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حمدوك يعين مناوي حاكماً لإقليم 

دارفور

الأمن الجزائري يفرق متظاهرين  

اخلرطوم-وكاالت:

اأ�سدر رئي�س الوزراء ال�س���وداين عبد اهلل حمدوك، االأحد، قرارا 

بتعيني مني اأركو مناوي حاكما الإقليم دارفور.

وح�سب بيان ر�سمي، فقد وج���ه القرار وزارات �سوؤون جمل�س 

الوزراء واحلكم االحت���ادي واملالية والتخطي���ط االقت�سادى 

والعم���ل واالإ�سالح االإدارى واجلهات املعنية االأخرى، باتخاذ 

اإجراءات التنفيذ.

وقال البي���ان اإن الق���رار "ياأت���ي ا�ستنادا الأح���كام الوثيقة 

الد�ستورية للفرتة االنتقالية، وبناء على اتفاقية جوبا".

اجلزائر-)د ب اأ(:  تظاهر املئات من االأعوان واملنت�سبني للحماية 

املدنية باجلزائر ام�س االأحد و�سط تواجد اأمني مكثف.

ورف���ع املتظاهرون  الفتات تطالب باإقرار زيادة االأجور وت�سوية 

و�سعيتهم واإعادة النظ���ر يف القانون االأ�سا�سي، واال�ستفادة من 

املنح املجمدة وحت�سني القدرة ال�رشائية.

وا�ستخدمت قوات مكافحة ال�سغب قنابل الغاز امل�سيلة للدموع 

لتفري���ق املتظاهري���ن ومنعهم من االقرتاب م���ن ق�رش املرادية 

الرئا�سي ، ليحولوا م�ساره���م باجتاه املديرية العامة للحماية 

املدنية بحيدرة .

وتاأت���ي مظاهرات اأع���وان احلماي���ة املدنية بع���د �سل�سلة من 

االحتجاج���ات ال�سلمية التي �سهدتها البالد مبختلف القطاعات، 

اأبرزها احتجاجات االأ�ساتذة واإ�رشابهم.

درجات الحرارةمواقيت ال�صالة

اأبوظبي-وام:

 اأعرب���ت دول���ة االإمارات عن 

اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين 

ملحاوالت ميلي�سيات احلوثي 

االإرهابية املدعومة من اإيران، 

ا�سته���داف املدنيني واالأعيان 

ممنهجة  بطريق���ة  املدني���ة 

ومتعم���دة يف مدينة خمي�س 

م�سي���ط يف اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة، من خالل 

اعرت�ستها  مفخخ���ة،  طائرة 

قوات التحالف.

واأكدت دولة االإمارات يف بيان 

اخلارجية  وزارة  ع���ن  �سادر 

ا�ستمرار  اأن  الدويل  والتعاون 

ه���ذه الهجم���ات االإرهابي���ة 

جلماع���ة احلوث���ي يعك����س 

للمجتمع  ال�ساف���ر  حتديه���ا 

ال���دويل وا�ستخفافها بجميع 

القوانني واالأعراف الدولية.

اأبوظبي-وام:

 عقدت اللجنة ال�رشعية ل�سن���دوق الزكاة اجتماعها 

الراب���ع له���ذا العام ع���ر االإت�سال املرئ���ي برئا�سة 

ف�سيلة ال�سي���خ الدكتور حمم���د عبدالرحيم �سلطان 

العلم���اء وع�سوي���ة كل من ف�سيلة ال�سي���خ الدكتور 

اأحمد عبدالعزي���ز احلداد، وف�سيلة ال�سيخ اليدايل ولد 

حممدو، وف�سيلة ال�سي���خ طالب حممد ال�سحي نائب 

رئي�س اللجنة، وف�سيلة ال�سيخ الدكتور حممد �سليمان 

البلو�سي، وف�سيلة ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن �سلمان 

احلمادي ع�سو ومقرر اللجنة.

دم�صق-)د ب اأ(:

 اأ�سدر الرئي�س ال�سوري  ب�سار 

االأ�س���د ام�س االأح���د مر�سومًا 

ت�رشيعيًا يق�س���ي مبنح عفو 

ع���ام ع���ن مرتكب���ي اجلنح 

واجلناي���ات  واملخالف���ات 

الواقعة قب���ل تاريخ  2 اأيار/

مايو اجلاري.

وي�ستثن���ى املر�سوم عقوبات  

واالإره���اب  التج�س����س 

وخمالف���ات البن���اء  وقانون 

حماية امل�ستهلك.

وذك���رت الوكال���ة العربي���ة 

ال�سورية لالأنباء ) �سانا( ام�س 

اأن املر�س���وم  خف�س عقوبة 

االأ�سغال  اإىل عقوب���ة  االإعدام 

وعقوبة  املوؤب���دة،  ال�ساق���ة 

االأ�سغ���ال ال�ساقة املوؤبدة اإىل 

االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملدة 

اإ�سقاط  �رشيط���ة  عام���ًا،   20

املت�رشر حقه ال�سخ�سي.

ال�صارقة-وام:

 اأعلنت "العربية للطريان" عن ا�ستئناف رحالتها من 

مطار ال�سارقة الدويل اىل مدينة اأملاتا يف كازاخ�ستان 

بدءا من 21 مايو اجلاري.

وميك���ن لعمالء ال�رشك���ة حجز رحالته���م املبا�رشة 

www. االآن اإىل اأملات���ا ع���ر املوقع االإلك���رتوين

airarabia.com اأو بالتوا�سل مع مركز خدمة 
العمالء اأو عر وكالء ال�سفر.

وتوفر "العربية للطريان" تغطية عاملية جمانية �سد 
فريو�س "كوفيد-19"

»العربية للطيران« ت�صتاأنف رحالتها 

بين ال�صارقة واألماتا

عفو عام في �صورية ي�صتثني جرائم 

الإرهاب
الإمارات تدين محاولة الحوثيين ا�صتهداف 

خمي�س م�صيط 

�صندوق الزكاة : 20 درهماً زكاة 

الفطر للفرد الواحد

اأبوظبي 24/35 دبي 28/35 ال�سارقة 26/35 عجمان 36 /26 اأم القيوين 35 /24 راأ�س اخليمة 33 /26 الفجرية 33 /25 العني 24/37 ليوا 21/38  ال�سلع 39 /24      الفجر 4.24 الظهر 12.22  الع�رش 3.47   املغرب 6.56 الع�ساء 8.15
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�صــابقالحالي التغير%  ال�صــابقالحالي

0٫50  6,076.84 6,046.802,624.070.71 2,605.38

اأبوظبي-وام:

 ح����رش معايل حممد القرق���اوي، وزير �سوؤون 

جمل����س ال���وزراء تخريج الدفع���ة االأوىل من 

والذي  "برنامج االت�سال الرقم���ي احلكومي" 

نظمه املكتب االإعالمي حلكومة دولة االإمارات 

بالتع���اون م���ع اأكادميي���ة االإع���الم اجلديد، 

وت�سمن �سل�سلة من اجلل�سات التفاعلية التي 

عقدت افرتا�سي���ًا، وا�ستهدف مديري وم�سوؤويل 

االت�س���ال يف احلكومة االحتادي���ة ومب�ساركة 

جمموعة من اخلراء واالأكادمييني املخت�سني 

يف �ستى جم���االت االت�س���ال الرقمي حمليًا 

واإقليميًا وعامليًا.

تخريج الدفعة االأولى من »برنامج االت�صال 
الرقمي الحكومي« 

رئي�س الدولة يعين هدى الها�صمي م�صاعدًا لوزير 
�صوؤون مجل�س الوزراء ل�صوؤون اال�صتراتيجية

اأبوظبي-وام:

اعتمد �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

مر�سومًا احتاديًا بتعي���ني �سعادة هدى 

الها�سمي م�ساع���داً لوزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء ل�سوؤون اال�سرتاتيجية.

وت�سغل �سعادة ه���دى الها�سمي من�سب 

واالبتكار احلكومي  اال�سرتاتيجية  رئي�س 

حلكومة االإمارات، حيث تتوىل م�سوؤولية 

متابعة تطوير االأجندة الوطنية حلكومة 

دولة االإم���ارات والتحقق م���ن جاهزية 

احلكومة وقدرتها عل���ى تنفيذ ومواءمة 

روؤي���ة دولة االإمارات واأجندتها، وتن�سيق 

اال�سرتاتيجي���ة على امل�ست���وى الوطني 

وتق���دمي امل�سورة حلكومة دولة االإمارات 

ب�ساأن امل�سائل املتعلق���ة با�سرتاتيجية 

احلكومة واالبتكار.
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.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©j ÉÃ

 ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°Sh  »ÑXƒHCG

 ƒª°Sh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdGh

 IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi

.»ÑXƒHCG

 …Oƒ©°ùdG  ÖfÉ÷G  øe  AÉ≤∏dG  ö†M  Éª«a

 ÒØ°S  π«NódG  ˆGóÑY  øH  »côJ  IOÉ©°S  ..

 ádhódG  iód  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 Öàµe ΩÉY ôjóe OhGódG  øªMôdGóÑY IOÉ©°Sh

.…Oƒ©°ùdG á«LQÉÿG ôjRh ƒª°S

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi øH

 2021 áæ°ùd 1 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 IQÉeEG  ‘ áWöûdG  Iƒb  º«¶æJ  IOÉYEG  ¿CÉ°ûH

.ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdG áWöT Iƒb ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üfh

 ájò«ØæàdG É¡JQGOEG ≥ë∏ oJ ,á«eÉ¶f á«fóe áÄ«g

 ¿ƒµjh  ,ábQÉ°ûdG  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH

 ,≈∏YC’G É¡°ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ∞°Uh •ÉÑ°†dG - Újôµ°ù©dG " øe ∞dCÉàJh

 ..Ú«fóŸG  ÚØXƒŸG  ..-  OGôaC’Gh  •ÉÑ°†dG

 ∫ƒª©ŸG äÉ©jöûà∏d Iƒ≤dG ƒÑ°ùàæe ™°†îjh

 QÉ©°Th  º∏Y  Iƒ≤∏d  ¿ƒµjh  ..IQÉeE’G  ‘ É¡H

.É¡H ¢UÉN

 Ée ≥«≤– ¤EG ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùëH Iƒ≤dG ±ó¡Jh

 ΩÉ¶ædGh  ΩÉ©dG  øeC’G  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ..»∏j

 áæ«fCÉª£dG  ÒaƒJh  ,áeÉ©dG  ÜGOB’Gh  ΩÉ©dG

 ájÉªM  ..IQÉeE’G  ‘  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ª÷

 äÉµ∏àªŸGh  ∫GƒeC’Gh  ¢VGôYC’Gh  ìGhQC’G

 ‘  áeÉ©dG  ≥aGôŸGh  ájƒ«◊G  äBÉ°ûæŸGh

 ¿ƒfÉ≤dG ΩGÎMG áaÉ≤K öûfh õjõ©J ..IQÉeE’G

 »©ªàéŸG QhódG π«©ØJ ..™ªàéŸG OGôaCG iód

 øe ó◊Gh áÁô÷G øe ájÉbƒdG ≈∏Y πª©∏d

.ÉgôWÉfl

 É¡aGógCG  ≥«≤–  π«Ñ°S  ‘  Iƒ≤∏d  ¿ƒµjh

 áëaÉµe  "  á«JB’G  äÉ°UÉ°üàN’G  á°SQÉ‡

 É¡«ÑµJôe  §Ñ°Vh  É¡Yƒbh  ™æeh  ºFGô÷G

 ‘  IòaÉædG  äÉ©jöûàdGh  äGAGôLEÓd  kÉ≤ah

 kÉ≤ah  QhôŸGh  Ò°ùdG  óYGƒb  º«¶æJ  ..IQÉeE’G

 OGôaCG á«YƒJ ..IQÉeE’G ‘ IòaÉædG äÉ©jöûà∏d

 ΩÉ¶ædGh äÉ©jöûàdG ΩGÎMG á«ªgCÉH ™ªàéŸG

 íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG ò«ØæJ ..É¡H ΩGõàd’Gh ΩÉ©dG

 äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdGh áª¶fC’Gh äGQGô≤dGh

 äÉ°UÉ°üàNG  ájCG  ..Égò«ØæJ  É¡H  •Éæ oj  »àdG

 ¢ù∏éŸG hCG ºcÉ◊G øe Iƒ≤dG É¡H ∞q∏µ oJ iôNCG

 ÖJôdG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üfh "…ò«ØæàdG

 π°ù∏°ùàdG  Ö°ùM Iƒ≤dG »Ñ°ùàæŸ ájôµ°ù©dG

..»JB’G

 ..Ö«≤f  ..∫hCG  ΩRÓe  ..ΩRÓe  "  •ÉÑ°†dG  :k’hCG

..ó«≤Y ..Ωó≤e ..óFGQ

."∫hCG ≥jôa ..≥jôa ..AGƒd ..ó«ªY

 ..∫hCG  Ö«bQ  ..Ö«bQ  "  §HÉ°†dG  ∞°U  :É«fÉK

 ¢ù«FQ ..øjóYÉ°ùe ÒÑc ..∫hCG óYÉ°ùe ..óYÉ°ùe

."§HÉ°V óYÉ°ùe ..øjóYÉ°ùe

 ..»WöT  ..óéà°ùe  »WöT  "  OGôaC’G  :kÉãdÉK

."∫hCG ∞jôY ..∞jôY ..∫hCG »WöT

 Iƒ≤∏d  ájôµ°ù©dG  ÖJôdG  ¿ƒfÉ≤dG  º¶æj  Éªc

 …hòd πbC’G  ÖJôdG  hhP ÉgƒÑ°ùàæe ™°†îjh

 ™°†N  ÖJôdG  ähÉ°ùJ  GPEÉa  ≈∏YC’G  ÖJôdG

.É¡«a ΩóbCÓd áÑJôdG Öa çóMC’G

 ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ¤ƒàj  ¿CG  ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG  ¢üfh

 k’hDƒ°ùe ¿ƒµjh Iƒ≤dG IQGOEG ábQÉ°ûdG áWöûd

 ΩÉeCG ¬JÉ°UÉ°üàNGh ¬eÉ¡eh ¬JÉÑLGh AGOCG øY

 äÉ£∏°ùdG á°SQÉ‡ ¬dh ,¬°VqƒØj øe hCG ºcÉ◊G

 PÉîJGh É¡fhDƒ°T IQGOE’ áeRÓdG äÉ«MÓ°üdGh

 ¬LƒH ¬dh É¡aGógCG ≥«≤ëàd áeRÓdG äGQGô≤dG

..»∏j Ée ¢UÉN

 §£ÿGh  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  ìGÎbG  -1

 Iƒ≤dG ±GógCG ≥«≤ëàd áeRÓdG á«é«JGÎ°S’G

 ÉgOÉªàY’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ≈∏Y É¡°VôYh

.É¡fCÉ°ûH ΩRÓdG PÉîJG hCG

 äGQGô≤dGh  ÚfGƒ≤dG  äÉYhöûe  ìGÎbG  -2

 É¡JÉ°UÉ°üàNGh  Iƒ≤dG  ±GógCÉH  á≤∏©àŸG

 Ée  Qô≤«d  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ≈∏Y É¡°VôYh

.É¡fCÉ°ûH kÉÑ°SÉæe √Gôj

 ≥ah Iƒ≤dG ‘ πª©dG Ò°S ≈∏Y ±GöTE’G -3

 äGQGô≤dG QGó°UEGh IòaÉædG áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdG

.Égò«ØæJ á©HÉàeh áeRÓdG ájQGOE’G

 øe  Iƒ≤dG  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G  IQGOEGh  §Ñ°V  -4

.áeƒµ◊G øe Ióªà©ŸG áfRGƒŸG

 kAÉæH Iƒ≤∏d á«ª«¶æàdG äGóMƒdG çGóëà°SG -5

.¬°VqƒØj øe hCG ºcÉ◊G á≤aGƒe ≈∏Y

 ¥ôah áàbDƒŸGh áªFGódG  ¿Éé∏dG  π«µ°ûJ  -6

 É¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h Iƒ≤∏d á©HÉàdG πª©dG

.É¡∏ªY ΩÉ¶fh

 á°üàîŸG  ¿Éé∏dG  ‘  Iƒ≤dG  π«ã“  -7

 á«ª«∏bE’Gh  ájOÉ–’Gh  á«∏ëŸG  äGAÉ≤∏dGh

 ‘h  É¡JÓ°SGôeh  É¡J’É°üJG  ‘h  á«dhódGh

.AÉ°†≤dG ΩÉeCGh øjôNB’G ™e É¡JÉbÓY

 ¬JÉ°UÉ°üàNG hCG ¬JÉ£∏°S ¢†©H ¢†jƒØJ -8

 kÉ≤ah  Iƒ≤dG  »Ñ°ùàæe  øe  É«∏©dG  äGOÉ«≤∏d

.IQÉeE’G ‘ IòaÉædG äÉ©jöûà∏d

 É¡H ∞q∏µj iôNCG äÉ°UÉ°üàNG hCG ΩÉ¡e ájCG -9

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG hCG ºcÉ◊G øe

 ¬æe QGô≤H ΩÉ©dG óFÉ≤dG Oóë oj ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùëHh

 »Ñ°ùàæŸ ájôµ°ù©dG ÖJôdG äÉeÓYh …R πµ°T

.¬°VqƒØj øe hCG ºcÉ◊G OÉªàYG ó©H Iƒ≤dG

 Iƒ°ùµdG äÉ≤Øf " »JCÉj Ée áeƒµ◊G πªëàJh

 ø‡ á°TÉYE’Gh í«∏°ùàdGh õ«¡éàdGh ∫É≤àf’Gh

 h..ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  øe  QGôb  ºgójóëàH  Qó°üj

 »Ñ°ùàæe  ™«ª÷  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  äÉ≤Øf

."Iƒ≤dG

 øe  Iƒ≤dG  »Ñ°ùàæŸ  ¿EÉa  ¿ƒfÉ≤∏d  kÉ≤ahh

 º¡JÉÑLGh  ò«ØæJ  π«Ñ°S  ‘  Újôµ°ù©dG

 Qó≤dÉH  Iƒ≤dG  ∫Éª©à°SG  ≥M  ,º¡H  áWƒæŸG

 âYO  Éª∏c  äÉÑLGƒdG  ∂∏J  ò«Øæàd  ΩRÓdG

 ìÓ°ùdG  πªM º¡d  ≥ëjh  ,∂dP  ¤EG  áLÉ◊G

 öüà≤jh  ,º¡àØ«Xh  ≈°†à≤Ã  º¡«dEG  º∏°ùŸG

..á«JB’G ∫GƒMC’G ≈∏Y ìÓ°ù∏d º¡dÉª©à°SG

 hCG ¢Vô©dG hCG ¢ùØædG øY »YöûdG ´ÉaódG -1

 hCG  º¡°VGôYCG  hCG  øjôNB’G  ¢ùØf  øY hCG  ∫ÉŸG

.º¡dGƒeCG

 ôeCG ¬≤ëH Qó°U ¢üî°T …CG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG -2

.Üô¡dG ∫hÉM hCG ΩhÉb GPEG ¢†Ñb

 á«MÓ°U  º¡d  ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  -3

 GPEG IòaÉædG äÉ©jöûàdG ÖLƒÃ ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG

.Üô¡dG ∫hÉM hCG ΩhÉb

 ∫hÉM hCG ΩhÉb GPEG Úé°S …CG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG -4

.Üô¡dG

 ¿Éc  GPEG  ´höûe  ÒZ  ô¡ªŒ  …CG  ¢†a  -5

 ¬fCÉ°T  øe  hCG  áÁôL  ÜÉµJQG  ¬æe  ¢Vô¨dG

 ,ô£î∏d ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG hCG ΩÉ©dG øeC’G ¢†jô©J

 ºgQGòfEG ó©H ¿hô¡ªéàŸG øYòj ⁄ GPEG ∂dPh

 ¥ÓWEÉH ôeC’G ¿ƒµj ¿CG •öûH áæµªŸG ¥ô£dÉH

.∂dòH ∫ƒfl ¢üî°T øe kGQOÉ°U QÉædG

 ∫Éª©à°S’  •Î°û oj  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  ¢üfh

 ¢Uƒ°üæŸG  ä’É◊G  ‘  ájQÉædG  áë∏°SC’G

..»JB’G ¿ƒfÉ≤dG Gòg øe 9 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y

 Ió«MƒdG á∏«°SƒdG ƒg QÉædG ¥ÓWEG ¿ƒµj ¿CG -1

 ó°ü≤Hh ,¬eÉ«b øe âÑãàdG ó©H ô£ÿG AQód

 AGóàY’G øe ìÓ°ùdG Gòg √ó°V ¬LƒŸG π«£©J

 ™e kÉÑ°SÉæàeh kÉeR’ ¿ƒµj ¿CGh ,áehÉ≤ŸG hCG

.QƒeC’G Ò°S ôjó≤àd kÉ≤ah ô£ÿG

 iôNCG  á≤jôW  hCG  á∏«°Sh  OƒLh  ΩóY  -2

.É¡à¡LGƒe ºàj »àdG ádÉ◊G á÷É©Ÿ

 ¥ÓWEG ºK ,QÉædG ¥ÓWEÉH ôjòëàdÉH AóÑdG -3

.kÉYÉ£à°ùe ∂dP ¿Éc Éª∏c AGƒ¡dG ‘ QÉædG

 ÒZ  ‘  Öjƒ°üàdG  ¿ƒµj  ¿CG  IÉYGôe  -4

 ¢üî°ûdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dGh Iô£«°ùdG πLC’ πà≤e

.Üƒ∏£ŸG

 ’EG πà≤e ‘ Öjƒ°üàdG ¤EG Aƒé∏dG ΩóY -5

 çhóM É¡æe ±ƒîàj á©bGƒdG ádÉ◊G âfÉc GPEG

 ±ƒîàdG  Gò¡d  ¿Éch ,á¨dÉH  ìGôL hCG  äƒŸG

.ádƒ≤©e ÜÉÑ°SCG

 áæ°ùd  35  ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG  IÉYGôÃh

 á«FGõ÷G  äGAGôLE’G  ¿ƒfÉb  QGó°UEÉH  Ω1992

 §Ñ°†dG  …QƒeCÉe  øe  ¿ƒµj  ,¬JÓjó©Jh

 •ÉÑ°V  º¡°UÉ°üàNG  ôFGhO  ‘  »FÉ°†≤dG

 áÑ°ùædÉH  ÉgOGôaCGh  É¡WÉÑ°V  ∞°Uh  áWöûdG

 º¡JÉ°UÉ°üàNG ôFGhO ‘ ™≤J »àdG ºFGôé∏d

.º¡ØFÉXh ∫ÉªYCÉH á≤∏©àe ¿ƒµJh

 ÒZ  πjƒîJ  ∫ó©dG  ôjRh  øe  QGô≤H  Rƒéjh

 IOÉŸG √òg øe á≤HÉ°ùdG Iô≤ØdG ‘ øjQƒcòŸG

 §Ñ°†dG  …QƒeCÉe  áØ°U  Iƒ≤dG  »Ñ°ùàæe  øe

 ‘ ™≤J »àdG ºFGô÷G ¤EG áÑ°ùædÉH »FÉ°†≤dG

 ∫ÉªYCÉH  á≤∏©àe  ¿ƒµJh  º¡°UÉ°üàNG  ôFGhO

 Gòg ‘ á©ÑàŸG ÚfGƒ≤dG ≈°†à≤Ã º¡ØFÉXh

.¿CÉ°ûdG

 ,á«eÉ¶ædG  äÉÄ«¡dG  ∫Ó≤à°SG  IÉYGôe  ™eh

 É«∏©dG áæé∏dG" :≈ª°ùJ áæ÷ IQÉeE’G ‘ CÉ°ûæ oJ

 ,"IQÉeE’G ‘ áeÓ°ùdGh øeC’Gh áWöûdG Iƒ≤d

 á«ª°ùJh  É¡°ù«FQ  QÉ«àNGh  É¡∏«µ°ûàH  Qó°üj

 QGôb É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡∏ªY ΩÉ¶fh É¡FÉ°†YCG

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG øe

 áeRÓdG äGQGô≤dGh íFGƒ∏dG ΩÉ©dG óFÉ≤dG Qó°üjh

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCG ò«Øæàd

 ¿CÉ°ûH Ω1996 áæ°ùd 1 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ≈¨∏ ojh

 áWöûH  »∏ëŸG  ∑ÓŸG  ≈∏Y  Ú∏eÉ©dG

 áª¶fC’G áaÉµH πª©dG ôªà°ùj ¿CG ≈∏Y ,ábQÉ°ûdG

 IQOÉ°üdG  ájò«ØæàdG  äGQGô≤dGh  íFGƒ∏dGh

 Gòg ÖLƒÃ ≈¨∏ oJ hCG ∫qó© oJ ¿CG ¤EG ¬ÑLƒÃ

.¬ÑLƒÃ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG hCG ¿ƒfÉ≤dG

 ≈∏Yh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¿ƒfÉ≤dG Gò¡H πª© oj

 ,¬°üîj  Éª«a  lπc  √ò«ØæJ  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæ ojh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 øe É«ØJÉg ’É°üJG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿ÉgÈdG ìÉàØdGóÑY ∫hCG ≥jôØdG

 ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ‘  ‹É≤àf’G  IOÉ«°ùdG

 ¿É°†eQ ô¡°ûH ÊÉ¡àdG ¬dÓN ’OÉÑJ á≤«≤°ûdG

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏Ñ∏d  äÉ«æªàdGh  ∑QÉÑŸG

 áeÓ°ùdGh  QÉgOR’G  øe  ójõÃ  Ú≤«≤°ûdG

.QGô≤à°S’Gh

 ÚH ájƒ≤dG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ∫É°üJ’G ∫hÉæJ

 ájQƒ¡ªLh IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 ∞∏àfl ‘ Égõjõ©Jh É¡ªYO πÑ°Sh ¿GOƒ°ùdG

 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe  GOóYh  ,ä’ÉéŸG

 ¤EG áaÉ°VEG ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi á«dhódGh

 Oƒ¡Lh  "  19 -  ó«aƒc  "  áëFÉL  äGQƒ£J

.øjó∏ÑdG ‘ É¡à¡LGƒe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 è«∏îdG »a äÉØ∏ªdGh äGóéà°ùªdG ôNBG ¿ÉãëÑj ¿ÉMôa øHh ójGR øH óªëe

§°ShC’G ¥ô°ûdGh »Hô©dG

 äGóéà°ùªdG πªée ¿ÉãëÑj …Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRhh ójGR øH ˆGóÑY

 á≤£æªdG »a

≈∏ãªdG á«bÓNC’G º«≤dÉH »∏ëàdG ≈∏Y ¿hócDƒj :±ƒ«°†dG AÉª∏©dG

…Oƒ©°ùdG á«LQÉÿG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY…Oƒ©°ùdG á«LQÉÿG ôjRh ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN √ƒª°Sh..

 º«¶æJ IOÉYEG ¿CÉ°ûH kÉfƒfÉb Qó°üj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ábQÉ°ûdG IQÉeEG »a áWô°ûdG Iƒb

 øe kÉ«ØJÉg k’É°üJG ≈≤∏àj ójGR øH óªëe

¿ÉgôÑdG ìÉàØdGóÑY

:IóMƒdG-Ú©dG

 ¿É«¡f  ∫BG  óªfi øH  ¿ƒæëW ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Éb

 ≈∏Y Iójô¨J ‘ ,Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 ójGR Ωƒj{:zÎjƒJ{ ≈∏Y »ª°SôdG √ƒª°S ÜÉ°ùM

 IóMh ¿CÉH ÉfAÉæHCG ôcòæd á°Uôa ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

 ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG  è¡æe  ≈∏Y âeÉb  øWƒdG  Gòg

 πªY ¿CG  ójGR  Éæªq∏Y ..¢SÉædG  ÚH ¥ôØj ’ …òdG

 kÉ£ÑJôe ÒÿG ∫GR ’h ,¿É°ùfE’G ádÉ°SQ ƒg ÒÿG

.zˆG ¬ªMQ ¬``ª°SÉH äGQÉ```eE’G ¢VQCG ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªfi á©eÉL âæ∏YCG 

 øeGõàdÉHh ájöSC’G ájÉYô∏d ójGR QGO ™e ¿hÉ©àdÉH

 áYƒª› É¡Áó≤J ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj ™e

.ΩÉàjC’G ÜÓ£∏d á«°SGQódG íæŸG øe

 »YhQõŸG  º∏°ùe  ¿GóªM  QƒàcódG  ‹É©e  ócCGh

 ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ‘  »JCÉJ  Iƒ£ÿG  √òg  ¿CG  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©∏d

 ™ªàéŸG áeóN ‘ á©eÉ÷G ádÉ°SQ ≥«Ñ£J ¥É«°S

 öUGhC’G …ƒ≤J »àdG º«≤dG ï«°SôJh ¬ëFGöT áaÉµH

 …ôµØdGh  »°ùØædG  ¿RGƒàdG  ï°SôJh  á«YÉªàL’G

 á«ª∏Y IQÉæe »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ¿ƒµ«d …OÉŸGh

.GôKDƒe É«ŸÉY ÉLPƒ‰CGh

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

 º∏©dG ºFÉYO AÉ°SQEG ‘ - √GôK ˆG Ö«W - ¿É«¡f

.ádhódG AÉæHCG ±QÉ©e ôjƒ£J ∫ÓN øe º«∏©àdGh

 »°ùeÉ°ûdG ó«©°S ∑QÉÑe IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ájöSC’G  ájÉYô∏d  ójGR  QGO  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ójGR øH óªfi á©eÉL ™e ÉæfhÉ©àH ¿hQƒîa ÉæfEG

 íæŸG  ¬eó≤à°S  ÉÃ  AGó©°Sh  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©∏d

 ‘ Iõ«ªàe á«°SGQO ¢Uôa øe ÜÓ£∏d á«ª«∏©àdG

 á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódG ‘h É¡HGOBGh á«Hô©dG á¨∏dG

 ¢Uôëf øëæa áØ°ù∏ØdGh íeÉ°ùàdG ‘h É¡YhôØH

 QGô≤dG  PÉîJ’  ÜÓ£dG  ÉæFÉæHCG  IóYÉ°ùe  ≈∏Y

 »ª∏©dG ¥ƒØàdG ≥«≤ëàd º¡d Ö°SÉæŸG »ª«∏©àdG

 ‘  º¡›Oh  πª©dG  ¥ƒ°S  ∫ƒNód  º¡ªYOh

 ó°ùéj ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj ¿CG ócCGh .™ªàéŸG

 ≈ª°SCG É¡«a ôcòà°ùf …òdG AÉªædGh AÉæÑdG IÒ°ùe

 QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤∏d AÉ£©dGh ∫òÑdG  ÊÉ©e

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

 ÊÉ°ùfE’G ¬°ùMh áÑbÉãdG ¬àjDhôH ≈°SQCG …òdG "√GôK

 πé°ù«d …ÒÿGh »Yƒ£àdG πª©dG ºFÉYO π«ÑædG

 ójGR º°SG πª– á°UÉN á«fÉ°ùfEG áª°üH ïjQÉàdG

 kGõeQ  Égó©H  äGQÉeE’G  ádhO  hó¨àdh  ÒÿG  ójGR

 πª©dG  ‘ ¬H  iòàëj  k’Éãeh  íeÉ°ùàdGh  Òî∏d

 ¿EG Éàa’ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿG

 ÉgÉ°SQCG ÇOÉÑŸ A’ƒdGh AÉaƒdG Ωƒj ƒg Ωƒ«dG Gòg

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG É¡JÒ°ùe CGóHh

 ájÉYQh ºYóH â∏°UGƒJh "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG

 kÉæWh äGQÉe’G øe Gƒ∏©L øjòdG Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

.AÉ£©dGh íeÉ°ùàdGh Òî∏d

 ¿CG ójGR Éæªq∏Y :óªëe øH ¿ƒæëW
¿É°ùfE’G ádÉ°SQ ƒg ô«îdG πªY

 Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªëe á©eÉL

 ¿hÉ©àdÉH á«°SGQO kÉëæe Ωó≤J á«fÉ°ùfE’G

ájô°SC’G ájÉYô∏d ójGR QGO ™e

óªfi øH ¿ƒæëW

¿ÉMôa øH ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ójGR øH óªfi



:IóMƒdG-»HO

 IójôL  øe  …ó©°ùdG  Òª°S  π«eõdG  øe  πc  RÉM

 áØ«ë°U  øe  º«¶©dG  óÑY  ≈Ø£°üeh  IóMƒdG

 õ«ªàdG"h "»eÓYE’G ´GóHE’G" õFGƒL ≈∏Y ,OÉ–’G

 ™jRƒJ πØM ∫ÓN ∂dPh ..‹GƒàdG ≈∏Y "»eÓYE’G

 ájô≤dG ¬àaÉ°†à°SG …òdG ¢UÉÿG …ƒæ°ùdG õFGƒ÷G

 ⁄É©dG ‘ á«aÉ≤ãdG äÉgõàæŸG ÈcCG óMCG ,á«ŸÉ©dG

 ¥ƒ°ùàdGh  áaÉ≤ã∏d  ¤hC’G  á«∏FÉ©dG  á¡LƒdGh

 äÉcöTh ,É¡FÉcöT Ëôµàd ,á≤£æŸG ‘ ¬«aÎdGh

 ‘  øjõ«ªàŸG  Ú«eÓYE’Gh  ôØ°ùdGh  áMÉ«°ùdG

 ìÉ‚ ‘ âªgÉ°S »àdGh áØ∏àîŸG õFGƒ÷G äÉÄa

 .»°†ØdG π«Hƒ«dG º°Sƒe ,»FÉæãà°S’G º°SƒŸG Gòg

 ¬àeÉbCG  ¢UÉN  πØM  ∫ÓN  õFGƒ÷G  ™jRƒJ  ”h

 ,⁄É©dG  ¢ù∏› ‘ âÑ°ùdG  Ωƒj  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG

 »àdG IQÉÑ÷G Oƒ¡÷G ≈∏Y ¬«a Aƒ°†dG §«∏°ùJ ”

 ËôµJh º°SƒŸG ìÉ‚EG ‘ AÉcöûdG ∞∏àfl É¡dòH

.äÉÄØdG ∞∏àfl ‘ øjõ«ªàŸG

 ™FGhQh áYóÑe ÜQÉŒ ÒaƒJ ‘ ¬àjDhQ øe kÉbÓ£fEG

 ,º°Sƒe πc ‘ ±ƒ«°†dG øe ÚjÓŸG ΩÉeCG Iõ«‡

 πª©dG  ≈∏Y á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  πªY ≥jôa ¢Uôëj

 øjòdG AÉcöûdG øe ±’B’G ™e óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH

 ºgQhóH ¿ƒªgÉ°ùj øjòdGh ,⁄É©dG äÉaÉ≤K ¿ƒ∏ãÁ

 òdCG  ¥hòJh  ¥ƒ°ùàdG  øe á©FGQ  ÜQÉŒ ÒaƒJ  ‘

 AÉLQCG ™«ªL ‘ á«¡«aÎdG ÜQÉéàdGh ä’ƒcCÉŸG

 áMÉ«°ùdG äÉcöT øe AÉcöû∏d ¿Éc Éªc .á¡LƒdG

 ÜQÉŒ  π«°UƒJ  ¿Éª°V  ‘  πjƒW  ´ÉH  ôØ°ùdGh

 π©Lh  ìÉ«°ùdG  ¤EG  áYƒæàŸG  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG

 IQÉjõ∏d  º¡àªFÉb  ¢SCGQ  ≈∏Y  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG

 á«ŸÉ©dG ájô≤dG  äqócCGh .»HO ‘ ºgóLGƒJ AÉæKCG

 øe ÉgDhÉcöT ¬Ñ©∏j …òdG QhódG á«ªgCG ≈∏Y kÉ°†jCG

 èeGÈdG ™«ªL ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ‘ Ú«eÓYE’G

 AGqô≤∏d É¡∏«°UƒJh É¡aƒ«°†d É¡eó≤J »àdG á«¡«aÎdG

.⁄É©dG ∫ƒM

 ¿hDƒ°û∏d ∫hCG IQGOEG ôjóe ,áØ«∏N áéjóN âMqöUh

 ó≤d"  :á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ‘  ájÉYôdGh  ájQÉéàdG

 øe ÉfDhÉcöT ¬eób …òdG ,»FÉæãà°S’G ºYó∏d ¿Éc

 .25 º°SƒŸG ìÉ‚EG ‘ ÒÑc lôKCG ,äÉÄØdG ∞∏àfl

 ‘ »MÉ«°ùdG ó¡°ûŸG ºYO ‘ ÉæàªgÉ°ùÃ ¿hQƒîa

 á¡Lƒc É¡àfÉµe õjõ©Jh äGQÉeE’G ádhOh »HO IQÉeEG

 ™e πª©dG ¿EG .⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ IóFGQ á«MÉ«°S

 Iõ«ªàŸG ¥ôØdGh ÚYóÑŸG ¢UÉî°TC’G A’Dƒg ™«ªL

 õà©f  Éæd  ôîa  ΩÉ°Sh  ƒg  IôµàÑŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ≥«≤– øe øµªàf ,kÉ©e .Éæª°SGƒe ™«ªL ‘ ¬H

 º¡∏à°ùf  IójóL  ±GógCGh  è¡f  §Nh  π«ëà°ùŸG

."á∏Ñ≤ŸG º°SGƒŸG äÉMÉ‚ º¡æe

 ‘ º¡«fÉØàd á«ŸÉ©dG ájô≤dG  AÉcöT ËôµJ ”h

 äGQÉjR äôKCG Iójôa QÉµaCGh IôµàÑe ÜQÉŒ Ëó≤J

 º°Sƒe ∫GƒW ≥jƒ°ûàdGh á©àŸGh ,¢SÉª◊ÉH ±ƒ«°†dG

 Ö≤d  ≈∏Y  ¿GôjEG  ìÉæL π°üMh  .»°†ØdG  π«Hƒ«dG

 á«Ñ©°ûdGh  IójôØdG  ÜQÉéàdG  øY  "ìÉæL π°†aCG"
 RÉa  Éªc  .º°SƒŸG  ∫GƒW  É¡H  »¶M  »àdG  IÒÑµdG

 "ájhój ±ô◊ ¢VôY π°†aCG" Ö≤∏H É«≤jôaEG ìÉæL

 Gƒ°ùµY  øjòdG  Ú«aô◊G  ´ôHC’  ¬àaÉ°†à°SG  øY

 »àdG á«æØdG ∫ÉªYC’Gh ájhó«dG ±ô◊G áYhQ ìÉéæH

 RÉah  .±ƒ«°†dG  ΩÉeCG  AGôª°ùdG  IQÉ≤dG  É¡H  ô¡à°ûJ

 ó©H "ìÉæL á¡LGh π°†aCG" Ö≤∏H Üô¨ŸG ìÉæL

 á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ±ƒ«°V ΩÉeCG  ¬à¡LGh  â≤dCÉJ  ¿CG

 á£fi âfÉch  á«Hô¨ŸG  áaÉ≤ãdG  »æ¨d  É¡°ùµ©H

 áÄa øYh .º°SƒŸG ∫GƒW º¡JQÉjR AÉæKCG º¡d ôjƒ°üJ

 ”h ,"¢Sƒ°û«∏«eÉc" É¡H RÉa ó≤a ,"≈¡≤e π°†aCG"
 »LQƒ÷G "»°ù«∏ÑJ ódhCG" º©£e Rƒa øY ¿ÓYE’G

 "∑ƒJ ∑ƒJ" ∂°ûc Rƒah ,"º©£e π°†aCG" IõFÉéH

 IõFÉéH  "‘Óa"  ∂°ûch  ∂°ûc  π°†aCG"  IõFÉéH

 ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒŸ  ™HÉJ  ∂°ûc  π°†aCG"
 â©HÉàJh ."á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG á«ªæàd

 kÉ°†jCG  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  AÉcöûH  á°UÉÿG  õFGƒ÷G

 ≈∏Y »µ«°ûJ" ∂°ûc π°üë«d Iõ«ªŸG á∏«∏dG ∫ÓN

 øØdG" πfih "IójóL ájQÉŒ Iôµa π°†aCG" IõFÉL
 â«H"h áFõŒ πfi π°†aCG IõFÉL ≈∏Y "»bGô©dG

."á«¡«aôJ á¡Lh π°†aCG" IõFÉL ≈∏Y "ÖYôdG

 øjò∏dG  Ú«eÓYE’G  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  âeqôch

 øe  Gƒeqóbh  º°SƒŸG  ∫ÓN  º¡JÉÄa  ‘  Ghõ«“

 .ôjó≤àdG ≥ëà°ùj Ée IQƒ°üŸGh IAhô≤ŸG ∫ÉªYC’G

 ájDhôdG  áØ«ë°U  øe  Oƒ°ü≤ŸGóÑY  óªfi ó°üMh

 ,"á«Hô©dG  á¨∏dÉH  »Øë°U  ∫É≤e  π°†aCG"  IõFÉL

 GP  IójôL  øe  õ«¨jQOhQ  ¢ù«fÉL  â∏°üM Éªæ«H

 »Øë°U  ∫É≤e  π°†aCG"  IõFÉL  ≈∏Y  ∫Éfƒ«°TÉf

 ¥hQÉa  øjÒ°T  QÉ«àNG  ”h  ."ájõ«∏‚E’G  á¨∏dÉH

 á«eÓYEG á«£¨J π°†aCG" IõFÉ÷ ¿É«ÑdG áØ«ë°U øe

 áØ«ë°U  øe  óªMCG  ΩÉ°ûg  ÉeCG  ,"á«Hô©dG  á¨∏dÉH

 á«£¨J  π°†aCG"  IõFÉL  ≈∏Y  RÉëa  õÁÉJ  è«∏N

 ¢ùª°T êƒæ«°T RÉah ."ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH á«eÓYEG

 á«£¨J π°†aCG" IõFÉéH ¿Gh Éjó«e IÉæb øe øjódG

 ∞∏L áØ«ë°U øe »cR Göùj äRÉMh ."á«fƒjõØ∏J

 π°UGƒàdG πFÉ°Sh ÈY ÒKCÉJ π°†aCG" Ö≤d ≈∏Y Rƒ«f

 ÊƒcGRÉJ π¶aCG Qƒ°üŸG RÉa âbh ‘h ."»YÉªàL’G

 ôjƒ°üJ  π°†aCG"  IõFÉéH  ,OÉ–’G  áØ«ë°U  øe

 º«¶©dG  óÑY ≈Ø£°üe øe πc RÉM ,"‘GôZƒJƒa

 IójôL øe …ó©°ùdG Òª°Sh ,OÉ–’G áØ«ë°U øe

 ´GóHE’G" h "»eÓYE’G õ«ªàdG" õFGƒL ≈∏Y ,IóMƒdG

 äÉ«dGó«e  ™jRƒJ  ”h  .‹GƒàdG  ≈∏Y  "»eÓYE’G

 øe ∫OÉY É¡e øe πc ËôµJ ” Éªc .™«ª÷G ≈∏Y

 äGQÉeE’G áØ«ë°U øe ÜƒjCG ÉfÉjOh è«∏ÿG áØ«ë°U

 Éªgõ«ªàd "º«µëàdG áæ÷ QÉ«àNG" IõFÉéH Ωƒ«dG

.º°SƒŸG ∫ÓN á«Øë°üdG Éª¡dÉªYCÉH

 ‘  õFGƒ÷G  ™jRƒJ  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  â∏ªµà°SGh

 "áMÉ«°ù∏d ÉæjGQ" øe kÓc ËôµJ ™e Iõ«ªŸG á∏«∏dG

 øY  "áMÉ«°ù∏d  QÉeQÉH"  h  "áMÉ«°ù∏d  GƒJGQ"  h

 ´É£b ‘ º°SƒŸG ∫GƒW √ƒeób …òdG AGOC’G π°†aCG

.ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG

 Ú«é«JGÎ°S’G ÉgAÉcöT á«ŸÉ©dG ájô≤dG ôµ°ûJ Éªc

 kGQhO ƒÑ©d øjò∏dG á«eƒµ◊G ôFGhódGh äÉ°ù°SDƒŸG øe

 ,»FÉæãà°S’G  º°SƒŸG  Gòg  ìÉ‚ ‘ kGÒÑch  kGRQÉH

 ,»HO ájó∏Hh ,»HO áWöT øe πc áªFÉ≤dG πª°ûàd

 áeÉ©dG IQGOE’Gh ,±É©°SE’G äÉeóÿ »HO á°ù°SDƒeh

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«gh ,ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd

 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  ,»HO  ájOÉ°üàbEGh  ,»HO

 áÄ«gh  ,»HO  √É«eh  AÉHô¡c  áÄ«gh  ,»HO  ÊóŸG

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRhh  ,äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 ¿GÒ£dG  áÄ«gh  ,á«æeC’G  áYƒªéŸGh  ,‹hódG

 áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸGh ,»HO ∑QÉªLh ,ÊóŸG

 ¢ù∏éŸGh ,á«æeC’G áYÉæ°üdG º«¶æJ á°ù°SDƒeh ,»HO

.á«ë°üdG ËGôH áYƒª›h ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 É¡ª°Sƒe  ΩÉààN’  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ó©à°ùJh

 òæe ¬JÉ«dÉ©a â≤∏£fG …òdG ,øjöû©dGh ¢ùeÉî`dG

 ä’ÉØàMG  ó¡°T  …òdG  ,»°VÉŸG  2020 ôHƒàcCG  25

 IójóL  º«gÉØe  ™e  ,»°†ØdG  É¡∏«Hƒ«H  Iõ«ªàe

 äÉaÉ≤K ™ªŒ á«FÉæãà°SG äÉjôcPh IôµàÑe QÉµaCGh

 âYÉ£à°SG  Éªc  .kÉYƒæàe  kÉMÉæL  26  ÈY  ⁄É©dG

 á«°SÉ«≤dG  ΩÉbQCÓd  ¢ù«æ«Z  ‘  kÉÑ≤d  24  ≥«≤–

 ƒjÉe 2 ,Ωƒ«dG Qƒ°†ë∏d É¡aƒ«°V ƒYóJh ,¿B’G ≈àM

 á«eÉàÿG á«dÉ©ØdG  Qƒ°†◊ kAÉ°ùe 9 áYÉ°ùdG  ‘

 ájô≤dG πÑ≤à°ùJ .»°†ØdG π«Hƒ«dG º°SƒŸ kGõ«“ ÌcC’G

 øe º°SƒŸG ΩÉjCG ôNBG ‘ Ωƒ«dG É¡aƒ«°V á«ŸÉ©dG

 øe Gƒæµªàj ≈àM kGôéa 3 ≈àMh kAÉ°ùe 6 áYÉ°ùdG

 òdCG  ¥hòJh  ¥ƒ°ùàdG  ¢VhôY  ´hQCG  øe  IOÉØà°S’G

.⁄É©dG ∫ƒM øe ä’ƒcCÉŸG

:ΩGh-»HO

 óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG IõFÉL âeôc 

 øe  á≤ãÑæŸG  2020  ádƒØ£dG  äÉYGóHE’

 áÄ«g  »HóH  á«FÉ°ùædG  á°†¡ædG  á«©ªL

 áÄ«¡dG  ºYód  kGôjó≤J  »HO  √É«eh  AÉHô¡c

.»é«JGÎ°S’G »YGôdG É¡Ø°UƒH IõFÉé∏d

 ƒ°†©dG ôjÉ£dG óªfi ó«©°S ‹É©e ºq∏°ùJh

 AÉHô¡c áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÜóàæŸG

 IõFÉ÷G  øe  kÉ«ÁôµJ  kÉYQO  »HO  √É«eh

 »°ù«FôdG áÄ«¡dG õcôe ‘ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

 óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG IõFÉL øe kGóah

 ¢SƒHódG áæ«eCG á°SÉFôH ádƒØ£dG äÉYGóHE’

 ÖæjR Qƒ°†ëHh IõFÉé∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG

.IõFÉé∏d áeÉ©dG äÉbÓ©dG á≤°ùæe ≈°Sƒe

 ¢UôM ôjÉ£dG  óªfi ó«©°S  ‹É©e  ócCGh

 ádhO ‘ QÉµàH’G IÒ°ùe ºYO ≈∏Y áÄ«¡dG

 »HO  IQÉeEGh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G  AÉæHC’  Iõ«ªàŸG  äGQó≤dG  RGôHEGh

 ‘  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡LƒJ  ï«°SôJh

 ∫ÓN øe ójó÷G A¢ûædGh ÜÉÑ°ûdG Úµ“

.QÉµàH’Gh ´GóHE’G

 IõFÉL  ájÉYQ  Éfó©°ùJ"  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 äÉYGóHE’  óªfi  âæH  áØ«£d  áî«°ûdG

 ºYó∏d IójóL áªLôJ πµ°ûJ »àdG ádƒØ£dG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬eó≤j  …òdG  OhófiÓdG

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

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩôMh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO

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

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 Ωƒàµe âæH óæg áî«°ûdG ƒª°S ˆG √ÉYQ »HO

 áî«°ûdG IõFÉL á°ù«FQ Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH

 »HóH ádƒØ£dG äÉYGóHE’ óªfi âæH áØ«£d

 ±GógC’  kÉ≤«≤– ´GóHE’Gh  QÉµàH’G  áaÉ≤ãd

 äGQÉeE’G ádhO π©÷ 2071 äGQÉeE’G ájƒÄe

 IõFÉ÷G ¿G ¤G GÒ°ûe ⁄É©dG ‘ ádhO π°†aCG

 ∫É©ØdG  ÉgQhO äGƒæ°ùdG  QGóe ≈∏Y âàÑKG

 QÉµaCG Ëó≤J ≈∏Y ójó÷G π«÷G ΩÉ¡dEG ‘

 »ægòdG º¡dÉ«Nh º¡cQGóe ™«°SƒJh á«YGóHEG

 ôNóJ ’" ôjÉ£dG ‹É©e ±É°VCGh ".…ôµØdGh

 øjôµàÑŸGh ÚYóÑŸG ºYód kGó¡L áÄ«¡dG

 É¡àjÉYQh ÖgGƒŸÉH kÉ°UÉN kÉeÉªàgG ‹ƒJh

 ôjƒ£Jh  º¡ÑgGƒe  á«ªæJ  ‘ ºgÉ°ùj  ÉÃ

 º¡HÉ°ùcEGh  º¡JGQÉ¡e  õjõ©Jh  º¡JGQób

 áÄ«¡dG  πª©Jh  .IójóL  ±QÉ©eh  äGÈN

 É¡«ØXƒe ÚH QÉµàH’G áaÉ≤K ï«°SôJ ≈∏Y

 QÉµàH’G ≈∏Y óªà©Jh ™ªàéŸG OGôaCG áaÉch

 É¡é¡fh É¡∏ªY ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ¬Ø°UƒH

 ƒëf  á≤KGh  ≈£îH  »°†“h  »°ù°SDƒŸG

.áeOÉ≤dG áæ°S Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™HÉàdG çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d ójGR õcôe º¶f 

 á«°VGÎaG  Ihóf  äGQÉeE’G  çGôJ  …OÉæd

 ¿Gƒæ©H ÊÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj áÑ°SÉæÃ

 äGQÉeE’G çGÎd π«°UCÉJ..ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dG"
."»bÓNC’Gh …QÉ°†◊G

 »LÉM  óªfi  IOÉ©°S  IhóædG  ‘  ∑QÉ°T

 ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe …QƒÿG

 IOÉ©°Sh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ¿É«¡f  ∫BG

 ôjóŸG …Ò¡ŸG ÜôjƒM øH ∫ÉªL QƒàcódG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG

 ‘  ‘É≤ãdG  QÉ°ûà°ùŸG  áaô©ª∏d  Ωƒàµe

 ôjóe …Òª◊G ó°TGQ IOÉ©°Sh ,»HO áeƒµM

 ‘  á«LQÉÿG  äGóYÉ°ùŸG  ¿hDƒ°T  IQGOEG

 QGOCGh  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh

 ¿GóªM  QƒàcódG  ñQDƒŸGh  åMÉÑdG  IhóædG

.»YQódG

 ójGR õcôe Iôjóe …Qƒ°üæŸG áªWÉa âdÉbh

 á«MÉààa’G É¡àª∏c ‘ çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d

 áÑ°SÉæe  ,ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR  Ωƒj  ¿EG

 AÉØàME’G ≈∏Y ójGR õcôe ÜCGO áª«¶Y á«æWh

 øe "ˆG ¬ªMQ" ¬Ñëj ¿Éc ÉŸ kGó«∏îJ É¡H

 »àdG ÒÿG ôKBÉŸ kGQÉcòà°SGh ,AÉ£©dGh ∫òÑdG

.Iô£©dG ¬JÒ°S øe kÉ«°ù«FQ kGAõL âfÉc

 »LÉM  óªfi IOÉ©°S  ¬LƒJ  ¬ÑfÉL  øe

 ôjó≤àdGh  ôµ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCÉH  …QƒÿG

 OhófiÓdG  ºYódG  ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d

 É¡°UôMh  ,…ÒÿGh  ÊÉ°ùfE’G  ¿CÉ°ûdG  ‘

 ∫òÑdGh  ÒÿG  áaÉ≤K  ï«°SôJ  ≈∏Y  ºFGódG

 ≈∏Y kGÒ°S ,ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y AÉ£©dGh

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG è¡f

 ≈°SQCG  …òdG  ,√GôK  ˆG  Ö«W  ,¿É«¡f  ∫BG

 πª©dG ºFÉYO á«fÉ°ùfE’G ¬JGQOÉÑeh √ôµØH

.…ÒÿGh »Yƒ£àdG

 äGQOÉÑe  ºgCG  øY  ¬JOÉ©°S  çó–h

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe äGRÉ‚Gh

 »∏ëŸG øjó«©°üdG ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd

.‹hódGh

 ÜôjƒM  øH  ∫ÉªL QƒàcódG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  ¿CG  …Ò¡ŸG

 ¬JÉ«M  ∫GƒW  ±ô oY  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S

 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’ÉH ΩÉªàg’Gh ÒÿG ÖëH

 πé°Sh ,AÉ£©dG øe kGÒãc Ωóbh ájÒÿGh

 ∫É›  ‘  IRQÉÑdG  äÉeÉ¡°SE’G  øe  kGÒãc

 IOÉ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe  .ÊÉ°ùfE’G  πª©dG

 »àdG  äGQÉeE’G  âæµ“"  …Òª◊G  ó°TGQ

 ¿É£∏°S  øH ójGR  ï«°ûdG  è¡f ≈∏Y Ò°ùJ

 π«é°ùJ  øe  "√GôK  ˆG  Ö«W"  ¿É«¡f  ∫BG

 ÉgôNBG  ¿Éc  ,≈°ùæJ  ’  á«fÉ°ùfEG  äÉª°üH

 å«M , 19 - ó«aƒc áeRCÉH á≤∏©àŸG ∂∏J

 ∫hO øe ójó©∏d IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG ój äóe

 á«Ñ£dG  äGOGóeE’G  øe  äÉæë°ûH  ,⁄É©dG

 øµªààd ,á«à°ùLƒ∏dGh á«FGò¨dGh á«ë°üdGh

 É¡Hƒ©°T  IÉfÉ©e  ∞«ØîJ  øe  ∫hódG  √òg

 ΩGõàdG GócDƒe ."ÉfhQƒc ¢ShÒa á¡LGƒe ‘

 á«dhódG  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥«Ñ£àH  äGQÉeE’G

 õjõ©àd ,á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG ≥«KƒJ óæY

 ≈∏Y á°ù«FQ áëfÉe á¡L É¡Ø°UƒH É¡àfÉµe

.á«dhódG áMÉ°ùdG

 ‘ ºgÉ°S ó≤a »YQódG ¿GóªM QƒàcódG ÉeCG

 ≈∏Y  ±ƒbƒdÉH  IhóædG  ‘  ¢TÉ≤ædG  AGôKEG

 IÉ«M ‘ á«JÉ«◊G  äÉ£ëŸG  øe  ÒãµdG

 óFÉ≤∏d  IQƒ¡°ûŸG  ∫GƒbC’Gh  ,ójGR  ï«°ûdG

 »àdG  ,∞bGƒŸG  øe  ójó©dG  ‘  ¢ù°SDƒŸG

 IQó≤dÉH â©à“ ,áª«¶Y á«°üî°T äó°ùL

 kGQhôeh ,¬ª«b πµH ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dG ≈∏Y

 ⁄É©e  âª°SQ  »àdG  á«îjQÉàdG  ∞bGƒŸÉH

 É¡fCG Éª«°S’ ,äÉ°SGQódG É¡àdhÉæJ á«°üî°T

.√DhÉ£Y »¡àæj ’ ™Ñf

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14736 Oó`©dG-2021 ƒjÉe3 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 Qó°üe äGQÉeE’G âëÑ°UCG ójGR è¡f π°†ØH

ô«îdG QhòH ¢SôZ ≈dEG ø«YÉ°ù∏d ΩÉ¡dEG

 äGQÉeE’G ìô°U ºFÉYO ≈°SQCG ójGR ï«°ûdG

…ô«îdGh »fÉ°ùfE’G

Iõ«ªàªdG º¡JÉeÉ¡°SEGh ºgOƒ¡éd kGôjó≤J áØ∏àîªdG äÉÄØdG »a øjõFÉØ∏d õFGƒédG ºjó≤J

 GƒªgÉ°S øjòdG øjõ«ªàªdG ø««eÓYE’Gh 25 º°SƒªdG AÉcô°T ΩôµJ á«ªdÉ©dG ájô≤dG

»°†ØdG π«Hƒ«dG º°Sƒe ìÉéæH

 z»HO AÉHô¡c{ ΩôµJ ádƒØ£dG äÉYGóHE’ óªëe âæH áØ«£d áî«°ûdG IõFÉL

IõFÉé∏d áÄ«¡dG ºYód kGôjó≤J

z»fÉ°ùfE’G πª©∏d ójGR Ωƒj{ `H »Øàëj äGQÉeE’G çGôJ …OÉf

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ¢ù«FQ »YhQõŸG º∏°ùe ¿GóªM QƒàcódG ‹É©e ócCG 

 äGQÉeE’G  ¿CG  ..ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏›

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

 Iõ«cQ âëÑ°UCG "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 äÉeRC’Gh çQGƒµdG äÉ«YGóàd …ó°üàdG ‘ á«°SÉ°SCG

 Oó°üdG  Gòg ‘ áª¡∏à°ùe ,⁄É©dG  ∫ƒM á«fÉ°ùfE’G

 ódGƒ∏d  á«fÉ°ùfE’G  IÒ°ùŸG  øe  ¢ShQódGh  È©dG

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

 äGQOÉÑŸG øe »æ¨dG çQE’G Öë°üà°ùJh ,"√GôK ˆG

 áÑëŸG  ∫hódG  áeó≤e  ‘  äGQÉeE’G  â©°Vh  »àdG

 ¬àjDhQh  ójGR  è¡f  π°†ØH"  ∫Ébh  .ΩÉFƒdGh  ΩÓ°ù∏d

 ¤EG ÚYÉ°ù∏d ΩÉ¡dEG Qó°üe äGQÉeE’G âëÑ°UCG áÑbÉãdG

 ÚÄLÓdGh Ú°ûª¡ª∏d πeCG å©Ñeh ,ÒÿG QhòH ¢SôZ

 AÓYEG ‘ Ihóbh ,äÉMÉ°ùdG ∞∏àfl ‘ ÚMRÉædGh

 ßØ–h ¿É°ùfE’G ¿CÉ°T øe ™aôJ »àdG ÇOÉÑŸGh º«≤dG

 »YhQõŸG ±É°VCGh ."ËôµdG ¢û«©dGh IÉ«◊G ‘ ¬≤M

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

 πc øe ËôµdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ΩÉjC’G √òg ±OÉ°üj

 á«fÉ°ùfE’G Ò°üf ÉeÉY 17 πÑb Éfó≤a ób Éæc GPEG " ..ΩÉY
 ¬d QƒØ¨ŸG …ÒÿG äGQÉeE’G ìöU ÊÉHh ÉgPÓeh

 ¬∏«MQ iôcP ‘ A’ƒdGh ó¡©dG Oó‚ ÉæfEÉa ,ódGƒdG

 ó«≤ØdG √ó¡e …òdG ≥jô£dG Gòg ‘ Éeób Ò°ùdG ≈∏Y

 äGQOÉÑŸGh á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒŸG øe ÒãµdÉH

 è¡ædG äGP ≈∏Y Éeób ádhódG »°†e GócDƒe .."ábÓÿG

 ‘ É¡à«dhDƒ°ùe πª–h á«fÉ°ùfE’G É¡àdÉ°SQ õjõ©àd

 ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH ,ájöûÑdG IÉfÉ©ŸG ICÉWh ∞«ØîJ

 ÖMÉ°U ºYOh ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG

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

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

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

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

 ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàeh , áë∏°ùŸG

 áÄ«g ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f

.»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ÚeC’G »MÓØdG ≥«àY óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ócCG 

 πª©∏d  ójGR  Ωƒj  ¿CG  ,  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«¡d  ΩÉ©dG

 ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG è¡æd AÉaƒdG áªb ó°ùéj ÊÉ°ùfE’G

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

 äGQÉeE’G ìöU ºFÉYO ≈°SQCG …òdG " √GôK ˆG Ö«W

 øe ¢TÉY »àdG ÇOÉÑª∏d ÉfÉaôYh ,…ÒÿGh ÊÉ°ùfE’G

 …OÉæj πXh ,É¡d ¬°ùØf Qòf »àdG º«≤∏d AÓYEGh ,É¡∏LCG

 ±ƒ¡∏ŸG  Ió‚h  êÉàëŸG  IóYÉ°ùe  πLCG  øe  É¡H

 ÉKQEG ÉcQÉJ ÉfÉ«fO øY πMQ ¿CG ¤EG ÜƒµæŸG áKÉZEGh

.ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dG øjOÉ«e ‘ GOôØàe Éé¡fh ,É«æZ

 É©WÉ°S GQƒf π¶à°S º«≤dG h ÇOÉÑŸG ∂∏J ¿EG " ∫Ébh

 ,ÒÿG  ÜhQO  ÚµdÉ°ù∏d  ≥jô£dG  áªàY  Å°†j

."¢SÉædG èFGƒM AÉ°†b ‘ ÚYÉ°ùdGh

 ójGR  Ωƒj  áÑ°SÉæÃ íjöüJ  ‘ »MÓØdG  ±É°VCGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ¿EG ..ÊÉ°ùfE’G πª©∏d

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

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh "ˆG ¬¶ØM"
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

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

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

 ƒª°S á©HÉàeh , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

 Ò°ùJ , ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe

 QÉµàHG  ‘ ójGR  ódGƒdG  õjõ©dG  Éfó«≤a  ≈£N ≈∏Y

 ,á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG ICÉWh øe ∞ØîJ »àdG ∫ƒ∏◊G

 …ó°üàdG ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ äGQÉeE’G âëÑ°UCG ≈àM

.á«fÉ°ùfE’G äÉeRC’Gh çQGƒµdG äÉ«YGóàd

 :zôªMC’G ∫Ó¡dG IQGOEG ¢ù∏ée{

:zôªMC’G ∫Ó¡dG ΩÉY ø«eCG{

 IóMƒdG ÉàØ«ë°U
 ¿Gó°üëJ OÉëJ’Gh

 ´GóHE’G{  õFGƒL
 õ«ªàdG{ h z»eÓYE’G

  z»eÓYE’G

 ô«ª°S π«eõdG

 …ó©°ùdG

 Ühóæe

 áØ«ë°U

 ∫ÓN IóMƒdG

ºjôµàdG πØM

 ô«ª°S π«eõdG

 …ó©°ùdG

 Ühóæe

 áØ«ë°U

 ∫ÓN IóMƒdG

ºjôµàdG πØM

 ô«ª°S π«eõdG

 …ó©°ùdG

 Ühóæe

 áØ«ë°U

 ∫ÓN IóMƒdG

ºjôµàdG πØM

 ô«ª°S π«eõdG

 …ó©°ùdG

 Ühóæe

 áØ«ë°U

 ∫ÓN IóMƒdG

ºjôµàdG πØM

 ô«ª°S π«eõdG

 …ó©°ùdG

 Ühóæe

 áØ«ë°U

 ∫ÓN IóMƒdG

ºjôµàdG πØM

 ô«ª°S π«eõdG

 …ó©°ùdG

 Ühóæe

 áØ«ë°U

 ∫ÓN IóMƒdG

ºjôµàdG πØM
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العني-الوحدة:

قال ال�ش���يد غريب را�ش���د حممد  الوح�شي 

" من�ش���ق قبيلة الوحا�ش���ا " يف كلمة  له 
مبنا�ش���بة " يوم زايد للعمل الإن�شاين" �إن 

هذه الذكرى جت�ش���د قيم الت�شامح والعطاء 

الإن�ش���اين التي ر�ش���خها ال�ش���يخ زايد يف 

نفو�س اأبناء دولة الإمارات والعامل اأجمع. 

واأكد غريب الوح�ش���ي اأن ال�ش���يخ زايد كان 

رم���زاً للخري ومدر�ش���ة يف العطاء ل تعرف 

اأي قيود اأو حدود وم�ش���ريته امللهمة طبعت  

يف قل���وب الب�رشية باأ�ش���مى معاين اخلري 

والإن�شانية والعون والعطاء..

واأ�ش���ار اإىل اأن الإم���ارات  وع���ر تاريخها 

احلافل، وبف�ش���ل قيادتها الر�شيدة انتهجت 

دوراً كبرياً يف العمل الإن�شاين بكل جوانبه، 

لتخفي���ف املعاناة عن ال�شع���وب  وتقدمي 

احلياة الكرمية للم�شت�شعفني واملحتاجني .

قال ال�شي���د غريب را�شد حمم���د  الوح�شي 

" من�ش���ق قبيلة الوحا�ش���ا " يف كلمة  له 
مبنا�شبة " يوم زايد للعم���ل الإن�شاين" �إن 

هذه الذكرى جت�ش���د قيم الت�شامح والعطاء 

الإن�ش���اين الت���ي ر�شخها ال�شي���خ زايد يف 

نفو�س اأبناء دولة الإمارات والعامل اأجمع. 

واأك���د غريب الوح�ش���ي اأن ال�شيخ زايد كان 

رمزاً للخري ومدر�ش���ة يف العطاء ل تعرف 

اأي قيود اأو حدود وم�شريته امللهمة طبعت  

يف قل���وب الب�رشية باأ�شم���ى معاين اخلري 

والإن�شانية والعون والعطاء..

واأ�ش���ار اإىل اأن الإم���ارات  وع���ر تاريخها 

احلافل، وبف�ش���ل قيادتها الر�شيدة انتهجت 

دوراً كب���رياً يف العم���ل الإن�ش���اين ب���كل 

جوانب���ه، لتخفيف املعان���اة عن ال�شعوب  

للم�ش��ت�شعفني  الكرمي���ة  احلي���اة  وتقدمي 

واملحتاجني.

