
ال�شارقة-وام:

 دخلت منطق���ة اخلليج العربي مو�سم " 

كنة الرثيا" و هي ف���رة غيوبها ت�ستمر 

40 يوم���ا اعتب���ارا من ي���وم 28 اأبريل 

وحت���ى 7 يونيو. وق���ال اإبراهيم اجلروان 

ع�س���و االحت���اد العربي لعل���وم الف�ساء 

والفلك :" يعترب مو�سم الكنة من املوا�سم 

املهمة عند الع���رب يف اجلزيرة العربية 

فهي مرحل���ة فا�سلة بني بداية احلر وهو 

ال�سيف، و�سدة احلر اأو القيظ حيث ت�سيطر 

الذراع ال�سيفية على املنظومة املناخية.. 

ت�سبقها / اليوالت / اأو يوالت غروب الرثيا 

كما يعرفها اأهل املنطقة و هي ا�سطرابات 

جوية ربيعية تت�سم بالق���وة واملفاجاأة 

حيث يطراأ ت�س���ادم جبهي بني اجلبهات 

الدافئ���ة الرطبة و الب���اردة فوق احلزيرة 

العربية اأو بني ذراعي الربيع وال�سيف.

وم���ع مو�سم الكنة ترتف���ع درجة حرارة 

اله���واء و يغل���ب عل���ى اجل���و اجلفاف 

وانخفا����ض الرطوب���ة و ن�س���اط الرياح 

ال�سمالي���ة و تب���داأ ري���اح / البوارح / 

ال�سيفي���ة يف الن�ساط وتت�سكل املوجات 

الغبارية.

نيويورك-وام:

 اأطلق���ت " االأمم املتح���دة " مبادرة " اإل�س���ي للمراأة يف عمليات 

ال�س���ام" و التي تعد مبثابة �سندوق ا�ستئم���ان متعدد ال�رشكاء 

يه���دف اإىل دعم و ت�سجيع الدول االأع�س���اء باالأمم املتحدة على 

زيادة عدد الن�ساء املدرجات يف قوات ال�رشطة واخلدمة الع�سكرية 

يف عمليات حفظ ال�سام املنت�رشة حول العامل.

واأكد جان بي���ر الكروا وكيل االأمني العام لعمليات حفظ ال�سام 

يف بي���ان له خال احلدث االإفرا�سي رفيع امل�ستوى الذي نظمته 

االأمم املتحدة اأم�ض " االأربعاء" حول م�ساركة الن�ساء يف عمليات 

ال�سام اأن زيادة م�ساركة الن�ساء النظاميات

دبي -وام:

االإم���ارات  موؤ�س�س���ة  اأعلن���ت 

للتعلي���م املدر�س���ي ع���ن تاريخ 

العام  نهاي���ة  امتحان���ات  ب���دء 

للطلبة   2021-2020 الدرا�س���ي 

يف ال�سفوف م���ن 4 اإىل 12 على 

اأن تبداأ بتاري���خ 8 يونيو املقبل 

وتتوا�س���ل لغاي���ة 17 منه وذلك 

بع���د اأن اتخ���ذت املوؤ�س�سة كافة 

الطلبة  بتاأدية  الكفيلة  االإجراءات 

لامتحان���ات وا�سع���ة �سامتهم 

على راأ�ض اأولوياتها.

وبينت املوؤ�س�سة اأنه حر�سا منها 

االمتحانات  الطلب���ة  تاأدية  على 

دون عوائق قررت اإجراء اختبارات 

جتريبي���ة يف الفرة ما بني 23-

27 ماي���و املقب���ل للطلب���ة يف 

للتاأكد  4-12 وذلك  ال�سفوف من 

من جاهزية كل ما يتعلق بعملية 

تاأدي���ة االمتحان���ات وح���ل اأية 

اإ�سكاليات قد ت�سبب اإرباكا للطلبة 

تقدميه���م لامتحانات يف  خال 

ذلك  وي�سمل  املق���ررة،  مواعيدها 

اجلوانب التقني���ة املتعلقة باأداء 

واالإعداد  اإلكروني���ا  االمتحانات 

النف�سي للطلب���ة وتهيئتهم الأداء 

االمتحانات الفعلية.

بغداد-)د ب اأ(:

 اأكد وزير النفط  العراقي اح�سان عبداجلبار ام�ض اخلمي�ض حر�ض 

باده على تعزيز  عاقاته مع دول اجلوار ودول املحيط العربي 

ودول العامل يف جميع املجاالت وال�سيما قطاعات النفط والغاز 

والطاقة ومبايخدم امل�سالح امل�سركة وينمي االقت�ساد الوطني 

ويطور �سناعته النفطية.

وق���ال عبد اجلبار، يف ت�رشيح �سحف���ي بعد اجتماعه ام�ض  مع 

وزير النف���ط والرثوة املعدني���ة ال�سوري ب�سام طعم���ة ، اإنه مت 

بحث الق�ساي���ا ذات االهتمام امل�سرك وهناك نقاط اإلتقاء وروؤى 

م�ستقبلية  حول م���دى اال�ستفادة من وفرة الغاز امل�رشي ونقله 

ع���رب االأرا�سي ال�سورية  وتعزيز التع���اون امل�سرك يف قطاعات 

النفط والطاقة والتدريب وتبادل اخلربات.

غزة-)د ب اأ(:

 ا�ستاأن���ف �سيادو االأ�سم���اك يف غزة عملهم 

ام����ض اخلمي�ض بعد ثاثة اأي���ام من منعهم 

بقرار اإ�رشائيلي على خلفي���ة التوتر االأمني 

االأخر مع الف�سائل الفل�سطينية.

وقال نقيب ال�سيادي���ن يف غزة نزار عيا�ض 

لوكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ(، اإن االرتباط 

امل���دين الفل�سطيني اأبلغه���م نقا عن نظره 

باإبح���ار  بال�سم���اح جم���ددا  االإ�رشائيل���ي 

ال�سيادين �سباح ام�ض.

وذكر عيا����ض اأن ال�سيادين ع���ادوا لاإبحار 

بقيود اإ�رشائيلية تت�سمن فر�ض حظر الدخول 

قبال���ة �ساحل بحر قطاع غزة من �ستة حتى 

15 ميا. 

ويف وق���ت �ساب���ق ام����ض ، اأعل���ن اجلي�ض 

االإ�رشائيل���ي اإعادة م�ساح���ة ال�سيد يف بحر 

غزة عما بال�سيا�س���ة املدنية جتاه القطاع 

امل�رشوط���ة باحلفاظ على الهدوء واال�ستقرار 

االأمني.

نيويورك-وام:

 ج���ددت دول���ة االإم���ارات التزامها 

والت�سدي  الدويل  االإن�ساين  بالقانون 

للتهديدات التي تتعر�ض لها املرافق 

املدنية ال�رشوري���ة حلياة املدنيني، 

والتي ت�سمل خمازن املواد الغذائية 

واملناط���ق الزراعي���ة واملحا�سي���ل 

ال�رشب  واملا�سي���ة ومراف���ق مي���اه 

واالإمدادات.

جاء ذلك خال البيان املكتوب الذي 

قدمت���ه دول���ة االإم���ارات للمناق�سة 

املفتوح���ة التي نظمها جمل�ض االأمن 

الدويل ي���وم 27 اأبريل اجلاري، حول 

مو�س���وع "حماية املراف���ق املدنية 

االأ�سا�سية الت���ي ال غنى عنها حلياة 

زيارة  ����رشورة  موؤكدة  املدني���ني"، 

تركي���ز جمل�ض االأمن عل���ى التدابر 

الوقائي���ة والفعالة حلماي���ة البنية 

التي متك���ن املدنيني من  االأ�سا�سية 

جتاوز ف���رة ال�رشاع���ات والتعايف 

منها.

واأك���دت دول���ة االإم���ارات اأن الهدف 

املن�سود م���ن حماية املرافق املدنية 

االأ�سا�سية هو وقف االأعمال العدائية، 

وجددت يف هذا ال�سدد دعمها لدعوة 

االأم���ني العام ل���اأمم املتحدة لوقف 

اإطاق النار يف جميع اأنحاء العامل.

الفجيرة-وام:

 التق���ى �ساحب ال�سم���و ال�سيخ 

حم���د بن حمم���د ال�رشقي ع�سو 

املجل����ض االأعلى حاكم الفجرة 

بالرميل���ة،  �سم���وه  ق����رش  يف 

بح�سور �سم���و ال�سيخ حممد بن 

ال�رشقي ويل  ب���ن حمم���د  حمد 

عه���د الفجرة وال�سي���خ �سالح 

بن حمم���د ال�رشقي رئي�ض دائرة 

بالفجرة  واالقت�ساد  ال�سناع���ة 

.. رئي�ض جمل����ض اإدارة واأع�ساء 

والعبي الفريق االأول لكرة القدم 

لنادي العروب���ة وذلك مبنا�سبة 

ح�سول الفريق على بطولة دوري 

اإىل  وال�سع���ود  االأوىل  الدرج���ة 

دوري اخلليج العربي للمحرفني 

لكرة القدم يف املو�سم املقبل.

دبي-وام:

القري���ة العاملي���ة "   متكن���ت " 

الوجهة العائلية للثقافة والرفيه 

والت�س���وق يف املنطقة من حتقيق 

رق���م جديد يف مو�سوع���ة غيني�ض 

لاأرقام القيا�سية مقربة من هدفها 

حتطيم 25 رقم���ًا قيا�سيًا احتفااًل 

مبو�سم اليوبيل الف�سي حمققة 23 

رقمًا حتى االآن .

رقمني  لتحقيق  الوجه���ة  وتخطط 

قيا�سي���ني جديدي���ن قب���ل ختام 

املو�سم احلايل.

و�سهدت الوجهة الرفيهية العائلية 

يوم 27 اأبريل اجلاري ت�سكيل عبارة 

"100،000،000 وجبة" م�ستخدمة 
2،500 فانو�ض رم�ساين لتحقق من 

خالها لقب "اأكرب رقم م�سنوع من 

الفواني�ض الرم�سانية" دعمًا حلملة 

"100 مليون وجبة" الوطنية.

مو�شكو-)د ب اأ(:  

�سخ���ر املعار�ض الرو�س���ي األيك�سي نافالني 

م���ن الرئي�ض فادمير بوت���ني وو�سفه باأنه 

"اإمرباط���ور" با ماب����ض، وذلك خال مثوله 
اأم���ام حمكمة ام����ض اخلمي����ض. نقلت قناة 

م�ستقل���ة على االإنرنت ع���ن نافالني القول 

للمحكمة، عرب دائرة تليفزيونية، "االإمرباطور 

العاري يري���د اأن يحكم حت���ى النهاية، اإنه 

يت�سبث بال�سلطة". وح���ذر من اأنه اإذا ا�ستمر 

بوتني يف احلكم، فاإنه �سيتم �رشقة عقد اآخر 

ي�ساف اإىل "عقد قد �ساع بالفعل".

ويق�سد نافالني بذلك ق�سة "ماب�ض االإمرباطور 

اجلديدة"، التي تدور حول ملك يقنعه خياطان 

باأن ي�سنعا له زيا خفيا ال يراه من ال ي�سلح 

ملن�سبه اأو االأحمق وع���دمي الكفاءة. وعندما 

يخرج امللك اأمام رعيته مباب�سه اجلديدة، ال 

يتج���راأ اأحد على قول اأن���ه ال يرى اأي ماب�ض 

على امللك، با�ستثناء طف���ل ي�رشخ "لكنه ال 

يرتدي اأي ماب�ض على االإطاق!".

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

14ًدولة »�شديقة« تراقب انتخابات الرئا�شة ال�شورية ترك مركبته اأمام القطار بم�شر وفر هاربا
 دم�سق-وكاالت: وافق جمل�ض ال�سعب ال�سوري باالأغلبية على 

دعوة "عدد من برملانات ال���دول ال�سقيقة وال�سديقة، ملواكبة 

عملي���ة انتخاب رئي����ض اجلمهورية"، املق���ررة يف �سهر مايو 

املقبل، و"االطاع على جمريات �سرها".

ووف���ق وكالة االأنب���اء ال�سورية )�سانا(، ف���اإن الربملانات التي 

�ستتم دعوته���ا ملواكبة االنتخابات الرئا�سية، من دول اجلزائر 

و�سلطنة عمان وموريتاني���ا ورو�سيا واإيران وال�سني وفنزويا 

وكوب���ا وبيارو�سيا وجن���وب اإفريقيا واالإك���وادور ونيكاراغوا 

واأرمينيا وبوليفيا.

وحدد موعد االقراع النتخاب رئي����ض اجلمهورية، للمواطنني 

ال�سوري���ني يف اخلارج يوم 20 مايو، وملواطني الداخل يف 26 

من ال�سهر ذاته.

القاهرة-وكاالت:

قررت �سلط���ات التحقيق يف م�رش حب����ض �سائق "لودر" يف 

حمافظ���ة املنوفية، بعدما ترك مركبت���ه على ق�سبان ال�سكك 

احلديدية، مما ت�سبب يف ا�سطدام قطار به.

واأو�س���ح م�س���در ق�سائي ملوق���ع "�سكاي ني���وز عربية"، اأن 

املته���م اأقر يف التحقيقات اأنه ت���رك اللودر بعد تعطله فجاأة 

ومل ي�ستطع الت�رشف، فيما اأم���رت النيابة بحب�سه على ذمة 

التحقيقات يف الق�سية.

الواقعة حدثت ع�رش االأربع���اء، حينما ا�سطدم قطار باللودر 

قبل دخول���ه حمطة اأ�سمون يف املنوفية، واأبلغ ناظر املحطة 

�سلطات االأمن عن الواقعة.

»النه�سة« ت�سعى لتقلي�ص 

�سالحيات الرئي�ص التون�سي
العثور على جثث 24 مهاجرًا على 

متن قارب قبالة جزر الكناري
تون�س-وكاالت:

اأثار م�رشوع قانون تقدمت به حركة النه�سة يف تون�ض 

ج���دال يف االأو�ساط ال�سيا�سية، التي راأت اأن الهدف من 

ورائه "تقزمي" �ساحيات الرئي�ض قي�ض �سعّيد.
ويتعلق مق���رح القان���ون اجلديد بتعدي���ل القانون 

االنتخاب���ي احلايل، الذي ين����ض على منح �ساحيات 

للرئي����ض فيم���ا يخ����ض الدع���وة اإىل االنتخابات اأو 

اال�ستفتاء.

ويدع���و مقرح التعديل اإىل حتوي���ل �ساحية الدعوة 

لانتخابات اأو لا�ستفت���اء، من رئي�ض اجلمهورية اإىل 

رئي�ض احلكومة.

وي���دور حديث يف تون�ض عن اأن حركة النه�سة ت�سعى 

من خال هذه اخلطوة اإىل جتري���د �سعّيد من اإمكانية 

الدع���وة اإىل انتخابات مبكرة، يف ظ���ل توا�سل االأزمة 

ال�سيا�سية بني مكونات ال�سلطة الناجتة عن انتخابات 

2019.وجت���ري احلرك���ة االإخوانية منذ اأي���ام �سل�سلة 

م�س���اورات وحتركات م���ع املجتمع امل���دين واأحزاب 

اأخرى، يف ظل �سعيها لتعديل القانون االنتخابي.

بر�شلونة-)د ب اأ(:

اأعلنت �سلطات حملية اإ�سبانية اأنه مت العثور على جثث 

24 مهاج���را من اأفريقيا جنوب ال�سحراء على منت قارب 

على بعد 500 كيلومر من جزر الكناري.

ونقل تقرير تليفزيوين ع���ن احلكومة املحلية اأن طائرة 

تابعة ل�س���اح اجلو ر�س���دت القارب، الذي ب���دا وكاأنه 

انحرف عن م�س���اره، وذلك خال رحل���ة طلعة تدريبية 

االثنني املا�سي. ومل يتمك���ن امل�سوؤولون من التاأكد من 

ع���دد ال�سحاي���ا اإال بعد �سحب الق���ارب اإىل ميناء لو�ض 

كري�ستيانو�ض يف جزيرة تينريفي. وكان مت االإباغ عن 

العثور على 17 جثة على منت القارب.

واأنقذت مروحي���ة االثنني املا�سي ثاثة ناجني فقط من 

على الق���ارب: �سيدة ورجلني. وكان بقي���ة كل من كانوا 

على متنه قد لقوا حتفهم قبل ذلك الوقت. وبح�سب من مت 

اإنقاذهم، فقد ظلت االأمواج تتقاذف القارب ملدة 22 يوما.

و�سهد العام املا�سي ارتفاع���ا كبرا يف عدد االأ�سخا�ض 

الذين يتجراأون على رحل���ة العبور اخلطرة من اأفريقيا 

عرب املحيط االأطل�سي باجتاه جزر الكناري.

نافالني ي�سبه بوتين 

بـ»االمبراطور العاري«

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

»تتمة  �س8«

القرية العالمية تدعم حملة »100 مليون وجبة« 
عبر تحقيق لقب جديد بمو�سوعة غيني�س

 الفجر 4.26 الظهر 12.22  الع�رش 3.47  املغرب 6.54 الع�ساء 8.13

8 يونيو بدء امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي 

الثالث لل�شفوف من 4 الى 12

 االإمارات تجدد التزامها بحماية المرافق االأ�شا�شية 

والم�شتلزمات ال�شرورية لحياة المدنيين

حاكم الفجيرة يهنئ العبي نادي العروبة بالتاأهل 
لـ»دوري الخليج للمحترفين«

العراق يبحث ا�شتيراد الغاز الم�شري 

عبر االأرا�شي ال�شورية
ال�سيادون في غزة ي�ستاأنفون 

عملهم 

»طالع �س19«
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وفاة الفنان ال�سعودي ح�سن دردير 
عن عمر 84 عامًا

الريا�س-)د ب اأ(:

 تويف الفن���ان ال�سعودي ح�سن دردير 

ام�ض اخلمي�ض عن عمر ناهز 84 عاما 

بعد ����رشاع مع املر����ض. ونعى عدد 

كبر م���ن اجلمهور الراحل الذي ا�ستهر 

باأداء �سخ�سية "م�سقا�ض"، و�سارك يف 

بطولة عدد من امل�سل�سات، اإ�سافة اإىل 

اأوبريت اجلنادرية "فار�ض التوحيد".

وللفن���ان ح�سن دردير م�س���رة فنية 

طويلة، بداأت قبل 74 عاما يف امل�رشح 

املدر�سي، وتق���دمي برنامج م�سابقات 

فوازير  رم�سان.

و�سارك الراحل يف ع���دد من االأعمال، 

لكن كانت نقطة انطاقه احلقيقية حني 

اأدى �سخ�سي���ة "م�سقا����ض" مب�سل�سل 

العامة"،  "حمات م�سقا�ض للخدمات 
اأي�س���ا "االأ�سيل"،  اأعماله  اأب���رز  ومن 

و"نقطة �سع���ف"، كما ق���دم برنامج 
امل�سابقات فوازير رم�سان لل�سغار.

االأمم المتحدة تطلق مبادرة »اإل�شي 

للمراأة في عمليات ال�شالم«
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:ΩGh-∑Qƒjƒ«f

 ádƒØ£∏d  IóëàŸG  ·C’G  áª¶æe  âæªK  

 ≈∏Y É¡HÉ°ùM ÈY Iójô¨J ‘ - "∞«°ù«fƒj"
 ÖMÉ°U ¬H Ωƒ≤j …òdG …OÉjôdG QhódG - "ÎjƒJ"
 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 áëaÉµe ¤EG á«eGôdG Oƒ¡é∏d π°UGƒàŸG ¬ªYOh

 º«©£àdG äÉ«∏ªY ±ÉæÄà°SG ¤EGh ÉfhQƒc AÉHh

 iôNC’G  ¢VGôeC’Gh  ∫ÉØ£dG  π∏°T  ¢Vôe  ó°V

.∫ÉØWC’G ÚH IÉaƒ∏d áÑÑ°ùŸG

 ádhO  â∏°SQCG  á«ŸÉ©dG  áeRC’G  √òg  πX  ‘h

 2000 Ió«°TôdG É¡JOÉ«b äÉ¡«LƒàHh äGQÉeE’G

 130 øe ÌcCG ¤EG á«Ñ£dG äGóYÉ°ùŸG øe øW

 ÒÿG  º«b  öûf  ¤EG  É¡«©°S  QÉWEG  ‘  ádhO

.öûÑdG ÚH øeÉ°†àdGh ¿hÉ©àdGh

 ó°V  º«©£à∏d  äGQÉeE’G  á∏ªM  âæµ“  Éªc

 IQOÉÑe  QÉWEG  ‘  òØæJ  »àdG  ∫ÉØWC’G  π∏°T

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

 øe ⁄É©dG ‘ ∫ÉØWC’G π∏°T ¢Vôe ∫É°üÄà°S’

 19 – ó«aƒc " ¢ShÒa »°ûØJ äÉjó– RhÉŒ

 ¤EG  äÉMÉ≤∏dG ∫É°üjGh äÓª◊G âØfCÉà°SGh "
 2020 »eÉY ∫ÓN âë‚h AÉjôHC’G  ∫ÉØWC’G

 AÉ£YEG ‘ 2021 ΩÉY øe ¤hC’G áKÓãdG ô¡°TC’Gh

 ∫ÉØWC’G  π∏°T  ó°V  º«©£J  áYôL  ¿ƒ«∏e  83

 º«©£àdG ∞fCÉà°ùJ ⁄É©dG ‘ á∏ªM ∫hCG íÑ°üàd

.∫ÉØWC’G π∏°T ó°V

 ó°V º«©£à∏d äGQÉeE’G á∏ªM ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 äGƒæ°S  ™Ñ°S  ∫ÓN  âYÉ£à°SG  ∫ÉØWC’G  π∏°T

 Ëó≤J 2020 ΩÉY ájÉ¡f ≈àMh 2014 ΩÉY òæe

 ¢Vôe ó°V º«©£J áYôL QÉ«∏e ∞°üf øe ÌcCG

 ‘ πØW ¿ƒ«∏e 86 ‹GƒM ¤EG  ∫ÉØWC’G  π∏°T

.á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¿CG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 Úeô◊G  ΩOÉN  IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh

 ±öûà°ùJ ,ó¡©dG ‹h Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 IÒÑµdG É¡JÉMƒª£H É¡àfÉµe Rõ©Jh πÑ≤à°ùŸG

 Gó«°ûe ,ä’ÉéŸG áaÉc ‘ ,áeó≤àŸG ∫hódG ÚH

 ‘ »°ù«FôdG ÉgQhOh áHhDhódG áµ∏ªŸG Oƒ¡éH

.á≤£æŸG QGô≤à°SGh QÉgORG

 ¤OCG »àdG IÒNC’G äÉëjöüàdÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 á«fƒjõØ∏J á∏HÉ≤e ‘ áµ∏ªŸG ó¡Y ‹h ƒª°S É¡H

 ájOƒ©°ùdG ájDhQ äGRÉ‚EG ºgCG É¡dÓN ¢Vô©à°SG

 ≥jôW á£jôNh áMƒªW ájDhQ É¡fCG GócDƒe ,2030

 √ôjó≤J øY √ƒª°S ÈYh .QÉgOR’Gh ƒªædG √ÉŒ

 ,á«JGQÉeE’G ájOƒ©°ùdG äÉbÓ©dGh §HGhôdG ≥ª©d

 ÚH äÉbÓ©∏d kGójôah kGõ«‡ kÉLPƒ‰ πµ°ûJ »àdGh

 äÉbÓY §≤a â°ù«d É¡fCG GócDƒe ,Üô©dG AÉ≤°TC’G

 á«FÉæãà°SG  »g  πH  ,á«îjQÉJh  á«é«JGÎ°SG

.∑Î°ûŸG Ò°üŸGh ΩódG §HGhQ ÉgRõ©J

 ≈∏Y ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G ó«cCÉJ √ƒª°S øªKh

 õjõ©J ≈∏Y á«LQÉÿG áµ∏ªŸG á°SÉ«°S ¢UôM

 ÉÃ ,⁄É©dG ‘ É¡FÉcöT ™«ªL ™e É¡JÉØdÉ–

 ,⁄É©dGh  á≤£æŸG  ∫hO  áaÉµd  QÉgOR’G  ≥≤ëj

 øª°V IOÉ«°ùdG CGóÑe ≈∏Y áµ∏ªŸG ¢UôM ≈∏Yh

 ìÉ‚ ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,»bÉã«e ‹hO ΩÉ¶f QÉWEG

 ádhO ídÉ°U ‘ ƒg ájOƒ©°ùdG QGô≤à°SGh QÉgORGh

.á≤£æŸGh äGQÉeE’G

 √ócCG …òdG ∫GóàY’G Ωƒ¡Øe ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 ±ô£àdG á¡LGƒeh ,…Oƒ©°ùdG ó¡©dG ‹h ƒª°S

.¬à©«ÑW âfÉc ÉjCG á≤£æŸG ‘ …ôµØdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

 óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe ø∏YCG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 »ÑXƒHCG – áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO ‘ á«Hô©dG

 ‹hódG  »ÑXƒHCG  ¢Vô©e äÉ«dÉ©ah èeÉfôH  øY

 äGAGôLE’G  ¤EG  áaÉ°VEG  ÚKÓãdG  ¬JQhóH  ÜÉàµ∏d

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  É¡≤«Ñ£J  ºà«°S  »àdG  ájRGÎM’G

.QGhõdGh Ú°VQÉ©dGh Úª¶æŸG áeÓ°S

 õcôe ô≤Ã ó≤Y »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN ∂dP AÉL

 »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëH »ÑXƒHCÉH ÜÉÑ°ûdG

 ,á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ¢ù«FQ  ,º«“  øH

 ‹hódG äQƒØµfGôa ¢Vô©e ¢ù«FQ ,RƒH øLQƒjh

 »°ùeÉ°ûdG  IRƒeh É«°VGÎaG ∑QÉ°T …òdG ÜÉàµ∏d

 á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 »eÓYE’G ÖàµŸG ôjóe »é«æ£dG ó«©°Sh áHÉfE’ÉH

.á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôŸ

 πµH ≈©°ùf ": º«“ øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e ájDhQ ≥«≤ëàd ó¡L

 ¢VQÉ©e π°†aCG ÚH ¬àfÉµe ï«°SôJ ‘ áMƒª£dG

 äÉcGöT  ó≤Y  ∫ÓN øe  ∂dPh  ,á«ŸÉ©dG  ÖàµdG

 ..⁄É©dG ∫ƒM ‘É≤ãdG ´É£≤dG OGhQ ™e IAÉæH á«dhO

 É«fÉŸCG ájQƒ¡ªéH »Øàëf ¿CG ΩÉ©dG Gòg Éfó©°ùjh

 øY ø∏©f ¿CGh ¢Vô©ŸG ±öT ∞«°V ájOÉ–’G

. "ÜÉàµ∏d ‹hódG äQƒØµfGôa ¢Vô©e ™e ÉæàcGöT

 á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe ‘ " :¬JOÉ©°S ±É°VCGh

 ÖJÎj  ÜOC’Gh  öûædG  ´É£≤H  AÉ≤JQ’G  ¿CG  ∑Qóf

 ó©HC’ óà“ »àdG áã«ã◊G Oƒ¡÷G øe ÒãµdG ¬«∏Y

 …ôµØdG  AÉ≤àdÓd áÑ°SÉæŸG äÉ°üæŸG áMÉJEG  øe

 Éföùjh  ..äÉ°ù°SDƒŸGh  OGôaC’G  ÚH  ¿hÉ©àdGh

 ™«Ñd  á«°VGÎaG  á°üæe  ∫hCG  ¥ÓWEG  øY  ¿ÓYE’G

 Éªc ..á«Hô©dG á≤£æŸG iƒà°ùe ≈∏Y öûædG ¥ƒ≤M

 øe ´É£≤dG Gòg ºYód á«∏ªY äGƒ£N ÉfòîJG ÉæfCG

 ájõ«ØëàdG óFGƒØdG øe á∏eÉ°T áeõM ÒaƒJ ∫ÓN

 π«dO ÒNh ..AGƒ°S óM ≈∏Y ÚØdDƒŸGh øjöTÉæ∏d

 ≈∏Y AGƒ°VCG" èeÉfôH ‘ á«YƒædG á∏≤ædG ∂dP ≈∏Y

 OóY ™aôH ¬dÓN øe Éæªb …òdG  "öûædG ¥ƒ≤M

 »àÄa º°Vh áëæe 300 ¤G É¡°ü°üîf »àdG íæŸG

 ÜÉàµdG ¤EG »Jƒ°üdG ÜÉàµdGh ÊhÎµdE’G ÜÉàµdG

."ΩÉ©dG Gòg ºLÎŸG »bQƒdG

 ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©Ÿ ÚKÓãdG IQhódG ¿EG ∫Ébh

 ¢VQÉY  800  øe  ÌcCG  ácQÉ°ûe  ó¡°ûJ  ÜÉàµ∏d

 øe ádhO 46 øe ÌcCG øe É«°VGÎaG h ÉjQƒ°†M

 ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¿ƒ°VQÉ©dG  ∑QÉ°û«°Sh  ⁄É©dG  ∫ƒM

 É«°VGÎaG º¡JÉ«dÉ©ah º¡JGQGó°UEG áªFÉb ÉjQƒ°†M

 øe  áæµ‡  áëjöT  ÈcCG  ¤EG  É¡dƒ°Uh  ¿Éª°†d

.Qƒ¡ª÷G

 á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ¿CG  ¬JOÉ©°S  ócCGh

 ∞«°†c  ájOÉ–’G  É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªL  ∞«°†à°ùj

 ÚKÓãdGh ájOÉ◊G h ÚKÓãdG ÚJQhódG ‘ ±öT

 ,ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdG §HGhôdÉH AÉØàMG ,¢Vô©ª∏d

 »æ¨dG  ‘É≤ãdG  çQE’G  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàdh

 ∫OÉÑàdGh áaô©ŸG ´É£b ‘ É¡JÉeÉ¡°SEGh É«fÉŸC’

.‘É≤ãdG

 »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN º«“ øH »∏Y QƒàcódG ø∏YCGh

 õcôŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »°ùeÉ°ûdG  IRƒe  ‹ƒJ

 Iôjóe  Ö°üæe  áHÉfE’ÉH  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG

 ICGôeG ∫hCG ¿ƒµàd ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e

.á≤£æŸG ‘ ÜÉàµ∏d É«dhO É°Vô©e ôjóJ

 ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e ¿EG »°ùeÉ°ûdG IRƒe âdÉbh

 ,É«ŸÉY ÜÉàµdG  ¢VQÉ©e ºgCG  óMCG  ó©j  ÜÉàµ∏d

 ,ΩÉ¡dG  çó◊G  Gòg  áaÉ°†à°S’ ÉæàjõgÉL ócDƒfh

 »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ìÉéæd  Ó«∏µJ  ó©J  Iƒ£N  ‘

 π°†ØH  ,19ó«aƒc  áëFÉL äÉ©Ñàd  …ó°üàdG  ‘

 ÊÉØJh  ¢UÓNEGh  áª«µ◊G  ÉæJOÉ«b  äÉ¡«LƒJ

.∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG

 ºgCG  óMCG  ¢Vô©ŸG  πãÁ"  :»°ùeÉ°ûdG  âaÉ°VCGh

 á≤£æe ‘ öûædG ´É£≤H ≈æ©J »àdG äÉ«dÉ©ØdG

 QhO øe É©°SGh ÉØ«W ∞«°†à°ùjh §°ShC’G ¥öûdG

 øjöTÉæ∏d á°üæe ôaƒj h á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG öûædG

 AÓcƒdGh  äÉÑàµŸGh  AÉHOC’Gh  ôµØdG  ÜÉë°UCGh

 ⁄É©dG ∫ƒM øe á«eƒµ◊Gh á«aÉ≤ãdG äÉÄ«¡dGh

 ±ô©àdGh ,¿hÉ©àdG ≥aCG ±É°ûµà°SGh QÉµaC’G ∫OÉÑàd

 ´É£≤dG  ‘  äGQÉµàH’Gh  äÉgÉŒ’G  RôHCG  ≈∏Y

."á«HOC’G äGQGó°UE’G ºgCG ≈∏Y ´ÓW’Gh

 èeÉfôH øª°Vh ¤hC’G Iôª∏d h ¬fCG ¤EG äQÉ°TCGh

 õcôe  º¶æj  ÜÉàµ∏d  ‹hódG  »ÑXƒHCG  ¢Vô©e

 ¤EG ÓjQóæ°S øe" ¢Vô©e á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG

 IÎØdG ∫ÓN "á«fÉŸCGh á«HôY äÉ«µ«°SÓc OÉHóæ°S

 ™ªéŸG ‘ 2021 ÈªàÑ°S ¤EG πjôHCG øe IóàªŸG

 ¢VhôY á∏°ù∏°S  ¬àaÉ°†à°SG  ÖfÉL ¤EG  ‘É≤ãdG

 äÉjó©°ùdG IQÉæe ‘ á«fÉŸC’G Éªæ«°ùdG øe ΩÓaCG

.πÑ≤ŸG ƒjÉe 29 ¤EG 27 øe

 ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e ƒª¶æe óªàYGh

 áeÓ°S ¿Éª°†d ájRGÎM’G äGAGôLE’G øe á∏°ù∏°S

 ™«ªL ≈∏Y ÖLƒàj å«M ÚcQÉ°ûŸGh Qƒ¡ª÷G

 ¢Vô©ŸG IQÉjR πÑb ≥Ñ°ùe πµ°ûH π«é°ùàdG QGhõdG

 ∂dPh ,á«fhÎµdE’G ∫ƒNódG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ∫ÓN øe

 hCG  /https://adbookfair.com
 iƒ°ü≤dG IóŸG ¿ƒµà°S h ∑ôëàŸG ∞JÉ¡dG ≥«Ñ£J

 QGƒ°ùH QGhõdG ójhõJ ¿CG ≈∏Y ,äÉYÉ°S 3 IQÉjõ∏d

 øe Úª¶æŸG Úµªàd ∫ƒNódG óæY ¿ƒ∏e »bQh

.IQÉjõdG AÉ¡àfG óYƒe ójó–

 ≥«Ñ£J π«©ØJ ÚcQÉ°ûŸGh QGhõdG ≈∏Y ÖLƒàjh

 áé«àf  RGôHEGh  ,á«còdG  º¡ØJGƒg  ≈∏Y  ø°ü◊G

 48 `dG ∫ÓN â“ ∞fC’G áë°ùe ¢üëØd á«Ñ∏°S

 /E/ áeÓY hCG /@/ áeÓY hCG ,á«°VÉŸG áYÉ°S

 ,¢Vô©ŸG ∫ƒNO øe øµªà∏d ø°ü◊G ≥«Ñ£J ≈∏Y

 ..πNGóŸG óæY IQGô◊G áLQód ¢üëa AGôLEG ºà«°Sh

 á°UÉN  äÉHGƒH  ¢Vô©ŸG  IQGOEG  ¢ü°üîà°Sh

 Éªc  ,πNGóŸG  óæY  ΩÉMOR’G  Öæéàd  IQOÉ¨ª∏d

 ≈°übC’G ó◊G Æƒ∏H óæY QGhõdG ∫ƒNO ±É≤jEG ºà«°S

.äÉYÉ≤dG ÜÉ©«à°S’

 Gõcôe ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e IQGOEG º«≤Jh

 øe  ÚcQÉ°ûŸG  Ú°VQÉ©∏d  ÊÉéŸG  ¢üëØ∏d

 äÉ°Uƒëa 4 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ h ádhódG êQÉN

 h ..á°VQÉ©dG ácöûdG øe óMGh ÜhóæŸ á«fÉ›

 ≈∏Y OÉªàY’ÉH ìÉæL πc á©°S ÜÉ°ùàMG ºà«°S

 É°üî°T á©°ùdG ≠∏ÑJ å«M á«dÉªLE’G ¬àMÉ°ùe

 ≈∏Y  ÖLƒàjh  ,á©Hôe  QÉàeCG  4  πµd  GóMGh

 ¢UÉî°TC’G OóY í°VƒJ äÉàa’ ™°Vh Ú°VQÉ©dG

 âbƒdG  ‘  ìÉæ÷G  πNGO  ºgóLGƒàH  ìƒª°ùŸG

 4  øe  ÌcCG  ácQÉ°ûe  ÖLƒàj  ’  Éªc  ..  ¬°ùØf

.´ÉªàLG …CG ‘ ¢UÉî°TCG

 ΩGóîà°SÉH  ìÉª°ùdG  ΩóY  ¢Vô©ŸG  IQGOEG  ócDƒJh

 Éªc ,áëæLC’G ‘ ¢ùª∏dÉH πª©J »àdG äÉ°TÉ°ûdG

 ¤EG É¡dÉNOEG hCG äÉÑ«àµdGh ÉjGó¡dG ™jRƒJ Rƒéj ’

 »ë°Uh …Oôa πµ°ûH É¡Ø«∏¨J ” GPEG ’EG ¢Vô©ŸG

.øeBGh

 QGhõdG  AGóJQG  IQhöV  ¢Vô©ŸG  ƒª¶æe  ócCGh

 ™e  ,âbƒdG  ∫GƒW  ¬LƒdG  äÉeÉªµd  Ú°VQÉ©dGh

 AÉ≤HEÉH »YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒ≤H ΩGõàd’G IQhöV

 ‘ Úª¶æŸG ΩÓYEGh ,øjôNB’G øY øjÎe áaÉ°ùe

.áHÉ°UEÉH √ÉÑà°TGh ¢VGôYCG …CG OƒLh ∫ÉM

 QGhõdG ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e πÑ≤à°ùjh

 IÎØdG ∫ÓN ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘

 øe ¬HGƒHCG íàØ«°Sh 2021 ƒjÉe 29 ¤EG 23 øe

 ¤EG  óMC’G  øe  Ó«d  10  ¤EG  ÉMÉÑ°U  9  áYÉ°ùdG

 Ωƒj Ó«d 10 ¤EG GöüY 4 áYÉ°ùdG øeh ,âÑ°ùdG

.á©ª÷G

:ΩGh-»HO-

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â– 

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

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

 Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe ¢ù«FQ

 äGQÉeE’G »æWh IõFÉéH øjõFÉØdG ,áaô©ª∏d

 ,áæeÉãdG É¡JQhO ΩÉàN ‘ ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

 áÑ°SÉæŸG √ò¡H âª«bCG á«dÉØàMG ∫ÓN ∂dPh

 ‘ OÉ–’G ∞ëàe ô≤e ‘ /AÉ©HQC’G/ Ωƒj

 ‘  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  âHGƒãd  Gó«cCÉJ  ,»HO

 á«cQÉ°ûàdG Oƒ¡é∏d Gõjõ©Jh ,äGQÉeE’G ádhO

 ó¡L πc ôjó≤J CGóÑŸ AÉ°SQEGh ,™ªàéŸG ‘

 ‘ á«fÉ°ùfE’Gh á«æWƒdG º«≤dG RGôHEG ¬fCÉ°T øe

 πµH AÉØàM’Gh »Hô©dGh »JGQÉeE’G ™ªàéŸG

.É¡«∏©j øe

 ï«°ûdG ƒª°S á«ÑgòdG áª°üÑdÉH √ƒª°S Ωôch

 ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe

 çQGƒµdGh  äÉeRC’G  IQGOE’  É«∏©dG  áæé∏dG

 h  IÒÑµdG  √ƒª°S  Oƒ¡÷  Gôjó≤J  ,»HO  ‘

 áëFÉL  áeRCG  IQGOEG  ‘  IôKDƒŸG  ¬JÉeÉ¡°SEG

 áØ∏µŸG  πª©dG  ¥ôa  IOÉ«bh  19-ó«aƒc

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≥ah  AÉHƒ∏d  …ó°üàdÉH

 IQób øe äRõY IôµàÑe ∫ƒ∏ëH h á«ŸÉ©dG

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  IöUÉfi  ≈∏Y  IQÉeE’G

 Oƒ¡L ¬«LƒàH ,√QÉ°ûàfG øe ó◊Gh óéà°ùŸG

 √ƒª°S ΩÉ¡°SE’ Éæ«ªãJh ,áØ∏àîŸG πª©dG ¥ôa

 ÚH »©ªàéŸG ∑QÉ°ûàdG º«gÉØe ï«°SôJ ‘

 »Yƒ£àdG πª©dG áª«b RGôHEGh äÉYÉ£≤dG ≈à°T

 IQGOEG  ‘  á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG  á«∏YÉah

.äÉeRC’G

 øH óªfi øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S Ωôc Éªc

 "á«fÉ°ùfE’G áª°üÑdG" IõFÉéH Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ,¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG

 Gôjó≤J  ,á«Yƒ£àdG  ÖLGh  á«©ªL  ¢ù«FQ

 äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG  ¥ÓWEG  ‘  √Oƒ¡÷

 øe á∏°ù∏°S º«¶æJh ,á«fÉ°ùfE’Gh á«©ªàéŸG

 áØ∏àfl ä’É› ‘ ájƒYƒàdG äGöVÉëŸG

 øY Ó°†a ,»Yƒ£àdG ÖLGh ≥jôa ∫ÓN øe

 ÉfÉÁEG ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ª÷ ôªà°ùŸG ¬ªYO

 πeÉµàdGh ∞JÉµàdGh øeÉ°†àdG IQhö†H ¬æe

 Ωó≤J  õFÉcQ  øe  áª¡e  Iõ«côc  »°ù°SDƒŸG

.™ªàéŸG

 âæH  IQƒf  ‹É©e  øe  Óc  ËôµàdG  πª°Th

 ÜÉÑ°ûdG  h  áaÉ≤ãdG  IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi

 ‹É©e  h  á«aÉ≤ãdG  áª°üÑdG  IõFÉéH

 ádhO  IôjRh  …ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S

 áª°üH"  IõFÉéH  áeó≤àŸG  É«Lƒdƒæµà∏d

 IõFÉéH  »ÑXƒHCG  áWöT  ¤EG  áaÉ°VEG  ,"º∏Y

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,"øeCG  áª°üH"
 äGQÉeE’G õcôŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ,»ª«©ædG óªfi

 IõFÉéH á«é«JGÎ°S’G çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d

 »JGQÉeE’G »eÓYE’Gh ÖJÉµdGh ,"ôµa áª°üH"
 "º∏b áª°üH" IõFÉéH ,»∏eÉ¡dG ó«ÑY »∏Y

 IõFÉéH  º«gGôHEG  óªM  IôgR  IPÉà°SC’G  h

 ájQÉ≤©dG  π«îf  ácöTh  ,"º∏©e  áª°üH"
 á°ù°SDƒe"h  ,"á«°VÉjôdG  áª°üÑdG"  IõFÉéH

 "…ÒÿGh »YÉªàL’G •É°ûæ∏d Úæ«©dG ƒHCG

 πLQh  ,"ÒN  áª°üH"  IõFÉéH  öüe  øe

 øe  ∫ÉæjOQÉµdG  óªMCG  ó«°S  ±öTCG  ∫ÉªYC’G

 ÚM  ‘  ,"πeCG  áª°üH"  IõFÉéH  ¿GOƒ°ùdG

 Ö«°üf  øe  "øWh  áª°üH"  IõFÉL  äAÉL

 ´ƒ£J ... ∂jOÉæJ ∂àæjóe" IQOÉÑe »Yƒ£àe

 Ö«°üf øe "™ªà› áª°üH"h ,"»Hód Ωƒj

."ájÒÿG ºMGôJ á°ù°SDƒe"
 πª©∏d äGQÉeE’G »æWh IõFÉL â°ü°üN óbh

 íæ“ »àdG ,á«FÉæãà°S’G É¡àª°üH ÊÉ°ùfE’G

 ΩÉ©dG áØ°U ™e É«°TÉ“ Oôa hCG áÄØd ΩÉY πc

 QÉ©°T â–  "πeC’G  QÉÑ°ùe"  ≥jôØd ,¬°ùØf

 äGQÉe’G  ádhO  RÉ‚EG  ‘  ábQÉa  á£fi"
 ¬àª°üH ≥jôØ∏d ¿Éc å«M "IóëàŸG á«Hô©dG

 IOÉjôdGh  ìÉéædG  ≥«≤–  ‘  áë°VGƒdG

 ±É°ûàcG ∫É› ‘ ,»Hô©dG øWƒdGh ádhó∏d

 πª©dG ¿CG ≈∏Y IõFÉ÷G øe Gó«cCÉJ ,AÉ°†ØdG

 ‘ »°SÉ°SC’G õµJôŸG ƒg πÑ≤à°ùŸG πLCG øe

.äGQÉeE’G ádhO ‘ RÉ‚G …CGh ó¡L …CG

 ï°SGQ è¡f

 ôjóŸG ,»°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH QGöV IOÉ©°S ¿Éc

 ≈≤dCG ób äGQÉeE’G »æWh á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG

 ¿CG É¡«a ócCG ËôµàdG πØM π¡à°ùe ‘ áª∏c

 ‘  ÉgQhO  π°UGƒJ  äGQÉeE’G  »æWh  IõFÉL

 áª¡∏à°ùe ,ÊÉ°ùfE’Gh »Yƒ£àdG πª©dG õjõ©J

 øe  â∏©L  »àdG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ

 Éî°SGQ  Éé¡f  »Yƒ£àdGh  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG

 ÚfGƒ≤dG ¬ªYóJ É«°ù°SDƒe Gó¡Lh ,ÉeGóà°ùeh

 ¬æe  π©Œ  »àdG  äÉ«dB’Gh  äÉ©jöûàdGh

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äGQÉ°ùe øe GQÉ°ùe

 âfÉc  IQhódG  √òg  ¿CG  ¤EG  ¬JOÉ©°S  QÉ°TCGh

 ΩÉY ƒg »FÉæãà°SG ΩÉY ‘ á«FÉæãà°SG IQhO

 ‘ É«îjQÉJ ÉØ£©æe πµ°ûj …òdG Ú°ùªÿG

 ÉæeGõJh ,πÑ≤à°ùŸG ƒëf OÉ–’G ádhO IÒ°ùe

 áëFÉL áeRCG ‘ πã“ »FÉæãà°SG ±ôX ™e

 äGQÉeE’G  ádhO  »JCÉJ  »àdGh  ,19-ó«aƒc

 É¡JÉ«YGóJ äRhÉŒ »àdG ∫hódG  áeó≤e ‘

.πÑ≤à°ùŸG ¢Uôa ±öûà°ùJ ájDhôH á«Ñ∏°ùdG

 ájDhQ ≈∏Y AÉæH IõFÉ÷G â°ù°SCÉJ"  :  ∫Ébh

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG

 RƒeQ øe ïeÉ°T õeôc ,√GôK ˆG Ö«W ,¿É«¡f

 GÈæe  IõFÉ÷G  ≈≤Ñà°Sh  ,ÊÉ°ùfE’G  πª©dG

 πªY ≈∏Y äÉbÉ£dG õ«Øëàd Òî∏d á°üæeh

 ™«ªL ‘ á«fÉ°ùfE’G á¨Ñ°U Rõ©j Ée ÒÿG

 ‘ äGQÉeE’G ádhO áØ°ù∏Ød áHÉéà°SG ,ÉædÉªYCG

 Éé¡fh ájDhQh áª«b ÊÉ°ùfE’G πª©dG ï«°SôJ

."ÉeGóà°ùe

 á«aÉ≤ãdG áª°üÑdG

 ,»Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e ËôµJ ”h

 É°†jCG π¨°ûJ »gh ,ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh

 á≤£æŸG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ Ö°üæe

 ,twofour54h  »ÑXƒHCG  -á«eÓYE’G

 ¢ùdÉ› øe ójó©dG ájƒ°†Y ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ÉgQhód á«aÉ≤ãdG áª°üÑdG IõFÉéH ,äGQGOE’G

 »àdG á«aÉ≤ãdG äÉ°üæŸG ¥ÓWEG ‘ πYÉØdG

 áaÉ≤ãdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ äGQÉeE’G QhO ó°ùŒ

 äÉ«é«JGÎ°S’G øY Ó°†a á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdGh

 ™jQÉ°ûŸGh  ,á«YGóHE’G  äÉYÉæ°ü∏d  áªYGódG

 ájQÉª©ŸG áaô©ŸG ôjƒ£J ´höûªc á«æWƒdG

 á«æWƒdG  áYƒ°SƒŸG  ´höûeh  äGQÉeE’G  ‘

.á«JGQÉeE’G á«aÉ≤ãdG

 º∏Y áª°üH

 ‹É©e ¤EG " º∏Y áª°üH IõFÉL " âÑgPh

 ádhO  IôjRh  …ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d

 AÉª∏Y ¢ù∏› ¢ù«FQ ,AÉ°†Ø∏d äGQÉe’G ádÉch

 á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  äGQÉe’G

 á«ÁOÉcCG  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  á©HGôdG

 Ö°üæe É°†jCG π¨°ûJ »gh ,πÑ≤à°ùª∏d »HO

 ´höûŸ »ª∏©dG ≥jôØdG óFÉbh ôjóe ÖFÉf

 É¡JÉeÉ¡°SEG Ò¶f ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉe’G

 á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG õjõ©J ‘

 ,áaô©ŸG  OÉ°üàbG  ƒëf  ∫ƒëàdG  ™jöùJh

 äÉYÉæ°ü∏d  á«°ùaÉæàdG  IQó≤dG  IOÉjRh

 åëÑdG ∫É› ‘ ÉgQhO øY Ó°†a ,á«∏ëŸG

 π≤M ôjƒ£J Éª«°S’ »é«JGÎ°S’Gh »ª∏©dG

 áeó≤àŸG ¬JÉ«dBGh AÉ°†ØdÉH á∏°üàŸG çƒëÑdG

 ôjƒ£Jh  ¢ù«°SCÉJ  ‘  É¡eÉ¡°SEG  ÖfÉL  ¤EG

 ÉgQÉàî«d áeó≤àŸG ájƒ÷G º¶ædG èeÉfôH

 øe 2015 ΩÉY »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG

 Gôjó≤J ÜÉÑ°ûdG OGhôdG AÉª∏©dG øe 50 ÚH

 ∫É› ‘ á«ªæàdG  Oƒ¡L  ‘ É¡àªgÉ°ùŸ

. á°Sóæ¡dGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG

øeCG áª°üH

 IQOÉÑe øY »ÑXƒHCG áWöT IõFÉ÷G âdÉfh

 "íeÉ°ùà∏d  »ÑXƒHCG  áWöT  êPƒ‰"
 πª°ûJ »àdG áØ∏àîŸG ¬JGõµJôeh √QhÉëÃ

 É¡æe ÉeGõàdG á«©ªàéŸG äÉYÉ£≤dG ™«ªL

 ï«°SôJ ƒëf Ió«°TôdG ÉæàeƒµM äÉ¡«LƒàH

 á«ŸÉY  áª°UÉY  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe

 á∏«ÑædG  áª«≤dG  √òg  ôKCG  ó«cCÉJh  íeÉ°ùà∏d

 ≥«ª©àd ÉeGóà°ùe É«°ù°SDƒe ÓªY ÉgQÉÑàYÉH

 ìÉàØf’Gh ôNB’G πÑ≤Jh QGƒ◊Gh íeÉ°ùàdG º«b

 iód  É°Uƒ°üNh  áØ∏àfl  äÉaÉ≤K  ≈∏Y

 ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj ÉÃ Iójó÷G ∫É«LC’G

 øeCG  ≥≤ëj  å«M  áeÉY  IQƒ°üH  ™ªàéŸG

 ±ÓàNÉH √GOôaCG ºMÓJh √QGô≤à°SGh ™ªàéŸG

. º¡aÉ«WCGh º¡JÉ«°ùæL

 ôµa áª°üH

 IOÉ©°S Ö«°üf øe âfÉµa ôµa áª°üH ÉeCG

 ôjóŸG  »ª«©ædG  óªfi  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 çƒëÑdGh  äÉ°SGQó∏d  äGQÉe’G  õcôŸ ΩÉ©dG

 ¬JGöVÉfi  ‘  OôØàŸG  ,á«é«JGÎ°S’G

 ,á«Hô©dG ∫hódG øe ójó©dG ‘ á«°ü°üîàdG

 É«∏fi äGhóædG  øe ójó©dG  ‘ ¬àcQÉ°ûeh

 É¡æe áØ∏àîŸG ¬JÉØdDƒÃ ∂dP ÉLƒàe ,É«HôYh

 √óaGhQ – √QhòL: ÊGôj’G »°SÉ«°ùdG ôµØdG/

 á«fGôj’G á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G h " √ôKCG –
 h " ÉLPƒ‰ 2013 ... èFÉàædGh äGôKDƒŸG :

 OGôØfG ≈∏Y ≥FÉbO ™Ñ°S " á«°ü≤dG ¬àYƒª›

." Ωƒ«dG "¿Gƒæ©H ¬àjGhQh "

 º∏b áª°üH

 »∏eÉ¡dG ó«ÑY »∏Y ó«°ùdG Ö«°üf øe âfÉch

 º∏≤dG ÖMÉ°U »JGQÉeE’G »eÓYE’Gh ÖJÉµdG

 ∫É≤ŸG hCG  á°ü≤dG ‘ AGƒ°S õ«ªàŸG »HOC’G

 ∫É› ‘ á°UÉÿG ¬àª°üH ¬d h ô©°ûdG hCG

 hCG IQGOEGh É°ù«°SCÉJh áHÉàc »Øë°üdG πª©dG

 Éeó≤eh É©jòe »FôŸG  ΩÓYE’G  ∫ÉéŸG ‘

.»HO ¿ƒjõØ∏J ‘ èeGÈ∏d

™ªà› áª°üH

 ájÒÿG ºMGôJ á°ù°SDƒe Ö«°üf øe âfÉc

 É«dÉe ÚLÉàëŸG IóYÉ°ùe ¤EG ±ó¡J »àdG

 ,™ªàéŸG äÉÄa áaÉc øe É«à°ùLƒdh É«æ«Yh

 á≤°ûe ¿hO É¡«≤ëà°ùŸ äGóYÉ°ùŸG ∫É°üjEGh

 »YÉªàL’G  åëÑdG  º°ùb  ≥jôW  øY  ∂dPh

.á°ù°SDƒŸÉH ÚYƒ£àŸGh

 º∏©e áª°üH

 IôgR  IPÉà°SCÓd  "º∏©e  áª°üH"  íæe  ”h

 º∏°ùdG  ‘  âLQóJ  »àdG  º«gGôHEG  óªM

 ¥É£f ôjóe Ö°üæe â∏¨°T ¿CG ¤EG »Ø«XƒdG

 ¬dÓN ¬æe âeób …òdG h »HO ¢SQGóe ≈∏Y

 ójó©dG ,É¡à∏¨°T »àdG Ö°UÉæŸG øe √ÒZ h

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡à∏gCG »àdG äÉeÉ¡°SE’G øe

 …ƒHÎdG õ«ªàdG ∫É› ‘ õFGƒ÷G øe ójó©dG

 áØ∏àîŸG É¡JGQOÉÑeh É¡JÉeÉ¡°SEG øY Ó°†a

 ¿Éé∏dGh ¥ôØdG øe ójó©dG ‘ É¡àcQÉ°ûeh

 á«Yƒ£àdG ∫ÉªYC’G øe ójó©dG ‘h ájQGRƒdG

.á«fÉ°ùfE’G

 øe  "øWh  áª°üH"  âfÉch  øWh  áª°üH

 ´ƒ£J ... ∂jOÉæJ ∂àæjóe »Yƒ£àe Ö«°üf

 ,…ôª◊G óªfi óªMCG  ¬W :ºgh »Hód  Ωƒj

 óªMCG áªWÉah …ôeÉ©dG ídÉ°U »∏Y AÉ«∏Yh

 ‘ ºgQhód  Gôjó≤J  ,√É°T  º«∏°Sh  ,»°SÓØdG

 ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  IQOÉÑŸG  ±GógCG  ≥«≤–

 ‹h  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y

 øe  ÉfÉÁG  »Hód  Ωƒj  ≥«Ñ£J  ÈY  »HO

 »cQÉ°ûàdGh  »Yƒ£àdG  πª©dG  QhóH  √ƒª°S

 áHÉéà°S’G ôKC’ Éî«°SôJh ,äÉ©ªàéŸG ‘

 ≈∏Y IQó≤dGh áeÓ°ùdG áaÉ≤K AÉæH ‘ ádÉ©ØdG

 á«Yƒ£J IóYÉb ¢ù«°SCÉJh ôWÉîŸG á¡LGƒe

 ºYód ájõgÉ÷G øe ∫ÉY Qób ≈∏Y á«°ü°üîJ

 ∞bGƒŸG  ä’ÉM  ‘  äÉ°ù°SDƒŸG  ájƒ≤Jh

.áFQÉ£dG

á«°VÉjôdG áª°üÑdG

 ájQÉ≤©dG  π«îf  ácöT  Ö«°üf  øe  âfÉch

 ™ªàéª∏d ¿RGƒàe IÉ«M Üƒ∏°SCG äRõY »àdG

 ájöü©dG á«°VÉjôdG ≥aGôŸG ÒaƒJ ∫ÓN øe

 á«°VÉjôdG  çGóMC’G  øe  ÒãµdG  áaÉ°†à°SGh

 ∂dòch ,ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y á«dhódGh á«∏ëŸG

 çGóM’Gh  äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójó©dG  ºYO

.á«°VÉjôdG

 ÒN áª°üH

 á°ù°SDƒe" Ö«°üf øe âfÉc "ÒN áª°üH"
 "…ÒÿG h »YÉªàL’G •É°ûæ∏d Úæ«©dG ƒHCG

 øe ™ªàéŸG á«ªæJ ¤EG ±ó¡J »àdG ájöüŸG

 á«ë°üdGh á«YÉªàL’G ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ ∫ÓN

 äÉ¶aÉfi áaÉc ‘ á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdGh

 πª©dG ∫É› ‘ πYÉØdG ÉgQhód ∂dPh ,öüe

 áëaÉµŸ Oƒ¡÷G É¡ªYO ‘ á°UÉN ÊÉ°ùfE’G

 ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG ∫ÓN øe 19-ó«aƒc

.á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG á«©ªàéŸG

áæeÉãdG É¡JQhO »a äGQÉeE’G »æWh IõFÉéH øjõFÉØdG Ω qôµj ó°TGQ øH óªëe øH óªMCG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 »a ójGR øH óªëªd …OÉjôdG QhódÉH ó«°ûJ z∞«°ù«fƒj{

∫ÉØWC’G π∏°T ó°V º«©£àdG ±ÉæÄà°SGh ÉfhQƒc AÉHh áëaÉµe

 äGƒæ°S 5 Qhôe áÑ°SÉæªH ájOƒ©°ùdG Åæ¡j ójGR øH ˆGóÑY 

2030 ájDhQ ≈∏Y

..ójGR øH óªëe ájÉYôH

ÜÉàµ∏d »ÑXƒHCG ¢Vô©e »a ¿ƒcQÉ°ûj ádhO 46 øe ¢VQÉY 800 

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó«©°S  øH  óLÉe  QƒàcódG  ï«°ûdG  ‹É©e  ó¡°T  

 πØ◊G  ¿ÉªéY  ºcÉM  ¿GƒjO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG

 ‘  ËôµdG  ¿BGô≤∏d  ¿ÉªéY  IõFÉ÷  »eÉàÿG

 πÑb á∏«∏dG º«bCG …òdGh 2020 öûY á©HGôdG É¡JQhO

.¿ÉªéY …GöS ¥óæa ‘ á«°VÉŸG

 øªMôdGóÑY  ôªY  QƒàcódG  IOÉ©°S  πØ◊G  ö†M

 »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«©ædG  ⁄É°S

 ΩÉY ôjóe ÖFÉf »°Vƒ©dG ˆGóÑY ¥QÉWh …OÉ–E’G

 Ú°ùMh ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM á°ù°SDƒe

 øH ó«ªM õcôŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG …OÉª◊G óªfi

 ÜÉë°UCGh  ËôµdG  ¿BGô≤dG  áeóÿ  »ª«©ædG  ó°TGQ

 øjõFÉØdG áÑ∏£dGh õcôŸG AÉcöTh ñƒ«°ûdG á∏«°†ØdG

. IõFÉ÷ÉH

 ¿BGô≤dG øe Iô£Y äÉjBGh »æWƒdG ΩÓ°ùdÉH πØ◊G CGóH

 ∫Éb áª∏c πØ◊G »YGQ ‹É©e ≈≤dCG ºK .. ËôµdG

 ÉgQƒfh Üƒ∏≤dG IÉ«M º«¶©dG ¿BGô≤dG ¿EG " : É¡«a

 ˆG  π°†ØHh  Éæg øe ,  Éfôîah ÉfõYQó°üe ƒgh

 ¿BGô≤dG áeóÿ »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM õcôe ≥∏£fG

 ∫ÓN øe ¤É©J ˆG ÜÉàµd IQÉæe ¿ƒµ«d ËôµdG

 äÉeóÿG øe IOÉØà°S’Gh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥«Ñ£J

 ÚbOÉ°üdG  Oƒ¡L π°†ØH Ωƒ«dG  áMÉàŸG  á«ªbôdG

 ‹É©e ±É°VCGh ."¬«∏Y ÚªFÉ≤dG øe Ú°ü∏îŸGh

 õcôŸG ¿CG »ª«©ædG ó«©°S øH óLÉe QƒàcódG ï«°ûdG

 πMGôeh äGRÉ‚EG øe ¬«dEG π°Uh Ée ¤EG π°üj ⁄

 ÒÑµdG ºYódG π°†ØH ºK ’hCG ˆG π°†ØH ’EG áeó≤àe

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe

 á©HÉàe h ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S

 ¤EG Éæ∏°Uh ≈àM …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéY

.áaöûe äÉjƒà°ùe øe Ωƒ«dG õcôŸG ¬«dEG π°Uh Ée

 ÜhDhOh ôªãe πªY á∏«°üM Ωƒ«dG ó¡°ûf " : ∫Ébh

 Éæ«∏©a Gòd á«dÉY ºªgh ¢SƒØf ¬FGOCG ≈∏Y âØJÉµJ

 ≥jôØd ∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdGh ¬∏gCG ¤EG π°†ØdG Ö°ùæf ¿CG

 IQhódG ‘ ËôµdG ¿BGô≤∏d ¿ÉªéY IõFÉL ‘ πª©dG

."öûY á©HGôdG

 Úª∏°ùŸG  ≥aƒj  ¿CG  πLh  õY  ˆG  ¬«dÉ©e  ÉYOh

 Éæ«Ñf ≈∏Y ∫õæŸG ¿BGô≤dG Gòg ≥ëH ΩÉ«≤∏d É«©ªL

 ≈∏Y  ±ƒbƒdG  h  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óªfi

 ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  …õéj  ¿CGh  ,  ¬bÓNCG  h  ¬eÉµMCG

.áHƒãŸGh ôLC’G õcôŸG

 ‘  -  »°Vƒ©dG  ˆGóÑY  ¥QÉW  Ωó≤J  ¬à¡L  øe

 ¢ù°SDƒeh  »YGQ  ¤EG  ¿Éaô©dGh  ôµ°ûdÉH  -  ¬àª∏c

 ó°TGQ  øH  ó«ªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IõFÉ÷G

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

 ˆG ÜÉàµd ¬àjÉYQ h ¬eÉªàgGh »î°ùdG ¬ªYO ≈∏Y

. πL h õY

 øe  Iôªà°ùŸG  á©HÉàŸGh  ΩÉªàg’ÉH  OÉ°TCGh

 ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S

 ¢ù∏› ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéY

 ájÒÿG »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM á°ù°SDƒe AÉæeCG

 IõFÉ÷G  äÉ≤HÉ°ùeh  á£°ûfCGh  äÉ«dÉ©a  ™«ª÷

 ‘ ôKC’G ¬d ¿Éc É‡ ÉeÉY 14 πÑb É¡àbÓ£fG òæe

 ∫ÓN É¡à≤≤M »àdG IÒÑµdG äGRÉ‚E’Gh äÉMÉéædG

 ‹É©e ¤EG ôµ°ûdÉH Ωó≤J Éªc .. á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG

.πØë∏d áÁôµdG ¬àjÉYQh ¬Øjöûàd πØ◊G »YGQ

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM õcôe ¿CG »°Vƒ©dG ócCGh

 ‘  GôµàÑeh  GóFGQ  ¿ƒµ«d  ≥∏£fG  ¿BGô≤dG  áeóÿ

 äGRÉ‚E’G  ≥≤ë«dh  ¤É©J  ˆG  ÜÉàc  áeóN

 Gó«°ûe  ..  äÉHƒ©°üdGh  äÉjóëàdG  ºZQ  QGôªà°SÉH

 IõFÉ÷G √òg øe Gƒ∏©L øjòdG ∫hC’G π«YôdG Oƒ¡éH

 øe πch ºgó©H AÉL øeh GóFGQ ÓªYh Gõ«ªàe É©bGh

 IQÉeEG õ«Á …òdG ìöüdG Gòg ¤EG ∞«°†«d »JCÉ«°S

. áÄ«°†ŸG á∏©°ûdÉc É¡«≤Ñjh ¿ÉªéY

 ºààîJ ºjôµdG ¿BGô≤∏d ¿ÉªéY IõFÉL

14 `dG É¡JQhO

 øH Qƒ°üæe ºjôµJ 

 áª°üÑdG IõFÉéH óªëe

 ¬JQGOE’ á«ÑgòdG

 áëFÉL áëaÉµe Oƒ¡L

 19 -ó«aƒc

 »ÑXƒHCG áWô°T ºjôµJ 

 zøeCG áª°üH{ IõFÉéH

 ï«°Sôàd É¡JQOÉÑe øY

 ¢ûjÉ©àdG º«gÉØe

  íeÉ°ùàdGh

 k ÉfÉaôY óªëe øH áØ«∏N ≈dEG zá«fÉ°ùfE’G áª°üÑdG{

 ájô«îdG ¬JGQOÉÑªH

 áª°üHzh »Ñ©µdG IQƒf Ö«°üf øe záaÉ≤ãdG áª°üH{ 

 …ô«eC’G IQÉ°S ≈dEG ÖgòJ zº∏©dG

 IõFÉé∏d á«FÉæãà°S’G áÄØdÉH zπeC’G QÉÑ°ùe ≥jôa{ ºjôµJ



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôH 

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG

 ójGR  ï«°ûdG  IõFÉL  âæ∏YCG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ™HÉàdG  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôÃ  ÜÉàµ∏d

 QÉ«àNG  »ÑXƒHCG  -  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGód

 RƒØ∏d  ¢SÉeôHÉg  øZQƒj  ÊÉŸC’G  ±ƒ°ù∏«ØdG

 kGôjó≤J  "á«aÉ≤ãdG  ΩÉ©dG  á«°üî°T"  IõFÉéH

 øe ÌcC’ óà“ »àdG  á∏aÉ◊G ájôµØdG  ¬JÒ°ùŸ

.¿ôb ∞°üf

 á≤«ªYh á«Yƒf äÉªgÉ°ùe " ¢SÉeôHÉg " Ωqóbh  

 øe  ójó©dG  iôKCG  ƒëf  ≈∏Y  áØ°ù∏ØdG  π≤M  ‘

 ,áaÉ≤ãdGh  π°UGƒàdG  äÉ°SGQóc  ,äÉ°ü°üîàdG

 ájô¶ædGh  ,äÉjƒ¨∏dGh  ,á«bÓNC’G  ájô¶ædGh

 ,á«æjódG äÉ°SGQódGh ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh ,á«HOC’G

.´ÉªàL’G º∏Yh ,äƒgÓdGh

 áfÉµª∏d  kGôjó≤J  "  ¢SÉeôHÉg  "  Rƒa  »JCÉj   

 ÌcCG øe kGóMGh" ¬Ø°UƒH É¡H ™àªàj »àdG ábƒeôŸG

 ÜÉ£ÿG ‘ kGóFGQh "⁄É©dG ‘ kGÒKCÉJ áØ°SÓØdG

 Éª∏©e  √Qƒ°†M  øY  Ó°†a  ,…ó≤ædG  »Ø°ù∏ØdG

 »°SÉ«°ùdG ´ÉªàL’G º∏Y ‘ øjô¶æŸG øe ójó©∏d

. á«YÉªàL’G áØ°ù∏ØdGh á«YÉªàL’G ájô¶ædGh

 ºgCG øe "á«aÉ≤ãdG ΩÉ©dG á«°üî°T" IõFÉL ó©J 

 πc É¡ëæe ºàjh ÜÉàµ∏d ójGR ï«°ûdG IõFÉL ´hôa

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y IRQÉH á°ù°SDƒe hCG á«°üî°ûd ΩÉY

 AGôKEG  ‘ É¡JÉeÉ¡°SE’ kGôjó≤J ,‹hódG hCG  »Hô©dG

 ó q n°ùéàJ ¿CG ≈∏Y ,kGôµa hCG kÉYGóHEG á«Hô©dG áaÉ≤ãdG

 íeÉ°ùàdGh ádÉ°UC’G º«b É¡JÉWÉ°ûf hCG É¡dÉªYCG ‘

 ™HQC’ ¿B’G ≈àM âëæe óbh ,»ª∏ q p°ùdG ¢ûjÉ©àdGh

 ádhO IöûY ióMEG øe á°ù°SDƒeh á«°üî°T IöûY

.⁄É©dG AÉLQCG ™«ªL øe

 IôFGO ¢ù«FQ ,∑QÉÑŸG áØ«∏N óªfi ‹É©e ∫Ébh 

 IõFÉL ≈©°ùJ"  :»ÑXƒHCG  –  áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG

 á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôÃ ÜÉàµ∏d ójGR ï«°ûdG

 ÜOC’Gh  ôµØdG  OGqhQ  ËôµJ  ¤EG  É¡àbÓ£fG  òæe

 »Øà– Ωƒ«dG  »gh  ,⁄É©dG  ∫ƒM øe  áaÉ≤ãdGh

 ´ÉªàL’Gh áØ°ù∏ØdG AÉª∏Y ºgCG øe móMGh IÒ°ùÃ

 kGÒKCÉJ áØ°SÓØdG ÌcCG óMCGh ,öUÉ©ŸG ÉæŸÉY ‘

 láeÓY πãÁ …òdG ¢SÉeôHÉg øZQƒj ⁄É©dG ‘

 IöUÉ©ŸG á«fÉŸC’G á«Ø°ù∏ØdG IÉ«◊G ‘ lábQÉa

 ‘ âªgÉ°Sh , á«fÉ°ùfE’G äÉ°SGQódG ¬dÉªYCG äôKCGh

 ï«°SôJh äGQÉ°†◊G ÚH ºgÉØàdGh QGƒ◊G õjõ©J

 ™e ºé°ùæj Ée ƒgh ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b

  ".»ÑXƒHCG – áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO ‘ ÉæàjDhQ

 ,º«“ øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 õcôe ¢ù«FQ ÜÉàµ∏d ójGR ï«°ûdG IõFÉL ΩÉY ÚeCG

 äÉ«°üî°T  ó‚ Éªq∏b"  :á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG

 πãe …ôµØdGh ‘É≤ãdGh »Ø°ù∏ØdG π≤◊G ‘ IRQÉH

 á∏aÉM  IÒ°ùÃ  ™àªàj  ƒ¡a  ,¢SÉeôHÉg  øZQƒj

 ¬à∏©L  »àdG  ,Iõq«ªàŸG  ∫ÉªYC’Gh  äGRÉ‚E’ÉH

 á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G ‘ kGÒKCÉJh kGQƒ°†M ÌcC’G äƒ°üdG

 Ö≤d Éeh ,kÉeÉY 50 øe ÌcCG ióe ≈∏Y á«fÉŸC’G

 õq«“  ≈∏Y  ló«cCÉJ  q’EG  á«aÉ≤ãdG  ΩÉ©dG  á«°üî°T

 ‘ ôKCG …òdGh º¡ŸG »Ø°ù∏ØdG ¬LÉàfh ¬JÒ°ùe

.á«Hô©dG áaÉ≤ãdG É¡æeh á«ŸÉ©dG áaÉ≤ãdG

 »àdG  §HGhôdG  áfÉàe  ócDƒàd  IõFÉ÷G  √òg »JCÉJ

 å«M  á«fÉŸC’Gh  á«Hô©dG  ÚàaÉ≤ãdG  ™ªŒ

 ±öT  ∞«°V  ájOÉ–’G  É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªL π–

 ó¡°ûà°Sh ,ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e ≈∏Y

 á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ q©ØdG øe ójó©dG »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG

 ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°ùJh §HGhôdG √ò¡H »Øà– »àdG

 áaÉ≤ãdGh á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ÚH ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG

."á«fÉŸC’G

 ódh …òdG ¢SÉeôHÉg øZQƒj ¿CG  ôcòdÉH ôjóL  

 »Ø°ù∏ØdG …ó≤ædG ÜÉ£ÿG óFGQ qó©j ,1929 ΩÉY

 á«Ø°ù∏ØdG OQƒØfÉà°S IôFGO ¬àØ°Uhh »°SÉ«°ùdGh

 ,⁄É©dG ‘ kGÒKCÉJ áØ°SÓØdG ÌcCG øe lóMGh ¬fCÉH

 á°ûbÉæe ¤ƒàj kÉeÉY kGôµØe É«fÉŸCG ‘ RôH Éªc

.á«fÉŸC’G ∞ë°üdG ‘ á«°SÉ°SC’Gh áª¡ŸG ÉjÉ°†≤dG

 ¤EG  ¢SÉeôHÉg  ÊÉŸC’G  ±ƒ°ù∏«ØdG  »ªàæjh   

 ájô¶æ∏d á°SQóe »gh ,ájó≤ædG äQƒØµfGôa á°SQóe

 øe lOóY É¡°ù°SCG ájó≤ædG áØ°ù∏ØdGh á«YÉªàL’G

 QhOƒ«Jh  ôÁÉ¡cQƒg  ¢ùcÉe  º¡æe  ,øjôqµØŸG

 ÚHô◊G  ÚH  Ée  ,√RƒcQÉe  äôHôgh  ƒfQhOCG

 ¢SÉeôHÉg  qó©jh  ,á«fÉãdGh  ¤hC’G  Úà«ŸÉ©dG

 ¤EG óæà°ùJ »àdG á°SQóŸG √ò¡d ÊÉãdG π«÷G øe

.á«°ùcQÉŸGh á«∏¨«¡dGh ájójhôØdG

 ƒ∏‚C’Gh á«HhQhC’G ó«dÉ≤àdG ÚH ¢SÉeôHÉg §HQh 

 äÉYƒ°VƒŸG  âYqƒæJh  ,ÒµØàdG  ‘  á«µjôeCG

 á«YÉªàL’G ájô¶ædG øe ¬dÉªYCG É¡àdhÉæJ »àdG

 áaô©ŸG  ájô¶fh  äÉ«dÉª÷G  ¤EG  á«°SÉ«°ùdG

 ‘ √QÉµaCG  äôqKCG  óbh ,øjódG áØ°ù∏a ¤EG  á¨∏dGh

 º∏Yh  ÊƒfÉ≤dG  »°SÉ«°ùdG  ôµØdG  ‘h  áØ°ù∏ØdG

 ∫ó÷G  ájô¶fh  π°UGƒàdG  äÉ°SGQOh  ´ÉªàL’G

 ¬dÉªYCG õq«ªàJh ,äƒgÓdGh ¢ùØædG º∏Yh áZÓÑdGh

 ∫ÉéÃ ≥q∏©àj ∫hC’G ,ÚjôgƒL ÚgÉŒG OƒLƒH

 ÉjÉ°†b ∫ƒM Qhó«a ÊÉãdG ÉeCG ,»°SÉ«°ùdG ôµØdG

.áaô©ŸGh π°UGƒàdGh á«fÓ≤©dG

 π©ØdG ájô¶f ÖMÉ°U ¢SÉeôHÉg ±ƒ°ù∏«ØdG qó©jh 

 »KGóM ÊÓ≤Y ™ªà› AÉæH πLCG øe »∏°UGƒàdG

 ¬àØ°ù∏a âªàgG Gòd ,QGƒ◊G äÉ«bÓNCG ≈∏Y Ωƒ≤j

 áeRCG πãe ,åjó◊G ¿É°ùfE’G º¡J »àdG QhÉëŸÉH

 ó©H  Ée  ájôM  ºghh  ,Iô£«°ùdG  äÉ«dBGh  OôØdG

 äÉ°ù°SDƒŸG á°†Ñb øe QqôëàdG á«Ø«ch ,áKGó◊G

 ¬àMhôWCG  ¿CG  q’EG  ,ÊÉ°ùfE’G  ôgƒ÷G ï°ù“ »àdG

 øe ‹ÉÿG …ó≤ædG ÜÉ£ÿÉH áahô©ŸG á«Ø°ù∏ØdG

 ÌcC’Gh  Iô¡°T  ™°ShC’G  áMhôWC’G  π¶J ,áæª«¡dG

 »∏°UGƒàdG π©ØdG ¿CG ≈∏Y Oó°ûj ¢SÉeôHÉ¡a ,kGÒKCÉJ

 á«≤«≤M á«Yhöûe ≈∏Y π°üëj ¿CG ™«£à°ùj ’

 …ó≤f ÜÉ£N QÉWEG ‘ q’EG π≤©dG á£∏°S ≈∏Y áªFÉb

.Oƒ«≤dGh õLGƒ◊Gh äGõ«ëàdG øe ∫ÉN

 IQhódG ‘ øjõFÉØdG ËôµJ ºà«°S ¬fCG ¤EG QÉ°ûj

 »°VGÎaG πØM ∫ÓN IõFÉé∏d IöûY á°ùeÉÿG

 »ÑXƒHCG ¢Vô©e ™e øeGõàdÉH ¬ª«¶æJ …ôé«°S

 ËôµJ  πØ◊G  ∫ÓN  ºà«°Sh  ,ÜÉàµ∏d  ‹hódG

 ¬ëæeh "á«aÉ≤ãdG ΩÉ©dG á«°üî°T" Ö≤∏H õFÉØdG

 IOÉ¡°Th IõFÉ÷G QÉ©°T πª– "á«ÑgP á«dGó«e"
 ¿ƒ«∏e áª«≤H ‹Ée ≠∏Ñe ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,ôjó≤J

 ´hôØdG  ‘  ¿hõFÉØdG  π°üëj  ÚM  ‘  ,ºgQO

 "ôjó≤J IOÉ¡°T"h "á«ÑgP á«dGó«e" ≈∏Y iôNC’G

. ºgQO ∞dCG 750 áª«≤H á«dÉe IõFÉLh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG  ájÉbh  h  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 "19-ó«aƒc" ìÉ≤d øe áYôL 58,479 Ëó≤J

 ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

 Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª›

 ∫ó©e  h  áYôL 10,466,261  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG

 100  πµd  áYôL  105^82  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ

 .¢üî°T

 Òaƒàd  IQGRƒdG  á£N  ™e  É«°TÉ“  ∂dP  »JCÉj

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  É«©°Sh  "19-ó«aƒc"  ìÉ≤d

 »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG

 Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S

."19-ó«aƒc" ¢ShÒa ≈∏Y

:ΩGh-»HO

 ádhóH  á«æ«Ñ∏ØdG  á«dÉ÷G  äócCG  

 ÉfCG  á∏ªM  "  `d  É¡ªYO  äGQÉeE’G

 "äGQÉeE’G  Gôµ°T  ..º«©£àdG  äòNCG

 ∑ƒÑ°ù«ØdG á°üæe ÈY É¡à≤∏WCG »àdG

 á°üæŸG "õÁÉJ ƒæ«Ñ«∏a GP" áØ«ë°U

 ≈æ©J  »àdG  á«ªbôdG  ájQÉÑNE’G

.äGQÉeE’G ‘ á«æ«Ñ∏ØdG á«dÉ÷ÉH

 ádhO Oƒ¡÷ Gôjó≤J á∏ª◊G √òg »JCÉJ

 äÓªM º«¶æJ ó«©°U ≈∏Y äGQÉeE’G

 ¢ShÒa  "  ó°V  á«æWƒdG  º«©£àdG

 ™jRƒJ äó¡°T »àdG h " 19 – ó«aƒc

. áYôL ÚjÓe 10 øe ÌcCG

 ™«é°ûJ  ¤EG  á∏ª◊G  ±ó¡Jh

 ádhO  ‘  Úª«≤ŸG  Ú«æ«Ñ∏ØdG

 ¢ü°üfl QÉWEG ™°Vh ≈∏Y äGQÉeE’G

 ≈∏Y á«°üî°ûdG º¡JÉØ∏e Qƒ°U ≈∏Y

 ádhO  »ª∏Y  πªëj  "  ∑ƒÑ°ù«a  "
 ≈∏Y  ∫ój  Ée  ÚÑ∏ØdGh  äGQÉeE’G

 ±ô¶dG Gòg ‘ É©e øjó∏ÑdG øeÉ°†J

 á¡LGƒe  ‘  »ŸÉ©dG  »FÉæãà°SE’G

.ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ∫hCG  â≤∏£fG »àdG - á∏ª◊G ócDƒJh

 ¿CG - ÉgOÉØe áª¡e ádÉ°SQ ≈∏Y ¢ùeCG

 á«dhDƒ°ùe 19– ó«aƒc ó°V º«©£àdG

. á«YÉªàLG

 "`d  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  πé°ùjh

 4  "õÁÉJ  ƒæ«Ñ«∏a  GP"  áØ«ë°U

 É«eƒj  É¡JÉëØ°üd  IógÉ°ûe  ÚjÓe

 ¤EG π°üjh Éjô¡°T πYÉØJ ¿ƒ«∏e 13h

 AÉëfCG ™«ªL ‘ ádhO 236 øe AGôb

.⁄É©dG

 IQƒàcódG  âdÉb  á∏ª◊G  ∫ƒMh

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ,ƒÁQ  øjQÉc

 ƒ«f"  áYƒªéŸ  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG

 áØ«ë°U ¢ù«FQ "Éjó«e ∞àµ«Ñ°SÒH

 √òg  ¢ùµ©J"  :"õÁÉJ  ƒæ«Ñ«∏a  GP"

 πÑb  øe  ÒÑµdG  ¿Éæàe’G  á∏ª◊G

 äGQÉeE’G  ádhód  á«æ«Ñ∏ØdG  á«dÉ÷G

 ¢ShÒØdG áëaÉµe ‘ ÉgOƒ¡L ≈∏Y

 ÚæWGƒŸG á≤K ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ h

 »àdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ‘ Úª«≤ŸG h

 h ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V ìÉ≤∏dG äôah

 äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  á∏eÉµdG  ájÉYôdG

.ÉfÉ›

 Éàa’ ’ÉÑbEG âb’ á∏ª◊G ¿CG äócCGh

 É¡bÓWEG øe §≤a äÉYÉ°S ¿ƒ°†Z ‘

 øe  ÒÑµdG  ∫ÉÑbE’G  ¤EG  IÒ°ûe  ..

