†à°Sh ,…QÉ÷G ôjÉæj 19 ¤EG

 äÉYƒ°Vƒe  äÉ°ûbÉæŸ  øjôµàÑŸGh  äÉYÉ£≤dG

.ñÉæŸÉH ≥∏©àJ á«°SÉ°SCG

 ‘ QÉµàH’G πÑ≤à°ùe{ äÉYƒ°VƒŸG √òg πª°ûJh

 »NÉæŸG OÉ«◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdGzh ,záØ«¶ædG ábÉ£dG

 πÑ≤à°ùezh ,z»YÉæ£°U’G AÉcòdG ≈∏Y OÉªàY’ÉH

 ,z√É«ŸG øeCG πÑ≤à°ùezh ,zájö†◊G áeGóà°S’G

.z»FGò¨dG øeC’Gh á«YGQõdG äÉ«æ≤àdG πÑ≤à°ùezh

 á≤£æª∏d ICGôŸG IOÉ«b ∫ƒM á°ù∏L ó≤©à°S Éªc

 É¡JQGOEG  ¤ƒàà°Sh  ,ΩGóà°ùe  πÑ≤à°ùe  AÉæH  ƒëf

 ΩÉ≤«°S Éªc ,záÄ°TÉædG äÉcöû∏d âaƒ°ShôµjÉe{

 ÜÉÑ°T á°üæŸ ™HÉàdG z¿ƒKƒµjG{ ¢Vô©e kÉ°†jCG

.áeGóà°S’G πLCG øe

 ‘  zôµàHG{  IQOÉÑe  ¥ÓWEG  iôL  ób  ¿Éch

 ÚcQÉ°ûª∏d  á°üæe ÒaƒJ  ±ó¡H  2021 Èªaƒf

 á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdGh áÄ°TÉædG äÉcöûdG áÄa øe

 π°UGƒJ ¢Uôah áeGóà°ùŸG É¡JGQÉµàHG ¢VGô©à°S’

.Ú∏ªàfi øjôªãà°ùe ™e

 É¡à£°ûfCG ™«°Sƒàd á°UôØdG äÉcöû∏d ìÉàà°S Éªc

.Qó°üe áæjóe ‘ Iô◊G á≤£æŸG ¤EG É¡∏≤f hCG

 áæjóŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG ,AÓ©dÉH ˆG óÑY ∫Ébh

 á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  πãÁ  QÉµàH’G  äÉH{  :zQó°üe

 πÑ≤à°ùe  AÉæH  ¤EG  á«eGôdG  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡é∏d

 Qó°üe áæjóe ‘ øëfh ™«ª÷G πª°ûj ΩGóà°ùe

 ôjƒ£J  ºYO  ∫ƒM  Éæ∏ªY  á«é«JGÎ°SG  QƒëªàJ

.záeGóà°ùeh IôµàÑe äÉ«æ≤J

 ºYódG Òaƒàd zôµàHG{ IQOÉÑe Éæ≤∏WCGz±É°VCGh

 ójhõJ ≈∏Y É¡JóYÉ°ùeh ⁄É©dG ∫ƒM äÉcöû∏d

 AGó©°S  ÉæfEGh  á«Yƒf  äÉ«æ≤àH  á«ŸÉ©dG  ¥ƒ°ùdG

 ájQƒ°†◊G  IQOÉÑŸG  á£°ûfCG  ¤hCG  áaÉ°†à°SÉH

 πãe ¥ƒeôe çóM äÉ«dÉ©a øª°V á«°VGÎa’Gh

 á°UôØdG  ºæà¨fh  ,áeGóà°SÓd  »ÑXƒHCG  ´ƒÑ°SCG

 ¿ƒªYó«°S øjòdG ÉæFÉcöT ¤EG ôµ°ûdÉH ¬Lƒà∏d

 ¥hóæ°U º¡æeh ,´ƒÑ°SC’G äÉ«dÉ©a ‘ ÉæàcQÉ°ûe

 ójGR øH óªfi á©eÉLh ,QÉµàHÓd ó°TGQ øH óªfi

 ,zÖjh ¿hRÉeCG  äÉeóNzh ,»YÉæ£°U’G  AÉcò∏d

 z71 Ögzh ,áÄ°TÉædG äÉcöû∏d âaƒ°ShôµjÉeh

.z»ÑXƒHCG Éªgô≤eh zQƒàjÒ∏«°ùcG ÉfGOzh

 øª°V Iójôa áeƒ¶æe AÉæH ‘ Éæë‚{ :™HÉJh

 åëÑdGh  º«∏©àdG  ÚH  ™ªŒ  Qó°üe  áæjóe

 ôaƒæd  ,QÉµàH’Gh  É«LƒdƒæµàdGh  ôjƒ£àdGh

 äÉµÑ°T AÉæH É¡d í«àJ Iõ«‡ πªY áÄ«H äÉcöû∏d

 ,IOó©àŸG QÉªãà°S’G ¢Uôa ±É°ûµà°SGh ,äÉbÓY

.Iójó÷G äÉ«æ≤àdG QÉÑàNGh

:ΩGh-»HO

 ≈°ù«Y  âæH  á°üM  ‹É©e  äócCG  

 ¿CG  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh  ó«ªMƒH

 áæ°ùd  z3{  ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG

 ±ó¡j äÉYÈàdG º«¶æJ ¿CÉ°T ‘ 2021

 ∫GƒeCG  ájÉªMh  äÉYÈàdG  º«¶æJ  ¤EG

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah »°SÉ°SCG πµ°ûH ÚYÈàŸG

 ÖZôJ  á¡L  …CG  ≈∏Y  ≥Ñ£J  §HGƒ°Vh

 ∂dP ‘ ÉÃ ádhódG ‘ äÉYÈàdG ™ªéH

.Iô◊G ≥WÉæŸG

 øª°†j ¿ƒfÉ≤dG ¿CG É¡«dÉ©e âë°VhCGh

 äGóYÉ°ùŸGh äÉYÈàdG ∫ƒ°Uh ≥≤ëjh

 ó«MƒJ  CGóÑe  ≥≤ëj  Éªc  É¡«≤ëà°ùŸ

 ∫ÓN øe á«∏ëŸGh ájOÉ–’G Oƒ¡÷G

 á«∏ëŸG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG ÚH ≥«°ùæàdG

 É¡aôY »àdGh äÉYÈàdG º«¶æàH á«æ©ŸG

.zá°üàîŸG á£∏°ùdÉH{ ¿ƒfÉ≤dG

 º«¶æJ  ¿ƒfÉb  ¿EG  :É¡«dÉ©e  âdÉbh

 áeƒµM øe »∏c ºYóH ≈¶ëj äÉYÈàdG

 äÉª¶æŸG  ™«ªL  øeh  äGQÉeE’G  ádhO

 πµ°ûjh á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸGh

 ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©∏d  kGõØfih  kÉæeBG  kGQÉWEG

 ™HÉædGh º«∏°ùdGh ¥OÉ°üdG »©ªàéŸGh

.»JGQÉeE’G ™ªàéŸG ó«dÉ≤Jh º«b øe

 øe  ™ªàéŸG  OGôaCG  É¡«dÉ©e  âqãMh

 ócCÉàdG  IQhöV  ≈∏Y  ÚYÈàŸG

 ™ªéH  É¡d  ¢üNôŸG  äÉ¡÷G  øe

 »àdGh  äÉYÈàdG  Ëó≤Jh  »≤∏Jh

 äÉÄ«¡dGh  ájÒÿG  äÉ«©ª÷G  πª°ûJ

 á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  äÉ°ù°SDƒŸGh

 hCG  ÚfGƒb  É¡d  íª°ùJ  »àdG  á«∏gC’Gh

 ™ªéH  É¡FÉ°ûfEG  äGQGôb  hCG  º«°SGôe

 Ëó≤J πLCG øe äÉYÈàdG Ëó≤Jh »≤∏Jh

 ¿Éª°†d á«æ«©dG hCG ájOÉŸG äGóYÉ°ùŸG

 ¤EG kGOÉæà°SG ∂dPh Ú≤ëà°ùª∏d É¡dÉ°üjEG

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh  øe  Qó°üj  Ée

 äÉ«©ª÷Gh  äÉ¡é∏d  åjó–  øe

 ∂dP  AÉL  .¿CÉ°ûdG  Gòg  ‘  Ióªà©ŸG

 IQGRh  É¡àª¶f  á«eÓYEG  áWÉMEG  ∫ÓN

 π«°UÉØJ øY ¿ÓYEÓd ™ªàéŸG á«ªæJ

 áæ°ùd  z3{  ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG

 ∂dPh äÉYÈàdG º«¶æJ ¿CÉ°T ‘ 2021

 øe .¬£HGƒ°Vh ¿ƒfÉ≤dG OƒæÑH ∞jô©à∏d

 øªMôdGóÑY á°üM IOÉ©°S äócG É¡à¡L

 á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG π«cƒdG ∂∏¡J

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRƒH  á«YÉªàL’G

 {  äGQÉeE’G  AÉÑfG  ádÉcƒd  íjöüJ  ‘

 º«¶æàd  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG  ¿G  zΩGh

 áª¡ŸG  ÚfGƒ≤dG  øe  Èà©j  äÉYÈàdG

 ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh âªàgG »àdG GóL

 πµ°ûH ¬«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ¬àZÉ«°U ‘

 ÒÑc πµ°ûHh ≥∏©àj ¿ƒfÉ≤dG Gògh ÒÑc

 É¡æY ±hô©ŸGh äGQÉe’G ádhO áaÉ≤ãH

 âfÉc  AGƒ°S  AÉ£©dG  áaÉ≤ãH  Égõ«“

.ádhódG êQÉN hG πNGO äÉYÈàdG

 √òg º«¶æàd ¿ƒfÉ≤dG Gòg AÉL : âaÉ°VGh

 Aƒ°†dG §∏°S ¥h íjöU πµ°ûH á«∏ª©dG

 øe á«aÉØ°ûdGh á∏FÉ°ùŸGh º«¶æàdG ≈∏Y

 äÉ¡÷G  ±ôY  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿G  å«M

 É¡d  »àdGh  äÉYÈàdG  ™ªéH  áæ«©ŸG

 ÚfGƒb h äÉYÈàdG ™ªL ‘ á«MÓ°üdG

 ™ª÷ á°üNôe äÉ¡L »g h É¡FÉ°ûf’

 É°†jGh ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉYÈàdG

 íjQÉ°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  É¡d  ìöüe

 äÉ£∏°ùdG hG É¡d ¢üNôŸG äÉ¡÷G øe

 ≈∏Y  π°ü–  É¡fG  å«ëH  á°üàîŸG

 ¢Vô¨d  ∫GƒeC’G  É¡H  ™ªŒ  íjQÉ°üJ

 äGƒæbh áahô©e IóŸh í°VGhh Ú©e

 âfÉc  AGƒ°S  áahô©e  ∫GƒeC’G  ∫ƒ°Uh

 ™°Vh ¤G áaÉ°VEG á«æ«Y hG ájó≤f ∫GƒeCG

 AGhódGh á«FGò¨dG OGƒŸGÉH ´Èà∏d •höT

 íª°ùj  ’  ¿G  Å∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  ¢üf  Éªc

.∫GƒeC’G ™ªéH OGôaÓd

 äÉØdÉîŸGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤dG ±ôY Éªc

 øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  ≥Ñ£J  »àdG

 ÖbÉ©jh  ÚfGƒ≤dG  √ò¡H  ¿ƒeõà∏j  ’

 øY  π≤J  ’  »àdG  áeGô¨dGh  ¢ùÑ◊ÉH

 500,000 ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO 200,000

 πc ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ºgQO

 πNO  hCG  äÉYÈàdG  ∫GƒeCÉH  ôŒG  øe

 äGOGôjEG ™jRƒJ hCG á«dÉe äÉHQÉ°†e ‘

 hCG  äÉ«©ª÷G  AÉ°†YCG  ≈∏Y  óFGƒY  hCG

 ádÉM ‘ áHƒ≤©dG ∞YÉ°†Jh ,É¡«ØXƒe

 áeGô¨dGh  ¢ùÑ◊ÉH  ÖbÉ©j  Éªc  Oƒ©dG

 ’h  ºgQO  200,000  øY  π≤J  ’  »àdG

 ióMEÉH  hCG  ºgQO  500,000 ≈∏Y ójõJ

 π©a  …CÉH  ≈JCG  øe  ÚàHƒ≤©dG  ÚJÉg

 äÉYÈàdG Ëó≤J hCG ∫ƒÑb hCG ™ªL AÉæKCG

 hCG  ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædÉH  QGöVE’G  ¬fCÉ°T  øe

 hCG  áeÉ©dG  ÜGOB’G  hCG  »æWƒdG  øeC’G

 á«bôY hCG á«ØFÉW äÉYRÉæe …CG ™«é°ûJ

 …CG hCG á«aÉ≤K hCG á«æjO hCG ájöüæY hCG

 äÉ©jöûàdG  ≥ah  ´höûe  ÒZ  ¢VôZ

 áHƒ≤©dG ∞YÉ°†Jh ádhódG ‘ ájQÉ°ùdG

 ∫GƒMC’G  ™«ªL  ‘h  Oƒ©dG  ádÉM  ‘

 äÉYÈàdG  IQOÉ°üÃ  áªµëŸG  ºµ–

 ΩÉµMC’  áØdÉîŸÉH  É¡©ªL  ”  »àdG

 É¡JOÉ©°S  âë°VhCGh  .¿ƒfÉ≤dG  Gòg

 á°üNôŸG  äÉ¡÷G  ≈∏Y  Ú©àj  ¬fCG

 ‘ äÉYÈàdG »≤∏Jh ™ª÷ Ióªà©ŸGh

 äÉ≤aGƒÃ óq«≤àdG ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl

 iôNC’G äGQÉeE’G ‘ á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG

 á©ÑàŸG á«∏ëŸG äGQÉeE’G ÚfGƒ≤d kÉ≤ah

 äÉYÈàdG ™ªéH ΩÉ«≤dG É¡eõY ∫ÉM ‘

 ô¶ædG  ºàj  ¬fCG  É¡JOÉ©°S  äócCGh  .É¡«a

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G ¿CÉ°T ‘ kÉ«dÉM

 á«dBGh  ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G

 Oôj  Ée  Ö°ùM  É¡jód  äÉYÈàdG  ™ªL

 ÉÃ  ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ‘

 OƒæH  ≥ah  IƒLôŸG  ±GógC’G  ≥≤ëj

 IÒ°ûe äÉYÈàdG ™ªL ¿ƒfÉb §HGƒ°Vh

 ™e  ≥«°ùæàdÉH  πª©J  IQGRƒdG  ¿CG  ¤EG

 á«dBG  ™°Vh  ≈∏Y  á«∏ëŸG  äÉ¡÷G

 äÉ«©ªLh  äÉÄ«g  ∞«æ°üàd  IóMƒe

 ádhódG  ‘  iôNCG  ájÒN  äÉ°ù°SDƒeh

 äÉ«©ª÷G  áªFÉ≤d  É¡àaÉ°VEG  ºà«°S

 äÉYÈàdG ™ª÷ Ióªà©ŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

 ‘ §HGƒ°†dGh •höûdG âaƒà°SG Ée GPEG

.∞«æ°üàdG IOÉ¡°T

 É¡d  ¢üNôŸG  äÉ¡÷G  øY  âØ°ûch

 äÉYÈàdG  ™ªLh  »≤∏àd  Ióªà©ŸGh

 ™bƒŸG  ÈY  ÉgÒaƒJ  ºà«°S  »àdGh

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRƒd  ÊhÎµdE’G

 ôªà°ùe  πµ°ûH  É¡ãjó–  ºà«°Sh

 äÉ«©ª÷Gh äÉ¡÷ÉH ™«ª÷G ∞jô©àd

.Ióªà©ŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

 ¥qôa  ób  ójó÷G  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  âë°VhCGh

 äÉ¡÷G :Éªg äÉ¡÷G øe ÚYƒf ÚH

 »àdG  äÉ¡÷G  »gh  :É¡d  ¢üNôŸG

 º«°SGôe hCG É¡FÉ°ûfEG ÚfGƒb É¡d íª°ùJ

 Ëó≤Jh »≤∏Jh ™ªéH É¡FÉ°ûfEG äGQGôb hCG

 :É¡d  ìöüŸG  äÉ¡÷Gh  .äÉYÈàdG

 á£∏°ùdG  É¡ëæ“  »àdG  äÉ¡÷G  »gh

 ,äÉYÈàdG  ™ªéH  kÉëjöüJ  á°üàîŸG

 äÉ«©ª÷G ∫ÓN øe ™ª÷G á«∏ªY ºàJh

 äQÉ°TCGh .ádhódG ‘ Ióªà©ŸG ájÒÿG

 á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG π«cƒdG IOÉ©°S

 ¿ƒfÉ≤dG  Ö°ùëHh ¬fCG  ¤EG  á«YÉªàL’G

 É¡d ìöüŸG äÉ¡é∏d Rƒéj Óa ójó÷G

 hCG ájÉYódG ∫ÉªYCG åH hCG öûæH ΩÉ«≤dG

 ∫ƒ°ü◊G ¿hO äÉYÈàdG ™ª÷ ¿ÓYE’G

 Éªc  á°üàîŸG  á£∏°ùdG  á≤aGƒe  ≈∏Y

 hCG  º«¶æJ hCG  áeÉbEG  á¡L …C’ Rƒéj ’

 äÉYÈàdG  ™ªL  ±ó¡H  π©a  …CG  ¿É«JEG

 øe  íjöüJ  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ó©H  ’EG

 ´öûŸG  ô¶M  óbh  á°üàîŸG  á£∏°ùdG

 …QÉÑàYG  ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  »JGQÉeE’G

 ≥Ñ°ùŸG íjöüàdG ¿hóH äÉYÈàdG ™ªL

.á°üàîŸG á£∏°ùdG øe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14944 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 14 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 ™jQÉ°ûe ó≤ØàJ zá«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG{

ádhódG »a á«FÉªdG äBÉ°ûæªdGh Ohó°ùdG

:ΩGh-»HO

 á©ªL  óªfi  ø°ùM  ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°S  ó≤ØJ  

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh  π«ch  …Qƒ°üæŸG

 ™jQÉ°ûe øe kGOóY π≤ædGh á«àëàdG á«æÑdG ¿hDƒ°ûd

.ádhódG ‘ á«FÉŸG äBÉ°ûæŸGh Ohó°ùdG

 É¡dÓN …Qƒ°üæŸG ≥aGQ »àdG - ádƒ÷G √òg »JCÉJ

 ´É£≤d  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG  π«ŸG  óªfi  ¢Sóæ¡ŸG

 öUÉf ¢Sóæ¡ŸGh ájOÉ–’G á«àëàdG á«æÑdG ∫ƒ°UCG

 ôKEG - á«FÉŸG äBÉ°ûæŸGh Ohó°ùdG IQGOEG ôjóe …ÒãµdG

.kGôNDƒe ádhódG É¡Jó¡°T »àdG ÒÿG QÉ£eCG ∫ƒ£g

 äÉ«æ≤àdG  ≈∏Y  ádƒ÷G  ∫ÓN  …Qƒ°üæŸG  ™∏WGh

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG IQGRh É¡àæÑJ »àdG áãjó◊G

 äÉfÉ°†«ØdGh ∫ƒ«°ùdGh QÉ£e’G √É«e äÉ≤aóJ ó°Uôd

 ó°Uôd »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∞XƒJ »àdGh ájOhC’G ‘

 ΩGóîà°SÉH ájOhC’G ‘ QÉ£e’G √É«e ≥aóJ ¢SÉ«bh

 »FÉ≤∏J πµ°ûHh kÉ«¶◊ √É«ŸG ≥aóJ ó°Uôd äÉ£fi

 á«∏ªY ‘ áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG øY Ó°†a

 √É«ŸG  äÉ≤aóJ  áYöS  ä’ó©e  ÜÉ°ùM  π«∏–

 IóMh ¤EG É¡dÉ°SQEGh á«dÉY ábóH É¡≤ªYh É¡JÉ«ªch

 π«∏– h  É¡à÷É©eh  IQGRƒdÉH  áÑbGôŸGh  ºµëàdG

 ,áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG PÉîJG ‘ É¡eGóîà°S’ É¡JÉfÉ«H

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ¤hC’G äGQÉeE’G ádhO ∂dòH ¿ƒµàd

