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»موديرنا» تعتزم تقديم نحو 500 مليون جرعة 

من لقاحها لـ »كوفاك�س«

�صلطنة عمان : ت�صغيل م�صنع �أوكيو للغاز 

�لبترولي �لم�صال 

نيويورك-)د ب �أ(:

 و�فقت �رشكة "موديرنا" على تقدمي ما ي�صل �إىل 500 مليون 

جرعة م���ن لقاحها �مل�صاد لكورون���ا �إىل �لربنامج �ملعروف 

با�صم "كوفاك�س"، يف م�صعى لتعزيز جهود �لتلقيح �لعاملية.
�إال �أن وكالة "بلومربج" للأنباء �أو�صحت �أنه من �ملقرر و�صول 

جزء �صغري من هذه �لكمية هذ� �لعام.

وبذلك تن�ص���م �رشكة �الأدوية �الأمريكي���ة �إىل �رشكات تطوير 

لقاح���ات من بينه���ا �أ�ص���ر�زينيكا وفايزر و"جون�ص���ون �آند 

جون�ص���ون" لتوري���د لقاح���ات �إىل كوفاك�س، �لت���ي تو�جه 

�نتكا�صات يف حماولتها م�صاعدة �لدول ذ�ت �لدخل �ملنخف�س 

على توفري �للقاحات ملو�طنيها.

م�ص���قط -) د ب �أ(:  �أعلنت �رشكة �أوكيو  يف �صلطنة عمان �م�س 

�الثنني عن بدء �لت�صغيل �لتجريبي الأحد م�صاريع �لطاقة �ملهّمة 

وهو م�ص���نع �أوكيو للغاز �لبرويل �مل�ص���ال بتكلفة ��صتثمارية 

بلغت 826 مليون دوالر �أمريكي. وقالت �ل�رشكة، ح�ص���بما �أفادت 

وكال���ة �الأنباء �لعمانية �م����س ، �إن هذ� �مل�رشوع  يعد �الأول من 

نوعه ملعاجلة �لغاز يف �ل�ص���لطنة ال�ص���تخل�س �لغاز �لبرويل 

�مل�صال و�ملكثفات من �صبكة �أوكيو للغاز.

ووفق  �ل�رشكة ، �صُي�صهم م�صنع �أوكيو للغاز �لبرويل �مل�صال يف 

�إيجاد مرفق جدي���د للطاقة يف حمافظة ظفار يرتكز على �إنتاج 

�لغاز �لبرويل �مل�صال و�لذي يعدُّ �أحد �أنو�ع �لوقود �لتي تتمتع 

بقيمة وتناف�ص���ية عالية وي�ص���هد �لطلب عليه منو� متز�يد� يف 

�الأ�صو�ق �ملحلية و�لدولية.

درجات الحرارةمو�قيت �ل�صالة

بيروت-وكاالت:

قال���ت م�ص���وؤولة يف منظمة 

�ص���ريبا غري�حلكومي���ة �م�س 

�الثن���ني �إن دعوى ق�ص���ائية 

مرفوعة يف فرن�ص���ا ب�ص���اأن 

لبن���ان  يف  ف�ص���اد  مز�ع���م 

ت�ص���تهدف حاك���م م����رشف 

لبنان �ملركزي ريا�س �صلمة 

و�صقيقه و�أحد م�صاعديه.

مديرة  رو�ص���و  ل���ور�  وقالت 

برنامج �لتدفقات �ملالية غري 

�مل�رشوعة يف �صريبا لرويرز 

�إن �لدعوى �لت���ي ُرفعت يوم 

باأ�ص���ول  تتعل���ق  �جلمع���ة 

�ليورو يف  عقارية مبلي���ني 

فرن�صا.

م���ن جانب���ه، ق���ال حاك���م 

م�رشف لبنان لوكالة رويرز 

�ملمتلكات  هذه  ��ص���رى  �إنه 

قبل تعيين���ه حمافظا للبنك 

�ملركزي.

ر�م �لله-)د ب �أ (:

  �أ�ص���در �لرئي�س  �لفل�ص���طيني حمم���ود عبا�س �م�س 

�الثنني مر�ص���ومَا رئا�صيًا بتمديد حالة �لطو�رىء ل�صهر 

جديد ملو�جهة فريو����س كورونا. وذكرت وكالة �الأنباء 

و�ملعلوم���ات �لفل�ص���طينية ) وفا( �م�س �أن �ملر�ص���وم 

ت�صمن  �إعلن حالة �لطو�رئ يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�عتب���ار�ً من يوم �أم����س �الثنني وملدة ثلث���ني يومًا، 

ملو�جهة ��صتمر�ر تف�صي وباء فريو�س "كورونا".

�أعلنت وزيرة �ل�ص���حة  �لفل�ص���طينية مي �لكيلة �م�س 

ت�ص���جيل 11 وفاة و565 �إ�صابة جديدة بكورونا و779 

حالة تعاف خلل �ل�24 �صاعة �ملا�صية.

عمان-وكاالت:

�خلارجي���ة  وز�رة  وجه���ت 

�الأردنية، �أم�س �الثنني، مذكرة 

�حتجاج ر�صمية �إىل �إ�رش�ئيل، 

عن  بالكف  فيه���ا  طالبته���ا 

و��ص���تفز�ز�تها"،  "�نتهاكاتها 
�لقائ���م  �لو�ص���ع  و�ح���ر�م 

و�صلطة  و�لقانوين،  �لتاريخي 

�أوق���اف  �إد�رة  و�ص���لحيات 

�لقد����س و�ص���وؤون �مل�ص���جد 

�الأق�صى.

�ل���وز�رة يف بي���ان  ود�ن���ت 

�النته���اكات  "��ص���تمر�ر 
�مل�ص���جد  يف  �الإ�رش�ئيلي���ة 

�الأق�صى و�إمعانها باالنتهاكات 

من خ���لل �ل�ص���ماح باإدخال 

�ملتطرف���ني �إىل �مل�ص���جد يف 

�أول �أيام �لع����رش �الأو�خر من 

�صهر رم�ص���ان وحتت حماية 

�ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية".

�أنقرة-وكاالت:

قال وزير �لتجارة �لركي حممد مو�س، �أم�س �الثنني، 

قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذ� �الأ�صبوع، �إن بلده 

تريد حت�صني علقاتها �القت�صادية مع م�رش، وذلك يف 

�لوقت �لذي تعمل على �إ�صلح �لعلقات �لدبلوما�صية 

بينهما.

وتوترت �لعلقات بني تركيا و�أنقرة على خلفية �إيو�ء 

�الأخرية لقادة من تنظي���م �الإخو�ن، متهمني بارتكاب 

جر�ئ���م يف م�رش، ومطلوبني للعد�ل���ة �أمام �ملحاكم 

�مل�رشية.

تركيا ترغب في تح�صين �لعالقات 

�القت�صادية مع م�صر

�حتجاج ر�صمي �أردني �صد �إ�صر�ئيل 

ب�صاأن »�نتهاكات �الأق�صى«
دعوى ق�صائية بفرن�صا �صد حاكم م�صرف 

لبنان �لمركزي

�لرئي�س �لفل�صطيني يمدد حالة �لطو�رئ 

لمو�جهة كورونا
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�أبوظبي-و�م:

 �أر�ص���لت دولة �الإم���ار�ت �م�س �الثنني 

طائ���رة حتمل على متنه���ا 52 طنا من 

�ملو�د �لغذ�ئي���ة �إىل جمهورية �لنيجر، 

وذل���ك يف �إطار مب���ادر�ت �لدولة خلل 

�صهر رم�صان �لكرمي.

 كم���ا �أر�ص���لت دول���ة �الإم���ار�ت �م�س 

�الثن���ني طائرة حتمل عل���ى متنها 50 

طنا من �مل���و�د �لغذ�ئية، �إىل جمهورية 

قريغيز�ص���تان، وذلك يف �إطار مبادر�ت 

�لدولة خلل �صهر رم�صان �لكرمي.

وقال �صعادة �ص���عيد مطر �لقمزي �صفري 

�أوزبك�ص���تان  ل���دى جمهورية  �لدول���ة 

�ل�ص���فري غري �ملقيم لدى قريغيز�صتان: 

"�أخذت دولة �الإمار�ت على عاتقها دعم 
�لدول �ل�ص���قيقة و�ل�صديقة، يف �لظروف 

و�الأوقات كافة

الإمارات تر�سل طائرتين من المواد الغذائية 
اإلى قيرغيز�ستان والنيجر

التحاد الدولي لنقابات اآ�سيا 
واأفريقيا ي�سيد بجاهزية 

الإمارات ل�ست�سافة اإك�سبو 
�أبوظبي-و�م:

 �أ�صاد �صعود �حلجيلن رئي�س �الحتاد �لدويل لنقابات 

�آ�ص���يا و �أفريقيا باجلاهزية �لكبرية و�ال�صتعد�د�ت 

�ملتميزة �لتي تقوم بها دولة �المار�ت الإ�صت�ص���افة 

�إك�ص���بو 2020 دبي حتت �صعار " تو��صل �لعقول .. 

و�ص���نع �مل�صتقبل" الفتا �إىل �أن ذلك لي�س م�صتغربا 

على دولة �الإمار�ت �لتي �عتدنا منها على �لنجاح 

يف تنظيم �الأحد�ث �لكبرية.

وقال �حلجيلن يف ت�رشيحات له �إن دولة �الإمار�ت 

جنح���ت يف �لتغلب عل���ى �آثار فريو����س كورونا .. 

مو�ص���حا �أن عجلة �لتنمية يف دول���ة �الإمار�ت مل 

تتوق���ف عن �لدور�ن بف�ص���ل روؤى �لقيادة �حلكيمة 

ل�ص���احب �ل�صمو �ل�ص���يخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�ص���احب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 

الإمارات تدين محاولة الحوثيين 
ا�ستهداف نجران ب�ساروخ 

بالي�ستي وطائرتين مفخختين
�أبوظبي-و�م:

 �أعرب���ت دولة �الإم���ار�ت عن �إد�نتها و��ص���تنكارها 

�ل�ص���ديدين حماوالت ميلي�صيات �حلوثي �الإرهابية 

�ملدعوم���ة من �إير�ن، ��ص���تهد�ف �ملدنيني و�الأعيان 

�ملدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف مدينة جنر�ن 

يف �ململكة �لعربية �ل�ص���عودية �ل�صقيقة، من خلل 

�صاروخ بالي�صتي وطائرتني مفخختني، �عر�صتها 

قو�ت �لتحالف.

و�أكدت دول���ة �الإمار�ت يف بيان �ص���ادر عن وز�رة 

�خلارجي���ة و�لتع���اون �ل���دويل �أن ��ص���تمر�ر هذه 

�لهجمات �الإرهابية جلماعة �حلوثي يعك�س حتديها 

�ل�ص���افر للمجتمع �ل���دويل و��ص���تخفافها بجميع 

�لقو�نني و�الأعر�ف �لدولية.

وحثت �لوز�رة �ملجتمع �لدويل على �أن يتخذ موقفا 

فوريا وحا�ص���ما لوقف هذه �الأعمال �ملتكررة �لتي 

ت�صتهدف �ملن�صاآت �حليوية و�ملدنية و�أمن �ململكة، 

و�إمد�د�ت �لطاقة و��صتقر�ر �القت�صاد �لعامليني، 
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 ™eÉL  õcôe  ‘ …QÉ°†◊G  π°UGƒàdG

 ¬dòÑj  Ée  ¿EG"  :ÒÑµdG  ójGR  ï«°ûdG

 öTÉÑŸG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH  õcôŸG

 øe áë∏°ùŸG äGƒ≤dG •ÉÑ°V …OÉf ™e

 ájÒÿG  äGQOÉÑŸG  Ëó≤J  ‘  Oƒ¡L

 ÜQÉ≤àdG  Rõ©J  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh

 øe  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH  ÊÉ°ùfE’G

 ¢SÉµ©fG  äÉÄØdGh  äÉaÉ≤ãdG  ∞∏àfl

 ‘ ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG √QhòL ≈°SQCG ÉŸ

 º«gÉØe  øe  äGQÉeE’G  ádhO  ™ªà›

 õ«Á’  …òdG  ÊÉ°ùfE’G  πª©dGh  ÒÿG

."iôNCGh áaÉ≤K ÚH

 ôKBÉŸG  ôcòà°ùf  PEG  h  "  :  ±É°VCGh

 ≈∏Y ∞≤f ¢ù°SDƒŸG ódGƒ∏d á«fÉ°ùfE’G

 äôªKCG  ÒÿGh ∫òÑdÉH á∏aÉM IÒ°ùe

 ádhO  øe  π©L  ÉªMÓJh  É°ûjÉ©J

 IQOÉÑŸG  ‘  iòàëj  ’Éãe  äGQÉeE’G

."∫òÑdGh AÉ£©dÉH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 »ÑXƒHCG ‘ ÅWÉ°ûdG öüb ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

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

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

." ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 åjOÉMC’G …ƒNC’G AÉ≤∏dG ∫ÓN Éªgƒª°S ∫OÉÑJh

 º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG øe GOóY ’hÉæJ h .. ájOƒdG

 õjõ©àH ≥∏©àj Ée á°UÉN øWGƒŸGh øWƒdG ¿hDƒ°T

 IOÉ©°ùdG  ≥«≤–h  áÁôµdG  IÉ«◊G  äÉeƒ≤e

 IOÉ«≤dG πX ‘ øWGƒª∏d »YÉªàL’G QGô≤à°S’Gh

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áª«µ◊G

 áaÉ°VEG  .."ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 áëFÉL áëaÉµŸ ádhódG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ¤EG

 ∞∏àfl ≈∏Y É¡JGÒKCÉJ øe ó◊G h " ÉfhQƒc "
 ‘  á«©«Ñ£dG  IÉ«◊G  ¤EG  IOƒ©∏dh  ä’ÉéŸG

.âbh ´öSCG

 Oƒ¡÷G π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ‘ Éªgƒª°S ôcòà°SGh

 º¡ªMQ " ¿ƒ°ù°SDƒŸG IOÉ≤dG É¡dòH »àdG ácQÉÑŸG

 ¬à°†¡fh øWƒdG Gòg ¿ÉcQCG  â°SQCG  »àdGh  " ˆG

 º¡ª«bh º¡é¡f ≈∏Y Éeób Ò°ùdG GócCGh .. ¬à«ªæJh

.¬à©aQ h øWƒdG äÉÑ°ùàµe ≈∏Y á¶aÉëª∏d

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S ..  AÉ≤∏dG  ö†M

 ï«°ûdG ƒª°S h »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿ƒæëW

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh

 ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S h ‹hódG ¿hÉ©àdGh

 ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ¢ù«FôdG  ¿GÒ£∏d  »HO  áÄ«g  ¢ù«FQ  Ωƒàµe  ∫BG

 óªfi ï«°ûdG h äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ ≈∏YC’G

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH

 óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©e h »ÑXƒHCG äGQÉ£e

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb

 ∑QÉÑŸG áØ«∏N ¿hó∏N ‹É©e h ádhódG ¢ù«FQ

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ

 π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°S h …ò«ØæàdG

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

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

 IQGRƒdG  âæ∏YCG  º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh  "19

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL É°üëa 156,940 AGôLEG

 ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH

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

 ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh

 ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG 1,772 øY ∞°ûµdG ‘

 É¡©«ªL áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM

 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG

.ádÉM 525,567

 äÉ«YGóàH ä’ÉM 3 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc   

 OóY ≠∏Ñ«d óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G

.ádÉM 1,596 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh   

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

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

 ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

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

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

.™«ª÷G

 ádÉM 1,769 AÉØ°T øY É°†jCG  IQGRƒdG  âæ∏YCGh

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

 á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¬°VGôYCG øe ΩÉàdG

 ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG

.ádÉM 506,020 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

:ΩGh-IÒéØdG

 »°VÉŸG ΩÉ©dG IÒéØdG IQÉeEG ¿Éµ°S OóY ≠∏H 

 IÒéØdG õcôe äGôjó≤J Ö°ùëH áª°ùf 292358

. AÉ°üMEÓd

 øe 24 `dG Oó©dG AÉ°üMEÓd IÒéØdG õcôe Qó°UCGh

 …òdG  2020 ΩÉ©d  …ƒæ°ùdG  »FÉ°üME’G  ÜÉàµdG

 äÉ«FÉ°üM’Gh ¿Éµ°ùdG ∫ƒM ÉHÉH 15 ≈∏Y πªà°TG

 º«∏©àdGh ádÉª©dGh AÉæÑdGh ó««°ûàdGh ájƒ«◊G

 á«YÉªàL’G  äÉ«FÉ°üM’Gh  áë°üdGh  áaÉ≤ãdGh

 áYGQõdGh  á«æeC’G  äÉ«FÉ°üM’Gh  AÉ°†≤dGh

 π≤ædGh  ábÉ£dGh  áYÉæ°üdGh  á«fGƒ«◊G  IhÌdGh

 äÉ«FÉ°üM’Gh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh ä’É°üJ’Gh

 á«°SÉ«≤dG ΩÉbQC’Gh áÄ«ÑdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG

.∂∏¡à°ùŸG QÉ©°SC’

 2020 ΩÉ©d …ƒæ°ùdG »FÉ°üME’G ÜÉàµdG Ö°ùëHh

 859 êGhõdG ä’ÉMh 3279 ó«dGƒŸG OóY ≠∏H..

. 309 äÉ«aƒdG OóYh 159 ¥Ó£dG ä’ÉMh

 äÉ«FÉ°üM’G  âæª°†J  º«∏©àdG  ∫É›  ‘h

 »àdG  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG  ´ƒª›

 OóYh 43594 áÑ∏£dG OóYh ICÉ°ûæe 68 â¨∏H

. 8 É«∏©dG äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG

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

 A≈WÉ°ûdG öüb ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 »cÒeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y õfƒc ¢ùjôc

 QƒJÉæ°ùdG  ¬≤aGôj  »WGôbƒÁódG  Üõ◊G  øY

.Údƒg ¿Éa ¢ùjôc

 á«é«JGÎ°SE’G ∞dÉëàdG äÉbÓY AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚH áªFÉ≤dG

 äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh

 ,ÉgÒZh ájôµ°ù©dGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG

 ΩÉeC’G ¤EG É¡©aOh äÉbÓ©dG √òg ºYO πÑ°Sh

 ídÉ°üŸG  Rõ©j  ÉÃ  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘

.Ú≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG

 äGP  ÉjÉ°†≤dG  øe kGOóY ¿ÉÑfÉ÷G  åëH Éªc

 ∑Î°ûŸG  πª©dGh  ,»ª«∏bE’G  øeC’ÉH  á∏°üdG

 á¡LGƒeh ¿hÉ©àdGh ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’G QGôbE’

 ¥öûdG  á≤£æe  ‘  ´GöüdGh  ôJƒàdG  ÜÉÑ°SCG

 á«ªæJ  áë∏°üŸ  »≤jôaE’G  ¿ô≤dGh  §°ShC’G

.ÉgQÉgORGh É¡eó≤Jh É¡Hƒ©°T

 ∫BG ójGR øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S AÉ≤∏dG ö†M

 ï«°ûdG ƒª°Sh »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f

 á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY

 øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©eh ‹hódG ¿hÉ©àdGh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿GóªM

 óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©e h ádhódG ¢ù«FQ

 ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG  QÉ°ûà°ùŸG  ¢TÉbôb

 áØ«∏N ¿hó∏N ‹É©eh ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG

 ƒ°†Y ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ ∑QÉÑŸG

 ∑QÉÑe  óªfi  IOÉ©°Sh  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

. »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ÅWÉ°ûdG ô°üb »a ó°TGQ øH óªëe √ÉNCG πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

¿É°†eQ »a É k«eƒj QÉ£aEG áÑLh ∞dCG 15 ´Rƒj ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe  : ¿ƒæëW øH áØ«∏N

 »àdG á∏«ÑædG âHGƒãdGh º«≤dG ô°ûf ≈∏Y ¿ƒ°üjôM

ójGR ï«°ûdG ÉgÉ°SQCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‹h ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe º¶f 

 ójGR øH óªfi á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH »ÑXƒHCG ó¡Y

 ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY IöVÉfi á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d

 ÉgÉ≤dCG  á«ë°†àdGh  øWƒdG  ÖM  ¿Gƒæ©H  »FôŸG

 ÒÑc  ,OGó◊G  õjõ©dGóÑY  óªMCG  QƒàcódG  á∏«°†a

 …ÒÿG πª©dGh á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdG IôFGóH ÚàØŸG

 á©eÉ÷G  ‘  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  ƒ°†Yh  »HO  ‘

 AGó¡°ûdG AÉæHCGh …hP øe OóY ácQÉ°ûeh Qƒ°†ëH

.áaÉc ádhódG äGQÉeEG ‘

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG ócCGh

 ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ ôjóe

 AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe ¿CG »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

 ÇOÉÑŸGh  âHGƒãdGh  º«≤dG  ¢SôZ  ≈∏Y  ¢üjôM

 ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG É¡°SQCG  »àdG á∏«ÑædG

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

 ÈY ∂dPh ºgöSCGh AGó¡°ûdG äÉæHh AÉæHCG ¢SƒØf ‘

 É¡æ«H øeh ∫É°üJ’G äGhOCGh πFÉ°SƒdG øe ójó©dG

.ËôµdG ô¡°ûdG Gòg ∫ÓN á«fÉ°†eôdG ¢ùdÉéŸG

 Ωƒ«H AÉØàM’G ™e øeGõàJ IöVÉëŸG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  GócDƒe  ,ÊÉ°ùfE’G  πª©∏d  ójGR

 É¡àfÉµe  ï«°SôJ  âYÉ£à°SG  IóëàŸG  á«Hô©dG

 ÊÉ°ùfE’Gh  …ÒÿG  πª©dG  ∫É›  ‘  É¡JOÉjQh

 ¬àdòH  Ée  πX  ‘ á°UÉN  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ∫hO  ∞∏àîŸ äGóYÉ°ùe øe ¬àeóbh  Oƒ¡L øe

 äÉjó– á¡LGƒe É¡æe á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ⁄É©dG

 »àdG 19-ó«aƒc óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL

.⁄É©dG âMÉàLG

 Êƒ¡Ñ«dG  ⁄É°S  ódÉN  QƒàcódG  OÉ°TCG  ¬à¡L  øe

 Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  ôjóe  …ôgÉ¶dG

 ¬H Ωƒ≤j …òdG º¡ŸGh …ƒ«◊G QhódÉH á«fÉ°ùfE’G

 áÄ°ûæàdG  ∫É› ‘ AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe

 øe  ¬H  Ωƒ≤jÉe  ∫ÓN øe  »©ªàéŸG  ÚµªàdGh

 á«YƒJ  äÓªMh äGöVÉfih á£°ûfCGh  äÉ«dÉ©a

 á«æWƒdG âHGƒãdGh á∏«ÑædGh º«≤dG ¢SôZ ¤EG ±ó¡J

 ™ªàéŸG íFGöT øe ádÉ©ah áª¡e áëjöT iód

.øWƒdG AGó¡°T …Ph öSG º°†J »àdG

 ..  kÉ©°SGh  kÓYÉØJ  âb’  »àdG  IöVÉëŸG  ∫ÓNh

 ¬d  QƒØ¨ŸG  º«b  OGó◊G  óªMCG  QƒàcódG  ôcòà°SG

 AÉ£©dG ‘ ÊÉ°ùfE’G ¬é¡æeh ¬ÑbÉæeh ójGR ï«°ûdG

 øWƒdG  AÉæH  ‘ ábOÉ°üdG  ¬«YÉ°ùeh á«ë°†àdGh

 IÉ«◊G  iƒà°ùÃ  AÉ≤JQ’Gh  äGRÉ‚’G  ó««°ûJh

 äÉ«fÉµeE’G  áaÉc  Òî°ùJ  ÈY  ¬Ñ©°ûd  áÁôµdG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO âëÑ°UCG  ≈àM äGhÌdGh

 ∞∏àfl ‘ áeó≤àŸG ∫hódG ±É°üe ‘ IóëàŸG

.IÉ«◊G »MÉæe

 øWƒdG AGó¡°T ä’ƒ£H OGó◊G QƒàcódG ôcòà°SG Éªc

 AÉ£Y  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe..  áª«¶©dG  º¡JÉ«ë°†Jh

 ¿GóLh ‘ Qƒf øe ±hôëH ÉHƒàµe π¶«°S AGó¡°ûdG

 ¿CG ócCGh .. AÉ«ahC’G Ö©°ûdG AÉæHCGh ÉgÒª°Vh áeC’G

 AÉ£©dG ‘ É¡bó°UCGh á∏ãeC’G ´hQCG GƒHöV AGó¡°ûdG

 áÄ«∏e É°ShQO Gƒeóbh áYÉé°ûdGh ΩôµdGh ∫òÑdGh

 áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd á∏«∏÷G ÇOÉÑŸGh á∏«ÑædG º«≤dÉH

 øWƒdG øY ´ÉaódG ‘ IÒ°ùŸGh è¡ædG Gƒ∏°UGƒ«d

.¬∏LCG øe á«ë°†àdGh

äÉ«ah 3h áHÉ°UEG 1^772 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1769 AÉØ°T

 Iô«éØdG IQÉeEG ¿Éµ°S OóY áª°ùf 292358  

kGójóL kÉ°üëa 156^940 …ôéJ záë°üdG{  ¢ù∏ée »a kGƒ°†Y πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

»cô«eC’G ñƒ«°ûdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H 

 á«bôH  zˆG  ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ¢ù«FQ GOhO »LófCG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG áÄæ¡J

 Qƒà°SódG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæÃ GóædƒH ájQƒ¡ªL

.√OÓÑd

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¤EG  Úà∏KÉ‡  áÄæ¡J  »à«bôH

.GOhO »LófCG

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

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàµe

 ¢Sƒ«JÉe ‹É©e ¤EG É°†jCG áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f

 GóædƒH  ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ  »µ°ùà«aGQƒe

.É¡°ùØf áÑ°SÉæŸÉH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG  IQGOEG  áæ÷  "  âæ∏YCG  

 IQÉeEG ‘ ÉfhQƒc áëFÉL øY áªLÉædG çQGƒµdGh

 á°UÉÿG ôØ°ùdG äGAGôLEG åjó– øY " »ÑXƒHCG

 IQÉeE’G ‘ Úª«≤eh ÚæWGƒe øe Úª©£ŸÉH

 ¢ùeCG Ωƒj øe GQÉÑàYG É¡H πª©dG CGóÑj ¿CG ≈∏Y

. 2021 ƒjÉe 3 ÚæKE’G

 øe  Ö∏£à«a  áKóëŸG  äGAGôLEÓd  É≤ahh        

 AGôLEG AGö†ÿG ∫hódG øe ÚeOÉ≤dG Úª©£ŸG

 ‘ ‘É°VEG ¢üëah ∫ƒ°UƒdG óæY PCR ¢üëa

 ..»ë°üdG ôéë∏d áLÉ◊G ¿hO ,¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG

 ∫hódG  øe  ÚeOÉ≤dG  Úª©£ª∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG

 PCR ¢üëa AGôLEG  º¡«∏Y ÖLƒà«a ,iôNC’G

 ,ΩÉjCG  5  IóŸ  »ë°üdG  ôé◊Gh  ∫ƒ°UƒdG  óæY

 øe ™HGôdG Ωƒ«dG ‘ ôNBG ¢üëa AGôLEG ºK øeh

.ádhódG ‘ ∫ƒ°UƒdG

 øe Úª©£ŸG  ™«ªL ≈∏Y ∫ƒcƒJÈdG  ≥Ñ£jh

 øjòdG  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  Úª«≤eh  ÚæWGƒe

 áYô÷G  º¡«≤∏J  òæe  ÌcCG  hCG  Éeƒj  28  Gƒ∏ªcCG

 º«©£àdG ôjô≤J ‘ âÑãŸGh ,ìÉ≤∏dG øe á«fÉãdG

.ø°ü◊G ≥«Ñ£J øe

 Ò¨H  á°UÉÿG  ôØ°ùdG  äGAGôLE’  áÑ°ùædÉH  ÉeCG

 ,  IQÉeE’ÉH  Úª«≤eh  ÚæWGƒe  øe  Úª©£ŸG

 ∫hódG øe ÚeOÉ≤dG Úª©£ŸG ÒZ øe Ö∏£à«a

 ¿hO ∫ƒ°UƒdG óæY PCR ¢üëa AGôLEG AGö†ÿG

 AGôLEG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  »ë°üdG  ôéë∏d áLÉ◊G

 Ωƒ«dGh  ¢SOÉ°ùdG  Ωƒ«dG  ‘ Ú«aÉ°VEG  Ú°üëa

.öûY ÊÉãdG

 øe ÚeOÉ≤dG Úª©£ŸG ÒZ ≈∏Y ÖLƒàj Éªc

 ∫ƒ°UƒdG óæY PCR ¢üëa AGôLEG ,iôNC’G ∫hódG

 AGôLEG ºK øe h ΩÉjCG 10 IóŸ »ë°üdG ôé◊Gh

.øeÉãdG Ωƒ«dG ‘ ôNBG ¢üëa

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

Qƒà°SódG Ωƒj iôcòH GóædƒH ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j

 ôéëdG Iôàa ¢ü∏≤J »ÑXƒHCG 
 êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG ø«ª©£ª∏d

ΩÉjCG 5 ≈dEG

 óªfi øH ¿GóªM Qƒ°†ëH ÅWÉ°ûdG öüb ‘ ó°TGQ øH óªfi √ÉNCG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi

»cÒeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ‘ kGƒ°†Y ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 1968 ΩÉY É¡JCÉ°ûf òæe " ájôëÑdG äGƒ≤dG " äôe 

 äGƒ≤∏d  á«≤«≤◊G  IôØ£dG  âfÉch  IóY  πMGôÃ

 ¬d QƒØ¨ŸG É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ∫ÓN ájôëÑdG

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

 Gòg  ÈàYG  Gòd  1983 ΩÉY  ƒjÉe  øe  ÊÉãdG  ‘

 äGƒ≤∏d Éeƒj ƒjÉe øe ÊÉãdG ±OÉ°üj …òdG Ωƒ«dG

.ΩÉY πc ¬H πØà– ájôëÑdG

 ∫É°üJÓd ájò«ØæàdG IQGOE’G äóYCG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 ¿CG  ¬«a  äócCG  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  Gôjô≤J  »YÉaódG

 á«°ù«FôdG ´ôaC’G óMCG ó©J »àdG ájôëÑdG äGƒ≤dG

 øe  ≠dÉH  ΩÉªàgÉH  â«¶M  áë∏°ùŸG  ÉæJGƒ≤d

 á«é«JGÎ°SE’G §£ÿG QÉWEG  ‘ É¡æ«ª°†J å«M

 äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  äôah  ó≤a  í∏°ùà∏d

 ájôëÑdG  äGôFÉ£dGh  ¥QGhõdGh  øØ°ùdG  áë∏°ùŸG

 á«dÉY IAÉØc äGP í«∏°ùJ äÉeƒ¶æÃ ÉgójhõJ ™e

 √ôaƒJ Ée çóMCG  ≥ah äÉ«∏ª©dG  ÖdÉ£e ≥≤–

 Ωƒ≤j  å«M  á«ŸÉ©dG  ájôµ°ù©dG  É«LƒdƒæµàdG

 òNCÉJ á≤«ªY á«æa äÉ°SGQO ≈∏Y í«∏°ùàdG  Gòg

 ´ôaCG ™e ájôëÑdG ÉæJGƒb πeÉµJ QÉÑàY’G Ú©H

 ácô©e QÉWEG ‘ πª©dGh iôNC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

.ácÎ°ûŸG áë∏°SC’G

 πØà–  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  ¿CG  ¤EG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 òæe ∂dPh äGRÉ‚E’G øe ójó©dÉH á∏aÉM äGƒæ°ùH

 Qƒ£àdGh åjóëàdG ¿ƒµj ’ ¿CG É¡°ùØf ≈∏Y âdBG ¿CG

 Gòg ÖcGƒj ¿CG h É¡JGòH Ió©e hCG ìÓ°S ≈∏Y ÉØbh

 ÜÉ©«à°S’G h ôµØdG ‘ Qƒ£J í«∏°ùàdG ‘ Qƒ£àdG

 ÉªFGO ájôëÑdG äGƒ≤dG π¶J ≈àM AGOC’G ‘ Qƒ£Jh

 Iõ«ªŸGh  IÒÑµdG  á«dhDƒ°ùŸG  ºéM  Qób  ≈∏Y

 IôFÉ°S  ájôëÑdG  äGƒ≤dGh  É¡≤JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ŸG

 π¶àd áÑ∏°U IOGQEGh ábOÉ°U áÁõYh áàHÉK ≈£îH

 áÁôµdG ájÉYôdÉH á©àªàe áKGóë∏d áÑcGƒe ÉªFGO

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 " áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ádhódG ¢ù«FQ

." ˆG ¬¶ØM

 ∫ƒ°UƒdG  ‘  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  ìƒªW  ¿CG  ócCGh

