
تون�س-)د ب �أ(:

 ا�ستقب���ل مط���ار قرطاج ال���دويل ام�س 

�خلمي�س طائر�ت قادمة من �أقطار عربية 

يف ج�رس جوي حمملة مب�ساعدات عاجلة 

لتون����س بهدف م�ساعدته���ا يف مكافحة 

وباء كورونا امل�ست�رسي يف البالد.

وو�سلت �سباح ام�س طائرتان ع�سكريتان 

مغربيت���ان حمملة مب�ستلزم���ات طبية 

وجتهيزات لرتكيز م�ست�سفى ميداين.

ومن الكويت و�سلت طائرتان ع�سكريتان 

وتنف�س  اأك�سج���ن  ا�سطوان���ات  حتم���ل 

ومعدات وم�ستلزمات طبية.

وحطت يف وق���ت �سابق ام طائرة تابعة 

ل�سالح اجلو امل����رسي يف مطار قرطاج 

الدويل حمملة مب�ساعدات طبية. واأر�سلت 

م����رس منذ ا�ستداد الأزم���ة ال�سحية �ست 

طائرات ع�سكرية يف متوز/يوليو اجلاري 

وكانت اأر�سلت يف ال�ساد�س من �سهر اأيار/

ماي���و املا�سي طائرة حمملة مب�ساعدات 

طبية كذلك.

وا�ستقبل���ت تون����س منذ نح���و اأ�سبوع 

م�ساعدات دولية عاجلة اأ�سا�سا من عدة 

دول عربي���ة ومن تركي���ا وبع�س الدول 

الوروبية مل�ساعدتها يف احتواء التف�سي 

الكبري لفريو�س كورونا 

ليو� - �لظفرة-وام:

 حت���ت رعاي���ة �سم���و ال�سيخ 

اآل نهيان  من�س���ور ب���ن زاي���د 

نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 

وزير �س���وؤون الرئا�سة، انطلقت 

ام����س م�سابقات ال���دورة ال�17 

م���ن مهرج���ان لي���وا للرط���ب 

بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات 

الثقافي���ة والرتاثية  والربام���ج 

باأبوظبي، وذلك يف مدينة ليوا 

لغاية  وي�ستمر  الظفرة،  مبنطقة 

25 يوليو اجلاري.

واطلع معايل اللواء فار�س خلف 

املزروع���ي قائ���د ع���ام �رسطة 

اأبوظب���ي رئي����س جلن���ة اإدارة 

الثقافية  والربامج  املهرجانات 

والرتاثي���ة، على اجله���ود التي 

تقوم به���ا جلان التحكيم وفرق 

العمل من اأجل اإجناح املهرجان 

وحتقيق اأهدافه ور�سالته يف ظل 

الظ���روف ال�ستثنائية ملواجهة 

حتدي فريو�س كورونا امل�ستجد 

"كوفيد- 19".

بيروت-)د ب �أ(:

اأعلن �سعد احلريري يوم اخلمي�س اعتذاره عن ت�سكيل احلكومة 

اللبنانية اجلديدة .

وق���ال احلري���ري ، يف ت�رسيح مقت�سب عق���ب لقائه الرئي�س 

اللبناين مي�سال عون :”التقيت مع الرئي�س واأجرينا م�ساورات 

يف مو�سوع احلكومة وخالل الكالم كان هناك تعديالت يطلبها 

الرئي�س واعتربتها جوهرية يف الت�سكيلة التي قدمتها”.

واأ�س���اف :”وتناق�سنا اأي�سا يف الأمور التي لها عالقة بالثقة، 

والوا�س���ح اأن ل �سيء تغري، ويب���دو اأننا ل نتفق مع الرئي�س، 

واقرتح���ت مزيدا م���ن الوقت”. وتابع :” قدم���ت اعتذاري عن 

ت�سكيل احلكومة واهلل يعن البلد”.

وكان احلري���ري تقدم الأربع���اء للرئي�س اللبن���اين بت�سكيلة 

حكومية جديدة من 24 وزيراً من الخت�سا�سين.

وقال احلري���ري بعد لقائ���ه الرئي�س ع���ون “تقدمت لرئي�س 

اجلمهورية بت�سكيلة من 24 وزيراً من الخت�سا�سين بح�سب 

املب���ادرة الفرن�سية وبح�سب مبادرة رئي����س جمل�س النواب 

نبيه بري”.

تل اأبيب-)د ب اأ(:

 اأعل���ن نادي بيتار القد�س ام����س اخلمي�س اإلغاء 

مباراته الودية اأمام بر�سلونة الإ�سباين والتي كان 

مقررا لها، الرابع من اآب/اأغ�سط�س املقبل.

وجاء قرار بيت���ار القد�س باإلغ���اء املباراة نظرا 

لرف�س بر�سلونة اللعب يف القد�س.

وانتقد الحتاد الفل�سطين���ي لكرة القدم ال�سبوع 

املا�سي خمطط اإقامة املباراة يف القد�س.

وق���ال جربيل الرج���وب رئي����س احت���اد الكرة 

الفل�سطيني يف خط���اب اإىل الحتاد الدويل لكرة 

القدم )فيفا( اأن الأمم املتحدة تعترب القد�س مدينة 

مق�سمة ، واأن بيتار ناد عن�رسي.

وكان من املقرر اأن تقام املباراة يف حي املاحلة، 

وهي قرية فل�سطينية قدمية.

وينتمي قطاع من جماهري بيتار لليمن املتطرف، 

لكن النادي يطمح لتغيري �سورته بعد اأن اأ�سرتى 

اأحد اأع�ساء الأ�رسة احلاكمة يف اأبوظبي 50% من 

اأ�سهم النادي يف العام املا�سي.

نواك�شوط- وكاالت:

�س���ادق جمل����س ال���وزراء املوريتاين يف 

اجتماعه،يوم الأربعاء، على م�رسوع قانون 

جديد يجرم امل�سا�س بهيبة الدولة وب�رسف 

املواطن ويحمي الرموز الوطنية.

وج���اء يف بيان �س���در عن الجتم���اع اأن 

م����رسوع القانون “ياأتي ل�سد الثغرات التي 

مت ر�سدها يف املنظوم���ة اجلنائية للبالد 

ملن���ح الق�ساة واملحققن اآلي���ات قانونية 

وا�سحة لفر�س �سيادة القانون واحرتام قيم 

اجلمهوري���ة”. ويحدد الن����س اجلديد الذي 

�سيعر�س على الربملان، الأفعال التي ت�سكل 

اعتداء على الرموز الوطنية وامل�سا�س بهيبة 

الدولة و����رسف املواطن، وك���ذا العقوبات 

املنا�سب���ة، ملواجهة ظاه���رة العتداء على 

ثوابت املجتمع، ون�رس الكراهية بن فئاته”. 

ويخ�س���ى مدافعون عن احلري���ات وحقوق 

الإن�سان، اأن ت�ستغل الدولة القوانن اجلديدة، 

لكبت احلريات والت�سييق على ال�سحفين 

ون�سطاء حقوق الإن�سان.

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

جرعة جديدة من لقاح  تقديم 74,522 
»كوفيد ــ 19«  

اأبوظبي-وام:

اأعلن���ت وزارة ال�سحة ووقاية املجتم���ع عن تقدمي 74،522 

جرعة من لقاح "كوفيد-19" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 

وبذل���ك يبلغ جمموع عدد اجلرعات الت���ي مت تقدميها حتى 

الي���وم 16،194،526 جرعة ومع���دل توزيع اللقاح 163.74 

جرعة لكل 100 �سخ�س.

ياأتي ذلك متا�سيا م���ع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-19 

و�سعي���ًا اإىل الو�س���ول اإىل املناعة املكت�سب���ة الناجتة عن 

التطعي���م والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على فريو�س كوفيد-19.

اأبوظب���ي-وام:  اأعلن مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي التابع 

لدائ���رة البلديات والنقل، عن جماني���ة ر�سوم املواقف ال�سطحية 

يف الإمارة، واأوقات عمله، و�ساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة 

املرورية، ومواعيد عمل حافالت النقل العام، وخدمات العبارات 

وذل���ك يف خطوة تهدف اإىل اإطالع اجلمهور على اآخر امل�ستجدات 

املتعلقة بعمله وخدماته خالل اإجازة عيد الأ�سحى املبارك.

واأو�سح مرك���ز النقل املتكامل اأن مراك���ز اإ�سعاد املتعاملن يف 

اأنحاء اإم���ارة اأبوظبي �ستكون مغلقة خ���الل عطلة العيد، وذلك 

ابتداًء من يوم الثنن املوافق 19 يوليو 2021 اإىل حن ا�ستئناف 

الدوام الر�سمي يوم الأحد املوافق 25 يوليو 2021.

بيتار القد�س االإ�شرائيلي يلغي مباراته 

اأمام بر�شلونة بعد اعترا�س فل�شطين

موريتانيا: قانون جديد يعاقب على 

الم�شا�س بهيبة الدولة

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

»تتمة  �س8«

الحريري يعلن اعتذاره عن ت�شكيل 

الحكومة اللبنانية

مركز النقل المتكامل يعلن مواعيد عمله وخدمات 

النقل العام خالل العيد

برعاية من�صور بن زايد.. انطالق مهرجان 
ليوا للرطب

�سيف بن زايد يمنح ال�سعفار »ميدالية الوفاء« ويطلق ا�سمه 
على اإحدى قاعات »الداخلية«

حاكم ال�سارقة يفتتح ا�ستراحة ال�سحب 
بمدينة خورفكان
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي

0٫15  7,079.50  7,068.982,744.280.40 2,755.45

»تتمة �س8«
»طالع �س2«

»طالع �س3«

ال�شارقة-وام:

 افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حمم���د القا�سمي ع�س���و املجل�س الأعلى 

حاكم ال�سارقة، �سباح ام�س، ا�سرتاحة ال�سحب، 

اأحدث امل�رسوعات ال�سياحية النوعية مبدينة 

خورف���كان والتي تقع عل���ى ارتفاع 600 مرت 

فوق م�ستوى �سطح البحر.

واأزاح �سم���وه لدى و�سول���ه ال�ستار التقليدي 

اإيذانًا بالفتتاح الر�سمي ليبداأ بعدها جولته 

�سعوداً اإىل مبنى ال�سرتاحة من خالل الطريق 

احلديث الذي �سمم ونفذ وفق اأف�سل املعايري 

وال�سرتاط���ات العاملي���ة وبان�سيابية عالية 

متكن كافة املركبات من ال�سعود والنزول بكل 

�سال�سة وي�رس.

ويبلغ ط���ول الطريق املو�س���ل اإىل ا�سرتاحة 

ال�ُسح���ب 6.5 ك���م، وي�ستمل عل���ى حارتن 

لل�سعود وح���ارة للنزول، وت���رتاوح درجات 

امليول بالطريق ما بن 3% و9.7% مما يوفر 

اأف�سل درجات الأمان ملرتاديه.

اأبوظبي-وام:

 ك���رم الفري���ق �سمو ال�سيخ �سيف ب���ن زايد اآل 

نهي���ان نائ���ب رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير 

الداخلي���ة .. الفري���ق �سيف ال�سعف���ار تقديرا 

جله���وده واإجنازات���ه التي حققه���ا اأثناء فرتة 

خدمت���ه التي امتدت لأكرث م���ن خم�سن عاما، 

اأم�ساها يف خدمة القي���ادة والوطن والإ�سهام 

الإيجابي يف م�سرية وزارة الداخلية.

وقد �سلم �سم���وه .. الفريق ال�سعف���ار ميدالية 

الوفاء م���ن الطبقة الأوىل خ���الل احلفل الذي 

اأقامت���ه وزارة الداخلي���ة خ�سي�س���ا لتك���رمي 

ال�سعف���ار يف ر�سال���ة وفاء وتقدي���ر مل�سريته 

املتمي���زة واخلدم���ات اجلليل���ة الت���ي قدمها 

وتفاني���ه واإخال�س���ه خالل م�س���رية عمله يف 

املجالت ال�رسطية والأمنية.

كما اأطلق �سموه ا�س���م " الفريق �سيف عبداهلل 

ال�سعف���ار " على اإحدى قاع���ات الجتماعات 

الرئي�سية بالوزارة تقدي���را واحرتاما مل�سريته 

وب�سماته امللمو�سة على تطوير العمل ال�رسطي 

وتعزيز م�سرية التميز والريادة.

الريا�س-وام:

 ق���ام الل���واء الركن �سالح حمم���د بن جمرن 

العمليات امل�سرتك���ة بوزارة  العامري قائ���د 

الدف���اع برفقة وفد رفيع امل�ست���وى من كبار 

�سب���اط القوات امل�سلحة، بزيارة تفقدية لقوة 

الواجب اجلوية امل�ساركة يف عمليات "عا�سفة 

احلزم" �سم���ن قوات التحال���ف العربي الذي 

تقوده اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

واطل���ع قائ���د العملي���ات امل�سرتك���ة والوفد 

املرافق ل���ه على امله���ام والواجب���ات التي 

تنفذها القوة �سم���ن التحالف العربي بقيادة 

اململك���ة العربية ال�سعودي���ة. واأ�ساد �سعادة 

اللواء �سالح العام���ري مبا و�سلت اإليه قوات 

العمليات امل�سرتكة لدولة المارات امل�ساركة 

�سمن التحال���ف العربي باململك���ة العربية 

ال�سعودية من جاهزية وكفاءة قتالية عالية.

ونقل قائد العملي���ات امل�سرتكة لقوة الواجب 

حتي���ات القي���ادة الر�سيدة ..متمني���ا لها كل 

التوفيق وال�سداد يف مهامهم وواجباتهم.

قائد العمليات الم�شتركة يزور قوة الواجب الجوية 
الم�شاركة في »عا�شفة الحزم« بال�شعودية

»تتمة �س8«

»ال�شحة« تجري 284.799 فح�شاً جديداً

اأبوظبي-وام:

   متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سح���ة ووقاي���ة 

املجتم���ع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات يف 

الدولة به���دف الكت�ساف املبكر وح�رس احلالت 

امل�ساب���ة بفريو�س كورون���ا امل�ستجد "كوفيد - 

19" واملخالطن لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن 

اإجراء 284،799 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 

24 املا�سي���ة على فئ���ات خمتلفة يف املجتمع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�ساهم تكثيف اإج���راءات التق�سي والفح�س يف 

الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 

الدول���ة يف الك�سف ع���ن 1،541 حال���ة اإ�سابة 

جديدة بفريو����س كورونا امل�ستجد من جن�سيات 

خمتلف���ة، وجميعها حالت م�ستق���رة وتخ�سع 

للرعاية ال�سحي���ة الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلالت امل�سجلة 656،354 حالة.

  كم���ا اأعلنت الوزارة عن وف���اة 5 حالت م�سابة 

وذلك من تداعي���ات الإ�ساب���ة بفريو�س كورونا 

امل�ستج���د، وبذلك يبلغ عدد ح���الت الوفاة يف 

�لدولة 1،885 حالة.

�شفاء 1.497 من كورونا وت�شجيل 1.541 اإ�شابة و5 وفيات

ج�شر جوي عربي 
يحمل م�شاعدات 
عاجلة اإلى تون�س

»طالع �س3«
»تتمة �س8«
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.¬jOÉJôŸ

 ∂dP ó©H ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U íààaGh

 ¬æª°†àj Ée ≈∏Y ™∏WGh ,Öë°ùdG áMGÎ°SG ≈æÑe

 √ƒª°S  kÉ©ªà°ùe  ,QGhõ∏d  äÉeóNh  ≥aGôe  øe

 »£H øH ìÓ°U ¢Sóæ¡ŸG øe π°üØe ìöT ¤EG

 zIQOÉÑe{ äGQOÉÑŸG ò«ØæJ áÄ«g ¢ù«FQ …Ò¡ŸG

 áMÉ°ùÃ Ú≤HÉW øe ¿ƒµàj …òdG ≈æÑŸG ∫ƒM

 πªà°ûj å«M ™Hôe Îe 2,788 â¨∏H á«dÉªLEG

 Oó©d ™°ùj ≈¡≤eh º©£e ≈∏Y »°VQC’G ≥HÉ£dG

 áaöûdG ‘ 48h á«∏NGódG áYÉ≤dG ‘ kÉ°üî°T 88

 IOó©àe áYÉb ≈∏Y …ƒàë«a ƒÑ≤dG ÉeCG ,á«LQÉÿG

 ∫ÉLô∏d ≈∏°üeh kÉ°üî°T 62 `d ™°ùJ ¢VGôZC’G

 á«eóN  ≥aGôeh  √É«e  äGQhOh  AÉ°ùæ∏d  ôNBGh

.ájQGOEGh

 AÉLQCG ‘ ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ƒŒh

 á«∏NGódG  äÉaöûdG  ≈∏Y  kÉ©∏£e  áMGÎ°S’G

 á©FGôdG ôXÉæª∏d ä’ÓWEG ôaƒJ »àdG á«LQÉÿGh

.á∏eÉc ¿ÉµaQƒN áæjóe ≈∏Y

 áMÉ°ùe ≈∏Y äòØf »àdG  áMGÎ°S’G  º°†J Éªc

 ∫ÉØWCÓd  ÜÉ©dCG  á≤£æe  É©Hôe  GÎe  10250

 á≤£æŸG  âæjRh  É©Hôe  GÎe  541  áMÉ°ùÃ

 å«M AGö†ÿG äÉMÉ°ùŸÉH áMGÎ°S’ÉH á£«ëŸG

 kÉ«dÉªL kÉ©HÉW »Ø°†àd Iôé°T 8700 áYGQR ”

 OóY ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH á≤£æŸG ≈∏Y kÉ«ë°Uh

.äGQÉ«°ù∏d kÉØbƒe 89

 ¬àdƒL  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºààNGh

 áMGÎ°SG ÚH π°üj …òdG »∏Ñ÷G QÉ°ùŸG Ú°TóàH

 ≠∏Ñj  ∫ƒ£H  á°ü«aôdG  ó°S  áMGÎ°SGh  Öë°ùdG

 á«∏Ñ÷G äÉ°VÉjôdG »ÑëŸ QÉ°ùŸG ôaƒjh ºc 3

 ÚH Iõ«‡ áHôŒ á°VÉjôdG »°SQÉ‡h äGôeÉ¨ŸGh

.áHÓÿG ÉgôXÉæe ≈∏Y π£Jh ¿ÉµaQƒN ∫ÉÑL

 ÖfÉL  ¤EG  Öë°ùdG  áMGÎ°SG  ìÉààaG  ö†M

 øH ⁄É°S ï«°ûdG.. ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ,ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG øªMôdGóÑY

 ôjRh  ¢ùjƒ©dG  óªfi  øH  øªMôdGóÑY  ‹É©eh

 ôFGhódG AÉ°SDhQ øe OóYh ,™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 AÉ°SDhQh  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  á«eƒµ◊G

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ,IQÉeE’G ‘ ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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¿ÉµaQƒN áæjóªH Öë°ùdG áMGôà°SG íààØj ábQÉ°ûdG ºcÉM

»ª°SôdG ìÉààa’ÉH kÉfGòjEG …ó«∏≤àdG QÉà°ùdG √ƒª°S áMGRCG ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM áMGÎ°S’G AÉLQCG ‘ ¬dƒŒ ∫ÓN √ƒª°Sh..

¿É«¡f øH •ƒÑî°T

øWƒdGQÉÑNCG

 ¢Vô©ªdG »a ´ÉaódG IQGRh óah ¢SCGôj …ƒédG ´ÉaódGh ájƒédG äGƒ≤dG óFÉb

¿Éfƒ«dÉH øeC’Gh ´Éaó∏d »dhódG

 Qƒ¡ªédG äÉªdÉµe πÑ≤à°ùj »ÑXƒHCG áWô°T ΩÉY ôjóe

z999{ ≈∏Y

:ΩGh-Éæ«KCG

 á°SÉFôH  ´ÉaódG  IQGRh  øe óah  ΩÉb  

 º«gGôHEG  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S

 äGƒ≤dG  óFÉb  ,…ƒ∏©dG  óªfi  öUÉf

 IQÉjõH  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G

 øeC’Gh  ´Éaó∏d  ‹hódG  ¢Vô©ŸG

 áª°UÉ©dG  ‘  2021  DEFEA
 çóMCG ≈∏Y ´ÓW’Gh ,Éæ«KCG á«fÉfƒ«dG

 »àdG  á«æeC’Gh  á«YÉaódG  áª¶fC’G

 á«ŸÉ©dG  ´ÉaódG  äÉcöT  É¡°Vô©J

 …òdG  ¢Vô©ŸG  OÉ≤©fG  IÎa  ∫ÓN

 ≈àM  ôªà°ùjh  AÉKÓãdG  Ωƒj  ≥∏£fG

.2021 ƒ«dƒj 15 ¢ù«ªÿG Ωƒj

 ìÉààa’G  äÉ«dÉ©a  óaƒdG  ö†Mh

 ôjRh  ájÉYQ  â–  â“  »àdG

 ¢S’ƒµ«f  ‹É©e  ÊÉfƒ«dG  ´ÉaódG

 IOÉ©°S  Qƒ°†ëHh  ¢SƒdƒHƒJƒjÉfÉH

 ádhódG ÒØ°S »YhQõŸG óeÉM ¿Éª«∏°S

.¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL iód

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ≈≤àdGh

 …ƒ∏©dG  óªfi  öUÉf  º«gGôHEG

 ¢SƒæjófÉà°Sƒc{ ∫hCG ≥jôØdG ‹É©Ã

 ¿ÉcQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ,z¢ShQƒ∏a

.ÊÉfƒ«dG »æWƒdG ´Éaó∏d áeÉ©dG

 äÉbÓY  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 ÚH  ∑Î°ûŸG  πª©dGh  ¿hÉ©àdG

 ÖfGƒ÷G  ‘  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 ∫OÉÑJ ÖfÉL ¤EG ,ájôµ°ù©dG ¿hDƒ°ûdGh

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸGh

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ΩÉbh

 …ƒ∏©dG  óªfi  öUÉf  º«gGôHEG

 ¢Vô©ŸG ‘ ádƒéH ≥aGôŸG óaƒdGh

 äÉ°üæeh  áëæLCG  øe  kGOóY  â∏ª°T

 á«dhódGh á«fÉfƒ«dG äÉcöûdG ¢VôY

 äÉYÉæ°üdG  ∫É›  ‘  á°ü°üîàŸG

.á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG

 ∫hódG »∏ã‡ ¬FÉ≤d ∫ÓN óaƒdG ™∏WGh

 ácQÉ°ûŸG  äÉcöûdG  ‹hDƒ°ùe  QÉÑch

 º¡JÉ°Vhô©eh  º¡JGQÉµàHG  ºgCG  ≈∏Y

 ôNBGh  á«còdG  á«YÉaódG  áª¶fC’G  øe

 ájôµ°ù©dG  É«LƒdƒæµàdG  ¬àéàfCG  Ée

 ‘  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  áãjó◊G

.´ÉaódG ∫É›

 øe  OóY  ™e  IQGRƒdG  óah  ≈≤àdGh

 ácQÉ°ûŸG á«fÉfƒ«dG äÉcöûdG AÉ°SDhQ

 á°ûbÉæe  â“  å«M  ,¢Vô©ŸG  ‘

 ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG øe OóY

 ¬°VQÉ©dG  äÉcöûdGh  ´ÉaódG  √QGRh

 ≥≤– πeÉµJh ácGöT äÉbÓY AÉæÑd

 á≤∏©àŸG  á«é«JGÎ°S’G  ±GógC’G

 á£ÑJôŸG äGQó≤dG ∫Ó¨à°SGh õjõ©àH

 ,á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ´É£≤H

 ∫É› ‘ ácÎ°ûe ™jQÉ°ûe ójó–h

 ¤EG  ,á«æeC’Gh  ájôµ°ù©dG  äÉYÉæ°üdG

 ÉjÉ°†≤dG  øe ójó©dG  á°ûbÉæe ÖfÉL

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 ájƒ÷G äGƒ≤dG óFÉb IOÉ©°S ΩÉb Éªc

 ¬JQÉjR ¢ûeÉg ≈∏Y …ƒ÷G ´ÉaódGh

 IQÉjõH  Éæ«KCG  á«fÉfƒ«dG  áª°UÉ©∏d

 å«M »æØdG π«gCÉàdGh ÖjQóàdG õcôe

 ≈≤àdGh  ´höûŸG  ∞bƒe  ≈∏Y  ™∏WG

.¬H Ú°SQGódG Ú«JGQÉeE’G áÑ∏£dÉH

 :IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 Ωƒàµe  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  πÑ≤à°SG

