
اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ب���رول  �أعلن���ت �رشكة 

�لوطنية /�أدنوك/ �م�س �ن�ضمامها 

�لهيدروج���ن"،  "جمل����س  �إىل 

�ملنظم���ة �لدولية �لت���ي تهدف 

�إىل ت�رشي���ع �عتماد ��ضتخد�مات 

�حلل���ول  كاأح���د  �لهيدروج���ن 

�لتحول يف  ملو�كب���ة  �لرئي�ضية 

قطاع �لطاقة، حيث متتلك دولة 

و�أدنوك كافة �ملمكنات  �لإمار�ت 

�لالزمة لال�ضتفادة من  و�لقدر�ت 

يوفرها  �لتي  �لو�عدة  �لإمكانات 

�لهيدروج���ن و�أن���و�ع �لوق���ود 

جديدة  كم�ض���ادر  ل���ه  �حلاملة 

للطاقة منخف�ضة �لكربون.

مت �إط���الق �ملجل����س يف ع���ام 

وتطور�ً كبري�ً  2017، و�ضهد منو�ً 

و�أ�ضبح ي�ضم يف ع�ضويته عدد�ً 

من �أكرب �ل����رشكات �لعاملية يف 

خمتلف �ملج���الت، ل �ضيما يف 

قطاعي �لطاقة و�لنقل.

وبح�ضب �ملجل����س، من �ملتوقع 

�لهيدروج���ن ما ي�ضل  �أن ميثل 

�إىل 18% من �لطلب �لعاملي على 

�لطاقة بحلول عام 2050، حيث 

قامت �أكرث من 30 دولة باإ�ضد�ر 

خريطة طري���ق ل�ضتخد�م حول 

�لهيدروجن

اأبوظبي-وام:

 ت�ضتقبل م���دن يا�س �لرفيهية وكالمي 

�أبوظب���ي �ضيوفها بباق���ة متنوعة من 

�أروع �ملر�ف���ق �لرفيهية �لعاملية ، �إىل 

جان���ب نخبة من �ملطاع���م و�ملتاجر 

�لتي تلبي خمتلف �لفئ���ات و�لأذو�ق، 

لتمثل بذلك �خليار �لأمثل لق�ضاء �أوقات 

وجت���ارب ترفيهي���ة ل تن�ضى ب�ضحبة 

�لعائلة و�لأ�ضدقاء هذ� �ل�ضيف.

و�حتف���اًل بالذك���رى �ل�ضنوية �ل� 50 

لتاأ�ضي����س دول���ة �لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة، و�ضعت مدن يا�س �لرفيهية 

وكالمي �أبوظبي قائمة باأبرز 50 جتربة 

ترفيهية ��ضتثنائي���ة تنتظر �ل�ضيوف 

يف كل م���ن ع���امل ف���ري�ري �أبوظبي، 

�أبوظب���ي، وعامل  ويا����س ووتروورلد 

و�رنر بر�ذرز �أبوظبي، وكالمي �أبوظبي.

عمان-)د ب �أ(:

 �أطلق���ت جمعية �رشكات تقنية �ملعلوم���ات و�لت�ضالت �لأردنية 

"�إنتاج" و"�ضتارت �أب�س جو" بال�رش�كة مع �رشكة زين �لأردن وبدعم 
من �ضندوق �لريادة �لأردين �م�س �لثنن �أول حا�ضنة �أعمال "حماية 

تيك" لل�رشكات �لنا�ضئة يف جمال �لأمن �ل�ضيرب�ين باململكة.

ونقلت وكال���ة �لأنباء �لأردني���ة )بر�(  �م�س �لثن���ن عن �ملدير 

�لتنفي���ذي يف جمعية �إنت���اج �ملهند�س ن�ضال �لبيط���ار قوله �إن 

�حلا�ضنة ه���ي  �لأوىل لل�رشكات �لنا�ضئة �ملعنية يف جمال �لأمن 

�ل�ضيرب�ين و�ملدعومة من �ضندوق �لريادة �لأردين وبع�س �رشكات 

�لقطاع �خلا�س، ملدة �ضنتن لتخريج 15 �رشكة نا�ضئة بعد تلقيهم 

�لدعم �لتجاري و�لفني وم�ضاعدتهم على فتح �أ�ضو�ق جديدة جاهزة 

لال�ضتثمار.

تل اأبيب-)د ب اأ(:

 �أعل���ن جهاز �لأمن �لد�خل���ي �لإ�رش�ئيلي »�ضن بيت« �م�س 

�لثن���ن �إلقاء �لقب�س على �ضخ�س قبل �أ�ضابيع لال�ضتباه يف 

قيامه بنق���ل معلومات ح�ضا�ضة �إىل �إي���ر�ن. وذكر �جلهاز �أن 

�مل�ضتبه به نقل معلومات �إىل عمالء لال�ضتخبار�ت �لإير�نية 

عن طريق م�ضدر �ت�ضال لبناين عر�قي. ومت �تهامه بالت�ضال 

بعميل �أجنب���ي ونقل معلومات �إىل عدو. وفقا لتقرير ن�رشته 

�ضحيف���ة »هاآرت�س«، فاإن �مل�ضتبه ب���ه رجل �أعمال ثري من 

�ملجتمع �لبدوي، ويردد �أن���ه كان على �ت�ضال بالعديد من 

�ل�ضيا�ضين �لإ�رش�ئيلي���ن، وذكرت تقارير �أنه نقل معلومات 

عن وزير �لدفاع بيني جانت�س �إىل م�ضدر �لت�ضال. كما تردد 

�أن رجل �لأعمال و�جه �ضعوبات مالية يف �لفرة �لأخرية.

وبح�ضب �ل�ضحيفة، فقد �عتقلت���ه �ل�ضلطات مطلع حزير�ن/

يونيو ومل يتم �ل�ضماح له بلقاء حمام ملدة ثالثة �أ�ضابيع.

ونقلت هيئة �لبث �لإ�رش�ئيلية عن م�ضادر يف جهاز �لأمن �لعام 

�أن �عتقاله جاء يف »�إطار �مل�ضاعي �لتي تبذلها �أجهزة �لأمن 

�لإ�رش�ئيلية لإحباط حماولت حزب �هلل و�ير�ن لتجنيد عنا�رش 

�إ�رش�ئيلية بغية ��ضتهد�ف �ل�ضخ�ضيات �ملرموقة يف �ل�ضاحتن 

�ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية وجلمع �ملعلومات �ل�ضتخبار�تية«.

تون�س-وكاالت:

ت�ضع���ى 3 كتل نيابي���ة يف تون����س �إىل عزل رئي�س 

�لربملان، ر��ض���د �لغنو�ضي، عرب تفعيل لئحة �إ�ضقاط 

�لثقة عن���ه، على خلفية �تهام���ه بانتهاج �لأ�ضلوب 

"�لدكتاتوري" يف �إد�رة �لربملان.
وتتهم �لكتلة �لدميقر�طية وكتلة �لإ�ضالح وكتلة حتيا 

تون�س �لغنو�ضي �رش�حة ب�"�لدكتاتورية"، معتربة �أنه 

ينتهج �ضيا�ضة �لكيل مبكيالن.

وكانت هذه �لكتل قاطع���ت �لأ�ضبوع �ملا�ضي مكتب 

�ملجل�س و�للجان، �حتجاجا على تقاع�س �لغنو�ضي 

ع���ن مالحقة مرتكبي �لعتد�ء �جل�ضدي بحق �لنائبة 

ورئي�ض���ة  �حل���زب �لد�ضت���وري �حلر عب���ري مو�ضي، 

بالإ�ضاف���ة �إىل عدم جتاوبه مع طلبات تغيري جدول 

�أعمال �جلل�ضات �لعامة للربملان، خا�ضة فيما يتعلق 

بالو�ضع �ل�ضحي بالبالد.

وقالت �لكتل �إن �لغنو�ضي يتالعب بالربملان، وياأخذه 

�إىل منعطف خطري، مما دفعها �إىل �لتقدم نحو خطوة 

�أ�ضد وهي حماولة طرد �لغنو�ضي من من�ضبه.

بيروت-)د ب اأ(:

�أوقفت وحد�ت �جلي����س �للبناين يف �لفرة 

ما بني 8 متوز/يوليو �حلايل و 12 منه، 20 

مو�طنًا لبنانيًا و5 �ضورين وفل�ضطينيًا يف 

�ضمال لبنان و�رشقه وجنوبه، كانو� يعدون 

لتهريب عدد من �ملو�د �إىل �ضورية.

وقال بيان �ضادر عن قيادة �جلي�س �للبناين 

�م����س �لإثن���ن: »�أوقفت وح���د�ت �جلي�س 

�ملنت����رشة يف �لبقاع و�ل�ضم���ال و�جلنوب 

�عتبار�ً من تاريخ 8 / 7 / 2021 ولغاية 12 

/ 7 / 2021، ع�رشي���ن مو�طنًا و5 �ضورين 

وفل�ضطيني���ًا و�ح���د�ً«. و�أ�ض���اف �لبيان �أن 

وحد�ت �جلي�س �ضبطت »5 �ضيار�ت و5 �آليات 

نوع بيك �أب و5 در�جات نارية و3 �آليات نوع 

فان و�ضاحنة و�حدة جميعها حمملة بحو�ىل 

18 �ألف و500 لر من مادة �لبنزين و2400 

لر من مادة �مل���ازوت، بالإ�ضافة �إىل كمية 

كبرية من �لدخان و�لتنباك �ملع�ضل، �مُلعدة 

للتهريب �إىل �لأر��ضي �ل�ضورية«.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

نمو متزايد في معدالت الثقة بالمدفوعات 

الرقمية في االإمارات

دبي-وام:

 من���ت معدلت �لثق���ة باملدفوعات �لرقمي���ة و��ضتخد�مها يف 

�ملتاجر �لتقليدية و�لإلكرونية،يف دولة �لإمار�ت حيث يو��ضل 

�مل�ضتهلك���ون تف�ضيلها ع���ن �لدفع �لنقدي بف�ض���ل �لتطور�ت 

�لتقنية ومعايري �لأمان �لت���ي متنحهم �ضعور�ً متز�يد�ً بالأمان 

لدى ��ضتخد�م هذه �لط���رق للدفع لقاء م�ضرياتهم، وذلك وفقًا 

لدر��ض���ة »�بق �آمنًا 2021« �لتي ك�ضف���ت عنها �ليوم »�رشطة 

دبي« و«�قت�ضادية دبي« و�رشكة »فيز�« �لعاملية �ملتخ�ض�ضة 

يف جمال تكنولوجيا �ملدفوعات �لرقمية و�ملدرجة يف بور�ضة 

.»V« نيويورك بالرمز

�ضنع���اء-)د ب �أ(:  �ضهد �لريال �ليمني خالل �ل�ضاعات �ملا�ضية 

�نهي���ار� قيا�ضيا �أمام �لعمالت �لأجنبية، يف �أكرب تر�جع للعملة 

�ملحلية يف تاريخ �لب���الد �لتي ت�ضهد �رش�عا م�ضلحا منذ �أكرث 

من �ضت �ضنو�ت .

وق���ال عدد من �ل�رش�فن يف مدين���ة تعز وعدن ، �لو�قعة حتت 

�ضلطة �حلكوم���ة، �إن �لريال �ليمني �ضه���د تر�جعا و�نهيار� هو 

�لأ�ضو�أ يف تاريخه.

و�أ�ض���اف �ل�رش�فون لوكالة �لأنب���اء �لأملانية )د.ب.�أ( �أن �لدولر 

�لو�حد جتاوز �ضعره للمرة �لأوىل 1000 ريال ميني، يف �ملناطق 

�لو�قعة حتت �ضلطة �حلكومة؛ فيما �لريال �ل�ضعودي، بلغ �ضعره 

260 ريال مينيا.

تون�س.. الئحة جديدة لعزل الغنو�ضي 

ب�ضبب »االأ�ضلوب الدكتاتوري«

الجي�س اللبناني يوقف 26 �ضخ�ضاً كانوا 

يعدون لتهريب مواد اإلى �ضورية

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

االأمن االإ�ضرائيلي يقب�س على متهم 

بنقل معلومات اإلى اإيران

عدوى انهيار الليرة اللبنانية تنتقل اإلى 

الريال اليمني

اإطالق اأول حا�ضنة لالأمن ال�ضيبراني 

في االأردن

»اأدنوك« تن�ضم اإلى مجل�س الهيدروجين العالمي تجربة مميزة بانتظار �ضيوف مدن 
يا�س الترفيهية

محمد بن را�شد: بقيادة خليفة ومتابعة محمد بن زايد .. 
الإمارات ت�شتعد للخم�شين بم�شاريع نوعية

�ضراكة ا�ضتراتيجية بين بنك اأبوظبي الأول 
و»�ضتيت �ضتريت«

محمد بن را�ضد يلتقي محمد بن زايد في المرموم ويناق�ضان 
الموا�ضيع المتعلقة بت�ضريع التنمية في الإمارات

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

القاهرة-)د ب اأ(:

 و�ف���ق جمل�س �لنو�ب �مل�رشي  

�لدكتور  �مل�ضت�ض���ار  برئا�ض���ة 

�لثنن  �م����س  حنفي جب���ايل 

ب�ض���كل نهائي عل���ى  م�رشوع 

�لتحر�س  عقوبة  تغليظ  قانون 

�إىل  م���ن جنح���ة  وحتويله���ا 

جناية.

وقالت جلنة �ل�ضئون �لد�ضتورية 

و�لت�رشيعي���ة مبجل�س �لنو�ب، 

خ���الل �جلل�ض���ة �لعام���ة يوم 

�لثن���ن، �إن "�لتحر����س يع���د 

تعديًا و�نتهاكًا حلرية �ل�ضخ�س 

�لآمنة،  �خلا�ض���ة  وم�ضاحت���ه 

�لعنف  �أ�ضكال  وميثل �ضكاًل من 

من خالل �ضلوكيات وت�رشفات 

�ضو�ًء �أكان���ت و��ضحة مبا�رشة 

�أم �ضمني���ة �إيحائي���ة حتم���ل 

م�ضمونًا جن�ضيًا".

»النواب الم�ضري« يوافق على تغليظ 

عقوبة التحر�س 

�أبوظبي 32/45 دبي 34/44 �ل�ضارقة 30/44 عجمان 41 /32 �أم �لقيوين 42 /31 ر�أ�س �خليمة 40 /32 �لفجرية 35 /33 �لعن 30/47 ليو� 30/47  �ل�ضلع 43 /30     �لفجر 4.14 �لظهر 12.31  �لع�رش 3.51  �ملغرب 7.17  �لع�ضاء 8.41
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫42  6,993.26  7,022.672,758.000.09 2,760.73

 دبي-وام:

 �أك���د �ضاحب �ل�ضم���و �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 

رئي�س جمل�س  �لدول���ة  رئي�س 

�ل���وزر�ء حاك���م دب���ي »رعاه 

�لك���ربى  �مل�ضاري���ع  �أن  �هلل«، 

�لإمار�ت  دول���ة  ت�ضهدها  �لتي 

يف كافة �ملجالت ل�ضيما يف 

جمال �لبني���ة �لتحتية هدفها 

خدم���ة �ملجتمع وتوفري �أف�ضل 

�لبيئ���ات �لد�عمة ل���كل �أفر�ده 

وموؤ�ض�ضاته على �ل�ضو�ء، عالوة 

على ما متثل���ه تلك �مل�ضاريع 

من قيمة يف فتح فر�س جديدة 

�أم���ام �لقط���اع �خلا����س وما 

متنوعة  م�ض���ار�ت  من  تتيحه 

لال�ضتثم���ار مبا يعود بالفائدة 

على جممل �حلركة �لقت�ضادية 

وم���ن ثم بالنفع عل���ى �لوطن 

و�ملو�طن.

»طالع �س2« »طالع �س3«

افتتح م�ضاريع طرق ا�ضتراتيجية لتعزيز �ضبكة الربط بين اإمارات الدولة  

»التحكيم« ترف�س محاولة �ضركة ميناء جيبوتي الن�ضحاب 
من عقدها مع موانئ دبي العالمية

اأبوظبي-وام:

 �أعل���ن بن���ك �أبوظب���ي �لول و �رشكة 

يف  -�مل�ضجل���ة  �ضري���ت"  "�ضتي���ت 
بور�ضة نيوي���ورك بالرمز STT- عن 

عقد �رش�كة ��ضر�تيجية جديدة، جتمع 

بن خرب�ت �لبن���ك نظر� لإمتالكه �أكرب 

�ضبكة مبا�رشة حلف���ظ �لأور�ق �ملالية 

يف �ل�رشق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا، مع 

�لإمكانات و�ملقوم���ات �لعاملية �لتي 

تتمتع بها "�ضتيت �ضريت".

و�ضتثمر �ل�رش�كة عن �إن�ضاء �أول من�ضة 

متكاملة للموؤ�ض�ضات �لإ�ضتثمارية، مما 

يوفر لهم يف منطق���ة �ل�رشق �لأو�ضط 

و�ضمال �أفريقيا فر�ض���ة تو�ضيع نطاق 

��ضتثمار�تهم �إىل �أك���رث من 100 �ضوق 

حول �لعامل،

دبي-الوحدة:

�لتقى �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضي���خ حممد بن ر��ضد 

�آل مكت���وم نائب رئي����س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي "رع���اه �هلل" �أخاه �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائ���ب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة 

يف �ملرموم بدبي م�ضاء �م�س �لثنن.

وقد جت���اذب �ضموهما بح�ضور �ضم���و �ل�ضيخ 

حم���د�ن بن حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، ويل عهد 

دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، �أطر�ف �حلديث 

حول عدد م���ن �لق�ضاي���ا ذ�ت �ل�ضلة بت�رشيع 

�لتنمي���ة يف �لإمار�ت وتوف���ري كافة مقومات 

�حلي���اة �لكرمية للمو�طن���ن يف جميع �أرجاء 

�لوطن.

دبي-وام:

 �أ�ضدرت حمكمة �لتحكيم �لتابعة ملحكمة لندن 

للتحكيم �ل���دويل »LCIA« ُحكمًا �ضد �رشكة 

ميناء جيبوتي /ب���ورت دي جيبوتي �أ�س �إيه/ 

»PDSA«، يف نز�عها مع مو�نئ دبي �لعاملية، 

بثبوت عدم م�رشوعية حماولتها لإنهاء �تفاقية 

�مل����رشوع �مل�ض���رك ونقل ملكي���ة �أ�ضهمها �إىل 

�لدول���ة.  وق�ضت حمكمة �لتحكي���م باأن �رشكة 

ميناء جيبوت���ي قد �أخل���ت باتفاقية �مل�رشوع 

�مل�ض���رك من خالل حماولته���ا غري �مل�رشوعة 

لإنهائه���ا، ومن خالل �لت���ورط يف حماولة نقل 

ملكية �أ�ضهمها �إىل �حلكومة. 

و�رشكة ميناء جيبوتي مملوكة بن�ضبة %23.5 

ل�رشك���ة »ت�ضاينا مري�ضانت�س ب���ورت �لقاب�ضة 

 China Merchants/ �ملح���دودة« 

 /Port Holdings Company Ltd
يف هون���غ كونغ، بينما متتلك حكومة جيبوتي 

باقي �أ�ضهمها.

»تتمة �س8«

الخطط الرو�ضية لإن�ضاء قاعدة بحرية 
في ال�ضودان تحرز تقدمًا

مو�ضكو-)د ب اأ(:

 �أعل���ن �ضريجي لف���روف وزير 

عق���ب  �لرو�ض���ي  �خلارجي���ة 

�ل�ضود�نية  نظريته  مع  �جتماع 

مرمي �مله���دي يف مو�ضكو �م�س 

�لرو�ضية  �أن �خلط���ط  �لثن���ن 

قاع���دة بحري���ة يف  لإن�ض���اء 

�ل�ضود�ن حترز تقدما.

وقال لف���روف �إن من �ملقرر �أن 

يبد�أ �لربملانيون يف كال �لبلدين 

�لتفاقي���ة  عل���ى  �مل�ضادق���ة 

�خلا�ض���ة ببن���اء �لقاعدة على 

�لبحر �لأحمر .

وذكرت وكالة �نرفاك�س لالأنباء 

نق���ال ع���ن �مله���دي �أن �لنو�ب 

بدر��ضة  �ضيقومون  �ل�ضود�نين 

�لتفاقي���ة يف �ض���وء عالق���ة 

و�مل�ضالح  رو�ضيا  مع  �ل�ضود�ن 

�ل�ضر�تيجية لكال �لبلدين. »تتمة �س8«



:ΩGh-»HO

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

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

 iÈµdG  ™jQÉ°ûŸG ¿CG  ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

 ä’ÉéŸG áaÉc ‘ äGQÉeE’G ádhO Égó¡°ûJ »àdG

 áeóN É¡aóg á«àëàdG á«æÑdG ∫É› ‘ Éª«°S’

 πµd  áªYGódG  äÉÄ«ÑdG  π°†aCG  ÒaƒJh  ™ªàéŸG

 Ée ≈∏Y IhÓY ,AGƒ°ùdG ≈∏Y ¬JÉ°ù°SDƒeh √OGôaCG

 ¢Uôa íàa ‘ áª«b øe ™jQÉ°ûŸG ∂∏J ¬∏ã“

 øe  ¬ë«àJ  Éeh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ΩÉeCG  IójóL

 IóFÉØdÉH Oƒ©j ÉÃ QÉªãà°SÓd áYƒæàe äGQÉ°ùe

 ™ØædÉH ºK øeh ájOÉ°üàb’G ácô◊G πª› ≈∏Y

.øWGƒŸGh øWƒdG ≈∏Y

 ™jQÉ°ûe  √ƒª°S  ìÉààaG  áÑ°SÉæÃ  ∂dP  AÉL

 AÉ¡àf’G  ”  »àdG  á«é«JGÎ°SE’G  ¥ô£dG  áµÑ°T

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH GôNDƒe Égò«ØæJ øe

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàÃh ,zˆG ¬¶ØM{

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

 äGQÉªãà°SÉHh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 áµÑ°T õjõ©J ±ó¡H ºgQO QÉ«∏e 1^95 ÉgQób

 áaÉ°ùŸG  QÉ°üàNGh  ,ádhódG  äGQÉeEG  ÚH  ¥ô£dG

 ¢ü«∏≤Jh  ,áØ∏àîŸG  É¡≤WÉæe  ∞∏àfl  ÚH

 ‘ ,É¡æ«H  Éª«a  π≤æàdG  ‘  ¥ô¨à°ùŸG  âbƒdG

 ¤ƒàJ  »àdG  ájƒ«◊G  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûŸG  QÉWEG

 ÖMÉ°U äGQOÉÑe ò«ØæJ á©HÉàe áæ÷ ÉgRÉ‚EG

 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  ,ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG

 ,º¡d áMGôdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ÒaƒJh ÚæWGƒŸG

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ∂dPh

 ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©eh á°SÉFôdG

 OóYh ,á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG

 ¥ôa äGOÉ«bh Ú°Sóæ¡ŸG QÉÑch ÚdhDƒ°ùŸG øe

 »àdG ¥ô£dG ™jQÉ°ûe ò«ØæJ ‘ ácQÉ°ûŸG πª©dG

.É¡MÉààaG ”

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SGh

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¬ÑfÉL ¤EGh ,Ωƒàµe ∫BG

 ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S øe ìöT ¤EG ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 á«°Sóæ¡dG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG ôjóe ,»YhQõŸG »∏Y

 ™jQÉ°ûe  ∫ƒM  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  ‘

 á©HÉàÃ  Égò«ØæJ  iôL  »àdG  ájƒ«◊G  ¥ô£dG

 âaöTCGh ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S

 ¿hÉ©àdÉH Égò«ØæJ ≈∏Y á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdGh

 áµÑ°T º°†Jh ,AÉHô¡µdGh AÉª∏d OÉ–’G ácöTh

 áKÓK  ‘  Qƒ°ùLh  äÉ©WÉ≤Jh  ¥ôWh  äGQÉ°ùe

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ≥jôW : πª°ûJ á«°ù«FQ QhÉfi

 ∫GƒWCÉHh ,»HO ÉàM ≥jôWh øWƒdG ≥jôWh ójGR

.GÎeƒ∏«c 112 ¤EG π°üJ á«dÉªLEG

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

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG »NCG IOÉ«≤H { : Ωƒàµe

 ôaÉ°†àHh ójGR øH óªfi ï«°ûdG »NCG á©HÉàeh

 ..  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  äÉ¡÷G  áaÉc  Oƒ¡L

 ÉeÉY Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G äGQÉeE’G ádhO π°UGƒJ

 ºYóJh øWGƒŸG ΩóîJ á«Yƒf ™jQÉ°ûÃ á∏Ñ≤ŸG

 πMGôŸ  A»¡Jh  øWƒ∏d  IÒÑµdG  äÉMƒª£dG

.zä’ÉéŸG áaÉc ‘ ƒªædG øe IójóL

 Ωƒ≤J »àdG áã«ã◊G Oƒ¡÷G ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 øª°V  ,ádhódG  ‘  á«æ©ŸG  Iõ¡LC’G  áaÉc  É¡H

 ÉgôKCG  Oƒ©j  »àdGh  ,ôjƒ£àdG  äGQÉ°ùe  ∞∏àfl

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG IÒ°ùe πª› ≈∏Y ÜÉéjE’ÉH

 áMGQ { : √ƒª°S ∫Ébh .. ádhódG ´ƒHQ ≈à°T ‘

 Oƒ¡÷G  ¬≤«≤–  ‘  ôaÉ°†àJ  ±óg  ¢SÉædG

 ï«°SÎd ´QÉ°ùàj πª©dGh .. á«∏ëŸGh ájOÉ–’G

 ¤EG  É¡J’ó©e  ™aOh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ¢ù°SCG

.. äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG

 ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ΩÉeCG ∫ÉéŸG áÄ«¡àdh

 ≈∏Y GOÉªàYG É¡à£°ûfCG ójó“h É¡dÉªYCG ™«°Sƒàd

 ÜÉÑ°SCG áaÉc ádhódG É¡d äôah ájƒb á«à– á«æH

 πª©dGh ..  á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈bQCG  ≥ah õ«ªàdG

 ΩÉªàg’G  ‘ Ihó≤dG  äGQÉeE’G  π¶àd  ∞bƒàj  ’

 »YÉ°ùdG ôªãà°ùª∏d π°†aC’G QÉ«ÿGh .. ¿É°ùfE’ÉH

.zìÉéædG äÉeƒ≤e πc ¬d ôaƒJ áÄ«H ¤EG

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

 ” »àdG ¥ô£dG ™jQÉ°ûe π«°UÉØJ ≈∏Y Ωƒàµe

 á«ŸÉ©dG äÉØ°UGƒŸG π°†aCG ≥ah É¡æe AÉ¡àf’G

 ó≤ØJ Éªc ,É¡«eóîà°ùe áMGQh áeÓ°ùd ÉfÉª°V

 É¡d ÉÃ Égò«ØæJ ” »àdG ¥ô£dG øe ÉÑfÉL √ƒª°S

 áaÉ°ùŸGh âbƒdG …öüæY QÉ°üàNG ‘ ôKCG  øe

 ádhódG  äÉÑæL  ÚH  π¡°ùdG  π≤æà∏d  GÒ°ù«J

 áeƒ¶æe  ºYO  ‘  ÉgôKCG  øY  Ó°†a  ,áØ∏àîŸG

 π≤ædG  ácôM  π«¡°ùJh  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿG

 á«∏NGódG  áMÉ«°ùdG  ™«é°ûJ  ∂dòch  ™FÉ°†ÑdGh

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ºYój ÉÃh

 ájQÉcòàdG Qƒ°üdG •É≤àdG ” IQÉjõdG ΩÉàN ‘h

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

 áµÑ°T ò«ØæJ áª¡e ¤ƒJ …òdG πª©dG ≥jôa ™e

.Iójó÷G ¥ô£dG

IOƒ÷G ÒjÉ©e ≈∏YCG 

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ócCG óbh

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

 IÒÑc áeõM øª°V »JCÉj …ƒ«◊G ´höûŸG Gòg ¿CG

 øe áÁôc äÉ¡«LƒàH òØæJ »àdG äÉYhöûŸG øe

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

 ÖMÉ°U  ájÉYQh  ,zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ

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

 »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ºYóHh ,zˆG √ÉYQ{

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

 ¤EG ±ó¡J »àdGh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 IOƒ÷G ÒjÉ©e ≈∏YCG Ωõà∏J á«à– á«æH ò«ØæJ

 ,ÚæWGƒŸG äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉÃ ;á«°Sóæ¡dGh á«æØdG

 äGQÉeEG  ™«ªL  ‘ áÁôµdG  IÉ«◊G  º¡d  ôaƒjh

.ádhódG

 ádhód  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¿EG  {  √ƒª°S  ∫Ébh

 ¢SCGQ ≈∏Y á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ™°†J äGQÉeE’G

 É¡æe ÉcGQOEG  ,á«é«JGÎ°SE’G É¡££Nh É¡JÉjƒdhCG

 á«ªæàdG  IÒ°ùe  ™aód  á«°SÉ°SC’G  Iõ«côdG  É¡fCG

 ádhO ‘ á«àëàdG á«æÑdG ¿CG GócDƒe ,ádhódG ‘

 ÉgÌcCGh á«àëàdG ≈æÑdG π°†aCG øe ó©J äGQÉeE’G

 ΩÉ≤ŸG  ‘ »JCÉJ  äÉYhöûŸG  √òg  ¿CGh  ,GQƒ£J

 ≈∏Y á¶aÉëŸGh ÚæWGƒŸG áeóN ±ó¡H ∫hC’G

 ¢SÉ°SCG ƒg øWGƒŸG ¿CÉH Éæe ÉfÉÁEGh ,º¡à«gÉaQ

.zä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ √QÉgORGh øWƒdG Ωó≤J

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCGh

 ò«ØæJ á©HÉàe áæ÷{ Oƒ¡÷ √ôjó≤Jh √ôµ°T øY

 Ωƒ≤J ÉŸ ,zádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQOÉÑe

 äÉ¡«LƒJ á©HÉàeh ò«ØæJ ‘ Oƒ¡°ûe QhO øe ¬H

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

 ò«ØæJ øª°†j ÉÃ ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 »Ñ∏jh  ,ÚæWGƒŸG  IÉ«M  π¡°ùjh  ,äÉYhöûŸG