 Òª°†dG ‘ Éî°SGQ ≈≤Ñj Oƒ°ûæŸG iƒà°ùŸG ¤EG

 ‘  ï°SGQ  ƒg  Éªc  ájôëÑdG  äGƒ≤∏d  …ôµ°ù©dG

 ¿CG í°VhCG h ..áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d …ôµ°ù©dG Òª°†dG

 óH’ ´ÉaódG IQGRh øe á«dhDƒ°ùŸG √ògh ΩÉªàg’G

 IôHÉãŸGh πª©dG ∫ÓN øe ÒÑc ΩÉªàgG ¬ÑcGƒj ¿CG

 ⁄É©a ,º∏©à∏d å«ã◊G »©°ùdGh OÉ¡àL’Gh ó÷Gh

 QGôªà°SÉH IQƒ£àeh á©jöS ¬KGóMCGh Ò¨àe Ωƒ«dG

 ¿EG " ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ƒ≤H Úeõà∏e

 ¬°VÉ«M øY GhOhòa ºµbÉæYCG  ‘ áfÉeCG  ºµæWh

 øY  OhòdÉa  áëjöUh  áë°VGh  ádƒ≤e  √ògh  "
 óL ¤EG êÉà– IÒÑc á«dhDƒ°ùe øWƒdG ¢VÉ«M

.ôeC’G ‹hCG áYÉWh Qƒ£Jh OÉ¡àLGh πªYh

ájôëÑdG äGƒ≤dG ìƒªW

 á«°VÉe É«∏©dG ájôµ°ù©dG IOÉ«≤dG ¿CG ôjô≤àdG ôcPh

 ¢üjô◊G ï°SGôdG É¡é¡f ¢ùØf ≈∏Yh É¡≤jôW ‘

 äGQób á«ªæJh åjó– §£N õjõ©J h ºYO ≈∏Y

 É¡àÑcGƒe  QGôªà°SG  ¿Éª°Vh  ájôëÑdG  äGƒ≤dG

 äGó©ŸGh  áë∏°SC’G  øe  öü©dG  ‘  Ée  çóMC’

 É¡JGQób  Rõ©j ¿CG  ¬fCÉ°T  øe Ée  πch äÉ«æ≤àdGh

 äGQÉeE’G  ádhO  á°SÉ«°S  õjõ©J  ‘  áªgÉ°ùª∏d

 òÑfh ΩÉFƒdGh ΩÓ°ù∏d á«YGódG IóëàŸG á«Hô©dG

 ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óeh ¿Ghó©dGh ÜÉgQE’Gh ∞æ©dG

 QGƒ÷G ¥ƒ≤M ΩGÎMGh ,⁄É©dG ∫hO ÚH ∞dBÉàdGh

 ÉjÉ°†≤dG π◊ ƒYóJ »àdG É¡FOÉÑÃ ∂°ùªàdG ™e

 ≥«≤°û∏d óæ°S É¡Jƒb ‘ »gh á«ª∏°ùdG ¥ô£dÉH

.≥jó°ü∏d ¿ƒYh

 ‘  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  ìƒªW  ¿CG  ôjô≤àdG  ócCGh

 ≥«≤ëàd  Oƒ°ûæŸG  iƒà°ùŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG

 ÉægÉ«eh »ª«∏bE’G ÉfôëH ≈∏Y ájôëÑdG Iô£«°ùdG

 âHÉK ôëÑdG ‘ ájƒ«◊G Éæ◊É°üeh ájOÉ°üàb’G

 π¶«°Sh ájôëÑdG äGƒ≤∏d …ôµ°ù©dG Òª°†dG ‘

 …ôµ°ù©dG  Òª°†dG  ‘  ï°SGQ  ƒg  Éªc  Éî°SGQ

. áeÉY áë∏°ùŸG ÉæJGƒ≤d

ájôëÑdG äGƒ≤dG åjóëàd á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG

 ájôëÑdG  ÉæJGƒb  Qƒ£J  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SGh

 É≤ah á«YÉaódG É¡JAÉØch É¡JÉeƒ¶æe ‘ ´QÉ°ùàŸG

 øª°V ∂dPh ,á«ŸÉ©dG äÉ«æ≤àdGh º¶ædG çóMC’

 …ôëÑdG  Éædƒ£°SCG  åjóëàd á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG

. IQƒ£àe á«æWh äÉYÉæ°üH √õjõ©Jh

 á«JGQÉeE’G ájôëÑdG äGƒ≤dG äÉfÉµeEG äó¡°T ó≤d

 »àdG  èeGÈdG  ÜÉ≤YCG  ‘  IÒJƒdG  ™jöS  GQƒ£J

 äGó©ŸG çóMCG ≈∏Y PGƒëà°SÓd GôNDƒe É¡àª¶f

 ¥QGhõdGh øØ°ùdG RôHCGh …ôëÑdG í«∏°ùàdG ´É£b ‘

. …ôëÑdG É¡dƒ£°SG øª°V »àdG áãjó◊G

 "´Éé°T" ¥QhõdG

 RÉ¡÷ ™HÉàdG  "´Éé°T" ¥QhõdG Ú°TóJ ” ó≤d

 ¢Vô©e ‘ ,πMGƒ°ùdGh ájƒ«◊G äBÉ°ûæŸG ájÉªM

 ,¥QhõdG  º°†æ«°Sh  /¢ùcóaÉf/  …ôëÑdG  ´ÉaódG

 äÉYÉæ°üdG  IOƒL  ≈∏Y  Gõ«‡  ’Éãe  ó©j  …òdG

 …ôëÑdG »æWƒdG ∫ƒ£°SC’G ¤EG á«æWƒdG á«Hô◊G

.á«JGQÉeE’G ájôëÑdG äGƒ≤dG äGQób GRõ©e

 ácöûdG  ¬à©æ°U  …òdG  "´Éé°T"  ∫ƒW  ≠∏Ñjh

 ¬àYöS π°üJh GÎe 50 "øeGO …OQGƒÑdG" á«æWƒdG

.ájôëH Ió≤Y 22 ¤EG

 á«JGQÉeE’G "äÉjó©°ùdG" áæ«Ø°S

 á«JGQÉeE’G  "äÉjó©°ùdG"  áæ«Ø°S  Ú°TóJ  ”

 ‘ áeóÿG ¤EG É¡eÉª°†fÉH ÉfGòjEG ,ΩÉ¡ŸG IOó©àe

.ájôëÑdG äGƒ≤dG ∫ƒ£°SCG

 ácöT  É¡©«æ°üàH  âeÉb  »àdG  áæ«Ø°ùdG  …ODƒJh

 áYÉæ°üd á«JGQÉeE’G á«æWƒdG z¿ÉàØdG{ á°ù°SDƒe

 ºYódG Ëó≤J É¡æe ΩÉ¡e IóY ájôµ°ù©dG øØ°ùdG

 ájôëÑdG äÓ«µ°ûàdGh ™«eÉéŸG ¤EG »à°ùLƒ∏dG

 AÓNE’Gh ájôëÑdG äGOGóeE’Gh äGƒ≤dG π≤f ÚeCÉJh

.GÎe 14 É¡°VôYh GÎe 71 É¡dƒW ≠∏Ñjh ,»Ñ£dG

¢SÓc »ÑXƒHCG

 º«∏°ùJ øY øØ°ùdG áYÉæ°üd ¿ÉàØdG á°ù°SDƒe âæ∏YCG

 äGƒ≤dG ídÉ°üd É¡©«æ°üJ âdƒJ á«HôM áæ«Ø°S

 ≈ª°ùJ ,¢VGôZC’G IOó©àe áæ«Ø°S ≈gh áë∏°ùŸG

 ,GÎe  92  ƒëf  É¡dƒW  ≠∏Ñj  "¢SÓc  »ÑXƒHCG"
 Úàæ«Ø°S  ™«æ°üàH  ácöûdG  ΩÉ«b  ≈∏Y  IhÓY

.z2 è∏a{ ≈ª°ùJ GÎe 55 IóMGƒdG ∫ƒW ÚjôNBG

 áfƒæ«H ïjQGƒ°U ¥QhõdG
"»∏«¡dG" âaQƒc áÄa

 ∫ƒ≤Y êÉàf ƒg " »∏«¡dG " ïjQGƒ°U ¥QhõdG ¿EG

 áYÉæ°U ƒgh ájƒb á«JGQÉeEG óYGƒ°Sh IÒf á«æWh

 ∫ƒ≤Y òæe QÉëÑdG OÉ«°SCG ÉæfCG ócDƒJ RÉ«àeÉH á«æWh

 OGóLC’G áæ¡e »g ÖcGôŸG h øØ°ùdG áæ¡eh á∏jƒW

 ¬H  ôîØJ  É≤jôY  ÉKGôJh  GódÉN  GõeQ  π¶J  »àdG

."π«L ó©H Ó«L ÉæàdhO

 ‘ ¢SOÉ°ùdG Èà©jh GÎe 72 ¥QhõdG ∫ƒW ≠∏Ñj

 ‘ øØ°S ¢ùªN AÉæH πª°T …òdG áfƒæ«H ´höûe

 ÉæJGƒ≤H …ôëÑdG ∫ƒ£°S’ÉH É¡bÉëàdG ” ≥HÉ°ùdG

 áeó≤àe  ¿GÒf  áª¶fCG  ≈∏Y  …ƒàëjh  áë∏°ùŸG

.ΩÉ¡ŸG áYƒæàe á«dÉà≤dG áª¶fC’G çóMCÉH Ohõeh

 º«ªM ¥QhR

 äBÉ°ûæŸG ájÉªM RÉ¡L ‘ IOÉ«≤dG  ¥QhR ø°TO

 äGƒ≤dG  ídÉ°üd  áeóÿG  πNój  …òdG  "º«ªM  "
 ájƒ«◊G  äÉ°ûæŸG  ájÉªM  RÉ¡éH  áë∏°ùŸG

 ácGöûH  √õ«¡Œh  ¬©«æ°üJ  ”h  πMGƒ°ùdGh

 øØ°ùdG  AÉæÑd  »ÑXƒHCG  ácöT  ÚH  á«é«JGÎ°SG

 ä’É› ‘ ábƒeôŸG á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ióMEGh

. ájôµ°ù©dG øØ°ùdG áYÉæ°U

 ÖjQóàdG á°SQóe ‘ " AÉŸG â– ÖjQóàdG õcôe "
. á∏jƒ£dG ‘ …ôëÑdG

 ™e  ¿hÉ©àdG  …OÉ°üàb’G  ¿RGƒJ  ¢ù∏›  QÉàNG

 ‘ É¡JÈîH áfÉ©à°S’G h "¢ù«dÉJ " áYƒª›

 øe AÉŸG â– á«Hô◊G äÉÑjQóàdG IÉcÉfi ∫É›

 á°SQóe ‘ AÉŸG â– ÖjQóàdG õcôe AÉ°ûfEG ∫ÓN

.á∏jƒ£dG ‘ …ôëÑdG ÖjQóàdG

 "¢ù«dÉJ " äÉfÉµeEG ∞«XƒJ ¤EG õcôŸG ≈©°ùjh

 áª¶fCG  ∫É›  ‘  É«ŸÉY  IóFGQ  ácöT  É¡fƒc

 ájôëÑdG äGƒ≤∏d á°ü°üîŸG äÉéàæŸGh QÉfƒ°ùdG

 QÉfƒ°S  »cÉfi  ∫ÓN  øe  ‹hCG  ÖjQóJ  Òaƒàd

 äGôFÉWh ÎHƒµ«∏g IôFÉWh í£°S áæ«Ø°S/ ΩÉY

 IÉcÉfi ¤EG áaÉ°VEG ../á°UGƒZh …ôëH ´Ó£à°SG

 »≤«≤◊G  âbƒdÉH  á÷É©e  ™e  ÉeÉ“  á«©bGh

 ábódG á«dÉY áLò‰h á«∏«¨°ûJ QÉfƒ°S Iõ¡LCGh

 ¤EG  áYƒªéŸG É¡àeób ¿CG  ≥Ñ°S »àdG  äGó©ª∏d

.á«JGQÉeE’G ájôëÑdG äGƒ≤dG

 ¤EG ¬∏c ∂dP ∫ÓN øe ájôëÑdG äGƒ≤dG ±ó¡Jh

 á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G ∫É«LC’G ÖjQóJ ‘ É¡ªYO

 Üô◊G  ∫É›  ‘  á∏eÉ©dG  ájôëÑdG  QOGƒc  øe

.AÉŸG â–

. ájôëÑdG Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ á«∏c

 ÖjQóJh OGóYE’ É©æ°üeh É«ÁOÉcCG ÉMöU ó©Jh

 º∏©dÉH IQOÉ≤dG áHÉ°ûdG á«æWƒdG QOGƒµdG π«gCÉJh

 É¡ÑLGƒH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ¢ùØædÉH á≤ãdGh áaô©ŸGh

 πªcCG ≈∏Y á∏°SÉÑdG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ±ƒØ°U øª°V

. ¢UÓNEGh ¿ÉØJ πµHh ¬Lh

:IóMƒdG-ábQÉ°ûdG

 á«ªæàdGh  AÉ°üME’G  IôFGód  áãjóM  äÉfÉ«H  âØ°ûc

 ‘ óLÉ°ùŸG OóY ´ÉØJQG øY ábQÉ°ûdG ‘ á«©ªàéŸG

 2813 ¤EG â∏°Uh å«M 2020 ΩÉ©dG ‘ % 27 IQÉeE’G

 ∂dPh  kÉ°UÉN  1551h  kÉ«eƒµM  1262  É¡æe  kGóé°ùe

 ≠dÉÑdGh  2018 ΩÉ©dG  ‘ óLÉ°ùŸG  OóY  ™e  áfQÉ≤e

 1343h  kÉ«eƒµM  880  É¡æe  kGóé°ùe  2223  ÉgOóY

.kÉ°UÉN

 IQÉeE’G  óLÉ°ùe  OóY  ¿CG  IôFGódG  äGöTDƒe  âë°VhCGh

 áæjóe ‘ kGóé°ùe 2119 ≈∏Y ´Rƒàj 2020 ΩÉ©dG ‘

 248h  ≈£°SƒdG  á≤£æŸG  ‘ kGóé°ùe  446h  ábQÉ°ûdG

 OóY  ´Rƒàj  ÚM ‘ ,á«böûdG  á≤£æŸG  ‘ kGóé°ùe

 ‘  óLÉ°ùe  1705  ≈∏Y  2018  ΩÉ©dG  ‘  óLÉ°ùŸG

 ≈£°SƒdG  á≤£æŸG ‘ kGóé°ùe 292h ábQÉ°ûdG  áæjóe

.á«böûdG á≤£æŸG ‘ kGóé°ùe 226h

 »∏°üe 500 øe πbC’ ™°ùàJ »àdG óLÉ°ùŸG äPƒëà°SGh

 ΩÉ©∏d IQÉeE’G ‘ óLÉ°ùŸG OóY øe ÈcC’G Ö«°üædG ≈∏Y

 ™°ùàJ »àdG óLÉ°ùŸG É¡«∏j ,kGóé°ùe 2452 ™bGƒH 2020

 1000 ÚH Éeh ,kGóé°ùe 153 »∏°üe 999h 500 ÚH Ée

 ™°ùàJ »àdG óLÉ°ùŸG ÉeCG ,kGóé°ùe 108 »∏°üe 5000h

.óLÉ°ùe 10 ÉgOóY ≠∏Ñ«a π°üe 5000 øe ÌcC’

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ºî°VC’G " ËôµdG ¿BGô≤dG ™ª› " õ«ªàj 

 ≈∏Y ó«°T …òdG h ⁄É©dG ‘ ¬Yƒf øe

 ábQÉ°ûdG ‘ ™Hôe Îe ∞dCG 800 áMÉ°ùe

. ¬Yƒf øe ójôØdG ¬ª«ª°üàH

 ≈∏Y  Gô¡°T  18 ∫ÓN √ó««°ûJ  ”  ó≤a

 º°†j h á«eÓ°SE’G á«fÉªãdG áªéædG πµ°T

 ΩÉªàg’G ¢ùµ©j âa’ RÉ‚EG ‘ áÑb 34

 AÉæÑH ábQÉ°ûdG IQÉeEG ¬«dƒJ …òdG ÒÑµdG

 h õ«ªŸG »eÓ°SE’G ™HÉ£dG äGP ÊÉÑŸG

.á«eÓ°SE’G IQÉª©dG ∫ÉªL h ìhQ

 ΩÉ©dG  øe  Èª°ùjO  ‘ ™ªéŸG  íààaG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  2020

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 …òdG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ¿BGô≤dG ™ª› QhO öüà≤j ’ ¿CÉH ¬Lh

 GQƒ°U  º°†j  ÉØëàe  ¬fƒc  ≈∏Y  ËôµdG

 øe  ÒãµdG  ¬jód  πH  äÉWƒ£flh

 ¿BGô≤dG  ΩóîJ  »àdG  èeGÈdGh  á£°ûfC’G

 ¿CÉ°ûdÉH  Ú∏eÉ©dGh  Úªà¡ŸGh  ËôµdG

 á«fBGô≤dG äGRÉLE’G èeÉfôH É¡æeh ÊBGô≤dG

 ˆG ≈∏°U »ÑædG ¤EG á∏°üàŸG ó«fÉ°SC’ÉH

 ÇQÉ≤ŸG ÈY √ò«ØæJ ºàjh º∏°Sh ¬«∏Y

.™ªéŸG ‘ á«ŸÉ©dG á«fhÎµdE’G

 øªMôdG óÑY øH OGR Ò°T ï«°ûdG ∫Ébh

 ¿BGô≤dG  ™ªéŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,ôgÉW øH

 ¢UÉN  QGƒM  ‘  ábQÉ°ûdG  ‘  ËôµdG

 ¿EG  /  ΩGh  /  äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd

 á«fhÎµdE’G  ÇQÉ≤ª∏d  ÚÑ°ùàæŸG  OóY

 ÉÑdÉW 323 ≠∏H ™ªéŸG ‘ á«ŸÉ©dG

 øe ÖdÉW º¡æe ∫hO 105 øe áÑdÉWh

 ój ≈∏Y º¡©«ªL Gƒ°SQO ‹Éª°ûdG Ö£≤dG

 ó«fÉ°SC’G ™«ªL ≈∏Y áFô≤eh ÉFô≤e 18

 ≈¡fCG øe º¡æeh 227 ¿BGô≤dG º¡æe ºàN

.óMGh óæ°ùH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG  ájÉbh  h  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 "19-ó«aƒc" ìÉ≤d øe áYôL 32,231 Ëó≤J

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

 ≈àM É¡Áó≤J  ” »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª›

 áYôL  10,666,924  ÚæK’G  ¢ùeCG  Ωƒj

 πµd áYôL 107^85 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh

.¢üî°T 100

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

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

 º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG  áYÉæŸG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘ óYÉ°ùà°S  »àdGh

.19-ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  âª¶f  

 πª©∏d ójGR Ωƒj áÑ°SÉæÃ á«dÉØàMG á«fÉ°ùfE’G

 º«b ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ É¡dÓN ” ÊÉ°ùfE’G

 ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG É¡î°SQ »àdG AÉ£©dGh ÒÿG

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

."√GôK

 ¿GóªM  QƒàcódG  ‹É©e  á«dÉØàM’G  ö†M

 á©eÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ »YhQõŸG º∏°ùe

 á©eÉ÷G ôjóe …ôgÉ¶dG ódÉN QƒàcódG IOÉ©°Sh

 »°ùeÉ°ûdG  ó«©°S  ∑QÉÑe  QƒàcódG  IOÉ©°Sh

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

 á©eÉ÷G  ôjóe  Ú°T  óªfi ≥«aQ  QƒàcódGh

 øe  á©°SGh  áYƒª›h  á«eÓ°SE’G  á«°ShôdG

.Úªà¡ŸG h IòJÉ°SC’G h ÜÓ£dG

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

 á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒŸG RôHCG ≈∏Y Aƒ°†dG ¬àª∏c ‘

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ª∏d IOƒ¡°ûŸG

 º«b ¿CG Éë°Vƒe "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG

 »àdG  ìÉàØf’Gh íeÉ°ùàdGh áªMôdGh IƒNC’G

 IôªK  É¡∏c  äGQÉeE’G  ádhO  Ωƒ«dG  É¡°û«©J

."ˆG ¬ªMQ" √Oƒ¡L
 ï«°ûdG É¡ëæe »àdG iÈµdG ájƒdhC’G ≈∏Y ócCGh

 πªY å«M º«∏©àdGh º∏©∏d "ˆG ¬ªMQ" ójGR
 º¡FÉæHCG º«∏©J ≈∏Y ÚæWGƒŸG ™«é°ûJ ≈∏Y

 ‘ ¬à«ªgCG ¬cGQOE’ º«∏©àdG ôjƒ£àH ºàgGh 

.áãjó◊G ádhódG AÉæH

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14737 Oó`©dG-2021 ƒjÉe4 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 ∫ÉªYCG áªLôJ CGóÑJ z»ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe{

á«fÉÑ°SC’G á¨∏d á«Mô°ùªdG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 ™e »ë°üdG ¿hÉ©àdG åëÑj ¢ùjƒ©dG

  ∫hO IóY AGôØ°Sh AGQRh

:53 `dG É¡°ù«°SCÉJ iôcP »a

 çóMCG ≥ah á«YÉaódG É¡JÉeƒ¶æe »a kÉYQÉ°ùàe kGQƒ£J ó¡°ûJ ájôëÑdG ÉæJGƒb

á«ªdÉ©dG äÉ«æ≤àdG

2018 ΩÉ©dG øY %27 IOÉjõH 2020 »a ábQÉ°ûdÉH kGóé°ùe 2813

»fBGô≤dG ¿CÉ°ûdÉH ø«ªà¡ªdG ΩóîJ ájQÉª©e áfƒ≤jCG ábQÉ°ûdÉH ºjôµdG ¿BGô≤dG ™ªée

10^666^924 »dÉªLE’Gh .. z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 32^231 ºjó≤J

 ójGR Ωƒ«H »ØàëJ á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªëe á©eÉL

»fÉ°ùfE’G πª©∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 á°ü°üîàŸG QGódG " »ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe "äQó°UCG 

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉØdDƒeh Öàc ™jRƒJh öûæH

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

 »àdG äÉ«MöùŸG áYƒª› ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 áHôéàc á«fÉÑ°SE’G  á¨∏dÉH áªLÎe √ƒª°S É¡Ñàc

 âªLôJ QGódG ¿CG h Éª«°S’ ä’’ódÉH á«æZh IóFGQ

 á¨d"22 äÉ¨∏dG ójó©H É¡JQó°UCG »àdG √ƒª°S Öàc

 ∞∏àfl ‘ kÉfGƒæY "220 " øe ÌcCG â¨∏H »àdGh "
 Öàch  äÉjGhôdGh  á«îjQÉàdGh  á«HOC’G  ™«°VGƒŸG

 ôKEG É¡JGQGó°UEÉH ΩÉªàg’G ójGõJ ó©H á«JGòdG IÒ°ùdG

 á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG ¢VQÉ©ŸG ‘ ÉgQƒ°†M ™°SƒJ

 äÉÑàµŸGh öûædG QhO ™e äÉ«bÉØJ’G øe OóY ΩGôHEGh

 ÜÉàµdGh  ÚãMÉÑ∏d  ™LGôeh  QOÉ°üªc  ÉgÒaƒJh

 ájGhôdGh  Ò°ùdGh  ôµØdG  h  ïjQÉàdÉH  Úªà¡ŸG

 ïjQÉàdGh  ÜOC’G  ™LGôeh  kÉeƒªY ÜOC’Gh  ìöùŸGh

.»Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe ‘

 QGó°UEGh ™Ñ£H "»ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe " ΩÉªàgG »JCÉj

 áé«àf á«fÉÑ°SE’G á¨∏dÉH √ƒª°S äÉ«Möùe ™«ªL

 Èà©J  É¡fƒc  á¨∏dG  √òg  ¬H  RÉà“  ÉŸ  á«©«ÑW

 ·C’G áª q¶æe ‘ â q°ùdG á«ª°SqôdG äÉ¨∏dG øe IóMGh

 »HhQhC’G OÉ q–’G ‘ á«ª°SQ á¨d É¡fCG Éªc IóëqàŸG

 qπà–h iôNC’G á«dhqódG äÉª q¶æŸG øe ójó©dG ‘h

 ‘  ∫Éª©à°S’G  å«M  øe  áãdÉãdG  áÑJôŸG  á¨∏dG

 á¨∏dG á«fÉÑ°SE’G ó©J h ...á«JƒÑµæ©dG áµÑ q°ûdG ⁄ÉY

.⁄É©dG ‘ ádhO 22 `d á«ª°SqôdG

:ΩGh-»HO

 ¢ùjƒ©dG  óªfi  øH  øªMôdG  óÑY  ‹É©e  åëH  

 AGQRƒdG øe OóY ™e ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh

 ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG ¬LhCG  á≤jó°üdG ∫hódÉH AGôØ°ùdGh

 íàah  á«ë°üdG  ä’ÉéŸG  ‘ ÜQÉéàdGh  äGÈÿG

 ácÎ°ûŸG  á«ë°üdG  ±GógC’G  ≥«≤ëàd  Iôªãe ¥ÉaBG

.á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN IOƒéH AÉ≤JQ’Gh

 QhO AGOCG  ≈∏Y äGQÉeE’G  ádhO ¢UôM ¬«dÉ©e ócCGh

 á¡LGƒŸ á«dhódG Oƒ¡÷G ‘ ôKDƒeh πYÉa …Qƒfi

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh"  19-ó«aƒc"  áëFÉL

 áæeB’G äÉMÉ≤∏dGh äÉLÓ©dGh äÉeõ∏à°ùŸG Òaƒàd

 Úµªàd ™«ªé∏d ∫OÉ©dG É¡dƒ°Uh ¿Éª°Vh á∏YÉØdGh

 á«ªæàdG ±GógCG ºYOh ‘É©àdG øe á«ë°üdG áª¶fC’G

.á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ áeGóà°ùŸG

 ≈∏Y ìÉàØf’G ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôM ¤EG QÉ°TCGh

 AÉæH ∫ÓN øe á«dhódG äGÈÿGh ÜQÉéàdG ™«ªL

 äÉcGöT  ó≤Yh  ⁄É©dG  ∫hO  ™e  äÉbÓ©dG  õjõ©Jh

 á«YƒædG  áãjó◊G  äÉLÓ©dG  ≥«Ñ£Jh  á«ë°U

 AÉ≤JQ’Gh á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah ≈°Vôª∏d

 Oƒ¡L ¤EG Éàa’ .. á«ë°üdG äÉeóÿG IOƒL iƒà°ùÃ

 á«LƒdƒæµàdG äGQÉµàHE’G äGóéà°ùe áÑcGƒŸ äGQÉeE’G

 á«còdG á«LÓ©dG ¥ô£dG çóMCGh »ë°üdG ∫ÉéŸG ‘

.á«ë°üdG ájÉYôdG ¿Gó«e ‘

 πµ°ûH ¬«dÉ©e Égó≤Y »àdG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ó©H øY AÉ≤∏H É¡∏¡à°SG ΩÉjCG IóY ióe ≈∏Y π°üØæe

 É«fƒà°SG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ódƒ¡æjGQ ¿Éj IOÉ©°S ™e

 ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG πÑ°S ¬«a É°ûbÉf ádhódG iód

 áª¶æe ™e ´höûe øª°V á«ë°üdG äÉfÉ«ÑdG IQGOEG

 πM AÉæÑd øjôNBG Ú«ŸÉY AÉcöTh á«ŸÉ©dG áë°üdG

.º«©£àdG á∏ªM IQGOE’ ¥ƒKƒeh »ŸÉY

 ÊƒY IOÉ©°S ™e ó©H øY ¢ùjƒ©dG ‹É©e åMÉÑJh

 ∫ƒM ádhódG iód ƒaƒ°Sƒc ájQƒ¡ªL ÒØ°S »ØjôY

 ∫É› ‘ øjó∏ÑdG  ÚH á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J

 ‹É©e ™e ¬«dÉ©e ¢Vô©à°SG Éª«a ..á«ë°üdG ájÉYôdG

 ájQƒ¡ªéH  áë°üdG  ôjRh  ƒZÉ«J  ∫É«fGO  hófÉeQCG

 äGÈÿG ∫OÉÑJ - »ØJÉg ∫É°üJG AÉæKCG - ≥«ÑeRƒe

."19-ó«aƒc" ìÉ≤d ¢Uƒ°üîH

z19 -ó«aƒc{ á¡LGƒªH äGQÉeE’G áHôéJ ¢VôY 



4 
الثالثاء ٤ مايو ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٣٧                
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ابوظبي-وام:

 ت�صل���م �صندوق ال���زكاة م���ن بنك دبي 

اال�صالمي دعما مالي���ا لهذا العام بقيمة 

16 ملي���ون دره���م م�صاهم���ة من���ه يف 

تخفيف االأعباء املالية للفئات امل�صتحقة 

امل�صجل���ة يف �صن���دوق ال���زكاة، والتي 

ينفذها ال�صن���دوق هذا العام حتت �صعار 

"زكاتك دين ال ي�صقط ونبع ال ين�صب".
ويف ه���ذا ال�ص���دد اأ�صاد �صع���ادة عبداهلل 

عقيدة املهريي اأمني عام �صندوق الزكاة 

بالدور االن�ص���اين واخلريي الذي يقوم به 

بنك دب���ي االإ�صالمي، معرًب���ا عن �صكره 

وامتنانه لهذا التربع الكرمي وال�صخي من 

البنك وال���ذي ينعك�س اإيجابًا يف حت�صني 

امل�صت���وى املعي�صي للفئ���ات امل�صتحقة 

التي يقدمها �صندوق الزكاة للمحتاجني 

من املواطن���ني واملقيم���ني يف خمتلف 

اإمارات الدولة.

وق���ال: "ناأمل م���ن اإدارة البنك رفع �صقف 

امل�صاع���دات املعتم���دة ل�صن���دق الزكاة 

االحتادي، ال �صيما مع زيادة حجم قاعدة 

بيان���ات امل�صتحق���ني امل�صجل���ني لدى 

�صندوق ال���زكاة والتي تخطت حاجز 50 

األف اأ�رسة م�صتحقة".

وا�ص���اف االأمني العام ل�صن���دوق الزكاة 

اأن التع���اون امل�صرتك بينن���ا وبني كبار 

املح�صنني من التج���ار وال�رسكات وعلى 

راأ�صه���م بنك دب���ي االإ�صالم���ي يهدف اإىل 

زي���ادة رقعة امل�صاع���دات الأكرب عدد من 

املحتاجني وزيادة حجم امل�صاعدات لها 

الإعانتها على مواجهة م�صاعب احلياة.

واأك���د عمق العالقة ب���ني �صندوق الزكاة 

وبنك دبي االإ�صالمي والتي متتد طوال 17 

�صنة حيث يقوم البنك �صنويًا بدعم العمل 

اخلريي واالجتماعي بالدولة.

ودع���ا امله���ريي البن���وك واملوؤ�ص�ص���ات 

االإ�صالمي���ة اإىل التاأ�صي مببادرة بنك دبي 

االإ�صالمي يف اإخراج زكاة ماله اإىل الفئات 

امل�صتحقة، وامل�صاهمة مع �صندوق الزكاة 

يف حتقيق اأهداف���ه التي اأ�ص�س من اأجلها 

زايد اخلري ب���اين وموؤ�ص�س دولة االإمارات 

– رحم���ه اهلل - ..داعيا ه���ذه املوؤ�ص�صات 
اإىل حتقيق توجه���ات احلكومة االحتادية 

يف م�صاهمة القطاع اخلا�س يف املبادرات 

املجتمعي���ة وامل�صاري���ع االإن�صاني���ة، ال 

�صيما م���ن اأموال الزكاة التي �صتذهب اإىل 

م�صتحقيها من الفئات امل�صتحقة.

 دبي-الوحدة:

نظم���ت جمعية االإمارات لهواة الطوابع 

بدبي مزاداً عل���ى الطوابع واملقتنيات 

بالتع���اون مع هيئ���ة الثقافة والفنون 

بدبي، وذلك بدار الفعاليات ودار الندوة 

يف حي الفهيدى التاريخي بدبي، ح�رس 

امل���زاد �صعادة م���ريزا ال�صاي���غ ع�صو 

جمل����س االأمناء يف موؤ�ص�صة  اآل مكتوم 

اخلريي���ة، واملهند�س عب���د اهلل خوري 

رئي�س جمل����س اإدارة جمعية االإمارات 

لهواة الطوابع،  وعمر حممد احمد امني 

ال�رس العام للجمعية، وماهر مراد مدير 

اأول املبيع���ات والت�صويق يف موؤ�ص�صة 

بريد االمارات، وعدد من رجال االأعمال 

واملهتمني اإ�صافة اإىل اأع�صاء من جمل�س 

اإدارة اجلمعية، ونا�رس جمعة �صليمان 

مدير ح���ي الفهي���دى التاريخي بدبي، 

واأدار املزاد خمي�س يو�صف من موؤ�ص�صة 

ربدان للمزايدات وع�صو اجلمعية.

