
�إ�سالم �أباد-)د ب �أ(:

 ذكــر تقرير إخبــاري أن زلزاال بقوة 
6ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب 
مساء األحد ضاحية ماركران في إقليم 
بالكستان  غربي  جنوب  بلوشيســتان 
قنــاة "جيــو" اإلخبارية  . وذكــرت 
الباكستانية أن السكان شعروا بالزلزال 

في عدة مناطق في اإلقليم .
الزالزل  الوطني لمراقبة  ووفقا للمركز 
الزلــزال 6ر5درجات على  ، بلغت قوة 

بينما كان على عمق  مقياس ريختيــر 
30كيلومترا.

ولم ترد أي بيانات بشأن وقوع خسائر 
بشرية أو مادية ، بحسب قناة جيو

كان  زالزل  لعدة  باكســتان  وتعرضت 
احدثها بقوة 7ر5 درجات على مقياس 
البالد  ريختر.. وقع فــي جنوب غربي 
الماضي،  األول/أكتوبــر  تشــرين  في 
يزيــد على 20  ما  وأســفر عن مقتل 
شــخصا وإصابة 200 آخرين وتسبب 

أبنية معظمها طينية. في انهيار 

�أبوظبي-و�م:

   تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع 
االكتشــاف  بهدف  الدولة  الفحوصات في  نطــاق  وزيادة 
المبكــر وحصــر الحــاالت المصابة بفيــروس كورونا 
المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت 
إجراء 227,104 فحوصــات جديدة خالل  الوزارة عــن 
الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع 

باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
  وســاهم تكثيف إجراءات التقصــي والفحص في الدولة 
الدولة في  الفحوصــات على مســتوى  وتوســيع نطاق 
الكشف عن 1,164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة 
وتخضــع للرعاية الصحية الالزمــة، وبذلك يبلغ مجموع 

الحاالت المسجلة 991,564 حالة.

كمباال-و�م:

وسط  حتفهم  أشخاص  تسعة   لقي 
مخــاوف من مصــرع آخرين جراء 
مبالي  مدينــة  شــهدتها  فيضانات 
ما  نهران  فاض  أن  بعد  أوغندا  شرق 

خلف دمارا هائال.
وقال أحمد واشاكي المفوض المقيم 
في مدينة مبالــي في تصريحات له 
إنه تم انتشــال تسع جثث حتى اآلن 
إحداهــا لجندي.. فيما أعتبر أخرون 

أن  المفقودين ".. وأضاف  عداد  في 
هناك دمارا كبيرا وطرقا مقطوعة و 
الغزيرة  األمطار  مياه  غمرتها  مبان 
وتواصلت  الماضية  الليلة  بدأت  التي 

حتى صباح اليوم".
اســتدعاء الشرطة  تم  أنه  إلى  ونوه 
للمســاعدة فــي عمليات  الجيش  و 
البحث واإلنقــاذ في مبالي حيث لم 
المحاصرين  الســكان  بمقدور  يكن 
فعل شــيء ســوى مشــاهدة مياه 

الفيضانات تجرف ممتلكاتهم.

�أبوظبي-و�م:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة 
الفلبين في  رئيــس جمهورية  فيرديناند ماركوس 
وفاة فيدل فالديز راموس الرئيس الفلبيني السابق.

آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  بعث صاحب  كما 
الوزراء  رئيس مجلس  الدولــة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكــم دبي "رعاه الله" برقيــة تعزية مماثلة إلى 
جمهورية  رئيــس  ماركوس  فيردينانــد  فخامــة 

الفلبين.

كنتاكي-و�م:

 تكّثــف فرق اإلنقاذ في والية كنتاكي األميركية 
عمليــات البحث عــن ضحايــا الفيضانات التي 
دّمرت شــرق الوالية و أودت بحياة 26 شخصا 

على األقل في ظل سوء أحوال الطقس.
الجبلية  المناطق  بعض  إلى  الوصول  اليزال  فيما 
غيــر ممكن في أعقاب الفيضانــات التي حّولت 
طرق الوالية إلى أنهار وحّطمت جسورا وجرفت 
منــازل.  وقال آندي بيشــير حاكــم الوالية في 
من  الفيضانات  إن "هذه  تلفزيونيــة  تصريحات 
شهدناها  التي  القتلى  و  للدمار  تسببا  األكثر  بين 
فــي تاريخنا.. و تهطل األمطار في وقت نحاول 
فيــه القيــام بعمليات البحــث" .. و أضاف : " 
للبحث  آخر  إلى  منزل  من  التوّجه  على  ســنعمل 
عن أكبر عدد من األشــخاص.. و ســنعمل حتى 

تحت المطر.. لكن الطقس يعّقد الوضع".
وسّجلت بعض مناطق شرق كنتاكي هطول أكثر 
من 20 ســنتيمترا من األمطار في 24 ساعة.. 
الشمالي من  الفرع  المياه في  وارتفع منســوب 
إلــى 20 قدما في  وايتســبرغ  كنتاكي في  نهر 
غضون ســاعات، وهو أعلى بكثير من المستوى 

البالغ 14,7 قدم. القياسي السابق 
وحّذر مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة األرصاد 
في  فيضانات  حدوث  احتمــال  من  امس  الجوية 
جزء من الواليات المتحدة يشــمل وسط وشرق 

كنتاكي.

بيروت-)د ب �أ(:

 قال شــهود عيان إن إحدى صوامع الحبوب 
المتضررة من حريق في مرفأ بيروت انهارت 
يوم األحد ،مما أثار ذكريات انفجار هائل هز 

المرفأ في آب/أغسطس 2020.
الصوامــع خالل  فــي  النيــران  واشــتعلت 

تناثر  إلى  أدى  ممــا  الماضيين  األســبوعين 
أطنان من الحبوب وسط طقس حار.

الحريق  إن  المدنــي  الدفاع  مســؤولو  وقال 
والطقس الحار تسببا اآلن في انهيار عمودين 
مــن صومعة واحدة. ومــن المتوقع حدوث 

مزيد من االنهيار.
ولم تذكر السلطات سبب الحريق.

�لخرطوم-)رويترز(:

 قال شــهود من رويتــرز إن متظاهرين كانوا 
السودان  في  الرئاسي  القصر  صوب  يســيرون 
تصــدت لهم الشــرطة بإطالق الغاز المســيل 
للدمــوع بكثافة مع دخــول الحملة المناهضة 

للجيش شهرها العاشر.
منــذ  األســبوعية  االحتجاجــات  واســتمرت 
تشــرين  في 25 أكتوبر  العســكري  االنقالب 
األول الــذي عطــل االنتقال إلــى الديمقراطية 
وتســبب في انزالق البالد إلى أتون اضطرابات 
سياسية واقتصادية. وقال قادة عسكريون في 
السياسية  الساحة  لترك  إنهم مستعدون  بيانات 
إذا تمكنت الجماعــات المدنية من االتفاق على 
حكومة جديدة. لكن األحزاب السياسية شككت 

في ذلك.
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 �لقب�ض على رجل �أ�سرم عدة حر�ئق في 
غابة باألمانيا

أ(: كوتبوس )ألمانيا(-)د ب 
 ألقت الشــرطة األلمانيــة القبض على رجل فــي جنوب والية 

براندنبورج شرق البالد بتهمة إضرام عدة حرائق في غابة.
وذكرت الشرطة يوم األحد أن شاهد عيان رأى الرجل يوم السبت 
وأضافت أن هناك اشتباها في أن الرجل/36 عاما/ أضرم النار في 

أربعة مواضع في دائرة وصل نصف قطرها إلى نحو 500 متر.
انتشار هذه  الشــرطة أن قوات اإلطفاء تمكنت من منع  وتابعت 
مبكــرا. وتحقق  اكتشــافها  بفضل  أوســع  نطاق  على  الحرائق 

الشرطة مع الرجل بتهمة تعمد إضرام نيران.
واســتخدمت الشــرطة مروحية في مالحقة المشتبه في قيامه 

بإضرام الحرائق، وقامت الشرطة الجنائية بتحريز األدلة.

»طالع ص 2«

فرق �الإنقاذ بوالية كنتاكي �الأميركية تكثف 
جهودها بحثاً عن �سحايا �لفي�سانات

�لريا�ض-)د ب �أ(:
للدور قبل  الســعودية تحت 20 ســنة   صعــد منتخب 
النهائي في بطولة كأس العرب للشــباب، المقامة حاليا 
الســعودية 3 / 1 بركالت  على مالعبــه. وفاز منتخب 
الترجيح على منتخب اليمن، يوم األحد، في دور الثمانية 
الفترة مــن 20 تموز/يوليو  تقام في  التي  للمســابقة 

الحالي، حتى 6 آب/أغسطس المقبل.
على  الســعودي  للمنتخب  الميدانيــة  الســيطرة  ورغم 
المباراة، لكن العبيه فشلوا في ترجمة الفرص  مجريات 
إلى ركالت  المنتخبان  إلى أهداف، ليلجأ  التي سنحت لهم 

الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب )األخضر(.
وخالل ركالت الترجيح، تصدى أســامة المرمش، حارس 
الســعودية لثالث ركالت، في حين سجل  مرمى منتخب 
أهــداف أصحاب األرض كل مــن عبدالله رديف ومصعب 
ركلة  النمر  أهدر مشــاري  المــري، فيما  الجويرومحمد 

الجزاء الضائعة لألخضر.

بر�غ-)د ب �(:

تستمر ألمانيا وجمهورية التشيك في مكافحة حرائق 
الغابات يوم األحد، في ظل تفاقم الوضع على جانبي 
الحــدود. وقد امتــد الحريق في »حديقة سويســرا 
البوهيميــة الوطنية«، أحد أكبــر الحرائق في تاريخ 

التشيك، لمساحة نحو ألف هيكتار.
االطفاء لشبكة » سي  خدمات  باسم  متحدثة  وقالت 
الصعب  الوعرة تجعل من  األراضي  إن  تي« التشيكية 
احتــواء الحريق. وكان الحريق اندلع االثنين الماضي 
في المنتزه، وامتد على الحدود إلى منتزه ساكســون 

سويسرا في ألمانيا.
 ومــازال أفراد طواقم اإلطفــاء يعثرون على جيوب 
المنتزه. ويكافح نحو 750  الحريق فــي  جديدة من 
مــن رجال االطفــاء الحرائق عقب اســتدعاء قوات 

إضافية من أنحاء جمهورية التشيك.

�ل�سعودية وفل�سطين �أول �لمتاأهلين للمربع 
�لذهبي بكاأ�ض �لعرب لل�سباب

��ســتمر�ر ��ســتعال حريــق فــي منتــزه 
وطني بالت�سيك

بغد�د-)د ب �أ(:

الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر يوم   وصف 
كبيرة  مظاهــرات  في  أنصاره  خــروج  األحد 
وإعتصامــات داخــل مقر البرلمــان العراقي 
حررت  التي  الســلمية  العفوية  بأنه"الثــورة 

المنطقة الخضراء كمرحلة أولى ".
حســابه  على  له  تغريدة  فــي  الصــدر  وقال 
االجتماعي  التواصــل  موقع  على  الشــخصى 
المظاهرات واإلعتصامات  إن هــذه  تويتر  في 
"فرصة ذهبية لكل من إكتوى من الشعب بنار 

»تتمة ص 88««الظلم واإلرهاب والفساد".

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

ال�ضدر يدعو كافة فئات ال�ضعب لالن�ضمام للثورة 
العفوية ال�ضلمية في العراق انهيار �ضومعة حبوب جزئيًا في مرفاأ بيروت 

رئي�س الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بال�سنة الهجرية الجديدةرئي�س الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بال�سنة الهجرية الجديدة

�صفاء �صفاء 1394 من كورونا وت�سجيل  من كورونا وت�سجيل 1,164 �إ�صابة  �إ�صابة 
وحالة وفاة واحدةوحالة وفاة واحدة

»تتمة ص 88««

 »�ل�سحة« تجري 227,104 فحو�سات جديدة

طهر�ن-)د ب �أ(:

إن  اإليرانية  الداخلية   قالــت وزارة 
إلى  إيــران ارتفع  القتلى في  عــدد 
69 شخصا على األقل بعد عواصف 
شديدة طوال األيام الثالثة الماضية.

اإليرانية  أنباء الطلبة  وذكرت وكالة 
أن عمال  الوزارة  "إســنا" نقال عن 
اإلنقــاذ ال يزالون يبحثون بشــكل 
محمــوم عن مفقوديــن في أنحاء 

البالد.
من 40  أكثــر  اآلن  حتــى  وأصيب 
شــخصا بإصابات بالغة وُشرد 37 
اضرار  لحقت  بينما  شــخص،  ألف 

شديدة بأكثر من 20 ألف منزل .
وضربت العواصف 24 محافظة من 
في  الـــ31 ، بما  البالد  محافظات 
ذلك العاصمــة طهران خالل الـ72 

ساعة الماضية.

ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا عوا�ضف �ضديدة في 
اإيران اإلى 69 �ضخ�ضًا

9 قتلى جراء في�ضانات �ض��هدتها مبالي 
�ضرق اأوغندا

زل��زال بقوة 6ر5 درج��ات ي�ضرب جنوب 
غربي باك�ضتان

�سلطنة ُعمان: وفاة عاملين و�إ�سابة ثالث 
في حادث �نهيار �أتربة

أ (: مسقط-) د ب 
الُعماني يوم األحد وفاة شخصين  المدني واالسعاف  الدفاع   أعلن 
وإصابــة ثالث في حادث انهيار أتربة على عمال بوالية بدبد   في 

الداخلية جنوب شرق البالد. محافظة 
تغريدة عبر حســابه علــى "تويتر"  المدني ، في  الدفــاع  وقال 
:"استجابت فرق اإلنقاذ بإدارة الدفاع المدني واإلسعاف بمحافظة 

الداخلية لحادث انهيار أتربة على عمال بوالية بدبد".
وأضاف أن الحادث نتج عنه وفاة شــخصين وإصابة آخر بإصابة 
متوســطة، وُنقل إلى المستشــفى من قبل الشــركة العاملة في 

الموقع.

قدما �لتعازي لرئي�ض �لفلبين في وفاة فيدل ر�مو�ض

بعد عامين من حادث �النفجار
»تتمة ص 88««
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.öüÑdG

 á°ù«FQh  á°ù°SDƒe  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  äócCGh

 ¿CG øjöTÉæ∏d ‹hódG OÉ–’G á°ù«FQ äÉª∏c á°ù°SDƒe

 ÚaƒØµŸG ∫ÉØWC’G ΩÉeCG âëàa zäÉª∏c á°ù°SDƒe{

 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á©°SGh  IòaÉf  öüÑdG  ±É©°Vh

 º¡JÉLÉ«àMG Ö°SÉæJ IÒÑch IOóéàe áaô©e QOÉ°üe

 OÉ°üàb’G IQGRh øe íjöüJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ÓN øe

 IógÉ©e{ É¡JOóM »àdG äGAÉæãà°S’G øe IOÉØà°SÓd

 á°UÉÿG äÉØæ°üŸGh ÖàµdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d z¢ûcGôe

.áÄØdG √ò¡H

 äÉª∏c  á°ù°SDƒÃ  OÉ°üàb’G  IQGRh  á≤K  âæªKh

 IOÉ«≤dG  ºYO  QÉWEG  ‘  »JCÉj  ∂dP  ¿CG  äÈàYGh

 á«ªgCÉH ¿ÉÁE’G ióe ó°ùéjh á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒª∏d

 äÉÄØdG  ™«ªL  ∫ƒ°Uh  Ò°ù«Jh  áaÉ≤ãdGh  áaô©ŸG

 ÉjGõŸG  ¿CG  ¤EG  áàa’  ,º¡ahôX  âfÉc  Éª¡e  É¡«dEG

 ≥ah  zäÉª∏c  á°ù°SDƒe{  É¡«∏Y  â∏°üM  »àdG

 É¡JGQOÉÑeh á°ù°SDƒŸG èeGôH Rõ©à°S ¢ûcGôe IógÉ©e

 IAGô≤dG ¿ƒµJ ¿CG ¤EG ±ó¡J »àdGh ∫ÉØWCÓd á¡LƒŸG

.±ôX …CG ¬fhO ∫ƒëj ’ kÉ«©«ÑW kÉ«fÉ°ùfEG kÉ≤M

 ídÉ°U  ∫BG  óªMCG  ˆGóÑY  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 â°UôM  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  OÉ°üàb’G  IQGRh  π«ch

 ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«©jöûàdG áeƒ¶æŸG ôjƒ£J ≈∏Y

 ¿ƒfÉ≤dG ìÉJCG å«M á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah

 ∞dDƒŸG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2021 áæ°ùd 38 ºbQ çóëŸG

 …hP øe ºª¡dG ÜÉë°UCG Úµ“ ájò«ØæàdG ¬àëF’h

 ∫ƒ°UƒdGh äÉeƒ∏©ŸG ¤EG PÉØædG øe ájöüÑdG ábÉYE’G

 IÉ«◊G ‘ º¡àcQÉ°ûe õjõ©Jh ´GóHE’G QOÉ°üe ¤EG

 äÉLôfl  øe  IOÉØà°S’Gh  á«YGóHE’Gh  á«aÉ≤ãdG

 º¡d äÉæµªŸGh ¢UôØdG áaÉc ÒaƒJh »ª∏©dG Ωó≤àdG

 ΩÉª°†fG ™e ≥aGƒàj ÉÃh ∞«dCÉàdGh öûædG ´É£b ‘

.z¢ûcGôe IógÉ©e{ `d ádhódG

 IQGRh ¬àëæe …òdG AÉæãà°S’G ¿CG ¤EG ídÉ°U ∫BG QÉ°TCGh

 IógÉ©e øe IOÉØà°SÓd zäÉª∏c{ á°ù°SDƒŸ OÉ°üàb’G

 ‘ äÉØæ°üŸGh ÖàµdG øe ï°ùf OGóYEG ‘ ¢ûcGôe

 IAGôb ‘ ÚaƒØµŸG ¢UÉî°TC’G IóFÉØd öù«e ≥°ùf

 ºYO ‘ ádhódG Oƒ¡÷ áªLôJ »JCÉj ,äÉYƒÑ£ŸG

 ï°Sôjh ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ á¡LƒŸG ájôµØdG á£°ûfC’G

.´GóHE’Gh QÉµàHÓd á«ŸÉY á¡Lh äGQÉeE’G áfÉµe

 äÉª∏c á°ù°SDƒe ¬«∏Y â∏°üM …òdG ¢ü«NÎdG πØµjh

 á°üæe ¤EGh øe EPUB3 á¨«°üH Öàc π«ª– ≥M

 ABC Global Book Services
 ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«ŸÉ©dG áª¶æŸG É¡à≤∏WCG »àdG

 Ú«°ù«FôdG  É¡FÉcöT  øe  áYƒª›h  /WIPO/

 Iöù«e äÉ≤«°ùæàH áMÉàŸG ÖàµdG OóY IOÉjR ±ó¡H

 øjõLÉ©dG hCG öüÑdG ±É©°V hCG ÚaƒØµŸG ¢UÉî°TCÓd

 AÉëfCG ™«ªL ‘ ájó«∏≤àdG äÉYƒÑ£ŸG IAGôb øY

 IOÉjR ¤EG zäÉª∏c á°ù°SDƒe{ ™∏£àJ å«M ,⁄É©dG

 á¨∏dÉH ¢UÉî°TC’G øe áÄØdG √ò¡d áMÉàŸG øjhÉæ©dG

.É¡à∏≤d kGô¶f ∂dPh á«Hô©dG

 äÉØæ°üŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«dBG ¢ûcGôe IógÉ©e öù«Jh

 IóFÉØd  á«eGõdEG  äGAÉæãà°SG  ™°†Jh  IQƒ°ûæŸG

 iôNC’G äÉbÉYE’G …hPh öüÑdG »bÉ©eh ÚaƒØµŸG

 Oƒ«≤d ™°†îJ »àdG äÉYƒÑ£ŸG IAGôb øe º¡æ«µªàd

.…ó«∏≤àdG ∞dDƒŸG ≥M ¿ƒfÉb

 ‘ IógÉ©ŸG  ≈∏Y  â©bh  äGQÉeE’G  ádhO  âfÉch

 IógÉ©ŸG â∏NOh 2013 ƒ«fƒj 27 ïjQÉàH ¢ûcGôe

.2016 ÈªàÑ°S 30 òæe ò«ØæàdG õq«M

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ™e kÉfÉ«MCG ºFÉZ ¤EG É«FõL ÉªFÉZh GÈ¨e ÚæK’G

 ô¡¶dG ó©H kÉböT Iô£‡ á«eÉcQ Öë°S ¿ƒµJ á°Uôa

 ,á«Hƒæ÷Gh á«∏NGódG  ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y óà“h

 ájƒbh á£°ûfh áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 .áHôJC’Gh QÉÑ¨∏d IÒãe ¿ƒµJ Öë°ùdG ™e kÉfÉ«MCG

 – á«böT á«HƒæL ¿ƒµà°S ìÉjôdG ¿CG õcôŸG ôcPh

 ¤EG Éàa’ ,¢S/ºc 35 / 25 – 15 / á«böT á«dÉª°T

.êƒŸG ∞«ØN ¿ƒµ«°S »Hô©dG è«∏ÿG ¿CG

 ¥ƒ≤M AÉæãà°SG ≈∏Y π°üëJ zäÉª∏c{

z¢ûcGôe IógÉ©e{ ≥ah ô°ûædG

 á«eÉcQ Öë°S ¿ƒµàd á°Uôa : OÉ°UQC’G

Ωƒ«dG Iô£ªe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15105 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 1 ÚæK’G2 øWƒdG QÉÑNCG

»∏a á≤£æÃ á«KGÎdG ™bGƒŸG øe kGOóY √ó≤ØJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

 áæ°ùdÉH áÄæ¡J äÉ«bôH ¿É«≤∏àj ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ
IójóédG ájôé¡dG

 ∂∏e ¿ƒÄæ¡j ΩÉµëdGh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ
¢Tô©dG ó«Y iôcP áÑ°SÉæªH á«Hô¨ªdG áµ∏ªªdG

»∏a á≤£æªH á«KGôàdG ™bGƒªdG øe kGOóY ó≤Øàj ábQÉ°ûdG ºcÉM

  ó°TGQ øH óªëe äGQGô≤d kGò«ØæJ

»HO ájó∏Ñd á∏eÉ°ûdG á∏µ«¡dG IOÉYEG óªà©j óªëe øH ¿GóªM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J 

 äÉ«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ,¿É«¡f ∫BG

 Iójó÷G ájôé¡dG áæ°ùdG ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃ áÄæ¡J

 ∑ƒ∏e ,ƒª°ùdGh áeÉîØdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG øe

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG AGôeCGh AÉ°SDhQh

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc

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

 äÉ«bôH ,zˆG √ÉYQz»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ájôé¡dG áæ°ùdG ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃ á∏KÉ‡ áÄæ¡J

.Iójó÷G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H 

 á«bôH ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ∂∏e ,¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG áÄæ¡J

 áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG

.¢Tô©dG ó«Y iôcP

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

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

 á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Y

 »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG

 á«bôH , ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ¤EG áÄæ¡J

 Ωƒj iôcP áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG

.¢Tô©dG

 øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ

 óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG áÄæ¡J á«bôH ,¿ÉªéY

 ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  ,¢SOÉ°ùdG

. ¢Tô©dG ó«Y iôcP áÑ°SÉæÃ ∂dPh

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 áÄæ¡J »à«bôH ,¿ÉªéY ºcÉM ÖFÉf »ª«©ædG

 Éªc.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG Úà∏KÉ‡

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H

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

 óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG áÄæ¡J á«bôH ,áª«ÿG

 ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG

.¢Tô©dG ó«Y iôcP áÑ°SÉæÃ

 ô≤°U øH Oƒ©°S óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 áÄæ¡J á«bôH áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h ,»ª°SÉ≤dG

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG á∏KÉ‡

 øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG  óªfi

 óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG áÄæ¡J á«bôH IÒéØdG

 ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG

.¢Tô©dG ó«Y iôcP áÑ°SÉæÃ

 øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 áÄæ¡J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG á∏KÉ‡

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ΩCG  ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG ó°TGQ

 óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG

 ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG

.¢Tô©dG ó«Y iôcP áÑ°SÉæÃ

 øH  Oƒ©°S  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG ó°TGQ

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL ¤EG á∏KÉ‡

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó≤ØJ 

 á«KGÎdG ™bGƒŸG øe kGOóY ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

.»∏a á≤£æe ‘

 »∏a ≥jôW ∫ƒM π°üØe ìöT ¤EG ¬JQÉjR ∫ÓN √ƒª°S ™ªà°SGh

 ¬æª°†àJ Éeh ,kÉ≤HÉ°S á≤£æŸG ≈∏Y ÉgôKCGh É¡îjQÉJh ájôKC’G á©∏≤dGh

 ácôMh ájQÉéàdG IÉ«◊G ‘ ¬eÉ¡°SEGh ¿ÉµŸG ïjQÉJ ßØ– QÉKBG øe

 á«ªgCG øe ¬∏ãÁ ÉÃh ,á≤HÉ°ùdG Qƒ°ü©dG ‘ øjôaÉ°ùŸGh øjôHÉ©dG

.áeÉg á«îjQÉJh á«KGôJ

 á«KGÎdG ™bGƒŸÉH á°UÉÿG §FGôÿG øe OóY ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG Éªc

 ∂dPh É¡ª«eÎd ájQÉ÷G á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G §£Nh ,»∏a á≤£æÃ

 kGQÉ°ùe á≤£æŸG IQÉjR ¿ƒµàd ,õ«‡ »MÉ«°Sh »KGôJ ´höûe øª°V

 ÜÉ≤ãdG  ÈY √É«ŸG äGQÉ°ùÃ kGQhôe ≈¡≤ŸG §Hôj kÓ°üàe kGóMGh

 ,¬ÑfÉéH »àdG á©∏≤dGh Ëó≤dG áWöûdG õcôe ¤EG ,êÓaC’G πNGóeh

 πq¡°ùj É‡ ,á∏àdG áªb ≈∏Y ájôKC’G iôNC’G á©∏≤dG ¤EG k’ƒ°Uhh

 ±ô©à∏d á≤£æŸG ïjQÉJh çGÎH Úªà¡ŸGh ìÉ«°ùdGh QGhõdG ácôM

.¬«∏Y

 ìöT ¤EG ,ádƒ÷G ∫ÓN ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SGh

 √ƒª°S ógÉ°T å«M ,á«KGÎdG »∏a á©∏≤H ájQÉ÷G º«eÎdG ∫ÉªYCG øY

 ,É¡∏eÉµH á«KGÎdG ™bGƒŸÉH á£«ëŸG á≤£æª∏d kGöTÉÑe kÉ«Fôe kÉ°VôY

 ™bGƒŸG  º«eÎd  áYƒ°VƒŸG  äÉ££îŸG  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG  Éªc

 øª°V ∂dPh ,á«∏Ñ≤à°ùe ájôjƒ£J äÉYhöûe øe ºà«°S Éeh ,á«KGÎdG

 ßØMh ,á≤£æª∏d á«aô©ŸGh ájOÉ°üàb’Gh á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG §£N

 âfÉc É¡fƒc ‘ »∏a á≤£æe á«ªgCG øªµJh .Ëó≤dG É¡KGôJ AÉ«MEGh

 ≥WÉæŸG á«≤H ¤EG √É«ŸG É¡æe ´RƒàJh √É«ŸG ™ªéàd ¿Éµe ÈcCG

 πaGƒ≤dG ÈY øjôaÉ°ùŸGh ádÉMô∏d kGõcôe âfÉc Éªc ,êÓaC’G ÈY

 òæe Ió«©H á«îjQÉJ á∏Môe ¤EG á≤£æŸG ïjQÉJ Oƒ©jh ,ájQÉéàdG

 ‘ ºgC’G ƒg »∏a ≥jôW ¿Éc å«M ,¬∏Ñb Éeh öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG

 øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉH  çGÎ∏d  ábQÉ°ûdG  ó¡©e πª©jh ,á≤£æŸG

 ¿ƒµàd á≤£æŸG º«eôJh AÉ«MEG IOÉYEGh ôjƒ£J ‘ á«eƒµ◊G ôFGhódG

.ΩÉ¡dG »îjQÉàdG ™bƒŸG Gò¡H kÉ«Øjô©Jh É«MÉ«°S kGQGõe

 ÚgÉ°T  øH  »∏Y  ¢Sóæ¡ŸG  øe  πc  ádƒ÷G  ∫ÓN  √ƒª°S  ≥aGQ

 øH  ìÓ°U  ¢Sóæ¡ŸGh  ,áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IôFGO  ¢ù«FQ  …ójƒ°ùdG

 QƒàcódGh ,/IQOÉÑe/ äGQOÉÑŸG ò«ØæJ áÄ«g ¢ù«FQ …Ò¡ŸG »£H

 ¿É«YCG øe OóYh ,çGÎ∏d ábQÉ°ûdG ó¡©e ¢ù«FQ º∏°ùŸG õjõ©dG óÑY

.á≤£æŸG

:ΩGh-»HO

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQGô≤d kGò«ØæJ 

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ‘ ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ¢†«ØîJ ¤EG á«eGôdG ,»HO ¢ù∏› ´ÉªàLG

 ≥∏Nh  ºgQO  äGQÉ«∏e  8  QGó≤Ã  ∞«dÉµàdG

 ,ºgQO äGQÉ«∏e 10 áª«≤H ájOÉ°üàbG ¢Uôa

 øH  óªfi øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  óªàYG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 á∏eÉ°ûdG á∏µ«¡dG IOÉYEG ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 IójóL  äÉ°ù°SDƒe  4  AÉ°ûfEÉH  »HO  ájó∏Ñd

 ò«ØæàdG øY áHÉbôdGh áªcƒ◊G áª¶fCG π°üah

 ¿ƒµàd ájó∏Ñ∏d á«°ù«FQ á£°ûfCG 8 πjƒ–h

 ºgÉ°ùj ÉÃ ,¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácGöûdÉH

 É¡ÑLƒÃ Ωó≤Jh IôµàÑe äÉeóN ÒaƒJ ‘

 äÉeóN πª› øe % 60 øe ÌcCG ájó∏ÑdG

.áæjóŸG

 øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ øª°V{ :Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

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

 á∏µ«g IOÉYEÉH ÒNC’G »HO ¢ù∏› ´ÉªàLG

 πµ«¡dG Ωƒ«dG ÉfóªàYG ,πeÉ°T πµ°ûH ájó∏H

 äÉ°ù°SDƒe  4  AÉ°ûfEÉH  »HO  ájó∏Ñd  ójó÷G

 ,áªcƒ◊G  õjõ©Jh  áHÉbôdG  π°üah  ,IójóL

 ácGöûdÉH ¿ƒµàd á«°ù«FQ á£°ûfCG 8 πjƒ–h

 ájOÉ°üàbG ¢Uôa ≥∏Nh ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e

 :√ƒª°S ±É°VCGh z.ºgQO äGQÉ«∏e 10 áª«≤H

 á°ù°SDƒe  º°†j  ájó∏Ñ∏d  ójó÷G  πµ«¡dG{

 á°ù°SDƒeh ,≥aGôŸG IQGOE’ á°ù°SDƒeh ,áÄ«Ñ∏d

 äÉjÉØædG IQGOE’ á°ù°SDƒeh ,ÊÉÑŸG ¢ü«NÎd

 áeGóà°SG  ≥«≤–h  ,äÉcGöT  AÉæH  ±ó¡dGh

 IÉ«M IOƒL ≥≤– äÉeóN ôjƒ£Jh ,á«dÉe

 äÉ°ù°SDƒŸG  ΩCG  »HO  ájó∏H  ..  ábƒÑ°ùe  ÒZ

 á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG á∏Môe ƒg Égôjƒ£Jh

.z»HO IÒ°ùe ‘ IójóL

 Iójó÷G äÉ°ù°SDƒŸG ‘ äGOÉ«≤dG √ƒª°S ÉYOh

 ò«ØæJh  äÉ«é«JGÎ°S’G  ™°VƒH  AóÑdG  ¤EG

 äÉMƒªWh  ájDhQ  ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  §£ÿG

 äÉ°ù°SDƒŸG{  :√ƒª°S  kÓFÉb  ,»HO  IQÉeEG

 º¡££N ô¶àæfh ,IÒÑc ΩÉ¡e É¡eÉeCG Iójó÷G

 »àdG ájDhôdG ≥«≤ëàd á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgóªàYG

 Oó÷G Újò«ØæàdG AGQóŸGh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 º¡©e ¿ƒµæ°Sh.. ∫ƒëàdG IOÉ«b ‘ á≤K πfi