.º¡JÉLÉ«àMGh º¡JÉ©∏£J

.áKÓK QhÉ

 ∫hC’G QƒëŸG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ≥jôW πãÁh

 ‘ ájƒ«◊G ¥ô£dG áµÑ°ûd áaÉ°VEG çóMCG øª°V

 áØ«∏N ï«°ûdG ≥jô£d GOGóàeG πãÁ ƒgh ,ádhódG

 øe  óàÁh  IÒéØdG  IQÉeEG  ¤EG  …ODƒŸG  /E84/

 ábQÉ°ûdG ≥jôW ™e áØ«∏N ï«°ûdG ≥jôW ™WÉ≤J

 øeh áë«∏e »à≤£æÃ GQhôe /E102 / AÉÑ∏c –
 á≤£æe ¤EG AÉ¡àfG ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ΩGóŸG ºK

 GÎeƒ∏«c 52 ∫ƒ£H »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ Öjƒ°ûdG

 πc  ‘  äGQÉM  çÓK  ´É°ùJÉH  QƒëŸG  óàÁh

.áYÉ°S/ºc 140 á«ª«ª°üJ áYöùHh √ÉŒG

 á«°ù«FQ äÉ©WÉ≤J áKÓK AÉ°ûfEG ≥jô£dG πª°ûjh

 ÉàM–»HO  ≥jôWh  AÉÑ∏c-ábQÉ°ûdG  ≥jôW  ™e

 áaÉ°VEG ΩGóŸG á≤£æe ‘ ójòdG–Öjƒ°ûdG ≥jôWh

 ácôM Òaƒàd ájƒ∏Y Qƒ°ùL äÉ©WÉ≤J á©Ñ°S ¤EG

 áÄ«¡Jh  äÉgÉŒ’G  ™«ªL  ‘  IôM  ájQhôe

 QÉ°ùŸG ∫ƒW ≈∏Y áªFÉ≤dG ¥ô£∏d êQÉflh πNGóe

 ™jQÉ°ûŸGh á«fGôª©dG äÉ©ªéàdG áeóÿ ójó÷G

.≥jô£dG »ÑfÉL ≈∏Y IöûàæŸG á«YGQõdG

 QƒëŸG  πãÁ  …òdGh  ,zøWƒdG  ≥jôW{  ôaƒjh

 ” »àdG Iójó÷G ¥ô£dG ™jQÉ°ûe øª°V ÊÉãdG

 GÎeƒ∏«c  42  ∫ƒ£H  GöTÉÑe  É£HQ  ,É¡MÉààaG

 ¤EG ™°ùàjh ,áYÉ°S /ºc 120 á«ª«ª°üJ áYöSh

 QƒëŸG  Gòg §Hôj  PEG  ,√ÉŒG  πc ‘ äGQÉM 3

 IQÉeEG ‘ äƒØ°üe á≤£æÃ GQhôe ,ÉàM á≤£æe

 ‘ Qƒ≤dG …OGh ∫ÉÑLh »©«æŸG á≤£æeh ¿ÉªéY

 QƒëŸG ™e ™WÉ≤àj ºK øeh ,áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEG

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ≥jôW OGóàeG πãÁ …òdG ∫hC’G

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ¬ë«∏e á≤£æÃ ójGR

 ∫hC’G øª°†àj ,øjCGõL øe ≥jô£dG Gòg ∞dCÉàjh

 §HGôdG ‹É◊G ≥jô£dG IAÉØc ™aQh QÉ°ùe πjó©J

 /  AÉÑ∏c  -  ábQÉ°ûdG  ≥jôWh  ÉàM  á≤£æe  ÚH

 ’óH √ÉŒG πc ‘ äGQÉM çÓK íÑ°ü«d / E102

.. GÎeƒ∏«c 18 √Qób ∫ƒ£Hh ÚJQÉM øe

 ójóL  QÉ°ùe  AÉ°ûfEG  πª°û«a  ÊÉãdG  Aõ÷G  ÉeCG

 GÎeƒ∏«c  24  ∫ƒ£Hh  ∫hC’G  ≥jô£∏d  OGóàeÉc

 Qƒ≤dG  …OGh ∫ÉÑL/ á«∏Ñ÷G ≥WÉæŸG ‘ ôÁh

 ∫hC’G QƒëŸÉH »≤à∏«d /áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEG ‘

 á≤£æe ‘ zójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ≥jôW{ ƒgh

.áë«∏e

 ≥jôW IAÉØc ™aQh ôjƒ£J ådÉãdG QƒëŸG πª°ûjh

 ΩGóŸGh  ihõf  »à≤£æe  ÚH  ‹É◊G  ÉàM-»HO

 ‘ äGQÉM çÓK ™bGƒHh ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  øª°V

 á«ª«ª°üJ áYöùHh ÚJQÉM øe ’óH √ÉŒG πc

 QÉ°ùŸG Gòg ∫ƒW ≠∏Ñj Éª«a ,áYÉ°S / ºc 120

 …ƒ∏Y  È©e  AÉ°ûfEG  øª°†àjh  ..  GÎeƒ∏«c  18

 QGhO ¥ƒa øjöùLh ΩGóŸG á≤£æe ‘ äÉÑcôª∏d

.ΩGóŸG

 »∏Ø°ùdG  È©ŸG  ôjƒ£J  ´höûŸG  πª°ûj  Éªc

 á©HQCG AÉ°ûfEGh ihõf á≤£æe ¤EG …ODƒŸG ‹É◊G

 Gòg Rõ©j Éª«a ,ΩGóŸG á≤£æe ‘ IÉ°ûª∏d Qƒ°ùL

 á«HÉ«°ùfG ≥≤ëjh ájQhôŸG áeÓ°ùdG øe QƒëŸG

.≥jô£dG ≈∏Y äÉÑcôŸG ácô◊ IÒÑc

 QÉ°üàNG  ‘  Iójó÷G  ¥ô£dG  áµÑ°T  Ωóîà°Sh

 º¡°ùj  å«M  ,≥WÉæŸG  ÚH  øeõdGh  áaÉ°ùŸG

 ‘ ∫hC’G QƒëŸG øe ´É£b ™e ÊÉãdG QƒëŸG

 ÉàM á≤£æeh ΩGóŸG QGhO ÚH áaÉ°ùŸG QÉ°üàNG

 π∏≤j É‡ GÎeƒ∏«c 95 ¤EG  GÎeƒ∏«c 115 øe

 º¡°ù«°S Éª«a ..  á≤«bO 30 ™bGƒH á∏MôdG øeR

 á≤£æe ÚH áaÉ°ùŸG QÉ°üàNG ‘ ∫hC’G QƒëŸG

 ¤EG GÎeƒ∏«c 115 øe IÒéØdG IQÉeEGh Öjƒ°ûdG

 15 ™bGƒH á∏MôdG øeR π∏≤«°S É‡ GÎeƒ∏«c 93

.á≤«bO

ً "الصحة" تجري ٢٣٨,١١٤ فحصاً جديداً فحصاً جديدا

شفاء ١٥١٩ من كورونا وتسجيل ١,٥٤٢ إصابة و٤ وفيات

أبوظبي-وام:

لتوسيع  املجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  خطة  مع  لتوسيع �اشيا  املجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  خطة  مع    �اشيا 

االكتشاف  بهدف  الدولة  يف  الفحوصات  نطاق  االكتشاف وزيادة  بهدف  الدولة  يف  الفحوصات  نطاق  وزيادة 

املستجد  كورونا  بف�وس  املصابة  الحاالت  وحرص  املستجد املبكر  كورونا  بف�وس  املصابة  الحاالت  وحرص  املبكر 

الوزارة  أعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالط©  الوزارة "  أعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالط©   "١٩  - "كوفيد 

عن إجراء ٢٣٨,١١٤ فحصا جديدا خالل الساعات الـ ٢٤

أفضل  باستخدام  املجتمع  مختلفة يف  فئات  أفضل املاضية عىل  باستخدام  املجتمع  مختلفة يف  فئات  املاضية عىل 

وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقيص والفحص وتوسيع نطاق وساهم تكثيف إجراءات التقيص والفحص وتوسيع نطاق 

١,٥٤٢ عن  الكشف  يف  الدولة  مستوى  عىل  الفحوصات 

حالة إصابة جديدة بف�وس كورونا املستجد من جنسيات حالة إصابة جديدة بف�وس كورونا املستجد من جنسيات 

للرعاية  وتخضع  مستقرة  حاالت  وجميعها  للرعاية مختلفة،  وتخضع  مستقرة  حاالت  وجميعها  مختلفة، 

املسجلة  الحاالت  مجموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  املسجلة الصحية  الحاالت  مجموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  الصحية 

٦٥١,٧٦٢ حالة.

  كÃ أعلنت الوزارة عن وفاة ٤ حاالت بتداعيات اإلصابة  حاالت بتداعيات اإلصابة 

يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املستجد،  كورونا  يف بف�وس  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املستجد،  كورونا  بف�وس 

الدولة ١,٨٧٠ حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية املجتمع عن أسفها وخالص وأعربت وزارة الصحة ووقاية املجتمع عن أسفها وخالص 

بالشفاء  و�نياتها  املتوف©،  لذوي  ومواساتها  بالشفاء تعازيها  و�نياتها  املتوف©،  لذوي  ومواساتها  تعازيها 

التعاون  املجتمع  بأفراد  مهيبة  املصاب©،  لجميع  التعاون العاجل  املجتمع  بأفراد  مهيبة  املصاب©،  لجميع  العاجل 

مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليÃت وااللتزام بالتباعد مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليÃت وااللتزام بالتباعد 

االجتÃعي ضÃناً لصحة وسالمة الجميع.

جديدة  حالة  جديدة   حالة   ١,٥١٩ شفاء  عن  أيضا  الوزارة  وأعلنت 

ملصاب© بف�وس كورونا املستجد "كوفيد - ١٩" وتعافيها " وتعافيها 

التام من أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة التام من أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة 

حاالت  مجموع  يكون  وبذلك  املستشفى،  دخولها  حاالت منذ  مجموع  يكون  وبذلك  املستشفى،  دخولها  منذ 

الشفاء ٦٢٩,٨٠٩ حاالت.

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ºgQO QÉ«∏e 1.95 äGQÉªãà°SÉH ádhódG äGQÉeEG ø«H §HôdG áµÑ°T õjõ©àd á«é«JGôà°SEG ¥ôW ™jQÉ°ûe íààaG

 π°UGƒJ äGQÉeE’G .. ójGR øH óªëe á©HÉàeh áØ«∏N IOÉ«≤H :ó°TGQ øH óªëe
á«Yƒf ™jQÉ°ûªH ø«°ùªî∏d OGó©à°S’G

 ¿ƒfÉ≤H kÉeƒ°Sôe Qó°üj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«g º«¶æàd

 ¿ƒ«∏e 6^4 ´RƒJ záÑLh ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM{

¢ûjOÓ¨æH »a ø«ÄLÓd áÑLh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 ,Ω2021 áæ°ùd /2/ ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ábQÉ°ûdG

 ¿CÉ°ûH  Ω2019  áæ°ùd  /1/  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  πjó©àH

.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«g º«¶æJ

 IOÉŸG ¢üf ∫óÑà°ù oj ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 QÉ°ûŸG Ω2019 áæ°ùd /1/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG  øe /4/

 ≥«≤– π«Ñ°S ‘ áÄ«¡∏d ¿ƒµj : »JB’G ¢üædÉH ¬«dEG

 AÉ°ûfEG -1 : á«JB’G äÉ°UÉ°üàN’G á°SQÉ‡ É¡aGógCG

 á«ªbôdGh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh IQGOEGh

 á≤aGƒe  ó©H  Égôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dGh  IQÉeE’G  ‘

.ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG ¢ù∏›

:ΩGh-»HO

 ‘  ÈcC’G  ,áÑLh  ¿ƒ«∏e  100  á∏ªM"  äõ‚CG  

 ,äGQÉb  4h ádhO 30 ‘ ΩÉ©£dG  ΩÉ©WE’ á≤£æŸG

 ºFÉ°ùb á¨«°üH áÑLh ¿ƒ«∏e 6^4 ∫OÉ©j Ée ™jRƒJ

 ájòZC’G  èeÉfôH  ™e  ácGöûdÉH  ,ájQƒa  á«æjƒ“

 »ÄL’  ≈∏Y  ,IóëàŸG  ·CÓd  ™HÉàdG  »ŸÉ©dG

 »FGò¨dG ºYódG Ëó≤àd ,¢ûjOÓ¨æH ‘ Ééæ«ghôdG

 ¿ƒ©dG  ój óŸ á∏ª◊G Oƒ¡L øª°V ,º¡d öTÉÑŸG

 ∫hódG ‘ ÓNO πbC’G äÉ©ªàéŸG ‘ ÚLÉàëª∏d

 É«≤jôaEGh  É«°SBGh  »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘ É¡∏ª°ûJ  »àdG

.á«æ«JÓdG ÉµjôeCGh ÉHhQhCGh

 ‘  á«fhÎµdE’G  ºFÉ°ù≤dG  ™jRƒJ  äÉ«ª∏Y  äôLh

 ‘  IóLGƒàŸG  Ééæ«ghôdG  ÚÄLÓdG  äÉª«fl

 ∂dPh ,∫É¨æÑdG è«∏N ≈∏Y "QGRÉH ¢ùcƒc" áæjóe

 èeÉfôH ´Rh å«M ,á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdÉH

 πµ°ûH áÑLh 6,471,540 ∫OÉ©j Ée »ŸÉ©dG ájòZC’G

 ¿ƒ«∏e 100 á∏ªM" øe øjó«Øà°ùŸG πgDƒJ ºFÉ°ùb

 OGƒŸG  ¿RÉfl  øe  …Qƒa  πµ°ûH  É¡aöüd  "áÑLh

.äÉª«îŸG ‘ ¿GôaC’Gh ∫ÉëŸGh á«FGò¨dG

 ΩGóîà°SÉH  É¡©jRƒJ  ”  »àdG  ºFÉ°ù≤dG  »ØµJh

 35,953 ‹GƒM Ú©dG áª°üH πãe á«còdG äÉ«æ≤àdG

 ∫ƒ°Uh »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH øª°†j Éª«a ,ÅL’

 QÉ°†ÿG  øe  áLRÉ£dG  äÉéàæŸG  ¤EG  ÚÄLÓdG

 øe É«∏fi áéàæŸG øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh ¬cGƒØdGh

 ä’É≤ÑdGh  ∫ÉëŸG  øe  á∏°ù∏°S  ™e  √óbÉ©J  ∫ÓN

 ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj ÉÃ ,äÉª«îŸG πNGO IôaƒàŸG

.É¡«a ájQÉéàdG ácô◊Gh πª©dG ¢Uôa

äÉ«æ≤à∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G 

 óªfi äGQOÉÑe ‘ IQGOEG ôjóe ,»ª«©ædG IQÉ°S âdÉbh

 100 á∏ªM ¿hÉ©J" :á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ™HÉàdG »ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH ™e áÑLh ¿ƒ«∏e

 ájQƒa á«fhÎµdEG ºFÉ°ùb ™jRƒJ ‘ IóëàŸG ·CÓd

 ≥≤M ¢ûjOÓéæH ‘ á∏ª◊G øe øjó«Øà°ùŸG ≈∏Y

 áª°üH" πãe á«Yƒf á«cP äÉ«æ≤àd πãeC’G ΩGóîà°S’G

 ™jRƒàdG ¿Éª°†d á∏eÉµàŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh "Ú©dG

 ÚLÉàëŸG ≈∏Y »FGò¨dG ºYó∏d ≥«bódGh ™jöùdG

."GƒfÉc ÉªæjCG

 øH óªfi äGQOÉÑe ¢UôM  " : »ª«©ædG âaÉ°VCGh

 100 á∏ªM º¶æJ »àdG ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 ºYódG  Òaƒàd  á≤£æŸG  ‘  ÈcC’G  áÑLh  ¿ƒ«∏e

 Qƒfi  øª°V  äGQÉb  4h  ádhO  30  ‘  »FGò¨dG

 ≈∏Y É¡bÓ£fG òæe ,á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

 äÉª¶æŸG ™e á«ª«∏bEGh á«ŸÉY äÉcGöT áµÑ°T ó≤Y

 ∫ƒ°UƒdG  ≥«≤ëàH  ¿B’G  ôªãj  á«∏ëŸGh  á«dhódG

 öSC’Gh ÚÄLÓdGh ÚLÉàëª∏d öTÉÑŸGh ™jöùdG

 ¿Éª°Vh  ,É¡«£¨J  »àdG  ∫hódG  áaÉc  ‘ áØØ©àŸG

 OGƒŸG øe á«°SÉ°SC’G º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Y º¡dƒ°üM

.áª«b ácGöT - ".á«æjƒªàdGh á«FGò¨dG

 ájòZC’G èeÉfôH Öàµe ôjóe ≈«ëj ó«› ∫Éb √QhóH

 ∫hO  iód  πãªŸGh  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  »ŸÉ©dG

 áª«≤dG ácGöûdG π°†ØH " : »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

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

 ºYO  á∏°UGƒe  »ŸÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôH  ´É£à°SG

 QGRÉH ¢ùcƒc áæjóe äÉª«fl ‘ Ééæ«ghôdG »ÄL’

 »àdGh  ,á«fhÎµdE’G  á«FGò¨dG  ºFÉ°ù≤dG  ΩGóîà°SÉH

 á«FGò¨dG º¡JÉLÉ«àMG AGöT øe øjó«Øà°ùŸG âæµe

. " øjô¡°T ióe ≈∏Y

øWƒdGQÉÑNCG

 ¬≤«≤ëJ »a ôaÉ°†àJ ±óg ¢SÉædG áMGQ

.. á«∏ëªdGh ájOÉëJ’G Oƒ¡édG

 π°†aCG øe äGQÉeE’G »a á«àëàdG á«æÑdG 

 kGQƒ£J ÉgôãcCGh á«àëàdG ≈æÑdG

 ôjƒ£J ™°†J Ió«°TôdG IOÉ«≤dG :ójGR øH Qƒ°üæe

 É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y á«àëàdG á«æÑdG

 á«ªæàdG ºFÉYO ï«°Sôàd ´QÉ°ùàj πª©dG 

 áeGóà°ùªdG

 Ihó≤dG äGQÉeE’G π¶àd ∞bƒàj ’ πª©dG

 QÉ«îdGh  .. ¿É°ùfE’ÉH ΩÉªàg’G »a

 ôaƒJ áÄ«H ≈dEG »YÉ°ùdG ôªãà°ùª∏d π°†aC’G

ìÉéædG äÉeƒ≤e πc ¬d

 Rõ©Jh ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG ºYóJ IójóédG ¥ô£dG áµÑ°T 

áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 ¥ô£dG áµÑ°T ≈dEG á«é«JGôà°SG QhÉëe áKÓK áaÉ°VEG

kGôàeƒ∏«c  112 ∫GƒWCG »dÉªLEÉH ádhódG »a ájƒ«ëdG

-»HO{ h zøWƒdGzh zójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG{ ¥ôW

 ádhódG ≥WÉæe ø«H π≤æàdG øeRh áaÉ°ùªdG ô°üàîJ zÉàM

áØ∏àîªdG

 ájôîØdG ájƒ°†©dG »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ºdÉ°S íæªj Üô©dG ø«YóÑªdG OÉëJG
:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ƒ°†Y  -  Üô©dG  ÚYóÑŸG  OÉ–G  íæe  

 á©eÉL  äGOÉ–G  ≈≤à∏eh  ,IóëàŸG  ·C’G

 øH ⁄É°S ï«°ûdG ¢Sóæ¡ŸG ..á«Hô©dG ∫hódG

 IôFGO  ¢ù«FQ  ,»ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH  ¿É£∏°S

 »Hô©dG ÚjOÉ–’G ¢ù«FQh ÊóŸG ¿GÒ£dG

 ájôîØdG  ¬àjƒ°†©dG  ,IRQÉÑª∏d  »JGQÉeE’Gh

 ¬JQOÉÑeh  ¬JÉeÉ¡°SE’  kGôjó≤J  IÉ«◊G  ióe

 IÉ«◊G  ä’É›  øe  ÒãµdG  ‘  á«YGóHE’G

.É¡LQÉNh äGQÉeE’G ádhO ‘ á«©«Ñ£dG

 á°SÉFôH Üô©dG ÚYóÑŸG OÉ–’G óah QGRh

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ,¿ÉMöS  óªMCG  QƒàcódG

 OÉ–’G Iôjóe º«∏°S Úeôf IQƒàcódG º°Vh

 IóëàŸG  ·C’G  ‘ OÉ–’G  ∞∏e ádhDƒ°ùeh

 ‘ á¡«°ù∏› ‘ »ª°SÉ≤dG  ⁄É°S  ï«°ûdG

.áª«ÿG ¢SCGôH á°ù«gódG á≤£æe

 ∞≤f Ωƒ«dG  "..¿ÉMöS óªMCG  QƒàcódG ∫Ébh

 á«dhOh  πH  á«HôY  äÉ°ù°SDƒªc  kÉ©«ªL

 äGQÉeE’G ádhO ¬à≤≤M ÉŸ kGôjó≤Jh kÉeGÎMG

 ‘  »Hô©dG  ´GóHE’G  ÜQO  ≈∏Y  áfÉµe  øe

 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ÜhQOh ä’ÉéŸG áaÉc

 ájDhQh äÉ¡«LƒàH ,ájQÉ°†◊Gh á«fÉ°ùfE’Gh

 â≤∏N  »àdG  äGQÉeEÓd  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 ,kÉeƒ«H  kÉeƒj  Qƒ£àJ  áª¡∏e  á«YGóHEG  áÄ«H

 πL ‘ »Hô©dG ´GóHE’G IÒ°ùe Rõ©j ÉÃh

."á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«fC’G É¡JQÉ°ùe

 ájôîØdG  ¬àjƒ°†Y  OÉ–’G  íæe  ¿CG  ócCGh

 ≥aGƒàj ,»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S ï«°û∏d

 øe ÒãµdG ‘ »YGóHE’G ¬cGôMh ¬JÉWÉ°ûfh

 AÉæHE’ É«HôY ÉLPƒ‰ Rõ©j ÉÃ ,ÚjOÉ«ŸG

.á«Hô©dG ∫hódG AÉæHC’h äGQÉeE’G

 øH  ⁄É°S  ï«°ûdG  äGQOÉÑe  øª°V  »JCÉjh

 √ó««°ûJ ,IOó©àŸG »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH ¿É£∏°S

 ≥aôªc  ⁄É©dG  ‘ …hGôë°U ™éàæe  ∫hC’

 á«MÉ«°S  á¡Lhh  ,√õàæeh  »ª∏Y  »ãëH

 ôKÉµJ Ωƒ∏Y á°SGQód ÉàM ∫ÉÑL ‘ á«ŸÉY

 ,á«©«Ñ£dG  ¬àÄ«H  ‘  »JGQÉeE’G  πëædG

 ä’ÉéŸG ‘ IOó©àŸG ¬cGôM ≈∏Y kÓ°†a

 ìÉéæH  ¬JOÉ«b  Gòch  ,á«Hô©dG  á«°VÉjôdG

 ¢SCGQ  QÉ£eh ÊóŸG ¿GÒ£dG  IôFGO  IÒ°ùŸ

.áª«ÿG



:IóMƒdG-ΩGh-»HO

 ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤àdG

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

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

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

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

.»HóH ΩƒeôŸG áMGÎ°SG ‘ ÚæK’G ¢ùeG AÉ°ùe

 øe  OóY  ∫ƒM  åjó◊G  Éªgƒª°S  ∫OÉÑJh  .

 øWGƒŸGh øWƒdG áeóîH á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG

 IÉ«◊G  äÉeƒ≤e  π°†aCG  Òaƒàd  ádhódG  Oƒ¡Lh

 ´ƒHQ ∞∏àfl ‘ Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d áÁôµdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  äGQÉeE’G

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

 ™jQÉ°ûe øe QÉWE’G Gòg ‘ √ò«ØæJ ºàj Éeh "ˆG

 É¡à«°ùaÉæJ  õjõ©J  ádhódG  É¡H  π°UGƒJ  iÈc

 ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉÃ  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  É«ŸÉY

 ºYójh  ,√OGôaCG  äÉ©∏£J  »Ñ∏jh  ™ªàéŸG  ≈∏Y

 äÉeƒ≤e  ï°Sôjh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±GógCG

 ≥ah äGQÉeE’G ádhód QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh IOÉjôdG

  .á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCGh  ÒjÉ©ŸG  ≈bQCG

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

 Ωƒ«dG »FÉ≤d AÉæKCG" :ÎjƒJ ‘ »ª°SôdG ¬HÉ°ùM

 Éæ°ûbÉf  .ΩƒeôŸG  ‘ ójGR  øH  óªfi »NCG  ™e

 ™jöùàH  á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG  øe  áYƒª›

 ..áØ∏àfl ódÉNƒH  äGAÉ≤d  .ÉfOÓH  ‘  á«ªæàdG

 äGQÉeE’G  ádhód  ¬JÉMƒªW  ..IOóéàe  √QÉµaCG

 áë∏°üe  ÒNC’Gh  ∫hC’G  ¬ªg  .AÉª°S  É¡d  ¢ù«d

 º¶YCGh  πªLCG  ΩOÉ≤dG  ..É¡Ñ©°Th  äGQÉeE’G  ádhO

."π«Ñfh º«¶Y πLQ ™e

 óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ∫Éb ¬à¡L øeh

 :ÎjƒJ  ‘  »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM  ÈY  ójGR  øH

 .»HO  ‘  ó°TGQ  øH  óªfi  »NCG  â«≤àdG"
 §£ÿG  ôjƒ£Jh  á«æWƒdG  ÉæJGRÉ‚EG  Éæ°ûbÉf

 .OÉ°üàb’Gh á«ªæàdG ‘ áMƒª£dG á«é«JGÎ°S’G

 AÉæÑdG  ‘  á«°VÉe  áØ«∏N  IOÉ«≤H  äGQÉeE’G

 πÑ≤à°ùŸG ƒëf ∫DhÉØJh á≤KGh ≈£îH á«ªæàdGh

 ßaÉëjh  É¡eó≤Jh  É¡JÒ°ùe  ìÉ‚ ï°Sôj  ÉÃ

."É¡JÉÑ°ùàµe ≈∏Y

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

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

 ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  Ωƒàµe

 ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  »HO  ºcÉM

 ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ∫G  ó«©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°Sh  á°SÉFôdG

 ¢ù«FQ ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ Ωƒàµe

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh äGQÉe’G ¿GÒW áYƒª›

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

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

 øH  óªM  øH  óªfi ï«°ûdGh  »ÑXƒHCG  äGQÉ£e

 äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

.»ÑXƒHCG

:IóMƒdG  ̀IôØ¶dG  ̀Gƒ«d

 á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ äóªàYG

 »FÉ°ùædG OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH »ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh

 áaGôfl{ ,á«JGQÉeE’G ±ôë∏d ôjó¨dG á°ù°SDƒeh ΩÉ©dG

 áaÉµd  á°ü°üîŸG  áaGôîŸG  ¿ƒµàd  zIôØ¶dG

 ¿ÉLô¡Ã ¬cGƒØdGh ÖWôdG äÉ≤HÉ°ùe ‘ ÚcQÉ°ûŸG

 ájõeQ áª«≤H ,IöûY á©HÉ°ùdG ¬JQhóH ÖWô∏d Gƒ«d

 ΩÉ≤jh  ,áéàæŸG  öSC’G  ídÉ°üd  É¡©jQ  Ögòj

 IQÉeEÉH IôØ¶dG á≤£æÃ Gƒ«d áæjóe ‘ ¿ÉLô¡ŸG

 ƒ«fƒj 25 ájÉ¨dh 15 øe IÎØdG  ∫ÓN ,»ÑXƒHCG

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â– ,…QÉ÷G

.á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG

 ôjóe ¿ÉLô¡ŸG ôjóe ,»YhQõŸG ¿ÉØ∏N ó«ÑY ∫Éb

 áaGôfl{ ¿CG ,áæé∏dÉH ™jQÉ°ûŸGh §«£îàdG IQGOEG

 äÉæjGõe  ‘  É¡Yƒf  øe  ¤hC’G  Èà©J  zIôØ¶dG

 ¢ù«jÉ≤eh ÒjÉ©e ≥ah ¿ƒµà°Sh ,¬cGƒØdGh ÖWôdG

 áª¶æŸG  áæé∏dG  πÑb  øe  ÉgOÉªàYG  ”  IOófi

.ÖWô∏d Gƒ«d ¿ÉLô¡e ‘ º«µëàdG ¿É÷h

 zIôØ¶dG  áaGôfl{ OÉªàYG  ¿CG  »YhQõŸG  í°VhCGh

 ¤EG  á«eGôdG  ¿ÉLô¡ŸG  ádÉ°SQ  øe  Aõéc  »JCÉj

 ôjƒ£J ÖfÉL ¤EG ,¬«∏Y á¶aÉëŸGh çGÎdG ¿ƒ°U

 ÚH ádOÉ©dG á°ùaÉæŸG ≥≤ëj ÉÃ º«µëàdG ÒjÉ©e

 »FÉ°ùædG OÉ–’G ™e ¥ÉØJ’G ” å«M ,ÚcQÉ°ûŸG

 á«Ñ∏àd á«JGQÉeE’G ±ôë∏d ôjó¨dG á°ù°SDƒeh ΩÉ©dG

.∞jQÉfl øe ¿ÉLô¡ŸG äÉLÉ«àMG

 zIôØ¶dG  áaGôflz¿CG  ¤EG  ¿ÉLô¡ŸG  ôjóe  QÉ°TCGh

 ‘ ∂dòch ,Gƒ«d áæjóÃ ¿ÉLô¡ŸG ™bƒe ‘ ôaƒàJ

 á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ Öàµe

 ¿CG kÉØ«°†e ,IôØ¶dG á≤£æÃ ójGR áæjóe ‘ á«KGÎdGh

 öSC’G ídÉ°üd É¡©jQ Ögòj áZQÉØdG áaGôîŸG áª«b

.áéàæŸG

 ,…ó«ª◊G  ≈°ù«Y  Iƒdƒd  âdÉb  ,QÉWE’G  Gòg  ‘h

 OÉ–’ÉH á«aô p◊Gh á«KGÎdG äÉYÉæ°üdG IQGOEG Iôjóe

 IQGOEG áæ÷ ™e OÉ–’G ácGöT ¿EG ,ΩÉ©dG »FÉ°ùædG

 ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ øª°V »JCÉJ

 á°ù«FQ  ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G  á°ù«FQ  ∑QÉÑe

 ≈∏YC’G á°ù«FôdG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 á«eGôdG  ,(äGQÉeE’G  ΩCG)  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ

 ∞∏àfl ™e äÉcGöûdG AÉæHh äÉbÓ©dG ó«WƒJ ¤EG

 Úµ“  πLCG  øe  ádhódG  ‘  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG

 Ö°SÉµŸG ºYOh ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ á«JGQÉeE’G ICGôŸG

 .É¡àjQGôªà°SG ¿Éª°Vh É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’Gh

 äGƒæ°S òæe áªFÉb áæé∏dG ™e ácGöûdG ¿EG äQÉ°TCGh

 çGÎdG  äÉ«eÉ◊  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûŸG  ∫ÓN  øe

 á«aÉ≤ãdGh  á«KGÎdG  äÉfÉLô¡ŸG  øe  ójó©dG  ‘

 É¡æe  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  áæé∏dG  É¡ª¶æJ  »àdG

 ,»KGÎdG  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  ,ÖWô∏d  Gƒ«d  ¿ÉLô¡e)

 ,…ôëÑdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ,»îjQÉàdG ÉŸO ¿ÉLô¡e

 ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN áæé∏dG á≤aGôe ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 º°Sƒe) πãe ádhódG êQÉN ΩÉ≤J »àdG äÉfÉLô¡ŸG

 ‘ ájhóÑdG ÜÉ©dC’G ¿ÉLô¡eh ,Üô¨ŸÉH ¿É£fÉW

.(¿Éà°Sõ«ZÒb

 ójóŒ  ∫ÓN  øe  ≈©°ùj  OÉ–’G  ¿CG  âaÉ°VCGh

 á£°ûfC’G øe áYƒª› ò«ØæJ ¤EG áæé∏dG ™e ácGöûdG

 äCGóH óbh ,ICGôŸG Ωó≤àd á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G øª°V

 zIôØ¶dG áaGôfl{ ∫ÓN øe ∫ÉªYC’G √òg IQƒcÉH

 ¿ÉLô¡e øe 17 IQhódG ∫ÓN ÉgOÉªàYG ” »àdG

 ™°Vh  ºàj  »àdG  áaGôîŸG  ¿ƒµàd  ÖWô∏d  Gƒ«d

 ºYO ¤EG IQOÉÑŸG √òg ±ó¡J å«M ,É¡«a äÉcQÉ°ûŸG

 ≈∏Y á¶aÉëŸG ÖfÉL ¤EG áØØ©àŸGh áéàæŸG öSC’G

.á«KGÎdGh ájó«∏≤àdG ±ô◊G

 ôjó¨dG ´höûe ôjóe áLÉÿG ∞jQ äócCG ,ÉgQhóH

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ™jQÉ°ûe óMCG) á«JGQÉeE’G ±ôë∏d

 Gƒ«d ¿ÉLô¡e ‘ zôjó¨dG{ ácQÉ°ûe ¿CG ,(»JGQÉeE’G

 Èà©j  zIôØ¶dG  áaGôfl{  IQOÉÑe  øª°V  ÖWô∏d

 IQGOEG áæ÷ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG øe óMGh øe

 »ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùj  …òdGh  ,(¿ÉLô¡ª∏d  áª¶æŸG)

 êhôjh  á«KGÎdGh  ájó«∏≤àdG  á«JGQÉeE’G  äÉéàæŸG

 áéàæŸG öSC’G ºYO ÖfÉL ¤EG ,á«∏ëŸG äÉYÉæ°ü∏d

 ¿CG  ¤EG  áLÉÿG  äQÉ°TCGh  .çGÎdG  ¿ƒ°U  ™jQÉ°ûeh

 ´höûe  ƒg  á«JGQÉeE’G  ±ô pë∏d  ôjó¨dG  ´höûe

 áî«°ûdG  ƒª°S  á©HÉàeh  ájÉYôH  ≈¶ëj  »æWh

 ¢ù«FQ ƒª°S óYÉ°ùe ,¿É«¡f ∫BG ¿GóªM âæH á°ùª°T

 ,á«FÉ°ùædG ¿hDƒ°û∏d »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g

 »àdG á«∏ëŸG äÉ°ù°SDƒŸG RôHCG øe Ωƒ«dG íÑ°UCG óbh

 øe ICGôŸG Úµªàd áØ∏àfl äÉéàæeh äÉeóN Ωó≤J

 ¤ƒàJ zôjó¨dG{ ¿CG áØ«°†e ,ájhó«dG ±ô◊G ∫ÓN

 áYƒæ°üŸG  äÉéàæª∏d  èjhÎdGh  ≥jƒ°ùàdG  áª¡e

 ¿Éµ°S  Ωóîj  »∏fi  ™HÉ£H  äGQÉeE’G  ‘  kÉjhój

 .É¡aƒ«°Vh äGQÉeE’G

 Úª¶æŸG  ¤EG  ôµ°ûdÉH  áLÉÿG  ∞jQ  âeó≤Jh

 IQOÉÑe  º¡bÓWEG  ≈∏Y  ÖWô∏d  Gƒ«d  ¿ÉLô¡Ÿ

 ôjó¨dG{  QhO  πãªàj  å«M  ,zIôØ¶dG  áaGôfl{

 ¿ÉLô¡ŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ‘ zá«JGQÉeE’G ±ôë∏d

 π«îædG ∞©°S øe z∫Ó°S{ »gh) ∞jQÉîŸG øe

 ,¢UƒÿG áYÉæ°üH ±ô©j Ée ∫ÓN øe É¡LÉàfEG ºàj

 É¡H äõ«“ »àdG á«Ñ©°ûdG ájhó«dG ±ô◊G øe »gh

 Iôªà°ùe âdGR Éeh äGQÉeE’G ádhO ‘ kÉÁób AÉ°ùædG

 ∞jQÉîŸG √òg ΩGóîà°SG ºà«°S GPEG ,Gòg Éæeƒj ≈àM

 ¿ƒeó≤«°S øjòdGh ÚcQÉ°ûŸG πÑb øe ¿ÉLô¡ŸG ‘

.á¡cÉah ÖWQ øe º¡JÉcQÉ°ûe É¡«a

 ..  z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 34^536 ºjó≤J

  15^968^660 »dÉªLE’Gh

kGójóL kÉ°üëa 238^114 …ôéJ záë°üdG{

 áHÉ°UEG 1^542 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1519 AÉØ°T

äÉ«ah 4h

kÉ«FõL ºFÉZh ôÑ¨e ¢ù≤£dG

 ∫ÉÑ≤à°S’ É¡àjõgÉL ócDƒJ Iô«éØdG áWô°T

∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y

≈£°SƒdG á≤£æªdG »a äÉ«∏°üe 5 õéæJ ábQÉ°ûdG ∫É¨°TCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG  IQGRh âæ∏YCG  

 ìÉ≤d  øe  áYôL  34,536  Ëó≤J  øY

 24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  "19-ó«aƒc"
 äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG

 15,968,660 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 161^46  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

 .¢üî°T 100 πµd áYôL

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

 ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d kÉ«©°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

 áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“   

 ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG ájÉbhh

 ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG

 z19  -  ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 IQGRƒdG âæ∏YCG ,º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh

 ∫ÓN GójóL É°üëa 238,114 AGôLEG øY

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

 π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘ áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh

 ádÉM  1,542  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG

.ádÉM 651,762 á∏é°ùŸG

 ä’ÉM 4 IÉah øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc   

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóàH

 ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG

.ádÉM 1,870 ádhódG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J ¢üdÉNh É¡Ø°SCG øY

 AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,ÚaƒàŸG  …hòd

 OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG ™«ª÷ πLÉ©dG

 á«ë°üdG  äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG

 óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh

 áeÓ°Sh  áë°üd  kÉfÉª°V  »YÉªàL’G

.™«ª÷G

 1,519 AÉØ°T  øY  É°†jCG  IQGRƒdG  âæ∏YCGh

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM

 ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG

 ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ä’ÉM 629,809

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿ƒµj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 kÉ«FõL ÉªFÉZh GÈ¨e AÉKÓãdG Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

 ≈∏Y  á°†ØîæŸG  Öë°ùdG  ô¡¶Jh  ,kGQÉ¡f

 ¿ƒµJ á°Uôa ™e ,kÉMÉÑ°U »böûdG πMÉ°ùdG

 ,kÉHƒæLh  kÉböT  á«eÉcôdG  Öë°ùdG  ¢†©H

 á«böT á«dÉª°T ¤EG á«böT á«HƒæL ìÉjôdGh

 ,kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 ióe ÊóJ ¤G …ODƒJ áHôJC’Gh QÉÑ¨∏d IÒãe

 á«HƒæL  ìÉjôdG  ácôM  h..á«≤a’G  ájDhôdG

 25  –  15 /  á«böT  á«dÉª°T  ¤EG  á«böT

 ‘ õcôŸG  í°VhCGh  .¢S/ºc  40 ¤EG  π°üJ

 »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿G »eƒ«dG ¬fÉ«H

 óŸG çóë«°S h §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN ¿ƒµ«°S

 óæY ÊÉãdG óŸGh 16:48 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷G  02:37  áYÉ°ùdG

.20:16 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 09:46

:ΩGh-IÒéØdG

 áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG »Ñ©µdG ÂÉZ øH óªMCG óªfi AGƒ∏dG IOÉ©°S ócCG 

 ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y á∏£Y ∫ÉÑ≤à°S’ IÒéØdG áWöT ájõgÉL IÒéØdG

 ™«ªL ≈∏Y á«æeC’Gh ájQhôŸG äÉjQhódG QÉ°ûàfG h óLGƒJ ∞«ãµJ ÈY ∂dPh

 ≥aGôŸGh ≥WÉæŸG ≈∏Y õ«cÎdG ™e á«LQÉÿGh á«∏NGódG IQÉeE’G ¥ôW

 óæYh OÉ«YC’G ΩÉjCGh äÓ£©dG AÉæKCG É¡«∏Y óaGƒàdG ójGõàj »àdG á«MÉ«°ùdG

.QhôŸG ácôM á«HÉ«°ùfGh Ò°ùdG ácôM π«¡°ùàd ïdÉ°ùŸG ≥WÉæe

 ÚeÉ©dG AGQóŸG ™e ó©H øY »Ñ©µdG AGƒ∏dG IOÉ©°S ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

 º¡JGOGó©à°SG  GhócCG  øjòdG  Ú«æ©ŸG  ΩÉ°ùbC’G  AÉ°SDhQh  äGQGOE’G  AGQóeh

 É¡d áeRÓdG äGAGôLE’G ™°Vhh ÚeCÉà∏d áYƒ°VƒŸG á£ÿG ≥ah πª©∏d

 É¡≤Ñ£J »àdG ,á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH º¡eGõàdGh Qƒ¡ª÷G ó«≤J ióe á©HÉàeh

.áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ /19/ ó«aƒc áëFÉL QÉ°ûàfG øe óë∏d ádhódG

 äÉÑ«JÎdG h äGAGôLE’G á°ûbÉæe ó¡°T …òdG ´ÉªàLE’G ∫ÓN ¬JOÉ©°S ¬Lhh

 ∞«ãµàH á«æ©ŸG äGQGOE’G .. ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y Ωhób Üôb ™e áeRÓdG

 øeC’G ÒaƒJ É¡fCÉ°T øe »àdG áaÉc äGAGôLE’Gh ÒHGóàdG PÉîJÉH ÉgOƒ¡L

 ≈ë°VC’G ó«Y IRÉLEG IÎa ∫ÓN ,QhôŸGh Ò°ùdG ácôM º«¶æJh áeÓ°ùdGh

 ÚeCÉJh Ò°ùdG ácôM ÚeCÉàd OGôaC’G h •ÉÑ°†dG øe OGóYCG ÒaƒJ ™e ∑QÉÑŸG

 øeC’G ßØM ≈∏Y ¢Uô◊Gh øjôFGõ∏d IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh á«∏FÉ©dG ≥WÉæŸG

.IQÉeE’G ‘ QGô≤à°S’Gh

 ,äÉeÉªµdG AGóJQGh …ó°ù÷G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’G ≈∏Y ™ªàéŸG OGôaCG åMh

 IÎa AÉæKCG AÉæHC’G áÑbGôeh ,áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’Gh

 ¤EG ÅWGƒ°ûdGh ôëÑdG …OÉJôe É«YGO .. ó«©dG AGƒLCÉH ´Éàªà°S’Gh á∏£©dG

 Gƒ°Vô©j ’ ≈àM É¡H ΩGõàd’Gh áMÉÑ°ù∏d á°ü°üîŸG øcÉeC’ÉH ó«≤àdG

 ø°ùëj  ’  øŸ  ¥ô¨dG  ä’ÉM  hCG  ájôëÑdG  á«FÉŸG  äGQÉ«à∏d  º¡°ùØfCG

 á©HÉàe ÒaƒJh áHÉbQ ¿hO ∫ÉØWC’G ∑ôJ ΩóY IQhöV ≈∏Y Oó°Th áMÉÑ°ùdG

.QÉÑµdGh QÉ¨°ü∏d IÉéædG IÎ°S AGóJQÉH ΩGõàd’G ™e º¡H á°UÉN

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ´höûe ábQÉ°ûdÉH ∫É¨°TC’G  IôFGO â¡fCG

 ‘  ≈£°SƒdG  á≤£æŸG  ‘  äÉ«∏°üe  5

 πJh  ihõfh  IÒ°†Nh  ö†«NG  øe  πc

 äÉ«∏°üŸG OóY ≠∏Ñ«d áÑ«£dGh ¿GôØYõdG

 áeÉbE’ ≈∏°üe 14 ≈£°SƒdG á≤£æŸG ‘

 ájƒªæàdG á£ÿG øª°V ∂dPh OÉ«YC’G IÓ°U

 äÉLÉ«àM’  á«Ñ∏ŸG  IôFGódÉH  á°UÉÿG

.≥WÉæŸG ‘ ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG

 ôjóe ±hô©j øH óªfi ¢Sóæ¡ŸG ∫Ébh

 áaÉc øe â¡àfG IôFGódG ¿EG ´ôaC’G IQGOEG

 å«M  ´höûŸÉH  á°UÉÿG  ∫ÉªYC’G

 Iójó÷G  äÉ«∏°üŸG  ™«ªL  ¿ƒµà°S

 ∑QÉÑŸG  ≈ë°VC’G  ó«Y  IÓ°üd  IõgÉL

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉª«∏©J  ≈∏Y  AÉæH

 ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 …òdG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 á°UÉÿG ™jQÉ°ûŸG áaÉc ∫Éªµà°SÉH ôeCG

 áÑjôb ¿ƒµàd IQÉeE’ÉH ó«©dG  äÉ«∏°üÃ

 ≈∏Y  ∞«Øîà∏d  á«æµ°ùdG  ≥WÉæŸG  øe

 ¤EG  ¿hô£°†j  GƒfÉc  øjòdG  Ú∏°üŸG

 º¡≤WÉæe øY Ió«©H øcÉeCG  ¤EG  ÜÉgòdG

.ó«©dG IÓ°U AGOC’

.

.

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14794 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 13 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 äGQÉeE’G IõFÉéH ø«cQÉ°ûªdG áÑ∏£dG ºjôµJ

 ÜÉÑ°ûdG AÉª∏©∏d

 ÉæàÑgƒe èeÉfôH{ ≥∏£j øWƒdG ¥hóæ°U

zêQÉîdG »a á°SGQó∏d OGóYEÓd

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áªjôµdG IÉ«ëdG äÉeƒ≤e áaÉc ô«aƒJ πÑ°S É°ûbÉfh ΩƒeôªdG »a É«≤àdG

á«JGQÉeE’G ±ôë∏d ôjó¨dGh ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉëJ’G ™e ¿hÉ©àdÉH

 πªLCG ΩOÉ≤dGh .. AÉª°S É¡d ¢ù«d äGQÉeE’G ádhód ójGR øH óªëe äÉMƒªW : ó°TGQ øH óªëe
π«Ñfh º«¶Y πLQ ™e º¶YCGh

¬cGƒØdGh ÖWôdG äÉ≤HÉ°ùªd zIôØ¶dG áaGôîe{ óªà©j ÖWô∏d Gƒ«d ¿ÉLô¡e

:ΩGh-»HO

 ôjRh  ,…OÉª◊G  º«gGôHEG  Ú°ùM  ‹É©e  ó¡°T  

 IôjRh …Ò¡ŸG á∏«ªL ‹É©eh ,º«∏©àdGh á«HÎdG

 ≥jôØdG  ‹É©eh  ,ΩÉ©dG  º«∏©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG

 øeC’Gh áWöûdG ¢ù«FQ ÖFÉf ,º«“ ¿ÉØ∏N »MÉ°V

 äGQÉeE’G á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»HóH ΩÉ©dG

 48  Ëôµàd  »°VGÎa’G  πØ◊G  ,ÚHƒgƒŸG  ájÉYôd

 ,ºª¡dG ÜÉë°UCG  øe á°ùªN º¡æ«H ,áÑdÉWh ÉÑdÉW

 ‘ ÜÉÑ°ûdG AÉª∏©∏d äGQÉeE’G IõFÉéH øjõFÉØdG øe

 ºgQÉ«àNG ” ,Ω2021 ΩÉ©d IöûY á«fÉãdG É¡JQhO

 ÒjÉ©e  âfÉch  ,áÑdÉWh  ÖdÉW7000  ÚH  øe

 %100 áLQO »∏Y Ú∏°UÉ◊G áÑ∏£dG »g QÉ«àN’G

 ™°SÉàdG ±ƒØ°üdG øe ÌcCG hCG Úà«ª∏Y ÚJOÉe ‘

.á°UÉÿGh á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG øe öûY ÊÉãdG ¤EG

 √ö†Mh ,»FôŸG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ÈY πØ◊G  º«bCG

 IQGOEG  ¢ù∏› AÉ°†YCGh  ,ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑc  øe  OóY

 øe  OóYh  ,ÚHƒgƒŸG  ájÉYôd  äGQÉeE’G  á«©ªL

 QƒeCG  AÉ«dhCGh  ,ádhódÉH  ájƒHÎdG  äÉÄ«¡dG  AÉ°†YCG

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏ã‡h ,ÚeôµŸG äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG

.ádhódÉH

 á«HÎdG ôjRh ,…OÉª◊G º«gGôHEG Ú°ùM ‹É©e ∫Ébh

 ÉŸÉ£d »àdG  ábƒeôŸG  IõFÉ÷G √òg ¿EG  :º«∏©àdGh

 äÉYGóHEGh  áHÉ°T  ÖgGƒeh  á«aô©e  á∏«°üM âeób

 øe  øWƒdG  AÉæHC’  É¡fÉ°†àMG  ∫ÓN  øe  ,á«HÓW

 ∫É©°TEG  É¡æ«Y  Ö°üf  á©°VGh  É«ª«∏©J  øjõ«ªàŸG

 Ωƒ∏©dG  ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y  ÉæàÑ∏W  õØMh  á°ùaÉæŸG

.áeó≤àŸG äGQÉ¡ŸGh á«≤«Ñ£àdG

 áHôŒ  âeób  IõFÉ÷G  √òg  :¬«dÉ©e  ±É°VGh

 ÒjÉ©ŸG å«M øe ,¢ù«jÉ≤ŸG πµH IóFGQ á«ª«∏©J

 √ò¡d ¿Éc Éeh ,öUÉ©ŸG …ƒHÎdG ¬LƒàdGh ±GógC’Gh

 ’ƒd ≥≤ëàJ ¿CG ΩÉY πc É¡°ùª∏f »àdG äÉMÉéædG

 á«©ªL ¬eó≤J  …òdG  Oƒ¡°ûŸGh  ÒÑµdG  ºYódG  ∂dP

 »MÉ°V »NCG á°SÉFôH ÚHƒgƒŸG ájÉYôd äGQÉeE’G

 á«æWh á«°üî°T ΩGhódG ≈∏Y √Éfó¡Y …òdG ,¿ÉØ∏N

 ±ƒØ°üdG áeó≤e ‘ IAÉ£©eh á«fÉØàeh á°ü∏fl

.¬àÑ∏£d É©«é°ûJh º«∏©à∏d ÉªYO

 √ôµ°T  øY  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  ‹É©e  ÜôYGh

 ƒgh ,Qó«M øH ôªY óªfi QƒàcódG IõFÉ÷G »YGôd

 øWƒ∏d  Ú°ü∏îŸG  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLôd  iòàëj  ∫Éãe

 óbh  É©«aQ  É«æWh  É°ùM  ¿ƒµ∏àÁ  ø‡  ,¬FÉæHCGh

 QÉªãà°S’Gh ¢Vƒ¡æ∏d …ƒæ©ŸGh …OÉŸG ºYódG Gƒ°Sôc

.øWƒdG ∫É«LCÉH

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 »àdG á«©ªàéŸG IQOÉÑŸG "øWƒdG ¥hóæ°U" ≥∏WCG

 ºYód Ú«JGQÉeE’G ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe áYƒª› É¡≤∏WCG

 èeÉfôH" áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe áYÉæ°U

 áÑ∏W ¬«Lƒàd " êQÉÿG ‘ á°SGQó∏d OGóYEÓd ÉæàÑgƒe

 ÚÑ°ùàæŸG ÚHƒgƒŸG Ú«JGQÉeE’G ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG

 öûY …OÉ◊Gh öTÉ©dG ÚØ°üdG øe ÉæàÑgƒe IQOÉÑŸ

 ÉÃ á«©eÉ÷G º¡JÉ°ü°üîJ QÉ«àNG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh

 Ëó≤àdG á«∏ªY ∫ÓN º¡dƒ«eh º¡JGQÉ¡e ™e ≥aGƒàj

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ©eÉ÷G π°†aCG ‘

 45 ácQÉ°ûÃ ™«HÉ°SCG 3 QGóe ≈∏Y èeÉfÈdG ΩÉ≤jh

 á«°ù«FQ äÉYƒª› 5 ≈∏Y ÚYRƒe áÑdÉWh ÉÑdÉW

 ≈∏Y πªà°ûjh  ø°û«cƒjOG  ¿ƒ°ùeôc  ™e ¿hÉ©àdÉH

 ¢TQh øe OóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH áØãµe á«ÑjQóJ äGQhO

 ≈∏Y ±ô©àdG á°Uôa ÚcQÉ°ûª∏d í«à«°S »àdG πª©dG

 ‘ áªgÉ°ùŸG É¡fCÉ°T øe »àdG á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸG

 á«°SGQódG äGQó≤dG äGQÉÑàNG ‘ ºgGƒà°ùe Ú°ù–

 ¿ƒµ«°S Éªc á∏Ä°SC’G πM äÉ«é«JGÎ°SG h "äÉ°ùdG"
 IAGô≤dGh áHÉàµdG äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG kÉ°†jCG º¡fÉµeEÉH

 ájƒ¨d äGQÉ¡eh äÉ«°VÉjôdGh á«∏«∏ëàdG h ájó≤ædG

 ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe  ôbÉH  Ö«W óæg âdÉbh  .iôNCG

 ‘  QÉªãà°S’G  è¡f  óªà©j  èeÉfÈdG  ¿EG  øWƒdG

 kÉ«°TÉ“  ÚHƒgƒŸG  äGQób  AÉæHh  äGQÉ¡ŸG  π≤°U

 π«L  π«gCÉàH  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  äÉ¡«LƒJ  ™e

 »°†ŸG øe ¬æµ“ »àdG ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dÉH í∏°ùàe

 Ωó≤j PEG πÑ≤à°ùŸG ‘ ÉæàdhO QÉgORGh Ωó≤J IÒ°ùÃ

 á«ÁOÉc’G º¡JGÈN AGôKE’ á«dÉãe á°Uôa ÚbƒØàª∏d

 äGöVÉëŸGh  äGQhódG  øe  áYƒæàe  áYƒª› ÈY

 º¡JGQÉ¡e á«ªæàd âªª°U »àdG ájOÉ°TQ’G äÉ°ù∏÷Gh

 á«JGP  Ò°S  AÉæH  ≈∏Y º¡JQób  õjõ©Jh  á«°üî°ûdG

 ‘ ¥ÉëàdÓd Ö∏£H º¡eó≤J óæY º¡à«°ùaÉæJ Rõ©J

 :âaÉ°VCGh  .⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ©eÉ÷G  ≈bQCG

 ójó©dG ≈∏Y ΩÉY IóŸ ôªà°ùj …òdG èeÉfÈdG πªà°ûj

 IóFGQ  á«ÁOÉcCG  ÜQÉŒ »cÉ– »àdG  á£°ûfC’G  øe

 º¡eó≤J á«∏ªY ºYóJ »àdG äGQÉ¡ŸG á«ªæJ ‘ º¡°ùJ

. äÉ©eÉ÷G øe Oó©H ¥ÉëàdÓd

3

ódÉNƒH äGAÉ≤d 

 √QÉµaCG.. áØ∏àîe 

 ∫hC’G ¬ªgh IOóéàe

 áë∏°üe ô«NC’Gh

 É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G

 :ójGR øH óªëe

 áØ«∏N IOÉ«≤H äGQÉeE’G

 AÉæÑdG »a á«°VÉe

 á≤KGh ≈£îH á«ªæàdGh

πÑ≤à°ùªdG ƒëf ∫DhÉØJh

 ÉªH º«µëàdG ô«jÉ©e ôjƒ£J ≈dEG ≈©°ùf :»YhQõªdG ó«ÑY

ø«cQÉ°ûªdG ø«H ádOÉ©dG á°ùaÉæªdG ≥≤ëj

 áØØ©àªdGh áéàæªdG ô°SC’G ºYóJ IQOÉÑªdG :…ó«ªëdG Iƒdƒd

 ájó«∏≤àdG ±ôëdG ≈∏Y ßaÉëJh

 äÉéàæªdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj ¿ÉLô¡ªdG :áLÉîdG ∞jQ

á«∏ëªdG äÉYÉæ°üdGh á«KGôàdG á«JGQÉeE’G
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 الثالثاء ١٣ يوليو٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٩٤                
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اأبوظبي ـ وام:

كرمت هيئ���ة الهالل الأحم���ر الإماراتي 

امل�ؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة احلا�صلة على 

جائزة "ع����ن " للخدمة املجتمعية يف 
دورتها الثامنة، للعام الدرا�صي 2020-

2021، والت���ي نظمتها الهيئة عرب تقنية 

الت�ص���ال املرئي عن بعد، بالتن�صيق مع 

وزارة الرتبية والتعليم.

و�صاركت يف هذه الدورة من اجلائزة 115 

م�ؤ�ص�صة تعليمي���ة على م�صت�ى الدولة، 

متيزت منه���ا 21 م�ؤ�ص�صة وح�صلت على 

اجلائ���زة، كما �صم���ل التك���رمي الفئات 

املتميزة على م�صت�ى الدولة، وت�صمنت 

فئة الطال���ب املبتكر، وامل�رشف الرتب�ي 

املتميز، وويل الأمر املتميز.

ونالت هذه امل�ؤ�ص�صات التعليمية اجلائزة 

من خ���الل جه�دها وبراجمها واأن�صطتها 

التي ج�صدت اأهداف اجلائزة، التي جاءت 

هذا العام اأكرث متيزا وثراء ن�صبة لأهمية 

املجالت الت���ي تناولتها وامل��ص�عات 

احلي�ية التي تطرق���ت اإليها، واملتمثلة 

يف تبني املب���ادرات اخلا�ص���ة بخدمة 

املجتم���ع وم�صاندة الفئ���ات ال�صعيفة، 

و�صهدت جمالت اجلائزة تناف�صا �صديدا 

بني امل�ؤ�ص�ص���ات امل�صاركة التي متيزت 

براجمها بالتن�ع والبتكار.

وتقدمت هيئة اله���الل الأحمر بالتهنئة 

للم�ؤ�ص�صات الفائ���زة باجلائزة، واأ�صادت 

بجه�د وزارة الرتبي���ة والتعليم ودائرة 

التعلي���م واملعرف���ة، وم�ؤ�ص�صة الإمارات 

للتعلي���م املدر�ص���ي، وجل���ان حتكي���م 

امل�صابق���ة واإدارات املدار�س، يف حتقيق 

اأهداف اجلائزة.

اإدارة  مدي���رة  الزعاب���ي  عام���ر  واأك���د 

املتط�ع���ني يف هيئ���ة اله���الل الأحمر، 

يف كلمته خالل احلف���ل الذي اأقيم بهذه 

املنا�صبة عرب تقنية الت�صال املرئي عن 

بعد، اأهمية الدور الكب���ر الذي ي�صطلع 

به الن����سء وال�صب���اب يف نه�صة الدول 

الإن�صانية  املجتمعات  وقيادة  وتقدمها، 

نح� اآفاق اأرحب من التط�ر والزدهار.