 ≈∏Y ádhódG ‘ Úª«≤ŸG Ú«æ«Ñ∏ØdG

 º«©£àdG èeÉfôH øª°V ìÉ≤∏dG »≤∏J

."»æWƒdG

 ôjóe  ,≠fEG  ¢ùæ«a  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 :"õÁÉJ ƒæ«Ñ«∏«a GP" áØ«ë°U ΩÉY

 øe  áª¡∏ŸG  äÉjÉµ◊G  ™é°ûJ"
 äGQÉeE’G ádhóH Úª«≤ŸG Ú«æ«Ñ∏ØdG

 ≈∏Y ócDƒJ h ∫DhÉØàdG h πeC’G ≈∏Y

 º¡æWh  ¿CÉH  á≤Kh  ¿ÉæàeG  ádÉ°SQ

 á¡LGƒŸ ájõgÉ÷G ”CG ≈∏Y ÊÉãdG

 ¢ùµ©fG Éeƒgh ..19 – ó«aƒc AÉHh

 º¡∏YÉØJh Ú«æ«Ñ∏ØdG áHÉéà°SG ‘

 πYÉØJ  âa’ »àdG  á∏ª◊G  √òg ™e

 áKÓK  ‘  ¢üî°T  5000  øe  ÌcCG

."§≤a ΩÉjCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

 ájÉbh  h  áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG

 ó«aƒc  "  óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 âæ∏YCG  ..  º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸG  h  "19  -

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  193,693 AGôLEG  IQGRƒdG

 áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘

.»Ñ£dG ¢üëØdG

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

 ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJ h ádhódG ‘

 ádÉM 1,961 øY ∞°ûµdG  ‘ ádhódG  iƒà°ùe

 äÉ«°ùæL øe ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d

.ádÉM 518,262 á∏é°ùŸG ä’É◊G

 äÉ«YGóàH ä’ÉM 4 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G

.ádÉM 1,584 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh   

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG

 ™«ª÷ πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“ h ÚaƒàŸG

 ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH âHÉgCGh ÚHÉ°üŸG

 ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG h á«ë°üdG äÉ¡÷G

 áeÓ°Sh áë°üd ÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH

.™«ª÷G

 IójóL ä’ÉM 1,803 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCGh 

 øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG

 ≠∏Ñj  ∂dPh  ≈Ø°ûà°ùŸG  É¡dƒNO  òæe  áeRÓdG

.ádÉM 498,943 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

 :IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 áÄa çGóëà°SG øY ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh âæ∏YCG

 ”  »àdGh  ,2021  IOÈdG  IõFÉL  øª°V  IójóL

 ,19-ó«aƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ,2020 ΩÉY É¡∏«LCÉJ

 ¤EG á«Hô©dG á«YÉÑ£dG •ƒ£ÿG áaÉ°VEG ” å«M

 ¿ÉLô¡e ™e …RGƒàdÉH ΩÉ≤à°S »àdG IõFÉ÷G äÉÄa

 AÉæKCG  πÑ≤ŸG  Èª°ùjO  ‘  ΩÉ≤«°S  …òdG  IOÈdG

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG äÉ«dÉ©a

 øa  ºYO  ±ó¡H  Iójó÷G  áÄØdG  áaÉ°VEG  »JCÉJh

 äÉ°SQÉªŸG AÉ«MEGh ,á«Hô©dG á«YÉÑ£dG •ƒ£ÿG

 §FÉ°SƒdGh  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SÉH  ájó«∏≤àdG

 º«ª°üàdG  ‘  »eÓ°SE’G  ôµØdG  èeOh  ,áãjó◊G

 ÜÉÑ°ûdG  Úªª°üŸG  á∏°U  õjõ©Jh  ,åjó◊G

 •ƒ£N  êÉàfEG  ≥jôW  øY  ,»eÓ°SE’G  º¡KGÎH

 á«æa  ∫ÉªYCG  ÈY  É¡°VôYh  á«HôY  á«YÉÑW

 º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ìóe øe IÉMƒà°ùe

.Iô£©dG ¬JÒ°Sh

 ÜÉH íàa øY ≥M’ âbh ‘ IQGRƒdG ø∏©à°Sh

 ,2021 IOÈdG  IõFÉL ‘ ácQÉ°ûŸGh π«é°ùàdG

 ô¡°T  ájGóH  ≈àMh  ƒjÉe  ô¡°T  ájGóH  ™e  ∂dPh

 ∫ÉªYC’G »≤∏J ≈∏Y πª©à°S Éªc ,2021 ƒ«fƒj

 ájÉ¨dh  π«é°ùàdG  IÎa  øe  AGóàHG  ácQÉ°ûŸG

 ¿É÷  ≈∏Y  É¡°Vô©d  ,ôHƒàcCG  ô¡°T  ∞°üàæe

 »gh  ,™HQC’G  á«°ù«FôdG  IõFÉ÷G  äÉÄa  º«µ–

 ,åjó◊Gh »µ«°SÓµdG §ÿG áÄah ,áaôNõdG áÄa

 áÄa ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,í«°üØdGh »£ÑædG ô©°ûdG áÄah

.á«Hô©dG á«YÉÑ£dG •ƒ£ÿG

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

 ádÉ°UCG IOÈdG IõFÉL ó°ùŒ" :ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 º«≤dG  »cÉ–h  ,¬JÉ«dÉªLh  »eÓ°SE’G  øØdG

 âeób »àdG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG Éæàjƒ¡d çQE’Gh

 AGôKEG ‘ áªgÉ°ùe ¿ƒæØdG øe ójó©dG ⁄É©dG ¤EG

 »ŸÉ©dG  ó¡°ûŸG  øe  äRõYh  ,‘É≤ãdG  ∑Gô◊G

 á«ŸÉY á°üæe IõFÉ÷G âë°VCG Ωƒ«dGh ,¿ƒæØ∏d

 ÚHƒgƒŸG Ö£≤à°ùJ ,IOó©àŸG á«eÓ°SE’G ¿ƒæØ∏d

 .IöUÉ©ŸG á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG ‘ ÚYóÑŸGh

 õjõ©J ‘ IõFÉ÷G âªgÉ°S" :É¡«dÉ©e âaÉ°VCGh

 á«ŸÉY á¡Lh ÉgQÉÑàYÉH äGQÉeE’G ádhO áfÉµe

 ®ÉØ◊G ‘ ÉgQhOh ,á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d

 ∞jô©àdGh  Égöûfh  á«eÓ°SE’G  ¿ƒæØdG  ≈∏Y

 ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe õjõ©àdh .IöUÉ©ŸG É¡dÉµ°TCÉH

 ≥«ª©Jh ,á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG πÑ≤à°ùe áZÉ«°U ‘

 IójóL  áÄa  ÉæKóëà°SG  ,º¡àjƒ¡H  º¡WÉÑJQG

 ,á«Hô©dG á«YÉÑ£dG •ƒ£ÿG áÄa »gh IõFÉé∏d

 á«æa k’ÉªYCG ⁄É©dG ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG ÚfÉæØdG º¡∏àd

 ¬∏≤æJh ÊÉ°ùfE’Gh »eÓ°SE’G ÉæKGôJ RÈJ ,IôµàÑe

 .ÜÉÑ°ûdG ìhôH

 ô¡°T  ¿ÉLô¡ŸGh  ΩÉ≤J  »àdG  IõFÉ÷G  ±ó¡Jh

 ƒÑ°ùcEG ‘ ¢VQÉ©ª∏d »HO õcôe ‘ 2021 Èª°ùjO

 á«eÓ°SE’G  ¿ƒæØdÉH  AÉØàM’G  ¤EG   ,»HO  2020

 øe Aõéch ⁄É©dG ™e ‘É≤ãdG π°UGƒà∏d πNóªc

 íeÉ°ùàdG  ÇOÉÑeh  º«b  RGôHEGh  ,ÊÉ°ùfE’G  çGÎdG

 ,á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG äÉ«dÉªéH AÉØàM’G á£°SGƒH

 áÄ°TÉædG ∫É«LC’G iód ´GóHE’Gh QÉµàH’G õjõ©Jh

 ËôµJh ,ájó«∏≤àdG á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG á°SQÉ‡ ‘

 ÚWÉ£ÿGh  AGô©°ûdG  øe  ÚYóŸGh  øjõ«ªàŸG

 ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG AÉëfCG áaÉc øe Ú«∏«µ°ûàdGh

 ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ¢ùµ©J »àdG äÉcQÉ°ûŸG ™jƒæJh

 ºYO  øY  kÓ°†a  ,»eÓ°SE’G  ⁄É©dG  ‘ …ôµØdGh

 áHÉ°ûdG  ÖgGƒŸG  ÜÉ£≤à°SGh  á«YGóHE’G  ácô◊G

 ∫ÓN øe ájó«∏≤àdG äÉ°SQÉªŸG AÉ«MEGh áÄ°TÉædGh

  .áãjó◊G §FÉ°SƒdGh É«LƒdƒæµàdG

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ±ó¡H  IOÈdG  ¿ÉLô¡e  AÉL  Éªc

 QhO õjõ©Jh ,á«eÓ°SE’G ájó«∏≤àdG ¿ƒæØdG õéæe

 íàØæŸGh íeÉ°ùàŸG ,»eÓ°SE’G çGÎdGh áaÉ≤ãdG

 äGP á«YGóHE’G ∫Éµ°TC’ÉH AÉ≤JQ’G ‘ ,⁄É©dG ≈∏Y

.á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh ájó«∏≤àdG ¿ƒæØdÉH á∏°üdG

 IöûY á°SOÉ°ùdG IQhódG ‘ ,º«µëàdG áæ÷ º°†Jh

 óªfi  øe  kÓc  ,…ó«∏≤àdG  »Hô©dG  §ÿG  áÄØd

 ø°ùM  öùdG  êÉJh  ¿OQC’G  øe  ¿qÓY  ¬HQ  óÑY

 …óYh ÉjQƒ°S øe »µæÑdG Ió«ÑYh ¿GOƒ°ùdG øe

 øe  OƒªëŸG  ¥GRôdGóÑYh  ¥Gô©dG  øe  »LôYC’G

.ÉjQƒ°S

 óªfi øe kÓc ,åjó◊G »Hô©dG §ÿG áÄa ‘h 

 áµ∏ªŸG øe ó«°S ÉjôKh ,äGQÉeE’G ádhO øe …óæe

 ájQƒ¡ªL øe ≈Ø£°üe óªMCG QƒàcódGh ,IóëàŸG

 áµ∏ªŸG  øe  ∞°Sƒ«dG  óLÉeh  á«Hô©dG  öüe

 ≠fGƒb »e øjódG Qƒf êÉ◊Gh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 .Ú°üdG øe ≠fÉ«L

 øe kÓc º°†àa ,áaôNõdG  áÄa º«µ– áæ÷ ÉeCG 

 øe  …QhódG  Ö©°üeh  ¿GôjEG  øe  »JÉÑf  óªfi

.äGQÉeE’G ádhO øe »ÑàµdG É«gh ¥Gô©dG

 »£ÑædG ô©°ûdG áÄa ‘ º«µëàdG áæ÷ º°†J Éªc

 ¿É£∏°Sh ,¿OQC’G øe ø°ù◊G ¿É°ùZ QƒàcódG øe kÓc

 ô©°ûdG  áÄa  ‘h  ,äGQÉeE’G  ádhO  øe  »ª«ª©dG

 öüe ájQƒ¡ªL øe π°†a ìÓ°U QƒàcódG í«°üØdG

 .äGQÉeE’G ádhO øe ¢TÉÑZ á◊É°Uh ,á«Hô©dG

 ,IõFÉ÷G øe Iójó÷G áÄØdG ‘ º«µëàdG áæ÷ ÉeCG

 ,¿ÉæÑd øe ¢SQÉa »HCG ¿Rƒ¡°ùà«ª°S ióg º°†àa

 øe ¢SÉªîH Oƒæ©dGh ,¥Gô©dG øe âcƒ°T ΩÉ°Shh

 ádhO øe »ª°SÉ≤dG π°ü«a ⁄É°Sh ,äGQÉeE’G ádhO

 .äGQÉeE’G

 ΩÉY  â≤ãÑfG  IOÈdG  IõFÉL  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóLh

 ,∞jöûdG  …ƒÑædG  ódƒŸG  iôcòH  k’ÉØàMG  2004

 ‘  ´ƒæàdÉH  »Øà–  á«ŸÉY  á«JGQÉeEG  á°üæªc

 kÉÁôµJ ,á«dÉª÷G É¡JÉ°SQÉ‡h á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG

 á«eÓ°SE’G  á«æØdG  •É‰C’G  ‘  õ«ªàŸG  ´GóHEÓd

 ,É¡JÉ«dÉªLh  á«Hô©dG  á¨∏d  kGôjó≤Jh  ájó«∏≤àdG

 AGô©°ûdG  ácQÉ°ûe  ÜÉ£≤à°SÉH  ¢üàîJh

 Gƒª¡dCG øjòdG ,ÚYóÑŸGh ÚfÉæØdGh ÚWÉ£ÿGh

.áØjöûdG ájƒÑædG IÒ°ùdÉH º¡dÉªYCG ‘

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14734 Oó`©dG-2021 πjôHCG 30 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 ô«îdG º«b äRõY äGQÉeE’G »æWh IõFÉL

Éæ©ªàée »a AÉ£©dGh

 ∫Éªµà°SG z¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ≈Ø°ûà°ùe{

AÉ£©dGh ô«îdG »a ó«≤ØdG è¡æd

 áÑLh 1000 ™jRƒJ óªà©J ábQÉ°ûdG ájô«N

∫Éª©dG Ωƒ«H k’ÉØàMG

zá«aÉ≤ãdG ΩÉ©dG á«°üî°T{ Ö≤d ¢SÉeôHÉg øZQƒj »fÉªdC’G ±ƒ°ù∏«ØdG íæªJ zÜÉàµ∏d ójGR{

z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 58^479 ºjó≤J

10^466^261 »dÉªLE’Gh .. 

zäGQÉeE’G kGôµ°T ..º«©£àdG äòNCG ÉfCG á∏ªM{ `d É¡ªYO ócDƒJ ádhódÉH á«æ«Ñ∏ØdG á«dÉédG

kGójóL kÉ°üëa 193^693 …ôéJ záë°üdG{

äÉ«ah 4h áHÉ°UEG 1^961 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1803 AÉØ°T

á«Hô©dG á«YÉÑ£dG •ƒ£î∏d IójóL áÄa çóëà°ùJ IOôÑdG IõFÉL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG OÉ°TCG

 ,á«Yƒ£àdG  ÖLGh  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 É¡aGógCGh ÊÉ°ùfE’G πª©∏d äGQÉeE’G »æWh IõFÉéH

 ÒÿG  º«b  õjõ©àH  ÉgQhO  ≈∏Y  É«æãe,  á∏«ÑædG

.Éæ©ªà› ‘ »Yƒ£àdG πª©dGh AÉ£©dGh á«fÉ°ùfE’Gh

 ¬ªq∏°ùJ ÜÉ≤YCG ‘ ,óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG ∫Ébh

 áª°üÑdG áÄa{ ÊÉ°ùfE’G πª©∏d äGQÉeE’G »æWh IõFÉL

 øe áÑîf ÚH Ωƒ«dG ∞bCG ¿CG »æaöûj :zá«fÉ°ùfE’G

 äGRÉ‚EG  ÜÉë°UCG  Oô›  º¡fƒµd  ¢ù«d  ,ÚeôµŸG

 øWƒdG  GhOÉaCG  ¢SÉfoCG  º¡fƒµd  πH  ,Ö°ùëa  IRQÉH

 Oƒ¡éH ,™ªàéŸG É¡dÓN n¢†¡f á°üdÉN ÜQÉéàH

 º«gÉØe ï«°SÎd º¡eÉªàgG q nπ` oL GƒdhCG øjòdG ¬FÉæHCG

 ï«°ûdG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG É¡Ñëj ¿Éc »àdG QÉãjE’G º«bh

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

 ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG ¢ùµ©J IQÉæe º¡JÉª°üH âëÑ°UCG

.zÊÉ°ùfE’G πª©dGh ÒÿG ≥jôW ¤EG É¡H ∫óà°ùj

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°ùd √ôµ°T ¢üdÉN øY qÈYh

 ¬àjÉYôd »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 πª©∏d äGQÉeE’G »æWh IõFÉéH øjõFÉØdG ËôµJ πØM

 Ëój ¿CG  kÓeBG  ,áæeÉãdG  É¡JQhO ΩÉàN ‘ ÊÉ°ùfE’G

 Oƒ¡L ≈∏Y ≈æKCGh , »æWƒdG ôjó≤àdG øe ´ƒædG Gòg

 É¡àjDhQh  ,äGQÉeE’G  »æWh  á°ù°SDƒe  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG

 ≈∏Y Ò°ùJ zá°ù°SDƒŸG{ ¿CG kGócDƒe ,á∏«ÑædG É¡aGógCGh

 ,¿ƒ°ù°SDƒŸG AÉHB’G ¬«∏Y QÉ°S …òdG ó«°TôdG è¡ædG äGP

 ¿É÷h ,ábƒeôŸG IõFÉé∏d »HÉéjE’G ôµØdÉH kGó«°ûe

.á°ü°üîàŸG ájOÉ«◊G É¡ª«µ–

 ËôµJ  ¤EG  zäGQÉeE’G  »æWh  IõFÉL{  ±ó¡Jh

 äÉª°üH É¡d »àdG IAÉ£©ŸG á«fÉ°ùfE’G äÉ«°üî°ûdG

 ìhQ  åHh  ,ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  ∫ÉéŸG  ‘ á«eÉ°S

 käÉ°ù°SDƒe  ,™ªàéŸG  äÉÄa  iód  ∫òÑdGh  AÉ£©dG

 ‘ á«Yƒ£àdGh  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ï«°SôJh  ,kGOGôaCGh

 äGQÉeE’G ádhóH ∫ƒ°UƒdG π«Ñ°S ‘ ,á«æWƒdG ájDhôdG

 ºq p∏°S ‘ ≈ª¶©dG ∫hódG ±É°üe ¤EG IóëàŸG á«Hô©dG

 »bÓNC’G  π«°UCÉàdG  ºq p∏°S  ‘h  ,Ωó≤àdGh  IQÉ°†◊G

.¿É°ùfE’G IQÉ°†◊

:ΩGh-»HO

 øH ¿GóªM ï«°ûdG IõFÉL AÉæeCG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜôYCG

 ôjó≤àdG ¢üdÉN øY á«Ñ£dG Ωƒ∏©∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

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

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

 øH ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ∫hCÉc »HóH ¿ÉWöùdG ≈°Vôe ájÉYôd …ÒÿG ó°TGQ

 ‘ ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  êÓ©d  ¬Yƒf  øe  ≈Ø°ûà°ùe

. ÉfÉ› äGQÉeE’G ádhO

 …ò«ØæàdG ôjóŸG äÉbƒ°S øH ˆG óÑY IOÉ©°S ócCGh

 ∫BG  ó°TGQ  øH ¿GóªM ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG  ¿CG  IõFÉé∏d

 ’Éªµà°SEG  Èà©j  ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  ájÉYôd  Ωƒàµe

 ÖMÉ°U ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG è¡æd

 ÒÿG  ‘ GódÉN  ÉKQEG  ∑ôJ  …òdG  AÉ°†«ÑdG  …OÉjC’G

. ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dGh

 ƒ°†Y »ª°TÉ¡dG óªMCG QƒàcódG IOÉ©°S ôcP ¬ÑfÉL øe

 ÉMöU Èà©j ≈Ø°ûà°ùŸG ¿CG IõFÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏›

 ábQÉHh »ª∏©dG åëÑ∏d IQÉæe ¿ƒµ«°S h Éªî°V É«ÑW

 ∫ÓN øe øjQOÉ≤dG ÒZ øe ¿ÉWöùdG ≈°VôŸ πeCG

 ´É£≤dG ‘ QOGƒc π°†aCG h äÉLÓ©dG çóMCG ÒaƒJ

. »ë°üdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 1000 ™jRƒJ  ájÒÿG  ábQÉ°ûdG  á«©ªL äóªàYG  

 ábQÉ°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH ∫Éª©∏d ºFÉ°U QÉ£aEG áÑLh

 ∫Éª©dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæÃ ∂dPh ∫ƒ°UC’G IQGOE’

 ΩÉY πc øe ƒjÉe  øe ∫hC’G  ≥aGƒj  …òdG  »ŸÉ©dG

 ó¡Lh »eƒj AÉ£Y øe äÉÄØdG √òg ¬eó≤J ÉŸ Gôjó≤J

 á£«ëŸG áÄ«ÑdG áeGóà°SGh áaÉ¶f ≈∏Y ®ÉØë∏d ÒÑc

 kÉµjöTh êÉàfE’G á«∏ªY ‘ kÉ«°ù«FQ kÉaôW ºgQÉÑàYÉHh

 .ádhódG Égó¡°ûJ »àdG á«ªæàdG ‘

 áeóNh ´ƒ£àdG IQGOEG ôjóe …ójƒ◊G á°ûFÉY äócCGh

 á«©ª÷G  ¿CG  ájÒÿG  ábQÉ°ûdG  á«©ªéH  ™ªàéŸG

 πã“ »àdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ∫ÉØàM’G ≈∏Y ¢Uô–

 øe ¬fƒdòÑj Ée Ò¶f ∫Éª©dG áÄØd ¿ÉaôYh ôµ°T áàa’

 Iõ«cQh á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ áª¡eh á°Sƒª∏e Oƒ¡L

 ôjó≤Jh ∫Éª©dG ËôµJ íÑ°UCG Gò¡d á°†¡ædGh Ωó≤àdG

 ∫hO øe ádhO πc ≈∏Y kÉÑLGh º¡FÉ£Yh ºgOƒ¡L

 ÉgQhóHh äÉ°ù°SDƒŸG øe á°ù°SDƒe πc ≈∏Yh ⁄É©dG

 Ωƒ«dG Gò¡H AÉØàM’ÉH ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL Ωƒ≤J

 ΩGÎMG ÇOÉÑe ï«°SôJh á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG øª°V

.á∏«°UC’G á«fÉ°ùfE’G º«≤dÉH á«YƒàdGh πª©dG áª«b

 : óªëe øH áØ«∏N

:á«Ñ£dG ó°TGQ øH ¿GóªM IõFÉL

:ΩGh-»HO

 º∏©∏d á«FÉ°ùØ«°ùa áMƒd â∏NO 

 ¢ù«æ«Z  áYƒ°Sƒe  »JGQÉeE’G

 QÉWEG ‘ ∂dPh á«°SÉ«≤dG ΩÉbQCÓd

 "  ≥«Ñ£J  É¡≤∏WCG  »àdG  IQOÉÑŸG

 á∏ªM  øe  Aõéc  "  Nefsy
 ádhód  49  `dG  »æWƒdG  Ωƒ«dG

 IQOÉÑŸG  √òg âaógh .  äGQÉeE’G

 á«æWƒdG  ácöûdG  É¡àYQ  »àdG

 "  NFPC  "  á«FGò¨dG  OGƒª∏d

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  »°†a  »YGôc

 »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g

 ¿hDƒ°ûdG  IôFGOh  »HO  áeƒµMh

 ¤EG  …ÒÿG  πª©dGh  á«eÓ°SE’G

 á¡LGƒe  ‘  IóYÉ°ùŸG  ÒaƒJ

 19-ó«aƒc  áëFÉL  QÉ°ûàfG

 á«YÉªàL’G  ÉgQÉKBG  øe  ó◊Gh

 ™ªL  ∫ÓN  øe  ájOÉ°üàb’Gh

 ≈∏Y É¡©jRƒJh á«æ«©dG äÉYÈàdG

 ºZÉæàJ å«M áLÉàëŸG äÓFÉ©dG

 á«é«JGÎ°SG  ™e  IQOÉÑŸG  √òg

 OGƒª∏d  á«æWƒdG  ácöûdG  Oƒ¡Lh

 ≈∏Y  ¢Uô–  »àdG  á«FGò¨dG

 »∏ëŸG  ™ªàéª∏d  ºYódG  ÒaƒJ

 ≥∏£ŸG  É¡fÉÁEG  øe  ÉbÓ£fG

 á«YÉªàL’G É¡à«dhDƒ°ùeh ÉgQhóH

 OGôaC’  π«ª÷G  OQh  AÉ£©dG  ‘

 ¿hDƒ°ûdG  IôFGO  âeÉbh  .™ªàéŸG

 ‘  …ÒÿG  πª©dGh  á«eÓ°SE’G

 çó◊G Gòg IÉYQ øe ºYóH »HO

 á«æWƒdG  ácöûdG  º¡°SCGQ  ≈∏Yh

 äÉYÈàdG ™ªéH á«FGò¨dG OGƒª∏d

 ΩÉ©W  áÑ∏Y  ∞dCG  49  ÚeCÉàd

 á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdG  ≈∏Y  äƒàMG

 ΩÉ©£dG âjRh Úë£dGh RQC’G πãe

 øjó«dG  º≤©eh  í∏ŸGh  ôµ°ùdGh

 √É«ŸG  äGƒÑY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 É¡©jRƒJ iôLh "¢ù°ùjhCG" É¡àeób

 πÑb øe áLÉàëŸG äÓFÉ©dG ≈∏Y

.»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

¢ù«æ«Z áYƒ°Sƒe πNóJ äGQÉeE’G º∏Y ó°ùéJ á«FÉ°ùØ«°ùa áMƒd ôÑcCG
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 الجمعة ٣٠ أبريل ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٣٤                








   –    
 ""


     

     

     


     

    






     
      


     


      
    
    
      




    
    
     




  "     


    
     



"
      

    
    








    
    
  
   

   


    
   
  
   
    
   
   
   
    
   
    
   
   
    

    


    
   
   

    ""

    


   
   
   
  
    
   
   
   
    
     
    
   
 "    
 "


   
    

    

   
   
   
    
    
   

   
  
   

   


   

    



   

   
   
 "
 

    
    
   
      "
   
   


    
   
   
   
    
    
   

    
   
   
   
   
     
    


   
    

   
    
   
     

   
    
    


 
 
    


    
   
    
   
   
    
   
   
    
   
   








 
 " "    

    

 ""
    
     
    
     



     
  
    
    
    
 ""




   "  " 
   " 
 "


    
    


    


    
     
     
     




     
    
    









  "   
    " 
   
  

  
   
   

   


  
   
    



  
" " "
  
   
   
   
    
   


"
   
"

   
  

  
   
   
   
  
  
   



   

  


"
 "  

   
 

   
  


   






 "     "  
     
    
     
    
    


    








    
     

     
      


     "  
       "



    
     



     



   
  
    
   
   
""

  
  
  
  " 
    "
   
  

   
  
  
  
   

   
   
  
  
  

   
   
  
   

  
  
  
 
  
   
  
  
  





اأبوظبي-الوحدة:

 �شاركت ال�شعب���ة الربملانية للمجل�س 

الوطني االحتادي " عن بعد " يف اجتماع 

اللجن���ة الدائم���ة االأوىل لل�شلم واالأمن 

الدولي���ن التابعة لالحت���اد الربملاين 

الدويل، وذلك �شم���ن اأجندة اجتماعات 

اجلمعية العامة ال� 142لالحتاد.

مث���ل ال�شعب���ة الربملاني���ة االإماراتية 

يف االجتم���اع �شعادة كل م���ن �ش��ارة 

حم�مد فلكن�از و�شعادة م���روان عبي���د 

امله�������ري ع�ش���وي جمموعة االحتاد 

الربملاين الدويل.

ومت خالل االجتماع مناق�شة املو�شوع 

الع���ام جلمعية االحتاد ال���� 142 حول 

"التغل���ب على الوباء الي���وم وبناء غد 
اأف�شل: دور الربملانات"، كما مت اعتماد 

"اال�شرتاتيجيات  اللجن���ة  م�رشوع قرار 

الربملاني���ة لتعزيز ال�شل���م واالأمن �شد 

الناجتة عن  وال�رشاع���ات  التهدي���دات 

الكوارث املرتبطة باملناخ وعواقبها".

وقال���ت �شعادة �ش���ارة حممد فلكناز - 

يف مداخلة لها خ���الل االجتماع - اإنه 

بعد م���رور اأكرث من عام عل���ى انت�شار 

وب���اء "كوفيد - 19" وما تبعه من اآثار 
�شلبية على كل قطاعات احلياة، واليوم 

نعي اأن التغلب عل���ى الوباء لبناء غد 

اأف�شل يتطلب دوراً فعااًل من الربملانات، 

من خ���الل �شن القوان���ن والت�رشيعات 

اخلا�شة باال�شتجاب���ة لالأزمات الطبية 

القرارات  عل���ى  واالإ����رشاف  الطارئ���ة، 

يتعلق  فيم���ا  احلكومية،  واالإج���راءات 

ب�شياغة ال�شيا�ش���ات وتنفيذها، واإدارة 

املوارد العام���ة وامليزانيات احلكومية 

لال�شتثمار يف االأمن الب�رشي.

املب���ادرات  �شعادته���ا  وا�شتعر�ش���ت 

العاملية التي قامت بها دولة االإمارات 

من منطل���ق اإميانها بتعزي���ز التعاون 

كوفيد-19  انت�ش���ار  الدويل ملكافح���ة 

واحلد من اآثاره ال�شلبية على دول العامل 

من خالل تاأمن امل�شاعدات للدول التي 

ت�رشرت ب�شدة من هذه االأزمة بالتعاون 

م���ع منظم���ة ال�شح���ة العاملية، حيث 

قدمت الدعم لقرابة 128 دولة من خالل 

توف���ر اللقاحات واالأدوي���ة واالإمدادات 

واملعدات الطبية، وق���درت م�شاهماتها 

العاجل���ة باأكرث من 1742 طنًا، ودعمت 

اأك���رث من 1.7 ملي���ون عامل يف جمال 

الرعاية الطبية حول العامل.

واأك���د �شعادته���ا على ����رشورة تعزيز 

التع���اون الدويل للحد م���ن اآثار كوفيد 

-19 على كل االأ�شع���دة وباالأخ�س ما 

يتعل���ق باالأمن وال�شل���م الدولين، من 

خالل العم���ل على دعم اجلهود الدولية 

متعددة االأط���راف يف معاجلة االأ�شباب 

اجلذري���ة التي ت���وؤدي اإىل تدهور االأمن 

وال�شل���م يف العديد من الدول والبلدان، 

واال�شتثمار يف القدرات املحلية احلالية 

للتع���ايف من االأزم���ات، لي�س فقط من 

ا يف مواجهة  منظور الوب���اء، ولكن اأي�شً

التهديدات العاملية االأخرى، مثل التغر 

املناخ���ي واالأمن الغذائ���ي، وارتباطها 

بال�شالم واالأمن.

م���ن جانبه اأ�شار �شع���ادة مروان عبيد 

املهري يف مداخلت���ه اإىل جتربة دولة 

االإم���ارات يف مرونة تطوير الت�رشيعات 

خالل جائحة كورونا، ودورها يف تقدمي 

الدعم لبع�س الدول لتجاوز االأزمة.

وق���ال اإن دولة االإمارات احتلت املكانة 

االأوىل عربي���ًا يف ح���زم التحفيز التي 

العربي���ة ملواجهة  اأقرته���ا احلكومات 

الفرو����س باإجم���ايل 283 مليار درهم 

/77 ملي���ار دوالر/، اإذ ت�ش���كل نح���و 

42.8% من اإجمايل حزم التحفيز التي 

اأقرتها احلكومات العربية.

واأك���د �شعادته اأن اإعادة توجيه االإنفاق 

احلكوم���ي بكفاءة يعد عام���ال اأ�شا�شيا 

يف مواجهة فرو����س كورونا امل�شتجد 

واالآث���ار االقت�شادية وال�شحية الناجمة 

عنه.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اجلمعة 30 اأبريل 2021 �� الع�دد 14734 اأخبارالوطن

ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

تنظم »ندوة النظام الغذائي بين 

ال�سرورة والخطورة«

اأبوظبي-الوحدة:

 نظمت الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

م�ش���اء اأول اأم�س ن���دوة علمية بعن���وان "النظام 

الغذائي ب���ن ال�رشورة واخلط���ورة" وذلك �شمن 

فعالي���ات الربنامج الرم�ش���اين ل�شيوف �شاحب 

ال�شم���و ال�شي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل" �ش���ارك فيها عدد من العلماء 
ال�شيوف واملخت�شن تناولوا عددا من املحاور.

حتدث يف بداية الندوة - التي اأقيمت عرب التقنية 

االفرتا�شي���ة املرئية - الدكت���ور نظر حممد عياد 

االأم���ن الع���ام ملجم���ع البح���وث االإ�شالمية يف 

جمهورية م�رش العربية عن ال�شحة ومق�شد حفظ 

النف�س موؤك���دا اأن ال�رشيعة االإ�شالمي���ة تقرر مبداأ 

املحافظ���ة عل���ى النف�س وال�شح���ة و�رشعت عدة 

اأحكام ل�شمان �شالمتها وعدم االإ�رشار بها انطالقا 

م���ن قاعدة املوؤمن القوي خ���ر واأحب اإىل اهلل من 

املوؤم���ن ال�شعيف وقال :" جن���د يف ديننا الكثر 

من القوان���ن وال�رشائع التي ت�شتهدف حفظ كيان 

االإن�شان �شاملا معافى يف بدنه وعقله.

ال�سعبة البرلمانية ت�سارك في اجتماع لجنة ال�سلم والأمن 

الدوليين للبرلمان الدولي

»دار البر« : 15 األف وجبة اإفطار يومياً 
لل�سائمين

دبي-وام:

 جنح���ت » جمعية دار الرب« خ���الل االأيام 

الع�رشة االأوىل من �شهر رم�شان يف تقدمي 15 

األف وجبة اإفطار لل�شائمن من غر القادرين 

و العمال داخل الدولة يوميا بواقع 150 األف 

وجبة خالل الثل���ث االأول من ال�شهر املبارك 

يف اإطار م�رشوعها الرم�شاين اخلري ال�شنوي 

»اإفطار ال�شائم« مبيزانية قدرت هذا العام ب� 

3 مالين درهم.

واأكد يو�شف اليتيم رئي����س قطاع امل�شاريع 

يف اجلمعي���ة اأن حمل���ة »دار الرب« لتوفر 

وجب���ات االإفطار لل�شائم���ن حققت جناحا 

كب���را وجتاوبا وا�شعا م���ن قبل املح�شنن 

واأهل اخلر واالأهايل عام���ة مع تفاعل عدد 

الع���ام واخلا�س  من موؤ�ش�ش���ات القطاعن 

واملجتم���ع املدين ...م�ش���را اإىل اأن تربعات 

�شخي���ة تلقته���ا اجلمعية ل�شال���ح »اإفطار 

ال�شائم« قب���ل ال�شهر الف�شيل وخالله دعما 

للم�رشوع اخلري الرم�شاين املو�شمي بهدف 

توفر وجبات االإفطار لل�شائمن من �رشائح 

العمال وذوي الدخل املحدود.

من جانبه قال الدكتور ه�شام الزهراين مدير 

اإدارة الزكاة يف »دار الرب« اإن م�رشوع اإفطار 

ال�شائ���م يرتكز هذا الع���ام يف �شكن العمال 

للعام الثاين عل���ى التوايل ويغطي خمتلف 

اإمارات الدولة ويجري حتت اإ�رشاف ومتابعة 

دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلري يف 

دبي م�شددا على التقيد باالإجراءات الوقائية 

الت���ي اأقرتها الدولة للحد من تف�شي فرو�س 

»كوفيد-19« خالل عمليات توزيع وجبات 

االإفطار على امل�شتفيدين وامل�شتحقن.

