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من�ضور بن زايد: الإمارات رائدًة في العطاء 

ونموذج للعمل الإن�ساني

دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن 

وبريطانيا حيز التنفيذ

اأبوظبي-الوحدة:

قال �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �صوؤون الرئا�صة يف تغريدة على �صفحته الر�صمية مبوقع 

توي���ر اأن يوم زايد للعمل االن�صاين هو منا�صبة ن�صتذكر فيها 

دور املغفور له باإذن اهلل تع���اىل ال�صيخ زايد يف اإر�صاء نهج 

العط���اء والبذل، والطريق الذي خطه ملن بعده، ف�صارت عليه 

قيادتن���ا و�صعبنا حتى اأ�صبحت االإم���ارات رائدًة يف العطاء 

ومنوذجًا للعمل االن�صاين.

 

عم���ان-)د ب اأ(:  دخل���ت اتفاقي���ة التجارة احلرة ب���ن االأردن 

وبريطانيا ام�س ال�صبت حيز التنفيذ.

وقال���ت ال�صفارة الربيطانية يف عم���ان ، يف بيان �صحفي ام�س 

اأوردته وكالة االأنباء االأردنية "برا" ، اإن "هذه االتفاقية ت�صمن 

تعاونًا جتاريًا طموحًا م���ع االأردن، مع �صمان ا�صتمرار التجارة 

التف�صيلي���ة لل�رشكات وامل�صتهلكن الربيطانين واالأردنين مما 

ي�صاعد على تعزيز التجارة واال�صتثمار احليوين".

وتوؤكد اتفاقي���ة ال�رشاكة اجلديدة على االهتمام العميق لكل من 

االأردن واململكة املتحدة بتعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية 

طويلة االأمد.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة
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كابول-)د ب اأ(:

 نفت جماعة طالبان امل�صلحة 

اأ�صارت  تقاري���ر  ال�صبت  ام�س 

اإىل اأنه���ا كان���ت اتفقت على 

حماية قواعد القوات االأجنبية 

يف اأفغان�صت���ان من الهجمات 

التي ت�صنها جماعات م�صلحة 

اأخرى.

املكتب  با�صم  املتحدث  وقال 

ال�صيا�ص���ي لطالب���ان، حممد 

نعيم، اإن هذه التقارير "دعاية 

عارية من ال�صحة".

وكان نعيم يتحدث عن تقارير 

وكالة  االأ�ص���ل  ن�رشته���ا يف 

روي���رز لالأنب���اء تفي���د باأن 

وطالبان  املتح���دة  الواليات 

اتفقت���ا، يف مرفق���ات �رشية 

العام  توقيعه  التفاق ج���رى 

املا�صي، عل���ى حماية قواعد 

الدولية من جماعات  القواعد 

مثل داع�س.

تون�ص-)د ب اأ(:

 �صبط���ت البحرية التون�صية نح���و 100 مهاجر غري 

�رشعي اأغلبهم من دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء كانوا 

يعتزمون الو�صول اإىل ال�صواحل االإيطالية.

واأفاد متح���دث با�صم احلر�س الوطن���ي ح�صام الدين 

اجلبابلي ام�س باأن وح���دات احلر�س البحري �صبطت 

املهاجرين يف ثالث عمليات بجهة �صفاق�س وجزيرة 

قرقن���ة القريبة منها وناب���ل، يف الليلة الفا�صلة بن 

يومي 29 و30 ني�صان/اأبريل املا�صي .

الكويت-) د ب اأ(:

 اأكد رئي�س اللجنة اال�صت�صارية 

جلائحة  الكويتي���ة  العلي���ا 

فريو�س كورونا الدكتور خالد 

اأن حظ���ر التجول  اجل���اراهلل 

اإىل  واجلزئي  م�صتبعد،  الكلي 

انفراجه وفق احلالة الوبائية.

و�ص���دد اجلاراهلل ، يف ت�رشيح 

�صحفي ام�س ال�صبت ، �رشورة 

جرع���ات  ف���رات  „تقن���ن 

اللقاحات لرفع وترية التمنيع 

املجتمعي“.

وبن اأن „هناك �صحًا يف اإمداد 

اللقاح عامليا كما هو معلوم، 

والدولة جمته���دة يف تاأمن 

للجميع  الفاعل���ة  اللقاحات 

مب���ا فيه���ا الفئ���ات التي قد 

ت�صم���ل يف امل�صتقبل )مادون 

ال����16 عام���ًا(  واجلرع���ات 

التن�صيطية اإذا ما لزم“.

اأبوظبي-وام:

ق�ص���ت حمكم���ة جنح اأبوظب���ي باحلب����س والغرامة 

ل�صخ�ص���ن اأحدهما ق���اد مركبته بته���ور واالآخر قام 

بتحري�صه على فعل ذلك وت�صويره بق�صد الن�رش على 

مواقع التوا�صل االجتماعي جلذب م�صاهدات اأعلى .

فق���د ق���ررت املحكمة حب����س املتهمن ثالث���ة اأ�صهر 

وتغ���رمي كل منهما مبلغ 100 األف درهم عن التهمتن 

امل�صندت���ن اإليهم���ا لالرتب���اط وم�ص���ادرة ال�صيارة 

والهواتف امل�صتخدمة يف اجلرمية 

الحب�س والغرامة تهمة قيادة 

المركبة بتهور

الكويت تدر�س تقنين فترات الجرعات 

لرفع المناعة المجتمعية
»طالبان« تنفي تقريراً باأنها كانت تحمي 

القوات الأجنبية باأفغان�ستان

»البحرية التون�سية« ت�سبط نحو 

100 مهاجر غير �سرعي 

اأبوظبي 26/42 دبي 25/39 ال�صارقة 22/39 عجمان 37 /25 اأم القيوين 39 /24 راأ�س اخليمة 37 /22 الفجرية 38 /26 العن 27/41 ليوا 24/42  ال�صلع 42 /24      الفجر 4.24 الظهر 12.22  الع�رش 3.47   املغرب 6.55 الع�صاء 8.14
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي

0٫60  6,046.80 6,083.282,605.380.56 2,620.08
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دبي-وام:

 اأطلق �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، بح�صور �صمو 

ال�صيخ حمدان ب���ن حممد بن را�صد اآل مكتوم، 

ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�صمو 

ال�صي���خ مكتوم بن حممد ب���ن را�صد اآل مكتوم 

نائ���ب حاكم دبي، املرحلة االأوىل من م�رشوع 

"وادي تكنولوجي���ا الغ���ذاء" وهدفه م�صاعفة 
اإنت���اج دبي الغذائ���ي ثالث م���رات، اإذ ميثل 

مدينة ع�رشية متكاملة تدمج مفاهيم االإدارة 

املتكامل���ة للغ���ذاء �صمن اأن�صطته���ا وت�صعى 

ال�صتقط���اب العقول املبدع���ة وال�صابة لر�صم 

م�صتقبل الغذاء..

محمد بن را�سد: الغذاء والدواء �سناعات ا�ستراتيجية 

لم�ستقبل اأكثر اأمنًا وا�ستدامة 

اأطلق م�سروع وادي تكنولوجيا الغذاء في مرحلته الأولى  محمد بن زايد: نجدد العهد 
بال�سير على طريق المحبة 

والبذل والعطاء الإن�ساني
اأبوظبي-الوحدة:

جدد �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 

العهد بال�صري على نهج وال���ده الراحل ال�صيخ زايد بن 

�صلطان اآل نهيان طي���ب اهلل ثراه، جاء ذلك يف تغريدة 

عل���ى �صفحته الر�صمية مبوقع توير مبنا�صبة يوم زايد 

للعم���ل االإن�صاين الذي ي�صادف ال� 19 من �صهر رم�صان 

م���ن كل عام والذي يوافق ذك���رى رحيل موؤ�ص�س الدولة 

املغفورل���ه باإذن اهلل ال�صيخ زاي���د بن �صلطان اآل نهيان 

"طيب اهلل ثراه".
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد : يف "#يوم_

االأيادي  �صاح���ب  ن�صتذك���ر  زايد_للعمل_االإن�ص���اين"، 

البي�صاء التي امتدت باخلري اإىل الب�رش يف جميع اأنحاء 

الع���امل، دون تفرقة ب�صبب دين اأو عرق ..يف هذه االأيام 

املبارك���ة ندعو اهلل له بالرحمة .. وجندد العهد بال�صري 

على طريقه..طريق املحبة والبذل والعطاء االإن�صاين.

13 مليون �سخ�ص في 
36 دولة ي�ستفيدون من 
م�ساريع »�سقيا الإمارات«

دبي-وام:

 بلغ عدد امل�صتفيدين من م�صاريع „�صقيا االإمارات“ 

اأكرث م���ن 13 مليون �صخ�س يف 36 دولة من خالل 

تنفي���ذ ما يزيد عن 1000 م�رشوع مياه م�صتدام يف 

خمتلف اأرجاء العامل حت���ى االآن وت�صع املوؤ�ص�صة 

ن�صب اأعينها حتقيق املزيد من االإجنازات بالتعاون 

م���ع �رشكائها اال�صراتيجين الإب���راز اأ�صالة النهج 

االإن�ص���اين يف االإرث والثقاف���ة االإماراتية وحت�صن 

حياة املحرومن واملنكوبن حول العامل.

وتوا�ص���ل موؤ�ص�صة „�صقيا االإم���ارات“ حتت مظلة 

موؤ�ص�ص���ة „مبادرات حمم���د بن را�ص���د اآل مكتوم 

العاملي���ة جهودها االإن�صاني���ة والتطوعية لتوفري 

مياه ال�رشب النظيفة للمحتاجن يف كل مكان يف 

الع���امل لتخفيف معاناة االإن�صان اأينما كان خا�صة 

يف الظروف اال�صتثنائية التي مير بها العامل يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد.
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:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ  øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

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

 â°ù°SCÉJ  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉe’G  ádhO  ¿G

 ÚH  πaÉµàdGh  ¿hÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b  ≈∏Y

 ÒÿG ∫ÉªYCGh ÊÉ°ùfE’G πª©dG äòîJGh ™«ª÷G

 ¤hC’G  ¬àæÑd  ™°Vhh  ¬d  ¢ù°SCG  Éé¡æeh  CGóÑe

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¤É©J  ˆG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ŸG

."√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 …òdG ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 ΩÉY πc øe ¿É°†eQ ô¡°T øe 19 `dG ±OÉ°üj

 ádhódG  ¢ù°SDƒe  π«MQ  iôcP  ≥aGƒj  …òdGh

 ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ˆG  ¿PEÉH  ¬dQƒØ¨ŸG

 ÒÿG º«b ó°ùéj  "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG

 äGQÉeE’G áfÉµe ï°Sôjh É¡côJ »àdG AÉ£©dGh

 ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y AÉ£©dGh  Òî∏d  IQÉæªc

 ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dG  áaÉ≤K  Rõ©jh  ¬∏c

 ‘ º¡°ùjh á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸGh »Yƒ£àdGh

.»YÉªàL’G πaÉµàdGh ¢ûjÉ©àdGh ºgÉØàdG

 áª∏c ‘ ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ±É°VCGh

 ¿EG zÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj{ áÑ°SÉæÃ ¬d

 kÉ©«ªL  Éæ«∏Y  IõjõY  iôcP  πãÁ  Ωƒ«dG  Gòg

 AÉ£©dGh ∫òÑdG øjOÉ«e ‘ ¬H ôNÉØf GRÉ‚Gh

 Úaƒ¡∏ŸG ≈∏Y ∞«ØîàdGh ÚLÉàëŸG áKÉZEGh

.øjô£°†ŸG PÉ≤fEGh

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S ócCGh

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H

 ¬«NCGh  "ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

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

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

 ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ  "  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

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

 ô¶ædG  ¿hO  ™«ª÷G  ≈∏Y  ÉgÒN  øe  ¢†«ØJ

 äó°üJh áØFÉW hCG ¥ôY hCG øjO hCG ¢ùæL ¤EG

 ¥ó°üH á∏«ÑædG áª¡ŸG √ò¡d Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

 áëFÉL πX ‘ á°UÉN äGP ¿Gôµfh ¢UÓNEGh

.ÉfhQƒc

 ¿ƒ©dG ój Ωó≤J â∏X äGQÉeE’G ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  è¡æd  GQGôªà°SG  ™«ªé∏d

 øe ÉfÉæWCG â∏°SQCÉa ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 ±’BG áeóÿ á«FÉbƒdGh á«ë°üdG äÉeõ∏à°ùŸG

 ‘ »Ñ£dG  ∫ÉéŸÉH Ú∏eÉ©dGh  Ú«æ¡ŸG  øe

 ÉjÉYQ AÓLEÉH âeÉbh ⁄É©dG ∫hO øe ójó©dG

 â∏ØµJh  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  øe  OóY

 π≤fh º¡dhód º¡JOƒYh º¡LÓYh º¡àaÉ°†à°SÉH

 ójó©∏d 19-ó«aƒc äÉMÉ≤d ™jRƒJh øjõîJh

 è¡ædG Gòg ¿CG ¤EG √ƒª°S GÒ°ûe ⁄É©dG ∫hO øe

 É«∏NGO  áëFÉ÷G  ™e  πeÉ©àdG  ‘  ÊÉ°ùfE’G

 ∫hódG  IQGó°U  ‘  äGQÉeE’G  ™°Vh  É«LQÉNh

 ÉfhQƒc AÉHh ™e πeÉ©àdG áfhôe ‘ á«Hô©dG

.É«ŸÉY ∫hO öûY π°†aCG øª°Vh

 äGQÉeE’G  ádhO ¬H âeÉb …òdG  QhódG  ¿EG  ∫Ébh

 á«dhódG Oƒ¡÷G õjõ©J ‘ ¬H Ωƒ≤J âdGR Éeh

 z19 -ó«aƒc{ äÉ«YGóJ  IóM øe ∞«Øîà∏d

 áª¡∏e ÉfOÓH ¿CG É¡«a äócCG ⁄É©dG ¤EG ádÉ°SQ

 É¡à°SÉ«°S ¿CGh ÒÿG π©a ‘ AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓd

.∫É©aC’G ¤EG ∫GƒbC’G RhÉéàJ

 ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ¿G  ¤EG  √ƒª°S  √ƒfh

 ÊÉ°ùfE’G  πª©dGh  áªMôdGh  ÒÿG  ô¡°T  ƒg

 ÉæàdhO  øe  ≥∏£æJ  »àdG  IÒÿG  äGQOÉÑŸGh

 º«∏©àdGh  AÉ°ùµdGh  AGhódGh  ΩÉ©£dG  ôaƒàd

.äÉ©ªàéŸGh ¿É°ùfE’G ídÉ°üd

 IÒ°ùe ¿CG ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh

 π°UGƒàJ  ±ƒ°S  ÉfOÓH  ‘  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG

 º«≤∏d AÓYEGh ⁄É©dG AÉëfCG πc ‘ ÒÿG öûæd

 QƒØ¨ŸG ÉgÉ°SQCG »àdG á∏«∏÷G ∫ÉªY’Gh á∏«ÑædG

 ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ÜQódG äGP ≈∏Y Ò°ùJh "√GôK

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ∫Ó¡dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  IôØ¶dG  á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G

 ÌcC’G  ∫hódG  øª°V  äGQÉeE’G  ¿CG  »JGQÉeE’G  ôªMC’G

 ÊÉãdG ΩÉ©∏d ÉfhQƒc áëFÉ÷ …ó°üàdG ‘ IAÉØc

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  É¡«°ûØJ  øe  ó◊Gh  ‹GƒàdG  ≈∏Y

.»LQÉÿGh »∏ëŸG

 áëFÉ÷G äÉ«YGóJ ™e ádhódG πeÉ©J ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 ä’ÉM ‘ á«∏ªYh á©LÉf ’ƒ∏M ∂∏à“ É¡fCG ócCG

 á¡HÉ› ‘ IÒÑc IQób É¡jódh áFQÉ£dG  äÉeRC’G

 ∂dPh  ÉgÒZh  á«ë°üdGh  á«fÉ°ùfE’G  äGóéà°ùŸG

 ” »àdG á«bÉÑà°S’G äÉ«é«JGÎ°S’Gh §£ÿG π°†ØH

 ¬LhCG õjõ©J πLCG øe á∏eÉ°T ájDhQ øª°V É¡©°Vh

 Ö©°ûd  ÈcCG  ájÉYQ  ÒaƒJh  ájÉª◊Gh  áHÉéà°S’G

 ∫GƒMC’G  πc  ‘  É¡°VQCG  ≈∏Y  Úª«≤ŸGh  äGQÉeE’G

.±hô¶dGh

 ‘ ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 …òdG ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj áÑ°SÉæÃ íjöüJ

 äGQÉeE’G QhO ¿EG ¿É°†eQ øe öûY ™°SÉàdG ±OÉ°üj

 ≈∏Y  öüà≤j  ⁄  ÉfhQƒc  áëFÉ÷  …ó°üàdG  ‘

 ÉgOhóM  êQÉN  ¤EG  óàeG  πH  á«∏ëŸG  É¡àMÉ°S

 áØ∏àîŸG ⁄É©dG ∫hO ƒëf É¡ÑLGh GôµÑe âcQOCGh

 áëFÉ÷G »°ûØJ ÖÑ°ùH IÒÑc äÉjó– ¬LGƒJ »àdG

 âeóbh  É¡gÉŒ  á«fÉ°ùfE’G  É¡àHÉéà°SG  äRõYh

 äÉeõ∏à°ùeh  á«ÑW  äGóYÉ°ùe  áeRC’G  Qƒ¡X  òæe

 É¡æe OÉØà°SG  ⁄É©dG ∫ƒM ∫hódG äGöû©d á«FÉbh

 á«Ñ£dG  QOGƒµdG  øe  ¢UÉî°TC’G  øe  ±’B’G  äÉÄe

 Ëó≤J  ‘ ºgÉ°ùJ  É«dÉMh  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  ‘

 äÉ«fÉµeEG  É¡jód  ôaƒàJ  ’  »àdG  ∫hó∏d  äÉMÉ≤∏dG

 Gò¡d  Ú°Vô©ŸG  IÉ«M  PÉ≤fE’  ∂dPh  É¡HÓéà°SG

.áëFÉ÷G øe IójóL ä’Ó°S Qƒ¡X πX ‘ AÉHƒdG

 É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ‚E’G  √òg"  √ƒª°S  ±É°VCGh

 äGÈÿ á«©«ÑW áé«àf »g Oó°üdG Gòg ‘ äGQÉeE’G

 IÒ°ùeh  »Yƒ£dGh  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ‘  á«ªcGôJ

 QƒØ¨ŸG É¡ªFÉYO ≈°SQCG AÉ£©dGh ∫òÑdG øe á∏jƒW

 Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ódGƒdG ¬d

 ÖMÉ°üd Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πX ‘ Rõ©àJh " √GôK ˆG

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYóH Éeób »°†“h  "ˆG ¬¶ØM"
 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

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

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

. áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑX ƒHCG ó¡Y

 ‘  õjõ©dG  ó«≤ØdG  ÖbÉæe  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th

 ¢Sôc ó≤a ≈°ü– ’h ó©J ’ …ƒ«◊G ∫ÉéŸG Gòg

 AÉØ©°†dG  äÉLÉ«àMG ¢ùª∏àd ¬àbh ÒÑµdG  πMGôdG

 IófÉ°ùŸ  ádhódG  äÉfÉµeEG  ôî°Sh  ÚLÉàëŸGh

 §àNG ó«≤ØdG ¿EG " √ƒª°S ∫Ébh á«fÉ°ùfE’G º¡YÉ°VhCG

 á«fÉ°ùfE’G Üƒ©°ûdG ÉjÉ°†b ºYO ‘ GOôØàe Éé¡f

 çQGƒµdGh äÉYGõædG øY áªLÉædG º¡JÉfÉ©e ∞«ØîJh

."ÚjÓŸG IÉ«ëH äOhCG »àdG äÉHGô£°V’Gh

 ï«°ûdG ¿EG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 äÉëØ°U ≈∏Y Qƒf øe ±ôMCÉH πé°S ˆG ¬ªMQ ójGR

 IóFGQ äGQÉeE’G ádhO º°SEG ÊÉ°ùfE’G ájöûÑdG ïjQÉJ

 ôî°Sh áØ∏àîŸG ¬J’É›h …ÒÿGh …ƒªæàdG πª©dG

 AÉØ©°†dG IöUÉæe πLCG øe É¡JÉfÉµeEGh ádhódG OQGƒe

 ¢VôŸGh ô≤ØdG ôWÉfl øe º¡àjÉªMh ÚLÉàëŸGh

 ó«≤ØdG  Oƒ¡L  π°†ØH"  √ƒª°S  ±É°VCGh  .π¡÷Gh

 Iõ«ªàe  áfÉµe  ádhódG  äCGƒÑJ  áÁôµdG  ¬JGQOÉÑeh

 â∏àMGh É«dhOh É«ª«∏bEG …ÒÿG πª©dG øjOÉ«e ‘

 áÑMôdG ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dG äGAÉ°†a ‘ IÒÑc áMÉ°ùe

 ∫òÑdG º«b ó«°ùŒ ‘ Iójôa áHôŒ ⁄É©∏d âeóbh

 É¡JÉfÉ©eh ájöûÑdG Ω’BG ∞«ØîJ πLCG øe AÉ£©dGh

 øe ÚjÓŸG Üƒ∏b ¢TôY ≈∏Y â©HôJh á«fÉ°ùfE’G

 ¬jOÉjCG º¡«dEG äóàeG øjòdG ÚHƒµæŸG h ÚehôëŸG

." ádCÉ°ùŸG ∫Ph áLÉ◊G AÉæY º¡æY ™aóàd AÉ°†«ÑdG

 Ωƒj ¿CG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 πMGôdG iôcòd Gó«∏îJ »JCÉj ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR

 ¢TÉY  »àdG  ÇOÉÑª∏d  ÉfÉaôYh  kAÉahh  ójGR  ï«°ûdG

 É¡d  ¬°ùØf  Qòf  »àdG  º«≤∏d  Gó«°ùŒh  É¡∏LCG  øe

 Ió‚h êÉàëŸG IóYÉ°ùe πLCG øe É¡H …OÉæj πXh

 á«æŸG  ¬àcQOCG  ¿CG  ¤EG  ÜƒµæŸG  áKÉZEGh  ±ƒ¡∏ŸG

 ‘ Gójôa Éé¡fh É«æZ ÉKQEG ÉcQÉJ ÉfÉ«fO øY πMQh

 ∂∏J ¿CG ¤G √ƒª°S GÒ°ûe ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dG øjOÉ«e

 áªàY  Å°†j  É©WÉ°S  GQƒf  π¶à°S  º«≤dGh  ÇOÉÑŸG

 AÉ°†b ‘ ÚYÉ°ùdGh ÒÿG ÜhQO ÚµdÉ°ù∏d ≥jô£dG

.¢SÉædG èFGƒM

 »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ƒª°S  ∫Ébh

 πª©∏d  ójGR  Ωƒj  πãÁ  áÄ«¡dG  ‘  Éæd  áÑ°ùædÉH"
 º««≤Jh  äGòdG  ™e  ±ƒbƒ∏d  áÑ°SÉæe  ÊÉ°ùfE’G

 á«∏YÉØH áªgÉ°ùŸGh ΩÉeC’G ¤EG É¡H ™aódGh IÒ°ùŸG

 ™e  äÉcGöûdG  õjõ©Jh  èeGÈ∏d  ºYódG  ÒaƒJ  ‘

 ÇOÉÑŸG  h  º«≤dG  öûfh  ™ªàéŸG  äÉYÉ£b  áaÉc

 äÉfÉµeE’G Òî°ùJ ÖfÉL ¤EG É¡≤«≤ëàd ≈©°ùf »àdG

 ™°SƒàdG øe ójõŸG ≥«≤ëàd áMÉàŸG äÉ«dB’G π«©ØJh

 Úaó¡à°ùª∏d IójóL äÉÑ°ùàµe áaÉ°VEGh QÉ°ûàf’Gh

 πNGódG  ‘  á«fÉ°ùfE’G  Éæ›GôHh  Éæà£°ûfCG  øe

 ÖgCÉàdG  h  ácô◊G  ≈∏Y IQó≤dG  õjõ©Jh  êQÉÿG  h

 ÖLGƒdG  äGAGóf  ™e  ™jöùdG  ÜhÉéàdGh  çQGƒµ∏d

 øe πª©f É«∏Y ±GógCG »gh ¿Éµe πc ‘ ÊÉ°ùfE’G

." ÉªFGO É¡≤«≤ëàd ≈©°ùfh É¡∏LCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ójGR  Ωƒj"  ¿CG  »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 äGQÉeE’G ïjQÉJ ‘ ábQÉa áeÓY "ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

 ≈∏Y äGRÉ‚EG øe ¬à≤≤M ÉÃ ∫ÉØàMÓd áÑ°SÉæeh

 ∫ÓN øe É«ŸÉYh É«ª«∏bEG ÊÉ°ùfE’G πª©dG ó«©°U

 ÉfÉÁEG  Üƒ©°ûdGh  ∫hó∏d  É¡eó≤J  »àdG  äGóYÉ°ùŸG

.≥jó°üdGh ≥«≤°ûdG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdÉH É¡æe

 ±OÉ°üJ »àdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H áª∏c ‘ - √ƒª°S ∫Ébh

 AÉ°†«ÑdG  …OÉjC’G  ¿EG  -  ΩÉY  πc  øe  ¿É°†eQ  19

 Ö«W " ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ª∏d

 Ö∏≤dG ‘ IQƒØfi π¶à°S áÑ«£dG ÉgQÉKBGh " √GôK ˆG

 ⁄É©dG Üƒ©°Th á°UÉN øWƒdG AÉæHCG iód ¿GóLƒdGh

.ÒÿG ójGõd ÒÿG ój É¡«dEG äóàeG »àdG áaÉc

 áÑ°SÉæe  ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR  Ωƒj  ¿CG  ±É°VCGh

 ÈY ájÒÿGh á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑŸG ¥ÓWE’ ájƒæ°S

 äÉ°ù°SDƒŸG É¡ª¶æJ á«©ªà›h á«eƒµM äÉ«dÉ©a

 πª©dG ä’ÉéÃ á«æ©ŸG á«∏gC’Gh á°UÉÿGh áeÉ©dG

 çóMCG ¤EG Oó°üdG Gòg ‘ GÒ°ûe.. ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿG

 ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG á«ŸÉ©dG á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑŸG

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

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

 ÈcC’G á∏ª◊G "áÑLh ¿ƒ«∏e 100" á∏ªM ‘ á∏ã‡

 ô¡°T ‘ ádhO 20 ‘ ΩÉ©£dG ΩÉ©WE’ á≤£æŸG ‘

 ‘h kÉböT ¿Éà°ùcÉH ≈àM kÉHôZ ÉfÉZ øe ¿É°†eQ

 »FGò¨dG ºYódG Ëó≤àd »Hô©dG ⁄É©dG É¡æe Ö∏≤dG

 á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ áØØ©àŸG öSC’Gh ÚLÉàëª∏d

 ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ áªgÉ°ùŸGh ,É«°SBGh É«≤jôaEG »JQÉbh

.⁄É©dG ‘ ´ƒ÷G …ó–

 ¬d  QƒØ¨ª∏d  πé°ùj  ïjQÉàdG  ¿CG  √ƒª°S  í°VhCGh

 ‘  ¬MÉ‚  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG

 ∑ƒ∏°Sh IÉ«M Üƒ∏°SCG ¤EG ÊÉ°ùfE’G πª©dG πjƒ–

 πH π«L ó©H Ó«L äGQÉeE’G AÉæHCG ¬KQGƒàj …QÉ°†M

 ádhó∏d á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG OÉ©HCG ºgCG óMCG ¬∏©Lh

 ¿hO GhóLh ÉªæjCG öûÑdG πµd ¿ƒ©dÉH ¬LƒàJ »àdG

 ‘ äGQÉeE’G π©L Ée ƒgh ¥ôY hCG øjO ¤EG ô¶ædG

 äGóYÉ°ùª∏d áëfÉe á¡L ÈcCÉc ⁄É©dG ∫hO áeó≤e

. á«LQÉÿG

 äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L ¿CG  ¤EG  Oó°üdG Gòg ‘ √ƒfh

 /19-ó«aƒc/  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  áëFÉL áëaÉµŸ

 ∫É°SQEG  ‘ äó°ùŒ »àdGh »ŸÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y

 ⁄É©dG  ∫hO  ¤EG  á«KÉZE’Gh  á«Ñ£dG  äGóYÉ°ùŸG

 ájDhôdÉH  ádhódG  ΩGõàdG  ≈∏Y  âægôH  ,áØ∏àîŸG

 "  ójGR  ï«°ûdG  É¡î°SQ  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  ádÉ°SôdGh

 á«fÉ°ùfEG áª°UÉY É¡àfÉµe RõYÉe ƒgh " ˆG ¬ªMQ

.áLÉM …P πµd çƒZh ÒN á£fih

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OóL

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

 √ódGh è¡f ≈∏Y Ò°ùdÉH ó¡©dG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 Ö«W ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG πMGôdG

 ¬àëØ°U ≈∏Y Iójô¨J ‘ ∂dP AÉL ,√GôK ˆG

 πª©∏d ójGR Ωƒj áÑ°SÉæÃ ÎjƒJ ™bƒÃ á«ª°SôdG

 ¿É°†eQ ô¡°T øe 19 `dG ±OÉ°üj …òdG ÊÉ°ùfE’G

 ¢ù°SDƒe π«MQ iôcP ≥aGƒj …òdGh ΩÉY πc øe

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ˆG  ¿PEÉH  ¬dQƒØ¨ŸG  ádhódG

"√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 : ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 ôcòà°ùf  ,"ÊÉ°ùfE’G~πª©∏d~ójGR~Ωƒj#"  ‘

 ÒÿÉH äóàeG »àdG AÉ°†«ÑdG …OÉjC’G ÖMÉ°U

 ábôØJ ¿hO ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ öûÑdG ¤EG

 ácQÉÑŸG ΩÉjC’G √òg ‘.. ¥ôY hCG øjO ÖÑ°ùH

 Ò°ùdÉH ó¡©dG Oó‚h .. áªMôdÉH ¬d ˆG ƒYóf

 AÉ£©dGh  ∫òÑdGh  áÑëŸG  ≥jôW..¬≤jôW  ≈∏Y

.ÊÉ°ùfE’G

:ΩGh-¿ÉªéY

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

 "ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj " ¿EG ¿ÉªéY ó¡Y

 IƒNC’G  ÊÉ©e ó°ùéj áÄ«°†e IQÉæe ≈≤Ñ«°S

 ÇOÉÑŸG  ¬æe  ⁄É©dG  º¡∏à°ùjh  á«fÉ°ùfE’G

 äGQÉeE’G  âHGƒK  Rõ©jh  á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G

 ¬JGQOÉÑe  ‘  OôØàeh  óFGQ  ó∏Ñc  É¡é¡fh

 ≈∏Y  π¶æ°Sh  ∫ÉãŸGh  Ihó≤dG  Ωó≤j  ¬FÉ£Yh

 πª©dGh ÒÿG IÒ°ùe QGôªà°S’ Éæ««M Ée ó¡©dG

 ÉfDhGõYh ójGR ï«°ûdG Éæ«a ¬°SôZ …òdG ÊÉ°ùfE’G

 ÇOÉÑeh  á«bÉH  π¶à°S  º«b  øe  ¬côJ  Éª«a

."É¡H ∂°ùªàæ°S

 Ωƒj ¿CG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬d áª∏c ‘ √ƒª°S ócCGh

 ≥aGƒŸG ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T øe öûY ™°SÉàdG

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ádhódG ¢ù°SDƒe π«MQ iôcòd

 "√GôK  ˆG  Ö«W"  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 º«≤∏d G kó«°ùŒh ÊÉ°ùfE’G πª©dG áfƒ≤jCG íÑ°UCG

 QƒØ¨ŸG É¡côJ »àdG áî°SGôdG á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G

 äGRÉ‚EÉH  ôîØdG  Ωƒj  ƒgh  ójGR  ï«°ûdG  ¬d

 π©ah  QÉãjE’Gh  AÉ£©dG  ‘  IóFGôdG  äGQÉeE’G

.ÒÿG

 ï°Sôj ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d ójGR  Ωƒj ¿CG  ±É°VCGh

 »Yƒ£àdGh  ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dG  áaÉ≤K

 ÒÿG ójGR AÉ£Yh áªµMh ájDhQh ôµa Rõ©jh

 íeÉ°ùàdG  ‘  …QÉ°†◊Gh  ÊÉ°ùfE’G  ¬KQEGh

 ÉæJOÉ«b  è¡ædG  äGP  ≈∏Y  äQÉ°Sh  áªMôdGh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGQ ≈∏Yh Ió«°TôdG

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG

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

 ÖMÉ°U  h  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

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

 âëÑ°UCÉa  äGQÉe’G  ΩÉµM  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCGh

. AÉ£©∏d GõeQh Òî∏d áMGh á«dÉ¨dG ÉæJGQÉeEG

 IOÉ©°ùdG ¿CG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S í°VhCGh

 É¡©Ñæe ÉæàdhO ‘ IÉ«M Üƒ∏°SCG äQÉ°U »àdG

 ⁄É©dG AÉëfCG ‘ óàÁ …òdG ôªà°ùŸG AÉ£©dG

 »àdG ∫hódG IófÉ°ùeh êÉàëŸGh Ò≤ØdG ºYód

 áé«àf  á«fÉ°ùfEG  hG  ájOÉ°üàbG  äÉeRCG  ÊÉ©J

 âÑd ó≤a .. á«©«Ñ£dG ÒZh á«©«Ñ£dG çQGƒµdG

 Üƒ©°T IóYÉ°ùŸ QRBÉàdGh »NCÉàdG AGóf äGQÉeE’G

 øjôNC’G OÉ©°SEG ‘ ÉæàdhO CGóÑŸ É≤ah ⁄É©dG

 Üƒ∏b ‘ πeC’G º°SQ ¿hO ¢û«©dG Ö«£j Óa

 »àdG ÉæàdÉ°SQh …QÉ°†◊G Éæcƒ∏°S Gògh ¢SÉædG

 ÊÉ°ùfE’G πª©∏d á«≤«≤◊G áª«≤dÉa É¡H øeDƒf

 Üƒ∏°SCÉH á«fÉ°ùfE’G ádÉ°SôdG π«°UƒJ ‘ ≈∏éàJ

.ÒÿG öûf øjôNB’G º¡∏j

 ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG äÉª°üH ≈≤Ñà°S" : √ƒª°S ∫Ébh

 QƒØ¨ª∏dh á«JGQÉeE’G IÉ«◊G π«°UÉØJ ™«ªL ‘

 äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  äÉMÉéædG  øe  çQEG  ¬d

 ájDhôdGh øeC’Gh º«∏©àdGh OÉ°üàb’Gh á°SÉ«°ùdG

 πª©dG  ∫É› ‘h  ô¶ædG  Ió«©H  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  AÉ°SQEGh  AÉ£©dGh  ÊÉ°ùfE’G

 ôYÉ°ûe ï«°SôJh íeÉ°ùàdG õjõ©Jh ™ªàéŸG ‘

."áaÉc Üƒ©°ûdG ÚH ΩÓ°ùdGh áÑëŸG

 ⁄É©dG ¿CG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S √ƒfh

 Qhó∏d ∫ÓLEGh ¿ÉæàeGh ôjó≤J áØbh ∞≤j Ωƒ«dG

 ‘ äGQÉeE’G ¬àdòH …òdG õ«ªŸG ó¡÷Gh ÒÑµdG

 ⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX

 äGQÉeE’G  âYQÉ°S  ó≤a ÉfhQƒc AÉHh AGôL øe

 êPƒªædG  ìôW  ‘  ójôa  πµ°ûHh  É¡JOÉ©ch

 Ióéæd  âÑg  GPEG  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ‘  πãeC’G

 É¡æY Éæ∏°üØJ ∫hOh á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG

 êQÉN äGóYÉ°ùŸG âeó≤a Ió«©ÑdG äÉaÉ°ùŸG

.OhóM ÓHh Ohó◊G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ódÉN  ï«°ûdG  qƒª°S  ∫Éb  

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 πª©∏d  ójGR  Ωƒj"  ¿EG  ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 ï«°ûdG  QhO  Ëôµàd  áÑ°SÉæe  ƒg  "ÊÉ°ùfE’G

 ‘ √GôK ˆG Ö«W ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  AÉ£©dG  IÒ°ùe  ¢ù«°SCÉJ

 kGQƒØfi ójGR º°SG ≈≤Ñ«°Sh ,IóëàŸG á«Hô©dG

 ,⁄É©dG  ∫ƒM  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  IôcGP  ‘

 ∫É›  ‘  ÊGódGh  »°UÉ≤dG  ¬H  …ó¡à°ùj

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G

 ¿G  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  áª∏c  ‘ √ƒª°S  ±É°VCGh

 ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj "`H ádhódG AÉØàMG

 …òdG óFÉ≤dG Gòg IÒ°ùe ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj "
 ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©∏d kGójôa kÉLPƒ‰ ⁄É©∏d Ωób

 ójGR  ï«°ûdG  á°SQóe  â°ùeCG  ≈àM  ,ájöûÑ∏d

 Oóéàe  ΩÉ¡dEG  Qó°üe  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ‘

 ¬FÉæHCG ¬«∏Y QÉ°S …òdG è¡ædGh ,™ªLCG ⁄É©∏d

 kÉªFGO äGQÉeE’G ádhO ≈≤Ñàd √ó©H øe √OÉØMCGh

.áq«fÉ°ùfE’G ä’ÉéŸG áaÉc ‘ IQGó°üdG ‘

 ádhO  Ö©°T  ÉæfG  :  ÓFÉb  √ƒª°S  ™HÉJh

 ≥≤– ÉÃ  ôîØf  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 kÉfGƒæY ∫GõJ ’h âfÉc ájöüY äGRÉ‚EG  øe