وقال الزعابي " اإن دولة الإمارات عملت 

منذ البداية عل���ى تهيئة املناخ املالئم 

وتنميتها،  لل�صباب لكت�ص���اف م�اهبهم 

وت�صخر طاقاتهم فيم���ا ينفعهم ويع�د 

بالفائ���دة عل���ى اأ�رشه���م وجمتمعه���م 

والإن�صانية جمعاء، واأ�صاف : " على ذات 

النه���ج الذي اختطته قيادتن���ا الر�صيدة 

تعم���ل هيئة الهالل الأحم���ر على غر�س 

مفاهي���م العم���ل التط�ع���ي والإن�صاين 

واخلري بني الطالب، وحثهم على مد يد 

الع����ن وامل�صاعدة للمحتاجني، وتاأهيل 

الفاعلة  للم�صاهمة  املدر�ص���ي  املجتمع 

يف الربامج والأن�صطة اخلرية ".

واأ�ص���ار اإىل اأن جائ���زة ع����ن للخدمة 

الإب���داع  روح  ت�صج���ع  املجتمعي���ة 

واملناف�صة ب���ني الطالب، وحتفزهم على 

ارتياد جمالت العمل التط�عي واخلري، 

كما ت�صاهم اجلائ���زة يف تعميق مفه�م 

الطالب  وا�صتقط���اب  الذات���ي  التح���رك 

للم�صارك���ة يف اأن�صطة اله���الل الطالبي 

املختلف���ة، واأ�ص���اف : " يف ه���ذا العام 

متيزت العديد من امل�ؤ�ص�صات التعليمية 

من خ���الل جه�دها وبراجمها واأن�صطتها 

التي ج�صدت اأهداف اجلائزة التي جاءت 

يف دورته���ا الثامن���ة اأكرث متي���زا وثراء 

ن�صبة لأهمية املج���الت التي تناولتها 

تطرقت  الت���ي  احلي�ية  وامل��ص�ع���ات 

اإليها".

 اأب�ظبي � ال�حدة:    

اأ�صدر م�رشوع "كلمة" للرتجمة يف 

مرك���ز اأب�ظبي للغ���ة العربية يف 

دائ���رة الثقافة وال�صياحة � اأب�ظبي 

الرتجم���ة العربية لكت���اب خم�صة 

الرائعة  ال�ص����ء  رحالت  ف�ت�نات: 

عرب الزمان واملكان« مل�ؤلفه جيمز 

غيت�س، وقد نقله اإىل اللغة العربية 

طارق را�صد عليان.

اإن ق�صة الك����ن مكت�بة يف ال�ص�ء 

الذي ميل�ؤه. ومب���ا اأننا حما�رشون 

على �صطح ك�كبنا ال�صخري ال�صغر، 

ميكننا اأن ننظ���ر عاليًا ونحاول اأن 

ُنطالع هذه الق�ص���ة. يروي الكتاب 

حكاي���ة خم�س عملي���ات فيزيائية 

فلكي���ة ُتف�رشها الرحل���ة املده�صة 

اإنها  لل�ص�ء عرب امل���كان والزمان. 

رحلة خم�صة ف�ت�نات.

اإن الق�اع���د الأ�صا�صي���ة التي حتكم 

واملادة  الف�ت�ن���ات  تفاعل  كيفية 

هي نف�صها التي حتكم ال�ص�ء الذي 

ي�ص���يء غرفة معي�صت���ي، وت�رشي 

على رحلة كل ف�ت����ن عرب الك�ن. 

وهي ت�صف كل غروب لل�صم�س وكل 

ق��س قزح وكل ليلة ُمقمرة.

ي�رشح لن���ا م�ؤلف كت���اب "خم�صة 

ف�ت�ن���ات" رحلة ال�ص����ء - الذي 

الأ�صا�صية  الف�ت�نات لبناته  ت�صكل 

خم����س  ع���رب   - مكّ�نات���ه  واأدّق 

م�صت�ي���ات خمتلف���ة يف الزم���ان 

واملكان. وينطلق ال�ص�ء يف رحلته 

والن�صبية  الكم،  بفيزياء  املحك�مة 

العامة، والنج�م والثق�ب ال�ص�داء، 

واملادة املظلمة، والطاقة املظلمة، 

اإىل اأن ي�ص���ل اإلين���ا عل���ى الأر�س. 

وُي�صهب الكاتب يف بيان كل حمطة 

من حمطات تلك الرحلة، مبا مت�ج 

ب���ه م���ن تفا�صيل لظ�اه���ر ك�نية 

عجيبة ومثرة وماتعة.

الف�ت�نات ه���ي جتلٍّ كميٍّ للمجال 

امُلتذب���ذب.  الكهرمغناطي�ص���ي 

ب��صفها  الإلكرتون���ات،  وت�صتجيب 

ُج�صيمات م�صح�ن���ة، لذاك املجال 

ال���ذي يجعله���ا تتذب���ذب اأي�ص���ًا. 

والإلكرتون ب���دوره ينتج ف�ت�نًا ذا 

ترّدد يتحّدد بزمن التذبذب.

ب�صيط���ة  لل�ص����ء  ُمعاي�صتن���ا  اإن 

وحمّبب���ة اإلينا؛ فب��صعن���ا روؤيته. 

وال�ص����ء يتفاع���ل م���ع الأ�صي���اء 

بطرائ���ق  بيئتن���ا  امل�ج����دة يف 

خمتلفة، وي�صم���ح لنا هذا التفاعل 

بالتمييز مثاًل ما بني طاولة عتيقة 

م�صن�عة من خ�صب البل�ط ومقعد 

بال�صتيك���ّي، وبني مع���دن م�صق�ل 

وفراء.

جنح جيت�س باأ�صل�ب كتابته الأنيق 

وال�ا�ص���ح يف خلق روؤي���ة ك�نية 

م�جزة وتاأّمٍل بديع حقًا يف طبيعة 

واقعن���ا. وتنطل���ق �ص���رة غيت�س 

الك�نّي���ة البديعة بالقرّاء يف ج�لة 

�رشيعة للتعرّف عل���ى كل ما كان 

وكل ما ه� كائ���ن وكل ما �صيك�ن. 

كتاب "خم�صة ف�ت�نات" اأنيق بقدر 

ما ه� ُمنر للعق�ل والأذهان.

الفيزياء  اأ�صت���اذ  جيم���ز غيت����س: 

الفلكية يف مرك���ز اأبحاث الفيزياء 

الفلكي���ة بجامع���ة هرتف�رد�صاير 

اأبحاثه عم�مًا  الربيطانية. ترتّك���ز 

على تكّ�ن املجرّات وتطّ�رها وعلم 

الك���ن الر�ص��دي، بالإ�صاف��ة اإل��ى 

ال�صتخدامات اجلديدة لتعلّم الآلت 

يف الفيزي���اء الفلكي���ة وا�صتك�صاف 

تطبيقات هذه التقنيات يف جمالت 

اأخرى، منها الزراعة والطب. 

 اأب�ظبي � ال�حدة:

خالف���ت �رشط���ة اأب�ظب���ي 5177 

�صائقا ب�صبب اإخفاء بيانات ل�حات 

املركبات الثقيلة واخلفيفة ب�ص�رة 

يتعذر معها ر�صد اأرقام الل�حات اأو 

متييز الفئة وامل�صدر خالل الن�صف 

الأول م���ن الع���ام اجل���اري داعية 

اإخفاء بيانات  ال�صائقني اإىل ع���دم 

املركب���ات باأي �صكل م���ن الأ�صكال 

اأو حماول���ة تغطي���ة الل�حات عند  

قيادتها م���ن غر حم�ل���ة اأو عند 

الدراجات  اأو حتمي���ل  حتميل م�اد 

اله�ائية.

وذك���رت اأن امل���ادة رق���م 27 "ب" 

من قان����ن ال�صر واملرور الحتادي 

تن����س عل���ى معاقب���ة مرتكب���ي 

الأعم���ال التي قد ت����ؤدي اإىل "عدم 

و�ص����ح اأرقام ل�ح���ات املركبة " 

400 درهم  غرامة مالي���ة قدره���ا 

م�ؤك���دة  احلر����س عل���ى تكثي���ف 

الرقابة املرورية واتخاذ الإجراءات 

القان�ني���ة مبخالف���ة اأي مركبة ل 

تلتزم بت��صيح ارقام ل�حاتها وفقا 

لقان�ن ال�صر واملرور الحتادي.

واأو�صح���ت  اأن بع����س ال�صائق���ني 

يرتكب����ن �صل�كي���ات على الطريق 

العام ت�قعهم يف خمالفات مرورية 

وغرامات مالية ، ومنها قيام بع�س 

�صائق���ي ال�صاحن���ات باإ�صتخ���دام 

اغطي���ة ت�ص���ل اإىل م�صت����ى م�قع 

ل�حات الأرقام او  ت��صيل خراطيم 

قريب���ة من م�قع الل�ح���ة ب�ص�رة 

لتظهرها ب�صكل جيد اأو عدم �صيانة 

م�قع ل�ح���ات الأرقام ب�صكل دوري 

مع  ط�ل م���دة ا�صتخدام ال�صاحنة 

على الطريق.

اأب�ظبي على ت�صديد  واأكدت �رشطة 

الرقابة عل���ى حركة ال�صر واملرور 

اأن  م��صح���ة  كاف���ة،  الط���رق  يف 

مثل هذه املخالف���ات يتم ر�صدها 

بدق���ة،  وت�ص�يره���ا  ومتابعته���ا 

ويجري خمالفة مرتكبيها وتطبيق 

القان�ن بحقهم.

عجمان � وام:

ب���داأت جمعية الإح�ص���ان اخلرية 

ت�زيع ك�ص�ة عي���د الأ�صحى على 

الأ����رش والأيت���ام املكف�ل���ني من 

قبلها وذلك بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة 

حممد بن را�صد اآل مكت�م لالأعمال 

اخلري���ة والإن�صاني���ة ياأتي ذلك 

�صمن �صل�صلة املبادرات وامل�صاريع 

الت���ي تتبناه���ا اجلمعية لتمكني 

الأيتام ودعم الأ�رش املتعففة بهدف 

تق���دمي الع�ن وامل�صاع���دة لالأ�رش 

املحتاجة داخ���ل الدولة وخا�صة 

يف منا�صبات الأعياد.

و�صم���ل الت�زي���ع كال م���ن ف���رع 

جمعية الإح�صان اخلرية الرئي�صي 

بعجمان واأفرعها باإمارتي الفجرة 

وراأ����س اخليمة وذلك بهدف اإدخال 

البهجة وال�رشور على اأكرب عدد من 

الأ�رش والأيتام.

وثمن���ت جمعية الإح�صان اخلرية 

جه����د م�ؤ�ص�صة حممد ب���ن را�صد 

اخلري���ة  لالأعم���ال  مكت����م  اآل 

والإن�صاني���ة ودعمه���ا امل�صتم���ر 

ملب���ادرات اجلمعي���ة وم�صاريعها 

الت���ي ت�صتهدف الأ����رش املتعففة 

والأيتام لتلبية احتياجاتهم ورفع 

املعاناة عن كاهل ذويهم.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الثالثاء 13 ي�لي� 2021 �� الع�دد 14794 اأخبارالوطن

�سرطة اأبوظبي  ُتخالف 5177 �سائًقا ب�سبب »اإخفاء بيانات لوحة 

المركبة« خالل 6 اأ�سهر

»الإح�سان الخيرية« توزع »ك�سوة 

العيد« على الأيتام

»تحقيق اأمنية« ُتطلق حملة 

»�سفراء اأمنية« لن�سر ر�سالتها 

الإن�سانية النبيلة

»الهالل« تكرم الموؤ�س�سات التعليمية الفائزة بجائزة 

»عون« للخدمة المجتمعية

اأب�ظبي � ال�حدة:

اأطلقت م�ؤ�ص�صة "حتقيق اأمنية" م�ؤخراً حملة "�صفراء 

اأمنية" على م�اقع الت�ا�صل الجتماعي وذلك بهدف 

ن�رش ر�صالتها الإن�صاني���ة النبيلة ورفع ال�عي بني 

كافة اأفراد املجتمع باأهمية حتقيق اأمنيات الأطفال 

الذين ُيعان�ن من اأمرا�س ُتهّدد حياتهم.

وقال ه���اين الزبيدي، الرئي�س التنفي���ذي مل�ؤ�ص�صة 

"حتقي���ق اأمنية": "نفتخر ب�رشاكتن���ا ال�صرتاتيجية 
الناجحة مع �صفرائن���ا لل�صنة الثالثة على الت�ايل، 

والت���ي �صاهمت يف تعزي���ز ُم�صاركة جمي���ع اأفراد 

املجتمع يف فعل اخلر، واإدخال ال�صعادة والفرحة 

عل���ى قل�ب الأطفال امُل�صابني باأمرا�س خطرة عرب 

حتقيق اأمنياتهم مهما بلغت �صع�بتها."

وُي�ص���ارك يف هذه احلمل���ة: ن���دى الرئي�صي، �صامل  

احلق���ي، علي خ�صي���ف وميث���اء اإبراهي���م، �صعيد 

املعمري   ،عبداهلل ال�صحي من خالل ت�ص�ير مقاطع 

فيدي� ون�رشها على �صفحات امل�ؤ�ص�صة و�صفحاتهم 

اخلا�صة عل���ى م�اقع الت�ا�صل الجتماعي، يق�م�ن 

من خالله���ا بالتعريف بر�صال���ة م�ؤ�ص�صة "حتقيق 

اأمني���ة" الإن�صانية النبيلة، ودورها الهام يف اإدخال 

ال�صع���ادة على قل�ب اأطف���ال مت�صي حياتهم ببطء 

و�صط معاناة اآلم املر�س وق�ص�ة رحلة العالج.

»اجتماعية ال�سارقة« تطلق »فرحة عيد« لإ�سعاد الأطفال
ال�صارقة � وام:

اأطلقت دائرة اخلدم���ات الجتماعية يف 

ال�صارقة الن�صخ���ة الثامنة من مبادرتها 

» فرح���ة عيد » الت���ي تهدف اإىل ت�فر 

هدايا عي���د الأ�صحى املبارك ملا يقارب 

2400 طفل على م�صت�ى الإمارة.

واأو�صح���ت ح�صة احلم���ادي مدير اإدارة 

التالحم املجتمع���ي اأن دائرة اخلدمات 

الجتماعية ارت���اأت ا�صتمرارية املبادرة 

يف ظل هذه الظروف نظرا لأهميتها ومت 

متا�صيا  افرتا�صيًا  امل�صاهمات  ا�صتقطاب 

م���ع اللت���زام بالإج���راءات الحرتازية 

للم�صتفيدين  واإي�صاله���ا  الهدايا  و�رشاء 

اإىل منازلهم.

ولفت���ت احلم���ادي اإىل اأن »فرحة عيد« 

هي واحدة م���ن �صل�صلة م���ن امل�صاريع 

املجتمعية التي تنفذها على مدار العام 

يف اإط���ار امل�ص�ؤولي���ة املجتمعية التي 

ت�صاهم يف اإ�صعاد الأفراد، تعزيزاً ملبادئ 

الرتاح���م والت�ا�صل بني اأف���راد املجتمع 

لالرتقاء بالعمل الجتماعي.

والأف���راد  امل�ؤ�ص�ص���ات  كاف���ة  ودع���ت 

امل�صاهمة لدعم وم�صاندة مبادرة »فرحة 

عيد« التي تتكفل باإ�صعاد الأطفال بهدايا 

ومالب����س لعيد الأ�صح���ى املبارك حيث 

تتلقى الدائرة امل�صاهمات »عن بعد« من 

خالل خالل الدخ�ل اإىل امل�قع الإلكرتوين

h t t p s : / / s s s d . s h j . a e /

 1/community-initiative
الذي يت�صم���ن و�صائل متن�ع���ة لإيداع 

امل�صاهم���ات ع���رب الر�صائ���ل الن�صي���ة 

كم���ا  »دو«  اأو  »ات�ص���الت«  يف 

اأتاح���ت الدائرة خطًا �صاخن���ًا للت�ا�صل 

وا�صتقبال ال�صتف�ص���ارات من خالل الرقم 

.0568537304

ولفت���ت اإىل اأنه يت���م امل�صاركة يف دعم 

املبادرة عرب احل�صاب امل�رشيف للدائرة، 

كما   ،AE550410000011200248005

تتيح اآلي���ة امل�صاهمة ب���� 5 دراهم من 

خ���الل اإر�صال كلمة »عي���د« على الرقم 

4212، وب���� 50 درهما على الرقم 5144 

وب� 200 درهم على الرقم 5145.

جامعة زايد توقع 3 اتفاقيات جديدة في 

�سبيل تعزيز الم�سار المهني للطلبة 

دبي � ال�حدة: 

يف اإط���ار زيادة فر�س الت�ظي���ف والتدريب خلريجي 

وطلب���ة جامعة زاي���د، عمل مكتب ال�ص����ؤون املهنية 

واخلريجني م�ؤخرا على ت�قيع 3 اتفاقيات تعاون مع 

جهات خمتلفة يف جم���الت متن�عة، وذلك لت��صيع 

نطاق التخ�ص�ص���ات التي تطرحها اجلامعة لطلبتها، 

وزيادة جمال اخليارات املطروحة يف املجال املهني. 

تق�ل د. هند الر�صتماين � م�صاعد نائب مدير اجلامعة 

ل�ص�ؤون الطلبة " نحر�س دائما على جتديد �رشاكاتنا 

م���ع اجله���ات الت���ي نتعام���ل معها، و عل���ى طرح 

ا�صرتاتيجيات جديدة واقرتاح �صبل تدعم بناء عالقات 

اأكرث متانة وتط�را، و نحر�س كذلك على طرح التن�ع 

و الختالف يف ال�رشكات وامل�ؤ�ص�صات التي نعر�صها 

على الطلبة، لكي تغطي كافة الرغبات و التخ�ص�صات 

التي يبحث عنها اخلريج�ن و اأ�صحاب العمل.

»خليفة التربوية« تطلق دورتها 

الـ 15 محلياً وعربياً

 اأبوظبي ـ وام:

 اأعلن���ت الأمانة العام���ة جلائزة 

خليفة الرتب�ية عن اإطالق دورتها 

اخلام�ص���ة ع����رشة 2022-2021 

وا�صتقب���ال طلب���ات املر�صح���ني 

عرب امل�قع الإلك���رتوين للجائزة 

 www .khaward .ae
اعتبارا من اأم�س " الإثنني" .

ع�رشة  اخلام�صة  الدورة  وتت�صمن 

للجائ���زة 9 جم���الت و18 فئة 

تغط���ي خمتلف اأوج���ه العملية 

التعليمي���ة ب�صقيه���ا اجلامع���ي 

وما قبل اجلامعي، ت�صمل: جمال 

العتبارية  الرتب�ي���ة  ال�صخ�صية 

التي قدمت اإ�صهامات بارزة لدعم 

التعلي���م، وجمال  م�ص���رة  متيز 

التعلي���م الع���ام / فئ���ة املعلم 

املبدع حمليا وعربيا، فئة املعلم 

ال�اع���د، فئ���ة الأداء التعليم���ي 

امل�ؤ�ص�ص���ي/، وجم���ال التعلي���م 

العايل / فئ���ة الأ�صتاذ اجلامعي 

الهمم  اأ�صحاب  وجمال  املتميز/، 

/ فئة الأفراد، وفئ���ة امل�ؤ�ص�صات 

/ املراك���ز/، وجم���ال الإبداع يف 

العربي���ة / فئة  اللغة  تدري����س 

املعل���م املتميز، وفئ���ة الأ�صتاذ 

وفئة  املتمي���ز حمليا،  اجلامعي 

الأ�صتاذ اجلامعي املتميز عربيا/، 

وجمال التعليم وخدمة املجتمع 

/ فئة امل�ؤ�ص�ص���ات، وفئة الأ�رشة 

وجمال  املتمي���زة/،  الإماراتي���ة 

البح�ث  البح�ث الرتب�ية / فئة 

الرتب�ية، وفئ���ة بح�ث ودرا�صات 

اأدب الطف���ل /، وجم���ال التاأليف 

الرتب�ي للطف���ل / فئة الإبداعات 

الرتب�ي���ة /، وجمال امل�رشوعات 

والربامج التعليمي���ة املبتكرة / 

فئة الأف���راد، وفئ���ة امل�ؤ�ص�صات، 

وفئة الطالب/.

»كلمة« ي�سدر ترجمة كتاب »خم�سة فوتونات: رحالت 

ال�سوء الرائعة عبر الزمان والمكان« 
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اأبوظبي-الوحدة:

 ح���ذرت �رشطة اأبوظب���ي ال�سائقني من 

خماط���ر عدم ترك م�ساف���ة امان كافية 

خلف املركبات الأمامية ..مو�سحة اأنها 

�سجل���ت نح���و 19327 خمالفة خالل 

الن�سف الأول من عام 2021م.

وذك���رت ان عدم اللت���زام برتك م�سافة 

اأمان كافية يت�سب���ب يف وقوع حوادث 

مروري���ة تنت���ج عنها خ�سائ���ر ب�رشية 

ومادي���ة منا�س���دة ال�سائق���ني �رشورة 

احلر�ص على اللت���زام بقوانني واأنظمة 

اأنف�سه���م وم�ستخدمي  املرور لوقاي���ة 

الآخرين من احلوادث املرورية  الطريق 

اجل�سيمة لفت���ة اإىل اأن خمالفة »عدم 

ترك م�سافة اأم���ان بني املركبات« ُتعد 

اأحد اأبرز اأ�سباب احلوادث املرورية على 

الطرق.

واأو�سح���ت مديرية امل���رور والدوريات 

ب�رشطة اأبوظبي ان الت�سبب يف احلادث 

ب�سبب عدم ت���رك م�سافة اأم���ان كافية 

يطبق عليها القانون رقم 5 ل�سنة 2020 

ب�ساأن حجز املركبات يف اإمارة اأبوظبي 

وه���ي القيمة املالية لفك حجز املركبة 

5,000 درهم على اأن يتم حجز املركبة 

اىل حني دفع القيمة املالية لفك احلجز 

ومل���دة اأق�ساها ثالث���ة اأ�سهر ويف حال 

�سداد امل�ستحق���ات حتال املركبة  عدم 

للبيع يف املزاد العلني، وكذلك تطبيق 

البند "52" يف قواعد واإجراءات ال�سبط 
املروري رق���م "178" ل�سنة 2017 على 

ال�سائق���ني املخالفني بعدم ترك م�سافة 

اأمان كافية خل���ف املركبات المامية" 

بغرام���ة تق���در 400 دره���م و 4 نقاط 

مرورية على قائد املركبة.

واأ�س���ارت اإىل خماط���ر قي���ام بع����ص 

ال�سائقني مب�سايقة املركبات التي ت�سري 

اأمامهم والقرتاب منها اإىل م�سافة قريبة 

واإجبارهم عل���ى اإخالء الطريق لهم من 

خالل ا�ستخ���دام الإ�ساءة العاك�سة واآلة 

التنبي���ه با�ستمرار ما يوؤدي اإىل ت�ستيت 

تركيز �سائق املركبة الأمامية وي�ساعف 

من خط���ورة وقوع احل���وادث املرورية 

اخلطرية.

الإجراءات  اتخ���اذ  وحثت على �رشورة 

الوقائي���ة الالزمة يف الأح���وال اجلوية 

املتغ���رية، برتك م�ساف���ة اأمان اأكرب بني 

املركبات خا�سة خ���الل انخفا�ص مدى 

الروؤية الأفقية ب�سب���ب ال�سباب، واأثناء 

نزول املطر وجتمع مياه على الطرق قد 

يعر�ص املركبات لالنزلق وعدم توقفها 

يف امل�سافة املنا�سبة.

واأو�سح���ت اأن اأولويته���ا ال�سرتاتيجية 

تركز عل���ى جعل الط���رق اأك���ر اأمانًا 

بتطبيق لوائح ال�سالمة املرورية وزيادة 

الثقافة املرورية، وخف�ص عدد احلوادث 

املوؤدية للوفيات والإ�سابات البليغة.

وكان���ت �رشط���ة اأبوظبي بث���ت موؤخراً 

ع���رب ح�ساباتها على مواق���ع التوا�سل 

ملخالف���ات  فيديوه���ات  الجتماع���ي 

وحوادث مروري���ة حقيقية وقعت على 

الإم���ارة بهدف توعي���ة اجلمهور  طرق 

بخط���ورة عدم ترك م�ساف���ة كافية بني 

املركبات عل���ى الطرق يف اإطار ر�سدها 

للمخالف���ات املرورية على الطرق على 

مدار ال�ساعة تعزيزا لل�سالمة.

دبي-الوحدة: 

اأطلق حي دب���ي للت�سميم )d3(، الوجهة 

العاملي���ة للفنون والهند�س���ة املعمارية 

والأزياء والت�سميم، معر�سًا جديداً بعنوان 

"ال�سيف املبتكر" بهدف متكني املواهب 
وتر�سي���خ مكانة دب���ي عا�سمة عاملية 

يف خمتلف جمالت الت�سمي���م والإبداع 

والفنون، وذلك �سمن حملة احلي العاملية 

التي اأطلقت بداية العام بعنوان "البتكار 

هويتنا".
ويت�سمن معر�ص "ال�سيف املبتكر" الذي 

ي�ستمر حتى نهاية �سهر اأغ�سط�ص، �سل�سلة 

فعالي���ات وور�ص عم���ل اإبداعية جمانية 

تقدمها موؤ�س�سات معنية بالفن والت�سميم 

من بينها "ت�سكيل" و"�سغف" و"ميزو دي 

فلورز"، كما �سي�ستم���ع الزوار مبجموعة 
متنوعة من التجارب املميزة والعرو�ص 

احل�رشي���ة. وم���ن �ساأن ه���ذه الفعاليات 

والن�ساطات املبتكرة اأن ت�سجع املوهوبني 

على �سقل مهاراتهم والإطالع على جتارب 

جدي���دة متا�سي���ًا م���ع ا�سرتاتيجية دبي 

لالقت�س���اد الإبداعي الرامية اإىل م�ساعفة 

ع���دد العاملني يف القط���اع الإبداعي يف 

الإمارة بحلول العام 2025. 

ويف هذا ال�سدد، قالت خديجة الب�ستكي، 

املديرة التنفيذية حل���ي دبي للت�سميم: 

"يعترب "ال�سيف املبتكر" املرحلة التالية 
من حملة احلي العاملية التي اأطلقت بداية 

العام بعنوان "البت���كار هويتنا" والتي 

تهدف اإىل ت�سجيع اإيجاد ت�سورات مبتكرة 

ع���ن عاملنا ما بعد اجلائح���ة والتعامل 

م���ع الت�سميم م���ن وجهة نظ���ر جديدة 

حولن���ا. كما ن�سعى من خاللها اإىل اإعادة 

بناء املجتمع���ات وتعزيز منوها وحتفيز 

القت�ساد القائم على املعرفة والبتكار يف 

دولة الإمارات. وتتما�سى هذه اجلهود مع 

روؤية قيادتن���ا الر�سيدة لتحويل دبي اإىل 

وجهة عاملي���ة لالإبداع وعا�سمة عاملية 

لالقت�ساد الإبداعي". 

واأ�ساف���ت: "�سيوف���ر معر����ص "ال�سيف 

املبتك���ر" جمموع���ة وا�سعة م���ن ور�ص 

العمل املبتكرة والإبداعية بالإ�سافة اإىل 

جتارب وفعاليات وعرو�ص مميزة تهدف 

اإىل اإ����رشاك الأفراد باقرتاح اأفكار ومفاهيم 

جديدة وتعلم مهارات ت�سميم جديدة".

ومن �سمن اأجندة املعر�ص، �سيكون الزوار 

 Drop In & على موعد مع �سف الر�سم

 Draw: Travel Journaling
الذي يعلم امل�ساركني املنهجيات والطرق 

املختلف���ة ل�سناعة كت���ب اأدب الرحالت. 

وباإمكان ال�سغار والكبار اأي�سًا امل�ساركة 

 Cardboard عم���ل  ور�س���ة  يف 

كيفي���ة  تعل���م  الت���ي   Monsters
ابتكار حت���ف فنية رائعة با�ستخدام مواد 

منوعة و�سديقة للبيئ���ة. يذكر اأن جميع 

ال�سفوف جمانية وتتبع معايري ال�سحة 

وال�سالمة والإجراءات الحرتازية. و�ستكون 

املقاع���د حم���دودة، وميك���ن امل�ساركة 

https:// بالت�سجي���ل ع���رب الراب���ط

dubaidesigndistrict .

com/the-community/

.events

دبي-الوحدة:

اأقي���م يف فن���دق �سوي�ص اأوتي���ل الغرير 

حف���اًل ممي���زاً  لتخري���ج )4( طلبة من 

ذوي متالزمة داون تلق���وا تدريبًا مهنيًا 

عل���ى مدار �ستة اأ�سه���ر، وقد ح�رش حفل 

التخريج  الدكتورة منال جعرور رئي�ص 

اإدارة اجلمعية والأ�ستاذة/ نوال  جمل�ص 

اآل نا����رش نائب رئي�ص جمل����ص الإدارة 

ومدير عام الفن���دق ال�سيد دومنيك اآريل 

واأهايل اخلريجني.

ه���ذا واأعرب���ت الدكتورة من���ال جعرور 

عن �سكرها وتقديره���ا ملدير عام فندق 

�سوي�ص اأوتيل الغرير وفريق عمله وقالت: 

لق���د اكت�سب اأبناوؤنا م���ن ذوي متالزمة 

داون يف هذا الربنامج التدريبي املهني 

املتميز مه���ارات جدي���دة يف موا�سيع 

ع���دة �سمل���ت ترتيب الغ���رف، اإجراءات 

النظافة والتعقيم، التح�سري للمنا�سبات 

اخلا�سة وتزيني الغرف، ترتيب القاعات، 

والع�سائر  وال�سوك���ول  احللويات  اإعداد 

وامل�رشوبات وتن�سيق احلدائق والعناية 

بها. 

باإك�ساب  الربنامج  واأ�سافت: كما متي���ز 

الطلبة فن التعام���ل واتيكيت ال�سيافة 

وال�ستقبال.