5% من لقاحات »كوفيد-19« عالمياً نقلت عبر دبي  
دبي-وام:

 متكنت "االإمارات لل�شحن اجلوي" منذ اأكتوبر 

2020 م���ن نقل وت�شليم نح���و 5 باملائه من 

اإجمايل لقاح���ات "كوفيد-19" ب�رشعة واأمان 

يف خمتلف اأنحاء العامل وذلك بف�شل طائراتها 

العري����س واملعدات  احلديث���ة ذات اجل�ش���م 

املبتكرة مث���ل احلاويات امل���رّبدة واخلا�شة 

حيث متتل���ك "االإمارات لل�شح���ن اجلوي" يف 

مركزه���ا الرئي�س بدبي مرفقا خم�ش�شا حائزا 

عل���ى اعتماد االحت���اد االأوروب���ي ملمار�شات 

التوزيع اجليد GDP وي�شتخدم لتخزين ونقل 

لقاحات "كوفيد-19" من مواقع الت�شنيع اإىل 

�شبكة م���ن الوجهات تتوزع على خمتلف دول 

العامل.

ونقلت ذراع ال�شح���ن يف طران االإمارات نحو 

59 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" من 

مواق���ع االإنتاج اإىل اأكرث م���ن 50 وجهة حول 

العامل �شمن �شبكة خطوطها عرب دبي وتوزعت 

اللقاحات التي نقلتها على 6 اأنواع خمتلفة.

 Our World in تقدي���رات  وت�ش���ر 

Data "منظمة للبحوث والبيانات املتعلقة 
باإحراز التقدم يف مواجهة اأكرب م�شاكل العامل" 

اإىل اأن���ه مت اإعطاء اأكرث م���ن مليار جرعة من 

اللقاح���ات عل���ى م�شتوى الع���امل. وقد نقلت 

جرعة واحدة من كل 20 جرعة لقاح لفرو�س 

كورونا امل�شتجد ح���ول العامل عرب دبي على 

طائرات طران االإمارات.

وتقود "االإم���ارات لل�شحن اجل���وي" منذ بدء 

انت�ش���ار اجلائح���ة ال�شناع���ة العاملي���ة يف 

نق���ل لقاح���ات "كوفي���د-19" وغره���ا من 

امل�شتح����رشات الدوائي���ة االأ�شا�شية ومعدات 

الوقاية ال�شخ�شية واملواد الغذائية.

ويف يناي���ر 2021 تعاونت "االإمارات لل�شحن 

اجلوي" م���ع موانئ دب���ي العاملية ومطارات 

دب���ي واملدينة الدولية للخدم���ات االإن�شانية 

الإطالق مبادرة لوج�شتية عاملية لنقل وتوزيع 

اللقاحات ع���رب دبي ويف فرباير 2021 وقعت 

االإم���ارات لل�شحن اجلوي مذك���رة تفاهم مع 

اليوني�ش���ف الإعطاء االأولوي���ة لنقل لقاحات 

 COVAX كوفيد-19" دعمًا ملرفق كوفاك�س"
Facility املب���ادرة العاملية التي تهدف 

اإىل توزيع عاملي عادل للقاحات.

وحافظ���ت دب���ي ودول���ة االإم���ارات العربية 

املتحدة على موقعهما ومركزهما الريادي يف 

العاملية  اللوج�شتيات والتوريد  قلب �شال�شل 

خالل جائحة "كوفيد-19" فيما حققت دولة 

االإم���ارات اأي�ش���ا تقدما �رشيع���ا يف تطعيم 

مواطنيها واملقيمن �شد الفايرو�س.

و�شّغل���ت طران االإمارات موؤخرا رحلة خا�شة 

"ئي كيه 2021" احتفاال بالتقدم الكبر الذي 
حققته الدولة يف حملة التطعيم.

وتع���د "االإم���ارات لل�شح���ن اجل���وي" رائدا 

عامليا يف النقل اجل���وي لالأدوية واللقاحات 

احل�شا�ش���ة للح���رارة. وتنقل يومي���ًا اأكرث من 

200 ط���ن من االأدوية يف جميع اأنحاء العامل 

على طائ���رات طران االإمارات ما ي�شاعد على 

توفر العالجات للمجتمعات العاملية. وتوفر 

الناقلة اأي�شا منتج "االإمارات فارما" اخلا�س 

بالنقل االآمن والفعال للم�شتح�رشات الدوائية 

والطبية احل�شا�شة للحرارة.

كم���ا تعمل بالتع���اون مع ����رشكاء املناولة 

االأر�شية ع���رب اأكرث من 30 وجهة خمتلفة يف 

جمي���ع اأنحاء العامل �شم���ن "برنامج ممرات 

االأدوي���ة" لتوفر حماية مع���ززة من احلرارة 

للمنتجات ال�شيدالنية من املن�شاأ و�شواًل اإىل 

الوجهة النهائية.

دورات تدريبية على من�سة 

»نهج دبي«

38% انخفا�ض الجرائم المقلقة بال�سارقة خالل الربع الأول 
ال�شارقة-وام:

 ك�شفت القيادة العام���ة ل�رشطة ال�شارقة عن انخفا�س 

ن�شبة اجلرائ���م املقلقة لكل 100 األ���ف ن�شمة باالإمارة 

خالل الربع االأول من عام 2021 لت�شل اإىل 38 % مقارنة 

بالفرتة نف�شه���ا من العام املا�شي مبعدل 9.58 مقابل 

15.46 جرمية مقلقة.

واعترب العميد اأحمد حاجي ال�رشكال مدير عام العمليات 

ال�رشطي���ة يف القيادة العامة ل�رشط���ة ال�شارقة اأن هذه 

الن�شب���ة تعك�س احلال���ة االأمنية امل�شتق���رة يف اإمارة 

ال�شارقة، م�ش���را اإىل اأن العوامل التي اأدت اإىل انخفا�س 

ن�شب���ة اجلرائ���م خالل ه���ذه الفرتة ه���ي الرتكيز على 

الق�شايا االأمنية التي توؤث���ر يف االأمن العام وا�شتخدام 

الذكاء اال�شطناعي وتنفيذ م�رشعات امل�شتقبل ملكافحة 

اجلرائم اإىل جانب ارتفاع م�شتوى حرفية العمل املتبعة 

بفرق العمل امليدانية.

واأو�ش���ح اأن املب���ادرات االأربع الت���ي مت اإطالقها خالل 

الرب���ع االأول من العام اجل���اري كان لها االأثر االأكرب يف 

خف�س مع���دل اجلرائم املقلقة والتي متثلت يف مبادرة 

اأم���ن ال�شناعي���ات الت���ي تعن���ى مبكافح���ة اجلرمية 

باملناطق ال�شناعي���ة وتنفيذ حمالت اأمنية وفق خطط 

مدرو�شة بالتعاون مع ال����رشكاء من الدوائر احلكومية 

ومبادرة "�شاهر" الهادفة اإىل التقليل من معدل بالغات 

اجلرائم املقلقة وتو�شيع دائرة تلقي املعلومات و�رشعة 

اكت�ش���اف اجلرائم من خ���الل الر�شد االأمن���ي امليداين 

واملعلوماتي ومبادرة الدوري���ات االإلكرتونية املعنية 

يف ر�شد ال�شلوكيات والظواهر االأمنية واالإجتماعية من 

خ���الل الربامج الذكية التي تعمل �شمن منظومة الذكاء 

اال�شطناعي ومب���ادرة "نحو جمتمع اآمن" والتي ت�شهم 

يف رفع الوعي املجتمعي ع���ن طريق التوعية االأمنية 

املبا����رشة وغر املبا����رشة وبالتعاون م���ع ال�رشكاء 

االإ�شرتاتيجن والت�شغيلين لرفع ن�شبة ال�شعور باالأمان .

واأ�ش���ار اإىل اأن تلك املبادرات كان له���ا عظيم االأثر يف 

حتقيق روؤية القيادة املن�شجمة مع روؤية وزارة الداخلية 

الرامية اإىل اأن تكون دولة االإمارات العربية املتحدة من 

اأف�شل دول العامل يف حتقيق االأمن وال�شالمة.

وق���ال العميد ال�رشكال اأن القي���ادة ما�شية يف طرحها 

للعديد من اخلطط واملبادرات امل�شتقبلية واال�شتباقية 

التي �شت�شه���م وب�شكل كامل يف احتواء اجلرائم املقلقة 

وخف�شها ب�ش���ورة م�شتمرة، الفت���ًا اإىل وجود مبادرات 

جديدة �شيكون لها عائد كبر يف انخفا�س موؤ�رش اجلرائم 

املقلقة و�شيتم اإطالقها وفقا للمخطط الزمني املو�شوع.

�سراكة بين »الثقافة وال�سياحة« 

ومن�سة »تيك توك«

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت دائرة الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي ام�س عن 

�رشاكتها مع "تيك توك" املن�شة الرقمية االأكرث رواجًا 

ب���ن و�شائل التوا�شل االجتماع���ي، والتي انت�رشت 

بوترة مت�شارعة يف جميع اأنحاء العامل، وذلك �شمن 

جهود الدائ���رة املتوا�شلة لرت�شيخ مكانة العا�شمة 

والرتويج ملقوماتها وجتاربها ال�شياحية الرتفيهية 

املتنوعة.

وقال �شعادة علي ح�شن ال�شيب���ة، املدير التنفيذي 

لقط���اع ال�شياح���ة والت�شوي���ق يف دائ���رة الثقافة 

وال�شياح���ة .. " تعد هذه ال�رشاكة الفريدة من نوعها 

من�شة مثالية تتيح الفر�شة للعامل اأجمع للتعرف 

عن قرب على اأبوظبي من خالل املحتوى الذي يقدمه 

اأفراد املجتمع املحلي، والذي ي�شلط ال�شوء على اأبرز 

مقوماتها ووجهاتها ال�شياحية املميزة، باالإ�شافة اإىل 

اأ�شالة �شعبها وثقافتها الغنية وعرو�شها اال�شتثنائية. 

ونتطلع اإىل تطوير قناتنا الر�شمية من خالل اإر�شادات 

تيك توك واإ�شهاماتها االإبداعية.

من جانبه قال �شانت اأوكنايان، املدير العام حللول 

االأعمال العاملية يف منطقة ال�رشق االأو�شط و�شمال 

اأفريقي���ا وتركي���ا وباك�شتان.. " نح���ن �شعداء بهذه 

ال�رشاك���ة مع دائرة الثقاف���ة وال�شياحة يف اأبوظبي 

لنعمل مًعا على ت�شليط ال�شوء على كل ما تنطوي 

عليه االإمارة من جمال، بدًءا من ثقافتها الغنية اإىل 

معاملها البارزة.

دبي-وام:

 اأ�شافت كلية دبي لل�شياحة �شل�شلة جديدة 

من الدورات التدريبية التفاعلية اإىل من�شتها 

التعليمي���ة املبتكرة "نه���ج دبي" التي مت 

تطويرها لت�شهم يف تعزيز جتربة ال�شيافة 

العاملية التي ت�شته���ر بها االإمارة ومواكبة 

الطلب املحلي وتوجهات ال�شفر العاملية يف 

ظل التغرات امل�شتمرة التي ي�شهدها قطاع 

ال�شياحة العاملي.

وتقدم من�شة "نهج دبي" الفر�شة لتو�شيع 

مع���ارف العامل���ن يف القطاع���ن العام 

واخلا����س وحت�ش���ن خرباته���م حيث توفر 

التدريب لالأف���راد الذي���ن يتعاملون ب�شكل 

مبا����رش مع ال�شياح مث���ل موظفي الفنادق، 

و�رشكات الطران واملطارات ومراكز الت�شوق 

وو�شائل النقل العامة واملنتزهات والوجهات 

ال�شياحية لتعزيز مهاراتهم للتعامل ب�شكل 

منا�شب مع ال�شياح الراغبن مبعرفة املزيد 

عن دبي.

وت�شاع���د هذه الدورات - التي تنظمها كلية 

دبي لل�شياح���ة التابعة لدائ���رة ال�شباحة 

والت�شوي���ق التج���اري بدبي.. عل���ى تزويد 

امل�شاركن بفه���م اأعمق لقط���اع ال�شياحة 

واملميزات التي تتفرد بها اإمارة دبي ما يزيد 

من ثقة املوظفن عند التعامل مع ال�شياح 

وال�شكان من خمتلف الثقافات واجلن�شيات.

وقال عي�شى بن حا�رش مدير عام كلية دبي 

لل�شياح���ة " انطالقا من مكانة دبي الرائدة 

نوؤم���ن باأهمية تقدمي اأرقى التجارب جلميع 

زوار دب���ي يف خمتلف الوجه���ات واملرافق 

ال�شياحي���ة يف االإمارة..وتاأتي هذه الدورات 

اجلديدة التي تقدمه���ا الكلية للتاأكيد على 

اأهمي���ة دور من�شة "نه���ج دبي" يف �شمان 

امتالك املوظفن ممن يتعاملون مبا�رشة مع 

ال�شياح للمعرفة الكافية والتحليالت الدقيقة 

لل�شوق والتمتع باملهارات املطلوبة للتعامل 

مع ال�شياح الدولي���ن وكذلك املقيمن يف 

االإمارات ممن يرغبون با�شتك�شاف دبي".

واأ�شاف اإن هذه اخلطوة تتما�شى مع موا�شلة 

دبي م�شرتها نحو حتقيق اأهدافها باأن تكون 

الوجهة املف�شلة يف العامل للعي�س واالإقامة 

وال�شياح���ة اإذ ي�ش���كل ع���ام 2021 الوقت 

االأف�شل ملوظف���ي القطاع لاللتحاق باإحدى 

الربامج التدريبية التي نقدمها على من�شة 

"نهج دب���ي" لتو�شي���ع معرفتهم وحت�شن 
مهاراتهم ال�شيما واأننا مقبلون على اأحداث 

ومنا�شبات كبرة .
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عجمان-وام:

 وقعت دائرة الأرا�ضي والتنظيم العقاري 

يف عجم���ان و بن���ك اأبوظب���ي التجاري 

اإتفاقية لإدارة ح�ضابات ال�ضيانة مل�ضاريع 

التطوير العقاري يف اإمارة عجمان .

اأبوظب���ي التجاري مبوجب  و�ضيقوم بنك 

هذه الإتفاقية بفت���ح ح�ضابات ال�ضيانة 

با�ضم جلن���ة املالك به���دف تنظيم اإدارة 

الأج���زاء واملراف���ق امل�ضرتك���ة و تنظيم 

�ضوؤون جلان املالك يف العقارات الفرعية 

وذلك وفقًا لأح���كام القانون رقم 3 ل�ضنة 

2020 ب�ض���ان تنظيم �ض���وؤون املالك يف 

اإمارة عجمان .

وقع الإتفاقية كل م���ن �ضعادة املهند�س 

عم���ر بن عمري املهريي مدي���ر عام دائرة 

الأرا�ضي والتنظيم العقاري يف عجمان و 

ال�ضيد لودوفيت�س نوبيلي رئي�س جمموعة 

اخلدم���ات امل�رصفي���ة ببن���ك اأبوظب���ي 

التجاري .

وق���ال �ضعادة عم���ر بن عم���ري املهريي 

ان دائ���رة الأرا�ض���ي والتنظي���م العقاري 

ت�ضع���ى دائمًا اإىل بن���اء وتعزيز �رصاكات 

اإ�ضرتاتيجي���ة مع موؤ�ض�ض���ات رائدة تدعم 

الدائ���رة وت�ضاعدها عل���ى تقدمي خدمات 

راقي���ة ومتميزة ملتعامليه���ا معربًا عن 

�ضعادت���ه بتوقي���ع ه���ذه الإتفاقية التي 

ت�ضمن املزيد م���ن ال�ضفافية والثقة لدى 

املتعاملني وحتف���ظ حقوقهم وتوفر لهم 

املزيد من اخلي���ارات امل�رصفية وت�ضاهم 

يف احلد م���ن اأي جتاوزات متعلقة باإدارة 

العقارات ذات امللكية امل�ضرتكة .

كما اأك���د بن عمري على ����رصورة تكثيف 

اجلهود وتوحيده���ا يف �ضبيل املحافظة 

عل���ى �ضمعة القطاع العق���اري يف اإمارة 

عجمان وتعزيز مكانتها كواحدة من اأبرز 

وجه���ات الإ�ضتثم���ار يف املنطقة ل�ضيما 

يف املج���ال العقاري مل���ا تتوفر لها من 

خ�ضائ�س ومقوم���ات جعلتها قبلة اآمنة 

وم�ضتق���رة للم�ضتثمرين م���ن �ضتى دول 

العامل.

وم���ن جانبه ق���ال لودوفيت����س نوبيلي 

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�رصفية ببنك 

اأبوظب���ي التج���اري ان الإتفاقية تعك�س 

املكانة املرموقة لبنك اأبوظبي التجاري و 

الثقة التي يحظى بها نظراً ملا يقدمه من 

مزايا وخدم���ات م�رصفية متميزة لالأفراد 

واملوؤ�ض�ضات معربا عن �ضعادته لت�ضجيل 

بنك اأبوظب���ي التجاري واإعتماده من قبل 

دائرة الأرا�ض���ي والتنظيم العقاري لإدارة 

ح�ضاب���ات ال�ضيان���ة مل�ضاري���ع التطوير 

العقاري يف عجمان.
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اأبوظبي-وام:

 قال عبد النا�رص ب���ن كلبان، الرئي�س التنفيذي 

ل�رصكة الإمارات العاملية لالأملنيوم اإن ال�ضالمة 

تع���د اأولوية ق�ضوى يف عم���ل ال�رصكة حيث مت 

اتخاذ جميع الإج���راءات والتدابري التي ت�ضمن 

�ضالمة املوظفني واملوردين يف املجتمعات التي 

تعمل فيها الإم���ارات العاملية لالأملنيوم وذلك 

"كوفيد-19"  الت�ضدي لتداعيات جائحة  بهدف 

التي ي�ضهدها العامل اأجمع.

واأ�ضاف يف ت�رصيح له مبنا�ضبة اليوم العاملي 

لل�ضالمة املهنية وال�ضحة الذي يوافق 28 اأبريل 

من كل ع���ام اأن قطاع الأملني���وم يعد اأحد اأهم 

القطاع���ات ال�ضناعية يف دول���ة الإمارات وقد 

اأولين���ا على مدار العق���ود الأربعة املا�ضية كل 

الهتم���ام ملعايري ال�ضالم���ة يف جميع جوانب 

العمل بدءاً م���ن عمليات الإنت���اج يف م�ضاهر 

الأملنيوم وانتهاًء بالأعمال املكتبية.

ولفت اإىل اأن �رصكة الإمارات العاملية لالأملنيوم 

يف العام 2020 حافظت على م�ضتوى اأعلى من 

املتو�ضط عاملي���ا مل�ضتويات ال�ضالمة يف قطاع 

�ضناعة الأملنيوم وفق���ًا لتقارير املعهد الدويل 

لالأملنيوم، وذل���ك نتيجة عدم حدوث اأي وفيات 

اأو ا�ضاب���ات يف مواقع ال�رصكة. و مل يكن هناك 

اأي اإ�ضاب���ات مرتبطة بارتف���اع درجات احلرارة 

يف مواقع ال�رصكة بدول���ة الإمارات خالل اأ�ضهر 

ال�ضي���ف مم���ا يعك����س النجاح الكب���ري حلملة 

ال�ضالم���ة الت���ي اأطلقتها ال�رصك���ة حتت عنوان 

"تغلب على احلرارة ".
وقال عبد النا�رص ب���ن كلبان اإن ال�رصكة طبقت 

تداب���ري حلماي���ة موظفيها منذ بداي���ة جائحة 

"كوفيد-19" حيث تدع���م ال�رصكة اليوم جهود 
احلملة الوطنية للتطعيم �ضد "كوفيد-19" من 

خالل توفري اللقاح ملوظفيها يف كل من موقعها 

يف اأبوظب���ي وجب���ل عل���ي، وقد بلغ���ت ن�ضبة 

املوظفني الذين اأخذوا جرعتي اللقاح منذ بداية 

احلملة نحو 75 باملئة.

وذك���ر اأن ال�رصكة م�ضتمرة يف تطبيق الإجراءات 

الحرتازية و�ضيا�ض���ات التباعد الجتماعي يف 

جميع مكاتبنا وعملياتنا ومرافقنا، مبا يف ذلك 

و�ضائل النقل يف دولة الإمارات و غينيا. ومازال 

املئ���ات من موظفي ال�رصك���ة ملتزمون بالعمل 

من املنزل، فيما يعمل الفنيني و فرق العمليات 

الت�ضغيلية يف من�ضاآت تعدين البوك�ضيت واإنتاج 

الطاقة وتكرير الألومينا و�ضهر و�ضب الأملنيوم 

يف مواقع موؤمنة باحتياطات بالغة الدقة.

»الإمارات للألمنيوم« تطبق 

اأعلى م�ستويات ال�سلمة في 

»التغير المناخي والبيئة« تخف�ض ر�سوم 44 خدمة جوانب العمل

وتلغيها لـ 6 خدمات بالكامل
دبي-وام:

 اعتم���دت وزارة التغري املناخي والبيئة 

خف�ضًا لر�ضوم 44 خدمة بن�ضب متفاوتة 

ت�ض���ل اإىل 50 % وتتجاوزه���ا يف بع�س 

اخلدم���ات فيما األغت ر�ض���وم 6 خدمات 

بالكام���ل، م���ن اخلدمات الت���ي تقدمها 

والقطاعات  لعمالئها يف كافة املجالت 

التي ت�رصف عليها، ويبداأ تطبيق الر�ضوم 

اجلديدة يوم غد ال�ضب���ت الأول من مايو 

.2021

وياأتي ق���رار تخفي�س واإلغاء الر�ضوم يف 

اإطار حتفيز الوزارة للن�ضاطات القت�ضادية 

املرتبطة بالقطاعات التي ت�رصف عليها، 

وت�ضجيع���ًا لري���ادة الأعم���ال يف ه���ذه 

املتعاملني،  ل�ضعادة  وتعزيزاً  القطاعات، 

ومواكب���ة لقرار جمل�س ال���وزراء رقم 30 

ل�ضن���ة 2021 ب�ضاأن ر�ضوم اخلدمات التي 

تقدمها وزارة التغري املناخي والبيئة.

وق���ال مع���ايل الدكتور عب���داهلل بلحيف 

النعيمي وزير التغ���ري املناخي والبيئة: 

»اإن ا�ضرتاتيجي���ة عم���ل ال���وزارة تركز 

القت�ضادية  الن�ضاط���ات  عل���ى حتفي���ز 

املرتبطة بالقطاعات التي ت�رصف عليها، 

وت�ضجيع امل�ضتثمرين ورواد الأعمال على 

القطاعات وتو�ضعة  ال�ضتثمار يف ه���ذه 

حج���م ا�ضتثماراتهم القائم���ة فعليًا، مبا 

ي�ضهم يف حتقي���ق اأولوياته���ا واأهدافها 

ال�ضرتاتيجية والت���ي ياأتي يف مقدمتها 

تعزيز اأم���ن وا�ضتدامة الغ���ذاء، و�ضمان 

مرونة وا�ضتمرارية �ضال�ضل توريد الغذاء، 

وزي���ادة حج���م الإنتاج املحل���ي ورفع 

كفاءته«.

واأ�ضاف معالي���ه: »�ضي�ضهم قرار خف�س 

ر�ض���وم 44 خدمة، واإلغائها ل� 6 خدمات 

يف تقليل العبء املايل على امل�ضتثمرين 

يف القطاعات املرتبطة بالغذاء، ما يحفز 

قدرتهم عل���ى موا�ضلة اأعمالهم وتو�ضعة 

حجمها ب�ضكل اأكرب«.

وق���ال معاليه: »حر�ضنا خ���الل الفرتة 

املا�ضية على القيام بزي���ارات ميدانية 

واجتماع���ات م���ع العدي���د م���ن فئات 

املتعامل���ني وامل�ضتثمرين للوقوف على 

اأه���م التحدي���ات التي تواج���ه جمالت 

عملهم، بهدف معاجلته���ا وتوفري الدعم 

ال���الزم لهم، ما اأ�ضه���م يف اإعادة حتديد 

ر�ض���وم اخلدمات املقدمة مب���ا يعزز من 

�ضهولة وا�ضتمرارية الأعمال«.

واأ�ض���ار معالي���ه اإىل اأن ال���وزارة �ضمن 

توجهاته���ا ملزي���د م���ن العتم���اد على 

التقني���ات احلديثة، حر�ضت خالل الفرتة 

املا�ضي���ة على تعزيز عملي���ات التحول 

الرقم���ي للعديد من خدماته���ا ما �ضهل 

اإمكانية خف�س ر�ضومها على املتعاملني 

و�ضمان تقدميها على مدار ال�ضاعة.

وت�ضنف اخلدمات التي مت اإلغاء ر�ضومها 

اأو و�ضل���ت اأو زادت ن�ضبة خف�س الر�ضوم 

فيه���ا عن 50% من قيمته���ا ال�ضابقة اإىل 

9 فئات خدمية ت�ضم���ل خدمات ا�ضترياد 

وت�ضدير املوا�ضي /6 خدمات/، وا�ضترياد 

اخليول /خدمت���ني/، وخدمات ال�ضقارين 

/3 خدم���ات/، وا�ضترياد حيوانات الرفقة 

/3 خدم���ات/، وامل�ضتح�رصات البيطرية 

و�رصكاته���ا /4 خدم���ات/، والر�ضاليات 

احليوانية الأخرى /15 خدمة/، وخدمات 

جت���ارة الأ�ضمدة واملبيدات /5 خدمات/، 

والر�ضالي���ات الزراعي���ة /7 خدم���ات/، 

ومزاولة الأن�ضطة واملهن /6 خدمات/.

وم���ن اأه���م اخلدمات الت���ي مت تخفي�س 

ر�ضومه���ا، ومنها طلب ا�ض���دار اأو جتديد 

�ضنوي لرتخي�س /موافقة/ لفتح م�ضنع 

اأو غري  م�ضتح����رصات بيطرية /دوائ���ي 

دوائي/، وطلب ا�ضدار اأو جتديد لرتخي�س 

/موافق���ة/ لإن�ضاء مزرعة انتاج حيواين، 

حيث انخف�ضت ر�ض���وم هاتني اخلدمتني 

م���ن 5 األف اإىل األف���ي دره���م فح�ضب، 

وطلب اإجراء حتليل متبقيات مبيدات يف 

منتجات اخل�ضار والفواكه املحلية حيث 

انخف�ضت من 500 اإىل 200 درهم للعينة، 

وطلب الإفراج عن بع�س اأنواع احليوانات 

والزواحف املدرجة اأو غري املدرجة حتت 

الر�ضوم  انخف�ضت  �ضايت�س حيث  اتفاقية 

من 100 درهم /للحيوان الواحد/ اإىل 10 

درهم فح�ضب.

كم���ا انخف�ضت ر�ضوم طل���ب الفراج عن 

اإر�ضالي���ة منتجات زراعي���ة من 500 اإىل 

200 درهم، وطل���ب اذن ا�ضترياد ار�ضالية 

اأمهات اأو يرق���ات اأ�ضماك اأو اأحياء مائية 

حية من 300 اإىل 100 درهم، وانخف�ضت 

قيمة طلب اذن ا�ضترياد ار�ضالية حيوانات 

اأو طيور حية، وطل���ب اإذن ا�ضترياد بي�س 

للتفقي����س، وطل���ب اإ�ض���دار اإذن ا�ضترياد 

اإر�ضالية م�ضتح����رصات بيطرية من 300 

اإىل 100 درهم.

اإر�ضالية  اإذن ا�ضترياد  وانخف�ضت ر�ض���وم 

اأع���الف واأغذية حيواني���ة، وطلب تداول 

اأ�ضمدة وم�ضلحات زراعية م�ضنعة حمليًا، 

وطل���ب اإذن ا�ضت���رياد اإر�ضالية مبيدات اأو 

مواد فعالة من 500 اإىل 100 درهم.

ا�ض���دار �ضهادة  انخف�ضت ر�ض���وم  كم���ا 

�ضايت�س ل�ضت���رياد او ت�ضدي���ر اأو اإعادة 

ت�ضدير ال�ضقور من 300 اإىل 75 درهما /

لل�ضقر الواحد/، وطلب الفراج عن ال�ضقر 

م���ن 200 اإىل 50 درهم���ا، وطلب ا�ضدار 

جواز �ضفر لل�ضقر من 500 اإىل 200 درهم.

كم���ا مت تخفي�س ر�ضوم طلب الفراج عن 

الأغنام واملاعز /للرتبية/ للراأ�س الواحد 

م���ن 100 اإىل 10 دراه���م، وطلب الفراج 

عن البقار واجلامو�س /للرتبية/ للراأ�س 

الواحد من 200 اإىل 20 درهما، ومت الغاء 

الر�ض���وم للت�ضجيع عل���ى تعزيز وزيادة 

الإنتاج املحلي من خالل ا�ضترياد �ضاللت 

جديدة للرتبية.

الطاير : »هيئة كهرباء دبي« 

ت�سع �سحة و�سلمة المتعاملين 

والموظفين على راأ�ض اأولوياتها

دبي-وام:

 قال مع���ايل �ضعيد حممد الطاي���ر الع�ضو املنتدب 

الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مبنا�ضبة 

اليوم العاملي لل�ضالم���ة وال�ضحة يف مكان العمل.. 

بتوجيه���ات �ضاحب ال�ضمو ال�ضي���خ حممد بن را�ضد 

اآل مكت���وم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 

بن را�ض���د اآل مكتوم ويل عهد دب���ي رئي�س املجل�س 

التنفيذي ن�ضع يف الهيئة �ضحة و�ضالمة املتعاملني 

واملوظفني وال�رصكاء على راأ�س قائمة اأولوياتنا.

القرية العالمية 

تهدف حملة 100 مليون وجبة اإىل توفري 

الطعام للمحتاج���ني والفئات امل�ضتهدفة 

يف ق���ارات اأفريقيا واآ�ضيا واأوروبا واأمريكا 

اجلنوبية خالل �ضهر رم�ضان.

ولقي���ت حماولة حتقيق الرق���م القيا�ضي 

التي قامت بها القرية العاملية ا�ضتح�ضان 

ال�ضي���وف ومت توزي���ع الفواني�س عليهم 

كهدية رم�ضانية ممي���زة بعد الإعالن عن 

حتقيق الرقم.

و�ضعت الوجهة العائلي���ة من خالل هذه 

املحاولة اإىل ت�ضجيع �ضيوفها للم�ضاهمة 

يف دع���م احلملة التي حتمل ر�ضالة نبيلة 

من الإمارات اإىل العامل.

ومت عر�س لوحات توعوية للحملة بالقرب 

من اللوحة الفنية التي مت ن�ضبها لتحقيق 

الرقم لتف�ضيل كيفي���ة م�ضاهمة ال�ضيوف 

املتواجدي���ن يف املوقع من خالل املوقع 

الإلكرتوين الر�ضمي للحملة.

للمو�ضم  الثالث���ة املتبقية  الأيام  وتعترب 

حتى الث���اين م���ن ماي���و 2021 مبثابة 

الفر�ض���ة الأخرية لل�ضي���وف للتمكن من 

زي���ارة مو�ض���م اليوبيل الف�ض���ي للقرية 

العاملية وال�ضتفادة من ال�ضفقات الرائعة 

لهداي���ا العيد وال�ضتمت���اع باأجواء ليايل 

رم�ض���ان املمي���زة يف الوجه���ة العائلية 

الأوىل للثقافة والت�ضوق والرتفيه.

الأمم المتحدة

 يف عمليات ال�ضالم �ضتعد اأولوية رئي�ضية 

لالأمم املتح���دة يف املرحلة املقبلة وذلك 

يف اإط���ار اإلتزام املنظم���ة بتنفيذ اأجندة 

املراأة وال�ضالم والأمن وفقا ملبادرة الأمني 

الع���ام للعمل م���ن اأجل حف���ظ ال�ضالم /

A4P/ و اأكد اأن���ه ميكن اأن ت�ضغل الن�ضاء 
اأي من�ضب يف حفظ ال�ضالم مثل الرجال اأو 

ب�ضكل اأف�ضل.

و�ض���دد لك���روا عل���ى اأهمي���ة الإعرتاف 

مب�ضاهم���ات الن�ضاء يف الأدوار واملنا�ضب 

املختلفة ع���رب بعث���ات الأمم املتحدة و 

�رصورة العمل على توجيه اخلطاب العام 

بعيدا عن النقا�س حول »القيمة امل�ضافة 

للن�ضاء« وكذل���ك العمل على تنوع الفرق 

بحيث ميكن للن�ضاء والرجال اأن ي�ضاهموا 

مبهاراتهم وخرباتهم ووجهات نظرهم على 

اأكمل وجه.

وق���ال اإن���ه »عندم���ا تعك����س عملياتنا 

تن���وع املجتمعات التي نخدمه���ا، فاإننا 

ننجح اأك���ر يف بناء الثق���ة معها، وفهم 

الحتياج���ات الأمني���ة املختلفة للرجال 

والن�ضاء والفتيان والفتيات الذين ي�ضكلون 

جزءا من هذه املجتمعات«.

وا�ضتعر����س لك���روا جانبا م���ن التقدم 

الإيجاب���ي ال���ذي اأحرزت���ه اإدارة عمليات 

ال�ض���الم منذ اإط���الق ا�ضرتاتيجية التكافوؤ 

بني اجلن�ضني يف عام 2018، واأو�ضح اأنه 

منذ عام 2018 و حتى 2021، ارتفع عدد 

الع�ضكريات  واملراقبات  الأركان  �ضابطات 

من 12.3 يف املائة اإىل 17.8 يف املائة 

وعدد �ضابطات ال�رصطة الأفراد من 22.3 

يف املائ���ة اإىل 30.4 يف املائ���ة و عدد 

الن�ضاء يف وح���دات ال�رصطة امل�ضكلة من 

اإىل 14.8 يف املائ���ة.. و  9 يف املائ���ة 

�ضدد على احلاجة اإىل حتقيق التحول يف 

الأمم املتحدة ل�ضمان م�ضاركة  موؤ�ض�ضات 

الن�ضاء بالكامل كجزء من عمليات ال�ضالم.

م���ن جانبها واأعرب���ت بومزيلي مالمبو-

نك���وكا، املدي���رة التنفيذي���ة لهيئة الأمم 

املتح���دة للمراأة عن اأ�ضفه���ا لبطء وترية 

التغي���ري يف متثي���ل امل���راأة يف اجليو�س 

الوطنية على ال�ضعيد العاملي.. واأكدت اأنه 

ل ميكن النتظار ملدة 30 عاما على �ضبيل 

املثال حتى يتم الو�ضول اإىل التكافوؤ بني 

اجلن�ضني يف القوات الع�ضكرية.

ولفت���ت اإىل التقديرات الت���ي ت�ضري اإىل اأن 

ه���ذا الأمر �ضي�ضتغ���رق 12 عاما لوحدات 

ال�رصطة امل�ضكلة للو�ضول اإىل التكافوؤ، و8 

اأعوام ل�ضباط ال�رصطة و7 اأعوام للمراقبني 

الع�ضكريني و�ضباط الأركان.

واأك���دت اأن التح���ول املوؤ�ض�ض���ي ل ميكن 

حتقيق���ة اإل يف حال كان مدفوعا من قبل 

القادة الذين يخلقون بيئة مواتية للمراأة 

ويلتزمون بحزم بعدم الت�ضامح مطلقا مع 

التحر�س اجلن�ض���ي، وال�ضتغالل والعتداء 

اجلن�ضي���ني، وو�ضع حد لإفالت اجلناة من 

العقاب.

دائرة الأرا�سي بعجمان وبنك اأبوظبي التجاري يتعاونان لإدارة ح�سابات 

ال�سيانة للم�ساريع العقارية

تطبيق الر�سوم الجديدة يبداأ غداً

اجلمعة 30 اأبريل 2021 �� الع�دد 14734اجلمعة 30 اأبريل 2021 �� الع�دد 14734 اجلمعة 30 اأبريل 2021 �� الع�دد 14734اجلمعة 30 اأبريل 2021 �� الع�دد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021 �� الع�دد 14734

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

نموذج اإعالن الن�سرنموذج اإعالن الن�سر نموذج اإعالن الن�سر عن انتقال الملكيةنموذج اإعالن الن�سر

نموذج اإعالن الن�سر



 

6.30
3.51

4.83
14.240.97

1.23
1.45
1.96




68.18
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتاجلمعة 30 �أبريل 2021 ــ العـدد 14734 

تعاون بين »نيويورك 

�أبوظبي« و مبادرة �أبحاث 

بلوك ت�سين للجامعات

�أبوظبي-و�م:

�أعلن���ت جامع���ة نيويورك �أبوظب���ي تعاونها مع 

مب���ادرة �أبحاث بلوك ت�ش���ن للجامعات �لتابعة 

ل�رشك���ة ريبل �ملزّود �لر�ئد لتقنيات �لبلوك ت�شن 

لتكون �ل�رشيك �لأول للمبادرة على م�شتوى �لدولة 

و�ملنطقة.

وتنط���وي �ل�رش�كة �جلديدة عل���ى �إن�شاء م�رشوع 

ريب���ل لتقنيات �لبلوك ت�شن يف جامعة نيويورك 

�أبوظبي لتعزي���ز دور �لتقنيات �جلدي���دة و�إعد�د 

�جليل �لقادم من رو�د �لقطاع �ملايل و�لقت�شادي 

ورجال �لأعمال وغريهم من �لأخ�شائين مبا يتيح 

لهم تطوير وتطبيق �لتقني���ات �ملبتكرة كالبلوك 

ت�ش���ن و�لعمالت �مل�شّفرة و�لأم���ن �ل�شيرب�ين يف 

ممار�شاتهم �لتجارية.

ويه���دف �مل�رشوع لتعزيز م�شارك���ة �أع�شاء هيئة 

�لتدري�س و�لطالب يف جمال تقنيات �لبلوك ت�شن 

و�لعمالت �مل�شّفرة و�لأمن �ل�شيرب�ين و�لتكنولوجيا 

�ملالية و�ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة.

و�شيكون جزء�ً م���ن برنامج ت�رشيع منو �ل�رشكات 

�لذي طورته من�شة �شتارت �إيه دي من�شة ت�رشيع 

�لأعمال لل�رشكات �لنا�شئ���ة �ملدعومة من �رشكة 

"متكن" و�لتي تتخذ من جامعة نيويورك �أبوظبي 
مقر�ً له���ا لتوجيه �ل����رشكات �لنا�شئة من جميع 

�أنح���اء �لعامل يف جم���ال �لتكنولوجي���ا �ملالية 

وتقنيات �لبلوك ت�شن لالنطالق و�لنمو يف �شوق 

�لإمار�ت عرب �مل�شاري���ع �لتجريبية مع �ل�رشكات 

�ملبتِكرة.