 áWöT ΩÉY ôjóe »ØjöûdG »∏Y

 Qƒ¡ª÷G  äÉŸÉµe  »ÑXƒHCG

  999  ÇQGƒ£dG  §N  ≈∏Y

 ºµëàdGh  IOÉ«≤dG  õcôe  ‘

 ´É£b  ‘  äÉ«∏ª©dG   IQGOEÉH

 ∑QÉ°Th  ájõcôŸG   äÉ«∏ª©dG

 ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  ÉgRÉ‚G  ‘

 πª©dG äGAGôLEG á«∏YÉah IAÉØc

  ∫ƒ°Uh áYöS á©HÉàeh , É¡«∏Y

 á°üàîŸG  á«WöûdG  äÉjQhódG

. äÉZÓÑdG ™bGƒŸ

 Qƒ¡ª÷G äÉ¶MÓe ¤EG  ™ªà°SGh

 É¡fƒ¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdGh

 áaÉ°VE’ÉH  äÉeóÿG  Ëó≤J  ‘

  º¡JÉ©bƒJh  º¡JÉLÉ«àMG  ¤G

 »ÑXƒHCG áWöT øe º¡JÉ©∏£Jh

 äÉeóÿG  ∫ƒM  º¡JÉMÎ≤eh

 ¬JOÉ©°S  ¬Lhh  º¡d  áeó≤ŸG

 IOÉ«≤dG  õcôe   IQÉjR  ∫ÓN

 (  äÉ«∏ª©dG  áaôZ)  ºµëàdGh

 ¿Gó«ŸG  ‘"  IQOÉÑe  øª°V

 áaÉc  Ëó≤àH  "  á«eƒµ◊G

 ºgOÉ©°SEGh Qƒ¡ªé∏d äÓ«¡°ùàdG

 . ΩGóà°ùŸG Ú°ùëàdGh

 õcôe  •ÉÑ°Vh  ôjóe  åMh

 á∏°UGƒe  ≈∏Y  ºµëàdGh IOÉ«≤dG

 ôjƒ£àdGh  Ú°ùëàdG  Oƒ¡L

 Úµ“h  ±GógC’G  ≥«≤ëàd

 ¬HôŒ õjõ©àd Ú∏eÉ©dG ™«ªL

 áWöT ΩGõàdG GócDƒe , Qƒ¡ª÷G

 Qƒ¡ª÷G ≈∏Y õ«cÎdÉH »ÑXƒHG

 Ëó≤àd  º¡àHôŒ  Ú°ù–h

 IOƒ÷G á«dÉY IôµàÑe äÉeóN

 á≤ãdGh  IOÉ©°ùdG  º¡d  ≥≤–

 kGó«°ûe  ,  áWöûdG  äÉeóîH

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒàH

 ºYód  äÉfÉµeE’G  äôah  »àdGh

 ≈àM  »ÑXƒHCG  áWöT  IÒ°ùe

 IQGó°üdG   ™bƒe  ‘  âëÑ°UCG

 π°†aCG   ÚH  á«æeC’G  IOÉjôdGh

 kÉeó≤J ÉgÌcCGh á«ŸÉ©dG ¿óŸG

 IÒ°ùe  ÖcGƒJ  ájDhQ  ≥ahh  ,

 IQÉeEG QGôªà°SG ¿Éª°†d IOÉjôdG

 øeC’ÉH º©æj ™ªàéªc »ÑXƒHCG

 ôjóe IOÉ©°S ≥aGQh . áeÓ°ùdGh

 ∫ÓN  »ÑXƒHCG  áWöT  ΩÉY

 øH  ∞«°S  óªMCG  AGƒ∏dG  IQÉjõdG

 ´É£b  ôjóe  …Ò¡ŸG  ¿ƒàjR

 ó«ª©dGh  ájõcôŸG  äÉ«∏ª©dG

 ôjóe …ôµ°ùŸG ¿Éª«∏°S öUÉf

  óªfi ó«ª©dGh äÉ«∏ª©dG IQGOEG

 ΩÓYE’G IQGOEG ôjóe …Ò¡ŸG »∏Y

.IOÉ«≤dG ¿hDƒ°T ´É£≤H »æeC’G

 ≈∏Y ájOƒ©°ù∏d IQÉjR ºààîj ≠jÉ°üdG

 π°ùZ á¡LGƒe Oƒ¡L õjõ©àd óah ¢SCGQ

ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G

 ¥GQhCG øe áî°ùf º∏°ùàJ á«LQÉîdG

 ¢ùà«c âfÉ°S OÉëJ’ ô«Ø°S ∫hCG OÉªàYG

ádhódG iód ¢ù«Ø«fh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQÉjR  ádhO  ôjRh  ≠jÉ°üdG  óªMCG  ‹É©e  ºààNG

 âbô¨à°SG  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªª∏d

 º°V  óah  ¢SCGQ  ≈∏Y  zƒ«dƒj  14-13  {  Úeƒj

 ó≤Y É¡dÓN iôL Ú«JGQÉeE’G AGÈÿG øe áYƒª›

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ±öüe ™e äÉYÉªàLG

 áeƒ¶æe õjõ©àd ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘ …õcôŸG

 øjó∏ÑdG ‘ ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµe

 ,äÉjƒà°ùŸG  π°†aCG  ¤EG  É¡H  AÉ≤JQ’Gh  Ú≤«≤°ûdG

 ‘h ,Ú«é«JGÎ°S’G AÉcöûdG ™e π°UGƒàdG õjõ©Jh

 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  º¡àeó≤e

 ∫É©ØdG π°UGƒàdG øª°V äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJh

.ábÓ©dG äGP ájOƒ©°ùdG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e

 ≈ª©dÉH ⁄É°S óªfi ódÉN ‹É©e óaƒdG ‘ ∑QÉ°T

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±öüe ßaÉfi »ª«ªàdG

 ÖàµŸG ΩÉY ôjóe »HÉYõdG óeÉM IOÉ©°Sh …õcôŸG

 πjƒ“ áëaÉµeh ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ …ò«ØæàdG

 áµ∏ªŸG ÖfÉL øe äÉYÉªàL’G ö†M Éª«a ,ÜÉgQE’G

 ó¡a  QƒàcódG  ‹É©e  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ¢ù«FQh …Oƒ©°ùdG …õcôŸG ±öüŸG ßaÉfi ∑QÉÑŸG

 øÁCG ‹É©eh ,∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµŸ áªFGódG áæé∏dG

 ó¡a  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,ßaÉëŸG  ÖFÉf  …QÉ«°ùdG

.áHÉbô∏d ßaÉëŸG π«ch …Ì°ûdG

 äGAÉ≤∏dG  √òg  ∫ÓN  ¿ƒ«JGQÉeE’G  AGÈÿG  ™∏WCGh

 äGQOÉÑŸG  ∞∏àfl  ≈∏Y  …Oƒ©°ùdG  ÖfÉ÷G

 ∫ÓN  äGQÉeE’G  ádhO  É¡JòîJG  »àdG  äGAGôLE’Gh

 á¡LGƒe áeƒ¶æe á«dÉ©a ôjƒ£àd á«°VÉŸG IÎØdG

 π«µ°ûJ É¡æ«H øeh ,ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ

 á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ≈∏Y ±GöTEÓd É«∏©dG áæé∏dG

 ƒª°S á°SÉFôH ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ

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

 á¡LGƒŸ …ò«ØæàdG ÖàµŸG AÉ°ûfEGh ,‹hódG ¿hÉ©àdGh

 á∏°UGƒàŸG Oƒ¡÷Gh ,ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ

 áëaÉµeh ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ á«æWƒdG áæé∏d

.áYhöûŸG ÒZ äÉª«¶æàdGh ÜÉgQE’G πjƒ“

 ¢Vhô©dG øe áYƒª› Ëó≤J äÉYÉªàL’G π∏îJh

 RôHCÉH ¬àWÉMEG ±ó¡H …Oƒ©°ùdG ÖfÉé∏d äGRÉéjE’Gh

 ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ádhó∏d á«æWƒdG á£ÿG äGõµJôe

 ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ôNBG øY áeÉY áëŸ ∂dP πª°T å«M

 πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ ôWÉfl º««≤àd RôëŸG Ωó≤àdGh

 ôNBGh ,É¡æe óë∏d á«HÉbôdG äÉ¡÷G QhOh ,ÜÉgQE’G

 äÉeƒ∏©e ™ªL ‘ IòîàŸG äGAGôLE’Gh äGóéà°ùŸG

.»æWƒdG …OÉ°üàb’G πé°ùdGh »≤«≤◊G ó«Øà°ùŸG

 ádhódG  Oƒ¡L  »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G  ¢Vô©à°SG  Éªc

 äGOÉ°TQE’Gh  ,í∏°ùàdG  QÉ°ûàfG  πjƒ“  áëaÉµŸ

 Éª«a  ÉgPÉîJG  ” »àdG  PÉØfE’G  äGAGôLEGh  IÒNC’G

/  IOóëŸG  á«dÉŸG  ÒZ ø¡ŸGh  ∫ÉªYC’ÉH  ≥∏©àj

 ∞∏e  IQGOEG  ‘  RôëŸG  Ωó≤àdGh  ,  /DNFBPs
 ∫ƒ°UC’G  äÉeóN  …Ohõeh  á«°VGÎa’G  ∫ƒ°UC’G

.á«dhódG ÒjÉ©ŸG π°†aCG ≈∏Y kAÉæH á«°VGÎa’G

 øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ” Éªc

 ´É£≤dG  »Yh  õjõ©àd  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ∞∏àfl

 πjƒ“h  ∫GƒeC’G  π°ùZ  áëaÉµe  ÉjÉ°†≤H  ¢UÉÿG

 QÉÑc ™e áØãµŸG äÉYÉªàL’G ∂dP ‘ ÉÃ ÜÉgQE’G

 äÉcöûdGh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒª∏d Újò«ØæàdG øjôjóŸG

 ¢ù«°SCÉJ  ¤EG  áaÉ°VEG  IOóëŸG á«dÉŸG ÒZ ø¡ŸGh

 π«µ°ûàH ≈æ©J á«æWƒdG áæé∏dG ™ÑàJ á«Yôa áæ÷

 ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH  πLC’G  πjƒW  ácGöT  QÉWEG

.¢UÉÿGh

 IQÉjR ¿EG{ : ≠jÉ°üdG ‹É©e ∫Éb Oó°üdG Gòg ‘h

 äGQÉeE’G ádhO øe AGÈÿG øe iƒà°ùŸG ™«aQ óah

 ÉæFÉcöT  ™e  ¿hÉ©àdGh  π°UGƒàdG  QÉWEG  ‘  »JCÉj

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  º¡àeó≤e  ‘h  ,Ú«é«JGÎ°S’G

 äÉ¡÷G áWÉME’ »©°S ‘ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 äGQÉeE’G  ádhO  πÑb  øe  RôëŸG  Ωqó≤àdÉH  á«æ©ŸG

 πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµe áeƒ¶æe õjõ©J ‘

 äGÈÿGh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJ  ¤EG  káaÉ°VEG  ,ÜÉgQE’G

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ∫É©ØdG π°UGƒàdG QÉWEG øª°V

 ádhO ΩGõàdG ≈∏Y kGócDƒe ,zábÓ©dG äGP ájOƒ©°ùdG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ôªà°ùŸG äGQÉeE’G

 ¬H  AÉ≤JQ’Gh  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  ™«°SƒJh  ájOƒ©°ùdG

.IójóL äÉjƒà°ùŸ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óYÉ°ùe IQGRh π«ch …RôëŸG AÉ«∏Y IOÉ©°S âª∏°ùJ 

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  º°SGôŸG  ¿hDƒ°ûd

 ¥GQhCG øe áî°ùf IQGRƒdG ΩÉY ¿GƒjóH ¢ùeG ‹hódG

 OÉ–’ ÒØ°S ∫hCG  ,‹hÉg Ï°SÉL IOÉ©°S OÉªàYG

.ádhódG iód ¢ù«Ø«fh ¢ùà«c âfÉ°S

 ÒØ°ùd º°SGôŸG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch âæ“h

 ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¢ù«Ø«fh ¢ùà«c âfÉ°S OÉ–G

 á≤«KƒdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY Rõ©j ÉÃ ¬∏ªY ΩÉ¡e AGOCG

.√OÓHh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ójó÷G ¢ù«Ø«fh ¢ùà«c âfÉ°S ÒØ°S ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 ÉŸ äGQÉeE’G ádhO iód √OÓH π«ãªàH ¬JOÉ©°S øY

 π°†ØH ábƒeôe á«dhOh á«ª«∏bEG áfÉµe øe ¬H ≈¶–

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

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

:ΩGh-»HO

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

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

 øe πc á«bÎH ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 IQGOEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôŸG óªMCG óªfi IOÉ©°S

 ,»HO  ‘  ÖfÉLC’G  ¿hDƒ°Th  á«°ùæé∏d  áeÉ©dG

 ôjóŸG  ,»°Thô£ŸG  ÊÉK  ó°TGQ  ÒÑÿG  IOÉ©°Sh

 ,»HóH  ÊóŸG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOEÓd  ΩÉ©dG

 ΩÉY ôjóe ,»°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ∫ÓW ‹É©eh

 kGôjó≤J ,≥jôa áÑJQ ¤EG ,»HóH ádhódG øeCG RÉ¡L

 ÉŸh ,¬æeCG  ßØMh øWƒdG  áeóN ‘ ºgOƒ¡÷

 ôKC’G ≠dÉH É¡d ¿Éc IÒÑc äÉeÉ¡°SEG øe √ƒeób

 ≥ah »HO ‘ á«æeC’G áeƒ¶æŸG äGQób õjõ©J ‘

 ∂∏J ¬JôªKCG Éeh á«ŸÉ©dG AGOC’G äGöTDƒe π°†aCG

 ´ƒHQ ≈à°T ‘ ¿ÉeC’Gh øeC’G §°ùH øe Oƒ¡÷G

 »HO π¶àd ,¢SÉædG ÚH áæ«fCÉ`ª£dG öûfh IQÉeE’G

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y kÉæeCG ¿óŸG ÌcCG øe IóMGh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG Éªc

 •ÉÑ°†dG  QÉÑc  øe  áYƒª› á«bÎH  Ωƒàµe  ∫BG

 øe  πc  »Ñ°ùàæe  øe  OGôaC’Gh  ∞°üdG  •ÉÑ°Vh

 áeÉ©dG  IQGOE’Gh  »HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG

 IQGOE’Gh  »HO  ‘  ÖfÉLC’G  ¿hDƒ°Th  áeÉbEÓd

 ºgQGhOC’ kGôjó≤J ,»HO ‘ ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG

 ¬©bƒe ‘ πc IQÉeEÓd á«æeC’G äGQó≤dG ºYO ‘

.¬JÉ«dhDƒ°ùe ¥É£f øª°Vh

 ,»HO áWöT öUÉæY øe 5823 äÉ«bÎdG â∏ª°Th

 IQGOE’G ‘ á«bÎdG øe øjó«Øà°ùŸG OóY ≠∏H Éª«a

 483 »HO ‘ ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd áeÉ©dG

 áeÉ©dG IQGOE’G ‘ äÉ«bÎdG OóY π°Uhh ,kGöüæY

.á«bôJ 299 ¤EG »HO ‘ ÊóŸG ´Éaó∏d

 »MÉ°V  ≥jôØdG  ‹É©e  ¬ qLh  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 ΩÉ©dG øeC’Gh áWöûdG ¢ù«FQ ÖFÉf º«“ ¿ÉØ∏N

 ÖMÉ°U ¤EG ¿Éaô©dGh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG »HóH

 ≈∏Y ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ôjó≤J  ≥ªY  øe  ¬°ùµ©J  Éeh  á«dÉ¨dG  áeôµŸG

 Oƒ¡L  øe  √ƒeó≤j  Éeh  øeC’G  ∫ÉLôd  √ƒª°S

 ™bGƒŸG  ∞∏àfl  øª°V  øWƒdG  áeóN  ‘

 πã“  áeôµŸG  √òg  ¿CG  kGócDƒe  ,äÉ°ü°üîàdGh

 ºFÉYO ó«WƒJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒŸ kGÒÑc kGõaÉM

 øe  πµd  ¿ÉeC’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ÒaƒJh  øeC’G

 äGQÉeE’G  ádhO  ΩƒªYh »HO  ¢VQCG  ≈∏Y ¢û«©j

 kÉØ«°V Égó°ü≤j øe πch Úª«≤eh ÚæWGƒe øe

 øeC’G øWh ‘ ¬àeÓ°Sh ¬æeCG ≈∏Y kÉæÄª£e kÉeôµe

.¿ÉeC’Gh

 É¡à≤≤M »àdG á©«aôdG áfÉµŸG ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  äGQÉeE’G  ádhO

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàHh  ,"ˆG

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

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

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh

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

 á«dhDƒ°ùÃ  áHƒë°üe  »JCÉJ  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 øWƒdG  äGQó≤e ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ πãªàJ IÒÑc

 öUÉæY  ™«ªL  ôNój  ’  Ée  ƒgh  ,¬JÉÑ°ùàµeh

 ‘ ¬≤«≤ëàd kGó¡L »HO ‘ á«æeC’G áeƒ¶æŸG

 QOÉµdG ‘ QÉªãà°S’G á∏°UGƒe ™e ,äÉbhC’G áaÉc

 ≈∏YCG ¬d πØµJ »àdG äGhOC’G πµH ¬æ«µ“h »æWƒdG

 á«æeC’G ¬eÉ¡Ã ´Ó£°V’G ‘ õ«ªàdG äÉjƒà°ùe

 ±QÉ©ŸG  ÜÉ°ùàcÉH  øµ‡  ¬Lh  π°†aCG  ≈∏Y

 á«ŸÉ©dG ÜQÉéàdG ºgCG ≈∏Y ìÉàØf’Gh äGÈÿGh

 IAÉØc ™aQ ‘ É«LƒdƒæµàdG ∞«XƒJh ,É¡ë‚CGh

 ÒjÉ©ŸG ≈bQCG ≥«Ñ£Jh ,á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àfl

 äÉLQO ≈bQCG ™ªàéŸG OGôaCG ™«ª÷ πØµJ »àdG

.äÉbhC’Gh ±hô¶dG áaÉc ‘ áeÓ°ùdGh øeC’G

 áÄæ¡àdG  ¢üdÉN  ¿ÉØ∏N  »MÉ°V  ‹É©e  Ωqóbh

 IOÉ≤dG øe ,á«bÎdG äGQGô≤H Údƒª°ûŸG ™«ª÷

 øe  OGôaC’Gh  ∞°üdG  •ÉÑ°Vh  •ÉÑ°†dG  QÉÑch

 áeÉbEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  »HO  áWöT  »Ñ°ùàæe

 ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh »HO ‘ ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th

 kÉ«YGOh  ,≥«aƒàdG  º¡d  kÉ«æªàe  ,»HO  ‘ ÊóŸG

 øeC’G ¢ù°SCG QGôbEG ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒŸ ™«ª÷G

 ó«©°üdG  ≈∏Y  iòàëj  êPƒ‰ Ëó≤Jh  ,¿ÉeC’Gh

 ÒaƒJh AGOC’G äÉjƒà°ùe ≈bQCG ≥«≤– ‘ »ŸÉ©dG

 OGôaCG ™«ª÷ áYöSh IAÉØch IOƒL äÉeóÿG ÌcCG

 º¡àMGQh  º¡àeÓ°S  ¿Éª°V  πLCG  øe  ,™ªàéŸG

 ,äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµÃ  ≥«∏j  ÉÃ  ,º¡JOÉ©°Sh

 ™e ≈°TÉªàjh »HO äÉMƒªW iƒà°ùe ¤EG ≈bôjh

.á∏eÉ°ûdG É¡à°†¡f

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  ¿É«¡f  øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  ‹É©e  ºààNG  

 á«°VGÎaG ádƒL ¢ùeG ,ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

 ¿hÉ©àdG õjõ©àd á«≤jôaC’G ∫hódG øe ójó©dG ‘

 AÉëfCG ™«ªL ‘ É¡FÉcöTh äGQÉeE’G ádhO ÚH

.á«≤jôaC’G IQÉ≤dG

 á«LQÉN AGQRh ™e ádƒ÷G ∫ÓN ¬«dÉ©e ≈≤àdGh

 ¿ƒ«dGÒ°Sh  êÉ©dG  πMÉ°Sh  ∫É¨æ°ùdG  øe  πc

 É«æ«Zh …ôcÉfƒc É«æ«Zh ö†NC’G ¢SCGôdGh É«ÑeÉZh

 ƒZƒJh ÉfÉZh ÉjÒÑ«dh á«FGƒà°S’G É«æ«Zh hÉ°ù«H

 á°ûbÉæe ” å«M ,¿hÒeÉµdGh ÚæHh ÉjÒé«fh

 ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh äÉØ∏ŸG øe OóY

 ,áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ƒªædG ¢Uôa õjõ©J Éª«°S ’h

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGQƒ£àdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 »àdG äÉjóëàdG ¤EG  ¬«dÉ©e ¥ô£J Éªc .áª¡ŸG

 " áëFÉL »°ûØJ πX ‘ ⁄É©dGh á≤£æŸG ¬LGƒJ

 ¿hÉ©àdG õjõ©J Oƒ¡L ¢Vô©à°SGh ," 19-ó«aƒc

. ‘É©àdG IÎa ‘ Ú«dhódG øeÉ°†àdGh

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 ¢ùµ©J ádƒ÷G √òg ¿EG " : Oó°üdG Gòg ‘ ¿É«¡f ∫BG

 ™e äGQÉeE’G ádhO ™ªŒ »àdG Ió«WƒdG äÉbÓ©dG

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôM GócDƒe ,á«≤jôaC’G ∫hódG

. " ∫hódG √òg ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J

 ≈∏Y  ádƒ÷G  √òg  äõcQ"  :¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 π°†aCG  πÑ≤à°ùe  ÚeCÉàd  ácÎ°ûŸG  ÉæJÉ©∏£J

 ¿Éª°†d ádhòÑŸG Oƒ¡÷G õjõ©J á«¨H ™«ªé∏d

 øeÉ°†àdGh ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe ÉæHƒ©°ûd á«gÉaôdG

 »àdG Ió«WƒdG äÉbÓ©dG ¢ùµ©J »àdGh ácGöûdGh

."á«≤jôaC’G ∫hódG ™e äGQÉeE’G ádhO ™ªŒ

 É«dÉY  Qó≤J  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ á«≤jôaE’G ∫hódG ™e É¡JÉcGöT

 πª©dG á∏°UGƒÃ Égôîah ÉgRGõàYG øY È©J Éªc

 ∫ÓN øe á∏Ñ≤ŸG ∫É«LCÓd π°†aCG ⁄ÉY πLCG øe

 ‘ QÉgOR’Gh á«ªæàdG ≥«≤ëàd ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷G

.á«≤jôaE’G IQÉ≤dG

≥jôa áÑJQ ≈dEG ∫ƒ¡dÉH ∫ÓWh »°Thô£ªdG ó°TGQh …ôªdG óªëe á«bôàH ôeCÉj ó°TGQ øH óªëe

¿hÉ©àdG õjõ©àd É«≤jôaCG »a á«°VGôàaG ádƒL ºààîj ¿É«¡f øH •ƒÑî°T 

ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th á«°ùæé∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh »fóªdG ´ÉaódGh »HO áWô°T QOGƒc øe 6605 á«bôJ πª°ûJ áeôµªdG

¢Vô©ŸG √ó≤ØJ ∫ÓN …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG óFÉb



:ΩGh-IôØ¶dG - Gƒ«d

 ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ  â–  

 ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG

 IQhódG äÉ≤HÉ°ùe ¢ùeG â≤∏£fG ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T

 áæ÷ º«¶æàH  ÖWô∏d  Gƒ«d  ¿ÉLô¡e øe 17`dG

 á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG

 ,IôØ¶dG á≤£æÃ Gƒ«d áæjóe ‘ ∂dPh ,»ÑXƒHCÉH

.…QÉ÷G ƒ«dƒj 25 ájÉ¨d ôªà°ùjh

 »YhQõŸG  ∞∏N  ¢SQÉa  AGƒ∏dG  ‹É©e  ™∏WGh

 IQGOEG  áæ÷  ¢ù«FQ  »ÑXƒHCG  áWöT  ΩÉY  óFÉb

 ≈∏Y ,á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 ¥ôah  º«µëàdG  ¿É÷  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡÷G

 ¬aGógCG ≥«≤–h ¿ÉLô¡ŸG ìÉ‚EG πLCG øe πª©dG

 á¡LGƒŸ á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX ‘ ¬àdÉ°SQh

."19 -ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa …ó–

 ó«ÑY ¬≤aGôj ,¿ÉLô¡ŸG ábhQCG ‘ ¬«dÉ©e ∫ÉLh

 IQGOEG  ôjóe  ¿ÉLô¡ŸG  ôjóe  »YhQõŸG  ¿ÉØ∏N

 ¿É÷  AÉ°†YCGh  áæé∏dÉH  ™jQÉ°ûŸGh  §«£îàdG

 ¿ÉLô¡ŸG ôjóe øe ìöT ¤EG ™ªà°SGh ,º«µëàdG

 …òdG ¿ÉLô¡ŸG øe ∫hC’G Ωƒ«dG äÉcQÉ°ûe ∫ƒM

 áæjGõe  ‘  ácQÉ°ûŸG  ÖWôdG  ΩÓà°SG  ó¡°ûj

 á«dBG  ÖfÉL  ¤EG  ,êòY  ÈcCG  á≤HÉ°ùeh  ¢SÉHódG

 º«µëàdGh  äÉcQÉ°ûŸG  º«∏°ùJh  π«é°ùàdG

 ájRGÎM’G äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J §°Sh ºàJ »àdGh

.á«FÉbƒdGh

 ≥«≤–  π°UGƒj  ¿ÉLô¡ŸG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  á«dÉààŸG  ¬JÉMÉ‚

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

 OhófiÓdG  ºYódGh  ,"ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬eó≤j  …òdG

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

 äÉfÉLô¡ŸG  áaÉµd  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 ƒª°ùd áã«ã◊G á©HÉàŸGh ,á«KGÎdG äÉ«dÉ©ØdGh

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

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQh ,IôØ¶dG á≤£æe ‘

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 äóàeG »àdGh ¿ÉLô¡ª∏d ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh

.á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y

 ÚcQÉ°ûŸG  áaÉµd  √ôµ°T  øY  ¬«dÉ©e  ÜôYCGh

 ájRGÎM’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH º¡eGõàdG ≈∏Y

 »àdGh  ,¿ÉLô¡ŸG  ™bƒe  ‘  É¡H  ∫ƒª©ŸG

 äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áª¶æŸG áæé∏dG É¡à©°Vh

 º¡àeÓ°S  πLCG  øe  ΩÉàdG  º¡fhÉ©Jh  ,á«æ©ŸG

.™«ª÷G áeÓ°Sh

 »é«JGÎ°SG ºYGóc IôØ¶dG á≤£æe ájó∏H ∑QÉ°ûJh

 »Øàëj  …òdG  2021 ÖWô∏d  Gƒ«d  ¿ÉLô¡e  ‘

 ‘ Iõ«ªàe áfÉµe øe É¡d ÉŸ π«îædG QÉé°TCÉH

 á«ªæàH  ΩÉªàg’Gh  .á«JQÉeE’G  áaÉ≤ãdGh  çGÎdG

 π«îædG  Iôé°Th  áeÉY  áØ°üH  á«YGQõdG  IhÌdG

 IhôKh »°VÉŸG çGôJ »g »àdGh á°UÉN áØ°üH

 áYƒª› ≥«≤– ¤EG ±ó¡jh ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G

 …OÉ°üàb’G  ÖfÉ÷G  RhÉéàJ  ±GógC’G  øe

 π«ª÷G  Éæ«°VÉe  AÉ«MEG  ∫ÓN  øe  ,»YGQõdGh

 á∏«Ñf  º«b  øe  ¬∏ª–  ÉÃ  á≤jô©dG  ÉæàaÉ≤Kh

 kAÉæH ,OGóLC’G øY AÉæHC’G É¡KQh ,ó«dÉ≤Jh äGOÉYh

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG á«°Uh ≈∏Y

.√GôK ˆG Ö«W ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 á«æÑdG  õ«¡éàH  IôØ¶dG  á≤£æe  ájó∏H  Ωƒ≤Jh

 ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ¿ÉLô¡ŸG  ™bƒŸ  á«àëàdG

 ä’É°U ájó∏ÑdG ôaƒJ Éªc ,á«∏«ªéàdG äÉYGQõdG

 äÉ≤HÉ°ùe  ¢VôY  É¡dÓN  øe  ºà«d  ìGôaC’G

 ô¡¶ŸG  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÖWôdG

 RQÉÑdG  QhódG  ∫ÓN øe ¿ÉLô¡ŸG ™bƒŸ ΩÉ©dG

 »ÑXƒHCG  õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  …ó∏ÑdG  óLGƒà∏d

 äÉØ∏îŸG áaÉc ádGREGh ,ôjhóJ -äÉjÉØædG IQGOE’

 ô¡¶ŸG  ≈∏Y á¶aÉëª∏d  ¿ÉLô¡ŸG  ó©Hh AÉæKCG

.Gƒ«d áæjóŸ ΩÉ©dG

 ôjóe ,»YhQõŸG ¿ÉØ∏N ó«ÑY í°VhCG ,¬ÑfÉL øe

 ™jQÉ°ûŸGh  §«£îàdG  IQGOEG  ôjóe  ¿ÉLô¡ŸG

 á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæé∏H

 ¿ÉLô¡Ÿ áª¶æŸG áæé∏dG ¿CG ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh

 äÉcQÉ°ûe  ΩÓà°SG  Ωƒ«dG  äöTÉH  ÖWô∏d  Gƒ«d

 ,kÉ≤HÉ°S ¬æY ø∏©ŸG ∫hó÷G Ö°ùM äÉ≤HÉ°ùŸG

 ájÉ¨dh  kÉMÉÑ°U  8  áYÉ°ùdG  øe  äCGóH  »àdGh

 á«FÉbƒdG  ÒHGóàdG  áaÉc  ≥«Ñ£J  ™e  , kAÉ°ùe  3

 ¿Éé∏dGh ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y ájRGÎM’G äGAGôLE’Gh

 á°üàîŸG  äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdÉH  áaöûŸG

.»ÑXƒHCG IQÉeEÉH á«æ©ŸGh

 IõFÉL  283  ÖWô∏d  Gƒ«d  ¿ÉLô¡e  Ωó≤jh

 øe  ÌcCG  ≠∏ÑJ  á«dÉªLEG  áª«≤H  äÉ≤HÉ°ùŸG

 22  ≈∏Y  áYRƒe  ºgQO  ∞dCG  200h  ÚjÓe  8

 øª°V  á≤HÉ°ùe  11  /  äÉÄa  7  øª°V  á≤HÉ°ùe

 »∏ëŸG  ¿ƒª«∏d  Úà≤HÉ°ùe  ,ÖWôdG  áæjGõe

 ,´ƒæŸGh »∏ëŸG ƒ‚Éª∏d Úà≤HÉ°ùe ,´ƒæŸGh

 á≤HÉ°ùe  ,ôØ°UC’Gh  ôªMC’G  Úà∏d  Úà≤HÉ°ùe

 áYQõª∏d  äÉ≤HÉ°ùe  çÓK  ,QGódG  ¬cGƒa  á∏°S

./áaGôfl πªLCG á≤HÉ°ùeh ,á«LPƒªædG

 äGõ«¡Œ §°Sh QGhR ¿hóH á«dÉ◊G IQhódG ΩÉ≤Jh

 Ú∏eÉ©dGh ÚcQÉ°ûŸG áeÓ°S ¿Éª°†d á∏eÉµàe

 ∫ƒNO QÉ°ùeh äGAGôLEG CGóÑJ å«M ,¿ÉLô¡ŸG ‘

 ¬cGƒah ÖWQ øe äÉcQÉ°ûŸG º«∏°ùàd äGQÉ«°ùdG

 á≤£æe  É¡«a  óLƒj  »àdGh  ∫ƒNódG  áHGƒH  øe

 π°UGƒàdG  ºàj  å«M ,äGOÉ°TQE’Gh  äÉeÓ©à°S’G

 äƒ°üdG  äGÈµe  ÈY  Ú∏eÉ©dGh  ∑QÉ°ûŸG  ÚH

 RGôHEG ∫ƒNódG πÑb ºàjh ,»LÉLR ∫RÉY OƒLƒHh

 ≥«Ñ£J ÈY 19 ó«aƒc ¢ShÒa øe ƒ∏ÿG äÉÑKEG

 á«µ∏e äÉÑKEGh á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG RGôHEGh ,ø°ü◊G

 äGRÉØ≤dGh äÉeÉªµdG AGóJQG øe ócCÉàdGh ,áYQõŸG

 ¤EG  ∫É≤àf’G  ºK  øeh  ,IQGô◊G  áLQO  ¢üëah

 øe  Ö∏£dG  É¡«a  ºàj  »àdGh  π«é°ùàdG  á£≤f

 ,É¡∏NGO AÉ≤ÑdGh IQÉ«°ùdG ∑ôfi AÉØWEG ∑QÉ°ûŸG

 QGó°UEGh ácQÉ°ûŸG π«é°ùJh ájƒ¡dG RGôHEG ºK øeh

/  áaGôîŸG  ≈∏Y  ™°Vƒj  …òdG  ácQÉ°ûŸG  ºbQ

 º«∏°ùJ  ºK  øeh  ,É¡fRh  ºàj  ¿CG  ó©H  /á∏°ùdG

.êhôÿGh ácQÉ°ûŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG Ωôc 

 ..  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ¬JGRÉ‚EGh √Oƒ¡÷ Gôjó≤J QÉØ©°ûdG ∞«°S ≥jôØdG

 ÌcC’ äóàeG »àdG ¬àeóN IÎa AÉæKCG É¡≤≤M »àdG

 IOÉ«≤dG  áeóN ‘ ÉgÉ°†eCG  ,ÉeÉY  Ú°ùªN øe

 IQGRh  IÒ°ùe  ‘  »HÉéjE’G  ΩÉ¡°SE’Gh  øWƒdGh

.á«∏NGódG

 AÉaƒdG á«dGó«e QÉØ©°ûdG ≥jôØdG .. √ƒª°S º∏°S óbh

 IQGRh ¬àeÉbCG …òdG πØ◊G ∫ÓN ¤hC’G á≤Ñ£dG øe

 ádÉ°SQ ‘ QÉØ©°ûdG  Ëôµàd É°ü«°üN á«∏NGódG

 á∏«∏÷G äÉeóÿGh Iõ«ªàŸG ¬JÒ°ùŸ ôjó≤Jh AÉah

 ¬∏ªY IÒ°ùe ∫ÓN ¬°UÓNEGh ¬«fÉØJh É¡eób »àdG

.á«æeC’Gh á«WöûdG ä’ÉéŸG ‘

 ˆGóÑY  ∞«°S  ≥jôØdG  "  º°SG  √ƒª°S  ≥∏WCG  Éªc

 äÉYÉªàL’G  äÉYÉb  ióMEG  ≈∏Y  "  QÉØ©°ûdG

 ¬JÒ°ùŸ  ÉeGÎMGh  Gôjó≤J  IQGRƒdÉH  á«°ù«FôdG

 »WöûdG πª©dG ôjƒ£J ≈∏Y á°Sƒª∏ŸG ¬JÉª°üHh

.IOÉjôdGh õ«ªàdG IÒ°ùe õjõ©Jh

 øe ºYódGh ájÉYôdÉH ≈¶ëf ÉæfEG " √ƒª°S ∫Ébh

 ÓHh  ,∑QÉÑŸG  ó∏ÑdG  Gòg  ‘  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

 äOÉb »àdG »g á«FÉæãà°S’G IOÉ«≤dG √òg ¿EG ∂°T

 »àdG  ƒªædGh  »bôdG  øe á∏MôŸG  √ò¡d  äGQÉeE’G

 áeRC’Gh  …óëàdG  âbh  á°UÉN ,Ωƒ«dG  É¡H  º©æf

 ‘ äGQÉeE’G ¿EG å«M ,¬∏c ⁄É©dG â¡LGh »àdG

 ,AÉHƒdG Gòg ™e πeÉ©àdÉH á«ŸÉ©dG ∫hódG áeó≤e

 ájÉYQh ºYO øY Éæª∏µJ Éª¡e ÉæfCG √ƒª°S GócDƒe

 º¡«aƒf  ¿CG  ™«£à°ùf  ød  πFGhC’G  Ú°ù°SDƒŸG

 ójGR ï«°ûdG Éª¡d QƒØ¨ŸG º¡àeó≤e ‘h º¡≤M

 ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

 Éª¡fGƒNEG Éªgó°VÉ©j " ÉªgGôK ˆG Ö«W" Ωƒàµe
."äGQÉeE’G ΩÉµM

 á«eƒµ◊G  äGQRƒdG  ¿CG  "  √ƒª°S  ±É°VCGh

 äGQóbh õFÉcQ ≈∏Y äóªàYG á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸGh

 ,äÉ°ù°SDƒŸG  AÉæH  ‘  πFGhC’G  Ú∏eÉ©dG  IOGQEGh

 A’Dƒg óMCG QÉØ©°ûdG ∞«°S ≥jôØdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe

 ôªà°ùj ¿CÉH õà©f øjòdG »eƒµ◊G πª©dG ‘ OGhôdG

 ºFGO  πµ°ûH  º¡JGÈN  øe  ó«Øà°ùfh  ºgDhÉ£Y

 äÉ°ù°SDƒŸGh ádhódG áeóN ‘ IÈÿGh IQƒ°ûŸÉH

 ,ΩÉY πµ°ûH »JGQÉeE’G ™ªàéŸGh á°UÉÿGh áeÉ©dG

 QÉØ©°ûdG  ≥jôØ∏d  ≥«aƒàdG  ΩGhO  √ƒª°S  É«æªàe

 ÉÃ  øWƒdG  áeóN  ‘  á∏°UGƒàŸG  äÉMÉéædGh

 äÉMƒªWh äGQÉeE’G IOÉ«b äÉ©∏£Jh ájDhQ ≥≤ëj

 º∏«a ¢VôY ≈∏Y πØ◊G πªà°TG Éªc ." É¡Ñ©°T

 ∞«°S ≥jôØdG IÒ°ùe øe ÉÑfÉL ô¡¶j »∏«é°ùJ

 ôjƒ£àdG  IÒ°ùe  ‘  …OÉ«≤dG  √QhOh  QÉØ©°ûdG

.á«∏NGódG IQGRƒH åjóëàdGh

 »MÉ°V  ≥jôØdG  ‹É©e  ..  ËôµàdG  πØM  ö†M

 ΩÉ©dG øeC’Gh áWöûdG ¢ù«FQ ÖFÉf º«“ ¿ÉØ∏N

 óFÉb …ôŸG áØ«∏N ˆGóÑY ≥jôØdG ‹É©eh ,»HóH

 ∞∏N  ¢SQÉa  AGƒ∏dG  ‹É©eh  ,»HO  áWöT  ΩÉY

 AGƒ∏dGh ,»ÑXƒHCG áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG »YhQõŸG

 IQGRƒdG ΩÉY ¢ûàØe »°ùjôdG öUÉf óªMCG QƒàcódG

 IQGRh π«ch »°ùeÉ°ûdG ∑QÉÑe »∏Y ⁄É°S AGƒ∏dGh

 ,IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh OQGƒª∏d óYÉ°ùŸG á«∏NGódG

 AGƒ∏dGh  ,ádhódÉH  áWöû∏d  ¿ƒeÉ©dG  IOÉ≤dGh

 øeC’G  ΩÉY  ôjóe  »ØjöûdG  Ωƒàµe  õjõ©dGóÑY

 ∫BG  ¿ƒæëW øH  óªfi ï«°ûdG  AGƒ∏dGh  ,»FÉbƒdG

 áWöûH òaÉæŸGh øeC’G ¿hDƒ°T ´É£b ôjóe ¿É«¡f

 ¥GRôdGóÑY ¢Shó≤dGóÑY QƒàcódG AGƒ∏dGh ,»ÑXƒHCG

 IOƒ÷G ¿hDƒ°û∏d ΩÉ©dG óFÉ≤dG óYÉ°ùe ‹ó«Ñ©dG

.•ÉÑ°†dG øe OóYh »HO áWöûH õ«ªàdGh

ÒÑc ∞jô°ûJ √ƒª°S ËôµJ : QÉØ©°ûdG

 ¬d  áª∏c ‘ QÉØ©°ûdG  ∞«°S ≥jôØdG  ócCG  √QhóH

 ≥jôØdG ËôµàH ≈¶ëj ¿CG ±öûd ¬fCG ËôµàdG ó©H

 ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S

 ƒg …òdG  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 á«∏NGódG  IQGRh »Ñ°ùàæe ™«ª÷ ôjó≤Jh ËôµJ

 ¤EG GÒ°ûe ,º¡∏e óFÉ≤c √ƒª°S ºYóH Gƒ¶M øjòdG

 AÉ£©dG  √ƒª°S  øe  Gƒª∏©J  IQGRƒdG  »Ñ°ùàæe  ¿CG

 á¡LGƒeh áÑbÉãdG IÒ°üÑdGh πª©dG ‘ ΩÉ¡dE’Gh

 πãŸGh  º«≤dGh  ¥ÓNC’ÉH  »∏ëàdGh  äÉjóëàdG

 AÉHB’G  É¡°SôZ  »àdG  á«eÉ°ùdG  ÇOÉÑŸGh  É«∏©dG

.¿ƒ°ù°SDƒŸG

 AÉæãdGh ôjó≤àdGh ËôµàdG Gòg ¿EG " QÉØ©°ûdG ∫Ébh

 ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc áàØd

 Iôªà°ùŸG ájÉYôdGh ºYódG ióe øY È©J ¿É«¡f

 Éeó≤e ,IQGRƒdG »Ñ°ùàæe áaÉc É¡H ≈¶ëj »àdG

 á≤ãdG  ≈∏Y  √ƒª°ùd  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdGh  ôµ°ûdG

 ¿CG GócDƒe ,IQGRƒdÉH ¬∏ªY IÎa ∫GƒW ¬d IófÉ°ùŸGh

 äGQÉÑY πch ,¬≤M √ƒª°S ‘ƒJ ’ AÉæãdG äÉª∏c

." √ôjó≤Jh ¬fÉæàeG ióe ∞°üJ ’ ôµ°ûdG

 IOÉ≤dGh øjóYÉ°ùŸG AÓcƒdG ¤EG ôµ°ûdÉH Ωó≤J Éªc

 ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh »Ñ°ùàæe áaÉch •ÉÑ°†dGh

 »WöûdG πª©dG IÒ°ùe ∫ÓN º¡JófÉ°ùeh º¡ªYO

 É°UÉN Gôµ°T É¡Lƒe ,áaöûŸG äGRÉ‚E’G ≥«≤–h

 AGƒ∏dG πª©dG ‘ ¬HQO ≥«aQh √ó°†Yh ¬«NCG ¤EG

 ∫ÉªcE’  √ÉjEG  É«YGO  ,»∏«ÿG  ÜQÉM áØ«∏N øcQ

 É¡àª°SQ  »àdG  ≈£ÿG  ≈∏Y  Ò°ùdGh  IÒ°ùŸG

 ≈≤Ñj ¿CG  πLh õY ˆG ÉYOh ,á«WöûdG  IOÉ«≤dG

 ˆG ßØëjh ,Éª¡∏eh AÉ£©∏d É©Ñf ‹É¨dG øWƒdG

 áª©f  É¡«∏Y Ëój  ¿CGh  ,ÉÑ©°Th  IOÉ«b  äGQÉeE’G

.¿ÉeC’Gh øeC’G

ó©H øY áæeÉãdG É¡JQhO ó≤©J á«dGôà°SC’G á«JGQÉeE’G á«∏°üæ≤dG áæé∏dG≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæªH IôØ¶dG á≤£æe ¿óªH »°Sóæg πµ°T 1000 Ö«côJ

ó«©dG á∏£Y ∫ÓN É¡JQÉjR Öéj »àdG äÉ¡LƒdG ´hQCG .. øWƒdG ô°üb
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áæeÉãdG  IQhódG  ∫ÉªYCG  ó©H  øY  äó≤Y

 á«dGÎ°SC’G – á«JGQÉeE’G á«∏°üæ≤dG áæé∏d

 IQGRh π«ch ,»Ø£d π°ü«a IOÉ©°S á°SÉFôH

 IQGRh  ‘  á«∏°üæ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  óYÉ°ùe

 â°SCGôJ Éª«a ,‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 ,¿ÉLƒd â«c / IOÉ©°S ‹GÎ°SC’G ÖfÉ÷G

 IQGOEG áÑ©°Th »∏°üæb óYÉ°ùe ∫hCG ÒJôµ°S

 á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  ‘  äÉeRC’G

.á«dGÎ°SC’G ájQÉéàdGh

 ƒª°S äÉ«– »Ø£d π°ü«a IOÉ©°S π≤fh

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG

 ¬JOÉ°TEGh  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H

 ≥«aƒàdÉH ¬JÉ«æeCGh ,»∏°üæ≤dG ∫ÉéŸG ‘

.´ÉªàL’G Gòg ‘ ìÉéædGh

 äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 É¡à©HÉàe  §£Nh  ácÎ°ûŸG  á«∏°üæ≤dG

 πÑ°S  á°ûbÉæe  ¤EG  áaÉ°VEG  Égôjƒ£Jh

 ÚH ∑Î°ûŸG »∏°üæ≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©J

.É«fÉ£jôHh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ∫ÓN  »Ø£d  π°ü«a  IOÉ©°S  OÉ°TCGh

 á«dGÎ°SE’G á«JGQÉeE’G Oƒ¡÷ÉH ´ÉªàL’G

 ¢ShÒa  »°ûØJ  ájGóH  òæe  ácÎ°ûŸG

 ‘ âªgÉ°S »àdGh óéà°ùŸG 19-ó«aƒc

 ,áëFÉ÷G »°ûØàd ¤hC’G πMGôŸG »£îJ

 äÉbÓ©dG  ‘  á«Yƒf  á∏≤f  πqµ°T  É‡

 É¡î«°SôJ ‘ º¡°SCG øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG

 iƒà°ùŸG ≈∏Y AGƒ°S kÉeób É¡H »°†ŸGh

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y hCG »FÉæãdG

 äGQÉeE’G ádhO ΩÉªàgGh ¢UôM ó qcCG  Éªc

 Oƒ¡÷G  √òg  õjõ©Jh  ∫Éªµà°SÉH

 »æWGƒe ídÉ°üe Ωóîj Éª«a »YÉ°ùŸGh

 ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øeh  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 Iõ«ªàe  á«∏°üæb  ájÉYQh  äÉeóN  ¤EG

 ¢ù°SC’  kÉî«°SôJ  øjó∏ÑdG  »æWGƒŸ

 äÉbÓY ≈∏Y »æÑŸG ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 Ióà‡  Iõ«ªàe  á«îjQÉJh  á«é«JGÎ°SG

 ” »àdGh kÉeÉY Ú©HQCGh áà°S ÜQÉ≤j ÉŸ

 ΩGÎM’Gh ºgÉØàdG ìhQ ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ

 ôjƒ£àdG ‘ ácÎ°ûŸG áÑZôdGh ∫OÉÑàŸG

.äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQ’Gh

 â«c  /  IOÉ©°S  äOÉ°TCG  ,É¡ÑfÉL  øeh

 ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  Qƒ£àH  ¿ÉLƒd

 ,á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  øjó∏ÑdG

 ∫ÓN  äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L  á°UÉN

 äôah  å«M  á«ŸÉ©dG  19-ó«aƒc  áeRCG

 π«¡°ùàd ájÉYôdGh áeÓ°ùdG πÑ°S ™«ªL

 Éªc .áeRC’G ¿ÉHEG É«dGÎ°SCG »æWGƒe IOÉYEG

 ó©J »àdGh äGQÉeE’G ádhO áHôéàH äOÉ°TCG

 ,∫ÉéŸG  Gòg  ‘  IóFGôdG  ÜQÉéàdG  øe

 ôjƒ£J  ¤EG  íª£J  ÉgOÓH  ¿CG  kIócDƒe

 äGQÉeE’G  ™e  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  ¿hÉ©àdG

 ,øjó∏ÑdG »æWGƒe ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉÃ

 øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  Rõ©jh

.Ú≤jó°üdG

 ∫hO 10 ∫hCG áªFÉb øª°V É«dGÎ°SCG ó©Jh

 äGQÉeE’G  ádhO  »æWGƒe  ÜÉ£≤à°SG  ‘

 ΩÉ©dG  ‘  á°SGQódGh  áMÉ«°ùdG  ¢VGôZC’

 áÑJôŸG É«dGÎ°SEG ƒæWGƒe πàMGh ,2019

 øjôFGõdG  å«M  øe  IöûY  ájOÉ◊G

.¬JGP ΩÉ©dG ‘ á«JGQÉeE’G »°VGQCÓd

 äGQGOEG øY ¿ƒ∏ã‡ ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°T

 IQGRhh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh

 ájƒ¡∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dGh  á«∏NGódG

 ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRhh á«°ùæ÷Gh

 øY  Ú∏ã‡  ÖfÉL  ¤EG  ,äGQÉeE’G  ádhO

.É«dGÎ°SCG ådƒæeƒc ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G

:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 É¡JGOGó©à°SG IôØ¶dG á≤£æe ájó∏H â∏ªcCG

 ´QGƒ°ûdGh á≤£æŸG ¿óe πNGóe Újõàd

 á«£°SƒdG  Qõ÷Gh  äGQGhódGh  á«°ù«FôdG

 ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæÃ kÉLÉ¡àHG

 »°Sóæg  πµ°T  1000  Ö«côJ  ” å«M

 ó«©H  áÄæ¡J  äGQÉÑY  πª–  kÉ«Fƒ°V

 ,∑QÉÑe  ºcó«Y  πãe  ,∑QÉÑŸG  ≈ë°VC’G

 ,∑QÉÑe ≈ë°VCG ó«Yh ,√OGƒY øe ºcÉ°ùY

 á«KÓKh  á«FÉæK  ∫Éµ°TCG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 .»JGQÉe’G çGÎdG øe IÉMƒà°ùe OÉ©HC’G

 ≈∏Y  IôØ¶dG  á≤£æe  ájó∏H  â°UôMh

 kGÒÑ©J á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G OGóYCG IOÉjR

 äGAGôLEG  IÉYGôe  ™e  ó«©dG  áMôa  øY

 ∫ÉªYCG  Ö«côJ  ∫ÓN  áeÓ°ùdGh  øeC’G

 OGƒŸG  π°†aCG  ΩGóîà°SGh  ,áæjõdG

 á≤jó°üdGh  áæeB’Gh  IQGôë∏d  áehÉ≤ŸG

  .∫ÉªYC’G  ¥É£f  ™«ªL  ‘  áÄ«Ñ∏d

 ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«©H êÉ¡àH’G ±ó¡H

 OGôaCG  ≈∏Y  QhöùdGh  áé¡ÑdG  ∫ÉNOEGh

 ≈∏Y  ‹ÉªL  ô¶æe  AÉØ°VEGh  ™ªàéŸG

.á≤£æŸG ¿óe iƒà°ùe

 :IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 äGQÉ«ÿG  øe  øWƒdG  öüb  IQÉjR  Èà©J

 áHôŒ  ¢VƒN  ‘  ÚÑZGô∏d  á«dÉãŸG

 ≈ë°VC’G  ó«Y á∏£Y ∫ÓN á«æZ á«aÉ≤K

 í«àj  PEG  ;»ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘  ∑QÉÑŸG

 AÉbó°UC’Gh  äÓFÉ©dG  øe  √QGhõd  öü≤dG

 ájQÉ°†Mh  á«aÉ≤Kh  á«fÉ°ùfEG  ÜQÉŒ

 .Iõ«‡ á«LQÉNh á«∏NGO

 §FÉ°SƒdG  π«dO  AGöT  QGhõ∏d  øµÁh

 º¡æµª«°S …òdG øWƒdG öüb øe IOó©àŸG

 á«Jƒ°U  ™WÉ≤eh  ìhöûd  ´Éªà°S’G  øe

 ádƒéH ´Éàªà°SÓd áØ∏àfl äÉ¨d ¢ùªîH

 ïjQÉJ  ±É°ûµà°SGh  á«∏YÉØJ  ájOÉ°TQEG

 á≤jô©dG Égó«dÉ≤Jh äGQÉeE’G ádhO IÒ°ùeh

 ∞ëàdG  øe  IÒÑc  áYƒª›  ∫ÓN  øe

 Éªc  .á«îjQÉàdGh  IQOÉædG  äÉWƒ£îŸGh

 á«aô◊G ≈∏Y ±ô©àdG øe QGhõdG øµªà«°S

 ∫Éµ°TC’Gh  ±QÉNõdGh  º«eÉ°üàdG  ‘

 IQÉª©dG ¿ƒæa áYhQ ¢ùµ©J »àdG á«°Sóæ¡dG

.ájó«∏≤àdG á«Hô©dGh á«eÓ°SE’G

 IógÉ°ûe ¿hO øWƒdG öüb IQÉjR πªàµJ ’h

 áYhôH ´Éàªà°SÓd äƒ°üdGh Aƒ°†dG ¢VôY

.™jóH »æa ó¡°ûe ‘ öü≤dG AÉ¡Hh

.

.

.....

