
تون�س-وام:

 و�صلت �إىل تون����س طائرة حتمل على متنها 

500 �ألف جرعة لقاح فريو�س »كوفيد � 19 » 

مقدمة من دولة �لإمار�ت �إىل �ل�صعب �لتون�صي 

�ل�صقيق لدعم �جلهود �لطبية يف �لبالد.

وياأتي تق���دمي هذ� �لدعم تنفي���ذ�ً لتوجيهات 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�صلحة بتعزي���ز �لأو�صاع �ل�صحية لل�صعب 

�لتون�صي �ل�صقيق يف مو�جهة جائحة كورونا.

القد�س -وكاالت:

 ق���ال وزير �لأمن �لد�خلي �لإ�رس�ئيلي ي���وم �لثالثاء �إن �إ�رس�ئيل 

تريد توزيع �مل�صاعد�ت �لأجنبية �إىل غزة من خالل نظام ق�صائم، 

ل�صمان عدم ��صتخد�م �لتربعات يف دعم حركة �ملقاومة �لإ�صالمية 

)حما�س( �لتي تدير �لقطاع وتعزيز تر�صانتها �مل�صلحة.

وح���ددت وكالت �لإغاثة �لإن�صانية تكاليف عملية �إعادة �لإعمار 

يف �لقط���اع �لفقري بنحو 500 مليون دولر بعد جولة من �لقتال 

عرب �حلدود مع �إ�رس�ئيل يف مايو �أيار ��صتمرت 11 يوما.

وا�شنطن-)د ب اأ(:  

�صجل���ت �لوليات �ملتح���دة يوم �لثن���ن 32765 �إ�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا، وهو �أعلى عدد يومي منذ �لثامن 

م���ن �أيار/مايو. وبل���غ �ملتو�صط �ليوم���ي لالأيام �ل�صبعة 

�ملا�صية 23025 حال���ة. وقد يرجع �لرتفاع �ملفاجئ يف 

�لأع���د�د �إىل �إ�صافة �أعد�د ح���دث تاأخر يف ت�صجيلها خالل 

عطلة نهاية �لأ�صبوع. وبذلك، يرتفع �إجمايل �لإ�صابات يف 

�لولي���ات �ملتحدة �إىل 33 مليون���ا و888 �ألف حالة، وفقا 

لأحدث �لبيانات من جامع���ة جونز هوبكنز. ومت ت�صجيل 

237 حال���ة وفاة �إ�صافية �أم�س �لول، ما رفع �لإجمايل �إىل 

607400. وق���د تعافى �أكرث م���ن 29 مليونا و274 �ألفا من 

�لإ�صابة حتى �لآن.

ووفقا ملر�كز �ل�صيطرة عل���ى �لأمر��س و�لوقاية منها، فقد 

مت تطعي���م 5ر159 مليون �صخ�س، ميثلون 48% من �صكان 

�لوليات �ملتحدة، ب�صكل كامل �صد �لفريو�س.

ومت �إعط���اء ما يزيد عن 334 ملي���ون جرعة لقاحات يف 

�أنحاء �لولي���ات �ملتحدة، وح�صل �أكرث م���ن 184 مليونا 

و365 �ألف �صخ�س على جرعة و�حدة على �لأقل من لقاح.

باري�س-)د ب اأ(:

 مت تغرمي �رسكة جوج���ل 500 مليون يورو )593 مليون 

دولر( يف فرن�ص���ا بعد �أن �أخفق���ت �ل�رسكة يف تنفيذ �أمر 

باإبر�م �تف���اق عادل مع �لنا�رسي���ن ل�صتخد�م �ملحتوى 

�لإخباري �خلا�س بهم على من�صتها.

ونقلت وكال���ة »بلومربج« لالأنباء، �م����س �لثالثاء، عن 

هيئة تنظيم �ملناف�صة �لفرن�صية �لقول �إن جوجل، �لتابعة 

ملجموعة �ألفابت، جتاهلت قر�ر� يعود لعام 2020 ويتعلق 

بالتفاو�س بح�صن نية ب�صاأن عر�س مقتب�صات من �ملقالت 

عرب خدمة �لأخبار »جوجل نيوز«.

ومتثل �لغر�مة ث���اين �أكرب عقوبة كبرية تتعلق مبكافحة 

�لحتكار يتم فر�صها بحق �رسكة و�حدة يف فرن�صا.

ي�صار �إىل �أن فرن�صا لي�ص���ت �لدولة �لوحيدة �لتي حتاول 

حما�صب���ة عمالقة �لتكنولوجيا ب�صاأن ��صتخد�م �ملحتوى 

�لإخباري، فقد طلبت �أ�صرت�ليا يف وقت �صابق �لعام �جلاري 

من �ل�رسكات �لرقمية �لعمالق���ة، مثل في�صبوك وجوجل، 

دفع مقاب���ل للنا�رسين �ملحلين عند ��صتخد�م �أخبارهم. 

وتدفع جوجل مقابال للنا�رسين ب�صكل متز�يد ولكن وفقا 

ل�رسوطها �خلا�صة.

القاهرة-وام:

 وقعت جمهورية م�رس �لعربية وجمهورية 

�رسبي���ا بروتوكول لتعزي���ز �لتعاون فى 

�ملجال �لع�صكرى بن �لبلدين .

جاء ذلك خالل لقاء �لفريق �أول حممد زكى 

وزي���ر �لدفاع و�لإنت���اج �حلربى �مل�رسي 

نائب  �صتيفانوفيت�س  نيبو�ص���ا  و�لدكتور 

رئي����س �لوزر�ء وزير �لدف���اع بجمهورية 

�رسبيا و�لوفد �ملر�فق له �لذى يزور م�رس 

حالي���ا فى زيارة ر�صمي���ة ت�صتغرق عدة 

�أي���ام وذلك على هام�س عق���د �لإجتماع 

�لع�صكرى  �لتع���اون  �لثالث ع�رس للجنة 

�مل�رسية �ل�رسبية بالقاهرة .

تناول �للقاء ع���دد� من �ملو�صوعات ذ�ت 

�لإهتم���ام �مل�ص���رتك فى �ص���وء جمالت 

�لتعاون �لع�صكرى ونقل وتبادل �خلرب�ت 

بن �لقو�ت �مل�صلحة يف �لبلدين.

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

رئي�شا الجزائر والنيجر يبحثان تعزيز 

التعاون بين البلدين
�جلز�ئر-)د ب �أ(:

 ��صتقبل �لرئي�س �جلز�ئري ، عبد �ملجيد تبون ، �م�س �لثالثاء 

، رئي����س �لنيج���ر ، حممد ب���ازوم ، حيث �أج���رى �لزعيمان 

حمادثات ثنائية ، بح�صب بيان للرئا�صة �جلز�ئرية.

ووف���ق �لبيان ، ركزت �لعالقات ب���ن �لعالقات �لثنائية بن 

�جلز�ئ���ر و�لنيج���ر ، و�صبل تعزيزها مب���ا ي�صهم يف م�صالح 

�ل�صعبن �ل�صديقن ».

وو�صل رئي����س �لنيجر �إىل �جلز�ئر �أم����س �لول ، ير�فقه وفد 

رفيع ، يف زيارة عمل و�صد�قة.

 كابول-)د ب �(:

 حذرت حركة طالبان تركيا �م����س �لثالثاء من �لبقاء على 

قو�ته���ا يف �أفغان�صت���ان ملا بعد �نتهاء مهم���ة حلف �صمال 

�لأطل�صي )�لناتو(.

 وقالت تركيا �إن �ملفاو�صات م�صتمرة مع �حلكومة �لأفغانية 

و�لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية لالإبق���اء على قو�ت يف مطار 

كاب���ول ل�صمان ��صتم���ر�ر عمل �ملطار بعد مغ���ادرة �لقو�ت 

�لأجنبي���ة خالل �لأ�صابي���ع �ملقبلة.وقالت حركة طالبان يف 

بي���ان" ق���ر�ر �لقيادة �لرتكي���ة غري �صائب، وميث���ل �نتهاكا 

ل�صيادتنا و�صد م�صاحلنا �لوطنية".

تغريم جوجل 593 مليون دوالر 

في فرن�شا

 م�شر و�شربيا توقعان برتوكول 

تعاون فى المجال الع�شكري

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

اأمريكا ت�شجل اأعلى ح�شيلة يومية 

الإ�شابات كورونا في �شهرين

طالبان تحذر تركيا من تمديد تواجد قواتها 

في اأفغان�شتان

اإ�شرائيل تريد تطبيق اآلية جديدة لدخول 

الم�شاعدات اإلى غزة

و�صـول طائـرة تحمـل على متنهـا 500 �ألـف جرعـة لقـاح 
»كوفيد ـ 19« مقدمة من �لإمار�ت �إلى �ل�صعب �لتون�صي

92 قتياًل من مر�شى كورونا في الحريق الذي ن�شب 
بم�شت�شفى الح�شين

خليفة ياأمر بالإفر�ج عن 855 نزياًل بمنا�صبة 
عيد �لأ�صحى �لمبارك

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

 القاهرة-وكاالت:

�صدمت �صي���ارة مالكي يقودها 

موظف، قوة م���ن مباحث ق�صم 

�رسطة 15 مايو جنوبي �لقاهرة، 

خالل معاينته���م ملوقع حادث 

مو�د  نق���ل  �صي���ارة  ��صتع���ال 

برتولية.

وح�صب م�صدر �أمني قال ملوقع 

�صكاي ني���وز عربية �إن �ل�صيارة 

�ملالك���ي كان���ت م�رسعة على 

�لطريق �لد�ئ���ري �لأو�صطي ومل 

يتمكن قائدها من �لتحكم فيها 

فا�صطدمت بالقوة �لأمنية �لتي 

كان���ت تعاين موق���ع ��صتعال 

�صيارة �ملو�د �لبرتولية.

�أن �ل�صطد�م  و�أ�صاف �مل�ص���در 

�أ�صف���ر عن مقتل �أم���ن �رسطة، 

و�إ�صاب���ة رئي����س مباحث ق�صم 

�رسط���ة 15 مايو و4 �آخرين من 

�لقوة �لأمنية �لتي كانت مكلفة 

�صيارة  ��صتع���ال  بالغ  بفح�س 

نقل �ملو�د �لبرتولية.

�شيارة ت�شدم فريق مباحث خالل معاينتهم 

لحادث بالقاهرة !

�أبوظبي 34/45 دبي 34/44 �ل�صارقة 33/43 عجمان 43 /33 �أم �لقيوين 44 /32 ر�أ�س �خليمة 43 /32 �لفجرية 35 /32 �لعن 35/44 ليو� 29/47  �ل�صلع 40 /30     �لفجر 4.15 �لظهر 12.31  �لع�رس 3.51  �ملغرب 7.17  �لع�صاء 8.41
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي

0٫34  7,022.67  7,046.472,760.890.10 2,758.00

اأبوظبي-بغداد-وام-وكاالت:

 عربت دول���ة �لإمار�ت عن ت�صامنها 

م���ع جمهورية �لع���ر�ق �ل�صقيقة يف 

�صحايا �حلادث �لألي���م �لناجم عن 

حريق ن�صب يف م�صت�صفى �حل�صن يف 

�لنا�رسية �ملخ�ّص�س لعالج �ملر�صى 

�مل�صابن بفريو�س كوفيد-19.

و�أعرب���ت وز�رة �خلارجية و�لتعاون 

تعازيه���ا  خال����س  ع���ن  �ل���دويل، 

ومو��صاته���ا �إىل �حلكوم���ة �لعر�قية 

و�إىل �أه���ايل وذوي �ل�صحايا يف هذ� 

�مل�صاب �جلل���ل، ومتنياتها بال�صفاء 

�لعاجل جلميع �مل�صابن.

وكان���ت مديري���ة �صح���ة ذي ق���ار 

�رتفاع  �لثالثاء،  �أعلنت،  �لعر�قية قد 

ح�صيلة قتلى �حلريق �لذي ن�صب يف 

م�صت�صفى �لإمام �حل�صن، �ملخ�ص�س 

ملر�ص���ى فريو����س كورون���ا، �إىل 92 

قتيال.

االإمارات تت�شامن مع العراق في �شحايا الحادث 

�ل�صعودية تحظر ��صطحاب �لأمتعة و�لحجز 
في �لفنادق خالل طو�ف �لقدوم

الريا�س-)د ب اأ(:

�أن  �صعودي���ة  م�ص���ادر  ك�صف���ت 

�جلهات �ملخت�ص���ة حددت ثالث 

حمظ���ور�ت يج���ب عل���ى �حلاج 

يف  يتجنبه���ا  �أن  �لع���ام  ه���ذ� 

مرحلة ط���و�ف �لقدوم، منها عدم 

��صطحاب �لأمتع���ة عند �لدخول 

�إىل �مل�صجد �حلر�م لأد�ء �لطو�ف.

»مك���ة«  ل�صحيف���ة  ووفق���ا 

�ل�صعودي���ة، يف عدده���ا �م����س 

�لثالثاء، ُيحظر على �حلاج �أي�صا 

�حلج���ز يف �لفن���ادق �ملحيط���ة 

بامل�صجد �حل���ر�م، و�لتوجه منها 

مبا�رسة لطو�ف �لقدوم، بالإ�صافة 

�إىل منعه���م م���ن �لنتظ���ار يف 

�مل�صج���د �حل���ر�م لأد�ء �ل�صلو�ت 

خالل مو�صم حج .

وذكرت �مل�صادر �أن قدوم �حلجاج 

�إىل �حل���رم �ملك���ي �صيكون عرب 

�حلافالت �ملخ�ص�صة لذلك فقط، 

»تتمة �س8« »تتمة �س8«

»مفاجاآت �صيف دبي« تقدم 10 �أ�صابيع 
من �صفقات �لت�صوق 

دبي-وام:

 تقدم »مفاجاآت �صيف دبي 2021« 

�لر�بع���ة و�لع�رسي���ن  يف دورته���ا 

�أ�صابيع من عرو�س  للمت�صوقن 10 

�لتجزئة لل�ص���كان و�لزو�ر من خالل 

�لرتويجية  و�لعرو����س  �ل�صفق���ات 

و�لفعالي���ات  و�لأن�صط���ة  �لك���ربى 

�لرتفيهية حتى 4 �صبتمرب �ملقبل .

وتو��صل موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات 

و�لتجزئ���ة �لتابعة لد�ئرة �ل�صياحة 

و�لت�صوي���ق �لتج���اري بدبي » دبي 

لل�صياح���ة » - �جله���ة �ملنظم���ة 

ملفاج���اآت �صيف دب���ي - تعاونها 

هذ� �لعام مع �ل�رسكات و�ملوؤ�ص�صات 

�لر�ئ���دة يف قط���اع �لتجزئ���ة على 

م�صتوى �إمارة دب���ي ل�صمان تنظيم 

و�ح���دة من �أف�ص���ل دور�ت مفاجاآت 

�صيف دبي على �لإطالق.

»تتمة �س8« »طالع �س2«

اأبوظبي-وام:

 �أم���ر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان رئي����س �لدولة "حفظه 

�هلل" بالإف���ر�ج ع���ن 855 نزي���ال من 

ن���زلء �ملن�صاآت �ل�صالحية و�لعقابية 

ممن �صدرت بحقهم �أحكام يف ق�صايا 

خمتلف���ة وتكف���ل �صم���وه بت�صدي���د 

�لغر�مات �ملالية وذلك مبنا�صبة حلول 

عيد �لأ�صحى �ملبارك.

وتاأت���ي ه���ذه �ملكرم���ة �ل�صامية من 

�صاحب �ل�صم���و رئي�س �لدولة "حفظه 

�هلل" يف �إط���ار �ملب���ادر�ت �لإن�صانية 

لدول���ة �لإم���ار�ت و�لت���ي ت�صتند �إىل 

قيم �لعفو و�لت�صام���ح، و�إعطاء نزلء 

�ملن�صاآت �ل�صالحية و�لعقابية فر�صة 

�لتغيري نحو �لأف�صل و�لبدء من جديد 

يف �مل�صارك���ة �لإيجابي���ة باحلي���اة، 

بال�ص���كل �لذي ينعك����س على �أ�رسهم 

وجمتمعهم.

منح �شفيرة دوقية لوك�شمبورغ و�شام اال�شتقالل من الطبقة االأولى

دبي-وام:

ك�صف���ت مب���ادرة "مقتني���ات دبي"، 

و�إد�رة  �ملتكاملة جلم���ع  �ملنظوم���ة 

�ملقتني���ات �لفني���ة مب�صارك���ة �أفر�د 

�أطلقت  �ملجتمع وموؤ�ص�صات���ه، و�لتي 

برعاي���ة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

ب���ن ر��ص���د �آل مكتوم نائ���ب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل����س �لوزر�ء حاكم 

دبي "رعاه �هلل" .. ع���ن تفا�صيل �أول 

جمموع���ة من �لأعم���ال �لفنية �صيتم 

�صمها �إىل �ملب���ادرة و�مل�صممة لبناء 

جمموعة فنية موؤ�ص�صاتية لإمارة دبي 

من خالل منوذج �رس�كة جديد ومبتكر، 

مبادرة مقتنيات دبي تك�صف تفا�صيل �أولى 
مجموعاتها �لفنية

»تتمة �س8«
»تتمة �س8«

عون: �لنتخابات �لنيابية �صتجري بموعدها ونقدر 
جهود فرن�صا لم�صاعدة لبنان 

بيروت-) د ب اأ (:

 �أكد �لرئي�س �للبناين مي�صال عون �م�س �لثالثاء 

�أن �لنتخابات �لنيابي���ة �صتجري يف موعدها 

يف ربيع 2022.

وق���ال عون، خ���الل ��صتقبال���ه �م�س يف ق�رس 

بعبد� ببريوت �لرئي�صة �ل�صابقة لبعثة �لحتاد 

�لأوروبي ملر�قبة �لنتخابات، �يلينا فالن�صيانو، 

يف ح�صور �صفري �لحت���اد �لأوروبي يف لبنان 

ر�لف ط���ر�ف، �إن »�جله���د �صين�صّب هذه �ملرة 

كي ل ت�صتغل �لأو�صاع �لقت�صادية و�ملعي�صية 

�ل�صعبة �لتي يعاين منه���ا �ملو�طنون للتاأثري 

على حرية �لناخب وخيار�ته«.

و�أ�ص���ار �إىل �أن ولبنان يرّح���ب بوجود مر�قبن 

�أوروبين ملتابعتها كما ح�صل يف عام 2018.

بدورها، قالت فالن�صيانو �إن »�لحتاد �لأوروبي 

على ��صتعد�د لتكر�ر جتربة مر�قبة �لنتخابات 

�لنيابية يف �لعام �ملقبل«.



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG 

 êGôaE’ÉH  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 á«MÓ°U’G äBÉ°ûæŸG A’õf øe Ójõf 855 øY

 ‘  ΩÉµMCG  º¡≤ëH  äQó°U  ø‡  á«HÉ≤©dGh

 äÉeGô¨dG ójó°ùàH √ƒª°S πØµJh áØ∏àfl ÉjÉ°†b

 ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  á«dÉŸG

.∑QÉÑŸG

 ÖMÉ°U  øe  á«eÉ°ùdG  áeôµŸG  √òg  »JCÉJh

 QÉWEG  ‘  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG

 »àdGh  äGQÉeE’G  ádhód  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG

 A’õf AÉ£YEGh ,íeÉ°ùàdGh ƒØ©dG º«b ¤EG óæà°ùJ

 Ò«¨àdG á°Uôa á«HÉ≤©dGh á«MÓ°U’G äBÉ°ûæŸG

 ácQÉ°ûŸG  ‘ ójóL  øe  AóÑdGh  π°†aC’G  ƒëf

 ≈∏Y ¢ùµ©æj …òdG πµ°ûdÉH ,IÉ«◊ÉH á«HÉéjE’G

.º¡©ªà›h ºgöSCG

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢Uôëjh

 A’õf  øe  OóY  øY  ƒØ©dG  ≈∏Y  ΩÉY  πc  "ˆG

 ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃ á«HÉ≤©dGh á«MÓ°UE’G äBÉ°ûæŸG

 ájöSC’G §HGhô∏d Gõjõ©J ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y

 äÉ¡eC’G Üƒ∏b ¤EG QhöùdGh IOÉ©°ù∏d ’ÉNOEGh

 øe  IOÉØà°S’G  á°Uôa  A’õædG  íæeh  AÉæHC’Gh

 ‘  ÒµØàdG  IOÉYE’  ácQÉÑŸG  áÑ°SÉæŸG  √òg

 øª°†j  …òdG  ≥jô£dG  ¤EG  IOƒ©dGh  º¡∏Ñ≤à°ùe

.áëLÉf á«æ¡eh á«YÉªàLG IÉ«M º¡d

iôNCG á«MÉf øe

 

 ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  íæe

 IOÉ©°S  "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ÆQƒÑª°ùcƒd á«bhO IÒØ°S ƒ°ShOQÉc å«HGõ«dEG

 ¤hC’G á≤Ñ£dG øe ∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh ádhódG iód

.OÓÑdG iód É¡∏ªY ΩÉ¡e AÉ¡àfG áÑ°SÉæÃ

 ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG »∏Y øH óªMCG ‹É©e óq∏bh

 É¡dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ΩÉ°SƒdG  ƒ°ShOQÉc  IÒØ°ùdG

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh ΩÉY ¿GƒjO ‘ ¢ùeG

 ódÉN  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  »ÑXƒHG  ‘  ‹hódG

 á«LQÉÿG  IQGRh  π«ch  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ˆGóÑY

 óªfi  AÉ«∏Y  IOÉ©°S  h  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

..º°SGôŸG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG π«cƒdG …RôëŸG

 ÚH äÉbÓ©dG Qƒ£J AÉ≤∏dG ∫ÓN ¬«dÉ©e øqªKh

 ÆQƒÑª°ùcƒd á«bhO IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘

 ÉgOƒ¡L ≈∏Y ƒ°ShOQÉc IÒØ°ùdG ¬«dÉ©e ôµ°Th

 Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘

.ádhódÉH É¡∏ªY IÎa ∫ÓN

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG  

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

 áæjóe ‘ √ƒª°S öüb ‘ ¢ùeG áª«ÿG ¢SCGQ

 ÒØ°S ¢ù«éH Ú°ùM IOÉ©°S ..óªfi øH ô≤°U

 Ωób …òdG ádhódG iód á«°ù«fhófE’G ájQƒ¡ª÷G

 GQÉ¨«f GQófÉch ¬«c ¬≤aGôj √ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d

 »HO  ‘  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL  ΩÉY  π°üæb

.á«dÉª°ûdG äGQÉeE’Gh

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ∫ƒM åjOÉMC’G ¬©e ∫OÉÑJh ,ÒØ°ùdG IOÉ©°ùH

 Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J

 äÉbÓ©H √ƒª°S OÉ°TCGh .ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y

 ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO §HôJ »àdG ábGó°üdG

 ó«WƒJ ‘ ÒØ°ùdG IOÉ©°S Oƒ¡Lh ,É«°ù«fhófEG

.øjó∏ÑdG ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

 ≠dÉH øY ,¢ù«éH Ú°ùM IOÉ©°S ÈY ¬ÑfÉL øe

 ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôµ°T

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc ≈∏Y áª«ÿG

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ≥∏WCG 

 ¿ÉªéY  êPƒ‰"  ¢ùeG  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h

 ÖMÉ°U ájDhôd áªLôJ , "™ªàéŸÉH ájÉæ©∏d

 ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG

 IOƒL ™aQ ‘ ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 ™e ™ªàéŸG ∑GöTEG π«©ØJh IQÉeE’ÉH IÉ«◊G

.á«∏ëŸG áeƒµ◊G

 äÉ°SGQódG  ≈∏Y √ƒª°S ´ÓWEG  ∫ÓN ∂dP AÉL

 á«°ùaÉæàdGh AÉ°üMEÓd ¿ÉªéY õcôe ΩÉb »àdG

 äÉfQÉ≤ŸGh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG  ≥ah ÉgOGóYEÉH

 ™ªàéŸG áeóN äÉ°SGQóH á«æ©ŸG ájQÉ«©ŸG

 »°Thô£ŸG ∞«°S ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëH

 IQƒàcódGh  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 õcôŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG »°û«Ñ◊G ó«©°S ôLÉg

.á«°ùaÉæàdGh AÉ°üMEÓd ¿ÉªéY

 Èà©j …òdG êPƒªædG Gòg ôjƒ£àH √ƒª°S OÉ°TCGh

 ójôØdGh ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y ¬Yƒf øe ∫hC’G

 ájÉæ©∏d  ±ó¡jh  »ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 äÉeóÿG  Ëó≤J  h  ™ªàéŸG  äÉLÉ«àMÉH

 ∫ÓN øe IQÉeE’G Qƒ¡ª÷ á«°SÉ°SC’Gh áeÉ©dG

 ôjƒ£J h çGóëà°SG äÉ«∏ªY ‘ ™ªàéŸG ∑GöTEG

 RôHCG ≈∏Y kGOÉªàYG É¡à«dÉ©a º««≤J h äÉeóÿG

.Oó°üdG Gòg ‘ á«ŸÉ©dG êPÉªædG

 á«∏ëŸG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  √ƒª°S  ¬Lhh

 ÖcGƒ«d  ¬ª«ª°üJ  ” …òdG  êPƒªædG  OÉªàYÉH

 ∂dPh º¡JÉLÉ«àMG ≥≤ëjh ™ªàéŸG äÉ©∏£J

 á«eƒµ◊G IQGOE’G ‘ ájOÉjQ πªY äÉ«dBG »æÑàH

 äÉeóN Ëó≤J  á«∏ëŸG  áeƒµë∏d  í«àj  Éªc

 π©Œ  ájöüY  á«à–  á«æH  ôjƒ£Jh  IóFGQ

 ácQÉ°ûe ¿Éª°Vh ¢û«©∏d π°†aCG kÉfÉµe IQÉeE’G

 ¿Éµ°S äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ‘ Ú«æ©ŸG ™«ªL

. IQÉeE’G

 ™°VƒH  áeƒµ◊G  ΩGõàdG  êPƒªædG  ¢ùµ©jh

 ¬«LƒàdGh É¡JÉjƒdhCG øª°V ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG

 á«ªæàdGh §«£îàdG á«∏ª©d ôªà°ùŸG ºYódGh

 ≥«Kƒàd Oƒ¡÷G áaÉc ∫òHh áeGóà°ùŸG á∏eÉ°ûdG

 á«æ©ŸG ™ªàéŸG íFGöT ∞∏àfl ™e π°UGƒàdG

 AGOCG  èFÉàf  ¢VôY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  É¡JÉeóîH

