
لندن-)د ب �أ(:

 أشادت فيرجينيا جيوفري بحكم محكمة يتيح مواصلة 
القضائية  الدعوى  في  أندرو  البريطاني  األمير  محاكمة 

التي قدمتها ضده بتهمة االعتداء عليها جنسيا.
ورفــض القاضي لويس ايه كابالن يوم األربعاء الطلب 
دفعوا  بعدما  القضية،  لرفض  األمير  قدمه محامو  الذي 
األمير  مالحقة  فــي  حقها  عن  تنازلت  جيوفــري  بأن 
بعدما وقعت على تســوية ســرية مع جيفري إبستين 
الملياردير المدان باإلتجار بالبشر، حسبما ذكرت وكالة 

البريطانية "بي أيه ميديا" يوم الجمعة. األنباء 
المتحدة  الواليات  أنــدرو في  األمير  وتقاضي جيوفري 
على خلفية مزاعم باالعتداء عليها جنسيا وهي مراهقة.

وكتبــت عبر موقع تويتــر أنها مســرورة من الحكم 
، وأضافــت: "أنا مســرورة الني ســأحظى بالفرصة 
لمواصلة كشــف الحقيقة )و( أنا ممتنة بشدة لفريقي 

القانوني االستثنائي".

ر�م �لله-)د ب �أ(:

 أفــادت مصــادر فلســطينية 
بإصابة عشــرات الفلسطينيين 
مع  مواجهات  في  الجمعة،  يوم 
الجيش اإلســرائيلي في الضفة 
الغربيــة عقــب تظاهرات ضد 

التوسع االستيطاني.
ثمانية  أن  المصــادر  وذكــرت 
بالرصاص  أصيبوا  فلسطينيين 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط 
وباالختنــاق خــالل مواجهات 
اإلسرائيلي  الجيش  مع  اندلعت 
شــرق  دجن  بيت  قريــة  فــي 

نابلس.
مراسل  فإن  المصادر  وبحسب 
الرســمي  فلســطين  تلفزيون 

محمد الخطيب أصيب بكســور 
عقــب اســتهدافه بقنبلة غاز، 
خالل المواجهــات التي اندلعت 
مناهضــة  تظاهــرة  عقــب 

لالستيطان في القرية.
أوضحت  ذاتــه  الســياق  وفي 
فلسطينيين  ســتة  أن  المصادر 
المعدني  بالرصــاص  أصيبــوا 
والعشــرات  بالمطاط،  المغلف 
باالختناق، جراء »قمع« الجيش 
اإلســرائيلي مســيرة في قرية 

كفر قدوم في قلقيلية.
في  مماثلة  مواجهات  واندلعت 
الضفة  وبلــدات  قرى  من  عدد 
الغربيــة مــا خلف عــددا من 
المطاطي  بالرصاص  اإلصابات 

واالختناق بحسب المصادر.

�أبوظبي-و�م:

 دعــا مجلس اإلمــارات لإلفتاء 
المجتمــع  أفــراد  الشــرعي 
عدم  إلــى  كافــة  ومؤسســاته 
الفتوى  مســائل  فــي  الخوض 
أو  ترخيــص  دون  الشــرعية 
تصريــح .. و أهــاب بالجمهور 

عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى 
شرعية غير معتمدة من المجلس 
المخولة  الرســمية  الجهــات  و 

بالفتوى في الدولة.
أصدره  بيــان  فــي  ذلك  جــاء   
الفتوى  تنظيم  بشــأن  المجلس 
ما  ضــوء  في  المجتمــع  فــي 
الحظه من تجاوزات و مخالفات 

في تصــدر بعــض رواد مواقع 
للفتوى  االجتماعــي  التواصــل 
أو  ترخيــص  بغيــر  الشــرعية 
تصريــح، والجرأة علــى إصدار 
المواضيع  في  الشرعية  األحكام 

الدينية واالجتماعية واألسرية

�أبوظبي-و�م:

األخضر«  »الركــن  مشــروع  حل   
التابــع لمركز الشــيخ إبراهيم بن 
والبحوث  للثقافة  خليفة  آل  محمد 
مشاريع   10 أفضل  تصنيف  ضمن 

مجلّة  من   2021 لســنة  معمارية 
المتخصصة  العالميــة   Domus
بالعمارة وهو المشروع الذي أفتتح 
في يناير مــن العام الماضي بدعم 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من 
وفي إطار اتفاق البلدين على تعزيز 

الثقافــي والحفاظ على  التعــاون 
الثقافية  واألصول  التاريخي  اإلرث 
والحضاريــة في ظــل خصوصية 
البحرينية  اإلماراتيــة  العالقــات 
القائمة على روابط راسخة وأسس 

متينة.

�لريا�ض-و�م:

 تمّكنت الجهات السعودية المختصة 
من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 
بمنفذ  كبتاجون  حبــة  ماليين   8.3
العثور  بعــد  ميناء جدة اإلســالمي 
وردتا  إرســاليتين  في  ُمخبأة  عليها 

إلى المملكة عبر المنفذ.
ونقلت وكالة االنباء الســعودية عن 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه 

إرسالية  وردت  األولى  المحاولة  في 
"بصل" عبر الميناء، وعند خضوعها 
بالكشف  وذلك  الجمركية  لإلجراءات 
والوســائل  األمنية  بالتقنيات  عليها 
ُعثر على  البوليسية"  الحية "الكالب 
مخبأة  كبتاجون  حبة   3,054,000
إخفاء  جرى  بحيث  اإلرسالية،  داخل 

المضبوطات داخل ثمار البصل.

مو�سكو-)د ب �(:

الروســي ســيرجي  الخارجية  أعلن وزير 
مؤتمر  عقد  إلى  روسيا  سعي  عن  الفروف 
القضايا  أجندتــه  ستشــمل  إيراني-عربي 
النزاع  ومنهــا  إلحاحاً،  األكثــر  اإلقليمية 

اليمني وبرنامج طهران الصاروخي.
يوم  صحفي  مؤتمــر  في  الفــروف  وأكد 
الجمعــة أن روســيا لم تتوقــف أبداً عن 
الخاص  العمــل على تطبيــق مفهومهــا 
الفتاً  الخليج،  منطقة  في  الجماعي  باألمن 
إلى أن موســكو وطهران، خالل التفاوض 
أقرتا  النــووي،  االتفــاق  اســتئناف  على 
تستدعي  القضايا  من  أوسع  طيف  بوجود 
خارج  وزمالءها  اإلقليميــة  األطراف  قلق 

المنطقة.
القضايا  وقــال: »دعونا نناقش كل هــذه 
ضمن إطار عقــد مؤتمر بخصوص األمن 
في الخليج وأوسع.. يجب أن يكون نطاقه 
أوســع اآلن على األرجح ويشــمل ملفات 
مثــل اليمن والعــراق ألن كل هذه األمور 
قناة«إر  البعض«،بحسب  ببعضها  مرتبطة 

تي عربية«الروسية.

�ستوكهولم-)د ب �أ(:

يوم  الســويد  حكومة  باســم  المتحدث  أعلن   
ماجدالينا  الــوزراء  رئيســة  إصابة  الجمعــة 
أندرســون بفيروس كورونا بعد خضوعها لما 

ُيطلق عليه فحص سريع. 
الســويدية "تي تي" عن  األنباء  ونقلت وكالة 
بأنها  تشعر  الوزراء  رئيسة  إن  القول  المتحدث 

في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي.
 وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى إصابة كل 
لوف  آني  السويدي  الوســط  حزب  زعيمة  من 
بولوند  بيــر  الخضر  حزب  باســم  والمتحدث 
بفيروس كورونا بعد مناقشة لزعماء األحزاب 
داخل البرلمان في وقت سابق من هذا األسبوع.

أيام فقط  األختبار بعد مــرور  نتيجــة  وتأتي 
على إعالن رئيســة وزراء الســويد عن فرض 
تدابير جديدة للحد من التفشــي غير المسبوق 

للفيروس في البالد.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م
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لندن-)د ب �أ(:

أفيان، أحد مؤسســي شــركة مودرنا   ذكــر نوبار 
تلفزيون  مــع  مقابلة  فــي  الدوائيــة،  للصناعــات 
بلومبرج، أن جائحة كورونا يمكن أن تبدأ في التحول 
2022 ولكن هذا  المتوطن في  المــرض  إلى مرحلة 
يتوقــف على قرارات يتم اتخاذها عبر العالم، مضيفا 
أن الدول ســوف تحتــاج إلى البقــاء متيقظة جراء 

انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.
ألوميكرون  المضــادة  المعــززة  الجرعة  إن  وقــال 
من شــركة مودرنا يمكن أن تبــدأ في دخول مرحلة 
التجارب خالل أســابيع. وفيما يتعلــق بما إذا كانت 
الربيع  في  مطلوبة  تكون  ســوف  المعززة  الجرعات 
مقابل الخريف، أوضح أن مسؤولي الصحة والشركة 

مازالوا بحاجة الستبيان هذا السؤال .
اللوجيستية إليصال  األعمال  ترتيب  أنه يجب  وأضاف 
وفرة  إلى  مشــيرا  العالم،  أنحــاء  لكافة  اللقاحــات 

اإلمدادات في بعض الدول.

تون�ض-)د ب �أ(:

التونســي،  للرئيس  المعارضة  األحزاب  أنصار  خرج   
قيس ســعيد يوم الجمعة إلى الشارع وسط العاصمة 
الطريق  وخارطة  يوليــو   25 قــرارات  ضد  للتظاهر 
لإلصالحــات السياســية للرئيــس. وتوافــد أنصار 
بورقيبة  الحبيب  الرمــز  الشــارع  باتجاه  المعارضة 
الرئيســي لكن قوات األمن المنتشــرة بكثافة أغلقت 

مداخله بحواجز حديدية ومنعت التظاهر فيه.
الرئيس  نظام  تاريخ ســقوط  الجمعة  يــوم  ويوافق 
الثاني/ كانون  يوم 14  بن علي  العابدين  زين  الراحل 

الحكم  ضــد  شــعبية  انتفاضة  عقب   2011 ينايــر 
االســتبدادي والفقر. وألغى الرئيس سعيد اعتبار هذا 
التاريــخ يوم عطلــة. ودعت أحــزاب حركة النهضة 
االســالمية والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل 
من أجل العمل والحريات وأحزاب أخرى، إلى التظاهر 
كافة  منع  الحكومة  قرار  الرغم من  على  الجمعة  يوم 

التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا.

مودرنا: جائحة كورونا قد تتحول �إلى 
مر�ض متوطن 

�إ�سابة رئي�سة وزر�ء �ل�سويد 
بكورونا

�لمعار�سة في تون�ض تحتج �سد �إ�سالحات 
�لرئي�ض �سعيد 

رئي�ض �لدولة ونائبه ومحمد بن ز�يد يعزون رئي�ض 
وزر�ء �ليابان في وفاة تو�سيكي كايفو

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
إلى معالي فوميو كيشــيدا  الله.« برقية تعزية  الدولة »حفظه 
رئيــس وزراء اليابان في وفاة توشــيكي كايفو رئيس وزراء 

اليابان األسبق.
كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة برقيتي تعزية 

اليابان. مماثلتين إلى معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء 

م�ضروع »�لركن �لأخ�ضر« �لثقافي بالبحرين �ضمن �أف�ضل 
10 م�ضاريع معمارية في 2021
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مؤرش سوق أبوظبي املايل

�لتغير %�ل�ســابق�لحالي �لتغير%  �ل�ســابق�لحالي
0.01  8,425.40 8,426.413,201.77 0.39 3,214.60

ا�صتقبال اأولى اإ�صارات القمر اال�صطناعي النانوي ا�صتقبال اأولى اإ�صارات القمر اال�صطناعي النانوي 
»»1 »ديوا ــ �صات»ديوا ــ �صات 

محمد بن را�صــد:بدايتنا مب�صرة.. وانطالقتنا محمد بن را�صــد:بدايتنا مب�صرة.. وانطالقتنا 
في في ٢٠٢٢٢٠٢٢ �صتكون عظيمة باإذن الله   �صتكون عظيمة باإذن الله  

رو�ضيا ت�ضعى لعقد 
م�ؤتمر �إير�ني عربي لبحث 

�لق�ضايا �لإقليمية

مجل�س �لإمار�ت للإفتاء �ل�ضرعي يدع� �أفر�د �لمجتمع وم�ؤ�ض�ضاته �إلى 
عدم �لخ��س في م�ضائل �لفت�ى �ل�ضرعية دون ترخي�س  

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

�ل�ضع�دية تحبط تهريب 8.3 ملي�ن حبة كبتاج�ن 
مخباأة ب�ضحنتي ب�ضل و »�ضيليك�ن«

مقتل فني فرن�سي في ر�لي د�كار
أ(: الرياض-)د ب 

قال منظمو رالي داكار بالســعودية، يــوم الجمعة، أن فنيا 
فرنسيا يبلغ من العمر 20 عاما لقي حتفه في حادث تصادم 

سيارة مساعدة وشاحنة محلية.
الســيارة  ، توفى ســائق  الحزن  :« بكل  المنظمون  وأضاف 
التابعة لفريق بي.أتش. سبورت، كوينتين الفالي، من فرنسا، 

في حادث«.
وأصيب الراكب البلجيكي مازيمي فرير وتم نقله للمستشفى 
في جدة. وقــال المنظمون :«إنه كان واعيا ويخضع لتحليل 

شامل«.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، أصيب السائق الفرنسي 

فيليبي بوترون عندما انفجرت سيارة أحد زمالئه في جدة.

دبي-و�م:

النانوي  االصطناعي  القمر  أرسل   
أطلقته  الذي   "1 ســات   - "ديوا 
مســاء  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
من  إشــاراته  أولــى  الخميــس 
الفضاء ، ومن المقرر أن يســتقر 
في مداره المنخفض حول األرض 
علــى ارتفاع يتــراوح بين 525 
بســرعة  ويدور  كيلومتراً  و530 
نحــو 7.5 كيلومترات في الثانية 
حول  كاملة  دورة  سيكمل  إنه  أي 

90 دقيقة. كوكب األرض كل 
وأوضــح معالــي ســعيد محمد 
الرئيس  المنتدب  العضــو  الطاير 
ومياه  كهربــاء  لهيئة  التنفيــذي 
قمر   "1 "ديوا-ســات  أن  دبــي 
 »3U« نوع  من  نانوي  اصطناعي 

تم إطالقه

�أبوظبي-و�م:

الشــيخ  الســمو  صاحب  ترأس   
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
الدولــة رئيــس مجلس  رئيــس 
الله"  دبــي "رعاه  الوزراء حاكم 
اجتمــاع مجلس الــوزراء والذي 

عقــد فــي إكســبو 2020 دبي 
بحضور ســمو الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
نائب رئيس مجلس  دبــي،  حاكم 
والفريق  الماليــة،  وزير  الوزراء 
ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل 
مجلس  رئيــس  نائــب  نهيــان، 

وســمو  الداخلية  وزير  الــوزراء 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
شــؤون الرئاسة، حيث تم ضمن 
أجندة االجتمــاع اعتماد عدد من 

»»طالع ص 2««المبادرات 

�لمدعية على �لأمير �أندرو ت�ضيد 
بقر�ر م���ضلة �لتقا�ضي �ضده

�إ�ضابة ع�ضر�ت �لفل�ضطينيين في م��جهات 
مع �لجي�س �لإ�ضر�ئيلي بال�ضفة 

مجل�ض �لوزر�ء يعتمد �للو�ئح �لتنفيذية لقانون تنظيم عالقات �لعمل وقانون �لملكية �ل�سناعية



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ‘ ó≤Y …òdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ´ÉªàLG zˆG √ÉYQ{

 øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

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

 ƒª°S  ≥jôØdGh  ,á«dÉŸG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

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

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG

 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG

 OóY OÉªàYG ´ÉªàL’G IóæLCG øª°V ” å«M ,á°SÉFôdG

 ¤EG áaOÉ¡dG äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdGh äGQOÉÑŸG øe

.»eƒµ◊G πª©dG ôjƒ£J á∏°UGƒe

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

 ‘ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ ∫hC’G ´ÉªàL’G Ωƒ«dG â°SCGôJ {

 ÒN  ájGóH  Iójó÷G  Ú°ùªÿG  ‘h  ójó÷G  ΩÉ©dG

 ÉfQGôb ¿Éc ˆG ¿PEÉH ácQÉÑe á©ªL Ωƒj ‘ ácôHh

 πªY á«é¡æe Ò«¨àd Éæà£N ≥«Ñ£J ‘ AóÑdG ∫hC’G

 á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN πeÉc πµ°ûH ájOÉ–’G áeƒµ◊G

 ≈∏Y πeÉc õ«côJh .. ´öSCGh .. ÌcCG á«dƒ q– ™jQÉ°ûe ..

.zÉ k«ŸÉY π°†aC’Gh §°ûfC’G OÉ°üàb’G ≥∏N

 ójó÷G  »eƒµ◊G  Ò«¨àdG  ájGóH  {  √ƒª°S  ∫Éb  Éªc

 íæe πª°ûJ äGÒ«¨J øY kÉÑjôb ¿ÓY’G ÈY ¿ƒµà°S

 áfhôeh º¡££N OÉªàYG ‘ ÈcCG äÉ«MÓ°U äGQGRƒdG

 äÉjƒdhCGh .. öübCG á«é«JGÎ°SG äGQhOh .. ÌcCG á«dÉe

 ÉgóªàYG  »àdG  Ú°ùªÿG  ÇOÉÑe  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«æWh

.záeOÉ≤dG kÉeÉY Ú°ùªî∏d ˆG ¬¶ØM ádhódG ¢ù«FQ

 ´ÉªàLG  øª°V  Ωƒ«dG  ÉfóªàYGh  {  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ‘  á°VÉjô∏d  ójóL  ¿ƒfÉb  QGó°UEG  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 øe á«°VÉjôdG ácô◊G áeƒ¶æe º¶æj ¿ƒfÉb .. ádhódG

 .. ÉgÒZh á«ÑŸhCG ¿É÷h äGOÉ–Gh á«°VÉjQ ¢ùdÉ›

 π«ãªàdG IAÉØc ™aôd IójóL ¢ù°SCG ™°Vh ≈∏Y πª©jh

 á«°VÉjôdG  πaÉëŸG  ‘  ádhó∏d  »LQÉÿG  »°VÉjôdG

.zá«ŸÉ©dG

 Éæà°ù∏L  øª°V  Ωƒ«dG  ÉfóªàYGh  {  √ƒª°S  ∫Éb  Éªc

 ¿Éª°†d .. ádhódG ‘ πª©dG äÉbÓ©d ájò«ØæàdG íFGƒ∏dG

.. á∏eÉ©dG iƒ≤dG IAÉØc ™aQh .. ¥ƒ≤◊G

 ¿ôŸGh ô◊G πª©dG πãe Iójó÷G πª©dG ∫Éµ°TCG º«¶æJh

 12 Éæjód .. ÉgÒZh á«ÑgòdG áeÉbE’G ÜÉë°UCGh âbDƒŸGh

 Éæaóg Iójó÷G Éæ«fGƒb ‘ πª©dG íjQÉ°üJ øe ÉYƒf

.zÉ kYƒæJh áfhôe ÉgÌcCGh ∫ÉªYCG áÄ«H π°†aCG ï«°SôJ

 {  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ±É°VCGh

 AGQRƒdG ¢ù∏› ‘ Ωƒ«dG á©ª÷G á°ù∏L ‘ ÉfóªàYGh

 á«YÉæ°üdG  äÉ«µ∏ŸG  ßØ◊  IójóL  áª¶fCGh  íFGƒd

 äÉ«dBGh á«YÉaódG äÉYÉæ°üdÉH á≤∏©àŸG äÉYGÎN’Gh

 çÉëHCG ¥ƒ≤M ßØMh ´GÎN’G äGAGôH π«é°ùJ ™jöùJ

 Ö∏£àj ÉfOÉ°üàbG ´ƒæJ ÉgÒZh á≤«bódG á«◊G äÉæFÉµdG

 ¿hõgÉL  øëfh  ÉæJÉ©jöûJ  áfhôeh  á©°Sh  ´ƒæJ

.záØ∏àflh áeOÉb ájOÉ°üàbG á∏MôŸ kÉ«©jöûJ

 Éæà°ù∏L  ‘  Ωƒ«dG  ÉfóªàYGh  {  √ƒª°S  ∫Éb  Éªc

 ájOÉ–’G áeƒµë∏d á©jöS á«ªbQ äÉjÎ°ûe á°SÉ«°S

 13h ..  Éæ°SQGóe ‘ »còdG º∏©à∏d IójóL áæ÷h ..

 »Ñjö†dG êGhOR’G ÖæŒh QÉªãà°S’G ™«é°ûàd á«bÉØJG

 á©«Ñ£dG πLCG øe IOÉ≤∏d ádhódG ΩÉª°†fG OÉªàYGh ..

.z»NÉæŸG Ò¨à∏d IóëàŸG ·C’G äÉ«bÉØJG øª°V

 ‘  ÉæàbÓ£fGh  ..  IöûÑe  ÉæàjGóH{  √ƒª°S  ºààNGh

.{ ˆG ¿PEÉH áª«¶Y ¿ƒµà°S 2022

…OÉëJ’G ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG
πª©dG äÉbÓY º«¶æJ ¿CÉ°ûH 

 ¬YÉªàLG  ∫ÓN  AGQRƒdG  ¢ù∏›  óªàYG  ,kÓ«°üØJh

 ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG

 ÒaƒJ ÉgOGƒÃ ±ó¡à°ùJ »àdGh ,πª©dG äÉbÓY º«¶æJ

 OÉéjEGh ,πª©dG ÜÉë°UC’ áHPÉLh IõØfi πªY áÄ«H

 ádƒ¡°S  Rõ©J  »àdG  äÉ«dB’G  øe  IQƒ£àe  áeƒ¶æe

 ¿Éª°Vh ,πª©dG  ¥ƒ°S á«°ùaÉæJh á«LÉàfGh ∫ÉªYC’G

 äGQÉ¡ŸG π°†aCG  ÜòL øª°†j …òdG πµ°ûdÉH ¬JAÉØc

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh ádÉª©dG øe á«∏Ñ≤à°ùŸG äGAÉØµdGh

 Ú∏eÉ©dG  ¥ƒ≤M  ¿Éª°V  áëFÓdG  ±ó¡à°ùJ  Éªc

 ájÉª◊G  ôaƒj  ¿RGƒàe  ƒëf  ≈∏Y  πª©dG  ÜÉë°UCGh

 ‘ Ú∏eÉ©dG á«gÉaQh QGô≤à°SG ≥«≤– ºYOh ,Úaô£∏d

 Rõ©j ÉÃ º¡JGQóbh º¡JGQÉ¡e ºYOh ,¢UÉÿG ´É£≤dG

 ‘ πª©dG ¥ƒ°S ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG á«LÉàfEGh IAÉØc

.äGQÉeE’G

 πª©∏d Iójó÷G •É‰C’G ÉgOƒæH øª°V áëFÓdG º°†Jh

 øe º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J πª©dG ÜÉë°UC’ í«àJ »àdGh

 πbCÉH  É¡JÉbÉWh É¡à«LÉàfG  øe IOÉØà°S’Gh ,ádÉª©dG

 πª©dGh ¿ôŸG πª©dG ∫ÓN øe á«∏«¨°ûàdG ∞«dÉµàdG

 íjQÉ°üJ  ´GƒfCG  º°†J  Éªc  ,»Fõ÷G  πª©dGh  âbDƒŸG

 Oƒ≤Y º«¶æJh ,ô◊G πª©dG ΩÉ¶æH πª©dG äÉ«dBGh ,πª©dG

 äGRÉLE’G  º«¶æJh  ¬JÉYÉ°Sh  πª©dG  íFGƒdh  ,πª©dG

 ´É£≤dG  ‘  Ú∏eÉ©∏d  QƒLC’Gh  äBÉaÉµŸGh  ájƒæ°ùdG

 Ú∏eÉ©∏d ájÉbƒdGh áeÓ°ùdG ÒaƒJ äÉÑ∏£àeh ,¢UÉÿG

.ÉgÒZh á«dÉª©dG äÉYRÉæŸG πMh ,äBÉ°ûæŸG ‘

á«YÉæ°üdG á«µ∏ªdG ¥ƒ≤M ájÉªMh º«¶æJ

 ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

 á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤M  ájÉªMh  º«¶æJ  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–’G

 á«µ∏ŸG ájÉªMh º«¶æJ ¤EG ±ó¡J »àdGh ,á«YÉæ°üdG

 É¡dÉª©à°SGh  É¡∏«é°ùJ  äGAGôLEG  º«¶æJh  á«YÉæ°üdG

 áaô©ŸG ºYO πØµj ÉÃ ,É¡æY ∫RÉæàdGh É¡dÓ¨à°SGh

 á«°ùaÉæJ  õjõ©J  ≈∏Y  πª©jh  ,ádhódG  ‘ QÉµàH’Gh

 π°†aCG ≥ah á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ádhódG

.á«dhódG äÉ°SQÉªŸG

 á«FGôLE’G QƒeC’G ∞∏àfl ≈∏Y áëFÓdG â∏ª°T å«M

 äÉÑ∏W  ¢üëah  Ëó≤àH  á≤∏©àŸG  äÉWGÎ°T’Gh

 ´GÎN’G äGAGôH å«M øe á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

 ôFGhódGh  á«YÉæ°üdG  º«eÉ°üàdGh  á©ØæŸG  äGOÉ¡°Th

 ÖfÉL ¤EG ,É¡æY í°üØŸG ÒZ äÉeƒ∏©ŸGh á∏eÉµàŸG

 ¥ƒ≤M äÉÑ∏W ∞∏àfl ‘ áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG ójó–

 á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G  »YGôj  ÉÃ  á«YÉæ°üdG  á«µ∏ŸG

 áª¶æeh  á«ŸÉ©dG  IQÉéàdG  áª¶æe  øY  á≤ãÑæŸG

.ájôµØdG á«µ∏ŸG

 äÉaÉ°VE’G øe GOóY ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG º°†Jh

 äÉÑ∏W πjƒ– á«dBG É¡æe É¡LGQOEG ” »àdG á«°ù«FôdG

 äGOÉ¡°T  hCG  á©Øæe  äGOÉ¡°T  ¤EG  ´GÎN’G  äGAGôH

 ™jöùdG QÉ°ùŸG º«¶æJh ,´GÎNG äGAGôH ¤EG á©ØæŸG

 áFõŒ  á«dBGh  ,á«YÉæ°üdG  á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤M  äÉÑ∏£d

 §HGƒ°†dG ójó–h ,á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äÉÑ∏W

 áëFÓdG  í°VƒJ  Éªc  ,äÉYGÎN’G  §HGÎH  á≤∏©àŸG

 á«◊G äÉæFÉµdG ´GójEÉH á∏°üdG äGP ÖfGƒ÷G ∞∏àfl

 ÜÉ°ùàMG  ‘  á«fƒfÉ≤dGh  á«æØdG  ¢ù°SC’Gh  ,á≤«bódG

 ¢üëØdG äÉ«dBGh ,´GÎN’G ¢ùØæd Ëó≤àdG ájƒdhCG CGóÑe

 äÉÑ∏£H á≤∏©àŸG äGóæà°ùŸGh »∏µ°ûdGh »Yƒ°VƒŸG

 ÖdÉ£e áZÉ«°U §HGƒ°Vh ,á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

 äÉÑ∏£àeh ,á«dhódG äÉÑ∏£àŸG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ájÉª◊G

 äÉWGÎ°T’Gh ,á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M πé°S äÉfÉ«Hh

 á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äÉÑ∏W í«ë°üàH á≤∏©àŸG äGAGôLE’Gh

 á«fƒfÉ≤dG  äGQÉÑàY’Gh  ,É¡«∏Y  πjó©àdGh  á«YÉæ°üdG

 ¬Ñë°Sh ¬∏jƒ–h Ö∏£dG º«°ù≤àH á≤∏©àŸG á«æØdGh

.√öûfh ¬∏≤fh

AGô°†îdG á«æHC’G äÉØ°UGƒeh •hô°ûd á«æWƒdG áëFÓdG

 á«æWh áëF’ ¬YÉªàLG  øª°V ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

 Éª«a/ AGö†ÿG á«æHC’G äÉØ°UGƒeh •höûd ájQÉ«àNG

 ≈∏Y  /√É«ŸGh  ábÉ£dG  ó«°TôJh  áeGóà°S’ÉH  ≥∏©àj

 äÉØ«æ°üàdG ó«Mƒàd kGQÉWEG ó©j …òdGh ,ádhódG iƒà°ùe

 ,»∏ëŸGh  …OÉ–’G  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  äÉWGÎ°T’Gh

 ¢ù°SCG OÉªàY’ ádhódG ‘ Ú«æ©ŸG áaÉc ºYO ±ó¡H

 áeGóà°ùe IQƒ£e IójóL ÒjÉ©e ≥«Ñ£J øª°†J IóMƒe

 á«ŸÉ©dG äÉjƒà°ùª∏d kÉ≤ah áÄ«Ñ∏d á≤jó°Uh ÊÉÑª∏d

.áeGóà°S’Gh √É«ŸGh ábÉ£dG ó«°TÎH ≥∏©àj Éª«a ∂dPh

 •höûdGh  ÒjÉ©ŸG  øe  áeõM  áëFÓdG  äOóMh

 áeGóà°SG  ÌcCG  áÄ«H  ÒaƒJ  øª°†J  ,äÉÑ∏£àŸGh

 ,√É«ŸGh  ábÉ£dG  ∑Ó¡à°SG  ÒaƒJh  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd

 π«¨°ûàdGh  AÉ°ûfEÓd  á«fƒHôµdG  áª°üÑdG  ¢†«ØîJh

 á°SÉ«°S ≈∏Y ™«é°ûàdG ∫ÓN øe ,äÉjÉØædG π«∏≤Jh

 ¿Éª°Vh ,á«FÉ°ûfE’G ™bGƒŸÉH äÉjÉØæ∏d ôjhóàdG IOÉYEG

 á«gÉaQh IOÉ©°S ≥≤ëj ÉÃ ,áÄ«ÑdGh ÊÉÑŸG IOƒL

.É¡«eóîà°ùe

 πµ°ûH áëFÓdG ≥«Ñ£J OÉªàYG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGhh

 ∂dPh  Úàæ°S  ∫ó©Ã  Ò°ü≤dG  ióŸG  ≈∏Y  …QÉ«àNG

 iƒà°ùŸG ≈∏Y á°üàîŸG äÉ¡÷G áaÉc ™e ≥«°ùæàdÉH

 ≈∏Y  ≥«Ñ£àdG  èFÉàf  ¢VôYh  ,»∏ëŸGh  …OÉ–’G

.»eGõdE’G ≥«Ñ£àdG πÑb AGQRƒdG ¢ù∏›

äGQÉeE’G ádhO »a á°VÉjôdG ¿ƒfÉb

 øª°V AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG á«©jöûàdG ¿hDƒ°ûdG ‘

 ádhO  ‘  á°VÉjôdG  ¿ƒfÉb  QGó°UEG  ¬YÉªàLG  IóæLCG

 ácô◊G  º¶æj  …òdGh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 áÄ«¡dG ÚH ábÓ©dG º¶æjh á«∏eÉµJ IQƒ°üH á«°VÉjôdG

 ¿Éé∏dGh äÉ«©ª÷Gh ájófC’G ÚHh á°VÉjô∏d áeÉ©dG

.ádhódG ‘ á«°VÉjôdG äÉ¡÷Gh äGOÉ–’Gh

 äÉ°ù°SDƒŸGh  á«°VÉjôdG  äÉ¡÷G  ¿ƒfÉ≤dG  ±ó¡à°ùjh

 ácô◊G  áeƒ¶æe  √OÉªàYG  ºYój  å«M ábÓ©dG  äGP

 á«°VÉjôdG  ¢ùdÉéŸG  á°UÉN  áØ°üHh  ,  á«°VÉjôdG

 á«ÑŸhC’G  áæé∏dGh  á«æWƒdG  á«°VÉjôdG  äGOÉ–’Gh

 OGôaCG  ´ÉÑJG  ójó÷G  ¿ƒfÉ≤dG  Rõ©j  Éªc  ,á«æWƒdG

 á«gÉaôdG Rõ©j É‡ ,»°VÉjQ IÉ«M Üƒ∏°SCG ™ªàéŸG

 øe áYƒª› º«¶æJ ∫ÓN øe áeÉ©dG áë°üdG ø°ùëjh

 ÖfÉL ¤EG ,.∂dP ‘ ºgÉ°ùJ »àdG á£°ûfC’Gh äGQOÉÑŸG

 ™e ¿hÉ©àdG  ∫ÓN øe Ú«°VÉjôdG  ÚHƒgƒŸG  ºYO

 ‘ ¿ƒfÉ≤dG º¡°ùj Éªc ,áØ∏àîŸG á«°VÉjôdG äÉ¡÷G

 äÉeóÿG IOƒLh »°VÉjôdG ´É£≤dG ÚH ábÓ©dG º«¶æJ

 π«ãªàdG IAÉØc ™aQh ,É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°Sh áeó≤ŸG

.á«dhódG πaÉëŸGh á£°ûfC’G ‘ ádhó∏d »LQÉÿG

ájOÉëJ’G áeƒµë∏d á«ªbôdG äÉjôà°ûªdG á°SÉ«°S

 ¬YÉªàLG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG ôNBG ÖfÉL øe

 ,ájOÉ–’G  áeƒµë∏d  á«ªbôdG  äÉjÎ°ûŸG  á°SÉ«°S

 äÉ«∏ª©d ÒjÉ©ŸGh §HGƒ°†dGh ÇOÉÑŸG Oó– »àdGh

 ,ájOÉ–’G äÉ¡é∏d á«°ù«FôdG  äGAÉæãà°S’Gh AGöûdG

 äÉ¡÷G  ‘ AGöûdG  äÉ«∏ªY ¬«LƒJh  õjõ©J  ±ó¡H

 áeƒµë∏d á«ªbôdG IóæLC’G ™e ΩAGƒàj ÉÃ ájOÉ–’G

.ájOÉ–’G

 ójóL è¡æe ôjƒ£J É¡aGógCG øª°V á°SÉ«°ùdG ±ó¡à°ùJh

 ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  ‘ äÉjÎ°ûŸG  äÉ«∏ªY  π©éj

 , AGöûdG äGAGôLEG Ióe ¢ü«∏≤àd áfhôeh áYöS ÌcCG

 Oƒ¡L øª°V á«eƒµ◊G äÉjÎ°ûŸG á°üæe ∫ÓN øe

 äÉjÎ°ûŸG äÉ«∏ªY ‘ »ªbôdG ∫qƒëàdG ºYód IOÉ«≤dG

 ájDhQ  ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  …OÉ–’G  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 ,äGQÉeE’G ájDhQh ájƒªæàdG äGQÉeE’G ádhO á«é«JGÎ°SGh

 áeƒµ◊G ‘ »eƒµ◊G ¥ÉØfE’G IAÉØc õjõ©J ±ó¡Hh

 kGOÉæà°SG äÉjÎ°ûŸG á°SÉ«°S ôjƒ£J ” óbh ,ájOÉ–’G

 äÉ«∏ª©d á«ŸÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ¤G

 ,á«ªbôdG äÉjÎ°ûŸG áª¶fCG ™e ΩAGƒàj ÉÃh äÉjÎ°ûŸG

 IóFGôdG äÉ°SÉ«°ùdG ò«ØæJ äÉjÎ°ûŸG ΩÉ¶f ºYój å«M

 óbÉ©àdGh ójQƒàdG AÉæKCG AGöûdG á«∏ªY πMGôe ™«ªL ‘

.AGöûdGh

 áeƒµë∏d  á«ªbôdG  äÉjÎ°ûŸG  á°SÉ«°S  õcôJh

 ábÓ©dG  ÜÉë°UCG  ™«ªL  ∑GöTEG  ≈∏Y  ájOÉ–’G

 äÉéàæŸG AGöT äÉ«∏ªY ‘ ÚcQÉ°ûŸGh Ú«æ©ŸG

 ºgò«ØæJ ó«cCÉJh ájOÉ–’G äÉ¡÷G ‘ äÉeóÿG hCG

 ≥«≤–h IOƒ÷G ¿Éª°†d á«∏YÉah IAÉØµH äÉ«∏ª©∏d

 äÉeóN hCG äÉéàæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,¥ÉØfE’G IAÉØc

 ,»ªbôdG  äÉjÎ°ûŸG  ΩÉ¶f  ∫ÓN øe  IOƒ÷G  á«dÉY

 ‘  áfhôŸG  ôaƒjh  á«∏YÉØdGh  IAÉØµdG  ≥≤ëj  ÉÃh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿Éª°†dh ¥ƒ°ùdG äGÒ¨àŸ áHÉéà°S’G

.á«°ùaÉæJ ¢VhôYh QÉ©°SCG

ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉµªd á«æWƒdG áæé∏dG π«µ°ûJ IOÉYEG

 IOÉYEG ¢ù∏éŸG óªàYG ,á«eƒµ◊G á«ª«¶æàdG ¿hDƒ°ûdG ‘

 ,öûÑdÉH  QÉŒE’G  áëaÉµŸ  á«æWƒdG  áæé∏dG  π«µ°ûJ

 ,»ª«©ædG  OGƒY  øH  ¿É£∏°S  ˆGóÑY  ‹É©e  á°SÉFôH

 ÚH πeÉµàdG ≥«≤– áæé∏dG ¤ƒàJ å«M ,∫ó©dG ôjRh

 …QGOE’Gh ÊƒfÉ≤dG º«¶æàdGh »é«JGÎ°S’G §«£îàdG

 ,»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y öûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµe ∞∏Ÿ

 QÉŒE’G áëaÉµŸ IQƒ£àe äÉ«dBG ôjƒ£J øª°†j ÉÃh

 iƒà°ùe Ú°ù– ‘ º¡°ùjh ,¬dÉµ°TCG áaÉµH öûÑdÉH

 áëaÉµŸ  á«æWƒdG  áæé∏dG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóÿG

 äGQÉeE’G á«°ùaÉæJ ≈∏Y ¢ùµ©æj É‡ ,öûÑdÉH QÉŒ’G

 ‘h ,áeÉY áØ°üH á«dhódG  á«°ùaÉæàdG  äGöTDƒe ‘

.á°UÉN áØ°üH »FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædG IAÉØc öTDƒe

 áæé∏dG  π«µ°ûJ  IOÉYEÉH  kGQGôb  ¢ù∏éŸG  óªàYGh  Éªc

 ó°TGQ  øH  óªfi  èeÉfôH{  ≈∏Y  ±GöTEÓd  É«∏©dG

 ‹É©e á°SÉFôH  äGƒæ°S  çÓK IóŸ z»còdG  º∏©à∏d

 ±ó¡H º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh ,…OÉª◊G º«gGôHEG Ú°ùM

 ΩGóîà°SÉH º«∏©à∏d ájQÉµàHG áÄ«H ôjƒ£àH QGôªà°S’G

 äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J Òî°ùJh ,»còdG »∏YÉØàdG º∏©àdG

 ¢SÉ«b  øe  á«ª«∏©àdG  áÄ«¡dG  Úµªàd  ä’É°üJ’Gh

 º∏©ŸGh ÖdÉ£dG  §HQh º«∏©àdG  äGQÉ¡eh äÉLôfl

.á«∏Ñ≤à°ùŸG á«æ≤àdGh á«aô©ŸG äGQÉ¡ŸÉH

 IôjRh …Ò¡ŸG ⁄É°S  á∏«ªL ‹É©e áæé∏dG  º°†Jh

 á°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏› á°ù«FQh  ΩÉ©dG  º∏©à∏d  ádhO

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ,»°SQóŸG º«∏©à∏d äGQÉeE’G

 …ò«ØæàdG ÖàµŸG AÉ°ûfEÉH kGQGôb kÉ°†jCG ¢ù∏éŸG óªàYGh

 ò«ØæàH á«æ©ŸG á¡÷G ¿ƒµ«d QÉ°ûàf’G ô¶Mh áHÉbô∏d

 á©°VÉÿG ™∏°ùdG ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG

 åjó– ÖàµŸG AÉ°ûfEG ±ó¡à°ùj å«M ,QÉ°ûàf’G ô¶◊

 á«dhódG  äGQGô≤dG  äÉÑ∏£àe  ™e  ΩAÓàj  ÉÃ  ΩÉ¡ŸG

 á©HÉàe äÉfÉµeEG õjõ©Jh ,IóëàŸG ·C’G øe IQOÉ°üdG

 áª¶fC’G ôjƒ£Jh ,á∏°üdG äGP IQOÉ°üdG á«dhódG äGQGô≤dG

.¬∏ª©d áªYGódG äGAGôLE’Gh

 á«côª÷G áª¶fC’G §HQ ¿CÉ°ûH kGQGôb ¢ù∏éŸG óªàYGh

 á«°ùæ÷Gh  ájƒ¡∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  ‘  ájOÉ–’G

 á«côª÷G áª¶fC’G áaÉc ™e òaÉæŸG øeCGh ∑QÉª÷Gh

 πeÉµàdG ¤EG ±ó¡J IóMƒe á°üæe ∫ÓN øe á«∏ëŸG

 ´É£bh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  á«côª÷G  ôFGhódG  ÚH

 OGÒà°S’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉÑ∏£àŸG  º«¶æJh  ∫ÉªYC’G

.á«æeC’G äÉeƒ∏©ŸGh QƒÑ©dGh ôjó°üàdGh

 ¢ù∏› óªàYGh ¥OÉ°U ,á«dhódG äÉbÓ©dGh ¿hDƒ°ûdG ‘

 äÉbÓ©dG õjõ©J QÉWEG ‘ äÉ«bÉØJ’G øe GOóY AGQRƒdG

 ádhódG IóæLCG ºYO ‘ áªgÉ°ùŸGh É¡à«ªæJh á«dhódG

 6  âª°V  å«M  ,…ƒªæàdGh  …OÉ°üàb’G  ™jƒæàdG  ‘

 ÖæŒ ¿CÉ°ûH ∫hódG øe OóYh ádhódG ÚH äÉ«bÉØJG

 Óc  ∫hódG  º°†Jh  ,πNódG  ≈∏Y  »Ñjö†dG  êGhOR’G

 ájQƒ¡ª÷Gh  ,Éµ«æ«ehO  ådƒæeƒch  ,ÉµjÉeÉL  øe

 ,á«fhÉ©àdG ÉfÉjƒZ ájQƒ¡ªLh ,á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G

.êÉ©dG πMÉ°S ájQƒ¡ªLh ,Góæ∏æa ájQƒ¡ªLh

 7  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ¢ù∏éŸG  óªàYG  QÉWE’G  ¢ùØf  ‘h

 ájÉªM ¿CÉ°ûH ∫hódG øe OóYh ádhódG ÚH äÉ«bÉØJG

 ÉfÉjƒZ ájQƒ¡ªL øe πc »g ,QÉªãà°S’G  ™«é°ûJh

 ,É«fGƒà«d ájQƒ¡ªLh ,≥«ÑeRƒe ájQƒ¡ªLh ,á«fhÉ©àdG

 ájQƒ¡ªLh ,¿hÒeÉµdG ájQƒ¡ªLh ,É«fÉÑ°SG áµ∏‡h

.á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªLh ,êÉ©dG πMÉ°S

 áª¶fCG §HQ ΩÉ¶f á«bÉØJG AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYGh Éªc

 è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ÚH äÉYƒaóŸG

 áeƒ¶æŸ  á«fƒfÉ≤dG  á∏¶ŸG  ÉgQÉÑàYÉH  á«Hô©dG

 ≥aGh Éª«a ,¢ù∏éŸG ∫hO ÚH ájƒ°ùàdGh äÉYƒaóŸG

 πLC’  IOÉ≤dG  ó¡©àd  ádhódG  ΩÉª°†fG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG

 ájQÉWE’G  á«bÉØJÓd  ±GôWC’G  ô“Dƒe  øª°V  á©«Ñ£dG

.IóëàŸG ·CÓd »NÉæŸG Ò¨à∏d

 ôjô≤J ≈∏Y ¬YÉªàLG IóæLCG  øª°V ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 ,2021  ΩÉY  ∫ÓN  AGò¨∏d  »é«JGÎ°S’G  ¿hõîŸG

 ¤EG AGò¨dG ójQƒJ á∏°ù∏°S äÉ«∏ªY IAÉØc ócCG …òdGh

 ôjô≤àdGh ,ájòZC’G øe »∏ëŸG êÉ«àM’G á«Ñ∏àd ádhódG

 ájòZC’G áª¶æe äÉWÉ°ûf ‘ ádhódG ácQÉ°ûŸ …ƒæ°ùdG

 ‘ äGRÉ‚E’G ôjô≤Jh ,IóëàŸG ·CÓd /hÉØdG/ áYGQõdGh

.»NÉæŸG Ò¨àdG ∞∏e

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  14945 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 15 âÑ°ùdG
øWƒdG QÉÑNCG2

á«YÉæ°üdG á«µ∏ªdG ¿ƒfÉbh πª©dG äÉbÓY º«¶æJ ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG íFGƒ∏dG óªà©j AGQRƒdG ¢ù∏ée
 2022 ΩÉ©∏d ∫hC’G ¬YÉªàLG ó≤Y.. ó°TGQ øH óªëe á°SÉFôH

Ék«ªdÉY π°†aC’Gh §°ûfC’G OÉ°üàb’G ≥∏N ≈∏Y πeÉc õ«côJh .. ´ô°SCGh ôãcCG á«dƒ qëJ ™jQÉ°ûe

ôãcCG á«dÉe áfhôeh º¡££N OÉªàYG »a ôÑcCG äÉ«MÓ°U äGQGRƒdG íæe øY kÉÑjôb ¿ÓYE’G

  :´ÉªàL’G IóæLCG ¥É«°S »a

 áØ∏àîe ájOÉ°üàbG á∏Môªd k É«©jô°ûJ ¿hõgÉL øëfh ÉæJÉ©jô°ûJ áfhôe Ö∏£àj ÉfOÉ°üàbG ´ƒæJ

Égô«Zh á≤«bódG á«ëdG äÉæFÉµdG çÉëHCG ¥ƒ≤M ßØMh ´GôàN’G äGAGôH π«é°ùJ ™jô°ùàd äÉ«dBG 

á«YÉæ°üdG á«µ∏ªdG ¥ƒ≤M ájÉªMh º«¶æàd ájò«ØæàdG áëFÓdG OÉªàYG

ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉµªd á«æWƒdG áæé∏dG π«µ°ûJ IOÉYEG

 »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæéJ ¿CÉ°ûH ∫hódG øe OóY ™e äÉ«bÉØJG 6 ™«bƒJ

z»còdG º∏©à∏d ó°TGQ øH óªëe èeÉfôH{ ≈∏Y ±Gô°TEÓd É«∏©dG áæé∏dG π«µ°ûJ IOÉYEG

 AGô°†îdG á«æHC’G äÉØ°UGƒeh •hô°ûd ájQÉ«àN’G á«æWƒdG áëFÓdG OÉªàYG

 QÉªãà°S’G ™«é°ûJh ájÉªM ¿CÉ°ûH ∫hódG øe OóY ™e äÉ«bÉØJG  7 ™«bƒJ

ájOÉëJ’G áeƒµë∏d á«ªbôdG äÉjôà°ûªdG á°SÉ«°S OÉªàYG

QÉ°ûàf’G ô¶Mh áHÉbô∏d …ò«ØæàdG ÖàµªdG AÉ°ûfEG

á«ªdÉ©dG πaÉëªdG »a ádhó∏d »LQÉîdG »°VÉjôdG π«ãªàdG IAÉØc ™aôd IójóL ¢ù°SCG ™°Vh

 ÉgôãcCGh ∫ÉªYCG áÄ«H π°†aCG ï«°SôJ Éæaóg IójóédG Éæ«fGƒb »a πª©dG íjQÉ°üJ øe kÉYƒf 12 Éæjód

k ÉYƒæJh áfhôe

Égô«Zh á«ÑªdhCG ¿Éédh äGOÉëJGh á«°VÉjQ ¢ùdÉée øe á«°VÉjôdG ácôëdG áeƒ¶æe º¶æj ójóL ¿ƒfÉb

 ájGóH :ó°TGQ øH óªëe

 Ωƒj »a ácôHh ô«N

 ÉæàbÓ£fGh ácQÉÑe á©ªL

 ¿ƒµà°S 2022 »a

  ¬∏dG ¿PEÉH áª«¶Y

 ∫hC’G ÉfQGôb ¿Éc

 Éæà£N ≥«Ñ£J »a AóÑdG

 πªY á«é¡æe ô««¨àd

 ájOÉëJ’G áeƒµëdG

 πeÉc πµ°ûH



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 óªfi øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG

 ¢Sƒ«f’ƒH ÉfÉjQOCG IÒØ°ùdG IOÉ©°S ,á©ª÷G Ωƒj

 ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ôjRh  áÑFÉf  Éà«ZQBG

 É¡≤aGôj ,kÉ«dÉM OÓÑdG  QhõJ »àdG  ,ÉµjQÉà°Sƒc

 π°üæ≤dG  ¢S’Éa  ƒ∏∏jQƒe  ƒ°ùfƒØdCG  IOÉ©°S

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO iód ÉµjQÉà°Sƒµd ΩÉ©dG

.IóëàŸG

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ∫ƒM åjOÉMC’G É¡©e ∫OÉÑJh IÒØ°ùdG IOÉ©°ùH

 ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG õjõ©J

 ÉfÉjQOCG IOÉ©°S âHôYCG É¡à¡L øe .ä’É› IóY

 Égôjó≤Jh Égôµ°T ≠dÉH øY ,Éà«ZQBG ¢Sƒ«f’ƒH

 Ωôc ≈∏Y ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 É°ùfGôa  ƒJÒÑdCG  ¢SƒdQÉc  ‹É©e  ™e  »ØJÉg

 ájOÉ–’G  πjRGÈdG  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ôjRh

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

 πX ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  õjõ©J πÑ°Sh

 øjó∏ÑdG ÚH ™ªŒ »àdG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

.Ú≤jó°üdG

 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  ¿ÉÑfÉ÷G  åëH  Éªc

 áaÉ°VEG á«dhódGh á«ª«∏bE’G ´É°VhC’G äGóéà°ùeh

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL äGQƒ£J ¤EG

 ‹hódG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh z19 - ó«aƒc{

 ‘É©àdG  Oƒ¡L ºYOh É¡JÉ«YGóJ  á¡LGƒe  ‘

.äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y

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

 á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG ≈∏Y »ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G

 ¢Uô◊Gh πjRGÈdGh äGQÉeE’G ádhO ÚH Iõ«ªàŸG

 ¿hÉ©àdG ÖfGƒL ∞∏àfl á«ªæJh Égõjõ©J ≈∏Y

 øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ ∑Î°ûŸG

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH ÉgOƒ©jh Ú≤jó°üdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG

 á≤£æÃ  ôjGóÑdG  áMGh  ‘  ,ΩÓYEÓd  ábQÉ°ûdG

.2022 ΩÉ©∏d ¢ù∏éª∏d ∫hC’G ´ÉªàL’G ,ΩGóŸG

 øe  GOóY  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf

 πÑ°Sh  ΩÓYE’G  ´É£≤H  á«æ©ŸG  äÉYƒ°VƒŸG

 IQÉeEG  ‘  á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒŸÉH  AÉ≤JQ’G

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh §£ÿG ò«ØæJ ∫ÓN øe ábQÉ°ûdG

 º¡ŸG  ΩÓYE’G  QhO  ≈∏Y  kGó«cCÉJ  áYƒ°VƒŸG

 ájƒYƒàdGh  á«aô©ŸG  á«ªæàdG  ≥«≤–  ‘

.ájQÉªãà°S’Gh á«¡«aÎdGh á«YÉªàL’Gh

 πcÉ«¡dG º«ª°üJ ´höûe ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 äGóMƒ∏d  á«Ø«XƒdG  ±É°UhC’Gh  á«ª«¶æàdG

 ,ábQÉ°ûdG  áeƒµëH  á«∏ëŸG  ôFGhó∏d  á«eÓYE’G

 ájOÉ°TQE’G  óYGƒ≤dG  ´höûŸG  øª°†àjh

 ôjƒ£àH  áÑZGôdG  á«eÓYE’G  ÒZ  äÉ°ù°SDƒª∏d

.É¡H á«eÓYE’G äGóMƒ∏d …QGOE’G º«¶æàdG

 »eÓYE’G  AGOC’G  ôjƒ£J  ¤EG  ´höûŸG  ±ó¡jh

 ™°Vh ∫ÓN øe ábQÉ°ûdG áeƒµM äÉ°ù°SDƒe ‘

 äGóMƒdG ±É°UhCGh πcÉ«g ôjƒ£àd ájOÉ°TQG á«dBG

.á«eÓYE’G ÒZ äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«eÓYE’G

 øe  á«FÉ¡ædG  πMGôŸG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  äÉ°üæe  π«dO  ´höûe

 á©HÉàdG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ‘  »YÉªàL’G

 IQGOEG  º«¶æJ ‘ º¡°ù«°S …òdG ábQÉ°ûdG IQÉeE’

 ÉgQhO ≥«≤ëàd á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G äÉ°üæŸG

.º¡ŸG »∏YÉØàdGh »eÓYE’G

 äÉ¡÷G  ôjQÉ≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WG  Éªc

 âæª°†J  »àdGh  ¢ù∏éª∏d  á©HÉàdG  á«eÓYE’G

 »àdG á£°ûfC’Gh èeGÈdG äÉ«FÉ°üMEGh πª©dG Ò°S

 §£N ¤EG áaÉ°VE’ÉH »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN É¡JòØf

.‹É◊G ΩÉ©∏d äGQOÉÑŸGh èeGÈdGh äÉ«dÉ©ØdG

 ï«°ûdG ƒª°S QGR ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Yh

 ÊƒjõØ∏àdG ƒjOƒà°S’G ,»ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 ábQÉ°ûdG áÄ«¡d ™HÉàdGh ôjGóÑdG áMGh ‘ ™bGƒdG

 ìöT ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SGh  ,¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPEÓd

 ≥aGôe  øe  ƒjOƒà°S’G  ¬ª°†j  Ée  ∫ƒM  π°üØe

 πª©dG  ¥ôa  óYÉ°ùJ  áãjóM  äÉ«æ≤Jh  πFÉ°Shh

 ,á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG π°†aCG êGôNEGh ò«ØæJ ≈∏Y

 á«eÓYE’G  ≥aGôŸG  áaÉc  ƒjOƒà°S’G  º°†jh

 äƒ°üdG  äÉ«æ≤Jh  »FôŸG  ôjƒ°üà∏d  áãjó◊G

.êGôNE’Gh êÉàfEÓd á«æØdG Iõ¡LC’Gh

 ójó©dG  Ëó≤J  ôjGóÑdG  áMGh  ƒjóà°SG  ó¡°Th

 äÉYƒ°VƒŸG  â∏ª°T  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG  øe

 âb’  »àdG  á«æWƒdGh  á«KGÎdGh  á«YÉªàL’G

 áÄ«g  äGƒæb  …ógÉ°ûe  πÑb  øe  GÒÑc  ÓYÉØJ

.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG

 ódÉN QƒàcódG  øe πc ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ö†M

 ΩÓYEÓd  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ¢ù«FQ  ™aóŸG  ôªY

 ΩÉY  ôjóe  ∞∏N  ø°ùM  óªfih  ,z¢ùª°T{

 ¥QÉWh  ,¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPEÓd  ábQÉ°ûdG  áÄ«g

 »eÓYE’G  ÖàµŸG  ΩÉY  ôjóe  …ÓY  ó«©°S

 ôjóe  óHƒ©dG  ˆGóÑY ó°TGQh  ,ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊

 ÜÉ¡°Th  ,¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPEÓd  ábQÉ°ûdG  áÄ«g

 ΩÓYEÓd  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ôjóe  …OÉª◊G  óªMCG

 ôjóe  …ójƒ°ùdG  ÂÉZƒH  AÉ«∏Yh  ,z¢ùª°T{

 ø°ùMh  ,ábQÉ°ûdG  áeƒµ◊  »eÓYE’G  ÖàµŸG

 ábQÉ°ûdG  ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG  …Qƒ°üæŸG  Üƒ≤©j