وقال ر�مي����س جاجاناثان �ملدي���ر �لعام ملن�شة 

"�شتارت �إيه دي" ونائ���ب عميد جامعة نيويورك 
�أبوظبي ل�شوؤون ريادة �لأعمال و�لبتكار: "ي�شعدنا 

�لتعاون مع مبادرة �أبحاث بلوك ت�شن للجامعات 

�لت���ي �أطلقتها �رشكة ريبل حي���ث ت�شكل تقنيات 

�لبلوك ت�ش���ن حجر �لأ�شا����س لعمليات �لتحول 

�لرقمي �لت���ي �شتدفع عجلة �لنمو �لقت�شادي يف 

�لعق���ود �لقادم���ة" .. م�شري� �إىل �أن���ه من �ملتوقع 

�أن ي���زد�د حجم �شوق �لبل���وك ت�شن �لعاملي �إىل 

137.29 مليار دولر بحلول عام 2027.

من جانبه �أكد ر��ش���ا كار�باندجا �أ�شتاذ �لقت�شاد 

�لز�ئر يف جامعة نيويورك �أبوظبي �أهمية �لتعاون 

و�لتن�شيق بن �ملوؤ�ش�ش���ات �لتعليمية و�ل�رشكات 

و�جله���ات �حلكومية يف تعزيز �لإبتكار و�لنهو�س 

باملجتم���ع حيث تلع���ب �جلامع���ات درو�ً مهمًا 

يف ه���ذ� �ملجال ع���رب تزويد �ل�شب���اب باملعارف 

و�ملهار�ت �ل�رشوري���ة للمناف�شة عامليًا ومو�كبة 

تطور�ت �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.

و�أو�شح �أن �ملبادرة تتيح لأع�شاء هيئة �لتدري�س 

و�لط���الب و�ل����رشكات �جلديدة تطوي���ر �ملفاهيم 

�ملطلوب���ة لوظائف �مل�شتقبل ع���رب �إثر�ء �ملناهج 

�لتعليمية ودعم �لطالب �ملهتمن بتقنيات �لبلوك 

ت�ش���ن بالإ�شافة �إىل تطوير �ملب���ادر�ت �لبحثية 

حول مو��شيع �لبلوك ت�شن و�لعمالت �مل�شّفرة.

�لعني-و�م:

 ح�شل���ت كلي���ة �لإد�رة و�لقت�شاد بجامع���ة �لإمار�ت 

�لعربي���ة �ملتح���دة عل���ى �عتماد مو�ءم���ة برناجمها 

"بكالوريو����س تخ�ش�س �إد�رة �لأعمال يف تطوير و�إد�رة 
�ملو�رد �لب�رشية" من قبل جمعي���ة �ملو�رد �لب�رشية /

SHRM/، و�لت���ي تعّد  �أكرب جمعي���ة معرتف بها يف 
�لعامل ملتخ�ش�شي �ملو�رد �لب�رشية، مع "دليل مناهج 

�ملو�رد �لب�رشية" للجمعية.

ويه���دف �لدليل �لذي مّت تطوي���ره من قبل �جلمعية �إىل 

حتديد حمتوى �ملجالت �لرئي�شية يف �ملو�رد �لب�رشية 

�لتي يج���ب �أن يدر�شه���ا طالب �مل���و�رد �لب�رشية يف 

�مل�شتوين �لبكالوريو�س و�لدر��شات �لعليا.

و�أ�ش���ادت �لدكتورة رحاب حمم���د خليفة، عميدة كلية 

�لإد�رة و�لقت�شاد بالإجن���از �جلديد للكلية �لذي ياأتي 

يف �إط���ار مو��شلتها �ل�شعي نح���و مزيد من �لتميز يف 

�لرب�م���ج �لدر��شية �لتي تطرحه���ا، و�لتز�مها بالتطوير 

�مل�شتمر، وتقدميها للطلبة تعليمًا ر�ئد�ً مبنظور عاملي، 

�إىل جانب دعمهم وتطويرهم وظيفيًا.

ولفت���ت �لدكتورة رحاب �إىل �أن ه���ذه �ملو�ئمة �شتقدم 

�لعديد من �لفو�ئ���د للطلبة �لد�ر�شن يف �لكلية، حيث 

�شتعمل على حت�شن فر����س �لتطوير �ملهني للطالب، 

�إذ �شيتمتع طالب بكالوريو�س �إد�رة �لأعمال يف تطوير 

و�إد�رة �ملو�رد �لب�رشي���ة بفر�شة �حل�شول على �شهادة 

حمرتف دويل معتمد م���ن جمعية �ملو�رد �لب�رشية يف 

�إط���ار برنامج �أهلي���ة �لطالب �لتاب���ع للجمعية، دون 

�حلاجة �إىل �حلد �لأدنى من �شنو�ت �خلربة �ملهنية يف 

جمال �ملو�رد �لب�رشية، وبالتايل تزويدهم مبيزة مهنية 

عالية عند دخولهم �شوق �لعمل.

م���ن جانبه ق���ال �لدكتور ر��شد �لزحم���ي، رئي�س ق�شم 

�لقيادة و�ملرونة �لتنظيمية يف كلية �لإد�رة و�لقت�شاد، 

�إن ه���ذه �ملو�ئمة �شتعمل �أي�شًا عل���ى تو�شيع وتعزيز 

�ل�رش�كات، حيث �شتكون كلية �لإد�رة و�لقت�شاد قادرة 

على منح �عتماد�ت �لتطوير �ملهني للرب�مج �أو �لدور�ت 

. SHRM لدر��شية �ملقدمة حلاملي �شهاد�ت �جلمعية�

وق���د مّت  �إدر�ج برنام���ج بكالوريو����س تخ�ش�س �إد�رة 

�لأعم���ال يف تطوير و�إد�رة �مل���و�رد �لب�رشية يف "دليل 

برنامج �مل���و�رد �لب�رشية" جلمعية �مل���و�رد �لب�رشية 

و�لذي يعد مورد�ً ي�شتخ���دم على نطاق و��شع من قبل 

طالب �مل���و�رد �لب�رشي���ة �ملحتملن �إ�شاف���ة �إىل ذلك 

�شت�شتفي���د �لكلية من فر�شة �أن ت�شبح �رشيكًا تعليميًا 

يف جمعية �ملو�رد �لب�رشية و�شتعمل يف تقدمي دور�ت 

. SHRM لإعد�د ل�شهادة�

جامعة �لإمار�ت تح�سل على �عتماد مو�ءمة من قبل �أكبر جمعية 
مو�رد ب�سرية في �لعالم

»خليفة �لتربوية«.. �لإمار�ت قدمت تجربة فريدة بمكافحة »كورونا«
�أبوظبي-و�م:

 نظمت �لأمان���ة �لعامة جلائزة 

خليف���ة �لرتبوي���ة جل�ش���ة عن 

بع���د بعن���و�ن » ل ت�شلون هم 

... �إبد�ع���ات وطنية خلط �لدفاع 

�لأول«.

�لإمار�ت  �أن  �جلائ���زة  و�أك���دت 

قدم���ت منوذج���ًا فري���د�ً خالل 

جم�ش���دة  كورون���ا  جائح���ة 

توجيه���ات �لقيادة �لر�شيدة يف 

و�ملقيمن  �ملو�طن���ن  رعاي���ة 

وتوفري �حلياة �لكرمية لهم كافة 

م�ش���رية �إىل �أن »ل ت�شلون هم« 

مثلت بارقة �أمل وطاقة �إيجابية 

يف نفو�س �جلمي���ع وعززت من 

�لتالحم �ملجتمعي يف مو�جهة 

هذه �جلائحة �لعاملية.

و�أكد عدد م���ن �مل�شوؤولن �أن » 

ل ت�شل���ون ه���م » �شكلت نقلة 

نوعي���ة يف متك���ن �ملجتم���ع 

ملجابه���ة  قدر�ت���ه  وتعزي���ز 

�لتحدي���ات �لت���ي ترتبت على 

جائح���ة كوفيد 19 فق���د �شهد 

للتالحم  �لعامل منوذجًا فري���د�ً 

وتبارت  و�ل�شعب  �لقي���ادة  بن 

و�ملوؤ�ش�شات يف  �جلهات  جميع 

و�خلا�س  �حلكوم���ي  �لقطاعن 

ب���ل و�لأفر�د لبذل �جلهد و�إطالق 

�لإبد�عي���ة يف �حتو�ء  �لطاقات 

دورة  و��شتمرت  �جلائح���ة  �آثار 

�لأعمال و�لتعلم عن بعد وبقي 

�لإن�شان  �لغذ�ء و�لدو�ء و�شالمة 

�أولوي���ات قيادتنا  يف �ش���د�رة 

�شعار  �أطلق���ت  �لتي  �لر�شي���دة 

 « و�لتفاوؤل  و�لإيجابي���ة  �لأمل 

ل ت�شل���ون ه���م » وجعلت منه 

عمل  و��شرت�تيجية  حياة  منهج 

عل���ى �جلائحة وه���و ما حتقق 

بالو�ش���ول �إىل ما يقرب من 10 

مالين لق���اح قدمت للمو�طنن 

و�ملقيمن ملو�جهة كورونا.

ورحب���ت �أمل �لعفيف���ي �لأمن 

�لعام جلائ���زة خليفة �لرتبوية 

�أهمي���ة  موؤك���دة  باحل�ش���ور 

ه���ذه �ملنا�شب���ة �لت���ي حتتفي 

فيه���ا �جلائزة مب���ا حتقق من 

�نت�ش���ار يف مو�جه���ة جائحة 

بتوجيهات  م�شي���دة   19 كوفيد 

�لقي���ادة �لر�شي���دة ورعايته���ا 

لهذ� �لنم���وذج �لإمار�تي �لفريد 

�ل���ذي قدمت���ه دول���ة �لإمار�ت 

للع���امل كاف���ة وب���ات منوذجًا 

يحتذى به يف مو�جهة �جلائحة 

��شتباقي وروؤية  باأ�شلوب علمي 

��شت�رش�فية ت�ش���ع �شالمة �لفرد 

و�شح���ة �ملجتم���ع يف مقدمة 

�لأولوي���ات وذلك عرب �شعار »ل 

ت�شلون هم« �ل���ذي مثل �أيقونة 

للتف���اوؤل يف طري���ق �لنت�شار 

على �جلائحة.

وق���ال �لدكت���ور خال���د �لعربي 

ع�شو �للجنة �لتنفيذية للجائزة 

ه���ذه  �إن  �جلل�ش���ة  �د�ر  �ل���ذي 

�جلل�شة متثل �إ�شافة نوعية ملا 

حتقق م���ن منجز�ت يف مو�جهة 

�ل�شوء  فيها  ون�شل���ط  �جلائحة 

�لر�شيدة  �لقي���ادة  روؤي���ة  على 

�لثاقبة للتعام���ل مع �جلائحة 

من���ذ �لي���وم �لأول و�ش���وًل �إىل 

�لنت�شار �لذي �شهدناه جميعا.

من جانبه���ا قالت �لربوفي�شورة 

مها بركات �ملدير �لعام ملكتب 

فخر �لوطن..

»يق���وم فخ���ر �لوط���ن بتنفيذ 

مهامه بالتن�شي���ق مع �لهيئات 

و�رشكات  �حلكومية  و�ملنظمات 

�لقطاعن �لعام و�خلا�س وكافة 

�جلهات �ملعنية و�أفر�د �ملجتمع 

يف جميع �أنحاء �لإمار�ت وتقدمي 

جمموع���ة و��شعة من �ملبادر�ت 

تدعم  �لتي  �خلا�ش���ة  و�لرب�مج 

ب�ش���كل مبا����رش �لعامل���ن يف 

�أن�شاأ  كم���ا  �لأمامية  �خلط���وط 

مكت���ب »فخر �لوط���ن« قاعدة 

بيان���ات �شاملة ومتكاملة ت�شم 

�أكرث من 100 �أل���ف �شخ�س من 

�لعامل���ن يف خط �لدفاع �لأول 

حلماية و�شالمة مو�طني �لدولة 

ومقيميها عل���ى نحو فعال يف 

كوفيد-19  جائح���ة  مكافح���ة 

حيث يعترب هذ� �ل�شجل �جلديد 

�إجناز� هام���ًا ي�شاهم يف رعاية 

ودع���م �أولئ���ك �لذي���ن و�شعو� 

�لأمامية  �خلط���وط  �أنف�شهم يف 

يف �أوق���ات �لط���و�رئ و�لأزمات 

للمحافظ���ة على �شحة و�شالمة 

جمتمع دولة �لإمار�ت«.

قاع���دة  �إن�ش���اء  �إىل  و�أ�ش���ارت 

�لبيانات م���ن قبل مكتب »فخر 

�لوط���ن« بناًء على معطيات مت 

جمعها ع���ن �لأبطال و�لعاملن 

يف �خلطوط �لأمامية من جميع 

�جلهات �حلكومية �مل�شاركة يف 

وذلك على  للجائح���ة  �لت�شدي 

�مل�شت���وى �لحت���ادي و�ملحلي 

وكذل���ك م���ن جمي���ع �لكيانات 

مظلة  �ملن�شوية حتت  �لر�شمية 

�لهيئة �لوطني���ة لإد�رة �لأزمات 

و�لطو�رئ و�لك���و�رث ومن كافة 

�ملن�ش���اآت �لطبية �ملرخ�شة يف 

قاعدة  تغط���ي  بحيث  �لدول���ة 

�لبيانات ب�شكل مف�شل ومتكامل 

مو�طني  م���ن  �لعاملن  كاف���ة 

�لدول���ة و�ملقيمن يف �خلطوط 

�لأمامي���ة خلدمة �لدولة مبا يف 

ذلك موظف���ي �لقطاعات �لطبية 

وغري �لطبية �لتي ت�شمل جميع 

�لعامل���ن يف من�ش���اآت �لقطاع 

�ل�شحي مثل �لأطباء و�ملمر�شن 

و�ل�شيادل���ة وطو�ق���م �لتنظيف 

خدمات  �إىل  بالإ�شافة  و�خلدمة 

�لتي ت�شمل  �حلماية و�لوقاي���ة 

ف���رق �إد�رة �لأزم���ات وخدمات 

و�لتعقي���م  و�لط���و�رئ  �لأم���ن 

و�ملتطوعن.

م���ن جانب���ه تط���رق �لدكت���ور 

حم���د �ليحيائي وكي���ل �لوز�رة 

�مل�شاعد لقطاع �ملناهج بوز�رة 

جهود  �إىل  و�لتعلي���م  �لرتبي���ة 

كورونا  جائح���ة  خالل  �لوز�رة 

و�لتي ت�شمنت تنفيذ توجيهات 

�لقيادة �لر�شيدة يف �إحلاق �أبناء 

خط �لدف���اع �لأول يف �ملد�ر�س 

�حلكومية عل���ى م�شتوى �لدولة 

وكذلك مبادر�ت �لوز�رة يف طرح 

بر�مج توؤه���ل �لطلبة لاللتحاق 

بالتخ�ش�شات �ل�شحية و�لطبية 

�ل�ش���ف  م���ن  وذل���ك �عتب���ار�ً 

�لتا�ش���ع وحت���ى �لث���اين ع�رش 

مبا يلب���ي �حتياج���ات �لدولة 

�مل�شتقبلية من �لكو�در �لوطنية 

�لقطاعات  هذه  �ملتخ�ش�شة يف 

و�إتاح���ة �لفر�شة لهم ل�شتكمال 

�لدولة  �لدر��شة �جلامعية د�خل 

وخارجها وكذل���ك طرح �لوز�رة 

لنظام �مل�شاقات �جلامعية �لتي 

�لثالثة  �حللق���ة  لطلب���ة  ميكن 

�للتح���اق بها خ���الل در��شتهم 

وهو م���ا يتيح للطلبة �للتحاق 

بتخ�ش�شات طبية و�شحية توفر 

عليه���م �لوقت خ���الل �لدر��شة 

�جلامعية.

37 مدر�سة ت�سارك في جمع �لتبرعات 

للإ�سهام في مبادرة »�لمجتمع معنا« 

�لد�عمة لحملة 100 مليون وجبة
دبي-و�م:

 تو��شل مبادرة "�ملجتمع معنا" عملها بنجاح يف �إطار 

جمع �لتربعات حلملة "100 مليون وجبة" �لتي �أطلقها 

�شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ حممد ب���ن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي����س �لدولة رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دبي "رعاه 

اهلل"، لإطع���ام �لطع���ام يف 30 بل���د�ً يف �لعامل �لعربي 

و�آ�شي���ا و�أفريقي���ا و�أوروبا و�أم���ريكا �جلنوبية، يف �شهر 

رم�شان �ملبارك.

وتلقى �ملبادرة و�لتي متكن �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات من �إطالق 

حمالت جمع تربعات �إلكرتونية يذهب ريعها حلملة 100 

مليون وجبة، تفاعاًل جمتمعيًّ���ا و��شع �لنطاق وتعاطًفا 

م���ن كل فئات �ملجتمع �لإمار�ت���ي، حيث تنوعت �أ�شكال 

�مل�شاهم���ات وت�شمنت �إطالق حم���الت فردية وعائلية، 

وفتح ح�شابات ك�شدقة عن روح متوفن.

وتفتح �ملبادرة �لباب و��شًعا �أمام كل �لأفر�د و�ل�رشكات 

و�ملوؤ�ش�ش���ات يف �لقطاعن �خلا����س و�لعام و�مل�شاهري 

و�جلالي���ات و�ملجموعات �لثقافي���ة و�لريا�شية و�لفنية 

وغريه���ا لإطالق حملة م�شغرة ع���رب من�شة "يال غيف" 

YALLAGIVE �لرقمية لتحفي���ز �ملوظفن و�لأ�شدقاء 
و�ملتابع���ن على �لتربع ق���در �مل�شتط���اع، بغية جمع 

�لتربع���ات حلملة "100 مليون وجب���ة"، �إذ يكفي درهم 

و�حد لتاأمن وجبة طعام تقي حمتاجًا �شبح �جلوع.

وت�شتمر مبادرة "�ملجتمع معنا" �لتي يتطوع لالإ�رش�ف 

عليها خريجو �لدفع���ة �لأوىل من برنامج "�إعد�د �شناع 

�لأم���ل"، م�شجل���ة جناًحا بعد �أيام قليل���ة على �إطالقها 

نظر�ً لتجاوب �جلهات �لفاعل���ة يف �ملجتمع �لإمار�تي، 

وتعاطيهم معها بجدية و�بتكار.

�لعني-و�م:

 حقق���ت " جامع���ة �لع���ن " �ملرتبة 

�لثاني���ة على م�شت���وى جامعات دولة 

�لمار�ت بعدما حلت يف ما بن 401-

600 جامعة على م�شتوى �لعامل وذلك 

وف���ق ت�شنيف �لتامي���ز �لعاملي لتاأثري 

�جلامعات 2021 و �لذي يعد �لت�شنيف 

�لأكرب عاملي���ا من حيث عدد �جلامعات 

�لتي و�شل���ت �إىل 1240 جامعة من 98 

دولة.

جاء ذلك خالل "قم���ة �لبتكار و�لتاأثري 

2021" �لت���ي ��شتعر�شت كيفية تعامل 

�مل�ش���كالت  بع����س  م���ع  �جلامع���ات 

�لإن�شاني���ة �لطارئة من خ���الل �لبحث 

و�لإ�رش�ف و�لتوعية و�لتعليم.

وتعت���رب "ت�شنيفات �لتاأث���ري" �خلا�شة 

بت�شني���ف �لتامي���ز �لعامل���ي �لوحيدة 

يف �لع���امل �لت���ي تقي���م �جلامع���ات 

وفقا لأه���د�ف �لأمم �ملتح���دة للتنمية 

�مل�شتد�مة و�ملتمثل���ة يف �لق�شاء على 

�لفق���ر ، �لق�شاء على �جل���وع ، �ل�شحة 

�جلي���دة ، �لرفاهية ، �لتعلي���م �جليد ، 

�مل�شاو�ة بن �جلن�شن، �ملياه �لنظيفة، 

�ل����رشف �ل�شح���ي، �لطاق���ة �لنظيف���ة 

باأ�شع���ار معقولة، �لعمل �لالئق، و�لنمو 

�لقت�شادي، �ل�شناع���ة، �لبتكار، �لبنية 

�لتحتية، �حلد من عدم �مل�شاو�ة، �ملدن 

و�ملجتمع���ات �مل�شتد�م���ة، و�ل�شتهالك 

�لعمل �ملناخي، �حلياة حتت  و�لإنتاج، 

�مل���اء، �حلياة عل���ى �لأر����س، �ل�شالم 

و�لعد�لة، �ملوؤ�ش�شات �لقوية، و�ل�رش�كات 

ذ�ت �لأهد�ف.

وعرب �لدكتور نور �لدين عطاطرة �ملدير 

�ملفو�س للجامعة عن �شعادته بتحقيق 

�جلامع���ة �جن���از� جديد� ي�ش���اف �إىل 

�إجناز�تها �لأكادميية و�ملجتمعية م�شري� 

�إىل �أن هذ� �لت�شنيف موؤ�رش و��شح على 

�مل�شوؤولي���ة �لت���ي نتحمله���ا لتخريج 

�أجيال مطلعة �إىل �مل�شتقبل.

وقال �لدكت���ور غال���ب �لرفاعي رئي�س 

�جلامع���ة �إن �لتف���اين �مل�شتمر و�لعمل 

�جلاد م���ن قبل �أ����رشة �جلامع���ة مهد 

�لثاين على  �لطري���ق لتحقيق �ملرك���ز 

م�شت���وى دول���ة �لإم���ار�ت و�لأمر �لذي 

يدفعنا �إىل حتقيق �ملزيد يف �مل�شتقبل 

وتعزيز مه���ار�ت �لعاملن يف �جلامعة 

و مو��شلة �مل�شاهم���ة باأف�شل ما لدينا 

و�كت�شاب  �لتعليم���ي  �لقط���اع  لتطوير 

�ملعرفة با�شتمر�ر.

و�أكد �لدكتور نزيه خ���د�ج مالط، نائب 

�لأكادميي  رئي����س �جلامعة لالعتم���اد 

�أن ح�ش���ول جامعة  و�شمان �جل���ودة، 

�لعن عل���ى هذه �ملرتب���ة �ملميزة يف 

ت�شني���ف �لتاميز �لعاملي يعترب �لإجناز 

�لثاين لها يف جمال �لتنمية �مل�شتد�مة 

بعد �أن ح�شلت عام 2020 على �ملرتبة 

�لثانية عل���ى م�شتوى دول���ة �لإمار�ت 

يف ت�شني���ف �جلامع���ات �خل����رش�ء " 

وقال  �لعاملية"..   GreenMetric
�إن هذه �لنتائج تعك����س �ل�شرت�تيجية 

�ملتمي���زة �لتي تتبعه���ا �لإد�رة �لعليا 

للجامع���ة �لتي حتر����س على حتقيق 

نتائج �أكرب و�أكرث �إيجابية قريبا.

جامعة �لعين �لثانية محلياً في ت�سنيف �لتايمز �لعالمي لتاأثير 

�لجامعات 2021

�أبوظبي-و�م:

تو��شل جامعة �أبوظب���ي تنفيذ �شل�شلة 

م���ن �ل���دور�ت �لتدريبي���ة �ملتخ�ش�شة 

و�لفرت��شية �شم���ن مبادر�تها "ن�شتثمر 

يف جمتمعنا".

وتقدم �جلامع���ة دورة جمانية بعنو�ن 

"بايث���ون لعلوم �لبيان���ات" تقدم فهما 
�أ�شا�شي���ا للغة برجمة بايث���ون وتعزز 

معرفة �مل�شاركن بها يف غ�شون �شاعات 

وذلك مب�شاركة �أكرث من 840 �شخ�شا �أمت 

حتى �لآن حو�يل 150 �شخ�شا متطلبات 

�لدورة كاملة.

ومت ت�شمي���م �ل���دورة لت�شتقطب �لأفر�د 

"بايثون"  بكتابة ن�شو����س  �ملهتم���ن 

�لعمل���ي  �لبيان���ات  و�إج���ر�ء حتلي���ل 

�لأ�شا�ش���ي بالإ�شاف���ة �إىل �لر�غبن يف 

تعزيز مهار�تهم �ملهنية ولديهم �لف�شول 

حل���ل �مل�ش���كالت �ملعق���دة يف خمتلف 

�لقطاعات.

و�شه���دت �ل���دورة �ن�شم���ام �لعديد من 

�مل�شارك���ن من طالب �ملد�ر�س �لثانوية 

وطلبة �جلامعات و�أع�شاء هيئة �لتدري�س 

من خمتلف �جلامع���ات و�ملتخ�ش�شن 

يف تكنولوجيا �ملعلومات بالإ�شافة �إىل 

�أع�شاء �لفرق �لقيادية و�لإد�رية يف عدد 

من �ل�رشكات.

و�أو�ش���ح �لدكتور حم���د �لع�شابي مدير 

ح���رم جامع���ة �أبوظب���ي يف �لعن �أن 

حتليل �لبيانات يقع يف �شميم �لقت�شاد 

�لرقمي �لذي ي�شه���ده �لعامل �ليوم وقد 

تطورت لغة "بايث���ون" لت�شبح و�حدة 

من �أك���رث لغات �لربجم���ة �شيوعًا على 

م�شتوى �لعامل موؤكد� �أن تعاون جامعة 

�أبوظب���ي م���ع "�آي ب���ي �أم" �لت���ي ُتعد 

من ك���ربى �ل����رشكات �لر�ئ���دة �ملزودة 

�لطلبة  للتكنولوجيا ي�شه���م يف متكن 

و�ملهنين من حتقي���ق �آفاق جديدة يف 

م�شتقبل �لتكنولوجيا".

و�أ�ش���اف �نن���ا نحر����س يف جامع���ة 

�أبوظب���ي عل���ى توفري فر����س �أكادميية 

مهم���ة لت�شجي���ع �أف���ر�د �ملجتمع على 

�إثر�ء خمزونهم �ملعريف من خالل تقدمي 

دور�ت ت�شتعر�س تقنيات نا�شئة ترتبط 

باملهار�ت �لأك���رث �شلة و�لأكرث طلبًا يف 

�ش���وق �لعمل حاليًا مب���ا يف ذلك علوم 

�ل�شطناعي و"�لبلوك  و�لذكاء  �لبيانات 

ت�شن" وغريها من �لتقنيات".

وح�شل �مل�شاركون �لذي���ن �أمتو� �لدورة 

بنجاح على "�ش���ارة رقمية" من �رشكة 

"�آي ب���ي �أم" يف عل���وم �لبيانات و�لتي 
تعزز مهار�تهم �لتقنية وتنمي �إمكاناتهم 

له���م �حل�شول على  �لوظيفي���ة وتتيح 

فر�شة وظيفية و�عدة.

جامعة �أبوظبي تنفذ دور�ت تدريبية متخ�س�سة �سمن مبادرة 
»ن�ستثمر في مجتمعنا«
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�إعالنات
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اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

اجلمعة 30 اأبريل 2021-العـدد 14734

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

  اسم الرشكة :   مطعم تكه بايت  ش.  ذ.م.م 
العنوان :   محل رقم 4 ملك فاكسون للعقارات، بناية املنصور القصيص، الثانية 

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري  1549540    رقم الرخصة   646828        

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

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 مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   مثريت للتجارة   ذ.م.م 
العنوان :   مكتب 305 ملك محمد يوسف البقايل، السوق الكبري، بر ديب  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1074353     رقم الرخصة    517825      

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   21-4-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-4-21

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ليجوجي لتأجري بيوت العطالت  ش.  ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 2204 ملك عالء الدين محمد ، املركز التجاري   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1480545   رقم الرخصة  874409       

 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  :  27-4-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-4-27   

 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 :  ادوبا لخدمات ادارة املنشآت   ش.  ذ.م.م 
 .  B العنوان :   مكتب ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه، ديرة، ام الرمول، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1503318    رقم الرخصة  780803        

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  26-4-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-4-26 

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  استار جالكيس لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م 
العنوان :    مكتب ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه، ديرة، ام الرمول 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1401787      رقم الرخصة    829667     

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 28-3-2021      تاريخ تصديق القرار  : 2021-3-28

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    اربن الينز لتجارة االدوات املكتبية ش.  ذ.م.م 
العنوان: مكتب رقم 11-1003 ملك سامرت هوريزون بيزنس سنرت، الثنية االوىل االستدامة يب 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1344229  رقم الرخصة    806550     

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  26-4-2021     تاريخ تصديق القرار:     2021-4-26

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   حمولة الرقمية للنقليات  ش.  ذ.م.م 
ملك حسن محمد حسن بن الشيخ املزروعي، بورسعيد، ديرة،    sf - 45 العنوان :مكتب رقم

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1462280   رقم الرخصة  860711        

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 18-4-2021 تاريخ تصديق القرار:    2021-4-18 

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / مطعم تكه بايت ش. ذ.م.م  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 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / مثريت للتجارة  ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   21-4-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-4-21

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 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 / ليجوجي لتأجري بيوت العطالت     ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  27-4-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-4-27   

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

أعاله  املذكور  املصفي  ذ.م.م  وبتعيني  املنشآت  ش.  ادارة  ادوبا لخدمات   / لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  26-4-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-4-26 

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

املذكور أعاله  االلكرتونيات ذ.م.م  وبتعيني املصفي  لتجارة  استار جالكيس   / لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 28-3-2021      تاريخ تصديق القرار  : 2021-3-28

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /اربن الينز لتجارة االدوات املكتبية  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  26-4-2021     تاريخ تصديق القرار:     2021-4-26

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  حمولة الرقمية للنقليات  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 18-4-2021 تاريخ تصديق القرار:    2021-4-18 

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

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   عبدالله راشد عيل راشد الشاميس  
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   خالد محمد خميس كرم سليامن   
الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )دلعها لتلميع وتنظيف السيارات ( رخصة صادرة 
 )   99999  ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة
لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف:

 024488400 

فاك�س:

024488201 
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  اسم الرشكة :  يا وييل العامل تنفيذ التصميم الداخيل  ش.  ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 106 ملك محمد سلطان سيف محمد ثاين، ديرة، املرر   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1245797  رقم الرخصة  765838       

 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  :  29-3-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-3-29

 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 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 /   يا وييل العامل تنفيذ التصميم الداخيل   ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  29-3-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-3-29

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. 
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اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348102:تاريخ: 2021/03/31

بيانات األولوية: 
االسم: فودافون جروب يب ال يس

 وعنوانه: فودافون هاوس ، ذي كونيكشن ، نيوبوري ، 
بريكشري ، آر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:9 
الفوتوغرايف  التصوير  وأدوات  وأجهزة  واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
واملراقبة  واإلش��ارة  والقياس  الوزن  وأدوات  البرصية  واألدوات  واألجهزة  والسيناميئ 
)اإلرشاف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم 
الصور،  أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  أو 
رقمية  فيديوية  أقراص  مدمجة،  أقراص  تسجيل،  أقراص  مغناطيسية،  بيانات  حامالت 
وغريها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل 
النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  أجهزة 
وأدوات االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات االتصال، هواتف السلكية وهواتف متحركة 
وثابتة، هواتف متحركة، أجهزة اتصاالت محمولة، هواتف ذكية، علب للهواتف، سامعات 
وكمبيوتر  اتصاالت  أجهزة  ولوحية،  ومتحركة  محمولة  كمبيوتر  أجهزة  للهواتف،  رأس 
الكرتونية قابلة للبس، أجهزة وأدوات االتصال بالبيانات، أنظمة معالجة الصوت، معدات 
شبكات الكمبيوتر واالتصال بالبيانات، أجهزة متحركة لالتصال بالبيانات، أنظمة معالجة 
كمبيوتر  أجهزة  الرقمية،  الهواتف  وبرمجيات  برامج  الكرتونية،  بيانات  قواعد  البيانات، 
لالتصاالت، أجهزة شبكات االتصاالت، أجهزة مودم، موجهات شبكات، تركيبات كمبيوتر 
لربط البيانات واسعة النطاق، أجهزة إزالة التشفري، أجهزة فك التشفري مبا يف ذلك أجهزة 
الصوتية،  والربامج  التلفزيون  برامج  لتسجيل  مسجالت  و/أو  تفاعلية  مشاهدة  أدلة  لها 
أجهزة كهربائية والكرتونية لالستخدام يف استقبال بث األقامر الصناعية أو البث األريض أو 
واسرتجاع  واستقبال  وإدخال  وتخزين  ونقل  ملعالجة  وأدوات  أجهزة  بالكبالت،  البث 
أو فيديوات  بيانية  أو صور  أو صوت  أو نصوص  بيانات  التي تكون عىل شكل  البيانات 
األجهزة  تحديداً  محمولة  السلكية  وأجهزة  وحدات  الصيغ،  هذه  من  تركيبة  أو  مشفرة 
الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف  الالسلكية  والهواتف  اللوحية 
الناقل  ومنافذ  الذكية  والساعات  الراديو  وأجهزة  الفيديو  وهواتف  املحمولة  والهواتف 
التسلسيل العاملي )يو اس يب( وأجهزة تتبع تحديد املواقع العاملية )جي بيه اس( وأجهزة 
تتبع األنشطة قابلة للبس وكامريات فيديو وكامريات ومساعدات رقمية شخصية وأجهزة 
كمبيوتر محمولة ومتنقلة ولوحية لتزامن ونقل وتسجيل وتخزين ومعالجة البيانات و/أو 
رقمية  مساعدات  وااللكرتونية،  الكهربائية  األجهزة  يف  بعد  عن  تحكم  أجهزة  الصوت، 
واملوازين،  االرتفاع  ومقاييس  الُخطى  عدادات  ذلك  مبا يف  الكرتونية  شخصية، حساسات 
قارئات الباركود ورمز االستجابة الرسيعة واملاسحات الضوئية، تسجيالت صوتية ومرئية، 
الكرتونية لتخزين املعلومات والبيانات والصور والصوت، محتوى وسائط رقمية  وسائط 
)قابلة للتنزيل( مبا يف ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والصور 
واملوسيقى والنصوص والبيانات والصور والصور البيانية ونغامت الرنني التي يتم تقدميها 
أجهزة  االلكرتونية،  الشبكات  من  غريها  أو  اإلنرتنت  من  أو  كمبيوتر  بيانات  قواعد  من 
وأدوات االستقبال واإلرسال باألقامر الصناعية، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو مبا يف ذلك 
برامج األلعاب القابلة للتنزيل، منشورات الكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب الشبكة من 
قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنرتنت أو غريها من الشبكات االلكرتونية، حامالت بيانات 
آلية قابلة للقراءة، صوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات 
البطاريات  شحن  أجهزة  االلكرتونية،  الشبكات  من  غريها  أو  اإلنرتنت  من  أو  كمبيوتر 
لالستخدام مع أجهزة االتصاالت، بطاريات، معدات تزويد البطاريات بالطاقة االحتياطية، 
الكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر مبا يف ذلك أجهزة  التلفزيون وأجهزة  معدات ملحقة ألجهزة 
أجهزة  الكرتونية،  مفكرات شخصية  محمولة،  كمبيوتر  وأجهزة  كمبيوتر شخصية صغرية 
تحديد  وأدوات  وأجهزة  الصناعية  باألقامر  مالحية  وأدوات  وأجهزة  الكرتونية  وأدوات 
املواقع مبا يف ذلك أنظمة تحديد املواقع العاملية، وحدات مركبة عىل املكتب أو السيارة 
اليدين،  استعامل  بدون  الهاتف  لسامعة  باالستخدام  يسمح  صوت  مكرب  عىل  تشتمل 
حامالت سامعات الهاتف يف السيارة، أجهزة وأدوات التدريس، أجهزة قياس، أجهزة قياس 
ذكية، بطاقات ممغنطة فارغة أو مسجلة مسبقاً، بطاقات محتوية عىل معالجات دقيقة، 
بطاقات هاتف، بطاقات ائتامن ودين ودفع مشفرة، بطاقات ائتامن عرب الهاتف، بطاقات 
مشفرة، برامج كمبيوتر مبا يف ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو 
من اإلنرتنت أو غريها من الشبكات االلكرتونية، برامج االتصال بالبيانات، برامج تطبيقات 
للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر  برامج  تطبيقات  املتحركة،  لألجهزة  تطبيقات  برامج  ذلك  يف  مبا 
برامج كمبيوتر لالتصال الالسليك بالبيانات، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل 
ومشاركة الصوت والبيانات والتقاويم واملحتويات بني واحد أو أكرث من األجهزة االلكرتونية 
برامج  املشفرة،  الرشاء  عمليات  ولتأمني  املحمولة  االلكرتونية  األجهزة  تطبيقات  ولرشاء 
التشغيلية، برامج كمبيوتر للنقل والتشفري والتخزين املتدفق للصوت والفيديو  األنظمة 
والرسوم البيانية والنصوص والبيانات عىل شبكات االتصال، برامج كمبيوتر لتمكني التواصل 
وتبادل امللفات من واحد لواحد، برامج محركات البحث، برامج كمبيوتر إلجراء وتنسيق 
الصوتية عرب شبكات  والبيانات  املعلومات  الكمبيوتر ملشاركة  االتصال بني   مستخدمي 
االتصال االلكرتونية، برامج ألجهزة التلفزيون التفاعلية، برامج تحرير الصور والفيديو مبا يف 
هوية  لتعريف  برامج  املتحركة،  الهواتف  أجهزة  عىل  لالستخدام  برامج  تطبيقات  ذلك 
برامج  األشخاص،  حضور  وكشف  بالفيديو  والتحكم  بالوصول  للتحكم  برامج  األشخاص، 
)فايروول(  الحامية  وجدران  للفريوسات  مضادات  ذلك  يف  مبا  الكمبيوتر  أجهزة  لحامية 
كشف  برامج  االنرتنت،   شبكة  وتصفية  التجسس  ومضادات  املزعج  الربيد  ومضادات 
ونقل  ومعالجة  الستقبال  كمبيوتر  برامج  االفرتاضية،  الخاصة  الشبكات  برامج  االخرتاق، 
الجسم وأمناط  كتلة  الجسم ومؤرش  البدنية ودهون  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعرض 
املعلومات  إلدارة  كمبيوتر  برامج  الحرارة،  ودرجة  الجو  وحالة  والسلوك  واملواقع  النوم 
املتعلقة بتتبع وااللتزام والتحفيز عرب برنامج الصحي واللياقة البدنية، أجهزة ضد الرسقة 
أدوات  املركبات،  قطع  بخالف  للمركبات  للتصادم  مضادة  حساسات  للمركبات،  ليست 
امللكيات  من  املعلومات  واستقبال  إلرسال  أجهزة  املتحركة،  امللكيات  لتحديد  وأجهزة 
املتحركة، أدوات وأجهزة للتحكم عن بعد باألجهزة الكهربائية واألدوات املنزلية، أجهزة 
ومنشآت إنذار بخالف قطع املركبات، أنظمة تحديد املواقع ومالحة عرب األقامر الصناعية، 
الكمبيوتر من وإىل األجهزة االلكرتونية، أجهزة ومنشآت  برامج  لتنزيل وتحديث  أنظمة 
الكرتونية وبيومرتية للتحكم بالوصول، أجهزة الكرتونية لتعريف هوية األشخاص، أنظمة 
ألجهزة  فيديو  ومسجالت  تلفزيون  وكامريات  كامريات  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون 
الكرتونية،  رسعة  عدادات  وفوتوغرافية،  برصية  أجهزة  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون 
من  التحقق  أجهزة  الكرتونية،  الدوران  قياس رسعة  أجهزة  الكرتونية،  مسافات  عدادات 
الكرتونية  أو  كهربائية  حساسات  للمركبات،  الكيلومرتات  مسجالت  للمركبات،  الرسعة 
الكرتونية  أقفال  اإلنذار،  الكرتونية، صفارات  املركبات، حساسات  للمركبات بخالف قطع 
بعد  عن  تحكم  أجهزة  للمركبات،  الكرتونية  مفاتيح  بعد،  عن  تحكم  أجهزة  للمركبات، 
الكرتونية ألجهزة الدخول إىل للمركبات، أنظمة مفتاح التشغيل عن بعد للمركبات، أنظمة 
تحكم عن بعد للتشغيل االوتوماتييك ألقفال املركبات واألبواب وصندوق السيارة وغطاء 
محرك السيارة والسقف، أجهزة اتصال مدمجة يف خوذات الدراجات النارية، أجهزة تحديد 
املواقع العاملية، أجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة أو إعطاء إشارة عنها وأماكن املوقع 
وطرق السفر والوقت وحاالت املرور ووجود مركبات الطوارئ والحاالت الخطرة، أنظمة 
لشبكات االتصال بني املركبات والبنى التحتية للطرق، أجهزة الكشف عن العالمات عىل 
للنقطة  بالكمبيوتر  مراقبة  أنظمة  للمركبات،  بعد  عن  توجيه  وأدوات  أنظمة  الطرق، 
العمياء وللمساعدة يف تغيري الحارة، أجهزة كمبيوتر ُمركبة يف املركبات، معدات كهربائية 
أو الكرتونية أو برصية ُمركبة يف املركبات تحديداً البطاريات الكهربائية ومسجالت األميال 
وأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املُركبة يف املركبات واألنظمة االلكرتونية املُركبة يف 
الرسعة  يف  التحكم  وأدوات  املركبات  القيادة وصف  يف  املساعدة  لتوفري  الربية  املركبات 
للمركبات وشاشات للمركبات وأنظمة مكربات الصوت للمركبات ومؤرشات أوتوماتيكية 
املركبات  برسعة  للتحكم  أوتوماتيكية  وأجهزة  املركبات  إطارات  يف  املنخفض  للضغط 
وأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا يف ذلك املركبات الربية، معدات كهربائية 
والكرتونية وبرصية ُمركبة يف املركبات مبا يف ذلك املركبات الربية تحديداً أجهزة التحكم 
وأجهزة  املركبات  يف  لالستخدام  الذكية  الهواتف  بطاريات  وأجهزة شحن  اآللية  بالقيادة 
املتعددة  الكامريات  وأنظمة  للمركبات  املتحركة  الهواتف  وموصالت  للمركبات  االتصال 
للمركبات وأنظمة املالحة للمركبات املشتملة عىل شاشات تفاعلية وأجهزة راديو للمركبات 
والكرتونية  كهربائية  معدات  للمركبات،  ]ثريموستات[  الحرارة  بدرجة  التحكم  وأجهزة 
وبرصية ُمركبة يف املركبات مبا يف ذلك املركبات الربية تحديداً كواشف األشياء فوق الصوتية 
لالستخدام يف املركبات وأجهزة التعقب املُركبة يف املركبات والصناديق السوداء )مسجالت 
يتم  تشخيصية  كمبيوتر  وأجهزة  تشخيصية  كمبيوتر  أجهزة  الربية،  للمركبات  البيانات( 
التحكم بها عن بعد ُمركبة يف املركبات، أنظمة كمبيوتر لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر 
من وإىل املركبات، أجهزة الكرتونية لكشف و/أو تبادل البيانات بني مركبة ووحدة تحكم 
عن بعد ألغراض األمن والسالمة، األجهزة املساعدة يف صف السيارات وحساسات أجهزة 
كشف العوائق، املساعدة يف صف السيارات تحديداً  حساسات كشف النقطة العمياء، 
وتجنب  التصادم  قبل  ما  الكشف  أنظمة  السيارات،  بصف  للتحكم     الكرتونية  أجهزة 
التصادم تحديداً أجهزة كمبيوتر ُمركبة يف املركبات، أنظمة كمبيوتر مزودة بشاشة تعمل 
باللمس يف املركبات، أجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد، ساعات ذكية عىل شكل أساور 
والعرض  الرتويج  للتنزيل ألغراض  قابلة  برامج  الذكية،  الهواتف  إىل  البيانات  نقل  ميكنها 
تقنيات  أجهزة  الذكية،  البطاقات  االتصاالت،  أجهزة  عىل  الخاصة  العرض  لشاشات 
تحديداً  ملسية  ومعدات  أجهزة  ملسية،  املعلومات، حساسات  تقنيات  برامج  املعلومات، 
ونظارات  باللمس وحساسات  تعمل  الكرتونية  مراقبة وشاشات عرض وشاشات  شاشات 
)بروجكرت(  عرض  وأجهزة  رأس  وسامعات  املعزز  أو  االفرتايض  الواقع  ونظارات  ذكية 
وأجهزة  برامج  اللمسية،  واألجهزة  واملعدات  الحساسات  مع  لالستخدام  برامج  مجسمة، 
الكمبيوتر لالستخدام مع  املعزز، وحدات أجهزة  الواقع  برامج وأجهزة  االفرتايض،  الواقع 
االلكرتونية  األجهزة  لالستخدام يف  الكمبيوتر  أجهزة  أو يت[، وحدات  ]آي  األشياء  إنرتنت 
باستخدام انرتنت األشياء ]آي أو يت[، برامج لالستخدام يف تنفيذ انرتنت األشياء ]آي أو يت[، 
واآلالت  واألدوات  األجهزة  وإدارة  وتشغيل  لتوصيل  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج 
واألنظمة املتصلة بالشبكة يف إنرتنت األشياء )آي أو يت(، برامج االتصاالت، برامج كمبيوتر 
وبرامج تطبيقات لعمليات الرشاء اآلمنة واملشفرة، برامج لحامية أجهزة الكمبيوتر مبا يف 
ذلك مضادات للفريوسات وجدران الحامية )فايروول( ومضادات الربيد املزعج ومضادات 
وبرامج  كمبيوتر  برامج  االخ��رتاق،  كشف  وبرامج  االنرتنت  شبكة  وتصفية  التجسس 
تطبيقات لدعم العمالء وخدمة العمالء، برامج األمر الصويت والتعرف عىل الصوت وبرامج 
برامج  الرسائل،  إرسال  برامج  الصوت،  تدعم  برامج  وتطبيقات  نص  إىل  الكالم  تحويل 
كمبيوتر  برامج  الشخصية،  املعلومات  إلدارة  كمبيوتر  برامج  الشخصية،  املساعدات 
لالستخدام يف توصيل والتحكم باألجهزة االلكرتونية الخاصة بإنرتنت األشياء ]آي أو يت[، 
برامج كمبيوتر وتطبيقات برامج خاصة بروبوتات الدردشة )تشات بوت(، برامج كمبيوتر 
وبرامج تطبيقات يف مجال الذكاء االصطناعي )إيه آي(، برامج الكمبيوتر وتطبيقات الربامج 
الخاصة بروبوتات الدردشة )تشات بوت( الذكية اصطناعياً لتوفري الدعم للعمالء وخدمة 
برشية  بنية  ذات  روبوتات  العمالء،  بخدمة  الخاصة  الدردشة  روبوتات  برامج  العمالء، 
التحكم  أدوات  االصطناعي،  بالذكاء  تتميز  الكرتونية  أجهزة  االصطناعي،  بالذكاء  مزودة 
االلكرتونية، أدوات التحكم االلكرتونية إلضفاء التغذية الراجعة الحسية تحديداً األصوات 
واالهتزازات التي ميكن للمستخدم إدراكها، برامج كمبيوتر لالستخدام فيام يتعلق بنقل 
الصوت والبيانات، برامج كمبيوتر وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر للربمجة الشخصية والتفاعلية 
البيانية والنصوص  للتلفزيون ولالستخدام يف العرض والتالعب بالوسائط املرئية والرسوم 
الفيديو  ومقاطع  الرقمية  املتحركة  والرسوم  التوضيحية  والرسوم  الفوتوغرافية  والصور 
تحكم  أدوات  االجتامعية،  الشبكات  عرب  وللتواصل  الصوتية  والبيانات  األفالم  وتصوير 
تعمل  التي  الشاشات  األخرى،  االلكرتونية  األجهزة  بوظائف  والتحكم  ملراقبة  السلكية 
باللمس، برامج الرقابة األبوية، أجهزة شبكات االتصال، أجهزة الشبكات، أدوات الشبكات، 
تحديداً  الذكية  الهواتف  إىل  البيانات  تنقل  التي  الساعات  اإللكرتونية،  التجارة  برامج 
الساعات الذكية، أجهزة أمان للمركبات تحديداَ أجزاء وقطع للمركبات لالستخدام كأجزاء 
أمان  أنظمة  بعد،  عن  املركبات  موقع  لتحديد  أجهزة  التصادم،  لتجنب  األمان  ألنظمة 
للمركبات، أجهزة توجيه اإليرثنت،  أوتوماتكية  للمركبات، أجهزة توجيه  التصادم  لتجنب 
أجهزة توجيه شبكات النطاق الواسع ]دبليو إيه ان[، أجهزة توجيه السلكية، أجهزة توجيه 
شبكات،  خوادم  الكمبيوتر،  شبكات  توجيه  وأجهزة  ومفاتيح  محاور  الكمبيوتر،  شبكات 