عجمان-وام:

 �شلط جمل�س را�شد بن حميد النعيمي 

الرم�ش���اين، ال�شوء على نهج اخلري يف 

دولة الإمارات، وماآث���ر الوالد املوؤ�ش�س 

املغفور له ال�شي���خ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان يف تر�شيخ العمل الإن�شاين داخل 

وخارج الإمارات، وم�شاهمة الدولة من 

خالل م�شاعداته���ا يف اخلارج يف بناء 

ر�شيد من القوة الناعمة.

ج���اء ذل���ك خ���الل اجلل�ش���ة التي مت 

تنظميه���ا با�شتخدام التقنيات احلديثة 

بالتوا�شل برعاية وح�شور ال�شيخ را�شد 

بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 

والتخطي���ط بعجم���ان، رئي����س احتاد 

الإمارات لكرة الق���دم ومب�شاركة نخبة 

من اخلراء واملخت�شني واأ�شحاب الآراء 

النرية.

واأكد ال�شيخ را�شد ب���ن حميد النعيمي 

اأن والدنا املوؤ�ش�س اأر�شى قواعد العمل 

الن�ش���اين وامت���دت اأيادي���ه البي�شاء 

لت�شل لكل اأنحاء العامل ف�شاند املظلوم 

ون����رش ال�شعيف واأغاث املحتاج وفكر 

يف الإن�شان و�شعى لإ�شعاده حيث عرف 

"طيب اهلل ث���راه" بالقلب الرحيم الذي 
يت�شع للجميع.

وتابع ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 

اأن املغف���ور ل���ه حر�س عل���ى تقدمي 

لل�شع���وب  اخلارجي���ة،  امل�شاع���دات 

ال�شعيف���ة والت���ي تتعر����س للكوارث 

ملا  وكاف���ح  واحل���روب  واملجاع���ات 

في���ه �شال���ح الن�شان، واآم���ن بتطوير 

املجتمع���ات وتنميته���ا فتبنى ودعم 

كافة امل�شاريع يف جميع الدول ل�شمان 

حتقيق ال�شعادة لل�شعوب ودفع عجلة 

القت�شاد والتجارة وال�شتثمار.

وقال: "لقد كان والدانا زايد رمز احلكمة 

والإن�شاني���ة فقد حر����س على توطيد 

العالقات مع كاف���ة دول العامل وفتح 

بابه للجميع موؤ�ش�شًا لثقافة الت�شامح 

واحلكم���ة والعت���دال والت���ي تتبناها 

الدولة".
وب���ني اأن القي���ادة احلكيم���ة �ش���ارت 

عل���ى ذات النهج ليك���ون اخلري منهج 

حياة، وت�شبح دولتن���ا منارة للرحمة 

والإن�شانية والت�شامح والبذل والعطاء، 

معرب���ًا عن فخره باأبن���اء زايد والذين 

يعترون خ���ري �شفراء لبالده���م اأينما 

وجدوا فاخلري بداخلهم مغرو�س.

وت�شمنت اجلل�ش���ة العديد من املحاور 

املتعلق���ة مبو�ش���وع اخل���ري والت���ي 

تت�شم���ن نه���ج الوال���د املوؤ�ش����س يف 

تر�شيخ العم���ل الإن�شاين داخل وخارج 

الإم���ارات وم�شاهمة العم���ل الإن�شاين 

لدولة الإم���ارات يف نه�شة املجتمعات 

عامليًا وم�شاهمة امل�شاعدات الإماراتية 

يف اخل���ارج يف بناء ر�شي���د من القوة 

نه���ج  وا�شتم���رار  للدول���ة  الناعم���ة 

اخل���ري يف دولة الإم���ارات حتى اليوم 

بالإ�شاف���ة ل�شتعرا�س ق�ش�س ومواقف 

اأهايل املناط���ق التي و�شلتها يد اخلري 

الإماراتية.

من جانبه حت���دث معايل الدكتور علي 

را�شد النعيمي - ع�شو املجل�س الوطني 

الحتادي، ع���ن ماآثر املغفور له ال�شيخ 

زايد والذي يعد رم���زاً وطنيًا واإن�شانيًا 

تلتف حوله جمي���ع ال�شعوب وت�شتمد 

من���ه القي���م واملبادئ، مبين���ًا اأن زايد 

اخلري اهتم بالإن�شان والبنيان والنبات 

وامتاز بقلب رحيم ومعطاء.

م���ن جهته حتدث �شعادة ال�شيخ حممد 

النعيم���ي رئي�س جمل�س  بن عب���داهلل 

اأمناء هيئ���ة الأعمال اخلريية بعجمان، 

ع���ن جتربة الهيئ���ة ودورها يف تقدمي 

الهيئة  اأن  امل�شاعدات والعون، مبين���ًا 

ت�شتم���د روؤيته���ا من �شاح���ب ال�شمو 

ال�شيخ حميد ب���ن را�شد النعيمي ع�شو 

املجل����س الأعلى حاكم عجمان، و�شمو 

ال�شي���خ عمار بن حمي���د النعيمي ويل 

عهد عجم���ان رئي�س املجل�س التنفيذي 

واللذي���ن يحر�شان عل���ى تقدمي كافة 

اأنواع الدعم وامل�شاندة.

وقال اإن الهيئة عملت على بناء منازل 

وجممعات �شكنية وم�شاجد كما د�شنت 

م�شاري���ع ووف���رت م�شدر دخ���ل ثابتا 

لالأ����رش يف القرى بكافة مناطق العامل، 

مبينًا اأن الهيئة تعمل على رفع الوعي 

افتتحت  العل���م حيث  واملعرفة ون�رش 

العديد من املدار�س.

من جانبه ق���ال �شعادة الدكتور حممد 

الع���ام لهيئة  عتيق الفالح���ي الأمني 

اله���الل الأحمر الإمارات���ي: "نتذكر يف 

يوم زايد للعمل الإن�شاين ماآثر املغفور 

ل���ه ال�شيخ زايد بن �شلط���ان اآل نهيان 

والذي دعم كاف���ة امل�شاريع الإن�شانية 

و�شع���ى لتقدمي الع���ون وال�شند وبناء 

وتنميتها"،  وتطويره���ا  املجتمع���ات 

مبينًا اأن هيئة الهالل الأحمر ت�شعى بال 

توقف لتق���دمي امل�شاعدات لكافة الدول 

التي حتتاج للم�شاندة وتتبنى وتدعم 

امل�شاريع التنموية.

م���ن جهت���ه ب���ني ال�شيد عبي���د �شيف 

الكعب���ي قائ���د فريق الإغاث���ة مبخيم 

مريجيب الفه���ود الإماراتي الإردين اأن 

املغفور له ال�شي���خ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان اأر�شى قواعد البذل فاأ�شبح منهج 

حياة وقواعد وا�شحة ن�شري عليها.

وحت���دث الكعبي عن خمي���م مريجيب 

الذي ي�شم الأ�شق���اء الالجئني ويحظى 

بدعم كب���ري من القيادة احلكيمة والتي 

تقدم الع���ون للم�شتفيدين من خدمات 

املخيم وتوفر الفر�س واملمكنات.
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مطر الطاير: يوم زايد عزز قيم 

العطاء والت�سامح

دبي-وام:

مط���ر  مع���ايل  اأك���د   

حمم���د الطاي���ر املدير 

الع���ام ورئي�س جمل�س 

هيئ���ة  يف  املديري���ن 

واملوا�ش���الت  الط���رق 

للعمل  زاي���د  /يوم  اأن 

اأ�شب���ح  الإن�ش���اين/ 

ب�شمة اإماراتية م�شيئة 

العم���ل  تاأ�شي���ل  يف 

اخليِ�ّ���ري وتعزيز قي���م العط���اء والت�شامح التي 

غر�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

/طيب اهلل ثراه/ وحتر�س على رعايتها ودميومتها 

القيادة الر�شيدة .

وق���ال اإن املغفور له ال�شيخ زايد هو رمز من رموز 

احلكمة واخلري والعطاء عل���ى امل�شتوَيني العربي 

والدويل ول ت���زال مواقفه ومبادرات���ه �شاهداًعلى 

عطائه وم�شاهمته الإن�شانية وجعلت ا�شم الإمارات 

مقرونًا باخلري والعطاء واإغاثة املحتاجني م�شرياً 

اإىل اأن فعل اخل���ري اأ�شبح نهجًا موؤ�ش�شيًا يف دولة 

الإمارات .

مجل�س را�سد بن حميد النعيمي ي�سلط ال�سوء 

على نهج الخير في الإمارات

ملتقى غر�س زايد يحتفي برمز 

العطاء الإن�ساني العالمي
اأبوظبي-وام:

 ي�شكل ملتقى غر�س زاي���د من�شة مهمة لالحتفاء 

باملغفور ل���ه ال�شيخ زايد بن �شلط���ان اآل نهيان 

"طيب اهلل ثراه" النموذج امللهم للعطاء الإن�شاين 
العاملي الذي ر�شخ نهجا فريدا للخري �شارت عليه 

دولة الإمارات حتى بات منارة م�شيئة لالإن�شانية.

وانطلقت اأعم���ال امللتقى م�شاء ال�شبت عر تقنية 

الت�ش���ال املرئي عن بع���د بالتزامن مع يوم زايد 

للعمل الإن�شاين وحت���ت عنوان " على ُخطى زايد 

العط���اء " مب�شاركة متحدثني بارزين يف جمالت 

العمل الإن�شاين والتنمية امل�شتدامة .

وتناق����س جل�شات امللتقى مفهوم العمل الإن�شاين 

يف دول���ة الإمارات امل�شتوحى م���ن مبادئها ومن 

روؤية قيادته���ا الر�شي���دة وي�شتعر�س املتحدثون 

نه���ج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

يف العم���ل الإن�شاين والدور الب���ارز الذي تقوم به 

دولة الإمارات يف م�شرية العمل الإن�شاين العاملي 

وحر�شها على توظيف قدراتها واإمكاناتها من اأجل 

مد يد العون للمحتاجني يف �شتى بقاع الأر�س.

كما ي�شكل امللتقى منا�شبة لإحياء ذكرى املغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان والتذكري باأعماله 

اخلرية والإن�شانية من اأج���ل القتداء به وت�شليط 

ال�شوء على هذه القيم ون�رش الوعي باأهمية اأعمال 

الر واخلري وتقدمي العون وامل�شاعدة اإىل الآخرين 

واملحتاجني.

دبي-وام:

 �ش���ارك عدد م���ن املتطوعني من 

الإدارة العام���ة لالإقام���ة و�شوؤون 

املب���ادرة  بدب���ي يف  الأجان���ب 

اأطلقتها جمعية  التي  املجتمعية 

بيت اخلري حتت �شعار » فطوركم 

بيو�شلك���م« املعني���ة بتوزي���ع 

وجبات الإفط���ار لالأ�رش املتعففة 

وامل�شتحقة يف جميع اأنحاء اإمارة 

دبي مع اللت���زام بكافة التدابري 

والإج���راءات الحرتازي���ة خ���الل 

توزي���ع وجبات الإفط���ار ل�شمان 

�شحة و�شالمة اجلميع.

وتاأتي ه���ذه امل�شاركة تزامنا مع 

ي���وم زايد للعم���ل الإن�شاين الذي 

ي�ش���ادف 19 رم�شان من كل عام 

وتعزي���زاً لدور العم���ل التطوعي 

واخلريي يف املجتمع.

وق���ال العمي���د ح�ش���ني اإبراهيم 

م�شاعد املدير العام لقطاع الدعم 

املوؤ�ش�ش���ي اإن م�شاركة املوظفني 

يف املبادرة الرم�شانية ينبع من 

م�شوؤولي���ة اإقامة دبي املجتمعية 

اجتاه اأف���راد املجتمع يف حتقيق 

والتعاون  الجتماع���ي  التكاف���ل 

والتعا�ش���د والرتاح���م ويعك����س 

دوره���ا الفع���ال يف ن����رش ثقافة 

اخلري التي ن�شاأنا عليها وورثناها 

اآبائنا واأجدادنا وتعزيز قيمة  من 

العم���ل التطوعي ب���ني املوظفني 

باعتب���اره ركيزة من ركائز خدمة 

املجتمع والوطن وت�شجيعهم على 

امل�شارك���ة يف خمتلف املبادرات 

الإن�شاني���ة والتطوعي���ة ليكونوا 

عن�رشاً فعال يف املجتمع وتزرع 

بداخلهم قيم اخلري والولء والثقة 

بالنف�س.

متطوعو »اإقامة دبي« يحتفون بيوم زايد للعمل الإن�ساني

 العني-الوحدة:

لرعاية  الإم���ارات  جمعية  اأطلقت 

وبر الوالدي���ن يف يوم زايد للعمل 

الإن�ش���اين حملة على مدى يومني 

ت�شمن���ت توزي���ع وجب���ات اإفطار  

�شائ���م عل���ى العم���ال يف اإمارة 

اأم القيوي���ن يف اإط���ار امل�شوؤولية 

املجتمعي���ة  واملبادرات  اخلريية 

وذلك مب�شاركة ال�شيخ خالد عبداهلل 

املعال مدير اجلمعية وح�شور عدد 

من املتطوعني. وقال ال�شيخ خالد 

املعال اإن جمتمع الإمارات  يتميز 

يف التكاف���ل  والت�شامن والتالحم 

الإن�ش���اين،  وت�ش���وده كل معاين 

اخلري والعون والعطاء.

جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين توزع 

وجبات اإفطار �سائم 

في »يوم زايد للعمل الإن�ساني« قبيلة الوحا�سا: م�سيرة ال�سيخ زايد طبعت في قلوب 

الب�سرية باأ�سمى معاني الخير والإن�سانية

طالب كليات 

التقنية ينجزون 

8.1 مليون �ساعة 

تطوع

اأبوظبي-وام:

 نظم���ت كليات التقنية العلي���ا احتفالية "يوم زايد للعمل 

الإن�شاين" افرتا�شيًا واأعلنت خاللها جناح طلبتها يف اإجناز 

اأك���ر من ملي���ون و 850 األف �شاعة تطوعي���ة منذ انطالق 

برنام���ج العمل التطوعي واخلدمة املجتمعية  يف الكليات 

وح�شول الرنامج هذا الع���ام على جائزة خليفة الرتبوية 

يف جمال التعليم وخدمة املجتمع فئة املوؤ�ش�شات.

كما مت خالل الحتفال تكرمي الطلبة الذين اأجنزوا اأعلى عدد 

م���ن ال�شاعات التطوعية خالل الف�شل الدرا�شي الأول للعام 

الأكادميي احلايل وكذلك الكليات الأكر اجنازاً على م�شتوى 

التطوع.
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دبي-وام:
اختتم مركز دبي للتوحد حملته اخلام�سة ع�رشة للتوعية 

بالتوح���د والت���ي انطلقت مطل���ع �سهر اأبري���ل املا�سي 

وا�ستمرت مل���دة �سهر حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 

حممد بن را�س���د اآل مكتوم ويل عهد دبي، لت�سليط ال�سوء 

عل���ى اأهمية تقبُّل ومتك���ن الأفراد امل�ساب���ن بالتوحد 

ودجمهم يف املجتمع حتت �سعار "تقبلني كما اأنا".

وحول اأبرز نتائج احلملة، قال حممد العمادي، مدير عام 

مرك���ز دبي للتوحد وع�سو جمل�س اإدارته: �سهد مركز دبي 

للتوحد خالل احلملة اقباًل متزايداً من قبل اأولياء الأمور 

لال�ستف���ادة من مبادرة اجلل�س���ات ال�ست�سارية املجانية 

لالأطفال امل�ستبه باإ�سابته���م بالتوحد، اإذ �سجلت عيادة 

املركز اأكرث من 110 طلبات للحجز خالل �سهر اأبريل فقط.

واأ�س���اف : يف اإطار حتقيق اأهداف ال�سيا�سة الوطنية لذوي 

ا�سط���راب التوح���د التي اعتمدها جمل�س ال���وزراء ، ومن 

منطلق تخفيف العبء املادي على اأ�رش امل�سابن بالتوحد 

ب�س���كل م�ستدام، قررت اإدارة مركز دب���ي للتوحد ا�ستمرار 

تقدمي خدم���ة اجلل�سات ال�ست�سارية املجانية ب�سكل دائم 

على مدار العام، وع���دم ح�رشها يف �سهر اأبريل فقط، يف 

مبادرة م���ن املركز لت�سجيع اأولي���اء الأمور على الك�سف 

املبكر عن التوحد وبالتايل ت�سهيل ح�سول اأطفالهم على 

خدمات التدخ���ل املبكر املالئمة لحتياجاتهم يف الوقت 

املنا�سب.

وتاب���ع مدير عام مركز دبي للتوح���د: بالرغم من ظروف 

جائحة كوفي���د-19، متكننا يف هذه احلمل���ة من القيام 

بدورنا يف تعزيز الوعي عل���ى ال�سعيد املوؤ�س�سي، حيث 

قمن���ا بتنظي���م ور�س عم���ل افرتا�سية توعوي���ة يف عدد 

من اجله���ات احلكومي���ة، لتوعية موظفي تل���ك اجلهات 

باحتياجات امل�سابن بالتوحد ومتطلبات التعامل معهم 

املالئمة، حيث بلغ اجمايل عدد احل�سور يف جميع الور�س 

1250 م�ساركا.

وثم���ن تعاون كل م���ن هيئة كهرباء ومي���اه دبي، و�سوق 

دبي احل���رة، وموؤ�س�س���ة الأوقاف و�س���وؤون الق�رش بدبي، 

و�رشطة دبي، ووزارة الرتبية والتعليم، يف تنظيم الور�س 

الفرتا�سية لتوعية منت�سبيها حول التوحد، وذلك يف اإطار 

حتقيق اأه���داف ال�سيا�سة الوطنية لتمكن اأ�سحاب الهمم، 

مب���ا ي�سمن توفري بيئة �سديق���ة وموؤّهَلة لهم باعتبارهم 

جزءا ل يتجزاأ من م�سرية التنمية امل�ستدامة.

واأو�سح العمادي اأن احلملة �سهدت تفاعاًل وا�سعًا يف ن�رش 

ر�سالة احلملة عرب املن�سات وال�سا�سات الرقمية الداخلية 

واخلارجية التابعة لعدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة 

والت���ي جتاوز عدده���ا 5300 �سا�سة عر����س يف مناطق 

خمتلف���ة من الدول���ة �سملت حمطات امل���رتو واحلافالت 

التابعة لهيئة الطرق واملوا�سالت بدبي، وحمطات الوقود 

التابع���ة ل�رشكة "اينوك"، واملراك���ز التجارية يف كل من 

مول الإمارات، ووايف مول، وبرجمان، وريف مول، و�سيتي 

�سنرت ديرة، و�سيتي �سنرت مردف، و�سيتي �سنرت ال�سندغة، 

و�سيت���ي �سنرت ال�سارقة، و�سيتي �سن���رت عجمان، و�سيتي 

�سنرت الفجرية، ويف كل من اخلالدية مول، وامل�رشف مول، 

وبوابة ال�رشق مول يف اأبوظبي، وكذلك احلمرا مول براأ�س 

اخليمة.

كما لقت احلملة ترحيبًا ودعم���ًا من دور ال�سينما حيث 

مت عر����س اإعالن احلملة على نحو 300 �سا�سة �سينما يف 

كل من "فوك�س �سينما" و"نوفو �سينما" طوال �سهر اأبريل.

واأعرب مدير عام مركز دب���ي للتوحد عن �سكره وتقديره 

جلميع ����رشكاء احلملة ورعاته���ا امل�ساركن يف دعمها 

ميدانيًا واإعالمي���ًا، مثمنًا دور املوؤ�س�سات التي ا�ستجابت 

لنداء احلملة وقام���ت بن�رش اإعالن احلملة التوعوي �سواًء 

عرب �سا�سته���ا الرقمية اأو �سفحاتها الإلكرتونية اأو قنوات 

التوا�سل الجتماعي التابعة لها، معربًا عن تقديره لفريق 

املكتب الإعالم���ي حلكومة دبي ل���دوره يف دعم احلملة 

ون�رش ر�سالتها التوعوية اإعالميًا على اأو�سع نطاق لت�سمل 

اأكرب �رشيحة ممكنة من املجتمع.

وهدف���ت احلملة هذا العام اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية 

تقبُّل الأفراد امل�ساب���ن بالتوحد، وتوفري البيئة املالئمة 

لحتياجاته���م اإذ ل يزال هناك املزيد م���ن اجلهود التي 

يجب بذلها للو�س���ول اإىل م�ستويات توازي احتواء ودمج 

فئات اأ�سحاب الهمم الأخرى.

ويعد مركز دبي للتوحد موؤ�س�سة غري ربحية مت اأن�ساوؤها 

مبر�سوم من حاكم دبي عام 2001 بهدف تقدمي اخلدمات 

املتخ�س�سة لرعاية الأطف���ال امل�سابن بالتوحد وتقدمي 

الدعم لأ�رشهم والقائمن عل���ى رعايتهم، وتتكون موارد 

املركز املالي���ة من الإعانات والهبات والتربعات ومن اأي 

وقف خريي يوقف على املركز.

ويف عام 2017، انتقل مركز دبي للتوحد اإىل مقره اجلديد 

املق���ام على م�ساح���ة تقدر بح���وايل 90،000 قدم مربع 

ومب�ساح���ة بناء ت�سل اإىل 166،000 قدم مربع يف منطقة 

القره���ود ليزيد بذلك طاقته ال�ستيعابية من 54 طفال اإىل 

180 طفال يتم ا�ستقبالهم يف مرافق مت تهيئتها وجتهيزها 

ب�سكل متكامل لتتنا�سب مع احتياجاتهم، اإذ يحتوي على 

34 ف�ساًل درا�سيًا وعل���ى 22 عيادة للعالج احلركي و18 

عيادة لعالج النط���ق والتخاطب وثالث غرف متخ�س�سة 

بالعالج احل�سي، وعدد من املعامل واملختربات واملرافق 

والعي���ادات الطبي���ة مت ت�سميمه���ا جميعًا وف���ق اأحدث 

املعايري العاملية املتخ�س�س���ة لتوفري البيئة التعليمية 

املنا�سبة لالأطفال امل�سابن بالتوحد.

وُيع���دُّ التوحد اأحد اأك���رث ال�سطراب���ات النمائية �سيوعًا 

ويظه���ر حتديداً خ���الل الثالث �سن���وات الأوىل من العمر 

وي�ساحب امل�ساب به طوال مراحل حياته، ويوؤثر التوحد 

على ق���درات الفرد التوا�سلية والجتماعية مما يوؤدي اإىل 

عزله عن املحيطن به.

اإن النمو ال�رشي���ع لهذا ال�سطراب ملف���ت للنظر فجميع 

الدرا�س���ات تق���در ن�سب���ة امل�ساب���ن به اعتم���اداً على 

اإح�سائيات مركز التحكم بالأمرا�س يف الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة ب�وجود اإ�ساب���ة واحدة ل���كل 54 حالة، كما 

يالحظ اأن ن�سبة النت�سار متقاربة يف معظم دول العامل.
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دبي-وام:

حق���ق تطبيق الأمر اجلزائ���ي يف النيابة العامة 

يف دب���ي نتائج اإيجابية هام���ة على م�ستويات 

عدة خ���الل العام متجاوزاً التحديات وامل�ساعب 

الناجمة ع���ن جائحة كوفي���د-19 وفقا للتقرير 

ال�سنوي ملبادرة الأمر اجلزائي عن عام 2020.

ويخ���ّول "الأمر اجلزائي" النيابة العامة يف دبي 

�سلطة اإ�سدار الأم���ر اجلزائي بتوقيع الغرامة يف 

ق�سايا اجُلَن���ح واملخالفات الب�سيط���ة بدًل من 

اإحالته���ا اإىل املحكمة وهو م���ا يرفع من كفاءة 

العمل الق�سائي وي�سهم بتطوير الأطر الت�رشيعية 

والقانونية ملواكب���ة عملية التنمية ال�ساملة يف 

دبي.

وقال �سع���ادة امل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان 

النائ���ب الع���ام يف اإمارة دب���ي : يوا�سل تطبيق 

الأم���ر اجلزائي يف النيابة العام���ة بدبي والذي 

�س���در بقانون رق���م 1 لع���ام 2017 من �ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

"رع���اه اهلل" حتقيق اأف�س���ل النتائج وفق اخلطط 
املر�سومة مب���ا يتميز به م���ن اخت�سار للجهود 

والإج���راءات وت�رشي���ع للعم���ل الق�سائي ودعم 

حتقي���ق العدالة الناجزة ..م�س���ريا اإىل اأن تطبيق 

الأمر اجلزائي يعطي جماًل اأكرب للمحاكم لتتفرغ 

للق�سايا الأكرب والأعق���د واإجنازها مبا ُي�سهم يف 

حتقي���ق عدالة �ساملة وناج���زة ويخفف الروتن 

واملراجعات.

واأ�ساف اأن تطبيقات الأم���ر اجلزائي حتّولت اإىل 

نتائج ملمو�سة واختزلت الكثري من اجلهد والوقت 

و�رشّعت من وت���رية اإجناز العمل ودعمت حتقيق 

العدالة وانعك�ست اآثارها على القطاعات الأخرى.

وقال اإن نتائج تطبيق "الأمر اجلزائي" الرئي�سية 

لع���ام 2020 متثلت ب���� 16 األف���ًا و 289 دعوى 

جزائية مف�سول���ة بالأمر اجلزائ���ي خالل العام 

2020 و 14 األف���ًا و 688 دعوى جزائية مف�سولة 

بالأمر اجلزائية ومنفّذة خالل نف�س العام.

بالإ�ساف���ة اإىل ذلك مت حت�سيل 48 مليونًا و 125 

األف���ًا و 225 دره���م كمبالغ حم�ّسل���ة من الأمر 

اجلزائي خالل العام 2020.

تطبيق الأمر الجزائي 

يحقق نتائج اإيجابية 

مهمة ومتعددة

دبي.. اختتام حملة للتوعية بالتوحد
النيابة العامة في دبي : 

رئي�س الدولة 

كما ت�رشف عل���ى مركز حممد بن را�سد لالبتكار 

احلكومي، الذي يهدف اإىل تفعيل ودعم البتكارات 

والنماذج احلكومية اجلديدة يف اجلهات احلكومة 

وتعزي���ز البتكار احلكومي يف دول���ة الإمارات، 

وتتوىل قي���ادة امل�رشع���ات احلكومية ومتابعة 

مبادرات وزارة الالم�ستحيل.

وكان ل�سعادته���ا دور فاع���ل �سمن فريق العمل 

الرئي�س���ي باملكتب التنفيذي لإمارة دبي، والذي 

اأ�رشف على اإع���داد واإطالق عدد م���ن امل�ساريع 

ال�سرتاتيجية مثل مركز دبي املايل وغريها من 

امل�ساريع املهمة.

وتولت �سع���ادة هدى الها�سم���ي من�سب مديرة 

اإدارة تطوي���ر القط���اع احلكوم���ي يف املجل�س 

التنفيذي لإمارة دب���ي، حيث اأ�رشفت على اإعداد 

برامج تطوير القطاع احلكومي.

و�سعادة ه���دى الها�سمي ع�سو يف جمل�س اإدارة 

"املدر�سة الرقمية"، وجمل����س الإمارات للتوازن 
بن اجلن�س���ن وموؤ�س�سة دبي للمراأة، اإ�سافًة اإىل 

ع�سويته���ا يف اللجنة العليا لربنامج حممد بن 

را�سد للتعلم الذكي. كما ترتاأ�س جمل�س البتكار 

العاملي، وع�سو يف جمل����س الثورة ال�سناعية 

الرابع���ة، وه���ي اأي�سًا ع�سو ن�س���ط يف جمل�س 

احلكومة املرنة يف املنتدى القت�ساد العاملي.

حتمل ه���دى الها�سم���ي �سه���ادة البكالوريو�س 

يف اإدارة الأعم���ال م���ن كليات التقني���ة العليا، 

كم���ا ح�سلت على جائزة ال�سي���خ را�سد للتفوق 

العلم���ي، والتحقت بكلية لن���دن لإدارة الأعمال 

وبرنامج مركز حممد بن را�سد لإعداد القادة.

تخريج الدفعة

واأكد معايل حممد القرقاوي، وزير �سوؤون جمل�س 

ال���وزراء يف كلمته للخريجن اأن تطوير كفاءات 

ومنظوم���ة الت�سال والإع���الم احلكومي وتعزيز 

مه���ارات القائم���ن عل���ى تنفي���ذ مبادراته يف 

حكوم���ة الإمارات ركيزة اأ�سا�سية من ركائز تقدم 

الدولة ..لأنه���م ميثلون �سورة الإمارات وهويتها 

وهم رواة لق�س�س جناحها.

كما قال معاليه: »مواكبة التوجهات والتطورات 

الرقمي���ة يف الت�سال والإع���الم يعزز من مكانة 

الإم���ارات عاملي���ًا ..ويط���ور م���ن قدراتنا على 

ال�ستجابة للتحديات والتعام���ل معها بكفاءة 

عالية ..ويحقق روؤية قيادتنا باأن نكون �سانعي 

لالأح���داث ون�ستع���د للم�ستقبل باأف���كار جديدة 

توظ���ف التكنولوجيا احلديث���ة يف توا�سلنا مع 

العامل«.

واأ�ساد القرق���اوي بخريجي الدفع���ة الأوىل من 

برنامج »برنامج الت�سال الرقمي« والذي �سم 

اأكرث من 40 م�سوؤول من اجلهات الحتادية، وهدف 

من خالل حماوره اإىل الرتقاء بالكوادر الت�سالية 

على م�ست���وى احلكومة الحتادي���ة ب�سكل عام، 

بالإ�سافة اإىل مواكب���ة اأحدث التوجهات واأف�سل 

املمار�سات املتبعة يف الت�سال ب�سورة خا�سة، 

حيث يق���وم الربنامج على اأ�سلوب متطور يدمج 

بن اجلانب���ن النظري والعمل���ي ب�سكل فعال، 

وعرب اجلمع بن اجلل�سات التدريبية والنقا�سات 

والتنفي���ذ العملي للم�ساريع، وذلك لتعزيز قدرة 

امل�ساركن على فهم املحاور املطروحة، وو�سع 

الآلي���ات لتطبيقها عمليًا، ومب���ا يلبي الأهداف 

ال�سرتاتيجي���ة للجه���ات احلكومي���ة واأولويات 

الت�سال.

وياأتي برنامج الت�سال الرقمي احلكومي �سمن 

ا�سرتاتيجي���ة املكتب الإعالم���ي حلكومة دولة 

الإم���ارات الهادف���ة اإىل متك���ن املخت�سن يف 

جمال الت�س���ال، حيث تكم���ن اأهميته يف دعم 

املهارات واخل���ربات للمتخ�س�سن يف الت�سال 

يف احلكومة الحتادية، وتزويدهم بامل�ستجدات 

الرقمي،  والتوجهات احلديثة لعمليات الت�سال 

ومبا ميكنهم من ر�سم تواجد حكومي فعال على 

خمتلف قنوات الت�سال.

ومت ت�سميم الربنامج، الذي �سهد م�ساركة وا�سعة 

خلرباء ومتخ�س�سن وحما�رشين من موؤ�س�سات 

اأكادميي���ة رفيعة امل�ستوى، مبا يراعي التطورات 

الت���ي �سهدته���ا املنطقة والعامل خ���الل الفرتة 

املا�سي���ة، وما نتج عنها م���ن متغريات تتطلب 

تطوي���ر �سيا�س���ات ات�سال تتنا�س���ب مع الواقع 

اجلديد، وترفع من جاهزية برامج الت�سال �سمن 

منظومة العمل احلكومي على النحو الذي ي�سمن 

�سياغة ر�سائل وا�سحة تعك�س الأهداف للجهات 

الحتادي���ة وتربز نهجها للتعام���ل مع املرحلة 

القادمة.

»العربية للطيران«

 جلمي���ع امل�سافرين على منت رحالتها و�ستكون 

هذه التغطي���ة م�سمولة تلقائيًا عند احلجز دون 

احلاجة اإىل اإبراز اأية وثائق اإ�سافية وت�رشي ملدة 

31 يومًا تبداأ من تاري���خ اإقالع الرحلة وت�سمل 

النفقات الطبية وتكاليف احلجر ال�سحي اأي�سًا.

  حمدوك يعين 

وقال من���اوي يف تغريدة عل���ى ح�سابه مبوقع 

»تويرت«: »�س���در اليوم )الأحد( ق���رار تعييني 

حاكما لإقليم دارفور«.

واأ�س���اف اأن القرار »جزء م���ن ا�ستحقاق اتفاق 

�سالم جوبا«.

ووجه ال�سكر ل�«كل الذين يبذلون اجلهد لتنفيذ 

اتفاق ال�س���الم واللت���زام با�ستحقاقاته، وعلى 

راأ�سهم رئي����س الوزراء واأع�ساء جمل�س ال�سيادة. 

اأمتنى اأن نعمل معا بتعاون«.

وميث���ل التو�سل اإىل �س���الم دائم يف دارفور ويف 

اأج���زاء اأخرى من ال�سودان، اأح���د اأبرز التحديات 

التي تواج���ه ال�سلط���ات منذ اإطاح���ة الرئي�س 

ال�سابق عمر الب�سري يف اأبريل 2019.

وت�ساعد العنف يف ال�سهور الأخرية رغم توقيع 

اتفاق �سالم مع بع�س اجلماعات املتمردة اأواخر 

الع���ام املا�سي، وان�سحاب ق���وات حفظ ال�سالم 

التابعة لالأمم املتحدة.