 ™ªàéŸG äÉÄa äÉMÎ≤eh AGQBG ó°UQh äÉeóÿG

 øe É¡æµÁ …òdG ôeC’G …QhO πµ°ûH áaó¡à°ùŸG

 õjõ©Jh äÉeóÿG ôjƒ£àd πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG

. É¡Áó≤J äÉjƒà°ùe

ً "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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≈dhC’G á≤Ñ£dG øe ∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh ÆQƒÑª°ùcƒd á«bhO Iô«Ø°S íæe

∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæªH kÓjõf 855 øY êGôaE’ÉH ôeCÉj ádhódG ¢ù«FQ

É«°ù«fhófEGô«Ø°S πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM 

z™ªàéªdÉH ájÉæ©∏d ¿ÉªéY êPƒªf{ ≥∏£j »ª«©ædG QÉªY

É«°ù«fhófEG ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM 

 á«°ùaÉæàdGh AÉ°üMEÓd ¿ÉªéY õcôe ¬JQÉjR ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 ≥∏£J »ÑXƒHCG - áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGO

zø««aôëdG á≤∏M{ IQOÉÑe

 1^522 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1485 »aÉ©J

äÉ«ah 6h áHÉ°UEG

kGójóL kÉ°üëa 263^784 …ôéJ záë°üdG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áaÉ≤ãdG IôFGód ™HÉàdG ,"Ú«aô◊G â«H" ó©à°ùj 

 ¬JGQOÉÑe  çóMCG  ¥ÓWE’  ,»ÑXƒHCG  –  áMÉ«°ùdGh

 ¤EG ±ó¡J »àdG "Ú«aô◊G á≤∏M" Iójó÷G á«aÉ≤ãdG

 ájó«∏≤àdG ájhó«dG ±ô◊G á«ªgCG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ

 ájƒ¡dGh á«JGQÉeE’G áaÉ≤ãdG äÉfƒµe ºgCG øe IóMGƒc

.á«æWƒdG

 øe  áYƒª›  "Ú«aô◊G  á≤∏M"  IQOÉÑe  øª°†àJ

 IOó©àe ™bGƒe ‘ ΩÉ≤à°S »àdG IöTÉÑŸG ¢Vhô©dG

 Ú«aô◊G  øe  ≥jôa  Ωƒ≤«°S  å«M  ,»ÑXƒHCG  øe

 ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG ™e ¿hÉ©àdÉH Ú«JGQÉeE’G

 OGƒŸG ™e ájó«∏≤àdG ájhó«dG ±ô◊G äÉfƒµe èeóH

 ájöüY äÉ°ùª∏H ájhój äÉYƒæ°üe êÉàfE’ áãjó◊G

.Iójôa

 äÉéàæŸG áYÉæ°U äÉ«æa IQOÉÑŸG √òg ¢Vô©à°ùJh

 Ú«aôë∏d á«YGóHE’G äGQÉ¡ŸG ∞∏àfl RGôHEGh ájhó«dG

 óMCÉc  É¡à«ªgCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùàd  Ú«JGQÉeE’G

.äGQÉeE’G ádhO ‘ çGÎdG öUÉæY

 ¢SÉj  ‘  "Ú«aô◊G  á≤∏M"  äÉ«dÉ©a  ¤hCG  ΩÉ≤J

 …QÉ÷G ƒ«dƒj 17 ájÉ¨dh 15 øe IÎØdG ‘ ∫ƒe

 Ò¡°ûdG  äÉjƒ∏◊G  πfi  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh

 Ú«aôM  á«dÉ©ØdG  ∞«°†à°ùJh  ,"¢Sƒ«°û∏jófÉc"
 ájôëÑdG ájó«∏≤àdG ±ô◊ÉH Ú°ü°üîàe Ú«JGQÉeEG

 ,∞∏àfl Qƒ¶æÃ øµdh "ÒbGô≤dG" ∑ÉÑ°T áYÉæ°üd

 ó«°üd  kÉjó«∏≤J  ÒbGô≤dG  Ωóîà°ùJ  âfÉc  å«M

 äÓFÉ©dGh  Qƒ°†◊G  ™àªà°ù«°S  Éªæ«H  ∑Éª°SC’G

 ∫ÓN É¡àYÉæ°Uh ,É¡îjQÉJ ≈∏Yh É¡«∏Y ±qô©àdÉH

 ™jRƒJh ™«ªéàd Iõ«‡ ó«°U áµÑ°ûc á«dÉ©ØdG √òg

.πÑ≤ŸG ≈ë°VC’G ó«Y ‘ ájó«©dGh iƒ∏◊G

 ø°ü◊G  öüb  Iôjóe  ,»°ùeÉ°ûdG  áeÓ°S  âdÉbh

 :Ú«aô◊G â«H ≈∏Y áaöûŸGh á«îjQÉàdG ™bGƒŸGh

 »àdG  ÉæJGQOÉÑe  çóMCG  "Ú«aô◊G  á≤∏M"  ó© oJ"
 ¬fƒ°U  ‘  º¡°ù oJh  »JGQÉeE’G  çGÎdÉH  »Øà–

 á«æWƒdG ájƒ¡dG äÉfƒµe øe kÉjƒ«M kÉfƒµe √QÉÑàYÉH

 »JCÉJh Éªc .IöUÉ©ŸG ÉæJÉ«M ‘ kÉ«°SÉ°SCG kGöüæYh

 …OÉŸG ÒZ çGÎdG  ¿ƒ°U Oƒ¡L õ«Øëàd IQOÉÑŸG

 øY ÒãµdG ájó«∏≤àdG ájhó«dG ±ô◊G ÉfÈîJ å«M

. ".≥jô©dG ÊÉ°ùfE’G É¡KhQƒeh äGQÉeE’G áaÉ≤K

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 263,784 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh

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

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 1,522 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 653,284 á∏é°ùŸG

 ∂dPh áHÉ°üe ä’ÉM 6 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ øe

.ádÉM 1,876 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

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

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 1,485 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

 631,294  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM

øWƒdGQÉÑNCG

IQÉjõdG ∫ÓN ádhódG óah

¿hÉ©àdG õjõ©J É«fƒà°SEG »a ø«dhDƒ°ùe ™e åëÑj »JGQÉeEG óah

16^042^491 »dÉªLE’Gh  z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 73^831ºjó≤J
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG

 ìÉ≤d  øe  áYôL  73,831  Ëó≤J  øY

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

 16,042,491 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 162^20 ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

.¢üî°T 100 πµd áYôL

 IQGRƒdG  á£N  ™e  É«°TÉ“  ∂dP  »JCÉj

 ¤EG  kÉ«©°Sh  19-ó«aƒc  ìÉ≤d  Òaƒàd

 áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY

 ¢ShÒa  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  ä’É◊G  OGóYCG

.19-ó«aƒc

:ΩGh-ÚdÉJ 

 á°SÉFôH  ,äGQÉeE’G  ádhO  øe  óah  QGR  

 óYÉ°ùe ,‹É©°ûdG öUÉædG óÑY IOÉ©°S

 ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°û∏d ôjRƒdG

 ,‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh ‘

 õjõ©J  QÉWEG  ‘  É«fƒà°SEG  ájQƒ¡ªL

 ,…QÉªãà°S’Gh  ,…QÉéàdG  ∫OÉÑàdG

 ÚH  ájOÉ°üàb’G  ¢UôØdG  ±É°ûµà°SGh

.øjó∏ÑdG

 ¢UôM  ≈∏Y  ‹É©°ûdG  IOÉ©°S  ócCGh

 É¡JÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO

 " :Oó°üdG Gòg ‘ ∫Ébh .É«fƒà°SEG  ™e

 ádhód º¡e …QÉŒ ∂jöT É«fƒà°SEG ¿EG

 øe á≤K ≈∏Y øëf .ÉHhQhCG ‘ äGQÉeE’G

 õjõ©àd á°üæe äôah ób IQÉjõdG √òg ¿CG

 ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ™e ÉæJÉbÓY

 ∑Éæg  ¿CG  í°VGƒdG  øe  .É«fƒà°SEG  ‘

 IóYGƒdG  ¿hÉ©àdG  ä’É› øe ójó©dG

 OóY ‘ É«fƒà°SEGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸGh äÉYÉ£≤dG øe

 É¡æe IOÉØà°SÓd ≈©°ùf »àdGh ,∑Î°ûŸG

."Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ídÉ°üe ≥≤ëj ÉÃ

 IQÉjõdG  √òg  ‘  ádhódG  óah  º°Vh

 øY  Ú∏ã‡  ΩÉjCG  3  âbô¨à°SG  »àdG

 Ò¨àdGh áÄ«ÑdG IQGRhh ,OÉ°üàb’G IQGRh

 ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRhh  ,»NÉæŸG

 ádÉchh  ,áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  ±ôZh

 ábQÉ°ûdG  áÄ«gh  ,AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G

 áaôZh ,"¥höT" ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd

.IÒéØdG áYÉæ°Uh IQÉŒ

 ™e äÉYÉªàLG »JGQÉeE’G óaƒdG ó≤Y óbh

 á«LQÉÿG IQGRh π«ch hófhQ ¢ùjQófÉg

 ódƒ¡æjQ  ¿ÉL  IOÉ©°Sh  ,á«fƒà°SE’G

 ,äGQÉeE’G  ádhO  iód  É«fƒà°SEG  ÒØ°S

 á«°SÉeƒ∏HO  ¢ù«FQ  ÉaGQ  ¢SƒLQÉeh

 ,á«fƒà°S’G á«LQÉÿG IQGRh ‘ ∫ÉªYC’G

 ΩÉ©dG  ¢VƒØŸG  Ò°T  ∫É«fGO  IOÉ©°Sh

 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ É«fƒà°SEG ìÉæ÷

 ΩÉY  ÚeCG  –  ¿Éª«Ñ«d  hófCG  IOÉ©°Sh

.OÉ°üàb’G IQGRh

 áÑZQ  ¤EG  äÉYÉªàL’G  âbô£Jh

 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  ÚÑfÉ÷G

 õ«cÎdG  ™e  ,ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉéàdG

 AÉcòdG πãe IQƒ£àŸG äÉYÉ£≤dG ≈∏Y

 á«æ≤Jh  ,AÉ°†ØdGh  ,»YÉæ£°U’G

 á«YGQõdG  á«ªæàdGh  ,äÉeƒ∏©ŸG

 ≈∏Y  ¿Éaô£dG  ≥ØJCG  Éªc  ,áeGóà°ùŸG

-»JGQÉeEG ∫ÉªYCG ∫ÉLQ ¢ù∏› AÉ°ûfEG

.Êƒà°SEG

 ∫ÉªYC’G  Ihóf  ‘  óaƒdG  ∑QÉ°T  Éªc

 »àdGh  ,É«fƒà°SEGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ´É£≤dG äÉcöT ™e QGƒë∏d á°Uôa ó©J

 §«∏°ùJh  ,IóFGôdG  á«fƒà°SE’G  ¢UÉÿG

 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 Éªc .øjó∏ÑdG Óc ‘ IOƒLƒŸG IÒÑµdG

 É«fƒà°SEG ¢ù«FQ øe IƒYóH ,óaƒdG ∑QÉ°T

 ‘ ,¢ù«ØdEG  ∂jQóæg ¢SÉeƒJ ,≥HÉ°ùdG

 É«fƒà°SEG  AÉbó°UC’  ™°SÉàdG  ´ÉªàL’G

.…ƒæ°ùdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ìÉÑ°U ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ó≤Y 

 ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG ¢ùeG

 ‹h »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf h ó¡Y

 øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëHh  …ò«ØæàdG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ƒª°S  Öàµe  ‘  ó≤Y  …òdG  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉf

 áeÉ¡dG á«eƒµ◊G äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ºcÉ◊G

 IÉ«◊G ÒaƒJh äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ »àdG

 IQÉeEG ¢VQCG ≈∏Y ÚæWÉ≤dGh ÚæWGƒª∏d áÁôµdG

.ábQÉ°ûdG

 …ƒæ°S ∞°üædG  ôjô≤àdG  ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 ájöûÑdG  OQGƒª∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  ∫ÉªYC’

 RôHCG  ôjô≤àdG  øª°†Jh  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘

 äÉYÉªàL’G  OGóYCG  å«M  øe  áæé∏dG  èFÉàf

 ójó©dG QGó°UEGh á°SGQO â∏ª°T »àdG É¡JÉLôflh

 äÉª∏¶àdG …hÉµ°T πMh ,º«eÉ©àdGh äGQGô≤dG øe

.á«fƒfÉ≤dG

 »àdG  çƒëÑdGh äÉ°SGQódG  ôjô≤àdG  ∫hÉæJ Éªc

 ‘ á«Ø«XƒdG áÄ«ÑdG ºYód áæé∏dG É¡«∏Y â∏ªY

 äGQGô≤dG  ∞∏àfl á©LGôeh ,ábQÉ°ûdG  áeƒµM

.ájöûÑdG OQGƒŸÉH á°UÉÿG íFGƒ∏dGh

 ™jQÉ°ûŸG  øe  GOóY  AÉØYEG  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 ºYód  ábQÉ°ûdG  á°ù°SDƒe  øe  áeƒYóŸG

 Ωƒ°SQ  ∞°üf  øe  "OGhQ"  ájOÉjôdG  ™jQÉ°ûŸG

 øª°V  ∂dPh  IQÉeE’G  ‘  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 ájOÉjôdG ™jQÉ°ûŸG ºYO ≈∏Y ¢ù∏éŸG ¢UôM

 øe º¡æµ“ »àdG äÉeóÿG ÒaƒJh ÚæWGƒª∏d

 äÉjƒà°ùe ¤EG  É¡H ∫ƒ°UƒdGh º¡dÉªYCG  ôjƒ£J

.ÈcCG

 á°ù°SDƒe  øe  áªYóŸG  ™jQÉ°ûŸG  OóY  ≠∏Hh

 Ió«Øà°ùŸG ájOÉjôdG ™jQÉ°ûŸG ºYód ábQÉ°ûdG

 147  Ω2018  ΩÉY  òæe  AÉØYE’G  äÉeóN  øe

.ájQÉéàdG á£°ûfC’G ∞∏àfl ‘ ´höûe

 äƒ«H ÒLCÉJ º«¶æJ ¿CÉ°ûH kGQGôb ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

 ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ äÓ£©dG

 ‘ •É°ûædG ádhGõe ¢üî°T …CG ≈∏Y ô¶ëj ¿CG

 áÄ«g øe ∂dòH ¬d ìöüe øµj ⁄Ée IQÉeE’G

.ábQÉ°ûdG ‘ »MÉ«°ùdGh …QÉéàdG AÉ‰E’G

 º«¶æàH áÄ«¡dG ¢üàîJ ¿CG ≈∏Y QGô≤dG ¢üf Éªc

 ‘ É¡dh ,IQÉeE’G ‘ •É°ûædG ádhGõe íjQÉ°üJ

 :á«JB’G äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ŸG á°SQÉ‡ ∂dP π«Ñ°S

 ÒjÉ©ŸGh  äÉWGÎ°T’Gh  §HGƒ°†dG  ™°Vh  -1

.•É°ûædG ádhGõŸ áeRÓdG

 πÑ pb øe ¢ü«NÎ∏d á«FóÑŸG á≤aGƒŸG íæe -2

 ¢VGôZC’ IQÉeE’G ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO

.•É°ûædG ádhGõe

 ÉgójóŒh •É°ûædG ádhGõe íjQÉ°üJ QGó°UEG -3

.áÄ«¡dG iód Ióªà©ŸG äGAGôLE’G ≥ah

 º¡d ¢üNôŸG äÉeGõàdGh äÉÑLGh ójó– -4

.•É°ûædG ádhGõÃ

 äƒ«H  º««≤Jh  ∞«æ°üJ  ÒjÉ©e  OÉªàYG  -5

.äÓ£©dG

 äƒ«H ≈∏Y ±GöTE’Gh ¢û«àØàdGh áHÉbôdG  -6

 QGô≤dG Gòg ΩÉµMCÉH É¡eGõàdG øe ócCÉà∏d äÓ£©dG

 ÒjÉ©ŸGh äÉWGÎ°T’Gh §HGƒ°†∏d É¡FÉØ«à°SGh

.áÄ«¡dG øe IOóëŸG

 äÓ£©dG äƒ«ÑH á≤∏©àŸG ihÉµ°ûdG »≤∏J -7

.É¡fCÉ°ûH áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh

 º¡d ìöüŸG äÉfÉ«H º°†j πé°S AÉ°ûfEG  -8

.IQÉeE’G ‘ •É°ûædG ádhGõÃ

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 zOGhQ{ á°ù°SDƒe øe áeƒYóªdG ™jQÉ°ûªdG AÉØYEG

  Ωƒ°SôdG ∞°üf øe

…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h



:ΩGh-»HO

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ  

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

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

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©àH

 ádhódG ‘ Ú›ÈŸG ™ªà› Úµªàd á°UÉÿGh

 ,Ú«ŸÉ©dG  Ú›ÈŸG π°†aCG  ÜÉ£≤à°SGh  ºYOh

 ácGöûdÉH "Ú›Èª∏d »æWƒdG èeÉfÈdG" ø∏YCG

 ∫hCG ¥ÓWEG øY  "äGQÉeE’G ¿GÒW" áYƒª› ™e

 øe  áÑîf  º°†«d  ádhódG  ‘  Ú›Èª∏d  OÉf

 äGÈÿGh  äGQÉ¡ŸG  ÜÉë°UCGh  Ú°ü°üîàŸG

.áYƒªéŸG ‘ á«›ÈdG ÖgGƒŸGh

 ¤EG "Ú›Èª∏d äGQÉeE’G ¿GÒW …OÉf" ±ó¡jh

 äGAÉØµ∏d á«LƒdƒæµàdGh á«ªbôdG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J

 ∞Xƒj »Yƒf »ªbQ ™ªà› π«µ°ûJh ,á°ü°üîàŸG

 áªFÉb äÉeóNh ∫ƒ∏M QÉµàHG ‘ IóYGƒdG äÉbÉ£dG

 IOƒéH AÉ≤JQ’G ‘ º¡°ùJ á›ÈdG äÉ≤«Ñ£J ≈∏Y

 ,IójóL  QÉµaCG  ôjƒ£Jh  ,á«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG

 õjõ©J ‘ º¡°ùJ ,IôµàÑeh áeó≤àe äÉ«æ≤J »æÑJh

 äÉYÉ£b  ‘  kÉ«ŸÉY  "äGQÉeE’G  ¿GÒW"  IOÉjQ

.á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdGh ¿GÒ£dG

 ,Ú›Èª∏d äGQÉeE’G ¿GÒW …OÉf ¥ÓWEG Èà©jh

 äÉLôfl ¤hCG óMCG ,ádhódG ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G

 ±ó¡J  »àdGh  "Ú›Èª∏d  »æWƒdG  èeÉfÈdG"
 ÚH á≤«Kh  π°Uh á≤∏M AÉ°ûfE’  »°ù«FQ  πµ°ûH

 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh Ú›ÈŸG ™ªà›

 á«©jöûàdG  äÉÄ«¡dG  ™e  πª©dGh  ,á«ÁOÉcC’Gh

 ájQÉªãà°S’G  äÉcöûdGh  ∫ÉªYC’G  äÉæ°VÉMh

 äGQOÉÑŸG  ºYód  á«ãëÑdG  õcGôŸGh  äÉ©eÉ÷Gh

 ‘ º¡°ùJ »àdG á›ÈdG ≈∏Y áªFÉ≤dG ™jQÉ°ûŸGh

 ÚfGƒ≤dG åjó–h ,á«∏ëŸG QOGƒµdG äGQÉ¡e ôjƒ£J

 áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àdG á¡LGƒŸ áªYGódG á«©jöûàdG

 ∫É› ‘ Iójó÷G äÉjóëàdGh äÉÑ∏£àŸG á«Ñ∏Jh

.É«LƒdƒæµàdG

 ádhódG  ôjRh  AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  ôªY  ‹É©e  ócCGh

 äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG OÉ°üàb’Gh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d

 âëÑ°UCG á›ÈdG äÉ≤«Ñ£J ¿CG ,ó©H øY πª©dG

 äÉYÉ£≤dG áaÉc Ö∏°U ‘ πNóJ ájQƒfi Iõ«cQ

 AÉ°†ØdG  É¡àeó≤e  ‘h  á«∏Ñ≤à°ùŸGh  ájƒ«◊G

 ,OÉ°üàb’Gh º«∏©àdGh áë°üdGh π≤ædGh ¿GÒ£dGh

 áaÉc  πNó«d  ÒÑc  πµ°ûH  ≈eÉæàj  ÉgQhO  ¿CGh

 Üƒ∏°SCG  øe  Ò¨«dh  ,á«eƒ«dG  ÉæJÉ«M  π«°UÉØJ

.πÑ≤à°ùª∏d ÉæàjDhQh Éæ∏ªY

 "Ú›Èª∏d »æWƒdG èeÉfÈdG" ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬≤∏WCG …òdG

 kÉeÉªàgGh ÉHhÉŒ πé°S ,´ƒÑ°SC’G Gòg Ωƒàµe ∫BG

 iÈc øe ‹hódGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y kÉ©°SGh

 äócCG  »àdG  ,á«LƒdƒæµàdGh  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

 ,á«YƒædG  IQOÉÑŸG  √òg  ‘ ácQÉ°ûŸÉH  É¡àÑZQ

 ºYód á«LƒdƒæµàdG É¡JGÈNh É¡JÉ«fÉµeEG ∞«XƒJh

 »ªbQ  ™ªà› AÉ°ûfEG  ‘ äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L

 πÑ≤à°ùŸG  äÉjóëàd  á«HÉéjEÉH  ô¶æj  πeÉµàe

 áeóÿ á«LƒdƒæµàdG äGhOC’Gh äÉbÉ£dG ∞Xƒjh

.äÉ©ªàéŸG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Qóæ°ùµdCG ¢ùµ«dCG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 ôîØJ" :äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒª› ‘ É«Lƒdƒæµà∏d

 »æWƒdG èeÉfÈdG ™e ácGöûdG √ò¡H áYƒªéŸG

 ¿GÒW" …OÉf ¥ÓWEG øY äôªKCG »àdG ,Ú›Èª∏d

 ,ádhódG ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G ,"Ú›Èª∏d äGQÉeE’G

 Ú›Èª∏d áHPÉL áÄ«H áÄ«¡J ¤EG ±ó¡j …òdG

 ±GógCG ≥«≤– ºYójh ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe

 ôjƒ£àd  kGõcôe  ádhódG  π©éH  äGQÉeE’G  áeƒµM

."πÑ≤à°ùŸG É«LƒdƒæµJ »æÑJh

 "Ú›Èª∏d  äGQÉeE’G  ¿GÒW  …OÉf"  ¢Uôëjh

 äGQOÉÑe  ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y

 øe  "Ú›Èª∏d »æWƒdG  èeÉfÈdG"  ™jQÉ°ûeh

 á«≤«Ñ£J πªY ¢TQhh á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ ∫ÓN

 ádhO ‘ á«ŸÉ©dGh á«æWƒdG ÖgGƒª∏d ácÎ°ûe

 áaÉc ‘ äÉ¡LƒàdG çóMCÉH º¡Øjô©Jh ,äGQÉeE’G

.¿GÒ£dGh É«LƒdƒæµàdG äÉYÉ£b

 "Ú›Èª∏d »æWƒdG èeÉfÈdG" ¿GôcòdÉH ôjó÷G

 ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdG Öàµe ¬«∏Y ±öû«°S …òdG

 äGQOÉÑŸG ºYO ¤EG ±ó¡j ,äGQÉeE’G ádhO áeƒµM

 ádhód  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh  á«æWƒdG

 ÖgGƒŸG  äGQób  á«ªæJ  ¤EG  á«eGôdGh  äGQÉeE’G

 áq«ªbôdG  äGQÉ¡ŸG  ÜÉë°UCG  ÜÉ£≤à°SGh  á«æWƒdG

 á«àëàdG á«æÑdG ÒaƒJh ,⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe

 á«æÑŸG äÉcöûdG OóY ™«°SƒJh AÉ°ûfE’ áeRÓdG

.QÉµàH’G ≈∏Y

:ΩGh  ̀»ÑXƒHG

 •ÉÑ°Vh •ÉÑ°†dG øe áÑcƒc ´ÉaódG IQGRh âeôc

 …óæ›h øjóYÉ≤àŸGh Ú«fóŸGh Oƒæ÷Gh ∞°üdG

 ∞∏àfl øe çÉfE’Gh QƒcòdG øe á«æWƒdG áeóÿG

 øe  á©HGôdG  IQhódÉH  øjõFÉØdG  äÉ°ü°üîàdG

 »àdG zQÉµàH’Gh õ«ªà∏d áë∏°ùŸG äGƒ≤dG IõFÉL{

 ™«é°ûJh  õ«ªàŸG  AGOC’G  õ«Ø–h  ôjó≤àd  »JCÉJ

. »HÉéjE’G ¢ùaÉæàdG

 …OÉf  ‘  º«bCG  …òdG  πØ◊G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ájÉYôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  •ÉÑ°V

 ôjRh  ôHÉ÷G  óªMG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e

 AGƒ∏dG IOÉ©°Sh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe ,…ôŸG øªMôdGóÑY øcôdG

 QÉÑc øe OóYh ´ÉaódG IQGRƒH ácÎ°ûŸG äGQó≤∏d

.áë∏°ùŸG äGƒ≤dGh ´ÉaódG IQGRh •ÉÑ°V

 ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ócCGh

 IOÉ«≤dG ¿CG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

 QÉµàH’Gh  õ«ªà∏d  Éî°SGQ  Éé¡f  â°SQCG  Ió«°TôdG

 »°ù°SDƒŸG πª©∏d áë°VGh á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe

 ‘  á∏Ñ≤ŸG  ÉeÉY  Ú°ùªÿG  äÉ©∏£J  ÖcGƒJ

 áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ‘ Éª«°S ’ ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ≈àM õ«ªàdGh QÉµàH’G áaÉ≤K ≈∏Y â°ù°SCÉJ »àdG

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ áaÉ°†e áª«b πµ°ûJ âJÉH

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  IõFÉL  ¿CG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 äGQÉeE’G IÒ°ùŸ GOGóàeG »JCÉJ QÉµàH’Gh õ«ªà∏d