خوادم اتصاالت ]أجهزة كمبيوتر[، أجهزة 
لإليرثنت،  تحكم  أدوات  إيرثنت،  كبالت  إيرثنت،  محوالت  للشبكات،  الوصول  خوادم   
مفاتيح إيرثنت، مرسالت مستقبالت إيرثنت، مفاتيح كهربائية، أجهزة تحويل أوتوماتيكية 
قابلة  كمبيوتر  برامج  الكرتونية،  تشفري  وحدات  الكمبيوتر،  شبكات  مفاتيح  لالتصاالت، 
الرقمية  العمالت  ونقل  وقبول  واستقبال  وارسال  وتخزين  تجارة  يف  لالستخدام  للتنزيل 
الكرتونياً وإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية، برامج كمبيوتر وأجهزة تفاعلية 
طرفيات  عرب  واالنرتنت  عاملية  كمبيوتر  شبكة  من  االنرتنت  عرب  املالية  الخدمات  لتوفر 
كمبيوتر  بيانات  وقواعد  الكرتونية  بيانات  قواعد  املتحركة،  االتصال  وأجهزة  الكمبيوتر 

تحديداً قواعد بيانات األصول التي ميكن مشاركتها ونقلها.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن رسم مميز ثنايئ األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 

والتحدث عىل ميينها كلامت Together we can باللغة االنجليزية.
   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
 املودعة بالرقم 348101:تاريخ: 2021/03/31

بيانات األولوية: 
 االسم: فودافون جروب يب ال يس

 وعنوانه: فودافون هاوس ، ذي كونيكشن ، نيوبوري 
، بريكشري ، آر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:35
 خدمات الدعاية واإلعالن والتسوق والرتويج، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بالهواتف 
االتصاالت  وأجهزة  املتحركة  الرقمية  واألجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف 
السلع  هذه  ولوازم  االلكرتوين  االتصال  وشبكات  الكمبيوتر  أجهزة  الكمبيوتر  وبرامج 
وأجهزة فك التشفري وأجهزة املودم وأجهزة وأدوات ولوازم االتصاالت، خدمات تجميع 
الزبائن  الغري، وذلك لتمكني عامة  تشكيلة من خدمات االتصاالت والكمبيوتر لصالح 
توفري  الرسائل،  وإرسال  الهاتف  الرد عىل  الحاجة، خدمات  عند  معاينتها ورشائها  من 
السلع والخدمات، خدمات تجميع تشكيلة  الويب لإلعالن عن  مساحات عىل مواقع 
من أجهزة وأدوات وبرامج االتصال واالتصاالت لصالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن 
املقدمة عرب  الخدمات  تلك  ذلك  مبا يف  الحاجة  عند  السلع  معاينتها ورشاء هذه  من 
الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من االنرتنت أو غريها من الشبكات االلكرتونية، 
املالية  والخدمات  األعامل  خدمات  تحديداً  الخدمات  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 
العلوم  وخدمات  التكنولوجيا  معلومات  وخدمات  واملعلومات  التجارية  والتقارير 
العلمية وخدمات املعلومات عن الطبيعة وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل 
املعلومات  التاريخ وخدمات  املعلومات عن  الفن وخدمات  املعلومات عن  وخدمات 
عن السفر والثقافة واأللعاب واملقامرة وخدمات املعلومات عن األفالم واملالحة لصالح 
الحاجة،  عند  الخدمات  هذه  ورشاء  معاينتها  من  املستخدمني  لتمكني  وذلك  الغري 
خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات تحديداً خدمات الرتفيه واملعلومات عن الرتفيه 
وخدمات املعلومات عن األزياء وخدمات تصميم األزياء وخدمات املعلومات عن أمناط 
الحياة )الصحية( وخدمات التامرين الحياتية واملعلومات عن الصحة والجامل واللياقة 
وخدمات املعلومات عن املوسيقى وخدمات املعلومات عن الرياضة وخدمات التقارير 
اإلخبارية وتقارير عن الشؤون الحالية وخدمات املعلومات لصالح الغري وذلك لتمكني 
املستخدمني من معاينتها ورشاء هذه الخدمات عند الحاجة، خدمات تجميع تشكيلة 
من الخدمات يف مجال املعلومات عن األعامل وخدمات املعلومات املالية لصالح الغري 
الحاجة، خدمات  الخدمات عند  املستخدمني من معاينتها ورشاء هذه  لتمكني  وذلك 
تجميع تشكيلة من الخدمات يف مجال خدمات املعلومات التجارية عىل هيئة سندات 
وأسهم وخدمات املعلومات عن التكنولوجيا وخدمات املعلومات عن العلوم وخدمات 
الفنون  معارض  وخدمات  النقل  عن  املعلومات  وخدمات  الطبيعة  عن  املعلومات 
التاريخ لصالح الغري وذلك  الفنون وخدمات املعلومات عن  وخدمات املعلومات عن 
لتمكني املستخدمني من معاينتها ورشاء هذه الخدمات عند الحاجة، خدمات تجميع 
واأللعاب  والثقافة  السفر  عن  املعلومات  خدمات  مجال  يف  الخدمات  من  تشكيلة 
واملقامرة وخدمات املعلومات عن األفالم وخدمات إنتاج األفالم وخدمات املعلومات 
عن املالحة لصالح الغري وذلك لتمكني املستخدمني من معاينتها ورشاء هذه الخدمات 
عند الحاجة، خدمات تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط الرقمية القابلة للتنزيل مبا 
يف ذلك الربامج وتطبيقات الربامج واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات 
الغري  الرنني لصالح  البيانية ونغامت  والبيانات والصور والرسوم  واملوسيقى والنصوص 
خدمات  الحاجة،  عند  السلع  هذه  ورشاء  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك 
تجميع تشكيلة من مزودي الخدمات تحديداً مزودي محتويات وسائط رقمية مبا يف 
ذلك الربامج وتطبيقات الربامج واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات 
الغري  الرنني لصالح  البيانية ونغامت  والبيانات والصور والرسوم  واملوسيقى والنصوص 
الزبائن  التدفق وذلك لتمكني عامة  عرب اإلنرتنت أو شبكات االتصاالت أو عرب خدمة 
التجارية واملشورة  املعلومات  توفري  الحاجة،  الخدمات عند  من معاينتها ورشاء هذه 
أو  املشتملة عىل خصومات  الوالء  برامج  إدارة  والبضائع،  للسلع  املحتملني  للمشرتين 
حوافز، خدمات بطاقات الوالء، تنظيم وتشغيل واإلرشاف عىل املبيعات وبرامج الحوافز 
الرتويجية، توفري املعلومات التجارية واملشورة حول التزويد وترويج املنتجات واختيار 
بيانات  وقواعد  كمبيوتر  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  وتنظيم  تجميع  السلع،  وعرض 
قابلة للبحث عرب الشبكة، تجميع الدالئل مبا يف ذلك دالئل األعامل والدالئل التجارية 
للنرش عىل قواعد بيانات كمبيوتر أو عىل اإلنرتنت أو غريها من الشبكات االلكرتونية، 
وغريها  واملواقع  املعلومات  واسرتجاع  وتصفح  عن  البحث  تحديداً  اإلدارية  الخدمات 
من املصادر املتاحة عىل شبكات الكمبيوتر العاملية لآلخرين، تنظيم محتوى املعلومات 
املقدم عرب شبكة كمبيوتر عاملية وفقاً ملرجع املستخدم، تجميع وتوفري األسعار التجارية 
ومعلومات عن االحصائيات، تنظيم وإدارة املعارض لغايات األعامل، خدمات معالجة 
األعامل،  بيانات  تحليل  خدمات  البيانات،  تجميع  البيانات،  إدارة  خدمات  البيانات، 
خدمات الرتويج والبحث واإلدارة والتوجيه واملساعدة واملعلومات فيام يتعلق باألعامل، 
وخدمات  والتسويق  االقتصادية  التنبؤات  األعامل،  وتخطيط  اسرتاتيجيات  خدمات 
املعلومات  تجميع  اإلعالنية،  النصوص    نرش  السوق،  ومسح  وتحليل  السوق  بحث 
شبكات  عرب  لآلخرين    اإلعالنية  املواد  نرش  التجارية،  املعلومات  توفري  اإلحصائية، 
السلكية أو أجهزة أو أدوات االتصاالت أو عرب شبكة كمبيوتر عاملية، خدمات الدعاية 
خدمات  االلكرتونية،  الوسائط  وعرب  والراديو  التلفزيون  خالل  من  املقدمة  واإلعالن 
الرتويجية و/أو اإلعالنية، تنظيم االشرتاكات يف  التجارية و/أو  للغايات  العمالء  نوادي 
خدمات االتصاالت لآلخرين، تنظيم االشرتاكات لخدمات تقنيات املعلومات أو الهاتف 
املزادات عرب شبكات  التلفزيون، خدمات  قنوات  االشرتاك يف  )إنرتنت(،  الكمبيوتر  أو 
توفري املعلومات حول املنتجات عرب  االتصاالت، خدمات التجارية االلكرتونية تحديداً 
شبكات االتصاالت لغايات اإلعالن والتسويق، الدعاية واملبيعات والرتويج فيام يتعلق 
بالسلع والخدمات املعروضة واملطلوبة من خالل االتصاالت، خدمات ترويج األعامل 
استقبال  الهاتف وخدمات  الرتحيب عرب  تنظيم خدمات  الهاتف،  املقدمة عن طريق 
قاعدة  إىل  الوصول  خالل  من  املقدمة  التجارية  املعلومات  خدمات  للغري،  املكاملات 
بيانات كمبيوتر، توفري املعلومات عن خدمات الدالئل التجارية، توفري املعلومات عن 
خدمات دالئل الهاتف عرب االنرتنت، تنظيم االشرتاكات يف خدمات تدفق املوسيقى عرب 
الشبكة، تجميع املعلومات الناتجة عن مراقبة حركة املرور، خدمات اسرتجاع البيانات.

 وصف العالمة: العالمة عبارة عن رسم مميز ثنايئ األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 
والتحدث عىل ميينها كلامت Together we can باللغة االنجليزية.

  االشرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348099:تاريخ: 2021/03/31

بيانات األولوية: 
االسم: فودافون جروب يب ال يس

 وعنوانه: فودافون هاوس ، ذي كونيكشن ، نيوبوري ، 
بريكشري ، آر جي 14 2اف ان ، اململكة املتحدة. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:38
الهاتف وعرب  االتصاالت عرب  والثابتة وخدمات  املتحركة  االتصاالت  االتصاالت،   خدمات 
األقامر الصناعية واالتصاالت عرب الهواتف الخلوية واالتصال عرب الهاتف الالسليك والخلوي 
نقل  خدمات  الالسليك،  االتصال  وخدمات  الالسلكية  النداء  وأجهزة  الالسليك  والفاكس 
للبيانات  االلكرتوين  الربيد  خدمات  الصويت،  والربيد  الصوتية  الرسائل  خدمات  الصوت، 
والفاكس  الالسليك  والهاتف  والراديو  االتصاالت  أجهزة  وتأجري  واستئجار  إكراء  والصوت، 
الالسليك، تأجري مرافق االتصاالت، استئجار دوائر الهواتف، اتصال البيانات عرب الراديو وعرب 
عرب  االتصال  الراديو، خدمات  عرب  واالستقبال  اإلرسال  الصناعية،  األقامر  االتصاالت وعرب 
األقامر الصناعية و/أو التلفزيون و/أو الراديو، خدمات االتصال عىل هيئة إرسال واستقبال 
الصوت، الصوت عرب خدمات بروتوكول االنرتنت، خدمات االتصاالت عرب شبكة كمبيوتر 
عاملية أو االنرتنت، خدمات تقنيات املعلومات، خدمات االتصال عرب تقنيات املعلومات، 
الصوت  واستقبال  توصيل  املتحركة،  والهواتف  الهواتف  عرب  الرسائل  وإرسال  تجميع 
والبيانات والصور، خدمات االتصال عرب الهاتف مقدمة لخطوط االتصال املبارش ومراكز 
االتصال، خدمات فحص املكاملات الهاتفية اآللية، خدمات الرسائل الصوتية الهاتفية اآللية، 
خدمات االتصال عرب الهاتف عىل هيئة خدمات الرد اآليل عىل الهاتف، خدمات الرتقيم 
الشخيص )خدمات هاتفية(، إعارة أجهزة االتصاالت البديلة يف حالة األعطال أو الفقدان أو 
الرسقة، توفري خدمات االنرتنت تحديداً خدمات الوصول لإلنرتنت، خدمات مزودي خدمة 
االنرتنت )آي اس بيه(، اتصاالت املعلومات )مبا يف ذلك صفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر 
وأٍي من البيانات األخرى، خدمات الربيد االلكرتوين، توفري خدمات واسعة النطاق، خدمات 
النطاق، توفري الوصول إىل االنرتنت عرب شبكات السلكية واسعة  االتصال الالسليك واسع 
النطاق، خدمات  واسعة  برصية  ألياف  شبكات  عرب  االنرتنت  إىل  الوصول  توفري  النطاق، 
توفري  الرقمية،  الشبكات  عرب  االتصاالت  خدمات  الالسلكية،  الهواتف  الالسليك،  االتصال 
وصول إىل منافذ االنرتنت، خدمات االتصاالت املقدمة عرب منافذ االنرتنت، توفري خدمات 
االتصاالت التي أساسها املوقع ألجهزة االتصاالت، توفري نقل البيانات عرب بروتوكول تطبيق 
السليك ]دبليو إيه بيه[ مبا يف ذلك تلك الخدمات التي تستخدم قناة اتصال آمنة، توفري 
املعلومات عن االتصاالت املتعلقة أو تُعرّف أجهزة وأدوات الهاتف واالتصاالت، خدمات 
البيانات  نقل  االلكرتونية،  البيانات  تبادل  خدمات  بعد،  عن  االتصاالت  وتوصيل  توجيه 
األفالم  ذلك  يف  مبا  الرقمي  الوسائط  محتوى  تدفق  البيانات،  تدفق  االتصاالت،  بواسطة 
والصور  والبيانات  والنصوص  واملوسيقى  والفيديوات  الراديو  وبرامج  التلفزيون  وبرامج 
محتوى  توصيل  اتصاالت،  شبكة  أو  االنرتنت  عرب  الرنني  ونغامت  البيانية  والرسومات 
والفيديوات  الراديو  وبرامج  التلفزيون  وبرامج  األفالم  ذلك  يف  مبا  الرقمية  الوسائط 
واملوسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسومات البيانية ونغامت الرنني عرب االنرتنت أو 
شبكة اتصاالت، خدمات نقل البيانات، خدمات البث، خدمات بث البيانات، بث أو نقل 
برامج الراديو والتلفزيون، نقل محتوى الصوت والفيديو الرقمي متعددة الوسائط بواسطة 
من  وغريها  كمبيوتر  شبكات  عرب  والفيديو  الصوت  مللفات  االلكرتوين  النقل  االتصاالت، 
شبكات االتصاالت االلكرتونية، نقل األخبار ومعلومات عن أخبار اليوم، توصيل املوسيقى 
الرقمية بواسطة االتصاالت، توفري وصول ملواقع الشبكات االجتامعية، خدمات االتصاالت 
لتوفري النصوص املرئية والتلكس وخدمات بيانات املشاهدات وخدمات االتصال بالفيديو 
واستقبال  إرسال  تحديداً  الرسائل  إرسال  خدمات  التفاعلية،  املرئية  النصوص  وخدمات 
وإعادة إرسال الرسائل يف صيغة نصوص أو صوت أو رسوم بيانية أو فيديو أو تركيبة من 
هذه الصيغ، خدمات إرسال الرسائل املوحدة، خدمات الربيد الصويت، تقديم االتصاالت 
عرب االرتباط بالشبكة العاملية للكمبيوتر أو قواعد البيانات، خدمات عقد املؤمترات املرئية، 
نقل  البيانات،  قواعد  أو  باإلنرتنت  االتصاالت  توصيالت  توفري  املرئية،  الهواتف  خدمات 
خدمات  توفري  بالكمبيوتر،  االتصال  خدمات  الكمبيوتر،  عرب  والصور  والبيانات  الرسائل 
املؤمترات االلكرتونية، توفري واستئجار وقت الوصول إىل قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات 
نرشات الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال التفاعلية بالكمبيوتر واملنشورات 
واالبحاث  ومعلومات  الخدمة  وكتالوجات  والرتويج  مختلفة  مجاالت  يف  االلكرتونية 
والبوابات،  الويب  ومواقع  التعليمي  للمحتوى  وصول  توفري  املرجعية،  واملواد  املحوسبة 
ألنظمة  االتصال  شبكات  توفري  االلكرتونية،  باألجهزة  بعد  عن  للتحكم  االتصال  خدمات 
االلكرتوين  النقل  الطوارئ،  ومكاملات  رسائل  لتوصيل  االتصال  خدمات  الذكية،  القياس 
للبيانات واملستندات عرب طرفيات الكمبيوتر واألجهزة االلكرتونية، إرسال اإلشارات للتجارة 
االلكرتونية عرب أنظمة االتصاالت وأنظمة االتصال بالبيانات، توفري وصول لشبكات االتصال 
الرقمية،  البيانات  لتبادل  االتصال  مرافق  توفري  االلكرتونية،  البيانات  وقواعد  االلكرتونية 
االتصال بالبيانات بواسطة  االتصاالت، نقل البيانات مبا يف ذلك بواسطة األجهزة السمعية 

البرصية، نقل إشارات الصوت 
 والصورة والفيديو والبيانات، توفري وصول لقواعد البيانات، خدمات االتصاالت لرتابط بنك 
البيانات االلكرتونية، خدمات بيانات الربيد االلكرتوين، خدمات  البيانات، خدمات تبادل 
للمستخدمني اآلخرين،  التحتية لالتصاالت  البنية  إىل  توفري وصول  البيانات،  بث واتصال 
توفري معلومات متعلقة باالتصاالت وتوفري توصيالت اتصاالت الكرتونية، خدمات بوابات 
االتصاالت، خدمات االتصاالت التفاعلية، خدمات شبكات االتصاالت، خدمات استشارات 
الدفع االلكرتوين  الطائرات، توفري وصول لخدمات  االتصاالت، خدمات االتصاالت لركاب 
توفري  الشبكة،  عرب  املعامالت  وتسهيالت  الكرتونياً  األموال  تحويل  خدمات  ذلك  يف  مبا 
وصول  توفري  يت[،  أو  ]آي  األشياء  إنرتنت  مع  لالستخدام  االتصاالت  وشبكات  توصيالت 
ملنصات التجارة االلكرتونية عىل اإلنرتنت، نقل املعلومات الناتجة عن مراقبة حركة املرور، 
توفري الوصول لخدمات دليل العناوين والتقاويم واليوميات عرب االنرتنت، توفري وصلول 
الرقمية عىل هيئة محتوى وسائط رقمية  البيانات  البيانات للمستخدمني، نقل  لشبكات 
يتم توليدها من قبل املستخدمني، خدمات الوصول لشبكات الكمبيوتر مقدمة بواسطة 
وسائل إيرثنت املرتو، النقل االلكرتوين للبيانات املشفرة، خدمات االتصاالت املقدمة عرب 

شبكات األلياف البرصية والالسلكية والكبلية.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن رسم مميز ثنايئ األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 

والتحدث عىل ميينها كلامت Together we can باللغة االنجليزية.
   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
 املودعة بالرقم 348098:تاريخ: 2021/03/31

بيانات األولوية: 
 االسم: فودافون جروب يب ال يس

 ، كونيكشن  ذي   ، ه��اوس  ف��وداف��ون  وعنوانه:   
نيوبوري ، بريكشري ، آر جي 14 2اف ان ، اململكة 

املتحدة. 
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:41

والتدريب  التعليم  والثقافية،  الرياضية  األنشطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم   
غريها  أو  االنرتنت  من  أو  كمبيوتر  من  الشبكة  عرب  املقدمة  الخدمات  تلك  ذلك  يف  مبا 
كمبيوتر،  من شبكات  االنرتنت  عرب  املقدمة  األلعاب  االلكرتونية، خدمات  الشبكات  من 
خدمات الرتفيه بالراديو والتلفزيون مبا يف ذلك تلك الخدمات املقدمة عرب االنرتنت من 
كمبيوتر أو االنرتنت أو غريها من الشبكات االلكرتونية، خدمات الرتفيه، توفري منشورات 
الدوريات، نرش  الفورية، نرش  االلكرتونية  الكتب والصحف  االنرتنت، نرش  الكرتونية عرب 
املجالت، نرش املجالت االلكرتونية عرب االنرتنت، نرش الدوريات االلكرتونية عرب االنرتنت، 
نرش النصوص، نرش الصحف، نرش املطبوعات، تنظيم وإدارة املؤمترات والحلقات الدراسية 
والندوات والدروس الخصوصية وورشات العمل، دورات وحصص تعليمية تفاعلية وعن 
بعد مقدمة عرب الشبكة عرب رابط اتصاالت أو شبكة كمبيوتر أو مقدمة بواسطة وسائل 
أخرى، خدمات املكتبات االلكرتونية لتزويد املعلومات االلكرتونية )مبا يف ذلك معلومات 
األرشيف( يف صيغة معلومات نصية و/أو صوتية و/أو مرئية، توفري منشورات الكرتونية 
غري قابلة للتنزيل، توفري مجالت مميزة عامة عرب االنرتنت قابلة للتنزيل، توفري صور عرب 
االنرتنت غري قابلة للتنزيل، توفري محتويات فيديو عرب االنرتنت غري قابلة للتنزيل، توفري 
محتويات صوت عرب االنرتنت غري قابلة للتنزيل، توفري قواعد بيانات عرب االنرتنت ونرش 
والفيديو  املوسيقى  مجاالت  يف  بيانات  عىل  للحصول  للبحث  قابلة  االنرتنت  عرب  دالئل 
إنتاج  تحديداً  اإلعالمي  املحتوى  إنتاج  والرياضة،  واأللعاب  والتلفزيون  والكتب  واألفالم 
التلفزيون وإنتاج الصوت وإنتاج املوسيقى وإنتاج الفيديو وإنتاج األفالم، وإنتاج الرسوم 
املتحركة، نرش وتوزيع محتويات الوسائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل املستخدمني 
الرتفيهية  الخدمات  الفيديو،  ومدونات  املدونات  نرش  والتعليمية،  الرتفيهية  للغايات 
املقدمة عرب الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنرتنت، معلومات تعليمية مقدمة 
عرب الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنرتنت، الخدمات الرتفيهية املقدمة عن 
املعلومات  توفري  الهاتف،  طريق  عن  املقدمة  املسابقات  وإدارة  تنظيم  الهاتف،  طريق 
الرياضية عن طريق الهاتف، خدمات املكتبات املقدمة من خالل قاعدة بيانات محوسبة، 
خدمات األلعاب اإللكرتونية املقدمة عرب اإلنرتنت، توفري املوسيقى الرقمية من اإلنرتنت، 
نرش املواد التي ميكن الوصول إليها من قواعد البيانات أو من اإلنرتنت، توفري املنشورات 
األلعاب  توفري  االلكرتوين،  النرش  تصفحها،  والتي ميكن  اإلنرتنت  من  للتنزيل  القابلة  غري 
التفاعلية متعددة الالعبني عرب شبكات االتصال مبا يف ذلك اإلنرتنت، تنظيم وإدارة املعارض 
التلفزيون  وبرامج  واألفالم  املوسيقى  توفري  تحديداً  الرتفيهية  الخدمات  ترفيهية،  ألغراض 
والكتب الصوتية واأللعاب املتدفقة أو القابلة للتنزيل الستخدامها عرب الشبكة عرب شبكات 
عرب  للتنزيل  القابلة  غري  التلفزيون  وبرامج  األفالم  توفري  املحلية،  أو  العاملية  الكمبيوتر 
توفري  االنرتنت،  عرب  الصوتية  والكتب  املوسيقى  توفري  الطلب،  حسب  الفيديو  خدمات 
املعلومات واملشاهدات والتوصيات الشخصية يف مجال الرتفيه، توفري املوسيقى الرقمية 
من قواعد بيانات كمبيوتر أو من االنرتنت، توفري أفالم وبرامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل 
من قواعد بيانات كمبيوتر أو من االنرتنت، توفري ألعاب كمبيوتر عرب االنرتنت من قواعد 

كمبيوتر أو من االنرتنت، جميعها للخدمات الرتفيهية أو التعليمية.
وصف العالمة: العالمة عبارة عن رسم مميز ثنايئ األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 

والتحدث عىل ميينها كلامت Together we can باللغة االنجليزية.
  االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346091 :تاريخ: 2021/03/03

بيانات األولوية: 

 االسم: رشكة محامص ومطاحن بن العميد

الخليج  شارع  رشق،  أحمد،  برج  الرابع،  الطابق  وعنوانه:   

العريب، مدينة الكويت 00965، الكويت. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:30

الدقيق  والساغو،  التابيوكا  األرز،  االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 

املثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفطائر  الخبز  الحبوب،  من  املصنوعة  واملستحرضات 

الخل  الخردل،  امللح،  الخبيز،  ومسحوق  الخمرية  األسود،  والعسل  النحل  وعسل  السكر 

والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج.

الذهبي  باللون  العربية  باللغة  بوتيك  قهوة  كلامت  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  وصف 

تحتهم THE COFFEE BOUTIQUE باللغة اإلنجليزية باللون األسود والكلامت بخط 

مميز فوقهم رسم تعبريي لوجه غزالة.

   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346092 :تاريخ: 2021/03/03

 بيانات األولوية: 

 االسم: رشكة محامص ومطاحن بن العميد

شارع  رشق،  أحمد،  برج  الرابع،  الطابق  وعنوانه:   

الخليج العريب، مدينة الكويت 00965، الكويت. 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعامل، توجيه األعامل، تفعيل النشاط املكتبي.

باللون  العربية  باللغة  بوتيك  قهوة  كلامت  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  وصف 

باللون  اإلنجليزية  باللغة   THE COFFEE BOUTIQUE تحتهم  الذهبي 

األسود والكلامت بخط مميز فوقهم رسم تعبريي لوجه غزالة.

  االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف 

وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار 

هذا اإلعالن.

