
تون�س-)د ب �أ(:

النار في جسده قبالة   توفي فجر يوم األحد مواطن أضرم 
مقر والية نابل في حادثة انتحار جديدة تذكر بما أقدم عليه 

.2010 محمد البوعزيزي مفجر الثورة في تونس عام 
وانتشــر مقطع فيديو مفزع للمواطن على مواقع التواصل 
االجتماعي أثناء لحظات اندالع النيران في جسده. ولم تفلح 
محاوالت إنقاذ الهالك من ألسنة النيران، من قبل عناصر من 

الشرطة الذين كانوا يرابطون أمام مقر الوالية في نابل.
أ( بأن  وأفــادت مصادر لوكالة األنبــاء األلمانيــة )د. ب. 
المواطــن لفظ أنفاســه األخيرة فجر األحــد إثر نقله إلى 
مستشفى الحروق البليغة بوالية بن عروس قرب العاصمة.

األربعينات من  ، وهو في  الهالك  إقدام  ولم تتضح أســباب 
عمــره، على االنتحار، وقالت مصادر لـ)د. ب. أ( إنه يعاني 
نابل  من مشــاكل عائلية ومهنية بمقر عمله في معتمدية 

وكان بصدد االحتجاج أمام مقر الوالية.
وتتواتر في تونس محاوالت االنتحار حرقا لليائســين أمام 
فيه  الدولة في وقت تشهد  الســلطة ومؤسســات  مقرات 
البــاد أوضاعا اقتصادية واجتماعيــة خانقة رافقت أغلب 

.2011 فترات االنتقال السياسي منذ 

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

رئي�س �لدولة ونائبه يعزيان رئي�س �لغابون 
في وفاة وزير �لخارجية

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
بونغو  إلــى فخامة علي  تعزية  برقية  اللــه«  الدولة »حفظه 
أذامو  الغابون بوفاة مايكل موسى  أونديمبا رئيس جمهورية 

وزير الخارجية الغابوني.
كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
»رعاه  دبي  الــوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب 
اللــه« برقية تعزية مماثلــة إلى فخامة علــي بونغو رئيس 

جمهورية الغابون.
 

أبو ظبي-)د ب أ(:  حافظ فريق الشــارقة على صدارة الدوري 
اإلماراتي لكرة القــدم، بتعادله مع النصر 1/1 خال المباراة 
التي جمعتهما يوم األحد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري 
اإلماراتــي لكرة القدم، والتي شــهدت أيضا فــوز العين على 
البطائــح 3 / 2 والوصل على خورفــكان 3 / صفر، واتحاد 

.1  / 2 كلباء على الجزيرة 
الشارقة،  ين حبيب، العب  بهدف سجله درويش  النصر  وتقدم 
30 وتعادل الشارقة عن  بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 

79 من ركلة جزاء. طريق كايو فرنانديز في الدقيقة 
وشــهدت المباراة طرد عادل الحوســني، العب الشارقة، في 

.17 »تتمة ص 88««الدقيقة 

�ل�ضارقة يتعادل مع �لن�ضر..و�لعين يفوز 
على �لبطائح   

حادثة انتحار جديدة في تون�س حادثة انتحار جديدة في تون�س 
�أمام والية نابل�أمام والية نابل

»تتمة ص 88««

و�جادوجو-)د ب �أ(:

 دعت الحكومة في بوركينا فاسو القوات الفرنسية 
المتمركــزة هناك إلى المغادرة في غضون شــهر، 

أنباء بوركينا فاسو. حسبما ذكرت وكالة 
وعلقت الحكومة اتفاقا عسكريا لعام 2018 يسمح 
للقوات الفرنسية بالتواجد في الباد، وفقا للوكالة.

400 جنــدي متمركزين  ولدى فرنســا حاليا نحو 
في بوركينا فاســو لمساعدة الحكومة في محاربة 
تنظيم  يتحالف بعضها مع  التي  المسلحة  الجماعات 

داعش أو شبكة القاعدة اإلرهابية.

ريو دي جانيرو-)د ب �(:

 من المتوقع أن تعلن البرازيل واألرجنتين هذا األسبوع 
أنهمــا تعمان علــى وضع خطة أولية النشــاء عملة 
تايمز  فايننشــال  لما ذكرته صحيفة  مشــتركة، وفقا 

البريطانية.
 وقال وزير االقتصاد األرجنتيني ســيرجيو ماســا إن 
أكبــر اقتصادين في أمريكا الاتينية ســوف تتخذان " 
المعايير الازمة النشاء عملة  قرارا بالبدء في دراســة 
مشتركة، ويشــمل ذلك كل األمور من المسائل النقدية 

البنوك المركزية". إلى حجم االقتصاد ودور 

حكوم��ة بوركينا فا�س��و تطالب 
بان�سحاب القوات الفرن�سية

البرازي��ل والأرجنتين يدر�س��ان 
اإن�ساء عملة م�ستركة

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

�لقاهرة-) د ب �أ (:

الجنايات   محكمــة  قضت   
 ، األحد  يــوم   ، مصــر  في 
باإلعــدام لســـتة متهمين 
وذلــك  لمتهــم  والمؤبــد 
بالقضية المعروفة بـ"خلية 

مصر الجديدة اإلرهابية ".
أحالت  المحكمــة  وكانــت 
أوراق  الماضية  الجلسة  في 
ألخذ  المفتي   إلى  المتهمين 

رأيه الشرعي في إعدامهم.

العامة  النيابــة  وأســندت 
للمحكوم عليهم تهم "تولي 
إرهابيــة  جماعــة  قيــادة 
لاخــال بالنظــام العــام 
المجتمع  سامة  وتعريض 
ومصالحــه وأمنــه للخطر 
الدســتور  أحكام  وتعطيل 
بأغراضهــا  العلــم  مــع   ،
تلك  تحقيق  فى  ووســائلها 
األغراض ، وتلقى المتهمون 
وأمنية  عســكرية  تدريبات 

وتقنية لتحقيق أغراضها".

م�س��ر : الإعدام بح��ق 6 متهمين 
في ق�سية اإرهابية

و��ضنطن-)د ب �أ(:

الشــخصي  المحامي  أعلن   
بايدن،  للرئيس األمريكي جو 
على  العثــور  الســبت،  يوم 
الســرية  الوثائق  من  المزيد 

في منزل بايدن.
وقــال بوب بــاور المحامي 
بيان،  في  للرئيس،  الشخصي 
األمريكية  العــدل  وزارة  إن 
اســتحوذت على ست وثائق 

والية  في  بايــدن  منزل  من 
دياوير.

وقال بــاور إن عملية البحث 
جرت يــوم الجمعة الماضي 
وشملت "جميع أماكن العمل 

والمعيشة والتخزين".
وأضاف بــاور إن المحققين 
"الوصول  حــق  لديهم  كان 

الكامل" إلى منزل الرئيس.

العثور على المزيد من الوثائق ال�س��رية 
في منزل بايدن
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�لتغير %�ل�ضــابق�لحالي �لتغير%  �ل�ضــابق�لحالي
 0.03   0.01  10,128.38 10,132.083,352.503,353.11

أبوظبي 15/25 دبي 14/24 الشارقة 15/24 عجمان 18/25 أم القيوين 17/24 رأس اخليمة 14/24 الفجيرة 19/23 العني 13/25 ليوا 15/23 السلع 15/24    درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�ضالة  الفجر 5.47 الظهر 12.37  العصر 3.40  املغرب 6.04 العشاء 7.21    

تل �أبيب-)د ب �أ(:

القبض على أربع شــابات  ألقت الســلطات اإلســرائيلية   
15 كيلوجراما  إســرائيليات في مطار تل أبيب وبحوزتهن 

من المخدرات في أمتعتهن، وفقا لتقارير إعامية.
عاما،  22 و24  بين  أعمارهن  وتتراوح  الشابات،  أن  وتردد 
بالطائرة  والكيتامين،  الكوكاييــن  وخاصة  مخدرات  هربن 

من برلين.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنهن أخفين المخدرات 
فــي زجاجات شــامبو وعبوات أخرى. وكانت الشــابات، 
إلى  لم يكن ألي منهما ســجل جنائــي، قد وصلن  اللواتي 

إسرائيل قبل أسبوع على متن طائرتين مختلفتين.
وتــم تمديد احتجازهن لمدة ثمانية أيــام يوم األحد، وفقا 
الجوية  الرحات  تخضع  ما  وعادة  إسرائيلي.  إذاعي  لتقرير 
أمنية صارمة بشكل خاص. وأثناء  إلى إسرائيل لفحوصات 
االســتجواب، قالت واحدة من المشتبه بهن إنهن تلقين ما 
إنهن  للتهريب. وقالت أخريات  ألفا و600 دوالر   14 يعادل 
لم يعرفن أنهن يحملن مخدرات، على الرغم من أن الشرطة 

رأت أن هذا غير قابل للتصديق.

�لقب�ض على �لقب�ض على 4 �إ�سر�ئيليات  �إ�سر�ئيليات 
لال�ستباه في تهريبهن مخدر�ت لال�ستباه في تهريبهن مخدر�ت 

من �ألمانيامن �ألمانيا

6 قتلى جر�ء هجوم �نتحاري لـ »�ل�سباب« في مقدي�سو قتلى جر�ء هجوم �نتحاري لـ »�ل�سباب« في مقدي�سو

مقدي�ضو-)د ب �أ(:

ســيارة  يقود  انتحــاري  اقتحــم   
محملــة بالمتفجــرات بوابة مبنى 
الصومالية  العاصمة  فــي  حكومي 

مقديشو يوم األحد.
من  مســلحون  مقاتلون  اقتحم  ثم 
مقر  اإلرهابيــة  الشــباب  حركــة 
أفاد  حســبما  اإلقليمية،  الحكومة 
لوكالة  الصومالية  بالشرطة  ضابط 

األنبــاء األلمانيــة )د.ب.أ(. ويضم 
بلدية مقديشو  المبنى مكتب رئيس 
وحاكــم منطقة بناديــر المحيطة 

بها.



 øe 14  »≤à∏j »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óLÉe

ábQÉ°ûdG »a »MGƒ°†dG ¢ùdÉée AÉ°SDhQ

 á°Uôa ™e kÉ«FõL ºFÉZ ¢ù≤£dG
QÉ£eCG •ƒ≤°ùd

Ò°ü≤dG º«gGôHEG óªfi

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 IôFGO ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óLÉe ï«°ûdG åëH 

 AÉ°SDhQ øe 14 ¬FÉ≤d ∫ÓN iô≤dGh »MGƒ°†dG ¿hDƒ°T

 õjõ©J πÑ°S ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ »MGƒ°†dG ¢ùdÉ›

 ≥«°ùæàdG ó«WƒJ ±ó¡H »MGƒ°†dG ¢ùdÉ› äÉcGöT

 áeóN ≈∏Y ¢ùµ©æj ÉÃ áaÉc äÉ¡÷G ™e ∑Î°ûŸG

 ¬«dƒj Ée øªKh ..á≤£æe πc ‘ ÚæWGƒŸGh IQÉeE’G

 óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

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

 ¿ƒµàd ÉgQGhOCG á«ªæJh ¢ùdÉéŸG ∂∏àd ájÉYQh ºYO

.™ªàéŸGh áeƒµ◊G ÚH π°Uh Iõªg

 ¢ùdÉ› QhO ≈∏Y ¿É£∏°S øH óLÉe ï«°ûdG ≈æKCGh

 òæe  äGQOÉÑeh  èeGôH  øe  ¬JòØf  Éeh  »MGƒ°†dG

 ™e  π°UGƒàdG  ‘  É¡FÉ°†YCG  Oƒ¡Lh  É¡°ù«°SCÉJ

 ≈©°S  á«ªgCG  ¤EG  GÒ°ûe  ..  ‹ÉgC’Gh  ÚæWGƒŸG

 ‘  iô≤dGh  »MGƒ°†dG  ¿hDƒ°T  IôFGOh  ¢ùdÉéŸG

 ¤EG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ QÉWEG

 ºMÓàdG õjõ©àd áaÉc ôFGhódG ™e ≥«°ùæàdGh πeÉµàdG

 ÓªY »YÉªàL’G §HGÎdG öUGhCG ájƒ≤Jh »©ªàéŸG

.»MGƒ°†dG ¢ùdÉ› äÉ°UÉ°üàNÉH

 »MGƒ°†dG ¢ùdÉ› ∫ÉªYCG ºgCG AÉ≤∏dG ¢VGô©à°SGh

 AÉ°ûfEG ÈY ºFGódG ™°SƒàdG πX ‘ 2023 ΩÉY ∫ÓN

 h ábQÉ°ûdG IQÉeEG ≥WÉæeh ¿óe øe OóY ‘ ìGƒ°V

 ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ h ¢ùdÉéŸG äÉ°UÉ°üàNG

 øe áØ∏àîŸG ÉgQGhOCGh ¢ùdÉéŸG ¿É÷ ÖfÉL ¤EG

 ‹ÉgC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ™e π°UGƒJh äÉ«dÉ©ah èeGôH

 ájôjƒ£àdG äÉMÎ≤ŸGh QÉµaC’G á°ûbÉæe ≈∏Y IhÓY

 ±GógCG ºYóJ »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿGh ™jQÉ°ûŸGh

 ∂∏J ‘ πª©dG §£Nh ¢ùdÉéŸGh IôFGódG ∫ÉªYCGh

.IÎØdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉfÉ«MCG ÉªFÉZ ΩÉY ¬LƒH É«FõL ÉªFÉZ ÚæK’G Ωƒ«dG

 á°UÉN QÉ£eCG •ƒ≤°S á°Uôa ™e ábôØàe ≥WÉæe ≈∏Y

 ,á«Hô¨dGh á«∏MÉ°ùdGh á«böûdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y

.kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 15 / á«böT á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL :ìÉjôdGh

 :»Hô©dG è«∏ÿG h ..¢S/ºc 40 ¤EG  π°üJ 25 ¤EG

 ..Öë°ùdG ™e á°UÉN kÉfÉ«MCG Üô£°†j êƒŸG §°Sƒàe

 óŸG h 13:36 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëj Éª«a

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 03:52 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

**:** áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 20:59

 kÉfÉ«MCG Üô£°†j êƒŸG §°Sƒàe ¿ƒµj ¿ÉªY ôëHh

 óŸGh 10:14 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..kGQÉ¡f

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 23:35 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

.05:40 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGQõ÷Gh 16:50

:ΩGh-»HO

 ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e âØ°ûc 

 ≠dÉÑŸG  ‹ÉªLEG  ¿CG  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh

 ∫ÓN  êGhõ∏d  á«dÉe  íæªc  É¡aöU  ”  »àdG

 80h Éfƒ«∏e 199 ≠∏H 2022 »°VÉŸG ΩÉ©dG

 iƒà°ùe ≈∏Y Gó«Øà°ùe 2844 â∏ª°T ºgQO ∞dCG

 ∫ÓN kGó«Øà°ùe 2727 ``H áfQÉ≤e ádhódG äGQÉeEG

.2021 ΩÉY

 êGhõdG áëæe ¿EG ó«ªMƒH á°üM ‹É©e âdÉbh

 ‘ »JCÉJ ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh É¡eó≤J »àdG

 IOÉ«≤dG  ¢Uô– …òdG  »eƒµ◊G ºYódG  ¥É«°S

 ÜÉÑ°ûdG  Éª«°S  ’  øWƒdG  AÉæHC’  √ÒaƒJ  ≈∏Y

 öSCG AÉæH øe º¡æµÁ ÉÃ êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG

 ºMÓàdG ≥«≤– QÉWEG ‘ áµ°SÉªàeh Iô≤à°ùe

 êGhõdG áëæe áª«b ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,»©ªàéŸG

 IóMGh  á©aO  ±öüJh  ºgQO  ∞dCG  70  ≠∏ÑJ

 IófÉ°ùe  ‘  ÉgQhO  ócDƒj  Ée  Ú≤ëà°ùª∏d

 IójóL öSCG  AÉæÑd º¡ªYOh ÜÉÑ°ûdG  äÉ©∏£J

.Éjƒæ©eh ÉjOÉe Iô≤à°ùe

 Ú°ùëàdG äGAGôLEG øe OóY ¤EG É¡«dÉ©e âbô£Jh

 äGƒæ°S çÓK òæe IQGRƒdG É¡JCGóH »àdG Iôªà°ùŸG

 êGhõd áëæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G π«¡°ùàd á«°VÉe

 áHƒ∏£ŸG  äGóæà°ùŸÉH  ≥∏©àj  Ée  Éª«°S  ’h

 ™e ÊhÎµdE’G §HôdG RÉ‚EG ” ¿CG ó©H ∂dPh

 äGP á«∏ëŸGh ájOÉ–’G äÉ¡÷G øe ójó©dG

 ∫ƒ°ü◊G Ú∏eÉ©àŸG ≈∏Y π¡°ùj ÉÃ á∏°üdG

 ¬Lh ≈∏Y ÉgÒaƒJh äGóæà°ùŸG  ¢†©H ≈∏Y

 áëæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ™jöùJ ‹ÉàdÉHh áYöùdG

.êGhõdG

 IóYÉ°ùe ƒg êGhõdG áëæe ±óg ¿CG ¤EG âàØdh

 á«LhõdG  º¡JÉ«M  ájGóÑd  äÉ«àØdGh  ÜÉÑ°ûdG

 Ëó≤J ∫ÓN øe ¿ÉæÄªWGh QGô≤à°SÉH ájöSC’Gh

 AÉØjE’G á≤K ÜÉÑ°ûdG íæÁ …òdG ‹ÉŸG ºYódG

 ÉjOÉe  º¡æY  ∞«ØîàdGh  êGhõdG  äÉÑ∏£àÃ

 ÖfGƒéH º¡jód »YƒdG ™aQ ™e ÖæL ¤EG ÉÑæL

 IöSCG AÉæH á«Ø«ch êGhõdG ó©H ájöSC’G IÉ«◊G

 ¤EG ágƒæe ,É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh áµ°SÉªàe Iô≤à°ùe

 ÉªYO »æ©j êGhõdG áëæe ÈY ÜÉÑ°ûdG ºYO ¿CG

 õjõ©J ∫ÓN øe ™ªàéª∏dh IöSCÓd ÉeGóà°ùe

.…ƒæ©ŸGh …OÉŸG QGô≤à°S’G

 IOÉjõdG ¿CG ¤EG ó«ªMƒH á°üM ‹É©e äQÉ°TCGh

 øe  øjó«Øà°ùŸG  ÜÉÑ°ûdG  OGóYCG  ‘  á≤≤ëŸG

 ÜÉÑ°ûdG äGQGôb ‘ IOÉjR ¢ùµ©J êGhõdG íæe

 IójóL  á«JGQÉeEG  öSCG  ¢ù«°SCÉàd  º¡JÉYÉæbh

 êGhR  áÑ°ùf  ‘  IOÉjR  »æ©J  Éªc  Iô≤à°ùeh

 •höT  øe  ¿C’  äÉæWGƒŸG  øe  ÚæWGƒŸG

 øe øWGƒe êGhõd ±öü oJ ¿CG á«°SÉ°SC’G áëæŸG

 ¥É«°S ‘ »JCÉJ áëæŸG ¿CG áë q°Vƒe ,áæWGƒe

 äÉ¡«LƒJ ¢ùµ©j ÉÃ á«é«JGÎ°SG ájƒªæJ ájDhQ

 ‘ º¡JÉ©∏£J ≥«≤–h ÜÉÑ°ûdG ºYód IOÉ«≤dG

.…OÉŸGh …öSC’G QGô≤à°S’G

 AÉæH  ±öüJ  êGhõdG  áëæe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL

 Ωó≤àŸG ¿ƒµj ¿CG É¡æe •höûdG øe OóY ≈∏Y

 êhõdG ø°S π≤j ’CGh ádhódG »æWGƒe øe ¬àLhRh

 óæY ÉeÉY 18 øY áLhõdG ø°Sh ÉeÉY 21 øY

 ¢üî°ûdG πNO ‘É°U RhÉéàj ’CGh êGhõdG ó≤Y

 äGQhódG  Qƒ°†M  á«eGõdEG  ™e  ºgQO  ∞dCG  25

 IQGRh  É¡ª¶æJ  »àdG  ÚLhõdG  Óµd  ájƒYƒàdG

.á«fhÎµdE’G É¡à°üæe ∫ÓN øe ™ªàéŸG á«ªæJ

 ∫ƒ°ü◊G á«fÉµeEG ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh í«àJh

 Ö∏£H  Ωqó≤àdG  ∫ÓN  øe  êGhõdG  áëæe  ≈∏Y

 ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ÈY áëæŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

./WWW.MOCD.GOV.AE/ IQGRƒ∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 …ÒgÉªL Qƒ°†M §°Sh ¢ùeCG â≤∏£fG

 øe  áæeÉãdG  IQhódG  äÉ«dÉ©a  ™°SGh

 …òdG  ,»MöùŸG  ¿ÉµaQƒN  ¿ÉLô¡e

 ,áaÉ≤ãdG  IôFGóH  ìöùŸG  IQGOEG  ¬ª¶æJ

 ìöùŸG »YóÑe øe äÉÄŸG ácQÉ°ûÃ

 øjQƒ°üŸGh  ÚeÉ°SôdGh  AGOC’G  ¿ƒæah

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe

 IóŸ  º¶æj  …òdG  ,¿ÉLô¡ŸG  ≥∏£fGh

 øe ∑ô– ‹ÉØfôc ÖcƒÃ ,óMGh Ωƒj

 áMÉ°S ¤EG zá≤ãdG …OÉf{ áæjóŸG §°Sh

 äÉ«dÉ©a ¬«a âcQÉ°Th ,¿ÉµaQƒN √õæàe

 á«YÉªàLGh  á«eÓYEGh  á«aÉ≤Kh  á«æa

 øe áÑîf É¡àeó≤J ,áYƒæàe á«Ñ©°Th

 Ú«JGQÉeE’G  ÉeGQódGh  ìöùŸG  Ωƒ‚

.Ú«é«∏ÿGh

 ™bƒe  ¤EG  IÒ°ùŸG  ∫ƒ°Uh  ó©Hh

 {  ≈∏Y  Qƒ¡ª÷G  ™HÉJ  ,¿ÉLô¡ŸG

 …Qƒ∏µdƒØdG ¢Vô©dG z ôªMC’G ìöùŸG

 ¬jODƒe õ«ªàj …òdG ,zIQƒæàdG{ …öüŸG

 ¬JGQÉ¡Ãh  ,¿GƒdC’G  IOó©àe  ¬à°ùÑ∏H

.ájôFGódG á«YÉ≤jE’G ácô◊G ‘ á«dÉ©dG

 ¢Vô©dG  Ωób  ,z¥QRC’G  ìöùŸG{ ‘h

 zIAGô≤dG á≤jóM{ »°SQóŸG »MöùŸG

 º«∏©à∏d  ójR  âæH  áµJÉY  á°SQóŸ

 ¿Gƒæ©H  ôNBG  ¢VôY  √ÓJh  ,»°SÉ°SC’G

 á°SQóŸ  z»MÉ‚  öS  »àÑgƒe{

 º«∏©à∏d  ÖdÉW  »HCG  âæH  áfÉªL

 ìöùŸG{ ≈∏Y â°VôY ºK ,»°SÉ°SC’G

 IõFÉéH  IõFÉØdG  á«MöùŸG  z¥QRC’G

 á«°VÉŸG  IQhódG  ‘  ¢VôY  π°†aCG

 ,IÒ°ü≤dG äÉ«Möùª∏d AÉÑ∏c ¿ÉLô¡Ÿ

 zá∏«ªL-É«dƒL á°ùfB’G{ ¿Gƒæ©H »gh

.QóH ÉæjO êGôNEG øe

 å«M ,¿ÉLô¡ŸG äGô≤a ó©H øe âdGƒJh

 äÉ°übôdG øe áYƒª› Qƒ¡ª÷G ™HÉJ

 AÉ°†«ÑdG  É«°ShQ  øe  ábôØd  á«Ñ©°ûdG

 »MöùŸG ¢Vô©dG ÉgÓJh ,(É«°ShQÓ«H)

 á«°VƒØe ábôØd zπeÉc ÉfCG{ Ωƒ°SƒŸG

 á∏°Uh  âeób  ºK  ,ábQÉ°ûdG  áaÉ°ûc

 øY ¿ÓYE’G ” ºK ,¿ÉÑ¡dG ádBÉH á«Ñ©°T

 ¢ShôY{ äÉ≤HÉ°ùe ‘ IõFÉØdG AÉª°SC’G

 ,z¿ÉLô¡ŸG  IÒeCG{h  ,z¿ÉLô¡ŸG

.zIQÉ«°S πªLCG{h ,z∂YÉæb ôµàHG{h

 IÒeCG{  á≤HÉ°ùe  áé«àf  äAÉLh

 ≈∏Y  ,∫ÉØWCÓd  á¡LƒŸG  ,z¿ÉLô¡ŸG

 ∫hC’G  õcôŸÉH  äRÉa  :  ‹ÉàdG  ƒëædG

 õcôŸG âdÉfh ,»Ñ≤ædG ó°TGQ öUÉf ájGQ

 õcôŸG ‘ äAÉLh ,hójQÉH ÉæjhQ ÊÉãdG

 ‘h .»ë°ûdG óªfi »∏Y Ëôe ådÉãdG

 äRÉa  z¿ÉLô¡ŸG  ¢ShôY{  á≤HÉ°ùe

 ,»∏Y  ≈°ù«Y  ájóe  ∫hC’G  õcôŸÉH

 ,»ë°ûdG ∫ÉªL ¢ù«≤∏H ÊÉãdG õcôŸÉHh

 øªMôdGóÑY  áfGO  ådÉãdG  õcôŸÉHh

 z∂YÉæb ôµàHG{ á≤HÉ°ùe ‘h .óªfi

 óªfi  áØjöT  ∫hC’G  õcôŸG  äRÉM

 óªMCG ÊÉãdG õcôŸG ‘ AÉLh ,»Jƒ¡dG

 ∫OÉY Ëôe â∏M Éªæ«H ,º«gGôHEG óªfi

 á≤HÉ°ùe ‘h .ådÉãdG õcôŸG ‘ áØ«∏N

 ∫Éf  ,z¿ÉLô¡ŸG  ‘  IQÉ«°S  πªLCG{

 ,»°û«≤ÑdG  ø°ùM  ¿GôªY  :∫hC’G  õcôŸG

 ,»ë°ûdG  ∫ÉªL óªfi ÊÉãdG  õcôŸGh

 õcôŸGh ,»NÉædG ô≤°U ådÉãdG õcôŸGh

 õcôŸGh ,±ƒ∏fl óªMCG  ÜÉ¡°T ™HGôdG

.»Ñ≤ædG Qƒª«J ó«©°S »∏Y ¢ùeÉÿG

 kÉ°†jCG  ¢Vhô©dG  èeÉfôH  øª°†Jh

 zΩÓ°ùdG  IÒëH{  ∫ÉØWC’G  á«Möùe

 ,áª«ÿG ¢SCGQ ìöùe ábôa É¡àeób »àdG

 áëLÉædG  ájó«eƒµdG  á«MöùŸGh

 øªMôdGóÑY  êGôNEG  zQGôHh  ºcôc{

 áYƒª› èeÉfÈdG âÑë°U Éªc ,ÓŸG

 ájóæ¡dG á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG øe áYƒæàe

 øe  IQhO  ∫hCG  âª¶fh.á«≤jôaC’Gh

 ôjÉæj ‘ »MöùŸG ¿ÉµaQƒN ¿ÉLô¡e

.2014 ΩÉY

 »dÉªLEG ºgQO ¿ƒ«∏e 199 øe ôãcCG :ó«ªMƒH á°üM

2022 ∫ÓN êGhõdG íæe

»Mô°ùªdG ¿ÉµaQƒN ¿ÉLô¡e »a áYƒæàe èeGôHh ¢VhôY

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH π°ü«a ï«°ûdG ‹É©e ΩÉbCG 

 kÉÁôµJ ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH ¬°ù∏› ‘ AGóZ πØM

 π«YôdG  øe  øjóYÉ≤àŸG  •ÉÑ°†dG  øe  Oó©d

 •ÉÑ°†dG  øe  OóYh  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ∫hC’G

 ºgQóH  Gƒeób  øjòdG  ≈eGó≤dG  Újôµ°ù©dGh

 IQÉÑY »ª°SÉ≤dG π°ü«a ï«°û∏d ájQÉcòJ ájóg

 ¬d QƒØ¨ŸG ™e ¬à©ªL á«îjQÉJ IQƒ°U øY

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¢ù°SDƒŸG  óFÉ≤dG

 ∫hCG  QÉ«àNG AÉæKCG  - √GôK ˆG Ö«W - ¿É«¡f

.ájôµ°ù©dG ÊÉãdG ójGR á«∏µd QÉ©°T êPƒ‰

 »ª°SÉ≤dG  π°ü«a  ï«°ûdG  ‹É©e  ÖMQh

 IƒYódG  º¡à«Ñ∏J  ≈∏Y  ºgôµ°Th  Qƒ°†◊ÉH

 ,º¡d  kÉÁôµJ  ΩÉ≤ŸG  AGó¨dG  πØM  ºgQƒ°†Mh

 ∫hC’G π«YôdG øe áÑcƒµdG √òg Qƒ°†M ¿CG kGócDƒe

 Éfó©°SCG øjóYÉ≤àŸG Újôµ°ù©dGh •ÉÑ°†dG øe

 áeóN  ‘  áaöûe  êPÉ‰  ºgQÉÑàYÉH  ,kGÒãc

 á«dhDƒ°ùŸG áfÉeCG º¡aÉàcCG ≈∏Y Gƒ∏ªM ,º¡æWh

 øWƒdG á©aQ π«Ñ°S ‘ ¢ù«ØædGh ‹É¨dG GƒdòHh

.º¡jód Ée ≈°übCG ¿ƒeó≤j GƒdGõj ’h ,¬à°†¡fh

 IOÉ«≤dG  ΩÉªàgG  ¿CG  Qƒ°†◊G ócCG  º¡ÑfÉL øe

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  Ió«°TôdG

 ,ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 Rõ©j  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸÉH  ,ˆG  ¬¶ØM

 øe OGóLC’Gh AÉHB’G ¬eób ÉŸ ôªà°ùŸG ôjó≤àdG

 á°†¡f π«Ñ°S ‘ QGhOCGh  ä’ƒ£Hh äÉ«ë°†J

.¬æY ´ÉaódGh øWƒdG

:ΩGh-IôØ¶dG

 á≤HÉ°ùe  äÉ°ùaÉæe  óMC’G  ìÉÑ°U  â≤∏£fG  

 IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  äÉ«dÉ©a  øª°V  ÖdÉëŸG

 äÉ«∏ëª∏d •Gƒ°TCG 6 áæª°†àe ,16 `dG ¬JQhóH

 áª«≤H  IõFÉL  60  É¡d  ¢ü°üN  ,º«gÉéŸGh

 2  ájÉ¨d  ôªà°ùJh  ,ºgQO  ¿ƒ«∏e  1^8  ≠∏ÑJ

 ójGR áæjóÃ ¿ƒ«∏ŸG ´QÉ°T ‘ ΩOÉ≤dG ôjGÈa

.IôØ¶dG á≤£æÃ

 ,Úà∏Môe  øª°V  ÖdÉëŸG  á≤HÉ°ùe  ΩÉ≤Jh

 •Gƒ°TCG  á©HQCG  ¤hC’G  á∏MôŸG  øª°†àJ  å«M

 ôjhGƒN ÉWƒ°T ,ÉjGöT äÉ«∏fi »HGôY ÉWƒ°T)