 ΩÉ©dG ÚeC’G óYÉ°ùe …OÉª◊G á°üMh ,ΩÓYEÓd

.ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏éŸ

:ΩGh-»HO

 AÉª∏©dG ¿É£∏°S øH ôªY ‹É©e QGR 

 »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO  ôjRh

 πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh

 É«fGƒà«d  ájQƒ¡ªL ìÉæL ,  ó©H øY

 ƒÑ°ùcEG ‘ áeGóà°S’G á≤£æe ‘ ™bGƒdG

 ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc å«M ,»HO 2020

 áæé∏dG  ôjóe  ¢SÉµ°SÉµfÉL  ¢SÉehQ

.ÊGƒà«∏dG ìÉæé∏d áeÉ©dG

 ∫ÓN  AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  ôªY  ±ô©Jh

 »àdG IôµàÑŸG ÜQÉéàdG ≈∏Y IQÉjõdG

 π≤æJ  »àdGh  ,É«fGƒà«d  ìÉæL É¡eó≤j

 ájQÉª©ŸG  º«eÉ°üàdG  ÚH  ôFGõdG

 á«æ¨dG  á«©«Ñ£dG  áÄ«ÑdGh IöUÉ©ŸG

 ,á«MÉ«°ùdGh  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdGh

 äGQOÉÑŸGh  á«fGƒà«∏dG  áaÉ≤ãdGh

 ∞∏àfl ‘ áeGóà°S’G õjõ©àd áaOÉ¡dG

.ä’ÉéŸG

 øe  Iójôa  áHôéàH  ,¬«dÉ©e  ΩÉbh

 øe  ìÉæ÷G  QGhR  øµ“  ,É¡Yƒf

 ,IQƒ£àe  á≤jô£H  É«fGƒà«d  ájDhQ

 áeƒYóe  Iõ«ªàe  á«°ùM  áHôéàHh

 ô¡°TCG ÚH ôFGõdG π≤æJ ,É«LƒdƒæµàdÉH

 OÓÑdG  øe  ≥WÉæŸ  ’ƒ°Uh  øcÉeC’G

 ±ô©J  Éªc  ,¿É°ùfEG  Ωób  ÉgCÉ£J  ⁄

 á«°VGÎa’G  áHôéàdG  √òg  ∫ÓN  øe

 ™ªàéŸ  ájÌdG  áaÉ≤ãdG  ⁄É©e  ≈∏Y

 åjó◊G  øØdG  øª°†àJ  ,É«fGƒà«d

 ,á«ª∏©dG  äGô“DƒŸGh  ,…ó«∏≤àdGh

 øe  ÉgÒZh  á«MÉ«°ùdG  ¢UôØdGh

.ä’ÉéŸG

 á«dÉªéH AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY OÉ°TCGh

 ÜQÉéàdÉHh  É«fGƒà«d  ìÉæL  º«ª°üJ

 ,QGhõ∏d  É¡eó≤j  »àdG  á«FÉæãà°S’G

 IQƒ°üH  ±ô©àdG  øe  º¡æµ“  »àdGh

 •É°ûædG ÖfGƒL ∞∏àfl ≈∏Y á∏eÉ°T

 ,á«YGóHEGh  IôµàÑe  á≤jô£H  ÊÉ°ùfE’G

 ≈∏Y  ìÉæ÷G  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  ôµ°Th

 Iõ«ªàŸG  áHôéàdGh  º«¶æàdG  ø°ùM

.QGhõ∏d É¡fƒeó≤j »àdG

 IQÉª©dG øa É«fGƒà«d ìÉæL ¢ùµ©jh

 ´GóHE’G  ≈∏Y  ìÉàØf’G  òîàj  …òdG

 Üƒ∏°SCG  ,GQÉ©°T  QÉµàH’Gh  áeGóà°S’Gh

 …ó«∏≤àdG  ÚH  êhGõj  ôµàÑe  IQÉªY

 âØ∏e  »LQÉN  º«ª°üàH  ,»KGó◊Gh

 òaGƒæH øjõe »Ñ°ûN πµ«g ≈∏Y õµJôj

 ¢Vô©à°ùjh ,ájó«∏≤J ±QÉNRh áfƒ∏e

 OÉ°üàb’G  ∫ƒ∏Mh  äÉ«æ≤àdG  RôHCG

 ájöü©dG ∫ƒ∏◊G øe ÉgÒZh …ôFGódG

.OÓÑdG ‘ ÉgQÉµàHG ” »àdG

 øe  GOóY  ìÉæ÷G  ¢Vô©à°ùj  Éªc

 øe  É«fGƒà«d  ≈©°ùJ  »àdG  ™jQÉ°ûŸG

 ‘  á«Yƒf  äGõØb  ≥«≤ëàd  É¡dÓN

 äÉYhöûŸG  πª°ûJ  IóY  ä’É›

 ,É«LƒdƒæµàdG ‘ áÄ°TÉædGh IÒ¨°üdG

 á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸÉH QGhõdG ±ô©j Éªc

.ÉHhQhCG ‘ Iö†N ∫hódG ÌcC’

 ó©ŸG  ΩÉ©£dG  áHôŒ  ó©Jh

 ,OÉ©HC’G á«KÓK áYÉÑ£dG É«LƒdƒæµàH

 ìÉæL É¡eó≤j  iôNCG  Iõ«ªàe  á£fi

 óMGh QR á£¨°V ∫ÓN øªa ,É«fGƒà«d

 π°üëj  ,OÉ©HC’G  á«KÓK  á©HÉ£dG  ‘

 QÉ°†ÿG øe áØ«ØN áÑLh ≈∏Y ôFGõdG

 äÉÑLƒdG  øe  ÉgÒZh  ¬cGƒØdG  hCG

.ó«ªéàdÉH áØØ› äÉéàæe øe Ió©ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 19-ó«aƒc äÉeóÿ áë°U õcôe ¥ÓZEG záë°U{

 øe  kGQÉÑàYG  »HóH  ó°TGQ  AÉæ«e  ‘ áÑcôŸG  øe

.…QÉ÷G ôjÉæj øe öûY ¢ùeÉÿG âÑ°ùdG Ωƒ«dG

 AGôLEÉH ÚÑZGôdG ¿ÉµeEÉH ¬fEG { áë°U { âdÉbh

 ó«aƒc  º«©£J  òNCG  hCG  ∞fC’G  áë°ùe  ¢üëa

 ∑hh  »à«°S  ‘ É¡jõcôe  ¤EG  ¬LƒàdG  »HO  ‘

 áYÉ°ùdG øe kÉ«eƒj ¿GõcôŸG πª©j PEG è«fGƒÿGh

 ácöT ôaƒJh . kAÉ°ùe áæeÉãdG ¤EG kÉMÉÑ°U IöTÉ©dG

 19-ó«aƒc äÉeóN õcGôe øe kGOóY { áë°U {

 É¡æe kÉ°UôM ádhódG äGQÉeEG ™«ªL ‘ áÑcôŸG øe

 π°†aCG ÒaƒJh ,Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ≈∏Y Ò°ù«à∏d

 á∏eÉµdG π«°UÉØàdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏dh .º¡d äÉeóÿG

 øe 19 ` ó«aƒc äÉeóN õcGôŸ ™bƒe ÜôbCG ∫ƒM

.:ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR øµÁ áÑcôŸG

https://www.seha.ae/screening-

 øe óYƒe õéM ∂dòc øµÁh ,/locations
.záë°U{ ácöûd »còdG ≥«Ñ£àdG ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 zçƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d ójGR õcôe{ º¶f 

 IöVÉfi äGQÉeE’G çGôJ …OÉæd ™HÉàdG

 ‘É≤ãdG  ¬ª°Sƒe  π¡à°ùÃ  á«°VGÎaG

 ïjQÉJ ‘ IAGôb{ ¿Gƒæ©H 2022 ΩÉ©d

 øe á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T »böT ÜƒæL

 zá«eÓ°S’Gh  á«Hô©dG  QOÉ°üŸG  ∫ÓN

 PÉà°SCG  …GöU øH óªM QƒàcódG  É¡eób

 ÉgQGOCGh  ,äGQÉeE’G  á©eÉL ‘ ïjQÉàdG

 ‘ åMÉÑdG πZR —Éa óªfi QƒàcódG

.õcôŸG

 ‘  …QGOE’G  ôjóŸG  …ÒeC’G  QóH  ∫Ébh

 ájGóH ‘ çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d ójGR õcôe

 IQƒcÉH ó©J á«dÉ©ØdG √òg ¿EG IöVÉëŸG

 õcôª∏d ójó÷G ‘É≤ãdG º°SƒŸG äÉ«dÉ©a

 ∑Gôë∏d ∞«°†j ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÉHô©e

 AGôKEG ‘ ºgÉ°ùj ¿CGh »JGQÉeE’G ‘É≤ãdG

 ‘ ÉbQÉa ÓeÉY πµ°ûàd á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G

. »YGóHE’G ¢ù◊G õjõ©J

 ¤EG  …GöU  øH  óªM  QƒàcódG  ¥ô£Jh

 ¿Éc …òdG »Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe ïjQÉJ

 ÚãMÉÑdG ΩÉªàgG h ô¶f πfi ∫Gõj ’h

.Ú°ü°üîàŸG AÉª∏©dGh

 Égö†M  »àdG  IöVÉëŸG  ΩÉàN  ‘h

 ôjóŸG »ã«eôdG  ˆG óÑY »∏Y IOÉ©°S

 …OÉf ‘ ΩÓYE’Gh äÉ°SGQó∏d …ò«ØæàdG

 Iôjóe …Qƒ°üæŸG áªWÉah äGQÉeE’G çGôJ

 øe OóYh çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d ójGR õcôe

 iôL  ÜÓ£dGh  Úªà¡ŸGh  ÚãMÉÑdG

 öVÉëŸG ¬dÓN ÜÉLCG ¢†«Øà°ùe ¢TÉ≤f

.äÓNGóŸG h á∏Ä°SC’G øe OóY øY

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14945 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 15 âÑ°ùdG
øWƒdGQÉÑNCG

 á«fÉehôdG á°SÉFôdG IQÉ°ûà°ùeh ádhódG ô«Ø°S

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ¿ÉãëÑj

 ¥ÓWEÉH ó«°ûj »YhQõªdG º∏°ùe ¿GóªM

zäGQÉeE’G hôµØe{ »æWƒdG ´hô°ûªdG

:ΩGh-â°SQÉNƒH

 ó«©°S  ˆG  óÑY  óªMCG  QƒàcódG  IOÉ©°S  åëH  

 ‹É©eh  ,  É«fÉehQ  iód  ádhódG  ÒØ°S  »°Thô£ŸG

 á°SÉFôdG  IQÉ°ûà°ùe  ,ƒµ°ù«HhOhCG  Gõà«æ«eƒd

 äÉØ∏ŸG øe GOóYh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ,á«fÉehôdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 á«°SÉFôdG IQGOE’G ô≤e ‘ ó≤Y …òdG - AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S - â°SQÉNƒH áª°UÉ©dG ‘

 ´Ó£à°SGh ,É«fÉehQ ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 »°†ŸG ≈∏Y ó«cCÉàdG ” Éªc ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ¢UôØdG

 ≥≤ëj  ÉÃ  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  kÉeób

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ídÉ°üe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ »YhQõŸG º∏°ùe ¿GóªM QƒàcódG ‹É©e ócCG 

 Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  AÉæeCG  ¢ù∏›

 äÉ°SGQó∏d  äGQÉeE’G  õcôe  ¥ÓWEG  ¿CG  á«fÉ°ùfE’G

 hôµØe{ »æWƒdG ¬Yhöûe á«é«JGÎ°S’G çƒëÑdGh

 ¢UôM  ¢ùµ©j  RQÉH  »æWh  RÉ‚EG  zäGQÉeE’G

 ∫ƒ≤©dG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y IóFGôdG  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe

 á«ãëÑdGh  ájôµØdG  É¡JGÈN  QÉªãà°SGh  á«JGQÉeE’G

 RGôHEGh »JGQÉeE’G …ôµØdG iƒàëŸG AGôKEG ‘ á«æ¡ŸGh

.É«ŸÉYh É«∏fi ø`««JGQÉeE’G øjôµØŸG QhO

 ¬d  QƒØ¨ŸG  ¿EG  ¬d  äÉëjöüJ  ‘ ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 z√GôK ˆG Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 áYÉæ°Uh äGQÉ°†◊G AÉæH ¢SÉ°SCG º«∏©àdG ¿CÉH øeBG

 ¿EG  { IódÉÿG ¬àdƒ≤e ‘ ∂dP ≈∏Œh πÑ≤à°ùŸG

 ,¿ƒª∏©àŸG  ÉgDhÉæHCG  ƒg  áeó≤àe  áeCG  …CG  ó«°UQ

 iƒà°ùÃ  ¢SÉ≤j  É‰EG  ·C’Gh  Üƒ©°ûdG  Ωó≤J  ¿EGh

 ¢ù°SDƒŸG  ódGƒdG  ¢UôM ó≤a ..z√QÉ°ûàfGh  º«∏©àdG

 IÒ°ùŸG  ¢SÉ°SCG  ¬∏©Lh º«∏©àdÉH  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y

 Ωƒ∏©∏d É¡°üN »àdG Iõ«ªŸG áfÉµŸG ‘h ,ájƒªæàdG

 Ò°ùJ ∑QÉÑŸG ¬é¡f ≈∏Yh ,ádhódG ‘ øjôµØŸGh

 ºYOh  RGôHEG  ≈∏Y  ¢Uô–  »àdG  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

.øWƒdGh º∏©dG Ωóîj ÉÃ ÚãMÉÑdGh øjôµØŸG

 ™ªŒ IóMƒe á°üæe AÉ°ûfEÉH ΩÉªàg’G ¿CG ±É°VCGh

 Iƒ£N  É¡«ãMÉHh  ádhódG  …ôµØe  øe  áÑîf  ÚH

 Òî°ùJh  ÚãMÉÑdG  ™«é°ûàd  áeÉg  á«é«JGÎ°SG

 ≥«≤–h  ádhódG  ájDhQ  ºYód  º¡dÉªYCGh  º¡JGÈN

 OÉéjEGh ™ªàéŸG áeóÿ á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ±GógCG

 á«ªæàa  ÉMÉ◊EG  ÌcC’G  ÉjÉ°†≤∏d  á«∏ªY  ∫ƒ∏M

 åëÑdG  ∫ÓN  øe  ºàJ  ÉgQÉgORGh  äÉ©ªàéŸG

 IOÉ«≤dG  ¬ªYóJ  h  åMÉÑdG  √Oƒ≤j  …òdG  »ª∏©dG

 ΩóîJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ¬°SÉ°SCG ≈∏Y ≈æÑJh Ió«°TôdG

 ôîØf  Ωƒ«dG  øëfh  ¬JÉLÉ«àMG  »Ñ∏Jh  ™ªàéŸG

 »àdG á«æWƒdG ÉæJÉ©eÉLh á«ª«∏©àdG ÉæJÉ°ù°SDƒÃ

 ájöûH OQGƒÃ ÉæàdhO ºYóJ ájôµa äGQÉæe âëÑ°UCG

.IOÉL á«ª∏Y çÉëHCGh áYóÑe ájôµa äGOÉ«bh IóFGQ

3

ÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh áÑFÉf πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM kÉ«ØJÉg ¿ÉãëÑj πjRGôÑdG á«LQÉN ôjRhh ójGR øH ˆGóÑY

á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG

ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

»HO ƒÑ°ùcEG »a É«fGƒà«d ìÉæL Qhõj AÉª∏©dG ôªY

ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏› ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

»HO ƒÑ°ùcEG ‘ É«fGƒà«d ìÉæL ¬JQÉjR ∫ÓN AÉª∏©dG ôªY

á«°VGÎa’G IöVÉëŸG äÉ«dÉ©a ∫ÓN

ÉµjQÉà°Sƒc á«LQÉN ôjRh áÑFÉf ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

 áÑcôªdG øe 19-ó«aƒc äÉeóN õcôe ≥∏¨J záë°U{
»HóH ó°TGQ AÉæ«ªH

 ¬Ñ°T »bô°T ÜƒæL ïjQÉJ ∫ƒM Iô°VÉëe º¶æj zäÉ°SGQó∏d ójGR õcôe{

á«Hô©dG IôjõédG

 QhOÉØ∏°ùdG á«LQÉN IôjRhh ádhódG ô«Ø°S 

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ¿ÉãëÑj

:ΩGh-QhOÉØ∏°S ¿É°S

 ádhódG  ÒØ°S  ‹É¡æŸG  ”ÉM óªMCG  IOÉ©°S  åëH

 º«≤e ÒZ ÒØ°S á«µ«°ùµŸG IóëàŸG äÉj’ƒdG iód

 π«g GQófÉî«dCG ‹É©eh ,QhOÉØ∏°ùdG ájQƒ¡ªL iód

 QhOÉØ∏°ùdG ‘ á«LQÉÿG äÉbÓ©dG IôjRh ƒcƒæ«J

 øe  kGOóYh  øjó∏ÑdG  ÚH  äÉbÓ©dG  õjõ©J  πÑ°S

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG

 IóæLC’G ‘ áLQóŸG ÉjÉ°†≤dG ¤EG ´ÉªàL’G ¥qô£Jh

 ‘ IQô≤ŸG É¡«dÉ©e ácQÉ°ûe Aƒ°V ≈∏Y á«FÉæãdG

 á«dhódG  ádÉcƒ∏d  12  `dG  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ∫ÉªYCG

 áeÉîØd IQô≤ŸG IQÉjõdGh /ÉæjôjBG/ IOóéàŸG ábÉ£∏d

 ‘ ácQÉ°ûª∏d ,QhOÉØ∏°ùdG  ¢ù«FQ ,»∏«cƒH Ö«‚

 ƒÑ°ùcEG  QÉWEG  ‘  √OÓÑd  »æWƒdG  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a

.»HO 2020

 ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM ‹É¡æŸG IOÉ©°S ócCGh

 áfÉµe ï«°SôJh ,⁄É©dG ∫hO ™e ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óe

 á«eÉ°ùdG á«fÉ°ùfE’G É¡àdÉ°SQ öûf ÈY kÉ«ŸÉY ádhódG

 íeÉ°ùà∏d  á«ŸÉY  áª°UÉ©c  É¡©bƒe  ï«°SôJh

 AÉæH ájQƒfi RôHCGh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh

 ‘  kÉ«dhOh  kÉ«ª«∏bEG  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  äÉcGöûdG

. ádhó∏d á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG

 É¡dDhÉØJ øY ƒcƒæ«J π«g ‹É©e âHôYCG ,É¡ÑfÉL øe

 ¿Óªëà°S  »∏«cƒH  áeÉîa  IQÉjRh  É¡JQÉjR  q¿CÉH

 ÚH ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG öUGhCG õjõ©àd kÉbÉaBGh kÉ°Uôa

.QhOÉØ∏°ùdG ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO
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دبي ـ وام:
بحثــت جامعة دبي مــع وفد من 
جامعة اشــبيلية األســبانية سبل 
التي ســبق  التفاهم  تفعيل مذكرة 
الجانبني يف مجاالت  بــني  توقيعها 
البحــث العلمــي وتبــادل اعضاء 
بما  والطلبة  التدريســية  الهيئــة 
األكاديمية  املسرية  تعزيز  يف  يسهم 
وتبادل أفضــل الخربات والتجارب 
واالستفادة  تطويرها  عىل  والعمل 

من امكانيات وخربات الجانبني.
جاء ذلك خالل زيارة الوفد لجامعة 
ســعادة  خاللها  التقاهــم  دبــي 
البســتكي رئيس  الدكتــور عيىس 
الدكتور حســني  الجامعة بحضور 
الجامعة  رئيــس  نائــب  األحمــد 

والدكتور  األكاديميــة  للشــؤون 
الجامعة  رئيس  نائب  املرقب  نارص 

للشؤون اإلدارية وعمداء الكليات.
أهمية  عىل  البستكي  الدكتور  وأكد 
مجاالت  وتفعيل  التعــاون  تعزيز 
املشــركة  االبحاث  يف  املســاهمة 
واالســتفادة من نقــاط تميز كل 
املختلفة،  التخصصــات  يف  جامعة 
إضافــة إىل تبــادل أعضــاء هيئة 
أو  فصل  ملــدة  والطلبة  التدريــس 
مســتعرضا  كامل  أكاديمي  عــام 
الجامعة ومراكزها  اعمال كليــات 
البحثية واســتمع من وفد جامعة 
الجامعة  لكليات  رشح  عن  اشبيلية 
ومجــاالت  البحثيــة  ومراكزهــا 

البحوث التي تقوم بإجرائها.

دبي ـ وام:
»عضوية  عىل  دبي  محاكم  حصلت 
للدراســات  العاملــي  االتحــاد  يف 
الّتي  الجهــود  نظري  املســتقبلية« 
بذلتها املحاكم يف تصميم مشــاريع 
وُمبادرات املُســتقبل منها محكمة 

C3 والّتقايض الّرقمي املُتكامل.
بأعمال  القائمة  املاجد  وقالت علياء 
قســم الجودة بأن هــذه العضوية 
العاملية  املعايري  تبّني  يف  ستســاهم 
عىل  الحصول  يعتــرب  كما  املعتمدة 
لرفع ملف  هــذه العضوية ســعياً 
محاكم دبي يف ما يتعلّق باسترشاف 
بتوجهات حكومة  املستقبل وتيّمناً 
دبي  محاكم  يف  الُعليا  والقيادة  دبي 
املُمارسات يف مجال  أفضل  بمواكبة 

وتكاملّية  املســتقبل  اســترشاف 
الّرقميــة  القضائيــة  الخدمــات 

املُستقبلّية.
واضافت ان هذه العضوية سُتمّكن 
املحاكــم من االطــالع عىل أحدث 
الّصادرة يف شــأن  التقارير العاملية 
يف  وبخاصة  املســتقبل  استرشاف 
املجــال القضائي والّســعي لتبّني 
بلوك تشني  املُســتقبل من  تقنيات 

املجال  وفتــح  اصطناعــي  وذكاء 
بتجاربها  للمشــاركة  للمحاكــم 
الّدراســات  ونــرش  املُســتقبلّية 
مجــاالت  يف  البحثيــة  واألوراق 
إىل  باإلضافة  املســتقبل  استرشاف 
واملؤتمرات  الدورات  من  االستفادة 
ضمــن أفضل املمارســات العاملية 
واملشــاركة يف جوائز يف  املطبقــة 

مجاالت املستقبل.

اأبوظبي ـ وام:

تصدر مســتقبل الســفر و االتصال يف 
العالم، مشــهد الفعاليات التي شهدها 
الجاري،  األسبوع  خالل   2020 إكسبو 
الحدث  الــذي عــزز فيــه  الوقــت  يف 
أحدث  إلطالق  كمنصة  العاملية  مكانته 
االخراعات العلمية التي تساهم يف نقل 
كافة  يف  متقدمة  مستويات  إىل  البرشية 

املجاالت.
وتستعرض وكالة أنباء اإلمارات »وام« 
يف تقريــر »إكســبو يف أســبوع« أبرز 
شــهدها  التي  واملناســبات  الفعاليات 

الرابع عرش. الحدث العاملي يف أسبوعه 
- السفر واالتصال

انطلقت يف إكسبو 2020 دبي فعاليات 
أسبوع الســفر واالتصال الذي يشارك 
الدولية  الشخصيات  من  مجموعة  فيه 
السياسات،  وصناع  واملبتكرين  البارزة 
بصفتهما  واالتصال  الرقمنة  ملناقشــة 
للخري يف عالم  وقوة  عاملياً  إنسانياً  حقاً 

متغري.
تنظيم  واالتصال  السفر  أسبوع  وشهد 
واملؤتمرات  املنتديــات  مــن  مجموعة 
واملعارض املصاحبة مثل منتدى األعمال 
الذي ناقش  بشــأن الســفر واالتصال 
الســياحة  لقطاع  العاملية  التوجهــات 
التحوالت  والســفر يف املســتقبل وأثر 
الرقميــة يف هذه التوجهــات، ومنتدى 
الذي  الجديــدة«،  »الرقمنــة واملهارات 
نظمه الجناح اإليطايل يف إكسبو 2020 
الســيناريوهات  تحليــل  بهدف  دبــي 
بتحول  الكفيلة  اآلليــات  العاملية وفهم 
عمليات  تعزيز  وســبل  شــامل  رقمي 
املهارات  مســتوى  ورفع  بنــاء  إعادة 
الرقميــة وتعميم الوعــي الرقمي بما 
يسهم يف تحقيق تنمية رقمية مستدامة.

- اخرتاعات
إدهاش  دبــي   2020 إكســبو  واصل 
الجديدة  العلمية  باالخراعــات  العالم 
والتي بلغت بعد الـ 100 يوم األوىل من 
46 اخراعاً  العاملــي نحو  الحدث  زمن 
يف قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة 
والبيئة والسيارات والقطارات،  والطب 
االرتباط  ذات  القطاعــات  من  وغريها 

املبارش بحياة اإلنسان.
الــدول  قائمــة  اليابــان  وتصــدرت 
بواقع  لالخراعــات  تقديمــا  األكثــر 
عرض  خرائط  شــملت  اخراعــات   7
النانو،  ألياف  وتقنيــة  الضباب،  حلول 
توليد  وآلية  التجديــدي،  الطب  ونظام 
الزيوت  وصناعة  املغناطيسية،  الطاقة 
التقاط  اإلطــارات، وفالتر  نفايات  من 
الغبار والفريوسات، وتقنية إنتاج املياه 

املعدنية من الهواء.
 4 الثاني بـ  أملانيا يف املركــز  وجــاءت 
املضخات  تصنيــع  شــملت  اخراعات 
الشمســية،  الطاقة  املائيــة، ومربدات 
القيادة،  ذاتية  نفاثة  كهربائية  وطائرة 

وثالجة شمسية.
وإيطاليا  اإلمــارات  مــن  كل  وحلــت 
الثالث  املركــز  يف  والصني  وبريطانيــا 
بواقــع 3 اخراعات لــكل منها، حيث 
بيوت  اإلماراتية  االخراعــات  ضمــت 
املدن املســتدامة، وقطار يعمل بالهواء 
باستخدام  الصحراء  املضغوط، وزراعة 
املياه املالحة وفضالت األســماك، فيما 
ســاعة  اإليطالية  االخراعات  تضمنت 
ذرية، وآلة حفر فضائية، ومراوح تغيري 

االتجــاه، يف حني شــملت االخراعات 
مهنديس  لتعليم  »روبوتــاً«  الربيطانية 
املستقبل، ونظام تربيد ذكي للمحافظة 
»روبوريس«  وســيارة  اللقاحات،  عىل 
الصينية  االخراعات  أما  القيادة،  ذاتية 
فقــد تضمنت ســيارة نموذجية ذاتية 
عرب  للمالحة  »بيــدو«  ونظام  القيادة، 
الرصاصة  وقطار  الصناعيــة،  األقمار 

فائق الرسعة.
- اال�ستمطار

علوم  لبحوث  اإلمــارات  برنامج  نظم 
االســتمطار حفالً يف جناح اإلمارات يف 
»إكسبو 2020 دبي« لتكريم الحاصلني 
عــىل منحة الدورة الرابعــة للربنامج، 
بيكــر عن  بــراديل  الدكتــور  وهمــا: 
عنوان  يحمل  الــذي  البحثي  مرشوعه 
/تحســني هطــول األمطــار يف دولة 
باستخدام  التلقيح  طريق  عن  اإلمارات 
النانوية/، والدكتور  املواد االسرطابية 
مرشوعه  عــن  موناكي  ديــي  لــوكا 
اآليل  الذي يحمل عنوان /التعلم  البحثي 
الهجني لتحسني التنبؤ اللحظي بهطول 

األمطار.

الرابعة - الثورة الصناعية 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  نظمــت 
جلســة  إريكســون،  ورشكة  املتقدمة 
حول  مشركة  عمل  وورشــة  حوارية 
الثورة الصناعية الرابعة، ضمن الجناح 

2020 دبي السويدي يف إكسبو 
وتناولت الفعالية أبرز العوامل املحفزة 
للتحول الرقمي يف املنطقة والدور املهم 
للتكنولوجيا يف إدخال التقنيات الرقمية 
كما  البالد،  يف  الصناعــات  عىل مختلف 
االســراتيجية  املبادرات  إىل  تطرقــت 
لدولــة اإلمارات مثــل »مرشوع 300 
للحياد  االسراتيجية  و»املبادرة  مليار« 

.»2050 املناخي 
  -9.5 ماليني زيارة

 2020 إكسبو  لـ  العليا  اللجنة  كشفت 
دبــي أن الحدث العاملي حقق 9 ماليني 
و529 ألفا و 710 زيارات يف 102 يوم 
منذ افتتاحه يف األول من أكتوبر املايض 
يوميا،  زيــارة  ألف   81.6 بمتوســط 
االفراضية عرب  الزيارات  بلغ عدد  فيما 
 57.4 العاملي  للحدث  الرقمية  املنصات 

مليون زيارة.