يف بداية افتتاح اأعم���ال املزاد حتدث 

املهند����س عب���د اهلل خورى ع���ن ماآثر 

القائد املوؤ�ص����س حكيم العرب املغفور 

ل���ه ب���اأذن اهلل تعاىل ال�صي���خ زايد بن 

�صلطان اآل نهي���ان طيب اهلل ثراه، باين 

دولة االإم���ارات العربية املتحدة، وذكر 

اأننا ن�صتذكر هذا اليوم �صنويا للت�صابق 

يف عمل اخلري تخليداً ووفاء له ملا قدم 

ل�صعبه واأمته وقد زرع فينا حب اخلري 

لذا �صار لزاما علين���ا اإحياء املنا�صبة 

باإقامة فعاليات تليق بها.

واأ�صاف باأن املزاد �صنوي يتم تخ�صي�س 

ن�صبة مبيعاته لدع���م العمل االإن�صاين 

الع���ام �صتخ�ص����س  للم�صاهمة  وهذا 

يف حملة "100 ملي���ون وجبة"، التي 

اأطلقته���ا مبادرات حممد ب���ن را�صد اآل 

مكت���وم العاملية، الإطع���ام الطعام يف 

رم�صان يف 30 دولة يف العامل العربي 

واآ�صي���ا واإفريقي���ا واأوروب���ا واأمري���كا 

اجلنوبية.

واأ�ص���ار خ���وري اأن عدد الذي���ن تقدموا 

للمزاد باحل�صور يف قاعة املزايدات 34 

فردا، حيث مت االأخ���ذ بكافة االإجراءات 

االحرتازية املطلوب���ة، كما �صارك  عن 

طري���ق برامج التوا�ص���ل املبا�رس على 

ال�صبك���ة العنكبوتية 60 فرداً من داخل 

ال���دول، ومت���ت املزايدة على  وخارج 

75 بندا �صملت العدي���د من املقتنيات 

اأع�صاء اجلمعية  املتنوعة التي تخ�س 

الربيدي���ة  الطواب���ع  منه���ا  واله���واة 

وامليداليات والعمالت النقدية املختلفة 

وامل�صك���وكات وال�ص���ور وال�صع���ارات 

حيث من بي���ع 65 مادة �صهدت بع�صها 

مزاي���دات كثرية، كما ن���وه اإىل مادة مل 

ت���درج يف القائمة تربع بقيمتها كامله 

رجل االأعمال عادل الفردان.

واأ�صاف خورى ان قيمة مبيعات املزاد 

بلغ���ت 91870 درهم���ا، واأن اأهم بنود 

املزاي���دة هو خنجر م���ن الذهب عليه 

�صع���ار الدولة وبلغت قيم���ة املزايدة 

علي���ه 35 األف درهم وف���از به �صعادة 

مريزا ال�صايغ. 

وفى نهاي���ة املزايدة قدم خورى ال�صكر 

والتقدير لهيئة دب���ي للثقافة والفنون 

على دعمها الالحمدود جلمعية االإمارات 

للطوابع وامل�صاهمة يف جناح الفعالية 

وهذا لي�س غريبا عليهم كونهم �صباقني 

لت�صجيع كافة االأن�صطة الثقافية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
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ميثاء اآل نهيان: التطوع يج�سد 

العطاء لـ»اإرث زايد«

اأبوظبي-وام:

 اأكدت ال�صيخة ميثاء بنت اأحمد بن مبارك اآل نهيان 

رئي�صة جمل����س اإدارة موؤ�ص�صة ميثاء بنت اأحمد اآل 

نهيان للمبادرات املجتمعي���ة والثقافية.. اأن يوم 

زاي���د للعمل االإن�ص���اين ميثل ا�صتح�ص���اراً ل�صرية 

العطاء للوالد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن 

�صلطان اآل نهي���ان "طيب اهلل ثراه" من خالل نهج 

اخلري والنماء الذي �صم���ل القريب والبعيد وماآثره 

اخلالدة التي ر�صخت م���ن مفاهيم العمل والعطاء 

حيث اأر�صى مفهوم التطوع واأ�ص�س قواعده الرا�صخة 

كمنهج اإن�صاين اأ�صيل.

وقال���ت " اإنن���ا و�صرياً على نهج الوال���د املوؤ�ص�س 

وا�صتح�ص���اراً حلبه وحر�صه عل���ى العطاء والبذل 

لوطنن���ا الغايل وانطالق���ًا من اأهمي���ة امل�صاهمة 

املجتمعية والتط���وع يف خمتلف املجاالت فاإننا 

ندع���و وبالتع���اون مع دائ���رة تنمي���ة املجتمع 

للت�صجي���ل عرب من�ص���ة "متطوعني.اإمارات" وذلك 

بهدف امل�صاركة �صم���ن الفرق التطوعية املتعددة 

والتي تبذل جه���وداً عظيمة يف دعم اجلهود خالل 

االأوق���ات الراهنة مبا يعزز م���ن التالحم والرتابط 

املجتمعي.

واأ�صاف���ت اإن �صعار "كن جزءاً م���ن العطاء" الذي 

مت اإطالقه كم�صمى للمب���ادرة يج�صد مفهوم البذل 

والعط���اء والدع���وة للتطوع وياأت���ي �صمن جهود 

املوؤ�ص�ص���ة الداعمة للتط���وع واملتمثل يف "نعمل 

نخل�س للعمل التطوعي" الذراع التطوعي ملوؤ�ص�صة 

ميثاء بن���ت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية 

والثقافي���ة وال���ذي يعد وجه���ًا م�رسق���ًا للعطاء 

والتنمية عرب العديد م���ن املبادرات التي انطلقت 

لتعزيز التطوع وامل�صاركة يف اأن�صطته.

بمنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساني..

علي ال�سام�سي: يوم زايد للعمل الإن�ساني ب�سمة 

م�سيئة في تعزيز قيم العطاء والت�سامح

ابوظبي-وام:

 اأكد مع���ايل علي حممد ال�صام�صي، رئي�س جمل�س 

ادارة الهيئ���ة االحتادي���ة للهوي���ة واجلن�صية، اأن 

يوم زايد للعمل االإن�ص���اين اأ�صبح ب�صمة اإماراتية 

م�صيئ���ة يف تاأ�صي���ل العمل اخل���ري وتعزيز قيم 

العطاء والت�صامح التي غر�صها املغفور له ال�صيخ 

زاي���د بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، موؤكداً 

اأن ب�صمات���ه االإن�صانية ونهج���ه اخلريي و�صريته 

العظيمة يف بذل اخل���ري والعطاء لالآخرين �صتظل 

النم���وذج امللهم والق���دوة االإن�صاني���ة يف اخلري 

والعطاء.

واأ�صار معاليه اإىل اأننا اليوم نقطف ثمار ذلك النهج 

اخل���ريي يف ظ���ل قيادتنا الر�صيدة فق���د اأ�صبحت 

دول���ة االإمارات من اأوىل ال���دول املانحة والرائدة 

يف تر�صيخ القيم االإن�صاني���ة واالأخالقية بتبنيها 

ورعايتها املبادرات الداعمة للتعاي�س ون�رس ثقافة 

اخلري ال�صالم واالأمان.

دبي-الوحدة: 

اأحد  العاملية،  القري���ة  اختتمت 

اأك���رب املنتزه���ات الثقافية يف 

العامل والوجهة العائلية االأوىل 

للثقاف���ة والرتفي���ه والت�ص���وق 

يف املنطق���ة، مو�صمها اخلام�س 

والع�رسي���ن م�ص���اء ، االأحد ، يف 

عامل من الروائع، بعد اأن �صطرت 

ا�صمه���ا يف التاريخ و�صط اأجواء 

ا�صتمتع  واحلما�س  ال�صعادة  من 

وا�صتطاعت  بها جميع احل�صور. 

الرائ���دة حتقيق هدفها  الوجهة 

الذي مت االإعالن عنه عند افتتاح 

املا�صي،  اأكتوب���ر  املو�ص���م يف 

رقمًا   25 بت�صجي���ل  واملتمث���ل 

لالأرقام  غيني����س  قيا�صي���ًا يف 

القيا�صية، احتفاًء بذكرى اليوبيل 

الف�صي عل���ى اإنطالقها. وحققت 

القرية العاملي���ة "اأعلى ارتفاع 

الإط���الق االألع���اب النارية اأثناء 

القفز احل���رّ"، يف لوحة �صاحرة 

م���ن االأ�صواء الت���ي زينت �صماء 

الوجهة، لتك���ون اأروع الذكريات 

يف اآخر ليلة من املو�صم.

من  العائلية  الوجه���ة  ومتكنت 

حتقي���ق اآخر االأرق���ام القيا�صية 

بالتعاون مع �صكاي دايف دبي، 

يف احتفالي���ة اأذهل���ت �صيوف 

القرية العاملية يف اليوم االأخري 

م���ن املو�ص���م 25، بع���د اأن قفز 

20 من حم���رتيف القفز احلرّ من 

ارتف���اع يزيد ع���ن 15000 قدم، 

م�صيئ���ني ال�صماء ب���� 78 لعبة 

نارية ف�صية اللون متثل الثقافات 

التي �صاركت يف مو�صم اليوبيل 

وقام ممث���ل غيني�س  الف�ص���ي. 

لالأرق���ام القيا�صية بعد التحقق 

واملعطيات،  االأدّل���ة  جميع  من 

باالإعالن عن فوز القرية العاملية 

باللقب اخلام�س والع�رسين على 

امل����رسح الرئي�ص���ي يف الوجهة 

وت�صليم ال�صهادة الر�صمية للّقب 

اإىل بدر اأنوهي، الرئي�س التنفيذي 

للقرية العاملي���ة، ليقوم الفريق 

بع���د ذل���ك بال�صغ���ط على زر 

االألع���اب النارية ال�صهري واإطالق 

عر�س االألعاب النارية املو�صيقية 

االأخري هذا املو�صم و�صط ت�صجيع 

من ال�صيوف.

وقال���ت جاك���ي اللنب���ي، مدير 

تنفيذي - الت�صويق والفعاليات 

يف القري���ة العاملي���ة: "اإنه من 

ال�صع���ب اأن ن�صدّق �رسعة مرور 

الوقت، بحي���ث اأننا ن�صعر باأننا 

اأعلنا باالأم����س فقط عن حتديد 

هدفنا يف حتقيق 25 رقم قيا�صي 

هذا املو�صم، وهو االأمر الذي كان 

بالواقع قبل 6 اأ�صهر عند اإنطالق 

مو�صمنا اخلام�س والع�رسين. لقد 

كانت رحلة مميزة واأكرث من رائعة 

لنا ط���وال هذه الف���رتة، واجهنا 

فيها بع�س التحدّي���ات، ولكننا 

كنا دائمًا على ثقة من متكننا من 

القيام بامل�صتحيل نظراً ملرونة 

ا�صرتاتيجي���ات الت�صغي���ل التي 

نعم���ل بها. نق���دّم جزيل ال�صكر 

وال�رسكاء  االأ�صخا�س  جميع  اإىل 

الذين كانت لهم م�صاهمات بارزة 

يف رحلتن���ا القيا�صي���ة، والذين 

ي�صملون الفرقة االأكرب ملو�صيقى 

ال���روك على وجه االأر�س، روكني 

1000، وطريان االإمارات، وجمريا، 

و�صبكة االإذاعة العربية، و�صكاي 

للرتفيه،  وم���رياج  دب���ي،  دايف 

وبالتاأكي���د فنحن ممتنون اأي�صًا 

العاملية  القري���ة  ل�رسكائنا يف 

لدعمهم  الرائعة  عمله���م  وفرق 

الالحمدود لنا.

ومن جهته، قال �صادي جاد، مدير 

الت�صويق االأول - غيني�س لالأرقام 

القيا�صي���ة يف ال����رسق االأو�صط 

"ا�صتطاعت  اإفريقي���ا:  و�صم���ال 

القرية العاملي���ة بف�صل �صغفها 

املمي���ز  املحت���وى  مب�صارك���ة 

والتج���ارب الرائعة م���ن اإطالق 

اإحدى اأك���رب احلمالت الت�صويقية 

باليوبيل  املو�صم لالحتفال  هذا 

الوجه���ة  ومتكن���ت  الف�ص���ي. 

الرتفيهية من اإثبات ريادتها يف 

امل�صهد ال�صياحي العاملي، كاأول 

عالمة حتقق 25 رقم���ًا قيا�صيًا 

عامليًا عرب منطقة ال�رسق االأو�صط 

و�صم���ال اإفريقي���ا، وقد خ�ص�س 

ق�صم كبري منها لدعم املبادرات 

االإن�صاني���ة، مبا يف ذلك حمالت 

الطع���ام على  الت���ربع وتوزيع 

وي�صعدين  اخلريي���ة.  اجلمعيات 

التقدم بالتهنئة للقرية العاملية 

وفرق العمل فيها، على اكت�صاب 

هذا العدد من االألقاب بكل جدارة، 

خالل هذا املو�صم اال�صتثنائي". 

وتعود القرية العاملية ال�صتقبال 

�صيوفها للمو�صم ال�26 يف اأكتوبر 

من العام اجل���اري، حيث �صيتم 

االإعالن عن اآخر امل�صتجدات على 

نحو متتابع خالل اأ�صهر ال�صيف.

القرية العالمية تدخل التاريخ بتحقيق اللقب 25 في غيني�س في اآخر اأيام مو�سم اليوبيل الف�سي

دبي-وام:

 وقعت القيادة العامة ل�رسطة دبي مذكرة 

تفاه���م عن بعد مع مرك���ز اأبحاث التميز 

املوؤ�ص�ص���ي يف نيوزلندا، وذل���ك يف اإطار 

تر�صي���خ عالقة ال�رساكة ب���ني �رسطة دبي 

واملرك���ز، يف جم���ال التدري���ب والتطوير 

للك���وادر الب�رسية مب���ا يحق���ق االأهداف 

اال�صرتاتيجية للطرفني.

وقع املذكرة من جانب �رسطة دبي، اللواء 

الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل، 

م�صاع���د القائ���د الع���ام ل�ص���وؤون التميز 

والري���ادة، فيما وقعها م���ن جانب مركز 

اأبح���اث التميز املوؤ�ص�ص���ي، الدكتور روبن 

مان، مدير املركز.

ورحب اللواء العبيديل بال�رساكة والتعاون 

بني اجلانب���ني، موؤكداً اأن مع���ايل الفريق 

عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�رسطة 

دب���ي، يوج���ه ب�ص���كل دائم عل���ى تعزيز 

التع���اون وال�رساكة م���ع خمتلف اجلهات 

باأ�صاليب  االرتق���اء  واملوؤ�ص�ص���ات، بهدف 

العم���ل من خالل تدري���ب وتطوير املوارد 

الب�رسي���ة، واإع���داد الربام���ج التدريبي���ة 

وتنفيذها، واعتماد الربامج التدريبية التي 

من �صاأنها رفع م�صتوى االأداء.

من جانبه، اأع���رب الدكتور روبن مان، عن 

�صعادته بال�رساكة م���ع �رسطة دبي التي 

تع���د من اجله���ات ال�رسطي���ة الرائدة يف 

العم���ل املوؤ�ص�صي، وله���ا �صمعه عاملية، 

وتويل اهتماما م�صتمرا يف تطوير التدريب 

ورفع كفاءة املوظف���ني وتطوير مهاراتهم 

من خالل املواد التدريبية املتقدمة، والتي 

تراع���ي اأف�صل املمار�صات والتجارب حول 

العامل.

مذكرة تفاهم بين �سرطة دبي ومركز اأبحاث التميز 

الموؤ�س�سي في نيوزلندا

»دبي الإ�سالمي« يدعم م�ساريع �سندوق 

الزكاة بـ 16 مليون درهم

جمعية الإمارات لهواة الطوابع تنظم مزاداً على الطوابع والمقتنيات

اأ�ساءات �سمائها بـ78 مذنباً من الألعاب النارية احتفاًء بـ 78 ثقافة ا�ست�سافتهم 
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عجمان-وام:

 ا�ضتعر�ضـــْت "منطق���ة عجم���ان احل���رّة" اأبـــرز املزايا 

التناف�سية والإمكانات املتقّدمة التي تعزّز ريادتها كبيئة 

مثالية حا�سنة لنخبة امل�ؤ�س�سات التعليمية، وذلك خالل 

م�ساركتها يف "معر�ض عجمان الدويل للتعليم والتدريب 

. /2021 AETEX/ "2021

وحتت�س���ن "منطقة عجمان احلرة" حالي���ًا اأكرث من 170 

من�س���اأة تعليمية، مدع�مًة مبقّ�مات عالية امل�ست�ى مبا 

فيها املرافق احلديثة وامل�س���احات ال�سا�سعة ل�ستيعاب 

امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية �سمن م�اقع ا�سرتاتيجية 

منا�سبة لالأ�سخا�ض داخل اإمارة عجمان وبع�ض المارات 

الخرى.

ومت�س���ي املنطقة احلرة، من خالل دعم القطاع التعليمي، 

قدمًا يف تعزيز جاذبية البيئة ال�س���تثمارية وتناف�س���ية 

امل�سهد ال�سناعي والتجاري يف اإمارة عجمان، يف خط�ة 

تنعك����ض اإيجابًا على من� وا�س���تدامة وتن�ع القت�س���اد 

املحلي.

و�س���ّجلت املنطقة احل���رة من�اً بن�س���بة 35 يف املئة يف 

عدد�رشكات التعليم امل�سجلة لديها خالل الربع الأول من 

العام اجلاري، مقارنة بالربع ذاته من العام الفائت.

وقال �س���عادة املهند�ض علي ال�س�يدي، مدير عام منطقة 

عجم���ان احل���رة ان معر�ض عجم���ان ال���دويل للتعليم 

والتدريب 2021" �سكل فر�سة مثالية لت�سليط ال�س�ء على 

اأب���رز التط�رات املتالحقة التي ت�س���هدها املنطقة احلرة 

باعتبارها ق�ة دافعة مل�س���رة ت��سع ومن� قطاع التعليم 

ومرافقه،مدع�مًة بنهج متكامل ومتعدد امل�ست�يات يلبي 

الحتياجات احلالية والنا�سئة لقطاع التعليم.

واو�سح ال�س�يدي ان حرة عجمان ت�يل القطاع التعليمي 

اأهمية بالغة باعتباره مكّ�نًا مهمًا لل�سناعات الأخرى يف 

املنطقة احلرة ودعامة اأ�سا�س���ية مل�اكبة الطلب املتنامي 

على الكفاءات املهنية امل�ؤهل���ة والق�ى العاملة املدربة 

وفق اأعلى معاير الحرتافية م�س���ددا علي التزام "منطقة 

عجمان احلرة" بخلق بيئة حمفزة وم�سجعة على ازدهار 

قطاع التعليم، وم�ا�سلة دعم هذا القطاع بال�ستفادة من 

مق�ماتها التناف�س���ية، وعلى راأ�سها امل�قع ال�سرتاتيجي 

الذي يتيح للم�ؤ�س�سات التعليمية بناء ح�س�ر ق�ي �سمن 

مرافق حديثة باأ�س���عار تناف�س���ية، وبالتايل امل�س���اهمة 

بفعالية يف التنمية القت�سادية.

ومتا�سيًا مع ا�سرتاتيجيتها لدعم القطاع التعليمي، اأطلقت 

"منطقة عجمان احلرة" م�ؤخراً خدمة طلب تاأ�سرة الدخ�ل 
عرب �س���بكة الإنرتنت،والت���ي ت�س���مل الرتاخي�ض املهنية 

بالتع���اون مع الإدارة العامة لالإقامة و�س����ؤون الأجانب، 

متا�س���يًا مع ا�س���رتاتيجيتها الرامي���ة اإىل دعم املبتكرين 

ورواد الأعمال وتفعيل دورهم �س���من جمتمع الأعمال يف 

اإمارة عجمان.

العني-ال�حدة:

قدمت الدكت�رة عائ�س���ة �س���الح عبداهلل اجلابري �سفرة 

الن�ايا احل�سنة والعمل اخلري والإن�ساين يف قارة اأفريقيا 

حما�رشة �س���من برامج اإ�ساءات  لراحة نف�سية عن "بعد 

" بعن�ان: التا�س���ع ع�رش من رم�س���ان  " ي�م زايد للعمل 
الن�س���اين" تناولت فيها حمطات متن�عة من  �سخ�س���ية 

ال�س���يخ زايد العظيمة يف احلكمة والأخالق والن�س���انية 

والعطاء والكرم والت�سامح والعدل وال�سالم .

وقدمت د.  اجلابري يف الإ�س���اءة التي تفاعل معها األف 

املتابعني  بع�ض العالمات امل�سيئة واملحطات الإن�سانية 

اخلال���دة ومب���ادرات اخلر والعط���اء والنهج امل�س���تدام 

للقيادة الر�سيدة على خطى ال�الد امل�ؤ�س�ض، كما تناولت 

ال�س���مات والألقاب التي عرفت بها �سخ�سية  ال�سيخ زايد 

وابرزها ال�الد القائد، وحكيم العرب، وبطل الحتاد، ورمز 

ال�سم�خ، و�س���يخ العرب، وزايد الإن�سانية، وزايد العطاء، 

وزايد ال�فاء،و زايد املجد، وزايد اخلر ...

وا�س���تذكرت د. اجلابري م�قف �سخ�س���ي ح�سل معها يف 

جمه�رية م�ريتانيا  اأثناء رحلة تكرميها ك�سفرة الن�ايا 

احل�سنة والعمل اخلري والن�ساين، فقالت: كنت يف ج�لة 

باإحدى الأ�س����اق ال�س���عبية للحرف اليدوية دخلت دكانًا 

لكي اأ�س���رتي، فعلم �س���احب املحل اأنني م���ن الإمارات، 

فاأهداين هدي���ة قيمة عرب�ن حمبة ووفاء لل�س���يخ زايد. 

واأ�س���افت اجلابري قال يل هذا الرجل "  اأنت بنت زايد "، 

فتاأثرت بهذا امل�قف وكيفية تعبر هذا الرجل عن م�ساعر 

احلب وال�لء ل�الدنا ال�سيخ زايد  رحمه اهلل، اإنها املحبة 

الإن�سانية اخلالدة لل�سيخ زايد املحف�رة عند كل ال�سع�ب 

ويف خمتلف قارات العامل.

 و�س���ددت د. اجلاب���ري على اأن الهدف من هذه ال�س���اءة 

ر�سالة وا�سحة لالأجيال القادمة للحفاظ على اإرث ونهج 

القائد امل�ؤ�س����ض واأن تك�ن �س���رته منهجًا م�ستدامًا عند 

الأبناء يف الإن�سانية واخلر والعطاء وال�فاء والخال�ض، 

وبالتايل ال�سر ون�رش ال�سالم والت�سامح واملباديء القيمة 

التي تعلمناه���ا من املعلم الأول  املغف����ر له باإذن اهلل 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان.

اأب�ظبي-ال�حدة:

 وا�س���لت جلنة ال�س�ؤون ال�س���حية والبيئية يف 

املجل����ض ال�طني الحت���ادي خ���الل اجتماعها 

ال���ذي عقدته عن بعد اأم�ض الول الأحد برئا�س���ة 

�س���عادة ناعمة عبداهلل ال�رشه���ان النائب الثاين 

لرئي�ض املجل�ض رئي�سة اللجنة، مناق�سة م��س�ع 

�سيا�س���ة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف �ساأن 

تعزيز ال�سحة النف�سية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

�س���ارك يف الجتماع اأع�س���اء اللجنة �سعادة كل 

من �سمية عبداهلل ال�س�يدي مقررة اللجنة، واأحمد 

ب��سهاب ال�س�يدي، و�س���ذى �سعيد عالي النقبي، 

وعذراء ح�سن بن ركا�ض، وحممد اأحمد اليماحي، 

والدكت�رة م�زة حممد حمرور العامري.

مت خالل الجتماع ا�س���تعرا�ض الردود ال�اردة من 

وزارة ال�س���حة ووقاية املجتمع على ت�س���اوؤلت 

وا�ستف�س���ارات اأع�س���اء اللجنة املتعلقة مبحاور 

امل��س�ع.

واطلعت اللجنة خالل اجتماعها على خطة عملها 

الرقابية ب�س���اأن امل��س����عات العامة املقرتحة 

التي ت�س���عى لتبنيها خالل الف�س���ل الت�رشيعي 

ال�سابع ع�رش للمجل�ض.

 الوطني االتحادي يوا�سل 

مناق�سة �سيا�سة وزارة »ال�سحة« 

ب�ساأن تعزيز ال�سحة النف�سية

منطقة عجمان الحرة ت�ستعر�ص فر�ص النمو بالقطاع التعليمي

الإمارات تدين 

م�ؤكدة اأن ا�س���تمرار هذه الهجمات يف الآونة الأخرة يعد 

ت�سعيدا خطرا، ودلياًل جديداً على �سعي هذه امللي�سيات 

اإىل تق�ي�ض الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

وجددت ال�زارة ت�سامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة 

اإزاء ه���ذه الهجمات الإرهابية، وال�ق�ف معها يف �س���ف 

واحد �سد كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف 

كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�سالمة م�اطنيها 

واملقيمني على اأرا�سيها.

واأك���د البيان اأن اأم���ن الإمارات العربي���ة املتحدة واأمن 

اململكة العربية ال�سع�دية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو 

خطر ي�اجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظ�مة الأمن 

وال�ستقرار فيها.

الإمارات تر�سل

 و تاأتي هذه الطائرة خالل �س���هر رم�سان الكرمي، �سمن 

اجله�د املت�ا�سلة والقيم الرا�س���خة لدى دولة الإمارات 

وقيادتها الر�سيدة التي ترتكز على التعاون والت�سامن«.

واأ�ساف �س���عادته:« كانت قرغيز�س���تان من بني الدول 

التي اأر�سلت لها دولة الإمارات م�ساعدات يف اإطار اجله�د 

العاملي���ة مل�اجهة جائحة ك�فيد-19، حيث مت اإر�س���ال 

طائرة حملت 7 اأطنان من الإمدادات طبية، ا�س���تفاد منها 

7 اآلف من الك����ادر الطبية يف 23 اأبريل 2020 لحت�اء 

اجلائحة ».

موديرنا تعتزم 

ووافقت منظمة ال�سحة العاملية م�ؤخرا على ال�ستخدام 

الطارئ للقاح م�ديرنا، ما يجعله م�ؤهال لآلية ك�فاك�ض.

واقتن�ست الدول الغنية العام املا�سي اإمدادات اللقاحات 

من �رشكة م�ديرنا وغرها. وقد قامت ال�ليات املتحدة 

وحدها بت�زي���ع اأكرث من 240 ملي�ن جرع���ة لقاح. اأما 

ك�فاك�ض فقد �س���حنت نح� 50 ملي����ن جرعة لأكرث من 

120 دول���ة ومنطقة، بناء عل���ى البيانات املتاحة حتى 

نهاية ني�سان/اأبريل.

و�ستقدم �رشكة الأدوية الأمريكية ما ي�سل اإىل 466 ملي�ن 

جرعة يف عام 2022 ، ومن املحتمل اأن تتيح جرعات مت 

تعديلها ملكافحة طفرات الفرو�ض يف امل�ستقبل.

ومل يتم الك�س���ف عن تفا�س���يل التف���اق، اإل اأن م�ديرنا 

اأعلنت اأنها �ستقدم اللقاح »باأقل �سعر« متاح لديها.

التحاد الدولي 

و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�س���لحة وجه�دها 

املتميزة لدع���م و تعزيز القت�س���اد الإماراتي وجذب و 

ت�سجيع ال�س���تثمارات الأجنبية املبا�رشة حتى اأ�سبحت 

الإمارات من البيئات ال�ستثمارية اجلاذبة والرائدة على 

امل�ست�ى العاملي.

واأ�س���ار احلجي���الن اإىل اأن دولة الإمارات اأ�س���حت مثال 

يحت���ذى يف الهتم���ام بال�س���باب والعتم���اد عليه���م 

وا�س���تغالل طاقتهم يف �س���ناعة نه�س���ة البالد ب�س�اعد 

وعق�ل اأبنائها.. و لفت اإىل اأهمية تكاتف اجله�د العربية 

مل�اجه���ة التحديات القت�س���ادية الكبرة التي ي�اجهها 

العامل العربي.

تركيا ترغب 

وتعكف تركيا يف الآونة الأخرة على حت�س���ني العالقات 

مع م����رش ودول عربية خليجي���ة. وتر�س���ل اأنقرة وفدا 

برئا�س���ة نائب وزير اخلارجية �سادات اأونال، اإىل القاهرة 

هذا الأ�سب�ع، لبحث اإعادة العالقات.

ويف منت�سف اأبريل املا�سي، اأعلن وزير اخلارجية الرتكي 

م�ل����د جاوي�ض اأوغل�، اأن عالقات بالده مع م�رش دخلت 

مرحلة جديدة، يف اأحدث اإ�س���ارة على حماولت التقارب 

مع القاهرة.

ونقلت وكالة »الأنا�س�ل« الر�سمية الرتكية عن جاوي�ض 

اأوغل���� ق�ل���ه: »مرحلة جديدة ب���داأت يف العالقات بني 

تركيا وم�رش، وقد تك�ن هناك زيارات ومباحثات متبادلة 

يف هذا الإطار«.

واأ�س���اف اأن هناك اجتماعا تركيا م�رشي���ا مرتقبا على 

م�س���ت�ى م�س���اعدي وزي���ري اخلارجي���ة، و«العمل جار 

لتحديد م�عده«.

وكان وزي���ر اخلارجية الرتكي اتخذ من �س���هر رم�س���ان 

منا�س���بة للحديث مع نظره امل�رشي �س���امح �س���كري، 

ليهنئه بحل�ل ال�سهر الف�سيل.

وبداأت تركي���ا يف الآونة الأخرة تغي���ر لهجتها حيال 

عالقاته���ا مع م�رش، بع���د اأن كانت ذات ن���ربة مت�ترة، 

وحتدثت عن وج�د ات�س���الت ا�س���تخبارية ودبل�ما�سية 

مع م����رش، رغم التقاري���ر التي حتدثت ع���ن تعرث هذه 

املحادثات.

د. عائ�سة الجابري تقدم محا�سرة في المحطات االإن�سانية عند 

ال�سيخ زايد
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دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

احتجاج ر�سمي 

وقال الناطق الر�س���مي با�س���م ال�زارة �سيف اهلل الفايز، 

اإن »اململكة تدين الت�رشفات الإ�رشائيلية بحق امل�سجد 

وترف�س���ها، وتعدها انتهاكا �س���ارخا لل��س���ع القائم 

التاريخ���ي والقان����ين وللقان�ن ال���دويل، وللتزامات 

اإ�رشائيل الق�ة القائم���ة بالحتالل يف القد�ض ال�رشقية، 

وحلرم���ة امل�س���جد وقد�س���ية ال�س���هر«.واأكد الفايز اأن 

»امل�سجد الأق�س���ى-احلرم القد�سي بكامل م�ساحته ه� 

مكان عبادة خال�ض للم�سلمني«.

و�س���دد على اأن اإدارة اأوقاف القد�ض و�س����ؤون امل�س���جد 

الأق�سى املبارك الأردنية هي اجلهة �ساحبة الخت�سا�ض 

ال�حي���د واحل�رشي باإدارة كافة �س����ؤون احلرم وتنظيم 

الدخ����ل اإليه، مب�جب القان�ن الدويل وال��س���ع القائم 

التاريخي والقان�ين.

024488201
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتالثالثاء 4 مايو 2021 ــ العـدد 14737 

»اأبوظبي للزراعة و ال�سالمة 

الغذائية« و»الهالل« ينظمان 

فعاليات خيرية 

الطريفي: زايد اأحبته كل 

�سعوب العالم

اأبوظبي-وام:

 نظمت "هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية" 

ممثلة بربنامج التطوع وامل�س���وؤولية املجتمعية 

وبالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عدة 

فعاليات خريية واإن�س���انية به���دف تعزيز جهود 

وبرام���ج امل�س���وؤولية املجتمعية وتر�س���يخ قيم 

العمل التطوعي واخلريي لدى املوظفني.

جاءت هذه الفعاليات احتف���اء بيوم زايد للعمل 

الإن�ساين وترجمة ملعاين اخلري وقيم العطاء خالل 

�سهر رم�سان املبارك و�سملت تنظيم فعالية اإفطار 

�سائم حيث مت توزيع وجبات اإفطار على اأ�سحاب 

الدخ���ل املح���دود وعائالتهم اإ�ساف���ة اإىل توزيع 

وجبات اإفطار على العمال يف اأبوظبي اإىل جانب 

توزيع �س���الل غذائية "امل���ري الرم�ساين" و متور 

على عدد م���ن الأ�رس املتعففة يف منطقة العني و 

كميات من عبوات املياه على الأ�رس املتعففة يف 

منطقة الظفرة �سمن مبادرة "�سقيا املاء".

وقام متطوعو الهيئتني باإي�سال وجبات الإفطار و 

ال�سالل الغذائية و املياه اإىل الأ�رس غري القادرة يف 

اأماك���ن �سكنهم التزاما بقواعد التباعد الجتماعي 

وجتن���ب التجمع���ات م���ع تطبي���ق الإج���راءات 

الحرتازية للوقاية من "كوفيد- 19" خالل عملية 

توزيع الوجبات واملياه وال�سالل الغذائية.