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14797 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 16 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 kGOGó©à°SG É¡àjõgÉL ™aôJ ø«©dG ïdÉ°ùe

∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«©d
 ≈∏Y ¬ª°SG ≥∏£jh zAÉaƒdG á«dGó«e{ QÉØ©°ûdG íæªj ójGR øH ∞«°S

zá«∏NGódG{ äÉYÉb ióMEG

:ΩGh  ̀Ú©dG

 É¡àjõgÉL  Ú©dG  áæjóe  ájó∏H  ïdÉ°ùe  äRõY

 OGóYCG IOÉjR ∫ÓN øe ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ÉÑ≤à°S’

 áHÉéà°SG  ∫Éª©dGh  ÚHÉ°ü≤dGh  øjô£«ÑdG  AÉÑWC’G

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH »MÉ°V’G OGóYCG ‘ á©bƒàŸG IOÉjõ∏d

 É«LQÉNh É«∏NGO ïdÉ°ùŸG º«≤©J äÉ«∏ªY ∞«ãµJ

 ó°V á«FÉbƒdGh ájRGÎM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J õjõ©Jh

."19-ó«aƒc" ¢ShÒa QÉ°ûàfG

 õ«¡Œh íHòH Ú©dG áæjóe ájó∏H ïdÉ°ùe âeÉbh

 ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  ∫ÓN  íFÉHP  166,107

 ¢ùØf  ™e  áfQÉ≤ŸÉH  %7^5  â¨∏H  IOÉjõH  2021

 πÑ≤à°ùJ  ¿CG  ™bƒàj  å«M  ,2020  ΩÉY  øe  IÎØdG

 ójõj Ée ΩÉ©dG Gò¡d ≈ë°VC’G ó«Y ΩÉjCG ∫ÓN ïdÉ°ùŸG

.´GƒfC’G ∞∏àfl øe á«ë°VCG 18000 øY

 ájô£«ÑdG äÉeóÿG º°ùb ¢ù«FQ »Ñ©µdG ø°ùM ócCGh

 áæjóe  ïdÉ°ùe  ájõgÉL  ,Ú©dG  áæjóe  ájó∏ÑH

 ó«Y ∫ÉÑ≤à°S’ kÉî∏°ùe 11 ÉgOóY ≠∏Ñj »àdG Ú©dG

 π°†aC’ É≤ah äÉeóÿG ≈bQCG Ëó≤Jh ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G

 340 ÒaƒJ ÈY ,øjó«Øà°ùª∏d á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 ∫ÓN ,∫ÉªYh ÚHÉ°übh Újô£«H AÉÑWCG øe kÉØXƒe

 áª°ù≤e É«eƒj πªY áYÉ°S 16 `d óà“ πªY äÉYÉ°S

 oÉMÉÑ°U  á°SOÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe  CGóÑJ  ÚJÎa  ≈∏Y

 ‹ÉgC’G ï∏°ùe øe πc ‘ AÉ°ùe á©°SÉàdG ≈àMh

 ´ƒ≤dGh øbƒdGh øcÉ°ùeh Ò¡dGh ™≤ØdGh …QÉéàdGh

 áYRƒŸG ,1 ô≤Øeh äÉeÓ°ùdGh IôeÉ©dGh ¿Éëjƒ°Sh

 ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥«Ñ£J ™e Ú©dG ≥WÉæe ™«ªL ≈∏Y

 ¢üëØdGh ïdÉ°ùŸG πªY ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG á«ë°üdG

 á«MÓ°U  øe  ócCÉà∏d  √ó©Hh  íHòdG  πÑb  …ô£«ÑdG

 øe  øeB’G  ¢ü∏îàdGh  ,»eOB’G  ∑Ó¡à°SÓd  Ωƒë∏dG

 .áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y kÉXÉØM äÉØ∏îŸG

3

 á©eÉéH º∏©àdGh º«∏©àdG »a õ«ªàdG õcôe

á«dhódG OQƒÑcÓÑdG IõFÉL ≈∏Y π°üëj äGQÉeE’G

 :IóMƒdG  ̀Ú©dG

 õcôe ôjóe - º«∏°S óªfi ¿É°ùM Qƒ°ù«ahÈdG RÉM

 á©eÉL ‘  ,CETL  ºq∏©àdGh º«∏©àdG ‘ õ«ªàdG

 OQƒÑcÓÑdG IõFÉL ≈∏Y  IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ‘ õ«ªàdG" áÄa øY2021 ΩÉ©d ábƒeôŸG á«dhódG

 º∏©àdGh º«∏©àdG ‘ õ«ªàdG õcôe øY "Ò«¨àdG IOÉ«b

 øeh Ò«¨àdG IOÉ≤d íæ“ »àdGh ,äGQÉeE’G á©eÉéH

 çGóëà°SG  ‘  ‹hódG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ÒKCÉJ  º¡d

 º«∏©àdG ‘ IôKDƒŸG Ò«¨àdG  äÉ«é«JGÎ°SG QÉµàHGh

 h äÉ«æ≤àdG ∫ÓN øe  ≥«Ñ£à∏d á∏HÉ≤dGh ,º∏©àdGh

 Qƒ£àdGh áÑ∏£dG AGOCG Ú°ùëàd á«ª«∏©àdG äÉ°SQÉªŸG

 øe Rõ©j  ÉÃ .ìÉéædG  ä’ó©e IOÉjRh  »ÁOÉcC’G

 É¡àé¡àæJ  »àdG  õ«ªàdGh  IOÉjô∏d  á«∏µdG  ájDhôdG

 .»ŸÉ©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y äGQÉeE’G á©eÉL

 õcôe ¿EG " :õcôŸG ôjóe – ¿É°ùM Qƒ°ù«ahÈdG í°VhCGh

 òæe äGQÉeE’G á©eÉéH º∏©àdGh º«∏©àdG ‘ õ«ªàdG

 º«∏©àdG ‘ õ«ªàdGh IOÉjôdG Ωƒ¡Øe ≈qæÑJ ¬àbÓ£fG

 IOÉ«b õcôŸG ¤ƒJ å«M ,á©eÉ÷G πNGO º∏©àdGh

 ¢ùjQóàdG  ‘ QÉµàH’G  õjõ©àd  äGÒ«¨àdG  øe OóY

 äGhOCG çGóëà°SGh ºq∏©àdG äÉ«é«JGÎ°SGh Ö«dÉ°SCGh

  Ωƒ¡Øe õjõ©Jh ,á¡L øe  á©eÉ÷G áÑ∏£d ºq∏©àdG

 ájDhQh  ádÉ°SQ  ≥ah   º∏©àdGh  º«∏©àdG  ‘  õ«ªàdG

 ™«é°ûJ ∫ÓN øe IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉL

 ΩGóîà°SG  ≈∏Y á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  ÖjQóJh

 õjõ©Jh  IôµàÑŸGh  áãjó◊G  á«ª«∏©àdG  äÉ«æ≤àdG

 ÚH  áãjó◊G  º∏©àdGh  º«∏©àdG  äÉjô¶fh  Ö«dÉ°SCG

 .iôNCG á¡L øe ¢ùjQóàdG AÉ°†YCG

 :ÉgRôHCG äGÒ«¨àdG øe ójó©dG AGôLEGh QÉµàHG q” óbh 

 º«∏©àdG Üƒ∏°SCÉH ¢ùjQóà∏d äÉbÉ°ùŸG πjƒ– èeGôH

 AÉ°†YC’ á«YƒÑ°SC’G »æ¡ŸG ôjƒ£àdG á£°ûfCGh ,Úé¡dG

 (CoPs)  á°SQÉªŸG  äÉ©ªà›h  ,¢ùjQóàdG  áÄ«g

 º∏©àdG ∫É£HCGh , Blackboardians πãe

 ÖàµdGh ,á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG ™ªà› ,»ªbôdG

 √GQƒàcódG  ÜÓW  á«ÁOÉcCGh  ,á«ªbôdG  á«°SGQódG

 çÉëHCGh , edX ≈∏Y UAEUx á°üæeh ,¢ùjQóà∏d

 øe ÉgÒZh , (SoTL) º∏©àdGh º«∏©àdÉH á°UÉN

 ‘  QÉµàH’G ™ qé°ûJh Rqõ© oJ »àdG èeGÈdGh QÉµaC’G

.ôjƒ£àdGh º∏©àdGh º«∏©àdG

QÉØ©°ûdG ∞«°S ≥jôØdG áYÉb øY IQÉà°ùdG áMGREG ∫ÓN ójGR øH ∞«°S

 äÉLô¡ŸG ábhQG ‘ »YhQõŸG ∞∏N ¢SQÉa AGƒ∏dG ádƒL

ÖWô∏d Gƒ«d ¿ÉLô¡e ¥Ó£fG .. ójGR øH Qƒ°üæe ájÉYôH
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 الجمعة ١٦ يوليو٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٩٧                
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اأبوظبي ـ وام:

نظ���م مركز زايد للدرا�س���ات والبحوث - 

التابع لنادي تراث الإمارات - ندوة عن 

بعد �س���من برنامج حمط���ات تاريخية 

يف حياة ال�س���يخ زايد، ج���اءت بعنوان 

"الت�سامح .. ر�سالة الإمارات للإن�سانية"، 
ا�ست�س���اف فيها �س���عادة الدكتور حممد 

العامة  الهيئ���ة  الكعبي رئي����س  مط���ر 

لل�سوؤون الإ�س���لمية والأوقاف، و�سعادة 

الدكتور �سلطان في�س���ل الرميثي الأمني 

العام ملجل�س حكماء امل�سلمني، واأدارها 

الإعلمي حممد عبدالكرمي من موؤ�س�س���ة 

اأبوظبي للإعلم.

ويف م�س���تهل الندوة .. �س���لطت فاطمة 

املن�س���وري مديرة مركز زايد للدرا�سات 

والبحوث ال�س���وء على منح املوؤ�س�س���ة 

البابوي���ة الرتبوية التابع���ة للفاتيكان 

و�سام "رجل الإن�سانية" ل�ساحب ال�سمو 

ال�س���يخ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�س���لحة، م�س���تدعية يف الوقت نف�سه 

الو�س���ام الذي ح�س���ل عليه املغفور له 

ال�س���يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ث���راه" م���ن بابا الفاتي���كان بول�س 

ال�ساد�س يف اأكتوبر 1971.

واأكدت املن�س���وري على اأهمية ا�ستذكار 

هذا الإرث الأ�سيل الذي تركه هذا ال�سلف 

ال�س���الح لنحتف���ي بالإجن���از الوطني 

العظيم املتمثل يف منح �ساحب ال�سمو 

ال�س���يخ حممد بن زايد اآل نهيان و�س���ام 

رجل الإن�س���انية عرفان���ًا وتقديراً لدعم 

�سموه امل�ستمر وجهوده اخلرية يف تعزيز 

العمل الإن�ساين والإغاثي الدويل وتكرميًا 

لدوره يف تعزيز قيم ال�سلم والتعاي�س.

وبينت اأن الهدف م���ن تنظيم الندوة هو 

ت�سليط ال�س���وء على اأهمية هذا الو�سام 

والدللت الت���ي يحملها، واإبراز اإجنازات 

دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة يف 

التي  واملب���ادرات  الإن�س���اين  اجلان���ب 

اتخذتها لتعزيز القيم الإن�سانية، بجانب 

تناول اأهمية العلقات التي تربط الدولة 

بالفاتيكان.

وق���ال �س���عادة الدكت���ور حمم���د مطر 

الكعبي اإن ما تعي�سه دولة الإمارات من 

خري وا�س���تقرار و�س���حة جاء بف�سل اهلل 

وبحر�س وتخطيط القيادة الر�سيدة التي 

ت�س���ري على نهج الوالد املوؤ�س����س باين 

ح�سارة الإمارات املغفور له ال�سيخ زايد 

بن �س���لطان اآل نهي���ان "طيب اهلل ثراه" 

واإخوانه املوؤ�س�سني.

واأ�سار الكعبي اإىل اأن ال�سيخ زايد "رحمه 

اهلل" عم���ق ور�س���خ مفه���وم ومنهجية 

العمل الإن�س���اين، ليرتج���م من بعد ذلك 

اإىل قيم اإن�س���انية عظيمة واإ�سرتاتيجية 

فريدة  موؤ�س�س���اتية  متمي���زة ومنظومة 

تبنتها القيادة الر�س���يدة للدولة، وقال : 

هذه ال�سل�س���لة من العطاءات الإن�سانية 

املمتدة واملتوا�س���لة اأو�س���حت للعامل 

معدن الأ�س���الة الإماراتي���ة وقيم وطننا 

املتجذرة.

وو�سف الكعبي و�سام "رجل الإن�سانية" 

الذي تقلده �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان، باأنه مفخرة من مفاخر 

الوطن املتجددة وهو ما يفرح كل م�سلم 

.. وقال اإن الو�س���ام ياأتي تقديراً وتاأكيداً 

و�س���هادة على الدور العاملي الذي يقوم 

به �س���موه، لذا فهو يبعث على العتزاز 

عند كل اإماراتي.

ونوه بالوقفات الإن�سانية ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان مع دول 

العامل خلل جائحة "كوفيد-19"، وعدد 

اإ�س���هاماته يف اإقرار ال�س���لم وال�ستقرار 

واإبع���اد �س���بح ال�رصاع���ات يف العامل، 

وا�سفًا اإياه بالقائد الذي يعادل اأمة.

وحتدث الكعبي ع���ن دور الهيئة العامة 

لل�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف يف حتقيق 

اإىل اأن  قيم الت�س���امح وال�سلم ..م�س���رياً 

الهيئ���ة �س���اغت ا�س���رتاتيجية ثقافية 

فكري���ة لتعزيز قيم ال�س���لم، وو�س���فها 

باأنها ا�س���رتاتيجية بعيدة عن النغلق 

ومنفتحة على الواقع.

وقال اإن الهيئة عليها م�س���وؤولية فكرية 

عظيمة ور�س���الة تو�س���لها اإىل املجتمع 

واإنها بدعم القيادة الر�س���يدة اأ�س���بحت 

اليوم حم���ط اأنظار دول العامل ملن يريد 

اأن ينته���ج الو�س���طية و�س���بط اخلطاب 

الديني.

واأكد �س���عادة الدكتور �س���لطان في�س���ل 

الرميث���ي اأن املتتب���ع لتاري���خ دول���ة 

الإمارات منذ قيامها �سيجد اأن الت�سامح 

والأخوة واملحبة واخل���ري ظلت اعتقاداً 

ونهجًا للدولة منذ اليوم الأول ..م�س���يداً 

بحر�س القيادة الر�س���يدة على ن�رص هذه 

الثقافة املرتبطة بالت�س���امح واخلري يف 

جميع املنا�سبات، واأ�سار اإىل اأن خطابات 

�س���احب ال�سمو ال�س���يخ حممد بن زايد 

اآل نهي���ان توؤكد على اأمري���ن هما القيم 

الإن�سانية، وحمورية كرامة الأفراد.

ون���وه الرميث���ي اإىل اأن دول���ة الإمارات 

ت�سعى دائمًا اإىل حل امل�سكلت من خلل 

احل���وار البناء وحتكي���م العقل واملنطق 

ب���دًل من التع�س���ب وخط���اب الكراهية 

والعنف ..موؤكداً �س���عوبة ح�رص مبادرات 

الدول���ة يف جمال دعم ال�س���لم والعي�س 

ل�س���يما  الإن�س���اين  والعمل  امل�س���رتك 

ال�سيخ حممد  ال�س���مو  مبادرات �ساحب 

ب���ن زايد اآل نهيان ..وقال اإن ما يظهر يف 

الإعلم هو جزء ب�سيط جداً من مبادرات 

الدولة.

الأ�سا�س���ية  الوظيفة  اأن  الرميث���ي  واأكد 

ملجل�س حكم���اء امل�س���لمني هي جمع 

علم���اء الأمة م���ن جمي���ع دول العامل 

من اأجل اإن�س���اء خطاب م�س���اد خلطاب 

الكراهية ..م�س���رياً اإىل اأن املجل�س يعمل 

الي���وم على جتدي���د اخلط���اب الديني 

ويدعو اإىل التعاي����س واملحبة والأخوة 

الإن�سانية.

ح����رص الن���دوة �س���عادة عل���ي عبداهلل 

الرميث���ي املدي���ر التنفيذي للدرا�س���ات 

والإعلم يف نادي ت���راث الإمارات، وبدر 

الأم���ريي املدي���ر الإداري يف مركز زايد 

للدرا�سات والبحوث، وجمع من املهتمني 

والأكادمييني والإعلميني.

راأ�س اخليمة ـ وام:

حددت دائ���رة بلدية راأ�س اخليمة 

�ساعات العمل يف مقا�سب الإمارة 

الأ�س���حى املبارك  خ���لل عي���د 

وت�س���مل مرافق الدائرة املق�س���ب 

املرك���زي بالفلية ومق�س���ب راأ�س 

اخليمة ومق�س���ب الغي���ل ومنافذ 

الإمارة احلدودية.

وتعمل دائ���رة بلدية راأ�س اخليمة 

وفق خطط لتاأمني �سحة و�سلمة 

الأف���راد يف اإمارة راأ�س اخليمة من 

خلل رفع م�ستوى الرقابة الغذائية 

وتكثيف احلملت التفتي�سية خلل 

التدابري  لتعزي���ز  الأ�س���حى  عيد 

الحرتازية  والإج���راءات  الوقائية 

يف ظل الظروف احلالية.

وت�سعى الدائرة اإىل تلبية متطلبات 

العم���ل يف اأوق���ات ال���ذروة التي 

ي�سهدها عيد الأ�سحى املبارك اإىل 

جانب التاأكد م���ن تكامل خمتلف 

العنا����رص لتطبيق اآلي���ات الأمان 

التي ت�س���من توفري كل املقومات 

ال�سحية يف التعامل مع اجلمهور 

بالإ�س���افة اإىل اجلاهزي���ة التامة 

ل�ستقبال الأ�ساحي يف اأيام العيد 

من ال�ساعة اخلام�سة �سباحا حتى 

الثامنة م�ساء ابتداء من يوم وقفة 

عرفة، وبعد �س���لة العيد مبا�رصة 

يف اأول اأيام عيد الأ�سحى املبارك، 

ومن ال�ساد�سة �سباحا يف اليومني 

الث���اين والثال���ث حت���ى الثامنة 

م�س���اء، ويبداأ العمل يف يوم وقفة 

عرفة يف �س���وق املوا�س���ي براأ�س 

اخلام�س���ة  ال�س���اعة  عند  اخليمة 

الثامنة م�ساء، ومن  �سباحا حتى 

بعد �س���لة العيد وحتى الثامنة 

م�س���اء لليوم الأول م���ن اأيام عيد 

الأ�س���حى املبارك وي�ستمر العمل 

للأيام الثاين والثالث والرابع من 

ال�ساد�سة �س���باحا وحتى الثامنة 

م�ساء.

كما خ�س�ست الدائرة فريقا متكامل 

لتكثي���ف اجلهود خلل فرتة عطلة 

عيد الأ�س���حى املب���ارك واحلر�س 

على تواجد الأطباء البيطريني يف 

املنافذ بالإمارة ومنها مطار راأ�س 

اخليمة الدويل على مدار ال�ساعة.

اأبوظبي � وام:

�ساركت موؤ�س�سة العني لل�ستثمارات 

التعليمي���ة يف اأبوظب���ي من خلل 

تقدمي اأحد اأبرز م�ساريعها التعليمية 

والأكرث تطوًرا واإبداعًا يف الت�سميم 

برنامج  للمدار����س يف  الهند�س���ي 

جائزة اآ�سيا العقارية 2021 والذي 

يعد الأ�س���هر من نوعه يف التطوير 

العقاري يف منطقة اآ�س���يا ومنطقة 

املحيط الهادي والذي �س���مل فئات 

عدة.

وق���د ُمنح مبنى اأكادميية ال�س���يخ 

زايد اخلا�س���ة للبن���ني يف اأبوظبي 

 - 2021 العقاري���ة  اآ�س���يا  جائزة 

فئ���ة التطوير له���دف خا�س حيث 

مت اختي���ار الفائزين م���ن قبل اأبرز 

احلكام الدوليني يف هذا املجال.

ويق���ع املبن���ى املدر�س���ي الفريد 

اخلا�س���ة  زايد  ال�س���يخ  لأكادميية 

اأبوظبي  قل���ب مدين���ة  للبنني يف 

وميت���د على م�س���احة 22000 مرت 

مربع، وي�ستوعب نحو 1400 طالب 

من مرحلة ريا����س الأطفال وحتى 

ال�سف الثاين ع�رص.

الداخل���ي  املبن���ى  ت�س���ميم  ومت 

ويحفزه  املتعلم  ليلهم  املدر�س���ي 

نح���و البت���كار وح���ب اكت�س���اب 

املعرف���ة، حيث تلتقي بان�س���جام 

روح ال���رتاث املحل���ي والتاري���خ 

العربية املتحدة  الثقايف للإمارات 

م���ع البيئ���ة التعليمي���ة احلديثة 

لإثراء  واملميزة  الن�سطة  واملتقدمة 

والع�رصين  احل���ادي  القرن  مهارات 

احليوي���ة، حيث توف���ر يف مرافقها 

والتجهي���زات  امل�س���احات  كاف���ة 

احلديث���ة واملتقدمة التي يحتاجها 

املتعلم للبتكار واكت�ساب املعرفة 

والنطلق لعامل الغد.

وكان���ت اأكادميي���ة ال�س���يخ زاي���د 

اخلا�س���ة للبنني قد ح�س���لت على 

املركز الأول /الفئة الذهبية/ �سمن 

جائزة الت�سميم العاملية IDA من 

الوليات املتحدة الأمريكية �س���من 

اأف�سل ت�سميم داخلي على م�ستوى 

2018، كما  العامل للمدار�س للعام 

مت ت�سنيف املبنى املدر�سي كاأف�سل 

الت�س���اميم املدر�سية على م�ستوى 

الع���امل يف البيئ���ة التعليمية يف 

مهرجان اإن�س���ايد الدويل يف برلني 

.2016

ويعد ه���ذا الفوز اإ�س���افة اإيجابية 

ال�س���ابقة  الأكادميي���ة  لإجن���ازات 

واملمي���زة وال���ذي يوؤك���د الروؤي���ة 

الثاقب���ة يف توفري بيئ���ة تعليمية 

حققت ال�س���دارة على مدى الأعوام 

املزيد  ولتزال حت�س���د  املا�س���ية 

والبتكار  التجدي���د  تراعي  لكونها 

واحلفاظ عل���ى املعايري التعليمية 

العالية التي تتبناها جلعل الطالب 

حمور العملية التعليمية ونقله من 

نحو  التقليدية  التعليمي���ة  البيئة 

بيئ���ة اأكرث تط���وًرا وتقدًما من اأجل 

تخريج اأجيال امل�ستقبل الواعد.

العنيـ  الوحدة:

ُت�س���ارك جامعة الإم���ارات العربية 

الحتف���ال  يف  الع���امل  املتح���دة 

ال�س���باب  العاملي ملهارات  باليوم 

وال���ذي ُي�س���ادف 15 يوليو من كل 

عام، بالتاأكيد على موا�س���لة تنفيذ 

دعم  اإىل  الهادف���ة  ا�س���رتاتيجيتها 

توّجهات الدولة يف رفد �سوق العمل 

بالكف���اءات الإماراتية املاهرة التي 

ُت�سهم يف حتقيق القت�ساد املعريف، 

باأف�سل  وامُل�سلّحة  املتنّوع واملرن، 

اخل���رات العلمي���ة والعملي���ة مبا 

ي�سمن الزدهار بعيد املدى للإمارات 

وجميع القاطنني على اأر�سها.

وبهذه املنا�س���بة قال���ت الدكتورة 

التنفيذي  الرئي����س  الكعبي،  خولة 

للبتكار يف جامعة الإمارات العربية 

املتحدة، واأ�س���تاذ م�سارك يف ق�سم 

اجلغرافي���ا وال�س���تدامة احل�رصية: 

"نحتفي يف اليوم العاملي ملهارات 
ال�س���باب باإمكاني���ات وابت���كارات 

ال�س���باب ك�رصيك ُملهم وحيوي يف 

م�س���رية الطموح والتطوير والإجناز 

لبن���اء وطننا الغايل. ال�س���باب هم 

راأ�سمالنا وثروتنا احلقيقة ل�سناعة 

غٍد اأف�س���ل وحتوي���ل التحدّيات اإىل 

فر�س. وت�س���عى جامع���ة الإمارات 

العربية املتحدة لتوفري بيئة حُمّفزة 

وحا�س���نة مل�س���اريع وابت���كارات 

باملع���ارف  ومتكينه���م  الطلب���ة، 

واخلرات، وتوفري فر�س التميز لهم 

خلو�س غمار امل�ستقبل".  

منظمة  تقديرات  "ُت�س���ري  واأ�سافت: 

العمل الدولية اإىل اأن عمالة ال�سباب 

تراجعت على م�ستوى العامل بن�سبة 

8.7 يف املئة يف عام 2020، ب�سبب 

املتوا�س���لة،  كوفي���د-19  جائحة 

مقارنة ب� 3.7 يف املئة للبالغني، 

وكان النخفا�س اأكرث و�س���وحًا يف 

البلدان املتو�س���طة الدخ���ل. ورمبا 

توا�سلت عواقب هذا ال�سطراب على 

جتارب ال�س���باب املبكرة يف �سوق 

العمل ل�س���نوات ع���دة، الأمر الذي 

يتطلّ���ب تعزيز فر����س التعلم مدى 

احلياة للجميع.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اجلمعة 16 يوليو 2021 �� الع�دد 14797 اأخبارالوطن

اأكاديمية ال�سيخ زايد الخا�سة للبنين في اأبوظبي 

تح�سد جائزة اآ�سيا العقارية 2021

جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي 

لمهارات ال�سباب

جامعة الإمارات .. م�سيرة 

عطاء في خدمة المجتمع خالل 

»الخم�سين« عاماً الما�سية

»زايد للدرا�سات« ينظم ندوة »الت�سامح ر�سالة 

الإمارات لالإن�سانية«

العني ـ وام:

حققت جامع���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة منذ 

تاأ�سي�س���ها ع���ام 1976 اإجنازات حملي���ة واإقليمية 

وعاملية ومتتلك طموحات م�س���تقبلية كبرية لتكون 

يف م�س���اف اجلامع���ات العاملي���ة املرموق���ة يف 

خمتلف املجالت خا�سة يف خدمة املجتمع حيث 

�ساهمت يف م�سرية عطاء "اخلم�سني" عاما املا�سية 

وتتطلع اإىل امل�س���اركة يف تقدمي حلول ا�س���تباقية 

لتحديات اخلم�س���ني عاما املقبلة . ومنذ تاأ�سي�سها 

�س���اهمت جامعة الإم���ارات العربي���ة املتحدة يف 

خدمة املجتمع، ابتداًء من تقدمي خريجني متميزين 

قادرين على قيادة وتطوير امل�س���اريع والرامج يف 

كافة القطاعات باملجتمع، وو�س���وًل اإىل دور فعال 

وحيوي من قبل اأ�س���اتذتها وطلبتها يف الإ�سهام يف 

التطور القت�س���ادي والإجتماعي والتنموي وتقدمي 

التعليم املتميز والأبحاث العلمية املوؤثرة من خلل 

الأن�سطة والفعاليات املتنوعة للمجتمع.