 ájÉ¨d á∏MôŸG √òg ôªà°ùJh ,(OÓJ äÉ«∏fi

 á«fÉãdG á∏MôŸG ≥∏£æJ Éª«a ,…QÉ÷G ôjÉæj 26

 ôjGÈa 2 ájÉ¨dh ôjÉæj 27 øe IÎØdG  ∫ÓN

  .(ìƒàØeh º«gÉ›) ÚWƒ°T øª°†àJh ΩOÉ≤dG

 300 áª«≤H õFGƒL 10 •ƒ°T πµd ¢ü°üîjh

 ‘ ∫hC’G õcôŸÉH õFÉØdG π°üëjh ,ºgQO ∞dCG

 õcôŸGh ,ºgQO ∞dCG 90 ≠∏Ñe ≈∏Y •ƒ°T πc

.ºgQO ∞dCG 30 ådÉãdGh ,ºgQO ∞dCG 40 ÊÉãdG

 ¥ƒædG  QÉ«àNG  ¤EG  ÖdÉëŸG  á≤HÉ°ùe  ±ó¡Jh

 πHE’G  ∑Óe  ™«é°ûJh  Ö«∏ë∏d  kGQGQOEG  ÌcC’G

 ìhQ øe á≤HÉ°ùŸG √òg ™ÑæJh ,É¡FÉæàbG ≈∏Y

 áfÉµe πHE’G âëæe »àdG AGôë°üdG πgCG çGôJ

 π©L …òdG ôeC’G á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ ábƒeôe

 ≈àM  É¡àjò¨Jh  É¡à«HôJ  ‘  ø©Á  É¡µdÉe

 âª«bCG ÉŸÉ£dh ,¬éàæJ Ée π°†aCG ≈∏Y π°üëj

 ≈∏Y ±ô©à∏d πFÉÑ≤dG AÉæHCG ÚH á≤HÉ°ùŸG √òg

 ¥ƒædG  øe  ¢ü∏îà°ùŸG  Ö«∏◊G  ´GƒfCG  π°†aCG

.√QõZCGh

:ΩGh-IôØ¶dG

 øª°V  zäGQÉeE’G  ¥ÒH{  äÉ°ùaÉæe  â≤∏£fG  

 á°SOÉ°ùdG  ¬JQhóH  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  äÉ«dÉ©a

 äÉ≤HÉ°ùe ‘ É¡Yƒf øe ºî°VC’G IõFÉ÷G ,IöûY

 πHE’Gh  äÉ«∏ëŸG  πHE’G  »àÄØd  πHE’G  äÉæjGõe

.ºgQO ÚjÓe 6 É¡àª«b ≠∏ÑJ »àdGh ,º«gÉéŸG

 ,äÉ«∏fi)  áÄa  πc  ‘ äGQÉeE’G  ¥ÒH  πªëjh

 áaÉ°VE’ÉH •É≤ædG øe OóY ÌcCG ÖMÉ°U (º«gÉ›

 ,áÄa πµd ºgQO ÚjÓe 3 áª«≤H ájó≤f IõFÉL ¤EG

 ‘ º¡éjƒàJh  øjõFÉØdG  øY ¿ÓYE’G  ºà«°S  PEG

.ΩOÉ≤dG ôjGÈa 2 Ωƒj ¿ÉLô¡ª∏d »eÉàÿG Ωƒ«dG

 äÉ°ùaÉæe ‘ ÚcQÉ°ûª∏d •É≤ædG ÜÉ°ùàMG ºàjh

 πª÷Gh  ájOôØdG  •Gƒ°TC’G  øe  äGQÉeE’G  ¥ÒH

 50 RƒeôdG ÉjGöûdG •Gƒ°TCG{ ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y

 •ƒ°T  ,áFÉŸG ‘ 30 OÓàdG •Gƒ°TCG  ,áFÉŸG ‘

 ∫ÉM ‘h , áFÉŸG ‘ 20 ¬d z20 πª÷G{ IôØ¶dG

 ∑QÉ°ûª∏d áé«àædG º°ù– •É≤ædG Oó©H ∫OÉ©àdG

 ‘h ¤hC’G õcGôŸG øe OóY ÈcCG ≈∏Y π°UÉ◊G

 ídÉ°üd  áé«àædG  º°ù–  ∫OÉ©àdG  ôªà°SG  ∫ÉM

 õcôŸG ‘ •É≤ædG øe OóY ÈcCG ≈∏Y π°UÉ◊G

.ÊÉãdG

 (RƒeôdG)  ÉjGöûdG  •Gƒ°TCG  ‘  •É≤ædG  ´RƒàJh

 10 ∫hC’G  õcôŸG  )  ‹ÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  OÓàdGh

 8 ådÉãdG õcôŸG ,•É≤f 9 ÊÉãdG õcôŸG ,•É≤f

 k’ƒ°Uh  IóMGh  á£≤f  õcôŸG  ¢übÉæàjh  ,•É≤f

 •ƒ°T ‘ •É≤ædG ´RƒàJ Éª«a ,öTÉ©dG õcôª∏d

 õcôŸG ) ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y (20 πª÷G) IôØ¶dG

 õcôŸG ,•É≤f 108 ÊÉãdG õcôŸG ,á£≤f 120 ∫hC’G

 á£≤f  12 õcôŸG  ¢übÉæàjh  ,á£≤f  96 ådÉãdG

 ºàj ¿ÉLô¡ŸG ΩÉàN ‘h ,öTÉ©dG õcôª∏d k’ƒ°Uh

.á°UÉN ádOÉ©e ≥ah •É≤ædG ™ªL

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øY ábQÉ°ûdÉH áaÉ≤ãdG IôFGO âØ°ûc 

 ábQÉ°ûdG  IõFÉéH  øjõFÉØdG  AÉª°SCG

 ‘ ∫hC’G QGó°UE’G  – »Hô©dG ´GóHEÓd

 â– â≤∏WCG »àdG h 26 `dG É¡àî°ùf

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 ,  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 kÉ≤HÉ°ùàe 18 øjõFÉØdG OóY ≠∏H å«M

 á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àfl øe á≤HÉ°ùàeh

 øe áà°ùdG  á«HOC’G  ∫ƒ≤◊G ‘ ∂dPh

 á°ü≤dGh ájGhôdGh ô©°ûdG :»gh IõFÉ÷G

 ÜOCGh  »MöùŸG  ¢üædGh  IÒ°ü≤dG

. ó≤ædGh πØ£dG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Éch

 ¤EG  øjõFÉØdÉH  AÉØàM’G  π≤æH  ¬ qLh

 IôFGO  âYöT  óbh  á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG

 äÉ¡«LƒJ ò«ØæàH ábQÉ°ûdG ‘ áaÉ≤ãdG

 IQhódG å«M 2019 ΩÉ©dG òæe √qƒª°S

 ‘  âª«bCG  »àdG  øjöû©dGh  á«fÉãdG

 ∫qhCG  ‘  á«Hô©dG  öüe  ájQƒ¡ªL

 ºàj  Éª«a  ádhódG  êQÉN  É¡d  πq≤æJ

 IQhódG äÉ«dÉ©a º«¶æàd kÉ«dÉM OGóY’G

 á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘ á«dÉ◊G

. ΩOÉ≤dG πjôHCG ô¡°T ‘

 ôjóe  Ò°ü≤dG  º«gGôHEG  óªfi  ∫Ébh

 IôFGO  ‘  á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG

 IõFÉL ΩÉY ÚeCG ábQÉ°ûdG ‘ áaÉ≤ãdG

 QGó°UE’G  -»Hô©dG  ´GóHEÓd  ábQÉ°ûdG

 É¡°ù«°SCÉJ òæe â«¶M IõFÉ÷G ¿EG ∫hC’G

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYóH

 á«FÉæãà°SG á«aÉ≤K ájDhQ ¤EG äóæà°SGh

 ∫hC’G  »HOC’G  õéæŸG  øY åëÑdG  ‘

 øWƒdG ¿Gó∏H áaÉc øe äÉÑJÉch ÜÉqàµd

 IõFÉé∏d  πqµ°T  …òdG  ôeC’G  ,  »Hô©dG

 É¡Ø°UƒH  á«aÉ≤K  á«°Uƒ°üNh  ájƒg

 áaÉc ‘ ÚYóÑª∏d áæ°VÉMh AÉØàMG

. á«HOC’G ¢SÉæLC’G

 äóLhCG  IõFÉ÷G  ¿G  Ò°ü≤dG  ±É°VCGh

 áÄ«H  á«dÉààŸG  É¡JGQhO  ióe  ≈∏Y

 áÑàµŸG räóaQh ´qƒæàdG IôjõZ á«YGóHEG

 ájô©°ûdG  äGQGó°UE’G  äÉÄÃ  á«Hô©dG

 ájó≤ædGh  á«°ü°ü≤dGh  á«FGhôdGh

 πc ‘ IõFÉ÷G ó¡°ûJ h, á«MöùŸGh

 ‘h  á©°SGh  á«HôY  ácQÉ°ûe  IQhO

 400 øe ÌcCG âÑ£≤à°SG áî°ùædG √òg

 á«ªgCG ¤EG öTDƒj ó¡°ûe ‘ »HOCG πªY

 IõFÉ÷Gh Üô©dG ÜÉqàµdG iód á≤HÉ°ùŸG

 πLCG øe áî°ùf πc ‘ É¡HGƒHCG íàØJ

. OóL ÚYóÑe øY åëÑdG

 á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ôjóe  ø∏YCGh

 kÉ≤HÉ°ùàe  18  Rƒa  øY  IôFGódG  ‘

 ™e  øjöû©dGh  á°SOÉ°ùdG  IQhódG  ‘

 øe  É¡«dEG  ¬jƒæàdG  ”  »àdG  ∫ÉªYC’G

 èFÉàædG äAÉLh ,º«µëàdG áæ÷ πÑb

 ‘ ¿hõFÉØdG :k’hCG :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y

 √óÑY óªMCG ÖdÉZ :∫hC’G ô©°ûdG ∫É›

 øY (á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G) øe »ØWÉ©dG

 (»æ°üîJ’ IÒãc AÉ«°TCG)  ¬àYƒª›

 Ú°ù◊GóÑY  π«∏L  ΩÓ°S  :ÊÉãdG  h

 ¬àYƒª› øY (¥Gô©dG ájQƒ¡ªL) øe

 ˆGóÑY  :ådÉãdG  h  (  á°Sƒ≤e  IÉ«M  )

 á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G) øe óÑ©dG Oƒªfi

 ™e ¢UÉæJ) ¬àYƒª› øY (ájQƒ°ùdG

.(AÉŸG

 á°ü≤dG  ∫É›  ‘  ¿hõFÉØdG  kÉ«fÉK

 ≈°ù«Y Oƒªfi ΩÉgQ :∫hC’G IÒ°ü≤dG

 ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ª÷G)  øe

 h  (…ôëH  ∂ª°S)  É¡àYƒª›  øY  (

 Ú°SÉj  πeÉc  óªfi  πeÉc  :ÊÉãdG

 O’hCG)  ¬àYƒª› øY  (Ú£°ù∏a)  øe

 …ôµa äCÉ°ûf ¿ÉgQƒf :ådÉãdG h (´QGƒ°T

 øY  (á«Hô©dG  öüe  ájQƒ¡ªL)  øe

.(kÓLQ âëÑ°UCG ÉeóæY) É¡àYƒª›

 :  ájGhôdG  ∫É›  ‘  ¿hõFÉØdG  kÉãdÉK

 øe  Ò°†N  ˆGóÑY  OGƒY  »∏Y  ∫hC’G

 ¿BÉ£°T)¬àjGhQ øY (¥Gô©dG ájQƒ¡ªL)

 øe  …ó«°S  óªMCG  :ÊÉãdG  h  (OÉeôdG

 (á«fÉàjQƒŸG  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G)

 ¢ùfCG  :ådÉãdG  h  (ÖjòdG)  ¬àjGhQ  øY

 øY (á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG)  øe ‹Ó«ØdG

 h  hOGQƒdƒc  ‘ É«ëj  »Ñ∏b)  ¬àjGhQ

. ( ÒÑµdG öü≤dG ‘ äƒÁ

 ìöùŸG  ∫É›  ‘  ¿hõFÉØdG  kÉ©HGQ

 øe  Ö«£ÿG  ≈Ø£°üe  AÉHEG  ∫hC’G  :

 øY  (ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ª÷G)

 :ÊÉãdG h (¢ùdófC’G á°TGôa )É¡à«Möùe

 ájQƒ¡ª÷G) øe »Ø°üŸG Qƒ°üæe Oƒ∏N

 É¡à«Möùe  øY  (ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG

 :ådÉãdG  h  (z¿GƒL  ¿hO{  äÉ≤°TÉY)

 ájQƒ¡ªL) øe …hóH óªMCG øÁCG IÒeCG

.(∂jódG) É¡à«Möùe øY (á«Hô©dG öüe

 Qó«M  ∫hC’G  :  πØ£dG  ÜOCG:  kÉ°ùeÉN

 á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G) øe …Qƒg óªfi

 º°SQCÉ°S)  ¬àYƒª›  øY  (ájQƒ°ùdG

 AÉæg  :ÊÉãdGh  (óFÉ°ü≤dÉH  ºµeÓMCG

 öüe ájQƒ¡ªL) øe ËGódG óªfi ó©°S

 …óL á≤jóM) ¬àYƒª› øY (á«Hô©dG

 óªfi ≈°ù«Y º«gGôHEG :ådÉãdG h (∫ÓH

 øY  (á«æª«dG  ájQƒ¡ª÷G)  øe  »∏Y

. (áfƒ∏e á∏Ä°SCG) ¬àYƒª›

 :  ó≤ædG  ∫É› ‘ ¿hõFÉØdG  :kÉ°SOÉ°S

 øe  πeÉc  ∞∏N  ΩÉ°üY  ¿ÉÁEG  ∫hC’G

 É¡à°SGQO øY (á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL)

 ‘ áæªbôdG ä’ƒ–h »Hô©dG ô©°ûdG)

 ÒWCÉàdG/ »LƒdƒæµàdG ´QÉ°ùàdG Aƒ°V

 ÊÉãdG h (á«≤«Ñ£àdG OÉ©H’Gh …ô¶ædG

 ÚfÉ°ùM  ΩÉeEG  ÚfÉ°ùM  óªfi  :

 øY  (á«Hô©dG  öüe  ájQƒ¡ªL)  øe,

 ájOƒª©dG øe »Hô©dG ô©°ûdG) ¬à°SGQO

 ø°ùe  ™Lh{  á°†eƒdG  Oƒª©dG  ¤EG

 áæHG) ìÉàØe AÉah :ådÉãdG h (ÉLPƒ‰CG{

 (ájôFGõ÷G  ájQƒ¡ª÷G)  øe  (  ∞°Sƒj

 »Hô©dG ô©°ûdG πÑ≤à°ùe) É¡à°SGQO øY,

.(»ªbôdG øeõdG ‘

 øjóYÉ≤àe kÉWÉÑ°V Ωôµj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH π°ü«a

áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ∫hC’G π«YôdG øe

IôØ¶dG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a øª°V ÖdÉëªdG á≤HÉ°ùe ¥Ó£fG

IôØ¶dG ¿ÉLô¡e »a zäGQÉeE’G ¥ô«H{ äÉ°ùaÉæe AóH

»Hô©dG ´GóHEÓd ábQÉ°ûdG IõFÉéH øjõFÉØdG øY ¿ÓYE’G  ¢Vô©e »a ∑QÉ°ûJ áaô©ª∏d ó°TGQ øH óªëe á°ù°SDƒe

zÜÉàµ∏d IôgÉ≤dG{

:ΩGh-»HO 

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒe  ∑QÉ°ûJ  

 øe  Ú°ùªÿGh  á©HGôdG  IQhódG  ‘  áaô©ª∏d

 ∫ÓN ó≤©«°S …òdG zÜÉàµ∏d IôgÉ≤dG ¢Vô©e{

 πÑ≤ŸG ôjGÈa 6 ¤EG …QÉ÷G ôjÉæj 24 øe IÎØdG

.IôgÉ≤dG ájöüŸG áª°UÉ©dG ‘

 ‘  É¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  á°ù°SDƒŸG  ±ó¡Jh

 É¡©jQÉ°ûe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ¤EG  ¢Vô©ŸG

 ¥ÉaBG ±É°ûµà°SGh áYƒæàŸG É¡JGQOÉÑeh É¡›GôHh

 IóFGôdG á«aô©ŸG äÉ°ù s°SDƒŸG ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdG

.»Hô©dG ‘ô©ŸG iƒàëŸG AGôKEG ‘ ΩÉ¡°SEÓd

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ÜôjƒM øH ∫ÉªL IOÉ©°S ócCGh

 áaô©ª∏d  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù s°SDƒŸ

 ∞∏àfl  ‘  ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y  á°ù s°SDƒŸG  ¢UôM

 QhO  øe  É¡d  ÉŸ  ,IóFGôdG  á«aô©ŸG  äÉ«dÉ©ØdG

 äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y ‘ô©ŸG QGƒ◊G á∏éY ™aO ‘

.á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG

 ¢Vô©e{  ‘ á°ù°SDƒŸG  ácQÉ°ûe  ¿CG  ¤EG  âØdh

 ÖMÉ°U ájDhQ ™e É«°TÉ“ »JCÉJ zÜÉàµ∏d IôgÉ≤dG

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

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

 AÉæH  ¤EG  á«eGôdG  Oƒ¡÷G  ºYóH  “ˆG  √ÉYQ”
 ´GóHE’G ¤EG õ«ØëàdGh áaô©ŸG äÉ©ªà› õjõ©Jh

 ≥«≤–  ±ó¡H  πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh  QÉµàH’Gh

.äÉ©ªàéª∏d áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

øjóYÉ≤àŸG •ÉÑ°†dG ËôµJ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH π°ü«a

IôØ¶dG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ∫ÓN



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÊÉK  ÚæK’G  Ωƒ«dG  AÉ°ùe  ¢Vô©J  

 èeÉfôH  øe  öTÉÑŸG  åÑdG  äÉ≤∏M

 ÈY ∂dPh ådÉãdG ¬ª°Sƒe ‘ ¢SƒµæŸG

 ¬ª¶æJ …òdGh áfƒæ«Hh »ÑXƒHCG »JÉæb

 èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæ÷

 QÉWEG ‘ ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG

 çhQƒŸÉH  ∞jô©àdG  ≈∏Y  É¡°UôM

 ájƒ o¡dG AÉæH ‘ √QhO õjõ©Jh ,»Ñ©°ûdG

 ,¢SƒµæŸG øa RGôHEG ∫ÓN øe ,á«æWƒdG

 á«JGQÉeE’G  ¿ƒæØdG  øe  GkóMGh  ¬àØ°üH

.»£ÑædG ô©°ûdG AÉæ¨d á«KGÎdG

 º«µëàdG áæ÷ âjƒ°üJ áé«àf âfÉc

 πgCÉJ øY äôØ°SCG ób á≤HÉ°ùdG á≤∏ë∏d

 óÑY  Éªg  ájOƒ©°ùdG  øe  Ú≤HÉ°ùàe

 ≈∏Y  π°üM  …òdG  …ôŸG  ÜÓ÷G  ˆG

 ∫BG  ÂÉZ  ∑QÉÑeh  áLQO  48  áé«àf

 47 ≈∏Y π°üM …òdG …öShódG QÉªY

 á©HQC’G  Ú≤HÉ°ùàŸG  QÉ¶àfGh  áLQO

 øe …ôŸG ójó◊G ÖdÉW ºgh Ú≤ÑàŸG

 …Qƒ°üæŸG »©«HôdG ˆG óÑY ó¡ah ,ô£b

 …Qƒ°üæŸG  »©«HôdG  ¢†jÉY  ¿ÉcGQh

 …ôŸG  ¿Gó«ª◊G  êôah  ,äGQÉeE’G  øe

 âjƒ°üJ  áé«àf  ,ájOƒ©°ùdG  øe

 º¡æe ÚæKG πgCÉJ Qô≤à°S »àdG Qƒ¡ª÷G

.á°ùaÉæŸG ‘ QGôªà°SÓd

 øe  πc  º°SƒŸG  Gòg  ‘  ∑QÉ°ûjh

 »∏Yh …ôŸG ójó◊G ÖdÉW ≥HÉ°ùàŸG

 ˆóÑY ó¡ah ô£b øe …ôŸG »∏Y ⁄É°S

 ÖdÉW ¢†jÉY ¿ÉcGQh …Qƒ°üæŸG óªMCG

 »©«HôdG  êGôa  Oƒ©°Sh  …Qƒ°üæŸG

 »Ñ«æ÷G öSÉj óªM öSÉjh …Qƒ°üæŸG

 πc  ájOƒ©°ùdG  øe  h  ,äGQÉeE’G  øe

 ˆóÑYh  …ôŸG  ó°TGQ  óªM  êôa  øe

 ÂÉZ  ∑QÉÑe  h  …ôŸG  óªM  ídÉ°U

 óªfi  h  öShódG  QÉªY  ∫BG  ∑QÉÑe

 øH  óªfih  »ªé©dG  …OÉg  ø°ùM

 ídÉa ¢†jÉYh ÊÉ£ë≤dG óªfi ⁄É°S

 ˆGóÑY  ó¡a  π°ü«ah  …ôLÉ¡dG  ⁄É°S

 …ôŸG ídÉ°U ¿Éµ«YO »∏Y h …ôLÉ¡dG

 íLGQ  ∑QÉÑe  óLÉeh  »HÉÑ◊ ôaÉXh

 …OÉ¡dGóÑY  âjƒµdG  øeh  ,ÊÉ£ë≤dG

 øe  oGÒNCGh  …ôŸG  óªM  ó°TGQ  óªM

 øH  ⁄É°S  øH  óªfi  ¿ÉªY  áæ£∏°S

.…ó°TGôdG Ú°ùM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi IòNƒædG ¬µdÉŸ zº«°ûM{ πªëŸG êƒqJ 

 ¿ÉLô¡e ¥ÉÑ°S Ö≤∏H ,»bhRôŸG ˆG óÑY ¿Ghôe

 ,kÉeób 22 áÄa á«YGöûdG πeÉëª∏d ójGR ï«°ûdG

 ájôëÑdG äÉ°VÉjô∏d »ÑXƒHCG …OÉf ¬ª¶f …òdG

 äÉ«dÉ©a  ‘  …OÉædG  äÉcQÉ°ûe  øª°V  ,¢ùeCG

.¿ÉLô¡ŸG á£°ûfCGh

 ôªà°SGh ƒdƒ∏dG IôjõL ΩÉeCG øe ¥ÉÑ°ùdG ≥∏£fG

 ¤hC’G ádƒ÷G ó©j ƒgh ,ájôëH ∫É«eCG 6 áaÉ°ùŸ

 ,ójó÷G º°SƒŸG äÉ°ùaÉæe øª°V ,áÄØdG  √ò¡d

 ácQÉ°ûÃ ,¬∏MGôe πc ‘ ájƒb á°ùaÉæe ó¡°Th

 §°Sh ,ádhódG äGQÉeEG  ∞∏àfl øe kÓªfi 46

 øjòdG ÜÉÑ°ûdG IQÉëÑdG πÑb øe ÒÑc ¢SÉªM

 πªëŸG ¬ª°ùM …òdGh ,äÉ°ùaÉæŸG ‘ GƒcQÉ°T

 IòNƒædG  áYGôHh  ,IQÉëÑdG  Oƒ¡éH  zº«°ûM{

 Ö°SÉæŸG QÉ°ùŸG QÉàNG å«M ,»bhRôŸG óªfi

 …OÉf  ô≤e  ΩÉeCG  ,ájÉ¡ædG  §N  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d

 ¢û«fQƒc  ≈∏Y  ájôëÑdG  äÉ°VÉjô∏d  »ÑXƒHCG

.»ÑXƒHCG áª°UÉ©dG

 zÜƒg’{  πªëŸG  ÊÉãdG  õcôŸG  ‘  AÉLh

 IOÉ«≤H ,…OÉª◊G ôHÉL »∏Y ˆG óÑY ¬µdÉŸ

 ‘ πMh ,QôŸG ∞«°S ˆG óÑY óªfi IòNƒædG

 ¬µdÉŸ zÒÿG ¿É£∏°S{ πªëŸG ådÉãdG õcôŸG

 IOÉ«≤H ,…OÉª◊G ôgÉW ˆG óÑY ¥hQÉa ∫OÉY

.…Òª◊G óªMCG ⁄É°S öUÉf »∏Y IòNƒædG

 kÉeób 22 áÄa á«YGöûdG πeÉëŸG äÉbÉÑ°S ó©Jh

 ⁄ÉY ÜÉÑ°ûdG IQÉëÑdG ∫ƒNód ¤hC’G á£ëŸG

 √òg äÉ°ùaÉæe π≤°üJ å«M ,á«KGÎdG äÉbÉÑ°ùdG

 ,ÚFóàÑŸGh QÉ¨°üdG IQÉëÑdG ÖgGƒe äÉbÉÑ°ùdG

 ÈcC’G  äÉbÉÑ°ùdG  ‘  ácQÉ°ûª∏d  º¡∏gDƒJh

.πÑ≤à°ùŸG ‘ kÉeób 60h 43 »àÄØH á°UÉÿG

 ‘ ,ájôëÑdG äÉ°VÉjô∏d »ÑXƒHCG …OÉf ¢Uôëjh

 äÉbÉÑ°ùdG øe ÒÑc OóY º«¶æJ ≈∏Y º°Sƒe πc

 ‹EG  á«eGôdG  Oƒ¡÷G  õjõ©J  ±ó¡H  ,á«KGÎdG

 ¬∏≤fh ,ójôØdG …ôëÑdG çQE’G Gòg ≈∏Y ®ÉØ◊G

 …hôj ƒgh ,¬∏«°UÉØJ πµH Iójó÷G ∫É«LC’G ¤EG

 AÉHB’Gh  OGóLC’G  É¡ª°SQ  á©FGQ  á«dƒ£H ºMÓe

.ôëÑdG ÈY º¡dÉMôJh º¡∏M ∫ÓN

 óLÉe  ¤hC’G  áKÓãdG  õcGôŸÉH  øjõFÉØdG  Ωôc

 ,ájôëÑdG äÉ°VÉjôdG IQGOEG ôjóe ,…Ò¡ŸG ≥«àY

 ,¥ÉÑ°ùdG  ΩÉY ±öûe ,…Ò¡ŸG ó«ªM ó«©°Sh

 Gƒ°†Y  ,…ôgÉ¶dG  öUÉfh  ,»ã«eôdG  áØ«∏Nh

.¥ÉÑ°ù∏d áª¶æŸG áæé∏dG

 øjõFÉØdG  »ã«eôdG  áØ«∏N  CÉæg  ,¬ÑfÉL  øe

 ¥ÉÑ°ùdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG πc ¤EG ôµ°ûdÉH ¬LƒJh

 ¬MÉ‚EGh ,çó◊G ‘ óLGƒàdÉH ºgOƒ¡L ≈∏Y

 á°ùaÉæàdG  Úà«MÉædG  øe  IQƒ°U  π°†aCG  ‘

 πµH  πeÉµdG  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  ,á«ª«¶æàdGh

 áæé∏dG  É¡JQó°UCG  »àdG  íFGƒ∏dGh  äÉª«∏©àdG

.¥ÉÑ°ù∏d áª¶æŸG

 »àdG ,ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e äÉbÉÑ°S ¿G ±É°VCGh

 ¬JÉcQÉ°ûe øª°V É¡JÉÄa πc ‘ …OÉædG É¡ª¶æj

 ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫GƒW ÒÑµdG çó◊G Gòg ‘

 É¡eó≤j  á≤jôY  á«KGôJ  á∏°ù∏°S  øe  á≤∏M

.Ú©HÉàŸG ô¡ÑJ IQƒ°U ≈¡HCG ‘ ¿ÉLô¡ŸG

 iód á«°Uƒ°üN É¡d çGÎdG äÉbÉÑ°S ¿EG ∫Ébh

 íæ“h  ,ïjQÉàdG  ≥ÑY  πª– É¡fƒc  ,IQÉëÑdG

 ∞°ûµà°ùj  ,Iõ«‡  áHôŒ  ¢VƒN  ∑QÉ°ûe  πc

 ôëÑdG  Rƒæch  QGöSCG  øe  ójó©dG  É¡dÓN  øe

 çhQƒŸG Gòg áª«b ≈∏Y ±ô©àjh ,äÉbÉÑ°ùdGh

 øe k’ÉÑbEG kÉeób 22 áÄa äÉbÉÑ°S óŒh ,º«¶©dG

 áÑZQh ,kGÒÑc kÉ°SÉªM ¿hô¡¶j øjòdGh ,ÜÉÑ°ûdG

.…óëàdG Gòg ¢VƒN ‘

:ΩGh-»HO

 á«Hô©dG  øé¡dG  øjOÉ«e  áØ–  âaÉ°†à°SG  

 øég äÉjó– óMC’G ìÉÑ°U ΩƒeôŸÉH á∏«°UC’G

 ¥ÉÑ°S øª°V ∂dPh ´Gò«dG ø°S ‘ πFÉÑ≤dG AÉæHCG

 º«¶æJh ±GöTEG â– ΩÉ≤j …òdG öTÉ©dG ¿GƒjódG

 â°ùaÉæJ  å«M  øé¡dG  äÉbÉÑ°ùd  »HO  …OÉf

 kÉWƒ°T øjöûY QGóe ≈∏Y áØ∏àîŸG äGQÉ©°ûdG

.á«£e 331 ácQÉ°ûÃ äGÎeƒ∏«c áà°S áaÉ°ùŸ

 óªfi ⁄É°S ˆGóÑY QÉ©°ûH z»Ñ¶dG{ äRÉah

 »°ù«FôdG  •ƒ°ûdG  ¢SƒeÉæH  …ôeÉ©dG  ¢û∏°ûe

 kÉà«bƒJ â∏é°S ¿CG ó©H äÉ«∏ëŸG QÉµÑdG ´Gò«∏d

.≥FÉbO 9:13:1 √Qóbh

 ôjóZ  ¬fÉæe  ó«©°S  `d  zójQÉ¨J{  âª°ùMh

 QÉµÑdG  ´Gò«dG  ¢SƒeÉf  ≈∏Y  …óëàdG  »ÑàLG

 9:17:7 ≠∏H øeõH ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ äÉæé¡ŸG

.≥FÉbO

 Qƒ¡ªL í∏°üe óªM ó«©°S `d z»ª°SƒdG{ í‚h

 ´Gò«∏d ådÉãdG •ƒ°ûdG áªb ó°üM ‘ »HÉÑM’G

 ‘ ájÉ¡ædG §ÿ ¬dƒ°UƒH äÉ«∏ëŸG ¿Gó©÷G

.≥FÉbO 9:20:3 √Qóbh øeR

 ¿É£∏°S óªM ó«©°S `d ∑ƒ∏ªŸG zÈL{ ≥dCÉJh

 ¿Gó©÷G ´Gò«∏d •Gƒ°TC’G  ™HGQ ‘ …Qƒ°üæŸG

 ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H ∂dPh äÉæé¡ŸG

.≥FÉbO 9:08:6 â«bƒàH

 øe •Gƒ°TC’G ™«ªL ‘ π°†aC’G â«bƒàdG ¿Éch

 â«îH  ºàjƒN  óªM  `d  z√Qƒ°üæe{  Ö«°üf

 ™HGôdG •ƒ°ûdG IQGó°U ≈∏Y äRÉM »àdG …ôeÉ©dG

 â«bƒàH êÉàfEÓd äÉæé¡ŸG QÉµÑdG ´Gò«∏d öûY

.≥FÉbO 9:07:3 ≠∏H

:ΩGh-¿ÉªéY

 IóMGh ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ AGQhõdG á«ªfi Èà©J 

 ádhO ‘ á«©«Ñ£dGh á«MÉ«°ùdG øcÉeC’G πªLCG øe

 É¡©jQÉ°ûeh  É¡≤aGôe  Oó©àH  RÉà“h  ,äGQÉe’G

.ájƒªæàdGh á«MÉ«°ùdG

 »©«ÑW »FÉe ¿É°ùd øY IQÉÑY AGQhõdG á«ªfih

 É«∏fi »ª°ùj  Ée  hG  »Hô©dG  è«∏ÿG  øe óà‡

 á«æZ  á©«ÑW  äGP  á«ªëŸG  h  {  QƒÿGz`H

 2017 ƒ«dƒj  ‘ âæ∏YCGh  ,  É«Ä«H  h  É«Lƒdƒ«H

 ™Hôe Îe ¿ƒ«∏ŸG ¥ƒØJ áMÉ°ùÃ á«ªfi á≤£æªc

 á©°SÉ°ûdG ( ±hô¨fÉŸG ) Ωô≤dG äÉHÉZ É¡«£¨J

 OGóY’ ÉæeBG h É«©«ÑW G kPÓe h Gó°ü≤e É¡∏©L Ée

 ƒéæ«eÓØdG Qƒ«W É¡«a ÉÃ , Qƒ«£dG øe á∏FÉg

 ¤G áaÉ°VEG áæ°ùdG QGóe ≈∏Y ógÉ°ûJ »àdG ájOQƒdG

 áÑ°SÉæe áÄ«H ó©J Éªc , ¿ƒ°û∏ÑdG hCG øjõ◊G ∂dÉe

.IôLÉ¡ŸGh áª«≤ŸG Qƒ«£dG ôKÉµàd

 á«©«Ñ£dG á«ªëŸG øjõJ »àdG Ωô≤dG äÉHÉZ ó©Jh

 ájôëÑdG  ∑Éª°SC’G  øe  ójó©∏d  áÑ°üN  É°VQCG

 ôëÑdG äÉfÉWöSh ™bGƒ≤dGh ¿É«HhôdGh á«FÉŸGh

,áYƒæàŸG

 ÉgÒZ øY IôMÉ°ùdG á≤£æŸG ∂∏J õ«Á Ée ºgG h

 »àdG h , ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y Ωô≤dG QÉé°TCG Iö†N