تاأتي هذه الفعاليات انطالقا من الدور املجتمعي 

لهيئ���ة اأبوظب���ي للزراع���ة وال�سالم���ة الغذائية 

وحر�سها على ن�رس قيم الت�سامح وتر�سيخ معاين 

التكافل والرتاحم خالل �سهر رم�سان املبارك.

اأبوظبي-الوحدة:

األق���ى الأ�ستاذ �سليم���ان الطريفي، م���ن اململكة 

العربي���ة ال�سعودية ومن العلماء �سيوف �ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان ، رئي�س 

الدولة -حفظه اهلل – هذا العام ، حما�رسة �سمن 

فعاليات الربنامج الرم�ساين للعلماء الذي تنظمه 

الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف حتدث 

فيها عن العط���اء الآخر ، موؤك���دا اأن ال�سيخ زايد 

ب���ن �سلطان -طي���ب اهلل ثراه – ه���و منوذج يف 

العط���اء والبذل والإنفاق ل���ه ب�سمات خريية يف 

كل العامل اأك�سبته ح���ب ال�سعوب التي حتفظ له 

ف�سله ومكانت���ه وكرمه الأ�سي���ل، مبينا اأن ربط 

املنا�سبة الوطنية " ي���وم زايد للعمل الإن�ساين " 

با�س���م املغفور له، لها دللت عميقة تبني ا�سالة 

�سعب الإم���ارات فاأهل اخلري يقت���دون باأحبائهم 

وكرمائه���م، وكذل���ك فيها تنبي���ه لال�ستلهام من 

هذه امل�س���رية الإن�سانية الفريدة التي جعلت من 

الإمارات منارات هدى وعطاء ومنبع خري ورحمة 

ينعم بخريها الفقراء واملحتاجني واملنكوبني يف 

بقاع الكون على اختالف اأجنا�سهم.

اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة تنمية املجتمع مع �رسكائها 

يف القط���اع الجتماعي يف اأبوظبي عن 

تنظيمه���ا حزمة م���ن املب���ادرات التي 

ت�ستهدف اأفراد املجتمع ككل خالل �سهر 

رم�سان املب���ارك وعيد الفط���ر ال�سعيد 

وذلك ع���رب تقدمي اأكرث م���ن 42 مبادرة 

متنوعة.

وترتك���ز املبادرات عل���ى ثالثة حماور 

اأ�سا�سية وهي الريا�سة واللياقة البدنية 

والرتاب���ط الأ�رسي مع اإتب���اع الإجراءات 

اإىل جانب مب���ادرات ترتبط  الحرتازية 

بالدعم والعطاء والت�سامح.

وتوا�سل الدائرة مع �رسكائها العمل على 

تطوير مبادرات وخدم���ات تتنا�سب مع 

احتياجات املجتمع للت�سدي للتحديات 

التي قد تواجههم جراء الظروف احلالية 

املتزامنة م���ع جائحة كوفيد-19 وذلك 

من اأجل اإتاحة الفر�س واخلدمات لالأفراد 

وتعزي���ز النم���و الجتماع���ي يف �سبيل 

حتقيق الروؤي���ة الرامية اإىل توفري حياة 

كرمية لكافة اأفراد املجتمع.

املتعل���ق  الأول  املح���ور  وي�سته���دف 

بالريا�س���ة واللياق���ة البدني���ة تعزيز 

الن�ساط البدين من خالل حمالت توعوية 

وبرامج جمتمعية بلغ عددها 8 مبادرات 

مت اإطالقها بداي���ة �سهر رم�سان املبارك 

بالتن�سيق مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي 

واجلهات الأخرى يف القطاع الجتماعي 

ال�سحية  بالفوائ���د  التعري���ف  به���دف 

واأهمي���ة ممار�سة  والبدنية  والنف�سي���ة 

الأن�سطة البدنية.

وت�سمل ه���ذه املب���ادرات جمموعة من 

والتوعوي���ة  التثقيفي���ة  املحا����رسات 

مل�رسوع اللياق���ة يف املنزل اإىل جانب 

عدد من املحا����رسات التي يتم تقدميها 

للموؤ�س�س���ات احلكومي���ة الواقعة حتت 

مظل���ة دائ���رة تنمية املجتم���ع، بحيث 

ت�سته���دف فئة كب���ار ال�س���ن واأ�سحاب 

الهم���م والأ�رس ككل م���ع ن�رس جمموعة 

م���ن الفيديوهات والر�سائ���ل التوعوية 

حول الن�ساط البدين وكيفية تعديل منط 

احلياة اليومي���ة يف رم�سان من ناحية 

تن���اول املاأكولت وامل�رسوبات ال�سحية 

اإىل جانب ممار�س���ة الريا�سة مع كيفية 

�سبط الوزن م���ع حتفيز امل�ساركني عرب 

تنظي���م م�سابقات حتت عن���وان "ن�سط 

عقلك".

م���ن جانبها تنظ���م دار زاي���د للرعاية 

الأ�رسية عددا من املب���ادرات حول اأبرز 

الط���رق ال�سحي���ة يف اإع���داد الوجبات 

ال�سحي���ة خالل ال�سه���ر الكرمي مع عدد 

من امل�سابقات الريا�سية التي ت�ستهدف 

الفئات امل�ستفيدة داخل الدار مع اإتباع 

كافة الإجراءات الحرتازية بالإ�سافة اإىل 

تنظيم �سل�سلة من املحا�رسات التوعوية 

ال�سليم���ة واملمار�سات  التغذي���ة  حول 

ال�سحية.

ونظمت موؤ�س�سة التنمية الأ�رسية فعالية 

نادي بركة الدار لتعزيز جودة حياة كبار 

املواطن���ني عرب ت�سجيعه���م على تبني 

منط حي���اة �سحي خالل ال�سهر الف�سيل 

وب���ث روح التف���اوؤل والإيجابية لديهم 

واإك�ساب اأ�رسهم املهارات احلياتية التي 

تعزز ج���ودة عالقاتهم بكبار املواطنني 

مع اإتاحة الفر�سة لهم لتبادل خرباتهم 

احلياتية يف رم�سان عرب الأجيال .

كما نظمت املوؤ�س�سة برنامج "100 يوم 

حتدي" الذي يه���دف اإىل تعزيز اللياقة 

البدني���ة واحلركية لدى املراأة من خالل 

ال�ستعان���ة مبدرب���ات متخ�س�سات يف 

تغذية  واأخ�سائي���ات  البدنية  اللياق���ة 

يتابعن امل�ساِركات يف الربنامج.

كما تنظم هيئة امل�ساهمات املجتمعية 

افرتا�سية  م�سابقات جمتمعي���ة  "معًا" 
متتد على م���دار 10 اأ�سابيع خللق تاأثري 

اجتماعي اإيجاب���ي يف جمتمع اأبوظبي 

على املدى الطويل ودعم ثقافة التالحم 

املجتمع���ي وامل�ساهم���ة الجتماعي���ة 

وكيفية ال�ستجابة للتحديات احلالية.

ويحر�س القطاع الجتماعي يف اأبوظبي 

على تعزيز التما�سك الأ�رسي الذي ُي�سّكل 

ركيزة حموري���ة من اأجل �سمان تعا�سد 

املجتمع وم�ساركة اأفراده اإميانًا باأهمية 

دور الأ����رسة التي حتمل عل���ى عاتقها 

م�سوؤولة تربية اأبنائها وتعزيز الت�سامح 

وغر�س م�سوؤولية اللتزام والتعاي�س مع 

الآخرين.

ومت ت�سمي���م 12 مبادرة يف هذا املحور 

م���ع احلر�س الت���ام على اإتب���اع كافة 

الإجراءات الحرتازية م���ن قبل اجلهات 

املنف���ذة حيث تعمل موؤ�س�س���ة التنمية 

الأ�رسي���ة عل���ى جمموعة م���ن الربامج 

املرتبطة بالأ�رسة منه���ا تنظيم ملتقى 

تعزي���ز جودة حي���اة الأ����رسة ومبادرة 

"رم�س���ان وعيدن���ا مع بركتن���ا اأحلى" 
اإىل جان���ب باق���ة من اخلدم���ات التي 

�ستوا�س���ل املوؤ�س�س���ة تقدميه���ا ب�سكل 

اأكرب خالل ال�سه���ر الف�سيل وهي خدمة 

مه���ارات الوالدية الفعالة لتعزيز الوقت 

النوعي داخل الأ�رسة الواحدة اإىل جانب 

خدمة رخ�سة احلي���اة الزوجية وخدمة 

التوعية والتثقف الأ�رسي وجمل�س الطفل 

الجتماعي ونادي اأطفال و�سباب الدار.

وتقدم دار زايد للرعاية الأ�رسية مبادرات 

ت�سته���دف تعزي���ز التوا�سل م���ع كبار 

املواطنني وت�سجيع الأفراد داخل البيت 

الواحد على الإفطار اجلماعي مع حتفيز 

التط���وع وعم���ل اخلري يف ه���ذا ال�سهر 

املبارك بالإ�سافة اإىل تنظيم امل�سابقات 

املعرفي���ة والديني���ة لأع�س���اء النادي 

الجتماعي بالدار ..

كما تق���دم دار زايد للثقاف���ة الإ�سالمية 

مبادرة "بيوتنا يف اأمان" لتوجيه ر�سائل 
توعوية تدعم التالحم والتما�سك الأ�رسي 

وخا�سة لدى فئة املهتدين اجلدد.

ويعمل القط���اع الجتماعي يف اأبوظبي 

عل���ى تنظي���م 22 مب���ادرة يف حم���ور 

الدعم والعطاء والت�سامح حيث �ستنظم 

دائرة تنمية املجتمع جمل�سا رم�سانيا 

التوا�س���ل  تعزي���ز  به���دف  افرتا�سي���ا 

الجتماعي ب���ني كافة اأف���راد املجتمع 

وطرح ع���دد من املح���اور للنقا�س كما 

عمل ال����رسكاء على تقدمي جمموعة من 

املب���ادرات يف يوم زايد للعمل الإن�ساين 

من حما�رسات وم�سابقات تعزز وتغر�س 

قيم العطاء والت�سامح.

وفيما يتعلق بدع���م الفئات امل�ستحقة 

توزع هيئة اأبوظب���ي للدعم الجتماعي 

"املري الرم�ساين" على الأ�رس امل�ستفيدة 
من برنام���ج اأبوظبي للدعم الجتماعي 

وال���ذي �سيت�سمن جمموع���ة من املواد 

الغذائي���ة الأ�سا�سي���ة لالأ����رس املتعففة 

فيما  الأ�سا�سية  احتياجاته���م  لتوف���ري 

الجتماعية  الرعاي���ة  موؤ�س�س���ة  قدمت 

و�س���وؤون الق�رس امل���واد الغذائية لالأ�رس 

امل�سمول���ة برعاي���ة املوؤ�س�سة من ذوي 

الدخل املحدود.

دائرة تنمية المجتمع تنظم 42 مبادرة مجتمعية 
خالل رم�سان والعيد

برنامج خليفة للتمكين ينظم ملتقى غر�س زايد بن�سخته الثانية
اأبوظبي-وام:

 نظم برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" 

م�ساء اأم����س الول ملتقى غر�س زايد 

بن�سخت���ه الثاني���ة الفرتا�سية تخت 

العطاء"  زاي���د  "عل���ى ُخطى  عنوان 

بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإن�ساين.

ت�سمن امللتقى جل�سات حوارية �سارك 

فيها متحدث���ون ملهمون يف جمالت 

العمل الإن�س���اين والتنمية امل�ستدامة 

رك���زوا خاللها عل���ى ممار�سات ذات 

فعالية يف الأعم���ال الإن�سانية التي 

ُقدمتها الدولة خالل جائحة كورونا.

ويف م�ستهل امللتقى .. اأكد امل�ست�سار 

الدكت���ور اإبراهي���م الدب���ل الرئي����س 

التنفي���ذي لربنامج خليف���ة للتمكني 

اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان "طي���ب اهلل ثراه" �سخ�سية 

عاملية تاريخي���ة ا�ستثنائية �سنعت 

منوذج���ا رياديا عاملي���ا يف الأعمال 

الإن�سانية ومب���ادرات اخلري والعطاء 

الت���ي امتدت لت�سل اإىل معظم مناطق 

العامل.

واأ�سار اإىل اأنه عل���ى الرغم من رحيل 

القائد املوؤ�س�س اإل اأن العديد من القيم 

الفريدة تر�سخ���ت يف نفو�س �سعبه و 

اأبنائه اأهمها اللتزام بنهجه وم�سريته 

املتمي���زة مبف���ردات اخل���ري والعطاء 

الإن�س���اين .. موؤك���دا اأن تلك املعاين 

اآثارها اليجابية على روؤية  انعك�ست 

ونهج قيادة دول���ة الإمارات احلكيمة 

الت���ي اأ�سهم���ت يف تعزي���ز م�سريتها 

التنموية واحل�سارية.

و�سه���دت اأوراق العمل املقدمة عر�س 

جتارب عملية وخربات متنوعة حول 

مفاهي���م غر�س و تاأ�سيل قيم ومبادئ 

ال�سيخ زاي���د يف نفو�س الأجيال فيما 

�سهدت اجلل�سات حوارات بناءة ووفرت 

زايد  من�سًة وطنية لعر����س اجنازات 

العط���اء يف دعمه لالإن�سانية ومبادئ 

الأمن والت�سامح وال�سالم والتعاي�س.

دولة  بجه���ود  امل�سارك���ون  واأ�س���اد 

الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

"حفظ���ه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل����س الوزراء حاكم 

دب���ي "رع���اه اهلل" و�ساح���ب ال�سمو 

ال�سيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظب���ي نائب القائ���د الأعلى 

للقوات امل�سلح���ة يف جمالت العمل 

الإن�ساين واخلريي و العمل على ن�رس 

الت�سامح وال�س���الم والأمن يف العامل 

وحر�سها على تعزي���ز العمل الدويل 

امل�س���رتك الداعم لن�رس قي���م الرتابط 

والتما�س���ك ب���ني خمتل���ف الثقافات 

وال�سعوب والأديان.

الأوىل حتت عنوان  وعقدت اجلل�س���ة 

"زاي���د العط���اء" ... و قال معايل زكي 
اأن���ور ن�سيب���ة امل�ست�س���ار الثق���ايف 

ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة الرئي�س 

العربية  الإم���ارات  جلامع���ة  الأعلى 

املتحدة اإن هذا احلدث يكت�سب اأهمية 

خا�س���ة كونه َيْحتفي ب���رتاِث وروؤيِة 

القائَد املوؤ�س�َس وتراِثه  امُللهم"  "زايد 
بالإجنازاِت  احلاف���ِل  الغنيِّ  الإن�ساينِّ 

ه. التي اأذهْلت العامَل باأَ�رْسِ

امللتق���ى  ه���ذا  اأنَّ  معالي���ه  وَذك���َر 

ي�ستح����رس التجربة الف���ذة ملوؤ�س�س 

الدولة رحم���ه اهلل ِلغر�ِسها يف ُعقوِل 

ال�َسباب والأجي���ال القاِدمة من اأبناِء 

الوط���ن لأَنَّ ال�سيخ زايد بن �ُسلطان اآل 

نهي���ان "رحمه اهلل" ق���اَد �سعَبُه على 

امت���داِد ُقرابِة �سَتِة عق���وٍد يف م�سريٍة 

حافلٍة َنَقَل ِخالَلها الإمارات ِمن اأطراِف 

حراِء اإىل ِرحاِب العامليِة. ال�سَّ

من جانبه قال حممد حاجي اخلوري 

املدير العام ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد 

اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية مبنا�سبة 

اإن امللتقى يحمل  انعق���اد امللتق���ى 

ا�سمًا غاليًا وعزي���زاً على كل مواطن 

ومقيم على هذه الأر�س الطيبة وقال 

:" اجلمي���ع ل ي���زال ي�ستظ���ل بغر�س 
زاي���د و ي���اأكل من ثم���اره ول نن�سى 

م���ا غر�سه يف كل ف���رد منا من قيم و 

اأخالق �سامية وحب للخري والت�سامح 

والتالحم و الندماج املجتمعي".

وعقدت اجلل�س���ة الثانية حتت عنوان 

"املجتم���ع و التنمي���ة امل�ستدامة" و 
اأكد خاللها الدكت���ور حممد اأحمد بن 

فه���د رئي�س اللجنة العلي���ا ملوؤ�س�سة 

زايد الدولي���ة للبيئة اأن الوالد ال�سيخ 

زاي���د "طّيب اهلل ث���راه" اأر�سى مبادئ 
وروؤى �سكلت حج���ر الأ�سا�س لتحقيق 

الإمارات  التنمية امل�ستدامة يف دولة 

وكان تركي���زه على التعليم والتمكني 

وحتقي���ق الرفاهي���ة ملختل���ف اأبناء 

املجتمع.

وق���ال اإن ال�سي���خ زاي���د "رحمه اهلل" 

عم���ل دون كلل على حماي���ة الرتاث 

الطبيع���ي لالأر�س والبح���ر وحماية 

بيئتنا ومواردن���ا الطبيعية و القيادة 

الر�سيدة يف دولة الإمارات اليوم ت�سري 

على خطى زايد رحمه اهلل و نهجه من 

التنمية امل�ستدامة على  اأهداف  خالل 

م�ست���وى الإمارات وح���ول العامل من 

اأجل �سمان م�ستقب���ل اأف�سل لالأجيال 

القادمة.

واأكد الدكتور �سيف حممد الغي�س مدير 

ع���ام هيئة حماية البيئ���ة و التنمية 

يف راأ�س اخليم���ة اأن يوم زايد للعمل 

الإن�سانية  الإن�س���اين جت�سيد للقي���م 

النبيلة التي غر�س مبادئها املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ث���راه" حيث كان يحب للنا�س ما 

يحب لنف�س���ه فكان ال�َسباق يف تقدمي 

جهود الإغاثة للمحتاجني والالجئني 

و�سحايا الكوارث الطبيعية واحلروب 

واملجاعات وق���ال :" بقى هذا النهج 

تتبعه دولتنا اإىل يومنا " ونوه اإىل اأن 

اإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الب�رس 

كانت من اأولويات موؤ�س�س الدولة.

اخلتامية جهود  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 

دولة الإمارات الإن�سانية خالل جائحة 

كورونا .. فم���ن جانبها قالت �سعادة 

اأمرية احلفيت���ي نائبة املندوب الدائم 

لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة اإن 

قيادة دولة الإمارات اأدركت منذ الأيام 

الأوىل للجائح���ة اأنه ل اأحد يف ماأمن 

حتى نك���ون جميعا باأمان واأنه يحب 

العمل ب�سكل وثيق م���ع ال�رسكاء من 

اأج���ل الو�س���ول اإىل ا�ستجابة دولية 

من�سقة خالل جائحة كورونا .. موؤكدة 

اأن دولة الإم���ارات قدمت امل�ساعدات 

اجله���ود  و�ساهم���ت يف  الإن�ساني���ة 

الدولية ملواجهة اجلائحة.

االتحاد الن�سائي ينظم لقاء 

رم�سانياً في يوم زايد 

للعمل االإن�ساني
اأبوظبي-وام:  نظم "الحتاد الن�سائي العام" لقاء رم�سانيا 

افرتا�سيا حول " عطاءات ال�سيخ زايد" مبنا�سبة يوم زايد 

للعمل الإن�ساين وذلك تعبريا عن احلب والمتنان ملوؤ�س�س 

الدولة و �سانع جمدها.

وقالت �سعادة ن���ورة ال�سويدي مدي���رة الإحتاد الن�سائي 

العام يف ت�رسيح لها : " تتجدد هذه الذكرى كل عام لتعيد 

اإىل الأذهان ما قام ب���ه القائد املوؤ�س�س من عطاءات خري 

تت�سع رقعتها على امتداد الإمارات و�سوًل اإىل �سائر بقاع 

الأر�س تاركًة ب�سمات���ه الإن�سانية ونهجه اخلريي املاثل 

اأم���ام الأعني الذي يعك�س اإميانه العمي���ق باأن العطاءات 

لبد اأن تتخطى احلدود لينعم بها املحتاجون وي�سعد بها 

املعوزون .. وهو النهج الذي توا�سله قيادتنا الر�سيدة عرب 

رعاية العمل اخلريي والرتقاء به وتطويره عرب موؤ�س�سات 

وا�سرتاتيجيات ت�سمن دميومت���ه وا�ستمراره واإي�ساله اإىل 

جميع الأفراد واملجتمعات ع���رب العامل منطلقة يف ذلك 

من قيم ديننا احلنيف ال���ذي يدعو اإىل التكافل والتعاون 

والإيثار واإغاثة املحتاج وجندة امللهوف.

كانت الواعظة الدكتورة غ�سنة العامري قد األقت حما�رسة 

خالل اللقاء اأكدت فيه���ا على قيم زايد الإن�سانية الباقية 

يف نفو�سن���ا ونهجه اخلريي الذي توا�سل و ارتقى يف ظل 

قيادتنا الر�سيدة لي�سبح مناهج عمل وقوافل خري وعطاء 

اقت���داًء ب�"زايد اخلري" الذي امتدت اأياديه باخلري والعطاء 
ل�سعوب العامل اأجمع حتى اأ�سبحت دولة الإمارات العربية 

املتحدة عنوانًا للمحبة والت�سامح والعطاء الإن�ساين من 

اأجل الن�سان اأينما كان.. �سائلة اهلل اأن يجعل ذلك كله يف 

ميزان ح�سناته "طيب اهلل ثراه" .

دبي-وام:

اأعلنت هيئة تنمية املجتمع يف دبي عن 

بدء العمل بتق���دمي حزمة من اخلدمات 

املتعلقة بالو�ساية على النف�س للق�رس، 

ت�سم���ل خدمات ����رسف الأموال و�رسف 

امل�ساعدات املالي���ة واخلدمات الإدارية 

التمكني  املتعلق���ة بذل���ك ف�ساًل ع���ن 

الجتماعي املتكامل.

و�ستوفر الهيئة كافة اخلدمات املتعلقة 

بالق����رس وم���ن يف حكمه���م املتعلقة 

بطلبات ال�رسف ال�سهري والعام و�رسف 

املناف���ع الدورية واملناف���ع املقطوعة 

للق����رس ف�سال عن كافة طلبات الر�سائل 

الق����رس ومن يف  املتعلق���ة بطلب���ات 

لت�سهيل  يحتاجونه���ا  والت���ي  حكمهم 

البيانات  الإجراءات وحتديث  وتخلي�س 

احلكومية.  واملوؤ�س�س���ات  اجله���ات  يف 

ع���الوة عل���ى اإج���راء درا�س���ات حالة 

متكاملة لالأطفال وال�سباب الق�رس بهدف 

و�سع خطط فردية لتعزيز متكينهم من 

خمتلف النواحي القت�سادية وال�سحية 

و�سم���ان  والجتماعي���ة  والتعليمي���ة 

بلوغهم اأق�سى طاقاتهم.

اإ�سافة اإىل ذلك، مت نقل اخلدمات املتعلقة 

باملحج���ور عليهم مبا يف ذلك اأ�سحاب 

الهم���م وكبار ال�سن ومن يف حكمهم اإىل 

هيئ���ة تنمية املجتم���ع، حيث �ستتوىل 

اإدارة احل���الت يف الهيئة الطالع على 

الحتياجات اخلا�س���ة ومتكينهم �سمن 

معايري التمك���ني الجتماعي املعتمدة 

لديها.

وتتلقى هيئ���ة تنمي���ة املجتمع كافة 

الطلبات املتعلقة ب�سوؤون الق�رس ب�سكل 

اإ�سع���اد املتعاملني  مبا�رس يف مرك���ز 

التاب���ع لها يف منطقة الرب�ساء يف دبي 

دون ح���دوث اأي تغيري عل���ى اإجراءات 

تقدمي الطلبات اأو املدة الزمنية الالزمة 

لتنفيذه���ا. كم���ا �سيتم خ���الل الفرتة 

املقبلة توفري كافة اخلدمات عرب املوقع 

الإلكرتوين للهيئة وتطبيقها الذكي.

وكان �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�س���د اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي"رعاه 

اهلل" ، ق���د اأ�س���در خالل �سه���ر نوفمرب 

املا�س���ي القان���ون رق���م /15/ ل�سنة 

2020 والذي مت مبوجبه نقل �سالحيات 

موؤ�س�س���ة الأوق���اف و�س���وؤون الق����رس 

املتعلق���ة بالو�ساية عل���ى النف�س اإىل 

هيئة تنمية املجتمع.

وي�سم���ل ذلك كافة اخلدم���ات املتعلقة 

بالو�ساي���ة على النف����س املحددة يف 

قانون اإن�س���اء موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون 

الق����رس والق���رارات ال�س���ادرة مبوجبه 

والت�رسيعات ال�سارية يف الإمارة، وذلك 

�سعي���ًا لتحقيق اأكرب قدر م���ن ا�ستفادة 

الق����رس م���ن اخلدم���ات الجتماعي���ة 

وخدمات التمكني التي تقدمها احلكومة 

وتطوي���ر الأط���ر التنظيمي���ة لتق���دمي 

اخلدم���ات والعمل امل�سرتك بني خمتلف 

اجلهات يف اإمارة دبي.

وبني �سعادة اأحم���د عبد الكرمي جلفار، 

مدير عام هيئ���ة تنمية املجتمع بدبي، 

اأن نق���ل اخلدمات املتعلق���ة بالو�ساية 

على النف�س للق�رس اإىل الهيئة، �سي�ساهم 

يف تفعي���ل ا�ستف���ادة الق�رس من برامج 

التنمي���ة املجتمعي���ة املتكاملة ويعزز 

من متكينهم ودعمه���م ليكونوا موؤهلني 

لتلبية طموحات التنمية الوطنية، لفتًا 

اإىل اأن كل �س���اب وفتاة من اأبناء الدولة 

هم ا�ستثمار حقيقي وثروة كامنة يجب 

عدم اإغفاله���ا ورعايتها بال�سكل الأمثل 

كاأولوي���ة وطني���ة ودعام���ة اأ�سا�سي���ة 

ل�ستدامة متا�سك وتالحم املجتمع.

هيئة تنمية المجتمع بدبي تبداأ تقديم خدمات الو�ساية 

على النف�س للُق�سر
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة :  اكوف للتجارة العامة   ش.  ذ.م.م 
العنوان :   محل رقم 4 ملك ابل محمد رهنورد ، ديرة، البطني

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   67180   رقم الرخصة  556068        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 15-4-2021      تاريخ تصديق القرار:   2021-4-15

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات 
 اسم الرشكة: رويال سيرنجي للخدمات الكهروميكانيكية ش. ذ.م.م 

الشكل القانوين: رشكة ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 1138632 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله ، وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 

29-3-2021  واملوثق لدى كاتب العدل تحت رقم 68568-1-2021 بتاريخ 2021-3-29
 وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديب، بر 
ديب، الخليج التجاري ، برلنغتون تاور مكتب رقم 1103 هاتف رقم : 2999555  04 فاكس: 
2999333 04 ص.ب: 93260  ،  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ح عليمة للتجارة ش.  ذ.م.م 
العنوان :  محل رقم 1 ملك احمد عبدالقادر الشنيطي ، ديرة، الضغاية  الشكل القانوين : 

ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1109322   رقم الرخصة  682953        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    8-4-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-4-8  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / اكوف للتجارة العامة ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 15-4-2021      تاريخ تصديق القرار:   2021-4-15

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: السعدي ومشاركوه لتدقيق الحسابات 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب    
للخدمات  سيرنجي  رويال   / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 
الصادر  القرار  ذات مسؤولية محدودة وذلك مبوجب  ذ.م.م   رشكة  الكهروميكانيكية ش. 
عن الجمعية العمومية بتاريخ 29-3-2021  واملوثق لدى كاتب العدل تحت رقم 68568-

1-2021 بتاريخ 2021-3-29
 وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديب، بر 
ديب، الخليج التجاري ، برلنغتون تاور مكتب رقم 1103 هاتف رقم : 2999555  04 فاكس: 

2999333 04 ص.ب: 93260
تاريخ نرش  من  يوماً   45 وذلك خالل  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  ،  مصطحباً 

هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / ح عليمة للتجارة  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 8-4-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-4-8  

 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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�إعالنات

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348161:تاريخ: 2021/04/01

 بيانات األولوية: 
 االسم: سان ريو كومباين ليمتد

 وعنوانه: 1-6-1 ، أوسايك ، شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-
141 ، اليابان. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:5
وأغذية  مواد  طبية،  لغايات  صحية  مستحرضات  وبيطرية،  صيدالنية  مستحرضات   
حمية معدة لالستعامل الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية 
األسنان وشمع طب  مواد حشو  ومواد ضامد،  لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية 
األسنان، مطهرات، مستحرضات إلبادة الحرشات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 
لغايات طبية، لصقات،  أربطة الصقة  ومبيدات أعشاب، قطن ماص، حشوة ماصة، 
الهواء،  تنقية  الجو، مستحرضات  تلطيف  لغايات طبية، مستحرضات  أرشطة الصقة 
طبية،  لغايات  زاللية  غذائية  مواد  الجو،  من  الكريهة  الروائح  إلزالة  مستحرضات 
م، معقِّامت، بلسم لغايات  حليب زاليل لغايات طبية، غسول للحيوانات، قطن معقِّ
عالجية،  استحامم  مستحرضات  ضامدات،  حيض،  ضامدات  صحية،  ضامدات  طبية، 
مستحرضات استحامم لغايات طبية، أمالح استحامم لغايات طبية، مغاطس أكسجني، 
أساور  الصحية[،  ]املناديل  الصحية  للفوط  أحزمة  املعدنية،  املياه  ملغاطس  أمالح 
لغايات  كبسوالت  لألدوية،  كبسوالت  طبية،  حلوى  لإلرضاع،  وسائد  طبية،  لغايات 
حلويات  للحيوانات،  للطفيليات  مضادة  أطواق  طبية،  لغايات  علكة  صيدالنية، 
مزلقات  الالصقة،  العدسات  وتنظيف  وتخزين  وغسيل  تعقيم  مستحرضات  طبية، 
عالجات  كيميائية،  حمل  موانع  الالصقة،  العدسات  مع  لالستخدام  محاليل  و/أو 
مسامري القدم، حلقات مسامري القدم، قطن لغايات طبية، لصقات للجروح البسيطة، 
مستحرضات صيدالنية لعالج قرشة الرأس، مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة 
لالستخدام البرشي أو للحيوانات، مزيالت روائح كريهة للمالبس واألنسجة، منظفات 
حمية،  أغذية  طبية،  لغايات  معدة  حمية  ومرشوبات  ومواد  أغذية  طبية،  لغايات 
للكالب،  للكالب، غسوالت  )لوشن(  مواد حمية، مطهرات ألغراض صحية، غسوالت 
طاردات للكالب، رشاب دوايئ، غسول العني، صناديق إسعافات أولية معبأة، لواصق 
إلتقاط الذباب، ورق إلتقاط الذباب، مستحرضات للقضاء عىل الذباب، غراء للذباب، 
عالجات لتعرق االقدام، شاش للتضميد، مبيدات جراثيم، خشب أرز يستخدم كطارد 
للحرشات، دهون لغايات طبية، منقوعات دوائية، طاردات حرشات، مبيدات حرشات، 
فازلني لغايات طبية، رساويل للحيض، رساويل صحية، دقيق لبني ]للرُّضع واألطفال[، 
الكتوز لغايات صيدالنية، مناديل ورقية مرشبة بغسوالت )لوشن( صيدالنية، غسوالت 
)لوشن( لغايات صيدالنية، غسوالت )لوشن( لغايات بيطرية، أقراص دواء، مرشوبات 
لغايات طبية، كحول دوايئ، أعشاب دوائية، زيوت دوائية،  حليب محولة إىل ملت 
ضامدات  البرشية،  لألغراض  أدوية  ومعبأة[،  ]محمولة  أدوية  علب  دوايئ،  شاي 
ورق  للغذاء،  معدنية  مكمالت  مراهم،  منثول،  للحيض،  قطنية  سدادات  للحيض، 
حفاضات  للمغاطس،  فم، طني  غسوالت  للعث،  مضادة  مستحرضات  للعث،  مضاد 
الصحية،  فوط  صحية،  رساويل  طبية،  لغايات  غذائية  إضافات  بالسلس،  للمصابني 
بطانات  بالسلس،  للمصابني  ماصة  فوط  صحية،  قصرية  رساويل  صحية،  كامدات 
رساويل، مبيدات طفيليات، حبوب لغايات صيدالنية، مستحرضات كيميائية لتشخيص 
الحمل، شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية، عالجات لتعرق االقدام، مكمالت للحمية 
الغذائية من الهالم املليك، هالم مليك لغايات صيدالنية، ضامدات صحية، مستحرضات 
صيدالنية للعناية بالبرشة، أمالح للشم، مستحرضات تعقيم، مراهم لحروق الشمس، 
مستحرضات  طبية،  لغايات  صيدالنية، رشاب  لغايات  الشمس  لحروق  مستحرضات 
لغايات طبية،  الشمس  من  واقية  كرميات  التجميل،  أعواد قطن ألغراض  فيتامينية، 
كامدات، ضامدات، كامدات و/أو ضامدات لخفض درجة حرارة الجسم أو لتخفيف 
شاي  الحّمى،  مخففات  طبية،  لغايات  عقاقري  طبية،  ضامدات  الصداع،  أو  الحّمى 
أعشاب، كامدات خردل، مستحرضات طبية ألغراض التنحيف، ألياف للحمية الغذائية، 
مكمالت حمية غذائية للحيوانات، فوط لألطفال عىل شكل رساويل ]حفاضات عىل 
شكل رساويل[، حفاضات، حفاضات عىل شكل رساويل، مكمالت غذائية، زيت كبد 
اللؤلؤ  لغايات صيدالنية، مسحوق  أقراص طبية محالة  القد، حبوب تنحيف،  سمك 

لغايات طبية، مزلقات جنسية شخصية، مكمالت للحمية 
مكمالت  الربوتينات،  من  الغذائية  للحمية  مكمالت  اللقاح،  حبوب  من  الغذائية   
شمع  من  الغذائية  للحمية  مكمالت  للحيوانات،  الربوتينات  من  الغذائية  للحمية 
النحل )العكرب(، شامبو طبي، صابون طبي، غسوالت )لوشن( طبي للشعر ومنظفات 
ُمرشبة  وأساور  فيتامينية  مكمالت  ولصقات  صيدالنية  لغايات  طبية، خمرية  أسنان 
بطارد للحرشات، أقنعة صحية لالستخدام الشخيص، حصائر تغيري الحفاضات لألطفال 
مضادات  واحدة،  مرة  تستخدم  لألطفال  للسباحة  حفاضات  واحدة،  مرة  تستخدم 
الجلدي، مطهرات لغايات صحية، مناديل معقمة تستخدم  للميكروبات لالستخدام 

مرة واحدة.
العالمة عبارة عن رسم كاريكاتوري لوجه هرة صغرية تضع ربطة  العالمة:   وصف 

فراشية.
   االشرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف 
اصدار  تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  املسجل،  بالربيد  إرساله  أو  اإلقتصاد  وزارة 

هذا اإلعالن.

