
تون�س-وكاالت:

 قال���ت �حلكومة �لتون�صية �إنها �صتفر�ض حجر� �صحيا �إجباريا 

ملدة �أ�صبوع على كل �لو�فدين �عتبار� من �لثالث من مايو �أيار 

و�صتو��ص���ل تعليق �لدر��صة حتى 16 مايو اأيار لإبطاء التف�شي 

�ل�رسيع لفريو�ض كورونا.

و�رتف���ع �إجمايل       �لوفيات يف تون����ض �إىل �أكرث من ع�رسة �آالف 

�صخ�ض و�صط حتذير م�صوؤولني م���ن �نهيار �ملنظومة �ل�صحية 

يف �لبالد.

 نيودلهي-)د ب ا(:

�أعلن���ت �ل�رسط���ة �لهندي���ة �م�ض 

�الأربع���اء وفاة �أربعة مر�صى عقب 

�ن���دالع حري���ق مب�صت�صفى خا�ض 

بوالية ماهار��صرت� بغرب �لهند.

وهذ� يع���د ر�بع ح���ادث يقع يف 

�الأخرية  �الأ�صابيع  م�صت�صفى خالل 

يف ماهار��ص���رت�، �الأكرث ت�رسر� من 

جائحة كورونا يف �لهند.

وق���ال �ر بي فاالت���كار �أحد رجال 

�ل�رسط���ة �إن 22 مري�صا كانو� يف 

�مل�صت�صفى مبنطق���ة ثاين بالقرب 

من عا�صمة �لوالية مومباي، �صتة 

منهم يف وح���دة �لرعاية �ملركزة، 

م�صيفا �أنه مل يكن هناك م�صابون 

بفريو�ض كورونا يف �مل�صت�صفى.

و�أ�ص���اف" توف���ى �أربع���ة مر�صى 

بوح���دة �لرعاية �ملرك���زة. ووفقا 

�الأولية، وقعت حاالت  للتحقيقات 

�لوفاة ب�صبب �الختناق من �لدخان 

ولي�ض �حلرق �أثناء �إنقاذهم".

و�أ�صار �إىل �أنه مت نقل �ل�18 مري�صا 

�لباقني مل�صت�صفيات �أخرى.

طهران-)د ب اأ(:

 �عترب �لرئي�ض �الإير�ين ح�صن 

روح���اين �أن ت�رسي���ب �رسيط 

علني  غ���ري  م�صج���ل حلديث 

لوزي���ر �خلارجية حممد جو�د 

ظريف، يف وق���ت ت�صجل فيه 

حمادث���ات فيينا ب�صاأن �مللف 

جناح���ا،  �الإي���ر�ين  �لن���ووي 

"يه���دف �إىل �إث���ارة �خلالفات 
�لد�خلية يف �لبالد".

ونقلت وكالة �أنباء �جلمهورية 

�الإ�صالمية �الإير�نية )�إرنا( عنه 

�لتاأكي���د على ����رسورة ك�صف 

هذ�  ت�رسيب  ع���ن  �مل�صوؤولني 

�ل�رسيط.

وب���د� ظري���ف يف �لت�صجي���ل 

�مل�رسب م�صتاء جد� من �لتدخل 

�لو��ص���ع لقائد فيل���ق �لقد�ض 

�ل�صابق قا�ص���م �صليماين، يف 

�ل�صاأن �لدبلوما�صي �الإير�ين.

باأن���ه �صحى  و�أق���ر ظري���ف 

بالدبلوما�صي���ة كثري� ل�صالح 

"�صاحة �ملعركة"، 

ال�شارقة-وام:

 .. �صح���ة �الإن�صان يف قمة �أولوياتنا - عبارة 

موحدة يتفق عليها فريق �لعمل يف م�صت�صفى 

حممد ب���ن ز�يد �ملي���د�ين يف �ل�صارقة �لذين 

يو��صلون جهودهم على قدم و�صاق يف خطوط 

�لدف���اع �الأوىل ملو�جهة فريو����ض "كورونا" 

تاأدية لر�صالته���م �الإن�صاني���ة �مل�صتمدة من 

ر�صالة �الإمار�ت يف و�صع �صحة �الإن�صان على 

ر�أ�ض �أولويات �لعمل وتر�صيخ �الإمكانيات كافة 

للت�صدي للجائح���ة و�ملحافظة على �صالمة 

جميع �الأفر�د.

يتو�جد يف �مل�صت�صف���ى �مليد�ين �ملمتد على 

م�صاف���ة 7000 مرت مربع �أكرث من 350 موظفا 

من �أ�صح���اب �الخت�صا�ض و�خلربة بني �أطباء 

وممر�صني وفنيني ووظائ���ف معنية بال�صاأن 

�لطب���ي يعملون بي���د و�حدة لتق���دمي �أف�صل 

�خلدم���ات �ل�صحي���ة و�لعالجية وف���ق �أعلى 

معايري �جل���ودة و�إحاطة �مل�صابني بالعناية 

�لطبية �لالزم���ة با�صتخد�م �أحدث �لتجهيز�ت 

�لطبية �لعاملية.

ال�شارقة-وام:

 �أعلنت "�لعربية للطري�ن" عن 

��صتئن���اف رحالته���ا من مطار 

�ل�صارق���ة �ل���دويل �ىل مو�صكو 

عا�صمة رو�صيا بدًء� من 1 مايو 

�ملقبل.

وميك���ن للعم���الء �الآن حج���ز 

مو�صكو  �إىل  �ملبا�رسة  رحالتهم 

www. عرب �ملوقع �الإلكرتوين

�أو   airarabia.com
بالتو��ص���ل م���ع مرك���ز خدمة 

�لعمالء �أو عرب وكالء �ل�صفر.

وتوف���ر "�لعربي���ة للط���ري�ن" 

تغطي���ة عاملي���ة جمانية �صد 

جلميع  "كوفي���د-19"  فريو�ض 

�مل�صافري���ن على منت رحالتها 

و�صتكون هذه �لتغطية م�صمولة 

تلقائيًا عند �حلجز دون �حلاجة 

�إىل �إب���ر�ز �أية وثائ���ق �إ�صافية 

وت�رسي ملدة 31 يومًا تبد�أ من 

تاري���خ �إقالع �لرحل���ة وت�صمل 

وتكالي���ف  �لطبي���ة  �لنفق���ات 

�حلجر �ل�صحي �أي�صًا.

اأبوظبي-وام:

 �أر�صلت دولة �الإمار�ت �م�ض طائرة 

م�صاع���د�ت حتتوي عل���ى 46 طنا 

من �مل���و�د �لغذ�ئية، �إىل جمهورية 

م�رس �لعربي���ة، و�لتي تاأتي �صمن 

خالل  للدولة  �الإن�صانية  �ملبادر�ت 

�صهر رم�صان �لكرمي.

وقال �صع���ادة �لدكتور حمد �صعيد 

�ل�صام�ص���ي �صف���ري �لدول���ة ل���دى 

جمهوري���ة م����رس �لعربية مندوب 

�لدولة �لد�ئم لدى �جلامعة �لعربية 

: " ترتب���ط دولة �الإم���ار�ت وم�رس 
بعالقات تاريخية وطيدة، وم�صرية 

حافلة بالعمل �مل�صرتك يف �لعديد 

من �ملجاالت، وذلك يف �إطار حر�ض 

قيادت���ي �لبلدي���ن عل���ى تنميتها 

�مل�صالح  يخ���دم  مب���ا  وتعزيزها 

�مل�صرتكة".

دبي-وام:

 با����رست "حمل���ة 100 ملي���ون 

وجب���ة"، �الأك���رب م���ن نوعها يف 

�ملنطق���ة الإطعام �لطع���ام خالل 

�صه���ر رم�ص���ان �ملب���ارك يف 30 

دول���ة يف �لعامل �لعربي و�أفريقيا 

و�آ�صيا و�أوروبا و�أمريكا �جلنوبية، 

عمليات توزيع �لط���رود �لغذ�ئية 

عل���ى �ملحتاج���ني و�ملجتمعات 

�الأقل دخاًل يف كٍل من �أنغوال وغانا 

و�أوغند�.

وب���د�أ توزيع �لدع���م �لغذ�ئي يف 

�ل���دول �الأفريقي���ة �لث���الث على 

�لفئات �مل�صتهدفة من ذوي �لدخل 

�ملحدود و�لفقر�ء و�الأ�رس �ملتعففة، 

بالتعاون م���ع �ل�رسكاء �ملحليني 

حلملة 100 ملي���ون وجبة، �لتي 

تنظمها مب���ادر�ت حممد بن ر��صد 

�آل مكتوم �لعاملية

:) نورنبرج-)د ب اأ

�أظه���رت در��ص���ة حديثة للمكت���ب �الحتادي 

ل�صوؤون �لهج���رة و�لالجني يف �أملانيا �أن عدد 

�مل�صلمني يف �أملاني���ا ز�د على نحو ملحوظ 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية. وبح�صب �لدر��صة، �لتي 

�أعلنها �ملكتب يف نورنربج مع وز�رة �لد�خلية 

�الأملانية �م�ض �الأربع���اء، يعي�ض ما بني 3ر5 

و6ر5 مليون م�صلم حاليا يف �أملانيا ، وهو ما 

يعادل 4ر6% حتى 7ر6% من اإجمايل ال�شكان. 

ومقارن���ة بنتائ���ج �آخر در��ص���ة �أجريت عام 

2015، ز�د عدد �أتباع �لديانة �الإ�صالمية بنحو 

900 �ألف �صخ�ض.

وقال رئي�ض �ملكتب، هانز-�إيكهارد زومر: "يف 

�إطار �لهجرة من �لدول �الإ�صالمية يف �ل�رسقني 

�الأدن���ى و�الأو�ص���ط، �أ�صبح���ت �ملجموع���ات 

�ل�صكاني���ة م���ن �مل�صلم���ني �أك���رث تنوعا يف 

�ل�صنو�ت �الأخرية... وتظه���ر �لتحليالت �أي�صا 

�أن تاأث���ري �لدين على �الندماج غالبا ما يكون 

مبالغا فيه".

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

البرلمان االأوروبي ي�شادق على االتفاقية 

التجارية مع بريطانيا

مقتل �شيدة باإطالق النار عليها في العا�شمة 

النرويجية

بروك�صل-و�م:

 �صادق �لنو�ب �الأوروبيون نهائيا على �تفاق �لتجارة ملا بعد 

خروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي بعد ما يقرب من خم�ض 

�صنو�ت من قر�ر �الن�صحاب من �الحتاد.

و�ص���ادق �مل�رسع���ون يف �لربمل���ان �الأوروبي عل���ى �تفاقية 

�لتج���ارة �حلرة م���ع �ململكة �ملتحدة باأغلبي���ة 660 �صوتا 

مقابل معار�صة خم�صة من �لنو�ب و�متناع 32 عن �لت�صويت.

وجرت عملية �لت�صويت �أم�ض �الول لكن �لنتائج �أعلنت �م�ض 

�الأربعاء.

�أو�صل���و-)د ب �أ(:  �أعلنت �رسطة �لعا�صمة �لرنويجية �أو�صلو 

�م����ض �الأربعاء مقتل �صيدة جر�ء قيام �صخ�ض باإطالق �لنار 

عليه���ا يف �أح���د �ل�صو�رع. ومت �إعالن وفاته���ا �صباح �م�ض 

يف موقع �حلادث و�ص���ط �لعا�صمة. ومت �إلقاء �لقب�ض على 

�مل�صتب���ه به، وهو رجل، بعد ذلك بوق���ت ق�صري يف �صيارة 

عل���ى �أحد �لطرق. ومت �لعثور بحوزته على �صالح ناري من 

�ملرجح �أن يكون هو �لذي مت ��صتخد�مه يف �جلرمية.

ومل يت�صح على �لفور �صب���ب �جلرمية �لتي وقعت مبنطقة 

فروجرن.

وزير �ل�سحة �ل�سود�ني: �أزمة حادة 

في قطاع �لأدوية
الرئي�س ال�ضومالي ير�ضخ لل�ضغوط 

ويتر�جع عن تمديد فترته
الخرطوم-)د ب اأ(:

 �رسح وزير �ل�صحة �الحت���ادي �ل�صود�ين عمر �لنجيب 

�م�ض �الأربعاء باأن قطاع �الأدوية و�لكو�در �ل�صيدالنية يف 

البالد ي�شهد "�أزمة حادة".

وطال���ب �لنجي���ب، وفقا ملا نقلته عن���ه �صفحة وز�رة 

�ل�صحة على موقع في�صب���وك، ب�رسورة ت�صافر �جلهود 

ملو�جهة �لتحديات و�لعمل على تطوير مهنة �ل�صيدلة 

و�إز�لة �لت�صوهات �لتى �رسبت �لعمل �ل�صحي بالبالد.

و�أعل���ن �لوزير عن �لت���ز�م وز�رة �ملالي���ة ب�صد�د ديون 

�الإمد�د�ت �لطبية وجدولتها. وقال �إنه "مت فتح �عتماد�ت 

يف بنك �خلرط���وم الن�صياب �ل���دو�ء، وتتحرك �جلهات 

�مل�صوؤول���ة �الآن لتفادي حدوث �أي �نقط���اع يف �لدو�ء 

م�صتقبال، خا�صة م�صتوردي �الأدوية".

ودع���ا �إىل "تكامل �الأدو�ر ب���ني جميع �جلهات من �أجل 

معاجل���ة �لت�صوه���ات �لتي حدث���ت يف �ل�صحة خالل 

�لثالثني �صنة �ملا�صية".

وح���ذر من �أن "�أزمة �لدو�ء لي�صت مث���ل باقي �الأزمات، 

حيث �أن نتائجها توؤدي ملوت �ملر�صى".

مقدي�شو-وكاالت:

 ق���ال �لرئي�ض �ل�صومايل حممد عب���د �هلل حممد يف بيان 

�أم����ض �الأربعاء �إنه �صيتخلى ع���ن حماولته متديد فرتته 

لعام���ني، ر��صخا بذلك لل�صغ���وط �ملحلية و�لدولية بعد 

��صتباكات ج���رت يف �لعا�صمة مقدي�صو و�أدت �إىل �نق�صام 

قو�ت �الأمن على �أ�ص�ض عرقية.

وكان رئي�ض �لوزر�ء حممد ح�صني روبلي ندد قبل �صاعات 

باقرت�ح �لرئي�ض متديد فرتته ودعا �إىل �لتجهيز النتخابات 

رئا�صية جديدة.

و�نتهت والية �لرئي�ض �حل���ايل يف فرب�ير �صباط �ملا�صي 

لكن �لبالد مل تتمكن من �إجر�ء �النتخابات ح�صب �ملخطط. 

وكان جمل�ض �لنو�ب �ص���وت هذ� �ل�صهر على متديد والية 

�لرئي�ض �ل�صوم���ايل، ومدتها �أربع �صنو�ت، لعامني �آخرين. 

لكن جمل�ض �ل�صيوخ رف�ض ذلك مما �أثار �أزمة �صيا�صية.

و�ن�صق قادة يف �ل�رسطة و�جلي����ض و�ن�صمو� للمعار�صة، 

و�تخ���ذ �لف�صيالن �ملتناف�صان يف ق���و�ت �الأمن مو�قع يف 

�لعا�صمة مقدي�صو، مما �أثار خماوف من حدوث ��صتباكات 

يف قلب �ملدينة

ارتفاع ملحوظ في عدد 
الم�ضلمين باألمانيا

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

»تتمة  �ص8«

»حملة 100 مليون وجبة« تبد�أ عمليات توزيع 

�لطرود �لغذ�ئية في غانا و�أنغوال و�أوغند�

 الفجر 4.27 الظهر 12.22  �لع�رس 3.48  �ملغرب 6.54 �لع�صاء 8.12

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

حريق يودي بحياة 4 مر�شى في 

م�شت�شفى بالهند

»العربية للطيران« ت�شتاأنف رحالتها 

بين ال�شارقة ومو�شكو

�الإمار�ت تر�صل م�صاعد�ت غذ�ئية �إلى م�صر 
وطاجيك�صتان

روحاني: ت�شريب ال�شريط ال�شوتي لظريف 

هدفه اإثارة الخالفات الداخلية
م�ضت�ضفى محمد بن زايد الميداني في ال�ضارقة.. 

خدمات �ضحية باأعلى معايير الجودة

»طالع �ص3«»طالع �ص3«

�أبوظبي 24/38 دبي 29/39 �ل�صارقة 23/38 عجمان 38 /24 �أم �لقيوين 38 /24 ر�أ�ض �خليمة 39 /23 �لفجرية 38 /26 �لعني 29/39 ليوا 27/38  �ل�صلع 38 /28    

تقديم 71,558  جرعة من لقاح »كوفيد - 19« 

و�لإجمالي 10,407,782
اأبوظبي-وام:

 �أعلنت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 

عن تق���دمي 71،558 جرع���ة من لقاح 

�ل�  �ل�صاع���ات  خ���الل  "كوفي���د-19" 
24 �ملا�صي���ة وبذل���ك يبل���غ جمموع 

�جلرع���ات �لتي مت تقدميها حتى �ليوم 

10،407،782 جرع���ة ومع���دل توزيع 

�للق���اح 105.23 جرع���ة ل���كل 100 

�صخ�ض.

ياأتي ذل���ك متا�صيا مع خط���ة �لوز�رة 

لتوفري لق���اح "كوفيد-19" و�صعيًا �إىل 

�لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة 

عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�أع���د�د �حلاالت و�ل�صيطرة على فريو�ض 

"كوفيد-19".

تون�ص تفر�ص حجراً �شحياً اإجبارياً 

على كل الوافدين 
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»تتمة  �ص8«

الرئي�س اللبناني: نبذل جهدًا كبيرًا لحل الأزمة 
مع ال�ضعودية  

بيروت-)د ب اأ(:

 �أك���د �لرئي����ض �للبناين مي�ص���ال عون �م�ض 

�الأربع���اء �أن بالده تبذل جه���د� كبري� الإعادة 

�الأمور مع �ل�صعودي���ة �إىل م�صارها �ل�صحيح 

وك�صف مالب�صات ما حدث .

وقال  �لرئي�ض عون ، خ���الل ��صتقباله �م�ض 

وفد� م���ن �أع�صاء مكتب جمل�ض �إد�رة  جمعية 

�ل�صناعيني بح�صور وزير  �ل�صناعة   عماد حب 

�هلل ح�صبم���ا �أفادت �لرئا�ص���ة �للبنانية  عرب 

�صفحته���ا على "توي���رت"، :"نرف�ض �أن يكون 

لبن���ان معرب� ملا ميك���ن �ن ي�صيء �إىل �لدول 

�لعربي���ة �ل�صقيق���ة عموم���ا و�إىل �ل�صعودية 

ودول �خللي���ج خ�صو�ص���ًا ، نظ���ر�ً للرو�بط 

�ملتينة �لتي جتم���ع لبنان بهذه �لدول �لتي 

وقفت د�ئم���ًا �إىل جانبه يف خمتلف �لظروف 

التي مرّ بها".

و�أ�ص���ار  �إىل �أن " �ململك���ة �لعربية �ل�صعودية  

دولة �صقيقة، يهمنا �ملحافظة على �لتعاون 

�القت�صادي �لقائم معه���ا، ونحن �ليوم نبذل 

جهد� كبري�ً لك�صف مالب�صات ما حدث و�إعادة 

�المور �ىل م�صارها �ل�صحيح".



:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYóH 

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

 á°ù°SDƒe  óq«°ûJ  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 OGôaC’G  IÉ«ëH  AÉ≤JQ’ÉH  á«æ©ŸG  ,á∏«∏÷G

 ,»Ñ£dG  QÉµàH’G  ∫ÓN  øe  äÉ©ªàéŸGh

 óªfi äGQOÉÑe á°ù°SDƒe á∏¶e â– ájƒ°†æŸGh

 ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe{ á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ‘ z¿ÉWöùdG ≈°Vôe ájÉYôd …ÒÿG ó°TGQ øH

 ≈°Vôe πÑ≤à°ùj ¬Yƒf øe ≈Ø°ûà°ùe ∫hCÉc ;»HO

 øjQOÉ≤dG ÒZ øe äGQÉeE’G ádhO ‘ ¿ÉWöùdG

.kÉfÉ› êÓ©dG áØ∏c πª– ≈∏Y

 kÓeÉ°T  kÉ«ÑW  kÉMöU ≈Ø°ûà°ùŸG  ¿ƒµj  ±ƒ°Sh

 äGó©ŸG  çóMCÉH  kGõ¡›  ,iƒà°ùŸG  ™«aQ

 kGQOÉc  Ö£≤à°ù«°S  Éªc  ,á«LÓ©dG  äÉ«æ≤àdGh

 ºbGƒWh  Ú°üàfl  AÉÑWCG  øe  kÓgDƒe  kÉ«ÑW

 »ãëH QhóH ¬eÉ«b ÖfÉL ¤EG ,áHQóe á«°†jô“

 á«LÓY äÉ«æ≤J ±É°ûµà°SG ÈY ,óFGQ »ÑjQóJh

 OGóYEG ‘ QÉªãà°S’Gh ,¿ÉWöùdG ¢VGôeC’ IójóL

 á«°†jô“h  á«ÑW  äGAÉØch  äGÈN  π«gCÉJh

 ≈∏Y πª©jh ≈Ø°ûà°ùŸG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j ÉÃ

.√Oƒ¡éH AÉ≤JQ’G

 ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OôZh

 ÎjƒàdG  ≈∏Y »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM ≈∏Y Ωƒàµe ∫BG

 ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG øY Ωƒ«dG ø∏©f{ :ÓFÉb

 ..»HóH  ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  ájÉYôd  ó°TGQ  øH

 ..™«ªé∏d  ìƒàØe  ÊÉ°ùfGh  …ÒN  ≈Ø°ûà°ùe

..kGôjöS 250 º°†j

 ≈∏Y ΩÉ≤jh ..kÉjƒæ°S ™LGôe ∞dCG 30 πÑ≤à°ù«°Sh

..™Hôe Îe ∞dCG 50 AÉæH áMÉ°ùe

 ¢ShOôØdG ∑QGO π©Lh ..ó°TGQ ÉHCG Éj ˆG ∂ªMQ

.záæ÷G øe ≈∏YC’G

 ¿Éc  ó°TGQ  øH  ¿GóªM{  :∫ƒ≤dÉH  √ƒª°S  ócCGh

 ¬àªMQh  ¬bÉØfEGh  ¬FÉ£Yh  √ÒN  ‘  kGõ«‡

 áë°üdGh  º«∏©àdÉH  ¬eÉªàgG  ¿Éc  ..¬©°VGƒJh

 Ée  ..Oƒ≤Y  ÈY  ∞bƒàj  ⁄h  kGôªà°ùe  ΩÉàjC’Gh

 øe  øcQ  πc  ‘  √GôcPh  ..Éæ©Lƒj  √ó≤a  ∫GR

 ¿Éc ó°TGQ øH ¿GóªM{ :√ƒª°S kÉØ«°†e ,z»HO

 ..∫CÉ°ù oj É‡ ÌcCG »£© ojh ..ø∏©j É‡ ÌcCG »Øîj

.zÚæ°ùëŸG πé°S ‘ ¬ª°SG ïjQÉàdG ï q°SÒ°Sh

 óªMCG ï«°ûdG Oƒ¡L ≈∏Y »æãf{ :√ƒª°S ∫Ébh

 ≈Ø°ûà°ùŸG AÉæH Iôµa AGQh ¬aƒbhh ..ó«©°S øH

 á«fÉ°ùfE’G  ó«≤a  ËôµJ  ≈∏Y  ¬°UôMh  ..ójó÷G

.z¬îjQÉàH ≥«∏j ÉÃ

 ≈Ø°ûà°ùŸG  ¢ù«°SCÉJ  ´höûe  øY  ∞°ûµdG  ”h

 á°ù°SDƒe  É¡àª¶f  á°UÉN  á«dÉ©a  ‘  ójó÷G

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH á∏«∏÷G

 ƒª°Sh  ,»HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG

 øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,»HO  ºcÉM  ÖFÉf

 á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S

 ,…hÉbô≤dG  ˆG  óÑY  óªfi  ‹É©eh  ,á∏«∏÷G

 ÚeC’G πÑ≤à°ùŸGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh

 ó°TGQ  øH  óªfi  äGQOÉÑe  á°ù°SDƒŸ  ΩÉ©dG

 ó«©°S  áØ«∏N  ‹É©eh  ,á«ŸÉ©dG  Ωƒàµe  ∫BG

 ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  º°SGôe  ¢ù«FQ  ,¿Éª«∏°S

 ¥ÓWEG OÉªàYG ” å«M ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¿GóªM ï«°ûdG ¤É©J ˆG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG º°SG

 …ÒÿG  ≈Ø°ûà°ùŸG  ≈∏Y  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 AÉ£©dÉH  IôNGõdG  ó«≤ØdG  IÒ°ùŸ  kÉÁôµJ

 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG  ∫ÓN  øe

 ájOÉ°üàb’Gh á«ª«∏©àdGh á«ë°üdGh á«KÉZE’Gh

 »àdGh ,⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl ‘ ÉgÉYQ »àdG

 á°UÉN ¢SÉædG øe ±’B’G äÉÄe IÉ«M â°ùe’

 ºgÉ°S ÉÃ ,kÉ¶M πbC’Gh á°û¡dG äÉ©ªàéŸG ‘

 ∞∏àîÃ  AÉ≤JQ’Gh  IÉ«◊G  IOƒL  Ú°ù–  ‘

 ¬d  QƒØ¨ŸG  ÉgÉæÑJ  ájDhQ  øª°V  É¡ÑfGƒL

 …OôØdG  ÚµªàdGh  π«gCÉàdG  IQhöV  ≈∏Y  Ωƒ≤J

.»©ªàéŸGh

 √DhÉæH ºà«°S …òdG ,ójó÷G ≈Ø°ûà°ùŸG ∞dCÉàjh

 áMÉ°ùe ≈∏Y ,≥HGƒW ™Ñ°S øe ,Úà∏Môe ≈∏Y

 íÑ°üj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh  .™Hôe  Îe  ∞dCG  50

 á≤HÉ°S  äGóMƒH πeÉµdÉH  ≈æÑ oj  ≈Ø°ûà°ùe ∫hCG

 çóMCÉH  √õ«¡Œ  ºà«°Sh  ,»HO  ‘  õ«¡éàdG

 π°üJ  å«ëH  ,á«LÓ©dGh  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdG

 ;kGôjöS 250 ¤EG ¬dÉªàcG óæY á«dÉªLE’G ¬à©°S

 ¤EG á«LÓ©dG ¬JÉeóN ≈Ø°ûà°ùŸG Ωó≤«°S Éª«a

.kÉjƒæ°S ¢†jôe ∞dCG 30 ƒëf

 ∫ÓN  ójó÷G  ≈Ø°ûà°ùŸG  πjƒ–  ºàj  ±ƒ°Sh

 ájÉYôd  πeÉ°T  »ÑW  ìöU  ¤EG  Iõ«Lh  IÎa

 ájQÉµàH’G IÈÿG ÚH ™ªéj ¿ÉWöùdG ≈°Vôe

 ‘  π°†aC’G  »cÉ–  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdGh

 ádhO Oƒ¡L ºYO ‘ ºgÉ°ù«°S å«ëH ,⁄É©dG

 ∫É› øª°V õ«ªàdG á©«∏W ‘ ¿ƒµàd äGQÉeE’G

 »Ñ£dG QÉµàH’G ∫É› IóFGQh á«ë°üdG ájÉYôdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG πÑ≤à°ùe íeÓe º°SÒ°S …òdG

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN êÓ©dGh

ËôµJ ÒN

 óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Éb  ,¢Uƒ°üÿG  Gòg  ‘

 AÉæeC’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó«©°S  øH

 Ú°ùªÿG ΩÉY ™e kÉæeGõJ{ :á∏«∏÷G á°ù°SDƒÃ

 ,»ÑgòdG É¡∏«Hƒ«H äGQÉeE’G ∫ÉØàM’ OGó©à°S’Gh

 ‘  á«Yƒf  IõØb  ≥«≤ëàd  ≈©°ùJ  ájDhQ  øª°V

 kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ‘ ádhó∏d  ájƒªæàdG  IÒ°ùŸG

 º¶YCG  ájƒdhCG  ¬d ±óg óLƒj ’ ¬fEÉa  ,á∏Ñ≤ŸG

 ¿ƒµJ  IOƒ÷G  á≤FÉa  á«ë°U ájÉYQ  Ëó≤J  øe

 ≈©°ùJ  ,∂dP  πLCG  øeh  .™«ª÷G  ∫hÉæàe  ‘

 ÈY É¡H •ƒæŸG QhódÉH ΩÉ«≤∏d á∏«∏÷G á°ù°SDƒe

 ‘  »Ñ£dG  õq«ªàdG  ¢ù°SCG  ï«°SôJ  ‘  ΩÉ¡°SE’G

 ≈Ø°ûà°ùe{  :√ƒª°S  kÉë°Vƒe  ,zäGQÉeE’G  ádhO

 ≈°Vôe  ájÉYôd  …ÒÿG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM

 IôµàÑŸG  äGÈÿG  ÚH  ™ªé«°S  ¿ÉWöùdG

 äÉ«é«JGÎ°SGh  áeó≤àŸG  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdGh

 ±É°üe ‘ äGQÉeE’G ádhO ¿ƒµàd ;IÉ«◊G IOƒL

 ≈°Vôe  ájÉYQ  ∫É›  øª°V  áeó≤àŸG  ∫hódG

.z¿ÉWöùdG

 ËôµJ ÒN ƒg ≈Ø°ûà°ùŸG Gòg{ ¿CG √ƒª°S ôcPh

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ¤É©J ˆG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ª∏d

 kÉÑM ¢SÉædG ó°TCG øe ¿Éc …òdG ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

.zÒÑµdG ÊÉ°ùfE’G √Qhódh ,Òî∏d

πeCÓd IQÉæe

 ≈°ù«Y AÉLQ IQƒàcódG IOÉ©°S âdÉb ,É¡ÑfÉL øe

 á∏«∏÷G  á°ù°SDƒe  AÉæeCG  ¢ù∏›  ƒ°†Y  ,¥ô≤dG

 ≈Ø°ûà°ùe{  :á°ù°SDƒŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh

 ≈°Vôe  ájÉYôd  …ÒÿG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM

 iƒà°ùŸG ™«aQ kÉ«ÑW ÉMöU ¿ƒµ«°S ¿ÉWöùdG

 º°†«°Sh  ,¿ÉWöùdG  ¢Vôe  êÓYh  ¢ü«î°ûàd

 ,⁄É©dG ‘ ΩGQhC’G »«°UÉ°üàNG RôHCG øe kGOóY

 ,z¿ÉWöù∏d  ìÉàe  êÓY  π°†aCG  Ëó≤J  ±ó¡H

 á∏«∏÷G á°ù°SDƒe ‘ øeDƒf{ :∫ƒ≤dÉH áë°Vƒe

 ¿hO  ,êÓ©dG  ≈≤∏àj  ¿CG  Öéj ¢†jôe πc s¿CÉH

 øH  ¿GóªM  ≈Ø°ûà°ùe  ¿Éc  ,Éæg  øe  ;AÉæãà°SG

 …òdGh  ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe ájÉYôd  …ÒÿG ó°TGQ

 …òdG  ´höûŸG ƒgh ,kÓeCG  q™°ûJ kIQÉæe ¿ƒµ«°S

 øe  áÑ«£dG  Oƒ¡÷G  ’ƒd  QƒædG  iÒd  ¿Éc  Ée

.z»î°ùdG º¡ªYOh ÒÿG πgCG øe ÚëfÉŸG

…ôgƒL ¥ôa

 ËôµdG  óÑY  QƒàcódG  ∫Éb  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  ‘

 á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,AÉª∏©dG  ¿É£∏°S

 ºàj øjòdG ¢UÉî°TC’G OGóYCG ∫GõJ ’{ :á∏«∏÷G

 ∫ƒM  ¿ÉWöùdÉH  ¢VôÃ  º¡àHÉ°UEG  ¢ü«î°ûJ

 ¬ sfCG  iôf  ,ÖÑ°ùdG  Gò¡dh  .OÉjORG  ‘  ⁄É©dG

 ájÉYôdÉH  á«æ©e  ájÒN  áª¶æªc  ÉæÑLGh  øe

 π«Ñ°S  ‘  Éæ©°SƒH  Ée  πc  ∫òÑf  ¿CG  á«ë°üdG

.zìGhQC’G PÉ≤fEGh IóYÉ°ùŸG

 ƒg äGQÉeE’G  ádhO  õ«Á Ée ºgCG  s¿EG{  :±É°VCGh

 ¬JÉÄa  ∞∏àfl  ¢UôMh  ,AÉ£© pŸG  É¡©ªà›

 á∏YÉØdG  ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y  äÉ°ù°SDƒeh  kGOGôaCG

 ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,zÒÿG  πªY  ‘  IAÉæÑdGh

 ájÉYôd  …ÒÿG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ≈Ø°ûà°ùe{

 kÉjôgƒL kÉbQÉa çpóë oj ±ƒ°S ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe

 IOƒ÷G  á«dÉY  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ÒaƒJ  ‘

 êÓ©dG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  º¡æµÁ  ’  øjòdG  ∂ÄdhC’

.ziôNCG á≤jô£H

 ¢Vôe  ó© oj  ,á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æŸ  É k≤ahh

 IÉaƒ∏d  ÊÉãdG  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ¿ÉWöùdG

 ‹GƒM  øY  ∫hDƒ°ùŸGh  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 Aƒé∏dG  ó© ojh  ,kÉjƒæ°S  IÉah  ádÉM  ÚjÓe  10