 á«ŸÉ©dG ôjQÉ≤àdG ÉgQó°üJh äGQÉeE’G IOÉjôd

 ájÒÿG  äGóYÉ°ùŸG  áëfÉŸG  äÉ¡÷G  ÈcC’

 ï«°ûdG ôKBÉe ≈°ùæf ød ÉæfEG Éªc ,⁄É©dG ∫ƒM

 øe OôØàe êPƒ‰ øe ⁄É©∏d ¬eób Éeh ójGR

 ≈∏Y Ò°ùjh ,AÉ£©dGh ΩôµdGh º«≤dGh ¥ÓNC’G

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG qƒª°ùdG ÖMÉ°U ,¬HQO

 …òdG  ,ˆG  ¬¶ØM  ,ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ìöüdG  Gòg AÉæH ∫Éªµà°SG  ¬≤JÉY ≈∏Y òNCG

 ,√ódGh  ≈£N ≈∏Y  Ò°ùdGh  ,ÉææWƒd  ¥Óª©dG

.á«ªæàdGh AÉæÑdGh AÉªædGh ÒÿG IÒ°ùe ‘

:ΩGh-∫hDƒ«°S

 ádhódG ÒØ°S »ª«©ædG ∞«°S ˆGóÑY IOÉ©°S ø°TO 

 ¿hÉ©àdÉH  -  á«Hƒæ÷G  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL  iód

 ábGó°üdG  á«©ªLh  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  IQGRh  ™e
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:¿ÉªéY ºcÉM:ójGR øH óªëe

 ¿hÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ≈∏Y â°ù°SCÉJ äGQÉeE’G
™«ªédG ø«H πaÉµàdGh

 ∫òÑdGh áÑëªdG ≥jôW ≈∏Y ô«°ùdÉH ó¡©dG Oóéf
»fÉ°ùfE’G AÉ£©dGh

 :ójGR øH ¿GóªM

 :áØ«∏N øH óªëe

 »a Iõ«ªàe áfÉµe äGQÉeEÓd â∏©L á«fÉ°ùfE’G ójGR ï«°ûdG äGQOÉÑe

…ô«îdG πª©dG øjOÉ«e

¿GóLƒdGh Ö∏≤dG »a IQƒØëe π¶à°S ójGR ï«°û∏d AÉ°†«ÑdG …OÉjC’G

:»ª«©ædG QÉªY

:ójGR øH ódÉN

 ójGR ï«°ûdG{ ™bƒe ø°Tój ∫hDƒ«°S iód ádhódG ô«Ø°S

ájQƒµdG á¨∏dÉH z»fhôàµdE’G

áÄ«°†e IQÉæe »fÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj

 Qó°üe »fÉ°ùfE’G πª©dG »a ójGR ï«°ûdG á°SQóe

™ªLCG ºdÉ©∏d Oóéàe ΩÉ¡dEG

:ΩGh-»HO

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

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

 âæH óæg áî«°ûdG ƒª°S ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

 πª©∏d ójGR Ωƒj ¿CG ,Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH Ωƒàµe

 ¿É°†eQ ô¡°T øe öûY ™°SÉàdG ≥aGƒj …òdG ÊÉ°ùfE’G

 É¡«a ™LÎ°ùf ,á«æWh áÑ°SÉæe πãÁ ,ΩÉY πc øe

 QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG Égó°ùL »àdG á∏«ÑædG º«≤dG

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

 πª©dG ºFÉYO á«fÉ°ùfE’G ¬JGQOÉÑeh √ôµØH ≈°SQCG …òdG

 ,äGQÉeE’G ádhO ¬H âaôY …òdG …ÒÿGh »Yƒ£àdG

 ‘ ¬H iòàëj k’Éãeh AÉ£©dGh Òî∏d kGõeQ íÑ°üàd

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿG πª©dG

 - áÑ°SÉæŸG √ò¡H íjöüJ ‘ - Égƒª°S âdÉbh

 πª©∏d ójGR Ωƒj iôcòH Ωƒ«dG äGQÉeE’G ádhO »Øà–

 …òdG ÊÉ°ùfE’G πª©dG óFGQ º°SEG πªëj …òdG ÊÉ°ùfE’G

 ádhód áæ«àe ºFÉYO AÉîjE’Gh AÉ£©dGh ÒÿG π©L

 á°†¡ædG ‘ IOôØàe áHôŒ ⁄É©∏d Ωsóbh ,OÉ–’G

 ∫òÑdGh AÉ£©dG ≈∏Y áªFÉ≤dG á∏eÉ°ûdG ájQÉ°†◊G

 kÉî°SGQ kÉé¡fh ájôgƒL º«b ÉgQÉÑàYÉH íeÉ°ùàdGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ádhO ¬«∏Y Ò°ùJ

 ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,zˆG ¬¶ØM{

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

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 º¡fGƒNEGh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG

 ‘ Ωƒ«dG ÉæàdhO íÑ°üàd ,äGQÉeE’G ΩÉ qµ oM OÉ–Ód

.»ŸÉ©dG ÊÉ°ùfE’G πª©∏d áªYGódG ∫hódG IQGó°U

 kÉ°SGÈf ÒÿG ójGR º°SEG π¶«°S : Égƒª°S âaÉ°VCGh

 kIQÉæeh  ,OhófiÓdG  AÉ£©dGh  ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d

 ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ ™«ª÷G É¡H …ó¡à°ùj

 ≈∏Y kÉª«MQ ¿ƒµj ¿CG Öéj ¿É°ùfE’G / ∫Éb …òdG ƒ¡a

 ˆÉa ,äÉÑædG ≈∏Yh ¿Gƒ«◊G ≈∏Yh ¿É°ùfE’G ¬«NCG

 π¶à°S äÉª∏µdG ∂∏J ,/ ºMôj øe ºMôj πLh qõY

 π°üàd ,äGQÉeE’G AÉæHCG  ¿GóLhh Üƒ∏b ‘ áî°SGQ

 ≈∏Y kGó«cCÉJ ¢VQC’G ´É≤H áaÉc ¤EG AÉ°†«ÑdG º¡jOÉjCG

 êÉàëŸG áKÉZEGh AÉ£©dG ‘ ÒÑµdG ¬KQEÉH º¡eGõàdG

 ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ‘ ÚHƒµæª∏d ¿ƒ©dG ój óeh

 kÉ«©°S ,øjO hCG ,¢ùæL hCG ,¥ôY ¤EG ô¶ædG ¿hO øe

.Üƒ©°û∏d QGô≤à°S’Gh IOÉ©°ùdG ≥«≤ëàd

 á©ªL øH Ωƒàµe âæH óæg áî«°ûdG ƒª°S äócCGh

 ó«dÉ≤àdGh ,á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ¿CG  Ωƒàµe ∫BG

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG É¡côJ »àdG áî°SGôdG

 Qó°üeh á«≤«≤◊G IhÌdG πã“ ,¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 É¡æe  º∏©àJh  ,äGQÉeE’G  πgC’  RGõàY’Gh  ôîØdG

 á«ë°†àdG  ¿ƒµJ ∞«c áeOÉ≤dGh á«dÉ◊G ∫É«LC’G

.øWƒdG πLCG øe ¢ù«Øfh m∫ÉZ πµH

 ójGR  Ωƒj  áÑ°SÉæÃ É¡ëjöüJ  Égƒª°S  âªààNGh

 øe ≈°ùæ oj ’ Ωƒj ‘ øëf :á∏FÉb ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

 ¬JÉ«M ¢Sôc óFÉ≤d iôcPh ,äGQÉeE’G ádhO ïjQÉJ

 øe π©L óFÉb ..º«≤ŸGh øWGƒŸGh øWƒdG áeóÿ

 ∞∏àfl  ‘  ¬H  iòàëj  IÉ«M  è¡æe  á«fÉ°ùfE’G

.∞bGƒŸG

 á«dÉZ áÑ°SÉæe: Ωƒàµe âæH óæg

AÉ£©dGh ô«îdG õeôH AÉØàMÓd



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  óªMCG  âæH  AÉã«e  á°ù°SDƒe  â≤∏WCG  

 ™e ¿hÉ©àdÉH á«aÉ≤ãdGh á«©ªàéŸG äGQOÉÑª∏d

 º«¶æàHh ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe

 ÒN"  IQOÉÑe ,  »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g

 øH  óªMCG  âæH  AÉã«e  áî«°ûdG  ájÉYôH  "  ójGR

. á°ù°SDƒŸG IQGOEG ¢ù∏› á°ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

 ÜÉë°UCG  øe  áYƒª› ΩÉ«b  IQOÉÑŸG  âæª°†J

 »àdGh  ºFÉ°U  QÉ£aEG  äÉÑLh  ™jRƒàH  ºª¡dG

 ¿É«¡f ∫BG óªMCG âæH AÉã«e á°ù°SDƒe É¡H âYÈJ

 á«dÉª©dG  á≤£æŸG  ‘  øjó«Øà°ùŸG  øe  Oó©d

 áÑMÉ°üŸG  äÉ«dÉ©ØdG  ™e  øeGõàdÉH  »ÑXƒHCÉH

.ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒ«d

 ∫BG ∑QÉÑe øH óªMCG âæH AÉã«e áî«°ûdG â≤àdGh

 âæKCGh  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  øe ÚYƒ£àŸÉH ¿É«¡f

 á«dÉ©dG ìhôdGh º¡∏Ñb øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ≈∏Y

 ÉÃ  äOÉ°TCGh  É¡H  ¿ƒ©àªàj  »àdG  á«HÉéjE’Gh

 ácQÉ°ûŸGh AÉ£©dGh ∫òÑdG ‘ áÑZQ øe √hô¡XCG

 á«ªgCG  ó°ùéj  …òdG  ôeC’G  ƒgh  á«Yƒ£àdG

 …òdG AÉ£©dG ìhQ øY È©J ÉgQÉÑàYÉH IQOÉÑŸG

 øe ¬fƒµ∏àÁ Ée ¢ùµ©Jh ºª¡dG ÜÉë°UCG ¬∏ªëj

 á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG ‘ áÑZQh IQOÉÑª∏d ÖM

 ÜÉë°UCG  É¡dòÑj  »àdG  áªgÉ°ùŸG  ióe  ócDƒJh

.á«©ªàéŸG ¿hDƒ°ûdG ∞∏àfl ‘ ºª¡dG

 ºµ©e óLGƒà∏d IOÉ©°ùdG ≠dÉH ‘ ÉæfEG : âdÉbh

 ™ªàéŸG  ‘ ΩÉg  AõL  ºàfCÉa  ,ºµH  ¿hQƒîah

 ´ƒ£àdGh  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  Gò¡H  ºµàªgÉ°ùeh

 ºàægôH  ó≤a  ÒãµdG  Éæd  »æ©J  AÉ£©dG  πLC’

 á∏«ÑædG  äÉ«cƒ∏°ùdGh  á«HÉéjE’G  äÉØ°üdG  ≈∏Y

 ácQÉ°ûª∏d ∫Éãe ÒN ”ó°ùLh ,É¡fƒ∏ª– »àdG

.á∏YÉØdG á«©ªàéŸG

 ÊÉ©e ºª¡dG  ÜÉë°UCG  øe º¡∏à°ùf  :  âaÉ°VCGh

 IQƒ°U  øe  √hô¡XCG  ÉÃ  øWƒ∏d  Ö◊Gh  IOGQE’G

 ∫òÑdG  øjOÉ«e  ‘  áaöûe  ∞bGƒeh  áböûe

 IQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y º¡°Uô◊h AÉ£©dGh

 ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR  Ωƒj  ™e  øeGõàJ  »àdGh

 ºª¡dG  òë°ûd  kÉ©«ªL Éæd  á°Uôa  πµ°ûj  …òdGh

 Òî°ùJh  AÉî°ùH  AÉ£©dG  ƒëf  äÉbÉ£dG  ∫òHh

 äGQOÉÑª∏d  áªYGódG  äÉ«fÉµeE’Gh  Oƒ¡÷G

 AÉ£©dG  Ωƒ¡Øe  øe  ï°SôJ  »àdG  á£°ûfC’Gh

.á«fÉ°ùfE’Gh

 ∞JÉµJ ¢ùµ©J "ójGR ÒN" IQOÉÑe ¿CG âë°VhCGh

 ∑Î°ûŸG  É¡≤«°ùæJh  ádhódÉH  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

 á£°ûfC’Gh  èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  ¥ÓWEG  ƒëf

 k’OÉÑàe  kÉ°UôM  ó‚  å«M  ™ªàéª∏d  áªYGódG

 á«YÉªàL’G  áª«≤dG  äGP  QÉµaC’G  ò«ØæJ  ≈∏Y

 iDhQ  ó«°ùéàd  kÉ¨dÉH  kÉeÉªàgGh  á«HÉéjE’G

 º«gÉØe  ºYO  ‘ É¡JÉ©∏£Jh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 ácQÉ°ûŸGh  ∫òÑdG  áaÉ≤K  öûfh  AÉ£©dGh  ÒÿG

.á«©ªàéŸG

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g QhO AÉã«e áî«°ûdG âæªKh

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒeh »JGQÉeE’G

 áeóÿ ájOÉjôdG ÉªgOƒ¡Lh IQOÉÑŸG ìÉ‚EG ‘

 kÉ«©ªà›  º¡æ«µ“h  º¡›Oh  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 ìhQ  ¢Sô¨J  »àdG  äGQOÉÑŸG  ‘  º¡cGöTEGh

 áÄØc º¡à«ªgCG ≈∏Y ócDƒJh º¡°SƒØf ‘ AÉ£©dG

 πÑb øe ájÉYôdGh ΩÉªàg’ÉH ≈¶– á«©ªà›

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl

 ‹É©dG  óÑY  ˆG  óÑY  IOÉ©°S  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒŸ  ΩÉ©dG  øeC’G  ¿Gó«ª◊G

 ÉgRGõàYGh  á°ù°SDƒŸG  ôjó≤J  ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 πØàëf øëfh »JCÉJ »àdG " ójGR ÒN" IQOÉÑŸ

 ‘  ±öûàf  …òdG  ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR  Ωƒ«H

 øe ójõÃ ô©°ûfh ‹É¨dG ¬ª°SEG πªëH á°ù°SDƒŸG

.∂dòH RGõàY’Gh ôîØdG

 Ö°†æJ  ’  IÒãc  kÉ°ShQO  ∑Éæg  ¿G  ¤EG  QÉ°TGh

 "..ˆG  ¬ªMQ  ójGR  ï«°ûdG  ôëH  øe  ÉgÉæ∏¡f

 ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdGh ΩÉFƒdGh áÑëŸG ‘ ¢ShQO

 QRBÉàdGh QhÉ°ûàdGh áªµ◊Gh á∏«°†ØdG  ¥ÓNC’Gh

 IQGó°üdGh  AGóØdGh  á«ë°†àdGh  AÉæÑdGh  πª©dGh

 πch  á«fÉ°ùfE’Gh  ájÒÿG  ∫ÉªYC’Gh  IOÉjôdGh

 iÈµdG á«fÉ°ùfE’G á°SQóŸG √òg øe êsôîJ øe

 ¬cƒ∏°Sh  ¬bÓNCG  ‘  Ihób  πãÁ  ójGR  á°SQóe

."™«ªé∏d π°üj …òdG √ÒNh ¬bƒØJh ¬MƒªWh

 ¤EG á«ëàdG kÉ¡Lƒe IQOÉÑŸG øe ±ó¡dÉH OÉ°TCGh

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH óªMCG âæH AÉã«e áî«°ûdG

 óªMCG âæH AÉã«e á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› á°ù«FQ

 ¤EGh á«aÉ≤ãdGh á«©ªàéŸG äGQOÉÑª∏d ¿É«¡f ∫BG

.É¡«∏Y ÚªFÉ≤dG

 ÜÉë°UC’  É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  ‘  ÉæfEG:∫Ébh

 ÖMh Ió«ª◊G ¥ÓNC’G ¢SôZ ¤EG ≈©°ùf ºª¡dG

 äÉÄa  øe  Éæ«Ñ°ùàæe  Üƒ∏b  ‘  ÒÿG  πªY

 ‘ ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y º¡©é°ûfh  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 ájOCÉJQÉWEG  ‘  á«fÉ°ùfE’Gh  á«Yƒ£àdG  ∫ÉªYC’G

 πª©dGh  º¡∏«gCÉJh  º¡àjÉYôd  á∏«ÑædG  ÉæàdÉ°SQ

.™ªàéŸG ‘ º¡›Oh º¡æ«µ“ ≈∏Y

 …ôeÉ©dG ¢ùjôdG ⁄É°S IOÉ©°S OÉ°TCG ¬à¡L øe

 ‘  á«∏ëŸG  ¿hDƒ°û∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÖFÉf  ,

 ÒN"  IQOÉÑÃ  »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g

 óªMCG âæH AÉã«e á°ù°SDƒe É¡à≤∏WCG »àdG" ójGR

 á«aÉ≤ãdGh  á«©ªàéŸG  äGQOÉÑª∏d  ¿É«¡f  ∫BG

 ÜÉë°UCG øe áYƒª› ácQÉ°ûe øª°†àJ »àdGh

 øe á«fÉ°†eôdG áÄ«¡dG èeGôH ò«ØæJ ‘ ºª¡dG

 øe  Oó©d  ºFÉ°U  QÉ£aEG  äÉÑLh  ™jRƒJ  ∫ÓN

.»ÑXƒHCÉH á«dÉª©dG á≤£æŸG ‘ øjó«Øà°ùŸG

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  QhO  Rõ©J  IQOÉÑŸG  ¿EG  ∫Ébh

 ,á«©ªàéŸG äGQOÉÑŸGh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G ‘

.á«Yƒ£àdG º¡JGQób ºYO ‘ á«Yƒf á∏≤f Èà©Jh

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  ‘  Éföùj  :  ±É°VCGh

 IQOÉÑŸG  √òg  øe  GAõL  ¿ƒµf  ¿CG  »JGQÉeE’G

 ‘  Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdG  óMCGh  á«YƒædG

 Égó°UÉ≤eh  á∏«ÑædG  É¡aGógCG  ≥«≤–h  Égò«ØæJ

 á«æWƒdG ÉæàÄ«g ájDhQ ó°ùŒ É¡fG á°UÉN IÒÿG

 ádhódG äÉ°ù°SDƒe ™e äÉcGöûdG AÉæH ∫É› ‘

 ádhódG QhO õjõ©àd É¡©e ¿hÉ©àdG ≥«°ùæJh áaÉc

.»©ªàéŸGh »Yƒ£dG πª©dG ‘ óFGôdG

 âæH AÉã«e áî«°û∏d áÄ«¡dG  ôjó≤J øY ÜôYCGh

 É¡eÉªàgG  ≈∏Y  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªMG

 √òg  ‘  º¡cGöTEGh  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  áëjöûH

 äGÈN  º¡Ñ°ùµJ  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  èeGÈdG

.á«aÉ°VEG äGQÉ¡eh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ï«°ûdG óé°ùe ΩÉeCG øe äGQÉeE’G OÉ£æe ≥∏WCG

 { OÉ£æe áª«ÿG ¢SCGôH º°SGƒ≤dG ¢û«fQƒµH ójGR

 ójGR Ωƒj áÑ°SÉæÃ { ójGR Éj ∑É°ùæj ød ⁄É©dG

. ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

 …Qƒ°üæŸG öUÉf õjõ©dGóÑY QÉ«W ÏHÉµdG ócGh

 ácQÉ°ûŸG  √òg á«ªgCG  äGQÉe’G  OÉ£æe  ¢ù«FQ

 äGQÉe’G ádhO IOÉ«b ±GógC’ ¬ªLôJ »JCÉJ »àdG

 ∫ÉªYC’G ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y É¡°UôMh Ió«°TôdG

 É¡ªYO ∫ÓN øe ∂dP âàÑKG å«M á«fÉ°ùfC’G

. ⁄É©dG ∫hO ∞∏àîŸ É¡JQRGDƒeh

 ∑É°ùæj  ød  OÉ£æe  {  äÉcQÉ°ûe  ¿CG  ±É°VGh

 á«◊G äÉª°üÑdG iôcP πª– { ójGRÉj ⁄É©dG

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG Égô£°S »àdG

 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG √ÉŒ ¿É«¡f ∫BG

 17 ióe ≈∏Y OÉ£æŸG ≥∏M å«M á«ŸÉ©dGh

 ôjó≤àdGh ËôµàdG πL ÉgÓN »≤d á«dÉààe ÉeÉY

. ∫hódG √òg Üƒ©°Th äGOÉ«b øe

:ΩGh-»HO

 ΩÉY ôjóe ,…ôŸG óªMCG óªfi AGƒ∏dG ócCG

 ÖfÉ÷G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd áeÉ©dG IQGOE’G

 ,ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR  Ωƒj  ¿CG  ..»HóH

 Oƒ¡Lh IÒ°ùe ‘ áÄ«°†e áeÓY ƒg

.¿Éµe πc ‘ ÒÿG öûæd äGQÉeE’G

 √ò¡H  íjöüJ  ‘  …ôŸG  AGƒ∏dG  ∫Ébh

 πª©∏d  ójGR  Ωƒj  »JCÉj  {  áÑ°SÉæŸG

 ‹GƒàdG  ≈∏Y  ÊÉãdG  ΩÉ©∏d  ÊÉ°ùfE’G

 É¡dÓN äócCG  á«FÉæãà°SG ±hôX §°Sh

 πª©dG  ∫É›  ‘  É¡JOÉjQ  äGQÉeE’G

..⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿG

 kGó«∏îJ  Ωƒ«dG  Gò¡H  ádhódG  »Øà–

 QƒØ¨ŸG  ¬H  ΩÉb  …òdG  QhódÉH  kÉfÉaôYh

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

 IÒ°ùe  ¢ù«°SCÉJ  ‘  √GôK  ˆG  Ö«W

 ‘  Éæd  π©L  …òdG  ,ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG

 ÉKQEG AÉ£©dG ‘ ábƒÑ°ùŸG ÒZ ¬JÒ°ùe

 ï«°SôJ ¬æe º∏©àf IÉ«M è¡fh É«fÉ°ùfEG

 ,É¡LQÉNh äGQÉeE’G ‘ ÊÉ°ùfE’G πª©dG

 öûfh º«≤dG √òg ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh

 Ëó≤Jh  ÒÿG  ∫ÉªYCG  á«ªgCÉH  »YƒdG

.zøjôNB’G ¤EG IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG

 ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  IÒ°ùe  ¿EG  ±É°VCGh

 äÉ¡«LƒJh  ºYO  π°†ØH  á∏°UGƒàe

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQh

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°UhzˆG

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

 zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG

 º¡fGƒNEGh  ,  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG

 ¿ƒ∏ª©j øjòdG ,äGQÉeE’G ΩÉµM OÉ–Ód

 QGôªà°S’G  πLCG  øe  AÉ£Yh  ÖM  πµH

 ¿ƒ©dG ój óe ‘ ÒÿG ójGR è¡f ≈∏Y

 ô¶ædG ¢†¨Hh ,±hô¶dG πc ‘h ™«ªé∏d

.¿ƒ∏dG hCG øjódG hCG ¥ô©dG øY

 ∫ÓN √Éfó¡°T Ée { …ôŸG AGƒ∏dG ∫Ébh

 π°UGƒJ  øe  á«FÉæãà°S’G  IÎØdG  √òg

 19  ó«aƒc  áëFÉL  áëaÉµŸ  Oƒ¡L

 ∫ƒ°UƒdG ‘ ábƒÑ°ùŸG ÒZ äÉjóëàdGh

 áeRC’G AÉæKCG ‘ º¡JóYÉ°ùeh ¢SÉædG ¤EG

 ¢SÉædG ÚH πaÉµàdGh øeÉ°†àdG õjõ©Jh

 ,ájöûÑdG É¡H ô“ »àdG ±hô¶dG πX ‘

 äGQÉeE’G IOÉjQ ≈∏Y »≤«≤M π«dO ƒg

 áÑfi  ádÉ°SQh  ,ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ‘

.™ªLCG ⁄É©∏d

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 IôFGO ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH óªMCG ï«°ûdG ∫Éb 

 ¢SCGQ ≥WÉæe áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∑QÉª÷G

 πª©∏d ójGR Ωƒj ¿EG "õcGQ" ájOÉ°üàb’G áª«ÿG

 ÇOÉÑŸ A’ƒdGh AÉaƒdG ¬«a Oó‚ Ωƒj ,ÊÉ°ùfE’G

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG É¡JÒ°ùe CGóHh ÉgÉ°SQCG

 äQÉ°Sh "√GôK ˆG Öq«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

 ,äGQÉeE’G Ö©°Th Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ¬é¡f ≈∏Y

 ÊÉH É¡côJ »àdG áª«¶©dG äGRÉ‚E’ÉH øjóà≤e

 ÊÉ°ùfE’G πª©∏d áfƒ≤jCGh GõeQ äÉH …òdGh ádhódG

 ‘ - »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH óªMCG ï«°ûdG ±É°VCGh.

 äÉeÉ¡°SE’ ¿Éc ó≤d - áÑ°SÉæŸG √ò¡H íjöüJ

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

 áfÉµe ï«°SôJ ‘ GÒÑc GQhO "√GôK ˆG Ö«W"
 ‘ É¡JOÉjQh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ÊÉ°ùfE’G πª©dG ∫É›

 ádhO  É¡eó≤J  »àdG  äGóYÉ°ùŸG  ó‚  å«M

 äóLh ÉªæjCGh ⁄É©dG ´É≤H πc πª°ûJ äGQÉeE’G

 ÉLPƒ‰ âëÑ°UCG ≈àM IóYÉ°ùŸG ¤EG áLÉ◊G

 ∫hódG  øe  ÉgÒ¨d  ΩÉ¡dEG  Qó°üeh  ¬H  iòàëj

.º¡àKÉZEGh ÚLÉàëŸG ÖfÉéH ±ƒbƒ∏d

 Gòg  »JCÉj  ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR  Ωƒj  ¿CG  ócCGh

 »Yóà°ùJ  á«FÉæãà°SG  ±hôX  πX  ‘  ΩÉ©dG

 É¡ªYód  ∫hódG  ™«ªL  ™e  ∞JÉµàdGh  ºMÓàdG

 É¡àØ∏N »àdG äÉ©ÑàdGh äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘

 â– äGQÉeE’G ádhO »g Égh ÉfhQƒc áëFÉL

 ‘  AÉ£©dG  IÒ°ùe  π°UGƒJ  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 ¤EG  AÉ°†«ÑdG  É¡jOÉjCG  óàªàd  ±hô¶dG  ≈à°T

 ÒÿG  äGQOÉÑe  ∫ÓN  øe  ÊGódGh  »°UÉ≤dG

 á«fÉ°ùfEG  äGóYÉ°ùŸ  É¡dÉ°SQEGh  ádhódG  πNGO

 É¡Hƒ©°T IÉfÉ©e øe ∞«Øîà∏d iôNC’G ∫hó∏d

 ⁄É©∏d ádÉ°SQ π≤æàd "19-ó«aƒc" á¡LGƒe ‘

 AÉ£©dG  õeQ  »g  äGQÉeE’G  ¿CG  ÉgOÉØe  ™ªLCG

 IÒ°ùe  ‘ ôªà°ùà°Sh  õ««“  ¿hO  íeÉ°ùàdGh

 óe ≈∏Y áªFÉ≤dG á«fÉ°ùfE’G º«≤dG AÓYE’ AÉ£©dG

.áaÉc ⁄É©dG Üƒ©°ûd IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG ój

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG óªfi øH ô≤°U ï«°ûdG ∫Éb 

 Ωƒj ¿EG ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏›

 QÉbƒdGh õ©dG ôYÉ°ûe ó°ùéj ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR

 ádhO  ¢ù°SDƒŸ  ¿Éaô©dGh  AÉaƒdG  º«b  ï°SôJh

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG É¡à°†¡f ÊÉHh äGQÉeE’G

 iôcP »¡a √GôK ˆG Ö«W ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

 óFÉ≤dG è¡fh ≈£N ≈∏Y Ò°ùdGh Éeób »°†ª∏d

 ºMÓàdG ‘ ó°ùéàJ ájƒæ°S áªLôJh ¢ù°SDƒŸG

 ÉæJOÉ«b äÉ¡«LƒJh πX â– ÊÉ°ùfE’G πaÉµàdGh

.Ió«°TôdG

 ‘ - »ª°SÉ≤dG óªfi øH ô≤°U ï«°ûdG ±É°VCGh

 áHÉãÃ Ωƒ«dG Gòg - áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬d áª∏c

 iôcòH ¿Î≤ŸG AÉ£©dGh ÒÿG ™e …ƒæ°S óYƒe

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

 ™e ÒÿG IQòH ´QR …òdG  " √GôK ˆG Ö«W "
 kÉfƒYh kÉeGóà°ùe kÉØbh  ¿ƒµàd  ÉæàdhO  ¢ù«°SCÉJ

 áLÉM á«Ñ∏Jh á«ªæàdG ≥«≤–h IÉfÉ©ŸG ™aôd

 GÒ°ûe..  ⁄É©dG  ∫ƒM øe AGô≤ØdGh  ÚehôëŸG

 πµH IÒ°ùŸG π°UGƒJ Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ¿CG ¤EG

 AÉ£©∏d  á¡Lƒc äGQÉeE’G  ádhO  ï°SÎd QGóàbG

 IQƒª©ŸG  ±GôWCG  ‘  ÉgGó°U  OOÎj  ÒÿGh

 ≈≤Ñàd Oƒ¡÷G áØYÉ°†e ≈∏Y Ωƒ«dG ÉgógÉ©fh

 ÉæKQEGh Éæàjƒg øe kGAõL ÊÉ°ùfE’G πª©dG áaÉ≤K

 ¤EG ÒÿG ∫É°üjEGh á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG ∞«Øîàd

.⁄É©dG AÉëfCG ‘ êÉàfi πc

 IOÉ«≤dG  è¡f  âé¡àfG  á«©ª÷G  ¿CG  í°VhCGh

 ºLÎàd  É¡dÉªYCG  áaÉc  äAÉLh  Ió«°TôdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 ∫ÓN  âæµ“  å«M  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G

 äGóYÉ°ùe ò«ØæJ øe á«°VÉŸG öû©dG äGƒæ°ùdG

 áª«≤H  á«fÉ°ùfEG  äÓªMh  ájÒN  ™jQÉ°ûeh

 ™bGƒH ºgQO QÉ«∏e 2^5 áHGôb â¨∏H á«dÉªLEG

 h 2010 áæ°S ∫ÓN ºgQO ÚjÓe 104 ¥ÉØfEG

 Éª«a 2011 áæ°S ∫ÓN ºgQO ¿ƒ«∏e 128^6

 ΩÉ©dG ∫ÓN IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG á∏«°üM â©ØJQG

.ºgQO ¿ƒ«∏e 266 ¤EG π°üàd »°VÉŸG

 á«©ª÷G ™jQÉ°ûe ¿EG »ª°SÉ≤dG ô≤°U ï«°ûdG ∫Ébh

 ÚàdÉ◊G ‘h á«LQÉN h á«∏NGO ¤EG º°ù≤æJ

 É¡à©HÉàeh  Égò«ØæJ  ≈∏Y  á«©ª÷G  πª©J

 ôgƒL  ‘ Ö°üJ  É¡©«ªLh  É¡«∏Y  ±GöTE’Gh

 ™jQÉ°ûŸG ÚH øeh …ÒÿGh ÊÉ°ùfE’G πª©dG

 ájô¡°ûdG äGóYÉ°ùŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y á«∏NGódG

 ä’ÉØµdGh  Iôª©dGh  è◊G  ´höûeh  á∏ªMh

 ™jQÉ°ûŸG ÉeCG ,ÉgÒZh áHôc èjôØJh ΩÉàjC’Gh

 áë°üdGh êÓ©dGh º«∏©àdG É¡æ«H øªa á«LQÉÿG

 ¿É°†eQ  á∏ªMh  QÉHB’G  ôØMh  óLÉ°ùŸG  AÉæHh

 ó«©dG Iƒ°ùc ™jRƒJh ádhódG êQÉN ºFÉ°U QÉ£aEGh

 ±ó¡J »àdG ájÒÿG ábQÉ°ûdG iôbh ô£ØdG IÉcR h

.™jQÉ°ûŸG øe ÉgÒZh IÒ≤ØdG öSC’G AGƒjEG ¤EG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh  …OQGƒÑdG  óªMCG  øH  óªfi  ‹É©e  ∫Éb  

 øe  öûY  ™°SÉàdG  ¿EG  ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG

 ôcòà°ùf »îjQÉJ Ωƒj ƒg ΩÉY πc øe ¿É°†eQ

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ª∏d ÊÉ°ùfE’G πª©dG IÒ°ùe ¬«a

 "√GôK  ˆG  Ö«W"  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 π°Uh AÉ£©dGh Òî∏d ¬ÑëH …òdG q pÒÿG ¿É°ùfE’G

 ,⁄É©dG  AÉLQCG  ∞∏àfl  ¤EG  AÉ°†«ÑdG  ¬jOÉjCÉH

 QGOh ihCÉeh êÉàfi â«H πc ‘ ¬àª°üH ÉcQÉJ

 ,ÊÉ°ùfE’G πª©dG áfƒ≤jCG ójGR º°SEG íÑ°ü«dh ΩÉàjCG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H IÒ°ùŸG √ó©H øe ôªà°ùàd

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO øe π©Œh "ˆG ¬¶ØM"
 å«M ,ÊÉ°ùfE’G πª©dG IóFGQ √ó¡Y ‘ IóëàŸG

 á«Yƒ£àdGh  ájÒÿG  äÉ°ù°SDƒŸG  AÉ°ûfEÉH  ôeCG

.AÉ£©dGh ÒÿG ójGR IÒ°ùŸ ’Éªµà°SG

 Ωƒj  áÑ°SÉæÃ  áª∏c  ‘  -  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 ¬d  QƒØ¨ŸG  øeBG  ó≤d  -  ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR

 "ˆG ¬ªMQ" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 ÉªgÉ°ùe ,¿Éc ÉªæjCG ¿É°ùfE’G IóYÉ°ùe IQhö†H

 πc ‘ á«fÉ°ùfE’Gh πeC’Gh ÒÿG ´É©°T öûæH

 Ëó≤J  øY  Éeƒj  ¿Gƒàj  ⁄  ƒ¡a  ,⁄É©dG  ´É≤H

 áæfi ¤EG â°Vô©J ádhO …C’ ájQƒØdG IóYÉ°ùŸG

 ÖÑ°ùH hCG á«©«Ñ£dG çQGƒµdG ÖÑ°ùH âfÉc AGƒ°S

 ,É«JGQÉeEG  Éé¡f  AÉ£©dG  øe  ÓYÉL  ,Ühô◊G

 ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  íÑ°UCG  äGƒæ°ùdG  ôe  ≈∏Yh

 Ió‚ ÉgQÉ©°Th ,ádhódG äÉjƒdhCG øe »KÉZE’Gh

 Ëó≤àH  §≤a  ¢ù«d  ,ÚHƒµæŸGh  ÚLÉàëŸG

 ¢ù«°SCÉàH πH º¡d á«fB’G äGóYÉ°ùŸGh äÉfƒ©ŸG

 ‘ ºgÉ°ùJ »àdG ájÒÿGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG

 áLÉàëŸGh áHƒµæŸG º¡dhO äÉLÉ«àMG á«£¨J

.IÉ«◊G ióe ≈∏Y

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  π°†ØHh  Ωƒ«dG  ¿CG  í°VhCGh

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh "ˆG ¬¶ØM" ádhódG

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

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

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh "ˆG

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

 Ëó≤àH äGQÉeE’G ádhO âeÉb ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 áLGƒŸ  ⁄É©dG  ∫hO  øe  Òãµd  äGóYÉ°ùŸG

 áaÉc ÉgPÉîJÉH "19-ó«aƒc" ÉfhQƒc áëFÉL

 √QÉ°ûàfG øe ó◊Gh ¢ShÒØdG AGƒàM’ ÒHGóàdG

 âªgÉ°S  óbh  ,¬«∏Y  AÉ°†≤∏d  ∫ƒ∏◊G  QÉµàHGh

 ∫hódG øe Òãµd ¿ƒ©dG ój óe ‘ äGQÉeE’G ádhO

 º¡JÉÑ∏£àe  âÑdh  É«°SBGh  É«≤jôaCGh  ÉHhQhCG  ‘

 ájÉbƒd  äGhOC’Gh  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh  OGƒŸG  øe

.º¡JÉ©ªà›

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14735 Oó`©dG-2021 ƒjÉe 2 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ójGR ï«°ûdG ÜQO π°UGƒJ á°ù°SDƒªdG

É¡JóYÉ°ùeh ∫hódG áKÉZE’

 :¿É«¡f ∫BG AÉã«e

™ªàéª∏d áªYGódG á£°ûfC’G ƒëf ∑ôà°ûªdG ∞JÉµàdG ¢ùµ©J zójGR ô«N{

zójGR Éj ∑É°ùæj ød ºdÉ©dG{ ≥∏£j äGQÉeE’G OÉ£æe

äGQÉeE’G Iô«°ùe »a áÄ«°†e áeÓY »fÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj

 : z»HO áeÉbEG ΩÉY ôjóe{

: »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH óªMCG :»ª°SÉ≤dG óªëe øH ô≤°U

 ∫Éée »a É¡JOÉjQh äGQÉeE’G áfÉµe ï°SQ ójGR ï«°ûdG 

»fÉ°ùfE’G πª©dG

 ¢ù°SDƒªd AÉaƒdG º«≤d ó«°ùéJ »fÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj

äGQÉeE’G á°†¡f »fÉHh

»fÉ°ùfE’G πª©dG áfƒ≤jCG ójGR º°SG :…OQGƒÑdG óªëe

 »ª°SÉ≤dG óªfi øH ô≤°U

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjóe …ôeÉ©dG ¢ShOôc øH ⁄É°S óªM IOÉ©°S ∫Éb 