 RÉéàM’ á«©«Ñ£dG áª¶fC’G ºgCG øe IóMGh Èà©J

 áeÉ°ùdG äGRÉ¨dG ∫õY h ¢VQ’G ¬Lh ≈∏Y ¿ƒHôµdG

 ¤G áaÉ°VEG , …QGô◊G ¢SÉÑàM’G ‘ ÖÑ°ùàJ »àdG

 ‘ á∏FÉ°ùdG äÉKƒ∏ŸG ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ É¡àªgÉ°ùe

 Ú°ù– ∫ÓN øe ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªMh √É«ŸG

 øe áØ∏àfl ´GƒfCG ƒ‰ Rõ©J »àdG √É«ŸG IOƒL

.á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG

 á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGO äÉ«FÉ°üMEG Ö°ùëH h

 ‘  πjõJ  IóMGƒdG  Ωô≤dG  Iôé°T  ¿EÉa  ¿Éªé©H

 ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK øe ºéc 12^3 §°SƒàŸG

 øe (øW 0^3)  ºéc 308 ∫OÉ©jÉe  …CG  ,kÉjƒæ°S

 25 ∫ÓN …ƒ÷G ±Ó¨dG øe ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK

.ÉeÉY

 QÉ°ùeGQ{ á«bÉØJG áªFÉb âeÉb ,2015 ΩÉY ‘h

 áMÉ°ùŸG  ¢SÉ«≤H  záÑWôdG  »°VGQCÓd  á«dhódG

 AGQhõdG  á≤£æe  ‘  áÑWôdG  »°VGQCÓd  á«∏µdG

 1^450^000h ™Hôe Îe 1^950^000`H É¡JQóbh

 »àdGh ,Ωô≤dG QÉé°TC’ »JÉÑædG AÉ£¨∏d áMÉ°ùªc

 iOCG É‡ Iôé°T 484^000 ÜQÉ≤j Ée ≈∏Y …ƒà–

 ÊÉK øe 5^950^000 ÜQÉ≤j Ée ¢UÉ°üàeG ¤EG

.óMGƒdG ΩÉ©dG ‘ ¿ƒHôµdG ó«°ùcG

:ΩGh-IôØ¶dG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ,óMC’G ìÉÑ°U â≤∏£fG , zˆG ¬¶ØM{

 ¿ÉLô¡e »eÉàN äÉ«dÉ©ah äÉ≤HÉ°ùe

 äÉæjGõe º°Sƒe{ 16`dG ¬JQhóH IôØ¶dG

 äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ º«¶æàH ,zπHE’G

 ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh

 ∫hÎH  ácöT  »é«JGÎ°S’G  ∂jöûdGh

 ôªà°ùJh  ,z∑ƒfOCG{  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG

 ójGR áæjóe ‘ πÑ≤ŸG ôjGÈa 2 ≈àM

.»ÑXƒHCG IQÉeEÉH IôØ¶dG á≤£æÃ

 áæjóe{ ‹ÉÿG ™HôdG áHGƒH äó¡°Th

 πHE’G  ∑Ó oe  øe  ±’B’G  óaGƒJ  zójGR

 ,»Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hOh  äGQÉeE’G  øe

 πHE’G  øe  ±’B’G  äGöûY  ÖfÉL  ¤EG

 º«gÉéŸGh  äÉ«∏ëŸG  øe  á∏«°UC’G

 ∂dPh  ,πjÉ°UC’G  äÉæë¡ŸGh  í°VƒdGh

 áæjGõe  äÉ°ùaÉæe  ¢Vƒÿ  kGOGó©à°SG

 ‘ ºî°VC’G ó©J »àdGh á«eÉàÿG πHE’G

.¬àbÓ£fG òæe ¿ÉLô¡ŸG ïjQÉJ

 ¢ü°üN •ƒ°T  101 áæjGõŸG  ó¡°ûJh

 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áª«≤H IõFÉL 947 É¡d

 É¡æe  ºgQO  ∞dCG  212h  Éfƒ«∏e  53

 39h  ,äÉ«∏ëŸG  πHEÓd  kÉWƒ°T  42)

 •Gƒ°TCG  6h  ,º«gÉéŸG  πHEÓd  kÉWƒ°T

 •Gƒ°TCG 6h ,πjÉ°UC’G äÉæé¡ŸG πHEÓd

 πHEG á≤HÉ°ùŸ •Gƒ°TCG 6h ,í°VƒdG πHEÓd

 ¥ÒH  »JõFÉL  ÖfÉL  ¤EG  ÖdÉëŸG

 »àÄØd ºgQO ÚjÓe 6 áª«≤H äGQÉeE’G

.(º«gÉéŸGh äÉ«∏ëŸG

 óaGƒàdG óMC’G ìÉÑ°U πHE’G ∑Óe CGóHh

 πHE’G  ∫ÉNOE’  ¿ÉLô¡ŸG  ™bƒe  ≈∏Y

 πHE’G  áæjGõe  •Gƒ°TCG  ‘  ácQÉ°ûŸG

 (äÉ«∏fih  º«gÉ›)  ≥jÉ≤◊G  ø°ùd

 ∂dPh ,â«ÑŸG ∑ƒÑ°T ¤EG AÉcöTh OÓJ

 •Gƒ°TC’G èFÉàf øY ¿ÓYEÓd kGOGó©à°SG

 ó©H áª«b IõFÉL 80 É¡d ¢ü°üN »àdG

.º«µëàdGh RôØdG ¿É÷ ≈∏Y É¡°VôY

 πHE’G  ∫ƒNO  óZ  Ωƒj  ìÉÑ°U  ºà«°Sh

 πHE’G  áæjGõe  •Gƒ°TCG  ‘  ácQÉ°ûŸG

 º«gÉ›)  ÉjGöT  ≥jÉ≤◊G  ø°ùd

 ,í°Vhh πjÉ°UCG äÉæé¡eh (äÉ«∏fih

 èFÉàf  øY  ¿ÓYEÓd  kGOGó©à°SG  ∂dPh

 RôØdG ¿É÷ ≈∏Y É¡°VôY ó©H •Gƒ°TC’G

 ¢ü°üN •Gƒ°TCG 9 ó¡°û«°S PEG ,º«µëàdGh

.áª«b IõFÉL 85 É¡d

 ó«MƒJ  ¤EG  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  ±ó¡j

 ∞«ãµJh ΩÉµMC’Gh •höûdGh ÒjÉ©ŸG

 äÉæjGõŸG ‘ ìÉéædG ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G

 ÚcQÉ°ûŸG  πHE’G  ∑Óe  OóY  IOÉjRh

 πHE’G  ä’Ó°S  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  É¡«a

 ™«ÑdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  IOÉjRh  á∏«°UC’G

 áMÉ«°ùdG ôjƒ£J ‘ ΩÉ¡°SE’Gh AGöûdGh

 •É°ûædG õ«Ø–h á«é«∏ÿGh á«∏NGódG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,…OÉ°üàb’G

 ¿ƒµàd »ÑXƒHCG õcôe õjõ©Jh á≤£æŸG

 õjõ©Jh πHE’G äÉæjGõŸ ¤hC’G á¡LƒdG

 á«ŸÉYh  á«ª«∏bEG  á°üæe  É¡àfÉµe

.çGÎ∏d

 Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG ¿ÉLô¡ŸG »eôjh

 »Hô©dGh  »JGQÉeE’G  çhQƒŸG  ≈∏Y

 ∫É°üjEGh  ,¬FÉ«MEGh  πHE’G  äÉæjGõe ‘

 á«fÉ°ùfE’Gh ájQÉ°†◊G äGQÉeE’G ádÉ°SQ

 A’ƒdG º«b õjõ©J øY kÓ°†a ,⁄É©dG ¤EG

 çGÎdG  á°SQÉ‡  ∫ÓN  øe  AÉªàf’Gh

.π«°UC’G »JGQÉeE’G

 

:ΩGh-»HO

 áî°ùædG ‘ ájƒ≤dG ¢Vhô©dG π°UGƒàJ

 áî°ùædGh ádƒ«∏d ´Gõa ádƒ£Ñd 23 `dG

 Úà∏dG  ¿Gó«ŸG  èeÉfôH  øe  18  `dG

 óªfi  øH  ¿GóªM  õcôe  Éª¡ª¶æj

 ôNBG  ájƒg ÖbôJ  ™e ,çGÎdG  AÉ«ME’

 z»ÑgòdG  ™HôŸG{  ¤EG  Ú∏gCÉàŸG

 äAÉ°VCG »àdG ‹É«∏dG øe IóMGh ó©H

 ¢ùaÉæàdG  Qƒ°U  πªLCÉH  zΩƒeôŸG{

.»Ñ©°ûdG çGÎdG äGQÉ¡Ã

 èeÉfÈd  á©HÉ°ùdG  á≤∏◊G  äó¡°Th

 ≈∏Y …ôŸG óªMCG ójGR ∫ƒ°üM ¿Gó«ŸG

 ™HôŸG{  ¤EG  πgCÉàdG  äÉbÉ£H  ådÉK

 ó«ªM  ≈∏Y  ¬bƒØJ  ó©H  z»ÑgòdG

 Éeó©H  ,»∏Y  ∫BG  ¢VÉcQ  øH  ó«ÑY

 ¬°ùaÉæŸ 55 πHÉ≤e 65 áeÓ©dG ≥≤M

 »∏¡dÉH  ˆG  óÑY  ¤EG  …ôŸG  º°†æ«d

 ™HôŸG  ‘  »ÑàµdG  óªMCG  óªfih

.»ÑgòdG

 á©HGôdG ábÉ£ÑdG º°ùM óYƒe ¿ƒµ«°Sh

 »àdG á≤∏◊G ‘ πÑ≤ŸG á©ª÷G Ωƒj

 ≈∏Y kAÉ°ùe á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ≥∏£æJ

 ‘ ójó÷G ¬©bƒe ‘ ¿Gó«ŸG ìöùe

 äÉbÉÑ°ùd »HO …OÉæH á«KGÎdG ájô≤dG

 äÉ≤∏M Ωó≤j å«M ΩƒeôŸÉH øé¡dG

 IQGOEG ôjóe Êƒ°UÉÿG ó°TGQ èeÉfÈdG

 óªfi øH ¿GóªM õcôe ‘ ä’ƒ£ÑdG

.çGÎdG AÉ«ME’

 IQGOEG  ôjóe  ¿É«°ùjOGhCG  ‹Éàf  äócCGh

 »°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’Gh äÉYGPE’G

 ‘ ádƒ£Ñ∏d áª¶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQh

 çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH ¿GóªM õcôe

 ≈∏Y çó◊G Gòg ‘ Ö°üæJ Oƒ¡÷G ¿CG

 »àdG  õcôŸG  ádÉ°SQh  ±GógCG  ≥«≤–

 á«æWh äÉ«dÉ©a º«¶æJ ‘ QƒëªàJ

 äGQÉeE’G  Ö©°T  øY  IÈ©e  á«KGôJ

 ÜÉÑ°ûdG õ«Ø– ≈∏Y πª©dGh ¬àÄ«Hh

 ’ ábÉW ∂∏àÁ …òdG Å°TÉædG »JGQÉeE’G

 √Gôf Ée ƒgh É¡«a ácQÉ°ûª∏d Ö°†æJ

 ó«©°U ≈∏Y kAGƒ°S ¿Gó«ŸG ìöùe ‘

 ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¬eó≤j  …òdG  AGOC’G

 áYƒæàŸG á«KGÎdG äÉ≤HÉ°ùŸG ∞∏àfl

 Qƒ°†◊G  ó«©°U  ≈∏Yh  á∏eÉ°ûdGh

 πc  ‘ ójGõàŸGh  õ«ªŸG  …ÒgÉª÷G

 »HÉéjE’G  ÜhÉéàdG  á«Ø«ch  á≤∏M

 ™∏£àf ÉæfC’ ™ªàéŸG øe çó◊G ™e

 çhQƒŸG  É¡«a  ¿ƒµj  ádÉ°SQ  ∫É°üjE’

 ¬H  õà©f  …òdG  »JGQÉeE’G  »Ñ©°ûdG

 ≈≤Ñjh  ó¡°ûŸG  á©«∏W  ‘  ôîàØfh

 ¬∏bÉæàJ  »àdG  ∫É«LC’G  ‘  kGöVÉM

.AÉHB’Gh OGóLC’G ≈£N ≈∏Y kGÒ°S kÉYÉÑJ

:ΩGh-»HO

 ∞∏N  ¢ù«ªN  óªfi ÖYÓdG  π°UGh  

 á≤HÉ°ùe ‘ ∫hC’G õcôŸG πàë«d ¬≤dCÉJ

 ™ªéàdÉH ºéc 97 â– ¿Rƒd IòJÉ°SC’G

 ,Iƒ≤dG äÉ©aQ á°VÉjôd ÊÉãdG »æWƒdG

 »Ñ≤ædG  AÉØ«g  Rƒa  É°†jCG  ó¡°T  …òdGh

 ‘ ∫hC’G õcôŸÉH ¿ÉµaQƒN …OÉf áÑY’

 ≈àMh ºéc 50 øe á›óŸG ¿GRhC’G

.äGóq«°ù∏d ºéc 86 ¥ƒa

 kÉÑY’  28  ™ªéàdG  Gòg  ‘  ∑QÉ°T

 äÉ°ùaÉæe ‘ ájófCG 5 ¿ƒ∏ãÁ áÑY’h

 IòJÉ°SC’Gh QÉÑµdGh ÜÉÑ°ûdGh ÚÄ°TÉædG

 107 ¥ƒa ¤EG ºéc 50 øe ¿GRhC’G ‘

 »HO  …OÉæH  ¬JÉ°ùaÉæe  âª«bCGh  ,ºéc

.ºª¡dG ÜÉë°UC’

 á°ûFÉY Rƒa øY èFÉàædG »bÉH äôØ°SCG h

 ≈∏Y  ,»HO  …OÉf  áÑY’  ,»Yƒ«£ŸG

 ¿Rƒd ÜÉÑ°ûdG á≤HÉ°ùe ‘ ∫hC’G õcôŸG

 ÖY’  …OƒjõdG  ó¡ah  ,ºéc  86  ¥ƒa

 ¿Rh ‘ ∫hC’G õcôŸÉH ¿ÉµaQƒN …OÉf

 »HÉYõdG ∞«°S ¬∏«eR h ºéc 65 â–

 72 â– ¿Rh  ‘ ∫hC’G  õcôŸG  ≈∏Y

.ºéc

 óÑY π«Ñf RÉa ,ºéc 80 â– ¿Rh ‘ h

 ∫hC’G õcôŸÉH »HO …OÉf ÖY’ ËôµdG

 …OÉf  ÖY’  ‹ƒÿG  ôgÉe  RôMCG  Éª«a

 88  â– ¿Rƒd  ∫hC’G  õcôŸG  ¿ÉªéY

.ºéc

 RÉa  ,ºéc  97  â–  á≤HÉ°ùe  ‘h

 ∞∏N ¢ù«ªN óªfi »ÑŸGQÉÑdG π£ÑdG

 óªfih ∫hC’G õcôŸÉH »HO …OÉf ÖY’

 õcôŸÉH »ÑX ƒHCG …OÉf ÖY’ …OÉª◊G

 óªMCGh ºéc 107 â– áÄa ‘ ∫hC’G

 »HO  …OÉf  ÖY’  »°Tƒ∏ÑdG  ¢ù«ªN

 ¥ƒa á≤HÉ°ùe ‘ É°†jCG ∫hC’G õcôŸÉH

.ºéc 107

 RÉa ,ÚÄ°TÉædGh ÜÉÑ°ûdG äÉ°ùaÉæe ‘h

 á≤HÉ°ùe ‘ »HO …OÉf ÖY’ ôHÉ°U ôªY

 Qó«M  ˆG  óÑY  ∫Éfh  ,ºéc  65 â–

 â– á≤HÉ°ùe Ö≤d ¿ÉªéY …OÉf ÖY’

 ÖY’ …QÉ°üfC’G ójGR π°üMh ,ºéc 80

 ‘ ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y »ÑX ƒHCG  …OÉf

.ºéc 88 øe πbCG ¿Rh á≤HÉ°ùe
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áMÉ«°ù∏d øjƒ«≤dG ΩCG ≈≤à∏e ∫ÉªYCG ΩÉààNG

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 záMÉ«°ù∏d øjƒ«≤dG ΩCG ≈≤à∏e{ ∫ÉªYCG âªààNG 

 øjƒ«≤dG ΩCÉH QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO ¬àª¶f …òdGh

 áaÉµd  á«é«JGÎ°SE’G  ácGöûdG  áeƒ¶æe  õjõ©àd

 á«∏ëŸG áaÉ«°†dGh áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ∫ÉéÃ AÉcöûdG

 á«MÉ«°ùdG äÉbÉÑdGh äÉéàæª∏d èjhÎdGh á«dhódGh

 ä’Échh á«bóæØdGh á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæŸG øe áeó≤ŸG

.IQÉeE’ÉH ôØ°ùdG

 ¢Vô©à°SG  ájQGƒM  á°ù∏L  ó≤Y  ≈≤à∏ŸG  øª°†Jh

 IôFGóH áMÉ«°ùdG IQGOEG ôjóe ¿É£∏°S ºã«g É¡dÓN

 É¡££Nh IôFGódG äÉ¡LƒJh ájDhQ QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG

 .ÜPÉL »MÉ«°S ´É£b ¢ù«°SCÉJ ƒëf á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äGRÉ‚E’G  øe ójó©dG  øY á°ù∏÷G ∫ÓN çó–h

 ‘É≤ãdGh »MÉ«°ùdG ∫ÉéŸG ‘ IôFGódG É¡à≤≤M »àdG

 ‘  ´É£≤dG  É¡≤≤M  »àdG  äÉ«FÉ°üMEÓd  ¢VôYh

.2022 ≈àM 2019 øe IÎØdG

 ¿CG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  áMÉ«°ùdG  IQGOEG  ôjóe  í°VhCGh

 ‘ 51 ¤EG â∏°Uh ¥OÉæØdG ∫É¨°TEG áÑ°ùf ‹ÉªLEG

 ,2022 ájÉ¡f ≈àM 2019 øe IÎØdG ∫ÓN áFÉŸG

 15  øe  ÌcCG  IÎØdG  √òg  ∫ÓN  IôFGódG  âª¶fh

 GÒ°ûe ..ôFGR ∞dCG 150 øY ÌcCG áÑ£≤à°ùe á«dÉ©a

 300 ¤EG π°Uh øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEG QGhR OóY ¿CG ¤EG

.2022 ΩÉY ájÉ¡f ≈àM ôFGR ∞dCG

 πeÉëª∏d  ójGR  ï«°ûdG  ¿ÉLô¡e  ¥ÉÑ°ùd  π£H  zº«°ûM{

kÉeób 22 áÄa á«YGô°ûdG

ΩƒeôªdG »a ´Gò«dG ¢SƒeÉf ¿ÉØ£îj z»ª°SƒdG{ h z»Ñ¶dG{

IôMÉ°S á«MÉ«°S ≥aGôeh áHÓN á©«ÑW á«ªëe .. ¿ÉªéY AGQhR

á©°SGh á«é«∏N ácQÉ°ûe §°Sh

16`dG ¬JQhóH IôØ¶dG ¿ÉLô¡e »eÉàN äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG

z»ÑgòdG ™HôªdG{ ∫Éªàc’ kÉÑbôJ ájƒ≤dG ¢Vhô©dG π°UGƒJ ádƒ«∏d ´Gõa ádƒ£H

Iƒ≤dG äÉ©aôd »fÉãdG ™ªéàdG »a ≥dCÉàdG ¿ƒ∏°UGƒj ºª¡dG ÜÉë°UCG

Ωƒ«dG ≥∏£æJ ¢SƒµæªdG èeÉfôÑd ô°TÉÑªdG åÑdG äÉ≤∏M á«fÉK 

:ΩGh-»HO

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

 …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G πØM ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh

 áÑ°SÉæÃ  …ôgÉ¶dG  ΩÉ¡dG  ó«©°S  ó«ÑY  ¬eÉbCG

 øH ™fÉe ï«°ûdG áÁôc ¤EG óªfi ¬∏‚ ±ÉaR

 πØ◊G ö†M Éªc . Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH áØ«∏N

 ∑QÉÑe ï«°ûdG - »HóH õ∏aGQ ¥óæØH º«bCG …òdG -

 QÉÑc øe OóYh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  •ÉÑ°V  QÉÑch  äÉ«°üî°ûdG

 .  AÉbó°UC’Gh πgC’G øe ÒØZ ™ªLh áWöûdGh

.á«Ñ©°Th á«KGôJ äGô≤a πØ◊G â∏∏îJ

Ωƒàµe ∫BGh …ôgÉ¶dG ìGôaCG ô°†ëj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

Ωƒàµe ∫BGh …ôgÉ¶dG ìGôaCG √Qƒ°†M ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f
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ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

áYƒæàe IôgR ø«jÓe 8 áYGQõH »dÉªédG ô¡¶ªdÉH »≤JôJ »ÑXƒHCG ájó∏H

 Iô«éØdÉH zøØdG â«H{ »a ÜÉÑ°ûdG »Yh ôjƒ£àd ájQGƒM á°ù∏L

 zøWƒdG IôcGP{ »a ∫ƒ«îdÉH kGô«Ñc kÉeÉªàgG …óÑj á«æWƒdG áÑàµªdGh ∞«°TQC’G

2023 ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡ªH

   á∏«∏édG ≈Ø°ûà°ùe »a ∫ÉØWC’G OÉ©°SE’ á«©ªàée IQOÉÑe zÉfOÉÑcCG äGò∏a ÉædÉØWCG{

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 äÉª°ùdGh ,á«dÉª÷G º«≤dG ï«°SôJ ƒëf É¡æe kÉ«©°S

 ,É¡«MGƒ°Vh ,»ÑXƒHCG áæjóŸ IOôØàŸG ájQÉ°†◊G

 ,á«àëàdG  á«æÑdG  öUÉæYh  ,áeÉ©dG  É¡≤aGôeh

 8 øe ÌcCG  áYGQR »ÑXƒHCG  áæjóe ájó∏H äõ‚CG

 ¿GƒdC’G á≤°SÉæàeh áYƒæàe á«ª°Sƒe IôgR ÚjÓe

 ≥WÉæŸG  ‘h ,É¡«MGƒ°Vh  ,»ÑXƒHCG  IôjõL ‘

 äÉjó∏ÑdG õcGôŸ ‘Gô¨÷G ¥É£ædG øª°V á©bGƒdG

.á«YôØdG

 …òdG ‹Éª÷G ô¡¶ª∏d kGõjõ©J ´höûŸG Gòg »JCÉjh

 á«fGôª©dG á°†¡æ∏d áÑcGƒeh ,»ÑXƒHCG ¬H ∞°üàJ

 å«M ,ó©°üdG áaÉc ≈∏Y Égó¡°ûJ »àdG ájQÉ°†◊Gh

 ‘h  ,¥ô£dG  ÖfGƒL  ≈∏Y  QƒgõdG  √òg  âYRƒJ

 ,»°TÉªŸGh ,Qƒ°ù÷Gh äGQGhódGh ,á«£°SƒdG Qõ÷G

 AÉ≤JQ’G  ±ó¡H  ,ábôØàe  ≥WÉæe  ‘  äGôªŸGh

 ≥aGôª∏d  ≥°SÉæàŸG  ‹Éª÷G  ó¡°ûŸÉH  ôªà°ùŸG

 ¢SƒØf ‘ å©ÑJ á«HÉéjEG áÄ«H OÉéjEGh ,áeÉ©dG

.∫Éª÷Gh áæ«fCÉª£dGh áMGôdG QGhõdGh ¿Éµ°ùdG

 áYGQR  ´höûe  ≈£Z  ó≤a  ¬JGP  ó«©°üdG  ≈∏Y

 Îe 500,000 `H Qó≤J áMÉ°ùe á«ª°SƒŸG QƒgõdG

 ájƒà°ûdG  á«ª°SƒŸG  QƒgõdG  õ«ªàJ  å«M ,™Hôe

 áëFGôdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É¡dÉªLh ,É¡fGƒdCG ´ƒæàH

 ájó∏H ¢Uô– Gò¡dh ,É¡°†©Ñd áMGƒØdG ájô£©dG

 ájƒ«◊G øcÉeC’G ‘ É¡àYGQR ≈∏Y »ÑXƒHCG áæjóe

.¿ÉµŸG ≈∏Y k’ÉªLh kÉ≤fhQ »Ø°†àd áª¡ŸGh

 π«µ°ûJ ≈∏Y »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏H ¢Uô– Éªc

 kGQÉµàHGh  kÉYGóHEG  ÌcCG  á≤jô£H  QƒgõdG  ™jRƒJh

 hCG  ájó«∏≤àdG  IQƒ°üdGh  ,±ƒdCÉŸG  ≈∏Y êhôî∏d

 º°SQ  IOÉYEG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,áYGQõ∏d  á«£ªædG

 øjõà°S »àdG QƒgõdG ´ƒf ójó–h ,á≤£æŸG íeÓe

 ¬JÉÑ∏£àeh  ™bƒŸG  á°SGQO  ≥jôW  øY  ¿ÉµŸG

 øe áÑ°SÉæŸG á«YƒædG ∫Éª©à°SG ºàjh ,á°UÉÿG

 á©«ÑWh äÉJÉÑædG ºéMh ¿GƒdC’G å«M øe QÉgRC’G

 É¡àYGQR iód ájó∏ÑdG »YGôJh ,É¡àëFGQh Égƒ‰

 »àdG ¿GƒdC’G QÉ«àNG :É¡ªgCG ÒjÉ©e IóY QƒgõdG

 ¥ô£dGh ≥FGó◊G »eóîà°ùe á«°ùØf ≈∏Y ôKDƒJ

 ¿GƒdCG ™e QƒgõdG ¿GƒdCG ≥°SÉæJh ,á«HÉéjEG IQƒ°üH

 …ö†ÿG ´ƒªéŸG ≥°SÉæJh ,IOƒLƒŸG äÉJÉÑædG

  .IQÉàîŸG QƒgõdG áaÉãc ™e IOƒLƒŸG äÉJÉÑæ∏d

 ‘ äõ‚CG »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏H ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 ΩÉ©dG ‘h ,IôgR ÚjÓe 5 áYGQR 2020 ΩÉ©dG

 â≤≤M  å«M  ,IôgR  ÚjÓe  7  øe  ÌcCG  2021

 π°UGƒJh ,%63 áÑ°ùæH kGƒ‰ QƒgõdG áYGQR ™jQÉ°ûe

 á∏°UGƒe áé«àf QGôªà°SÉH ´ÉØJQ’G áÑ°ùædG √òg

 ¿óª∏d …QÉ°†◊Gh ‹Éª÷G ó¡°ûŸG õjõ©J ájó∏ÑdG

 QƒgõdG  äÉYGQR  â∏ª°T  óbh  ,áeÉ©dG  ≥aGôŸGh

 ’  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡æeh  ≥WÉæŸG  ∞∏àfl

 ≥jô£dG ,Ú£ÑdG á≤£æe ,»ÑXƒHCG ¢û«fQƒc :öü◊G

 ,ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ´QÉ°T ,íØ°üe – ΩÉ©dG

 ,áÑKƒdG-  ójGR  ï«°ûdG  ¿ÉLô¡e  ,¿GóHQ  á≤jóM

.áÑKƒdG √õàæe ,¢SÉj IôjõL ,»Hô©dG è«∏ÿG ´QÉ°T

 áYGQR ´höûe ‘ áeóîà°ùŸG QƒgõdG ´GƒfCG øeh

 É¡eGóîà°SG  ájó∏ÑdG  âë°VhCG  á«ª°SƒŸG QƒgõdG

 ,á«ª£ÿG ,”GÒLCG ,ódƒL …QÉe ,É«fƒà«H) :Qƒgõd

  .(πØfô≤dG IôgR ,¢SƒeRƒc

 »ÑXƒHCG  áæjóe  ájó∏H  âHÉgCG  QÉWE’G  Gòg  øª°V

 ≥FGó◊Gh áeÉ©dG ≥aGôŸG OGhQh ,QGhõdGh ,¿Éµ°ùdÉH

 AÉ£¨dGh QƒgõdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ áªgÉ°ùŸG á«ªgCG

 ΩóYh QÉé°TC’Gh ,AGö†ÿG äÉë£°ùŸGh ,»JÉÑædG

 ‘ á«©ªàéŸG  á«dhDƒ°ùª∏d kGõjõ©J ∂dPh ,É¡aÓJEG

 ≥aGôŸGh ¿óª∏d ΩÉ©dG ‹Éª÷G ô¡¶ŸÉH AÉ≤JQ’G

 OÉ©°SEG πLCG øe äóLh »àdGh á«¡«aÎdGh áeÉ©dG

.™ªàéŸG

:IóMƒdG-IÒéØdG

 IOÉ©°S »YÉªàL’G π°UGƒàdG OGhQ á£HGQ âaÉ°†à°SG

 áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  ºîaC’G  ∞«°S  óªfi  ¢Sóæ¡ŸG