.äÉ«æ≤àdG √òg πãe Ωóîà°ùJ §°ShC’G

 É«LƒdƒæµàdG √òg IQGRƒdG »æÑJ ¿CG ,…Qƒ°üæŸG ócCGh

 É«∏©dG  IOÉ«≤dG  ¢UôM ≥∏£æe øe »JCÉj  áãjó◊G

 äÉ¡LƒJ áªLôJ ≈∏Y á«àëàdG á«æÑdG ´É£b ‘

 á«ªbôdG IQGOE’G ¤EG ∫ƒëàdÉH äGQÉeE’G ádhO áeƒµM

 ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SGh á«àëàdG á«æÑdG ∫ƒ°UC’ á«còdG

 ¤EG  Éàa’ ±hô¶dG ∞∏àfl ‘ ´É£≤fG ¿hO É¡«a

 ÒaƒJ ‘ öTÉÑe πµ°ûH  óYÉ°ùJ  á«æ≤àdG  √òg ¿CG

 kÉ«©bGhh  kÉ«∏©a  á°SÉ≤ŸG  á«LƒdhQó«¡dG  äÉfÉ«ÑdG

 øe ÒãµdG ôaƒj Ée ¿ÉjOƒdG ‘ ∫ƒ«°ùdG äÉ≤aóJ øY

 äGƒ£ÿG IQGRƒdG PÉîJG ‘ ºgÉ°ùjh áØ∏µàdGh âbƒdG

 çó– ób »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉK’G øe óë∏d á«bÉÑà°S’G

 …òdG ôeC’G áÄLÉØŸG äÉfÉ°†«ØdGh ∫ƒ«°ùdG áé«àf

 …OÉJôeh  »æWÉb  áeÓ°Sh  øeCG  áeƒ¶æe  ºYój

.Ohó°ùdG øe áÑjô≤dG ≥WÉæŸG

 ∫ÓN á°UÉN ôªà°ùe πµ°ûH Ωƒ≤J IQGRƒdG ¿CG ôcPh

 IAÉØc øe ócCÉà∏d á«fGó«e äGQÉjõH QÉ£e’G º°Sƒe

 É¡àjRƒ¡Lh  á«FÉŸG  äBÉ°ûæŸGh  Ohó°ùdG  áeÓ°Sh

 ¿G  GócDƒe  QÉ£eC’G  øe  äÉ«ªµdG  √òg  ÜÉ©«à°S’

 óªfi øH π«¡°S ‹É©e øe äÉ¡«LƒàHh IQGRƒdG

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa êôa

 IOÉØà°S’Gh áãjó◊G äÉ«æ≤à∏d iƒ°üb á«ªgCG ‹ƒJ

 πMGôe ∞∏àfl ‘ πFÉ¡dG »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG øe

 ôKC’G É¡d »àdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG π«¨°ûJh ò«ØæJ

 ≥«≤–h äÉ©ªàéŸG á«ªæJ ‘ ÒÑµdG »HÉéjE’G

 √òg ‘ πª©dG π°UGƒJ IQhöVh AÉªædGh QGô≤à°S’G

 ádOC’Gh äÉ°SQÉªŸG ≈bQCGh π°†aC’ kÉ≤ah ™jQÉ°ûŸG

 IQGOEGh  º«ª°üJh  á°SGQO  ‘  á«°SÉ«≤dG  ÒjÉ©ŸGh

 Ohó°ùdG áfÉ«°Uh áeÓ°S ¢üëah ó°UQh π«¨°ûJh

 á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d ádhódG äÉ¡LƒJ ºYój Ée

 kÉeÉY Ú°ùªî∏d äGQÉeE’G áeƒµM äÉ©∏£J ≥«≤–h

 2071 äGQÉeE’G ájƒÄe ≥«≤– ¤EG k’ƒ°Uh á∏Ñ≤ŸG

.á«ŸÉ©dG IOÉjôdGh

3

 á«æah á«°Sóæg áØëJ »à«æ«ØfEG ô°ùL :ó°TGQ øH óªëe

»HóH IójóL á«ªdÉY ájQÉª©eh ¿Éª°†d á«ª∏©dG Oƒ¡édG ºYO »a IóFGQ äGQÉeE’G

»FÉªdG øeC’G

 :ójGR øH Qƒ°üæe

 :∑QÉÑe øH ¿É«¡f

ójGR øH Qƒ°üæe

 äÉbÓ©dG ≥ªY ó°ùéJ »HO ƒÑ°ùcEG »a ¿ÉHÉ«dG ácQÉ°ûe

äGQÉeE’G ™e

 äGQÉµàH’ kÉ°Vô©e ∞«°†à°ùJ Qó°üe áæjóªd á©HÉàdG zôµàHG{

ñÉæªdG ∫Éée »a á«ªdÉY ácô°T 20
 ∫ƒ°Uh øª°†j äÉYôÑàdG º«¶æJ ¿CÉ°ûH …OÉëJ’G ¿ƒfÉ≤dG :ó«ªMƒH á°üM

É¡«≤ëà°ùªd äGóYÉ°ùªdG

.ádhódG iód ¿ÉHÉ«dG ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 ó≤ØàJ zábQÉ°ûdG »a äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG{

IQÉeE’ÉH äÉ©eÉédG øe OóY ájõgÉL

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ÇQGƒ£dG  IQGOE’  »∏ëŸG  ≥jôØdG  øe  óah  ™∏WG

 äGAGôLE’G  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  ‘  çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh

 OóY  ‘ á«©eÉ÷G  ¿óŸÉH  ájRGÎM’Gh  á«FÉbƒdG

 É¡àjõgÉL ≈∏Y ±ƒbƒ∏d IQÉeE’ÉH äÉ©eÉ÷G øe

 äGAGôLE’ÉH  ¢UÉÿG  ∫ƒcƒJhÈdG  É¡≤«Ñ£Jh

 19 ó«aƒc ¢ShÒa øe ájÉbƒ∏d áeRÓdG ájRGÎM’G

 ôjÉæj 17 ‘ ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG AóH πÑb ∂dPh

 á°SGQódG óYÉ≤Ÿ IOƒ©dG äGOGó©à°SG øª°V ‹É◊G

.á«ª«∏©àdG IÒ°ùŸG ìÉ‚E’ ºYódG πc Ëó≤Jh

 ó«≤©dG  á°SÉFôH  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG  ≥jôa  ó≤ØJh

 äÉ«∏ª©dG ΩÉY ôjóe ÖFÉf OhõdG ƒH »∏Y QƒàcódG

 äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY ‘ äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸG ájõcôŸG

 á©eÉL É¡æ«H øe á«©eÉ÷G áæjóŸG ‘ á«ª«∏©àdG

 á«ª°SÉ≤dG á©eÉ÷Gh  á«µjôeC’G á©eÉ÷Gh ábQÉ°ûdG

 á©eÉL  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  É«d  ™dG  á«æ≤àdG  äÉ«∏ch

 Ωƒ∏©∏d  á«Hô©dG  á«ÁOÉcC’Gh  ¿ÉµaQƒîH ábQÉ°ûdG

.¿ÉµaQƒN ´ôa …ôëÑdG π≤ædGh É«LƒdƒæµàdGh
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دبي  ـ الوحدة:

الرشكة  روبوتكس،  بروڤن  أعلنت 
التابعة لربوڤن سولوشن،  املتقدمة 
عن إطالق أول مراكزها للروبوتات 
العاصمة  يف  التقنيــة  والخدمــات 
وسيســاعد  الرياض.  الســعودية 
مركــز الخدمة الجديــد العمالء يف 
االســراتيجية  املبيعات  تحســن 
فيما  التقنية  أهدافهــم  وتحقيــق 
املحيل  الدعم  توافر  من  يستفيدون 
املتكامل والخربات الواسعة يف مجال 

الروبوتات والتقنيات املتقدمة.
لســمعة  امتدادا  الجديد  املركز  يعّد 
بروڤن روبوتكس املتميزة وقدرتها 
عــى تقديم الحلــول املبتكرة ذات 
يتعلــق  العاليــة فيمــا  الكفــاءة 
مجموعة  يوفر  كمــا  بالروبوتات، 
تزويد  مثل  الخدمات  من  واســعة 
العمــالء بقطــع الغيــار األصلية 
وإجراء  املوقع  يف  املشاكل  ودراسة 
الصيانــة يف املركز عى أيدي طاقم 
املؤهالت  حامــيل  املختصــن  من 
املعتمــدة، إىل جانب تركيب وتهيئة 

ضبط الروبوتات.
بروڤن  مديــر  املشــاري،  زيد  قال 

منطقــة  »تقدمــت  روبوتكــس: 
الخليج العربية بخطى واسعة فيما 
يخص اســتخدام حلول الروبوتات 
الحكومية  الخطــط  مع  تماشــًيا 
إال أن   .2030 مثل رؤية السعودية 
البيع ال  الصيانة وخدمــات ما بعد 
زالت تمثــل تحدًيا يف املنطقة بينما 
يتم شحن قطع الغيار إىل بلد املنشأ 

لصيانتها.«
رسيًعا  تحــواًل  »نشــهد  وأضاف: 
ملفهــوم عمل الروبوتــات والبرش 
املعيار  جنًبــا إىل جنــب، ليصبــح 
افتتاح  فإن  وبهــذا  للعمل.  الجديد 

اســتجابة  يمثل  للخدمــة  مركــز 
بتحسن  الراغبن  العمالء  ملتطلبات 
زمن االســتجابة للخدمة بعد البيع 
وتلبية حاجة الســوق لالحتياجات 
وتعزيز  والتدريب  املتطورة  التقنية 
اململكة  يف  البرشية  املــوارد  خربات 

العربية السعودية.«
يذكــر أن مركز الخدمات األول من 
روبوتكس  بروڤــن  لرشكة  نوعه 
املنطقة  يف  الرشكة  عمليــات  يعزز 
الطلب عى  ارتفاع  يف وقت يشــهد 
أنحاء  املتقدمة يف جميع  التقنيــات 
سوق  ينمو  أن  املتوقع  فمن  العالم. 
خدمات الروبوتات عاملًيا بواقع 35 
الفرة  أمريكي خالل  مليــار دوالر 
2025 بمعدل  2021 و  بن عامي 
نمو سنوي مركب قدره 22 باملائة، 
فيمــا تنتقل الــرشكات إىل الحلول 
املؤتمتــة لدعم عملياتهــا اليومية 
والتواصل دون ملس والقيام باملهام 
اإلنتاجية.  كفاءة  وتحقيق  املتكررة 
فقد  الجائحــة،  من  الرغــم  وعى 
الروبوتات  الطلب عى حلول  ارتفع 
كبــر وبخاصــة يف قطاعات  بكل 
النقل والتنظيــف االحرايف والطب 

والضيافة والصناعة.

دبي ـ وام:
العام  األمن  أيكــو،  يابوناكا  أشــادت 
2020 دبي،  اليابان يف إكســبو  لجناح 
التي  الحثيثة  والجهود  املتميز  بالتنظيم 
يظهر  حتى  اإلمــارات  دولة  بها  قامت 
يف  الدويل  دبي   2020 إكســبو  معرض 
» كوفيد  استثنائية رغم جائحة  صورة 
باإلجراءات  الكامل  وبااللتزام   ،«  19  -
وعمل  الكمامات  ارتداء  من  االحرازية 
الزائرين  لســالمة  دورية  اختبــارات 

والعاملن .
أنباء  وأكــدت يف حوار خــاص لوكالة 
التجمع  ، أهمية هذا  اإلمــارات » وام« 
العاملــي عى أرض واحــدة بعد عامن 
الفتة  الجائحــة،  فرضته  العزلــة  من 
التي  التحديــات  إىل رضورة مواجهــة 
يواجههــا كوكب األرض خاصة يف هذا 
مقرحات  وتقديم  االستثنائي،  الظرف 

وحلول، وتحويلها إىل واقع.
دولة  جنــاح  أن  إىل  »أيكــو«  ولفتــت 
التي  املبهــرة  األجنحة  مــن  اإلمارات 
األب  إىل  يعود  »الفضل  قائلة:   ، ألهمتها 
له  املغفور  ؛  اإلمارات  لدولة  املؤســس 
 « نهيان  آل  بن ســلطان  زايد  الشــيخ 
ألهم الشــعب  الله ثراه«، هو من  طيب 
اإلماراتــي مــن أجل البنــاء والتعمر 
واالبتكار، والعيش ســوياً يف ســالم ، 
اإلنسانية  من  مبادئ  عى  الدولة  وبناء 
والتعايش السلمي، واهتمام قيادة دولة 
اإلمارات بتحقيــق هذا الحلم وتحويله 

إىل حقيقة«.
وعما يميز جناح بالدها يف إكسبو دبي 
مجموعة  يستعرض  الجناح  إن  قالت   ،
تتمحور  الياباني،  املحتوى  من  متنوعة 
األفكار«،  تلتقي  »حيث  موضوع  حول 
تســتخدم  ابتكارية  عــرض  بيئــة  يف 
أحــدث التقنيات العاملية، إذ يســتمتع 
استثنائية،  مفاهيم  باستكشاف  الزوار 
الجديدة  التفاعالت  دور  إىل  والتعــرف 
أفضــل عرب  اســترشاف مســتقبل  يف 
تبادل األفكار عى نحو يحاكي املســار 

الثقايف لليابان . التاريخي 
اليابانية،  اإلماراتيــة  العالقــات  وعن 
قائمة  الدولتن  بــن  العالقة  أن  أكدت 

عى االحــرام املتبادل وتبــادل الرؤي 
: » لدينا  عى مدار خمسن عاماً، قائلة 
تعاون مشرك يف جميع املجاالت خاصة 
مجايل الطاقة والفضاء ، وكان لها بالغ 
األثــر يف تنمية هذه العالقات وترقيتها 
التي تحقق الطموحات  إىل املســتويات 
املشركة، وكان آخرها اإلطالق الناجح 
لـ« مســبار األمل« إىل املريخ من مركز 
تانيغاشــيما اليابانــي للفضــاء الذي 
طوره مركز محمد بن راشد للفضاء ».

وعن استعداد اليابان الستضافة معرض 
2025 يف مدينة أوساكا ، قالت  إكسبو 
األمن العام لجناح اليابان يف إكسبو : » 
إكسبو دبي ألهمنا من أجل أن نستكمل 
ما بدأته دبي لنكمل املســرة يف إكسبو 
إىل  االســتماع  عرب   ، أوســاكا   2025
معاً  األفكار  أفضل  واســتلهام  زوارنا 
من  العالم،  لتغــر  الحلول  ومناقشــة 
خــالل هاتف ذكي لــكل زائر إىل جناح 
تحضراً  منهــا  واالســتلهام  اليابان، 
ملعرض إكسبو أوساكا 2025 كانساي 

اليابان ». الذي ستجري فعالياته يف 
إكسبو  حققها  التي  املكاســب  وحول 
 ، لليابان كونه منصــة لألعمال  دبــي 

أضافــت : » منطقة الرشق األوســط 
تعترب مــن الدول الواعدة والناشــئة ، 
لذا تعــي اليابان من خــالل أفكارها 
املبتكرة للعمل معاً ومواجهة التحديات 
، واســتقبلنا العديد من رجال األعمال 
باالستثمار  املهتمة  اليابانية  والرشكات 
يف املجاالت املتعددة ، إكسبو كان فرصة 
الثقافات  عظيمة لالطالع عــيل جميع 
األفــكار، وكان  واألعمال ومشــاركة 

آخرها رشكتن اهتمتا بالعمل يف املجال 
الصحــي، والعكس حيث كانت زيارات 
يف  اإلمارات  يف  الرشكاء هنا  ناجحة من 
وفيما  والطاقة.«  التكنولوجيا  مجاالت 
يواجها  التي  التحديات  مواجهة  يخص 
العالــم، قالت أيكــو: »نواجه تحديات 
والتغرات  الجائحــة  أهمهــا  عديــدة 
املناخيــة، وهــي قضايــا ومشــاكل 
بأكمله  الدويل  املجتمع  تخص  مشركة 
الجميع  أدعو  لذا  بعينهــا،  دولة  وليس 
ملشــاركة أفكاره وأطروحاته من أجل 
قدماً  للميض  سوياً،  التحديات  مواجهة 

نحو مستقبل أفضل ».
جمع  بشــكل  الياباني  الجناح  وٌصمم 
ونمط  العربي  األرابيســك  نمــط  بن 
التقليدي؛ يف مشهد  الياباني  أســانوها 
يجســد التاريخ الطويل مــن التواصل 
والتبــادل الثقايف بــن اليابان والرشق 
باستخدام  الجناح  تربيد  وتم   ، األوسط 
األمامية  الواجهات  يف  املائية  املساحات 
الواجهة  تعكس تصاميم  والتي  للجناح 
ثالثية األبعاد، عرب الهندســة املعمارية 
الصديقة  األنظمة  ومعدات  املســتدامة 

للبيئة.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

الســائقن  أبوظبي  رشطــة  دعت 
اىل أهمية اســتعمال إشــارة تغير 
الوقت  يف  املركبة  قيادة  عند  االتجاه 
املناســب وكذلك اطفائها يف الوقت 
الحوادث  لوقــوع  تجنباً  املناســب 
االنحراف  عــن  الناتجة  املروريــة 
عــن الطريق دون تنبيــه املركبات 
تحرير  تم  أنــه  وأوضحت  األخرى 
أبوظبي  إمارة  يف  مخالفة   16378
تغير  عند  اإلشارات  استعمال  لعدم 
اتجاه املركبة أو الدوران  خالل عام 

2021م.
وذكرت أن تغير اتجاه املركبة بدون 
الســائق لإلشارات سواء  استعمال 
من اليمن إىل اليســار وبالعكس أو 
السائق  انتباه  الدوران يشــتت  عند 
الذي خلفه أو الذي يقود مركبته يف 
مسار مواز له املسار اآلخر مايؤدي 
حالة  يف  وبخاصــة  االصطــدام  اىل 
الســر برسعة وعدم قدرة السائق 
عى تفادي املركبة التي تسر أمامه.

إســتخدام  رضورة  عى  وشــددت 
اإلشــارات قبل وقت كايف من تغير 

تغيره بشكل مفاجئ  املسار وعدم 
للســائقن اآلخرين ووضعهم أمام 
الواقع واســتخدم إشــارات  األمر 
املركبــة يف حالــة تخفيف الرسعة 
أو تغيــر اتجاه مســار املركبة  أو 
تنبيه الســائقن اآلخرين اىل وجود 
باستخدام  الطريق  يشء طارئ عى 
األربــع،  التحذيريــة  اإلشــارات 
الحوادث  الوقاية من  يف  ألهميتهــا 
املرورية باعتبارها لغة الطريق بن 

السائقن.
الجهــود  اســتمرار  وأكــدت     
االلتزام  لتكريس  املكثفــة  امليدانية 
باســتخدام اإلشــارات ألنهــا من 
املهمة  املرورية  الســالمة  إجراءات 
املــادة رقم  الطريق وتطبيق  عــى 
اســتعمال  "عــدم  وهــي   "83"
اتجاه  تغير  عند  اإلشــــــــارات 
املركبــة أو الدوران" تصل غرامتها 
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جراح��ة معقدة لقل��ب �صبي 
تنقذ حياته

اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ وام:

التقنية  شــؤون  لجنة  اعتمــدت 
والطاقــة والثــروة املعدنيــة يف 
االتحادي خالل  الوطنــي  املجلس 
األربعاء  عقدته  الــذي  اجتماعها 
للمجلس  العامة  األمانــة  مقر  يف 
الدكتورة  سعادة  برئاسة  دبي،  يف 
نضــال محمد الطنيجي رئيســة 
موضوع  حول  تقريرها  اللجنــة، 
دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا 

الصناعة  تطوير  شأن  يف  املتقدمة 
الوطنية.

اللجنة  أعضاء  االجتماع  يف  شارك 
بخيت  عفــراء  من:  كل  ســعادة 
وجميلة  اللجنة،  مقــررة  العلييل 
راشــد  وعائشــة  املهري،  أحمد 
ليتيــم، ومحمد عيىس الكشــف، 
ويوســف  ثنية،  بن  ماجد  ومريم 
املجلس  أعضاء  الشــحي،  عبدالله 

الوطني االتحادي.
واستكملت اللجنة خالل اجتماعها 

الذي  النهائي  التقريــر  مناقشــة 
ملناقشته  للمجلس  رفعه  ســيتم 
املحاور  وفق  قادمة  جلســات  يف 
التالية : الخطة االسراتيجية التي 
فيما  تحقيقها  إىل  الوزارة  تسعى 
يتعلق بتطويــر الصناعة املحلية، 
الصناعات  لدعم  واملنح  والحوافز 
الصناعات  الوطنية وحمايتها من 
مع  والتنسيق  والتعاون  األجنبية، 
الجهات املحلية واالتحادية يف دعم 

الصناعات الوطنية.

