
دبي-وام:

البحرين   انطلقت فعاليات أســبوع 
2020 دبي«  الوطني في »إكســبو 
وتســتمر حتى 27 نوفمبر الجاري 
األعمال  أنشــطة  وتضم عــددا من 
بما  الوعي  زيادة  تستهدف  والثقافة 
غنية  ثقافة  من  المملكــة  به  تزخر 

وبيئة مواتية لألعمال.
وذكــرت » هيئة البحريــن للثقافة 

االقتصادية  التنمية  ومجلس  واآلثار 
فعاليــات  أن  المناســبة  بهــذه   «
بفعالية  اليوم  أســتهلت  األســبوع 
بنك  ينظمها  التــي  الرقمي  التحدي 
البحرين الوطني بالشراكة مع خليج 
اليوم  المالية  للتكنولوجيا  البحرين 
وتسعى إلى تطوير القدرات الرقمية 
للشــباب البحرينــي واستكشــاف 
التقنية الناشئة، مختلف االتجاهات 

الريا�ض-)د ب اأ(:

اليمن  في  الشــرعية  دعم  تحالف  أعلن 
 115 مقتل  الســعودية،  تقــوده  الذي 
عنصــرا حوثيــا في محافظــة مأرب 
خالل  البالد،  شــرقي  شــمال  الواقعة 

الـ24 ساعة الماضية.
وذكــر التحالف في بيان له يوم اإلثنين 
أنه تــم "تنفيذ 22 عملية الســتهداف 
الحوثي اإلرهابية في مأرب،  ميليشيات 

24 ساعة الماضية". الـ  وذلك خالل 
أســفرت  العمليات  إن  التحالف  وقــال 
عــن مقتــل أكثــر مــن 115 عنصرا 
تتبع  عسكرية  آلية   16 وتدمير  حوثيا، 

ميليشيات الحوثي.
 5 تنفيذ  وأضاف التحالف أنــه تم أيضاً 
الغربي  بالســاحل  اســتهداف  عمليات 
المدنيين،  وحماية  الساحل  قوات  لدعم 
عســكرية  آليات  اســتهداف  عن  فضال 

الباليستية. وموقع لتخزين الصواريخ 

القد�ض-)د ب اأ(:

 نصحــت الســفارة األمريكيــة فــي إســرائيل الموظفين 
البلدة القديمة بالقدس. األمريكيين باالبتعاد عن 

وقالــت، في إنــذار أمني على موقعهــا اإللكتروني، :«نظرا 
للحــوادث األمنية األخيــرة في البلدة القديمــة في القدس 
أسرهم  وأفراد  األمريكية  الحكومة  موظفي  ننصح  وحولها، 

البلدة القديمة حتى إشعار آخر«. بتجنب 
 يأتي هذا بعد هجوم وقع في المنطقة يوم األحد وأسفر عن 

مقتل إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين على األقل.

طرابل�ض-وكاالت:

سجلت رئيسة حزب الحركة الوطنية في ليبيا 
ليلى بن خليفة، اســمها كأول امرأة في تاريخ 
المقررة  الرئاسية  لالنتخابات  تترشــح  البالد 

24 ديسمبر المقبل. في 
وحضــرت ليلى بن خليفة إلى مقر المفوضية 
صباح  طرابلس  في  لالنتخابات  العليا  الوطنية 

يوم اإلثنين، حيث سلمت ملف الترشح.
وليلى سليم موسى بن خليفة، من مواليد العام 
لكن  طرابلس،  العاصمة  في  ونشأتها   ،1975
أصولها من مدينــة زوارة غرب البالد.وعملت 
ليلى في المجال اإلعالمي، حيث شــاركت في 
العمل  وورش  تدريبيــة  الــدورات  من  العديد 
الحركة  حزب  رئاسة  تتولى  أن  قبل  اإلعالمية، 

الوطنية.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م
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نيودلهي-)د ب ا(:

 قال مســؤولون وتقارير إخبارية يوم االثنين إن ما ال يقل 
عن 60 شخصا قتلوا ونزح اآلالف عقب هطول أمطار غزيرة 

على ثالث واليات بجنوب الهند.
وشــهدت واليات انــدرا براديش وكارناتــاكا وتاميل نادو 
هطول أمطار غزيرة منذ الخميس الماضي، ولكن تم تسجيل 
معظم حاالت الوفاة في بداية االســبوع. وقال المســؤول 
بإدارة الكوارث إن ما ال يقل عن 30 شــخصا لقوا حتفهم 
في حوادث متعلقة باألمطار في اندرا براديش، كما فقد عدد 
الوفاة وقعت بسبب حوادث  مماثل. وأضاف« معظم حاالت 
انهيار منازل أو صعق بالكهرباء وغرق، حيث جرفت المياه 
الحافالت. وتم نقل 58 ألف شــخصا إلى مخيمات إغاثة تم 
إقامتها في أربع مناطق تعد األكثر تضررا من هطول األمطار 
من بينها نيلــور وكادابا«. وخفت حدة هطول األمطار يوم 
االثنين، ولكــن مازال ال يمكن الوصــول للكثير من القرى 
من خالل الطرق الســريعة، حيث تقوم فرق إدارة الكوارث 

بإسقاط الطعام والمياه باستخدام القوارب والمروحيات.

االإ�ضكندرية-وكاالت:

تعرضت مدينة اإلسكندرية الساحلية بمصر، 
األمطار  من  شــديدة  لموجة  االثنين،  صباح 
الغزيــرة، لليوم الرابع على التوالي، مما أدى 
عدد  في  الســيارات،  مرور  حركة  تعطل  إلى 

من المحاور المرورية المهمة بالمدينة.
محمد  اللــواء  اإلســكندرية،  محافظ  وقرر 
الشــريف، تعطيل الدراسة، االثنين، بمدارس 
على  حرصا  المحافظة،  في  المسائية  الفترة 

سالمة الطالب.
العامة  الهيئة  ذكرت  األحد،  سابق  وقت  وفي 
لألرصاد الجوية المصرية، أن أمطارا متفاوتة 
الفتة  اإلســكندرية،  على  تســاقطت  الشدة 
إلى اســتمرار تكاثر الســحب الممطرة على 
)البحيرة(،  الدلتا  شمال  من  ومناطق  المدينة 

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مقتل 60 �ضخ�ضاً ونزوح االآالف عقب هطول 
اأمطار غزيرة بالهند

امراأة تتر�ضح للرئا�ضة 
في ليبيا

اأمطار غزيرة ت�ضل الحركة 
باالإ�ضكندرية وتعطل الدرا�ضة

اإنقاذ 235 مهاجراً قبالة ال�ضواحل الليبيةقمة اأبوظبي للمدينة الذكية تنطلق اليوم
أبوظبــي-وام:  تنطلق اليــوم الثالثاء فعاليات الــدورة الثانية 
مــن »قمة أبوظبي للمدينة الذكية« التــي تعتبر واحدة من أهم 
المنصات اإلقليمية المتخصصة في رؤية مدن المســتقبل تحت 
رعايــة دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وبمشــاركة أكثر من 
25 جهــة حكومية محلية واتحادية، وحضــور أكثر من 400 
الفكر  القطاع، وقادة  من اإلختصاصيين، والمســؤولين، ورواد 
إلى متحدثين دوليين، لمناقشة إطار عمل  القرار إضافة  وصناع 
رائــدة عالميا في مجال  أبوظبي جهة  موحد يعزز مــن موقع 
المدن الذكية والــذكاء اإلصطناعي. تأتي القمة التي تنعقد على 
مــدار يومين بفندق كونراد أبوظبي - أبــراج االتحاد، بالتزامن 
الذكية في  للمدن  بالمرتبة األولى  العام  أبوظبي هذا  مع تصنيف 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .

طرابلس-)د ب أ(:

 تمكن أحد زوارق الدوريات التابعة لحرس الســواحل الليبي 
235 مهاجرا غيــر قانوني من عدة  إنقاذ  يوم االثنين مــن 

جنسيات أفريقية.
على  االٔوروبية،  الشــواطئ  نحو  يبحرون  المهاجرون  وكان 

متن قارب مطاطي وثالثة قوارب خشبية.
وأكد مكتب المراسم واإلعالم برئاسة أركان القوات البحرية، 
نقطة  في  المهاجرين  إنزال  فيســبوك،  بموقع  صفحته  عبر 

الزاوية، وتسليمهم للجهات المختصة في المدينة. مصفاة 

 بيروت-)د ب اأ(:

ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  أشار 
العراقيل  وضع  اســتمرار  إلى  عون 
مشــيراً  اإلصالحية،  العمليات  أمام 
إلــى أن العمل يجري على تذليل هذه 

العراقيل.
جاءت تصريحات الرئيس عون خالل 

اســتقباله يوم اإلثنين وفود القوات 
له  التــي قدمت  اللبنانية  المســلحة 
78 لالستقالل.  الـ  التهاني بالذكرى 

الجيش  قائد  عون  الرئيس  واستقبل 
العماد جوزف عــون على رأس وفد 
ضــم أعضــاء المجلس العســكري 

ونواب رئيس األركان

الخرطوم-وكاالت:

 قــال رئيــس الوزراء الســوداني عبــد الله 
حمدوك يوم االثنين إن الحفاظ على المكاسب 
العامين  خــالل  تحققت  التــي  االقتصاديــة 
التي دفعته  بين األســباب  الماضيين كان من 
الجيش  اتفاق مع  بموجب  إلى منصبه  للعودة 
بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش 

على مقاليد البالد.
وفــي مقابلة مــع رويترز في مقــر إقامته 
الجبرية  بالخرطوم، حيــث كان رهن اإلقامة 
بعد االنقالب العسكري في 25 أكتوبر تشرين 
أداء  يكون  أن  "نتوقــع  حمــدوك  قال  األول، 
األداء  على  إيجابي  أثر  له  التكنوقراط  حكومة 

االقتصادي ومعيشة المواطنين".
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0.10  8,344.66 8,336.483,171.652.64 3,257.79

رئي�س لبنان: ��ضتمر�ر و�ضع �لعر�قيل �أمام 
�لعمليات �لإ�ضالحية

دبي-وام:

دولــة  أن  عالميــون  خبــراء  أكــد 
التحول إلى مركز  اإلمارات يمكنهــا 
عالمــي للحوم المصنعــة بالخاليا، 
النامية  الدول  دعم  أيضاً  يمكنها  كما 

للتغلب على تحديات األمن الغذائي.
وقالوا خالل مشــاركتهم في جلسة 
بعنوان »إنقاذ كوكب األرض: تحسين 
التوريــد ألجل مســتقبل  سالســل 

فعاليات  ضمن  الكربــون«  من  خاٍل 
والتصنيع  للصناعة  العالميــة  القمة 
المســتهلكين  إنه يجب على   2021
مزيد  بذل  والمؤسسات  والحكومات 
االســتفادة من  لدعــم  الجهد  مــن 
اللحوم المصنعة بالخاليا بهدف دفع 
عجلــة الحد من انبعاثــات الكربون 
الحيوية  المضادات  استخدام  وتقليل 