 º¡Ø«∏µJ ” »àdG ±Góg’G ≥«≤ëàd º¡ªYófh

.zÉ¡H

 :óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 Éfôjó≤J πfi »HO ájó∏Ñd á«dÉ◊G QOGƒµdG{

 º¡«∏Y óªà©fh ,Éæà≤K πfih Éfôµ°T πfih

 äÉ°ù°SDƒŸG  øª°V  Ò«¨àdG  ‘  GƒªgÉ°ù«d

 º«¶æJ ‘ IÒÑc ä’ƒ– ™bƒàfh ,Iójó÷G

 äÉeóN ‘h »Ä«ÑdG ¿CÉ°ûdG IQGOEG ‘h ,AÉæÑdG

 kÉªFGO ΩOÉ≤dGh.. ÚæWGƒª∏d AÉ«MC’Gh ≥FGó◊G

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócDƒj Éªc πªLCG

.zôjƒ£àdG IÒ°ùe óFÉb Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  »HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG

 »HO ájó∏H{ :á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 πã“h  ,áæjóŸG  äÉeóN  øe  %  60  Ωó≤J

 »eóÿGh …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G Ö°ü©dG

 á∏MQ øe AõL á«dÉ◊G äGÒ«¨àdGh ,»Hód

.záæjóŸG ôjƒ£J

 É¡Ø«∏µJ  ”  »HO  ájó∏H{  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 IOÉYEG  â“h  ,á«é«JGÎ°SGh  IójóL  ΩÉ¡Ã

 IOƒLh  á«dÉe  áeGóà°SG  ≥≤ëàd  É¡à∏µ«g

 ‘ º¡°ùJ á«LPƒ‰ á¡L ¿ƒµàdh äÉeóN

.zIOóéàe á≤jô£H »HO πÑ≤à°ùe AÉæH

äÉeóÿG ‘ IOƒLh á«∏«¨°ûJ IAÉØc

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  QGôb  ±ó¡à°ùjh

 ¿CÉ°ûH  ,2022  áæ°ùd  /43/  ºbQ  »HO

 ájó∏Ñd  ójó÷G  »ª«¶æàdG  πµ«¡dG  OÉªàYG

 »MÉ«°ùdGh  …OÉ°üàb’G  ôKC’G  º«¶©J  ,»HO

 ,ájó∏Ñ∏d á©HÉàdG áeÉ©dG ∫ƒ°UCÓd …QÉéàdGh

 10 áª«≤H ájOÉ°üàbG ¢Uôa ≥∏N ∫ÓN øe

 IójóL á∏MôŸ ¢ù«°SCÉàdGh ,ºgQO äGQÉ«∏e

 IôµàÑe äÉeóN ÒaƒJ ±ó¡à°ùJ ôjƒ£àdG øe

 øe % 60 øe ÌcCG ájó∏ÑdG É¡ÑLƒÃ Ωó≤Jh

.áæjóŸG äÉeóN πª›

 ájó∏Ñd  ójó÷G »ª«¶æàdG  πµ«¡dG  º°†«°Sh

 ´É£b  Éªgh  Ú«°ù«FQ  ÚYÉ£b  »HO

 ºYódG äÉeóN ´É£bh ,áªcƒ◊Gh §«£îàdG

 IójóL äÉ°ù°SDƒe 4 ¤EG áaÉ°VEG ,»°ù°SDƒŸG

 πª°ûJh ájó∏ÑdG IQGOEGh ±GöTEG  â– πª©J

 á°ù°SDƒeh ,ÊÉÑŸG ¢ü«NôJh º«¶æJ á°ù°SDƒe

 ≥aGôŸG á°ù°SDƒeh ,áeÓ°ùdGh áë°üdGh áÄ«ÑdG

 ±öüdGh  äÉjÉØædG  á°ù°SDƒeh  ,áeÉ©dG

.»ë°üdG

 »àdG  á«é«JGÎ°S’G  äÉaó¡à°ùŸG  πª°ûJh

 ájó∏Ñd  ójó÷G  »ª«¶æàdG  πµ«¡dG  πª©«°S

 áeGóà°S’G  õjõ©J  ,É¡≤«≤–  ≈∏Y  »HO

 áØ∏µdG ¢†ØN ∫ÓN øe áªcƒ◊Gh á«dÉŸG

 IOƒL  ™aQ  ™e  %10  áÑ°ùæH  á«∏«¨°ûàdG

 áÑ°ùæH  áæjóŸG  ¿Éµ°S  OÉ©°SEGh  äÉeóÿG

 …OÉ°üàb’G  ôKC’G  º«¶©J  ÖfÉL  ¤EG  ,%20

 áeÉ©dG  ∫ƒ°UCÓd  …QÉéàdGh  »MÉ«°ùdGh

 ¢ü«°üîJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,ájó∏Ñ∏d  á©HÉàdG

 ácGöûdÉH ¿ƒµàd ájó∏Ñ∏d á°ù«FQ á£°ûfCG 8

 IOÉ«≤dG ájDhQ ≥≤ëj ÉÃ ,¢UÉÿG ´É£≤dG ™e

 ‘ IÉ«ë∏d π°†aC’G áæjóŸG »HO ¿ƒµJ ¿CÉH

 IQÉeE’G  ‘  IÉ«◊G  IOƒL  Rõ©jh  ,⁄É©dG

 ,á«°ùaÉæàdG äGöTDƒŸG ‘ É¡JOÉjQ ï°Sôjh

 ™e  ácGöûdGh  áªcƒ◊G  äÉLôfl  ºYójh

.¢UÉÿG ´É£≤dG

 ,ôjÉ£dG  óªfi ô£e  ‹É©e  ócCG  ¬à¡L  øe

 á«àëàdG  á«æÑdG  QÉ°ùŸ  ΩÉ©dG  ¢VƒØŸG

 á∏°UGƒe ,IÉ«◊G IOƒLh ÊGôª©dG §«£îàdGh

 IAÉØch áªcƒ◊G õjõ©J ‘ áã«ã◊G Oƒ¡÷G

 ájDhQ  ≥«≤ëàd  á«LÉàfE’Gh  ™aQh  AGOC’G

 áæjóŸG  »HO  π©L  ‘  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 õjõ©J  ‘h  ,⁄É©dG  ‘  IÉ«ë∏d  π°†aC’G

 »æÑJ ‘ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡à«°ùaÉæJ

.™jQÉ°ûŸG RÉ‚EG áYöSh áfhôŸG

 kÉeób »°†ŸG á«ªgCG ¤EG ôjÉ£dG ‹É©e QÉ°TCGh

 á∏°UGƒeh  á«ªæàdGh  ôjƒ£àdG  IÒ°ùe  ‘

 á«é«JGÎ°S’G äÉ££îŸG ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG

 ‘  á«Yƒf  äGõØb  çGóMEG  ±ó¡à°ùJ  »àdG

 äÉeóÿG ≈bQCG Òaƒàd ájƒªæàdG »HO IÒ°ùe

 áeƒ¶æe ≥ah ,øjôFGõdGh É¡fÉµ°Sh É¡«æWGƒŸ

 ≈æÑàJh  áªcƒ◊G  Rõ©J  á∏eÉµàeh  á∏eÉ°T

 äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y ºFÉb kÉãjóM kÉ«ª«¶æJ kÉeƒ¡Øe

 èFÉàædG  ≥≤–  á«°ü°üîJ  äÉYÉ£bh

.IƒLôŸG

áHÉ°T QOGƒc IOÉ«≤H áKóëà°ùe äGQGOEG

 äGQGOEG  çGóëà°SG  iôL  ,QGô≤dG  ≈∏Y  kAÉæHh

 πª©dG  ïjQÉJ  ‘  ¤hC’G  Iôª∏d  IójóL

 ójó–h  ¢ü°üîàdG  ≈∏Y  óªà©J  ,…ó∏ÑdG

 á«LÉàfE’G  ™aôj  ÉÃ  ,äÉjƒdhC’Gh  ΩÉ¡ŸG

 â∏ª°Th  ,èFÉàædG  π°†aCG  ≥≤ëjh  IAÉØµdGh

 ,»ªbôdG ∫ƒëàdG IQGOEGh ,»FGò¨dG øeC’G IQGOEG

 ,IÉ«◊G  IOƒLh …ö†◊G  §«£îàdG  IQGOEGh

 ájQGôªà°SGh  á«°ù°SDƒŸG  ôWÉîŸG  IQGOEGh

 IQGOEGh  ,Ú∏eÉ©àŸG  OÉ©°SEG  IQGOEGh  ,∫ÉªYC’G

 IQGOEGh  ,áeÉ©dG  ™jQÉ°ûŸGh  áæjóŸG  π«ªŒ

 IQGOEGh  ,á«FÉŸG  äGƒæ≤dGh  áeÉ©dG  ÅWGƒ°ûdG

 á«é«JGÎ°SG  IQGOEGh  ,á«Ä«ÑdG  áeGóà°S’G

.äÉjÉØædG ™jQÉ°ûeh

 ≈∏Y  õ«cÎdG  ¤EG  äGQGOE’G  √òg  ±ó¡Jh

 πµ°ûJ  »àdG  ∂∏Jh  Ióéà°ùŸG  äÉØ∏ŸG

 áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àŸG §°Sh iƒ°üb ájƒdhCG

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á∏°UÉ◊G äGQƒ£àdGh

 ÈcC’Gh ójó÷G »ª«¶æàdG πµ«¡dG ¢ù°SDƒjh

 á∏Môe ¤EG ,ΩÉY πµ°ûH »HO ájó∏H ïjQÉJ ‘

 áªcƒ◊Gh »°ù°SDƒŸG πª©dG øe á«FÉæãà°SG

.IQÉeE’G ‘ á«ª«¶æàdG

 á«°ù«FQ á£°ûfCG 8 πjƒëJh ò«ØæàdG øY áHÉbôdGh áªcƒëdG áª¶fCG π°üah IójóL äÉ°ù°SDƒe 4 AÉ°ûfEG

 ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdÉH ¿ƒµàd ájó∏Ñ∏d

 øe AõL á«dÉëdG äGô««¨àdGh áæjóªdG äÉeóN øe % 60 Ωó≤J »HO ájó∏H :óªëe øH Ωƒàµe

 áæjóªdG ôjƒ£J á∏MQ

»HO ájó∏H »a áªcƒëdGh §«£îàdG ´É£≤d …ò«ØæJ ôjóe ÜÉ¡°TƒH áØ«∏N óªM ô°UÉf 

 »°ù°SDƒªdG ºYódG äÉeóN ´É£≤d …ò«ØæJ ôjóe √ÉJƒd ø«°ùM ¢SÉÑ©dG ΩÉ°Sh

  áeÉ©dG ≥aGôªdG á°ù°SDƒªd …ò«ØæJ ôjóe »gƒfCG ø°ùM óªMCG QóH 

 »fÉÑªdG ¢ü«NôJh º«¶æJ á°ù°SDƒªd áHÉfE’ÉH …ò«ØæàdG ôjóªdG …ô«¡ªdG ó«ªM ó«ÑY ºjôe

áeÓ°ùdGh áë°üdGh áÄ«ÑdG á°ù°SDƒªd áHÉfE’ÉH …ò«ØæàdG ôjóªdG …Oƒeô¡dG ¬∏dGóÑY º«MôdGóÑY AÉ«∏Y

»ë°üdG ±ô°üdGh äÉjÉØædG á°ù°SDƒªd áHÉfE’ÉH …ò«ØæàdG ôjóªdG »bhRôªdG Ö«W óªëe ∫OÉY

:»HO ájó∏Ñd ójóédG »ª«¶æàdG πµ«¡dG



:ΩGh-IÒéØdG

 ‹h »böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ó≤ØJ

 IÒéØdG  qÖ°üe  -  ájÈdG  ∑ƒfOCG  ,IÒéØdG  ó¡Y

 √É«ŸG  ∞jöüJ  ‘  πª©dG  Ò°S  ≈∏Y  ´ÓWÓd

 ájƒ÷G  ∫GƒMC’G  π©ØH  ICÉ°ûæŸG  ‘  á©ªéàŸG

.á≤£æŸG É¡d â°Vô©J »àdG

 ⁄É°S  IOÉ©°S  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h ƒª°S  ≈≤àdGh

 á£fi äÉ«∏ªY – IÒéØdG – qÖ°üŸG ôjóe ´ƒ£ŸG

 å«M,ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  ,á£°SƒàŸG  ï°†dG

 ájQÉ÷G ∫ÉªYC’G ≈∏Y ádƒ÷G ∫ÓN √ƒª°S ™∏WG

 øe ICÉ°ûæŸG ≥aGôeh Ö°üŸG ∞jöüJh ∞«¶æJ ‘

.Iôjõ¨dG QÉ£eC’G QÉKBG

 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ó qcCGh

 »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 á©HÉàÃ IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ºYódG  ∫Éµ°TCG  áaÉc ÒaƒJh ICÉ°ûæŸG  ‘ πª©dG

 ÉgRÉ‚EGh ΩÉ¡ŸG äÉÑ∏£àe π«¡°ùàd äÉ«fÉµeE’Gh

.ICÉ°ûæŸG ‘ »∏c πµ°ûH πª©dG IOÉYE’

 ⁄É°S IOÉ©°S ájó≤ØàdG ádƒ÷G ‘ √ƒª°S ≥aGQ

 ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Öàµe  ôjóe  »ªMõdG

.IÒéØdG AÉæ«e ôjóe OGôe ≈°Sƒe ÏHÉµdG IOÉ©°Sh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ¬ qLh  

 …OÉf  ¢ù«FQ  IôØ¶dG  á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G  πã‡

 ¢Vô©e  á«é«JGÎ°SG  ôjƒ£àH  äGQÉeE’G  …QÉ≤°U

 ∫É›  ‘  á«°ShôØdGh  ó«°ü∏d  ‹hódG  »ÑXƒHCG

 äGQÉeE’G ádhód ‘É≤ãdG çhQƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 ΩGóà°ù oŸG ó«°üdGh áÄ«ÑdG ¿ƒ°U ‘ √QhO õjõ©Jh

.çGÎdG Ëó≤Jh

 äÉMÉéædG øe ójõŸG ≥«≤– ¤EG  √ƒª°S ÉYOh

 ‘ô©ŸGh »ª«∏©àdGh ‘É≤ãdG ¢Vô©ŸG iƒàëŸ

 äÉ«dÉ©ah  äÉéàæ oeh  äÉ«æ≤Jh  äÉeóN  ÈY

 Qƒ£àdG  ™e  ΩAÓàJ  IOqóéà oe  ájDhôH  IôµàÑ oe

.ÒÑµdG ‹hódG çó◊G Gò¡d ôªà°ù oŸG

 π«îædG öüb ‘ √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  …Qƒ°üæŸG  »∏Y  óLÉe  ‹É©e

 …OÉæd  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ¢Vô©ª∏d  áª¶æŸG  É«∏©dG

 ô£e  óªMCG  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  äGQÉeE’G  …QÉ≤°U

 ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ƒª°S  Öàµe  ôjóe  …ôgÉ¶dG

 …ôgÉ¶dG  ô£e  ó«ªM  IOÉ©°Sh  IôØ¶dG  á≤£æe

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG

 »£Hh  z∂«fOCG{  ¢VQÉ©ª∏d  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG

 ‘  …ƒHÎdG  èeÉfÈdG  ôjóe  »∏««ÿG  ¢TGƒg

 á°SGôah  IQÉ≤°ü∏d  ójGR  øH  óªfi  á°SQóe

.AGôë°üdG

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ™∏WGh

 IQhódG  º«¶æàH  á°UÉÿG  äGÒ°†ëàdG  ≈∏Y

 á«°ShôØdGh ó«°ü∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG øe áeOÉ≤dG

 øe IÎØdG ∫ÓN ΩÉ≤J »àdGh ,z2022 »ÑXƒHCG{

 º«¶æàHh Ú ne pOÉ≤dG ôHƒàcCG 2 ≈àM ÈªàÑ°S 26

.äGQÉeE’G …QÉ≤°U …OÉf øe

 »àdG IÒÑµdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY √ƒª°S ÜôYCGh

 áaÉch ¢Vô©ª∏d áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG É¡dòÑJ

 ìÉ‚EG  ‘  Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdGh  IÉYôdG

 §°ShC’G  ¥öûdG  ‘ ¬Yƒf  øe  ºî°VC’G  çó◊G

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G ¬àfÉµe ï q°SQ …òdGh É«≤jôaCGh

.2021 IÒNC’G ¬JQhO ‘

 çó◊ÉH  AÉ≤JQ’G  á∏°UGƒe  á«ªgCG  √ƒª°S  ócCGh

 çGÎdÉH »YƒdG õjõ©J ó«©°U ≈∏Y RQÉH ≈≤à∏ oªc

 ájƒ¡∏d kÉ«°SÉ°SCG  kÉæcQ √QÉÑàYÉH ¬«∏Y ®ÉØ◊Gh

 áæ«àŸG  õFÉcôdG  óMCGh  á«JGQÉeE’G  á«æWƒdG

 Qƒ°ùL  õjõ©J  ‘  ÒÑµdG  √Qhódh  ™ªàé oª∏d

.iôNC’G äÉaÉ≤ãdG ™e πYÉØàdG

 áfÉµe  ≈∏Y ®ÉØ◊G  á«ªgCG  ≈∏Y √ƒª°S  Oó°Th

 ¢Uô◊Gh ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ¬JOÉjQh ¢Vô©ŸG

 »æWƒdG  çGÎdG  ¿ƒ°U  ‘  √QhO  π«©ØJ  ≈∏Y

 Ú°VQÉ©dG øe ójõŸG ÜòLh ΩGóà°ù oŸG ó«°üdGh

 √QhO õjõ©Jh Ú«dhódGh Ú«ª«∏bE’Gh Ú«∏ëŸG

 á«dÉY á«FGöT Iƒ≤H õq«ªàj º¡ oe …QÉŒ çóëc

 á«KGÎdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G øe ójõŸG ¥ÓWEGh

 äÉ q°üæe  ôjƒ£Jh  ájƒYƒàdG  á«aÉ≤ãdGh  á«æØdGh

.ΩÉ©dG √ô¡¶eh ¬JÉYÉ£bh çó◊G

 …Qƒ°üæŸG »∏Y óLÉe ‹É©e ¬ qLƒJ ¬ÑfÉL øe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ¢üdÉîH

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ,¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°ùdh ,ˆG

 çGÎdG  ájÉªM ‘ º¡°ù oJ  »àdG  Oƒ¡÷G áaÉµdh

 OGôaCG ¢SƒØf ‘ ¬°ùjôµJh ÊÉ°ùfE’Gh »JGQÉeE’G

.™ªàéŸG

 á©HÉà oª∏d  πjõ÷G  √ôµ°T  øY  ¬«dÉ©e  ÜôYCGh

 πÑb  øe  ¢Vô©ŸG  º«¶æJ  äGOGó©à°S’  áªFGódG

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

 ≥«≤–h  çó◊G  á«é«JGÎ°SG  ôjƒ£àH  áÁôµdG

.áeOÉ≤dG ¬JQhO ‘ ìÉéædG øe ójõŸG

 ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ™∏WG ôNBG ÖfÉL øe

 ¬eób …òdG ¢Vô©dG ≈∏Y AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG

 ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  …ôgÉ¶dG  ô£e  ó«ªM  IOÉ©°S

 á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh

 §£ÿG  øª°†J  …òdGh  z∂«fOCG{  ¢VQÉ©ª∏d

 á«MÉ«°ùdG ∫ƒ°UC’G øe Oó©H á°UÉÿG ájôjƒ£àdG

 ™HÉàdG ¢SÉj »æH Ò°U ¥óæah IôØ¶dG á≤£æe ‘

 á©HÉJ  áMÉ«°S  ácöT  πÑb  øe  ∂dPh  ,∂«fOC’

 ´É£b  ‘  á°ü°üîàŸGh  z∂«fOCG{  áYƒªéŸ

.á«¡«aÎdG áMÉ«°ùdG

 »àdG èeGÈdGh §£ÿG øe kGOóY ¢Vô©dG øª°†Jh

 ∫ƒ°UC’G  √ò¡d  á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£àd  ±ó¡J

 ™àªàJ  »àdG  á«MÉ«°ùdG  äÉeƒ≤ª∏d  èjhÎdGh

 øe á∏eÉµàe áeõM ôjƒ£Jh √ôØ¶dG á≤£æe É¡H

 ∫hO øe GOóY πª°ûJ á≤£æª∏d á«≤jƒ°ùàdG èeGÈdG

 ºà«°S »àdGh Úªà¡ŸGh QGhõdG ÜÉ£≤à°S’ ⁄É©dG

 ÚYÉ£≤dG ‘ AÉcöûdG ™e Égôjƒ£J ≈∏Y πª©dG

.¢UÉÿGh »eƒµ◊G

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ¬Lhh

 á≤£æŸ »MÉ«°ùdG èjhÎdG á«é«JGÎ°SG ôjƒ£àH

 IójôØdG  á«©«Ñ£dG  äÉeƒ≤ŸG  QÉ¡XEGh  IôØ¶dG

 É¡à«°ùaÉæJ  õjõ©Jh  »æ¨dG  …QÉ°†◊G  çQE’Gh

 ≈∏Y É¡JQóbh ‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y

.ádhódG êQÉNh πNGO øe QGhõdG ÜÉ£≤à°SG

 èeGÈdG øe OóY ¥ÓWEG á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S ócCGh

 ¢Vƒ¡ædG ‘ ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ™jQÉ°ûŸGh

 á≤£æŸG ‘ »MÉ«°ùdG ´É£≤dG πÑ≤à°ùeh ™bGƒH

 øe Oó©d á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ∫ÓN øe ∂dPh

 IójôØdG á≤£æŸG äÉeƒ≤e ≈∏Y õ«cÎdGh ∫ƒ°UC’G

 äÉ«ªëŸGh  Qõ÷G  á°UÉNh  É¡H  õ«ªàJ  »àdG

 ´Ó≤dGh ÊÉÑª∏d k’ƒ°Uh A»WGƒ°ûdGh á«©«Ñ£dG

.á≤£æŸG É¡H ôNõJ »àdG á«îjQÉàdG

:ΩGh-»HO

 ,»eƒµ◊G QÉµàHÓd ó°TGQ øH óªfi õcôe ≥∏WCG

 kGôjô≤J  ,zôµàHG{  á«aô©ŸG  á°üæŸG  ÈY

 ,zá«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG{  ¿Gƒæ©H  kGójóL

 ™°ùJ øe ájQÉµàHG ÜQÉŒ 10 ¬«a ¢Vô©à°SG

 á«ŸÉY ìÉ‚ ¢ü°üb πã“ ,⁄É©dG ∫ƒM ∫hO

 äÉ©ªàéŸG ™e äÉeƒµ◊G ácGöT õjõ©J ‘

 èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸGh äÉ°SÉ«°ùdG º«ª°üJ ‘

 πª©dG  ôjƒ£J  ‘  QGô≤dG  ´Éæ°U  ºYOh

 ™ªàéŸG OGôaCG iDhQ ≈∏Y á«æÑŸG äÉeóÿGh

.º¡JÉ©∏£Jh

 πª©dG IOÉb äGQób ºYO ¤EG ôjô≤àdG ±ó¡jh

 IójóL  QÉµaCÉH  ºgójhõJ  ÈY  »eƒµ◊G

 áYÉæ°U  ‘ á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG  õjõ©àd

 äGQOÉÑŸGh  ™jQÉ°ûŸG  º«ª°üJh  QGô≤dG

 äÉjƒà°ùÃ »≤JôJ »àdG  IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊Gh

 10 ôjô≤àdG »£¨jh ,äÉ©ªàéŸG IÉ«M IOƒL

 øe πc ‘ ∫ÉéŸG Gòg ‘ IôµàÑe ÜQÉŒ

 É«µ«é∏Hh ¿GƒjÉJh É«dGÎ°SCGh Góæ∏æah Góæ∏°ùjBG

 Góæch É°ùfôah á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh

.äGQÉeE’G ádhO ¤EG áaÉ°VEG

 øH  óªfi  õcôe  ôjóe  ∂∏¡J  ÒÑY  âdÉbh

 ácQÉ°ûŸG ôjô≤J ¿EG ,»eƒµ◊G QÉµàHÓd ó°TGQ

 äÉeƒµM  øe  Úªà¡ª∏d  Ωó≤j  á«©ªàéŸG

 ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ »eƒµ◊G πª©dG IOÉbh

 ácGöT  äÉbÓY  ôjƒ£J  ‘ IôµàÑe  êPÉ‰

 OGôaCGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ÚH  á«∏YÉØJ

 ¬Lh  ≈∏Y  Ú∏eÉ©àŸGh  kÉeƒªY  ™ªàéŸG

 º«ª°üJ ‘ äÉcGöûdG è¡f »æÑJh ,¢Uƒ°üÿG

 .¬«dEGh  ™ªàéŸG  øe  äÉ°SÉ«°Sh  ™jQÉ°ûe

 ÜQÉŒ öû©H  ±ô©j  ôjô≤àdG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 áeó≤àe êPÉ‰ πã“ ,∫hO 9 É¡JQƒW á«ŸÉY

 ,™ªàéŸG ™e á«cQÉ°ûàdG ábÓ©dG AÉæH ‘

 º°SQ ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y √OGôaCG õ«Ø– ‘h

 ,äGQOÉÑŸGh  äÉeóÿGh ™jQÉ°ûŸG  º«ª°üJh

 ä’ÉéŸG ‘ ájôjƒ£àdG äÉjƒdhC’G ójó–h

 ÉÃ ,™ªàéŸG IÉ«ëH á£ÑJôŸG äÉYÉ£≤dGh

 ™jQÉ°ûeh ∫ƒ∏Mh äÉeóN QÉµàHG ‘ º¡°ùj

 »≤JôJh  ™ªàéŸG  ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùµ©æJ

 ¬à«°ùaÉæJ Rõ©Jh »eƒµ◊G πª©dG äÉjƒà°ùÃ

.kÉ«ŸÉY

QGô≤dG ™æ°U ‘ á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG -

 á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG Ωƒ¡ØÃ ôjô≤àdG ±qô©jh

 ‘ ™ªàéŸG OGôaCG  ∑GöTEG  ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG

 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G

 áeÉ©dG ±GógC’G º°SQ ‘ º¡àªgÉ°ùe õjõ©Jh

 ™ªàéŸG ácQÉ°ûe ¿CG ¤EG Ò°ûjh ,äÉeƒµë∏d

 øe øµ‡ Qób ÈcC’ áª¶æŸG áªgÉ°ùŸG πqã“

.»eƒµ◊G QGô≤dG ™æ°U ‘ ¬JÉÄa

 ácQÉ°ûŸG  Qƒ£J  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°ùjh

 ≈∏Y É¡Jó¡°T »àdG ä’ƒëàdGh á«©ªàéŸG

 øjó≤©dG ∫ÓN á°SQÉªŸGh Ωƒ¡ØŸG »jƒà°ùe

 É«LƒdƒæµJ  QhO  ¤EG  ¥ô£àjh  ,Ú«°VÉŸG

 ºYOh ,π°UGƒàdG Qƒ°ùL AÉæH ‘ ä’É°üJ’G

 ™e  äÉcGöûdG  õjõ©àd  á«eƒµ◊G  Oƒ¡÷G

 äGQOÉÑŸGh  ∫ƒ∏◊G  ôjƒ£J  ‘  ™ªàéŸG

.OGôaC’G äÉMƒªW »Ñ∏J »àdG äÉeóÿGh

 ácQÉ°ûŸ á°üæe ..Góæ∏°ùjBG -
 äÉ°SÉ«°ùdG º«ª°üJ ‘ ™ªàéŸG

 áMƒàØe  á°üæe  áHôŒ  ôjô≤àdG  ∫hÉæàjh

 ÌcCG  É¡eóîà°ùj  âfÎfE’G  ÈY  QOÉ°üŸG

 ∂«aÉ«µjQ  áæjóÃ  Úª«≤ŸG  øe  %56  øe

 áªFÉb  OGóYEG  É¡dÓN øe  ºàj  .Góæ∏°ùjBG  ‘

 á£°SGƒH  á«dhC’G  äÉMÎ≤ŸÉH  Iöüàfl

 ºàj  ¿CG  πÑb  áæjóŸG  ¢ù∏›  øe  AÉ°†YCG

 òæeh  ,É¡«∏Y  âjƒ°üàdG  πLCG  øe  Égöûf

 ¿ƒ«∏e 17^5 áæjóŸG â≤ØfCG ,á°üæŸG ¥ÓWEG

 øe áMÎ≤e á°SÉ«°S 787 øe ÌcCG ≈∏Y Q’hO

.™ªàéŸG OGôaCG

 π«é°ùJ øe áæjóŸG ¿Éµ°S á°üæŸG øµ“h

 äÉHÉ°ùM  ™e  §HôdG  ÈY  É¡«dEG  ∫ƒNódG

 ∑ƒÑ°ù«a πãe »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe

 ‘  ácQÉ°ûŸG  Ö∏£àJ  Éª«a  ,ÎjƒJ  hCG

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Úeóîà°ùŸG øe âjƒ°üàdG

 ‘  ÚÑNÉæ∏d  »eƒ≤dG  πé°ùdG  øe  ó«cCÉJ

 á°üæŸG »eóîà°ùe OóY π°Uh óbh ,Góæ∏°ùjBG

 ‘h ,áæjóŸG ¿Éµ°S OGó©J ∞°üf øe ÌcCG

 Ωóîà°ùe ∞dCG 16 øe ÌcCG π°SQCG 2021 ΩÉY

 ¬JGP ΩÉ©dG ó¡°T Éªc ,Iôµa 5800 øe ÌcCG

 á°üæe ƒgh ,z∂JÉjƒdhCG{ »ª o°S ™bƒe ¥ÓWEG

 ÚæWGƒŸG á°ù°SDƒe º«ª°üJ øe âfÎfE’G ÈY

 ≈©°ùJ á«ëHQ ÒZ á°ù°SDƒe »gh ,ájóæ∏°ùjB’G

 OGôaCG ácQÉ°ûŸ á«ªbQ äÉ«é«JGÎ°SEG ™°Vƒd

 äÉ°SÉ«°S  ìGÎbG  º¡d  í«àJh  ,™ªàéŸG

.âfÎfE’G ÈY É¡à°ûbÉæŸ

™«é°ûàd ájóæ∏æa áÑ©d -
á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG 

 ¬JQƒW  kGôµàÑe  kÓM  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°ùjh

 »Yh  õjõ©àd  Góæ∏æa  ‘  »µæ°ù∏g  áæjóe

 ,™ªàéŸG OGôaCG ácQÉ°ûe á«ªgCÉH ÚØXƒŸG

 áÑ©d  »gh  zácQÉ°ûŸG  áÑ©dz`H  πãªàj

 øe  IÒ¨°U ¥ôa  É¡Ñ©∏J  ¿CG  øµÁ á«Mƒd

 ‘  »eÉeC’G  ∞°üdG  »ØXƒeh  øjôjóŸG

 É¡«a ¿ƒcQÉ°ûŸG ±qô©àj ,á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 ™ªàéŸG OGôaCG ∑GöTEG πFÉ°Sh øe OóY ≈∏Y