لجنة بـ»الوطني االتحادي« تعتمد تقريرها ب�ساأن 
مو�سوع تطوير ال�سناعة الوطنية

16378 مخالفة عدم ا�ســتعمال االإ�ســارة عند تغيير 
االتجاه في اأبوظبي خالل 2021

بروڤن روبوتك�س تفتتح اأول مركز للخدمات التقنية 
للروبوتات والتدريب في ال�سعودية

طوارئ بلدية منطقة الظفرة تتعامل مع 
29 بالغاً خالل فترة تقلبات الجو

االأمين العام لجناح اليابان لـ » وام« : اإك�سبو 2020 دبي األهمنا 
ال�ستكمال الم�سيرة في اإك�سبو 2025 اأو�ساكا

 اأبوظبي ـ الوحدة:

»صحة«،  الصحية  للخدمات  أبوظبي  رشكة  نجحت 
أكرب شــبكة للرعايــة الصحية يف دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة، يف إنقاذ حياة صبي يبلغ من العمر 
ُخلقي خطر  يعاني من مــرض  7 ســنوات، كان 
ومعقد يف القلب من خالل زرع جهاز إزالة الرجفان 
القابل للزرع. وكان الطفــل عليان قد تّم  القلبــي 
تشخيصه، وهو يف رحم والدته، بمرض خلقّي نادر 
مرتبط باعتالل عضلة القلب، سبب له فقدان الوعي 
عــدة مرات ما دفع أفراد عائلته إىل محاولة إنعاش 
قلبه يدوياً يف املنزل، ويف شــهر يوليو 2021، فقد 
عليان وعيه كلياً، وكان يتنفس بصعوبة، وســقط 
عى األرض، ولم يعد يســتجيب ملحاوالت اإلنعاش 
ملدة سبعة دقائق، ويف شــهر أكتوبر املايض أصيب 
بنوبــة ثانية. وراجع الصبي عليان مدينة الشــيخ 
خليفة الطبية، إحدى منشآت رشكة »صّحة«، حيث 
أجريت له الفحوصات الالزمة وتبّن أنه يعاني من 
الرئيي لحاالت  دقات قلب بطيئة قد تكون السبب 
فقدانه الوعي التي أصيب بها يف املايض، مع احتمال 
وجود تحٍد عكّي، وهو تسارع خطر وغر منتظم 
الوقوف عى حالــة عليان  القلب. وبعــد  بدقــات 
استشاري  دوك،  كريستوفر  الدكتور  تقّدم  الطبية، 
أمــراض القلب يف مدينة الشــيخ خليفــة الطبية، 
بتوصية أوليــة تقيض بوضع جهاز مؤقت لتنظيم 
أن يجري استبداله يف وقت الحق  القلب، عى  دقات 
بجهاز إزالة الرجفان القلبي القابل للزرع، إذ أسهم 
زرع هذا الجهاز يف معالجة مشــكلتي دقات القلب 
عليان،  منهما  يعاني  كان  اللتن  والبطيئة  الرسيعة 

أّمن له أفضل رعاية طبية ممكنة. األمر الذي 
وأكــد الدكتور أندرو ديفيد ماكلــن، رئيس معهد 
علوم القلب باإلنابة يف مدينة الشيخ خليفة الطبية، 
حرص »صحــة« عى تقديم أفضل خدمات الرعاية 
القلبيــة لألطفال، بمــا فيهم حديثي الــوالدة، إذ 
يحــرص الخرباء يف معهد علوم القلب، الذين لديهم 

مؤهالت عالية يف مجال الرعاية القلبية لألطفال.

منطقة الظفرة ـ الوحدة:

واألزمات  الطــوارئ  فرق  قامت 
بالتعامل  الظفرة  منطقــة  ببلدية 
مع 29 بالغاً، خالل حالة التقلبات 
هطول  تخللتها  والتــي  الجويــة 
أمطــار وعواصــف رملية، حيث 
قامــت فرق الطــوارئ بالتعاون 
بإزالة  االسراتيجين  الرشكاء  مع 
كافــة اآلثار خــالل زمن قيايس، 
 31 وعدد  عامالً،   73 بمشــاركة 

من املعدات.

الظفرة  منطقة  بلديــة  وتحرص 
القطاعات  كافــة  جاهزيــة  عى 
ومراكــز البلديــة عى مســتوى 
االجراءات  واتخــاذ  املنطقة  مدن 
القاطنن  للحفــاظ عى ســالمة 
للجمهور  توعوية  رســائل  ونرش 
يف حاالت الطوارئ وعدم استقرار 
قنوات  عــرب  الجويــة  األحــوال 
لتوخــي  االجتماعــي  التواصــل 
الحيطــة والحــذر والتواصل مع 
واستمرارية  الطوارئ  إدارة  فريق 
فــرق  تقــوم  حيــث  األعمــال، 

التحضرية  باإلجراءات  الطوارئ 
واالستعداد  والتأهب  واالحرازية 
ملواجهة أي طارئ بالتنســيق مع 
غرفــة عمليات طــوارئ البلدية. 
والتأكــد مــن جاهزيــة املعدات 
عمل  خطــة  ووضــع  واألفــراد 
24 ســاعة  لألفــراد عــى مدار 
واتخــاذ االجراءات الفورية حيال 
أي طارئ، ورفع درجة االستعداد 
إدارة الطــوارئ واســتمرارية  يف 
األعمال ومركز االتصال 993 عى 

مدار الساعة.
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حمدان بن زايد: 
وأكد سمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن ملف األمن 
أهمية كبيرة وأولوية رئيسية  االمارات يمثل  لدولة  الغذائي 
الدولة  حرصت  حيث  واستمراريتها  الحياة  جودة  الستدامة 
منذ تأسيســها على تطوير رؤى واســتراتيجيات مبتكرة 
بالعمل على تحقيق إســتراتيجية  المجال واهتمت  في هذا 
األمــن الغذائي لمواطنيها و المقيميــن على أرضها ضمن 
المواصفــات العالميــة المعتمدة التي أقرتهــا المنظمات 

الدولية على إختالف مسمياتها.
وقال ســموه إن شــركة الظاهرة القابضــة - التي تمتلك 
شركة القابضة / ADQ / نسبة 50 بالمائة منها - تؤمن 
المستمر  التراجع  المناخ مع  تغير  التي يفرضها  بالتحديات 
للزراعــة وتناقص موارد  الصالحة  األراضي  في مســاحة 
الميــاه المتاحة لذلــك وتحرص على إبقــاء المياه واألمن 

الغذائي في صميم إستراتيجيتها.
ووجه ســموه أعضاء مجلس اإلدارة بإعطاء أولوية كبرى 
لمتطلبات الســوق االماراتي والبحث عــن الفرص لتعزيز 
األمن الغذائي في الفئات الغذائية األساســية الســيما وأن 
شركة الظاهرة تمتاز بسلسلة توريد و استثمارات منتشرة 

في جميع أنحاء العالم.
ودعا سموه الى ضرورة أعطاء السوق العالمي أهمية أيضا 
و الحرص علي تلبية احتياجات عمالء الشركة في الخارج و 
الغذائي لالمارات  التركيز على األمن  التي ال تقل أهمية عن 
والبيئية  االجتماعية  بالمســؤولية  اهتمام  إيالء  جلنب  إلى 
و أبــرز الممارســات الزراعية الدقيقة بشــأن احتياجات 
البذور. وقال سموه إن شركة  الماء واألسمدة و  التربة من 
الظاهرة القابضة تسعى ألن تكون شريكاً ومورداً مستداماً 

للمنتجات الزراعية والغذائية محليا وعالميا.
شــارك في االجتماع معالي عبدالحميد سعيد رئيس اللجنة 
الشريك  الدرعي  للشركة وســعادة خديم عبدالله  التنفيذية 
المؤســس العضو المنتدب لشــركة »الظاهــرة القابضة« 
وسعادة محمد حسن الســويدي وسعادة خليفة السويدي 

وسعادة المهندس حسين سالم الكثيري.

عبدالـله بن زايد 
وأكد ســمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خالل االتصال 
الهاتفي عمــق عالقات الصداقة والتعاون المثمر بين دولة 
تعزيز  على  والحرص  الشعبية  الصين  وجمهورية  اإلمارات 
االســتراتيجي وتطويرها على مختلف  التعاون  مســارات 
المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
من ناحية ثانية بحث ســمو الشــيخ عبداللــه بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خالل اتصال هاتفي 
مــع معالي جيونــغ وي يونغ وزير خارجيــة جمهورية 
كوريا الجنوبية عالقات الصداقة والشــراكة االستراتيجية 

اإلماراتية - الكورية المتميزة في المجاالت كافة.
وناقش الجانبان القضايا ذات االهتمام المشترك ومستجدات 
األوضاع اإلقليمية والدولية.. واســتعرضا تطورات جائحة 
فيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19« والجهود العالمية 

المبذولة لمواجهة تداعياتها على مختلف المستويات.
وأكد ســمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خالل االتصال 
الهاتفــي عمق العالقات االســتراتيجية بين دولة اإلمارات 
وجمهوريــة كوريا الجنوبية وما تشــهده من نمو وتطور 
قيادتي  ورعايــة من  دعم  األصعــدة في ظل  على مختلف 

البلدين الصديقين.

 الإمارات تدين
 باعتبارِه تصعيداً خطيراً ضد ســالمة الِمالحة الدولية في 
البحــر األحمر، مما يســتوجب موقفاً رادعــاً من مجلس 
األمن«. وأضافت : » نشكر كافة الدول التي أصدرت بيانات 

استنكار حول حادثة القرصنة ».
وأكــدت معالي نســيبة أنــه ال يمكن إحراز تقــدم إلنهاء 
بها  التي تقوم  العدائية  األعمــال  اليمنية دون وقف  األزمة 
المتكررة ضد  النتهاكاِتها  الحوثية، ووضع حٍد  الميليشيات 
اســتهداف  الحوثيين  محاولة  بشــدة  أدانت  كما  اليمنيين. 
الســعودية عبر طائرات مســيرة  العربية  المملكة  أراضي 
للقانون  وصواريخ باليســتية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً 
الرأي وتوحيد  التوافق فــي  أهمية  الدولي. وشــددت على 
الصــف اليمني بموجب اتفاق الريــاض، وتغليب المصلحة 
المرجو في  التقدم  لليمن من أجل إحــراز  العليــا  الوطنية 

العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.
ورحبــت معاليهــا بالجهود األخيــرة للحكومــة اليمنية 
بلورة  إلى  اإلمارات  دولة  تتطلع  االقتصاد، حيث  لتحســين 

حلوٍل تساهم في النهوض باالقتصاد اليمني.
لالحتياجات  لالستجابة  الدولية،  الجهود  تكثيف  إلى  ودعت 

اإلنسانية للشعب اليمني.

»�سيل �سيف«
 فــي مجاالت طبية هامــة مثل أمراض القلــب واألوعية 

الدموية والعصبية والمناعة وتلف األنسجة أو األعضاء.
بنك  العمليات في  الرازق مديرة  من جانبها قالت علياء عبد 
الحبل الســري إنه يمكن جمع الخاليــا الجذعية من الحبل 
السري واألنســجة والمشيمة بعد الوالدة وتخزينها مبردة 

30 عاًما. في مختبر مرخص ألكثر من 
الجذعية  الخاليا  تم استخالص عدد كبير من  أنه  وأوضحت 
لعائــالت عربية وخليجية لمجموعة واســعة من عمليات 
وفقر  الثالســيميا  بمرض  اإلصابة  حاالت  فيها  بما  العالج 
الدم المنجلي والســرطانات والتجارب السريرية التجديدية 

مثل الشلل الدماغي ومرض التوحد.
 وأكدت أن خدمات دم الحبل الســري والخاليا الجذعية في 

اإلســتفادة  أن  إلى  بالجودة مشــيرة  بالتزامها  تتميز  دبي 
النمو في المنطقة  من دم الحبل الســري هو مجال سريع 

العربية لعالج مجموعة من األمراض .

ختام تمرين
وقــال اللواء الركن صالح محمد بــن مجرن العامري قائد 
العمليات المشــتركة الذي شهد الفعاليات الليلية إن الهدف 
على  الوقوف  المشترك  اإلمارات  درع  تمارين  سلســلة  من 
جاهزية وحدات القوات المســلحة فــي الدفاع عن الدولة 
ومصالحها. وأكد أن القوات المســلحة لدولة اإلمارات فى 
أعلى درجة جاهزية قتالية للدفاع عن الدولة ومصالحها .. 
التدريب على  المسلحة تجاوزت مرحلة  القوات  أن  وأوضح 
التمارين ألنها طبقتها بنجاح كبير  العمليات المشتركة في 
في عمليات مشتركة حقيقية وتمتلك كل مقومات تنفيذها.

50 هو  المشترك  اإلمارات  الجديد في تمرين درع  أن  وذكر 
مشــاركة مختلف وحدات القوات المسلحة بقدرات جديدة 
في عمليات مشتركة نهارية وليلية بالذخيرة الحية، إضافة 
إلى مشاركة واسعة للعنصر النسائي في الطيران واإلسناد 
الطبي. وأشاد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري 
في  المشاركين  قدرات  و  بكفاءة  المشــترك  العمليات  قائد 
ما  التي تعكس   50 المشترك  اإلمارات  تمرين درع  فعاليات 

اليه من تدريب و تعليم و تسليح. وصلوا 

الهيئة الوطنية 
تم  اإلنســان  الوطنية لحقوق  الهيئة  أن  وأضاف ســعادته 
اعتبارية وفق مبادئ  إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية 
القانونية  المقاربات  علــى  عملها  منهجية  وتقوم  باريس. 
آليات مهنية تضع  والحقوقية بموضوعية وحياديــة وفق 
وتراعي  اإلنسان  الدولية في حقوق  المعايير  االعتبار  بعين 

في ذات الوقت الخصوصية المحلية.
الوطنية  للهيئة  األولى  اإلعالميــة  اإلحاطة  خالل  ذلك  جاء 
الخميس بمسرح وكالة  التي عقدت يوم  اإلنســان  لحقوق 
للتعريف  وذلك  بأبوظبي  مقرهــا  في  »وام«  اإلمارات  أنباء 
وعرض  بها  المناطــة  والمهام  واختصاصاتهــا  بالهيئــة 
للهيئة  أمناء  لمجلس  األول  التدشــيني  االجتماع  مخرجات 
ومســتجداتها للمرحلة المقبلة.حضــر اإلحاطة اإلعالمية 
حمــد الكعبي رئيس تحرير صحيفــة االتحاد وعبدالرحيم 
البطيح النعيمي القائــم بأعمال مدير عام أبوظبي لإلعالم 

وعدد من وسائل اإلعالم المحلية والدولية.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان مخرجات 
للهيئة في دورته  األمناء  األول لمجلس  التدشيني  االجتماع 
األولــى 2022 – 2026 والذي عقد األول يوم أمس حيث 
المئــة يوم« لألعمال  تم االتفاق علــى اإلعالن عن »خطة 
انعقاد  دورة  اعتماد  تشــمل  والتي  والتنظيمية  التأسيسية 
مجلس األمناء كل /٢١/ يوم طوال فترة »خطة المئة يوم« 

لإلشراف والمتابعة لوتيرة اإلنجاز في المرحلة التأسيسية. 
على أن يتم مراجعة دورة انعقاد مجلس األمناء بعد انقضاء 
المــدة المقررة. أضاف ســعادته أن االجتماع التدشــيني 
لمجس األمناء شــهد عقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في 
االجتماع الثاني لمجلس األمناء إضافة إلى تكليف ســعادة 
واللوائح  الهياكل واألنظمة  العام بوضع مســودات  األمين 
مجلس  على  للعــرض  تمهيداً  الرئيســية  والمالية  اإلدارية 
لمجلس  الثاني  االجتماع  فــي  واالعتماد  للمراجعة  األمناء 

2 فبراير المقبل. األمناء والمزمع عقده يوم 
المؤقتة  االستشارية«  »اللجنة  اعتماد  تم  أنه  وذكر سعادته 
بالمراجعة والتدقيق وتقديم االستشارات في كل ما  للقيام 
المقدمة  والتصورات  والمقترحات  المسودات  بكافة  يتعلق 
لمجلس األمناء لالعتماد طوال فترة »خطة المئة يوم« على 

أن يتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مسميات ست لجان رئيسية معنية 
 2022 العمل عليها للعام  التي ســيتم  بالملفات األساسية 
على أن يتم عقد جلســة انتخاب رؤساء اللجان من أعضاء 
مجلس األمناء في االجتماع الثاني لمجلس األمناء والمزمع 

2 فبراير المقبل. عقده في 
المعتمدة  الســت  اللجان  أن مســميات  وأوضح ســعادته 
تمثلت في االتي:« لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئة. ولجنة 
الشــكاوى والرصد والزيارات الميدانيــة. ولجنة العالقات 
الدوليــة والمنظمات غير الحكوميــة. ولجنة تعزيز ثقافة 

حقوق االنسان. ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية«.
وأضــاف رئيس الهيئــة الوطنية لحقوق اإلنســان أنه تم 
اعتماد »الهوية المرئية« وتدشين »المركز اإلعالمي« للهيئة 
إلى إطالق حملة تدشين  اإلنســان إضافة  الوطنية لحقوق 
الموقع اإلليكتروني الرســمي وحسابات منصات التواصل 

الثاني لمجلس األمناء. االجتماعي الرسمية في االجتماع 
وتابــع: » لقد بدأنا للتو وعملنا ال حــدود له وكل الملفات 
مطروحة للنقاش وشــعارنا »اعرف حقوقك« فنحن نؤمن 

بأنه حيث يوجد اإلنسان فثمة هناك حقوق.
كما نعمل على مدار الســاعة لبناء الشراكات ومد الجسور 
وإطالق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات 
المختلفــة، لنحقق التواصــل الفّعال مــع الجميع لتعزيز 
مســيرة حقوق اإلنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات 

الحقوقية في كافة المجاالت«.
أنباء  أســئلة وكالة  ردا على  وقال ســعادة مقصود كروز 
للتواصل  منصــة  إطــالق  يخص  فيمــا  »وام«  اإلمــارات 
المجتمعي باللغات المختلفة وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
اإلنسان ستطلق في منصاتها  الوطنية لحقوق  الهيئة  إن   –
الرســمية ســواء الموقع االلكتروني ومنصــات التواصل 
فئات  لكافة  رافدا ومنطلقا  لتكون  تفاعلية  آلية  االجتماعي 
معا  للتواصل  الحقوقي  بالشأن  المهتمين  المجتمع وجميع 
والمقترحات  والمالحظات  واألســئلة  االستفسارات  حول 

حتى نستطيع تحسين أداء عملنا بشكل مستمر.