 ∫ÉªYÓd ¿É«¡f ∫G  ¿É£∏°S  øH ójGR  á°ù°SDƒe ΩÉY

 Ö«W ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¿G á«fÉ°ùf’Gh ájÒÿG

 h πª©dG IOÉjQ øe IódÉN IÒ°S Éæd ∑ôJ √GôK ˆG

 ‘ ºgÉ°Sh ¬Ñ©°ûd IOÉ©°ùdG ≥≤ëa OhóM ÓH ≈£YCG

 á°ù°SDƒŸG ¿G GócDƒe ¿É°ùfEÓd áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJ

 …ÒÿG πª©dG  ï«°SÎd  √É°SQG  iòdG  ¬HQO  π°UGƒJ

 AGò¨dÉHh IóYÉ°ùŸÉH Égóeh ∫hódG áKÉZGh ÊÉ°ùf’Gh

 ‘ IójóY èeGôH ‘ …ÒÿG πª©dG π°UGƒJ å«M

.‘É≤ãdGh »ª«∏©àdG »YƒdG öûf h êQÉÿGh πNGódG

 ÊÉ°ùfC’G πª©∏d ójGR Ωƒj áÑ°SÉÃ áª∏c ≈a ±É°Vh

 ™eh ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉjG øe Ωƒ«dG Gòg ‘ ¬fG

 óFÉ≤dG è¡æe ôcòà°ùf ¬æe ôNGh’G öû©dG ∫Ó¡à°SG

 AÉ°†«ÑdG ó«dG ÖMÉ°U ójGR ï«°ûdG ódGƒdG ¢ù°SDƒŸG

 …òdG  ÊÉ°ùf’G  AÉ£©dG  ÜQO  ájöûÑ∏d  º°SQ  øeh

 ¬JóYÉ°ùeh ∞«©°†∏d ¬JöüæH √öSÉH ⁄É©dG ¬aôY

 º«à«∏d ¬FGƒjGh ÜƒµæŸGh ÅLÓd ¬àKÉZGh ¢†jôª∏d

 óYÉ°Sh ÚLÉàëŸG √ÉØ°T ≈∏Y áª°ùÑdG º°SQ å«M

 ±ÓàNG ≈∏Y ∫hódGh äÉ©ªàéŸGh ÒÑµdGh Ò¨°üdG

. õ««“ ¿hO É¡bGôYG

 ∫ÉªYÓd ¿É«¡f ∫G ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe ¿G ôcPh

 äGQÉe’G ádhódG IÒ°ùe ÖcGƒJ á«fÉ°ùf’Gh ájÒÿG

 øjÒæà°ùe  á∏FÉ¡dG  ájƒªæàdG  É¡JÒ°ùÃ  áÑ«Ñ◊G

 áª«µ◊G IOÉ«≤dG äÉ¡LƒàHh ÒÿG ójGR ï«°ûdG §îH

 º«≤eh øWGƒe πµd áÁôµdG IÉ«◊G Òaƒàd IóFGôdG

.á«eÉædG ∫hódG ôFÉ°S ¤Gh áÑ«£dG äGQÉe’G ¢VQG ≈∏Y

 ¬Lƒàf ÊÉ°ùf’G πª©∏d ójGR Ωƒj ‘" ∫ƒ≤dÉH ºàNh

 IôØ¨ŸG  ™°SGƒH  ójGR  óª¨àj  ¿ÉH  ¤É©J  ˆG  ¤G

 ÒN ÊÉ°ùfGh …ÒN πªY øe ΩóbÉe πc øY ¬jõéjh

 ¿Gõ«e ‘ á°ù°SDƒŸÉH ÉæJÉªgÉ°ùe ¿ƒµJ ¿Gh AGõ÷G

."¬JÉæ°ùM

:ΩGh-»HO

 ÜóàæŸG ƒ°†©dG ,ôjÉ£dG óªfi ó«©°S ‹É©e ∫Éb 

 Ωƒj{ ¿EG »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 kGOÉ©HCG  ΩÉ©dG  Gòg  Ö°ùàµj  zÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR

 ¬«a  ôcòà°ùf  …òdG  zÚ°ùªÿG  ΩÉY{ ‘ á«aÉ°VEG

 ¿ƒ°ù°SDƒŸG AÉHB’G ÉgÉ°SQCG »àdG áª«¶©dG äGRÉ‚E’G

 á∏«ÑædG º«≤dGh ,á«°VÉŸG Ú°ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG É¡YQR »àdG

 ™ªàéŸG ‘ ,√GôK ˆG Ö«W ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

 øeÉ°†àdG ÇOÉÑe É¡æe º¡∏à°ùæd ,π«°UC’G »JGQÉeE’G

 …òdG  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG  IÒ°ùe  π°UGƒfh  πaÉµàdGh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO É¡∏°SôJ áÑfi ádÉ°SQ äÉH

 ¿É°ùfE’G  IÉfÉ©e ∞Øîàd  ,√öSCÉH  ⁄É©∏d  IóëàŸG

 »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ‘ á°UÉN ,¿Éc ÉªæjCG

 ,/19  -ó«aƒc/  áëFÉL  πX  ‘  ⁄É©dG  É¡H  ôÁ

 πª©dG ∫É› ‘ É¡JOÉjQ äGQÉeE’G ádhO âàÑKCG å«M

 ∫ÓN øe ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿG

 á«FÉ‰E’G  äGóYÉ°ùŸGh á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùŸG  Ëó≤J

.áëFÉ÷G »£îJ ≈∏Y É¡JóYÉ°ùŸ ∫hódG äGöû©d

 - áÑ°SÉæŸG √ò¡H íjöüJ ‘ - ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉª∏c  Ωƒ«dG  Gòg  ‘  ö†ëà°ùf

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

 / zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ójGR ¬àjGóHh ¬∏°UCG Oƒ÷Gh .. ójGR øe âfÉc ájGóÑdG

 ,/ ójGR ¬fƒª°ùj ôNBG º°SEG ¬d »≤«≤◊G AÉ£©dGh ..

 Ú©°VGh ,ájƒÄŸG ƒëf Éæ≤jôW ‘ kÉeób »°†‰h

 ï«°SÎd …ÌdG çQE’G Gòg ≈∏Y ®ÉØ◊G Éææ«YCG Ö°üf

 É¡àjƒg  RGôHEGh  ,êQÉÿG  ‘ äGQÉeE’G  ádhO  á©ª°S

.⁄É©dG ‘ á∏«∏÷G É¡JÉeÉ¡°SEGh É¡àaÉ≤Kh É¡KGôJh

 É¡Ø°UƒH »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ¿CG ôjÉ£dG ócCGh

 ≈∏Y ¢Uô– ,kÉ«©ªà› ádhDƒ°ùe á«eƒµM á°ù°SDƒe

 äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe  õjõ©Jh  ,™ªàéŸG  Úµ“

.ÊÉ°ùfE’G πª©∏d á«ŸÉ©dG áWQÉÿG ≈∏Y »HO IQÉeEGh

 :zá«fÉ°ùfE’Gh ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ójGR{

 »àdG á∏«ÑædG º«≤dG øe º¡∏à°ùf : ôjÉ£dG ó«©°S

πaÉµàdGh øeÉ°†àdG ÇOÉÑe ójGR ï«°ûdG É¡YQR

: »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH óªMCG

…OQGƒÑdG óªfi

…ôŸG óªMCG óªfi AGƒ∏dG 
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اأبوظبي-وام:

 اأكد �ش���عادة امل�شت�شار حممد حمد البادي 

رئي�س حمكمة االحتادي���ة العليا اأن »يوم 

االإن�ش���اين« منا�ش���بة وطنية  زايد للعمل 

ن�ش���تذكر فيها مناقب املغفور له ال�ش���يخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« 

اجلمة واإجنازاته املتفردة ونهجه الفريد يف 

البذل والعط���اء للمحتاجني ومد يد العون 

للفقراء واملعوزين يف كافة اأنحاء العامل.

وق���ال �ش���عادته بهذه املنا�ش���بة : » بعد 

التي  االإن�ش���انية  عام حاف���ل بالتحديات 

واجهتها الب�رشية جمعاء وخلفت �ش���حايا 

جراء املر�س والفقر واجلهل، �شطرت اإمارات 

اخلري، كعادتها، ملحمة للعطاء واالإن�شانية 

اأبهرت العامل، وو�ش���لت اإياديها البي�ش���اء 

اإىل كل اأ�ش���قاع االأر����س، وحملت طائراتها 

الغذاء والدواء يف �ش���تى االجتاهات لتحط 

رحمة و�ش���فاء وب�شا�شة يف قلوب املر�شى 

واملكلومني« .

واأ�ش���اف » ن�ش���تذكر اليوم بفخر واعتزاز 

تلك االإجنازات النبيل���ة واملفاخر اجلليلة 

مبنا�شبة ذكرى رحيل رائد العمل االإن�شاين 

وعنوان املحبة وال�شالم، املغفور له ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان، الذي اأ�ش�س نهجا 

فريدا يف البذل والعطاء للمحتاجني، ومد 

ي���د العون للفق���راء واملعوزين، و�ش���ارت 

على خط���اه قيادتنا الر�ش���يدة رافعة هذا 

ال�شعار ومر�شخة هذا النهج االإن�شاين عاما 

بعد عام، حتى ت�ش���درت اإم���ارات العطاء 

التقارير العاملية لكربيات اجلهات املانحة 

للم�شاعدات اخلريية حول العامل« .

اأبوظبي-الوحدة:

اأك���د معايل عب���د الرحمن ب���ن حممد 

العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع 

اأن اإرث ال�ش���يخ زايد "طي���ب اهلل ثراه" 

حي وناب�س وذكراه حا�رشة يف العطاء 

االإن�شاين، ب�شجل حافل يزخر بقيم اخلري 

واالأوطان  للحدود  العابرة  والت�ش���امح 

واالأدي���ان، والذي حافظت عليه قيادتنا 

الر�ش���يدة بكل اأمانة واقتدار، لرت�ش���يخ 

مكان���ة دولة االإم���ارات كوجهة عاملية 

للعمل اخلريي واالإن�شاين.

واأ�ش���ار معايل العوي�س اإىل اأن يوم زايد 

للعمل االإن�شاين ي�شكل حمطة خالدة يف 

تاريخ االإن�ش���انية عرفانًا بدور املغفور 

له باإذن اهلل ال�ش���يخ زايد بن �ش���لطان 

يف م�ش���رية العطاء االإن�شاين وا�شتذكاراً 

ملاآث���ره اخلريي���ة، من خالل ت�ش���ليط 

ال�شوء على القيم النبيلة التي ج�ّشدتها 

مبادراته يف العم���ل اخلريي، والتعبري 

عن م�شاعر الوفاء مل�شريته الفريدة غري 

امل�ش���بوقة يف العطاء، كقائد ا�شتثنائي 

ملهم اأ�ش�س دولة ع�رشية حتمل ر�شالة 

ح�شارية واإن�شانية لتكون وقفًا م�شتدامًا 

للتنمية واخلري االإن�شاين، وَمعلَمًا بارزاً 

على اخلارطة الدولية االإن�شانية، والتي 

�شحت 
ً
ر�شختها القيادة الر�شيدة حتى اأ

دولة االإمارات وجه���ة للعطاء واالإخاء 

والت�شامح.

ولفت معايل العوي����س اإىل اأن يوم زايد 

للعم���ل االإن�ش���اين يتزامن ه���ذا العام 

مع اإجن���ازات الدولة يف ظ���ل الظروف 

اال�ش���تثنائية الت���ي اأملته���ا جائح���ة 

كوفي���د-19 لتمثل انعكا�ش���ًا ملنظومة 

القيم االإن�شانية املتاأ�شلة يف املجتمع 

االإمارات���ي والتي قام���ت عليها الدولة 

لتكون ذراعًا ممتدة يف �شاحات العطاء 

االإن�ش���اين. حيث حققت دولة االإمارات 

ح�شوراً م�شهوداً يف اإغاثة الدول ودعمها 

بامل�ش���اعدات واالإمدادات وامل�شتلزمات 

الطبي���ة واإي�ش���ال اللقاحات، لرت�ش���خ 

مكانتها كمركز ل�شناعة االأمل والعطاء 

االإن�ش���اين، حت���ى غدت ق���دوة عاملية 

اال�ش���تثنائية،  باإن�ش���انيتها  متيزه���ا 

للعمل االإن�ش���اين يدعو  ومنوذجًا رائداً 

للفخر واالعتزاز اأمام العامل، ولتح�ش���د 

الدول���ة اح���رتام االأمم وتقديره���ا يف 

املحافل العاملية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

االأحد 2 مايو 2021 �� الع�دد 14735 اأخبارالوطن

موزة بنت مبارك اآل نهيان: زايد 

نهر العطاء الإن�ساني

اأبوظبي-وام:

اأك���دت الدكتورة ال�ش���يخة موزة بن���ت مبارك اآل 

نهيان رئي�ش���ة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة املباركة اأن 

االحتفاء بيوم زايد للعمل االإن�شاين لي�س منا�شبًة 

حمليًة اأو عربيًة اأو اإقليميًة فح�شب بل هو منا�شبة 

عاملية يلتف حولها املفكرون واخلرباء و�ش���انعو 

القرار يف خمتل���ف اأرجاء العامل ينهلون من فكره 

وروؤيته اخلالق���ة ونظرته الثاقبة التي جعلت منه 

اأحد زعماء العامل البارزين الذين ر�شخوا بعطائهم 

االإن�ش���اين ومواقفه���م التاريخية �ش���ورًة جديدًة 

لالإن�ش���ان املعتز بكرامته والفخ���ور بانتمائه اإىل 

العائلة الب�رشية.

واأ�ش���افت �� يف ت�رشيح لها بهذه املنا�ش���بة �� اأن 

املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

"طيب اهلل ث���راه" كان قائداً عامليًا بكل ما حتمله 
الكلمة من دالالت ومعان فقد ارتبط ا�شمه بال�شمو 

ملنظومة القيم التي تعلي من االإن�ش���ان وتوفر له 

بيئ���ًة حمفزًة على العطاء وال�ش���الم واخلري حيث 

اأ�ش�س دولة العدل واأر�شى �رشاع احلكمة ليبني من 

خالله نه�شة ح�شارية يفاخر بها العامل.

العوي�س: اإرث ال�سيخ زايد ر�سخ مكانة الإمارات كمركز 

ل�سناعة الأمل والعطاء الإن�ساني

م�سيرة ال�سيخ زايد  مدر�سة لنا 

في الإن�سانية والجود والعطاء
 اأبوظبي-الوحدة:

اأكد �ش���عادة الدكتور اأحمد �ش���امل �شودين 

رئي�س جمل�س اإدارة  جمعية االإمارات لرعاية 

وبر الوالدين اأن املغفور له ال�ش���يخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، كان مدر�شة 

لنا يف االإن�ش���انية واخلري واجلود وم�شريته 

اأ�ش���بحت نهجًا ثابتًا يف االإمارات ومنوذجًا 

يحتذى يف العطاء والبذل واملواقف النبيلة 

وكرامة االإن�شان.

وقال يف ت�رشيح مبنا�شبة يوم زايد للعمل 

االإن�ش���اين الذي ي�شادف 19 رم�شان من كل 

عام اإنه من العالم���ات البارزة يف التاريخ 

االإن�ش���اين احلديث تظهر �شخ�ش���ية ال�شيخ 

زايد مبا متثله من عطاءات و�ش���خاء يف كل 

مكان من املعمورة يف �شبيل تلبية طلبات 

املحتاجني.

 م�ش���رياً اإىل اأن مدر�ش���ة ال�شيخ زايد متيزت 

عن غريها من مدار�س اخلري يف العامل باأنها 

تنطلق من احل�س االإن�ش���اين والتفكري بوجع 

االأخرين وبالتايل  �شموها الروحاين الطاهر 

وال�شايف.

يوم زايد للعمل الإن�ساني وفاء 

لمبادئ العطاء

�سرطة راأ�س الخيمة تطلق مبادرة »للعمال .. �سكراً لكم« تزامناً مع احتفالت الدولة 

بيوم زايد للعمل الإن�ساني ويوم الُعّمال العالمي

راأ�س اخليمة-الوحدة:

يف ظ���ل احتفاالت وزارة الداخلي���ة، باليوبيل الذهبي 

واال�شتعداد للخم�ش���ني، اأطلقت القيادة العامة ل�رشطة 

راأ�س اخليم���ة، متمثلة باإدارة املرور والدوريات - فرع 

التوعية واالإعالم املروري، مبادرة حتت �شعار »للُعّمال 

.. �ش���كراً لكم« وذلك تزامنًا مع احتفاالت الدولة بيوم 

زايد للعمل االإن�ش���اين، الذي يوافق 19 التا�ش���ع ع�رش 

من �ش���هر رم�شان، ويوم الُعّمال العاملي الذي ي�شادف 

االأول من مايو كل عام، حيث تهدف املبادرة اإىل تكرمي 

فئة الُعّمال مقدمي اخلدمات االأ�شا�شية، و�شكرهم على 

املجه���ودات التي يقدمونها، مبنتهى ال���والء واالأمانة 

واالإخال�س.

وتقديراً لالإن�ش���ان واحرتامًا لذاته وكيانه، كرم �شعادة 

املقدم الدكتور حممد عبداهلل البحار مدير اإدارة املرور 

والدوريات باالإنابة، كاًل من ال�ش���يد روبل مياه حممد 

مياه، وال�ش���يد هارون �ش���عيد اهلل، من دائرة اخلدمات 

العامة براأ�س اخليمة، يف مواقع عملهم على كورني�س 

القوا�ش���م، حيث تاأتي هذه املب���ادرة من منطق حر�س 

القيادة العامة ل�رشطة راأ�س اخليمة، على تقدير جهود 

فئة مقدمي اخلدمات االأ�شا�ش���ية، رغبة يف اإ�شعادهم، 

تقديراً جلهودهم الفعالة واملثمرة.

ومن جانبه، اأكد �ش���عادة العميد الدكتور حممد �شعيد 

احلميدي مدير عام العملي���ات املركزية ب�رشطة را�س 

اخليمة، باأن هذه املبادرة جاءت مبنا�ش���بة االحتفال 

بيوم زايد للعمل االإن�ش���اين، الذي تزامن هذا العام، مع 

يوم الُعّمال العاملي الذي ي�ش���ادف االأول من مايو من 

كل عام، موا�ش���لة جلهود املغفور له ال�ش���يخ زايد بن 

�ش���لطان اآل نهيان، باين وموؤ�ش����س الدولة، الذي كر�س 

ُجل جهوده لبناء وخدمة االإن�ش���ان اأ�ش���مى خملوقات 

اهلل، حر�شًا على رفعته واإ�ش���عاده، واحرتام ذاته، كما 

ان تكرمي االإن�ش���ان ال يعرب فقط عن متا�ش���ك املجتمع 

املرتاح���م ال���ذي نعي�س في���ه، ولكن يعرب اأي�ش���ًا عن 

قيم اإ�شالمية اأ�ش���يلة ومبادئ ح�شارية تدعونا دائمًا 

لالإح�شان للجميع.

وا�شاف �شعادته، باأن الُعّمال هم �رشكاء م�شرية البناء 

والتنمي���ة والتطوير يف دولة االم���ارات، فتحية اجالل 

وتقدي���ر نوجهها للعمال ولالإن�ش���ان يف ارجاء دولتنا 

بالتزامن مع يوم زايد للعمل االإن�ش���اين، ويوم الُعّمال 

العاملي، مل�شاهماتهم القيمة ودورهم البناء يف نه�شة 

الوطن وتقدمه.

ال�سيخ زايد غر�س حب الخير 

في نفو�س اأبناء الإمارات
راأ�س اخليمة-وام:

 اأكدت موؤ�ش�ش���ة الرحمة لالأعمال اخلريية براأ�س 

اخليم���ة اأن التاريخ لن ين�ش���ى ما قدمه املغفور 

له ال�شيخ زايد بن �ش���لطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه" من عمل خريي واإن�ش���اين يف قلب القا�شي 
وال���داين وما غر�ش���ه من حب اخل���ري يف نفو�س 

اأبنائه مبجتمع دولة االمارات.

وقال عب���داهلل الطنيجي االأمني العام ملوؤ�ش�ش���ة 

الرحم���ة لالأعمال اخلريية براأ����س اخليمة - يف 

ت�رشيح مبنا�ش���بة "يوم زايد للعمل االإن�ش���اين" 

الذي ي�ش���ادف 19 رم�شان من كل عام - �شيظل 

الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ي�شكن القلوب وحا�رشا 

يف الوجدان ومتواجدا بب�شماته اخلالدة واأياديه 

البي�ش���اء �ش���اطعة حيثما بلغ اجلود االإماراتي 

..م�ش���ريا اإىل اأن يوم زايد للعمل االإن�شاين يهدف 

اإىل تر�شيخ العمل االإن�شاين يف االإمارات كاأ�شلوب 

حياة و�ش���لوك ح�شاري تتناقله االأجيال ويج�شد 

تالحم اأبن���اء االإمارات حول قيادتهم الر�ش���يدة 

للتعبري عن م�ش���اعر الوفاء مل�شرية املغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 

غري امل�شبوقة يف العطاء.

الرحمة للأعمال الخيرية : 

 االإمارات لرعاية وبر الوالدين: رئي�س المحكمة االتحادية العليا: 

اأبوظبي-وام:

 ق���ال معايل فالح حمم���د االأحبابي رئي�س 

دائرة البلديات والنق���ل اإن يوم زايد للعمل 

االإن�ش���اين يحل كل عام لن�شتذكر فيه االإرث 

اخلالد للوالد املوؤ�ش����س املغفور له ال�شيخ 

زايد بن �ش���لطان اآل نهي���ان، طيب اهلل ثراه 

متمثال يف م�شرية اخلري والعطاء التي اأر�شى 

قواعدها واأ�ش�شها.

واأ�ش���اف معاليه يف كلمة له مبنا�شبة يوم 

زايد للعمل االإن�شاين الذي ي�شادف ال�19 من 

رم�شان من كل عام :" ي�شكل لنا هذا التاريخ 

ب�ش���مة تاريخية و فر�ش���ة لنوؤكد م�شينا 

قيادة و�ش���عبا على النهج ال���ذي خطه لنا 

والدنا املوؤ�ش����س، يف ن�رش ثقافة االإن�شانية 

وقيم العطاء يف العامل.. فلم متنع الظروف 

اال�ش���تثنائية التي �ش���هدها الع���امل دولة 

االإمارات من اال�شتمرار مبد يد امل�شاعدة، ما 

جعلها منوذجا يحتذى للعمل والعطاء غري 

املحدود الذي ال يفرق ب���ني لون اأو عرق اأو 

دين وميد ج�شور التوا�شل بني العامل اأجمع.

وق���ال معاليه يف خت���ام كلمته : " و اليوم 

نعمل جميع���ا يدا واحدة، لن�ش���تكمل بناء 

االإن�ش���ان ال���ذي لطاملا كان حم���ور عملنا 

وخططن���ا على املدى الطويل يف كل خطوة 

عند بناء مدننا و بنيتنا التحتية ال�شتكمال 

ق�شة جناح االإمارات وننتقل بروؤيتنا خالل 

ال� 50 عاما القادمة وكلنا اأمل وعزم واإ�رشار 

على حمل ر�ش���الة الوالد املوؤ�ش�س ونقلها 

جليل امل�ش���تقبل واأبناء ه���ذا الوطن ون�رش 

بذور العطاء واالإن�شانية يف ربوع العامل".

في يوم زايد للعمل الإن�ساني ن�ستذكر 

الإرث الخالد للقائد الموؤ�س�س

فلح االحبابي : 

الوفاء لزايد الخير عقيدة را�سخة 

ونهج م�ستمر

زايد �سيبقى في القلب 

والعقل والوجدان   

العني-الوحدة:

قال املوؤرخ وال�شاعر �شعادة حممد �شيف 

ب���ن نعيف العامري  اإن ال�ش���يخ زايد كان 

و�ش���يبقى رمزاً للخري والعطاء االإن�ش���اين 

وقد �شارت من بعده القيادة الر�شيدة  على 

النهج نف�ش���ه حيث عززت م���ن دور دولة 

االإمارات كوجه حقيقي للخري االإن�ش���انية 

وبالتايل اأ�ش���بح وطننا الغايل يف مقدمة 

والعطاء  للم�ش���اعدات  املقدم���ة  ال���دول 

ب�شخاء. 

واأ�شاف يف كلمة مبنا�شبة يوم زايد للعمل 

االإن�شاين الذي ي�شادف 19 رم�شان من كل 

عام اأن وفاء االإمارات قيادة و�شعبًا للوالد 

ال�شيخ زايد بن �ش���لطان اآل نهيان  "طيب 

اهلل ثراه " هو عقيدة را�شخة ونهج م�شتمر 

تر�ش���خ يف نفو����س املواطن���ني واالأخوة 

املقيمني.  

وتابع: ن�ش���عر بالثقة واالأم���ل والتفاوؤل 

دائمًا مب�ش���تقبل وطننا الذي ت�شري قيادته 

الر�ش���يدة على النهج الذي ر�شمه واأر�شى 

قواع���ده ال�ش���يخ زايد يف م�ش���رية اخلري 

والنماء والبناء والتنمية.

 العني-الوحدة:

قال �ش���عادة �شامل بن �ش���اعن الرا�شدي 

معرف قبيلة الروا�شد  يف  كلمته ب� »يوم 

زايد للعمل االإن�ش���اين«: ن�شتلهم يف هذه 

املنا�ش���بة روؤية و�شخ�شية االأب واملعلم 

ونهج���ه فى غر�س القي���م النبيلة للعمل 

االإن�شاين، ون�شتذكر م�شريته العطرة التي 

ج�ّش���دت قيمة �شامية ومباركة هي اخلري 

واملحبة.  

واأ�شاف: رحم اهلل والدنا ومعلمنا ال�شيخ 

زايد ومنحنا القوة والقدرة لل�ش���ري على 

درب���ه ونهجه، موؤك���داً اأن ال�ش���يخ زايد 

�ش���يبقى يف القل���ب والعق���ل والوجدان  

ب�شريته الطيبة وب�شماته االإن�شانّية التي 

ال تن�شى اأبداً. 

محمد بن نعيف :

 �شالم بن �شاعن الرا�شدي : 
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تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

راأ�س اخليمة-الوحدة:

 اأك���د الل���واء عل���ي عبد اهلل ب���ن علوان 

النعيم���ي قائد عام �رشط���ة راأ�س اخليمة 

اأهمية الربامج التدريبية والتاأهيلية التي 

ت���ري املح�سلة العلمية ل���دى منت�سبي 

القي���ادة يف خمتلف مواقعه���م الوظيفية 

وتدفع باجت���اه تقدمي اأف�س���ل م�ستويات 

اخلدمة التي حتق���ق ر�سا املتعاملني من 

خالل التحل���ي باأعلى درج���ات النزاهة 

والعدال���ة يف التعام���ل م���ع الق�ساي���ا 

والبالغات التي تواجههم وتنمية قدراتهم 

العقلية واحل�سية والفنية وتقليل الأخطاء 

الإجرائية التي ت�سهم يف التعامل الأمثل 

مع كافة املواق���ف الأمنية بدرجة عالية 

من احلرفية.

جاء ذلك خ���الل ح�سوره حف���ل تخريج 

الربنامج الإر�سادي لتاأهيل �سباط امل�سار 

الوظيف���ي الذي عقد عن بعد مب�ساركة 43 

منت�سبا من خريجي كليات ال�رشطة مطلع 

ال�سهر املا�سي لرفع م�ستوى املتدربني يف 

التحلي باأعل���ى درجات النزاهة والعدالة 

يف التعام���ل م���ع الق�ساي���ا والبالغات 

املختلفة .

وهن���اأ الل���واء علي النعيم���ي اخلريجني 

�سحاب املراكز الثالثة الأوىل 
ً
ب�سكل عام واأ

ب�س���كل خا�س عل���ى اجتيازهم الربنامج 

بنجاح ومتيز مما �سيكون له الأثر البالغ 

عل���ى اآلية �سري العم���ل والنهو�س به من 

منطلق امله���ارات التي اكت�سبوها من هذا 

الربنامج ال���ذي امتد على م���دار �سهرين 

كاملني ، داعي���ا اخلريجني اإىل ال�ستفادة 

الق�س���وى مم���ا تعلموه خ���الل الربنامج 

وتطبيق���ه عمليا يف حياته���م الوظيفية 

اليومي���ة لالإ�سه���ام يف حتقي���ق اأهداف 

الرامية  الإ�سرتاتيجي���ة  الداخلي���ة  وزارة 

لتعزيز الأم���ن والأمان و�سمان ال�ستعداد 

واجلاهزية يف مواجه���ة الأحداث وتعزيز 

اإ�سعاد املتعامل���ني يف اخلدمات املقدمة 

لهم .

وكرم اللواء عب���د اهلل بن علوان النعيمي 

املتفوقني م���ن اأ�سحاب املراكز الأوىل يف 

الربنامج تقديرا جلهودهم املبذولة طيلة 

فرتة انعقاد الربنام���ج على مدار �سهرين 

كامل���ني ، متمنيا له���م ولزمالئهم دوام 

التوفي���ق وال�س���داد يف خدمة الوطن وكل 

من يعي�س على اأر�سه .

م���ن جهته اأف���اد العقيد الدكت���ور نا�رش 

حممد البكر مدير مركز تدريب �رشطة راأ�س 

اخليمة باأن الربنام���ج الإر�سادي لتاأهيل 

�سباط امل�س���ار الوظيفي ال���ذي عقد عن 

بعد �سجل التزاما وا�سحا من قبل جميع 

املنت�سبني ال���ذي حر�سوا على ال�ستفادة 

م���ن كافة امله���ارات واملعلوم���ات التي 

تلقوه���ا من خالل املوا�سي���ع الأكادميية 

التي مت طرحها بالربنامج .
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اأبوظبي-وام:

 هناأ معايل نا�رش 

بن ث���اين الهاملي 

امل���وارد  وزي���ر 

الب�رشية والتوطني 

يف  العامل���ني 

�سوق العمل بدولة 

مبنا�سبة  الإمارات 

العامل���ي  الي���وم 

ال���ذي  للعم���ال 

من  الأول  ي�سادف 

كل  من  ماي���و  �سهر 

عام، موجه���ا ال�سكر لكافة العاملني من مواطنني 

ومقيم���ني على ما يقدمونه من جهود يف خمتلف 

مواقع عملهم .

وق���ال معاليه يف كلمة له به���ذه املنا�سبة » اإن 

م�سارك���ة الإمارات دول الع���امل الحتفال باليوم 

العاملي للعمال يعرب ع���ن مدى احرتام العاملني 

وتقدير وتثمني دورهم الرئي�سي يف عملية التنمية 

ال�سامل���ة وامل�ستدامة ومب�ساركته���م الفاعلة يف 

اجلهود املبذولة لتحقي���ق تناف�سية الدولة التي 

تتبواأ املراكز املتقدم���ة عامليا يف املجالت ذات 

ال�سلة ب�سوق العمل«.

واأ�سار اإىل اأن �سوق العمل يف دولة الإمارات يتميز 

بكونه واحدا من اأهم واأبرز اأ�سواق العمل العاملية 

اجلاذبة لالأيدي العاملة وللطاحمني للتميز نتيجة 

للروؤية الثاقبة للقيادة الر�سيدة وتوجيهاتها التي 

تعززت مبوجبها دولة القان���ون واملوؤ�س�سات يف 

ظ���ل �سيا�سات وت�رشيعات العم���ل املتقدمة التي 

ت�سم���ن حقوق طريف عالقة العمل وذلك بالتوازي 

م���ع حر�س الدولة على توفري �سبل العي�س الكرمي 

واحلياة الهانئة ال�سعيدة يف املجتمع الذي ت�سوده 

القيم واملبادىء الإن�سانية ال�سامية القائمة على 

الرتاحم والحرتام املتبادل والت�سامح.

واأ�س���اف معاليه » اأن الحتف���ال بهذه املنا�سبة 

ياأتي يف �سوء التحديات التي تفر�سها جائحة » 

كوفيد 19 » وهو ما يتطلب توحيد وتكثيف اجلهود 

العاملية للتعام���ل مع تداعيات ه���ذه اجلائحة 

التي األقت بظاللها عل���ى اأ�سواق العمل العاملية، 

م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل حزم الدعم التي قدمتها 

احلكومة لطريف عالقة العمل لتمكينهما ومبا يعزز 

من ا�ستقرار هذه العالقة » .

واأكد معايل نا�رش بن ثاين الهاملي موا�سلة وزارة 

املوارد الب�رشية والتوطني وبالتعاون مع �رشكائها 

يف تطبيق املبادرات الرامية اإىل تعزيز بيئة العمل 

الالئق���ة يف �س���وق العمل مبا يزيد م���ن اإنتاجية 

العاملني ف�سال عن امل�سي قدما يف تطبيق الربامج 

وال�سيا�س���ات التي ت�سته���دف ا�ستقطاب املواهب 

والكفاءات واخلربات العاملية اإىل �سوق العمل.

نا�سر الهاملي: احتفاء الإمارات 

باليوم العالمي للعمال يوؤكد 

جامعة دبي تعلن ا�ستمرار تقديم منحة رجل الأعمال دورهم في م�سيرة التنمية

عادل الكامل للمتفوقين 
 دبي-الوحدة:

اأعلن���ت جامعة دبي ع���ن ا�ستمرارها يف 

تقدمي منحة رج���ل الأعمال عادل الكامل 

للطلبة املتفوقني من مواطنني ومقيمني 

ون�سبته���ا 75% م���ن الر�س���وم الدرا�سية 

للحا�سلني على مع���دل ل يقل عن %95 

يف الثانوي���ة العامة ب�رشط احلفاظ على 

معدلت عالي���ة تتعدى   3.6خالل فرتة 

درا�سة مرحلة البكالوريو�س يف اجلامعة. 

وتوجه الدكتور عي�س���ى الب�ستكي رئي�س 

جامع���ة دبي بال�سك���ر اإىل ال�سيد الكامل 

على ا�ستمرار هذه املنحة املميزة والتي 

ب���داأت يف نوفم���رب 2020 وا�ستفاد منها 

عدد من الطلبة املتفوقني. 

وق���ال اإن جامع���ة دب���ي حري�سة على 

ج���ودة التعليم يف دولة الإمارات وتدعم 

من خ���الل هذه املنحة ومن���ح تعليمية 

اأخرى مبداأ التف���وق العلمي الذي �ساهم 

ول ي���زال يف نه�سة ال�سعوب والأمم على 

م�سار التاريخ. واأ�ساف ان التفوق العلمي 

له تاأثري مبا�رش عل���ى جودة ونوعية ما 

تقدمه اجلامعات من م�ساهمات اأكادميية 

وعلمية على ال�سعيد الوطني. 

وحث الب�ستكي اأ�سحاب الأعمال واخلريين 

واملتربعني على تق���دمي املنح الدرا�سية 

للطلب���ة املتفوقني والدعم املايل للطلبة 

املتع�رشي���ن ماديًا وذل���ك خدمة للعلم 

والتعليم.

واأ�س���ار الب�ستك���ي اإىل اأن تعزي���ز عالقة 

العمال باجلامعات وموؤ�س�سات  ا�سحاب 

التعليم العايل اأمر مهم جدا على ال�سعيد 

الوطني خا�سة فيما يتعلق بدعم الطلبة 

املتفوق���ني والطلبة غ���ري القادرين على 

ال�ستمرار يف الدرا�سة لأ�سباب مادية. 

وا�ساف اأن على القطاع اخلا�س ان يلعب 

دورا مميزا يف متت���ني العالقة اليجابية 

التعليمي���ة وتوفري ما  املوؤ�س�س���ات  مع 

يل���زم من دعم م���ادي وعين���ي لتتمكن 

تل���ك املوؤ�س�سات من الدخ���ول اىل عامل 

والتفوق  والكادميية  العلمية  التناف�سية 

يف هذا املجال. 

من جهته ق���ال ال�سيد الكامل اإنه م�ستمر 

يف تقدمي هذه املنح���ة واإتاحة الفر�سة 

املواطن���ني  الطلب���ة  م���ن  للمتمّيزي���ن 

والوافدين لاللتحاق بجامة دبي العريقة 

والتي كانت ول ت���زال حتر�س على رفع 

م�ستوى التعليم يف الدولة وفًقا للمعايري 

املعتم���دة حملي���ا وعاملي���ا. واأ�س���اف 

انه يت����رشف باأن متنح���ه اجلامعة هذا 

الدور الكبري يف دع���م الطلبة املتفوقني 

والنابهني. 

واأ�س���ار اإىل اأن جامع���ة دب���ي اأ�سبحت 

مثاًل للجامع���ات الوطنية التي حتر�س 

على تعليم وتاأهي���ل الطلبة املتخرجني 

خلو�س جتارب ريادة الأعمال والوظائف 

يف القطاعني اخلا�س والع���ام، واأن دور 

القط���اع اخلا�س مه���م للغاية يف تهيئة 

مناخ ايجاب���ي وواعد لكل طالب جمتهد 

وقادر على احداث الف���رق يف املجالت 

العلمية والأدبية والرتبوية.

ومن جهتها قال���ت ال�سيدة �سمر حممود 

م�سوؤول���ة ق�س���م ا�ستقط���اب الطلبة يف 

جامع���ة دب���ي ان منحة ع���ادل الكامل 

املخ�س�سة �سنويا خلم�سة طالب متفوقني 

اأ�سبحت ج���زءا مهما من جمموعة املنح 

التي تقدمها اجلامعة لطالبها وطالباتها. 

واأ�سافت ان ق�سم ا�ستقط���اب الطلبة بدا 

با�ست���الم طلبات هذه املنح���ة الكرمية 

واملتوفرة �سنويا للمتفوقني على قاعدة 

املعدلت وذلك لدرا�سة بكالوريو�س اإدارة 

والهند�سة  املعلوم���ات  اأوتقنية  الأعمال 

الكهربائية.