 ‘ ,IÒéØdG ájó∏H ΩÉY ôjóe ìöùª∏d á«dhódG

 ,IÒéØdG ‘ π°UGƒJ ¢ù∏› øe áãdÉãdG á°ù∏÷G

 ‘ ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdGh ìöùŸG á«ªgCG{ ¿Gƒæ©H

 »eÓYE’G  ÉgQGOCG  »àdGh  ,zÜÉÑ°ûdG  »Yh  ôjƒ£J

 ˆGóÑY ï«°ûdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,…óeÉ¨dG ˆGóÑY

 äGQÉeE’G OÉ–G ¢ù«FQ »böûdG ∞«°S øH óªM øH

  …ƒ°†Y ÖfÉéH ,á«fóÑdG ábÉ«∏dGh ΩÉ°ùLC’G AÉæÑd

 »MÉª«dG  öUÉf  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 ˆGóÑY »eÓYE’G QÉ°ûà°ùŸGh ,»MÉª«dG øjôHÉ°Uh

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG OGhQ á£HGQ ¢ù«FQ »ë°ûdG

 á«©ªàéŸG  äGQOÉÑŸG  QÉWEG  ‘ á°ù∏÷G  êQóæJ

 ÉgQhO õjõ©àd »YÉªàL’G π°UGƒàdG OGhQ á£HGôd

 áªYGódG É¡à«é«JGöSG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ ,»HÉéjE’G

 ™e ΩAGƒàJ »àdG á«°ù°SDƒŸG º«≤dG Rõ©j Ée πµd

 QÉµaC’G ∫OÉÑJh …QhÉ°ûàdG è¡æ∏d áªYGódG iDhôdG

 ™ªàéŸG AGôKE’ ,ÜQÉéàdG ∑QÉ°ûJh QGhOC’G πeÉµJh

.IAÉæÑdG äGQOÉÑŸÉH

 â«H{  ô≤e  ‘  âª«bCG  »àdG  á°ù∏÷G  â°ûbÉfh

 ,ΩÓYE’Gh áaÉ≤ã∏d IÒéØdG áÄ«¡d ™HÉàdG zøØdG

 ∞«°S  óªfi  ¢Sóæ¡ŸG  É¡∏¨°T  »àdG  Ö°UÉæŸG

 á°übh ,»ŸÉ©dGh »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y ºîaC’G

 IOó©àŸG Ö°UÉæŸG ‘ »æ¡ŸG √õ«“h ¬MÉ‚

 ìöùŸG  ‘  ¬JÉjGóHh  √QGƒ°ûeh  ,Égó∏≤J  »àdG

 πFÉ°Sh  QhOh  áaÉ°VE’ÉH  ,áaÉ≤ãdGh  ΩÓYE’Gh

 á«HÉéjE’G IQƒ°üdG ¢ùµY ‘ »YÉªàL’G π°UGƒàdG

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ ádhódG IOÉjQ øY

 OGhQ  á°ù∏÷G  ‘  ¬ãjóM  ∫ÓN  ºîaC’G  ÉYOh

 Òî°ùJh  ï«°SôJ  ¤EG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 Ωóîj  ¿CG  øµÁ  Ée  πµH  º¡©bGƒeh  º¡JÉHÉ°ùM

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  Éª«°S’  ,á«æWƒdG  äÉ©∏£àdG

 kÉLPƒ‰  âeób  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒàH

 áaÉc ‘ É¡àî°SQh ,á«ŸÉ©dG É¡JOÉjQ ‘ iòàëj

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  §£ÿGh ájƒªæàdG  äÉ«é«JGÎ°S’G

 QhódG  ¢Sqôµj  Ée  πµd  áª«µ◊G  ájDhô∏d  áªLôJ

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  »æÑJ  ‘  ádhó∏d  »©«∏£dG

 kGócDƒe ,ájQÉ°†◊Gh á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh á«°ùaÉæàdGh

 áeGóà°SG  ‘  ¬H  ¿ƒ©∏£°†j  …òdG  QhódG  á«ªgCG

.á«©ªàéŸGh á«æWƒdG èeGÈdGh äÉ¡LƒàdG

 áÄ«g ºgh IÉYôdG ËôµJ ” á°ù∏÷G ¢ûeÉg ≈∏Yh

 IÒéØdG  á«ÁOÉcCGh  IÒéØdÉH  ΩÓYE’Gh  áaÉ≤ãdG

 kGôjó≤J  ,á«fÉ£jÈdG  á©eÉ÷Gh  á∏«ª÷G  ¿ƒæØ∏d

 á°ù∏÷G ìÉ‚ ºYO ‘ AÉcöûdG á«≤H ™e ºgQhód

 ,™ªàéŸG äÉÄa ÚH »∏YÉØàdG è¡ædG QÉWEG øª°V

 á«ÁOÉcCG  ‘  øjõ«ªŸG  øe  10  íæe  ”  Éªc

 ,á£HGôdG  ájƒ°†Y  á∏«ª÷G  ¿ƒæØ∏d  IÒéØdG

 ™jQÉ°ûe  ™e  äÉ«bÉØJG  5 ™«bƒJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 záªb ábÉ£H{ ¤EG ΩÉª°†fÓd IÒéØdG ‘ á«æWh

.á£HGô∏d á©HÉàdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »àdG  zøWƒdG  IôcGP{  á°üæe  â∏ØM  

 á«æWƒdG áÑàµŸGh ∞«°TQC’G É¡H ∑QÉ°ûj

 øcôH 2023 ójGR  ï«°ûdG  ¿ÉLô¡e ‘

 ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ,∫ƒ«ÿG  øY  ¢UÉN

 ,á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d äGQÉeE’G á«©ªL ™e

 áÑàµŸGh ∞«°TQC’G ΩÉªàgG ¥É«°S ‘h

.∫ƒ«ÿÉH á«æWƒdG

 á«≤FÉKƒdG  ΩÓaC’Gh  Qƒ°üdG  ¢ùµ©Jh

 ñƒ«°T  ΩÉªàgG  á°üæŸG  ‘  IÒ°ü≤dG

 á°VÉjôHh  ∫ƒ«ÿÉH  ΩGôµdG  äGQÉeE’G

 á°Vhô©ŸG  OGƒŸG  á«ªgCGh  ,á«°ShôØdG

 ¢SƒØf  ‘ á∏«°UC’G  ájƒ¡dG  õjõ©J ‘

 ≈∏Y  º¡©é°ûJh  ,ójó÷G  π«÷G  AÉæHCG

 Iõ«côdG √QÉÑàYÉH º¡KGôJ ≈∏Y ®ÉØ◊G

.…QÉ°†◊G AÉæÑdG á«∏ªY ‘ á«°SÉ°SC’G

 øe  kGOóY  zøWƒdG  IôcGP{  ¢Vô©Jh

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ª∏d  Qƒ°üdG

 - √GôK ˆG Ö«W - ¿É«¡f ∫BG  ¿É£∏°S

 á∏«°UC’G  á«Hô©dG  ∫ƒ«ÿG  ¥ÉÑ°S  AÉæKCG

 QÉª°†ŸG  ≈∏Y  º«bCG  …òdG  áæé¡ŸGh

 ‘  á«°ShôØdG  …OÉæH  ¥ÉÑ°ù∏d  ójó÷G

 AÉæKCG  kGQƒ°Uh  1995  ΩÉY  »ÑXƒHCG

 ∫ƒ«ÿG ¥ÉÑ°S - ˆG ¬ªMQ - √Qƒ°†M

 ¿Gó«e ‘ º«bCG …òdGh á∏«°UC’G á«Hô©dG

.Ω1980 ¢SQÉe ‘ »ÑXƒHCÉH ¥ÉÑ°ùdG

 á°üæŸG  ‘ á°Vhô©ŸG  Qƒ°üdG  ≥KƒJh

 ∫ƒ«ÿÉH  äGQÉeE’G  IOÉb  ΩÉªàgG  kÉ°†jCG

 ‘h  ,á«°ShôØdG  á°VÉjôHh  ,á∏«°UC’G

 ¬d QƒØ¨ŸG ÊÉÑdGh ¢ù°SDƒŸG º¡àeó≤e

 -  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh - √GôK ˆG Ö«W

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh - ˆG ¬¶ØM -

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ºcÉM  ,AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,ádhódG

 ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO

 ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

.á°SÉFôdG ¿GƒjO

 §FÉ°SƒdGh  Qƒ°üdÉH  á°üæŸG  â≤Khh

 á≤dÉªY äÉbÉÑ°S øe ÖfGƒL IOó©àŸG

 IQó≤∏d á«dhódG »HO áæjóe ‘ IQó≤dG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCÉc ¥ÉÑ°Sh ,2009 ΩÉY

 ájôb øjOÉ«e ‘ IQó≤∏d ádhódG ¢ù«FQ

 áÑKƒdG  ‘  IQó≤∏d  á«ŸÉ©dG  äGQÉeE’G

 ,Ω2014 ΩÉYh ,2008 ΩÉY »ÑXƒHCG ‘

 …hòd  ∫hC’G  IOGQE’G  ¿É°Sôa  ¥ÉÑ°Sh

 ájôb ‘ IQó≤∏d á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G

 .Ω2008 ΩÉY IQó≤∏d á«ŸÉ©dG äGQÉeE’G

 äÉ°ùaÉæe  á°üæŸG  äÉ«æà≤e  äó°UQh

 ∫ƒ«ÿG ∫Éª÷ á«dhódG »ÑXƒHCG ádƒ£H

 …OÉæH õLGƒ◊G õØb ¿Gó«e ‘ á«Hô©dG

 ¥ÉÑ°Sh ,Ω2011 ΩÉY á«°ShôØ∏d »ÑXƒHCG

 ¿Gó«e ‘ IQó≤∏d á≤dÉª©dG …ó– ¢SCÉc

 ΩÉY áÑKƒdG ‘ IQó≤∏d á«ŸÉ©dG IQó≤dG

.Ω2013

 øe áî°ùf º«∏°ùJ kÉ°†jCG á°üæŸG â≤Khh

 á«ŸÉ©dG áª¶æª∏d π«ÿG ∫ƒ°UCG) ÜÉàc

 (ƒgGƒdG  -  á∏«°UC’G  á«Hô©dG  ∫ƒ«î∏d

 ‘ äGQÉeE’G ádhO ácQÉ°ûeh ,1990 ΩÉY

.Üô¨ŸG ‘ ó≤Y …òdG (ƒgGƒdG) ô“Dƒe

 zøWƒdG IôcGP{ á°üæe ΩÉªàgG »JCÉjh

 ∞«°TQC’G  Oƒ¡÷  k’Éªµà°SG  ∫ƒ«ÿÉH

 ¿ÉLô¡e  ºYO  ‘  á«æWƒdG  áÑàµŸGh

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S

 …òdGh  ,á«Hô©dG  ∫ƒ«î∏d  »ŸÉ©dG

 ∫ƒ«ÿG  AÉ≤JQG  ‘  ábQÉa  káeÓY  qó©j

 π°UGƒàdG ‘ äGQÉeEÓd kGÒØ°Sh ,á«Hô©dG

 ,iôNC’G  Üƒ©°ûdG  ™e  …QÉ°†◊G

 ‘  óLGƒàdGh  Qƒ°†◊G  ≈∏Y  ¬°UôMh

 ¬fCG Éªc ,á«KGÎdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G

 ¬JGQGó°UEG  ‘  √Oƒ¡÷  kÉ°†jCG  ∫Éªµà°SG

 áYƒ°Sƒe  É¡àeó≤e  ‘h  ,á°ü°üîàŸG

 áYƒ°Sƒe  ÈcCG  qó©J  »àdG  (äÉjOÉ©dG)

 øe  ∞dCÉàJ  PEG  ;∫ƒ«ÿG  ‘  á«HôY

 øe ÌcCG ≈∏Y …ƒà– äGó∏› á°ùªN

 π«ÿG ÜÉ°ùfCG  ‘ åëÑJ ,áëØ°U ∞dCG

 É¡YÉÑW ,É¡LÓYh É¡à«HôJ ,É¡aÉ°UhCGh

 ,π«ÿG  ΩÓYCGh  É¡JGhOCG  ,É¡JÉeGóîà°SGh

.É¡H ≥∏©àŸG …ƒ¨∏dG ºé©ŸGh

 ¿Ééd äÉYÉªàLG ∞«°†à°ùJ äGQÉeE’G

á«Hô©dG á©eÉédG πªY

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ∞«°†à°ùJ  

 É«∏©dG ≥«°ùæàdG áæé∏d 54 `dG IQhódG äÉYÉªàLG

 ≈≤à∏Ÿ á°SOÉ°ùdG IQhódGh ∑Î°ûŸG »Hô©dG πª©∏d

 Qô≤ŸG  ,á°ü°üîàŸG  á«YƒædG  á«Hô©dG  äGOÉ–’G

 øe IÎØdG  ∫ÓN »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘ Éªgó≤Y

 ƒHCG óªMCG ‹É©e á°SÉFôH …QÉ÷G ôjÉæj 26 - 23

.á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷ ΩÉ©dG ÚeC’G §«¨dG

 äÉYÉªàL’G ‘ á«°ù«FôdG äÉ°ûbÉæŸG Qƒëªàà°Sh

 »Hô©dG »FGò¨dG øeC’G äÉYƒ°Vƒe ∫ƒM É¡«dEG QÉ°ûŸG

 »Hô©dG  »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh  á«NÉæŸG  äGÒ¨àdGh

 äÉYƒ°VƒŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÊGÈ«°ùdG  øeC’Gh

 á«Hô©dG äGOÉ–’Gh äÉª¶æŸG á£°ûfCÉ`H á£ÑJôŸG

.áeOÉ≤dG á∏MôŸG ‘ É¡æe Üƒ∏£ŸG QhódGh

 πª©dG  äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  ∑QÉ°ûJ  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh

 É«∏©dG  ≥«°ùæàdG  áæ÷  AÉ°†YCG  ∑Î°ûŸG  »Hô©dG

.áª¶æe 35 ÉgOóY ≠dÉÑdGh ∑Î°ûŸG »Hô©dG πª©∏d

 ÌcCG  AÉæeCGh AÉ°SDhQ äÉYÉªàL’G ‘ ∑QÉ°ûj Éªc

 á«YƒædG á«Hô©dG äGOÉ–’G øe kGOÉ–G Ú©HQCG øe

 á∏¶e  â–  á£°TÉædGh  á∏YÉØdG  á°ü°üîàŸG

.∑Î°ûŸG »Hô©dG πª©dG áeƒ¶æe

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »cR  ΩÉ°ùM  ÒØ°ùdG  ‹É©e  ∫Ébh

 √òg  OÉ≤©fG  ¿EG  á«Hô©dG  á©eÉé∏d  óYÉ°ùŸG

 á©HÉàeh  ≥«°ùæJ  QÉWEG  ‘  »JCÉj  äÉYÉªàL’G

 πX ‘ ∑Î°ûŸG »Hô©dG πª©dG äÉ°ù°SDƒe Oƒ¡L

 á≤£æŸG  É¡H  ô“  »àdG  äGóéà°ùŸGh  äGQƒ£àdG

 äÉjó–h  kGójóL  É©bGh  â°Vôa  »àdGh  ,á«Hô©dG

 πYÉØàdG äÉª¶æŸG ™«ªL ≈∏Y ÖLƒà°ùJ IÒÑc

 πLCG øe É¡àÑcGƒŸ É¡aGógCGh É¡›GôH ôjƒ£Jh É¡©e

 É°†jCG »Yóà°ùj Ée ƒgh ,»Hô©dG ™bGƒdÉH ¢Vƒ¡ædG

 πch äÉª¶æŸG ∂∏J ÚH QRBÉàdGh ôaÉ°†àdG øe kGójõe

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG øe

 ádhO  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  ÒÑµdG  QhódG  ¬«dÉ©e  øªKh

 øY kGÈ©e ,∑Î°ûŸG »Hô©dG πª©dG ºYód äGQÉeE’G

 √òg áaÉ°†à°SG ≈∏Y äGQÉeE’G IOÉ«≤d √ôµ°T πjõL

 ≥jôØ∏d π°UGƒàŸG ºYódGh á©HÉàŸGh ,äÉYÉªàL’G

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG

 ¬ªYód  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 »àdG  »ªbôdG  OÉ°üàbÓd  á«Hô©dG  ájDhôdG  IQOÉÑŸ

 »ªbôdG OÉ°üàbÓd »Hô©dG OÉ–’G ∫ÓN øe âeób

.Üô©dG IOÉ≤dG ÉgôbCGh

 …QƒÿG óªfi »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 á«Hô©dG  ájOÉ°üàb’G  IóMƒdG  ¢ù∏›  QÉ°ûà°ùe

 OÉ°üàbÓd  »Hô©dG  OÉ–’G  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 É¡Ø«°†à°ùà°S  »àdG  äÉYÉªàL’G  á«ªgCG  »ªbôdG

 ó¡°ûJ  á«Hô©dG  á≤£æŸG  ¿CGh  á°UÉN  äGQÉeE’G

 øe  IÒÑc  áMÉ°ùe  OÉéjEG  ºà– IÒÑc  äGÒ«¨J

 á«Hô©dG äÉª¶æŸGh ∫hódG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 á«Hô©dG  á£°ûfC’G  πeÉµJ  ‘  »©°ùdG  »Yóà°ùJh

.ácÎ°ûŸG

 äÉgÉŒG á«Hô©dG ∫hódG  »æÑJ ™eh ¬fCG  ±É°VCGh

 »àdG Üô©dG IOÉ≤dG áªb OÉªàYGh »ªbôdG OÉ°üàb’G

 õ«cÎdG …Qhö†dG øe äÉH ó≤a ,ôFGõ÷G ‘ äó≤Y

 á«YÉªàL’G äÉjóëàdG á÷É©e ‘ ¿hÉ©àdG ≈∏Y

 øe  IOÉØà°S’Gh  ,∑Î°ûe  πµ°ûH  ájOÉ°üàb’Gh

 ájƒªæJ äGõØb ≥«≤ëàd áeó≤àŸG äÉ«LƒdƒæµàdG

.á«Hô©dG á≤£æŸÉH

 óÑY ÒN óªfi ¢VƒØŸG ôjRƒdG Ωó≤J ¬à«MÉf øe

 á«Hô©dG äGOÉ–’Gh äÉª¶æŸG IQGOEG  ôjóe QOÉ≤dG

 ôµ°ûdÉH ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’ÉH

 áaÉ°†à°SG ≈∏Y kÉÑ©°Th káeƒµM äGQÉeE’G ádhO ¤EG

 áÁôc  IƒYóH  »ÑXƒHCG  áæjóe  ‘  äÉYÉªàL’G

 ¿CG GócDƒe ..»ªbôdG OÉ°üàbÓd »Hô©dG OÉ–’G øe

 äÉª¶æe øe áØãµe ácQÉ°ûe ó¡°ûà°S äÉYÉªàL’G

 √òg  ‘  ∑Î°ûŸG  »Hô©dG  πª©dG  äÉ°ù°SDƒeh

.äÉYÉªàL’G

 kGôeCG íÑ°UCG äGOÉ–’G √òg QhO õjõ©J ¿CG ±É°VCGh

 á«ªæàdG  IÒ°ùe  ÖcGƒàd  ájQhöV  Iƒ£Nh  kÉª¡e

 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ÉgOÉ©HCG ‘ áeGóà°ùŸG

 á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG áYÉæe øe ójõj ÉÃ ,á«Ä«ÑdGh

 »FGò¨dG  øeC’G  äÉjó–  á¡LGƒe  ‘  É¡æ°üëjh

.»Hô©dG

 ≥∏£æj ábÉYE’ÉH á£ÑJôªdG IQOÉædG äÉeRÓàªdG ôªJDƒe

ôjGôÑa 27 ábQÉ°ûdÉH
:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d ábQÉ°ûdG áæjóe âæ∏YCG 

 {  ‹hódG  »ª∏©dG  Égô“Dƒe  º«¶æJ  øY

 zábÉYE’ÉH  á£ÑJôŸG  IQOÉædG  äÉeRÓàŸG

 májÉYQ  â–  ΩOÉ≤dG  ôjGÈa  28h  27  »eƒj

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  máÁôc

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 á©eÉL ™e pácGöûdÉHh ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 ‘ ,™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRhh ábQÉ°ûdG

 á©eÉL  ̀ÚæÑdG páq«∏µH ,»HÓ£dG ióàæŸG páYÉb

.ábQÉ°ûdG

 »©aÉ«dG  ËôµdG  óÑY  ≈æe  IOÉ©°S  äQÉ°TCGh

 ,á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ôjóe

 ó©j …òdG - çó◊G Gòg ¿CG ¤EG ,ô“DƒŸG á°ù«FQ

 »Hô©dG pøWƒdG iƒà°ùe ≈∏Y p¬Yƒf øe ∫qhC’G

 çóMCG ∫ƒM »YƒdG iƒà°ùe ™aQ ¤EG ±ó¡j -

 á«∏ª©dGh  áq«Ñ£dG  äÉ°SQÉª oŸGh  äGóéà°ù oŸG

 …hP  ¢UÉî°TCÓd  á«∏«gCÉàdGh  ájƒHÎdGh

 ,Iójó÷G ±QÉ©ŸG ÒaƒJh ,IQOÉædG äÉeRÓàŸG

 á«ª«∏©àdG  äÉeóÿG  ∫ƒM  äGÈÿG  ∫OÉÑJh

 äÉeRÓàŸG …hP øe ¢UÉî°TCÓd á«∏«gCÉàdGh

 IÉ«◊G IOƒL Ú°ù– ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IQOÉædG

 ,ºgöSCGh IQOÉædG äÉeRÓàŸG …hP ¢UÉî°TCÓd

 áeqó≤ oŸG äÉeóÿG ≥«°ùæJh Oƒ¡÷G ó«MƒJh

 ≈∏Y  ±qô©àdGh  ,º¡d  áØ∏àîoŸG  äÉ¡÷G  øe

 ∫ÓN øe ,äÉHƒ©°üdGh ÉjÉ°†≤dG ¢†©Ñd ∫ƒ∏M

.áëLÉædG ÜQÉéàdG ¢†©H ≈∏Y ´ÓW’G

 ‘ ó≤Y »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN »©aÉ«dG âàØdh

 ∞°ûµ∏d z¢ùª°T{ ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG áæjóe ô≤e

 ‹ƒJ  áæjóŸG  ¿CG  ¤EG  ô“DƒŸG  π«°UÉØJ  øY

 ,á«©ªàéŸGh á«ª∏©dG á«Yƒà∏d IÒÑc á«ªgCG

 π°†aCGh  çóMCG  áÑcGƒe  ≈∏Y  ¢Uô–h

 ôjƒ£J É¡fCÉ°T øe »àdG á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 …hP  ¢UÉî°TCÓd  áesó≤ oŸG  äÉeóÿGh  πª©dG

 á≤K ≈∏Y É¡fCGh ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ ábÉYE’G

 IQOÉædG äÉeRÓàŸG ∫ƒM Égô“Dƒe s¿CG  ,á qeÉJ

 º¡°ù oJ  ,á≤£æŸG  ‘  ∫qƒ–  á£≤f  πqãª o«°S

 √ò¡H  á«Ñ£dGh  á«æ¡ŸG  QOGƒµdG  á«YƒJ  ‘

. É¡©e pπeÉ©àdG á«Ø«ch ,äÉeRÓà oŸG

 á«ÑæLCGh á«HôY ∫hO 8 ácQÉ°ûe ¤EG âgƒfh

 ,öüeh  ,ÉµjôeCGh  , oäGQÉeE’G  »g  ô“DƒŸG  ‘

 ,¿OQC’Gh  ,¢ùfƒJh  ,É°ùfôah  ,ájOƒ©°ùdGh

 á©HQCG º°†j ô“DƒŸG ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,Ú£°ù∏ah

 QƒëŸG ,z»qÑ£dG QƒëŸG{ »g á«°ù«FQ QhÉfi

 ,z…öSC’G  OÉ°TQE’G{  ,»∏«gCÉàdG  /  …ƒHÎdG

 çÓK  º«¶æJ  ™e  ,zøØdÉH  êÓ©dG{  Qƒfih

 â¨∏Ña ácQÉ°ûŸG πª©dG ¥GQhCG É qeCG ,πªY ¢TQh

 ‘ ¿ƒªgÉ°ùj kÉcQÉ°ûe 54 ¿CG kÉª∏Y ,ábQh 27

.ô“DƒŸG äÉ«dÉ©a ™«ªL

 äÉeRÓàŸG …hP øe ÜÓ£dG áÑ°ùf ¿CG äôcPh

 kÉÑdÉW 1647 ‹ÉªLEG øe %3^88 »g IQOÉædG

 ‘ á°UÉÿG á«HÎdG äÉeóN Gƒ≤∏J ábÉYEG GP

 òæe  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóe

 64 ‹ÉªLEÉH ,2023 ôjÉæj ¤EG 2021 ÈªàÑ°S

 á«ªgC’G QGó≤e áÑ°ùædG √òg ócDƒJ å«M ,kÉÑdÉW

 …hP  ÜÓ£∏d  áæjóŸG  É¡«dƒJ  »àdG  IÒÑµdG

 øe kÉÑdÉW 47 ¿CG  kÉª∏Y ,IQOÉædG  äÉeRÓàŸG

 GƒLqôîJ ¿CGh ≥Ñ°S ,IQOÉædG äÉeRÓàŸG …hP

.á«°VÉŸG ΩGƒYC’G ∫ÓN áæjóŸG øe

:IóMƒdG-»HO

 »Yƒ£àdG  ∂FÉ£©d  kGôµ°T  ≥jôa  º¶f

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 ´ôa  »ª«∏©àdG  ójGR  ™ª›h  áÄ«ÑdGh

 IQOÉÑe ,ó°TGQ øH óªfi áÑàµeh AÉ°TÈdG

 ∫ÉØWC’G IQÉjõd { ÉfOÉÑcCG äò∏a ÉædÉØWCG {

 »°ü°üîàdG á∏«∏÷G ≈Ø°ûà°ùe ‘ ≈°VôŸG

 ï«°ûdG ájÉYôH ∂dPh ,ºgOÉ©°SEGh ∫ÉØWCÓd

 ±ó¡H ,…ôeÉ©dG ¢VÉcQ øH ⁄É°S QƒàcódG

 ó«cCÉJh  ,∫ÉØWCÓd  áªYGO  áÄ«H  ÒaƒJ

 Èà©J å«M ,º¡©e »©ªàéŸG øeÉ°†àdG

 IPÉà°SC’G  Iôµa  øe  IÉMƒà°ùe  IQOÉÑŸG

 ƒ°†©dGh ≥jôØdG Iôjóe ⁄É°S ¿ÉÑ©°T ÂÉg

.¢ù°SDƒŸG

 »ë°ûdG QÉædG ⁄É°S QƒàcódG á«dÉ©ØdG ó¡°T

 ƒ°†©dG  kÉ≤HÉ°S  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 óªM óªfih ,∂FÉ£©d kGôµ°T ≥jôØd …ôîØdG

 ≥jôØ∏d …ôîØdG ƒ°†©dG ,»ÑàµdG ¿GƒdO øH

 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ÒeCG øªMôdG ∞«°Sh

 áYƒæàe á£°ûfCG âæª°†J å«M ,AÉ°†YC’Gh

.IAGô≤dGh ¿ƒæØdGh º°SôdG πãe

 ¢VÉcQ  øH  ⁄É°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ócCGh

 ¬LƒJ øY È©J IQOÉÑŸG √òg ¿CG …ôeÉ©dG

 ï«°SÎd √Oƒ¡L ¢ùjôµàH »Yƒ£àdG ≥jôØdG

 √QhO  õjõ©Jh  ,™ªàéŸG  áeóN  áaÉ≤K

 áeƒµ◊G ájDhQ ó«°ùŒ ‘ πYÉa öüæ©c

 áaÉµd AÉNôdGh IOÉ©°ùdG ≥«≤ëàH Ió«°TôdG

 äGò∏a ÉædÉØWCG{ ¿CG Éª«°S’ ,™ªàéŸG OGôaCG

 äGQOÉÑe  ¤EG  áLÉ◊G  ¢ùeCÉH  ,zÉfOÉÑcCG

 ¤EG  ¢VôŸG  AGƒLCG  øe  º¡LôîJ  ábÓN

 ≈∏Y  º¡æ«©Jh  º¡é¡ÑJ  á«gGR  ⁄GƒY

.¬àÁõg

 »ë°ûdG QÉædG ⁄É°S QƒàcódG ¬LƒJ √QhóH

 ∂FÉ£©d kGôµ°T ≥jôa ¤EG ôjó≤àdGh ôµ°ûdÉH

 kÉ°Uƒ°üN  ,IQOÉÑŸG  √òg  ≈∏Y  »Yƒ£àdG

 Éæ©ªà› ‘ áª¡e áëjöT ∫ÉØWC’G  ¿CG

 ÉæJOÉ«b  øe  ΩÉªàg’Gh  ôjó≤àdÉH  ≈¶–

 ÜÉÑ°SCG ÒaƒJ ≈∏Y ¢Uô– »àdG Ió«°TôdG

 º«ª°üJh ,∫ÉØWC’G πµd QÉgOR’Gh IOÉ©°ùdG

 º¡∏Ñ≤à°ùe  áeGóà°S’  áªYGódG  èeGÈdG

.QÉµàH’Gh áaô©ŸGh º∏©dÉH ΩGóà°ùŸG

 ¿CG  ÒeCG  øªMôdG ∞«°S í°VhCG  ¬à¡L øe

 »HÉéjE’G ÉgÒKCÉJ É¡d äGQOÉÑŸG √òg πãe

 iód á«°ùØædG ádÉ◊G Ú°ù– ≈a …ƒ≤dGh

 AÉæKCG  QhöùdGh  áé¡ÑdG  öûfh  ,∫ÉØWC’G

 ≈∏Y  ∂dP  ¢ùµ©æj  ÉÃ  ,êÓ©dG  º¡«≤∏J

 ájDhQ ¿CG Éª«°S’ ,êÓ©dG IÎa ∫GƒW º¡à∏MQ

 ÉfQƒ©°Th ∫ÉØWC’G √ƒLh ≈∏Y áeÉ°ùàH’G

 ÉæJQÉjR AÉæKCG º¡Hƒ∏b â°ùe’ áMôØdG ¿CÉH

 ô©°ûà°ùf å«M ,kÓ©a ôKDƒe Qƒ©°T ƒg º¡d

 AGƒLCG º¡ëæÃ ¬H Éæªb …òdG ó¡÷G áª«b

.Ió«©°Sh IójóL

 ‹hDƒ°ùe ¤EG ôjó≤àdGh ôµ°ûdG πc z:±É°VCGh

 AÉæÑdG  º¡fhÉ©J ≈∏Y á∏«∏÷G ≈Ø°ûà°ùe

 áÑ°SÉæŸG  AGƒLC’G  áÄ«¡J  ‘  »HÉéjE’Gh

 ¿ÉÑ©°T ÂÉg IPÉà°SC’G ôµ°ûf Éªc ,IQÉjõ∏d

 ÉgQhOh  á°ü∏îŸG  ÉgOƒ¡L  ≈∏Y  ⁄É°S

 √ƒLh  ≈∏Y  IOÉ©°ùdG  º°SQ  ‘  ∫É©ØdG

 AÉcöû∏d ôjó≤àdG ÖfÉéH ,AÉjôHC’G ∫ÉØWC’G

 ,¬H  GƒeÉb  Ée  πc  ≈∏Y  ≥jôØdG  AÉ°†YCGh

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh  ôjó≤àdÉH  ¢üîfh

 ´ôa  »ª«∏©àdG  ójGR  ™ª›h  áÄ«ÑdGh

.zó°TGQ øH óªfi áÑàµeh AÉ°TÈdG



بكين  )د ب �أ( –

�أ�صدرتها  �صناعية،  بيانات  �أظهرت   

�ل�صيار�ت،  �ل�صينية مل�صنعي  �جلمعية 

�أن مبيعات �صيار�ت �لركاب �لفاخرة يف 

عام  خالل  مطرد�  منو�  �صجلت  �ل�صني 

2022 مدفوعا برفع م�صتوى �ال�صتهالك 

د�خل �لبالد.