ا�س���رتاتيجية  وتتبنى اجلامعة ب�س���كل متوا�س���ل 

تتما�س���ى مع التوجهات احلكومية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة، وت�س���جع طلبتها واأع�ساء الهيئة 

التدري�س���ية والإداري���ة عل���ى الإ�س���هام يف خدمة 

املجتم���ع، من خلل تق���دمي املب���ادرات املتنوعة 

والعدي���دة التي �س���اهمت بها يف ع���ام اخلري، مثل 

زراعة الأغذية الع�سوية، وتقدمي طلبة الطب والعلوم 

ال�سحية الن�سح والإر�ساد جمانًا للمجتمع، وبادرة 

"ف�سيلة اخلري" بالتعاون مع جمعية الهلل الأحمر 
الإماراتي، اإىل جانب افتتاح "مركز الإمارات لأبحاث 

ال�س���عادة" به���دف تقدمي الدرا�س���ات والأبحاث يف 

جمال ال�سعادة والإيجابية، وتقييم وقيا�س موؤ�رصات 

ال�سعادة والإيجابية بدولة الإمارات.

وقال الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن علي نائب مدير 

اجلامعة لل�س���وؤون الأكادميي���ة بالإنابة اإن جامعة 

الإمارات توؤمن باأهمية تعزيز مفهوم التطوع وتقدمي 

اخلدم���ات املجتمعي���ة، اإدراكًا منه���ا باأثر ذلك يف 

تعزيز العملية التعليمية، كما لعبت اجلامعة دوراً 

حيويًا منذ تاأ�سي�سها يف الإ�سهام يف خدمة املجتمع 

وتقدمي كافة اخلدمات البحثية والعلمية والتطوعية 

لكافة موؤ�س�س���ات الدولة، من خ���لل جمموعة من 

املراكز البحثي���ة التي عمل���ت اإىل جانب الكليات 

العلمية يف تنظي���م واإدارة جمموعة من الفعاليات 

وور�س العمل واملنتديات وغريها يف �س���بيل خدمة 

املجتمع املحلي والدويل.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك في مع�سكر 

براعم الم�ستقبل باأبوظبي

اأبوظبي � الوحدة: 

�س���اركت جلن���ة الأدب���اء والقراءة 

املع�س���كر  اأبوظب���ي يف  ب�رصط���ة 

ال�سيفي لراعم امل�ستقبل باأبوظبي 

والذي تنظم���ه موؤ�س�س���ة الإمارات 

للتعلي���م املدر�س���ي، وذل���ك حتت 

عنوان »�سيف ممتع جليل مبدع« 

وبالتعاون مع متحف اللوفر ودائرة 

الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي.

التعري���ف  امل�س���اركة  وت�س���منت 

بدوري���ة الطف���ل وهي عب���ارة عن 

�سيارة ذكية �س���غرية احلجم توفر 

بيئة حمبب���ة للطفل ع���ن طبيعة 

العم���ل ال�رصطي، ومزودة ب�سا�س���ة 

عر����س ذكي���ة وكام���ريا  وتقنيات 

خمتلفة وعليها مل�سقات وعبارات 

توعوية جذابة.

يعق���وب  اأول  امل�س���اعد  وق���دم 

مديرية  م���ن  احلو�س���ني  يو�س���ف 

املرور والدوري���ات �رصحًا للأطفال 

ا�ستمل  امل�س���اركني يف املع�س���كر 

عل���ى معلومات مرورية باأ�س���لوب 

�سلمتهم   لتعزيز  و�س���هل  مب�س���ط 

منه���ا القواعد اخلا�س���ة باجللو�س 

الآم���ن داخل املركب���ات  وجلو�س 

الأطف���ال دون �س���ن العا����رصة يف 

املقاعد اخللفي���ة  وجلو�س من هم 

دون الرابعة على كرا�س���ي الأطفال 

املخ�س�س���ة لهم والركوب والنزول 

الآمن من حافلت املدر�سة ، وغريها 

من املو�س���وعات املرورية  والتي 

تتنا�س���ب مع اأعماره���م وقدراتهم 

الذهنية.

اأن برنامج مع�س���كر »�سيف  ُيذكر 

ممتع جليل مبدع« ،ي�سمل  اأن�سطة 

والقراآن  وريا�سية وحركية،  ثقافية 

واأن�س���طة  علمية،  وجتارب  الكرمي، 

وتنفيذ  ويدوي���ة،  فني���ة  ومهارات 

جتارب علمية ب�سيطة.

»بلدية راأ�س الخيمة« تكمل ا�ستعداداتها ل�ستقبال عيد 

الأ�سحى المبارك
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اأبوظبي-وام:

للعل���وم  خليف���ة  جامع���ة  اأعلن���ت 

والتكنولوجي���ا ام�س ع���ن اختيار 100 

طال���ب وطالبة بينه���م 26 من الطلبة 

الدولي���ن..يف برنامج ال�سفراء الوطني 

تهدف  الت���ي  املب���ادرة  »ا�ستع���داد« 

اإىل بناء الق���درات بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم.

وي�سارك الطلبة يف برنامج تدريبي ملدة 

اأ�سبوعن خالل ال�سيف لك�سب املهارات 

الأ�سا�سي���ة التي توؤهله���م للتطور يف 

خمتلف املج���الت التي تتطلب البحث 

والتفك���ر الت�سميمي وري���ادة الأعمال 

والقيادة ومهارات التوا�سل.

وتعت���ر هذه ال�سنة ه���ي الثانية على 

التوايل التي يتلقى فيها امل�ساركون يف 

برنامج ا�ستعداد هذا النوع من التدريب 

يف جامع���ة خليفة بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم.

وقال الدكتور ع���ارف �سلطان احلمادي، 

التنفي���ذي يف جامعة  الرئي����س  نائب 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا: »ي�سعدنا 

اأن نتعاون م���ع وزارة الرتبية والتعليم 

يف برنامج ال�سفراء الوطني »ا�ستعداد« 

واأن ن�ساهم يف تنمي���ة وبناء املهارات 

الهامة ل���دى الطلبة والت���ي ت�سب يف 

م�سلح���ة الدول���ة حي���ث �سُتطلب تلك 

امله���ارات منهم حامل���ا ينخرطون يف 

�س���وق العم���ل ويلتحق���ون بالوظائف 

العل���وم  جم���الت  يف  املتخ�س�س���ة 

والتكنولوجي���ا والهند�سة والريا�سيات 

لي�ساهم���وا يف دع���م عملي���ة التط���ور 

القت�سادي يف دولة الإمارات وي�سبحوا 

�سفراء حقيقين جلامعة خليفة وللدولة 

ب�سكل عام«.

اأبوظبي-الوحدة:

زار مع���ايل الدكت���ور مغ���ر خمي����س 

اخلييل���ي رئي�س دائ���رة تنمية املجتمع 

يف اأبوظبي، املعب���د الهندو�سي الذي ل 

ي���زال قيد الإن�ساء، وذل���ك للوقوف على 

اآخ���ر امل�ستج���دات الإن�سائي���ة ملراحل 

البناء وتطورات �سر عمل يف امل�رشوع، 

ال���ذي يج�س���د تطلع���ات الدائ���رة نحو 

بناء جمتمع مبني عل���ى قيم الت�سامح 

والتالحم والت�سامن بن خمتلف الأديان 

يف اأبوظبي والدولة ب�سكل عام.

وكان يف ا�ستقبال معاليه، برامافيهاري 

�سوامي، رجل الدين واملتحدث الدويل عن 

املعبد الهندو�سي، وعدد من امل�سوؤولن 

وامل�رشفن على بناء املعبد، حيث بداأت 

الزيارة بقاعة ال�ستقبال الرئي�سية التي 

تت�سمن جمموعة اللوحات التي تو�سح 

التفا�سيل الهند�سي���ة للم�رشوع، كما مت 

خالل الزي���ارة تقدمي �رشح تف�سيلي عن 

النهائي  اإجناز امل�رشوع وال�سكل  مراحل 

ملبنى املعبد.

واأ�ساد معايل الدكتور اخلييلي بت�سميم 

مبن���ى املعبد الإبداعي، ال���ذي �سي�سكل 

اأيقون���ة هند�سية وفني���ة ا�ستثنائية يف 

اإم���ارة اأبوظب���ي، حيث اخت���ارت اجلهة 

املنف���ذة للم�رشوع نوعي���ة متميزة من 

الأحجار التي تعد قطعا فنية ذات اأبعاد 

روحاني���ة تالئ���م الديان���ة الهندو�سية، 

موؤك���دا اأن وجود املعب���د الهندو�سي يف 

الإمارة هو تقدير جلهود اجلالية الهندية 

واإ�سهاماتها امللمو�سة يف الدولة.

واأو�س���ح معالي���ه اأن الدائ���رة ب�سفتها 

اجله���ة املنظم���ة للقط���اع الجتماعي 

واملعنية برتخي����س دور العبادة لغر 

امل�سلمن، حتر����س على تر�سيخ مفهوم 

التعاي�س واملحب���ة وال�سالم والت�سامح 

والتالح���م املجتمعي، عر اإطار مدرو�س 

يعم���ل على ت�سهيل وتي�س���ر متطلبات 

ترخي�س دور العب���ادة وتنظيم اآلياتها، 

مبا ي�سهم يف خدمة الديانات والطوائف 

كافة، من اأجل حتقيق رفاهية الأفراد اأيا 

كانت خلفياتهم الثقافية والدينية.

يذكر اأنه مت و�سع حجر الأ�سا�س للمعبد 

الهندو�سي يف اأبريل 2019، بح�سور عدد 

من القي���ادات وامل�سوؤول���ن ورعايا من 

الطائف���ة الهندو�سي���ة يف الدولة، وجار 

بناوؤه يف منطقة بومريخة على الطريق 

ال�رشيع بن دبي واأبوظبي، على م�ساحة 

55 األف م���رت مرب���ع، و�سي�سمل املعبد 

قاع���ات عبادة ومركزا لل���زوار، واأماكن 

تعلم، ومنطقة ريا����س اأطفال، وحدائق، 

وقاعة طعام، ومتجر كتب واآخر للهدايا.
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جامعة دبي تخ�س�ص 3 منح 

درا�سية كاملة با�سم ال�سيخ 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم

مغير الخييلي يطلع على �سير العمل في م�سروع بناء 

المعبد الهندو�سي باأبوظبي

مركز النقل 

اإىل ذل���ك ميكن للمتعامل���ن موا�سل���ة احل�سول على 

خدم���ات املركز عن طريق املن�س���ات الرقمية املتاحة 

 ،www.itc.gov.ae عل���ى موقع���ه اللك���رتوين

وتطبيق���ات »درب« و«درب���ي« للهواتف الذكية، وعر 

التوا�سل مع مركز الت�سال التابع ملركز النقل املتكامل 

على الرقم املج���اين 80088888، ومركز ات�سال خدمة 

مركب���ات الأجرة 600535353، وذلك على مدار ال�ساعة 

طوال اأيام الأ�سبوع.

و�ستكون ر�سوم املواقف ال�سطحية جمانية بدءاً من يوم 

الثنن املوافق 19 يولي���و 2021 وحتى ال�ساعة 7:59 

من �سباح ي���وم ال�سبت املوافق 24 يوليو 2021 .. كما 

�ستكون ر�سوم الوقوف يف �ساحة مواقف ال�ساحنات يف 

م�سفح م-18 جمانية خالل عطلة العيد الر�سمية.

ويف هذا ال�سياق .. نوه مركز النقل املتكامل اإىل �رشورة 

عدم الوقوف يف الأماك���ن املمنوعة وعدم اإعاقة حركة 

املركبات والتوقف ب�سكل �سحيح يف الأماكن املخ�س�سة 

للوق���وف، وكذلك عدم الوق���وف يف الأماكن املخ�س�سة 

لل�سكان من ال�ساعة 9:00 م�س���اء وحتى ال�ساعة 8:00 

�سباحًا.

واأعلن مرك���ز النقل املتكامل اأن ر�س���وم نظام التعرفة 

املروري���ة »درب« �ستكون جمانية خ���الل عطلة عيد 

الأ�سحى املبارك بدءاً من يوم الثنن املوافق 19 يوليو 

2021 على اأن ي�ستاأنف احت�س���اب الر�سوم يوم ال�سبت 

املوافق 24 يوليو 2021 يف �ساعات الذروة العتيادية 

وهي من ال�ساع���ة 07:00 اإىل ال�ساعة 09:00 يف الفرتة 

ال�سباحي���ة، ومن ال�ساع���ة 5:00 اإىل ال�ساعة 7:00 يف 

الفرتة امل�سائي���ة، وذلك بهدف �سمان ان�سيابية احلركة 

املرورية خالل تلك الأوقات التي ت�سهد زيادة كبرة يف 

حركة ال�سر والتنقل.

اأم���ا فيما يتعلق بخدم���ات ومواقيت عم���ل احلافالت 

العام���ة خالل عطل���ة عيد الأ�سحى، اأف���اد املركز باأنه 

�سيتم اإ�سافة 100 رحل���ة يومًيا لتقليل الزدحام على 

اخلط���وط الرئي�سية وخدمة اجلمهور على الوجه الأمثل 

خالل العطلة، ونا�سد م�ستخدمي احلافالت عدم التزاحم 

واللتزام بالإجراءات الحرتازية اأثناء ا�ستخدام احلافلة 

م���ع التاأكد من ا�ستخدام تطبي���ق دربي ملعرفة مواعيد 

الرح���الت وجتنب النتظ���ار يف املحط���ات علما باأن 

خدمات النقل الع���ام باحلافالت �ستعمل وفق املواعيد 

املحددة �سابقًا لأيام اجلمع���ة والعطالت الر�سمية من 

دون اأي تغير.

ولالطالع عل���ى مواعيد عمل احلاف���الت، يرجى زيارة 

املوقع اللكرتوين www.itc.gov.ae اأو التوا�سل 

مع مركز الت�سال على الرق���م املجاين 80088888 اأو 

عر تطبيق »دربي« الذكي.

ولالطالع على خدم���ات ومواعيد عم���ل و�سائل النقل 

البحري والعبارات بن جزيرة دملا وميناء جبل الظنة، 

وبن جزيرتي ال�سعديات والعالية، يرجى زيارة املوقع 

اللك���رتوين www.itc.gov.ae اأو التوا�س���ل مع 

مركز الت�سال عل���ى الرقم املجاين 80088888 اأو عر 

تطبيق »دربي« الذكي.

دبي-وام:

قررت جامعة دبي تخ�سي�س ث���الث منح درا�سية 

�سنوي���ة كاملة للطلبة املتفوقن با�سم املغفور له 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم.

وتاأتي هذه املنح وفاء وتخليدا لذكرى الراحل الذي 

ق���دم م�سرة حافلة بالعطاء على ال�سعيد الوطني 

ول �سيم���ا دعم���ه املتوا�س���ل للم�ساريع اخلرية 

العلمية  والأبح���اث  املتمي���ز  التعليم���ي  والأداء 

والرامج ال�سحية ودعم���ه الطلبة املتع�رشين يف 

اجلامعة �سنويا من خالل هيئة اآل مكتوم اخلرية.

و�ستق���دم اجلامعة على نفقتها اخلا�سة تلك املنح 

ال�سنوية الكاملة للطلبة املتفوقن والذين ح�سلوا 

عل���ى معدل 98 يف املائة وما ف���وق يف الثانوية 

العام���ة، و�ستخ�س�س تلك املن���ح لدرا�سة مرحلة 

البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال اأوتقنية املعلومات 

اأوهند�سة الكهرباء والت�سالت.

واأكد الدكتور عي�س���ى الب�ستكي رئي�س اجلامعة اأن 

اجلامعة التي ترفع �سعار وهدف "جودة التعليم" 

يف دول���ة الإمارات يهمه���ا اأن ترب���ط تلك املنح 

التعليمية مببداأ "التفوق العلمي" وت�سميتها با�سم 

منحة "ال�سيخ حمدان ب���ن را�سد" ال�سنوية، م�سرا 

اإىل اأن اجلامع���ة �ستغطي ر�س���وم الدرا�سة كل عام 

وملدة اأربع �سنوات لكل طالب متفوق ي�ستحق هذه 

املنحة.

  دبي -الوحدة:

نظمت رابطة خريجي جامعة دبي من خالل مكتب 

عالقات اخلريجن احلفل اخلتامي التا�سع لرنامج 

اإر�س���اد الطلب���ة واخلريج���ن لتك���رمي املوجهن 

واملتدربن امل�سارك���ن على جهودهم يف احلفاظ 

على املعاير الدولية واإر�ساء امل�سداقية برنامج 

الإر�ساد يف جامعة دبي.

ومت تنظيم احلفل افرتا�سي���ا عر تطبيق »زووم« 

بح�سور 32 م�ساركا وذلك لأول مرة ب�سبب جائحة 

كورونا. 

ي�ساع���د هذا الرنامج الإر�سادي الطالب على تلقي 

الن�سائ���ح والإر�سادات القيمة اأثن���اء انتقالهم من 

املج���ال الأكادميي اإىل بيئة العم���ل. كما اأنه يفيد 

اخلريجن حي���ث يتلقون جترب���ة قيادية جديدة 

يكت�سبون من خاللها امله���ارات املفيدة لتطبيقها 

يف اأماكن العمل. 

خ���الل احلفل اخلتامي، �سل���ط رئي�س جامعة دبي 

الدكت���ور عي�س���ى الب�ستك���ي ال�سوء عل���ى اأهمية 

تطوير ثقافة الإر�ساد بن طالب اجلامعات لتعزيز 

مهاراته���م املهنية وال�سخ�سية. وق���ال اإن برنامج 

الإر�س���اد يف اجلامع���ة يه���دف اإىل ال�ستفادة من 

امل���وارد الفكرية والبداعية للط���الب واملوؤ�س�سات 

واإلهام قادة امل�ستقبل.

واأ�س���اف اأن الرنامج ي�ساه���م يف بناء ج�سور من 

املعرف���ة والتوا�سل الفعال ب���ن اخلريج وطالب 

اجلامعة من خالل تب���ادل اخلرات واإطالع الطلبة 

عل���ى امله���ارات التي اكت�سبه���ا اخلريج يف �سوق 

ومي���دان العمل وتقدميها للطالب يف �سورة برامج 

وور����س عم���ل، كما ي�ساه���م يف تعزي���ز الرامج 

الأكادميية من خ���الل الربط بن احتياجات �سوق 

العمل احلقيقية والرامج الأكادميية. 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن����رش طل���ب جتدي���د مدة 

التجارية  للعالمة  احلماية 

التالية:

املودعة بالرقم: 161991

  باإ�س���م : اإلكرتو-موتي���ف 

ديزل، اإنك.

وعنوان���ه: 9301 وي�ست 55 

�سرتيت،

 لجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية.  

وامل�سجلة حتت الرقم: 161991

بتاريخ: 2012/03/28 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن����رش طل���ب جتدي���د مدة 

التجارية  للعالمة  احلماية 

التالية:

املودعة بالرقم: 163151

  باإ�سم : �سيرتيك�س �سي�ستمز 

، اإنك.

وي�س���ت   851 وعنوان���ه: 

�سايري�س كريك

 رود ، فورت لوديرديل ، اف ال

 33309، الوليات املتحدة الأمريكية.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163151

بتاريخ: 2012/04/04 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/02 وحتى تاريخ: 2031/10/02 

 

اجلمعة 16 يوليو 2021 �� الع�دد 14797اجلمعة 16 يوليو 2021 �� الع�دد 14797

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

EAT 58928 EAT 59242 

جامعة خليفة : 100 طالب وطالبة ي�ساركون في 

برنامج »ا�ستعداد«

جامعة دبي تنظم حفاًل لختام 

برنامج اإر�ساد الطلبة والخريجين

اجلمعة 16 يوليو 2021 �� الع�دد 14797

نموذج اإعالن الن�صر

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

   �شفاء 1.497 من 

واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س 

تعازيها وموا�ساتها ل���ذوي املتوفن، ومتنياتها بال�سفاء 

العاجل جلميع امل�سابن، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 

مع اجله���ات ال�سحية والتقي���د بالتعليم���ات واللتزام 

بالتباعد الجتماعي �سمانًا ل�سحة و�سالمة اجلميع.

  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،497 حالة جديدة مل�سابن 

بفرو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام 

من اأعرا����س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة 

منذ دخوله���ا امل�ست�سفى، وبذلك يك���ون جمموع حالت 

ال�سفاء 634،272 حالة.

 ج�صر جوي 

ودعم امل�ست�سفيات بالتجهيزات واملعدات الطبية الالزمة.

وم���ن �ساأن امل�ساعدات الدولية اأن ت�ساعد تون�س يف ت�رشيع 

حمل���ة التطعيم املتع���رة حتى الآن �س���د فرو�س كورونا 

والتي انطلقت منذ منت�سف اآذار/مار�س املا�سي.

ووفق اآخر حتديث ام�س تلقى اإجمايل قرابة مليوين �سخ�س 

اللقاح من بينهم اأكر من 702 األفا تلقوا اجلرعة الثانية.

الحريري يعلن 

وي�سهد لبنان اأزمة �سيا�سي���ة حالت دون ت�سكيل حكومة 

جدي���دة بعد ا�ستقالة حكومة ح�س���ان دياب يف 10 اآب/

اأغ�سط����س املا�سي، على خلفية انفج���ار مرفاأ بروت يف 

الراب���ع من ذات ال�سهر، ومت تكليف �سعد احلريري، يف 22 

ت�رشي���ن اأول/ اأكتوبر املا�سي، بت�سكي���ل حكومة جديدة 

تخل���ف حكومة دياب ، ولكن تعررّ تاأليفها على مدى اأكر 

من ثمانية اأ�سهر.

 واأق���دم عدد من ال�سبان ع�رش ام�س اخلمي�س على حتطيم 

حمتويات ع���دد من املطاعم واملقاه���ي يف مدينة �سور 

جنوب لبن���ان بعد اعتذار رئي����س احلكومة املكلف �سعد 

احلري���ري عن ع���دم ت�سكي���ل احلكومة ، ح�سبم���ا اأعلنت 

الوكالة الوطنية لالإعالم اللبنانية الر�سمية.

ويف مدينة �سيدا جن���وب لبنان قطع عدد من املحتجن 

الطريق عند �ساحة ال�سهداء يف املدينة بحاويات النفايات 

والعوائ���ق، احتجاجًا على الرتفاع اجلنوين ل�سعر �رشف 

الدولر، بعدما تخطى عتبة الع�رشين األف لرة لأول مرة. 

واحتجاج���ا على تاأزم الو�س���ع ال�سيا�سي واملعي�سي يف 

البالد من دون اإيجاد حلول.

وكان رئي����س احلكومة املكلف �سعد احلريري قد قدم بعد 

ظهر ام�س اخلمي�س لرئي�س اجلمهورية العماد مي�سال عون 

اعتذاره عن عدم ت�سكيل حكومة جديدة، بعد طلب رئي�س 

اجلمهوري���ة تعديالت عل���ى الت�سكيلي���ة احلكومية التي 

قدمها احلريري يوم الأربعاء.

يذك���ر اأن لبنان ي�سه���د اأزمة �سيا�سية حال���ت دون ت�سكيل 

حكومة جديدة بع���د ا�ستقالة حكومة ح�سان دياب يف 10 

اآب/ اأغ�سط����س املا�سي، على خلفية انفجار الرابع من اآب/ 

اأغ�سط����س الذي هز مرفاأ ب���روت. ومت تكليف الرئي�س �سعد 

احلري���ري، يف 22 ت�رشين اأول/ اأكتوب���ر املا�سي، بت�سكيل 

حكومة جديدة تخلف حكومة ح�سان دياب.

كما ي�سهد لبنان منذ ت�رشين الثاين عام 2019 اأزمة مالية 

واقت�سادي���ة ت�سعه �سمن اأ�سواأ ع����رش اأزمات عاملية ورمبا 

اإح���دى اأ�سد ثالث اأزمات من���ذ منت�سف القرن التا�سع ع�رش، 

يف غي���اب لأي اأف���ق حل، بح�سب حتذي���ر البنك الدويل يف 

حزيران/ يونيو املا�سي.



 

 0.831
0.764

1.73
6.171.75

2.26
2.50
3.29




73.90
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اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
  اإعالن فقدان جواز �سفر 

فقد املدعو / رزاق شفيق 

،الجنسية بنغالدش جواز سفره رقم 

)ee0256461( الرجاء ممن يعرث 

عليه تسليمه إىل سفارة بنغالدش    

أو إىل أقرب مركز رشطة مشكوراً.    

اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797

�إعالنات
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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�إعـالنات
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نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر
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اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797 

 اسم الرشكة :  رويال لحفظ الودائع الثمينة ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 203 - 202 ملك اسداله حسينعيل بخيش، ديرة، الضغاية 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1407824    رقم الرخصة    831826       

 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  :5-7-2021 تاريخ تصديق القرار:  2021-7-5  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / رويال لحفظ الودائع الثمينة ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :5-7-2021 تاريخ تصديق القرار:  2021-7-5  

 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

 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
بانحالل �سركة

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163150

 ، سيستمز  سيرتيكس   : بإسم    

إنك.

سايربيس  ويست   851 وعنوانه: 

كريك

 رود ، فورت لوديرديل ، اف ال

 33309، الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 163150

بتاريخ: 2012/04/03 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :42

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/10/02 وحتى تاريخ: 2031/10/02 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

التجارية  الحامية للعالمة  بنرش طلب تجديد مدة 

التالية:

املودعة بالرقم: 161993

  بإسم : إلكرتو-موتيف ديزل، إنك.

وعنوانه: 9301 ويست 55 سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 161993

بتاريخ: 2012/02/29 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :7

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44609

التبغ  لتجارة  الفاخر  ش.   : بإسم    

ذ.م.م

وعنوانه: ص ب 20037 عجامن 

االمارات العربية املتحدة

واملسجلة تحت الرقم: 49761

بتاريخ: 2004/12/28 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :34

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/08 وحتى تاريخ: 2031/10/08 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  تجديد مدة  بنرش طلب 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163152

 ، سيستمز  سيرتيكس   : بإسم    

إنك.