برازيلياـ  وام:

اإلمارات  أنباء  وكالة  من  وفد  بحث 
"وام" سبل تعزيز التعاون اإلعالمي 
عدد  مع  االخباري  والتبادل  املشرك 

من وسائل اإلعالم الربازيلية.
بها  قام  التي  الزيارة  ذلك خالل  جاء 
وفد "وام" برئاســة سعادة محمد 
أنباء  وكالة  عام  مدير  الرييس  جالل 
املؤسســات  إىل عدد من  اإلمــارات 
الربازيل  جمهوريــة  يف  اإلعالميــة 

االتحادية.
توقيع  أعقاب  الزيارة يف  وتأتي هذه 
إكسبو  يف  مشــرك  تعاون  اتفاقية 
2020 دبي شهر ديسمرب املايض بني 
وكالة أنباء اإلمارات وعدد من كربى 
يف  التلفزيونية  والقنوات  املؤسسات 

أمريكا الالتينية.
واســتهل وفد "وام" جولته بزيارة 
التي  اإلعالمية  بانديراتس  مجموعة 
اإلعالمية  الكيانــات  أعرق  من  تعد 
الالتينية  أمريــكا  مســتوى  عــىل 
وتأسســت عــام 1937 وتمتلــك 
محطات تلفزيونية وتبلغ مستويات 
املشاهدة فيها ما يقارب 55 مليون 
مشاهد باإلضافة إىل محطات راديو 

وصحف مطبوعة.
واطلع وفد الوكالة عىل آليات العمل 
يف املجموعة وناقش إمكانية التعاون 
املجموعة  وأن  خاصة  املســتقبلية 
يف  الرئييس  الرسمي  الناقل  ستكون 
الربازيل لــكاس العالم لألندية الذي 
شهر  أبوظبي  العاصمة  يف  ســيقام 

فرباير املقبل.
كما زار الوفــد مقر الغرفة العربية 
الربازيلية يف ســاوباولو واطلع عىل 
رشح  إىل  واســتمع   ، الغرفة  أعمال 
الربازيلية  العربية  األنباء  وكالة  عن 
ANBA وتــم خالل هــذه الزيارة 
وتبادل  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 

إخباري مع الوكالة.
األنباء  الوفــد مقــر وكالــة  وزار 
يف   EBC الربازيليــة  الوطنيــة 
العاصمة برازيليا وتعد هذه الوكالة 
من أهم مصادر األخبار وتغذي آالف 
الصحف اإلقليمية والدولية واملحلية 
باألخبــار ، حيث تــم التوقيع عىل 
مما  إخباري  وتبادل  تعاون  اتفاقية 
ســيتيح توفري املزيــد من املحتوى 
اإلمارات يف هذه  دولة  اإلعالمي عن 

الوسائل اإلعالمية.
كمــا اجتمع وفد الوكالة مع وكالة 
لالطالع  الربازيلية  إســتادو  أنبــاء 
عــىل أفضــل الخدمــات اإلعالمية 
التــي تقدمهــا وتــم بحث ســبل 
من  لالستفادة  املســتقبي  التعاون 
التبادل  يخدم  فيمــا  الخدمات  هذه 

والتعاون اإلعالمي بني الطرفني.
"فولهــا  مجموعــة  الوفــد  وزار 
أكرب  التي تعــد أحدى  اإلعالميــة" 
يف  الرئيســية  اإلعالمية  التكتــالت 
 1921 عام  يف  وتأسســت  الربازيل 

ويقع مقرها يف مدينة ساوباولو.
مدينة  يف  الوفد حفل عشــاء  وأقام 
املؤسســات  من  لعدد  ســاوباولو 

اإلعالمية واملؤثرين يف قطاع االعالم 
اآلراء وبحث ســبل  تبــادل  وجرى 
والتعاون  اإلخبــاري  التبادل  تعزيز 

اإلعالمي.
الرييس  جالل  محمد  ســعادة  وأكد 
اإلمارات  أنبــاء  وكالة  عــام  مدير 
وجمهوريــة  اإلمــارات  دولــة  أن 
ترتبطان برشاكة  االتحادية  الربازيل 
كافة  باملجاالت  مثمرة  اسراتيجية 
قيادتي  من  ورعايــة  بدعم  تحظى 
البلدين الصديقني معربا عن سعادته 
بهذه الزيارة التي تأتي يف إطار حرص 
وكالة أنباء اإلمارات "وام" عىل بناء 
التعاون والرشاكة مع  جســور من 
مختلف  يف  الربازيلية  اإلعالم  وسائل 
أن  إىل  ســعادته  وأشــار  املجاالت. 
الرشاكة االســراتيجية بني الوكالة 
املؤسســات ستساهم يف  وبني هذه 
دولة  اإلعالمية عن  التغطيات  زيادة 
اإلمارات يف الربازيل وزيادة املحتوى 
اإلخبــاري عن الربازيل يف وســائل 
خطوة  تعد  كما   ، اإلماراتية  اإلعالم 
جهود  لدعم  االعالم  قطاع  يف  مهمة 
يف  راسخة  اسراتيجية  عالقات  بناء 

جميع القطاعات.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
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جن���ح ال�س��لف�دور ب�أك�س��بو 2020 دب��ي 
ي�س��يد بتنظيم الإم�رات للمعر�ض الدولي 

وجمع هذا العدد من دول الع�لم

اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ الوحدة:

للخدمات  أبوظبــي  رشكة  فازت 
الصحيــة "صحة"، أكرب شــبكة 
للرعاية الصحية يف دولة اإلمارات 
بجائزتــني  املتحــدة،  العربيــة 
مرموقتني يف مجال التمريض هما 
للمعلوماتية  جائزة "أفضل وحدة 
-2020 للعام  التمريض  قسم  يف 

2021" والتــي تم اإلعالن عنها 
يف املؤتمــر الخليجــي الســنوي 
الرعاية  يف  العاملة  القوى  لتطوير 
الصحية الرقمية، وجائزة "قاعدة 
جودة  ملؤرشات  الوطنية  البيانات 
لجودة   )NDNQI( التمريــض" 
حصدها  والتي  املتميزة  التمريض 
لـرشكة  التابع  غياثي  مستشفى 

"صحة".
املدير  املهــري،  عائشــة  وأكدت: 
رشكة  يف  للتمريــض  التنفيــذي 
التمريضية  الكــوادر  أن  "صحة" 
للرعاية  األساســية  الركيزة  تعد 
التي تقدمها شبكة "صحة" وهم 
القوى  من  األكرب  الجزء  يشكلون 
العاملــة لديهــا، ويــأدون دوراً 

املرىض؛  بتجربة  لالرتقاء  محورياً 
فإىل جانب دورهم متعدد الجوانب 
فإن  باستمرار،  واملتغري  واملتطور 
بإخالصهم  واملمرضني  املمرضات 
املرىض،  عىل  وعطفهم  الرعاية  يف 
يركــون أثراً إيجابيــاً دائماً لدى 

املرىض.
بالحصول  الفخــر  وأعربــت عن 
املرموقتني،  الجائزتني  هاتني  عىل 
ممــا يؤكد مدى التــزام الكوادر 
بتقديم  "صحــة"  يف  التمريضية 
رعايــة ممتازة للمــرىض وتمثل 
الجاد  العمل  عىل  مهمة  شــهادة 
والتفانــي  املســتوى  وعاملــي 
والشــغف لدى فريق التمريض يف 

منشآت "صحة".
ومن جانبها قالت: سماح محمود 
لدائرة  التنفيــذي  املديــر  نائــب 
التمريــض والقبالــة يف رشكــة 
"صحــة": "نفتخــر بمســتوى 
للطاقم  الغنية  والقــدرات  التميز 
تركز  إذ  "صحــة"،  يف  التمرييض 
وحــدة التمريض يف "صحة" عىل 
جانب  إىل  املنظمــة،  املمارســات 
االبتكار  عــىل  الضــوء  تســليط 

إىل  نتطلع  بينما  الرقمية  والصحة 
التمريض  مجال  يف  جديدة  مرحلة 
جائحة  بعد  ما  الصحية  والرعاية 

كورونا".
وأضافــت أن الفوز بهذه الجوائز 
عىل  وشــهادة  ملهماً  إنجازاً  يعد 
الوقــت والجهد الــدؤوب لفريق 
التمريــض ودوره يف رحلة نجاح 
رشكة صحة، باإلضافة إىل التزامه 
املســتوى  عاملية  رعاية  بتقديــم 

للمرىض .
املعلوماتية يف قســم  وتعد وحدة 
التمريــض جــزءاً مــن خدمات 
تم  وقد  "صحــة"  يف  التمريــض 
االستخدام  عىل  للركيز  تأسيسها 
املستقبي للتكنولوجيا يف ممارسة 
مــن  واالســتفادة  التمريــض 
جائزة  وتهدف  للمرىض،  فوائدها 
للمعلوماتية"  وحــدة  "أفضــل 
لتعزيــز املعلوماتيــة التمريضية 
التمريض  مســتقبل  وتحســني 
واالبتكار  التكنولوجيــا  عرص  يف 
الضخمة  البيانات  اســتخدام  عرب 
خدمات  يف  االصطناعي  والــذكاء 

الرعاية الصحية.

»�سحة« تفوز بجائزتين عالميتين مرموقتين للجودة 
والتميز في التمري�ض

وفد وكالة اأنباء االإمارات يبحث تعزيز التعاون مع 
و�سائل االإعالم البرازيلية

جامعة دبــي ونظيرتها باإ�ســبيلية االأ�ســبانية تبحثان 
التعاون فى مجال البحث العلمي

محاكــم دبي تح�سل علــى ع�سوية االتحــاد العالمي 
للدرا�سات الم�ستقبلية

»اإك�ســبو في اأ�سبوع«.. ال�ســفر واالت�سال يت�سدران الم�سهد.. 
و46 اختراعا علميا في 100 يوم

دبي ـ وام:

يســتقبل جناح جمهور الســلفادوري املشــارك يف 
أكسبو 2020 دبي زواره الذين وصل عددهم اىل 53 
الســلفادورية  القهوة  بفناجني  اآلن  حتى  زائر  الف 
وعروضا لراث وتاريخ ومناطق الجذب السياحي ىف 

السلفادور.
وقدمت الســيدة بارتيســيا فنتيس مديــرة الجناح 
أنبــاء االمارات "  الســلفادوري عرب حديث لوكالة 
وام" الشكر عىل كل ماقدمته دولة االمارات العربية 
الناجح  الكرنفال  هذا  يف  املشــاركني  لجميع  املتحدة 
بسبب  االستثنائية  الظروف  هذه  يف  وخاصة  واملميز 
من  االمارات  دولة  واســتطاعت   19 كوفيد  انتشار 
العالم يف مكان  الكبــري من دول  العدد  جمع كل هذا 
واحد لعرض ثقافة شعوبهم وتقريب وجهات النظر 
بني جميع الدول املشاركة. وقالت نحن ممتنون جدا 
لكوننا ننتمي لهذا الحدث الكبري العاملي وهو اكسبو 
2020 ونحــن نرى هذا العدد الكبــري من الزائرين 
نتوقع هذا  انجاز مميز ولم نكن  لنا  بالنســبة  وهو 

الزائرين للجناح. الكم من االعجاب من قبل 
السلفادور سيكتشف  الزائر لجناح  ان  اىل  واشــارت 
اضافة اىل انواع القهوة التي يجب تجربتها سيتعرف 
الزائر عىل بعض االعمال والصناعات اليدوية املتعددة 
واملخصصة للنســاء وتــم تصميمهــا يف بلدنا عىل 
التقليدية الخاصة ويطلق عليها " دنيس". الطريقة 

واضافت " تحرص جمهورية الســلفادور من خالل 
عىل  دبي   2020 أكســبو  معــرض  يف  مشــاركتها 
وثقافتها وعرض مشــاريعها  بتقاليدها  التعريــف 
السياحية لتشجيع املتواجدين عىل االستثمار يف بلدنا 
الوســطى  أمريكا  يقع يف مركز  بلد  اصغر  يعد  الذي 
كما نسعى من خالل مشاركتنا إىل عقد اتفاقيات مع 

.2020 الدول املشاركة يف أكسبو 
ويقع جناح السلفادور يف أكسبو ٢٠٢٠ دبي بمنطقة 
األبعاد  ثالثي  عرضا  السلفادور  جناح  ويضم  التنقل 
ومتعــدد الحواس يســلط الضوء عــىل مرشوعات 
يعرض من خالل  كمــا  البالد  يف  الرئيســية  التنمية 
شاشات عرض تاريخ وثقافة وتراث الدولة وتعريف 

الزائرين عىل اهم املناطق السياحية.
السلفادور  لزيارة  الجميع  فونتس  باتريســا  ودعت 
للتعرف عــىل الجمال الطبيعــي املذهل من الرباكني 
املذهلة والتي تقع يف قلب  الرائعة والبحرية  املشتعلة 
10 اميال وتعد من اكرب  فوهة بركانية يبلغ قطرها 
البحريات يف الســلفادور اضافة اىل الشواطئ املبهرة 
والحدائــق الجميلــة كما سيكتشــف الزائر الجبال 
والغابــات التي تحيط بالبلــد والتعرف عىل العادات 

والتقاليد السلفادورية.
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��ستقبال �أولى
تعزيز  بهدف  للفضاء /ســبيس دي/  الهيئة  برنامج  ضمن 
عمليات الهيئة وتحسين صيانة وتخطيط شبكات الكهرباء 
والميــاه باالعتمــاد على األقمــار االصطناعيــة النانوية 
الرابعة بما في  وباالســتفادة من تقنيات الثورة الصناعية 
انترنت األشــياء والذكاء االصطناعي والبلوك تشــين  ذلك 
وتبــادل المعلومات عبــر االتصاالت الفضائيــة وتقنيات 

مراقبة األرض واالستشعار عن ُبعد.
وقال معالي الطاير نهدف من خالل برنامج »سبيس دي« إلى 
أن تكون تقنية األقمار االصطناعية النانوية مكملة لشبكة 
اتصاالت إنترنت األشــياء األرضية لتحسين كفاءة وفعالية 
عمليــات الهيئة ودعم رقمنة شــبكات الطاقة والمياه بما 
التخطيط والتشغيل والصيانة  يزيد كفاءة وفعالية عمليات 
والشــبكات  والتوزيع  والنقل  اإلنتاج  لقطاعــات  الوقائية 
الذكية ومحطات شــحن الســيارات الكهربائية إضافة إلى 
عن  الهيئة فضالً  استثمار أصول  التكاليف وتحسين  خفض 
نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة 
الجاري نخطط إلطــالق قمر اصطناعي  العــام  ، وبنهاية 
نانوي آخر من نوع /6U/ لتطبيقات االستشــعار عن بعد 
يســتخدم تقنيات تصوير عالية الدقــة الزمانية والمكانية 
يتم تصميمها خصيصاً لحاالت االستخدام الخاصة بالهيئة. 
ويتضمن المشــروع تطبيقات لجمع وتحليل البيانات حيث 
يتم اســتخدام أجهــزة التصوير الحراريــة متعددة الطيف 
وعالية الدقة كتلك المستعملة على متن المركبات الفضائية 
والمصممة خصيصاً الستخدامات شبكات الكهرباء والمياه 
في اكتشــاف البصمات الحرارية في خطــوط نقل الجهد 

العالي والمحطات الفرعية ومحطات الطاقة الشمسية.
 - أطلقــت »ديوا  أن هيئــة كهربــاء ومياه دبــي  يذكــر 
ســات 1« بالتعــاون مــع شــركة »نانــو أفيونيكس« /

NanoAvionics/ على متن صاروخ »فالكون 9« التابع 
لإلطالق  كانافيرال  كيب  مجمع  من  إكس«  »سبيس  لشركة 
الفضائي /SLC-40/ في والية فلوريدا األمريكية لتصبح 
العالم  أول مؤسســة خدماتية على مســتوى  بذلك  الهيئة 
تســتخدم األقمار االصطناعية النانوية لتحســين عمليات 

وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

مجل�س �لإمار�ت
وغيرهــا خاصة فيما يتعلق بالتكفير واســتغالل نصوص 
الدين في التعدي على الغير مما يؤدي إلى انتشار الكراهية 
والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة 
الوطنية  للسياسات  منافيا  ويعد  الحنيف  اإلســالمي  الدين 
والتعايش  التســامح  التي تؤكد على قيم  اإلمــارات  لدولة 

واالعتدال.
وقال مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي إن للفتوى الشرعية 
مكانــة كبيرة وأهمية عظيمة وجاءت نســبتها في اآليات 
القرآنية إلى الله تعالى تعظيما لشأنها قال تعالى: » قل الله 
يفتيكم في الكاللة« ]المائدة:176[.. وقد كان رســول الله 
بيان األحكام  الذي تولى مهمة  الله عليه وســلم هو  صلى 
الرسول  إليه و توالها بعد  الله تعالى  أوحى  الشــرعية بما 
صلى الله عليه وســلم المتخصصون من ساداتنا الصحابة 

الكــرام رضــوان الله عليهم، ثــم من بعدهــم المؤهلون 
والمتخصصون من الفقهاء و أكابر العلماء.

وفيما يلي نص البيان .. / الحمد لله رب العالمين، والصالة 
والســالم على ســيدنا ونبينــا محمد وعلــى آله وصحبه 
أجمعين، وبعد: فإن للفتوى الشرعية مكانة كبيرة، وأهمية 
عظيمة، وقد جاءت نســبتها في اآليــات القرآنية إلى الله 
تعالى تعظيما لشــأنها، قال تعالى: { قــل الله يفتيكم في 
الله  الله -صلى  ]المائدة:176[. وقد كان رســول  الكاللة} 
عليه وســلم - هو الذي تولى مهمة بيان األحكام الشرعية 
الله  الرسول -صلى  بعد  إليه، وتوالها  تعالى  الله  أوحى  بما 
عليه وســلم -المتخصصون من ســاداتنا الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم المؤهلون والمتخصصون 

من الفقهاء وأكابر العلماء.
وفي ظل االنتشــار المعرفي عبر المنصات الرقمية الكثيرة 
صار الناس يتناقلون الفتاوى الشــرعية بغير ضوابط مما 
أدى إلى تصدر غير المؤهلين للفتوى وإنزال أحكام شرعية 
علــى وقائع وحــاالت مختلفة عن الفتــوى المنقولة في 
الجديد برزت  الواقع  الزمان والمكان والحال، وفي ظل هذا 
الفتاوى  الشــرعي منعا لفوضى  اإلفتاء  إلى ضبط  الحاجة 
وفتــاوى الفوضى. وبهــذا الصدد، قامت دولــة اإلمارات 
الشــرعية  الفتوى  كبيرة لضبط  المتحــدة بجهود  العربية 
وتنظيمهــا، وتوفيــر المحتوى اإلفتائي اآلمــن والمعتدل 
وأصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لســنة 
2017 وتعديالته بخصوص إنشاء مجلس اإلمارات لإلفتاء 
المخولة بإصدار  الدولة  الوحيدة في  الجهة  الشرعي ليكون 
الفتاوى الشــرعية العامة، وال يحق ألي جهة أو فرد إبداء 
رأيه في هذه المسائل، ومن اختصاصاته األصيلة الترخيص 

والتصريح بممارسة اإلفتاء الشرعي في الدولة.
والمؤسســات  الجهات  أنه:/تلتــزم  القرار علــى  ونــص 
الشــبكة  على  االلكترونية  والمواقع  المختلفــة  اإلعالمية 
التواصل  وســائل  ومســتخدمي  /اإلنترنت/  المعلوماتية 
المجلس  من  تصريح  على  بالحصول  الدولة  في  االجتماعي 
قبل نشر الفتاوى الشــرعية أو استضافة أشخاص لإلفتاء 
الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية/ وأنه /ال يجوز 
ألي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو 
تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى 
: /4/ قرار /31/ لعام  الدولة/ /المادة رقم  الشرعية في 

2017م بشأن إنشاء مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي/.
وبالنظر لما الحظه مجلس اإلمارات لإلفتاء الشــرعي من 
التواصل  تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع 
أو تصريح،  ترخيــص  بغير  الشــرعية  للفتوى  االجتماعي 
المواضيع  فــي  الشــرعية  األحكام  إصدار  علــى  والجرأة 
الدينية واالجتماعية واألسرية وغيرها وخاصة فيما يتعلق 
الغير،  التعدي على  الدين في  بالتكفير واســتغالل نصوص 
مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد 
الحنيف،  اإلسالمي  الدين  ويتنافى مع ســماحة  والتطرف؛ 
ويعد منافيا للسياســات الوطنية لدولة اإلمارات التي تؤكد 
على قيم التســامح والتعايش واالعتدال.. وقد نصت المادة 
/4/ من قرار إنشــاء مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي أن 
المجلس » يتولى مواجهة اإلساءة إلى المقدسات والتكفير 
والتعصب المذهبي من خالل بيان الرأي الشــرعي في هذه 

إذ يدعو  الشرعي  اإلمارات لإلفتاء  إن مجلس  المســائل« و 
في  الخوض  عــدم  إلى  ومؤسســاته  المجتمع  أفراد  كافة 
يهيب  أو تصريح،  ترخيص  دون  الشــرعية  الفتوى  مسائل 
أي فتوى شرعية غير  إعادة نشر  أو  بالجمهور عدم نشــر 
معتمدة من المجلس والجهات الرســمية المخولة بالفتوى 
االلتزام سائلين  على  الحرص  للجميع  الدولة.. شاكرين  في 
الله التوفيق والســداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. والحمد لله رب العالمين.

م�سروع »�لركن 
وقالت معايل نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: 
»يسعدني أن أرى هذا املرشوع ضمن أفضل عرشة تصاميم 
أن نرى كيف يالحظ  املشجع  إنه من   2021 لعام  معمارية 
وترميمهما«.  وثقافتنــا  تراثنا  للحفاظ عىل  العالم عملنــا 
وأضافت: »ُيعد مبنى الركن األخرض تجســيداً لرؤية والدنا 
القائد املؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، حيث يقوم عىل عنــارص البيئة والطبيعة والرتاث.. و 
وإعادة تصميمه طريقة  الرتاثــي  املنزل  ترميم  كانت فكرة 
املئوية للشيخ زايد وتذكره كرجل  بالذكرى  رائعة لالحتفال 
اإلمارات  بني  األخــوة  أســس عالقات  أرىس  دولة حقيقي 
العربيــة املتحدة والبحرين، وإن وجــوده يف مدينة املحرق 
إىل ســحر هذا املرشوع، ما يجعله مركزاً  التاريخية يضيف 
للفن والثقافة، ووفًقا ملبادئها التأسيسية وبفضل التصميم 
والهندسة املعمارية املتميزين، يزدهر الركن األخرض كمركز 

للفن والثقافة اليوم ».
من جهتها قالت معايل الشــيخة مــي بنت محمد آل خليفة 
آل  إبراهيم بن محمد  الشــيخ  أمناء مركز  رئيســة مجلس 
خليفــة للثقافة والبحوث إن حضور املحــّرق من جديد يف 
واحــدة من أهم املجــالت املعمارية يف العالــم يؤكد عراقة 
والحرضي،  العمراني  نســيجها  وتفّرد  الحضاري  تاريخها 
إضافة إىل فعالية مشاريع البنية التحتية الثقافية والتطوير 

املستدام يف جذب االهتمام العاملي عىل مختلف املستويات.
وأشارت إىل أن هذا اإلنجاز هو ثمرة تعاون مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وعربت عن شكرها لوزارة الثقافة 
الكعبي  والشــباب بدولة اإلمارات ومعايل نورة بنت محمد 
لحرصها الدائم عىل االرتقاء بالعالقات الثقافية الثنائية بني 

البلدين.
وأشــادت معاليهــا برؤيــة و تصميم الرشكة الهندســية 
التــي نّفذت املرشوع،  الهولندية »ســتوديو آن هولرتوب« 
مؤكدة أن املحّرق كمركز حضاري وثقايف ومدينة مبدعة يف 
مجال التصميم لليونســكو تجذب قدرات وخربات عاملية يف 

مجال التصميم واإلبداع املعماري.
أكدت  كامالً  األخرض« مقاالً  »الركن  املجلة ملرشوع  وأفردت 
املعمارية عىل خلق عالقة  التصاميــم  قدرة  يعكس  أنه  فيه 

عاطفية مع محيطها و صنع حوار لغته الفن والحرفّية.
وألقــت املجلة الضوء عــىل الهوية البرصيــة للمبنى الذي 
يكتسب طابعاً حداثياً بفضل القطع الخرسانية الكبرية التي 
يتكــون منها.. ونقلت عن املهنــدس آن هولرتوب قوله إن 
البناء  يف  البحرينية  التقليدية  الطرق  تفســري  يعيد  املرشوع 

والتي اعتمدت عىل األحجار الجريية والرملية.

الفن يف مملكة  بأرشــفة  ُتعنى  الركن األخرض مكتبة  يضم 
البحريــن عامــة وترميم الوثائــق الفنية وحفــظ الكتب 
واللوحات الفنية.. وصمم مبناه الرشكة الهندسية الهولندية 
الداخيل للمبنى  »ستوديو آن هولرتوب« بينما كان التصميم 

من عمل استوديو عمار بشري لإلبداع الفني.
وأسُتخدمت يف إنشاء »الركن األخرض« عملية الصب املفتوح 
أحدها  التي ســيخصص  و  األربعة  للخرســانة يف طوابقه 

لرتميم اللوحات والكتب القديمة، وآخر للرتويج الثقايف.
الهندســة  عالم  يف  املتخصصني  أهم  باهتمام  املبنى  وحظي 
El CroqUis الصادرة  املعمارّيــة، إذ وضعت مجلّــة 
باللغتني اإلنجليزية واإلســبانية و تعنى بالتصاميم وأعمال 
الهندســة املعمارّية العاملية عىل غالف عددها الصادر حديثاً 

صورة ملبنى »الركن األخرض«.
ُيذكــر أنه بمحاذاة املبنــى توجد الحديقــة العمودية التي 
شيدها مركز الشيخ إبراهيم وهي من تصميم عالم النباتات 
الفرنيس »باتريك بالن« الذي أسس لتقنية الحدائق العمودية 

وُعرفت تصاميمه املتميزة يف أنحاء العالم.

�ل�سعودية تحبط 
الثانيــة إحباط تهريب  المحاولة  أنه تم في  إلى  وأشــارت 
5,281,250 حبــة كبتاجون، كانت ُمخبأة في إرســالية 
عبارة عن براميل من مادة« السيليكون« وردت إلى المملكة 
الضبط،  إتمام عملية  بعد  أنه  الهيئة  وأوضحت  المنفذ.  عبر 
المخدرات  العامــة لمكافحة  المديرية  التنســيق مع  جرى 
حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة 

3 أشخاص. وعددهم 

�لمعار�سة في تون�س 
وبدأ سريان القرار منذ يوم الخميس ولمدة أسبوعين قابلة 

للتمديد. وقالت المعارضة إن القرار ذو خلفية سياسية.
وردد محتجون على مقربة من الشــارع »ال خوف ال رعب 
السلطة بيد الشعب« و«سعيد ارحل« و«دستور حرية كرامة 

وطنية«.
وقــال الناشــط السياســي المخضرم عز الديــن الحزقي 
مــن االئتالف المدنــي »مواطنون ضد االنقــالب« لوكالة 
األنبــاء األلمانيــة )د. ب. أ( »قيس ســعيد يســير بالبالد 
الديكتاتورية. نحن نعتبره فاقدا للشــرعية ألنه خرق  نحو 
الدستور وخان أصوات الناخبين واآلليات الديمقراطية التي 

وصلت به إلى السلطة«.
وترفض المعارضة خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس 
االنطالق في استشارة وطنية  بينها أساســا  ســعيد ومن 
حول  شعبي  الســتفتاء  تمهيدا  الجاري  الشــهر  إلكترونيا 
برلمانية  انتخابات  تنظيم  ثم  ومن  السياســية  اإلصالحات 
في 17 كانون األول/ديسمبر المقبل.وجمد سعيد المنتخب 
2019، البرلمان وعلق العمل بمعظم  بأغلبية واســعة في 
مواد الدستور بدعوى تفشي الفساد والفوضى بمؤسسات 
الدولة و«وجود خطر داهم« مستندا إلى فصل في الدستور 
لكــن معارضيه يتهمونــه بتدبير »انقالب على الدســتور 

واحتكار السلطة«.