الإمارات تدين 

وحث���ت الوزارة املجتمع ال���دويل على اأن يتخذ 

موقفا فوريا وحا�سما لوقف هذه الأعمال املتكررة 

التي ت�ستهدف املن�ساآت احليوية واملدنية واأمن 

اململك���ة، واإمدادات الطاقة وا�ستق���رار القت�ساد 

العاملين، موؤكدة اأن ا�ستمرار هذه الهجمات يف 

الآونة الأخرية يعد ت�سعيدا خطريا، ودلياًل جديداً 

عل���ى �سعي هذه امللي�سي���ات اإىل تقوي�س الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة.

وجددت الوزارة ت�سامن دولة الإمارات الكامل مع 

اململك���ة اإزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف 

معه���ا يف �س���ف واحد �س���د كل تهدي���د يطال 

اأمنه���ا وا�ستقرارها، ودعمه���ا يف كل ما تتخذه 

م���ن اإجراءات حلف���ظ اأمنها و�سالم���ة مواطنيها 

واملقيمن على اأرا�سيها.

واأك���د البيان اأن اأمن الإم���ارات العربية املتحدة 

واأم���ن اململكة العربي���ة ال�سعودية كل ل يتجزاأ 

واأن اأي تهدي���د اأو خطر يواج���ه اململكة تعتربه 

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

�صندوق الزكاة : 20 

ح����رش الإجتماع �سع���ادة عبداهلل ب���ن عقيدة 

املهريي اأمن عام �سندوق الزكاة الذي اأعرب عن 

�سكره وامتنانه لأع�ساء اللجنة ال�رشعية على ما 

بذلوه يف اإطار املهام املوكلة اإليهم بحكم قانون 

تاأ�سي�س �سندوق الزكاة ولئحته التنفيذية و التي 

تتلخ�س يف اإبداء الراأي ال�رشعي يف املو�سوعات 

التي تعر�س عليها، ومراجعة الفتاوى ال�سادرة 

واملطبوعات ال�رشعية واعتمادها.

ا�ستعر�س���ت اللجنة ج���دول اأعم���ال الجتماع 

واأ�س���درت ب�ساأنها عددا من الق���رارات من بينها 

اعتم���ادت قيمة زكاة الفطر لهذا العام بواقع 20 

درهما للفرد الواحد وميكن الأخذ بالراأي الفقهي 

بجواز اإخ���راج القيم���ة بدل الطع���ام يف زكاة 

الفطر، ومتا�سيا مع الإج���راءات الحرتازية التي 

تتبعها الدولة يف مواجهة وباء كورونا، ينبغي 

توكيل اجلمعيات واجله���ات اخلريية يف الدولة 

باإخراجها نقدا اأو طعاما نيابة عنهم.
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اأبوظبي-وام:

 �أعلنت �خلدم�ت �لعالجية �خل�رجية �إحدى من�ش�آت �رشكة 

�أبوظبي للخدم����ت �ل�شحية "�صحة" ع���ن �فتت�ح مركز 

جدي���د للم�شح و�لتطعيم من �ملركبة يف منطقة �ل�ش�روج 

ب�لعني.

ويتكون �ملركز �جلديد من 6 م�ش�ر�ت مق�شمة �إىل م�ش�رين 

للتطعيم و4 م�ش�ر�ت لإجر�ء م�شحة �لأنف وفح�ص �لليزر 

بط�قة ��شتيع�بية ت�شل �إىل 200 تطعيم و800 م�شحة �أنف 

وفح�ص ليزر يوميً�.

وي�شتقبل �ملركز �ملر�جعني م���ن �ل�شبت �إىل �خلمي�ص من 

10 �شب�ح���ً� حتى 4 ع����رش�ً ومن 8 م�ش����ًء حتى 1 بعد 

منت�ش���ف �للي���ل يف �شهر رم�ش�ن �أم� بع���د �شهر رم�ش�ن 

ف�شتك���ون �ش�ع�ت عمل �ملركز من �ل�شبت �إىل �خلمي�ص من 

8 �شب�حً� حتى 8 م�ش�ًء.

كم� �أعلنت �خلدم�ت �لعالجية �خل�رجية عن �إغالق مركز 

�شحة للم�شح م���ن �ملركبة يف منطقة �مل�شعودي ب�لعني 

وذلك �بتد�ًء من يوم �أم�ص �جلمعة 30 �أبريل �جل�ري.

وق�ل حمم���د حو��ص �ل�شديد �ملدي���ر �لتنفيذي للخدم�ت 

العالجية اخلارجي���ة : " تلبية لحتي�ج�ت �أه�يل منطقة 

الع���ن افتتحت �رشكة "�صحة" مرك���ز�ً جديد�ً يف منطقة 

�ل�ش�روج مبو�عيد عمل ممتدة وط�قة ��شتيع�بية �أكرب كم� 

�عتمدن� ت�شميمً� جديد�ً للمركز حيث مت ��شتخد�م ح�وي�ت 

�ل�شحن و�لتي متت�ز ب�ملت�نة و�ملرونة ومق�ومته� للحر�رة 

و�لربودة �لع�لية ب�لإ�ش�فة �إىل كونه� �شهلة �لنقل و�إع�دة 

�ل�شتخد�م و�ل�شي�نة".

ولفت �إىل �أن���ه بذلك ي�شل عدد مر�ك���ز �مل�شح و�لتطعيم 

م���ن �ملركبة �لتي تديره� �خلدم����ت �لعالجية �خل�رجية 

يف �لعني �إىل 3 مر�ك���ز ت�شمل �لهيلي وع�ش�رج ب�لإ�ش�فة 

�إىل �ملركز �جلديد ب�ل�ش����روج وميكن للر�غبني يف �إجر�ء 

�لفح����ص �أو �أخذ �لتطعيم حجز موع���د عن طريق تطبيق 

"�صحة".

تقييم البحوث الأولية المقدمة للدورة 

الـ 4 من »الإمارات لبحوث علوم 

ال�ستمطار« مايو الجاري

�أبوظبي-و�م:

 �أعل���ن �ملركز �لوطن���ي لالأر�ش�د ع���ن موعد عقد 

�جتم�ع �للجنة �لفني���ة �لدولية لربن�مج �لإم�ر�ت 

لبح���وث علوم �ل�شتمط����ر �لت�بع ل���ه �ملخت�شة 

مبر�جعة وتقييم �لبحوث �لأولية �ملقدمة للم�ش�ركة 

يف �لدورة �لر�بعة للربن�مج، وذلك خالل �لفرتة من 

17 حتى 19 من �شهر م�يو �جل�ري.

و��شتقبل �لربن�م���ج �شمن دورته �لر�بعة 81 بحثً� 

�أولي���ً� تقّدم به���� 378 ب�حثً� ينت�شب���ون ل� 159 

موؤ�ش�ش���ة بحثية و�أك�دميي���ة تتو�جد يف 37 دولة، 

وذلك خالل فرتة �لتقدمي �لتي �متدت من 24 ين�ير 

وحتى 18 م�ر�ص 2021.

وعلى �ل�شعيد �ملحلي، تلق���ى �لربن�مج 14 بحثً� 

�أوليً� �أي م� ن�شبت���ه 17.28% من �ملجموع �لكلي 

للمقرتح����ت �مل�شتلمة من ف���رق علمية متو�جدة 

د�خ���ل دول���ة �لإم����ر�ت، مم���� جعله� �أح���د �أكرب 

�مل�ش�هم���ني حت���ى �لآن يف �لربن�م���ج �إىل ج�نب 

�لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية.

وت�شم �للجنة �لفنية - �لت���ي �شتجتمع �فرت��شيً� 

- ع���دد�ً من �أف�شل �خلرب�ء م���ن ك�فة �أنح�ء �لع�مل 

و�لذي���ن يتخ�ش�ش���ون يف جمموع���ة متنوعة من 

�ملج����لت مب� يف ذلك تعدي���ل �لطق�ص، و�لنمذجة 

�لعددية لرب�مج �لطق�ص، و�لفيزي�ء �لدقيقة لل�شحب، 

و�لهب����ء �جل���وي، و�ل�شت�شع�ر عن بع���د، و�لذك�ء 

�ل�شطن�عي. و�شتعمل �للجن���ة على حتديد �أف�شل 

�مل�ش�ريع �لبحثية �ملقدمة و�أكرثه� متيز�ً.

ويعت���رب برن�مج �لإم�ر�ت لبحوث علوم �ل�شتمط�ر 

مب�درة بحثية ع�ملية �أطلقه� �شمو �ل�شيخ من�شور 

ب���ن ز�يد �آل نهي����ن ن�ئب رئي�ص جمل����ص �لوزر�ء 

وزي���ر �ش���وؤون �لرئ��ش���ة ، وي�رشف علي���ه �ملركز 

�لوطن���ي لالأر�ش�د، وج�ء ��شتكم����ًل ل�شرت�تيجية 

�لدولة �خل��شة ب�لبت���ك�ر و�أعمدته� �ل�شبعة �لتي 

تعد �ملي����ه و�حدة منه�. و�شم���م �لربن�مج بهدف 

ت�شجيع وتعزيز �لتقدم �لعلمي و�لتقني يف جم�ل 

�ل�شتمط�ر، وهو يق���دم منحة للبحوث �لأكرث متيز�ً 

ومتكينً� يف جم�ل �ل�شتمط�ر من حول �لع�مل.

وق�ل �شع����دة �لدكت���ور عبد�هلل �ملندو����ص، مدير 

�ملرك���ز �لوطني لالأر�ش�د رئي����ص �لحت�د �لآ�شيوي 

لالأر�ش����د �جلوية - به���ذه �ملن��شبة - : »يف ظل 

�لدعم �مل�شتمر من �لقي�دة �لر�شيدة، �أ�شبحت دولة 

�لإم�ر�ت ت�شطلع بدور حموري ف�عل يف دعم �أبح�ث 

علوم �ل�شتمط�ر و�مل�ش�هم���ة يف �شم�ن م�شتقبل 

م�ئ���ي �آمن وم�شتد�م للع�مل �أجمع. وقد عملن� على 

تعزي���ز مك�نة �لربن�مج �لع�ملي���ة ليكون ح��شنة 

للتع�ون �لدويل و�لبت���ك�ر و�أف�شل �ملم�ر�ش�ت يف 

م� يخ�ص �لأمن �مل�ئي«.

افتتاح مركز »�صحة« للم�صح والتطعيم من المركبة في منطقة ال�صاروج بالعين

�ل�ش�رقة-و�م:

 ن�ق�ص جمل�ص �إد�رة جمعية �أ�شدق�ء مر�شى �ل�رشط�ن 

- �ملوؤ�ش�ش���ة �خلريية �ملعنية مبك�فح���ة �ل�رشط�ن.. 

خطة عم���ل �جلمعية خ���الل دورة �ملجل�ص �جلديدة 

للع�م���ني �ملقبلني و�آلي�ت م�ش�عدة �ملزيد من مر�شى 

�ل�رشط����ن بعد زي�دة ميز�نية ع����م 2021 �إىل ج�نب 

�إع�دة توزي���ع �ملن��شب بني �لأع�ش����ء بعد �نتخ�ب 

جمل����ص �إد�رة جديد للجمعية خ���الل �جتم�ع عقدته 

�جلمعية �لعمومية.

و�شم جمل�ص �إد�رة �جلمعية م���ن �لأع�ش�ء �ل�ش�بقني 

كال من �شع�دة �شو�شن �لف�هوم جعفر رئي�ص �ملجل�ص 

ومع����يل �ل�شيخة لبن���ى بنت خ�ل���د �لق��شمي ن�ئب 

رئي�ص �ملجل�ص و�ل�شيخة جو�هر بنت عبد�هلل �لق��شمي 

�أمني �ل�رش وحممد جمعه �مل����رشخ �أمني �ل�شندوق و 

نهى حممد �شفر و�لأع�ش�ء �جلدد �ملنتخبني �ل�شيخة 

ع�ئ�ش���ة �لق��شمي و�إبر�هيم �خلي����ل و�لدكتورة موزة 

�ل�شح���ي وم���ري� ت���رمي �ل�ش�م�شي وخول���ة �ل�رشك�ل 

و�لدكتور عمر �حلم�دي.

وق�ل���ت �شع�دة �شو�شن جعفر �إن �ملجل�ص بحث خالل 

�جتم�ع���ه ميز�نية �لع�م �جل�ري و����رشورة م�ش�عدة 

�ملزيد من �مل�ش�بني مبر����ص �ل�رشط�ن غري �لق�درين 

على حتمل تك�ليف �لعالج حي���ث عملن� على زي�دة 

�مليز�نية �ملخ�ش�شة مبع���دل 17 ب�مل�ئة مب� يعك�ص 

�أه���د�ف �جلمعي���ة يف �مل�ش�عدة وتخفي���ف �لأعب�ء 

�مل�دي���ة و�ملعنوية �لت���ي يفر�شه���� �ل�رشط�ن على 

�ملر�شى وع�ئالتهم.

�أبوظبي-و�م:

�أطل���ق مركز �أبوظب���ي لل�شحة �لع�مة 

ب�لتع�ون مع ج�معة خليفة ��شتبي�ن� 

خ��ش���� بقي�����ص مدى فع�لي���ة نظ�م 

�لتطبيب عن بعد و�لذي ميثل �لتطبيق 

�ل�شحية  �لرع�ية  "من�ش���ة  �لإلكرتوين 

عن بع���د" �لتي تعت���رب �أحد �خلدم�ت 

�ل�شحي���ة �لتي �شتق���وم د�ئرة �ل�شحة 

يف �إم����رة �أبوظب���ي بتفعيله� مت��شيً� 

مع �لتد�ب���ري �لحرت�زي���ة و�لإجر�ء�ت 

�لوق�ئي���ة ملنع �نت�ش�ر فريو�ص كورون� 

�مل�شتجد "كوفي���د-19" وتعد "من�صة 

�لتي  �لرع�ي���ة �ل�شحي���ة عن بع���د" 

�شت�شم �أك���رث من 80 من�ش����أة �شحية 

ب���ني حكومي���ة وخ��شة ع���ن طريق 

تقنية �ل���ذك�ء �ل�شطن�ع���ي �أحد �أهم 

�ل�شرت�تيجي�ت �لت���ي حتر�ص حكومة 

�أبوظبي على تطبيقه� للحد من �نت�ش�ر 

ع���دوى فريو�ص كورون���� "كوفيد-19" 

حيث متّكن هذه �ملن�ش���ة �لإلكرتونية 

�لعديد من �أفر�د �ملجتمع من �حل�شول 

على �خلدم�ت �ل�شحية مثل �لت�شخي�ص 

و�لإر�ش����د�ت �لطبية �ملبدئية وطلب�ت 

�إع����دة �رشف �لأدوي���ة وحجز مو�عيد 

و�آمن دون  �لزي����ر�ت ب�ش���كل �شلي���م 

�حل�جة لزي�رة �ملن�ش�آت �ل�شحي.

»اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان« 

ترفع ميزانية 2021 لم�صاعدة 

المزيد من الم�صابين

»مركز اأبوظبي لل�صحة العامة يبحث جدوى 

التطبيب عن بعد«

�أبوظبي-و�م:

   مت��شي���� م���ع خط���ة وز�رة �ل�شحة 

ووق�ي���ة �ملجتمع لتو�شي���ع وزي�دة 

نط�ق �لفحو�ش����ت يف �لدولة بهدف 

�لكت�ش����ف �ملبكر وح����رش �حل�لت 

�مل�ش�بة بفريو����ص كورون� �مل�شتجد 

"كوفي���د - 19" و�ملخ�لط���ني له���م 
وعزله���م.. �أعلنت �ل���وز�رة عن �إجر�ء 

خ���الل  جدي���د�  فح�ش����   205،625

�ل�ش�ع�ت �ل� 24 �مل��شية على فئ�ت 

خمتلف���ة يف �ملجتم���ع ب��شتخ���د�م 

�أف�شل و�أحدث تقني�ت �لفح�ص �لطبي.

�لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثي���ف    و�ش�هم 

و�لفح����ص يف �لدولة وتو�شيع نط�ق 

�لفحو�ش����ت عل���ى م�شت���وى �لدولة 

يف �لك�شف ع���ن 1،847 ح�لة �إ�ش�بة 

جديدة بفريو�ص كورون� �مل�شتجد من 

جن�شي����ت خمتلفة، وجميعه� ح�لت 

م�شتقرة وتخ�ش���ع للرع�ية �ل�شحية 

�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حل�لت 

�مل�شجلة 523،795 حالة.

  كم� �أعلنت �ل���وز�رة عن وف�ة ح�لتي 

�لإ�ش�بة  تد�عي����ت  �إ�ش�بة وذلك من 

بفريو����ص كورون� �مل�شتج���د، وبذلك 

يبلغ عدد �لوفي�ت يف �لدولة 1،593 

حالة.

ووق�ي���ة  �ل�شح���ة  وز�رة    و�أعرب���ت 

�ملجتمع عن �أ�شفه� وخ�ل�ص تع�زيه� 

ومو��ش�ته� لذوي �ملتوفني، ومتني�ته� 

ب�ل�شف�ء �لع�ج���ل جلميع �مل�ش�بني.. 

مهيبة ب�أف���ر�د �ملجتمع �لتع�ون مع 

�جله�ت �ل�شحية و�لتقيد ب�لتعليم�ت 

و�للتز�م ب�لتب�عد �لجتم�عي �شم�نً� 

ل�شحة و�شالمة �جلميع.

  و�أعلنت �لوز�رة عن �شف�ء 1،791 حالة 

جدي���دة مل�ش�بني بفريو����ص كورون� 

�مل�شتج���د "كوفي���د - 19" وتع�فيه� 

�لت�م من �أعر��ص �ملر�ص بعد تلقيه� 

�لرع�ية �ل�شحية �لالزمة منذ دخوله� 

�مل�شت�شف���ى، وبذلك يك���ون جمموع 

ح�لت �ل�شف�ء 504،251 حالة.

 دبي-و�م:

 �أك���دت مع�يل مرمي بنت حممد �شعيد 

ح�رب �مله���ريي وزيرة دول���ة لالأمن 

�لغذ�ئي و�مل�ئ���ي �أن �إطالق �ملرحلة 

�لأوىل م���ن و�دي تكنولوجي���� �لغذ�ء 

يف هذ� �لتوقيت �ملث�يل �لذي يحت�ج 

فيه �لع����مل �إىل م�ش�ريع ��شرت�تيجية 

�لغذ�ئية  كف�يت���ه  لتحقي���ق  مبتكرة 

من جه���ة، و�شم����ن ��شتد�مة �ملو�رد 

وتع�فيه���� على �مل�شتويني �لوطني و 

�لدويل من جهة ث�نية �إمن� يرتجم روؤية 

�ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

�آل مكتوم ن�ئ���ب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي "رع�ه �هلل" 

يف ��شت����رش�ف �مل�شتقب���ل وت�شميمه 

و�شن�عت���ه، وبن�ء �لقت�ش����د �لق�ئم 

على �ملعرفة و�لبتك�ر و�لتكنولوجي� 

�ملتقدم���ة وير�ش���خ يف �لوقت نف�شه 

مك�نة دول���ة �لإم�ر�ت خمترب� ع�ملي� 

لأح���دث �لتقني�ت لتحقي���ق �لتنمية 

و�لأمن �لغذ�ئي �لق�ئم على �لبتك�ر.

وق�ل���ت مع�ليه���� يف ت�رشيح�ت له� 

به���ذه �ملن��شبة �إن " م����رشوع و�دي 

ر�ئدة  خط���وة   " �لغذ�ء  تكنولوجي���� 

لتعزي���ز �لأم���ن �لغذ�ئ���ي و�شي�شكل 

ع�ملية  ووجه���ة  �قت�ش�دية  منطق���ة 

لتب�دل �خل���رب�ت يف تخ�ش�ش�ت غذ�ء 

�مل�شتقبل ك�فة ..

فم���ن �ملق���در من���و حج���م �ش���وق 

�لتكنولوجي� �لزر�عية من 13.5 ملي�ر 

دولر �أمريك���ي �إىل 22 ملي����ر دولر 

�أمريكي خالل �ل�شنو�ت �لأربع �ملقبلة.

و�أ�ش�ف���ت :" ي�أت���ي �مل����رشوع �شمن 

جهودن� لتحقيق �أهد�فن� �ل�شرت�تيجية 

ب���دوره ح��شن���ة للعديد  و�شيمث���ل 

م���ن �مل���ز�رع �ملتطورة �لت���ي ت�شمل 

و�شيتم  و�لع�مودية  �لد�خلية  �لزر�عة 

تخ�شي�ص �أكرث من 60% من �مل�ش�حة 

لهذه �لأن�شطة..

و�شيت�شم���ن �مل����رشوع �أي�ش���� مركز� 

لبت���ك�ر �لأغذية على �ش���كل �شنبلة 

�لقمح يحوي خمترب�ت ومر�كز �أبح�ث 

�أولية للتقني����ت و�لأنظمة  ومن����ذج 

�لزر�عية �حلديث���ة �ملبتكرة".. م�شري� 

�إىل �ملوق���ع �ل�شرت�تيج���ي للم�رشوع 

ب�لقرب م���ن �ملوؤ�ش�ش�ت �لأك�دميية و 

مر�كز �لبحوث و�جل�مع�ت بهدف دعم 

منظومة �لبح���ث و�لتطوير و�لو�شول 

�إىل حلول ونت�ئج م�شتد�مة".

نحتف���ل  �إذ   "  : مع�ليه����  ق�ل���ت  و 

بخم�شني ع�م� م�ش���ت من �لإجن�ز�ت 

و �ملكت�شب����ت �لتي �أر�ش���ى دع�ئمه� 

�لآب����ء �ملوؤ�ش�شون ف�إنن���� نتطلع �إىل 

�خلم�شني ع�م� �لق�دمة بثقة لتحقيق 

��شرت�تيجيتن� �لوطنية لالأمن �لغذ�ئي 

وتعزي���ز قدر�تن���� يف جم����ل �إنت�ج 

�لغذ�ء.. و ن�شعى لتبني وتطوير �أحدث 

�لأ�ش�لي���ب للزر�ع���ة �لذكي���ة و�إنت�ج 

�لغ���ذ�ء وتر�شي���د ��شتخ���د�م �ملي�ه، 

وت�رشيع �لكتف����ء �لغذ�ئي �لأ�ش��شي، 

�لن�جحة  ومن ثم م�ش�رك���ة جت�ربن� 

مع �لدول �ل�شديقة و�ملجتمع �لع�ملي 

مب���� ي�شهم يف تعزي���ز �أمنن� �لغذ�ئي 

وحتقي���ق �أهد�ف �لتنمي���ة �مل�شتد�مة 

و�ش���ون م�شتقب���ل �لأجي����ل �لق�دمة 

ومقدر�ته�".

ب���دوره ق����ل �شع�دة ه�ش����م عبد�هلل 

�لق��ش���م، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 

و�ش���ل لإد�رة �لأ�ش���ول: " يعد و�دي 

تكنولوجي���� �لغذ�ء بدب���ي مبرحلته 

�لأوىل �لوجهة �لقت�ش�دية و �لتج�رية 

و �لبحثي���ة �لأحدث م���ن نوعه� على 

م�شتوى �ملنطقة �شو�ء من حيث فكرته 

�ملبتك���رة �أو بنيته �لتحتية �ملتطورة 

لقت�ش����د�ت  �لد�ع���م  تخ�ش�ش���ه  �أو 

وجمتمع�ت �مل�شتقبل �لذكية �أو تنوع 

�خلي�ر�ت �لتي يوفره� لرو�د �لأعم�ل و 

�أ�شح�ب �لأفك�ر �لإبد�عية و �مل�ش�ريع 

�ل�شغ���رية  و�ل����رشك�ت  �لن��شئ���ة 

و�ملهتم���ني  و�لك���ربى  و�ملتو�شط���ة 

ب�لعمل و�ل�شتثم�ر يف جم�لت �إنت�ج 

وتطوير �شن�عة �لغذ�ء وم� يرتبط به 

على م�شتوى ع�ملي".

و �أ�ش����ف: "و�دي تكنولوجي���� �لغذ�ء 

بدب���ي يتو�جد على بع���د 20 دقيقة 

فقط م���ن مط�ر�ته� ومو�نئه� و يتميز 

بتوفريه منظوم���ة ت�رشيعية متك�ملة 

تي����رش ت�أ�شي����ص �مل�ش�ريع يف جم�ل 

�لغ���ذ�ء، وت�شهل �لو�ش���ول لالأ�شو�ق، 

وتق���دم خدم����ت �ش�مل���ة ومي���ز�ت 

من  �مل�شتثمرين  ومتك���ن  تن�ف�شي���ة، 

�ل�شتف�دة من �لطلب �ملحلي و�لع�ملي 

عل���ى عالمة "�شن���ع يف �لإم�ر�ت" و 

جني ثم����ر تق�طع خط���وط �لتج�رة 

�لع�ملية يف دبي لتحقيق �لنمو �لذي 

يتطلعون �إليه".

ي�أتي �إطالق م�رشوع و�دي تكنولوجي� 

�لغذ�ء يف مرحلت���ه �لأوىل ب�لتع�ون 

ب���ني وز�رة دول���ة لالأم���ن �لغذ�ئ���ي 

و�مل�ئي و و�شل للعق�ر�ت ل�شت�رش�ف 

�لتخطي���ط �لأمثل مل���دن وجمتمع�ت 

�مل�شتقب���ل �لذكية و�شم����ن كف�يته� 

غذ�ئي�، ودعم �لقت�ش�د �ملتنوع �لق�ئم 

عل���ى �ملعرف���ة و�لبت���ك�ر، وحتقيق 

م�شتهدف�ت ��شرت�تيجية �لأمن �لغذ�ئي 

بتطبي���ق �أعل���ى مع�ي���ري �ل�شتد�مة 

وتوظي���ف �أحدث م���� تو�شل���ت �إليه 

�لتكنولوجي� ليكون مركز� ع�ملي� ر�ئد� 

لالأمن �لغذ�ئي �لق�ئم على �لبتك�ر.

 �صفاء 1٫791 من كورونا وت�صجيل 

1٫847 اإ�صابة وحالتا وفاة 
م�صروع وادي تكنولوجيا الغذاء 

خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي

»ال�سحة« تجري 205٫625 فح�ساً جديداً مريم المهيري : 

12 يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة

متابعات�لثنني 3 م�يو 2021 �� �لع�دد 14736 

 تقديم 24٫743 جرعة من لقاح »كوفيد19-«  

والإجمالي 10,634,693

�أبوظبي-و�م:

 �أعلن���ت وز�رة �ل�شح���ة ووق�ية �ملجتم���ع عن تق���دمي 24،743 جرعة من لق�ح 

"كوفي���د-19" خالل �ل�ش�ع�ت �ل���� 24 �مل��شية وبذلك يبل���غ جمموع �جلرع�ت 
�لت���ي مت تقدميه� حتى يوم �أم�ص �لأحد 10،634،693 جرعة ومعدل توزيع �للق�ح 

107.53جرعة لكل 100 �شخ�ص.

ي�أتي ذلك مت��شي� م���ع خطة �لوز�رة لتوفري لق�ح كوفيد-19 و�شعيً� �إىل �لو�شول 

�إىل �ملن�ع���ة �ملكت�شبة �لن�جتة ع���ن �لتطعيم و�لتي �شت�ش�ع���د يف تقليل �أعد�د 

�حل�لت و�ل�شيطرة على فريو�ص كوفيد-19.



اأبوظبي-وام:

�سعيد  ال�سيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  قال   

القوات  قائد  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان  بن 

القوات  تاأ�سي�س  ذكرى  علينا  تطل   .. البحرية 

البحرية لهذا العام حاملة معها عبق احلكمة 

والإيثار والأ�سالة التي كان يت�سف بها املغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه" ، فمع بداية �سهر مايو من عام 1968 كان 

حكيم الأمة ذا روؤية ثاقبة جعلته ي�سدر اأوامره 

باإن�ساء جناح البحر مل�ساندة قوة دفاع اأبوظبي 

كنواة اأولية للقوات البحرية احلالية، حيث بداأ 

جناح البحر عمله بزوارق دورية �سغرية هدية 

من القائد نف�سه حتمل اأ�سماء "�سجاع وعقاب 

و�ساهني"، وعلى اأثرها وبعد فرتة وجيزة بداأت 

البحرية النا�سئة بزوارق دورية فئة 40 قدما، 

وزوارق دورية م�سلحة فئة 56 قدما، ثم تبعتها 

الزوارق امل�سلحة فئة 110 اأقدام.

ال�سيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  واأ�ساف 

�سعيد بن حمدان بن حممد اآل نهيان يف كلمة 

مبنا�سبة بالذكرى الثالثة واخلم�سني لتاأ�سي�س 

البحرية  جناحات  "تتواىل  البحرية..  القوات 

الالحمدود  الدعم  معها  ويزداد  ف�سيئاً،  �سيئًا 

وال�رشاف  بالتوجيه  احلكيمة  قيادتنا  من 

قوة  من  البحرية  تطورت  حتى  والت�سجيع، 

�سغرية حمدودة الإمكانات، خم�س�سة حلماية 

املن�ساآت القت�سادية القريبة من ال�ساحل اإىل ما 

اأ�سبحت عليه اليوم، من قوة بحرية قادرة على 

حماية م�سالح الدولة يف جميع البحار، مزودة 

باأنواع ال�سفن امل�سلحة ذات القدرات املتطورة، 

على  املنت�رشة  البحرية  القواعد  وتاأ�سي�س 

�سواحل الدولة.. ولقد ت�سلمت القوات البحرية يف 

ال�سنوات الأخرية عدداً من ال�سفن والزوارق من 

خمتلف الحجام، تقودها كوادر ب�رشية حمرتفة، 

مما يجعل من بحريتنا �ستاراً واقيًا و�سداً منيعًا 

امام كل معتد. ول �سك ان هذا التطور مل ياأتي 

بعيدة  لال�سرتاتيجية  ثمرة  كان  بل  ُجزافًا، 

للقوات  العامة  القيادة  و�سعتها  التي  النظر 

امل�سلحة بعد ان �سخرت لها القيادة الر�سيدة 

لتحقيق  املطلوبة،  املادية  المكانات  جميع 

البحرية من  القوات  املرجوة ومتكني  الهداف 

املهام  طبيعة  مع  يتوافق  مبا  مهامها  تنفيذ 

وم�سادر التهديد املحتملة". وقال " حمظوظة 

هي قواتنا البحرية يف هذا العام الذي ي�سادف 

عيدها الـ53 احتفالت دولتنا احلبيبة باليوبيل 

الذهبي لقيام احتاد الإمارات العربية املتحدة، 

وبهذه املنا�سبة جندد فخرنا بقواتنا البحرية، 

مادية  وامكانات  تطور  من  اإليه  و�سلت  وما 

مبادرة  مردها  مناف�سة،  عاملية  وتكنولوجية 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 

"طيب اهلل ثراه" والذي كان اأول من و�سع حجر 
الأ�سا�س لبناء ما نلم�سه اليوم من قوات بحرية 

قادرة على اأداء واجبها بكل اقتدار".

واأ�ساف قائد القوات البحرية.. " مل يكن لدينا 

اأدنى �سك منذ التحاقنا بالقوات البحرية، باأننا 

�سنجني ثمار متيز اأداء هذه القوات يف جميع 

املحافل الدولية، ملا تتمتع به من عدة وعتاد 

التي  العالية  املعنوية  وبالروح  وان�سباط، 

البحرية  القوات  منت�سبي  جميع  بها  يتحلى 

نعاهد اهلل وقائدنا الأعلى، اأن نذود عن حيا�س 

هذا احلمى الإماراتي الطاهر".

وكجزء ل يتجزاأ من القوات امل�سلحة  وقال " 

ال�ساعة  مدار  على  البحرية  القوات  ت�سعى 

للقيام  القتالية،  جاهزيتها  على  للمحافظة 

باأي واجب يطلب منها يف حينه، بكل احرتافية 

واملناورات  التدريبات  وما  عاليتني،  ومهنية 

التي تقوم بها قواتنا البحرية بني احلني والآخر، 

اإل ا�ستعداداً لتلبية نداء الواجب يف حينه".

واختتم اللواء الركن بحري طيار ال�سيخ �سعيد بن 

حمدان بن حممد اآل نهيان قائد القوات البحرية 

قائال " بهذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا ارفع 

با�سمي وا�سم �سباط و�سباط �سف واأفراد القوات 

البحرية جميعا اإىل مقام �سيدي �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

القائد العلى للقوات امل�سلحة "حفظه اهلل" ، 

ونائبه �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، و�سيدي �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، 

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيك والعرفان يف يوم 

القوات البحرية مبنا�سبة مرور 53 عاما على 

تاأ�سي�سها.. �سائال املوىل عز وجل اأن يدمي على 

اإماراتنا ال�سعادة والعز والتقدم".

اأبوظبي-وام:

 ناق�س جمل�س اإدارة وكالة الإمارات للف�ساء 

للوكالة  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  مالمح 

الف�ساء  قطاع  منو  حتفيز  اإىل  والهادفة 

الوطني مبا يتواكب مع روؤية القيادة الر�سيدة 

ي�سهم يف  ف�سائي  قطاع  لبناء  وتوجهاتها 

وذلك  الوطني  لالقت�ساد  امل�ستدام  النمو 

لقت�ساد  الواعدة  القطاعات  اأحد  باعتباره 

امل�ستقبل للخم�سني عامًا املقبلة.

تراأ�ست الجتماع الذي عقد عرب تقنية الت�سال 

يو�سف  بنت  �سارة  معايل  بعد  عن  املرئي 

املتقدمة  للتكنولوجيا  الأمريي وزيرة دولة 

ورئي�س جمل�س اإدارة وكالة الإمارات للف�ساء 

بح�سور اأع�ساء املجل�س �سعادة حمد عبيد 

ال�سيباين  حمد  يو�سف  و�سعادة  املن�سوري 

و�سعادة خالد عبداهلل البوعينني املزروعي 

و�سعادة  البناي  عبدالعزيز  في�سل  و�سعادة 

الدكتور مبارك �سعيد اجلابري و�سعادة �سامل 

بطي القبي�سي و�سعادة م�سعود حممد حممود 

و�سعادة املهند�س علي اإبراهيم النعيمي.