وتقدم جامعة دبي منحا تعليمية اأخرى 

منه���ا بقيمة 50% على الر�سوم الدرا�سية 

جلميع الطلبة الذين حققوا معدلت ت�سل 

اىل 90% فاأك���ر يف املرحل���ة الثانوية 

لطلب���ة مرحل���ة البكالوريو�س من داخل 

وخارج الدول���ة. كما اأن هناك العديد من 

املنح الأخرى واحل�سومات املتنوعة منها 

50% لأبن���اء املتقاعدي���ن من املواطنني 

و10% للمواطن���ني واأبن���اء دول جمل�س 

التعاون اخلليجي ومن يعمل باحلكومة 

اأو م���ن له اأخ اأو اأخت م���ن الدار�سني يف 

الحتياج���ات  ل���ذوي  و%20  اجلامع���ة 

اخلا�س���ة و15%-30% لأ�سحاب بطاقات 

حم���اة الوطن واأب����رش واإ�سع���اد وفزعة 

ووفر وموظف���ي هيئة كهرباء ومياه دبي 

واأقربائهم م���ن الدرج���ة الأوىل عدا عن 

اإمكاني���ة الدعم املادي من خالل �سندوق 

املنح الدرا�سي���ة للخريجني الذي اأ�س�سه 

مكتب �س���وؤون اخلريج���ني يف اجلامعة، 

كما اأن بع����س اجله���ات الر�سمية تقوم 

برعاية اأحد فئات ه���وؤلء الطلبة ح�سب 

ا�سرتاتيجياتها.

»البردة« ت�ستحدث فئة جديدة 

للخطوط الطباعية العربية
اأبوظبي-الوحدة:

 اأعلن���ت وزارة الثقافة وال�سب���اب عن ا�ستحداث فئة 

جديدة �سم���ن جائزة ال���ربدة 2021، وهي اخلطوط 

الطباعي���ة العربية لتن�سم اإىل فئ���ات اجلائزة التي 

�ستقام بالتوازي مع مهرجان الربدة الذي �سيقام يف 

دي�سمرب املقبل اأثناء فعاليات اإك�سبو 2020 دبي.

وتاأتي اإ�سافة الفئة اجلديدة بهدف دعم فن اخلطوط 

الطباعية العربي���ة، واإحياء املمار�س���ات التقليدية 

با�ستخ���دام التقني���ات والو�سائ���ط احلديثة، ودمج 

الفكر الإ�سالم���ي يف الت�سميم احلديث، وتعزيز �سلة 

امل�سممني ال�سب���اب برتاثهم الإ�سالم���ي، عن طريق 

اإنت���اج خطوط طباعية عربي���ة وعر�سها عرب اأعمال 

فنية م�ستوح���اة من مدح الر�س���ول �سلى اهلل عليه 

و�سلم و�سريته العطرة.

و�ستعل���ن ال���وزارة يف وق���ت لحق ع���ن فتح باب 

الت�سجي���ل وامل�ساركة يف جائزة الربدة 2021، وذلك 

مع بداية �سهر مايو وحتى بداية �سهر يونيو 2021، 

كم���ا �ستعمل على تلقي الأعمال امل�ساركة ابتداء من 

فرتة الت�سجيل ولغاية منت�سف �سهر اأكتوبر، لعر�سها 

عل���ى جلان حتكيم فئات اجلائ���زة الرئي�سية الأربع، 

وهي فئة الزخرفة، وفئة اخلط الكال�سيكي واحلديث، 

وفئ���ة ال�سعر النبطي والف�سي���ح، بالإ�سافة اإىل فئة 

اخلطوط الطباعية العربية.

وقال���ت مع���ايل نورة بن���ت حممد الكعب���ي وزيرة 

الثقاف���ة وال�سب���اب : "جت�سد جائزة ال���ربدة اأ�سالة 

الف���ن الإ�سالمي وجمالياته، وحتاك���ي القيم والإرث 

لهويتنا العربي���ة والإ�سالمية التي قدمت اإىل العامل 

العديد من الفنون م�ساهمة يف اإثراء احلراك الثقايف، 

وعززت م���ن امل�سهد العاملي للفنون، واليوم اأ�سحت 

اجلائزة من�سة عاملي���ة للفنون الإ�سالمية املتعددة، 

ت�ستقطب املوهوبني واملبدعني يف الفنون الإ�سالمية 

املعا�رشة.

13 مليون �شخ�ص 

وتلتزم املوؤ�س�س���ة يف جميع اأعمالها 

باتباع الإجراءات الحرتازية والوقائية 

التي حددتها اجلهات املعنية ملتابعة 

م�س���رية العطاء الإن�س���اين يف الدولة 

التي اأر�سى دعائمها املغفور له الوالد 

املوؤ�س����س ال�سيخ زايد ب���ن �سلطان اآل 

نهيان „طيب اهلل ثراه“ وتدعمها الروؤية 

ال�سدي���دة للقيادة الر�سي���دة لرت�سيخ 

مكان���ة الإمارات عل���ى خارطة الدول 

الأكر عطاءاً وتطوعًا حول العامل.

وق���ال مع���ايل �سعيد حمم���د الطاير 

رئي�س جمل����س الأمن���اء يف موؤ�س�سة 

�سقيا الإم���ارات.. „ ن�ستقي روؤيتنا من 

ماآث���ر حب اخلري للجميع التي غر�سها 

املغفور له الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي 

اأ�سهمت مبادراته النوعية يف حت�سني 

حياة املاليني حول العامل حتى اقرتن 

ا�سم زايد باخلري واجلود والعطاء.. كما 

نعمل على حتقيق روؤية �سيدي �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي����س الدول���ة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دب���ي „رعاه اهلل“ التي 

وردت يف وثيقة اخلم�سني: ’عمل اخلري 

هو �رش م���ن اأ�رشار �سعادة املجتمعات 

ودميوم���ة اخلري والرتق���ي احل�ساري‘ 

ونحر�س على اإغاثة كل �سائل وحمروم 

يف العامل بغ�س النظر عن عرقه ودينه 

وثقافته.

وت�س���كل „�سقي���ا الإم���ارات“ راف���داً 

مهم���ًا جله���ود الإم���ارات يف جم���ال 

العمل الإن�ساين من خ���الل امل�ساريع 

واملبادرات التي تطلقها بالتعاون مع 

الهيئات واملنظم���ات املعنية حمليًا 

وعامليًا به���دف م�ساعدة املجتمعات 

التي تعاين ندرة وتلوث املياه اإ�سافة 

اإىل اإ�رشافه���ا على جائ���زة حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم العاملية للمياه التي 

اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد رعاه اهلل ويبلغ جمموع جوائزها 

مليون دولر اأمريكي“.

واأطلق���ت موؤ�س�سة „�سقي���ا الإمارات“ 

حملتها الرم�سانية 2021 لتوزيع مياه 

ال�رشب على امل�ساكن العمالية والأ�رش 

املتعففة يف خمتلف اإم���ارات الدولة 

بالتع���اون م���ع �رشكة „م���اي دبي“ 

و13 موؤ�س�سة وجمعية خريية حملية 

خالل �سهر رم�سان املبارك. كما عملت 

املوؤ�س�سة على حف���ر الآبار الرتوازية 

وال�سطحية يف كل من موريتانيا وغانا 

والنيجر وبنني وطاجيك�ستان و�سيبلغ 

عدد امل�ستفيدين من ه���ذه امل�ساريع 

قرابة 182،500 �سخ�س.

و�سهدت ال���دورة الثالثة م���ن جائزة 

حممد ب���ن را�سد اآل مكت���وم العاملية 

للمياه اإقباًل اأكرب من ال�رشكات ومراكز 

البحوث واملعاهد البحثية واملبتكرين 

وال�سباب من خمتلف اأرجاء العامل من 

اأ�سحاب التقنيات املبتكرة التي تقدم 

حلوًل لتحدي���ات �سح املياه وذلك يف 

�سوء تو�سيع نط���اق اجلائزة لت�سمل 

تقني���ات جدي���دة تعمل عل���ى اإنتاج 

ومراقب���ة وحتلية  وتخزين  وتوزي���ع 

وتنقي���ة املي���اه با�ستخ���دام الطاقة 

املتج���ددة اإىل جان���ب اإ�سافة جائزة 

احلل���ول املبتكرة لالأزم���ات اإىل فئات 

اجلائزة الثالث ال�سابقة. كذلك �ساركت 

يف هذه الدورة دول جديدة من اأبرزها 

اجلزائر وكينيا مما يدعم اإيجاد حلول 

م�ستدامة ومبتك���رة للت�سدّي مل�سكلة 

�ُسح املياه ويوؤكد اأهمية اجلائزة على 

امل�ست���وى العاملي ويع���زز دور دولة 

لالبتكار  كمن�سة حمف���زة  الإم���ارات 

ووجهة للمبتكرين وحا�سنة للمبدعني 

من جميع اأنحاء العامل.

الحب�ص والغرامة 

ووق���ف عم���ل رخ�س���ة قي���ادة املتهم 

الأول مدة �ستة اأ�سه���ر وحرمانهما من 

الجتماعي  التوا�س���ل  موقع  ا�ستخدام 

مدة �ستة اأ�سهر.

كما اأمرت املحكمة مبحو املقطع املرئي 

واإغ���الق احل�ساب���ني امل�ستخدمني يف 

الواقعة اإغالقا كليًا مع اإلزام املتهمني 

بالر�سوم الق�سائية.

وكان اأح���د „اليوتيوبر“ ق���اد مركبته 

على طريق عام بطي�س وتهور وب�رشعة 

جتاوزت 205 ك���م يف ال�ساعة معر�سا 

حيات���ه وحي���اة م�ستخدم���ي الطريق 

للخطر.

حيثي���ات  يف  املحكم���ة  واأو�سح���ت 

احلك���م اأن اجله���ات املخت�س���ة بر�سد 

واملخالفات على  ال�سلبي���ة  الظواه���ر 

مواق���ع التوا�سل الجتماعي ا�ستطاعت 

ر�سد مقطع مرئ���ي ي�سور اأحد م�ساهري 

التوا�سل الجتماعي وهو يقود مركبته 

الفارهة ب�رشع���ة ت�سل اإىل 205 كم يف 

الرئي�سية  ال�س���وارع  اأحد  ال�ساعة على 

الداخلي���ة جلزيرة اأبوظب���ي وقد اأظهر 

املقط���ع املتهم وه���و يتفاخر مبركبته 

وقوت���ه م�س���ريًة اإىل اأن املته���م لديه 

قاع���دة جماهريية يف الفئ���ة العمرية 

املتو�سط���ة مم���ا ق���د يوؤثر ذل���ك على 

املراهقني وي�سجعهم على ارتكاب مثل 

تل���ك الأفعال اإ�ساف���ة اإىل ما ميثله من 

تعري�س حياة الغري للخطر.

من جهته���ا اأكدت النياب���ة العامة يف 

اأن ال�ستعرا�س بال�سيارات يف  ابوظبي 

ال�سوارع العامة هو اأحد اأكر ال�سلوكيات 

غ���ري امل�سوؤولة لل�سب���اب والتي متثل 

خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من 

اإىل �رشورة  الطريق م�سريًة  م�ستخدمي 

تعاون اجله���ات الرتبوية واملجتمعية 

مع اجلهات املعني���ة وتكثيف حمالت 

التوعي���ة مب���ا يحد من ته���ور ال�سبان 

حياتهم  وتعري����س  الطرق���ات  عل���ى 

وحي���اة الآخرين للخطر .كم���ا اأ�سادت 

الأمنية والق�سائية يف  بجهود اجلهات 

الت�سدي له���ذه ال�سلوكيات عرب اتخاذ 

كافة الجراءات القانونية بحق كل من 

ت�سول له نف�س���ه ال�رشار ب�سالمة اأفراد 

املجتمع اأو ممتلكاته.

الكويت تدر�ص 

يف  انخفا����س  اإىل  اجل���اراهلل  ولف���ت 

الوبائي،  الرت�س���د  م�سحات  اإيجابي���ة 

مبين���ًا اأن الع���دوى اأعل���ى يف مناطق 

ال�سكن ال�ستثماري.

دخول اتفاقية 

ال�سلع  التج���ارة يف  اإجم���ايل  وبل���غ 

واخلدمات بني اململكة املتحدة والأردن 

561 مليون جني���ه اإ�سرتليني يف عام 

2020، وهن���اك جه���ود اإىل زيادة هذا 

الرقم.

اتفاقيات  لدين���ا  ال�سف���ارة«  وقال���ت 

و����رشاكات جتارية اإيجابي���ة يف عدة 

والطريان  التعلي���م  منه���ا  قطاع���ات، 

وجتارة التجزئ���ة والقيا�سات احليوية 

�سادراتن���ا  وت�سم���ل  والتكنولوجي���ا 

الأ�سا�سي���ة اإىل الأردن الآلت ال�سناعية 

العامة، ومول���دات الطاقة امليكانيكية، 

الطبي���ة  واملنتج���ات  وال�سي���ارات، 

ل���واردات  وبالن�سب���ة  وال�سيدلني���ة، 

اململك���ة املتح���دة م���ن الأردن فه���ي 

ت�سمل مول���دات الطاق���ة امليكانيكية، 

اخل���ام،  واملع���ادن  واخل����رشوات، 

واملالب�س، والآلت ال�سناعية العامة«.

 ب���دوره ، رح���ب وزير �س���وؤون ال�رشق 

الأو�س���ط و�سم���ال اأفريقي���ا، جيم����س 

كليفريل، بهذه التفاقية ، قائاًل اإن هذه 

التفاقية التجارية بني اململكة املتحدة 

والأردن التي تدخل حيز التنفيذ اليوم 

تعترب خط���وة مهم���ة و�س���وف تدعم 

والأردنية،  الربيطانية  ال�رشكات  ن�ساط 

وت�سمن ا�ستمرار هذه ال�سداقة يف النمو 

والزدهار.

واأ�س���اف اأنها �ست���وؤدي اإىل بناء روابط 

جتاري���ة اأق���وى وج���ذب املزي���د من 

على  البلدين  وم�ساع���دة  ال�ستثمارات 

النهو�س ب�سكل اأف�سل بعد تاأثري جائحة 

فريو�س كورونا.

ي�سار اىل اأنه مت توقيع اتفاقية ال�رشاكة 

الأردنية الربيطاني���ة يف  اخلام�س من 

ت�رشي���ن ثان/ نوفم���رب  2019، و�سدر 

مر�س���وم ملك���ي اأردين بذل���ك يف 25 

�سباط/فرباير املا�سي ، واأكدت احلكومة 

الأردنية يف اأول من اآذار/مار�س املا�سي  

النتهاء من جميع اإجراءاتها.

البحرية التون�شية 

ومن بني املوقوفني 14 مهاجرا تون�سيا 

و85 �سخ�سا ينحدرون من دول اإفريقيا 

جنوب ال�سحراء.

ويخاط���ر الآلف عل���ى امت���داد العام 

باأرواحهم ع���رب زوارق �سغرية انطالقا 

م���ن ال�سواحل التون�سي���ة للو�سول اإىل 

اأقرب نقطة من ال�سواحل الأوروبية عرب 

اإيطاليا.

وقبل اأ�سبوعني لقي 41 �سخ�سا من دول 

اإفريقيا جن���وب ال�سحراء حتفهم غرقا 

قرب �سواحل �سفاق����س يف حماولتهم 

للو�سول اإىل ال�سواحل الإيطالية وقبلها 

انت�سلت  املا�س���ي  �سباط/فرباي���ر  يف 

البحرية التون�سية جثث 39 غريقا من 

بينهم اأطفال ون�ساء.

قائد �سرطة راأ�س الخيمة ي�سهد تخريج البرنامج الإر�سادي لتاأهيل 

�سباط الم�سار الوظيفي

75% خ�شم على الر�شوم الدرا�شية

»خيرية ال�سارقة« تعتمد توزيع 1000 وجبة احتفاًل بيوم العمال
ال�سارقة-وام:

 اعتم���دت جمعية ال�سارقة اخلريية توزيع 1000 وجبة 

اإفط���ار �سائم للعم���ال بالتعاون م���ع ال�سارقة لإدارة 

الأ�سول وذلك مبنا�سبة الحتفال بيوم العمال العاملي 

الذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقديرا ملا تقدمه 

هذه الفئات من عط���اء يومي وجهد كبري للحفاظ على 

نظاف���ة وا�ستدامة البيئة املحيط���ة وباعتبارهم طرفًا 

رئي�سي���ًا يف عملية الإنتاج و�رشي���كًا يف التنمية التي 

ت�سهدها الدول���ة. واأكدت عائ�سة احلوي���دي مدير اإدارة 

التط���وع وخدمة املجتمع بجمعية ال�سارقة اخلريية اأن 

اجلمعي���ة حتر�س على الحتفال به���ذه املنا�سبة التي 

متثل لفتة �سكر وعرفان لفئة العمال نظري ما يبذلونه 

من جهود ملمو�سة ومهم���ة يف م�سرية التنمية وركيزة 

التق���دم والنه�سة له���ذا اأ�سبح تكرمي العم���ال وتقدير 

جهودهم وعطائهم واجبًا على كل دولة من دول العامل 

وعلى كل موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتالأحد 2 مايو 2021 ــ العـدد 14735 

ال�سعبة البرلمانية الإماراتية 

ت�ستعر�ض مبادرات الدولة لتمكين 

ال�سباب في موؤتمر دولي

اأبوظبي-وام:

ا�شتعر�شت ال�ش���عبة الربملانية للمجل�س الوطني 

االحت���ادي خ���ال م�ش���اركتها يف املوؤمتر الدويل 

ال�ش���ابع لاحتاد الربملاين ال���دويل للربملانيني 

ال�شباب، الذي عقد على مدى يومي 28 و29 اأبريل 

2021، �ش���من اأجندة اجتماع���ات اجلمعية 142 

لاحتاد الربملاين الدويل، جهود ومبادرات وبرامج 

دولة االإمارات الداعمة لتمكني ال�شباب.

مثل ال�شعبة الربملانية االإماراتية يف املوؤمتر الذي 

مت عن بعد �شعادة كل من: مريه �شلطان ال�شويدي، 

و�شارة حممد فلكناز، ومروان عبيد املهريي اأع�شاء 

جمموعة ال�شعبة يف االحتاد الربملاين الدويل.

وقالت �ش���عادة مريه �ش���لطان ال�ش���ويدي خال 

مداخلة ال�شعبة يف اجلل�شة الرابعة للموؤمتر التي 

عقدت حتت عنوان "التمكني االقت�ش���ادي: حتويل 

التحدي اإىل فر�ش���ة"، اإنه على الرغم من الظروف 

اال�ش���تثنائية لتف�ش���ي جائحة كوفيد-19، اإال اأن 

دولة االإمارات ا�ش���تمرت يف �شيا�شتها وبراجمها 

الداعمة لتمكني ال�ش���باب، يف ظ���ل وجود قيادة 

توؤمن بقيمة ال�ش���باب، واإ�رشاكهم يف ر�شم مامح 

امل�شتقبل.

واأ�ش���افت :اأن من اأهم املب���ادرات التي قامت بها 

االإمارات لتمكني ال�ش���باب، قرارها باإلزامية اإ�رشاك 

اأع�ش���اء من فئة ال�ش���باب االإماراتي يف جمال�س 

اإدارات اجلهات واملوؤ�ش�شات وال�رشكات احلكومية، 

مبا ال يقل عن ع�شو واحد، وممن ال تتجاوز اأعمارهم 

30 عامًا، بحيث مت اختيار 33 �ش���ابا و�شابة يف 

فرباير 2020 يف ع�ش���وية تلك املجال�س، لتعزيز 

امل�ش���اركة ال�ش���بابية يف تطوير حلول ملختلف 

امللفات والق�شايا الوطنية. وكذلك اعتماد حكومة 

دولة االإم���ارات يف فرباير 2020 �شيا�ش���ة اإ�رشاك 

ال�شباب يف املهمات الر�شمية للجهات االحتادية، 

والتي تهدف اإىل اإ�رشاك املوظفني من فئة ال�شباب 

الذي���ن تقل فئته���م العمرية عن 35 عاما �ش���من 

الوفود امل�ش���اركة يف املهمات الر�ش���مية لتمثيل 

جهات عملهم خارج الدولة.

كما ارتفعت ن�ش���بة متثيل ال�ش���باب يف املجل�س 

الوطني االحتادي يف الف�ش���ل الت�رشيعي ال�شابع 

ع�رش، حيث بلغت ن�ش���بة اأع�ش���اء املجل�س حتت 

�ش���ن ال� 40 عامًا 25%، وهو رقم مرتفع بح�ش���ب 

املعايري الربملانية الدولية.

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت اللجنة العليا املنظمة ملعر�س اأبوظبي الدويل 

لل�شيد والفرو�شية اإطاق باقة من امل�شابقات الرتاثية 

والفنية والثقافي���ة، لتعزيز جهود احلفاظ على الرتاث 

والتقاليد االأ�شيلة و�شون البيئة وال�شيد امُل�شتدام.

ومّت ر�ش���د جوائز مادية ومعنوية قّيمة للفائزين الذين 

�ش���يتم االإعان عنهم خال اأيام املعر�س، فيما �ش���يتم 

الك�ش���ف قريبًا عن �رشوط ومعايري امل�ش���اركة يف كل 

م�شابقة عرب املن�ّشات االإلكرتونية وح�شابات التوا�شل 

االجتماعية اخلا�ش���ة بكل من معر�س اأبوظبي الدويل 

لل�شيد والفرو�شية، ونادي �شقاري االإمارات، حيث يبداأ 

الرت�ّشح للم�شاركة يف امل�شابقات من اأّول مايو اجلاري 

حتى 31 اأغ�شط�س القادم.

وُتق���ام ال���دورة الثامن���ة ع�رشة م���ن املعر�س، حتت 

رعاية�ش���مو ال�ش���يخ حمدان بن زاي���د اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �شقاري االإمارات، 

خال الفرتة من 27 �ش���بتمرب حتى 3 اأكتوبر القادمني 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، بتنظيم من نادي 

�شقاري االإمارات.

ويحظى املعر�س برعاية ر�ش���مية م���ن هيئة البيئة - 

اأبوظبي، ال�ش���ندوق ال���دويل للحفاظ عل���ى احلبارى، 

ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

ومّت اعتم���اد ثيم���ة احلدث للدورة القادمة "ا�ش���تدامة 

وتراث.. ب���روٍح ُمتجّددة"، انعكا�ش���ًا جله���ود اأبوظبي 

والعامل يف تعزيز ا�شتدامة البيئة وال�شيد والريا�شات 

الرتاثي���ة واالأعم���ال التجاري���ة ذات ال�ش���لة، وبلورة 

ا�شرتاتيجية �ش���املة لتطوير احلدث وابتكار املزيد من 

الفعاليات واالأن�شطة التي ترتكز على جناحات الدورات 

املا�شية بروح ُمتجّددة ُمبدعة.

وق���ال معايل ماجد عل���ي املن�ش���وري، رئي�س اللجنة 

العليا املنظمة للمعر�س االأمني العام لنادي �ش���قاري 

االإمارات، اإّن هذه امل�ش���ابقات املمي���زة تاأتي يف اإطار 

احلر����س على تعريف اجليل اجلدي���د بالرتاث الثقايف 

واحل�شاري والبيئي الآبائهم واأجدادهم واأهمية احلفاظ 

على البيئة ، اإىل جانب ا�ش���تقطاب املبدعني من كافة 

اأنحاء العامل للم�ش���اركة يف معر����س اأبوظبي الدويل 

لل�شيد والفرو�شية.

واأ�ش���اف : اعتاد الزوار اأن يكونوا على موعٍد من خال 

احلدث مع الرتاث واأ�ش���الته، واكت�شاف �شغف االإن�شان 

امُلعا�رش بتطوير تلك الريا�ش���ات االأ�ش���يلة، وتوثيقها 

واإبراز دورها االجتماعي واحل�شاري االإن�شاين امل�شرتك، 

من خال اأ�شاليب واأ�شكال واأمناط فنية واأدبية وثقافية 

متعددة، ممتعة، وعامرة بالت�شويق والتمّيز واالإبداع.

ياأتي تنظيم م�شابقة "اأف�شل بحث يف ال�شيد والفرو�شية 

عند العرب" بهدف ت�ش���جيع الباحثني واملخت�شني يف 

جم���ال الرتاث، ون�رش ر�ش���الة املعر����س بعيدة املدى 

يف امل�ش���اهمة باحلفاظ على البيئة والرتاث الثقايف، 

وا�شتدامة ال�ش���يد، والرتويج الأبوظبي كوجهة ثقافية 

عريق���ة، وحتفيز ن�ش���اطات الباحث���ني واإبداعاتهم يف 

جماالت توثيق وتاأريخ الرتاث العريق للمنطقة، وب�شكل 

خا�س يف جمال ال�ش���قارة الذي ُيعترب اأحد اأهم ركائز 

تراث دولة االإمارات ومنطقة اخلليج العربي.

وامُل�ش���اركة مفتوح���ة لكافة اجلن�ش���يات من �رشيحة 

ال�ش���باب "ما بني 20 – 28 �شنة"، �شمن فرعي بحوث 

اللغة العربية واللغ���ة االإجنليزية، حيث مُتنح جائزة 

لكّل منهما.

ومن �رشوط تقدمي البحث اأن يتناول اأحد جوانب ال�شيد 

والفرو�ش���ية عند العرب، واأن يكون حديثًا ومل ي�ش���بق 

ن�رشه يف اأي من و�ش���ائل االإعام، واأال يكون قد فاز باأي 

جائزة عربية اأو دولية.

وتتوّجه م�ش���ابقة "اأف�ش���ل اخرتاع يف جمال ال�شقارة 

وال�شيد"، وم�ش���ابقة "اأف�شل �شيارة ُم�ّش�شة لرحات 

ال�ش���يد" لل�رشكات العار�ش���ة وامُل�شاركني يف معر�س 

اأبوظبي الدويل لل�ش���يد والفرو�ش���ية من كافة الدول، 

عل���ى اأن يكون االبتكار جديداً وُيقّدم خدمة ملمو�ش���ة 

لل�شقارين وهواة ال�شيد ورحات ال�شفاري، ومل ي�شبق 

امل�ش���اركة به م���ن قبل، وبحيث يتم عر�ش���ه جلمهور 

املعر�س للمرّة االأوىل يف الدورة القادمة.

اأما ُم�شابقات "اأجمل اللوحات الفنية" و"اأجمل ال�شور 

الفوتوغرافية"، فهي موجهة للر�ش���امني وامل�ش���ورين 

من كافة اأنحاء العامل، وت�ش���مل ثاثة فروع "ال�شقارة، 

والفرو�شية، والرتاث" بحيث يتم تكرمي الفائزين الثاثة 

االأوائل يف كل فرع، على اأن ُي�شمح لكل فنان بامل�شاركة 

بعمل فني واحد من اإنتاجه يف 2021، ويت�شم باالإبداع 

والتمّيز واحل�س الفني العايل، وفق معايري يتم االإعان 

عنها الحقًا.

وياأتي تنظيم هذه امل�ش���ابقات يف اإطار احلر�س على 

احلفاظ على الرتاث االإن�ش���اين، وت�ش���ليط ال�شوء على 

املكانة املميزة التي حتوزها ال�شقور واخليول يف دولة 

االإمارات، وتعريف االأجيال بالرتاث الثقايف واحل�شاري 

والبيئي الآبائهم واأجدادهم واأهمية �ش���ونه واإبرازه من 

خال ر�شالة الفن النبيلة.

وبالتوازي مع ذلك، ويف اإطار تكرمي جمهوره الوا�ش���ع 

من كافة اجلن�ش���يات وت�ش���جيعه عل���ى التفاعل مع 

املعر����س، فقد اأطلق���ت اللجنة العلي���ا املنظمة لزوار 

احلدث من متلف الفئات الُعمرية، ُم�ش���ابقة "اأف�ش���ل 

�ش���ورة فوتوغرافية ُت�ّش���د فعاليات الدورة ال� 18"، 

وكذلك ُم�شابقة "اأف�شل مقطع فيديو لفعاليات معر�س 

اأبوظبي الدويل لل�ش���يد والفرو�شية" يف دورته القادمة 

"اأبوظبي 2021" ، وفق �رشوط �شوف ُتعلن عنها من�ّشة 
املعر�س االإلكرتونية وح�ش���اباته عرب و�شائل التوا�شل 

االجتماعي ُقبيل انطاق الفعاليات بفرتة كافية.

واأعل���ن املعر����س ه���ذا العام اأي�ش���ًا عن تخ�ش���ي�س 

م�شابقاته ال�شعرية املميزة لفئة ال�شباب من ال�رشيحة 

العمرية "من 18 – 28 �شنة" ، وهي عبارة عن م�شابقة 

اأجمل الق�ش���ائد يف ثاث فئات، هي "و�ش���ف الطري"، 

"املقنا����س"، و"فق���دان الطري"، بحي���ث مُتنح اجلوائز 
للفائزين الثاثة االأوائل يف كل فئة.. وت�شرتط امل�شابقة 

اأن تكون الق�ش���ائد حديثة مل ي�ش���بق ن�رشها ويرتاوح 

عدد اأبياتها من 15 حتى 25 بيتًا، مع اإر�ش���ال ت�شجيل 

�شوتي للق�شائد امُل�شاركة ب�شوت ال�شعراء امُلرت�شحني.

اأما م�ش���ابقة "اأجمل ال�ش���قور املكاثرة يف االأ�رش" فقد 

حققت �ش���هرة عاملية وا�شعة وا�ش���تقطبت العديد من 

امل�شاركني الذين يحر�شون على تقدمي اأف�شل ما لديهم 

من ال�ش���قور املكاثرة يف مزارع ال�ش���قور يف املنطقة 

والعامل، وحازت على تقدير اجلهات االإقليمية والدولية 

املعنية ب�ش���ون الرتاث وحماية البيئة ملا �شكلته من 

حتفيز كبري لل�شقارين للمحافظة على ال�شقور الربية.

»اأبوظبي الدولي لل�سيد والفرو�سية« يطلق باقة 
من الم�سابقات

الأر�سيف الوطني الإماراتي والمكتبة الوطنية الإ�سرائيلية يوّقعان مذكرة تفاهم
اأبوظبي-الوحدة:

  يف اإطار تعزيز التعاون امل�ش���تقبلي 

وتطويره ب���ني دولة االإمارات العربية 

اإ�رشائي���ل، وتعميق  املتح���دة ودولة 

العاقات الثقافية ملا فيه م�ش���لحة 

االأر�ش���يف  وقع  ال�ش���ديقني،  البلدين 

الوطني االإمارات���ي واملكتبة الوطنية 

االإ�رشائيلية مذك���رة تفاهم ترمي اإىل 

دعم االأهداف امل�شرتكة، ودعم الربامج 

املتبادلة،  املنفع���ة  واالأن�ش���طة ذات 

والتع���اون يف االأن�ش���طة الثقافي���ة، 

مبا ي�شب يف م�ش���لحة قطاع الرتاث 

الثقايف والوثائقي الدويل.

ج���رت وقائع حف���ل توقي���ع مذكرة 

التفاه���م )ع���ن ُبع���د( ومت نقلها عرب 

التقنيات التفاعلية تطبيقًا لاإجراءات 

املرحلة  تتطلبه���ا  التي  االحرتازي���ة 

الراهنة، وذلك بح�شور �شعادة حممد 

حممود اخلاجة �ش���فري دولة االإمارات 

يف اإ�رشائي���ل، و�ش���عادة اإيتان نائيه 

االإ�رشائيلية  ال�ش���فارة  باأعمال  القائم 

لدى دولة االإمارات، و�ش���عادة جمعة 

االأر�شيف  اإدارة  الرميثي ع�شو جمل�س 

التنفيذية،  اللجن���ة  رئي����س  الوطني 

و�شعادة عبد اهلل ماجد اآل علي املدير 

التنفيذي لاأر�ش���يف الوطني، وال�شيد 

ديفيد بلومربج رئي����س جمل�س اإدارة 

والدكتورة  الوطني���ة،  اإ�رشائيل  مكتبة 

راحيل يوكلي�س رئي�ش���ة املجموعات 

يف املكتب���ة الوطني���ة االإ�رشائيلي���ة 

وم�شوؤولني من املوؤ�ش�شتني.  وقد وقع 

مذكرة التفاهم كل من: �شعادة الدكتور 

عب���د اهلل حمم���د الري�ش���ي مدير عام 

االإماراتي، وال�شيد  الوطني  االأر�ش���يف 

اأوري���ن واين���ربغ الرئي����س التنفيذي 

للمكتبة الوطنية االإ�رشائيلية.

وقد اأ�ش���اد معايل حم���د عبد الرحمن 

املدفع، اأم���ني عام �ش���وؤون املجل�س 

االأعل���ى لاحت���اد، رئي����س جمل����س 

اإدارة االأر�ش���يف الوطني بتوقيع هذه 

االتفاقي���ة موؤك���داً اأهميتها يف تعزيز 

الثقافية يف  التعاون بني املوؤ�ش�شات 

دولة االإمارات العربية املتحدة ودولة 

اإ�رشائيل، ودورها يف تعميق العاقات 

بني البلدين عامة.

 وبهذه املنا�شبة قال �شعادة الدكتور 

عب���د اهلل حمم���د الري�ش���ي مدير عام 

االأر�ش���يف الوطني: نلتقي اليوم لكي 

ن�ش���ع لبنة جديدة يف بناء ال�رشاكة 

بني االإم���ارات واإ�رشائيل، ونحن ندرك 

م���ا لهذه العاقات اجلديدة من اأهمية 

كبرية بالن�شبة للطرفني كونها ت�شّب 

يف دعم االأهداف امل�ش���رتكة يف اإثراء 

قطاع الرتاث الثق���ايف والوثائقي يف 

البلدي���ن، وتدع���م يف الوقت نف�ش���ه 

املنفع���ة  ذات  واالأن�ش���طة  الربام���ج 

االأر�ش���يف  يتاأمل  وم���ن  املتبادل���ة، 

الوطني االإمارات���ي واملكتبة الوطنية 

االإ�رشائيلي���ة وثراءهما باملخطوطات 

والوثائق التاريخية باأ�ش���كالها يدرك 

اأهمي���ة التع���اون والتكام���ل بينهما 

والنتائ���ج االإيجابي���ة التي �ش���تعود 

عليهما من جرّاء هذا التعاون.

واأ�ش���اف: وال بد من االإ�شارة اأي�شًا اإىل 

اأهمية التجارب التي خا�شها كل من: 

الوطنية  واملكتبة  الوطني  االأر�ش���يف 

االإ�رشائيلية واآلي���ات العمل املتطورة 

يف كليهما، والتي �شتفتتح اآفاقًا ملزيد 

من التقدم م�ش���تقبًا، منوه���ًا اإىل اأن 

االأر�شيف الوطني قد ا�شتطاع اأن يفرد 

جناحيه عرب العامل لي�ش���ل اإىل اأكرث 

االأر�شيفات واملكتبات العاملية تقدمًا، 

واأن ي�شتقي منها خا�شة تاربها.

تعاون بين جامعة الإمارات 

والأكاديمية ال�سينية 

للعلوم الزراعية

العني-وام:

 ناق�ش���ت جامعة االإمارات العربية املتحدة واالأكادميية 

ال�ش���ينية للعلوم الزراعية -  املعهد ال�ش���يني الوطني 

املتكامل يف اأبحاث الزراعة - عددا من املوا�ش���يع التي 

ت�ش���اهم يف تطوير جم���ال البحوث العلمية اخلا�ش���ة 

بالعلوم الزراعية، والتعاون يف جمال الدرا�شات العليا.

ج���اء ذلك خال اللقاء الذي نظمته ال�ش���فارة االإماراتية 

بال�ش���ني مب�ش���اركة عدد م���ن االأكادميي���ني والباحثني 

املهتمني يف هذا املجال من قبل اجلهتني.

واأ�شار الدكتور اأحمد مراد  النائب امل�شارك للبحث العلمي 

اإىل اأهمية التعاون البحثي الدويل و�ش���عي اجلامعة يف 

تخ�ش���ي�س كل اجلهود املمكنة لتو�شيع التعاون الدويل 

يف عدة جماالت ا�شرتاتيجية.

وقال اإنه يف اإطار تفعيل التعاون البحثي مع االأكادميية 

ال�شينية للعلوم الزراعية، �شتعمل جامعة االإمارات على 

تبنى عدة مبادرات وم�ش���اريع م�ش���رتكة م�شتقبلية بني 

الطرفني والتي تهدف اإىل دعم البحوث العلمية املت�شلة 

باالأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية.

واأ�شاف اأن هذا التعاون �شيعزز من اإلتزام الطرفني باإثراء 

جودة البحث العلمي عرب م�ش���اهمات متميزة تعزز من 

دور املوؤ�ش�ش���تني يف دعم العلوم والتكنولوجيا عامليًا.. 

م�ش���ريا اإىل اأن هذا التعاون ياأتي �ش���من خطة اجلامعة 

االإ�ش���رتاتيجية يف دع���م ال���روؤى والتطلع���ات العلمية 

والبحثية م���ن خال التعاون العلم���ي والبحثي والذي 

�شي�شاهم يف بناء مهارات الطلبة البحثية.

م���ن جانبها اأو�ش���حت االأكادميي���ة ال�ش���ينية للعلوم 

الزراعي���ة اأن هذا االجتماع يتبن���ى بداية جديدة لبحث 

�ش���بل التعاون ما ب���ني االأكادميية وجامع���ة االإمارات، 

باعتباره التعاون االأول من نوعه مع اجلامعات الوطنية 

البحثية االإماراتية.