�إعـــــــــالن �شطب قيد 

 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الس���ادة / رشكة دريز اند سومري جلف 

منطقة حرة ذ.م.م،الجنسية: االمارات العربية املتحدة، قد تقدمت 

بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة ديب العنوان:

 BAY SQUARE - D3  ص.ب: 214130   واملقيدة تحت رقم 

«5340» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الرشكات 

ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف  2010م 

املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  االع��رتاض  يف  الحق  أصحاب  الس���ادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التال�ي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد
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 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة  وز�رة �لقت�شاد

 وز�رة �لقت�شاد

EAT 169935 

EAT 169934  EAT 169933 

EAT 169932 

EAT 160849

EAT 160850

 نموذج �إعالن �لن�شر

 نموذج �إعالن �لن�شر نموذج �إعالن �لن�شر

 نموذج �إعالن �لن�شر

 نموذج �إعالن �لن�شر

 نموذج �إعالن �لن�شر
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ادارة الرتاخي�س التجارية

ادارة الرتاخي�س التجارية

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعالن ت�شفية �شركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:فسنت للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م     

الطموح  مبنى رشكة   0  -  3 الريم طموح   ، الريم  الرشكة:جزيرة  عنوان 

لالستثامرات ذ.م.م 

   CN-2187429 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ ام ايه بارترنز محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك      2021-4-26 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105009684 

 تاريخ التعديل:   2021-4-29

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:  تروكري للبضائع ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: منطقة املفرق الصناعية ، مكتب رقم 26 رقم القسيمة 

426 منطقة املفرق الصناعية، 0 مبنى فودكو القابضة م 

   CN-2600745 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  ايه اي ام لتدقيق الحسابات،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 27-4-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2150005836  

 تاريخ التعديل:   2021-4-29 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 ∞dCG 524h ø«jÓe 4 πé°ùJ É«≤jôaEG
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 ó°UQ  äÉ«∏ªY  õjõ©J  ‘  QGôªà°S’ÉH  AÉ°†YC’G

 πãe  äÉeRÓàŸG  ó°UôJh  ,"ÉfhQƒc"  äÉHÉ°UEG

 ó°UôJh ,OÉ◊G »°ùØæàdG RÉ¡÷G äÉHÉ¡àdGh Gõfƒ∏ØfC’G

 Qƒ– áÑbGôŸ »æ«÷G ó°UÎdGh ,™jöùdG äÉ«aƒdG

.¢ShÒØdG

 ¿Gó∏ÑdG  áaÉc  ºYóJ  "á«≤jôaE’G  õcGôŸG"  ¿CG  ôcòj

 áHÉéà°S’Gh  áÑbGôŸG  Ú°ù–  ≈∏Y  á«≤jôa’G

 πª°ûjh ,ájó©ŸG ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdGh ÇQGƒ£∏d

 á«©«Ñ£dG çQGƒµdGh áÄHhC’G QÉ°ûàf’ …ó°üàdG ∂dP

 ≈∏Y IQó≤dG AÉæH ¤EG nÉ°†jCG ≈©°ùJ Éªc , ájöûÑdGh

.IQÉ≤dG ≈∏Y ¢VGôeC’G AÉÑYCG øe ó◊G

-(CG Ü O)  IõZ

 "¢SÉªM"  á«eÓ°SE’G  áehÉ≤ŸG  ácôM  âYO  

 äÉHÉîàf’G  AGôLEÉH  ∂°ùªàdG  ¤EG  AÉ©HQC’G  Ωƒj

 Iôµa  ¢†aQ  ≈∏Y  IócDƒe  ,áeÉ©dG  á«æ«£°ù∏ØdG

.É¡FÉ¨dEG hCG É¡∏«LCÉJ

 π«°UCG ≥M äÉHÉîàf’G" ¿EG ¿É«H ‘ ácô◊G âdÉbh

 ¥É≤ëà°S’G  Gòg  ôNCÉJ  óbh  ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d

 ≥M  √QÉÑàYÉH  ¬«∏Y  á¶aÉëŸG  Öéjh  ,ÓjƒW

."∫É«LCÓd »°SÉ«°S …Qƒà°SO

 πNóe çÓãdG É¡∏MGôÃ äÉHÉîàf’G" ¿CG âaÉ°VCGh

 ,»æ«£°ù∏ØdG â«ÑdG Ö«JôJh ,ΩÉ°ù≤f’G AÉ¡fE’ º¡e

 ôeC’G Gòg ≈∏Y ´ÉªLE’ÉHh É«æWh ≥aGƒàdG ” óbh

."»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d á«≤«≤M IóMh ¤EG ’ƒ°Uh

 §N"  ¢Só≤dG  ‘ äÉHÉîàf’G  ¿CG  ¢SÉªM  äócCGh

 AGôLEG  πÑ≤j  ¿CG  »æ«£°ù∏a  …C’  øµÁ  ’h  ôªMCG

 ∫ƒM ≥aGƒJ ¤EG á«YGO ,"áæjóŸG ¿hóH äÉHÉîàf’G

 ∫ƒM ¢ù«dh  ¢Só≤dG  ¥öT ‘ äÉHÉîàf’G  AGôLEG

.áæjóŸG ‘ äÉHÉîàf’G CGóÑe

 ¢Só≤dG ‘ äÉHÉîàf’G Ωƒj ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y âãMh

 ÉæÑ©°T ¬«a ¬LGƒj ,áª∏µdG ≈æ©e πµH É«æWh Éeƒj"
 ¢VôØ«d É¡©e ∂Ñà°ûjh ,∫ÓàM’G äÉ£∏°S ¢Só≤dG ‘

."ÉæÑ©°ûd ´ƒ°†ÿG ≈∏Y É¡ªZôjh ¬JOGQEG

 hCG ,äÉHÉîàf’G π«LCÉJ Iôµa É¡°†aQ ¢SÉªM äócCGh

 åëÑd É«æWh ´ÉªàL’G ƒg π◊G ¿CG iôJh ,É¡FÉ¨dEG

 hCG  ¿PEG ¿hO áæjóŸG ‘ äÉHÉîàf’G ¢Vôa äÉ«dBG

.π«FGöSEG ™e ≥«°ùæJ

 π«LCÉàdG  øe GAõL â°ù«d É¡fCÉH  ácô◊G âªàNh

 á«dhDƒ°ùe ™≤Jh ,AÉ£¨dG ¬d íæ“ ødh ,AÉ¨dE’G hCG

 √òNCÉj  øe  ≥JÉY  ≈∏Y  π«LCÉàdG  hCG  AÉ¨dE’G  QGôb

 AÉ≤HE’G ¤EG ±ó¡j …òdG ∫ÓàM’G ƒà«Ød ÉÑ«éà°ùe"
."ÉæÑ©°ûH OôØàdGh ΩÉ°ù≤f’G ádÉM ≈∏Y

 ΩGQ ‘ ¢ù«ªÿG GóZ á«æ«£°ù∏ØdG IOÉ«≤dG ™ªàŒh

 Éª∏Y ,á«©jöûàdG äÉHÉîàf’G ∞∏e á°ûbÉæŸ ˆG

 ∫ƒÑ≤dG ºàj ød ¬fCG ø∏YCG ¢SÉÑY Oƒªfi ¢ù«FôdG ¿CG

 ¿hO"  áeÉ©dG  á«æ«£°ù∏ØdG  äÉHÉîàf’G  AGôLEÉH

 äÉHÉîàfGh ájÉYOh Éë«°TôJ É¡∏gCGh ¢Só≤dG Qƒ°†M

."á©bƒŸG äÉ«bÉØJ’G Ö°ùM

 ä’Éch- ôFGõédG

 ôFGõ÷ÉH  äÉHÉîàfÓd  á∏≤à°ùŸG  á£∏°ùdG  âæ∏YCG

 äÉHÉîàfÓd í°TÎdG ºFGƒb OóY ¿CG ,AÉ©HQC’G Ωƒj

 ,πÑ≤ŸG ƒ«fƒj 12 ‘ IQô≤ŸG IôµÑŸG á«©jöûàdG

 ,á«°VÉŸG á∏«∏dG ∞°üàæe í°TÎdG ÜÉH ≥∏Z ó©H

 1220h á«HõM áªFÉb 1180 É¡æe áªFÉb 2400 ≠∏H

  ̀ É¡d ¿É«H ‘  ̀á£∏°ùdG âë°VhCGh .á∏≤à°ùe áªFÉb

 ájôFGõ÷G á«dÉ÷ÉH á°UÉÿG ºFGƒ≤∏d áÑ°ùædÉH ¬fCG

 á©HÉJ 61 É¡æ«H øe áªFÉb 65 â¨∏H ó≤a êQÉÿÉH

 É¡æe ∫ƒÑb ” »àdG Ú∏≤à°ùª∏d á©HÉJ 4h ÜGõMCÓd

.á«FÉ¡f áØ°üH É¡«a π°üØdG ó©H ÚàªFÉb ¿B’G ≈àM

 øjòdG  Úë°TôŸG  OóY  ¿CG  á£∏°ùdG  âë°VhCGh

 »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éŸG óYÉ≤e ≈∏Y ¿ƒ°ùaÉæà«°S

 ƒg á©°SÉàdG ¬Jó¡Y ‘ (¿ÉŸÈdÉH ≈∏Ø°ùdG áaô¨dG)

.Éë°Tôe 214h ÉØdCG 24

 á°SGQód Éeƒj 12 á∏¡e É¡jód ¿CG ¤EG ¿É«ÑdG QÉ°TCGh

 á∏ª◊G ájGóH πÑb É«FÉ¡f É¡«a π°üØdGh äÉØ∏ŸG

.ΩOÉ≤dG ƒjÉe 17 ‘ É¡bÓ£fG Qô≤ŸG á«HÉîàf’G

IQhÉæe ΩCG - ∞bƒe - á«æ«£°ù∏ØdG  äÉHÉîàf’G ≈a ¢Só≤dG á«°†b

√OGó°S ™«£à°ùj πg ¬°ùØf ≈∏Y kÉµ«°T Öàc ¿RÉe ƒHCG :¢ùàaÉ°T ∞«FGR »µjôeC’G ÖJÉµdG

 »dƒd »fƒjõØ«∏àdG AÉ≤∏dG ø«eÉ°†ªH ó«°ûj »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ

…Oƒ©°ùdG ó¡©dG

 »Jƒ°üdG §jô°ûdG Öjô°ùJ :»fÉMhQ

á«∏NGódG äÉaÓîdG IQÉKEG ¬aóg ∞jô¶d

 í°TôàdG äÉÑ∏W áaÉc »a âÑdG CGóÑJ ájQƒ°S »a ájQƒà°SódG áªµëªdG

á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd

 ´ÉØJQ’ ¬ªdCG øY Üô©oj »fÉ£jôÑdG ó¡©dG »dh

óæ¡dG »a ÉfhQƒc äÉ«ah á∏«°üM

 ä’Éch- ¿óæd

 ´ÉØJQG  AGREG  É¡ŸCG  øY  É«fÉ£jôH  âHôYCG

 ‘  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  äÉ«aƒdG  á∏«°üM

.óæ¡dG

 õdQÉ°ûJ ÒeC’G ÊÉ£jÈdG ó¡©dG ‹h ∫Ébh

 Qƒ°üdG ájDhôd ójó°ûdG ¿õ◊ÉH" ô©°ûj ¬fEG

 øe  ´ƒÑ°SC’G  Gòg  äöûlf  »àdG  áYhôŸG

 äÉ«aƒdG  á∏«°üM  äRhÉŒ  »àdG  ,óæ¡dG

."ádÉM ∞dCG 200 É¡«a ¢ShÒØdÉH

 øjôNBG  πãe"  AÉ©HQC’G  Ωƒj ÒeC’G  ∫Ébh

 â©ªà°SG óbh GÒãc óæ¡dG ÖMCG ,¿hÒãc

."ó∏ÑdG Gò¡d á©FGôdG »JQÉjõH

 âfÉc  óæ¡dG  áYGôHh  IóYÉ°ùe"  ±É°VCGh

 âbƒdG Gòg ∫ÓN iôNCG ∫hód ºYO áHÉãÃ

 ∫hódG  óæ¡dG  äóYÉ°S  Éª∏ãeh  .Ö©°üdG

."¿B’G óæ¡dG óYÉ°ùf ¿CG Éæ«∏Y ,iôNC’G

 …ƒ«°SB’G ÊÉ£jÈdG ¥hóæ°üdG ¿CG ±É°VCGh

 ∫ÓN óæ¡dG IóYÉ°ùŸ ÓLÉY AGóf ø°TO

.áeRC’G √òg

 ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH AGQRƒdG ¢ù«FQ ÜôYCGh

 ¿EG  ÓFÉb  ,óæ¡dG  »æWGƒŸ  ¬ªYO  øY

 ,áª¡e  á«ÑW  äGó©e  â∏°SQCG  É«fÉ£jôH

 IóYÉ°ùe πµH óæ¡dG ºYO ‘ ôªà°ùà°Sh

.É¡«dEG êÉà–

 IóëàŸG äÉj’ƒdG âÑ∏W iôNG á¡L øe

 ‘  êhôÿÉH  É¡«æWGƒe  øe  á«µjôeC’G

 ¬LGƒJ »àdG ,óæ¡dG øe øµ‡ âbh ´öSCG

.ÉfhQƒc ¢ShÒØd ¢ûØJ CGƒ°SCG

 IQGRh ¿CG AÉÑfCÓd êÈeƒ∏H ádÉch äôcPh

 øe  ôØ°S  Qƒ°ûæe  äQó°UCG  á«LQÉÿG

 øe áLQO ≈∏YC’G ƒgh ,á©HGôdG áLQódG

 ÉgQó°üJ »àdG äGQƒ°ûæŸG √òg πãe ÚH

 " Ú«µjôeC’G ÚæWGƒŸG øe ¬«a Ö∏£J ,

 ´öSCG ‘ IQOÉ¨ŸG hCG óæ¡∏d ôØ°ùdG ΩóY

 πé°ùJ  óæ¡dG  ¿CG  ôcòjh   ."øµ‡  âbh

 áHÉ°UEG  ä’ÉM  ´ƒÑ°SCG  øe  ÌcCG  òæe

 iOCG É‡ ,ádÉM ∞dCG 300 RhÉéàJ á«eƒj

 ójó°ûdG §¨°†∏d »ë°üdG ´É£≤dG ¢Vô©àd

.Úé°ùcC’G ¢ü≤f ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ¤EGh  øe  ôØ°ùdG  ∫hO  IóY  äô¶M  óbh

.óæ¡dGh Éµ«é∏Hh ÚÑ∏ØdG É¡æeh óæ¡dG

äGó«°S  ™Ñ°S  º¡æ«H  ájQƒ°ùdG  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàfÓd  É kë°Tôe  51

 -(CG Ü O)  ∑Qƒjƒ«f

 á°ùªîH ¿ójÉH ƒL »µjôeC’G ¢ù«FôdG Ö«°üæJ πÑb

 ø∏YCG »°VÉŸG ôjÉæj/¿ÉK ¿ƒfÉc 15 Ωƒj …CG ,ΩÉjCG

 AGôLEÉH √QGôb ¢SÉÑY Oƒªfi »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG

 ” ób øµj ⁄.á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ äÉHÉîàfG

 IQGOEG âfÉc óbh .äÉHÉîàf’G â«bƒJ ≈∏Y ≥aGƒàdG

 IRÉëæŸG ÖeGôJ ódÉfhO ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ¢ù«FôdG

.»æ«£°ù∏ØdG º«Yõ∏d É°SƒHÉc π«FGöSEG ¤EG ΩÉ“

 »µjôeC’G ¢ù«Fô∏d ¬°ùØf Ëó≤J ¢SÉÑY ¢ù«FôdG OGQCG

 ¢SÉÑY  ¿CG  á≤«≤◊Gh  .»WGô≤ÁO  º«Yõc  ójó÷G

 á«æ«£°ù∏ØdG á°SÉFôdG äÉHÉîàfG ‘ RÉa ób ¿Éc

 .äGƒæ°S  ™HQG  É¡Jóe  IóMGh  áj’ƒH  2005 ΩÉY

 ¿hO á«dÉJ ÉeÉY 16 IóŸ á£∏°ùdG ‘ ôªà°SG ¬æµd

 ¢ù∏éŸG äÉHÉîàfG AGôLEG Qô≤ŸG øeh .äÉHÉîàfG

 .πÑ≤ŸG ƒjÉe/QÉjCG 22 Ωƒj »æ«£°ù∏ØdG »©jöûàdG

 äÉHÉîàfG  Égƒ∏àà°S  ájô¶ædG  á«MÉædG  øeh

 πÑ≤ŸG ƒ«dƒj/Rƒ“ ájÉ¡f ‘ á«æ«£°ù∏a á«°SÉFQ

 Ωƒj »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ¢ù∏éŸG äÉHÉîàfG ºK

.πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG/ÜBG 31

 ôª©dG øe ≠dÉÑdG »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG iód ¿Éch

 äÉHÉîàf’G  ‘  √Rƒa  ¿CÉH  ÉYÉÑ£fG  ,ÉeÉY  85

 ¬«∏Y π¡°ùdG øe íÑ°ü«°S ∂dP ó©Hh ,Éeƒ°ùfi

 ΩÉ«b ídÉ°üd á«µjôeC’G äÉ°SÉ«°ùdG øe IOÉØà°S’G

 ¿C’G í°†JG âbƒdG QhôÃ øµdh .á«æ«£°ù∏a ádhO

.ádƒ¡°ùdG √ò¡H ¢ù«d ôeC’G

 »∏«FGöSE’G »µjôeC’G »°SÉ«°ùdG π∏ëŸG Ö°ùëHh

 ÌcCG ¿ƒµj ób ¿ójÉH ¢ù«FôdG ¿EÉa ¢ùàaÉ°T ∞«FGR

 πÑ≤à°ùe øµd ,ÖeGôJ øe Ú«æ«£°ù∏ØdG ™e ÉØWÉ©J

 áªFÉb  ≈∏Y  áeó≤àe  áfÉµe  πàëj  ’  Ú£°ù∏a

 IóY á«µjôeC’G IQGOE’G â≤∏WCG óbh .¬JQGOEG äÉjƒdhCG

 ¢SÉÑY ™e çóëàj ⁄ ¿ójÉH øµd ,á«HÉéjEG äGQÉ°TEG

 .ø£æ°TGh IQÉjõd ¬JƒYO øY ∂«gÉf ,¿B’G  ≈àM

 äÉHÉîàfG AGôLEÉH IóëàŸG äÉj’ƒdG ÖMôJ óbh

 »ª«∏bE’G õ«cÎdG øµd ,Ú£°ù∏a ‘ á¡jõfh IôM

 Éªc .ˆG ΩGQ ≈∏Y ¢ù«dh ¿GôjEG ≈∏Y É«dÉM Ö°üæe

 ºYód π«FGöSEG ∑ÓàeG ∑QóJ á«µjôeC’G IQGOE’G ¿CG

 ‘ »WGô≤ÁódGh …Qƒ¡ª÷G ÚHõ◊G ÚH ™°SGh

.¢Sô‚ƒµdG

 êÈeƒ∏H ádÉch ¬Jöûf ôjô≤J ‘ ¢ùàaÉ°T ∫ƒ≤jh

 ¢SÉÑY ¿CG hóÑj ¬fCG ƒg ,∂dP øe CGƒ°SC’G ¿EG AÉÑfCÓd

 íàa ácôëa .á«HÉîàf’G ¬JÉHÉ°ùM ôjó≤J AÉ°SCG

.äGôµ°ù©e ¤EG áª°ù≤æe ,ÉgOƒ≤j »àdG

 »æ«£°ù∏ØdG õcôŸG √GôLCG …CGô∏d ´Ó£à°SG ô¡XCGh

/QGPBG  ôNGhCG  ‘ ΩÉ©dG  …CGôdG  çƒëHh á°SÉ«°ù∏d

 ÜõM AGQh »JCÉJ íàa ácôM ¿CG »°VÉŸG ¢SQÉe

 …òdGh ,á«Ñ©°ûdG å«M øe ÉãjóM CÉ°ûæŸG ájô◊G

 »KƒZÈdG ¿GhôŸ áÑ°ùædÉH ¥ÉÑ°ùdG ¢Sôa Èà©j

 IóY »°†≤j …òdGh íàa ácôM ‘ ≥HÉ°ùdG …OÉ«≤dG

 π«FGöSEG ¿ƒé°S ‘ IÉ«◊G ióe øé°ùdÉH ΩÉµMCG

 Rƒa  ¿CG  ºZQh  .Ú«∏«FGöSEG  Ú«fóe  πàb  áª¡àH

 ìGöS ¥ÓWEG »æ©j ød äÉHÉîàf’ÉH ájô◊G ÜõM

 IôeRh  ¢SÉÑ©d  áfÉgEG  ¿ƒµ«°S  ¬fEÉa  ,»KƒZÈdG

.≈eGó≤dG íàa ácôM »jOÉ«b

 áë∏°ùŸG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢SÉªM  ácôM  ¿CG  Éªc

 .¥ÉÑ°ùdG ¢Vƒîà°S ,IõZ ´É£b ≈∏Y ô£«°ùJ »àdG

 ΩÉY òæe ¢SÉªMh íàa ÚH Ëób …ƒeO QCÉK ∑Éægh

 ìÉWCG É«eGO ÉHÓ≤fG ácô◊G äòØf ÉeóæY ,2007

 äÉaÓN ∑Éæg ¿CG Éªc .IõZ ‘ ¬jójDƒeh ¢SÉÑ©H

.Úàcô◊G ÚH ájôgƒL á«æah á«LƒdƒjójCG

 π«FGöSG ≥ëH ¢SÉªM ácôM ±Î©J ’ ,™Ñ£dÉHh

 ‘ Égó°V ÜhôM áKÓK â°VÉNh .OƒLƒdG  ‘

 ¬fCÉH ¢SÉÑY ¢ù«FôdG º¡àJh .Ú«°VÉŸG øjó≤©dG

 áØ°†dG  ‘  »∏«FGöSE’G  ∫ÓàM’G  ™e  ¿hÉ©àe

 .á≤«≤◊G ¢†©H ≈∏Y …ƒ£æj ∫ƒb ƒgh ,á«Hô¨dG

 ó°V  á«°SÉeƒ∏HO  É kHôM ¢SÉÑY  ø°ûj  ÚM »Øa

 ájôµ°ù©dG  ¬Ñ°T  ¬JGƒb  ¿EÉa  ,  ájOƒ¡«dG  ádhódG

 äÉYƒ°VƒŸG  ‘  ≥«Kh  πµ°ûH  É¡©e  ¿hÉ©àJ

.á«æeC’G

 ¢Só≤dG  áæjóe  äó¡°T  ,»°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  ‘h

 Ú«æ«£°ù∏ØdG AÉ£°ûædG øe Oƒ°ûM ÚH äÉcÉÑà°TG

 á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ÖÑ°ùH á«∏«FGöSE’G áWöûdG h

 º°Sƒe ƒgh , ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN äÉ©ªéàdG ≈∏Y

 ÒZ  øeh  .π«FGöSE’  áÑ°ùædÉH  É kªFGO  ¢SÉ°ùM

 ,äÉcÉÑà°T’G √òg AGQh ∞≤J ¢SÉªM ¿CG í°VGƒdG

 øe É¡«a ∑QÉ°ûŸG ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  hóÑj ’ ¬fCG  Éªc

.¢SÉÑY …ójDƒe

 ácôM âª¶f ¢Só≤dG  äÉcÉÑà°TG  ™e øeGõàdÉHh

 øŸ  Gó«jCÉJ  IõZ  ‘  Ió°TÉM  IôgÉ¶e  ¢SÉªM

 .¢Só≤dG ‘ "∫É£HC’G ¿hôgÉ¶àŸG" º¡«∏Y â≤∏WCG

 á«NhQÉ°üdG äÉªé¡dG øe áYƒª› â≤∏WCG Éªc

 Ohó◊G ≈∏Y á«∏«FGöSE’G  äGó∏ÑdGh ¿óŸG √ÉŒ

 ‹ÉgCG Ö°†Z ™e øeÉ°†àdG øY GÒÑ©J IõZ ™e

 øY π«FGöSEG  â©LGôJ ÉeóæYh .á«Hô¨dG  áØ°†dG

 ¢Só≤dG ‘ äÉ©ªéàdG ≈∏Y É¡à°Vôa »àdG Oƒ«≤dG

 Éª«a  π°†ØdG  É¡°ùØæd  ¢SÉªM  âÑ°ùf  ,á«böûdG

.»æ«£°ù∏ØdG QÉ°üàf’ÉH ¬àØ°Uh

 óMCG  ÖZôj  ød  ,á«æ«£°ù∏a  äÉHÉîàfG  …CG  ‘h

 .¢Só≤dG  øY  ´ÉaódG  ‘ ¿hÉ¡àdÉH  º¡àj  ¿CG  ‘

 .¬«a ¬°ùØf ¢SÉÑY óLh …òdG ∞bƒŸG ƒg Gògh

 π«FGöSEG ≈∏Y ïjQGƒ°üdG ¥ÓWEG ™«£à°ùj ’ ƒ¡a

 øµd  ,´QGƒ°ûdG  ‘  ∞æY  ∫ÉªYCÉH  ójó¡àdG  ’h

 .äÉHÉîàf’G ¬Ø∏µj ¿CG øµÁ É°†jCG âª°üdG ΩGõàdG

 Ée ¤EG  ¢SÉÑY CÉ÷ ∫ÉªàM’G Gòg á¡LGƒe ‘h

 AÉ¨dEG  ádhÉfi  ƒgh  »°VÉŸG  ‘  ¬∏©Øj  ¿Éc

.’EG ¢ù«d ¢Só≤dG ÖÑ°ùH äÉHÉîàf’G

 ÉæfCG ócDƒf" íàa ácô◊ ´ÉªàLG ΩÉeCG ¢SÉÑY ∫Ébh

 áeÉY äÉHÉîàfG AGôLEÉH ±ôX …CG â– πÑ≤f ød

 âjƒ°üàdÉH á«böûdG ¢Só≤dG ¿Éµ°ùd ìÉª°ùdG ¿hO

.áæjóŸG ‘ º¡JÉjÉYóH ΩÉ«≤dÉH Úë°Tôª∏dh É¡«a

 É¡JOÉ«°S »YóJ »àdG π«FGöSEG ¿EÉa πHÉ≤ŸG ‘h
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اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ش���مو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 

اأعلن نادي اأبوظبي للريا�ضات ال�رشاعية 

واليخوت، ع���ن تفا�ضيل الن�ضخة الرابعة 

م���ن مهرجان �ضب���اق دمل���ا للم�ضافات 

الطويلة فئة 60 قدمًا، الذي ينظمه النادي 

بالتع���اون مع جلن���ة اإدارة املهرجانات 

والربام���ج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي 

وجمل�س اأبوظبي الريا�ضي.

ويق���ام املهرج���ان يف الف���رتة م���ن 18 

وحت���ى 22 من مايو املقبل بجزيرة دملا 

التاريخي���ة، فيم���ا �ضيت���م حتديد موعد 

ال�ضباق خ���ال تلك الفرتة ح�ضب مواءمة 

الأحوال اجلوية.

وتق���ام الن�ضخة الرابعة م���ن املهرجان 

وفق الإجراءات الحرتازية املتبعة للحد 

م���ن انت�ضار فريو�س كورونا، حيث �ضددت 

اللجن���ة املنظم���ة عل���ى جمموعة من 

الإجراءات التي ل تهاون فيها .

ويحظ���ى املهرج���ان برعاي���ة كل م���ن 

�رشكة برتول اأبوظب���ي الوطنية "اأدنوك"، 

وامل�ضع���ود لل�ضي���ارات، وجمعي���ة دملا 

التعاوني���ة، وياأتي الدعم يف اإطار حر�س 

ال����رشكات الوطني���ة عل���ى امل�ضارك���ة 

والقيام بال���دور املنوط بهم يف الأحداث 

املجتمعية دعمًا للرتاث البحري الذي يعد 

جزءاً اأ�ضيًا من الرتاثي الوطني الأ�ضيل.

واأعل���ن نادي اأبوظبي لل����رشاع عن فتح 

باب الت�ضجيل اأمام البحارة بداية من غد 

اخلمي�س وحتى التا�ضع من مايو املقبل، 

ور�ضد الن���ادي 25 ملي���ون درهم جوائز 

مالية لأ�ضح���اب املراكز من الأول وحتى 

املائة يف الرتتي���ب النهائي للم�ضاركني، 

وهي اجلوائز الأغلى والأ�ضخم يف تاريخ 

ال�ضباقات الرتاثية البحرية على الإطاق 

يف الدولة واملنطقة ب�ضكل عام.

ويعد �ضب���اق مهرجان دملا التاريخي هو 

الأطول بني �ضباق���ات املحامل ال�رشاعية 

فئ���ة 60 قدمًا حيث تبلغ امل�ضافة الكلية 

80 ميا بحريًا مبا يعادل 125 كيلو مرتا، 

كم���ا اأنه الأكرب من حي���ث قيمة اجلوائز، 

حيث �ضيح�ضل البطل على مليون ون�ضف 

املليون درهم بالإ�ضافة اإىل �ضيارة، فيما 

�ضيح�ضل الو�ضيف على مليون ومائة األف 

دره���م و�ضيارة و�ضاح���ب املركز الثالث 

على ت�ضعمائة األف درهم و�ضيارة.

كما اأنه يعد ال�ضباق الوحيد الذي ينطلق 

من جزيرة دمل���ا التاريخية، ومير ب�ضبع 

جزر خمتلفة هي جزيرة دملا يف البداية، 

ثم �ضري بني يا�س، وبعدها جزيرة غ�ضة، 

ويعقبه���ا املرور بجزي���رة اأم الكركم، ثم 

الفطاير، وبعدها البزم، ثم مروح واأخريا 

جزيرة جنانه قبل الو�ضول خلط النهاية 

يف مدينة املرفاأ.

ومي���ر املت�ضابق���ون ببواب���ة عبور على 

بعد 65 كلم م���ن النطاقة وحتديداً بني 

جزيرتي البزم والفطاير.

اأما بخ�ضو�س امل�ضاركني فمن املتوقع اأن 

ي�ضل عدد البح���ارة املتواجدين يف قلب 

احلدث اإىل 120 فريقا من خمتلف اأنحاء 

الدولة.

وحق���ق املهرجان جناح���ات كبرية يف 

الن�ض���خ الثاث املا�ضي���ة، يف ظل الدعم 

الاحمدود من القيادة الر�ضيدة واهتمام 

ومتابعة �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

وقال معايل اللواء فار�س خلف املزروعي 

قائد عام �رشطة اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، 

اإن مهرجان �ضب���اق دملا التاريخي ميثل 

لوحة تراثية تدعو للتاأمل يف قيم املا�ضي 

والتاريخ واحل�ضارة والتطور والإجنازات 

التي �ضهدتها دولة الإمارات على مدار 50 

عاما، لر�ضم م�ضتقب���ل م�رشق ميزج بني 

عراقة املا�ضي وحداثة احلا�رش.

واأ�ض���اف معاليه ان املهرجان ينبثق من 

نهج املغفور ل���ه ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهي���ان "طيب اهلل ثراه"، الذي ما زالت 

مقولته اخلالدة تر�ضدنا ل�ضون املوروث 

الثقايف والرتاثي، وهنا يجدر بنا اأن نثمن 

توجيه���ات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهي���ان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل"، ودعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، ومتابعة 

�ضم���و ال�ضيخ حمدان بن زاي���د اآل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطق���ة الظفرة "راعي 

املهرجان"، لكافة م�ضاريع تر�ضيخ الرتاث 

الوطني واملحافظة على العادات والتقاليد 

الأ�ضيلة، وت�ضجي���ع اأفراد املجتمع على 

ممار�ضته، واملحافظة على ا�ضتمراريته من 

خال نقله لاأبناء والأحفاد.

واأ�ض���ار معالي���ه اإىل اأن املهرجان اأ�ضبح 

عامة ممي���زة على خارط���ة الفعاليات 

الرتاثي���ة البحري���ة، وحلق���ة و�ضل بني 

الأجيال، ومنا�ضبة لإحياء الرتاث وتخليده 

يف الذاكرة، وتعزيز ال���روح الوطنية يف 

الأجي���ال النا�ضئة، ف�ضًا ع���ن ت�ضليطه 

ال�ض���وء على جزيرة دملا وعدد من اجلزر 

الإمارتية يف منطقة الظفرة، واإبراز قيمها 

التاريخية وما متتاز به من طبيعة خابة.

وم���ن جانبه وج���ه �ضع���ادة اأحمد ثاين 

مر�ضد الرميثي رئي�س جمل�س اإدارة نادي 

اأبوظبي للريا�ض���ات ال�رشاعية واليخوت 

رئي�س اللجنة العلي���ا املنظمة لل�ضباق 

ال�ضكر اإىل القي���ادة الر�ضيدة على الدعم 

الدائم وامل�ضتمر ملختلف الأحداث الرتاثية 

ب�ضكل عام، والريا�ضات الرتاثية البحرية 

ب�ضكل خا�س، موؤكدا اأن الدعم ال�ضامي يعد 

الأ�ضا�س ملختلف النجاحات التي حتققت 

عل���ى اأر�س الواقع �ض���واء باحلفاظ على 

الرتاث اأو بن�رشه بني �ضباب الوطن.

اأبوظبي-وام:

اأك���د حممد عبداهلل هزام الظاه���ري الأمني العام 

لحتاد الإم���ارات لكرة الق���دم اأن جماهري الكرة 

وال�ض���ارع الريا�ضي يف الإم���ارات ا�ضتقبلوا قرار 

عودته���م اإىل املدرجات يف نهائي كاأ�س �ضاحب 

ال�ضمو رئي����س الدولة بارتي���اح �ضديد، و�ضعادة 

بالغة، حيث اإن���ه يعترب موؤ�رش اإيجابي لانتقال 

اإىل مرحلة اأخرى من مراحل التعايف، بعد اجلهود 

الرائدة التي بذلتها الدولة بكل اأجهزتها على مدار 

الفرتة املا�ضية.

واأ�ضار اإىل اأن احتاد الكرة ومنذ بداية اجلائحة كان 

يقظا، ومنفتحا على كل اجلهات املخت�ضة، حيث 

تفاع���ل معها وحت���رك يف العديد من الجتاهات 

على �ضوء توجيهات جمل����س اإدارة احتاد الكرة 

برئا�ضة ال�ضيخ را�ض���د بن حميد النعيمي رئي�س 

الحتاد، ومل يتوق���ف ذلك على التعاطي مبرونة 

م���ع امل�ضابقات �ض���واء بالتعلي���ق اأو بالإيقاف، 

ولكنه امتد اإىل جوانب التوعية، من خال تنظيم 

املوؤمترات الدولية عن بعد ودعوة خرباء العامل يف 

الطب الريا�ضي والإدارة الريا�ضية والطب النف�ضي 

لتو�ضيح تاأث���ريات اجلائحة عل���ى الريا�ضيني، 

وكيفي���ة التعامل معها، والتقليل من اآثارها، وقد 

حظيت تلك املوؤمترات الدولية باإ�ضادات كبرية من 

الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا".

كوالملبور-وام:

 اأعلن الحت���اد الآ�ضيوي لكرة الق���دم اأنه �ضيتم 

ا�ضتخدام نظام حكم الفيديو امل�ضاعد اعتباراً من 

ربع نهائي دوري اأبطال اآ�ضيا 2021، وذلك للمرة 

الثانية على الت���وايل يف تاريخ البطولة، وكذلك 

يف نهائي كاأ�س الحتاد الآ�ضيوي للمرة الأوىل يف 

تاريخ البطولة.

وظهر نظ���ام حكم الفيدي���و امل�ضاعد يف ن�ضخة 

العام املا�ضي من دوري اأبطال اآ�ضيا، لتكون اأوىل 

بطولت الأندي���ة على الإطاق يف تاريخ الحتاد 

الآ�ضيوي لكرة القدم، التي يتم فيها ا�ضتخدام هذا 

النظام، و�ضيتم هذا العام حتقيق اإجناز جديد من 

خال ا�ضتخدامه يف نهائي كاأ�س الحتاد الآ�ضيوي.

وكان ا�ضتخ���دام حك���م الفيدي���و امل�ضاع���د يف 

م�ضابقات الحتاد الآ�ضيوي لكرة القدم بداأ للمرة 

الأوىل اعتباراً م���ن ربع نهائي كاأ�س اآ�ضيا 2019 

يف اأبوظب���ي، كما ا�ضتخ���دم يف جميع مباريات 

بطولة اآ�ضيا حتت 23 عامًا 2020 يف تاياند.
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ا�ستخدام نظام حكم الفيديو الم�ساعد 

اعتباراً من ربع نهائي دوري اأبطال اآ�سيا

مهرجان دلما التراثي ينطلق 18 مايو المقبل

محمد بن هزام: 

مان�سي�ستر �سيتي يفوز على باري�س �سان جيرمان في ذهاب 

ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا

عودة الجماهير اإلى المالعب 

موؤ�سر اإيجابي و�سالمة 

الجميع اأولوية

التدريبات ال�سباحية والغذاء ال�سحي �سرط للحفاظ على 
اللياقة البدنية في رم�سان

اأبوظبي-وام:

 اأكد الدراج يو�ضف مريزا بطل الإمارات 

واآ�ضي���ا والاع���ب الإمارات���ي الوحيد 

الإمارات  املحرتف يف �ضفوف فري���ق 

الإجنازات  �ضاحب  الهوائية  للدراجات 

الكربى يف ال�ضباقات العاملية الكربى 

انتظام���ه يف التدريبات خ���ال �ضهر 

رم�ضان املبارك م���ع تاأديته برناجما 

تدريبي���ا متوازنا مو�ضحا اأن الريا�ضة 

ب�ضكل عام والدراجات الهوائية ب�ضكل 

خا����س تتطلب احلفاظ عل���ى اللياقة 

البدني���ة مبا ي�ضتوج���ب و�ضع برامج 

تدريبية يف كل الظروف، مبا فيها �ضهر 

رم�ضان املبارك.

وقال م���ريزا - الذي ان�ض���م اإىل فريق 

2017 ومتكن  الإمارات للدراجات عام 

م���ن الفوز بالعديد م���ن الألقاب - يف 

ت�رشيحله :" من خال تعاملي اليومي 

البدنية  التغذي���ة واللياقة  مع خرباء 

بالفري���ق اأعتم���د برناجم���ا غذائي���ا 

و تدريبي���ا �ضحي���ا به���دف ا�ضتعادة 

م�ضتويات اللياقة الت���ي حققتها قبل 

الريا�ضية  التماري���ن  رم�ضان، وتع���د 

اأف�ض���ل طريق���ة لتحقيق  الروتيني���ة 

ذلك حيث ل يتطل���ب جتديد حيويتك 

ون�ضاط���ك اأك���ر م���ن 30 دقيق���ة من 

التمارين اخلفيفة ل�ضيما يف ال�ضباح 

كونه وقتا مثاليا ملمار�ضة التمارين.. 

كم���ا ت�ضاع���دك ه���ذه التمارين على 

ال�ضتيقاظ وال�ضتعداد ملهامك اليومية 

بف�ضل اأجواء ال�ضباح املنع�ضة".

وعن اأهمي���ة اختيار الأطعمة ال�ضحية 

اأكد مريزا اأن اختيار الأطعمة ال�ضحيحة 

يعد عاما مهما للحفاظ على ال�ضحة 

البدنية طوال  اللياقة  وتعزيز م�ضتوى 

الع���ام وي�ضاعدك تن���اول وجبتني اإىل 

ث���اث وجب���ات يف الي���وم يف تعزيز 

�ضح���ة ج�ضمك �رشيطة تناول الأطعمة 

ال�ضحي���ة حيث يتع���ني عليك اختيار 

طعام �ضحي مثل الأطباق امل�ضوية اأو 

املطبوخة على البخار بدل من الأطباق 

املقلي���ة اإىل جان���ب تن���اول الفواكه 

والل���ن الطبيعي بدل م���ن احللويات 

امل�ضبع���ة بال�ضكريات.. واإذا ما �ضعرت 

باجلوع بني الوجب���ات، تناول بع�س 

املوز اأو اجلزر اأو اخليار اأو البطيخ بدل 

من رقائق البطاطا واحللوى .

وع���د الفطور اأه���م وجب���ة يف اليوم 

لأ�ضب���اب عديدة كون���ه ي�ضاعدك على 

الزود بالطاق���ة الازمة لليوم باأكمله، 

ف�ض���ا عن تعزي���ز تركي���زك وخف�س 

 ": الكول�ضرتول لديك.. وقال  م�ضتويات 

كم���ا ي�ضاعدك تناول وجبة خفيفة يف 

امل�ضاء على حت�ض���ني عملية اله�ضم.. 

و ل يجب تن���اول الطعام قبل الذهاب 

اإىل النوم مبا����رشة، وعليك التخطيط 

لتمارين���ك وتدريبات���ك اليومية وفقا 

لروتني تناول الطعام الذي تتبعه".

اأهمي���ة �ضاعات الن���وم الكافية  وعن 

للبطل الريا�ضي اأو�ضح مريزا اأن النوم 

ال���كايف عام���ل اأ�ضا�ض���ي يف احلفاظ 

على �ضح���ة اجل�ضم.. وق���ال: " لكوين 

دراج���ا حمرتفا، م���ن املهم ج���دا اأن 

الكافية  النوم  اأمنح ج�ضمي �ضاع���ات 

للتعايف وال�ضرتخاء بعد ال�ضباقات و 

الأمر نف�ضه ينطبق على ال�ضائمني يف 

رم�ضان..

ب�ضبب ال�ضحور والإفطار، ي�ضعب علينا 

احلفاظ على دورة نوم �ضحية لذا من 

ال�رشوري اأن ن�ضتعيد هذا التوازن بعد 

ال�ضه���ر الكرمي.. اأحر����س على النوم 7 

اأو 8 �ضاع���ات كل ليلة، واإذا ما �ضعرت 

ببع�س التع���ب خال النه���ار اأحاول 

الن���وم نه���ارا م���ن 15 اإىل 25 دقيقة 

لتجدي���د طاقت���ي لأ�ضتعي���د تركيزي 

ون�ضاطي".

دبي-وام:

 احتفلت جلنة املراأة والريا�ضة 

الريا�ض���ي  دب���ي  مبجل����س 

حققته���ا  الت���ي  بالإجن���ازات 

الاعب���ات والف���رق الن�ضائي���ة 

باأندي���ة دب���ي والألق���اب التي 

املو�ض���م  خ���ال  ح�ضدنه���ا 

الريا�ضي 2020 – 2021.

ج���اء ذلك خ���ال امللتقى الذي 

اأقي���م يف مق���ر جمل����س دبي 

رو�ض���ة  بح�ض���ور  الريا�ض���ي 

املح���رزي رئي�س جلن���ة املراأة 

والريا�ض���ة باملجل����س وفوزية 

فري���دون رئي�ضة ق�ض���م ريا�ضة 

وم�رشفات  باملجل����س،  امل���راأة 

واإداري���ات الف���رق والاعب���ات 

و�ضباب  والن�رش  الو�ضل  باأندية 

الأهلي.

املح���رزي  رو�ض���ة  وهن���اأت 

الأندية  لعبات  من  الريا�ضيات 

البارزة  والنتائ���ج  بالإجنازات 

التي حققنها بالإ�رشار والتحدي 

والعزمية خال املو�ضم املا�ضي، 

واأ�ضادت بجهودهن التي بذلنها 

على م���دار مو�ضم ريا�ضي كامل 

حقق���ن خاله اإجن���ازات كبرية 

ت�ضتح���ق الإ�ض���ادة والتك���رمي، 

ومتنت له���ن التوفيق والنجاح 

التتوي���ج  من�ض���ات  واعت���اء 

باملراك���ز الأوىل خ���ال جميع 

املوا�ضم الريا�ضية املقبلة.