الروؤية  الوكالة مقرتح  اإدارة  وبحث جمل�س 

للوكالة  ال�سرتاتيجية  والأهداف  والر�سالة 

كما بحث النموذج الت�سغيلي لوكالة الإمارات 

على  قدرتها  من  �سيعزز  والذي  للف�ساء 

القيام بدورها يف خدمة املوؤ�س�سات العاملة 

القطاع  من  كانت  �سواء  الف�ساء  جمال  يف 

احلكومي اأو اخلا�س ومبا ي�سمن متكني رواد 

الأعمال وال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة ورفع 

وازدهار  منو  دورها يف  وتعزيز  تناف�سيتها 

قطاع الف�ساء الوطني.

الإمارات للف�ساء  ومتت مناق�سة دور وكالة 

عرب  النمو  ملوا�سلة  القطاع  حتفيز  يف 

تهيئة البيئة الت�رشيعية والتنظيمية الالزمة 

الفجوات  �سد  اإىل  بالإ�سافة  فيه  للعاملني 

التي قد  التحديات  املوجودة والتعامل مع 

للنمو،  فر�س  اإىل  وحتويلها  القطاع  تواجه 

و�سبل تلبية تطلعات املوؤ�س�سات العاملة يف 

املجال الف�سائي.

علوم  �سيا�سة  الجتماع  وا�ستعر�س 

الف�سائية  والقدرات  الف�ساء  وتكنولوجيا 

خارطة  وناق�س  الإمارات،  دولة  احلالية يف 

طريق لتطويرها وتنميتها مبا يحقق الأهداف 

ال�سرتاتيجية للدولة.

وقالت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي.. " 

�ستوا�سل وكالة الإمارات للف�ساء البناء على 

ما مت حتقيقه يف قطاع الف�ساء الوطني خالل 

املوؤ�س�سات  متكني  عرب  املا�سية،  ال�سنوات 

من  املجال  هذا  يف  العاملة  وال�رشكات 

والتنظيمية  الت�رشيعية  البيئة  خالل توفري 

وال�ستثمارية الالزمة".

واأ�سافت معاليها اإن ال�سرتاتيجية اجلديدة 

خالل  عنها  الإعالن  �سيتم  والتي  للوكالة 

الروؤية  الفرتة املقبلة �ستعمل على ترجمة 

قطاع  لبناء  الر�سيدة  للقيادة  ال�ست�رشافية 

اإماراتي متميز وم�ستدام ي�سهم يف  ف�سائي 

الكفاءات  ويعزز  ومنوه  القت�ساد  تنويع 

الإماراتية ويحفز من التعاون وال�رشاكات بني 

املوؤ�س�سات ذات ال�سلة يف القطاع احلكومي 

جانب  اإىل  والأكادميي  والبحثي  واخلا�س 

يف  واخلارجي  الداخلي  ال�ستثمار  ت�سجيع 

�سناعة الف�ساء، وجذب ال�رشكات الف�سائية 

العاملية.

الإمارات  وكالة  اإدارة  جمل�س  اأن  يذكر 

ال�سيا�سات  و�سع  م�سوؤولية  يتوىل  للف�ساء 

وال�سرتاتيجيات املتعلقة بالقطاع الف�سائي 

يف الدولة واإ�سدار القرارات والأنظمة واللوائح 

جملة  لتحقيق  القطاع،  بتنظيم  املتعلقة 

من الأهداف والطموحات ل�سمان ا�ستمرارية 

تطوير القطاع الف�سائي الوطني ومبا ي�سهم 

يف دعم القت�ساد الوطني امل�ستدام وتعزيز 

دور الدولة اإقليميًا وعاملياً يف هذا املجال.

اأبوظبي-وام:

لوزارة  التابعة  "اجلندي"  جملة  اأ�سدرت   

الدفاع عددها رقم 568 ل�سهر مايو 2021.

وتناولت املجلة يف عددها اجلديد باللغتني 

العربية والإجنليزية، بالبحث والتحليل عدداً 

واأهم  احليوية  واملو�سوعات  الق�سايا  من 

الدفاع  بوزارة  املتعلقة  والأخبار  الفعاليات 

والقوات امل�سلحة الإماراتية .

وجاءت »كلمة اجلندي« حتت عنوان » قواتنا 

والعتزاز«  الفخر  من  عاماً   45  .. امل�سلحة 

حيث قالت فيها: اإن » القرار التاريخي بتوحيد 

خللق  حقيقية  بداية  كان  امل�سلحة  القوات 

امل�سوؤولية  حتمل  على  قادرة  م�سلحة  قوات 

امللقاة على عاتقها، وقد حظيت �سنوات ما 

بعد ال�ساد�س من مايو 1976 بخطوات عمالقة 

على طريق البناء تخطيطًا وتنظيمًا وت�سليحًا 

وتدريبًا وُح�ْسن اإدارة، حتى بلغت هذه املكانة 

الرفيعة التي و�سلت اإليها، لت�سبح بحق م�سدر 

فخر واعتزاز لكل فرد من اأبناء الوطن«.

الإماراتية  امل�سلحة  »القوات  اأن  واأ�سافت 

اأ�سبحت بف�سل توجيهات ورعاية املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 

ت�ساهي اأحدث املوؤ�س�سات الع�سكرية يف العامل، 

ويتجلى ذلك بو�سوح يف قدراتها الت�سليحية 

والتنظيمية واأ�ساليبها التدريبية وم�ساركتها 

العملية وقدراتها الب�رشية املدربة تدريبًا راقيًا، 

معتمدة يف ذلك على مواكبة اأحدث الأ�سلحة 

املتطورة يف العامل، واملوؤهلة نف�سيًا وبدنيًا 

للقتال يف كافة الظروف والأوقات«. وير�سد 

العدد اجلديد ملجلة »اجلندي«، اأبرز الأحداث 

ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية، واأخبار جديد 

والتكنولوجية  العلمية  والتطورات  ال�سالح 

التي و�سلت اإليها التقنيات احلديثة والذكاء 

ال�سطناعي يف املجال الع�سكري.

وخ�س�ست املجلة ملفها الرئي�سي لعدد �سهر 

الإبداع  »تاأثري  عن  للحديث   2021 مايو 

اأفردت  حيث  احلروب«،  �سري  على  الع�سكري 

ال�سوء  لإلقاء  م�ساحات مهمة من �سفحاتها 

املجال  يف  البتكار  وتاريخ  مفهوم  على 

الع�سكري واإبراز اأهمية دوره يف زيادة فاعلية 

املوؤ�س�سات الدفاعية.

»اجلندي«  التقت  العدد«،  »لقاء  باب  ويف 

ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  ديفي�س«،  »اآلن 

قدرات  معه  وناق�ست  الإمارات  «ريثيون« 

ال�رشكة وجمالت عملها وتعاونها مع دولة 

الإمارات، والعديد من الق�سايا الأخرى املتعلقة 

بالقطاع الدفاعي.

ويف باب »درا�سات وحتليالت«، اأعدت جملة 

من  »ال�رشاكة  بعنوان:  درا�سة  »اجلندي« 

ال�سيربانية«،  احلماية  وجدران  الدفاع  اأجل 

كما ن�رشت درا�سة بعنوان: »حرب امل�ستقبل 

الكهرومغناطي�سي«  الطيف  على  وال�سيطرة 

امل�ست�سعرات  »دمج  بعنوان:  ثالثة  ودرا�سة 

و�ساحات املعارك امل�ستقبلية«.

�سفحاتها  من  م�ساحات  املجلة  واأفردت 

الكتاب  اآراء وحتليالت نخبة من  ل�ستعرا�س 

خمتلف  عن  للحديث  والعرب  الإماراتيني 

الق�سايا والأمور التي تهم القراء.

عام  تاأ�س�ست يف  »اجلندي«  اأن جملة  يذكر 

1973، و�سدر العدد الأول منها يف �سهر اأكتوبر 

من العام نف�سه، بهدف تغطية اأخبار ون�ساطات 

وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

اأبوظبي-الوحدة:

العدد  الوطني،  الأر�سيف  عن  �سدر 

الرابع والع�رشون من جملة »ليوا«، 

ُتعنى  حمكمة  علمية  جملة  وهي 

بالبحوث العلمية الأ�سلية، بالعربية 

والإجنليزية، يف مو�سوعات تخت�س 

لالإمارات،  والآثار  والرتاث  بالتاريخ 

وقد جابت  العربي،  اخلليج  ومنطقة 

املجلة يف عددها اجلديد بر الإمارات 

"اأوائل  بـ  حمتواها  واأثرْت  وبحرها، 

زايد".

ت�سمن العدد اجلديد من املجلة بحوثًا 

ق�سايا  حول  دارت  تاريخية،  علمية 

مهمة،  ووطنية  واجتماعية  تاريخية 

كتبه:  حتقيقًا،  بحوثها  اأول  فكان 

امل�ست�سار  املطرو�سي  حممد  علي 

حول  املحلي،  والتاريخ  الرتاث  يف 

خالف املوؤرخني حول تاريخ املدر�سة 

التيمية املحمودية بال�سارقة، وقد بداأ 

النوعية  النقلة  اإىل  باإ�سارة  البحث 

التي �سهدها التعليم يف الإمارات يف 

العقد الأول من القرن الع�رشين، بعدما 

تعليم  على  تقت�رش  املدار�س  كانت 

القراآن تالوة وحفظًا، وتعليم القراءة، 

والكتابة واحل�ساب.

وي�سري البحث اإىل اأن املدر�سة التيمية 

الرتبوي  دورها  اأدت  املحمودية 

عامًا،  ع�رش  ت�سعة  قرابة  والتعليمي 

اأوائل عام 1926م، بعد  اأغلقت  حتى 

ظهور اللوؤلوؤ ال�سناعي، والذي اأدى اإىل 

كان  الذي  الوطني  القت�ساد  تدهور 

يعتمد على اللوؤلوؤ الطبيعي.

تطرق  التي  اخلالف  موا�سيع  واأما 

اإليها البحث وحاول اأن ي�سل اإىل الراأي 

تاأ�سي�س  تاريخ  فهي:  فيها،  الأرجح 

ومدة  اإغالقها،  وتاريخ  املدر�سة، 

الدرا�سة فيها.

كتبه  –الذي  الثاين  البحث  و�سلط 

البدواوي-  عبود  بن  �سيف  الباحث 

العربية  اململكة  جهود  على  ال�سوء 

الإمارات  تنمية  يف  ال�سعودية 

املت�ساحلة يف الفرتة )1971-1964(. 

حول  املجلة  بحوث  ثالث  ودار 

م�سميات اأ�سجار الغاف يف الإمارات، 

ويف هذا البحث، اأ�سار كاتبه الباحث 

�سلطان العميمي اإىل اأن العام 2019 

�سجرة  اعتمدت  قد  الت�سامح،  عام 

الغاف �سعاراً له، وذلك لأهميتها يف 

حياة اأهل املنطقة، وعالقتها مبفهوم 

والنخلة  فهي  والتعاي�س؛  الت�سامح 

ال�سعر  اإليهما  تطرّق  �سجرتني  اأكرث 

النبطي، وملا كانت املراأة قد احتلت 

يف تاريخ الإمارات العربية املتحدة 

مكانة بارزة، فقد كانت هناك عالقة 

الغاف،  �سجرة   وبني  بينها  خفية 

وقد اأثبتت الأنثى ح�سوراً يف املعجم 

يف  ذلك  وجتلى  للغافة،  اللغوي 

ال�سفات  الأول:  رئي�سيني:  وجهني 

الأنثوية امل�سرتكة بني املراأة والغافة، 

والثاين: امل�سميات الأنثوية املرتبطة 

الإمارات.  يف  الغاف  اأ�سجار  باأ�سماء 

املن�سوري  �سهيلة  الباحثة  وعر�ست 

كتاب )اأوائل زايد( الذي يوؤكد اأن حياة 

كل فرد يف املجتمع الإماراتي مرتبطة 

ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة باأوائل 

زايد من الإجنازات ذات الأثر الهام يف 

حياة الفرد واملجتمع.

وا�ستعر�ست املجلة يف عددها اجلديد 

اأهم واأبرز الإ�سدارات اجلديدة لالأر�سيف 

اأ�سماء  )معجم  كتاب  مثل:  الوطني، 

الإمارات  دولة  يف  واملواقع  الأماكن 

وتاريخ(  جغرافيا  املتحدة..  العربية 

يف طبعته الأوىل.

وكتاب )زايد واملراأة( و)زايد والتنمية( 

و)اأبوظبي بني الأم�س واليوم( و)الفرائد 

الثانية.  زايد( يف طبعاتها  اأقوال  من 

باللغة  بحثًا  املجلة  وت�سمنت 

جزء   .. )البحر  بعنوان:  الإجنليزية 

الثقايف  والرتاث  الأدب  من  يتجزاأ  ل 

الإماراتي( كتبه الدكتور �سديق جوهر 

الوطني.  الأر�سيف  خبري الرتجمة يف 

توثق  وهي  املجلة،  جهود  واأ�سفرت 

عن  الإمارات،  ما�سي  من  جوانب 

مرجعًا  تعدّ  مهمة  �سفحات  تقدمي 

مهماً للباحثني والأكادمييني والطلبة 

الإمارات  بتاريخ  املهتمني  وجميع 

وتراثها.

ال�شارقة-وام:

من  "كلمات  معر�س  يتيح   

ال�رشق" الذي ت�ست�سيفه "هيئة 

مبقرها  للكتاب"  ال�سارقة 

م�ساحة متميزة لعر�س مناذج 

الأكرث  القدمية  اخلرائط  من 

العاملي  �سهرة على امل�ستوى 

اإىل جانب املخطوطات القراآنية 

القدمية  الكتب  وطبعات 

واملل�سقات.

فر�سة  املعر�س  وميّثل 

كنوز  على  لالطالع  للجمهور 

من املقتنيات وحمطة للتقاء 

التي ل تخلو  ع�ساق اخلرائط 

تتاأ�س�س  فنية  جماليات  من 

ر�سم  يف  والدقة  الإتقان  على 

بجمعها  ويهتم  تفا�سيلها 

العديد من الأفراد بقدر ما تلفت 

التاريخ  يف  الباحثني  انتباه 

اجلامعات  يف  واجلغرافيا 

واملتاحف  واملوؤ�س�سات 

املعنية بهذا النوع من الوثائق 

والر�سوم.

ويعر�س "كلمات من ال�رشق" 

ومقتنيات  لوحات  جانب  اإىل 

متنوعة جمموعة من اخلرائط 

موندي"  "مابا  خريطة  منها 

فرا  ر�سمها  التي  ال�سهرية 

ور�سام  راهب  وهو  ماورو 

خرائط من البندقية ولد �سنة 

امل�سادر  تذكر  التي   1400

اأنها ر�سمت بتكليف من امللك 

اأفون�سو اخلام�س ملك الربتغال 

�سنوات  اإجنازها  وا�ستغرق 

اأبريل   24 يف  اكتملت  اأن  اإىل 

1459م ثم اأر�سلت من البندقية 

اإىل الربتغال.

ترد  باخلريطة  التعريف  ويف 

اأكرب  تعترب  اأنها  اإىل  اإ�سارات 

خريطة مت ر�سمها يف الع�سور 

ن�سختها  وتغطي  الو�سطى 

الأ�سلية اأكرث من خم�سة اأمتار 

اإجنازاً  متثل  تزال  ول  مربعة 

مذهاًل يف تاريخ ر�سم اخلرائط.

وحتتوي خريطة فرا ماورو على 

املئات من الر�سوم التو�سيحية 

ن�س  ونحو 3000  التف�سيلية 

و�سفي وتعترب من اآخر اخلرائط 

اأوروبا  يف  �سائدة  كانت  التي 

خالل الع�سور الو�سطى قبل اأن 

يتم اعتماد الأ�ساليب العلمية 

يف ر�سم اخلرائط.

والغريب اأن جهة اجلنوب تظهر 

ال�سمال  وجهة  اخلريطة  اأعلى 

خريطة  مع  متاهيًا  اأ�سفلها 

العامل ال�سهري اأبو عبداهلل حممد 

الإدري�سي  ال�رشيف  حممد  بن 

/1100 – 1165 م/ الذي �سبق 

ماورو واأجنز ر�سم خريطته يف 

القرن الثاين ع�رش ومن املرجح 

اأن يكون ماورو قد اطلع عليها.

كما يعر�س ق�سم اخلرائط يف 

"كلمات من ال�رشق" جمموعة 
تاريخية  حقب  من  خرائط 

خمتلفة .
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�أخبار و�إعالنات

الإمارات ت�شت�شيف دورات تدريبية حول 

مكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب 

بالتعاون مع الوليات المتحدة

»التحادية للموارد الب�شرية« و »دار البر« 

تطلقان حملة »ك�شوة العيد«

=

اأبوظبي-وام:

ا�ست�سافت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خالل 

من  م�سوؤولني  املا�سيني  واأبريل  مار�س  �سهري 

احلكومة الأمريكية لعقد �سل�سلة من الجتماعات 

اأن  املتوقع  من  والتي  الفرتا�سية،  العمل  وور�س 

من  لتغطية جمموعة  التالية  الأ�سهر  ت�ستمر يف 

الق�سايا املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومكافحة 

متويل الإرهاب.

من  اأ�سا�سيا  جزءا  الجتماعات  هذه  وت�سكل 

التي  القدرات  لبناء  اجلارية  التقنية  امل�ساركات 

تنظمها دولة الإمارات مع العديد من الدول ..وقد 

�ساركت فيها موؤ�س�سات متعددة من خمتلف اأنحاء 

الدولة التي ا�ستفادت من تبادل املعارف والتقنيات 

واملهارات يف هذا املجال.

وركزت هذه الجتماعات وور�س العمل الفرتا�سية 

التي �ساركت فيها وزارة اخلزانة ووزارة اخلارجية 

على  الأمريكية،  الداخلي  والأمن  العدل  ووزارة 

جمموعة من ق�سايا مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

غ�سل  خمططات  مكافحة  ذلك  يف  مبا  الإرهاب، 

الأموال القائمة على التجارة، واإجراء التحقيقات 

من  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  يف 

خالل ا�ستخدام تقنيات حتليلية متقدمة للبيانات، 

مكافحة  ق�سايا  يف  احلديثة  التحقيق  واأ�ساليب 

النت�سار.

و�سلطت الجتماعات ال�سوء على اأهمية التعاون 

املالية  للمعلومات  احلا�سم  والدور  الدويل 

وال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�س والتن�سيق 

املحلي يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

وقالت اآمنة فكري، مديرة اإدارة ال�سوؤون القت�سادية 

والتجارية بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل: "اأود 

اأ�سكر حكومة الوليات املتحدة على م�ساركة  اأن 

جمال  يف  الفنية  واملهارات  املمار�سات  اأف�سل 

مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ..تلتزم دولة 

اأ�سكال اجلرائم  الإمارات التزامًا تامًا مبنع جميع 

املالية، حيث اإن تطوير فهم �سامل للتهديد الناجم 

ي�سكل  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  عن جرمية 

حموراً رئي�سيًا يف نهج الدولة القائم على التقليل 

من املخاطر التي ت�سكلها هذه اجلرمية".

غ�سل  بجرائم  الوعي  م�ستوى  رفع  "اأن  واأ�سافت: 

البحث  يجب  الذي  وما  الإرهاب،  ومتويل  الأموال 

اخلطر  ناقو�س  ودق  املالية،  املعامالت  يف  عنه 

ب�ساأن الن�ساط امل�سبوه، كلها عوامل اأ�سا�سية تهيئنا 

ب�سكل اأف�سل ملكافحة هذا التهديد. ونحن نتطلع اإىل 

موا�سلة �رشاكتنا الفنية مع الوليات املتحدة يف 

امل�ستقبل".

دبي-وام:

 اأطلقت الهيئة الحتادية للموارد الب�رشية احلكومية، 

بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإن�ساين، وبالتعاون 

العيد"، التي  "ك�سوة  الرب، حملة  دار  مع جمعية 

داخل  من  لالأيتام  العيد  ك�سوة  توفري  اإىل  تهدف 

الفرح  اإدخال  يف  ي�سهم  مبا  وخارجها،  الدولة 

وال�رشور اإىل نفو�سهم، وم�ساركتهم اأجواء عيد الفطر 

ال�سعيد، وتعوي�سهم ولو ب�سيء ب�سيط عن احلرمان 

الذي يعانونه جراء فقد اأحد الوالدين اأو كليهما.

اإدارة الت�سال  واأكد ال�سيد حممود املرزوقي مدير 

احلكومي يف الهيئة، اأن الهيئة تطلق حملة "ك�سوة 

العيد" للعام اخلام�س على التوايل بالتعاون مع 

جمعية دار الرب، حيث تاأتي يف اإطار �سل�سلة من 

املبادرات اخلريية والإن�سانية واملجتمعية امل�سرتكة 

التعاون بني  اأن  اإىل  الهيئة واجلمعية، لفتًا  بني 

اجلانبني اأثمر ع�رشات املبادرات اخلريية والإن�سانية 

على مدار 5 �سنوات من التعاون الوثيق يف خدمة 

املجتمع والإن�سانية جمعاء.

م�ستوى  على  املبادرة  اأ�سهرت  الهيئة  اأن  وبني 

احلكومة الحتادية؛ واملجتمع، ملنح الفر�سة لأكرب 

عدد من موظفي احلكومة واجلمهور للم�ساركة يف 

فعل اخلري، وامل�ساهمة يف دعم املبادرة.

 اسم الرشكة:  الطرق الهندسية للمقاوالت ش. ذ.م.م 
العنوان  : مكتب  رقم 11 ملك احمد حسن محمد بن الشيخ ، ديرة، بورسعيد .

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:   1222965  رقم الرخصة 756191  

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار:   22-4-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-4-29

الكائن مكتب  املعني يف مكتبه   التقدم إىل املصفي  أو مطالبة  لديه أي اعرتاض  وعىل من 
رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري   فاكس:    مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  اسم الرشكة :  فوديز للتموين باملواد الغذائية  ذ.م.م 
B العنوان :   مكتب رقم 2 ملك رشكة الساحل االخرض العقارية، الخبييص، ديرة، عقد استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1173623   رقم الرخصة 735227         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   28-4-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-4-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
هاتــــف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914»
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تشهد  مبوجب هذا 

التجاري لديها بتصفية رشكة / الطرق الهندسية للمقاوالت  ش. ذ.م.م   وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار:   22-4-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-4-29

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني هاتف     فاكس:   

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

نرش هذا اإلعالن.

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
وبتعيني  ذ.م.م   الغذائية   باملواد  للتموين  فوديز   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   28-4-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-4-28

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

قائد القوات البحرية:

قادرون على حماية م�شالح الدولة في جميع البحار

مجل�ش اإدارة »الإمارات للف�شاء« يناق�ش 

ال�شتراتيجية الجديدة

جابت البر والبحر واأثرْت محتواها بـ »اأوائل زايد«

»ليوا« في عددها الـ 24 حافلة ب�شفحات من ذاكرة الإمارات والخليج

خرائط نادرة للعالم القديم من القرون الو�شطى في »كلمات من ال�شرق«

�شدور العدد »568« من مجلة »الجندي«
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

 �إلغاء �عالن �سابق

�إعالن ت�سفية �سركة

الفا  كالس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للنقليات واملقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم :  CN -  1113353 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة موزه سيف ماجد الخرض 

الشاميس 100%    
فرج عيىس  وبيع/ حذف هالل عيىس  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ون تو ثري لتجارة 

الهواتف املتحركة     

رخصة رقم : CN -  2617944 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / اضافة راشد صالح برغش جار الله املنهايل

الزعبي  جامل  محمد  باسل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله حمد سامل راشد الغفيل

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صدف للسفر- فرع العني 

إلينا  رخصة رقم : CN -  2239462 قد تقدموا 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  رشكة الرشق لالكزوست ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: مصفح الصناعية م 8 ق 2 بناية محمد حمد الركاض 

   CN-1036370 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  واملراجعة   للتدقيق  منتورز  ستاندرد  السادة/    تعيني   -  2

محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-4-22 بتاريخ   للرشكة  قانوين 

  : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

    224901D7D96BAFD5E34

 تاريخ التعديل:   2021-4-29 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

العابر  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ملستلزمات التدخني 

رخصة رقم :  CN - 2986176 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله سعيد مبارك 

رباعي املنصوري 100%    
مبارك  عبيد  راشد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

هالل املنصوري 
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم ايكاد دار 
بار الخرضاء   

رخصة رقم :  CN -  1010120 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  االسالم  سيف  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ممتاز الدين 100%
شحبل  بن  مساعد  صالح  فهد  اضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 

التميمي      
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فهد صالح مساعد بن شحبل 

التميمي 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كراج اميز للسيارات 

رخصة رقم :  CN -  3673595 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة احمد سامي صالح عيل النقيب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اكرب عيل كتيم لياناكيالت ارامبورم 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ساهري سليامن اثارمادام 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عمر عيل محمد حسن باطوق 

 تعديل اسم تجاري من/ AMAZE AUTO GARAGE كراج اميز للسيارات 

اىل TCA AUTO GARAGE كراج يت يس اي للسيارات

تعديل نشاط/ اضافة دهان ورش املركبات 4520002 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: وورك ارت إلدارة العقارات ذ.م.م   

ابوظبي،  جزيرة    C18 ذ.م.م  انفستمنتس  لنك  وحدة  الرشكة:  عنوان   

شارع الكورنيش، برج بينونة 2 حوض غرب 5 قطعة رقم 

   CN-1935726 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  االتحاد للمحاسبة واملراجعة ذ.م.م   كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-4-13 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2155004373

 تاريخ التعديل:   2021-4-29 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافترييا رد اند بلو  

إلينا  :  CN - 1947227 قد تقدموا  رخصة رقم 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بليزرد انرتنت كافيه ذ.م.م 
رخصة رقم : CN -  2234007 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سعيد سامل عبيد بن شنه الكتبي 51% 
 تعديل نسب الرشكاء/ محمد فياض رساج الدين من %49 اىل  5%  

  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة صفية نادر حافظ سليامن 44%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل جاسم احمد خميس الحوسني 

  تعديل اسم تجاري من/ BLIZZARD INTERNET CAFE LLC بليزرد 
انرتنت كافيه ذ.م.م اىل RED BERRY DELIVERY SERVICES LLC ريد 

بريي لخدمات التوصيل ذ.م.م 
تعديل نشاط/ اضافة خدمات توصيل الطلبات 8299010

تعديل نشاط/ حذف خدمات االنرتنت 6190001 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم سواد 
ديش 

رخصة رقم : CN -   2635253 قد تقدموا إلينا بطلب:
ضبيان  محمد  يوسف  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

خلفان اليحيايئ 100%   
امليل  نارص  راشد محمد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  بروموفيور لالستشارات اإلدارية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: طابق 3 مكتب 302 وحدة املالك سمو الشيخ مبارك بن 

مح C2 جزيرة ابوظبي ، شارع خليفة بن زايد، رشق 

  CN-2053876 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون   - ورشكاه  الهاميل  السادة/  تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ  30-6-2020 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2005006750     

 تاريخ التعديل:   2021-5-1 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / هامبورغ 
لتجارة قطع غيار السيارات    

رخصة رقم :  CN -  3871438 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/ اضافة عبدالرحمن يعقوب  تعديل الرشكاء 

عبدالرحمن يعقوب الزعايب 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عبيد عيل حمد 

الزعايب
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / دار 
العز إلدارة وتنظيم الفعاليات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2266856  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
سلربيتنج  مخبز  التجاري  باالسم   CN  -  2084347 رقم 
كام  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  اليف 

كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2084347 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3927136 : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
الواحد   الشخص  رشكة   ، العامة   للمقاوالت  السعي  التجاري:    االسم 

ذ.م.م 
عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 8 - 0 مبنى الشيخ حامد احمد بن 

حامد واخرين 
   CN-1153253 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ االتحاد للمحاسبة واملراجعة ذ.م.م   كمصفي قانوين 
الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-4-28 بتاريخ    للرشكة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2156004909     

 تاريخ التعديل:   2021-5-2 
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الأثنني 3مايو 2021-العـدد 14736الأثنني 3مايو 2021-العـدد 14736الأثنني 3مايو 2021-العـدد 14736

 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 عن التجديدنموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
لإعالناتكم 
بالوحدة:

 هاتف:
 024488400 

فاك�ص:
024488201 
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  خط الرحبة 

للنجارة والحدادة املسلحة

رخصة رقم : CN -  1767511 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نارص عبدالله عيضه عمر 

الصيعري 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد يسلم سامل وقاش 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
دارسني وقرنفل للحلوى العامنية   

إلينا  رخصة رقم : CN -  2774095 قد تقدموا 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السيال للمتجارة االلكرتونية 

إلينا  رخصة رقم : CN -  3983150 قد تقدموا 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ يس سبالش كلني ماسرت ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -   3966565 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة وفاء سامل عوض محسن الواحدي 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ابو بكر كوندو بوزاكال عبدالله كويت حاجي كوندو بوزاكال 

من رشيك اىل مدير  

تعديل نسب الرشكاء/ ابو بكر كوندو بوزاكال عبدالله كويت حاجي كوندو بوزاكال من 

%49 اىل  0%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مريم عيىس عيل عبيد الزعايب 

1X1 إىل NullXNull تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

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

 تعديل اسم تجاري من/ C SPlASH ClEAN MASTER llC يس سبالش كلني 

 C SPlASH ClEAN MASTER SOlE PROPRIETORSHIP ماسرت ذ.م.م اىل

llC يس سبالش كلني ماسرت، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

شاين  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
توقو لتنظيف وتلميع السيارات        

رخصة رقم : CN -   2479275 قد تقدموا إلينا بطلب:
باصليب  محمد  مبارك  نارص  /  حذف  الرشكاء   تعديل 

املشجري 
 تعديل الرشكاء  / عيل احمد عيل احمد املحرزي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بال دانات للتربيد ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  1925865 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة بال كولينج القابضة ذ.م.م

  PAL cooling HOLDING LLC 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اي اتش يس يوتيليتز القابضة ذ.م.م

 IHC uTIlITIES HOlDING llC 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف بال كولينج القابضة ذ.م.م

  PAL cooling HOLDING LLC 

ذ.م.م  العقارية  ــارات  االم ستاليونز  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

له  مــن  كــل  فعىل     EMIRATES STAllIONS PROPERTIES llC

حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة 

عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
فايبز للنقليات العامة  

إلينا  :  CN - 2737059 قد تقدموا  رخصة رقم 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رشكة الشاطئ الغريب للمقاوالت العامة 

- ذ.م.م فرع 1 

رخصة رقم :  CN - 1158342 - 1 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله احمد محمد خليل الهاشمي من رشيك اىل مالك 

 تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله احمد محمد خليل الهاشمي من %95 اىل 100% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه عبيد خميس الظاهري 

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

 WESTERN BEACH GEN. CONTRACTING من/  تجاري  اسم  تعديل   

ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الغريب  الشاطئ  رشكــة   CO llC - BRANCH 1

 WESTERN BEACH GEN. CONTRACTING CO SOlE اىل   1 فــرع 

PROPRIETORSHIP llC الشاطئ الغريب للمقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م - فرع 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كانرايت لالستشارات اإلدارية    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2762215  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ثري اي للمعدات الطبية 

إلينا  رخصة رقم : CN -  1048158 قد تقدموا 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافترييا حسني عيل احمد 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3992927  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
عود الجوري للدخون والعود والعطور   

إلينا  :  CN - 2463607 قد تقدموا  رخصة رقم 
بطلب:

إلغاء رخصة
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

محمصة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
زهرة حلب    

رخصة رقم :  CN - 1670706 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله عبيد محمد مقرن 

العامري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمة سامل زايد سليامن 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ محل رشيد  جامل لقطع غيار 

السيارات املستعملة  

رخصة رقم :  CN - 1106102 قد تقدموا إلينا بطلب:

 RASHID JAMAl uSED AuTO SPARE من/  تجاري  اسم  تعديل    

اىل  املستعملة  السيارات  غيار  لقطع  جامل  رشيد  محل   PARTS SHOP

RASHID JAMAl AuTO ElECTRICAl REPAIRING SHO محل 

رشيد جامل الصالح كهرباء السيارات

تعديل نشاط/ اضافة اصالح كهرباء السيارات 4520005

تعديل نشاط/ حذف تجارة قطع الغيار املستعملة للسيارات 4530003 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  تاريش كافيه اند 

سويتس رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 1400834 قد تقدموا إلينا بطلب:

عبدالله  محمد  خليفة  عيل  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الدرميك 100%   

ديب  سويدان  نصيب  جمعه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بال كولينج القابضة ذ.م.م 

 رخصة رقم : CN -  1871469 قد تقدموا إلينا بطلب:

ش.م.ع  القابضة  العاملية  الرشكة  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

 INTERNATIONAl HOlDING COMPANY P.J.S.C

 IHC تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اي اتش يس يوتيليتز القابضة ذ.م.م

 uTIlITIES HOlDING llC

ذ.م.م  العقارية  االمــارات  ستاليونز  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

   EMIRATES STAllIONS PROPERTIES llC

ش.م.ع  ش.م.ع  القابضة  العاملية  الرشكة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 INTERNATIONAl HOlDING COMPANY P.J.S.C

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الفا ثري للمقاوالت والصيانة 

العامة ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN -  1241052 قد تقدموا إلينا بطلب:

 AlPHA THREE CONTRACTING AND /اسم تجاري من   تعديل 

GENERAl MAINTENANCE llC الفا ثري للمقاوالت والصيانة العامة 

ذ.م.م اىل M A V PROPERTIES llC ام ايه يف العقارية ذ.م.م 

تعديل نشاط/ اضافة خدمات تأجري العقارات وادارتها 6820001

تعديل نشاط/ حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

تعديل نشاط/ حذف صيانة املباين 4329901 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

هيلتي  مطعم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

هوب  

رخصة رقم :  CN - 2063695 قد تقدموا إلينا بطلب:

 HEAlTHY HuB RESTAuRANT /تعديل اسم تجاري من   

 GRAND lAHORI TIKKA اىل  هــوب  هيلتي  مطعم 

RESTAuRANT  مطعم جراند الهوري تيكا 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /بيت 
الوالدة للأمكوالت    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -    2975456: رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املساحية-  للخدمات  بيانات  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
بيانات - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1139765 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة جروب 42 هولدنج ليمتد

group 42 holding lyd 

تعديل مدير/ اضافة بنج زياو 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رشكة االمارات للصناعات العسكرية ش.م.ع 

 emirates defence industries COMPANY P.J.S.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رشكة االمارات لعمليات الصناعات العسكرية 
 EMIRATES DEPENCE INDuSTRIES OPERATIONS ذ.م.م 

  COMPANY llC
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل    
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعالنات
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14736 Oó`©dG-2021 ƒjÉe3 ÚæKC’G
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG  ºYój 

á«©«ÑW IÉ«ëH ™àªà∏d ø««æ«£°ù∏Ø∏d kGójóL kGQÉ°ùe ôaƒj ô«NC’G ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g ôjô≤J

 »fÉª«∏°S á∏FÉY øe zìÉª°ùdG{ Ö∏£j ∞jôX
»Jƒ°üdG ¬∏«é°ùJ Ü qô°ùJ ó©H

 á«°SÉ«°ùdG …CGôdG äÉYÓ£à°SG èFÉàf  »a øjÉÑJ
äÉHÉîàf’G ´ƒÑ°SCG πÑb É«fÉ£jôH »a

 ä’Éch- ¿Gô¡W

 óªfi  ÊGôjE’G  á«LQÉÿG  ôjRh  Ö∏W

 øe  zìÉª°ùdG{  ,óMC’G  ,∞jôX  OGƒL

 ‘  ≥HÉ°ùdG  ¢Só≤dG  ≥∏«a  óFÉb  á∏FÉY

 Éeó©H ,ÊÉª«∏°S º°SÉb …QƒãdG ¢Sô◊G

 π«é°ùJ  ÖjöùJ  zÉgôYÉ°ûe  ìôL{

 …ôµ°ù©dG QhO øY ¬«a çóëàj ¬d »Jƒ°U

 QÉKCG É‡ ,á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ‘ RQÉÑdG

.¿GôjEG ‘ É©°SGh ’óL

 êQÉN ΩÓYEG πFÉ°Sh äöûf ,´ƒÑ°SCG πÑbh

 ,äÉYÉ°S  çÓãd  óàªŸG  π«é°ùàdG  ¿GôjEG

 ÊGôjE’G  á«LQÉÿG  ôjRh  ¬«a  çóëàjh

 π«àZG  …òdG  ÊÉª«∏°S  √GOCG  QhO  øY

 ΩÉ©dG OGó¨H ‘ á«µjôeCG ájƒL áHö†H

 ,√OÓÑd á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ‘ ,»°VÉŸG

 ájƒdhC’G  πàëj  …ôµ°ù©dG  ¿Gó«ŸG  ¿CGh

.¿GôjEG ‘ á«°SÉeƒ∏HódG ÜÉ°ùM ≈∏Y

 ¬HÉ°ùM  ÈY  Qƒ°ûæe  ‘  ∞jôX  ∫Ébh

 ìôL{ ÖjöùàdG ¿EG ,zΩGôéà°ùfEG{ ≈∏Y

 ÊÉª«∏°S  »ÑëŸ  ábOÉ°üdG  ôYÉ°ûŸG

.zÖæjR ¬àæHG É°Uƒ°üN ¬à∏FÉYh

 ¬fCG ó≤àYCG øe πc âfiÉ°S ó≤d{ :±É°VCGh

 Ö©°T É°†jCG »æfiÉ°ùj ¿CG πeBGh »æª¡JG

 Ö≤d) QGOöùdG »Ñfi πch ,º«¶©dG ¿GôjEG

 É°Uƒ°üNh ,(¢Sô◊G ‘ QÉÑµdG •ÉÑ°†dG

.zá∏«ÑædG ÊÉª«∏°S á∏FÉY

 ÈY  äöûf  ób  ÊÉª«∏°S  ÖæjR  âfÉc

 IQƒ°U ,AÉKÓãdG zÎjƒJ{ ≈∏Y É¡HÉ°ùM

 Üôb  ¬dÉ«àZG  ó«©H  ÉgódGh  ój  ô¡¶J

 2020 ôjÉæj øe ådÉãdG ‘ OGó¨H QÉ£e

 ÉgÉjEG  á≤aôe  ,á«µjôeCG  ájƒL  áHö†H

 ¿Gó«ŸG (É¡©aO »àdG) áØ∏µdG{ :≥«∏©àH

.zá«°SÉeƒ∏HódG πLCG øe

 πbCG πÑb √öûf »JCÉj …òdG π«é°ùàdG QÉKCGh

 ,á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ≈∏Y øjô¡°T øe

 á«dhódG  iƒ≤dG  ™e  äÉãMÉÑe  πX  ‘h

 èeÉfôH  ∫ƒM  ¥ÉØJ’G  AÉ«ME’  iÈµdG

 Ú¶aÉëŸG øe äGOÉ≤àfG ,…hƒædG ¿Gô¡W

 ø°ùM  ¢ù«FôdG  áeƒµ◊  Ú°VQÉ©ŸG

 ≥ah ,π«é°ùàdG ‘ ∞jôX ∫Ébh .ÊÉMhQ

 :á«cÒeC’G  zõÁÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U

 …òdG  ƒg …ôµ°ù©dG  ¿Gó«ŸG  ¿GôjEG  ‘{

 øe  á«°SÉeƒ∏HódÉH  â«ë°V  ó≤d  ºµëj

 Ωóîj  ¿CG  ∫óH  ,…ôµ°ù©dG  ¿Gó«ŸG  πLCG

.zá«°SÉeƒ∏HódG ¿Gó«ŸG

 ‘ ≥«≤ëàdG á«fGôjE’G áeƒµ◊G âÑ∏Wh

.π«é°ùàdG ÖjöùJ zIôeGDƒe{

 á«∏ëŸG zÉfQEG{ ádÉch äOÉaCG ,¢ù«ªÿGh

 á«é«JGÎ°S’G  äÉ°SGQódG  õcôe  ôjóe  ¿CG

 ΩÉ°ùM  á«fGôjE’G  á°SÉFôdÉH  §ÑJôŸG

 ,ÊÉMhQ øe ÉHô≤e ó©j …òdG ,Éæ°TBG øjódG

 ™e QGƒ◊G ÖjöùJ ó©H ¬àdÉ≤à°SÉH Ωó≤J

.õcôŸG ‘ …ôLCG …òdG ∞jôX

-(CG Ü O)  ¿óæd

 ‘  …CGôdG  äÉYÓ£à°SG  äôØ°SCG  

 áæjÉÑàe èFÉàf øY IóëàŸG áµ∏ªŸG

 ±ƒ°S »àdG äÉHÉîàf’G øe OóY πÑb

 ¢ùjQƒH AGQRƒdG ¢ù«FQ á«Ñ©°T ÈàîJ

 øe  á∏°ù∏°S  Oó¡J  å«M  ,¿ƒ°ùfƒL

 äÉYÉªL É¡JQÉKCG »àdG ∫ó÷G ä’ÉM

 á°VQÉ©ŸG ¬àØ°Uh Ée ÖÑ°ùH §¨°†dG

.¬àeƒµM ìÉ«àLÉH zOÉ°ùØdGz`H

 AÉÑfCÓd  zêÈeƒ∏H{  ádÉch  äôcPh

 áØ«ë°U  ¬JôLCG  …CGQ  ´Ó£à°SG  ¿CG

 ÜõM  Ωó≤J  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCG  zôaQõHhCG{

 ÜõM  ≈∏Y  ºcÉ◊G  Ú¶aÉëŸG

 ¢†ØîfG  ób  ¢VQÉ©ŸG  ∫Éª©dG

 ¤EG  ¥QÉØdG  π°ü«d  ∞°üædG  øe ÌcCÉH

 ™bƒJh  .»°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  ‘  %5

 ±Gôé∏J  áØ«ë°üd  π°üØæe  ´Ó£à°SG

 π°üëj ¿CG  á«∏ëŸG  äÉHÉîàf’G  πÑb

 OóY ∞©°V øe ÌcCG ≈∏Y ¿ƒ¶aÉëŸG

 ÜõM  É¡«∏Y  π°üëj  »àdG  óYÉ≤ŸG

.∫Éª©dG

 á«∏ëŸG  äÉHÉîàf’G  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHh

 É°†jCG  ∑Éæg  ¿ƒµà°S  ,GÎ∏‚EG  ‘

 π¨°ûd  á«∏«ªµJ  á«fÉŸôH  äÉHÉîàfG

 øe  É«fÉ£jôH  êhôÿ  ójDƒŸG  ó©≤ŸG

 ,∫ƒÑ∏JQÉg  ‘  »HhQhC’G  OÉ–’G

 òæe  ∫Éª©dG  ÜõM  ¬∏¨°T  …òdGh

 ΩÉY  ‘  á«HÉîàf’G  IôFGódG  π«µ°ûJ

.1974

 ≈∏Y  GöTDƒe  äGƒ°UC’G  ôaƒJ  ±ƒ°Sh

 ób  ¿ƒ°ùfƒL  á«Ñ©°T  âfÉc  GPEG  Ée

 ∫ƒM  ä’DhÉ°ùàdG  ÖÑ°ùH  äQö†J

 ¬LGƒjh .Ö°üæŸG ¬«dƒJ ∫ÓN ¬cƒ∏°S

 ¿CÉ°ûH  É«ª°SQ  É≤«≤– AGQRƒdG  ¢ù«FQ

 Gƒµ¡àfG  ób  ¬HõM  hCG  ƒg  ¿Éc  GPEG  Ée

 ΩóY  ∫ÓN  øe  äÉHÉîàf’G  ¿ƒfÉb

 ô≤e ójóŒ ∫ÉªYCG πjƒ“ øY ¿ÓYE’G

.»eƒµ◊G ¬àeÉbEG

 áYöS »£¨J ¿CG ‘ áeƒµ◊G πeCÉJh

 ≈∏Y OÓÑdG ‘ ÉfhQƒc äÉMÉ≤d ìôW

 É«dÉM IóëàŸG áµ∏ªŸG πª©Jh .∂dP

 ¢ShÒØH  á£ÑJôŸG  Oƒ«≤dG  ™aQ  ≈∏Y

 øe  áÑ°ùf  º«©£J  ”  å«M  ,ÉfhQƒc

 ‘ áÑ°ùædG ∞©°V ≈∏Y ójõJ É¡fÉµ°S

.»HhQhC’G OÉ–’G

 QÉªfÉ«e Ö©°T É¡∏ªëàj »àdG ájOÉ°üàb’G áØ∏µàdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj »ªeCG ôjô≤J

á«°SÉ«°ùdG áeRC’Gh 19-ó«aƒc ÖÑ°ùH

 z¢ù«cÉchO É«ÑªdhCG{ QÉµ°ShC’G IõFÉL ≈∏Y IõFÉëdG á∏ãªªdG IÉah
kÉeÉY 89 øY

– (CG Ü O) ∑Qƒjƒ«f

 øeƒ«g  áª¶æe  ¬JQó°UCG  …òdG  ójó÷G  ôjô≤àdG  

 :ó◊G  GhRhÉŒ  "¿Gƒæ©H  GôNDƒe  ¢ûJhh  ¢ùàjGQ

 …öüæ©dG π°üØdG ÉàÁôLh á«∏«FGöSE’G äÉ£∏°ùdG

 π«FGöSEG äÉ°SÉ«°S ∞°Uh …òdGh ,  "OÉ¡£°V’Gh

 AÉL ,…öüæY π°üa É¡fCÉH Ú«æ«£°ù∏ØdG √ÉŒ

 áÑà©d RhÉŒ çóM ó≤a .áª¡e ∫ƒ– á£≤f ‘

 »°VGQCÓd  »∏«FGöSE’G  ∫ÓàM’G  ‘  áeGóà°SG

 Ö∏£àj ,Ú«æ«£°ù∏Ø∏d áÑ°ùædÉHh . á«æ«£°ù∏ØdG

 º¡«©°S  ‘  º¡à«é«JGÎ°SG  ‘  GÒ«¨J  ∂dP

.á«°SÉ°SC’G º¡bƒ≤M ¿Éª°†d

 ‘  ¢û«HEG  Ú°ùM  åMÉÑdGh  ÖJÉµdG  ∫ƒ≤jh

 Gòg  ¿EG  AÉÑfCÓd  êÈeƒ∏H  ádÉch  ¬Jöûf  ôjô≤J

 á«°SÉ°SCG áeÉYO ôjô≤àdG ¬æª°†J …òdG ∞«°UƒàdG

 .äÉëjöüJ øe Ú«æ«£°ù∏ØdG øY Qó°üj Ée ‘

 ∞«°UƒàdG Gòg íÑ°UCG , Ú«°VÉŸG øjó≤©dG ∫ÓNh

 QÉ°ù«dG ÖfÉL øe ÉYƒ«°T ÌcCG á≤jô£H Ωóîà°ùj

 ≥Ñ°SC’G  ¢ù«FôdG  íŸCGh  .»∏«FGöSE’Gh  »Hô¨dG

 ΩÉY Qó°U …òdG ¬HÉàc ¿GƒæY ‘ ôJQÉc »ª«L

 "h  "ΩÓ°ùdG  "ÚH  »∏«FGöSEG  QÉ«N  ¤EG  2006

."…öüæ©dG π°üØdG

 Ú«∏«FGöSE’G AGQRƒdG AÉ°SDhQ øe ójó©dG QòM óbh

 ¥Éë°SG  ≈àMh  ¿ƒjQƒL  øH  ó«ØjO  øe  AGóàHG

 GPEG ¬fCG øe ,∑GQÉH Oƒ¡jEGh ,äôŸhCG Oƒ¡jEGh ,ÚHGQ

 ,á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQCÓd É¡dÓàMG π«FGöSEG ¬æJ ⁄

.…öüæY π°üa ádhO ¤EG ∫ƒëàdÉH ôWÉîJ É¡fEÉa

 ¿CG  ≈∏Y  â≤ØJG  äÉ«°üî°ûdG  √òg  πc  øµdh

 ó≤a .ó©H ÉeÉ“ ó◊G Gòg ¤EG π°üJ ⁄ π«FGöSEG

 ¬ª°ùM  ºà«°S  ,ÉàbDƒe  É©°Vh  ∫ÓàM’G  GhÈàYG

 GOƒ°ü≤e ¢ù«d ¬fC’ Gô¶fh .ΩÓ°ùdG äÉKOÉfi ‘

 QÉ«©Ã »Øj ’ ¬fCG  GƒæX ó≤a ,  ÉªFGO ¿ƒµj ¿CG

.‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ≥ah "ÉjöüæY Ó°üa " ¬Ø«æ°üJ

 áeƒµ◊G  âëÑ°UCG  ¿CG  ó©Hh  ¿B’G  øµdh

 »FÉ¡ædG  º°†dÉH  É«ª°SQ  áeõà∏e  á«∏«FGöS’G

 ¬Ø°Uh Ée ácQÉJ ,á«Hô¨dG áØ°†dG øe ÒÑc Aõ÷

 ádhO  "`H  ƒgÉ«æàf  ÚeÉ«æH  AGQRƒdG  ¢ù«FQ

 á∏°UGƒe  Ö©°üdG  øe  ,Ú«æ«£°ù∏Ø∏d  "¢übÉf

 .ÉàbDƒe  GôeCG  1967 ΩÉY ‘ CGóH  ∫ÓàMG  QÉÑàYG

 áØ°†dG π«FGöSEG â∏eÉY ,IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓNh

 ≥∏©àj Ée AÉæãà°SÉH  ,É¡d  Éµ∏e É¡fCÉc  á«Hô¨dG

 áÑ°ùædÉH  ÉæjCGQ  Éªc  –  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ∫GƒMCÉH

.ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V º«©£àdG á∏ª◊

 ‘ á≤«≤◊G √ò¡H ±GÎY’G ” ¬fEG ¢û«HEG ∫Ébh

 Úà«∏«FGöSEG Úàª¶æŸ ájÉ¨∏d ÚYhôe øjôjô≤J

 "  á«∏«FöSE’G  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  äÉª¶æe  øe

 π«FGöSEG  ¿CG  GôcP  "øjO  -¢û«j"  h  "º«∏°ùà«H

 "¢SÉ°SCG  ≈∏Y  …öüæ©dG  π°üØdG  ΩÉ¶f  ¢SQÉ“

 »°VGQC’G  ‘  §≤a  ¢ù«d  ,"…Oƒ¡«dG  ¥ƒØàdG

.É¡«°VGQCG ‘ É°†jCG øµdh á∏àëŸG

 ¢ûJhh  ¢ùàjGQ  øeƒ«g  áª¶æe  ôjô≤J  óªà©jh

 π°üØ∏d á«dhódG á«fƒfÉ≤dG äÉØjô©àdG ≈∏Y ójó÷G

 ÜƒæL ™°Vƒd äÉ¡«Ñ°ûJ ≈∏Y ¢ù«dh -…öüæ©dG

 IöTÉÑe á∏°U º«≤jh -∫Ó≤à°S’G πÑb Ée É«≤jôaG

 Ú«æ«£°ù∏ØdG √ÉŒ á«∏«FGöSE’G äÉ°SÉ«°ùdG ÚH

 √òg øµdh .π«FGöSEG πNGOh á«Hô¨dG áØ°†dG ‘

 ∫ÓàM’G É¡Ø°UƒH á∏Môe â∏ØZCG ÉÃQ äÉª¶æŸG

 ¬°ùØf âbƒdG ‘ ócDƒJ Éªæ«H ,…öüæY π°üa ¬fCÉH

. óMGh á«bôY áæª«g ΩÉ¶f OƒLh

 π¡°ùdG øe É°†jCG øµdh ,á∏°üdG áeÉbEG π¡°ùdG øeh

 ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚæWGƒŸG ¿CG å«M ,É¡°†MO

 ÜôY  "  É°†jCG  º¡«∏Y  ≥∏£j  øjòdG  ,π«FGöSEG

 á«fóŸG ¥ƒ≤◊G øe ÒãµdÉH ¿ƒ©àªàj ,"π«FGöSEG

 â– ¿ƒ°û«©j øe É¡H ™àªàj ’ »àdG á«°SÉ«°ùdGh

.∫ÓàM’G

 √ÉŒ IÒ¨àe ∞bGƒe ≈∏Y óªà©J ôjQÉ≤àdG ¿CG Éªc

 ‘ ,¿B’G É«dÉ«N hóÑj ±ó¡dG ∂dPh .ÚàdhódG πM

.∫ÓàM’G ï«°SôJh π«FGöSEG äÉ°SÉ«°S Aƒ°V

 áeÉbEG ‘ ∫ÓàMÓd »≤£æŸG í«ë°üàdG πãªàjh

 äÉbÉØJG ¬«∏Y â°üf ÉªÑ°ùM ,á«æ«£°ù∏a ádhO

 πjƒW âbh òæe πgÉéàJ π«FGöSEG øµdh .ƒ∏°ShCG

 ó¡Y  ‘  ø£æ°TGh  ∂dòch  ;IôµØdG  √òg  πãe

 ¿ójÉH IQGOEG ∫hÉ– ÉÃQh .ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG

 .ÚàdhO OƒLƒd »¶Ø∏dG ø£æ°TGh ºYO IOÉ©à°SG

 ó¡éH ΩÉ«≤dÉj áªà¡e ÒZ É¡fCG í°VGƒdG øe øµd

 É«æª°V  Èà©j  É‡  ,±ó¡dG  Gòg  ≥«≤ëàd  ÒÑc

.¬≤«≤– øµªŸG øe ó©j ⁄ ¬fCÉH ÉaGÎYG

 á«é«JGÎ°S’G  ôjƒ£J  Ú©àj  ¬fCG  »æ©j  Gògh

 öTÉÑŸG  »©°ùdG  Oô›  RhÉéààd  á«æ«£°ù∏ØdG

 ôjQÉ≤J í°VƒJh .á∏°üØæe ádhO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 ∞bƒe  ¿CG  á«dhódGh  á«∏ëŸG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 ÒZ ø£æ°TGh ∞bƒe ¿CGh -√ôjÈJ Qò©àj π«FGöSEG

 ¬«LƒJ Ú«æ«£°ù∏Ø∏d øµÁ ,∂dP πX ‘h .≥°ùàe

 øµªŸG øe ¢ù«d ¿Éc GPEG ": ƒgh ∞∏àfl ∫GDƒ°S

 ¿ƒµJ ¿CG øµªŸG øe ¢ù«dCG , ádhO Éæd ¿ƒµJ ¿CG

."?á«©«ÑW IÉ«M πbC’G ≈∏Y Éæd

 ,§°ShC’G  ¥öûdG  ‘  á¨∏dG  äGOôØŸ  É≤ahh

 äÉbÓY áeÉbEG Éjó«∏≤J "™«Ñ£àdG " áª∏c »æ©J

 Éªc , á«Hô©dG ∫hódGh π«FGöSEG ÚH á«°SÉeƒ∏HO

 ∫hódG Qó≤J Éªc øµdh .»°VÉŸG ∞jôÿG ‘ çóM

 ,á«©«Ñ£dG  äÉbÓ©dG  Ú«æ«£°ù∏ØdÉH  á£«ëŸG

 ,á«©«ÑW IÉ«M Gƒ°û«©j ¿CG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG πeCÉj

.IGhÉ°ùŸGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH Ú©àªàe

 ™àªà∏d º¡dÉeBG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG §Hôj ¿B’G ≈àMh

 øµdh  ,á∏°üØæe  ádhO  áeÉbEÉH  á«©«ÑW  IÉ«ëH

 ¿CG  É°†jCG  øµÁ  á«©«ÑW  IÉ«ëH  ™àªàdG  ±óg

 øª°V hCG ájhÉ°ùàe hCG á›óe ádhO ‘ ≥≤ëàj

 øe  á«ªgCG  πbCG  πµ°ûdÉa  .áÄaÉµàe  á«dGQóØfƒc

 ÖfÉL øe á«©«Ñ£dG  IÉ«◊G  Ö∏£eh .áé«àædG

 »æÑàdÉH  áYöùH  ≈¶ëj  ±ƒ°S  Ú«æ«£°ù∏ØdG

 ¿ƒµj ±ƒ°S ¬fCG Éªc .¬d ¥É£ædG ™°SGh »ŸÉ©dG

 Ú«∏«FGöS’G §£ÿ á°UÉN áØ°üH ’É©a ÓHÉ≤e

 ¿CG  ¿hO á«Hô¨dG áØ°†dG øe IÒÑc AGõLCG º°†d

.áæWGƒŸG hCG ∫Ó≤à°S’G Ú«æ«£°ù∏Ø∏d Ghôaƒj

 É°†jCG  á«©«Ñ£dG  IÉ«◊G  Ö∏£e  ≈¶ëj  ÉÃQh

 ¿ƒµ«°S , ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh .º¡e »µjôeCG ºYóH

 π©÷  ¢Sô‚ƒµdG  ‘  Ió«dƒdG  Oƒ¡÷G  ΩÉeCG

 á∏eÉ©e ÒaƒàH áWhöûe π«FGöSE’ äGóYÉ°ùŸG

.ìÉéæ∏d GÒãc π°†aCG á°Uôa Ú«æ«£°ù∏Ø∏d π°†aCG

 ÉgQÉ¡XEÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ôjQÉ≤J ¿CG ¢û«HEG ócDƒjh

 π°üa ±hôX πX ‘ ¿ƒ°û«©j Ú«æ«£°ù∏ØdG ¿CG

 º¡JÉ°SBÉÃ  GójóL  ÉeÉªàgG  ÜòŒ  ,…öüæY

 º¡à«é«JGÎ°SG  º««≤J  IOÉYE’  á°Uôa  º¡FÉ£YEGh

 áYÉ°VEG ΩóY º¡«∏Y Ú©àjh .á«YÉª÷G º¡àjDhQh

.ÉgRÉ¡àf’ áÑ°ùædÉH âbƒdG

-(CG ∑ ä/CG Ü O)  ¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd

 IõFÉL ≈∏Y IõFÉ◊G ¢ù«cÉchO É«ÑŸhCG á∏ãªŸG â«aƒJ

 Oƒ©j …òdG "∑GÎ°ùfƒe" º∏«a ‘ ÉgQhO øY QÉµ°ShC’G

.É keÉY 89 õgÉæj ôªY øY »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªãd

 ,¢ù«cÉchO ¿CG "õÁÉJ ¢ù«∏‚G ¢Sƒd" áØ«ë°U äôcPh

 ƒg ∑ƒd" »ª∏«a ‘ ádƒ£ÑdG QhO É°†jCG âÑ©d »àdG

 ‘ â«aƒJ "¢SƒHhCG Róf’ƒg Î°ùe" h "èµæ«cƒJ REG

 ócCG …òdG ƒdƒHCG É¡≤«≤°T Öàch .∑Qƒjƒ«f áæjóÃ É¡dõæe

 »àNCG" âÑ°ùdG Ωƒj ∑ƒÑ°ù«a ≈∏Y ¬àëØ°U ÈY É¡JÉah

 ‘ ¢ùeCG ìÉÑ°U â«aƒJ ¢ù«cÉchO É«ÑŸhCG áÑ«Ñ◊G

 QƒgóJ øe ô¡°TCG IóY ó©H" ∂dPh ."∑Qƒjƒ«f áæjóe

 ]É¡LhR] ™e ΩÓ°S ‘ ¿C’G óbôJ ,á«ë°üdG É¡àdÉM

 .IÉaƒdG ÖÑ°S ó©H ø∏©j ⁄ Éª«a."]¢ûàjQhR] ¢ùjƒd

 ‘ ¢ùà°Sƒ°ûJÉ°SÉe áj’ƒH πjƒd ‘ ¢ù«cÉchO äód oh

 »HƒæL øe øjôLÉ¡Ÿ 1931 ΩÉY ƒ«fƒj/¿GôjõM 20

 ∫hC’G π«÷G øe ƒdƒHCG É¡≤«≤°Th »g âfÉch .¿Éfƒ«dG

 πµ°T É‡ ,ófÓ‚EG ƒ«f ‘ Ú«fÉfƒ«dG Ú«µjôeC’G øe

 ¢ù«cÉchO âLôîJh  .⁄É©dG ¤EG É¡Jô¶f øe ÒãµdG

 ‘ IOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üM å«M ,ø£°SƒH á©eÉL øe

 Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y â∏°üM Éªc »©«Ñ£dG êÓ©dG

 .AGOC’G ¿ƒæa ‘

 ä’Éch- ∞«æL

 ¿CG øe IóëàŸG ·CÓd ójóL ôjô≤J QòM

 19-ó«aƒc  áëFÉ÷  ∑Î°ûŸG  ÒKCÉàdG

 ™aój ób QÉ‰É«e ‘ á«°SÉ«°ùdG áeRC’Gh

 Ée - ¢üî°T ¿ƒ«∏e 25 ¤EG  π°üj ÉÃ

 ¢û«©∏d - QÉ‰É«e ¿Éµ°S ∞°üf øe Üô≤j

 äÉjGóH ∫ƒ∏ëH »æWƒdG ô≤ØdG §N â–

2022 ΩÉY

 IóëàŸG  ·C’G  èeÉfôH  ôjô≤J  QÉ°TCGh

 ÜÓ≤f’G  ,19-ó«aƒc)  ¿Gƒæ©H  ,»FÉ‰E’G

 ÉgÒKCÉJh á«Ñ∏°ùdG äÉeó°üdG ºbÉØJ :ô≤ØdGh

 ¤EG - (QÉ‰É«e ‘ ájöûÑdG á«ªæàdG ≈∏Y

 »àdG Ö°SÉµŸG ≈∏Y ó≤Y øe ÌcCG ó©H ¬fCG

 OóY ¿EÉa ,ô≤ØdG ó°V ¢ùØfC’G ≥°ûH â≤≤–

 áé«àæc ∞YÉ°†àj ób QÉ‰É«e ‘ AGô≤ØdG

 áeRC’Gh  19-ó«aƒ`c  áëFÉL  ÒKCÉàd

.Iôªà°ùŸG á«°SÉ«°ùdG

 ·C’G èeÉfôH ¢ù«FQ ,ÔjÉà°T º«NCG ∫Ébh

 ,ÉeÉY 12 ¿ƒ°†Z ‘" :»FÉ‰E’G IóëàŸG

 øe QÉ‰É«e âæµ“ ,2017 ¤EG 2005 øe

 ¿ƒ°û«©j øjòdG ¢UÉî°TC’G OóY ¢ü«∏≤J

 ,∂dP  ™eh  .ÉÑjô≤J  ∞°üædG  ¤EG  ô≤a  ‘

 â°VqôY á«°VÉŸG 12 ô¡°TC’G äÉjó– ¿EÉa

 â≤≤– »àdG á«FÉ‰E’G Ö°SÉµŸG √òg πc

."ô£î∏d ¢ùØfC’G ≥°ûH

 83 ¿EÉa 2020 ájÉ¡f ™e ,ôjô≤àdG Ö°ùëHh

 â¨∏HCG QÉ‰É«e ‘ öSC’G øe áFÉŸG ‘

 ¤EG ,§°SƒàŸG ‘ ,É¡∏NO ¢VÉØîfG øY

 Ò°ûJh .áëFÉ÷G ÖÑ°ùH ÉÑjô≤J ∞°üædG

 øjòdG ¢UÉî°TC’G OóY ¿CG ¤EG äGôjó≤àdG

 áÑ°ùæH OGORG ób ô≤ØdG §N â– ¿ƒ°û«©j

.áFÉŸG ‘ 11

 øe Üô≤j Ée ¿Éc ,IÒNC’G äÉeRC’G πÑbh

 ºgójó– ”) QÉ‰É«e ‘ ¢üî°T ¿ƒ«∏e

 IóYÉ°ùŸG ¤EG áLÉëH (2021 ájGóH ‘

.ájÉª◊Gh á«fÉ°ùfE’G

 ájòZC’G  èeÉfôH  äGôjó≤àd  É≤ahh

 áà°ùdG ô¡°TC’G ióe ≈∏Y ¬fEÉa ,»ŸÉ©dG

 3^4  øe  ÌcCG  §≤°ùj  ¿CG  øµÁ  á∏Ñ≤ŸG

 øe  á≤∏≤e  πMGôe  ‘  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e

 ¿ƒLÉàëj ÉÃQh ,»FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG

 øe hCG ájòZC’G èeÉfôH øe IóYÉ°ùŸG ¤EG

.iôNC’G á∏YÉØdG äÉ¡÷G

 πÑb  ≈àM  ,á«‡C’G  ádÉcƒdG  Ö°ùëHh

 øe  ÒãµdG  ¿Éc  ,19-ó«aƒ`c  áëFÉL

 ΩÉY πµ°ûH øjQOÉb ÒZ QÉ‰É«e ‘ ¢SÉædG

 ,AGò¨dG øe »Øµj Ée ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y

 ≈∏Y âØ«°VCG »àdG á«°SÉ«°ùdG áeRC’G ™eh

 øY »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH ÜôYCG ,∂dP

 ájö†◊G ≥WÉæŸG ‘ á°UÉN ,ÈcCG ≥∏b

 ójó°T ¢ü≤f øe É¡«a ¢SÉædG ÊÉ©j å«M

 »àdG  ΩÉ©£dG  ´GƒfCG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ‘

.É«eƒj É¡«dEG ¿ƒLÉàëj

 »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH ôjóe ÖFÉf ∫Ébh

 ·C’G  ™bƒŸ  QƒjôH  ƒcQÉe  QÉ‰É«e  ‘

 IÎa  òæe  ájÉ¨∏d  Ú≤∏b  Éæc"  IóëàŸG

 ™°Vƒ∏d GOô£°†e GQƒgóJ ÖbGôfh á∏jƒW

."OÓÑdG ‘ IÒãc AGõLCG ‘

 »ŸÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôH  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 êhôN  ΩóY  ¿Éª°V  øY  ∫hDƒ°ùŸG  ƒg