 áeÉ©dG  äÉYÉªàL’G  øe  kGAóH  º¡∏ªY  ‘

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ≈àMh  õ«cÎdG  äÉYƒª›h

.á«fGõ«ŸG ™°Vh

 ¢ù∏›  π©L  ±ó¡H  áÑ©∏dG  ¥ÓWEG  AÉLh

 ,OGôaC’G  äÉ©∏£àd  áHÉéà°SG  ÌcCG  áæjóŸG

 - 7 øe ¿ƒµàJ ¥ôa ™ªàŒ ,É¡«a ácQÉ°ûª∏dh

 º¡©e ¿ƒµJh áÑ©∏dG áMƒd ∫ƒM É°üî°T 30

 ±öûe IóYÉ°ùÃh .ΩÓbCGh äÉ¶MÓe ¥GQhCG

 ¿ƒ∏ª©j  kÉjó–  áYƒªéŸG  QÉàîJ  ,ÜsQóe

 AGQB’G øe ójõŸG ™ªL ¤EG ¿ƒLÉàëjh ¬«∏Y

 ó©Hh ,¬fCÉ°ûH ™ªàéŸG OGôaCG øe äÓNó oŸGh

 πMGôŸG øe á∏°ù∏°S ÈY áÑ©∏dG π≤àæJ ,∂dP

 á«ªgCG  ióe ¿CÉ°ûH QGƒ◊G ƒg É¡æe ±ó¡dG

 ,áÑ©∏dG ∞°üàæe ‘h .á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG

 ,ábÉ£H 200 øe áfƒµe áYƒª› Ëó≤J ºàj

 âeóîoà°SG  ácQÉ°ûª∏d  IGOCG  É¡æe  πc  º°†J

 ójó– ‘ ÚcQÉ°ûŸG óYÉ°ùàd ,»°VÉŸG ‘

.…óëàdG ‘ ìÉéæ∏d Ö°ùfC’G äGhOC’G

 ¢Sƒ∏‚CG ¢Sƒd ∫ÉªYCG áHGƒH -

 áHôéàH á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG ôjô≤J ±ô©jh

 ,¢Sƒ∏‚CG ¢Sƒd ‘ äGQÉµàH’G ≥jôa ÉgQƒW

 âfÎfE’G  ÈY  ∫ÉªYCÓd  áHGƒH  ‘  πãªàJ

 É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ™e ôµàÑe º«ª°üàH

 GkÒãc  â£ q°ùH  å«M ,ádƒ¡°ùH  É¡eGóîà°SGh

 ‘ äÉcöûdG ¢ù«°SCÉJ á«∏ªY äGAGôLEG  øe

.áæjóŸG

 OGhQ ™e QhÉ°ûàdG ó©H áHGƒÑdG ¥ÓWEG  ” h

 »àdG á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dG ™eh Ú«∏fi ∫ÉªYCG

 âbƒdG §°Sƒàe π«∏≤J ±ó¡H ,É¡©e ¿ƒ∏YÉØàj

 ¤EG ΩÉjCG áà°S øe ácöT ¢ù«°SCÉàd Üƒ∏£ŸG

 Iöû©dG ô¡°TC’G QGóe ≈∏Yh .§≤a óMGh Ωƒj

 Iójó÷G  ∫ÉªYC’G  áHGƒH  âHòL ,É¡d  ¤hC’G

.Ωóîà°ùe ∞dCG 60 øe ÌcCG âfÎfE’G ÈY

 ¢Sƒ∏‚CG ¢Sƒd ‘ äGQÉµàH’G ≥jôa ≈°†bh

 øe  ójó©dG  ™e  ¢TÉ≤ædG  ‘  kÉjƒW  É kàbh

 äÉfÉ«ÑdG á©«ÑW øY QÉ°ùØà°SÓd äÉcöûdG

 ó≤Y  Éªc  ,á°üæŸG  ≈∏Y  ÉgôaGƒJ  Üƒ∏£ŸG

 »µdÉe  øe  ÒãµdG  ™e  ¢TÉ≤f  äÉ°ù∏L

 ¢ù«°SCÉJ  á«Ø«c  áHôŒ  º¡Ød  äÉcöûdG

 ™e äÉ°ûbÉæe AGôLEG ” ,∂dP ó©Hh .äÉcöûdG

 á«Ø«c áaô©Ÿ á«æ©ŸG á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dG

 äÉÑ∏£H  Ωó≤àdGh  π°UGƒàdG  á«∏ªY  §«°ùÑJ

.∫ÉªYC’G ¢ù«°SCÉJ íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

IQƒ°ûe äÉÄ«g ..¿QƒÑ∏e áæ÷ -
áæjóŸG ∫ƒM IõµJôe 

 »gh ¿QƒÑ∏e áæ÷ áHôŒ ôjô≤àdG ∫hÉæàjh

 ‘ ¿QƒÑ∏e áæjóe Égô≤e á«ëHQ ÒZ áª¶æe

 äÉcöûdG Oƒ¡L ó°û◊ É¡°ù«°SCÉJ ” ,É«dGÎ°SCG

 πLCG  øe  äÉª¶æŸGh  á«ÁOÉcC’G  •É°ShC’Gh

 IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh ¿hÉ©àdGh á£°ûfC’G ácQÉ°ûe

 150 øe ÌcCG É¡àjƒ°†Y π¨°ûjh ,áeƒµë∏d

 áæé∏dG  ±óg  πãªàjh  .áØ∏àfl  á°ù°SDƒe

 ÉgQÉÑàYÉH ¿QƒÑ∏e áfÉµe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘

 πÑ°S  ôaƒJ  »àdG  ¿óŸG  π°†aCG  øe  IóMGh

.⁄É©dG ‘ ¢û«©dG

 øe ¿ƒµe IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe áæé∏dG QGó oJ

 ,ΩÉ©dG ‘ äGôe â°S ¿ƒ©ªàéj kGƒ°†Y 14

 IQƒ°ûª∏d  áÄ«g  Èà© nJ  áæé∏dG  ¿CG  ºZQh

 É¡fƒc ¤EG ÜôbCG á≤jô£H πª©J »¡a ,ôµØdGh

 áª∏e ¿ƒµJ ¿C’ ≈©°ùJh ,§¨°V áYƒª›

 áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe á«∏ëŸG äÉ°SÉ«°ùdG πµH

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  πc  øe  AÉ°†YCÉH

.™ªàéŸG äÉÄa ™«ªLh

 ‘ ¿QƒÑ∏e áæ÷ ∫ÉªYCG  èFÉàf  ∞sæ°ü oJ  h

 ,¢UÉÿG  ´É£≤dG  ™e  ¿hÉ©àdG  :äÉÄa  çÓK

 äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vhh  ,äÉ°ù°SDƒŸG  ¢ù«°SCÉJh

 É¡dÉªYCG  äÉYƒ°Vƒe  õµJôJh  ,á«eƒµ◊G

 OÉ°üàbG :πª°ûJ á«°ù«FQ QhÉfi á©HQCG ≈∏Y

 Ú°ù–h  á«àëàdG  á«æÑdGh  πÑ≤à°ùŸG

 .á°û«©ŸG πÑ o°S Ú°ù–h ájö†◊G ≥WÉæŸG

 ò«ØæJh ôjƒ£J ∫ÉªYCG ‘ áæé∏dG âª¡°SCG óbh

 ,iÈµdG  áæjóŸG  äÉYhöûe  øe  ójó©dG

 QÉ£e ôjƒ£Jh ,RófÓchO ôjƒ£J IOÉYEG πãe

.ÉgÒZh ,¿QƒÑ∏e

ÚfGƒ≤∏d ΩÉ©dG ¢TÉ≤ædG ..z¿GƒjÉJ ‘{ -

 z¿GƒjÉJ ‘{ á°üæe áHôŒ ôjô≤àdG ∫hÉæàjh

 QGƒ◊G π«©Øàd ¿GƒjÉJ É¡JQƒW »àdG á«còdG

 ÚfGƒ≤dG á°ûbÉæe ä’É› ‘ ™ªàéŸG ™e

 âdhÉM ÉeóæY É¡Jôµa äCGóHh ,äÉ©jöûàdGh

 äÉ©«Ñe  Úæ≤J  ¿GƒjÉJ  ‘  á«dÉŸG  IQGRh

 πªYh  âfÎfE’G  ÈY  äÉéàæŸG  ¢†©H

 Ö©°ü oJ  íFGƒd  ™°Vh  ≈∏Y  ¿ƒdhDƒ°ùŸG

 qöü≤dGh ∫ÉØWC’G ∫Ó¨à°SG IAÉ°SEG øe ó–h

 IGOCG ¤EG GhCÉé∏a ,ójó÷G ÊhÎµdE’G ΩÉ¶æ∏d

 ºYódG øY kÉãëH »YÉª÷G ¢TÉ≤æ∏d IójóL

 OGôaC’ áMÉ°ùe á°üæŸG πã“h .IóYÉ°ùŸGh

 áeƒµ◊G  ™e  πYÉØà∏d  ¿GƒjÉJ  ™ªà›

 äÉMÎ≤eh  ∫ƒ∏M  Ëó≤J  ‘  ácQÉ°ûŸGh

 â“  óbh  ,É¡«∏Y  âjƒ°üàdGh  äÉjóëà∏d

 ,á°üæŸG ≈∏Y äÉæ«°ùëàdG øe ójó©dG áaÉ°VEG

 á°ûbÉæŸ  É¡eGóîà°SG  ”  2019  ΩÉY  ‘h

 äó¡°T ºK øeh ,ÚfGƒ≤dG äGOƒ°ùe øe ójó©dG

 áYƒª› â∏ª°T »àdG äÉãjóëàdG øe ÒãµdG

 ™ª÷  QOÉ°üŸG  áMƒàØe  äGhOC’G  øe

 º«¶æJh  ,äÉeƒ∏©ŸG  ácQÉ°ûeh  ,äÉMÎ≤e

 ” ,2018 ΩÉY ¢ù£°ùZCG òæeh ,äÉYÓ£à°S’G

 π°UƒàdG ”h ,ádÉM 26 ‘ á°üæŸG ΩGóîà°SG

.É¡æe %80 ‘ º°SÉM »eƒµM AGôLEG ¤EG

…óæµdG zôªædG{ ≥jôa -

 á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG  ôjô≤J  ¢Vô©à°ùjh

 Tiger{  zôªædG  ≥jôa{  áHôŒ

 º°†j z…ó«∏≤J ÒZ ≥jôa{ ƒgh zTeam
 nÉjô¡°T ¿ƒ©ªàéj ∫ÉªYCG GóFGQ 25 øe ÌcCG

 …QÉ¨dÉc  áæjóe  äÉjóëàd  ∫ƒ∏M  OÉéjE’

 ™ªŒ  áHôéàdG  √ògh  .Góæc  ÜôZ  ‘

 á«æ©ŸG  ±GôWC’G  øe  ´ƒæàe  èjõe  ÚH

 º¡a  πLCG  øe  ∞°üfh  ÚàYÉ°S  IóŸ  É©e

 ¤EG  π°UƒàdGh  ,Ió≤©ŸG  äÉjóëàdG  π«∏–h

 É¡YÉ°†NEGh á«FóÑe ∫ƒ∏M áZÉ«°Uh ,QÉµaCG

 ∫ÓN øeh .Úeóîà°ùŸG πÑb øe QÉÑàNÓd

 ¿ÉµeEÉH  ,áYƒæàŸG  AGQB’G  √òg  ÚH  ™ª÷G

 ôWCG ‘ πª©dG zTiger Team{ ≥jôa

 π°UƒàdGh ,âbh …CG QGógEG ¿hO IOófi á«æeR

 áHôŒ ó©Jh .á©bƒàe ÒZ Iõ«ªàe ∫ƒ∏M ¤EG

 AÉ°†YCG  ÚH  ¿hÉ©àdG  ‘  kÉLPƒ‰  ≥jôØdG

 ºYóJ  áÄ«H  ï«°SÎd  IóMGƒdG  á°ù°SDƒŸG

 ,ádÉ©a ∫ƒ∏M ¤EG π°UƒàdGh QÉµàH’G Rõ©Jh

.ô¡°T πc ∞∏àfl ó– πM ≈∏Y πª©jh

 »µ«é∏H äÉMÎ≤e ΩÉ¶f 100×100
 ±ƒæ«f  áæjóe  áHôéàH  ôjô≤àdG  ±ô©jh

 z100×100{  á∏ªM  ¥ÓWEÉH  á«µ«é∏ÑdG

 ‘ ™ªàéŸG OGôaCG ácQÉ°ûe õjõ©J ™«é°ûàd

 IQOÉÑŸG Iôµa Ωƒ≤Jh ,á«∏ëŸG äÉ°SÉ«°ùdG

 Ée ≈∏Y áeó≤ŸG IôµØdG â∏°üM GPEG ¬fCG ≈∏Y

 ºàà°ùa ,Ωƒj 100 ‘ äƒ°U 100 øY π≤j ’

 ‘  áæjóŸG  ¢ù∏›  á£°SGƒH  É¡à°ûbÉæe

 É¡eó≤e ≈≤∏à«°Sh Ú«dÉàdG øjô¡°ûdG ¿ƒ°†Z

 ΩÉY ájGóH øe GQÉÑàYGh .IOófi äÉ¶MÓe

 ,´höûŸG Gòg ‘ kÉ°üî°T 873 ∑QÉ°T ,2021

 Üƒ∏£ŸG ≈fOC’G ó◊G äÉMÎ≤e 7 â¨∏Hh

 øª°†àJh  ,¢ù∏éŸG  á£°SGƒH  á°ûbÉæª∏d

 Ëó≤àdG  ºàj  ¿CG  ,äÉMÎ≤ŸG  Ëó≤J ÒjÉ©e

 ¿ƒµj ¿CGh ,á«∏fi á«eƒµM á¡L ≥jôW øY

 øª°†àj ’CGh ,ΩÉ©dG ídÉ°üdG Ωóîj ìÎ≤ŸG

 RhÉéàJ ’CGh ,™ªàéŸG OGôaCG ÚH õ««“ …CG

 ÒZh kGôµàÑe ¿ƒµj ¿CGh ,hQƒj 5000 ¬à«fGõ«e

.IOófi Ióe ∫ÓN ≥«Ñ£àdG kÓHÉbh …ó«∏≤J

á«°ùfôØdG ¿hõ«ŸÉe-…hQ á°üæe -

 É°ùfôa  ‘  ¿hõ«ŸÉe-…hQ  á«MÉ°V  ‘

 øª°V ,¢üî°T ∞dCG 78 øe ÌcCG ¢û«©j å«M

 ”  ,¢ùjQÉH  áª°UÉ©∏d  á«Hô¨dG  »MGƒ°†dG

 ΩÉY  á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûª∏d  á°üæe  ¥ÓWEG

 π°†aCG  á°Uôa  ™ªàéŸG  OGôaCG  íæŸ  2018

.QGô≤dG ™æ°U á«∏ªY ¿CÉ°ûH º¡FGQBG øY ÒÑ©à∏d

      

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15105 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 1 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 »fƒéfGQÉe ó¡©e QhõJ »Ñ©µdG IQƒf

ƒfÓ«e »a

 πeÉ©à∏d ÉgOƒ¡L π°UGƒJ ábQÉ°ûdG ájó∏H

AÉÑ∏c »a ájƒédG ádÉëdG QÉKBG ™e

3

Ö°üªdG ∫GƒMCG ≈∏Y ™∏£jh Iô«éØdÉH zájôÑdG ∑ƒfOCG{ ó≤Øàj »bô°ûdG óªëe

 ™jQÉ°ûeh á«°ShôØdGh ó«°üdG ¢Vô©ªH á°UÉîdG äGô«°†ëàdG ≈∏Y ™∏£j ójGR øH ¿GóªM

IôØ¶dG »a á«MÉ«°ùdG ∂«fOCG

z2022 »ÑXƒHCG{ á«°ShôØdGh ó«°ü∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG øe áeOÉ≤dG IQhódG º«¶æàH á°UÉÿG äGÒ°†ëàdG ≈∏Y ¬YÓWG ∫ÓN ójGR øH ¿GóªM

 ..á«ªdÉY ìÉéf ¢ü°üb 10 ∫hÉæJ ójóL »aô©e ôjô≤J »a

á«©ªàéªdG ácQÉ°ûªdG õjõ©J »a IôµàÑªdG á«eƒµëdG ÜQÉéàdG RôHCG ¢Vô©à°ùJ zôµàHG{

:ΩGh-»HO

 IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©e  âeÉb

 á«JGQÉeE’G á«æWƒdG áæé∏dG á°ù«FQ ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 Êƒ‚GQÉe ó¡©e IQÉjõH ,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d

 IóFGôdG º«ª°üàdGh á°VƒŸG ¢SQGóe RôHCG óMCG ,AÉjRCÓd

 áæjóe ¤EG á«ª°SôdG á∏MôdG ∫ÓN ∂dPh ⁄É©dG ‘

.ΩÉjCG á©HQCG äôªà°SG »àdG ƒfÓ«e

 ó¡©Ÿ ájQGOE’G IôjóŸG ,»àæ«dÉa É«fÉØ«à°S âÑ qMQh

 óaƒdGh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©Ã ,Êƒ‚GQÉe

 ¿hÉ©àdG  ∫ƒM  äÉ°ûbÉæe  ‘  âYöTh  ,≥aGôŸG

 IOÉjQh ´GóHE’G ôjƒ£J ºYód IQGRƒdG ™e »∏Ñ≤à°ùŸG

 ¿ƒæØdGh á°VƒŸG ä’É› ‘ äGQÉeE’G ‘ ∫ÉªYC’G

 π°†aCG  ∫OÉÑàd  Égôjó≤J  øY  áHô©e  ,º«ª°üàdGh

 ™e ,á«YGóHE’G ¿ƒæØdG º«∏©J ∫É› ‘ äÉ°SQÉªŸG

 äÉ«é¡æeh ,Êƒ‚GQÉe ó¡©e ÜÓW ™jQÉ°ûe Ëó≤J

 ójó÷G ¢SÒa Éà«ŸG ´höûeh IôµàÑŸG ¢ùjQóàdG

.á°SQóŸG ¬à≤∏WCG …òdG

 áaÉ≤ãdG  IQGRh  ¿CG  ,»Ñ©µdG  IQƒf  ‹É©e  äócCGh

 Êƒ‚GQÉe  ó¡©Ÿ  ΩRÓdG  ºYódG  Ωó≤J  ÜÉÑ°ûdGh

 Ö qMôJh ,πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ‘ »HO ‘ ¬bÓ£fG Qô≤ŸG

 É«∏©dG äÉ°SGQódG ÜÓW É¡H ≈¶ë«°S »àdG ¢UôØdÉH

.º«ª°üàdGh øØdGh á°VƒŸG ä’É› ‘

 øe ,ó¡©ŸG ™e ôªà°ùŸG ¿hÉ©àdÉH É¡«dÉ©e âÑ qMQh

 ƒfÓ«e ‘ ádÉeõdGh ÖjQóàdG èeGôH ¥ÓWEG ∫ÓN

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«ªgC’G äGP iôNC’G ¿óŸGh ¿óædh

 É¡°VhôYh  ógÉ©ŸG  Qƒ°†M  ™«°Sƒàd  kÉ©e  πª©dG

 á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸGh äGQÉeE’G AÉëfCG ™«ªL ‘

.iôNC’G

 ‘ ¬HGƒHCG Êƒ‚GQÉe ó¡©e íàØj ¿CG Qô≤ŸG øeh

 ÈªàÑ°S ‘ /DIFC/ »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe

 AÉjRC’G ‘ á°ü q°üîàe á«ŸÉY á°SQóe ∫hCG ¿ƒµà°Sh

 ¢SQGóe ÊÉªK óLGƒJ ™e ,äGQÉeE’G ‘ º«ª°üàdGh

 ¿óædh  ¢ùjQÉHh  É°ùfQƒ∏ah  ƒfÓ«e  ‘  áî°SGQ

 ¿ƒµà°Sh ,»eÉ«eh øjõæ«°Th …É¡¨æ°Th …ÉÑeƒeh

 áµÑ°T ‘ IöTÉ©dG »g »HO ‘ Iójó÷G á°SQóŸG

.Êƒ‚GQÉe ¢SQGóe

ç
 ≥«°ùæàdG  õjõ©J  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  âæ∏YCG  

 ájó∏Hh  áÄ«H  áYƒª›  ™e  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdGh

 πeÉ©à∏d  Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdGh  AÉÑ∏c  áæjóe

 ΩÉjC’G ‘ ádhódG äOÉ°S »àdG ¢ù≤£dG ádÉM QÉKBG ™e

. ÒÿG QÉ£eCG ∫ƒ£g øe É¡ÑMÉ°U Ée h á«°VÉŸG

 áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe »é«æ£dG ó«©°S ó«ÑY ócCG h

 ájó∏ÑdG  ¿CG  QÉ£eC’G  ÇQGƒW  áæ÷ ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG

 ¿hÉ©àdÉH  á∏eÉY  QOGƒch  äÉ«dBGh  äGó©e  äôah

 πª©dG ¥ôØd ΩRÓdG ºYódG Ëó≤àd áÄ«H ácöT ™e

 πeÉ©à∏d  AÉÑ∏c  áæjóe  ‘  äÉ¡÷G  ∞∏àfl  øe

 √É«e Öë°S á°UÉN ájƒ÷G ádÉ◊G QÉKBG ™e …QƒØdG

 äÉµÑ°T  É¡H  ôaƒàJ  ’  »àdG  ≥WÉæŸG  øe  QÉ£eC’G

 ,á«dÉY IAÉØµH äÉ©ªéàdG ™e πeÉ©àdGh ∞jöüàdG

 øjOÉ«ŸGh ¥ô£dG ∞∏àîŸ áaÉ¶ædG ∫ÉªYCÉH AóÑdGh

 äÉØ∏îªc äÉØ∏îŸG áaÉc ádGREGh á«æµ°ùdG ≥WÉæŸGh

.ÉgÒZh QÉé°TC’G

 äÉ£fi É°†jCG äôah ájó∏ÑdG ¿CG »é«æ£dG í°VhCG h

Ö°üŸG ∫GƒMCG ≈∏Y ™∏£jh IÒéØdÉH zájÈdG ∑ƒfOCG{ √ó≤ØJ ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

 ácGô°T  õjõ©J  »a  âëéf  ∫hO  9  ÜQÉéJ  ¢Vô©à°SG

 äÉ°SÉ«°ùdG º«ª°üJ »a ™ªàéªdG ™e äÉeƒµëdG

 ÜÉÑ°ûdG ø«µªJ »a äGQÉeE’G áeƒµM áHôéJ ¢VGô©à°SG

 á«eƒµëdG äÉ¡LƒàdG ójóëJ »a º¡àcQÉ°ûe õjõ©Jh
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أبوظبي-وام:
أبناء  مــن  املتطوعون  ســطر 
الوطــن واملقيمني فيه قصصا 
بطوليــة يف العطــاء والتفاني 
مــن أجــل اآلخريــن يف كافة 
الكربى  واملناســبات  األحداث 
اإلمارات،  التي تشــهدها دولة 
وباتوا يشــكلون كلمة الرس يف 
إنجاح العديد من املهام الجسام 

يف مختلف املواقع والظروف.
دولــة  يف  املتطوعــون  وأكــد 
اليومــني  خــال  اإلمــارات، 
املاضيــني، أنهــم عــى قــدر 
الرجاء واألمــل املعقود عليهم 
يف الظــروف الطارئة من خال 
الفاعلة يف جهود  مســاهمتهم 
املترضرة  األرس  وخدمــة  نقل 
والسيول  الغزيرة  األمطار  من 
الرشقية  املناطق  شهدتها  التي 

من الدولة.
اإلحاطة  يف  جــاء  ملــا  ووفقا 

اإلعاميــة للهيئــة الوطنيــة 
واألزمــات  الطــوارئ  إلدارة 
شــارك  فقد  أمِس،  والكوارث، 
نحو 130 متطوعا من املدربني 
و املؤهلني يف 3 مجاالت حيوية 
الجوية  الحالة  خــال  ومهمة 
التواصل  يف  تمثلــت  الطارئــة 
كبار  مع  االتصــال  مركز  عرب 
املترضرة،  املناطق  يف  املواطنني 
والســؤال  عليهم،  لاطمئنان 
ومتطلباتهم،  احتياجاتهم  عن 
 ، ســامتهم  مــن  والتأكــد 
املترضرين  نقل  يف  واملســاعدة 
بسيارات الدفع الرباعي جنباً إىل 
واملركبات  الحافات  مع  جنب 
التي توفرهــا مختلف الجهات 
وتأمينها،  األرس  لنقــل  املعنية 
إضافة إىل رعاية ومتابعة األرس 
بعد نقلها إىل الوحدات السكنية 
من  األرس  ســيما  ال  الفندقية، 
واألطفال  املواطنني  كبار  فئات 

أو  لديهم  عائل  ال  الذين  واألرس 
فرتة  أثناء  للمساعدة  حاجة  يف 

اإليواء الطارئ.
وصــور  الفيديــو  مقاطــع 
مهامهم  تأدية  أثناء  املتطوعني 

اإلنسانية تحت األمطار الغزيرة 
األكثر  من  كانت  الســيول  ويف 
تداوال وانتشــارا عــى مواقع 
التواصــل االجتماعي التي عرب 
االعتزاز  مشــاعر  عن  روادها 

والفخر بهــؤالء األبطال الذين 
جســدوا َحَســَب رأيهــم قيم 
والفزعة  والنخوة  الشــجاعة 

األصيلة يف املجتمع اإلماراتي.
املتطوعــني  أداء  وأعــاد 

وقفاتهم  األذهان  إىل  البطــويل 
طوال  الجليلة  ومســاهماتهم 
حيث  كورونــا،  جائحة  مــّدة 
من  جيش  اإلمارات  يف  تشــكل 
آالف املتطوعــني من املواطنني 
الدولة،  أرض  عــى  واملقيمني 
الوطنية يف  الجهــود  ملســاندة 
التصدي لجائحة كورونا، وبرز 
دور املتطوعني يف جميع املواقع 
املستشفيات  يف  سواء  واملواقف 
مراكز  يف  أو  الحجــر،  وأماكن 
واملنافذ،  املطارات  ويف  الفحص 
وعى  التجاريــة  املراكــز  ويف 

مستوى الحمات املختلفة.
وشــهدت اإلمارات خال فرتة 
كوفيد19-  فــروس  مواجهة 
إطاق العديد من املبادرات التي 
عززت مــن العمل التطوعي يف 
أبرزها تشــكيل  الدولــة ومن 
العليا لتنظيم  الوطنيــة  اللجنة 
وذلك  األزمات،  التطوع خــال 

بهدف تطوير منظومة متكاملة 
ومســتدامة للعمــل التطوعي 
األزمــات،  خــال  الدولــة  يف 
وبالتعــاون مع كافة األطراف 
يف  التطوعي  بالعمــل  املعنيــة 

الدولة من أفراد ومؤسسات.
وكلفــت اللجنة باإلرشاف عى 
عمل كافــة الجهات التطوعية 
عــى مســتوى الدولــة خال 
 « منصة  وتفعيــل  األزمــات، 
متطوعــني . إمارات » كمنصة 
واعتماد  الســتقبال  رئيســية 
األزمات،  وقت  التطوع  طلبات 
واإلرشاف عى املتطوعني خال 
صحتهم  وضمــان  األزمــات 
كافــة  وتقديــم  وســامتهم 
باإلضافة  لهــم،  الازم  الدعم 
التنسيق مع الجهات املحلية  إىل 
الحكومية  وشــبه  الحكومية 
التطوعية  لتوحيــد الحمــات 

خال األزمات.

الفجرة-وام:

املترضرين  الفجرة لحرص  عقدت لجنة 
من األمطار والســيول اجتماعها األول 
املهندس محمد  برئاسة  الســبت  مساء 

سيف األفخم مدير بلدية الفجرة.

وناقشــت اللجنة خال االجتماع خطة 
األرضار  حرص  يف  الفــوري  البدء  عمل 
للمواطنــني واملقيمني يف الفجرة جراء 
بتاريخ  الجوي  باملنخفض  اإلمارة  تأثر 

27 و28 يوليو الجاري .
وقررت اللجنة نرش رابط إلكرتوني يتم 

التســجيل من خاله عى أن تبدأ الفرق 
ملعاينة  اإلثنني  اليوم  من  اعتبارا  عملها 

األرضار وتوثيقها وحرص املترضرين.
حرض االجتماع .. العميد محمد بن نايع 
العام لرشطة  القائــد  نائب  الطنيجــي 
الطنيجي  عبيد  عــي  والعميد  الفجرة 

مديــر إدارة الدفــاع املدنــي وعبدالله 
الحنطوبــي نائب مدير البلدية وأعضاء 
والدفاع  الفجــرة  اللجنــة من رشطة 
والكوارث  األزمــات  ومركــز  املدنــي 
الفجرة  األحمر وجمعية  الهال  وهيئة 

الخرية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ١ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٥

اأخبار الوطن 5
»محمد بن را�شللد للل�إدارة الحكومية« 
القطللاع  لتطويللر  ر�ؤيتهللا  ت�شللتعر�ض 

ال�شحي خ�ل ند�ة د�لية
دبي-وام:

 شــاركت كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية 
يف النــدوة الدوليــة حول مراقبــة الصحة العامة 
والتي جمعت مختلف املؤسســات الرائدة من دولة 
اإلمارات والهند واستهدفت استكشاف سبل تدريب 
الكوادر البرشية واالرتقاء باألنظمة الصحية العامة 

يف البلدين وتقديم حلول عملية لتعزيزها.
اإلنرتنت  عــرب  فعاليات  النــدوة  أجنــدة  تضمنت 
لــإلدارة  راشــد  بن  كلية محمد  بالتعــاون مــع 
الحكومية وجامعتي دبي وعجمان وعقد جلستني 
يف الهند بالتوازي مع جلســات دبي واحدة منها يف 
كلية رامايا الطبيــة يف بنغالورو واألخرى يف كلية 
إدارة األعمال العاملية ومركز األبحاث يف كلية دكتور 

دي واي باتيل فيديابيث بيون.
وشارك الربوفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد 
كينج  آرثر  والدكتور  الحكومية  لإلدارة  راشــد  بن 
مدير الشــؤون األكاديمية بها يف الجلســة العامة 
أزاد  إيمانويل  الدكتور  أدارهــا  والتي  للندوة  األوىل 
مونيسار أستاذ مشارك يف سياسات الصحة العامة 

يف كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.
املعدية مشكلة  األمراض  »تظل  رائد عواملة:  وقال 
 % 63 إىل  صحية عامة مهمة تســبب ما يصــل 
من وفيات األطفــال و 48 % من جميع الوفيات 
املبكرة عى مســتوى العالم .. و تعد االســتجابة 
وظيفة  لها  املســببة  والحاالت  األمراض  ملقدمات 
مهمــة ألنظمة الصحة العامــة.. ويمكن أن توفر 
أنظمــة مراقبة الصحة العامــة الفعالة معلومات 
املبكر عن حاالت تفيش  الكشــف  إىل  تؤدي  دقيقة 
جانبه  من  املحلية«.  املناطق  يف  واحتوائها  محتملة 
شــارك الدكتور إيمانويل أزاد مونيســار يف حلقة 
نقاشية بعنوان »مراقبة الصحة العامة: نظرة عامة 
عاملية وقضايا إقليمية« أدارها الدكتور الليسا كيه 

من قسم طب املجتمع يف كلية طب رامايا الهندية.
وشارك يف الجلســة أيضا كل من الدكتورة فاطمة 
بن شــبيب رئيسة قسم تطوير السياسات يف هيئة 
الصحة بدبــي وهند العويض استشــاري الصحة 
العامــة ورئيس قســم تعزيز الصحــة والتثقيف 
يف هيئــة الصحة بدبــي والدكتــور حبيب محمد 
اإلسماعيي استشــاري الحوادث وجراحة العظام 
بمستشــفى راشــد بدبي والدكتورة عائشة أحمد 
الذيب استشــاري و رئيس قسم برامج و دراسات 
الصحــة العامة يف هيئة الصحة بدبي والدكتور أ.ل 
التعاون  ومدير  اإلكلينيكي  التميز  أســتاذ  ككراني 
فيديابيث  باتيل  واي  دي  دكتــور  بكلية  األكاديمي 

الطبية.