اأبوظبي-الوحدة:

اأن���ور قرقا�س  اأكادميي���ة   ا�شت�ش���افت 

الدبلوما�شية العامل ال�شيا�شي االأمريكي 

املرموق الربوفي�ش���ور اإلي���وت اأ. كوهني 

عمي���د كلية بول اإت�س نيتز للدرا�ش���ات 

الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز 

يف وا�ش���نطن وال���ذي األق���ى حما�رشة 

افرتا�ش���ية حمل���ت عن���وان "التجارب 

العملية مقابل االجتهادات املبنية على 

اأ�ش����س علمية يف العاق���ات الدولية" 

بح�ش���ور طلب���ة االأكادميي���ة وطاقمها 

االإداري واالأكادمي���ي وع���دد من موظفي 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

وتاأتي هذه املحا�رشة لتكون االإ�ش���افة 

املحا����رشات  �شل�ش���لة  اإىل  اجلدي���دة 

اأكادميية  توا�ش���ل  الت���ي  واجلل�ش���ات 

اأن���ور قرقا����س الدبلوما�ش���ية تنظيمها 

االأكادميي���ني  اأب���رز  ا�شت�ش���افة  ع���رب 

والدبلوما�شيني وال�شخ�شيات ال�شيا�شية 

حمليًا وعامليًا.

االفرتا�ش���ية  املحا����رشة  وناق�ش���ت 

للربوفي�ش���ور كوه���ني درا�ش���ة واقع ما 

يتخذه الدبلوما�ش���يون م���ن اجتهادات 

مبنية على اأ�ش����س علمية يف العاقات 

الدولي���ة حي���ث ركز يف طرح���ه على 

م���ا تعتم���ده اأكادميي���ة اأن���ور قرقا�س 

الدبلوما�ش���ية وكلية الدرا�شات الدولية 

املتقدم���ة بجامعة جون���ز هوبكنز من 

منهجيات تعليمية غري تقليدية ت�شتند 

اإىل حماور عملية وواقعية ي�شتفيد منها 

الدبلوما�شيون العاملون يف امليدان.

ومتهد هذه املحا�رشة الطريق للمزيد من 

التعاون بني االأكادميية وكلية الدرا�شات 

الدولية املتقدمة �ش���من اأن�شطة القيادة 

الفكرية يف موا�ش���يع كالتعاون الدويل 

والدرا�ش���ات اال�ش���رتاتيجية وال�شيا�شة 

العامة.

ورحب �ش���عادة برناردين���و ليون مدير 

عام اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية 

بالربوفي�شور كوهني موؤكدا انه ا�شتطاع 

عرب وجه���ات نظره امللهم���ة اأن يفتح 

اآفاق���ًا جدي���دة يف جماالت ال�ش���وؤون 

الدولية. واأ�شار ليون اإىل اأهمية مثل هذه 

الفعاليات لطلبة االأكادميية.

وقال: "كاأحد املراك���ز املرموقة عامليًا 

يف جمال �ش���ياغة ال�شيا�شة اخلارجية 

واإعداد قادة العمل الدبلوما�ش���ي تلتزم 

الدبلوما�ش���ية  قرقا�س  اأن���ور  اأكادميية 

دبلوما�ش���يي  م���ن  طلبته���ا  باإبق���اء 

امل�ش���تقبل عل���ى تفاع���ل مبا����رش مع 

الدبلوما�ش���يني وال�شيا�ش���يني  اأف�ش���ل 

واالأكادمييني حول العامل عرب ما تنظمه 

من اأن�شطة وفعاليات متنوعة".

م���ن جانبه ق���ال اإلي���وت كوه���ني اإن 

الدبلوما�ش���ية  قرقا�س  اأن���ور  اأكادميية 

وكلي���ة الدرا�ش���ات الدولي���ة املتقدمة 

بجامع���ة جونز هوبكن���ز تعمان على 

اإعداد اأجيال م���ن اخلريجني املحرتفني 

يف اإدارة ال�ش���وؤون الدولي���ة اإذ تزود كل 

االأ�شا�ش���ية  باملهارات  طلبته���ا  منهما 

للعم���ل الدبلوما�ش���ي والت���ي تبداأ من 

كتابة املذك���رات واخلطابة العامة وفن 

اإعداد التقارير واإجراء املفاو�شات ولكن 

االأهم م���ن ذلك تعمل كا املوؤ�ش�ش���تني 

عل���ى تعلي���م طلبتهما كيفية اإ�ش���دار 

االأحكام املبنية على اأ�ش�س علمية".

ويع���د اإليوت كوهني اأ�ش���تاذ يف زمالة 

"روبرت او�ش���جوود" بكلية الدرا�ش���ات 
الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز 

كما ي�ش���غل عمادة الكلية وح�شل على 

درجت���ي البكالوريو����س والدكتوراه من 

جامعة هارفارد والتي عمل فيها مدر�شًا 

لبع�س الوقت.

كما حا����رش اأي�ش���ًا يف الكلية احلربية 

البحرية االأمريكية قبل انتقاله اإىل كلية 

الدرا�ش���ات الدولي���ة املتقدمة بجامعة 

جونز هوبكنز عام 1990.

اأكاديمية اأنور قرقا�ض الدبلوما�سية ت�ست�سيف عميد كلية 

الدرا�سات الدولية بجامعة جونز هوبكنز

على طريق تر�سيخ ال�سالم وتعزيز العالقات الثقافية بين البلدين
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 اسم الرشكة :  مادهوراج للمجوهرات ذ.م.م 
العنوان :    مكتب 601 ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، ديرة، بورسعيد 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1279704    رقم الرخصة 780013        

 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  :    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 «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 : أريل لصيانة القطارات ش.  ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم A806 ملك رشكة مصالح للتجارة العامة ، بر ديب، بزنس بايي

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1532422   رقم الرخصة   862906      

 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 :   اركيويت ستار تكنولوجيز  ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 1305 ملك سعيج محمد الشحات عزب طعيمه ، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1483010    رقم الرخصة 876817         

 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  :  21-2-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-2-21

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 : الخط املثايل للمجوهرات ش.  ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 203 ملك عائشه ابراهيم حمد عبيدالله ، ديرة الضغاية.

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1042627 رقم الرخصة   623510       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
قانونيون،  أر أس محاسبون  : كودوس يب  املصفي  أعاله  وبتعيني  املذكورة  بانحالل الرشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :8-3-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-3-8  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
هاتـــــف   ، القرهود.   ديرة،  الفاليس،  سلوم  بن  سعيد  عيل  سفيان  ملك   BM07 رقم 
2395572 04 فاكس: 2395573 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   اس دي دي كيو للتجارة  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 112 ملك عبدالرزاق عيل حسن ، ديرة، عيال نارص 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1449066   رقم الرخصة  852477       

 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  :14-3-2021       تاريخ تصديق القرار :2021-3-14   

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 / مادهوراج للمجوهرات 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 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 / أريل لصيانة القطارات 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 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / اركيويت ستار تكنولوجيز  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  21-2-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-2-21

 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: كودوس يب أر أس محاسبون قانونيون
  العنوان:  مكتب رقم BM07 ملك سفيان عيل سعيد بن سلوم الفاليس، ديرة، القرهود.  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /الخط املثايل للمجوهرات ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :8-3-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-3-8  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2395572 04 فاكس: 2395573 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 / اس دي دي كيو للتجارة ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :14-3-2021       تاريخ تصديق القرار :2021-3-14   

 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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اأبوظبي-وام:

اأ�شاد معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي 

طاجك�شتان  بني  النار  اإطالق  وقف  بقرار  وال�شالم  للت�شامح 

وقرغيز�شتان وتو�شل البلدين اإىل هدنة .واأكد اجلروان يف ر�شائل 

خاطب من خاللها روؤ�شاء برملانات الدولتني اأن املجل�س على 

ا�شتعداد تام للعمل مبختلف اأجهزته ومبا لديه من امكانيات 

من اأجل تعزيز الهدنة واحلوار بني البلدين ، م�شيداً بدور القيادة 

القرغي�شتانية والطاجك�شتانية يف اعالن الهدنة ووقف اطالق 

النار متمنيًا ا�شتمرار احلوار للتو�شل اإىل حل لكافة النزاعات 

بالطرق ال�شلمية.

وقال رئي�س املجل�س املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يف 

الدولتني  القيادة يف  ن�شيد بدور  ن�شيد   : ال�شاأن  له بهذا  بيان 

لحتواء الزمة ، ونهنئ اجلانبني بت�شكيل جلنة م�شرتكة للحوار 

وحل الأزمة ، وندعو لوقف اأي تطور لال�شكال احلدودي ، ونذكر 

اجلانبني بح�شن اجلوار ،، والعمل على تعزيز التعاون وال�رشاكة 

البلدين  وا�شتقرار  واأمن  وم�شلحة  فيه خري  ملا  ال�شرتاتيجية 

و�شعبيهما .

1 مايو : يوم ال�شيخ زايد للعمل الإن�شاين 1442

1 مايو : يوم العمال العاملي

1 مايو : يوم الد�شتور بجزر مار�شال

1 مايو : اليوم العاملي لل�شحك

2 مايو : اليوم العاملي ل�شمك التونة

1 مايو : يوم الد�شتور يف بولندا

3 مايو : اليوم اخلليجي ل�شعوبات التعلم

3 مايو : اليوم العاملي حلرية ال�شحافة

3 مايو : اليوم العاملي لل�شم�س

4 مايو : اليوم العاملي للمرور

4 مايو : اأ�شبوع املرور العربي

5 مايو : يوم الرتاث العاملي الأفريقي

5 مايو : اليوم العاملي للغة الربتغالية

5 مايو: اليوم العاملي للقابالت

4 مايو : اليوم العاملي للربو2021

5 مايو : يوم نظافة اليدين

6 مايو : يوم ميالد ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 

نهيان رحمه اهلل

6 مايو : يوم توحيد القوات امل�شلحة الإماراتية

6 مايو : يوم ال�شحافة العربية

6 مايو : يوم الالحمية

6 مايو : يوم ال�شويد

ال�رشية   املرور  لكلمة  العاملي  اليوم   : مايو   6

2021

8 مايو : اليوم العاملي للهالل وال�شليب الأحمر

7 مايو : ا�شبوع المم املتحدة العاملي لل�شالمة 

على الطرق2021

8 مايو : اليوم العاملي للثال�شيمياء

8 مايو : اليوم العاملي للطيور املهاجرة 2021

8 مايو : اليوم العاملي للحمري

8 مايو : يوم �شحايا احلرب العاملية الثانية

9 مايو : يوم �شحايا احلرب العاملية الثانية

9 مايو : يوم اأوربا

12 مايو : الأول من �شوال وعيد الفطر ال�شعيد 

1442 هجرية

12 مايو : اليوم العاملي للتمري�س

13 مايو : يوم املوؤرخ ابن الأثري اجلزري

14 مايو : اليوم الوطني لبارغواي

14 مايو : يوم حلف وار�شو

15 مايو : يوم احتالل فل�شطني  

15 مايو : اليوم الدويل لالأ�رشة

15 مايو : يوم بال اأكيا�س بال�شتيكية

15 مايو : اليوم العاملي لهوكي اجلليد

16 مايو : يوم النادل

16 مايو : اليوم الدويل لل�شوء

16 مايو : اليوم الدويل للعي�س معا يف �شالم

17 مايو : اليوم العاملي لرتفاع �شغط الدم

17 مايو : اليوم العاملي خلطوط جندة الطفل

17 مايو : يوم الد�شتور بالرنويج

العاملي لالت�شالت وجمتمع  اليوم   : 17 مايو 

املعلومات 

 " الكوانتي  للطب  العاملي  اليوم   : مايو   18

ال�شمويل"

18 مايو : اليوم العاملي للمتاحف

18 مايو : يوم رابطة العامل الإ�شالمي

19 مايو : اليوم العاملي لطبيب الأ�رشة

20 مايو : اليوم الوطني للكامريون

20 مايو : اليوم العاملي للمرتولوجيا 

20 مايو : اليوم العاملي للنحل

20 مايو : يوم ا�شتقالل تيمور ال�رشقية

20 مايو : اليوم العاملي للموارد الب�رشية

21 مايو : اليوم الدويل لل�شاي

21 مايو : اليوم العربي لكفاءة الطاقة

21 مايو : اليوم العاملي للتنوع الثقايف للحوار 

والتنمية .

 " الأ�شود  اجلبل  ا�شتقالل  يوم   : مايو   21

مونتينيغرو "

22 مايو: يوم الوحدة اليمنية

22 مايو : اليوم العاملي للتنوع البيولوجي

نا�شور  على  للق�شاء  العاملي  اليوم  مايو:   23

الولدة

23 مايو: اليوم العاملي لل�شلحفاة

24 مايو : يوم تاأ�شي�س جمعية المارات الطبية

24 مايو : يوم ا�شتقالل ارترييا

25 مايو : يوم اأفريقيا

25 مايو : يوم ا�شتقالل اململكة الأردنية الها�شمية 

25 مايو : يوم ا�شتقالل الأرجنتني

25 مايو : يوم قيام جمل�س التعاون اخلليجي

26 مايو : يوم الكاتب الماراتي

26 مايو : يوم في�شاك 2021

26 مايو : يوم ا�شتقالل جورجيا

27 مايو : يوم عبد الرحمن بن خلدون

28 مايو : يوم القمة العربية

28 مايو: اليوم الوطني لأثيوبيا

28 مايو : اليوم الوطني لنيبال

28 مايو : اليوم الوطني لأذربيجان

29 مايو : اليوم الدويل حلفظة ال�شالم التابعة 

لالأمم املتحدة

: اليوم العاملي  للت�شلب املتعدد "  30 مايو 

اللويحي "

عن  لالإمتنــاع  العاملي  اليـــوم   : مايو   31

التدخني

»العالمي للت�سامح وال�سالم« ي�سيد بـ»الهدنة« 

بين طاجك�ستان وقرغيز�ستان
79 يوماً عالمياً في دفتر عبدالرحمن نقي لالأيام ال�سنوية ل�سهر مايو 2021

�أخبار و�إعالنات

الأحد 2 مايو 2021-العـدد 14735الأحد 2 مايو 2021-العـدد 14735

الأحد 2 مايو 2021-العـدد 14735الأحد 2 مايو 2021-العـدد 14735

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /الوحدة الجديدة للعقارات/  ذ.م.م 
- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم ) 100979   ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  الوحدة اجلديدة للعقارات  /  ذ.م.م 

الأحد 2 مايو 2021-العـدد 14735

الإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201
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الأحد 2 مايو 2021-العـدد 14735 
�أخبار وتقارير

اأبوظبي-وام:

 اأكـــد معايل ال�شيخ نهيان بن مبـــارك اآل نهيان 

وزيـــر الت�شامـــح والتعاي�ش اأنه رغـــم الظروف 

ال�شتثنائيـــة التي مير بها العـــامل اأجمع جراء 

جائحة "كوفيـــد-19" والإجـــراءات الحرتازية 

والوقائية التي فر�شتهـــا اجلائحة كان ول يزال 

عمـــال الإمارات يف فكر وقلـــب قيادتنا الر�شيدة 

ويظل حا�رضهم وم�شتقبلهم هو ال�شغل ال�شاغل 

لكافة م�شـــوؤويل الإمارات وذلـــك ترجمة ملقولة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

" ل ت�شلون هم" التي بعثت الطماأنينة يف نفو�ش 
جميع �شكان الإمارات بكل اأطيافهم وكان لها اأكرب 

الأثر يف �شحذ الهمم وتخفيف وطاأة هذه اجلائحة 

على اجلميع.

وقال معاليه يف كلمة له خالل ح�شوره احتفال 

وزارة الت�شامـــح باليوم العاملـــي للعمال الذي 

يوافق الأول من مايو من كل عام اإن هذا الحتفال 

مع عمال الإمارات يف يومهم العاملي هذا العام 

يكت�شب اأهمية خا�شة يف ظل جائحة "كورونا" 

ويف هذه املنا�شبـــة اأهنئ كل عامل على الأر�ش 

الإمـــارات اأي كان دوره ومكانه واأتوجه بال�شكر 

والتقديـــر لهوؤلء العمال الذيـــن يقومون بجهود 

مقدرة من اجلميع يف كافة املجالت القت�شادية 

واخلدمية وال�شحية وغريهـــا من املجالت من 

اأجل نه�شة وتنمية املجتمع الإماراتي مبختلف 

قطاعاته.

و�شـــارك يف الحتفاليـــة التـــي نظمتهـــا وزارة 

الت�شامـــح والتعاي�ش مناذج من قطاعات العمال 

يف الدولة، والعديد من اجلهات عرب فعاليات من 

�شمنها تنظيم ن�شخة خا�شة من بطولة الت�شامح 

للكريكت بني الفريقني الأول والثاين اللذين �شاركا 

يف الن�شخـــة الأخرية من البطولـــة حتت �شعار 

"المل املتجـــدد" وذلك بالتعـــاون مع جمل�ش 
ابوظبي الريا�شي ونادي اأبوظبي للكريكت والقرى 

العمالية وجمموعة اللولو وج�شنمال ويف بي ا�ش 

للرعاية ال�شحية.

واأقيمـــت املباراة مـــن دون ح�شـــور جماهريي 

مع مراعاة كافة التعليمـــات الحرتازية واجراء 

الفحو�شـــات الطبيـــة للفرق امل�شاركـــة وكافة 

املنظمني وامل�شاركني يف الفعالية.

وقـــام معايل ال�شيـــخ نهيان بتكـــرمي ال�رضكاء 

والداعمـــني والفرق العماليـــة امل�شاركة وتقدمي 

هدايا رمزيه لهم. .بح�شور �شعادة عفراء ال�شابري 

املدير العام بوزارة الت�شامح والتعاي�ش وعدد من 

�رضكاء الوزارة.

وقـــال معاليـــه اإن دولـــة الإمارات تقـــدر عاليا 

م�شاهمات العمـــال يف التنميـــة ال�شاملة التي 

تعي�شها ويف نه�شتها التي اأ�شبحت مثال عامليا 

رائدا م�شيفا اأن الإمارات �ُشيدت باخلربات الكبرية 

والعمل اجلاد الذي قدمه عمالها ولذا فاإن الإمارات 

ت�شارك تاريخها ونه�شتهـــا مع عمالها جميعًا، 

فمنذ ميالد وطننا الغايل على يد الوالد املوؤ�ش�ش 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ثراه" الذي جعل من الإمارات العربية املتحدة 

دولة ترحب باملوهوبني واملثابرين والطموحني 

للعي�ش والعمـــل برعاية ودعم قيادتها وتعلمنا 

جميعا من الوالد املوؤ�ش�ش احرتام اجلميع والتعامل 

مـــع كافة املقيمني على ار�ش هذا الوطن كمكون 

مهم يف جمتمعنا، ولـــذا حظي العمال باهتمام 

ورعاية قيادتنا الر�شيدة وعرب معاليه عن اعتزازه 

وتقديره للجهود املقدرة التي تطلع بها القيادة 

الر�شيدة ممثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايـــد اآل نهيان رئي�ش الدولـــة "حفظه اهلل" 

�شاحـــب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائـــب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل" �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة وهم جميعا مناذج م�شيئة يف 

دعم العمال ورعاية كافة �شور التعاي�ش واملحبة 

والأخوة الإن�شانية حمليا وعامليا.

عجمان-وام:

 اأكد ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم 

لل�شوؤون الإدارية واملاليـــة، اأهمية الحتفاء مبا 

حققته دولة الإمارات منذ عهد املغفور له ال�شيخ 

زايد بن �شلطـــان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" على 

�شعيد العمل الإن�شاين من خالل تقدمي امل�شاعدات 

الإن�شانية ملختلف ال�شعوب والدول.

وقال مبنا�شبة يـــوم زايد للعمل الإن�شـــاين.. اإن 

دولة الإمارات توؤكـــد التزامها بالروؤية والر�شالة 

الإن�شانية التي ر�شخها ال�شيخ زايد "رحمه اهلل" 

الذي يعترب رمزا للعطاء واخلري والذي حتولت يف 

عهده الدولة اإىل اأكرب الدول امل�شاهمة يف العمل 

الإن�شاين يف العامل.

نهيان بن مبارك: عمال الإمارات في 

قلب وفكر قيادتنا الر�سيدة

اأحمد بن حميد النعيمي

اأحمد بن حميد النعيمي: ال�سيخ زايد 

رمز العطاء والخير

دبي-وام:

 اأطلق �شاحب ال�شمـــو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 

حاكـــم دبي "رعاه اهلل" ، بح�شـــور �شمو ال�شيخ 

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 

رئي�ش املجل�ش التنفيذي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، املرحلة 

الأوىل مـــن م�ـــرضوع "وادي تكنولوجيا الغذاء" 

وهدفه م�شاعفة اإنتاج دبي الغذائي ثالث مرات، 

اإذ ميثل مدينة ع�رضيـــة متكاملة تدمج مفاهيم 

الإدارة املتكاملة للغذاء �شمن اأن�شطتها وت�شعى 

ل�شتقطاب العقول املبدعة وال�شابة لر�شم م�شتقبل 

الغذاء.. وتتمثل روؤيـــة املدينة يف اأن ي�شبح هذا 

امل�رضوع الرائد الأول من نوعه يف املنطقة ليكون 

العالمة التجاريـــة واملرجع الأول ل�شتدامة نظم 

اإدارة الغذاء على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.

وياأتي اإطالق م�رضوع وادي تكنولوجيا الغذاء يف 

مرحلته الأوىل بالتعاون بني وزارة الأمن الغذائي 

واملائي وو�شل للعقـــارات ل�شت�رضاف التخطيط 

الأمثل ملدن وجمتمعات امل�شتقبل الذكية و�شمان 

كفايتها غذائيًا، ودعـــم القت�شاد املتنّوع القائم 

على املعرفـــة والبتكار، وحتقيـــق م�شتهدفات 

ا�شرتاتيجية الأمن الغذائي بتطبيق اأعلى معايري 

ال�شتدامـــة وتوظيف اأحـــدث ما تو�شلـــت اإليه 

التكنولوجيـــا، بحيث يكون مركـــزاً عامليًا رائداً 

لالأمن الغذائي القائم على البتكار.

وقـــال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممـــد بن را�شد اآل 

مكتـــوم.. " وادي تكنولوجيا الغذاء م�رضوع واحد 

�شمـــن جمموعة مـــن م�شاريع الدولـــة املائية 

والزراعيـــة والغذائية �شمـــن ا�شرتاتيجية الأمن 

الغذائـــي الوطني"، لفتًا �شمـــوه اإىل اأن: "الغذاء 

والدواء �شناعات ا�شرتاتيجية مل�شتقبل اأكرث اأمنًا 

وا�شتدامة ورخاء لأجيالنا القادمة".

ح�رض اإطالق املرحلـــة الأوىل من م�رضوع "وادي 

تكنولوجيـــا الغذاء" �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد 

اآل مكتـــوم رئي�ـــش هيئة دبي للطـــريان الرئي�ش 

الأعلى ملجموعة طـــريان الإمارات و�شمو ال�شيخ 

اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�ش جمل�ش 

دبي لالإعالم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 

وزيـــر �شوؤون جمل�ش الـــوزراء ومعايل مرمي بنت 

حممد �شعيد حارب املهـــريي وزيرة دولة لالأمن 

الغذائـــي واملائي ومعايل خليفة �شعيد �شليمان 

رئي�ـــش مرا�شم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 

الوزراء، و�شعادة ه�شام القا�شم، الرئي�ش التنفيذي 

ملجموعة و�شل للعقارات.

ويهـــدف امل�رضوع يف مرحلتـــه الأوىل اإىل توفري 

مقومات التخطيط احل�ـــرضي والتطوير العمراين 

املتكامل متنوع الأن�شطة لإدارة الغذاء بناء على 

نهج البتكار، كما يهدف اإىل تنمية الإنتاج املحلي 

مـــن الأغذيـــة ذات القيمة والتناف�شيـــة العالية، 

بالإ�شافة اإىل بناء مدينة ع�رضية ت�شدّر املعرفة 

حول نظم الغذاء املتقدمة للعامل.. وي�شم امل�رضوع 

مزارع عامودية، ومركزاً لالأنظمة اللوج�شتية، واآخر 

للبحث والتطوير، ومنطقة للت�شوق.

وقد اأبدت العديد من ال�رضكات العاملية اهتمامها 

للبدء فـــوراً �شمن املنطقة اجلديـــدة، التي تركز 

على الزراعة املائية والهوائية وتعمل وفق اأنظمة 

القت�شاد الدائري الأخ�رض، لتجمع بني ال�رضكات 

الزراعية وامل�شتثمرين والأبحاث والتطوير.. وميكن 

للم�رضوع اإنتاج اأكرث من 300 نوع من املنتجات 

الزراعية ميكن اإنتاجها يف املنطقة اجلديدة.

وي�شكل وادي تكنولوجيا الغذاء منطقة اقت�شادية 

متكاملة ت�شتقطـــب اأ�شحاب الأفـــكار الإبداعية 

اجلديدة يف جمال توفري الغذاء للم�شتقبل، ورواد 

الأعمال الطاحمني اإىل اإحالل اأمناط عاملية جديدة 

يف جمال الإنتاج الذكي للغذاء. كما ميثل امل�رضوع 

وجهة عامليـــة ونقطة التقاء لتبادل اخلربات يف 

كافة تخ�ش�شات غـــذاء امل�شتقبل بني امل�شاريع 

النا�شئة الواعدة وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

الن�شطة وال�ـــرضكات العامليـــة املتخ�ش�شة يف 

ال�شناعات الغذائيـــة املبتكرة و�شال�شل توريدها 

املتكاملة وخدماتها اللوج�شتية املتطورة.

ويرتكز امل�رضوع على مبـــادئ اأ�شا�شية تت�شمن 

توفري املرونـــة الت�رضيعية والتنظيمية ل�شناعة 

الغـــذاء، وتفعيـــل التعاون والو�شـــول لالأ�شواق، 

وتوفـــري خدمات فوريـــة ومتكاملـــة لل�رضكات 

واملعاهـــد وم�شاريع التطوير يف املدينة، وتقدمي 

اأ�شعار تناف�شية ملرافق البنية التحتية، وال�شتفادة 

مـــن خطوط التجارة العامليـــة والتعاون الدويل 

لتحقيق النجاحات املاأمولة.. و�شي�شاهم م�رضوع 

وادي تكنولوجيـــا الغـــذاء يف معاجلة حتديات 

عديدة اأبرزها �شعف تبني التكنولوجيا الزراعية 

احلديثة، وقلـــة اخلربات والعمالـــة املاهرة يف 

املجال الزراعي، و�شعف تناف�شية املنتج املحلي.

كما �شي�شكل م�رضوع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي 

املن�شـــة الرئي�شية للبحـــث والتطوير والبحوث 

التطبيقيـــة خلدمة مزارعـــي ومنتجي الغذاء يف 

دولـــة الإمارات والعـــامل. و�شيعالـــج امل�رضوع 

حتديات اقت�شار اخلدمات اللوج�شتية يف جمال 

الأغذيـــة على �رضكات حمـــدودة. و�شيكون وادي 

تكنولوجيا الغذاء مرجعًا ملواكبة اأمناط التغذية 

احلديثة من خالل و�شع معايري اأغذية امل�شتقبل 

املمكنة بالتكنولوجيا احلديثة.

ويتكون م�رضوع وادي تكنولوجيا الغذاء من اأربع 

مناطق اأ�شا�شية هي: منطقة الهند�شة والتكنولوجيا 

الزراعية، وحا�شنات ابتكار الأغذية، ومركز البحث 

والتطوير، ومنطقة الأنظمة اللوج�شتية املتقدمة.

و�شرتكـــز املنطقـــة الأوىل "منطقـــة الهند�شـــة 

والتكنولوجيا الزراعية" على تبّني تقنيات الغذاء 

والزراعة احلديثة، و�شتحتوي على مركز للزراعة 

العمودية التي توفر يف امل�شاحات، وتوظف اأحدث 

البتـــكارات لإنتاج كميات وفـــرية من حما�شيل 

اأ�شا�شية ملدن امل�شتقبل الذكية.

كما �شرتكز منطقة الهند�شة والتكنولوجيا الزراعية 

على م�شاريـــع ابتكارية يف جمـــالت الهند�شة 

احليوية والأمتتة والروبوتات والذكاء ال�شطناعي 

يف جمال الغذاء، ف�شاًل عن دعم تنمية راأ�ش املال 

الب�رضي وبناء القدرات وتطوير الكفاءات املوؤهلة 

يف خمتلف التخ�ش�شات �شمن هذا القطاع احليوي.

بينما �شتتبنى املنطقة الثانية "حا�شنات ابتكار 

الأفكار املبتكـــرة واملتميزة والواعدة،  الأغذية" 

وتدعم امل�شاريع وال�رضكات النا�شئة بتوفري بيئة 

م�شاندة ومنظومة حيوية متكاملة حا�شنة لرواد 

الأعمال واأ�شحاب الأفكار اجلديدة يف جمال غذاء 

امل�شتقبل.

وت�شم املنطقة م�شنعًا لبتكار الو�شفات الغذائية 

اجلديدة. كما �شتحوي على م�رضوع اجليل الثاين 

من املطاعم ال�شديقة للبيئة، والذي يعد الأول من 

نوعه عامليـــًا ل�شت�رضاف ال�شيغ املثلى ملطاعم 

امل�شتقبل التـــي تلبي اأعلى معايـــري ال�شتدامة 

والكفاءة الت�شغيلية والإنتاجية وتر�شيد ا�شتهالك 

املوارد وجتّنب الهدر بكافة اأ�شكاله.

وت�شم املنطقة الثالثة "مركز البحث والتطوير"، 

حيث �شيتم اإن�شاء مركز عاملي للبحث والتطوير 

والأبحاث التطبيقيـــة التخ�ش�شية لدعم من�شاآت 

الأغذيـــة بالإ�شافـــة اإىل توفـــري مركـــز تدريب 

مهنـــي متخ�ش�ش يف اأبحاث الغـــذاء.. و�شيبحث 

املركز تقنيات الروبوتـــات الزراعية، وخ�شائ�ش 

املزروعات املقاومـــة للجفاف والفوائد الغذائية 

للطحالب وبدائل الربوتني، اإىل جانب فر�ش دمج 

الطباعة ثالثيـــة الأبعاد يف جمال اإنتاج الأغذية 

وعملياتها املختلفة.

و�شيدر�ش "مركز البحـــث والتطوير" �شمن وادي 

تكنولوجيا الغـــذاء مو�شوعات م�شتقبلية مهمة 

لتعزيـــز الأمـــن الغذائي العاملي مثـــل تقنيات 

الذكاء ال�شطناعي ملتابعة منو املحا�شيل ور�شد 

الآفات الزراعيـــة والتغريات املناخية والتاأثريات 

البيئيـــة، والآليات الناجحـــة للزراعة امللحية، 

وعلوم اجلينوم يف قطاع التغذية، وال�شتخدامات 

املتاحة للمركبات والطائرات امل�شرّية يف جمال 

الزراعة واإنتاج الغذاء، ف�شاًل عن تقنيات احل�شاد 

الآيل. ويكتمل م�رضوع وادي تكنولوجيا الغذاء من 

خالل املنطقة الرابعة فيه واملخ�ش�شة لالأنظمة 

اللوج�شتية املتقدمة، حيث ت�شم م�رضوع خمازن 

امل�شتقبل من اجليل الرابـــع 4.0، بالإ�شافة اإىل 

توفريها اخلدمات اللوج�شتية النوعية من خمازن 

ذكية لالأغذية، تت�شمـــن اأحدث تقنيات التخزين 

واملحافظة على الغذاء بالعتماد على الأمتتة.

وت�شكل منطقـــة الأنظمـــة اللوج�شتية املتقدمة 

�شمـــن امل�رضوع مركـــزاً لالبتـــكار يف اخلدمات 

اللوج�شتية الذكية يف جمال الغذاء، والتي ت�شمل 

النظم الذكيـــة لتخزين الغذاء وفرز ونقل وتوزيع 

منتجاته املتنوعة وفـــق منظومة عاملية ذكية 

ت�شتخـــدم تقنيات مثل "بلـــوك ت�شني" وحتليل 

البيانات ال�شخمة لت�شمن كفاءة �شال�شل التوريد 

وا�شتمراريـــة عملها، ولتنقل غـــذاًء معروف مدى 

جودتـــه ومن�شـــاأه ومكوناته وطـــرق ت�شنيعه 

وتخزينه وتو�شيله.

ويعـــزز امل�ـــرضوع اجلديد جهود دولـــة الإمارات 

وخططها التـــي ت�شت�رضف امل�شتقبـــل وت�شنعه 

لالأجيـــال القادمة واخلم�شني عامـــًا املقبلة مع 

احتفالها هذا العـــام باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ش 

احتادها.. كمـــا يدعم امل�ـــرضوع ال�شرتاتيجيات 

امل�شتقبلية املدرو�شة التـــي تعزز جاهزية دولة 

الإمـــارات وقدراتها امليدانيـــة واللوج�شتية على 

توفري كافـــة احتياجاتهـــا ويف مقدمتها الغذاء 

ا�شتعـــداداً لكل الظروف واحلـــالت الطارئة.. كما 

ي�شكل امل�رضوع مبادرة ا�شرتاتيجية �شاملة تدعم 

م�شاعي دولة الإمـــارات وطموحها لتكون �شمن 

اأف�شـــل 10 دول �شمن املوؤ�ـــرض الغذائي العاملي 

لعام 2021.

ويدعـــم م�رضوع وادي تكنولوجيـــا الغذاء تطوير 

ا�شتخـــدام التكنولوجيـــا والأبحـــاث يف القطاع 

الزراعـــي لإنتاج الأغذية، كمـــا ي�شجع توجهات 

ت�رضيـــع الكتفاء الذاتي من العديد من املنتجات 

الغذائية الطازجة يف مدن وجمتمعات امل�شتقبل 

مـــن خالل تطويـــر التقنيات الذكيـــة التي توفر 

امل�شاحات وتر�شد يف الـــري وا�شتخدام الأ�شمدة 

مثل الزراعة العمودية واملائية.

ووفقـــًا لإح�شاءات وزارة التغري املناخي والبيئة 

لعـــام 2019، توجد يف دولة الإمـــارات اأكرث من 

177 مزرعـــة متطورة ت�شتخدم اأحـــدث اأ�شاليب 

الـــري والإنتاج وتتخ�ش�ـــش يف الزراعة املائية، 

فيمـــا تن�شط اأكرث مـــن 100 موؤ�ش�شة يف خمتلف 

اأنحاء الدولة يف جمال الزراعة الع�شوية، وهو ما 

ي�شهم يف توفري احتياجات الدولة من اخل�رضوات 

واملنتجات الطازجة على مدار العام بدل القت�شار 

على الزراعة املو�شمية.

ويعـــزز م�رضوع وادي تكنولوجيـــا الغذاء مكانة 

دولة الإمارات كوجهـــة عاملية ل�شناعة الأغذية 

والبتـــكار فيها وتطوير تقنيـــات اإنتاجها، حيث 

ت�شم على اأر�شها اأكـــرث من 500 م�شنع ومن�شاأة 

متخ�ش�شة يف الإنتـــاج الغذائي وخدمة الأ�شواق 

املحلية والإقليمية والت�شدير اإىل خمتلف اأنحاء 

العامل.

وي�شـــكل امل�رضوع كمنطقـــة اقت�شادية متكاملة 

اإ�شافـــة نوعيـــة اإىل املنظومـــة الداعمة جلودة 

املنتجات الغذائيـــة والزراعية يف دولة الإمارات 

التي و�شعـــت اأكرث من 1250 ت�رضيعـــًا وقانونًا 

واإطاراً معياريًا لتعزيز �شالمة الإنتاج والتخزين 

والنقل يف هذا القطاع احليوي.

وت�شم دولة الإمارات ا�شتثمارات �شخمة يف قطاع 

الأغذية وامل�رضوبات تتجاوز 62 مليار درهم.. ومن 

املتوقع اأن ي�شهم م�رضوع وادي تكنولوجيا الغذاء 

يف جذب ال�شتثمارات املحلية والعاملية املبا�رضة 

واجلريئة اجلديـــدة يف م�شاريع واعدة ت�شهم يف 

تنويع القت�شاد الوطنـــي وتعزيز م�شادر الدخل 

وتطوير �شال�شل التوريـــد واخلدمات اللوج�شتية، 

بتوفريه نقطة التقاء عاملية لل�شناعات الغذائية 

واخلدمات والتقنيات املبتكرة املرتبطة بها.

وي�شكل م�ـــرضوع وادي تكنولوجيا الغذاء مدينة 

متكاملة جديدة، ومنطقة اقت�شادية متخ�ش�شة، 

ومركزاً عامليًا رائـــداً لالأمن الغذائي القائم على 

البتـــكار، وم�شاحـــة مفتوحة لأحـــدث الأبحاث 

والبتـــكارات يف جمـــال علوم وتقنيـــات اإنتاج 

وت�شنيع وحفـــظ الأغذية، وتطوير نظم تخزينها 

ونقلها وا�شتدامة م�شادرهـــا، وم�شاركة املعرفة 

املرجعية لكل مـــا يتعلق بالغذاء مع املنظمات 

الدولية املعنية به واملجتمع العلمي العاملي.

دبي-وام:

 تـــربع رئي�ش جمل�ـــش اإدارة الفوؤاد 

لل�رضافة فوؤاد م�شطفى اأبازيد مبليون 

درهم، مـــا يعادل قيمـــة املكونات 

الغذائية الأ�شا�شيـــة ملليون وجبة، 

�شمن حملـــة "100 مليون وجبة"، 

التي اأطلقتها مبادرات حممد بن را�شد 

اآل مكتوم العاملية، لإطعام الطعام 

يف رم�شـــان يف 30 دولة يف العامل 

واآ�شيـــا واإفريقيـــا واأوروبا  العربي 

واأمريكا اجلنوبية.