جالليب كردا�سة بجناح م�سر حكاية ع�سق ل�سيفات القرية العالمية - 4 
دبي - �سمري ال�سعدي:

القرن  سبعينات  منذ  كرداسة  قرية  اشتهرت 
املايض بصناعة الجالبيب واألزياء النســائية 
أن تطورت  إىل  بدايتها بسيطة  اليدوية, كانت 
ويعترب  صناعتها..  يف  الكمبيوتــر  دخل  حتى 
أكثر  الخليج  مــن  القادمني  العرب  الســياح 
املنســوجات  بالبحث عن  تعلقا  الجنســيات 
القرية  بها  تشتهر  التي  الكرداســية  اليدوية 
النقــوش  ذات  والعبــاءة  الجالبيــة  مثــل 
يفضل  فيما  املميز..  والتطريز  والرســومات 
عىل  يحتوى  الذي  الجلباب  األجانب  الســياح 
رسومات فرعونية.. وأن الخامات املستخدمة 
اليدوية تصنع وتصبغ  املنســوجات  أغلب  يف 
يف كرداســة ومنها ما يأتي جاهزا من املحلة 
التقليدية  النسيج  الكربى إحدى قالع صناعة 
يف  يعتمد  كان  اليدوي  التطريز  وأن  يف مرص.. 
أصبحت  أن  إىل  الخارجية  املصانع  عىل  بدايته 
قرية كرداســة تكتفي ذاتيــا.. وأن الجالبية 
تقوم  التي  اليدويــة  منها  بها  تشــتهر  التي 
عىل صناعتها بالكامــل فتيات مدربات, كما 
التي يصمم تطريزها  الجالبية  أيضا  أن هناك 

ثم تنفذ عىل الكمبيوتر. يدوياً 
بصناعة  للتميــز  طريقها  كرداســة  وبدأت 
املنســوجات منذ خمســينيات القرن املايض 
عندما أنشــئ فيعهد الرئيــس الراحل جمال 
عبــد النــارص ثالثة مــن مصانع النســيج 
باملنطقة, وعمل بها أهل القرية لتخرج منها 
مالبــس األطباء واملمرضات لكــن تدريجياً 
السبعينيات  يف  الدولة  سياسات  تغري  وبسبب 
الديون  تراكــم  بعد  املصانــع  هــذه  أغلقت 
عليهــا, ولكن رب ضارة نافعــة فقد توجه 
العّمال الســابقون للتصميم اليدوي يف ورش 
إىل  اتجهن  العامالت  السيدات  وحتى  صغرية, 
كرداسة  شهرة  لتبدأ  املنازل  يف  اليدوي  العمل 
بالجالبيب املطرزة يدوياً.. ولرخص أسعارها 
الكرداسية  الجالبية  تزال  ال  خاماتها  وجودة 
صاحبــة األجنحة الكربى يف معارض العالم, 
وإن إنتاجها يســافر إىل املعــارض يف جميع 
أنحــاء الســعودية وإىل الكويــت وكل دول 
والسويد  وإريرتيا  السودان  يف  وحتى  الخليج 

والدانمارك وجنوب أفريقيا.
من  أخذ  كرداســة  تســمية  أصل  أن  يقــال 
املعســكر الذي نصبه عمرو بن العاص هناك 
حيــث "كردس" املكان أي نصب فيه املعدات 
أيضاً  األقوى, ويقال  الروايــة  الحربية وهى 
أن نابليــون بونابــرت عســكر هناك خالل 
جاء  كرداســة  اســم  وأن  مرص  عىل  حملته 
هناك,  موجوداً  كان  الذي  "داســه"  دير  من 
الصحابة..  لبعض  مقابر  بها  إن  أيضاً  ويقال 
تســميتها فهي  أصل  كان  وكرداســة مهما 
محط أنظار ســيدات العالــم العربي كله بل 
نســاء العالم بصفة عامة.. ومن من النساء 
الزائرات ملرص لم تزر كرداسة؟, ويقولون أن 
مــن تزر مرص ولم تزر كرداســة فكأنها لم 
تــزر مرص أصالً, ملاذا كل هذا؟.. انه من أجل 
ما تنتجه من جالبيب نســائية مصنوعة من 
القطن املرصي مطرزة ومنقوشة وبتصاميم 
وموديــالت متعددة, وحتــى الغرب مفتون 
والتطريزات  الجالبيب  لهذه  الرشقي  بالرتاث 
اليدويــة عليهــا.. كل ذلك يخــرج من قرية 
ولكنها  البعض  يعرفها  ال  قد  التي  كرداســة 
إليه  تصطحب  ســياحياً  مــزاراً  يوماً  كانت 
الســيدة جيهان الســادات زوجات الرؤساء 

وتهديهم بعض مصنوعاتها.
واآلن ســنتعرف عن فرب عىل هذه الجالبية 
العاملي املصنوعة يف كرداســة  ذات الصــدى 

هذه  حكاية  منهم  لنسمع  لها  العارضني  من 
املعروضات.

= أحمــد مصطفى ومحمد جمال.. من أوالد 
أبو النور للجالبيب املرصية يعرضان ويبيعان 
من  املصنوعة  النســائية  كرداســة  جالبيب 
العاملية  القرية  يف  ويشاركان  املرصي  القطن 
تتنوع  معروضاتهما  وأن  طويلــة,  مدة  منذ 
األطفال  النسائية وجالبيب  الجالبيب  بني  ما 
وتطريزها  وتصميماتهــا  موديالتهــا  بكل 
اليــدوي واملصنوعة يف كرداســة من القطن 
املرصي املشــهور عاملياً, وأنهما يشــاركان 
باملنتجــات يف العديد من املعارض يف كل دول 
مجلس التعاون الخليجي وأن ما يشــجعهما 
الجالبيب  اقتناء  يف  يرغــب  الكل  أن  ذلك  عىل 
الكرداســية القطنية والتي تلقى إقباالً كبرياً 

يف أي مكان تتواجد فيه.
طارق..  ومحمــود  الصعيدي  ومحمــود   =
كرداســة  جالبيــب  ويبيعــان  يعرضــان 
وعن  املرصي  القطن  من  املصنوعة  النسائية 
بني  ما  تتنــوع  أنها  يقوالن  معروضاتهمــا 
بكل  األطفال  وجالبيب  النســائية  الجالبيب 
اليدوي..  وتطريزها  وتصميماتها  موديالتها 
أنشئت  أن مصانعها  يقوالن  وعن كرداســة 
والنحاس  اليــدوي  للســجاد   1979 عــام 
تم  ثم  الخليــي..  اليدوي ومشــغوالت خان 
التي  املطرزة  النسائية  الجالبيب  صناعة  بدء 
تطــورت عىل مر الســنني حتــى وصلت إىل 
الجالبية الحديثــة حالياً والجالبيب الخاصة 
بالبيت وأيضاً جالبيب الخروج واالســتقبال 

وكل ذلك بالتطريــز اليدوي الرصف, وأنهما 
املعارض  من  العديد  يف  بمنتجاتهما  يشاركان 

يف كل دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبيع  يعــرض  والذي  يونس..  وحســام   =
جالبيب كرداسة أيضا بكل ألوانها ومقاساتها 
وتصاميمها.. يشارك يف القرية العاملية ضمن 
يقول  املــرصي.. وعــن معروضاته  الجناح 
املميز,  املــرصي  القطن  أنهــا مصنوعة من 
وإنهــا خاصة باألم وبناتهــا, وأنه منذ بدء 
مشــاركته بالقرية أصبح يف كل موســم أن 
جديدة  تصميمات  بابتكار  الجديد  لديه  يكون 
لهذه الجالبيب وأن معروضاته تتميز بجودة 
الســابق كان يعتمد  الجالبيب يف  عالية, وأن 
فيعتمد  اآلن  أما  بالكمبيوتــر  تطريزها  عىل 
الذي يعرب عن  اليــدوي األصيل  التطريز  عىل 
وانه  والعريقة..  املميــزة  املرصية  التصاميم 
ســعيد باملشــاركة يف القريــة العاملية التي 
الذين  أصبحت رئة تنفس موسمي لضيوفها 
تقدمه  ما  بــكل  االســتمتاع  عىل  يحرصون 
القرية من فعاليات متنوعة عاملية من الدول 
التي أحرضتــه لضيوفها يف حدود  العامليــة 
دول  من  الكثــري  أحرضت  فقد  مســاحتها, 

العالم ليعرضوا ويشاركوا فيها.
= وأســامة عبدة وكريــم عثمان.. يعرضان 
ويبيعان جالليب كرداسة النسائية املصنوعة 
القرية  يف  ويشــاركان  املرصي  القطــن  من 
معروضاتهما  وعن  مواسم  عدة  منذ  العاملية 
يقــوالن بأنها تمتــاز بتصنيعها من القطن 
املرصي الخالــص واملعروف لكل دول العالم 

ومــن أفضل الخامــات, كما تمتــاز بثبات 
ألوانهــا وتطريزهــا اللــذان ال يتغريان مع 
يتم  منتجاتهما  وتصميمــات  الوقت..  مرور 
مرصية  وخامــات  مرصية  ببصمة  عملهــا 
التي  منتجاتهما  عمــالء  كل  برضاء  لتحظى 
وأنهما  كرداســة..  مصانع  يف  تصنيعها  يتم 
املعارض  من  الكثري  يف  بمنتجاتهما  يشاركان 
يف الــدول العربية وتلقى إقباالً ورواجاً كبرياً 
عىل  دائما  يشــجعهما  ما  وهــذا  لجودتها.. 

املشاركة يف القرية العاملية أو أي معرض.
= وأخــريا محمود أبو النــور.. من أوالد أبو 
الكرداســية يعرض ويبيع  النــور للجالبيب 
من  املصنوعة  النســائية  كرداســة  جالبيب 
القطــن املرصي ويشــارك يف القرية العاملية 
منــذ عام 1996.. وعــن معروضاته يقول 
بأنهــا تمتاز بتصنيعها مــن القطن املرصي 
ومن  العالم  دول  لــكل  واملعــروف  الخالص 
أفضــل الخامات.. كما تمتــاز بثبات ألوانها 
مرور  مــع  يتغريان  ال  اللــذان  وتطريزهــا 
عملها  يتم  منتجاتــه  وتصميمات  الوقــت.. 
برضاء  لتحظى  حســب من خامات مرصية 
بمنتجاته يف  يشارك  وأنه  كل عمالء منتجاته 
الكثري مــن املعارض يف الدول العربية وتلقى 
اقبــاالً ورواجاً كبــرياً لجودتهــا.. وهذا ما 
يشجعه دائماً عىل املشاركة يف القرية العاملية 

أو أي معرض بأي دولة عربية.
الرشبينــي.. فمعروضاته  أمــا محمــود   =
تختلــف عــن معروضات الباقــني لجالليب 
منزلية  أدوات  ويبيع  يعرض  فهو  كرداســة 

يتهافت عليها الضيوف ويشــرتونها بكثافة 
ويبيع  يعرض  إنه  يكتب عنها..  أن  تســتحق 
األوانــي املنزليــة املعدنية املرصيــة الصنع 
والخامــة والتي تتنوع ما بــني أطقم قدور 
الكيك  وأواني  واللبانــات,  والقاليات  الطبخ 
الفرن  وصواني  تصميماً,  عرشين  من  بأكثر 
وأباريق الشــاي وركــوات القهوة واملصايف 
والكرسوالت, وأيضــًا األواني املصنوعة من 
الفخار املرصي مثل أواني املحايش والطواجن 
والطاجني املغربي وأباريق الشــاي والقهوة 
واملاجــات واملقايل.. وهو يشــارك يف القرية 
العامليــة للمرة الثامنة عىل التوايل وســيظل 
يشارك فيها ألن معروضاته تجد إقباالً كبرياً 
الجنســيات  معظم  ومن  القرية  ضيوف  من 
وأن له زبائن دائمني يأتون اليه يف كل موسم 
ما  احتياجاتهم من معروضاته وهذا  ليقتنوا 
للقرية  يشجعه عىل املشــاركة يف كل موسم 

العاملية.
= وأخرياً عرفات محمد هالل.. يعرض ويبيع 
التســايل املرصية من بزور  أنواع  كل  أيضــاً 
بأنواعهــا وحلويات املولــد النبوي الرشيف 
وغريها,  والفوليــة  والسمســمية  كاملصية 
الســحلب والســوبيا,  والكركديــه وبودرة 
والنوجا وامللبن والحلقوم وغريها.. وســبب 
تلقى  معروضاته  أن  موسم  كل  يف  مشاركته 
جذب كبري من ضيــوف القرية العاملية ومن 
كل  القرية  أن  يرى  وهو  مختلفة  جنســيات 
يــوم يف تصاعد ألنها أكرب مــرشوع تجاري 
لكل  وواعد  كبــري  تســويقي  ومجال  ناجح 

املشاركني فيها.
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                 الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ـ العـدد ١٤٩٤٤ 



الظفرةـ  الوحدة:

املزروعي،  خلف  فار�س  اللواء  معايل  تفقد 

القائد العام ل�رشطة اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، موقع 

الظفرة بدورته 15،  الإبل يف مهرجان  مزاينة 

الذي يقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، وي�شتمر لغاية 

22 يناير اجلاري يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة، 

والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  بتنظيم 

الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.

وتابع معاليه خالل اجلولة التفقدية الإجراءات 

املتبعة يف مزاينة الإبل، والتقى جلان التحكيم 

عي�شى  رافقه  حيث  والفرز،  الطبي  والفح�س 

�شيف املزروعي نائب رئي�س اللجنة، وحممد بن 

عا�شد املهريي مدير مزاينة الإبل، وعبيد خلفان 

وامل�شاريع  التخطيط  اإدارة  مدير  املزروعي 

باللجنة.

كما اطلع معاليه على موقع »م�شابقة اطرح 

القعود و�شله«، واآلية امل�شابقة واملدة الزمنية 

و�رشوط امل�شاركة، و�شهد جانب من مناف�شات 

امل�شاركني يف امل�شابقة.

و�شط م�شاركة �شبابية وا�شعة من اأبناء الإمارات 

ودولة جمل�س التعاون اخلليجي، انطلقت اليوم 

اأوىل مناف�شات م�شابقة »اطرح القعود و�شله«، 

الظفرة،  مهرجان  يف  مرة  لأول  تقام  والتي 

متام  يف  اجلاري  يناير   22 لغاية  وت�شتمر 

ال�شاعة الثالثة م�شاًء مبن�شة مزاينة الإبل يف 

مدينة زايد مبنطقة الظفرة.

وتعترب »اطرح القعود و�شله« من امل�شابقات 

ودول  الإمارات  دولة  يف  التقليدية  الرتاثية 

اخلليج  يف طرح القعود خالل دقيقة واحدة 

فقط، ليح�شل املت�شابق على »القعود« الذي 

جنح يف اإ�شقاطه.

وي�شرتط للم�شاركة يف امل�شابقة اأن ل يقل عمر 

املت�شابق عن 18 عام، واأن يقوم بالت�شجيل يف 

البطولة وتعبئة الإقرار والبيانات اخلا�شة بذلك، 

جلنة  وتعليمات  البطولة  بتعليمات  والتقيد 

التحكيم واإدارة املهرجان.

وتتمثل اآلية امل�شابقة بطرح القعود يف مدة ل 

تتجاوز دقيقة واحدة، ومن يتجاوز مدة دقيقة 

الفائزين  تتويج  ويتم  املناف�شة،  من  يخرج 

باملراكز الأوىل وفق اأقل مدة زمنية م�شتقطعة 

ثالث  يوم  كل  يف  ويتاأهل  القعود،  طرح  يف 

طرح  يف  الأوقات  اأقل  اأ�شحاب  من  اأ�شخا�س 

القعود، للمرحلة اخلتامية بالإ�شافة اإىل ح�شول 

كل واحد منهم على قعود، )3 قعدان يوميًا( على 

مدار ت�شعة اأيام، ويتاأهل يف هذه املرحلة 27 

م�شاركاً.

ويف املرحلة اخلتامية يتناف�س املتاأهلني الـ 

واحد  كل  ويح�شل  القعود،  لطرح  جمدداً   27

الأوىل على قعود  الثالث  املراكز  اأ�شحاب  من 

و30  قعود  الأول:  قيمة)املركز  مالية  وجائزة 

األف درهم، املركز الثاين: قعود و20 األف درهم، 

املركز الثالث: قعود و10 اآلف درهم(.

لغاية  مفتوح  البطولة  يف  الت�شجيل  وباب 

ال�شاعة الثالثة م�شاًء يوم 21 يناير اجلاري، ويتم 

الت�شجيل عرب اإر�شال  بيانات الراغب بامل�شاركة 

 ،)971502333045( رقم  الوات�شاب  على 

مت�شمنة )ال�شم الثالثي، العمر، �شورة �شخ�شية، 

�شورة عن الهوية اأو جواز ال�شفر(.

متتد منطقة »املطاعم وعربات الطعام املتنقلة« 

يف قلب �شوق الظفرة الرتاثي مبهرجان الظفرة، 

وعربات  املطاعم  من  جمموعة  على  موزعة 

اإذ  وامل�رشوبات،  الأطعمة  ومن�شات  املاأكولت 

يوميًا  رائعة  بتجارب  التذوق  ع�شاق  يحظى 

�شمن جمموعة متميزة من املطاعم وعربات 

ت�شمل مطابخ متنوعة  التي  املتنقلة  الطعام 

تلبي خمتلف الأذواق وتنا�شب جميع الأذواق من 

ال�شغار والكبار، وتقدم عربات الطعام املتنقلة 

توفر  اأجواء  و�شط  ترك(،  )فود  بـ  تعرف  ما  اأو 

ال�شرتخاء خا�شة مع فعاليات ال�شوق الرتاثي 

املميزة والزاخرة، اإىل جانب منافذ املاأكولت 

يف خمتلف مناطق املهرجان ليتمكن الزوار من 

الو�شول اإليها بكل �شهولة، كما خ�ش�س ركن مت 

ت�شجيع الزوار فيه على امل�شاركة يف تربعات 

الطعام، واملالب�س والألعاب.

0
1500 متخ�ش�ض ي�شارك�ن فى م�ؤتمرين لأمرا�ض 

الأنف والأذن والحنجرة وال�شمعيات بدبي

دبيـ  وام:

اأعمال  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  تراأ�شت 

لأمرا�س  العربية  للرابطة  ع�رش  احلادي  املوؤمتر 

وا�شطرابات  وال�شمعيات  واحلنجرة  والأذن  الأنف 

التوا�شل وموؤمتر الإمارات الثاين ع�رش لالأنف والأذن 

واحلنجرة وال�شمعيات وا�شطرابات البلع والتوا�شل 

الذى انطلق الثالثاء وي�شتمر اإىل 14 يناير اجلاري 

القطاع  وقادة  امل�شوؤولني  كبار  من  بح�شور عدد 

الطبية  اجلمعيات  وروؤ�شاء  الإمارات  ال�شحي يف 

اخلليجية وخرباء من دول العامل.

وانطلقت اأعمال املوؤمترين اأم�س يف فندق » انرت 

كونتيننتال في�شتبفال �شيتي » مب�شاركة اأكرث من 

1500 �شخ�س من اأخ�شائي اأمرا�س الأنف والأذن 

والعنق  الراأ�س  وجراحة  واحل�شا�شية  واحلنجرة 

الأطفال  لدى  واحلنجرة  والأذن  الأنف  واأخ�شائي 

الوجه  وجراحة  النوم  اأثناء  التنف�س  واأخ�شائي 

والأنف واأخ�شائي التوا�شل والبلع ومتخ�ش�شني يف 

البحوث والأطباء ال�شباب يف جمال الأنف والأذن 

واحلنجرة.

�شغري  عو�س  �شعادة  املوؤمترين  اإفتتاح  ح�رش 

و�شعادة  بدبي  ال�شحة  هيئة  عام  مدير  الكتبي 

الدكتور ح�شني عبد الرحمن الرند، الوكيل امل�شاعد 

ال�شحة ووقاية  العامة يف وزارة  ال�شحة  لقطاع 

الدكتور يو�شف  املجتمع رئي�س املوؤمتر و�شعادة 

الإمارات  موؤ�ش�شة  عام  مدير  ال�رشكال  حممد 

للخدمات ال�شحية و�شعادة الدكتور اأمني ح�شني 

املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل  الأمريي 

امل�شاعد لقطاع التنظيم ال�شحي والربوفي�شور زيد 

باقني  عميد جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم 

ال�شحية ونائب الرئي�س بالإنابة.

ويهدف املوؤمتر اإىل توفري من�شة لتبادل اخلربات 

ما  اأحدث  على  والطالع  واجلراحني  الأطباء  بني 

تو�شل اإليه الطب يف جمال جراحة الأذن والأنف 

واحلنجرة وال�شمعيات يف العامل ودعم الأبحاث 

من خالل تبادل املعرفة ومواكبة اأحدث التقنيات.

واأكد الدكتور ح�شني الرند على اأهمية احلدث الذي 

يعد الأكرب من نوعه يف دول املنطقة، كونه ي�شم 

عدداً  كبرياً من الأطباء املتخ�ش�شني يف اأمرا�س 

الأنف والأذن واحلنجرة حيث �شيتم خالله مناق�شة 

عدة مئات من الأوراق والأبحاث العلمية وعقد ور�س 

عمل تدريبية حول جراحة الأذن الو�شطى وزراعة 

للم�شاركني  وفر  اأن هذا احلدث  القوقعة مو�شحا 

الطبية يف  الربوتوكولت والتقنيات  تعلم بع�س 

جمال الت�شخي�س، وعالج املر�شى ملواكبة اآخر ما 

تو�شلت اإليه الأبحاث والدرا�شات الطبية يف هذا 

املجال.