لجنة الفجيرة لح�سر المت�سررين من الأمطار وال�سيول 
تبداأ عملها الفوري

راأ�س اخليمة-وام:

رأس  لجنــة  تفقــدت   
أرضار  لحــرص  الخيمــة 
الطرق  والسيول  األمطار 
والخارجيــة  الداخليــة 
أرضار  لحــرص  باإلمارة 
التي  والســيول  األمطار 
الخيمــة  رأس  شــهدتها 

خال اليومني املاضيني.
جولة  خــال  ذلك  جــاء 
العميد  بها  قــام  ميدانية 
ســعيد  محمد  الدكتــور 
عــام  مديــر  الحميــدي 
يف  املركزيــة  العمليــات 
غمرتها  التــي  املناطــق 
فيها  رافقه  األمطار  مياه 
أعضاء لجنة حرص أرضار 
العميد  والسيول،  األمطار 
مدير  النقبي  الصم  أحمد 
املــرور والدوريات،  إدارة 
إدارة  ضبــاط  من  وعدد 
وممثي  والدوريات  املرور 
والبنيــة  الطاقــة  وزارة 
التحتية ودائرة األشــغال 

ودائرة الخدمات العامة.
امليدانية،  الجولة  وشملت 
عى  بنــاًء  جــاءت  التي 
عبد  عي  اللواء  توجيهات 

النعيمي  علــوان  بن  الله 
قائــد عــام رشطة رأس 
الخيمة رئيس فريق إدارة 
املحي  الطوارئ واألزمات 
إلمارة رأس الخيمة، عددا 
إمارة  ومناطق  طرق  من 
بينها  الخيمــة، من  رأس 

و/طريق  أذن/  /منطقة 
و/طريق  مسايف/   – دفتا 
العيم/  و/وادي  الغيــل/ 
و/ العيــص/  و/وادي 

وادي شوكة/ .
معاينة  الجولة  خال  وتم 
والطرق  املواقــع  جميع 

ميــاه  غمرتهــا  التــي 
األرضار  وحرص  األمطار، 
بالطرق والجســور جراء 
وجريان  األمطار  هطول 
وإعداد  والسيول،  األودية 
بحجم  مفصــل  تقريــر 
واإلجــراءات  األرضار 

والتدابــر الازمــة التي 
للحــد  اتخاذهــا  يجــب 
ونــرش  املخاطــر،  مــن 
تطبيقاً  األمــن،  وتعزيز 
وزارة  إلســرتاتيجية 
الهادفــة  الداخليــة، 
إىل تعزيــز ضبــط أمــن 

الطــرق، والحفــاظ عى 
ســامة وحماية األرواح 

واملمتلكات.
اللجنــة  وناشــدت 
يف  خصوصاً  الجمهــور، 
مناطــق الجبال واألودية 
الرئيســية،  والطــرق 
والحذر  الحيطــة  أخــذ 
مجاري  عــن  واالبتعــاد 
واتخاذ  والسيول،  األودية 
واإلباغ  البديلــة  الطرق 
أرضار  أية  عــن  الفوري 
يف الشــوارع أو حــوادث 
عــرب أرقام الطــوارئ يف 
العمليات برشطة  غرفــة 
التــي  الخيمــة،  رأس 
الســاعة  مدار  عى  تعمل 
طارئ،  ألي  لاســتجابة 
تعاون  أهمية  مشددة عى 
الجمهور  أفــراد  جميــع 
باتباع  وااللتزام  بالتقيــد 
وتوجيهات  اإلرشــادات 
حفاظاً  املعنية،  الجهــات 
األرواح  ســامة  عــى 
واملمتلكات ومرافق البنية 
داعني  اإلمارة،  يف  التحتية 
الله عــز وجل أن يجعلها 
ورحمــة  خــر  أمطــار 

ويحفظ الباد والعباد.

لجنة ح�سر اأ�سرار الأمطار وال�سيول تتفقد الطرق الداخلية 
والخارجية براأ�س الخيمة

�شللرطة اأبوظبللي تطلق فئللة جديدة من 
»لوحات اأرقام المركبات الك��شيكية«

اأبوظبي-وام:

 أطلقت القيادة العامة لرشطة أبوظبي الفئة الجديدة 
من أرقام اللوحات الكاســيكية للمركبات يف إمارة 
أبوظبي بتصميم مميز، ضمن املســاعي التطويرية 
للخدمات املقدمــة لجمهور املتعاملني، وحرصاً عى 
التنويع يف أشــكال لوحات أرقام السيارات بما يلبي 

مختلف األذواق.
وأعلن اللواء أحمد ســيف بــن زيتون املهري مدير 
البدء برصف  أنه ســيتم  املركزية  العمليــات  قطاع 
اللوحات الكاســيكية الجديدة للراغبني يف اقتنائها، 
2022، عن  أغسطس  شــهر  االول من  من  اعتباراً 
طريق املوقع االلكرتونــي لرشطة ابوظبي ومراكز 
السائقني  ترخيص  ملديرية  التابعة  املتعاملني  إسعاد 
واآلليــات، وأكد اهتمام رشطــة أبوظبي وحرصها 
املتعاملني وتلبية احتياجاتهم،  املستمر عى إســعاد 

وتحقيق توقعاتهم.
وقــال العقيد محمد الربيك العامــري مدير مديرية 
العمليات  بقطــاع  واآلليــات  الســائقني  ترخيص 
االستمرار  عى  حريصة  ابوظبي  رشطة  إن  املركزية 
قيادتنا  تتبناها  التــي  التطوير  تطبيق منهجيــة  يف 
الرشــيدة بالرتكيز عــى التميز والريــادة يف العمل 
الحكومــي ووفق أفضل مقاييــس الجودة وأحدث 

املمارسات العاملية.

متطوعو الإمارات .. ق�س�س بطولية في العطاء والتفاني

الشارقة-وام:

الكي الحمودي  العقيد دكتــور عي  أكد   
الرشقية  املنطقــة  رشطة  إدارة  مديــر 
مدينة  تربط  التي  الخارجيــة  الطرق  أن 
الشــارقة بمــدن املنطقــة الرشقية قد 
أعيد افتتاحها أمام حركة الســر بنسبة 
100 % و التي تشــمل طريق الشارقة 
الشــارقة - خورفكان  - كلباء، وطريق 

الداخلية يف خورفكان  إىل جانب الشوارع 
طبيعتها  إىل  املرورية  الحركة  عادت  كما 

يف منطقتي شيص والنحوة.
وقــال انه يف الوقت الــذي تم فيه اعادة 
يف  الداخلية  الشــوارع  من  العديد  افتتاح 
العمل املختصة  مدينة كلباء تواصل فرق 
أمام  املتبقية  الشوارع  الفتتاح  جهودها 
حركــة الســر بأرسع وقــت ممكن يف 

املدينة.

وأشــار العقيد الحمــودي إىل أن الفرق 
املختصة أزالت كافة العوائق التي خلفتها 
املنطقة خال  أخرا وشــهدتها  األمطار 
رشكاء  بجهود  مشــيداً  املايض  األسبوع 
رشطة الشــارقة االســرتاتيجيني الذين 
عملوا عى مدار الســاعة وبتعاون أفراد 
املجتمع الذيــن وقفوا جنباً إىل جنب مع 
والتعايف  األزمة  هذه  لتجاوز  العمل  فرق 

منها.

�س��رطة ال�س��ارقة توؤكد عودة حركة ال�س��ير اإلى 
طبيعتها بمدن الإمارة
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة7

االثنني 1 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15105 
�أخبار وتقارير

اخلرطوم -وكاالت 

 �ـــرح قيادي بارز يف ائتالف احلرية والتغيري 

– املجل�س املركزي بال�سودان – اإن قوى الثورة 
تنوي اإعالن ترتيبـــات د�ستورية ورئي�س وزراء 

مدين خالل اإ�سبوعني، لو�سع اجلي�س اأمام االأمر 

الواقع

وقال القيادي يف احلرية والتغيري حممد الفكي 

�سليمـــان، يف مقابلة مع “�ســـودان تربيون”، 

ال�سبت؛ اإن “قوى الثورة �ستعلن خالل اأ�سبوعني 

ترتيبـــات د�ستورية جديدة ورئي�س وزراء مدين، 

لو�سع الع�سكر اأمام االأمر الواقع”.

واأ�ســـار اإىل اأن رئي�س الوزراء �سيمنح �سالحيات 

وا�سعة لت�سكيـــل حكومته دون اأن ُيفر�س عليه 

اأي �سخ�س، �ريطة اأن يجري االأمر بالت�ساور مع 

“قوى الثورة”.
واأو�ســـح الفكي اإن القوى املعنية بهذا التعيني 

هي احلرية والتغيري واحلركات امل�سلحة املوقعة 

على اتفاق ال�سالم وجلـــان املقاومة وكيانات 

مدنية اأخرى تقاوم االنقالب، وانها تنظر االآن يف 

عدة تر�سيحات الختيار اأحدهم رئي�سا للوزراء

وحتدث عن اأن رئي�س الـــوزراء �سيكون م�سوؤوال 

اأمام الربملان االنتقايل عن اأداء اجلهاز التنفيذي، 

متوقًعـــا اإلغـــاء جمل�س ال�سيـــادة يف االإعالن 

الد�ستوري اجلديد الذي تعتزم احلرية والتغيري 

تقدمي م�سودته اإىل قوى الثورة للت�ساور حوله.

ويجي االإعالن يف وقت تتناقل فيه و�سائل اإعالم 

حملية تقارير مفادها اأن قادة املكون الع�سكري 

احلاكـــم ب�سدد اإعالن رئي�ـــس وزراء جديد، بعد 

9 اأ�سهر مـــن دون وجود حكومة يف البالد، منذ 

االنقالب الع�سكري الذي نفذه قائد اجلي�س عبد 

الفتاح الربهان يف 25 اأكتوبر 2021.

وتوقف الفكي، خالل املقابلـــة، عند اخلالفات 

املحتملـــة مع املكـــون الع�سكـــري واحلركات 

املوقعة على ال�سالم واحلزب ال�سيوعي ال�سوداين.

و�سدد حممد الفكي �سليمان على �رورة و�سع 

تعريف حمدد ملجل�س االأمن والدفاع، خا�سة يف 

م�ساألة من يكون رئي�سه، وقال اإنه يجب اأن يكون 

رئي�س الوزراء اأو رئي�س جمل�س ال�سيادة املدين 

حال �ُســـكل االأخري يف الرتتيبـــات الد�ستورية 

اجلديدة.

وقال الفكي اإن احلركات امل�سلحة املوقعة على 

اتفـــاق ال�سالم يجب التو�سل معهـــا اإىل اتفاق 

بغ�س النظـــر عن و�سعها احلايل مبدًيا تخوفه 

من عدم حدوث ذلك.

واأ�ســـاف : “ال�ســـد واجلذب بيننـــا واحلركات 

لطة  �سيكون حول مطالبتهم بامل�ساركة يف ال�سُّ

ك�سيا�سيـــني فيما مطلب ال�ســـارع هو حكومة 

م�ستقلة”.

وترف�س احلركات املوقعـــة على اتفاق ال�سالم 

التخلـــي عن منا�سبهـــا الوزارية التي ح�سلت 

عليها مبوجب اتفاق �ســـالم يف اأكتوبر 2020، 

حيث منحـــت احلركات ن�سبة 25% من جمموع 

مقاعد احلكومة التنفيذية.

وتتم�ســـك احلـــركات بتمثيلهـــا باأع�ساء من 

تنظيماتها بينما املقرتح عليها هو اأن ت�ساهم 

يف التعيينـــات بتقدمي �سخ�سيات م�ستقلة من 

خارج تنظيماتها.

وب�ساأن احلزب ال�سيوعي الذي يرف�س التوا�سل 

ال�سيا�سي مع احلرية والتغيـــري، قال الفكي اإن 

“ال�سيوعي جزء مـــن قوى الثـــورة وعلينا اأن 
جنل�س مًعا الختيار رئي�س الوزراء”.

وتابـــع: “احلزب ال�سيوعي اأ�س�س حتالفا جديدا 

ومي�سي يف اجتاهات اأخـــرى، وعلى الرغم من 

عدم وجود توا�سل بيننا اإال اإننا نحفظ له حقه 

يف امل�ساركة الختيار رئي�س الوزراء”.

واأ�سار الفكي اإىل اأن االإعالن الد�ستوري الذي تنوي 

احلرية والتغيري تقدميه اإىل قوى الثورة للت�ساور 

لطة  حوله واالإ�سافة واحلذف، يت�سمن هياكل �سُّ

االنتقال.

لطة، فاجلميع  واأ�ساف: “اخلالف االآن حول ال�سُّ

متفـــق على ا�ستقالل الق�ســـاء واملواطنة مثال، 

ويجـــب اأن يطوى هذا اخلالف مب�ساركة اجلميع 

يف اختيار رئي�س الوزراء”.

وتوقع حممد الفكي �سليمان اأن يخفف امل�سهد 

ال�سيا�سي القادم ــ اأي ت�سكيل حكومة م�ستقلة 

ـ من خطاب �رب  تكون م�ساءلة اأمام الربملانـ 

االأحزاب الذي بداأ من فرتة طويلة.

وال يزال قادة اجلي�ـــس يحاولون العمل الإبعاد 

االأحزاب عن ال�ساأن العام، عن طريق الت�سكيك يف 

لطة والربامج التي  حقها الطبيعي بال�سعي لل�سُّ

تطرحها، اإ�سافة اإىل اال�ستعانة بروؤ�ساء القبائل 

والع�سائـــر يف �سوؤون احلكم الذي يتحكمون به 

بالقوة.

وميتنع احلزب ال�سيوعي عـــن العمل امل�سرتك 

مع احلرية والتغيري ويقول اإنه يف�سل التعامل 

مع الكيانات املوؤلفة منها ب�سورة منفردة، كما 

ترف�س جلـــان املقاومة يف واليـــة واخلرطوم 

التوقيع علـــى امليثاق الـــذي طرحته من قبل 

االئتالفات.

ورف�ـــس الفكي مـــا ي�ساع عن انح�ســـار الدعم 

ال�سعبي للحرية والتغيري يف ال�سارع، وقال اإن 

االئتالف ظـــل يرفع ر�سيده ال�سيا�سي كل فرتة، 

م�ستداًل بالدعوات التي يتلقاها قادته للتحدث 

يف منابر القوى املدنية االأخرى.

واأ�ساف: “نحن نرى اأن العمل التحالفي اأف�سل، 

احلرية والتغيري لديها قدرة على العمل ومتلك 

خطـــاب وقبول دويل مقبولني، واإذا كان اجلميع 

يتجه اإىل عمل حتالفات من االأ�سهل اأن تتحالف 

مع ائتالف موجود”.

وا�سرت�سل �سارحا: “من يرف�س العمل امل�سرتك 

مع احلرية والتغيري ميكننا التن�سيق ومن ميانع 

يف هذا فلتعمل كل جهة باأدواتها، فاإمالءات احلل 

غري مقبولة وعلي اجلميع تقدمي تنازالت”.

واأ�ســـار اإىل اأن االئتالف م�ستعد لتقدمي تنازالت، 

كمـــا قدم اأخرى مثـــل اعرتافه بحـــق م�ساركة 

اجلميـــع يف ت�سكيل امل�سهـــد ال�سيا�سي القادم 

اإ�سافـــة اإىل التنازل عن روؤيته بت�سكيل حكومة 

من كوادر حزبية.

وحتدث الفكي عن العنف الذي ُقوبلت به احلرية 

والتغيري يف املوكب الذي نظمته الثالثاء الفائت، 

قائاًل: “العنف حدث الأنـــه االئتالف ال�سيا�سي 

املخيف ومار�سته اأجهزة اأمنية بعد توفر غطاء 

�سيا�سي راف�س”.

واأ�ساف: “احلرية والتغيري تنظيم خميف جلهات 

كثرية، لذلك تعمل على حما�رته وجعله يف 

حالة دفـــاع عن مواقفه، ملنـــع عودته لقيادة 

ال�سارع الأنه ميتلك تقنيات يف العمل ال�سيا�سي 

وامليداين.”

والثالثـــاء، وقعت اإ�سابـــات عديدة يف �سفوف 

اأع�ساء وقادة احلريـــة والتغيري، الذين �ساركوا 

يف موكب لدعـــم ال�سلم االجتماعي بعد اأعمال 

العنف القبلي يف اإقليم النيل االأزرق، وذلك بعد 

يومـــا واحدا من اإعالن جلنـــة مقاومة مبنطقة 

الـــدمي، جنوبي اخلرطوم، اإقامة االئتالف من�سة 

ملخاطبة اجلماهري يف املنطقة.

مانيال )د ب اأ(-

 قدم الرئي�س الفلبيني فريديناند ماركو�س االبن 

عميق التعازي الأ�رة الرئي�س الفلبيني االأ�سبق 

فيدل رامو�س، الذي كان قائدا لل�رطة الوطنية 

يف عهـــد فرديناند ماركو�س االأب قبل اأن ين�سق 

وين�سم اإىل احتجاجات »�سلطة ال�سعب« التي 

اأطاحت بالديكتاتور الراحل عام 1986.

 وقـــال ماركو�س االبن: »ت�سارك اأ�رتنا ال�سعب 

الفلبيني حزنه يف هذا اليوم ».

 واأعلنت اأ�رة رامو�س وفاته اأم�س االأحد عن عمر 

ناهز 94 عاما، مع طلب احرتام خ�سو�سية »فرتة 

احلزن اخلا�سة بها«، دون ذكر �سبب الوفاة .

 وقال ماركو�س االبن يف تعازيه: »مل نفقد فقط 

زعيما جيدا، بل فردا مـــن االأ�رة ... �سوف نظل 

نعتز دائما باإرث رئا�سته و�سوف يظل اإىل االأبد 

يف قلوب اأمتنا املمتنة«.

و�سغـــل رامو�ـــس من�سب وزير الدفـــاع يف اأول 

حكومـــة ما بعد االإطاحـــة بالديكتاتور بقيادة 

كورازون اأكينو، والتـــي تراأ�ستها كورازون اأكينو 

اأرملة ال�سيناتور املغتال بينينو اأكينو االبن، اأحد 

معار�سي ماركو�س االأب البارزين.

 كما فاز رامو�س بالرئا�سة يف عام 1992 - يف 

اأول انتخابات مبوجب الد�ستور احلايل – ون�سب 

اإليـــه الف�سل يف قيادة االقت�ســـاد اإىل فرتة من 

النمو ال�ريع حتى االأزمة املالية عام 1997 يف 

جنوب �رق اآ�سيا.

 كان رامو�س �سابًطا باجلي�س ، واكت�سب �سهرة 

يف عـــام 1986 عندما ان�سق مـــع وزير الدفاع 

اآنذاك خوان بون�س اإنريـــل على ماركو�س االأب، 

الـــذي اتهموه بتزوير االنتخابات يف ذلك العام 

للبقاء يف ال�سلطة. واأعلن رامو�س اإنه ان�سق الأن 

الديكتاتور اأعطى االأولوية للم�سالح ال�سخ�سية 

ومل يعد قائدا اأعلى موؤهال.

و تويف الرئي�س الفلبيني االأ�سبق فيدل رامو�س، 

الـــذي كان قائـــدا لل�رطة الوطنيـــة يف عهد 

فرديناند ماركو�ـــس االأب قبل اأن ين�سق وين�سم 

اإىل احتجاجات »�سلطة ال�سعب« التي اأطاحت 

بالديكتاتور الراحل عام 1986.

وذكرت وكالة »بلومـــربج« لالأنباء اأن حمطة 

دي.زد.اآر.ات�ـــس االإذاعيـــة وحمطـــة بي تي يف 

احلكومية اأعلنتا اأن رامو�س تويف اليوم االأحد عن 

عمر ناهز 94 عاما دون ذكر م�سدر معلوماتهما .

و�سغـــل رامو�ـــس من�سب وزير الدفـــاع يف اأول 

حكومـــة ما بعد االإطاحـــة بالديكتاتور بقيادة 

كورازون اأكينو، والتـــي تراأ�ستها كورازون اأكينو 

اأرملة ال�سيناتور املغتال بينينو اأكينو االبن، اأحد 

معار�سي ماركو�س االأب البارزين.

كمـــا فاز رامو�س بالرئا�سة يف عام 1992 - يف 

اأول انتخابات مبوجب الد�ستور احلايل – ون�سب 

اإليـــه الف�سل يف قيادة االقت�ســـاد اإىل فرتة من 

النمو ال�ريع حتى االأزمة املالية عام 1997 يف 

جنوب �رق اآ�سيا.

كان رامو�ـــس �سابًطا باجلي�س ، واكت�سب �سهرة 

يف عـــام 1986 عندما ان�سق مـــع وزير الدفاع 

اآنذاك خوان بون�س اإنريـــل على ماركو�س االأب، 

الـــذي اتهموه بتزوير االنتخابات يف ذلك العام 

للبقاء يف ال�سلطة. واأعلن رامو�س اإنه ان�سق الأن 

الديكتاتور اأعطى االأولوية للم�سالح ال�سخ�سية 

ومل يعد قائدا اأعلى موؤهال.

لندن  )د ب ا( - 

يرى املحلل الربيطـــاين كون كوفلن اأن 

االنخـــراط االإيراين الذي يـــزداد تعمقا 

يف دعم املجهـــود احلربي الرو�سي �سد 

اأوكرانيا ،يجب اأن يكـــون مبثابة دعوة 

لليقظة للقادة الغربيـــني باأن التهديد 

الع�سكري االإيـــراين مل يعد قا�را فقط 

على ال�رق االأو�سط..،

وقـــال كوفلن ، الباحـــث وحملل �سوؤون 

الدفـــاع يف �سحيفة ديلي تليجراف يف 

تقرير ن�ره معهد جيت�ستون االأمريكي، 

اإنه منذ اأن ب�ســـط رجال الدين يف اإيران 

ال�سيطرة على البالد قبل اأكرث من 40عاما 

، ق�ر احلر�س الثوري ، حامل لواء النظام 

اأن�سطتـــه الع�سكريـــة يف الغالب على 

منطقة ال�رق االأو�سط ،�سواء كان ي�سن 

حربا �سد الدول املجاروة مثل العراق اأو 

يهدد اإ�رائيل من خالل وكالئه يف لبنان 

و�سوريا.

وكانت املنا�سبات الوحيدة ،التي غامر 

فيهـــا احلر�ـــس الثوري باالنطـــالق اإىل 

خـــارج منطقة ال�ـــرق االأو�سط، تهدف 

لتنفيذ عمليـــات اإرهابية ، مثل تفجري 

مركـــز جلالية يهودية يف عام 1994يف 

االأرجنتني اأدى لقتل 85�سخ�سا واإ�سابة 

اأكـــرث من 300اآخرين ،اأو املوجة االأخرية 

من الهجمات االإرهابية التي مت تنفيذها 

يف اأوروبا.

واأ�ساف كوفلن اأنـــه بناء على ذلك فاإن 

قرار النظـــام االإيراين تقـــدمي م�ساندته 

للهجوم الع�سكري الرو�سي �سد اأوكرانيا 

ميثل تو�سعا ينذر بخطر يف الطموحات 

الع�سكرية االإيرانية خارج منطقة ال�رق 

االأو�سط.

ووفقا مل�ســـادر اأمنية غربيـــة ، هناك 

ت�سعيـــد ملحوظ يف تـــورط طهران يف 

النزاع منذ قمة ح�رها الرئي�س الرو�سي 

فالدميري بوتني يف طهران ال�سهر اجلاري 

،حيـــث التقى �سخ�سيـــات رئي�سية يف 

القيادة االإيرانية ،مبا يف ذلك قائد الثورة 

االإ�سالمية على خامنئي ورئي�س البالد 

املت�سدد اإبراهيم رئي�سي.

واختتمـــت القمـــة باإ�ســـادة خامنئي 

بالرئي�س بوتني لقيامه بغزو اأوكرانيا، 

وزعم اأن رو�سيا كانت �ست�سبح �سحية 

لعدوان حلف �سمال االأطل�سي )ناتو( لو 

مل تكن قد اأقدمت علـــى اتخاذ اخلطوة 

االأوىل.

وميكـــن القول اإن التعليـــق االأكرث داللة 

من جانب خامنئي خالل الزيارة كانت 

دعوته باأن تزيد اإيران ورو�سيا ما و�سفه 

بــ«تعـــاون متبـــادل« بـــني الدولتني 

للت�سدي لتهديد العقوبات الغربية.

واأحد املوؤ�رات امللمو�سة االأوىل للتعاون 

االأخـــذ يف التو�سع بني مو�سكو وطهران 

متثل يف التوقيع على مذكرة تفاهم يف 

قطاع الطاقة بني عمالق النفط الرو�سي 

جازبروم و ال�ركـــة الوطنية االإيرانية 

للنفط بقيمة 40مليار دوالر.

وتتعاون رو�سيا واإيـــران بالفعل ب�ساأن 

ق�سايـــا الطاقة ، حيـــث تعر�س طهران 

م�ساعـــدة رو�سيا يف جتنـــب العقوبات 

الغربيـــة، التي مت فر�سهـــا عقب غزو 

اأوكرانيا من خالل جعل �سبكتها العاملية 

لتهريب النفط متاحة لها.

ويقـــول م�سوؤولون اأمنيـــون غربيون اإن 

القلـــق االآن يتمثـــل يف اأن العالقـــات 

التجارية بني الدولتني �سوف توؤدي اإىل 

تعاون ع�سكري اأوثق.

وهنـــاك تقارير غري موؤكـــدة جلماعات 

املعار�ســـة االإيرانية مفادها اأن احلر�س 

الثوري يعتزم اإر�ســـال قوات للقتال اإىل 

جانب القوات الرو�سية ، و �ستكون هذه 

هي املرة االأوىل التي يتم فيها ن�ر قوات 

اإيرانية على االأرا�سي االأوروبية منذ ثورة 

.1979

واأ�ســـار كوفلـــن اإىل اأنه مـــن املوؤكد اأن 

يقو�ـــس اإظهار اإيـــران العلنـــي للدعم 

لرو�سيا االأفرتا�س القائم منذ فرتة طويلة 

من جانب �سنـــاع ال�سيا�سة االأمريكيني 

واالأوروبيني بـــاأن التهديد االإيراين ، من 

خالل ال�سماح الإيران با�سلحة نووية غري 

حمدودة، يتعلـــق فقط بال�رق االأو�سط 

،وب�سفة خا�سة باإ�رائيل.

واأ�ساف كوفلن اأن الدعم الن�سط من جانب 

اإيران لرو�سيا يف حربهـــا �سد اأوكرانيا 

، التي تتلقى دعمـــا ع�سكريا من حلف 

الناتو ، يدح�س تلك احلجة ، ويجب اأن 

يدفع املفاو�سني االأمريكيني واالأوروبيني 

اإىل اأن يراجعـــوا بجديـــة نهجهم ب�ساأن 

املفاو�سات ، بو�سف ذلك م�ساألة تخ�س 

اأمنهم القومي.

بغداد  )د ب اأ( -

 دخل اعت�ســـام اأن�سار الزعيم ال�سيعي  

العراقي مقتدى ال�سدر االأحد يومه الثاين 

داخل مبنى الربملان للمطالبة باإ�سالح 

العمليـــة ال�سيا�سيـــة ورف�ـــس تر�سيح 

حممد �سياع ال�سوداين لت�سكيل احلكومة 

العراقية اجلديدة.

وانح�ر تواجد املعت�سمني داخل اأروقة 

الربملان فيما توافـــدت اعداد غفرية من 

اأتباع ال�ســـدر  من املحافظات العراقية 

للم�ساركـــة يف االعت�ســـام  ، وتواجدت 

قيادات بارزة للتيار ال�سدري بني جموع 

املعت�سمني اأبرزهم حاكم الزاملي وح�سن 

العذاري وقادة يف �رايا ال�سالم اجلناح 

الع�سكري للتيار ال�سدري .

واأقام املعت�سمون طوال الليلة املا�سية 

جمال�س عزاء الإحيـــاء �سعائر عا�سوراء 

كمـــا اأدوا �سالة الفجر فيمـــا تتوا�سل 

هتافاتهم لدعم الزعيم ال�سيعي مقتدى 

ال�سدر . كما قام املعت�سمون بن�سب خيم 

لالعت�سام  داخل الربملان واأخرى لتقدمي 

وجبات الطعام للمعت�سمني ، ف�سال عن 

تكليف اأعداد كبرية منهم لغر�س تفتي�س 

الداخلني ملقر الربملان حت�سبا الأي طارئ 

اإغـــالق مداخل الربملـــان وحتدي  بعد 

مدخل واحد لدخول وخروج املتظاهرين.

وعاد منظـــر  انت�سار »التـــوك توك« ) 

حافالت �سغـــرية  ذات  ثالث عجالت( 

من جديد بعـــد  ظهورها بكثافة قبالة 

ال�سياج اخلارجي ملبنى الربملان وهي 

تقوم بنقل املتظاهرين واإي�سالهم اإىل مقر 

الربملان بعـــد اأن كان اأول ظهور لها يف 

مظاهرات ت�رين االأول /اأكتوبر 2019.

 واأعلنت ال�سلطات العراقية اإعادة فتح 

جميع ال�ســـوارع  واجل�سور املغلقة يف 

حميـــط املنطقة اخل�ـــراء احلكومية ، 

واأ�سبحت احلياة طبيعيـــة اأمام حركة 

املركبات قبالـــة املنطقة بعد  اقت�سار 

تواجد اأن�سار ال�سدر داخل الربملان من 

دون اأي جتمهر خارج املبنى �سوى حركة 

الوافدين.

وكلفت احلكومة العراقية االأجهزة االأمنية 

بتاأمني احلماية جلميع االأبنية احلكومية 

داخل املنطقـــة اخل�راء واي�سا حماية 

الطرق التي ي�سلكهـــا املعت�سمون لكن 

القوات االأمنية التزال منت�رة بكثافة يف 

ال�سوارع وامل�ساحات العامة.

وطوال الليلة املا�سيـــة وحتى �سباح 

ام�ـــس  مل يعلن الزعيم ال�سيعي مقتدى 

ال�ســـدر اأي موقف اإزاء جميع املنا�سدات 

التـــي اأطلقتها  القوى ال�سيا�سية  ب�ساأن 

التهدئة واإجـــراء حوار حلـــل امل�ساكل 

العالقـــة والتو�سل اإىل اآليـــة لت�سكيل 

احلكومة العراقية اجلديدة.

وارجاأت قوى االإطار التن�سيقي ال�سيعي  

دعوتهـــا خلـــروج مظاهـــرات �سعبية 

الن�سارهـــا حلماية هيبـــة الدولة ، كما 

اأعلن الربملان العراقي تعليق جل�ساته 

على خلفية احتجاجات اأتباع ال�سدر.

ودعـــا رئي�س اإقليم كرد�ستان نيجريفان 

برزاين االأطـــراف ال�سيا�سية يف العراق 

اإىل القدوم اإىل اأربيل عا�سمتهم الثانية  

والبدء بحوار مفتوح جامع للتو�سل اإىل 

تفاهم واتفاق قائمـــني على امل�سالح 

العليا للبلد.

وقال بـــرزاين ، يف بيان �سحفي  ، »اإن 

زيادة تعقيد االأمور يف ظل هذه الظروف 

احل�سا�ســـة يعر�س ال�سلـــم املجتمعي 

واالأمن واال�ستقرار يف البلد للخطر«.