ا�ستهرت بخلطاتها المميزة.. اأم حمزة.. من اأيقونات القرية العالمية
دبي ــ �سمري ال�سعدي:

القرية  أيقونــات  مــن  أيقونة  حمــزة..  أم 
العامليــة الرباقــة التــي خرجت مــن رحم 
بالقرية  وارتبطــت  الفلســطينية  املعانــاة 
األول..  منذ موســمها  كبرياً  ارتباطاً  العاملية 
وحفرت لنفســها مكاناً بارزاً عىل خارطتها 
حتــى أصبحت أشــهر من النار عــىل العلم 
كمــا يقولون.. يأتيها الضيوف من كل حدب 
األكالت  أشهى  من  منتجاتها  القتناء  وصوب 
الفلســطينية األصــل املتميــزة واإلماراتية 
الصنع يقتنون منها بما يكفيهم حتى املوسم 
الجديــد القادم.. واســتطاعت أم حمزة منذ 
املوســم األول أن يكون لها زبائنها الخاصني 
تتميز  التــي  املميزة  ملنتجاتهــا وخلطاتهــا 

بالنكهة الخاصة بأم حمزة.
وتحرص أم حمزة يف كل موسم عىل املشاركة 
إمــا يف جنــاح فلســطني أو األردن وأصبح 
زبائنها يأتون اليها يف هاذين الجناحني.. كما 
تعودت أم حمزة أن تقدم يف كل موسم منتجاً 
السابقة  املواسم  يختلف عما قدمته يف  جديداً 
وتعودت  عليها  تعودوا  الذين  لزبائنها  تقدمه 
عليهــم واملنتظرين لهــا يف احتفالية القرية 
املختلفة  املنتجات  العاملية لرشاء واقتناء هذه 
شكال ومضمونا عن منتجات اآلخرين, والتي 
مختلفاً  ومدلــوالً  فلســطينية  نكهة  تحمل 
كثــرياً عن مثيالتها مــن األكالت واملنتجات 
األخــرى املعروضــة بالقرية ممــا جعل أم 
حمزة من أهم املشاركني والعارضني بالقرية 
للضيوف من كل  العامليــة, ومحلها جــاذب 
الخليجية ومن  الدول  العربية, من  الجنسيات 
الدول  من  والقادمني  واملقيمــني  اإلماراتيني 
العربيــة األخرى يف كل موســم مقدمة لهم 
أشهى املأكوالت الفلسطينية الخفيفة املميزة 
ومقدمة لهم يف كل موسم منتجاتها الجديدة 

املتميزة.
فيه  املشاركة  الجناح  الضيوف  يدخل  أن  وما 
يكون  الذي  حمــزة  أم  محل  اىل  يتوجهــون 
ظاهراً بمنتجاتــه املميزة ويقومون بالرشاء 
مــن معظم املعروضات والتــي جربوها من 
قبل والتي نالت إعجابهم وطابقت أذواقهم.. 
املتفردة  وخلطاتها  منجاتها  عىل  يقبل  والكل 
ويقتنــون منهــا مخزوناً بكميــات ال بأس 
بها يكفيهم لحني افتتاح موســم جديد قادم 
ومستغلني وجودها بالقرية ومنتظرين طعم 
الشــهية..  الخفيفة  الفلســطينية  املنتجات 
أحرص  هم  باإلمارات  الفلسطينية  والجالية 
من غريهم عىل زيارة محل أم حمزة ليتنشقوا 
رائحة فلســطني وتراث فلسطني ومنتجاتها 

التي يعشونها.
وعــن مشــاركتها يف القريــة العاملية تقول 
أم حمــزة املجاهدة املثــارة التي خرجت من 
من  الكثري  وحصــدت  الفلســطينية  املعاناة 
شــهادات الشــكر والتقدير مــن العديد من 
الجهــات العربية واإلماراتية التي احتضنتها 
بحب وفتحت أمامهــا املجال لتكون الصوت 
اإلمارات  يف  واملعــروف  املؤثر  الفلســطيني 
القرية  يف  املشــاركة  عىل  أحــرص   ” تقول: 
العاملية يف كل موســم من مواسمها بدءاً من 
موسم  أول  يف  وشــاركت  األول,  موســمها 
طبيعية  وأعشــاب  فلســطينية  بخلطــات 
وزعرت  ومخلالت  الفلسطيني  الزيتون  وزيت 

ودقة وغريها, وشــاركت إلشــهار وإظهار 
القرية  وكانت  الفلسطينية,  واألكالت  املنتج 
ولكن  محدودين  ومشاركيها  بسيطة  أيامها 
زوارها كانوا كثري..واآلن يف مشاركتي غالباً 
يف  أو  الفلســطيني  الجناح  يف  مكاني  أغري  ال 
رشاء  عىل  الناس  يقبل  حيث  األردني  الجناح 
منتجاتي يف كل موســم وكأننــا عىل موعد 
غري متفــق عىل املشــاركة واالحتفال بهذه 
ننتظر موعدها  التــي  الســنوية  االحتفالية 
بفــارغ الصرب.. فقد اعتدت عىل الناس وعىل 
عام عىل  كل  وأحرص  وجوههم وطلباتهــم 
والتي  واملتميزة  الجديــدة  الخلطات  تقديــم 
أتفنن يف عملها لضيوف القرية العاملية الذين 
يأتون متوقعني منتجات مختلفة يف الشــكل 

واملضمون”.
التي  الكثرية  الخلطات  إىل  حمزة  أم  وتشــري 
لــدى الجمهور,  إقبــاالً ورواجاً كبرياً  القت 
خلطاتها  أوائل  من  كانت  املكدوس  فخلطات 
وكان لها ســبب كبري يف نجاحها حيث القت 
نوعان  ويوجد  الضيــوف,  لدى  كبرياً  رواجاً 
املكدوس  خلطــة  همــا  الخلطة  هــذه  من 
اللبنة..  مــع  املكدوس  وخلطة  الجبنــة  مع 
وهي  واألجبان  األلبان  خلطات  إىل  باإلضافة 
أمهاتنا  كانت  ما  كثريا  تشبه  مميزة  خلطات 
تعــده يف أيام الطفولة، وهنالــك عدة أنواع 
مــن هذه الخلطات منهــا خلطة الجبنة مع 
الزيتون وخلطــة الجبنة مع الزعرت وخلطة 
الجبنة مع الشطة الحارة, ولبنة سادة ولبنة 
كــرات وخلطــة اللبنة مع الشــطة الحارة 
وخلطة اللبنــة مع الزعرت وخلطة اللبنة مع 
وإيل  الزيتون..  مــع  اللبنة  وخلطــة  النعناع 
جانب هــذه األكالت الصحية املتميزة تمتلك 
األعشــاب  من  متكاملة  مجموعة  حمزة  أم 
منها الكركديــه واملريامية والنعناع والزعرت 
والزهورات.. كما  الزعرت  وأوراق  والســماق 
األصيل  الفلســطيني  املفتول  حمزة  أم  تقدم 

كالذي كانت تصنعه الجدات.

خلطة الكنتاكي الفل�سطيني

تقــول أم حمزه أنها يف عــام 2000 عملت 
الجبن وأســمتها خلطة  خلطة مكدوس مع 
االسم  بهذا  وسميت   .. الفلسطيني  الكنتاكي 
مجانية  ساندويتشــات  تــوزع  كانت  ألنها 
عىل الجمهور يف املعرض الذي شــاركت فيه 
بأبو ظبي وجاء طفل فلســطيني مع والدته 
ورفــض أخذ ســاندويتش ألنــه ال يأكل اال 
الوجبات  أن  له  فقالــت  الرسيعة..  الوجبات 
صحيفة  واعطتــه  صحيــه  غري  الرسيعــة 
عن  مقال  فيهــا  ُكتب  بها  محتفظــًة  كانت 
الطفل  فأصبح  الرسيعــة..  الوجبات  أرضار 
إليها كل يــوم قائالً: أعطني كنتاكي  يحرض 
رسعة  املعرض  يف  االسم  وانترش  فلسطيني.. 
النار يف الهشــيم وأصبح الزبائن يف املعارض 
الجبنة  مع  املكدوس  خلطة  يطلبون  الالحقة 

التي سميت باسم الكنتاكي الفلسطيني.
عدة  حمــزة  أم  عملــت  العــام  نفــس  ويف 
املعارض  .. وشــاركت بها يف  خلطات أخرى 
مما  كبرياً  ورواجــاً  إقباالً  والقــت  املختلفة 
شــجعها عىل االســتمرار يف عمــل خلطات 
تليفونيا  بها  يتصلون  الناس  وأصبح  أخرى, 
للحصول عىل هــذه الخلطات.. ثم اتجهت أم 
التنويع يف الخلطــات وعملت ما  إىل  حمــزة 
يقــرب من 30خلطة حتــى اآلن, وكل هذه 
الخلطــات تالقــي رواجاً كبــرياً وإقباالً بال 
يف  أم حمزة  زبائنها.. وتشــاركت  حدود من 
كل معرض يتاح لها املشــاركة فيه ونجحت 
أبــواب النجاح  أكثــر وأكثر وفتحت أمامها 
يف هــذا املجال.. كل هذا كان يشــجعها أكثر 
خلطات  إيجاد  يف  دائماً  االستمرار  عىل  وأكثر 
جديــدة تروق لزبائنها.. وهي ما زالت تعترب 
بأن القرية العاملية لها الفضل األكرب بعد الله 
ســبحانه وتعاىل يف شهرتها وانتشارها لذلك 
فهي تحرص عىل املشاركة فيها يف كل موسم 

وبخلطات جديدة ومميزة.

بداية احلكاية

ابنهــا حمزة عيــاد: “نحــن أرسة  يقــول 
التي أصبحت  أبوديس  قرية  فلســطينية من 
القدس  مدينــة  ضواحي  مــن  ضاحية  اآلن 
البداية من فلســطني عام  املحتلــة, كانــت 
هاجرنا  حني  مبارشة  االحتالل  بعد  1967م 
اآلالف من  مئات  كباقي  أبوديس  ونزحنا من 
أبناء الشــعب الفلسطيني إىل األردن ولحقنا 
بأبناء شعبنا اللذين هاجروا من فلسطني عام 
1948م.. وعشــنا يف عمان اىل عام 1975م 
حيث ســافر الوالد اىل االمــارات ولحقت به 
العائلة عام 1979م وأكمل أخوتي دراستهم 
يف اإلمــارات وال زلنا نعيش فيها حتى اآلن.. 
بعمل  الوالدة  بــدأت  عندما  البدايــة  وكانت 
بعض الخلطات وإهدائها اىل بعض الصديقات 
وكانــت مســتوحاة من االكالت الشــعبية 
لدى  كبرياً  استحســاناً  والقت  الفلسطينية, 
األصدقــاء مما دعاها اىل عمل هذه الخلطات 
بكميات كبرية وبصورة تجارية.. وشــاركت 
“الوالــدة ” أم حمــزة يف معــارض األرسة 
املنتجة يف أبوظبي والتي كانت تقام ســنويا 
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
ألله تعاىل  الله قرينة املغفور له بإذن  حفظها 
الله  آل نهيان طيب  الشيخ زايد بن ســلطان 
يف  إنجــازات ونجاحات جيدة  ثراه, وحققت 
استحساناً  خلطاتها  القت  حيث  املعرض  هذا 
وأقباالً كبرياً يف املعارض.. وبعد فرتة قصرية 
التحقــت بالعمــل ملســاعدة الوالــدة حيث 
أصبحنا نشــارك يف مهرجان دبي للتسوق يف 
القرية العاملية وبدعم وتشــجيع من االخوة 
يف القنصليــة العامة لدولة فلســطني بدبي, 
وتعاونــا مع االخوة يف اللجنــة االجتماعية 
املعارض  بعــض  يف  بأبوظبي  الفلســطينية 
إىل املشــاركة يف املعارض املتخصصة  إضافة 

املشــاركة يف  التايل هو  االمارات.. وهدفنا  يف 
املعــارض واملهرجانات خارج دولة اإلمارات 
األصل  فلســطينية  منتوجاتنا  تحت شــعار 
املنتجة  الصنع تحــت مظلة األرسة  إماراتية 
يف  العام  النسائي  االتحاد  وتشــجيع  برعاية 

اإلمارات.
ويقول حفيدها د. حســن حمــزة: “أن آخر 
بجهادها  أنهــا  حمزة  أم  جدتــه  مشــاريع 
افتتــاح مصنعاً يف  ومثابرتهــا اســتطاعت 
اإلمارات  دولــة  يف  عملنا  لتطوير  عجمــان, 
املتحــدة تحــت شــعار منتجاتنا  العربيــة 
وحتى  الصنع,  اإلماراتية  األصل  الفلسطينية 
زبائننا..  احتياجــات  كل  تلبيــة  من  نتمكن 
وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة طويلة ليتم 
تغطية السوق املحيل وسوق الدول الخارجية 
يوماً  يزداد  منتجاتنا  عىل  الطلب  أصبح  حيث 
ألفضل  املوردين  مــع  وتعاقدنا  يــوم..  بعد 
لتتوفر  الفلســطينية واألردنيــة  املنتجــات 
الفرتة  يف  لزبائننا بشكل مستمر.. وسنحاول 
املنتجات  من  نســتطيع  ما  نوفر  أن  القادمة 
الشعبية الفلسطينية واألردنية التي تحتاجها 
العربية يف دولــة اإلمارات ونركز عىل  األرس 
التي  املنتجات  كافــة  الفاخرة من  النوعيــة 
تعبئتها حسب  ليتم  الخارج  نســتوردها من 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  الرقابة  مواصفات 

املتحدة”.
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مدينة زايدـ  الظفرةـ  الوحدة:  

يوا�سل مهرجان الظفرة بدورته 15 م�سابقاته 

 22 لغاية  ت�ستمر  التي  املتنوعة  وفعالياته 

يناير اجلاري يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة، 

والتي تت�سمن مزاينة الإبل وم�سابقة املحالب 

والعديد من امل�سابقات الرتاثية اإىل جانب �سوق 

الظفرة الرتاثي.

املزروعي،  خلف  فار�س  اللواء  معايل  وتوج 

جلنة  رئي�س  اأبوظبي  ل�رشطة  العام  القائد 

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، 

الفائزين باأ�سواط املفاريد املحليات واملهجنات 

الظفرة  مبهرجان  الإبل  مزاينة  يف  الأ�سايل 

�ساحب  رعاية  حتت  تقام  التي   ،15 بدورته 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 

وبتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 

الثقافية يف اأبوظبي.

فار�س خلف  طّيار  الركن  اللواء  معايل  وتفّقد 

املزروعي، قائد عام �رشطة اأبوظبي رئي�س جلنة 

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

مهرجان  يف  الرتاثي  الظفرة  �سوق  باأبوظبي، 

الفعاليات  �سري  على  اطلع  حيث  الظفرة، 

من  عدد  وزار  املختلفة،  الرتاثية  وامل�سابقات 

اأجنحة اجلهات احلكومية واخلا�سة امل�ساركة 

يف املهرجان.

ورافق معاليه خالل التتويج واجلولة عي�سى 

اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  املزروعي  �سيف 

والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 

اإدارة  مدير  القبي�سي  باأبوظبي، وعبداهلل بطي 

الفعاليات والت�سال يف اللجنة.

»نوادر« لـ خليفه بن �سيف بن حممد تتقدم 

�سوط املفاريد لإبل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ

اأ�سحاب  لإبل  املفاريد  �سوط  نتائج  اأ�سفرت 

ال�سمو ال�سيوخ عن فوز »نوادر« ملالكها ال�سيخ 

خليفة بن �سيف بن حممد ال نهيان باملركز 

ملالكها  »هقاوي«  الثاين  املركز  ويف  الأول، 

ال�سيخ خالد بن �سلطان بن زايد ال نهيان، ويف 

املركز الثالث »اليذابة« ملالكها ال�سيخ حممد 

املركز  ويف  القا�سمي،  حممد  �سامل  �سلطان 

الرابع »م�سيحه« ملالكها ال�سيخ نايف عيد 

حممد ثاين اآل ثاين من دولة قطر، ويف املركز 

اخلام�س »�سوا�سة« ملالكها ال�سيخ حممد �سقر 

حممد القا�سمي.

�رشايا  رئي�سي  مفاريد  �سوط  نتائج  و�سجلت 

لأبناء القبائل 1 )رمز( تقدم » نقوه« ملالكها 

قطر  من  الكوارى  طوار   خليفه  احمد  عبداهلل 

»رها«  الثاين  املركز  ويف  الأول،  باملركز 

ملالكها �سامل نا�رش �سامل �سقر املن�سوري من 

الإمارات، ويف املركز الثالث » غزر« ملالكها 

حممد مبارك حممد الرا�سدي من الإمارات.

ويف �سوط مفاريد رئي�سي �رشايا لأبناء القبائل 

2 )رمز( جاءت » متعبة« ملالكها م�سلم مبارك 

حممد الرا�سدي من الإمارات باملركز الأول، ويف 

املركز الثاين »رها« ملالكها �سامل نا�رش �سامل 

�سقر املن�سوري من الإمارات، ويف املركز الثالث 

طوار   خليفه  احمد  عبداهلل  ملالكها  »غاية« 

الكوارى من قطر.

و�سجلت نتائج �سوط مفاريد تالد لأبناء القبائل 

1 تقدم » اأم�سية« ملالكها �سامل �سهيل طاهي 

الرا�سدي من الإمارات باملركز الأول، ويف املركز 

الثاين » رمي الفال« ملالكها عبدالعزيز حممد 

عاي�س علي القحطاين من الإمارات، ويف املركز 

الثالث » ثمينة« ملالكها حممد �سامل حممد 

املن�سوري من الإمارات.

ويف �سوط مفاريد تالد لأبناء القبائل 2 جاءت » 

اخلزنة« ملالكها حممد �سامل حممد املن�سوري 

من الإمارات باملركز الأول، ويف املركز الثاين » 

ر�سم« ملالكها احمد خادم غيث حممد القبي�سي 

ترند«   « الثالث  املركز  ويف  الإمارات،  من 

ملالكها غازي علي �سعيد باقروان من اليمن.

 3 القبائل  لأبناء  تالد  مفاريد  �سوط  يف  اأما 

جاءت »فن« ملالكها ح�سني ح�سن  علي �سعيد  

املحرمي من الإمارات باملركز الأول، ويف املركز 

�سامل  عبيد  مبارك  ملالكها  »الريف«  الثاين 

املركز  ويف  الإمارات،  من  املن�سوري  طما�س 

الثالث »النايلة« ملالكها احمد �ساري حمدان 

�سيف املن�سوري من الإمارات.

وجاءت باملركز الأول يف �سوط مفاريد �رشايا 

لل�رشكاء(،  )ي�سمح  مفتوح  القبائل  لأبناء 

»مهمة« ملالكها مبارك عبيد �سعيد �ساملني 

الثاين  املركز  ويف  الإمارات،  من  املن�سوري 

بوعوانه  عبداهلل  حممد  ملالكها  »هقاوي« 

الثالث  املركز  ويف  الإمارات،  من  املن�سوري 

»وكاد« ملالكها عي�سه مبخوت غامن بن �سنيه 

املنهايل من الإمارات.

الأ�سايل جاءت  املهجنات  مفاريد  �سوط  ويف 

�سعيد  �سهيل  م�سلم  را�سد  ملالكها  »نوادر« 

الرا�سدي من الإمارات باملركز الأول، ويف املركز 

�سالح  �سامل  �سعيد  ملالكها  »دولة«  الثاين 

جداد الكثريي من الإمارات، ويف املركز الثالث 

»�سواهني« ملالكها عبد اهلل را�سد �سليم النهدي 

من ُعمان.

مزاينة التمور .. ت�ستقبل امل�ساركات يف فئات 

الدبا�س واخلال�س وال�سي�سي والفر�س

تعد التمور جزءاً اأ�سا�سيًا من املوروث الثقايف 

الإرث  هذا  وي�سكل  الإمارات  لدولة  واحل�ساري 

التي  الظفرة  منطقة  تاريخ  يف  فارقة  عالمة 

مهرجان  ويقيم  النخيل،  اأنوع  باأجود  تذخر 

الظفرة مزاينة التمور وتغليفها اإميانًا باأهمية 

التمور كمنتج اإ�سرتاتيجي وتقدمي الدعم امل�ستمر 

جلهود مزارعي املنطقة والدولة عمومًا،

اأربعة  تت�سمن  التي  التمور  م�سابقة  وبداأت 

اأ�سناف)الدبا�س واخلال�س وال�سي�سي والفر�س( 

بالإ�سافة اإىل م�سابقة تغليف التمور، حيث مت 

ا�ستالم وحتكيم م�ساركات فئة الدبا�س والتي 

خ�س�س لها 10 جوائز قيمة.

وي�سرتط للم�ساركة يف مزاينة التمور اأن يكون 

الإمارات  لدولة  املحلي  الإنتاج  من  التمر 

اإنتاج  اأن تكون التمور من  العربية املتحدة،  

مو�سم 2021،  ل يقبل الرطب يف امل�سابقة، اأن 

يكون الإنتاج من املزرعة التي تعود ملكيتها 

مبلكية  اخلا�سة  الأوراق  اإح�سار  للم�سارك،  

الأر�س الزراعية عند الت�سجيل، اأن ل تقل الكمية 

كيلو  خم�سة  عن  بها  امل�ساركة  �سيتم  التي 

يحق  التمور يف خمرافة،  تقدم  اأن  جرامات،  

للفرد امل�ساركة يف م�سابقة واحدة بالإ�سافة 

اإىل م�سابقة تغليف التمور، القبول بقرارات جلنة 

التحكيم.

»حمد املري« يطرح القعود يف 5 ثواين

و�سله  القعود  اإطرح  م�سابقة  نتائج  اأ�سفرت 

 4 فوز  عن  الظفرة  الأول مبهرجان  يومها  يف 

للمرحلة  وتاأهلهم  قعدان،  باأربعة  م�ساركني 

اخلتامية، حيث تقدم امل�ساركني »حمد املري« 

بزمن بلغ 5 ثواين، فيما تاله ثالث م�ساركني 

القعود  لطرح  امل�ستقطع  بالوقت  تعادلوا 

بزمن بلغ 6 ثواين وهم )�سامل حمد بن هميله 

املزروعي، �سعيد م�سلم حمد الرا�سدي، �سعيد 

حممد �سعيد املهري(.

اأمام  و�سله«  القعود  »اأطرح  مناف�سات  وتقام 

املن�سة الرئي�سة يف مزاينة الإبل وتبث على 

الهواء مبا�رشة �سمن تغطيات مهرجان الظفرة 

ويعلق  بينونة،  قناة  على  ال�سباحية  للفرتة 

على امل�سابقة الإعالمي �سعيد املعمري.

م�سابقة اللنب احلام�س .. 10 جوائز يومية ملدة 

10 اأيام

ت�سكل م�سابقة اللنب احلام�س �سمن فعاليات 

مهرجان الظفرة حدثًا معنويًا هامًا لدى جمهور 

الظفرة وزائريها،  املهرجان من �سكان منطقة 

وهي تهدف اإىل تعريف اجلمهور بالرتاث الثقايف 

الإماراتي الذي تزخر به دولة الإمارات العربية 

قيمة  احلام�س  اللنب  ميثل  حيث  املتحدة، 

الغذائية  املواد  موروث  �سمن  كبرية  معنوية 

املاألوفة لدى �سكان الرب وال�سحراء، وبخا�سة 

لدى اأهايل الإمارات واخلليج ب�سكل عام.

قيمة  جائزة   100 الظفرة  مهرجان  وخ�س�س 

للم�ساركني يف م�سابقة اللنب احلام�س، حيث 

يتم كل يوم توزيع 10 جوائز قيمة طيلة مدة 

امل�سابقة البالغة 10 اأيام متتالية، حيث ت�ستمر 

لغاية 22 يناير اجلاري.

واأ�سفرت نتائج اليوم الأول عن فوز طفله �سلهام 

املركز  ويف  الأول،  باملركز  املزروعي  حممد 

ويف  املن�سوري،  را�سد  حممد  �سلمى  الثاين 

املركز الثالث مرمي عبيد مطر الظاهري، ويف 

املركز الرابع �سلهام �سعيد �سلهام املزروعي، 

ويف املركز اخلام�س حمده علي غامن املزروعي.

اإجراءات احرتازية

اإجراءات  حتديث  عن   الظفرة  مهرجان  اأعلن 

الدخول  تعزيزاً لالإجراءات الحرتازية وحفاظًا 

زوار  من   يتطلب  العامة حيث  ال�سحة  على 

�سوق الظفرة الرتاثي ابراز نتيجة �سلبية لفح�س 

كوفيد 19 عرب تطبيق احل�سن ل تتجاوز 96 

اجلاري(،  يناير  و15   14( يومي  وذلك  �ساعة 

واإبراز حالة املرور الأخ�رش اعتباراً من 16 اإىل 

20 يناير اجلاري.

و متطلبات دخول من�سة التتويج فتتمثل يف 

عرب   19 كوفيد  لفح�س  �سلبية  نتيجة  اإبراز 

واإبراز  �ساعة،   96 تتجاوز  ل  احل�سن  تطبيق 

حالة املرور اخل�رش على تطبيق احل�سن يف 

منطقة دخول الإبل.

دبيـ  الوحدة:

يعود مهرجان دبي للت�سوق يف دورته ال�سابعة 

والع�رشين وبال�رشاكة مع دبي القاب�سة لإدارة 

الت�سميم  ذات  ال�سيف«  »وجهة  اإىل  الأ�سول 

املتميز امل�ستوحى من الرتاث الإماراتي العريق 

من  جمموعة  ليقدم  دبي  خور  على  واملطلة 

التجارب املميزة الأن�سطة الرتفيهية العائلية 

وور�س العمل وعرو�س الألعاب النارية وغريها.

�سوق  �سيتمحور  اجلاري  يناير   30 فحتى 

العام  هذا  ال�سيف  للت�سوق يف  دبي  مهرجان 

ويحتفي  باملمار�سة«  »التعلُّم  مفهوم  حول 

بنقل املعرفة من جيل اإىل اآخر.

و�سوف يتحول ال�سوق اإىل مكان ترفيهي خارجي 

بامتياز ومتحف مفتوح رائع يت�سمن جم�سمات 

فنية تفاعلية مذهلة وباإمكان جميع الزّوار من 

خمتلف الأعمار امل�ساركة يف الأن�سطة والتعلّم 

من  امل�ستوحاة  الأربعة  املناطق  وا�ستك�ساف 

عنا�رش الطبيعة: املاء والهواء والأر�س والنار 

ف�سال عن تعرف الزوار على املزيد من ثقافة 

وتاريخ الإمارات.

باملمار�سة«  »التعلم  مفاهيم  على  وبناء 

معر�س  تنظيم  �سيتم  الأ�سا�سية  والعنا�رش 

يعر�س �سل�سلة من الأعمال الفنية احلائزة على 

اجلوائز من قبل جمموعة من طالب املدار�س 

يف دبي يف ال�سفوف من ال�ساد�س اإىل الثاين 

ع�رش �سمن »�سوق مهرجان دبي للت�سوق يف 

ال�سيف« حتى 30 يناير. و ويتخلل املعر�س 

الذي ينظمه مهرجان دبي للت�سوق بال�رشاكة 

اأعمال  الب�رشية  والتنمية  املعرفة  هيئة  مع 

»تغيري  مو�سوع  حول  الطالب  اأنتجها  فنية 

العامل من خالل ال�ستدامة« باإ�ستخدام و�سائل 

من اختيارهم مبا فيها الت�سوير الفوتوغرايف 

و الكولج.

و�سوف يكون لكل اأ�سبوع من اأ�سابيع املهرجان 

طابعه اخلا�س يف »ال�سيف«؛ فمثاًل ي�ستمتع 

ع�ساق القهوة باأ�سبوع خا�س حتى 19 يناير 

حيث الحتفاء بالقهوة واألذ اأنواعها ونكهاتها 

وغريها  والإيطالية  العربية  القهوة  فيها  مبا 

املمتعة  العمل  ور�س  يف  وامل�ساركة  الكثري 

بالإ�سافة اإىل تخ�سي�س اأ�سبوع ملحبي التمر 

واحللويات  وامل�رشوبات  املاأكولت  خالل  من 

وغريها م�ستوحاة من التمر.

وقال اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 

دبي للمهرجانات والتجزئة: »تعترب ’ال�سيف‘ 

لتعك�س  ت�سميمها  مت  ومميزة  مهمة  منطقة 

ثقافة وتاريخ الإمارات.. ويوؤكد �سوق مهرجان 

املعاين  هذه  على  ال�سيف  يف  للت�سوق  دبي 

مو�سوع  حول  العام  هذا  مفهومه  ويتمحور 

»التعلُّم باملمار�سة« يف ا�ستلهام تراث نعتز به 

لل�سيادين وغوا�سي اللوؤلوؤ وال�سقارة من الآباء 

والأجداد الذين نقلوا اإلينا واإىل الأجيال املقبلة 

معارفهم الرثية. ومن خالل ما يتيحه ال�سوق من 

جتارب ترفيهية تفاعلية ومبتكرة فاإنه يعترب 

منوذجا مميزا للعائالت لق�ساء اأمتع الأوقات«. 

عام  مدير  الرحمن  عبد  فريد  ذكر  جانبه  من 

وجهات الت�سوق دبي القاب�سة لإدارة الأ�سول اأن 

دبي تكت�سب مكانتها التناف�سية املتقدمة كمركز 

عاملي لل�سياحة والت�سوق والرتفيه من خالل ما 

توفره من خيارات متنوعة ترثي جتارب الزوار 

وخا�سة يف مو�سم ال�ستاء اجلميل الذي ي�سكل 

عامل جذب لل�سياح من خمتلف دول العامل.

مع  الإ�سرتاتيجية  �رشاكتنا  »تعد  واأ�ساف: 

التزامنا  على  �سهادة  للت�سوق  دبي  مهرجان 

ال�سوء  ت�سلط  ومبتكرة  ثرية  جتارب  بتقدمي 

على املوروث الثقايف الإماراتي الغني والأ�سيل 

الواجهة  على  والت�سلية  املرح  من  اأجواء  يف 

من  مرموقة  جمموعة  ت�سم  التي  البحرية 

العالمات املحلية والعاملية«.

ويوا�سل مهرجان دبي للت�سوق فعالياته حتى 

30 يناير اجلاري حيث يقدم باقة من العرو�س 

املبتكرة  والفعاليات  املذهلة  الرتويجية 

والأن�سطة الرتفيهية العاملية وكذلك جمموعة 

كبرية من اجلوائز الكربى والقيمة.

دبيـ  وام:

رو�سيا  جمهورية  جناح  ي�ست�سيف 

 2020 اإك�سبو  معر�س  يف  الحتادية 

دبي، فعاليات اأ�سبوع »تقنيات متقدمة 

الذي تنظمه �رشكة  مل�ستقبل م�ستدام« 

»رو�ساتوم« ، الرائدة عامليًا يف جمال 

التكنولوجيا.

تقام الفعاليات باجلناح الرو�سي، من 17 

اإىل 24 يناير اجلاري، وتركز على مناق�سة 

ال�ستثمار يف تنمية الإمكانات الب�رشية 

اقت�ساد  مفتاح  التعليم  يعترب  حيث 

امل�ستقبل.

ي�سارك يف الفعاليات اإىل جانب متحدثني 

الوكالة  عن  ممثلون  »رو�ساتوم«،  من 

دبي  وموانئ  الذرية،  للطاقة  الدولية 

العاملية ، ومنظمة التعاون القت�سادي 

ال�سبابي  الدويل  واملوؤمتر  والتنمية 

مو�سكو  وجامعة  النووي،  للقطاع 

�سينجيالريتي  وجامعة  احلكومية، 

-الوليات املتحدة الأمريكية-، وجامعة 

العليا  واملدر�سة   - -الإمارات  خليفة 

الدويل  واملوؤمتر   ، -رو�سيا-  لالقت�ساد 

مو�سكو  وجامعة  النووي،  لل�سباب 

احلكومية »لومونو�سوف«، وغريها من 

يف  الرائدة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

رو�سيا واإيطاليا وبريطانيا.