وقالت �جلمعية �إنه مت بيع حو�يل 89ر3 

�لعام  �ل�صني  مليون �صيارة فاخرة يف 

على   % 1ر11  بلغت  بزيادة  �ملا�صي، 

بن�صبة  �أ�رسع  وبوترية  �صنوي،  �أ�صا�س 

�صيار�ت  جميع  من  مئوية  نقطة  6ر1 

�ل�صني  �أنباء  وكالة  بح�صب  �لركاب، 

�أن  �جلديدة )�صينخو�(. وذكرت �جلمعية 

مبيعات �صيار�ت �لركاب �لفاخرة خالل 

�إجمايل  �لفرتة بلغت 5ر16 % من  هذه 

�لبالد،  يف  �لركاب  �صيار�ت  مبيعات 

بزيادة 7ر0 نقطة مئوية عن عام 2021.

�ل�صيار�ت  مبيعات  �إن  �جلمعية  وقالت 

�أ�صعارها  وتزيد  بالبنزين  تعمل  �لتي 

 73 )نحو  �صيني  يو�ن  �ألف   500 عن 

دوالر  �ألف وثمامنائة وثالثة وخم�صون 

% على  بن�صبة 2ر41  �رتفعت  �أمريكي( 

�أ�صا�س �صنوي يف عام 2022، بينما قفزت 

�لتي  �جلديدة  �لطاقة  �صيار�ت  مبيعات 

�ألف و 400  �أ�صعارها بني 350  ترت�وح 

�ألف يو�ن �صيني بن�صبة 167 %.

ارتفاع مبيعات �سيارات الركاب الفاخرة في ال�سين بن�سبة 

11٫1٪ في عام 2022

�لثلوج ترفع ن�صبة �متالء �لمنازل  �إلى �أق�صاها 

في والية جندوبة �لتون�صية
تون�س )د ب �أ( -

 بلغت ن�صبة �متالء �ملنازل  يف والية جندوبة غرب تون�س �أق�صاها 

�لثلوج يف مدن  �لزو�ر لال�صتمتاع بت�صاقط  �الآالف من  مع تو�فد 

�لوالية.

و�كت�صت عدة مناطق ومرتفعات ت�صم نزال و�إقامات فندقية يف �جلهة 

من بينها عني در�هم وطربقة ومنطقة عني مطري، بالثلوج �لتي بد�أت 

بالت�صاقط منذ �أيام يف �لوالية �لقريبة من �حلدود �جلز�ئرية غربا.

ويتو�فد �لزو�ر على �جلهة يف مثل هذه �لفرتة من كل عام لال�صتمتاع 

بروؤية �لثلوج �لتي تغطي �لغابات و�ملرتفعات و�الأ�صطح �لقرميدية 

�لتي متيز �مل�صاكن يف �جلهة.

وقال �ملندوب �جلهوي لل�صياحة عي�صى �ملرو�ين لوكالة »تون�س 

�لتخييم  وخميمات  �لنزل  �متالء  ن�صبة  �إن  لالأنباء«  �أفريقيا 

و�ال�صطياف فاقت %100.

وتابع �ملرو�ين �إن »عدد� من �لو�فدين ��صطرو� لق�صاء ليلتهم ببهو 

�للجنة �جلهوية  �أعدتها  �لتي  �الإيو�ء  �ل�صياحية ومر�كز  �لوحد�ت 

ملجابهة �لكو�رث وتنظيم �لنجدة باجلهة«.

وت�صببت �لثلوج يف �إغالق عدد من �لطرقات مبد�خل والية جندوبة 

وباجة فيما رفع �ملعهد �لوطني للر�صد �جلوي درجة �النذ�ر �إىل 

م�صتوى عال )�للون �لربتقايل( ب�صبب تر�كم �لثلوج يف خم�س واليات 

وهي باجة وجندوبة و�لق�رسين و�صليانة و�لكاف.

�أخبار و�إعالنات
يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة
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 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: استوديو اضواء االمارات الجديدة 
رخصة رقم : CN- 1048298 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة جاميس انتوين بن راج انتوين 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جاميس انتوين بن راج انتوين )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سامل عثامن مبارك الزعايب 
تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م 
تعديل إسم تجاري من/ NEW EMIRATES lIGHT STuDIO - استوديو 
 NEW EMIRATES lIGHT STuDIO- إىل  الجديدة  االم��ارات  اضواء 
الجديدة  االمارات  اضواء  استوديو   -  SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- رشكة الشخص الواحدذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   

خطيب ريفاث لخدمات إدارة املشاريع 

رخصة رقم : CN - 4009798 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ سوز 

ستاف للمشغوالت اليدوية

رخصة رقم : CN - 4650935 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

والحدادة  النجارة  العامل  التعمري  أمري  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املسلحةذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1155303 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة احمد السيد مريس حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد السيد مريس حسني )%100( تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ حذف احمد السيد مريس حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل حسن محمد حسن املعمري 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 AMEER Al TAMEER BlACKSMITH WORKS RE /تعديل إسم تجاري من

INFORNCE CARPENTRY llC - أمري التعمري 

 EMIR AlTAAMIR ENFORCED إىل  ذ.م.م  املسلحة  والحدادة  النجارة  العامل 

التعمري  - أمري   CARPENTRY WORKS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

ألعامل النجارة املسلحة - رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة واحة هييل للخيام والطرابيل 
رخصة رقم : CN- 1851386 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة ارشد عيل غام نبي جيمه
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة أرشد عىل غام نبي جيمه )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد جاسم محمد الشاعر التميمي
 تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
تعديل إسم تجاري من/ WAHAT HIlI TENTS & TARPAulIN - واحة 
 WAHAT HIlI TENTS AND TARPAulIN هييل للخيام والطرابيل إىل
 - والطرابيل  للخيام  هييل  واحة   -  - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

رشكة الشخص الواحدذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ اودورز 

هافني للخدمات للعطور

رخصة رقم : CN - 4443315 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اي  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

فييل للحلويات

رخصة رقم : CN - 3748344 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: رشكة الجود لتجارة املثلجات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2700960 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احام ربحى محمد الحسن من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ احام ربحي محمد الحسن من %49 إىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احام ربحي محمد الحسن من رشيك إىل مدير

تعديل نسب الرشكاء/ احام ربحي محمد الحسن من %49 إىل 0%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فضل أبوبكر سامل الطهبوش 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

رشكة   -  Al JOuD ICE CREAM TRADING llC من  تجاري  إسم  تعديل   

 Al JOuD ICE CREAM TRADING - SOlE الجود لتجارة املثلجات ذ.م.م إىل

الشخص  رشكة   - املثلجات  لتجارة  الجود  رشكة   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

الواحدذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: سلطان شودري للوازم التدخني والسجائر  تعلن دائرة 
االلكرونية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4197958 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سلطان محمد عمر فاروق شودري من رشيك إىل مدير

 تعديل نسب الرشكاء/ سلطان محمد عمر فاروق شودري من %25 إىل 0% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سلطان محمد عمر فاروق شودري من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ سلطان محمد عمر فاروق شودري من %25 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمزه باروت احمد خليفه السويدي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عصام خلف الراشد  
تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م 
 SulTAN CHOWDHuRY VAPE ElECTRONIC من/  تجاري  إسم  تعديل 
SMOKING SuPPlIES ll.C l.l.C - سلطان شودري للوازم التدخني و السجائر 
 SulTAN CHOWDHuRY VAPE ElECTRONIC إىل  ذ.م.م  االلكرونية 
SMOKING SuPPlIES - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - سلطان شودري 

للوازم التدخني و السجائر االلكرونية - رشكة الشخص الواحدذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو  تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن  ثاثون يوما من 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ قوة الحصان 
لتصليح السيارات 

رخصة رقم : CN - 2741227 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد صقر ابراهيم صقر 

الزعايب 100%    
عبدالله  حسن  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد العبيديل
 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خال  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعان وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

باي  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

ام للعطور 

رخصة رقم : CN - 3862358 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مطعم بانيك 

رخصة رقم : CN- 4325122 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من PANIC RESTAuRANT - مطعم 

بانيك إىل PANIC CAFE - بانيك كافيه 

الطازجة  العصائر  وتجهيز  تحضري  إضافة  نشاط/  تعديل 

 )5630003(

مراجعة  اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية خال يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

الصداقة  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتجارة وتركيب مضخات املياه

رخصة رقم :CN - 1041873 قد تقدموا إلينا بطلب:
الدحام  عيد  اضافة عيل محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص عيل محمد الدحام 

املنصوري 
مراجعة  اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خال  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعان وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   

داميوند الين لخدمات تسجيل املركبات 

رخصة رقم : CN - 4327764 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : مطعم شييك بيلس 

رخصة رقم : CN- 3758110 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شكيل احمد بادوشا بادوشا )100%(

 تعديل مدير/ إضافة شكيل احمد بادوشا بادوشا 

تعديل مدير/ إضافة شكيل احمد بادوشا بادوشا 

تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد احمد محسن احمد املفلحي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف وزير محمد احمد 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من CHICKY BEllS RESTAuRANT - مطعم شييك بيلس 

 CHICKY BEllS RESTAuRANT - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C إىل

مطعم شييك بيلس - رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: االكل الراقي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1302145 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حسني عبد سمحان )100%( 

تعديل مدير/ إضافة حسني عبد سمحان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسني عبد سمحان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد محمد سامل هيف الحامدي

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

 EXCllANCE FOOD STuFF TRADING l.lC  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 EXCllANCE FOOD STuFF إىل  ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتجارة  الراقي  االكل   -

املواد  لتجارة  الراقي  االكل   -  TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الغذائية - رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : بارسيوت للخدمات الطباعة 
رخصة رقم : CN- 2923267 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شاميه عبد الكريم شاه الحميد عبد الكريم 
)100%(

تعديل مدير/ إضافة شاميه عبد الكريم شاه الحميد عبدالكريم 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رازي نارص احمد عبدالله الكثريي

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

بارسيوت   -  PuRSuIT TYPING SERVICES  / من  تجاري  إسم  تعديل 
 PuRSuIT TYPING SERVICES - SOlE إىل  الطباعة  للخدمات 
PROPRIETORSHIP l.l.C - بارسيوت لخدمات الطباعة - رشكة الشخص 

الواحدذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 
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اجلزائر )د ب ا(- 

ال�سياح  اأمام  طويلة  لفرتة  اأبوابها  اإغالق  بعد 

االأجانب ،ت�سعى اجلزائر الجتذابهم حيث اأتخذت 

على  الت�سجيع  بهدف  االإجراءات  من  �سل�سلة 

ال�سياحة ال�سحراوية جنوب البالد ، وذلك �سريا 

على خطى ال�سعودية التي فتحت اأبوابها اأمام 

ال�سياح الأول مرة يف عام 2019.

وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء يف تقرير لها اأنه 

وفقا لبيان لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية 

البالد  تخطط   ، اجلزائرية  العمرانية  والتهيئة 

لت�سهيل االجراءات بالن�سبة للم�سافرين الدوليني.

ترتيبات جديدة  اإقرار  عن  الوزارة  بيان  واأعلن 

يف منح التاأ�سريات ال�سياحية لل�سياح االأجانب 

الراغبني يف زيارة جنوب البالد وذلك بالتن�سيق 

الوثيق مع خمتلف القطاعات الوزارية والهيئات 

املعنية.

وبهذا اخل�سو�ص ، تقرر متكني االأجانب الراغبني 

البالد  بجنوب  �سياحية  برحالت  القيام  يف 

الوطنية  واالأ�سفار  ال�سياحة  وكاالت  عن طريق 

املعتمدة، اال�ستفادة من تاأ�سرية الت�سوية مبا�رشة 

،ال�سيما  احلدودية  املنافذ  اإىل  و�سولهم  عند 

بالواليات اجلنوبية )املطارات واملعابر الربية(.

واأ�سافت بلومربج اأن هذه اخلطوة بديل عن عملية 

بريوقراطية طويلة وغري جمدية قبل الو�سول ، 

مما ي�سمح لل�سياح با�ستك�ساف املناظر الطبيعية 

املقفرة واالآثار القدمية يف اأكرب دولة من ناحية 

امل�ساحة يف القارة االأفريقية.

االأجانب  ال�سياح  ،ي�ستفيد  الوزارة  وبح�سب 

طريق  عن  لهم  ت�سلم  وثيقة  من  املعنيون 

وكاالتهم ال�سياحية ،ت�سمح لهم بركوب الطائرات 

باملطارات  الطريان  �رشكات  ملختلف  التابعة 

القادمني منها.

مبا�رشة  االأجانب،  ال�سياح  هوؤالء  ي�ستفيد  كما 

عند و�سولهم، من تاأ�سريات الت�سوية باملدة التي 

تتوافق مع فرتة الرحلة ال�سياحية املنظمة لهم.

مو�سم  اأن  رغم   ، االآن  املفعول  �ساري  والقرار 

ال�سياحة ، الذي يهيمن عليه ب�سكل كبري حتى 

االآن املحليون وجزائريو ال�ستات ، يغطى االأ�سهر 

االأكرث برودة والتي تبداأ يف ت�رشين االأول/اأكتوبر.

غري اأن بلومربج قالت اإن هناك م�سكلة ، وهي 

اأن الزائرين لن يتم الرتحيب بهم اإال يف جنوب 

البالد الذي يغطي منطقة ال�سحراء ، ما يعني اأنه 

�سوف يكون من ال�سعب ال�سفر اإىل �ساحل البحر 

االأبي�ص املتو�سط وممار�سة التزلج ال�ستوي يف 

جبال االأطل�ص اأو يف العا�سمة القدمية اجلزائر.

وكالة  من خالل  احلجز  ال�سياح  على  ويتعني 

�سفر معتمدة تعمل يف اجلزائر و�سوف ترافقهم 

ال�رشطة ، بح�سب بيان الوزارة.

الوكاالت  اأن«  الداخلية  وزارة  بيان  وذكر 

ال�سياحية املعتمدة تقوم »باإدراج كل املعطيات 

املتعلقة بربنامج الزيارة ال�سياحية وامل�ساركني 

فيها من ال�سياح االأجانب«.

املحلية  ال�سلطات  تعمل  ذلك،  على  وف�سال 

الالزمة  املرافقة  توفري  املعنية على  للواليات 

�سري  �سمان  ق�سد  املعنيني،  الفاعلني  لكل 

اجلوالت ال�سياحية املربجمة يف اأح�سن الظروف.

واأ�سافت بلومربج اأنه مع ذلك ، متثل هذه اخلطوة 

تغيريا بالن�سبة لدولة مل ت�سع اأبدا لكي ت�سبح 

مق�سدا �سياحيا كبريا مثل اجلاراتني االإقليميتني 

املغرب وم�رش. وبينما كان اجلزائريون يقومون 

احلمالت جلذب  ويكثقون  جديدة  فنادق  ببناء 

�سياحة على نطاق وا�سع يف حقبة ت�سعينيات 

القرن املا�سي ، انزلقت اجلزائر اإىل حرب اأهلية 

وح�سية مع م�سلحني اإ�سالموين و اهتم احلكام 

الدول  منظمة  يف  الع�سو  للدولة  املتعاقبني 

امل�سدرة للبرتول )اأوبك( بالداخل واعتمدوا على 

النفط لتمويل البالد.

و�رشح رئي�ص اجلمعية الوطنية لوكالء ال�سفر، 

حممد اأمني برجم هاتفيا لبلومربج » ال�سكر هلل 

! نحن م�رشورون من هذا القرار الذي من املوؤكد 

اأنه �سيكون له تاأثري اإيجابي على قطاع ال�سياحة 

وعلى البالد«.

وي�سهم قطاع ال�سياحة اجلزائري بـ5ر1 يف املئة 

فقط يف اإجمايل الناجت املحلي ، مقارنة بـ %14 

يف تون�ص.

مرتاجعة  تعترب  اجلزائر  اأن  بلومربج  وتابعت 

اأي�سا فيما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية ، 

حيث بلغ عدد االأ�رشة 127األفا يف نهاية عام 

جارتها  و903�رشير يف  مقابل 230األفا   2020

ال�رشقية )تون�ص( وهى دولة اأ�سغر منها بكثري.

ويعرب اأكرث من مليون جزائري احلدود كل �سيف 

لق�ساء اأجازاتهم يف تون�ص ، حيث تكون العرو�ص 

اأكرث تنوعا واالأ�سعار معقولة.

احلكومة  تدعو   ، ال�سياحية  احلركة  وملواكبة 

وبناء  لتمويل  االأجانب  امل�ستثمرين  اجلزائرية 

جممعات �سياحية ، ومت التوقيع على اتفاقية 

للفنادق  القطرية  ريتاج  �رشكة  بني  اإطارية 

اجلزائرية  تي  تي  اإت�ص  و�رشكة  وال�سيافة 

اململوكة للدولة حل�سد التمويل.

االإدارية  اخلدمات  اأي�سا  ريتاج  تقدم  و�سوف 

لفنادق �رشكة اإت�ص تي تي البالغ عددها 73 يف 

جميع اأنحاء البالد.

وذكرت بلومربج اأنه مازال هناك البع�ص الذين 

ي�سككون يف اأن التحول �سوف يكون �سهال.

وقال اأمني حمادي مدير ال�سياحة يف جانيت ، 

املنطقة االأكرث جذبا لل�سياح، »ناأمل يف ردود 

وكاالت  تقدمها  التي  الطلبات  على  �رشيعة 

ال�سفر«.واأ�ساف حمادي اأن »التاأخريات الطويلة 

تت�سبب يف عدم اإقبال ال�سياح«.

بغداد -وكاالت 

اللطيف  عبد  العراقي،  الرئي�ص  اأكد 

احلكومة  دعم  اأهمية  ر�سيد،  جمال 

العراقية يف تنفيذ برناجمها الوزاري 

االرتقاء  ي�ستهدف  الذي  الطموح 

واخلدمية  املعي�سية  باالأو�ساع 

للمواطنني.

لقائه  خالل   - الرئي�ص  و�سدد 

العا�سي،  و�سفي  ال�سيخ  النائب 

اأمري قبيلة العبيد، اليوم االأحد، وفقا 

على   - لالأنباء  العراقية  للوكالة 

والتكاتف  ال�سف  توحيد  »�رشورة 

تر�سيخ  اأجل  من  اجلهود  وت�سافر 

وحماية  البلد  يف  واال�ستقرار  االأمن 

واالجتماعي بني  ال�سلمي  التعاي�ص 

جميع املكونات ومبا يحفظ حقوق 

احتياجاتهم  ويلبي  املواطنني 

ومتطلباتهم«.

احلكومية،  دعم  »اأهمية  اإىل  واأ�سار 

واالإعمار  البناء  يف  وال�رشوع 

التحتية  البنى  م�ساريع  خ�سو�سا 

االأ�سا�سية«.

و�سفي  ال�سيخ  اأكد  جانبه،  من 

العا�سي اأهمية التكاتف يف جمابهة 

التحديات وحماية ال�سلم املجتمعي.

من جهة اخرى يف اإطار تنفيذ القرارات 

ملجل�ص   52 الدورة  عن  ال�سادرة 

انعقدت  التي  العرب  االإعالم  وزراء 

بالقاهرة،  املا�سي  �سبتمرب  يف 

الفرتة من 28  ينعقد باالأردن خالل 

بني  بتعاون   2023 يناير   31 اإىل 

جامعة الدول العربية )قطاع االإعالم 

للبث  العربية  والهيئة  واالت�سال( 

الف�سائي املنتدى االأول للموؤ�س�سات 

احلكومية للتنمية امل�ستدامة.

�ستنظم  القرارات  لنف�ص  ومتابعة 

الرتبوي  االإعالم  عن  بحثية  حلقة 

للعلوم  نايف  جامعة  مع  بتعاون 

املذكورة، واجتماع  والهيئة  االأمنية 

ودرا�سة  بر�سد  املعني  العمل  فريق 

تدعو  التي  االإلكرتونية  االألعاب 

للعنف واالإرهاب وتاأثريها على االأمن 

املجتمعي، ف�سال عن االجتماع 18 

للجنة االإعالمية العربية لالإعالم ال

كرتوين.                                                          

العامة  االأمانة  وفد  و�سي�سارك 

للجامعة العربية يف هذه الفعاليات 

ر�سيد  اأحمد  ال�سفري  برئا�سة   بوفد 

خطابي االأمني العام امل�ساعد رئي�ص 

وع�سوية  واالت�سال  االإعالم  قطاع 

كل من امل�ست�سار يو�سف بدر م�ساري 

من  ال�سباعي  املنعم  عبد  وال�سيد 

وزراء  ملجل�ص  الفنية  االأمانة  اإدارة 

االإعالم العرب.  

اأن قطاع  ال�سفري  �سعادة  وقد �رشح 

تكون  اأن  حر�ص  واالت�سال  االإعالم 

بعدها  يف  امل�ستدامة  التنمية 

االإعالمي يف �سلب الق�سايا املدرجة 

املربجمة  االجتماعات  اأجندة  على 

موا�سيع  �سنة 2023 بجانب  بر�سم 

منظومة  لتطوير  اأولوية  ذات  اأخرى 

االعالم  فيها  مبا  العربي  االإعالم 

الكرتوين واالإعالم الرتبوي يف �سوء 

التجربة االأردنية التي اأو�سى جمل�ص 

وزراء االإعالم باال�ستئنا�ص بها حيث 

�سيتم بالتن�سيق مع وزارة االت�سال 

احلكومي تنظيم زيارة ميدانية ملعهد 

هذه  على  لالطالع  االأردين  االإعالم 

التجربة من طرف الوفود امل�ساركة.

الريا�ض) د ب اأ ( -

التابع  االأحمر  البحر  �سندوق  اأعلن   

ال�سينمائي  االأحمر  البحر  ملهرجان 

وما  االإنتاج  مرحلتي  يف  الفائزين 

لعام 2022 حيث ح�سل  االإنتاج  بعد 

والعامل  اململكة  من  اأفالم  �سانع   36

متويل  منح  على  واأفريقيا  العربي 

يف  مل�ساعدتهم  وذلك  ال�سندوق 

وا�ستكمال  وخرباتهم  مهاراتهم  تطوير 

م�ساريعهم وحتويل الروؤى اإىل اإبداعات 

ماثلة على اأر�ص الواقع.

 ( ال�سعودية  االأنباء  وكالة  ووفق 

لدورة  ال�سندوق  تلقى   ، االأحد  وا�ص(  

اأكرب   ،  2022 للعام  االإنتاج  متويل 

انطالق  بدء  منذ  امل�ساريع  من  عدد 

راجعت  حيث  ال�سندوق،  اأعمال 

اأكرث  املخت�سة  اللجان  من  جمموعة 

قائمة  واختارت  من 150 عماًل مميزاً، 

االأعمال  بني  تنوعت  فيلمًا   53 ت�سم 

التحريك  واأفالم  والوثائقية  الروائية 

واأفالم  الق�سرية  واالأفالم  وامل�سل�سالت 

الواقع االفرتا�سي.

للح�سول  منها  فيلمًا   25 اختيار  ومت 

بينها  من  االإنتاج  متويل  منح  على 

فيلمان كانا قد ح�سال على الدعم يف 

البحر  �سندوق  من  التطوير  مرحلة 

مباي«  »كابنت  فيلم  وهما  االأحمر، 

وفيلم  كاريكزي  جويل  للمخرج 

»عائ�سة« للمخرج مهدي الرب�ساوي.

»يونان«  فيلم  على  االختيار  ووقع 

للم�ساركة  الدين  فخر  اأمري  للمخرج 

الثانية  للدورة  امل�ساريع  �سوق  يف 

من مهرجان البحر االأحمر ال�سينمائي 

الدويل، التي اختتمت فعاليتها موؤخراً 

يف مدينة جدة ، حيث يهدف برنامج 

منتجي  ربط  اإىل  امل�ساريع  �سوق 

باملمولني  اجلديدة  االأفالم  م�ساريع 

الدوليني يف قطاع �سناعة االأفالم.

وجرى كذلك االإعالن عن فوز 11 فيلمًا 

قائمة  االإنتاج من  يف مرحلة ما بعد 

التي �سمت 28  املختارة  الرت�سيحات 

مر�سًحا للح�سول على دعم ال�سندوق، 

الفيلم  املختارة،  االأعمال  بني  ومن 

يف  ت�سويره  ومت  »نورا«،  ال�سعودي 

مدينة العال، من اإخراج توفيق الزايدي 

»ال�سوء  وفيلم  ميلر،  بول  واإنتاج 

االأ�سود« للمخرج كرمي بن �سالح ومن 

بجائزة  فاز  الذي  بهاء،  وليد  اإنتاج 

يف  فيني�سيا«  كات  »فاينال  ور�سة 

مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي الدويل.

جاكرتا )د ب اأ( – 

ذكرت و�سائل اإعالم حملية اإندوني�سية 

االأحد اأن القرويني يف جزيرة �سومطرة 

االإندوني�سية يف حالة تاأهب بعد ر�سد 

منر �سومطرة املهدد باالنقرا�ص ب�سكل 

خطري عرب اإحدي كامريات املراقبة.

الر�سمية  االأنباء  وكالة  وقالت 

االإندوني�سية »اأنتارا« اأن كامريا مراقبة 

متجر  يف  مثبتة  مغلقة  تلفزيونية 

حملي يف منطقة �سياك التقطت �سورة 

اأمام املبنى يف  للقط الكبري وهو مير 

وقت مبكر اأم�ص ال�سبت.

�سكان  اأبلغ  اأن  بعد  النمر  وظهر 

حمليون عن العثور على اآثار خمالب 

منر بالقرب من منطقة �سكنية مكتظة 

الجنوت  �سواك  قرية  يف  بال�سكان 

االثنني املا�سي.

منر  روؤية  القرويني  اأحد  ادعى  كما 

يتجول بالقرب من مزرعة بطيخ م�ساء 

اجلمعة املا�سي.

وقال م�سوؤولو احلياة الربية املحليون 

منر  ر�سده  مت  ما  اأن  يعتقدون  اإنهم 

�سغري، بناء على مالحظتهم لب�سمات 

خمالبه.

للحفاظ  املحلية  الوكالة  ممثل  وقال 

على البيئة ، هارتونو ، اإن النمر رمبا 

جاء من حديقة زمرود الوطنية، وهي 

منطقة غابات حملية حممية على بعد 

نحو 2ر6 كيلومرتات من املنطقة التي 

كان يتجول فيها النمر.

ترد  مل  اأنه  الوكالة  ممثل  واأ�ساف 

من  الأي  النمر  التهام  عن  تقارير  اأي 

املا�سية عقب ظهوره.

بن�سب  البيئة  حماة  من  فريق  وقام 

قف�ص مفخخ به فري�سة جلذب النمر.

كما مت تركيب م�سائد مزودة بكامريات 

وطائرة م�سرية ملراقبة موقع النمر.

�سومطرة،  يف  القرويون  ويتعر�ص 

يف  يعي�سون  الذين  اأولئك  وخا�سة 

ال�ستباكات  املحمية،  الغابات  مناطق 

اإزالة  عملية  اأدت  حيث  النمور  مع 

الغابات والتعدي الب�رشي اإىل تقلي�ص 

البيئات الطبيعية لنمور �سومطرة.

اأي�سا لل�سيد  وتتعر�ص منور �سومطرة 

انتقامية  قتل  عمليات  وتنفيذ  اجلائر 

بعد ا�ستباكات مع الب�رش.

الغابات  وزارة  من  م�سوؤول  وقال 

والبيئة االإندوني�سية اإن نحو 603 منور 

بيئتها  يف  تعي�ص  تزال  ال  �سومطرة 

الطبيعية.

�صنعاء  )د ب اأ(-

 قالت رئي�سة اللجنة الدولية لل�سيب االأحمر يف 

اأربعة  هناك  اإن  االأحد،  يوم  بن�ست،  كرتينا  اليمن، 

ماليني يعانون االإعاقة اجل�سدية يف اليمن بينهم 

اآالف يحتاجون اأطرافا ا�سطناعية.

مركز  افتتاح  خالل  كلمة  يف   ، بن�ست  واأ�سافت 

التاأهيل احلركي يف حمافظة �سعدة)�سماال(، بتمويل 

املركز  »اأن  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  من 

احلركي �سيقدم خدمات خلم�سة اآالف حالة �سنويا 

من اأبناء �سعدة واملحافظات املجاورة«.

واأو�سحت اأن هذا املركز احلركي ثمرة �سنوات من 

املحلية)خا�سعة  ال�سلطات  مع  امل�سرتك  العمل 

ل�سيطرة احلوثيني(. وقال طه املتوكل وزير ال�سحة 

يف حكومة احلوثيني، »اإن هناك 16 األف حالة من 

الن�ساء واالأطفال حتتاج اإىل تاأهيل حركي«.

واأ�سار اإىل اأن القطاع ال�سحي »بحاجة اإىل اأجهزة 

املفيدة  التجارب  لنقل  حاجة  وهناك  تعوي�سية 

يف حمافظة �سنعاء اإىل �سعدة )املعقل الرئي�سي 

للحوثيني(«.

ي�سار اإىل اأن القطاع ال�سحي يف اليمن يعاين من 

تدهور جراء ال�رشاع امل�ستمر منذ نحو ثماين �سنوات، 

ما اأدى اإىل اإغالق قرابة ن�سف املرافق الطبية، ف�سال 

عن ت�سببه مبقتل واإ�سابة االآالف، وفق تقارير اأممية.

دم�شق   ) د ب �أ (- 

تظاهر مئات  ال�سوريني  االأحد ، للمطالبة باإعدام 

االأ�سبوع  الرقة  مدينة  يف  وابنتها  �سيدة  قاتلي 

املا�سي . وقال ال�سيخ هويدي ال�سال�ص اأحد �سيوخ 

قبيلة العفادلة اأبرز قبائل مدينة الرقة لوكالة االنباء 

» توا�سلنا مع امل�سوؤولني ووعدوا مبحاكمة القتلة  

باأ�رشع وقت« ، م�سريا اإىل م�ساركة ثالثة ا�سخا�ص 

، قال حممد اجلميلي  . بدوره  وامراأة يف اجلرمية 

اأحد اأبناء قبيلة جي�ص يف الرقة يريدون املماطلة 

والت�سرت على اجلرمية  على اعتبار اأن بينهم قياديا 

يف قوات  �سوريا الديققراطية )ق�سد(«.

االأحد  يوم  الرقة  امل�سلب �رشق مدينة  و�سهد حي 

حامل  وهي  االحمد  نورة  املعلمة  مقتل  املا�سي 

وطفلتها ، التي تبلغ من العمر  ثماين  �سنوات ، 

يف  ال�سكاكني  م�ستخدمني  منزلها  �رشقة  بهدف 

طعنها وقتلها.

الجزائر ت�شعى الجتذ�ب �ل�شياح �الأجانب لك�شب عائد�ت بالدوالر بعد �إغالق 

طويل للبالد �أمامهم

�لرئي�س �لعر�قي يوؤكد �أهمية دعم �لحكومة لالرتقاء باالأو�شاع 

�لمعي�شية للمو�طنين

خالل زيارتهم الإ�شر�ئيل.. نتنياهو يلتقي �أع�شاء �ل�شيوخ �الأمريكي �الأع�شاء 

في مجموعة »�تفاقيات �إبر�هيم«

تل �بيب -وكاالت 

بنيامني  االإ�رشائيلي،  الوزراء  رئي�ص  التقى 

نتنياهو، اأع�ساء جمل�ص ال�سيوخ االأمريكي 

يف  الإ�رشائيل،  زيارتهم  خالل  احلزبني  من 

على  املوقعة  الدول  ت�سمل  جولة  اإطار 

»اتفاقيات اإبراهيم«.