ويعتقد عراقيون اأن خروج اأتباع ال�سدر 

يف هذه املظاهرات يعك�س مدى القطيعة 

بني الزعيم ال�سيعي مقتدى ال�سدر وزعيم 

حزب الدعـــوة االإ�سالمية رئي�س ائتالف 

دولة القانون نوري املالكي وحماولتهم 

منع ت�سمية اأي مر�سح  لت�سكيل احلكومة 

اجلديدة يكون مقربا من املالكي كما هو 

احلال بالن�سبـــة للمر�سح حممد �سياع 

ال�ســـوداين الذي يعد مـــن قيادات حزب 

الدعوة االإ�سالمية بزعامة نوري املالكي .

ويـــرى اأتباع ال�سدر  اأنهم اليحملون اأية 

�سغينة للمر�سح  »ال�سوداين« لت�سكيل 

احلكومة �سوى اأنه مقـــرب من املالكي 

الـــذي يتهمونه اأنه حمـــل ال�سالح �سد 

جمهور ال�سدر عـــام 2008 يف عمليات 

الفر�ســـان يف حمافظـــات الب�ـــرة و 

النا�ريـــة وكربـــالء، واالإ�ســـاءة كثريا 

لزعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر يف 

الت�ريبات ال�سوتية املن�سوبة.

ويقولـــون اإن املالكي متورط يف �سقوط 

عدد من املدن العراقية بيد تنظيم داع�س 

منت�ســـف حزيران /يونيو عـــام 2014 

وبالتايل يجب خ�سوعه للق�ساء العراقي.

 قوى الثورة ال�سودانية تنوي االإعالن عن ا�سم رئي�س وزراء وترتيبات د�ستورية خالل اأ�سبوعين

وفاة الرئي�س الفلبيني االأ�سبق فيدل رامو�س الذي �ساهم في االإطاحة بماركو�س االأب

محلل بريطاني:دعم اإيران لرو�سيا في اأوكرانيا يك�سف التو�سع 

الع�سكري المتزايد لطهران في اأوروبا

انت�سار وجبات الطعام والخيام و »التوك توك« في اعت�سام 

اأن�سار ال�سدر داخل البرلمان العراقي

الكاتبة كالرا ماركيز: رو�سيا تريد اأن 

تكون �سديقة للدول النامية مهما 

كانت المكا�سب �سئيلة
وا�سنطن)د ب اأ( –

 اأثارت اجلولة التي قام بها موؤخرا وزير اخلارجية 

الرو�سي �سريجي الفروف يف اأفريقيا، والتي جاءت 

يف اإطـــار جهود مو�سكو حل�ســـد التاأييد يف وجه 

العزلة الدولـــة املتنامية �سدها، جمددا حالة من 

القلق الوا�سع يف الغرب.

وتـــرى الكاتبة االأمريكيـــة كالرا ماركيز اأن جولة 

الفروف اأثارت ت�ساوؤالت يف الغرب، مثل: هل حتقق 

مو�سكو مكا�سب يف العامل النامي؟ ملاذا ال ت�ستطيع 

الـــدول االأفريقية اأن ترى اأن رو�سيا ت�سن غزوا على 

اأوكرانيـــا؟ وعلى اجلانب االآخـــر، اأدت الزيارة اإىل 

تاأجيـــج دعاية ف�سفا�سة، وهـــو اأمر كان متوقعا. 

ونقلت الكاتبة عـــن مقدم برامج تلفزيونية قوله: 

»رو�سيا تفـــوز باملعركة للفوز باأفريقيا... حتولت 

اجلولة اإىل م�سرية انت�سار«.

وتقول ماركيـــز يف حتليل ن�رته وكالة بلومربج 

لالأنباء، اإنه منذ بـــدء الغزو الرو�سي الأوكرانيا يف 

�سباط/فرباير املا�سي، مل يكـــن هناك �سك يف اأن 

رو�سيا قد عرثت، يف اجلنوب، على �ركاء اأكرث ودا، 

اأو هم يظهرون وكاأنهم اأكرث حيادية، باأكرث مما يريد 

الغرب .

وكانت كينيا حتدثـــت بحما�س �سديد يف جمل�س 

االأمن الدويل عن النزعة الوحدوية لرو�سيا )ال�سعي 

ل�ســـم االأرا�سي التي كانـــت يف املا�سي جزءا من 

االحتـــاد ال�سوفيتي ال�سابـــق(، ولكن لدى ت�سويت 

اجلمعية العامة لـــالأمم املتحدة )193 دولة( على 

قرار يدين غزو مو�سكو الأوكرانيا، امتنعت 35 دولة 

عـــن الت�سويت، ن�سفها تقريبا من اأفريقيا، وبينها 

جنوب اأفريقيـــا وال�سنغال. ومل ت�سارك دول اأخرى، 

مثل املغرب واإثيوبيا، يف الت�سويت من االأ�سا�س.

وتـــرى ماركيز اأن العالقـــات املناوئة لال�ستعمار 

والتي تعود للعهد ال�سوفيتـــي، ت�سب يف �سالح 

رو�سيا يف هذا االإطار، باالإ�سافة اإىل حالة متف�سية 

على نطاق وا�سع من عدم الثقة يف الغرب، تغذيها 

حمالت الت�سليل الوا�سعة التي تنفذها رو�سيا والتي 

ت�سع احلرب يف اإطار »العامل الغني �سد الباقني«. 

وهناك اأمر اآخر ال يقل اأهمية، ويتمثل يف العالقات 

الدفاعية واالأمنية- حيث تقوم رو�سيا بتعوي�س ما 

تفتقر اإليه من قدرات ا�ستثمارية ، من خالل مبيعات 

االأ�سلحـــة، واملتعاقدين الع�سكريـــن من القطاع 

اخلا�ـــس. كما اأن رو�سيا م�ســـدر رئي�سي للحبوب 

واالأ�سمدة ملعر�سة للخطر وحتتاج ذلك بقوة.

وت�سيـــف ماركيـــز اأن الدول التـــي زارها الفروف 

خالل جولته- م�ر واأوغندا وجمهورية الكونغو، 

واإثيوبيـــا- تك�ســـف الكثري عن احلـــدود الق�سوى 

مل�ساعي الكرملني، فالو�سائل املقيدة التى متلكها 

رو�سيا )ومزيج االأنظمة ال�سيا�سية يف اأفريقيا( جترب 

مو�سكو على تبني نهـــج انتقائي. والتوجد وعود 

براقة بتقدمي دعم مادي، من دولة هي نف�سها تكافح 

من اأجل تو�سيع اقت�سادها الذي يواجه عقوبات.

وقـــد اأدرك عدد قليل للغاية مـــن الدول االأفريقية 

فائدة التخلي عن احلياد، ويتعلق هذا بتقاليد عدم 

االنحياز وقـــوة رو�سيا التاريخية، بقدر ما يتعلق 

بفك االرتباط مع الغرب.

واالأمر ال يتعلق بغياب اأوروبا واأمريكا- فقد اأكمل 

الرئي�ـــس الفرن�سي اإميانويل ماكـــرون لتوه جولة 

�سملـــت الكامريون وبنني وغينيـــا بي�ساو- ولكن 

ثبت �سهولة ت�ستيت انتباههما عرب مطالب اأخرى. 

ومييل االحتاد االأوروبي واأمريكا اإىل ت�سوير اأفريقيا 

على اأنها �ساحة ملعركة جيو�سيا�سية، وال تتوافق 

اأولوياتهمـــا يف جمال اال�ستثمـــار دائما مع تلك 

اخلا�سة بدول القارة. وبعد تقهقر دبلوما�سي خالل 

فرتة حكـــم الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب، ال تزال 

ال�سفارات االأمريكية تعـــاين من نق�س املوظفني، 

باالإ�سافة لتحديد نهايـــة 2022 موعدا لعقد قمة 

اأمريكية-اأفريقيـــة ثانية، بعد انعقـــاد االأوىل يف 

عـــام 2014، ناهيك عن اخلطاأ الفادح املتمثل يف 

حماولـــة ت�سوير اأزمة اأوكرانيـــا على اأنها تتعلق 

بالقيـــم، لقارة متتلك براهني كثرية على ما يت�سم 

به الغرب من نفاق.



ال�شارقة-وام:
 تحــت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة وبمتابعة 
من معالــي أحمد أبو الغيط األمين العام 
إمارة  شــهدت  العربية  الــدول  لجامعة 
الشــارقة وقائــع الجلســة الرابعة من 

الثانية للبرلمان العربي للطفل. الدورة 
هذه  في  الختاميــة  الجلســة  هذه  وتعد 
بمشــاركة 60 عضوا  وأقيمت  الــدورة 
مثلوا 17 دولة عربية هي دولة اإلمارات 
المتحــدة والمملكــة االردنية  العربيــة 
والجمهورية  البحرين  ومملكة  الهاشمية 
الجزائريــة  والجمهوريــة  التونســية 
وجمهوريــة  الشــعبية  الديمقراطيــة 
الســعودية  العربية  والمملكة  جيبوتــي 
العراق  وجمهورية  السودان  وجمهورية 
وسلطنة  الكويت  ودولة  فلسطين  ودولة 
ليبيا  ودولة  اللبنانية  والجمهورية  عمان 
والمملكة  العربيــة  مصــر  وجمهورية 
االســامية  والجمهوريــة  المغربيــة 

الموريتانية.
وتناولت جلســة البرلمان العربي للطفل 
العربية  الجامعــة  أحد مؤسســات  وهو 
الغذاء في  من  االكتفاء الذاتــي  موضوع 
اإلنتاج  زيادة  وأهمية  العربية  الدول  كافة 
الوصول  تبادله بهدف  المحلي وســهولة 

إلى أمن غذائي دائم ومستدام.
األمين  الباروت  أيمن عثمان  وقال سعادة 
العــام للبرلمان العربــي للطفل: "يلتقي 
اليوم في الشارقة أعضاء البرلمان العربي 
للطفل وجها لوجــه بعد طول غياٍب في 
أحَد الموضوعاِت  لمناقشــة  الدورة  هذه 
التي ينشغُل بها العالُم في هذه األيام إِذ إنَّ 
ثقافَة األمِن الغذائي تعتبُر الخطوُة األولى 
في تحقيِق المعنى الحرفِي لألمِن الغذائي 
الذي لن يتحقَق إالَّ بتضافِر وتعاوِن جميِع 
فئُة  فيهم  بمن  والســكان  فئاِت البشــر 
تناهــُز َحوالِي النصِف من  الطفولِة التي 
أن يطرَح  الكوكب ونأمل  السكاِن في هذا 
األعضاُء في هذه الجلســِة أفكاراً خاقًة 
وابداعية تؤكد دور البرلمان العربي للطفل 
جزءاً ال  وتشــجُع أطفاَل العرِب ليكونوا 
جهوِد التنميِة المستدامِة التي  من  يتجزأ 

تعتبُر أهُم المستنداِت والمراجع المعتمدة 
جميِع خطــِط وفعاليــاِت البرلمان  في 

العربي للطفل".
من جانبها قالت الطفلة رتاج العباســي 
للطفل في  العربــي  البرلمــان  رئيســة 
هذه  األعضاء في  الثانية: "ناقش  دورته 
الغذائي  األمن  ثقافة  موضوع  الجلســة 
ويتأثر  ومتداخل  شــامٌل  موضوٌع  وهو 
ويؤثــُر في حيــاة األطفــاِل وقد وضع 
والمتميزة  اإلبداعية  األعضاُء إضافًتهــم 
في مناقشِة هذا الموضوع المهم وصوال 
دعم  تفيد  مقترحة  وحلول  توصيات  إلى 

وترسيخ ثقافة األمن الغذائي".
األطفال  مــن  البرلمان  أعضــاء  وطرح 
أفكار  في  اآلراء تمثلــت  من  العشــرات 

توفير  أهمية  حــول  جديدة  ومبــادرات 
األكثر  للفئات  الغذائــي  األمن  و  الدعــم 
احتياجاً وخلق وعي لدى مختلف األجيال 
بشــأن االقتصاد في الطعام وعدم الهدر 
الحديثة  االتصــال  وســائل  خــال  من 
التي  الذكية  بالتطبيقــات  واالســتعانة 
الغذائي  األمن  تســاعد في نشــر ثقافة 
وعــدم االســراف والتي من شــأنها أن 
تنعكس على جودة الحياة وفق تطلعاتهم 

لمستقبل أفضل.
التي كشفت عن  وأشاروا في مداخاتهم 
واطاعهم  الواســعة  وثقافتهم  نبوغهم 
خطورة  إلى  الجلسة  موضوع  في  الكبير 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  العواقــب 
والبيئية المترتبة على التغيرات المناخية 

السيما أن التحدي المناخي يتمحور حول 
دعم  أهمية  مؤكديــن  الغــذاء والزراعة 
العربي بشــأن مزيد من  العربي  التكامل 
للتغلب على ما فرضته  الدولــي  التعاون 
التحديــات التي يواجههــا العالم بحلول 
جذرية في مشكلة الغذاء ونقص موارده 
بما يمكن الشــعوب من إستئناف جهود 
التطويــر والتنميــة واالنطــاق مجدداً 
نحــو النمو في مختلف قطاعات األغذية 
بالعمل على اإلنتاج واســتخدام التقنيات 

الحديثة.
وأعــرب اإلعضاء عــن فخرهم بتحقيق 
قدمتها  التــي  اإلنجــازات  مــن  مزيــد 
الغذاء  تأميــن  فــي  العربية  أوطانهــم 
على  الحفاظ  في  المجتمعات  ومساهمة 
التي تشكل عنصرا مهما  الموارد  مختلف 
الحاضر  الغــذاء في  تأمين  من عناصــر 
التي  الحياة  لجودة  تحقيقا  والمســتقبل 
العربية  الــدول  أقطــار  كافة  تنشــدها 
للتحديات  المبتكــرة  الحلــول  وإيجــاد 
جامعة  مظلة  تحت  والمستقبلية  الراهنة 

الدول العربية فيما يخص الغذاء.
للطفل  العربي  البرلمــان  أعضــاء  وأكد 
خــال الجلســة أهمية االســتفادة من 
األمن  مجال  في  المتقدمة  الدول  تجارب 
العمــل على تحقيق  الغذائــي فضا عن 
والقضاء على  المستدامة  التنمية  أهداف 
عام 2030 مع  بحلول  العالم  في  الجوع 
اإلنتاج  لزيادة  التكنولوجيا  تطبيق  أهمية 

الزراعي.
األعضاء  قدمها  التي  المداخات  وسلطت 
على  للحفاظ  العمل  أهميــة  الضوء على 
البيئة وصيانتها واســتخدام ما يتاح بها 
اســتمراريتها  لضمان  ســليمة  بطريقة 
االحتياجات  بيــن  التوازن  تحقيــق  مع 
البيئية وقياس  واألهــداف  االقتصاديــة 
استهاك الفرد في الدول العربي ودراسة 
والمســتقبلية  اآلنية  الغذائية  احتياجاته 
مؤكدين أهمية الحرص على إعادة تدوير 
الطعام  ومخلفــات  العضوية  النفايــات 
وتحويلهــا إلى ســماد عضــوي بهدف 
المحافظة على صحة التربة ومنع الصيد 
الجائــر والتجاري للحفــاظ على صحة 
المحيطات والبحار وتعزيز دورها الفعال 

في مواجهة تحديات األمن الغذائي.
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  �شفاء 1394 من
حالة  وفاة  عــن  الوزارة  أعلنت  كما 
اإلصابة  تداعيات  مــن  وذلك  مصابة 
المســتجد، وبذلك  كورونا  بفيروس 
يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,335 

حالة.
الصحــة ووقايــة  وزارة    وأعربــت 
المجتمــع عــن أســفها وخالــص 
المتوفين،  لذوي  ومواساتها  تعازيها 
لجميع  العاجل  بالشــفاء  وتمنياتها 
المجتمع  بأفــراد  مهيبة  المصابين، 
التعاون مع الجهات الصحية والتقيد 
بالتباعــد  وااللتــزام  بالتعليمــات 
وســامة  ضماناً لصحة  االجتماعي 

الجميع.
  كمــا أعلنــت الــوزارة عن شــفاء 
1,394 حالــة جديــدة لمصابيــن 
"كوفيد  المستجد  كورونا  بفيروس 
أعراض  من  التام  - 19" وتعافيهــا 
الصحية  الرعاية  تلقيها  بعد  المرض 
الازمــة منذ دخولها المستشــفى، 
الشفاء  حاالت  مجموع  يكون  وبذلك 

970,753 حالة.
ارتفاع ح�شيلة

السلطات من سقوط مزيد  وتتخوف 
أن  المتوقع  مــن  حيث  الضحايا  من 
خال  والفيضانات  العواصف  تستمر 

األيام القليلة المقبلة.

يوم  للسلطات  ألوانه  الســابق  ومن 
الضرر، الذي  حجــم  تحدد  أن  األحد 

يقدره خبراء بمليارات الدوالرات.
وتعهــد الرئيــس إبراهيم رئيســي 
ألولئك  ماليــة  مســاعدة  بتقديــم 
لألزمة  نظــرا  المتضرريــن، لكــن 
من  الحاليــة، فليــس  االقتصاديــة 
الواضــح متــى يمكــن توزيع هذه 

المساعدات. 
ال�شدر يدعو كافة

تتكرر  ال  أن  فــي  أمل  وأضاف"كلي 
الذهبية  الفرصــة  مأســاة وتفويت 
فرصة  ألنهــا   2016 عــام  األولى 
الظام والظامة والفســاد  لتبديــد 

والتفرد بالسلطة".
جميعا  أنصــاره "إنكــم  وخاطــب 
أما  المحك  على  وكلكم  مســؤولون 
عراق شامخ بين األمم أو عراق تبعي 
والتبعيون  الفاســدون  بــه  يتحكم 
وذوو األطماع الدنيوية تحركه أيادي 

الخارج شرقا وغربا".
ودعا العشائر والقوات األمنية وأفراد 
المجتمع  فئات  وكل  الشعبي  الحشد 
إلى مناصرة الثائرين لإلصاح إلنقاذ 

وطنكم وكرامتكم وهيبتكم".
قــد  عراقيــون  متظاهــرون  كان 
األربعاء والســبت  يومي  اقتحمــوا 
الماضيين المنطقة الخضراء ودخلوا 
لدعم  هتافت  البرلمان ،ورددوا  مبنى 

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
محمد  بترشــيح  المتظاهرون  وندد 
الحكومة  لرئاسة  الســوداني  شياع 

العراقية الجديدة.
تشــكيل  بعد  يتم  لم  أنه  إلى  يشــار 
منذ  العــراق  في  حكومــة جديــدة 
جرت  التي  البرلمانيــة  االنتخابــات 
فــي شــهر تشــرين األول /أكتوبر 
الماضي بســبب الخافات بين الكتل 

السياسية.
ال�شعودية وفل�شطين

وضرب منتخب السعودية موعدا في 
المربــع الذهبي للبطولة مع منتخب 
منتخب  عقبة  اجتاز  الذي  فلسطين، 
األردن بــركات الترجيح أيضا بدور 

الثمانية، في وقت سابق يوم األحد.
الفلســطيني تحت  المنتخب   وتأهل 
النهائي  قبــل  الدور  إلــى  20 عاماً 
لكرة  للشــباب  العرب  كأس  لبطولة 

القدم.
وبات منتخب فلسطين أول المتأهلين 
البطولة، عب  الذهبي فــي  للمربــع 
األردن 5 / 4  فوزه علــى منتخــب 
بركات الترجيح، يوم األحد، في دور 
حاليا  المقامة  للمســابقة،  الثمانية 
حتى  السعودية  العربية  المملكة  في 

السادس من آب/ أغسطس المقبل.
وكان الوقتــان األصلــي واإلضافي 
قــد انتهيــا بالتعــادل 1 / 1 ليلجأ 

الترجيح،  ركات  إلــى  المنتخبــان 
التي ابتســمت في النهائي للمنتخب 
الفلســطيني. وعلــى ملعــب نادي 
ضمك في محافظة خميس مشــيط، 
افتتح محمد صندوقه العب المنتخب 
الفلســطيني أهداف المباراة، قبل أن 
يحرز المنتخب األردني هدف التعادل 

عن طريق عاء ديه.
ونال محمــد صندوقة، جائزة أفضل 

العب في المباراة.

متظاهرون بال�شودان
الســابق محمد الفكي ســليمان في 
تريبيون(  مقابلة مع موقع )سودان 
اإلخبــاري المحلي يوم الســبت إنه 
دستورية  ترتيبات  مناقشــة  تجري 
الحرية  قــوى  تحالف  بيــن  جديدة 
و"القوى  الســابق  الحاكم  والتغيير 

الثورية" األخرى.
ومظاهرات يــوم األحد هي األحدث 
في سلســلة مــن االحتجاجات منذ 
لعدة  اســتمرت  التي  االعتصامــات 
الســودانية قبل  العاصمة  أيام فــي 
الماضي،  األسبوع  العيد. وفي  عطلة 
قوى  إليها  دعــت  مظاهرة  تعرضت 
الحريــة والتغيير للهجوم من جانب 

مجهولين.
وقــال صحفيــون ومع ذلــك، قال 
إن  رويترز  السيادةمن  مجلس  عضو 

قوات األمــن منعت المتظاهرين من 
الوصول إلى الطريق الذي يبلغ طوله 
القصر  إلى  نحــو كيلومتر ويــؤدي 
الرئاســي وطاردتهم في الشــوارع 

الجانبية المجاورة.

ا�شتمرار ا�شتعال
ويساند جهود االنقاذ ست مروحيات 

وخمس طائرات لمكافحة الحرائق.
  وقد أصيب ثمانية من رجال االغاثة 
االطفاء،  جهــود  خــال  اآلن  حتى 
خطيرة.  إصابتهــم  منهــم  العديــد 
أننا  المتحدثــة » هذا يوضح  وقالت 

نتحرك في منطقة خطيرة«.
يصعب  أنــه  المتحدثــة  وأضافــت 
المناطق في منطقة  لبعض  الوصول 
الغابــات، بما في ذلــك مناطق على 

الحدود بين ألمانيا والتشيك.
دخول  من  الجبال  متسلقي  منع  وتم 
ورفضت  التشيكية  الوطنية  الحديقة 
ســياح  لثاثة  الســماح  الشــرطة 
تكوينات  من  واحد  لزيارة  يســعون 

الحجر الرملي.
الحدود  طول  أخرى، على  ناحية  من 
ألمانيا، لم تظهــر دالالت على  فــي 
ساكسون  منتزه  في  الوضع  تحسن 

سويسرا.
المنطقة  باســم  المتحــدث  وقــال 
توماس كونز لوكالة األنباء األلمانية 

)د.ب.ا( إنــه مــن المتوقــع اندالع 
ارتفاع  ظــل  جديــدة، في  حرائــق 

درجات الحرارة.
أن فــرق االنقــاذ تحاول  وأضــاف 
وضع  خال  من  الحرائق  تقدم  وقف 

حواجز.
الغابات في   العاملون فــي  ويقــوم 
األشــجار  بإزالة  القريبة  المناطــق 

الميتة والخشب كإجراء وقائي.
ومــن المقرر أن تقوم وزيرة الدفاع 
المبرشــت  كريســتينه  األلمانيــة 
االثنين، وفقا  غــدا  المنطقة  بزيارة 

لمستشارية الوالية في درسدن.
مــن ناحية أخرى، ألقي القبض على 
رجل /36 عاما/ في والية براندنبرج 
القريبة من برلين، لمزاعم بإشــعال 

العديد من الحرائق في غابة قريبة.
وذكرت الشرطة يوم األحد أن شاهد 
عيان شاهد الرجل يوم أمس السبت. 
ويشــتبه في أنه أضــرم حرائق في 
أربعــة مواقــع فــي دائــرة نصف 

نقطرها 500 متر.
وقد ساهم هطول األمطار في والية 
في  برلين  مــن  بالقرب  براندبــرج 
تخفيف حــدة الحرائق، حيث غمرت 
المياه األرض، مما كشف عن جيوب 

الحرائق الخفية.
ويحــاول 250 من رجــال االطفاء 
احتــواء الحريق، الــذي يغطي اآلن 

نحو 800 هيكتار.

�ش��رطة دبي تحق��ق 52 اأمنية للأطفال 
خلل الن�شف الأول

دبي-وام:
 52 دبي  رشطــة  حققــت   
لألطفــال من مختلف  أمنية 
خال  واألعمار  الجنســيات 
النصــف األول مــن العــام 

.2022 الجاري 
بن درويش  أحمد  وقال بطي 
التوعية  إدارة  مدير  الفايس 
العامــة  اإلدارة  يف  األمنيــة 
برشطة  املجتمــع  إلســعاد 

دبي إن القيادة العامة متمثلة 
بــإدارة التوعية األمنية حققت أمنيــات األطفال من 
الفارهة  الســيارات  يف  بجــوالت  خــال اصطحابهم 
وتقديم  التذكارية  الصور  والتقاط  دبي  إمارة  بشوارع 
الهدايا العينيــة لهم والتعريف بالخدمات التي تقدمها 
رشطة دبــي للجمهور بمشــاركة الدمى الرشطية " 
إىل جانب مشــاركة   " آمنه  والرشطية  الرشطي خالد 

الكاب البوليسية يف الرتفيه وتحقيق أماني األطفال.
وأكــد الفــايس إن إدارة التوعيــة األمنيــة تحرص 
مدير  شهيل  عيل  خالد  العميد  ســعادة  من  بتوجيهات 
اإلدارة العامة إلســعاد املجتمع عىل توعية كافة أفراد 
والخدمات  بالربامج  العمرية  فئاتهم  بمختلف  املجتمع 
الرشطيــة املروريــة واملجتمعية والجنائيــة تحقيقاً 
للتوجهات االســرتاتيجية لرشطة دبي يف تعزيز األمن 
إىل أن توعية األطفال تستلزم  وإسعاد املجتمع، منوهاً 
أساليب ُمبتكرة وترفيهية وتثقيفية هادفة تجذب هذه 
العمل  التوعوية من  الرسائل  الهدف من  الفئة وتحقق 

الرشطي.
وأشار إىل أن رشطة دبي تمتلك برنامج "إسعاد طفل" 
الهادف إىل تحقيق أمنية األطفال وذلك يف إطار حرصها 
عىل نرش الســعادة، الفتا إىل أن رشطة دبي ال تتوانى 
عن تلبية أو تحقيق الطلبات الهادفة إىل إسعاد األطفال 
يف إطار رسالتها بنرش السعادة وتعزيز الثقة باألجهزة 
الرشطيــة التي تلعب دوراً اجتماعيــاً مهماً إىل جانب 

دورها يف املجال األمني.

الجل�ش��ة الرابعة من البرلمان العربي للطفل توؤكد اأهمية 
توفير الدعم والأمن الغذائي

مجل�ض حكماء الم�شلمين ي�شارك في معر�ض الكتاب 
الإ�شلمي في اإندوني�شيا

أبوظبي-وام:
يشــارك مجلس حكماء المســلمين بجنــاٍح خاص، في 
معرض الكتاب اإلســامي 2022 في دورته الـ »20«، 
التي تنطلق بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا في الفترة من 

3 حتى 7 أغسطس المقبل.
تتضمن مشــاركة المجلس مجموعة من اإلصدارات التي 
ــة، والتي تعمل على  ُتعالــُج أبرز القضايا الفكرية المهمَّ
الكراهية  المغلوطة، وتكافح خطابات  المفاهيم  تصحيح 
والعنصرية والتعصب، وتقدم الحلول الممكنة لمواجهتها، 
باإلضافة إلى نشر قيم الخير والمحبَّة والسام والتعايش 
المشــترك بين جميع البشــر.ومن أبرز إصدارات مجلس 
حكماء المسلمين المشاركة في المعرض .. كتاب »القول 
الطيــب«، لفضيلة اإلمام األكبر أ.د. أحمد الطيب، شــيخ 
األزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكتاب »اإلمام 
والبابــا والطريق الصعب.. شــهادة على ميــاد وثيقة 
األخوة اإلنســانية« لمؤلِّفه المستشار محمد عبدالسام، 
العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب »الفتوى  األمين 
أ.د/  والمستفتي« بقلم  المفتي  ومســؤولية  وضوابطها 
العلماء باألزهر،  كبار  أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة 
وكتاب »قول في التجديد« بقلم أ.د. حســن الشــافعي، 
عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب »الحب في القرآن 
الكريــم« لألمير غازي الهاشــمي، عضو مجلس حكماء 
المســلمين، وكتاب »الشرق والغرب هل يجتمعان« بقلم 
محمد عرفة.  وكتاب »مناهج التفكير في العقيدة« بقلم 
العصر«  وقضايا  الديني  خفاجي، وكتاب »الفكــر  عماد 
بقلم أ.د. محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء 

باألزهر، وعضو مجلس حكماء المسلمين، رحمه الله.
م جناح مجلس حكماء المسلمين بالمعرض، عدًدا  كما ُينظِّ
من الندوات الثقافية، التي تناقش العديد من الموضوعات 
والقضايا الحياتية للمجتمعات اإلسامية أبرزها: الجوانب 
الشباب من  اإلســامية، ودور  الحضارة  في  اإلنســانية 
أجل بيئة أفضل، كيف نواجه ظاهرة »اإلســاموفوبيا«؟ 
وروابط اإلخوة اإلنسانية في المجتمع اإلندونيسي، ودور 

اللغة العربية في خدمة الشريعة اإلسامية.
ويحاضر في النــدوات عدد من المفكرين والمثقفين من 
مختلف دول العالم اإلســامي، أبرزهم: د. محمد قريش 
شــهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون 
الدين،  اإلندونيسي األسبق، د. لقمان حكيم سيف  الدينية 
وزير الشــؤون الدينية اإلندونيسي السابق، د. نظير عياد 
األمين العام لمجمع البحوث االسامية باألزهر الشريف، 
عيــدي رئيس مركز تطويــر تعليم الطاب  د. نهلــة الصَّ
الوافدين واألجانب باألزهر الشريف، د. محمد زين المجد 

الحاكم السابق لدولة تنجارا الغربيَّة.

82 األف زائر للفعالية ال�شيفية »�شمر را�ش« بدبي
دبي-وام:

الصيفيــة  الفعاليــة  حققــت 
 Summer "ســمر راش " " 
بلدية  نظمتها  التــي   "ruSh
الفتا  إقباال  املمزر  حديقة  يف  دبي 
و382  ألفا   82 شــهدها  بعدما 
زائرا من مختلف رشائح املجتمع.

تزامنا مع حملة  الفعاليــة  تأتي 
"وجهات دبي" للموسم الصيفي 
بهدف التعريــف بمناطق الجذب 
املهمــة والفعاليات واألنشــطة 
دبي  إمــارة  ســكان  واطــاع 
وزائريهــا مــن داخــل وخارج 

والوجهات  األماكن  عــىل  الدولة 
املدينة  يف  زيارتهــا  يمكــن  التي 

واالستمتاع بها .
عىل  الكبــر  اإلقبــال  يعكــس 
الفعالية التي أقيمت خال الفرتة 
الجاري  يوليــو   23 إىل   6 مــن 
األضحى  عيد  إجــازة  مع  تزامنا 
تنظيم  يف  البلدية  جهــود  املبارك 
عىل  املميزة  الرتفيهية  الفعاليات 
الدائم  سعيها  و  اإلمارة  مستوى 
لتوفر املقومــات التي تعزز من 
وتحقيق  املجتمع  أفراد  ســعادة 
أقىص درجات رضا املتعاملني عن 

خدماتها وأنشطتها.