في قطاع الزراعة، 

�لتحالف �لعربي: مقتل 115 عن�ضرً� حوثيًا 
في ماأرب 

خبر�ء: �لإمار�ت يمكنها �لتحول �إلى مركز عالمي 
للحوم �لم�ضنعة بالخاليا 

ن�ضح �لموظفين �لأمريكيين بالبتعاد عن 
�لبلدة �لقديمة بالقد�س

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

حمدوك: عدت للحفاظ على �لمكا�ض��ب 
�لقت�ضادية في �ل�ضود�ن

�نطالق �أ�ضبوع �لبحرين �لوطني في 
»�إك�ضبو دبي«

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

دبي-وام:

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الله" شهد سمو  حاكم دبي "رعاه 

آل نهيان  زايد  الشــيخ منصور بن 
نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
فعاليات  انطالق  الرئاســة  شؤون 
القمة   " مــن  الرابعــة  النســخة 
والتصنيع"  للصناعــة  العالميــة 
الصناعــة  وزارة  تنظمهــا  التــي 

والتكنولوجيــا المتقدمة بالتعاون 
للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  مع 
حتى  وتستمر  "يونيدو"  الصناعية 
وتتضمن  الجــاري  نوفمبــر   27

معرضا صناعيا
»طالع ص 2«

الإمارات والأردن واإ�سرائيل تتعاون لتعزيز اإنتاج الكهرباء الإمارات والأردن واإ�سرائيل تتعاون لتعزيز اإنتاج الكهرباء 

النظيفة وتحلية المياه النظيفة وتحلية المياه  انطالق القمة العالمية لل�سناعة والت�سنيع في »اإك�سبو« انطالق القمة العالمية لل�سناعة والت�سنيع في »اإك�سبو« 
دبي-وام:

 وقعت يــوم االثنين كل مــن اإلمارات 
األردنية  والمملكــة  المتحدة،  العربيــة 
يهدف  نوايا  إعالن  وإسرائيل  الهاشمية، 
النظيفة  الكهربــاء  إنتــاج  إلــى تعزيز 

وتحليــة المياه من خــالل إيجاد حلول 
عملية لتداعيــات تغير المناخ وتأثيراته 

على أمن الطاقة والمياه في المنطقة.
ســلطان  الدكتور  معالــي  وبحضــور 
الصناعة  وزيــر  الجابــر،  أحمــد  بــن 
المبعــوث  المتقدمــة  والتكنولوجيــا 

المناخي،  للتغير  اإلمارات  لدولة  الخاص 
وجــون كيــري، المبعــوث الرئاســي 
وقع  المناخ،  لشؤون  الخاص  األمريكي 
محمد  بنت  مريم  معالي  من  كل  اإلعالن 
التغير  وزيــرة  المهيري  حارب  ســعيد 

»طالع ص 2«المناخي والبيئة 

اأبوظبي-وام:

 أطلقت شركة أدنوك للتوزيع 
تقنيات  مــن  الجديد  الجيــل 
المتمثلة  العصرية  التســوق 
في متجــر واحة أدنوك ذاتي 
التحكــم بالكامل حيث تقدم 
الشــركة أحدث نظــم الدفع 
ودون  النقدية  غيــر  الحديثة 
بيئة  بذلــك  لتعــزز  تالمس 

الذكاء  التســوق عبر تقنيات 
االصطناعي.

وقــال المهندس بدر ســعيد 
اللمكــي، الرئيــس التنفيذي 
ألدنوك للتوزيع: نســعى من 
أدنوك  واحــة  متجر  خــالل 
تغيير  إحــداث  إلى  المعــزز 
جذري في طريقة تســوقنا، 

وتغيير مفهوم التسوق

»�أدنوك للتوزيع« تد�ضن جياًل جديدً� 
من متاجر �لتجزئة

»تتمة ص 88««
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 ácGöûdG  Aƒ°V  ‘  ,øjó∏ÑdG  ÚH  ájQÉéàdGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  áªFÉ≤dG  á«é«JGÎ°S’G

 ≈∏Y  ácGöûdG  √òg  ôjƒ£J  πÑ°Sh  ,É°ùfôah

 ÉÃ ä’ÉéŸG ≈à°T ‘h äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j

 ¬à≤≤M ÉÃ »°ùfôØdG ôjRƒdG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe

 ∞∏àfl  øª°V  äGRÉ‚EG  øe  äGQÉeE’G  ádhO

 ,kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEG É¡àfÉµe Rõ©j ÉÃ äÉYÉ£≤dG

 ¬à≤≤M …òdG ÒÑµdG ìÉéædÉH ¬«dÉ©e kGó«°ûe

 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e áaÉ°†à°SG ‘ »HO

 áî°ùf  Ëó≤àd  âdòH  »àdG  IÒÑµdG  Oƒ¡÷Gh

 QÉµaCG ™ªéj …òdG »ŸÉ©dG çó◊G øe á«FÉæãà°SG

.™«ªé∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe ƒëf ⁄É©dG iDhQh

 ,»æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 ˆG óÑY ‹É©eh ,á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhO ôjRh

 ¢ùfƒj IOÉ©°Sh ,OÉ°üàb’G ôjRh ,…ôŸG ¥ƒW øH

.á«dÉŸG IQGRh π«ch ,…QƒÿG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG

 ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°Sh ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG

 ,  QÉªãà°SÓd  »ÑXƒHCG  RÉ¡÷  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG

 »µjôeC’G  áfGõÿG  ôjRh  ÖFÉf  ƒª«jOCG  ‹GƒH

 ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©àd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘

 ÚH ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG äÉYÉ£≤dG

.á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G ádhO

 É°†jCG »µjôeC’G áfGõÿG ôjRh ÖFÉf ≈≤àdG Éªc

 QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©Ã

 ,ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG

 »ª«©ædG OGƒY øH ¿É£∏°S øH ˆGóÑY ‹É©eh

 »æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi ‹É©eh ,∫ó©dG ôjRh

 QƒàcódG ‹É©eh ,á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh

 IQÉéà∏d  ádhO  ôjRh  …OƒjõdG  óªMCG  øH  ÊÉK

 ßaÉfi ≈ª©dÉH óªfi ódÉN ‹É©eh ,á«LQÉÿG

.…õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±öüe

 Aƒ°†dG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G  §∏°Sh

 õjõ©J  ‘  ádhódG  ¬JRôMCG  …òdG  Ωó≤àdG  ≈∏Y

 Éª«°S’  ,á«dÉŸG  ºFGô÷G  á¡LGƒe  áeƒ¶æe

 ò«ØæJ  äGóéà°ùe  ôNBG  ¢VGô©à°SG  ∫ÓN  øe

 ∫GƒeC’G  π°ùZ á¡LGƒŸ á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G

.ÜÉgQE’G πjƒ“h

 ácGöûdG  iƒà°ùŸÉH  »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G  OÉ°TCGh

 IóëàŸG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G ádhO ÚH ™«aôdG

 ∫GƒeC’G  π°ùZ  ºFGôL  áëaÉµe  ‘  á«µjôeC’G

 á°TQh  OÉ≤©fG  ó©H  Éª«°S  ’  ,ÜÉgQE’G  πjƒ“h

 ∫ƒM  á«fÉ£jÈdG  á«µjôeC’G  á«JGQÉeE’G  πª©dG

 QGóe ≈∏Y ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒe

 ÖàµŸG ô≤e ‘ »°VÉŸG ôHƒàcCG 27h 26 »eƒj

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

.»ÑXƒHCÉH

 kÉ°VôY  á°TQƒdG  ∫ÓN  »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G  Ωóbh

 á£îH  ≥∏©àj  Éª«a  πª©dG  Ò°S  Ωó≤J  ∫ƒM

 πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ á«æWƒdG πª©dG

 äGRÉ‚E’G ºgCG ¢VGô©à°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÜÉgQE’G

 §£ÿG RôHCGh á≤HÉ°ùdG IÎØdG ‘ â≤≤– »àdG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG

 á«°VGÎa’G ∫ƒ°UC’G É°†jCG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢ûbÉf Éªc

 øe Aõéc áæ«ªãdG  ¿OÉ©ŸGh  ÖgòdG  áYÉæ°Uh

 ójó©dG ‘ ôWÉîŸG á÷É©Ÿ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

.äÉYÉ£≤dG øe

 öTÉÑe πµ°ûH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ¿hÉ©àJh

 π°ùZ á¡LGƒŸ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e

 QÉeódG áë∏°SCG πjƒ“h ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G

.áYhöûŸG ÒZ á£°ûfC’G øe ÉgÒZh πeÉ°ûdG

 ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ,äGQÉeE’G  ádhO  âæÑJ  óbh

 øe  á∏°ù∏°S  ,IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ™e  ≥«KƒdG

 Qƒ°ü≤dG  ¬LhCG  á÷É©Ÿ  á°Sƒª∏ŸG  äGAGôLE’G

.‹ÉŸG πª©dG áYƒª› É¡JOóM »àdG

 á«é«JGÎ°SG  á«ªgCG  äGP  ádCÉ°ùŸG  √òg  ó©Jh

 å«M  ,‹hódG  ‹ÉŸG  ΩÉ¶ædGh  äGQÉeE’G  ádhód

 ÉgQÉWEG õjõ©J IOÉjR ≈∏Y •É°ûæH ádhódG πª©J

 π°ùZ  áëaÉµŸ  á«dhódG  ÒjÉ©ª∏d  ∫ÉãàeÓd

 QÉeódG áë∏°SCG QÉ°ûàfGh ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G

.πeÉ°ûdG

 ô¡°TC’G  ∫ÓN  äGQÉeE’G  ádhO  âØYÉ°V  óbh

 IóëàŸG äÉj’ƒdG  ™e É¡àcQÉ°ûe øe ,IÒNC’G

 ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG ‘

 πªY  ¢TQh  áeÉbEG  ∫ÓN øe  ,ÜÉgQE’G  πjƒ“h

 áÁô÷Gh IôØ°ûŸG äÓª©dÉH á≤∏©àe äÉ«dÉ©ah

 äÉcÉ¡àfGh á«°VGÎa’G ∫ƒ°UC’Gh ÜÉgQE’G πjƒ“h

.OÉ°ùØdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óLÉe ï«°ûdG Ωôc 

 øe  21  øjƒ«≤dG  ΩCG  ‘  QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  IôFGO

.»MÉ«°ùdG OÉ°TQE’G èeÉfôH »éjôN

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »µà°ùÑdG º°SÉL ËôµàdG ö†M

.Ú«MÉ«°ùdG øjó°Tôª∏d äGQÉeE’G á«©ªL IQGOEG

 ¿CG Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óLÉe ï«°ûdG ócCGh

 á°Uôa ó©j ¤hC’G ¬àî°ùf ‘ èeÉfÈdG Gòg ¥ÓWEG

 ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  »JGQÉeE’G  ÜÉÑ°û∏d  ájõ«Ø–