وتتوا�شل حملة "100 مليون وجبة" 

طوال �شهر رم�شـــان املبارك، لتوفر 

طـــروًدا غذائية للمحتاجـــني اإليها 

يف 30 دولة حـــول العامل، وت�شهم 

يف مكافحة اجلـــوع مب�شاعدة اأفراد 

و�رضكات وموؤ�ش�شات يوؤمنون ب�رضورة 

مد يد العـــون للمحتاجـــني اأينما 

ُوجدوا، وباأهميـــة م�شاندة الر�شالة 

الإن�شانية للحملة التي انطلقت من 

دولة الإمارات لتج�شد قيمها القائمة 

على العطاء الالحمدود.

وتنظم مبادرات حممـــد بن را�شد اآل 

مكتـــوم العاملية حملة 100 مليون 

وجبة بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد 

بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 

الأغذيـــة  وبرنامـــج  والإن�شانيـــة، 

العاملي وال�شبكـــة الإقليمية لبنوك 

الطعـــام واملوؤ�ش�شـــات الإن�شانيـــة 

واخلريية املعنية يف الإمارات ويف 

الدول امل�شمولة باحلملة.

وقال فوؤاد اأبازيد : ي�رضفنا وي�شعدنا 

امل�شاركـــة الدائمـــة يف مثـــل هذه 

احلمـــالت الإن�شانيـــة التي تعك�ش 

مبادئ قيادة دولة الإمارات و�شعبها 

املعروفني بكرمهم وعطائهم، وهذه 

املبادرة متثل فكـــر �شاحب ال�شمو 

ال�شيـــخ حممد بن را�شـــد اآل مكتوم 

نائب رئي�ـــش الدولة رئي�ش جمل�ش 

الـــوزراء حاكـــم دبي "رعـــاه اهلل"، 

وح�شه الإن�شاين القائم على الوقوف 

الدائم اإىل جانب املحتاجني واإغاثة 

امللهوفني.

واأ�شـــاف اأن م�شرية العمل الإن�شاين 

لدى �شاحب ال�شمـــو ال�شيخ حممد 

بن را�شـــد اآل مكتوم رحلة ل تتوقف 

وعطاء بال حدود، متتد جذورها اإىل 

الآباء املوؤ�ش�شني الذين ر�شخوا ثقافة 

اخلـــري كاإرث جعل دولـــة الإمارات 

رائدة عاملياً يف العمـــل الإن�شاين، 

لتحتل الإمارات ال�شدارة يف اخلارطة 

الإن�شانية العاملية.

وختم بالقـــول : اأدعو كل الفعاليات 

واملوؤ�ش�شات  وال�رضكات  القت�شادية 

اإىل  املجتمـــع  فئـــات  وخمتلـــف 

امل�شاهمة يف دعم حملة 100 مليون 

وجبة تر�شيًخا ملفاهيم العطاء التي 

تربينا عليها يف دولة الإمارات ومد 

يد العـــون يف ال�شهـــر الف�شيل مبا 

يحمله من قيـــم التكافل والتعا�شد 

والتعاون على الرب واخلري.

وُتَعد حملة "100 مليون وجبة" اأكرب 

حملة من نوعها يف املنطقة، وتعمل 

على توفري الدعم الغذائي للجوعى 

يف 30 بلًدا خالل �شهر رم�شان، عرب 

اإي�شال طـــرود غذائية حتتوي على 

املكونات الأ�شا�شية لتح�شري وجبات 

طعـــام، اإىل امل�شتفيدين مـــن اأفراد 

وعائالت مبا�رضًة اإىل اأماكن �شكنهم 

اأو تواجدهم.

وتاأتي "حملـــة 100 مليون وجبة" 

بالتزامـــن مع حلـــول �شهر رم�شان 

املبـــارك، دون اأن تفرق بني منطقة 

واأخـــرى، ول بني دين واآخر، ول بني 

عـــرق واآخر، �شاعيـــة اإىل اأن ت�شمل 

اجلوعى يف خمتلـــف الدول، لتكون 

�شنًدا لكل حمتاج.

مًعا يف مواجهة اأحد اأكرب التحديات 

رئي�س مجل�س اإدارة الفوؤاد لل�سرافة يتبرع بمليون درهم لحملة »100 مليون وجبة«

الم�ضروع ي�ضتهدف م�ضاعفة اإنتاج دبي الغذائي ثالث مرات..

�سموه ي�ؤكد اأن 

منظ�مة الأمن 

الغذائي الإماراتي 

ت�ضهد ت�ضارعاً 

كبيراً 

م�ضروع واحد 

بين مجم�عة من 

م�ضاريع الدولة 

المائية والزراعية 

والغذائية  

محمد بن را�سد يطلق م�سروع وادي تكنولوجيا الغذاء في مرحلته الأولى

الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني ال�سامل والجائحة 

ت�ؤكد اأهمية تعزيز ال�ضيادة الغذائية بالإمارات

الم�سروع ي�سم مزارع عمودية ومركزاً للأنظمة اللوج�ستية 

ومركزاً للبحث والتطوير ومنطقة للت�سوق 

اأكثر من 300 ن�ع من المنتجات الزراعية يمكن اإنتاجها 

في المنطقة الجديدة 

المنطقة تجمع بين ال�سركات الزراعية والم�ضتثمرين 

والأبحاث والتطوير 

الم�ضروع  ياأتي بالتعاون مع وزارة الأمن الغذائي والمائي 

وو�سل للعقارات 

و�سل للعقارات المطور الرئي�سي للم�سروع ك�سريك 

ا�ستراتيجي تنم�ي لإمارة دبي 

العديد من ال�ضركات العالمية اأبدت اهتمامها للبدء فوراً 

�سمن المنطقة الجديدة وهي تعمل وفق اأنظمة القت�ضاد 

الدائري الأخ�ضر
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14735 Oó`©dG-2021 ƒjÉe 2 óMC’G
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

 É¡æàe ≈∏Y πªëJ IôFÉW : ¿OQC’G

Ωƒ«dG áÑ≤©∏d π°üJ kÉëFÉ°S 180

 – (CG Ü O)  ¿ÉªY

 180  É¡æàe  ≈∏Y  πª–  IôFÉW  âÑ°ùdG   â∏°Uh

 ôjRh  ∫Ébh  ,á«fOQC’G  áÑ≤©dG  áæjóe  ¤EG  ÉëFÉ°S

 ¿CG õjÉØdG …ó«ªM ∞jÉf ÊOQC’G  QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG

 á«MÉ«°ùdG ácô◊G á∏éY ¿GQhO ≈æ©J Iƒ£ÿG √òg

.OÓÑdÉH

 øY  Ωƒ«dG  (GÎH)  á«fOQC’G   AÉÑfC’G  ádÉch  â∏≤fh

 AóH É¡fCÉ°T øe Iƒ£ÿG √òg ¿EG ¬dƒb õjÉØdG ôjRƒdG

 äÓMQ  øe  ójõŸG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  πª©dG  IOƒY

 IÎØdG  ó©H  IöTÉÑe  áÑ≤©dG  áæjóe  ¤EG  ¿GÒ£dG

 ™æe Oƒ«≤H ÓªY ¿GÒ£dG ácôM ≥«∏©àd á∏jƒ£dG

.ÉfhQƒc ¢ShÒa »°ûØJ

 ‘   á«MÉ«°ùdG  IôFÉ£dG  ∫ÉÑ≤à°SG  ¿CG  ±É°VCGh

 ™bGƒŸG áaÉc IQÉjõd É¡æe ìÉ«°ùdG ¥Ó£fGh áÑ≤©dG

 áMÉ«°ùdG ºYó«°S ,áµ∏ªŸG ‘ ájôK’Gh á«MÉ«°ùdG

.ΩÉeC’G ƒëf

 áæjóe ‘ ‹hódG Ú°ùM ∂∏ŸG QÉ£e ¤EG  π°üJh

 É«aƒ°U øe áeOÉb "ôJQÉ°ûJ" IôFÉW ∫hCG  áÑ≤©dG

 ácöT ÉjQÉ¨∏H ‘ á«MÉ«°ùdG äÉcöûdG ÈcC’ á©HÉJ

 AGÈN  ácöT  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  "õjó«dƒg  ËQO"
.ÉëFÉ°S 180 É¡æàe ≈∏Y πª– å«M ,¿OQC’G

 áMÉ«°ùdG §«°ûæJ áÄ«g ΩÉY ôjóe ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 äAÉL Iƒ£ÿG √òg ¿EG ,äÉ«HôY ¥GRôdGóÑY QƒàcódG

 IQGRh ÚH óMGƒdG ≥jôØdG ìhôHh ácÎ°ûe Oƒ¡éH

 äÉcöûdGh  áÑ≤©dG  á£∏°Sh  áÄ«¡dGh  áMÉ«°ùdG

 •É°ûædÉH  ¢Vƒ¡ædG  ±ó¡H  ,á«æ©ŸG  á«MÉ«°ùdG

.áµ∏ªŸG ‘ »MÉ«°ùdG

 ºYódG  á°SÉ«°S  ´ÉÑJÉH  âeÉb  áÄ«¡dG  ¿CG  ±É°VCGh

 áeƒµ◊G AÉØYEG ó©H ¢VQÉ©dG ¿GÒ£dG ÜÉ£≤à°SÉH

 º¶àæŸGh ¢VQÉ©dG ¿GÒ£dG ≈∏Y IQOÉ¨ŸG áÑjö†d

 ‹hódG Ú°ù◊G ∂∏ŸG QÉ£e ‘ ∞«dÉµàdG ¢†Øîæeh

.á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG áæjóe ‘

 ≈∏Y IógÉL πª©J áÄ«¡dG ¿CG ¤EG äÉ«HôY QÉ°TCGh 

 iód ¿CG  Éæ«Ñe ,iôNG ∫hO øe äGôFÉW ÜÉ£≤à°SG

 ¢VQÉ©dG ¿GÒ£dG ºYód á∏eÉµàe á«é«JGÎ°SG áÄ«¡dG

 ¿GÒW  ¬¡Lh  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y  ∞«dÉµàdG  ¢†Øîæe

.áÑ≤©dG áæjóe ¤EG IöTÉÑe

 ídÉ°U ¿OQC’G AGÈN ácöT ΩÉY ôjóe ∫Éb ,¬à¡L øe

 øe ºYóHh »≤«≤M ó¡éH »JCÉj Éæ∏ªY" ¿EG ä’Óg

 èeÉfôH ∫ÓN øe á«fOQC’G áMÉ«°ùdG §«°ûæJ áÄ«g

 …òdGh áÄ«¡dG ¬à≤∏WG …òdG öTÉÑŸG ºYódGh õaGƒ◊G

."áÑ≤©dG áæjóe ¤EG ¿GÒ£dG ácôM IOƒ©H ºgÉ°S

 IOƒY ≈∏Y á°üjôM ¿OQC’G AGÈN ácöT ¿CG ócCGh

 πª©J  å«M  ,¿OQC’G  ¤EG  á«MÉ«°ùdG  äÉYƒªéŸG

 á«MÉ«°ùdG áeóÿG Ëó≤àd É¡àbÉW πeÉµH ácöûdG

.áeOÉ≤dG äÉYƒªéŸG √ò¡d Iõ«ªàŸG

:»µjôeCG »é«JGôà°SG ô«ÑN

§°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«µjôeC’G á°SÉ«°ùdG »a Oƒ≤Øe »°SÉ°SCG ô°üæY ¥Gô©dG

 »a ÉfhQƒµH IójóL áHÉ°UEG ∞dCG 19 áHGôb πé°ùJ É«fÉªdCG
óMGh Ωƒj

 RGƒL ó≤àæJ á«dÉ£jE’G äÉfÉ«ÑdG á«°Uƒ°üN áÑbGôe áÄ«g

ÉfhQƒc ¢Shô«a ôØ°S

 -(CG Ü O) ø«dôH

 Ωƒj ÊÉŸC’G "ñƒc äôHhQ" ó¡©e ø∏YCG

 É«fÉŸCG  ‘  áë°üdG  ÖJÉµe  ¿CG  âÑ°ùdG

 ádÉM  935h  ÉØdCG  18  ‹ÉªLEG  â∏é°S

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 øjöû©dGh  ™HQC’G  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN

 IÉah  ádÉM  232  øY  Ó°†a  ,á«°VÉŸG

.¢ShÒØdG AGôL

 ≈àM  ™°VƒdG  ó¡©ŸG  äÉfÉ«H  ¢ùµ©Jh

 ÉÃQh .Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe 05Q07 áYÉ°ùdG

 øe  äÉaÉ°VEG  hCG  äGÒ«¨J  ∑Éæg  ¿ƒµJ

.äÉfÉ«ÑdG √ò¡d ó¡©ŸG ÖfÉL

 ádÉM 392h ÉØdCG 23 πé°S ó¡©ŸG ¿Éch

 ∫ÓN IÉah ádÉM 286h IójóL áHÉ°UEG

.»°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj óMGh Ωƒj

 äÉHÉ°UE’G ∫ó©e ¿CG Ωƒ«dG ó¡©ŸG í°VhCGh

 ∞dCG 100 πµd É¡∏«é°ùJ ” »àdG Iójó÷G

 ±ô©j Ée ƒgh ,ΩÉjCG á©Ñ°S ∫ÓN ¢üî°T

 ≈àM  ≠∏H  ,»YƒÑ°SC’G  áHÉ°UE’G  ∫ó©Ã

 Ωƒ«∏d ™LGôJ ‘ ,148Q6 Ωƒ«dG ìÉÑ°U

 Gòg  ≠∏H  Éª«a  ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ¢ùeÉÿG

 ´ƒÑ°SCG πÑb ≠∏Hh ,153Q4 ¢ùeCG ∫ó©ŸG

.164Q4

 ä’ÉM OóY ‹ÉªLEG ¿CG ó¡©ŸG ±É°VCGh

 ¢ShÒØH  É¡∏«é°ùJ  ”  »àdG  áHÉ°UE’G

 ‘  ¬«°ûØJ  AóH  òæe  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 ¤EG  π°Uh  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ™«HQ  É«fÉŸCG

 ,ádÉM  532h  ÉØdCG  400h  ÚjÓe  áKÓK

 ób  »∏©ØdG  Oó©dG  ‹ÉªLEG  ¿CG  ¤EG  Éàa’

 GÒãc ¿C’ Gô¶f ,ÒãµH ∂dP øe ≈∏YCG ¿ƒµj

 hCG ,É¡aÉ°ûàcG ºàj ⁄ áHÉ°UE’G ä’ÉM øe

.É¡∏«é°ùJ

 OóY  ‹ÉªLEG  ¿CG  Ωƒ«dG  ó¡©ŸG  ™HÉJh

 ‘  ¢ShÒØdÉH  áHÉ°UE’G  øe  ÚaÉ©àŸG

 12h  ÚjÓe  áKÓK  ƒëf  ≠∏H  É«fÉŸCG

 ‹ÉªLEG ™ØJQG Éª«a ,¢üî°T 100h ∞dCG

 áHÉ°UE’G ôKEG GƒaƒJ øjòdG ¢UÉî°TC’G OóY

.É°üî°T 82h ÉØdCG 83 ¤EG ¢ShÒØdÉH

 ñÉ°ùæà°SG  ∫ó©e  ¿CG  ó¡©ŸG  ôcPh

 0Q94  ≠∏H  ,ΩÉjCG  á©Ñ°S  πµd  ¢ShÒØdG

 ∫hCG 0Q92 ≠∏H Éª«a á©ª÷G ¢ùeCG AÉ°ùe

 áÄe πc ¿CG ∂dP »æ©jh ¢ù«ªÿG ¢ùeCG

 ihó©dG π≤f º¡æµÁ ¢ShÒØdÉH ÜÉ°üe

.øjôNBG É°üî°T 94 ¤EG

 QÉ°ûàfG  ™°Vh  ∫ó©ŸG  Gòg  ¢ùµ©jh

 ¤EG  8  ÚH  ìhGÎJ  Ióe  ∫ÓN  ihó©dG

 â– ∫ó©ŸG ôªà°SG ∫ÉM ‘h ,Éeƒj 16

 QÉ°ùëfG ¤EG Ò°ûj ¬fEÉa ,á∏jƒW IÎØd 1

 É©ØJôe  πX  GPEG  Éªæ«H  ihó©dG  QÉ°ûàfG

 òFóæ©a ,ôªà°ùe πµ°ûH áª«≤dG √òg ¥ƒa

.äÉHÉ°UE’G OGóYCG ´ÉØJQG ¤EG Ò°ûj

 -(CG Ü O)  ÉehQ

 äÉfÉ«ÑdG á«°Uƒ°üN áÑbGôe áÄ«g äó≤àfG

 Ée  QGó°UE’  áeƒµ◊G  á£N  á«dÉ£jE’G

 ¢UÉî°TCÓd ö†NC’G ôØ°ùdG RGƒéH ≈ª°ùj

 ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V º¡ª«©£J ” øjòdG

 øjòdG  ∂ÄdhCG  hCG  (19-ó«aƒc)  óéà°ùŸG

.á«Ñ∏°S º¡°üëa áé«àf äAÉL

 áÄ«¡dG ¢ù«FQ ÊƒjõfÉà°S ‹Gƒµ°SÉH ∫Ébh

 äöûf ÉÑeÉà°S ’ áØ«ë°U ™e á∏HÉ≤e ‘

 Oóëj ⁄ ™eõŸG AGôLE’G ¿EG ,á©ª÷G Ωƒj

 áØ∏àîŸG  äÉeGóîà°S’G  ±Éc  πµ°ûH

 ÉMƒàØe ∫ÉéŸG ∑ôJ É‡ , ôØ°ùdG RGƒ÷

 øe ¬fEG ÊƒjõfÉà°S ∫Ébh . √Ò°ùØJ ΩÉeCG

 á÷É©e ºàà°S ∞«c É°†jCG í°VGƒdG ÒZ

 GPEG Éeh ¢UÉî°TCÓd á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG

 á«°Uƒ°üÿG ‘ Úeóîà°ùŸG ≥M ¿Éc

 π°†aCG ájÉªM ÒaƒJ ¤EG ÉYOh .∂¡àæ«°S

 áeÓ°ùdG  äÉ«dBGh  á°SÉ°ù◊G  äÉfÉ«Ñ∏d

 Ó°†a  ,á≤«KƒdG  ΩGóîà°SG  IAÉ°SEG  ™æŸ

 ΩGóîà°SG  ä’É›  ™«ªL  ójó–  øY

 ¢ù«FQ áeƒµM ójôJh .∂∏J ôØ°ùdG äGRGƒL

 ôØ°ùdG RGƒL ∫ÉNOEG »LGQO ƒjQÉe AGQRƒdG

 ,É«dÉ£jEG  πNGO ôØ°ùdG  π«¡°ùàd ö†NC’G

 äGP  ≥WÉæŸG  ÚH  ôØ°ùdÉH  íª°ùj  É‡

.π≤à°ùe πµ°ûH á«∏ëŸG ihó©dG

∞dCG 400 øe ÉfhQƒµH á«eƒ«dG äÉHÉ°UE’G ÜGôàbG ™e óæ¡dÉH º«©£àdG á∏ªM ôã©J

ÜòHòJ á∏MôªH ôªj ÉfhQƒc äÉHÉ°UE’ »FÉHƒdG ≈æëæªdG :ájOƒ©°ùdG

-(G Ü O)  IôgÉ≤dG /ø£æ°TGh

 âbƒdG  ‘  ÉgOƒ¡L  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  õcôJ  

 á«fÉµeEGh ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe ÜÉë°ùf’G ≈∏Y ‹É◊G

 ™e ácÎ°ûŸG á∏eÉ°ûdG πª©dG á£N á«bÉØJG AÉ«MEG

.IQÉ°V á«ÑfÉL QÉKBG ≈∏Y ∂dP …ƒ£æjh ,¿GôjEG

 ¿CG ¿Éª°SOQƒc ÊƒàfG »é«JGÎ°S’G ÒÑÿG iôjh

 äÉbÓY ¿CG hóÑj ¬fCG ƒg á«ÑfÉ÷G QÉKB’G √òg óMCG

 ΩÉªàgÉH  ≈¶– ¥Gô©dG  ™e  IóëàŸG  äÉj’ƒdG

 ób  ,  ôeC’G  ™bGh  ‘h  .∫GƒMC’G  π°†aCG  ‘ ôHÉY

 ,  ¥Gô©dG  ™e  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  äÉbÓY  ¿ƒµJ

 É¡fCG øe ócCÉàdGh ,áæeBG Iô≤à°ùe ádhóc Égôjƒ£Jh

 ºgCG ,ÊGôjE’G PƒØædG øY á∏≤à°ùe íÑ°üJ ¿CG øµÁ

 á£N AÉ«MEGh ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe ÜÉë°ùf’G øe ÒãµH

 ¥ÉØJ’ÉH áahô©ŸG ,  ácÎ°ûŸG á∏eÉ°ûdG  πª©dG

.ÊGôjE’G …hƒædG

 ∑QƒH ¬«dQCG »°Sôc ¢SCGÎj …òdG ¿Éª°SOQƒc ∫Ébh

 äÉ°SGQódG  õcôÃ  á«é«JGÎ°S’G  ¿hDƒ°ûdG  ‘

 √öûf ∫ƒ£e ôjô≤J ‘ á«dhódGh á«é«JGÎ°S’G

 ¿GôjEG  ™e äÓeÉ©àdG πãe º¡ŸG øe ¬fEG  õcôŸG

 QGô≤à°S’ÉH  ábÓ©dG  äGP  ÉjÉ°†≤dG  øe  ÉgÒZh

 §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  QGô≤à°S’G  ΩóYh

 ™e  äÉbÓ©dG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ,  É«≤jôaCG  ∫Éª°Th

 πã“h ,Iô≤à°ùe ádhO íÑ°üàd É¡ªYOh ,¥Gô©dG

 ó◊G  πãÁ  óbh  ,¿GôjE’  áÑ°ùædÉH  ¿RGƒJ  öüæY

 ±ô£àdG ójó¡Jh á≤«ª©dG á«∏NGódG É¡JGôJƒJ øe

 ÌcC’G IöTÉÑŸG á«é«JGÎ°S’G äÉjóëàdG ,ºFGódG

.á≤£æŸG ‘ ÉµjôeC’ á«ªgCG

 ÉaGógCG  IóëàŸG äÉj’ƒ∏d ¿CG  ¿Éª°SOQƒc ócDƒjh

 §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘ IÒãc  á«é«JGÎ°SG

 á«é«JGÎ°SG äÉbÓY áeÉbEG øµd ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th

 äÉjƒdhCG ºgCG ióMEG ¿B’G ó©J ,¥Gô©dG ™e áëLÉf

 ,á«fÉµ°ùdG  áÑ«cÎdG  h  ,á«aGô¨÷Éa  .ÉµjôeCG

 π©Œ  QƒeCG  §ØædGh  ,  á«ª«∏bE’G  äÉ°SÉ«°ùdGh

 á¡LGƒŸ Oƒ¡L …CG ‘ »°ù«FQ ájhGR ôéM ¥Gô©dG

.äÉjóëàdG ∂∏J

 ¿hDƒ°ûd GQÉ°ûà°ùe πªY …òdG ,¿Éª°SOQƒc í°Vƒjh

 á«LQÉÿGh  ´ÉaódG  »JQGRh  ‘  ¿Éà°ùfÉ¨aCG

 ÉgOQGƒeh  ,¥Gô©dG  á«aGô¨L  ¿CG  ,Ï«µjôeC’G

 ÉgÒKCÉJh ,ÒÑµdG É¡fÉµ°S OGó©Jh IÒÑµdG á«£ØædG

 ,á«LQÉÿG iƒ≤dG ™e É¡aÉØ£°UGh ,»é«JGÎ°S’G

 ¥Gô©dG  ¿ƒµJ ¿CG  ≈∏Y πª©dG  π©Œ õFÉcQ »g

 PƒØædG øe óë∏d É«°SÉ°SCG GôeCG ,áæeBGh Iô≤à°ùe ádhO

 AÉ≤H ¿Éª°Vh ;¿GôjEGh É«°Shôd »eÉæàŸG »ª«∏bE’G

 πµ«g áeÉbEGh ;πbC’G ≈∏Y É«FõL ádhõ©e ájQƒ°S

 ,öüe  º°†j  á«dÉ©a  ÌcCG  ≈ª«∏bEG  »é«JGÎ°SG

 ¿Éª°Vh ;iôNC’G á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hOh ,¿OQC’Gh

 ≥«≤–h ,¥Gô©dG äGQOÉ°Uh §Øf ôjƒ£J QGô≤à°SG

.¿GôjE’ ¢ù«dh »bGô©dG Ö©°û∏d Ö°SÉµŸG

 ÖYƒà°ùJ ⁄ ∂dP ™e ¬fCG ¤EG ¿Éª°SOQƒc Ò°ûjh

 ºZQ ¿B’G ≈àM ≥FÉ≤◊G √òg IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ¥Gô©dG ‘ ÜhôM á©HQCG ∫OÉ©j Ée â°VÉN É¡fCG

 ôjô– ÜôM ¤hC’G Üô◊G âfÉc .1990 ΩÉY òæe

 á«fÉãdG Üô◊Gh ,1991-1990 IÎØdG ‘ âjƒµdG

 áMÉWEÓd IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬JOÉb …òdG hõ¨dG »g

 ó≤a áãdÉãdG Üô◊G ÉeCG .2003 ΩÉY Ú°ùM ΩGó°üH

 ,2012 ≈àM 2004 øe »æ°ùdG ±ô£àdG ó°V âfÉc

 äGƒ≤dG  ΩGóîà°SG  ‘  á©HGôdG  Üô◊G  â∏ã“h

 { ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ ¥Gô©dG IóYÉ°ùŸ á«µjôeC’G

 2014 øe IÎØdG ‘ ,(¢ûYGO)  º«¶æJ záaÓN

.2018 ≈àM

 ¤EG ¿Éc 2003 ΩÉY hõZ ¿CG á¶MÓe º¡ŸG øeh

 â¡fCG IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿G á≤«≤◊ áé«àf Ée óM

 ¿hO 1991 ΩÉY ‘ ¤hC’G è«∏ÿG ÜôM ICÉéa

 áZÉ«°U hCG ´GöüdG AÉ¡fE’ á«≤«≤M á£N OƒLh

 íÑ°UCG ,¬°ùØf âbƒdG ‘ .á«FÉ¡f áé«àæd Ée πµ°T

 ∂dPh ,á≤£æŸGh  ¥Gô©∏d  É«°ù«FQ  Gójó¡J  ¢ûYGO

 âbƒdG  πÑb  âeÉb  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿C’  §≤a

 ΩÉY ‘ á«bGô©dG äGƒ≤∏d É¡ªYO ¢†ØîH Ö°SÉæŸG

 ≈àM áë°VGh á«æeCG äÉfÉª°V Ωó≤J ⁄h ,2011

 ™°†J ⁄h ,¥Gô©dG  ≈∏Y Iô£«°ùdÉH ¢ûYGO Oóg

 ¿CG øµÁ »àdG á«fóŸG äGóYÉ°ùª∏d èeGôH É≤∏£e

 ájõcôe áeƒµMh π≤à°ùe ¥GôY ≥«≤– ‘ óYÉ°ùJ

.á¡jõf á«bGôY

 ΩÉY  ‘ ¬fGhC’  ≥HÉ°ùdG  ÉµjôeCG  ÜÉë°ùfG  ∑ôJh

 á«eƒµM  á«æeCGh  ájôµ°ùY  äGƒb  ¬Ø∏N  2011

 ÜÉÑ°SCG  ™e  πeÉ©àdG  É¡©°SƒH  øµj  ⁄  á«bGôY

 ¥Gô©dG  ∑ôJh  .±ô£àdG  Qƒ¡X  OóŒ hCG  ÜÉgQE’G

 á«LQÉÿG äGójó¡àdG ´OQ ≈∏Y IQó≤∏d ô≤àØJ »gh

 Üô◊G  äÉ°SÉµ©fG  hCG  -É«côJh  ¿GôjEG  πãe  -

 ádÉM ‘ »gh ¥Gô©dG ∑ôJ Éªc .ájQƒ°ùdG á«∏gC’G

 ÚH ∂dòch áæ°ùdGh á©«°ûdG ÚH ≥«ªY ΩÉ°ù≤fG

 π°TÉa OÉ°üàbG ¥Gô©dÉH ¿Éc ó≤d .OGôcC’Gh Üô©dG

 áª°ù≤æe áeƒµM πµ«g πX ‘ π∏°ûdÉH ÜÉ°üeh

.Ö©°ûdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J øY IõLÉY Ió°SÉah

 øY á«dhDƒ°ùŸG AÉ≤dEG Ú©àj ¬fCG ¿Éª°SOQƒc ócCGh

 Ú«°SÉ«°ùdG IOÉ≤dG ≈∏Y OÓÑdG πcÉ°ûe øe ÒãµdG

 äÉeÉ°ù≤f’Gh  ,á°ùaÉæàŸG  πFÉ°üØdGh  Ú«fÉfC’G

 ÒãµdG ™aO óbh ,¥Gô©dG ‘ á«bô©dGh á«ØFÉ£dG

 π«MôdG ¤EG  IóëàŸG äÉj’ƒdG ¥Gô©dG IOÉb øe

 óbh .¿B’G ¿hÒãµdG É¡©aój Éªc -2011 ΩÉY ‘

 á«bGô©dG äGƒ≤dG AÉæH IOÉYEG ‘ ¢TƒH IQGOEG â∏°ûa

 IQGOE’ âcôJh ÖeGôJ IQGOEG â∏MQ h ,2003 ó©H

 ‘ πãªàj ±ƒLCG  πµ«g øY ójõj ’ Ée ¿ójÉH

 ÖjQóàdG ∫É› ‘ Oƒ¡éH IóëàŸG äÉj’ƒdG ΩÉ«b

.§≤a ájôµ°ù©dG IóYÉ°ùŸGh

 QGôµàd  GQÈe  ó©j  ’  Gòg  ¿CG  ¿Éª°SOQƒc  iôjh

 IóëàŸG äÉj’ƒdG É¡àÑµJQG »àdG AÉ£NC’G ¢ùØf

 øe Qób …C’ øµÁ ’h .2011h 2003 »eÉY ‘

 á≤«≤M AÉØNEG  »µjôeC’G »°SÉ«°ùdG  z±ÉØàd’G{

 á«dÉ◊G á«bGô©dG á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äGƒ≤dG ¿CG

 ó°V  OÓÑdG  ÚeCÉJ  ≈∏Y  ó©H  IQOÉb  íÑ°üJ  ⁄

 á«bô©dG äÉeÉ°ù≤f’Gh ,áaô£àŸG äÉcô◊G AÉ«MEG

.á«LQÉÿG iƒ≤dG äÓNóJh , á«ØFÉ£dGh

 ¿B’G  ¬LGƒj  ¥Gô©dG  ¿CG  ƒg  á«ªgCG  ÌcC’G  ôeC’Gh

 ‘ ójGõàŸG ¿GôjEG PƒØf ¿CG PEG .á«LQÉN äGójó¡J

 á∏ªàëŸG É¡JQób ∂dòch ,øª«dGh ájQƒ°Sh ,¿ÉæÑd

 ô£ÿG ≥∏îj ,∂dP πc , ¥Gô©dG ≈∏Y áæª«¡dG ≈∏Y

 øe GAõL ¥Gô©dG íÑ°üJ ¿CG  ∫ÉªàMÉH πªàëŸG

 ¤EG §°SƒàŸG ôëÑdG øe óà“ ájOÉ©e Iƒb á∏àc

 ójó¡àdG  Gògh  .ôªMC’G  ôëÑdGh  …óæ¡dG  §«ëŸG

 ™e ,á«°ûYGódG ±ô£àdG Iƒb ÉjÉ≤H ¥ƒØj ÊGôjE’G

 äGƒ≤dG  ∞°üf  AÉæH  IOÉYEG  §≤a  ”  ¬fCÉH  º∏©dG

 áeƒµ◊G Èà©J ’h .∫GƒMC’G ø°ùMCG ‘ á«bGô©dG

 ,2011 ‘ ¬«∏Y âfÉc ÉªY á«∏YÉa ÌcCG á«bGô©dG

 äGƒ≤d  á«°ù«FôdG  öUÉæ©dG  ™e  ¿GôjEG  äÉbÓYh

 ‘ É«∏©a É«æeCG GóLGƒJ É¡d ôaƒj »Ñ©°ûdG ó°û◊G

.»µjôeC’G »æeC’G óLGƒàdG π©ØdÉH ¥ƒØj ób ¥Gô©dG

 øe ¢ù«d ¬fEG ∫ƒ≤dÉH √ôjô≤J ¿Éª°SOQƒc ºààîjh

 ‘ â∏eÉ©J ¿ójÉH IQGOEG ¿CG ¿B’G ≈àM í°VGƒdG

 ,á«bGô©dG á«æeC’G äGƒ≤dG ∞©°V ™e ôeC’G á≤«≤M

 …ODƒj óM …CG ¤EG hCG ,ójóL ÊGôjEG ójó¡J Qƒ¡X hCG

 ¤EG  á«ªæàdGh  ÊóŸG  ºµ◊G  ‘  ¥Gô©dG  π°ûa

 hCG  áaô£àe äGójó¡àd ójóL øe á°VôY É¡∏©L

 äÉj’ƒdG QGƒM ¿CG hóÑj ’h .»bôYh »ØFÉW ´GöU

 7h 6 ‘ ¥Gô©dG IOÉb ™e »é«JGÎ°S’G IóëàŸG

 …CG øY ôØ°SCG ób OGó¨H ‘ »°VÉŸG πjôHCG /¿É°ù«f

.á«HÉéjEG èFÉàf

-(CG Ü O) ¢VÉjôdG 

 ‘ ÉfhQƒc äÉHÉ°UE’ »FÉHƒdG ≈æëæŸG ó¡°ûj 

 áHÉ°UEG 1056 Óé°ùe ÜòHòJ á∏Môe ájOƒ©°ùdG

 πé°S  ¿CG  ó©H  ,  á«°VÉŸG  áYÉ°S  24 `dG  ∫ÓN

 1062 h ádÉM 1026  Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ∫ÓN

‹GƒàdG ≈∏Y ádÉM

 ,É¡d ¿É«H ‘ ájOƒ©°ùdG áë°üdG IQGRh âæ∏YCGh

 ¢ShÒØH äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG ´ÉØJQG ,á©ª÷G Ωƒj

 -ó«aƒc)  ¢VôŸ ÖÑ°ùŸG ,óéà°ùŸG zÉfhQƒc{

 ádÉM  363h  ÉØdCG  417  ¤EG  áµ∏ªŸG  ‘  (19

 á∏é°ùŸG  øY áHÉ°UEG  1056 IOÉjõH  ,   ,IócDƒe

  .  ádÉM 1026 â¨∏H »àdGh ¢ùeCG

 ™ØJÎd ,IójóL m±É©J ádÉM 1071 π«é°ùJ ”h

 580h ÉØdCG 400 ¤EG ‘É©à∏d á«dÉªLE’G ä’É◊G

.(á∏é°ùŸG äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe % 96) ,  ádÉM

 IÉah  ádÉM  11  π«é°ùJ  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 6957 ¤EG  »∏µdG  äÉ«aƒdG  OóY  π°ü«d  ,IójóL

.IÉah ádÉM

 É¡æe ,ádÉM 9826 á£°ûædG ä’É◊G ‹ÉªLEG ≠∏Hh

  .áLôM ádÉM 1335

 Ωƒj ¥Gô©dG ‘ áÄ«ÑdGh áë°üdG IQGRh âØ°ûch 

 IójóL IÉah ádÉM 32 π«é°ùJ ” ¬fCG á©ª÷G

 áHÉ°UE’G AGôL ‘ á«°VÉŸG 24`dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

. ¥Gô©dG ‘ ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 AÉLQCG ‘ äÉ«aƒdG ä’ÉM ‹ÉªLEG ∂dòH ™ØJôjh

.IÉah ádÉM 15465 ¤EG ¥Gô©dG

 π«é°ùJ ” ¬fCG É¡d ôjô≤J ‘ IQGRƒdG âë°VhCGh

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG 6405

 ¤EG ¥Gô©dG ‘ äÉHÉ°UEÓd »∏µdG Oó©dG ™ØJÒd

.IójóL áHÉ°UEG 199h ÉØdCG 65 h ¿ƒ«∏e

 AÉØ°T ádÉM 7111 π«é°ùJ ” ¬fCG ôjô≤àdG ôcPh

 ÉØdCG 924 ¤EG AÉØ°ûdG ä’ÉM OóY ™ØJÒd  IójóL

.ádÉM 46h

 ∫ÓN äôLCG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ¿CG  ôjô≤àdG  í°VhCGh

 É°üëa 49h ÉØdCG  46 á«°VÉŸG 24`dG  äÉYÉ°ùdG

 ¢ShÒØH áHÉ°UE’G øe ≥≤ëà∏d ÚæWGƒŸ ÉjÈàfl

 ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N  øjòdG  OóY  ™ØJÒd  ÉfhQƒc

.101h ÉØdCG 338 h ÚjÓe 9 ¤EG …ÈàîŸG

 »∏µdG  Oó©dG  ¿CG  áÄ«ÑdGh áë°üdG  IQGRh äôcPh

 ¢ShÒØd  OÉ°†ŸG  ìÉ≤∏dÉH  º¡ª«©£J  ”  øjò∏d

 .É°üî°T 680 h ÉØdCG 351 ¤EG  π°Uh ÉfhQƒc

-(CG Ü O)  »¡dOƒ«f

 ádÉM  452h  ÉØdCG  386  óæ¡dG  â∏é°S  

 ºbQ ƒgh ,ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 ,óMGh Ωƒj ‘ ihó©∏d ôNBG »ŸÉY »°SÉ«b

 äÉª«©£àdG øe IójóL ádƒL äóH Éª«a

 ójó©dG Ò°ûJ å«M ,IócDƒe ÒZ OÓÑdG ‘

.äÉYô÷G ¢ü≤f ¤EG äÉj’ƒdG øe

 É°üî°T  3498  IÉ«ëH  ¢ShÒØdG  iOhCGh

 ™aôj É‡ ,á«°VÉŸG 24`dG äÉYÉ°ùdG ‘

 330h  ±’BG  208  ¤EG  äÉ«aƒdG  á∏«°üM

 IQGRh øe äÉfÉ«H ¬Jô¡XCG ÉŸ É≤ÑW ,ádÉM

.ájOÉ–E’G áë°üdG

 ádÉM ∞dCG 300 øe ÌcCG óæ¡dG â∏é°Sh

 ΩÉbQC’ π°üàd ,‹GƒàdG ≈∏Y ™°SÉàdG Ωƒ«∏d

 ¢ûØJ CGƒ°SCG ‘ ihó©∏d á«ŸÉY á«°SÉ«b

.¿B’G ≈àM √ó¡°ûJ

 ‘ º«©£àdG á∏ªM AóH ºàj ¿CG Qô≤ŸG øeh

 GQÉÑàYG ,ÉeÉY 18 ¥ƒa ¢üî°T πµd óæ¡dG

 øe ÒãµdG äôcP øµd ,âÑ°ùdG  Ωƒj øe

.äóØf ób É¡JÉYôL ¿CG äÉj’ƒdG

 πãe  GQö†J  ÌcC’G  äÉj’ƒdG  äôcPh

 ¢ûjOGôH ÉgÉjOÉeh ÉcÉJÉfQÉch GÎ°TGQÉgÉe

 ÒZ  É¡fCG  »¡dOƒ«f  á«æWƒdG  áª°UÉ©dGh

 ¿ƒµJ ødh á«aÉc äGOGóeE’G ¿CG øe áæ≤«àe

.âÑ°ùdG  äÉª«©£àdG AóH ≈∏Y IQOÉb

 …ÉÑeƒe ,óæ¡∏d á«dÉŸG áª°UÉ©dG âØbhCGh

 øe GQÉÑàYG ΩÉjCG áKÓK IóŸ äÉª«©£àdG

.¿hõîŸG ¢ü≤æH ∂dP á∏∏©e ,Ωƒ«dG

 AGQRh ¢ù«FQ ,∫Gƒjôé«c óæ«aQCG ÖdÉW h

 Ωó©H  ¿Éµ°ùdG  ,GQö†J  ÌcC’G  ,»¡dOƒ«f

 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ÒHGƒW  ‘  ±ƒbƒdG

 ºà«°S  ¬fEG  ∫Ébh  ,âÑ°ùdG  GóZ  äÉMÉ≤∏dG

 äÉfhõfl ∫ƒ°Uh OôéÃ ¿Éµ°ùdG  ÆÓHEG

.IójóL

 ¢ùeCG §≤a ¢üî°T ¿ƒ«∏e 2Q2 º«©£J ”h

 ‘ ¬ª«©£J ºàj ºbQ πbCG ƒgh ,¢ù«ªÿG

 ¬JôcP ÉŸ É≤ÑW ,á«°VÉŸG Iöû©dG ΩÉjC’G
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.É«≤jôaCG ÜƒæLh É«fÉ£jôH ‘ ’hCG Égó°UQ

 ‘ ÉÃ ,á«YÉæŸG äÉHÉéà°S’G ¿ƒãMÉÑdG ¢üëah

 á«FÉàdG  ÉjÓÿG  øe  πch  IOÉ°†ŸG  ΩÉ°ùLC’G  ∂dP

 iód ,äÉ°ShÒØdG áHQÉfi ™«£à°ùJ »àdG á«FÉÑdGh
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دبي-وام:

 ز�ر �ش���مو �ل�ش���يخ حمد�ن ب���ن ز�يد �آل 

نهيان ممثل �حلاك���م يف منطقة �لظفرة 

معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب 

رئي�س �ل�رشطة و�لأمن �لعام بدبي وذلك 

يف منزله يف دبي.