 ¢VôŸG øe IôNCÉàŸG πMGôŸG ‘ ≈Ø°ûà°ùª∏d

 ¢ü«î°ûàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  á«fÉµeEG  ΩóYh

 ÌcC’G äÉÄØdG ÚH Éª«°S’ ,kÉ©FÉ°T kGôeCG êÓ©dGh

.™ªàéŸG ‘ kGô≤ah á°TÉ°ûg

 øY ΩÉY πc ∞°ûµdG  ºàj  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘h

 ¢Vôe  ó©j  Éª«a  ,IójóL  ádÉM  4500  ‹GƒM

.IÉaƒ∏d kÉYƒ«°T ÜÉÑ°SC’G ÌcCG óMCG ¿ÉWöùdG

á∏eÉ°T á«LÓY äÉeóNh ôµàÑe »ÑW ìô°U

 ÚãMÉÑdG  Úµ“ ≈∏Y á∏«∏÷G á°ù°SDƒe πª©J

 ¤EG  π°UƒàdG  ¤EG  ¿ÉWöùdG  ¢VGôeCG  ∫É›  ‘

 ä’ƒcƒJhôH  ¤EG  É¡àªLôJ  øµÁ  äÉaÉ°ûàcG

 43 á°ù°SDƒŸG â°ü°üN óbh .áæ q°ùfi á«LÓY

 ¢VôŸG  Gòg áëaÉµe ∫É› ‘ á«ãëH káëæe

 ΩÉeCG ≥jô£dG ó q¡“ ¿CG É¡fCÉ°T øe ,¬JÉØYÉ°†eh

 πª©«°Sh  .¬LÓY  ‘ ÒÑc  »ÑW  íàa  ≥«≤–

 ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  ájÉYôd  ójó÷G  ≈Ø°ûà°ùŸG

 ¿ÉWöùdG  äÉLÓY  çóMCGh  π°†aCG  ÒaƒJ  ≈∏Y

 ∞«dÉµJ  π qª–  ¿ƒ©«£à°ùj  ’  øjòdG  ∂ÄdhC’

 ó°TGQ  øH óªfi õcôe ™e ¿hÉ©à«°Sh ,êÓ©dG

 ,á∏«∏÷G  á°ù°SDƒŸ  ™HÉàdG  ,á«Ñ£dG  çÉëHCÓd

.¢VôŸÉj á≤∏©àŸG çÉëHC’ÉH ¢Vƒ¡æ∏d ∂dPh

 ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ≈Ø°ûà°ùe{  ¿ƒµj  ±ƒ°Sh

 ÉMöU  z¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  ájÉYôd  …ÒÿG

 ≈æÑ oj  πeÉ°T  ≈Ø°ûà°ùe  ∫hCGh  ,kGôµàÑe  kÉ«ÑW

 ;»HO  ‘ õ«¡éàdG  á≤HÉ°S  äGóMƒdÉH  πeÉµdÉH

 äÉ«æ≤J  çóMCG  ΩGóîà°SÉH  √ò«ØæJ  ºà«°Sh

 á«dÉãe  äÉf sƒµe  ΩGóîà°SÉHh  ,AÉæÑdG  Ö«dÉ°SCGh

 ™fÉ°üe  ‘ É¡LÉàfEG  ºàj  ,ΩGóîà°SÓd  IõgÉL

 ΩGóîà°SÉH AÉæÑdG Iôµa äAÉLh .™bƒŸG êQÉN

 øe  Qó≤H  íª°ùàd  õ«¡éàdG  á≤HÉ°S  äGóMƒdG

 Ióe  ¢ü«∏≤àdh  ,kÓÑ≤à°ùe  ™ q°Sƒà∏d  áfhôŸG

 %30 áÑ°ùæH AÉæÑdG Ióeh ∞°üædG ¤EG º«ª°üàdG

.%20 áÑ°ùæH áØ∏µàdGh

 ∫hCG  AÉæÑdG  øe  ¤hC’G  á∏MôŸG  πª°ûà°Sh

 ,kGôjöS  150  á©°ùH  ≈Ø°ûà°ùŸG  øe  ÚMÉæL

 á∏MôŸG ‘ á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG π°üJ å«ëH

 ÇOÉÑe OÉªàYG ºà«°Sh .kGôjöS 250 ¤EG á«fÉãdG

 ≈Ø°ûà°ùŸG º«ª°üJ ‘ kÉ«Ä«H ΩGóà°ùŸG º«ª°üàdG

 ájÉYôdG  ≈Ø°ûà°ùŸG  Ωó≤j  ±ƒ°Sh  ,√ó««°ûJh

 ájÉbƒdG  :πª°ûJh  ,¿ÉWöùdG  ≈°VôŸ  á∏eÉ°ûdG

.á«Ø«£∏àdG ájÉYôdGh êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdGh

 á∏«∏÷G á°ù°SDƒe

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

 ΩÉ©dG øe πjôHCG ‘ á∏«∏÷G á°ù°SDƒe Ωƒàµe ∫BG

 ádhOh  »Hód  IOÉjôdG  ≥«≤–  ±ó¡H  ,2013

 QÉµàH’G  ∫É› ‘ IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

.OGôaC’G IÉ«ëH AÉ≤JQ’Gh ,»Ñ£dG

 á°ù°SDƒe á∏¶e â– ,á∏«∏÷G á°ù°SDƒe êQóæJh

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

 øe  ÈcC’G  ájƒªæàdGh  á«fÉ°ùfE’G  á°ù°SDƒŸG

 Ωó≤ŸG  »Ñ£dG  êÓ©dG  ºYóJh  .kÉ«ª«∏bEG  É¡Yƒf

 ∞«dÉµJ π qª– ≈∏Y øjQOÉ≤dG  ÒZ ¢UÉî°TCÓd

 á«°SGQO kÉëæe Ωó≤Jh ,á«YƒædG á«ë°üdG ájÉYôdG

 »°ü°üîàe  øe  á«æWh  QOGƒc  π«gCÉJh  OGóYE’

 IóFGôdG  çÉëHC’G  ºYóJh  ,á«Ñ£dG  ájÉYôdG

 á©FÉ°ûdG  á«ë°üdG  äÓµ°ûŸG  ∫hÉæàJ  »àdG

 Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh  ¿ÉWöùdG  :»gh  ,á≤£æŸG  ‘

 ¢VGôeCGh áæª°ùdGh …ôµ°ùdGh ájƒeódG á«YhC’Gh

 á∏«∏÷G á°ù°SDƒe äQOÉH Éªc .á«∏≤©dG áë°üdG

 ¢ShÒa AÉHh á¡LGƒŸ É¡KÉëHCG ¥É£f ™«°SƒàH

 ¢VGôeC’G øe √ÒZ ÖfÉL ¤EG óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 .öûÑdG IÉ«M ≈∏Y ôKDƒJ »àdG Ióéà°ùŸG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≥∏WCG  ,2020  ¢ù£°ùZCG  ‘

 óªfi õcôe{ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 õcôe  ∫hCG  ƒgh  ,zá«Ñ£dG  çÉëHCÓd  ó°TGQ  øH

 äGQÉeE’G ádhO ‘ π≤à°ùe ájƒ«M á«ÑW çÉëHCG

 ™HÉàdG ºgQO ¿ƒ«∏e 300 ÉgQób á«dÉªLEG áª«≤H

 ádhód  πeCÓd  IQÉæe  ¿ƒµ«d  á∏«∏÷G  á°ù°SDƒŸ

.á«Hô©dG á≤£æŸGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  íààaG  

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 AÉKÓãdG  AÉ°ùe  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G

 …òdG  {  ¥öûdG  øe  äÉª∏c  {  ¢Vô©e

 ≈àM Égô≤Ã ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¬ª¶æJ

 h äÉ«æà≤e ¬dÓN ¢Vô©J h πÑ≤ŸG ƒjÉe 3

 ∞∏àfl øe IQOÉf äÉWƒ£fl h ájôKCG ™£b

 ¿ƒ«∏e 60 `H É¡àª«b Qó≤J ⁄É©dG  AÉëfCG

.»JGQÉeEG ºgQO

 ¢Vô©ŸG  ¬ª°†j  Ée  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG

 ìöT  ¤EG  ™ªà°SGh  áeÉg  äÉ«æà≤e  øe

 ∫ƒM º°ùb πc ≈∏Y ÚªFÉ≤dG øe π°üØe

 ‘É≤ãdG ÉgGƒàfih É¡îjQÉJ h äÉ°Vhô©ŸG

.»æØdGh

 ‹É©Ÿ á«°üî°T äÉ«æà≤e ¢Vô©ŸG º°†j

 ôjRh  ¢ùjƒ©dG  óªfi  øH  øªMôdGóÑY

 ádhódG  ôjRh  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG

 h  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°ûd

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ôŸG óªMCG øH óªfi ‹É©e

 zΩƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi áÑàµe{ AÉæeCG

 á©ªL  õcôe{  øe  äÉ«æà≤e  ¤EG  áaÉ°VEG

.zçGÎdGh áaÉ≤ã∏d óLÉŸG

 ∫hC’G ΩÉ°ùbCG á°ùªN ≈∏Y ¢Vô©ŸG ´Rƒàjh

 Oƒ©J ËôµdG ¿BGô≤dG øe äÉWƒ£fl ¢Vô©j

 äÉ«dÉªL øY ∞°ûµJh ,Úæ°ùdG äÉÄe ¤EG

 Éª«a  ïjQÉàdG  ÈY  ¿BGô≤dG  ï°ùf  ¿ƒæah

 GQƒ°Uh  äÉMƒd  ÊÉãdG  º°ù≤dG  ¢Vô©j

 Qƒ°U  É¡æe  äÉ«°üî°Th  ¿óeh  ⁄É©Ÿ

 ,è◊G  º°SGôe  ‘  áeôµŸG  áµŸ  áÁób

.»HOh ábQÉ°ûdG »JQÉeE’ áÁób Qƒ°Uh

 äÉª°ù›h §FGôN ådÉãdG º°ù≤dG ™ªéjh

 äÉjGóH ¤EG É¡îjQÉJ Oƒ©j á«°VQC’G Iôµ∏d

 öûY øeÉãdG  ¿ô≤dGh  öûY ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG

 áYƒ°Sƒe  øe  ∫hC’G  QGó°UE’G  ¤EG  áaÉ°VEG

 á°UÓN  Èà©J  »àdG  zöüe  ∞°Uh{

 ÚfÉæØdGh  AÉª∏©dG  øe  áYƒª›  ó¡L

 ¿ƒ«∏HÉf  á∏ªM  á°SGQóH  Ú°üàîŸGh

.öüe ≈∏Y äôHÉfƒH

 äÉ©Ñ£∏d äÉWƒ£fl ™HGôdG º°ù≤dG Ωó≤jh

 á«HOC’G  ∫ÉªYC’G  ô¡°TC’  IôµÑŸG  h  ¤hC’G

 á«FGhQ  ∫ÉªYCG  É¡æe  ,ÖàµdGh  IódÉÿG

 ,ïjQÉàdGh á°SÉ«°ùdG ‘ Öàch ,á«Möùeh

 ∞dCG ÜÉàµd IOó©àe äÉ¨∏H ï°ùf ÖfÉL ¤EG

.á∏«dh á∏«d

 IÒÑc áYƒª› ¢ùeÉÿG º°ù≤dG ∞°ûµjh

 øe  Oó©d  áÁób  äÉ≤°ü∏eh  äÉMƒd  øe

 §°ShC’G ¥öûdG h É«≤jôaCG ∫Éª°T ‘ ∫hódG

 ¿GÒ£dG äÉcöûd äÉfÓYEÉc Ωóîà°ùJ âfÉc

.¢VQÉ©ŸGh áMÉ«°ùdGh Iójó◊G ∂µ°ùdGh

 äÉ°ù∏÷G  øe  GOóY  ¢Vô©ŸG  º¶æjh

 øe áYƒª› É¡eó≤j äGhóædGh á«°TÉ≤ædG

 QÉKB’Gh ïjQÉàdG ‘ Ú°ü°üîàŸGh AGÈÿG

 äÉWƒ£îŸG  á«ªgCG  É¡dÓN  ¿ƒdhÉæàj

 ≥«KƒJh ‘ ÉgQhOh ⁄É©dG ‘ É¡∏Ñ≤à°ùeh

 É¡JGõéæeh  É¡JÉaÉ≤Kh  Üƒ©°ûdG  Ò°S

.á«aô©ŸG

 ï«°ûdG øe πc ¢Vô©ŸG ìÉààaG πØM ö†M

 ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  øªMôdGóÑY  øH  ⁄É°S

 øªMôdGóÑY ‹É©e h ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe

 ájÉbhh áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH

 ¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ™ªàéŸG

 óªMCG øH óªfi ‹É©e h …OÉ–E’G »æWƒdG

 øH óªfi áÑàµe{ AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ôŸG

 …ôeÉ©dG ¢VÉcQ øH óªMCGh zΩƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ó«ÑY óªfih ,ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¢ù«FQ

 áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ¢ù«FQ »HÉYõdG

.AÉHOC’Gh ÜÉàµdGh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY h

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø∏YCG  

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 ≈æÑe ´höûe øY ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 äGQÉeE’G AÉHOCG h ÜÉàc OÉ–G øe Óc º°†j

 ∂dPh  Ú«JGQÉeE’G  øjöTÉædG  á«©ªLh

 ‘  º¡°ùJ  IõØfih  á«dÉãe  áÄ«H  Òaƒàd

 á«aÉ≤ãdG  ÉªgQGhOC’  Úà°ù°SDƒŸG  ájOCÉJ

.áeÉ¡dG

 AÉ°ùe ÉgÉ≤dCG  √ƒª°ùd  áª∏c ‘ ∂dP AÉL

 πc  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ  ¬FÉ≤d  ∫ÓN AÉKÓãdG

 á«©ªLh äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉàc OÉ–G øe

 áÄ«g ô≤e ‘ ∂dPh Ú«JGQÉeE’G øjöTÉædG

.ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG

 ΩÉ≤«°S  …òdG  ≈æÑŸG  ¿CG  √ƒª°S  í°VhCGh

 ôaƒ«°S ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcEG õcôe øe Üô≤dÉH

 ájOCÉàd IõØfih á«dÉãe áÄ«H Úà°ù°SDƒª∏d

 á«dÓ≤à°SGh á«°Uƒ°üîH á«aÉ≤ãdG ÉªgQGhOCG

 iƒàëŸÉH AÉ≤JQÓd Éª¡FÉ°†YCG ºYO h áeÉJ

 øjöTÉædGh ÜÉàµdG äGQÉ¡e á«ªæJh ‘É≤ãdG

.Ú«JGQÉeE’G

 ¤EG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U QÉ°TCGh

 á∏«W  äGQÉeE’G  AÉHOCG  h  ÜÉàc  OÉ–G  QhO

 QGôªà°SGh ,AÉHOC’Gh ÜÉàµdG ºYO ‘ ¬JÒ°ùe

 √ƒª°S  GôcÉ°T  äÉjóëàdG  πc  ºZQ  ¬dÉªYCG

 º¡∏ª– ≈∏Y OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG

 øe ójõŸG ≥«≤– ≈∏Y πª©dGh á«dhDƒ°ùŸG

.áaÉc Ú«JGQÉeE’G ÜÉàµdG ºYOh äGRÉ‚’G

 ÈcCG πµ°ûH πª©dG ¤EG OÉ–’G √ƒª°S ÉYOh

 áHÉàµdG ‘ áÑZQ ¬jód øe ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y

 Öàµj Ée í«ë°üJ h ¬d á°UôØdG áMÉJG h

 ¬JÉHÉàc QÉµaCG ôjƒ£Jh ¬JGQób øe »ªæj ÉÃ

.Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG ¤EG π°üj ≈àM

 ¿É°üJ ¿CG óH’ h áfÉeCG áª∏µdG ¿CG √ƒª°S ócCGh

 ¿CG ¿hóH É¡Ñàµj øe πc É¡«∏Y ßaÉëj h

 ôKƒJ  ób  »àdG  iôNC’G  äÓNóàdÉH  ôKCÉàj

 ¤EG ÜÉàµdG É«YGO ,áaÉ≤ãdGh ™ªàéŸG ≈∏Y

 º¡°ùj ÉÃ º¡Ñàc QGó°UEG πÑb º¡°ùØfCG ó≤f

 h áHÉàµdG ôjƒ£J h AÉ£NC’G í«ë°üJ ‘

 â«à°ûJ ΩóYh á«°ù«FôdG IôµØdG ´É«°V ΩóY

.ÇQÉ≤dG

 ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  í°VhCGh

 òæeh  Ú«JGQÉeE’G  øjöTÉædG  á«©ªL  ¿CG

 ÒaƒJh øjöTÉædG ºYO ≈∏Y â∏ªY É¡FÉ°ûfEG

 IOÉjR  ‘  º¡°SCG  Ée  º¡JÉLÉ«àMG  ™«ªL

.º¡JÉjƒà°ùe Qƒ£Jh øjöTÉædG

 ΩÉ«≤dG  ¤EG  øjöTÉædG  √ƒª°S  ÉYOh

 øe  IOÉØà°S’Gh  öûædG  πÑb  í«ë°üàdÉH

 iƒàëŸG Qƒ£J ‘ º¡°ùj ÉÃ Ú°ü°üîàŸG

 öTÉædG ôKCÉJ ºZQ h ¬fCG ¤EG GÒ°ûe .. öûædG h

 ¬fCG ’EG öûædG áØ∏µJh …OÉ°üàb’G ÖfÉ÷ÉH

 ƒgh ÈcCG ºg h ádÉ°SQ ¬jód ¿ƒµJ ¿CG Öéj

.‘É≤ãdG √ÒKCÉJ Rõ©«°S Ée

 OÉ–G øe πc IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG øªKh

 øjöTÉædG á«©ªLh äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉàc

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºYO  Ú«JGQÉeE’G

 Ó≤à°ùe ≈æÑe ¬°ü«°üîJh ºFGódG ábQÉ°ûdG

 ÒÑc πµ°ûHh º¡°ù«°S Ée Úà°ù°SDƒŸG º°†j

 ÒaƒJh  øjöTÉædGh  ÜÉàµdÉH  AÉ≤JQ’G  ‘

.º¡d á«dÉãŸG áÄ«ÑdG

IQOÉædG äÉ«æà≤ªdGh äÉWƒ£îª∏d z¥ô°ûdG øe äÉª∏c{ ¢Vô©e íààØj ábQÉ°ûdG ºcÉM á«©ªLh äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉàc OÉëJG AÉ°†YCGh ¢ù«FQ »≤à∏j »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ø««JGQÉeE’G øjô°TÉædG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ájÉYôd …ô«îdG ó°TGQ øH ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe øY ø∏YCG

 ¬©°VGƒJh ¬àªMQh ¬bÉØfEGh ¬FÉ£Yh √ô«N »a kGõ«ªe ¿Éc:ó°TGQ øH óªëe
Éæ©Lƒj √ó≤a ∫GR Éeh

:ΩGh-»HO

 ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdG óÑY ‹É©e ócCG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ÓYEG ¿CG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ájÉYôd ó°TGQ øH ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG øY "ˆG

 á«fÉ°ùfEG  IQOÉÑe  ó©j  »HóH  ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe

 Rõ©J á∏«Ñf ¿É©eh º«b øe √ó°ùŒ ÉŸ ájÒNh

 É¡WÉÑJQG øe ájGóH ÊÉ°ùfE’G øeÉ°†àdGh ºMGÎdG

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG º°SÉH

 ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dGh á«ªæàdG ‘ GódÉN ÉKQEG ∑ôJ …òdG

 É¡JÉ«°üî°T ióMEG äGQÉeE’G ádhO äó≤a ¬∏«MôHh

.IRQÉÑdG ájÒÿG á«æWƒdG

 IQOÉÑŸG  √òg  ¿EG  ¬d  íjöüJ  ‘  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 IOÉ«≤dG ¢UôM ¬JGP âbƒdG ‘ ¢ùµ©J á«fÉ°ùfE’G

 …òdG è¡æ∏d GQGôªà°SG ÒÿGh AÉ£©dG ™jQÉ°ûe ≈∏Y

 á«fÉ°ùfE’Gh ¬àeCGh ¬æWƒd áeóN πMGôdG ¬«∏Y QÉ°S

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  á«Ñ£dG  Ωƒ∏©dG  AGôKEGh  AÉ©ªL

.»ŸÉ©dG

 á«MÉædG øe ≈Ø°ûà°ùŸG á«ªgCG ¤EG ¢ùjƒ©dG âØdh

 ÚHÉ°üŸG ájÉYQh á÷É©e ‘ á«Ñ£dG h á«fÉ°ùfE’G

 ¤EG  πeC’G  IOÉYEGh  º¡«∏Y  ∞«ØîàdGh  ¿ÉWöùdÉH

 øe ∂dPh AÉØ°û∏d º¡dƒãe ≈àM ≈°VôŸG ¢SƒØf

 çóMCÉH õ¡› iƒà°ùŸG ™«aQ »ÑW ìöU ∫ÓN

 π°†aCG  Ωó≤«d  á«LÓ©dG  äÉ«æ≤àdGh  äGó©ŸG

 Oƒ¡L  ºYO  ‘  ºgÉ°ùjh  º¡d  á«Ñ£dG  äÉeóÿG

 ‘ πµ°ûjh á«ë°üdG ájÉYôdG ∫ÉéÃ äGQÉeE’G ádhO

 IôNGõdG ó«≤ØdG IÒ°ùŸ É≤F’ ÉÁôµJ ¬°ùØf âbƒdG

 ‘  á«ë°üdGh  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸGh  AÉ£©dÉH

.⁄É©dG ∫ƒMh ádhódG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IOÉe ∫ÓN øe ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG 

 π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y É¡Jöûf á«ª∏«a

. QGöSC’G AÉ°ûaG áÁôL áHƒ≤Y »YÉªàL’G

 øe 379 IOÉŸG  ¿CG  ¤EG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äQÉ°TCGh

 ÖbÉ©j ¬fCG ≈∏Y â°üf …OÉ–’G äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb

 »àdG  áeGô¨dÉHh  áæ°S  øY π≤J  ’ Ióe  ¢ùÑ◊ÉH

 ÚJÉg ióMEÉH hCG ºgQO ∞dCG øjöûY øY π≤J ’

 ¬àaôM  hCG  ¬àæ¡e  ºµëH  ¿Éc  øe  ÚàHƒ≤©dG

 ÒZ ‘ √É°ûaCÉa öS ´Oƒà°ùe ¬æa hCG  ¬©°Vh hCG

 ¬à©ØæŸ ¬∏ª©à°SG hCG ÉfƒfÉb É¡H ìöüŸG ∫GƒMC’G

 ¿PCÉj ⁄ Ée ∂dPh ,ôNBG ¢üî°T á©ØæŸ hCG á°UÉÿG

.¬dÉª©à°SG hCG ¬FÉ°ûaÉH öùdG ‘ ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U

 ¢ùªN ≈∏Y ójõJ ’ Ióe øé°ùdG áHƒ≤©dG ¿ƒµJh

 ÉØ∏µe  hCG  ÉeÉY  ÉØXƒe  ÊÉ÷G  ¿Éc  GPEG  äGƒæ°S

 hCG  ÖÑ°ùH hCG  AÉæKCG  öùdG ´Oƒà°SGh áeÉY áeóîH

.¬àeóN hCG ¬àØ«Xh ájOCÉJ áÑ°SÉæÃ

 á∏ªM  QÉWEG  ‘  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  öûf  »JCÉjh

 áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG

 »Yh iƒà°ùe ™aQh ,™ªàéŸG OGôaCG ÚH á«fƒfÉ≤dG

 ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH Qƒ¡ª÷G

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 Ióe ábQÉ°ûdÉH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO äOóM 

 öû©dG  ∫ÓN IQÉeE’G  óLÉ°ùe ‘ óé¡àdG  IÓ°U

 á≤«bO  30  RhÉéàj  ’  ÉÃ  ¿É°†eQ  øe  ôNGhC’G

 ∞°üàæe  12:00  áYÉ°ùdG  óæY  â«bƒàdG  ¿ƒµjh

 áaÉµH ΩGõàd’G  IQhöV ™e ,12:30 ≈àMh π«∏dG

 âgƒfh kÉ≤Ñ°ùe É¡H ∫ƒª©ŸG ájRGÎM’G äGAGôLE’G

 ΩóYh  ,IÓ°üdG  ó©H  IöTÉÑe  óLÉ°ùŸG  ≥∏¨H

.±ÉµàY’Gh ¢Sƒ∏÷ÉH ìÉª°ùdG

 ,Ú∏°üŸG »YöûdG AÉàaEÓd äGQÉeE’G ¢ù∏› ÉYOh

 ÜÉë°UCGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  QÉÑc  ká°UÉN

 áæ°S Gƒ«ëj ¿CG  ¤G ,äGó«°ùdGh áæeõŸG ¢VGôeC’G

 ∂dPh ,º¡Jƒ«H ‘ óé¡àdGh íjhGÎdG IÓ°U áeÉbEG

 hCG  º¡à«H  πgCG  ™e  áYÉªL  É¡JÓ°U  ∫ÓN  øe

 ¿PEÉH kÓeÉc óé¡àdGh íjhGÎdG ôLCG º¡dh øjOôØæe

.¤É©J ˆG

¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdG óÑY

 QGôªà°SG ó°TGQ øH ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe :¢ùjƒ©dG

á«fÉ°ùfE’Gh ¬æWh áeóN »a πMGôdG è¡æd

QGô°SC’G AÉ°ûaEG áªjôL áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

 óé¡àdG IÓ°üd á≤«bO 30 :zábQÉ°ûdG á«eÓ°SEG{

IQÉeE’G óLÉ°ùe »a

 ..kGôjô°S 250 º°†j ..™«ªé∏d ìƒàØe »fÉ°ùfEGh …ô«N ≈Ø°ûà°ùe

kÉjƒæ°S ™LGôe ∞dCG 30 πÑ≤à°ù«°Sh

 IôµàÑªdG äGôÑîdG ø«H ™ªé«°S ≈Ø°ûà°ùªdG :ó«©°S øH óªMCG

 áeó≤àªdG á«Ñ£dG äÉ«æ≤àdGh

 á≤HÉ°S äGóMƒdG ΩGóîà°SÉH πeÉµdÉH ós«°ûoj πeÉ°T ≈Ø°ûà°ùe ∫hCG

»HO »a õ«¡éàdG

 iƒà°ùªdG ™«aQ k É«ÑW kÉMô°U ¿ƒµ«°S :¥ô≤dG ≈°ù«Y AÉLQ .O

 ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe êÓYh ¢ü«î°ûàd

¢Vô©ŸG √ó≤ØJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

 äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉàc OÉ–G AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN √ƒª°Sh..



:ΩGh-»HO

 ÈcC’G  ,"áÑLh  ¿ƒ«∏e  100  á∏ªM"  äöTÉH  

 ∫ÓN  ΩÉ©£dG  ΩÉ©WE’  á≤£æŸG  ‘ É¡Yƒf  øe

 ⁄É©dG  ‘ ádhO 30 ‘ ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T

 ÉµjôeCGh  ÉHhQhCGh  É«°SBGh  É«≤jôaCGh  »Hô©dG

 ≈∏Y á«FGò¨dG Ohô£dG ™jRƒJ äÉ«∏ªY ,á«Hƒæ÷G

 øe mπc ‘ kÓNO πbC’G äÉ©ªàéŸGh ÚLÉàëŸG

.GóæZhCGh ÉfÉZh ’ƒ¨fCG

 á«≤jôaC’G ∫hódG ‘ »FGò¨dG ºYódG ™jRƒJ CGóHh

 πNódG …hP øe áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG ≈∏Y çÓãdG

 ¿hÉ©àdÉH  ,áØØ©àŸG  öSC’Gh  AGô≤ØdGh  OhóëŸG

 ¿ƒ«∏e  100  á∏ª◊  Ú«∏ëŸG  AÉcöûdG  ™e

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe É¡ª¶æJ »àdG ,áÑLh

 ájòZC’G èeÉfôH ™e ¿hÉ©àdÉH á«ŸÉ©dG Ωƒàµe

 OóYh ΩÉ©£dG ∑ƒæÑd á«ª«∏bE’G áµÑ°ûdGh »ŸÉ©dG

 ∫hódG  ‘ ájÒÿGh  á«fÉ°ùfE’G  äÉ°ù°SDƒŸG  øe

.á∏ª◊G É¡∏ª°ûJ »àdG ÚKÓãdG

 ≥«≤– ™e øeGõàdÉH äÉÑLƒdG ™jRƒJ AóH »JCÉjh

 10 ∫ÓN kÓeÉc É¡aóg áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM

 100 áª«b â≤∏J ¿CG ó©H É¡bÓ£fG ≈∏Y §≤a ΩÉjCG

 »àdG äÉªgÉ°ùŸGh äÉYÈàdG øe áÑLh ¿ƒ«∏e

 ∫ÉªYC’G ™ªà›h äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G øe â≤aóJ

 ó«°ùŒ ‘ ádhódG ‘ ájOÉ°üàb’G äÉ«dÉ©ØdGh

 ¿ƒ©dG  ój  óe  ≈∏Y  á°üjô◊G  äGQÉeE’G  º«≤d

 öûfh  ÚHƒµæŸGh  ÚLÉàëŸG  ºYOh  áKÉZEGh

 çQGƒµdGh äÉeRC’G äGÒKCÉJ øe ∞«ØîàdGh ,ÒÿG

 ⁄É©dG  Üƒ©°T  ∞∏àîŸ IÉfÉ©ŸGh  äÉjóëàdGh

.á«aGô¨L á≤£æe hCG øjO hCG ¥ôY ÚH õ««“ ¿hO

 É¡«£¨J  »àdG  ÚKÓãdG  ∫hódG  áªFÉb  πª°ûJh

 kÓc äGQÉb ™HQCG ‘ " áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM"
 ∫É¨æ°ùdGh ∫Éeƒ°üdGh ¢ùfƒJh ¿GOƒ°ùdGh öüe øe

 ¿ƒ«dGÒ°Sh  ’ƒ¨fCGh  ÉfÉZh  ’ƒ¨fCGh  ÚæHh

 ,É«≤jôaEG ‘ …ófhôHh É«fGõæJh É«Hƒ«KEGh É«æ«ch

 øª«dGh  Ú£°ù∏ah  ¥Gô©dGh  ¿OQC’Gh  ¿ÉæÑdh

 ¿Éà°ùNGRÉch  ¢ûjOÓ¨æHh  ¿Éà°ùcÉHh  óæ¡dGh

 ¿Éà°ùfÉ¨aCGh  ¿Éà°ùµ«LÉWh  ¿Éà°ùµHRhCGh

 ‘  ƒaƒ°Sƒch  ,É«°SBG  ‘  ∫ÉÑ«fh  ¿Éà°Sõ«Zôbh

.á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG ‘ πjRGÈdGh ,ÉHhQhCG

 IQÉ≤dG øe »Hô¨dG ±ô£dG ‘ á©bGƒdG ÉfÉZ ‘h

 áÑLh  ¿ƒ«∏e  100  á∏ªM  "  ≥°ùæJ  ,á«≤jôaC’G

 ‘  ájÒÿG  "  ∫hCG  Qƒa  Oƒa"  á°ù°SDƒe  ™e  "
 á«à°ùLƒ∏dGh  á«fGó«ŸG  äÉ«∏ª©dG  RÉ‚E’  ÉfÉZ

 ≈∏Y á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒŸG ™jRƒàH á£ÑJôŸG

 ∫OÉ©j  ÉÃ  ,™jöSh  öTÉÑe  πµ°ûH  É¡«≤ëà°ùe

 AÉ«MC’G ‘ É¡©jRƒJ ºà«°S ,áÑLh ¿ƒ«∏e 2^5

 »MGƒ°V ‘ á«æµ°ùdG ƒ¨fhR äÉ©ª›h IÒ≤ØdG

.GôcCG áq«fÉ¨dG áª°UÉ©dG

 ó°TGQ  øH óªfi äGQOÉÑe ¿hÉ©àJ ,’ƒ¨fCG  ‘h

 ‹ƒ¨fC’G  ΩÉ©£dG  ∂æH  ™e  á«ŸÉ©dG  Ωƒàµe  ∫BG

 ‘ ÚLÉàëŸG  ≈∏Y  á«FGò¨dG  Ohô£dG  ™jRƒàd

 ¿ƒ«∏e 100" á∏ªM ∫ÓN øe ºgóLGƒJ øcÉeCG

 ºà«°S  »àdG  á«FGò¨dG  Ohô£dG  ∫OÉ©Jh  ."áÑLh

 É¡©jRƒJ …ôé«°S ,áÑLh ¿ƒ«∏e 1^25 É¡©jRƒJ

 ‘  áLÉM  ó°TC’G  öSC’Gh  ÚLÉàëŸG  ≈∏Y

.Gófh’ á«dƒ¨fC’G áª°UÉ©dG

 á∏ªM πª©àa É«≤jôaCG  ¥öT ‘ GóæZhCG  ‘ ÉeCG

 …óæZhC’G  ΩÉ©£dG  ∂æH  ™e  áÑLh  ¿ƒ«∏e  100

 Ohô£dG  ∫ƒ°Uh  ¿Éª°†d  /Oƒa  ÉHÉg  Éf  ÉHÉg/

 ¿ƒ«∏e  1^25  É¡∏ª›  ∫OÉ©j  »àdG  á«FGò¨dG

 äÉfÉ«ÑdG  Ö°ùëH  É¡©jRƒJ  …ôé«°S  áÑLh

 ≈∏Y  …óæZhC’G  ΩÉ©£dG  ∂æH  iód  IôaƒàŸG

.áØØ©àŸG öSC’Gh ÚLÉàëŸG

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒe  ¤ƒàJh

 ™jRƒJ  äÉ«∏ªY  á«fÉ°ùfE’Gh  ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd

 áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM  "`d  á«FGò¨dG  Ohô£dG

 äÉ°ù°SDƒŸGh á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdÉH "
 ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe ¿hÉ©àJ Éª«a ..ájÒÿG

 »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH ™e á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG

 á«FGòZ  OGƒÃ  ∫óÑà°ùJ  ájQƒa  ºFÉ°ùb  ™jRƒàd

 äÉª«fl  ‘h  Ú£°ù∏a  ‘  øjó«Øà°ùŸG  ≈∏Y

 áµÑ°ûdG ™eh ,¢ûjOÓ¨æHh ¿OQC’G ‘ ÚÄLÓdG

 á«FGò¨dG Ohô£dG ™jRƒàd ΩÉ©£dG ∑ƒæÑd á«ª«∏bE’G

.á∏ª◊G É¡«£¨J »àdG ∫hódG øe OóY ‘

 kÉ≤HÉ°S äCGóH " áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM" âfÉch

 »àdG ∫hódG øe OóY ‘ á«FGò¨dG Ohô£dG ™jRƒJ

 ,¿Éà°ùcÉHh ¿OQC’Gh öüe πãe á∏ª◊G É¡∏ª°ûJ

 á«∏ëŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ∂dPh

 ∫ƒ°Uh  ™jöùàd  ¿Gó∏ÑdG  ∂∏J  ‘  á«ª«∏bE’Gh

 äGP äÉ©ªàéŸG ‘ ¬«LÉàëŸ »FGò¨dG ºYódG

.OhóëŸG πNódG

 OGóYE’  á«°SÉ°SC’G  äÉfƒµŸG  á∏ª◊G  ôaƒJh

 á«FGòZ  OhôW  á¨«°üH  ájò¨e  ΩÉ©W  äÉÑLh

 øe  ,ójÈàdG  ¤EG  áLÉ◊G  ¿hO  øjõîàdG  á∏¡°S

 ÚLÉàëŸG  ≈∏Y  É¡©jRƒJh  É¡∏≤f  Ò°ù«J  πLCG

 áØ∏àîŸG äÉNÉæŸG äGP á«aGô¨÷G ≥WÉæŸG ‘

 πµ°ûàd ,á∏ª◊G É¡∏ª°ûJ »àdG ÚKÓãdG ∫hódG ‘

.AGô≤ØdGh áØØ©àŸG öSCÓd »FGòZ ¿ÉeCG áµÑ°T

 100  á∏ªM"  ≈∏Y  äÉYÈàdG  ≥aóJ  π°UGƒàjh

 äÉÄ«¡dGh äÉcöûdGh OGôaC’G øe "áÑLh ¿ƒ«∏e

 ≈àM ,É¡LQÉNh äGQÉeE’G ádhO πNGO ,á«eƒµ◊G

 100 áª«b ™ªéH kÓeÉc É¡aóg â≤≤M ¿CG  ó©H

 øe  ¤hC’G  Iöû©dG  ΩÉjC’G  ∫ÓN  áÑLh  ¿ƒ«∏e

 ™HQCG  ÈY  äÉªgÉ°ùŸG  πÑ≤à°ùJ  »gh  ,É¡bÓWEG

 ÊhÎµdE’G á∏ª◊G ™bƒe ∫ÓN øe áØ∏àfl äÉ«dBG

 hCG  ;100millionmeals.ae.www
 á∏ª◊ÉH ¢UÉÿG ∫É°üJ’G õcôe ™e π°UGƒàdG ÈY

 πjƒëàH  hCG  ;8004999  ÊÉéŸG  ºbôdG  ≈∏Y

 ¢ü°üîŸG  ‘öüŸG  ÜÉ°ù◊G  ¤EG  ≠∏ÑŸG

 0240 AE08/ »eÓ°SE’G »HO ∂æH iód á∏ªë∏d

 áª∏c ∫É°SQEG ÈY hCG ;/7815201 2097 0015

 øY ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH "meal" hCG "áÑLh"
 ≈∏Y IOófi ΩÉbQCG ≈∏Y IÒ°ü≤dG πFÉ°SôdG ≥jôW

.äGQÉeE’G ádhO ‘ "ä’É°üJG" hCG "hO" » nàµÑ°T

 á∏¶e â– " áÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM" êQóæJh

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

 áæ°VÉM  á∏¶ªc  2015  ΩÉY  ‘  â≤∏£fG  »àdG

 ájƒªæJh  á«©ªà›h  á«fÉ°ùfEG  á°ù°SDƒe  33  `d

 »KÉZE’Gh ÊÉ°ùfE’G πª©dG áaÉ≤K AÉ°SQEÉH á«æ©e

 èeGôH  π°†ØH  πeC’G  öûfh  …ƒªæàdGh  …ÒÿGh

 kÉ¶M πbC’G ∫hódG ≈∏Y õcôJ áYƒæàe ™jQÉ°ûeh

 äÉ©ªàéŸG ‘ áehôëŸGh áLÉàëŸG äÉÄØdGh

.á s°û¡dG

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  äGQOÉÑe  ΩóîJh

 õ««“ …CG ¿hO ,á«fÉ°ùfEG äÉjÉZh kÉaGógCG á«ŸÉ©dG

.øjódG hCG ¥ô©dG hCG ¢ùæ÷G ¢SÉ°SCG ≈∏Y

 øª°V  "áÑLh  ¿ƒ«∏e  100"  IQOÉÑe  »JCÉJh

 óMCG ƒgh á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG Qƒfi

 äGõµJôe πµ°ûJ »àdG á°ùªÿG á«°ù«FôdG QhÉëŸG

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

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ∫ÓN  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ≥aGh  

 OÉ≤©f’G  QhO  øe  IöûY  ájOÉ◊G  ¬à°ù∏L

 ™HÉ°ùdG  »©jöûàdG  π°üØ∏d  ÊÉãdG  …OÉ©dG

 ô≤e ‘ AÉKÓãdG AÉ°ùe Égó≤Y »àdG ,öûY

 ô≤°U  ‹É©e  á°SÉFôH  ,»ÑXƒHCÉH  ¢ù∏éŸG

 ¿ƒfÉb ´höûe ≈∏Y ,¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ

 ,∑ÓŸG OÉ–G º«¶æJh AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH …OÉ–G

 º°†j ÊƒfÉb ¿É«c AÉ°ûfEG  ¤EG  ±ó¡j …òdG

 QÉªãà°SGh á«ªæJh IQGOEG ¢Vô¨H QÉ≤©dG ∑Óe

 AGõLC’Gh ájQÉ≤©dG äGóMƒdG ßØMh áfÉ«°Uh

 á«dhDƒ°ùŸG  õjõ©Jh  ,IRôØŸGh  ácÎ°ûŸG

 á«HÉéjEGh  áæeBG  áÄ«H  ÒaƒJh  á«©ªàéŸG

 ájƒ≤Jh ,∑ÓŸG ÚH π°UGƒà∏d äGƒæb íàah

.º¡æ«H §HGÎdG

 ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  ≈ª°ùe  ¢ù∏éŸG  ∫óYh

 ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´höûe  íÑ°ü«d

 πjó©àdG AÉLh ,∑ÓŸG OÉ–G º«¶æJh AÉ°ûfEG

 ¢üædG  Üƒ∏£e  ¬fC’  AÉ°ûfEG  áª∏c  áaÉ°VEÉH

 IOƒLƒe â°ù«d É¡fC’ ,äGOÉ–’G AÉ°ûfEG ≈∏Y

 ƒg ¿ƒfÉ≤dG Gògh ,…OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y

 ,iƒà°ùŸG Gòg ≈∏Y Iôe ∫hC’ É¡Ä°ûæj …òdG

 ,IQGOE’Gh Ö«JÎdG §≤a »æ©J º«¶æJ áª∏ch

 ‹ÉàdÉHh  ,AÉ°ûfE’G  hCG  OÉéjE’G  »æ©J  ’h

 ‘ Üƒ∏£ŸG ≈æ©ŸG AGOC’ á«aÉc ÒZ »¡a

.¿Gƒæ©dG

 ¢ù∏éŸG  çóëà°SG  äÉØjô©àdG  IOÉe  ‘h

 »◊G  ƒgh  "QÉ≤©dG"  »g  äÉØjô©J  á©HQCG

 ƒgh "»æµ°ùdG »◊G "h ,ájÉæÑdG hCG »æµ°ùdG

 Ió©d  ácƒ∏‡  ájQÉ≤Y  äGóMh  áYƒª›

 ≥aGôeh  äÉeóN  É¡æ«H  ™ªŒ  ¢UÉî°TCG

 óMGh  AÉæH  »gh  "ájÉæÑdG"h  ,ácÎ°ûe

 ¿ƒµàj ácÎ°ûŸG ¬JÉeóNh ¬≤aGôÃ π≤à°ùe

 IóY ¬µ∏ªàjh ájQÉ≤©dG äGóMƒdG øe OóY øe

 "OÉ–Ód á«eƒª©dG  á«©ª÷G"h ,¢UÉî°TCG

 Úª°†æŸG  AÉ°†YC’G  øe  ∞dCÉàj  ¿É«c  »g

 ‘ ájQÉ≤Y äGóMh ¿ƒµ∏Á øjòdG OÉ–Ód

 IóMƒd ∑ÓŸG Oó©J ádÉM ‘h ,QÉ≤©dG äGP

 √òg ‘ óMGh πã‡ º¡d ¿ƒµj IóMGh ájQÉ≤Y

.á«©ª÷G

 QÉ≤Y πc ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCG  ≥Ñ£Jh

 øe á≤£æe …CG ‘ ájOÉ–’G äÉ¡÷G ¬Ä°ûæJ

 ¿ƒµjh ,Iô◊G ≥WÉæŸG É¡«a ÉÃ ádhódG º«∏bEG

 ,¢UÉî°TC’G  øe  OóY  ¬à«µ∏e  ‘  ÉcÎ°ûe

 ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG  ≥«Ñ£J  Rƒéjh

 äÉ¡÷G  ÒZ  øe  CÉ°ûæJ  »àdG  äGQÉ≤©dG

.á«æ©ŸG IQÉeE’G á≤aGƒe ó©H ájOÉ–’G

 AGõLC’G øe ó©j ¬fEÉa ¿ƒfÉ≤dG ´höûe Ö°ùMh

 ,äÉjÉæÑdG ‘ QÉ≤©dG ¢VQCG :»JCÉj Ée ácÎ°ûŸG

 IóªYC’Gh õFÉcôdGh äÉ°SÉ°SC’Gh AÉæÑdG πµ«gh

 hCG AÉæÑdG πª– »àdGh ,äÉjÉæÑdG ‘ ¿GQó÷Gh

 ácÎ°ûŸG á∏°UÉØdG ¿GQó÷Gh ,±ƒ≤°ùdG πª–

 ,øNGóª∏d  Ió©ŸG  ¿GQó÷Gh  ,äGóMƒdG  ÚH

 ,äÉeóî∏d  ±ô¨c  áeóîà°ùŸG  ¿RÉîŸGh

 øNGóŸGh  ,äÉjÉØæ∏d  á°ü°üîŸG  øcÉeC’Gh

 AÓÿG  äƒ«Ñd  Ió©ŸG  ájƒ¡àdG  QhÉæeh

 πNGóŸGh  ,…QÉéŸGh  ÖjQGõŸGh  ïHÉ£ŸGh

 äGôªŸGh  É¡°UÉØbCGh  ⁄Ó°ùdGh  äÉ¡LGƒdGh

 êQÉflh  ,óYÉ°üŸGh  á«ÑbC’Gh  õ«dÉgódGh

 ´GƒfCG  ôFÉ°Sh  ójÈàdG  Iõ¡LCGh  ,ÇQGƒ£dG

 ácÎ°ûŸG äGójóªàdGh äÉÑ«cÎdGh ,Ö«HÉfC’G

 RÉ¨dGh ±öüdGh √É«ŸGh IQÉfE’G äGõ«¡éàc

 á«FGƒ¡dG  ¥ÉÑWC’Gh  âfÎfE’Gh  »©«Ñ£dG

 IóMƒdG πNGO É¡æe ¿Éc Ée ’EG É¡JÉ≤ë∏eh

 IóMƒdG ∂dÉe ≈∏Y ¬à©Øæe öüà≤Jh ájQÉ≤©dG

 á«MÉ«°ùdGh á«°VÉjôdG äBÉ°ûæŸGh ,ájQÉ≤©dG

 á«∏°ùàdGh  áMGô∏d  Ió©ŸG  äBÉ°ûæŸGh

 äBÉ°ûæŸGh  á«°VÉjôdG  äBÉ°ûæŸGh  ,Égƒëfh

 ,á«æaC’Gh ,Égƒëfh ¬«aÎdGh áMGô∏d Ió©ŸG

 ,≥FGó◊Gh  »°TÉªŸGh  ,á«LQÉÿG  äGôªŸGh

 ,QÉ¶àf’G  äÉMÉ°Sh  ,äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒeh

 Ö°ùM IÒNC’G ìƒ£°ùdGh ,™ªéàdG øcÉeCGh

 IÒNC’G ìƒ£°ùdGh ,AÉæÑdG äÉ©jöûJ ΩÉµMCG

 ,AÉæÑdG äÉ©jöûJ ΩÉµMCG Ö°ùM äÉjÉæÑdG ‘

 á£∏°ùdGh á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG IQGRƒdh

 AGõLCG …CG áaÉ°VEÉH äGQGôb QGó°UEG á°üàîŸG

.iôNCG ácÎ°ûe

 ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢üæJ IOÉe ¢ù∏éŸG çóëà°SGh

 á°üàîŸG á£∏°ùdGh IQGRƒdG ÚH ≥«°ùæàdGh

 §HGƒ°†dG  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  Oó–h

 ≥aGƒàdG ≥«≤– :É¡fCÉ°T øe »àdG äGAGôLE’Gh

 äÉjÉ¨d  á°üàîŸG  á£∏°ùdGh  IQGRƒdG  ÚH

 ≥aGôŸG äÉeóN Òaƒàd ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

 ó«÷G  QÉªãà°S’Gh  á¶aÉëŸGh  ôjƒ£àdGh

 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCÉH  ádƒª°ûŸG  äGQÉ≤©∏d

 ,äGQÉ≤©dG  √ò¡d  á©HÉàdG  AGõLC’G  áaÉch

 …OÉ°TÎ°SG  êPƒ‰  ™°Vh  äÉ«dBG  ójó–h

 …OÉ°TÎ°SG êPƒ‰h ,ácÎ°ûŸG AGõLC’G IQGOE’

.OÉ–Ód »°SÉ°SC’G ΩÉ¶æ∏d

 AGõLC’G  Ú°ù–"  É¡fGƒæYh  IOÉŸG  â°üfh

 :»∏j Ée ≈∏Y "∑ÓŸG óMCG πÑb øe ácÎ°ûŸG

 AGõLC’G IQGOEG ΩÉ¶f √Oóëj ÉŸ É≤ah ,∂dÉª∏d

 á°UÉÿG ¬à≤Øf ≈∏Y ø°ùëj ¿CG  ,ácÎ°ûŸG

 ,É¡à©Øæe  hCG  É¡æe  GAõL  hCG  ,AGõLC’G  ∂∏J

 øe ,∫GƒMC’G ™«ªL ‘ ,∂dP Ò¨j ¿CG ¿hO

 Ú°ùëàdG Gòg ÖÑ°ùj ’CG •öûHh ,É¡°ü«°üîJ

.øjôNBÓd GQöV

 IOÉŸG  ‘h  ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  Ö°ùMh

 AÉ«MC’G  ‘ ∑ÓŸG  OÉ–G  AÉ°ûfEG  É¡fGƒæYh

 AÉ°ûfG Rƒéj : »∏j Ée ≈∏Y â°üf á«æµ°ùdG

 »àdG  á«æµ°ùdG  AÉ«MC’G  ‘  ∑ÓŸG  OÉ–G

 á°ùªN ájQÉ≤©dG É¡JGóMh ∑Óe OóY ¿ƒµj

 ™«ªL IƒYO :á«J’G äGAGôLEÓd É≤ah ÌcCÉa

 »æµ°ùdG  »◊ÉH ájQÉ≤©dG  äGóMƒdG  »µdÉe

 hCG  ,IQGRƒdG  hCG  ,¬JCÉ°ûfG  »àdG  á¡÷G  øe

 äGóMƒdG  ∑Óe óMCG  hCG  ,á°üàîŸG  á£∏°ùdG

 ´ÉªàL’G  äÉjÉ¨d  ,  ¬JGP  »◊ÉH  ájQÉ≤©dG

 ∑ÓŸG øe á°ùªN ≥aGƒJh ,OÉ–’G AÉ°ûfE’

 á«°ù«°SCÉJ áæ÷ QÉ«àNGh ,OÉ–’G AÉ°ûfEG ≈∏Y

 ΩÉ¶ædG  ìGÎbGh  ,äGAGôLE’G  ∫Éªµà°S’

 ¬à«©ªL  øe  √OÉªàY’  OÉ–Ód  »°SÉ°SC’G

 øe πc iód OÉ–’G π«é°ùJ ºàjh ,á«eƒª©dG

 IQGRƒdG Qó°üJh ,á°üàîŸG á£∏°ùdGh IQGRƒdG

.√QÉ¡°TEÉH GQGôb

 OÉ–’G ‘ Gƒ°†Y íÑ°üj IOÉŸG √òg Ö°ùMh

 »bÉÑd  Rƒéjh  ,¬FÉ°ûfG  ≈∏Y  ≥aGh  øe  πc

 ΩÉª°†f’G »æµ°ùdG »◊G ‘ äGóMƒdG ∑Óe

 ¿ƒµjh ,∂dP ‘ º¡àÑZQ GhóHCG ≈àe OÉ–Ód

 º°†J ¬eÉ«b Qƒa á«eƒªY á«©ªL OÉ–Ód

 ‘h ,»æµ°ùdG »◊G ‘ OÉ–’G AÉ°†YCG πc

 ¿ƒµj  IóMGh  IóMƒd  ∑ÓŸG  Oó©J  ádÉM

 Oó–h ,á«©ª÷G √òg ‘ óMGh πã‡ º¡d

 √òg OƒæH ò«ØæJ äGAGôLEG ájò«ØæàdG áëFÓdG

.IOÉŸG

 AÉ°ûfEG " ¿Gƒæ©H IOÉe ¢ù∏éŸG çóëà°SG Éªc

 Ée ≈∏Y ¢üæJ " äÉjÉæÑdG ‘ ∑ÓŸG OÉ–G

 »àdG äÉjÉæÑdG ‘ ∑ÓŸG OÉ–G CÉ°ûæj : »∏j

 á°ùªN ájQÉ≤©dG É¡JGóMh ∑Óe OóY ¿ƒµj

 ™«ªL IƒYO :á«JB’G äGAGôLEÓd É≤ah ÌcCÉa

 øe  ájÉæÑdÉH  ájQÉ≤©dG  äGóMƒdG  »µdÉe

 á£∏°ùdG hCG ,IQGRƒdG hCG ,É¡JCÉ°ûfCG »àdG á¡÷G

 ájQÉ≤©dG äGóMƒdG ∑Óe óMCG hCG ,á°üàîŸG

 AÉ°ûfE’ ´ÉªàL’G äÉjÉ¨d , É¡JGP ájÉæÑdÉH

 ,OÉ–’G ΩÉ«b ≈∏Y ∑ÓŸG ≥aGƒJh ,OÉ–’G

 äGAGôLEG ∫Éªµà°S’ á«°ù«°SCÉJ áæ÷ QÉ«àNGh

 √OÉªàY’ »°SÉ°SC’G ¬eÉ¶f ìGÎbGh ,¬FÉ°ûfG

 ΩóY  ∫ÉM  ‘h  ,á«eƒª©dG  ¬à«©ªL  øe

 ¿Éc OÉ–’G ΩÉ«b ≈∏Y ∑ÓŸG ÚH ≥aGƒàdG

 á«∏µdG  áªµëŸG  øe  Ö∏£j  ¿CG  º¡æe  …C’

 ΩÉ“EÉH ¬d íjöüàdG QÉ≤©dG É¡JôFGóH øFÉµdG

 áæé∏dG  áªµëŸG  Oó–h  ,äGAGôLE’G  √òg

 π«é°ùàdG äGAGôLEG πªµà°ùJ »àdG á«°ù«°SCÉàdG

 ºàjh  ,OÉ–’G  ΩÉ«≤H  íjöüàdG  ∫ÉM  ‘

 á£∏°ùdGh IQGRƒdG øe πc iód OÉ–’G π«é°ùJ

.√QÉ¡°TEÉH GQGôb IQGRƒdG Qó°üJh ,á°üàîŸG

 ájQÉ≤©dG äGóMƒdG »µdÉe ™«ªL íÑ°üj Éªc

 ¿ƒµjh ,É¡cÓe OÉ–G ‘ AÉ°†YCG ájÉæÑdG ‘

 º°†J ¬eÉ«b Qƒa á«eƒªY á«©ªL OÉ–Ód

 Oó©J  ádÉM  ‘h  ,ájÉæÑdG  ‘  ∑ÓŸG  πc

 óMGh πã‡ º¡d ¿ƒµj IóMGh IóMƒd ∑ÓŸG

 ábÉ£dG  IQGRƒd  Rƒéjh  ,á«©ª÷G  √òg  ‘

 OóY •öT øe AÉæãà°S’G á«àëàdG á«æÑdGh

 /1/ óæÑdG ‘ OQGƒdG ájQÉ≤©dG äGóMƒdG ∑Óe

 Oó–h ,OÉ–’G ΩÉ«b äÉjÉ¨d IOÉŸG √òg øe

 √òg OƒæH ò«ØæJ äGAGôLEG ájò«ØæàdG áëFÓdG

.IOÉŸG

 AÉ°†≤fG" ¿Gƒæ©H IOÉe ¢ù∏éŸG çóëà°SGh

 »°†≤æj :»∏j Ée ≈∏Y ¢üæJh "∑ÓŸG OÉ–G

 :á«JB’G  ä’É◊G  øe  …CG  ‘  ∑ÓŸG  OÉ–G

 ΩRÓdG Oó©dG øe πbCG ∑ÓŸG OóY íÑ°UCG GPEG

 ¥ÉØJGh  ,QÉ≤©dG  ∑Óg  ádÉM  ,¬°ù«°SCÉàd

 AÉ«MC’G  ‘  OÉ–’G  πM  ≈∏Y  AÉ°†YC’G

.á«æµ°ùdG

 OÉ–’G  AÉ°†≤fG  ádÉM  ‘  »°†≤æj  Éªc

 ,¬JQGOEG ¢ù∏›h ,á«eƒª©dG ¬à«©ªL »°†≤æJ

 Ú©àj OÉ–’G AÉ°†≤fG  ∫GƒMCG  ™«ªL ‘h

 É¡«∏Y ¢üæJ »àdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG

 ¬«∏Y Éeh ¬d Ée á«Ø°üàd ájò«ØæàdG áëFÓdG

.äÉeGõàdGh ¥ƒ≤M øe

 ¬JOÉe  ‘h  ¿ƒfÉ≤dG  ´höûŸ  É≤ÑWh

 IQGOEG  ¢ù∏›  º«¶æJh  AÉ°ûfEG"  É¡fGƒæYh

 á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG Öîàæj "OÉ–’G

 øe OÉ–’G Gòg IQGOE’ É°ù∏› ∑ÓŸG OÉ–’

 øe ¢ù∏› :»JB’G ƒëædG ≈∏Y ¬FÉ°†YCG ÚH

 äGóMh OóY ¿Éc GPEG AÉ°†YCG á°ùªN ¤EG áKÓK

 ,ájQÉ≤Y IóMh ÚKÓK ≈∏Y ójõj ’ QÉ≤©dG

 GPEG Gƒ°†Y öûY óMCG ¤EG á°ùªN øe ¢ù∏›h

 IóMh ÚKÓK ≈∏Y QÉ≤©dG äGóMh OóY OGR

.ájQÉ≤Y

 ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒµJ IOÉŸG Ö°ùM

 ,á∏KÉ‡ OóŸ ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK

 ÉÑFÉfh ¬d É°ù«FQ IQGOEG ¢ù∏› πc QÉàîjh

 ,¬FÉ°†YCG ÚH øe ¥hóæ°ü∏d Éæ«eCGh ¢ù«Fô∏d

 πã‡ Ú«©J á°üàîŸG á£∏°ùdGh IQGRƒ∏dh

 Qƒ°†◊  IQGOE’G  ¢ù∏›  ‘  Éª¡æe  πµd

 ’h  ,äÉ°ûbÉæŸG  ‘  ∑GÎ°T’Gh  äÉ°ù∏÷G

 äGQGôb  ‘  Ohó©e  äƒ°U  πãªª∏d  ¿ƒµj

 ábÉ£dG  IQGRh  ±öûJh  ,IQGOE’G  ¢ù∏›

 ÜÉîàfG  äGAGôLEG  ≈∏Y  á«àëàdG  á«æÑdGh

 ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏›

.IOÉŸG √òg

 É¡fGƒæYh IOÉe ‘h ¿ƒfÉ≤dG ´höûe Ö°ùMh

 ≈∏Y Öéj :OÉ–’G ídÉ°üe ≈∏Y á¶aÉëŸG

 ídÉ°üe  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  IQGOE’G  ¢ù∏›

 ,¢üjô◊G  ¢üî°ûdG  ájÉæY  ∫òHh  ,OÉ–’G

 ≥ØàJ  »àdG  äÉaöüàdG  ™«ªéH  ΩÉ«≤dGh

 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCGh

 OÉ–’G  ¢VGôZCGh  ±GógCGh  ,¬d  Gò«ØæJ

 ≈∏Y ô¶ëjh ,º¡d áMƒæªŸG äÉ«MÓ°üdGh

 º°SÉH  óbÉ©àj  ¿CG  IQGOE’G  ¢ù∏›  ƒ°†Y

 ,¢ù∏éŸG  øe  »HÉàc  ¢†jƒØàH  ’EG  OÉ–’G

 IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ¢ù«FQ ≈∏Y ô¶ëjh

 áLQódG  ≈àM  ¬HQÉbCG  óMCG  hCG  ,¬LhR  hCG  ,

 ájQÉŒ äÓeÉ©e …CG ‘ πNój ¿CG ,á©HGôdG

.OÉ–’G ™e

 ¢üf å«ëH äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤dG ´höûe Oó°Th

 ¢Uƒ°üæŸG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J πîj ’ ¬fCG ≈∏Y

 ¢üæj ó°TCG áHƒ≤Y …CÉH ¿ƒfÉ≤dG Gòg ‘ É¡«∏Y

 Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©jh ,ôNBG ¿ƒfÉb …CG É¡«∏Y

 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh áæ°S ≈∏Y ójõJ ’

 ójõJ ’h ºgQO ∞dCG áFÉª°ùªN /500,000/

 ióMEÉH hCG ºgQO ¿ƒ«∏e /1,000,000/ ≈∏Y

 Ò¨dG ™e πeÉ©J :øe πc ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg

 IQGRƒdG iód ¬∏«é°ùJ πÑb ∑ÓŸG OÉ–G º°SÉH

 ¢ù«FQ áØ°U πëàfGh ,á°üàîŸG á£∏°ùdG hCG

 OÉ–G ôjóe hCG IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ¢ù∏›

.∑Óe

 ,áæ°S øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j Éªc

 /100,000/  øY  π≤J  ’  »àdG  áeGô¨dGh

 /500,000/ ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO ∞dCG áFÉe

 ÚJÉg  ióMEÉH  hCG  ,ºgQO  ∞dCG  áFÉª°ùªN

 ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ¢ù«FQ :øe πc ÚàHƒ≤©dG

 hCG  äÉ«fGõ«e  Ωób  ,OÉ–’G  ôjóe  hCG  ,IQGOEG

 πch ,∂dòH ¬ª∏Y ™e áë«ë°U ÒZ GOƒ≤Y

 áë«ë°U ÒZ äGóæà°ùe ≈∏Y ¥OÉ°U ¢üî°T

.∂dòH ¬ª∏Y ™e ∑ÓŸG OÉ–G ¢üîJ

 ≥∏©àJ  OGƒe  ™HQCG  ¢ù∏éŸG  çóëà°SGh

 ÖbÉ©j  :  »∏j  Ée  ≈∏Y  â°üf  äÉHƒ≤©dÉH

 áeGô¨dÉHh  áæ°S  øY π≤J  ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH

 ∞dCG áFÉª°ùªN /500,000/ øY π≤J ’ »àdG

 Êƒ«∏e /2,000,000/ ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO

 øe πc ,ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ,ºgQO

 hCG  ,OÉ–’G  ∫GƒeCG  øe  ’Ée  OóH  hCG  ¢ù∏àNG

.¬«∏Y AÓ«à°S’G Ò¨∏d π¡°S

 äÉeGô¨∏d áaÉ°VE’ÉHh ¬fCG  ≈∏Y â°üf Éªc

 /39/  ,/38/  OGƒª∏d  É≤ah  É¡H  ΩƒµëŸG

 áªµëŸG  »°†≤J  ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe  /40/h

 É¨∏Ñe OÉ–Ód Oôj ¿CG ¬«∏Y ΩƒµëŸG ΩGõdEÉH

 áÁô÷G  ´ƒ°Vƒe  ∫ÉŸG  áª«≤d  ÉjhÉ°ùe

 ,OÉ–Ód ∫GƒeCG  …CG  ´É«°V É¡«∏Y ÖJôJ GPEG

 ,á°üàîŸG á£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdG ó©H ,ôjRƒ∏dh

 QGôb QGó°üà°S’ AGQRƒdG ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©dG

 ºàj  »àdG  ájQGOE’G  äÉeGô¨dGh  äÉØdÉîŸÉH

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ≈∏Y É¡©«bƒJ

 …CG  øe áØdÉfl ´ƒbh ∫ÉM OÉ–’G ôjóeh

.¿ƒfÉ≤dG Gòg É¡«∏Y ¢üæj ⁄ º¡æe

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  ôjRh  Qó°üj  Éªc

 GQGôb  ,á°üàîŸG  á£∏°ùdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH

 º¡d ¿ƒµJ øjòdG ÚØXƒŸG AÉª°SCG  ójóëàH

 OÉ–’G äÓé°Sh ¥GQhCG  á©LGôe á«MÓ°U

 ôjô≤J  ™aQh  ,É¡«a  äÉØdÉfl …CG  π«é°ùJh

 ,Ö°SÉæŸG  AGôLE’G  PÉîJ’  IQGRƒ∏d  É¡fCÉ°ûH

 äGAGôLEGh §HGƒ°V ájò«ØæàdG áëFÓdG Oó–h

.πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤dG

 ¢ù∏›  Qó°üj  ¿ƒfÉ≤dG  ´höûe  Ö°ùMh

 AÉæH ,¿ƒfÉ≤dG Gò¡d ájò«ØæàdG áëFÓdG AGQRƒdG

 øe  ô¡°TCG  áà°S  ∫ÓN  ,ôjRƒdG  ìGÎbG  ≈∏Y

 ºµM πc ≈¨∏jh ,√öûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG

 ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG ∞dÉîj

 ,á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ¿ƒfÉ≤dG Gòg öûæjh

 ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ô¡°TCG áà°S ó©H ¬H πª©jh

.√öûf ïjQÉàd

 ’GDƒ°S »ë°ûdG ˆGóÑY óªMCG IOÉ©°S ¬Lhh

 ôjRh  »∏eÉ¡dG  ÊÉK  øH  öUÉf  ‹É©e  ¤EG

 äGAGôLE’G ∫ƒM ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG

 ¥ƒ≤M  ájÉª◊  IQGRƒdG  Égòîàà°S  »àdG

 ‘ Ú∏eÉ©dG ÚæWGƒŸGh øWGƒŸG ôªãà°ùŸG

 ‹É©e Ö∏Wh ¥ÓZE’G áé«àf ≥aGƒJ õcGôe

.iôNCG á°ù∏L ¤EG ∫GDƒ°ùdG π«LCÉJ ôjRƒdG

 QÉÑ©dG  »∏Y  ó«ªM  IOÉ©°S  ¬Lh  Éªc

 øH  π«¡°S  ‹É©e  ¤EG  ’GDƒ°S  »°ùeÉ°ûdG

 ábÉ£dG  ôjRh  »YhQõŸG  ¢SQÉa  êôa  óªfi

 á©ÑàŸG  äGAGôLE’G  ∫ƒM á«àëàdG  á«æÑdGh

 IóYÉ°ùŸG ºª¡dG ÜÉë°UCG íæŸ IQGRƒdG iód

.ÉgOGó°S øe º¡FÉØYEG ä’ÉMh á«æµ°ùdG

 ôjƒ£J IQGRh èeO ó©H ¬fEG ôjRƒdG ‹É©e OQh

 ¥É◊EGh  ábÉ£dG  IQGRhh  á«àëàdG  á«æÑdG

 Qôb IQGRƒdÉH ¿Éµ°SEÓd ójGR ï«°ûdG èeÉfôH

 Éæà°SÉFôH  áæ÷  π«µ°ûJ  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh øY Ú∏ã‡ ájƒ°†Yh

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRhh  á«dÉŸG  IQGRhh

 IOÉYE’  ,AGQRƒdG  ¢ù∏éŸ  áeÉ©dG  áfÉeC’Gh

 á«æµ°ùdG  äGóYÉ°ùŸG  §HGƒ°V  áZÉ«°U

 ÜÉë°UCG áÄa º¡æª°V øeh ,ádhódG »æWGƒŸ

 áZÉ«°U  øe  áæé∏dG  â¡àfG  óbh  ,ºª¡dG

 ¢ù∏éŸ ¬Áó≤J ”h QGô≤∏d á«FÉ¡ædG IOƒ°ùŸG

 ´höûe øª°†Jh ,√QGôbEGh ¬à°ûbÉæŸ AGQRƒdG

 äGóYÉ°ùŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  •höT  QGô≤dG

 •höûdGh  ,íæeh  ¢Vhôb  øe  á«æµ°ùdG

 ÜÉë°UCG øe á«FÉæãà°S’G ä’Éë∏d á°UÉÿG

.äÉÄØdG øe ºgÒZh ºª¡dG
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á«FGòZ äGóYÉ°ùe π°SôJ äGQÉeE’G

ô°üe ≈dEG

á«FGòZ äGóYÉ°ùe π°SôJ äGQÉeE’G

¿Éà°ùµ«LÉW ≈dEG

 ¢SCGQ ájô«N{ ºYój z»eÓ°SE’G »HO{

ºgQO ¿ƒ«∏e 13 `H záª«îdG

GóæZhCGh ’ƒ¨fCGh ÉfÉZ »a á«FGò¨dG Ohô£dG ™jRƒJ äÉ«∏ªY CGóÑJ záÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM{

√OGƒe øe kGOóY ∫óYh çóëà°SG ¿CG ó©H

  ∑ÓªdG OÉëJG º«¶æJh AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒj z…OÉëJ’G »æWƒdG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …ƒà– äGóYÉ°ùe IôFÉW ¢ùeG äGQÉeE’G ádhO â∏°SQCG 

 öüe ájQƒ¡ªL ¤EG ,á«FGò¨dG OGƒŸG øe ÉæW 46 ≈∏Y

 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG  øª°V  »JCÉJ  »àdGh  ,á«Hô©dG

.ËôµdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ádhó∏d

 ÒØ°S »°ùeÉ°ûdG ó«©°S óªM QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 ádhódG Ühóæe á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL iód ádhódG

 ádhO  §ÑJôJ  "  :  á«Hô©dG  á©eÉ÷G  iód  ºFGódG

 IÒ°ùeh ,Ió«Wh á«îjQÉJ äÉbÓ©H öüeh äGQÉeE’G

 ,ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ ∑Î°ûŸG πª©dÉH á∏aÉM

 É¡à«ªæJ ≈∏Y øjó∏ÑdG »JOÉ«b ¢UôM QÉWEG ‘ ∂dPh

."ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ Égõjõ©Jh

 »àdG  á«FGò¨dG  OGƒŸG  √òg  ¿CG  ":¬JOÉ©°S  ±É°VCGh

 ájQƒ¡ªL ‘ AÉ≤°TC’G  ¤EG  äGQÉeE’G  ádhO  É¡∏°SôJ

 á«FGò¨dG OGƒŸG ÒaƒJ QÉWEG ‘ »JCÉJ á«Hô©dG öüe

."π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ‘ á≤«≤°ûdG öüe ‘ öSCÓd

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ¤EG äGóYÉ°ùe IôFÉW ¢ùeG äGQÉeE’G ádhO â∏°SQCG 

 øe kÉæW 50 ≈∏Y …ƒà– ¿Éà°ùµ«LÉW ájQƒ¡ªL

 äGQOÉÑŸG  øª°V  »JCÉJ  »àdGh  ,á«FGò¨dG  OGƒŸG

.ËôµdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN äGQÉeE’G ádhód á«fÉ°ùfE’G

 IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG »µjÈdG QÉªY ó«°ùdG ìöUh

 ádhO  §ÑJôJ"  :¿É£∏°S  Qƒf  iód  äGQÉeE’G  ádhO

 IÒ°ùeh ,Ió«Wh äÉbÓ©H ¿Éà°ùµ«LÉWh äGQÉeE’G

 ÉÃ ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ ∑Î°ûŸG πª©dÉH á∏aÉM
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املكال-وام:

افتتح���ت هيئة اله���ال الأحمر 

من  الأوىل  املرحل���ة  الإماراتي 

م����روع بناء واإع���ادة تاأهيل 

و�سيانة 8 م�ؤ�س�سات طبية يف 

حمافظ���ة ح�رم����ت، لتعزيز 

ق���درات القط���اع ال�سح���ي يف 

املرحل���ة  وت�سمن���ت  اليم���ن، 

الأوىل افتت���اح 4 م�ست�سفي���ات 

باملحافظ���ة بطاقة ا�ستيعابية 

ت�سل اإىل 273 �ريرا وتزويدها 

الطبية  واملع���دات  بالأجه���زة 

الازمة، وذل���ك برعاية فخامة 

رئي����س اجلمه�ري���ة اليمني���ة 

عبدربه من�س�ر هادي.