االإ�رشائيلي   »News  i24« موقع  واأفاد 

التي  املتينة  العالقات  ناق�ص  الوفد  باأن 

ن�ساأت بني الدول العربية التي وافقت على 

تطبيع العالقات مع اإ�رشائيل يف عام 2020 

واإمكانية تطوير التعاون بينها، وفقا لبيان 

�سادر عن مكتب رئي�ص الوزراء.

كما تناول الوفد خالل االجتماع يف القد�ص، 

م�ساألة تو�سيع »اتفاقيات اإبراهيم« لت�سمل 

تطرقهم  اإىل  باالإ�سافة  الدول،  من  املزيد 

ومواجهة التهديد االإيراين.

اإبراهيم«  »اتفاقيات  اإطالق جمموعة  ومت 

عام  قبل  االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ص  يف 

واحد من قبل ال�سيناتور اجلمهوري جيم�ص 

النكفورد، وجوين اإرن�ست، اإىل جانب النائبني 

الدميقراطيني جاكي روزن، وكوري بوكر.

جمموعة  حاليا  وروزين  النكفورد  ويقود 

من 5 اأع�ساء يف جمل�ص ال�سيوخ يف جولة 

الإ�رشائيل وحلفائها العرب �سمن »اتفاقيات 

اإبراهيم« وهي االإمارات واملغرب والبحرين 

كما ان�سم ال�سودان اأي�سا لالتفاقية.

وذكر موقع »News i24« االإ�رشائيلي اأن 

كري�سنت جيليرباند، ومايكل بينيت، ومارك 

اإىل  ان�سموا  الدميقراطي،  احلزب  من  كيلي 

الرحلة مع اجلمهوريني دان �سوليفان، وتيد 

باد.

اال�سرتاتيجية  ال�سوؤون  وزير  اأن  اإىل  واأ�سار 

االجتماع  ح�رش  ديرمر،  رون  االإ�رشائيلي 

جمل�ص  رئي�ص  اإىل  باالإ�سافة  القد�ص،  يف 

وال�سفري  هنغبي،  ت�ساحي  القومي  االأمن 

مايك  املتحدة  الواليات  لدى  االإ�رشائيلي 

اإ�رشائيل  لدى  االأمريكي  وال�سفري  هرت�سوغ، 

توما�ص نيدز.

قرويون �إندوني�شيون في حالة تاأهب بعد ر�شد نمر �شومطرة �لمهدد باالنقر��سفوز 36 فيلماً بدعم �شندوق �لبحر �الأحمر �ل�شينمائي
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�أخبار وتقارير

�ل�شليب �الأحمر : 4 ماليين �صخ�ض يعانون 

�الإعاقة �لج�شدية باليمن

�شوريا :مظاهر�ت تطالب بمحا�شبة قتلة 

�شيدة وطفلتها في �لرقة



 

أبوظبي-وام:

 اختتمت الدورة الخامســة مــن مؤتمر أبوظبي لطب 
العيون ADORE فعالياتها والتي نظمتها مستشفيات 
بالتعاون  الدفاع  وزارة  مــن  بدعم  الحكومية  أبوظبي 
مع مستشــفى امللك خالد التخصيص للعيون يف اململكة 

العربية السعودية وذلك بأبراج االتحاد يف أبوظبي.
ناقش املؤتمر - الذي اســتمر يومني - أحدث ما توصل 
إليه العلم يف التخصص الدقيق لطب العيون و أساسياته 
والجراحة يف هذا املجال املهم واستعرض أحدث األبحاث 
األطباء  بني  الخربات  تبادل  جانب  إىل  العلمية  واملقاالت 

من جميع أنحاء العالم.
تضمــن املؤتمر ما يقارب 10 ورش عمل و10 معامل 
الكفاءة يف  األطباء فيها بهدف رفع  تدريب  تم  جراحية 

مجال طب العيون و تطوير مهاراتهم الجراحية.

دبي-وام:

 أكد معايل سعيد محمد الطاير العضو 
لهيئة  التنفيــذي  الرئيــس  املنتــدب 
الهيئة تهدف  أن  كهرباء ومياه دبــي 
والتطوير  البحــوث  مركز  خالل  من 
التابع لها يف مجمع محمد بن راشــد 
آل مكتوم للطاقة الشمسية إىل تطوير 
التقنيــات اإلحاللية للثورة الصناعية 
الرابعة لتوفري خدمات عاملية املستوى 
تعزز جــودة الحياة يف دبي إضافة إىل 
يف  والتطوير  البحــوث  قطاع  تطوير 
بالكفاءات  ورفــده  اإلمــارات  دولة 
املجتمع  ودعــم  املؤهلــة  الوطنيــة 
خالل  من  والعالم  اإلمارات  يف  العلمي 
نرش املعارف وتطوير قدرات الباحثني 
املكانة  تعزيز  عــن  فضال  اإلماراتيني 
املتميزة للهيئة يف صدارة املؤسســات 

الخدماتية العاملية.
جــاء ذلك خالل تفقــد معاليه مركز 
البحــوث والتطوير التابــع للهيئة يف 
آل مكتوم  مجمــع محمد بن راشــد 
يف  كان  حيــث  الشمســية  للطاقــة 
سلمان  بن  وليد  املهندس  اســتقباله 
النائــب التنفيــذي للرئيــس لقطاع 
الهيئة  يف  والتميــز  األعمــال  تطوير 
نائب  العلييل  راشــد  عــيل  والدكتور 
الرئيس - البحوث والتطوير والدكتور 
التطوير  أول  مدير  إســماعيل  هشام 
مركز  يف  العاملني  مــن  وعدد  التقني 

التابع للهيئة. البحوث والتطوير 
املركز  مسؤويل  من  الطاير  واســتمع 
التي  املشــاريع  آخر  حــول  رشح  إىل 
يعمــل املركز عــى تطويرها إضافة 
إنرتنت  مختــرب  عمــل  مجــاالت  إىل 
األشــياء /IOT/ الذي يســاعد عى 
باســتخدام  واألصول  الطاقــة  إدارة 
أجهزة االستشــعار الذكية وتحليالت 
التخزين  وقدرات  االصطناعي  الذكاء 

السحابي.

جهود  عى  الطاير  سعيد  معايل  وأثنى 
الذي يضم  البحــوث والتطوير  مركز 
نخبة من الكفاءات املواطنة يف تطوير 
حلــول متقدمــة يف مختلف مجاالت 

عمل املركز.
التفقدية  زيارته  خالل  الطاير  واطلع 
عى عدد من املشاريع البحثية املبتكرة 
التــي يعمــل عليها مركــز البحوث 
الكربون  تخزين  وتشــمل  والتطوير 
للطاقة  الالسلكي  والنقل  واستخدامه 
ومحطات  الثابتــة  الوقــود  وخاليا 
تزويد وقــود الهيدروجني وبطاريات 
عى  الهيئة  حصلــت  والتي  التدفــق 
براءة اخرتاع عنها ويعمل فريق املواد 
الرابعة  الصناعيــة  للثورة  املتقدمــة 
تتميز  متطــورة  نســخة  عى  حاليا 
آخر  واخرتاع  التــرب  ملنع  بخواص 

لتحسني سالمة النظام.
الثورة  "روبوتات  عمل  فريق  وكشف 
تطورات  آخر  عن  الرابعة"  الصناعية 

الــذي حصلت عليه  بــراءة االخرتاع 
يف  النقص  مقدار  يقيس  لنظام  الهيئة 
العوامل  عن  الناتج  الشميس  اإلشعاع 
بما  الغبــار  املختلفــة مثل  الجوّيــة 
لتشييد  مواقع  أفضل  تحديد  يف  يسهم 
الطاقة  مشاريع  يف  الشمسية  األبراج 
معاليه  اطلع  كما  املركزة  الشمســية 
الدقة  عايل  لجهاز  اخرتاع جديــد  عى 

لتعقب اإلشعاع الشميس.
واســتمع الطاير من كوادر الهيئة يف 
حول  رشح  إىل  األشياء  إنرتنت  مخترب 
حاالت استخدام إنرتنت األشياء والتي 
بالكامل  مؤتمتة  منصة  أول  تشــمل 
وموفــرة للطاقة يف دولــة اإلمارات 
إنرتنت األشــياء ملراقبة  تعتمد عــى 
املبانــي والتحكم فيها، حيث تتضمن 
املنصــة أجهــزة الستشــعار درجة 
األشــخاص  عدد  وحســاب  الحرارة 
وبالتايل ضبط درجة الحرارة وظروف 
اإلضاءة بناء عى عدد األشخاص داخل 

املبنى ودرجة الحرارة يف الخارج.
لدعم  تطبيق  عــى  أيضا  اطلــع  كما 
باالعتماد  القــرار  اتخــاذ  عمليــات 
لفحص  منصة  وكذلك  البيانــات  عى 
األرض  تحــت  األنابيــب  خطــوط 
باســتخدام أجهزة استشعار للكشف 

عن التربات يف خطوط نقل املياه.

واطلــع معــايل الطاير عــى أجهزة 
 LORA IOT األشياء  إنرتنت  إرسال 
النانوي  االصطناعي  بالقمر  الخاصة 
مــن نــوع /3U/ "ديوا ســات1" 
الــذي أطلقته الهيئة ضمن برنامجها 
للفضاء "سبيس دي" إذ صمم املركز 
الهيئة  أصول  لربط  اإلرســال  أجهزة 
مبارش  بشكل  االصطناعي  القمر  مع 
ولتتناسب مع تطبيقات شبكة الهيئة 
مع  األشياء  إنرتنت  حساسات  وربط 

النانوية. أقمار الهيئة االصطناعية 
وتفقد معايل سعيد الطاير محطة ضخ 

دبي-وام:
بدبي  واملواصالت  الطــرق  هيئة  افتتحت   
الشيخ  شــارع  تطوير  مرشوع  األحد  يوم 
املمتد  الجزء  يف  نهيــان  آل  حمدان  بن  زايد 
العني حتى  ـ  من تقاطعه مع شــارع دبي 
 3 قرابة  بطــول  األكاديمية  املدينــة  دوار 
كيلومرتات . كمــا افتتحت الهيئة جرين 
بطول  للســيلكون  دبي  واحة  تقاطع  عند 
120 مرتا بســعة 4 مسارات يف كل اتجاه 
14400 مركبة  استيعابية قدرها  وبطاقة 
انسيابية  الســاعة يف االتجاهني لضمان  يف 
الحركة املرورية عى شارع الشيخ زايد بن 

حمدان آل نهيان يف االتجاهني .
للســيليكون  دبي  املــرشوع واحة  ويخدم 
وأكثــر من 25 جامعــة وكلية و27500 
طالب وطالبة إىل جانب املشاريع التطويرية 
تطوير  مستقبال  الهيئة  وتعتزم  املنطقة  يف 
شارع الشــيخ زايد بن حمدان آل نهيان يف 
الجــزء املمتد من املدينــة األكاديمية حتى 
العويــر. وقال معايل  تقاطعه مع شــارع 
مجلس  ورئيس  العــام  املدير  الطاير  مطر 
املديرين يف الهيئــة إن تنفيذ املرشوع يأتي 
الشيخ  الســمو  صاحب  توجيهات  إطار  يف 
نائب رئيس  آل مكتــوم  راشــد  بن  محمد 
دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الطرق  إنجاز مشاريع  الله" برعة  "رعاه 

وأنظمــة النقل ملواكبة التنمية املســتمرة 
إىل  وأشــار   . دبي  إمــارة  تشــهدها  التي 
أن املــرشوع يأتــي أيضا يف إطــار الخطة 
لتطوير  واملواصالت  الطرق  لهيئة  الشاملة 
واألنفاق  واملعابر  والجسور  الطرق  شبكة 
الســتيعاب الزيــادة املتناميــة يف الحركة 
وتسهيل  النقل  حركة  وتحســني  املرورية 
دبي  إمارة  مناطق  مختلف  يف  املرور  حركة 
للهيئة  للخطة االسرتاتيجية  وكذلك ترجمة 
الطرق  لشــبكات  التحتية  البنية  تطوير  يف 
ومنظومــة النقل الجماعــي يف إمارة دبي 
الطرق  أنظمة  من  متكاملة  حلول  وتطوير 
تكون  والبحــري  الربي  النقل  وشــبكات 
التمدد  احتياجات  وتلبي  ملستخدميها  آمنة 
السكاني وتســهم يف تشجيع  واالنتشــار 

التنمية واالستثمار يف اإلمارة.
ولفــت معايل الطاير إىل أن املرشوع تضمن 
املداخل واملخارج من وإىل شــارع  تعزيــز 
الشــيخ زايد بن حمدان آل نهيان من خالل 
الربــط مع تقاطع شــارع دبــي ـ العني 
كل  يف  مســارات   4 إىل  الشــارع  وتوسعة 
وتنفيذ  كيلومرتات   3 قرابــة  بطول  اتجاه 
للسيلكون  دبي  واحة  تقاطع  عند  جرين 
بطول 120 مرتا بســعة أربعة مسارات يف 
كل اتجاه وتنفيذ تقاطع أســفل الجرين 
محكوم بإشارات ضوئية يشمل 20 مساراً 
اســتيعابية  بطاقة  االتجاهات  جميــع  يف 

8000 مركبة يف الساعة لتحقيق انسيابية 
الحركــة املروريــة املؤديــة لواحــة دبي 
تضمن  كما  زايــد،  وجامعة  للســيليكون 
املرشوع أعمال تطوير الحركة املرورية عى 
إىل جانب خدمات  األكاديمية  املدينــة  دوار 

إنارة الشوارع ملرافق الطرق الريعة.
وأوضح أن مرشوع تطوير شــارع الشيخ 
باتجاه  نهيــان رشقا  آل  بن حمــدان  زايد 
العوير يأتي اســتكماال لجهود الهيئة التي 
زايد  الشيخ  شــارع  امتداد  بتطوير  بدأتها 
بــن حمدان آل نهيان وذلــك بتنفيذ طريق 
اتجاه بطول  أربعة مســارات يف كل  بسعة 
25 كيلومرتا بدءا من تقاطعه مع شــارع 
دبي ـ العني حتى الدوار القائم عى شــارع 
الياليس وشــمل تطوير عدة تقاطعات مع 
تنفيذ  جرى  حيث  املحيطة  الطرق  شــبكة 
الشيخ  تقاطع شــارع  عند  تقاطع مجر 
آل نهيان مع شارع لطيفة  زايد بن حمدان 
القرية  مدخــل  من  بالقرب  حمــدان  بنت 
اإلمارات  للقادمــني من شــارع  العامليــة 
وتنفيذ دوار محكوم بإشارات ضوئية عند 
تقاطعه مــع طريق القدرة وتنفيذ تقاطع 
مع  ضوئية  بإشــارات  محكوم  ســطحي 
طريق حصــة، الفتا إىل أن الحلول املرورية 
لتطويــر هــذه التقاطعات هــي مرحلية 
وســيجري تطويرها مستقبال بحزمة من 

الحلول املرورية النهائية.
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6 قتلى جراء 
ســتة  فقتلوا  النار  المهاجمون  وفتح 
إن  الضابط  وقال  األقل.  على  أشخاص 
من بيــن القتلى اثنين من قوات األمن 

وثالثة مدنيين واالنتحاري.
العديد  البلدية وكذلك  رئيس  إجالء  وتم 
من المسؤولين اآلخرين من قبل قوات 

األمن.
فرض  المهاجمون  واصــل  ذلك،  ومع 
المبنى في وقت مبكر من  حصار على 

مساء األحد.
محمد  البلديــة  رئيــس  نائب  وقــال 
تقاتل  تزال  ال  األمنيــة  »قواتنا  يابوه: 

اإلرهابيين«.
إلى  يصل  مــا  أن  يعتقد  أنــه  وأضاف 
يتحصنون  الشباب  من  مقاتلين  سبعة 

في المبنى.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن 
األندلس  اإلذاعة  محطــة  عبر  الهجوم 

الموالية لإلسالميين.
وتشــهد الدولــة التــي تعصــف بها 
األزمــات في القــرن األفريقي والتي 
16 مليون  يبلغ عدد ســكانها حوالي 
نســمة هجمات إرهابية وأعمال عنف 
قبل  أخرى منذ ســنوات، وخاصة من 

حركة الشباب.
ومنذ عدة أشهر، تقوم الحكومة بعمل 
ونجحت  الشباب،  حركة  ضد  عسكري 
وسط  من  كبيرة  أجزاء  اســتعادة  في 
الصومال. ودفع هذا بدوره المتطرفين 

إلى تكثيف هجماتهم.

ال�شارقة يتعادل 
ورفع الشــارقة رصيده إلى 27 نقطة 

النصر  رفع  كما  الترتيــب،  في صدارة 
المركز  في  نقــاط  ثماني  إلى  رصيده 

الثاني عشر.
العين على  فاز  الثانيــة،  المباراة  وفي 

.2  / 3 البطائح 
وســجل أهــداف العين البــا كودجو 
و87   27 الدقيقتيــن  فــي  )هدفين( 
 ،35 الدقيقة  يارمولنكــو في  وأندريه 
كوامي  البطائــح  هدفي  ســجل  فيما 
أوتون، العب العين، بالخطأ في مرمى 
في  ولورينسي  الدقيقة60  في  فريقه 

.81 الدقيقة 
إيريــك  طــرد  المبــاراة  وشــهدت 
الدقيقة  في  العين،  العب  جورجينس، 
للشوط  الضائع  بدل  الوقت  من  األولى 

األول.
22 نقطة في  إلى  العين رصيده  ورفع 
المركز السابع، وتوقف رصيد البطائح 
الحادي  المركــز  في  نقطة   13 عنــد 

عشر.

حكومة بوركينا 
إبراهيم  المؤقــت  الرئيــس  ويحكــم 
نهاية  منــذ  فاســو  بوركينا  تراوري 
انقالب  ثانــي  فــي  أيلول/ســبتمبر، 

عسكري تشهده البالد خالل عام.
وحل تراوري محل الحاكم العســكري 
هنري  بول  كولونيل  اللفتنانت  السابق 
سانداوجو داميبا ، الذي أطاح بالرئيس 

المنتخب روش مارك كابوري.
وأصبح الشعب غير راض بشكل متزايد 
عن حكومة كابوري التي حافظت على 
عالقات دبلوماسية وثيقة مع فرنسا ، 

بسبب عدم االستقرار والفقر.
بوركينا  في  المظاهــرات  عدد  وتزايد 
القوات  بانســحاب  للمطالبة  فاســو 
الفرنسية في األشهر القالئل الماضية.

أن  يبدو  المجاورة،  وعلى غرار مالــي 
حكومة تراوري تسعى أيضا إلى توثيق 

العالقات مع روسيا.

العثور على 
العدل  وزارة  »اســتحوذت  باور  وقال 
نطاق  ضمن  اعتبرتها  التي  المواد  على 
تحقيقهــا، ومنها ســت وثائق تحمل 
محيطة،  ومــواد  التصنيف  عالمــات 
بعضها يعود إلى الفترة التي كان فيها 
الرئيس في مجلس الشــيوخ وبعضها 
نائب  منصب  توليــه  فترة  إلــى  يعود 

الرئيس. »
وقال باور إن الوزارة أخذت مالحظات 
شــخصية مكتوبة بخط اليد من فترة 
تولــي بايــدن منصب نائــب الرئيس 

للمزيد من المراجعة.
ويأتــي البحث بعد أن كشــف محامو 

في  أخرى  ســرية  وثائق  عــن  بايدن 
وبعد  الماضي،  األسبوع  الرئيس  منزل 
استعادة  من  أشهر  ثالثة  من  يقرب  ما 
مكاتبه  في  سرية  لسجالت  المحامين 

السابقة في واشنطن.

البرازيل والأرجنتين 
خطــة  أي  إن  الصحيفــة  وقالــت 
بهــذا الشــأن ربما تســتغرق أعواما 

الستكمالها.
أن  بلومبــرج لألنباء  ذكــرت وكالــة 
في  قوبلت  الشــأن  بهذا  المباحثــات 
دوائر  بعــض  من  بالتشــكك  الماضي 
الرئيس  طرح  وعندما  المالي.  القطاع 
بولسونارو  جايير  الســابق  البرازيلي 
قــال   ،2019 عــام  الفكــرة  هــذه 
االقتصاديــون إنه علــى الدولتين أوال 

القيام بإصالحات راديكالية.

ــ

�سعيد الطاير يطلع على اأبرز م�ساريع مركز البحوث والتطوير 
التابع لـ »ديوا« اختتام فعاليات موؤتمر اأبوظبي 

لطب العيون  

»طرق دبي« تفتتح م�ســروع تطوير �سارع ال�سيخ زايد 
بن حمدان وج�سرين ب�سعة 4 م�سارات بكل اتجاه

ال�سارقة-وام:
الشارقة  االستشــاري إلمارة  املجلس  أقر   
توصياته بشــأن سياســة دائرة شــؤون 
الضواحــي والقرى ، وذلك خالل جلســته 
أعماله  ضمن  بمقره  عقدهــا  التي  الثامنة 
الرابــع من الفصل  العادي  لــدور انعقاده 
الترشيعي العارش برئاسة سعادة عيل ميحد 
السويدي رئيس املجلس االستشاري إلمارة 

الشارقة.
بالتصديــق عى  املجلــس  أعمــال  بــدأت 
مضبطة الجلســة الســابعة بعدها ناقش 
دائرة  سياســة  بشــأن  توصياته  املجلس 
من  وطالب  والقــرى  الضواحي  شــؤون 
خالل مرشوع توصياتــه التي أقرها بدعم 
أنشــاها  التي  الضواحي  مجالــس  جهود 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
محمد القاسمي عضو املجلس األعى حاكم 
الشارقة لتقوم بدورها يف تلمس احتياجات 
املواطنــني والتواصل معهم وإيجاد األليات 

والوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التواصل.
من  االســتفادة  إىل  التوصيات  دعــت  كما 
املتقاعدين  مــن  املجتمــع  أفــراد  خربات 
والشــباب والنســاء يف مجالس الضواحي 
مــن خالل اللجــان الفرعيــة والفعاليات 
الضواحي  باعتبار  التطــوع  وتنمية فرص 
الربامج  إيجاد  خالل  من  منزل  لكل  األقرب 
التي  املناســبة  واملبــادرات  والفعاليــات 
الثانية والرافد لكل  املجتمع  ستشكل طاقة 

نشاط.

وناقــش أعضاء املجلس بنــود التوصيات 
التي  الهامة  األطروحات  وتناولوا عددا من 
تضمنتها التوصيات بدعوة الجهات املختّصة 
والّسلوكّية  االجتماعّية  الّظواهر  لدراســة 
لوضع  واالجتهاد  ضاحيــة  كل  يف  الّدخيلة 
انتشارها  حلول فاعلة وخطط وقائّية ملنع 
وتأكيدهــا عى دعوة الجهــات الحكومية 
املحلية واالتحادية ومؤسسات النفع األهايل 
لالستفادة من مقرات مجالس الضواحي يف 
وتقديم خدماتها  والفعاليات  الربامج  كافة 
املختلفة بجانب تخصيص مكافآت ألعضاء 
مجالــس الضواحي ودعت إىل تنمية فرص 
املباشــــرة  باللقاءات  التواصل مع األهايل 
االلكرتونيــة  التطبيقــات  واســـــتخدام 

الحديثة.
وتطرقت التوصيات إىل أهمية توفري الكوادر 
البرشية املتخصصة من باحثني متخصصني 
يف الدراســات ومتخصصــني اجتماعيــني 
ونفسيني يف مجالس الضواحي لتدعم جهود 
األعضاء يف تســوية املنازعــات املعروضة 
ونرش الوعــي االجتماعي والقيمي وتنفيذ 
األهايل  مع  والتواصــل  املتنوعة  الربامــج 
القضايا  عــن  الالزمة  الدراســات  وإجراء 
إىل  التوصيات  دعت  كما  االرسية  واملشاكل 
التوسع يف إنشاء مهرجان ضواحي ليشمل 
مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وعدم 
اقتصاره عى مدينة الشارقة وإعادة دراسة 
تصاميم إنشــاء مجالس الضواحي بجانب 
الضواحي  لدائرة شــؤون  إنشــاء مبنــى 

والقرى .

اإ�ست�ســاري ال�ســارقة يقر تو�سياته ب�ســاأن �سيا�سة 
�سوؤون ال�سواحي والقرى

اأبوظبي-وام:
 أدانت دولة اإلمارات بشدة ما أقدم عليه أحد املتطرفني 
أمام  الكريم،  القرآن  السويد من حرق لنســخة من  يف 

سفارة الجمهورية الرتكية يف استوكهولم.
لها  بيان  الدويل يف  والتعــاون  الخارجية  وأكدت وزارة 
رفــض دولة اإلمارات الدائم لجميع املمارســات التي 
تتناىف مع  والتي  األمن واالســتقرار  تستهدف زعزعة 

القيم واملبادئ اإلنسانية واألخالقية.
وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إىل نبذ خطاب الكراهية 
والعنف، ووجوب احرتام الرموز الدينية، واالبتعاد عن 
وعى  واملقدســات  لألديان  باإلســاءة  الكراهية  إثارة 

رضورة نرش قيم التسامح والتعايش.

الإمارات تدين ب�شدة اإحراق ن�شخة من 
القراآن الكريم في ال�شويد
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اأبوظبي ــ الوحدة:
 أســدل الســتار األحــد عــى 
التحــدي  بطولــة  منافســات 
عى  أقيمت  التي  للجوجيتســو 
جامعة  يف  أيــام  ثالثــة  مــدار 
وســط  العني  بمدينة  اإلمارات 
من  كبري  حضــوٍر جماهــريي 
الذين  والعائالت  األرس  جمــوع 
مناطق  توافــدوا من مختلــف 
الدولة ملــؤازرة أبنائهم وحثهم 

عى الفوز.
كٌل من  اليوم  منافسات   حرض 
الظاهري  سعادة محمد ســالم 
اإلمارات  اتحــاد  رئيس  نائــب 
عــي  وفهــد  للجوجيتســو، 
لالتحاد،  العام  األمني  الشاميس 
النائب  مــراد  أحمد  والدكتــور 
العلمي  البحث  لشؤون  املشارك 
وأسماء  اإلمارات،  جامعة  لدى 
إدارة  مجلــس  عضــو  ســعيد 
العني،  بنادي  الرياضية  األلعاب 
االتحاد  مســؤويل  مــن  وعدد 
واألكاديميات  األنديــة  وممثي 

الداعمة والرشيكة. والجهات 
اليوم  منافســات  ختــام  ويف   
الشارقة  للبطولة، حصد  الثالث 
لرياضــات الدفاع عــن النفس 
املركز األول، وحل العني يف مركز 
الوصيــف، وذهب املركز الثالث 
إىل بني ياس وعى صعيد ترتيب 
الــدول حلــت دولــة اإلمارات 
يف الصــدارة، ومــر وصيفا، 

الثالث. وسوريا يف املركز 
 ويف تعليقه عى نجاح املهرجان 
عبدالله  يوســف  ســعادة  قال 
ادارة  البطــران عضو مجلــس 
للجوجيتســو:  االمارات  اتحاد 
التحــدي  مهرجــان  "حقــق 
للجوجيتســو نجاحا كبريا عى 
أعداد  خصوصا  األصعدة  جميع 
الذي  املميز  واألداء  املشــاركني 
التنظيم،  واحرتافيــة  أظهروه، 

الالفت  الجماهريي  والحضــور 
الذين ضاعفوا  لألرس والعائالت 

من قيمة الحدث".
البطــران:" األداء الكبري  وتابع 
الذي أظهره الالعبون والالعبات 
إىل  يدعونا  املنافســات  خــالل 
التفاؤل بأن موسم الجوجيتسو 
استثنائيا،  ســيكون  العام  هذا 
التي  النجاحات  ملسرية  وامتداد 
املاضية،  األعــوام  يف  تحققــت 
وترجمة لجهود االتحاد لتطوير 
بشــكل  الجوجيتســو  رياضة 

متواصل".
أن هــذه   وأوضــح ســعادته 
والهادفة  الناجحــة  الفعاليات 
وتوجيهات  لرؤية  ترجمة  تأتي 

وضــع  يف  الرشــيدة  القيــادة 
تستثمر  التي  والخطط  الربامج 
عمر  من  بدءا  السنية  املراحل  يف 
وتأهيلها،  وإعدادهــا  الطفولة 
املخــزون  بمثابــة  لتكــون 
للمنتخبــات  اإلســرتاتيجي 
الوطنيــة، والضمانة لتألقها يف 

مختلف املحافل والبطوالت".
عضو  أســماء سعيد   وتقدمت 
الرياضية  األلعاب  إدارة  مجلس 
والتقدير  بالشــكر  العني  بنادي 
اإلمارات  اتحــاد  عمل  لفريــق 
عى  لحرصــه  للجوجيتســو، 
تنظيم البطــوالت النوعية التي 
تعود بالكثري من املكاســب عى 
الجوجيتســو،  وبراعم  أطفال 

الرياضة  حــب  لديهم  وتنمــي 
والتعلق بها واحرتافها.

والعبات  العبي  أهنئ  وقالت:" 
نادي العني عى أدائهم املرشف يف 
تمثل  البطولة  املنافسات، وهذه 
بداية موفقــة لهم مع انطالقة 
املوسم، ال سيما أننا نعقد عليهم 
آماال عريضة لتحقيق الكثري من 
املحلية،  الساحة  عى  اإلنجازات 
وااللتحــاق باملنتخبات الوطنية 
ومســاعدتها عى تحقيق املزيد 

من النجاح مستقبال".
 بدوره أشــاد عبد الله الزعابي 
الفعاليــات  قســم  رئيــس 
اإلمارات  اتحاد  لدى  واألنشطة 
الكبري  بالنجاح  للجوجيتســو  

أول  يعــد  الــذي  للمهرجــان 
الجوجيتسو  موســم  بطوالت 
املنافسات  بقوة  الجديد، منوها 
بطوالت  أبــرز  تضاهي  التــي 
الزعابي  وتقــدم  املحرتفــني. 
والتقدير ألرسة جامعة  بالشكر 
الدعم  كل  وفرت  التي  اإلمارات 
روعة  يف  جديدة  الرساء معايري 
الكبري  دورها  التنظيم، مؤكــدا 
االرتقاء  جهود  يف  ومساهمتها 
برياضة الجوجيتسو يف املجتمع 

االماراتي".
اليــوم   وشــهدت منافســات 
الثالــث من املهرجــان التي تم 
الناشــئني  تخصيصهــا لفئــة 
والالعبات  لالعبني  كبريا   تألقا 
الذين ألهبــوا حماس الجماهري 
العريضــة يف املدرجات، ويف هذا 
اإلطــار تقــول فاطمــة أحمد 
الشــاميس حــزام أصفر/ وزن 
44 كجم من مدرســة الزايدية 
للبنات والتي نجحت يف الحصول 
أشــعر  الذهبية:"  امليدالية  عى 
املركز  لتحقيق  كبرية  بســعادة 
اليــوم.  منافســات  يف  األول 
للغاية  قويــة  كانت  املنافســة 
الالعبات ولكن دعم  باقــي  مع 
ســاعدني  والجمهور  العائلــة 
يف  املراحل  أصعــب  تجاوز  عى 
أشــكر  خضتها.  التي  النزاالت 
اتحــاد اإلمارات للجوجيتســو 
البطوالت  عى تنظيمه ملثل هذه 
التي تفسح املجال أمامنا للتألق 

واإلبداع.
 مــن جانبهــا تقــول الالعبة 
أكاديمية  من  العامــري  روضة 
الرياضيــة /حزام رمادي/   باملز 
والتي حققــت فضية وزن 63 
كجم:" مــا حققته اليوم يعترب 
طموحي  برغــم  طيبا  إنجــازا 
املركز  عى  الحصــول  يف  القوي 
األول، النزال النهائي كان صعبا 

نوعا ما ..