 äó°ùŒ  »àdGh  »eƒµ◊Gõ«ªàdG  ‘  IóFGôdG

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh äÉ¡«LƒàH

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

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

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

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO

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

.áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 kÉLPƒ‰ âeób áë∏°ùŸG ÉæJGƒb ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ‘ áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG äÉ≤«Ñ£J ‘ kÉª¡∏e

 á«dÉ◊G äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd øe’Gh ´ÉaódG ∫É›

 äÉYÉæ°üdG ÚWƒJ ‘ º¡°ùj ÉÃh á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«ª∏©dG  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  ájôµ°ù©dG

 IõFÉ÷G ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,á«YGóH’Gh IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G

 QÉµàH’G áaÉ≤K ï«°SôJ ƒëf ádhódG ±GógCG ó°ùŒ

 …òdGh ájöûÑdG äÉbÉ£dG ‘ ΩGóà°ùŸG QÉªãà°S’Gh

 á«ŸÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  äGQó≤dG  õjõ©J  ¬fCÉ°T  øe

 õ«ªàdGh QÉµàH’G Ωƒ¡Øe πjƒ–h äGQÉeE’G ádhód

 ∞∏àfl  ‘  áeGóà°ùe  á«°ù°SDƒe  áaÉ≤K  ¤EG

.»eƒµ◊G πª©dG ä’É›

 ∑QÉÑe  QƒàcódG  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ≈≤dCGh

 äÉYÉæ°üdGh OÉæ°SEÓd óYÉ°ùŸG π«cƒdG …ôHÉ÷G

 É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ´ÉaódG  IQGRƒH  á«YÉaódG

 Ωƒ`«dG  »`≤à∏f  "  É¡«a  ∫Éb  áª∏c  IõFÉé∏d

 ∫Éæ«d ´óHCGh õ«“h ó`¡àLCGh π`ªY ø`Ã AÉ`ØàMEÓd

 õ«ªà∏d  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  IõFÉéH  RƒØdG  ±öT

 »àdG IõFÉ÷G √ò`g ,á©HGôdG É¡JQhO ‘ QÉµàHE’Gh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡FÉ°ûfEÉH ô`eCGh É`góYGƒb ≈°SQCG

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

 øe kÉfÉÁEG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 áë∏°ùŸG äGƒ≤dG »Ñ°ùàæe ¬FÉæHCG  IQó≤H √ƒª°S

."QÉµàHE’Gh õ«ªàdG ≈∏Y

 õ«ªà∏d  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  IõFÉL  ¿G  ±É°VGh

 IOÉ«≤dG  ájDhQ  ≥«≤–  ¤EG  ±ó¡J  QÉµàH’Gh

 äGƒ≤dG QhO õjõ©àd πª©dG á∏°UGƒe »`a á`jôµ°ù©dG

 á«é«JGÎ°S’G ±Góg’G ≥«≤– πLCG øe áë∏°ùŸG

 çóMCÉH  Iõ¡›  á`YOGQ  Iƒ`b  AÉ`æÑd  IOóëŸG

 …òdGh ,É¡JÉ«æ≤Jh ájôµ°ù©dG áª¶fC’Gh äGó©ŸG

 á«YÉaO  åjó–  èeGôH  ò«ØæJh  OGóYEG  Ö∏£àj

 É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤∏d áë∏°ùŸG äGƒ≤dG πgDƒJ á∏eÉ°T

.É¡H áWƒæŸG

 õ«ªà∏d  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  IõFÉL{  ¿G  í°VhGh

 »°ùaÉæJ ñÉæe ≥∏ÿ ¢SÉ°SC’G âëÑ°UCG zQÉµàH’Gh

 äGƒ`≤dG  äGó`Mh  OGôaCGh  •ÉÑ°V  ÚH  ∞jöT

 ,ácQÉ°ûŸG •höT º¡«∏Y ≥Ñ£æJ ø‡ á`ë∏°ùŸG

 k’ÉÑbEG  IõFÉ÷G  äó`¡°T  å«M  º¡JGóMh  π«ãªàd

 kÉÑ°üN k’É› âë°VCGh É¡°ù«°SCÉJ AóH òæe kGÒÑc

 ø`e ó`jó©∏d ∫ƒ`∏◊G º`jó≤Jh ø`jôµàÑŸG ±É°ûàc’

 á`jöûÑdG äÉbÉ£dGh ÖgGƒŸG ±É°ûàcGh äÉjóëàdG

 äGƒ≤∏d »HÉéjE’G OhOôŸG ≥≤ëj ÉÃ ÉgQÉªãà°SGh

.áë∏°ùŸG

 ¿Éæàe’Gh  ôµ°ûdÉH  ¬àª∏c  ΩÉàN  ‘  ¬LƒJh

 ¿É«¡f ∫G ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 äGƒ≤∏d  ≈∏Y’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHG  ó¡Y  ‹h

 ¬°UôMh IõFÉé∏d √ƒª°S ºYód ∂dPh áë∏°ùŸG

 kGõ«“ õFGƒ÷G ÌcCG øe ¿ƒµàd kÉjƒæ°S ÉgQƒ£J ≈∏Y

 ¤Gh áë∏°ùŸG äGƒ≤dGh ´ÉaódG IQGRh iƒà°ùe ≈∏Y

 äGƒ≤dG IOÉbh IõFÉé∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 ≈∏Y  á∏eÉ©dG  ¿Éé∏dG  ™«ªL  ¤EGh  áë∏°ùŸG

 Oƒ¡÷G  ≈∏Y  Ú«fóeh  Újôµ°ùY  øe  IõFÉ÷G

 iƒà°ùŸG Gòg ¤EG Éæ∏°Uh Ée Ég’ƒd »àdG ádhòÑŸG

. QÉµàH’Gh õ«ªàdG øe

 IõFÉL  øY  É«Øjô©J  É°VôY  Qƒ°†◊G  ógÉ°T  ºK

. QÉµàHE’Gh õ«ªà∏d áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

 óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ΩÉb ∂dP ó©H

 …ôHÉ÷G ∑QÉÑe QƒàcódG øcôdG AGƒ∏dG ¬≤aGôj ôHÉ÷G

 õ«ªà∏d áë∏°ùŸG äGƒ≤dG IõFÉéH øjõFÉØdG ËôµàH

.á©HGôdG É¡JQhO ‘ QÉµàH’Gh

á«fÉ£jôÑdG z¢SQƒe ¿ƒL ∫ƒHôØ«d{ á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH kGójóL kÉ«ªjOÉcCG kGQÉ°ùe ≥∏£J áMÉ«°ù∏d »HO á«∏c

áaô©ªdGh áaÉ≤ãdG ô°ûf »a Oƒ≤Y 5 ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªL ..áª«îdG ¢SCGQ

:ΩGh  ̀»HO

 á©HÉàdG -  áMÉ«°ù∏d »HO á«∏c âæ∏YCG

 »HóH …QÉéàdG ≥jƒ°ùàdGh áMÉ«°ùdG IôFGód

 GQÉ°ùe  É¡bÓWEG  øY -  "áMÉ«°ù∏d  »HO"
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡HÓ£d  GójóL  É«ÁOÉcCG

 ióMEG  "¢SQƒe  ¿ƒL  ∫ƒHôØ«d"  á©eÉL

 ‘  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ÈcCGh  ¥ôYCG

.IóëàŸG áµ∏ªŸG

 Ú∏°UÉ◊G ÜÓ£∏d ójó÷G QÉ°ùŸG í«àjh

 »HO  á«∏c  øe  Ωƒ∏HódG  IOÉ¡°T  ≈∏Y

 á°Uôa  Ú©e  ∫ó©Ÿ  É≤ah  áMÉ«°ù∏d

 áLQO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh º¡ª«∏©J á∏°UGƒe

 øe  "±öûdG  áÑJôe  ™e"  ¢SƒjQƒdÉµÑdG

. "¢SQƒe ¿ƒL ∫ƒHôØ«d" á©eÉL

 »YÉ°ùe  ºYO  ‘  Iƒ£ÿG  √òg  º¡°ùJh

 äGQÉ°ùÃ É¡HÓW ójhõàd  á«eGôdG  á«∏µdG

 øe áYƒæàe áYƒª›h IOó©àe á«ª«∏©J

.iƒà°ùŸG á©«aQ á«ÁOÉcC’G äGQÉ«ÿG

 É¡Ø°UƒH - áMÉ«°ù∏d »HO á«∏c í«àJh

 - IóFGQh Ióªà©e »æ¡e º«∏©J á°ù°SDƒe

 á«ÁOÉcCG IOÉ¡°T ÜÉ°ùàc’ É¡HÓ£d á°UôØdG

 É¡«a º¡à°SGQO πMGôe øe á∏Môe qπc ‘

 óMGh ΩÉY ¬Jóe èeÉfôH IOÉ¡°T øe GAóH

 hCG áaÉ«°†dG hCG äÉ«dÉ©ØdG hCG áMÉ«°ùdG ‘

.»¡£dG ¿ƒæa hCG áFõéàdG IQÉŒ

 º¡à°SGQO á©HÉàÃ ÚÑZGôdG ÜÓ£∏d øµÁh

 Ωó≤àdG Üƒ∏£ŸG ∫ó©ŸG ≈∏Y Ú∏°UÉ◊Gh

 á«aÉ°VEG á«°SGQO áæ°S ™e Ωƒ∏HódG èeÉfÈd

 Ωó≤àŸG Ωƒ∏HódG èeÉfôH ‘ π«é°ùàdG πÑb

 IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∫ÉéŸG íàØj …òdG

 ‘  "±öûdG  áÑJôe  ™e"  ¢SƒjQƒdÉµÑdG

 á«dhódG áMÉ«°ùdG IQGOEG hCG äÉ«dÉ©ØdG IQGOEG

.áFõéàdG IQÉŒ ∫ÉªYCG IQGOEG hCG

 ™e"  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  äGOÉ¡°T  º¡°ùà°Sh

 OGóYEG  ‘  Ióªà©ŸG  "±öûdG  áÑJôe

 »HO ‘ áMÉ«°ùdG ´É£b ∫ƒNód ÜÓ£dG

 ájÉYQh ºYO ‘ πYÉa πµ°ûH áªgÉ°ùŸGh

 ‘ Ú°ü°üîàŸG Ú«æ¡ŸG øe ójóL π«L

 ÚæWGƒŸG øe GƒfÉc AGƒ°S áMÉ«°ùdG ∫É›

.øjóaGƒdG hCG Ú«JGQÉeE’G

 á«∏µd ΩÉ©dG ôjóŸG öVÉM øH ≈°ù«Y ∫Ébh

 áMÉ«°ù∏d »HO á«∏c öùj" :áMÉ«°ù∏d »HO

 äGOÉ¡°û∏d  ójôØdG  èeÉfÈdG  Gòg  ¥ÓWEG

 OGóYEG ‘ πYÉa πµ°ûH º¡°ùj …òdGh É«∏©dG

 áØ∏àîŸG πª©dG ä’É› ∫ƒNód ÜÓ£dG

."»MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘

 ∫ƒHôØ«d" á©eÉL ™e ácGöûdG ¿CG ±É°VCGh

 ΩGõàdG  ºYO  ‘  º¡°ùà°S"¢SQƒe  ¿ƒL

 ÜQÉéàH  ÜÓ£dG  ójhõàH  ï°SGôdG  á«∏µdG

 õjõ©J  øY  Ó°†a  á«FÉæãà°SG  á«ª«∏©J

 OGóYE’ á«eGôdG áMÉ«°ù∏d »HO á«∏c Oƒ¡L

 »àdG äGQÉ¡ŸG áaÉµH á∏gDƒe  á«æWh QOGƒc

 AÉ°SQEGh πÑ≤à°ùŸG ‘ πª©dG ¥ƒ°S É¡Ñ∏£àj

 Ëó≤J ∫É› ‘ iƒà°ùŸG á©«aQ ÒjÉ©e

 ‘  »æ¡ŸG  õ«ªàdG  ≥«≤–h  äÉeóÿG

. »MÉ«°ùdG ´É£≤dG

 º°ùb ôjóe ÖFÉf ∫ƒµ«f º«J ÜôYCG √QhóH

 "á©eÉL ‘ ¥ƒ≤◊Gh ∫ÉªYC’G IQGOEG á«∏c

 ¬JOÉ©°S  øY  ¢SQƒe  ¿ƒL  ∫ƒHôØ«d

 Éàa’ áMÉ«°ù∏d »HO á«∏c ™e ¿hÉ©àdÉH

 √ò¡d  á«°ù«FôdG  öUÉæ©dG  ióMEG  ¿CG  ¤EG

 ÇOÉÑŸG  áeAGƒe  ‘  πãªàJ  ácGöûdG

 Úà«ª«∏©àdG Úà°ù°SDƒŸG Éà∏µd á«°SÉ°SC’G

 IOƒ÷G á«dÉY á«ª«∏©J èeGôH ÒaƒJ ±ó¡H

 äÉLÉ«àMG  ÖcGƒJh  ´É£≤dG  ≈∏Y  õcôJ

 á«∏ëŸG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y ±GôWC’G ∞∏àfl

.á«ŸÉ©dGh á«æWƒdGh

:ΩGh  ̀áª«ÿG ¢SCGQ

 IQÉeEG ‘ ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªL ™∏£°†J

 É¡dÉµ°TCÉH  Oƒ≤Y  5  ∫ÓN  áª«ÿG  ¢SCGQ

 ôjƒ£J ‘ RQÉH QhóH áØ∏àîŸG É¡eÉ¡eh

 á«°üî°ûH AÉ≤JQ’G ≈∏Y πª©J PEG ™ªàéŸG

 ‘  á«°SÉ°SC’G  IóYÉ≤dG  √QÉÑàYÉH  OôØdG

 »YƒdG  åH  ≥jôW  øY  ™ªàéŸG  AÉæH

.áaô©ŸGh áeÉ©dG

 á«©ªL  16  áª«ÿG  ¢SCGQ  ‘  óLGƒàJh

 á«ªæJ IQGRh πÑb øe Iô¡°ûŸG ΩÉY ™Øf

 á«FÉ«ª«µdG  á«©ª÷G  »gh  ™ªàéŸG

 »YÉªàL’G áª«ÿG ¢SCGQ õcôeh á«JGQÉeE’G

 á«YÉªàL’G  á«ªæà∏d  äGQÉe’G  á«©ªLh

 ¢SCGQ  ìöùeh  ICGôŸG  á°†¡f  á«©ªLh

 çGÎ∏d ±É£ŸG á«©ªLh »æWƒdG áª«ÿG

 áª«ÿG ¢SCGQ á«©ªLh á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdGh

 øH  á«©ªLh  »Ñ©°ûdG  çGÎdGh  ¿ƒæØ∏d

 ∞jóéàdGh  á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØ∏d  óLÉe

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d πª°T á«©ªLh

 á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØ∏d  ¢ùeôdG  á«©ªLh

 »Ñ©°ûdG çGÎdGh øØ∏d π«îædG á«©ªLh

 çGÎdGh  áaÉ≤ã∏d  ìƒë°ûdG  á«©ªLh

 ¿ƒæØ∏d  ¢SƒÑ÷G  á«©ªLh  »Ñ©°ûdG

 Iôjõ÷G  á«©ªLh  »Ñ©°ûdG  çGÎdGh

 ¢SCGQ á«©ªLh á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d AGôª◊G

 á«©ªLh »Ñ©°ûdG çGÎdG AÉ«ME’ áª«ÿG

 »Mô≤àdG  AÉ©eC’G  ÜÉ¡àdG  ≈°Vôe  ºYO

 ájÒÿG äÉ«©ª÷G øe OóY ¤G áaÉ°VE’ÉH

.IQÉe’G ‘

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S ï«°ûdG ∫Ébh

 ¢SCGQ  ‘  ÊóŸG  ¿GÒ£dG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ¢SCGQ  á«©ª÷  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  áª«ÿG

 πã“ " ..»Ñ©°ûdG çGÎdGh ¿ƒæØ∏d áª«ÿG

 CGõéàj ’ GAõL á«JGQÉeE’G á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  »Ñ©°ûdG  çGÎdG  øe

 ´ƒæà∏d ¿ƒæØdG ´ƒæJh ±ÓàNG ¢ùµ©jh

 É¡fƒc  OGôaCÓd  »YÉªàL’Gh  ‘É≤ãdG

 ¬î°SGQ  º«bh  ó«dÉ≤Jh  äGOÉ©H  á£ÑJôe

 çGóM’Gh  äÉÑ°SÉæŸG  ±ÓàNG  ≈∏Y

."á«YÉªàL’G

 »æZ ¬fC’ π«°UCG »JGQÉeE’G çGÎdG ¿CG ócCGh

 ´ƒæJ  ¤EG  Oƒ©j  …òdG  ¬YƒæJh  ¬JGOôØÃ

 Ö©∏j çGÎdG ¿CG Éë°Vƒe ádhódG äÉÄ«H

 ájƒ¡dG AÉ≤H ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ GÒÑc GQhO

 ·C’Gh  Üƒ©°ûdG  ájƒg  πãÁh  á«aÉ≤ãdG

 ∂°ùªàdG øe óH’ ¿Éc Ωƒ¡ØŸG Gòg øeh

 ¬«∏Y  á¶aÉëŸGh  ¬àbGôYh  ¬àdÉ°UCÉH

 ábÓY çGÎdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ¿CG Éë°Vƒe

.á«aÉ≤ãdG √QhòLh ¬àjƒg πã“ ájƒ°†Y

 ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  ï«°ûdG  ±É°VCGh

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ‘  ´ƒæàJ  "  »ª°SÉ≤dG

 ¿Éµ°ùdGh  äÉÄ«ÑdG  ´ƒæàd  É©ÑJ  ¿ƒæØdG

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ‘  áÄ«H  πµd  ó‚  å«M

 íeÓŸGh ¿ƒæØdG øe ÉYƒf áYƒª› πµdh

 Ióªà°ùe  äGhOCGh  äGôµàÑeh  ’Éµ°TCGh

 óLƒJ  å«M  »Ñ©°ûdG  øØdGh  áÄ«ÑdG  øe

 ‘ á«∏MÉ°ùdG ¿óŸG ‘ ¿ƒæØdG äÉ«©ªL

 ájôëÑdG äÉ°VÉjôdÉH ≈æ©J »àdG IQÉe’G

 ¿ƒæØdG  äÉ«©ªL  ∂dòch  ∞jóéàdGh

 á«∏Ñ÷G  ≥WÉæŸG  øe  Üô≤dÉH  á©bGƒdG

 á°UÉÿG É¡éjRÉgGh É¡fƒæØH ™àªàJ »àdG

 »àdG É¡fƒæa É¡d ∫ƒ¡°ùdG ≥WÉæe ∂dòch

."É¡àÄ«H á©«Ñ£d »ªàæJ

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S ï«°ûdG OÉ°TCGh

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG äÉ«©ªL ™«ªL Oƒ¡éH

 »©ªàéŸG  ÉgQhód  áª«ÿG  ¢SCGQ  ‘

 ‘  É¡JÉcQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  ∫É©ØdG

 äÉÑ°SÉæŸGh ádhó∏d á«æWƒdG ä’ÉØàM’G

 äÉfÉLô¡ª∏d É¡ª«¶æJ ∂dòch áØ∏àîŸG

 çhQƒŸÉH  ™ªàéŸG  OGôaG  ±ô©J  »àdG

.OGóL’Gh AÉHE’G »°VÉeh »Ñ©°ûdG

 ¢SCGQ  ìöùe  IQGOEG  äócCG  É¡ÑfÉL  øe

 5`dG Oƒ≤©dG ∫ÓNh É¡fG »æWƒdG áª«ÿG

 ácô◊G øe Qƒ£J ¿G âYÉ£à°SG á«°VÉŸG

 ‘  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ‘  á«MöùŸG

 §«°ûæJ ‘ IQÉe’G AÉæHCG ¿É°†àMG ∫ÓN

 ÜÉàµdG  ∂dòch  á«MöùŸG  ácô◊G

 ∑QÉ°T  å«M  ÚLôîŸGh  ÚØdDƒŸGh

 äGöû©H  »æWƒdG  áª«ÿG  ¢SCGQ  ìöùe

 ó°üMh É¡LQÉNh ádhódG ‘ äÉ«MöùŸG

 ôªà°ùj ±ƒ°Sh õFGƒ÷G ≈∏Y ÚÑ°ùàæŸG

 Ée  ÉªFGO  »àdG  ¬àdÉ°SQ  öûæH  ìöùŸG

 É¡dÉ°üjG ≈∏Y áÑbÉ©àŸG äGQGOE’G ¢Uô–

.IQÉe’G AÉæHCÓd áaô©ŸG öûf »gh

.

.

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14795 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 14 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ø∏©J ¢UÉîdG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g

 »°SGQódG ΩÉ©∏d …Qƒ°†ëdG º«∏©àdG QGôªà°SG

2021/2022 πÑ≤ªdG

.. ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ

ádhódG »a ¬Yƒf øe ∫hC’G zø«éeôÑª∏d äGQÉeE’G ¿Gô«W{ …OÉf ¥ÓWEG

QÉµàH’Gh õ«ªà∏d áë∏°ùªdG äGƒ≤dG IõFÉL øe á©HGôdG IQhódÉH øjõFÉØdG ΩôµJ ´ÉaódG IQGRh

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 ¿hÉ©àdÉH ¢UÉÿG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG  áÄ«g âæ∏YCG

 »∏ëŸG çQGƒµdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOEG ≥jôa ™e

 º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ´ÉÑJÉH  QGôªà°S’G  øY ábQÉ°ûdG  ‘

 πÑ≤ŸG »°SGQódG ΩÉ©dG ‘ áÑ∏£dG ™«ª÷ …Qƒ°†◊G

.2022 /2021

 º«∏©àdG  ‘  QGôªà°SE’G  QGôb  ¿CG  áÄ«¡dG  âë°VhCGh

 ÒaƒJ ¤EG áaOÉ¡dG ¢ù«jÉ≤ŸG øª°V »JCÉj öTÉÑŸG

 ájƒHÎdG á«∏ª©dG ±GôWCG ™«ª÷ áæeBGh á«ë°U áÄ«H

 øe  ≈ª¶©dG  á«Ñ∏ZC’G  ¿CG  øe  ócCÉàdG  ó©H  ∂dPh

 ¢SQGóŸG ‘ …QGOE’Gh »°ùjQóàdG ºbÉ£dG ‘ Ú∏eÉ©dG

.19-ó«aƒc ìÉ≤d Gƒ≤∏J

 ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL »°ûØJ òæe áÄ«¡dG â°UôMh

 á«ª«∏©J  áÄ«H  ÒaƒJ  ≈∏Y  óéà°ùŸG  19-ó«aƒc

 ôaÉ¶J  ∫ÓN  øe  »ª«∏©àdG  ™ªàéŸG  ‘  áæeBG

 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ™e  ôªà°ùŸG  ≥«°ùæàdGh  Oƒ¡÷G

 á°ShQóŸG äGQGô≤dG øe áYƒª› ‘ â∏ã“ á«æ©ŸG

 »àdG  áªYGódG  á«ª«¶æàdGh  ájQGOE’G  äÉ°SQÉªŸGh

 á«fGó«ŸG äGóéà°ùŸG ≥ah äGQGô≤dG PÉîJG âæª°†J

.…Qƒ°†◊G º«∏©àdG •höT ≥«≤ëàd

 á°ShQóe á«é¡æeh á«dBG ôjƒ£J ≈∏Y áÄ«¡dG â∏ªYh

 É¡≤«Ñ£J ó©H ÜÓ£dG ∫ÉÑ≤à°SÉH ¢SQGóª∏d ìÉª°ù∏d

 á«HÉbôdG  äGQÉjõdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  äÉWGÎ°TÓd

 IQÉjR  2000 øe ÌcCG  ¤EG  â∏°Uh »àdG  Iôªà°ùŸG

 á°üæe  ¥ÓWEGh  Ωƒ«dG  ≈àM  ÈªàÑ°S  òæe  á«HÉbQ

 áHÉ°üŸG ä’É◊G ó°Uôd á«eƒ«dG äÉ«∏ª©∏d á«fhÎµdG

 á©HÉàe áæ÷ π«µ°ûJh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘

 á∏KÉ‡ áæ÷h ájõcôŸG 19-ó«aƒµH áHÉ°UE’G ä’ÉM

 ‘  …Qƒ°†◊G  º«∏©àdG  QGôªà°SGh  á°SQóe  πc  ‘

 áeƒ¶æe º««≤Jh ájRGÎM’G äGAGôLE’G ≥ah ¢SQGóŸG

.Iõ«ªàe èFÉàf â°ùµY »àdGh ó©H øY º∏©àdG

 ≈∏Y á«°SQóŸG äGQGOE’G ÖjQóJ áÄ«¡dG Oƒ¡L â∏ª°Th

 ∫ÉÑ≤à°SGh  ¢SQGóŸG  íàa  IOÉYE’  …OÉ°TQ’G  π«dódG

 ájRGÎM’G äGAGôLEÓd πãeC’G ≥«Ñ£J ¿Éª°†d áÑ∏£dG

 ¢SQGóª∏d á«ÑjQóJ äGQhOh ¢TQh ó≤Y øY ¤G áaÉ°VG

 øY áeÉ©dG á«YƒàdGh ó©H øY º∏©àdG ΩÉ¶f ∫ƒM

 º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  á«ÁOÉcCG  ∫ÓN  øe  áëFÉ÷G

 á«ë°U IQhO 20 øe ÌcCG É¡ª«¶æJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.¢üî°T 23000 øe ÌcCG É¡«a ∑QÉ°T ájƒYƒJ

 áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dG IOÉ©°S ∫Ébh

 äÉeRC’Gh ÇQGƒ£∏d »∏ëŸG ≥jôØdG ¢ù«FQh ábQÉ°ûdG

 »∏ëŸG  ≥jôØdG  ¿EG  ..ábQÉ°ûdG  IQÉeEÉH  çQGƒµdGh

 áÄ«gh ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH çQGƒµdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£∏d

 ¥ÉaBG õjõ©J ≈∏Y Gƒ∏ªY ¢UÉÿG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG

 ±ó¡H  á«æ©ŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  ™«ªL  ™e  ¿hÉ©àdG

 áÑ∏£dG ™«ª÷ á«ë°Uh áæeBG á«°SQóe áÄ«H ÚeCÉJ

 á«æØdGh ájQGOE’Gh á«°ùjQóàdG QOGƒµdGh QƒeC’G AÉ«dhCGh

 òæe ábQÉ°ûdG ‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl ‘

.óéà°ùŸG 19-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL QÉ°ûàfG

 Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY ábQÉ°ûdG áWöT ΩÉY óFÉb ÜôYCGh

 ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷Gh  AÉ°†YC’G  áaÉc  øe  ádhòÑŸG

 ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe ‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh

.áæeBG á«°SQóe áÄ«H ÚeCÉJ ‘ ™«∏°†dG ºgQhOh

:ΩGh  ̀IÒéØdG

 á¡L ∫hCÉc π°UGƒJ IQOÉÑe IÒéØdG ájó∏H â≤∏WCG

 äÉ«æ≤J  π©ØJ  IQÉeE’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«eƒµM

 »àdG h Ú∏eÉ©àŸG ™e π°UGƒà∏d »FôŸG π°UGƒàdG

 πX ‘ ájó∏ÑdG ô≤Ÿ Qƒ°†◊G øY πeÉ©àŸG »æ¨J

 IQOÉÑŸG  ±ó¡J  h  .ájRGÎME’G  ÒHGóàdGh  äGAGôL’G

 h äÉeóÿG Ëó≤Jh äÓeÉ©ŸG á©HÉàe π«¡°ùJ ¤EG

 Ëó≤àd Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ™e É«°TÉ“ ∂dP

 h Ú∏eÉ©àª∏d á«∏YÉØJ h á∏¡°S á«eƒµM äÉeóN

 í«àJ å«M ó©H øY ºgÓeÉ©e RÉ‚EG øe º¡æµ“

 ‘  Ú«æ©ŸG  ™e  π°UGƒàdG  πeÉ©àª∏d  IQOÉÑŸG

.¬JÓeÉ©e RÉ‚Gh ¬JÉÑ∏W á©HÉàeh ájó∏ÑdG

 π°UGƒàdG IQOÉÑe ≥∏£J Iô«éØdG ájó∏H

ø«∏eÉ©àªdG áeóîd »FôªdG
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Qóæ°ùµdCG ¢ùµ«dCG  AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY

»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S

ËôµàdG πØM ∫ÓN

 õcôe »a Q qƒ£àdG á≤FÉa äÉ«æ≤J Ωóîà°ùJ »HO »°ùcÉJ

É¡«∏eÉ©àe äÉÑ∏W á«Ñ∏àd »còdG ºµëàdG

2021 ΩÉ©d »MÉ°VC’G QÉ©°SCG óªà©J z»HO á«eÓ°SEG{

:ΩGh-»HO

 ™HÉàdG äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ºµëàdG õcôe OhR 

 ¥ô£dG  áÄ«g  ‘  »HO  »°ùcÉJ  á°ù°SDƒŸ

 á«còdG  äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  äÓ°UGƒŸGh

 á«£¨Jh IQGOEG ≈∏Y πª©«d Qƒ£àdG á≤FÉØdGh

 πÑb øe áeó≤ŸG äÉeóÿG äÉbÉ£f ™«ªL

 õcôŸG  ºª°Uh  »HO  IQÉeEG  ‘  á°ù°SDƒŸG

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤J  çóMCG  ≥ah

 á«HÉbôdGh á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG IAÉØc ™aôd

.á°ù°SDƒŸG É¡eó≤J »àdG π≤ædG äÉeóÿ

 IQGOEG  ôjóe  ÒŸG  º«gGôHEG  ˆG  óÑY  ócCGh

 á°ù°SDƒe ‘ ájQÉéàdG ¿hDƒ°ûdGh π«¨°ûàdG

 π«∏–h  ºµëàdG  õcôe  QhO  ..»HO  »°ùcÉJ

 áeƒµM ájDhQ ≥«≤– ¤EG ±OÉ¡dG äÉfÉ«ÑdG

 ó©°SC’Gh ≈cPC’G áæjóŸG ¿ƒµJ ¿CG ‘ »HO

 çóMCG  ∞«XƒJ  ÈY  ∂dPh  ⁄É©dG  ‘

 áæeBG á≤jô£H π≤ædG áeƒ¶æe IQGOE’ äÉ«æ≤àdG

.™«ªé∏d á«cPh ábƒKƒeh

 π«∏–h ºµëàdG õcôe ábÉW ¿CG ¤G QÉ°TCGh

 ∫ƒ£°SCG IQGOE’ Iõ¡› á«HÉ©«à°S’G äÉfÉ«ÑdG

 »°SQóŸG π≤ædG  äÓaÉMh IôLC’G  äÉÑcôe

 Ú≤FÉ°ùdG  äÉ°SQÉ‡  ó°UQ  …ôéj  å«M

 Oƒ©°Uh  ∫hõfh  πª©dG  §HGƒ°†H  ó«≤àdGh

 π≤ædG  äÓaÉM  øe  äÉaöûŸGh  áÑ∏£dG

 Éªc ∫ƒ£°SC’G QÉ°ùe áÑbGôeh ™ÑàJh »°SQóŸG

 äÉÑcôe π«¨°ûJ äÉ«∏ªY IQGOEG õcôŸG ¤ƒàj

 "»≤FÉ°S"  »àeóN  ¤EG  áaÉ°VEG  øjRƒª«∏dG

 äÓaÉ◊ÉH π≤ædG áeóNh "áæ«eC’G …ójC’G"h

 π≤ædG  äÓaÉM"  áeóN  º°†J  »àdGh

 "ájQÉéàdG  äÓaÉ◊G"  áeóNh  "»°SQóŸG

 ≈≤∏àjh Éªc GôNDƒe á°ù°SDƒŸG É¡à≤∏WCG »àdG

 º¡d ºYódG Ëó≤Jh Ú≤FÉ°ùdG ä’É°üJG õcôŸG

 áeóî∏d ÉÑ∏W ÌcC’G øcÉeC’G ¤EG º¡¡«LƒJh

 QGóe ≈∏Y πª©J á«ªbQ äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH

 á«Ñ∏J  áeGóà°SG  ≈∏Y  kÉ°UôM  áYÉ°S  24

 äÉÑcôe äÉeóN øe Ú∏eÉ©àŸG äÉLÉ«àMG

.º¡dÉ≤àfG ¢Vô¨d IôLC’G

:ΩGh  ̀»HO

 πª©dGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG  IôFGO äóªàYG

 ´höûÃ  á°UÉÿG  QÉ©°SC’G  »HóH  …ÒÿG

 ΩÉ©∏d  `g1442  è◊G  º°SƒŸ  »MÉ°VC’G

 øe  Ú«æ©ŸGh  øjOQƒŸG  ™e  2021

 É¡«∏Y  ±öûJ  »àdG  ájÒÿG  äÉ«©ª÷G

 πNGO á«ë°VC’G ô©°S ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y IôFGódG

 á«ë°VC’G  ô©°S  Éªæ«H  ºgQO  600  ádhódG

 ∫ÓN ∂dP AÉL .ÉªgQO 350 ádhódG êQÉN

 íÑ°üe óªfi á°SÉFôH ó©H øY ” ´ÉªàLG

 ‘ ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG IQGOEG ôjóe »MÉ°V

 πc á«ë°VC’G ´höûe ò«ØæJ ºàj å«M IôFGódG

 ájÒÿG äÉ«©ª÷G ¢†jƒØJ ∫ÓN øe ΩÉY

 øjòdG Úæ°ùëŸGh ÒÿG πgCG ™e ¿hÉ©àdÉH

 º¡à«ë°VCG  AGöûH kGó≤f º¡à«ë°VCG  ¿ƒeó≤j

 ¿hDƒ°ûdG IôFGO ±GöTEÉH É¡©jRƒJh É¡ëHPh

 ´ÉªàL’G ∑QÉ°Th .…ÒÿG πª©dGh á«eÓ°SE’G

 É¡«∏Y ±öûJ »àdG ájÒÿG äÉ¡÷G ∞∏àfl

 QGO á«©ªLh ÒÿG â«H á«©ªéc IôFGódG

 ≈°ù«Y á°ù°SDƒeh ájÒÿG »HO á«©ªLh ÈdG

.ájÒÿG ¥ô≤dG ídÉ°U
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اأبوظبي ـ وام:

�أعلن���ت �أم����س جامعة خليف���ة للعلوم 

و�لتكنولوجيا و�رشكتي �لياه لالت�صاالت 

�لف�صائية "�لياه �صات" و�رشكة نورثروب 

غرومان عن و�ص���ول �لقمر �ال�صطناعي 

�مل�صغر "ظبي �صات" �إىل موقعه �ملد�ري 

عرب مركبة �الإمد�د �لف�صائية "�صيغنو�س" 

�لتابعة ل�رشكة نورث���روب غرومان مما 

ميثل �إجناز�ً بارز�ً جديد�ً للدولة يف قطاع 

�لف�صاء.

ويع���د ظبي �صات ثاين قم���ر ��صطناعي 

م�صغر �صممه وبناه طلبة جامعة خليفة 

وقد دخل �لقم���ر ب�صال�صة �إىل مد�ره بعد 

مغادرة حمطة �لف�صاء �لدولية.

وتتمثل �ملهمة �لرئي�صة لظبي �صات يف 

متكني �لطلبة من ت�صميم وتنفيذ و�ختبار 

مناذج برجمية لو�صع �لتحكم و�الأنظمة 

�لفرعية حي���ث مت بناء �لقمر يف خمترب 

�لياه �صات للف�صاء �لتابع ملركز جامعة 

خليفة لتكنولوجيا �لف�صاء و�البتكار.

ويف هذه �ملنا�صبة ق���ال �لدكتور عارف 

�صلطان �حلمادي نائب �لرئي�س �لتنفيذي 

جلامعة خليفة: مع و�صول ظبي �صات �إىل 

موقعه �ملد�ري يحقق طلبتنا و�رشكاوؤنا 

�إجناًز� �آخ���ر يف �صجل جامع���ة خليفة 

ودولة �الإمار�ت ون�صكر �رشكائنا يف �لياه 

�صات ونورثروب غروم���ان �لذين دعمو� 

�لطلبة خ���الل عملية ت�صمي���م وتطوير 

و�إط���الق ظبي �صات وهو �لقمر �ل�صناعي 

�مل�صغ���ر �لثالث من نوعه متت �صناعته 

باأيدي طلبة جامع���ة خليفة �إ�صافة �إىل 

قمر �صناع���ي م�صغر �آخر نخطط لبنائه 

يف �مل�صتقبل.

و�أ�ص���اف مع تر�صي���خ دول���ة �الإمار�ت 

ملكانتها كقوة عاملية يف جمال �لف�صاء 

نتطل���ع �إىل �إع���د�د �ملزيد م���ن �لكو�در 

�لعلمية ور�أ�س �مل���ال �لب�رشي خ�صو�صًا 

يف قط���اع عل���وم �لف�ص���اء بالتع���اون 

م���ع �رشكائن���ا يف خمتل���ف �لقطاعات 

�الأكادميية و�ل�صناعية.

من جانبه���ا قالت منى �ملهريي �لرئي�س 

�لتنفي���ذي لالأ�ص���ول �لب�رشية يف �رشكة 

�لي���اه �صات: تع���د هذه �خلط���وة ُمِهمة 

يف ظ���ل �صعي �لدول���ة لتطوير �ملو�هب 

�ملحلية لقيادة �لربنامج �لوطني للف�صاء 

�آبائن���ا �ملوؤ�ص�صني  ولتحقي���ق تطلعات 

والإثر�ء �إمكانياتنا نحن بحاجة �إىل بناء 

�أجيال م�صتقبلي���ة من �لرو�د �الإمار�تيني 

يف قطاع �لف�صاء.

وذك���رت �أن جناح مهم���ة "ظبي �صات" 

توؤكد كف���اءة ومه���ارة �صبابن���ا الإد�رة 

�لرب�م���ج متعددة �جلو�ن���ب و�لعمل مع 

رو�د �صناع���ة �لف�ص���اء �لعاملية كما �أن 

�رشك���ة �لياه �ص���ات جاه���زة مل�صاعدة 

�ملر�صح���ني �جلديرين عل���ى �لنمو وفهم 

تقني���ات �الأقم���ار �ل�صناعي���ة �ملتقدمة 

لتحفيز جهود �لت�صنيع �لوطنية.

و�أ�صافت �ن خمت���رب �لياه �صات للف�صاء 

�ل���ذي مت �إن�صاوؤه يف مرك���ز تكنولوجيا 

�لف�صاء و�البت���كار بجامعة خليفة يعد 

و�صيلة ممت���ازة لتطوير �لكو�در �ملحلية 

يف جم���االت هند�صة �لف�ص���اء و�الأنظمة 

كما يعت���رب "ظبي �صات" مثااًل �آخر على 

جناحه.

وتوجه���ت بال�صكر �إىل �ل����رشكاء وكالة 

�الإم���ار�ت للف�ص���اء وجامع���ة خليف���ة 

ونورث���روب جرومان - عل���ى �لتز�مهم 

بدعم ه���ذ� �مل�رشوع موؤكدة �إن طموحات 

دولة �الإمار�ت يف جمال �لف�صاء تتجاوز 

�حل���دود �لوطنية ويعت���رب "ظبي �صات" 

�أكرب مثال ملا ميكن الأي دولة حتقيقه من 

خالل �لتعاون �لوطني و�لدويل .

من جهته قال فر�نك دمياورو نائب رئي�س  

ومدير عام �الأنظمة �لف�صائية �لتكتيكية 

يف نورثروب غروم���ان: كم�صت�صار تقني 

و�إر�ص���ادي للطلب���ة يف فريق ظبي �صات 

تتطل���ع نورث���روب غروم���ان  لتحقيق 

نتائج بح���وث يف �لتحكم باجتاه �لقمر 

�ل�صناعي �مل�صغر و�لتي �صيتم تنفيذها 

عرب �الأقم���ار �ل�صناعي���ة وي�صلط �إطالق 

ظب���ي �صات وغريه من �الأقمار �ل�صناعية 

�مل�صغ���رة �ل�ص���وء على �أهمي���ة وقدرة 

مركبة �الإمد�د �لف�صائية "�صيغنو�س" يف 

تنفي���ذ �ملهام �لتي تتع���دى حدود �إمد�د 

حمطات �لف�صاء �لدولية.

و�صيعم���ل "ظبي �ص���ات" عل���ى تقييم 

دقة خمتل���ف ��صرت�تيجيات �لتحكم يف 

�لتوجيه و�الأنظمة �لفرعية و�لتحقق من 

�صحتها عرب �لتقاط �ل�ص���ور با�صتخد�م 

كامري� رقمية على م���ن �ملركبة ُتوجه 

نحو �جتاهات حمددة.

للتحكم  �جلديدة  �خلو�رزميات  و�صتعمل 

بالو�صعي���ة و�الأنظم���ة �لفرعي���ة على 

حت�صني دقة توجيه �الأقمار �ال�صطناعية 

�مل�صغ���رة ووقت ��صتجابته���ا لتغري�ت 

�ملو�قف مقارنة باخلو�رزميات �لتقليدية.

ويف ح���ال جنح���ت تل���ك �خلو�رزميات 

ميكن �ال�صتف���ادة منها بعد ذلك كاأ�صا�س 

ملهمات �الأقم���ار �ال�صطناعية �مل�صغرة 

يف �مل�صتقبل.

ُيذك���ر �أن "ماي �ص���ات-1" وهو �أول قمر 

��صطناعي م�صغر ط���وره طلبة جامعة 

خليفة قد و�صل يف فرب�ير 2019 للف�صاء 

ع���رب مركب���ة �إن ج���ي-10 �صيغنو����س 

حيث �أر�صل �لقم���ر �ال�صطناعي �مل�صغر 

�لتعليمي و�لتو��صلي �صور�ً من �لف�صاء 

��صتقبلته���ا �ملحطة �الأر�صية يف جامعة 

خليفة.

كم���ا مت �ختب���ار بطارية ليثي���وم �أيون 

جدي���دة يف �لف�صاء بع���د ت�صنيعها يف 

خمت���رب�ت جامع���ة خليف���ة فيما ن�رش 

�الأكادميية حتى  �لهيئة  و�أع�صاء  �لطلبة 

�الآن عدة مقاالت علمية بحثية بناًء على 

بيانات جمعها ماي �صات-1.

دبي ـ وام:

ووقاي���ة  �ل�صح���ة  وز�رة  �أطلق���ت 

�ملجتمع فعاليات �ملخيم �ل�صيفي 

�الإفرت��ص���ي �ل���ذي ي�صته���دف فئة 

ترتو�ح  �لذين  و�ليافع���ني  �الأطفال 

�أعمارهم بني عم���ر 6 �إىل 15 �صنة 

وذل���ك حتت �صع���ار "معكم ل�صيف 

ممتع".

ويق���دم �ملخي���م - �ل���ذي �أطلقته 

بال���وز�رة  �ل�صح���ة  تعزي���ز  �إد�رة 

وي�صتمر حت���ى 15 �أغ�صط�س �ملقبل 

- جمموع���ة كبرية م���ن �الأن�صطة 

و�لرتفيهية  و�لبدني���ة  �لتثقيفي���ة 

�لت���ي مت ت�صميمها بطريقة مبتكرة 

وذلك به���دف ت�صجيع �الأطفال على 

تبن���ي �أمناط �حلياة �ل�صحية خالل 

�لعطلة �ل�صيفية.

�إطالق برنامج  و يت�صمن �ملخي���م 

"�لطب���خ �ل�صح���ي" و�ل���ذي يتيح 
�لفر�ص���ة لالأطف���ال تعل���م �إع���د�د 

باالإ�صافة  ب�صيطة و�صحية  وجبات 

�إىل مبادرة "جيم معكم �لريا�صي" 

تدريبات  تنظي���م  �صت�صهد  و�لت���ي 

بدني���ة يقدمها مدرب���ني ريا�صيني، 

على  �الأطف���ال  وحتفيز  لت�صجي���ع 

ممار�ص���ة �لن�صاط �لبدين �إىل جانب 

�ل�صغري"  "�ل�صيف  برنام���ج  �إطالق 

و�لذي يت�صمن �صل�صلة من �حل�ص�س 

�لعملية  �لطهي  وور����س  �لتثقيفية 

و�لت���ي يتم م���ن خالله���ا تدريب 

�الأطف���ال ب�صكل عمل���ي على �أ�ص�س 

�ل�صحية  �ملنتجات  �ختيار  وقو�عد 

وطرق �لطهي �ل�صحي و�لتي توؤهل 

�مل�صاركني الإع���د�د وجبات �صحية 

"�ل�صيف  و�لتناف����س للفوز بلق���ب 

�ل�صغري".

كما يقدم �ملخيم جمموعة متنوعة 

م���ن �لور����س �لتوعوي���ة ملناق�صة 

مو��صيع �صحي���ة متنوعة بطريقة 

تفاعلية ته���دف �إىل تزويد �الأطفال 

باملعلوم���ات �ل�صحي���ة �لالزم���ة 

وتعزيز �لوع���ي لتبني �أمناط حياة 

�صحية.

و�أ�صار �صع���ادة �لدكتور ح�صني عبد 

�لرحم���ن �لرن���د �لوكي���ل �مل�صاعد 

لقط���اع �ل�صح���ة �لعام���ة، �إىل �أن 

�إط���الق "�ملخي���م �ل�صيفي" يندرج 

يف �إطار �لرب�مج �لتوعوية �لنوعية 

�ل�صح���ة  وز�رة  تطلقه���ا  �لت���ي 

ووقاية و�ملجتم���ع لتعزيز �الأمناط 

و�ملمار�صات  �لوقائية  و�ل�صلوكيات 

�ل�صليمة لدى �الأطفال، وذلك �نطالقا 

من حر�صه���ا على تن�صئ���ة �أجيال 

�مل�صتقب���ل تن�صئ���ة �صحية �صليمة 

وتوف���ري �ل�صالمة �لنف�صية و�لبدنية 

وتعزيز م�صتويات �لرعاية �ل�صحية 

وف���ق �أف�صل �ملمار�ص���ات �لعاملية 

الفتا �إىل �مل�صاعي �ملتو��صلة �لتي 

�إط���ار حتقيق  �ل���وز�رة يف  تبذلها 

هدفه���ا �الإ�صرت�تيج���ي �ملتمثل يف 

تعزي���ز �لوع���ي باأمن���اط �حلي���اة 

�ل�صحية للوقاية من �الأمر��س، عن 

طريق متكني �الأفر�د ال�صيما �الأطفال 

م���ن تبني �أمن���اط حي���اة �صحية 

�صليمة.

و�أو�ص���ح �أن �ملخي���م �ل�صيفي مبا 

يت�صمن���ه من مب���ادر�ت وفعاليات 

�صحية تركز على تر�صيخ ممار�صات 

تغذوي���ة �صحية وتعزي���ز �لن�صاط 

�لبدين ل���دى �الأطف���ال ياأتي �صمن 

�الأن�صط���ة �لر�مي���ة �إىل دعم �أهد�ف 

�لربنامج �لوطني ملكافحة �ل�صمنة 

ل���دى �الأطف���ال و�ليافعني وحتقيق 

لتخفي�س  �لوطنية  �الإ�صرت�تيجي���ة 

�الأطفال، نظر�  �ل�صمنة عن���د  معدل 

لكونها �أولوي���ة وطنية متقدمة يف 

�إطار نظ���ام رعاية �صحي���ة يت�صم 

وي�صتهدف  و�ال�صتد�مة  باال�صتجابة 

تعزي���ز دوره �الأ�صا�صي يف �لوقاية 

من �الأمر��س �لناجتة عن �ل�صمنة.

اأبو ظبي ـ وام:

�لوطن���ي لالأر�صاد  �فتتح �ملرك���ز 

�جلديدة  "�لقبة �لعلمي���ة"  �أم����س 

رباعي���ة �الأبع���اد، وذل���ك �صم���ن 

��صرت�تيجيت���ه �لر�مي���ة �إىل تعزيز 

وع���ي وفهم �جلماه���ري ملعلومات 

و�جليوفيزياء  �جلوي���ة  �الأر�ص���اد 

وعلوم �ال�صتمطار.

وتتمي���ز �لقب���ة �لعلمي���ة باأحدث 

�لتقنيات و�ملوؤثر�ت �خلا�صة ونظام 

و�لو�صائط   /6K بتقنية  /�الإ�صقاط 

���ا لذلك، وتركز  �مل�صمم���ة خ�صي�صً

�لقب���ة كذلك ب�ص���كل رئي�صي على 

عر�س بيان���ات �الأر�صاد �جلوية و 

�ملناخي���ة و �جليوفيزيائية ب�صكل 

مبتكر.

مت ت�صميم �لقبة ال�صت�صافة خرب�ء 

�لطق�س �لدوليني و�جلمهور يف �إطار 

�لوطني لالأر�صاد  م�صاعي �ملرك���ز 

�جلوية لدعم �جلهود �لتوعوية يف 

هذ� �ملجال.

وجتمع �لقب���ة �لعلمية �لتي يبلغ 

حجمه���ا 12 مرت� �أف�ص���ل مقومات 

�لتجربة �لعلمي���ة �لرتفيهية على 

لقر�بة  �لعامل، حيث تقدم  م�صتوى 

60 �صخ����س بيانات علمية دقيقة، 

باالإ�صاف���ة �إىل توفريه���ا �أماك���ن 

خم�ص�ص���ة لل���زو�ر م���ن �أ�صحاب 

�لهمم.

ومبنا�صب���ة �إفتتاح ه���ذ� �مل�رشوع 

�لر�ئ���د، قال �صع���ادة �لدكتور عبد 

�أحمد �ملندو����س، مدير �ملركز  �هلل 

�لوطن���ي لالأر�ص���اد رئي�س �الحتاد 

�الآ�صيوي لالأر�ص���اد �جلوية: ي�رشنا 

�فتت���اح ه���ذ� �مل����رشوع �لعلمي 

�ملبتك���ر، �لذي ياأت���ي متا�صيًا مع 

�لر�صي���دة،  �لقي���ادة  توجيه���ات 

�إىل  �لر�مية  و�صمن جهود �ملرك���ز 

توظي���ف كافة �لتقني���ات �حلديثة 

لتقدمي خدم���ات ومعلومات دقيقة 

حول �لطق����س و�ملناخ وغريها من 

�لعالقة للمخت�صني  �ملجاالت ذ�ت 

و�لطالب.

دبي � و�م:

عقدت �لهيئ���ة �الحتادية للمو�رد 

�لب�رشي���ة �حلكومي���ة، خالل عام 

2020 و�لن�ص���ف �الأول من �لعام 

�جل���اري 9 ور�س عم���ل �فرت��صية 

�ملهار�ت  بن���ك  تعريفية مببادرة 

�لهيئة  �أطلقتها  �لت���ي  �حلكومية، 

يف �لع���ام 2018، بهدف م�صاعدة 

�الحتادي���ة  �جله���ات  ومتك���ني 

�خل���رب�ء  م���ن  �ال�صتف���ادة  م���ن 

و�أ�صح���اب  و�الخت�صا�صي���ني 

لديه���ا يف خمتل���ف  �لكف���اء�ت 

ذ�ت  و�لتخ�ص�ص���ات  �ملج���االت 

�ل�صل���ة بعمل �جله���ة �الحتادية، 

�إمكانياتهم يف تطوير  وتوظي���ف 

�ملوؤ�ص�صي يف  �لعم���ل  منظوم���ة 

وتر�صيخ  �الحتادي���ة،  �حلكوم���ة 

ثقافة �إد�رة �ملعرفة فيها.

و �أو�صحت �صل���وى عبد �هلل مدير 

�إد�رة �مل�رشوع���ات و�لرب�م���ج يف 

�لهيئ���ة �أن �أكرث من 1000 موظف 

م���ن خمتلف �ل���وز�ر�ت و�جلهات 

�الحتادية تابع �لور�س �الفرت��صية 

�لهيئة  �لت���ي عقدته���ا  �لت�ص���ع، 

خ���الل �لعام �ملا�ص���ي، و�لن�صف 

�الأول م���ن �لعام �حل���ايل، حيث 

�أبرز  �صلطت جميعها �ل�صوء على 

�خلدمات و�ملميز�ت �لتي تتيحها 

بو�ب���ة بنك �مله���ار�ت �حلكومية 

ملوظف���ي �حلكوم���ة �الحتادي���ة، 

و�لتي د�صنته���ا �لهيئة يف �لعام 
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المركز الوطني للأر�ساد يفتتح »القبة العلمية« 

رباعية الأبعاد

»التحادية للموارد الب�سرية« تعرف 

موظفي الحكومة التحادية بخدمات بنك 

المهارات الحكومية

�سرطة اأبوظبي تدعو اأولياء الأمور 

اإلى متابعة الأبناء وحمايتهم من 

الجرائم الإلكترونية

جامعة خليفة تعلن و�سول »ظبي �سات« اإلى 

موقعه المداري

اأبوظبي ـ الوحدة: 

دعت �رشطة �أبوظبي �أولي���اء �الأمور �إىل  م�صاعفة 

�لرقاب���ة على �الأطفال خالل فرتة �الجازة �ل�صيفية 

د�عي���ة �إىل عدم �الن�صغال عنه���م وحماية �ل�صغار 

من خماطر �البت���ز�ز و�الإ�صاءة عرب مو�قع �الإنرتنت 

و�لتو��صل �الجتماعي و�الألع���اب �اللكرتونية مثل 

حاالت �لتنمر و�لتهديد وحاالت �لتحر�س و��صتدر�ج 

�ل�صغار مل�صاركة �صورهم وبياناتهم وتوريطهم يف 

�أن�صطة غري �أخالقية . 