سايربيس  ويست   851 وعنوانه: 

كريك

 رود ، فورت لوديرديل ، اف ال

 33309، الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 163152

بتاريخ: 2012/04/03 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/10/02 وحتى تاريخ: 2031/10/02 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

التجارية  للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

التالية:

املودعة بالرقم: 161996

  بإسم : إلكرتو-موتيف ديزل، إنك.

وعنوانه: 9301 ويست 55 سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 164136

بتاريخ: 2012/02/09 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :42

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

علن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161989

  بإسم : إلكرتو-موتيف ديزل، إنك.

وعنوانه: 9301 ويست 55 سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 161989

بتاريخ: 2012/03/28 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :7

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161994

  بإسم : إلكرتو-موتيف ديزل، إنك.

وعنوانه: 9301 ويست 55 سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 161994

بتاريخ: 2012/03/28 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :9

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  تجديد مدة  بنرش طلب 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163153

 ، سيستمز  سيرتيكس   : بإسم    

إنك.

سايربيس  ويست   851 وعنوانه: 

كريك

 رود ، فورت لوديرديل ، اف ال

 33309، الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 163153

بتاريخ: 2012/04/03 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :42

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/10/02 وحتى تاريخ: 2031/10/02 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161992

  بإسم : إلكرتو-موتيف ديزل، إنك.

وعنوانه: 9301 ويست 55 سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 164749

بتاريخ: 2012/02/23 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :42

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  م��دة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163154

  بإسم : سيرتيكس سيستمز ، إنك.

وعنوانه: 851 ويست سايربيس كريك

 رود ، فورت لوديرديل ، اف ال

 33309، الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 163154

بتاريخ: 2012/04/03 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/02 وحتى تاريخ: 2031/10/02 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163345 

 بإسم : جونس�ون أند جونس�ون

 سريجيكال فيجن ، إنك.

وعنوانه: 1700 يئ. اس يت. أندرو 

بليس، كاليفورنيا سانتا انا، 92799، 

الواليات املتحدة األمريكية

واملسجلة تحت الرقم: 163345

بتاريخ: 2013/11/13 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :10

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/05 وحتى تاريخ: 2031/10/05 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  م��دة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161995

  بإسم : إلكرتو-موتيف ديزل، إنك.

وعنوانه: 9301 ويست 55 سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 161995

بتاريخ: 2012/03/28 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :12

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 
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EAT 59241 

EAT 58930 

EAT 165926

EAT 59243 

EAT 58933 EAT 58926 

EAT 58931 EAT 59244 

EAT 58929 

EAT 59240 

EAT 161835 

EAT 58932 
 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
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 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 )  1681 : رقم  )رخصة   ، منطقة حرة  )فرع(   ايست  ميدل  ليمتد  كو  بوند  ثري  رشكة/ 

اإلمارات  دولة   ، ديب   ،  54933 ديب  ص.ب  ملطار  الحرة  املنطقة  دىب  مدينة  ب�  والكائنة 

العربية املتحدة  ، واملرخصة لدى سلطة املنطقة الحرة ملطار ديب  ، ترغب هذه الرشكة 

املذكورة يف إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة يف إجتامعه الذي 

عقد بتاريخ 11 /2021/06 بشأن إغالق وحل الرشكة.

وفقاً لذلك ،تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه 

الربيد املسجل  تاريخ هذا اإلعالن عن طريق  تقديم هذه املطالبات خالل 15 يوماً من 

أو اإلتصال ب� :

السادة/ ثري بوند كو ليمتد ميدل ايست )فرع(  

ص.ب :  54993 دىب

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 6091196  4 971+  

r.neupane@threebond.co.ae :الربيد اإللكرتوين

 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  نظر االسالم منرش عيل بباري  

الجنسية: بنغالديش

 اىل الطرف الثاين:   سليم مال رانو عمر مال   الجنسية: بنغالديش

 باالسم التجاري ) كراج سلطان الكعبي( رخصة صادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )105501( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    رزيه ماي محمد اسامعيل      

 الجنسية: باكستان

 اىل الطرف الثاين:    فيصل عبدالله محمد عبدالله      

الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )التميز االول لتلميع وتنظيف السيارات ( رخصة صادرة 

من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 102918  ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    محمد سعيد حميد محمد النعيمي      
 الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   جسينا اجمل قاسيمكونجو احمد كوبا          
الجنسية: الهند 

دائرة  من  صادرة  رخصة  الفنية(  لالعامل  االشجار   ( التجاري  باالسم   
بغرفة  واملسجلة   )   106796  ( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة  اإ�صعار ت�صفية

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797 اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797

�إعالنات

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /  سلامن للمجوهرات    /  ذ.م.م 
- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )   77854 ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / مسايف لتجارة قطع غيار االجهزة الكهربائية/  

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 )  96958  ( 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 ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  �سلمان للمجوهرات  /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : م�سايف لتجارة قطع غيار االجهزة الكهربائية   /  ذ.م.م 

اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797اجلمعة 16 يوليو 2021-العـدد 14797
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14797 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 16 á©ª÷G á°VÉjôdG

 ø«ª¡àe 4 ∫É≤àYG

 ó°V ájô°üæ©dÉH

Gôà∏éfEG »ÑY’
 ,¢UÉî°TCG á©HQCG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG á«fÉ£jÈdG áWöûdG â≤dCG

 »ÑYÓd ¬LƒŸG  …öüæ©dG  ±Gó¡à°S’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a

.âfÎfE’G ÈY …õ«∏‚E’G ÖîàæŸG

 ó°V  á«FGó©dG  äGQƒ°ûæŸG  ‘  äÉ≤«≤ëàdG  π°UGƒàJh

 ‘ ,ÉcÉ°S ƒjÉcƒHh ,ƒ°ûfÉ°S ¿hOÉLh ,OQƒØ°TGQ ¢SƒcQÉe

 ‹É£jE’G √Ò¶f ΩÉeCG …õ«∏‚E’G ÖîàæŸG IQÉ°ùN ÜÉ≤YCG

.2020 hQƒj »FÉ¡f ‘ ,í«LÎdG äÓcôH

 ¿É«H (Éjó«e ¬jEG »H) á«fÉ£jÈdG AÉÑfC’G ádÉch â∏≤fh

 GÎ∏‚EG Öîàæe áÁõg Ö≤Y" ¬«a AÉL …òdG áWöûdG

 øe  π«°S  ¬«LƒJ  ”  ,  »°VÉŸG  óMC’G,É«dÉ£jEG  ΩÉeCG

 øe ≥jôØdG »ÑY’ ¢†©H ≥ëH ájöüæ©dG äÉ≤«∏©àdG

 á«fhÎµdE’G  äÉ°üæŸG ÈY ,AGôª°ùdG  IöûÑdG  ÜÉë°UCG

."ÎjƒJh ΩGôéà°ùfEGh ∑ƒÑ°ù«a É¡æ«H øeh

 ò«ØæàdG ó«b á«gGôµdG ºFGôL äÉ≤«≤–" ¿É«ÑdG ±É°VCGh

 øe  ≥jôa  πª©j  å«M ,á«fÉ£jÈdG  áWöûdG  πÑb  øe

 øe  ÒÑc  OóY  ∫ÓN  øe  ,Ú°ü°üîàŸG  Ú≤≤ëŸG

 ≈àM" í°VhCGh ."OÓÑdG AÉëfCG ≈à°T øe IOQGƒdG ôjQÉ≤àdG

 ¤EG  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉfÉ«H  øe  äGöû©dG  Ëó≤J  ”  ¿B’G

 á©HQCG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ”h ,»YÉªàLE’G π°UGƒàdG äÉcöT

."á«∏ëŸG áWöûdG äGƒb πÑb øe ¢UÉî°TCG

 ∫É≤àfG OÉ°ùaE’ ¿Éeô«L ¿É°S á£N

∫ÉjôdG ≈dEG »HÉÑe

 ΩRÉY ójQóe ∫ÉjQ ¿EG ,ÊÉÑ°SEG »Øë°U ôjô≤J ∫Éb

 ¢ùjQÉH  ºLÉ¡e »HÉÑe ¿É«∏«c ™e óbÉ©àdG  ≈∏Y

.á«dÉ◊G á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G ∫ÓN ,¿ÉeÒL ¿É°S

 ∫ÉjQ  ¿EÉa  ,á«fÉÑ°SE’G  "ÉcQÉe"  áØ«ë°U Ö°ùëHh

 ,á«°ùfôØdG áª°UÉ©dG øe »HÉÑe ∞£ÿ ≈©°ùj ójQóe

.≥aC’G ‘ ìƒ∏J IôJƒàŸG ™«HÉ°SC’Gh

 ,¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ∑Qó oj" :áØ«ë°üdG âaÉ°VCGh

 ,ójóéàdÉH »HÉÑe ´ÉæbEG Ö©°üdG øe ¿ƒµ«°S ¬fCG

 ,hódÉfhQ hCG »°ù«e º°†d ≈©°ùJ IQGOE’G âfÉc ∂dòdh

 Gòd ,áfƒ∏°TÈd ójóéàdG ∂°Th ≈∏Y çƒZÈdG øµdh

 á£ÿG ¿EÉa ,ƒfÉ«à°ùjôc ™e …OÉædG óbÉ©àj ⁄ GPEG

 ÖY’ …CG ¬æe ÜÎ≤j ’ Gkó≤Y »HÉÑe íæe ¿ƒµà°S

."á«HhQhC’G Ωó≤dG Iôc ‘ ôNBG

 ¬HQóe  ™e  »HÉÑe  ábÓY  ¿CG  ¤EG  ,ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 ¢Vƒÿ π«MôdÉH √QGôb òîJG ¬æµd ,Ió«L ƒæ«à«cƒH

 ¿CG  ±ô©jh ,´höûŸG º‚ ƒg ¿ƒµ«d ójóL ó–

 ¿ƒµ«°S  ¬fCG  »æ©j  ¿ÉeÒL  ¿É°S  ‘  √QGôªà°SG

 ’" :áØ«ë°üdG âªàNh .QÉª«f ∞∏N ÊÉãdG πLôdG

 ∞∏àfl A»°T …CÉH »HÉÑe ó©j ¿CG ¢ùjQÉH ™«£à°ùj

 QÉ¶àfGh ¬d ∫ÉŸG øe ÒÑc Qób Ëó≤J ≈∏Y Qó≤j ¬æµd

."á£ÿG ∂∏J ìÉ‚ ióe

ƒ«°ûàdÉµ∏d ¬JOƒY ΩÉeCG áÑ≤Y ™°†j ¢ûà«fÉ«Hô¶àæªdG »°ù«e ó≤©H »ØàëJ á«fÉÑ°SE’G ∞ë°üdG

áaGô¨dG ™e ¬àØ°ù∏a ∞°ûµj »fƒ«°ûJÉeGôà°S

»°ù∏«°ûJ »ÑY’ ¢†aôj ófƒªJQhO

IôMÉ°S Iƒ£N ¢ùjQÉÑd »ehób :ÉehQÉfhO

’ƒjOQGƒL §£N »a ø«µd πjóH »µ°ùahófÉØ«d

 »æ°SƒÑdG øe ¢ü∏îà∏d áfƒ∏°TôH ≈©°ùj

 ,§°SƒdG  §N  ÖY’  ¢ûà«fÉ«H  ⁄GÒe

 ójóŒh  ÖJGhôdG  ¢†«ØîJ  πLCG  øe

 ∫ÓN ,»°ù«e π«fƒ«d »æ«àæLQC’G  ó≤Y

.á∏Ñ≤ŸG ™«HÉ°SC’G

 ,á«fÉÑ°SE’G "äQƒÑ°S" áØ«ë°U Ö°ùëHh

 ájófCG  øe  É k°VhôY ≈≤∏J  áfƒ∏°TôH  ¿EÉa

 ájófC’G øµd ,¢Sƒàæaƒjh ¿Ó«e ÎfEGh ÉehQ

 ¬ÑJGQ ¢†«ØîJ ¢ûà«fÉ«H øe ójôJ áKÓãdG

 πµ°ûH ,áfƒ∏°TôH ‘ É k«dÉM √É°VÉ≤àj …òdG

 ¢ûà«fÉ«H"  :áØ«ë°üdG  âaÉ°VCGh  .ÒÑc

 …ƒæj ∂dòd ,¬ÑJGQ ¢†«ØîJ Iôµa ¢†aôj

 ¬©e  áeQÉ°U  äGAGôLEG  PÉîJG  áfƒ∏°TôH

 ,ôjô≤àdG QÉ°TCGh ."π«MôdG ≈∏Y √QÉÑLE’

 IOƒ©dG  IôµØd íàØæe ¢ûà«fÉ«H ¿CG  ¤EG

 ≈∏Y ºª°üe ¬æµd ,‹É£jE’G …QhódG ¤EG

 ™«HÉ°SC’G  ¿ƒµà°Sh  ,¬ÑJGôH  ®ÉØàM’G

 .É°SQÉÑdG IQGOEG ÚHh ¬æ«H IôJƒàe á∏Ñ≤ŸG

 ‘  Gó«Mh  Éª°Sƒe  ¢ûà«fÉ«H  ≈°†bh

 ∞«°üdG º°†fG Éeó©H ,áfƒ∏°TôH ±ƒØ°U

 »∏jRGÈdG ™e á«dOÉÑJ á≤Ø°U ‘ »°VÉŸG

 ácQÉ°ûŸÉH  ßëj  ⁄  ¬æµd  ,ƒ∏«e  ôKQBG

 øª°V øµj ⁄ å«M ,Üƒ∏£ŸG πµ°ûdÉH

.¿Éeƒc ódÉfhQ ÜQóŸG äÉjƒdhCG

  IQOÉ°üdG  á«fÉÑ°SE’G  ∞ë°üdG  âØàMG

 …òdG  »FóÑŸG  ¥ÉØJ’ÉH  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG

 ºéædG  ™e  áfƒ∏°TôH  …OÉf  ¬«dEG  π°UƒJ

 ¢Uƒ°üîH  »°ù«e  π«fƒ«d  »æ«àæLQC’G

 íLôŸGh  Úaô£dG  ÚH  ójó÷G  ó≤©dG

 ∞«°U ≈àM ,º°SGƒe á°ùªÿ ôªà°ùj ¿CG

 hófƒe)  áØ«ë°U  äöûfh  .2026

 IQƒ°U á«°ù«FôdG É¡àëØ°U ‘ (ƒØ«JQƒÑjO

 »°ù«e) Üƒàµe ¬Ø∏Nh áfƒ∏°TôH ¢ü«ª≤d

.(ΩGƒYCG 5

 »æ«àæLQC’G ºLÉ¡ŸGh áfƒ∏°TôH ¿CG äócCGh

 ¿ÉHÎ≤j ÉeÉY 34`dG ÖMÉ°U Ωö†îŸG

 QGôªà°SG ¢Uƒ°üîH ¥ÉØJ’ π°UƒàdG øe

.2026 ≈àM "çƒZÈdG"
 ¢†ØN ≈∏Y ≥aGh  ƒ«d  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 QGôbEG ô¶àæj …OÉædG ¿CGh %50 áÑ°ùæH ¬ÑJGQ