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348152:تاريخ: 2021/04/01

 بيانات األولوية:   
االسم: سان ريو كومباين ليمتد

 ، شيناجاوا-كو   ، أوس��ايك   ،  1-6-1 وعنوانه:   
طوكيو ، 8603-141 ، اليابان. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:5
وأغذية  مواد  طبية،  لغايات  صحية  مستحرضات  وبيطرية،  صيدالنية  مستحرضات   
حمية معدة لالستعامل الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية 
األسنان وشمع طب  مواد حشو  ومواد ضامد،  لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية 
األسنان، مطهرات، مستحرضات إلبادة الحرشات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 
لغايات طبية، لصقات،  أربطة الصقة  ومبيدات أعشاب، قطن ماص، حشوة ماصة، 
الهواء،  تنقية  الجو، مستحرضات  تلطيف  لغايات طبية، مستحرضات  أرشطة الصقة 
طبية،  لغايات  زاللية  غذائية  مواد  الجو،  من  الكريهة  الروائح  إلزالة  مستحرضات 
م، معقِّامت، بلسم لغايات  حليب زاليل لغايات طبية، غسول للحيوانات، قطن معقِّ
عالجية،  استحامم  مستحرضات  ضامدات،  حيض،  ضامدات  صحية،  ضامدات  طبية، 
مستحرضات استحامم لغايات طبية، أمالح استحامم لغايات طبية، مغاطس أكسجني، 
أساور  الصحية[،  ]املناديل  الصحية  للفوط  أحزمة  املعدنية،  املياه  ملغاطس  أمالح 
لغايات  كبسوالت  لألدوية،  كبسوالت  طبية،  حلوى  لإلرضاع،  وسائد  طبية،  لغايات 
حلويات  للحيوانات،  للطفيليات  مضادة  أطواق  طبية،  لغايات  علكة  صيدالنية، 
مزلقات  الالصقة،  العدسات  وتنظيف  وتخزين  وغسيل  تعقيم  مستحرضات  طبية، 
عالجات  كيميائية،  حمل  موانع  الالصقة،  العدسات  مع  لالستخدام  محاليل  و/أو 
مسامري القدم، حلقات مسامري القدم، قطن لغايات طبية، لصقات للجروح البسيطة، 
مستحرضات صيدالنية لعالج قرشة الرأس، مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة 
لالستخدام البرشي أو للحيوانات، مزيالت روائح كريهة للمالبس واألنسجة، منظفات 
حمية،  أغذية  طبية،  لغايات  معدة  حمية  ومرشوبات  ومواد  أغذية  طبية،  لغايات 
للكالب،  للكالب، غسوالت  )لوشن(  مواد حمية، مطهرات ألغراض صحية، غسوالت 
طاردات للكالب، رشاب دوايئ، غسول العني، صناديق إسعافات أولية معبأة، لواصق 
إلتقاط الذباب، ورق إلتقاط الذباب، مستحرضات للقضاء عىل الذباب، غراء للذباب، 
عالجات لتعرق االقدام، شاش للتضميد، مبيدات جراثيم، خشب أرز يستخدم كطارد 
للحرشات، دهون لغايات طبية، منقوعات دوائية، طاردات حرشات، مبيدات حرشات، 
فازلني لغايات طبية، رساويل للحيض، رساويل صحية، دقيق لبني ]للرُّضع واألطفال[، 
الكتوز لغايات صيدالنية، مناديل ورقية مرشبة بغسوالت )لوشن( صيدالنية، غسوالت 
)لوشن( لغايات صيدالنية، غسوالت )لوشن( لغايات بيطرية، أقراص دواء، مرشوبات 
لغايات طبية، كحول دوايئ، أعشاب دوائية، زيوت دوائية،  حليب محولة إىل ملت 
ضامدات  البرشية،  لألغراض  أدوية  ومعبأة[،  ]محمولة  أدوية  علب  دوايئ،  شاي 
ورق  للغذاء،  معدنية  مكمالت  مراهم،  منثول،  للحيض،  قطنية  سدادات  للحيض، 
حفاضات  للمغاطس،  فم، طني  غسوالت  للعث،  مضادة  مستحرضات  للعث،  مضاد 
الصحية،  فوط  صحية،  رساويل  طبية،  لغايات  غذائية  إضافات  بالسلس،  للمصابني 
بطانات  بالسلس،  للمصابني  ماصة  فوط  صحية،  قصرية  رساويل  صحية،  كامدات 
رساويل، مبيدات طفيليات، حبوب لغايات صيدالنية، مستحرضات كيميائية لتشخيص 
الحمل، شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية، عالجات لتعرق االقدام، مكمالت للحمية 
الغذائية من الهالم املليك، هالم مليك لغايات صيدالنية، ضامدات صحية، مستحرضات 
صيدالنية للعناية بالبرشة، أمالح للشم، مستحرضات تعقيم، مراهم لحروق الشمس، 
مستحرضات  طبية،  لغايات  صيدالنية، رشاب  لغايات  الشمس  لحروق  مستحرضات 
لغايات طبية،  الشمس  من  واقية  كرميات  التجميل،  أعواد قطن ألغراض  فيتامينية، 
كامدات، ضامدات، كامدات و/أو ضامدات لخفض درجة حرارة الجسم أو لتخفيف 
شاي  الحّمى،  مخففات  طبية،  لغايات  عقاقري  طبية،  ضامدات  الصداع،  أو  الحّمى 
أعشاب، كامدات خردل، مستحرضات طبية ألغراض التنحيف، ألياف للحمية الغذائية، 
مكمالت حمية غذائية للحيوانات، فوط لألطفال عىل شكل رساويل ]حفاضات عىل 
شكل رساويل[، حفاضات، حفاضات عىل شكل رساويل، مكمالت غذائية، زيت كبد 
اللؤلؤ  لغايات صيدالنية، مسحوق  أقراص طبية محالة  القد، حبوب تنحيف،  سمك 
لغايات طبية، مزلقات جنسية شخصية، مكمالت للحمية الغذائية من حبوب اللقاح، 

مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مكمالت للحمية الغذائية من  
)العكرب(، شامبو  النحل  الغذائية من شمع  للحمية  للحيوانات، مكمالت  الربوتينات 
طبية، خمرية  أسنان  ومنظفات  للشعر  طبي  )لوشن(  طبي، صابون طبي، غسوالت 
لغايات صيدالنية ولصقات مكمالت فيتامينية وأساور ُمرشبة بطارد للحرشات، أقنعة 
صحية لالستخدام الشخيص، حصائر تغيري الحفاضات لألطفال تستخدم مرة واحدة، 
حفاضات للسباحة لألطفال تستخدم مرة واحدة، مضادات للميكروبات لالستخدام 

الجلدي، مطهرات لغايات صحية، مناديل معقمة تستخدم مرة واحدة.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي HELLO KITTY باللغة اإلنجليزية.

   االشرتاطات:  
التجارية يف  العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة 
اصدار  تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  املسجل،  بالربيد  إرساله  أو  اإلقتصاد  وزارة 

هذا اإلعالن.
 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348167:تاريخ: 2021/04/01 

بيانات األولوية: 
 االسم: سان ريو كومباين ليمتد

 وعنوانه: 1-6-1 ، أوسايك ، شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-
141 ، اليابان. 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:5
وأغذية  مواد  طبية،  لغايات  صحية  مستحرضات  وبيطرية،  صيدالنية  مستحرضات   
حمية معدة لالستعامل الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية 
األسنان وشمع طب  مواد حشو  ومواد ضامد،  لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية 
األسنان، مطهرات، مستحرضات إلبادة الحرشات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 
لغايات طبية، لصقات،  أربطة الصقة  ومبيدات أعشاب، قطن ماص، حشوة ماصة، 
الهواء،  تنقية  الجو، مستحرضات  تلطيف  لغايات طبية، مستحرضات  أرشطة الصقة 
طبية،  لغايات  زاللية  غذائية  مواد  الجو،  من  الكريهة  الروائح  إلزالة  مستحرضات 
م، معقِّامت، بلسم لغايات  حليب زاليل لغايات طبية، غسول للحيوانات، قطن معقِّ
عالجية،  استحامم  مستحرضات  ضامدات،  حيض،  ضامدات  صحية،  ضامدات  طبية، 
مستحرضات استحامم لغايات طبية، أمالح استحامم لغايات طبية، مغاطس أكسجني، 
أساور  الصحية[،  ]املناديل  الصحية  للفوط  أحزمة  املعدنية،  املياه  ملغاطس  أمالح 
لغايات  كبسوالت  لألدوية،  كبسوالت  طبية،  حلوى  لإلرضاع،  وسائد  طبية،  لغايات 
حلويات  للحيوانات،  للطفيليات  مضادة  أطواق  طبية،  لغايات  علكة  صيدالنية، 
مزلقات  الالصقة،  العدسات  وتنظيف  وتخزين  وغسيل  تعقيم  مستحرضات  طبية، 
عالجات  كيميائية،  حمل  موانع  الالصقة،  العدسات  مع  لالستخدام  محاليل  و/أو 
مسامري القدم، حلقات مسامري القدم، قطن لغايات طبية، لصقات للجروح البسيطة، 
مستحرضات صيدالنية لعالج قرشة الرأس، مزيالت الروائح الكريهة عدا تلك املعدة 
لالستخدام البرشي أو للحيوانات، مزيالت روائح كريهة للمالبس واألنسجة، منظفات 
حمية،  أغذية  طبية،  لغايات  معدة  حمية  ومرشوبات  ومواد  أغذية  طبية،  لغايات 
للكالب،  للكالب، غسوالت  )لوشن(  مواد حمية، مطهرات ألغراض صحية، غسوالت 
طاردات للكالب، رشاب دوايئ، غسول العني، صناديق إسعافات أولية معبأة، لواصق 
إلتقاط الذباب، ورق إلتقاط الذباب، مستحرضات للقضاء عىل الذباب، غراء للذباب، 
عالجات لتعرق االقدام، شاش للتضميد، مبيدات جراثيم، خشب أرز يستخدم كطارد 
للحرشات، دهون لغايات طبية، منقوعات دوائية، طاردات حرشات، مبيدات حرشات، 
فازلني لغايات طبية، رساويل للحيض، رساويل صحية، دقيق لبني ]للرُّضع واألطفال[، 
الكتوز لغايات صيدالنية، مناديل ورقية مرشبة بغسوالت )لوشن( صيدالنية، غسوالت 
)لوشن( لغايات صيدالنية، غسوالت )لوشن( لغايات بيطرية، أقراص دواء، مرشوبات 
لغايات طبية، كحول دوايئ، أعشاب دوائية، زيوت دوائية،  حليب محولة إىل ملت 
ضامدات  البرشية،  لألغراض  أدوية  ومعبأة[،  ]محمولة  أدوية  علب  دوايئ،  شاي 
ورق  للغذاء،  معدنية  مكمالت  مراهم،  منثول،  للحيض،  قطنية  سدادات  للحيض، 
حفاضات  للمغاطس،  فم، طني  غسوالت  للعث،  مضادة  مستحرضات  للعث،  مضاد 
الصحية،  فوط  صحية،  رساويل  طبية،  لغايات  غذائية  إضافات  بالسلس،  للمصابني 
بطانات  بالسلس،  للمصابني  ماصة  فوط  صحية،  قصرية  رساويل  صحية،  كامدات 
رساويل، مبيدات طفيليات، حبوب لغايات صيدالنية، مستحرضات كيميائية لتشخيص 
الحمل، شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية، عالجات لتعرق االقدام، مكمالت للحمية 
الغذائية من الهالم املليك، هالم مليك لغايات صيدالنية، ضامدات صحية، مستحرضات 
صيدالنية للعناية بالبرشة، أمالح للشم، مستحرضات تعقيم، مراهم لحروق الشمس، 
مستحرضات  طبية،  لغايات  صيدالنية، رشاب  لغايات  الشمس  لحروق  مستحرضات 
لغايات طبية،  الشمس  من  واقية  كرميات  التجميل،  أعواد قطن ألغراض  فيتامينية، 
كامدات، ضامدات، كامدات و/أو ضامدات لخفض درجة حرارة الجسم أو لتخفيف 
شاي  الحّمى،  مخففات  طبية،  لغايات  عقاقري  طبية،  ضامدات  الصداع،  أو  الحّمى 
أعشاب، كامدات خردل، مستحرضات طبية ألغراض التنحيف، ألياف للحمية الغذائية، 
مكمالت حمية غذائية للحيوانات، فوط لألطفال عىل شكل رساويل ]حفاضات عىل 
شكل رساويل[، حفاضات، حفاضات عىل شكل رساويل، مكمالت غذائية، زيت كبد 
اللؤلؤ  لغايات صيدالنية، مسحوق  أقراص طبية محالة  القد، حبوب تنحيف،  سمك 
لغايات طبية، مزلقات جنسية شخصية، مكمالت للحمية  الغذائية من حبوب اللقاح، 
مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات 
للحيوانات، مكمالت للحمية الغذائية من شمع النحل )العكرب(، شامبو طبي، صابون 
طبي، غسوالت )لوشن( طبي للشعر ومنظفات أسنان طبية، خمرية لغايات صيدالنية 
ولصقات مكمالت فيتامينية وأساور ُمرشبة بطارد للحرشات، أقنعة صحية لالستخدام 
الشخيص، حصائر تغيري الحفاضات لألطفال تستخدم مرة واحدة، حفاضات للسباحة 
مطهرات  الجلدي،  لالستخدام  للميكروبات  مضادات  واحدة،  مرة  تستخدم  لألطفال 

لغايات صحية، مناديل معقمة تستخدم مرة واحدة.
بخط وطريقة  اإلنجليزية  باللغة   Sanrio كلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:   وصف 

مميزة. 
  االشرتاطات:  

التجارية يف  العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة 
اصدار  تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  املسجل،  بالربيد  إرساله  أو  اإلقتصاد  وزارة 

هذا اإلعالن.
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /       نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156767

 باسم: مرصف عجامن ش م ع

وعنوانه: ص.ب. 7770 ، البستان ، 

شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 

، عجامن، اإلمارات العربية املتحدة.  

واملسجلة تحت الرقم: 156767

بتاريخ: 2012/03/28 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/05/03 وحتى تاريخ: 2031/05/03 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156769

  باسم: مرصف عجامن ش م ع

وعنوانه: ص.ب. 7770 ، البستان ، 

شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 

، عجامن، اإلمارات العربية املتحدة.  

واملسجلة تحت الرقم: 156769

بتاريخ: 2012/02/09 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :39

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/05/03 وحتى تاريخ: 2031/05/03 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156768

  باسم: مرصف عجامن ش م ع

وعنوانه: ص.ب. 7770 ، البستان ، 

شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 

، عجامن، اإلمارات العربية املتحدة.  

واملسجلة تحت الرقم: 156768

بتاريخ: 2012/02/09 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :36

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/05/03 وحتى تاريخ: 2031/05/03 

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد

 لخدمات العالمات التجارية طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 346435  

بتاريخ:  8  / 3 / 2021

  تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

باس��م :     ذا ديب سيفود  ش.م.ح. 

وعنوانه:  ص.ب. 81196   ديب ، اإلمارات 

العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعامل وتفعيل النشاط املكتبي.

 الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 ( 

يعلوها رسم  التينية بشكل مميز   بحروف    »    Oceano العالمة:  «  وصف 

بشكل مميز  .

 االش��رتاطات:   

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية 

يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك 

خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد
 لخدمات العالمات التجارية طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 346434 بتاريخ:  8  / 3 / 2021
   تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

      باس��م :     ذا ديب سيفود  ش.م.ح.
وعنوانه:  ص.ب. 81196   ديب ، اإلمارات 

العربية املتحدة.
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذل��ك 

املنتجات :
وخرضوات  فواكه  اللحم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسامك  اللحوم 
محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، هالم ]جييل[ ومربيات وفواكه مطبوخة 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون املعدة لألكل . 
 الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

Oceano   «  بحروف التينية بشكل مميز  يعلوها رسم  العالمة:  «  وصف 
بشكل مميز  .

االش��رتاطات:   
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية 
يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك 

خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 دولة الإمارات العربية المتحدة  وزارة القت�صاد

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 56507 

EAT 56509 

EAT 56508 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
 نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:ناهد محمد احمد ابراهيم الجنسية:  مرص 

 اىل الطرف الثاين: ياسمني مصطفى نجيب الحويش الجنسية: مرص 

 باالسم التجاري )االوىل لتجارة معدات املياه ( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 70535 ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

العويض           العبدول  عقيل  طيب  سعيد  األول:   :ال��ط��رف  من 
الجنسية: االمارات

الجنسية:  املهريي  نوح  خميس   نوح  عائشه  الثاين:  الطرف  اىل   
االمارات

 باالسم التجاري ) الخريات لبيع مواد البناء( رخصة صادرة من دائرة 
واملسجلة   )    104018( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن
بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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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

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 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

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

ر�سالة �إعالن 

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

ابن  مركز  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
سينا الطبي 

رخصة رقم :  CN -  1027309 قد تقدموا إلينا بطلب:
 IBN SINA MEDICAL مــن/  تجاري  اســم  تعديل    
 IBN SINA اىل  الطبي  سينا  ــن  اب مركز   CENTRE
 MEDICAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP

LLC مركز ابن سينا الطبي - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 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 /  أنجل 
للخدمات اإلدارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2772717   : 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   
كافيترييا ألتميت فود    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2788606  : 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.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   وادي مسايف للعقارات والصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: العني ، الصناعية بناية ورثة احمد بن عبود البلويش 

   CN-1193809 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  اكيورت للمحاسبة القانونية واالستشارات الرضيبية 

ذ.م.م  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 28-4-2021  وذلك بناًء عىل قرار 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2145001037     :

 تاريخ التعديل:   2021-5-3 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

للخدمات  تن  إف  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
والتعهدات الرياضية ذ.م.م

رخصة رقم :  CN -  2673197 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله صالح محمد عبدالله القطبه 

   67%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ميتش باكوفينس 33%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح عبدالله عبيد محسن العريفي 
عمران  محسن  مبخوت  عايض  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الهاجري    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ميتش باكوفينس 

 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.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مركز وسبا اليسيوم لتجميل    تعلن دائرة 
السيدات      

رخصة رقم :   CN - 2795044 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمد حمود نارص سعيد العامري 51% 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نجاح يوسف سعيد يوسف 49%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف معد حسن قايد سعيد صبيحي 
1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
 AL YSSUM LADIES BEAUTY CENTRE من/  تجاري  اسم  تعديل   
 ALYSSUM LADIES اىل  السيدات  لتجميل  اليسيوم  وسبا  مركز   & SPA
لتجميل  اليسيوم  وسبا  مركز   BEAUTY CENTER AND SPA LLC

السيدات ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   رونزا 
لتجارة الزهور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2172529   : 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.

كافيترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الغابة الجميلة  

رخصة رقم : CN -  1084707 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  عيل  ابراهيم  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

املرزوقي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم احمد عيل محمد 

املرزوقي
 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.

مؤسسة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الخربة الفنية لتجارة مواد البناء 

رخصة رقم : CN -  1162319 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سامل خليفة محمد شميل 

الراشدي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جعفر صالح عيظه عامر 

العامري 
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 /    برج 
البادية العامل النجارة والحدادة املسلحة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2795836   : 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 االقتصادية بأن الســـادة / فيل 
سكيور الكسوارات السيارات 

إلينا  : CN -  1878045 قد تقدموا     رخصة رقم 
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 االقتصادية بأن:السادة/  ايكو كرين دراي ايس لخدمات 
صناعة النفظ والغاز ذ.م.م

  CN-  2296451 : رقم الرخصة الصناعية/ التجارية 
قد أبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل اآليت: 

تحويل نوع الرخصة من رخصة تجارية اىل رخصة صناعية 
النفط  صناعات  لخدمات  ايس  دراي  كرين  ايكو   : من  التجاري  االسم  تعديل 

والغاز ذ.م.م
اىل ايكو كرين لصناعة الثلج الجاف ذ.م.م

لتصبح الرخصة الصناعية/  
 باسم: اىل ايكو كرين لصناعة الثلج الجاف ذ.م.م

 الرشيك:
سلطان راشد سامل راشد  املزروعي

كافونجال جوس جوس فرانيس جوس يك جي 
 وعىل كل من لديه اعرتاض عىل االجراء املذكور اعاله مراجعة  دائرة التنمية 
االقتصادية- مركز االعامل خالل اسبوع من تاريخ نرش االعالن ، واال فلن يقبل 

املكتب اية اعرتاض بعد انقضاء مدة االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون فيالدلفيا ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 1028883 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة حمد سهيل سامل سهيل الخيييل 100% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص راشد سامل راشد الكعبي   

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/حذف حسني مصطفى عارفه 

الشخص  اىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من/  رشكة  قانوين  تعديل شكل   

الواحد ذ.م.م 

تعديل اسم تجاري من/ PHILADELPHIA SALON LLC صالون فيالدلفيا 

 PHILADELPHIA SALON SOLE PROPRIETORSHIP اىل  ذ.م.م 

LLC صالون فيالدلفيا - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بيت الشامل 
للخيام والطرابيل 

رخصة رقم : CN -  1949587 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة جهانجري علم عبدالهاشم 

 100%
تعديل وكيل خدمات/ اضافة حمد مطر راشد سيف الظاهري 
تعديل وكيل خدمات/ حذف سيف عبيد سامل سعيد الظاهري
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مانيك حسن راشد

 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/ بقالة بيت العيلة ذ.م.م  رخصة 

رقم : CN -  3903292 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عيل محمد عيل محمد باطوق 100%

تعديل مدير/ اضافة عامد محمود ظاهر عالونة  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد بريك عبدالقادر محمد العامري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد المع لبيب اتايس 

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/ BAIT AL AILA GROCERY LLC بقالة بيت العيلة ذ.م.م 

بقالة   BAIT AL AILA GROCERY SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C اىل 

بيت العيلة - 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  نيوفيو لالستشارات 

الهندسية ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2795496 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ محمد ابراهيم شمل ابراهيم املعمري من 

%50 اىل  51%   

تعديل نسب الرشكاء/ محمد ابراهيم شمل ابراهيم املعمري من 

%50 اىل 49%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف تريك محمد نارص سامل الشعيبي  

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  اكرسبيس لبيع وتأجري املعدات ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: مصفح الصناعية م 10 ق 29 محل رقم 6 وحدة حميد 

فالح سيف الشاميس 

   CN-1500687 :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 25-4-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2150005666   

 تاريخ التعديل:   2021-5-3 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد
 لخدمات العالمات التجارية  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 346004  بتاريخ:  2  / 3 / 2021
   تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

      باســم :     جاما القابضة املحدودة.
،اإلمــارات  ديب   55510 ص.ب  وعنوانه:    

العربية املتحدة.
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
واملــرشوبــات،  األطعمة  توفري  خدمات   

وخدمات اإليواء املؤقت.
 الواقـعة بالفئة   : رقم ) 43 (

وصف العالمة:  « XPRESS CHAI  «  بحروف التينية بشكل مميز باللون 
الذهبي و األبيض عىل خلفية رسم مستطيل مظلل باللون األسود

 االشــرتاطات:  
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية 
يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك 

خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن. 

تعلن أدارة العالمات التجارية و املصنفات الفكرية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد
 لخدمات العالمات التجارية طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 347735  بت اريخ:  25  / 3 / 2021
  تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

  باســم :    فنيت العاملية للتجارة العامة  ش .ذ.م.م.
وعنوانه: ص.ب. 64921  ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
وللمطبخ،  املنزيل  لالستعامل  وأوعية  وأواين  أدوات 
أمشاط   ،  ) بها   مطلية  أو  نفيسه  معادن  من  )ليست 
مواد  الدهان(،  أو  التلوين  فرايش  )عدا  فرايش  وأسفنج، 
غري  زجاج  جيل،  سلك  للتنظيف،  أدوات  الفرايش،  صنع 
مشغول وزجاج شبه مشغول )خالف الزجاج املستعمل 
يف املباين(، أواين زجاجية وأواين خزف صيني وأواين خزفية 

غري واردة يف فئات أخرى
.الواقـعة بالفئة   : رقم ) 21 ( 

وصف العالمة: «  Ahrudh   «  بحروف التينية بشكل مميز يعلوها رسم خطني بشكل 
مميز يعلوهام رسم دائرة بداخلها الحرف الالتيني « A « يحيط بها رسم زخريف بشكل 

مميز و العالمة باأللوان  األحمر و الذهبي . 
االشــرتاطات:   

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية يف وزارة 
إليه،وذلك خالل 30 يوماً  بالربيد املسجل للقسم املشار  ، أو إرساله  االقتصاد والتجارة 

من هذا اإلعالن. 

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد

 لخدمات العالمات التجارية طلب لتسجيل بيانات  العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 347466  بت اريخ:  22 / 3 / 2021

   تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

 باســم :    فاكييل فاالبيل عبد مناف.

أو   ، يب  إثالور  هاوس،  فاالبيل  فاكييل  وعنوانه:    

ثافا نور فيا ، ماالبورام بن 679573 كرياال ، الهند.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

وخدمات  واملرشوبات،  األطعمة  توفري  خدمات   

اإليواء املؤقت.

 الواقـعة بالفئة   : رقم ) 43 (

 وصف العالمة: «  FRUITBAE CRUSH TO DRINK   « بحروف التينية 

مظللة  دائرة  رسم  داخل  الجميع  و  لفاكهة  كرويك  رسم  يعلوها  مميز  بشكل 

باللون األسود.  

 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية 

يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك 

خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14737 Oó`©dG-2021 ƒjÉe4 AÉKÓãdG
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a ∫hódG √ôcòàJ ±ƒ°S ¿Éà°ùfÉ¨aCG øY »∏îàdG

á«ªdÉ©dG ¬à«é«JGôà°SG ¢Vƒ≤j ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe ¿ójÉH ÜÉë°ùfG :»fÉ£jôH π∏ëe

 :»eÓ°SE’G ºdÉ©dG á£HGôd ΩÉ©dG ø«eC’G

§≤a á«°SÉ«°S ±GógCG »a ΩÓ°SEÓd ΩÉ©dG Ωƒ¡ØªdG ∫õàîJ ¿GƒNE’G áYÉªL

 äÉHÉîàf’ÉH …óæ¡dG AGQRƒdG ¢ù«FQ Üõëd Iô«Ñc ôFÉ°ùN

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH

 ä’Éch- ≈¡dOƒ«f

 É«JGQÉ¡H" »°Shóæ¡dG »eƒ≤dG Üõ◊G »æ oe

 …óæ¡dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áeÉYõH  ,"ÉJÉfÉL

 ‘ á«°SÉb áÁõ¡H ,óMC’G ,…Oƒe GQóæjQÉf

 ,á«Hô¨dG ∫É¨æÑdG ‘ áq«∏ëŸG äÉHÉîàf’G

 90 É¡fÉµ°S OóY ≠dÉÑdG á«°SÉ°SC’G áj’ƒdG

 á∏ª◊G É¡«a âª q°ùJG »àdGh ,áª°ùf ¿ƒ«∏e

 ∫ÉªYCG äó¡°Th á¨dÉH IhGö†H á«HÉîàf’G

 áq«∏ëŸG äÉHÉîàf’G èFÉàf äô¡XCGh .∞æY

 áj’ƒdG √òg ‘ »°VÉŸG ô¡°ûdG äôL »àdG

 ô“Dƒe" ÜõM q¿CG ,OÓÑdG ¥öT ‘ á©bGƒdG

 ,»LÒfÉH  ÉJÉeÉe  áeÉYõH  "∫ƒfÉÁôJ

 RƒØ∏d  ¬éqàj  ,…OƒŸ  á°SöûdG  á°ùaÉæŸG

.‹GƒàdG ≈∏Y áãdÉK áj’ƒH

 á«Hô¨dG ∫É¨æÑdG áj’h »LÒfÉH ºµ–h

.´É£≤fG ¿hóH 2011 òæe

 øe  ±’B’G  ∫õf  èFÉàædG  Qhó°U  Qƒah

 ´QGƒ°ûdG  ¤EG  "∫ƒfÉÁôJ  ô“Dƒe"  QÉ°üfCG

 QGô≤H ÚÄHÉY ÒZ ,º¡HõM RƒØH ∫ÉØàMÓd

 » q°ûØJ øe qóë∏d QOÉ°üdG ä’ÉØàM’G ô¶M

.19-ó«aƒc áëFÉL

 á°SöûdG  á°VQÉ©ŸG  ,»LÒfÉH  âdÉbh

 RƒØdG  Gòg"  q¿EG  óMC’G  ÜÉ£N ‘ ,…OƒŸ

 .…óæ¡dG Ö©°ûdG ò≤fCG ó≤d ,á«fÉ°ùfE’G ò≤fCG

."óæ¡∏d Rƒa Gòg

 ÖNÉf ¿ƒ«∏e 175 »YoO ,»°VÉŸG ô¡°ûdGh

 á°ùªN  ‘  º¡JGƒ°UCÉH  A’OEÓd  …óæg

 äÉj’h  ‘  äôL  áq«∏fi  äÉHÉîàfG

 ∫Éª°T)  ΩÉ°SCGh  (¥öT)  á«Hô¨dG  ∫É¨æÑdG

 ’GÒch (¥öT ÜƒæL) hOÉf π«eÉJh (¥öT

 …Ò°ûjófƒH  á≤£æeh  (ÜôZ  ÜƒæL)

.(¥öT-ÜƒæL)

 á«Hô¨dG ∫É¨æÑdG ‘ ¬∏≤ãH …Oƒe ≈≤dCGh

 "∫ƒfÉÁôJ ô“Dƒe" ºµM AÉ¡fEG πeCG ≈∏Y

 ∑QÉ°T óbh ,øeõdG øe ó≤Y òæe qôªà°ùŸG

 øe  ójó©dG  ‘  kÉ«°üî°T  AGQRƒdG  ¢ù«FQ

.áj’ƒdG √òg ‘ á«HÉîàf’G äÉ©ªéàdG

 äÉ©qªéàdG  äGöûY  …Oƒe  ÜõM  º q¶fh

 OóY ≠∏H á«Hô¨dG ∫É¨æÑdG ‘ á«HÉîàf’G

 ±’BG  äÉÄe  É¡æe  ¢†©H  ‘  ÚcQÉ°ûŸG

 .¢UÉî°TC’G

 áLƒe  ÜÉÑ°SCG  óMCG  q¿EG  AGÈN  ∫ƒ≤jh

 ƒg kÉ«dÉM óæ¡dG ìÉàŒ »àdG 19-ó«aƒc

 É¡ª q¶f »àdG  á«HÉîàf’G  äÉ©qªéàdG  √òg

.ÜGõMC’G øe √Gƒ°Sh …Oƒe ÜõM

»dÉ≤àf’G …ôµ°ù©dG ¢ù∏éªdG á£∏°ùH ±ôà©j πMGôdG ¢ù«Fô∏d ¢VQÉ©e

á«æWƒdG áëdÉ°üª∏d IójóL IQGRh çGóëà°SG ™e á«dÉ≤àfG áeƒµM πµ°ûJ OÉ°ûJ

– (CG Ü O) ø£æ°TGh

 Öë°ùH ¿ójÉH ƒL »µjôeC’G ¢ù«FôdG QGôb QÉKCG 

/∫ƒ∏jCG ∫ƒ∏ëH ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe á«µjôeC’G äGƒ≤dG