ي�مية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

اجلمعة 14 يناير 2022ـ  العـدد 14944  
12 �أخبار و�إعالنات

فار�ض المزروعي يتفقد م�قع مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

اجلمعة 14 يناير 2022ـ  العـدد 14944 اجلمعة 14 يناير 2022ـ  العـدد 14944 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 364365         بتاريخ: 2021/11/12

يف  سانايي  تيكنولوجريي  ران��ك  تيكا  باس��م:   

تيجاريت ليمتد شريكيتي

لوندرا  اسيك  م��اه.  هافوزالر  شيفتي  وعنوانه:   

أسنلري،  ن��و:1  كايب  اش   155 نو:  ج��اد.  اسفالتي 

اسطنبول، تركيا

 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات :

مركبات  قطع;  موائع  صناعية;  وشحوم  زي��وت 

الصلب،  الوقود  الغبار;  وتثبيت  وترطيب  امتصاص 

فحم، حطب; الوقود السائل والغازي; برتول، زيت ديزل، غاز البرتول املسال، غاز طبيعي، 

زيت الوقود وإضافاتها غري الكيميائية; شموع; الفتائل; شمع شبه جاهز; شمع وبرافني 

الغراض االضاءة; طاقة كهربائية

 الواق�عة بالفئة: 4

 وصف العالمة: كلامت leone di fiume مكتوبة بشكل خاص بحروف التينية باللون 

االسود

 االش��رتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد، أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 364366         بتاريخ: 2021/11/12
 باس��م: تيكا رانك تيكنولوجريي سانايي يف تيجاريت ليمتد شريكيتي

 وعنوانه: شيفتي هافوزالر ماه. اسيك لوندرا اسفالتي جاد. نو: 155 اش كايب نو:1 أسنلري، اسطنبول، تركيا
 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات :

يدويًا،  تعمل  التي  الكهربائية  غري  التنظيف  وأجهزة  أدوات 
الفرش بخالف فرش الطالء، ورقائق الصلب للتنظيف، إسفنج 
املنسوجات  أقمشة  للتنظيف،  الصلب  صوف  للتنظيف، 
غري  التلميع  آالت  األط��ب��اق،  لغسل  ق��ف��ازات  للتنظيف، 
الكهربائية لألغراض املنزلية، مكانس للسجاد، مامسح; فرايش 
أسنان، فرايش أسنان كهربائية، خيوط لألسنان، فرايش حالقة، 
فرش الشعر، أمشاط; األوعية أو األواين املنزلية أو للمطبخ غري 
والسكاكني  الشوك  الفئة بخالف  املدرجة يف هذه  الكهربائية 

فتاحات  واملقايل،  القدور  ]أطباق[،  خدمات  أطقم  واملالعق، 
ألواح يك وأغطيتها عىل شكلها، رفوف  أواين طهو غري كهربائية;  أوعية زهور، قصبة )مصاصة( للرشب،  قوارير، 
التجفيف للغسيل، شامعات تجفيف املالبس; أقفاص للحيوانات املنزلية، أحواض السمك الداخلية، أحواض األحياء 
املائية واملرايب للحيوانات الداخلية للحيوانات وزراعة النباتات; الحيل والسلع الزخرفية من الزجاج، خزف صيني 
مصائد  فرئان،  مصائد  الجوائز;  وكؤوس  مزهريات  التامثيل،  التامثيل،  بها  واملعنى  الطني  أو  الخزف  )بورسلني(، 
حرشات، أدوات كهربائية لجذب وقتل الحرشات، مصائد ذباب، مضارب ذباب; حارقات العطور، بخاخات عطور، 
مبخرات العطور، أجهزة إلزالة املكياج كهربائية وغري كهربائية; املذررة )قطيفة تجميل الوجه باملسحوق(، حقائب 
الحدائق; زجاج غري  أو علب سقى  أوعية  أدوات سقاية،  الري،  الرش، فوهات لعلب  تواليت، فوهات لخرطوم 
مشغول أو زجاج شبه مشغول عدا الزجاج املستعمل يف املباين، فسيفساء زجاجية وزجاج مسحوق للزخرفة ليست 

للبناء، الصوف الزجاجي بخالف املستخدم يف العزل أو املنسوجات
 الواق�عة بالفئة: 21

 وصف العالمة: كلامت leone di fiume مكتوبة بشكل خاص بحروف التينية باللون االسود
 االش��رتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد، أو إرساله بالربيد 
املسجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 364367         بتاريخ: 2021/11/12

 باس��م: ايه. ام. بست كومباين، انك.
 وعنوانه: 1 أمبست رود، أولدويك، نيو جرييس 

08858، الواليات املتحدة األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات :

للتنزيل يف طبيعتها  منشورات إلكرتونية قابلة 
وتقارير  ومقاالت  إخبارية  ونرشات  مجالت 
عىل  والتعليق  والتحليل  البحث  توفر  التي 

صناعة التأمني العاملية.
 الواق�عة بالفئة: 9

مع  يتقاطع   AM والنص  بيضاوي  شكل  وسط  يف   BEST كلمة  العالمة:  وصف   
مخطط الوسط العلوي للشكل البيضاوي والنص SINCE 1899 يتقاطع مع مخطط 

الوسط السفيل للشكل البيضاوي بحروف التينية باللون االسود
 االش��رتاطات: 

التجارية يف  العالمات  إلدارة  به مكتوباً  التقدم  اعرتاض عىل ذلك  لديه   فعىل من 
تاريخ هذا  بالربيد املسجل، وذلك خالل )30( يوماً من  وزارة االقتصاد، أو إرساله 

اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/

قمصية للملكية الفكرية

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 170129

يف  دونديورما  ياسار  باس��م:   

شريكيتي  أنونيوم  ماّديلريي  جيدا 

كارايولو  جازيانتيب  وعنوانه: 

أم،  كيه   .5 ميفكيي  ايركينيز 

كاهرامامنارس/ تركيا

 واملسجلة تحت رقم : )170129(  بتاريخ: 2013/07/21

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء الحامية يف : 2022/03/04 وحتى 

تاريخ : 2032/03/04 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/

قمصية للملكية الفكرية

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 168536

 باس��م: سرتامبا ميديا ال ال يس 

 # رود  نيلسون   2700 وعنوانه: 

كاليفورنيا  مونيكا،  سانتا   ،631

املتحدة  ال��والي��ات   ،90405

األمريكية

 واملسجلة تحت رقم : )168536(  بتاريخ: 2013/07/21

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء الحامية يف : 2022/01/30 وحتى 

تاريخ : 2032/01/30 

 �لمو�ضوع : طلب �إعالن  لإلغاء 

�لعمل ب �ل�ضمان �ل�ضحي

نعلن نح��ن عيادة الدكتورة سعاد لطفي التخصصية ذ.م.م 

- العني MF2433 بطلب الغاء العمل يف الضامن الصحي، 

حيث انه ال يوجد لدينا أي اتفاق او تعامل او حساب او 

مستحقات مع اي من رشكات التامني الصحي.

  فعىل كل من له حق االعرتاض عىل هذا االعالن مراجعة 

دائرة الصحة او مراسلتنا بالربيد االلكرتوين :- 

pro.drsuadlutfi.abudhabi@gmail.com

عيادة �لدكتورة �ضعاد لطفي �لتخ�ض�ضية ذ.م.م

عمار �لنجار مدير عام

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 364368         بتاريخ: 2021/11/12

 باس��م: ايه. ام. بست كومباين، انك.
نيو  أولدويك،  رود،  أمبست   1 وعنوانه:   

جرييس 08858، الواليات املتحدة األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات :

املجالت  بها  واملعنى  املطبوعة  املنشورات 
التي  والتقارير  اإلخبارية  والنرشات  والكتب 
تقدم البحث والتحليل والتعليق عىل صناعة 

التأمني العاملية.
 الواق�عة بالفئة: 16

مع  يتقاطع   AM والنص  بيضاوي  شكل  وسط  يف   BEST كلمة  العالمة:  وصف   
مخطط الوسط العلوي للشكل البيضاوي والنص SINCE 1899 يتقاطع مع مخطط 

الوسط السفيل للشكل البيضاوي بحروف التينية باللون االسود
 االش��رتاطات: 

التجارية يف  العالمات  إلدارة  به مكتوباً  التقدم  اعرتاض عىل ذلك  لديه   فعىل من 
تاريخ هذا  بالربيد املسجل، وذلك خالل )30( يوماً من  وزارة االقتصاد، أو إرساله 

اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 364369         بتاريخ: 2021/11/12

 باس��م: ايه. ام. بست كومباين، انك.

 وعنوانه: 1 أمبست رود، أولدويك، نيو جرييس 

08858، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات :

توفري املعلومات املالية وتحديثاتها فيام يتعلق 

ورشكات  املالية  واملؤسسات  البنوك  بتصنيفات 

واألدوات  والسندات  املالية  وأوراقها  التأمني 

املالية األخرى عرب شبكة كمبيوتر عاملية ؛ توفري مبارشة عرب اإلنرتنت األخبار والتحليالت 

والتعليقات يف مجاالت التأمني والتمويل واألعامل عرب شبكة كمبيوتر عاملية.

 الواق�عة بالفئة: 36

 وصف العالمة: كلمة BEST يف وسط شكل بيضاوي والنص AM يتقاطع مع مخطط 

الوسط  مخطط  مع  يتقاطع   SINCE 1899 والنص  البيضاوي  للشكل  العلوي  الوسط 

السفيل للشكل البيضاوي بحروف التينية باللون االسود

 االش��رتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد، أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات �لتجارية

  اسم الرشكة :   دي ام اس لتجارة املعادن  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب 115 ملك اسدالة حسني عيل بخيش، املنخول، بر ديب.

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1140941   رقم الرخصة  713822       

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :6-1-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-1-6

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  املعادن ش.ذ.م.م   لتجارة  اس  ام  لتصفية رشكة/ دي  لديها 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-1-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-1-6

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  فيصل احمد عيل عبدالله  املرزوقي    الجنسية: االمارات
 اىل الطرف الثاين: عيل طالب  عيل عبدالله الشاميس    الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) الخري  بيت  ماركت  سوبر   ( التجاري  باسم   
عجامن  وصناعة  تجارة  بغرفة  واملسجلة   )  98831  ( برقم  بعجامن  االقتصادية 

وتعديل االسم التجاري ليصبح سوبر ماركت الصالح.
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
فمن لديه اعرتاض فليتخذ السبل القانونية.

وحدة  والكائنة   )  97183  : رقم  )رخصة  )ش.ذ.م.م(،  منطقة حرة  اي  اه  فينيك    رشكة/  

عمل مدينة ديب االعالمية ص.ب 63243، ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، واملرخصة 

تم  والذي  للكافة  قرارها  إعالن  املذكورة يف  الرشكة  ترغب هذه  للتطوير،  ديب  سلطة  لدى 

إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة يف إجتامعه الذي عقد بتاريخ 18 مايو 2021  بشأن إغالق 

وحل الرشكة.

وفقاً لذلك، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه تقديم 

هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا اإلعالن عن طريق الربيد املسجل أو اإلتصال ب� :

السيّد/ عبد االبراهيم عامر

إسم الرشكة: عامل ارادة االعامل

ص.ب : 63243

ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم :547584338 971 +

info@bmworlduae.com :الربيد اإللكرتوين

 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة ب�  45 يوماً. 
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 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

تنازل/ بيع 
اإعالن

 اإ�صعار ت�صفية

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي/    خطاط ماسرت /  ذ.م.م - رشكة 
ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 
التنمية االقتصادية  وسجلته   رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
بالتنمية االقتصادية تحت رقم )71503    ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني 

السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :  

ص.ب.:     

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
ق�شم ال�شجل التجاري

اإعالن وحل وت�شفية : 

 ال�شم التجاري :  خطاط ما�شرت /  ذ.م.م 

اجلمعة 14 يناير 2022ـ  العـدد 14944 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 14 يناير 2022ـ  العـدد 14944 
�إعالنات13

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

انور  حسني  انتظار  املدعو/  فقد   

جواز  باكستان  ،الجنسية  حسني 

الرجاء   )zx6890172( رقم  سفره 

ممن يعرث عليه تسليمه إىل سفارة  

باكستان   أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.    
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�ساد

نموذج اإعالن الن�سر

نموذج اإعالن الن�سر

نموذج اإعالن الن�سر
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القمر،  بجــزر  املغرب  منتخب  يصطــدم 
الثانية ضمن  اليــوم الجمعة يف الجولــة 
منافســات املجموعة الثالثة بكأس األمم 
اإلفريقية، عــى ملعب أحمدو أهيدجو يف 

الكامريون. 
ووقع األســود عى بداية جيــدة بالفوز 
عى غانا )0-1(، بينما كانت رضبة بداية 
منتخب "أســماك السيالكانتي" متعثرة، 
إثر الخسارة أمام الجابون بنفس النتيجة.

رغم اختالف وضعية املنتخبني وأهدافهما 
إال أن كل املــؤرشات تؤكــد أن املبــاراة 
ســتكون قويــة، حيث يســعى منتخب 
اإليجابية، بينما  بدايتــه  لتكريس  املغرب 
أجل  القمــر، من  يقاتــل منتخب جــزر 

التأهل. الحفاظ عى حظوظ 
هزيمة،  أي  أن  القمــر  أبناء جزر  ويدرك 
تجعل  أو  املنافســة  خارج  بهم  ســتلقي 
حظوظهــم ضئيلــة، لذلك ســيضع كل 
يد  عى  الخسارة  تفادي  أجل  من  أسلحته 

أسود األطلس.
مدرب  خليلوزيتــش  وحيــد  ويســتفيد 
الذين  الالعبني  بعض  عودة  من  األســود 
السابقة، وأبرزهم  غانا  مباراة  عن  غابوا 

أيوب الكعبي ويوسف النصريي.

القمــر ألول مرة  يشــارك منتخب جزر 
يف كأس أمــم إفريقيا، حيــث يعترب هذا 
ذاته، غري  حد  يف  تاريخيا  إنجازا  الحضور 
تبقى  الفتي  املنتخــب  هذا  طموحات  أن 

أكرب. 
ويعتمــد أمري عبدو مــدرب جزر القمر، 

خربات  ملواجهة  واإلرادة  الحمــاس  عى 
العبــي املغرب، خصوصــا أن منهم من 
يشارك للمرة الثالثة يف املنافسة اإلفريقية 
وفيصل  بونو  وياسني  النصريي  كيوسف 

فجر وغريهم، .
بعامل خربة العبيه  ويتسلح خليلوزيتش 

الذيــن ينشــطون يف أكرب أنديــة أوروبا 
بإسبانيا وفرنسا وإنجلرتا. 

ويعتمــد أيضــا أمري عبدو عــى العبني 
كبلجيكا  أوروبــا  دوريات  يف  محرتفــني 

وفرنسا وهولندا وسويرسا. 
عى  لالعبيه  رسالته  يف  شّدد  خليلوزيتش 
التســاهل مع منتخب جرز  القمر،  عدم 
سارة، وسيعول  غري  مفاجأة  أي  لتفادي 
عى أبرز نجومه، يف خط الدفاع الذي كان 
القائد  بحضور  غانــا  مواجهة  يف  متألقا 
غانم سايس وأرشف حكيمي، وقد تشهد 
املباراة االعتماد عى ســفيان أمرابط من 

البداية. 
وبدوره ســيعتمد أمــري عبدو عى بعض 
وتشــامجاما  مجموعته، كفاردو  ثوابت 

وبكاري وعيل أحمادا وغريهم. 
وقــال عبدو يف ترصيحــات إعالمية قبل 
أمامــه مباراة صعبة موضحا  اللقاء، إن 
أن منتخــب املغرب قــوي ويملك العبني 

مميزين.
الخسارة  تعويض  عى  وأضاف: "سنعمل 
الذهني  الجانب  عى  الجابون، ركزنا  أمام 
لتجاوز الخسارة األوىل، ونسعى الستغالل 

إمكانياتنا لتسجيل نتيجة إيجابية". 
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الريا�سة

قال زبري بية، نجم منتخب تونس السابق، إن 
الحكم الزامبي جاني ســيكازوي أساء للكرة 
اإلفريقي "كاف"، بسبب  اإلفريقية ولالتحاد 
الخطــأ الذي ارتكبه يف املبــاراة التي فاز بها 
منتخب مايل عى تونــس )0-1(، األربعاء يف 

كأس األمم اإلفريقية. 
وأعلن الحكم ســيكازوي عــن نهاية املباراة 
الوقت  نهاية  عدم  رغم  مناسبتني  بالخطأ، يف 
باحتساب  انتهى  القانوني، ليثري جدال واسعا 
استكمال  لرفضه  منســحبا،  تونس  منتخب 

اللقاء بعد الصافرة.
وتابــع بيــة يف ترصيح لقنــاة "الرياضية" 
املغربية : "أنا أعترب ما قام به كارثة حقيقية، 
أثر  الذي  ومــا  للحكم  مــاذا حصل  أعرف  ال 
عليه، ربما لم يكن يف يومه، كما أن مساعديه 

الرابع وحكام الفار لم ينبهوه". والحكم 
وأشــار أنه ســيكون من الصعــب أن يقرر 

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، إعادة املباراة. 
واقعيني ألن خطأ  نكون  أن  بية: "علينا  وأتم 
الحكم لم يؤثر عى خسارة املنتخب التونيس، 
قبل  املنتظر، تحدثنا  املستوى  يكن يف  لم  الذي 
املنتخب  الرغبــة، لينافس  عى  الــكان  بداية 
التونيس عى اللقب، لكن ليس بهذا املستوى".

للمنتخب  التكتيكــي  األســلوب  أن  وأكمــل 
الكايف  القــدر  التونــيس، لم يكــن قويا عى 

للتنافس مع املنتخب املايل. 

سيطرة  إســباني، عن  صحفي  تقرير  كشف 
مالبس  غرفــة  عــى  اإلحباط  مــن  حالــة 
برشلونة، بعد خسارة كالسيكو نصف نهائي 
السوبر اإلســباني ضد الغريم التقليدي ريال 

مدريد بنتيجة )2-3( أمس األول األربعاء.
ديبورتيفــو"  وقالــت صحيفــة "مونــدو 
يكن  لم  باألمس  الهزيمة  اإلســبانية: "طعم 
مثل الهزائم األخرية للفريق، وشعر الالعبون 
بــأن الفوز كان يف متنــاول أيديهم يف مباراة 
كبــرية مثل نصف نهائي الســوبر ضد ريال 

مدريد".

الشــباب  صبحــي، وزير  أرشف  أكــد 
تدرس  بــالده  أن  املــرصي،  والرياضة 
التقــدم بملف الســتضافة كأس العالم 

لكرة القدم عام 2030.
صدي  لقناة  ترصيحات  يف  صبحي  وقال 
البلد، إنه ســيتم تقديم الدعم لالتحادات 

الرياضية عقب نهاية االنتخابات.
العالم  وأضــاف "نــدرس ملــف كأس 
2030، ال نصمت ونتحدث مع الجميع، 
لكن نأخذ خطوات مسبقة حتى ال نكرر 
ما سبق، مرص تفتح املجال للتعاون مع 

الجميع حال إقرار تنظيم مشرتك".
عدم  صبحي  مختلف، أبدى  ســياق  ويف 
أمام  بــالده  أداء منتخب  عــن  رضــاه 
نيجرييا، يف املباراة التي خرسها الفراعنة 

1-0 يف كأس أمم أفريقيا.
ولفت "لســت راضًيا عــن األداء، ندعم 
املناســبة وهذا  الظروف  ونوفر  الفريق 
هو دورنا، لكن يجب التحيل بالروح التي 

كانت سائدة يف مونديال 2018".
املعتادة  املرصي  املنتخــب  وتابع "روح 
أمــام نيجرييا، كنت  لم تكــن موجودة 
شاهدتها  التي  الكفاح  روح  بعد  مطمئًنا 

يف كأس العرب".

كبري  بعدد  يتمتع  الحايل  وأوضح "الجيل 
مــن املحرتفني املميزيــن عكس األجيال 
البطوالت  يف  األوىل  املباريات  الســابقة، 
تم  األداء إذا  عــن  تعــرب  ال  األفريقيــة 
املباراة  يبدأ من  املوقف، التقييم  استدراك 

الثانية".
الالعبــون  يبــذل  أن  "يجــب  وشــدد 

املحرتفون، قصارى جهدهم مع املنتخب، 
أنديتهم، ألن  مــع  يقدمون  بما  أســوة 

منتخب بالدهم له حق عليهم".
الفني  الجهاز  بــني  التوافق  وأتم "يجب 
من أجل رفع اســم مرص. أتمنى تحسن 

األداء أمام السودان وغينيا بيساو".