 OÉ°TQE’G áaÉ≤K õjõ©Jh ´É£≤dG Gòg ‘ πªY ¢Uôa

 º¡eÉeCG  É«æ¡e kGQÉ«N áMÉ«°ùdG  π©Lh »MÉ«°ùdG

 á«JGQÉeEG  ÚYCÉH  á«MÉ«°ùdG  áHôéàdÉH  AÉ≤JQÓd

.á∏«°UCG

 ¿hÉ©àdÉH á∏°UGƒàe ΩÉjCG 4 IóŸ èeÉfÈdG º«bCGh

 Ú«MÉ«°ùdG  øjó°Tôª∏d  äGQÉeE’G  á«©ªL  ™e

 á«ª«∏©J á«fGó«e ä’ƒLh á«ÑjQóJ ¢TQh øª°†Jh

 º¡JGQÉ¡e ôjƒ£Jh ádhódG »æWGƒe ÖjQóJ πLCG øe

 ºgó«°UQ AGôKEGh »MÉ«°ùdG OÉ°TQE’G øa ∫É› ‘

 á«MÉ«°ùdG äÉeƒ≤ŸG RôHCGh IQÉeE’G ïjQÉàH ‘ô©ŸG

 äÉYÉ£b ‘ »MÉ«°ùdG Üò÷G ≥WÉæeh á«aÉ≤ãdGh

 º¡∏«gCÉàd ∂dPh ,IQÉeE’ÉH ¬«aÎdGh áÄ«ÑdGh áaÉ≤ãdG

.»MÉ«°ùdG OÉ°TQE’G áæ¡e á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 èeGÈdG RôHCG óMCG »MÉ«°ùdG OÉ°TQE’G èeÉfôH ó©jh

 É¡«∏©ØJ ≈∏Y IôFGódG â°UôM »àdG á«é«JGÎ°S’G

 ó°TôŸG QhOh »MÉ«°ùdG OÉ°TQE’G áæ¡e á«ªgCG õjõ©àd

 ÚëFÉ°ùdG ™e ∫hC’G π°UGƒàdG á£≤f ¬fƒc »MÉ«°ùdG

 áMÉJEGh º¡d Iõ«ªàe á«MÉ«°S ÜQÉŒ ÒaƒJ ¿Éª°†d

 º«≤dGh  áaÉ≤ãdG  ≈∏Y  ±ô©àdÉH  º¡jód  á°UôØdG

.á«JGQÉeE’G

:ΩGh-»HO

 äGQÉeE’G  øe  πc  ÚæK’G  Ωƒj  â©bh  

 á«fOQC’G  áµ∏ªŸGh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG

 ±ó¡j  ÉjGƒf  ¿ÓYEG  π«FGöSEGh  ,á«ª°TÉ¡dG

 á«∏–h áØ«¶ædG AÉHô¡µdG êÉàfEG õjõ©J ¤EG

 á«∏ªY  ∫ƒ∏M  OÉéjEG  ∫ÓN  øe  √É«ŸG

 øeCG ≈∏Y ¬JGÒKCÉJh ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóàd

.á≤£æŸG ‘ √É«ŸGh ábÉ£dG

 óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e Qƒ°†ëHh

 É«LƒdƒæµàdG  h  áYÉæ°üdG  ôjRh  ,ôHÉ÷G

 äGQÉeE’G ádhód ¢UÉÿG çƒ©ÑŸG áeó≤àŸG

 çƒ©ÑŸG ,…Òc ¿ƒLh ,»NÉæŸG Ò¨à∏d

 ¿hDƒ°ûd  ¢UÉÿG  »µjôeC’G  »°SÉFôdG

 Ëôe ‹É©e øe πc ¿ÓYE’G ™bh ,ñÉæŸG

 IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH

 ¢Sóæ¡ŸG ‹É©eh áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 ,ÊOQC’G …ôdGh √É«ŸG ôjRh ,QÉéædG óªfi

 ábÉ£dG  IôjRh  ,QGô◊G  øjQÉc  ‹É©eh

 ‘ äGQÉeE’G ìÉæL ‘ ∂dPh ,á«∏«FGöSE’G

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e

 GóMGh  ÉYhöûe  ÉjGƒædG  ¿ÓYEG  øª°†àj

 Éª¡°†©H ™e Ú£ÑJôe øjQƒfi øe ÉØdDƒe

 …òdG zö†NC’G QÉgOR’G{ èeÉfôH Éªgh

 á«°ùª°T  ábÉW  äÉ£fi  ôjƒ£J  πª°ûj

 á«LÉàfEG  IQó≤H  ¿OQC’G  ‘  á«Fƒ°Vhô¡c

 ôjó°üJ ºàj ¿CG ≈∏Y •GhÉé«e 600 ≠∏ÑJ

 π«FGöSEG ¤EG áØ«¶ædG ábÉ£dG êÉàfEG πeÉc

 ±ó¡j …òdG z¥QRC’G QÉgOR’G{ èeÉfôHh

 áeGóà°ùe √É«e á«∏– ™jQÉ°ûe ôjƒ£J ¤EG

 200 ‹GƒëH ¿OQC’G ójhõàd π«FGöSEG  ‘

 ..IÓëŸG  √É«ŸG  øe  Ö©µe  Îe  ¿ƒ«∏e

 äÉ°SGQO  ‘  πª©dG  CGóÑj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 ΩÉY ‘ ´höûŸG Gò¡H á°UÉÿG ihó÷G

.2022

 ï«°ûdG  ƒª°S ∫Éb ,¿ÓYE’G  ≈∏Y É≤«∏©Jh

 á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY

 ñÉæŸG  Ò¨J  ¿EG{  :  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 ∫hO  ≈∏Y  IójóY  á«Ñ∏°S  äÉ©ÑJ  ¢VôØj

 h  ..  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  äÉ©ªà›h

 áaÉ°†à°S’  äGQÉeE’G  ádhO  ó©à°ùJ  Éª«a

 Gòg  ócDƒj  ,COP28  ñÉæŸG  ô“Dƒe

 ≈∏Y á≤£æŸG ∫hO ¢UôM º¡ŸG ¿ÓYE’G

 ábÉ£dG  øeCG  õjõ©J  πLCG  øe  É©e  πª©dG

 áeGóà°SG ÌcCG πÑ≤à°ùe AÉæHh √É«ŸG øeCGh

 ‘  ôîØf  {  :√ƒª°S  ±É°VCGh.z™«ªé∏d

 áZÉ«°U  ‘  áªgÉ°ùŸÉH  äGQÉeE’G  ádhO

 π«FGöSEGh  ¿OQC’G  ÚH  ™ªŒ  IQOÉÑe

 √É«ŸGh  ábÉ£dG  øeCG  õjõ©J  ‘  º¡°ùJh

 Óµd ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸGh »NÉæŸG øeC’Gh

 QÉªK ióMEG Iƒ£ÿG √òg πã“h ..øjó∏ÑdG

 ¤EG  ±ó¡J  »àdG  á«ª«gGôH’G  äÉ«bÉØJ’G

 ≈∏Y  QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  º∏°ùdG  õjõ©J

 ±hô¶dG  Ú°ù–h  ,»ª«∏bE’G  iƒà°ùŸG

 π°†aCG  á«∏Ñ≤à°ùe  ¥ÉaBG  íàah  á«°û«©ŸG

.zá≤£æŸG Üƒ©°T áaÉµd

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 IOÉ«≤dG ájDhQ ™e É«°TÉ“{ :ôHÉ÷G óªMCG

 OÉéjEG á«ªgCG ¿ÓYE’G Gòg ócDƒj ,Ió«°TôdG

 …OÉ°üàb’G  ƒªæ∏d  ¢Uôah  á«∏ªY  ∫ƒ∏M

 ºgÉ°ùj  …òdG  »NÉæŸG  πª©dG  ∫ÓN  øe

 √òg  º¡°ùJ  Éªc  ..OQGƒŸG  øeCG  õjõ©J  ‘

 õjõ©Jh  ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  óe  ‘ Iƒ£ÿG

 ..á≤£æŸG iƒà°ùe ≈∏Y ƒªædGh QGô≤à°S’G

 √òg ‘ ácQÉ°ûŸÉH äGQÉeE’G ádhO ôîØJh

 √É«ŸG  ÒaƒJ  ‘  º¡°ùJ  »àdG  IQOÉÑŸG

 ∂dòch á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªª∏d áHò©dG

 π«FGöSEG ádhO ±GógCG ≥«≤– ‘ óYÉ°ùJ

.záØ«¶ædG ábÉ£dG ∫É› ‘

 ôjRh ,QÉéædG óªfi ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e ∫Ébh

 Ò¨àdG ºgÉ°S ó≤d{ :ÊOQC’G …ôdGh √É«ŸG

 ºbÉØJ  ‘  ÚÄLÓdG  ≥aóJh  »NÉæŸG

 ∑Éæg  øµd  ..¿OQC’ÉH  á«FÉŸG  äÉjóëàdG

 iƒà°ùe ≈∏Y ¿hÉ©àdG ¢Uôa øe ójó©dG

 áªgÉ°ùŸG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  á≤£æŸG

 h  ..´É£≤dG  øª°V  áeGóà°S’G  õjõ©J  ‘

 ‘ É«°SÉ°SCG  GöüæY √É«ŸG á«∏– Èà©J

 áeGóà°SÉH á°UÉÿG á∏eÉ°ûdG Éæà«é«JGÎ°SG

..√É«ŸG ´É£b

 ∞∏àfl  ±É°ûµà°S’  ÉehO  ™∏£àf  ÉæfEGh

 á«FÉŸG  OQGƒŸG  õjõ©àH  á∏«ØµdG  πÑ°ùdG

 Îe  ¿ƒ«∏e  200  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  É¡æeh

 Gòg  QÉWG  ‘ IÓëŸG  √É«ŸG  øe  Ö©µe

.z¿ÓY’G

 IôjRh  ,QGô◊G  øjQÉc  ‹É©e  âdÉbh

 á«ªgCG  öüà≤J  ’{  :á«∏«FGöSE’G  ábÉ£dG

 …ƒ£æj  Éeh  Ωƒ«dG  ¬©bƒf  …òdG  ¿ÓYE’G

 π«FGöSEG  ádhO  ≈∏Y  ,óFGƒa  øe  ¬«∏Y

 Ö°ùMh  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸGh

 Éªc ,ÉgöSCÉH á≤£æŸG É°†jCG πª°ûJ É¡æµd

 ≈∏Y ¬fCG ÉgOÉØe ⁄É©∏d ádÉ°SQ πãÁ ¬fCG

 πLCG øe Oƒ¡÷G ó«MƒJh ¿hÉ©àdG ∫hódG

 É«dÉY øªKCG »æfEGh ..ñÉæŸG áeRCG áëaÉµe

 ‘ ÉfDhÉcöT É¡dòH »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G ádhOh ¿OQC’G