�لته���اين  �شم���وه و�حل�ش���ور  وتب���ادل 

و�لتربي���كات مبنا�شب���ة �شه���ر رم�شان 

�ملبارك..

د�ع���ن �هلل �لعلي �لقدي���ر �أن يعيد هذه 

�ملنا�شبة �لكرمية على قيادتنا �لر�شيدة 

مبوف���ور �ل�شح���ة و�لعافي���ة و�ل�شعادة 

وعل���ى دولتنا و�شع���ب �لإمار�ت باخلري 

و�ليمن و�لربكات.

ورحب مع���ايل �لفري���ق �شاحي خلفان 

ب�شمو �ل�شيخ حم���د�ن بن ز�يد �آل نهيان 

معربًا عن �شك���ره وتقديره لهذه �لزيارة 

�لكرمي���ة �لت���ي جت�شد م���ا يربط �شعب 

�لإمار�ت وقيادت���ه �حلكيمة من عالقات 

حمبة وتقدير.

كما مت تب���ادل �لأحادي���ث �لودية �لتي 

تعك�س عم���ق �لرو�بط �لتي جتمع قيادة 

�لوط���ن وحر�شها على  باأبن���اء  �لدولة 

�لتو��شل و�للتقاء به���م �شري�ً على قيم 

�لرت�حم و�لتو��شل �لأ�شيلة �لتي �أر�شاها 

�ملغف���ور له �ل�شيخ ز�يد ب���ن �شلطان �آل 

نهي���ان "طي���ب �هلل ث���ر�ه" وي�شري على 

نهجه���ا �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ خليفة 

بن ز�ي���د �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 

�هلل" بالإ�شاف���ة �ىل �إ�شتعر��س عدد من 

�لق�شاي���ا �لتي تهم �لوط���ن و�ملو�طنن 

�لتي ت�شهدها  �ل�شاملة  �لتنمية  وم�شرية 

�لدولة يف �ملجالت كافة.

و�أه���دى معايل �لفري���ق �شاحي خلفان 

�شمو �ل�شيخ حمد�ن ب���ن ز�يد �آل نهيان 

ن�شخ���ة من كتابه " �لق���وة �لناعمة يف 

�ل�شف���ات �لقيادية لز�ي���د � 110 �شفات 

ي����رشح ويتن���اول  و�ل���ذي   " قيادي���ة 

�ل�شف���ات �لقيادية لل�شي���خ ز�يد "طيب 

�هلل ث���ر�ه" و�لتي �أبه���رت �لعامل بف�شل 

فطرته وخربته وحكمت���ه بالإ�شافة �ىل 

قوت���ه �لناعمة رحم���ه �هلل �لتي �أ�شهمت 

يف �لتاأثري على �لآخري���ن و�لوقوف �إىل 

جانب �لم���ار�ت يف �لعديد من �لق�شايا 

و�ملنا�شبات.

ح�رش �للقاء �شع���ادة �ل�شيخ �شلطان بن 

حمد�ن بن ز�يد �آل نهي���ان �شفري �لدولة 

لدى مملكة �لبحرين و�شعادة �أحمد مطر 

�لظاهري مدير مكتب �شمو ممثل �حلاكم 

يف منطق���ة �لظفرة و�شعادة عي�شى حمد 

بو�شه���اب م�شت�شار �شم���و رئي�س هيئة 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي و�شعادة �شلطان 

بن ح�ش���ريم �لكتبي و�شعادة خدمي عبد 

�هلل �لدرع���ي نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة 

و�ل�رشي���ك �ملوؤ�ش����س ل�رشك���ة �لظاهرة 

�لدكتور نا�رش خليفة  �لزر�عية و�شعادة 

�لبدور �لوكيل �مل�شاع���د لوز�رة �ل�شحة 

ووقاي���ة �ملجتم���ع مدي���ر منطقة دبي 

�لطبية وعدد من �مل�شوؤولن.

دبي-�لوحدة:

 نظ���م جمل����س �لبت���كار يف �لقي���ادة �لعامة 

ل�رشطة دبي، ثالث جل�شات مبادرته �لرم�شانية 

"باأفكارك���م نبتكر" يف عامه���ا �لثاين عرب نظام 
�لت�شال �ملرئي، و�لتي حملت عنو�ن "�مل�شتقبل 

�لرقم���ي و�نعكا�شات���ه على �لف���رد و�ملجتمع"، 

��شت�ش���اف فيها، �شعادة حم���د عبيد �ملن�شوري، 

رئي�س �حلكومة �لرقمي���ة حلكومة دولة �لإمار�ت 

�لعربي���ة �ملتح���دة، ومدي���ر عام هيئ���ة تنظيم 

�لت�شالت و�حلكومة �لرقمي���ة، و�لدكتور مرو�ن 

�لزرعوين، مدير �إد�رة خدمات �ملعلومات يف مركز 

دبي لالأمن �للكرتوين، و�مل�شت�شار �لتقني ع�شام 

ب���ن عب���د �هلل �لقبي�شي، خبري �لأنظم���ة �لتقنية 

و�لأم���ن �ل�شيرب�يل، و�خلبري ط���ارق حممد رئي�س 

ق�شم مكافح���ة جر�ئم �لعم���الت �لفرت��شية يف 

�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية يف 

�رشطة دبي. فيما �أد�ر �جلل�شة �لكاتب و�لإعالمي 

حممد �خلطيب من موؤ�ش�شة دبي لالإعالم.

و��شته���ل �شعادة حمد عبي���د �ملن�شوري حديثه، 

بالتط���رق �إىل �لثورة �ملعرفي���ة و�لرقمية �لتي 

�جتاحت �لعامل �ليوم، و�أثرت على كافة �جلو�نب 

يف حياتن���ا ب�ش���ورة مبا�رشة وغ���ري مبا�رشة، 

م�ش���ري� �إىل �أثر �لثورة �لرقمية على تربية �لأبناء 

و�نعكا�شاته���ا �لإيجابي���ة و�ل�شلبي���ة، ولتجرب 

�أولي���اء �لأم���ور على �تباع �أ�شالي���ب حديثة يف 

�لرتبي���ة، وتوعية �أنف�شه���م باملخاطر �ملتعلقة 

بالتكنولوجي���ا، وكيفي���ة حماي���ة �أبنائهم من 

جو�نبها �ل�شلبية.

من جانب���ه، �أكد م���رو�ن �لزرع���وين �أن �لتعليم 

�لرقم���ي �ليوم بات �خليار �لأف�شل و�لأكرث مرونة 

مقارنة بالتعلي���م �لتقليدي �ل���ذي يعتمد على 

�لتلقن، معزيا ذلك �إىل �أن �آليات �لبحث و�لتعلم 

�ليوم �أ�شبحت هي �ملالذ �لأ�رشع و�لأ�شهل و�لأكرث 

دق���ة للباحثن عن �ملعلوم���ة، منوها ب�رشورة 

تغ���ري طريقة �لتعلم ومه���ار�ت �لبحث �شو�ء يف 

�ملنظومة �لتعليمية �أو يف �لتعلم �لذ�تي، و�لتاأكد 

من م�شادر �ملعلومة وموثوقيتها.

و�أكد ع�شام �لقبي�شي �أن �لدول و�ملوؤ�ش�شات �لتي 

متتلك بنية حتتية تقنية موؤهلة ومرنة، هو �لقادر 

على مو�كبة �لتغري�ت �لطارئة فيما حتدث �خلبري 

طارق، عن خماطر �لتعامل مع �لعمالت �لرقمية، 

ومنه���ا ��شتخد�مها يف �لأعمال غ���ري �لقانونية 

كغ�شيل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وذلك يعود �إىل 

�أن �لعمالت �مل�شفرة ق���د تكون جمهولة �لهوية، 

وبالتايل ي�شتخدمها �ملجرمون يف �أعمالها ميكن 

�لعتم���اد عليها يف هذه �لأ�شي���اء �لتي يجرمها 

�لقان���ون، �إىل جانب عدم وج���ود حماية فعلية 

للم�شتهلك �أو �مل�شتثمر يف هذ� �ل�شوق.
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حمدان بن زايد يزور �ساحي خلفان في منزله 

بدبي

الإ�سعاف الوطني يعزز التوعية باإر�سادات ال�سحة وال�سالمة 

�سرطة دبي تبحث 

الم�ستقبل الرقمي في 

جل�سات »باأفكاركم نبتكر«

مجل�ش الفكر والمعرفة يناق�ش �سناعة الن�سر 
وتحولت ما بعد فيرو�ش كورونا

العني-وام:

 نظم جمل�س �شما حممد للفكر و�ملعرفة 

ندوة بعنو�ن "�شناعة �لن�رش وحتولت 

ما بعد جائحة فريو�س كورونا" وذلك 

برعاي���ة وح�شور �ل�شيخة د. �شما بنت 

حممد بن خالد �آل نهيان.

�لتي نظم���ت مبنا�شبة  �لن���دوة  و�أد�ر 

�ليوم �لعاملي للكتاب وحقوق �ملوؤلف 

�لكاتب جم���ال �ل�شحي مدير د�ر ُكتاب 

بالإمار�ت مع �شي���وف �لندوة �لنا�رش 

حمم���د ر�شاد مدي���ر �ل���د�ر �مل�رشية 

�للبنانية رئي�س �حتاد �لنا�رشين �لعرب 

و�لنا�رش ب�شام �شبارو مدير د�ر �لعربية 

للعل���وم - نا�رشون لبن���ان و �لكاتبة 

منال �لنقب���ي مدي���ر د�ر �ملحيط يف 

�لفجرية و�ل�شاعر و�لرو�ئي و�لإعالمي 

�لإمار�تي حممد �حلب�شي.

وتناولت �لندوة هموم �لنا�رش و�لكاتب 

و�مل���وزع يف حو�ر �مت���از بال�شفافية 

و�لتعبري عما يو�ج���ه عملية �لطباعة 

وتاأثر  و�لتوزي���ع  و�لن�رش  و�لرتجم���ة 

�شناع���ة �لن�رش بجائح���ة كوفيد 19 

وع���زوف �لق���ر�ء ع���ن ����رش�ء �لكتب 

و�للجوء للكتب �لإلكرتونية �لتي غزت 

مو�قع و�شبكات �لإنرتنت.

وقال���ت �ل�شيخة �شم���ا يف كلمتها �ن 

�لكتاب هو �إنت���اج �إبد�عي يقوم على 

�شناع���ة �لطباعة و�لن����رش و�لتوزيع 

و تع���اون ما بن �ملوؤل���ف ود�ر �لن�رش 

يو�جه���ان حتدي���ات  �لطرف���ن  وكال 

كث���رية وقد ز�دت ه���ذه �لتحديات مع 

جائحة كوفي���د-19 و�أ�شبحت ُكل تلك 

�لتحدي���ات ُته���دد حرك���ة �لوعي يف 

�ملجتمع فالتو�زِن بن عنا�رش �حلركِة 

�لإنتاجي���ة فكري���ًا و�لطباعة وتوزيع 

�رشوري لكي ي�ش���ل �لكتاب بن يدي 

�لقارئ.

�لق���ر�ءة  �إىل  �لتح���ول  �إىل  و�أ�ش���ارت 

�لإلكرتونية لت�شبح هي �لأ�شا�س لأنها 

حتمي���ة �لتطور �لت���ي تفر�شها حركة 

تغلغلت  �لتي  �حلديث���ة  �لتكنولوجيا 

يف كل مف���رد�ت �حلي���اة و�لتغري يف 

كثري من �أمناطها و�شلوكياتها �ليومية 

ود�ئم���ا ما �أقول ل يه���م �أن نقر�أ كتابا 

ورقيا �أو �إلكرتونيا �أو �شوتيا، �ملهم هو 

�أن نقر�أ معت���ربة �ن �أن �لتحدي �لأكرب 

هو بناء جمتمع قارئ وتنمية �لعالقة 

�مل�شتد�م���ة ب���ن �لكت���اب و�لإن�شان 

وخا�شة �لأطفال وهذه �لعالقة تو�جه 

حتدي �شبكات �لتو��شل �لجتماعي .

ونبهت �إىل �لتجرب���ة �لناجحة لدولة 

�لإم���ار�ت يف دعم �لدول���ة للنا�رشين 

ف�شال عن حماي���ة لغتنا �لعربية لدى 

�لأبناء.

ودعا �لنا�رش ب�شام �شبارو �ىل عدم ترك 

�أو�شاع �ملوؤ�ش�ش���ات �لثقافية �ل�شعبة 

ودفعه���ا لالندثار و����رشورة مكافحة 

�لتزوي���ر و�إعادة طباع���ة �لكتب دون 

ت�رشيح مم���ا يوؤثر ب�شورة كبرية على 

دور �لن�رش فيم���ا ��شارت �لكاتبة منال 

�لنقبي �إىل �أن �لن�رش يف �لغرب �شناعة 

باملحتوى  �لهتمام  ب�شب���ب  منتع�شة 

ودقته .

ابوظبي-وام:

 بد�أت جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية 

و�مل���و�رد  و�ل�ش���كان  و�لعم���ل 

�لب�رشي���ة يف �ملجل�س �لوطني 

�لحت���ادي خالل �جتماع عقدته 

عن بع���د برئا�شة �شعادة �رش�ر 

حميد باله���ول �لفال�شي رئي�س 

مو�ش���وع  مناق�ش���ة  �للجن���ة، 

�شيا�ش���ة وز�رة تنمية �ملجتمع 

يف �شاأن �ل�شم���ان �لجتماعي، 

تقريرها  �للجن���ة  �عتمدت  كما 

�لنهائي ب�شاأن مو�شوع �لتالحم 

�لأ�رشي ودوره يف حتقيق �أهد�ف 

�مل�شتد�مة،  �لجتماعية  �لتنمية 

ومت رفع���ه للمجل�س ملناق�شته 

يف جل�شات مقبلة.

�أع�شاء  �لجتم���اع  �ش���ارك يف 

�للجن���ة �شعادة كل م���ن: هند 

حميد �لعليلي مق���ررة �للجنة، 

وحميد  �ملهريي،  �أحمد  وجميلة 

علي �ل�شام�ش���ي، وخلفان ر��شد 

�ل�شام�ش���ي، وحمم���د عي�ش���ى 

�لك�ش���ف، وناعم���ة عبد�لرحمن 

�ملن�شوري.

و�أك���د �شع���ادة �لفال�شي رئي�س 

�للجن���ة، �إن مناق�ش���ات �للجنة 

�شم���ن �ملو��شيع �لت���ي تبنتها 

مت�شلة ببع�شها �لبع�س وتنتج 

�إيجابيات كبرية يف حال  عنها 

�إىل حل���ول ناجحة،  �لو�ش���ول 

ملا له���ا من �أبع���اد �جتماعية 

و�أ�رشية من خ���الل بحث �أف�شل 

�ملمار�شات لتوفريها يف خدمة 

م�ش���ري�ً  و�ملجتم���ع،  �لأ����رشة 

�شعادته �إىل �أن مو�شوع �شيا�شة 

وز�رة تنمي���ة �ملجتمع يف �شاأن 

يركز على  �لجتماعي،  �ل�شمان 

�ل�شمان  مفه���وم  �رتكاز  �أهمية 

بن  و�شل  كحلق���ة  �لجتماعي 

�لتالح���م �لأ����رشي و�لتما�ش���ك 

�ملجتمعي.

�للجنة  �أن  و�أ�ش���اف �شعادت���ه 

�شم���ن  �ملو�ش���وع  تناق����س 

ثالث���ة حم���اور وه���ي: تطوير 

�لت�رشيع���ات �ملتعلق���ة بنظام 

وفق���ًا  �لجتماع���ي  �ل�شم���ان 

�لقت�شادي���ة  للتغ���ري�ت 

و��شرت�تيجي���ة  و�لجتماعي���ة، 

وز�رة تنمي���ة �ملجتم���ع ب�شاأن 

�ل�شمان �لجتماعي، �إ�شافة �إىل 

�ملمار�شات �لدولية �ملطبقة يف 

�لدول �ملتقدم���ة ب�شاأن �ل�شمان 

�لجتماعي.

و�أو�ش���ح �شعادت���ه �أن �جتماع 

�للجنة تناول عدة عناوين كان 

�أبرزها �لدر��شة �لتحليلية ل�شتة 

عنا�رش رئي�شية، تناولت بر�مج 

وز�رة تنمي���ة �ملجتمع لتحقيق 

ب�شاأن   2021 �لإم���ار�ت  روؤي���ة 

و��شتهد�فه  �لجتماعي  �ل�شمان 

جمي���ع �لفئ���ات �ملعني���ة يف 

�للجنة  �ملجتمع، حيث رك���زت 

عل���ى تفعي���ل حق���وق �لطفل، 

ومتكن �لأ����رش �ملنتجة، ودمج 

�أ�شح���اب �لهم���م يف �ملجتمع، 

كما رك���زت على تطوير �شيا�شة 

�ل�شم���ان �لجتماع���ي، ومتكن 

�لفئ���ات �ل�شعيفة من �لندماج 

��شتقر�ر  وتعزي���ز  �ملجتمع  يف 

وتقوي���ة  �لإمار�تي���ة  �لأ����رشة 

�ملجتمع  �أف���ر�د  ب���ن  �لرو�بط 

من خ���الل �لبتكار �لد�ئم بهدف 

تق���دمي خدم���ات وف���ق �أعل���ى 

�جلودة  �لعاملي���ة يف  �ملعايري 

و�لكفاءة و�ل�شفافية.

لجنة ال�سوؤون الجتماعية بالوطني التحادي تبداأ مناق�سة �سيا�سة 

وزارة تنمية المجتمع في �ساأن ال�سمان الجتماعي

اأبوظبي-وام:

 �أّكد �لإ�شعاف �لوطني مو��شلته تعزيز �لوعي 

باملمار�شات �ل�شحية �ل�شليمة لل�شيام �لآمن، 

و�شلوكيات �لقيادة �لآمنة، و�لتد�بري �لوقائية 

�شد كوفيد 19 يف �إطار حملته "رم�شان �شحي 

و�آمن" �لتي �أطلقها مطلع �شهر رم�شان �جلاري 

وت�شتم���ر حتى نهايت���ه يف خمتلف من�شات 

�لإ�شع���اف �لوطني عل���ى و�شائ���ل �لتو��شل 

�لجتماعي وع���رب و�شائل �لإع���الم �ملحلي. 

وت�شتهدف �حلملة �أف���ر�د �ملجتمع من خالل 

ثالثة حماور ت�شمل تعزيز �ل�شعور بامل�شوؤولية 

و�حلر�س �ملجتمعي على �للتز�م بالجر�ء�ت 

�لوقائية �لعامة ل�شهر رم�شان و�ل�شادرة عن 

�جله���ات �ملخت�شة فيما يخ����س كوفيد 19، 

وزيادة �لوع���ي حول �ملمار�ش���ات �ل�شحية 

�ل�شليمة �لو�جب �تباعه���ا ل�شيام �آمن خالل 

�ل�شه���ر �لف�شيل، ف�شال ع���ن توعية �ل�شائقن 

وم�شتخدمي �لطرق ب�شلوكيات �لقيادة �لآمنة 

و�أهمية �للت���ز�م بها مبا يحافظ على �شالمة 

�جلميع.

و�أكد �أحمد �شالح �لهاجري �لرئي�س �لتنفيذي 

لالإ�شعاف �لوطن���ي مو��شلة �لفرق �لإ�شعافية 

�لعاملة على �خلط���وط �لأمامية رفع درجات 

�لتاأه���ب و�ل�شتعد�د و�لعم���ل �لتكاملي مع 

�ل����رشكاء �لأ�شرت�تيجين وذل���ك �شمن خطة 

�لإ�شع���اف �لوطني �ل�شتباقي���ة لال�شتجابة 

�لعاجلة �إىل �حلالت �لطارئة �ملحتمل حدوثها 

يف �شهر رم�شان �ملبارك و�لع�رش �لأو�خر وفرتة 

�لعي���د من حو�دث مروري���ة ووعكات �شحية 

كع�رش �له�شم و�جلفاف و�لإجهاد وم�شاعفات 

�لأمر��س �ملزمنة مثل �ل�شكري و�أمر��س �لقلب 

و�ل�رش�ين و�رتفاع �شغ���ط �لدم وغريها، �ىل 

جانب �حل���الت �لطارئ���ة �ملتعلقة بفريو�س 

كورون���ا. و�أ�شار �إىل �أهمي���ة مو��شلة �للتز�م 

بالإج���ر�ء�ت �لوقائية �ل�ش���ادرة عن �جلهات 

�ملخت�شة وعدم �لتهاون بها وذلك لدعم جهود 

�لدولة يف �حلف���اظ على �شالمة �ملجتمع يف 

رم�شان و��شتكم���ال م�شرية �لتعايف من وباء 

"كورونا" مبا ي�شمل �لتعقيم �مل�شتمر و�لتباعد 
�جل�شدي، و�لمتناع عن �لتجمعات و�ملجال�س 

و�لزي���ار�ت و�لإفط���ار�ت �جلماعي���ة، وع���دم 

م�شاركة �لأطعمة �أو تبادل �لهد�يا، و��شتخد�م 

�لتقني���ات �حلديثة للت�ش���وق و�لتو��شل مع 

�لأق���ارب و�لأ�شدقاء، و�إخ���ر�ج �ل�شدقة و�أد�ء 

�لزكاة و�لتربع بوجبات �لإفطار �لكرتونيا عرب 

�جلهات �خلريية �ملخت�شة، و�للتز�م بالتد�بري 

�لوقائي���ة �أثن���اء زيارة �مل�شاج���د مبا ي�شمل 

مو�عيد �ل�شالة ومدتها. ونا�شد �لهاجري �أفر�د 

�ملجتمع �تخاذ �ملمار�شات �ل�شحية �ل�شليمة 

ل�شي���ام �آمن خ���الل �ل�شهر �لف�شي���ل �أهمها 

��شت�شارة �لطبيب �ملخت�س ملر�شى كوفيد-19 

و�لن�ش���اء �حلو�م���ل و�ملر�شع���ات و�أ�شحاب 

�لأمر��س �ملزمنة ملناق�شة �خليار�ت �ملحتملة 

لل�شيام باأم���ان �أو للقي���ام بتعديل مو�عيد 

وجرعات �لدو�ء لتتنا�شب مع مو�عيد �لإفطار 

و�ل�شحور و�إبقاء �ملر�س حتت �ل�شيطرة.

اأخبار الوطن

الو�سط الجامعي 

والأدبي ينعى 

الناقدة الإماراتية 

ومحفزة الخريجين 

حف�سة اآل علي 

�أبوظبي-�لوحدة:

نعت �لأو�شاط �جلامعية و�لأدبية �لمار�تية 

�ملغف���ور لها ب���اإذن �هلل �لناق���دة �لأدبية 

�لإمار�تي���ة حف�شة عب���د�هلل ح�شن عبد�هلل 

�ل عل���ي رئي�شة وحدة �ش���وؤون �خلريجن 

بجامعة �لم���ار�ت طالب���ة �لدكتور�ة يف 

عم���ادة �لتعليم �لع���ايل و�لبحث �لعلمي 

بجامعة �ل�شارقة و�لتي �نتقلت �ىل �لرفيق 

�لأعلى �ثر مر�س مل ميهلها كثري� وعن عمر 

يناهز �خلام�ش���ة و�لثالثن ، ووريت �لرثى 

يوم �ول  �أم�س يف مقربة �ل�شارقة بح�شور 

�أ�رشتها ولفيف من �ملقربن .

وتقدم���ت �أ����رشة جامعة �لم���ار�ت باأحر 

�لتعازي �لقلبية و�شادق �ملو��شاة �ىل ��رشة 

�لفقيدة حف�شة �ل علي �شائلن �ملوىل لها 

بالرحمة ولذويها بال�شرب و�ل�شلو�ن مدونن 

عبارة وف���اء يف حقه���ا يف ر�شالة لأ�رشة 

�جلامعة ت�شمنت �لعبارة " مثلها ل يفقد". 

وعرفت �لفقيدة حف�شة بجدها و�جتهادها 

�لعملي و�لتطوع���ي و تدريب �لطلبة على 

للح�ش���ول عل���ى موؤهالت تطوعي���ة. وقد 

�أ�شهمت يف تنظي���م جمموعة من �للقاء�ت 

�لمار�ت  بجامعة  للخريج���ن  �لتعريفية 

بح�شور مع���ايل �لرئي�س �لأعلى للجامعة 

�ل�شاب���ق �شعي���د غبا�س كم���ا و��شلت يف 

��شت�شافة �ملتميزين من خريجي �جلامعة 

يف ملتقي���ات تعارفي���ه عل���ى �جناز�تهم 

�لوطني���ة عرب تطبي���ق زوم وب���ادرت مع 

فريق �لعم���ل يف ��شد�ر عددين من �ملجلة 

�للكرتونية للخريجن وباللغتن �لعربية 

و�لجنليزية ، 

ون�شط���ت يف �لعمل �مل�رشح���ي �جلامعي 

كذلك و�خرج���ت على يديه���ا م�رشحيات 

مب�شاركة فنانن من دولة �لمار�ت.

وكان���ت قد لقي���ت ��ش���ادة مبنجز�تها يف 

لقاءها �لأخ���ري مع مع���ايل �لدكتور زكي 

ن�شيبة �لرئي�س �لأعلى للجامعة �لذي �أثنى 

على �أد�ئها �لوطني �ملخل�س. وحر�شها على 

ت�شجي���ع و �شقل مو�ه���ب �لطلبة و حثهم 

على �لعمل و �جل���د و �ملثابرة و �لإجتهاد 

يف �لعمل حيث �نهم هم ثروة هذ� �لبلد. 



دبي-وام:

 حقق �سباق اجلري مل�سافة 10 كلم يف الن�سخة 

الثامن���ة لدورة ن���د ال�سب���ا الريا�سية جناحا 

كب���را وم�ساركة وا�سعة �سم���ن الفئات الأربع 

لل�سباق، فيما كانت املراكز الثالثة الأوىل للفئة 

املفتوحة للرجال من ن�سيب عدائي املغرب.

ح����ر فعالي���ات ال�سب���اق ال���ذي مت تنظيمه 

وف���ق الإجراءات الحرتازي���ة وبرتوكول خا�ص 

اعتم���ده جمل�ص دبي الريا�س���ي �سعادة �سعيد 

حارب اأمني ع���ام جمل�ص دبي الريا�سي رئي�ص 

اللجن���ة املنظمة للدورة ونا�ر اأمان اآل رحمة 

م�ساعد اأمني عام املجل�ص نائب رئي�ص اللجنة 

املنظمة وح�سن املزروعي مدير الدورة، و�سالح 

املرزوقي رئي�ص اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي 

عمر البلو�س���ي مدي���ر اإدارة التطوير الريا�سي 

باملجل�ص وع���ادل البناي رئي�ص اللجنة الفنية 

للدورة.

و�سيطر العداوؤون املغاربة على املراكز الثالثة 

الأوىل، حيث ت���وج اأنور الغوز بط���ال لل�سباق 

بزمن ق���دره 30:02.229 دقيقة، ليح�سد بذلك 

لقب���ه الرابع يف تاريخ م�ساركاته بالدورة بعد 

تتويجه �سن���وات 2015 و2018 و2019، فيما 

ج���اء مواطنه عبد الع���ايل بوعزاوي يف املركز 

الثاين بزمن قدره 30:27.829 دقيقة ومواطنه 

اإبراهي���م ال�سليماين يف املرك���ز الثالث حمققا 

زمنا قدره 30:48.095 دقيقة.

ويف فئ���ة املواطنني هواة رج���ال مل�سافة 10 

كلم، جاء باملركز الأول �سالح عي�سى احلمادي 

الذي حقق زمنا قدره 34:51.714 دقيقة، وحل 

باملرك���ز الث���اين را�سد حمم���د البلو�سي بزمن 

35:52.620 دقيق���ة، وباملركز الثالث حم�سن 

ح�سن بزمن 36:05.769 دقيقة.

ويف فئ���ة الهواة املواطن���ات مل�سافة 10 كلم، 

حققت موزة الغفلي املركز الأول بعدما قطعت 

امل�سافة يف 44:00.286 دقيقة، وباملركز الثاين 

م���رمي علي بزمن 48:39.677 دقيقة، وباملركز 

الثالث هدى النعيمي بزمن 53:44.901 دقيقة.

ويف الفئة املفتوحة لل�سيدات مل�سافة 10 كلم، 

حققت الع���داءة الأثيوبية اإله���ام بيتي املركز 

الأول بزم���ن 35:24.691 دقيق���ة، وباملرك���ز 

الث���اين الربيطاني���ة �ستيفاين هامف���ري بزمن 

40:40.883 دقيقة، وباملركز الثالث الفرن�سية 

لطيفة ال�ساروخ بزمن 41:07.857 دقيقة.

واأقيم ال�سباق يف م�سمار ميدان و�سارع م�سقط 

و�سط اإجراءات احرتازية دقيقة التزم بها جميع 

امل�ساركني واحلا�رين يف ال�سباق من احلفاظ 

على م�سافة التباعد اجل�سدي وارتداء الكمامات 

والتعقيم امل�ستمر.

و�سارك يف �سباق اجل���ري 10 كيلومرتات 390 

عداء م���ن خمتلف اجلن�سي���ات والأعمار �سمن 

اأرب���ع فئات هي الفئ���ة املفتوحة رجال والفئة 

املفتوحة �سي���دات وفئة الهواة املواطنني وفئة 

الهواة املواطنات.

ويح�سل الفائزي���ن باملراكز الت�سعة الأوىل يف 

جميع الفئات على جوائز نقدية يبلغ جمموعها 

320 األف درهم بحيث يح�سل الفائزين باملركز 

الأول يف �سباق���ي 10 و5 كلم يف كافة الفئات 

عل���ى جائزة نقدية بقيمة 10 اآلف درهم، فيما 

يح�سل �ساح���ب املركز الث���اين جائزة بقيمة 

7000 دره���م، والفائز باملرك���ز الثالث 5000 

درهم، ويح�سل الفائزين باملراكز من الرابع اإىل 

التا�سع على جائزة بقيمة 3000 درهم.

لندن-)د ب اأ(:

 اأك���د الربتغ���ايل جوزيه موريني���و اأنه 

"�سينتظر حلني العودة لكرة القدم" وذلك 
بعد اإقالت���ه من تدريب فري���ق توتنهام 

الإجنليزي يوم 19 ني�سان/اأبريل املا�سي.

وخ�ر مورينيو /58 عاما/ وظيفته بعد 

تراج���ع اأداء ونتائ���ج الفريق يف الن�سف 

الثاين م���ن املو�س���م وهب���وط توتنهام 

م���ن مراكز ال�سدارة بال���دوري الإجنليزي 

املمتاز املوؤهلة للعب يف اأوروبا.

وت���رك مورينيو النادي قبل �ستة اأيام من 

املباراة النهائية لكاأ�ص رابطة املحرتفني 

الإجنليزي���ة، والت���ي فاز به���ا مان�س�سرت 

�سيتي 1 / �سفر.

وق���ال موريني���و يف ت�ريح���ات ملجلة 

"تاميز" ونقلتها وكالة الأنباء الربيطانية 
"بي.ايه.ميديا" :" ل توجد لدي خطط".

واأ�ساف :"�ساأعود حلياتي الطبيعية. اأ�سعر 

بن�ساط. اأ�سعر بهدوء. اأنا يف اأجازة".

واأك���د :"لدي وقت كث���ر لأقوم بواجباتي 

واأحل���ل. �ساأنتظ���ر حتى الع���ودة لكرة 

القدم ،لي�ص فقط للنادي املنا�سب، ولكن 

للثقاف���ة املنا�سبة. رمبا يك���ون املو�سم 

املقبل �سابقا لأوانه". 
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مورينيو ال يتعجل العودة لكرة القدم 

عقب اإقالته من تدريب توتنهام

اإقبال كبير على الت�سجيل للم�ساركة 

في �سباق دلما الرابع للمحامل 

ال�سراعية

اأبوظبي-وام:

 ي�سه���د الت�سجيل للم�ساركة يف مهرجان �سباق 

دملا التاريخي الرابع للمحامل ال�راعية، الذي 

يقام حتت رعاية �سم���و ال�سيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، اإقباًل 

كبراً م���ن البحارة من خمتل���ف اأنحاء الدولة، 

وذلك ع���رب املوقع الإلكرتوين، لن���ادي اأبوظبي 

للريا�سات ال�راعية واليخوت منظم ال�سباق.

ومت فت���ح ب���اب الت�سجيل لل�سب���اق التاريخي 

اخلمي�ص املا�سي، على اأن يتم اإغالقه يف التا�سع 

م���ن ال�سهر اجل���اري، وبداأ النواخ���دة يف اتخاذ 

الإج���راءات الأولية بت�سجيل اأ�سم���اء املحامل 

والنواخدة عرب املوقع، ومن ثم تبداأ الدخول يف 

املرحلة الثانية بت�سجيل البحارة اأنف�سهم.

ووزع ن���ادي اأبوظبي ال�راع���ي كتيب ال�روط 

على البحارة الراغب���ني يف امل�ساركة باحلدث، 

حيث يت�سمن كاف���ة اللوائح اخلا�سة بالتواجد 

وامل�ساركة، واأبرزها اللتزام بتطبيق الإجراءات 

الحرتازية املتبعة للتعايف من فرو�ص كورونا 

حي���ث يجب على كل م�س���ارك عدم التهاون يف 

التعامل معها باأي �سكل من الأ�سكال.

وا�س���رتط النادي احل�سول عل���ى نتيجة فح�ص 

�سلبية لل�سخ�ص امل�سارك قبل التوجه اإىل جزيرة 

دمل���ا يف حال كان حا�ساًل على جرعتي اللقاح 

اخلا�ص بالفرو�ص، فيم���ا يتطلب اإظهار نتيجة 

فح����ص �سلبية ثالث مرات قبل ال�سباق بثمانية 

اأيام ث���م اأربعة اأيام واأخرا قب���ل ال�سباق بيوم 

واحد حال مل يكن ال�سخ�ص من احلا�سلني على 

لقاح كوفيد 19.