وح���ذرت من �ال�صرت�ك �أو �رش�ء �الألعاب �اللكرتونية 

عرب �الأنرتن���ت وعدم �الإف�صاح عن تفا�صيل بيانات 

�لبطاقة �الئتماني���ة حفاظًا على �رشيتها، و�ل�رش�ء 

عرب �ملو�ق���ع �ملوثوقة �لتي تطب���ق �صو�بط �آمنة، 

و��صتخد�م بطاقة م�رشفية ذ�ت ر�صيد حمدود حتى 

ال يكونو� عر�صة لالحتيال و�لقر�صنة ما يوؤدي �ىل 

خ�صم مبالغ �صهرية من �لبطاقة �لبنكية.

وحثت �ملجتمع على �ليقظة يف �لتعامل مع مو�قع 

تلك �الألعاب �الإلكرتونية �لتي ُيقبل عليها �الأطفال  

و�ملر�هق���ني وق���د ت�صتن���زف �ملزيد م���ن �الأمو�ل 

ال�صتكم���ال مر�حل تلك �الألع���اب ماي�صكل �صغطا 

على �الآب���اء �إىل جانب خطورة و�صول تلك �ملو�قع 

ملعلومات �لبطاقة �لبنكية يف كثري من �الأحيان.

و�أك���دت على ����رشورة عدم �لتعام���ل مع �ملتاجر 

�الإلكرتوني���ة �لوهمية وغ���ري �ملوثوق���ة �لتي قد 

تق���وم  با�صتدر�ج �لعم���الء �إىل عمليات ن�صب من 

خالل �رشقة �أمو�لهم ع���رب بطاقاتهم �مل�رشفية �أو 

ح�صاباتهم �لبنكية.

و�أو�صح���ت �أن خدمة �أمان ه���ي قناة �ت�صال �أمنية 

ت�صتقب���ل �ملعلوم���ات )�الأمني���ة و�ملجتمعي���ة و 

�ملرورية( وتعمل عل���ى مد�ر �ل�صاعة وتتيح الأفر�د 

�ملجتم���ع �الإ�صهام بدورهم  يف منع وقوع �جلر�ئم 

قب���ل حدوثه���ا ب�رشية تام���ة عن طري���ق قنو�ت 

�لتو��ص���ل �ملتاح���ة كالرقم �ملج���اين 8002626 

)AMAN2626( �أو بو��صط���ة �لر�صائ���ل �لن�صي���ة 

aman@( أو ع���رب �لربي���د �اللك���رتوين� )2828(

�لتطبيق  �أوم���ن خالل   )adpolice.gov.ae
�لذكي للقيادة �لعامة ل�رشطة �أبوظبي.

برامج الدرا�سات العليا بكلية التربية بجامعة 

الإمارات ت�سهد اإقباًل كبيراً

العني ـ وام:

�أك���دت �لدكتورة جن���وى �حلو�صني، 

عميد كلية �لرتبية باالإنابة بجامعة 

�الإمار�ت، �أن بر�مج �لدر��صات �لعليا 

�لدكتور�ه و�ملاج�صتري، �لتي تطلقها 

كلية �لرتبي���ة يف جامعة �الإمار�ت، 

ت�صهد �إقبااًل كبري�ً من �لطلبة لتلبية 

حاج���ة �صوق �لعم���ل و�ملوؤ�ص�صات 

�لرتبوي���ة و�لتعليمية م���ن �لكو�در 

و�لكفاء�ت ذ�ت �لتخ�ص�س �الأكادميي 

�لع���ايل، حي���ث بلغ ع���دد �لطلبة 

�مللتحقني برب�مج �لدر��صات �لعليا 
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2021 ،  63 طالبًا وطالبة يف بر�مج 

�لدكت���ور�ه ، و140 طالب���ا وطالبة 

يف بر�م���ج �ملاج�صتري  ميثلون 25 

جن�صية .

و�أ�صافت تق���وم �لكلية حاليًا على 

تطوي���ر خط���ط تعاون و����رش�كات 

دولية مع عدد من بر�مج �ملاج�صتري 

�ملطروح���ة يف جامع���ات عاملية 

مرموق���ة يف هونغ كونغ و�لواليات 

�ملتحدة �الأمريكي���ة وفنلند�، وذلك 

و�الرتقاء  تب���ادل �خل���رب�ت  بهدف 

يوؤهل  �ل���ذي  �ملاج�صتري،  برب�م���ج 

�لطلب���ة لي����س فقط م���ن �لناحية 

من  و�إمن���ا  �الأكادميي���ة  �لنظري���ة 

 . �لناحي���ة �لتطبيقي���ة �لعملي���ة 

و�صي�صاه���م �العتم���اد �الأكادمي���ي 

�لدويل �لذي ح�صل���ت عليه �لكلية 

موؤخ���ر� يف مايو 2021 من جمل�س 

�عتماد بر�مج �إع���د�د �ملعلمني يف 

�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكية، �إىل 

تعزيز هذه �ل�رش�كات و�صمان تقدمي 

خدم���ات �أكادميي���ة عاملية عالية 

�جلودة  .

ومن جهته �أ�ص���ار �الأ�صتاذ �لدكتور 

ح�ص���ن ت���ري�ب، من�ص���ق برنام���ج 

�لدكت���ور�ه يف �لكلي���ة، �إىل �أن عدد 

�لرب�م���ج �ملطروح���ة حاليا هو 5 

بر�مج: دكتور�ه يف �ملناهج وطرق 

�لتدري�س، دكتور�ه يف طرق تدري�س 

�لعلوم ، دكتور�ه يف �لرتبية �خلا�صة 

،دكت���ور�ه يف �لقي���ادة �لرتبوية ، 

ودكتور�ه يف �للغات.

ويبلغ عدد �لطلبة �مللتحقني برب�مج 

�لدكتور�ه 63 طالبا وطالبا معظمهم 

يف برنامج �لقيادة �لرتبوية.

و�أ�صاف تنظ���م �لكلية دورة و�حدة 

�الأكادميي  �لع���ام  للت�صجيل خالل 

تبد�أ يف �صه���ر �صبتمرب، فيما جترى 

�ملقابالت يف �صهري مار�س و�إبريل 

،وي�صتغ���رق �لربنام���ج 6 ف�ص���ول 

در��صية للطالب �ملتفرغ ، ومن 10-6 

ف�صول در��صية للطالب غري �ملتفرغ 

.ويلتح���ق �لطلبة برب�مج �لدكتور�ه 

من خ���الل منح در��صي���ة كاملة �أو 

جزئي���ة م���ن �جلامع���ة ، تت�صمن 

معايري حمددة للقبول قائمة على 

�الأكادميية  و�مل�صتويات  �لتناف�صية 

للطلبة ول�صم���ان �ال�صتمر�رية يف 

تلك �ملنح، البد للطالب �أن يحافظ 

على م�صتوى �أكادميي متميز .

وزارة ال�سحة تطلق المخيم ال�سيفي الفترا�سي 

للأطفال واليافعين
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 بي ـ )الوحدة(:

اأكد متحدث با�سم فالي دبي، اأن الناقلة 

تو�س���لت اإىل اتفاقية مع �رشكة بوينج، 

وعدلت طلبياتها عل���ى الطائرات التي 

مت و�سعه���ا يف عام���ي 2013 و2017. 

العدد  و�ستقوم ف���الي دبي مبراجع���ة 

الإجم���ايل للطائرات الت���ي �ست�ستلمها 

بواقع 65 طائرة اإىل 172 طائرة.

واأ�ساف املتحدث: ت�سلمت »فالي دبي« 

طائرتني من ط���راز بوينج 737 ماك�س 

8 يف يونيو و�ستن�سم 11 طائرة اأخرى 

اإىل الأ�سطول بحلول نهاية العام.

وتاأتي التغيريات يف طلب طائرات فالي 

دبي بعد مراجع���ة خطط اأ�سطولها مبا 

يتما�سى مع ا�سرتاتيجية ال�رشكة لإعادة 

بناء قط���اع ال�سف���ر يف اأعقاب جائحة 

املتغرية  والديناميكيات  »كوفيد-19« 

ل�سبكة وجهات فالي دبي.

وتقوم الناقل���ة بت�سغيل اأ�سطول موحد 

م���ن 52 طائ���رة بوين���ج 737 وي�سمل: 

36 طائرة بوينج 737-800 من اجليل 

اجلدي���د و13 بوينج 737 ماك�س 8 و 3 

طائرات بوينج 737 ماك�س 9.

واأظهرت بيانات �رشكة بوينج الأمريكية 

ل�سناعات الطريان، اأن �رشكة فالي دبي 

عدلت طلبياتها من طائرات بوينج 737 

ماك����س لترتاج���ع اإىل 172 طائرة من 

خ���الل اإلغاء طلبي���ة 65 طائرة بوينج 

737 ماك�س، وذلك وفق���ًا لآخر بيانات 

ال�رشكة ل�سهر يونيو 2021.

وكان���ت بيانات ال�رشك���ة الأمريكية قد 

اأظهرت اأن طلبيات �رشكة فالي دبي من 

طائ���رات بوين���ج 737 ماك�س قد بلغت 

237 طائرة بنهاية مايو/اأيار 2021.

وبح�سب البيان���ات، فقد ت�سلمت »فالي 

دب���ي« طائرتني من ط���راز بوينج 737 

ماك�س خالل �سهر يونيو/حزيران 2021.

اأبوظبي � )الوحدة(:

ت�ستع���د �رشكة الحتاد للط���ريان ومطار 

اأبوظبي ال���دويل للرتحي���ب بعدد كبري 

من امل�سافرين خ���الل عطلة العيد وذلك 

تزامنًا مع اإطالق اأحدث وجهات "الحتاد 

للط���ريان"، ميكونو����س و�سانتورين يف 

جزر اليونان، ومالقة يف اأ�سبانيا، خالل 

الأ�سبوع املا�سي، وال�ستمرار يف تخفيف 

قيود ال�سفر حول العامل.

واأو�سحت الناقلة يف بيان يوم الثالثاء، 

بع�س اإر�سادات ال�سفر:

� التاأك���د م���ن متطلب���ات وا�سرتاط���ات 

الوجهة التي ت�سافر اإليها، حيث تو�سي 

"الحت���اد للط���ريان" بزي���ارة املوق���ع 
etihad.com/( الإلك���رتوين: 

لالطالع   )destinationguide
عل���ى اأحدث امل�ستج���دات قبل البدء يف 

رحلتك وذلك ب�سبب ال�ستمرار يف تغيري 

متطلبات ال�سفر.

� معتم���د لل�سف���ر؟ ُيرجى زي���ارة "اإدارة 

حجزي" عل���ى موقع "الحتاد للطريان"، 

واإر�س���ال وثائ���ق ال�سف���ر ذات ال�سل���ة 

ب�"كوفيد 19".
ويتم اإر�سال املوافقة لل�سيف عرب الربيد 

الإلكرتوين، مبا مينح امل�سافرين مزيداً من 

الراحة والتاأكد من تلبية كافة امل�ستندات 

املطلوب���ة وال�سماح با�ستخ���دام امل�سار 

ال�رشيع عرب مكاتب "معتمد لل�سفر" عند 

اإمتام اإجراءات ال�سفر.

- اإمت���ام اإجراءات ال�سف���ر عرب الإنرتنت 

والو�س���ول مبكراً اإىل املطار، اإذ اإنه خالل 

ف���رتة الذروة، يت���م فتح مكات���ب اإمتام 

اإجراءات ال�سف���ر للدرجة ال�سياحية قبل 

اأربع �ساعات م���ن موعد مغادرة الرحلة 

وتغل���ق قبل �ساعة من ذل���ك )با�ستثناء 

الرحالت املتجهة اإىل الوليات املتحدة(. 

كما تغلق مكات���ب اإمتام اإجراءات ال�سفر 

للدرجة الأوىل ودرج���ة الأعمال قبل 45 

دقيقة من موع���د املغادرة. اأما بالن�سبة 

لرحالت الولي���ات املتحدة، فيتم اإغالق 

مكاتب اإمتام اإجراءات ال�سفر قبل �ساعتني 

من الرحل���ة، فيما يتم اإغ���الق ال�سعود 

اإىل الطائ���رة اإىل جميع رحالت "الحتاد 

للط���ريان" قب���ل 20 دقيقة م���ن موعد 

املغ���ادرة، علما باأنه ميك���ن لل�سيوف 

اإجراءات ال�سفر  اإمتام  ال�ستمتاع بخدمة 

من املنزل.

� عند ال�سفر اإىل الوليات املتحدة، ميكن 

لل�سيوفال�ستف���ادة من خدم���ات مركز 

اجلم���ارك وحماية احلدود الأمريكية، مبا 

يعني اإمتام اإجراءات اجلمارك يف اأبوظبي 

قبل املغادرة. ويجب على ال�سيوف اإمتام 

اإجراءات ال�سفر قبل �ساعتني والتواجد يف 

مركز اجلم���ارك وحماية احلدود قبل 90 

دقيقة على الأقل من موعد املغادرة.

� التاأكد من وزن الأمتعة: قبل التوجه اإىل 

املطار، ُيرجى العلم اأن وزن حقيبة اليد 

هي �سبعة كيلوغرامات بالن�سبة للدرجة 

ال�سياحية و12 كيل���و بالن�سبة للدرجة 

الأوىل ودرج���ة الأعمال، علم���ًا باأنه ل 

يج���وز اأن تتجاوز احلقيبة 50 �سم طوًل، 

25 �سم عمقًا، و40 �سم عر�سًا. 

دبي � )الوحدة(:

اأعلنت جمموعة مراكز الت�سوق يف دبي، 

بالتعاون مع موؤ�س�سة دبي للمهرجانات 

والتجزئ���ة عن حملتي ت�س���وق وفر�س 

متعددة للفوز للمت�سوقني يف دبي خالل 

هذا العيد.

وخ���الل مفاج���اآت �سيف دب���ي ت�ستمر 

العرو�س الرتويجية املتعددة ملجموعة 

مراك���ز الت�س���وق يف دب���ي يف مفاجاأة 

املت�سوقني وحمبي الطعام يف دبي مع 

حملتي "تذوق واربح" و"عيد الأ�سحى". 

حي���ث �سيح�سل املت�سوق���ون على ربح 

جوائز فورية واإقامة فندقية فاخرة.

وتق���دم حملة عي���د الأ�سح���ى للعمالء 

فر�ستني للفوز. عند اإنفاق 200 درهم يف 

اأي من مراكز الت�س���وق امل�ساركة، يكون 

املت�س���وق موؤهاًل للدخ���ول يف ال�سحب 

الرقمي، حيث �سيح�سل 40 مت�سوقًا على 

فر�سة لربح جوائز نقدية ت�سل اإىل 200 

األف درهم. �سريبح كل فائز 5000 درهم 

اإىل ذل���ك، �سيكون  كعيدي���ة. بالإ�سافة 

املت�سوق موؤه���اًل تلقائيًا للم�ساركة يف 

�سحوب���ات حملة مفاج���اآت �سيف دبي 

الك���ربى، لفر�سة ربح �سي���ارة اإنفينيتي 

Q50 يف ال�سحوبات الأ�سبوعية املقامة 

بتاريخ 16 و23 يوليو.

ميكن للعمالء الدخ���ول يف ال�سحب عن 

طريق الت�سجيل يف مكتب خدمة العمالء 

يف مراكز الت�سوق و�سيح�سل كل مت�سوق 

م�سجل عل���ى ر�سال���ة ن�سي���ة ق�سرية 

اأو بري���د اإلك���رتوين بالرق���م الت�سل�سلي 

لق�سيم���ة ال�سحب كتاأكيد على م�ساركته 

يف ال�سحب. لفر�سة الفوز بجوائز نقدية 

اأو �سيارة فارهة.

عند اإنف���اق 100 درهم يف اأي من منافذ 

الأطعمة وامل�رشوبات يف مراكز الت�سوق 

امل�سارك���ة �سيح�سل حمبو الطعام على 

ق�سائم »ام�سح واربح« من مكتب خدمة 

العم���الء يف املرك���ز التج���اري. ت�سمل 

اجلائزة الفوري���ة اإقامة خالل العيد يف 

فن���ادق 5 جنوم. بالإ�ساف���ة اإىل الإقامة 

الفندقية �سيح�س���ل مت�سوقو دبي على 

 Zomato للف���وز بع�سوي���ة  فر�سة 

Pro ملدة 3 اأ�سهر بالإ�سافة اإىل ق�سائم 

هداي���ا بقيمة 30.000 دره���م من بنك 

راأ�س اخليمة.

وت�سم���ل الفنادق امل�سارك���ة يف حملة 

»تذوق واربح«: فن���دق ال�سيف الرتاثي 

م���ن هيلتون، وحي���اة ريجن�سي - دبي 

كري���ك هايت�س، وبارك حي���اة، وكانوبي 

باي هيلتون، ووالدورف اأ�ستوريا - مركز 

دبي املايل العاملي.

يف ه���ذا ال�سي���اق، �رشح ماج���د �سيف 

الغري���ر، رئي�س جمل����س اإدارة جمموعة 

مراكز الت�سوق يف دب���ي، قائاًل: »يعترب 

مو�سم ال�سيف والأعي���اد الأكرث جاذبية 

ل�سكان اإمارة دبي وزوارها، حيث تتميز 

مفاجاآت �سيف دبي امل�ستمرة ملدة 10 

اأ�سابيع بعرو�س ترويجية كربى. حملة 

ت���ذوق واربح ملو�س���م ال�سيف، التي مت 

تنظيمها بعد تعاون العديد من ال�رشكاء 

الرائدين يف ال�سيافة، �ستعزز مع حملة 

عيد الأ�سحى جتربة املت�سوقني وع�ساق 

الطعام يف اإمارة دبي«.
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتاألربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795 

الهيئة االتحادية لل�سرائب 

تنفذ 2226 حملة تفتي�سية في 

االأ�سواق المحلية

مراكز الت�سوق في دبي تطلق حملتي »عيد االأ�سحى« 

و»تذوق واربح«

92 قتيالً من

العراقي م�سطفى  الوزراء  واأعلن رئي�س 

الكاظمي، الثالث���اء، اأن نتائج التحقيق 

يف حادث���ة حري���ق م�ست�سفى احل�سني 

يف النا�رشي���ة، �ستعلن خ���الل اأ�سبوع، 

اأوامر باعتقال م�سوؤوليني  فيما �سدرت 

�سحيني.

و�س���كل رئي�س ال���وزراء العراقي، جلنة 

حتقيق حكومي���ة للوقوف على اأ�سباب 

حريق م�ست�سفى احل�سني، والتي يرجح 

نا�سطون اأنه���ا نتيجة الإهمال املرتبط 

بالف�ساد امل�ست�رشي يف كافة موؤ�س�سات 

الب���الد، على اأن تك�سف نتائج التحقيق 

بعد اأ�سبوع.

و�صـول طائـرة 

وقال �سع���ادة را�سد حممد املن�سوري 

�سفري الدولة لدى اجلمهورية التون�سية 

يف ت�رشيح له .. اإن توجيهات القيادة 

الر�سي���دة باإر�سال جرعات لقاحات » 

كوفي���د �� 19 ».. تاأت���ي يف اإطار دعم 

دول���ة الإم���ارات لل�سع���ب التون�سي 

ال�سقيق يف مواجهة الأو�ساع ال�سحية 

الت���ي ت�سهدها تون�س ج���راء جائحة 

كورونا.

واأو�سح �سع���ادة �سف���ري الدولة..اأنها 

لي�ست املرة الأوىل التي توفر خاللها 

دولة الإمارات الدعم الطبي اإىل تون�س 

اأر�سلت خ���الل �سهر  ال�سقيقة حي���ث 

نوفمرب 2020 طائرة حتمل مواد طبية 

عاجل���ة �سملت 11 طن���ًا من املعدات 

والت�سخي�س  الفح�س  واأجهزة  الطبية 

بجان���ب اأجه���زة تنف����س ا�سطناعي 

ووحدات متنقلة لهذا الغر�س واأدوات 

حماية ووقاي���ة للعاملني يف القطاع 

الطبي.

وكان �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد 

ب���ن زايد اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي 

للقوات امل�سلحة  الأعلى  القائد  نائب 

قد تلق���ى موؤخراً ات�س���اًل هاتفيًا من 

فخامة قي�س �سعيد رئي�س اجلمهورية 

التون�سي���ة ال�سقيقة تن���اول تطورات 

جائحة وجهود البلدين يف مواجهتها 

واحتواء تداعياتها.

مفاجاآت �صيف 

دبي«  �سي���ف  »مفاج���اآت  وت�ساه���م 

بال�رشاكة مع قط���اع التجزئة بالإمارة 

يف تعزي���ز مكانة دبي كوجه���ة اآمنة 

ت�ستقبل وترح���ب بالزوار من العائالت 

واملت�سوقني م���ن خمتلف اأنحاء العامل 

حيث تلت���زم جميع املتاج���ر ومراكز 

الت�س���وق ومنافذ البي���ع امل�ساركة يف 

املفاجاآت باإر�سادات ال�سحة وال�سالمة، 

والتي ت�سمل التباعد الجتماعي وارتداء 

الكمامات يف جميع الأوقات.

وق���ال اأحمد اخلاجة املدي���ر التنفيذي 

ملوؤ�س�سة دب���ي للمهرجانات والتجزئة 

اإن املو�س���م ال�سيفي يف دبي يعد وقتا 

مميزا م���ن العام حيث تق���دم املدينة 

والعرو�س  الفعالي���ات  م���ن  جمموعة 

الرتويجية والأن�سطة املذهلة من خالل 

مفاجاآت �سيف دبي ويتطلع �سكان دبي 

ال�سنوي  التجزئة  اإىل مهرجان  وزوارها 

ال���ذي ي�ستمر حت���ى 4 �سبتمرب املقبل 

ملا يقدم���ه من عرو����س جتزئة رائعة 

و�سفقات ح�رشية وغريها الكثري .

واأ�ساف: »تفخر مفاج���اآت �سيف دبي 

وعل���ى م���دار 24 عام���ا بالتعاون مع 

�رشكائها من العالمات الرائدة يف قطاع 

التجزئ حيث لعب احل���دث دورا كبريا 

يف دعم ه���ذا القطاع املهم الذي ي�سكل 

حم���ركا اقت�ساديا رئي�سي���ا ي�سهم يف 

جن���اح دبي..وجتمع الدورة احلالية من 

مفاجاآت �سيف دبي العالمات التجارية 

الكربى ومراكز الت�سوق ال�سهرية وغريها 

لتقدمي احتفالية �سيفية رائعة ي�ستمتع 

به���ا �سكان دبي وزواره���ا من خمتلف 

اأنحاء العامل«.

م���ن جهته ع���رب ديفيد هوي����رش مدير 

اإدارة الأ�سول ملجموع���ة مراكز ت�سوق 

»الفطيم« ع���ن �سعادته بالتعاون مع 

دائ���رة ال�سياحة والت�سوي���ق التجاري 

بدب���ي م���ن جدي���د لإط���الق مو�س���م 

»مفاج���اآت �سيف دب���ي« لفتا اإىل اأن 

»دبي ف�ستيفال �سيتي« ت�ستعد لإطالق 

جمموعة جديدة من العرو�س ال�سوئية 

واملو�سيقي���ة اإىل جانب عر�س »تخيل 

»احلائز على رقمني قيا�سيني عامليني 

يف مو�سوع���ة »جيني����س« وباقة من 

م�ساحات  �سم���ن  املجانية  الأن�سط���ة 

ترفيهي���ة منا�سبة لل�سغ���ار يف ردهة 

امل���ول الرئي�سية بالإ�ساف���ة اإىل فر�س 

الفوز بق�سائ���م هدايا بقيم���ة 20 األف 

درهم اأ�سبوعيا.

ال�صعودية تحظر 

والتي �ستقلهم م���ن مراكز ال�ستقبال 

بالعا�سم���ة املقد�س���ة اإىل امل�سج���د 

احلرام، بواقع 20 حاجًا لكل حافلة.

والعم���رة  احل���ج  وزارة  واأعلن���ت 

انتهاء مراح���ل الت�سجيل عرب امل�سار 

الإلكرتوين حلج���اج الداخل حيث مت 

تاأهي���ل 60 األف ح���اج من املواطنني 

واملقيمني من داخ���ل اململكة، الذين 

انطبقت عليهم ال�سرتاطات واملعايري 

ال�سحية والتنظيمية حلج هذا العام، 

لهم،  الالزم���ة  الت�ساري���ح  واإ�س���دار 

وميثلون 150 دول���ة، بح�سب الأعداد 

املعتمدة حلج هذا العام.  

 واأكد قائ���د قوات اأمن احل���ج، اللواء 

زايد الطويان ام�س الثالثاء اأن اململكة 

ا�ستكملت كافة ال�ستعدادات املتعلقة 

باأمن احلج، م�سريا اإىل اأنه »لن ي�سمح 

بالدخ���ول للم�ساع���ر املقد�س���ة لأي 

�سخ�س بدون ت�رشيح«.

واأعلن الطويان خالل املوؤمتر ال�سحفي 

الأول لقيادة ق���وات اأمن احلج ملو�سم 

حج هذا العام 1442ه� »اأنه �سيكون 

هناك ت�ساريح من الداخلية للعاملني 

يف منطقة امل�ساعر«.

 واأو�س���ح »اأن ع���دد احلج���اج لهذا 

الع���ام مت حتدي���ده ب�سب���ب جائحة 

فريو�س كورونا، وذلك �سمن الإجراءات 

الحرتازية التي اتخذت«.