وتاأتي ه���ذه امل�ساريع احلي�ية 

تنفي���ذا لت�جيه���ات �ساح���ب 

ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عه���د اأب�ظبي نائب 

الأعلى للق�ات امل�سلحة  القائد 

ال�سيخ حمدان  ، ومتابعة �سم� 

بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة ، رئي�س هيئة 

الهال الأحمر.

وبح�س����ر ر�سم���ي كب���ر قام 

رئي�س ال����زراء اليمني الدكت�ر 

وحماف���ظ  عبداملل���ك  مع���ن 

املنطق���ة  قائ���د  ح�رم����ت 

الركن  الل�اء  الثانية  الع�سكرية 

فرج �سامل���ن البح�سني، ووفد 

امل�س�ؤولن  م���ن  وعدد  الهيئة، 

ه���ذه  بافتت���اح  اليمني���ن.. 

امل�ست�سفي���ات التي من �سمنها 

اإىل جانب  م�ست�سفين جديدين 

بناء  وا�ستكمال  تاأهي���ل  اإعادة 

وتزويدها  امل�ست�سفي���ات  باقي 

باملع���دات الطبية والتجهيزات 

جه�ده���ا  لتعزي���ز  الازم���ة 

للت�سدي جلائح���ة ك�فيد-19، 

يف اأرب���ع مديري���ات ب�ساح���ل 

م�ست�سفيات  وه���ي  ح�رم�ت 

ال�رقية،  الدي�س  باوزير،  "غيل 
والريدة ال�رقية، وق�سيعر".

القى  الفتتاح  مرا�س���م  وخال 

رئي����س ال����زراء اليمني، كلمة 

م�ستهله���ا حتي���ات  نق���ل يف 

رئي����س  فخام���ة  وته���اين 

اجلمه�ري���ة، مرحب���ا بال�ف���د 

الإماراتي ال�سقيق، م�ؤكداً اهمية 

املنا�سب���ة ومردودها اليجابي 

عل���ى امل�اطن���ن يف حمافظة 

ح�رم�ت، م�سيداً بالدور الكبر 

الت���ي تقدم���ه دول���ة الإمارات 

العربية املتح���دة يف عدد من 

املحافظ���ات املح���ررة وم���ن 

�سمنه���ا حمافظ���ة ح�رم�ت 

ال�سحي  باجلان���ب  واهتمامها 

اخلدمية  القطاع���ات  وخمتلف 

باملحافظة.

وعبرّ دولة رئي����س ال�زراء عن 

تقدير وامتنان احلك�مة اليمنية 

يقدمه  الذي  املت�ا�س���ل  للدعم 

الأ�سقاء يف الإم���ارات وذراعها 

"الهال  اليم���ن  الإن�س���اين يف 

الأحمر الإماراتي" يف املجالت 

اخلدمي���ة والتنم�ية والإغاثية، 

وه� ما يعبرّ عن عمق عاقات 

الإخاء والتع���اون بن البلدين 

وال�سعبن ال�سقيقن.

ويف ت�ريح له بهذه املنا�سبة 

اأك���د �سع���ادة الدكت����ر حممد 

العام  الأمن  الفاح���ي،  عتيق 

لهيئ���ة الهال الأحمر ، اأن دولة 

بدور حم�ري  ت�سطلع  الإمارات 

يف تاأهي���ل القطاع ال�سحي يف 

اليم���ن بف�سل مب���ادرات ودعم 

القيادة الر�سيدة ومتابعة �سم� 

ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

الأحمر،  اله���ال  رئي����س هيئة 

م�س���را اإىل اأن �سم����ه يتاب���ع 

عن قرب مب���ادرات الهيئة على 

ال�ساحة اليمنية، وي�جه �سم�ه 

اخلدمات  اأف�سل  بتق���دمي  دائما 

يف جمي���ع املج���الت لل�سعب 

بجانبه يف  وال�ق����ف  اليمني 

ظروفه الراهنة.

وقال اإن الدولة متكنت من تعزيز 

الإن�ساني���ة جتاه  ا�ستجابته���ا 

الأو�س���اع يف اليم���ن وحت�سن 

الظروف ال�سحية لاأ�سقاء هناك 

من خ���ال دعم وتط�ير القطاع 

ال�سحي يف عدد من املحافظات 

املبا�ر  الدعم  وت�فر  اليمنية 

والرعاية الازم���ة لهذا القطاع 

احلي�ي.

واأك���د اأن هيئة اله���ال الأحمر 

الإمارات���ي ت�ا�س���ل جه�ده���ا 

من خال  والتنم�ية  الإن�سانية 

تق���دمي املزيد م���ن امل�ساعدات 

لدع���م ا�ستق���رار املتاأثرين من 

الأحداث يف اليمن، وم�ساعدتهم 

ن�ساطه���م  ا�ستع���ادة  عل���ى 

وحي�يتهم.

وقال الفاحي اإن م�روع تط�ير 

الطب���ي يف حمافظة  القط���اع 

ح�رم����ت ما ه� اإل حلقة يف 

التنم�ية  امل�ساري���ع  �سل�سل���ة 

الرائدة التي تنفذها هيئة الهال 

ال�ساحة  على  الإماراتي  الأحمر 

اليمنية، م�س���را اإىل اأن الهيئة 

تدرك حج���م التحدي���ات التي 

ال�سحي يف  القط���اع  ي�اجهها 

اليمن ب�سب���ب الظروف الراهنة 

هناك، لذل���ك تعددت مبادراتها 

يف هذا ال�سدد واأحدثت فرقا يف 

جه�د الرعاية الطبية امل�جهة 

لليمنين.

اأع���رب حمافظ  جانب���ه  م���ن 

ح�رم����ت الل����اء الركن فرج 

�ساملن البح�سني، عن �سعادته 

امل�ؤ�س�س���ات  ه���ذه  بافتت���اح 

ال�سحي  القطاع  لدعم  احلي�ية 

يف املحافظ���ة، م�ؤكدا اأن اهمية 

ه���ذه امل�ساري���ع تاأت���ي م���ن 

ك�نه���ا تخ���دم �رائ���ح كبرة 

يف ح�رم�ت �سم���ن م�ساريع 

ان�سانية وتنم�ية اأخرى ينفذها 

اله���ال الحم���ر الماراتي يف 

اليمن .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اخلمي�س 29 اأبريل 2021 �� الع�دد 14733 اأخبارالوطن

وزارة ال�سحة تدعو لاللتزام 

بمواعيد التطعيمات وفق البرنامج 

الوطني للتح�سين

اأب�ظبي-ال�حدة:

اأطلق���ت وزارة ال�سح���ة 

املجتم���ع  ووقاي���ة 

اأ�سب����ع  فعالي���ات 

العامل���ي  التطعيم���ات 

"اأخ���ذ  �سع���ار  حت���ت 

يجمعن���ا"  اللقاح���ات 

ال�ع���ي  ن����ر  به���دف 

التطعيم���ات  باأهمي���ة 

يف  الفع���ال  ودوره���ا 

الأمرا�س  عل���ى  الق�ساء 

املعدي���ة وامل�ستهدفة بالتطعيم���ات ورفع ن�سبة 

التغطي���ة باللقاح���ات، والت���ي ت�سته���دف فئات 

املجتمع من امل�اطنن واملقيمن، لت�سجيع جميع 

اأف���راد املجتمع عل���ى اأهمية التطعي���م واللتزام 

بالبنام���ج ال�طن���ي للتح�سن ال���ذي ميثل اأهم 

امل�ؤ�رات لتحقيق لتغطية �سحية �ساملة �سد اأهم 

الأمرا�س التي ميكن ال�قاية منها بالتطعيمات.

وته���دف احلملة اإىل تعزيز الت���زام اأفراد املجتمع 

مب�اعيد التطعيم���ات ح�سب م�اعيدها وفق جدول 

البنام���ج ال�طن���ي للتح�س���ن، بالإ�سافة لن�ر 

احلقائ���ق عن اأهمية اللقاح���ات، وف�ائدها جلميع 

جميع اأف���راد املجتم���ع بالتطعيم���ات ل�قايتهم 

م���ن الأمرا�س، من خال تاأكي���د �سامة وماأم�نية 

اللقاحات واإتباع اأف�سل املمار�سات العاملية. 

وت�ظ���ف ال�زارة جميع قن����ات الت�ا�سل مع اأفراد 

املجتم���ع لبث الر�سائ���ل الت�ع�ي���ة املجتمعية 

وت�فر املحت����ى العلمي وت�سلي���ط ال�س�ء على 

خدمات التطعيمات املقدمة يف مراكزها ال�سحية، 

بالإ�ساف���ة لن�ر حقائق علمية ع���ن التطعيمات. 

كما تت�سمن فعاليات اأ�سب�ع التطعيمات العاملي 

ندوة علمية يف ي�م 29 اأبريل2021م عب الإت�سال 

ال�مرئ���ي للك����ادر الطبية عن اأح���دث املعل�مات 

واملمار�سات العاملية.

التح�سني من الأولويات الوطنية 

واأ�سار �سع���ادة الدكت�ر ح�سن عبد الرحمن الرند، 

ال�كيل امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�سحية 

ورئي�س اللجنة ال�طنية لتطبيق الل�ائح ال�سحية 

الدولية ومكافحة اجلائح���ات اإىل اأن �سامة اأفراد 

املجتم���ع وحت�سن �سحتهم من الأمرا�س املعدية 

يع���د من اأه���م الأول�يات ال�طني���ة، ولذلك تطلق 

ال�زارة حملتها الت�ع�ية لت�سجيع اأفراد املجتمع 

عل���ى مراجعة مراك���ز الرعاية ال�سحي���ة الأولية 

والعيادات واللتزام مب�اعي���د التطعيمات حفاظًا 

على �سحته���م و�سامة املجتمع، م���ا ي�ساهم يف 

حت�س���ن نتائج امل�ؤ����ر ال�طن���ي لن�سبة تغطية 

جميع اأف���راد املجتمع بالتطعيمات ورفع معدلت 

التغطي���ة باللقاح���ات لت�سب���ح 99% وما ف�ق، 

لل��س����ل اإىل جمتمع �سحي خاٍل م���ن الأمرا�س 

املعدية امل�ستهدفة بالتح�سن. 

»الهالل الأحمر« يفتتح 4 م�ست�سفيات في ح�سرموت

الدكتور �سم�سير فاياليل يتكفل بتوفير 
مليون وجبة 

دبي-الوحدة:

 قدم الدكت����ر �سم�سر فاياليل، 

اإدارة  ورئي����س جمل�س  م�ؤ�س�س 

جمم�عة " يف بي اإ�س" للرعاية 

ال�سحي���ة، تبعًا نقدي���ًا قيمته 

دعم���ًا حلملة  دره���م  ملي����ن 

100 ملي����ن وجبة الهادفة اإىل 

ت�ف���ر �سبكة للدع���م الغذائي 

للمحتاجن والفئات امل�ستهدفة 

يف 30 دول���ة يف ق���ارات اآ�سيا 

واأمري���كا  واأوروب���ا  واأفريقي���ا 

اجلن�بي���ة ط�ال �سه���ر رم�سان 

املبارك.

وتاأتي ه���ذه امل�ساهمة النقدية 

من الدكت�ر �سم�سر فاياليل، وه� 

طبيب ورجل اأعمال هندي مقيم 

يف دولة الإمارات ومعروف عنه 

اأعمال  املتن�عة يف  م�ساهماته 

اخلر والإح�سان، ل�سالح احلملة 

الأك���ب يف املنطق���ة لإطع���ام 

ال�سيام،  �سه���ر  ط����ال  الطعام 

�سمن ا�ستم���رار تدفق التبعات 

النقدية على حملة 100 ملي�ن 

وجبة رغ���م اأنها حققت يف اأول 

10 اأيام من اإطاقها 100 % من 

هدفها بت�فر 100 ملي�ن وجبة 

100 ملي�ن درهم، علمًا  بقيمة 

ب���اأن احلملة �ست�ا�س���ل عملها 

ط�ال ال�سهر الكرمي، مع ا�ستمرار 

ا�ستجابة امل�ؤ�س�سات وال�ركات 

ورجال الأعمال واأفراد املجتمع 

يف دول���ة الإم���ارات وخارجها، 

له���ذه احلمل���ة ذات الأه���داف 

النبيلة،  والإغاثي���ة  الإن�سانية 

والتي كان �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب 

رئي����س الدول���ة رئي�س جمل�س 

ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، 

قد اأعلن اإطاقها قبل ي�من من 

بدء �سهر رم�سان املبارك.

وت�فر امل�ساهم���ة النقدية التي 

فاياليل  �سم�سر  الدكت�ر  قدمها 

وجب���ة  ملي����ن   100 حلمل���ة 

والبال���غ قيمته ملي����ن درهم، 

اإذ ي�ساهم التبع  ملي�ن وجبة، 

بدرهم واح���د يف �سمان ت�فر 

املك�ن���ات الأ�سا�سي���ة لإع���داد 

وجبة طعام يف املجتمعات ذات 

املنخف�سة  املعي�سي���ة  التكلفة 

التي تغطيها احلملة.

فاياليل..  �سم�سر  الدكت�ر  وقال 

"100 ملي����ن وجبة"  حملة   "
الإن�سانية  املبادرات  اإحدى  هي 

لدع���م  الهادف���ة  املتمي���زة 

املحتاجن والأقل حظًا.

طرح اأمهات الأ�سماك بخور اأم القيوين
اأم القيوين-وام:

 طرح���ت جمعي���ة اأم القي�ي���ن التعاونية 

ل�سي���ادي الأ�سماك 200 �سمك���ة من اأمهات 

�سمك ال�سع���ري وال�سع���م والفر�س والقابط 

والين���م والف�سكر وال�س���ايف يف ح�سانات 

معدنية بخ����ر اأم القي�ي���ن بالتعاون مع 

دائرة التنمي���ة القت�سادية التي تدير جلنة 

تنظيم ال�سي���د بالمارة ودائ���رة بلدية اأم 

القي�ين اجله���ة امل�س�ؤولة عن �سن الق�انن 

والرقابة يف الإمارة.

واأو�س���ح جا�سم حميد ال����ر رئي�س جمل�س 

ادارة جمعية اأم القي�ين التعاونية ل�سيادي 

ال�سماك ل�كالة اأنب���اء المارات / وام / اأنه 

مت يف الأون���ة الأخرة ط���رح عدد من اأمهات 

ال�سماك من قبل اجلمعية فى خ�ر اأم القي�ين 

وبكميات كبرة تهدف اإىل اإعادة بناء الكتلة 

احلي�ية الطبيعية لا�سماك التي ت�سهم خال 

م��سم التكاث���ر يف تعزيز املخزون ال�سمكي 

لامارة ، اإ�سافة اىل اأهميتها يف التخفيف من 

حدة اخل�سائر الناجمة عن الأن�سطة الب�رية 

وزيادة اأن�اع ال�سماك التي تعاين من ال�سيد 

اجلائ���ر وحت�سن انت���اج م�ساي���د ال�سماك 

امل�ستدامة احلالية.

وقال اإن م�روع "حا�سنات اأمهات ال�سماك" 

التي مت طرحها يف القفا�س املعدنية بخ�ر 

اأم القي�ي���ن حتت�ي اأمهات حمملة باحلب�ل 

والبي��س وه���ذه القفا�س م�ج�دة باخل�ر 

بحكم طرحها لبي��سها داخل اخل�ر للتكاثر، 

لن اخل�ر يعد اأمنا له���ا ون�سبة الك�سجن 

عالية ون�سبة التغذية اكرث من خارج اخل�ر 

لكى تربى وتعي�س في���ة ومن بعد التغذية 

تبداأ بالنت�س���ار خارج اخل�ر فى املحميات 

وامل�ساد امل�ج�دة.

واأ�ساف اإن اأمه���ات ال�سماك مت جلبها قبل 

م��سم التكاثر وه���ي حمملة ببي��سها ومت 

و�سعه���ا وتغذيتها على ا�سا����س ان تك�ن 

عنده���ا التغذية الكافية لتط���رح بي��سها 

داخل اخل�ر وتق�م بالنتاجية.

وقال " يف ال�سنة املا�سية مت تنفيذ م�روع 

ال�سم���اك باخل�ر وكانت  امهات  حا�سنات 

النتائ���ج مر�سية وكبرة لنا"، م�سرا اىل ان 

النتائ���ج للعام احلايل �س�ف تبان فى �سهر 

�سبتمب القادم من ال�سنة احلالية.

واأ�س���ار اىل ان م����روع " حا�سنات امهات 

ال�سماك " فى ام���ارة ام القي�ين يهدف اىل 

املحافظة عل���ى املحزوم ال�سمكى ول�سمان 

ن�سب���ة مع���دلت اكث���ار ال���رثوة ال�سمكية 

املحلي���ة، لفت���ا اىل ان القفا�س املعدنية 

الت���ى مت و�سعها من قبل اجلمعية بخ�ر ام 

القي�ين هى ل�سمان حمايتها من امل�ؤثرات 

الطبيعية ف���ى مياة البح���ر املفت�حة اىل 

حت�سن فى خف�س معدلت بقاء البي��س.

ولف���ت رئي����س جمل����س ادارة جمعي���ة ام 

القي�ين التعاونية ل�سيادى ام القي�ين اىل 

ان امل���ردود اجليد ملب���ادرات م�روع طرح 

امهات ال�سماك فى القفا�س املعدنية بخ�ر 

ام القي�ي���ن يحد من عمليات ال�سيد اجلائر 

الت���ى حت����ل دون من� ال�سم���اك ال�سغرة 

وو�س�لها اىل احلجم وال�زن امل�ستهدف من 

تكاثر كميات ال�سماك املحلية ب�سكل اأ�سهم 

فى اعادة الت�ازن الن���اجت من القبال على 

ان����اع مف�سلة من ال�سم���اك ، م�كدا انة مت 

و�سع المه���ات لكى تطرح بي��سها وانتاج 

يرق���ات تتح�ل اىل اأ�سبعي���ات مما ي�ساعد 

على زيادة املخزون ال�سمكى.

جيوفاني بوزيتي : الإمارات نموذج 

لمجتمعات الم�ستقبل

ال�سارقة-وام:

البوف�س����ر  اأ�س���در   

رائد  ب�زيت���ي  جي�ف���اين 

والنا�سط  والكاتب  الأعمال 

كتابا  الإيطايل  الجتماعي 

بعن�ان : "الإمارات: ل �سيء 

م�ستحيل" يقدم من خاله 

روؤي���ة عميقة ح�ل م�سرة 

دولة الإم���ارات التي متتد 

تعزيز  عام���ا يف  خلم�سن 

مكانتها الرائدة عامليا على 

والبتكار  القت�ساد  خارطة 

حيث يع���د الكتاب ح�سيلة 

جتربة الكات���ب الذي عا�س 

يف الإمارات وعمل فيها منذ 

10 اأع�ام.

ويحاول البوف�س�ر ب�زيتي 

يف كتاب���ه املك�ن من 304 

�سفح���ات وال�سادر باللغة 

ال�س�ء  ت�سلي���ط  الإيطالية 

اأ�رار ق�س���ة جناح  عل���ى 

دولة الإمارات .. م�ستعر�سا 

الجتماعي���ة  الع�ام���ل 

التي  وال�سيا�سية والثقافية 

مكن���ت الدول���ة م���ن بناء 

م�سرة م�رف���ة يف تعزيز 

التنمية امل�ستدامة مبختلف 

القطاعات.

ويتناول الكتاب يف م�ستهله 

اأك���ب حدث���ن يرتقبهم���ا 

دبي  اإك�سب�  وهم���ا  العامل 

2020 والي�بي���ل الذهب���ي 

لدول���ة الإم���ارات لي�سيء 

لحقا عل���ى املراحل التي 

مرت به���ا الدول���ة قبل اأن 

ملجتمعات  من�ذجا  ت�سبح 

على  القائم���ة  امل�ستقب���ل 

تر�سي���خ اله�ي���ة ال�طنية 

ال���رتاث  عل���ى  واحلف���اظ 

ال�طني.

ب�زيتي  البوف�س����ر  وقال 

الذي يعت���ب لعبا حم�ريا 

يف ت�طيد ال����راكات بن 

يف  الأعم���ال  جمتمع���ي 

الإم���ارات واإيطالي���ا ت�سر 

دولة الإمارات بخطى واثقة 

نح���� حت�له���ا اإىل مرك���ز 

لاأعمال التجارية العاملية 

وعلى الرغم من اأن اجلميع 

يتحدث ع���ن هذا امل��س�ع 

اإل اأن اجله�د التي اأو�سلتها 

اإىل هذا النجاح ال�ستثنائي 

ومكنته���ا من احلفاظ عليه 

ما تزال غر معروفة للعامل 

فلهذه الدول���ة ق�سة فريدة 

اأ�سيلة  وجترب���ة  ترويه���ا 

 50 م���دى  على  ا�ستم���رت 

عاما كان���ت خالها نقطة 

ال�سع�ب  ملختل���ف  التقاء 

والثقاف���ات والأفكار وبيئة 

اإىل  بالإ�ساف���ة  حا�سن���ة 

مكانتها الريادية لل�ركات 

النا�سئة لأح���دث التقنيات 

واأهم الأعمال التجارية.

واأ�س���اف حتت�س���ن دول���ة 

الإم���ارات الي�م 10 ماين 

اإىل نح�  ن�سم���ة ينتم����ن 

وينعم����ن  جن�سي���ة   200

بج����دة احلي���اة وببيئ���ة 

وت�ساعدهم  اأحامهم  ترعى 

اإىل  امل�ستحيل  على حت�يل 

ممكن وتربط دولة الإمارات 

�سداقة  عاق���ات  باإيطاليا 

تاريخية واأتطلع لأن ي�سهم 

الكتاب ب��سع خطة فاعلة 

لتعزيز التعاون بن البلدين 

يف خمتلف املجالت.

ويعزو البوف�س�ر جي�فاين 

املت�ا�سل  الإم���ارات  جناح 

الر�سي���دة  قيادته���ا  اإىل 

وحك�مته���ا امل�ستقرة التي 

ا�ست�رافية  بروؤي���ة  تتمتع 

اإىل  للم�ستقب���ل  وا�سح���ة 

ال�سع���ب  �سع����ر  جان���ب 

والعتزاز  بالفخر  الإماراتي 

بالإجناز  م�سيدا  بانتمائه.. 

الإمارات  دولة  الذي حققته 

بع���د اأن �سنفت يف املرتبة 

الدول  التا�سعة عامليا بن 

الأكرث تناف�سية وفق التقرير 

ال�سادر عن مركز التناف�سية 

للمعهد  التاب���ع  العامل���ي 

الدويل للتنمية الإدارية.

ي�سار اإىل اأن مقدمة الكتاب 

�سلطان  معايل  بقلم  جاءت 

املن�س����ري  �سعي���د  ب���ن 

ال�سابق  القت�س���اد  وزي���ر 

ويج���ري حاليا العمل على 

اللغة  اإىل  الكت���اب  ترجمة 

الإجنليزية.

لتعزيز قدرات القطاع ال�صحي في اليمن
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دبي-وام:

 اتفق���ت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي وفيزا ال�رشكة 

العاملي���ة يف املدفوع���ات االلكرتوني���ة مبوجب مذكرة 

تفاهم مت توقيعها اليوم عل���ى التعاون من اأجل تطوير 

حلول لتح�ص���ن جتربة متعاملي نول وامل�صي قدمًا يف 

حتقيق طموحات دبي لإقامة اقت�صاد غري نقدي.

ويف اإط���ار ه���ذا التع���اون �صيتب���ادل الطرف���ان اأف�صل 

املمار�ص���ات والتج���ارب املفيدة و�صيجري���ان درا�صات 

م�صرتكة لتلم�س احتياجات ورغبات املتعاملن ومن ثم 

العمل على ت�صميم احللول املثلى.

و�صيتم اإج���راء تلك الدرا�صات عل���ى مرحلتن – تهدف 

املرحلة الأوىل لتحديد فر�س الدفع الرقمية امل�صتقبلية 

يف جم���ال النقل مبا يدع���م اإقامة اقت�ص���اد غري نقدي 

يف دب���ي ويف املرحل���ة الثانية �صت�ص���ارك هيئة الطرق 

واملوا�صالت يف ور�س العمل والربامج التي تنظمها فيزا 

يف اإطار مبادرتهم���ا العاملية لتح�صن جتربة الدفع يف 

خدمات النقل العام.

بع���د توقيعه مذك���رة التفاهم نيابة ع���ن هيئة الطرق 

واملوا�صالت اأثنى حممد يو�صف املظرب املدير التنفيذي 

لقط���اع خدمات الدعم التقني املوؤ�ص�صي يف الهيئة على 

مذك���رة التفاهم معت���رباً اإياها خطوة مهم���ة نحو بناء 

�رشاكات ا�صرتاتيجية ب���ن الكيانات الإقليمية املرموقة 

مث���ل هيئة الط���رق واملوا�صالت و�رشكة "في���زا". وقال: 

"�صتع���زز هذه اخلط���وة بال �صك اجله���ود احلثيثة لهيئة 
الط���رق واملوا�ص���الت لتق���دمي خدمات مب�صت���وى عال 

وباأ�صع���ار يف متن���اول اليد لإ�صع���اد اجلميع من �صكان 

وزوار و�صياح قادمن اإىل دبي من جميع اأنحاء العامل.

واأ�ص���اف املظرب "ت�صع���ى هيئة الط���رق واملوا�صالت 

دائمًا اإىل رفع م���ردود متعامليها من م�صتخدمي و�صائل 

املوا�ص���الت العام���ة ونحن فخ���ورون به���ذه ال�رشاكة 

مع �رشك���ة "فيزا" ونعتربه���ا عالمة فارق���ة اأخرى يف 

جهود الهيئة لإ�صع���اد املتعاملن حيث و�صعت الهيئة 

ا�صرتاتيجية ن���ول 2020-2023 بهدف جعل نول من�صة 

دفع التذاكر الرقمية الرائ���دة التي تتيح التنقل ال�صل�س 

وت�صه���م يف حتقي���ق روؤي���ة مدينة غري نقدي���ة." وبهذا 

 nol/ ال�ص���دد طرحت هيئة الطرق واملوا�صالت تطبيق

Pay/ يف وقت مبكر من هذا العام لتمكن املتعاملن 
م���ن تخزين بطاقات نول رقمي���ًا يف هواتفهم املتحركة 

وبالإمكان اأي�صًا ا�صتخدام بطاقة نول للدفع يف اأكرث من 

13,000 منف���ذ بيع بالتجزئ���ة يف الدولة بالإ�صافة اإىل 

احلدائق العامة واملتاحف ونادي دبي لل�صيدات وغريها 

وكل ذل���ك يتناغم مع خطط هيئة الط���رق واملوا�صالت 

الطموحة لتو�صيع نطاق مدفوعات نول لي�صل اإىل مناطق 

اأخرى يف ال�صنوات القادمة.

ويف معر�س تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة 

الط���رق واملوا�صالت قال �صهباز خ���ان مدير عام �رشكة 

"فيزا" يف الإم���ارات العربية املتحدة: "ي�صعدنا الدخول 
يف �رشاك���ة مع هيئة الطرق واملوا�صالت من اأجل حتديد 

ال�صرتاتيجيات واحللول لتوفري املزيد من خيارات الدفع 

للركاب مب���ا يف ذلك ا�صتخدام بطاقة في���زا التي تعمل 

بتقنية عدم التالم�س لدفع اأجرة النقل. لقد �صهدنا زيادة 

ملمو�ص���ة يف تف�صيل امل�صتهلكن للمدفوعات الرقمية ل 

�صيما الالتالم�صية منها وبالأخ�س خالل جائحة كورونا. 

كم���ا اأن حلول التذاك���ر الالتالم�صية ت�صه���م يف تعزيز 

جتربة الركاب وحت�صن الربط بن خمتلف مناطق دبي. 

علمًا اأن درا�صة امل�صتهل���ك �صتفيد يف ح�رش احتياجات 

امل�صتهلكن التي بدورها �صت�صاعدنا يف تطوير منتجات 

الدفع الرقمية املنا�صبة للركاب.

8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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دبي-وام:

 اأعلن���ت هيئة ال�صحة بدب���ي عن بدء ت�صغيل 

مرك���ز غ�صيل الكل���ى يف منطق���ة "الرب�صاء" 

اإعتب���ارا من منت�صف مايو املقبل حيث وقعت 

عقد �رشاكة مع جمموع���ة "ميديكلينك اي�صت 

مانيجمنت �صريف�زس" يق�صي بتويل املجموعة 

عملية اإدارة وت�صغي���ل املركز �صمن املعايري 

وال����رشوط املعتم���دة واملتف���ق عليها والتي 

ت�صتهدف توفري اأكرب قدر من الرعاية ال�صحية 

واأعلى خدمات اجلودة للمر�صى.

جاء عق���د ال�رشاكة �صم���ن املناق�صة العامة 

التي �صبق واأن طرحتها الهيئة �صمن م�صاعيها 

احلثيثة وحر�صه���ا على منح القطاع ال�صحي 

اخلا����س دوره يف اأعم���ال التحديث والتطوير 

والتح���ولت النوعية الت���ي ت�صهدها ال�صاحة 

الطبية يف دبي.

ووقع عقد ال�رشاكة يف مقر اإدارة الهيئة اليوم 

�صعادة عو����س �صغري الكتبي مدير عام هيئة 

ال�صحة بدبي ودافيد جون هاديل املدير العام 

ملجموع���ة "ميديكلين���ك اي�ص���ت مانيجمنت 

�صريف�زس" وذل���ك بح�صور عدد م���ن م�صوؤويل 

الطرفن.

وقال عو�س الكتبي " القطاع ال�صحي اخلا�س 

�رشيك اإ�صرتاتيجي للهيئ���ة وله دوره احليوي 

يف التطوي���ر وحتقيق اأه���داف وتطلعات دبي 

يف الو�ص���ول مل�صتقب���ل �صح���ي اأف�صل حيث 

من املفي���د اإيجاد م�صاحة رحب���ة بينه وبن 

الهيئة لتبادل اخل���ربات والتجارب.. ومن هذا 

املبداأ الذي توؤمن به " �صحة دبي" مت التعاقد 

مع "ميديكلينك اي�ص���ت مانيجمنت �صريف�زس" 

لت�صغيل مركز غ�صيل الكلى".

واأكد حر�س هيئة ال�صح���ة بدبي على تعزيز 

والعيادات  واملراك���ز  امل�صت�صفي���ات  ق���درات 

اخلا�ص���ة ومتكينها م���ن امل�صاركة يف تطوير 

وتكام���ل اأنظم���ة الرعاية واخلدم���ات الطبية 

مو�صح���ا اأن ه���ذا التوج���ه هو ال���ذي يخلق 

املناف�ص���ة الإيجابية ب���ن املن�صاآت ال�صحية 

احلكومي���ة واخلا�صة الت���ي ت�صب بدورها يف 

م�صلح���ة املتعاملن ومتن���ح املر�صى فر�س 

الختيار بن اأف�صل اخلدمات الطبية املتوفرة.

يذكر اأن مركز غ�صيل الكلى يف منطقة الرب�صاء 

�صاهم يف تاأ�صي�صه اأبناء املرحوم عبد ال�صالم 

رفيع وي�صتمل عل���ى 60 �رشيرا لغ�صيل الكلى 

ومت ت�صميمه وجتهيزه وفق اأعلى امل�صتويات 

مبا ميكنه من تقدمي خدمات عالية اجلودة.

»�سحة دبي« ت�ستحدث 

مركزاً متخ�س�ساً لغ�سيل 

الكلى في »البر�ساء«

موؤ�س�سات اإماراتية واإيطالية تبحث تعزيز فر�ص 

التجارة واال�ستثمار
دبي-وام:

 بحثت الحتاد لئتم���ان ال�صادرات وهي 

التابعة للحكومة  �رشكة حماية الئتمان 

الحتادي���ة بالدول���ة اإىل جان���ب جمل�س 

الإمارات للم�صتثمرين باخلارج وموؤ�ص�صة 

دبي لتنمية ال�صادرات مع وكالة التجارة 

الإيطالي���ة واحتاد ال�صناع���ات الإيطايل 

التجارية  الفر�س  تعزيز  "كونفيند�صرتيا" 
وال�صتثمارية بن الإمارات واإيطاليا.