م�سر تدر�س التقدم ال�ست�سافة مونديال 2030

المغرب يت�سلح بالخبرة لتفادي مفاجاآت جزر القمر

الغريبة  التحكيمية  القرارات  ســيطرت 
خســارة  ومايل، وكذلك  تونس  بمباراة 
جامبيا 0_1 مســاء   يد  عى  موريتانيا 
أفريقيا، عى  أمــم  األربعــاء، بــكأس 

اهتمامات الصحف العربية.
حيث  التونســية؛  الصحف  مــن  ونبدأ 
عنونت صحيفــة "الرشوق": " تونس 
تنهــزم أمام مايل.. فضيحــة تحكيمية 
ومــردود كارثي" مضيفــة "تهديدات 
بإعادة  إرهابيــة.. وتونــس متشــبثة 

اللقاء".
وأضافــت: "جامبيا تجتــاز موريتانيا 
بانتصار تاريخي يف أمم أفريقيا.. وكوت 

ديفوار تهزم غينيا االستوائية".
الرقمية": "تونس  موقع "تونس  وقال 
محبطة  بخسارة  أفريقيا  أمم  تســتهل 

أمام مايل".
االتحاد  كــربى..  "فضيحــة  وتابــع: 
مايل  مباراة  اســتكمال  يطلب  األفريقي 
ترفــض وتطالب  وتونــس واألخــرية 

بإعادتها".
وزاد: "بعد رفضه استكمال مباراته مع 
مايل… املنتخب التونيس مهّدد بعقوبات 

من االتحاد األفريقي".
وواصــل: "ماكس يضع كــوت ديفوار 
ويهدي  الخامســة  املجموعة  صدارة  يف 
هدفــه لروح والــده.. وجامبيا تتجاوز 

عقبة موريتانيا".
التونيس:  "الجريــدة"  موقــع  وعنون 

أمام مايل يف  التونيس  املنتخــب  "هزيمة 
ظروف عشــوائية.. مباراة تونس ومايل 
الــكاف.. والبعثة  تتواصــل يف مكتــب 
التونســية تهدد باالنســحاب من كأس 

أفريقيا".
وتابع: "تهديدات إرهابية لبعثة املنتخب 

التونيس يف الكامريون".
وقالت جريدة " الجمهورية" التونسية: 
الحكم  تاريخية:  تحكيميــة  فضيحة   "
ينهــي مباراة تونس ومــايل قبل نهاية 

الوقت األصيل".
وتابعــت: "مايل تفوز عــى تونس بعد 

اللقاء". رفض العبي منتخبنا استئناف 

وخســارتها  موريتانيــا  إىل  وننتقــل 
أمام جامبيا، إذ عنون موقع  االفتتاحية 
"صحراء ميديا": "الــكان .. املرابطون 

يخرسون يف مباراتهم االفتتاحية".
"خسارة  املوريتانية:  "األخبار"  وقالت 
مباراة عزف  يف  أمام جامبيا  "املرابطون 

فيها النشيد القديم".
عنونت  املرصية، حيــث  الصحــف  وإىل 
صحيفــة "املرصي اليــوم": "الجبالية 
تبحث إقالة كــريوش بعد أمم أفريقيا.. 
واملدير الفني يتمسك بالرشط الجزائي.. 
وتهاجم  صالح  تنتقد  العاملية  والصحف 

طريقة املدرب".

مان�سيتات كاأ�س اأفريقيا: ف�سيحة �سيكازوي تت�سدر 
عناوين ال�سحف العربية

يتطلع منتخبا الســنغال وغينيا للرتشــح 
األفريقية  األمم  كأس  الـ16 ببطولة  لدور 
لكرة القــدم، املقامة حاليــا بالكامريون، 
عندمــا يلتقيان اليوم الجمعــة يف الجولة 
الثانية من  الثانيــة ملباريــات املجموعــة 
مرحلة املجموعات للمسابقة القارية، التي 
تشهد مواجهة أخرى بني منتخبي ماالوي 

وزيمبابوي.
ويتقاســم املنتخبــان الغيني والســنغايل 
املجموعة برصيد 3 نقاط  ترتيــب  صدارة 
لــكل منهمــا، عقب فوزهمــا 1 / 0 عى 
الرتتيب،  عى  وزيمبابوي  ماالوي  منتخبي 
الفوز يف لقــاء الغد كافيا للصعود  ليصبح 
البطولة دون  املبكر لــأدوار اإلقصائية يف 

انتظار الجولة األخرية.
املنتخب  أن  الفوز عى زيمبابوي، إال  ورغم 
الســنغايل، وصيف النســخة املاضية التي 
تماما  بعيدا  عام 2019، بدا  أقيمت بمرص 
للوقت  انتظر  املعهود، حيث  مســتواه  عن 
املحتســب بدال من الضائع للشوط الثاني، 
من أجل تســجيل هدفه الوحيد يف املباراة، 
ركلة جزاء عرب ســاديو  والذي جــاء من 

ماني، نجم ليفربول اإلنجليزي.
ومــن املحتمل أن يكمن الســبب يف ظهور 
منتخب أســود التريانجا بشــكل باهت يف 
الرطوبة  الطقس ونسبة  املباراة، يف حرارة 
املرتفعــة بمدينة بافوســام الكامريونية، 
التــي اســتضافت اللقاء، الســيما يف ظل 
لغياب عدد  اللقاء ظهــرا، باإلضافة  إقامة 

من النجوم ألسباب مختلفة.
املباراة  يف  السنغايل  املنتخب  يستفيد  وربما 
مــن خدمات ســاليو ســيس ونامباليس 
من  شفائهم  سار، بعد  ماتار  وباب  ميندي 
فريوس كورونا، إال أنه ســيكون يف الوقت 
جاي  إدريسا  الثنائي  من  محروما  نفســه 
إصابتهما  ثبوت  توري، بعــد  بالو  وفودي 
الســنغايل  االتحاد  أكده  ملا  بالعدوى، وفقا 
بموقع  الخاص  حســابه  القدم، عى  لكرة 

تويرت للتواصل االجتماعي.

أمس  أعلن  الســنغايل  الكرة  اتحــاد  وكان 
عن  سار  إســماعيال  النجم  األربعاء غياب 
أكد  اإلصابة، حيث  رسميا، بداعي  البطولة 
اإلنجليزي  واتفورد  العــب  تواجد  بيان  يف 
إلجراء  حاليا  اإلسبانية  برشلونة  مدينة  يف 
فحوصات طبية مخطط لها لفرتة طويلة، 
بهــدف العــودة للمالعــب يف أرسع وقت 

ممكن.
أما املنتخــب الغيني، فحقق فوزه األول يف 
املجموعة عى نظــريه املاالوي بأقل جهد، 
حيث يرغب يف اســتثمار قــوة الدفع التي 
املفاجأة،  لتحقيــق  العبوه  عليهــا  حصل 

واالنفراد بصدارة املجموعة.
ويرغب املنتخب الغيني يف الثأر من خسارته 
لقائهما  الســنغايل يف  2 / 3 أمــام نظريه 
األفريقية، والذي جاء  األمم  الوحيد بكأس 
بدور الثمانية لنسخة املسابقة التي أقيمت 

بمرص عام 2006.
املواجهــة األخــرى، يســعى منتخبا  ويف 
مــاالوي وزيمبابوي للتقــدم خطوة نحو 
تحقيق حلمهما باجتياز مرحلة املجموعات 
التواجد ضمــن أفضل 4  ولو عــن طريق 
يف  الثالث  املركــز  عى  حاصلــة  منتخبات 

املجموعات الست بالدور األول.
ويــدرك كال املنتخبــني أن الحصــول عى 
اآلمال كثريا يف  غدا سينعش  الثالث  النقاط 
الذي  الـ16، وإنهاء سوء الحظ  دور  بلوغ 
السابقة  مشاركاتهما  خالل  يالزمهما  ظل 

يف املسابقة.
الزيمبابوي،  املنتخب  بجوار  التاريخ  ويقف 
املواجهات  الذي حقق 6 انتصــارات خالل 
التي جمعته مع  السابقة  الرسمية  الثماني 
نظريه املاالوي، الــذي اكتفى بفوز وحيد، 

بينما خيم التعادل عى لقاء آخر.
وبينما فــاز منتخب زيمبابوي يف مبارياته 
الثــالث األخرية التي جمعت بني املنتخبني، 
تحقيق  عن  املــاالوي، يبحث  املنتخب  فإن 
ترشين  منذ  منافســه  عى  األول  انتصاره 

الثاني/أكتوبر عام 2006.

ال�سنغال وغينيا تطرقان باب ثمن 
نهائي اأمم اأفريقيا

�لإحباط ي�سيطر على لعبي بر�سلونة 
بعد �لكال�سيكو

انتهــت الجولة األوىل من مرحلة املجموعات 
يف  املقامة  اإلفريقيــة  األمم  كأس  لبطولــة 
حتى 6 فرباير/ وتســتمر  حاليا  الكامريون 

شباط املقبل، والتي شهدت أزمات طغت عى 
الجوانب الفنية للمباريات.

وآثــارت هذه األزمات عالمات االســتفهام 
حول االتحاد اإلفريقي لكرة القدم "الكاف"، 
خصوصــا أن االنتقادات ســتوجه بشــكل 
واضــح إىل الكامريوني صامويل إيتو رئيس 
اتحاد الكــرة يف بالده والذي أرص عى إقامة 
جياني  الســويرسي  رفض  البطولــة، رغم 
إنفانتينو رئيس االتحاد الدويل "فيفا"، حيث 

كان يفضل تأجيلها.
بالكاف  ترتبــط  أزمات  البطولة  وشــهدت 
واالتحاد الكامريوني بشكل مبارش، نرصدها  

التالية: يف السطور 
شــهد لقاء منتخب مــرص ونيجرييا، تغيري 
الكرة الخاصة باملباراة أكثر من مرة وتوقف 
آثار حالة من  الذي  السبب، األمر  اللقاء لهذا 

االستياء ملشاهدة املباراة من كثرة التوقفات، 
رغــم أنه من املفــرتض أن تكــون الكرات 

مجهزة بالشكل املطلوب إلقامة املباراة.

مباراة تون�س ومايل:
الزامبي جاني سيكازوي  الحكم  أزمة  طفت 
أنهى  إفريقيــا، بعدما  أمم  يف  الســطح  عى 
مباراة تونس ومايل قبل نهاية الوقت األصيل، 
ثــم غادر امللعب وبعد 20 دقيقة نزل الحكم 
اللقاء. الرابع ألرض امللعب، وطلب استئناف 

إال أن منتخب تونس رفض وتمســك بإعادة 
امللعب  أرض  إىل  مايل  املباراة، ونزل منتخــب 

الستكمالها بالفعل.
شــهد لقاء موريتانيا وجامبيا عزف السالم 
ما  وهو  موريتانيا  ملنتخــب  القديم  الوطني 
آثــار اندهاش العبي موريتانيــا، ثم توقف 
النشيد ملدة دقيقة، وتم عزف السالم الوطني 

ملنتخب جامبيا وانطلقت املباراة بعد ذلك.

هل يحارب الكاف اإيتو في اأمم اإفريقيا؟



الوحدات،  لنادي  الجديدة  اإلدارة  توقن 
حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، 
فالعودة  الجديد،  الكروي  الموسم  في 
الهدف  ستكون  التتويج  منصات  إلى 
لدى  شعبيتها  من  يعزز  الذي  األهم 

جماهيرها.
عدة  حسم  في  مبكرا  الوحدات  وبدأ 
قوة  تعزيز  إلى  تهدف  نوعية  صفقات 
وخيارات فريق كرة القدم الذي تنتظره 

تحديات آسيوية ومحلية.
على  التقرير،  هذا  في  الضوء  ونسلط 
انطالق  قبل  الوحدات  نادي  طموحات 
وذلك  الكروية،  المحلية  المسابقات 

وفقا للتالي:
ترأسها  التي  البطوالت  كتلة  نجحت 
االستحواذ  في  الحوامدة  بشار  الدكتور 
مجلس  عضوية  في  األسد  حصة  على 
االدارة، حيث حصلت على 9 مقاعد من 

أصل 11.
كتلة  أن  يعني  االستحواذ،  وهذا 
البطوالت، ستكون صاحبة القرار األول 
بحاضر  يتعلق  ما  كل  في  والنهائي 
ومستقبل فريق كرة القدم الذي يحظى 
جماهير "المارد  لدى  األكبر  باالهتمام 

األخضر".
مجلس  في  االنسجام  حالة  فإن  وكذلك 
البطوالت  كتلة  اكتساح  بعد  اإلدارة 
وسرعة  سهولة  تعطي  لالنتخابات، 
أي  عن  بعيدا  القرار،  اتخاذ  في  أكبر 

خالفات.
بإغالق  الوحدات  نادي  إدارة  قامت 
القادم  الفني  المدير  على  الطريق 
المعاون حيث  التدريبي  باختيار جهازه 

تمت االستعانة بأبناء النادي.
األسابيع  في  الوحدات  إدارة  وكانت 
عدد  مع  مفاوضاتها  وخالل  الماضية 
أن  لهم  تؤكد  الفنيين،  المديرين  من 
وكل  جاهز،  المعاون  التدريبي  الطاقم 
ما تبقى هو تحديد هوية المدير الفني.

أن  بذلك  الوحدات  نادي  إدارة  وضمنت 
القدم  كرة  لفريق  الفني  الجهاز  يكون 
من أبناء النادي، حيث عينت رأفت على 
الفتاح مساعدا  مدربا عاما وحسن عبد 
لحراس  مدربا  النجار  ورشيد  للمدرب 

المرمى.
الماضي  اإلثنين  تدريباته  الوحدات  وبدأ 
بقيادة رأفت علي إلى أن تتوصل اإلدارة 
من  الفنيين  المديرين  أحد  مع  التفاق 

خارج األردن.
عملت إدارة نادي الوحدات على تشكيل 
بشأن  بتوصياتها  تدلي  فنية  لجنة 

احتياجات الفريق.
حتى  الوحدات  نادي  تعاقدات  وجاءت 
حال  وفي  لجماهيره،  مرضية  اآلن 
بعناية  األجانب  المحترفين  انتقاء  تم 
مقومات  سيمتلك  الفريق  فإن  فائقة، 
كان  موسم  بعد  لأللقاب  العودة 

للنسيان.
التي  المهمة  الصفقات  أبرز  ومن 
الظهير  مع  التعاقد  الوحدات،  أنجزها 
حشيش،  أبو  محمد  الدولي  األيسر 
والمدافع الصلب مهند خير الله وصانع 
األلعاب أحمد سريوة، إلى جانب الالعب 

في  باللعب  يمتاز  الذي  مناصرة  عمر 
أكثر من مركز.

كوكبة  يضم  يزال  ما  الفريق  فإن  كذلك 
عقودهم  تنته  لم  الذين  الالعبين  من 
فيما  عصام،  وخالد  عمارة  أبو  كمنذر 

تم تجديد عقود ستة العبين.
نجح  الوحدات  فإن  سبق  لما  ووفقا 
المحافظة على هيكل  كبير في  إلى حد 
العناصر  من  بعدد  تدعيمه  مع  الفريق 
القادرة على تحقيق اإلضافة المرجوة.

منسجمة  الوحدات  تعاقدات  وجاءت 
سيشارك  الذي  الفريق  استحقاقات  مع 
إلى جانب دوري  في 3 بطوالت محلية 
أبطال آسيا، حيث دفعه ذلك، إلى تعزيز 

الخيارات وتوفير دكة بدالء قوية. 

اتحاد كلباء يعير عمبر 
اإلى الظفرة

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٤

الالعب وليد عمبر،  إعارة  اتحاد كلباء، على  وافق 
الموسم  نهاية  حتى  الظفرة  نادي  صفوف  إلى 
علي،  داوود  الالعب  عقد  أنهى  فيما  الجاري، 

بالتراضي.
على  الرسمي  النادي  حساب  عبر  اإلعالن  وجاء 
الحالية  الشتوي  القيد  فترة  وضمن  "تويتر"، 
للكرة اإلماراتية، والتي تسعى من خاللها األندية 
باقي  الستكمال  استعدادا  صفوفها  تدعيم  إلى 

منافسات الموسم الجاري.
ثان  11 يناير/كانون  مواليد  من  عمبر  أن  يذكر 
ألعاب، وكانت  كصانع  اللعب  يجيد  1993، وهو 
النادي  إلى  وانتقل  اإلمارات،  نادي  مع  بداياته 
نادي  إلى  األهلي  وأعاره   ،2013 عام  األهلي 

اإلمارات عام 2015.
األهلي  أندية  دمج  بعد  األهلي،  مع  يلعب  وبقي 
والشباب ودبي، تحت مسمى نادي شباب األهلي، 
نادي  إلى  مجدداً  األهلي  شباب  نادي  أعاره  ثم 
نهائي  انتقل بشكل  اإلمارات في عام 2018، ثم 
إلى نادي اتحاد كلباء بعد فترة إعارة قصيرة في 

عام 2019.

الوحدات ي�سع اأقدامه على طريق الألقاب

الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على 
اأم �صالل

تمكن األهلي من تحقيق فوز ثمين على أم صالل 
بنتيجة  القطري،  الدوري  من   14 الجولة  في 
2/1، وذلك في المباراة التي أقيمت األربعاء على 

ستاد حمد بن خليفة بالنادي األهلي.
ويزن  بوفتيني  سفيان  األهلي  هدفي  وسجل 
النعيمات في الدقيقتين )21 و51(، فيما سجل 
عبد الرحمن الرشيدي الهدف الوحيد ألم صالل.

إلى 16 نقطة  رصيده  األهلي  رفع  الفوز  وبهذا 
صالل  أم  رصيد  تجمد  السابع، فيما  المركز  في 

عند 19 نقطة في المركز الخامس.

دوري  نجوم  من  عدد  حرص 
سلمان  بن  محمد  األمير  كأس 
حضور  على  للمحترفين، 
في  المقام  االرض  كالسيكو 

العاصمة السعودية الرياض.
فهد  الملك  ستاد  ويحتضن 
مدريد  ريال  مباراة  الدولي 
نصف  وبرشلونة، األربعاء، في 

نهائي كأس السوبر اإلسباني.
ملعب  مدرجات  وشهدت 
من  كل  تواجد  الكالسيكو، 
فريق  جناح  كاريلو  أندريه 
وكذلك  ابنته  وترافقه  الهالل، 
موسى  األزرق  بالفريق  زميله 

ماريجا.
بيتي  األرجنتيني  تواجد  كما 
فريق  ألعاب  صانع  مارتينيز 
المباراة  حضر  كما  النصر، 
ليشنوفسكي  إيجور  التشيلي 

محترف فريق الشباب.
كأس  السعودية  وتستضيف 
الثانية  للمرة  اإلسباني  السوبر 
عام  األولى  المرة  كانت  حيث 
االستضافة  وتستمر   ،2019

حتى عام 2029.
تقدم  إلى  النتيجة  وتشير 
 ،)3-2( بنتيجة  مدريد  ريال 

من  كل  للميرنجي  سجل  حيث 
كريم  جونيور،  فينيسيوس 

بنزيما وفيدي فالفيردي.

دي  لوك  أحرز  المقابل،  في 
يونج وأنسو ماني فاتي، هدفي 

البلوجرانا.

نجوم الدوري ال�سعودي في مدرجات الكال�سيكو
إدواردو  كارلوس  البرازيلي  كشف 
اختياره  الجديد، سبب  جدة  أهلي  العب 
الكؤوس  قلعة  لصفوف  االنتقال 
بالسوق الشتوية الحالية، ووجه رسالة 

خاصة للجماهير األهالوية.
وأعلن أهلي جدة، مساء الثالثاء، تعاقده 
قادًما  إدواردو،  كارلوس  البرازيلي  مع 
من شباب األهلي اإلماراتي، في صفقة 
ونصف  لموسم  يمتد  حر، بعقد  انتقال 

الثاني الجاري. بداية من يناير/كانون 
لبرنامج  تصريحات  في  إدواردو  وقال 
للغاية  سعيد  "أنا  وليد:  مع  أكشن 
تحٍد  في  أخرى  مرة  للسعودية  بالعودة 
جديد، واخترت االنتقال لألهلي ألنه ناٍد 
جيد  وضع  في  ليس  أنه  صحيح  كبير، 
جميعا  سنعمل  ولكننا  الحالي  بالوقت 

إلعادته لمكانه الطبيعي".
األهلي  مع  "المفاوضات  وأضاف: 
السعودي دامت أسبوًعا تقريبا، وأشكر 
بي،  ترحيبها  على  األهالوية  الجماهير 
الفريق  مع  لدي  ما  أفضل  وسأقدم 

بالفترة المقبلة".
ألهلي  الثالثة  إدواردو،  صفقة  وتعد 
الجاري،  الشتوي  الميركاتو  في  جدة 
الكاميروني فرانك كوم  التعاقد مع  بعد 
والسعودي أيمن يحيى، بانتظار حصول 
المالية  الكفاءة  شهادة  على  النادي 
بقائمته،  الثالثي  تسجيل  له  تتيح  التي 

في  برفقته  التواجد  من  يمكنهم  ما 
المباريات المقبلة.