استقبل نادي املريخ السوداني، صباح 
برازيليــا جديدا،  األحــد، العبا  امس 
الشتوي  املريكاتو  تمهيدا لضمه خالل 

الحايل.
صفوفه،  تدعيــم  املريــخ  ويعتــزم 
قبــل خوض غمار مباريــات مرحلة 
أبطال  دوري  بمســابقة  املجموعات 

إفريقيا.
ووصــل الربازيي أليكس دا ســيلفا، 
الذي ينشــط يف مركز الظهري األيمن، 
وكيل  رفقــة  الخرطوم،  العاصمــة 

أعماله.
سوف  بيان: "الالعب  املريخ، يف  وقال 
الكشف  األحد إلجراءات  اليوم  يخضع 

الطبي، تمهيدا للتعاقد معه".
وســبق للمريخ أن تعاقــد مع ثنائي 
الشتوي،  املريكاتو  خالل  آخر  برازيي 
هما صانــع األلعاب األيرس ماريوس 
املدافع  الوســط  كوتيللــو، والعــب 

سريجيو رافائيل.

الجزيرة  اتحاد كلباء عى  تغلب 
ضمن  األحد،  مســاء   ،)2-1(
لدوري   13 الجولة  مواجهات 

أدنوك للمحرتفني.
ورفع اتحــاد كلباء رصيده إىل 
إىل  مؤقتا  20 نقطة، وتقــدم 

املركز السابع. 
وتجمــد رصيــد الجزيرة عند 
23 نقطــة، وتراجع إىل املركز 

السادس.
عامــر، بعد  أحمــد  وســجل 
ووضع  استلمها  بينية  تمريرة 
الحارس  الكرة لحظــة خروج 
من مرمــاه. وحرمت عارضة 
اتحاد كلباء، فريق الجزيرة من 
التعادل مرتني، عرب عمر  هدف 

تراوري وميلوش.
جزاء  ركلة  الحكم  واحتســب 

للجزيــرة، بعــد عرقلة العبه 
عي  ســرييرو. ونجح  ثوالني 
مبخوت، يف تسجيل ركلة جزاء 

لينتهي الشوط األول )1-1(.
وألغاه  هدفا  الجزيــرة  وأحرز 
الحكم بداعي التسلل، وأكد عى 
تقنية  إىل  بالعودة  قراره  صحة 
عامر،  أحمد  وخطف  الفيديو. 
خلفية  برأســية  الثاني  الهدف 
يف الزاويــة البعيــدة بعد ركلة 

ركنية يف الدقيقة 89.
وضمن الجولة نفســها، تغلب 
الوصل عــى ضيفه خورفكان 
)0-3(، عى ستاد زعبيل بدبي.
إىل 25  الوصــل رصيده  ورفع 
الثالث،  للمركز  وتقــدم  نقطة 
وتجمد رصيــد خورفكان عند 

15 نقطة باملركز العارش.

ترتيباته  الهــالل  نــادي  أكمل 
إلقامــة معســكر بالعاصمــة 
إلقامة  الســالم  دار  التنزانيــة 
معســكر خارجــي، مــن أجل 
تجهيــز الفريق ملباريات مرحلة 
أبطــال  بــدوري  املجموعــات 

إفريقيا.
النادي األزرق  واستقر مسؤولو 
الفني،  الجهاز  مع  وبالتنســيق 

عى خوض فرتة يف تنزانيا ألجل 
السفر املريح إىل جنوب إفريقيا.

ملعســكر  األول  املقــرتح  وكان 
بجنوب  تــاون  كيب  مدنيــة  يف 
تنزانيــا  ووضعــت  إفريقيــا، 
يرتبط  األزرق  النادي  كبديل ألن 
سيمبا  نادي  مع  طيبة  بعالقات 
الــذي بدأ فعال يف التنســيق مع 

الهالل إلنجاح املعسكر.
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في الدوري ال�سوري الممتاز... 
�سدارة م�ستركة بين الوثبة 

والجي�ش 

حقق األهي فــوزاً عريضاً عى 
حساب مضيفه الزمالك، بنتيجة 
0-3 مســاء السبت، عى استاد 
القاهــرة، يف ختام منافســات 
الجولة 14 من الدوري املري 

املمتاز.
حســم األهــي مبــاراة القمة 
املنعم  عبد  محمود  تقدم  بعدما 
الدقيقــة 61، ثم  )كهربــا( يف 
رشيف  محمد  البديــل  أضــاف 

هدفني يف الدقيقتني 75 و90.
ورفــع األهي رصيــده بقيادة 
مارســيل  الســويرسي  مدربه 
إىل 34 نقطــة، مبتعدا  كولــر 
تجمد  الرتتيــب، بينما  بصدارة 
مدربه  بقيــادة  الزمالك  رصيد 
الربتغايل جوسفالدو فرييرا عند 

الرابع. 26 نقطة يف املركز 
بمحــاوالت  املبــاراة  بــدأت 
الكــرة بني  لالســتحواذ عــى 
من  األهي  وحــاول  الفريقني، 
الجبهة اليمنى عن طريق محمد 

هاني، لكن بال خطورة.
عرضية  كرة  األحمر  الدفاع  وأبعد 
إمام  يوجــه  أن  زيــزو، قبل  من 
عاشور تســديدة قوية اصطدمت 

بمدافع األهي خالد عبد الفتاح.
فوق  بتصويبة  فتحي  حمدي  ورد 
ديانج  يصوب  أن  العارضة، قبــل 

كرة سهلة يف يد عواد.
وضاعت فرصة قريبة للزمالك من 
عبد  حسام  للمدافع  رأســية  كرة 

املجيد، الذي سدد فوق العارضة.
كما وجه أفشة تسديدة صاروخية 
إنــذار  أول  العارضــة، يف  علــت 
لريد  األبيض،  املرمى  عى  أهالوي 
الزمالك بهجمة من زيزو إىل عمرو 
الســييس، الذي أرسل الكرة بعيدا 

عن شباك الشناوي.
بمرمى  انفــرادا  كهربــا  وأضاع 
األبيض، بعدما تجاوز عواد وسدد 
خارج الشباك، قبل احتساب الكرة 
تصويبة  دونجــا  تســلال. وأطلق 
الشــناوي  صاروخيــة، أبعدهــا 
أخطر  ركنية، يف  ركلة  باقتدار، إىل 

فرص األبيض بالشوط األول.
رأسية  املجيد  عبد  حســام  ووجه 
يرســل  أن  العارضة، قبل  فــوق 
عن  بعيدة  تصويبــة  هاني  محمد 

مرمى الزمالك.
ورد قائــم الزمالك أخطر محاولة 
التي  الشحات،  تمريرة  من  لألهي 
بنجاح،  فتحي  حمدي  يتسلمها  لم 

لتتجه الكرة صوب القائم، يف غياب 
الرتكيز من عواد، ويتابعها كهربا، 
خطأه  صحح  األبيض  حارس  لكن 
نهاية  ركنية، قبــل  إىل  وأبعدهــا 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
ببعض  الثاني  الشوط  الزمالك  بدأ 
والكرات  الهجوميــة  املحــاوالت 
الدفاع  أبعدهــا  التي  العرضيــة، 
الثنائي  فرييرا  أرشك  األحمر، كما 
الزناري  عمــر جابر ومصطفــى 
عى حســاب املثلوثي والسييس يف 

الدقيقة 58.
التقدم لألهي  وسجل كهربا هدف 
تمريرة  الدقيقة 61، مســتغال  يف 
عرضية جميلة برأسية من حمدي 

عواد  مرمــى  يف  ليســدد  فتحي، 
برأسية متقنة.

منطقة  يف  عاشــور  إمام  ســقط 
الجــزاء دون مخالفــة، قبــل أن 
يرشك الزمالك ســيد عبد الله بدال 
مــن عبد الشــايف، ودفــع األهي 
من  بدال  رشيف  محمــد  باملهاجم 

كهربا.
برضبة  الزمالــك  العبو  وطالــب 
ربيعة،  ضد  يد  ملسة  جزاء، بداعي 

لكن الحكم لم يحتسبها.
وســجل رشيــف الهــدف الثاني 
للزمالك  دفاعي  خطــأ  لألهي من 
الدقيقة 75، موجها تسديدة يف  يف 

مرمى الفريق األبيض.

اتحاد كلباء يقهر الجزيرة.. والو�سل 
بثالثية بي�ساء ..الأهلي ي�سعق الزمالك يق�سو على خورفكان

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٢ 

الهالل ال�ســوداني يمهد لمع�سكر بتنزانيا 
بدًل من كيب تاون

ال�ســارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ــش في ال�سدارة 
والعين في مركز الو�سيف

المريخ ال�سوداني ي�ستقبل برازيلياً جديداً

الريا�سة

�سوريا ـ عمار�سربعي:
الدوري السوري بعد نتائج  املنافسة يف  إندلعت 
ثالثة  تزاحم  الالئحة  فشهدت  التاسعة  املرحلة 
فرق عــى املقدمة وهم الوثبة والجيش وأهي 
حلب ووصولهــم للنقطة 16 ويتخلف األخري 

بفارق األهداف فقط عن فريقي الصدارة 
يوم الجمعة الفائت أقيمت خمس مباريات ولم 
يســتطع فريق الوثبة حصد نقاط اللقاء الذي 
جمعه وجاره الكرامة يف مدينة حمص وانتهى 
الفريقان  وتبــادل  الســلبي  اللقــاء بالتعادل 
والفرص  اإلستحواذ  نسب  وتقاسما  الهجمات 
املرميني بحضور جماهــريي كبري كما  أمــام 

جرت العادة منذ عقود 
بينمــا لم يســتطع الجيــش أيضــاً اإلنفراد 
بالصــدارة وخــرج متعــادالً بهــدف ملثله يف 
اللقــاء الذي جمعــه وجبلــة يف مدينة جبلة 
ســجل الجيش أوالً بواسطة أحمد الخيص عند 
الدقيقة 42 وعادل لجبلة عبدالقادر عدي عند 
الذي نجح فيه أهي  الوقت  الدقيقة 1+45. يف 
عى  بفوزه  الصدارة  لفريقــي  بالوصول  حلب 
سجلهما  نظيفني  بهدفني  حطني  مســتضيفه 

كامل كواية يف الشوطني األول والثاني
وشــهدت املرحلة عودة ترشين بطل املوســم 
املايض لسكة اإلنتصارات وفاز عى مستضيفه 
املجد متزيل الرتتيب بنقطتني بعد شطب نتائج 
الجزيرة وبهدفني سجلهما محمد مالطه وعي 

بشماني
ومن حماه عاد الوحدة إىل دمشــق ويف جعبته 
ثالث نقاط من فوزه املتأخر عى الطليعة بهدف 
وحيد جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 90 5+ 
واسعة من  سيطرة  بعد  هنداوي  طارق  سجله 
جانب الطليعة الذي أهدر عدة فرص مناســبة 

للتسجيل
وكان اإلتحاد الســوري لكــرة القدم قد اتخذ 
وهبوطه  الجزيرة  فريق  نتائج  قراراً بشــطب 
للدرجــة األوىل وتغريمه مادياً بعد عزوفه عن 
لقاء أهي حلب يف املرحلة املاضية من منافسات 

الدوري.

ختام بطولة التحدي للجوجيت�ضو و�ضط ح�ضور جماهيري الفت



الربازييل  الوصل اإلماراتي، انتقال   أعلن 
الفريق األول  أوليفريا، مهاجم  جيلبريتو 
لكرة القدم، إىل نادي كروزيرور الربازييل. 
لالعب  والنجاح  التوفيق  اإلدارة  وتمنت 
يف مســريته مع ناديه الجديد، وتوجهوا 
له بالشكر عىل ما قدمه من جهود خالل 

تواجده مع الوصل.
وكان الوصــل قد تعاقد مع جيلربتو، يف 
صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع 
باهيا الربازييل، حيث كان يحتل وصافة 

هدايف الدوري الربازييل )15( حينئذ.
موزعة  جيلربتــو 2184 دقيقة  ولعب 
عىل 27 مباراة عىل مدار موسم ونصف 
املحرتفني، وســجل 11  مســابقات  يف 

هدفا.
هذا  للمحرتفني  أدنــوك  دوري  يف  ولعب 
عىل 10  موزعة  املوســم، 834 دقيقة 
مباريات، وســجل 5 أهــداف، ويتوقع 
أن يؤثــر رحيله بالســلب عــىل القوة 
الهجوميــة للوصل، الــذي يحتل املركز 

الخامس برصيد 23 نقطة.

أكد املدير الفني لفريق الظفرة ألكسندر 
فيلسوفينتش جاهزيتهم لخوض مباراة 
جيدة أمــام دبا الفجرية يوم غد، ضمن 
الجولــة 13 الخاتمة للــدور األول من 

دوري أدنوك للمحرتفني.
يف مؤتمر صحفي   الرصبي  املدرب  وقال 
بعد  الدوري  ملباريات  يعــود  الظفرة  إن 
مباراة  قرابة شــهر، وتنتظــره  توقف 

مهمة جدا أمام دبا الفجرية.
وأضــاف: "عملنا بجديــة خالل الفرتة 
املاضية من أجل هذه املباراة. أمامنا 48 
املباراة، ومن  ساعة لتحديد من ســيبدأ 
هم البدالء. هذه مباراة مهمة يف مسرية 

الفريق".
ومن جانبه، قال املهاجم الربازييل تياجو 
للفريق، إنه  ليونوكو، املنضم حديثا  دي 

ينتظر املباراة برتقب كبري.
بكل  لفريقه  املبــاراة  تأتي  أن  وتمنــى 
يحتاج  فريقــه  أن  الســعادة، مؤكــدا 
إىل  الثالث، مشريا  النقاط  وإىل  لالنتصار 

أنه ســيعمل عىل مســاعدة الفريق مع 
املجموعة حتى يحقق الفريق تطلعاته.

ويذكــر أن الظفــرة يحتــل املركز 14 

)األخــري( يف ترتيب الــدوري برصيد 4 
املركز  يف  الفجرية  دبا  نقاط، ويســبقه 

13 بفارق األهداف.

جــوران  الرصبــي  أعــرب 
توفيجدزيتش مدرب عجمان، 
الفريق  يف  الكاملة  ثقتــه  عن 
قبل اســتضافة شباب األهيل 
اليــوم االثنني  يف الجولة 13 
األخــرية للــدور األول مــن 

دوري أدنوك للمحرتفني.
وقال مدرب عجمان يف املؤتمر 
"نواجه  التقديمي:  الصحفي 
فريق  األهيل، وهــو  شــباب 
متميزة،  عنارص  يمتلك  قوي 
ولــذا نــدرك مــدى صعوبة 
املبــاراة، يف ظل أهميتها لكال 

الفريقني".
مباراتني  "لعبنــا  وأضــاف: 
الدوري،  توقف  خالل  وديتني 
وأنا ســعيد باملســتوى الذي 
قدمه العبي عجمان، ونتمنى 
املستوى،  بنفس  االســتمرار 
وأنــا أثق يف العبــي عجمان 

للخروج بنتيجة إيجابية".
أمام  عجمــان  غيابات  وعن 
الرصبي  األهيل، قال  شــباب 
جوران توفيجدزيتش: "يغيب 
عنا الحارس عىل الحوســني، 
والالعــب عبــد اللــه صالح 

لإليقاف".
ومن جانبه، قال بالل يوسف، 

عجمــان: "تحضرياتنا  العب 
جيــدة خــالل فــرتة توقف 
تصحيح  يف  ونجحنا  الدوري، 
األخطاء مــن خالل املباريات 
الودية". وزد: "نحن جاهزون 
للمواجهة عىل ملعبنا ووسط 
لتقديم  ونســعى  جماهرينا، 
أفضــل مــا لدينــا، للخروج 

وضعنا  تعزز  إيجابية  بنتيجة 
يف ترتيب الدوري حاليا".

املركز  يحتل  عجمان  أن  يذكر 
برصيــد 23 نقطة،  الثالــث 
شــباب  عن  نقطتني  وبفارق 
الثانــي،  املركــز  يف  األهــيل 
وبفارق 3 نقاط عن الشارقة 

املتصدر.

شدد حسن العبدويل، مدرب دبا الفجرية، 
عــىل جاهزيــة فريقه لتحقيــق نتيجة 
إيجابية عندما يحــل ضيفا عىل الظفرة 
اليوم اإلثنــني، يف الجولة 13 من دوري 

أدنوك للمحرتفني.
وقال املدرب الوطني يف املؤتمر الصحفي 
دبا  إدارة  التقديمــي "أشــكر مجلــس 
منحني  التي  الغالية  الثقة  الفجرية، عىل 
مباراتنا  أهميــة  مــدى  إياهــا، وندرك 

والظفرة لكال الفريقني".
جيد  بشكل  مســتعدون  وأضاف "نحن 
للخروج بنتيجة إيجابية من هذه املباراة، 
من  ممكن  عــدد  أكرب  جمع  إىل  نســعى 
وتغيري  املقبلة  مبارياتنــا  خالل  النقاط 
تنافسية  الحايل". وأردف "هناك  وضعنا 
الالعبني،  بني  عالية  قتالية  وروح  كبرية 
لنيل مكانا  األفضل  تقديــم  يحاول  الكل 
بها  سنبدأ  التي  األساســية  التشكيلة  يف 

مباراتنا أمام الظفرة".
وأتــم العبدويل، قائال "املباراة ســتكون 
قويــة، الروح والعزيمة ســيكون لهما 

دورا مهما يف سري وحسم نتيجة املباراة، 
تريض  التي  النتيجة  نحقــق  أن  وأتمنى 
جمهورنا، وتكون أوىل خطواتنا لتحسني 

وضعية الفريق".  
ومن جانبه، قال إيدو، العب دبا الفجرية 
"عــازم عىل تقديم أفضــل ما لدي، بعد 
الفجرية،  دبا  إياها  منحني  التي  الفرصة 
رائعة، واالســتقبال  النادي  واألجواء يف 
والتعامــل الجيد، ســاعدني عىل رسعة 

التأقلم".
وأضــاف "ســأبدأ مــع دبــا الفجرية، 
منطقة  يف  األوىل  االحرتافيــة  تجربتــي 
الخليــج، وأتوقــع مبــاراة صعبة أمام 
الظفرة، لتشابه الظروف والوضعية بني 
الفريقني، وعازمــون عىل تقديم مباراة 

قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية".
يذكر أن مهمة العبدويل، ستكون الرسمية 
الفجرية،  دبا  مع  الوطني  للمدرب  األوىل 
بعدما تم التعاقد معه مبارشة قبل توقف 
الدوري ملشــاركة منتخــب اإلمارات يف 

كأس الخليج العربي "خليجي 25".

مدرب �شباب الأهلي: قرب عجمان 
يلزمنا بتركيز اأكبر

14

الربتغايل ليوناردو جارديم، مدرب شــباب  أكد 
األهيل، أهمية مواجهــة عجمان املقررة اليوم 
االثنني، يف إطار الجولة ال13 من دوري أدنوك 
الفريقني  ستجمع  للمحرتفني، والتي  اإلماراتي 

عىل استاد راشد بن سعيد.
نتيجة  تحقيق  رضورة  عــىل  جارديم  وشــدد 
إيجابية، ووصف املباراة خالل املؤتمر الصحفي 
التقديمــي ب"الصعبة"، باعتبارها أمام فريق 
قــوي ومنظم، ويســعى لتحســني مركزه يف 

الدوري.
وقال: "عجمان أيضا قريب جدا منا يف حصيلة 
النقاط، وهذا العامــل يزيد من أهمية املباراة، 

ويلزمنا برتكيز أكرب لتحقيق الهدف املنشود".
الالعبني،  جميــع  يف  الثقة  وأضاف: "زرعنــا 
وعليهــم االســتمتاع باللعــب وتقديم كل ما 
يملكون، وأنا عىل ثقة من قدرتهم عىل تحقيق 

املطلوب".
ومن جانبه، شدد يحيى الغساني، العب شباب 
أمام عجمان  املقبلــة  املباراة  أن  األهيل، عــىل 
واالهتمام  بالرتكيز  ســهلة، مطالبا  تكون  لن 
بالتفاصيــل الدقيقــة التي تؤثــر يف مجريات 

املباراة.
وأشــار إىل وجود عجمــان يف مركز قريب من 
شباب األهيل، متمنيا أن يتمكن مع زمالئه من 
تحقيق نتيجة تحسن مركز الفريق يف الدوري.

وقال: "من املؤكد أن املباراة ســتكون صعبة، 
الفوز والحصول  لنا األهم هو تحقيق  بالنسبة 
الثقة  النقاط الثالث، واملدرب نجح يف زرع  عىل 

يف كل الالعبني".
وأردف: "كل من يشارك عليه االجتهاد لتحقيق 
املقبلة  التشكيلة، واملباراة  يف  املطلوبة  اإلضافة 
تعترب بمثابة مفتاح لنا، للعودة إىل املنافسة من 

جديد".

جوران يك�شف غيابات عجمان عن موقعة 
�شباب الأهلي

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
االثنني ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٢ 

مدرب دبا الفجيرة: مواجهة الظفرة خطوتنا الأولى 
لت�شحيح الم�شار

مبخوت يتبراأ من �شائعات الخالف مع المدرب 
الريا�شة

الو�شل يعلن رحيل مهاجمه البرازيلي

أعلــن نادي النرص ، تعاقده مــع محمد برغش، 
تفاصيل  عن  الكشــف  الوحدة، دون  أيمن  ظهري 

الصفقة.
وبــدأ برغش )32 عاما( مشــواره مع الجزيرة 
إىل بني ياس  بني 2010 و2013، وانتقل بعدها 
لصفوف  لعب  موسم )2014-2013(، وبعدها 
الوحــدة اع.2014، وحتــى اإلعالن عن صفقة 

انتقاله إىل النرص.
وبات برغش، الصفقة السادسة للنادي اإلماراتي 
الجــاري، وأغلبها  الشــتوي  القيد  فــرتة  خالل 
صفقــات لتدعيم خط الدفاع، وضمت ســلطان 
الشــاميس، عبد العزيز صنقور والبوسني سمري 

ميميشيفيتش.

شــدد الروماني دانييل إيسيال، مدرب بني 
ياس، عىل أهميــة مواجهة الوحدة  اليوم  
للــدور األول من  الجولــة 13 األخرية  يف 

دوري أدنوك للمحرتفني.
الصحفي  املؤتمر  يف  ياس  بني  وقال مدرب 
ملواجهة  مســتعدون  »نحن  التقديمــي: 
الوحدة، والذي ليس أمامه ســوى بطولة 

الدوري للمنافسة عليها«.
للقاء  جيد  بشــكل  االســتعداد  وأاف »تم 
التوقــف، ومعنوياتنا  فرتة  خالل  الوحدة 
مرتفعــة، ونســعى إىل الخــروج بنتيجة 
إيجابيــة، وتحســني ترتيبنــا يف جــدول 

املسابقة«.
النوبــي، العب بني  وبدوره، قال ســهيل 
وراء  الرئييس  الســبب  »جماهرينا  ياس: 
يف  مساندتهم  االنتصارات، وننتظر  تحقيق 

مواجهاتنا القوية أمام الوحدة«.
وأضاف: »مواجهة الوحدة دائما ما تشهد 
تنافس كبــري، ألنها مواجهات جماهريية، 
الفريق،  ننتظر دعم جمهورنا، وهم وقود 

ونتمنى إسعادهم بنتيجة إيجابية«.
يذكــر أن بني ياس، يحتل املركز التاســع 
برصيــد 15 نقطة، ويســبقه يف الرتتيب، 

الرابع برصيد 23 نقطة. الوحدة باملركز 

مدرب الظفرة: عملنا بجدية من اأجل هذه المباراة

مدرب بني يا�س: معنوياتنا مرتفعة 
قبل لقاء الوحدة

الجزيرة  مهاجم  مبخــوت  عيل  رد 
للدوري واملنتخب  التاريخي  الهداف 
اإلماراتي، عىل ترصيح عدنان حمد، 
الرياضية  دبــي  بقنوات  اإلعالمي 
بطولة  من  استبعاده  أسباب  بشأن 

خليجي 25.
وقــال مبخــوت عرب حســابه يف 
من  األوىل  الســاعات  يف  إنستجرام 
رهن  وأبدا  دائما  صباح  األحد، إنه 
مجال،  أي  يف  بالده  لخدمة  اإلشارة 
تحمل  من  يتهــرب  ولم  لــن  وإنه 

املسؤولية يف يوم من األيام.
وأوضــح أنه إذا حقــق أي نجاح، 
وأخريا،  أوال  اللــه  من  توفيق  فهو 
وإذا فشل، فلن يلقي باألسباب عىل 

أشخاص آخرين.
وشدد عىل أن األرجنتيني رودولفو 
اروابارينا، مدرب منتخب اإلمارات، 

لــم يطلب منه اإلحمــاء يف مباراة 
الودية، قبل  كازاخستان واإلمارات 
مشــاركة »األبيــض« يف خليجي 

.25
مبــاراة  »بعــد  أنــه  وكشــف 
كازاخستان كان هناك حديث ودي 
مع مدرب املنتخب، وإذ كان ما ذكر 
مشريا  املدرب«،  لعاتبني  صحيحا، 
إىل أن أروابارينا ذكر أن اســتبعاده 

ملبخوت كان ألسباب فنية.
عرب  ذكر  قــد  حمد  عدنــان  وكان 
قنــوات »دبي الرياضية« مســاء  
أن أروابارينــا برر عدم اســتدعاء 
مبخوت لقائمــة منتخب اإلمارات 
يف خليجي 25 بسبب رفض الالعب 
اإلحمــاء عندمــا كان احتياطيا يف 
مبــاراة كازاخســتان الودية، قبل 

البطولة الخليجية.

الن�شر يح�شم 
�شفقة 

دفاعية 
جديدة



اأبوظبي-الوحدة:
افتتــاح مثري وحضور جماهريي كبري هما عنوان اليوم 
دبي  الثالثة عرشة من بطولة كأس  النســخة  االول من 
الفضية للبولو  2023 والتي تحظى بمشــاركة خمسة 
فــرق هي االمارات والحبتور وايــه ام وبنجاش وذئاب 

دبي كافو وبهانديكاب 20 جول .
وقد شــهدت املباراتــن 43 هدفا بينهــا 25 يف مباراة 
اللذيــن قصا رشيط  االفتتــاح بــن الحبتور وايــه ام 
البطولــة وقدما لوحة فنية رائعــة بعد مباراة متكافئة 
من خمســة اشــواط انتهت بفوز الحبتور بنتيجة 13 
بلعبة  اشــبه  ام حيث كانت  ايه  لفريق  مقابل 12 هدفا 
الكرايس املوســيقية التي يتم فيها تقدم فريق ايه ام ثم 
يلحــق به فريق الحبتور فقد تعــادال 8 مرات اىل ان تم 
حسم املباراة لصالح الحبتور يف الدفيفتن االخريتن من 
االثارة والندية  الذي شهد قمة  الخامس واالخري  الشوط 
ولعبــت فيها الرضبات الجزائيــة دورا هاما يف االهداف 
ال25 .  وكانت املبــاراة قد بدأت بهجوم قوي وخاطف 
من فريق ايه ام بقيادة الشــيخة عليا آل مكتوم وتمكن 
بنيامن أوركويزا من تســجيل هدفن فيما ينجح فريق 
الحبتور بقيادة محمــد الحبتور يف احراز اول اهدافه يف 
نهاية الشــوط . ويف الشوط الثاني من املواجهة القوية 
ان ينهي الشوط بتعادله برباعية  الحبتور يف  نجح فريق 
االعىل  بايوجار  باوتيســتا  تألق العبه  ام بفضل  ايه  مع 
والرابع  الثالث  الشــوطن  تصنيفا )8جول( . ويشــهد 
نهاية ســعيدة لفريق ايه ام بتقدمه 7 مقابل 6 ثم 10 
إيسيدرو سرتادا يف تسديد   مقابل 9 أهداف بفضل نجاح 
فريق  نجح  فقد  الخامس  الشوط  اما  الجزائية  الرضبات 
الحبتور من تقليل االخطاء وبالتايل حرم فريق ايه ام من 
ميزة استغالل الرضبات الجزائية ليحول تأخره بهدف اىل 
االخريتن منهيا  الدقيتن  يف  احرز هدفــن  ان  بعد  تقدم 
املبــاراة لصالحة 13 هدفا مقابل 12 هدفا ليحصد اول 

نقطيتن يف البطولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15 االثنن ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٢الريا�سة

افتت�ح مثير لك�أ�س دبي الف�ضية للبولو  
فوز �ضعب للحبتور على »ايه ام« 

والإم�رات يق�ضو على الذئ�ب

اأبوظبي ـ الوحدة:

إيمانويل  اإليطــايل  الفــارس  تــّوج 
السمو  صاحب  لكأس  بطالً  غوديانو 
رئيــس الدولــة لقفــز الحواجز، يف 
أقيمت  عرشة، والتي  الثانية  نسختها 
مســاء الجمعة املــايض تحت رعاية 
ســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل 
نهيان، نائــب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير ديوان الرئاسة، وشهد فعالياتها 
فيها  الفائزيــن  الفرســان  وتــّوج 
الرييس،  نارص  أحمد  اللواء الدكتــور 
للبطولــة، رئيس  الفخري  الرئيــس 
والسباق،  للفروسية  اإلمارات  اتحاد 
منظــم البطولــة بــإرشاف االتحاد 
فعاليات  للفروســية، وتجري  الدويل 
منافساتها بمنتجع الفرسان الريايض 
الــدويل يف أبوظبي، وتــّوج الفائزين 
أيضــاً باتريك عــون، املدير اإلقليمي 
البطولة،  راعية كأس  لونجن  لرشكة 
الرياضة  إدارة  املهريي، مدير  وسعيد 
الريايض،  أبوظبي  بمجلــس  النوعية 
وخالد عيل الجنيبــي، مدير البطولة، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس اتحاد 
أمن  الصايغ، وأحمد  الفروسية، أمل 
وجمع  مراد،  إبراهيم  وخليل  الرشفا 
كبري  الحــدث، وجمهور  ضيوف  من 

من عشاق رياضة قفز الحواجز.
بمواصفات  الكأس  منافسة  وجاءت 
بحواجز  مسارهما  الجولتن، وصمم 
الحد  ســم،   )160( ارتفاعهــا  بلغ 
الدولية  القفــز  األعىل يف منافســات 
واألوملبية، وشــارك يف جولتها األوىل 
32 فارساً وفارســة، نجح منهم 8 
فرســان يف العبور إىل الجولة الثانية، 
فارســان بأداء نظيف خال من نقاط 
الجــزاء، وفارس برصيد نقطة جزاء 
املســموح،  الزمن  لتجــاوزه  واحدة 

وخمسة فرســان يف رصيد كل منهم 
4 نقاط جزاء.