 ôjƒ£J πLCG øe Éæ©e ¿hÉ©à∏d á«µjôeC’G

 ¿CG øµÁ »àdG IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G √òg öûfh

 Ò¨àdG äÉ©ÑJ á¡LGƒe ‘ á≤£æŸG óYÉ°ùJ

.z»NÉæŸG

 ¢UÉÿG »µjôeC’G »°SÉFôdG çƒ©ÑŸG ∫Ébh

 ¥öûdG á≤£æe Èà©J{ :…Òc ¿ƒL ñÉæª∏d

 IôKCÉàŸG  ≥WÉæŸG  IQGó°U  ‘  §°ShC’G

 á≤£æŸG ∫hód øµÁh ,ñÉæŸG áeRCG äÉ©ÑàH

 õjõ©J ∫ÓN øe …óëàdG Gòg ≈∏Y Ö∏¨àdG

..∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdG

 ≈∏Y  É«M  ’Éãe  Ωƒ«dG  IQOÉÑe  ó°ùŒh

 »°†Øj  ¿CG  øµÁ  Éeh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG

 ™jöùJ  ‘  º¡°ùJ  èFÉàf  øe  ¬«dEG

 äGAGôLEG  PÉîJGh  ábÉ£dG  ∫ƒ–  á«∏ªY

 ..ñÉæŸG  Ò¨J  QÉKBG  á¡LGƒŸ  áfhôe  ÌcCG

 äGƒ£ÿG É«dÉY IóëàŸG äÉj’ƒdG øªãJh

 É¡àdòH »àdG IôµàÑŸG Oƒ¡÷Gh áYÉé°ûdG

 ..¿ÓY’G Gòg ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á©bƒŸG ∫hódG

 ,á«æ©ŸG ±GôWC’G ™e πª©dG ¤EG ™∏£àfh

 á≤£æŸG  ‘  iôNC’G  ∫hódG  ™e  ∂dòch

 ñÉæŸG äÉjó– πjƒ– πLCG øe ⁄É©dGh

 ÌcCG  πÑ≤à°ùe AÉæH É¡fCÉ°T øe ¢Uôa ¤EG

 .zGQÉgORG

 áÑJôŸG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG πà–h

 ádhO ÌcCÉc ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«fÉãdG

 á°üM ≠∏ÑJ å«M ,√É«ŸG í°T øe ÊÉ©J

 √É«ª∏d IOóéàŸG OQGƒŸG øe ájƒæ°ùdG OôØdG

 øe ÒãµH πbCG »gh §≤a ÉÑ©µe GÎe 80

 OôØ∏d Ö©µe Îe 500 `H IOóëŸG áÑ°ùædG

.√É«ŸG ‘ ójó°T í°T øY ∞°ûµJ »àdGh

 øe  %30  ÒaƒJ  ¤EG  π«FGöSEG  ±ó¡Jh

 IOóéàe QOÉ°üe øe ábÉ£∏d É¡JÉLÉ«àMG

 øY  %17  IOÉjõH  ,2030  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH

 ™∏£àJ å«M ,É≤HÉ°S ¬JOóM …òdG ±ó¡dG

 äÉKÉ©ÑfG  ôØ°U  áÑ°ùæd  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG

 ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  ábÉ£dG  ´É£b  ‘  á«fƒHôc

 ó©H  Éæµ‡  ¿ÓYE’G  Gòg  íÑ°UCGh  .2050

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ΩÓ°ùdG IógÉ©e ™«bƒJ

 »àdG h »°VÉŸG ¢ù£°ùZCG ‘ π«FGöSEG h

 ÚH  ¿hÉ©àdG  øe  IójóL  áÑ≤M  âëàa

.ÚàdhódG

:ΩGh-»HO

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQ  â–

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe

 äÉ«dÉ©a  ¥Ó£fG  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG

 áYÉæ°ü∏d á«ŸÉ©dG áª≤dG { øe á©HGôdG áî°ùædG

 áYÉæ°üdG  IQGRh  É¡ª¶æJ  »àdG  z™«æ°üàdGh

 áª¶æe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 zhó«fƒj{  á«YÉæ°üdG  á«ªæà∏d  IóëàŸG  ·C’G

 øª°†àJh  …QÉ÷G  Èªaƒf  27  ≈àM  ôªà°ùJh

 ¢VQÉ©ª∏d  »HO  õcôÃ  ∂dPh  É«YÉæ°U  É°Vô©e

.z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG{ øª°V

 â– ΩÉ≤J »àdG áª≤∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G ö†M

 äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJ :äÉ©ªàéŸÉH AÉ≤JQ’G{ QÉ©°T

 ódh óªfi áeÉîa ..zQÉgOR’G ≥«≤ëàd á«ªbôdG

 á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G  ¢ù«FQ  ÊGhõ¨dG  ï«°ûdG

 ‹É©eh áª≤dG ±öT ∞«°V á≤«≤°ûdG á«fÉàjQƒŸG

 áYÉæ°üdG ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 áª≤∏d ∑QÉ°ûŸG ¢ù«FôdG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 çƒ©ÑŸG  …Òc  ¿ƒLh  »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G  øY

 Ò¨àdG  ¿hDƒ°ûd  ¢UÉÿG  »µjôeC’G  »°SÉFôdG

 ·C’G áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ≠fƒj ‹h »NÉæŸG

 ¢ù«FôdG zhó«fƒj{ áYÉæ°üdG á«ªæà∏d IóëàŸG

 º«∏°S QóH h IóëàŸG ·C’G øY áª≤∏d ∑QÉ°ûŸG

 áª≤∏d á«ª«¶æàdG áæé∏dG ¢ù«FQ AÉª∏©dG ¿É£∏°S

 ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d á«ŸÉ©dG

 Ú©æ°üe ÖfÉL ¤EG GôjRh 25h IóëàŸG ·C’ÉH

 äÉjÈµd  Újò«ØæJ  AÉ°SDhQh  Ú«ŸÉY  AGÈNh

.á«ŸÉ©dG á«YÉæ°üdG äÉcöûdG

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

 IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  π°†ØHh  ,äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG

 ≈∏Y zÚ°ùªÿG ™jQÉ°ûe{ ÈY äõcQ ,Ió«°TôdG

 §°ûfC’Gh π°†aC’G ¿ƒµ«d ÉgOÉ°üàbG õjõ©Jh AÉæH

 á∏eÉ°T  ájƒªæJ  á£N ∫ÓN øe  ∂dPh  ,É«ŸÉY

 äGöTDƒŸG ‘ IOÉjôdG ≥«≤– ¿Éª°†d áMƒªWh

 ádhódG  áfÉµe  ájƒ≤Jh  ájƒ«◊G  ájOÉ°üàb’G

.»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ‘ ájQƒëŸG

 á«aGöûà°S’G Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ ¿CG √ƒª°S ócCGh

 ‘  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ´É£≤d

 »°SÉ°SC’G √QhO AGOCG øe ´É£≤dG âæµe ,äGQÉeE’G

 á«°ùaÉæJ Rõ©j ÉÃ »∏ëŸG OÉ°üàb’G AÉæH ‘

 »àdGh ,ádhódG ‘ ∫ÉªYC’G áÄ«H ºYójh äGQÉeE’G

 IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øe ÒãµdÉH õ«ªàJ

.á«∏YÉØdGh Qƒ£àdG á≤FÉa á«à– á«æÑH ™à“h

 øe  áÑîædG  √òg  ácQÉ°ûe  ¿EG  √ƒª°S  ±É°VCGh

 á«ŸÉ©dG áª≤dG ‘ Ú«ŸÉ©dG ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤dG

 ‹hódG  ¿hÉ©àdG  Rõ©j  ™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d

 ÉÃ »ŸÉ©dG áYÉæ°üdG ´É£b πÑ≤à°ùe áZÉ«°üd

 á°üæe  ÉgQÉÑàYÉH  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe  ócDƒj

 ™°Vhh ∫ƒ∏◊G ™æ°Uh äGÈÿG ôjƒ£àd á«ŸÉY

.»ŸÉ©dG QÉgOR’G ≥«≤ëàd áeRÓdG äGQƒ°üàdG

 √ƒª°S  ΩÉb  ,áª≤∏d  á«MÉààa’G  á°ù∏÷G  Ö≤Yh

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  øe  OóY  áëæLCÉH  ádƒéH

 ‘  ácQÉ°ûŸG  á«dhódGh  á«æWƒdG  äÉcöûdGh

 ΩÉ≤j …òdG áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdGh áYÉæ°üdG ¢Vô©e

 §∏°ùjh áª≤dG øe á©HGôdG IQhódG äÉ«dÉ©a øª°V

 ¤hC’G zäGQÉeE’G ‘ ™æ°UG{ IQOÉÑe ≈∏Y Aƒ°†dG

 øjQƒ£ŸGh  øjôªãà°ùŸG  ™«é°ûàd  É¡Yƒf  øe

 IOÉØà°S’G ≈∏Y Ú«dhódGh Ú«∏ëŸG øjôµàÑŸGh

 ´É£≤dG  É¡eó≤j  »àdG  õaGƒ◊Gh  äÓ«¡°ùàdG  øe

 á«ŸÉ©dG áª≤dG ‘ ∑QÉ°ûj .ádhódG ‘ »YÉæ°üdG

 ÉKóëàe  250  øe  ÌcCG  ™«æ°üàdGh  áYÉæ°ü∏d

 º¶©e  ‘  RQÉH  »JGQÉeEG  Qƒ°†M  ¤EG  áaÉ°VEG  ,

.á°ù∏L 70 øY ójõJ »àdG áª≤dG ´ƒÑ°SCG äÉ°ù∏L

 øY  á°ü°üîàe  äGô“Dƒe  3  áª≤dG  ó¡°ûJh

 ábÉ£dGh  ôKDƒŸG  QÉªãà°S’Gh  É«LƒdƒæµàdG

 ™e  ácÎ°ûe  äÉ«dÉ©a  3h  IOóéàŸGh  á∏jóÑdG

 äGQhOh  É«dÉ£jEGh  É«dGÎ°SCGh  IóëàŸG  áµ∏ªŸG

 É«YÉæ°U É°Vô©eh ,ÜÉÑ°û∏d á«ÑjQóJh á«aGÎMG

 á«dÉ©a  ¤EG  áaÉ°VEG  É°ü°üîàe  É«LƒdƒæµJ  h

 õcôe  ™e  á«dÉ©ah  ,á«fhÎµdE’G  äÉ°VÉjô∏d

.QÉµàHÓd ƒaƒµdƒµ°S

 ±’BG 5 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ΩÉjCG 6 áª≤dG ôªà°ùJh

 ÉMÉæL 60 ∞«°†à°ùJh ádhO 130 øe ¢üî°T

 ¢ShQódGh  πª©dG  ¢TQh  øe  ¿Éeƒj  É¡∏∏îàjh

.áeó≤àŸG á«ÑjQóàdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 èeÉfôH QÉWEG »a π«FGô°SEG ≈dEG áØ«¶f ábÉW Qó°üj ¿OQC’G

 ≥ah IÓëe √É«e ≈∏Y π°üëjh .. zô°†NC’G QÉgOR’G{

z¥QRC’G QÉgOR’G{ èeÉfôH

ÚéjôÿG ËôµJ ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ Ó©ŸG Oƒ©°S øH óLÉe

øWƒdGQÉÑNCG

 É¡JGQOÉÑª`H ºdÉ©dG ô¡ÑJ äGQÉeE’G :…ô«c ¿ƒL

 á«fÉ°ùfE’G Ωó≤J »a ºgÉ°ùJ »àdG

:ΩGh-»HO

 ¢UÉÿG »µjôeC’G »°SÉFôdG çƒ©ÑŸG …Òc ¿ƒL ócCG 

 âHCGO  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  »NÉæŸG  Ò¨àdG  ¿hDƒ°ûd