عيل  أحمد  محمد   / السيد  فقد   
املحرمــي )امارات الجنســية(  
من  صــادرة  أســهم  شــهادة 
رقــم  )اتصــاالت(.  رشكــة 
الشهادة 101472  بعدد 260 
يجدها  ممن  الرجاء  ســهما..  
املذكورة  للرشكــة  تســليمها 
تلفون  عىل  االتصــال  او  اعاه 

0507429337 مشكورا.

فقدان �شهادة اأ�شهم

االثنني ١ أغسطس ٢٠٢٢ 
 العـدد ١٥١٠٥
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»طير�ن الخليج« تنفي �إمكانية 

�ال�ستثمار فيها

الرئي�س �الأوكر�ني : مح�صول الحبوب 

قد ينخف�س اإلى الن�صف ب�سبب الحرب

�أمين عام اأوبك يوؤكد اأهمية الحفاظ 

على توازن اأ�صواق النفط وا�صتقرارها

املنامة ـ )الوحدة(:

ت���ود طريان اخلليج - الناقل���ة الوطنية ململكة 

البحرين - اإخالء م�ش���ئوليتها من املن�شور الذي 

ورد يف اأحد ح�شابات و�شائل االعالم االجتماعي، 

وال���ذي يزع���م باإمكانية اال�ش���تثمار يف طريان 

اخللي���ج؛ حيث اأن الناقلة مل ت����ّرح بهذا االأمر. 

وتهيب الناقلة الوطنية باجلمهور الكرمي توخي 

احلذر ال�شديد يف التعامل مع مثل هذه احل�شابات؛ 

موؤكدة اتخاذها االجراءات القانونية الالزمة بهذا 

اخل�شو�ص.

نيويورك ـ )وكاالت(:

ق���ال الرئي�ص االأوكراين ي���وم االأحد، اإن حم�شول 

البالد هذا العام قد يكون ن�شف الكمية املعتادة 

ب�شبب االأزمة الرو�شية االأوكرانية.

وكتب فولودميري زيلين�شكي على »تويرت« قائال 

»حم�شول اأوكرانيا هذا العام مهدد باأن يكون اأقل 

مبقدار الن�شف«.

واأ�شاف »هدفنا الرئي�شي هو جتنب حدوث اأزمة 

غ���ذاء عاملية ب�شبب الهج���وم الرو�شي. ما زالت 

هناك طرق بديلة لت�شليم �شحنات احلبوب«.

وتواج���ه اأكرانيا، وهي مورد رئي�شي للحبوب يف 

العامل، �شعوبات يف تو�شيل احلبوب للم�شرتين 

ب�شبب احل�ش���ار الرو�شي ملوانئه���ا على البحر 

االأ�شود. وتوفر اتفاقية وقعت برعاية االأمم املتحدة 

وتركيا يف 22 يوليو ممرا اآمنا لل�شفن التي حتمل 

حبوبا للخروج من ثالثة موانئ اأوكرانية.

وق���ال وزير البنية التحتية االأوك���راين، اإن بالده 

م�شتع���دة لبدء �شحن احلبوب معربا عن اأمله يف 

اأن تبداأ مغادرة اأول ال�شفن مطلع االأ�شبوع.

 الكويت ـ )الوحدة(:

ق���ال االأمني العام ملنظمة الدول امل�شدرة للنفط  

)اأوبك( الكويتي هيث���م الغي�ص اأن لديه تطلعات 

واأف���كار �شيقدمها بالتن�شيق م���ع جميع الدول 

االأع�شاء ملواجهة التحديات امل�شتقبلية واأهمها 

احلفاظ على توازن اأ�شواق النفط وا�شتقرارها.

واأع���رب الغي�ص وهو اأول كويت���ي ينتخب لهذا 

املن�ش���ب الرفيع ، يف ت�ري���ح لوكالة  االأنباء 

الكويتي���ة )كونا( ، الي���وم االأحد ، عن تطلعه اإىل 

النهو�ص باملنظمة وتطويرها.

ويتوىل الغي�ص مهام من�شبه ملدة ثالث �شنوات 

بع���د اأن متت تزكيته مر�شحا لدولة الكويت لهذا 

املن�شب يف الثالث من يناير املا�شي يف اجتماع 

وزاري خا�ص عقد )عن بعد(.

و�شغل الغي�ص من�شب حمافظ الكويت يف )اأوبك( 

من عام 2017 حت���ى 2021 ، كما تراأ�ص اللجنة 

الفنية امل�شرتكة بني املنظمة والدول من خارجها 

وهي اللجنة امل�شوؤولة عن مراقبة االإنتاج ودرا�شة 

اأو�شاع اأ�شواق النفط ح�شب اتفاق خف�ص االإنتاج 

املوقع بني الدول امل�شاهمة يف اتفاق )اأوبك +(.

»ائتمان« يناق�س جهود دعم التنويع االقت�صادي وتنمية ال�صادرات غير النفطية

»البحرين الوطني« يطلق مع »كورك« لتقنية المعلومات حلول تمويل �صل�صلة التوريد

مكا�صب يوليو تقل�س خ�صائر االأ�صهم العالمية منذ بداية 2022 البحرين : »التحكيم التجاري« الخليجي ي�صجل طلبات بقيمة 

تقارب 58 مليون دوالر

املنامة ـ )الوحدة(:

 �شجل مركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية خالل الن�شف 

االأول من العام اجل���اري 2022، خالل الفرتة 

م���ن االأول من يناير حت���ى 30 يونيو 2022، 

عددا من طلب���ات التحكيم بقيمة تقارب 58 

مليون دوالر اأمريكي بزيادة عن العام ال�شابق 

بواقع %80.

 و�شمل���ت موا�شيع النزاع���ات املنظورة يف 

والعقود  واملق���اوالت  اال�شتثم���ار  املرك���ز، 

التجارية وعقود املرابحات والعقود البحرية، 

فيما تنوعت جن�شيات االأطراف لت�شم نزاعات 

وطلبات م���ن جميع دول جمل����ص التعاون 

وكذلك اأطراف اأجنبية.

 وق���ال االأمني العام ملركز التحكيم التجاري 

لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 

طارق يو�شف ال�شميمري اإن النزاعات الواردة 

على املركز تدار من قبل اأكفاأ واأبرز املحكمني 

اخلليجي���ني والدولي���ني، حي���ث اإن اختيار 

املحكمني يكون باالأ�شل عرب اختيار االأطراف 

من قائمة املحكمني باملركز، ويحتفظ املركز 

بقائمة للمحكمني وجدول للخرباء من جميع 

دول جمل����ص التعاون وكذل���ك من جن�شيات 

�رق اأو�شطي���ة واأوروبية وم���ن معظم دول 

العامل، واالأط���راف املعنية االطالع على تلك 

القائمة واختيار املحكمني منها.

 واأ�ش���اف اأنه خالل االأع���وام االأخرية اأ�شبح 

املركز يح�ش���د اجلهود التي بذله���ا من بداأ 

مزاولة ن�شاط���ه يف 19 مار�ص 1995 والتي 

انطلقت بن�ر ثقافة التحكي���م، وباتت عدد 

من كربيات ال����ركات واملوؤ�ش�شات يف دول 

جمل�ص التعاون وكذلك جهات ر�شمية و�شبه 

حكومية تدرج �رط التحكيم وفق اآلية مركز 

التحكيم التج���اري لدول جمل����ص التعاون 

�شم���ن عقودها، واأ�شبح هناك ا�شتيعاب اأكرب 

من جمي���ع االأطراف لقوة اأحكام املركز وقوة 

نفاذها.  واأو�شح اأن اأعمال املركز متثل �شمانا 

للتوجهات االقت�شادي���ة اخلليجية ومن ثم 

اإ�شهامه الفاعل يف النمو يف خمتلف النواحي 

االقت�شادي���ة كون التحكي���م التجاري والبت 

يف املنازعات ل���ه اإ�شهامات جيدة يف اإنهاء 

اخل�شومة مما ينعك�ص اإيجابا على تعامالت 

االقت�شاد.

 واأك���د اأن دول اخلليج قطع���ت �شوطا كبريا 

يف بن���اء منظومة التحكي���م التجاري ومن 

اأبرزه���ا ت�ريع قوان���ني التحكيم وتطويرها 

بجانب تاأ�شي����ص العديد من مراكز التحكيم، 

�شواء التابعة للغ���رف التجارية اأو للهيئات 

الق�شائي���ة، مبا فيها مركز التحكيم التجاري 

ل���دول جمل�ص التع���اون الذي يع���د قانونا 

ناف���ذا يف جميع دول جمل����ص التعاون بعد 

اأن �شادق���ت عليه كل دول���ة بح�شب االأدوات 

الد�شتورية املوجودة لديها.

دبي -وام:

 عقدت �ركة االحتاد الئتمان ال�شادرات، اجتماع 

جمل�ص اإدارتها الث���اين يف عام 2022، برئا�شة 

معايل عبد اهلل بن ط���وق املري، وزير االقت�شاد 

ورئي�ص جمل�ص اإدارة ال�ركة.

وناق�ص االجتم���اع الذي عقد افرتا�شيا موؤ�رات 

االأداء االقت�شادي الرئي�شية لل�ركة حتى مايو 

من هذا العام، اإىل جانب االإجنازات التي حققتها 

يف تعزيز التجارة املحلية واالإقليمية والدولية 

من حيث دعم التنويع االقت�شادي لدولة االإمارات 

وا�شرتاتيجيات الت�شدير ال�شناعية غري النفطية.

وقال معايل عبداهلل بن طوق املري اإن املوؤ�رات 

االأولية للتجارة اخلارجية غري النفطية للدولة 

خالل االأ�شه���ر املا�شية اأظهرت من���واً ملمو�شا 

ال�شيما يف حجم ال�شادرات غري النفطية والتي 

حققت منوا بن�شبة 17 باملائة خالل الربع االأول 

من العام اجل���اري 2022، وهو ما ي�شكل موؤ�ر 

اإيجاب���ي يعك�ص كف���اءة االأداء التجاري للدولة 

يف ظ���ل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة 

الدولية عامليًا، وُي�شكل تنويع اأ�شواق ال�شادرات 

االإماراتي���ة اأولوية ل���دى وزارة االقت�شاد خالل 

املرحلة املقبلة وتلعب �ركة االحتاد الئتمان 

ال�ش���ادرات دورا حموريا يف دع���م هذا التوجه 

بالتع���اون مع خمتلف �ركائه���ا من اجلهات 

املعنية بتنمي���ة وتعزيز ال�ش���ادرات الوطنية 

بالدولة على امل�شتويني االحتادي واملحلي.

وخالل االجتماع، اأ�ش���اد معاليه باإدارة ال�ركة 

واإجنازاته���ا املتميزة يف االأ�شهر اخلم�شة االأوىل 

م���ن عام 2022 وم�شاهماته���ا الكبرية يف دعم 

اقت�ش���اد دولة االإمارات، وم�شاركتها الفعالة يف 

املبادرات احلكومي���ة، ودعمها القوي لل�ركات 

االإماراتية يف تعزيز قدرتها التناف�شية باالأ�شواق 

اخلارجية.

واأ�شاف بن ط���وق: »متا�شيًا م���ع التوجيهات 

احلكيمة لقيادة دولة االإمارات العربية املتحدة، 

تعمل �ركة االحتاد الئتمان ال�شادرات يف اإطار 

الروؤية ال�شاملة لالقت�شاد الوطني التي ت�شعى 

اإىل تعزي���ز جهود التنوي���ع االقت�شادي وتنمية 

ال�شادرات الوطنية غ���ري النفطية. وقد �شاهمت 

حلول االئتمان التج���اري التي قدمتها ال�ركة 

يف دعم ال����ركات ال�شغرية واملتو�شطة وفتح 

اأ�شواق جديدة لها وتعزيز قدراتها التناف�شية مبا 

يخدم �شيا�شات التنويع االقت�شادي ويحقق روؤية 

وتوجهات الدولة للمرحلة املقبلة.« وحتى مايو 

2022، عززت االحتاد الئتمان ال�شادرات القدرة 

التناف�شية للتجارة غري النفطية لدولة االإمارات 

العربية املتحدة من خالل اإ�شدار 7،307 �شمان 

ائتم���اين متج���دد حيث بلغت قيم���ة التغطية 

التاأمينية 4.8 مليار درهم، اأي ما يعادل 14.4 

ملي���ار درهم من التجارة غري النفطية الأكرث من 

111 دولة. كما ا�شتفاد 15 من القطاعات النامية 

من هذه ال�شمانات التي غطت 6.7 مليار درهم 

يف التج���ارة الدولي���ة و7.6 ملي���ار درهم يف 

التجارة املحلية و1.2 مليار درهم يف التجارة 

املتو�شطة والطويلة االأجل و1.3 مليار درهم يف 

التاأمني �شد املخاطر ال�شيا�شية.

وت�شمل القطاعات الرئي�شية التي ا�شتفادت من دعم 

االحتاد الئتمان ال�شادرات اخلدمات اللوج�شتية 

18 %، املعدات الكهربائية واالإلكرتونيات 18 %، 

االآالت واملع���دات 16 %، �شناعة املعادن 12 %، 

البرتوكيماويات والكيماويات 9 %، وال�شناعات 

الثقيلة 7 %، واخلدم���ات املالية والبنوك 6 %، 

واالأدوي���ة والرعاي���ة ال�شحي���ة 4 %، واالأغذية 

وامل�روبات 4 % وغريها من القطاعات.

وتوزع���ت �شمان���ات التج���ارة غ���ري النفطية 

الت���ي قدمتها االحتاد الئتم���ان ال�شادرات على 

مدى االأ�شهر اخلم�ش���ة املا�شية على ال�ركات 

واملوؤ�ش�شات من خمتلف امارات الدولة كما يلي: 

اأبوظبي 1.9 مليار درهم؛ دبي 9.9 مليار درهم؛ 

ال�شارق���ة 1.5 مليار دره���م، راأ�ص اخليمة 504 

مليون درهم، الفجرية 102 مليون درهم، عجمان 

282 ملي���ون دره���م، اأم القيوي���ن 159 مليون 

درهم كما �شملت الوجهات الرئي�شية لل�شادرات 

واإعادة ال�شادرات الت���ي مت تغطيتها بالتاأمني 

التجاري من قبل االحتاد الئتمان ال�شادرات كال 

من االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

ال�شعودية وم����ر والهن���د واململكة املتحدة 

وعمان والكويت، والواليات املتحدة، واإيطاليا، 

وغانا.

ا  وق���د ناق�ص املجل�ص خ���الل االجتم���اع اأي�شً

ا�شرتاتيجية االحت���اد الئتمان ال�شادرات للفرتة 

2022-2026، والتي تهدف اإىل تنمية ال�شادرات 

غري النفطية لدولة االإم���ارات العربية املتحدة 

وتق���دمي حل���ول للتحديات املتعلق���ة بتاأمني 

االئتمان التجاري اأو حلول متويل امل�شاريع. كما 

�شتدعم ال�ركة منو االأعمال التجارية يف دولة 

االإم���ارات مع الرتكيز عل���ى ال�ركات ال�شغرية 

واملتو�شطة وحت�ش���ني فر�ص الت�شدير وذلك من 

خالل اإطالق العديد من املبادرات وحلول حماية 

ا  االئتمان والتمويل. وتهدف اال�شرتاتيجية اأي�شً

اإىل تكثيف اجله���ود لتحقيق اأه���داف التجارة 

اخلارجية والت�شنيع يف الدولة. كما ا�شتعر�ص 

جمل����ص االإدارة ط���رق تطوي���ر اإدارة املخاطر 

واالمتثال وتنظيم التدقيق الداخلي، مبا يتما�شى 

مع الطموح الكبري لل�ركة.

وق���ال معايل الدكتور ثاين ب���ن اأحمد الزيودي، 

وزير دول���ة للتجارة اخلارجي���ة ونائب رئي�ص 

جمل����ص اإدارة االحتاد الئتمان ال�ش���ادرات: اإن 

دولة االإمارات العربية املتحدة تاأخذ على راأ�ص 

اأولوياتها تلبية االحتياجات املتنوعة لل�ركات 

الوطني���ة وامل�شدرين، ف�شال ع���ن تعزيز مكانة 

الدولة وريادتها كمركز اإقليم���ي ودويل الإعادة 

الت�شدير. تهدف ا�شرتاتيجي���ة االحتاد الئتمان 

ال�شادرات، والتي تتما�شى مع االأجندة الوطنية 

لدولة االإمارات العربية املتحدة لدعم التجارة 

غ���ري النفطية وروؤيتها لل�شنوات اخلم�شني عاما 

القادمة، اإىل �شمان منو م�شت���دام وطويل االأمد 

وبناًء على ذلك، تركز االحتاد الئتمان ال�شادرات 

عل���ى دعم القطاعات التي تنوع الناجت املحلي 

غري النفطي وتعزز القطاعات التي تعترب اأولوية 

وطنية وتلك التي توفر منًوا م�شتدامًا.

ومن جانبه قال عم���ر اأحمد �شوينع ال�شويدي، 

وكيل وزارة ال�شناع���ة والتكنولوجيا املتقدمة: 

االحت���اد الئتمان ال�ش���ادرات �ريك رئي�شي يف 

جهودنا للنهو�ص بقط���اع الت�شنيع وم�شاعفة 

م�شاهمته يف الناجت املحل���ي االإجمايل لدولة 

االإمارات العربية املتحدة. ومن خالل جمموعتها 

املبتكرة من حل���ول التاأمني عل���ى ال�شادرات 

وحل���ول التمويل التي ت�شاعد ال�ركات الكبرية 

وال�ركات ال�شغ���رية واملتو�شطة على التو�شع 

والتنويع وحت�شني الكف���اءة الت�شغيلية، ولذلك 

فهي جزء ال يتجزاأ من اال�شرتاتيجية ال�شناعية 

ال�شاملة للدولة، وم����روع 300 مليار وا�شنع 

يف االإم���ارات. ح����ر اجتماع جمل����ص االإدارة 

معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة 

للتجارة اخلارجي���ة ونائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 

�ركة االحتاد الئتم���ان ال�شادرات، �شعادة عمر 

اأحمد �شوينع ال�شوي���دي، وكيل وزارة ال�شناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة، �شعادة �شامح القبي�شي 

مدير عام ال�شوؤون االقت�شادية يف دائرة التنمية 

االقت�شادي���ة يف دائ���رة التنمي���ة االقت�شادية 

يف اأبوظب���ي، و�شعادة املهند����ص �شاعد حممد 

العو�شي، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية 

ال�ش���ادرات، �شعادة مروان اأحم���د اآل علي مدير 

عام دائ���رة املالية يف عجمان، ال�شيخ عمر بن 

�شقر القا�شمي نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة مكتب 

اال�شتثم���ار والتطوير يف اإم���ارة راأ�ص اخليمة، 

�شعادة اأحمد �شامل اليماحي نائب مدير الدائرة 

املالي���ة يف اإمارة الفج���رية، ال�شيد عمر حممد 

احلميدي مدير اإدارة مكافحة املمار�شات ال�شارة 

بوزارة االقت�شاد، ال�شيد عامر عبد الرحيم كاظم، 

رئي�ص التدقيق الداخل���ي يف بنك االإمارات دبي 

الوطن���ي؛ ال�شيدة رجاء حممد املزروعي ، نائب 

الرئي�ص التنفيذي يف فينتيك هايف. كما ح�ر 

االجتماع ما�شيمو فال�شيوين، الرئي�ص التنفيذي 

ل�ركة االحتاد الئتمان ال�شادرات.

املنامة ـ )الوحدة(:

عق���د بنك البحرين الوطن���ي �راكة تعاون مع 

�ركة كورك لتقنية املعلومات ذ.م.م بهدف طرح 

حل متويل �شل�شلة التوريد لعمالئه من ال�ركات 

واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة واملوردين. وقد 

مت توقيع االتفاقية حتت رعاية كرمية من ال�شيد 

زايد بن را�ش���د الزياين وزير ال�شناعة والتجارة 

رئي�ص جمل�ص اإدارة تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة مبقر وزارة ال�شناعة والتجارة، وذلك 

بح�ش���ور ممثلي كل من بن���ك البحرين الوطني 

و�ركة كورك لتقنية املعلومات.

وتاأكي���ًدا على التزامه بتنمية قطاع املوؤ�ش�شات 

ال�شغ���رية واملتو�شطة يف اململك���ة، عمد بنك 

البحرين الوطني الإطالق اأحدث منتجاته الرقمية 

التي تعمل علىتعزي���ز التعاون بني امل�شرتين 

واملوردين عرب توفري جمموعة من حلول التمويل 

واحل���د من املخاطر، امل�شممة الإدارة راأ�ص املال 

العامل بكفاءة.

و�شيت���م ت�شغي���ل احل���ل اجلديد ع���رب من�شة 

»Corklinc« التابع���ة ل�رك���ة ك���ورك 

لتقني���ة املعلوم���ات ذ.م.م.، اإذ �شت�شم املن�شة 

جمموعة متنوعة من املزايا لي�شتفيد منها كال 

الطرفني. و�شتتاح الفر�شة للموردين لال�شتفادة 

من خا�شية ال�شداد امل�شبق لفواتريهم فور قبول 

امل�شرتي للفوات���ري، باالإ�شافة اإىل ميزة ت�ريع 

عملية التح�شيل النقدي، واحل�شول على م�شدر 

متويل اإ�ش���ايف دون ا�شتهالك احل���د االئتماين 

اخلا�ص بهم. واإىل جانب ذلك، �شيتمكن امل�شرتون 

من دعم املوردين عرب توفري التمويالت، وتاأمني 

�روط دفع وعرو�ص اف�شل.

تعليًق���ا على هذا االإطالق، �رح  ال�شيد زايد بن 

را�ش���د الزياين وزير ال�شناعة والتجارة: »ن�شهد 

يف الوق���ت الراهن توجهات عاملي���ة العتماد 

حلول التكنولوجيا املالية لدفع عجلة التنمية 

يف القط���اع امل�ريف وامل���ايل. ونحن نتطلع 

بدورنا لع����ر جديد يتيح العدي���د من فر�ص 

النمو واالزدهار لل�ركات واملوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شط���ة، حيث اإن اململكة اأ�شبحت يف اأوج 

ا�شتعدادها لتنفيذ نقلتها �شمن م�شرية التحول 

الرقمي، وكونها حري�شة ب�شكل دائم على التفوق 

والتقدم يف ع�ر االأمتتة الرقمية.«

وم���ن جهته، علق ال�شيد جان كري�شتوف دوراند 

الرئي�ص التنفيذي لبنك البحرين الوطني: »ي�رنا 

اأن نتع���اون مع �ركة كورك لتقنية املعلومات 

من اأجل اإطالق حل متويل �شل�شلة التوريد اجلديد. 

واإمن���ا تعك�ص هذه ال�راك���ة التزامنا الدائم يف 

البنك بدعم قطاع االأعمال يف املنطقة عرب توفري 

احللول املبتكرة. ونحن يف البنك ن�شعى ب�شكل 

خا�ص للرتكيز على دعم ال�ركات واملوؤ�ش�شات 

ال�شغ���رية واملتو�شطة، وذلك مل���ا لها من دور 

حيوي يف دفع عجلة النمو االقت�شادي الوطني. 

وميكنن���ا منتجنا اجلديد من دع���م القطاع مع 

تو�شيع عرو�شنا التجارية للعديد من العمالء. 

وتع���د املن�شة جتربة �شل�ش���ة وفعالة لكل من 

امل�شرتي���ن واملوردي���ن. ونح���ن نع���د العمالء 

مبوا�شلة تقدمي جمموعة اأكرث متيزاً وكفاءة من 

املنتجات واخلدمات الرقمية املبتكرة التي تلبي 

كافة احتياجات اأعمالهم.«

وم���ن جانب اآخ���ر، �رح ال�شي���د خالد ح�شني 

امل�شقط���ي رئي����ص جمل����ص اإدارة �ركة كورك 

لتقني���ة املعلوم���ات ذ.م.م.: »نتطل���ع لدع���م 

بن���ك البحرين الوطن���ي وم�شاندته يف حتقيق 

اأهدافه الرامي���ة لت�ريع وترية منو اأعماله عرب 

تق���دمي منتج���ات وخدمات متمي���زة ومبتكرة 

ترثي التجربة امل�رفي���ة. وقد �شممنا من�شة 

»Corklinc« املخ�ش�شة لتمويل �شل�شلة 

التوريد بتعاون مع عدد من البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية الرائدة يف القطاع. ونحن على ثقة باأن 

هذه ال�راكة �شت�شه���م يف توفري حلول متويل 

رقمية متقدمة ومبتكرة ل�شل�شلة التوريد، وذلك 

خلدمة عم���الء البنك م���ن قط���اع املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة.«

ومن منطلق التزام���ه بدمج ممار�شات احلوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�ركات �شمن 

�شميم اأعماله املوؤ�ش�شية، ي�شعى بنك البحرين 

الوطني ب�ش���كل دائم لتطوير منتجات وخدمات 

تركز على دعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 

يف اململك���ة، وتعزيز عملياته���ا التجارية مبا 

ي�شهم بدوره �شمن خطة التعايف االقت�شادي.

اأبوظبي -وام:

 قل�ش���ت اأ�ش���واق االأ�شه���م العاملية 

خ�شائرها امل�شجلة منذ بداية العام 

اجل���اري بف�ش���ل املكا�ش���ب القوية 

املحققة خالل �شهر يوليو اجلاري.

وحقق���ت اأ�ش���واق االأ�شه���م العاملية 

مكا�ش���ب قوية خالل ت���داوالت �شهر 

يوليو حيث اأظهرت بيانات االأ�شواق، 

حتقيق االأ�شهم االأمريكية اأكرب مكا�شب 

�شهرية منذ ع���ام 2020، فيما حققت 

االأ�شهم االأوروبية اأول مكا�شب �شهرية 

بع���د اأربعة اأ�شهر من الرتاجع و�شجل 

موؤ�ر »يورو �شتوك�ص 600« االأوروبي 

اأف�شل اأداء �شهري منذ نوفمرب 2020.

وهبطت موؤ�رات بور�شة وول �شرتيت 

االأمريكية خالل ال�شبعة اأ�شهر االأويل 

من الع���ام اجلاري، حي���ث انخف�ص 

موؤ����ر »�شتاندرد اآند ب���ورز 500« 

بن�شب���ة 13.3% اأو ما يعادل 635.9 

نقط���ة لي�ش���ل اإىل 4130.29 نقطة 

مقاب���ل 4766.18 نقطة يف م�شتواه 

ال�شابق بنهاية العام املا�شي.

وهبط موؤ�ر »داو جونز« ال�شناعي 

بنح���و 9.6% فاق���داً 3493.2 نقطة 

ليبل���غ م�شت���وى 32845.13 نقطة، 

مقابل م�شتواه ال�شابق عند 36338.3 

نقط���ة، يف ح���ني خ����ر موؤ����ر« 

نا�ش���داك«، الذي يغل���ب عليه اأ�شهم 

نقطة  نح���و 3254.3  التكنولوجيا، 

اأو م���ا ن�شبت���ه 20.8% و�ش���وال اإىل 

12390.69 نقطة مقابل 15644.97 

نقطة.

انخف�ص  االأوروبي���ة،  االأ�ش���واق  ويف 

موؤ�ر »داك����ص« االأملاين منذ بداية 

العام اجلاري بن�شبة 15.1% تعادل 

2400.8 نقط���ة لي�ش���ل اإىل م�شتوى 

13484 نقطة مقابل م�شتواه ال�شابق 

عند 15884.86 نقطة بنهاية العام 

املا�شي.

وهب���ط موؤ����ر »�شتوك����ص 600« 

االأوروبي بن�شبة 10.3% توازي 10.3 

نقطة ليبل���غ م�شتوى 438.29 نقطة 

مقاب���ل 488.71 نقطة، بينما تراجع 

موؤ�ر »يورو �شتوك����ص 50« بنحو 

13.9% تعادل 597.97 نقطة ليقفل 

عند 3708.1 نقطة مقابل 4306.07 

نقطة يف نهاية 2021.

 »100 »فوت�ش���ي  موؤ����ر  وجن���ح 

الربيطاين يف تعوي�ص جميع خ�شائره 

لريتفع بن�شب���ة 0.5% توازي 38.89 

نقطة لي�ش���ل اإىل م�شتوى 7423.43 

نقطة مقارنة مب�شت���واه ال�شابق عند 

7384.54 نقط���ة، يف ح���ني خ����ر 

موؤ����ر »كاك« الفرن�ش���ي 704.53 

نقطة اأو ما ن�شبته 9.85% لي�شل اإىل 

6448.5 نقطة بع���د اأن كان يتداول 

عند 7153.03 نقطة يف نهاية العام 

املا�شي.

وعلى �شعيد االأ�شواق االآ�شيوية، نزل 

موؤ����ر نيكاي الياب���اين يف بور�شة 

طوكيو لالأوراق املالية خالل 7 اأ�شهر 

بن�شب���ة 3.4% اأو ما يعادل 990.07 

نقطة ليغلق عند 27801.64 نقطة، 

بينم���ا هبط موؤ�ر توبك����ص االأو�شع 

نطاقًا بن�شب���ة 2.6% توازي 52.02 

نقطة لي�شل اإىل 1940.31 نقطة.

وهبط موؤ�ر »اإي اإ����ص اآي« املركب 

يف بور�ش���ة �شنغه���اي بنح���و 386 

نقط���ة اأو ما ن�شبت���ه 10.6% ليقفل 

عن���د 3253.24 نقط���ة، فيم���ا اأقفل 

موؤ�ر »هاجن �شينج« مرتاجعًا بنحو 

13.9% تع���ادل 3241 نقطة لي�شل 

اإىل م�شتوى 20156.51 نقطة، بينما 

تراجع موؤ�ر بور�شة بومباي �شينك�ص 

بنحو 683.57 نقط���ة اأو ما ن�شبته 

1.2% لي�شل اإىل 57570.25 نقطة.

وكانت االأ�شواق العاملية �شجلت اأ�شواأ 

اأداء يف ن�ش���ف �شنة خ���الل الن�شف 

االأول من العام اجلاري، حيث �شجلت 

االأ�شه���م االأوروبية اأ�ش���واأ اأداء ربعي 

منذ تراجعه���ا احلاد اإب���ان جائحة 

»كوفيد-19« يف مطلع عام 2020، 

بينم���ا حقق موؤ�ر �شتاندرد اند بورز 

500 االأمريكي اأ�شواء اأداء يف اأكرث من 

ن�شف ق���رن منذ عام 1970، يف حني 

تكب���د موؤ�ر داو جون���ز اأكرب خ�شارة 

ن�شف �شنوية منذ 1962.
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القاهرةـ  )وكاالت(:

التعاون  وزيرة  امل�شاط،  رانيا  الدكتورة  التقت 

الدويل، ال�شفري نا�رص كامل، الأمني العام لالحتاد 

من اأجل املتو�شط، يف اإطار اللقاءات التي تعقدها 

مع �رصكاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيني 

وموؤ�ش�شات  والدولية  الإقليمية  واملنظمات 

التعاون  تعزيز  �شبل  لبحث  الدولية  التمويل 

امل�شرتك يف متويل امل�رصوعات اخل�رصاء، �شمن 

ا�شتعدادات  �شوء  يف  وذلك   ،» »ُنَويفيِّ برنامج 

الأمم املتحدة للمناخ  م�رص ل�شت�شافة موؤمتر 

.COP27

الدويل،  التعاون  وزيرة  بحثت  اللقاء  وخالل 

املتو�شط  اأجل  من  لالحتاد  العام  الأمني  مع 

ا�شت�شافة  �شوء  يف  امل�شرتك  التعاون  فر�ص 

املتحدة  الأمم  باتفاقية  الأطراف  ملوؤمتر  م�رص 

اأهمية  موؤكدة   ،COP27 املناخية  للتغريات 

الن�شخة احلالية من املوؤمتر لدعم جهود العمل 

املناخي ودفع التحول من التعهدات اإىل التنفيذ 

وحتقيق طموحات العمل املناخي ل�شيما للدول 

النامية والقت�شاديات النا�شئة.