 Ió©°UCG  ≈∏Y  á«æeCG  ±hÉfl  ,πÑ≤ŸG  ÈªàÑ°S

 Iô£«°ù∏d ¿ÉÑdÉW IOƒY á«fÉµeEG ¿CÉ°ûH áØ∏àfl

 §≤a ¢ù«d äÉ«YGóJ øe ∂dòd Éeh ,OÓÑdG ≈∏Y

 ƒg Ée ÉÃQh QhÉéŸG §«ëŸG øµdh ¿É¨aC’G ≈∏Y

.∂dP øe ™°ShCG

 óFÉ≤dG ,Öª«c OQÉ°ûàjQ , ÊÉ£jÈdG π∏ëŸG ∫Ébh

 √öûf ôjô≤J ‘ ,ÊÉ£jÈdG ¢û«÷G ‘ ≥HÉ°ùdG

 ÒZ ¿ójÉH Öë°S ¿EG  ,»µjôeC’G ¿ƒà°ùà«L ó¡©e

 ób ¿Éà°ùfÉ¨aCG  øe á«µjôeC’G  äGƒ≤∏d •höûŸG

 øe ÒãµH ™°ShCG IÒ£Nh áª«Nh ÖbGƒY ¬d ¿ƒµJ

 øeC’G á«é«JGÎ°SG ó∏ÑdG ∂dP ¢Vƒ≤j ¿CG á«fÉµeEG

 øe §≤a ΩÉjCG πÑb ôîØH É¡æY ∞°ûc »àdG »eƒ≤dG

.¬HÉë°ùfG øY ¿ÓYE’G

 ÉãMÉHh ÉÑJÉc É«dÉM πª©j …òdG ,Öª«c ±É°VCGh

 ΩÉY ‘  ¬fEG  ,ájôµ°ù©dGh á«dhódG ¿hDƒ°ûdG ‘

 óFÉb ,¢ûà«d …Ôg Ò°ùdG ∫GÒeOC’G  ∫Éb ,1982

 ,É≤HÉ°S É«fÉ£jôH AGQRh á°ù«Fôd ,á«µ∏ŸG ájôëÑdG

 É«fÉ£jôH  OÎ°ùJ  ⁄  GPEG  ¬fEG  öûJÉJ  âjôLQÉe

 ¢û«©æ°S" ,ÚàæLQC’G äõZ ÉeóæY ófÓcƒa QõL

 ’ ôNBG  ó∏H ‘ iôNCG  ô¡°TCG  á©°†H ¿ƒ°†Z ‘

 ‘ π°ûØdG ¿CG º∏©j ¿Éch ."π«∏≤dG ’EG ¬àª∏c º¡J

 »°VGQC’G ≈∏Y Iƒ≤dÉH ¤ƒà°SG QƒJÉàµjO áehÉ≤e

 Gòg  πãŸ  ö†NCG  GAƒ°V  ¿ƒµ«°S  IOÉ«°ùdG  äGP

.¿Éµe πc ‘ ¿Ghó©dG

 ¢ù«FôdG  QGôb  ¢SÉ°SCG  äÉHÉ°ù◊G  ¢ùØf  âfÉch

 iƒbCG  óMC’  ¿Éæ©dG  ¥ÓWEÉH  ÜC’G  ¢TƒH  êQƒL

 ¢ù«FôdG  hõZ  ÜÉ≤YCG  ‘  ïjQÉàdG  ‘  ¢Tƒ«÷G

 ΩÉY ‘ âjƒµ∏d Ú°ùM ΩGó°U πMGôdG »bGô©dG

 πNóàdG ƒg πNóàdG ΩóY øe ÒãµH CGƒ°SC’Gh .1990

 ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe ÜÉë°ùf’Gh .π°ûØdÉH AƒÑj …òdG

 äGƒ≤dG ¿ójÉH ôeCÉj ⁄h .∂dòd ¢SÉµ©fG Oô› ƒg

 ,2001  ΩÉY  ‘  ∑Éæg  ¤EG  ÜÉgòdÉH  á«µjôeC’G

 ‘  á«LQÉÿG  äÉbÓ©dG  áæé∏d  ¢ù«Fôc  ¬æµd

 .Iƒ≤H ∂dP ójCG ,âbƒdG ∂dP ‘ ñƒ«°ûdG ¢ù∏›

 ïjQÉàdG  Éæ«∏Y ºµë«°S"  :∫Éb ≥M’ âbh ‘h

 ¿CÉH IQôëŸG ¿Éà°ùfÉ¨aCG πeC’ Éæëª°S GPEG Iƒ°ù≤H

."QÉ°ùŸG ≈∏Y AÉ≤ÑdG ‘ Éæ∏°ûa ÉæfC’ ôîÑàj

 …òdG ƒg √óMh ïjQÉàdG ¿ƒµj ød" :Öª«c ∫ƒ≤jh

 QÉ°ùŸG ≈∏Y AÉ≤ÑdG ‘ ¿ójÉH π°ûa ≈∏Y ºµëj

 É¡«°ùaÉæeh É¡FGóYCGh ÉµjôeCG AÉØ∏M ≈∏Y πH ,¿B’G

."⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘

 øeCÓd á«é«JGÎ°S’G ¿ójÉH äÉ¡«LƒJ ‘ AÉLh

 ájƒ£∏°ùdG  ¿EG"  :2021  ¢SQÉe/QGPCG  ‘  »eƒ≤dG

 ¤EG º°†æf ¿CG Öéjh ,á«ŸÉY IÒ°ùe ‘ »°†“

 §«°ûæàd πKÉªŸG ÒµØàdG …hP AÉcöûdGh AÉØ∏◊G

 πª©æ°Sh .⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ á«WGô≤ÁódG

 ‘ á∏«eõdG  äÉ«WGô≤ÁódG  ™e  ÖæL ¤EG  ÉÑæL

 øe  ¿Ghó©dG  ó°Uh  ´Oôd  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL

 ÖfÉL  ¤EG  ∞≤æ°Sh  .øjOÉ©ŸG  Ωƒ°üÿG  ÖfÉL

 Iójó÷G äGójó¡àdG áëaÉµŸ ÉæFÉcöTh ÉæFÉØ∏M

."ÉæJÉ«WGô≤ÁO ±ó¡à°ùJ »àdG

 ∫Éª°T ∞∏M ™e πª©dG IQhöV ≈∏Y ¿ójÉH ócDƒjh

 ¬fCÉH ¬Ø°üj Ée ƒgh ,AÉØ∏◊G øe √ÒZh »°ù∏WC’G

."ÉµjôeC’ »é«JGÎ°SG ó«°UQ º¶YCG"
 ÒZ  ¿ójÉH  ÜÉë°ùfG  ¿EG  ∫ƒ≤j  ÖJÉµdG  øµd

 »æ∏Y ¿É«H  ∫hCG  QÉKCG  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  øe  •höûŸG

 ¿Éc á«µjôeC’G á«æeC’G á°SÉ«°ùdG ó°V á°VQÉ©ª∏d

 ÉµjôeC’  …ôµ°ùY  ∞«∏M  ÜôbCG  ,É«fÉ£jôH  øe

 .»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M ‘ iƒbC’G ‹ÉàdG ƒ°†©dGh

 ,É«fÉŸCGh É°ùfôa øe πc â°VQÉY ,¿ójÉH QGôb πÑbh

 ÚeC’G  OOQh  ,á«dÉ◊G  ±hô¶dG  ‘  ÜÉë°ùf’G

 êÈæàdƒà°S ¢ùæj »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏◊ ΩÉ©dG

.Éªgô¶f äÉ¡Lh

 Ghôªãà°SG øjòdG IóëàŸG äÉj’ƒdG AÉØ∏M ≈°ûîjh

 áªî°V ájOÉ°üàbGh ájôµ°ùY OQGƒe º¡°ùØfCG ºg

 øeh á£∏°ùdG ¤EG ¿ÉÑdÉW IOƒY øe ¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘

 .∂dP ÖMÉ°üj ¿CG íLôŸG øe …òdG ΩódG ΩÉªM

 iõæ«cÉe å«æ«c ∫GÔ÷G º¡ahÉfl ºgôWÉ°ûjh

 øY ∫hDƒ°ùŸG  á«µjôeC’G  ájõcôŸG  IOÉ«≤dG  óFÉb

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  áæ÷  ≠∏HG  iòdG  ¿Éà°ùfÉ¨aCG

 äGƒ≤dG  ¿CG  ≈°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏éÃ

. ≈µjôeC’G ÜÉë°ùf’G ó©H QÉ¡æJ ób á«fÉ¨aC’G

 ójó¡J øe É°†jCG IóëàŸG äÉj’ƒdG AÉcöT ≈°ûîjh

 º«¶æJ ¿CÉ°T øeh .Ú«ŸÉ©dG ÚjOÉ¡÷G øe ∞ãµe

 ,¿É°SGôN -¢ûYGO º«¶æJ ÖfÉL ¤EG - IóYÉ≤dG

 ó«©à°ùj ¿CG ,¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¬©e ¿hÉ©àj …òdG

 ¿Éc Éªch .Üô¨dG ≈∏Y Ωƒé¡∏d á∏°†ØŸG ¬JóYÉb

 ¿ƒ«HôZ ¿ƒæWGƒe ≥aóàj ±ƒ°S ,πÑb øe ∫É◊G

 .ÜÉgQE’G ≈∏Y ÖjQóà∏d ¿Éà°ùfÉ¨aCG ≈∏Y

 á¡LGƒe  ¤EG  áLÉ◊ÉH  ¬HÉë°ùfG  ¿ójÉH  QôHh

 AÉØ∏◊G õjõ©Jh É«°ShQh Ú°üdG øe äÉjóëàdG

 øeh  .OGóÑà°S’G  ó°V  Ú«WGô≤ÁódG  AÉcöûdGh

.»°ùµY ÒKCÉJ ¬dÉ©aC’ ¿ƒµj ¿CG íLôŸG

 ±ƒ°S ¿Éà°ùfÉ¨aCG øY »∏îàdG ¿EG ÖJÉµdG ∫ƒ≤jh

 IÎØd ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl ‘ ∫hódG  √ôcòàJ

 äÉj’ƒdG  ÚH  É¡JGQÉ«N  ¢SQóJ  »gh  á∏jƒW

.ájOGóÑà°S’G áª¶fC’Gh IóëàŸG

 π©ØdÉH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG âaÎYG óbh

 ´ÉaófG  ™e  ,¿GôjEG  øe  É¡«ªëj  ød  ¿ójÉH  ¿CÉH

 …hƒædG  ¥ÉØJ’G  ¤EG  ΩÉª°†fÓd  Qƒ¡àH  ¬JQGOEG

 ó°V É¡HôM ‘ áµ∏ªª∏d ºYódG Öë°Sh »KQÉµdG

 ,º¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y ÉaƒNh .øª«dG ‘ ¿GôjEG AÓch

 ±ƒbƒdG ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡fCG ¿ƒjOƒ©°ùdG ±ô©j

 äÉKOÉëŸG ÜÉH Gƒëàa óbh ,¿GôjEG ó°V ºgOôØÃ

 ö†J  ¿CG  ’EG  øµÁ  ’  Iƒ£N  »gh  ,¿Gô¡W  ™e

.á≤£æŸG ‘ á«µjôeC’G ídÉ°üŸÉH

 ójGõàe πµ°ûH ¿GƒjÉJ ÊÉ©J ,ÇOÉ¡dG §«ëŸG ÈYh

 ,…ƒ÷G É¡dÉéŸ á«æ«°üdG äÉaPÉ≤dG ΩÉëàbG øe

 ∫Ébh  .¬Ñ°üæe  ¿ójÉH  ‹ƒJ  òæe  ÈcCG  áaÉãµH

 Öéj ¿GƒjÉJ ¿EG èæ«H ÚL »°T »æ«°üdG ¢ù«FôdG

 ¿ƒµJ  ±ƒ°Sh  ,Ú°üdG  ™e  "IóMƒe"  ¿ƒµJ  ¿CG

.ôeC’G Ωõd GPEG Iƒ≤dÉH ,∂dòc

 ¿CG ‘ ¿B’G ¿GƒjÉJ á≤K ióe Ée :ÖJÉµdG ∫AÉ°ùàjh

 ≈∏Y •É°ûæH ÉgóYÉ°ùJ ±ƒ°S IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ∂dP øe ºgC’Gh ?Ú°üdG hõZ ádÉM ‘ áehÉ≤ŸG

 ¬fCG ÚM ‘ ∫GDƒ°ùdG ¢ùØf ìô£j ±ƒ°S »°T ¿CG

 ¿GƒjÉJ ó°V ∑ôëà∏d á∏ªàëŸG áØ∏µàdG Ö°ùëj

.√OÓH øe á©£b ÉgÈà©j »àdG

 ™e Ohó◊G ∫ƒW ≈∏Y á«°ShôdG äGƒ≤dG ó°ûM ™eh

 ßM’ ób »°T ¿ƒµ«°S ,»°VÉŸG ô¡°ûdG É«fGôchCG

 øe Oƒ°SC’G  ôëÑ∏d GQƒÑY ≈¨dCG  ¿ójÉH ¿CG  É°†jCG

 âÑ∏W ¿CG ó©H Úà«µjôeCG Úà«HôM Úàæ«Ø°S πÑb

 Égöûf  ÉØ°UGh  ,OÉ©àH’G  ø£æ°TGh  øe  É«°ShQ

.…Oh ÒZ RGõØà°SG ¬fCÉH ™eõŸG …ôëÑdG

 ¿Éà°ùcÉH  ¿EÉa  ,Qƒ°ùædG  øe  ÜöS  QGôZ  ≈∏Yh

 Qƒ°ùædG  ≈YGóàJ ±ƒ°S É«°ShQh Ú°üdGh ¿GôjEGh

 äÉj’ƒdG ÜÉë°ùfG ó©H á«fÉ¨aC’G áë«HòdG ≈∏Y

.ÖJÉµdG ∞°Uh óM ≈∏Y ,IóëàŸG

 Ée AÉ¡fE’ ßgÉH øªK ƒg Gòg πc ¿CG ÖJÉµdG iôjh

 .¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ "ájóHC’G Üô◊G" ¿ójÉH ¬«ª°ùj

 äÉjƒà°ùe øe ÊÉ©J á«fÉ¨aC’G äGƒ≤dG ∫GõJ ’h

 êÉàëj ´GöüdG ¿Éc GPEGh .±Gõæà°S’G øe áYhôe

 GOƒLh Ö∏£àj ó≤a ,∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ¬°VƒN ¤EG

. Oƒ≤©d ÉfÉ«MCGh ,ÉªFGO

 äGƒ≤dG  ¤EG  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ô¶ædG  øµÁh

 ‘ Ωƒ«dG ≈àM Iöûàæe ∫GõJ ’ »àdG á«µjôeC’G

 øµÁ  Éªc  .¿ÉHÉ«dGh  É«fÉŸCGh  á«Hƒæ÷G  ÉjQƒc

 »µjôeC’G ¢ù«FôdG ÜÉë°ùfG ÖbGƒY ¤EG É°†jCG ô¶ædG

 ‘  ¥Gô©dG  øe  πé©àŸG  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ≥Ñ°SC’G

 ¢ûYGO º«¶æJ Oƒ©°U ¤EG iOCG …òdG – 2011 ΩÉY

 øe Üô≤j ÉŸ áØ∏µŸG á«µjôeC’G äGƒ≤dG IOƒYh

.ÌcCG ÉÃQh ôNBG ó≤Y

 ä’Éch- IóL

 É«°SBG  ÜƒæLh  ≈fOC’G  ¥öûdG  õcôe  øe  IƒYóH

 IQGRƒd  ™HÉàdG  "É°ù«f"  á«é«JGÎ°S’G  äÉ°SGQó∏d

 ⁄É©dG á£HGôd ΩÉ©dG ÚeC’G ≈≤dCG á«µjôeC’G ´ÉaódG

 ï«°ûdG  Úª∏°ùŸG  AÉª∏Y  áÄ«g  ¢ù«FQ  »eÓ°SE’G

 kIöVÉfi ≈°ù«©dG ËôµdGóÑY øH óªfi QƒàcódG

 äÉª¶æŸG IQób øY çóëàJ Újò«ØæàdG QÉÑc ≈∏Y

.á¡LƒŸG πFÉ°SôdGh ∞«µàdG ≈∏Y áØ«æ©dG

 ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dEG ≈°ù«©dG ï«°ûdG åjóM πª°T óbh

 π«∏–h ,⁄É©dG ∫ƒM ∞«æ©dG ±ô£àdG ÖbGƒY º««≤J

 ‘  É¡JÉ«dÉ©a  áaÉµH  á«æWƒdG  äÉ©ªàéŸG  QhO

 kÉ°Vô©à°ùe ,∞«æ©dG ±ô£àdG äÉgÉŒG ™e πeÉ©àdG

 áëaÉµe  ‘  »eÓ°SE’G  ⁄É©dG  á£HGQ  áHôŒ

 É¡æe áeó≤ŸG äGQOÉÑŸG kGójó–h ,∞«æ©dG ±ô£àdG

 ¬àª¶f …òdG ô“DƒŸG äÉLôfl á°UÉNh ,Gòg ‘

 ∞«æéH  IóëàŸG  ·C’G  ô≤e  ¬aÉ°†à°SGh  á£HGôdG

 äÉ«°üî°ûdG øe OóY Qƒ°†ëH Ω2020 ôjGÈa ‘

 á«fÉŸÈdGh ájôµØdGh á«æjódG ⁄É©dG ∫ƒM ájOÉ«≤dG

.Ú°ü°üîàŸG Ú«ÁOÉcC’G øe OóYh á«eƒµ◊Gh

 øY áLQÉN ádÉM ƒg ±ô£àdG ¿EG :≈°ù«©dG ∫Ébh

 ∞∏àîJ äÉë∏£°üŸG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,∫GóàY’G óM

 kÉÑdÉZ »eÓ°SE’G ¥É«°ùdG ‘ ±ô£àdÉa É¡ª¡a ‘

 hCG ∞æ©dG ¢SQÉ“ IOÉM QÉµaCG »æÑJ ¤EG ±öüæj Ée

 ájôµa ø°VÉfi Å°ûæJ hCG ¬«∏Y ¢Vô– hCG ÜÉgQE’G

 Ée kÉÑdÉZ ÚM ≈∏Y ,ÜÉgQE’G hCG ∞æ©dG öUÉæ©d

 »eÓ°SE’G ¥É«°ùdG êQÉN ±ô£àdG í∏£°üe º¡Ø oj

 ƒëf ≈ëæj kÉjCGQ πãÁ ¬fCG ≈∏Y Üô¨dG ‘ kGójó–h

 Éª«°S’h ,ÌcCG ’ kGOÉM kÉjCGQ πqã n oÁ óbh Úª«dG ≈°übCG

 ¬Ø°üj  ôNBG  ∞°Uh  …CG  øY kGOô› º°S’G  ¿Éc  GPEG

 ÖYƒà°ùf ¿CG º¡ŸG øe øµd ,ÜÉgQE’G hCG ∞æ©dÉH

.¢ùÑd …C’ kÉ©æe ¥QGƒØdG √òg

 ¤EG  áLÉëH  ó©j  ⁄ »HÉgQE’G  ±ô£àdG  ¿EG  :∫Ébh

 »°VGÎa’G ⁄É©dG á«æ≤àd ¬Ø«XƒJ øe ÌcCG A»°T

 ∫É°üjEGh Ohó◊G ¥GÎNG ¬dÓN øe ´É£à°SG …òdG

 Gòg ¿CG Éªc ,ádƒ¡°S πµH ¿Éµe …C’ ¬∏FÉ°SQ áaÉc

 »HÉgQE’G ±ô£àdG OÉªàYG øe π∏b »°VGÎa’G ⁄É©dG

 ÜÉgQEG á°UÉNh ÜÉgQE’G ¿CG ≈∏Y IhÓY ,∫ÉŸG ≈∏Y

 á«HÉgQEG á«∏ª©a IójóL á«é«JGÎ°SG òîJG ¢ûYGO

 ∞∏µJ  ’  ób  ⁄É©dG  ™ qª°ù oJ  ¿CG  É¡d  øµÁ  IóMGh

 ìÓ°S hCG  ¢†«HCG  ìÓ°S hCG  ábhöùe IQÉ«°S iƒ°S

 πµ°ûH  á∏Ñæb  ™«æ°üJ  hCG  ,»HÉgQE’G  ¬µ∏Á  …QÉf

 ‘ ¤hC’G áLQódÉH πjƒ©àdG º¡ŸG øe Gò¡dh ,»JGP

 ,É¡d IOÉ°†ŸG QÉµaC’G ≈∏Y QÉµaC’G ∂∏J ∫É°üÄà°SG

 ∂∏J ≈∏Y πª©dG Éæd øµÁ ∞«c ¬«dÉ©e í°VhCG ºK

.IOÉ°†ŸG á¡LGƒŸG

 ±ô£àdG  ÜÉ£≤à°SG  ‘  á«dÉ©dG  áÑ°ùædG  ¿CG  ócCGh

 á«æjódG  áØWÉ©dG  ∞«XƒJ  ≈∏Y  õµJôj  ÜÉÑ°û∏d

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY ∫Ó¨à°SGh »YƒdG øY IOôéŸG

 Égó«©°üàd  á«°SÉ«°ùdG  ÉjÉ°†≤dG  ¢†©H  á°UÉNh

 ¿CG  Éë°Vƒe  ,IôeGDƒŸG  Iôµa  ≈∏Y  õ«cÎdG  ™e

 Úfƒë°ûe GƒfÉc ¢ûYGOh IóYÉ≤dG »∏JÉ≤e á«ÑdÉZ

 äÉeƒ∏©ŸÉH º¡æë°T øe ÌcCG ,á«æjódG ∞WGƒ©dÉH

 …hP øe ¿hÈà© oj ’ ºgÌcCG ¿C’ ,áaô£àŸG á«æjódG

 ¢TÉ≤ædG ¿ƒ©«£à°ùj ’h ,»æjódG º∏©dÉH ΩÉªàg’G

 äÉeƒ∏©e  º¡°†©H  iód  ¿ƒµj  ÉÃQh  ,∂dP  ‘

 øeh  ,á«°ü°üîJ  ÒZh  áeÉY  áaô£àe  á«æjO

 É¡ªYój »àdG á«æjódG á°SÉª◊G ƒëf ≥∏£fG É¡dÓN

 è«¡ŸG iƒàëŸÉH A»∏ŸG ¢ûYGOh IóYÉ≤dG ΩÓYEG

 »àdGh π°UGƒàdG πFÉ°Sh áaÉµd π¨à°ùŸGh ∞WGƒ©∏d

.ôªà°ùe πµ°ûH É¡©bGƒe Ouó n oŒ

 ,»°SÉ«°ùdG ΩÓ°SE’G á«LƒdƒjójCG ¤EG ≈°ù«©dG QÉ°TCGh

 É¡à«ªbGÈH áYOÉîŸG á«LƒdhójC’G √òg ¿EG ∫Ébh

 »àdG »gh ,±ô£àdG ∫Éµ°TCG ô£NCG Èà© oJ ,á«Ñ∏°ùdG

 á«HÉgQE’G  äÉª¶æª∏d  ∞«æ©dG  ÜÉÑ°ûdG  äQsó°U

.¢ûYGOh IóYÉ≤dG kGójó–h

 ƒg πH …óMh ÉfCG ‹ƒb ¢ù«d Gòg ¿EG :≈°ù«©dG ∫Ébh

 ¿CÉH kÉæ∏Y ¿ƒaÎ©j º¡a á«LƒdójC’G ∂∏J IOÉb ∫ƒb

 π«Ñ°S ≈∏Y …hÉbQõdG Ö©°üeƒHCGh …ôgGƒ¶dG øÁCG

 øµdh ¿GƒNE’G áYÉªL ø°†fi ‘ GhCÉ°ûf ∫ÉãŸG

 º¡fCÉH  » pYsó nJ  áahô©ŸG É¡JGQhÉæÃ áYÉª÷G ∂∏J

 ¿CG IQhÉæŸG √òg Üuò nµ oj øµdh ,ÉgQÉµaCG øY GƒLôN

 ,É¡«a Ú©dÉ°V GƒfÉc ∫É«àZ’G äÉ«∏ªY øe kGOóY

 ó«°S  πãe QÉÑµdG  º¡jô¶æe Öàc ∂dP  Üòµ oj  Éªc

 GhDhÈàj hCG Éghôµæj ¿CG øµÁ ’ »àdGh √ÒZh Ö£b

 ,IQhÉæŸG ∂∏J á≤«≤M ∞°ûµJ kGójó– √ògh É¡æe

.É¡«a Gƒ©bh Iô£N ∫ÉªYCG ≈∏Y IhÓY

 ΩÉ©dG  Ωƒ¡ØŸG  ∫õàîJ  áYÉª÷G  √òg  ¿CG  sÚHh

 Éªæ«H ,§≤a á«°SÉ«°S ±GógCG ‘ ΩÓ°SEÓd πeÉ°ûdGh

 óFÉ≤©dG øjôeCG ≈∏Y áÑ°üæe ádÉ°SôH AÉL ΩÓ°SE’G

 ¤EG  kÉ≤∏£e  ΩÓ°SE’G  ¥ô£àj  ⁄h  ,äÉ©jöûàdGh

 Ö°ùfCG ¬fhôj Éª«a ¢SÉæ∏d Gòg π©Lh ºµ o◊G πµ°T

 ádGó©dG º«bh áeÉ©dG áë∏°üŸG ÒjÉ©e ≥ah º¡d

.ájQƒà°SódG ájƒ¡dG ≈∏Y IõµJôŸG

 kÉ«dÉM  áYÉª÷G  ∂∏J  ™°Vh  ¿CÉH  ≈°ù«©dG  ™HÉJh

 º¡JÉ°SQÉ‡ ∫ÓN øe º¡aÉ°ûµfG π©ØH kÉ°ûg Èà© oj

 ÜÉÑ°ûdG ∫ÓN øeh º¡JOÉb äGQhÉæe ¢†bÉæJ »àdG

 øcÉeCG  ‘  º¡H  GƒLRh  ºgƒé«g  øjòdG  º∏°ùŸG

 äÉª«¶æàdG  ∂dP øe â∏µ°ûàa »°SÉ«°ùdG  ´GöüdG

 ,¢ûYGOh  IóYÉ≤dG  ™e  π°üM  Éªc  á«HÉgQE’G

 á«é«JGÎ°S’G  ±GógC’G  ¿CG  øe  ócCÉàdG  øe  ∂dòch

 á«é«JGÎ°S’G  ±GógC’G  øY  ∞∏àîJ  ’  áYÉªé∏d

 ∂«àµàdG ‘ ƒg ±ÓàN’G ¿CGh ,¢ûYGOh IóYÉ≤∏d

 ∞∏N áYÉª÷G √òg IOÉb ¢†©H åjOÉMCGh  ,§≤a

 Ú∏YÉØdG  ÜÉÑ°ûdG  øe  º¡YÉÑJCG  ™e  ¢ù«dGƒµdG

 ™e ø∏©dG  ‘ º¡ãjOÉMCG  øY ∞∏àîj øjôKDƒŸGh

 äGô“DƒŸGh  äGAÉ≤∏dG  ‘  á°UÉNh  ¢SÉædG  ΩƒªY

.á«ª°SôdG

 ä’Éch- Éæ«ªéfG

 ‘  ºcÉ◊G  …ôµ°ù©dG  ¢ù∏éŸG  ø∏YCG

 á«dÉ≤àfG  áeƒµM  π«µ°ûJ  ,óMC’G  ,OÉ°ûJ

.IójóL

 ¢ùjQOEG óªfi πMGôdG ¢ù«FôdG π‚ qÚYh

 …ôµ°ù©dG  ¢ù∏éŸG  ¢SCGôj  …òdG  ,»ÑjO

 kGôjRh  Ú©HQCG  Ωƒ°Sôe  ‘  ,âbƒŸG

 IQGRh  çGóëà°SG  ™e  ,ádhO  ÒJôµ°Sh

.á«æWƒdG á◊É°üª∏d IójóL

 ¢ù∏éŸG  ∫Éb  ,»°VÉŸG  AÉKÓãdGh

 ΩÉeCG  ∫hC’G ±ó¡dG ¿EG  ,ºcÉ◊G …ôµ°ù©dG

 áeƒµM π«µ°ûJ ƒg AGQRh ¢ù«FQ Ú«©J

.á«æWh IóMh

 ¢ù«FQ »ÑjO ¢ùjQOEG óªfi ∫GÔ÷G ∫Ébh

 Üô◊G" ¿EG ,OÉ°ûJ ‘ …ôµ°ù©dG ¢ù∏éŸG

 ’  áë∏°ùŸG  äÉYÉª÷Gh  ó©H  ¬àæJ  ⁄

."Gójó¡J πµ°ûJ ∫GõJ

 ,‹É≤àf’G …ôµ°ù©dG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ócCGh

 á∏MôŸG Ò«°ùJ »g á«dÉ◊G áª¡ŸG ¿CG

 ÚH  QGƒM  ¿Éª°Vh  á°SÓ°ùH  á«dÉ≤àf’G

.OÓÑdG ‘ ±GôWC’G ™«ªL

 ‹É≤àf’G  …ôµ°ù©dG  ¢ù∏éŸG  qÚYh

 ÒÑdCG  ,»ÑjO π‚ ¢ùjQOEG  óªfi IOÉ«≤H

 ¿CG  ó©H  AGQRƒ∏d  É°ù«FQ  ,∑GOÉH  »ª«gÉH

.πjôHCG 11 äÉHÉîàf’ É kë°Tôe ¿Éc

 ,ƒHGõÑc  ídÉ°U  ø∏YCG  iôNG  á«MÉf  øe

 ,πMGôdG …OÉ°ûàdG ¢ù«Fô∏d ¢VQÉ©e RôHCG

 πÑb  ≈°†b  …òdG  ,ƒæJEG  »ÑjO  ¢ùjQOEG

 ¢ù∏éŸG  á£∏°ùH  ¬aGÎYG  ,ÚYƒÑ°SCG

 π‚  ¬∏qµ°T  …òdG  ‹É≤àf’G  …ôµ°ù©dG

 AÉ°SQEG  IOÉYEG  ó q¡©Jh  πMGôdG  ¢ù«FôdG

 18 ¿ƒ°†Z ‘ OÓÑdG ‘ ÊóŸG ΩÉ¶ædG

.kGô¡°T

 ¢ù∏éŸÉH  ±Î©f"  :ƒHGõÑc  ∫Ébh

 ‘ ÉæcQÉ°T ÉŸ ’EGh ‹É≤àf’G …ôµ°ù©dG

 ¢ù∏éŸG πqµ°T ¿CG ó©H ∂dPh ,"áeƒµ◊G

 ÚH kGƒ°†Y 40 qº°†J áeƒµM …ôµ°ù©dG

 ¤EG º¡æe ¿ÉæKG »ªàæj ,ôjRh ÖFÉfh ôjRh

.ƒHGõÑc ÜõM

 ó¡Y ‘ AGQRƒ∏d ¢ù«FQ ôNBG ƒg ¬«cGOÉHh

 Gòg ÒNC’G  »¨∏j ¿CG  πÑb »ÑjO ¢ùjQOG

 áeƒµM" `H óYh óbh ,2018 ‘ Ö°üæŸG

 äGQhÉ°ûe"  ≥∏WGh  "á«æWh  á◊É°üe

 ìGÎbG  ±ó¡H  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  "á©°SGh

 …ôµ°ù©dG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ≈∏Y  AÉª°SCG

.âbDƒŸG

 á«æWƒdG  á◊É°üŸG  áÑ«≤M  äó¡Yh

 º«YõdG  ,ôªY  øHG  ∂«°TG  ¤G  QGƒ◊Gh

 2019  ‘  äÉH  …òdG  ≥HÉ°ùdG  OôªàŸG

.á°SÉFô∏d É«°SÉeƒ∏HO GQÉ°ûà°ùe

 ¢VQÉ©ŸG  ,ƒHÉ¡dG  óªMCG  óªfi  ÚYh

 ¤G  »ªàæŸGh  »ÑjO  ¢ùjQOE’  »îjQÉàdG

.∫ó©∏d GôjRh ,á«ªæàdGh äÉjô◊G ÜõM

 ÜÉZ ƒHGõÑc ídÉ°U Ú°VQÉ©ŸG RôHCG øµd

.Iójó÷G áeƒµ◊G øY

 áeƒµ◊G  ‘  ¿ƒ≤HÉ°S  AGQRh  »≤Hh

 hCG º¡Ñ°UÉæe ‘ »ÑjO ¢ùjQOE’ IÒNC’G

 çóëàŸG ÚYh .IójóL äGQGRh Gƒª∏°ùJ

 GôjRh øjR óªfi ∞jöT áeƒµ◊G º°SÉH

 áÑ«≤◊G √òg ¤ƒJ ¿G ≥Ñ°Sh .á«LQÉî∏d

.2020h 2018 ÚH

 í°TÎJ ICGôeG ∫hCG ,Góª«°SÉH …ó«d âæ«Yh

 âFÉØdG πjôHG ‘ á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd

 ,»ÑjO  ¢ùjQOEG  ó¡Y  ‘  IôjRh  âfÉch

.çÉëHC’Gh ‹É©dG º«∏©à∏d IôjRh

 óYh  âbDƒŸG  …ôµ°ù©dG  ¢ù∏éŸG  ¿Éch

 "á«WGôbƒÁOh IôM äÉHÉîàfG" AGôLEÉH

.Gô¡°T 18 ∫ÓN

 ‹É≤àf’G ¥Éã«ŸG ¢üæj ,∂dP QÉ¶àfG ‘h

 »ª°ùj  á«dÉ≤àfG  áeƒµM  π«µ°ûJ  ≈∏Y

 ÉgAÉ°†YCG  …ôµ°ù©dG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

.º¡àdÉbG ™«£à°ùjh

 É¡∏ãeh  á°VQÉ©ŸG  ÜGõMCG  RôHCG  øµd

 ,ÊóŸG ™ªàéŸG ‘ ¿ƒ£°TÉfh äÉHÉ≤f

 á£∏°ùdG ¤G »ÑjO π‚ ∫ƒ°Uh ¿CG GhÈàYG

 ÚÑdÉ£e  ,"…Qƒà°SO  ÜÓ≤fG"  áHÉãÃ

."¿ƒ«fóe Ég’ƒàj á«dÉ≤àfG á∏Môe"`H

 ÉfhQƒc ó°V º«©£àdG á∏ªM π£©J

AÉÑWCÓd ÜGô°VEG ÖÑ°ùH ¢ùfƒJ »a

 ¿ÉÑdÉ£d Ωƒég »a kÉ°üî°T 15 πà≤e

¿Éà°ùfÉ¨aCG ÜôZ »a øeC’G äGƒb ±ó¡à°SG

 âfôàfE’G ôÑY áFõéàdG äÉ©«Ñe QÉgORG

 π≤ædG äÉeóNh ôØ°ùdG •É°ûf ™LGôJh

ÉfhQƒc áëFÉL πX »a »còdG

- (CG Ü O) ¢ùfƒJ

 ‘ ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V º«©£àdG á∏ªM â∏£©J 

 ÜGöVEG ÖÑ°ùH ÚæK’G  ¢ùfƒJ ‘ á«ë°üdG õcGôŸG

 OÓÑdG ¬«a ó¡°ûJ âbh ‘ ,ΩÉjCG áKÓK IóŸ AÉÑWCÓd

.2020 òæe iƒbC’G »g AÉHƒ∏d áãdÉK áLƒe

 ¿Éæ°SC’G  AÉÑWCGh  ádOÉ«°üdGh AÉÑWC’G  áHÉ≤f òØæJh

 ™«ªL πª°ûj πª©dG øY ÉHGöVEG Ωƒ«dG øe ájGóH

 ,á«eƒª©dG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  á«ë°üdG  äÉeóÿG

 ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V í«≤∏àdG á«∏ªY ∂dP ‘ ÉÃ

.á∏é©à°ùŸG äÉeóÿG AÉæãà°SÉH

 ∫ƒM áë°üdG IQGRhh áHÉ≤ædG ÚH äÉaÓÿG QhóJh

 ájƒ°ùJh  íFGƒ÷G  áëæe  É¡æ«H  øe  á«dÉe  íæe

 πjó©Jh  øjóbÉ©àŸGh  Ú«àbƒdG  AÉÑWC’G  ´É°VhCG

.á«æ¡e iôNCG ÖdÉ£eh áæ¡ª∏d »°SÉ°SCG ¿ƒfÉb

 øe  OóY  ‘ ΩÉMõdG  øe  ádÉM  ÜGöVE’G  çóMCGh

 Gƒ≤∏J  GƒfÉc  ÚæWGƒe  óaGƒJ  äó¡°T  »àdG  õcGôŸG

 á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG øe IÒ°üb πFÉ°SQ ÈY GQÉ£NEG