 واأك���د اأن ا�ستقبال جمي���ع احلجاج 

�سيتم عرب 4 مداخل فقط، لفتًا اإىل اأنه 

�سيتم تطبيق النظام بحق املخالفني 

اأو املت�سللني ملنطقة امل�ساعر.

مبادرة مقتنيات 

اإتاح���ة املجال للرع���اة لإعارة  وعرب 

مقتنياته���م الفني���ة م���ع الحتف���اظ 

ال�ستعانة  م���ع  القانونية،  مبلكيته���ا 

مب�سورة خرباء حمليني وعامليني لإثراء 

الفنية  املقتنيات  وتنمية جمموع���ات 

ال�سخ�سية والعامة امل�ساركة.

وقالت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد 

بن را�سد اآل مكتوم، رئي�سة هيئة الثقافة 

والفنون يف دبي رئي�سة اللجنة العليا 

ملقتنيات دبي.. » اإنها حلظة ا�ستثنائية 

وبالغ���ة الأهمي���ة يف م�س���رية تطوير 

مب���ادرة مقتني���ات دبي، م���ع اختيار 

املجموع���ة الأوىل م���ن الأعمال الفنية 

لإدراجه���ا �سمن املب���ادرة. لدي قناعة 

را�سخ���ة اأن النهج املتبع يف جمع هذه 

الأعمال يعك�س الدور الريادي لدبي يف 

و�سع نواة لنه�س���ة فنية يف املنطقة، 

ونثق اأن املبادرة �ست�سكل عالمة فارقة 

اأخرى يف جهودنا لرت�سيخ مكانة دبي 

مركزا ثقافيا واإبداعيا للعامل«.

اإ�صرائيل تريد 

وبعد حرب ع���ام 2014، �ساهمت قطر 

باأك���رث من ملي���ار دولر �س���واء لإقامة 

م�ساكن وم�ساريع اأخرى يف غزة، اأو يف 

�سورة مبالغ نقدي���ة. وراقبت اإ�رشائيل 

هذه املدفوع���ات واأقرتها، كما تعهدت 

قط���ر بدفع 500 مليون دولر اأخرى يف 

مايو اأيار.

وقال وزير الأم���ن الداخلي الإ�رشائيلي 

عوم���ر بارلي���ف اإن رئي����س ال���وزراء 

الإ�رشائيل���ي اجلديد نفتايل بينيت يريد 

تغيري هذه ال�سيا�سة.

وقال بارليف لإذاعة اجلي�س الإ�رشائيلي 

»الأموال القطرية لغ���زة لن ُتر�سل يف 

حقائب ممل���وءة بالدولرات ينتهي بها 

املطاف عن���د حما�س، حي���ث ت�ستويل 

حما����س عل���ى ج���زء كبري منه���ا لها 

ومل�سوؤوليها«.

اأبوظبي � )وام(:

الهيئ���ة  وا�سل���ت   

الحتادي���ة لل�رشائب 

خالل الربع الثاين من 

العام احلايل حمالت 

التفتي����س يف اأ�سواق 

بالتع���اون  الدول���ة 

م���ع وزارة القت�ساد 

الحتادية  والهيئ���ة 

ودوائ���ر  للجم���ارك 

القت�سادية  التنمية 

واجله���ات املعني���ة 

الأخ���رى حلماية حقوق امل�ستهلكني و�سبط التهرب 

ال�رشيب���ي وزيادة م�ستوى المتث���ال ال�رشيبي، يف 

اإطار خطط الهيئة للم�ساهمة يف تعزيز الرقابة على 

الأ�سواق ل�سمان اللت���زام بالت�رشيعات والإجراءات 

ال�رشيبية.

واأعلن���ت الهيئة يف بي���ان �سحف���ي اأ�سدرته يوم 

الثالث���اء اأن فرق التفتي�س التابع���ة للهيئة قامت 

خالل ال�سهور الثالثة املا�سية بتنفيذ 2226 زيارات 

ميداني���ة تفتي�سية يف الأ�س���واق املحلية ت�سمنت 

23 حملة م�سرتكة بالتع���اون مع اجلهات املعنية 

بجميع اإمارات الدولة، حيث نتج عن الزيارات �سبط 

655 خمالفة للت�رشيعات ال�رشيبية، م�سرية اإىل ان 

القيم���ة الإجمالية لهذه املخالف���ات التي ر�سدتها 

الهيئة بلغت 71.48 مليون درهم.

وقال �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير عام الهيئة 

الحتادية لل�رشائ���ب.. اإن الفرق املخت�سة بالهيئة 

تقوم بالتعاون مع اجلهات املعنية بتنفيذ حمالتها 

التفتي�سية ب�سفٍة م�ستمرٍة على مدار العام، لتعزيز 

الإج���راءات الرقابية حلماية امل�ستهلكني من ت�رشب 

املنتجات النتقائية املهربة وغري املطابقة ملعايري 

اجل���ودة املعتم���دة يف الدولة، ومكافح���ة التهرب 

ال�رشيبي، م�سريا اإىل اأنه يف هذا الإطار كثفت الهيئة 

حمالتها التفتي�سية بالتعاون مع اجلهات املخت�سة 

خالل �سهر رم�س���ان املا�سي لزيادة اإحكام الرقابة 

على الأ�سواق، حيث مت �سبط العديد من املخالفات 

واُتخذت الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

واأ�س���اف �سعادته اإن حماي���ة امل�ستهلكني و�سمان 

حقوقهم، وكذلك �سم���ان اأداء حقوق الدولة تعد يف 

مقدم���ة اأولويات الهيئ���ة، ويف الوقت ذاته حتر�س 

الهيئ���ة ب�سفٍة م�ستمرة على توف���ري جميع و�سائل 

الدعم وامل�ساندة مل�ساع���دة قطاعات الأعمال على 

المتث���ال لالأنظمة والإج���راءات ال�رشيبية باآليات 

مي�رشة ت�سمن ا�ستمرار اأن�سطتهم القت�سادية بكفاءة 

تامة، وندعو جمي���ع اخلا�سعني لل�رشيبة لاللتزام 

بالت�رشيعات ال�رشيبية جتنبًا للمخالفات.

واأكد �سعادة خالد الب�ستاين حر�س الهيئة الحتادية 

لل�رشائب على تطبي���ق اأف�سل املمار�سات العاملية 

لتطبيق الت�رشيعات والإجراءات ال�رشيبية، اعتماداً 

على اآليات رقابية دقيقة توفر اأعلى معايري احلوكمة 

وال�سفافية، باأحدث الو�سائل التكنولوجية، والأنظمة 

الذكية التي ت�ساهم يف رفع كفاءة عمليات التفتي�س. 

من جانبه���ا اأو�سحت �سارة احلب�س���ي مديرة اإدارة 

المتث���ال والإنفاذ ال�رشيب���ي يف الهيئة الحتادية 

لل�رشائب، اأن الزيارات امليدانية التفتي�سية املنفذة 

ب�ساأن ال�رشيبة النتقائية خ���الل الربع الثاين من 

ع���ام 2021، مت خاللها �سبط اأكرث من 2.86 مليون 

علبة تب���غ خمالفة ل حتم���ل "الطوابع ال�رشيبية 

الرقمية" غري م�سجل���ة بالنظام الإلكرتوين للهيئة، 

كم���ا مت �سبط 202 األف عب���وة خمالفة من ال�سلع 

النتقائية الأخرى التي ت�سمل امل�رشوبات الغازية.

»فالي دبي« تعّدل طلباتها على »بوينغ« و تت�سلم 

طائرتين خالل يونيو

اإر�سادات مهمة من »االتحاد للطيران« لل�سفر خالل عطلة عيد االأ�سحى



 

5.29
0.30

1.73
1.362.26

2.37
6.53
7.55




75.67
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الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795 
�إعالنات 

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795 الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر عن انتقال الملكيةنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجاريـة

نموذج اإعالن الن�صر عن انتقال الملكية

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021 ــ العـدد 14795

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
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الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795 

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

  اسم الرشكة:  ماج ويلنس للبطاقات الخاصة رشكة الشخص الواحد  - ش. ذ.م.م 
العنوان  :  مكتب  رقم 403 ملك خاص ، بر ديب، الخليج التجاري

الشكل القانوين :   رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري:   1341374   رقم الرخصة  805432

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 13-6-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-6-20

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
 04  2389722 فاكس:   04  2389721 العنز   هور  ديرة،   ، الشعايل  عبدالله  ملك   204 رقم 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم الرشكة :   ليفانتي لتجارة مواد البناء   ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1514992  رقم الرخصة   907255 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   7-7-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-7-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  سيف فيجن لتجارة املعدات     ش.  ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 310 ملك الشيخة مهره احمد الغرير، القصيص الثانية، ديرة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1500891  رقم الرخصة  893880   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :    6-7-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-7-6

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الجريودي للتدقيق واملحاسبة 
العنوان : مكتب رقم 204 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة - هور العنز مبوجب هذا تعلن دائرة 

التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /  ماج 

ويلنس للبطاقات الخاصة رشكة الشخص الواحد  -ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 13-6-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-6-20

وعىل من لديه يف اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف: 2389721 04 فاكس: 2389722 04 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 

للقيام  البناء   ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله  ليفانتي لتجارة مواد   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   7-7-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-7-7

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: 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 /سيف فيجن لتجارة املعدات ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :    6-7-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-7-6

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. 
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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

 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 ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم: 159930 

 بإسم : مركز ديب التجاري العاملي 

ش.ذ.م.م 

وعنوانه: ص.ب. 9292، ديب ، 

اإلمارات العربية املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 159930

بتاريخ: 2019/06/27 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  م��دة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159932 

 بإسم : مركز ديب التجاري العاملي 

ش.ذ.م.م 

وعنوانه: ص.ب. 9292، ديب ، 

اإلمارات العربية املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 159932

بتاريخ: 2017/08/21   

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14 
 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم: 159931 

 بإسم : مركز ديب التجاري العاملي 

ش.ذ.م.م 

وعنوانه: ص.ب. 9292، ديب ، 

اإلمارات العربية املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 159931

بتاريخ: 2017/08/21   

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14 

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

الأربعاء 14 يوليو 2021-العـدد 14795

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 172139 

EAT 172136 

EAT 172137 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

طالب االخطار :  رشكة كيو ام اس  2 للخدمات البحرية املحدودة 

العنوان : ايكاد -2 مصفح -ابوظبي - اإلمارات العربية املتحدة - ص.ب 

 32452

املخطر اليه : محمود محمد مأمون عرايب قصاب بايش

 العنوان : االمارات العربية املتحدة - أبوظبي - ص.ب 51271 

نحن رشكة كيو أم اس 2 للخدمات البحرية املحدودة وتاكيدا عىل االعالن 

من طرفنا يف جريدة الوحدة تاريخ 25/11/2016 العدد رقم )13398( 

واألخطار املرسل اليكم بتاريخ 18/5/2021 يف الربيد املسجل واالخطار 

املرسل بتاريخ 4/7/2021 عىل صندوق الربيد الخاص بكم رقم )51271( 

واملذكور يف العقد بخصوص ما يتوجب عليكم القيام به من اإلجراءات 

اموشن  االم��ارات  محيط  )مصنع  التجاري  باالسم  لالحتفاظ  الالزمة 

لصناعة القوارب ذ.م.م(، فإننا نخطركم برضورة القيام باإلجراءات الالزمة 

لالحتفاظ باالسم التجاري كام هو منصوص عليه يف املادة )10( فقرة )2( 

من العقد املربم بيننا بتاريخ  16/04/2014 والبند )تاسعاً( من مذكرة 

أسبوعني  واملؤرخة يف  09/10/2013 وذلك خالل  بيننا  املربمة  التفاهم 

من تاريخ هذا االعالن وان عدم قيامكم مبا التزمتم به فانكم تتحملون 

املسؤولية القانونية والتعاقدية عن هذا التقصري واإلهامل. 
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�إخطـار

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  عبدالله حسن عبدالله محمد الهويت   
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  فيصل هاشم محمد صالح آل عيل    
الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) مخبز املهيب ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
تجارة  بغرفة  امللف )63183( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�لكاتب �لعدل �لعام 

 �إعالن تنازل عن رخ�صة
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ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�سفية �سركة�إعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  فاين قواليتي لالقمشة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 4 - 1 - 0 مبنى دائرة التخطيط 

العمراين والبلديات، بلدية مدينة ابوظبي، واخرين 

  CN-2585690 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه ، محاسبون قانونيون  كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-6-24 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    215000990 

 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.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
االسم التجاري:   النموذج الذهبي للمقاوالت العامة  ، رشكة الشخص 

الواحد  ذ.م.م 
، مكتب رقم 19 قطعة رقم 110  الصناعية  عنوان الرشكة: مدينة زايد 

رشق 19 مبنى مؤسسة محمد عيل بالركيز الهاميل للنقليات العامة
   CN-1051915 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2
الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-7-12 بتاريخ   للرشكة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2150011778   

 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.

�خلرطوم -وكاالت 

 ، ام�س  ال�سوداين   والدفاع  الأمن  عقد جمل�س 

جل�سة طارئة ناق�س خاللها ق�سايا هامة وملحة 

تتعلق بالأمن وال�سلم املحلي والإقليمي يف ظل 

جتدد ظاهرة العنف املجتمعي والتطورات يف 

ملف �سد النه�سة.

واأعرب املجل�س عن اأ�سفه لالأحداث التي وقعت 

يف �رشق ال�سودان وجنوب كردفان ،وترحم على 

م�ستعر�سًا  الوطن،  اأبناء  من  ال�سحايا  اأرواح 

الأ�سباب والدوافع التي اأدت اإىل جتدد ال�رشاعات 

القبلية،  ووقف املجل�س على نواحي الق�سور 

واملعاجلات الآنية واحللول اجلذرية.

اإر�سال  اأهمها   ، قرارات  عدة  املجل�س  واتخذ 

تعزيزات ع�سكرية حلفظ الأمن املجتمعي يف 

البحر الأحمر وجنوب كردفان ، وتكثيف عمليات 

الأمن الداخلي يف الأحياء ال�سكنية التي تعترب 

بوؤراً للعنف وتكثيف جهود العون الإن�ساين يف 

املناطق املتاأثرة.

ومقرر  الدفاع  لوزير  وفقًا   ، املجل�س  وا�ستمع 

املجل�س الفريق الركن  ي�س اإبراهيم ، اإىل تنوير 

عن خمرجات جل�سة جمل�س الأمن الدويل حول 

العملية  واخلطوات  واخليارات   ، النه�سة  �سد 

للحقوق  حفظًا  ال�سودان  جهود  ل�ستكمال 

وال�سمانات القانونية امللزمة لكل الأطراف.

اللجنة  بذلتها  التي  واأ�ساد املجل�س باجلهود 

العليا ل�سد النه�سة ووفد التفاو�س و�سوًل اإىل 

جمل�س الأمن الدويل.

وقرر املجل�س عقد اجتماع عاجل للجنة العليا 

تعقبه  الرو�سري�س  مبدينة   ، النه�سة  ل�سد 

باملدينة ، جل�سة خا�سة ملجل�س الأمن والدفاع.

الق�سايا  من  الثابت  موقفه  املجل�س  وجدد 

وتهدد  الوطني  الأمن  مت�س  والتي  امل�سريية 

ال�سلم.

من جهة اخرى اأعرب جمل�س الوزراء الكويتي 

الكويت  دعم  عن  الأ�سبوعي  اجتماعه  خالل 

وتاأييدها للحقوق املائية امل�رشوعة جلمهوريتي 

م�رش وال�سودان. وقال املجل�س يف بيان عقب 

تداعيات  بالغ  باهتمام  يتابع  اإنه  الجتماع 

ق�سية  �سد النه�سة معربا  عن دعم دولة الكويت 

وتاأييدها للحقوق املائية امل�رشوعة جلمهورية 

م�سيدا  ال�سودان،  وجمهورية  العربية  م�رش 

باجلهود التي تبذلها كل منهما لحتواء الأزمة 

وحلها وفق قواعد القانون الدويل.

تون�س/باري�س )د ب �أ(-
 

اإيف  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ممثل  اأعلن 

ح�سيلة  "اأعلى  �سجلت  تون�س  اإن  �سوتريان، 

وفيات" بفريو�س كورونا يف املنطقة العربية 

والقارة الإفريقية.

وقال �سوتريان لوكالة فران�س 24: "تون�س لديها 

القارة  يف  الوفيات  معدلت  اأعلى  من  واحد 

العربي، حيث يتم ت�سجيل  والعامل  الإفريقية 

اأكرث من 100 حالة وفاة يف اليوم، يف بلد يبلغ 

عدد �سكانه حوايل 12 مليون ن�سمة".

ال�سحة  منظمة  من  �سوتريان  الدكتور  وقال 

العاملية اإن 11% فقط من �سكان تون�س تلقوا 

على  ح�سلوا  و%5  اللقاح،  من  واحدة  جرعة 

جرعتني، وهذا "بعيد عما يتطلبه الأمر ليكون 

تاأثري املناعة اجلماعي".

وتظهر اأحدث اأرقام وزارة ال�سحة التون�سية حول 

Covid-19  ت�سجيل اأكرث من 500000 حالة 
اإ�سابة موؤكدة و 16388 حالة وفاة، مع ت�سجيل 

اأكرث من 100 حالة وفاة كل يوم.

الفرن�سية،  احلكومة  با�سم  املتحدث  واأعلن 

تخ�سي�س  الثالثاء،  يوم  اأتال،  غابريال 

احلكومة800 األف جرعة من اللقاحات لإر�سالها 

الو�سع  جمابهة  يف  مل�ساعدتها  تون�س  اإىل 

فريو�س  بتف�سي  املرتبط  الكارثي  ال�سحي 

كورونا.

اإن  اإعالمي،   ت�رشيح  يف   ، غابريل  وقال 

اأيام،  خالل  اللقاحات  �سحنة  �سرت�سل  فرن�سا 

الأطباء يف  مل�ساعدة  طبية  بجانب جتهيزات 

امل�ست�سفيات على مكافحة وباء كورونا والتعهد 

باملر�سى.

اإعالن  بعد  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  واأو�سح 

الت�سامن  بـ"واجب  اإميانويل ماكرون  الرئي�س 

مع اأ�سدقائنا التون�سيني الذين يواجهون اأزمة 

�سحية حادة".

وقال املتحدث اإن كاتب الدولة لدى وزير اأوروبا 

لوموين،  بابتي�ست  جان  اخلارجية،  وال�سوؤون 

�سي�سل اإىل تون�س خالل اأيام.

وم�رش  قطر  مثل  عربية،  دول  عدة  وكانت 

والإمارات واجلزائر والكويت وليبيا، اإىل جانب 

تركيا، اأعلنت عن تقدمي م�ساعدات عاجلة ت�سمل 

و�سحنات  اك�سجني  واأجهزة  طبية  جتهيزات 

مبئات الآلف من اللقاحات لدعم تون�س يف ظل 

تفاقم وباء كورونا والتف�سي ال�رشيع للعدوى 

بال�ساللت املتحورة.

مليون  باإر�سال  ال�سعودية  اململكة  وتعهدت 

اليوم  و�سلت  حني  يف  اللقاحات  من  جرعة 

�سحنة بـ500 األف جرعة من الإمارات.

جرعة  األف  �سرت�سل 250  اإنها  اجلزائر  وقالت 

اإىل تون�س التي تعاين اأي�سا من تع�رش حملة 

التطعيم ب�سبب النق�س يف امدادات اللقاحات.

وت�سببت الأزمة ال�سحية يف تون�س يف وفيات 

واإ�سابات  يوميا  املتو�سط  يف  املئة  تفوق 

قيا�سية منذ اأكرث من اأ�سبوعني بلغت اأق�ساها 

نحو 10 اآلف اإ�سابة يف يوم واحد يوم ال�ساد�س 

من متوز/يوليو اجلاري .

كبريا  �سغطا  العمومية  امل�ست�سفيات  وت�سهد 

ا�ستيعابها  طاقة  معظمها  يف  بلغت  حيث 

الأك�سجني  يف  كبري  نق�س  و�سط  الق�سوى 

وامل�ستلزمات الطبية واأ�رشة الإنعا�س.

ت�ستقبل تون�س م�ساعدات من دول عدة، جراء 

تدهور الأو�ساع الوبائية احلاد بالبالد، يف ظل 

انت�سار فريو�س كورونا، حيث بلغت الإ�سابات 

والوفيات اجلديدة باملر�س يف الأيام الأخرية 

م�ستويات قيا�سية.

متنها  طائرة حتمل على  تون�س  اإىل  وو�سلت 

كورونا  فريو�س  �سد  لقاح  جرعة  األف   500

الإمارات ملواجهة جائحة كورونا،  مقدمة من 

حيث قال ال�سفري الإماراتي لدى تون�س، را�سد 

القيادة  "توجيهات  اإن  املن�سوري،  حممد 

)الإماراتية( الر�سيدة باإر�سال جرعات لقاحات 

�سد فريو�س كورونا اإىل تون�س، تاأتي يف اإطار 

دعم دولة الإمارات لل�سعب التون�سي ال�سقيق يف 

مواجهة الأو�ساع ال�سحية التي ت�سهدها تون�س 

جراء جائحة كورونا".

واأعلن ال�سفري ال�سيني لدى تون�س، جانغ جيان 

غواه، اأن احلكومة ال�سينية قررت منح تون�س 

لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات  من  جديدة  هبة 

كورونا مكونة من 400 األف جرعة لقاح، من 

اأقرب  الوباء يف  م�ساعدتها يف جمابهة  اأجل 

الآجال، موؤكدا "عزم بالده على موا�سلة تقدمي 

الدعم اىل تون�س يف اطار الإمكانيات املتاحة، 

الزمة  هذه  جتاوز  اأجل  من  بيد  يدا  والعمل 

بن  �سلمان  ال�سعودي،  امللك  وكان  ال�سحية". 

عبد العزيز، قد وجه بدعم تون�س ب�سكل عاجل 

بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، مبا ي�سهم يف 

لطلب  ا�ستجابة  كورونا،  جائحة  اآثار  جتاوز 

الرئي�س التون�سي، قي�س �سعّيد.

وقال امل�ست�سار بالديوان امللكي، امل�رشف العام 

على مركز امللك �سلمان لالإغاثة، الدكتور عبداهلل 

بن عبدالعزيز الربيعة، اإن "امل�ساعدات ت�ستمل 

امل�ساد  اللقاح  تاأمني مليون جرعة من  على 

لفريو�س كورونا، و190 جهاز تنف�س ا�سطناعي، 

�رشيرا  و150  لالأك�سجني،  مكثفا  جهازا  و319 

احليوية  العالمات  مراقبة  جهاز  و50  طبيا، 

مع ترويل، كما ت�ستمل على 4 ماليني كمامة 

طبية، و500 األف قفاز طبي، و180 جهاز قيا�س 

للنب�س، و25 م�سخة اأدوية وريدية، و9 اأجهزة 

للحنجرة  منظارا  و15  الكهربائية،  لل�سدمات 

القلب  تخطيط  اأجهزة  و5  الفيديو،  بتقنية 

)ECG(". كما اأعلنت الرئا�سة التون�سية، اأم�س 

اإر�سال  قررت  اجلزائرية  ال�سلطات  اأن  الثنني، 

250 األف جرعة من اللقاحات امل�سادة لفريو�س 

كورونا لفائدة ال�سعب التون�سي اأم�س الثالثاء.

مجل�س �الأمن و�لدفاع �ل�سود�ني يجدد موقفه �لثابت من �لق�سايا �لم�سيرية

باري�س تتعهد باإر�سال 800 األف جرعة من لقاح كورونا وتجهيزات طبية

»�ل�سحة �لعالمية«: تون�س ت�سجل �أعلى ح�سيلة وفيات بكورونا في �لمنطقة 

�لعربية و�لقارة �الإفريقية

�أخبار و�إعـالنات

�أبو �لغيط ُيعزي �لعر�ق في فاجعة 

حريق م�ست�سفى �لح�سين

»�لمجل�س �لرئا�سي �لليبي«: ملتزمون بخارطة 

�لطريق و�لحفاظ على �لوحدة �لوطنية

�لقاهرة -وكاالت 

جلامعة  العام  الأمني  الغيط،  اأبو  اأحمد  اأعرب 

وموا�ساته  تعازيه  خال�س  عن  العربية،  الدول 

للعراق حكومة و�سعبا، يف فاجعة احلريق املروع 

مب�ست�سفى احل�سني مبدينة النا�رشية، مبحافظة ذي 

قار، والذي وقع يف وقت متاأخر م�ساء اأم�س، داعيا 

املوىل عز وجل ان يتغمد ال�سحايا بوا�سع رحمته 

واأن يحفظ العراق و�سعبه من كل مكروه.

 ونقل م�سدر م�سئول بالأمانة العامة عن اأبو الغيط 

تاأكيده وقوف اجلامعة العربية اإىل جوار العراق، 

ودعم اجلهود التي تقوم بها احلكومة العراقية من 

اأجل احتواء اآثار هذه الكارثة.

من جهة اخرى  اأكد رئي�س جمل�س الوزراء العراقي، 

احل�سني  م�ست�سفى  حادث  اأن  الكاظمي،  م�سطفى 

الإداري  الهيكل  يف  خلل  على  يوؤ�رش  التعليمي، 

احلكومة  جهود  اأن  اإىل  م�سرًيا  العراقية،  للدولة 

ملواجهة الف�ساد تواجه عرقلة ممنهجة، م�سدًدا على 

اأنه ل ت�سامح مع الفا�سدين اأو املتالعبني باأرواح 

العراقيني اأًيا كانت �سفاتهم اأو انتماءاتهم. 

الوزراء  جمل�س  جل�سة  خالل   - الكاظمي  وقال 

العراقي ح�سبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية 

يتم  ل  الأخطاء  ت�سخي�س  اإن   - لالأنباء/نينا/ 

توظيفه ول متابعته، ويذهب املواطنون �سحايا"، 

موؤكًدا احلاجة امللّحة لإطالق عملية اإ�سالح اإداري 

�سامل، واأن اأهم خطوات الإ�سالح هو ف�سل العمل 

الإداري عن النفوذ ال�سيا�سي.

واأ�ساف الكاظمي اأن امل�سئولية تت�ساعف بتكرار 

هذا النوع من الفواجع خالل الأ�سهر املا�سية، والتي 

تتزامن مع اأزمات كبرية بع�سها طبيعي مثل الأزمة 

القت�سادية، وبع�سها بفعل فاعل مثل �رشب اأبراج 

نقل الطاقة وتعطيل ال�سبكة الوطنية.