برنامج  اإطالق  اأن  »امل�شاط«،  واأو�شحت 

«، لتمويل قائمة امل�رصوعات احلكومية  »ُنَويفيِّ

واملياه،  والغذاء  الطاقة  اخل�رصاء يف جمالت 

للتغريات  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  ُيعزز 

لتعزيز  الدولة  روؤية  ويدعم   ،2050 املناخية 

اأجندة  دفع  يف  التنمية  �رصكاء  مع  التعاون 

العمل املناخي وتو�شيع قاعدة م�شاركة القطاع 

اخلا�ص يف جهود التنمية امل�شتدامة.

ال�شابعة  الدورة  اأن  اإىل  »امل�شاط«،  واأ�شارت 

والع�رصين من املوؤمتر ميثل اأهمية خا�شة لقارة 

وتعزيز  اجلهود  لتوحيد  ت�شعى  التي  اأفريقيا 

العمل امل�شرتك من اأجل تعزيز العمل امل�شرتك 

القارة،  م�شتوى  على  املناخي  العمل  لتحفيز 

وتعزيز قدرتها على مواجهة التغريات املناخية 

من خالل تنفيذ م�رصوعات التكيف والتخفيف 

من تداعيات التغريات املناخية، موؤكدة اأهمية 

ذات  الأطراف  خمتلف  من  الفعالة  امل�شاركة 

ال�شلة يف موؤمتر املناخ ودور القطاع اخلا�ص 

واملجتمع املدين و�رصكاء التنمية واحلكومات 

دفع  للربح يف  الهادفة  املنظمات غري  ا  واأي�شً

جهود العمل املناخي.

يف �شياق مت�شل بحثت »امل�شاط«، مع الأمني 

العام لالحتاد من اأجل املتو�شط فر�ص التعاون 

الإدارة  وتعزيز  الأزرق  القت�شاد  جمال  يف 

الكتفاء  وحتفيز  املائية  للموارد  امل�شتدامة 

القت�شادي  النمو  يعزز  مبا  الغذاء،  من  الذاتي 

فر�ص  اإىل  تطرقت  كما  وامل�شتدام،  ال�شامل 

التعاون امل�شرتك يف جمال متكني املراأة .

على �شعيد اآخر تطرقت وزيرة التعاون الدويل، 

اإىل جهود التعاون الإمنائي الفعال مع �رصكاء 

التنمية متعددي الأطراف والثنائيني لدعم جهود 

الدولة لتحقيق روؤية التنمية 2030، مبا يت�شق 

مع الأهداف الأممية للتنمية امل�شتدامة، لفتة اإىل 

املحفظة اجلارية للتعاون الإمنائي ت�شجل نحو 

26 مليار دولر وت�شم عدد كبري من م�رصوعات 

التغريات  تداعيات  من  والتخفيف  التكيف 

املناخية. ونوهت باأن حمفظة التعاون الإمنائي 

اجلارية ت�شم 28 م�رصوًعا بقيمة 2.85 مليار 

دولر يف جمال التكيف مع التغريات املناخية، 

و46 م�رصوًعا لتخفيف اآثار التغريات املناخية، 

بتمويالت تنموية ت�شل اإىل 7،8 مليار دولر.

من  الثانية  الن�شخة  انعقاد  اإىل  تطرقت  كما 

منتدى م�رص للتعاون الدويل والتمويل الإمنائي 

املقبل،  �شبتمرب  خالل   Egypt-ICF
دعم  بهدف  الوطنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق 

القت�شاد  اإىل  التحول  نحو  الأفريقية  اجلهود 

الأخ�رص.

واأكد ال�شفري نا�رص كامل، الأمني العام لالحتاد 

على  الحتاد  حر�ص  املتو�شط،  اأجل  من 

امل�شاركة الفعالة يف قمة املناخ مبدينة �رصم 

ال�شيخ، وتعزيز اجلهود الإقليمية لتعزيز العمل 

املناخي من خالل العمل امل�شرتك مع احلكومة 

واملوؤ�ش�شات الدولية ذات ال�شلة. 

اأجل املتو�شط على تعزيز  ويعمل الحتاد من 

التعاون الإقليمي واحلوار واملبادرات امل�شرتكة 

فئة  على  الرتكيز  مع  التنمية،  تعزز  التي 

ال�شباب والفتيات من اأجل حتقيق ثالثة اأهداف 

ال�شتقرار،  املنطقة،  م�شتوى  على  ا�شرتاتيجية 

والتنمية الب�رصية، والتكامل.

دبيـ  )الوحدة(:

تقدم »مفاجاآت �شيف دبي«  بفعالياتها املميزة 

فر�شة رائعة للمقيمني والزوار يف اأنحاء املدينة 

خالل املو�شم الـ 25 الذي يقام برعاية موؤ�ش�شة 

دبي للمهرجانات والتجزئة، اأجواًء احتفالية ل 

مثيل لها وعرو�شًا ترفيهية وت�شويقية م�شوقة 

وتخفي�شات وجتارب غري م�شبوقة ت�شعد اأفراد 

املهرجان  يقدم  جديدة  مفاجاأة  ويف  العائلة. 

عر�ص »x 25 25 فاتورة ت�شوق رابحة« ل�شعداء 

احلظ من املت�شوقني.

فمن بداية اأغ�شط�ص وحتى 25 منه، تتاح الفر�شة 

للمت�شوقني ممن ينفقون 500 درهم فاأكرث يف 

اأي من 25 عالمة جتارية، م�شاركة فر�شة ربح 

جائزة من بني 25 جائزة تقدم يوميًا وعلى مدار 

25 يومًا.

تلفزيونية  �شا�شات  بني  ما  اجلوائز  وتتنوع 

و�شكوترات  وجموهرات  ذهبية  وم�شوغات 

باد  اآي  واأجهزة  منزلية  وم�شتلزمات  كهربائية 

واأك�ش�شوارات  الأطفال  وعربات  اأملا�ص،  وخوامت 

املنزل ونظارات �شم�شية فاخرة.

وهناك فر�شة اأمام 625 فائزاً �شعيد احلظ لربح 

جوائز رائعة، وميكن للمت�شوقني التعرف اأ�شبوعيًا 

على �شعداء احلظ من خالل ح�شابات »مفاجاآت 

�شيف دبي« عرب من�شات التوا�شل الجتماعي.

والتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة  واأعدت 

يف  واملرح  بالبهجة  حافاًل  �شيفيًا  برناجمًا 

لـ  الف�شي  اليوبيل  مبنا�شبة  املدينة  اأنحاء 

»مفاجاآت �شيف دبي«، يف الفرتة من 1 يوليو 

حتى 4 �شبتمرب.

لندنـ  )وكاالت(:

اإجنلرتا من خطواته  اأن يعزز بنك  من املتوقع 

ملكافحة الت�شخم خالل الأ�شبوع املقبل، حيث 

�شوف ين�شم لـ700 موؤ�ش�شة حول العامل ويرفع 

معدل الفائدة بواقع ن�شف نقطة.

�شندوق  فيديو  ك�شف حقيقة  دولر!!  الف   900

الدولرات وتوجيه حتذير

وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء اأن هذه اخلطوة 

يتوقعها معظم املحللني وامل�شتثمرين، و�شوف 

متثل اأكرب زيادة تقرها بريطانيا ملعدل الفائدة 

منذ 27 عاما.

وقد اأ�شار حمافظ البنك اندرو بايلي اإىل اأن رفع 

معدل الفائدة هذه املرة لن يكون الأخري، قائال اإن 

�شانعي ال�شيا�شات م�شتعدون للتعامل » بقوة« 

اإذا تطلب الأمر، ملواجهة الت�شخم.

نيويوركـ  )وكاالت(:

تراجعت �شحنات الهواتف الذكية حول العامل 

اىل اأدين م�شتوى  رقم ف�شلى لها فى عامني  

، وبرجع ذلك اىل تراجع ثقة امل�شتهلكني مع 

ازدياد الت�شخم وخماوف الركود.

�رصكة  عن  ال�شادرة  البيانات  وك�شفت 

Canalys و�رصكة اأبحاث الهواتف الذكية 

الثاين  الربع  اأَنّ   ،Counterpoint
�شهد انخفا�شًا بن�شبة 9% يف �شحنات الهواتف 

الذكية اإىل نحو 290 مليون وحدة مت �شحنها.

ي�شار اإىل اأن �رصكة »�شام�شونغ اإلكرتونيك�ص« 

الأول  ال�شوق تت�شدر املركز  الرائدة يف  ظلّت 

بنحو 62 مليون وحدة، بينما احتلت �رصكة 

و  Xiaomi تليها  الثاين،  املركز  »اأبل« 

.Vivoو Oppo

طرابل�س – )د ب اأ (:

باأن �شادرات  الأحد  اأفاد تقرير ليبي  يوم    

ميناء احلريقة النفطي يف طربق  التابع ل�رصكة 

اخلليج العربي للنفط  بلغت خالل �شهر متوز/ 

يوليو املا�شي  5 ماليني و600 األف برميل عرب 

�شت نواقل.

ووفق وكالة الأنباء الليبية ) وال ( يوم الأحد ، 

بلغت ال�شحنة الأوىل  مليون برميل  متوجهة 

اإىل الهند، واخرى بنف�ص الكمية   اإىل هولندا 

و600 األف برميل اإىل بريطانيا .

واأ�شارت اإىل اأن �شحنات اأخرى بلغت  مليوين 

برميل من النفط اخلام توجهت اإىل ال�شني  عرب 

امليناء الذي يعد من اأهم املوانئ النفطية يف 

ليبيا. 

 ويغذي  ميناء احلريقة   حقلي م�شلة وال�رصير 

 34 وقطر  مرتا  كيلو   513 بطول  اأنبوب  عرب 

بو�شة.

0
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م�سر: وزيرة التعاون الدولي تبحث مع �سركاء التنمية تمويل »الم�سروعات الخ�سراء«

»مفاجاآت �سيف دبي« تقدم 25 جائزة يومية

توقعات برفع بنك اإنجلترا معدل الفائدة خالل االأ�سبوع المقبل

مخاوف الركود تقل�س �سحنات الهواتف الذكية

ليبيا .. ت�سدير 5 ماليين و600 األف برميل نفط عبر 

ميناء الحريقة خالل يوليو

هجمات الفدية عبر البريد االإلكتروني 

ت�ستهدف القطاعين المالي والعقاري

الموؤتمر الوطني الحاكم في جنوب اإفريقيا يعيد 

اإحياء خطط لفر�س �سريبة جديدة على االأثرياء

تراجع ملكية المواطنين ال�سود لل�سركات 

في جنوب اإفريقيا اإلى اأقل من %30

دبيـ  )الوحدة(:

اأ�شارت درا�شة بحثية ل�رصكة »بالو األتو نتورك�ص«، 

اجلرائم  يف  املتخ�ش�شة  الع�شابات  اأن  اإىل 

الأمنية  الثغرات  على  تركز  باتت  الإلكرتونية، 

املوجودة يف الربجميات؛ وذلك يف اإطار بحثها عن 

نقاط ال�شعف التي ميكن من خاللها �شن الهجمات 

الإلكرتونية.

وتوفر الدرا�شة اجلديدة اأفكاراً ومعلومات م�شتقاة 

من جهود ال�شتجابة للحوادث املعمقة التي جتريها 

ال�رصكة والتي ا�شتفادت من عينة �شملت 600 حالة 

ا�شتجابة، بهدف م�شاعدة كبار امل�شوؤولني وفرق 

تقنية املعلومات على فهم املخاطر الكبرية التي 

عليها  الرتكيز  يجب  التي  واملوارد  يواجهونها، 

ومنحها الأولوية، للحد من هذه املخاطر.

والقطاع  املايل  القطاع  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 

الأخرى من ناحية  القطاعات  العقاري قد ت�شدرا 

متو�شط املبالغ التي مت طلبها عرب هجمات الفدية، 

مبتو�شط طلب يقارب 8 ماليني دولر، و 5.2 مليون 

دولر على التوايل.

واخلروق  الفدية  برامج  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  كما 

التي ت�شتهدف الربيد الإلكرتوين لالأعمال كانت من 

اأبرز احلوادث التي ا�شتجاب لها فريق ال�شتجابة 

للحوادث الأمنية على مدار الـ12 �شهراً املا�شية، 

وهو ما ميثل نحو 70% من احلوادث الأمنية.

وقالت ويندي وايتمور، نائب اأول للرئي�ص ورئي�ص 

نتورك�ص:  األتو  بالو  ل�رصكة  التابعة   42 الوحدة 

من  احلايل  وقتنا  الإلكرتونية يف  اجلرمية  »تعد 

لنخفا�ص  نظراً  مزاولتها،  ت�شهل  التي  الأعمال 

ُكلفتها وعائداتها املجزية يف كثري من الأحيان؛ 

لذا، ميكن جلهات التهديد املبتدئة وغري املحرتفة 

الأدوات  با�شتخدام  اخلبيثة  بن�شاطاتهم  البدء 

ال�شائعة واملتاحة عرب �شبكة الويب املظلمة مثل 

»القر�شنة املقدمة كخدمة«. وقد اأ�شبح املخرتقون 

من م�شتخدمي برامج الفدية اأكرث تنظيمًا وكفاءة 

جمرمي  مع  تعاملهم  اأثناء  عمالئهم  خدمة  يف 

لهجمات  �شحية  تقع  التي  وال�رصكات  الإنرتنت 

هوؤلء املجرمني«.

جوهان�سربجـ  )وكاالت(:

ومقرها  تاميز«  »�شنداي  �شحيفة  قالت 

مامولوكو  مع  مقابلة  عن  نقال  جوهان�شربج، 

حزب  يف  القت�شادي  التحول  رئي�شة  كوبايي، 

جنوب  يف  احلاكم«  الإفريقي  الوطني  »املوؤمتر 

اإفريقيا اإن احلزب اأعاد اإحياء خطط لفر�ص �رصيبة 

جديدة على الأثرياء لتمويل منحة الدخل الأ�شا�شي.

واأ�شافت ال�شحيفة اأن القرتاح، الذي مت طرحه لأول 

الوطني للحزب يف عام 2017،  املوؤمتر  مرة يف 

يدعو اإىل �رصيبة ثروة، منظمة ب�شكل منا�شب، رمبا 

لتعزيز حقوق  الأطيان،  لها �شلة ب�رصيبة  تكون 

امللكية وزيادة الإيرادات، ح�شب وكالة »بلومربج« 

لالأنباء يوم الأحد.

وتابعت ال�شحيفة اأن بع�ص خرباء القت�شاد يرون 

اأن فر�ص �رصيبة على الأثرياء حتدد ب�شكل �شحيح، 

ميكن اأن يجمع ما ي�شل اإىل 160 مليار راند �شنويا.

الأثرياء  على  فر�ص �رصيبة  اأن  كوبايي،   واأكدت 

هو اخليار املقبول الوحيد، حيث اأن زيادة �رصيبة 

املثقلني  ال�رصائب،  دافعي  على  �شتوؤثر  الدخل 

بالأعباء بالفعل.

جوهان�سربجـ  )وكاالت(:

يف  لل�رصكات  ال�شود  املواطنني  ملكية  تراجعت 

جنوب اأفريقيا بن�شبة 5ر1 نقطة مئوية، لت�شل اإىل 

اأقل من 30% العام املا�شي، حيث ت�شعى الدولة 

الأكرث ت�شنيعًا يف اأفريقيا جاهدة،  من اأجل التمكني 

القت�شادي جلزء كبري من �شكانها.

القت�شادي  بالتمكني  املعنية  اللجنة  وذكرت 

لل�شود على نطاق وا�شع يف تقرير �شنوي لها اأن 

اأي�شا بن�شبة  الإدارة  تراجع  ال�شود على  �شيطرة 

ح�شب   ،  % 6ر51  اإىل  لي�شل  مئوية،  نقطة  4ر5 

ويتمثل  الأحد.  اليوم  لالأنباء  »بلومربج«  وكالة 

تفوي�ص اللجنة يف الإ�رصاف على قانون »التمكني 

وت�شجيع  وا�شع«  نطاق  على  لل�شود  القت�شادي 

اللتزام به، والذي مت متريره قبل حوايل عقدين من 

الزمن، ملعاجلة اأوجه عدم امل�شاواة الناجمة عن 

الف�شل العن�رصي يف جنوب اأفريقيا، حيث اأن اأربعة 

من كل خم�شة اأ�شخا�ص من املواطنني ال�شود.

وفٌد من فرع ُغرفة تجارة و�سناعة ُعمان بمحافظة ظفار يختتم 

زيارته لالأردن

البور�سة  في  ال�سوقية  القيمة  من   %84 المالية:  الرقابة  رئي�س 

الم�سرية ملك للموؤ�س�سات

عّمانـ  )الوحدة(:

 اختتم وفد فرع ُغرفة جتارة و�شناعة 

اإىل  زيارته  ظفار  مبحافظة  ُعمان 

اإىل  هدفت  عّمان  الأردنية  العا�شمة 

الرتويج ملنتدى ظفار ال�شتثماري ومن 

املزمع عقده يومي 14 و 15 �شبتمرب 

املقبل.

بن  ح�شني  راأ�شه  الذي  الوفد  والتقى 

حثيث البطحري خالل الزيارة بعدد من 

اليمنيني  الأعمال  ورجال  امل�شتثمرين 

ال�شيخ هالل  بالأردن، بح�شور �شعادة 

بن مرهون املعمري �شفري �شلطنة ُعمان 

الأردن مت خالله التعريف مبنتدى  يف 

ظفار ال�شتثماري واأهميته و�شي�شاحبه 

وال�شناعات  للمنتجات  معر�ص 

الُعمانية ومن الدول امل�شاركة.

وتطرق اللقاء اإىل اأهمية ودور املنتدى 

ل�شلطنة  ال�شتثمارات  جذب  يف 

ظفار  وحمافظة  عام  ب�شكل  ُعمان 

دخول  من  وال�شتفادة  خا�ص،  ب�شكل 

اإىل  الأردنية  وال�شناعات  املنتجات 

املنافذ  خالل  من  اليمني  ال�شوق 

البحرية والربية ل�شلطنة ُعمان.

القاهرةـ  )وكاالت(:

قال الدكتور حممد عمران رئي�ص الرقابة 

املالية اأن ن�شبة القيمة ال�شوقية مللكية 

املقيدة  لالأ�شهم  والأفراد  املوؤ�ش�شات 

بلغت 84% بالن�شبة للموؤ�ش�شات، و%16 

بالن�شبة لالأفراد.

اأ�شاف خالل  املوؤمتر الذي عقد �شباح 

يوم الأحد ملناق�شة ا�شرتاتيجية حماور 

تطوير

الأربع  لل�شنوات  املال  راأ�ص  �شوق 

تركز  رغم  اأنه  القادمة)2022-2026( 

ملكية ال�رصكات املقيدة بالبور�شة يف 

امل�شتثمر املوؤ�ش�شي اإل اأن حوايل %72 

التداول عليها،  القيمة، ل يتم  من هذه 

املوؤ�ش�شة  للكيانات  اأنها مملوكة  حيث 

غري  �رصكات  ومعظمها  ال�رصكات،  لهذه 

مالية.

اأ�شار اإىل اأن اأكرب امل�شتثمرين املوؤ�ش�شني، 

والتي تبلغ ن�شبتهم من اإجمايل القيمة 

للموؤ�ش�شات  لالأ�شهم اململوكة  ال�شوقية 

حوايل55%، ثم البنوك باأنواعها بن�شبة 

16%، ثم �شناديق ال�شتثمار بن�شبة%9، 

ومتثل املوؤ�ش�شات الأخرى نحو%20.
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وا�شنطن-وام:

وبرشــلونة  مدريــد  ريــال  واصــل   
اإلسبانيان اســتعداداتهما لبدء فعاليات 
املوســم الكروي الجديد بفوز األول عىل 
يوفنتــوس اإليطــايل 0-2 والثاني عىل 
نيويــورك ريد بولــز 0-2 صباح اليوم 
املباريات  ضمن  جرينتش  بتوقيت  األحد 
الوديــة لكل من الفريقــن يف جولتهما 

األمريكية.
األمريكية  جولته  مدريــد  ريال  واختتم 
بالفوز عــىل يوفنتوس بهدفن نظيفن 
ســجلهما كريم بنزيما من رضبة جزاء 

يف  أسينســيو  الدقيقــة 19 وماركو  يف 
الدقيقــة 69 ، وذلك عىل اســتاد "روز 

بول" يف مدينة باسادينا األمريكية.
ويســتعد ريال مدريــد حاليا للمواجهة 
فرانكفورت  إنرتاخــت  مــع  املرتقبــة 
لقب  املقبل عىل  يف 10 أغسطس  األملاني 

كأس السوبر األوروبي.
وعىل اســتاد "ريد بول آرينــا" بمدينة 
أيضا  برشــلونة  اختتــم  هاريســون، 
األمريكية  الودية يف جولتــه  مبارياتــه 
بولز بهدفن  ريد  نيويــورك  بالفوز عىل 
نظيفن سجلهما الفرنيس عثمان ديمبيل 
الدقيقتن  يف  ديباي  ممفيس  والهولندي 

40 و87 .
ويخوض برشــلونة مباراة ودية أخرى 
قبل بداية املوســم حيث يواجه بوماس 

يوم 7  برشــلونة  يف  املكســيكي  أونام 
أغسطس املقبل يف مباراة "كأس جوهان 

جامرب" .

أوسلو-وام:

اإلسباني  مدريد  أتلتيكو   تغلب 
يونايتــد  مانشســرت  عــىل 
مبــاراة  يف   1-0 اإلنجليــزي 
التي أقيمت  كرة القــدم الودية 
بينهما يوم الســبت بالعاصمة 

النرويجية أوسلو.
إطــار  يف  املبــاراة  وجــاءت 
الفريقن  من  كل  اســتعدادات 
الكــروي  املوســم  النطالقــة 
بعــد   2022-2023 الجديــد 

أيام.
لصالحه  املباراة  أتلتيكو  وحسم 
الربتغايل  ســجله  نظيف  بهدف 
جــواو فيليكس يف الدقيقة قبل 

اللقاء. األخرية من 

ليفربول يحرز لقب الدرع الخيرية 
لكرة القدم

14

لندن-وام:
الدرع  بلقب  اإلنجليزي  ليفربــول  فريق   توج 
الخرييــة لكرة القدم يف نســختها املئوية بعد 
فوزه عىل مانشســرت ســيتي 3 1- يف املباراة 
الســبت عــىل ملعب "كينج  يوم  أقيمت  التي 

باور" يف مدينة ليسرت .
تقــدم ليفربــول يف الدقيقــة 21 عن طريق 
ألكســندر أرنولد، فيما تعادل جوليان ألفاريز 
ملانشســرت ســيتي يف الدقيقــة 70، ثم تقدم 
محمد صالح لليفربول بهدف من رضبة جزاء 
يف الدقيقــة 83 قبل أن يحــرز البديل داروين 
الرابعة  الدقيقة  للفريق يف  الثالث  الهدف  نونيز 
له  األول  الهدف  ليكون  الضائع  الوقت بدل  من 

مع الفريق يف املباريات الرسمية .
وتوج فريق ليفربول بلقب الدرع الخريية لكرة 
القدم، للمرة 16 يف تاريخه من بينها 5 ألقاب 
مناصفــة، ولكنه األول له يف البطولة منذ 16 
عامــا، وبالتحديد منذ توج باللقب يف نســخة 

.2006

أ(: برلن-)د ب 
 استعد شالكه لعودته إىل دوري الدرجة األوىل 
األملاني لكرة القدم األسبوع املقبل، عىل النحو 
األمثل من خالل التأهل إىل الدور الثاني لكأس 
أملانيا عرب الفوز الســاحق عىل مضيفه بريمر 

5 /صفر يوم األحد يف الدور األول.
لشالكه  هدفن  دركســلر  دومينيك  وســجل 
وأحرز رودريجو زاالزار ومارسن كامينسكي 
هدفن أخرين وجاء هدف أخر بنريان صديقة 
وسجله  سيباستيان كميك بالخطأ يف مرماه.

املهاجم سيباستيان بولرت رضبة جزاء  واهدر 
لشــالكه بعــد أن تصدى لها حــارس بريمر 

مالتي سيمان.

فوز اأتلتيكو مدريد على مان�ش�شتر يونايتد ا�شتعداداً 
للمو�شم 

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
االثنن ١ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٥ 

ريال مدريد وبر�شلونة يختتمان جولتهما الأمريكية بالفوز 
على يوفنتو�س ونيويورك ريد بول

الريا�شة

�ش��الكه يتقدم للدور الثاني لكاأ���س األمانيا 
بفوز �شاحق على بريمر

تاأجيل الت�شفيات 
الموؤهلة لكاأ�س 

الأمم الأفريقية 
ب�شبب المونديال

أ(: القاهرة-)د ب 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحــاد  أعلن 
الجولتن  تأجيل  األحــد  )كاف( يوم 
املؤهلة  للتصفيات  والرابعــة  الثالثة 
لبطولة كأس األمم األفريقية 2023 
يف كوت ديفــوار لتقام يف الفرتة من 
20 إىل 28 آذار/مــارس مــن العام 

املقبل.
الرسمي يوم  وذكر كاف عرب موقعه 
عيل  وافق  التنفيذي  املكتب  ان  األحد 

تعديــل برنامج التصفيــات املؤهلة 
ستقام  التي  األفريقية  األمم  لبطولة 

يف كوت ديفوار عام 2023.
التنفيذي  املكتــب  قــرر  وأضاف:" 
يف  املشــاركة  املنتخبات  منح  للكاف 
ترشين  شــهري  يف  قطر  مونديــال 
األول/ وكانــون  الثاني/نوفمــرب 

ديسمرب 2022 ، الفرصة لالستعداد 
بشكل مناسب للبطولة".

الجولتن  مباريات  نقل  وأوضح:"تم 

الثالثــة والرابعة من تصفيات كأس 
ديفوار  كــوت  يف  األفريقية  األمــم 
إىل   2022 أيلول/ســبتمرب  مــن 
الفرتة مــن  20 إىل 28 آذار/مارس 
الخامسة  الجولة  وســتقام   2023
مــن 12 إىل 20 حزيران/ الفرتة  يف 

الجولة  تقام  أن  يونيو 2023 عــىل 
السادسة من التصفيات خالل الفرتة 
وحتى 12 أيلول/سبتمرب  الرابع  من 

."2023

برلن-وام:
 تــوج بايــرن ميونــخ بلقب كأس 
الســوبر األملاني لكــرة القدم للمرة 
العــارشة يف تاريخه إثــر فوزه عىل 
أقيمت  التي  املبــاراة  اليبزج 5-3 يف 
بينهما يوم الســبت عىل استاد »ريد 

بول أرينا« بمدينة اليبزج.
الســوبر  لقب  عىل  بايــرن  وحافظ 
التــوايل، علما  عىل  الثالثة  للنســخة 
للمرة  الســوبر  خــاض  مباراة  أنه 

السادسة عرشة يف تاريخه.

املايض  املوســم  يف  توج  بايرن  وكان 
»بوندسليجا«  األملاني  الدوري  بلقب 
التــوايل، فيما  للموســم العارش عىل 
أحرز اليبزج لقب الكأس للمرة األوىل 
منذ تأسيســه عام 2009، ليخوض 
مباراة السوبر للمرة األوىل يف تاريخه.

الهدف  ماني  السنغايل ساديو  وسجل 
مع  أهدافه  أول  ليكون  لبايرن  الثاني 
الرســمية منذ  املباريات  الفريــق يف 
ليفربول  من  قادما  بايرن  إىل  انتقاله 

اإلنجليزي هذا الصيف.

أمسرتدام-وام:

بطولة  بلقب  آيندهوفن  فريق   توج 
كأس الســوبر الهولنــدي ملوســم 
الثمن  2021 / 2022 بعــد فوزه 
العنيد  التقليدي  منافســه  3-5 عىل 
كرويف  استاد "يوهان  أياكس  عىل 
آرينا" بالعاصمة أمســرتدام. وعزز 
القيــايس يف عدد  آيندهوفــن رقمه 
باللقــب وتوج بلقب  الفوز  مــرات 
النســخة الثانية عىل التوايل والثالثة 

عــرشة يف تاريخه مقابــل 9 ألقاب 
ألياكــس، الذي خــر نهائي كأس 
أمام  املــايض  املوســم  يف  هولنــدا 
بلقب  أياكس  تــوج  فيما  آيندهوفن 
املوســــم  يف  الهولنــدي  الــدوري 

املايض.
وســجل العب الوســط جوس تيل 
3 أهــداف "هاتريــك" آليندهوفن 
أياكس  الفوز عىل  الفريق يف  ليساعد 
بايس  كالفن  العبــه  تعــرض  الذي 

للطرد يف الدقيقة 78.

بايرن يتوج بلقبه العا�ش��ر في كاأ�س 
ال�شوبر الألماني

اأبوظبي-وام:

الربازيــيل  املنتخــب  واصــل   
هيمنته  للســيدات  القدم  لكرة 
أمريكا  أمــم  كأس  بطولة  عىل 
الجنوبية لكرة القدم النســائية 
التاسعة  النســخة  بلقب  وتوج 
بالتغلب عىل نظريه  البطولة  من 
الكولومبــي 0-1 صبــاح يوم 

األحد بتوقيت اإلمارات.

لقب  الربازييل  املنتخــب  وأحرز 
عىل  الرابعة  للنســخة  البطولة 
التــوايل والثامنــة يف تاريخــه 
اآلخر  الوحيد  اللقــب  فيما كان 
يف تاريــخ البطولــة من نصيب 
نسخة  عرب  األرجنتيني  املنتخب 

. 2006
الربازيــيل  املنتخــب  وأنهــى 
يف  الكولومبي  نظــريه  مغامرة 
استضافتها  التي  النسخة،  هذه 

بهدف  عليه  كولومبيــا، وتغلب 
نظيف سجلته ديبنها من رضبة 
الدقيقــة 39 ليكون  جــزاء يف 
البطولة  يف  لها  الخامس  الهدف 
أدريانا  بالتســاوي مع زميلتها 
هدافات  بقائمة  الثاني  املركز  يف 

البطولة.
ياميال  األرجنتينيــة  وأحــرزت 
هذه  هدافة  لقــب  رودريجيــز 
النســخة برصيد 6 أهداف فيما 

فازت الكولومبية ليندا كايسيدو 
وأحرزت  العبــة  أفضل  بلقــب 
الربازيليــة لورينــا لقب أفضل 
النسخة  بهذه  مرمى  حارســة 

من البطولة.
األرجنتينــي  املنتخــب    وكان 
عىل  بتغلبه  الثالث  باملركــز  فاز 
يف   3-1 باراجــواي  منتخــب 
الثالث  املركزين  تحديــد  مباراة 

والرابــع.

منتخب البرازيل يفوز على نظيره الكولومبي ويتوج بلقب 
كاأ�س اأمريكا الجنوبية لل�شيدات

اآيندهوفن يتوج بلقب كاأ�س ال�شوبر 
الهولندي



ريو دي جانريو-وام:
إنجازا  الجوجيتســو  أبطال  أضاف   
خالل  من  اإلمــارات  لرياضة  جديدا 
أبو  بطولة  يف  ملونــة  3 ميداليــات 
للجوجيتسو  ســالم”  “جراند  ظبي 
األوىل ملوســم 2022 –  يف محطتها 
2023 ، واملقامة حاليا يف مدينة ريو 

دي جانريو الربازيلية.
البطولة  مــن  الثاني  اليوم  وشــهد 
إقباال كبــريا من العبي النخبة وصل 

عددهــم إىل أكثر من 500 مشــارك 
البطل  بتتويج  وانتهى  ومشــاركة، 
وزن  بذهبية  الشحي  خالد  اإلماراتي 
البني/املحرتفني  للحزام  “62” كجم 
بها العب  يفوز  أول مرة  لتكون هذه 
البني  إماراتي باملركــز األول للحزام 
للمحرتفني يف جولة ريو دي جانريو.