 وأســفرت الجولــة الثانية عن فوز 
غوديانو  إيمانويل  اإليطــايل  الفارس 
األخري )رقــم 8( بصحبة  املشــارك 
جواده “شالو” )14 ســنة(، منهياً 
مبهر، خال من  باســتعراض  الجولة 
األخطــاء، ويف زمــن رسيــع حبس 
باللقب  الفوز  به  وحســم  األنفاس، 
فقط،  ثانيــة   42.56 وبلــغ  الغايل 
وبهذا يصبح فوز إيمانويل هو الثاني 
لفرســان القفز اإليطالين، وفوزهم 
األول حققــه الفــارس باولو بايني 
يف النســخة السادســة للبطولة عام 
الثانية دون  الجولة  2017. وأنهــى 
خطأ أيضاً، الفــارس اإليرلندي بيليل 
األخري  رقم )7( وقبل  املشارك  تومي 
مع الجواد “شات بوت إي دي” )15 
ســنة(، يف زمن بلــغ 44.81 ثانية، 
وتًوج بكأس الوصافة الفضية، وتّوج 
األملاني  الفارس  الربونزيــة  بالكأس 
رقم )4( بصحبة  املشارك  ويل  ديفيد 

دوربهيت”  فــا  برنس  جواده “ماي 
)11 ســنة(، وقصد تســجيل أفضل 
الجزاء يف  نقاط  من  خال  ممكن  زمن 
برصيد  إليها  قدم  التي  الثانية  الجولة 
4 نقاط جزاء يف الجولة األوىل، فكان 
أراد،  ونجح يف مسعاه، وأكمل  ما  له 
زمن  يف  خطــأ  دون  الثانية  الجولــة 
حيث  واألفضل  جداً،  ورسيع  خاطف 

بلغ 41.67 ثانية.
التفيا  فــارس  الرابع  املركــز  أحرز 
بالجــواد  نريتنكــس  كريســتابس 
األول  املركزين  “كوينتري”، صاحــب 
التأهيليــة،  املنافســة  يف  والثانــي 
املركز  العرب  الفرسان  نتائج  وأفضل 
الخامس، وأحرزه الفارس الســوري 
الجواد “فاغابون”  عمرو حمشو مع 
)14 سنة(، برصيد 4 نقاط جزاء يف 
األوىل، ومن فرســاننا شارك  الجولة 
فارســان فقط هما عبــد الله حميد 
وعيل الجهــوري، وانتهت جهودهما 
النسخة  لقب  األوىل. حامل  الجولة  يف 
اإليرلندي  الفــارس  عرشة،  الحادية 
سفن  بالجواد “زد  شارك  برين  شن 
آثر  أنه  أبسويتش” )15 ســنة(، إال 
االنســحاب يف الجولة االوىل، وتوفري 

جهد “أبسوتش” ملا هو آت.
الرميثي يت�سدر املرحلتني

الثاني  اليــوم  أختتمــت منافســات 
بمنافســة  )الجمعــة(،  للبطولــة 
الثانيــة،  الفئــة  مــن  املرحلتــن 
املرحلتن عىل حواجز  وبمواصفــات 
ونــال  ســم،    )130( ارتفاعهــا 
صدارتها فارسنا محمد شايف الرميثي 
مع الفرس “سيباليا” وبزمن املرحلة 
وقدره 21.06 ثانية، وانتزع  الثانية 
الفوز من بن 81 مشــاركاً فيها، 7 
منهم فقــط نجحوا يف إكمال املرحلة 
بجائزة  خطأ، وتــّوج  دون  الثانيــة 
املركز الثاني فارسنا الشاب عيل أحمد 
الجنيبي والفرس “دوكالهوما يف دي 
زمن  يف  الثانية  املرحلــة  ال”، وأنهى 
بلــغ 21.18 ثانيــة، وذهبت جائزة 
املركز الثالث للفارس السوري الشاب 
أســامة الزبيبــي والجــواد “فالش 

غوردون” والزمن 22.62 ثانية.

اأبوظبي-الوحدة:

تحت رعاية سمو الشيخ فالح بن 
زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت 
لسباق الخيل والبولو تنطلق عرص 
كأس  االثنــن ، بطولة  غد  اليوم 
السنوية  للبولو  ســلطان بن زايد 
كاب،  6-4 هاند  بمستوى  الثالثة 
والتي تستمر منافساتها حتى يوم 
االحد الخامــس من فرباير املقبل 
موعد الحفل الختامي الجماهريي 
،الذي سيكون مسكا للبطولة التي 
بن  سلطان  بملعب  اقامتها  تتجدد 
الذي  غنتوت  بنــادي  للبولو  زايد 
املغفور  سمو  باســم  تدشينه  تم 
سمو  من  بتوجيهات  الله  بأذن  له 
لذكراه  تخليــدا  النــادي،  رئيس 
العطرة، وعرفانا لدور ومساهمة 
يف دعــم تراث اإلمارات يف مختلف 

املجاالت.
البطولة  اقامة  عــن  جاء اإلعالن 
الثالثــة خالل املؤتمــر الصحفي 
النــادي بمقره يف  الــذي عقــده 
بن  سعيد  سعادة  بحضور  غنتوت 
رئيس  نائب  املنصــوري  حوفان 
خالد  والسيد  النادي  إدارة  مجلس 
التنفيذي  املدير  املرزوقي  ســعيد 
اللجنة  رئيــس  غنتــوت  لنــادي 
املنظمة للبطولة ، والســيد سعيد 
بنادي  الرتاثي  املستشــار  املناعي 
تراث االمارات والسيد أرشف سيد 
عكاشة املستشار القانوني ومدير 
جنه  ملجموعة  القانونية  الشؤون 
والكابتن  واملنتجعــات  للفنــادق 

الشــاميس عضــو مجلس  نارص 
نادي  فريق  قائــد  النــادي  إدارة 
املؤتمر  للبولو ،كما حرض  غنتوت 
السيد / سانتياغو توريغيتار ممثل 
اتحاد االمارات للبولو  ،وشارك يف 
الالعبن ورشكاء  املؤتمر عدد من 

النجاح .
افتتح  قد  البطولــة  مؤتمر  وكان 
بكلمه من سعادة سعيد بن حوفان 
املنصوري مرحبا بالحضور، مؤكدا 
عىل تنظيم بطولة كأس ســلطان 
بن زايد للبولــو يف دورتها الثالثة، 
والتي تتجــدد انطالقتها بناء عىل 
توجيهات ســمو رئيــس النادي، 
تحت  النــادي  لها  اســتعد  والتي 
العطاء(. كما  شعار )الوفاء ألهل 
تحدث السيد خالد سعيد املرزوقي 
غنتوت  لنــادي  التنفيذي  املديــر 
للحدث،  املنظمــة  اللجنة  رئيــس 

ناقال تحيات وترحيب سمو رئيس 
نادي غنتوت للبولو وسباق الخيل، 
مؤكدا اســتعداد النــادي لتنظيم 
التي  الغالية  العزيزة  املناسبة  تلك 
تمثل نوعا من الوفاء لكل مخلص 
وإســعاد  وطنه  بناء  يف  ســاهم 
مجلس  بــإرشاف  وذلك  شــعبة 
ابوظبي الريايض واتحاد االمارات 
االســرتاتيجي  والرشيك  للبولــو 
االمــارات ومجموعة  تراث  نادي 
جنة .. وكشف  ومنتجعات  فنادق 
رئيس اللجنة املنظمة للبطولة عن 
يف  ال 8 املشاركة  أســماء الفرق 
البطولة قبل بدء مراســم القرعة 
العلنيــة، متمنيــا التوفيق لكافة 
املشــاركن، وهي فــرق ابوظبي 
للبولــو، فريــق انكــورا للبولو، 
بن  للبولو، فريق  فريق ساريســا 
للبولو  بنسايل  فريق  للبولو،  دري 

وفريق  للبولــو،  المــارا  وفريق 
للبولو، بجانب  فارم  بارك  انجليز 

فريق غنتوت للبولو.
الســيد  املؤتمر  يف  تحــدث  كمــا 
املناعي  ســعيد  الرتاثي  املستشار 
ممثل نادي تراث االمارات الرشيك 
لنادي  التهنئة  االسرتاتيجي، ناقال 
غنتوت وعىل رأســه سمو الشيخ 
فــالح بن زايــد آل نهيــان، عىل 
هذا النجــاح الكبري لهذه البطولة 
والتي  واملهمة  الكبرية  الســنوية 
بلغــت نســختها الثالثــة، وهي 
الله  بإذن  له  املغفور  تحمل اســم 
الشــيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
“طيب الله ثراه” تخليداً لســريته 
إبراز  يف  الكبرية  وجهوده  العطرة 
تراث الدولة، واهتمامه املشــهود 
الســيما  الرتاثيــة  بالرياضــات 

الفروسية. 

تتويج اإيمانويل بطاًل لكاأ�ــس رئي�س الدولة لقفز 
الحواجز 5*

بطولة كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو الثالثة تنطلق 
اليوم في غنتوت

ال�سارقة ــ الوحدة:

الثاني  األســبوع  فعاليات  شــهدت 
العمالية،  الرياضية  الشارقة  لبطولة 
التــي تنظمها هيئــة تطوير معايري 
العمــل بالشــارقة، عــىل املالعــب 
الوطني،  الشارقة  الرياضية يف منتزه 
منافســات مثــرية يف  30 مبــاراة 
الســلة  القدم وكرة  أقيمــت يف كرة 

وكرة الطائرة والهوكي والكريكت.
القصري،  يوسف  سالم  سعادة  وأشاد 
رئيــس هيئة تطويــر معايري العمل 
منافســات  بمســتوى  بالشــارقة 
السادس  للعام  التي تتواصل  البطولة 
التأســيس  يف  التوايل، ونجاحها  عىل 
تنفيذاً  اإلمارة  يف  العماليــة  للرياضة 
لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة.

القصــري: “حرصنــا  يف  وأضــاف 
النسخة السادسة عىل إتاحة الفرصة 

أمــام جميع املؤسســات الحكومية 
يف  للمشــاركة  الخاصة،  والرشكات 
فعالياتها لرفع مستوى املنافسة بن 
الفرق، بهدف نرش الرياضة كأسلوب 

حياة، يف بيئة العمل بالشارقة”.
ويف  تفاصيل املنافســات أقيمت 12 
مباراة يف بطولة كرة االقدم شــهدت 
تنافســا مثريا، أســفرت عن تعادل 
زيد  مــع  مالطم  حســن  مجموعة 

بــرو بهدفن لكل منهمــا، وتحقيق 
ايســتيت  ريال  بالن  ألون  كبري  فوز 
فاســت  وحقق   .4-0 جلفــار  عىل 
آثار  هيئة  كبرياً عىل  فوزا  للمقاوالت 
الشــارقة 1-5، وجرينتا عىل اإلنذار 
الشارقة  رشطة  الذكي 0-2. وحقق 
فوزا كبرياً عىل سبورتي 1-5 وكذلك 
جوازات الشــارقة عىل ســاند 4-0 

والهالل عىل بلدية الشارقة 15-0.

تناف�س مثير في الأ�ســبوع الثاني لبطولة 
ال�سارقة العمالية

اأبوظبي -الوحدة:

اإلماراتية  املحرتفن  رابطــة  أعلنت 
عن  للعطور  الرصــايص  ورشكــة 
بموجبها  يصبــح  اتفاقية،  توقيع 
رشيكاً رســمياً  للعطور  الرصايص 
ملســابقات الرابطــة: دوري أدنوك 
أبوظبي  مرصف  كأس  للمحرتفن، 
اإلسالمي، وكأس السوبر اإلماراتي 

ملدة سنتن.
توقيــع  حفــل  مراســم  أقيمــت 
املوافق  الخميس  صبــاح  االتفاقية 
 JBR 19 يناير بفندق ريكســوس
بدبي، بحضور وليد الحوسني املدير 
وشارق  املحرتفن  لرابطة  التنفيذي 
الرصايص  لرشكة  العام  املدير  خان 

للعطور، وممثيل املؤسستن.
الرصايص  مع  الرشاكة  هذه  وتأتي 
االسرتاتيجية  الخطة  للعطور ضمن 
تهدف  للرابطة 2030-2020 التي 
إىل استقطاب رشاكات جديدة ورفع 
املداخيــل ممــا يعــود بالنفع عىل 

األندية وكرة القدم بشكل عام.

وليــد  الصــدد، رحــب  هــذا  ويف 
لرابطة  التنفيذي  املدير  الحوســني 
بانضمــام  اإلماراتيــة  املحرتفــن 
رشكة الرصايص للعطور إىل رشكاء 
النجــاح يف الرابطــة وقــال "هذه 
بتفاؤل  إليها  نتطلــع  خطوة كبرية 
من  واحدة  الرصايص  كبري، فرشكة 
الناجحة  التجارية  العالمــات  أبرز 
فقط،  اإلمارات  صعيد  عىل  ليســت 
الذي يصب  بــل يف املنطقة، األمــر 
لصالح كــرة اإلمارات باملقام األول 
املدى  املحرتفــن عىل  ومســابقات 
الطويــل، آملــن أن تســاهم هذه 
والتقدم  الدعم  تحقيق  يف  االتفاقية 

الالزم لكرة القدم اإلماراتية".
عام  مدير  وبدوره، عرب شارق خان 
الرصايص للعطور عن سعادته بهذه 
ُنعلن عن  أن  َنا  الرشاكة قائال " يُسّ
املحرتفن  رابطة  مع  رشاكتنا  إبرام 
اإلماراتيــة، وإنه ملن دواعي فخرنا 
أن نكون أحد الُرعاة الرئيســين إىل 
العالمات  أكرب  من  مجموعة  جانب 
اللُّعبة.  تدعم هذه  املشــهورة  التي 

رابطة المحترفيــن و»الر�سا�سي« توقعان 
اتفاقية �سراكة تمتد ل�سنتين 

برع�ية من�ضور بن زايد

 اأبوظبي-الوحدة:

توج فريق اتحاد كلباء للجودو 
بلقــب بطولة اإلمــارات لفئة 
لعام 2023،  للجودو  الناشئن 
الشارقة  نادي  فريق  فاز  فيما 
النفس  عن  الدفــاع  لرياضات 
للجودو،  الرباعم  بطولة  بلقب 
منافســات  ختام  مــع  وذلك 
أمس  أقيمت  التــي  البطولــة 
الرياضيــة  بالصالــة  األول 
بخورفكان  الناشــئة  ملراكــز 
برعايــة ســعادة محمــد بن 
االتحاد،  رئيس  الدرعي  ثعلوب 
الشارقة  مجلس  مع  بالتعاون 
حوايل  وبمشــاركة  الريايض، 
مــن 10 اندية.  200 العــب 
وجــاء تتويــج فريــق اتحاد 
برصيد  بفوزه  للناشئن  كلباء 
منهــا 3 ذهبيات  8 ميداليات 
وفضيتــان و3 برونزيــات .. 

للفنون  الفجــرية  فريق  وحل 
القتالية يف املركز الثاني برصيد 
ذهبيتن  منهــا  ميداليــات   8
وحل  برونزيات  و4  وفضيتن 
ثالثــا فريــق نادي الشــارقة 
5 ميداليات  برصيــد  الريايض 
وفضيــة  ذهبيتــان  منهــا 

وبرونزيتان.
الجودو  وعىل مســتوى براعم 

الشــارقة  نــادي  فريق  فــاز 
النفس  عن  الدفــاع  لرياضات 
بلقــب تلك الفئــة برصيد 12 
و3  4 ذهبيات  منهــا  ميدالية 
فضيــات و5 برونزيات، وحل 
الشــارقة  نادي  فريــق  ثانيا 
8 ميداليات  برصيــد  الريايض 
وفضيتن  4 ذهبيــات  منهــا 

وبرونزيتن.

اتحــاد كلباء يحرز لقب النا�ســئين وال�ســارقة 
للدفاع بطل البراعم

في خت�م بطولة الإم�رات للجودو 



ع�شقت التراث تيمناً بدعوة 
ال�شيخ زايد رحمه الله للمحافظة 

على التراث

يعتــر الــراث هــو اإلرث يف العادات 
والراث  املختلفة  والفنــون  والتقاليد 
يعكس الهوية األصلية لكل مجتمع من 

املجتمعات .
وكان املغفور له الشيخ زايد رحمه الله 
الوطني  للراث  األول  الراعي  هو  تعاىل 
بكل مجاالتــه املادي واملعنوي والفني 
وســخر كافة اإلمكانيــات للمحافظة 

عىل الراث واملوروثات الشعبية .*
الكثري مــن األقوال  الراث  وقال عــن 
وإخالصه   وعشقه  حبه  عن  تعر  التي 

للراث الوطني .
أجدادنا  مــن  األســالف  لنا  ترك  )لقد 
يحق  الذي  الشــعبي  الراث  من  الكثري 
لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره 
ولألجيال  الوطــن  لهذا  ذخــراً  ليبقى 

القادمة(. 
الدين فإنهم  )عندما اتبع العرب تعاليم 
سادوا العالم وحققوا األمجاد.. وديننا 

حافــل بالتعاليم العظيمة وال يجب أن 
تجذبنا قشور املدنية(.

زايد بن �سلطان . رحمه اهلل
اليوم لنا لقاء مع  * بعد هذه املقدمــة 
وأحد  الخيمه  رأس  إمارة  رجاالت  أحد 
الشعبي  واألدب  الراث  عىل  املحافظني 

وسمي برجل الراث الوطني.
الســيد محمد بن راشــد  الوجيه   هو 
الرجــال  الحبيس..أحــد  الطمحــي 
آثار  والتنقيب عن  البحث  يف  الصبورين 
استخدمها  التي   اآلثار  املايض وخاصة 

إنسان هذه األرض يف الزمن املايض .
أن حبي  الطمحي  األســتاذ محمد  قال 
وعشقي للراث منذ الصغر ويف سنوات 
دراســتي االبتدائية كنت أعشق الراث 

بفنونه وآثاره ومقتنياته.
له  املغفور  وثم وعيــت عىل تشــجيع 
الشــيخ زايــد ودعوتــه للحفاظ عىل 

الراث الشعبي .

)حولت اأ�سرتاحتي اإىل متحف(
لقد بنيت هذه االســراحة منذ سنوات 
لتكون مايشــبه املنتجــع الرفيهي يل 
فيها  ووضعــت  الصغرية  وألرستــي 

كافة أنواع األشجار والنخيل والليمون 
لألسماك  بركة  اىل  باإلضافة  والرتقال 

وحوض للسباحة.
وبعدها قررت تحويلها إىل متحف أضع 
فيــه كل املقتنيات الراثية ذات القيمة 
متحفي  وجعلت  الخالــدة  التاريخيــة 
متاحاً لكافة الزوار من عشــاق الراث 
املحب  الجمهور  ومن  اإلعالميني  ومن 

للموروث الشعبي.*

)املتحف(
تجولنا مــع االخ محمد الطمحي رجل 

الراث الوطني حيث قال.
الراثية  املتعلقــات  هــذه  جمعت  لقد 
التاريخية  من بنادق  وسيوف  وخناجر

من فرات زمنية متباعدة
وكذلك أشياء أخرى كانت تخص الوالد 
وأهتمامي  لولعي  حياتــه  يف  يل  تركها 

بالراث.

كما قمت برشاء االشــياء االخرى مثل 
مالبس املايض للرجال والنساء

وكذلك  فــرش املنزل يف املايض يف بيئة 
االمارات .

وكذلــك جمعت بعــض ادوات الحرف 
املهنية والخزف وأواني الطبخ  وأشياء
أخرى ذات أهتمامات الناس يف املايض

والغوص   البحري  الصيــد  أدوات  مثل 
واملحار

ودكان املــايض بكافــة ادواته وكذلك 
البدو  ادوات الصيد الري وعدة  وعتاد 

)نتمنى الدعم من الم�شوؤلين(
يقــول أن محافظتنا عــىل هذا الراث 
الحفاظ  يف  منا   الوطني  هو مساهمة 

عىل هذا املوروث الوطني وهذا الراث
الذي يعكس هوية املايض للوطن

ولكن نتمنــى ان نجد الدعم  واملتابعة 
واملؤازرة من الحكومة حتى نتمكن من 

تقديم رسالتنا عىل أكمل  وجه .*
الســيد محمد  أختتــم  الختــام  ويف   *
الطمحي بهذه القصيدة الراثية للشاعر

املرحوم سالم الجمري حيث قال:*
�شميت بالرحمن يوم اأبديها

مثايل للعارفين اأ�شديها

يطرب لها ال�شامع ايلي من قلتها
وامثل الدنيا وبما فيها

اأيام تغلبنا ومر اأنغلبها
دنيا دنيه متعبه راعيها

لو هي تزخرف لك بلذاة ال�شفا
يا ما وياما كدرة �شافيها

ال تاأمن اأبها ان عطتك اللذه
تعطي وتاأخذ حقها بيديها

ترويك باالما وعنك اأبعيده
وت�شد بك لو كان بتالميها

تجبل وتجفي ما تدوم ال�شاحب
غدارة مكاره اأ براعيها

يطمع بها من ال يعوف اأحوالها
خ�شران من يطمع وبيخاويها

* وتقدم الســيد محمد راشد الطمحي 
الوحــدة عىل هذه  بالشــكر لصحيفة 

الزيارة.

مأساة مصارع عربي شاب..ابتلعه بحر كاليفورنيا 
وأمه تنتظر عودته

رصد بســماء الوطــن العربي بعد غروب الشــمس يــوم األحد 
واالنتقــال نحو بداية الليــل كوكبي الزهرة وزحــل بالقرب من 
بعضهما، حيــث تفصل بينهما 0.4 درجة فقــط يف اقران رائع 
وقدشــاهده املاليني بسهولة بالعني املجردة باتجاه األفق الجنوب 
الغربــي. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجــدة املهندس ماجد أبو 
زاهرة، أن االقران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها 
يف الســماء، مشرياً إىل أنه نظًرا للمســافة الظاهرية الصغرية بني 
زحل الخافت والزهرة الســاطع فيمكن رؤيتهما ســوًيا يف مجال 
رؤية املنظار أو التلسكوب، إضافة لذلك سيكون هالل القمر أسفل 

هذه الكواكب ببضع درجات.
وبنيَّ أن كوكبي الزهرة وزحل يظهران يف نفس البقعة من السماء 
الرؤية من األرض،  وبالقرب من بعضها؛ ألنهما عــىل نفس خط 
ولكن يف الحقيقة الزهرة يبعد مسافة 149 مليون ميل، يف حني أن 

زحل عىل مسافة مليار ميل تقريًبا.

املصارعة  املتحدة، بطــل  الواليات  العربيــة يف  الجالية  فقــدت 
العراقــي حمزة الســعودي، بعد أن ابتلعه البحر عند شــاطئ 
مدينة باســيفيكا يف والية كاليفورنيا، صباح الخميس. وأعلنت 
الســلطات يف الوالية ظهر الجمعة، عن توقف البحث عن حمزة 

السعودي، بعد محاوالت للعثور عليه طوال نهار الخميس.
وقال صديق املفقود، العراقي رامي الراوي، يف اتصال مع موقع 
الغطس  يمارس هواية  إن »حمزة كان  نيوز عربية«،  »ســكاي 
يف امليــاه الباردة برفقة صديقيه، وفجــأة ظهرت موجة كبرية 

سحبته بعيدا عن الشاطئ«.
وأضاف الشــاب أن »والدة الفقيد مــا زالت تأمل بالعثور عليه، 

وهي تميض وقتها عند الشاطئ عينه عىل أمل عودته إليها«.

حولت استراحتي إلى متحف من أجل التراث

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعني

الموقع االإلكتروني

مكتب دبي وال�سارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

AL WAHDA 16 pages\2 Dirham السنة  الخمسون16 صفحة/درهامن

اقتران بين كوكبي الزهرة وزحل يمكن 
مشاهدته بالعين المجردة

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�شــد بن عوي�شة سنة ١٩٧٣م 

باحة المتحفجانب من المتحفال�شيد محمد را�شد الطمحي في حديثه للوحدة زايد قافية التراث

�أعـالم و�سـير�أعـالم و�سـير
بقلم اأنور بن حمدان الزعابي

مجل�س الما�شي في االإمارات

املجتمع  عــن  غريبة  بشــعة،  جريمــة   
وبطلتها  ســائق  مرتكبهــا  الصعيــدي، 
البدايــة أن يعيدها  طليقتــه، حــاول يف 
اســتمر  أن طلقها، عقب زواج  بعد  إليه، 
5 ســنوات، بسبب مشكالت عديدة، كان 
من أبرزها، عــدم اإلنجاب، ثم تزوج من 
فقررت  أيضــا،  ينجب  لم  لكنــه  أخرى، 
أن  آخر، وبعد  الزواج من شــاب  طليقته 
قتلها  أقدم طليقهــا عىل  منــه،  تزوجت 
زواجها،  من  يوًما   15 بعد  طعنات،  بعدة 
تابع  عزاء  واجب  يف  لزوجها  رؤيته  عقب 
تربطهما  التي  طليقتــه،  وأرسة  ألرسته 

صلة قرابة.
جريمة القتل هذه عاشتها قرية الحجريات 
التابعــة ملركز قنا يف صعيد مرص، بعد أن 
ســيدة  جثة  عىل  األمنية  األجهزة  عثرت 
25 ســنة، عقب زواجها  العمر  تبلغ من 

دمائها  يف  غارقــة  أســبوعني،  بقرابــة 
جنائية،  شــبهة  وبها  نومهــا،  غرفة  يف 
البداية،  يف  الزوج  حول  الشــبهات  لتدور 
إال أن األجهزة األمنية، كشــفت غموض 
الواقعة رسيًعا، وألقت القبض عىل املتهم 
قتلها  أنــه طليقها،  تبني  الذي  الحقيقي، 
انتقاًما منها لزواجها من شــخص آخر، 
بالرغم من أنه تزوج قبلها، عقب فشــل 

كل محاوالت العودة مرة أخرى.

    

األول  اإلثنني  يــوم  يصادف 
مــن رجب ميــالد رشيحة 
الســعوديني  مــن  كبــرية 
والسعوديات، ممن يحملون 
موحداً،  ميالد  وشهراً  يوماً 
مــع اختالف ســنة امليالد، 
وهــو التاريخ الــذي صدر 
بإثبات  ســاٍم  أمر  بشــأنه 
تاريخ ميالد جميع املواطنني 
الهجرية،  الســنة  بمنتصف 
من  األول  يصــادف  الــذي 
ولد  الذي  العام  لنفس  رجب 

فيه الشخص.
فإن  »عــكاظ«،  وبحســب 
ميالدهــم  توحيــد  قصــة 
ما  إىل  تعود  1 رجب  بتاريخ 
املدنية  األحوال  إليه  أشارت 
التاريخ  هــذا  اعتماد  بــأن 
كتاريخ ميــالد لنحو نصف 

جاء  السعوديني،  املواطنني 
بسبب عدم معرفة املواطنني 
املولودين منذ سنوات طوال 
ليوم وشهر ميالدهم بشكل 
يعرفون  ولكنهــم  دقيــق، 

العام الذي ولدوا فيه.
وبينــت األحــوال املدنيــة 
تدوين  ألهمية  بالنظــر  أنه 

الرتباطه  بدقــة  التاريــخ 
ومنها  الخدمات  مــن  بعدد 
التقاعد، فقد صدر أمر سام 
بإثبــات تاريخ ميالد جميع 
يجهلون  ممن  الســعوديني 
ميالدهم  وشهر  يوم  تاريخ 
الســنة  بمنتصف  الصحيح 

الهجرية.

جريمة بشعة ترعب الصعيد.. غادر بيت العزاء ما �سبب احتفال ماليين ال�سعوديين بيوم ميالدهم اليوم ؟
ليقتل طليقته ويعود

نظ��ام غذائ��ي �س��هل لإنقا���ص 
الوزن

بينما بات الوزن املثايل والجسد املمشوق موضع 
اهتمام الكثريين حول العالم، أشــارت دراســة 
بالوقت  املقيــدة  التغذية  أن  إىل  ُنــرشت  جديدة 
تأثريات  إىل  تؤدي   »TRE« باسم  أيضا  املعروفة 

إيجابية عىل نشاط الجينات يف فئران املختر.
فقد ظهــرت تأثريات تناول الطعــام يف توقيت 
يف  األنســجة  من  مختلفا  نوعا   22 عىل  محددة 
والرئتني  القلب  يشمل  بما  الجسم،  أنحاء  جميع 

والكبد والدماغ واألمعاء.

ليلة  األرض  مــن  القمر  اقرب 
السبت بشــكل كبري، ألول مرة 
معجزة  يف  عامــاً،   993 منــذ 
ســماوية من املرجح أن تتكرر 
بعد 345 عاما، حسب »روسيا 

اليوم«. 
ومــدار القمر عر األرض بعيد 
الدائرة  شــكل  عن  البعــد  كل 
إنــه  الواقــع،  ويف  الكاملــة. 
دائرة  الشــكل ويمثل  بيضاوي 
شكلها،  وبسبب  بالكاد.  ممتدة 
فإن املسافة بني القمر واألرض 
تتغري باستمرار عىل مدى شهر.

ونظــراً لقربــه مــن األرض، 
للقمر  الظهــور األكر  يعد هذا 
يف الســماء منــذ 3 ديســمر 
عــام 1030. حيــث كان عىل 
أو  كيلومراً،   356568 بعــد 

األرض.  مــن  ميالً   221561
مختر  معلومــات  وبحســب 
لوكالة  التابــع  النفاث  الدفــع 
القادم  األكر  القمر  فإن  ناسا، 
يناير عام   20 ســيكون يــوم 

.2368
القمر  مــدار  نقطة  وتســمى 
»نقطــة  األرض  إىل  األقــرب 
تعــرف  بينمــا  الحضيــض«، 
الكوكب  عــن  األبعد  النقطــة 
أطول  وتشاهد  »األوج«.  باسم 
القمر  إىل  األرض  من  مســافة 
عندما تكون األرض عىل مقربة 
الشــمس. وحــدث هذا يف  من 
4 ينايــر. ومنذ مــا يقرب من 
أقمار   3 حدثــت  عام،   2000
تقل عن  جديدة عىل مســافات 

356570 كم.
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القمرالقمر يصل ألقرب نقطة من األرض ألول مرة منذ  يصل ألقرب نقطة من األرض ألول مرة منذ 993993  عامًاعامًا

والتراث يعك�س الهوية االأ�شلية لكل مجتمع 

رجل التراث الوطني محمد الطمحي :

ما �س��ر نفوق الق�س��ريات ب�س��واحل 
�سمال اإنجلترا ؟ 

أفاد تقرير رسمي نرش مؤخرا بأنه من املحتمل أن يكون نفوق 
إنجلرا  القرشيات عىل سواحل شمال رشقي  كمية كبرية من 
عام 2021، ناجماً عن تعرضها لعامل حيوي مسبب للمرض 
موجود يف البحر، علماً أّن الســبب الواضح لنفوقها لم ُيعرف 
الريطانية وشارك  الحكومة  أعّدته  الذي  التقرير،  بعد. وأشار 
فيه 12 خبرياً مســتقالً، إىل أّن التفســري األكثر ترجيحاً من 
بني االحتماالت التي جرى تناولها لنفوق آالف من القرشيات 
بينها نســبة كبرية من رسطانات البحــر، يتمثل يف إصابتها 
بمرض ناتــج من وجود عامل حيوي لم ُتعرف طبيعته حتى 

اليوم، يف املياه الريطانية.

برازيلية تنجب طفاًل بوزن 7 كيلوغرامات
لفــت رضيــع برازيــي أنظار 
حجمه  بســبب  وذلك  العالــم، 
الضخــم الــذي دفــع األطباء 
مبكرة  والدة  عمليــة  إلجــراء 
إلخراجــه من بطن أمه، كونها 
لفرة  حملــه  من  تتمكــن  لن 
أطــول، إذ ُولــد وهــو يزن 7 

كيلوغرامات.
كليديان ســانتوس،  وأنجبــت 

البالغة من العمر 27 عاما، ابنها 
يف  قيرصية  عملية  يف  أنغرسون 
بادري  بمستشــفى  يناير،   18
أمازوناس  واليــة  يف  كولومبو 
يف  سانتوس  وكانت  الرازيلية. 
استشارة  إلجراء  املستشــفى 
روتينية، لكن األطباء أدركوا أن 
الطفل الــذي لم يولد بعد، كان 
أكر من أن تحمله لفرة كاملة.
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