م���ن جانبها عربت الأ�ست���اذة/ نوال اآل 

نا�رش عن بالغ �سكرها وتقديرها لإدارة 

الفندق ممثلة باملدير العام وامل�سوؤولني 

عن الربنامج وقالت: لقد �سعرنا ب�سعادة 

غام���رة ونحن ن���رى اأبنائن���ا من ذوي 

متالزم���ة داون يتوج���ون يف هذا حفل 

خا�ص بهيج روعي فيه كافة الإجراءات 

الحرتازية ل�سمان �سالمتهم.

هذا وم���ن اجلدير بالذك���ر اأن مثل هذه 

الربامج التدريبية املهنية متنح الفر�سة 

لذوي متالزم���ة داون لتطوير مهاراتهم 

وتنمي���ة ميولهم املهني���ة، و�سوف يتم 

ا�ستئن���اف التعاون  بط���رح املزيد من 

الربامج التدريبية يف الفرتة القادمة.

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات .. 

8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتالثالثاء 13 يوليو 2021 ــ العـدد 14794 

»وزارة �سوؤون الوطني االتحادي« 

ت�ستعر�ض اإنجازات االإمارات في 

اإدارة االنتخابات

جمعية االإمارات لمتالزمة داون وفندق �سوي�ض اأوتيل الغرير 

يحتفالن بتخريج ذوي متالزمة داون

»التحكيم« ترف�ض 

و�رشكة ميناء جيبوتي مملوكة بن�سبة 

23.5% ل�رشك���ة »ت�ساينا مري�سانت�ص 

/ املح���دودة«  القاب�س���ة  ب���ورت 

 China Merchants Port
 /Holdings Company Ltd
يف هونغ كون���غ، بينما متتلك حكومة 

جيبوتي باقي اأ�سهمها.

واأكد قرار حمكم���ة التحكيم اأن اتفاقية 

امل����رشوع امل�س���رتك مل يت���م اإنهاوؤها 

واأنها ل ت���زال بكامل النفاذ والأثر، كما 

ق�ست ب���اأن �رشكة مين���اء جيبوتي ل 

تزال م�ساهمة يف امل����رشوع امل�سرتك، 

واأن حماولتها لنقل ملكية اأ�سهمها اإىل 

احلكوم���ة لي�ص لها اأي تاأثري. و�سيبا�رش 

التحكي���م املرحل���ة الثاني���ة لتحديد 

التعوي�س���ات امل�ستحق���ة ملوانئ دبي 

العاملية م���ن �رشكة مين���اء جيبوتي. 

كما اأُمرت �رشكة ميناء جيبوتي ب�سداد 

التكالي���ف القانونية حتى الآن ملوانئ 

دب���ي العاملية والبالغ���ة 1.7 مليون 

جنيه اإ�سرتليني.

وُيع���د احلكم اجلديد �سابع قرار ت�سدره 

حمكمة اأو هيئة ق�سائية دولية ل�سالح 

موانئ دبي العاملية يف نزاعها القائم 

مع حكومة جيبوتي. وياأتي هذا احلكم 

بعد حكم اآخر �سدر يف 31 يوليو 2018 

م���ن قبل حمكمة حتكي���م اأخرى تابعة 

 /LCIA/ ملحكمة لندن للتحكيم الدويل

اتفاقي���ة المتياز اخلا�سة  باأن  يق�سي 

مبحطة حاويات دوراليه ل تزال �سارية 

وملزمة على الرغم من جهود احلكومة 

للته���رب م���ن التزاماته���ا التعاقدية، 

وحكم اآخر �س���ادر يف 10 يناير 2020 

ياأمر احلكومة باإعادة حمطة احلاويات 

اإىل موان���ئ دبي العاملي���ة. كما اأمرت 

حمكم���ة حتكيم ثالث���ة احلكومة بدفع 

تعوي�سات ل�رشكة امل�رشوع امل�سرتك /

التي متتل���ك فيها موانئ دبي العاملية 

ح�س���ة الثلث/ مببل���غ 485.7 مليون 

دولر اأمريكي لنته���اك حقوق المتياز 

احل�رشية اخلا�س���ة بها، نتيجًة لإن�ساء 

مين���اء دوراليه متع���دد الأغرا�ص ومبا 

ي�سمل بع����ص الر�سوم غ���ري املدفوعة 

حلرك���ة م���رور احلاوي���ات الت���ي تتم 

مناولتها يف موانئ اأخرى يف جيبوتي، 

بينما مل متتث���ل حكومة جيبوتي بعد 

لأٍي من تلك الأح���كام، وتوا�سل انتهاك 

التزاماتها الدولية.

واأك���دت موانئ دب���ي العاملية جمدًدا 

اأنه���ا �ستوا�سل اتباع جمي���ع الو�سائل 

القانونية للدفاع عن حقوقها كم�ساهم 

و�ساح���ب امتياز يف حمط���ة حاويات 

دوراليه يف مواجه���ة جتاهل احلكومة 

ال�سارخ ل�سيادة القانون وعدم مراعاة 

العقود التجارية امُللزمة. كما اأو�سحت 

اأن���ه على الرغم من مرور ثالث �سنوات، 

مل تقدم حكومة جيبوتي بعد اأي عر�ص 

للتعوي����ص يف حماولة لإيجاد ت�سوية 

تفاو�سية للنزاع.

اأكرب  وُتعد حمط���ة حاوي���ات دوراليه 

جهة توظيف واأكرب م�سدر لالإيرادات يف 

جيبوتي، وحق���ق ت�سغيلها اأرباًحا يف 

كل عام منذ افتتاحها، ووجدت حمكمة 

ا املحكمة التجارية  حتكيم دولية واأي�سً

الإجنليزية اأنها حققت »جناًحا كبرًيا« 

جليبوت���ي حت���ت اإدارة موان���ئ دب���ي 

العاملية.

»�أدنوك« تن�ضم

 كم�س���ادر للطاق���ة واأك���ر م���ن 228 

م�رشوع���ًا وا�سع النطاق قيد التنفيذ يف 

خمتلف مراحل وجمالت اأعمال �سل�سلة 

القيمة لوقود الهيدروجني.

وبه���ذه املنا�سبة قال مع���ايل الدكتور 

�سلط���ان ب���ن اأحم���د اجلاب���ر وزي���ر 

املتقدم���ة  والتكنولوجي���ا  ال�سناع���ة 

»الرئي�ص التنفي���ذي ل�رشكة برتول اأبو 

ظب���ي الوطنية » اأدن���وك » وجمموعة 

ل�رشكة  املنت���دب  الع�سو  �رشكاته���ا« 

ب���رتول اأبوظب���ي الوطني���ة »اأدنوك«: 

»متا�سيًا مع توجيهات القيادة الر�سيدة 

بتعزيز املكانة املتقدمة لدولة الإمارات 

يف جمال الطاقة، وا�ستك�ساف ومتابعة 

الفر�ص املحتملة يف جم���ال م�ساريع 

الهيدروجني لتعزيز ريادة دولة الإمارات 

يف ه���ذا املج���ال، ي�سعدن���ا الن�سمام 

اإىل جمل����ص الهيدروج���ني ونتطلع اإىل 

التعاون مع اأع�سائه واأمانته للنهو�ص 

با�ستخدام الهيدروجني كم�سدر للطاقة 

منخف�ص الكربون«.

واأ�س���اف: »ت�ستمر زي���ادة الطلب على 

الطاق���ة بالتزامن مع الزيادة ال�سكانية 

يف الع���امل وت�س���ارع وت���رية التنمية 

القت�سادية، وفيما ي�سهد العامل حتوًل 

يف قطاع الطاقة، تزداد احلاجة لإنتاج 

املزيد م���ن الطاق���ة باأقل ق���در ممكن 

اأدنوك على  من النبعاث���ات. وتعم���ل 

تعزي���ز ريادته���ا يف ال�س���وق النا�سئة 

للهيدروجني واأنواع الوقود احلاملة له، 

الزرقاء، بهدف امل�ساهمة  الأمونيا  مثل 

يف دعم جهود دول���ة الإمارات لتطوير 

�سل�سلة قيمة دولية لوقود الهيدروجني 

ومنظوم���ة �سناعي���ة متكاملة ميكنها 

توفري الإمدادات لكل من دولة الإمارات 

وال�سوق العاملية« وت�ستفيد اأدنوك من 

امليزات التناف�سية التي متتلكها كمنتج 

للهيدروج���ني الأزرق باأ�سعار تناف�سية، 

وم���ن اإدارته���ا لحتياط���ات وم���وارد 

هيدروكربونية وفرية منخف�سة التكلفة، 

وم���ن من�ساآته���ا لإنت���اج الهيدروجني 

والأمونيا على نطاق وا�سع، اإ�سافة اإىل 

ريادتها يف تكنولوجيا التقاط وتخزين 

الكربون وا�ستخدامه على نطاق جتاري 

على م�ستوى املنطقة، حيث تعد من�ساأة 

اأول من�ساأة  التابعة لأدنوك  »الريادة« 

جتاري���ة يف ال�رشق الأو�س���ط والعامل 

للتقاط وا�ستخدام وتخزين ثاين اأك�سيد 

الكربون من �سناعة احلديد وال�سلب.

وتخط���ط اأدنوك لال�ستفادة من اإنتاجها 

وبنيتها  الهيدروج���ني،  م���ن  احل���ايل 

ال�سرتاتيجية،  و�رشاكاته���ا  التحتي���ة 

والحتياطي���ات الهائل���ة م���ن الغ���از 

الطبيعي لتعزيز اأن�سطة دولة الإمارات 

واأبوظبي يف جمال الهيدروجني بهدف 

اأن ت�سب���ح واح���دة من اأك���رب منتجي 

الهيدروج���ني الأزرق واأقلهم تكلفًة يف 

العامل.

�لجي�ش �للبناني
 

وجرى ت�سلي���م امل�سبوط���ات، بح�سب 

البيان »وبو�رش التحقيق مع املوقوفني 

باإ�رشاف الق�ساء املخت�ص«.

يذك���ر اأن وحدات م���ن اجلي�ص اللبناين 

تقوم ب�س���كل �سبه يومي ب�سبط كميات 

من املواد املع���دة للتهريب اإىل �سورية 

والبنزين،  امل���ازوت  مادت���ي  وخا�سًة 

م���ن  املهرب���ني ومعظمه���م  وتوق���ف 

اللبنانيني وال�سوريني.

�ضر�كة ��ضتر�تيجية

بالإ�ساف���ة اإىل ال�ستفادة من جمموعة 

امل�سممة  املنتج���ات  من  ا�ستثنائي���ة 

خلدمة جمي���ع الأ�سول املدرجة اأو غري 

املدرج���ة، واحل�سول عل���ى �سبكة من 

اخل���رباء والبنى التحتي���ة على امتداد 

اأهم اأ�س���واق املنطقة، مبا يف ذلك دولة 

الإم���ارات العربية املتح���دة واململكة 

العربي���ة ال�سعودي���ة والكويت وعمان 

والبحرين وم����رش. و �سيتمكن العمالء 

من الو�سول اىل كافة اخلدمات املقدمة 

من قبل »�ستيت �سرتي���ت«، بالإ�سافة 

اإىل حلولها املتكامل���ة لتحليل واإدارة 

البيان���ات الت���ي تتكام���ل بدورها مع 

منتج���ات وخدم���ات الأوراق املالي���ة 

الإقليمي���ة التي يقدمها بن���ك اأبوظبي 

و�سبكت���ه  املحلي���ة  وخربات���ه  الأول 

الإقليمي���ة للحف���ظ املبا�رش ل���الأوراق 

املالية.

وقال���ت هن���اء الر�ستم���اين، الرئي����ص 

التنفي���ذي ملجموعة بنك اأبوظبي الأول 

اإن القط���اع ال�ستثم���اري يف منطق���ة 

ال����رشق الأو�س���ط يتمي���ز بالعديد من 

املقوم���ات الهامة، اأبرزه���ا وجود اأكرب 

عدد من �سنادي���ق الروة ال�سيادية يف 

العامل، اإىل جانب جمموعة متنوعة من 

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية اخلا�سة.

واأكدت اأن تلك املوؤ�س�سات حتتاج دائما 

اإىل اأدوات وحل���ول ا�ستثمارية متطورة 

تعزز ا�ستثماراتهم على م�ستوى ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا والعامل ، وتاأتي 

ال�رشاكة ال�سرتاتيجية بني بنك اأبوظبي 

الأول و«�ستي���ت �سرتي���ت« لتقدم اأول 

من�سة متكامل���ة ذات قدرات ا�ستثنائية 

تغطي جمم���ل الحتياجات، ومبا يلبي 

لال�ستثم���ارات  اخلا�س���ة  املتطلب���ات 

الإقليمي���ة والعاملي���ة ، ونتطلع قدمًا 

اإىل م���ا �ستثمر عنه ه���ذه ال�رشاكة من 

حت�سن ملمو����ص يف م�ستوى اخلدمات 

ال�ستثمارية املتوفرة يف املنطقة.

اأبوظبي-الوحدة:

�سارك���ت دول���ة الإم���ارات يف اأعم���ال "امللتقى 

الثالث لالإدارات النتخابي���ة يف الدول العربية" 

ال���ذي نظمت���ه جامعة ال���دول العربي���ة و�سعبة 

امل�ساعدة النتخابي���ة التابعة لالإدارة ال�سيا�سية 

بالأمم املتح���دة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

"امل�رشوع الإقليمي للدعم النتخابي يف املنطقة 
العربية".

مّثل الدولة خالل امللتقى الذي عقد يف عرب تقنية 

الت�س���ال املرئ���ي على مدار 3 اأي���ام حتت �سعار 

"النظم النتخابية يف الدول العربية"، وفد ر�سمي 
برئا�س���ة �سعادة �سامي بن عدي، الوكيل امل�ساعد 

لقطاع اخلدمات امل�ساندة يف وزارة الدولة ل�سوؤون 

املجل����ص الوطني الحتادي، و�س���م يف ع�سويته 

العديد م���ن امل�سوؤولني وكبار املوظفني يف وزارة 

الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني الحتادي ب�سفتها 

الأمانة العامة للجنة الوطنية لالنتخابات، وذلك 

اإىل جان���ب ممثلني ع���ن الإدارات النتخابية يف 

الدول الأع�ساء باجلامعة وممثلني عن املنظمات 

الإقليمي���ة والدولي���ة املتخ�س�س���ة يف ال�س���اأن 

النتخابي.

وقدم وفد الدولة خ���الل امللتقى ورقة ا�ستعر�ص 

فيها برنام���ج "التمكني ال�سيا�س���ي" الذي اأطلقه 

�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ خليف���ة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ص الدولة "حفظ���ه اهلل" يف خطابه مبنا�سبة 

الي���وم الوطن���ي لالحت���اد الراب���ع والثالثني يف 

ع���ام 2005، وال���ذي �س���كل خطة عم���ل وروؤية 

وطنية متكامل���ة لتفعي���ل دور املجل�ص الوطني 

ال�سيا�سية، وتر�سيخ  الحتادي، وتطوير امل�ساركة 

نهج ال�سورى وفق مراح���ل متدرجة تتما�سى مع 

خ�سو�سية جمتمع الإماراتي.

وقال �سع���ادة �سامي بن ع���دي اإن امللتقى �سكل 

فر�سة مثالية ل�ستعرا�ص الإجنازات التي حققتها 

دولة المارات يف بناء جتربة برملانية رائدة وفق 

م�س���ار حدد مالحمه برنام���ج التمكني ال�سيا�سي 

ل�ساحب ال�سم���و ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" الذي يهدف اإىل تفعيل 

دور املجل�ص ك�سلطة م�ساندة للحكومة يف العمل 

على خدمة الوطن واملواطن ترت�سخ من خالله قيم 

امل�ساركة ونهج ال�سورى وفق م�سار متدرج منتظم 

ب�ساهم يف بناء جتربة برملانية تتنا�سب واملكانة 

املتقدمة التي حتتلها الدولة على كافة املوؤ�رشات 

العاملية.

اإقبال كبير على جناح مجل�ض حكماء الم�سلمين 

بمعر�ض القاهرة للكتاب

القاهرة ـ وام:

يتوا�س���ل الإقبال الكثيف على جن���اح جمل�ص حكماء 

امل�سلمني مبعر����ص القاهرة الدويل للكت���اب، لقتناء 

اإ�س���دارات املجل����ص التي تتنوع ب���ني كتب يف الرتاث 

والفك���ر والفل�سف���ة، وجمموعات خم�س�س���ة لالأطفال، 

للتنا�سب مع جميع الفئات من زوار املعر�ص.

ونفدت الطبعة الأوىل من كتاب "القول الطيب" لف�سيلة 

الإمام الأك���رب اأ.د اأحمد الطيب، �سي���خ الأزهر ال�رشيف، 

رئي����ص جمل�ص حكماء امل�سلمني، وب���داأ الإعداد لطبعة 

ثاني���ة من الكت���اب؛ نظ���ًرا لالإقبال الكبري م���ن الزوار 

على اقتنائه، ويجمع الكت���اب خطابات ف�سيلة الإمام 

وكلماته يف العديد من املوؤمترات والأحداث الدولية.

19 األف مخالفة »عدم ترك م�سافة اأمان كافية« باأبوظبي 

خالل الن�سف االأول من 2021

حي دبي للت�سميم يطلق معر�ساً بعنوان »ال�سيف المبتكر« 
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الثالثاء 13 يوليو 2021-العـدد 14794

ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�سفية �سركة�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  تاون فيو للمقاوالت العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 8 - 0 السيد خليفة هامل خادم 

الغيث واخرين 

  CN-2512230 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  ام ايه بارترنز محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-7-4 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2105018189    

 تاريخ التعديل:   2021-7-11 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   رشكة كلري وذر لصناعة املجاري الهوائية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: Not Required - غري متطلب

   CN-2003378 :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 13-6-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2124001217    

 تاريخ التعديل:   2021-7-11 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  رشكة املدينة املتقدمة للمقاوالت املعدنية ذ.م.م  

عابد  راشد محمد   ، - ق 35 مكتب 38  م 39  الرشكة: مصفح  عنوان   

شاهني املنصوري 

  CN-1138174 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  قانونيون،   محاسبون  اس  ايه  ان  السادة/   تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-5-19 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   21050511827   

 تاريخ التعديل:   2021-7-12

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعـــــــــالن �شطب قيد 

 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الســـادة / رشكة امريكان اليف انشورانس 

قيد  شطب  بطلب  تقدمت  املتحدة،قد  الواليات  الجنسية:  كومباين 

فرع الرشكة يف إمارة ديب العنوان: ديرة، القرهود، مكتب ملك مرصف 

القرهود، ديب، ص.ب: 111263،  واملقيدة تحت  االمارات االسالمي، 

رقم «6» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــرتاض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 اسم الرشكة:  اونتاريو تصميم وتنفيذ ادارة املشاريع  ش. ذ.م.م 
العنوان  : مكتب  رقم 6 ملك راشد عبيد راشد الكلباين، الخبييص، ديرة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:    1506111رقم الرخصة 898915  

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار: 11-8-2020     تاريخ تصديق القرار:  2020-8-11

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  الكائن مكتب رقم 
فاكس: 045588204    04 التجاري 5588206  الخليج  بر ديب،  امني،  عادل  ملك يرسي   703
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم الرشكة :   عذراء للتجارة العامة  ش.  ذ.م.م 
العنوان : محل رقم 5 ملك زينات للعقارات ، السبخة ، ديرة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1099444  رقم الرخصة 674100   

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 
ومدققوا  قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  7-6-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-6-7

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 303 
فاكــــس:   04  2272828  : رقم  هاتف   البطني  رقة  مكتوم،  آل  مانع  راشد  مانع  الشيخ  ملك 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  قني للتجارة العامة   ش.  ذ.م.م 
العنوان :    محل 10 ملك سكينه عيل، عيال نارص 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1173408   رقم الرخصة   735130        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    27-6-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-6-27 

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   بيت مرسال للنقل والتخزين   ش.  ذ.م.م 
 ، والفواكه  الخضار  مكتوم، سوق  ال  بن خليفة  الشيخ سهيل  ملك   22 رقم  :   مكتب  العنوان 

العوير . 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1100400  رقم الرخصة 674960         
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    30-6-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-6-30 

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل   
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتــــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة:  بيت خمس نجوم لالعامل الفنية  ش. ذ.م.م 
العنوان  : مكتب رقم 2001 ملك راجيندرا كومار جاكسينغ رامايا، الخليج التجاري، بر ديب

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:    80211 رقم الرخصة   580345  

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار:  20-5-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-5-20

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  الكائن مكتب رقم 
فاكس: 045588204    04 التجاري 5588206  الخليج  بر ديب،  امني،  عادل  ملك يرسي   703
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم املصفي:  يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية رشكة / اونتاريو تصميم وتنفيذ ادارة املشاريع   ش. ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار: 11-8-2020     تاريخ تصديق القرار:  2020-8-11

 04 املعني هاتف   5588206   املصفي  إىل  التقدم  أو مطالبة  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 

فاكس: 045588204 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /   عذراء للتجارة العامة   ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  7-6-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-6-7

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / قني للتجارة العامة ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    27-6-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-6-27 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / بيت مرسال للنقل والتخزين  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    30-6-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-6-30 

 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:   يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية رشكة / بيت خمس نجوم لالعامل الفنية   ش. ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار:  20-5-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-5-20

 04 املعني هاتف   5588206   املصفي  إىل  التقدم  أو مطالبة  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 

فاكس: 045588204 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�إعالنات

عن  ذ.م.م  الهندسية  لالستشارات  الذكية  املباين  تعلن رشكة   
تاريخ االعالن وتغيري  ابتداء من  الحايل  بالختم  التعامل  إلغاء 
التعامل  يسمح  ال    - املرفق  النموذج  بحسب  الختم  شكل 
املسؤولية  طائلة  تحت  يكون  سوف  واال  القديم  بالختم 

القانونية بعد نرش هذا اإلعالن بالجريدة.

 تغيير �شكل الختم

الثالثاء 13 يوليو 2021-العـدد 14794

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 351229 

تاريخ: 2021/05/18
 بيانات األولوية: 

 االسم: ديليفري هريو اس يئ
وعنوانه: أورانينربجر اس يت آر. 70، برلني 10117، أملانيا. 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:16
للكؤوس،  ورقية  حامالت  ورقية،  أكياس  ورقية،  كؤوس  تغليف،  مواد   

صناديق وورق لف، لصاقات، مناديل.
 وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة #EVERYDAY بخط وطريقة 
مميزة عىل يسارها رمز الهاشتاغ تحتها كلمة ROASTERY بخط صغري 

داخل مستطيل وجميع الكلامت باللغة اإلنجليزية.
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 
التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما 

من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 351237 

تاريخ: 2021/05/18

 بيانات األولوية: 

االسم: ديليفري هريو اس يئ

وعنوانه: أورانينربجر اس يت آر. 70، برلني 10117، أملانيا. 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات املطاعم لتوفري األطعمة واملرشوبات.

العالمة عبارة عن كلمة #EVERYDAY بخط وطريقة  العالمة:  وصف 

مميزة عىل يسارها رمز الهاشتاغ تحتها كلمة ROASTERY بخط صغري 

داخل مستطيل وجميع الكلامت باللغة اإلنجليزية.

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 

التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما 

من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

EAT 172168 EAT 172169
 نموذج �إعالن �لن�شر نموذج �إعالن �لن�شر
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لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201
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:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ºgÉa  ï«°ûdG  Öë£°UG

 ábQÉ°ûdG  ‘  á«eƒµ◊G  äÉbÓ©dG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ájQƒ¡ªL ÒØ°S õjÒH GÒH ¢SQ’ IOÉ©°S øe Óc

 ƒJƒ°S  ΩÉ«∏jh  IOÉ©°Sh  ádhódG  iód  ’Éª«JGƒZ

 ≈∏Y ádƒL ‘ ádhódG  iód ÉµjQÉà°Sƒc π°üæb

 É¡dÓN Éaô©J ábQÉ°ûdÉH "áªµ◊G â«H" ≥aGôe

 çóMCG óMCÉc ¬eó≤j …òdG êPƒªædGh ¬àjDhQ ≈∏Y

.á«Hô©dG á≤£æŸGh äGQÉeE’G ‘ πÑ≤à°ùŸG äÉÑàµe

 óLÉe  ï«°ûdG  øe  πc  Qƒ°†ëH  IQÉjõdG  äAÉL

 ‘  á«eƒµ◊G  äÉbÓ©dG  IôFGO  ôjóe  »ª°SÉ≤dG

 …OÉ°üàb’G QÉ°ûà°ùŸG Ó«°SÉH ¬jRƒLh ábQÉ°ûdG

 ¢Uôa  á°ûbÉæe  ”  å«M  ’Éª«JGƒZ  IQÉØ°ùH

 ’Éª«JGƒZ øe πµd  ábQÉ°ûdG  ‘ Ú∏ØM º«¶æJ

 ájƒÄŸG  iôcòdG  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæÃ  ÉµjQÉà°Sƒch

 ΩÉ≤j É«æa É°Vô©e ¿Éæª°†àj Éª¡æe πµd á«fÉãdG

 øe »°SÉeƒ∏HO óah Qƒ°†ëH ´ƒÑ°SCG  QGóe ≈∏Y

.øjó∏ÑdG

 ≈©°ùJ ábQÉ°ûdG ¿EG »ª°SÉ≤dG ºgÉa ï«°ûdG ∫Ébh

 ¿óŸG øe É¡JGÒ¶f ™e É¡JÉbÓY ≥«KƒJ ¤EG ÉehO

 ÉµjQÉà°Sƒch ’Éª«JGƒZ ¿óe É¡«a ÉÃ á«ŸÉ©dG

 ≈∏Y ÉjOÉ°üàbGh É«aÉ≤K IQÉeE’G ìÉàØf’ Gó«cCÉJ

 QGƒ◊G ≥«≤– ‘ É¡à«é«JGÎ°S’ Gó«°ùŒh ⁄É©dG

 Ωó≤àdGh QÉgOR’G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ÊÉ°ùfE’G ‘É≤ãdG

.Üƒ©°ûdG ÚH ºgÉØàdG Qƒ°ùL AÉæÑH ¿Î≤ŸG

 "áªµ◊G â«H" á«ªgCG »ª°SÉ≤dG ºgÉa ï«°ûdG ócCGh

 á«°Uƒ°üîH  É¡¨∏H  »àdG  á«ŸÉ©dG  áfÉµŸGh

 ¬æe  π©Œ  »àdG  IójôØdG  ¬ØFÉXhh  ¬ª«ª°üJ

 ¿CG ≥ëà°ùj ÉjQÉ°†M ÉMöUh ábQÉ°û∏d IôîØe

 É≤ªY ÌcCG IQƒ°U øjƒµàd ábQÉ°ûdG ±ƒ«°V √Qhõj

 ádhO äÉ¡LƒJh IQÉeEÓd ‘É≤ãdG  ´höûŸG øY

.äGQÉeE’G

 π°üæbh  ’Éª«JGƒZ  ÒØ°S  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe

 â«H"  ¬Ø«°†j  ÉÃ  IQÉjõdG  ∫ÓN  ÉµjQÉà°Sƒc

 IQÉeE’  …QÉ°†◊Gh  ‘É≤ãdG  ó¡°ûª∏d  "áªµ◊G

 »FÉæãà°S’G  ¬ª«ª°üJ  ≈∏Y  É«æKCGh  ábQÉ°ûdG

 AGô≤∏d  É¡eó≤j  »àdG  á«aô©ŸG  äÉeóÿGh

 ´höûe  ‘  ó¡L  øe  √Oƒ≤j  Éeh  ÚãMÉÑdGh

 áaô©ŸG ™ªà› AÉæH ≈∏Y ºFÉ≤dG ‘É≤ãdG IQÉeE’G

 ≥«≤ëàd äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G äÉbÉ£H ¢Vƒ¡ædGh

 ÜÉàµdG óªà©J áeGóà°ùeh á∏eÉ°T ájQÉ°†M á°†¡f

 äÉaÉ≤K  ∞∏àfl ™e  π°UGƒàdGh  Qƒ£à∏d  Ó«Ñ°S

.⁄É©dG

..