وتعقد اللجنة املنظمة برئا�سة اأحمد ثاين مر�سد 

الرميث���ي رئي�ص جمل����ص اإادرة ن���ادي اأبوظبي 

للريا�سات ال�راعية واليخوت، اجتماعًا تنويريًا 

م���ع البحارة عق���ب اإغالق ب���اب الت�سجيل يف 

التا�سع من ال�سهر اجل���اري وذلك للتاأكيد على 

اللتزام بكافة ال�روط اخلا�سة باملهرجان.

ويف بادرة جديدة قرر نادي اأبوظبي للريا�سات 

ال�راعية واليخوت توزيع الزي البحري الرتاثي 

على كافة امل�ساركني يف ال�سباق عقب النتهاء 

من الت�سجيل، وذلك لر�سم لوحة تراثية مكتملة 

الأركان ويتكفل النادي بتوفر الزي لنوخذة كل 

حممل والبحارة امل�ساركني معه.

عل���ى جانب اآخر من املقرر اأن يتم حتديد موعد 

اإقام���ة ال�سب���اق يف اخلام�ص ع�ر م���ن ال�سهر 

اجلاري، حيث �سيتم حتدي���د اأحد الأيام من 18 

وحت���ى 22 ، وذلك بعد التع���رف والتعاون مع 

هيئة الأر�ساد اجلوية وحتديد مدى مالءمة حالة 

اجلو لإقامة ال�سباق الذي يقام مل�سافة 125 كلم، 

انطالقًا من جزيرة دملا، و مروراً ب�ست جزرحتى 

الو�سول ملدينة املرفاأ ، وهو ال�سباق الأطول يف 

تاريخ �سباقات املحامل ال�راعية الرتاثية، كما 

اأنه ال�سباق �ساحب اأعلى جوائز مالية بقيمة 25 

مليون درهم وثالث �سيارات.

رابطة المحترفين :  اأندية االإمارات قدمت الوجه 
المب�سر في البطولة االآ�سيوية لكرة القدم

»ميدان« ي�سهد ختام دورة ند ال�سبا الريا�سية

الفجرة-الوحدة:

 ا�ست�ساف���ت ب���رزة الريا�سيني 

بجمعية الفج���رة الجتماعية 

مع جمعية  بالتعاون  الثقافية 

بعنوان  ندوة  الريا�سي  الإعالم 

"الإع���الم الريا�س���ي يف رحلة 
�سعادة  بح�س���ور  اخلم�س���ني" 

جمل�ص  رئي�ص  الظنحاين  خالد 

الكياين  اإدارة اجلمعية، و�سعيد 

مدير برزة الريا�سيني، وجمهور 

من املهتمني بال�ساأن الريا�سي.

و�س���ارك يف الندوة التي عقدت 

"افرتا�سي���ًا"، �سع���ادة نا����ر 
اليماحي ع�سو املجل�ص  حممد 

الوطني الحت���ادي رئي�ص نادي 

الفج���رة الريا�س���ي، والدكتور 

ال�ري���ف رئي�ص جمعية  اأحمد 

والإعالمي  بالدولة،  الريا�سيني 

الريا�سي حممد اجلوكر، واأدارها 

الإعالمي علي اجل�سمي.

وقال �سع���ادة خالد الظنحاين 

الإعالم  اإن  اجلمعي���ة:  رئي����ص 

دولة  الوطن���ي يف  الريا�س���ي 

الإمارات، ميتلك مقومات وقدرات 

�ساهم  حيث  متطورة،  تنظيمية 

يف  اإي�سال ر�سالة الإمارات اإىل 

الع���امل، واأخذ زم���ام املبادرة 

الريا�سية  اإجنازاتن���ا  اإبراز  يف 

ومواكبتها يف خمتلف املحافل 

املحلية والإقليمية والدولية.

وافتتح الإعالمي علي اجل�سمي 

اجلل�سة با�ستعرا�سه دور الإعالم 

الريا�سي يف دولة الإمارات يف 

تغطي���ة الأن�سط���ة والفعاليات 

تنوعاته���ا  ب���كل  الريا�سي���ة 

واأهمية ال�ستف���ادة من خربات 

ال�سباب  الإماراتيني  ال�سحفيني 

يف و�سائ���ل الإع���الم املحلية 

اإىل  للو�سول  فر�سه���م  وتعزيز 

الحرتاف املهني.

وق���ال �سع���ادة نا����ر حممد 

املجل����ص  ع�س���و  اليماح���ي 

رئي����ص  الحت���ادي  الوطن���ي 

ن���ادي الفج���رة الريا�سي: اإن 

الإعالم هو م���راآة يعك�ص قدرة 

الدول عل���ى ما يحدث فيها من 

تطورات على خمتلف الأ�سعدة، 

والإع���الم الريا�س���ي يف دولة 

الإمارات خط���ى خطوات جيدة 

يف تغطي���ة معظ���م الأن�سط���ة 

اإجنازاتها  الريا�سي���ة ومتابعة 

ب�س���كل م�ستمر داعيا اإىل اإعطاء 

دور وم�ساحة اأو�سع لالإعالميني 

ال�سب���اب للعمل يف املوؤ�س�سات 

وتفعيل  املحلي���ة  الريا�سي���ة 

دورهم مب���ا يخ���دم امل�سلحة 

العامة.

م���ن جهته، اأك���د الدكتور اأحمد 

جمعي���ة  رئي����ص  ال�ري���ف 

عل���ى  بالدول���ة  الريا�سي���ني 

الريا�سي���ة  الثقاف���ة  اأهمي���ة 

يف تر�سي���خ القي���م من خالل 

الأ����رة واملجتمع ودورهم يف 

الولء والنتماء  تعزيز مفاهيم 

وال�سلوك احل�سن وتر�سيخ ثقافة 

العم���ل اجلماعي، م�سراً اإىل اأن 

قطع  الوطني  الريا�سي  الإعالم 

خطوات متقدمة خالل ال�سنوات 

اخلم�سني املا�سية بجهود اأبناء 

الدولة فيما ا�ستعر�ص الإعالمي 

حممد اجلوكر م�س���رة الإعالم 

الريا�سي يف دولة الإمارات.

»جمعية الفجيرة الثقافية« تناق�ش فى ندوة 
»االإعالم الريا�سي في رحلة الخم�سين«

العداوؤون المغاربة ي�سيطرون على المراكز االأولى ل�سباق جري 10 كلم في دورة ند ال�سبا الريا�سية

اأبوظبي-وام:

 عرب �سع���ادة عبداهلل نا����ر اجلنيبي، 

رئي����ص رابطة املحرتفني الإماراتية، عن 

تقديره جله���ود ممثل���ي دوري اخلليج 

العرب���ي يف دوري اأبط���ال اآ�سيا، والأداء 

امل�رف الذي قدموه وعك�سوا من خالله 

الوجه املب�ر للك���رة الإماراتية بعدما 

جنح فريقا ال�سارقة والوحدة من جتاوز 

دور املجموعات وحج���ز بطاقة التاأهل 

الإق�سائية، فيما ق���دم �سباب  ل���الأدوار 

الأهلي اأق�سى طاقته وهو قادر بالتاأكيد 

على العودة بقوة يف املوا�سم القادمة.

وهناأ اجلنيبي ال�سارق���ة والوحدة على 

م���ا حققاه، بداي���ة م���ع ال�سارقة الذي 

جن���ح يف ت�س���در ترتي���ب جمموعت���ه 

وح�سم بطاقة التاأه���ل قبل جولة على 

نهاي���ة دور املجموع���ات، م�س���را اإىل 

اأن روح الفري���ق الواح���د اآنعك�ست على 

جميع اأع�س���اء الفريق من جهازين فني 

واإداري ولعبني من خالل التكاتف معًا، 

اأدت لغياب  وجت���اوز الإ�سابات الت���ي 

الفري���ق لعب  لعب���ني موؤثري���ن، لكن 

بعزمية الرجال وجنح بتحقيق النتائج 

الإيجابية املطلوبة.

كما اأك���د اجلنيبي، اأن الوح���دة وبرغم 

م�سق���ة ال�سف���ر اإىل الهن���د، والظ���روف 

ال�ستثنائية التي مر به���ا، اآل اأنه اأثبت 

جم���دداً قدرات���ه ك�سفر م����رف للكرة 

الإماراتية يف املحافل اخلارجية، وجنح 

يف التاأهل عن جدارة وا�ستحقاق بر�سيد 

هو الأكرب من النقاط لفريق يحتل املركز 

الثاين يف جمموعات منطقة الغرب، مبا 

يعك�ص املواه���ب التي يزخر بها الفريق 

وخ�سو�س���ًا الالعب���ني ال�سب���اب الذين 

اندجموا م���ع اأ�سحاب اخل���ربة لتقدمي 

الأداء املت���وازن يف املباريات، وحتديداً 

مدى قدرته عل���ى تعوي�ص خ�سارته يف 

املباراة الفتتاحية حل�سد النقاط تباعًا 

واحلفاظ على �سجله املثايل حتى نهاية 

امل�سوار يف الدور الأول.

واعترب اجلنيبي، اأن خروج �سباب الأهلي 

من دور املجموع���ات ل يقلل من قيمة 

الأداء الفني الذي قدمه الفريق، واأنه كان 

بالإمكان اأف�سل مما كان لول اأن التوفيق 

مل يحالف���ه يف الدقائ���ق الأخرة التي 

كانت كفيلة مبنح���ه النقاط امل�ستحقة 

على �س���وء مردوده، وق���ال:" كلنا ثقة 

بع���ودة الفري���ق يف املوا�س���م القادمة 

ب�سكل اأقوى للم�س���ي قدمًا يف البطولة 

التي �سبق اأن حق���ق فيها الو�سافة يف 

عام 2015".

كما ع���رب اجلنيبي ع���ن اأمنياته بعودة 

قوية للع���ني يف دوري اأبطال اآ�سيا بعد 

خروج���ه من الت�سفي���ات املوؤهلة، وهو 

الفري���ق الإمارات���ي الوحي���د الذي توج 

باللق���ب ونال الو�ساف���ة مرتني، موؤكدا 

اأن���ه قادر بعزمية وهم���ة اجلميع داخل 

هذا الكيان الكبر من العودة اإىل موقعه 

الطبيعي يف البطولة القارية.

وخت���م اجلنيبي بالرتكيز عل���ى اأهمية 

م���ا حتققه ه���ذه الأندي���ة يف الن�سخة 

احلالية م���ن البطولة القاري���ة، ليكون 

حاف���زا اإ�سافيا وم�سوؤولي���ة على الفرق 

التي �ست�س���ارك يف الن�سخة املقبلة يف 

�سوء مناف�س���ات دوري اخلليج العربي 

الذي يدخل جولت احل�سم يف �سهر مايو 

اجلاري.

دبي-وام:

اأ�سدل ال�ست���ار م�ساء اأم����ص الول على 

مناف�س���ات الن�سخة الثامن���ة من دورة 

ن���د ال�سبا الريا�سية التي ت�سمنت ثالث 

البادل تن����ص والدراجات  ريا�سات هي 

الهوائية واجل���ري، واأقيمت خالل الفرتة 

وف���ق   2021 اأبري���ل   29 اإىل   14 م���ن 

الإجراءات الحرتازية املعتمدة .

واأقيمت مرا�سم التكرمي لل�ركاء والرعاة 

والداعم���ني والفائزين يف قلب "ميدان" 

وعل���ى اأنغام فرقة املدر�س���ة الفلبينية 

باإ�راف �رطة دبي بعد ختام مناف�سات 

اجل���ري، وت���وج �سعادة �سعي���د حارب 

اأمني ع���ام جمل�ص دبي الريا�سي رئي�ص 

اللجنة املنظمة بادما رافي�ساندر املدير 

الفائزين  تكنوت���ري  ل�ركة  التنفي���ذي 

اجل���ري  �سب���اق  يف  الأوىل  باملراك���ز 

مل�سافتي 10 كيلومرتات و5 كيلومرتات، 

كما مت تكرمي اإ�سماعيل حممد البلو�سي 

الريا�سي من اأ�سحاب الهمم لتمكنه من 

اإنهاء 5 كيلومرتات يف �سباق اجلري.

وت���ِوّج العداء املغرب���ي عثمان �سايف 

بط���ال ل�سب���اق اجل���ري 5 كل���م الفئة 

املفتوح���ة للرج���ال بدورة ن���د ال�سبا 

الريا�سية حمققا زمنا قدره 15:12.64 

دقيقة، وحل مواطنه �سفيان دردور ثانيا 

بزمن 15:24.16 دقيقة وجاء الربيطاين 

يل غاري���ت يف املرك���ز الثال���ث بزمن 

15:27.68 دقيقة.

ويف فئة الهواة الإماراتيني، ح�سل حمد 

حممد خمي�ص عل���ى املركز الأول بزمن 

16:48.13 دقيقة وعبد اهلل النقبي على 

املركز الثاين بزم���ن 17:08.74 دقيقة، 

وفار����ص الزعابي على املرك���ز الثالث 

بزمن 17:09.59 دقيقة.

ويف فئ���ة ال�سي���دات املفتوحة، توجت 

�سكولوبويت����ز  امييلي���ا  البولندي���ة 

باملركز الأول بزم���ن 18:47.80 دقيقة 

والأ�سرتالي���ة جا�سم���ني اي���دن غري���ن 

باملرك���ز الثاين بزمن 19:53.18 دقيقة 

وال�سلوفينية افيت���ا �سرتايلوفا باملركز 

الثالث بزمن 20:19.35 دقيقة.

اله���واة املواطن���ات، ح�سلت  ويف فئة 

مرمي ال�سام�سي على املركز الأول بزمن 

22:07.46 دقيق���ة و�سهد بودب�ص على 

املركز الثاين بزم���ن 22:49.43 دقيقة 

ونورة الغفلي على املركز الثالث بزمن 

25:39.43 دقيقة.

وكرم �سعادة �سعي���د حارب املوؤ�س�سات 

وال�ركات الوطنية احلكومية واخلا�سة 

الراعية للحدث، وهم الرعاة الرئي�سيون: 

�س���وق دبي احلرة وت�سلمها �سالح تهلك 

نائ���ب الرئي�ص التنفي���ذي – اخلدمات 

املوؤ�س�سية، وتكنوتري ال�ركة الفنلندية 

املزودة لنظام دع���م الأعمال املتكامل 

وت�سلمته���ا بادم���ا رافي�سان���در املدير 

التنفيذي لل�ركة.

وال����ركاء ال�سرتاتيجي���ون: موؤ�س�س���ة 

الإ�سعاف ت�سلمها �سعادة  دبي خلدمات 

خليفة بن دراي املدير التنفيذي، وقناة 

دبي الريا�سي���ة ت�سلمها عب���د اخلالق 

اخلمي�ص مدي���ر اأول الإنتاج يف القناة، 

و�رطة دبي مثلها النقيب جا�سم حممد، 

وهيئ���ة الط���رق واملوا�س���الت يف دبي 

مثلها املهند�ص اأحمد الها�سمي، وبلدية 

دب���ي، ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، 

ومي���دان مثلها حممد الأم���ري، ونادي 

الو�سل الريا�سي مثله نبيل عبدالكرمي، 

واحت���اد الإمارات للدراجات مثله حارب 

عبدال���رزاق العل���ي، وموؤ�س�س���ة وطني 

الإمارات مثله حممد خليفة املهري كما 

مت تكرمي ال�ركاء الداعمني وهم: بوكاري 

�سوت مثلتها اأو�سا باجارين وعبداهلل بن 

حامت، واأكوافينا مثلها عبداهلل البلو�سي، 

وجمموعة اي���ه كي اآي فيتني�ص ت�سلمها 

مالك ح�سن مدير عام املجموعة.

وكيل هاالند : من 

ال�صعب رف�ض 

ريال مدريد �أو 

بر�شلونة

مدريد-)د ب اأ(:  يواجه فريق بورو�سيا دورمتوند الأملاين 

لك���رة القدم �سعوبة حمتمل���ة يف الإبقاء على املهاجم 

الرنويجي اإيرلينج هالند بعد ال�سيف املقبل، وذلك وفقا 

مل���ا اأ�سار اإلي���ه وكيل الالعب. وقال مين���و رايول، وكيل 

الالعب، ل�سحيفة "اآ�ص" الإ�سبانية ام�ص ال�سبت :"اإذا اأتى 

نادي مثل ريال مدريد اأو بر�سلونة، وهما ناديان كبران 

ولهما تايخ كبر، �سيكون من ال�سعب الرف�ص".

وذكر ن���ادي دورمتوند اأنه لن ي���رتك هالند /20 عاما/ 

يرح���ل ولكن رايول قال :"�سيتع���ني علينا اأن نرى ما اإذا 

كان ه���ذا البي���ان �سيظل �ساريا حت���ى الأول من اأيلول/

�سبتمرب املقبل".



    

 ليلة �لقدر هي �أف�ضل �لليايل، وقد �أنزل 

�هلل فيها �لقر�آن، و�أخرب �ضبحانه �أنها خري 

من �ألف �ضهر، و�أنها مباركة، و�أنه يفرق 

فيها كل �أمر حكيم، كما قال �ض���بحانه 

يف �أول �ض���ورة �لدخان:ح���م َو�ْلِكَت���اِب 

ا  ا �أَْنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة �إِنَّ ِبنِي . �إِنَّ �ْلُ

ا ُمْنِذِري���َن . ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ �أَْمٍر َحِكيٍم  ُكنَّ

ا ُمْر�ِض���ِلنَي َرْحَمًة  ا ُكنَّ �أَْمًر� ِمْن ِعْنِدَنا �إِنَّ

���ِميُع �ْلَعِليُم َربِّ  ���ُه ُهَو �ل�ضَّ نَّ َك �إِ ِم���ْن َربِّ

َماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِض َوَما َبْيَنُهَما �إِْن ُكْنُتْم  �ل�ضَّ

ُكْم  يُت َربُّ ُموِقِننَي  َل �إَِلَه �إِلَّ ُهَو ُيْحِيي َوُيِ

ِلنَي »�لدخان:8-1«. وَّ
َوَربُّ �آَباِئُكُم �ْلأَ

ا �أَنَزْلَناُه يِف َلْيَلِة �ْلَقْدِر   وقال �ضبحانه: �إِنَّ

َوَما �أَْدَر�َك َما َلْيَلُة �ْلَقْدِر   َلْيَلُة �ْلَقْدِر َخرْيٌ 

َلِئَكُة َو�لرُّوُح  ْن �أَْلِف �َض���ْهٍر  َتَن���زَُّل �ْلَ مِّ

ن ُكلِّ �أَْمٍر ? �َضَلٌم ِهَي  ِهم مِّ ِفيَها ِباإِْذِن َربِّ

َحتَّى َمْطَلِع �ْلَفْجِر   ]�لقدر:5-1[

قال �لدكتور �أحمد بن عبد �لعزيز �حلد�د 

ندب �لنبي �ض���لى �هلل عليه و�ضلم �أمته 

�إىل �أن تتح���رى ليل���ة �لقدر يف �ض���هر 

رم�ض���ان  كل���ه، ويف �لع����ر �لأو�خر 

منه خا�ض���ة، ويف �أوتارها على �أخ�ض 

�خل�ض���و�ض، ومعنى حتريه���ا: �حلر�ض 

على �إدر�كها بعمل �خلري و�لطاعة حتى 

يكتب للمرء ذلك���م �لأجر �لعظيم �لعد 

لقائميها، �لذي قال عنه �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم: »من قام ليلة �لقدر �إيانًا 

و�حت�ض���ابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، 

ومن �ضام رم�ضان �إيانًا و�حت�ضابًا غفر 

له ما تقدم من ذنبه«.

ول منافاة بني غفر�ن ما تقدم من �لذنوب 

بقي���ام ليلة �لق���در وغفر�نها ب�ض���يام 

رم�ضان؛ لأن �لذنوب مثل �لأمر��ض فكما 

�أن ل���كل مر����ض دو�ًء، فكذلكم �لذنوب، 

لكل ذنب ما ينا�ضب تكفريه، ومن �أعظم 

�لكفر�ت �إحياء ليلة �لقدر بالقيام بني 

يدي �لل���ك �لعلم مبناجاته وح�ض���ن 

�لتبت���ل ب���ني يدي���ه، ل �أن تاأتي على 

�ل�ض���لم وهو يف غفل���ة معر�ض، فذلك 

من �حلرمان و�خل�ر�ن �لبني، وقد كان 

�لنبي -عليه �ل�ضلة و�ل�ضلم- يحر�ض 

على �إدر�كها ويب���ني لأمته كيف يكون 

�لتح���ري، وذلك بالعتكاف و�لقيام كما 

روى �أبو�ضعيد �خلدري -ر�ضي �هلل عنه- 

قال �عتكف ر�ض���ول �هلل �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم ع�َر �لأول من رم�ضان و�عتكفنا 

مع���ه، فاأتاه جربي���ل، فق���ال: �إن �لذي 

تطلب �أمامك، فاعتكف �لع�ر �لأو�ض���ط، 

فاعتكفنا معه، فاأت���اه جربيل فقال: �إن 

�ل���ذي تطلب �أمامك، فقام �لنبي �ض���لى 

�هلل عليه و�ضلم خطيبًا �ضبيحة ع�رين 

من رم�ضان، فقال: »من كان �عتكف مع 

�لنبي �ض���لى �هلل عليه و�ضلم، فلريجع، 

���يُتها،  فاإين �أُري���ت ليلة �لقدر، و�إين ن�ضِّ

و�إنه���ا يف �لع�ر �لأو�خر، يف وتر، و�إين 

ر�أي���ت كاأين �أ�ض���جد يف ط���ني وماء«، 

وكان �ضقف �ل�ض���جد جريد �لنخل، قال 

�أبو�ض���عيد: وما نرى يف �ل�ض���ماء �ضيئًا، 

فجاءت َقَزعة -�أي �ض���حابة- فاأُمطرنا، 

ف�ضلى بنا �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

حتى ر�أيت �أثر �لطني و�لاء على جبهته 

و�أرنبته ت�ض���ديق روؤي���اه«، وكان ذلك 

ليلة و�حد وع�رين، وهو ميل �ل�ضافعي 

رحمه �هلل تعاىل يف تعيينها.

وق���د كان �ل�ض���حابة ر�ض���ي �هلل عنهم 

�أ�ض���د �لنا�ض بحثًا عنه���ا وحتريًا لها، 

حتى �أنه���م تر�ءوه���ا يف منامهم، كما 

روى عبد�هلل بن عمر ر�ض���ي �هلل عنهما 

�أن رجاًل من �أ�ض���حاب �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�ض���لم، �أُرو� ليلة �لقدر يف �لنام 

يف �ل�ض���بع �لأو�خ���ر، فقال ر�ض���ول �هلل 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم: »�أرى روؤياكم قد 

تو�ط���اأت يف �ل�ض���بع �لأو�خر، فمن كان 

متحريها فليتحرها يف �ل�ضبع �لأو�خر«.

من علمات ليلة �لقدر تطلع �ل�ض���م�ض 

�ضبيحتها ل �ض���عاع لها قال �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم )�ض���بيحة ليلة �لقدر تطلع 

�ل�ضم�ض ل �ضعاع لها كاأنها ط�ضت حتى 

ترتفع( م�ضلم. وقيل لكرثة نزول و�ضعود 

وحركة �للئكة فيها فت�ضرت باأجنحتها 

�ل�ض���م�ض  �للطيفة �ض���وء  و�أج�ض���امها 

و�ضعاعها.

يعي�ض �ل�ض���لمون هذه �لأي���ام نفحات 

�لع�ر �لأو�خر من �ضهر رم�ضان �لبارك 

و�لت���ي هي من �أف�ض���ل �لأي���ام عند �هلل 

�ض���بحانه وتع���اىل فتت�ض���اعف فيه���ا 

�حل�ضنات وتتنزل فيها �لرحمات وخ�ضها 

�هلل �ض���بحانه وتعاىل مبزيد من نفحات 

�خلري و�لغفرة و�لر�ضو�ن.

وقد ثبت �أن ر�ض���ول �هلل �ضلى �هلل عليه 

و�ض���لم كان يجتهد فى �لعبادة و�لطاعة 

فى �لع�ر �لأو�خر من رم�ض���ان �أكرث مما 

كان يفعل فى �ض���و�ها فعن �أم �لوؤمنني 

عائ�ضة ر�ضي �هلل تعاىل عنها �أنها قالت 

كان ر�ض���ول �هلل �ض���لى �هلل عليه و�ضلم 

يجتهد فى �لع����ر �ل�و�خر ما ل يجتهد 

فى غريها.

كم���ا ورد عنه���ا �أنها قال���ت كان �لنبي 

�ض���لى �هلل عليه و�ض���لم �إذ� دخل �لع�ر 

�ض���د مئزره و�أحيا ليله و�أيقظ �أهله. وقد 

كان �ل�ض���حابة ر�ضو�ن �هلل تعاىل عنهم 

و�لتابعون و�ل�ض���لف �ل�ضالح يجتهدون 

بالعب���ادة فى �لع�ر �لأو�خ���ر �أكرث من 

غريها بل �أن بع�ض���هم كان يخ�ضها دون 

غريها حتى فيما يتعلق بالغ�ضل و�لزينة 

و�للب�ض �لنظيف���ة و�جلديدة يقول �بن 

جرير كانو� ي�ض���تحبون �أن يغت�ضلو� كل 

ليل���ة من لي���ايل �لع����ر �لأو�خر وكان 

�لنخعي يغت�ضل فى �لع�ر كل ليلة.

ومن ف�ض���ل �لع�ر �لأو�خر من رم�ض���ان 

�أن فيها ليلة �لقدر �لتى و�ض���فها �لقر�آن 

�لك���رمي باأنها خري من �ألف �ض���هر وهى 

�لليلة �لت���ى �أنزل �هلل فيها �لقر�آن جملة 

و�حدة من �للوح �لحفوظ �إىل �ل�ض���ماء 

�لدنيا.

يقول �لعلمة �بن كثري فى تف�ض���ري قوله 

ا �أَن�زْلَناُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة(«  تعاىل »)�إِنَّ

�إن ه���ذه �لليل���ة تتنزل فيه���ا �للئكة 

و�ل���روح �أي يك���رث تن���زل �للئكة فيها 

لك���رثة حركتها و�للئك���ة يتنزلون مع 

تن���زل �لربكة و�لرحمة كما يتنزلون عند 

تلوة �لقر�ن.

وقد ورد فى �ل�ضحيحني عن �أبى هريرة 

ر�ضي �هلل عنه عن �لنبي �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم �أنه قال من �ض���ام رم�ضان �إيانا 

و�حت�ضابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن 

قام ليلة �لقدر �إيانا و�حت�ض���ابا غفر له 

ما تقدم من ذنبه.

وقد �أجمع �أغلب �لعلم���اء على �أن ليلة 

�لق���در تاأتي فى �لوتر من �لع�ر �لأو�خر 

من رم�ضان حيث ورد عن �لر�ضول �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم فى حديث عائ�ضة ر�ضي 

�هلل عنها �أنه ق���ال حترو� ليلة �لقدر فى 

�لوتر من �لع�ر �لأو�خر.

�أ�ض���هر  ت���ويف �ل�ض���احر "�ري���ف" 

مقدم���ي بر�مج خفة �ليد للأطفال يف 

�لت�ضعينات ومقدم بر�مج �ل�ضحر يف 

�لتلفزيون �ل�ري �أم�ض �جلمعة.

وكتبت �أ����رة �ل�ض���احر �ريف عرب 

ح�ضابه بفي�ض بوك، "�إنا هلل و�إنا �إليه 

ر�جعون ت���ويف �إىل رحمة �ل�ض���احر 

�ريف و�لعز�ء يف �لقربة �أو بالهاتف 

لظروف كورونا".

ونع���ت �لفنانة ريهام عبد�لغفور عرب 

�ريف.  �ل�ضاحر  بفي�ض���بوك  ح�ضابها 

وقالت، "�هلل يرحمه �ل�ض���احر �ريف 

يف �جلنة �إن �ضاء �هلل بقدر ما �أ�ضعدتنا 

و�أ�ضعدت �أطفالنا".

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

ت�ض���ّبب وباء كوفي���د وما تبعه من حظر جت���ّول و�إغلقات يف 

�رتفاع ن�ض���بة ��ض���تهلك �لدخان بني �لأردنيني �لذين يعتربون 

�أ�ض���ًل من �أبرز �لدخنني يف �لع���امل. بينما ينتظر �لزبائن يف 

حمل بيع �لرن�جيل وم�ض���تلزماتها �لذي يعمل فيه يف و�ض���ط 

�لعا�ض���مة عمان، يقول �ل�ض���اب منري �ض���ناعة )24 عامًا( وهو 

مم�ض���ك ب�ضيجارته، »ظهور هذ� �لوباء قبل نحو عام وما خلفه 

من منغ�ض���ات يف حياتنا من حظر جزئي و�ض���امل �ض���ّبب يل 

�ضغطًا نف�ضيًا جعلني �أدخن �أكرث فاأكرث«.

وي�ض���يف �ض���ناعة �لذي بد�أ �لتدخني وهو يف �ضن �ل17 »قبل 

�لوب���اء، كنت �أدخن علبة �إىل علبتني يف �ليوم، �ليوم �ض���ارت 

�ربع �إىل خم�ض علب، �ل�ض���غط �لنف�ض���ي ز�د و�لتدخني ز�د هو 

�لآخر«.

�أعلنت �ض���فارة �لملكة �لعربية �ل�ضعودية لدى جمهورية جنوب 

�أفريقيا وفاة �لو�طن �ل�ض���عودي حممد �أحمد �ل�ضي�ضي يف حادث 

ت�ضادم طائرتني.

و�أو�ض���حت �ل�ض���فارة عرب ح�ض���ابها بتويرت، �أنها تلقت �إ�ض���عار� 

من �ل�ض���لطات �حلكومية �جلن���وب �أفريقية يفي���د بوقوع حادث 

ت�ض���ادم بني طائرتني لتدريب �لطري�ن �أحدهما تابعة لدر�ض���ة 

Central Flying Academy و�لأخرى تابعة لدر�ضة 
Sky Hawk Aviation وقد نتح عن �حلادث وفاة �لو�طن 
�ل�ض���عودي �أحمد بن حممد �ل�ضي�ض���ي �لذي كان ي�ض���تقل �لطائرة 

�لأوىل ويدر�ض �لطري�ن على ح�ضابه �خلا�ض، كما نتج عن �حلد�ث 

وفاة مدربه وكذلك طاقم �لطائرة �لأخرى.
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�لأردنيون يدخنون �أكرث يف ظل كورونا

فتح متنزها ديزين لند وديزين كاليفورنيا �دفن�ر �أبو�بهما 

لل�ض���يوف يوم �جلمعة بعد �إغلق غري م�ضبوق ��ضتمر 13 

�ض���هر� ورحبا ب�ضيوف �لتنزه للتنزه يف �ل�ضارع �لرئي�ضي 

يو ��ض �يه، وزيارة �لق�ر �ل�ض���كون و�ل�ر�خ �أ�ضفل جبل 

�ضبل�ض مع تر�جع جائحة كوفيد19 يف �لولية.

وخ���لل تاريخ ديزين لن���د، �لمتد ل� 66 عاًم���ا، مت �إغلق 

�لتن���زه �لرتفيهي لظروف قا�ض���ية عدة م���ر�ت فقط - بعد 

�غتيال �لرئي�ض جون كينيدي وعق���ب زلز�ل نورثريدج عام 

1994، على �ض���بيل �لثال - ولكن قب���ل �أن ي�رب �لوباء 

�لولي���ات �لتحدة يف مار�ض 2020، مل يحدث �ض���يء مثل 

هذ� م���ن قبل. مل تتجاوز حالت �لإغلق �ل�ض���ابقة �أكرث من 

يوم و�حد. �لآن، ومع وجود عدد كبري من تعديلت �ل�ض���لمة 

�لتعلقة بفريو�ض كورونا، بد�أت �لتنزهات �لرتحيب بزو�رها 

مرة �أخرى. بد�أ رو�د �لتنزه �لتحم�ضون يف �ل�ضطفاف قبل 

�ض���اعات من موعد �فتتاح ديزين لند �لر�ضمي يف �ل�ضاعة 9 

�ض���باًحا ، ورحبو� بالإعلن عن بدء فح�ض درجات �حلر�رة 

قبل حو�يل �ضاعة من موعد �لدخول.

وقال���ت كلوديا مارتينيز �لت���ي ز�رت �حلديقة يوم �جلمعة 

مع و�لدتها وعمتها من �ض���ان دييج���و: „هذه مبثاية عودة 

�إىل �لوطن بالن�ضبة لنا“. م�ضيفة �أنها حتمل ت�ريح دخول 

و�عتادت زيارة �لتنزه �أ�ضبوعيا تقريبا.

ديزين لند يعيد فتح �أبو�به بعد 
�إغالق غري م�سبوق

وفاة �سعودي بحادث ت�سادم طائرتني 
للتدريب يف جنوب �أفريقيا

�إنقاذ حياة �سبعينية توقف قلبها 4 مر�ت يف �ل�سعودية
متكن فريق �لعناية �لركزة مب�ضت�ضفى 

�لل���ك عب���د�هلل يف حمافظة بي�ض���ة 

بالملكة �لعربية �ل�ضعودية من �إنقاذ 

حياة مري�ض���ة �ضبعينية كانت تعاين 

من جلطة و�ن�ضد�د وعائي يف �ر�يني 

�لرئة، ت�ض���ببت يف توقف �لقلب �أربع 

مر�ت خلل وجود �حلالة بال�ضت�ضفى.

وبينت »�ضحة بي�ض���ة« �أن �لري�ضة 

قِدَم���ت �إىل طو�رئ م�ضت�ض���فى �للك 

عبد�هلل ببي�ض���ة وهي فاق���دة للوعي، 

ومت �إدخالها �إىل ق�ضم �لإنعا�ض بق�ضم 

�لطو�رئ و�لكو�رث بال�ضت�ضفى، ومتت 

مبا�رة �حلالة من قب���ل فريق طبي 

متخ�ض�ض باإ�ر�ف ��ضت�ضاري �لعناية 

�لرك���زة، وبوجود ��ضت�ض���اري �لقلب، 

و��ضت�ض���اري  �لباطن���ة،  و��ضت�ض���اري 

�ل�ضدرية بال�ضت�ضفى. وفقا ل�ضحيفة 

عكاظ.

و�أ�ض���افت »�ضحة بي�ضة«: على �لفور 

�أج���رى �لفريق �لطبي �إنعا�ض���ا قلبيا 

للمري�ض���ة لأربع مر�ت متتالية وذلك 

بعد توقف �لقلب، وبعد �إجر�ء �لتحاليل 

و�لوج���ات �ل�ض���وتية لوحظ وجود 

جلطة رئوية ت�ضببت يف توقف �لقلب 

عدة م���ر�ت، ويف �حلال ق���رر �لفريق 

�لطبي عمل ق�ضطرة وريدية للمري�ضة، 

ومت �إعطاوؤها مذيبات للجلطة، ونقلت 

بعدها للعناية �لركزة على �لتنف�ض 

�ل�ض���ناعي، وخ�ض���عت للمتابعة من 

قبل �ل�ضت�ضاريني.

�لإ�سافات  يا�س” �أحدث  “م�سجد 
مل�شروع “يا�س باي” بجزيرة يا�س 
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عام بع���د ع���ام، تتناق�ض مكّون���ات �لائدة 

�لرم�ض���انية لعائلة �ل�ض���وري عبد�هلل �حللو، 

تبعًا ل�ضاعفات �لأزمة �لقت�ضادية يف �ضوريا 

وغلء �لعي�ض���ة... وحدها حل���وى »�لناعم« 

�ل�ض���عبية من �لأطب���اق »�ل�ض���امدة« جر�ء 

ثمنها �لنخف����ض مقارنة مع باقي �حللويات. 

و�لناعم �أو »خبز رم�ض���ان«، كما يُطلق عليه 

�أي�ضًا، مزيج من �لطحني و�لاء و�لزيت ب�ضكل 

�أ�ضا�ضي، يو�ض���ع يف �لزيت �لغلي على �ضكل 

�أرغفة، وما �أن ت�ض���بح مقرم�ض���ة، يتم و�ضعها 

جانب���ًا وتزي���ن بدب�ض �لعن���ب �أو �لتمر، �لذي 

ُيعطي للطبق نكهته.

وخلل �ضهر رم�ضان، يقبل �لدم�ضقيون خ�ضو�ضًا 

على �ر�ء �لناعم من باعة متجولني يفرت�ضون 

�لأر�ضفة مع �أو�ٍن نحا�ضية كبرية مليئة بالزيت 

ويح�ّرون هذه �حللويات مبا�رة �أمامهم.

ما �أن ينهي عبد�هلل )51 عامًا( وعائلته تناول 

�لإفطار يف منزلهم يف دم�ض���ق �لقدية، حتى 

ُي�ض���ارع لإح�ض���ار رغيف �لناع���م �لقرم�ض، 

ويتقا�ض���مه مع زوجته و�بنتيه. ويقول لوكالة 

فر�ن����ض بر�ض »مهما كانت �لظروف �ض���عبة، 

يبقى �لناعم تقلي���د�ً ل ُيكن �لتخلي عنه يف 

�ضهر رم�ضان«.

ويبلغ ثمن رغيف �لناعم يف �أ�ضو�ق �لعا�ضمة 

حاليًا نحو 2500 لرية �ضورية )�أقل من دولر(، 

وهو مبلغ ي�ضتطيع عبد�هلل حتمله، مقارنة مع 

�أ�ضعار معظم �حللويات �لأخرى.

ف�سل �لع�سر �لأو�خر من رم�سانحلوى »�لناعم« حتافظ على �سعبّيتها يف دم�سـق

وفاة �ل�ساحر �سريف �أ�سهر مقدمي بر�مج 

خفة �ليد يف �لت�سعينات

ليلة �لقدر.. يفرق فيها كل �أمر حكيم متى نتحر�ها وما 

عالماتها ومب ندعو فيها ؟
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