.ó≤©dG π«é°ùàd Éé«∏dG á£HGQ

 á«°VÉjôdG (äQƒÑ°S) äöûf É¡ÑfÉL øe

."2026..»°ù«e" âÑàch »°ù«Ÿ IQƒ°U

 ¿CG  á«fƒdÉàµdG  áØ«ë°üdG  âë°VhCGh

 »°ù«e ™e »FóÑe ¥ÉØJ’ π°UƒJ É°SQÉÑdG

 …CG  2026  ≈àM  ¬aƒØ°üH  ôªà°ùj  »µd

.√ôªY øe 39`dG πªµ«°S Éªæ«M

 »°ù«e  á«dÉãÃ  áØ«ë°üdG  äOÉ°TCGh

 ôªà°ùj »µd ¬ÑJGQ ¢†ØN ≈∏Y ¬à≤aGƒeh

.ÉfGôLhÓÑdG ¢ü«ªb AGóJQG ‘

 ójóéàH  (ÉcQÉe)  áØ«ë°U  âªàgG  Éªc

 É¡àëØ°U  ‘  äöûfh  »°ù«e  ó≤Y

 É¡æµd  ,(»FóÑe  ¥ÉØJG  ..»°ù«e)  ¤hC’G

 á«dOÉÑàdG á≤Ø°üdG ≈∏Y É¡eÉªàgG äõcQ

 ,ójQóe ƒµ«à∏JCGh áfƒ∏°TôH ÚH á∏ªàëŸG

 ¿Gƒ£fCG  »°ùfôØdG  IOƒY  ¢Uƒ°üîH

 ¢SƒµfÓÑ«NhôdG Ωƒég õjõ©àd ¿ÉeõjôL

.É°SQÉÑ∏d õjƒé«f ∫hDhÉ°S ∫É≤àfG πHÉ≤e

 ÉHƒc Ö≤∏H GôNDƒe êƒJ ób »°ù«e ¿Éch

 ¤hC’G  Iôª∏d  ÚàæLQC’G  ™e  ÉµjôeCG

 iƒbCG øe íÑ°ü«d ,πjRGÈdG ÜÉ°ùM ≈∏Y

 Iôª∏d á«ÑgòdG IôµdÉH RƒØ∏d Úë°TôŸG

.√QGƒ°ûe ‘ á©HÉ°ùdG

 øY  ,…ô£≤dG  áaGô¨dG  …OÉf  ø∏YCG

 ÉjQófCG  ‹É£j’G  ÜQóŸG  ™e  √óbÉ©J

 ÖjQóJ  áª¡e  ‹ƒàd  Êƒ«°ûJÉeGÎ°S

 »Höü∏d  ÉØ∏N  Úª°Sƒe  IóŸ  ≥jôØdG

 ó©H …OÉædG øY πMQ …òdG ¢ûà«aƒfÉcƒj

. ≥jôØ∏d ÜQóªc ÉªgÉ°†b Úª°Sƒe

 »°VÉŸG º°SƒŸG ≈¡fCG …òdG áaGô¨dG Ωóbh

 ∫ÓàMÉH  ô£b  Ωƒ‚  …QhO  ádƒ£H  øe

 ¬HQóe ,á£≤f 33 ó«°UôH ™HGôdG õcôŸG

 ô“Dƒe ∫ÓN øe ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd ójó÷G

 ô≤Ã AÉ©HQC’G ∫hC’G ¢ùeCG  ó≤Y »Øë°U

.…OÉædG

 ô“DƒŸG  ‘  ‹É£jE’G  ÜQóŸG  ∫Ébh

 …óLGƒàd ó«©°S ájGóÑdG ‘" :»Øë°üdG

 …OÉf  ‘  πª©dÉH  ±öûJCGh  ô£b  ‘

 »àdG  »g  …OÉædG  áÑZQh  ,áaGô¨dG

."áª¡ŸG √òg ∫ƒÑ≤d á≤ãdG »æàëæe

 ≈∏Y  πª©f  ¿CG  Éæ«∏Y  Öéj"  :OGRh

 ,OƒYƒdG  Ëó≤J  ¢ù«dh  Ö©∏ŸG  ¢VQCG

 ájô£≤dG  ájófC’G  øY  ÒãµdG  ±ôYCGh

 …OÉf  ƒgh  áaGô¨dG  …OÉf  É¡æª°V  øeh

 ‘  ÒÑc  ìƒªW  ¬jódh  Qƒ£àeh  ÒÑc

 πLCG øe …ó¡L πc ∫òHCÉ°Sh ,ä’ƒ£ÑdG

 »æfCGh á°UÉN ≥jôØdG ™e π°†aC’G Ëó≤J

 á∏°UGƒe ‘ IÒÑc »àÑZQh ìƒªW ÜQóe

."…OÉædG ™e Qƒ£àdG

 ,ÚaÎëŸG  ∞∏Ÿ  áÑ°ùædÉH"  :±É°VCGh

 ,AÉª°SC’ÉH ¿B’G ≈àM º°ùëj ⁄ ôeC’G ¿Éa

 ÚH øe π°†aC’G QÉ«àNG ƒg ºgC’G øµdh

 ,≥jôØdG  á«é«JGÎ°SG  ò«Øæàd  ÚÑYÓdG

 ™e  ≥«°ùæàdÉH  á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓNh

 …OÉædG  ¢ù«FQh  IôµdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ

 Éæë‚ »àdG AÉª°SC’G øY ¿ÓYE’G ºà«°S

 ‘  ÉfQÉµaCG  ≥«Ñ£àd  ÉgQÉ«àNG  ‘

 :áaGô¨dG ÜQóe ™HÉJh ."πÑ≤ŸG º°SƒŸG

 ≥«≤– ≈∏Y óªà©J á«ÑjQóàdG ÉæàØ°ù∏a"
 ,ÚÑYÓd É¡∏≤æd ºgC’G »gh ,äGQÉ°üàf’G

 á«dÉ£jE’G á°SQóŸG ‘ äCÉ°ûf »æfCG ºZQh

 10 ‹GƒM É«dÉ£jEG êQÉN â∏ªY »æfCG ’EG

."ΩGƒYCG

 ∫Éb 2022 ,∫ÉjófƒŸ ô£b º«¶æJ øYh

 ô£b ‘ ádƒ£ÑdG º«¶æJ" :áaGô¨dG ÜQóe

 πÑ≤j ™«ª÷G π©éjh ,πgòe  ôeCG Èà©j

 áaGô¨dG  ¢VôY â∏Ñb »æfCG  ’EG  ,¢Vô©dG

 ó©H  ÉfQÉµaCG  ≥aGƒJh  …OÉædG  áÑZôd

."…OÉædG ¢ù«FQ ™e »°Sƒ∏L

 ‘ ÚÑYÓdG øe GOóY ±ô©j ¬fCG í°VhCGh

 ¢ùjQƒJ ó°ùdG ÖY’ πãe …ô£≤dG …QhódG

 ≥HÉ°ùdG π«MódG ÖY’ á«£Y øH …ó¡ŸGh

 ‘É°ûJ  ÊÉÑ°SE’G  ÜQóŸG  ÖfÉL  ¤EG

 ∫hC’G »ÑjQóàdG ¬ª°Sƒe ‘ ÊÉY …òdG

 èFÉàf Ëó≤J ‘ í‚ ¬æµdh ,ó°ùdG ™e

 Gó«©H ¿Éch »°VÉŸG º°SƒŸG ∫ÓN Ió«L

.ájófC’G á«≤H øY •É≤ædG ‘

 ¢Vô©dG  ófƒ“QhO  É«°ShQƒH  ¢†aQ

 º°V  πLCG  øe  ,»°ù∏«°ûàd  »MÉààa’G

 øe ≠dÉÑdG ,óf’Ég èæ«dôjEG ≥jôØdG ºLÉ¡e

.É keÉY 20 ôª©dG

 ,"¢ùJQƒÑ°S  …Éµ°S"  áµÑ°T  Ö°ùëHh

 »eÉJ º°V ófƒ“QhO ≈∏Y »°ù∏«°ûJ ¢VôY

 Aõéc ,…hOhCG ¿ƒ°SOƒg ΩƒdÉc hCG ΩÉgGôHCG

 ∂°ùªàj ÊÉŸC’G …OÉædG ¿CG ’EG ,á≤Ø°üdG øe

.Ió°ûH ¬ªLÉ¡Ã

 ºLÉ¡e  ™e  óbÉ©àdG  ‘  Rƒ∏ÑdG  ÖZôjh

 á«Øjó¡àdG IÉfÉ©ŸG ó©H ,∞«°üdG Gòg ,ójóL

 ºZQ ,»°VÉŸG º°SƒŸG ‘ Égƒ¡LGh »àdG

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO Ö≤∏H RƒØdG

 π«NƒJ  ¢SÉeƒJ  ÜQóŸG  ƒÑY’  ó≤àaGh

 ‘Góg  áªFÉb  Qó°üJ  å«M  ,á«∏YÉØdG

 ‘ ,ΩÉgGôHCGh ôfÒa ƒª«J øe πc ≥jôØdG

.§≤a É kaóg 12 ó«°UôH ,ΩöüæŸG º°SƒŸG

 óf’Ég  ¢VÉN  ,iôNC’G  á¡÷G  ≈∏Y

 ™«ªL  ‘  ,IGQÉÑe  41  ófƒ“QhO  ™e

 í‚h ,ÒNC’G  º°SƒŸG ∫ÓN äÉ≤HÉ°ùŸG

.12 áYÉæ°Uh É kaóg 41 π«é°ùJ ‘

 ,ÉehQÉfhO  »éjƒ∏fÉ«L  ¢SQÉ◊G  ióHCG

 ¤EG  ¬dÉ≤àfG  á≤Ø°U  ΩÉ“EÉH  ¬JOÉ©°S

 óàÁ ó≤©H ,¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ±ƒØ°U

.2026 ∞«°U ≈àM

 »ª°SôdG ¬jOÉf ™bƒe ÈY ÉehQÉfhO ∫Ébh

 ™e »éjƒàJ ÚH á©FGQ äÉ¶◊ ¢û«YCG"
 ΩÉª°†f’Gh hQƒ«dG Ö≤∏H É«dÉ£jEG Öîàæe

 Êƒc  ó«©°S"  ™HÉJh  ."¢ùjQÉH  ¤EG

 ,™FGôdG  ≥jôØdG  Gòg  øe  G kAõL  âëÑ°UCG

 CGóHCG ,≥jôY ïjQÉàH ™àªàjh ÒÑc ¢ùjQÉH

."»JÉ«M ‘ GkójóL kÓ°üa

 ó©à°ùeh ,¿Ó«e ‘ äCÉ°ûf ó≤d" ±É°VCGh

 óMCG  ¬fEG  ,¢ùjQÉH  ‘  IójóL  IôeÉ¨Ÿ

 Qƒîa  ÉfCG  Gòd  ,⁄É©dG  ájófCG  π°†aCG

 äGRÉ‚EG ≥«≤ëàd ™∏£JCGh ,Éæg …óLGƒàH

."áª«¶Y

 äÉjQÉÑe  øe  ójó©dG  â©HÉJ"  QÉ°TCGh

 ,™FGQ  ≥jôa  ¬fC’  ,RÉØ∏àdG  ≈∏Y  ¢ùjQÉH

 §°Sh …óLGƒàH Qƒ£à∏d ™∏£JCG ™Ñ£dÉHh

."ΩƒéædG øe áÑcƒµdG √òg

 ,áª¡e á≤HÉ°ùe ∫É£HC’G …QhO" Oô£à°SGh

 ¿CG  âdhÉM ,É¡°VƒN ≈∏Y GkóL ¢üjôM

 ≈∏–CG ,í‚CG ⁄ ∞°SCÓdh ,äGƒæ°ùd É¡Ñ©dCG

."¢ùjQÉH ™e ∂dP ±É°ûàc’ È°üdÉH

 ∫ÓN  øe  É kªFGO  Qƒ£àdG  ‘óg"  Oó°Th

 ó≤d  ,OhóM  ¿hO  ájóL  πµH  ÖjQóàdG

 äGƒæ°ùdG  ‘ á∏«∏b IÈN …ód âªcGôJ

 RƒØdG ójQCG  ,äÉjóëà∏d ó©à°ùe ,IÒNC’G

."ÒgÉª÷G OÉ©°SEGh øµ‡ Qób ÈcCÉH

 ÜQóŸG  ¤EG  kÓ«∏b  âKó–  ó≤d"  QÉ°TCGh

 ¤EG  ‹ƒ°Uh  πÑb  ƒæ«à«cƒH  ƒ«°ùjQhÉe

 ¬fEG  ,»eÉª°†fÉH  Gkó«©°S  ¿Éch  ,¢ùjQÉH

 ó«©°S  ÉfCG  Gòd  ,™FGQ  ¢üî°Th  ÜQóe

."¬©e πª©dÉH

 IÒÑc äGRÉ‚EG  ≥«≤ëàd  ™∏£àf"  √ƒfh

 ,⁄É©dG »ÑY’ π°†aCG ™e ÜQóJCÉ°S ,É k©e

 ó©à°ùe  ,ó«cCÉàdÉH  ø°ù–CÉ°S  ∂dòd

."∫É£HC’G A’Dƒg ™e Ö©∏dGh ÖjQóà∏d

 ó«cCÉàdÉH  ¬JÉëjöüJ  ÉehQÉfhO  ºàNh

 »JGÒa ƒcQÉe ¬æWGƒe ™e çó– ¬fCG ≈∏Y

 ¿Éc  ó≤d"  ¬dƒ≤H  ,hQƒ«dG  ádƒ£H  AÉæKCG

 ,¢ùjQÉH ¤EG  »eÉª°†fÉH Gkó«©°S »JGÒa

 É¡fEG ,Iƒ£ÿG √òg ≈∏Y áÄæ¡àdG ‹ Ωóbh

."‹ áÑ°ùædÉH IôMÉ°S

 ƒëf  ¬à∏°UƒH  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ∫ƒM

 ,ïfƒ«e ¿ôjÉH º‚ ,»µ°ùahófÉØ«d äôHhQ

 ÒÑ°ùJƒg ΩÉ¡æJƒJ ´ÉæbEG ‘ ¬∏°ûØd Gkô¶f

.Úc …QÉg ,…õ«∏‚E’G ‹hódG øY »∏îàdÉH

 Êóæ∏dG …OÉædG ¿CÉH á«Øë°U ôjQÉ≤J äOÉaCGh

 ¬àª«b â¨∏H …òdG ,»à«°ùdG ¢VôY ¢†aQ

.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 100

 "π«e  »∏jO"  áØ«ë°U  âdÉbh

 ‹hDƒ°ùe  ¿EG  ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG,á«fÉ£jÈdG

 ÖMÉ°U ∞bƒe äGQƒ£J ¿ƒÑbGôj »à«°ùdG

 …OÉædG  ™e  ójóéàdG  øe  É keÉY  32`dG

 ≈∏Y  ÚeÉY  »≤ÑJ  πX  ‘  ,…QÉaÉÑdG

 ¬ÑLƒÃ π°üëj …òdG ,‹É◊G √ó≤Y AÉ¡àfG

 »æ«dÎ°SEG ¬«æL ∞dCG 300 øe ÌcCG ≈∏Y

 .É«YƒÑ°SCG

 Üƒ°U πªàëŸG »à«°ùdG ∑ô– ¿CG hóÑjh

 áÑZQ  ≈∏Y  AÉæH  AÉL  ,»µ°ùahófÉØ«d

 …òdG  ,’ƒjOQGƒL  Ö«H  ÊÉÑ°SE’G  ÜQóŸG

 ¿ôjÉH ¤EG …óædƒÑdG ºLÉ¡ŸG Ö∏L ¿CG ≥Ñ°S

.2014 ΩÉY ôM ∫É≤àfG á≤Ø°U ‘ ,ïfƒ«e

 õfÉ«dCG  ‘  ÚeÉY  IóŸ  »FÉæãdG  πªYh

 Ö≤∏H  èjƒààdG  ‘ Éª¡dÓN í‚ ,ÉæjQCG

 ¢SCÉc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÚJôe Éé«∏°SófƒÑdG

 Üƒ°U  ’ƒjOQGƒL  πMôj  ¿CG  πÑb  ,É«fÉŸCG

.2016 ΩÉY …hÉª°ùdG ≥jôØdG

 Iƒ≤H Úë°TôŸG óMCG »µ°ùahófÉØ«d ó©jh

 ,2021 ΩÉ©d ,á«ÑgòdG IôµdG IõFÉL π«æd

 ‘  Éé«∏°SófƒÑ∏d  ÉaGóg  êƒJ  Éeó©H

.É kaóg 41`H »°VÉŸG º°SƒŸG



اأكد �س���يد عب���د احلفيظ، مدي���ر الكرة 

بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه ملواجهة 

كايزر ت�سيفز اجلنوب اإفريقي، يف نهائي 

دوري اأبطال اإفريقيا.

وي�ستعد الهل���ي خلو�ض مباراة نهايئ 

دوري ابطال افريقيا، امام كايزر ت�سيفز 

بطل جن���وب افريقيا، يوم غ���ٍد ال�سبت، 

على ملعب حممد اخلام�ض مبدينة الدار 

البي�ساء املغربية.

وقال عبد احلفيظ ملوق���ع ناديه اليوم 

"الأهلي جاه���ز للنهائي وجميع المور 
ُم�ستقرة متاما يف بعثة الفريق باملغرب، 

وهناك حالة م���ن الرتكيز بني اجلميع؛ 

من اجل الفوز باللقب".

واأ�س���اف مدير الك���رة: "الهلي يتدرب 

بقوة، وهن���اك حالة م���ن التفاوؤل بني 

جميع اف���راد البعثة، كم���ا اأننا نحرتم 

متاما فريق كاي���زر ت�سيفز، ونرف�ض اي 

حماولت للتقليل من���ه، ملجرد انه مل 

يح�سل من قبل على بطولة دوري ابطال 

افريقيا".
و�سدد: "كايزر ت�سيفز و�سل للنهائي على 
ح�ساب فرق كبرية اخرها الوداد املغربي 

يف ن�سف نهاي���ئ البطولة، ما يوؤكد ان 

بط���ل جنوب افريقيا ق���وي، ويقدم كرة 

جماعية".

وختم عبد احلفيظ: "بطل جنوب اإفريقيا 

لدي���ه طموح هو الخ���ر من اجل ح�سد 

اللقب للمرة الوىل. كرة القدم ل تعرتف 

بال�سماء ول بالتاريخ".

اأعلن نادي احلزم ال�ساعد حديثا للدوري ال�سعودي 

للمحرتف���ني، تعاقده مع ذع���ار العتيبي قادما من 

الهالل، لتدعيم �سفوفه بال�سوق ال�سيفية احلالية.

وغ���رد احل���زم عرب ح�ساب���ه الر�سمي عل���ى موقع 

التوا�سل الجتماعي "تويرت"، م�ساء اليوم: "الالعب 

ذعار العتيب���ي ميثل الفريق الك���روي الأول بنادي 

احلزم ملدة 3 �سن���وات يف �سفقة انتقال قادما من 

الهالل".

ورحب النادي على طريقته اخلا�سة بالوافد اجلديد 

ذعار العتيبي، بقوله "ذعار العتيبي حزماوي حتى 

2024"، واأرفق �سورتني من توقيعه على عقد انتقاله 

بح�سور رئي�ض احلزم عب���د اهلل املقحم، متمنيا له 

التوفيق مع الفريق باملو�سم الريا�سي اجلديد.

ويف �سي���اق اآخر، وا�س���ل فريق احل���زم تدريباته 

مبع�سك���ره العدادي اخلارجي باملجر، حتت اإ�رشاف 

امل���درب هيل���در كري�ستوفاو، وذل���ك على فرتتني 

�سباحي���ة وم�سائية، ا�ستع���دادا للمو�سم الريا�سي 

اجلديد )2022-2021(.

دبي  �� وام :

 �سارك احت���اد الإمارات لك���رة القدم يف 

ور�سة عمل النزاهة الريا�سية التي نظمها 

احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم بالتعاون مع 

�رشكة �سبورت رادار املتخ�س�سة يف هذا 

املجال وذلك مب�ساركة ممثلي الحتادات 

الوطنية الأع�ساء يف احت���اد غرب اآ�سيا 

حيث مثل احت���اد الكرة حمده ال�سام�سي 

رئي�ض ق�سم القيد والت�سجيل.

ت�سمنت الور�سة - التي اأقيمت عرب تقنية 

الت�سال املرئي - عرو�سًا تقدميية �ساملة 

حول النزاهة وال�سفافي���ة يف كرة القدم 

واأمثلة عن املواق���ف التي ميكن اأن تزيد 

من خماطر التالع���ب بنتائج املباريات 

والتداب���ري الوقائية املختلف���ة املتاحة 

للتعام���ل مع هذا الأمر وم���اذا ي�ستخدم 

اأ�سحاب امل�سلحة يف الريا�سة ملكافحة 

الف�ساد الريا�سي ب�سكل عام وطرق الوفاء 

بالتزامات النزاهة داخل وخارج امللعب.

وحر����ض امل�سارك���ون يف الور�سة على 

التفاع���ل م���ع املحا�رشي���ن وتبادل���وا 

مناق�س���ات حي���ة ح���ول جمموع���ة من 

املوا�سيع.

تواجه العديد من الأندية التون�سية، 

م�س���اكل مالي���ة تعرق���ل جهودها 

للحفاظ على اأبرز الالعبني وجتديد 

العقود، قب���ل انطالق املو�سم اجلديد 

من الدوري املمتاز.

التجدي���د  مفاو�س���ات  وت�سط���دم 

على  باحل�سول  الالعبني  مبطالبات 

امل�ستحقات املالية املتاأخرة.

وتعاين عدة اأندية من تراكم الديون 

وتاأخر دف���ع م�ستحق���ات الالعبني 

ب�سبب الأزمة املالية امل�ستمرة منذ 

و�س���ط جائحة  وتفاقمت  �سن���وات، 

كورونا.

وياأتي الإفريقي عل���ى راأ�ض الأندية 

املتع���رة، اإذ ي�سع���ى لتجديد عقود 

لعبي���ه البارزي���ن، يف ظ���ل عقوبة 

منعه من اإبرام �سفقات جديدة ب�سبب 

الديون.

ويرغ���ب الإفريق���ي يف جتديد عقود 

10 لعبني انتهى ارتباطهم بالفريق 

يف 30 يونيو/حزيران املا�سي، وهم 

اأحم���د خليل و�ساب���ر خليفة وزهري 

الذوادي وو�سام ب���ن يحيى وحمزة 

العقربي وب���الل العيفة وغازي عبد 

ال���رزاق ومه���دي ال���وذريف وعاطف 

الدخيلي و�سيف الدين ال�رشيف.

وقال عل���ي علول املتح���دث با�سم 

الإفريق���ي "علين���ا تاأم���ني املبالغ 

الالعبني  م���ن م�ستحقات  املتاأخرة 

اأو ق�سط كبري منها، حتى نتمكن من 

الدخول يف مفاو�سات معهم".

واأ�ساف" بداأن���ا يف املفاو�سات مع 

العدي���د من الالعب���ني، واقرتبنا من 

الو�سول لتفاق معهم لال�ستمرار مع 

الفريق".

يف املقاب���ل، اختار لعب���ون، عدم 

ب�سب���ب عدم  والرحي���ل  التجدي���د 

احل�سول عل���ى م�ستحقاتهم املالية 

منذ فرتة طويلة مثل كينج�سالي اإيدو 

وكينج�س���الي �سوكاري وحممد علي 

من�رش ثالثي ال�سفاق�سي.

وقال من�رش لعب و�سط ال�سفاق�سي 

لل�سحفيني "انتهى ارتباطي بالفريق. 

متاأخرة،  مالي���ة  م�ستحق���ات  لدي 

اأتطلع حلل ودي للح�سول على بقية 

م�ستحقاتي".

وذكرت تقارير اأن لعبي ال�سفاق�سي 

الفائ���ز بكاأ�ض تون����ض يف املو�سم 

املا�سي، رف�س���وا العودة للتدريبات 

ا�ستعداًدا للمو�سم اجلديد ب�سبب تاأخر 

امل�ستحقات.

وانتهت عقود العدي���د من الالعبني 

يف ت�سكيلة الرتجي بطل الدوري مثل 

احلار����ض معز ب���ن �رشيفية و�سامح 

الدرب���ايل وحممد اأم���ني بن حميدة 

وخليل �سمام وطه يا�سني اخلني�سي 

وحمم���د اأم���ني امل�سكين���ي وماهر 

بال�سغري.

ول يواج���ه الرتج���ي، م�ساكل مالية 

على غ���رار الإفريق���ي وال�سفاق�سي، 

لكنه رمبا ينتظ���ر التفاق مع مدرب 

جديد لتحديد خياراته من الالعبني.

ومل يح���دد الحت���اد التون�سي لكرة 

القدم، موعًدا لنطالق املو�سم اجلديد.

اأ�س���در الن���ادي ال�سفاق�س���ي  اأم�ض 

الأربع���اء بيان���ا يعلم في���ه كافة 

الالعب���ني املنتمني للفري���ق الأول 

اأن���ه تقرر تاأجيل موع���د العودة اإىل 

للمو�سم  والتح�س���ريات  التماري���ن 

الريا�س���ي 2022/2021 اإىل ح���ني 

حتديد موع���د انطالق ن�ساط الدوري 

املمتاز من ط���رف الحتاد التون�سي 

لكرة القدم.

وتابع النادي يف بيانه "�ستتوا�سل 

متارين فري���ق النخبة ب�سفة عادية 

ومثلما كان مقررا لها".

اأم����ض مبركب  وح����رش الالعب���ون 

الإدارة بت�سوية  ال�سفاق�سي وطالبوا 

من  ومتكينهم  املالي���ة  و�سعياتهم 

م�ستحقات عديد الأ�سهر املتاأخرة. 

وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأن اإدارة النادي 

ال�سفاق�سي توا�سل م�ساعيها لختيار 

املدرب اجلديد لتعوي�ض حمادي الدو 

الذي مت���ت اإقالته يف الفرتة الأخرية 

دون تق���دمي اأي تو�سيح���ات ح���ول 

اأ�سب���اب الإقالة خ�سو�س���ا واأن هذا 

املدرب قاد الفري���ق للح�سول على 

كاأ�ض تون�ض.
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الك�سف عن  م�سير جوميز 

مع الهالل

اأزمة تجديد العقود توؤرق الأندية التون�سية ال�سفاق�سي يعلن تاأجيل انطالق 
تح�سيراته

الريا�ضة

عبد الحفيظ: متفائلون .. والكرة 

ل تعترف بالتاريخ

ك�سف م�سدر داخل اأروقة نادي الهالل ال�سعودي، 

م�س���اء اأم����ض الأول الأربعاء، م�س���ري املهاجم 

الفرن�س���ي بافيتيمبي جوميز، الذي ينتهي عقده 

مع الزعيم خالل الأ�سهر القليلة القادمة. 

واأك���د م�سدر : "عالق���ة اإدارة الزعيم مع جوميز 

ممت���ازة للغاية، والإدارة لديه���ا توجه بالإبقاء 

على املهاجم الفرن�سي لقيادة الفريق يف املو�سم 

الق���ادم".  واأو�س���ح: "�سيتم يف الأي���ام القليلة 

القادمة فتح ملف جتديد عقد بافيتيمبي جوميز، 

وذلك بعد الت�ساور مع املدرب الربتغايل ليوناردو 

جاردمي". و�س���دد على اأن النطباع���ات الأولية 

للمدرب الربتغ���ايل حول م�ست���وى بافيتيمبي 

جوميز جيدة، وهذا ما قد ي�رشع من عملية اإنهاء 

ملف جتديد العقد.

وت���رددت العديد من الأنباء موؤخرا تفيد باقرتاب 

رحيل ه���داف ال���دوري ال�سع���ودي يف املو�سم 

املا�سي، اإىل تركيا اأو اأحد الأندية الأوروبية. 

ويلعب جوميز )35 عاما( رفقة الهالل منذ �سيف 

عام 2018 قادًما من جالطة �رشاي، وح�سد لقب 

هداف الدوري باملو�سم املن�رشم بر�سيد 24 هدفا.

وح�س���د "اأ�س���د اله���الل" لقب ال���دوري مرتني 

متتاليتني، بالإ�سافة للق���ب كاأ�ض امللك، ولقب 

دوري اأبط���ال اآ�سيا كاأف�سل ه���داف ولعب، كما 

قاد الزعي���م لكاأ�ض العامل لالأندية 2019 واإحراز 

املركز الرابع.

اتحاد كرة القدم ي�سارك في ور�سة عمل النزاهة 
الريا�سية

توا�سلت احتف���الت اأن�سار الوداد 

يف كل املدن املغربية، وحتديدا يف 

الدار البي�س���اء، اإىل �ساعة متاأخرة 

من ليلة اأم����ض الأول الأربعاء، يف 

اأعقاب تتويج الفريق بلقب الدوري 

املغربي

وف���از الوداد اأم�ض عل���ى مولودية 

وج���دة )2-0(، لريف���ع الفارق مع 

غرميه التقلي���دي الرجاء، �ساحب 

املركز الث���اين، اإىل 11 نقطة على 

بعد 3 جولت من نهاية امل�سابقة.

واأطلق���ت جماهري ال���وداد العنان 

لكل اأ�سكال الفرحة، كما ا�ستخدمت 

املفرقعات وال�سماريخ ب�سكل هائل.

و�سادف���ت بعث���ة الأهل���ي ه���ذه 

وتفاعل���ت معها، كما  الحتفالت 

تفاعل اأن�سار الوداد مع وفد الفريق 

امل�رشي، واأعربوا ع���ن دعمهم له 

يف نهائ���ي دوري اأبط���ال اإفريقيا، 

الذي �سيخو�سه اأمام كايزر ت�سيفز 

اجلنوب اإفريقي، ي���وم غد ال�سبت، 

على ملعب حممد اخلام�ض بالدار 

البي�ساء.

بعثة الأهلي تتفاعل مع احتفالت 

الوداد العارمة

عمرو وردة على رادار جالطة �سراي

دخل الالعب امل�رشي عم���رو وردة جناح باوك 

اليون���اين دائرة اهتمامات ن���ادي جالطة �رشاي 

الرتكي يف املو�سم املقبل.

وبح�سب تقرير ن�رشه موقع )a spor( الرتكي 

فاإن وردة قد يكون بدياًل لالعب هرني اأونيكورو 

جنم جالطة �رشاي الذي رحل عن الفريق.

واأ�س���ار التقري���ر اإىل اأن خ���الف وردة مع مدربه 

الروماين رازف���ان لو�سي�سكو املدير الفني لفريق 

باوك قد ي�سهل مهمة جالطة �رشاي يف احل�سول 

على خدمات الالعب.

وكان عم���رو وردة قد رد عل���ى تقارير طرده من 

م���ران فريقه خالل الأي���ام املا�سية بعدما ن�رش 

�سوراً ل���ه يف التدريبات ب�سكل طبيع���ي اإل اأن 

تقارير �سحفية يونانية توؤكد توتر العالقة بينه 

وبني مدربه.

الحزم يتعاقد مع لعب 
الهالل



اأبوظبي-الوحدة

يغ���ادر من مدين���ة كي�صين���او عا�صمة 

مولدوفا يوم غد ال�سبت منتخب اجلودو 

التدريب���ي  الأول يف خت���ام مع�سك���ره 

امل�سرتك مع منتخب مولدوفا الذي اأقامه 

هناك ا�ستعدادا لدورة الألعاب الريا�سية 

الأوملبي���ة التي تق���ام يف مدينة طوكيو 

الياباني���ة خالل الفرتة م���ن 23 يوليو/

مت���وز احل���ايل وحت���ى 8 اأغ�سط�س/اآب 

2021)اأوملبي���اد طوكي���و 2020 (، وذلك 

مب�سارك���ة الثنائي املكون م���ن فيكتور 

�سكرتوف الذي ي�سارك يف مناف�سات وزن 

حت���ت 73 كلغ واإيفان رومارنكو يف وزن 

حتت 100 كلغ واملدرب املالديفي باكال 

فيا�سي�سالف .. فيما يتواجد هناك ال�سيد 

نا�رس التميمي اأمني ال�رس العام لالحتاد 

اأمني �سن���دوق الحتاد ال���دويل للجودو 

الدويل  الحت���اد  اجتماع���ات  حل�س���ور 

للجودو التي تعقد على هام�س الدورة.

وحر����س �سع���ادة حمم���د ب���ن ثعلوب 

الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو 

التحدث للبعثة قبل مغادرتها عرب تقنية 

الفيديو متمني���ا لالعبني التوفيق خالل 

م�ساركتهم املقبل���ة موا�سلة مل�ساركات 

ج���ودو الإمارات يف ال���دورات الوملبية 

التي كان اآخرها يف دورة ريودي جانريو 

الربازيلية يف 2016 ، والتي حقق خاللها 

الالعب توما �سريجيو برونزية وزن حتت 

81 كلغ بف���وزه على بطل ايطاليا ماتيو 

ماركو نت�سيني يف مباراة املركز الثالث.

 وذك���ر - ان م�ساركة اجلودو يف الدورة 

املقبلة �سيكون مميزا لتواجد 393 لعبا 

ولعب���ة يف مناف�سات اجل���ودو من 129 

دول���ة من بينهم 200 لعب و193 لعبه 

وهناك 6 لعبني �سم���ن فريق الالجئني 

للجودو ال���ذي ي�سارك لأول م���ره .. وقد 

اأرتفع عدد املنتخبات العربية امل�ساركة 

يف اجلودو اإىل 13 دولة وهي - منتخبات 

الإم���ارات ، م�رس ، ال�سعودي���ة، الأردن ، 

قط���ر ، اجلزائر، لبن���ان ، املغرب ،تون�س 

وفل�سط���ني ،ال�سودان ال���ذي ي�سارك لأول 

مره وقد ان�س���م للقائمة العربية موؤخرا 

املنتخبني الليبي واليمني .
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اأبوظبي- )الوحدة( 

توج "زين زايبرييون" بطاًل ل�سباق 

كاأ����س الوثب���ة �ستاليونز مل�سافة 

2000 مرت، وال���ذي اأقيم  مب�سمار 

لنجفيلد باململك���ة املتحدة يوم 

اأم����س  الأول )الأربع���اء (، �سمن 

�سمو  �سباقات  مهرج���ان  برنامج 

ال�سي���خ من�سور بن زايد اآل نهيان 

العاملي للخيول العربية الأ�سيلة.

ويقام ال�سب���اق تنفيذاً لتوجيهات 

�سمو ال�سيخ من�س���ور بن زايد اآل 

نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة، حيث تهدف 

�سل�سل���ة كاأ�س الوثب���ة �ستاليونز 

اإىل ت�سجي���ع مربي خيول ال�سباق 

ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيًا  العربية، 

املهرجان.

و"زي���ن  ليف���ي  �س���ون  وك����رس 

زايبريي���ون" غياب���ًا مل���دة ثالث 

�سن���وات ع���ن من�س���ات التتويج 

للخيول الفائ���زة للمالك واملربي 

بول �سيمونز، عندما ح�سلوا على 

الوثب���ة �ستاليونز مب�سمار  كاأ�س 

لنجفيلد، بف���ارق راأ�س عرب جهاز 

الفوتو فين�س.

وظفر "زي���ن زايبرييون" وهو اأحد 

خم�س���ة خيول باإ����رساف املدرب 

ال�سب���اق،  بي���ت همر�س���الي يف 

 2000 باللق���ب املمتد مل�ساف���ة 

مرت، بعد �رساع مرير مع و�سيفه 

"كاي���اك" ليف���ر م���ور ري�سن���ج 
وقي���ادة  هاري����س  با�رسافج���ني 

الفار�سة �سريينابروذرتون.

وقط���ع اب���ن "نوري�س���ك املوري 

 2:19:28 امل�سافة يف زمن وقدره 

دقيق���ة، فيم���ا ج���اء يف املركز 

الثالث بف���ارق طولني "اجلواهر" 

ل�ستي���ف باكويل باإ����رساف نف�س 

املالك وقيادة دانييل الي�س.

وقال املال���ك �سيمونز : "كان اآخر 

فائ���ز يل قبل ثالث �سن���وات مع 

اأخيه غري ال�سقيق "زين زاكيل�س" 

ال���ذي اأبليت معه جي���داً، ا�ستحق 

الف���وز حقًا،  ه���ذا  "زايبريي���ان" 
فقد ح���ل يف املي���زان يف جميع 

م�ساركات���ه وتط���ور يف �سباقات 

التكافوؤ.

"مل يرتكب اأي خطاأ، اأعطاه اجلواد 
"كاي���اك" �سباًقا جي���داً يف عمق 
امل�ستقي���م حت���ى خ���ط النهاية، 

وق���اده �سون ب�سورة رائعة ودربه 

بيت برباعة بالطبع".

وافق امل���درب هامر�سل���ي قائاًل: 

"رائ���ع األي�س كذلك؟ ع���ن جدارة، 
نحن م����رسورون ج���دا معه، من 

اجليد احل�سول على فائز اآخر على 

الالئح���ة، �سنلقي نظرة ونرى اأين 

ميكننا الذهاب معه بعد ذلك". 