.ÉfhQƒc ìÉ≤∏H º¡ª«©£J óYƒÃ

 ájƒdhCG πãÁ Ú«°ùfƒàdG º«©£J ¿EG IQGRƒdG âdÉbh

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ihó©dG  øe  º¡àjÉª◊  á≤∏£e

 äÉ°ù∏L á∏°UGƒeh ÜGöVE’G ™aQ ¤EG AÉÑWC’G âYOh

 ÜGöVE’G ¿CG áë°Vƒe ,¥ÉØJG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ¢VhÉØàdG

.¢üî°T ∞dCG 40 ‹GƒM º«©£J π£©«°S

 400 ≈≤∏J º«©£àdG á∏ªM AóH øe Éeƒj 50 ó©Hh

 π°üM Éªæ«H ÉfhQƒc ìÉ≤d §≤a É°üî°T 363h ∞dCG

 ôNBG Ö°ùëH ,ÚàYô÷G ≈∏Y ¢üî°T ∞dCG 95 áHGôb

.áë°üdG IQGRƒd åjó–

 IOhófi  äGOGóeG  πX  ‘  ÉÄ£H  á∏ª◊G  ó¡°ûJh

 5Q5 ‹GƒM º«©£àd äÉHƒ©°U ¢VôØj Ée äÉMÉ≤∏d

 ¿Éµ°S OóY ∞°üf ƒgh ΩÉ©dG Gòg ¢üî°T ¿ƒ«∏e

.≥HÉ°S âbh ‘ áeƒµ◊G âæ∏YCG Ée ≥ah ,¢ùfƒJ

 É°üî°T  868h ±’BG 10 IÉah ‘ AÉHƒdG ÖÑ°ùJh

 á«eƒª©dG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ó¡°ûJh ,¢ùeCG  Ωƒj ≈àM

 áÑ°ùf âbÉa å«M ¢TÉ©f’G ±ôZ ‘ Gójó°T É£¨°V

.% 90 É¡Ñ∏ZCG ‘ ∫É¨°T’G

-(CG Ü O) ∫ƒHÉc

 øeC’G  äGƒb  øe  GOôa  15  øY  π≤j  ’  Ée  »≤d  

 Úª«∏bEG ‘ ¿ÉÑdÉ£d äÉªég ‘ º¡ØàM á«fÉ¨aC’G

 Ωƒ«dG ¿ƒ«∏fi ¿ƒdhDƒ°ùe OÉaCG ÉªÑ°ùM ,OÓÑdG »HôZ

.ÚæK’G

 á©Ñ°S ¿EG ,ó«¡L óªfi êÉJ ,ìôa º«∏bEG ºcÉM ∫Ébh

 ™bƒe  ≈∏Y  Ωƒég  ‘  Gƒ∏àb  πbC’G  ≈∏Y  OƒæL

.º«∏bE’G ‘ ¢û«é∏d

 ¿ƒë∏°ùŸG  ôéa  ,ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóY  Ö°ùëHh

 ∑ƒdƒH ’ÉH á≤£æÃ ¿Gƒ«°T ájôb ‘ á«eÉeCG IóYÉb

 √hôØM ≥Øf ‘ ¢VQC’G â– äGôéØàe ´QR ÈY

.Öjôb ∫õæe øe

 IóY ¿EG ¿ƒdhDƒ°ùŸG ∫Ébh .ÉjóæL ¿ƒë∏°ùŸG öSCGh

.ájôµ°ùY IóYÉb ÜôbCG ¤EG Ghôa øjôNBG OƒæL

 É¡fEG á∏FÉb Ωƒé¡dG øY É¡à«dhDƒ°ùe ¿ÉÑdÉW âæ∏YCGh

.¢û«àØàdG á£≤f øe áë∏°SCG ≈∏Y âdƒà°SG

 100 øe ÌcCG ¿EG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Éb ,∂dP ¿ƒ°†Z ‘

 á≤£æe ‘ Ó«d Éeƒég Gƒæ°T ¿ÉÑdÉW øe í∏°ùe

.ÚàîîØe ÚJQÉ«°S Ghôéah ,äGôg º«∏bEÉH á«°SQÉa

 ΩóY Ö∏W …òdGh ,á≤£æŸG ‘ »æeCG ∫hDƒ°ùe ∫Ébh

 OGôaCG á«fÉªK ¿EG á«fÉŸC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd ,¬ª°SG öûf

 á©HQCG  Ö«°UCGh  Gƒ∏àb  á«eƒµ◊G  øeC’G  äGƒb  øe

.äÉcÉÑà°T’G ∫ÓN ¿hôNBG

-(CG Ü O)  ø∏HO

 IóëàŸG ·C’G ô“Dƒe áª¶æe øY QOÉ°U ôjô≤J QÉ°TCG 

 ¿CG ¤EG ÚæK’G Ωƒ«dG "OÉàµfhCG" á«ªæàdGh IQÉéà∏d

 äôgORG ⁄É©dG ‘ âfÎfE’G ÈY áFõéàdG äÉ©«Ñe

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL »°ûØJ ÜÉ≤YCG ‘

 ‘ á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d ‹ÉªLE’G ºé◊G OGR å«M

.Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 26 ≈∏Y »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ⁄É©dG

 ΩÉ©dG  ∫ÓN  âfÎfE’G  äÉ©«Ñe  á°üM  äOGRh

 äÉ©«Ñe ‹ÉªLEG  øe %19 ¤EG  %16 øe »°VÉŸG

 áª«≤dG  äOGR äOGR ÚM ‘ ,⁄É©dG ‘ áFõéàdG

 ∫ÓN ⁄É©dG ‘ á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d á«dÉªLE’G

 Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 26Q7 ¤EG %4 áÑ°ùæH »°VÉŸG ΩÉ©dG

 IóëàŸG äÉj’ƒ∏d »∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG RhÉéààd

.⁄É©dG ‘ OÉ°üàbG ÈcCG áÑMÉ°U

 ÈcCG ÚH á«µjôeCG hCG á«æ«°U äÉcöT 10 äAÉLh

 ΩÉ©dG ∫ÓN ⁄É©dG ‘ á«fhÎµdEG IQÉŒ ácöT 13

.»°VÉŸG



اأ�س���دل ال�ستار عل���ى مناف�سات 

الرم�سانية  البادل تن�س  بطولة 

مت  الت���ي  لل�سي���دات  الأوىل 

تنظيمه���ا م���ن قب���ل جمل����س 

الريا�س���ي، ونادي زعبيل  دبي 

مالعب  مع  بالتعاون  لل�سيدات 

بادل بوينت وامتدت مناف�ساتها 

ملدة يوم���ن لت�سمل 16 لعبة 

من فئة C �سمن 8 فرق تتناف�س 

اأول ملع���ب ب���ادل تن����س  يف 

الإمارات  لل�سي���دات يف دول���ة 

العربية املتح���دة والذي يتخذ 

من نادي زعبيل لل�سيدات مقراً 

له.

اأجواء  الت�سفي���ات يف  انطلقت 

حما�سي���ة يف الي���وم الأول من 

النهائيات  وامت���دت  البطول���ة 

البطولة  م���ن  الث���اين  للي���وم 

الت���ي اختتم���ت بف���وز كل من 

والالعبة  �سعد،  �سو�سن  الالعبة 

بامليدالي���ة  اأحم���د  �س���ذى 

الذهبي���ة. والالعب���ة �سارة بن 

كاظ���م والالعب���ة عو�سة حممد 

اأم���ا  الف�سي���ة.  بامليدالي���ة 

امليداليات الربونزية فقد كانت 

ل���كل من الالعبات ليي���ا اإفانز، 

وهيا ع�سماين، و�سيمة املهريي، 

وم���رية الفال�س���ي. ومت تك���رمي 

الفائ���زات بح�سور كل من اإدارة 

نادي زعبيل لل�سيدات وجمل�س 

دبي الريا�سي.

و اأعربت �سم���و ال�سيخة لطيفة 

بنت حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

عن فخره���ا مب�ستوى الالعبات 

البادل  بطولة  امل�س���اركات يف 

الرم�سانية  الن�سائي���ة  تن����س 

وذلك خالل الت�سفيات النهائية 

للبطولة الت���ي �سهدتها �سموها 

اأو�سحت  ويف ت�رصيح خا����س 

لل�سي���دات  زعبي���ل  ن���ادي  اأن 

الفائزات يف  بتبن���ي  �سيق���وم 

كافة  له���ن  و�سيقدم  البطول���ة 

لهن  �ستق���دم  التي  املمكن���ات 

الدع���م الكام���ل لالحرتاف يف 

ريا�سة الب���ادل تن�س من حيث 

التدريب املخت�س بالإ�سافة اإىل 

الدعم لال�س���رتاك يف البطولت 

حي���ث  والعاملي���ة  املحلي���ة 

�سيك���ون النادي مبثاب���ة نواة 

تعنى بتمكن وبتاأهيل لعبات 

التحكيم والتدريب يف  يحرتفن 

ريا�سة البادل تن�س التي باتت 

من اأ����رصع الريا�سات منواً يف 

العامل ب�س���كل عام ويف الدولة 

ب�سكل خا�س.

واأو�سح���ت فوزي���ة فريدون – 

ريا�سة  تطوي���ر  ق�س���م  مدي���ر 

املراأة مبجل����س دبي الريا�سي 

اأن جمل�س دب���ي الريا�سي كان 

ولزال داعم���ًا لريا�س���ة املراأة 

مبختلف جمالتها ومن �سمنها 

اإحدى  التي تعترب  البادل تن�س 

على  من���واً  الريا�سات  اأ����رصع 

م�ست���وى الع���امل، وي�سعدنا اأن 

ندعم مث���ل هذه البطولت التي 

م���ن �ساأنها اأن توؤه���ل لعبات 

حمرتف���ات ميثل���ن الدولة يف 

البطولت واملحافل العاملية.

اإجراءات احرتازية

اجلدي���ر بالذك���ر اأن البطول���ة 

الإجراءات  مت تنظيمه���ا وف���ق 

م���ن  املعتم���دة  الحرتازي���ة 

اجلهات الر�سمي���ة باإمارة دبي 

الريا�سي���ة  والربوتوك���ولت 

اعتمده���ا  الت���ي  اخلا�س���ة 

جمل�س دب���ي الريا�سي جلميع 

البطولة  وتاأت���ي  املناف�س���ات. 

مع ع���ودة الن�س���اط الريا�سي 

الفعاليات  تدريجي���ًا ل�ساح���ة 

الرم�ساني���ة حيث  الريا�سي���ة 

اإم���ارة دب���ي مو�سمًا  �سه���دت 

متميزاً من املناف�سات الريا�سية 

اج���راءات  وف���ق  الرم�ساني���ة 

احرتازية م�س���ددة. كما مت دعم 

الفعالية بطاق���م طبي متكامل 

ال�سع���ودي  م���ن م�ست�سفي���ات 

الأملاين لتقدمي الدعم الطبي اإن 

لزم.

للب��ادل  ن�س��ائي  �أول ملع��ب 

تن�س يف �لدولة

البطولة  ه���ذه  تنظيم  وياأت���ي 

الن�سائية الأوىل من نوعها على 

اأر�س اأول ملعب ن�سائي للبادل 

تن�س على م�ستوى الدولة والذي 

قام���ت بافتتاحه �سمو ال�سيخة 

لطيفة بنت حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم، الرئي����س الأعلى لنادي 

زعبي���ل لل�سي���دات والذي جاء 

افتتاحه لتعزيز اجلهود من اأجل 

ن�رص هذه اللعبة والرتقاء بها، 

وحتقيقًا لروؤية القيادة الر�سيدة 

ب����رصورة دعم امل���راأة وتوفري 

كافة مقوم���ات النجاح لها من 

اأجل موا�سلة م�سرية النجاحات 

يف املجالت املختلفة مبا فيها 

املناف�سات الريا�سية.

واأك���دت �سيم���اء عبي���د املدير 

العام لنادي زعبيل لل�سيدات اأن 

الإقبال عل���ى هذه الريا�سة من 

العن�رص الن�سائي اأ�سبح منقطع 

النظ���ري حي���ث اأن ال�سيدات كّن 

اخل�سو�سية ملمار�سة  ين�س���دن 

ه���ذه اللعبة وج���اء اإن�ساء اأول 

ملعب ب���ادل تن�س ن�سائي على 

م�ستوى الدولة يف نادي زعبيل 

للراغبات  مثاليًا  لل�سيدات حاًل 

يف ممار�سة هذه الريا�سة ب�سكل 

مدربات  اأي���دي  وعلى  احرتايف 

اأج���واء تت�س���م  عاملي���ات يف 

باخل�سو�سي���ة التام���ة. واليوم 

ونحن نرى امل���راأة حترتف يف 

اأخيها  اإىل جانب  هذه الريا�سة 

الرجل ف���اإن ذلك بال�سك مدعاة 

للفخ���ر والعت���زاز وداف���ع لأن 

تتظافر كافة اجله���ود الوطنية 

لت�سهي���ل كل ما م���ن �ساأنه اأن 

يدع���م تطوير مهارات املراأة يف 

هذه الريا�سة وي�سقلها.

وتعت���رب ريا�سة الب���ادل تن�س، 

واحدة م���ن الألعاب التي متزج 

بن عدة األعاب خمتلفة اأبرزها 

التن����س وال�سكوا�س، وميكن اأن 

متار����س يف مالع���ب مغلقة اأو 

مفتوح���ة، يبل���غ حجهما ثلث 

حج���م ملع���ب التن����س، لكنه 

مغطى ب�سب���ك واألواح زجاجية 

على اجلوانب واملنطقة اخللفية، 

وذلك بح�سب الحتياجات التي 

تتطلبها امل�سابقة.

ت�سته���ر لعب���ة الب���ادل تن�س، 

اإنه���ا متار����س بنظ���ام زوجي، 

لك���ن ما يجع���ل منه���ا فريدة 

ا�ستخدام  عل���ى  الق���درة  ه���و 

الأل���واح الزجاجية التي حتيط 

اللعب،  ملوا�سل���ة  بالالعب���ن 

وا�ستخدامه���ا يف ارتداد الكرة، 

يف اأمر م�سابه لال�سكوا�س، فيما 

تتميز امل�سارب اإنها خالية من 

الأوتار، وتتكون من �سطح �سلب 

يحتوي على فتحات، فيما ينفذ 

الإر�س���ال عرب ����رصب الكرة من 

حتت الذراع. ورغم حداثتها، اإل 

اإن البادل تن�س تعترب واحدة من 

وانت�ساراً  الريا�سات منواً  اأ�رصع 

على م�ستوى العامل، مع وجود 

اإح�سائيات تقديرية لوجود 10 

مليون ريا�س���ي ميار�سها حول 

العامل، وعددهم مر�سح للزيادة.

ر�سح الحت���اد الآ�سيوي لكرة الق���دم، 5 اأهداف، 

ليختار منها اجلمهور الهدف الأف�سل يف اجلولة 

ال�ساد�س���ة )الأخرية( من دور املجموعات لدوري 

اأبط���ال اآ�سي���ا، والتي �سه���دت 23 هدًفا يف 10 

مباريات.

وا�ستعر�س احل�ساب الر�سمي لدوري اأبطال اآ�سيا 

عل���ى „توي���رت“ الأهداف اخلم�س���ة على النحو 

التايل:-

�سهريار موجانلو )بري�سيبولي�س(

افتتح بري�سيبولي�س الت�سجيل يف مباراته اأمام 

الريان عن طريق �سهري���ار موجانلو الذي تابع 

الكرة التي هياأها مهدي ترابي و�سدد من اللم�سة 

الأوىل يف ال�سباك.

عبد الإله العمري )الن�رص(

ويف مب���اراة ال�سد والن�رص، ج���اء الهدف الثاين 

للن����رص بطريقة كال�سيكية، وذلك عرب ركلة حرة 

مبا�رصة نفذها نورالدين مرابط مثالية من اجلهة 

اليمنى وارتقى لها عبدالإل���ه العمري ليحولها 

براأ�سه يف ال�سباك.

اأولوجنا )الدحيل(

اأم���ام اهلي ج���دة جنح ماي���كل اأولوجنا هداف 

الدحي���ل، يف ت�سجيل هدف فريقه من ركلة حرة 

مبا�رصة ذهب���ت اأر�سية قوية يف �سباك احلار�س 

حممد العوي�س.

هيثم ع�سريي )الأهلي ال�سعودي(

�سج���ل هيثم ع�س���ريي هدف التع���ادل  لفريقه 

الأهلي اأمام الدحيل بعدما تابع متريرة اإدري�س 

فتوح���ي الطويلة خلف املدافع���ن، فهياأ الكرة 

لنف�س���ه بقدمه اليمنى، قب���ل اأن يطلقها بي�رصاه 

يف ال�سباك.

اإيجور جي�سو�س ) �سباب الأهلي دبي(

اختت���م �سباب الأهل���ي دبي م�س���وار املناف�سة 

بتحقيق ف���وز مميز اأمام الهالل ال�سعودي، حيث 

�سج���ل اإيج���ور جي�سو�س ه���ديف الفريق، وكان 

اأجملهما الث���اين بعدما تابع متريرة عبدالعزيز 

�سنقور العر�سي���ة من اجله���ة اليمنى وانق�س 

عليها ليحولها براأ�سه يف املرمى.
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ختام ناجح لمناف�سات بطولة �لبادل تن�س 

�لرم�سانية لل�سيد�ت

�سقور �لم�ستقبل �لأبي�س يتوج بكاأ�س 

�لأبطال �لدولية

مناف�سة خما�سية على �أف�سل هدف 

في �لجولة �لختامية للآ�سيوية

�لمولدوفي فيوريل �أيورد��سي�سكو بطل دولية �تحاد 

�ل�سطرنج على �لرقعة 

اأبوظبي-الوحدة:

نظ���م احتاد الإم���ارات لل�سطرجن اأم�س 

الأول الأح���د يف قاعة ن���ادي ال�سارقة 

الثق���ايف لل�سطرجن )بطول���ة الإمارات 

الدولية املفتوح���ة لل�سطرجن اخلاطف 

2021( اأول بطولة له على الرقعة منذ 

خيمت جائحة فريو�س كورونا بظاللها 

موقفة الأن�سطة وامل�سابقات الريا�سية 

احل�سورية مطلع العام املن�رصم . 

ح�رص الفتتاح �سع���ادة خالد عي�سى 

املدفع، الأم���ن العام امل�ساعد للهيئة 

العامة للريا�سة ، و�سعادة د. �رصحان 

ح�سن املعين���ي رئي�س احتاد الإمارات 

لل�سط���رجن و�سع���ادة د. علي الزعابي 

رئي����س نادي احت���اد كلب���اء وجمال 

املدف���ع الأمن العام لن���ادي ال�سارقة 

الثق���ايف لل�سطرجن وعبداملجيد حممد 

الهرم���ودي ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد 

و�سعيد اجلاري املدير التنفيذي لنادي 

الذيد. 

وق���د وجه املعين���ي ال�سك���ر العميق 

والمتن���ان ل�سع���ادة عي�س���ى ه���الل 

ال�سارقة  رئي����س جمل����س  احلزام���ي 

الريا�سي و�سع���ادة ال�سيخ �سعود بن 

عبدالعزيز املعال رئي�س نادي ال�سارقة 

الثق���ايف لل�سطرجن لتعاونه���م الدائم 

م���ع الحتاد واملوافق���ىة على تنظيم 

البطولة ح�سوريا.  

واأ�س���اف : اإن ق���رار تنظي���م اللعب���ة 

الت���ي و�سعها  جاء �سم���ن اخلطوات 

الحتاد ملع���اودة الن�س���اط الريا�سي 

وا�ستجابة لرغبة   ، احل�سوري اجلزئي 

الالعب���ن الذي���ن ا�ستاق���وا ل�سولت 

وجولت املل���وك والبيادق على الرقع 

ال�سطرجني���ة ! واأردف يق���ول : نحم���د 

اهلل عل���ى متام نعمت���ه يف هذا ال�سهر 

الف�سيل حيث متكنا يف احتاد الإمارات 

لل�سط���رجن من اخلروج منت�رصين على 

جائحة كورون���ا ، ومل تتوقف بطولت 

ال�سطرجن ط���وال الع���ام املا�سي عرب 

النرتنت ، ولكن كان لبد لنا من البدء 

يف املرحل���ة الثانية مبعاودة الن�ساط 

ح�سوري���ا عل���ى الرقعة ول���و ب�سكل 

جزئ���ي وحمدود ، فاجلمي���ع يعلم اأن 

ال�سطرجن قبل اجلائحة كانت  بطولت 

ت�س���م حوايل 200 لع���ب ولعبة من 

خمتلف اإمارات الدولة ، ونحن نتطلع 

بتفائل كبري لتو�سعة امل�ساركة بتاأين 

و�سال�سة م���ع التقيد التام بالإجراءات 

بالتوجيهات  فالتزامن���ا  الحرتازي���ة 

ال�سامية حلكومتنا الر�سيدة للمحافظة 

على �سحة و�سالمة املجتمع اأولوية ل 

نتنازل عنها . 

وم���ن جانبها �رصح���ت فوزية عبا�س 

لطفي ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد مدير 

البطول���ة ب���اأن البطول���ة اأقيمت على 

النظ���ام ال�سوي�رصي �سط���رجن خاطف 

من 7 جولت حيث �سارك يف البطولة 

)32( لعبًا ولعبة ميثلون 20 دولة يف 

قاعة نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن 

منه���م 13 لعب���ًا من حمل���ة الألقاب 

الوقائية  بالإج���راءات  التقي���د  �سمن 

والحرتازية املعتمدة للحد من انت�سار 

فريو�س كوفيد -19 امل�ستجد . 

�سارك على راأ����س الالعبن من حملة 

لق���ب اأ�ستاذ دويل كب���ري كاًل من لعب 

لل�سطرجن  للرج���ال  الوطني  املنتخب 

ون���ادي ال�سارق���ة �س���امل عبدالرحمن 

اأيوردا�سي�سكو  فيوري���ل  واملول���دويف 

م���درب ن���ادي ال�سارق���ة ، والأوكراين 

كوم���اروف دمي���رتي والكوب���ي والرت 

اأرين�سيبي���ا مدرب الحت���اد واليوناين 

جريفا�س اأف�سرتاتيو�س . 

ومن حمل���ة لقب اأ�ستاذ دويل املغربي 

خمل����س العدن���اين والأمريك���ي علي 

اإدوارد كانرت ولعب  فرحات والرو�سي 

املنتخ���ب الوطن���ي ون���ادي ابوظبي 

لل�سطرجن عمران احلو�سني . 

ومن حمل���ة لقب اأ�ست���اذ احتاد دويل 

لع���ب املنتخب الوطن���ي ونادي دبي 

وال�سوري  لل�سط���رجن عثمان مو�س���ى 

�سهيب العكلة مدرب نادي ال�سارقة . 

ومن الالعبات �ساركت عائ�سة �رصحان 

ورمي خليل ون���ور خ�رصيان من نادي 

فتيات ال�سارقة لل�سطرجن ، كما حظيت 

�سعيد  الالعب���ن  مب�ساركة  البطول���ة 

ال�سويدي واأركان حممود وحممد عادل 

والالعبت���ن عبلة الكعب���ي وخديجة 

اأبوبكر من نادي الثقة للمعاقن .  

وقد جاء ترتيب الفائزين باملراكز من 

الأول لل�ساد�س : 

�س���امل   – اأيوردا�سي�سك���و  فيوري���ل 

عبدالرحم���ن – عمران احلو�سني – د. 

مرت�س���ى علي – وال���رت اأرين�سيبيا – 

علي فرحات . 

اأ�رصف عل���ى حتكيم البطول���ة رئي�س 

احلكام / احلك���م الدويل اإح�سان جواد 

واحلك���م الدويل اأديب زه���راوي وحكم 

احتاد دويل �سحى املعلم. 

تواج���د عب���د اهلل عطيف، لعب 

الت�سكيلة  ال�سعودي، يف  الهالل 

املثالية للجولة الأخرية من دور 

اآ�سيا  اأبطال  املجموعات بدوري 

.2021

دور  مناف�س���ات  وانته���ت 

املجموع���ات عن منطقة الغرب 

اآ�سي���ا، و�سط  اأبط���ال  ب���دوري 

اإثارة كب���رية ُح�سمت مبباريات 

مرتقبة يف ثمن نهائي البطولة 

الآ�سيوية.

ويلتقي الن�رص ال�سعودي نظريه 

الهالل  الإيراين، ويواجه  تركتور 

ال�ستقالل  نظ���ريه  ال�سع���ودي 

الإي���راين، ث���م �سيك���ون هناك 

مواجه���ة اإماراتية خال�سة بن 

ال�سارق���ة والوح���دة، ويالق���ي 

ا�ستق���الل دو�سنب���ه الطاجيكي 

نظريه بري�سبولي�س الإيراين.

وج���اءت الت�سكيل���ة املثالي���ة 

والأخرية  ال�ساد�س���ة  للجول���ة 

م���ن دور املجموعات بالبطولة 

الآ�سيوية، وفقا لالحتاد الأ�سيوي 

لكرة القدم.. كالتايل:

حرا�س���ة املرمى: اأحم���د با�سل 

)ال�رصطة العراقي(.

خ���ط الدف���اع: حمم���د برغ�س 

)الوح���دة الإمارات���ي(، ع���ارف 

طه���ران  )ا�ستق���الل  غالم���ي 

الإيراين(، فار�س جمعة )الوحدة 

اأكرجمون كاملوف  الإمارات���ي(، 

)اأجمك الأوزبكي(.

بهالفان  اإح�س���ان  الو�سط:  خط 

) بري�سبولي����س الإي���راين(، عبد 

اهلل عطيف )اله���الل ال�سعودي(، 

اإدميل�س���ون جوني���ور )الدحيل 

اأحمدزاده  فار�س���اد  القط���ري(، 

)فولد خوز�ستان الإيراين(

)الريان  ب���ويل  يوهان  الهجوم: 

القط���ري(، حممد عبا����س زاده 

)تركتور الإيراين(.

برغ�س وعطيف يقود�ن �لت�سكيلة �لمثالية 

لجولة �أبطال �آ�سيا

توج فريق �سقور امل�ستقبل "الأبي�س"، اأم�س الأول  

الأحد، بلقب الن�سخة ال�سعودية من كاأ�س الأبطال 

الدولية، التي نظمها برنامج البتعاث ال�سعودي 

لتطوير مواهب كرة الق���دم بوزارة الريا�سة، بعد 

الفوز على نظريه الأخ�رص ب�رصبات الرتجيح.

وكان "الأبي�س" قد بداأ الت�سجيل عن طريق اأ�سامة 

مبارك، يف الدقيقة 51، وتعادل ل�"الأخ�رص" عمر 

داخ���ل، يف الدقيق���ة 73، قبل اأن تتج���ه املباراة 

لركالت الرتجيح، التي ابت�سمت لالأبي�س )7-8(.

و�سلم ه�س���ام طا�سكندي، مدير برنامج البتعاث، 

امليداليات الذهبية ملدرب وكابنت �سقور امل�ستقبل 

"الأبي�س"، فيما �سلم كاأ�س البطولة موفق ال�سنيد، 
مدير مكتب وزارة الريا�سة باملنطقة ال�رصقية.

ون���ال جائزة اأف�سل لع���ب يف املباراة النهائية، 

حمم���د الر�سيدي، م���ن فريق �سق���ور امل�ستقبل 

"الأبي�س"، و�سلمها عب���د العزيز العفالق، رئي�س 
رابطة الدوري ال�سعودي للمحرتفن.

كما �سلم نزيه الن�رص، ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد 

ال�سع���ودي لكرة الق���دم، جائزة ه���داف البطولة 

لالعب فري���ق �سقور امل�ستقب���ل "الأخ�رص"، عمر 

داخل.

الريا�ضة



روما/ وام : 

توج نادي اإن���ر ميالن بلقب الدوري الإيطايل 

لك���رة القدم هذا املو�سم قب���ل نهاية البطولة 

باأربع مراح���ل وذلك بعدما تع���ادل اأتالنتا 

/1 - 1 / م���ع �سا�سول���و يف اجلولة الرابعة 

والثالثني للم�سابقة.

واأ�سبح بذل���ك ر�سيد اأتالنت���ا 69 نقطة يف 

املرك���ز الثاين مت�ساوي���ا بالر�سيد نف�سه مع 

نابويل و مي���الن �ساحبي املركزين الثالث و 

الراب���ع على الرتيب بف���ارق 13 نقطة خلف 

فريق اإنر ميالن �ساحب ال�سدارة فيما اأ�سبح 

ر�سيد �سا�سولو 53 نقطة يف املركز الثامن.