17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14794 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 13 AÉKÓãdG
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

ábQÉ°ûdG »a záªµëdG â«H{ ¿GQhõj ÉµjQÉà°Sƒc π°üæbh ’Éª«JGƒZ ô«Ø°S

 kÉ«ªdÉY »fÉãdGh kÉ«HôY ∫hC’G :zIÉ«ëdG á qæ o°S{`H »ª°ùédG ø«°ùM

YouTube »a

zá«aÉ≤ãdG á«°SÉeƒ∏HódG { »a kÉ«∏«gCÉJ kÉéeÉfôH òØæJ zábQÉ°ûdG OQGƒe{

ô°üe ` ä’É°üJEÓd z˛fQhG{ á«ªdÉ©dG ácô°ûdG ™e ¬fhÉ©J

 äÉ≤«Ñ£J 8 ΩGóîà°S’ É¡«∏eÉ©àe ƒYóJ »HO Ö°UÉ≤e

íFÉHòdG Ö∏£d á«cP

:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 ,á«ŸÉ©dG  äÉ°üæŸGh  πaÉëŸG  QGƒ°ûe

 ÖJGôŸG ≥≤ëj ,iƒàëŸG á≤ãH Qƒ°†◊Gh

 »JGQÉeE’G  ¿ÉæØdG  IOÉ©°S  iód  É«∏©dG

 ¥ƒa ¢VqƒØŸG ÒØ°ùdG"  »ª°ù÷G Ú°ùM

 á«YÉªàLE’G  ¬à«æZCG  ∫ƒ°üëH  ,"IOÉ©dG

 õcôŸG ≈∏Yh kÉ«HôY ¤hC’G "IÉ«◊G áqæ o°S"
 IôKDƒe á«FÉYO á«æZCG ÌcCÉc kÉ«ŸÉY ÊÉãdG

 »ŸÉ©dG  Ò¡°ûdG  ™bƒŸG  ‘  IógÉ°ûeh

 ƒ«fƒj  1  ÚH  IÎØ∏d  YouTube
 öûY ÚH øeh ,2021 ƒjÉe 30 h 2020

 Ö°ùM ∂dPh ,⁄É©dG ‘ á«fÓYEG äÉ«æZCG

 ÈY  ™bƒª∏d  ÊÓYE’GG  º°ù≤dG  QGó°UEG

 YouTube Ads " á«ª°SôdG ¬à°üæe

."Leaderboard
 »ŸÉ©dG  RÉ‚E’G  Gòg  »ª°ù÷G  iógCGh

 ™«ªL  ÈY  áaÉc  »Hô©dG  Qƒ¡ªé∏d

 π°UGƒàdG  ™bGƒÃ  á«ª°SôdG  ¬JÉHÉ°ùM

 Éæà¨∏H  ..ˆG  π°†ØH"  :∫Ébh  »YÉªàLE’G

 ,»ŸÉ©dG  ΩGÎM’G  ÉæÑ°ùc  á«Hô©dG

 ºµªYóH ,kÉ«ŸÉY ¤hC’G ±ƒØ°üdG ÉfQqó°üJh

 :QÉ°üàNÉH .. ‹É¨dG ÉfQƒ¡ªL ºµàÑfih

."∑hÈe .. óéŸGh áÑëŸGh ìôØdG ºàfCG

 "IÉ«◊G áqæ o°S" á«æZCÉH »ª°ù÷G ¿hÉ©Jh

 ä’É°üJEÓd "˛fQhG" á«ŸÉ©dG ácöûdG ™e

 2020  ¿É°†eQ  ô¡°T  äQó°UoCGh  öüe  –
 øe ÌcCG ¤G É¡H IógÉ°ûŸG áÑ°ùf â∏°Uhh

 ∞dCG  295h  á«ŸÉY  IógÉ°ûe  ¿ƒ«∏e  78

 kÉMÉ‚ â≤≤Mh ,¿B’G ≈àM (ÜÉéYEG) ∂j’

 öüe  ‘  Qƒ¡ª÷G  ÚH  kGÒÑc  kGQÉ°ûàfGh

 πeC’G ìhQ ¬Jƒ°üH kGôKÉf ,»Hô©dG ⁄É©dGh

 ÚH π°UGƒàdGh πª°ûdG ⁄ ‘ ∫DhÉØàdG h

 √òg  πX  â– á°UÉNh  ,áÑMC’Gh  πgC’G

 äÉª∏c  øe  »gh  ,á«FÉæãà°SE’G  ±hô¶dG

 ¿É◊CGh ,ôªb âé¡H øÁCG »FÉæ¨dG ôYÉ°ûdG

 êÉ°ùµeh ™jRƒJh »∏«°ù©dG Oƒªfi ¿ÉæØdG

 .ˆG íàa »∏Y Î°SÉeh

 áqæ o°S"  á«FÉYódG  á«æZC’G  Iôµa  â∏ªMh

 á≤jô£H  Égôjƒ°üJ  ”  »àdG  "IÉ«◊G

 IÉ«◊G ‘ ÜQÉ≤àdGh ó©ÑdG ,Ö«∏c ƒjó«ØdG

 ¥É«à°TE’G  πMGôeh  ,á«eƒ«dG  á«YÉªàLE’G

 IOƒ©dGh  á∏FÉ©dGh  áÑMC’G  ÚH  áª∏dGh

 øe áYƒª› √ó°ùL Ée ƒgh ,ôØ°ùdG øe

.Ö«∏µdG ƒjQÉæ«°S ‘ …öüŸG ÜÉÑ°ûdG

 »ª°ù÷G Ú°ùM ∞qæ°ü oj »ŸÉ©dG QGƒ°ûŸG

 á«Hô©dG äÉ«°üî°ûdG iƒbCGh ºgCG ÚH øe

 ¬qæah  ¬àaÉ≤Kh  ¬é¡æÃ  ≈≤JQEG  ,IôKDƒŸG

 äÉMÉéædG  øe  ójó©dG  ≥qKhh  ,á«ŸÉ©∏d

 ‘ kÉÑ©°U kÉªbQ ¬æe â∏©L »àdGh ,IOqôØàŸG

 ∞bhh ,≈≤«°SƒŸG áYÉæ°Uh AÉæ¨dG ⁄ÉY

 á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG ºgCG ícQ ≈∏Y kÉflÉ°T

 ,É¡«a kÉ«îjQÉJ kGQƒ°†M kÓé°ùe ,á«ŸÉ©dGh

 ìöùe ‘ ∞≤j »HôY ¿Éæa ∫hCG ¿ƒµ«d

 ìöùe ‘ ∂dòc ,¢ùjQÉH ‘ hó«∏dG áYÉb

 áYÉbh ,ƒµ°Sƒe ‘ ≥jô©dG Ú∏eôµdG öüb

 áYÉb ìöùeh ,¿Éµ«JÉØdÉH ¢SOÉ°ùdG ∫ƒH

 ìöùeh ,QƒÑŸ’Gƒc ‘ iÈµdG äGô“DƒŸG

 º∏©dGh á«HÎ∏d IóëàŸG ·C’G áª¶æe ô≤e

 ∑QÉ°Th ,É°ùfôa ‘ "ƒµ°ùfƒ«dG" áaÉ≤ãdGh
 ó«Y  πØëH  º∏°ù oe  »HôY  ¿Éæa  ∫hCÉc

 …ÒÿG  "‹Éàf  …O  ƒJÒ°ùfƒc"  OÓ«ŸG

 »Hô©dG  øWƒdG  kGó«Mh  πqãeh  ,»ŸÉ©dG

 çó◊G  ‘  ⁄É©dG  ÒgÉ°ûeh  Ωƒ‚  ™e

 É©e  -  óMGh  ⁄ÉY"  »ŸÉ©dG  …ÒÿG

 ¬à∏≤f  ó qMƒe  »M åH  ÈY  "∫õæŸG  ‘

 π°UGƒàdG äÉ°üæeh á«ªbQh á«ŸÉY äGƒæb

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëaÉµŸ  »YÉªàL’G

 ¿Éæa  ∫hCÉc  íæ oeh  ,19-ó«aƒc  óéà°ùŸG

 ¿ÉLô¡e  ‘  ,á«ŸÉ©dG  IõFÉ÷G  »HôY

 ájƒæ°ùdG  á«ŸÉ©dG  ROQhhCG  ƒaGôH  õFGƒL

 á«Ñ©°T ÌcC’G ¿ÉæØdG áÄa øY ,≈≤«°Sƒª∏d

 ‘ ,É«≤jôaG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  ‘

.É«°ShQ ájQƒ¡ªL

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdÉH  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO  äòØf

 á«°SÉeƒ∏HódG  "  »∏«gCÉàdG  èeÉfÈdG

 øY ÚãMÉÑdG øe /47/ Oó©d " á«aÉ≤ãdG
 ÈY ;  IôFGódG  ΩÉ¶f  ‘ ÚLQóŸG  πªY

.Microsoft Teams èeÉfôH

 ¢ü°üîJ  »éjôN  èeÉfÈdG  ±ó¡à°SG

 äÉ°ü°üîàdGh  ,  á«dhódG  äÉbÓ©dG

 øe πªY øY ÚãMÉÑdG øe , ¬d áHQÉ≤ŸG

 ábQÉ°ûdG ‘ IQÉeE’G ≥WÉæeh ¿óe ™«ªL

.á«böûdG á≤£æŸGh ≈£°SƒdG á≤£æŸGh

 º°SÉL  Qƒ°üæe  QƒàcódG  èeÉfÈdG  Ωób

 IôFGódÉH ájöûH OQGƒe QÉ°ûà°ùe , »°ùeÉ°ûdG

 »°SÉeƒ∏HódG πª©dG ÚH §HôdG ±ó¡H òØ ofh

 ÉæŸÉY  ‘  áªYÉf  Iƒ≤c  ‘É≤ãdGh

 á«°SÉeƒ∏HódG  öUÉæY  ∫hÉæJh  öUÉ©ŸG

 QÉªãà°SG  á«Ø«ch  ,  ÉgQOÉ°üeh  á«aÉ≤ãdG

 á«HÉéjG Iô¶f ∑ÓàeGh , ‘É≤ãdG ´ƒæàdG

 º¡JÉaÉ≤Kh áØ∏àîŸG ¿Gó∏ÑdG Üƒ©°T øY

 ∫hódG ™e ¿hÉ©àdG õ«Ø–h º¡JÉ°SÉ«°Sh

 íeÉ°ùàdG á°SÉ«°S ™e ≥aGƒàj ÉÃ iôNC’G

.ádhódG ‘

 ≈∏Y  èeÉfÈdG  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ™∏WGh

 á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG

 öUÉæY  ºgCG  á°ûbÉæeh  ,  á«∏ëŸGh

 Iô¶f ∑ÓàeG »gh , á«aÉ≤ãdG á«°SÉeƒ∏HódG

 º¡JÉaÉ≤Kh ¿Gó∏ÑdG  Üƒ©°T øY á«HÉéjEG

 ÚH  ÈcCG  ¿hÉ©J  õ«Ø–h  º¡JÉ°SÉ«°Sh

 áÄ«ÑdG  hCG  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£Jh  ¿Gó∏ÑdG

 áaó¡à°ùŸG ∫hó∏d á«aÉ≤ãdG á«°SÉeƒ∏HódG

 ™e  ‘É≤ãdG  ´GöüdG  øe  ó◊Gh  kÉ«aÉ≤K

.áaó¡à°ùŸG ∫hódG

:ΩGh  ̀»HO

 »HO ájó∏Ñd á©HÉàdG »HO Ö°UÉ≤e äCGóH

 ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ÉÑ≤à°S’  É¡JGOGó©à°SG

 ≥ah  É¡JÉeóN  Ëó≤J  ¿Éª°†d  ∑QÉÑŸG

 ºàj å«M á«∏YÉa ÉgÌcCGh ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG

 äÉ≤«Ñ£àdG  øe  áYƒª›  ™e  ¿hÉ©àdG

 áLÉ◊G  ¿hO  »°TGƒŸG  AGöûd  á«còdG

 ôaƒàJ Éªc Ö°ü≤ŸG ¤EG πeÉ©àŸG Qƒ°†◊

.∫RÉæª∏d π«°UƒàdG áeóN

 íFÉHòdG Ö∏£d á«còdG äÉ≤«Ñ£àdG πª°ûJh

 ‘  ájó∏ÑdG  ±GöTG  â–  íHòJ  »àdG

 "Oƒæ©dG" ≥«Ñ£J äÉ≤«Ñ£J 8 Ö°UÉ≤ŸG

 »côJ"  ≥«Ñ£Jh  "»°TGƒŸG"  ≥«Ñ£Jh

 "èjôØdG  ÜÉÑ°T"  ≥«Ñ£Jh  "íFÉHò∏d

 ≥«Ñ£Jh  "QGódG  íFÉHP"  ≥«Ñ£Jh

 "ÉæYQGõe  ∫ÓM"  ≥«Ñ£Jh  "»àë«HP"
 Tender/  Ωƒë∏d  QóæJ"  ≥«Ñ£Jh

 »MÉ°VC’G  Ö∏W  øµÁ  Éªc  /Meat
 QGO á«©ªL πãe ájÒÿG äÉ«©ª÷G øe

 ∫Ó¡dG áÄ«gh ájÒÿG »HO á«©ªLh ÈdG

 á«©ªLh ájÒÿG ∫ÉªY’G áÄ«gh ôªMC’G

 ÒÿG  â«H  á«©ªLh  ájÒÿG  ábQÉ°ûdG

.ΩÉ©£∏d äGQÉe’G ∂æH ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ájó∏Ñd  á©HÉàdG  »HO Ö°UÉ≤e ¢Uô–h

 á«eGôdG  Oƒ¡÷G  áaÉc  ∫òH  ≈∏Y  »HO

 äÉeóN Ëó≤Jh  Ú∏eÉ©àŸG  OÉ©°SEG  ¤EG

 º¡JÉ©∏£J ™e ≥aGƒàJ á«dÉY IOƒL äGP

 QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ™e º¡JÉLÉ«àMGh

 ‘  áYöùdGh  QÉ¶àf’G  äÉYÉ°S  π«∏≤J

 ¢UôM  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  äÉeóÿG  Ëó≤J

 äGAGôLE’G  áaÉc  ≥«Ñ£J  ≈∏Y Ö°UÉ≤ŸG

 ≈∏Y ®ÉØ◊G ±ó¡à°ùJ »àdG ájRGÎM’G

 ™ªàéŸG  OGôaCG  áaÉc  áeÓ°Sh  áë°U

 IQÉeE’G ‘ Ö°UÉ≤ŸG ΩGõàdG »JCÉj å«M

 ΩÉ≤ŸG ‘ á«ë°üdG äÉÑ∏£àŸG ∞∏àîÃ

.∫hC’G

 â≤∏WCG »HO Ö°UÉ≤e ¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh

 ¤EG  á«eGôdG  äGQOÉÑŸG  øe  áYƒª›

 ∞∏àflh ™ªàéŸG OGôaCG ™«é°ûJh õ«Ø–

 »°TGƒŸG  QÉŒh  AÉcöûdG  øe  äÉÄØdG

 ΩGóîà°SG ≈∏Y Ωƒë∏dG »YRƒeh ºMÓŸGh

 øe IOÉØà°S’G ±ó¡H á«còdG äÉ≤«Ñ£àdG

 äÉeóÿG  á°SÓ°Sh  IOó©àŸG  ÉgÉjGõe

 áaÉ°VE’ÉH É¡dÓN øe É¡Áó≤J ºàj »àdG

 ‹Éãe  πµ°ûH  Iõ¡› øcÉeCG  ÒaƒJ  ¤EG

 ¢üëØdG  AGôLEG  ó©H  Ωƒë∏dG  õ«¡éàd

 ∞°ûµdGh  »°TGƒŸG  íHPh  …ô£«ÑdG

 É¡∏«°Uƒàd  Gó«¡“  »FÉ¡ædG  …ô£«ÑdG

 áLÉ◊G  ¿hO  Ú∏eÉ©àŸG  ∫RÉæe  ¤EG

 Ö°UÉ≤ŸG  ¤EG  »°üî°ûdG  ºgQƒ°†◊

 QGhR  OóY  π«∏≤J  ‘  º¡°ùj  …òdG  ôeC’G

 »HO IQÉeEG áfÉµe õjõ©Jh áeóÿG õcGôe

 ÖfÉL  ¤EG  á«còdG  äÉeóÿG  ∫É›  ‘

 á≤∏©àŸG á«Ä«ÑdG ±GógC’G ‘ áªgÉ°ùŸG

 øe π∏≤j É‡ …QhôŸG ΩÉMOR’G π«∏≤àH

 áª°üÑdG" ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG  ÊÉK çÉ©ÑfG

 ó◊G ‘ áªgÉ°ùŸG øY Ó°†a "á«fƒHôµdG

 õjõ©Jh  ∫ƒéàŸG  ÜÉ°ü≤dG  IôgÉX  øe

 áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ÒjÉ©e

 OóY π«∏≤J ºàj Éªc .™ªàéŸG OGôaCG áaÉµd

 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG Ö°ùM Ú∏eÉ©àŸG

 ΩóY  øe  ócCÉàdG  ±ó¡H  Ö°UÉ≤ŸG  πNGO

 Éªc ¿ÉµŸG ¢ùØf ‘ Ú∏eÉ©àŸG ™ªŒ

 QÉ¶àf’G ä’É°U ‘ äÉª≤©e ™°Vh ”

 ”h êhôÿGh ∫ƒNódG óæY …ójC’G Ò¡£àd

 óMGh ¢üî°T óLGƒàj å«ëH πª©dG º«¶æJ

 ô¶àæj ÚM ‘ íFÉHòdG ΩÓà°SG óæY §≤a

 IóYÉÑàe  óYÉ≤e  ‘  Ú∏eÉ©àŸG  á«≤H

 ∫GƒW  …QhódG  º«≤©àdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 Ö°ü≤ŸG ≥aGôe ™«ªL ≈∏Y πª©dG IÎa

 äGöVÉfih  äGQhO  º«¶æJ  øY  Ó°†a

 ÚÑbGôŸGh Ö°UÉ≤ŸÉH Ú∏eÉ©∏d ájƒYƒJ

 ≈∏Y  ¢Uô◊G  QÉWEG  ‘ ∂dPh  º¡Ø«≤ãàd

.º¡jód á«YƒàdG ¿Éª°V

 ´hô°ûe ò«ØæJ CGóÑJ zábQÉ°ûdG áÄ«H{

ájôªëdG »a á«fÉLôªdG ÜÉ©°ûdG ´GQõà°SG

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 á«©«Ñ£dG  äÉ«ªëŸGh  áÄ«ÑdG  áÄ«g  ¥ôa  äCGóH

 ÜÉ©°ûdG  ´GQõà°SG  ´höûe  ò«ØæàH  ábQÉ°ûdG  ‘

 ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEÉH  ájôª◊G  á≤£æe  ‘ á«fÉLôŸG

 áeGóà°ùe á«ªæJ ≥«≤– ≈∏Y ´höûŸG πª©j å«M

 ´ƒæàdGh …ƒ«◊G AÉ£¨dG IOÉjRh ,ájôëÑdG AÉ«MCÓd

 ‘  ájôëÑdG  IÉ«◊G  π«gCÉJ  IOÉYEGh  »Lƒdƒ«ÑdG

.ájôª◊G á≤£æe

 áÄ«¡dG ¢ù«FQ ,…ójƒ°ùdG ∞«°S Éæg IOÉ©°S í°VhGh

 á≤£æe ‘ á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG ´GQõà°SG ´höûe ¿G

 IQÉÑY  ¤hC’G  ,Úà∏Môe  ¤EG  º°ù≤æj  ájôª◊G

 ôKÉµàdG  ∫ÓN øe  á«fÉLôŸG  ÜÉ©°ûdG  QÉãcEG  øY

 ÜÉ©°ûdG äGôª©à°ùe øe ÒÑc OóY êÉàfE’ …ö†ÿG

 ÜÉ©°ûdG √òg â«àØJ á«∏ªY ΩGóîà°SÉH ,á«fÉLôŸG

 ∑Ó°SCG/ óYGƒb ≈∏Y É¡à«ÑãJh IÒ¨°U äÉ«FõL ¤EG

 ÚH É¡≤ªY ìhGÎj á∏ë°V ≥WÉæe ‘ ,/á«fó©e

 ∫ÓN Égó°UQ ºK øeh ,QÉàeCG á©Ñ°S hCG QÉàeCG áà°S

 ∞«°üdG  π°üa  ‘  kIOÉY  ¿ƒµJ  »àdG  ƒªædG  IÎa

 ≈∏YCG ≥≤– É¡fC’ ∂dPh ,ôKÉµàdG º°Sƒe AÉ¡àfG ó©H

 ¢üî∏àJh ..AÉà°ûdG π°üØH áfQÉ≤e AÉ≤Hh ƒ‰ ä’ó©e

 øe  äGôª©à°ùŸG  √òg  π≤f  ‘  á«fÉãdG  á∏MôŸG

 É¡à«ªæJ OGôŸG øcÉeC’G ‘ É¡à«ÑãJh Égƒ‰ øcÉeCG

 áàa’ ƒªædGh AÉ≤ÑdG  ä’ó©e á©HÉàeh ,É¡à«ÑãJh

 IOÉŸG ΩGóîà°SG º«¶©J ≈∏Y πª©j ´höûŸG ¿CG ¤EG

 êÉàfE’  á«fÉLôŸG  ÜÉ©°ûdG  »gh  á«Lƒdƒ«ÑdG

 ∫ƒ°ü◊G øe k’óH äGôª©à°ùŸG øe IÒÑc äÉ«ªc

.ÉgóLGƒJ øcÉeCG øe É¡«∏Y

 ÜÉ©°ûdG øe ´GƒfCG á©HQCG ´GQõà°SG ” ¬fCG ¤EG âàØdh

 ,»Hô©dG è«∏ÿG ‘ á©FÉ°ûdG áÑ∏°üdG á«fÉLôŸG

 ,"ÉjQÉæHôJ"h  ,"õàjQƒH"h  ,"GQƒHhôcG"  »gh

 ‘ áeóîà°ùŸG  äÉ«æ≤àdG  Èà©Jh  "GÒé«JÓH"h

 ÉgQGôµJ øµÁ ≈àM ,ájÉ¨∏d á£«°ùH ´höûŸG Gòg

 ΩGóîà°SG ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ºà«°Sh ,kÓÑ≤à°ùe ádƒ¡°ùH

 øe kGóL ÒÑc OóY êÉàfEG ≈∏Y óYÉ°ùJ iôNCG äÉ«æ≤J

 IÒ¨°U √óMGh Iôª©à°ùe ΩGóîà°SÉH äGôª©à°ùŸG

.ºé◊G

 ‘ øªµJ á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG á«ªgCG ¿G âaÉ°VCGh

 ,∑Éª°SC’Gh  ájôëÑdG  äÉæFÉµ∏d  PÓeh  CÉé∏e  É¡fCG

 øª°†J  áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  á«eƒb  IhôK  »gh

 ´GQõà°SG  øe  ±ó¡dGh  ,»FGò¨dG  øeC’G  áeGóà°SG

 »àdG  ÜÉ©°ûdG  ´GƒfCG  ójó–  á«fÉLôŸG  ÜÉ©°ûdG

 øe áÑ°SÉæŸG á«Ä«ÑdG ±hô¶dGh ,É¡YGQõà°SG øµÁ

 ¿CG  øµÁ »àdG  äGQÉ«àdGh  IAÉ°VE’Gh  ≥ª©dG  å«M

 IOÉØà°S’G  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,èFÉàædG  π°†aCG  »£©J

 π«gCÉJ IOÉYEG ‘ áYhQõŸG ÜÉ©°ûdG ΩGóîà°SG øe

 ,ÊGôª©dG AÉæÑdG áé«àf IôeóŸG á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG

 áÄ«H  áÄ«¡J  h  áØ∏àfl  øcÉeCG  ‘  É¡àYGQR  h

 ÜòL h ∑Éª°SC’G ÚWƒJ h ¿ÉLôŸG ƒªæd áÑ°SÉæe

 »YƒdG  IOÉjR  h  IGƒ¡dG  h  Ú°UGƒ¨dG  ÜÉ£≤à°SG  h

 ÜÉ©°ûdG  ƒ‰  áÑbGôÃ  áeÉ©dG  h  Ú°UGƒ¨dG  iód

 ÜÉ©°ûdG  ´GQõà°SG  ´höûe  ºgÉ°ùjh  á«fÉLôŸG

 π«gCÉJ ‘ ºgÉ°ùj ájôª◊G á≤£æe ‘ á«fÉLôŸG

 âfÉc Ée ¤EG á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG ≥WÉæe IOÉ©à°SGh

 ájôëÑdG IÉ«◊G QÉgORG ‘ º¡°ùjh ,kÉ≤HÉ°S ¬«∏Y

 ´GQõà°SG äÉ«∏ªY ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,á«µª°ùdG IhÌdGh

 áÄ«Ñ∏d ¿RGƒàdG IOÉYEG ‘ º¡°ùJ á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG

 óYÉ°ùJh ,áeGóà°ùe ájôëH áÄ«H ÒaƒJh ,ájôëÑdG

 øeh ,¬«∏Y âfÉc Ée ¤EG Oƒ©J »c á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG

 ™ªL ºàj á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG áYGQR á«∏ªY ∫ÓN

 »c ,¢UÉØbC’G ‘ ´Qõ«d »©«Ñ£dG ¿ÉLôŸG ¢†©H

.ó©H Éª«a ôKÉµàJh ƒªæJ

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  âæ∏YCG

 øY ¢ùeCG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¢TÉbôb QƒfCG  á«ÁOÉcCGh

 á«ÁOÉcC’G  ‘  á«°SGQódG  èeGÈdG  çóMCG  ¥ÓWEG

 …òdGh  ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬Yƒf  øe  ∫hC’Gh

 ∫ÉªYC’G  ‘  ÜGOB’G  Òà°ùLÉe"  º°SG  πªëj

."ájƒªæàdGh á«fÉ°ùfE’G

 ∫Éªµà°SG  øµÁ  …òdG  èeÉfÈdG  ±ó¡à°ùjh

 Ú∏eÉ©dG  ô¡°TCG  á©°ùJ  ‘ á«°SGQódG  ¬JÉÑ∏£àe

 …ƒªæàdGh ÊÉ°ùfE’G πª©dG ä’É› ‘ Úªà¡ŸGh

 ∞∏àfl øeh ¬«a πª©∏d ÚfiÉ£dG  hCG  ‹hódG

.äÉ«°ùæ÷G

 kGRÉ‚EG  ójó÷G Òà°ùLÉŸG èeÉfôH ¥ÓWEG  ó©jh

 »àdG á«ÁOÉcC’G äÉMÉ‚ πé°S ¤EG ±É°†j kÉeÉg

 É¡«©°S  øª°V  ∂dPh  2014 ΩÉ©dG  ‘ â°ù°SCÉJ

 á«ª«∏©àdGh á«ÑjQóàdG èeGÈdG ÒaƒJ ¤EG ôªà°ùŸG

 Ö°UÉæŸG ‘ AÉ≤JQ’G øe ÜÉÑ°ûdG Úµªàd IôKDƒŸG

 »eƒµ◊Gh  »°SÉeƒ∏HódG  ∫ÉéŸG  ‘  ájOÉ«≤dG

 á«∏ª©dGh ájô¶ædG äGQÉ¡ŸG ¬àÑ∏£d ôaƒj å«M

 πª©∏d  º¡∏«gCÉJh  º¡JGQÉ¡e  á«ªæàd  ájQhö†dG

 ájƒªæàdGh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùŸG  ∫É›  ‘

.á«LQÉÿG

 IQOÉÑŸ ìÉ‚ IôªK èeÉfÈdG Gòg ¥ÓWEG ó©jh

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh øe πc â©ªL ácÎ°ûe

 òæe á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG á«ÁOÉcCGh á«dhódG

.2018 ΩÉ©dG

 »g á«°ù«FQ ä’É› á©HQCG øe èeÉfÈdG ∞dCÉàjh

 ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ô≤ØdGh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G

 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYC’Gh ,ÊÉ°ùfE’G  ‹hódG ¿ƒfÉ≤dGh

 äGQÉeE’G  ádhód  á«LQÉÿG  á°SÉ«°ùdGh  á«ªæàdGh

.IóëàŸG á«Hô©dG

 óYÉ°ùe »°ùeÉ°ûdG óªfi ¿É£∏°S IOÉ©°S øªKh

 á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 á«ÁOÉcCG ™e ácGöûdGh AÉæÑdG ¿hÉ©àdG á«dhódG

 »eÉæàŸG  QhódGh  á«°SÉeƒ∏HódG  ¢TÉbôb  QƒfCG

 áªgÉ°ùŸG ‘ á«ÁOÉcC’G ¬Ñ©∏J …òdG …QƒëŸGh

 á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG á°SÉ«°S ±GógCG ≥«≤– ‘

 øe Iõ«ªàe áYƒª› ÒaƒJ ∫ÓN øe á«JGQÉeE’G

 Ú°ü°üîàŸG øe π«L OGóYE’ á«ÑjQóàdG èeGÈdG

 …òdG ‹hódG …ƒªæàdGh ÊÉ°ùf’G πª©dG ∫É› ‘

.Ωƒj ó©H kÉeƒj ¬JGó«≤©Jh ¬JÉjó– OGOõJ

 ¬fÉH  RÉàÁ  èeÉfÈdG  ¿CG  ¤EG  ¬JOÉ©°S  QÉ°TCGh

 ≈∏Y  kGöüà≤e  ¢ù«dh  ⁄É©dG  ∫hO  πµd  óàÁ

 AÉ≤JQ’G ‘ ôKC’G ¬d ¿ƒµ«°S Ée äGQÉeE’G ádhO

 …ƒªæàdG πª©dG ó«©°U ≈∏Y ádhódG äÉeÉ¡°SEÉH

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CGh  á°UÉN  ‹hódG  ÊÉ°ùfE’Gh

 á«°VÉŸG  ÊÉªãdG  äGƒæ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  â¶aÉM

 äGóYÉ°ùª∏d ÚëfÉŸG ÈcCG øª°V É¡àfÉµe ≈∏Y

 É¡∏Nód  kÉ°SÉ«b  ⁄É©dG  ‘  á«ª°SôdG  á«FÉ‰E’G

.‹ÉªLE’G »eƒ≤dG

 ΩÉY ôjóe ¿ƒ«d ƒæjOQÉfôH IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 á«ÁOÉcC’G ¿EG á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG á«ÁOÉcCG

 Òà°ùLÉŸG  èeÉfôH  ìôW  ∫ÓN  øe  ™∏£àJ

 ΩOÉ≤dG π«÷G OGóYEG á∏°UGƒe ¤EG »∏ª©dGh …ô¶ædG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ IOÉ≤dG øe

 õ«‡  πµ°ûH  ≥aGƒàj  èeÉfÈdG  Gòg  ¿CG  í°VhCGh

 á«LQÉÿG  IQGRƒd  á«é«JGÎ°S’G  äÉ©∏£àdG  ™e

 äGQÉeE’G ádhO äÉ¡LƒJ Rõ©«°Sh ‹hódG ¿hÉ©àdGh

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸG √ÉŒ

.QÉgOR’Gh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ∫ÓN øe á«ŸÉ©dG

 äGQób  èeÉfÈdG  Rõ©j  :¬JOÉ©°S  ±É°VCGh

 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G AGÈNh πÑ≤à°ùŸG »«°SÉeƒ∏HO

 á°SÉ«°ùdG ‘ ¿ƒ°ü°üîàŸG A’Dƒg ¿ƒµ«°S å«M

 á«dÉ©a ÌcCG πµ°ûH πª©dG ≈∏Y øjQOÉb á«LQÉÿG

 äÉ©∏£J ≥«≤ëàd ,¢†©ÑdG º¡°†©H ™e ¿hÉ©àdÉH

 äÉ©ªàéª∏d  π°†aCG  ⁄ÉY  ƒëf  äGQÉeE’G  ádhO

.áaÉc

 ó«ªY  ÎdBG  ∑ôjEG  Qƒ«°ùahÈdG  ∫Éb  ¬à¡L  øe

 Ö∏W ∑Éæg :á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG á«ÁOÉcCG

 øjòdG  Ú«æ¡ŸG  ≈∏Y äGQÉeE’G  ádhO  ‘ ΩÉæàe

 ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ ájOÉ«b Ö°UÉæe ‹ƒJ º¡æµÁ

 á°SÉ«°ùdG ±GógCG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh á«fÉ°ùfE’G