ويدع���م ويرعي املهرج���ان دائرة 

الثقاف���ة وال�سياح���ة، وجمل����س 

والأر�سيف  الريا�س���ي،  اأبوظب���ي 

الرئي�س���ي،  ال�رسي���ك  الوطن���ي 

الر�سم���ي،  ال�رسي���ك  وات�س���الت 

ال�رسي���ك  لالأع���الف  والوطني���ة 

ال�سرتاتيج���ي، وط���ريان الإمارات 

اأي�سًا  ويرع���ي  الر�سمي،  الناق���ل 

امل�سعود � ني�سان، واأريج الأمريات، 

وعم���ري ب���ن يو�س���ف لل�سفريات، 

وقن���اة يا�س، والحت���اد الن�سائي 

لالأمومة  الأعلى  واملجل�س  العام، 

والطفولة، و�رسك���ة فيول، ونادي 

اأبوظب���ي للفرو�سي���ة، وجمعي���ة 

الإمارات للخيول العربية الأ�سيلة. 

»زين زايبيريون« يفوز بكاأ�ش الوثبة بالفوتو فين�ش

في ال�سالة المغطاة بـ»ال�سارقة للفرو�سية« اليوم..

6 مناف�سات لقفز 
الحواجزفي الأ�سبوع الرابع 

بالمو�سم ال�سيفي

منتخب الجودو يكمل ا�ستعداداته قبل �سفره 

غداً اإلى طوكيو

ال�سارقة )الوحدة(

على ميدان ال�سال���ة املغطاة؛ مكيفة الهواء، 

مبركز ال�سارق���ة للفرو�سي���ة، تتوا�سل اليوم 

مناف�س���ات قفز احلواج���ز يف الأ�سبوع الرابع 

باملو�س���م ال�سيف���ي، والذي ينظم���ه احتاد 

الفرو�سي���ة وال�سباق، ويقيم جميع مناف�ساته 

يف ال�س���الت املغطاة، مكيفة الهواء، برعاية 

الإم���ارات لوجنني  لوجن���ني، راعي���ة دوري 

لقفز احلواج���ز، وبالتعاون م���ع نادي تراث 

الإمارات الذي ا�ست�ساف منها اأول مناف�ستني 

يف �سال���ة �سلطان بن زايد الك���ربى، ونادي 

ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق، الذي ي�ست�سيف 

منه���ا ثالث مناف�س���ات اأ�سبوعي���ة، ويختتم 

املو�سم ببطولة دولية لقفز احلواجز من فئة 

النجمتني، يف الفرتة من )12 � 14( اأغ�سط�س 

الق���ادم، وهي املرة الأوىل الت���ي ت�سهد فيها 

ميادين الفرو�سية يف الإمارات تنظيم بطولة 

دولية للقفز خالل ف�سل ال�سيف.

وت�ستمل املناف�سات على �ستة اأ�سواط تقام يف 

يومني، وحتكم مبوجب قوانني الحتاد الدويل 

الإم���ارات للفرو�سي���ة، وتقام بواقع  واحتاد 

ثالثة اأ�سواط يف كل يوم، اأوىل مناف�سات اليوم 

تب���داأ يف الثانية بعد الظهر، ب�سوط مل�ساركة 

الفر�س���ان املبتدئ���ني، والأ�سب���ال واأ�سحاب 

خي���ول القفز ال�سغرية عم���ر )4 � 5( �سنوات، 

مبوا�سف���ات  اجلولة الواح���دة، على حواجز 

)105 � 110( �س���م، ويليه �سوطان للم�ساركة 

املفتوح���ة على حواجز )130( و)115 � 120( 

�سم، مما يتيح فر�س���ة امل�ساركة اأمام جميع 

فئات الفر�سان والفار�سات، ومناف�سات اليوم 

الث���اين )ال�سبت(، تبداأ ب�س���وط من مرحلتني 

لفئات الأ�سا�س الث���الث )املبتدئني والأ�سبال 

وخيول القفز ال�سغ���رية(، على ذات الرتفاع 

)105 � 110( �س���م، ويلي���ه �سوطان الأول من 

جول���ة مع متايز للم�سارك���ة املفتوحة على 

حواجز)135( �س���م، ثم �سوط اخلتام بحواجز 

يبلغ ارتفاعها )120( �سم.

محمد بن ثعلوب خاطبهم

تنطل���ق  اليوم اخلمي����س، مناف�سات 

الن�سخة الثاني���ة لبطولة غرب اآ�سيا 

لك���رة القدم الإلكرتوني���ة، التي تقام 

حتت مظلة الحتاد الدويل لكرة القدم 

ملدة يوم���ني، مب�سارك���ة 4 احتادات 

وطني���ة، وهي الإم���ارات، ال�سعودية، 

الكويت وقطر.

وتاأت���ي م�سارك���ة الإم���ارات، �سمن 

التعاون القائم ب���ني احتاد الإمارات 

لك���رة الق���دم، مع جمعي���ة الإمارات 

وميث���ل  الإلكرتوني���ة،  للريا�س���ات 

منتخبه���ا 4 لعبني، وهم را�سد عبيد 

الزعاب���ي، اأحم���د �سعي���د ال�سويدي، 

عمر حممد احلم���ادي واإبراهيم اأحمد 

العو�سي.

ويخو����س منتخ���ب الإم���ارات غًدا، 

6 مباري���ات اأم���ام منتخب���ات قطر 

حي���ث  والكوي���ت،  وال�سعودي���ة 

ال���دوري  البطول���ة بنظ���ام  تلع���ب 

م���ن مرحلت���ني، ذهاًبا عل���ى من�سة 

عل���ى  واإياًب���ا   ،PlayStation
.Xbox من�صة

ويح�سل املنتخب الفائز يف كل مباراة 

على 3 نقاط، ونقطة واحدة يف حالة 

التعادل، و�سف���ر يف حالة اخل�سارة، 

الثاين، واعتم���اًدا على  الي���وم  ويف 

الرتتيب النهائي بعد ختام مناف�سات 

املرحل���ة الأوىل، تخو�س املنتخبات 

امل�ساركة مناف�سات املرحلة الثانية.

ويلعب يف املرحل���ة الثانية، الفريق 

�ساح���ب املرك���ز الأول م���ع الفريق 

�ساح���ب املركز الثاين لتحديد الفائز 

بالبطول���ة، ويلع���ب الفريق �ساحب 

املرك���ز الثالث مع الفري���ق �ساحب 

املركزين  الراب���ع لتحدي���د  املرك���ز 

الثالث والرابع.

4 لعبين يمثلون الإمارات في بطولة 

غرب اآ�سيا الإلكترونية

د�سنت اإدارة احلكام بالحتاد الإماراتي 

لك���رة الق���دم، �سل�سل���ة حما�رساتها 

التحكيمية املتعلقة بقانون كرة القدم، 

وتقنية حكم الفيديو امل�ساعد لالعبي 

الفريق الأول باأندية املحرتفني.

ومت اإلق���اء اأول حما����رسة لالعب���ي 

الفريق الأول وال�سباب واجلهاز الفني 

والإداري لن���ادي �سباب الأهلي، و�سهد 

املحا�رسة، عمر يربودي، الأمني العام 

امل�ساعد لل�سوؤون الفنية بالحتاد.

وقدم���ت اإدارة احل���كام، املحا����رسة 

الفجرية، مب�ساركة لعبي  الثانية يف 

الفري���ق الأول واجلهاز الفني والإداري 

لنادي بني يا����س، ويتوا�سل برنامج 

حما�رسات اإدارة احلكام، يوم اخلمي�س، 

يف نادي احتاد كلباء.

وياأتي ذل���ك �سمن برناجمها املعتمد 

من جلنة احل���كام، وال���ذي ي�ستهدف 

كافة منت�سب���ي الأندية املحرتفة من 

التعاون امل�سرتك بينها وبني  منطلق 

احتاد الك���رة، وال���ذي ي�سعى خلدمة 

ن�ساط كرة القدم الإماراتية.

وتطرقت املحا�رستان اإىل اأهمية بناء 

عالقة مهني���ة اإيجابية بني الالعبني 

وم�سوؤويل املباريات، واحرتام قرارات 

حك���م املب���اراة وتقبله���ا كونه ينفذ 

قانون اللعبة، وهو م���ن يتخذ القرار 

النهائي وفقًا لكل خمالفة ن�س عليها 

ا �سيا�سة  القانون.كما ا�ستعر�ست اأي�سً

احت���اد الك���رة يف ا�ستخ���دام تقنية 

"تدخ���الت قليلة..  الفيدي���و، بعنوان 

فوائد كث���رية"، والت���ي تعني تدخل 

التقنية يف ح���الت حمددة، ملعاونة 

احلكم يف حتقيق العدالة التحكيمية.

وركزت املحا�رستان على الدور الكبري 

ال���ذي تلعبه التقني���ة يف ن�ساط كرة 

القدم يف كافة امل�سابقات والدوريات 

العاملي���ة، وم�ساهمته���ا يف اتخ���اذ 

القرارات التحكيمية للحالت ال�سعبة.

الكبري  الإيجابي  تاأثريها  وكذلك مدى 

يف عملية اتخاذ تلك القرارات بطريقة 

اأكرث دق���ة، مع التاأكيد عل���ى اأنها لن 

حتق���ق دقة كامل���ة بن�سب���ة %100، 

ولكنه���ا �ستزيد م���ن ع���دد القرارات 

املهمة وال�سحيح���ة وحتقيق العدالة 

التحكيمية.

عر����س  املحا�رست���ان،  وت�سمن���ت 

التعديالت الأخ���رية التي طراأت على 

قانون اللعب���ة مقرتنة مبقاطع فيديو 

حل���الت ت�سلل، ومل�س الك���رة باليد، 

وخمالف���ة منطق���ة اجل���زاء، و�سارك 

اآراءهم  النقا����س واأبدوا  الالعبون يف 

يف العديد من النقاط.

الثنائي  واأدار املحا�رست���ني، كل من 

الإجنلي���زي يل بروب���رت مدي���ر اإدارة 

احلكام، وريت�سارد ميلني املدير الفني 

للح���كام، واأحم���د يعق���وب امل�سوؤول 

الفني للُمقّيمني واملحا�رسين.

اتحاد الكرة يد�سن �سل�سلة محا�سرات تحكيمية لالعبي الأندية

»الميل« يهنئ 

رئي�ش اتحاد األعاب 

القوى ويوؤكد 

تقديم خبراته

دبي –الوحدة:

وجه اخلبري واملحا�رس الدويل لألعاب 

القوى العقيد حمزة جمعه امليل ع�سو 

جمل����س اإدارة الحت���اد �سابقا واحد 

رموز ابناء اللعبة بالتهنئة اخلال�سة 

ل�سع���ادة اللواء الدكت���ور حممد عبد 

اهلل امل���ر مبنا�سبة فوزة مبقعد رئا�سة 

احتاد العاب القوى لل���دورة احلالية 

2020 / 2024 وال�سك���ر مو�سول اىل 

كاأف���ة اع�س���اء الحت���اد املنتخبني، 

وموؤكداً ا�ستعداده لتقدمي كافة خرباته 

يف ام الألع���اب لإخوان���ه مبجل����س 

اإدارة الحت���اد ولأبناء اللعبة، متمنيا 

للجميع التوفيق يف املرحلة املقبلة 

وحتقيق الجنازات امل�رسفة ورفع علم 

الدولة عل���ى من�سات التتويج حمليا 

ودوليا.

برعاية المهرجان العالمي في لنجفيلد



هبط���ت طائرة مروحي���ة من طراز 

بالك هوك تابع���ة للقوات اجلوية 

مبا����رة  ا�ض���طراريا  الأمريكي���ة 

على طريق مزدح���م يف العا�صمة 

الرومانية بوخار�صت.  

وكانت املروحية الأمريكية �ص���من 

ا�صتعرا�صية  �رسب جوي يف طلعة 

الطريان  بي���وم  الحتف���ال  قبي���ل 

الروماين يوم 20 يوليو.

واأفاد �ص���هود عيان باأن املروحية 

بداأت تهوي  الأمريكية  الع�ص���كرية 

فج���اأة، وحلق���ت عل���ى ارتف���اع 

منخف����ض، حمطم���ة م�ص���باحني 

عموميني، قبل اأن تهبط على طريق 

عام.

ومل يك�ص���ف ع���ن �ص���بب الهبوط 

ال�صطراري، كما مل يتم التبليغ عن 

مت�رسرين.

اكت�ص���ف باحث���ون بقاي���ا 

خروف حمنط���ة يف منجم 

حافظت  اإي���ران،  يف  مل���ح 

التي  الرخوة  الأن�صجة  على 

ل تزال ملت�ص���قة بالعظام، 

وفقا للخرباء.

وقام فريق دويل من علماء 

الآث���ار  وعلم���اء  الوراث���ة 

النووي  احلم�ض  ب�صل�ص���لة 

التي  اخل���روف  من مومياء 

يبل���غ عمره���ا 1600 عام، 

والتي ُعرث عليها يف منجم 

املل���ح الإيراين القدمي �ص���هراباد، على 

بع���د حوايل 230 مي���ال من طهران يف 

مقاطعة زجنان.

وُك�ص���ف عن ممار�ص���ات تربية الأغنام 

يف ذل���ك الوقت، وكيف ميكن للتحنيط 

الطبيع���ي اأن يوؤدي اإىل تدهور احلم�ض 

النووي، وفقا للفريق الذي يقوده علماء 

الوراثة من كلية ترينيتي يف دبلن.

ُيزال  الطبيعي���ة، حيث  العملية  وهذه 

امل���اء من اجلث���ة، مع احلف���اظ على 

الأن�صجة الرخوة التي ميكن اأن تتحلل 

لول ذلك، 

وا�ص���تغل فريق البحث ه���ذا من خالل 

ا�ص���تخراج احلم�ض النووي من قطعة 

�صغرية من اجللد املحنط من �صاق ُعرث 

عليها يف املنج���م. وتعزو املجموعة 

ذلك اإىل عملي���ة التحنيط، حيث يوفر 

منج���م امللح ظروف���ا مثالية للحفاظ 

الأن�ص���جة احليواني���ة واحلم�ض  على 

النووي.

يحظى الهام�ص���ر الكوري الأ�صعد على 

وجه الأر�ض ب� »بنتهاو�ض« )�صقة يف 

اأحد الطوابق العلوي���ة، تتميز مبيزات 

عالي���ة م���ن الرفي���ه( حقيقي���ة جداً 

وم�صنوعة خ�صي�صًا بحجمه، من اأجل 

اأن يح�صل على رفاهية 5 جنوم.

بالإ�ص���افة اإىل ح�ص���وله على مطبخ 

كامل حقيقي تعد فيه مالكته الطعام 

له عن طريق موقد نار حقيقي وحو�ض 

لغ�ص���ل اخل�ص���ار، عالوًة على الأواين 

احلقيقية وامل�صنوعة خ�صي�صًا له.

فيما يحتوي املطبخ اأي�ص���ًا على طاٍه 

اأطباق بحجم �صغري  �صخ�ص���ي يطبخ 

م�صنوعة له يدويًا.

ويح�صل الهام�صر على معكرونة املوز 

امل�ص���نوعة يدويًا، بالإ�صافة اإىل طبق 

�ص���غري من اللب والدي���دان، اأعده طاٍه 

�صخ�صي ب�صكني �صغري احلجم خ�صي�صًا 

من اأجل الهام�صر. )والهام�صر هو اأحد 

اأنواع احليوانات الثدي���ة التي تنتمي 

اإىل القوار�ض(

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

ك�ص���فت بيانات وزارة ال�ص���حة الربيطانية بت�ص���جيل اأعلى معدل 

اإ�صابات يومية بفريو�ض كورونا.

واأفادت الوزارة يف اإح�ص���ائية جديدة، بارتفاع ح�ص���يلة الإ�صابات 

امل�صجلة بفريو�ض كورونا يف البالد خالل ال�صاعات  املا�صية بواقع 

42302، مقارنة مع 34471 الثنني و36660 الثالثاء، لي�ص���ل العدد 

الإجمايل اإىل م�صتوى 5233761 اإ�صابة.

ومتثل ح�صيلة اأم�ض اأكرب م�صتوى ملوؤ�رس الإ�صابات اجلديدة بفريو�ض 

كورونا يف بريطانيا منذ يوم 15 يناير حينما مت ر�صد 55553 حالة.

وذكرت الوزارة اأنها ر�ص���دت خالل ي���وم 49 وفاة جديدة ناجمة عن 

املر����ض، مقارنة م���ع 6 الثنني و50 الثالثاء، لريتفع عدد �ص���حايا 

اجلائحة يف البالد اإىل 128530 �صخ�صا.

�صجل اإقليم �صيت�صوان يف ال�صني، اخلمي�ض، اإ�صابة ب�رسية ب�صاللة 

"اإت�ض 5 اإن 6" من اإنفلونزا الطيور.
 وذكر تلفزيون ال�ص���ني املرك���زي "�صي.�ص���ي.تي.يف"، اأن الرجل 

البالغ من العمر 55 عاما وامل�ص���اب باإنفلونزا الطيور يف مدينة 

بات�ص���ونغ، قد نقل اإىل امل�صت�صفى، لفتة اإىل اأن ال�صلطات املحلية 

اأعدمت الدواجن يف املنطقة املجاورة. وح�ص���بما نقلت "رويرز" 

عن و�ص���ائل اإعالم حملية، ف���اإن اخلرباء يعتقدون ب���اأن العدوى 

"حالة عر�صية"، واأن "خطر انت�صار وباء منخف�ض للغاية".
وياأتي الإعالن عن الإ�ص���ابة الب�رسية ب�ص���اللة "اإت�ض 5 اإن 6" من 

اإنفلونزا الطيور، بالتزامن مع اإعالن اللجنة الوطنية لل�ص���حة يف 

ال�ص���ني، اإعطاء اأكرث من مليار و400 ملي���ون جرعة من لقاحات 

كوفيد-19 يف الرب الرئي�ص���ي، وخ�صوع اأكرث من 40 يف املئة من 

�صكان ال�صني للتطعيم.

AL WAHDA 20pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون20 صفحة/درهم واحد

بريطانيا ت�صجل �أعلى معدل �إ�صابات 

يومية بكورونا

تخطط ال�صني لإطالق 23 �ص���اروخا عمالقا بهدف اإنقاذ 

الأر����ض من كويكب "نهاية الع���امل"، والذي يعادل تاأثري 

طاقت���ه احلركية نحو 80 األف مرة من القنبلة التي األقيت 

على هريو�صيما. ي�ص���عى علماء �صينيون لإطالق اأ�صطول 

من �صواريخ الف�ص���اء لتغيري م�صار كويكب عمالق بعيدا 

عن الأر�ض، يف �صيناريو م�صابه لأفالم اخليال العلمي

ت�ص���تهدف اخلطة الكويكب "بينو"، وهو �صخرة ف�صائية 

ت���زن اأكرث من 85 مليون طن، و�ص���يقرب من مدار الأر�ض 

على م�ص���افة تقدر ب� 7.5 مالي���ني كيلومر تقريبا، بني 

عامي 2175 و 2199.

رغم اأن العلماء يقولون اإن فر�صة ارتطامه بالأر�ض �صئيلة 

للغاية، والتي تقدر تقريبا ب� 2700/1، لكن اأي ت�ص���ادم 

بينه وبني كوكبنا الأر�ض من املمكن اأن يكون كارثيا.

يبلغ قطر مذنب "بينو" العمالق 380 مرا تقريبا، وتاأثري 

الطاقة التي ميكن اأن تتولد اإثر ا�ص���طدامه ي�صاوي 1200 

ميغ���ا طن، وهو ما يعادل تقريب���ا 80 األف مرة من طاقة 

القنبلة التي األقيت على هريو�صيما.

قّدر علماء املركز الوطني لعلوم الف�صاء يف ال�صني اأن 23 

�ض���اروخا من طراز Long March 5 ، وزن كل منها 

992 طنا، ميكنها اأن تدفع املذنب يف وقت واحد، وحترفه 

عن م�صاره بنحو 9 اآلف كم.

�ل�صني تخطط لإطالق �صو�ريخ لإنقاذ 

�لأر�ض من كويكب »نهاية �لعامل«

�ل�صني تعلن ت�صجيل �إ�صابة ب�صرية باإنفلونز� �لطيور

يف حالة نادرة للغاية.. رجل ينام 300 يوم يف �ل�صنة
احتل رج���ل يف الهن���د يبلغ من 

العمر 42 عامًا عناوين ال�ص���حف 

الدولي���ة موؤخراً ب�ص���بب معاناته 

من حالة جتعل���ه ينام 300 يوم 

يف ال�ص���نة، حيث اأبلغت و�ص���ائل 

الإعالم الهندي���ة موؤخراً عن حالة 

غريب���ة ملواطن يدع���ى بورخارام 

يف منت�ص���ف العم���ر من قرية يف 

الولية الهندية راجا�ص���تان والذي 

ُيزع���م اأنه يعاين م���ن فرط النوم 

 HPA وهي حالة نادرة ت�ص���مى

 ،axis hypersomnia
حيث جتعل���ه ينام لفرات طويلة 

من الوقت ميكن اأن ت�ص���تمر حتى 

25 يومًا.

وقب���ل 23 عام���ًا،  مت ت�ص���خي�ض 

بورخ���ارام لأول مرة مبر�ض نادر، 
كان ينام ملدة 15 �ص���اعة يف كل 

مرة، لكن اأعرا�صه �صاءت تدريجيًا 

2015 بداأت عائلته  وبحلول عام 

يف ح�ص���اب جدول نومه يف اأيام 

بدًل من �صاعات.

كان �صاحب املتجر ال�صغري ينام 

اأكرث م���ن 7 اأو 8 اأي���ام يف املرة 

الواحدة، لكن احلالة ا�صتمرت يف 

التدهور وهو ينام الآن ملدة ت�صل 

اإىل 25 يومًا، حيث اأنه يف املجمل 

من اأ�صل 365 يومًا، يق�صي حوايل 

300 يوم نائمًا.

يدير بورخ���ارم متجراً حمليًا يف 

قريته ولكن ب�صبب حالته، ميكنه 

الآن ت�صغيله ملدة 5 اأيام فقط يف 

ال�صهر، اأحيانًا ينام اأثناء وجوده 

يف العم���ل ومبجرد حدوث ذلك ل 

ي�صتطيع ال�صتيقاظ، كل ما ميكن 

القيام به هو ا�صطحابه  لعائلته 

وحت���ى  واإطعام���ه  املن���زل  اإىل 

ال�صتحمام اأثناء نومه.

�نطالق �لدورة �لثامنة من مهرجان ليو� 

للرطب �أم�ض
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�صي�صتخدم حجاج بيت اهلل احلرام هذا العام، 

"الإح���رام املعالج بتقنية النانو الف�ص���ية"، 
للمخرع ال�صعودي حمد بن علي اليامي.

وللعام الثاين على الت���وايل، اعتمد "الإحرام 

املعال���ج بتقنية النانو الف�ص���ية" للمخرع 

ال�ص���عودي حمد بن علي اليامي يف مو�ص���م 

احلج.

ويتميز الإحرام بهذه التقنية باأنه م�صّنع من 

ن�صيج قطني مينع تكاثر البكترييا، ويعزز من 

الإجراءات الوقائية ل�صالمة احلجاج.

وتعود فكرة الإحرام لأكرث من ثالث �ص���نوات 

بهدف احلد م���ن انتقال العدوى بني احلجاج، 

خا�ص���ة مع تفاوت مدة ارت���داء الإحرام اأثناء 

اأداء الن�ص���ك، والخت���الط املبا�رس وم�ص���توى 

العناية ال�صخ�صية، اإىل جانب تاأثري اخلامات 

ال�ص���ناعية الداخل���ة مع القطن يف ن�ص���يج 

الإحرام.

ل�صالمة �حلجاج.. �إحر�م �صعودي بتقنية 

»�لنانو«

�كت�ص����اف خروف حمنط عمره 1600 عام 

يف منجم ملح �إير�ين 

�أ�صعد هام�صرت على وجه �لأر�ض

مروحية ع�صكرية �أمريكية تن�صق عن �ل�صرب 

وتهبط يف �أحد �صو�رع بوخار�صت

قبل حوايل 8 �ص���نوات تقريب���ًا، كان 

�ص���كان اإحدى �صواحي مدينة اأوكالند 

يف نيوزيلندا، ينعمون بحياة �ص���به 

مثالية. ال�صوارع كانت مرتبة وهادئة، 

واملب���اين متت���از بدرج���ة عالية من 

الفخامة، الأ�ص���جار مقلمة، واحلدائق 

النظيف���ة ينبعث منه���ا روائح تفوح 

عطراً على ال�صكان.

ولكن، مطلع اأغ�صط�ض من عام 2014، 

ح���دث ما مل يكن يف احل�ص���بان، بعد 

انتقال اأ����رسة اإىل احلي كانت تتبنى 

اأربعة اأران���ب األيفة. يف بادئ الأمر مل 

تكن هناك م�ص���كلة تذكر، فتبني تلك 

الأ����رسة لزوجني م���ن الأرانب الأليفة 

داخ���ل منزلها مل يكن ي���وؤرق اإل عدد 

قليل من ال�ص���كان الذين كانوا يعرفوا 

الطبيعة البيولوجية لتكاثرها، 

ت�ص���اعف اأع���داد الأرانب عل���ى مدار 

ال�ص���نوات ال�ص���ابقة لع�رسات املرات 

لدرج���ة جعلت الأ����رسة املالكة لهم 

ت�ص���تاأجر منزل اأخر بجانب منزلهم، 

بعدما و�ص���ل عددهم لنحو قرابة ال� 

400 اأرنب. وعلى اأثر ما �ص���بق، طالب 

ال�ص���كان من الأ�رسة مربي���ة الأرانب 

ب�رسورة التخل�ض منها، وخ�صو�ص���ًا 

الوحدات  اأ�ص���عار  انخف�ص���ت  بعدما 

ال�ص���كنية يف احل���ي بن�ص���بة 70 % 

كنتيجة لغزو الأرانب احلي.

ع���دم ا�ص���تجابة الزوج���ني ملطالب 

الأه���ايل، دفع عدد م���ن الأهايل لرفع 

عدة دعاوى اإىل املحاكم املخت�صة.

واأخرياً،  اأ�ص���درت حمكمة البيئة قراراً 

يلزم الأ�رسة تلك ب�رسورة التخل�ض من 

كافة الأرانب ب� »اأي و�صيلة ممكنة«، 

م���ع اإمكانية الحتفاظ ب���� 16 منهم 

فقط.

حمكمة ت�صدر قر�رً� يف �صر�ع �صكان 

»�أوكالند« مع مئات �لأر�نب
ً
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