ج���اء ذلك خ���الل اجتم���اع التقى خالله 

الوفد الإيط���ايل بقيادة كارلو فريو رئي�س 

وكالة التجارة الإيطالية وباربرة بيلرتام 

ع�صو جمل�س اإدارة ونائبة رئي�س ال�صوؤون 

الدولي���ة يف احتاد ال�صناع���ات الإيطايل 

"كونفيند�صرتيا" يف مكتب الحتاد لئتمان 
ال�صادرات يف دبي �صعادة املهند�س �صاعد 

العو�صي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي 

لتنمية ال�صادرات رئي�س اللجنة التنفيذية 

ل�رشكة الحتاد لئتمان ال�صادرات و�صعادة 

جمال �صيف اجلروان الأمن العام ملجل�س 

الإمارات للم�صتثمرين باخلارج بالإ�صافة 

التنفيذي  الرئي�س  فال�صيوين  اإىل ما�صيمو 

ل�رشكة الحت���اد لئتمان ال�صادرات وعدد 

من كب���ار امل�صوؤول���ن م���ن املوؤ�ص�صات 

امل�صاركة.

وياتي اللقاء فى اطار �صعي دولة الإمارات 

للرتوي���ج للمنتجات حملي���ة ال�صنع يف 

الأ�ص���واق الدولي���ة ومع اأه���داف اإيطاليا 

لتعزيز املنتج���ات الإيطالية مما ي�صجع 

ال����رشكات يف كال البلدي���ن عل���ى زيادة 

�صادراتهم وا�صتثماراتهم.

ورك���ز الجتماع على و�صع ا�صرتاتيجيات 

م�صرتكة لتعزيز فر�س التجارة وال�صتثمار 

بن الإمارات واإيطاليا. كما يعد الجتماع 

مبثاب���ة فر�ص���ة لتقوية العالق���ات التي 

جمع���ت البلدين على م���ر ال�صنن وذلك 

من خ���الل تب���ادل املع���ارف واخلربات 

القت�صادية للرتويج للفر�س ال�صتثمارية 

ودعم ال����رشكات املحلية يف كال البلدين 

على تو�صيع ب�صمته���ا ومنو اأعمالها يف 

فرتة ما بعد كوفيد – 19.

كما ا�صتعر�س الجتماع اآخر امل�صتجدات 

حول ال�رشاكة القائمة بن وكالتي ائتمان 

ففي  والإيطالية  الإماراتي���ة  ال�ص���ادرات 

اأكتوبر 2018 وقعت �رشكة الحتاد لئتمان 

ال�صادرات مذكرة تفاهم مع �رشكة ائتمان 

ال�صادرات الإيطالية /SACE/ يف وزارة 

التنمية القت�صادي���ة الإيطالية يف روما 

ونتج عن ه���ذا التعاون توقي���ع اتفاقية 

اإعادة تاأمن بن الطرفن يف اأبريل 2019 

وذلك لدعم ال����رشكات الإيطالية العاملة 

يف دولة الإمارات.

ومبوج���ب ه���ذه التفاقي���ة متكنت هذه 

ال�رشكات من حماية اأعمالها وم�صتحقاتها 

التجارية واحلد م���ن املخاطر، وبالتايل 

اإدارة وتعزيز �صيولتها النقدية.

وق���ال �صعادة املهند����س �صاعد العو�صي 

الرئي�س التنفي���ذي ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية 

التنفيذية  اللجن���ة  رئي����س  ال�ص���ادرات 

ل�رشكة الحتاد لئتمان ال�صادرات: لطاملا 

كان���ت العالق���ات التجارية ب���ن دولة 

الإمارات العربية املتحدة واإيطاليا قوية 

عل���ى مر ال�صنن ويعك����س هذا الجتماع 

ال�صرتاتيج���ي حر�س البلدين على تعزيز 

ال����رشكات املحلي���ة يف كال  تناف�صي���ة 

البلدين يف الأ�صواق الدولية.

من جانب���ه ق���ال �صعادة جم���ال �صيف 

اجل���روان الأمن الع���ام ملجل�س الإمارات 

العالقات  باخلارج: حافظت  للم�صتثمرين 

التجارية ب���ن دولة الإم���ارات واإيطاليا 

على مرونتها بالرغم من تداعيات كورونا 

على القت�صاد العاملي ويعود الف�صل يف 

ذل���ك اإىل اجلهود امل�صرتك���ة التي تبذلها 

احلكومت���ن يف كال البلدين لدعم وتبني 

مب���ادرات ا�صرتاتيجية حلماي���ة م�صالح 

امل�صتثمري���ن املحلي���ن يف اخلارج كما 

ا خطوة مهمة يف  يع���د هذا الجتماع اأي�صً

تعزيز ثقة ال�رشكات الإماراتية الراغبة يف 

دخول ال�صوق الإيطالية.

وق���ال كارلو فريو رئي����س وكالة التجارة 

الإيطالي���ة: تدفعنا العالق���ات التجارية 

الرا�صخة بن اإيطاليا ودولة الإمارات اإىل 

عقد املزيد من ال����رشاكات ال�صرتاتيجية 

وتب���ادل املع���ارف واخل���ربات يف �صتى 

املج���الت وذل���ك م���ن اأج���ل الرتوي���ج 

للمنتج���ات واخلدم���ات الإيطالية عالية 

اجل���ودة لذلك �صتتع���اون وكالة التجارة 

الإيطالية مع احت���اد ال�صناعات الإيطايل 

ل�صت�صاف���ة جمل����س  "كونفيند�صرتي���ا" 
الإمارات للم�صتثمرين باخلارج يف اإيطاليا 

وذلك لتعريف���ه بطبيعة قط���اع الأعمال 

وتعزيز معرفته يف ال�صوق الإيطالية.

معهد االبتكار التكنولوجي ين�سم 

اإلى تحدي حو�سبة الكوانتوم مع 

اإطالق لغة »كيبو «
اأبوظبي-وام:

 اأعلن معه���د البتكار التكنولوج���ي، ذراع الأبحاث 

التطبيقية يف جمل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة، 

ام����س عن قيام مرك���ز بحوث الكوانت���وم التابع له 

 ,»Qibo« بتطوي���ر اأول ن�صخة حماكاة م���ن كيبو

لغة برجمة حو�صبة الكوانتوم متعددة ال�صتخدامات 

ومفتوح���ة امل�صدر، بالتعاون مع باحثن من جميع 

اأنحاء العامل.

ياأتي هذا التطور يف اأعقاب �صل�صلة من الت�رشيحات 

املتتالي���ة التي اأطلقها معه���د البتكار التكنولوجي 

منذ اأوىل اجتماعات جمل�س الإدارة يف جمل�س اأبحاث 

التكنولوجيا املتطورة يف اأغ�صط�س 2020.

وي�صعى معه���د البتكار التكنولوج���ي نحو حتقيق 

ابتكارات جتعل العامل مكانًا اأف�صل، و�صي�صهم تطوير 

لغة برجم���ة مفتوحة امل�صدر بتحقيق فوائد جمدية 

ملجتمع البحث العلمي.

ومت ت�صميم لغة Qibo لدعم خوارزميات الكوانتوم 

ع���رب اأنظمة الكمبيوتر املختلف���ة ، مبا يف ذلك دعم 

م�رشعات الأجهزة مثل وح���دات معاجلة الر�صومات 

»GPUs« واأجه���زة الكوانتوم املتعددة. ويتيح هذا 

التنوع �صهولة يف اإج���راء برجمة الكوانتوم وي�رشع 

البحث والتطبيقات.

الرئي�س اللبناني: 

ولف���ت اإىل اأن���ه »مت  تكلي���ف  وزي���ر 

الداخلي���ة حمم���د فهم���ي مبتابع���ة 

املو�ص���وع م���ع اجله���ات ال�صعودية 

املخت�صة، ويبدو اأن هناك تفهمًا، على 

اأمل اأن ن�صل اإىل حلول ».

واأو�صح اأن الإجراءات التي مت اتخاذها 

يف الجتم���اع املو�صع الذي عقد  يوم 

الثنن  �صتنفذ، واأن  الإجراءات الأمنية  

�ص���وف تت�ص���دد يف مراقب���ة حرك���ة 

الت�صدير من املرافق اللبنانية الربية 

والبحرية واجلوية لطماآنة الدول التي 

ت�صتقبل  املنتجات  اللبنانية الزراعية 

وال�صناعية على حد �صواء.

واأك���د الرئي����س عون دعم���ه ملطالب 

الإجراءات  ل���كل  وتاأييده  ال�صناعين 

التي من �صاأنها املحافظة على القطاع 

ال�صناعي وتطويره.

وكان���ت ال�صعودية قررت يوم اجلمعة 

�صحن���ات  دخ���ول  من���ع  املا�ص���ي 

اخل����رشوات والفواك���ه اللبنانية اإىل 

اململك���ة اأو العبور من خالل اأرا�صيها 

عل���ى خلفية �صب���ط �صاحنة حمملة 

بفاكه���ة الرمان اآتية م���ن لبنان، وقد 

و�صع داخل الفاكهة مواد خمدرة.

م�شت�شفى محمد بن زايد 

وم�صت�صف���ى حممد ب���ن زايد امليداين 

مب�صاب���ي  اخلا����س  ال�صارق���ة  يف 

»كوفيد-19« نفذت���ه �رشكة اأبوظبي 

»�صح���ة«  ال�صحي���ة  للخدم���ات 

بالتعاون م���ع وزارة ال�صحة ووقاية 

املجتمع ودائ���رة ال�صحة يف اأبوظبي 

بتوجيه���ات كرمية من �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظب���ي نائب القائ���د الأعلى 

للقوات امل�صلحة.

الكعبي امل�رشف  وقال علي عب���داهلل 

الع���ام يف م�صت�صفى حمم���د بن زايد 

املي���داين باإمارة ال�صارق���ة .. » تقدم 

»�صح���ة« خدماته���ا للمجتم���ع من 

خالل موظفيها املتفانن واملتحم�صن 

يدعمهم ق���ادة ا�صرتاتيجيون قادرون 

على التكي���ف با�صتمرار مع التغريات 

م�صت���وى  اإىل  والرتق���اء  ال�رشيع���ة 

التحدي���ات وامل�صاع���دة يف �صم���ان 

املر�صى  جمي���ع  احتياجات  تلبي���ة 

بفعالية وكفاءة يبداأ مع احلالت منذ 

اللحظ���ات الأوىل ل�صتقبالهم وتقدمي 

الرعاية والعناية والأدوية لهم، اإىل اأن 

يخرجوا متعافن«.

واأ�ص���ار اىل اأن���ه ان�صجام���ًا مع روؤية 

الإمارات الهادف���ة اإىل اإن�صاء منظومة 

رعاي���ة �صحي���ة تواك���ب متطلب���ات 

امل�صتقب���ل باأق�صى قدر م���ن التاأهب 

اأداء  وال�صتع���داد توا�صل »�صح���ة« 

دور متكامل يف ري���ادة جهود الدولة 

ملكافح���ة جائح���ة »كوفي���د-19« 

اأ�صا�صية ملنظومة  باعتبارها ركي���زة 

الرعاية ال�صحية يف الدولة..

لفتًا اإىل اأن افتتاح املن�صاآت اجلديدة 

يهدف اإىل زيادة فعالية وكفاءة قطاع 

الرعاية ال�صحية يف الدولة.

واأو�ص���ح اأن هذه اخلط���وة تاأتي يف 

اإطار التاأه���ب لتدفق حمتمل ملر�صى 

التوق���ع  ول�صم���ان  »كوفي���د-19« 

امل�صبق لحتياجات املجتمع مب�صتوًى 

عال من ال�صتع���داد خالل هذا الوقت 

احل���رج ولي����س فقط لتلبي���ة الطلب 

احلايل الذي يعترب حتت ال�صيطرة..

موؤك���دا حر����س اجله���ات احلكومية 

والهيئ���ات العام���ة واخلا�ص���ة على 

توحي���د جهوده���ا ب�ص���كل متوا�صل 

والعم���ل كمنظومة واح���دة متما�صكة 

تعطي الأولوية ل�صحة جميع املر�صى 

ورفاهيتهم واحلّد من تاأثريات جائحة 

»كوفيد-19«.

واأ�صاف اإن اإن�صاء م�صت�صفيات ميدانية 

اإ�صافي���ة يعك����س الت���زام »�صحة« 

�صحية  تخ�ص�صات  بتق���دمي  امل�صتمر 

عاملية ل مثيل لها وخدمات اأ�صا�صية 

ورعاية متميزة جلميع اأفراد املجتمع 

حي���ث توؤك���د »�صح���ة« التزامه���ا 

املحلية  الهيئ���ات  م���ع  بالتع���اون 

لتح�ص���ن الرعاي���ة ال�صحية املقدمة 

عمليات  تب�صيط  وموا�صل���ة  للجميع 

الرعاية ال�صحي���ة املقدمة وتعزيزها 

بتوحي���د خدم���ات رعاي���ة املر�صى 

و�صمان ال�صع���ة ال�رشيرية واإجراءات 

الفح�س والعالج الكافية والتي يجري 

التو�صع بها كي ت�صمل اجلميع.

وي�ص���م م�صت�صف���ى حممد ب���ن زايد 

امليداين يف ال�صارقة اخلا�س مب�صابي 

»كوفي���د-19« 204 اأ����رّشة منها 48 

املركزة  للعناي���ة  خم�ص�ص���ًا  �رشيراً 

و156 للح���الت املتو�صطة وال�صديدة 

ويقدم اخلدمات يف املن�صاأة 75 طبيبًا 

و231 ممر�ص���ة و44 فني���ًا وموظف���ًا 

وي�صم خمترباً جمهزاً  �صحيًا م�صاعداً 

باأح���دث التقني���ات و�صيدلية وق�صم 

لالأ�صعة.

واأع���رب امل�رشف الع���ام بامل�صت�صفى 

امليداين بال�صارقة عن تقدير »�صحة« 

جلميع ال�رشكاء على دعمهم القّيم يف 

�صمان تزويد جمتمعات الدولة مبوارد 

اإ�صافي���ة تلبي جمي���ع احتياجاتهم 

ال�صحية.

من جانبها اأ�ص���ارت الدكتورة فاطمة 

الظاهري طبيب مقيم يف ق�صم التخدير 

والعناي���ة املرك���زة.. اىل تقدمي اأف�صل 

اأن���واع العناية الطبية والأكرث مواءمة 

للمر�ص���ى امل�صاب���ن بكوفيد 19 يف 

وفق  بال�صارقة  املي���داين  امل�صت�صفى 

املعايري العاملية بالإ�صافة اإىل عزيز 

الوع���ي باأهمية اللت���زام بالإجراءات 

والتداب���ري الحرتازي���ة املتوافقة مع 

التعليمات وال�صواب���ط التي تتخذها 

الدولة.

واأو�صح الدكت���ور اأ�رشف �صالح الدين 

اأن �صيدلي���ة امل�صت�صف���ى تعمل على 

م���دى 24 �صاع���ة يف الأ�صبوع وتوفر 

الالزمة  الطبي���ة  اخلدم���ات  جمي���ع 

للمر�صى من خ���الل مراجعة التاريخ 

املر�ص���ي ل���كل مري�س .. مبين���ًا اأنه 

يت���م ا�صتقب���ال التقارير ع���ن طريق 

الكمبيوت���ر ومراجعتها م���ع الطبيب 

املخت�س لتحديد اجلرعات واملواعيد 

والتداخ���الت الدوائي���ة... لفتا اىل ان 

ال�صيدلية ت�ص���م نخبة من ال�صيادلة 

اأ�صحاب اخلربة والكفاءة العالية  من 

وحتت���وي ال�صيدلي���ة عل���ى غرف���ة 

الأجهزة  باأح���دث  خا�ص���ة جمه���زة 

لتح�ص���ري جميع احلق���ن وامل�صادات 

لعالج  الالزمة  والعالج���ات  احليوية 

»كوفيد-19«.

واأكدت رو�صة �صامل الهاملي املمر�صة 

يف امل�صت�صف���ى املي���داين بال�صارقة 

حر�صه���ا �صمن فريق العمل على دعم 

جه���ود الدولة يف مكافح���ه فريو�س 

باملر�صى..لفتة  والعناي���ة  كورون���ا 

اإىل م���ا يتم تقدميه م���ن عناية طبيه 

احتياجاته���م  وتلبي���ه  للم�صاب���ن 

ل�صمان ال�صالم���ة العامة ورفع ن�صبة 

ال�صفاء لتاأمن رجوع املر�صى لأ�رشهم 

بحال���ه �صحية جيده حيث يتم عالج 

املر�صى وفق بروتوكولت معتمدة من 

اجلهات ال�صحية يف الدولة.

يذكر اأن م�صت�صفى حممد بن زايد 

امليداين باإمارة ال�صارقة يوا�صل 

ا�صتقبال حالت »كوفيد-19« وفق 

بروتوكول فرز املر�صى وحتويلهم 

بالتن�صيق مع مركز عمليات وزارة 

 ال�صحة ووقاية املجتمع.

الرئي�س ال�شومالي

 ف�ص���ال عن ف���راغ اأمن���ي يف املناطق 

املحيطة ق���د ت�صتغله حرك���ة ال�صباب 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويف بيان بث���ه التلفزيون يف ال�صاعات 

الأوىل من �صباح الأربعاء، اأ�صاد الرئي�س 

بجهود رئي����س الوزراء وغريه من القادة 

ال�صيا�صي���ن ورح���ب بالبيان���ات التي 

اأ�صدروه���ا للدعوة لإج���راء النتخابات 

دون اأي تاأخري. كما دعا لإجراء مناق�صات 

عاجلة م���ع املوقعن عل���ى اتفاق مت 

التو�صل اإليه يف �صبتمرب اأيلول املا�صي 

ب�صاأن اإجراء النتخابات.

ومل ي�صدر بع���د رد عن املعار�صة التي 

دع���ت الرئي�س لال�صتقال���ة. ومل يناق�س 

الرئي����س مع املعار�ص���ة اأيا من النقاط 

التي وردت يف خطابه، لكنه ندد »باأفراد 

وكيانات اأجنبي���ة لي�س لديهم اأي هدف 

�صوى زعزعة ا�صتقرار البالد« وذلك دون 

اأن ي�صميهم.

�صوماليتن،  منطقت���ن  ق���ادة  ورف�س 

كان���وا متحالفن �صابقا م���ع الرئي�س، 

اأم�س الثالثاء متديد وليته. وقال القادة 

يف بيانات �صدرت ف���ور انتهاء خطاب 

الرئي�س انهم يرحبون باإعالنه.

واأثار متديد الرئي�س لفرتة رئا�صته غ�صب 

املانحن الأجانب الذين �صاندوا حكومته 

اله�صة عل���ى اأمل حتقيق ال�صتقرار الذي 

ط���ال انتظاره يف ال�صوم���ال والت�صدي 

لتمرد حركة ال�صباب املرتبطة بالقاعدة. 

لك���ن التمديد املقرتح لولي���ة الرئي�س 

و�ص���ع الف�صائل داخل ق���وات الأمن يف 

مواجهة مع بع�صها البع�س.

وتخلت قوات املعار�صة عن مواقعها يف 

الريف هذا الأ�صبوع مع توجهها خلو�س 

مواجهات يف العا�صمة ما �صمح حلركة 

ال�صباب بال�صيطرة على بلدة واحدة على 

الأقل.

وت�صيطر القوات املوالية للمعار�صة على 

اأجزاء مهمة م���ن املدينة وا�صتبكت مع 

القوات احلكومية يف مطلع الأ�صبوع، مما 

اأثار خماوف م���ن عودة البالد اإىل دائرة 

حرب �صاملة.

وقال الرئي�س اإنه حث »جميع الأجهزة 

الأمني���ة على احلف���اظ عل���ى ا�صتقرار 

العا�صم���ة و�صالمة املدني���ن الأبرياء 

وجتنب اأي اأعمال قد ت���وؤدي اإىل انعدام 

الأمن«.

وال�صطراب���ات اجلارية حاليا هي ثاين 

موج���ة من العن���ف ت�صهده���ا مقدي�صو 

ب�صبب التمدي���د املقرتح لف���رتة ولية 

حممد. وقالت جمموعة الأزمات الدولية، 

اإن ا�صتمرار  وه���ي موؤ�ص�ص���ة بحثي���ة، 

ال�صتباكات قد يزيد م���ن انق�صام قوات 

الأمن ال�صومالية على اأ�ص�س عرقية.

وقال���ت يف اإفادة ن�رشت ي���وم الثالثاء 

»ال�صوم���ال يتاأرجح عل���ى �صفا انهيار 

كبري مرة اأخرى.«

وتتاألف الق���وات امل�صلحة التي ت�صكلت 

يف الآون���ة الأخ���رية يف ال�صوم���ال من 

ميلي�صيات ع�صائرية كث���ريا ما اقتتلت 

على ال�صلطة واملوارد.

روحاني: ت�شريب

م�صيفا اأن���ه مل يتمكن يوما من اإقناع 

�صليماين بطلباته.

واأثار الت�رشيب جدل وا�صعا يف اإيران، 

بالنظر للمكانة الكبرية ل�صليماين يف 

الوليات املتحدة  البالد. وقد اغتالت 

�صليماين مطلع العام املا�صي.

ويف ر�صالة عرب موقع اإن�صتجرام، اأكد 

ظري���ف اأنه لطاملا اأ�ص���اد يف الداخل 

واخلارج »ب�صجاعة وثبات واإن�صانية 

�صليماين و�صعيه لل�صالم«.

وقال ظري���ف اإن حديثه يف الت�رشيب 

»هو بح���ث نظري �رشي حول �رشورة 

الهدف  وامليدان،  الدبلوما�صية  تفعيل 

منه هو نقل جتربة ثماين �صنوات اإىل 

امل�صوؤولن امل�صتقبلين«.

»طرق دبي« و »فيزا« تتعاونان لدرا�سة الدفع الرقمي لخدمات التنقل 

وتمكين االقت�ساد غير النقدي م�ستقباًل
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اوتيكس الصالح السيارات

رخصة رقم : CN- 2475296 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل إسم تجاري من AUTEX CAR REPAIR - اوتيكس الصالح السيارات 

لخدمة  اوتيكس  مركز   -  AUTEX FOR CAR SERVICE CENTER إىل

السيارات

 تعديل نشاط / إضافة إصالح كهرباء السيارات )4520005(

إصالح(  )بــدون  املعطلة  السيارات  ونقل  سحب  إضافة   / نشاط  تعديل   

)5221001(

 تعديل نشاط / إضافة دهان ورش املركبات )4520002( 

تعديل نشاط / إضافة سمكرة املركبات )4520001(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  مالك الهاشمي للتجارة العامة ذ.م.م 

الطموح  رشكة  مبنى   0  -  3 طموح،  الريم  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

لالستثامرات ذ.م.م 

  CN-2754605 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 18-4-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   12145000923  

 تاريخ التعديل:   2021-4-28 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  شيبارد لتجارة وتركيب االجهزة االلكرتونية ذ.م.م

  C17  ، قراعة  ابو  راشد  محمد   / بناية  مبنى،   5 رقم  محل  الرشكة:  عنوان   

ابوظبي، شارع الكرتا، ش 4/2 ق 

   CN-1007194 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 19-4-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2105009025      

 تاريخ التعديل:   2021-4-28

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

االسنان  لطب  الديرة  عيادة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1133504 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عالء قيص محمد الغصني )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نضال احمد شنور 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عشري حمد الدحبه حمد العامري

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

عيادة   -  ALDERA DENTAL CLINIC LLC من/  تجاري  اسم  تعديل 
 AL DERA DENTAL CLINIC - SOLE الديره لطب االسنان ذ.م.م إىل
PROPRIETORSHIP L.L.C  - عيادة الديره لطب األسنان- رشكة الشخص 

الواحد  ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ روزاز ألعامل وتنفيذ الديكور 
رخصة رقم : CN- 3747205 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ريم سعد عبدالله سلطان الجنيبي من مالك إىل 
رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / ريم سعد عبدالله سلطان الجنيبي من %100 إىل 51% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة والء عبدالنارص عقده )%49( تعديل راس 

املال من NULL إىل 50000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

- روزاز   ROSACE DECORATION WORKS /تعديل  اسم تجاري من
 - ROSACE DECORATION WORKS LLC ألعامل وتنفيذ الديكور إىل

روزاز ألعامل وتنفيذ الديكور ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:   توفري للتسهيالت   ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

 C8A-C8C عنوان الرشكة:مكتب 601 مبنى الشيخ حامد خادم بطي واخرين

جزيرة ابوظبي، رشق 8 ق 

  CN-1730417 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 13-4-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2150004977   

 تاريخ التعديل:   2021-4-28 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مؤسسة عشتار لالملنيوم والزجاج 
رخصة رقم : CN - 1197590 قد تقدموا الينا بطلب:

تعديل نوع الرخصة من حرفية اىل تجارية
 -  ASHTAR ALUMINIUM & GLASS EST من/  تجاري  اسم  تعديل 
عشتار   -  ASHTAR PROPERTIES إىل  والزجاج  لالملنيوم  عشتار  مؤسسة 

العقارية 
تعديل نشاط / إضافة استثامر وتطوير املرشوعات العقارية و تأسيسها و ادارتها 

)6499004(
 تعديل نشاط / إضافة خدمات تأجري العقارات وادارتها )6820001( 

تعديل نشاط / حذف أعامل تركيبات األملنيوم )4330013( 
تعديل نشاط / حذف أعامل تركيبات األلواح الزجاجية )4330014(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  حضانة كلفر هاندس ذ.م.م  

 عنوان الرشكة:املرشف، املرشف، خلف بنك ابوظبي الوطني، املالك/ ورثة مسلم 

عبدالله القبييس 

   CN-1254041 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 28-1-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2150001140   

 تاريخ التعديل:   2021-4-28 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  انسايت دامينشنز للتصميم الداخيل ذ.م.م

 عنوان الرشكة:جزيرة ابوظبي، شارع الشيخ راشد بن مكتوم، بناية سيف وسامل 

ابناء عيل محمد نارص باصليب الطابق السادس ، مكتب رقم 

   CN-1187335 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 20-4-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2122000540     

 تاريخ التعديل:   2021-4-28

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/  رشكة شمس األصيل ألعامل  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 
الديكور  ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1159031 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عادل احمد عيل عبدالله البلويش من رشيك إىل 
البلويش من %51 إىل  مالك تعديل نسب الرشكاء / عادل احمد عيل عبدالله 

 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابتهال عبداملطلب احمد متام

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

 AL ASEEL SUN DECORATION WORKS /تعديل اسم تجاري من 
 AL ASEEL SUN رشكة شمس األصيل ألعامل الديكور  ذ.م.م  إىل - LLC
 -.DECORATION WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

رشكة شمس األصيل ألعامل الديكور - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

للخدمات  باي  ايزي  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
التجارية ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1153281 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل نسب الرشكاء / حمد سامل حمد سعيد املعمري من %51 إىل 99% 

تعديل نسب الرشكاء / حمد سامل حمد سعيد املعمري من %51 إىل 1%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسني عبدالحفيظ 

 EASY BUY COMMERCIAL SERVICES /تعديل اسم تجاري من
 EASY BUY إىل  ذ.م.م  التجارية  للخدمات  بــاي  ــزي  اي  -  L . L.C
 COMMERCIAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - ايزي باي للخدمات التجارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
   فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:    كويك ديلز للتجارة العامة  ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-2776319 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   

27-4-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم :     2105009788

 تاريخ التعديل:   2021-4-28 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعالنات

 اسم الرشكة : تايم ارت للتجارة العامة ش.  ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 411 ملك مولشاين بايزوتر، بر ديب، برج خليفة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1096063 رقم الرخصة 671055    

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : كابكس حسن  للتدقيق، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :12-4-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-4-12

2019 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 
مكتب رقم 2102 ملك نارص عيل محمد اخوندي، الخليج التجاري  هاتف 5850641 04 
فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   خميس البطيحي لاللكرتونيات ش.  ذ.م.م 
العنوان :   ملك محمد عمر عيل بن حيدر الحاريث، مكتب رقم 105 منطقة املرقبات 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1061072    رقم الرخصة  640884      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 4-1-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-1-4

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : يب اس ال وان لالستثامرات ش.  ذ.م.م 
االرشم  محمد  حالد  ملك    A301-A301-A303-B301-B302-B303 مكتب    : العنوان 

 B الفاليس، القرهود، استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1207294   رقم الرخصة 748591     
التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : املركز الدويل لالستشارات وتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار : 26-1-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-1-26

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
213 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة، ديرة هاتف  رقم : 
2501521 04 فاكس: 2501522 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: كابكس حسن  للتدقيق   
 العنوان:  مكتب رقم 2102 ملك نارص عيل محمد اخوندي، الخليج التجاري  

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

ذ.م.م    العامة ش.  للتجارة  آرت  تايم   / بتصفية رشكة  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :12-4-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-4-12

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

أعاله هاتف 5850641 04 فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  خميس البطيحي لاللكرتونيات    ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 4-1-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-1-4

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: املركز الدويل لالستشارات وتدقيق الحسابات 
 العنوان: مكتب رقم 213 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة، 

- ديرة

مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية رشكة / يب اس ال وان لالستثامرات ش. ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة  محاكم ديب

 تاريخ القرار : 26-1-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-1-26

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

املستندات  كافة  معه  مصطحباً   04  2501522 فاكس:   04  2501521  : رقم  هاتف  اعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.   
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

«قطاع  والبحرية  الربية  للمواصالت  االتحادية  الهيئة  تعلن 
النقل البحري» بأن / ارابيال لتأجري القوارب   

 قد تقدم بطلب تسجيل السفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

السفينة مراجعة  اعرتاض عىل تسجيل هذه  له  عىل كل من 
مكتب تسجيل السفن أبوظبي خالل مدة أقصاها 60يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

��سم �ل�سفينة

EX: AL DORA -2  ارابيال 

�لعلم �ل�سابق

UAE

رقم �لت�سجيل 
�ل�سابق

217988
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  دولة الإمارات العربية المتحدة

الهيئة االتحادية للموا�صالت البرية والبحرية 

�سيا�سة التراخي�ص والت�صجيل البحري

  اإعـــالن عن ت�صجيـــل �صفينـــة وطنية

اإدارة �ش�ؤون النقل البحري 

العقارات وإدارتها/   تأجري  / رئيس لخدمات  أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 

الرشكات  قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  - رشكة  ذ.م.م 

االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  

بالتنمية االقتصادية تحت رقم )94302( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 125   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  رئي�س خلدمات تاأجري �لعقار�ت و�إد�رتها  /  ذ.م.م 

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

فقدان �شهادة اأ�شهم 

إمارايت   ( الهاميل   موىس  عبيد  مبارك   / السيد  فقد   

الجنسية ( شهادة أسهم صادرة من املؤسسة الوطنية 

للسياحة والفنادق عدد االسهم 119998 سهام 

 عىل من يجدها تسليمها إىل املؤسسة املذكوره أعاله 

او االتصال عىل الرقم 0507315353

 فقدان �شهادة اأ�شهم 

إمارايت   ( الهاميل   موىس  عبيد  مبارك   / السيد  فقد 

الواحة  رشكة  من  صــادرة  أسهم  شهادة   ) الجنسية 

كابيتل عدد االسهم 3439 سهام 

 عىل من يجدها تسليمها إىل الرشكة املذكوره أعاله او 

االتصال عىل الرقم 0507315353
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  اإعالن فقدان ج�از �شفر 

كودابانايل  حافظ   / املدعو  فقد 

الهند  ،الجنسية  محمد  كونجو 

 )9719097S( رقم  سفره  جــواز 

الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه إىل 

أقرب مركز  إىل  أو  الهند   سفارة  

رشطة مشكوراً.    

  اإعالن فقدان ج�از �شفر 

بت  رمله  /سيتي  املدعو  فقد 

اندونيسيا   ، تــورنــا  ساريكون 

رقــم  ســفــره  ـــواز  ج الجنسية 

يعرث  ممن  الرجاء   )2179569C(

عليه تسليمه إىل سفارة  اندونيسيا  

أو إىل أقرب مركز رشطة مشكوراً.    
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لإعالناتكم بال�حدة:
 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201



لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733 
14 �إعالنات

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

اخلمي�س 29 اأبريل 2021-العـدد 14733

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية
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 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر
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اعالن تجديد  

تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / اإلمارات للمحاماة 

)املحامي حمد محمد كدفور املهريي (. 

العالمة  تسجيل  لتجديد  بطلب 

التجارية : 

  املودعة بالرقـم : 161872

وينزهو  ش.         : باســــــم    

اوهاي بايهيدا شوز كو.، ال يت دي 

وعنوانــــه : ،منرب 7، رود برانتش، ييكينج أيكونوميك أند ديفيلومبنت 

زون / 325600، زهيجيانج، الصني 

    واملسجلة تحت رقم :  )160834(    بتاريخ :  07 /  12  / 2011 .

من  اعتباراً  أخري  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

تاريخ االيداع ىف 2021/09/04 

وحتى تاريخ انتــهاء الحمــاية يف : 04 /09 / 2031.

 هذا ويجوز تجديد الحامية ملدد اخرى متتالية كل منها عرش سنوات 

القانون  من   )19( باملادة  عليها  املنصوص  والــرشوط  لألوضاع  وفقاً 

االتحادي رقم 1992/37 الصادر يف شأن العالمات التجارية .

التسجيل/  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن   
املالك

ش. دينوفوكوربريت أدفايزورز
الحامية  مــدة  تجديد  طلب  بنرش   

للعالمة التجارية التالية:
 املودعة بالرقم : 156721                

بتاريخ : 2011/05/03     
 باســم: ش. دينوفوكوربريت أدفايزورز

 وعنوانه: مكتب رقم 25 ملك أبراج اإلمارات، ص.ب 9948، 
ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 واملسجلة تحت رقم : )156721(       بتاريخ: 2012/11/25 
أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   
وحتى   2021/05/03  : يف  الحامية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً 

تاريخ :  2031/05/03    

تعلن إدارة العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم املحامي/ 
بطلب   ) املهريي  كدفور  محمد  حمد  املحامي   ( للمحاماة  اإلمــارات 

HZTL :ترخيص باستعامل العالمة التجارية
  املودعة تحت رقم :    170664     بتاريخ:     18 / 03 / 2012.      

  املسجلة تحت رقم :    170664     
بتاريخ:   05 /  06 / 2013.