بفوزه عىل  الذهبية  الشــحي  وأحرز 
سانتوس  جوناثان  الربازييل  الالعب 

يف نزال قوي ومثري.

كما تألقت العبات اإلمارات، وحصدت 
شــما الكلباني فضية نزال وزن 62 
كجم للحزام البنفســجي/املحرتفات 
بعدما اجتازت 4 نزاالت حتى وصلت 
بالربازيلية  جمعهــا  الــذي  للنهائي 
كاسرتو.  فريق  من  كابرال  فيكتوريا 
وزن 55 كجم  نــزاالت  قرعــة  ويف 
بشاير  البنفســجي، واجهت  للحزام 
املطــرويش 4 منافســات وحصدت 
الربونزيــة لتضيف املزيد من النقاط 

الثاني  املركز  احتلــت  التي  لإلمارات 
بــني الدول برصيــد 21900 نقطة 
التي  “الربازيل”  املضيفة  الدولة  بعد 
حصــدت 267000 نقطة، وجاءت 
األرجنتــني يف املركــز الثالث برصيد 
أكاديمية  وحصــدت  نقطة.   9600
“جي اف تيــم” املركز األول برصيد 
45840 نقطة وتلتها “نوفا يوناو” 
18600 نقطــة، وتألقت  برصيــد 
“كوماندو  اإلماراتيــة  األكاديميــة 

جروب” يف جولــة ريو لتحتل املركز 
الثالث برصيد 16800 نقطة. وتقام 
حماس  وســط  البطولة  فعاليــات 
كبري وتشــجيع وتفاعل كبريين من 
من  للجوجيتسو  العاشقة  الجماهري 
النزاالت  إقامة  مع  املدرجات، خاصة 
يف واحدة من أكثر الدول متابعة لهذه 

الرياضة وممارسة لها.
كما تحظى فعاليات البطولة بمتابعة 
عىل  مبارشة  املشــاهدين  من  كبرية 

ملحرتيف  أبوظبــي  رابطــة  تطبيــق 
الجوجيتســو الخــاص بنقل نزاالت 

البطوالت والدوريات العاملية.
وكانت منافسات اليوم األول شهدت 
هيمنة لنجوم الربازيل حيث توج عدد 
البنفسجي  األحزمة  أبطال  من  كبري 
األساتذة  فئة  من  واألســود  والبني 
باأللقــاب وامليداليات عــىل صالة “ 
أرينــا” بالقرية األوملبية يف  كاريوكا 

ريو دي جانريو.

اأبوظبي-وام:

 يحتضن مضمار ولينجتون يف 
االثنني  اليوم  ببلجيكا  أوستند 
لسلســلة  الســابعة  املحطة 
السمو  صاحب  كأس  سباقات 
العربية  للخيول  الدولة  رئيس 
الـ29،  بنســختها  األصيلــة 
نخبة  من  مجموعة  بمشاركة 
لقاء التحدي  يف  العربية  الخيل 
املهــم الــذي يعكــس مكانة 

الحدث وقيمته العاملية.
ســباقات  سلســلة  وتحظى 
باهتمــام  الغاليــة  الــكأس 
منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
ديوان  الــوزراء وزير  مجلس 
الرئاسة، دعما لتشجيع اقتناء 
األصيل  العربي  الخيل  ورعاية 
ورفعــة شــأنه بكافــة دول 
املغفور  لنهج  العالم، امتــدادا 
زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له 
بن سلطان آل نهيان طيب الله 

ثراه.
هــي  البلجيكيــة  واملحطــة 
فرنسا  بعد  أوروبياً  الخامسة 
والســويد،  وبولندا  وإيطاليا 
سباقات  سلسلة  يف  والسابعة 
البطولة هذا العام بعدما أقيمت 
أمريكا  يف  الثانيــة  محطتهــا 
وشهدت تونس استضافة أوىل 

الجوالت العربية.
القمــة  لقــاء  يف  ويشــارك 
يف  خيــالً   11 البلجيكيــة 
مواجهــة مرتقبة تلتقي فيها 
أفضل مرابط الخيل العربية يف 
عامة،  بصفة  وأوروبا  بلجيكا 
 1800 ملسافة  السباق  ويقام 
مرت ضمن الفئة الثالثة للخيول 

من عمر 4 سنوات فما فوق.
ســهيل  مطر  ســعادة  وقال 
رئيس  الظاهــري  اليبهونــي 
لسلسلة  املنظمة  العليا  اللجنة 
الدولة  رئيس  كأس  ســباقات 
للخيــول العربيــة: نؤكد عىل 
أهمية ودور املحطة البلجيكية 

أجندة  الداعمة ملســرية نجاح 
السنوية، كما نشيد  السباقات 
بالدعم الســخي الــذي تلقاه 
الكأس الغالية من قبل القيادة 
ترجمة  ســبيل  يف  الرشــيدة 

املميزة  الســباقات  من  الكثري 
املضامري  أعرق  يف  تقــام  التي 

األوروبية والعاملية.
الكبرية  املشاركة  ان  وأوضح 
العربية  الخيــول  نخبــة  من 

األصيلــة يف بلجيــكا، تعكس 
العاملية  وسمعته  الحدث  قيمة 
للمالك  بالنســبة  واهميتــه 
والفرسان  واملدربني  واملربني 

يف أوروبا.

املحطة  ســباق  ان  وأضــاف 
البلجيكية يمثل امتدادا حقيقيا 
ملتانــة  نموذجيــة  وصــورة 
العالقات والروابط القوية مع 
أيضا عىل  مملكة بلجيكا ويدل 
لإلمارات  املرموقة  الســمعة 
يف  الكبرية  العاملية  ومكانتهــا 
ومتابعة  واهتمــام  دعم  ظل 
القيادة الرشــيدة لكافة أوجه 
التعاون مع جميع دول العالم.

فيصــل  ســعادة  وأشــاد 
الرحماني مرشف عام سلسلة 
الدولة  رئيس  كأس  ســباقات 
بتواجــد  العربيــة  للخيــول 
جديد  مــن  األبطال  الخيــول 
سباق  يف  املميزة  واملشــاركة 
البلجيكيــة ما يمثل  املحطــة 
وعراقة  ملكانة  مهمــا  امتدادا 
املالك  لــدى  الغالية  الــكأس 
الخيل  مرابط  ونخبة  واملربني 
واهتمامهم  أوروبا  يف  العربية 
حضورهــم  لتأكيــد  الكبــري 
ومشاركتهم بقوة يف سباقاتنا 

بكافة املضامري.
وقال إن الوصول لهذه املرحلة 
املكانة  وترســيخ  املتقدمــة 
الغاليــة  للــكأس  املرموقــة 
الســديدة  الرؤية  ظل  يف  تأتي 
والرعايــة الكريمــة لســمو 
آل  زايد  بــن  الشــيخ منصور 
نائب رئيــس مجلس  نهيــان 
الرئاسة،  ديوان  وزير  الوزراء 
صاحــب الــدور الريــادي يف 
العاملية، اثر  نجاحات سباقاتنا 
لتقديم  املســتمرة  توجيهاته 
أفضــل الســباقات والحوافز 
العالم  بــدول  واملربني  للمالك 
لالهتمــام بالخيــل العربــي 
والوصــول به ألعــىل املراتب 
الكأس  بوابــة  عــرب  العاملية 

الغالية.
وأضاف ان املشــاركة الكبرية 
تعكس صورة نموذجية رائعة 
العاملية،  الخيل  أرسة  لتفاعــل 
بمــا يرتجم أهداف ورســالة 

الحدث يف كل عام.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15 الريا�سة
منتخب �لكار�تي��ه يرفع ر�صيده �إلى 

6 ميد�ليات في �لبطولة �لعربية

االثنني ١ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٥

منتخب الإمارات يوا�سل ا�ستعداداته لكاأ�س 
العالم لكرة القدم الموحدة

أبوظبي-وام:

الجادة  استعداداته  اإلمارات   واصل منتخب 
فعاليــات بطولة كأس  لبدء مشــاركته يف 
تقام  املوحــدة، والتي  القدم  لكــرة  العالم 
بمشــاركة  األمريكية  ديرتويــت  بمدينــة 
و12 فريقا  ســيدات  22 فريقا /10 فرق 

للرجال/.
وتشــارك من املنطقة 4 دول هي اإلمارات 
ومرص يف منافســات السيدات، والسعودية 

واملغرب يف فئة الرجال.
أجواء من  اإلمارات  منتخب  بعثة  وتســود 
مرشفة  نتائج  بتحقيــق  الشــديد  التفاؤل 
البعثة  العاملــي ..كما تحظى  الحدث  يف هذا 
بمتابعة واهتمام معايل شــما بنت ســهيل 
لشــؤون  دولة  وزيرة  املزروعي  فارس  بن 

الشــباب، رئيــس مجلس أمناء مؤسســة 
اطمأنت  اإلماراتي، والتي  الخاص  األوملبياد 
الرتتيبات  أن كل يشء يســري وفــق  عــىل 

الصحيحة.
بصورة  الظهور  عىل  البعثة  معاليها  وحثت 
يقدم  اإلمــارات، وبما  بدولة  تليق  مرشفة 
ألصحــاب الهمم من اهتمام ورعاية، وبذل 

أقىص جهد ممكن يف هذا الحدث العاملي.
الرئيس  عبدالوهاب  أيمن  املهندس  وحرص 
اإلقليمــي لألوملبيــاد الخاص الــدويل فور 
وصولــه إىل ديرتويت عــىل االطمئنان من 
رشيف الفوىل مدير عام األلعاب واملسابقات 
الرتتيبات  كافــة  عىل  اإلقليمية  بالرئاســة 
العربية، من حيث اإلقامة  الخاص بالبعثات 
قبل  التجهيزات  التدريب، وكافــة  ومالعب 

انطالق املنافسات الرسمية.

أبوظبي-الوحدة:
االمارات  منتخــب  بعثة  تصل 
مدينة  إىل  االثنني  اليوم  للجودو 
نور ســلطان يف كازاخســتان 
للمشــاركة يف بطولــة اســيا 
ألبطال  والفــردي  للمنتخبات 
خالل  هنــاك  املقامة  النخبــة 
الفرتة من 4 وحتى  الفرتة من 
بمشاركة  الحايل  6 أغســطس 
200 العــب والعبــه من 20 
دولة حتى االن، والتي تتقدمها 
5 منتخبــات عربية اســيوية 
االمارات،  منتخبــات  يف  تتمثل 

قطر، الكويت، لبنان، واليمن.
الوطني  منتخبنا  بعثة  ويرأس 
للجودو الســيد نارص التميمي 
أمني الــر العام لالتحاد أمني 
صندوق االتحاد الدويل للجودو، 
وتضــم كل من املدرب فيكتور 
ســيكرتوف، بجانب 6 العبني 
الذي  شــغييل  جــورام  وهم: 
يشــارك يف وزن الخفيف تحت 
يف  النقبي  وســعيد  66 كجم، 
وزن تحــت 73 كجم، باشــو 
نوغــزاري يف وزن تحــت 81 
كجــم، وجريجوريــان أرام يف 
وزن تحــت 90 كجــم وزافر 
فوق 100  وزن  يف  كوســوف 

وزن  يف  ماروف  وماجو  كجم، 
الوزن  بجانب  فوق 100 كغم 
محمد  سعادة  املفتوح. ورصح 

بــن ثعلــوب الدرعــي رئيس 
اتحــاد املصارعة والجودو بأن 
النخبة  بطولــة  يف  املشــاركة 

بطموحات  تأتــي  االســيوية 
للنتائــج  مواصلــة  كبــرية 
اإليجابيــة التــي تحققت هذا 
البطوالت  مختلف  يف  املوســم 
يف  تصب  ،والتــي  الخارجيــة 
للمشاركة  االستعدادات  نطاق 
أللعاب  الخامســة  الــدورة  يف 
بمدينة  اإلســالمي  التضامــن 
قونيــا الرتكية مــن 9 إىل 18 
يسبقها  والتي  الحايل  أغسطس 
معسكر اعداد قصري يف الفجرية 
عقب العودة من كازاخســتان 
وحتى موعد الســفر اىل تركيا 
، كمــا يتضمن برنامج االعداد 
دورة  عقــب  خاص  معســكر 
يف  البدني  لإلعــداد  التضامــن 
استثنائي  معسكر  رومانيا، ثم 
يف العاصمة اليابانية طوكيو يف 
ضيافة االتحاد الياباني للجودو 
استعدادا لبطولة العالم للجودو 
التي تقام يف طشــقند عاصمة 
من  الفرتة  خالل  أوزبكســتان 
2 إىل 12 أكتوبــر القادم، قبل 
ظبي  أبو  بطولــة  اســتضافة 
جراند ســالم الكربى للجودو، 
من 21 إىل 23 أكتوبر  املقررة 
الدويل  االتحاد  القادم، بإرشاف 

للجودو.

جودو الإمارات ي�سل اليوم اإلى كازاخ�ستان للم�ساركة 
في بطولة اآ�سيا

11 خياًل تتناف�س اليوم في المحطة البلجيكية لكاأ�س رئي�س 
الدولة للخيول العربية

القاهرة-وام:
ومســتواه  جهوده  للكاراتيه  الوطني  منتخبنا  توج 
املتميــز يف البطولــة العربية، ورفــع رصيده إىل 6 
ميداليات ملونــة “ 3 ذهبيات و3 برونزيات “، مع 

ختام فعاليات البطولة يوم السبت يف القاهرة .
وأضاف الفريق إنجــازا جديدا لرياضة اإلمارات من 
مدار  أقيمت عىل  البطولة، التي  منافسات هذه  خالل 

يومني بمشاركة 8 منتخبات عربية .
املازمي  مروان  نصيب  من  الذهبية  امليداليات  وكانت 
الكاتا فردي رجال، وحوراء العجمي يف  يف منافسات 
منافسات 50 كجم كوميتيه فردي سيدات، وفاطمة 
سالم يف منافسات 68 كجم كوميتيه فردي سيدات.
وحقق امليداليات الربونزية أحمد ســالم يف وزن 67 
كجم كوميتيه فردي رجال، ومحمد جاســم يف وزن 
75 كجــم كوميتيه فردي رجــال، ومروان املازمي 
الغني محمد يف منافسات  ويوســف فريدوني وعبد 

كاتا جماعي رجال.
وقام الدكتور عبد األول محمد عبد الرحيم مســاعد 
الفائزين،  بتتويج  الرياضة والشــباب املرصي  وزير 
بحضــور د.عبــد الله ســيف البادي رئيــس الوفد 
االتحاد  إبراهيم قناص رئيس  اإلماراتي، والدكتــور 
العربي للكاراتيــه، ومحمد الدهراوي رئيس االتحاد 

املرصي للعبة.
اتحاد  التي يبذلها  البادي، بالجهود  وأشاد د. عبدالله 
الرزوقي،  اللواء نارص  ســعادة  برئاســة  الكاراتيه 
وحرصــه عىل دعــم جهود جميع العبــي منتخبنا 
املشــاركني يف البطولة، وتحفيزه املســتمر لهم عىل 
حســن تمثيل الدولة يف هذا املحفــل العربي الكبري، 
مــا كان له تأثري كبري عىل تحقيق هذه اإلنجازات يف 

البطولة العربية.

ال�سحي والكلباني والمطرو�سي يح�سدون 3 ميداليات ملونة في جولة ريو دي جانيرو جراند �سالم للجوجيت�سو  



اإلماراتية  النخبة  شعراء  من  بعض  إن 
األوائل مثل الشــاعر أحمد بن ســالم  
املرحوم  والشــاعر  الشاميس  بالعبده 
والشــاعر  النعيمي  معضد  بــن  عبيد 
الكعبي  امليــديل  بــن حمــاد  خليفــه 
والشاعر سالم بن سعيد امليديل الكعبي 
يشــاركون يف  برنامج شعراء املنطقة 
الرشقيــة العــن ومعهــم الكثري من 

الشعراء النخبوين األوائل.
وكما كان يردد الشاعر عبيد بن معضد 
األجيال  توارثها  القصيــدة  هذه  دوماً 

وظلوا يرددونها دائماً:
النا�س مت�شي يف هواها

خايف وال باحت به ا�شدود
رّديت نف�شي عن هواها

لو القلب عاذلني يبا ردود
ما رّد نف�شي عن قفاها
رّد القفا يا نا�س منقود
ذبّيت يف عايل ِعالها

وطويت غْزيل ما له ْورود
وله كذلك قصيدة يحفظها الكثريون:

طّي الر�شا من فوق ماها
جمفي وال يل فيه مق�شود

ال تبّي حاالتي اأق�شاها
عند الذي ما فيهم ا�شدود

مديون واأتابع هواها
واحا�شب النق�شان والزود

دنياك لو طّول مداها
ال بد ما ترميك بالكود

من  العــن  شــعراء  برنامــج  وكان   
عبدالواحد  بن  كميدش  الشاعر   تقديم 
الكعبي والشــاعر محمد بن  النعماني 

والشــاعر  الكعبي  النعماني  نعمــان 
محمد بن راشــد الشــاميس يف حقبة 

الثمانينيات والتسعينيات. 
قصيدة  يردد  كميدش  الشــاعر  وكان 
الصائبة  واملعاني  الحكمة  من  فيها  له 

الحقيقية يف الحياة: 
اأنا الدنيا حدتني من جتاربها

�شقتني الراح والغ�ّشة والنكايل
�شفت يل يوم دنّت يل ركايبها

روتني عقب طيب االأن�س لهوايل

بحيالت الغدر تغدر ب�شاحبها
تراها لو �شفت ترميك يف التايل

واملعــروف أن الشــاعر كميــدش بن 
نعمان تغنــى بقصائده الفنان عيل بن 

روغه وغريه من املطربن .
الكوكبــة  بهــذه  التقــي  وكنــت 
أتون  الفكريــة وأنا يف  والفسيفســاء 
بأداء بن حماد وبأداء  أنســجم  صباي 
من  وغريهم  الــكاس  وبأداء  كميدش 
الشعراء األباطرة الكبار  الذين لهم الود 
والحب والتقدير من كافة املستويات يف 

اإلمارات الغالية.

بسبب تفاوت األسعار.. لم يستطيعا شراء بيت 
في بريطانيا فاشتريا قرية في فرنسا !

 أثار كائن »نصف إنســان ونصف كلب«  يتجول بن األعشاب 
ويختفي فجأة رعب صياد أمريكي.

وعاش الصياد لحظة رعب حقيقية بعدما ملح مخلوقاً، وصفه 
بـ«نصف إنســان ونصف كلب«، عىل ضفة أحد األنهار يف سان 

التابعة لوالية تكساس األمريكية. بينيتو 
وقال موقع »دييل ســتار« الربيطاني إن الفيديو يظهر مخلوقا 
يتجول بن األعشاب، ثم يرشب من النهر عىل أربعة أقدام، قبل 
أن يقف عىل قدميه، األمر الــذي أرعب الصياد، الذي لم تعرف 

هويته حتى اآلن.
ويمكن ســماع الصياد يتساءل: »ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل 

أم ماذا؟«. ويف ملح البرص، اختفى املخلوق عن األنظار.

توصل بريطانيان إىل حل مبتكر ملواجهة ارتفاع تكاليف العقارات 
يف اململكة املتحدة فقاما برشاء قرية فرنسية بدالً من ذلك.

منذ مارس 2022، صار متوســط سعر املنزل يف اململكة املتحدة 
278000 جنيــه إســرليني، بزيــادة قدرهــا 24000 جنيه 
إســرليني عن العام املايض. ومثل معظم الناس، لم يكن بإمكان 
بول مابيل ويب وارد  ببساطة تحمل تكاليف صعود سلم العقارات 
يف اململكة املتحدة، حيث أصبح  احتمال رشاء مكان »صغري« بأكثر 
من 250 ألف جنيه إســرليني يف اململكــة املتحدة »غري مطروح 
أبــًدا«. كما يقول وارد. لذا قرر الرشيــكان توجيه أنظارهما من 
منطقة تونربيدج ويلز ، يف كينت، إىل فرنســا حيث وجدا القرية 

التاريخية ال بوسليري.
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قاوم طفــل موريتاني علق يف ســد تغمره 
كامالً   باألمل  يوماً  النوم وتمســك  السيول 
لتكتب له النجاة والســالمة من املوت غرقاً. 
املوريتاني محمــد أحمد ولد  الطفــل  وأثار 
محمــد،  تعاطفا كبريا عىل مواقع  التواصل 
االجتماعي بعد أن حارصته السيول ، قبل أن 
يعلن رئيس الجمهورية نجاح جهود إنقاذه. 
فقصة  محلية،  إعالمية  تقارير  وبحســب 
الطفــل محمــد أحمد ولد محمــد، امللقب 
بـ»شبو«، بدأت يف حدود العارشة من صباح 
من  مجموعة  رفقة  توجه  حن  أمس،  يوم 
عىل  تعودوا  حيث  بومديد،  سد  إىل  أصدقائه 

السباحة هناك.
وحن كان »شــبو«، البالغ مــن العمر 11 
عاما، يســبح يف مياه الســد، باغتته سيول 
قادمة من هضبة تكانت املجاورة وحارصته 
من كل الجوانب، األمر الذي جعله يســتنجد 
بأســطوانة من الخرســانة، يقف عليها يف 
املكان  تغمر  الســيول  النجدة.وظلت  انتظار 

لســاعات عديدة، فيما كان محمد أحمد ولد 
محمد مالزما لألسطوانة. وتجمهر عدد من 
املواطنــن حول املكان، حيث حاول بعضهم 
تنفيذ محاوالت إلنقاذ »شبو«، بدون نتيجة، 
ودعوات  نداءات  يوجهون  آخرون  كان  فيما 
للطفل الصغري ليقاوم النوم ويتمسك باألمل.

الصفحات  عىل  انترشت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
االجتماعية صور وفيديوهات الطفل »شبو« 
العالق يف السد، حيث دعا الناشطون السلطات 
املعنية لإلرساع يف إنقاذ حياة الطفل، قبل أن 
ينال منه التعب. وبقي الحال عىل ما هو عليه 
حتى صباح اليــوم األحد، حن أعلنت وزارة 
الداخلية و الالمركزية أن فرق اإلنقاذ وصلت 
العالق. وأوضحت  الولد  ســد بومديد إلنقاذ 
الوزارة، يف إيجاز صحفي، أن خطوات اإلنقاذ 
تسري بوترية متسارعة. وبعد لحظات، أعلن 
الرئيس املوريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، 
عىل حسابه الرسمي يف توير، نجاح جهود 

إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد.
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قاومقاوم النوم وتمسك باألمل.. نهاية سعيدة لطفل  النوم وتمسك باألمل.. نهاية سعيدة لطفل 
حاصرته السيول يومًا حاصرته السيول يومًا كاماًلكاماًل

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�شــد بن عوي�شة سنة ١٩٧٣م 

 ال�شاعر كميد�س بن نعمان

 ال�شاعر اأحمد بالعبده ال�شام�شي ال�شاعر �شالم بن �شعيد الكعبي ال�شاعر خليفة بن حماد الكعبي

كائن »نصف إنسان ونصف كلب« يتجول 
بين األعشاب ويختفي فجأة

 مجل�س �شعراء العين

للدفاع  العامــة  املديرية   دعــت 
توخــي  إىل  الســعودي  املدنــي 
الحيطــة والحذر مع اســتمرار 
فرص هطــول األمطار الرعدية 
اململكة،  عىل أجزاء مــن مناطق 
ابتداء من  السبت، وحتى األربعاء 

املقبل.
وأوضحت املديرية يف بيان لها أن 
مناطق عســري ونجران وجازان 
والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة 
إىل غزيرة ورياح نشطة الرسعة، 
قد تــؤدي إىل جريان الســيول، 
الرياض  مناطــق  ســتتأثر  كما 
وحائل  والقصيــم  والرشقيــة 

بأمطار خفيفة إىل متوسطة.

الرســمي  املتحــدث  وأهــاب 
للمديرية العقيد محمد الحمادي، 
من  والحذر  الحيطــة  بتوخــي 
املخاطــر املحتملــة يف مثل هذه 
األجــواء، واالبتعــاد عن أماكن 

وااللتــزام  الســيول،  تجمــع 
املعلنة  املدني  الدفــاع  بتعليمات 
املختلفة  اإلعــالم  وســائل  عرب 
ومواقــع التواصــل االجتماعي 

حفاظا عىل سالمتهم.

    

خالل  الهربس،  فريوس  تســبب 
شــهر واحد، بنفــوق ثالثة فيلة 
مهدد  نــوع  إىل  تنتمي  آســيوية 
باالنقــراض وتعيــش يف حديقة 
جعل  مما  للحيوانــات،  زوريــخ 
العلمــاء عاجزيــن أمــام هــذا 
املرض الفتــاك وغري قادرين عىل 

مواجهته.
فقط  آسيوية  فيلة  خمسة  وبقي 
من أصــل ثمانيــة تعيش ضمن 
الــف مــر مربع   11 مســاحة 
خصصت لها يف حديقة الحيوانات 
املطلة عىل أكرب مدينة سويرسية.

ســنة(،   29( مولر  ماورو  وقال 

وهو زائر دائم لحديقة الحيوانات، 
نفوق  إّن  بــرس  فرانس  لوكالة 
وخصوصاًأّن  »محــزن  الفيلــة 
لها مساحة  توفر  زوريخ  حديقة 
واســعة«. ونفق يف أواخر يونيو 
البالغ سنتن جراء  أوميش  الفيل 
قدرته عىل مقاومة فريوس  عدم 
الهربس، ثم القت أخته أوميشــا 
قليلة  أيام  بعد  سنوات   8 البالغة 
الفيل  نفق  كذلك  نفســه،  املصري 
رواني )5 ســنوات( الذي ينتمي 
إىل مجموعة أخرى من أم مختلفة 
بينه  يحصل  لم  اتصال  أي  أن  مع 

وبن أوميش وأوميشا.

 تخــرج آالف النحــالت مــن 
صندوق خشبي ميلء باألقراص 
لويز  يفتح  أن  بمجرد  الشمعية 
تحوم  ثم  الغطاء،  لوستوســا 
الرجل  الحرشات حــول  هــذه 

مشكلًة ما يشبه السحابة.
يخصص لوستوسا وقت فراغه 
املحيل  النحل  مــن  نوع  لربية 
الذي يزداد اســتخدام عســله 
الطبخ إىل جانب  يف قطاع فــن 
األدوية  تصنيع  يف  اســتعماله 

التجميــل.  ومســتحرضات 
برس  فرانس  لوكالــة  ويقول 
إّن هــذه املهمة »مذهلة!«. وال 
قميصاً  إال  لوستوســا  يرتدي 
جينز  ورسوال  طويلة  أكمامها 
لحماية  بغطاء  مجهزة  وقبعة 

وجهه من النحل.
ثياباً  ارتدائــه  ســبب  ويعود   
اإلبرة  ضئيل  نحل  أّن  إىل  عادية 
التعايش  ويســتطيع  يلسع  ال 

مع البرش.

السعودية .. تحذيرات من أمطار قوية حتى األربعاء المقبلمرض يفتك بفيلة مهددة باالنقراض.. والعلماء يعجزون عن فك اللغز

النحل غير الال�شع كنز مغمور.. اكت�شف هذا 
العالم المذهل في البرازيل

حملة وا�شعة لإنقاذ حياة �شنجاب في مو�شكو
لحث  موســكو  يف  حملة  بدأت   
ســكان املدينة عىل املشاركة يف 
العثور عىل ســنجاب يف حديقة 
»تساريتســينو« وتخليصه من 
فيها  علــق  بالســتيكية  حلقة 
رأسه. وقال منشور نرشته قناة 
تليغرام  عىل  موســكو«  »أخبار 
حاليــا  شــخصا   37 »يقــوم 
حديقة  يف  سنجاب  عن  بالبحث 
تساريتســنو، حتــى حــراس 
الحملة«.  إىل  انضمــوا  الحديقة 

وفقا لروسيا اليوم.
السنجاب  أن  إىل  املنشور  وأشار 

لوحظ وقد علقت يف رأسه حلقة 
إغالق  واليمكنه  بالســتيكية، 
لذا  الطعام،  تناول  حتى  أو  فمه 
الناس عنه لتخليصه من  يبحث 

هذه الحلقة وإنقاذ حياته«.
تساريتســينو«  حديقة  وتقع 
مدينة  من  الجنوبي  القســم  يف 
متنزهات  وتضــم  موســكو، 
والعديد  وقصــورا  ومتاحــف 
وتأوي  الرفيهية،  األماكن  من 
العديد  الخــرضاء  مســاحاتها 
من أنــواع الحيوانات والطيور 

الربية.

مليون ريال مكافأة اإلبالغ عن األوقاف 
المجهولة في السعودية

حــددت الهيئة العامــة لألوقاف 
قواعد  مــرشوع  يف  الســعودية 
املجهولة  األوقــاف  اإلبــالغ عن 
مالية  مكافــأة  طرحتــه،  الذي 
بعد قبــول اإلبالغ وتقييمه وفق 
مايل  بمبلغ  القواعد  أحكام هــذه 
%5 من قيمة عن  ال يزيد عــىل 

الوقف، وبحد أعىل مليون ريال.
التي  القواعــد  الالئحة  وبينــت 
ترسي عىل اإلبالغات عن األوقاف 
)األهليــة(  والخاصــة  العامــة 
الســعودية،  داخل  واملشــركة 
واإلبالغات القائمة التي لم يصدر 
قبل  الهيئة  من  قرارات  بشــأنها 

نفاذ هذه القواعد.
إطار  لوضــع  الالئحة  وهدفــت 
تنظيمــي لعمليــة اإلبــالغ عن 
ومعالجتها،  املجهولــة  األوقاف 
وتحقيــق  األوقــاف  وإحيــاء 

غايــات واقفيها وإنفــاق ريعها 
وتشجيع  الرشعية،  مصارفها  يف 
األوقاف  عن  اإلبالغ  عىل  العموم 

املجهولة.
وتضمنــت اشــراطات لقبــول 
اإلبالغ عن  يكــون  بأن  اإلبــالغ 
أو  حقيقة  ناظــر  له  ليس  وقف 
املبلغ  الوقف  يكــون  وأن  حكماً، 
التطبيق  نطــاق  يف  داخــال  عنه 
املُشــار إليه يف املــادة الثالثة من 

هذه القواعد.

ماذا يحدث في قاع المحيط األطلسي على 
عمق 2.5 كيلومتر؟

عالم  فيكيوني،  مايكل  يتســاءل  
األحيــاء يف أعمــاق البحار التابع 
للمحيطــات  الوطنيــة  لــإلدارة 
والغالف الجوي، بأمريكا عن ماذا 
املحيط  يكمن تحت رمال وســط 
األطليس عىل بعد 2.5 كيلو مر يف 
باحثون  اكتشف  املحيط. فقد  قاع 
مياه  أعماق  يف  حديثة  رحلة  خالل 
املحيــط األطلــيس ثقوباً صغرية 
وغريبــة محفورة يف الرواســب، 
وكلهــا منتظمــة يف عرشات من 
وفقا  نسبيا،  املستقيمة  الخطوط 

ملا ذكر موقع »ساينس ألرت«.
املوجودة  الثقوب  تكون  ال  وعادة 
يف قاع البحر محرية للغاية، ولكن 
التي جرى اكتشافها كانت متسقة 
ال  بشكل  ومتناسق  أنيق  بأسلوب 

يصدق وفق قناة الحرة.
ويقول املوقــع »لوال حقيقة أنها 
 1.6( كيلومر   2.5 بعد  عىل  تقع 
ميل( تقريًبا تحت ســطح املحيط 
مــكان  منتصــف  يف  األطلــيس، 
أن  املمكن  مــن  لــكان  مجهول، 

تكون مصممة بأيدي برشية«.
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