تجربة  إدواردو،  كارلوس  وخاض 
ناجحة مع الهالل على مدار 5 مواسم، 
 81 سجل  حيث  مباراة،   156 بواقع 

هدًفا وصنع 20 آخرين.
عشر  الثاني  جدة؛ المركز  أهلي  ويحتل 
رصيد  نفس  وهو  نقطة   16 برصيد 
المركزين  صاحبي  والفتح  الفيصلي 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  و14،   13
األخير،  قبل  المركز  صاحب  الباطن 
الدوري  عمر  من  16 جولة  مرور  بعد 

السعودي للمحترفين.

اختياره  �سبب  يك�سف  اإدواردو 
جدة اأهلي 

�سوريا منتخب  تدريب  عقد  ر�سمياً  يوقع  تيتا 
وقع الروماني تيتا فاليريو،  األربعاء، عقدا مع اللجنة 
فنياً  مديراً  ليكون  السوري،  الكرة  التحاد  المؤقتة 
المهمة  توليه  منذ  أشهر  ستة  ولمدة  قاسيون  لنسور 
تدريب  على  وافق  فاليريو،  تيتا  وكان  شهرين.  قبل 
السوري، بعد مفاوضات استمرت ألكثر من  المنتخب 
جزائي، وبراتب 10  شرط  وجود  ونصف، دون  شهر 

أالف دوالر، إضافة ل15 ألف دوالر لجهازه المساعد.
فيما وعدت اللجنة المؤقتة، تيتا فاليريو، ب150 ألف 
السوري  المنتخب  وصول  حالة  في  كمكافأة  دوالر 
تأهله  حالة  في  دوالر  اآلسيوي، و500 ألف  للملحق 
 48 قبل  مهامه  تسلم  فاليريو،  تيتا  قطر.  لمونديال 
ساعة من انطالق بطولة كأس العرب التي أقيمت في 

حقق  فيما  وموريتانيا  اإلمارات  أمام  فخسر  قطر، 
فوزا تاريخيا على منتخب تونس.

األيام  خالل  فاليريو،  تيتا  يعلن  أن  المتوقع  ومن 
سوريا، لمواجهتي  لمنتخب  النهائية  المقبلة، القائمة 
الدور  منافسات  ضمن  الجنوبية،  وكوريا  اإلمارات 

الثالث المؤهل لمونديال 2022.

الصباح،  اليوسف  أحمد  الشيخ  قال 
الكويتي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
لكأس  النهائية  المباراة  القدم، إن  لكرة 
رعاية  تحت  ستقام  الكويتي،  السوبر 
مدير عام الهيئة العامة للرياضة، حمود 

فليطح الشمري.
نادي  فريقي  بين  المباراة  وستجمع 
الكويت  ونادي  الدوري،  بطل  العربي 
اإلثنين  يوم  األمير،  سمو  كأس  بطل 

المقبل على ستاد جابر الدولي.
مدير  »رعاية  االتحاد،  رئيس  وثمن 
ليس  أمر  وهو  الرياضة،  هيئة  عام 
للكرة  الكثير  قدم  حيث  عليه،  بغريب 
الكويتية بشكل خاص عندما كان العبا، 
من  عام  بشكل  الكويتية  وللرياضة 
وتعاونه  للهيئة  المميزة  إدارته  خالل 
واالتحادات  األندية  جميع  مع  المثمر 

طوال السنوات الماضية«.
بالنسخة  ُتّوج  الكويت  فريق  أن  يذكر 
على  بفوزه  السوبر  كأس  من  الماضية 
لقبه  ليحقق  نظيف،  بهدف  العربي 

الخامس في المسابقة.
لقبين،  سجالته  في  فيملك  العربي  أما 
خالل  الثالث،  باللقب  للفوز  ويسعى 

مواجهة الكويت.
تتويجا  األكثر  قائمة  القادسية  ويعتلي 

بلقب كأس السوبر برصيد 6 ألقاب.

 هيئة الريا�سة ترعى مواجهة ال�سوبر بين 
الكويت والعربي

اأوزيل  ذكريات  يعيد  رودريجو 
الكال�سيكو في 

حقق البرازيلي رودريجو جويس رقما 
برشلونة  على  الفوز  خالل  مميًزا، 
على  األربعاء،  مساء   ،)3-2( بنتيجة 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في 

نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني.
الثالث  الهدف  رودريجو  وصنع 
فيديريكو  سجله  الذي  مدريد،  لريال 
الميرنجي  أهدى  والذي  فالفيردي 

الفوز والتأهل للمباراة النهائية.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 

في  أهداف   3 صنع  رودريجو  فإن 
برشلونة،  ضد  لعبها  3 مباريات  آخر 
صفوف  في  العب  ثاني  ليصبح 
مباريات  في  ذلك  يفعل  مدريد  ريال 
في  المسابقات  بمختلف  الكالسيكو 

القرن الـ21.
أوزيل،  مسعود  األلماني  وسبق 
في  أهداف   3 صنع  حين  رودريجو، 
عامي  بين  الكالسيكو  مواجهات 

2012 و2013.



 دبي-الوحدة:

تشــهد دبي تنظيــم 11 فعالية رياضية 
متنوعة  ومجتمعيــة  تنافســية  دوليــة 
األسبوع  نهاية  املنافسات يف عطلة  تشعل 
واألحياء  املناطــق  مختلف  عــى  تتوزع 
بدبي، ويف مقدمتها ســباق هانكوك 24 
إكسبو 2020  وسباقي  للسيارات  ساعة 
للدراجــات الهوائيــة، وإكســبو 2020 

للجري 2.
ويتصدر ســباق التحمــل "هانكوك دبي 
24 ســاعة" الــدويل للســيارات، قائمة 
الفعاليات التي تنظم يف نهاية األســبوع، 
ويقام السباق خالل الفرتة من 13 إىل 15 
ينايــر 2022، يف حلبة "دبي أوتودروم" 
يف قلب "موتور ســيتي" وتنظمه رشكة 
"كريفنتك" يف دبي منذ عام 2006، وهو 
للســيارات  التحمل  ســباقات  أقوى  أحد 
عدة  ضمن  ويقام  تشويًقا  إثارة  وأكثرها 
أكثر من  يستقطب  أن  املتوقع  فئات ومن 
80 فريًقــا من بني األهــم واألقوى من 

جميع أنحاء العالم من مختلف الفئات.

انطالقة موســم  الســباق هو  ويعد هذا 
رياضة السيارات العاملية، حيث تستضيف 
دبي الجولة االفتتاحية لسلســة سباقات 
24 ســاعة لعــام 2022 والتي تتضمن 
تســع محطات عاملية، وينطلق الســباق 
الســاعة 3:00 مســاء يوم  يف  الرئييس 
الفائز يف  الجمعــة، ويتــم اإلعالن عــن 
السباق بعد 24 ســاعة من االنطالق أي 
يف الســاعة 3:00 مساء يوم السبت 15 

يناير 2022.
إكسبو 2020 للجري 2"  ويقام "سباق 
يوم األحد 16 يناير 2022 حيث يخوص 
خالله محبي رياضة الجري تجربة فريدة 
من نوعها للجري حول األجنحة املشاركة 
يف "إكسبو 2020" واالستمتاع بمشاهدة 
وفق  املصممة  بالحــدث  الخاصة  املباني 
أحــدث تقنيات الهندســة املعمارية التي 
تحاكي املســتقبل، ويتنافس املشــاركني 
فيه ضمن ثالثة مســافات 3 كيلومرتات 
و5 كيلومــرتات و10 كيلومرتات، وتتاح 
لجميع  ســباقات  الثالثــة  يف  املشــاركة 

الفئات العمرية.

اأبوظبي  ــ وام :

منصور  الشيخ  سمو  وتوجيهات   بدعم 
مجلس  رئيس  نائب  نهيــان  آل  زايد  بن 
الوزراء وزير شــؤون الرئاسة ، تستعد 
بالوثبة  للقدرة  العامليــة  اإلمارات  قرية 
الثالثة مــن مهرجان  إلطالق النســخة 
محمــد بن زايد للقــدرة، اليوم الجمعة 
لصاحب  كربى  وتقدير  حب  احتفالية  يف 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
األعى  القائد  نائــب  أبوظبي  عهــد  ويل 

للقوات املسلحة .
الذي يســتمر عى  ويتضمــن املهرجان 
مــدى 3 أيــام، ثالثة ســباقات، األول 
ملسافة  الجمعة  غد  يوم  ويقام  للسيدات 
الخاصة  لإلسطبالت  100 كلم، والثاني 
السبت ملسافة 100 كلم،  ويقام بعد غد 

يوم  ويقام  الرئيــيس  الســباق  والثالث 
األحد ملسافة 120 كلم.

بن  منصور  الشــيخ  سمو  وبتوجيهات 
اإلسطبالت  نهيان .. يقام سباق  آل  زايد 
الخاصــة بنظــام التســعرية، حيث تم 
تحديد مبلغ مليون ونصف املليون درهم 
املركز  الذي يحرز  الخيل  قيمة تســعرية 
صاحب  للخيل  درهــم  األول، ومليــون 
للمركز  درهم  الثاني، و500 ألف  املركز 
الثالث، ولكل الخيول التي أكملت السباق 
بنجــاح، ويحــق للجنــة املنظمة رشاء 
أي خيــل من هذه الخيــول بعد اجتياز 

الفحص البيطري.

وتأتــي هذه املبــادرة لدعــم املواطنني 
أصحــاب اإلســطبالت الخاصــة، فيما 
يجســد املهرجــان الدعم الكبــري الذي 

للفروســية  الرشــيدة  القيادة  تقدمــه 
بصورة عامة.

وخصصــت كؤوس للفائزيــن باملراكز 
الثالثة األوىل يف سباقات املهرجان الثالثة، 
كأساً ذهبية، ويحصل  البطل  ينال  حيث 
صاحب املركــز الثاني عى كأس فضية، 
الثالث عى  املركز  فيما يحصل صاحــب 

كأس برونزية، إىل جانب جوائز قيمة.
مدير عام  العامري  بدوره، ثّمن مســلم 
بالوثبة  للقدرة  العامليــة  اإلمارات  قرية 
مبادرة ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
نظام  بتطبيق  نهيان، وتوجيه سموه  آل 
الخاصة،  اإلسطبالت  سباق  يف  التسعرية 
وهــي مبادرة متميــزة تدعم املواطنني 
الخاصة، وتعزز  اإلســطبالت  وأصحاب 
مســرية رياضة القدرة من خالل توفري 
الدعم لتقديم أفصل الخيول يف السباقات، 

املســتويات  إيجاباً عى  ذلــك  وينعكس 
الفنية.

االجــراءات  إطــار  ويف  أنــه  وأضــاف 
االحرتازيــة ملكافحة جائحــة” كوفيد- 
19” تم وضع عدد من الرشوط لدخول 
نتيجة  إبــراز  رضورة  تتضمن  القريــة 
 ،»PCR« األنف مسحة  لفحص  سلبية 
عــى أال تتجــاوز 48 ســاعة، وارتداء 
الكمامــة، وقياس درجــة الحرارة قبل 

الدخول.
نجاحاً  حقــق  الــذي  املهرجان  ويعــد 
مميزاً يف نســختيه األوىل والثانية، ثالث 
فعاليات روزنامة قرية اإلمارات العاملية 
تنظيم  املوسم، بعد  لهذا  بالوثبة  للقدرة 
واســتضافة ســباق العيــد الوطني يف 
الشيخة  سمو  املوسم، وســباق  افتتاح 

فاطمة بنت مبارك للسيدات.

.
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الري�سي: مهرجان الحب والمجد 

يحمل م�ساعر حب وتقدير 
ـ )الوحدة(: ابوظبيـ 

أكد سعادة اللواء الدكتور 
الرييس  نــارص  أحمــد 
اإلمارات  اتحــاد  رئيس 
أن  والسباق،  للفروسية 
السمو  صاحب  مهرجان 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
أبوظبي  عهد  نهيان، ويل 

املســلحة، للقدرة،  للقوات  األعــى  القائد  نائب 
والذي يقام برعاية ودعم ســمو الشيخ منصور 
الوزراء  نهيان، نائــب رئيس مجلس  آل  زايد  بن 
الرئاسة، حدث فريد يحمل مشاعر  وزير شؤون 
حب وتقدير أرسة الفروسية والقدرة لقائد ملهم 
يحمل عى عاتقه رفعة الوطن وصونه، وتحقيق 
املجاالت  يف  املراتب  أعى  لبلوغ  والغايات  األهداف 

كافة بفكر ورؤية ثاقبة مملوءة بحب اإلمارات.
وثمن الرييس اهتمام ورعاية ودعم سمو الشيخ 
منصور بــن زايد آل نهيان لفروســية اإلمارات 
املهرجان  القــدرة، وأضاف: ســباقات  ورياضة 
والفارسات  الفرسان  يرسمها  لوحة  هي  الثالثة 
بحب، وتنافس بروح رياضية عالية، وشغف من 
أجل نيل رشف التتويج بألقاب املهرجان الرفيعة، 

وكتابة التاريخ بأحرف من نور..

مان�س�ستر �سيتي يحقق اأرباحاً قيمتها 2.4 مليون اإ�سترليني في مو�سم 2020 - 2021

مهرجان محمد بن زايد للقدرة في الوثبة ينطلق اليوم

اأبوظبي  ــ وام:
 

اإلنجليزي  سيتي  مانشسرت  نادي  أعلن 
األربــاح  تحقيــق  إىل  عودتــه  عــن 
الثابت  النمو  نحــو  التوجه  ومواصلة 
عــى املــدى الطويل، والــذي كان قد 
توقــف نتيجًة لجائحــة كوفيد، حيث 
اإليرادات  إجمايل  يف  زيادة  النادي  شهد 
بنسبة 19 باملائة لتبلغ 569.8 مليون 
أرباح قدرها 2.4  جنيه إسرتليني، مع 

مليون جنيه اسرتليني.
الســنوي  تقريره  اليوم  النادي  ونرش 
شهد  والذي   ،2020-2021 ملوســم 
األخرى  النجاحــات  مــن  مجموعــة 
مدار  عى  ســيتي  مانشســرت  حققها 
األول  الفريق  تمكن  بينها  املوسم، من 
لكرة القدم مــن تحطيم عدد كبري من 
املوســم  وإنهائه  القياســية،  األرقام 
الكروي بإحراز لقب الدوري اإلنجليزي 
كأس  أيضــاً ببطولة  فاز  املمتاز، كما 

نهائي  إىل  الوصول  كاراباو، واستطاع 
للمرة  أوروبــا  أبطال  دوري  بطولــة 

األوىل يف تاريخه .
وتحدث معايل خلــدون خليفة املبارك، 
مانشســرت  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
ســيتي لكــرة القــدم، يف التقرير عن 
خالل  النادي  حققهــا  التي  اإلنجازات 
املوســم، مؤكداً عى تطلعــات النادي 
نجاح  املســتقبل، وقال: “يجسد  نحو 
للرجال قصة  القدم  لكرة  األول  فريقنا 
الجوائز  الحالية، والتي تضمنت  النادي 
العام كاللقب  الفريق هذا  التي أحرزها 
الدوري  بطولــة  يف  للنــادي  الخامس 
السادسة  املمتاز، والبطولة  اإلنجليزي 
املحرتفة،  األندية  رابطــة  كأس  ضمن 
لتضاف إىل إنجازات الفريق خالل العقد 
املايض، أما قصة املســتقبل فسيكتبها 
يف  إســمه  القادم، الذي ســجل  الجيل 
العام عندمــا فاز فريق  التاريــخ هذا 
ســيتي، وفريق  مانشســرت  أكاديمية 

الدوري  ببطولتــي  تحــت 18 ســنة 
أن  يعني  فيها، وهــذا  شــاركا  اللتني 
نادي مانشســرت سيتي يحمل األلقاب 
يف جميــع الفئــات ضمن منافســات 

الرجال”.
املبارك تســليط  وواصل معايل خلدون 
التقرير عى األداء املايل  الضوء ضمــن 
ســيتي  مانشســرت  لنادي  اإليجابــي 
بأن  أفاد  املايض، حيث  املوســم  خالل 
تجســد  األرباح  لتحقيق  النادي  عودة 
النادي  يتبعهــا  التــي  االســرتاتيجية 
بعوملة  يتعلق  فيما  الطويــل  املدى  عى 
اإليــرادات وتنويعهــا، والقــدرة عى 
االعتمــاد عى األداء املتميز يف بطوالت 
كرة القدم، ودعم الرشكاء واملساهمني.

املبارك عى دعم  وأثنى معايل خلــدون 
آل نهيان  سمو الشيخ منصور بن زايد 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيــس  نائب 
مانشسرت  نادي  الرئاسة، مالك  شؤون 

سيتي.

نورة الج�ســمي: الت�ســويق الريا�سي مهمة �سعبة في 
ظل المتغيرات الكثيرة خالل المرحلة الأخيرة

اأبوظبي  ــ وام:

 أكدت نورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية 
والتســويق يف االتحاد اآلسيوي للدراجات 
النرص  نادي  إدارة رشكة  وعضو مجلــس 
سيشهد  املقبل  مارس  شهر  أن  لالستثمار 
بدء تفعيل مبادرة جديدة تهدف إىل توسيع 
الدراجات، من  لرياضة  املمارســني  قاعدة 
تحمل  التي  اآلسيوي  االتحاد  مبادرة  خالل 
اسم” الدراجات للجميع “ حيث تم تشكيل 
اللجنة الخاصــة باملبادرة من قبل االتحاد 

القاري خالل االجتماع الذي عقد مؤخراً.
وقالت الجســمي يف ترصيحات لـ “ وكالة 
يف  وجودها  أنبــاء اإلمــارات” / وام/ إن 
االتحاد اآلسيوي للدراجات برئاسة سعادة 
أسامة الشــعفار، سيكون له دور مهم يف 
دعم رياضة الدراجات يف اإلمارات ومنطقة 
الخليج وآسيا، من خالل تنشيط الفعاليات، 
وال سيما أن املرحلة املقبلة ستكون حافلة 
بالبطوالت، والــدورات الفنية للحكام من 
املزيد من املهتمني للعبة وصقل  أجل جذب 

خربات الحكام والفنيني.
وتعد نورة الجسمي من الكوادر الرياضية 
حيث  الرياضة  مجال  يف  املهمة  النســائية 
تتوىل رئاســة اللجنة النســائية يف االتحاد 
اللجنة  يف  أنهــا عضــوة  اآلســيوي، كما 
النســائية باملجلــس الــدويل للدراجــات 
االتحاد  مظلة  تحت  يعمل  الهوائية، والذي 
الدويل، وعضوة يف لجنة التنسيق اإلماراتي 
عضويتها  إىل  للدراجات، إضافة  السعودي 
بنادي  االســتثمار  رشكة  إدارة  مجلس  يف 

النرص.
نســخة  إقامة  إمكانية  عــن  وبســؤالها 
جديــدة من “طواف دبي النســائي الدويل 

األوىل  النســخة  أقيمت  للدراجات” والذي 
منه يف عــام 2020، حيث عملت كمديرة 
السباق مجددا  أن يعود  له .. قالت: “نأمل 
إىل دبي حيث يعد األول من نوعه يف الرشق 
األوســط وقد شــارك فيه 14 فريقا من 
ملسافة 392  تنافسوا  العالم  دول  مختلف 
كم، وكانت تجربته مميزة، ضمن مبادرات 

املدن الصديقة للبيئة”.
وأوضحــت الجســمي أن الفــرتة املقبلة 
تعــاون مع  اتفاقيات  توقيــع  ستشــهد 
رياضة  تطوير  أجل  من  السعودي  الجانب 
الدراجــات، وعمل دورات تدريبية وورش 
عمل من أجل استضافة وتنظيم املزيد من 
األفكار  من  العديد  توجد  البطوالت، حيث 
عى  سنعمل  أعضاء املجلس  بني  اإليجابية 

تفعيلها من أجل خدمة املصلحة العامة”.
وعن عضويتها يف إدارة االســتثمار بنادي 
النــرص .. قالت : “ التواجد يف نادي النرص 
برشكة االستثمار تكليف أترشف به، وثقة 
أفخر بها من الشــيخ راشد بن حمدان بن 
راشــد آل مكتوم رئيس نادي النرص، ولن 

للنادي وهو  الرعاة  أي جهد يف جذب  أدخر 
عمل ليس بالســهل حيث يحتاج إىل خربة 
أجل تقديم  كبــرية وعالقات مميزة مــن 

األفضل للنادي”.
املقبلة ستشــهد توقيع  الفرتة  أن  وذكرت 
عقود رعاية جديدة ومهمة للنادي من أجل 
املداخيل، والعمل  وزيادة  االستثمار  تنويع 
عى تطوير آليات التسويق بما يتناسب مع 
الراهنة التي تشهد متغريات كبرية  املرحلة 
للرياضة  والرتويجي  التسويقي  الجانب  يف 

بشكل عام بمختلف األلعاب.
وقالت إن تواجدها يف هذه اللجان ســاهم 
كثريا يف تطويــر خرباتها الرياضية وليس 
بــل يف مختلف  الدراجات فقط  يف مجــال 
تهيئة  عى  حاليا  تعمــل  الرياضات، حيث 
للســياحة  الرتويج  أجل  فرص جديدة من 
الذي  األمر  وهــو  اإلمارات  يف  الرياضيــة 
الحايل يف ظل  الوقــت  أصبــح رضوريا يف 
كورونا  جائحــة  تركتها  التــي  التأثريات 
العاملــي، وبروز  الريــايض  املشــهد  عى 
األزمات  من  الكثري  حــل  يف  اإلمارات  دور 
لالتحادات الدولية واســتضافة العديد من 
البطــوالت التي كانت ســتلغى، بما يعزز 

مكانتها عى املستوى الدويل.
النسائية يف االتحاد  اللجنة  وأضافت رئيس 
اآلســيوي للدراجــات الهوائيــة أن املرأة 
اآلن يف مكانة مختلفة،  أصبحت  اإلماراتية 
ونجحت يف تحقيق القيمة املضافة يف الكثري 
من املجــاالت، وتبحث دائما عن الجديد يف 
تطوير نفسها وتحقيق اإلنجازات يف كافة 
الرشــيدة،  القيادة  دعم  بفضــل  املجاالت 
رئيسة  بنت مبارك  الشيخة فاطمة  وسمو 
املجلس  رئيســة  العام  النســائي  االتحاد 
األعى  الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعى 

التنمية األرسية “ أم اإلمارات”. ملؤسسة 

اإك�سبو دبي 2020 ي�ست�سيف �سباقي 
دراجات هوائية وجري

بتوجيهات من�سور بن زايد..