و به���ذه النتيج���ة، �سمن فري���ق اإنر ميالن 

تتويج���ه باللقب للم���رة التا�سعة ع�رشة يف 

تاريخ���ه لي�ستعيد البطول���ة التي غابت عنه 

من���ذ مو�س���م 2009 / 2010، ويك�رش احتكار 

يوفنتو����س للقب الذي ا�ستم���ر خالل املوا�سم 

الت�سع الأخرية بعدم���ا اأ�سبح من امل�ستحيل 

و�س���ول اأي من فرق البطول���ة اإىل ر�سيد انر 

ميالن الذي بلغ 82 نقطة.

ال�سارقة / وام / 

مناف�س���ات  اختتم���ت 

املجموع���ة /B/ مبنطق���ة 

اأبط���ال  ب���دوري  الغ���رب 

اآ�سيا للمو�س���م 2021 التي 

ال�سارقة  ن���ادي  ا�ست�سافها 

الريا�س���ي بنج���اح فن���ي 

اأ�سدل  كبري حيث  وتنظيمي 

مباري���ات  عل���ى  ال�ست���ار 

ت�سدرها  الت���ي  املجموعة 

ن���ادي ال�سارق���ة الريا�سي 

متاأه���اًل لدور ال���� 16 من 

البطول���ة بر�سيد 11 نقطة 

بينم���ا حل ن���ادي تراكتور 

الإي���راين يف املركز الثاين 

وباختك���ور الأوزبك���ي يف املركز الثالث 

وكان املرك���ز الراب���ع م���ن ن�سيب القوة 

اجلوية العراقي.

وكان نادي ال�سارقة الريا�سي قد تقدم يف 

وقت �سابق مبلف متكامل لالحتاد الآ�سيوي 

يحوي طلبه ا�ست�سافة مباريات جمموعته 

م�ستعر�سًا الإمكانات اللوج�ستية والبنية 

التحتية التي يتمتع بها النادي والإمارة 

ما جعل الحتاد الآ�سيوي مينحه املوافقة 

و����رشف ال�ست�سافة م�ستن���دا اي�سًا اىل 

تنظيم ال�سارقة الناجح للبطولت القارية 

ال�سابق���ة مثل كاأ����س اأمم اآ�سي���ا 2019 

وا�ست�ساف���ة جمموعت���ي كاأ����س العامل 

للنا�سئني ع���ام 2013 وه���و الأمر الذي 

عزز ملف النادي وق���اده للح�سول على 

ال�ست�سافة.

و�سكل جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة جلان 

التح�سري  عم���ل خمتلفة تعم���ل عل���ى 

ل�ستقب���ال الفرق وامل�سوؤول���ني والأطقم 

الفني���ة العامل���ة ملباري���ات املجموعة 

حيث وجه حممد الق�سري املدير التنفيذي 

لنادي ال�سارق���ة الريا�سي رئي�س اللجنة 

امل�ست�سيف���ة للمجموع���ة B �سكره على 

الدعم الكبري الذي تلق���اه نادي ال�سارقة 

الريا�س���ي واللجان م���ن �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل����س الأعلى حاك���م ال�سارقة 

وويل عه���ده ونائب���ه واحت���اد المارات 

لكرة القدم وجمل����س ال�سارقة الريا�سي 

اإدارة ن���ادي ال�سارقة الريا�سي  وجمل�س 

برئا�سة �سعادة عل���ي �سامل املدفع الأمر 

الذي �سهل عملية ال�ست�سافة وذلل الكثري 

من العقبات التي منحت املجموعة متيزا 

واإ�سادة من قبل م�سوؤويل الحتاد الآ�سيوي 

واحتاد كرة القدم الماراتي.
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اختتام مباريات المجموعة الثانية من 

دوري اأبطال اآ�سيا بال�سارقة

»الإمارات للتحكيم الريا�سي« 

يخاطب اتحاد كرة القدم لإلغاء 

هيئته التحكيمية

دبي  / وام :

 خاطب مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي احتاد 

كرة القدم لإلغاء هيئة التحكيم بالحتاد، وذلك 

اإعماًل لن�س املادة /17/ من القانون الحتادي 

رق���م /16/ ل�سن���ة 2016، يف �س���اأن تاأ�سي�س 

مركز المارات للتحكيم الريا�سي، والتي تن�س 

على اأنه "على الهيئات التحكيمية الريا�سية 

القائمة وق���ت العمل بهذا القان���ون اأن توفق 

اأو�ساعها طبقا لأحكامه، خالل �سنة من تاريخ 

العمل به".

وت�سمن اخلطاب املوجه لالحتاد وفقا للبيان 

ال�س���ادر ام�س عن املرك���ز املطالبة ب�رشورة 

تغي���ري اأنظمة احت���اد الكرة مب���ا يتوافق مع 

القانون الحت���ادي رقم /16/ ل�سنة 2016 يف 

�ساأن مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي، ونظامه 

الأ�سا�سي وقواعده الإجرائية.

وق���ال �سعادة �رشار بالهول نائب رئي�س مركز 

الإمارات للتحكي���م الريا�سي: "خاطبنا احتاد 

الكرة لإلغاء هيئة التحكيم، وفقا لن�س املادة 

/4/7/ م���ن لئح���ة هيئة التحكي���م باحتاد 

المارات العربية املتح���دة لكرة القدم والتي 

ن�س���ت على الف�سل يف الطع���ون متييزا على 

القرارات ال�سادرة من اللجان ال�ستئنافية يف 

الحت���اد، وذلك حلني مبا����رشة مركز المارات 

الريا�سي مهام���ه واخت�سا�ساته،  للتحكي���م 

وحيث اإن مركز المارات للتحكيم الريا�سي قد 

با�رش اأعماله اعتبار م���ن 2020/06/20 فهذا 

الأمر يفر�س واقعا جديدا يتطلب عدم ازدواجية 

الأدوار اأو ت�ساربه���ا، وبالت���ايل عدم قانونية 

وجود هيئة التحكيم بالحت���اد، على اأن يتم 

اللتزام بتطبي���ق قرار مركز الإمارات للتحكيم 

الريا�س���ي، واإف���ادة املركز بكاف���ة الإجراءات 

القانونية املتخذة يف هذا ال�ساأن خالل /10/ 

اأيام عمل، اعتبارا من تاريخه، علمًا باأن قرارات 

مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي م�سمولة بقوة 

ال�سند التنفيذي وفق���ًا لن�س املادة رقم /15/ 

القانون الحتادي رقم /16/ ل�سنة 2016".

قرعة بطولة كازان جراند �سالم الرو�سية اليوم 
وفيكتور يلعب الخمي�س

دبي-الوحدة:

يف  مكانته����ا  دب����ي  ع����ززت 

الداعمة والراعية  �سدارة املدن 

يف  الثلجي����ة  للريا�س����ات 

املنطقة، من خ����الل زيادة عدد 

الأكادميي����ات الريا�سي����ة التي 

خدماتها  وتقدم  عملها  متار�س 

لع�ساق الريا�سات الثلجية يف 

اإمارة دبي والت����ي بلغ عددها 

6 اأكادميي����ات باإ�رشاف مدربني 

عامليني متخ�س�سني.

وتع����د دب����ي يف �س����دارة مدن 

الع����امل يف وج����ود املن�س����اآت 

ملمار�سة  املخ�س�س����ة  املغلقة 

الريا�س����ات اجلليدي����ة �س����واء 

ال�سالت ذات الأر�سية اجلليدية 

اأو التزل����ج املنحدر على الثلج 

يف �سكي دبي، التي ت�ست�سيف 

العديد م����ن البطولت املحلية 

والدولية.

دبي  اأجن����دة جمل�س  وتت�سمن 

الريا�س����ي ال�سنوي����ة لربام����ج 

وفعالي����ات الريا�سات الثلجية 

13 حدث �سنوي تقام يف �سكي 

دبي وفق الإجراءات الحرازية 

وو�سائل الوقاي����ة، ومن اأبرزها 

على  للتزلج  الإم����ارات  بطولة 

الثلجي����ة، بطولة  املنح����درات 

والتزل����ج  لل�سك����ي  الإم����ارات 

اآ�سيا لألواح  احلرّ، بطولة كاأ�س 

التزل����ج على الثل����ج لأ�سحاب 

العامل  كاأ�����س  بطولة  الهم����م، 

لأل����واح التزل����ج عل����ى الثلج 

لأ�سح����اب الهم����م، امل�سابقات 

املنحدرات  لتزل����ج  العاملي����ة 

الثلجية لأ�سحاب الهمم، كاأ�س 

اآ�سيا للتزل����ج على املنحدرات 

الثلجية، �سباق اجلري الثلجي، 

وحتدي الثلج.

كما تت�سمن اأجندة جمل�س دبي 

الريا�سي ثالث فعاليات ثلجية 

جديدة تقام لأول مرة باملنطقة 

وهي: اليوغا على الثلج، بطولة 

الكرة الطائرة على الثلج التي 

تنظمه����ا دب����ي لأول م����رة يف 

و�سباق  الأو�سط،  وال�رشق  اآ�سيا 

الدراجات الهوائية على الثلج.

�سعي����د  �سع����ادة  وا�ستقب����ل 

حارب اأمني ع����ام جمل�س دبي 

الريا�س����ي بح�سور نا�رش اأمان 

اآل رحم����ة م�ساعد الأمني العام 

املدرب العاملي لريا�سة التزلج 

النم�ساوي مارتن دوليزال وذلك 

يف مق����ر جمل�س دبي الريا�سي 

بحي دبي للت�سميم، كما ح�رش 

اللق����اء عل����ي عم����ر البلو�سي 

مدي����ر اإدارة التطوير الريا�سية 

باملجل�س وحممد العري نائب 

وم�ساريع  للعملي����ات  الرئي�س 

الثلج العاملية يف �رشكة ماجد 

واإبراهي����م خادم مدير  الفطيم، 

اأكادميية متزجلي الإمارات.

دب����ي  جمل�����س  و�سيوا�س����ل 

الريا�سي دعم انت�سار الريا�سات 

الثلجي����ة وتوفري �سب����ل النمو 

والتطور لها انطالًقا من حر�سه 

عل����ى التن����وع الريا�سي الذي 

مين����ح جميع املقيم����ني على 

الدول����ة فر�سة ملمار�سة  اأر�س 

ريا�ساته����م لكون الريا�سة اأهم 

ال�سعادة  لتحقي����ق  الو�سائ����ل 

وتعزي����ز العالقات ب����ني كافة 

اأفراد املجتمع، وتعد الريا�سات 

الريا�س����ات  م����ن  اجلليدي����ة 

الأ�سا�سي����ة يف اأجندة املجل�س 

حي����ث يحر�����س املجل�س على 

التعاون م����ع خمتلف اجلهات 

لتنظيم املزيد من هذه الأحداث 

وكذلك  اجلن�سي����ات  ملختل����ف 

اإىل  اإ�سافة  الهم����م  لأ�سح����اب 

جهود ن�رشها بني اأبناء الوطن.

13 بطولة �سمن اأجندة مجل�س دبي الريا�سي و»�سكي 
دبي« ال�سنوية لريا�سات الجليد

انتر ميالن بطل للدوري الإيطالي للمرة 

الـ » 19« في تاريخه

اأبوظبي-الوحدة:

جترى بعد ظهر اليوم الثالثاء 

يف فندق كور�ستون يف مدينة 

قرعة بطولة  الرو�سي����ة  كازان 

الرو�سية  �س����الم  جراند  كازان 

الت����ي تق����ام مبارياتها خالل 

الفرة من 5 اإىل 7 مايو احلايل 

مب�ساركة   420 لعبا ولعبه من 

83 دولة حتى الن، من بينها 

10 دول عربية ممثله يف دولة 

ال�سعودية،  البحرين،  المارات، 

الكوي����ت، قطر، م�����رش، الأردن، 

املغ����رب، لبن����ان، واجلزائ����ر، 

كما ي�س����ارك فريق الالجئني .. 

اعتماد  القرعة  مرا�سم  وي�سبق 

و�سول املنتخب����ات امل�ساركة 

اج����راء  عل����ى  وموافقته����ا 

 ،))PCR(( الكورونا  فحو�سات 

منذ اليوم الأول ك�رشط اأ�سا�سي 

مل�سارك����ة كاف����ة الريا�سيني، 

وجت����ري مرا�س����م القرعة عرب 

تقنية الفيديو وفقا لالإجراءات 

ال�سحية الحرازية التي ي�سدد 

للجودو  الدويل  الحتاد  عليها 

يف كافة بطولته.

القرع����ة  مرا�س����م  وتعق����ب 

للي����وم   4-PCR فحو�س����ات 

الثاين بفن����دق البطولة لكافة 

 ، البطول����ة  يف  امل�سارك����ني 

يف  الفحو�س����ات  وتتوا�س����ل 

الف����رة امل�سائي����ة لالعب����ني 

الي����وم الأول  امل�سارك����ني يف 

ملناف�س����ات البطولة، والتحقق 

من الأرق����ام والوزان  .. وتبداأ 

التمهيدي  ال����دور  مناف�س����ات 

للبطولة �سب����اح يوم الأربعاء 

اخلفيف����ة  ال�سي����دات  لأوزان 

خالل الف����رة ال�سباحية وهي 

-48 كج����م، -52 كجم، -57 

كجم -60 كج����م، -66 كجم، 

ويف الف����رة امل�سائي����ة تقام 

املناف�س����ات النهائي����ة لتل����ك 

الأوزان ثم التتويج.

و�سيكون الظهور الأول لالعبنا 

الفائ����ز  �سكرت����وف  فيكت����ور 

بامليدالي����ة الربونزية يف وزن 

حتت 73 كجم يف بطولة اآ�سيا 

واأوقيانو�سي����ا الكربى للجودو 

التي اأقيمت موؤخرا يوم اخلمي�س 

املوافق 5/6 على �سوء قرعة 

البطولة ل����وزن حتت 73 كجم 

ال����ذي ي�سارك في����ه 45 لعبا 

اأبطال العامل، حيث  اأف�سل  من 

يحتل لعبنا املركز الثامن يف 

ت�سنيف امل�ساركني يف بطولة 

كازان واملركز 22 عامليا، مما 

املناف�سة يف ذلك  ق����وة  يوؤكد 

الوزن ال����ذي ي�سم لعبني من 

ال�سعودي����ة والأردن ويتقدمهم 

فيكتور يف ترتي����ب الت�سنيف 

.. وتتوا�س����ل مباريات البطولة 

يوم����ي اجلمع����ة وال�سبت يف 

ختام فعالي����ات البطولة التي 

فر�س����ت عليها �سوابط �سحية 

�سارم����ة للح����د م����ن جائحة 

الكورونا، قبل ال�سفر اإىل بطولة 

العامل التي تقام يف العا�سمة 

 6 يف  بوداب�س����ت  املجري����ة 

يونيو املقبل، ثم دورة طوكيو 

لالألع����اب الريا�سية الأوملبية 

التي تقام خالل الفرة من 23 

وحتى 31 يوليو 2021 القادم.

تاأجيل موعد مباراة مان�سي�ستر 

يونايتد مع ليفربول بعد اقتحام 

الجماهير ملعب اللقاء

مان�سي�سر / وام /

 اأعلن����ت رابط����ة ال����دوري الإجنليزي 

انطالق  تاأجيل  "الربميريليج"  املمتاز 

مواجهة مان�س�سر يونايتد وليفربول، 

والت����ي كان من املق����رر انطالقها يف 

ال�سابعة والن�سف م�ساء اليوم بتوقيت 

اأبوظبي، على ملع����ب "اأولد ترافورد"، 

يف كال�سيكو اإجنلرا، يف قمة مباريات 

اجلولة ال� 34 م����ن الدوري الإجنليزي 

املمت����از للمو�س����م احل����اىل 2020 - 

.2021

ج����اء ق����رار الرابط����ة بالتاأجيل بعد 

اقتح����ام جماه����ري "اليونايتد" ملعب 

"اأول����د تراف����ورد"، واعرا�����س حافلة 
فريقه����م، بالإ�ساف����ة اإىل اإبعاد حكام 

املباراة من ملعب اأولد ترافورد .

وق����ال بي����ان الربميريلي����ج : نوؤكد اأن 

مب����اراة ليفرب����ول واليونايت����د �سيتم 

تاأجيلها اإىل وق����ت لحق حلني عودة 

الأو�ساع اإىل طبيعتها يف اأولد ترافورد 

وحميطه .

ويحت����ل مان�س�سر يونايت����د و�سافة 

الإجنليزي  ال����دوري  ج����دول ترتي����ب 

بر�سيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن 

مان�س�سر �سيتي املت�سدر، فيما ياأتي 

ليفربول يف املرك����ز ال�ساد�س بر�سيد 

54 نقطة.

و�سيت����وج مان�س�س����ر �سيت����ي ر�سميا 

باللق����ب يف حال خ�س����ارة مان�س�سر 

يونايتد اأمام ليفربول.



    

رع���ب  بفيل���م  �ش���بيه  م�ش���هد  يف 

هولي���وودي، غ���زت �آالف م���ن طيور 

�لكوكاتو �الأبي����ض )ببغاو�ت( مدينة 

ن���اور� �الأ�ش���ر�لية، حمتلة �أ�ش���طح 

�ملنازل وكذلك هياكل �ل�شيار�ت، كما 

�شيطرت �أي�شا على �لطرقات، ما �أثار 

�لرعب يف �شكان �ملدينة.

وي���رى خرب�ء �أن نق�ض �ملاء و�لطعام 

من �أ�ش���باب غ���زو �لطي���ور للأماكن 

�ل�شكنية.

قتل���ت 60 �أل���ف نحلة 

�لعدو�نية“  „�ش���ديدة 
�أمريكيًا يبلغ من �لعمر 

70 عام���ا �أثن���اء ج���ز 

تك�شا�ض،  يف  �لع�ش���ب 

كما مت �إدخ���ال زوجته 

بع���د  �مل�شت�ش���فى  �إىل 

حماولتها �إنقاذه.

�إن  „�شيوتنيك“  وقالت 

توما����ض هيك����ض كان 

عندما  �لع�ش���ب  يق�ض 

هاجمه �لنحل.

يف  توما����ض  ودخ���ل 

�شكتة قلبية بعد تعر�شه لل�شعات �لنحل 

�لقا�ش���ية، وتعر�شت زوجته زوين، لعدة 

ل�ش���عات، ومت �إخر�جها م���ن �ملنزل بعد 

�أن و�ش���ع رجال �الإطفاء عليها معد�تهم 

حلمايتها من ل�ش���عات �لنح���ل �الأخرى، 

وجرى نقلها �إىل �مل�شت�شفى.

وقع �لهجوم يف منزل بالقرب من بحرية 

هوب���ارد كري���ك يف مقاطعة �ش���تيفنز، 

بتك�شا�ض، حيث مت �إر�ش���ال �إد�رة �إطفاء 

بريكرنيدغ �إىل مكان �حلادث.

وكان توما�ض يق�ض حديقته يف فرة ما 

بعد �لظهر، ورمبا كانت �ل�شو�ش���اء هي 

�لتي ت�ش���ببت يف �لهياج �لرهيب للنحل 

�لقاتل.

وقال���ت زوجت���ه „زوين“: �إنه���ا ذهبت 

للبقال���ة قب���ل تعر�ض زوجه���ا لهجوم 

�لنحل.

و�أ�ش���افت: „قلت له عزيزي من ف�شلك ال 

تعود �إىل �ملنطقة �خللفي���ة، الأن �لنحل 

عاد �إىل هناك، وقال“ لن �أفعل، �أعدك“.

وعندما عادت زوين �إىل �ملنزل �كت�شفت 

ب�رصع���ة �أن زوجه���ا كان يقفز وي�رصخ 

مغطى بالنحل، وقال���ت: „�أعني �أنك مل 

ت�شتطع حتى روؤية ظهره ور�أ�شه بالكامل 

كان مغطى بالنحل �لقاتل“.

�ت�ش���لت �لزوجة بالط���و�رئ، كما �أجرت 

�الإنعا�ض �لقلبي �لرئوي لزوجها قبل �أن 

ياأتي موظفو �لطو�رئ، ليتم الحقا تاأكيد 

وفاة توما�ض.

تق���وم �رصكة �أملانية نا�ش���ئة 

بجم���ع �ش���عر �ل���كلب بهدف 

��شتخد�مه يف �شناعة �مللب�ض 

�لر�قية، بع���د �أن جذبت �لقطع 

�الأوىل �لتي مت تنفيذها �لعديد 

من �لعملء.

وته���دف �ل�رصكة خ���لل �لعام 

�إىل جم���ع حو�يل طن  �حلايل، 

من �ملو�د �خل���ام لبدء �الإنتاج 

�ل�شناعي.

ويعد �ش���عر �ل���كلب �أحدث مو�ش���ة 

م�شتخدمة يف �لوقت �حلايل لت�شنيع 

�مللب�ض بعد قفاز�ت �ليد و�ل�شال.

وقد ي�ش���ل ثمن �لقبعة �مل�شممة من 

�ش���عر �ل���كلب �أو �لو�ش���اح �إىل 120 

يورو، بح�شب „يورونيوز“.

وت�ش���ري �ل�رصكة �إىل �أن���ه من �ملمكن 

جمع �أكرث من 500 طن من �ل�شعر كل 

عام يف �أوروبا.

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

�أوقفت �لفي�ش���انات جر�ء هطول �أمطار غزيرة �ل�ش���ري يف والية 

تك�شا�ض �الأمريكية �الأربعاء �ملا�شي.

وتظهر م�ش���اهد بثه���ا فيديو ل� 7 �ش���يار�ت غارق���ة يف مياه 

�لفي�شانات.

يذكر �أن �ل�رصطة حذرت �ل�ش���ائقني �شباح �الأربعاء �ملا�شي من 

�لفي�شانات يف منطقة مدينة �أبيلني.

بعد �أكرث من 50 حماولة فا�ش���لة قام به���ا رو�د مطعم يف جنوب 

�أ�ش���ر�ليا للفوز بتحدي �شاندويت�ض �لربغر �لعملق، جنح رجل من 

مدينة �شيدين �أخري�ً يف ك�ش���ب �لتحدي بالتهام �لوجبة �لتي بلغ 

وزنها 5 كلغ.

ومتكن جيم�ض م���ن �إكمال �لتحدي �لذي يتطلب �النتهاء من تناول 

�ل�شاندويت�ض وملحقاته خلل 30 دقيقة، يف غ�شون 25 دقيقة و37 

ثانية فقط، و�شط ذهول رو�د �ملطعم وده�شة منظمي �لتحدي.

وكتب �ملطعم عرب �شفحته على في�شبوك �أن »حتدي �لربغر �لعملق 

�جتذب قدر�ً هائًل من �الهتمام حمليًا وعامليًا منذ �إطلقه يف يناير 

�ملا�ش���ي، وقد ح�رص 55 �شخ�ش���ًا من �أماكن متفرقة خلو�ض غمار 

�لتحدي حيث متكنو� من حتقيق نتائج متفاوتة«.

AL WAHDA 20 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون20 صفحة/درهم واحد

 الفي�سانات تلتهم �سيارات 

يف تك�سا�س

���د يف �الأي���ام �الأخرية حوت رمادي للم���رة �الأوىل عند  ُر�شِ

�شو�حل �لبحر �الأبي�ض �ملتو�شط �لفرن�شية، ُيعتَقد �أنه �شل 

طريقه بعيد�ً م���ن �ملحيط �لهادئ، على م���ا �أفادت �الأحد 

»�ل�شبكة �لوطنية للثدييات �لبحرية« يف فرن�شا.

و�شبق لعجل �حلوت هذ� �أن �شوهد قبالة �ملغرب يف مطلع 

مار�ض �ملا�شي، ثم عند �ل�شو�حل �الإيطالية خلل �الأ�شابيع 

�الأخرية، قبالة نابويل ثم روما فجنوى.

ويبلغ طول���ه ثمانية �أمتار وعمره نحو 15 �ش���هر�ً. ويبدو 

�أنه تائ���ه يف �لبحر �الأبي�ض �ملتو�ش���ط، ويحاول �خلروج 

منه للعودة �إىل موطنه �لطبيعي �لو�قع يف �شمال �ملحيط 

�لهادئ. و�أ�شار ع�شو »�ل�شبكة �لوطنية للثدييات �لبحرية« 

�لطبيب �لبيطري �أدريان غانييه �لذي �شاهد بنف�شه �حلوت 

�جلمعة قبالة بورم ليه ميموز� )جنوب �رصق فرن�شا( �إىل �أن 

حوتًا »�ش���بق �أن �شوهد مرتني يف �لبحر �الأبي�ض �ملتو�شط 

عام 2010، ولكن قبالة �إ�رص�ئيل و�إ�ش���بانيا، �أما هذ� �لعجل 

فهو �الأول قبالة �ل�شو�حل �لفرن�شية«. ومن غري �ملعتاد �أن 

يكون ه���ذ� �لنوع من �حليتان موجود�ً يف مثل مياه �لبحر 

�الأبي�ض �ملتو�ش���ط نظ���ر�ً �إىل �أن �لغالبية �لعظمى من هذه 

�حليو�نات تعي�ض بني كاليفورنيا يف �ل�ش���تاء و�أال�شكا يف 

�ل�ش���يف. و�أو�ش���ح �أدريان غانييه �ملنتمي �إىل »جمموعة 

�أبحاث �حليتانيات«.

حوت رمادي �سغري ي�سل طريقه من 

املحيط الهادئ.. ليعلق يف املتو�سط

مطعم اأ�سرتايل يتوج اأول فائز بتحدي 
»الربغر العمالق«

علماء يحذرون من عا�سفة �سم�سية �ست�سرب الأر�س بقوة
حذر علماء فلك، من عا�ش���فة �شم�ش���ية 

ت�ش���افر ب�رصعة 1.8 مليون كيلومر يف 

�ل�ش���اعة، �ش���ت�رصب �الأر�ض بقوة على 

�الأرج���ح، يوم �الأحد، ق���ادرة على �إرباك 

�شبكات �الأقمار �ال�شطناعية.

وبح�ش���ب ما نقله موقع »ديلي �شتار«، 

فاإن هذه �لعا�ش���فة �ل�شم�شية �شتحدث 

تاأثري� على �لكوكب �الأر�ض، لكنها ال تدعو 

�إىل �لقلق.

ور�ش���د باحثون ثقبا يف �لغلف �جلوي 

لل�شم�ض، ورجحو� �أن يكون ور�ء �نبعاث 

جزيئات �شم�ش���ية نحو �لف�شاء ب�رصعة 

ت�شاهي 500 كيلومر يف �لثانية.

و�أو�شح باحثو علم �لفلك، �أن �نبعاث هذه 

�جلزيئات باجتاه �لف�شاء، هو �لذي يوؤدي 

�إىل ن�شوء عو��شف �شم�شية، وفق »�شكاي 

نيوز عربية«.

ومت �إطلق ��ش���م »ج���ي و�ن« على هذه 

�لعا�ش���فة، لكن تاأثريها لن يكون كبري�، 

بل �شيظل هام�ش���يا. ويتوقع �خلرب�ء �أن 

توؤدي هذه �لعا�ش���فة �ل�شم�شية �لهوجاء 

�إىل حدوث تاأثري طفيف على عمل �الأقمار 

�ال�شطناعية، �إ�ش���افة �إىل �رتباك ب�شيط 

على م�شتوى �شبكات �لطاقة.

ويو�ش���ح �خلرب�ء �أن هذه �لعا�ش���فة ال 

ت�ش���كل خطر� يذكر، الأن م���ا ينبعث من 

�ل�شم�ض �رصعان ما يتل�شى، كما �أنه �أمرٌ 

يتكرر بني �لفينة و�الأخرى.

امل�سجد ذو القبة الذهبية يف 

�سلطنة بروناي 
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�أعلنت رئا�شة �شوؤون �حلرمني، ليل �الأحد �الثنني، 

توثيق �حلجر �الأ�ش���ود بتقنية »فوك�ض �ش���تاك 

بانور�ما«.

وذكرت رئا�شة �ش���وؤون �حلرمني يف �شل�شلة من 

�لتغريد�ت عل���ى »توي���ر« �أن تقنية »فوك�ض 

�ش���تاك بانور�م���ا« يت���م فيها جتميع �ل�ش���ور 

بو�ش���وح خمتلف، حتى تنتج لنا �شورة و�حدة 

باأكرب دقة للحجر �الأ�شود.

و�أو�ش���حت �أن �لت�ش���وير كانت ملدة 7 �شاعات 

بعدد �ش���ور 1050 »فوك�ض �ش���تاك بانور�ما«، 

وكانت دقة �ل�ش���ورة 49 �ألف ميغا بك�شل ومدة 

�ملعاجلة كانت �أكرث من 50 �شاعة عمل.

و�حلجر �الأ�شود هو نقطة بد�ية �لطو�ف ومنتهاه 

حول �لكعبة �مل�رصفة، وله �شكل بي�شاوي ولونه 

�أ�ش���ود مائل �إىل �حلمرة وقطره 30 �شم ويقع يف 

�لرك���ن �جلنوبي �ل�رصقي للكعب���ة �مل�رصفة من 

�خلارج.

وجاء يف كتب �ل�شرية �أن �لر�شول �شلى �هلل عليه 

و�ش���لم، حني كان يف �خلام�ش���ة و�لثلثني من 

عم���ره )�أي قبل �لبعثة(، �أر�دت قري�ض �إعادة بناء 

�لكعبة، فح�شل خلف �أُيّهم يكون له فخر و�شع 

�حلجر �الأ�ش���ود يف مكانه، حت���ى كادت �حلرب 

تن�شب بينهم ب�شبب من ذلك.

و�أخري�ً جاء �التفاق على �أن يحّكمو� فيما بينهم 

���فا، فلما ر�أو� حممد�ً  ّ �أول من يدخل من باب �ل�شَ

�أول من دخل قالو�: »هذ� �الأمني ر�شينا بحكمه«.

���تهم فقال: »هلَمّ �إيّل  ّ ثم �إنهم ق�ّش���و� عليه ق�شَ

ثوبًا« فاأُتي به، فن�رصه، و�أخذ �حلجر فو�ش���عه 

بيده فيه ثم قال: »لياأخذ كبري كل قبيلة بطرف 

من �أطر�ف هذ� �لثوب«، ففعلو� وحملوه جميعًا 

�إىل م���ا يحاذي مو�ش���ع �حلجر م���ن �لبناء، ثم 

تناول هو �حلجَر وو�ش���عه يف مو�شعه، وبذلك 

ح�شم �خللف.

ووفق���ا للعقيدة �الإ�ش���لمية ُي�ش���ّن ملن يطوف 

بالكعبة �مل�رصفة �أن ي�ش���تلم �حلجر �الأ�شود )�أي 

يلم�ش���ه بي���ده( ويقبله عند مروره ب���ه، و�إذ� مل 

ي�شتطع �أ�ش���ار �إليه بيده و�شمى وكرّب »ب�شم �هلل 

و�هلل �أكرب«.

وقد روي عن عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه �أنه 

كان يقبل �حلجر �الأ�شود ويقول: »�إين الأعلم �أنك 

حجر ال ت�رص وال تنفع، ولوال �أين ر�أيت ر�شول �هلل 

يقبلك ما قبلتك«.

وذكر �حلافظ �بن حج���ر عن �لطربي �أن عمر بن 

�خلطاب ق���ال ذلك الأن �لنا�ض كانو� حديثي عهد 

بعبادة �الأ�ش���نام، فخ�ش���ي �أن يظن �أن ��ش���تلم 

�حلجر تعظيم بع�ض �الأحجار، كما كانت �لعرب 

تفعل يف �جلاهلية.

فاأر�د عم���ر �أن يعلم �لنا�ض �أن ��ش���تلمه �إتباع 

لفعل ر�ش���ول �هلل �ش���لى �هلل عليه و�شلم، ال الأن 

�حلجر ي�رص وينف���ع بذ�ته، كما كانت تعتقد يف 

�الأوثان.

نحل عدواين يقتل اأمريكيا بحديقته توثيق دقيق للحجر الأ�سود بتقنية »فوك�س �ستاك بانوراما«
يف تك�سا�س

�سركة اأملانية ت�سنع مالب�س من �سعر الكالب

 يف م�سهد  �سبيه بفيلم رعب 

هوليوودي.. طيور تغزو 

مدينة اأ�سرتالية

ت�شبب �إع�شار يف دور�ن طائرة 

�أثناء وقوفها يف مطار نانتونغ 

�شينغ دونغ �لدويل يف مقاطعة 

جيانغ�شو �ل�شينية.

ووفق���ا ل� "�ش���بوتنيك"، د�رت 
�لطائ���رة �لتابع���ة خلط���وط  

�جلوي���ة   Donghai
�لري���اح  ب�ش���بب  �ل�ش���ينية 

�لعاتية.

ومن جانبهم �أكد ممثلو �رصكة 

�خلط���وط �جلوية ع���دم وقوع 

�شحايا �أو �أ�رص�ر مادية.

و�رصبت عا�شفة رعدية مدينة 

نانتونغ، ليلة، وت�ش���اقط َبَرد 

بقط���ر ير�وح بني �ش���نتيمر 

و�ح���د وثلث���ة �ش���نتيمر�ت، 

وبلغت �رصع���ة �لرياح 45.4 

مًر� يف �لثانية.

اإع�سار يتالعب بطائرة 

مدنية على املدرج
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