تتناول النقا�سات ، مو�سوعات التعاون 

 ، الهند�سي  للتعليم  للرتويج  الدويل 

وبناء امل�سار املهني يف القطاع النووي 

التعليم  جودة  تعزيز  على  وتاأثريه   ،

الهند�سي وتطوير التعاون بني قطاعي 

تطوير  عن  ف�ساًل   ، والأعمال  التعليم 

طرق واأ�ساليب جديدة للتعليم والتنمية 

متطلبات  تلبي  والتي   ، ال�سخ�سية 

يف  املتخ�س�سني  ال�سباب  املهنيني 

املجال النووي وطالب تخ�س�سات العلوم 

والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات.

فر�سة  دبي،  اإك�سبو  لزوار  و�ستتاح 

امل�ساركة يف جولة فنية افرتا�سية يف 

حمطة »بيلويار�سك« للطاقة النووية ، 

الذي  الوحيد  النووي  املرفق  ٌتعد  وهي 

يف  جتاري  نووي  مفاعل  اأقوى  ي�سم 

النيوترونات  مفاعالت  فئة  من  العامل 

ال�رشيعة.

�سريى  الفرتا�سية،  اجلولة  وخالل 

الربتقايل  »الأخطبوط«  امل�ساركون 

ال�سهري اأي مفاعل النيوترونات ال�رشيعة 

BN-800 ، والطالع على املزيد حول 
م�ستقبل �سناعة الطاقة النووية :منظومة 

ودورة  مكونني  ذات  النووية  الطاقة 

الوقود النووي املغلقة.

وت�سارك رو�سيا يف معر�س اك�سبو دبي 

يقود  مبدع:  »عقل  عنوان  2020 حتت 

الرو�سي  اجلناح  يقدّم  كما  امل�ستقبل«، 

عرو�سا اإبداعية متنّوعة ت�سمل جمالت 

والبتكارات  العلوم  الف�ساء،  مثل  عدّة 

العرو�س  اإىل  بالإ�سافة  املتعدّدة، 

هيئة  على  اجلناح  و�سمم   ، الثقافية 

قبة �سخمة مغطاة بخيوط من اأنابيب 

اإىل  يرمز  ما  الألوان،  متعددة  عمالقة 

عملية الإدراك الالنهائية و�رشعة التقدّم 

املتزايدة التي ل ميكن اإيقافها.

دبيـ  وام:

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  ت�سارك 

يف اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة الذي يقام 

هذا العام ح�سوريًا خالل الفرتة من 15 

اإىل 19 يناير اجلاري يف مركز اأبوظبي 

بح�سور  »اأدنيك«  للمعار�س  الوطني 

القادة واخلرباء املهتمني بتغري املناخ 

الإ�ستدامة  وخرباء  ال�سيا�سات  و�سّناع 

اإىل عدد من  اإ�سافة  ورّواد التكنولوجيا 

القيادات ال�سابة يف هذا املجال.

وت�ستعر�س الوزارة �سمن م�ساركتها يف 

احلدث جهود الدولة املتميزة يف ا�ستدامة 

البيئة ومواجهة ظاهرة التغري املناخي 

وم�ستهدفاتها امل�ستقبلية التي تتما�سى 

واخلطوات  اخلم�سني«  مبادئ   « مع 

والإجراءات الفعالة واملبادرات النوعية 

والطموحة الداعمة مل�سرية الإمارات نحو 

ال�ستدامة  جمال  يف  العاملية  الريادة 

حتقيق  اإىل  و�سول  املناخي  والتغري 

م�ستهدفات مئوية الإمارات 2071.

و�ست�سلط الوزارة خالل الفعالية ال�سوء 

جتاه  والتزاماتها  الإمارات  جهود  على 

املبادرات  وجمموعة  املناخي  العمل 

وال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تبنتها 

لدعم وتعزيز ق�سية التغري املناخي ل 

ال�سرتاتيجية  مبادرتها  اإطالق  �سيما 

الكربوين  احلياد  لتحقيق  الهادفة 

الإمارات  اإعالن  وكذلك   2050 بحلول 

التحتية  والبنية  الطاقة  بوزارة  ممثلة 

خريطة طريق لتحقيق الريادة يف جمال 

لدعم  له  رئي�س  وكم�سدر  الهيدروجني 

احلياد املناخي اإ�سافة اإىل الإ�سرتاتيجية 

الوطنية للطاقة 2050 والتي تعترب اأول 

توازن  الدولة  للطاقة يف  خطة موحدة 

وبني  وال�ستهالك  الإنتاج  جانبي  بني 

وت�ستهدف  العاملية  البيئية  اللتزامات 

ت�رشيع حتول الطاقة وخف�س انبعاثات 

بواقع  الدولة  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

70% ورفع م�ساهمة الطاقة النظيفة يف 

اإجمايل مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة 

اإىل 50% بحلول العام 2050.

العلماء  �رشيف  املهند�س  �سعادة  واأكد 

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل 

تنظيم  اأهمية  والبرتول  الطاقة  ل�سوؤون 

ظل  يف  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع 

بق�سية  املتزايد  العاملي  الهتمام 

ظل  يف  املناخي  والتغري  ال�ستدامة 

املتغريات احلالية التي ي�سهدها العامل 

املحورية  الق�سايا  اأهم  اأحد  باعتباره 

على امل�ستويني املحلي والعاملي خا�سة 

الركائز  يعترب من  املناخي  العمل  واأن 

الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة والزدهار 

ق�سية  يف  الإمارات  جهود  اإىل  م�سرياً 

التغري املناخي واملحافظة على البيئة 

مل تقت�رش على دولة الإمارات بل تعدت 

بتبنيها  وعامليا  اإقليميا  الدولة  حدود 

املمار�سات  واأحدث  الريادية  امل�ساريع 

متثل  التي  امل�ستدامة  والتكنولوجيا 

نهجًا �ساماًل للعمل املناخي مما ي�سهم 

يف خلق مزيج متنوع من م�سادر الطاقة 

وحتقيق التوازن بني التنمية امل�ستدامة 

واحلد من تداعيات تغري املناخ.

ولفت اإىل اأن هذا احلدث العاملي يكت�سب 

الإمارات  لدولة  بالن�سبة  كربى  اأهمية 

دعم  يف  دوره  اأبرزها  اعتبارات  لعدة 

م�ستهدفات دولة الإمارات ودورها الرائد 

ومتهيد  املناخية  اجلهود  تعزيز  يف 

ملوؤمتر   28 الدورة  لنعقاد  الطريق 

الأمم املتحدة للمناخ /كوب 28/ الذي 

العربية  الإمارات  دولة  �ست�ست�سيفه 

املتحدة يف عام 2023 كونه يتما�سى 

مع م�ستهدفات »مبادئ اخلم�سني«.
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المفو�س العام لجناح تون�س لـ »وام«: 

»اإك�سبو 2020« تظاهرة عالمية على اأر�س 

عربية وفر�س ذهبية لال�ستثمار

دبيـ  وام:

اأكد وليد بن مو�سي املفو�س العام جلناح تون�س يف 

اإك�سبو 2020 دبي ، اأن معر�س اإك�سبو 2020 دبي 

؛ تظاهرة عاملية هامة لعر�س الفر�س ال�ستثمارية 

التي تتوفر يف تون�س، واإلقاء ال�سوء عليها كقاعدة 

عالقات  وتطوير  واخلدمات،  املنتجات  لت�سدير 

الأعمال والتعريف بجودة املنتج التون�سي ، وعر�س 

م�ساريع املوؤ�س�سات النا�سئة وال�رشكات يف جمال 

الثقافة، وال�سياحة، والتكنولوجيا، والبتكار، كما 

يتمكن الزائر من الطالع على العديد من امل�ساريع 

الرقمية والتكنولوجية الناجحة .

اأنباء  ابن مو�سي - يف حوار مع وكالة  واأ�ساف 

الإمارات »وام« - اأن جناح تون�س يعد جتربة فنية 

واإبداع �سبابها وبراعته،   ، وعميقة تروي ق�ستها 

تون�س  فـقوة   ، امل�ستقبلية  للتنمية  اأمل  ور�سالة 

تتمثل يف �سبابها الذين يقدمون البتكارات رغم 

التحديات، وقاموا ب�سنع الكثري من املنتجات من 

اأجل مقاومة جائحة كورونا ، وم�ساركة بالده تهدف 

لإعطاء دفعة لهوؤلء ال�سباب نحو امل�ستقبل وتعزيز 

الثقة يف اأنف�سهم.

وعن اأبرز ما يقدمه جناح بالده يف اإك�سبو 2020، 

»عر�سنا   : تون�س  العام جلناح  املفو�س  اأو�سح 

خمتلف  يف  ال�سباب  اإبداعات  اجلناح  خالل  من 

املجالت، واأبرز املناطق التي ت�ستحق ال�سياحة 

وال�سناعات التقليدية واحلديثة، ومت عر�س ثقافة 

بالدنا من خالل الربط بني موروثاتنا حيث يعي�س 

الزائر رحلة تنطلق من ت�سور للم�ستقبل »تون�س 

هذه  خالل  ويتم  احلا�رش،  اإىل  رجوعا   »2050

الرحلة الزمنية ا�ستعرا�س حقبات تاريخية ومواقع 

اأثرية و�سخ�سيات يف تون�س لتنتهي هذه الرحلة 

اقبال  ، ووجدنا  التون�سي  ال�سباب  بالرتكيز على 

ممتاز من زوار اإك�سبو للمعرو�سات التون�سية«.

واأكد اأن العالقات الإماراتية التون�سية قائمة علي 

.. وقال : »  الحرتام املتبادل والتعاون امل�سرتك 

اأهدافنا وا�سحة ونحر�س على عقد ال�رشاكات مع 

اإطار التكامل العربي، واإك�سبو  الدول العربية يف 

على  والتعرف  ال�ستثمارات  جلذب  فر�سة  دبي 

عادات وتقاليد »اأر�س قرطاج«، نريد تطوير اقت�ساد 

بلدنا يف اإطار �رشاكات مع دول عربية مهمة مثل 

اأ�سقائنا يف دولة الإمارات«.

العنيـ  وام:

برنامج  املتحدة  العربية  الإمارات  اأنهت جامعة 

ا�ستقبال  الطلبة امل�ستجدين واإجراءات قبول الطلبة 

والبالغ   ،  2021-2022 الثاين  للف�سل  الدرا�سي 

املراحل  كافة  من  وطالبة  طالبًا  عددهم   2330 

اأعلى  وفق  الإجراءات  متت  والتخ�س�سات،  حيث 

املعايري ل�ستمرار  الدرا�سة عن ُبعد، حر�سًا على 

كوفيد-  تداعيات  الطلبة يف  ظل  و�سالمة  �سحة 

19.  ونظم قطاع �سوؤون الطلبة باجلامعة اأ�سبوعًا 

اإر�ساديًا  للطلبة امل�ستجدين والبالغ عددهم 967 

طالبًا يف  املرحلة الدرا�سية الأوىل، و 135 طالبًا 

اخلدمة  من  العائدين  بالإ�سافة  للطلبة  دوليًا 

الوطنية والبالغ عددهم   980 طالباً. وكذلك طلبة 

برامج الدرا�سات العليا منهم   205 طالبًا يف برامج 

املاج�ستري و43 طالبًا يف برامج  الدكتوراه.  وت�سمن 

الأ�سبوع الإر�سادي على عدد من املحا�رشات  حول 

احلياة الأكادميية يف جامعة الإمارات مثل  خطوات 

الأكادميي،  والدعم  والأر�ساد  الأكادميي،  النجاح 

، عالوة على تنظيم يوم مفتوح للكليات  الفني 

 مل�ساعدة الطلبة يف اختيار تخ�س�ساتهم، كما مت 

تعريف  الطلبة باخلدمات املقدمة لهم من قبل مركز 

اإ�سعاد  الطلبة والأن�سطة الطالبية وخدمات املكتبة 

الدوليني.   للطلبة  املقدمة  اإىل  اخلدمات  اإ�سافة 

واأكدت اإدارة اجلامعة على اإلتزامها بكافة اإجراءات 

 الأمن وال�سالمة املحددة من قبل اجلهات املخت�سة، 

 وتطبيقها ال�سرتاطات ال�سحية والتعقيم ال�سامل 

املرافق واملن�ساآت يف احلرم اجلامعي،  يف  كافة 

للعاملني  ال�سحية  الرعاية  توفري  عالوة  على 

والطلبة ب�سكل  دوري مما ي�ساهم يف توفري بيئة 

�سحية اآمنة وحياة  جامعية متكاملة. 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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�رشيف العلماء 

متابعات

لليوم الثالث على التوالي 

مهرجان الظفرة يوا�سل م�سابقاته وفعالياته في مدينة زايد

مهرجان دبي للت�سوق يقدم تجارب مميزة واأن�سطة ترفيهية في »وجهة ال�سيف«

الجناح الرو�سي في اك�سبو 2020 ي�ست�سيف فعاليات اأ�سبوع 

»رو�ساتوم« للتقنيات المتقدمة

»الطاقة والبنية التحتية« ت�ستعر�س جهود مواجهة التغير 

المناخي في اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

جامعة الإمارات تنهي اإجراءات قبول 2330 

طالباً و طالبة  للف�سل الدرا�سي الثاني



طرق دبي تنّظم �أول منتدى قانوني لبحث ت�شريعات ت�شغيل المركبات الجوية 

ذ�تية �لقيادة لنقل �لركاب

�لطق�س �لمتوقع على �لدولة خالل 

�لأيام �لقادمة

تقديم 13٫432 جرعة من لقاح 

»كوفيد-19« خالل 24 �شاعة

دبي-و�م:

 نظمت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي املنتدى 

والقوانني  الت�رشيعات  لبحث  الأول  القانوين 

اخلا�صة بت�صغيل املركبات اجلوية ذاتية القيادة 

لنقل الركاب يف خطوة اأولية تهدف اإىل و�صع 

القوانني  وتطوير  املطلوبة  املنا�صبة  الأطر 

والقواعد املطلوبة لت�صغيل هذا النوع املتطور 

التي  امل�صتقبلية  النقل  و�صائل  من  واملتقدم 

تعترب جزءا ل يتجزاأ من اخلطط وال�صرتاتيجيات 

اخلا�صة بتو�صيع وتعزيز قطاع النقل يف اإمارة 

دبي.

القانونية  الإدارة  مدير  بو�صهاب  �صهاب  وقال 

واحلوكمة  ال�صرتاتيجية  خدمات  بقطاع 

لتنظيم  الالزمة  الت�رشيعات  اإن  املوؤ�ص�صية 

ت�صغيل الطائرات بدون طيار لها دور مهم وفعال 

التطور وا�صت�رشاف امل�صتقبل حيث  يف عملية 

ت�رشيعية  منظومة  بناء  �صنها  من  ي�صتهدف 

يف  امل�صتدامة  التنمية  خطط  تدعم  متكاملة 

دبي والتطور التكنولوجي وا�صتخدامات الذكاء 

ال�صطناعي يف جمالت البنية التحتية وذلك 

لأن دبي قد بداأت مرحلة جديدة نحو املدينة 

الذكاء  ا�صتخدام  يف  التفكري  بداأ  حيث  الذكية 

ال�صطناعي املوجود يف الطائرات بدون طيار.

تتعلق  رئي�صة  حماور  ثالثة  املنتدى  وتناول 

باإجراءات ت�صجيل الطائرات بدون طيار �صوابط 

وامل�صوؤولية عن  بدون طيار  الطائرات  ت�صغيل 

املجال  هذا  ويف  طيار  بدون  الطائرات  اأ�رشار 

بنموذجني  املنتدى  يف  امل�صاركون  ا�صت�صهد 

والنموذج  الأمريكي  النموذج  هما  عامليني 

الت�صجيل  النموذجان  هذان  وت�صمن  الفرن�صي 

قبل  طيار  بدون  للطائرات  والإجباري  امللزم 

ت�صغيلها.

الت�صغيلية  اللتزامات  اأي�صا  املنتدى  وناق�ش 

املرتتبة على ا�صتخدام الطائرة بدون طيار على 

واملراقب  طيار  بدون  الطائرة/  /قائد  م�صغل 

واأع�صاء الطاقم وبح�صب الأحوال يجب اللتزام 

مبتطلبات واإجراءات ال�صالمة واملتطلبات الأمنية 

و�صوابط ت�صغيل الطائرة واأنظمتها.... وغريها.

اللتزام  مثل  اأخرى  حماور  كذلك  ونوق�صت 

وحماية  الأمان  وم�صافة  ال�صالمة  بقواعد 

املمتلكات وعلى الهيئة عند حتديد الرتفاعات 

حتديد  العتبار  بعني  الأخذ  الأفقي  والبعد 

م�صافة ال�صالمة والأمان الكافية حلماية الأفراد 

والع�صكرية  املدنية  والطائرات  واملمتلكات 

طيار  بدون  والطائرات  واملباين  واملن�صاآت 

اخلروج  بعدم  واللتزام  ال�صطدام  من  الأخرى 

والتجارب  الت�صغيل  عمليات  يف  امل�صار  عن 

الت�صغيلية اأي على امل�صغل وقائد الطائرة بدون 

طيار واملراقب عند القيام بعمليات الت�صغيل اأو 

التجارب الت�صغيلية اللتزام بعدم اخلروج من 

املجال اجلوي. 

»ال�صحة« تجري 424٫861 فح�صاً جديداً

�شفاء 1226 من كورونا وت�شجيل 

3٫068 �إ�شابة و 3 وفيات

�أبوظبي-و�م:

   متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف 

الكت�صاف املبكر وح�رش احلالت امل�صابة بفريو�ش 

كورونا امل�صتجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم 

وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 424,861 فح�صا 

جديدا خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية على فئات 

واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 

تقنيات الفح�ش الطبي.

يف  والفح�ش  التق�صي  اإجراءات  تكثيف    و�صاهم 

الفحو�صات على م�صتوى  الدولة وتو�صيع نطاق 

الدولة يف الك�صف عن 3,068 حالة اإ�صابة جديدة 

بفريو�ش كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة, 

للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حالت  وجميعها 

احلالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة,  ال�صحية 

امل�صجلة 799,065 حالة.

  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت م�صابة وذلك 

من تداعيات الإ�صابة بفريو�ش كورونا امل�صتجد, 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,185 حالة.

  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها 

املتوفني,  لذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�ش 

امل�صابني,  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها 

اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 

ال�صحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �صمانًا ل�صحة و�صالمة اجلميع.

  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1,226 حالة جديدة 

 - »كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ش  مل�صابني 

19« وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها 

الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى, 

 758,031 ال�صفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك 

حالة.

�أبوظبي-و�م:

 توقع املركز الوطني الأر�صاد ت�صكل �صباب اأو �صباب خفيف على 

مناطق متفرقة ومتتد على بع�ش املناطق البحرية �صباحا واأن 

يكون الطق�ش �صحوا اإىل غائم جزئيا .. وي�صهد اليوم ال�صبت طق�صا 

رطبا على بع�ش املناطق ال�صاحلية ال�صمالية �صباحًا ويكون مغربا 

وغائما جزئيا وي�صبح غائمًا تدريجيًا من بعد الظهر وامل�صاء خا�صة 

على بع�ش املناطق ال�رشقية وال�صمالية واجلزر والبحر مع فر�صة 

�صقوط اأمطار.. والرياح جنوبية �رشقية خفيفة اإىل معتدلة ال�رشعة 

تن�صط اأحيانًا خا�صة مع ال�صحب, �رشعتها من 15 اإىل 25 ت�صل اإىل 

40 كم/�ش .. والبحر متو�صط املوج ي�صطرب اأحيانًا يف اخلليج 

العربي و يف بحر عمان. اأما يوم غد الأحد فيكون الطق�ش مغربا 

وغائما جزئيا اإىل غائم على مناطق متفرقة يتخللها بع�ش ال�صحب 

الركامية املمطرة خا�صة على املناطق ال�صمالية وال�رشقية وبع�ش 

والرياح جنوبية �رشقية معتدلة   .. ال�صاحلية والغربية  املناطق 

اإىل ن�صطة ال�رشعة وقوية اأحيانًا خا�صة مع ال�صحب مثرية للغبار 

والأتربة, �رشعتها من 20 اإىل 30 ت�صل اإىل 50 كم/�ش .. والبحر 

م�صطرب املوج يف اخلليج العربي ومتو�صط اإىل م�صطرب املوج يف 

بحر عمان. ويكون طق�ش يوم الإثنني غائم جزئي اإىل غائم اأحيانًا 

خا�صة على بع�ش املناطق ال�صمالية وال�رشقية والبحر مع فر�صة 

�صقوط اأمطار على فرتات متباعدة .. والرياح جنوبية �رشقية خفيفة 

اإىل معتدلة ال�رشعة تن�صط اأحيانًا خا�صة مع ال�صحب, �رشعتها من 

15 اإىل 25 ت�صل اإىل 40 كم/�ش .. والبحر متو�صط املوج ي�صطرب 

اأحيانًا يف اخلليج العربي ويف بحر عمان. وي�صود يوم الثالثاء 

طق�صا غائما جزئيا اإىل غائم اأحيانًا خا�صة على بع�ش املناطق 

ال�صمالية وال�رشقية وبع�ش املناطق ال�صاحلية مع فر�صة �صقوط 

اأمطار على فرتات متباعدة.

�أبوظبي-و�م:

ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي 13,432 جرعة  اأعلنت وزارة   

من لقاح »كوفيد-19« خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية وبذلك 

يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 23,010,966 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 232.66 جرعة لكل 100 �صخ�ش.

كوفيد-19  لقاح  لتوفري  الوزارة  خطة  مع  متا�صيا  ذلك  ياأتي 

و�صعيا اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم 

والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على الفريو�ش.
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والســوداني  املرصي  املنتخبان  يتطلــع 
إلنعــاش آمالهمــا يف التأهــل لــأدوار 
األفريقية،  األمم  ببطولة كأس  اإلقصائية 
بالكامــرون، عندمــا  حاليــا  املقامــة 
الثانية  اليوم  الســبت، الجولة  يخوضان 
ملباريــات املجموعة الرابعــة من مرحلة 

املجموعات للمسابقة القارية.
الرقم  مرص، صاحــب  منتخب  ويلتقــي 
القيــايس يف عدد مرات الفــوز بالبطولة 
برصيد 7 ألقاب، مع منتخب غينيا بيساو، 
الســودان، املتوج  منتخب  يواجه  يف حني 
بالبطولة عام 1970، نظره النيجري يف 

مواجهة صعبة للغاية.
ويتصــدر املنتخــب النيجــري ترتيــب 
فوزه  برصيد 3 نقــاط، عقب  املجموعة 
)0-1( عــى نظره املرصي، يوم الثالثاء 

املايض، يف الجولة األوىل.
فيما يتقاســم منتخبا الســودان وغينيا 
بيساو املركز الثاني برصيد نقطة واحدة، 
ويقبع  أهــداف،  بدون  تعادلهمــا  عقب 
منتخــب مــرص يف مؤخــرة الرتتيب بال 

نقاط.
متصدر  تأهل  عى  البطولة  الئحة  وتنص 
ووصيــف كل مجموعــة لــدور الـ16، 
باإلضافة ألفضل 4 منتخبات حاصلة عى 
بالدور  الست  املجموعات  يف  الثالث  املركز 

األول.
ســوى  املرصي  املنتخب  أمام  بديــل  وال 
مواجهة  أول  يف  الثــالث  النقــاط  حصد 
غينيا  منتخب  أمــام  تاريخه  يف  يخوضها 
بيساو، الذي يشارك يف أمم أفريقيا للمرة 

الثالثة عى التوايل.
ويسعى منتخب مرص لتحقيق الفوز، من 
أجل استعادة اتزانه من جديد، ومصالحة 
جماهره التي شــعرت بخيبة أمل كبرة 
أمام  الذي قدمــه  األداء الهزيــل  عقــب 

منتخب نيجريا.
وكان بإمكان منتخب نيجريا الفوز بعدد 
أوفر من األهداف عى الفراعنة، لوال تألق 
الحــارس محمد الشــناوي الذي تصدى 
للنسور  محققة  فرصة  من  ألكثر  برباعة 

الخرضاء املحلقة.
التي  األوىل  الخســارة  هي  هــذه  وكانت 
مباراتــه  يف  مــرص  منتخــب  يتلقاهــا 
هزيمته  منذ  أفريقيــا  بأمم  االفتتاحيــة 

نسخة  يف  الســنغال  أمام  ذاتها  بالنتيجة 
املسابقة عام 2002.

التي  أيضــا  األوىل  الخســارة  أنهــا  كما 
يتكبدهــا منتخب مرص بدور املجموعات 
الهزيمــة )2-1( أمام  منذ  البطولــة  يف 
منتخب الجزائر يف نســخة املسابقة عام 

2004 بتونس.
ويدرك الربتغايل كارلوس كروش، مدرب 
منتخــب مرص، الذي توىل املســؤولية يف 
لحســام  خلفا  املايض،  أيلول/ســبتمرب 
البــدري، أن تحقيق نتيجة أخرى بخالف 
االنتقادات  حــدة  مــن  ســيزيد  الفوز، 
املوجهة إليه، خاصة بعد عجز الفريق عن 
هز الشــباك خالل مبارياته الـ3 األخرة 
بمختلف املســابقات، ليظــل صائما عن 

التهديف ملدة 5 ساعات تقريبا.
األردن  منتخب  فوزه )1-3( عــى  ومنذ 
بعد التمديــد بدور الثمانية لبطولة كأس 
القطرية  أقيمــت بالعاصمة  العرب، التي 
املنتخب  الدوحة الشهر املايض، لم يتمكن 
سواء أمام  هدف  أي  تسجيل  من  املرصي 
بالدور  مواجهتهما  يف  التونــي  املنتخب 
قبل النهائــي للبطولة، التي انتهت بفوز 

نسور قرطاج )1-0(.
وكذلك أمــام منتخب قطر يف لقاء تحديد 
ذاتها،  باملسابقة  والرابع  الثالث  املركزين 
والــذي انتهــى بالتعادل الســلبي خالل 

واإلضايف، ليحســمه  األصــي  الوقتــني 
بــركالت  العنابــي لصالحــه  املنتخــب 

الرتجيح.
يف  مرص  ملنتخب  التهديفي  العقم  واستمر 
انضمام  أفريقيا، رغم  بأمم  لقاء نيجريا 
لصفوفه  بالخــارج  املحرتفــني  نجومه 
صالح، نجم  محمد  البطولة، بقيــادة  يف 
ليفربــول وهــداف الــدوري اإلنجليزي 
املمتاز، الــذي ينافس كل من األرجنتيني 
روبــرت  والبولنــدي  ميــي  ليونيــل 
ليفاندوفسكي للفوز بجائزة أفضل العب 
يف العالم )ذا بيست( لعام 2021، املقدمة 

من االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
وتعرض كروش لهجوم الذع من وسائل 
األداء  يف  بالتســبب  اتهمته  اإلعالم، التي 
عى  قدرته  مرص، لعدم  ملنتخب  املتواضع 
لالعبني  وســوء اختياره  املباريات  إدارة 
أو توظيفهم بشــكل جيــد داخل امللعب، 
خاصــة بعدما قرر إجــراء عدة تبديالت 
يف مراكزهــم خالل لقــاء نيجريا، وهو 
ما أثر بالســلب عى أداء الفريق، ليصيب 

جماهره بإحباط بالغ.
بالحذر  مطالبا  مرص  منتخب  وســيكون 
مــن منتخب غينيــا بيســاو، الذي كان 
قريبــا من حصــد النقاط الثــالث أمام 
املاضية، حيث  بالجولة  السوداني  نظره 
لأدوار  والصعود  املفاجأة  بتحقيق  يحلم 

يف  األوىل  للمرة  أفريقيــا  ألمم  اإلقصائية 
تاريخه.