   باســم:  ايه يب يب توربو سيستمز 
ايه جي

   عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس 
اتش  5400 بادن، سويرسا 

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
أجهزة شحن تربينية ملحركات االحرتاق الداخيل وخاصة محركات الديزل 

والغاز، أجزاء ومكونات أجهزة الشحن الرتبينية.
 الواقـعة بالفئة   :  07

* بيانات التعديل:
إسم املرخص له: رشكة إيه يب يب تريبو سيستمز هولدينغ إيه جي 

عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس اتش5400- بادن، سويرسا  
   تاريـخ الرتخيص:       /   /   .

  تاريخ التأشري:   14 /  04 / 2021. 

اإلمارات  املحامي/  تقدم  عن  الفكرية  املصنفات  و  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 
العالمة  باستعامل  ترخيص  بطلب   ) املهريي  كدفور  محمد  حمد  املحامي   ( للمحاماة 

VTR :التجارية
  املودعة تحت رقم :    34198     بتاريخ:     15 / 12 / 1999.      

  املسجلة تحت رقم :    27582     
بتاريخ:   24 /  02 / 2001.

   باســم:  ايه يب يب توربو سيستمز ايه جي
اتش   يس  ايــه،   71 بروجرشرتسه  عنوانه: 

5400 بادن، سويرسا 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل  

املنتجات :
الرتبينية  الشاحنات  الضاغطات  الرتبينات 
للمحركات ذات االحرتاق الداخيل وبخاصة 

محركات الديزل واملحركات الغازية وخاصة املستخدمة يف الدفع املالحي ويف االنشاءات 
الشاحنات  تراكيب  و  قطع  الثقيل  للزيت  االحراق  محركات  ويف  القدرة  لتوليد  الثابتة 
الرتبينية و بخاصة الرتبينات والضاغطات واملحامل وشبكات التشحيم و التزليق وشبكات 
التربيد ومبيتات الغاز والهواء ومرشحات الهواء والكواتم واملضخات املسننات والرتوس 

املسننة املولدات الكهربائية الوصالت.       
 الواقـعة بالفئة   :  07

* بيانات التعديل:
إسم املرخص له: رشكة إيه يب يب تريبو سيستمز هولدينغ إيه جي 

عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس اتش5400- بادن، سويرسا  
     تاريـخ الرتخيص:       /   /   .

      تاريخ التأشري:   14 /  04 / 2021. 

اإلمارات  املحامي/  تقدم  عن  الفكرية  املصنفات  و  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن   
العالمة  باستعامل  ترخيص  بطلب   ) املهريي  كدفور  محمد  حمد  املحامي   ( للمحاماة 

TPL :التجارية
  املودعة تحت رقم :    34200     بتاريخ:     15 / 12 / 1999.      

  املسجلة تحت رقم :    27621     
بتاريخ:   27 /  02 / 2001.

   باســم:  ايه يب يب توربو سيستمز ايه جي
عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس اتش  5400 

بادن، سويرسا 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل  

املنتجات:
الرتبينية  الشاحنات  الضاغطات  الرتبينات 

للمحركات ذات االحرتاق الداخيل وبخاصة محركات الديزل واملحركات الغازية وخاصة 
املستخدمة يف الدفع املالحي ويف االنشاءات الثابتة لتوليد القدرة ويف محركات االحراق 
والضاغطات  الرتبينات  بخاصة  و  الرتبينية  الشاحنات  تراكيب  و  قطع  الثقيل  للزيت 
واملحامل وشبكات التشحيم و التزليق وشبكات التربيد ومبيتات الغاز والهواء ومرشحات 
الهواء والكواتم واملضخات املسننات والرتوس املسننة املولدات الكهربائية الوصالت.       

 الواقـعة بالفئة   :  07
* بيانات التعديل:

إسم املرخص له: رشكة إيه يب يب تريبو سيستمز هولدينغ إيه جي 
عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس اتش5400- بادن، سويرسا  

     تاريـخ الرتخيص:       /   /   .
      تاريخ التأشري:   14 /  04 / 2021. 

اإلمارات  املحامي/  تقدم  عن  الفكرية  املصنفات  و  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن   
العالمة  باستعامل  ترخيص  بطلب   ) املهريي  كدفور  محمد  حمد  املحامي   ( للمحاماة 

TPS :التجارية
  املودعة تحت رقم :    34199     بتاريخ:     15 / 12 / 1999.      

  املسجلة تحت رقم :    27583     
بتاريخ:   24 /  02 / 2001.

   باســم:  ايه يب يب توربو سيستمز ايه جي
عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس اتش  5400 بادن، 

سويرسا 
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

الرتبينات الضاغطات الشاحنات الرتبينية للمحركات 
الديزل  محركات  وبخاصة  الداخيل  االحرتاق  ذات 

لتوليد  الثابتة  االنشاءات  املالحي ويف  الدفع  املستخدمة يف  الغازية وخاصة  واملحركات 
القدرة ويف محركات االحراق للزيت الثقيل قطع و تراكيب الشاحنات الرتبينية و بخاصة 
الرتبينات والضاغطات واملحامل وشبكات التشحيم و التزليق وشبكات التربيد ومبيتات 
الغاز والهواء ومرشحات الهواء والكواتم واملضخات املسننات والرتوس املسننة املولدات 

الكهربائية الوصالت.       
 الواقـعة بالفئة   :  07

* بيانات التعديل:
إسم املرخص له: رشكة إيه يب يب تريبو سيستمز هولدينغ إيه جي 

عنوانه: بروجرشرتسه 71 ايه، يس اتش5400- بادن، سويرسا  
     تاريـخ الرتخيص:       /   /   .

      تاريخ التأشري:   14 /  04 / 2021. 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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 وزارة القت�صاد 

ال�سارقة-وام:

التابعة   - لل�صم  الأمل  مدر�صة   نظمت 

الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  ملدينة 

-  افرتا�صيا يف اإطار اأ�صبوع الأ�صم 46 

وذلك حتت �صعار  ، ملتقى "فلنتحاور" 

"الأ�صخا�س ال�صم يف مواجهة حتديات 
. �صارك يف امللتقى نخبة من  كورونا" 

جمالت  يف  واخلرباء  الخت�صا�صيني 

وخارج  داخل  من  ال�صمعية  الإعاقة 

الدولة اأثروا من خالل اأوراق عمل ناق�صت 

كوفيد19  مواجهة  الهادفة يف  التجارب 

وبناء  اخلربات  تبادل  خالله  ومت 

ال�رشاكات وتعزيز وتفعيل دور الأ�صخا�س 

ال�صم و�صعاف ال�صمع يف جمتمعاتهم .

بنت  جميلة  ال�صيخة  �صعادة  وهناأت 

مدينة  عام  مدير  القا�صمي  حممد 

اأ�صخا�س  الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة 

واملوؤ�ص�صات  ال�صمعية  الإعاقة  ذوي 

و�صعاف  ال�صم  مع  العاملة  والهيئات 

العربي  الأ�صم  اأ�صبوع  مبنا�صبة  ال�صمع 

به  احتفلت  الذي  والأربعني  ال�صاد�س 

املدينة افرتا�صيًا ب�صعاره مع ا�صتعرا�س 

التحديات التي واجهت م�صرية الأ�صخا�س 

ال�صم و�صعاف ال�صمع يف العامل العربي 

خالل الفرتة املا�صية.

وقالت: بعزمية فريقنا مل تتوقف عجلة 

جائحة  بداية  منذ  واحداً  يومًا  التعليم 

كورونا فمدر�صة الأمل لل�صم مت اختيارها 

من قبل مايكرو�صوفت كمدر�صة منوذجية 

يف تطبيق براجمها بالتعليم على مدى 

اأوائل  ومن  املا�صية  اخلم�س  ال�صنوات 

م�رشوع  �صمن  دخلت  التي  املدار�س 

لنا  الدولة مما �صمح  الذكي يف  التعلم 

باأن نكون على جاهزية عالية ملواجهة 

هذا الظرف وا�صتمرار عملية التعلم كما 

لكافة  املدينة  خدمات  باقي  ا�صتمرت 

امل�صتفيدين.

التحديات  من  الكثري  هناك   : واأ�صافت 

املدر�صة  العمل يف  فريق  واجهها  التي 

وطالبها ، ومن هنا جاءت فكرة امللتقى 

العربي  الأ�صم  اأ�صبوع  فعاليات  �صمن 

بتنظيم مدر�صة الأمل لل�صم حتت �صعار 

التحديات  تلك  ملناق�صة  "فلنتحاور" 
لتمكني  املتاحة  واحللول  واخليارات 

ال�صم و�صعاف ال�صمع.

وتوجهت �صعادتها بال�صكر والتقدير اإىل 

العاملني مع الأ�صخا�س ال�صم و�صعاف 

ال�صمع يف العامل العربي على حر�صهم 

الكبري ملا فيه م�صلحة الأ�صخا�س ال�صم 

بالذكر  وخ�صت  النواحي  جميع  من 

ال�صيدة واملربية الفا�صلة عفاف الهريدي 

مديرة مدر�صة الأمل لل�صم التي تخرّجت 

على يدها اأفواٌج من طالب املدر�صة منذ 

تاأ�صي�صها وكانت من اأوائل املوظفني يف 

املدينة منذ تاأ�صي�صها عام 1979 ول زالت 

على راأ�س عملها حتى اليوم تقدم كل ما 

يف و�صعها وتواكب كل تطور وجديد.

من جانبها اأكدت عفاف الهريدي مديرة 

امللتقى  اأهمية  اأن  لل�صم  الأمل  مدر�صة 

الأ�صخا�س  بحقوق  تذكريه  من  تاأتي 

ال�صم و�صعاف ال�صمع وبقدراتهم وطبيعة 

وتوفري  لها  يتعر�صون  التي  التحديات 

التقنيات  وت�صخري  والظروف  العوامل 

ومد  تواجههم  التي  العوائق  لإزالة 

الفر�س  لإتاحة  معهم  التوا�صل  ج�صور 

فاعل  بدور  للقيام  وملوؤ�ص�صاتهم  لهم 

واإيجابي يف عملية التنمية الجتماعية 

والقت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة . 

»ال�سارقة للخدمات الإن�سانية« تنظم ملتقى »فلنتحاور«

�أخبار و�إعالنات
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر
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نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية نموذج اإعالن الن�صر
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14733 Oó`©dG-2021 πjôHCG 29 ¢ù«ªÿG
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

 á«eƒj á∏«°üM ≈∏YCG πé°ùJ ôFGõédG

ôjGôÑa 12 òæe ÉfhQƒc äÉHÉ°UE’

 äÉgƒjQÉæ«°ùdG ™«ªéd ó©à°ùe ¢û«édG :ƒgÉ«æàf

ÉfQÉÑàNG Ωó©H ÉfAGóYCG í°üæfh

 á©eÉédG πNóJ ÖÑ°S ∞°ûµj §«¨dGƒHCG

á°†¡ædG ó°S áeRCG »a á«Hô©dG

-(CG Ü O)  ôFGõédG

 á«eƒj á∏«°üM ≈∏YCG ,AÉKÓãdG Ωƒj ôFGõ÷G â∏é°S

 12  òæe  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  äÉHÉ°UEÓd

 áë°üdG IQGRh äó°UQ Éeó©H ,»°VÉŸG ôjGÈa/•ÉÑ°T

 IÒNC’G  áYÉ°S  24`dG  ∫ÓN  IójóL  áHÉ°UEG  232

 π°ü«d ,≥HÉ°ùdG Ωƒ«dG á∏«°üM øY ádÉM 42 IOÉjõH

.344h ÉØdCG 121 ¤EG äÉHÉ°UE’G ´ƒª›

 IójóL  äÉ«ah  8  ó°UQ  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCGh

 ∂dòH  ™ØJÒd  ,¢ùeCG  Ωƒj  øY ÚàdÉM ¢VÉØîfÉH

.225h ±’BG 3 ¤EG äÉ«aƒdG ‹ÉªLEG

 IójóL  ádÉM  158  πKÉ“  ¤EG  IQGRƒdG  äQÉ°TCGh

 GƒaÉ©J øjòdG ÚHÉ°üŸG OóY ™aôj Ée ƒgh AÉØ°û∏d

 20 óLGƒàj  Éª«a  .598h  ÉØdCG  84 ¤EG  AÉHƒdG  øe

.IõcôŸG ájÉæ©dG ‘ É°†jôe

 AÉKÓãdG  ¥Gô©dG ‘ áÄ«ÑdGh áë°üdG IQGRh äOÉaCGh 

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL IÉah ádÉM 45  π«é°ùàH

.á«°VÉŸG øjöû©dGh ™HQC’G äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

 ‘  AÉHƒdG  AGôL  äÉ«aƒdG  ‹ÉªLEG  ∂dòH  ™ØJôjh

.ádÉM 348  h ÉØdCG 15 ¤EG ¥Gô©dG

 7152  π«é°ùJ ” ¬fEG  ôjô≤J ‘ IQGRƒdG âdÉbh

 ¿ƒ«∏e ¤EG äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG ™ØJÒd IójóL áHÉ°UEG

. äÉHÉ°UEG  10h ÉØdCG  45 h

 ™ØJÒd É°üî°T 7312  AÉØ°T ¤EG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

.ádÉM 532 h ÉØdCG 920  ¤EG ‘É©àdG ä’ÉM ‹ÉªLEG

 ∫ÓN äôLCG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ¿CG  ¤G  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 É°üëa  230h  ÉØdCG  43  á«°VÉŸG24`dG  äÉYÉ°ùdG

 ¢ShÒØH áHÉ°UE’G øe ≥≤ëà∏d ÚæWGƒŸ ÉjÈàfl

 ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N  øjòdG   OóY  ™ØJÒd  ÉfhQƒc

.959h ÉØdCG 198 h ÚjÓe 9 ¤EG …ÈàîŸG

 º¡ª«©£J ” øjò∏d  »∏µdG  Oó©dG   ¿CG    í°VhCGh

 322 ¤EG  π°Uh ÉfhQƒc ¢ShÒØd OÉ°†ŸG ìÉ≤∏dÉH

.É°üî°T 828 ÉØdCG

-(CG Ü O)  Ö«HCG πJ

 ÚeÉ«æH  »∏«FGöSE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ìöU  

 ™«ª÷ ó©à°ùe ¢û«÷G ¿CÉH AÉKÓãdG Ωƒj ƒgÉ«æàf

 øe äGöû©dG ¥ÓWEG ó°UQ ó©H ∂dPh ,äÉgƒjQÉæ«°ùdG

 ∫ÓN π«FGöSEG √ÉŒÉH IõZ øe á«NhQÉ°üdG ∞FGò≤dG

 ÚH äÉ¡LGƒe ™e øeGõàdÉH ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G

.¢Só≤dG ‘ Ú«∏«FGöSEGh Ú«æ«£°ù∏a

  ¬àeƒµ◊  ´ÉªàLG  π¡à°ùe  ‘  ƒgÉ«æàf  ∫Ébh

 …QGRƒdG ¢ù∏éŸG á°ù∏L ó©H äGQGôb ÉfòîJG ó≤d":

 (¢ùeCG)  á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°û∏d  ô¨°üŸG

 .äÉgƒjQÉæ«°ùdG ™«ªL á¡LGƒŸ OGó©à°S’G ÉgOÉØe

 ™«ªL  á¡LGƒŸ  É≤M  ó©à°ùe  /´ÉaódG  ¢û«L/h

."äÉgƒjQÉæ«°ùdG

 ¿CG  πeBGh  áFOÉg á«°VÉŸG  á∏«∏dG  âfÉc":  ±É°VCGh

 …CG  ™e  πeÉ©à∏d  ¿hó©à°ùe  ÉæfEG  .Ahó¡dG  ôªà°ùj

."ÉfhÈàîj ¿CG ÉfAGóYCG í°üfCG ’h ,Qƒ£J

 äGƒbh áWöûdG": ∫Éb ,¢Só≤dG äGôJƒàH ≥∏©àj Éª«ah

 ÚeCÉJh ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y ®ÉØë∏d πª©J øeC’G

 É°†jCG ∑Éæg CGôW É°VÉØîfG ¿CG ó≤àYCGh .IOÉÑ©dG ájôM

 á©«Ñ£H »HÉéjEG ∫ƒ– Gògh äÉHGô£°V’G IóM ‘

."∫É◊G

 ä’Éch- IôgÉ≤dG

 ∫hódG  á©eÉL  ΩÉY  ÚeCG  §«¨dGƒHCG  óªMCG  ócCG

 ó°S  áeRCÉH  πNóàdG  ‘  á©eÉ÷G  ≥M  ,á«Hô©dG

 ¢VQÉ©àj É¡FÉ°†YCG øe ÚæKG ∞bƒe ¿C’ ,á°†¡ædG

.É«Hƒ«KEG ∞bƒe ™e

 ,"É«°ShQ  IÉæb"  ™e  á∏HÉ≤e  ‘  ,§«¨dGƒHCG  ∫Ébh

 á©eÉ÷G  ¿CG  äQƒ°üJ  ÉHÉHCG  ¢ùjOCG"  ¿EG  ,AÉKÓãdG

 ‘ πNóàdG É¡d »¨Ñæj ’ hCG ™«£à°ùJ ’ á«Hô©dG

."¿CÉ°ûdG Gòg

 á©eÉé∏d ÉFQÉW ÉYÉªàLG âÑ∏W öüe" ¿CG ¤EG âØdh

 á°†¡ædG ó°S á«°†b ìô£d 2020 ΩÉ©dG ‘ á«Hô©dG

."»Hƒ«KE’G

 â“  ¢VôY  …òdG  QGô≤dG  ´höûe"  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 QGôb" ¬fCG Éë°Vƒe ,"AGQB’G ≥aGƒàd ¬«∏Y á≤aGƒŸG

 É«Hƒ«KEG ÖdÉ£jh á«fGOƒ°ùdG ájöüŸG ∞bGƒŸG ójDƒj

 ¢ü°ü◊ÉHh  ‹hódG  ¿ƒfÉ≤dG  óYGƒ≤H  ΩGõàd’ÉH

."¿GOƒ°ùdGh öüe øe πµd IQô≤ŸG

 É¡jód  á«Hô©dG  á©eÉ÷G"  ¿CG  §«¨dGƒHCG  í°VhCGh

 ≥M"  ≈∏Y  GOó°ûe  ,"∞∏ŸG  ‘  áë°VGh  ∞bGƒe

."√É«ŸG ‘ Üô©dG

:k’DhÉ°ùJ ô«ãJ ¿ÉªLô«H åjOƒL á«°SÉ«°ùdG á∏∏ëªdG

?§°ShC’G ¥ô°ûdG ≈∏Y  á«Ñ©°ûdG ø«°üdG  äGQÉªãà°SG øª«¡J  πg

 äÉHÉîàf’G AÉLQEG ¢†aôJ á∏≤à°ùªdG ºFGƒ≤dG

á«æ«£°ù∏ØdG á«©jô°ûàdG

 A»°ùj øe πc ™e ΩõëH πeÉ©àdG ≈dEG ƒYój »ªXÉµdG

¥Gô©dG »a »∏NGódG øeCÓd ¢UÉîdG ´É£≤∏d Aƒé∏dG á«fÉµeEG ø∏©j »°ùfƒàdG áë°üdG ôjRh

»ë°üdG ΩÉ¶ædG QÉ«¡fG øe ±hÉîe πX »a 

 IÉah ä’ÉM 9h IójóL áHÉ°UEG 447 πé°ùJ É«Ñ«d

ÉfhQƒc ¢Shô«ØH

 ä’Éch- iRÉ¨æH

 ,»Ñ«∏dG ¢VGôeC’G áëaÉµŸ »æWƒdG õcôŸG πé°S

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG 447

 ÉØdCG 176 ¤EG OÓÑdÉH äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG π°ü«d

.ádÉM 701h

 §°SƒdG áHGƒH ¬à∏≤f ¿É«H ‘ ,õcôŸG í°VhCGh

 â∏KÉ“ ádÉM 512 ¿CG ,AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ,á«Ñ«∏dG

 ¤EG  ÚaÉ©àŸG  ‹ÉªLEG  ∂dòH  ™ØJÒd  ;AÉØ°û∏d

 π«é°ùàd áaÉ°VE’ÉH ,É«aÉ©àe 188h ÉØdCG 162

 3019 ¤EG äÉ«aƒdG OóY π°ü«d ,IÉah ä’ÉM 9

.kÉ°üî°T

 – (CG Ü O)  ø£æ°TGh

 ¿ójÉH ƒL »µjôeC’G  ¢ù«FôdG  IQGOEG  ∫ƒ°Uh òæe

 OOÎj Ú°üdG øY åjó◊Gh ,¢†«HC’G â«ÑdG ¤EG

 GQGôªà°SG πãÁ Ée ƒgh ,äÉëjöüàdG øe Òãc ‘

 á¡ÑL  âëàa  »àdG  á≤HÉ°ùdG  IQGOE’G  á°SÉ«°ùd

 Ée ‘ ,ÚµH ™e ájOÉ°üàb’G Üôë∏d áëjöU

 ÚJƒ≤dG ÚH ΩÉ¶Y Ò°ùµJ ácô©e ¢†©ÑdG √ÈàYG

 Iójó°ûdG á°ùaÉæŸG ∂∏J πX ‘h .⁄É©dG ‘ ÈcC’G

 IóY äÉ¡ÑL ≈∏Y ÉgPƒØf ¢VôØd Iƒb πc §¨°†J

 ‘ ∂dP ≈∏éàjh ,•É≤ædG øe Qób ÈcCG π«°üëàd

.¢UÉN πµ°ûH §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe

 ‘ ¿ÉªLÒH åjOƒL á«°SÉ«°ùdG á∏∏ëŸG äôcPh 

 ó©H ¬fCG ,»µjôeC’G ¿ƒà°ùà«L ó¡©e √öûf ôjô≤J

 IÒNC’G »j „Gh »æ«°üdG á«LQÉÿG ôjRh ádƒL

 ,ÉÑjô≤J ÉYƒÑ°SCG äôªà°SG »àdG §°ShC’G ¥öûdG ‘

 ≈©°ùJ Ú°üdG ¿CG ‘ ∂°û∏d ∫É› ∑Éæg ¢ù«d

 ¢ù«d ,á≤£æŸG ‘ ÉgPƒØf ™«°SƒJ ¤EG •É°ûæH

 É«°SÉeƒ∏HOh Éjôµ°ùY É°†jCG øµdh ÉjOÉ°üàbG §≤a

 óeC’G  πjƒ£dG  QhódG  Ió°ûH  ájóëàe  ,É«°SÉ«°Sh

.á≤£æŸG ‘ áæª«¡e Iƒ≤c IóëàŸG äÉj’ƒ∏d

 òæe §°ShC’G  ¥öûdG  ‘ Ú°üdG  PƒØf ójGõàjh 

 ΩGõ◊G"  IQOÉÑe  ∫ÓN  øe  Éª«°S  ’  ,äGƒæ°S

 á«æÑ∏d ºî°V »ŸÉY ´höûe »gh ,"≥jô£dGh

 ¢ù«FôdG  ¬≤∏WCG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  á«àëàdG

 hóÑjh .2013 ΩÉY ‘ èæ«H ÚL »°T »æ«°üdG

 πcÉ«gh  ájOÉ°üàbG  áµÑ°T  AÉæH  ƒg  É¡aóg  ¿CG

 AGQh Éeh É«≤jôaCGh ÉHhQhCÉH É«°SBG §HôJ á«°SÉ°SCG

 á«ªæà∏d  áªî°†dG  IQOÉÑŸG  √òg  ≈©°ùJh  .∂dP

 »ŸÉ©dG PƒØædG õjõ©J ¤EG ÒÑc πµ°ûH QÉªãà°S’Gh

 π©L ∫ÓN øe ÉHhQhCG ¤EG É«°SBG ¥öT øe Ú°ü∏d

 πµ°ûH  óªà©J  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘  ∫hódG

.Ú°üdG ≈∏Y ójGõàe

 ÜÉàc  ∞dDƒe  ,õjRÉ°T  …ÉNOQƒe QƒàcódG  ∫ƒ≤jh

 ácGöûdG :§°ShC’G ¥öûdG ‘ Ú°üdG á«°SÉeƒ∏HO"
 á«MÉædG øe" :"≥jô£dGh ΩGõë∏d á«é«JGÎ°S’G

 ≥jô£dGh  ΩGõ◊G  IQOÉÑe  ∞°ûµJ  ,á«é«JGÎ°S’G

 áæª«¡dG  •É≤°SEG  ¤EG  Ú°üdG   ≈©°ùJ  ∞«c  øY

 (§°ShC’G ¥öûdG) á≤£æe ‘ á«µjôeC’G á«Hô¨dG

."É«ª∏°S

 ≥jô£dGh ΩGõ◊G IQOÉÑe ÚH ábÓ©dG" :±É°VCGh

 ‘  ÉgóLƒJ  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  äÉcGöûdGh

 ≈∏Y É«éjQóJ Iô£«°ùdÉH É¡d íª°ùJ ...á≤£æŸG

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e äGôJƒJ ≥∏N ¿hO á≤£æŸG

 »g  IQOÉÑŸG  ¿EÉa  ,iôNCG  IQÉÑ©Hh  .Üô¨dG  hCG

 Üô¨dG øe áæª«¡dG π≤æd IQƒ£àe á«æ«°U á£N

 hCG  ÜôM  ¿hO  Ú°üdG  ¤EG  IóëàŸG  äÉj’ƒdGh

."´GöU

 ¬JQÉjR  ∫ÓN  á«Hô©dG  IÉæ≤d  „Gh  ∫Ébh

 ‘ ÉgQGR  »àdG  â°ùdG  ∫hódG  ióMEG  ,ájOƒ©°ù∏d

 ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH ≥FÉKh Ú°üdG â©bh ó≤d" :¬àdƒL
 ¥öûdG ‘ ádhO 19 ™e ≥jô£dGh ΩGõ◊G øª°V

."É¡æe πc ™e Gõ«‡ ÉfhÉ©J â≤≤Mh ,§°ShC’G

 Ú°üdG  ¬«a Rõ©J …òdG  âbƒdG  ‘h"  :±É°VCGh  

 º°SÉ≤àd Ió©à°ùe É¡fEÉa ,á«ªæà∏d GójóL ÉLPƒ‰

 πª©dGh ,§°ShC’G ¥öûdG ∫hO ™e á«bƒ°ùdG ¢UôØdG

 ∫hódG áª≤d •É°ûæH Ò°†ëà∏d á«Hô©dG ∫hódG ™e

 ‹ÉY  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ,Ú°üdG  ™e  á«Hô©dG

 ™«°SƒJh ,≥jô£dGh ΩGõ◊G (IQOÉÑe øª°V) IOƒ÷G

 äÉ«LƒdƒæµàdG  πãe  ƒªæ∏d  IójóL  ä’É›

."Iójó÷Gh á«dÉ©dG

 ¿GôjEGh É«côJ »g „Gh ÉgQGR ≈àdG iôNC’G ∫hódGh

.øjôëÑdGh ¿ÉªYh äGQÉeE’Gh

 º¶©Ÿ …QÉŒ ∂jöT ÈcCG π©ØdÉH »g Ú°üdGh 

 É¡FÉcöT  ¢†©H  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,á≤£æŸG  ∫hO

 âfÉch  .äGQÉeE’Gh  ¿GôjEGh  ájOƒ©°ùdG:Ú«°ù«FôdG

 ‘ Ú°ü∏d  ΩÉÿG §Øæ∏d OQƒe ÈcCG ájOƒ©°ùdG

 âeÉb  óbh  .É«°ShQ  ≈∏Y  áÑ∏¨àe  ,2020  ΩÉY

 πc ™e "á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG äÉcGöûH" Ú°üdG

 øe ,¿B’G ¿GôjEG ∂dòch ,äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG øe

 IóŸ á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG á«bÉØJG ™«bƒJ ∫ÓN

 ™e »æeC’Gh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ∫ƒM ÉeÉY 25

 ™«°SƒJ  πª°ûj  ¥ÉØJ’G  ¿CG  É°†jCG  OOôJh  .¿Gô¡W

 ∫OÉÑJh  ÖjQóàdGh  ájôµ°ù©dG  IóYÉ°ùŸG  ¥É£f

.ájQÉÑîà°S’G äÉeƒ∏©ŸG

 Ú°üdG ó©J ,≥jô£dGh ΩGõ◊G IQOÉÑe ∫ÓN øeh

 å«M ,á≤£æŸG ‘ »ÑæLCG  ôªãà°ùe ÈcCG  É°†jCG

 äGQÉ«∏e  ¤EG  É¡àª«b  π°üJ  á«à–  á«æH  »æÑJ

 GAõL øµJ ⁄ öüe ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .äGQ’hódG

 GAõL É°†jCG πµ°ûJ É¡fCG ’EG ,„Gh ôØ°S Ò°S §N øe

 Ö°ùëH ,Ú°ü∏d ≥jô£dGh ΩGõ◊G IQOÉÑe øe Éª¡e

.¿ÉªLÒH åjOƒL

 äÉ°SGQódG  õcôe  øe  ¿ÉeÎdCG  ¿ƒ÷  É≤ahh

 äGƒæ°ùdG  ‘"  ¬fEÉa  :á«dhódGh  á«é«JGÎ°S’G

 Ú°üdG  ΩÉªàgG  ójGõJ  ™eh  ,á«°VÉŸG  ¢ùªÿG

 Ú°üdG  äôªãà°SG  ,¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  ÈY QƒÑ©dÉH

 äÉcöûdG óYÉ°ùJh .öüe ‘ äGQ’hódG äGQÉ«∏e

 Iójó÷G  ájQGOE’G  áª°UÉ©dG  AÉæH  ‘  á«æ«°üdG

 ôjƒ£àH Ωƒ≤Jh ,IôgÉ≤dG êQÉN AGôë°üdG ‘ öüŸ

 ‘ á«YÉæ°U á≤£æeh ôªMC’G ôëÑdG ≈∏Y AÉæ«e

 óÑY …öüŸG) ¢ù«FôdG ΩÉb óbh .áæî°ùdG Ú©dG

 ¤EG  πbC’G  ≈∏Y äÓMQ â°ùH »°ù«°ùdG  (ìÉàØdG

 áfQÉ≤e ,2014 ΩÉY ‘ ¬Ñ°üæe ¬«dƒJ òæe ÚµH

."ø£æ°TGh ¤EG §≤a Úà∏MôH

 ób ,¤hC’G á∏gƒ∏d ¬fEG ¿ÉªLÒH åjOƒL ∫ƒ≤Jh 

 Ú°üdG ¤EG §°ShC’G ¥öûdG ‘ IOÉ≤dG ¢†©H ô¶æj

 ,º¡à≤£æe ≈∏Y áæª«¡∏d ÉeÉ“ áÑ°SÉæe ÉgQÉÑàYÉH

 ∑QÉ°ûJ ∫hO øe ,π«FGöSEG ÖfÉL ¤EG ,∞dCÉàJ »àdG

 ádhódG IOÉ«°S ¿CÉ°ûH Égô¶f äÉ¡Lh Ú°üdG

 ¢ü«î∏J  ≈a  ≈j  „Gh  á«LQÉÿG  ôjRh  ∫Ébh  

 IQhöV ≈∏Y â≤ØJG ∫hódGh Ú°üdG ¿EG" :¬à∏MQ

 á«æWƒdG  áeGôµdGh  iOÉ«°ùdG  ∫Ó≤à°S’G  ΩGÎMG

 á∏≤à°ùŸG á«ªæàdG πÑ°S õjõ©Jh , ∫hódG ™«ª÷

  ." áYƒæàŸGh

 á«ª°SôdG  Iójó÷G  Ú°üdG  AÉÑfCG  ádÉcƒd  É≤ahh

 ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ”  ¬fCG  „Gh  í°VhCG  (Gƒîæ«°T)

 ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG ≈a πNóàdG á°VQÉ©e"
 QÉà°S â– iôNC’G ∫hódG ≈∏Y AGÎa’Gh iôNC’G

 ¿ƒµàd  ¤hódG  ΩÉ¶ædG  ájÉªMh ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M

 ≈∏Y ºFÉ≤dG ¤hódG ΩÉ¶ædG ôgƒL IóëàŸG ·C’G

 ádGó©dGh ±É°üfE’Gh ájOó©àdGh ¤hódG  ¿ƒfÉ≤dG

. " Ú«dhódG

 ¥öûdG  ∫hO  ™e  Ú°üdG  äÉbÓY  ≥«ª©J  ¿EG

 ≥∏≤j  ¿CGh  óH’  IQÉéàdG  ¥É£f  êQÉN  §°ShC’G

 ¢ù«FôdG   IQGOEG  ¿CGh  á°UÉN  ,IóëàŸG  äÉj’ƒdG

 äGƒ£N  GôNDƒe  äòîJG  ¿ójÉH  ƒL  »µjôeC’G

 ÜÉÑdG íàa ‹ÉàdÉHh ,á≤£æŸÉH ΩÉªàg’G π«∏≤àd

 ≥HÉ°S ÒÑc ∫hDƒ°ùe ∫Ébh .á«æ«°üdG áæª«¡dG ΩÉeCG

 ¿ójÉH  øe  Üô≤e  QÉ°ûà°ùeh  »eƒ≤dG  øeC’G  ‘

 ≥WÉæŸG ∞æ°üà°S âæc GPEG" :ƒµ«à«dƒH áØ«ë°üd

 §°ShC’G ¥öûdG ¿EÉa ,ájƒdhCG ¿ójÉH ÉgÈà©j »àdG

."¤hC’G áKÓãdG õcGôŸG øª°V ¢ù«d

 ,ÇOÉ¡dG  §«ëŸGh  É«°SBG  á≤£æe  É¡fEG"  :±É°VCGh

 ¢ùµ©j Gògh .»Hô¨dG IôµdG ∞°üf ºK ,ÉHhQhCG ºK

 »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ¿CG  ≈∏Y  ÚHõ◊G  ÚH  ÉYÉªLEG

 á°ùaÉæŸG IOƒY ™e äÒ¨J ób ÉæeÉªàgG Ö∏£àJ

."(É«°ShQh Ú°üdG ™e) ≈ª¶©dG iƒ≤dG ÚH

 ‹hódG PƒØædG øe ójõŸG ≈∏Y Ú°üdG ¢ùaÉæJ ™eh

 ,2049 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ⁄É©dG ‘ Iƒb ÈcCG íÑ°üàd