.QÉª°†ŸG Gòg ‘ ádhó∏d á«LQÉÿG

 á«ÁOÉcCG π≤àæJ èeÉfÈdG Gòg ÈY ¬fG ±É°VCGh

 IójóL á°üæe íÑ°üàd á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG

 ÊÉ°ùfE’G πª©dGh á«dhódG äÉbÓ©dG äÉYÉ£b óaôJ

 á«∏ª©dGh  ájô¶ædG  áaô©ŸÉH  RÉà“  äGAÉØµH

 ádhó∏d ájOÉjôdG áfÉµŸG ≈∏Y ®ÉØë∏d áeRÓdG

.kÉ«ŸÉY

 ±ó¡H ójó÷G Òà°ùLÉŸG èeÉfôH º«ª°üJ ”h

 äÉjóëàdG  ™e  πeÉ©àdG  øe  ¬àÑ∏W  Úµ“

 ¢ù°SCG ≥ah á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G ∫ÉéÃ á£ÑJôŸG

.áeRÓdG áaô©ŸGh äGQÉ¡ŸG ôaƒJ

 ¿ƒéjôÿG  π°üë«°S  èeÉfÈdG  ∫Éªµà°SG  ó©Hh

 á«ŸÉ©dG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G ôWC’ ≥qª©e º¡a ≈∏Y

 ájƒªæàdG  äÉ°SGQódG  º¡a  ¤EG  áaÉ°VEG  áØ∏àîŸG

 á«dhódG äÉbÓ©dG ¥É«°S ‘ á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’Gh

 ·C’G  äGóæLCGh  á«°SÉeƒ∏HódGh  ‹hódG  ¿ƒfÉ≤dGh

 ¿ƒéjôÿG π°üë«°S Éªc .á∏°üdG äGP IóëàŸG

 IOÉb GƒëÑ°ü«d áeRÓdG á«aô©ŸG äGQÉ¡ŸG ≈∏Y

 á«dÉ©ØH π°UGƒàdG øe Gƒæµªà«dh πª©dG ¿Éµe ‘

.ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÈY á°UÉNh kÉ«LQÉNh kÉ«∏NGO

 »ÁOÉcC’G  èeÉfÈdG  äÉbÉ°ùe  QÉ«àNG  ”h

 Ò°†– ‘ º¡°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe IQƒ°üH ójó÷G

 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYC’G  èeGôH  IQGOE’  ÚéjôÿG

 ó©jh  º¡eÉ¡e  AGOCG  ‘  õ«ªàdG  øe  º¡æ«µ“h

 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G ‘ ÜGOB’G Òà°ùLÉe èeÉfôH

 ¬eó≤J  »ÁOÉcCG  èeÉfôH  ådÉK  ájƒªæàdGh

 á«ŸÉ©dG  ¿hDƒ°ûdG  Òà°ùLÉe"  ó©H  á«ÁOÉcC’G

 äÉ°SGQódG  Ωƒ∏HO"h  "á«°SÉeƒ∏HódG  IOÉ«≤dGh

 äÉbÓ©dGh  á«JGQÉeE’G  á«°SÉeƒ∏HódG  ‘  É«∏©dG

."á«dhódG

 »a ÜGOB’G ô«à°ùLÉe èeÉfôH ¿É≤∏£J á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb QƒfCG á«ªjOÉcCGh zá«LQÉîdG IQGRh{

ájƒªæàdGh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G

 ó«©dG Iƒ°ùc ´RƒJ zábQÉ°ûdG ájô«N{

ádhódG πNGO ó«Øà°ùe ±’BG 10 ≈∏Y

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 äÉ°ü°üfl  ájÒÿG  ábQÉ°ûdG  á«©ªL  âaöU

 áØØ©àŸG öSC’G øe É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y ó«©dG Iƒ°ùc

 ƒgh  á«©ª÷G  ±ƒ°ûµH  Ú∏é°ùŸG  ÚLÉàëŸGh

 ¿ÓYE’G  ”  …òdG  »MÉ°VC’G  á∏ªM  ™jQÉ°ûe  óMCG

 øH ¿É£∏°S ˆGóÑY í°VhCGh .≥HÉ°S âbh ‘ ¬æY

 Iƒ°ùµdG ´höûe ¿CG á«©ªé∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG ΩOÉN

 ” å«M ádhódG πNGO ó«Øà°ùe ±’BG 10 ±ó¡à°SG

 ò«Øæàd ºgQO ¿ƒ«∏e áª«≤H á«dÉe äÉ°ü°üfl ™°Vh

 ó«Y  á∏ªM  äGQOÉÑe  øª°V  »JCÉj  …òdG  ´höûŸG

 ¢ùHÓe ™jRƒàH á«©ª÷G ¥ôa âeÉbh , ≈ë°VC’G

 öSC’G ≈∏Y IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG AGöT ºFÉ°ùb h Iƒ°ùµdG

. º¡°SƒØf ¤EG áé¡ÑdG πNOCG É‡ º¡dÉØWCGh



احتفت ال�ص���حف الإيطالية، اأم�س الأول  

بعد فوزه  الثنني، مبنتخ���ب "الأزوري" 

يف ملع���ب وميبل���ي عل���ى اإجنلرتا، يف 

نهائي كاأ�س الأمم الأوروبية )يورو 2020( 

بركالت الرتجيح.

وكالت ال�صحف املديح للمدرب روبرتو 

مان�صيني "امللهم"، الذي اأعاد احلياة اإىل 

كرة القدم يف اإيطاليا.

وعنونت �صحيفة )ل جازيتا ديلو �صبورت( 

�صدر �ص���فحتها الأوىل "جميل جدا"، مع 

�صورة لقائد املنتخب جيورجيو كيليني 

رافعا كاأ�س اأوروبا.

جيانلويجي  الفريق  بحار�س  واأ�ص���ادت 

دوناروما، وو�صفته باأنه "بطل الأبطال"، 

بعد ت�صديه لركلتي ترجيح اأمام اإجنلرتا.

وكتبت �صحيفة )كوريري ديلو �صبورت( 

يف عنوانها الرئي�ص���ي "اإنه���ا لنا!"، كما 

املدير الفن���ي روبرتو  اأبرزت "دم���وع" 

مان�ص���يني عق���ب املباراة، م�ص���رة اإىل 

كفاءته يف اإدارة فريق متحد وواعد منذ 

اليوم الأول للبطولة.

اأما �ص���حيفة )توتو �ص���بورت( فخرجت 

بعنوان "نحن فقط!"، واحتفت مبان�صيني 

الذي و�صفته باأنه "ملهم عظيم".

وقالت �ص���حيفة )ل ريبوبلي���كا(: "زوف 

وريف���ا وريف���را ومات�ص���ول، وجدوا من 

ي�صتحقون اأن يكونوا خلفاء لهم.. اأوروبا 

لنا".كما علقت بع�س ال�ص���حف العامة 
بالقول "نحن اأوروبا" و"نحن الأبطال".

وتفوق���ت اإيطاليا عل���ى اإجنلرتا بركالت 

الرتجيح )3-2(، بع���د تعادلهما بهدف 

ملثله يف الوقتني الأ�صلي والإ�صايف.

بعد فوز اإيطاليا بلقب كاأ�س الأمم 

الأوروبي���ة على ح�ص���اب اإجنلرتا، 

اأُ�ص���دل ال�ص���تار على بطولة يورو 

2020، الت���ي �ص���هدت العديد من 

اللحظات التي ل تن�صى.

وفيم���ا يلي، ن�ص���تعر�س اأهم 10 

حمطات يف يورو 2020:

1- انطالق بعد عام من التاأجيل:

يف متام التا�ص���عة من م�صاء 11 

داين  احلكم  اأطلق  يونيو/حزيران، 

ماكيلي �ص���افرة البداي���ة معلنا 

انطالق كاأ�س الأمم الأوروبية )يورو 

2020(، بع���د عام م���ن التاأجيل 

ب�صبب جائحة كورونا.

وعل���ى امللعب الأوملبي يف روما، 

ق�ص���ت اإيطالي���ا وتركي���ا �رشيط 

افتت���اح مباري���ات البطولة، التي 

اأقيمت للم���رة الأوىل يف 11 مقرا 

خمتلفا.

وافتت���ح الرتكي مري���ح دميرال 

اأه���داف البطول���ة، عندما �ص���جل 

باخلط���اأ هدفا يف مرم���اه، ليفوز 

م�ص���تهل  »الأزوري« يف  منتخب 

م�صرته بثالثية بي�صاء.

2- اإريك�صن ي�صيب اجلميع بالذعر:

اإريك�صن، جنم  كري�ص���تيان  اأ�صاب 

منتخب الدمنارك، اجلميع بالذعر 

ال�صديد عندما �صقط مغ�صيا عليه 

يف اأر����س امللعب، يف الدقيقة 43 

اأمام  من مباراة بالده الفتتاحية 

فنلندا، باجلولة الأوىل، ب�صبب اأزمة 

قلبية.

وبف�ص���ل التدخل ال�رشيع للجهاز 

الطبي، مت اإنقاذ الالعب على اأر�س 

ملع���ب بارك���ني يف كوبنهاجن، 

ليعود بعدها بثالثة اأيام لالبت�صام 

من على �رشيره يف امل�صت�صفى.

3- حمطم الأرقام القيا�صية:

كان ل ب���د م���ن حتقي���ق ذلك يف 

ح�ص���ور جماه���ري كب���ر، على 

ملع���ب بو�ص���كا�س اأرين���ا، الذي 

يحمل ا�صم اأ�صطورة يف كرة القدم، 

والوحيد ال���ذي كان مكتمل العدد 

يف البطول���ة، حينما جنح النجم 

الربتغايل كري�صتيانو رونالدو يف 

معادلة الرقم القيا�ص���ي للمهاجم 

الإي���راين، عل���ي دائ���ي، يف عدد 

 109 بت�ص���جيل  الدولية  الأهداف 

اأهداف.

كان���ت الربتغ���ال يف حاجة اإىل 

اأم���ام فرن�ص���ا، وجنح  التع���ادل 

رونالدو يف ت�ص���جيل ثنائية من 

ركلت���ي جزاء، ليحقق ه���ذا الرقم 

القيا�صي.

وقبلها حطم رونالدو اأرقاما اأخرى، 

مب�ص���اركته يف خام����س بطول���ة 

اأ�صبح  لليورو يف م�ص���رته، كما 

اأكرث لعب ي�صجل اأهدافا يف كاأ�س 

اأمم اأوروب���ا، ليتخطى الأ�ص���طورة 

الفرن�صي مي�صيل بالتيني

دوناروما/را�صفورد-�صان�صو..   -4

وركالت الرتجيح:

الرابحة  الورق���ة  كان دوناروم���ا 

يف فوز اإيطاليا باللقب، بت�ص���ديه 

لركلت���ي ترجيح يف النهائي اأمام 

اإجنل���رتا، ليق���دم احلار�س اجلديد 

لفريق باري�س �صان جرمان اأوراق 

اعتماده كحار�س عمالق.

يف املقابل، اأخفق كل من ماركو�س 

�صان�ص���و،  وج���ادون  را�ص���فورد 

العاثر ملنتخب  ليتوا�ص���ل احلظ 

اإجنلرتا يف حتقيق لقب اأوروبي.

5- خيبة اأمل مبابي:

و�صل مهاجم �صان جرمان ال�صاب، 

البطول���ة  اإىل  كيلي���ان مباب���ي، 

باعتب���اره اأحد الوج���وه البارزة، 

لكن���ه ودعها من الب���اب اخللفي 

بخيبة اأمل كبرة، بع���د اأداء غر 

مقنع حتطم على �صخرة احلار�س 

ال�صوي�رشي يان �صومر، يف ركالت 

الرتجيح حل�صاب ثمن النهائي.

6- �ص���يك ي�ص���جل اأجمل اأهداف 

البطولة:

�صيك،  باتريك  الت�ص���يكي  �ص���جل 

مهاجم باير ليفركوزن، ما اعتربه 

كثرون اأف�صل هدف يف البطولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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بيدري �أف�سل العب �ساب 

في يورو 2020

لقطات بارزة �سرقت �الأ�سو�ء في يورو 2020

الريا�ضة

�ألمانيا تهنئ �إيطاليا.. وتثني 

على �إنجلتر�

قدمت امل�صت�ص���ارة الأملاني���ة، اأجنيال 

التهنئة  الأملانية،  واحلكوم���ة  مركل، 

لإيطالي���ا اإث���ر التتويج بلق���ب )يورو 

2020(، م�ص���اء اأم�س  الأول الأحد، على 

ملعب "وميبلي" يف لندن.

وقال �ص���تيفن زايربت، املتحدث با�صم 

احلكومة الأملاني���ة، اأم�س الثنني، يف 

العا�صمة برلني، اإن احلكومة الأملانية 

تود اأن تقدم للمنتخ���ب الإيطايل وكل 

الإيطاليني "تهنئ���ة قلبية على تقدمي 

بطولة رائعة حقا، والتتويج بلقب كبر 

اآخر للفريق، الذي اأح���رز بالفعل عدة 

األقاب كبرة".

ويف الوقت نف�ص���ه، اأثنى زابرت على 

املنتخب الإجنليزي قائ���ال اإنه "فريق 

رائ���ع، تناف�س على مث���ل هذه الألقاب 

الكبرة من جديد بعد عدة اأعوام".

وكان املنتخ���ب الإجنلي���زي قد افتتح 

الت�ص���جيل، ع���ن طريق لوك �ص���او يف 

الدقيق���ة الثاني���ة من املب���اراة  لكن 

ليوناردو بونوت�ص���ي تعادل للمنتخب 

الإيطايل خالل ال�صوط الثاين.

وا�ص���تمر التع���ادل 1/1 حت���ى نهاية 

اإىل  الوقت الإ�صايف، ليحتكم الفريقان 

�رشب���ات الرتجيح، الت���ي انتهت بفوز 

اإيطاليا 2/3.

توج بيدري، جنم بر�ص���لونة ومنتخب اإ�صبانيا، 

بجائزة اأف�صل لعب �ص���اب يف بطولة كاأ�س اأمم 

اأوروبا "يورو 2020".
واخت���ار الحتاد الأوروبي لك���رة القدم "يويفا"، 

بيدري كاأف�ص���ل لعب �ص���اب يف بطولة اليورو، 

نظًرا لأدائه املميز يف امل�صابقة رغم �صغر �صنه 

)18 عاًما(.

وقالت �صحيفة "�صبورت"، اإن بيدري �صارك يف 6 

مباريات مع املاتادور حيث لعب 629 دقيقة من 

اأ�صل 630 دقيقة ممكنة، كثالث اأكرث لعب اإ�صباين 

ا�صتخدم من قبل لوي�س اإنريكي مدرب املنتخب، 

بع���د احلار�س اأوناي �ص���يمون واملدافع لبورت، 

واللذين لعبا 630 دقيقة

واأ�صافت اأن بيدري امتلك ن�صبة متريرات �صحيحة 

عالية بلغ���ت 92.3% )429 متريرة من اإجمايل 

465(، وقطع م�ص���افة 76.1 ك���م ومل يتجاوزه 

�ص���وى الإيطايل جورجينيو )86.6( والإجنليزي 

فيليب�س )83( علًما باأن هذا الثنائي و�ص���ل اإىل 

املباراة النهائية.

�أوروبا لنا.. �ل�سحف �الإيطالية تتغنى 
بلقب �ليورو

جريلي�ش: كنت �أريد تنفيذ ركلة ترجيح

رد جاك جريلي�س، متو�صط ميدان منتخب 

اإجنل���رتا، على انتق���ادات روي كني قائد 

مان�ص�ص���رت يونايتد ال�ص���ابق اخلا�ص���ة 

بعدم تنفيذ الالعب لركالت الرتجيح يف 

خ�ص���ارة الأ�ص���ود الثالثة لنهائي اليورو 

اأمام اإيطاليا، اأم�س الأول  الأحد.

وخ�رشت اإجنلرتا نهائ���ي اليورو بركالت 

الرتجي���ح، بعدما اأه���در الثالثي بوكايو 

�صاكا وماركو�س را�صفورد وجادون �صان�صو 

3 ركالت، منحت اللقب للمنتخب الإيطايل.

وكتب جريلي�س على ح�صابه عرب تويرت، 

اأم����س  الإثنني: "قلت باأنن���ي اأريد تنفيذ 

ركل���ة ترجيح، املدرب اتخ���ذ العديد من 

القرارات ال�صحيحة خالل البطولة وكذلك 

الليلة، ولكن ل اأريد اأن يقال عني باأين مل 

اأرغب يف تنفي���ذ ركلة ترجيح يف الوقت 

الذي اأردت فيه ذلك".

يذكر اأن كني قال عقب املباراة: "اإذا كنت 

جريلي�س اأو �ص���رتلينج، ل ميكن اأن تقبل 

اأن يتق���دم عليك طف���ل )يف تنفيذ ركالت 

الرتجيح(، ل ميكن اأن ترى لعب يبلغ من 

العمر 19 عاًما يتق���دم عليك، يف الوقت 

الذي خ�ص���ت فيه الكثر م���ن املباريات، 

وتتمتع مبا يكفي من اخلربة".

اأهدى ليونيل مي�صي، فوز منتخب 

كوبا  بنهائي  الأرجنتين���ي  بالده 

واأ�ص���دقائه  لعائلت���ه  اأمري���كا، 

وم�ص���جعيه ومواطني���ه والراحل 

دييجو مارادونا.

وكتب مي�ص���ي عرب ح�ص���ابه على 

اإن�ص���تجرام »لق���د كان���ت بطولة 

رائعة؛ ونعلم اأنه ل زال باإمكاننا 

حت�صني العديد من الأمور«. وتابع 

»لك���ن احلقيقة هي اأن ال�ص���باب 

قدموا كل ما لديه���م، ول ميكنني 

اأن اأكون اأكرث فخًرا من كوين قائدا 

لهذه املجموعة الرائعة«.

وتعد هذه هي الكاأ�س الأوىل التي 

يحققها مي�صي مع املنتخب الأول، 

واملرة ال���� 15 التي يف���وز فيها 

بالبطولة  الأرجنتين���ي  املنتخب 

القاري���ة، بعد 28 عام���ا من اآخر 

بطولة حققها.

وقال مي�ص���ي »اأري���د اأن اأهدي هذا 

النج���اح لعائلت���ي الت���ي لطاملا 

اأعطتن���ي الق���وة للم�ص���ي قدًما، 

ولأ�ص���دقائي الذين اأحبه���م كثًرا، 

وجلميع الأ�صخا�س الذين يدعموننا، 

وخا�ص���ة اإىل 45 مليون اأرجنتيني 

الذين ق�صوا وقتا �صيئا مع كورونا«.

واأ�ص���اف »اأهدي���ه لك���م جميعا، 

وبالطب���ع اأي�ص���ا لدييج���و الذي 

يدعمنا اأينما كان‹‹.

وح���ذر، يف اإ�ص���ارة اإىل فرو����س 

كورون���ا، م���ن اأن���ه »م���ن اأجل 

يتوجب  ال�صتمرار يف الحتفال‹‹ 

ال�صتمرار يف التعامل بحذر، لأنه 

»ل زال هناك الكثر حتى العودة 

اإىل الو�صع الطبيعي«.

ولهذا طلب من اأن�صاره، ال�صتفادة 

من »هذه ال�صعادة لنتزاع القليل 

من الق���وة للقتال مع���ا من اأجل 

هزمية الفرو�س«.

واختتم ر�ص���الته »اأ�صكرك يا رب 

على كل ما منحته يل، واأ�ص���كرك 

لأنك جعلتن���ي اأرجنتينيا، اأبطال 

اأمري���كا«، واأرف���ق مقط���ع فيديو 

لأجمل حلظاته يف البطولة.

الأرجنتينيون  الالعب���ون  وع���اد 

�ص���باح الأحد من الربازيل، وكان 

الآلف من امل�صجعني يف انتظارهم 

يف �صواحي مطار اإيزيزا الدويل.

مي�سي ُيهدي لقب كوبا �أمريكا 
لمار�دونا

�إيطاليا تتقدم في ت�سنيف �لفيفا 
بعد لقب �ليورو

تقدم منتخب اإيطاليا يف ت�صنيف الحتاد الدويل 

لك���رة القدم "فيف���ا"، بعدما ت���وج بلقب "يورو 

2020"، م�ص���اء اأم����س  الأول الأحد، بالفوز على 

نظ���ره الإجنليزي بركالت الرتجيح، على ملعب 

وميبلي، اإثر انتهاء الوقتني الأ�ص���لي والإ�صايف 

بالتعادل )1-1(.

وذكر موقع "توتو مركاتو" الإيطايل، اأن الآزوري 

تقدم بهذا الفوز للمركز الرابع يف ت�صنيف الفيفا.

واأ�صاف اأنه عندما توىل روبرتو مان�صيني من�صب 

املدير الفني ملنتخب اإيطاليا، عام 2018، مل يكن 

الفريق �ص���من اأول 20 منتخبا حتى، بينما كان 

ترتيبه ال�صابع قبل امل�صاركة يف بطولة اليورو.

واأو�ص���ح املوقع اأن اإيطاليا مل ت�صل لهذا املركز 

املتقدم، منذ مار�س/اآذار 2013، وكان الآزوري قد 

تقدم يف الرتتيب حينها، بعد ن�صخة يورو 2012 

التي خ�رشها يف النهائي اأمام اإ�صبانيا.



نف���ت �رشكة الو�صل لك���رة القدم، جميع 

الأخبار املتداولة عن رحيل الالعب فابيو 

دي ليما، عن الفريق، موؤكدة اأنها مل تتلق 

اأي عرو����ض من اأندية اأخ���رى من خارج 

البالد بهذا ال�صاأن.

واأكد الو�صل يف بيان من�صور على ح�صابه 

الر�ص���مي يف "تويرت"، اأن العرو�ض التي 

تلقاها الو�صل من اأندية اإماراتية للتعاقد 

مع دي ليما، مت رف�صها جملة وتف�صياًل.

و�ص���دد الو�ص���ل على اأنه لي�ض لديه نية 

لال�صتغناء عن دي ليما، مو�صًحا اأنه من 

الركائز التي يعتمد عليها الو�صل، خا�صة 

واأن عقد الالعب ممتد حتى نهاية املو�صم 

املقب���ل، والتفاو�ض جاٍر مع���ه لتجديد 

عقده.

من ناحية اأخرى، اأعلنت �رشكة الو�ص���ل 

لكرة القدم، التعاقد ر�صمًيا مع النيجريي 

موفتاو اأولبي، قادًما من نادي الفجرية، 

ليتم قيده يف فئة الالعب املقيم.

دبي-الوحدة:

يف اإط���ار التعاون وال�رشاكة بني جمل�ض 

دبي الريا�ص���ي ونادي زعبيل لل�صيدات، 

اأعلنت ال�ص���يخة لطيفة بنت حمدان بن 

را�ص���د اآل مكتوم، الرئي�ض الأعلى لنادي 

زعبيل لل�ص���يدات عن منح الريا�ص���يات 

املنت�صبات للفرق الأوىل باأندية دبي يف 

خمتلف الريا�ص���ات الفردية واجلماعية 

ع�ص���وية خا�ص���ة وجديدة حتت م�صمى 

)ع�صوية نادي زعبيل لل�صيدات وجمل�ض 

دبي الريا�ص���ي – فئ���ة الالعبات( حيث 

ميكن للريا�صيات ال�صتفادة من اإمكانيات 

والتمتع  الريا�ص���ية  ومن�ص���اآته  النادي 

بالمتيازات الريا�صية واملجتمعية التي 

يقدمها النادي ملنت�صباته.

  وتت�صمن املبادرة اجلديدة لنادي زعبيل 

تقدمي خدمات ح�رشية ومتكاملة لتاأهيل 

الالعب���ات يف �ص���تى اأنواع الريا�ص���ات 

بالتعاون م���ع جمل�ض دبي الريا�ص���ي 

الأم���ر الذي يوؤك���د حر�ض املوؤ�ص�ص���تني 

على الإ�ص���هام يف تكوي���ن نخبة نوعية 

من الالعبات املوؤهالت للمناف�صات على 

اأرفع امل�صتويات.

ج���اء ذلك اأثناء زيارة �ص���مو ال�ص���يخة 

لطيفة بنت حمدان بن را�ص���د اآل مكتوم، 

الرئي�ض الأعلى لنادي زعبيل لل�ص���يدات 

اإىل مقر جمل�ض دبي الريا�ص���ي واللقاء 

مع �ص���عادة �ص���عيد ح���ارب اأمني عام 

جمل�ض دبي الريا�ص���ي بح�ص���ور نا�رش 

اأم���ان اآل رحمة م�ص���اعد الأم���ني العام 

للمجل�ض، و�ص���يماء عبي���د مديرة نادي 

زعبيل لل�صيدات، ورو�صة املحرزي رئي�ض 

جلنة املراأة والريا�ص���ة يف جمل�ض دبي 

الريا�ص���ي وفوزية فريدون رئي�ض ق�ص���م 

ريا�صة املراأة يف املجل�ض، حيث مت اأثناء 

اللقاء بح���ث اآفاق التعاون بني املجل�ض 

والنادي لدعم قطاع الريا�ص���ة الن�صائية 

ون�رش ممار�صة الريا�صة بني ال�صيدات.

ومت خ���الل الزي���ارة ا�ص���تعرا�ض جهود 

املجل����ض يف تنمي���ة وتطوي���ر القطاع 

الريا�ص���ي يف اإمارة دبي وخ�صو�صا يف 

جمال ريا�ص���ة املراأة وجمالت التعاون 

بني جمل�ض دبي الريا�صي ونادي زعبيل 

لل�ص���يدات والإجنازات التي حتققت منذ 

توقي���ع الطرف���ني مطلع الع���ام اجلاري 

لتفاقي���ة تعاون م�ص���رتكة تهدف لن�رش 

ممار�ص���ة ريا�ص���ة املراأة وتطويرها مبا 

يتنا�ص���ب مع مكانة امل���راأة يف الدولة 

واأهمية الريا�صة كاأ�صلوب حياة يومية.

واأكدت �صمو ال�صيخة لطيفة بنت حمدان 

بن را�ص���د اآل مكت���وم الرئي����ض الأعلى 

لن���ادي زعبي���ل لل�ص���يدات اأن املراأة يف 

الإم���ارات تنال اليوم رعاي���ة كبرية من 

القيادة الر�ص���يدة وحتظى مبكانة مميزة 

يف وطنن���ا وجمتمعنا، وي�رشنا اأن نعمل 

عل���ى ترجمة هذا النه���ج بالتعاون مع 

الرائدة مثل جمل�ض  الوطنية  موؤ�ص�صاتنا 

دبي الريا�ص���ي على تعزيز هذه اجلهود 

من خالل ت�ص���جيع املراأة على ممار�صة 

الريا�صة والن�صاط البدين اليومي وجعله 

اأ�ص���لوب حياة من اأجل �ص���حة و�صعادة 

ون�ص���اط املراأة التي متث���ل الأم والبنت 

والزوج���ة وال�ص���قيقة ون���واة املجتمع 

ال�صليم.

من جهت���ه اأكد �ص���عادة �ص���عيد حارب 

اأمني عام جمل�ض دبي الريا�ص���ي، على 

اأهمية اجلهود امل�صرتكة بني املوؤ�ص�صتني 

ك���ون جمل�ض دبي الريا�ص���ي هو اجلهة 

احلكومية امل�صوؤولة عن القطاع الريا�صي 

يف اإمارة دبي والذي ي�ص���عى اإىل تطوير 

احلركة الريا�ص���ية وخلق بيئة ريا�صية 

�ص���املة ت�ص���تجيب ملتطلبات املجتمع، 

فيم���ا يهدف نادي زعبيل لل�ص���يدات اإىل 

تعزيز ممار�ص���ة املراأة للريا�ص���ة وبناء 

قنوات ات�صال و�رشاكات ا�صرتاتيجية يف 

ه���ذا املجال والعمل عل���ى تنمية ثقافة 

الريا�ص���ة الن�ص���ائية وتو�ص���يع قاعدة 

املمار�صات من ال�صيدات والفتيات.

واأ�ص���اف » يت�ص���من الهيكل التنظيمي 

ملجل�ض دبي الريا�صي منذ تاأ�صي�صه ق�صم 

خمت�ض بريا�صة املراأة، كما ننظم دورات 

وفعاليات ريا�ص���ية وور�ض عمل عديدة 

�صنويا لتطوير ريا�صة املراأة كما ن�صعى 

اأي�ص���ا للتع���اون مع خمتل���ف اجلهات 

لدعم ممار�ص���ة املراأة للريا�صة وتوحيد 

اجله���ود يف هذا املج���ال و يعترب نادي 

زعبيل لل�صيدات من اأبرز ال�رشكاء يف هذا 

املجال حيث  تتظافر جهود جمل�ض دبي 

الريا�ص���ي من خالل براجمنا و خرباتنا 

وكوادرن���ا مع جهود النادي امل�ص���تمرة  

لتحقيق املزي���د للم���راأة الإماراتية يف 

جمال الريا�ص���ة و لعل من اأبرز جمالت 

التع���اون التي مّتت هذا الع���ام افتتاح 

اأول ملعب بادل تن�ض ن�صائي يف الدولة 

بنادي زعبيل لل�صيدات، و تنظيم بطولة 

البادل تن�ض الرم�صانية الأوىل لل�صيدات 

فيه، و ا�صت�ص���افة بطلة الع���امل الأوىل 

يف البادل تن�ض من اأ�ص���بانيا،  و مبادرة 

اإتاحة الق�ص���م الريا�ص���ي بنادي زعبيل 

لل�صيدات ب�صكل جماين لكافة من ح�صلن 

على جرعتي اللقاح امل�ص���اد لكوفيد19، 

ال�ص���يفية  الفعالي���ات  اإىل  بالإ�ص���افة 

القائمة حاليًا �ص���من مبادرة »�ص���يفنا 

ن�ص���اط و حيوي���ة« و الت���ي متتد حتى 

نهاية �صهر اأغ�صط�ض من العام اجلاري.