وبعد مــرور 46 عاما عــى آخر مباراة 
أفريقيــا، يعود  بأمــم  بينهما  جمعــت 
املنتخــب الســوداني ملواجهــة نظــره 
النيجري يف املســابقة، ويحدوه األمل يف 
الخروج بنتيجــة إيجابية من اللقاء رغم 

صعوبة املهمة التي تنتظره.
وقــدم منتخــب الســودان، الــذي عاد 
غياب 10  بعــد  البطولة  يف  للمشــاركة 
بيساو،  غينيا  أمام  به  بأس  أعوام، أداء ال 
واقتنص نقطة ثمينة كاد أن يفقدها لوال 
أبوعرشين،  براعة حــارس مرماه عــي 
الذي تصــدى لركلة جزاء قبل 10 دقائق 

عى النهاية.
الرابحة لدى  وســتكون جميــع األوراق 
برهــان تيه، مدرب املنتخب الســوداني، 
جاهزة تماما للمباراة، بعد سلبية املسحة 
التي خضع لها جميع الالعبني قبل املباراة، 
ســيكون  الجديان  صقور  منتخــب  لكن 
نيجريا،  أمــام منتخب  بالصمود  مطالبا 

الذي ظهر بشكل رائع يف البطولة.
أمم  العديــد من نجومه عن  ورغم غياب 
أفريقيا، يف مقدمتهم فيكتور أوســيمني، 
أوديون  املخرضم  نابــويل، واملهاجم  نجم 
دينيس، العب  إيمانويل  إيجالو، وكذلــك 
النيجري، قدم  املنتخب  أن  واتفــورد، إال 
أوراق اعتماده مبكرا للمنافسة بقوة عى 
الذي توج به أعوام 1980  القاري  اللقب 

و1994 و2013.
ويســعى منتخب نيجريا، بقيادة مدربه 
إيجوافون، للفوز  املؤقت أوجستني  املحي 
لأدوار  مبكــرا  صعوده  لضمــان  اليوم 
اإلقصائيــة دون انتظــار نتيجة لقائه يف 
الجولــة األخرة باملجموعــة أمام غينيا 

بيساو يوم األربعاء املقبل.
وســتكون هذه هي املبــاراة الثالثة التي 
تجمــع املنتخبني الســوداني والنيجري 
يف  البداية  كانــت  أفريقيــا، حيث  أمم  يف 
النســخة الرابعة للبطولة التي جرت عام 
حينها  املواجهة  وانتهــت  بغانا،   1963
أن يرد  الســودانيني )0-4(، قبل  بفــوز 
منتخب نيجريا اعتباره بالفوز )0-1( يف 
نسخة  يف  بينهما  جرى  الذي  اللقاء اآلخر 

البطولة عام 1976 يف إثيوبيا.
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تلقى منتخب غينيا بيســاو رضبة قوية قبل 
ساعات من مواجهة مرص، اليوم  السبت، يف 
كأس  ببطولة  الرابعة  املجموعة  جوالت  ثاني 

األمم األفريقية املقامة حاليا يف الكامرون.
وأعلــن االتحــاد الغيني عرب بيان رســمي، 
اليوم الجمعة، إصابة املدرب باســرو كاندي 
بفــروس كورونــا )كوفيد 19 املســتجد( 
وسيغيب عن إدارة مباراة مرص بعد خضوعه 

للمسحة الطبية وثبوت إيجابيتها.
وأكــد البيان أن هناك العبني جديدين تعرضا 
حارس  كورونــا، وهما  بفــروس  لإلصابة 

املرمى موريس جوميز وجوزيف ميندي.
وتعاىف الثالثي حارس املرمى جوناس مينديز 
إنتيما  جورجينيــو  الوســط  خــط  والعب 
ألفيس من فروس  ليونيــل  األيرس  والظهر 
الطبية  املسحة  نتيجة  أن جاءت  كورونا، بعد 

لالعبني سلبية.
املجموعة  ترتيب  النيجري  املنتخب  ويتصدر 
فــوزه )0-1( عى  برصيد 3 نقــاط، عقب 
نظره املرصي، يوم الثالثاء املايض، يف الجولة 

األوىل.
بيساو  وغينيا  السودان  منتخبا  يتقاسم  فيما 
واحدة، عقب  نقطــة  برصيد  الثانــي  املركز 
مرص  منتخب  أهداف، ويقبع  بدون  تعادلهما 

يف مؤخرة الرتتيب بال نقاط.

أعلن االتحاد التوني لكرة القدم الجمعة عن 
تونس بفروس  إصابة 6 العبني من منتخب 

كوفيد19-.
ويستعد املنتخب التوني لتصحيح مساره يف 
كأس أمم أفريقيا عندما يواجه موريتانيا يوم 
البطولة  من  الثانية  الجولــة  املقبل، يف  األحد 
القارية التي افتتح نســور قرطاج منافساته 

فيها بالهزيمة 1-0 أمام مايل.
التوني يف بيان رســمي أن  وأوضح االتحاد 
السدايس املصاب هو: نعيم السليتي، ويوهان 
دراجر،  الحدادي، ومحمد  وتوزجار، وأسامة 

وديالن برون، وعصام الجبايل.

انترص منتخب بوركينا فاسو عى الرأس 
األخرض بهدف دون رد، يف مباراة الجولة 
األوىل  املجموعة  منافســات  من  الثانية 
األفريقية، مســاء أمس  األمــم  لكأس 

األول  الخميس.
املباراة دخول مدرب بوركينا  وشــهدت 
فاســو بخطة مغايرة عن اللقاء السابق 
بطريقة  لعــب  الكامــرون، حيث  ضد 

3-3-4، أما خصمه فلعب بـ 5-3-2.
يف  غر  مالو  كامو  البوركينابــي  املدرب 
خط الدفاع مقارنة بالتشكيلة التي لعب 
بها أمام الكامرون، حيث بدأ  بســتيف 
دفاع، فيما  قلب  بدال مــن  ياغو كظهر 
لعب إدموند تابســوبا بــدال من باتريك 

مالو.
بعد  تــراوري  القائــد برتراند  وغــاب 
وعوضه  كورونــا،  بفــروس  إصابته 

حسن باندي.
لبوركينا  املباراة مــع خطــورة  بــدأت 
وكانت  التسجيل  أجل  من  وضغط  فاسو 
الشــوط  الربع األول من  املحــاوالت يف 

األول دون أن تسفر عن أي هدف.
الدقيقة 39 تمكن حسن باندي  وبحلول 
املقدمة،  يف  فاســو  بوركينا  من وضــع 

لينتهي الشوط األول بتفوق الخيول.

منتخب  اســتحوذ  الثاني  الشــوط  ويف 
تعديل  الكرة محاوال  األخرض عى  الرأس 
تألق  النتيجة، لكــن دون جدوى، يف ظل 

الحارس البوركينابي هريف كويف.
الدقائــق األخرة حــاول كل طرف  ويف 
الفرص  لم تســفر  لكن  النتيجة  تغيــر 
أول  اللقاء بانتصار  لينتهي  أي جديد  عن 
لبوركينا فاســو، بعد الهزيمة يف املباراة 

االفتتاحية أمام الكامرون 1-2.
وتشتعل املنافسة عى التأهل للدور املقبل 
فاســو )3 نقاط( والرأس  بوركينا  بني 
األخرض التي تمتلك الرصيد نفســه، بعد 

فوزها عى إثيوبيا يف الجولة األوىل.
الكامرون  املقابــل ضمن منتخــب  ويف 
تأهلــه لثمــن النهائي بعدمــا فاز عى 

إثيوبيا اليوم 4-1.

بوركينا فا�سو ت�سحح م�سارها بالفوز على الراأ�س الأخ�سر

العقم التهديفي يهدد الفراعنة.. والح�سم المبكر 
ي�سغل ذهن نيجيريا

املرتقبة  مرص، مواجهته  منتخب  يدخل 
السبت، تحت  بيســاو، اليوم  ضد غينيا 
املســار"  شــعار "البحث عن تصحيح 
األفريقية، التي  األمــم  كأس  بطولة  يف 
تســتضيفها الكامرون حتى 6 فرباير/

شباط املقبل.
وتلقــى منتخــب مرص، رضبــة قوية 
يف الجولــة األوىل بعــد خســارته أمام 
كيليتيش  ســجله  نظيف  بهدف  نيجريا 
إيهايانتشــو، ليتذيــل ترتيب املجموعة 
الرابعة بال نقاط بعد تعادل غينيا بيساو 

مع السودان.
ويســعى الفراعنة لتصحيح الصورة يف 
الثانية للمجموعة  لقاء اليوم بالجولــة 
عى  األول  الفــوز  الرابعــة، واقتناص 

حساب غينيا بيساو.
كيف سيلعب منتخب مرص وما هي أبرز 
أهدافه وغرها من التســاؤالت، يحاول 
التايل:  التقرير  كووورة اإلجابة عنها يف 

يتقابل منتخبا مرص وغينيا بيساو ألول 
مرة بشكل رســمي أو ودي يف مواجهة 

الغد، وهو ما يجعلها مواجهة خاصة.
الفوز  لتحقيق  مــرص  منتخب  ويتطلع 
للحاق بقوة بركب املنافســة، خاصة يف 

ضوء نتيجة لقاء نيجريا والسودان. 
املدير  كروش  كارلوس  الربتغايل  يواجه 
الفني ملنتخب مرص، انتقادات حادة عى 
املســتويات، بسبب ســوء األداء يف  كل 

مباراة نيجريا بخالف الخسارة.

الجماهــري، تعرض  الصعيــد  وعــى 
كــروش لهجــوم حــاد عــرب مواقع 
التواصــل، بخــالف دخوله يف مشــادة 
املرصيني  املشــجعني  أحد  مــع  كالمية 

عقب لقاء نيجريا.
من  العديد  الفني، رسد  املســتوى  وعى 
نجوم الكرة املرصية السابقني، األخطاء 

املتكررة والفادحة من جانب كروش.
أمــا عــى الصعيــد الرســمي، عرفت 
كروش  بني  مبكــًرا  طريقها  الخالفات 
الجديد  الكــرة  اتحــاد  إدارة  ومجلــس 
اإلعالن  برئاســة جمال عــالم، لدرجة 
عــن تفاصيــل بنــود عقــده، بخالف 

رفض الجباليــة، إجراء كروش مقابلة 
تلفزيونية قبل لقاء غينيا بيساو. 

تبــدو كل الطــرق مؤديــة إىل تغيرات 
منتخب مرص، يف ظل  مرتقبة يف تشكيل 

تمسك كروش بطريقة اللعب 4-3-3.
ويغيب عن منتخب مرص، الظهر األيمن 
الرباط  يف  توفيق لإلصابــة بقطع  أكرم 
شد  بسبب  الفتوح  أبو  الصليبي، وأحمد 

عضي.
ويعود العب الوسط عمرو السولية بعد 
تعافيــه من اإلصابة، وهــو ما يعكس 
احتماليــة تغيرات مرتقبة يف تشــكيل 

كروش.

منتخب م�س��ر يتحفز لت�سحيح الم�س��ار اأمام 
غينيا بي�ساو

الســودان ملواجهة نيجريا،  يستعد منتخب 
اليوم السبت، عى ستاد رومي أدجيا بمدينة 
الثانية ملباريات املجموعة  جاروا، بالجولــة 
الرابعة ببطولة كأس األمم األفريقية املقامة 

يف الكامرون.
النيجري ترتيب املجموعة  املنتخب  ويتصدر 
برصيــد 3 نقاط، عقب فــوزه )0-1( عى 
نظــره املرصي، يــوم الثالثــاء املايض، يف 

الجولة األوىل.
فيما يتقاسم منتخبا السودان وغينيا بيساو 
املركــز الثاني برصيد نقطــة واحدة، عقب 
تعادلهما بدون أهداف، ويقبع منتخب مرص 

يف مؤخرة الرتتيب بال نقاط.

ثاأر عمره 46 عاًما
مباراة  آخــر  عى  مــرور 46 عامــا  وبعد 
جمعــت بينهما بأمم أفريقيا، يعود املنتخب 
النيجري يف  الســوداني ملواجهــة نظــره 
بنتيجة  الخروج  يف  األمل  املسابقة، ويحدوه 
التي  املهمة  صعوبة  اللقاء رغم  من  إيجابية 

تنتظره.
وسيخوض منتخب السودان الساعي لفوزه 
األول يف الكامــرون، مواجهة الغد للثأر من 
نيجريا، بعد خســارة صقور الجديان أمام 
اللقاء الذي  الخــرضاء )0-1( يف  النســور 
عام 1976  البطولة  بينهما يف نسخة  جرى 

يف إثيوبيا.
الثالثة التي  وســتكون هذه هــي املبــاراة 
تجمــع املنتخبني الســوداني والنيجري يف 
أمم أفريقيا، حيث كانت البداية يف النســخة 
عام 1963  جــرت  التي  للبطولة  الرابعــة 
بغانــا، وانتهــت املواجهــة حينهــا بفوز 
نيجريا  تفوز  أن  الســودانيني )0-4(، قبل 

)0-1( بنسخة 1976.
وترجــع آخر مبــاراة جرت بني الســودان 
ونيجريــا يف مختلف البطــوالت إىل ترشين 
التقيــا يف  األول/أكتوبــر 2014، عندمــا 
التصفيــات املؤهلــة لبطولــة كأس األمم 

انتهت  االســتوائية، حيث  بغينيا  األفريقية 
بفوز النسور الخرضاء )3-1(.

موجعة،  لرضبة  السودان  منتخب  وتعرض 
الرحمن  املهاجم محمد عبد  تأكيد غياب  بعد 
بداعي اإلصابة التي كان قد تعرض لها أمام 
غينيا بيســاو، وقد أكد برهــان تيه مدرب 

صقور الجديان، غياب الالعب.
وقــال برهان تيه: "نريــد الخروج بنتيجة 
لنضمن حظوظنا يف  نيجريــا  أمام  إيجابية 
البطولة، وعى الرغم من أن منتخب نيجريا 
منظم وظهر بمستوى جيد أمام مرص، لكن 
ذلك لن يمنعنا من الخروج بنتيجة إيجابية".

الالعبــني وعزيمة  يف  ثقة  وأضــاف: "كلنا 
شــبابنا، وســوف يقدموا مبــاراة جديدة 
مثلما ظهروا بأداء مبرش أمام غينيا بيساو، 
الطيب وسنســتمر يف  العــرض  وســنقدم 

البطولة إىل أن نحقق هدفنا".
وأتم: "باســتثناء غياب محمد عبد الرحمن 
كل الالعبني جاهزين، وإن شــاء الله سوف 
يكونــوا يف يومهــم ليقدموا مبــاراة تليق 
بسمعة السودان، ونتمنى التوفيق يف تحقيق 

نتيجة إيجابية".
»منلك القوة للفوز على اأي منتخب«

مدرب  إيجوافون  أوجستني  قال  جهته  ومن 
محلية:  صحيفــة  ترصيحات  نيجريــا، يف 
"منهجنا هو أن نتعامل مع أي مواجهة عى 

أساس أنها مباراة نهائي".
السودان،  الفوز عى  اآلن يف  أركز  وزاد: "أنا 
وال أريد التفكر يف أي أرقام قياسية أو كيف 
نتعامل  أن  الثالثة، ويجب  املباراة  سنخوض 

مع األمر عى ذلك النحو".
فيمــا قال املهاجــم كيليتيش إيهيناتشــو: 
"ســنقدم أفضل مــا عندنا للفــوز بجميع 
املباريــات"، فيما أكد أوليســاه أنداه العب 
مباراة  لتقديم  "نتطلــع  براتس:  أورالندو 

جيدة أمام السودان".

ال�س��ودان يبحث عن ثاأر عمره 
46 عاًما اأمام نيجيريا

اإ�ضابة �ضدا�ضي منتخب تون�س 
بفيرو�س كورونا



توقع الهولندي مارسيل كايزر، مدرب 
أمام  مغلقة  مباراة  خوض  الجزيرة، 
ضمن  أبوظبي،  ديربي  في   ، الوحدة 
رئيس  كأس  من  النهائي  ربع  الدور 

اإلمارات.
الصحفي  المؤتمر  في  كايزر  وقال 
أمام  مباراة مغلقة  التقديمي: "أتوقع 
المباراة،  صعوبة  وندرك  الوحدة، 
الفريقين  لمواجهة  تكرار  تكون  وأن 
الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، 
ولكننا سنقاتل بقوة من أجل الفوز".

القتال على حظوظنا  وأوضح: "علينا 

مباريات   6 وخوضنا  البطولة..  في 
صعوبة  من  يزيد  وجيزة  فترة  في 
والرغبة  العزم  لدينا  ولكن  المباراة، 
إلى  واالنتقال  الفوز  تحقيق  في 

التالية من البطولة". المرحلة 
تدريب  بعد  تتحدد  "الغيابات  وأتم: 
مستويات  قدموا  والبدالء  الغد، 
لكن  السابقة،  مبارياتنا  في  رائعة 
من  مزيدا  تعطينا  األساسيين  عودة 
في  فرصنا  من  وتزيد  الخيارات، 
الجمهور  دعم  إلى  ونحتاج  المباراة، 

لمد الالعبين بالطاقة اإليجابية".

اأبوظبي ــ وام:

منافسات   " السبت   " اليوم  تنطلق   
صاحب  كأس  لبطولة  النهائي  ربع  دور 
التي  القدم و  الدولة لكرة  السمو رئيس 

تقام على مدار يومين.
الوصل  يلتقي   " السبت   " اليوم  ففي 
بزعبيل  الوصل  استاد  على  العين  مع 
الجزيرة  يلتقي  فيما   17:05 الساعة 
زايد  مدينة  استاد  على  الوحدة  مع 

الرياضية الساعة 20:00.
يلتقي   " األحد   " الثاني  اليوم  وفي 
استاد  على  ياس  بني  مع  كلباء  اتحاد 
يلتقي  فيما   ،17:00 الساعة  كلباء 
استاد  على  األهلي  شباب  مع  الشارقة 

الشارقة الساعة 20:00.
المتأهلة  الفرق  جميع  أن  والالفت 
البطولة  من  النهائي  ربع  دور  إلى 
رئيس  السمو  صاحب  "كأس  األغلى 
في  المتقدمة  المراكز  تحتل  الدولة" 
أدنوك  دوري  لمسابقة  التريب  جدول 
في  العين  يتواجد  حيث  للمحترفين.. 
 24 الوحدة  يليه  نقطة   30 الصدارة 
ثالثا،  نقطة   23 األهلي  وشباب  ثانيا 
الجزيرة  و  رابعا  نقطة   23 والشارقة 
ياس سادسا  بني  و  23 نقطة، خامسا 
كلباء  اتحاد  ثم  نقطة،   18 برصيد 
الوصل  ثم   ، نقطة   17 برصيد  سابعا 

تاسعا برصيد 17 نقطة أيضا.
من  األول  لليوم  األولى  المباراة  وفي 
الوصل  استاد  يستضيف  النهائي  ربع 
بعدما  والعين  الوصل  لقاء  بزعبيل 
على  الوصل  فوز  أعقاب  في  تأهلهما 
النصر  على  العين  و   3-0 خورفكان 

0-1 في دور الـ16.
خاصة  للطرفين  اللقاء مهما  وسيكون 
العين العائد بقوة هذا الموسم للمنافسة 
وراء  والساعي  البطوالت،  مختلف  في 
المباراة  ثم  النهائي  نصف  إلى  الوصول 
للمرة  األغلى  اللقب  ليحقق  النهائية 
 7 به  توج  بعدما  تاريخه  في  الثامنة 

مرات من قبل.
ليست  مهمته  فستكون  الوصل  أما 
تراجع  بعد  خاصة  العين،  أمام  سهلة 

نتائجه في دوري المحترفين، وتواجده 
الحظوظ  يملك  لكنه  التاسع  بالمركز 
لها  الكأس  مباريات  ألن  للفوز  نفسها 
حسابات مختلفة عن مباريات الدوري.

األول  لليوم  الثانية  المباراة  وفي 
من  كال  العاصمة"  "ديربي  يجمع 
مدينة  استاد  على  والوحدة  الجزيرة 
الجزيرة  تأهل  فقد   .. الرياضية  زايد 

العروبة 0-1، والوحدة  على  الفوز  بعد 
دور  في  نفسها  بالنتيجة  عجمان  على 

الـ16.
ويدخل الجزيرة متسلحا بتحقيقه لقب 
السوبر اإلماراتي قبل أيام للمرة األولى 
شباب  على  الفوز  بعد  تاريخه  في 
األهلي واكماله عقد البطوالت المحلية، 
تحقيق  نحو  المشوار  مواصلة  بطموح 

السمو  صاحب  لكأس  الرابع  اللقب 
رئيس الدولة.

المحترفين  دوري  وصيف  الوحدة  أما 
اللقاء  فيدخل  اآلن،  حتى  اإلماراتي 
وأبرز  الدوري  في  بتألقه  متسلحا 
أدريان  البرتغالي  الجديدة  صفقاته 
نهائي  نصف  إلى  تأهله  سيلفا، وكذلك 

كأس رابطة المحترفين اإلماراتية.
األحد  الثاني  اليوم  مباريات  وضمن 
كلباء وبني  اتحاد  اللقاء األول  سيجمع 
على  الفوز  بعد  األول  تأهل  بعدما  ياس 
اإلمارات  على  ياس  العربي 1-2، وبني 

.3-0
طرفي  بين  سهلة  المهمة  تكون  ولن 
النقاط  برصيد  يتواجدان  اللذين  اللقاء 
مسابقة  ترتيب  جدول  في  نفسه 
/لكل  نقطة   18 اإلماراتي/  الدوري 
منهما فكل كل فريق يأمل في الوصول 
إلى المربع الذهبي للمنافسة على حجز 

التأهل لنهائي أغلى البطوالت. بطاقة 
النهائي  ربع  دور  مباريات  ختام  وفي 
وذلك  األهلي  وشباب  الشارقة  يلتقي 
حتا  على  بفوزه  األول  تأهل  أن  بعد 
على  بتغلبه  األهلي  وشباب   ،2-1

الظفرة 1-0.

بن �سعفار يوجه ر�سالة 
لجماهير الو�سل قبل 

مالقاة العين

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٥

االنتقالية  اللجنة  رئيس  شعفار،  بن  أحمد  أكد 
إلدارة نادي الوصل، على أهمية الدعم الجماهيري 
لخوض  يستعد  الذي  القدم،  لكرة  األول  للفريق 
اليوم ، في  العين  النهائي أمام ضيفه  مباراة ربع 

بطولة كأس رئيس اإلمارات.
ومسؤولية  حقيقي  رهان  العين  "مباراة  وقال: 
العودة  أجل  من  وفرصة  الفريق،  أمام  كبيرة 
إلى  االبتسامة  وإعادة  االنتصارات،  طريق  إلى 
السترجاع  ومفتاح  الوفية،  النادي  جماهير 
والنتائج  االنتصارات  بتحقيق  المفقودة  الثقة 

اإليجابية، للعودة إلى منصات التتويج".
مساندة  إلى  الوفية  الجماهير  "أدعو  وأضاف: 
أجل  لالعبين، من  المعنوية  الروح  الفريق، ورفع 
االنتقالية  واللجنة  النهائي..  نصف  إلى  العبور 
ومنذ تسلم زمام العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 
أوضاع  أجل تصحيح  الماضي، ال تدخر جهداً من 
األداء  على  ينعكس  بدأ  ما  وهو  األول،  الفريق 

خالل المباريات األخيرة في كافة البطوالت".
وتابع: "جماهير الوصل الوفية )بوصلة النادي(، 
الفريق،  وضع  بتعديل  المطالبة  في  الحق  ولهم 
وتغيير الصورة التي يظهر بها ، ألنهم اعتادوا أن 

يروا الفريق دائما منافسا على القمة".
باستعادة  تحلم  أن  الجماهير  حق  واختتم: "من 
أن  ونود  الفريق،  العبي  من  المنشود  األداء 
في  محالة.. لكننا  ال  قادم  التغيير  بأن  نطمئنهم 
من  الجهود  تضافر  ذلك  الوقت، وقبل  إلى  حاجة 

الجميع في النادي، ليعود الوصل كما كان".

انطالق مناف�سات ربع نهائي كاأ�س رئي�س 
الدولة لكرة القدم

دبي ــ وام :
 

مجلس  عضو  البحر  أحمد  أكد 
لكرة  اإلمارات  اتحاد  إدارة 
المنتخبات  لجنة  رئيس  الطاولة 
للعبة  اآلسيوي  االتحاد  عضو 
في  عضويته  خالل  من  سعيه 
لفوز  للعبة  القاري  االتحاد 
بطولة  باستضافة  اإلمارات 
اإلعالن  و  عالمية  أو  قارية 
استثمارا   2022 في  ذلك  عن 
التي  والشهرة  العالمية  للمكانة 
صعيد  على  الدولة  بها  تحظى 
البطوالت  كبريات  استضافة 
مستوى  على  الدولية  الرياضية 

العالم.
تصريحات  في  البحر  وأعرب 
تواجده  يسهم  أن  في  أمله  عن 
اآلسيوي  االتحاد  عضوية  في 
اإلمارات  استضافة  دعم  في 
على  سواء  الكبرى  للبطوالت 
الصعيدين اآلسيوي أو العالمي.. 
في  المساهمة  أن  إلى  مشيرا 
كبرى  بطولة  تنظيم  إسناد 
بمثابة  سيكون  دولية  أو  قارية 

نجاح كبير لطاولة اإلمارات في 
والتنظيمية  الفنية  القدرات  ظل 

التي تمتلكها الدولة.
وقال : " يبذل اتحاد كرة الطاولة 
جهودا كبيرة الستضافة بطولة 
نظهر  دولية  أو  قارية  كبرى 
العالية  وإمكاناتنا  قدراتنا  فيها 
مع  بالتنسيق  حاليا  ونسعى 
الدولي،  و  القاري  االتحادين 

استضافة  حق  على  للحصول 
مثل هذه البطوالت".

ترشحه  مسألة  البحر  واعتبر 
لكرة  الدولي  االتحاد  لعضوية 
آلوانه  سابقا  أمرا  الطاولة 
من  أكثر  تبقى  ظل  في  حاليا 
انتخابات  على  أعوام  ثالثة 
عقب   ،2025 المقررة  االتحاد 
المقبلة  األولمبية  األلعاب  دورة 

أمورا  هناك  فإن  وبالتالي 
تتغير  أن  الوارد  من  كثيرة 
المهم  لكن  الفترة  هذه  خالل 
االتحادين  مع  التركيز  حاليا 
لكرة  واآلسيوي  اإلماراتي 
تحقيق  ومحاولة  الطاولة 
للعبة  ممكنة  استفادة  أقصى 
الصعيدين  على  وتطويرها 

المحلي والقاري.

اتحاد الإمارات لكرة الطاولة يوؤكد �سعيه للفوز بتنظيم 
بطولة قارية اأو عالمية 

هيلمان، مدرب  أودير  البرازيلي  أوضح 
على  للعمل  يسعى  فريقه  أن  الوصل، 
قبل  األخطاء  وعالج  تكتيكية  جوانب 
ربع  في  اليوم،  العين  ضيفه  مواجهة 

نهائي كأس رئيس اإلمارات.
الصحفي  المؤتمر  في  هيلمان  وقال 
تلعب  التي  الكأس  التقديمي: "مباريات 
مباراة  من  المغلوب  خروج  بنظام 
ولذا  مبكر،  نهائي  كأنها  تلعب  واحدة، 
نحن نعمل بتركيز عالي استعدادا للقاء 

العين".
أمام  للوصل  السابقة  المواجهات  وعن 
"كنا  قال:  الجاري،  الموسم  في  العين 
المواجهات  في  أفضل  نتائج  نستحق 
الموسم،  هذا  العين  أمام  الـ3 الماضية 
األمور  حسمت  صغيرة  تفاصيل  ولكن 

لمصلحة العين".
لتكرار  غٍد  بعد  نسعى  "نحن  وأكمل: 
األخيرة،  مبارياتنا  في  مستوياتنا 
التي  الصغيرة  األمور  على  والتركيز 
وهدفنا  الفوز،  تحقيق  على  تساعدنا 
سيكون  العين  أمام  التأكيد  بكل 
التأهل  بطاقة  على  والحصول  االنتصار 

التالي". إلى الدور 
الوصل، وتوقعاته  وعن جاهزية العبي 
"الالعبون  هيلمان:  قال  للمباراة، 
الذي  والفريق  للمباراة،  جاهزون 
المباريات،  يكسب  أقل  أخطاء  يرتكب 
ونتمنى أن نحصل على بطاقة الوصول 

إلى الدور قبل النهائي".

�سعوبة  �سبب  يحدد  الو�سل  مدرب 
العين مواجهة 

اإلماراتية  العاصمة  استعدادات  تتواصل 
لألندية  العالم  كأس  الستضافة  أبوظبي 
من 3 إلى  الفترة  خالل  تقام  2021، التي 

12 فبراير/ شباط المقبل.
األندية  مونديال  اإلمارات  دولة  وتستضيف 
للمرة الخامسة بعد أعوام 2009، 2010، 

2017 و2018.
بنادي  زايد  بن  محمد  ملعبي  تحديد  وتم 
الوحدة،  بنادي  نهيان  وآل  الجزيرة، 
الذي  العالمي،  الحدث  مباريات  الستضافة 
اإلنجليزي  تشيلسي  أندية:   7 فيه  يشارك 
بطل أوروبا، واألهلي المصري بطل أفريقيا، 
ومونتيري  آسيا،  بطل  السعودي  والهالل 
وبالميراس  الكونكاكاف،  بطل  المكسيكي 
وبيراي  الجنوبية،  أمريكا  بطل  البرازيلي 
للجزيرة  أوقيانوسيا، إضافة  بطل  التاهيتي 
)مستضيف  اإلماراتي  الدوري  لقب  حامل 

البطولة(.
نسختي  في  مباريات  أقيمت  أن  وسبق 
2009 و2010، على ستاد محمد بن زايد، 
البطولة  مباريات  األولى  للمرة  تقام  فيما 

على ستاد آل نهيان.
نادي  ملعب  زايد،  بن  محمد  ستاد  ويعد 
اإلماراتية  المالعب  أبرز  أحد  الجزيرة، 

تطورا وحداثة، بفضل ما شهده من تطوير 
الملعب  عن  فضال  مرافقه  لكافة  الفت 

الرئيسي.
ويستضيف الملعب 4 مباريات في مونديال 
االفتتاحية  المباراة  وهي  المقبل،  األندية 
 3 مساء  بيراي  مع  الجزيرة  تجمع  التي 
منهما  والفائز  المقبل،  شباط  فبراير/ 
السعودي  الهالل  ذاته  الملعب  على  يلتقي 

يوم 6 من الشهر نفسه.
الملعب  على  الثالثة  المباراة  وستكون 

فبراير،   9 يوم  النهائي  نصف  في  نفسه 
بين تشيلسي والفائز من لقاء ربع النهائي 

)الهالل × الفائز من الجزيرة وبيراي(.
وستقام المباراة النهائية على ملعب محمد 

بن زايد يوم 12 فبراير/ شباط المقبل.
 ،1980 عام  زايد  بن  محمد  ستاد  وافتتح 
وجرى  الجزيرة،  ملعب  مسمى  تحت 
عامي 2006 و2009، فبات  بين  تجديده 
اإلنجليزية، كما وصلت  المالعب  غرار  على 

سعته االستيعابية حاليا 37 ألف مقعد.