 øe  ,É«°SÉ«°Sh É«LƒdƒæµJh ÉjOÉ°üàbGh Éjôµ°ùY

 AGƒ°S , Éª°SÉM §°ShC’G ¥öûdG íÑ°üj ¿CG íLôŸG

.’ ΩCG ájƒdhC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬à£YCG

-(CG Ü O) IõZ

 É¡°†aQ AÉKÓãdG Ωƒj á∏≤à°ùŸG ºFGƒ≤dG âæ∏YCG 

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«©jöûàdG  äÉHÉîàf’G  AÉLQEG

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG á©eõŸG

 ΩÉeCG  ÉeÉ°üàYG  á∏≤à°ùŸG  ºFGƒ≤dG  âª¶fh

 á«æ«£°ù∏ØdG ájõcôŸG äÉHÉîàf’G áæ÷ ô≤e

 ‘ äÉHÉîàf’G  AGôLEÉH  áÑdÉ£ª∏d  IõZ  ‘

 Gòg ‘ á«°SÉFôdG º«°SGôŸG ΩGÎMGh ÉgóYƒe

.¿CÉ°ûdG

 π«LCÉàH  QGôb  …CG  ¿CG  ºFGƒ≤dG  ƒ∏ã‡  ÈàYGh

 ≥◊ IQOÉ°üe πµ°ûjh QÈe ÒZ äÉHÉîàf’G

 ó©H ¬«∏ã‡ ÜÉîàfG ‘ »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG

.ÉeÉY 15 òæe äÉHÉîàf’G π«£©J

 QÉ«N ≈∏Y ±ÉØàd’G ä’hÉfi" Ghó≤àfG Éªc

 áZÉ«°U  ‘  ¬≤Mh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG

 ∫hGóàdGh ÒÑ©àdG ‘ ≥◊G ¬ëæ“ á«WGô≤ÁO

  ."á£∏°ù∏d »ª∏°ùdG

 "¢Só≤dG"  áØ«ë°U  â∏≤f  Éª«a  ∂dP  »JCÉj

 á£∏°ùdG ¿EG É¡dƒb  á©∏£e QOÉ°üe øY ,á«∏ëŸG

 ó©H" äÉHÉîàf’G π«LCÉJ äQôb á«æ«£°ù∏ØdG

."á«HôYh á«µjôeCG Iójó°T •ƒ¨°V

 áØ«ë°üdG Oó– ⁄  »àdG ,QOÉ°üŸG âdÉbh

 OÉ≤àY’  »JCÉJ"  •ƒ¨°†dG  √òg  ¿EG  ,É¡àjƒg

 ídÉ°üd ¿ƒµJ ød äÉHÉîàf’G èFÉàf ¿CG A’Dƒg

."¢SÉªM ácôM á¡LGƒe ‘ íàa ácôM

 â¨∏HCG  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 ó©H äÉHÉîàf’G AGôLEG π°†Ø oJ É¡fCG á£∏°ùdG

 á«µjôeC’G IQGOE’G É¡H Ωƒ≤à°S áª¡e äGƒ£N

 íàa IOÉYEG É¡æª°V øeh ,Ú«æ«£°ù∏ØdG √ÉŒ

 "á«böûdG ¢Só≤dG" ‘ á«µjôeC’G á«∏°üæ≤dG

.ø£æ°TGh ‘ ôjôëàdG áª¶æe Öàµeh

 á«µjôeC’G  IQGOE’G"  ¿CG  ¤EG  QOÉ°üŸG  âàØdh

 áØc í«LÎH á∏«Øc äGƒ£ÿG √òg ¿CG ó≤à©J

 å«ëH ,á«æ«£°ù∏ØdG áMÉ°ùdG ‘ Údóà©ŸG

 Éªæ«M º¡◊É°üd äÉHÉîàf’G èFÉàf ¿ƒµJ

."Égôjó≤J Ö°ùM ΩÉ©dG Gòg ôNGhCG iôŒ

 ˆG ΩGQ ‘ á«æ«£°ù∏ØdG IOÉ«≤dG ™ªàéà°Sh

 äÉHÉîàf’G ∞∏e á°ûbÉæŸ ¢ù«ªÿG óZ ó©H

 ¢SÉÑY Oƒªfi ¢ù«FôdG ¿CÉH Éª∏Y ,á«©jöûàdG

 äÉHÉîàf’G AGôLEÉH ∫ƒÑ≤dG ºàj ød ¬fCG ø∏YCG

 ¢Só≤dG  Qƒ°†M  ¿hO"  áeÉ©dG  á«æ«£°ù∏ØdG

 Ö°ùM äÉHÉîàfGh ájÉYOh Éë«°TôJ É¡∏gCGh

 ."á©bƒŸG äÉ«bÉØJ’G

 ¿ƒdhDƒ°ùe  ø∏YCG  ¿CG  ó©H  ∂dP  AÉLh

 ¬àeób ÉÑ∏W â°†aQ π«FGöSEG ¿CG ¿ƒ«æ«£°ù∏a

 AGôLEÉH ìÉª°ùdG ¿CÉ°ûH á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG

 ,¢Só≤dG  ¥öT  ‘  á«©jöûàdG  äÉHÉîàf’G

 á«æ«£°ù∏a äÉHÉîàfG AGôLEG ºàj ⁄ ¬fCG Éª∏Y

.2006 ΩÉY òæe áeÉY

- (CG Ü O) OGó¨H

 ≈Ø£°üe  á«bGô©dG  áeƒµ◊G  ¢ù«FQ  ÉYO

  ¤EG  AÉKÓãdG  Ωƒj  á«∏NGódG  IQGRh  »ªXÉµdG

 øe πc ™e ,¿ƒfÉ≤∏d GOÉæà°SGh ,ΩõëH πeÉ©àdG

 ¢Vqô©jh ¥Gô©dG ‘ »∏NGódG øeCÓd A»°ùj

 »ªXÉµdG  ∫Ébh  .ô£î∏d  ÚæWGƒŸG  IÉ«M

 íª°SG  ød":  AGQRƒdG ¢ù∏› á°ù∏L ∫ÓN

 äÉæ«cÉe ¤EG  ájQGRƒdG  ™bGƒŸG ∫ƒëàJ ¿CÉH

 ∫Ó¨à°SG …CG É©WÉb É°†aQ ¢†aQGh ,á«HÉîàfG

. "Úë°TôŸG πÑb øe ádhódG äÉ«fÉµe’

 º¡fCG  Ghôcòàj  ¿CG  AGQRƒdG   ≈∏Y":  ±É°VCGh

 AÉæHCG  áeóÿ  ,á«JÉeóN  ÜÉÑ°SC’  GhAÉL

 ÒµØàdG πÑb á«°SÉ«°S ±GógC’ ¢ù«dh ,ÉæÑ©°T

 ∫Ó¨à°SG ΩóY º¡«∏Yh ,äÉHÉîàfÓd í°TÎdÉH

."äÉHÉîàfÓd º¡JGQGRh

 ºgôFGhód ∫hõædG ¤EG AGQRƒdG »ªXÉµdG ÉYOh

 äÉÑ∏£àe  á©HÉàŸ  ÊGó«ŸG  πª©dGh

 π«¡°ùJh  ä’Éµ°TE’G  πMh  ÚæWGƒŸG

 áeÓ°ùdG äGAGôLEG ≈∏Y ´ÓWE’Gh ,äGAGôLE’G

.ÊÉÑŸG ™«ªL ‘

 AGQRƒ∏d äÉª««≤J Éæjód ":AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh

 Éæaó¡a ,áÑ©°U äGQGôb òîàæ°Sh ÚdhDƒ°ùª∏dh

 ,´É°VhC’G  í«ë°üJh  ÉæÑ©°T  AÉæHCG  áeóN

." á¡jõf IôµÑe äÉHÉîàfG ¤G ∫ƒ°Uƒ∏d

 áeƒµM  á«dÉ◊G  áeƒµ◊G  "¿CG  ±É°VCGh

 »HÉîàf’G  ¢ùaÉæà∏d  ≈©°ùJ  ’h  äÉeóN

 Ö°üf â©°Vh ó≤a ,á«°SÉ«°S ±GógCG ≥«≤ëàd

."GÒNCGh k’hCG øWGƒŸG áeóN É¡æ«YCG

 çOÉM  ‘  ≥«≤ëàdG  ≥jôa  "¿CG  í°VhCGh

  QGóe  ≈∏Y  πª©j  Ö«£ÿG  øHG  ≈Ø°ûà°ùe

 ô¶àæfh ,»æe á«°üî°T á©HÉàÃh ,áYÉ°ùdG

 óªà©æ°Sh  ,√ÉfOóM  …òdG  óYƒŸÉH  √ôjô≤J

 "πeÉµdÉH ¬éFÉàf

- (CG Ü O)  ¢ùfƒJ

 …Rƒa  »°ùfƒàdG  áë°üdG  ôjRh  ìôW  

 ¤EG Aƒé∏dG á«fÉµeEG AÉKÓãdG Ωƒj …ó¡e

 ΩÉ¶ædG ‘ ¢ü≤ædG ó°ùd ¢UÉÿG ´É£≤dG

 ≈∏Y  ∂°Tƒj  …òdG  »eƒª©dG  »ë°üdG

.19ó«aƒc ≈°Vôe ójGõJ ÖÑ°ùH QÉ«¡fE’G

 ‘ ´Éªà°SG  á°ù∏L  ‘ ôjRƒdG  ∫Ébh

 ´É£≤dG ¤EG CÉé∏à°S ádhódG ¿EG  ¿ÉŸÈdG

 ´É£b äGQób âbÉa ∫ÉM ‘ ¢UÉÿG

 É¡HÉ©«à°SG  ábÉW  á«eƒª©dG  áë°üdG

 ∫É¨°TE’G  áÑ°ùf  ≠∏ÑJh  .iƒ°ü≤dG

 äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH  ¢TÉ©fE’G  ±ôZ  ‘
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اأبوظبي-وام:

 تنطلق ال�س���بت املقبل فعاليات ملتقى 

"زايد نبع اخلري للإن�سانية" الذي تنظمه 
الت�سام���ح والتعاي����ش افرتا�سيا  وزارة 

ال�سبت املقبل برعاي���ة وح�سور معايل 

ال�سي���خ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 

اإحتفائها  اإطار  الت�سامح والتعاي�ش، يف 

بذك���رى ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه، الذي 

اأر�س���ى مب���ادئ الدولة وقيمه���ا، حتى 

اأ�سبحت منوذج���ًا ح�ساري���ا فريدا يف 

التعاي�ش والت�سامح والخوة الإن�سانية، 

ويف التعم���ري والبن���اء والنه�سة، ويف 

ال�ستقرار والرخاء، ي�سيد به العامل كله.

كب���ري  ع���دد  امللتق���ى  اإىل  ويتح���دث 

م���ن ال�سخ�سي���ات الفكري���ة الإماراتية 

الدينية، حول قيم  والعاملية والقيادات 

واعم���ال املغفور له ال�سي���خ زايد طيب 

اهلل ثراه التي تعت���ر الأخوة الإن�سانية 

والت�سام���ح والتعاي�ش بني اجلميع اأحد 

اأهم الركائز التي قامت عليها، وحتر�ش 

القي���ادة الر�سي���دة عل���ى تعزيزها يف 

نفو�ش الجيال اجلديدة حمليا وعامليا.

و�سيلقى معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 

كلمة اإفتتاح امللتقى حول زايد الإن�سان 

/القيمة والذكرى والأث���ر/ كما يتحدث 

�سع���ادة حممد عبد اجللي���ل الفهيم عن 

اأهمي���ة العمل الإن�س���اين والت�سامح يف 

فك���ر ال�سيخ زايد حملي���ا وعامليا واأثر 

ذل���ك على مكانة الدولة ونه�ستها، فيما 

يتن���اول كل م���ن املطران ب���ول هيندر 

والدكتور حممد  �سارنا  واحلاخام يهودا 

مط���ر الكعب���ي قيمة الت�سام���ح الديني 

واأهميت���ه يف بن���اء الدول���ة على نهج 

زايد، وحرية العتقاد التي اأر�ساها زايد، 

وعززهته���ا القيادة الر�سي���دة للدولة ، 

كم���ا يتحدث ممثلون عن اأ�سحاب الهمم 

وعمال الإم���ارات والأجيال اجلديدة عن 

اثر زايد.

واأك���دت وزارة الت�سام���ح والتعاي�ش ان 

اهتمامها بتنظيم ملتقى "زايد نبع اخلري 

للإن�سانية" �سنويا يف ذكرى ال�سيخ زايد 

طيب اهلل ثراه، ل يهدف فقط اإىل الوقوف 

على ماآثر واأعمال واأقوال الوالد املوؤ�س�ش 

وتعزيزها ل���دى الأجيال اجلديدة، واإمنا 

يتخطى ذل���ك اإىل الوقوف على فكر زايد 

الذي اأ�س�ش دولة فتية نفاخر بها العامل، 

لكي نتعلم منها الدرو�ش، ون�ستفيد منها 

يف املقب���ل من الي���ام، لأن ال�سيخ زايد 

طيب اهلل ث���راه كان رمزا لكل ما نفاخر 

به الع���امل من قيم واإن�سانية ورغبة يف 

التعاون مع اجلمي���ع، فهو يف حد ذاته 

مدر�س���ة تخرج فيه���ا الآلف من اأبنائه 

وا�ستف���اد منها الكث���ريون خارج حدود 

الإمارات.

واأو�سحت الوزارة اأنها حتر�ش دائما على 

ال�ستف���ادة من هذا امللتق���ى، باعتباره 

فر�س���ة رائعة لتعزيز ثقاف���ة الت�سامح 

والتعاي�ش وقبول الختلف لدى الأجيال 

اجلدي���دة من خلل اأقوال واأعمال ال�سيخ 

زاي���د طيب اهلل ثراه، التي كان لها اأثرها 

امل�ستويات،  عل���ى خمتل���ف  الإيجابي 

بل اإنه���ا قدمت �سورة رائع���ة للإن�سان 

الإماراتي على م�ست���وى العامل، واأبرت 

قيمة القوة الناعم���ة للدولة واأثرها يف 

العلق���ات الدولي���ة والثق���ل ال�سيا�سي 

والقت�سادي لها اإقليميا وعامليا، موؤكدة 

اأن مردود الت�سام���ح والتعاي�ش اإيجابي 

دائما حتى م�ستوى الأم���ان وال�ستقرار 

ال�سيخ  واأن  اأي�س���ا،  وال�سلم والقت�ساد 

زايد كان يدرك كل هذه الأهداف بنظرته 

الثاقبة وروؤيته احلكيمة.

واأعلن���ت وزارة الت�سامح والتعاي�ش عن 

دعوتها لكافة فئ���ات املجتمع ملتابعة 

فعالي���ات امللتق���ى ال���ذي ي�ستمر ملدة 

ي���وم واح���د /افرتا�سيا/ ع���ر املوقع 

الر�سمي لل���وزارة وعنوانها على مواقع 

التوا�س���ل الجتماعي حي���ث �سيتم نقل 

بث ح���ي لكافة وقائ���ع امللتقى، موؤكدا 

اأن جمرد تنظيم ملتقى ل يفي حق زايد 

علين���ا جميعا، واإمنا ميث���ل حر�ش كل 

من���ا على تذكر الرجل ال���ذى كان �سببا 

يف خ���ري و�سعادة امللي���ني لي�ش فقط 

اأعماله  واإمنا تخط���ت  الإم���ارات  داخل 

اإىل كاف���ة قارات الع���امل، ونتذكر قدرته 

على مواجه���ة التحديات وحر�سه على 

التوا�س���ل الإيجاب���ي مع الغ���ري وفهم 

واحرتام الثقافات واحل�سارات الإن�سانية 

وجهوده يف �سبيل اأن يكون الإن�سان يف 

الإمارات مثاًل رائداً يف ال�سلوك الإن�ساين 

واملجتمع���ي الق���ومي ، يرتب���ط بقوة ، 

مب�سرية جمتمعه وعامل���ه ، وي�سهم يف 

مواجهة كافة التحديات بوعي وذكاء.

اأبوظبي-الوحدة: 

اعتمد املجل�ش التنفيذي ملنظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�سكو( بالإجماع، 

الق���رار الأول م���ن نوعه الذي تقدم���ت به دولة 

الإم���ارات العربية املتح���دة ب�سفتها ع�سو يف 

املجل�ش التنفيذي، وال���ذي كان بعنوان "الإطار 

اخلا����ش بتعليم الثقافة والفن���ون"، الذي جاء 

ل�رضورة البدء باتخاذ اإج���راءات عمل ملمو�سة 

لتعزي���ز التعاون ب���ني الثقاف���ة والتعليم، ملا 

لذلك م���ن اأهمي���ة وتاأثري يف حتقي���ق التنمية 

امل�ستدامة لل�سعوب والدول، وت�سخري الثقافة يف 

التعليم عر تو�سيع خمرجات التعلم والقدرات 

وامله���ارات للجميع، ع���ر جمموعة وا�سعة من 

الفر�ش التي توفره���ا الثقافة، وت�سمني الرتاث 

وال�سناع���ات الثقافية والإبداعي���ة يف التعليم 

الر�سم���ي وغري الر�سم���ي، والتعلم مدى احلياة، 

الذي ي�سمل التكنولوجيا الرقمية.

جاء ذل���ك خ���لل اجتماعات ال���دورة ال� 211 

للمجل�ش التنفيذي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة )اليون�سكو(، املنعقد يف الفرتة 

من 7 اإىل 21 اأبريل، وقد حظي القرار برعاية 45 

دولة من الدول الأع�س���اء، والتي بدورها ثمنت 

مقرتح قرار دولة الإم���ارات، الرامي اإىل ت�سخري 

الثقافة يف التعليم، وتوفري توجيه علمي ب�ساأن 

دمج التكنولوجيا اجلديدة والذكاء ال�سطناعي 

يف اإعداد برامج تعليم الثقافة وتوفريها، وتقدمي 

بدائل ملئمة ملختلف الظروف، والت�سجيع على 

اإقامة �رضاكات ا�سرتاتيجية على ال�سعيد الدويل 

والوطني ب���ني املوؤ�س�سات الثقافية والتعليمية، 

ودع���م الدول الأع�س���اء ل�سم���ان التكامل بني 

املب���ادئ املتعلق���ة ب�سيا�سات تعلي���م الثقافة 

والفنون م���ن جه���ة، وال�سرتاتيجيات واخلطط 

املتعلقة بالتنمية الجتماعية والقت�سادية من 

جهة ثانية، ل �سيما املتعلقة بقطاع ال�سناعات 

الثقافية والإبداعية.  

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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وزارة الت�سامح تطلق ال�سبت ملتقى »زايد 
نبع الخير للإن�سانية«

معر�ض الجناح الوطني للدولة يقدم نموذجاً اأولياً من مادة بديلة 

وم�ستدامة للإ�سمنت في بينالي البندقية

اليون�سكو تعتمد اأول قرار تطرحه 

الإمارات ب�ساأن »الإطار الخا�ض 

بتعليم الثقافة والفنون« 

 ك�سف النقاب عن تواأم منحوتة »ديفيد« لمايكل 
اأنجلو في اإك�سبو 2020 دبي

دبي-وام:

 �سهد جن���اح اإيطاليا يف اإك�سبو 2020 

دبي تركيب ن�سخة ثلثية الأبعاد مبهرة 

بارتف���اع خم�س���ة اأمتار م���ن منحوتة 

"ديفيد" ال�سهرية عامليا ملايكل اأجنلو 
لت�سكل معلما ثقافيا يف اإك�سبو الدويل 

املقبل واإ�سافة ممي���زة للم�سهد الفني 

احلي���وي واملزده���ر بدول���ة الإمارات 

العربية املتحدة.

ا�ستغرق ال�ستن�ساخ الدقيق �سهورا من 

العمل ال�ساق لفنانني ومبتكرين ت�سمنت 

40 �ساع���ة من امل�س���ح الرقمي للعمل 

الفني الرخام���ي الأ�سلي املوجود يف 

فلورن�سا والعائد للقرن ال�ساد�ش ع�رض و 

اإن�ساء منوذج رقمي ثلثي الأبعاد بدقة 

146 من الألف م���ن امللليمرت و تنفيذ 

الإنتاج بوا�سط���ة اإحدى اأكر الطابعات 

الثلثية الأبعاد يف العامل و�ساعات من 

العمل اليدوي لإ�سفاء اللم�سات الأخرية.

جاء الك�سف ع���ن املنحوتة التواأم يف 

حف���ل اإع���لن اكتمال جن���اح اإيطاليا، 

بح�سور كل من مع���ايل ال�سيخ نهيان 

بن مب���ارك اآل نهيان وزي���ر الت�سامح 

و التعاي����ش املفو�ش الع���ام لإك�سبو 

2020 دبي و مع���ايل رمي بنت اإبراهيم 

الها�سم���ي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 

الدويل املدير العام لإك�سبو 2020 دبي 

و معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 

الثقافة وال�سب���اب ومعايل لويجي دي 

مايو، وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

الإيط���ايل و �سعادة هال���ة بدري مدير 

عام هيئ���ة الثقافة والفن���ون يف دبي 

وداريو نارديل، عمدة فلورن�سا و باولو 

غلي�سنتي املفو�ش العام لإيطاليا لدى 

اإك�سبو 2020 دبي.

وقال معايل لويج���ي دي مايو: "تربط 

اإيطاليا ودولة الإمارات العربية املتحدة 

علقة وثيقة منذ زمن طويل، ت�ستند اإىل 

ال���روؤى والهتمامات  اأ�س�ش متينة من 

امل�سرتكة، مب���ا فيها البتكار والثقافة.. 

واإيطالي���ا، كونها الدولة امل�سيفة لآخر 

اإك�سبو دويل اأقيم يف ميلنو عام 2015، 

تدرك اأهمية اإك�سبو 2020 بو�سفه فر�سة 

مهمة للتبادل الثقايف واملعريف وتكوين 

الروابط اجلديدة واملثمرة .. نتطلع اإىل 

الرتحيب بالعامل يف جناح اإيطاليا يف 

وقت لحق من العام اجلاري للنطلق 

يف رحلة غري م�سبوقة عر ما�سي بلدنا 

و حا�رضه وم�ستقبله ال�ستثنائي".

و�ستكون ن�سخ���ة "ديفيد" معلما بارزا 

ب���ني العديد م���ن التج���ارب الثقافية 

الغنية واملتنوعة التي �سيقدمها اإك�سبو 

2020 وال���دول امل�سارك���ة فيه، والتي 

يزي���د عددها عل���ى 190 دولة احتفال 

بابت���كارات الب�رضي���ة واإبداعاتها على 

مدار �ستة اأ�سهر.

وقالت معايل نورة الكعبي: "لقد اأبهرت 

منحوتة ديفي���د الأ�سلية العامل لقرون 

عدة، ومثلت رمزا مميزا لع�رض النه�سة، 

والثقافة وال���رتاث واحلرفية الإيطالية 

على نط���اق اأو�سع.. والإمارات، ب�سفتها 

مركزا للف���ن والثقاف���ة يف املنطقة و 

بالنظ���ر اإىل م�سهدها الفن���ي الناب�ش 

باحلي���اة، �سعي���دة بالرتحي���ب بهذه 

الن�سخة الأدق على الإطلق من التحفة 

الفنية، وم�ساركتها مع املليني من زوار 

اإك�سبو 2020 دبي".

من جانبها قالت �سع���ادة هالة بدري: 

"نفخ���ر بامل�ساهم���ة يف تعزيز بيئة 
ثقافية اإبداعي���ة عر الرتقاء مبنظومة 

مزدهرة م�ستدامة من �ساأنها دعم النمو 

القت�س���ادي لدب���ي ومكانتها بو�سفها 

مركزا رئي�سيا للفنون والثقافة.. ي�ساعد 

حتفيز منظومة م���ن املواهب الإبداعية 

على دمج الفن والإبداع بامل�سهد العام 

لإم���ارة دب���ي وجعلهم���ا يف متناول 

اجلميع يف كل م���كان، مبا يعزز موقع 

دبي على اخلريطة الثقافية العاملية".

الرقمي���ة  التقني���ات  ان   " واأ�ساف���ت: 

واملرئي���ة املتط���ورة امل�ستخدمة يف 

اإن�س���اء العمل الفن���ي امل�ستن�سخ عن 

منحوت���ة ديفيد، ف�سل ع���ن املجهود 

الذي بذل���ه فريق الفنيني عايل املهارة 

تظهر بو�سوح كيف ميكن دمج التاريخ 

والتقنية ب�سل�سة للو�سول اإىل نتيجة 

يف غاية اجلمال.. 

عجمان-وام:

 احتف���ل مركز حميد ب���ن را�سد 

النعيم���ي خلدمة القراآن الكرمي ، 

بختام ال���دورة املكثفة الثامنة 

لعام 2020 حلفظ القراآن الكرمي، 

وذلك برعاي���ة وح�سور ال�سيخة 

عزة بنت عبداهلل النعيمي، املدير 

العام ملوؤ�س�س���ة حميد بن را�سد 

اخلريي���ة، وال���ذي مت فيه تكرمي 

الطلب���ة اخلامت���ني، واجله���ات 

الراعي���ة لل���دورة وال�سخ�سيات 

الراعية للمركز.

ح�رض احلفل - الذي اأقيم يف فندق 

عجمان ����رضاي - ح�سني حممد 

احلمادي املدير التنفيذي للمركز 

وممثل���و املوؤ�س�س���ات واجلهات 

الراعية و ال�رضكاء ال�سرتاتيجيني 

الداعمة  وال�سخ�سي���ات  للمركز 

وقالت ال�سيخة عزة بنت عبداهلل 

النعيم���ي - يف كلم���ة األقته���ا 

خلل احلف���ل - اإن املركز ومنذ 

تاأ�سي�سه عام 2012، عمل ب�سكل 

متنوعة  م�س���ارات  وعر  حثيث 

على تطوي���ر امل�ساريع القراآنية 

اإمارة عجمان وعلى حتقيق  يف 

اأف�س���ل النتائ���ج الت���ي ي�سعى 

اإليه���ا ومع كل اإجن���از نحققه ، 

تزداد اآمالن���ا وتت�سع تطلعاتنا 

بالو�سول اإىل الريادة يف خدمة 

القراآن الكرمي .

واأكدت اأن الحتفال بتخريج 41 

خامتا للق���راآن الكرمي من طلبة 

كاإجناز  ي�سج���ل   2020 الع���ام 

جديد للمركز حيث جاء نتيجة 

ال�ست�سلم  الدوؤوب وعدم  العمل 

"كوفيد  راأ�سها  للتحديات وعلى 

19 " ويوؤك���د جن���اح املركز يف 

تذليل ال�سع���اب وب�سط الطريق 

لط���لب القراآن الك���رمي ليكملوا 

اإجمايل  اأن  .. مو�سحة  م�سريتهم 

ع���دد اخلامتني باملرك���ز و�سل 

اإىل 164 خامت���ا وخامتة للقراآن 

الكرمي .

وقال���ت اإن موؤ�س�س���ة حميد بن 

را�سد النعيمي باعتبارها الكيان 

الرئي�سي ملرك���ز حميد بن را�سد 

الكرمي  الق���راآن  النعيمي خلدمة 

ت�س���ع ن�سب عينيه���ا منظومة 

التطوير والبتكار �سبيل للو�سول 

واأف�س���ل  الغاي���ات  اأعل���ى  اإىل 

التطبيقات املبتكرة وهو ما دعا 

املوؤ�س�س���ة اإىل تطوير م�ساريعها 

من خلل ت�سخ���ري التكنولوجيا 

اخلدماتية لت�س���ل خدمة القراآن 

لكل طالب يف بيته.

واأعلن���ت ال�سيخ���ة ع���زة بنت 

عب���داهلل النعيمي مبنا�سبة �سهر 

الدورة  اإط���لق  املبارك  رم�سان 

املكثفة التا�سع���ة حلفظ القراآن 

الكرمي لع���ام 2021 .. راجية من 

اهلل عز وجل التوفي���ق وال�سداد 

واملزيد من الإجنازات.

وتقدمت بخال�ش ال�سكر للخامتني 

هذا العام على اجتهادهم وجدهم 

وحر�ش اأهليهم والذي توج اليوم 

بتخريجهم .. كما تقدمت بال�سكر 

ل���كل من �ساه���م يف اإجناح هذا 

العر�ش الإمياين واأثرى هذا ال�سهر 

الف�سيل.

وكرمت ال�سيخة عزة بنت عبداهلل 

النعيمي - خلل احلفل - اجلهات 

الراعي���ة لل���دورة وال�سخ�سيات 

الراعية للمركز .. كما كرمت 41 

خامتا وخامتة للقراآن الكرمي.

م���ن جانبه ق���ال ح�سني حممد 

احلم���ادي - يف ت�رضيح خا�ش 

لوكالة اأنب���اء الإم���ارات / وام 

/ - اإن املرك���ز ومن���ذ تاأ�سي�سه 

عمل بجهد حثيث وعر م�سارات 

متنوعة عل���ى تطوير امل�ساريع 

القراآنية يف اإمارة عجمان وعلى 

حتقيق اأف�س���ل املخرجات التي 

ت�سعى له���ا القي���ادة احلكيمة، 

ومع كل اإجناز يتم حتقيقه تزداد 

الآم���ال وتت�س���ع التطلعات اإىل 

منوذج جمتمعي ريادي .

الحتفال  اأن  احلم���ادي  واأ�ساف 

بتكرمي 41 خامتا و خامتة للقراآن 

الكرمي اإجناز ه���ام جاء نتيجة 

العم���ل ال���دوؤوب والتفاين ملدة 

عام مل���يء بالتحديات نتيجة 

انت�سار اجلائح���ة الأمر الذي مل 

يف���ت يف ع�س���د طلب���ة الدورة 

املكثفة الثامنة وا�ستطاعوا رغم 

ال�سعوب���ات اإكمال م�سرية حفظ 

كتاب اهلل عز وجل حيث ا�ستفاد 

الطلبة من البنية املتطورة التي 

تتمت���ع بها دول���ة الإمارات يف 

جم���ال التقني���ة و الت�سالت و 

ا�ستطاع���وا اأن يحفظوا كتاب اهلل 

تعايل يف هذه الفرتة ال�ستثنائية 

التي منر بها .

»مركز حميد لخدمة القراآن الكريم« بعجمان 
يخرج 41 خاتماً وخاتمة

اأبوظبي-وام:

 يحت�سن معر�ش اجلناح الوطن���ي لدولة الإمارات ، 

خلل الن�سخة القادمة من املعر�ش الدويل للعمارة 

2021 يف بين���ايل البندقية، منوذج���ًا اأوليًا �سخمًا 

م�سنوعًا من مادة مبتكرة بديلة للإ�سمنت و�سديقة 

للبيئ���ة مت تطويرها من نفاي���ات املحلول امللحي 

امُلعاد تدوي���ره، كما �سيعر�ش ت�سكيل���ة رائعة من 

ال�سورة الفوتوغرافية بعد�سة الفنانة فرح القا�سمي.

وي�سكل هذا النموذج الأويل امل�سنوع من امللح كمادة 

اأ�سا�سي���ة، وتبل���غ اأبعاده اخلارجي���ة 7 × 5 اأمتار، 

وارتفاعه 2.7 مرت، وم�ساحته الداخلية تت�سع للزّوار 

بحجم غرفة قيا�سها 2.5 × 5 اأمتار.

ويدخل يف تكوين هذا الهي���كل املبتكر ما ي�سل اإىل 

3000 وح���دة م�سنوعة من م���ادة بديلة للإ�سمنت 

م�سنوعة من اأك�سي���د املغن�سيوم /MgO/ املطّورة 

حتت اإ�رضاف القيمني الفنيني وائل الأعور وكينيت�سي 

ترياموتو من خلل عمليات بحث تعاوين.

وقد تعاون القيمان الفنيان مع فرق متخ�س�سة من 

خمتر "اأم���ر" التابع جلامعة نيوي���ورك اأبوظبي، 

وق�س���م الأحياء والكيمياء والعل���وم البيئية التابع 

للجامع���ة الأمريكي���ة يف ال�سارق���ة بالإ�سافة اإىل 

خمت���ر "اأبوت�س���ي" وخمت���ر "�سات���و" التابعني 

جلامع���ة طوكيو، انطلقًا من م�ساعيهما الرامية اإىل 

تطوير مادة كيميائية بديل���ة للإ�سمنت بالعتماد 

على التقنيات الهند�سية الرقمية املتقدمة لت�سميم 

منوذجًا اأوليًا م�ستوحًى م���ن مفهوم العمارة "لغة 

امل�ستقبل". و�سيتمك���ن زّوار ال�رضكال اأفينيو، طوال 

�سه���ر مايو، من م�ساه���دة مناذج جتريبي���ة اأولية 

للت�سميم الهيكلي املبتكر حيث يعر�ش يف خمتر 

اأبحاث "اأر�ٌش َلِدنة" يف دبي.

وقال وائل الأعور وكينيت�س���ي ترياموتو، امل�سممان 

املعماري���ان والقيم���ان الفنّيان ملعر����ش اجلناح 

الوطني: "حر�سنا اأثناء عملياتنا البحثية التعاونية 

على تطوير مادة بناء �سديقة للبيئة بديلة عن مادة 

الإ�سمنت البورتلندي، حيث كان �ساغلنا ال�ساغل هو 

تطبيق املمار�سات املعمارية املحلية املبنية على 

ال�ستفادة م���ن املوارد وطبيع���ة البيئة يف منطقة 

اخلليج. 

احتفاًء بذكرى حكيم العرب: 

في �حتفالية �كتمال جناح �إيطاليا..

- �إز�حة �ل�ستار عن ثالثة هياكل ل�سفن مقلوبة 

تعلو �لجناح لت�سكل باألو�نها �لعلم �لإيطالي 



اأبوظبي-وام:

اأثمرت اجلهود امل�ستمرة لرابطة املحرتفني 

الإماراتية، من خ���ال خطط وبرامج عمل 

ال�ش���وؤون الفنية التطويري���ة، عن نتائج 

كبرية وملحوظة على م�ش���توى متو�ش���ط 

اأعم���ار الاعبني يف دوري اخلليج العربي 

يف املو�شم احلايل، بعدما بلغ 26.4 �شنة، 

مقارنة مبعدل 28.5 يف مو�ش���م 2018-

.2019

واأو�شحت الح�شائيات التي اأعلنت عنها 

الرابط���ة يف �شياق ور�شة عم���ل ال�شوؤون 

الفنية التطويرية للمو�شم املقبل 2021-

2022، بح�شور وتفاعل من ممثلي الأندية، 

ع���ن حتقيق دوري اخللي���ج العربي الرقم 

الأقل يف مقارن���ة بدوريات عاملية بارزة؛ 

مثل الإيط���ايل 26.6 �شن���ة، والإجنليزي 

و  �شن���ة،   27 والإ�شب���اين  �شن���ة،   26.9

ال�شعودي 28.6 �شنة.