واأو�سح اأن احلكومة �سكلت جلنة عالية امل�ستوى 

للتحقيق باحلادث و�ستعلن نتائجها خالل اأ�سبوع، 

م�سرًيا اإىل اأنه مت تقدمي مر�سح اإىل جمل�س النواب 

الوزير  عن  بدياًل  ال�سحة  وزير  من�سب  ل�سغل 

امل�ستقيل.

طر�بل�س -وكاالت 

الليبي  الرئا�سي  املجل�س  با�سم  املتحدثة  اأكدت 

جنوى وهيبة، اأن املجل�س الرئا�سي ملتزم بخارطة 

الطريق واحلفاظ على الوحدة الوطنية.

قناة  اأوردتها  ت�رشيحات  يف   - وهيبة  واأ�سافت 

)ليبيا احلدث( - اأن املجل�س الرئا�سي اأ�سدر قرارا 

اخلارج  دبلوما�سية يف  بعثات  تعيينات  باإلغاء 

الوطنية والأ�س�س واملعايري  الوحدة  حفاظا على 

املهنية يف التعيينات من هذا امل�ستوى.

حممد  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اأن  واأو�سحت 

املنفي، حث وزير ال�سحة على متابعة العالقني 

يف اخلارج ملنع تف�سي العدوى يف ليبيا.

من جهة اخرى اأعلن الناطق با�سم جمل�س النواب 

الليبي عبداهلل بليحق، يوم الثالثاء، انطالق جل�سة 

جمل�س النواب ملوا�سلة النقا�س حول بند م�رشوع 

قانون امليزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقررت ال�سلطات املوؤقتة يف ليبيا، ، اإغالق املقاهي 

اأ�سبوعني،  ملدة  الجتماعية  املنا�سبات  و�سالت 

للحد من تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد يف البالد.

ووجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية املوؤقتة 

باأن "تقفل ب�سكل كامل وملدة اأ�سبوعني املقاهي 

و�سالت املنا�سبات الجتماعية.

 اسم الرشكة :  اتريوس للوساطة التجارية  ذ.م.م 
العنوان : مكتب  رقم 802 ملك ضياء الله دار الثنية االوىل ، تيكوم

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1237126  رقم الرخصة   762102       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : ام ايه اف للتدقيق واملحاسبة واالستشارات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  27-4-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-4-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
فاكـــس:   04   4328643 هاتف   خليفة،  برج   ، فرهمندي  جواد  ابراهيم  ملك   )1812(
الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من  معه كافة املستندات واألوراق  4208143 04، مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    انتجريتد اماجينج تكنولوجيز للتجارة   ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 313 ملك مرصف االمارات االسالمي، القرهود.

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1224801   رقم الرخصة  756691         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  27-6-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-6-27 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ام ايه اف للتدقيق واملحاسبة واالستشارات
 العنوان:  مكتب )1812( ملك ابراهيم جواد فرهمندي ، برج خليفة 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / اتريوس للوساطة التجارية ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  27-4-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-4-27

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 4328643  04 فاكس: 4208143 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 /  انتجريتد اماجينج تكنولوجيز للتجارة  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. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�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

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / سيف عبدالعزيز لصيانة املباين      /  ذ.م.م 

- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 

رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية 

االقتصادية تحت رقم )  79147  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /   اتش ام ايه ملقاوالت الصيانة العامة   /  

الرشكات  قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  - رشكة  ذ.م.م 

االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  

بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  92796  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري : �سيف عبد�لعزيز ل�سيانة �ملباين   /  ذ.م.م 

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  �ت�س �م �يه ملقاوالت �ل�سيانة �لعامة  /  ذ.م.م 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن التعديل )�شكل العالمة(

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14795 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 14 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

A»°T πc øY π°üØæe ÉfCG :¬∏Ñ≤à°ùe øY »°ù«e
 ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG,»æ«àæLQCG »Øë°U ôjô≤J ∞°ûc

 Öîàæe óFÉb ,»°ù«e π«fƒ«∏d íjöüJ ∫hCG øY

 Ö≤∏H èjƒààdG Ö≤Y ,¬∏Ñ≤à°ùe ¿CÉ°ûH ,ƒ‚ÉàdG

.ÉµjôeCG ÉHƒc

 áfƒ∏°TôH  ™e  »°ù«e  π«fƒ«d  ó≤Y  ≈¡àfGh

 π°Uƒàj ⁄h ,»°VÉŸG ¿GôjõM /ƒ«fƒj ájÉ¡æH

.ójóL mó≤Y ™«bƒJ ∫ƒM ¥ÉØJ’ ¿Éaô£dG

 ¬HÉ≤dCG ∫hCG É keÉY 34`dG ÖMÉ°U »°ù«e ≥≤Mh

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ,ÚàæLQC’G  Öîàæe  ¢ü«ª≤H

 óMC’G ôéa ,OQ ¿hO ±ó¡H RƒØdG ó©H ,πjRGÈdG

.»°VÉŸG

 ,ÚàæLQC’G  ‘  "ESPN"  áµÑ°T  äöûfh

 π°üØæe ÉfCG" :¬«a ∫Éb ,¬∏°SQCG »°ù«Ÿ kÓ«é°ùJ

 ™àªà°SG ,A»°T …CG ¤EG ô¶fCG ’h ,A»°T πc øY

."ôNBG A»°T …CG ‘ ôµaCG ’h ,á¶ë∏dG √ò¡H

 ó©à°SCG"  :ƒ‚ÉàdG  Öîàæe  óFÉb  ±É°VCGh

 »g á≤«≤◊G ,»à∏FÉY ™e IRÉLEG ‘ ÜÉgò∏d

 »àdG  IOÉ©°ùdG  ìöTCG  ¿CG  π«ëà°ùŸG  øe  ¬fCG

."»FÉbó°UCGh »à∏FÉYh ÉfCG É¡H ô©°TCG

 hófƒe"  áØ«ë°U  äQÉ°TCG  É¡ÑfÉL  øe

 ¤EG  ô¶ædÉH  ¬fCG  ¤EG  ,á«fÉÑ°SE’G  "ƒØàjQƒÑjO

 Ée  πc  ¢Vqƒa  ¬fCG  hóÑ«a  ,»°ù«e  äÉëjöüJ

 å«M ,¬jQÉ°ûà°ùeh √ódGƒd ¬∏Ñ≤à°ùÃ ≥∏©àj

 ™e  óLGƒàdGh  ∫É°üØf’Gh  áMGôdG  ¿B’G  ójôj

.¬à∏FÉY

 á≤Ø°U ΩÉªJEG óYƒe øY ∞°ûµdG

¢ùjQÉH ≈dEG ÉehQÉfhO

 ≈eôe  ¢SQÉM  ÉehQÉfhO  »éjƒ∏fÉ«L  ó©à°ùj

 ¢ùjQÉH ¤EG ¬dÉ≤àfG Iƒ£N º°ù◊ ,É«dÉ£jEG Öîàæe

.äÉYÉ°S ∫ÓN ¿ÉeÒL ¿É°S

 ÉehQÉfhO ¿CG ,"ƒdQÉc âfƒe ƒjOGQ" áµÑ°T äôcPh

 ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  ,á«°ùfôØdG  áª°UÉ©dG  ¤EG  π°ü«°S

 ,»L ¢SEG »H ™e äGƒæ°S 5 ¬Jóe ó≤Y ≈∏Y ™«bƒà∏d

 ¿Ó«e ™e √ó≤Y AÉ¡àfG ó©H ôM ∫É≤àfG á≤Ø°U ‘

.‹É£jE’G

 »≤à∏j  ±ƒ°S  ÉehQÉfhO  ¿CG  ¤EG  É°†jCG  äQÉ°TCGh

 Oó÷G  ¬FÓeRh  ,ƒæ«à«cƒH  ƒ«°ùjQhÉe  ÜQóŸÉH

 ,äÉÑjQóàdG ô≤e ‘ »°ùjQÉÑdG ≥jôØdG ±ƒØ°U ‘

 ™e RƒØdG ó©H á«Ø«°üdG ¬à∏£Y AÉ°†≤d Ögòj ºK

.(2020 hQƒj) ÉHhQhCG ·CG ¢SCÉµH √OÓH Öîàæe

 áMGQ  ≈∏Y  π°üë«°S  ÉehQÉfhO  ¿CG  ¤EG  âàØdh

 º°SƒŸG äÉ°ùaÉæe ¢SÉaÉf Qƒ∏«c CGóÑ«°S Gòd ,á«aÉ°VEG

 IÎa ‘ ∑QÉ°ûj ød ‹É£jE’G ¢SQÉ◊G ¿C’ ,ójó÷G

.OGóYE’G

ø«JójóL ø«à≤Ø°U kÉ«ª°SQ ΩôÑj áfƒ∏°TôH

á≤∏¨ªdG IQGôëdG äÉLQód kÉÑæéJ á≤∏¨e ádÉ°üH ÜQóàj äGóMƒdG

..ôgÉe ™e Iôªà°ùe äÉ°VhÉØªdG :…ô°üªdG

¬°SQÉM ó≤Y Oóªj êQƒÑ°ùLhCG

ø««∏jRGôÑdG ¬«aôàëe áeRCG »¡æj IóL OÉëJG

ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG áaÉ°†à°S’ ¬àjõgÉL ócDƒj »fÉª©dG OÉëJ’G

 ,ÚæKE’G  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,áfƒ∏°TôH  ΩôHCG

 ≥jôØdG  ±ƒØ°U º«Yóàd ,IójóL á≤Ø°U

 ¿É«H Ö°ùëH ,πÑ≤ŸG º°SƒŸG ájGóH πÑb

.ÊƒdÉàµdG …OÉæ∏d »ª°SQ

 ¬©bƒe  ÈY  ¬fÉ«H  ‘  …OÉædG  ∫Ébh

 ™e  …OÉædG  óbÉ©J  ó≤d"  :»ª°SôdG

 ó«HGQ  ÖY’  ,ÒÁO  ∞°Sƒj  …hÉ°ùªædG

 ,"º°Sƒe IóŸ IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y ,Éæ««a

 Oƒ≤Y  ≈∏Y  ™bh  ÖYÓdG  ¿CG  ¤EG  GkÒ°ûe

 …OÉædG  ÖJÉµe  ‘  áfƒ∏°TÈd  ¬dÉ≤àfG

 ¿GƒN  ¢ù«FôdG  Qƒ°†M  ‘  ƒf  ÖeÉµH

."»à°Sƒj π«jÉaGQ ¬ÑFÉfh ,ÉJQƒH’

 ∞ëàŸ  ÒÁO  ¬LƒJ  ,™«bƒàdG  ó©H

 ájQÉcòàdG Qƒ°üdG ¢†©H PÉîJ’ áfƒ∏°TôH

.ÊƒdÉàµdG …OÉædG ¢ü«ª≤H

 ™HGQ áfƒ∏°TôH äÉ≤Ø°U ™HGQ ,ÒÁO ó©jh

 ∂jQEG  ó©H  ,á«Ø«°üdG  áfƒ∏°TôH  äÉ≤Ø°U

 ¢ù«Ø‡h  ,hôjƒLCG  ƒ«LÒ°Sh  ,É«°SQÉL

.…ÉÑjO

 ™e …OÉædG  óbÉ©J ,π°üàe ó«©°U ≈∏Y

 ≈∏Y  ÉjÒŸCG  ÖY’  ,QÉHƒµ°SEG  …OQƒL

.B áfƒ∏°TôH ≥jôØd IQÉYE’G π«Ñ°S

 ÉjÒŸCGh áfƒ∏°TôH π°UƒJ" :…OÉædG ∫Ébh

 π«Ñ°S ≈∏Y QÉHƒµ°SEG …OQƒL π≤æd ¥ÉØJ’

 É°SQÉÑdG ®ÉØàMG ™e ,º°Sƒe IóŸ IQÉYE’G

."º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ ÖYÓdG AGöT QÉ«îH

 Ωƒ«dG  ,»ÑW  ¢üëØd  QÉHƒµ°SEG  ™°†Nh

 ÈeÉL  ¿GƒL  áæjóe  ‘  ,ÚæKE’G

 ‘  Gkó≤Y  ™bh  ∂dP  ó©Hh  ,á«°VÉjôdG

 ¿GƒN  ¢ù«FôdG  á≤aQ  …OÉædG  ÖJÉµe

 »°VÉjôdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉfh  ,ÉJQƒH’

.»à°Sƒj π«FÉaGQ

 ¿EG "ƒØ«JQƒÑjO hófƒe" áØ«ë°U âdÉbh

 ‘ ÜQóJ …òdG ,ójó÷G áfƒ∏°TôH ºLÉ¡e

 É«fÉÑ°SEG  Öîàæeh É«°ùædÉah  ∫ƒ«fÉÑ°SEG

 ¬fƒµH õ«ªàj ,É keÉY 18 â–h 17 â–

 πeÉ©àdG  ™e  ábÉ«∏dG  ÚH  ™ªéj  É kÑY’

.õ«‡ ±Góg ¬fCG Éªc IôµdG ™e ó«÷G

 â– ,ÚæKE’G Ωƒ«dG ,áfƒ∏°TôH ≥jôa CGóHh

 ¬JGÒ°†– ,¿Éeƒc ódÉfhQ ¬HQóe IOÉ«b

 ójó÷G  …hôµdG  º°Sƒª∏d  G kOGó©à°SG

."2022-2021"

 ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  äGóMƒdG  ≥jôa  ¢VÉN

 áYÉb"  á≤∏¨ŸG  ¬àdÉ°U  ‘  kÉÑjQóJ

 kÉÑæŒ  ∂dPh  "¿GóªM  º«∏°S  ΩƒMôŸG

 ôKDƒJ ób »àdG á«dÉ©dG IQGô◊G äÉLQód

.ÚÑYÓdG ≈∏Y

 ÜÉë°S  á¡LGƒŸ  äGóMƒdG  ó©à°ùjh

 ‹hódG ¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y πÑ≤ŸG á©ª÷G

 …QhO  ádƒ£Ñd  á©°SÉàdG  ádƒ÷G  ‘

.Ωó≤dG Iôµd ÚaÎëŸG

 äGóMƒdG …OÉæd »ª°SôdG ™bƒª∏d kÉ≤ahh

 IGQÉÑŸ á¨dÉH á«ªgCÉH ô¶æj ≥jôØdG ¿EÉa

 RƒØdG  á∏°UGƒÃ  íª£j  å«M  ÜÉë°S

 ¬µ∏àÁ ÉŸ kGOÉæà°SG IQGó°üdG IOÉ©à°SGh

.Iõ«‡ öUÉæY øe

 äGóMƒdG  ≥jôa  »ÑY’  áaÉc  ∑QÉ°Th

 ‹É¨æ°ùdG ±ÎëŸG AÉæãà°SÉH ÖjQóàdÉH

 äÉÑjQóàd ™°†N …òdG …GófG õjõ©dG óÑY

 IGQÉÑŸG πÑb äGóMƒdG πNó«°Sh .ájOôa

 ±ó¡H  ≥∏¨e  ôµ°ù©e  ‘  óMGh  Ωƒ«H

 πÑb ÚÑYÓd »ægòdG õ«cÎdG öTDƒe ™aQ

.ÜÉë°S á¡LGƒe

 kÉÑ©°U kGRƒa ≥≤M ób äGóMƒdG ≥jôa ¿Éch

 ±ó¡H á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ Iôjõ÷G ≈∏Y

.ôFÉK óªMCG ¬∏é°S ÚªK

 ådÉãdG õcôŸÉH É«dÉM äGóMƒdG ô≤à°ùjh

 çÓK  ¥QÉØH  ôNCÉàjh  á£≤f  "17"  `H

.ÉãeôdGh »∏°ü«ØdG øjQó°üàŸG øY •É≤f

 IQGOEG  ¢ù∏› ƒ°†Y ,á«Ñ∏M ¿ÉfóY ócCG

 ¢ùeCG  ,…ó«©°SQƒÑdG  …öüŸG  …OÉædG

 ôgÉe »∏Y ™e äÉ°VhÉØŸG ¿CG ,AÉKÓãdG

 øe  Iôªà°ùe  ,≥jôØ∏d  »æØdG  ôjóŸG

 ‘  á«Ñ∏M  ∫Ébh  .√ó≤Y  ójóŒ  πLCG

 IQGOE’G ¢ù∏›" :á«fƒjõØ∏J äÉëjöüJ

 ,ôgÉe  »∏Y  ™e  ájƒb  ábÓ©H  §ÑJôj

 ,IÎa  òæe  ¬©e ójóéàdG  ∞∏e  Éæëàah

 AÉ≤HE’G  πLCG  øe Iôªà°ùe äÉ°VhÉØŸGh

 ⁄" :±É°VCGh ."πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ¬«∏Y

 ™e  äÉª«YóàdGh  äÉ≤Ø°üdG  ∞∏e  íàØf

 ⁄  Éªc  ,‹É◊G  âbƒdG  ‘  ôgÉe  »∏Y

 ,≥jôØdG øY πMÎ°S »àdG öUÉæ©dG Oóëf

 ≈àM  á∏LDƒe  äGQGô≤dG  √òg  ™«ªéa

 ±óg  Éæjód"  :™HÉJh  ."º°SƒŸG  ájÉ¡f

 ‹É◊G º°SƒŸG ‘ ¬≤«≤ëàd ≈©°ùf ÒÑc

 á≤HÉ°ùŸ »ÑgòdG ™HôŸG ‘ óLGƒàdG ƒgh

 ƒg ≥jôØdG íÑ°üj ¿CGh ,RÉàªŸG …QhódG

."ájöüŸG ájófC’G ™Ñ©H

 ∫Éªc ôªY ó≤Y ójóŒ ‘ ÖZôf" :”CGh

 ¿ƒµj  ¿CG  ≈æªàf  øµdh  ,óMGƒdG  óÑY

 ™e √ó≤Y ójóŒh AÉ≤ÑdG ‘ áÑZQ ÖYÓd

 ±ƒØ°U ‘ Ö©∏dÉH ÖMôj øeh ,…OÉædG

."¬H ÖMôf ±ƒ°S …öüŸG

 Iôµd  ÊÉŸC’G  êQƒÑ°ùLhCG  …OÉf  ø∏YCG

 ¢SQÉM ó≤Y ójó“ ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,Ωó≤dG

 ∞«°U ≈àM ,¢ûà«Ø«µ«L ∫ÉaGQ ≈eôŸG

 »¡àæj ¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éch .2023 ΩÉY

 ,2022 ƒ«fƒj/¿GôjõM ‘ ¢SQÉ◊G ó≤Y

 óæH áaÉ°VEG ™e ó≤©dG ójó“ iôL øµd

.ôNBG ΩÉ©d ójóªàdÉH íª°ùj

 ¤EG  º°†fG  ób  ¢ûà«Ø«µ«L  ¿Éch

 ΩÉY ÚdôH ¿ƒ«fƒj øe ÉeOÉb êQƒÑ°ùLhCG

 »°VÉŸG  º°SƒŸG  ∫ÓN  ∑QÉ°Th  ,2020

 ‘ ≥jôØ∏d 34`dG äÉjQÉÑŸG ™«ªL ‘

.(Éé«∏°SófƒH) ÊÉŸC’G …QhódG

 …OÉæH IôµdG ôjóe ÎjhQ ¿ÉØ«à°T ∫Ébh

 ≥«≤ëàH  AGó©°S  øëf"  :êQƒÑ°ùLhCG

 ≈eôŸG á°SGôM õcôe ‘ QGô≤à°S’G ¢†©H

."á∏Ñ≤e ΩGƒYC’

 ô©°TCG"  :¢ûà«Ø«µ«L  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh

 ‘ Éæg »à∏FÉY ™eh »à«H ‘ »æfCÉH

 .…OÉædG  ‘  ∂dòch  ,êQƒÑ°ùLhCG  áæjóe

."Éæg Ö©∏dG á∏°UGƒe ¤EG É≤M ™∏£JCG

 …QhódG ‘ √QGƒ°ûe êQƒÑ°ùLhCG π¡à°ùjh

 á¡LGƒe  ‘  ,¬Ñ©∏e  ≈∏Y  ÊÉŸC’G

 ,πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG/ ÜBG 14 Ωƒj ËÉ¡æaƒg

 ¢SCÉc  ‘  ∫hC’G  QhódG  øe  ´ƒÑ°SCG  ó©H

 º°SƒŸG  êQƒÑ°ùLhCG  ≈¡fCGh  .É«fÉŸCG

 õcôŸG ‘ ÊÉŸC’G …QhódG øe »°VÉŸG

.á£≤f 36 ó«°UôH ,öûY ådÉãdG

 QÉ°ùe πjƒ– øe IóL OÉ–G IQGOEG âæµ“

 ‘ áaÎëŸG É¡≤jôa öUÉæY IOƒY á∏MQ

 ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG ≥«∏©J ó©H ,πjRGÈdG

 á¡LGƒŸ ,äGQÉeE’G  ™e ¿GÒ£dG  äÓMQ

 ,19-ó«aƒc ¢ShÒa øe IQƒëàe ádÓ°S

 ¿GÒ£dG ô¶ëH ≥HÉ°S QGôb ¤EG áaÉ°VE’ÉHh

.πjRGÈdG øe ΩOÉ≤dG öTÉÑŸG

 ƒ«HÉa  øe  πc  ∫ƒ°Uh  Qô≤ŸG  øe  ¿Éch

 ¬ªbÉWh  ≥jôØ∏d  »æØdG  ôjóŸG  ,»∏jQÉc

 ƒ¡æjQÉehQ  »KÓãdG  ¬©eh  ,óYÉ°ùŸG

 ¤EG  hOÉfQƒc  QƒéjEGh  »µjÔg  ƒfhôHh

 ¿Éc  …òdG  ôµ°ù©ŸÉH  ¥Éëàd’Gh  »HO

.IóL ¤EG IOƒ©dG ºK øeh ,∑Éæg GQô≤e

 IOƒY  á∏MQ  ájOÉ–’G  IQGOE’G  âdƒMh

 ≥jôW øY íÑ°üàd ,á«∏jRGÈdG ÉgöUÉæY

 √ôµ°ù©e  ≥jôØdG  º«≤j  å«M  ,É°ùªædG

 ” …òdG »HO ôµ°ù©e øY É°VƒY ∑Éæg

.√DhÉ¨dEG

 ≥jôØdG  áã©H  ¬LƒàJ  ¿CG  ,Qô≤ŸG  øeh

 ó«Y  ΩÉjCG  ¿ÉK  ,É°ùªædG  ¤EG  …OÉ–’G

 ôµ°ù©ŸG óàÁ ¿CG ≈∏Y ,∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G

 ÜBG/¢ù£°ùZCG  øe  ¤hC’G  ΩÉjC’G  ≈àM

 øY  Ó°†a  ,…Qhó∏d  G kOGó©à°SG  ,πÑ≤ŸG

 ¢SOÉ°ùdG óªfi ¢SCÉc »FÉ¡æd Ò°†ëàdG

 »Hô¨ŸG  AÉLôdG  ΩÉeCG  ∫É£HC’G  ájófCÓd

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG øe 21 Ωƒj

 ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊÉª©dG  OÉ–’G  ócCG

 ¿ÉªY  áæ£∏°S  ájõgÉL  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG

 á«FÉ¡ædG äÉ«Ø°üàdG äÉjQÉÑe áaÉ°†à°S’

 IQÉb øY 2022 ⁄É©dG ¢SCÉc ¤EG á∏gDƒŸG

.É«°SBG

 …òdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊÉª©dG  OÉ–’G  √ó≤Y

 ,»°ù«FôdG  ó¡a  ΩÉ©dG  ÚeC’G  Qƒ°†ëH

 ∫ƒÑ≤e  ∫hC’G  ¿ÉªY  Öîàæe  ôjóeh

 á£HGQ ¢ù«FQ »æ°Sƒ◊G Ö«Ñ°Th ,»°Tƒ∏ÑdG

.…QhódG

 πµ°T ÊÉª©dG OÉ–’G" :»°ù«FôdG ∫Ébh

 äÉjQÉÑe  áaÉ°†à°S’  á«∏fi  áæ÷

 OÉ–’Gh  ,äÉ«Ø°üàdG  ‘  ÖîàæŸG

 ,QÉØdG á«æ≤J ≥«Ñ£àH πØµà«°S …ƒ«°SB’G

 ≈∏Y  ¿ÉªY  Öîàæe  äÉjQÉÑe  ΩÉ≤à°Sh

 »°VÉjôdG  ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  ™ª›

 ™«ªL  ≠jôØJ  ºà«°S"  :OGRh  ."öTƒÑH

 IÎØdG ∫ÓN ∫hC’G ¿ÉªY Öîàæe »ÑY’
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اأفاد تقرير �صحفي اأملاين، اأم�س الثالثاء، 

باأن جوليان ناجل�صم���ان، املدير الفني 

لبايرن ميون���خ، اأبدى اإعجابه بالإيطايل 

فيديريكو كييزا، جنم يوفنتو�س.

وظه���ر كيي���زا مب�صتوي���ات رائعة مع 

منتخب بالده يف "ي���ورو 2020"، حيث 

�صجل هدفني يف �صباك النم�صا واإ�صبانيا 

مبراحل خروج املغل���وب، وفر�س ا�صمه 

على الت�صكيل املثايل للبطولة.

ولع���ب كيي���زا دوًرا رئي�صًي���ا يف تتويج 

اإيطاليا بلقب كاأ�س الأمم الأوروبية "يورو 

2020"، عل���ى ح�صاب اإجنلرتا، يوم الأحد 

املا�صي، بركالت الرتجيح.

ووفًق���ا ل�صحيفة "بيل���د" الأملانية، فاإن 

ناجيل�صمان مهتًما باحل�صول على توقيع 

كييزا �صاحب ال����23 عاًما، لكنه اأقر باأن 

املال ق���د ميثل م�صكلة. ول ي���زال كييزا 

يلع���ب يف يوفنتو�س على �صبيل الإعارة 

من فيورنتينا، لك���ن البيانكونري ملزم 

ب�رشاء الالعب ال�صيف املقبل مقابل نحو 

50 مليون يورو. ويعد كييزا اأحد اأهم اأوراق 

يوفنتو�س يف املو�صم اجلديد، حتت قيادة 

ماك�س األيج���ري، والذي ي�صع عليه اآماًل 

كبرة يف قيادة م�رشوع ال�صيدة العجوز.