 ,Iô£«°ùdG  øY  »FGò¨dG  øeC’G  ádÉM

 ,A»°T  πc  πÑbh  ’hCG"  :∫ƒ≤j  ±É°VCGh

 ,QÉ‰É«e ‘ πÑb øe OƒLƒe ô≤a ∑Éæg

 ,ájÉ¨∏d  IÒ£N  äÉjƒà°ùe  ¤EG  π°üjh

 ‘  QƒeC’G  ø°ù–  øe  ºZôdG  ≈∏Y

 »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ºK .IÒNC’G äGƒæ°ùdG

 ,(ádOÉ©ŸG ¤EG) 19-ó«aƒc ÒKCÉJ ∞«°VCG

 º¡ØFÉXh  ¢SÉædG  øe  ÒãµdG  ó≤a  å«M

 øe ójó©dG ó≤ah ,º¡bRQ QOÉ°üe Ghó≤ah

 ä’Gƒ◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ¢UÉî°TC’G

 øe øjôLÉ¡ŸG ∫É qª©dG IOƒY ™e á«dÉŸG

."iôNCG ∫hOh óæ∏jÉJ

 15 πé°ùj »æ«°üdG »°ù«FôdG ôÑdG

ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IójóL áHÉ°UEG

 ≥jôM ó©H ¿GôjEG »a á«ë°U ±hÉîe

äÉjhÉª«c ™æ°üe »a

 ä’Éch- ø«µH

  ¢ùeCG  Ú°üdG  ‘  á«æWƒdG  áë°üdG  áæ÷  âæ∏YCG

 áHÉ°UEG  15 π«é°ùJ øY ôjQÉ≤J â≤∏J É¡fCG  óMC’G

 »æ«°üdG »°ù«FôdG ÈdG ‘ ÉfhQƒµH IójóL IócDƒe

.¢ùeCG Ωƒj

 (Gƒîæ«°T)  Iójó÷G  Ú°üdG  AÉÑfCG  ádÉch  â∏≤fh

 ™«ªL ¿CG »eƒ«dG Égôjô≤J ‘ ∫ƒ≤dG áæé∏dG øY

.êQÉÿG øe áeOÉb Iójó÷G äÉHÉ°UE’G

. ¢VôŸÉH á£ÑJôe IÉah ä’ÉM øY ÆÓHE’G ºàj ⁄h

 áHÉ°UE’G  ä’ÉM  ‹ÉªLEG  ≠∏H  ,¢ùeCG  Ωƒj  ≈àMh

 90686 »æ«°üdG »°ù«FôdG ÈdG ‘ ÉfhQƒµH IócDƒŸG

 ,êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj ¿ƒdGõj ’ ÉHÉ°üe 325 º¡æ«H ,ádÉM

.áLôM ádÉM ‘ º¡æe 4

 ô≤à°SG Éª«a , 85725 ÚaÉ©àŸG OóY ‹ÉªLEG ≠∏Hh

.ádÉM 4636 óæY äÉ«aƒdG OóY

 ¿hO øe IójóL áHÉ°UEG ádÉM 16 π«é°ùJ ¢ùeCG ”h

 »°ù«FôdG ÈdG êQÉN øe áeOÉb É¡©«ªL ,¢VGôYCG

 ä’Éëc ¢VGôYCG ¿hóH ä’É◊G Ú°üdG πé°ùJ ’h

.IócDƒe

 -(CG Ü O) ¿Gô¡W

 §°SƒH äÉjhÉª«µ∏d ™æ°üe ‘ ÒÑc ≥jôM ™dófG

 øe ôjòëàdG ¤EG äÉ£∏°ùdG ™aO Ée ,óMC’G Ωƒj ¿GôjEG

 øe Üô≤dÉH OGôaC’G ≈∏Y á∏ªàfi á«ë°U ôWÉfl

.≥jô◊G ™bƒe

 ∫ÉLQ øe 100 øe ÌcCG ¿EG ¿ƒ«∏fi ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh

 »àdG  ¿GÒædG  OÉªNE’  ™bƒŸG  ¤EG  Gƒ∏°Uh  AÉØWE’G

.ºb áæjóe ‘ á«YÉæ°U á≤£æe ‘ â©dófG

 ‘ ìÉéædG ≥HÉ°S âbh ‘ AÉØWE’G ∫ÉLQ ø∏YCGh

.IQhÉéŸG á«æµ°ùdG ≥WÉæŸG ¤EG ≥jô◊G QÉ°ûàfG ™æe

 ‘ ÖÑ°ùàJ ób ¿GÒædG  ¿CG  øe äÉ£∏°ùdG  äQòMh

 ” ¬fCG áØ«°†e ,AGƒ¡dG ¤EG IÒ£N äÉKƒ∏e ÜöùJ

.IóYÉ°ùª∏d …QƒãdG ¢Sô◊G AÉYóà°SG

 øe  ÚæKG  ¿CG  á«fGôjE’G  "º«æ°ùJ"  ádÉch  äôcPh

 ≈∏Y Iô£«°ùdG Oƒ¡L ‘ ÚcQÉ°ûŸG AÉØWE’G ∫ÉLQ

.IÒ£N ìhôéH ÉÑ«°UCG ≥jô◊G

 øe  ójõe  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  QƒØdG  ≈∏Y  ø°ùàj  ⁄h

.≥jô◊G ´’ófG ÖÑ°S ∫ƒM π«°UÉØàdG

 åëÑà°S ™Ñ°ùdG áYƒªée :É«fÉ£jôH

»°ShôdG π«∏°†àdG ≈∏Y Oô∏d á«dBG AÉ°ûfEG

 ä’Éch- ¿óæd

 ÜGQ  ∂«æ«ehO  ÊÉ£jÈdG  á«LQÉÿG  ôjRh  ∫Éb

 åëÑà°S  ™Ñ°ùdG  ∫hódG  áYƒª›  ¿EG  RÎjhôd

 á¡LGƒe ‘ ™jöùdG Oô∏d á«dBG AÉ°ûfEÉH ÉMÎ≤e

.π«∏°†àdGh á«°ShôdG "ájÉYódG"
 AGQRh ´ÉªàLG πÑb äÉëjöüJ ‘ ÜGQ ±É°VCGh

 πª©J" É«fÉ£jôH ¿CG ¿óæd ‘ áYƒªéŸG á«LQÉN

 á«dBÉH  êhôî∏d  áYƒªéŸG  ∞°U  ó«MƒJ  ≈∏Y

.»°ShôdG π«∏°†àdG á¡LGƒŸ "™jöS ó«æØJ

 ÖjPÉcC’G ∂∏J iôf ÚM Éæd ≈æ°ùà«d" : ™HÉJh

 ¢ù«dh ,É©e Ωó≤f ¿CG áHPÉµdG QÉÑNC’G hCG ájÉYódGh

 á≤«≤◊G QÉ¡XE’h Gó«æØJ  ,Ö°ùëa OôØæe πµ°ûH

 ‘h πH ó∏ÑdG Gòg ‘ ¢SÉæ∏d §≤a ¢ù«d áMGöüH

."⁄É©dG ∫ƒM hCG Ú°üdG hCG É«°ShQ

 ¿ƒ«HhQhCGh ¿ƒ«µjôeCGh ¿ƒ«fÉ£jôH ¿ƒdƒÄ°ùe ¿Éch

 Ú°üdGh É«°ShQ ¿CG ¤EG GhQÉ°TCG ób øeC’G ∫É› ‘

 öûæH Üô¨dG ‘ á≤ãdG ΩóY QhòH ¢SôZ ¿’hÉ–

 ÖjPÉcC’G hCG äÉHÉîàf’G ‘ á∏∏°†ŸG äÉeƒ∏©ŸG

.19-ó«aƒc øe ájÉbƒdG äÉMÉ≤∏H á≤∏©àŸG

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ™Ñ°ùdG  áYƒª›  º°†Jh

 É°ùfôah  IóëàŸG  áµ∏ªŸGh  É«fÉŸCGh  ¿ÉHÉ«dGh

 ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG π°üjh Góæch É«dÉ£jEGh

 Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 40 ‹GƒM ¤EG É¡«a AÉ°†YC’G ∫hó∏d

.»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∞°üf øY Ó«∏b π≤j Ée …CG



اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�ش���يخ نهيان ب���ن مبارك اآل 

نهيان وزير الت�شامح والتعاي�ش..اأن حب 

زايد يف الوجدان باٍق ومتجدد واإن والءنا 

ل�شريته العطرة ثابت وعميق واإن اأف�شاله 

وجه���وده وروؤيت���ه امل�شتن���رية وقيادته 

الر�شي���دة مناذح حي���ه ن�شتوحيها اأينما 

�رسنا وحيثما حللنا الأنه زرع فينا الوحدة 

واحلب والوالء والوئام ون�رس قيم املحبة 

والتعاي�ش وال�ش���ام بني اجلميع وجعل 

من االإمارات عا�شم���ة عاملية للت�شامح 

حيث االحرتام الكامل لاأديان واملعتقدات 

واحلر�ش على العاق���ات االإيجابية مع 

االآخري���ن واالإ�شهام الن�ش���ط يف اجلهود 

الدولي���ة لتعزيز التعاي����ش وال�شام يف 

جميع اأنحاء العامل.

وقال معالي���ه " اإننا ونحن نحتفل بيوم 

زاي���د للعمل االإن�ش���اين ، فاإمنا نعتز باأن 

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

�شلطان اآل نهيان "طي���ب اهلل ثراه" اأدرك 

بعظيم حكمته اأن بناء االإن�شان وتوفري كل 

�شبل احلياة الكرمية له هو ال�شبيل لتقدم 

الوطن بل ولتقدم العامل كله".

جاء ذلك خ���ال افتتاح معاليه جل�شات 

ملتق���ى "زاي���د نب���ع اخل���ري لاإن�شانية 

الذي نظمت���ه وزارة الت�شامح والتعاي�ش 

"افرتا�شيا" لتعزيز قيم احلب الوفاء لزايد 
العط���اء وجت�شيد تاحم اأبن���اء االمارات 

ح���ول قيادتهم الر�شي���دة واإب���راز الدور 

االإن�شاين الرائد لاإمارات اإقليميا وعامليًا 

اإ�شاف���ة اإىل ت�شليط ال�شوء على اجنازات 

االم���ارات على �شعيد العم���ل االإن�شاين، 

وامل�شاعدات التي تقدمها االمارات للدول 

وال�شعوب حول الع���امل، كاإرث تعلمناه 

جميعا من زايد االإن�شان الذي كان بالفعل 

نبعا للخري واالإن�شانية معا.

حمم���د  �شع���ادة  بامللتق���ى  وحت���دث 

عبداجللي���ل الفهيم ع�شو جمل�ش الرقابة 

لدى جمموعة الفهي���م، و�شعادة الدكتور 

حممد مطر الكعبي رئي�ش الهيئة العامة 

لل�شئون االإ�شامي���ة واالأوقاف، واملطران 

بول هندر النائ���ب الر�شويل على جنوب 

اجلزي���رة العربية واحلاخام يهودا �شارنا 

كب���ري حاخام���ات اليه���ود يف االإمارات 

و�شعادة �ش���امل العامري نائ���ب االأمني 

العام لل�ش���وؤون املحلية بالهال االحمر 

االماراتي والدكتور طارق فتحي الرئي�ش 

للخدمات  "�شح���ة"  ل�رسكة  التنفي���ذي 

ال�شحي���ة وع�شام �شليم���ان مدير قرية 

الراحة العقارية وال�شاعر االإماراتي هزاع 

اأبوالري����ش ون���ورة البلوك���ي ال�شحفية 

واملحامية م���ن اأ�شحاب الهم���م وارهم 

�شي���اء متط���وع وريا�ش���ي اإماراتي يف 

االأوملبياد اخلا�ش بح�شور �شعادة عفراء 

ال�شابري املدير الع���ام بوزارة الت�شامح 

والتعاي����ش وعدد من القي���ادات الفكرية 

والدينية.

وقال مع���ايل ال�شيخ نهي���ان بن مبارك 

يف كلمت���ه االفتتاحية بامللتقى.. اإن هذا 

االحتف���ال الذي تنظم���ه وزارة الت�شامح 

والتعاي����ش مبنا�شبة ي���وم زايد للعمل 

االإن�ش���اين حتت �شعار "زاي���د نبع اخلري 

لاإن�شاني���ة" وحتمل كل كلم���ة يف هذا 

ال�شعار معنى حقيقي ومق�شود ذلك الأن 

�شرية املغفور ل���ه الوالد ال�شيخ زايد بن 

�شلط���ان اآل نهيان "طي���ب اهلل ثراه" هي 

�شرية عطرة متثل نبع���ا ال ين�شب وهي 

م�شدر خري ال ينقطع كما اأنها تركز على 

نفع االإن�شانية وتنمية االإن�شان يف الدولة 

والعامل كله.

واأ�ش���اف معاليه " ونح���ن نحتفل بيوم 

زايد للعمل االإن�شاين اإمنا نعتز مبا نعرفه 

عن ال�شيخ زايد من حكمة وما نلم�شه له 

من اإجنازات هائل���ة يف كافة املجاالت، 

فقد عرفن���اه اأبًا حنون���ًا وقائداً خمل�شًا 

لوطنه ول�شعبه والأمت���ه، وعرفناه قائداً 

عظيمًا مبا عاهد اهلل عليه اإخا�شًا ووفاًء 

وحبًا حقيقيًا لاإم���ارات ولاأمة العربية 

واالإ�شامية بل ولاإن�شانية يف كل مكان، 

كما عرفنا فيه القائ���د العادل واالإن�شان 

النبي���ل، وعرفن���اه ب���اأدواره العظيم���ة 

واملتفردة يف جمال العمل االإن�شاين ومبا 

ات�شم ب���ه من كرمي وج���ود يف م�شاعدة 

املحتاجني يف كل مكان".

واأك���د معالي���ه اأن االحتفال بي���وم زايد 

للعمل االإن�شاين يعرب ع���ن اعتزازنا باأن 

ال�شيخ زاي���د، كان حكيم العرب، واأن ذلك 

يدفعن���ا اإىل القول ب���اأن العامل اليوم يف 

حاجٍة ما�شة اإىل ا�شت�رساف ما كان يتمتع 

ب���ه الراحل الكرمي م���ن حكمة وبعد نظر 

وقدرة على التفكري ال�شائب يف مواجهة 

كاف���ة الق�شايا والتحديات واإيجاد حلول 

ناجحة لها، وكانت حكمته طريقًا لتحقيق 

االإجن���ازات يف كل املج���االت، وكان���ت 

الطريق اإىل اإيجاد تنمية اإن�شانية ناجحة، 

وكانت ال�شبيل اإىل مواجهة ق�شايا البيئة 

الفقر واملر����ش وكانت الطريق  وق�شايا 

لبن���اء جمتم���ع اخلري والرخ���اء ولن�رس 

مبادئ ال�ش���ام والع���دل والت�شامح يف 

املجتمع والعامل.

ووج���ه معاليه حديثه للح�شور قائا.. " 

اإنن���ي اأدعوك���م اإىل اأن نوؤكد معا على اأن 

حكم���ة واإجنازات ال�شيخ زايد تدعونا اإىل 

التعاون والت�شامن والعمل امل�شرتك بني 

الب�رس والع���امل االآن يواجه وباء كورونا 

الذي ي�شيب اجلميع دومنا تفرقة ومتييز 

لذا علين���ا اأن نعمل معا من اأجل حتقيق 

التق���ارب بني النا�ش وتنمي���ة العاقات 

االإيجابية بينه���م على نحو يتج�شد يف 

العمل امل�شرتك م���ن اأجل جندة املحتاج 

وحتقي���ق العدل وامل�ش���اواة يف حمات 

التطعيم وا�شتئ�شال الوباء بل ويف توفري 

احلياة الكرمية لاإن�ش���ان يف كل مكان، 

الإننا بذلك نكون اأوفياء لذكرى هذا القائد 

العظيم الذي اليزال نبعه الفيا�ش م�شدرا 

الإثراء احلياة يف كل مكان، هذا القائد الذي 

ترك من بعده اأجيااًل واعية وقادرة على 

العمل االإن�ش���اين والتنموي على م�شتوى 

الع���امل، اأجي���ااًل حري�ش���ة على حتقيق 

ال�شف���اء بني الب�رس واحل���وار والتوا�شل 

االإيجاب���ي بينهم، اأجي���اال ت�شري وفق ما 

يوؤكد عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائ���د االأعلى للق���وات امل�شلحة من اأن 

دولة االإمارات ت�شعى بكل عزٍم وت�شميم 

اإىل اأن تك���ون منوذجا للمجتمع الناجح 

وله���ا دور مرموق عل���ى م�شتوى العامل 

وذلك بف�ش���ل قادتها و�شعبه���ا وقيمها 

ونظامها بل واأي�ش���ًا بعاقاتها الر�شيدة 

واملمتدة مع كافة االأمم وال�شعوب".

واأ�شاف " اإنن���ا ونحن نحتفل هذا العام 

يف االإم���ارات بع���ام اخلم�شني مبا ميثله 

ذلك من اعتزاز مب�شرية الدولة واإجنازاتها، 

واأمل وثق���ة يف امل�شتقب���ل فاإمنا ندعو 

اأن يجعلن���ا دائمًا جديري���ن باأننا اأبناء 

زايد اخل���ري نحافظ على اإجنازاته ون�شري 

عل���ى توجيهاته يف اأن العمل على تقدم 

االإن�شان يف كل مكان، هو واجب والتزام، 

وه���و الطري���ق اإىل اأن تك���ون اإماراتن���ا 

احلبيبة دائما يف املقدمة والطليعة بني 

دول العامل، رح���م اهلل املغفور له الوالد 

ال�شيخ زايد ب���ن �شلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ثراه واأدام على االإمارات نعمة التقدم 

والتعاي�ش وال�شام".

اأبوظبي-وام:

 احتف���ت �رسطة اأبوظبي بالتزام���ن مع يوم زايد 

للعمل االإن�ش���اين.. بيوم العم���ال العاملي الذي 

ي�ش���ادف االأول من مايو يف كل عام حيث نظمت 

مديرية املرور والدوريات ب�رسطة ابوظبي فعالية 

بالتعاون مع م�شت�شفي���ات ميد كلينيك وكرمت 

عدد من العمال بهذه املنا�شبة.

واأو�ش���ح العميد حممد �شاح���ي احلمريي مدير 

مديري���ة امل���رور والدوريات بقط���اع العمليات 

املركزي���ة اأن املبادرة تاأت���ي بالتزامن مع يوم 

زايد للعمل االن�شاين الذي اأر�شى فيه املغفور له 

زايد اخلري دعائم العمل التطوعي وترك ب�شمات 

وا�شح���ة على العمل االن�ش���اين حمليًا وعامليًا 

وعرفانًا باأولئك الذين يوؤدون واجباتهم االإن�شانية 

يف جمال االإغاثة وم�شاع���دة املحتاجني..موؤكدا 

اأهمية النقل االآمن للعمال، ووقايتهم من جائحة 

"كورون���ا"، تطبيقا ملبادئ اإح���رتام قيمة العمل 
واالن�شاني���ة، واملب���ادئ التى ار�شلته���ا القيادة 

الر�شيدة ونهجها يف الت�شامح وتعزيز اأمن واأمان 

املجتمع.

واقام���ت اإدارة ط���ريان �رسطة اأبوظب���ي بقطاع 

العمليات املركزية يف �رسط���ة اأبوظبي احتفاال 

بيوم العمال.

واأك���د العميد طيار اإبراهيم ح�شن البلو�شي، مدير 

اإدارة طريان �رسط���ة اأبوظبي اأن جمهودات عمال 

اخلدم���ات االأ�شا�شي���ة حمل تقدي���ر وتكرمي من 

اجلميع يف كل املوؤ�ش�ش���ات احلكومية واخلا�شة 

الفت���ا اىل اأن هذه املنا�شبة تعك�ش �شيا�شة دولة 

االإمارات يف احرتام االإن�شان وتكرميه بغ�ش النظر 

عن انتماءاته وجن�شيته ومن�شبه.

اأبوظبي-وام:

 كرم���ت وزارة الداخلية ع���ددا من الفئة العاملة 

بوزارة الداخلي���ة، يف احتفالي���ة مبنا�شبة يوم 

العم���ال العاملي، الذي ي�ش���ادف 1 مايو من كل 

عام.

وقام الل���واء �شامل علي مبارك ال�شام�شي الوكيل 

امل�شاعد للموارد واخلدمات امل�شاندة، بتكرمي هذه 

الفئة على ح�شن اأدائهم لعملهم وتفانيهم وتقديراً 

لعطائهم الكبري وجهودهم.

وتاأتي هذه املبادرة جت�شيداً الأهمية دور العمال 

يف عملية االإنت���اج و�شم���ان ا�شتمرارية العمل 

ون�رس ال�شعادة يف بيئة العمل.
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»الداخلية« تكرم الفئة العاملة تقديرا 

لعطائهم الكبير وجهودهم

نهيان بن مبارك: ال�سيخ زايد جعل من الإمارات 
عا�سمة عالمية للت�سامح

فح�ص 21341 مركبة منذ اإطالق خدمة الحارة 
ال�سريعة لفح�ص المركبات ب�سرطة ال�سارقة

�سرطة اأبوظبي تحتفي 

بيوم العمال العالمي

العوي�ص : نموذج العمل البرلماني الرائد هو جزء 

من منظومة التميز والتطور في الإمارات
اأبوظبي-وام:

 اأ�شدرت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ش 

الوطن���ي االحتادي الع���دد ال�شابع من 

جملة امل�شاركة ال�شيا�شية، التي قدمت 

وعرب مو�شوعاتها املتنوعة روؤية معمقة 

لتميز العمل الربملاين خال فرتة العمل 

عن بعد وتعد �شابقة برملانية يف دولة 

االإمارات، وكيف متكن من و�شع االآليات 

واطاق املب���ادرات الت���ي اأ�شهمت يف 

موا�شلة العمل الربملاين خلدمة الوطن 

واملواطن.

واأك���د مع���ايل عب���د الرحم���ن حممد 

العوي�ش، وزير ال�شحة ووقاية املجتمع 

وزير الدولة ل�ش���وؤون املجل�ش الوطني 

االحت���ادي - يف املق���ال االفتتاح���ي 

للمجلة - اأن من���وذج العمل الربملاين 

الرائد، هو ج���زء ال يتجزاأ من منظومة 

التمي���ز والتطور الت���ي ت�شهدها دولة 

االإمارات يف جميع القطاعات.

واأ�ش���ار معالي���ه اإىل اأن العمل خلدمة 

املجتمع االإمارات���ي م�شرية ال تتوقف، 

وروؤي���ة متكاملة تت�ش���ارك فيها جميع 

اجلهات التي حولت م���ن خال ابتكار 

احللول العملية ملوا�شلة العمل، روؤية 

القي���ادة يف العمل كفري���ق واحد اإىل 

واقع عملي جت�شد من خال االإجنازات 

والنجاحات الت���ي حتققت خال فرتة 

العمل عن بعد، والتي �شكلت يف الوقت 

ذات���ه جتربة توؤ�ش�ش اإىل نهج جديد يف 

العم���ل يرتبط بقدرات االإن�شان اأكرث من 

ارتباطه باملكان.

وق���ال معاليه " اإن العمل الربملاين يف 

دولة االإمارات ومن خال هذه التجربة 

عزز خ�شو�شيته ومتيزه، ودوره الرئي�ش 

يف توظي���ف جمي���ع االإمكانات خلدمة 

الوط���ن واملواطن، كما اأن هذه التجربة 

�شكلت كذلك حمف���زاً ملوا�شلة االبتكار 

والبح���ث امل�شتم���ر ع���ن الفر�ش من 

التحديات ال�شت����رساف م�شتقبل العمل 

الربمل���اين يف دولة االإم���ارات، والعمل 

يف الوقت ذاته عل���ى موا�شلة حتقيق 

الريادة يف االأداء".

وت�شمن الع���دد حوار خا�ش مع معايل 

�شقر غبا�ش، رئي����ش املجل�ش الوطني 

االحت���ادي اأكد في���ه اأن املجل�ش ركيزة 

اأ�شا�شية يف م�ش���رية التطور احل�شاري 

والتنمي���ة ال�شاملة التي ت�شهدها دولة 

االإمارات يف كافة القطاعات كما يوا�شل 

دوره الوطني نحو تعزيز نهج ال�شورى 

من خال حث املواطنني على امل�شاركة 

يف عملية �شنع الق���رار، وتكري�ش قيم 

الوالء واالنتماء والتاحم الوطني.

وبني معالي���ه حر�ش املجل�ش الوطني 

االحتادي امل�شتمر واملتوا�شل يف القيام 

مبهام���ه الد�شتوري���ة والت�رسيعية مبا 

ُيلبي طموحات �شعب االحتاد، وي�شارك 

بفاعلي���ة يف النه�شة الت���ي تعي�شها 

الدولة، م�ش���رياً اإىل اأن جمي���ع اأع�شاء 

املجل����ش الوطن���ي االحت���ادي لديهم 

احلما�ش واالإ�رسار عل���ى خدمة �شعب 

االإمارات واالقرتاب من نب�شه واال�شتماع 

ل�شوته والعم���ل على حتقيق تطلعاته 

يف اإطار من التن�شي���ق التام والتعاون 

البناء مع حكومة دولة االإمارات.

دبي-وام:

 تربعت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 

اآل مكت���وم لاأعم���ال اخلريي���ة 

واالإن�شاني���ة مببل���غ 10 مايني 

دره���م اإ�شافي���ة دعم���ًا حلملة 

"100 ملي���ون وجبة"، االأكرب من 
نوعها يف املنطقة والتي تنظمها 

مب���ادرات حمم���د بن را�ش���د اآل 

مكتوم العاملية الإطعام الطعام 

يف �شه���ر رم�ش���ان للمحتاجني 

واالأ�رس املتعفف���ة واملجتمعات 

االأقل دخًا يف اأربع قارات.

وي�ش���اف الت���ربع اجلدي���د من 

موؤ�ش�ش���ة حمم���د بن را�ش���د اآل 

مكتوم اإىل تربعها ال�شابق الذي 

قدمت���ه حلمل���ة "100 ملي���ون 

وجبة" مببل���غ 20 مليون درهم 

عند اإعان �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 

رئي����ش الدولة رئي����ش جمل�ش 

الوزراء حاك���م دبي "رعاه اهلل"، 

اإط���اق حمل���ة "100 ملي���ون 

وجبة" قب���ل يومني م���ن �شهر 

رم�ش���ان املبارك به���دف توفري 

الدع���م الغذائي للمحتاجني من 

االأفراد واالأ�رس املتعففة.

م�شاهمته���ا  ت�شب���ح  وبذل���ك 

االإجمالية 30 مليون درهم تعادل 

توف���ري 30 ملي���ون وجبة طعام 

يف 30 دول���ة ت�شمله���ا احلملة، 

بالنظ���ر اإىل اأن درهم���ًا واح���داً 

ميكنه تاأمني املكونات االأ�شا�شية 

لوجبة غذائي���ة يف املجتمعات 

االأقل دخًا ذات القدرة ال�رسائية 

املعي�شة  وتكالي���ف  املتدني���ة 

املنخف�شة.

وتتع���اون موؤ�ش�ش���ة حممد بن 

را�شد اآل مكتوم لاأعمال اخلريية 

واالإن�شانية، اإحدى مبادرات حممد 

بن را�شد اآل مكتوم العاملية، يف 

تنفيذ "حملة 100 مليون وجبة"، 
التي تنظمها مبادرات حممد بن 

را�ش���د اآل مكت���وم العاملية، مع 

كٍل من برنامج االأغذية العاملي 

وال�شبكة االإقليمية لبنوك الطعام 

اإن�شانية  ومنظم���ات  وجمعيات 

وخريي���ة حملي���ة ودولي���ة يف 

ال���دول الثاثني الت���ي ت�شملها 

احلملة التي تر�شخ قيم الت�شامن 

االإن�شاين ومد يد العون وامل�شاندة 

للمحتاجني دون متييز بني عرق 

اأو دين اأو منطقة جغرافية.

وكانت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 

اآل مكت���وم لاأعم���ال اخلريي���ة 

واالإن�شانية قد اأعلنت عقب انطاق 

حمل���ة "100 مليون وجبة" عن 

تو�شيع نطاق عمليات احلملة من 

20 دولة يف قارتي اآ�شيا واأفريقيا 

اإىل 30 دول���ة، وذلك باإ�شافة 10 

دول جديدة منها دول يف اأوروبا 

واأمريكا اجلنوبية.

وتعهدت املوؤ�ش�شة متويل وتنفيذ 

عملي���ات الدع���م الغذائ���ي يف 

االإ�شافية، لت�شبح  الع�رس  الدول 

م�شاهمًة يف متويل جهود حملة 

"100 ملي���ون وجب���ة" يف 30 
دولة، مع تنفيذ عمليات توزيع 

الطرود الغذائية على االأر�ش يف 

17 دولة منها يف الوقت نف�شه.

وت�شم قائمة الدول الثاثني التي 

تغطيها حملة 100 مليون وجبة 

يف اأرب���ع ق���ارات كًا من م�رس 

وال�ش���ودان وتون����ش وال�شومال 

واأنغوال وغانا  وال�شنغال وبنني 

واأنغ���وال و�شريالي���ون وكيني���ا 

واإثيوبي���ا وتنزاني���ا وبرون���دي 

واالأردن  ولبن���ان  اإفريقي���ا،  يف 

واليم���ن  وفل�شط���ني  والع���راق 

والهند وباك�شت���ان وبنغادي�ش 

واأوزبك�شت���ان  وكازاخ�شت���ان 

واأفغان�شت���ان  وطاجيك�شت���ان 

وقرغيز�شت���ان ونيبال يف اآ�شيا، 

وكو�شوف���و يف اأوروبا، والربازيل 

يف اأمريكا اجلنوبية.

ولتنفيذ حملة 100 مليون وجبة 

على اأكمل وجه تن�شق املوؤ�ش�شة 

م���ع �شبكة وا�شع���ة من اجلهات 

املتعاونة م���ع احلملة لتحقيق 

اأهدافه���ا بتوف���ري �شبك���ة اأمان 

الطعام  تقدم مكونات وجب���ات 

املايني يف  لع�رسات  االأ�شا�شية 

املجتمع���ات امل�شتفيدة، وتوؤّمن 

الدعم الغذائي خال �شهر رم�شان 

ب�شيغ���ة ط���رود غذائية حتتوي 

املكون���ات االأ�شا�شي���ة الإع���داد 

وجبات طع���ام يف املجتمعات 

االأ�شد حاجة.

اإبراهيم بوملحة  وقال �شع���ادة 

م�شت�شار �شمو حاكم دبي لل�شوؤون 

االإن�شانية والثقافية ونائب رئي�ش 

جمل�ش اأمناء موؤ�ش�شة حممد بن 

را�شد اآل مكتوم لاأعمال اخلريية 

واالإن�شاني���ة.. " حظي���ت حملة 

100 ملي���ون وجبة التي اأطلقها 

�شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ حممد 

ب���ن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش 

الدول���ة رئي�ش جمل����ش الوزراء 

حاكم دبي، رع���اه اهلل، بتفاعل 

كبري من جمي���ع فئات املجتمع 

املعاناة  لرف���ع  ته���دف  والتي 

وتقدمي الدعم للمحتاجني يف 30 

دولة لت�شكل ج���زءاً اأ�شا�شيًا من 

قيم دولة االإم���ارات و�شيا�شاتها 

االإن�شاني���ة يف ن����رس اخلري بني 

الب�رسية والتخفيف من تاأثريات 

واملعاناة  والك���وارث  االأزم���ات 

ملختل���ف �شعوب الع���امل دون 

والق�ش���اء على اجلوع  ا�شتثناء 

وتوفري االأمن الغذائي".

موؤ�س�سة محمد بن را�سد لالأعمال الخيرية تتبرع بـ10 ماليين 

درهم اإ�سافية لـ«حملة 100 مليون وجبة«

ال�شارقة-وام:

حققت خدمة »احلارات املتميزة وال�رسيعة« 

االآلي���ات  ترخي����ش  اإدارة  د�شنته���ا  الت���ي 

وال�شائقني بالقيادة العامة ل�رسطة ال�شارقة 

بالتع���اون م���ع قرية »ت�شجي���ل« اخلا�شة 

املركب���ات جناحًا ملمو�شًا  بفح�ش وجتديد 

ومت من خالها فح�ش 21341 مركبة يف زمن 

قيا�شي ال يتعدى اخلم�ش دقائق كحد اأق�شى 

منذ اطاق خدمة "احلارة ال�رسيعة" لفح�ش 

املركبات يف يونيو 2020 علمًا باأن الفح�ش 

خا�ش للمركبات بدءاً من طراز 2015 وما هو 

اأحدث وال ينطبق على املركبات ما دون ذلك.

وقال املق���دم حممد اأحمد املح���رزي رئي�ش 

ق�شم الفح�ش الفني بادارة ترخي�ش االآليات 

وال�شائق���ني ب�رسط���ة ال�شارق���ة اإن اخلدمة 

ج���اءت �شم���ن امل�شاعي احلثيث���ة ل�رسطة 

ال�شارق���ة الرامية اإىل تعزيز ر�شا املتعاملني 

واإ�شعاده���م من خ���ال اإ�شف���اء املزيد من 

اجل���ودة على اخلدمات املقدم���ة وفق اأف�شل 

املعايري ويف اأ�رسع وقت ممكن لتوفري اجلهد 

والوق���ت ملتعامليها مبا يخ���دم م�شاحلهم 

ياأت���ي ذلك ان�شجامًا م���ع ا�شرتاتيجية وزارة 

الداخلية الرامية اإىل تعزيز ر�شا املتعاملني 

باخلدمات املقدمة.

واأ�ش���اف املقدم املحرزي: "ياأتي ذلك حر�شًا 

من �رسطة ال�شارق���ة واهتمامها على اإ�شعاد 

متعامليها عرب تقدميها العديد من اخلدمات 

التقني���ات  اأح���دث  با�شتخ���دام  املتمي���زة 

والو�شائل تي�ش���رياً وت�شهيًا على املراجعني 

الإجن���از معاماتهم وفق اأف�ش���ل املمار�شات 

العاملية بهدف تعزيز جودة احلياة ملجتمع 

االإمارات".