وقد �شاهمت مبادرة اإلزام الأندية بوجوب 

ت�شجيل عدد 3 لعبني يحملون اجلن�شية 

الإماراتية /ممن يح���ق لهم امل�شاركة مع 

املنتخبات الوطني���ة/ يف قائمة املباراة 

من مواليد 98 فما فوق، يف دوري اخلليج 

العربي يف تقليل متو�شط اأعمار الاعبني 

يف الدوري.

ون�شت اللوائح عل���ى اأنه ويف حال ف�شل 

الن���ادي يف ت�شجيل ه���وؤلء الاعبني يف 

قائم���ة املب���اراة �شيتم اعتم���اد القائمة 

املقدمة منقو�شة ولن يكون باإمكان النادي 

تعوي����ض الاعبني املذكوري���ن يف هذه 

املادة باعبني اآخرين.

وعل���ى �شعيد الاعب���ني املقيمني، حتظر 

اللوائح على الأندية قيد الاعبني »اجلدد« 

يف »فئة املقيم« ملن هم اأكرب من 20 عامًا 

م���ا مل يكونوا مقيدي���ن ا�شًا يف �شجات 

الحتاد يف املو�شم املا�ش���ي، اإ�شافة اإىل 

ا�شتمرار بقية ال����روط والتي ت�شمل »األ 

يكون الاعب امل�شج���ل يف فئة املقيمني 

اأو املوالي���د قد مثل اي دولة اأخرى، اإ�شافة 

اىل عدم جواز حتوي���ل هوية »الأجانب« 

املقيدين م�شبقًا اىل فئة »لعب مقيم«.

وك�شف���ت ور�شة عم���ل ال�ش���وؤون الفنية 

التطويرية لرابط���ة املحرتفني يف البيان 

ال�ش���ادر عن رابطة املحرتف���ني، ما�شمنا 

على معلومات من خال الأرقام الر�شمية 

للمو�شم احل���ايل 2020- 2021 يف دوري 

اخلليج العربي، عن تراجع متو�شط اأعمار 

الاعبني مقارنة باملو�شم املا�شي 2019- 

2020، ع���اوة عل���ى الزي���ادة يف اأعداد 

م�ش���اركات الاعبني املواطنني من مواليد 

1998 يف دوري اخلليج العربي.

وت�شدر اجلزي���رة قائمة متو�ش���ط اأعمار 

الاعبني يف املو�شم احل���ايل باأقل معدل 

بنحو 25.20 عامًا، مقابل 26.28 لفريق 

بن���ي يا�ض الأق���ل يف املو�ش���م املا�شي 

2019- 2020، و�شم���ت قائم���ة الف���رق 

اخلم�ض الأقل يف مع���دل الأعمار للمو�شم 

احلايل بجانب اجلزيرة، بني يا�ض 25.79، 

والفجرية 25.97، والو�شل، 26.12، وحتا 

.26.43

وعلى غرار قائمته الت���ي �شمت متو�شط 

الأعمار الأقل يف الدوري، برز ا�شم اجلزيرة 

كاأكرث الأندي���ة منحًا للفر�ض لاعبني من 

مواليد 1998 وما فوق فر�شة امل�شاركة يف 

الدوري بر�شيد 9 لعبني، وحل حتا والعني 

يف املركز الثاين مبن���ح الفر�شة لثمانية 

لعب���ني، مقابل 6 لعبني يف اأندية �شباب 

الأهلي، وخورف���كان، والوحدة، و5 لعبني 

يف ناديي احتاد كلباء والو�شل، واقت�رت 

امل�شاركة على 3 لعبني يف اأندية عجمان، 

والظفرة، والفجرية، وال�شارقة، مقابل لعب 

واحد يف ناديي بني يا�ض والن�ر.

ويوؤك���د �شعادة عبداهلل نا����ر اجلنيبي، 

رئي�ض رابطة املحرتف���ني، اأن اإقامة ور�شة 

ال�شوؤون الفني���ة التطويرية، ياأتي انطاقًا 

من ا�شرتاتيجي���ة الرابطة التي تقوم على 

مبداأ التطوير والبح���ث عن الأف�شل دائمًا، 

بالتعاون مع الأندية و احتاد كرة القدم.

وقال : »مت ا�شتعرا�ض اأرقام واح�شائيات 

من املو�ش���م احلايل ومقارن���ات مع اأبرز 

الدوري���ات العاملية، والتي مت اإعدادها من 

قبل فرق العم���ل املتخ�ش�شة يف املجال 

الفن���ي، م���ع الأخذ كاأولوي���ة مباحظات 

الأندي���ة، وال�شعي لدمج ه���ذا العمل معًا 

لتوحيد اجلهود م���ن اأجل طرح املبادرات 

ال�شرتاتيجي���ة التي م���ن �شاأنها موا�شلة 

الرتقاء باجلوانب الفنية للم�شابقات«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

اخلمي�ض 29 اأبريل 2021 �� الع�دد 14733  الريا�ضة

دوري الخليج العربي يجني ثمار مبادراته 

للنزول بمعدل اأعمار الالعبين

دبي-وام:

 قرر احت���اد الإمارات لك���رة القدم وبعد 

التن�شي���ق مع الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث، وجلنة اإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن 

جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي ال�شماح 

للجماه���ري بح�ش���ور املب���اراة النهائية 

م���ن بطولة كاأ�ض �شاح���ب ال�شمو رئي�ض 

الدول���ة، التي جتمع ب���ني فريقي �شباب 

الأهلي والن�ر على ا�شتاد هزاع بن زايد 

يف مدين���ة العني ي���وم 16 مايو املقبل، 

وذلك بن�شب���ة 30% من ال�شعة الإجمالية 

ملدرجات ال�شتاد.

واأكد احتاد ك���رة القدم يف بيانه ال�شادر 

الليلة قب���ل املا�شية اأن احل�شور �شيكون 

متاحًا مل���ن ُيظهر حال���ة "حا�شل على 

تطعي���م كوفي���د 19" وح���رف "E" عرب 

تطبيق احل�شن واحلا�ش���ل على النجمة 

من التج���ارب ال�ريرية، مع اإبراز نتيجة 

الفح�ض ال�شلبية /PCR/ ملدة ل تتجاوز 

"48" �شاعة، م�شدداً على �رورة اللتزام 
الت���ام بالإج���راءات الحرتازي���ة وارتداء 

الكمامات والتباعد اجل�شدي وغريها.

وتاأت���ي هذه اخلط���وة يف اإط���ار حر�ض 

احتاد الكرة عل���ى دعم جهود الدولة يف 

مواجهة جائحة كورونا، ومنح اجلماهري 

الفر�ش���ة لا�شتمت���اع بح�ش���ور نهائي 

اأغلى البطولت الكروي���ة و�شط اإجراءات 

احرتازية ت�شمن �شامة اجلميع.

 عودة الجماهير اإلى 
المدرجات ثمرة جهود كبيرة 

من اأجهزة الدولة
اأبوظبي-وام:

 وجه ال�شيخ را�شد ب���ن حميد النعيمي رئي�ض 

احت���اد الإمارات لك���رة القدم ال�شك���ر والتقدير 

اإىل القيادة الر�شي���دة للدولة على توجيهاتها 

ال�شدي���دة ودعمها غري املح���دود جلهود كافة 

اأجهزة الدولة يف مواجه���ة جائحة "كورونا"، 

والت���ي اأ�شفرت ع���ن تقدمي من���وذج ا�شتثنائي 

للع���امل يف مواجهة الأزم���ة بحيوية ومرونة 

اأ�شاد به���ا اجلميع، ودعم كل ال���دول ال�شقيقة 

وال�شديقة لتقليل الآثار ال�شلبية للوباء عليها، 

ف�شا عن قيادة اجله���ود يف التعايف والعودة 

التدريجية لاأن�شطة اليومية.

واأك���د ال�شيخ را�ش���د بن حميد اأن ق���رار عودة 

اجلمهور اإىل املدرجات بن�شبة 30 % يف نهائي 

كاأ�ض �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة يف 16 مايو 

املقبل الذي �شيجمع بني �شباب الأهلي والن�ر 

عل���ى ا�شتاد ه���زاع بن زايد، ه���و ثمرة جلهود 

كبرية بذلتها الدولة بكل اأجهزتها املعنية على 

م���دار العام املا�شي، واأن احتاد الكرة مل يدخر 

اأي جه���د يف التعاون مع كل اجلهات املخت�شة 

للحف���اظ على خمتل���ف عنا����ر اللعبة من 

لعبني ومدربني وح���كام واإداريني باعتبارهم 

ال���رثوة احلقيقي���ة يف اأي ريا�ش���ة، من خال 

و�شع الربوتوك���ول الأول لعودة التدريبات، ثم 

بروتوكول عودة امل�شابق���ات، ومراقبة تطبيق 

الإجراءات الحرتازي���ة يف كل الأندية مبنتهى 

الدق���ة، يف نف�ض الوقت ال���ذي قام فيه الحتاد 

بتوجيه م�شاعدات طبي���ة ل 12 احتادا وطنيا 

من الدول املحتاجة يف اآ�شيا واملنطقة العربية 

مبوجب مبادرة �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زاي���د اآل نهي���ان ويل عه���د اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لدعم الحتادات 

املحتاجة.

وق���ال ال�شيخ را�شد بن حمي���د " ونحن ن�شعر 

بال�شعادة لع���ودة اجلماهري اإىل املدرجات يف 

نهائي كاأ�ض �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة، لبد 

اأن ن�شتذكر جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

والأزم���ات والكوارث الت���ي وا�شلت العمل ليل 

نه���ار لتحويل هذا التح���دي الذي واجه العامل 

اإىل ق�شة جن���اح اإماراتية ب�شواعد اأبنائها، كما 

اأننا ن�شتذك���ر اأي�شا جهود خ���ط الدفاع الأول 

من العامل���ني بالقطاع ال�شحي بالدولة الذين 

ج�شدوا قيم ال���ولء والنتماء للوطن باأفعالهم 

وممار�شاته���م اليومي���ة منذ ظه���ور اجلائحة، 

وكل فرق العم���ل من اجلهات املعنية بالدولة، 

ف�شا عن ال���دور الكبري ال���ذي قامت به جلنة 

اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن 

جائحة كورونا يف اإم���ارة اأبوظبي التي كانت 

له���ا ب�شم���ات وا�شحة يف �شدور ق���رار عودة 

اجلمهور اإىل املدرجات".

نهائي كاأ�س رئي�س الدولة 

لكرة القدم بح�سور 

الجماهير

دبي-وام:

 �شحبت م�ش���اء الثاثاء يف دار 

الأوبرا باحل���ي الثقايف "كتارا" 

بالدوحة قرع���ة الن�شخة الأوىل 

لبطولة كاأ�ض العرب 2021 التي 

ينظمه���ا الحتاد ال���دويل لكرة 

القدم "الفيفا" و ت�شت�شيفها قطر 

يف �شهر دي�شمرب املقبل مب�شاركة 

23 منتخبا عربيا.

�شهد مرا�شم حفل القرعة جياين 

اإنفانتينو رئي�ض الحتاد الدويل 

لك���رة الق���دم ومع���ايل ال�شيخ 

�شلم���ان بن اإبراهي���م اآل خليفة 

رئي����ض الحت���اد الآ�شيوي لكرة 

الق���دم وباتري����ض موت�شيب���ي 

رئي����ض الحت���اد الأفريقي لكرة 

القدم ومثل احتاد الإمارات لكرة 

القدم علي حمد البدواوي ع�شو 

جمل�ض الإدارة وعبدالقادر ح�شن 

مدير اإدارة املنتخبات.

واأ�شف���رت القرع���ة ع���ن تواجد 

منتخبنا الوطني يف املجموعة 

الثاني���ة اإىل جان���ب منتخبات 

اأو  تون�ض و�شوري���ا وموريتانيا 

اليم���ن فيما �شم���ت املجموعة 

الأوىل منتخب���ات قطر والعراق 

املباراة  م���ن  الفائز  واملنتخب 

التاأهيلية بني عمان وال�شومال 

املباراة  م���ن  الفائز  واملنتخب 

التاأهيلية بني البحرين والكويت.

و�شم���ت املجموع���ة الثالث���ة 

منتخبات املغ���رب وال�شعودية 

املباراة  م���ن  الفائز  واملنتخب 

التاأهيلية ب���ني الأردن وجنوب 

ال�شودان واملنتخ���ب الفائز من 

املباراة التاأهيلية بني فل�شطني 

وج���زر القم���ر ، بينم���ا �شمت 

منتخبات  الرابع���ة  املجموعة 

اجلزائر وم�ر واملنتخب الفائز 

من املباراة التاأهيلية بني لبنان 

الفائز من  واملنتخب  وجيبوتي 

املب���اراة التاأهيلي���ة بني ليبيا 

وال�شودان.

مباريات  باإقامة  البطولة  وتبداأ 

الأدوار التاأهيلي���ة الت���ي جتمع 

14 منتخبا حيث يلتقي منتخب 

عمان م���ع منتخ���ب ال�شومال 

ومنتخ���ب لبنان م���ع منتخب 

الأردن  ومنتخ���ب   ، جيبوت���ي 

م���ع منتخب جن���وب ال�شودان، 

ومنتخ���ب البحرين مع منتخب 

الكويت ، ومنتخب موريتانيا مع 

منتخب اليمن ومنتخب فل�شطني 

مع منتخب جزر القمر، ومنتخب 

ليبي���ا م���ع منتخ���ب ال�شودان 

عل���ى اأن تتاأه���ل املنتخب���ات 

ال�شبعة الفائزة اإىل مرحلة دور 

املجموعات.

منتخبنا في المجموعة الثانية اإلى جانب تون�س 
و�سوريا وموريتانيا اأو اليمن

اأر�سنال قد ي�ستعيد خدمات اأوباميانج اأمام فياريال

لندن-)د ب اأ(:

 ميكن لفريق اأر�شنال الإجنليزي 

لكرة القدم اأن ي�شتعيد خدمات 

اأمام  اأوبامياجن  اإميري���ك  بيري 

م�شيف���ه فياري���ال يف ذهاب 

ال���دور قبل النهائ���ي ببطولة 

اأبط���ال اأوروب���ا املقرر  دوري 

اإقامتها غدا اخلمي�ض.

الأنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 

اأن  "بي.ايه.ميديا"  الربيطانية 

اأربع  اآخر  اأوبامياجن غاب عن 

مباريات بعد اأن اأ�شيب مبر�ض 

املاري���ا خال ف���رتة التوقف 

اآذار/ الدويل التي كان���ت يف 

مار�ض املا�شي ولكن ميكن اأن 

يعود بجانب املهاجم األك�شندر 

لكازي���ت، الذي ا�شتط���اع اأن 

اأوتار  يتغلب على م�شكلة يف 

الركبة.

كما مت الإع���ان عن جاهزية 

ك���ريان ت���ريين وديفي���د لويز 

)امل�شابني يف الركبة(.

قرعة متوازنة للن�سخة الأولى لبطولة ك�أ�س العرب لكرة القدم 2021 

ليبزج يتو�سل 

لتف�ق مع 

م�ر�س�س لتدريب 

الفريق

برلني-)د ب اأ(:

 ذكر تقرير �شحفي، ام�ض الأربعاء، اأن نادي ليبزج 

الأملاين لك���رة القدم تو�شل لتف���اق مع جي�شي 

مار�ش�ض ، مدرب �شالزبورج، ليكون بديا جلوليان 

ناجل�شمان، يف ال�شيف.

يذك���ر اأن الأمريكي مار�ش�ض /47 عاما/ لديه عقد 

مع �شالزبورج حت���ى 2022، ولكن اأفادت تقارير 

�شحفية اأنه اختار النتقال لفريق ليبزج بعد اأن 

رف�ض عر�شا من توتنهام.

ووفقا ملجلة "كيكر" الأملاني���ة فاإن الناديني مل 

يتفقا بعد على قيمة ال�شفقة.

وكان ناجل�شم���ان اأكد، يوم الثاث���اء، اإنه �شيتول 

تدريب بايرن ميون���خ يف ال�شيف، خلفا لهان�شي 

فليك، الفائز بالثاثية.

ويعد مار�ش�ض، اأحد رجال اإمرباطورية �ركة "ريد 

بول" مل�روب���ات الطاقة، والت���ي ل متتلك فقط 

ناديي ليبزج و�شالزب���ورج فقط بل متتلك اأندية 

اأخرى يف اأمريكا والربازيل.

وبعد �شنوات ناجحة يف فريق نيويورك ريد بولز، 

كان م�شاعدا لرالف راجننيك يف ليبزج يف مو�شم 

2018 / 2019 قبل اأن ينتق���ل ل�شالزبورج، الذي 

قاده للف���وز بثنائية ال���دوري والكاأ�ض املحليني 

املو�شم املا�شي.

را�سد النعيمي :



كان مطارا ن�شطا خالل حقبة االحتاد 

ال�ش���وفيتي ي�شتخدمه طالب مدر�شة 

الطريان يف فولت�شان�ش���ك مبحافظة 

خاركوف االأوكراني���ة، اإال اأن لقطات 

جوي���ة تظهره مطارا مهج���ورا االآن. 

فيه اأكرث من 300 طائرة ع�ش���كرية 

قدمية.

وبعد حل املدر�ش���ة م���ازال اأكرث من 

300 طائرة ع�شكرية قدمية منت�رشة 

يف املط���ار املهجور، ال���ذي اأ�شبح 

مكان ج���ذب، لي�س لل�شي���اح فقط، 

ولكن للباحثني عن املعادن ومواقع 

الكتابة على اجلدران.

ووفق���ا ل���� "رو�شي���ا الي���وم"، فاإن 
التخريب  الأعمال  تتعر�س  الطائرات 

ب�شكل دائم بعد وقف حرا�شة املطار 

منذ 5 �شنوات.

عم���الق حم���ركات  احتف���ل 

البحث يف االإنرتنت "غوغل"، 

االأربع���اء، بالذك���رى ال����75 

ملي���الد املمث���ل الراحل نور 

ال�رشيف، اأح���د اأيقونات الفن 

يف م�رش.

على �شفحته  "غوغل"  ون�رش 

الرئي�شية 3 �شور ل�شخ�شيات 

ج�شدها الراحل يف م�شريته الفنية، التي 

امتدت لنحو 40 عاما.

ن���ور ال�رشيف الذي ول���د يف 28 اأبريل 

1946، وا�شمه احلقيقي حممد جابر، بداأ 

حياته كالعب كرة قدم يف نادي الزمالك 

قبل اأن يتحول اإىل جمال التمثيل.

وجاءته فر�شته االأوىل يف عامل ال�شينما 

حني لفت انتباه املخرج ال�شهري ح�شن 

االإمام، فاأ�شند اإليه دورا يف فيلم "ق�رش 

ال�شوق" عام 1966.

وبداأ ال�رشي���ف يفر����س جنوميته بدءا 

من منت�شف ال�شبعيني���ات باأدواره يف 

اأفالم مثل "الكرن���ك" و"اأبناء ال�شمت" 

وغريهما.

وكان ال�رشيف ينتمي اإىل جيل مميز من 

الواقعية  ب�"جيل  الذي و�شف  املمثلني 

اأحمد  اإليه  اجلديدة"، و�شم باالإ�شاف���ة 

زك���ي واآخري���ن، وامت���از بقدرته على 

جت�شيد االأدوار املعقدة واملتنوعة.

وع���رف ال�رشيف باهتمام���ه بالق�شايا 

الق�شي���ة  مقدمته���ا  ويف  العربي���ة 

الفن���ان  دور  وج�ش���د  الفل�شطيني���ة، 

الفل�شطيني ناجي العلي يف فيلم حمل 

نف����س اال�ش���م، كما ج�ش���د دور الكاتب 

توفي���ق احلكيم يف فيل���م "ع�شفور من 

ال�رشق".

وعلى ال�شا�ش���ة ال�شغرية قدم ال�رشيف 

جمموع���ة متنوعة من االأعم���ال، فقدم 

الدرام���ا التاريخي���ة يف "عمر بن عبد 

وقدم  الر�شي���د"،  و"ه���ارون  العزي���ز" 

الق�ش����س االجتماعي���ة يف كل من "لن 

اأعي�س يف جلباب اأبي"، و"عائلة احلاج 

متويل"، كما قدم ثالثية "الدايل".

بلغ م�شاهدو حف���ل جوائز االأو�شكار 

ال���ذي اأقي���م اأخ���رياً، 9،85 مالي���ني، 

بانخفا����س جتاوز 58% ع���ن العام 

الفائت، وهو اأدن���ى م�شتوى م�شاَهدة 

على االإطالق، وف���ق اإح�شاءات �شبكة 

»اإيه بي �شي«.

    

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

عادت ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية اإىل العمل بعد وفاة زوجها 

االأمري فيليب.

وذكر بيان اأن امللكة عقدت اجتماعات مع اإيفيتا بورمي�شرت، �شفرية 

التفيا و�شارة اأفوي اأماين، �شفرية �شاحل العاج، يوم الثالثاء.

وانته���ت فرتة احلداد التي ا�شتمرت اأ�شبوعني يف العائلة امللكية، 

بعد وفاة االأمري فيليب يف التا�شع من اأبريل، يوم اجلمعة املا�شي.

 ويف فعاليات اليوم الثالثاء، �شوهدت امللكة ترتدي ف�شتانا اأزرق 

فاحت���ا ومزين بزهور كبرية اأرجوانية وبي�شاء و�شفراء، وعقدا من 

اللوؤلوؤ بثالثة خيوط ودبو�س زينة م���ن املا�س. وا�شتغلت امللكة 

الفعالية كفر�شة ل�شكر اجلمه���ور على الر�شائل الودية بعد وفاة 

زوجه���ا. وقال���ت يف بيان: "بينما نعي����س كعائلة يف فرتة حزن 

بالغ، فاإن ما راأين���اه و�شمعناه من اإ�شادات من املوجودين داخل 

اململكة املتحدة والكومنولث ومن جميع اأنحاء العامل.

قدمت �رشكة »بلو اأوريجني«، اأم�س، �شكوى، تعرت�س فيها على 

اختيار وكالة الف�ش���اء االأمريكية »نا�ش���ا«، �رشكة »�شباي�س 

اإك����س« اململوكة للملياردير اإيل���ون ما�شك لبناء املركبة التي 

�شتتوىل م�شتقباًل نقل رواد الف�شاء االأمريكيني اإىل القمر.

واعتربت »بل���و اأوريجني« اململوكة للملياردير جيف بيزو�س، 

يف ت�رشي���ح اأن عيوبًا �شابت عملي���ة اختيار »نا�شا« برنامج 

املركب���ة القمرية، واأ�شارت اإىل اأنها »غ���ريت قواعد اللعبة يف 

اللحظة االأخرية«.واأ�شافت اأن هذا »القرار يلغي فر�س املناف�شة.. 

وال يوؤخر فقط بل يعر�س اأي�شًا للخطر عودة الواليات املتحدة 

اإىل القمر«، املقررة حتى االآن �شنة 2024.
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بعد فرتة حد�د ��ستمرت �أ�سبوعني.. ملكة 
بريطانيا تعود للعمل

على كانفا�س من التيتانيوم وخالل 4 دقائق فقط، ر�شمت 

حتفة فان جوغ على مقيا�س بو�شة واحدة معدنية قابلة 

للمح���و والتغي���ري، مقاومة للتلف، وذلك بع���د اأن تو�شل 

علماء رو�س البت���كار ري�شة ر�شم ليزرية قادرة على اإبداع 

حتف فنية م�شغرة على اأ�شطح معدنية ب�رشعة فائقة.

ومتك���ن فريق املهند�شني من جامع���ة اإمتو يف بطر�شربغ، 

بح�شب ما نقل موقع »ديل���ي ميل«، من ر�شم ن�شخة من 

لوح���ة »ليلة النج���وم« لفان غوخ ع���ن طريق التحمية 

الفائقة لكانفا�س التيتانيوم بدرجات حرارة خمتلفة. ومع 

برودة ال�شط���ح يت�شكل �رشيط فائق الرقة من اأك�شيد الفلز 

يعك�س خمتلف االألوان تبعًا ل�شماكته. وتتيح تلك العملية 

لالأل���وان اأن متحى وتتبدل وحتى تعاد كتابتها عدة مرات 

دون ترك اأثر يذكر.

وقال فادمي فيكو، املهند�س يف الفريق: »لقد طورنا طريقة 

ال�شتخ���دام الليزر يف ابتكار ل���ون مو�شعي على كانفا�س 

فلزي م�شتعينني بتقنية حتمية احلديد لدرجة التبخري«.

وميكن للفنان من خالل ه���ذه املقاربة ابتكار حتف فنية 

م�شغ���رة تعك�س املعن���ى املعقد لي�س فق���ط عرب ال�شكل 

واللون بل من خ���الل بنيات ليزرية فائق���ة ال�شغر على 

ال�شطح.

ري�سة »ليزرية« تبدع حتفا فنية 

م�سغرة ب�سرعة فائقة

ً

ً

»نا�سا« ت�سعل حربا بني بيزو�س وما�سك

ً

اأثار من���ر �شيبريي الرعب يف قري���ة �شغرية يف 

�شمال ����رشق ال�شني، على احلدود مع رو�شيا، 

اإذ هاجم �شيارة وانق�س على فالح، اأول من 

���د النمر خالل جتواله بالقرب  اأم�س. وُر�شِ

من قرية لينهو يف مقاطعة هيلوجنيانغ، 

بح�ش���ب ال�رشطة املحلي���ة.وروى �شاهد 

يدعى وان���غ �شو، اأن احلي���وان »توجه 

عنده���ا نحو قرويني كان���ا يعمالن يف 

حقل«.

واأ�ش���اف: »بعدها، يف غ�ش���ون ثانيتني، 

رك�س وانق�س على �شيارتي.. ما زلت اأعاين 

م�شاكل يف القلب« جرّاء احلادث.

�سوكة �سمكة يف مريء »�أفقر رئي�س دولة يف �لعامل«.. وتدخل طبي عاجل
ذكرت م�شادر طبية لوكالة "فران�س 

بر�س" ، اأن رئي�س اأوروغواي ال�شابق 

خو�شي���ه "بيبي" موخي���كا نقل اإىل 
امل�شت�شفى على وجه ال�رشعة، الإزالة 

�شوكة �شمكة عالقة يف املريء.

وق���ال راكيل بانون، الطبيب اخلا�س 

العمر  البالغ من  ال�شاب���ق  للرئي�س 

85 عاما لل�شحفي���ني، اإن "العملية 

ب�شيطة" و"�شيع���ود اإىل منزله"يوم 

االأربعاء.

وذك���رت و�شائ���ل اإع���الم حملية اأن 

اإزالة ال�شوكة لكنهم  االأطباء حاولوا 

مل يتمكنوا، فقرروا التدخل جراحيا.

وا�شته���ر الرئي����س ال�شابق )2010-

2015( اأح���د رموز الي�شار يف اأمريكا 

الالتيني���ة، باتخاذ اإج���راءات مثرية 

للجدل يف اأوروغ���واي، مثل ال�شماح 

باالإجها�س وزواج املثليني وت�رشيع 

احل�شي����س، مم���ا �ش���كل �شابقة يف 

العامل يف عام 2013.

ولق���ب خو�شي���ه "بيب���ي" موخيكا 

ب�"اأفق���ر رئي�س يف الع���امل"، حيث 
عرف عنه التق�شف وتربع بكل دخله 

تقريبا لربنامج االإ�شكان االجتماعي.

ويف اأكتوبر 2020، تخلى عن واليته 

ال�شيوخ، حيث  كع�شو يف جمل����س 

دف���ع الوباء الرئي����س ال�شابق الذي 

مت انتخاب���ه نائبا الأول مرة يف عام 

1995، ويعاين مر�ش���ا مناعيا، اإىل 

اال�شتقالة.

منر �سيبريي يرعب قرية �سينية

منظر بانور�مي جلامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري 

يف �أبوظبي

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

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«

THURSDAY 29 APRIL 2021 ــ Issue NO. 14732 اخلمي�س 17 رم�شان 1442 ه� املوافق 29 اأبريل 2021 �� الع�دد 14733

ا�شتغل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، 

فرتة التوقف عن الذهاب اإىل املدر�شة 

خالل جائح���ة كورونا، لتلقي ب�شع 

اإ�شافية مكنته من  ف�شول درا�شي���ة 

�رشب ع�شفورين بحجر واحد.

وبعد عام واح���د فقط، ي�شتعد مايك 

ومير، وهو م���ن �شالزبوري يف والية 

للتخرج من  ال�شمالي���ة،  كارولين���ا 

يف  والكلي���ة  الثانوي���ة  املدر�ش���ة 

االأ�شب���وع نف�شه، وذل���ك خالل �شهر 

ماي���و املقب���ل وفقما ذك���رت �شبكة 

»�شي اإن اإن« االإخبارية االأمريكية.

واأكمل ومير 4 �شنوات درا�شية يف عام 

واحد، �شنت���ان يف املدر�شة الثانوية 

ومثلهما يف اجلامعة، و�شيتخرج من 

املجتمعية«  كابارو�س  »روان  كلية 

يف 21 مايو، ومن املدر�شة الثانوية 

يف »اأكادميي���ة كونك���ورد« يف 28 

مايو.

الطال���ب  اأن  اإىل  امل�ش���در  واأ�ش���ار 

ف�ش���وال  يتلق���ى  كان  »النابغ���ة« 

درا�شية مزدوجة، واأدرك اأنه بالوترية 

التي ي�شري بها، كان يحتاج فقط اإىل 

عدد قليل من الف�شول للح�شول على 

درجة الزمالة اجلامعية بعد تخرجه 

من املدر�شة الثانوية.

»الطفل املعجزة« ح�شد 26 مليون 

دوالر.. ولديه 26 مليون متابع

�شيمونز يطمح اإىل درا�شة الطب بعد 

تخرجه من اجلامعة.

»طف���ل عبق���ري«.. دخ���ل الثانوية 

بال�شاد�ش���ة وه���ذا موع���د تخرجه 

اجلامعي

ويقول  بالروبوت���ات،  ويهتم ومي���ر 

عن نف�ش���ه اإنه »رج���ل الريا�شيات 

والعل���وم«، اإذ لطاملا كان لديه ميل 

جهاز  اأول  وامتل���ك  للتكنولوجي���ا، 

»اآيب���اد« وكان عم���ره 18 �شه���را، 

وت�شاءل عن كيفية عمله.

وتعل���م ومي���ر الربجم���ة و�شناعة 

الروبوت���ات ب�شكل ذات���ي من خالل 

التجربة واخلطاأ ومقاطع الفيديو عرب 

االإنرتن���ت، كما اأن�شاأ �رشكته اخلا�شة 

»ريفليكت �شويال« التي جتمع بني 

من�شات و�شائل التوا�شل االجتماعي 

واأجهزة اإنرتنت االأ�شياء.

وق���ال ومي���ر اإن »ه���ديف الريادي 

هو بن���اء تكنولوجيا متّك���ن النا�س 

من عي�س حي���اة اأف�شل«، من خالل 

تب�شي���ط كيفية عم���ل تقنية املنزل 

الذكي، من اأجل م�شاعدة االآخرين.

واأعرب والدا ومي���ر عن فخرهما به، 

وقالت والدته ميلي�شا ومير ل�«�شي 

اإن اإن«: »اإذا اأغل���ق اأح���د االأب���واب 

عل���ى نف�شه، ف�شيج���د طريقة اأخرى 

ملعرفة كيفي���ة حتقيق اأهدافه«، يف 

اإ�شارة اإىل فرتة التوقف التي عا�شتها 

البالد  التعليمي���ة يف  املوؤ�ش�ش���ات 

خالل جائحة كورونا.

ومع تخرجه بعد اأ�شابيع قليلة، قال 

ومي���ر اإنه يدر�س حالي���ا العديد من 

اخلي���ارات امل�شتقبلية، ومن �شمنها 

عرو�س عمل داخل الواليات املتحدة 

وخارجها، اأو اال�شتمرار يف التعليم، 

اأو درا�ش���ة زمالة ت�شم���ح له بتنمية 

�رشكته النا�شئة.

لكنه ق���ال اإنه يريد اأن يعرف النا�س 

اأنه ال يزال طفال، فهو يخ�ش�س وقتا 

الأن�شط���ة مثل لعب كرة ال�شلة وبناء 

قوالب ال�«ليغو«.

وقال ومير: »يعتق���د الكثريون اأنني 

تخلت عن طفولتي اأو فقدتها بطريقة 

ما، لك���ن اأقول لهم اإنني اأم�شي وقتا 

كبريا من حياتي كطفل عاٍد«.

»�لطفل �لنابغة«.. يتخرج من �لثانوية و�جلامعة 

يف عمر 12عاما

»غوغل« يحتفل مبيالد �ملمثل �لر�حل 

نور �ل�سريف

�نخفا�س م�ساهدو حفل جو�ئز �لأو�سكار %58

ت�سم �أكرث من 300 طائرة ع�سكرية قدمية.. مقربة للطائر�ت يف �أوكر�نيا

بيع حذ�ء ريا�سي من طر�ز »نايكي 

ييزي« بـ 1.8 مليون دولر
بي���ع حذاء ريا�شي م���ن طراز "نايكي يي���زي" انتعله املغني 

كانيي���ه وي�شت عل���ى خ�شبة امل�رشح خ���الل حفلة "غرامي" 

مقابل 1.8 ملي���ون دوالر؛ اأي ثالثة اأ�شع���اف الرقم القيا�شي 

ال�شابق حل���ذاء ريا�شي، كما اأعلن���ت دار "�شوذبيز" اأول اأم�س 

االثنني. وحطم زوج "نايكي ييزي" الرقم القيا�شي، الذي �شّجله 

زوج من االأحذية الريا�شية بعد بيعه مببلغ 615 األف دوالر يف 

اأغ�شط�س 2020 يف مزاد لدار "كري�شتيز".

وقال���ت "�شوذبيز" يف بيان: "البيع ميث���ل اأعلى �شعر م�شجل 

علنا لبيع حذاء ريا�شي عل���ى االإطالق"، م�شيفة "وهذا اأي�شا 

اأول زوج من االأحذية الريا�شية ي�شل �شعره اإىل مليون دوالر".
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