اأك���د اأندري�س اإنيي�صتا، لعب نادي 

في�صي���ل كوب���ي الياب���اين، اأم�س 

ت�ص���ارك  اإ�صباني���ا  اأن  الثالث���اء، 

ب�"منتخب رائع" يف دورة طوكيو 
2020 وحتظ���ى "بالكث���ر م���ن 

اخليارات للقيام ب���دور جيد" يف 

هذه املناف�صة.

وق���ال الالع���ب ال�صاب���ق بفريق 

بر�صلونة ويف )لروخ���ا(: "اآمل اأن 

تناف�س اإ�صبانيا من اأجل كل �صيء 

و�ص���رى اإىل اأي م���دى �صتذهب"، 

وذلك يف ت�رشيحات لو�صائل اإعالم 

خالل افتتاح معر�س اأم�س الثالثاء 

يف ال�صفارة الإ�صبانية باليابان.

املعر�س  بط���ل  اإنيي�صتا،  ويث���ق 

امل�ص���ورة  الق�ص����س  باإح���دى 

املعرو�صة امل�صتوحاة من �صرته 

الذاتي���ة، يف ق���درات املنتخ���ب 

امليدالية  الأوملبي على حتقي���ق 

الذهبية لأنه ي�صم "لعبني هامني 

للغاي���ة يف فرقه���م م���ن جميع 

املراكز".

كما اعترب الالعب الإ�صباين، البالغ 

من العم���ر 37 عام���ا واملحرتف 

بنادي في�ص���ل كوبي الياباين منذ 

ع���ام 2018، اأن الفريق الأوليمبي 

الياباين قد يك���ون مر�صحا بارزا 

اآخ���ر، لأنه "يتمت���ع مبيزة اللعب 

عل���ى اأر�ص���ه" بالرغ���م من عدم 

وجود جمهور يف املدرجات ب�صبب 

اجلائح���ة، ولأن���ه يحظ���ى اأي�صا 

ب�"منتخب عظيم".
وعن���د �صوؤاله عن بي���دري، لعب 

الرب�ص���ا الذي تاأل���ق مع املنتخب 

الإ�صب���اين يف بطول���ة اأمم اأوروبا 

واخت���ر كاأف�صل لع���ب �صاب يف 

املنتخب  و�صي�ص���ارك يف  اليورو، 

الأوليمبي بطوكي���و، قال اإنيي�صتا 

اإن���ه رغم �صغر �صن���ه )18 عاما(: 

"من ال�صعب القيام مبا فعله على 

م�صتوى اللعب".

واأ�صاف اأن "ما يهم هو اأن يوا�صل 

بيدري التطور �صواء يف النادي اأو 

يف املنتخب"، اإىل اأن ي�صبح "اأحد 

املرجعيات �صواء يف الرب�صا اأو يف 

املنتخب".
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ليفربول يفتح ملف تجديد 

عقد �سالح

اإنيي�ستا يتوقع تاألق اإ�سبانيا في الأولمبياد

الريا�ضة

جوارديول يفاجئ بنزيما بعر�ض 

�سخم.. والريال يرد

ك�ص���ف تقري���ر �صحف���ي اإ�صباين،اأم�س 

الثالثاء، عن رغبة مان�ص�صرت �صيتي يف 

التعاقد مع خيار هجومي غر متوقع 

على الإط���الق، لتعوي�س رحيل النجم 

الأرجنتيني �صرجيو اأجويرو.

ورح���ل اأجويرو ع���ن مان�ص�صرت �صيتي 

هذا ال�صيف، ب�صكل جماين، بعد انتهاء 

عق���ده يف ملعب الحت���اد، وان�صم اإىل 

بر�صلونة يف �صفقة انتقال حر.

وبح�ص���ب موقع "ديفين�ص���ا �صينرتال" 

الإ�صب���اين، فقد حاول مان�ص�صرت �صيتي 

التعاق���د مع املهاج���م الفرن�صي كرمي 

بنزمي���ا، لعب ري���ال مدري���د، خالل 

بناًء  اجل���اري،  ال�صيف���ي  املركات���و 

على طلب من امل���درب الإ�صباين بيب 

جوارديول.

واأ�صاف التقري���ر، اأن جوارديول و�صع 

بنزمي���ا كخيار ث���اٍن لتدعي���م هجوم 

ال�صيتيزن���ز، ح���ال ف�ص���ل التعاقد مع 

الإجنليزي هاري كني، مهاجم توتنهام، 

يف ظل مطالب ناديه املرتفعة.

واأ�صار التقرير، اإىل اأن مان�ص�صرت �صيتي 

توا�ص���ل بالفعل مع بنزمي���ا، من اأجل 

اإقناعه بالنتقال للعب يف الربميرليج، 

واأغراه براتب �صخم اأعلى مما يتقا�صاه 

مع ريال مدريد.

ك�صف فابريزيو رومان���و، خبر �صوق النتقالت 

يف اأوروب���ا، عن اآخر التط���ورات املتعلقة ب�صاأن 

م�صتقب���ل حممد �ص���الح، جن���م منتخب م�رش 

وليفربول.

وينتهي عقد حممد �صالح مع ليفربول يف �صيف 

2023، ومل يتم التو�صل لتفاق حول توقيع عقٍد 

جديد حتى الآن.

و�صبق واأن اأعلن �صالح �صاحب ال�29 عاًما رغبته 

يف خو�س جتربة اللع���ب يف الدوري الإ�صباين، 

دون الإ�صارة اإىل اأي نادي.

وق���ال فابريزيو رومان���و يف ت�رشيحات ملوقع 

"اآنفيل���د ووت����س": "املحادثات ب���ني ليفربول 
وحممد �صالح، مل ت�صل ملراحل متقدمة بعد".

واأ�صاف خبر �ص���وق النتقالت يف اأوروبا: "لقد 

حتدث ليفربول مع �صالح بالفعل، دون الو�صول 

اإىل اأي �صيء حتى الآن".

ي�صار اإىل اأن حممد �صالح ان�صم ل�صفوف ليفربول 

يف �صي���ف 2017، قادًما من روم���ا، مقابل 42 

مليون يورو.

بايرن ميونخ مهتم ببطل اليورو

رامو�ض يطرح �سوؤاًل على حكيمي في 

اأول لقاء بباري�ض

ك�ص���ف تقري���ر �صحف���ي اإ�صب���اين، اأم�س 

الثالثاء، عما دار ب���ني الثنائي �صرجيو 

رامو����س واأ�رشف حكيم���ي، يف اأول لقاء 

جمعهما داخل باري�س �صان جرمان.

وانتقل الثنائي اإىل باري�س �صان جرمان 

هذا ال�صيف، علًما باأنهما تزامال يف �صفوف 

ريال مدريد خالل املوا�صم املا�صية.

وخا�س رامو����س اأول مران له مع باري�س 

�ص���ان جرم���ان، اأم����س الإثن���ني، حيث 

التقى بزمالئ���ه ال�صابقني يف ريال مدريد 

واملنتخب الوطني اأمث���ال كيلور نافا�س 

واأ�رشف حكيمي واأندير هريرا.

الإ�صبانية،  وبح�ص���ب �صحيفة "م���اركا" 

فقد عان���ق رامو�س النجم املغربي اأ�رشف 

حكيمي يف غرف���ة مالب�س �صان جرمان، 

وقال له: "لقد اتخذنا ق���راًرا جيًدا، األي�س 

كذلك؟".

ومل ي�ص���ارك حكيمي ب�ص���كل اأ�صا�صي مع 

ري���ال مدري���د، حيث خارج مع���اًرا ملدة 

مو�صم���ني اإىل بورو�صيا دورمتوند، قبل اأن 

يتم بيعه ال�صيف املا�صي اإىل اإنرت ميالن، 

ومنه اإىل باري�س �صان جرمان.

اخت���ار الحت���اد الأوروب���ي لكرة 

الق���دم )اليويفا(، اأم����س  الثالثاء، 

5 لعب���ني م���ن اإيطالي���ا الفائزة 

باللق���ب و3 لعبني م���ن اإجنلرتا 

و�صيف���ة البطل، �صم���ن الت�صكيل 

املث���ايل لبطول���ة اأوروب���ا "يورو 

2020". ومت اختيار حار�س اإيطاليا 

جيانلويج���ي دوناروم���ا - الفائز 

بجائزة اأف�ص���ل لعب يف البطولة 

- بجان���ب ثنائي الدفاع ليوناردو 

بونوت�صي وليون���اردو �صبيناتزول 

ولعب الو�صط جورجينيو واجلناح 

الت�صكيل���ة  فيدريك���و كيي���زا يف 

املثالية. وف���ازت اإيطاليا ببطولة 

اأوروبا لأول مرة منذ 1968، بعد اأن 

اأنقذ دوناروما حماولتني من عالمة 

اجلزاء يف الطريق نحو الفوز )2-3( 

على اإجنلرتا بركالت الرتجيح بعد 

تع���ادل الفريقني )1-1( عقب وقت 

اإ�ص���ايف يف املباراة النهائية، يوم 

الأحد املا�صي .

كما �ص���م الت�صكيل املث���ايل الذي 

اختارت���ه جلنة فني���ة يف اليويفا 

الظهر الأمين للمنتخب الإجنليزي 

كايل ووك���ر وقلب الدف���اع هاري 

ماجواير واملهاجم رحيم �صرتلينج.

ودخل اأي�صا لع���ب و�صط اإ�صبانيا 

بي���دري، الفائ���ز بجائ���زة اأف�صل 

لعب �ص���اب يف البطولة، بجانب 

هويبرج  بير-اإمي���ل  الدمناركي 

والبلجيكي روميلو لوكاكو.

و�صج���ل �صرتلينج 3 اأه���داف مع 

اإجنل���رتا بينم���ا اأح���رز لوكاكو 4 

اأهداف مع بلجيكا التي خرجت من 

دور الثمانية على يد اإيطاليا.

وجاء ت�صكيل اليورو املثايل، على 

النحو التايل:

حرا�ص���ة املرم���ى: جيانلويج���ي 

دوناروما )اإيطاليا(.

كايل  )اإجنلرتا(،  ماجواي���ر  الدفاع: 

ووكر )اإجنلرتا(، بونوت�صي )اإيطاليا(، 

�صبيناتزول )اإيطاليا(.

الو�صط: بيدري )اإ�صبانيا(، جورجينو 

)اإيطاليا(، هوبرج )الدمنارك(.

الهج���وم: كييزا )اإيطالي���ا(، رحيم 

لوكاك���و  )اإجنل���رتا(،  �صترلين���ج 

)بلجيكا(.

هيمنة اإيطالية على الت�سكيل المثالي 

لليورو.. 

اإ�سطنبول تخطط لتنظيم اأولمبياد 

2036
اأعلن رئي�س بلدية اإ�صطنب���ول، اأكرم اإمام اأوغلو، 

اأم�س الثالث���اء عن »اإعالن نواي���ا« ل�صت�صافة 

دورة الألع���اب الأوملبية لعام 2036 يف املدينة 

الرتكية.

واأعلن اإمام اأوغلو خالل موؤمتر �صحفي بث على 

القناة الر�صمية للبلدية »نريد اأن تكون اإ�صطنبول 

مدينة ريا�صية«.

وقال »نريد جتهيز اإ�صطنبول لالأوملبياد؛ اأن تكون 

مدينة اأوملبية. هذا اإعالن نوايا. هدفنا الرئي�صي 

هو دورة الألعاب الأوملبية لعام 2036«.

واأ�ص���اف »نتعاون مع جلنتن���ا الأوملبية وفرق 

عديدة لتحقيق هذا الهدف«.

واأكد رئي�س بلدية اإ�صطنبول اأنه يتم الإعداد لعدة 

م�صاريع متهيدا جلع���ل الريا�صة يف متناول 15 

مليونا، �صكان اأكرب مدينة تركية، دون ك�صف مزيد 

من التفا�صيل حول تلك اخلطط.
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�ألقت  يف حادث����ة ه����زت �ل�سوي����د، 

�م����ر�أة بنف�سها وطفليه����ا �أمام قطار 

متح����رك، ليلق����و� جميع����ا حتفهم، 

وك�سفت حتقيق����ات �ل�رشطة �لأولية، 

�أن �ملر�أة تعمدت �إنهاء حياة طفليها 

و�لنتحار.

وكانت �لو�قعة قد هزت �ل�سويد قبل 

�أ�سب����وع، حينما ده�����س قطار �رشيع 

�م����ر�أة وطفليه����ا كانو� عل����ى �سكة 

�حلديد، خا�سة مع تعاطف �لكثريين 

لب�ساعة �حلادث.

لكن �ملو�سوع �أث����ار �ل�ستغر�ب منذ 

بد�يته، حيث كان����ت �ملر�أة وطفليها 

على �سكة �حلديد يف منطقة م�سّورة 

غري خم�س�سة للعب����ور، مما ي�سمح 

للقطار بال�سري ب�رشعة عالية، لتزيد 

بذلك �ل�سك����وك ب�ساأن �حتمال وجود 

�لأم عمد� على �سكة �حلديد.

وك�سفت حتقيقات �ل�رشطة �أن �لأم يف 

�لثالثني من عمرها، كانت قد جلاأت 

�ل�س����وؤون �لجتماعية منذ فرتة  �إىل 

هي وطفليها هربا من زوجها وخوفا 

�ل�س����وؤون �لجتماعية  منه، لتق����وم 

باإدر�جها يف برنامج �حلماية.

ومن خ����الل ه����ذ� �لربنام����ج، تقوم 

�ل�سلط����ات باإخف����اء �سخ�سية �ملر�أة 

و�بنيه����ا، ونقلهما �إىل منطقة �أخرى، 

حتى ل ي�سل �إليهما �لزوج، وبالتايل 

كان����ت �لأم تعي�����س بهوية خمتلفة 

حني وقوع �حلادث.

ثم قامت �لأم برف����ع ق�سية ح�سانة 

لطفليه����ا، ويب����دو �أن �لق�سية طالت 

�إىل درج����ة �أنها �أ�ساف����ت �ملزيد من 

�لإحباط لالأم .

�أ�س����درت �ل�سعودي����ة �أول بطاقة ح����ج ذكية ملو�سم 

�حل����ج �حلايل، �لتي ترتبط بكاف����ة �خلدمات �ملقدمة 

للح����اج، مثل دخ����ول �ملخيمات و��ستخ����د�م و�سائل 

�لنق����ل و�لدخول للفنادق، وعمليات �لدفع عرب �أجهزة 

�ل�رش�ف.

و�أ�����رشف م�ست�سار خ����ادم �حلرم����ني �ل�رشيفني، �أمري 

منطقة مك����ة �ملكرمة، رئي�س جلنة �حل����ج �ملركزية، 

�لأمري خال����د �لفي�سل، بح�سور نائب����ه �لأمري بدر بن 

�سلطان، على �إ�سد�ر �أول بطاقة حج لهذ� �ملو�سم.

جاء ذلك ل����دى زيارته �لتفقدي����ة للم�ساعر �ملقد�سة 

�ليوم �لثنني، للوقوف على جاهزية �ملر�فق ل�ستقبال 

�سيوف �لرحمن، يف وقٍت �سيتم فيه ولأول مرة ت�سخري 

�لتقنية خلدمة �حلجيج طيلة رحلتهم �لإميانية.

و�فتتح �لأمري خال����د �لفي�سل م�رشوع مركز �لرتحيب 

و�ل�ستقب����ال بالز�ي����دي بح�سور نائ����ب وزير �حلج 

و�لعم����رة، عبد �لفت����اح م�ساط، ويه����دف �إىل ت�سهيل 

حركة نقل �حلجاج م����ن و�إىل مكة �ملكرمة، وتقلي�س 

وقت �نتظار �حلافالت �لتي تقلهم، �إ�سافة �إىل حت�سني 

�ل�سورة �لب�رشية لنقاط �لفرز، ويحوي �ملركز مو�قف 

تت�س����ع لأك����ر م����ن 8 �آلف مركبة، وبو�ب����ات دخول 

وخروج.

و�سهد �أمري منطقة مك����ة �ملكرمة يف مركز �ل�ستقبال 

و�لرتحيب �إ�سد�ر �أول بطاقة ذكية للحج، و��ستمع �إىل 

�رشح من نائب وزي����ر �حلج و�لعمرة عن خ�سائ�سها، 

�إذ ترتبط بكافة �خلدمات �ملقدمة للحاج، مثل دخول 

�ملخيمات و��ستخد�م و�سائل �لنقل و�لدخول للفنادق، 

وت�ستخدم �لبطاقة يف عمليات �لدفع عرب نقاط �لبيع 

و�أجه����زة �ل�رش�ف �لآيل، كما ت�سهم يف �إر�ساد �حلجاج 

�لتائهني، و�لتحك����م بالدخول للمخيم����ات وتوقيت 

�لتفويج و�لتنقل.

 ك�سف���ت نتائ���ج در��سة 

�أُْجِرَي���ْت يف �أملاني���ا �أن 

على  يح�سلن  �لفتي���ات 

�أق���ل  جي���ب  م����رشوف 

من  ملحوظ���ة  ب�س���ورة 

�لأولد.

�لدر��سة  وح�سب نتائ���ج 

�أجر�ها  �لت���ي  �لتمثيلية 

لقيا�س  فور�س���ا  معه���د 

�لر�أي، فاإن �لفتيات بني 4 

و13 عاما يح�سلن يف �ل�سهر على 

م����رشوف جيب بقيم���ة تبلغ يف 

�ملتو�س���ط 76ر13 يورو �أي �أقل ب� 

11% م���ن متو�سط م�رشوف جيب 

�لأولد يف نف�س �ل�رشيحة �لعمرية

و�أو�سح���ت �لنتائج �أن �لفرق بني 

�جلن�سني يف قيمة �مل�رشوف ميتد 

عرب مرحلة �لطفولة بالكامل حيث 

ينطبق ه���ذ� �لفرق على �ل�رشيحة 

�لعمري���ة بني 4 و6 �أع���و�م �لتي 

ل يح�س���ل فيها �س���وى و�حد من 

كل خم�سة �أطف���ال على م�رشوف. 

وكذلك حت�سل �لفتيات على �أمو�ل 

�أقل يف �ل�رشيحة �لعمرية بني 11 

و13 عاما �لتي ميتلك فيها ت�سعة 

من كل ع����رشة �أطف���ال م�رشوف 

جيب.

وبوج���ه عام، يح�سل �ستة من كل 

ع�رشة �أطف���ال يف �أملانيا ترت�وح 

�أعمارهم ب���ني 4 و13 عاما على 

م����رشوف، وح�س���ب �لدر��سة فاإن 

قيم���ة ه���ذ� �مل����رشوف تبلغ يف 

�ملتو�سط 56ر14 يورو يف �ل�سهر.

وفيما يتعلق ب�سوؤ�ل " هل حت�سل 

على م����رشوف جيب نعم �أم ل؟"، 

ً

�ل�صعودية ت�صدر �أول بطاقة حج ذكية
در��صة: �لفتيات يح�صلن على م�صروف جيب 

�أقل من �الأوالد يف �أملانيا

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

قال���ت �إد�رة �لطري�ن �لحتادية بالوليات �ملتحدة، �إنه مت 

�كت�ساف عي���ب جديد يف ت�سنيع طائ���ر�ت "بوينغ 787 

درمياليرن"، �لتي تالحقها �مل�س���اكل منذ فرتة، موؤكدة �أن 

�ل�رشكة "�ستعكف على �إ�سالحها" قبل ت�سليم �لطائر�ت.

وذكرت �لإد�رة �أن �لعيب "قريب من مقدمة طائر�ت معينة 

من طر�ز 787 درمياليرن، يف خمزن �لطائر�ت �لتي مل يتم 

ت�سليمها"، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.

و�أو�سح���ت �إد�رة �لط���ري�ن �لحتادية، �أن ه���ذ� �لعيب مت 

�كت�ساف���ه يف �إطار �لفح����س �مل�ستم���ر لعمليات تدعيم 

طائر�ت "بوينغ 787"، �لتي تتطلبها �لإد�رة.

وتابع���ت: "على �لرغم م���ن �أن �لعيب ل ي�س���كل تهديد� 

فوريا ل�سالمة �لط���ري�ن، فاإن بوينغ تعهدت باإ�سالح هذه 

�لطائر�ت قبل ��ستئناف �لت�سليم".

وقالت �إد�رة �لطري�ن �إنها بعد مر�جعة �لبيانات "�ستحدد 

ما �إذ� كان ينبغي �إدخال تعديالت مماثلة على �لطائر�ت 

787 �مل�ستخدمة فعليا".

و�متنعت بوين���غ عن �لتعليق. ولدى �ل�رشكة حو�يل 100 

طائرة 787 مل يتم ت�سليمها.

متنح قرى �إيطالية مذهلة يف �أق�سى جنوب �إيطاليا، حيث 

يك���ون �جلو د�فئا طو�ل �لع���ام تقريبا، فر�سة ذهبية ملن 

يرغب يف �ل�ستقر�ر فيها.

وتخط���ط منطق���ة كالبريا لتقدمي ما ي�س���ل �إىل 28 �ألف 

ي���ورو )33 �ألف دولر( على مدى ثالث �سنو�ت كحد �أق�سى 

لالأ�سخا�س �مل�ستعدين لالنتقال �إىل �لقرى �سبه �ملهجورة 

فيها، و�لتي بالكاد يبلغ عدد �سكانها 2000 ن�سمة حاليا، 

على �أمل عك�س �سنو�ت من �لنخفا�س �ل�سكاين.

وت�سمل هذه �لقرى مو�قع بالقرب من �لبحر �أو على �سفوح 

�جلبال �أو كليهما.
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قالت �ل�رشطة �لكندية �إن ر�فعة مثّبتة مببنى �ساهق حتت 

�لإن�ساء يف كيلون���ا باإقليم كولومبيا �لربيطانية �سقطت 

مما ت�سبب يف مقتل عدد من �لأ�سخا�س.

 وقال مفت����س �ل�رشطة �آدم ماكلنتو����س لل�سحفيني يف 

كيلون���ا �إن عدد� من �لعمال كان مبقربة من �لر�فعة وقت 

�سقوطها.

و�أ�ساف �أن �أ�رش�ر� حلقت بعدة مبان جماورة و�أن "�ملنطقة 

ل تز�ل غري م�ستقرة ول �آمنة" مما ��ستلزم �إخالءها.

توقف ت�صليمها مر�ر�.. عيب جديد 

بطائرة بوينغ »�ملنحو�صة«

قتلى يف �صقوط ر�فعة مثبّتة 

مببنى �صاهق غربي كند�
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»�ل�صحة �لعاملية« 

حتذر من �جلمع بني 

لقاحات خمتلفة �صد 

كورونا

حذرت منظمة �ل�سحة �لعاملية من 

�للقاحات �سد  خطورة �جلمع بني 

"كوفيد-19" �لتي تنتجها �رشكات 
خمتلفة.

يف  �لعلم����اء  كب����رية  وقال����ت 

منظمة �ل�سح����ة �لعاملية، �سوميا 

�سو�ميناث����ان، خ����الل �إف����ادة عرب 

�لإنرتنت: "�إنه توجه خطري للغاية. 

�إىل �لبيانات و�لأدلة عندما  نفتقر 

يتعلق �لأم����ر مب�ساألة �جلمع )بني 

�للقاحات(".

وتابع����ت �سو�ميناث����ان: "�سيكون 

�لو�س����ع فو�سويا يف �لبل����د�ن �إذ� 

ب����د�أ �ملو�طنون يقررون متى توؤخذ 

جرعة ثاني����ة وثالثة ور�بعة ومن 

يتلقاها".

م����ن جه����ة �أخ����رى، �س����دد �ملدير 

�لعام للمنظم����ة، تيدرو�س �أدهنوم 

غيربي�سو�س، على �رشورة �أل تقوم 

�لدول �لغنية بحجز جرعات معززة 

من �للقاحات �سد فريو�س كورونا 

ل�سكانها �ملطعمني يف �لوقت �لذي 

مل حت�س����ل في����ه دول كثرية على 

�أعد�د كافية من �لأم�سال.

قرى �إيطالية تدفع 33 �ألف دوالر ملن 

ينتقل للعي�ش فيها

درجات �حلر�رة �ملرتفعة تطهو كائنات بحرية وهي حية على �صو�طئ كند�

�أك���دت منظم���ة �ل�سحة 

�لعاملي���ة �أن �لأو�س���اع 

بجائح���ة  �ملتعلق���ة 

تتدهور،  كورونا  فريو�س 

تتح���ول  �أن  متوقع���ة 

�إىل  قريبا  "دلتا"  �ساللة 

�لن�سخة �ملهيمنة يف �لعامل.

للمنظمة،  �لع���ام  �ملدير  و�أ�س���ار 

غيربي�سو�س،  �أدهن���وم  تيدرو����س 

خ���الل موؤمتر �سحف���ي عقده يوم 

كان  �ملا�سي  "�لأ�سب���وع  �لثنني: 

�لر�بع على �لتو�يل �لذي مت خالله 

ر�س���د �رتف���اع لع���دد �لإ�سابات 

بكوفيد-19 يف �لعامل. مت ت�سجيل 

ه���ذ� �لرتفاع يف 6 مناطق تابعة 

ملنظم���ة �ل�سح���ة �لعاملية. كما 

جرى كذلك ت�ساعد موؤ�رش �لوفيات 

بعد �سهد تر�جع���ا على مدى 10 

�أ�سابيع �سابقة".

"نو�جه تدهور�  تيدرو�س:  و�أ�ساف 

حلالة �لطو�رئ �ل�سحية )�خلا�سة 

�لأمر  كورون���ا(،  فريو�س  بجائحة 

وو�سائل  �لأرو�ح  يعر����س  �ل���ذي 

�لعامل���ي  و�لتع���ايف  �لعي����س 

�مل�ستد�م خلطر متز�يد".   

لفريو�س  "دلتا"  �أن �سالل���ة  وذكر 

لع���دوى  �مل�سب���ب  كورون���ا 

�لآن  حتى  �سجل���ت  "كوفيد-19" 
يف 104 دول، لفتا �إىل �أن توقعات 

منظم���ة �ل�سح���ة �لعاملية ت�سري 

�إىل �أنها �ست�سب���ح قريبا �لن�سخة 

�ملهيمنة يف جميع �أنحاء �لعامل.

»منظمة �ل�صحة« : �الأو�صاع �ملتعلقة بجائحة 

كورونا يف �لعامل تتدهور

�مر�أة ترمي بنف�صها وطفليها �أمام �لقطار يف �ل�صويد
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