 ºgÉ°ùJ »àdG ábÓÿG É¡JGQOÉÑÃ ⁄É©dG QÉ¡HEG ≈∏Y

 äÉ©ªàéŸG  IÉ«ëH  »≤JôJh  á«fÉ°ùfE’G  Ωó≤J  ‘

.á«ŸÉ©dG á«fÉ°ùfE’G

 äGQÉeE’G  ádhO  RƒØH  ¬JOÉ°TEG  ¥É«°S  ‘ ∂dP  AÉL

 á«bÉØJG  ‘  ±GôWC’G  ∫hódG  ô“Dƒe  áaÉ°†à°SÉH

 z28 Üƒc{ ñÉæŸG Ò¨àd ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G

 ób âfÉc »ÑXƒHCG  ¿CG  ¤EG GÒ°ûe ,2023 ΩÉ©dG ‘

 »NÉæŸG πª©dG ¿CÉ°ûH »ª«∏bE’G QGƒ◊G âaÉ°†à°SG

 ∫hódG  ÚH  øe  ó©J  »àdG  á≤£æŸG  ∫hO  Qƒ°†ëH

 åëÑd  ,⁄É©dG  ‘  RÉ¨dGh  §Øæ∏d  ÉLÉàfEG  ≈∏YC’G

 É¡d  …ó°üàdG  IQhöVh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  äÉjó–

 á«fƒHôµdG  äÉKÉ©Ñf’G  øe  óë∏d  Oƒ¡÷G  ó«MƒJh

.…QGô◊G ¢SÉÑàM’G á¡LGƒeh

 ∫ƒëf  ∞«c  :26  COP{  ¿Gƒæ©H  á°ù∏L  ‘h

 ¢SƒjQÉàaO  ¿ƒL  ÉgQGOCG  »àdG  z™bGh  ¤EG  §£ÿG

 ..»ÑXƒHCG - ∑Qƒjƒ«f á©eÉL ‘ ∫ÉªYC’G IQGOEG PÉà°SCG

 ¤EG ΩÉª°†f’G ¤EG á«ŸÉ©dG §ØædG äÉcöT …Òc ÉYO

 ΩóY ¿CG GócDƒe ,»NÉæŸG Ò¨àdG áëaÉµe äGQOÉÑe

 äÉ«YGóàdG á¡LGƒŸ ¿B’G á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G ôaÉ°†J

 ÖbGƒY  ¬d  ¿ƒµ«°S  …QGô◊G  ¢SÉÑàMÓd  á«Ñ∏°ùdG

 πH Ö°ùëa »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ≈∏Y ¢ù«d áª«Nh

 QÉKB’G π©ØdÉH ó¡°ûf ÉfCGóH Éeó©H ™ªLCG ⁄É©dG ≈∏Y

 äÉHÉ¨dG ≥FGôM ´’ófG øe ,IôgÉ¶dG √ò¡d á«KQÉµdG

 ´ÉØJQGh ∫hódG øe ójó©dG âHöV »àdG äÉfÉ°†«ØdGh

 ´ÉØJQ’Gh  »Ñ£≤dG  ó«∏÷G  ‘  ¿ÉHhòdG  ä’ó©e

.ƒ÷G IQGôM äÉLQO ‘ »°SÉ«≤dG

 âeõàdG ∫ÉM ‘ ¬fCÉH ¬à≤K øY iÒc ¿ƒL ÜôYCGh

 ô“Dƒe ‘ ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ” Ée ò«ØæàH ±GôWC’G áaÉc

 GôNDƒe ó≤©fG …òdG »NÉæŸG Ò¨à∏d IóëàŸG ·C’G

 ‘ Ò°ùdG ‘ CGóH ób ⁄É©dG ¿ƒµ«°ùa ,ƒµ°SÓZ ‘

 äÉcöûdG øe %7 ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,í«ë°üdG √ÉŒ’G

 ¢†ØN ≈∏Y πª©dG ‘ π©ØdÉH äCGóH ób á«ŸÉ©dG

 äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG ¿CG Éªc ,á«fƒHôµdG É¡JÉKÉ©ÑfG

 π©ØdÉH äCGóH »YÉæ°üdG ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG á«ŸÉ©dG

 45 É¡æe ,á«fƒHôµdG É¡àª°üH ¢†ØîH ΩGõàd’G ‘

 á©æ°üe ácöT ÈcCG ¿CG Éªc ,É«ŸÉY ÈcC’G øe ácöT

 âæª°SC’G êÉàfEG ¤EG â¡ŒG ób ⁄É©dG ‘ âæª°SCÓd

 ¢ù«d  ,¬«∏Y  ÒÑc  ∫ÉÑbEG  π©ØdÉH  ∑Éægh  ö†NC’G

 øe π°†aCG ¬fC’ É°†jCG øµdh áÄ«Ñ∏d ≥jó°U ¬fC’ §≤a

 É©°SƒJ ∑Éæg ¿CG Éªc ,IOƒ÷G å«M øe âæª°SC’G

 ∑GôM É°†jCG ∑Éægh ö†NC’G ÚLhQó«¡dG êÉàfEG ‘

.äÉKÉ©Ñf’G á¡LGƒŸ ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ‘ »ŸÉY

 Oƒ¡÷G  QGôªà°SG  ¤EG  ¬©∏£J  øY  …Òc  ÜôYCGh

 OÉ≤©fG πÑb …QGô◊G ¢SÉÑàM’G áëaÉµŸ á«ŸÉ©dG

 ‘ COP28h  πÑ≤ŸG  ΩÉ©dG  öüe ‘ COP27

 ⁄É©dG ¿CÉH GócDƒe 2023 ΩÉ©dG ‘ äGQÉeE’G ádhO

 á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G ∞bƒd Oƒ¡÷G √òg ≈∏Y GÒãc ∫ƒ©j

 ∫hO  ∞∏àfl  ‘  É«eƒj  Égó°Uôf  ÉæëÑ°UCG  »àdG

.⁄É©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ´ƒªL º∏©e π°†aC’ ójGR øH óªfi IõFÉL âYO

 ÉgòØæJ »àdG á«Ø«≤ãàdG ¢TQƒdG Qƒ°†M ¤EG Úª∏©ŸG

 â–  ájƒ°†æŸG  ∫hódG  ‘  Úª∏©ŸG  ±ó¡à°ùJh

.É¡d Úë°TÎŸGh IõFÉ÷G á∏¶e

 ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥«≤– ¤EG á«Ø«≤ãàdG ¢TQƒdG ±ó¡Jh

 »àdGh  É¡JÉÑ∏£àŸ  ÜÉ©«à°S’Gh  áaÉ≤ãdGh  º¡ØdG

 Ωó≤àdGh ,IõFÉ÷G ±GógCGh áaô©ŸG Ö∏b ‘ º¡©°†J

.á«°ùaÉæàdG áµ°S ≈∏Y º¡∏©Œ º¡d ácQÉ°ûe π°†aCÉH

 Úà¨∏dÉH á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG ó≤Y IõFÉ÷G Ωõà©Jh

 á«FÉ°ùeh á«MÉÑ°U ÚJÎa ≈∏Y ájõ«∏‚’Gh á«Hô©dG

 ¿hõcôj ¿ƒ°üàfl É¡eó≤jh ™«HÉ°SCG 4 IóŸ ôªà°ùJh

 ±GógCGh ÒjÉ©e øY ±Gh ¢VôY Ëó≤J ≈∏Y É¡«a

 ≈àM •höT øe ¬Ñ∏£àJ Éeh IõFÉ÷G πªY äÉ«dBGh

 π°†aCG ≥«≤– øe IõFÉé∏d Ö°ùàæŸG º∏©ŸG øµªàj

 ΩÉY  ÚeCG  »µeQódG  óªM  QƒàcódG  ócCGh  .ácQÉ°ûe

 ºà«°S  IõFÉ÷G  ájDhQ  ™e  ÉeÉé°ùfG  ¬fCG  IõFÉ÷G

 Úª∏©ŸG »Yh õjõ©àd á«Øjô©àdG äGQhódG ∞«ãµJ

 áMhô£ŸG ä’DhÉ°ùàdG ∞∏àfl ∫ƒM É¡H ÚcQÉ°ûŸG

 º¡àaô©e  øe  Rõ©j  …òdG  ôeC’G  ƒgh  º¡∏Ñb  øe

 ‘ äó¡°T IõFÉ÷G ¿CG í°VhCGh .í°TÎdG äÉ«ã«ëH

 ÖfGƒ÷G ¢†©H ‘ kÉjôgƒL kÉãjó– á©HGôdG É¡JQhO

 áHÉéà°SGh º«∏©àdG Qƒ£J äÉÑ∏£àŸ kÉHÉ©«à°SG ∂dPh

 º∏©ŸG  äGAÉ£Y  RGôHEGh  áaô©ŸG  IOÉjQ  äGQhö†d

.ájƒHÎdG

áª≤∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G √Qƒ°†M ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe

»°ùfôØdG á«dÉŸGh OÉ°üàb’G ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN  óªfi øH Ωƒàµe

 OÉ°üàb’G ôjRh πÑ≤à°ùj óªëe øH Ωƒàµe

»°ùfôØdG á«dÉªdGh

 AGQRƒdG øe OóYh ójGR øH óeÉMh óªëe øH Ωƒàµe

»µjôeC’G áfGõîdG ôjRh ÖFÉf ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ƒãëÑj

»MÉ«°ùdG OÉ°TQ’G èeÉfôH »éjôN Ωôµj Ó©ªdG Oƒ©°S øH óLÉe

áeGóà°S’G ∫Éée »a ÉjGƒf ¿ÓYEG ∫ÓN øe

ñÉæªdG ô«¨J äÉ«YGóàd …ó°üà∏d ¿hÉ©àJ π«FGô°SEGh ¿OQC’Gh äGQÉeE’G

..ó°TGQ øH óªëe ájÉYôH

zƒÑ°ùcEG{ »a ™«æ°üàdGh áYÉæ°ü∏d á«ªdÉ©dG áª≤dG ¥Ó£fG ó¡°ûj ójGR øH Qƒ°üæe

 òØæJ º∏©e π°†aC’ ójGR øH óªëe IõFÉL

É¡JÉÑ∏£àªH ∞jô©à∏d á«Ø«≤ãJ kÉ°TQh



:ΩGh-¢VÉjôdG

 ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e ¢SCGôJ 

 ‘ ∑QÉ°ûŸG ádhódG óah ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏› ∫hóH ´ÉaódG  AGQRh ´ÉªàLG