ومت يف خت���ام اللق���اء تق���دمي درع خط 

الدفاع الأول من جمل�ض دبي الريا�ص���ي 

اإىل �ص���مو ال�ص���يخة لطيفة بنت حمدان 

بن را�ص���د اآل مكتوم وذلك تقديراً جلهود 

�صموها يف دعم ريا�صة املراأة واملبادرات 

الت���ي قدمها نادي زعبيل لل�ص���يدات يف 

جمال ن����رش وتطوير ريا�ص���ة املراأة يف 

دبي والدولة.

جتمع���ه  الع���ني،  اختت���م 

تدريبية،  بح�ص���ة  الداخلي، 

مق���ر  اإىل  املغ���ادرة  قب���ل 

مع�ص���كره يف اإ�صبانيا، اأم�ض 

الإثن���ني، على م���ن طائرة 

خا�صة.

الأخ���ري،  امل���ران  و�ص���هد 

اللعب  ل�صانع  الأول  الظهور 

كري�ص���تيان  الأرجنتين���ي 

الإعالن  وال���ذي مت  جوانكا، 

ان�ص���مامه  ع���ن  الر�ص���مي 

لقائمة الفريق، ع�رش اأم�ض.

�ص���ريجي  الأوكراين  وق���ال 

ريربوف، املدير الفني للعني 

»اأدرك جي���ًدا حجم التحدي 

املو�ص���م  يف  ينتظرنا  الذي 

اجلديد، لأنن���ي على معرفة 

جيدة بالفريق، وهو من اأكرب الأندية 

يف املنطقة، منذ اأن كنت اأعمل مدرًبا 

بال�صعودية«.

واأ�ص���اف »�صخ�ص���ًيا فخور بتدريب 

ه���ذا الفري���ق الكب���ري، �ص���اأعمل ما 

بو�صعي لتحقيق اأهداف الفريق التي 

مت حتديده���ا م���ن جمل����ض الإدارة، 

الكبرية  جماهريه  طموحات  لإر�صاء 

يف املو�صم اجلديد«.

وحول تطلعات اجلماهري بعد مردود 

الفريق يف املو�ص���م املا�ص���ي، علق 

»يف املنطق���ة هن���ا دائًما اجلماهري 

تتوقع الأف�ص���ل من املدرب يف اإدارة 

منظومة الفريق«.

وتابع »الأهم بالن�صبة يل يف الوقت 

احلايل، هو العمل على تطوير الأداء، 

وم�ص���اعدة الالعب���ني عل���ى تقدمي 

امل�ص���توى املطلوب واإظهار اأف�صل ما 

لديهم«.

اجلهود  »مطالبون مب�صاعفة  واأكمل 

والعمل اجلاد، لأن �صقف الطموحات 

دائًم���ا يرتفع لدى جماه���ري الأندية 

الكبرية، عازمون عل���ى تقدمي الأداء 

الق���وي ال���ذي يقودن���ا اإىل حتقيق 

عك�ض  عل���ى  الإيجابي���ة  النتائ���ج 

املو�صم املا�صي«.

واأمت »علين���ا اأن نعمل مًعا بقوة يف 

هذا املو�ص���م، من اأجل حتقيق اأف�صل 

النتائج، ولن نبحث عن اأي مربرات«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الثالثاء 13 يوليو 2021 �� الع�دد 14794  الريا�ضة

رومانيا - الوحدة:

اأك���د اجلواد »ال���وادي« جلونيور 

�صبيد، ح�صن تر�صيحه، حني ظفر 

برباعة  بلقب �صباق كاأ�ض الوثبة 

�صتاليونز، والذي اأقيم اأم�ض الأول 

الأحد مب�ص���مار بيليو�ص���تي يف 

العا�ص���مة الرومانية بوخار�صت، 

�صمو  �ص���باقات  �ص���من مهرجان 

ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 

للخيول العربية.

وتاأت���ي اإقام���ة ال�ص���باق تنفيذاً 

لتوجيهات �ص���مو ال�صيخ من�صور 

ب���ن زايد اآل نهي���ان نائب رئي�ض 

ال���وزراء وزير �ص���وؤون  جمل����ض 

الرئا�ص���ة، به���دف دعم �ص���غار 

املالك واملرب���ني يف معظم دول 

العامل وحتفيزهم لزيادة الهتمام 

باخليل العربي.

وات�صم ال�صباق املخ�ص�ض للخيول 

يف �ص���ن اأربع �ص���نوات فما فوق 

مل�ص���افة 1800 م���رت، والبال���غ 

اإجمايل جوائ���زه املالية 5.000 

يورو، بالإثارة والت�ص���ويق، و�صط 

م�ص���اركة 6 خي���ول مولودة يف 

ونظمه  وبولندا،  وفرن�صا  رومانيا 

العربية  احتاد �ص���باقات اخليول 

الروماين.

 ومل ي���رتك »ال���وادي« باإ�رشاف 

وقيادة اإيفان ايفانوف، اأي فر�صة 

ملناف�ص���يه، حيث عرف فار�ص���ه 

كي���ف يتعام���ل م���ع جمري���ات 

ال�صباق، وفر�ض نف�صه بقوة، حني 

ت�صدر اعتباراً من عمق امل�صتقيم، 

لي�صجل انت�ص���اراً لفتًا، ويح�صل 

على اجلائزة املالية الأوىل. 

وتفوق »الوادي« بفارق مريح عن 

�ص���احب املركز الثاين »األدورا« 

لفلورين �ص���وتا، باإ����رشاف اإيفان 

اأوكتافي���ان  اإيفان���وف، وقي���ادة 

�ص���اندو، م�ص���جاًل زمن���ًا وقدره 

2:03:50 دقيق���ة، فيما جاء ثالثًا 

»زارا« لدو�صيتا كوزمني فالنتني، 

وقي���ادة  وال���رت،  دان  باإ����رشاف 

فالنتني اأتان�صوف.

دائرة  املهرجان  ويرع���ي  ويدعم 

الثقاف���ة وال�ص���ياحة، وجمل����ض 

والأر�ص���يف  الريا�ص���ي،  اأبوظبي 

الرئي�ص���ي،  ال�رشي���ك  الوطن���ي 

وات�ص���الت ال�رشي���ك الر�ص���مي، 

ال�رشي���ك  لالأع���الف  والوطني���ة 

الإمارات  وطريان  ال�ص���رتاتيجي، 

اأي�ص���ًا  الناقل الر�ص���مي، ويرعي 

امل�صعود � ني�صان، واأريج الأمريات، 

لل�ص���فريات،  يو�ص���ف  بن  وعمري 

الن�ص���ائي  والحتاد  يا�ض،  وقناة 

الأعلى لالأمومة  العام، واملجل�ض 

والطفولة، و�رشك���ة فيول، ونادي 

اأبوظب���ي للفرو�ص���ية، وجمعي���ة 

العربي���ة  للخي���ول  الإم���ارات 

الأ�صيلة. 

»الوادي« يظفر بكاأ�س الوثبة ببراعة في رومانيا 
مدرب العين: مطالبون بالعمل الجاد.. 

ولن نبحث عن مبررات

الو�سل يتم�سك بدي ليما ويتعاقد 

مع اأوالبي

منتخبنا االأولمبي يواجه 

نظيره البرازيلي ودياً 

الخمي�س المقبل
لطيفة بنت حمدان بن را�سد تمنح ع�سوية نادي 

زعبيل لل�سيدات لالعبات اأندية دبي

بلغراد / وام / 

يخو�ض منتخبنا الوطن���ي الأوملبي لكرة القدم 

ي���وم اخلمي�ض املقبل مباراة ودي���ة اأمام نظريه 

الربازيل���ي وذلك يف ختام مع�ص���كره اخلارجي 

املق���ام حاليا يف �رشبيا �ص���من ا�ص���تعداداته 

للت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض اآ�صيا حتت 

23 عام���ًا املقررة يف اأوزبك�ص���تان 2022 التي 

تقام مبارياتها يف �صهر اأكتوبر املقبل.

وخا�ض منتخبنا خالل الأيام املا�صية عدداً من 

التج���ارب الودية اأمام اأندية �رشبية من درجات 

خمتلفة حر����ض خاللها اجله���از الفني بقيادة 

الإ�ص���باين دين�ض �ص���يلفا مبنح الفر�ص���ة اأمام 

اأغلب الالعبني املوجودين يف �صفوف املنتخب 

للوق���وف على م�ص���توياتهم وجاهزيتهم الفنية 

والبدنية ومدى ا�ص���تيعابهم لطريقة واأ�ص���لوب 

اللعب التي �صيتبعها خالل املباريات الر�صمية.

وتعترب جتربة الربازيل فر�ص���ة كبرية ملنتخبنا 

لالحتكاك مع اأحد املنتخبات القوية يف العامل 

ال���ذي ي�ص���م يف �ص���فوفه نخبة م���ن الالعبني 

املحرتفني الذين ين�ص���طون يف كربى الدوريات 

الأوروبية. وي�ص���تعد املنتخب الربازيلي خلو�ض 

مناف�صات م�ص���ابقة كرة القدم يف دورة الألعاب 

الأوملبية التي �ص���تنطلق يف طوكيو اعتباراً من 

23 يوليو اجل���اري حيث يلعب "ال�صيلي�ص���او" 

حامل ذهبية اأوملبياد ريو 2016 يف املجموعة 

الرابعة التي ت�صم منتخبات اأملانيا وال�صعودية 

و�صاحل العاج.

واأك���د عدنان الطلياين ع�ص���و جلنة املنتخبات 

الوطني���ة وال�ص���وؤون الفنية م����رشف املنتخب 

الأوملبي اأن مع�ص���كر الأبي�ض يف �رشبيا مي�صي 

ب�ص���ورة جيدة وكم���ا خمطط ل���ه وهناك عمل 

كبري من اجلهاز الفني ف�ص���اًل عن وجود حما�ض 

متوا�ص���ل من قبل الالعبني وحر�ض �صديد على 

ال�صتفادة من هذا املع�صكر.

واأ�صار اإىل اأن مواجهة منتخبنا الأوملبي لنظريه 

الربازيلي يوم اخلمي�ض املقبل خالل مع�ص���كره 

احل���ايل تاأتي من اأجل ك�ص���ب املزي���د اخلربات 

وتعزي���ز التجارب خا�ص���ة اأن منتخب الربازيل 

مدجج بعنا�رش قوية موؤكداً ثقته من اأن التجربة 

الربازيلية �ص���تكون مفيدة جداً نظراً ملا ميتلكة 

املنتخب الربازيلي من خربات ومواهب.

واأو�ص���ح اأن اللع���ب مع منتخب���ات قوية ياأتي 

بفائدة كب���رية لالأبي�ض الأوملبي الذي ي�ص���تعد 

للت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض اآ�صيا حتت 

23 �صنة التي تقام يف اأكتوبر املقبل.

اأعلنت �رشكة العني الإماراتية لكرة القدم،اأم�ض 

الأول الأح���د، ع���ن ان�ص���مام لعب الو�ص���ط 

الأرجنتيني كري�ص���تيان جوانكا، اإىل �صفوف 

الفريق، قادما من نادي ال�ص���باب ال�ص���عودي 

على �صبيل الإعارة ملدة مو�صم واحد.

واأك���د عبد اهلل عل���ي، م�رشف الفري���ق الأول 

لك���رة القدم بن���ادي الع���ني، اأن جوانكا من 

�صمن الأ�صماء التي حددها املدرب الأوكراين، 

�رشيج���ي ري���ربوف، واأكد اأن الالع���ب يتمتع 

بالإمكانيات العالية.

كما اأعرب ع���ن بالغ تقديره اإىل جمل�ض اإدارة 

نادي ال�ص���باب ال�ص���عودي، عل���ى احرتافية 

التعام���ل والتع���اون الالفت خ���الل مرحلة 

انتقال  اكتم���ال �ص���فقة  املفاو�ص���ات حتى 

�صاحب ال�28 عاًما للعني.

واأ�ص���اد عبد اهلل عل���ي برغب���ة الأرجنتيني 

كري�ص���تيان جوانكا القوية يف الن�صمام اإىل 

�صفوف نادي العني، موؤكدا على عمق العالقة 

الوطي���دة ب���ني الناديني الكبريي���ن على مر 

التاريخ.

ر�سمًيا.. العين يعلن �سم نجم 

ال�سباب ال�سعودي



يف واقع���ة ماأ�ساوية، لقي 11 

الأقل م�رصعهم  �سخ�سا عل���ى 

اأثناء التق���اط �سور للربق يف 

مدينة جايب���ور �سمايل الهند، 

اأول اأم�س .

وكان ال�سحايا يريدون توثيق 

حلظات اإ�ساءة ال�سماء من فوق 

اأن  اإل  قلعة قدمية باملدين���ة، 

�ساعق���ة ت�سببت يف مقتل 11 

�سخ�سا واإ�سابة اآخرين.

وح�س���ب و�سائل اإعالم حملية، 

كان 27 �سخ�س���ا فوق القلعة 

وقت الربق، وقي���ل اإن بع�سهم 

الأر����س خوفا من  قفز عل���ى 

ال�سواعق.

وق���ال �ساب���ط �رصط���ة كبري 

لو�سائ���ل الإع���الم اإن معظ���م 

القتل���ى يف ب���رج القلعة من 

ال�سباب.

رئي�س  جهل���وت  اأ�سوك  واأعلن 

وزراء ولي���ة راجا�ستان حيث 

تقع جايب���ور، �رصف 500 األف 

دولر(   6700 )نح���و  روبي���ة 

تعوي�سا لأ�رص اأولئك الذين لقوا 

حتفهم.

    

الأمطار  هطول  ت�سبب 

الغزي���رة باإلغاء اأكرث 

رحلة جوية   440 من 

بك���ن  مط���ارات  يف 

و  “دا�سينغ  الدولي���ة 

�سودو”، اأم�س الثنن.

اأن  املق���رر  من  وكان 

اأن تنطل���ق من مطار 

رحالت   806 �س���ودو 

اأم�س الإثنن، مت اإلغاء 

285 رحلة منها، ويف 

مطار دا�سينغ، مت اإلغاء 156 رحلة 

من اأ�سل 598 رحلة.

وت�سه���د بكن نزول اأمط���ار غزيرة 

من���ذ م�س���اء اأول اأم����س ، وبح�سب 

مكت���ب الأر�ساد اجلوي���ة باملدينة، 

ف���اإن هذا هو اأقوى هط���ول لالأمطار 

يف العا�سمة منذ بداية العام، وقد 

جتاوزت كمي���ات الأمطار يف بع�س 

مناطق العا�سمة 150 مليمرتا.

   ق���ال رزق اأني�س ال�رصيك املوؤ�س�س 

والرئي����س التنفي���ذي ل�رصكة جريدو 

الإندوني�سية  النا�سئ���ة اإن  ال�رصكة 

تط���ور تطبيق���ات تتي���ح ل���كل من 

املعلم���ن والآب���اء واأولي���اء الأمور 

ومدي���ري املدار����س التوا�س���ل معا 

، ومتابع���ة كل �س���يء والتوا�س���ل 

مع���ا بعيدا عن تطبيق���ات التوا�سل 

الجتماعي التقليدية مثل وات�س اآب.

بينم���ا ي�ستخ���دم بع����س املعلمن 

خدم���ة جوجل كال����س للتوا�سل مع 

تالميذه���م ، تاأ�س�س���ت �رصكة جريدو  

للعمل م���ع مناهج نظ���ام التعليم 

العام يف اإندوني�سي���ا الذي يبداأ من 

ريا����س الأطفال وحتى ال�سف الثاين 

ع����رص وكذلك نظ���ام تعليم املناهج 

الإ�سالمية واملطبقة يف كل املدار�س 

العامة واخلا�سة يف البالد.

وت�ستخ���دم حالي���ا اأكرث م���ن 400 

مدر�س���ة و400 األف م�ستخدم تطبيق 

جري���دو من���ذ تاأ�سي����س ال�رصكة يف 

اأيلول/�سبتم���رب 2016. ومن املنتظر 

اأن يت�س���ع نطاق ا�ستخ���دام تطبيق 

"�سرييا�س اأي���ه"  يف منطقة جاكرتا 
اأنحاء  الكربى وامل���دن الك���ربى يف 

اإندوني�سيا.

�صركة اإندوني�صية تطور تطبيقًا للتوا�صل 

بني املعلمني والآباء والتالميذ

الأمطار الغزيرة توقف احلركة اجلوية يف بكني

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

ت�ساعدت وترية ال�سكاوى �سد من�س���ة الرتا�سل الفوري الأ�سهر يف 

العامل “وات�س���اآب”، ب�سبب تغيرياته���ا يف �سيا�سات اخل�سو�سية 

مل�ستخدميه���ا. وتواجه من�سة وات�ساآب التابعة ل�رصكة “في�سبوك” 

الأمريكي���ة، �سياًل من ال�سكاوى من جانب منظمة حماية امل�ستهلك 

الأوروبية وغريها، ب�سبب حتدي���ث �سيا�سة اخل�سو�سية، الذي اأثار 

ا�ستنكاراً عامليًا، ودفع بع�س امل�ستخدمن لالنتقال اإىل تطبيقات 

مناف�س���ة مثل تليغ���رام و�سيغنال. وكانت �رصك���ة “في�سبوك”، قد 

اأعلنت يف يناي���ر/ كانون الثاين، تطبي���ق �سيا�سات اخل�سو�سية 

اجلديدة على وات�ساآب، والتي ت�سمح مب�ساركة بع�س البيانات مع 

في�سبوك و�رصكات اأخرى �سمن جمموعتها.

اأق���دم عاطل على ته�سيم راأ�س �س���اب يف البحرية مب�رص، بهدف �رصقة 

هاتف���ه املحمول، ومتكنت املباحث اجلنائية من ك�سف غمو�س العثور 

على جثته. حيث ورد بالغ اإىل الأجهزة الأمنية، يفيد بالعثور على جثة 

�ساب يف كفر غنيم، وبالنتقال تبن العثور على جثة »حممد اأ اأ« 25 

�سنة، مقيم بالكفر، وكان ي�ستعد للزواج يوم اخلمي�س املقبل، وبالفح�س 

تب���ن اإ�سابته بته�سم يف اجلمجمة، ومت نق���ل اجلثة اإىل م�رصحة كوم 

الدك���ة بالإ�سكندرية حتت ت�رصف النيابة العام���ة، التي قررت انتداب 

الطب ال�رصعي للت�رصيح لبيان �سبب الوفاة و�رصحت بالدفن.

كما تب���ن اأن وراء ارتكاب الواقعة اأحد ج���ريان املجني عليه ويدعى 

»حمم���ود خ« 45 �سنة عاط���ل، وعقب تقنن الإج���راءات مت �سبطه، 

ومبواجهته مبا اأ�سفرت عنه التحريات اعرتف بارتكاب الواقعة؛ من اأجل 

�رصقة هاتف املجني عليه.

AL WAHDA 20 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون20 صفحة/درهم واحد

 »وات�صاآب« تواجه �صياًل من ال�صكاوى 

يف الحتاد الأوروبي

اأقيلت امراأة م���ن عملها حل�سورها مباراة اإجنلرتا والدمنارك 

يف ن�س���ف نهائي يورو2020 على ملع���ب وميبلي، بعد اأن 

�ساهدها رئي�سها على �سا�سة التلفزيون يف امللعب، بالرغم 

من ح�سولها منه على »اإذن مر�سي«.

نين���ا فاروقي، تبلغ من العمر 37 عام���ا، تهربت من عملها 

بعد اأن ح�سلت �سديقتها على تذكرتن حل�سور املباراة يف 

اللحظات الأخرية، ولكن نق�س عدد املوظفن يف مكتب عملها 

مل يكن لي�ساعدها على الذه���اب للمباراة، لتقوم بالت�سال 

مبديرها وتدعي املر�س لتح�س���ل على »اإذن مر�سي« منه 

وتتوج���ه لرك���وب القطار من ليدز اإىل لن���دن، ملتابعة لقاء 

اإجنلرتا والدمن���ارك من مدرجات ملعب وميبلي. ول�سوء حظ 

نينا فاروقي، فبع���د ت�سجيل منتخب اإجنلرتا لهدف التعادل 

)1-1(، وم���ن ب���ن 60 األف متفرج يف ملع���ب وميبلي، قام 

خم���رج اللقاء بت�سليط الكامريا على احتفالها مع �سديقتها 

بالهدف، لرياها كل من �ساهد اللقاء على �سا�سة التلفزيون.

واأثن���اء فرتة الراحة ب���ن �سوطي املب���اراة، تفح�ست نينا 

هاتفه���ا، لتجد ر�سائل من بع�س اأ�سدقائها، يخربونها باأنهم 

�ساهدوها على �سا�سات التلفاز وهي يف امللعب، ومن بينهم 

رئي�سها.

وتفاج���اأت نينا يف �سباح اليوم التايل، مبكاملة من رئي�سها 

يف العمل يخربها اأنه قد مت ف�سلها من عملها

الكامريا تف�صح موظفة خمادعة 

وتت�صبب بف�صلها من عملها
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ً

م راأ�س �صاب وال�صبب �صادم! عاطل يه�صّ

اأن  باحث���ون،  رج���ح 

قد  الف�سائية  الكائنات 

يك���ون لديه���ا »قواعد 

�رصي���ة حتت امل���اء ب� 

وهو  الأر����س«،  كوكب 

ما اأرجع���وه اإىل نظرية 

عمل���وا عل���ى اإعدادها 

خالل الفرتة املا�سية.

وتنب���ع ه���ذه النظرية 

ح�س���ب زعمه���م، م���ن 

م�ساه���دات الأج�س���ام الطائرة 

جزر  م���ن  بالقرب  املجهول���ة 

�سليمان يف اأوقيانو�سيا. وادعى 

�سهود عي���ان اأن هذه الأج�سام 

الغريبة تظهر على ما يبدو من 

ال�سفن  غرق���ت  حيث  املحيط، 

احلربية خالل احلرب العاملية 

اأن تختفي يف  الثاني���ة قب���ل 

بحرية جزيرة نائية.

م���ن جهت���ه، ����رصح الباحث 

اأن���درو كولينز، ح�سب ما نقلته 

»كان���ت   :»LAD bible«

هناك تقارير تفيد باأن الأ�سواء 

من  بالفعل  ترتف���ع  الغريب���ة 

وتتحرك  اله���واء،  اإىل  املي���اه 

لفرتة من الوقت ثم تختفي«.

وتابع: »غالبًا ما يتم م�ساهدة 

هذا من ال�ساطئ، اأو يتم اختباره 

ع���ن كثب من قب���ل ال�سيادين، 

ويقال اإن���ه يف بع�س الأحيان 

تقرتب ه���ذه الأ�سياء لدرجة اأن 

ال�سيادي���ن ميك���ن اأن ي�سعروا 

باحلرارة اأثناء مرورها«.

 تو�س���ل باحث���ون من ق�سم 

عل���م امل���واد يف جامع���ة 

ال�سيني���ة  هوات�سون���غ 

اإىل  للعل���وم والتكنولوجيا، 

ت�سنيع  عملي���ة  اكت�س���اف 

بال�ستيكي���ة جديدة،  م���واد 

تتفكك تلقائيًا ب�سكل طبيعي 

يف غ�س���ون اأ�سب���وع، بع���د 

ا�ستخدامها  �سالحية  انتهاء 

واإلقائه���ا يف اله���واء الطلق 

حتت اأ�سعة ال�سم�س والأك�سجن.

وعن���د حتل���ل البال�ستي���ك اجلديد ل 

يخل���ف �سظاي���ا بال�ستيكي���ة دقيقة 

�س���ارة بالبيئة، حي���ث يطلق ب�سكل 

ال�سك�سينيك كمنتج  طبيعي حم����س 

ثان���وي م���ن العملية ميك���ن اإعادة 

تدوي���ره لال�ستخ���دام التج���اري يف 

امل�ستح�رصات ال�سيدلنية اأو الغذاء.

وذكر موقع لالأخب���ار العلمية، اأم�س 

الثن���ن، اأن الباح���ث ليانغ لو، وهو 

املوؤلف الرئي�سي يف الدرا�سة، تو�سل 

من  اجلديدة  البال�ستيكي���ة  للم���ادة 

دون ق�س���د، عندم���ا كان يعمل على 

التفاعالت  ا�ست�سع���ار  اأجهزة  تطوير 

الكيميائية.

وياأم���ل الباحث���ون اأن ي�سه���م ه���ذا 

اأ�سكال جديدة  اإنت���اج  الكت�ساف يف 

للمواد البال�ستيكية املنت�رصة يف كل 

م���كان، من خالل عملي���ة تعديل يف 

�سناع���ة البال�ستيك، حي���ث ميكن اأن 

تتحلل ب�سكل اأكرث اأمانًا واأكرث �رصعة 

يف البيئ���ة من امل���واد البال�ستيكية 

احلالية.

بال�صتيك يتحلل تلقائيًا بعد اأ�صبوع 

من انتهاء �صالحيته

 اأف���ادت ال�رصط���ة النم�ساوية باأن 

�سائق���ا يبلغ من العم���ر 87 عاما 

ا�سطدم مبا����رصة بك�سك يف �سوق 

ب�سمال البالد �سباح اأول اأم�س ، ما 

اأدى اإىل اإ�سابة 13 �سخ�سا.

واأ�سافت ال�رصط���ة اأن اأربعة منهم 

اأ�سيبوا بجروح خطرية. كما اأ�سيب 

ال�سائق جراء احلادث الذي وقع يف 

بلدية �سان���ت فلوريان القريبة من 

مدينة لينز.

ومل يت�سح على الفور ال�سبب الذي 

جعل الرجل يفق���د ال�سيطرة على 

�سيارته.

وبح�س���ب متحدث با�س���م ال�رصطة 

فاإن���ه ل توجد موؤ����رصات على اأن 

الهجوم كان متعمدا.

باحثون.. الكائنات الف�صائية تختطف 

اأ�صخا�صًا من قواعد �صرية لها حتت املاء!

عجوز يفقد ال�صيطرة على �صيارته وي�صيب 13 يف �صوق بالنم�صا

اإعدام �صعودي مبنطقة الق�صيم 

قتل مواطنًا م�صريًا

اأعلن���ت وزارة الداخلي���ة ال�سعودية، اأم����س الثنن، اإعدام 

مواط���ن �سعودي مبحافظة الر�س مبنطق���ة الق�سيم، تنفيذا 

حلك���م القتل ق�سا�سا، نتيجة قتل اجل���اين مواطنا م�رصي 

اجلن�سية.

ويف بي���ان لها، قال���ت وزارة الداخلي���ة ال�سعودية: "اأقدم 

عبدالعزيز بن جزاء بن عبد اهلل احلربي -�سعودي اجلن�سية- 

عل���ى قتل فتحي حممد حممود عو�س -م�رصي اجلن�سية- 

وذلك بطعنه ب�سكن ثالث طعنات اأدت اإىل وفاته"، م�سرية 

اإىل اأن "�سلطات الأمن متكنت من القب�س على اجلاين، واأدى 

التحقيق معه اإىل توجيه التهام له بارتكاب جرميته".

واأ�سافت الداخلية: "باإحالته )اجلاين( اإىل املحكمة العامة، 

�سدر بحقه �سك يق�سي بثبوت ما ن�سب اإليه، واحلكم بقتله 

ق�سا�س���ا، واأيد احلكم من حمكمة ال�ستئناف ومن املحكمة 

العلي���ا، و�سدر اأمر ملكي باإنفاذ ما تق���رر �رصعا، واأيد من 

مرجعه بحق اجلاين املذكور".

ارتفع اإجمايل عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا يف العامل 

اإىل اأكرث من186.7 مليون اإ�سابة، واإجمايل الوفيات اإىل 

اأكرث من 4 مالين وفاة.

وبح�س���ب بيانات جامع���ة جونز هوبكن���ز الأمريكية 

بل���غ اإجمايل الإ�ساب���ات بفريو�س كورون���ا يف العامل 

186.753.958، واإجمايل الوفيات 4.029.721.

وت�سدرت الوليات املتحدة قائمة الدول من حيث عدد 

الوفيات جراء الفريو�س ب����607155 حالة وفاة، وبلغ 

اإجمايل الإ�سابات فيها 33.853.809.

تلته���ا الربازي���ل يف املرتب���ة الثانية م���ن حيث عدد 

الوفيات ب����533488 حالة فاة، واإجم���ايل الإ�سابات 

.19.089.940

يف املرتب���ة الثالث���ة تاأت���ي الهند باإجم���ايل وفيات 

408040، واإجمايل اإ�سابات 30.837.222.

ويف املرتبة الرابع���ة املك�سيك من حيث عدد الوفيات 

ب�234969 واإجمايل اإ�سابات 2.590.500.

ويف املرتبة اخلام�سة بريو باإجمايل وفيات 193230، 

واإجمايل اإ�سابات 2.078.815.

و�ساد�سا رو�سيا باإجمايل وفي���ات 140635، واإجمايل 

اإ�سابات 5.713.351.

خرج���وا للتقاط �صور ال���رق.. فوقع���ت »املاأ�صاة 
الفظيعة«

قائمة حمدثة بالدول الأكرث ت�صررًا جراء كورونا

رجل بريطاين يعرث على مبنى من العظام والأ�صنان اأ�صفل بيته

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«
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