اأخبار الوطن

افتتح ملتقى زايد للعمل الإن�شاني بم�شاركة عالمية بارزة 

المعهد الوطني 

للتخ�ش�شات ال�شحية 

يعتمد خطة للتو�شع 

باإ�شافة تخ�ش�شات 

طبية جديدة

دبي-وام:

 اعتمد جمل�ش اإدارة املعهد الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية خال اجتماع ال�شاد�ش 

برئا�شة معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ، رئي�ش جمل�ش 

اإدارة املعه���د.. جمموعة من القرارات والتو�شي���ات التي ت�شب يف تعزيز قدرات 

واإمكانات وخمرج���ات املعهد، منها التو�شية باإع���داد درا�شة عن مدى اإمكانية 

اعتماد تخ�ش�شات التمري�ش العملية حتت مظلة املعهد، وربطها بحاجة الرعاية 

ال�شحية و�شوق العمل، اىل جانب و�شع معايري وخطة للتو�شع يف التخ�ش�شات 

�شمن مرحلة اأوىل، وذلك باإ�شافة تخ�ش�شات طبية جديدة.

ومت خ���ال االجتماع الذي ح�رسه اأع�شاء جمل����ش االإدارة ممثلني عن القطاعات 

ال�شحي���ة يف الدولة.. اعتماد اأع�شاء اللجن���ة اال�شت�شارية للمعهد، و�شري اأعمال 

املعهد خال الفرتة املا�شية، وا�شتعرا�ش الروؤية والر�شالة واالإجنازات وفق حماور 

اال�شرتاتيجية االأربعة " احلوكمة، الربامج التخ�ش�شية، االعتماد، والتقييم".



اأبوظبي-وام:

جنحت موؤ�س�س���ة "حتقيق اأمنية" بالتن�سيق مع نادي 

اجلزيرة الإماراتي، اأحد الأندية الريا�سية العمالقة يف 

الإم���ارات واملت�سدر احلايل لدوري اخلليج العربي، يف 

حتويل حلم اأحد الأطفال يف الجتماع مع لعبي فريقه 

امُلف�ّس���ل، واأن ي�سبح لعبًا يف الفريق ملدة يوم، حيث 

جاء ذلك تزامنًا مع احتفالت املوؤ�س�سة بيوم الأمنيات 

العاملي الذي ُي�سادف 29 اأبريل من كل عام.

وكان اأع�ساء اإدارة ن���ادي اجلزيرة يف ا�ستقبال الطفل 

عمر وفريق عمل موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية"، وا�سطحبوه 

يف جول���ة للتعرّف على من�س���اآت الن���ادي املعروف 

ب�"فخ���ر اأبوظب���ي"، التق���ى بعدها بالعب���ي الفريق 
و�س���ارك معهم يف التدرب بالك���رة داخل ملعب حممد 

بن زايد. ويف نهاية اللقاء مّت التقاط ال�سور التذكارية 

مع مراع���اة اللتزام بالإج���راءات الوقائية الحرتازية 

والتباعد الجتماعي.

وكانت �سعادة عمر ل تو�سف عندما قام علي خ�سيف 

قائد الفريق و�سفري موؤ�س�س���ة "حتقيق اأمنية" باإهدائه 

ك���رًة موّقعة من الالعبني مع قمي����ص النادي حمفوراً 

ا�سمه عليه، بالإ�سافة اإىل بطاقة ع�سوية مميزة ليتمّكن 

من ح�سور مباريات الفريق عند عودة اجلماهري.

اأبوظبي-وام:

 ف���ازت �رشط���ة اأبوظب���ي 

باملراكز الأوىل يف البطولة 

للمالكم���ة  الرم�س���انية 

بدبي �س���من رزنامة احتاد 

الم���ارات العربية املتحدة 

اأقيمت  والت���ي  للمالكم���ة 

يومي اخلمي�ص واجلمعة 29 

2021 مب�ساركة  ابريل  و30 

واملراكز  الندي���ة  جمي���ع 

الريا�سية يف الدولة.

وح�س���ل على املركز الأول 

الالعب  الذهبية  وامليدالية 

هزاع اجل���الف »وزن 69«، 

و�س���عب ميزر »وزن 56«، 

الث���اين  باملرك���ز  وف���از 

عبداهلل  الف�سية  وامليدالية 

مب���ارك، »وزن69«، وف���از 

باملرك���ز الثالث وامليدالية 

امل�سعبي  حممد  الربونزية 

»وزن 81«.

�ساهني  �س���امل  اللواء  واكد 

مدير قطاع املوارد الب�رشية 

دع���م  اأبوظب���ي  ب�رشط���ة 

�رشط���ة اأبوظبي لالأن�س���طة 

الريا�س���ية  والبط���ولت 

املنت�س���بني  وت�س���جيع 

تطبيقًا  طاقاتهم  وا�ستثمار 

الر�س���يدة  القيادة  لروؤي���ة 

يف ن�رش ثقافة الريا�س���ة لت�سبح اأ�سلوب 

حياة �سحيا ل�سيما يف الظروف احلالية 

ملواجهة فريو�ص كورونا .

واأ�ساد بجهود �رشطة اأبوظبي و ُفرق واأفراد 

وعنا�رش الريا�س���ة وممار�س���ي املالكمة 

للفوز امل�س���تحق واملوؤ����رشات والنتائج 

املناف�س���ات  يف  واملبه���رة  الإيجابي���ة 

وقدرتهم اجلبارة يف حتويل املالكمة اىل 

ريا�سة م�سوقة وفن رفيع.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الثنني 3 مايو 2021 �� الع�دد 14736  الريا�ضة

�سرطة اأبوظبي تح�سد المراكز الأولى 

في المالكمة ببطولة دبي الرم�سانية

اتحاد الكرة ي�سارك في اجتماعات 

لجنة م�سابقات »غرب اآ�سيا«

اأبوظبي-وام:

 �س���ارك احتاد المارات لك���رة القدم ممثال يف 

�سيف ماجد املن�سوري ع�سو جمل�ص اإدارته يف 

اجتماع جلنة امل�س���ابقات باحتاد غرب اآ�س���يا 

بو�سفه ع�س���وا فيها، وذلك عرب تقنية الت�سال 

املرئي برئا�سة ح�سني �سعيد رئي�ص اللجنة.

وا�س���تعر�ص الجتماع ا�سرتاتيجية احتاد غرب 

اآ�سيا لعام 2021، واملتمثلة يف و�سع البطولت 

مبا يتنا�سب مع اأجندة الحتاد الآ�سيوي بحيث 

تعت���رب كبطولت حت�س���ريية لال�س���تحقاقات 

الآ�س���يوية والدولية، وزيادة املناف�سة وتوفري 

بطولت لالحتادات الأع�ساء ل�سمان ا�ستمرارية 

الن�س���اط جلميع الفئات العمرية والذي ي�سمن 

حتقيق الأهداف الفنية املن�سودة.

ومت الطالع على التقري���ر اخلا�ص بالبطولت 

التي ي�س���تعد احتاد غرب اآ�سيا لتنظيمها خالل 

الفرتة املقبلة وهي بطول���ة الرجال العا�رشة، 

وبطول���ة ت 23 �س���نة الثاني���ة للمنتخب���ات 

الأوملبي���ة الثانية، وبطولة ال�س���باب، وبطولة 

النا�سئني الثامنة، والبطولة ال�ساطئية الثانية، 

والبطولة ال�س���ابعة لكرة ال�س���الت للرجال، 

وبطولت كرة القدم الإلكرتونية.

ال�سارقة تاأهل عن جدارة في دوري الأبطال والوحدة 
اأف�سل »ثان« في ن�سف القارة

 6 مواجهات اليوم بعد اأطول فترة توقف هذا المو�سم

ال�سارقة-وام:

 اأح���رز الفار�ص عب���د اهلل حميد 

املهريي بالفر�ص "�س���ا �س���ا �سا 

7" من نادي ال�سارقة للفرو�سية 
لق���ب الفئة الك���ربى يف نهائي 

التا�سعة  الن�س���خة  مناف�س���ات 

ل���دوري الإم���ارات لوجنني لقفز 

احلواجز الذي ا�ست�س���افها نادي 

باإ�رشاف  للفرو�س���ية  ال�س���ارقة 

احتاد الإمارات للفرو�سية ورعاية 

لوجنني.

وا�ستمل نهائي الدوري على 14 

مناف�س���ة اأقيمت يومي اخلمي�ص 

واجلمعة املا�س���يني على ميدان 

واملي���دان  املغط���اة  ال�س���الة 

الرملي اخلارجي مبركز ال�سارقة 

للفرو�س���ية تناف�ص خاللها 187 

فار�سًا وفار�سة من اأندية ومراكز 

الفرو�سية بالإمارات وفق اإجراءات 

اإحرتازية بح�س���ور الدكتور غامن 

الهاج���ري الأمني الع���ام لحتاد 

الفرو�س���ية وباتريك عون املدير 

الإقليمي ل�رشكة لوجنني الراعي 

الر�سمي للحدث و�سلطان حممد 

خليفة اليحيائي مدير عام نادي 

ال�سارقة للفرو�سية.

وجاءت مناف�س���ة ختام الدوري 

مبوا�س���فات  الك���ربى  للفئ���ة 

اجلولت���ني عل���ى حواج���ز بلغ 

ارتفاعه���ا 145 �س���م وتناف����ص 

على اللقب 23 فار�س���ًا وفار�سة 

وت���ّوج 6 منهم بجوائ���ز مالية 

بلغ جمموعه���ا 130 األف درهم 

من جملة 315 األف درهم جملة 

جوائز مناف�س���ات اخلتام واأكمل 

فار�سان مناف�سة اليوم الثاين من 

دون خطاأ اأولهما بفارق التوقيت 

الفار�ص عب���داهلل حميد بالفر�ص 

"�سا �سا �س���ا" من نادي ال�سافة 
للفرو�سية واأنهى اجلولة الثانية 

يف زمن �رشيع بلغ 46.11 ثانية 

واملركز الثاين اأحرزته الفار�س���ة 

تينا لوند باجلواد "كاراللو" من 

ن���ادي دبي للبولو والفرو�س���ية 

واأنهت اجلول���ة الثانية يف زمن 

بل���غ 55.24 ثانية وتّوج بلقب 

عبداهلل  الفار�ص  الثال���ث  املركز 

امل���ري بالفر����ص "�س���ما دبي" 

ومبجموع 4 نقاط جزاء ارتكبها 

يف مناف�سة اليوم الأول.

ووا�سل الفار�ص عمر عبد العزيز 

مناف�س���ات  املرزوقي متيزه يف 

القف���ز عل���ى حواج���ز ال����135 

�س���م والتي كان ق���د اأحرز لقبها 

ال�سبوع املا�سي يف املناف�سات 

الرم�س���انية الثاني���ة يف نادي 

ال�سارقة للفرو�سية ويف مناف�سة 

ختام الدوري لفئة النا�سئني على 

نف����ص الرتفاع ت���ّوج املرزوقي 

باللقب ب�س���حبة الفر�ص "كورال 

بيت����ص" من ا�س���طبالت ال�رشاع 

ومن دون خطاأ يف املناف�س���تني 

وح���از جائ���زة املرك���ز الثاين 

الزبيبي باجلواد  اأ�سامة  الفار�ص 

"فال����ص غ���وردون" م���ن نادي 
مندرة للفرو�س���ية بر�سيد نقطة 

جزاء واح���دة لتج���اوزه الزمن 

امل�سموح يف مناف�سة اليوم الأول 

الفار�ص  الثالث  وتوج باملرك���ز 

�س���عيد حممد املازمي باجلواد 

"الكوماندوز" من نادي ال�سارقة 
للفرو�س���ية وبر�س���يد 12 نقطة 

جزاء يف مناف�سة اليوم الثاين.

الفار�س عبداهلل حميد بطل دوري الإمارات 
لونجين لقفز الحواجز 2021

تحقيق اأمنية طفل بلقاء لعبي نادي الجزيرة

اأبوظبي-وام:

 اأ�س���اد الحتاد الآ�س���يوي لكرة 

القدم بتاأهل نادي ال�سارقة اإىل 

دور ال���� 16 م���ن دوري اأبطال 

اآ�س���يا كاأول ملجموعته الثانية 

بر�سيد 11 نقطة، قبل جولة من 

نهاية املناف�سات.

لكرة  الآ�سيوي  الحتاد  و�س���دد 

الر�سمي على  القدم يف موقعه 

الإماراتي  الوح���دة  نادي  متيز 

الذي تاأهل ه���و الآخر لدور ال 

16 من البطولة كاأف�س���ل فريق 

حا�س���ل عل���ى املرك���ز الثاين 

بن�سف القارة بر�سيد 13 نقطة 

يف جمموعته اخلام�سة.

واك���د اأن ف���رق دور ال 16 يف 

منطقة غرب اآ�س���يا قد اكتملت 

بواق���ع 8 فرق هي ال�س���تقالل 

للمجموع���ة  اأول  الطاجيك���ي 

الأوىل، وال�سارقة الإماراتي اأول 

للمجموعة الثانية، وال�ستقالل 

املجموع���ة  اأول  الإي���راين 

ال�س���عودي  والن�رش  الثالث���ة، 

الرابع���ة،  املجموع���ة  اول 

اأول  الإي���راين  وبري�س���بولي�ص 

بالإ�سافة  اخلام�سة،  املجموعة 

ثاين  الإمارات���ي  الوح���دة  اإىل 

املجموعة اخلام�س���ة كاأف�س���ل 

فري���ق حا�س���ل عل���ى املركز 

الثاين، وتراكتور �سازي الإيراين 

الثانية ثاين  ثاين املجموع���ة 

اأف�سل فريق حا�سل على املركز 

ثاين  ال�سعودي  والهالل  الثاين، 

املجموعة الأوىل ثالث اأف�س���ل 

فري���ق يح�س���ل عل���ى املركز 

الثاين.

ويف دور ال����16 يلتق���ي نادي 

م���ع  الطاجيك���ي  ال�س���تقالل 

يف  الإي���راين  بري�س���يبولي�ص 

مواجهة قوية ومثرية، يف حني 

يلتقي ال�س���ارقة م���ع مواطنه 

اإماراتية  مواجه���ة  الوحدة يف 

خال�سة، كما يتواجه ال�ستقالل 

ال�س���عودي  الهالل  مع  الإيراين 

بطل ن�سخة عام 2019، ويلتقي 

تراكتور  ال�س���عودي مع  الن�رش 

الإي���راين. و�س���جل ال�س���تقالل 

تاريخية  م�س���اركة  الطاجيكي 

يف البطولة جن���ح من خاللها 

يف الف���وز ب�س���دارة املجموعة 

الأوىل، يف ح���ني ج���اء الهالل 

ال�س���عودي ثانيًا وتاأهل �سمن 

اأف�سل احلا�س���لني على املركز 

الثاين.

على  الإماراتي  ال�سارقة  وتربع 

�س���دارة املجموع���ة الثاني���ة 

بر�س���يد 11 نقطة ع���ن جدارة 

وا�ستحقاق قبل اجلولة الأخرية 

ليتاأهل  املجموع���ات،  دور  من 

الذي  الإيراين  تراكتور  مبرافقته 

ح�س���ل على 10 نق���اط ..ويف 

املجموعة الثالثة دانت ال�سدارة 

ل�سالح ال�ستقالل الإيراين الذي 

جمع 11 نقط���ة، يف حني ودع 

املناف�سة فريقا الدحيل القطري 

والأهلي ال�سعودي.

ويف املجموعة الرابعة ت�س���در 

ترتي���ب  ال�س���عودي  الن����رش 

نقطة،   11 بر�س���يد  املجموعة 

وتق���دم بف���ارق نقط���ة اأم���ام 

ال�س���د الذي اأخف���ق يف التاأهل 

اخلام�س���ة  املجموع���ة  ..ويف 

ح�س���م بري�س���يبولي�ص الإيراين 

و�س���يف بط���ل عام���ي 2018 

و2020 ال�س���دارة بر�س���يد 15 

الوحدة  وتاأهل مبرافقته  نقطة، 

الإماراتي الذي ح�سد 13 نقطة.

وتق���ام مباري���ات دور ال����16 

والدور رب���ع النهائي من جولة 

واح���دة خالل �س���هر �س���بتمرب 

ن�س���ف  يقام  ..فيم���ا  املقب���ل 

النهائي بنظام الذهاب والإياب 

يف �س���هر اأكتوبر، على اأن يقام 

النهائي يف �سهر نوفمرب 2021.

اأبوظبي-وام:

 تعود عجل���ة دوري اخللي���ج العربي 

لل���دوران م���ن جدي���د الي���وم الثنني 

با�س���تئناف لق���اءات اجلولة /24/ من 

البطولة التي �ستقام كلها يف يوم واحد 

با�س���تثناء مباراة الوحدة مع الفجرية 

التي مت تاأجيلها على �س���وء م�ساركة 

الوحدة يف املجموعة اخلام�سة بدوري 

اأبطال اآ�س���يا التي اأقيمت مبارياتها يف 

املعتمدة  الحرتازية  والإجراءات  الهند، 

من اجله���ات املخت�س���ة للقادمني من 

هناك.

وتقام م�ساء اليوم الثنني 6 مواجهات 

3 منها يف متام ال�ساعة التا�سعة م�ساء 

هي الن����رش مع الظفرة، والو�س���ل مع 

خورفكان، واحتاد كلباء مع العني ..و3 

يف متام ال�س���اعة احلادي���ة ع�رشة هي 

عجمان مع اجلزيرة، وال�سارقة مع حتا، 

وبني يا�ص مع �سباب الأهلي.

امل�س���ابقة  اجلزيرة  ن���ادي  ويت�س���در 

بر�س���يد 50 نقطة، ويناف�سه بقوة بني 

يا�ص �س���احب ال� 49 نقط���ة، ثم ياأتي 

يف املركز الثالث �سباب الأهلي بر�سيد 

43 نقط���ة، وكل من ال�س���ارقة والن�رش 

يف املركزين الرابع واخلام�ص بر�س���يد 

42 نقط���ة ..فيم���ا تتناف����ص يف مراكز 

الهبوط اأندية حت���ا 9 نقاط، والفجرية 

وعجمان 14 نقطة لكل منهما، والظفرة 

وخورفكان بر�سيد 21 نقطة لكل منهما.

واأقيمت هذا املو�س���م يف دوري اخلليج 

العربي 161 مباراة، �س���هدت ت�س���جيل 

502 هدف، بن�س���بة 3.12 هدف يف كل 

مب���اراة، فيما ت�س���ابق حرا�ص املرمى 

للحفاظ على �س���باك فرقهم نظيفة يف 

75 منا�س���بة ..ويحت���ل عل���ي مبخوت 

قائمة الهداف���ني يف البطولة حتى الآن 

بر�سيد 22 هدفا، ويليه فابيو دي ليما 

لعب الو�سل بر�سيد 21 هدفا، ثم جواو 

بيدرو �س���انتو�ص لع���ب بني يا�ص يف 

املركز الثالث بر�سيد 17 هدفا، وايجور 

ال�س���ارقة بر�س���يد 15  كورنادو لعب 

هدفا.

اأما عن اأكرث الأندية ت�س���جيال لالأهداف، 

يف امل�سابقة فهو نادي اجلزيرة بر�سيد 

56 هدفا، ويليه �سباب الأهلي والو�سل 

بر�س���يد 46 هدفا، ثم بني يا�ص بر�سيد 

44 هدف���ا، وال�س���ارقة 42 هدفا ..وعن 

قائمة الفرق الأكرث ا�س���تقبال لالأهداف 

فاإن الفجرية يت�سدر القائمة بر�سيد 51 

هدفا، يليه عجمان بر�س���يد 50 هدفا، 

والظفرة 48 هدفا، فيما يت�س���در �سباب 

الأهلي قائمة الفرق الأكرث ت�سديدا على 

مرمى املناف�سني بر�سيد 280 ت�سديدة، 

ويليه العني بر�س���يد 275 ت�سديدة، ثم 

الن�رش بر�سيد 272 ت�سديدة.

»الآ�سيوي لكرة القدم«: 

دوري اخلليج العربي .. 
اختتام مباريات المجموعة الثانية 

من دوري اأبطال اآ�سيا بال�سارقة
ال�سارقة-وام:

 اختتمت مناف�س���ات املجموع���ة /B/ مبنطقة 

الغرب بدوري اأبطال اآ�سيا للمو�سم 2021 التي 

ا�ست�س���افها نادي ال�س���ارقة الريا�سي بنجاح 

فني وتنظيمي كبري حيث اأ�س���دل ال�س���تار على 

مباري���ات املجموع���ة الت���ي ت�س���درها نادي 

ال�س���ارقة الريا�س���ي متاأهاًل ل���دور ال� 16 من 

البطول���ة بر�س���يد 11 نقطة بينم���ا حل نادي 

تراكتور الإيراين يف املرك���ز الثاين وباختكور 

الأوزبكي يف املركز الثالث وكان املركز الرابع 

من ن�سيب القوة اجلوية العراقي.

وكان نادي ال�سارقة الريا�سي قد تقدم يف وقت 

�س���ابق مبلف متكامل لالحتاد الآ�سيوي يحوي 

طلبه ا�ست�سافة مباريات جمموعته م�ستعر�سًا 

الإمكانات اللوج�س���تية والبنية التحتية التي 

يتمت���ع بها النادي والإم���ارة ما جعل الحتاد 

الآ�سيوي مينحه املوافقة و�رشف ال�ست�سافة.



�شامخ �شموخك في �سماء الكون

�شامخ  مت�شدرا كبد ال�سماء والمدارات

 مت�شدرا في اقلوب �شعب ن ايحبك

   يارمز عزتنا ورمز االمارات  

كالتاج فوق الراأ�س والله انحطك

 نبرا�س دنيانا وكل  الح�شارات 

يام�شدر الحكمة لك النا�س �شدت من 

قا�شي اق�شاها�شعتلك حكومات 

هي ت�شتنير براي عقلك و�شورك  

وانته لها اديت كل العبارات 

زايد نعم زايد منار الت�شامح

 روح الف�شيلة فيه كل ال�شعارات

بيت���ًا. م���ن40  املكون���ة  الق�صي���دة  اآخ���ر  اإىل   
والتقيت معه م�صلمًا عليه رحمه اهلل يف عام 1997وقلت 

له ق�صيدتي:

الوج��ود ه��ذا  عل��ى  باأ�شم��ك  افتخ��ر 

زعي��م اب��ادي  عل��ى  ان��ك  وافتخ��ر 

وعم��ود �شا���س  لن��ا  ان��ك  وافتخ��ر 

العظي��م ال�ش��ان  ل��ه  باأ�شم��ك  والوط��ن 

ي�ش��ود بوج��ودك  �ش��ان  للعروب��ة 

ياحلي��م بحلم��ك  ت�شه��د  واالم��م 

يج��ود رب��ي  ل��ك  ط��ال  عم��رك  ط��ال 

فهي��م افه��م  ي��ا  والعافي��ه  بالهن��اء 

ب��زود �شاف��ي  ل��ك  قل��ب  م��ن  دعوت��ي 

مدي��م بال�شح��ه  ايمتع��ك  الل��ه 

امع��دود �شخ���س  ان��ا  ان��ي  وافتخ��ر 

الكري��م ال�شه��م  زاي��د  رعاي��ا  م��ن 

رحمك اهلل يازايد الخير واأ�سكنك الفردو�س الأعلى 

مع ال�سديقين وال�سهداء

..قب�س من نور ومن في�س القمر كتبته بيراعي

حتقيقًا لأعلى معايري ال�سالمة

 ابنة الأمري ويليام حتتفل بعيد ميالدها ال�ساد�س 
ب�سورة من عد�سة »كيت«

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

تداول عدد من ن�ص���طاء مواقع التوا�صل االجتماعي عددا 

من ال�ص���ور لزواج �ص���اب من 4 فتي���ات يف ليلة واحدة 

مبحافظة االإ�صكندرية امل�رصية.

غري اأن حقيقة االأمر اأن ال�ص���اب اأراد فقط لفت االنتباه ال 

اأك���ر، واأن حفل الزفاف غري حقيقي، وفقا ل�ص���كاي نيوز 

عربية.

واأو�صح ال�صاب اأنه ا�صتلهم الفكرة من امل�صل�صل امل�رصي 

„احلاج متويل“، من بطولة الفنان الراحل نور ال�رصيف.

مت ن�رص �ص���ورة للأمرية �صارلوت، ابنة االأم���ري ويليام الوريث 

الثاين يف الرتتيب لعر�ش بريطانيا، يوم االأحد وهي تبدو �صعيدة 

ومرتدي���ة ف�صتانًا �صيفيًا زهري الل���ون مبنا�صبة عيد ميلدها 

ال�صاد�ش. وظهر �صعر �صارلوت الطويل من�صداًل يف ال�صورة التي 

التقطتها والدتها دوق���ة كامربيدج. وقال ق�رص كن�صينجتون اإن 

ال�صورة التقطت يف العطلة االأ�صبوعية يف نورفولك.

وذكرت وكالة االأنباء الربيطانية بي اإيه ميديا اأن ن�رص ال�صورة 

ي���وم االأحد ياأتي بعد ن�رص مقطع فيديو ل�صارلوت مع �صقيقيها 

جورج 7 اأع���وام ولوي�ش 3 اأعوام ووالديه���م مبنا�صبة الذكرى 

العا�رصة لزواج دوق ودوقة كامربيدج يوم اخلمي�ش.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
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 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

على طريقة احلاج متويل.. م�سري 

يتزوج من 4 فتيات يف ليلة واحدة

 جنح م�صل�صل "اأفهم قب���ل" الكوميدي، الذي يعر�ش على 

�صا�صات التلفزيون، يف و�صع يده على عدد من امل�صكلت 

امل�رصفية التي يعاين منها املواطن الليبي اأثناء تواجده 

الإنهاء اأي معاملت مالية يف البنوك، ب�صبب البريوقراطية 

املتاأ�صل���ة يف نظام العم���ل االإداري، كما ي�صع امل�صل�صل 

ن�صب عين���ه معاجلة م�صكلة نق�ش ال�صيولة املوجود يف 

الدولة من جراء �صنوات احلرب العجاف.

وي�صع امل�صل�صل يف اإط���ار م�صوق وهادف احللول الذكية 

لتلك امل�صكلت من خلل اإر�صاد املتعاملني مع البنوك اإىل 

التعامل االإلكرتوين وبطاقات ال�صحب لت�صهيل االإجراءات 

والتعام���لت، يف الوقت الذي ال ي���زال بع�ش املواطنني 

يتخوفون اإىل االآن من ال�رصف من خلل االأجهزة احلديثة.

بطل العمل الفنان الليبي علء االأوجلي، قال يف ت�رصيحات 

خا�صة ل�"�صكاي نيوز عربية"، اإن امل�صل�صل ي�صع اإ�صبعه 

على بع����ش امل�صكلت التي يعاين منه���ا املواطنني يف 

امل�صارف، من خلل حلقات منف�صلة، بحيث يقدم يف كل 

ي���وم م�صكلة بنكية، ويوجه امل�صاهد اإىل تلفيها يف اإطار 

كوميدي م�صوق يجذب املتابع منذ الدقيقة االأوىل وحتى 

االأخرية.

»اأفهم قبل«.. دراما كوميدية 

تك�سف »معاناة الليبيني«

زايد النور والقب�س الم�سيء في درب الم�سيرة المظفرة للإمارات 

بقلم ال�شاعر والكاتب: اأنور بن حمدان الزعابي

فتحت الرئا�ص���ة العامة ل�صوؤون 

امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي، 

خلل �صهر رم�ص���ان لهذا العام 

)1442ه����(، التو�صعة ال�صعودية 

الأداء  الثالثة بامل�صجد احل���رام، 

ال�صلوات، وذل���ك حتقيقًا الأعلى 

وتطبي���ق  ال�صلم���ة،  معاي���ري 

االإج���راءات االحرتازي���ة ل�صمان 

�صلم���ة قا�ص���دي وزوار البي���ت 

العتيق.

وجه���زت الرئا�ص���ة )60( م�صليًا 

داخ���ل التو�صع���ة )38( للرجال، 

و)22( للن�ص���اء، وزودت جمي���ع 

بكام���ريات  التو�صع���ة  مداخ���ل 

لقيا�ش درجة احلرارة، ووزع )91( 

موظفا، من موظفي الرئا�صة على 

اأربع ورديات، وبجانبهم اأكر من 

)320( عام���ل وم�رصف���ا للعمال 

اخلدمية.

وحول اآلي���ة العمل، والتجهيزات 

التي قام���ت بها الرئا�صة العامة 

ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد 

النبوي خلل االأيام املا�صية، بني 

مدي���ر االإدارة العام���ة للتو�صعة 

ال�صعودية الثالثة املهند�ش فار�ش 

ب���ن حممد املط���ريف، اأن كميات 

ماء زمزم التي توزع يوميًا على 

 )12950( اإىل  ت�ص���ل  امل�صل���ني 

لرتاً موزعة عل���ى )127( حقيبة 

اأ�صطوانية، و)19( حافظة �صحب، 

و)33( األف عبوة ذات اال�صتخدام 

الواحد، ُتوزع على امل�صلني من 

خلل )50( حقيبة.

االأعمال  ُتنف���ذ  املط���ريف  وقال 

اخلدمية يف التو�صعة ال�صعودية 

الثالثة من خ���لل )288( عامل، 

و)22( مراقب���ا، و)8( م�رصف���ني، 

اإ�صافة اإىل )91( موظفا، موزعني 

على اأربع جمموعات للعمل مدار 

ال�صاعة.

واأكد اأن تنظي���م دخول امل�صلني 

بالتع���اون مع اجله���ات االأمنية 

امل�صارك���ة، ومن خ���لل االأبواب 

وه���ي  للدخ���ول  املح���ددة 

114،104،165،175  ،123،121(

)،111،107،119،100،170،169

، واأن االأب���واب املحددة للخروج 

ه���ي )106،116،173(، باالإ�صافة 

اإىل ب���اب )158( و)125( والت���ي 

تفت���ح اأوقات ال�ص���لة للخروج 

فق���ط(، م�ص���ريا اإىل اأن جمي���ع 

بعد  الدخول  واأب���واب  امل�صارات 

وخروج  ال�صل���وات  من  االنتهاء 

امل�صل���ني تتح���ول اإىل م�صارات 

واأب���واب خروج، م���ن اأجل راحة 

اإىل  باالإ�صافة  امل�صلني،  و�صلمة 

تزويد جميع امل�صايات واالأبواب 

باأجه���زة التعقي���م، واملل�صقات 

التوعوية.

داخل  االإفط���ار  وحول وجب���ات 

التو�صعة ذكر املطريف اأن الرئا�صة 

العامة ل�ص���وؤون امل�صجد احلرام 

وامل�صجد النب���وي، تقوم بتوزيع 

الوجبات املغلفة التي ت�صمن من 

خللها �صلم���ة اجلميع، ويطبق 

يف عملي���ات التوزي���ع جمي���ع 

االإجراءات االحرتازية.

يف  ي�ص���ارك  املط���ريف  وق���ال 

اأكر  التو�صعة ال�صعودية الثالثة 

م���ن )14( جهة تطوعي���ة، منهم 

)150( متطوع���ا ي�صارك���ون يف 

توزيع الوجبات وتوعية امل�صلني، 

و )100( متطوع �صحي، و )150( 

ال�صعودية  متطوعًا من اجلمعية 

للهلل االأحمر، م�صيدا بالت�صميم 

للتو�صعة  والهند�صي  االإن�صائ���ي 

والذي جاء  الثالث���ة،  ال�صعودية 

باأح���دث الت�صاميم وب�صكل فريد 

وممي���ز، �صه���ل عملي���ة تطبيق 

االإج���راءات االحرتازي���ة وتوزيع 

امل�صلي���ات، يف ظل توفري جميع 

االإمكانات، لتحقيق تطلعات والة 

االأم���ر –حفظه���م اهلل-، وتقدمي 

لزوار  اخلدم���ات  واأرقى  اأف�ص���ل 

وقا�صدي امل�صجد احلرام.
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قاد الوحدة وقارب بني الأهل والع�سرية يف الوطن الواحد بعد ال�ستات 

زاي���د �صخ�صية نادرة ل���ن تتكرر يف 

التاري���خ ،كاريزما وح�ص���ور مده�ش 

و�صورة ت���رى يف معانيها كل ال�صيم 

والقيم وم���كارم االأخلق وعزة النف�ش 

و�صم���وخ واأنفة الفر�ص���ان الكرام اأهل 

ال�صجاعة واالإقدام.

يف طفولتي �صلمت على زايد يف حفل 

ا�صتقب���ال قبيلة زعاب )1974( له يف 

منطقتهم التي اأهداها لهم يوم الرفق 

ويوم اخلي���ار بوقفة الع���ز يف �صف 

زاي���د  يوم ال���والء اأ�صتقبلهم يف عام 

)1967( بتاريخ مذكوروم�صطر بالنور 

فل يتجاهله اإال جاهل وال يجحده اإال 

جاحد. 

�صحنا ونحن اأطف���ال مدر�صة الغزايل 

يف البطني )1969(:

نح���ن عيالك يازاي���د.. ومت�صي �صنني 

زايد املباركات .

واأ�صل���م علي���ه يف ق����رص الوثبة عام 

)1996( واأتقدم له بق�صيدتي، 

عندما قل���ت له يا�صاحب ال�صمو ،اأنت 

غني عن ال�صعر 

وكر القول .. وما نقدمه نقطة يف بحر 

�صجاياك العظيمة 

فرد علي قائًل: احلمد اهلل رب العاملني 

اأنا غني بكل �صي ولكنني عن ال�صعب 

ال اأ�صتغن���ي. يومها كان جمل�ش ق�رص 

الوثب���ة حاف���ًل بجمع م���ن ال�صيوخ 

واالأعي���ان والوجه���اء فقلت له مطلع 

ق�صيدتي:

افتتاح التو�سعة الثالثة بالم�سجد الحرام لزوار البيت العتيق

م�سجد امللك في�سل 

يف اإ�سالم اآباد
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