وقام���ت م�رشف���ات الف���رق يف 

كل ن���اد بالتح���دث ع���ن اأبرز 

املحط���ات التي مرت بها الفرق 

بداية م���ن التجم���ع والتدريب 

اتبعتها  الت���ي  وال�ضرتاتيجات 

الفرق يف اللعب وعن التحديات 

التي واجهها كل فريق للو�ضول 

اإىل ه���ذا الإجن���از، وعن اخلطط 

امل�ضتقبلي���ة والأه���داف الت���ي 

يف  حتقيقه���ا  اإىل  يطمح���ن 

امل�ضتقبل.

امللتق���ى  خ���ال  مت���ت  كم���ا 

ا�ضت�ضاف���ة الاعبة نادية خدمي 

بنادي  الطائ���رة  ك���رة  جنم���ة 

اللعب  اعتزل���ت  التي  الو�ض���ل 

وتتجه  م�ضارها  لتغ���ري  موؤخًرا 

حي���ث  التدري���ب،  اإىل جم���ال 

الريا�ضية  م�ضريتها  حتدثت عن 

احلافلة كاعبة واأهم الإجنازات 

التي حققتها خال فرتة لعبها 

التي  واأب���رز اجلوائز  الفرق  مع 

ح�ضلت عليها.

»دبي الريا�سي« يحتفل باإنجازات الريا�سة 
الن�سائية في اأندية الإمارة

باري�س-وام:

قطع مان�ضي�ضرت �ضيتي �ضوطا مهما الليلة قبل املا�ضية 

نحو التاأهل اإىل نهائ���ي دوري اأبطال اأوروبا، بعد فوزه 

عل���ى باري�س �ض���ان جريمان بهدف���ني مقابل هدف، يف 

املباراة التي جرت بينهما عل���ى ملعب حديقة الأمراء 

بفرن�ضا �ضمن لقاءات دور الذهاب بن�ضف نهائي البطولة.

بداأ باري�س �ضان جريم���ان بالت�ضجيل يف ال�ضوط الأول 

عن طري���ق ماركينيو�س يف الدقيق���ة 15 من اللقاء، ثم 

متكن ال�ضيتي من التعادل يف الدقيقة 64 عن طريق دي 

بروي���ن، ثم تقدم بالهدف الثاين عن طريق ريا�س حمرز 

يف الدقيقة 72 من زمن املباراة.

وم���ن املنتظر اأن يلتقي الفريقان يف مباراة العودة يوم 

الثاثاء املقبل على ملعب مان�ضي�ضرت �ضيتي.

و�ضيلع���ب ال�ضيتي على عدة فر�س للتاأهل للنهائي هي 

الفوز اأو التعادل اأو حتى اخل�ضارة بهدف مقابل ل �ضيء.

برعاية حمدان بن زايد.. 

يو�سف ميرزا بطل اآ�سيا للدراجات: 

فتح باب الن�سمام لفريق المتطوعين 

خالل بطولة كاأ�س العرب
الدوحة-)د ب اأ(:

 اأعلن���ت اللجنة املحلي���ة املنظمة 

لبطول���ة كاأ�س العرب قط���ر 2021، 

التي ت�ضم الحتاد الدويل لكرة القدم 

)الفيف���ا(، واللجنة العليا للم�ضاريع 

والإرث، والحت���اد القط���ري لك���رة 

الق���دم، وبطولة كاأ����س العامل قطر 

2022، عن فتح ب���اب التطوع اأمام 

املهتمني م���ن داخل دولة قطر لدعم 

ا�ضت�ضافة الدوحة للبطولة التي تقام 

مناف�ضاتها نهاية العام اجلاري.

واأو�ضح القائمون على تنظيم كاأ�س 

العرب اأن املتطوع���ني الذين �ضيقع 

عليه���م الختيار �ضيقدم���ون الدعم 

الازم يف كافة اجلوانب الت�ضغيلية 

املتعلق���ة بتنظي���م البطول���ة مثل 

بامل�ضجعني  والرتحي���ب  ال�ضيافة، 

واإر�ضاده���م اإىل مقاعدهم، وخدمات 

املعلوم���ات، ودعم و�ضائ���ل النقل، 

وخدمات الإعام والبث، وغريها.

وقال���ت ر�ضا الق���رين، مدي���ر اإدارة 

الق���وى العامل���ة واملتطوع���ني يف 

اللجنة العليا للم�ضاريع والإرث، يف 

ت�رشيح���ات للموقع الر�ضمي للجنة 

املنظمة لبطولة كاأ�س العامل 2022 

بقطر :"نتطلع من خ���ال فتح باب 

التطوع اإىل ا�ضتقط���اب الأفراد الذي 

يتحل���ون بروح احلما����س والتفاين 

لاإ�ضهام يف دعم جهودنا ل�ضت�ضافة 

هذه البطولة التاريخية املرتقبة".

واأكدت القرين اأن املتطوعني ي�ضكلون 

ركيزة اأ�ضا�ضي���ة يف كافة البطولت 

الريا�ضي���ة الت���ي ت�ضت�ضيفها قطر، 

بف�ضل دورهم احليوي الهام يف تعزيز 

وتقدمي  اجلماه���ري،  ل���دى  احلما�س 

امل�ضاع���دة التي ت�ضمن خو�س اآلف 

امل�ضجعني جتربة ثرية ومتميزة.

الريا�ضة



دبي-وام:

 تّوج فريق „اأنكل �س���عيد“ بطال 

لبطولة  رج���ال  الربونزية  للفئة 

الثامنة  بالن�س���خة  تن�س  البادل 

لدورة ند ال�سب���ا الريا�سية التي 

االول  اأم�س  فعالياته���ا  اختتمت 

، بع���د 16 يوم���ا م���ن التناف�س 

الق���وي يف ث���الث م�سابقات هي 

الهوائية  والدراجات  البادل تن�س 

واجلري واأقيمت كافة مناف�ساتها 

االحرتازي���ة  االإج���راءات  وف���ق 

الر�سمية  اجله���ات  من  املعتمدة 

بدبي والربوتوك���والت الريا�سية 

اعتمدها جمل�س  الت���ي  اخلا�سة 

دبي الريا�سي جلميع الريا�سات.

الذي  وحقق فريق „اأنكل �سعيد“ 

ي�س���م ال�سيخ �سعي���د بن مكتوم 

بن جمعة اآل مكتوم وعبد الرزاق 

اأحمد اللقب بعد تاألقهما وفوزهما 

يف املباراة النهائية على الثنائي 

املك���ون من حميد غامن الهاجري 

وفرحان هّدي مبجموعتني مقابل 

جمموع���ة واح���دة بواق���ع 3-6 

و4-6 و7-5.

وقام ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن 

جمع���ة اآل مكت���وم رئي�س احتاد 

االإمارات للب���ادل تن�س ، بتتويج 

اأبطال وبط���الت الن�سخة احلالية 

للبادل تن�س التي اأقيمت يف اأربع 

الذهبية للرجال  الفئة  فئات هي 

للرج���ال  برونزيت���ني  وفئت���ني 

وال�سيدات والفئة الدولية.

واأثنى ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن 

جمعة اآل مكتوم على امل�ستويات 

القوية التي ظهرت عليها البطولة 

الفئ���ات وبامل�ساركة  يف كاف���ة 

الوا�سعة، ما يوؤك���د التطور الذي 

ت�سه���ده اللعب���ة يف االإم���ارات، 

م�س���را اإىل اأن املالعب املنت�رشة 

الدول���ة  مناط���ق  خمتل���ف  يف 

والتدريبات املتوا�سلة على مدار 

العام والربامج التي يتم تنفيذها 

االإم���ارات للبادل  من قبل احتاد 

تن�س �س���واء يف جممع ند ال�سبا 

اأو البطوالت التي تقام يف االأندية 

االأخرى، ت�ساهم يف رفع امل�ستوى 

العام للعبة. 

اأبوظبي-وام:

 هن���اأ اأحم���د يو�سف ب���ن دروي�س ع�سو 

جمل�س اإدارة احت���اد االإمارات لكرة القدم 

اأندي���ة الدولة  رئي�س جلن���ة امل�سابقات 

وكل جماه���ر الك���رة بقرار الع���ودة اإىل 

املدرجات يف نهائي كاأ�س �ساحب ال�سمو 

رئي����س الدولة 16 ماي���و املقبل، م�سرا 

اإىل اأنها حلظ���ة انتظرتها اجلماهر كثرا 

للتعب���ر عن فرحتها بع���ودة احلياة اإىل 

املالعب والوقوف خلف فرقها ملوؤازرتها، 

واال�ستمتاع مبتابعة املناف�سات من داخل 

امللعب.

وقال اإن دور اجلمهور مهم للغاية يف دعم 

م�ستوياتهم  اأف�س���ل  ال�ستخراج  الالعبني 

والدف���اع عن حظوظهم يف احل�سول على 

االألقاب.

واأ�ساف " االإمارات دائم���ا �سباقة، وبعد 

اأن ح�سل���ت عل���ى املرك���ز االأول اإقليميا 

يف ج���ودة الرعاية ال�سحي���ة، ووجودها 

�سم���ن اأف�سل 8 دول يف العامل يف مرونة 

التعامل مع جائح���ة كورونا، ويف �سوء 

جهوده���ا يف قط���اع الريا�س���ة لقيادته 

اإىل التعايف، نفخر ب���اأن نكون من اأوائل 

الدول يف املنطقة التي تعيد اجلمهور اإىل 

املدرجات، على �سوء جناحاتنا ال�سابقة 

يف عودة التدريب���ات وعودة امل�سابقات، 

بالتع���اون م���ع كافة االأجه���زة املعنية 

بالدولة".
االإجراءات املعتم���دة للجمهور من  وعن 

اأج���ل ح�سور املب���اراة بن�سبة 30 % يف 

نهائي الكاأ�س.. اأكد اأنها ت�ستهدف احلفاظ 

عليهم، وتت�سمن اجراء الفح�س احلراري 

جلميع احل�سور، وارتداء الكمامات طوال 

ال�سلبية  الفح�س  واإبراز نتيج���ة  الوقت، 

" م�سح���ة االأن���ف" مل���دة ال تتجاوز 48 
�ساعة، وااللت���زام بالتباعد اجل�سدي مع 

عدم مغادرة املقاعد اإال لل�رشورة، وعدم 

ح�سور كل من هم حتت 16 عاما.

واأ�ساد اب���ن دروي�س بالتعاون املثمر مع 

كاف���ة اجلهات املخت�س���ة بالدولة طوال 

الفرتة املا�سية وكذلك مع االأندية، موؤكدا 

اأن���ه على ثقة ب���ان النهائي �سيخرج يف 

اأف�سل �سورة، و�سيك���ون منا�سبة مثالية 

لت�سدي���ر الطاق���ة االإيجابية ل���كل اأبناء 

االإم���ارات واملقيم���ني بالدول���ة لعودة 

احلي���اة اإىل طبيعته���ا تدريجيا يف ظل 

االلتزام بتطبيق االإجراءات االحرتازية.
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ثقتنا بال حدود في خروج نهائي اأغلى 

البطوالت باأف�سل �سورة

»الت�سامح والتعاي�ش« تطلق اليوم 

احتفالية خا�سة بعمال االإمارات 

وكاأ�ش الت�سامح للكريكيت 

اأبو ظبي-وام:

 يف اإطار احتف���االت وزارة الت�سامح والتعاي�س 

مع عمال االإمارات باليوم العاملي للعمال تنظم 

الوزارة الي���وم اجلمعة بالتع���اون مع جمل�س 

اأبوظبي الريا�سي واأبوظب���ي للكريكيت ن�سخة 

خا�سا من كاأ�س الت�سام���ح للكريكيت بح�سور 

ورعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

وزير الت�سامح والتعاي�س.

وتنطلق االحتفالية حتت �سعار "االأمل املتجدد" 

م�ساء اليوم اجلمعة بني االأبطال احلائزين على 

اللقب العام املا�سي وميثلهم فريق /البوتيل / 

من قرية العتيبة للعمال، وفريق/ واإي�ست اي�ست 

يونايت���د/ ممثلني ملدينة ت�سامي���م العمالية، 

اإ�ساف���ة اإىل عدد كبر من الفعاليات امل�ساحبة 

التي تهدف اإىل تعزيز االأمل واإعالء قيم الت�سامح 

والتعاي����س ، يف ر�سالة ت�سامن ودعم وت�سجيع 

من كافة فئ���ات املجتمع وقيادات���ه اإىل عمال 

االإم���ارات ، اعرتافا بدوره���م الكبر يف النه�سة 

ال�ساملة التي تعي�سها اإماراتنا احلبيبة.

واأك���دت وزارة الت�سام���ح والتعاي����س اأن ه���ذا 

االحتف���ال يعرب ع���ن التقدير العمي���ق لعمال 

االإمارات وجهودهم وت�سحياتهم، من اأجل نه�سة 

وتنمية املجتم���ع االإماراتي مبختل���ف فئاته، 

موؤك���دة اأن االحتفال ي�ستمر لي���وم واحد يلتزم 

خالله كافة امل�سارك���ني واملنظمني والالعبني، 

وممثلي العم���ال بكافة االج���راءات االحرتازية 

ال�سحي���ة واجل�سدية ، التي اأقرته���ا الدولة يف 

مواجهتها ال�ساملة جلائحة كورونا.

حاكم الفجيرة يلتقي العبي نادي العروبة ويوجه 
بمنحهم مليوني درهم 

ال�سارقة-وام:

 اأطلق جمل�س ال�سارقة الريا�سي 

"�سباق االأندية للرت�سيد" �سمن 
�سعي���ه لتعزي���ز املمار�س���ات 

االإيجابية جتاه املوارد وحتقيق 

االإ�ستدامة البيئية.

لل�سب���اق  اللجن���ة  وعق���دت 

اإجتماعه���ا االأول �سم���ن خطة 

ال���ذي  لل�سب���اق  الرتتيب���ات 

ي�سته���دف تاأكيد اأهمية احلفاظ 

على البيئة وحماية مواردها من 

ال�سعور  وتعزيز  والتلوث  الهدر 

على  واملحافظة  بامل�سوؤولي���ة 

موارد املاء والكهرباء واحلفاظ 

االإيجابية  املمار�س���ات  عل���ى 

واإنطالقًا من اأهمية الرت�سيد يف 

اأندية  وو�سط  الريا�سي  القطاع 

البا�سمة وحث خمتلف  االإمارة 

فئات املجتمع على اتباع ذلك.

واك���د �سع���ادة عي�س���ى هالل 

جمل����س  رئي����س  احلزام���ي 

ال�سارقة الريا�سي خالل تروؤ�سه 

االجتماع حر�س املجل�س على 

االإهتمام مبثل ه���ذه املبادرات 

الت���ي ت�ساهم يف رف���ع الوعى 

الع���ام و تر�سيد الطاقة واملياه 

االأندية  �سب���اق  يق���ام  حي���ث 

الريا�سية  االأندية  للرت�سيد بني 

و التخ�س�سية يف اإمارة ال�سارقة 

املمار�سات  باأف�س���ل  لالإحتفاء 

املطبق���ة يف االأندي���ة و ب���ني 

موظفيه���ا لرف���ع الوعي حول 

طرق تر�سي���د ا�ستهالك املاء و 

الكهرباء و رفع كفاءة ا�ستهالك 

الطاق���ة، و تقليل معدالت الهدر 

تنفيذاً  لها  العملية  واالجراءات 

ل���روؤى و توجيه���ات �ساح���ب 

ال�سمو ال�سي���خ الدكتور �سلطان 

ب���ن حمم���د القا�سم���ي ع�سو 

املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 

و متابع���ة �سمو ال�سيخ �سلطان 

القا�سمي  بن حممد بن �سلطان 

ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة 

و تعزيزاً لدور القطاع الريا�سي 

يف مثل هذه املبادرات.

وب���دوره ذكر عب���داهلل اآل علي 

اللجن���ة  ان  اللجن���ة  رئي����س 

�ستقوم خ���الل املرحلة املقبلة 

العامة للمبادرة  باإعداد اخلطة 

والعمل على مهام اللجنة التي 

مت توزيعه���ا وخط���ط العم���ل 

حتى موعد انط���الق امل�سابقة 

االأندية ملختلف  مع  والتن�سيق 

الور����س التوعوي���ة والزيارات 

امليداني���ة حلني اعالن النتائج 

يف حفل تك���رمي �سيتم االإعالن 

عن���ه الحقًا يف خمتلف و�سائل 

االإع���الم باال�ساف���ة اإىل قنوات 

املختلفة  االجتماعي  التوا�سل 

للمجل�س.

مجل�ش ال�سارقة الريا�سي يطلق »�سباق االأندية 
للتر�سيد« لتعزيز اال�ستدامة البيئية

»اأنكل �سعيد« بطل للبادل تن�ش بدورة ند ال�سبا تيم ماتافز و�سالم �سالح يناف�سان على لقب اأجمل 

هدف في الجولة الخام�سة من دوري االأبطال

هن�أهم ب�لت�أهل لـ» دوري الخليج للمحترفين«

الفجرية-وام:

 التقى �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 

االأعلى  ال�رشقي ع�س���و املجل�س  حممد 

حاكم الفجرة يف ق�رش �سموه بالرميلة، 

بح�سور �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن 

حممد ال�رشقي ويل عهد الفجرة وال�سيخ 

�سالح بن حمم���د ال�رشقي رئي�س دائرة 

ال�سناع���ة واالقت�ساد بالفجرة .. رئي�س 

اإدارة واأع�س���اء والعبي الفريق  جمل�س 

االأول لكرة الق���دم لنادي العروبة وذلك 

مبنا�سب���ة ح�سول الفري���ق على بطولة 

دوري الدرجة االأوىل وال�سعود اإىل دوري 

اخلليج العرب���ي للمحرتفني لكرة القدم 

يف املو�سم املقبل.

وب���ارك �ساحب ال�سم���و حاكم الفجرة 

للفري���ق ه���ذا االإجناز الالف���ت .. موؤكدا 

اأهمي���ة ا�ستكم���ال التمي���ز يف املراحل 

الالحق���ة، ودع���ا �سم���وه الالعبني اإىل 

التحل���ي باالأخالق احلمي���دة، وتكري�س 

اللع���ب النظيف بروح الفري���ق الواحد، 

مبا يعك�س طموحات اإمارة الفجرة يف 

احل�سول على مراك���ز متقدمة مبختلف 

االألعاب الريا�سي���ة وحتقيق املزيد من 

امل�ستوي���ني املحلي  النجاح���ات على 

والعربي .

ووج���ه �سموه - خ���الل اللقاء - مبنح 

العبي فري���ق العروبة واجلهازين الفني 

واالإداري مبلغ���ا وق���دره مليونا درهم 

مبنا�سبة ال�سعود اإىل دوري املحرتفني.

كما اأمر �ساح���ب ال�سمو حاكم الفجرة 

بتطوي���ر من�ساآت ن���ادي العروبة كافة ، 

وجتهيز �ستاد النادي ال�ستقبال خمتلف 

البطوالت الريا�سية .

من جهت���ه توجه رئي����س جمل�س اإدارة 

نادي العروبة واأع�س���اء جمل�س االإدارة 

بال�سك���ر والتقدير اإىل �ساح���ب ال�سمو 

ال�سي���خ حمد بن حمم���د ال�رشقي ع�سو 

املجل����س االأعلى حاك���م الفجرة على 

دعمه الدائ���م للريا�سة والريا�سيني يف 

الفج���رة ، مثمنني مكرم���ة �سموه يف 

دع���م النادي والعبي الفريق .. متعهدين 

بامل�س���ي قدما يف طري���ق االنت�سارات 

واالإجنازات.

اأحمد بن دروي�ش : 

اأبوظبي-وام:

 ر�سح االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم هديف 

الع���ب الوحدة تيم ماتاف���ز الذي �سجله 

يف مرمى بر�سبولي����س االإيراين، و�سامل 

�سال���ح العب ال�سارق���ة يف مرمى القوة 

اجلوي���ة العراق���ي �سمن اأف�س���ل اأهداف 

اجلولة اخلام�سة من دور املجموعات يف 

دوري اأبطال اآ�سيا التي تقام حاليا بنظام 

التجمع لكل جمموعة.

واأكد املوقع الر�سمي لالحتاد االآ�سيوي اأن 

نادي بر�سيبولي�س االإيراين دخل املباراة 

اأمام الوح���دة االإماراتي وهو يبحث عن 

حتقيق الفوز اخلام�س على التوايل، ولكن 

الوح���دة كان له راأي اآخر من خالل الفوز 

بنتيجة 1-0، وج���اء الهدف يف الدقيقة 

اخلام�سة بوا�سطة ال�سلوفيني تيم ماتافز 

الذي �سق طريقه داخل منطقة اجلزاء عرب 

مراوغة اأكرث من العب قبل اأن ي�سدد بقوة 

يف �سقف املرمى.

وعن ه���دف �س���امل �سالح اأك���د املوقع 

الر�سم���ي يف تقريره املو�س���ع ام�س اأن 

ال�سارقة ف���از على القوة اجلوية بنتيجة 

3-2، واأن الهدف الثاين للفريق االإماراتي 

ج���اء بوا�سطة �سامل �سال���ح الذي تابع 

متريرة خالد باوزي���ر العر�سية املتقنة 

و�سدد بي����رشاه من كرة ن�سف طائرة يف 

املرمى.

ويناف����س ماتافز و�سامل �سالح يف الفوز 

بالت�سوي���ت على اأف�سل هدف يف اجلولة 

حممد داوود الع���ب ال�رشطة العراقي يف 

الدحيل القطري، وه���دف لو�سيانو فيتو 

العب الهالل ال�سعودي يف مرمى اأي جي 

اإم كي االأوزبكي، وهدف عبد العزيز نداي 

الع���ب الوحدات االأردين يف مرمى الن�رش 

ال�سعودي.

دوري 21 �سنة منجم للمواهب 

و�سباب االأهلي ا�ستحق التتويج في 

مو�سم ا�ستثنائي

اأبوظبي-وام:

 هناأ �سع���ادة عبداهلل نا����رش اجلنيبي رئي�س 

رابطة املحرتف���ني االإماراتية، �سب���اب االأهلي 

بالتتوي���ج بلقب دوري اخللي���ج العربي حتت 

21 عام���ًا للمرة االأوىل، م�س���را اإىل اأن �سباب 

االهلي اعتاد على معانق���ة االألقاب وال�سعود 

اإىل من�س���ات التتويج خ���الل م�سرته احلافلة 

باالإجنازات.

واأك���د اجلنيبي اأن تتويج �سب���اب االأهلي بلقب 

دوري اخللي���ج العربي حت���ت 21 عامًا، ياأتي 

يف مو�سم ا�ستثنائي بعدما حقق الفريق االأول 

لقب���ي كاأ�س اخللي���ج العربي، وكاأ����س �سوبر 

اخلليج العرب���ي، اإىل جانب تواجده يف موقع 

متقدم على الئحة ترتيب دوري اخلليج العربي 

وا�ستع���داده خلو�س نهائي كاأ�س رئي�س الدولة 

الذي �سيقام يف 16 مايو املقبل.

رئي�ش رابطة المحترفين: 



قدمت زوجة م�رصي���ة طلب ت�صوية للح�صول 

عل���ى اخللع، اأم���ام حمكمة الأ����رصة مب�رص 

اجلديدة، بعد اأقل من �صهر من الزواج.

وذكرت الزوجة يف دعوى اخللع اأنها تعر�صت 

للعنف على يد زوجها، الذي خدعها بالغ�ش 

والتدلي����ش باإخفائه زواج���ه قبلها واإجنابه 

طفل���ن، وحرمها م���ن اخلروج م���ن املنزل 

واحتجزه���ا ط���وال اأ�صبوع واعت���دى عليها 

ورف�ش توا�صلها مع عائلتها.

وقالت املدعي���ة: "رف�ش زوجي تطليقي بعد 

اكت�صافى اإخفائه زواجه، وتهديده بالتخل�ش 

مني حال انف�صايل عنه، والإقدام على اإيذائي، 

التوا�صل  والت�صه���ر ب�صمعتي على مواق���ع 

الجتماع���ي عقابا يل على طلب الطالق بعد 

27 يوما من الزواج".

واأ�صارت الزوجة اإىل اأن حظها اأوقعها فري�صة 

ب���ن ي���دى زوج خمادع تزوجه���ا طمعا فى 

مراثه���ا، اأوهمه���ا بحبه لها، ل���رى العذاب 

على يدي���ه، وخرج���ت من زواجه���ا متهمة 

ب�رصفه���ا ب�صبب مالحقته له���ا بتهم باطلة، 

وبداأت الدوامة التي دخلتها معه من اأول يوم 

زواج بعد رويته عل���ى حقيقته، وفق "اليوم 

ال�صابع".

وتابعت: "انهرت وخ�صي���ت على نف�صى منه 

وكان ق���د م�صى فقط 3 اأ�صابيع على زواجنا، 

وطلبت الطالق، فرف�ش وجن جنونه، وبداأ يف 

حملة من التعنيف انتهت بت�صويهه �صمعتي 

بن جمي���ع معارفن���ا، ورغم رجائ���ى باأن 

يطلقنى مل يواف���ق واعتدى على، واحتجزين 

باملنزل".

ت���ويف رائ���د الف�صاء الأمرك���ي مايكل 

كولين���ز )90 عاما(، الذي ظل يف مركبة 

قيادة مهمة »اأبولو 11« يف 20 يوليو 

1969، بينم���ا توجه ني���ل اأرم�صرونغ 

وباز األدرن لي�صبحا اأول من يطاأ �صطح 

القم���ر. وقالت عائل���ة كولينز يف بيان 

اإنه تويف ب�صب���ب مر�ش ال�رصطان، يوم 

الأربعاء.

وبق���ي كولينز، الذي ع���ادة ما يو�صف 

الثالث »املن�صي«  الف�ص���اء  رائد  باأنه 

يف املهم���ة التاريخية، وحيدا لأكرث من 

21 �صاعة، حتى عاد زمياله يف املركبة 

القمرية.

وكان كولين���ز يفق���د الت�ص���ال مبركز 

التحكم يف هيو�صتون يف كل مرة تدور 

فيها املركبة الف�صائي���ة حول اجلانب 

املظلم من القمر.

وق���ال �صج���ل املهمة: »مل يع���رف اأي 

اإن�صان من���ذ اآدم، هذه العزلة مثل مايك 

كولينز«، الذي كتب و�صفا لتجربته يف 

�صرت���ه الذاتية عام 1974، لكنه جتنب 

الظهور اإىل حد كبر.

وقال يف تعليقات ن�رصتها اإدارة الطران 

والف�صاء الأمركي���ة )نا�صا( يف 2009: 

»اأع���رف اأنني �صاأكون كاذب���ا اأو اأحمق 

لو قلت اإنني كنت �صاحب اأف�صل مقاعد 

اأبول���و 11 الثالثة، لك���ن ميكنني القول 

ب�ص���دق واتزان اإنني را�ش متاما بالدور 

الذي اأديته«.

وكولينز من مواليد روما يف 31 اأكتوبر 

1930، وهو نف����ش العام الذي ولد فيه 

اأرم�صرون���غ ال���ذي ت���ويف يف 2012، 

وكذلك األ���درن الذي نع���اه يف تغريدة 

على »توير«.

 تويف املمثل الفكاهي الإ�صباين خوان 

 El“ جويا بورخا، املع���روف با�صم

ال�صحك���ة  و�صاح���ب   ،”Risitas
ال�صهرة، الأربعاء يف مدينة اإ�صبيلية، 

عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد معاناة 

طويلة مع املر����ش الذي طارده عدة 

�صنوات، وذلك وفق م���ا اأكدته وكالة 

EFE الإ�صبانية.
وحظ���ي املمث���ل الإ�صب���اين ب�صهرة 

العجيبة  �صحكت���ه  بف�ص���ل  عاملية 

التي يت���م ا�صتعمالها يف العديد من 

فيديوه���ات ال�صخري���ة و”امليمات” 

على مواقع التوا�صل الجتماعي.

وقالت �صحيفة “اآ�ش” الإ�صبانية، اإن 

املمثل الإ�صباين لفظ اأنفا�صه الأخرة 

مب�صت�صف���ى فرجن دي���ل رو�صيو يف 

اإ�صبيلية، بعد اأن مت نقله من م�صت�صفى 

دي ل كاريداد باإ�صبيلية، حيث اأم�صى 

فرة طويلة من���ذ معاناته من مر�ش 

ع�صال لفرة طويلة.

الفكاه���ي  اأن  ال�صحيف���ة  وك�صف���ت 

الإ�صباين عا�ش اأيامًا ع�صيبة منذ عام 

2020، حيث اأقام يف مركز اإيواء بعد 

اأن ُبرت �صاقه.

    

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

هاجم رجل م�صلّح ب�صكن رو�صة اأطفال يف بيليو يف جنوب 

ال�صي���ت وقتل طفلن وت�صبب باإ�صاب���ة 16 اآخرين بجروح، 

وفق ما افادت وكالة الأنباء الر�صمية „�صينخوا“.

واأ�صاف���ت الوكالة اأن �صخ�صًا اأوِقف واأن التحقيق يف الهجوم 

جاٍر. 

 وغالب���ًا مع ت�صّج���ل هجمات بال�صكاك���ن يف ال�صن التي 

حتظر فيها الأنظمة ب�رصامة حيازة الأ�صلحة.

وُحِكم بالإعدام على رجل قتل ت�صعة اأطفال طعنًا وجرح 11 

عام 2019 يف �صمال ال�صن.

وّدعت اجلماهر الإيطالي���ة املغنية ميلفا يف ميالنو، و�صار 

العديد م���ن الأ�صخا�ش اأمام النع�ش املزين بالورود البي�صاء 

يف م�رصح بيكولو . 

واأ�صارت وكالة الأنباء الإيطالية )اأن�صا( اإىل وجود طابور اأمام 

مدخل امل�رصح رغم جائحة »كورونا«. 

وا�صتقبلت مارتينا كورغناتي، ابنة ميلفا، املعزين، وكان من 

بينه���م عمدة ميالن جوزيبي �صال، واملو�صيقية ريتا بافوين، 

ونظمت اجلنازة الر�صمية لنجمة البوب والتلفزيون يف وقت 

لحق مبكان خا�ش. وتوفيت ميلفا، يوم اجلمعة املا�صي، يف 

ميالنو عن عمر 81 عامًا.
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م�ضلح ب�ضكني يهاجم رو�ضة يف 

ال�ضني ويقتل طفلني

ُن�رصت �صورتان جديدتان لالأمر الربيطاين ويليام وزوجته 

يوم الأربعاء مبنا�صبة مرور عقد على زواجهما.

والتق���ط امل�صور كري�ش فلويد ال�ص���ور، التي ُن�رصت م�صاء 

الأربع���اء عل���ى ح�صاب ق����رص كن�صينجت���ون على موقع 

التوا�ص���ل الجتماع���ي »توير« قبل احتف���ال الزوجن 

بالذكرى ال�صنوي���ة العا�رصة لزواجهما ام�ش اخلمي�ش، يف 

ق�رص لندن هذا الأ�صبوع.

ويف ال�ص���ورة الأوىل، يظهر الزوجان وهم���ا جال�صان اإىل 

جوار بع�صهما البع�ش، حيث يحدق الأمر يف كيت بينما 

تنظر هي اإىل الأفق البعيد.

وتظهر ال�صورة الثانية الزوجن وهما يحت�صنان بع�صهما 

على اأر�ش الق�رص.

وتظه���ر كيت، وهي ترت���دي ثوب���ًا اأزرق ويف يدها خامت 

الزف���اف ال�صهر، الذي كان نف�ش اخل���امت الذي اأهداه ويل 

العه���د الأمر ت�صارلز لالأمرة الراحل���ة ديانا والدة الأمر 

ويلي���ام، عندما اأعلن الزوج���ان خطبتهما يف عام 1981 

ويرتدي الأمر ويليام، قمي�صًا اأزرق و�صرة زرقاء و�رصواًل 

اأزرق داكن اللون.

وت���زوج ويليام وكيت يف كني�صة و�صتمن�صر يف 29 اأبريل 

عام 2011.

ويليام وكيت يحتفالن بالذكرى 
العا�ضرة لزواجهما بـ»�ضورتني«

اإيطاليا توّدع ميلفا مب�ضرح يف ميالنو

اأطلقت �رصكة "يوني�ص���ارم" لت�صنيع الأقنعة يف اليابان، 

ا لتمكن التوا�صل  اأقنعة وجه �صفافة مت ت�صميمها خ�صي�صً

ب�صكل اأف�صل مع ال�صم اأثناء جائحة كورونا.

الأقنعة القابلة للغ�ص���ل م�صنوعة من فيلم �صفاف ي�صمح 

بروؤية اجلزء ال�صفلي م���ن الوجه، ما يجعل قراءة ال�صفاه 

ممكنة لل�صم و�صع���اف ال�صمع وي�صم���ح بروؤية تعبرات 

الوجه.

امللكة اإليزابيث ترد على ر�ضالة من تلميذة رو�ضية
تلق���ت تلميذة رو�صي���ة من مدينة 

نيجنيكام�صك بجمهورية تتار�صتان 

ر�صال���ة م���ن امللك���ة الربيطانية 

اإليزابيث الثانية.

وذكرت القناة التلفزيونية املحلية 

»NTR-24« اأن التلمي���ذة اأمرة 

 13 العمر  البالغة م���ن  مباركوفا، 

عامًا، كان���ت قد بعثت بر�صالة اإىل 

امللكة الربيطانية يف عام 2020.

واأفيد ب���اأن التلمي���ذة حتدثت يف 

الر�صال���ة عن نف�صه���ا وهواياتها، 

وطرحت عل���ى اإليزابي���ث الثانية 

�صوؤاًل يقول: »كي���ف ميكن العي�ش 

مثل هذه احلياة الكاملة وامُلر�صية، 

لفعل كل �صيء يف وقتنا امل�صغوط 

وال�رصيع«.

بعد  الر�صالة  التلمي���ذة  ون�صي���ت 

اإر�صالها، وتذكرتها بعد اأربعة اأ�صهر 

فق���ط، حن تلقت جوابًا من امللكة 

الربيطانية.

اإليزابيث الثاني���ة �صكرت التلميذة 

الرو�صية على اهتمامها ومتنت لها 

النجاح يف جمي���ع م�صاعيها، كما 

الر�صالة التوقيع ال�صخ�صي  حملت 

للملك���ة، فو�صعته���ا التلميذة يف 

اإطار واحتفظت بها للذكرى.

كمامات يابانية �ضفافة للتوا�ضل مع 

ال�ضم خالل اجلائحة

م�ضجد قبة ال�ضخرة ..وهو اأحد اأجزاء 

امل�ضجد الأق�ضى 

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166
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عندم���ا ُرزقت امل�رصية من���ى ماهر طفلها الأول 

ج���ورج كانت تعد الأيام والليايل لت�صمع طفلها 

ينط���ق با�صمه���ا ويناديها »مام���ا«، لكن مرت 

الأي���ام ومل يحدث ذلك، وكانت بداية الرحلة مع 

الأطباء دون جدوى حتى الآن، وعمره 9 �صنوات 

مل ينط���ق جورج �صوى كلم���ات قليلة يف مرات 

ن���ادرة، وطوال تلك الف���رة مل تقف الأم مكتوفة 

الأيدي حيال تاأخر ابنه���ا عن الكالم بل دعمته 

ب���كل الطرق، حتى اإنها غ���رت اجتاهها املهني 

وافتتحت رو�صة خا�ص���ة ت�صم نخبة من خرباء 

الربية النف�صية وخرباء التخاطب من اأجل عيون 

جورج.

حياة مليئة باحلب اأحاطت الطفل ال�صغر حتى 

ظهرت موهبته امُللهمة يف ت�صكيل املكعبات يف 

اأ�ص���كال هند�صية ُمبهرة، بل اإن���ه يقوم بت�صميم 

تل���ك الأ�صكال بنف�صه ول يق���وم بالنقل مثاًل من 

الورق بل كانت من خياله اخلا�ش، اعتماداً على 

ذاكرته الفوتوغرافية امُلميزة، وبداأت اأمه ت�صري 

املزيد واملزيد من املكعبات حلثه على البتكار 

واإخراجه من حالة ال�صمت التي يعي�صها وعجز 

الأطباء عن تف�صرها.

وتق���ول والدته: »جورج ه���و ابني الأكرب وحتى 

�صن 4 �صنوات مل ينطق بكلمة واحدة، ويف رحلة 

ت�صخي����ش حالته عجز الأطباء ع���ن تف�صرها، 

فالبع�ش قال اإن عج���زه عن الكالم رمبا ب�صبب 

�صدمة والبع����ش الآخر ف����رصه ب�صمات توحد، 

لكن من �صن 4 �صنوات حتى الآن مل ينطق �صوى 

كلمات حمدودة ويف اأوق���ات نادرة، وخالل كل 

تل���ك الفرة مل اأفكر يف اإجن���اب طفل اآخر �صوى 

موؤخراً دعمًا جلورج الذي ي�صتحق كل احلب«.

وت�صتط���رد: »يف �صن 4 �صنوات اكت�صفت موهبته 

يف ت�صكي���ل املكعبات ملج�صم���ات هند�صية اأو 

جم�صمات لأ�صكال قد راآها كالأهرامات اأو ال�صفن 

اأو املنازل واأخرى ابتكرها مبفرده، فكنت اأ�صري 

املزيد من املكعبات حتى امتالأ املنزل بها، فهو 

يق�ص���ي معظم وقته يف هذا الفن الذي اأبدع فيه، 

فبدًل من اأن يلعب بها كالأطفال يف �صنه، يخرج 

موهبت���ه ويعرب عن نف�صه مبا ُي�صكله بها ولي�ش 

بالكلمات التي مل ينطقها حتى الآن«.

»ج���ورج ي�صتحق كل احل���ب« هي اجلملة التي 

كررتها والدة جورج اأكرث من مرة خالل حديثها، 

ولع���ل هذا احلب هو الذي دفعه���ا لتغير م�صار 

حياته���ا املهنية لجتاه اآخر وهو افتتاح رو�صة 

خا�صة دعمًا لبنها.

الطفل جورج يواجه تاأخره يف الكالم بت�ضكيل 

جم�ضمات هند�ضية

وفاة رائد الف�ضاء كولينز احد قادة 

طاقم مركبة مهمة »اأبولو 11«

رحيل �ضاحب اأ�ضهر �ضحكة يف العامل

تطلب اخللع بعد 27 يومًا من الزواج

كالب مدربة لالأعمال املنزلية تقوم 

برتتيب الأثاث وم�ضح البالط!
قامت ال�صيدة ليندا كو�ش م���ن بريطانيا، وهي مدربة كالب 

�صابقة، على تعليم كالبها الثالثة على اأداء الأعمال املنزلية 

يف منزلها بولية مي�صوري المريكية.

وتقوم ال���كالب برتيب الأث���اث وتنظيف احلم���ام وتلميع 

الزجاج وحتى م�صح البالط.

وقال���ت ليندا اإنها الكالب مدربة جي���داً لذلك توؤدي الأعمال 

ب�صهولة واحرافية �صديدة، ول تتهاون اأو تتكا�صل اأبدا.

وميك���ن روؤية اجلراء وهي ترتدي قف���ازات مطاطية، ومت�صح 

الأر����ش وتنظف الأطباق والف���رن، كما تب���ن ال�صور التي 

ن�رصتها »دايلي ميل«. 
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