اإماراتية  مرافق  الأندية..  مونديال  مالعب 
بموا�سفات عالمية

بين  مغلقة  مباراة  يتوقع  كايزر 
والوحدة الجزيرة 



اأبوظبي-الوحدة:

وجولة  الريايض  أبوظبي  مجلس  كشف 
انضمام  عــن  للجولف  ورلــد  بــي  دي 
فرقة  يف  السابق  ماكفيدن، املغني  بريان 
انرتناشــيونال  ذا  وفرقة  ويســتاليف، 
بالي بويز ملوسيقى الروك، وفريق تريك 
املشاركني  الفنانني  إىل قائمة  بويز  شوت 
لبطولة  املُصاحبة  الرتفيهية  العروض  يف 
للجولف  يس  بــي  إس  إتــش  أبوظبــي 

املرتقبة األسبوع املقبل. 
وتســتضيف “قرية البطولة”، بالتزامن 
مــع انتقــال منافســات البطولــة إىل 
عاملية  الرتفيهية  ياس، الوجهــة  جزيرة 
املســتوى، مجموعــة مــن العــروض 
واســتعراض  الحرصيــة  املوســيقية 
رضبات الجولف املتمّيزة وأنشــطة كرة 
الكثري  االســتعراضية، وغريهــا  القدم 
بطوالت  الفتتاح  اليومية  الفعاليات  من 
سلســلة رولكس لعــام 2022، والتي 

تنطلق من 20 إىل 23 يناير الجاري.
وســتقدم فرقة ذا انرتناشــيونال بالي 
الجمعة، بينما يتصدر  بويز عرضها يوم 
ماكفيــدن فعاليات يوم الســيدات يوم 
بريسون، الذي  جريج  السبت. وسُيحيي 
الفائز بجائزتي  إىل لويس كابالدي  انضم 
الفورموال 1  ســباق  حفــل  يف  بريــت 
بأبوظبي، حفله يوم األحد وهو آخر أيام 
دانيال ســتيوارت،  ُيقدم  البطولة، بينما 
الربيطاني  األغانــي  ومؤلــف  املغنــي 
الشهري، موسيقاه الرائعة يوم الخميس.

املوسيقية، يستضيف  العروض  وبجانب 
بوشيل  توم  الرياضية  الفعاليات  مراسل 

الحرصية، بينما  املقابالت  من  سلســلة 
بعروض  االســتمتاع  للجمهور  يتسنى 
وألعاب  املبــارشة  والعروض  الصقــور 
االستعراضية.  القدم  كرة  بجانب  أخرى 
ومــن جانبه، ُيقدم فريق تريك شــوت 
بويز عروضه املجانية الرائعة طوال أيام 

البطولة. 
أعلن  قد  الريايض  أبوظبي  مجلس  وكان 
أمام  املجال  إتاحة  املايض عن  يف ديسمرب 
الجمهور لحضــور البطولة مجاناً ألول 

مرة يف تاريخها الذي يمتد لـ 17 عاماً.

دبي-الوحدة:

نهائي  اىل  وبالنرنايا  انكورا  فريقا  تأهل 
بطولة الحبتور الشــهرية للبولو والتي 
مــن املقــرر ان تختتم عــرص يوم غد 
االحدعىل مالعب نادي ومنتجع الحبتور 

للبولو والفروسية بدبي الند .
فوزه  بعــد  انكورا  فريــق  جــاء تأهل 
أهداف  بخمســة  االمارات  فريــق  عىل 
مقابــل ثالثة أهداف فيمــا تأهل فريق 
الباشــا  بالنرنايــا عىل حســاب فريق 
التصنيف  مهرة بنصف جــول اي فارق 

ونصف  ســتة  الهانديكاب"وبنتيجة   "
مقابل ستة أهداف .

ولعل اهــم ظواهر البطولة الحالية "6 
عن  االمارات  فريــق  ابتعاد  جول" هي 
مســتواه فقد اصبح شغله الشاغل هو 
البطولتني املقبلتــني كأس دبي الفضية 

وكأس دبي الذهبية " 16 جول" .
االمارات  بدأ فريق  للمباراتني فقد  عودة 
بهــدف وتبعه  بدايــة رسيعــة وتقدم 
بالثانــي ورد انكورا بهــدف وحيد مع 
نهاية الشــوط االول ولم يشهد الشوط 
الثانــي اية اهداف فقــد انحرص اللعب 

وســط امللعب اما الشــوط الثالث فقد 
املباراة  كفة  لتميل  اللعب  يف  تحوال  شهد 
هجماته  اســتثمر  الذي  انكورا  لصالح 
املرتــدة وأحرز هدفيــه الثاني والثالث 
بينما يسجل فريق االمارات هدفا واحدا 
انكورا  فريق  يعزز  االخري  الشــوط  ويف 
دون  ليتأهل  وأخري  خامس  بهدف  فوزه 
لقاء بالنرنايا والباشــا  خســارة . ويف 
مهرة تقدم فريق الباشــا مهرة بهدفني 
مقابل هدف ونصف ملنافسه اال ان فريق 
يف  الثاني  الشــوط  يف  ينجح  بالنرنايــا 
اضافة هدفه الثاني ليتقدم بنصف جول 

الثالث يقاتل فريق بالنرنايا  ويف الشوط 
ويحافظ عىل تقدمة بنصف جول منهيا 
الشوط لصالحه ونتيجة خمسة ونصف 

مقابل اربعة أهداف .
الشوط  الباشــا مهرة يف  وينشط فريق 
الرابع يف محاولــة لتحقيق فوز يضمن 
الخامس  هدفيــه  ويحــرز  التأهل  لــه 
اال  ليتقدم بفارق نصف جول  والسادس 
ان فريــق بالنرنايا بقيادة النجم محمد 
خالــد عبد الغفــار يتمكن مــن احراز 
الــذي يمنحه الفارق  الهدف الســادس 

ليكون طرفا يف النهائي .
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بطولة دبي ديزرت كال�سيك  تجمع نجوم الجولف من مختلف اأنحاء العالم 

انك��ورا للنهائي بدون خ�س��ارة و »بالنرناي��ا« يتاأهل 
بن�سف »جول«

دبي-الوحدة:

أعلنت بطولة دبي ديزرت كالسيك، التي 
عن   ،Slync.io رعاية  تحت  تنطلق 
عالم  األسماء يف  أملع  باقٍة من  مشاركة 
يوفر  العام، ما  الجولف يف نســخة هذا 
نجوم  ملتابعة  الرياضة  فرصًة لعشــاق 
كأس  وأبطال  الكربى  الجولف  بطوالت 
تنطلق  التي  البطولة  منافسات  يف  رايدر 
سلسلة  فعاليات  كجزٍء من  االوىل  للمرة 
بي  بطوالت رولكس ضمــن جولة دي 

ورلد 2022.
للجولف  اإلمــارات  نــادي  ويحتضــن 
البطولــة املرتقبة مــن 27 وحتى 30 
كولني  مشــاركة  تشــهد  يناير، والتي 
الثاني عاملياً وحامل  موريكاوا، املصنف 
2021؛  لعام  املفتوحــة  البطولة  لقب 
عىل  الحائز  النجــم  ماكلروي،  وروري 
أربعــة ألقــاب يف بطــوالت الجولــف 
الكــربى، إىل جانب بــول كييس، حامل 

لقب البطولة.
ويسجل النجم فكتور هوفالند، املصنف 
الســادس عاملياً وأول العــب نرويجي 
املايض،  العــام  رايدر  يشــارك يف كأس 
البطولة، لينضم إىل  الثانــي يف  حضوره 
وتايرل هاتون  فليتــوود  تومي  زمالئه 
وإيــان بولــرت ويل ويســتوود، وبريند 
الفريق  فايســبريغر، باإلضافة إىل قائد 
والنجم الحائز عىل ثالثة بطوالت كربى، 

بادريغ هارينجتون.
وينضم شني لوري، حامل لقب البطولة 
املفتوحــة عام 2019، والذي ســجل 
مشــاركته األوىل أيضــاً يف كأس رايدر 
عىل أرضية ملعب ويستلينج سرتايتس، 
اإلســباني سريجيو جارسيا،  النجم  إىل 
الكربى  البطــوالت  لقــب إحدى  حامل 
وصاحــب الرقــم القيــايس األوروبي 
لرفع  سعيه  للنقاط، يف  مسجل  كأفضل 
كأس الدلــة يف هــذه الفعالية املرموقة 

الثانية. للمرة 

كما يسعى النجم اإلنجليزي داني ويليت 
لتحقيق اإلنجاز نفسه، إذ سبق له الفوز 
للجولف  اإلمارات  نادي  يف  جارسيا  عىل 
قبل أشــهر من فوزه ببطولة املاسرتز. 
آدم ســكوت، حامل لقب  النجم  ويعود 
املاسرتز عام 2013، للمشاركة  بطولة 
بعــد 20 عاماً عىل ظهوره  البطولة  يف 
األخــري فيها عــام 2002. ويســجل 
بطولة  لقب  شــفارتزل، حامل  تشارل 
الثامنة  عام 2011، مشاركته  املاسرتز 
يف البطولــة التي غاب عن منافســاتها 

منذ عام 2010.
وتعد منصة Slync.io، املزود الرائد 
التي  املبتكــرة  اللوجســتية  للخدمات 
الخدمات  قطاع  يف  جديدة  معايري  تريس 
اللوجستية العاملي، وهي الجهة الراعية 
الرســمية الجديدة لبطولة دبي ديزرت 
اللعبة،  نجوم  أبرز  تجمع  التي  كالسيك 
بمــن فيهــم عدد مــن حامــي اللقب 

السابقني.

تنطل��ق  لل�س��ركات  الريا�سي��ة  الألع��اب  دورة 
بم�سابقات متنوعة

دبي �� الوحدة:

 تنطلق اليوم السبت 15 يناير دورة األلعاب 
رشكة  تنظمها  للــركات، التي  الرياضية 
كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي 
بمشاركة  يومني  ملدة  الريايض، وتســتمر 
من  وموظفة  عــن 1000 موظــف  أكثر 

الركات الخاصة واملؤسسات الحكومية.
رياضية  مسابقات  إقامة  االنطالق  وتشهد 
التجديف  ســباق  أبرزهــا  متنوعــة، من 

قناة خور  بــوت”، يف  بالقوارب “دراجون 
البارزة  اإلضافات  مــن  واحدة  دبي، وهي 
يف هذه النســخة التي يصل عدد املسابقات 
الرياضيــة فيها إىل 18، ويتم إقامتها يف 3 
املنافسات  ســتقام  مختلفة، حيث  مواقع 
الدولية  السويرسية  املدرســة  يف  الرئيسية 
العلميــة يف دبي، إىل جانب خور دبي ودبي 

موتور سيتي ملنافسات الكارتينج.
وأنجــزت اللجنــة املنظمة للــدورة كافة 
الرتتيبات النطالق الحدث، وذلك مع تواصل 

األخرية  الساعات  حتى  التسجيل  باب  فتح 
لضمــان إكمال كافة اإلجــراءات التي من 
شــأنها الحفاظ عىل صحة وسالمة جميع 
املشــاركني، من خــالل إلزامية فحوصات 
املعايري يف موقع  أعــىل  الكورونا، وتطبيق 
الــدورة لضمان تقديم تجربة متكاملة من 
خــالل الفعاليات الرتفيهيــة املرافقة التي 
لجميع  الفرصة  إقامتها، إلتاحــة  ســيتم 
أفــراد أرس املوظفني للحضور وقضاء يوم 

ريايض ومجتمعي متكامل.

بطولة اأبوظبي للجولف تعلن عن اأن�س��طة 
»قرية الفعاليات الم�ساحبة« 

اك�سبو دبي 2020 يعر�ض قمة ختام بطولة الحبتور للبولو الأحد
الدوري الإنجليزي بين مان�س�ستر 

�سيتي وت�سل�سي 

دبي �� وام:

مجانية  فعالية  إكســبو 2020 دبي   ينظم 
الكروية  املواجهــة  ملتابعــة  الســبت  اليوم 
سيتي،  مانشسرت  نادي  تجمع  التي  املنتظرة 
حامــل لقــب الــدوري اإلنجليــزي املمتاز 
واملتصدر، مع نادي تشــيليس صاحب املركز 

الثاني يف جدول ترتيب املوسم الحايل.
وتنطلق الفعالية عند الساعة 3:00 من بعد 
ظهــر اليوم  الســبت يف حديقة املهرجان يف 
ملشجعي  يمكن  إكســبو 2020 دبي، حيث 
الســيتي االســتمتاع بمجموعة مميزة من 
األنشــطة الرتفيهيــة والفعاليــات املمتعة 
بحضور التميمة الرســمية لنادي مانشسرت 

سيتي “مون بيم”.
اإلمارات  الخضريي، بطل  عمار  سيقدم  كما 
3 مــرات وبطــل العــرب يف كــرة القــدم 
االستعراضيني  أفضل  االســتعراضية، وأحد 
مــن  مجموعــة  املنطقــة  يف  الكرويــني 

االستعراضات الكروية للجمهور.
حديقة  يف  الضخمة  العرض  شاشة  وستنقل 
االنجليزي  الدوري  قمــة  املهرجان مجريات 
الســاعة 4:30 ظهًرا ويرتقبه جمهور  عند 

كرة القدم حول العالم.
بحضور  الراغبــني  املشــجعني  عىل  ويتعني 
إكسبو 2020  لدخول  رشاء تذكرة  الفعالية 
أو  التطعيم  إثبات حصولهم عىل  دبي، وإبراز 
مىض  األنف  مســحة  لفحص  سلبية  نتيجة 
أقل من 72 ساعة، كما يمكن  عىل صدورها 
إكسبو 2020  مرور  ترصيح  تحميل  للزوار 

دبي عىل تطبيق الحصن.

اأبوظبي  / وام :
 

الســماح  عن  اإلماراتية  املحرتفني  رابطــة  أعلنت 
بمشــاركة الالعبني املقيمني، ومواليد الدولة ممن 
بلغــوا 16 عامــا فما فوق، يف جميع مســابقات 
أدنوك  لــدوري  الثاني  الدور  الرابطة، ابتــداء من 
للمحرتفني، وذلك بالتنســيق مــع اتحاد اإلمارات 

لكرة القدم، وبعد إجراء دراسة فنية وقانونية.
وأكدت الرابطــة - يف بيانها الصاد - أن هذا القرار 
يأتي ضمن ســعيها ، إىل زيــادة رشيحة الالعبني 
مع  يتوافق  الرابطة، بما  مســابقات  يف  املشاركني 
الجوانــب الفنيــة التي تدعم جهــود تطوير كرة 
الجانب، بما  العامليــة يف هذا  التجارب  القدم، وفق 

من شأنه أن يعود بالفائدة عىل املدى الطويل.

»المحترفين« ت�سمح 
بم�ساركة الالعب 

المقيم والمواليد من 
�سن 16 فما فوق

التجديف بالقوارب في الخور يخطف الأ�سواء



غطت ظاهرة سحب “املاماتوس” الفريدة سماء املسجد 
النبــوي، الفريــدة تزامنا مع هطول األمطــار الغزيرة 

وأجواء الطقس الباردة خالل األيام املاضية.
ونرشت وكالة شــؤون املسجد النبوي عىل حسابها عرب 
“تويــر” صورا للغيــوم، باإلضافــة إىل فيديو لهطول 

األمطار عىل املسجد النبوي باملدينة املنورة.
غرابة  الطبيعية  الظواهر  أكثر  من  املاماتوس  وســحب 
الفقاقيع  ويشبه  جدا  غريب  للدهشة، فمظهرها  وإثارة 
املحدبــة، وهي بالتــايل تختلف تماما عــن الغيوم التي 

نعرفها والتي تتميز بقاعدتها املسطحة.
السحب  بمثابة مجموعة من  املاماتوس  وتأتي ســحب 
العنقودية املتصلة ببعضها بعضاً، تشــبه حبات القطن 
الشــكل  أنابيب طويلة وهو  املتجعــدة، أو عىل هيئــة 

الكالسيكي البارز لهذه الظاهرة.
وتتشكل هذه الســحب عادة عندما تكون طبقات الجو 
العليا واملتوســطة رطبة وأســفل هذه الطبقات طبقة 
جافــة، لينتج عن ذلك تصاعــد وهبوط رسيع  لتيارات 
الهــواء التــي تمتزج بقطــرات املياه فتتكون ســحب 

املاماتوس.

    

عجل  جانب  إىل  لبــؤة  ظهرت 
متنزهات  إحــدى  يف  صغــر 
تقوده  وهي  الوطنية،  تنزانيا 
إىل قطيعهــا، يف موقف تغلبت 
فيه “األمومــة” عىل “غريزة 
موظفو  ووصفه  االفراس”، 
الحديقة بأنه شكل من أشكال 

الحب.
الرســمي  الحســاب  ونــرش 
تنزانيا  يف  الوطنية  للمتنزهات 
عــىل “توير”،  فيديو  مقطع 
جانب  إىل  تمــي  لبؤة  يظهر 
عجل بري صغــر، يف محمية 

“سرينغيتي”.

“طلقنــي بس ال تذبحني” .. هــذه كانت آخر كلمات 
زوجــة مرصية فصل زوجها رأســها عن جســدها 
نربوة  مدينة  قرى  إحدى  مروعة شــهدتها  يف جريمة 
الدقهلية يف مرص . وكشــفت شــهادات  بمحافظــة 
وروايات جــران الزوجة املرصية التي ذبحها زوجها 
ثم  بينهما  رأسها عن جسدها، بسبب خالفات  وفصل 

ألقى بنفسه من الرشفة، تفاصيل الواقعة املؤملة.
وأكد أهــايل قرية كفر الجنينيــة التابعة ملدينة نربوة 
بمحافظــة الدقهلية شــمال مــرص أن الزوجني كانا 
السيد  الزوج ويدعى أحمد  إدمان  الشجار بسبب  دائما 
الصباحي أبو يونس للمخدرات، وتحديدا مخدر الشابو، 
وإنفاقه أمواله عىل رشائها، متجاهال تلبية طلبات منزله 

وابنته، وهو ما كانت الزوجة ترفضه وتطالبه بالتوقف 
عن اإلدمان واخضاعه للعالج، مضيفني أن الزوج كان 
دائم اإلعتداء عليها بالرضب وكانت رصخاتها تجربهم 

عىل التدخل وانقاذها من بني يديه.
أنه مســاء الثالثاء تجددت رصخات  الجران  وكشف 
وقوع مشــاجرة جديدة،  أخرى، معلنة  مرة  الزوجة 
فأخربوا والــدة الزوجة التي تقيم بالقرب منهم بأن 
ابنتها تتشــاجر مع زوجها، طالبــني منها الوصول 
برسعة والتدخــل لتهدئة املوقف، ومؤكدين أنه وفور 
التي  أم الزوجة للمنزل وصعودها إىل الشــقة  وصول 
تقع يف الطابــق الثاني انطلقت رصخات جديدة ولكن 

هذه املرة من األم.

األسرالية  الســلطات  ناشدت 
امس  الخروج  بعدم  الســكان 
شديدة  موجة  بســبب  الجمعة 
الحرارة تجتاح الساحل الشمايل 
الغربــي للبالد تجــاوزت فيها 
مئوية   50.7 الحــرارة  درجة 
يف 62  مســتوى  أعىل  مسجلة 

عاما.
وقرع علماء وناشطون يف مجال 
املناخ جــرس اإلنذار، محذرين 
مــن أن ارتفاع درجــة حرارة 
غازات  انبعاثات  بسبب  األرض 
االحتبــاس الحــراري، خاصة 
من  يقرب  األحفوري،  الوقود 

الخروج عن السيطرة.
وكشــفت بيانات مــن اإلدارة 

للمحيطات  األمريكية  الوطنية 
والغالف الجوي هذا األســبوع 

أن الســنوات التي سجلت أعىل 
درجة حرارة عىل اإلطالق كانت 
املايض، وكانت  العقد  يف  جميعا 
األعوام  أعىل  ســادس   2021

حرارة.
العالم  دول  أكرب  أحد  وأسراليا 
انبعاثات  كميــة  حيــث  مــن 
الحراري،  االحتبــاس  غــازات 
تقليل  ترفض  حكومتهــا  لكن 
أو  الفحــم  عــىل  اعتمادهــا 
تســتخدم  التــي  الصناعــات 
األحفوري  الوقــود  مصــادر 
سيكون  ذلك  إن  األخرى، قائلة 

عىل حساب ترسيح العمالة.

»طلقني بس ال تذبحني«..آخر كلمات سيدة مصرية فصل زوجها رأسها عن جسدها

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

ظهرت أخراً ســالالت بصــل جديدة ســتضع نهاية ليوميات 
البصل الذي يجعل عيون الســيدات والطهاة تدمع عند تقشره 

أو تقطيعه.
تقشــر البصل الجديد لن يكون مقرفا بعد اآلن، وقد استغرق 
األمر 24 عاما من البحث والتكاثر النباتي املختار بعناية لسالالت 

بصل جديدة، وحوايل 5 ماليني يورو، بحسب “يورونيو”.
املتاجر، ولكن بتكلفة  املعدل أصبح متوفــرا تدريجيا يف  البصل 
ثالثــة أضعاف مقارنــة بتكلفة البصل العادي، لــذا فإن األمر 

مروك للمستهلكني لالختيار بني البصل القديم و”الحديث”.

ظهر أول يوم األربعاء جزء من مياه بحرة يونتشــنغ املالحة يف 
مقاطعة شاني الصينية باللون األحمر.

وينمو يف هذه البحرة املالحة نوع من الطحالب الدقيقة الخرضاء 
املحبة للملوحة املسماة دوناليال سالني، والتي تنتج الهيموغلوبني، 
الذي يحولها إىل اللون األحمر مع تغر الطقس ويف ظروف معينة، 
مما يؤدي إىل صبغ مياه البحرة باللون األحمر، ويشــكل مشهًدا 

فريًدا للبحرة املالحة.
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كشــفت إحصاءات رسمية يف 
بلجيكا أن اســم محمد تصدر 
األسماء األكثر شعبية لألطفال 
 ،2021 عام  يف  بروكســل  يف 

حيث تم يف العام املايض إجماالً 
تســجيل 18430 طفالً بهذا 
موقع »روسيا  االســم، وفق 

اليوم«.
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اكتشــف علماء “معدنا غريبا” جديدا يترصف 
بطرق ال يمكنهم فهمها، لكن هذا االكتشــاف 
قد يكون مفتاحا لتفسر ظاهرة حّرت العلماء 

لعقود.
فئة من  األخرة عىل  السنوات  العلماء يف  وركز 
املواد التي ال يبدو أنها تتبع القواعد الكهربائية 

التقليدية. 
 وقــد يؤدي حــل هذه املشــكلة إىل مجموعة 
متنوعة من االخراقات، مثل شــبكات الطاقة 

غر املفقودة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية.
الثوابت  ببعــض  أنهــا مرتبطة  أيضا  ويبــدو 
األساســية للكون، وبالتايل يمكن أن تساعد يف 

إلقاء الضوء عىل كيفية عمل الكون بالفعل.
والفضة،  النحاس  املواد، مثل  معظم  وتترصف 
بطرق يمكن التنبؤ بها ومفهومة جيدا، ويفهم 
عند  الكهربائي  توصيلهــا  يتغر  العلماء كيف 

تسخينها أو تربيدها.
املواد،  لكنهم ركزوا مؤخرا عىل فئة أخرى من 
ُتعرف باســم “املعادن الغريبــة”، ال يبدو أنها 

تترصف وفقا للقواعد الكهربائية املعتادة.
ألنهم  املواد  العلماء بهــذه  اهتمام  ويتضاعف 
يعتقدون أنها تقدم تلميحات عن العالم الكمي، 
األخرى  الظواهر  لفهــم  طريقة  إىل  باإلضافة 

التي لم يتم رشحها بالكامل بعد.

أستراليا تسجل أعلى درجة حرارة في 62 عامًا

لبؤة تحمي عجاًل صغيرًا خالل البحث 
عن أمه

العثور على »معدن غريب« يتصرف بطرق ال يفهمها العلماء

يونتشنغ.. بحيرة الملح الحمراء 
في الصين

محمدمحمد يتصدر قائمة األسماء األكثر شعبية  يتصدر قائمة األسماء األكثر شعبية 
لألطفال حديثي الوالدة في لألطفال حديثي الوالدة في بروكسلبروكسل

تقشير البصل بدون دموع.. بحث جديد 
يحمي عيون السيدات والطهاة

في ظاهرة نادرة.. سحب في ظاهرة نادرة.. سحب 
»الماماتوس« تغطي سماء »الماماتوس« تغطي سماء 

المسجد النبويالمسجد النبوي
الجمعة  يابانية  جامعة  أعلنت 
أنهــا نجحــت يف زرع خاليــا 
جذعيــة برشية لــدى مريض 
لعــالج إصابة تحــت حادة يف 
املرة  وهي  الشــوكي،  النخاع 
هذه  ُتطبــق  العالــم  يف  األوىل 
التقنيــة التجديديــة عىل هذه 

الحالة املرضية املسببة للشلل.
وُزرعت للمريض خاليا عصبية 
َســلفية مشــتقة من  وخاليا 
املســتحثة  الجذعية  الخاليــا 

.)iPS( املتعددة القدرات
الخاليا  وتؤخذ خاليا iPS من 
وراثياً  برمجتها  البالغة، وتعاد 
لتتكاثر يف أي جنس من الخاليا، 
يف  زرعها  مــكان  اعتماداً عىل 
التقنية  الجســم. وحازت هذه 
للطب عام 2012  نوبل  جائزة 
ومنحت للباحثة اليابانية شينيا 

ياماناكا.
جامعــة  يف  باحثــون  وزرع 
كيو الشــهر الفائت يف طوكيو 
ألول  الخاليا  هذه  من  مليونني 

تجارب  أجريت  مريض، بعدما 
صغرة  حيوانات  عىل  رسيرية 
للتحقــق من أن هذه الكمية ال 

تؤثر عىل السالمة.
وأوضحت الجامعة يف بيانها أن 
“الهدف األسايس لهذه الدراسة 
ســالمة”  تأكيد  هو  الرسيرية 
هذه،  العالج  طريقة  استخدام 
حتــى لو كان مــن املمكن أن 

تكون فاعلة عالجياً.
أما الهدف الثانوي فهو التحقق 

ممــا إذا كانت هــذه الطريقة 
التقدم  إىل  النهايــة  يف  تــؤدي 
العصبية  الوظائــف  حيث  من 

ونوعية حياة املرىض.
من  مستقلة  لجنة  وســتتوىل 
البيانات من  الخــرباء تقييــم 
إذا  مما  للتحقق  األول  املريض 
كان من املمكن أن تعاَود قرابة 
الرسيرية  التجربة  املقبل  أبريل 
التي ستشــمل مــا مجموعه 

أربعة مرىض.

اإليطاليــة  الرشطــة  قدمــت 
احتجاجا لــوزارة الداخلية بعد 
اللون  وردية  كمامات  إرســال 
خالل  الرشطة  أفــراد  ليضعها 
نوبــات الخدمة قائلــة إن هذا 
بسمعتها  باإلرضار  يهدد  اللون 

وهيبتها.
وكتبت نقابة الرشطة يف رسالة 
إىل وزارة الداخليــة “ال نفهــم 
بلون  كمامــات  رشاء  ســبب 
غر  أنه  األوىل  الوهلة  من  يبدو 

مناسب إلدارتنا”.
وقالت الرسالة إن هذا أمر “يثر 
الحرة” مضيفة أنه بعد عامني 
كورونا  فــروس  تفــي  من 

يجب أن يكون من السهل رشاء 
الكمامات املناسبة.

تكون  بأن  الرشطــة  وطالبت 

أو  بيضاء  أو  سوداء  الكمامات 
يصدر  ولم  املستقبل.  يف  زرقاء 

تعليق بعد من وزارة الداخلية.

لماذا يرفض أفراد الشرطة اإليطالية ارتداء كمامات 
وردية اللون؟

اليابان تجري أول عملية زرع خاليا جذعية بشرية 
في النخاع الشوكي
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