انطالق الفعاليات الترويجية لكاأ�س 
العالم لالأندية

أبوظبي،الوحدة:
لألندية  العالم  لـــكأس  املنظمة  اللجنــة   أعلنت 
FIFA اإلمــارات العربية املتحدة™، عن انطالق 
الفعاليات الرتويجية للبطولة واملقدمة من رشكة 
AlIbAbA Cloud وذلــك ابتــداء من يوم 
املوافق 13 ينايــر 2022، وتتضمن  الخميــس 
العــروض عودة »ظبــي«، التعويذة الرســمية 
للبطولة بعد ظهورها األول يف النسخة األوىل عام 
البطولة  لكأس  جولــة  تنظيم  جانب  2009، إىل 

الرسمية يف عموم إمارات الدولة.
وتشمل أجندة الفعاليات عدداً من برامج البطولة 
إىل  تهدف  التي  التفاعلية  والنشــاطات  املجتمعية 
املجتمع  فئات  مختلف  يف  اإليجابي  التأثري  تحقيق 
مع  النــشء للتفاعل  اإلمــارات، وإلهام  دولة  يف 
الفعاليات الكربى وتشجيعهم عى اتباع نمط حياة 
التعويذة الرسمية  ريايض وصحي، كما ستساهم 
»ظبي« وجولة الكأس برفع وترية الحماس لدى 
الجماهري من خالل الجوالت واألنشطة املتنقلة يف 
»إكسبو دبي 2020« وعدد من األماكن العامة.



 ترأس معايل الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد 
اإلمارات العربية املتحدة املشارك 
يف منتــدى شــباب العالم تحت 
عنوان “كورونا: إنذار لإلنسانية 
وأمل جديد” الذي يعقد يف رشم 
الفتاح  عبد  رعاية  الشيخ، تحت 
مرص  جمهورية  رئيس  السييس 
شما  معايل  العربية، وبمشاركة 
لشــؤون  دولة  وزير  املزروعي 
مركز  رئيــس  نائب  الشــباب، 
الشــباب العربــي، وبحضــور 
رؤســاء دول وحكومات وعدد 
املنظمات  وقيادات  مسؤويل  من 
مختلف  من  وشــباب  اإلقليمية 

أنحاء العالم.
معايل  الصدد، أشــار  هــذا  ويف 
آل  نهيان  بن  شــخبوط  الشيخ 
منتدى  انعقــاد  أن  إىل  نهيــان 
الرابعة  نسخته  يف  العالم  شباب 
العربية  مــرص  جمهوريــة  يف 

االهتمام  مدى  يؤكد  الشــقيقة 
الشباب من  فئة  به  التي تحظى 
القيــادة املرصيــة، التي تؤمن 
ملواجهة  وقدراتهم  بإمكانياتهم 
التحديــات املختلفة التي تواجه 
منتدى  أن  إىل  عاملنــا، منوهــا 
شباب العالم بات منصة حوارية 
بني مختلف شباب العالم للتعرف 
عــى تطلعاتهم، كما أنه فرصة 
جادة للشباب من مختلف الدول 
آرائهــم يف جميع  للتعبــر عن 
القضايا السياسية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية، ومن ثم 
الخروج برؤى واضحة تسهم يف 
بناء مســتقبل أفضــل لألجيال 

املقبلة.
التي  بالعالقات  معاليه  وأشــاد 
تجمع دولة اإلمارات وجمهورية 
أنها  إىل  العربية، مشــرا  مرص 
وطيدة  تاريخية  أخوية  عالقات 
أســس  عى  ومتجذرة، وقائمة 

راسخة، ومسرة حافلة بالعمل 
املجاالت،  من  العديد  يف  املشرتك 
وذلــك يف إطار حــرص قيادتي 
البلدين عــى تنميتها وتعزيزها 

بما يخدم املصالح املشرتكة.
ســعادته  عن  معاليه  وأعــرب 
إىل  املؤتمر، مشرا  يف  باملشاركة 
أن مرص أثبتت أنها نقطة تالقي 
اإلنسانية،  أجل  من  للحضارات 

ومنارة للسالم واألمن وحاضنة 
هذه  وأن  الثقافــات،  لجميــع 
الشــباب  منتدى  من  النســخة 
العاملي جاءت لتؤكد قدرة الدولة 
املرصية عــى تنظيم العديد من 
املؤتمرات الدولية يف ظل جائحة 

كوفيد19- التي تجتاح العالم.
مــن جهتهــا، أكــدت معــايل 
الشــباب  أن غالبية  املزروعــي 
يتطلعــون إىل املســتقبل بروح 
العاملية  الجائحــة  األمــل، وأن 
مجــدداً أن  برهنــت  الراهنــة 
نجــاح املجتمــع اإلنســاني يف 
صناعــة املســتقبل وتحقيــق 
التنميــة قائم قبل كل يشء عى 
والرشاكة  والتعــاون  التضامن 
واألزمات  التحديات  مواجهة  يف 
آفاق  وفتح  الفــرص  وصناعة 
جديدة بأفكار وجهود الشــباب 
تفاعلية  عملية  نماذج  وبتطوير 

مرنة لتمكينه.

    

حفريــة  باحثــون  اكتشــف 
 180 قبل  عاش  ضخم،  كائن 
مليون ســنة، داخــل محمية 
ووتــر« بربيطانيا،  »روتالند 
يف حــدث وصفه علمــاء بأنه 
املتحدة.  اململكة  تاريخ  يف  نادر 

»فوكس  شــبكة  وبحســب 
فــإن  األمريكيــة،  نيــوز« 
الباحثــني عثروا عــى هيكل 
أمتار،   9.7 طولــه  عظمــي 
»إكثيوصور«  يسمى  لحيوان 

ويلقب بـ»تنني البحر«. 

أعلن املمثل جيسون موموا وزوجته املمثلة ليزا بونيت 
انفصالهما بعد زواج دام أكثر من أربعة أعوام.

أن  وذكــرت صحيفــة "ديــي ميــل" الربيطانيــة 
جيســون/42 عاما/ بطل مسلســل "لعبة العروش" 
وليزا / 54 عاما/ بطلة مسلســل " كوســبي شو" 

أصدرا بيانا مشرتكا لإلعالن عن انفصالهما.
وجــاء يف البيان "لقد شــعرنا بالضغــط والتغرات 
تغرات  بالتحوالت.. حدثت  املليئة  األوقات  هذه  خالل 

وعائلتنا لم تكن استثناء من ذلك".
العالقة بني جيســون وليزا قد بــدأت عام  وكانــت 
التقيا عرب صديق مشــرتك. وتزوج  2004، عندمــا 

جيسون وليزا عام 2017
ولدى جيسون وليزا ابنة تدعى لوال / 14 عاما/ وابن 

يدعى ناكوا وولف /13 عاما/.
ابنة تدعى زوي كرافيتز/ 33 عاما/ من  ولدى بونيت 

زوجها السابق املغني ليني كرافيتز.

حــذر محمــد الشــاكر، مدير 
العرب”،  “طقــس  موقع  عام 
مــن منخفــض جــوي قوي 
تــم تصنيفــه مــن الدرجــة 
الثانية يبــدأ تأثره عى األردن 

مساءالخميس.
خــالل  الشــاكر  وأوضــح 
برنامــج  عــرب  اســتضافته 
تلفزيوني أنه اعتبارا من مساء 
اليوم يتوقــع تدفق هواء بارد 
نحــو املنطقــة الرشقيــة من 
املتوســط، وأن  األبيض  البحر 
الهواء يتمركز  ذلــك  من  جزءا 
فوق األرايض السورية، ومسار 

الشام  بادية  نحو  يتجه  الهواء 
وأطراف اململكة.

درجــات  “ترتاجــع  وتابــع: 
الحــرارة الخميــس وتكــون 

األجــواء غائمة جزئيا، تتحول 
املساء،  ســاعات  يف  ماطرة  إىل 
أن  توقع  الشاكر، الذي  بحسب 
األسبوع  خالل  اململكة  تشــهد 
باردة،  حــرارة  درجات  املقبل 
سيكون  القادم  األســبوع  وأن 
األبرد منذ بداية فصل الشتاء”.

موقع  عــام  مديــر  وتوقــع 
“طقــس العرب”، أن يســتمر 
تســاقط األمطار يوم الجمعة، 
درجات  يف  كبــر  تراجــع  مع 
املنخفض  الحــرارة، ليســتمر 
حتى ســاعات صباح الســبت 
وتبقى فــرص األمطار قائمة. 

جيسون موموا بطل مسلسل »لعبة العروش« ينفصل عن زوجته

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

 أدعى شــاب متخصص يف اكتشــاف الثغرات األمنيــة يف الربامج 
وأنظمة التشغيل نجاحه يف السيطرة عى الوظائف املختلفة يف 25 
سيارة من إنتاج رشكة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة تسال، 
يف 13 دولة. وقال الباحث الشــاب إن نجاحه هذا لم يكن بســبب 
ثغرات يف تطبيقات رشكة تسال املوجودة يف السيارات وإنما بسبب 
الشاب يدعى دبفيد  الســيارات. والباحث  أخطاء من أصحاب هذه 
كولومبــو، وقد أعلن عن نجاحه يف اخرتاق أنظمة الســيارات من 

خالل سلسل تغريدات عرب موقع تويرت للتواصل االجتماعي.
وقال كولومبو /19 عاما/ إنه اســتطاع معرفة ما إذا كان السائق 
موجود داخل السيارة أو خارجها، واستطاع تشغيل املحرك عن بعد 
الدقيق للسيارة، وأيضا التحكم يف األبواب والنوافذ.  وتحديد املوقع 
ويف الوقت نفسه، لم يتمكن من التحكم يف توجيه سر السيارة وال 
تخفيض رسعتها بما يسمح بالحد من خطر وقوع حوادث تصادم.

أعلن املحامي املرصي ســمر صربي، محامي زوجة اإلعالمي وائل 
اإلبرايش، إن زوجة اإلبرايش ذهبت إىل مكتبه األربعاء وطالبت برفع 

قضية لفتح تحقيق. 
وأكــد خالل مداخلة هاتفية تلفزيونية أن  املســتندات التي أعطتني 
إياها زوجة اإلعالمــي وائل اإلبرايش، تؤكد أن ما حدث جريمة قتل 

متكاملة األركان. 
وتابع أن الطبيب املعالج لـ اإلبرايش كان يدخن برشاهة داخل غرفة 

اإلعالمي، وكان مقيما مع وائل اإلبرايش يف املنزل لفرتة معينة.
وأضاف أن الطبيب كان يبتز وائل اإلبرايش، وال أعلم اسم الدواء الذي 
كان يتناوله اإلبرايش، وبعد خروجه من املستشــفى، كان يقول إنه 

سيتخذ إجراء قانونيا تجاه الواقعة.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعني

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�سارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  
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خلصت أبحــاث جديدة من جامعة 
الطبي  سرتيت  هاريل  ومركز  فيينا 
يف بريطانيا إىل عالج ملرض الزهايمر 
عى  ملدة 30 دقيقة  جلسات  بست 
مدار أســبوعني، عن طريق تمرير 
وغر  قصــرة  صوتية  موجــات 
املريض، لتحفيز  رأس  عــرب  مؤملة 
عى  يســاعد  العصبي، ما  النمــو 
عى  وبقائها  العصبية  الخاليا  نمو 
قيد الحيــاة، وتعزيز تكوين أوعية 
دمويــة جديدة، وتحســني الدورة 

الدموية.
العلمــاء تجاربهم خالل  وأجــرى 
من  عــى 1500 مريض  أبحاثهم 

أنحاء أوروبا.
وأشــارت األبحاث إىل أن الجلسات 
الســت يمكن أن تحسن من مرض 

إىل 10 نقاط  يصــل  بما  الزهايمر 
مقياس  عــى »CERAD« وهو 

لتطور أعراض املرض.
العالج  تلقوا  الذيــن  املرىض  وأبلغ 
تحســن  عن  الدراســة  خالل  من 
ملحــوظ يف الذاكــرة والتواصــل 
اللفظي، وبتحســن اإلحساس بما 

سمح لهم بأداء مهامهم اليومية.
الباحث  بيســتينر  د. روالند  وقال 
الرئيــيس للدراســة يف الجامعــة: 
العالــم، يمكننــا  يف  مــرة  »ألول 
اخرتاق جميــع مناطق الدماغ عن 
نبضة فوق صوتية نوصلها  طريق 
مبــارشة إىل الجمجمة بإجراء غر 
جراحــي وغر مؤلم ويســتهدف 
بينما  الدماغ ويحفزها  مناطق من 

يكون املريض واعياً تماماً«.
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طّور مهندســون مــن جامعة هونــغ كونغ 
ذيول  من  مستوحاة  دقيقة  الصينية، روبوتات 
البكتريــا، مثل اإلرشيكيــة القولونية، يمكن 
معالجــة جلطات الدم عــن طريقها، إذ تتمتع 
اللولب تســبح عــرب األوعية  بمراوح تشــبه 
الدمويــة التي تحمل عقاقر تعمل عى اخرتاق 
الروبوت الصغر واملروحة  االنسداد. ويشــّغل 
الخاصة به عن طريق تطبيق مجال مغناطييس 
خارجــي - وهو قادر عى التحــرك مع اتجاه 

تدفق الدم وعكسه.
وأظهرت االختبارات التي أُجريت يف وريد مزيف 
الروبوت يجعل شــحنة  الخنزير، أن  ميء بدم 
النســيجي« املذيبة  البالزمينوجني  »منشــط 
العقار  من  مرات  بخمس  فاعلية  للجلطة، أكثر 

وحده، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
بالروبوت قد  الخاص  الــدّوار  إن  الفريق  وقال 

يساعد يف تدوير الدواء حول موقع االنسداد، ما 
يؤدي إىل تفتيت الجلطات بشكل أفضل وتقليل 

خطر حدوث شظايا كبرة.
الهيكل  الروبوتات يل تشــانغ: »إن  وقال عالم 
تماماً، لذا يستطيع  املروحة  يشــبه  الحلزوني 
الروبــوت نقــل الحمولة من النقطــة )أ( إىل 
النقطــة )ب(. وإذا كنت تريد تقديم يشء آخر 

ليس مخدراً، فهذا ممكن أيضاً«.

األبرد منذ بداية الشتاء.. منخفض جوي قوي يضرب األردن 

»تنين بحر« بطول 10 أمتار عاش قبل 
180 مليون عام

روبوت دقيق يعالج الجلطات

محامي زوجة اإلبراشي: لدينا مستندات تؤكد 
أن وفاتة نتيجة جريمة قتل متكاملة األركان

عالج الزهايمر في نصف ساعة فقطعالج الزهايمر في نصف ساعة فقط

مراهق يدعي نجاحه في السيطرة على 
25 سيارة »تسال« في 13 دولة

شخبوط بن نهيان يترأس وفد الدولة في »منتدى شباب شخبوط بن نهيان يترأس وفد الدولة في »منتدى شباب 
العالم« بشرم الشيخالعالم« بشرم الشيخ

“قول  مسجد  يف  خطاط  نقش 
الروســية  قازان  رشيــف” يف 
والرئيســية  األوىل  الســورة 
القــرآن )الفاتحة(، عى  مــن 
بمناسبة  القماش، أمس، وذلك 
بــدء كتابة القــرآن بخط اليد 
الذكــرى 1100 العتمــاد  يف 

اإلسالم يف “فولغا بولغار”.
الخطاط  وبـ “البســملة”، بدأ 
الكريم، بحســب  القرآن  كتابة 

ما نرشته وكالة تتارستان.
وقال مفتي تتارســتان، كامل 
ساميغولني، للصحافيني: “هذا 
جزء  روسيا  أن  يظهر  الحدث، 
من العالم اإلسالمي، ويدل عى 
ليس  البلد  هذا  يف  اإلســالم  أن 
نوًعا مــن الدين الذي جاء من 
هذا  يف  غريبا  الخارج، وليــس 

البلد، حيث ظهر العام 922”.
وأشار ساميغولني إىل أن كتابة 

املصحف بخط اليد ستساهم يف 
إحياء علم الخط املفقود.

وبحســب املفتي، فــإن لجنة 
خاصة، تضــم علماء دين من 
أجنبية، سرتاقب  ودول  روسيا 

صحة التهجئة.
الروحيــة  املديريــة  ووفــق 
جمهوريــة  يف  للمســلمني 
ذا  تتارستان، سيكون املرشوع 

قيمة علمية عالية للدراســات 
والفكر  الروســية  القرآنيــة 

الديني اإلسالمي املحي.
تقــع مدينة بولغار عى أطالل 
املدينــة القديمة األســطورية 
عــى  العظيمــة(  )بولغــار 
ضفاف نهــر الفولغا، عى بعد 
عاصمة  من  حوايل 140 كــم 

تتارستان.

بدر  لطران  تابعة  طائرة  نجت 
الســوداني  من كارثة جوية ، 
حيث قامت بالهبوط اضطرارياً 
الدويل، مســاء  األقرص  بمطار 
األربعاء املــايض، بعد أن كانت 
ومتجهة  الخرطوم  من  قادمة 
بعــد حدوث عطل يف  تركيا  إىل 
أحد محركاتها واشتعال النران 

فيه.
األقرص  بمطار  مصادر  وقالت 
إن الطائــرة كانــت تقل 140 
من  الركاب  إجــالء  وتم  راكًبا 
الطائرة ونقل الطائرة للمنطقة 
املعزولة يف املطار التعامل معها 
من خالل قوات الحماية املدنية.

أحــد  أن  املصــادر  وأوضــح 
محركات الطائرة تعرض لعطل 
يف  النران  واشــتعلت  مفاجئ 
الطائرة  قائــد  ليقرر  املحــرك 
الدويل  الهبوط يف مطار األقرص 

باعتباره أقرب مطار من موقع 
برج  إبالغ  بعــد  وذلك  الطائرة 
املراقبة باملطار، وفقا لصحيفة 

املرصي اليوم.
الدفع بعدد من ســيارات  تــم 
مطار  واإلطفاء إىل  اإلســعاف 
تطورات  ألية  ا  تحســبً األقرص 
األمــن وتم  وانتقــال قــوات 

والسيطرة  املوقف  مع  التعامل 
بمحرك  املحــدود  الحريق  عى 

الطائرة.
عقب  الركاب  جميع  إنزال  وتم 
والتأكد من  الطائــرة  هبــوط 
سالمة صحتهم، كما تم التعامل 
مع املشــكلة التي تعرضت لها 

الطائرة وإصالحها.

بعد حريق بالمحرك.. نجاة طائرة سودانية 
من كارثة جوية

بدء كتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا
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