 ó≤Y …òdG öûY øeÉãdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód

 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ô≤Ã  ÚæK’G  Ωƒj

 ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ¢VÉjôdÉH

 ôjRh  ÖFÉf  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  ódÉN

 ácQÉ°ûeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ´ÉaódG

 AGQRh  IOÉ©°ùdGh  ‹É©ŸGh  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG

 ∞jÉf QƒàcódG ‹É©eh ¢ù∏éŸG ∫hóH ´ÉaódG

 ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,±ôé◊G ∑QÉÑe ìÓa

.¿hÉ©àdG

 äÉYƒ°VƒŸG  øe  GOóY  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh

 áLQóŸGh ∑Î°ûŸG …ôµ°ù©dG πª©dÉH á≤∏©àŸG

 äGQGô≤dG  PÉîJG  ”h  ∫ÉªYC’G  ∫hóL  ≈∏Y

.É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæŸG äÉ«°UƒàdGh

 ‘  ´ÉaódG  AGQRh  ø°TO  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Y

 ájôµ°ù©dG IOÉ«≤dG ô≤e{ ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

.¢VÉjôdG ‘ ¢ù∏éŸG ∫hód zIójó÷G IóMƒŸG

 óªMCG  øH óªfi ‹É©e ócCG  áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 ájôµ°ù©dG IOÉ«≤dG ô≤e{ Ú°TóJ ¿CG …OQGƒÑdG

 ≠∏HCG  ó©j  ¢VÉjôdG  ‘  zIójó÷G  IóMƒŸG

 ÚH ôªãŸGh AÉæÑdGh ¥OÉ°üdG ¿hÉ©à∏d ó«°ùŒ

 á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏› ∫hO

 §HGhQh  äÉbÓ©dG  áfÉàŸ  á«≤«≤M  áªLôJh

.É¡©ªŒ »àdG IƒNC’G

 IOÉb  ƒª°ùdGh  ádÓ÷G  ÜÉë°UCG  ºYóH  OÉ°TCGh

 É¡©aOh ¿hÉ©àdG ¢ù∏› IÒ°ùŸ ¢ù∏éŸG ∫hO

 Üƒ©°T äÉMƒªWh ∫ÉeBG ≥≤ëj ÉÃ ΩÉeCÓd Éeób

 ÚH IƒNC’G  öUGhCG  øe  Rõ©jh  ¢ù∏éŸG  ∫hO

 ÖfÉ÷G É¡«a ÉÃ ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ AÉ≤°TC’G

.…ôµ°ù©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 ìÉ≤d  øe  áYôL  16,364  Ëó≤J

 24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  z19-ó«aƒc{

 äÉYô÷G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG

 21,721,731 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 219^62  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

.¢üî°T 100 πµd áYôL

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

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

 º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG  áYÉæŸG

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

.19-ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»HO

 »æWƒdG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàMEÓd »HO IQÉeEG ó©à°ùJ 

 ójó©dG ÉgQGhRh É¡fÉµ°ùd Ωó≤àd ádhó∏d 50 `dG

 äÓØ◊Gh á«¡«aÎdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG øe

 á«éjhÎdG  ¢Vhô©dG  ÖfÉL  ¤EG  á«≤«°SƒŸG

 11 ≈àMh 2 øe IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ∂dPh

 á«dÉØàME’G AGƒLC’G øª°V ∂dPh πÑ≤ŸG Èª°ùjO

 »ÑgòdG π«Hƒ«dG áÑ°SÉæÃ ádhódG É¡°û«©J »àdG

.É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y

 á∏£Y ™e øeGõàJ »àdG - ä’ÉØàM’G §∏°ùJh

 π°†aCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ..á∏jƒW  ´ƒÑ°SCG  ájÉ¡f

 á«æWƒdG  äÉ°VGô©à°SE’G  ™e  »HO  ¬eó≤J  Ée

 øe OóY ‘ á«ŸÉ©dG á«¡«aÎdG äÉ«dÉ©ØdGh

.áæjóŸG ‘ äÉ¡LƒdGh Üò÷G ≥WÉæe ô¡°TCG

 á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG áLÉÿG óªMCG ∫Ébh

 ¢ùµ©J  {  ..áFõéàdGh  äÉfÉLô¡ª∏d  »HO

 äGQÉeE’G  ádhód  »ÑgòdG  π«Hƒ«dG  ä’ÉØàMG

 ÉæàdhO ¬Jó¡°T …òdG QÉµàHE’Gh Ωó≤àdGh á°†¡ædG

 √ò¡d  Gó«∏îJh  ÉeÉY  50  QGóe  ≈∏Y  áÑ«Ñ◊G

 »æWƒdG  Ωƒ«dÉH  ä’ÉØàM’G  ¿ƒµà°S  iôcòdG

 ¿EÉa ∫É◊G ƒg Éªch .Iójôah Iõ«‡ ΩÉ©dG Gòg

 çGóMC’G  ºgCGh  RôHCG  óMCG  ó©j  »æWƒdG  Ωƒ«dG

 Ö«MÎ∏d ™∏£àfh .»HO äÉ«dÉ©a ∫hóL ≈∏Y

 ∫ÉØàMÓd É¡LQÉNh ádhódG πNGO øe Éæaƒ«°†H

 ∂dPh Ió«©°ùdG á«æWƒdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H Éæ©e

 áYƒæàe  á£°ûfCGh  äÉ«dÉ©a  øe  ¬eó≤f  ÉÃ

 »≤∏jh  ..á«éjhÎdG  ¢Vhô©dG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 …òdG »FÉæãà°SE’G ΩÉ©dG Gòg ‘ »æWƒdG Ωƒ«dG

 z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG{ ¢Vô©e º«¶æJ ¬«a ó¡°ûf

 É¡à≤≤M »àdG á∏FÉ¡dG äGRÉ‚E’G ≈∏Y Aƒ°†dG

 öûÑjh  â°†e  Oƒ≤Y  á°ùªN  ∫ÓN  äGQÉeE’G

 ÉæàdhO É¡≤≤ëà°S »àdG äÉMÉéædG øe ójõŸÉH

.zÓÑ≤à°ùe áÑ«Ñ◊G

:IóMƒdG-»HO

 ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ«dhódG ¿ƒ°üàîŸGh AGÈÿG OÉ°TCG 

 áeRÓàŸ  »ŸÉ©dG  ¢Sô¨fƒµdG{  äÉ«dÉ©a  ‘

 ¬≤≤M  …òdG  ìÉéædÉH  z2021  »HO  ¿hGO

 É«°VGÎaG ó≤Yh ¬dÉªYCG ºààNG …òdG ¢Sô¨fƒµdG

. ⁄É©dG ∫hO áaÉc øe á©°SGh ácQÉ°ûÃ

 Iôª∏d ΩÉ≤j …òdG - »ŸÉ©dG çó◊G ‘ ∑QÉ°T

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  ¤hC’G

 100  øe  ÌcCG  øe  ∑QÉ°ûe  3500  -  É«≤jôaEG

 AÉª∏Yh ÚãMÉHh AÉÑWCG øe ⁄É©dG ∫ƒM ádhO

 áeRÓàe  …hP  øeh  Ú°üàflh  Ú«ÁOÉcCGh

 ÉgOóY ≠∏H É°VhôY Gƒeób øjòdGh ºgöSCGh ¿hGO

 …hòd AGOCG  ¢VôY 130 h »Áó≤J ¢VôY 170

. ¿hGO áeRÓàe

 áë°üdG  ™«°VGƒe  á«Áó≤àdG  ¢Vhô©dG  â£Zh

 »©ªàéŸG  èeódGh  ∞«XƒàdGh  º«∏©àdGh

 ájÉª◊Gh ≥FÓdG »°û«©ŸG iƒà°ùŸGh ‘É≤ãdGh

 ‘ ácQÉ°ûŸGh ÊƒfÉ≤dG ±GÎY’Gh á«YÉªàLE’G

 ácQÉ°ûŸGh ¬«aÎdGh á«∏°ùàdGh áeÉ©dG  IÉ«◊G

 ¿hGO áeRÓàe hhP ≥dCÉJh ..ÉgÒZh á«°VÉjôdG

 É¡dÓN  øe  Gƒ∏°UhCG  »àdG  º¡°VhôYh  º¡FGOCÉH

. º¡ÑgGƒeh º¡JGQó≤H ºghô¡HCGh º¡Jƒ°U ⁄É©∏d

 á°ù«FQ  Qhô©L  ∫Éæe  IQƒàcódG  âeó≤Jh

 »HO  ¿hGO  áeRÓàŸ  »ŸÉ©dG  ¢Sô¨fƒµdG

 äGQÉeE’G  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏› á°ù«FQ  2021

 ádhO IOÉ«b ¤EG πjõ÷G  ôµ°ûdÉH ¿hGO áeRÓàŸ

 ™°Vhh çó◊G Gòg ºYO ≈∏Y Ió«°TôdG äGQÉeE’G

 áaÉc ‘ ájOÉjôdG  äGQOÉÑŸGh äÉ«é«JGÎ°S’G

.ºª¡dG ÜÉë°UCÉH á≤∏©àŸG ä’ÉéŸG

:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM á°ù°SDƒe äQó°UCG 

 z»≤ædG Ö∏≤dG{ ÜÉàc õ«ªàŸG »ª«∏©àdG AGOCÓd

 ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÒ°ùe øe ÖfGƒL ≥Kƒj …òdG

 ¬ªMQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ,ˆG

 ¬à«°üî°T ¿ƒæµe øe á«ØN íeÓe Ωó≤jh , ˆG

 ‘  ¬JÉª°üHh  √Qƒ°†M  ™bGh  øe  ¬JÉª°Sh

 ±ô oY …òdG ƒgh ,ÊÉ°ùfE’Gh »æWƒdG øjó¡°ûŸG

 IóY ä’É› ‘ »î°ùdGh OhófiÓdG ¬FÉ£©H

.kÉ«dhOh kÉ«∏fi

 IÒ°ùeh  IÒ°S  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ÜÉàµdG  §∏°ùjh

 á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ á«∏÷G ¬JÉª°üHh ,ó«≤ØdG

 Éªc  ,á«°VÉjôdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh

 ,ó«≤ØdG  äGRÉ‚EG  øe  ÖfGƒL  øY  çóëàj

 ∫ÓN ó∏≤J å«M ,øWƒdG IÉæH óMCG √QÉÑàYÉH

 á©«aQ Ö°UÉæeh äÉ«dhDƒ°ùe á«æ¡ŸG ¬JÒ°ùe

 ΩÓYE’Gh áë°üdGh ájó∏ÑdGh á«dÉŸG ä’É› ‘

 ºgC’ »°üî°ûdG ¬ªYO ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á°VÉjôdGh

.áë°üdGh º«∏©àdG Éªgh ÚYÉ£b

 ó«≤a  º°SG  ï«°SôJ  øY  ÜÉàµdG  çóëàjh

 kÉÁôµJ  ,Úæ°ùëŸG  πé°S  ‘  á«fÉ°ùfE’G

 äÉª∏c ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Iô£©dG √Gôcòd kGó«∏îJh

 ó«≤ØdG »©f ‘ á«°SÉ«°ùdG √RƒeQh øWƒdG IOÉb

 äÉjôcPh  ∞bGƒe  ÜÉàµdG  Oöùj  Éªc  ,√ôKBÉeh

 ™e IÒ°ùŸGh ÜQódG AÉ≤aQh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

.ó«≤ØdG

 ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóY  ÜÉàµdG  ‘  çó–  Éªc

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉª¶æŸGh  äÉÄ«¡dG  ‘

 ,ïjQÉàdG Égó∏î«°S »àdG ó«≤ØdG äÉeÉ¡°SEG øY

.á«fÉ°ùfE’G Òª°V ‘ á«M ≈≤Ñà°Sh

 ÖFÉf  …Ò¡ŸG  óªfi  ∫ÉªL  QƒàcódG  ∫Ébh

 á°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,AÉæeC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 »ª«∏©àdG  AGOCÓd  Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM

 …òdG  z»≤ædG  Ö∏≤dG{  ÜÉàc  ¿EG  ..õ«ªàŸG

 ΩÉeCG á©°VGƒàe IQOÉÑe ƒg á°ù°SDƒŸG ¬JQó°UCG

 ¿É°ùME’Gh  ¿É≤JE’Gh  Oƒ÷Gh  AÉ£©dG  øe  OƒW

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ,¬d QƒØ¨ŸG á«fÉ°ùfE’G ó«≤Ød

 ‘ ¬fÉ°ùMEGh ¬∏ÑæH ±ô oY …òdG ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ÉædhÉM óbh ,ø∏©dGh AÉØÿG ‘ πª©dGh ∫ƒ≤dG

 ,¬à«°üî°T  øe  ÖfGƒL ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ

 ¬JGRÉ‚EGh  ,á«æWƒdG  ¬JÉª°üHh  ,ˆG  ¬ªMQ

 .áÄ«°†ŸG á«fÉ°ùfE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

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

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh  z19  -  ó«aƒc{

 GójóL É°üëa 231,122 AGôLEG IQGRƒdG âæ∏YCG

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 67 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 äÉ«°ùæL  øe  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH

 ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh áØ∏àfl

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d

.ádÉM 741,500 á∏é°ùŸG ä’É◊G

 ΩóY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG Éªc  

 24`dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN IÉah ádÉM …CG π«é°ùJ

 2,144 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñ«d á«°VÉŸG

.ádÉM

 IójóL  ádÉM  84 AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCGh

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ

 ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©J  h  z19-ó«aƒc{

 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

.ádÉM 736,247 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»HO

 21 ≈àM ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG QGhR OóY RhÉŒ 

 IQÉjR  ÚjÓe  á©HQC’G  õLÉM  ,…QÉ÷G  Èªaƒf

 äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’Gh  ä’ÉØàM’G  Qƒ°†◊  ,

 á«¡«aÎdGh  á«≤«°SƒŸGh  á«aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG

 QÉªYC’Gh äÉÄØdG áaÉc øe QGhõdG âHòàLG »àdG

 / ÜQÉ≤j Ée ƒÑ°ùcCG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ âªgÉ°S »àdG

 òæe ™«HÉ°SCG á°ùªN ∫ÓN IQÉjR / 4,156,985

.»°VÉŸG ôHƒàcCG øe ∫hC’G ‘ ¬bÓ£fG

 ‘ ¢†côdG{ á«dÉ©a ôcGòJ äÉ©«Ñe âªgÉ°Sh

 »àdGh  ,Èªaƒf  19  ‘  äó≤Y  »àdG  zƒÑ°ùcEG

 äGQÉjõdG  OGóYCG  IOÉjR  ‘  πeÉµdÉH  É¡©«H  ”

 ¥ÉÑ°ùdG  ó¡°T  å«M  ,‹hódG  çó◊G  ™bƒe  ¤EG

 QÉªYC’G ™«ªL øe AGóY 10000 øe ÌcCG ácQÉ°ûe

 ™bƒe AÉLQCG  ‘ ¢†côdÉH Gƒ©àªà°SG ,äGQó≤dGh

 Ú«æ«µdG ÚFGó©dG ºgCG øe áà°S áÑë°üH ƒÑ°ùcEG

 ¢†côdG  ºgƒcQÉ°T  øjòdG  ,⁄É©dG  iƒà°ùe ≈∏Y

 áØ∏àfl äÉaÉ°ùe 3 ≈∏Y âYRƒJ äÉbÉÑ°S 3 ‘

 ÜÉ£≤à°SG ÖfÉL ¤EG ,äGÎeƒ∏«c 10h 5h 3 »g

 GÎ°ùcQhCG Éª¡àeób ¿Gò∏dG ¿É«≤«°SƒŸG ¿É°Vô©dG

 ƒÑ°ùcEG  ∫ÉØàMG  áÑ°SÉæÃ  ,á«FÉ°ùædG  ¢ShOôØdG

 çó◊G ∫ÉØàMG h ,íeÉ°ùà∏d ‹hódG Ωƒ«dÉH 2020

 IÒØZ ÒgÉªL πØ£∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ‹hódG

 GÎ°ùcQhCÓd ôMÉ°ùdG »≤«°SƒŸG AGOC’ÉH Gƒ©àªà°SG

 ÖJÉch »æ¨ª∏d ôMÉ°ùdG »FÉæ¨dG πØ◊G RÉMh ,

 ∞WÉY  ÊÉà°ùcÉÑdG  πãªŸGh  øë∏ŸGh  ÊÉZC’G

 â©ªàLG  »àdG  ,ÒgÉª÷G   ÜÉéYEG  ≈∏Y  º∏°SCG

 ÌcCG  øe  áYƒªéÃ  ´Éàªà°SÓd  IÒÑc  OGóYCÉH

.ÉMÉ‚ ¬«fÉZCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG ≈a Ωƒ«dG ´ÉaódG IQGRh âª¶f 

 Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉH

 ‘ ácGöûdG  ∫ƒM πªY á°TQh  ôªMC’G

 ájÉ¨d ôªà°ùJ »àdG ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

 30øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,‹É◊G Èªaƒf 24

 Újôµ°ù©dG •ÉÑ°†dG QÉÑc øe k’hDƒ°ùe

.ádhO 24 øe

 äGÈÿG  ∫OÉÑJ  ¤EG  á°TQƒdG  ±ó¡Jh

 Újôµ°ù©dG  •ÉÑ°†dG  ÚH  áaô©ŸGh

 AGÈÿGh ÊÉ°ùfE’G ∫ÉéŸG ‘ Ú∏eÉ©dGh

 ¿CÉ°ûH ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y Ú«ÁOÉcC’G

 ájÉªM  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡J  äÉ°SQÉ‡

 ó««≤Jh  á«fóŸG  ¿É«YC’Gh  Ú«fóŸG

 äÉ«∏ª©dG ‘ ∫Éà≤dG Ö«dÉ°SCGh πFÉ°Sh

.áë∏°ùŸG äÉYGõædG AÉæKCG ájôµ°ù©dG

 äGƒæ°S çÓK ó©H á«dÉ©ØdG √òg »JCÉJh

 •ÉÑ°†dG  QÉÑc  πªY  á°TQh  OÉ≤©fG  øe

 ºµ–  »àdG  á«dhódG  óYGƒ≤dG  ∫ƒM

 /SWIRMO/  ájôµ°ù©dG  äÉ«∏ª©dG

 â“ å«M á≤£æŸG ‘ Iôe ∫hC’ ∂dPh

 ÚH  ¿hÉ©àdÉH  »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘

 Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dGh ´ÉaódG IQGRh

.ôªMC’G

 πãe ™«°VGƒe πª©dG á°TQh ¢ûbÉæà°Sh

 ≥«Ñ£J

 äÉ«∏ª©dG ‘ ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

 á«dhódG  áæé∏dG  áª¡eh  ájôµ°ù©dG

 ‘ ÉgQhOh É¡à«ªgCGh ôªMC’G Ö«∏°ü∏d

.áë∏°ùŸG äÉYGõædG

 πªY  á°TQh  ¿CG  ,´ÉaódG  IQGRh  âæ«Hh

 ájôµ°ù©dG  äÉ«∏ª©dG  ‘  ácGöûdG

 äGhOC’ÉH  ÚcQÉ°ûŸG  OhõJ  ácÎ°ûŸG

 ¢ShQódG  ójóëàd  áeRÓdG  äGQÉ¡ŸGh

 ¢UôØdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  IOÉØà°ùŸG

 ácGöûdG õjõ©J øY áªLÉædG äÉjóëàdGh

 ‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d »JÉ«∏ª©dG ÖfÉ÷G ‘

.ÊÉ°ùfE’G

 ⁄É°S  »bƒ≤◊G  øcôdG  ó«ª©dG  ∫Ébh

 IQGOE’G  ¢ù«FQ  ,»Ñ©µdG  ó°TGQ  ¬©ªL

 IQGRh ‘ …ôµ°ù©dG AÉ°†≤∏d ájò«ØæàdG

 äGQÉeE’G  ádhO  è¡æe  ¿EG{  ´ÉaódG

 ¬d  ¢ù°SCG  ÊÉ°ùfE’G  IóëàŸG  á«Hô©d

 ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  á«fÉ°ùfE’G  º«µM

 ˆG Ö«W- ¿É«¡f ∫BG  ¿É£∏°S øH ójGR

 É¡JCÉ°ûf  òæe  ádhódG  ¢ù°SDƒe  -√GôK

 πªµà°ùj »àdGh á«fÉ°ùfEG á°SQóe íÑ°üàd

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡JÒ°ùe

 ¬¶ØM- ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 »àdG  áª«≤dG  ôWC’G  É¡d  ™°Vhh  -ˆG

 »àdGh  ,á«fÉ°ùfE’G  QÉµaC’G  É¡æe  â©Ñf

 Ú«fóŸG  ájÉªM  ÇOÉÑe  ≈∏Y  Ωƒ≤J

 óeh ±ƒ¡∏ŸG áKÉZEGh AÉØ©°†dG ájÉªMh

 êÉàfi πc ¤EG  IóYÉ°ùŸGh  ¿ƒ©dG  ój

 hCG  øjódG  ¤EG  ô¶ædG  ¿hOh  õ««“  ¿hO

 AÉªàf’G hCG  ¿ƒ∏dG hCG  ¢ùæ÷G hCG ¥ô©dG

.áë∏°ùŸG äÉYGõædG ‘ »°SÉ«°ùdG

 á°ù«FQ  ,¿ƒàdGO  Ò∏c  âHôYG  ÉgQhóH

 ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG áã©H

 ´ÉaódG  IQGRƒd  Égôµ°T  øY  ádhódG  ‘

 çó◊G  Gòg  áaÉ°†à°SG  »∏Y  á«JGQÉeE’G

 º¡àbÓY  øe  AõL  ƒg  …òdGh  º¡ŸG

 äGQÉeE’G  ádhO  ™e  á«é«JGÎ°S’G

 ìƒª£dG ™e ≈°TÉªàjh IóëàŸG á«Hô©dG

 ∫ƒM  »ª«∏bE’G  QGƒ◊G  ‘  ∑Î°ûŸG

 ™«°VGƒeh  áeÉ¡dG  á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ°†≤dG

.ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14902 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 23 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

:ΩGh-ƒLhOÉLGh

 ÒØ°S  ¥ÉØàdG  óªfi  ó«ÑY  ó¡a  IOÉ©°S  ≈≤àdG  

 ÒØ°ùdG ájOÉ–E’G ÉjÒé«f ájQƒ¡ªL iód ádhódG

 …ôjRh .. ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ájQƒ¡ªL iód º«≤ŸG ÒZ

 á«ªæàdGh  á«dÉŸGh  OÉ°üàb’Gh  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG

 Éæ«cQƒH ‘ ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ h ÚdhDƒ°ùŸG øe GOóYh

 πÑ°Sh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  º¡©e  åëHh  ƒ°SÉa

.Égõjõ©J

 ÉØdCG ‹É©e .. ¥ÉØàdG ó¡a ÒØ°ùdG IOÉ©°S ≈≤àdG ó≤a

 êÉeóf’Gh ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh …QÉH

 ƒª°S äÉ«– ¬«dEG π≤fh ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ‘ »≤jôaC’G

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

 ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©eh ‹hódG ¿hÉ©àdGh

 Ö©°Th áeƒµ◊ Éª¡JÉ«æ“h ádhO ôjRh ,¿É«¡f ∫BG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO ƒ°SÉa Éæ«cQƒH

 »àdG Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ¢VGô©à°SGh ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh äGQÉeE’G ádhO ™ªŒ

 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ‘  ƒ°SÉa  Éæ«cQƒH  ácQÉ°ûe

 ..»ŸÉ©dG çó◊G Gòg É¡æª°†àj »àdG äÉ«dÉ©ØdGh

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  ¬JOÉ©°S  ócCGh

 ≈∏Yh áaÉc ä’ÉéŸG ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH

.±GôWC’G Oó©àeh »FÉæãdG Újƒà°ùŸG

 äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S …QÉH ‹É©e πªM ¬ÑfÉL øe

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¤EG ¬JÉ«–

 ï«°ûdG ‹É©eh ,‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ¬JÉ«æ“h ádhO ôjRh ,¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

 ΩGhO  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  Ö©°Th  áeƒµ◊

 ¿hÉ©àdG õjõ©àH √OÓH ΩGõàdG ócCGh ..QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ∫Ébh ..äGQÉeE’G ádhO ™e ±GôWC’G Oó©àeh »FÉæãdG

 áªFÉ≤dG  äÉcGöûdG  ≈∏Y AÉæÑdÉH áªà¡e √OÓH ¿EG

 øjó∏ÑdG äÉbÓY ™aóH á∏«Øc IójóL ¢Uôa ≥∏Nh

 ¿CG ≈∏Y Oó°Th ..Éeób ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ Ú≤jó°üdG

 äÉbÓY Éª¡©ªŒ ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh äGQÉe’G ádhO

 áÑZôdGh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’G ≈∏Y á«æÑe ájOh á«FÉæK

.É¡H AÉ≤JQ’G ‘ ácÎ°ûŸG

 ø°ù◊G ‹É©e .. ádhódG ÒØ°S IOÉ©°S ≈≤àdG Éªc

 ‘ á«ªæàdG  h á«dÉŸG h OÉ°üàb’G  ôjRh ,…QƒHÉc

 ádhO ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ÉãëHh ƒ°SÉa Éæ«cƒH

 ä’ÉéŸG ‘ ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

 GOóY É°Vô©à°SGh ..ájƒªæàdGh ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdG

 ÚH áMÉàŸG ájƒªæàdGh ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øe

 áYÉæ°üdGh áYGQõdG äÉYÉ£b ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 GócCGh  …ƒ÷G  π≤ædGh  á«àëàdG  á«æÑdGh  øjó©àdGh

 ™«é°ûJh ájÉªM á«bÉØJG ‘ Éeób »°†ŸG á«ªgCG

.øjó∏ÑdG ÚH QÉªãà°S’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫hCG  z¿ƒãjôLC’G{  á«dÉ©a  ÚæK’G  Ωƒj  âªààNG

 º«bCG  …òdG  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  áYGQõ∏d  ¿ƒKÉcÉg

 øeC’Gh  áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  ´ƒÑ°SCG  äÉ«dÉ©a  øª°V

 áYGQõ∏d  »ÑXƒHG  áÄ«g  ¬ª¶æJ  …òdG  »FGò¨dG

 â– …QÉ÷G Èªaƒf 25 ≈àM á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYQ

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

 áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á°SÉFôdG

.á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

 AÉ°†YCGh ¿ƒãjôLC’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG áÄ«¡dG âeôch

 äGQÉµàH’Gh  ∫ƒ∏◊G  π°†aCG  Ëó≤àH  IõFÉØdG  ¥ôØdG

 á°UÉN É¡∏ªY ä’É›h áÄ«¡dG á£°ûfCÉH á≤∏©àŸG

 áYGQõdG äÉjó– á¡LGƒe ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG ∫ƒ∏◊G

 äÉeóÿG Ú°ù–h …ƒ«◊G øeC’Gh »FGò¨dG øeC’Gh

 äóYh  å«M Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°Sh  É°VQ  ≥«≤–h

 É¡YóHG  »àdG  äGQÉµàH’Gh  ∫ƒ∏◊G  »æÑàH  áÄ«¡dG

.¿ƒãjôLC’G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG

 ∑QÉ°T  å«M  ¢ùeCG  ≥∏£fG  ób  ¿ƒãjôLC’G  ¿Éch

 AÉcò∏d  ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  øe  ÜÓW  ¬«a

 áØ«∏N  á©eÉLh  ábQÉ°ûdG  á©eÉLh  »YÉæ£°U’G

.ádhódG äÉ©eÉL øe ÉgÒZh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d

 ¢SƒjQƒdÉµÑdGh Òà°ùLÉŸG ÜÓW á«dÉ©ØdG ‘ ∑QÉ°Th

 ΩGóîà°SGh äÉ«›ôH ôjƒ£J ≈∏Y Gƒ°ùaÉæJ å«M

 ∫ƒ∏M ôjƒ£J ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdGh äÉ«eRQGƒÿG

 »FGò¨dG øeC’Gh áYGQõdG  äÉjó– ¢†©H á¡LGƒŸ

.…ƒ«◊G øeC’Gh

 øeC’Gh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh øe πc ºYóH ≈¶ëj »FGò¨dG

 ºYO ¤EG áaÉ°VE’ÉH áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRhh

 »ÑXƒHCG ¢ù∏›h »ÑXƒHCG - ábÉ£dG IôFGO ájÉYQh

 â«dEGzh ∫Ó°Sh zä’É°üJGzh á≤HÉ£ŸGh IOƒé∏d

  z»H ¢ûJG ¿EG …CGzh z±ÓYCÓd á«æWƒdGzh zhôZCG

 AÉÑfCG ádÉcƒd á«eÓYE’G ájÉYôdGh ºYódG ÖfÉL ¤EG

.zΩGh{ äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù≤£dG ¿ƒµj ¿CG  OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒJ 

 kÉ«FõL ÉªFÉZh  ΩÉY ¬LƒH  Gƒë°U AÉKÓãdG  Ωƒ«dG

 ∫ÉªàMG ™e AÉ©HQC’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,kÉfÉ«MCG

 ¢†©H  ≈∏Y  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dG  hCG  ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ

 ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,á«∏NGódG  ≥WÉæŸG

.kÓ«d ôëÑdG ≈∏Y kÉ«éjQóJ §°ûæJ ,áYöùdG

 ácôM  ¿CG  -»eƒ«dG  ¬fÉ«H  ‘-  õcôŸG  í°VhCGh

 - 10 / á«HôZ á«dÉª°T ¤EG á«böT á«dÉª°T ìÉjôdG

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµjh..¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25

.Ó«d kÉ«éjQóJ Üô£°†j §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN »Hô©dG

3

 …ôjRh »≤à∏j ƒ°SÉa Éæ«cQƒH iód äGQÉeE’G ô«Ø°S 

ƒLhOÉLGh »a á«ªæàdGh OÉ°üàb’Gh á«LQÉîdG

 áYGQõ∏d ¿ƒKÉcÉg ∫hCG z¿ƒãjôLC’G{ á«dÉ©a ΩÉààNG

»ÑXƒHCG »a

kÓ«d ÖWQh ƒë°U ¢ù≤£dG

 ÜÉàc Qó°üJ zõ«ªàªdG »ª«∏©àdG AGOCÓd ¿GóªM á°ù°SDƒe{

z»≤ædG Ö∏≤dG{

kGójóL kÉ°üëa 231^122 …ôéJ záë°üdG{

¬bÓ£fG òæe IQÉjR ø«jÓe 4 øe ôãcCG ó¡°ûj ƒÑ°ùcEG

äÉ«ah ’h .. áHÉ°UEG 67 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 84 AÉØ°T

ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG »a ácGô°ûdG ∫ƒM πªY á°TQh ∞«°†à°ùJ ´ÉaódG IQGRh

 ´ÉaódG AGQRh ´ÉªàLG »a ádhódG óah ¢SCGôàj …OQGƒÑdG

¢VÉjôdG »a 18 `dG ¿hÉ©àdG ∫hóH

     áYÉ°S 24 ∫ÓN z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 16^364 ºjó≤J

 øe áYƒªéªH 50 `dG »æWƒdG Ωƒ«dÉH πØàëJ »HO

á«éjhôàdG ¢Vhô©dGh á«¡«aôàdG äÉ«dÉ©ØdG

 ¿hGO áeRÓàªd »ªdÉ©dG ¢Sô¨fƒµdÉH á«dhO IOÉ°TEG

 óaƒdG ¬°SDhôJ ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi
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دبي ـ وام:
أبوظبي   - البيئة  هيئــة  نظمت 
أمــس األول فعاليــة خاصة يف 
إكســبو 2020 عرضت خاللها 
فيلمهــا الوثائقــي "بحرنا ....

الضوء  يسلط  الذي  مستقبلنا" 
عىل قصــة نجــاح جهودها يف 
وتعزيز  السمكية  املصائد  إدارة 
أبوظبي  يف  الســمكي  املخزون 
االستدامة  جناح  يف  أقيم  والذي 
دبي   2020 إكســبو  يف  /ترّيا/ 
ملصايد  العاملي  باليوم  احتفاالً   -

األسماك.
سلسلة  ضمن  الفعالية  وجاءت 
نقاشــات بيت الهامور "البّحار 
اجتماع  شهدت  والتي  والعالِم" 
رشائــح متنوعة مــن املجتمع 
الحفاظ عىل  كيفيــة  ملناقشــة 
التوازن  وتحقيق  الغذائي  األمن 
فيه. الرتاث والتقاليد، ومستقبل 

االستدامة.
رشكاء  من  عدد  الفعالية  حرض 
الهيئة واملهتمني بموضوع البيئة 
البحرية واملصائد السمكية حيث 
أتيحت لهم الفرصة للتعرف عىل 
وجه نظر وآراء الصيادين الذين 
يعتربون من الرشكاء الرئيسيني 
رئييس  دوٍر  من  لهــم  ملا  للهيئة 
السمكية  الثروة  عىل  الحفاظ  يف 
فضال عن مشاركتهم الفاعلة يف 
السمكية  املصائد  تعزيز  برنامج 

يف أبوظبي.
أدارت الجلســة ريــم البحارنة 
مدير قسم إدارة مصائد األسماك 
البيولوجي الربي  التنوع  بقطاع 
والبحــري يف هيئــة البيئــة – 
أبوظبي وشــارك فيها هاشــم 
محمد  وجمعة  الرميثي  ســعيد 
الرميثي  جمعة  وعيــد  الرميثي 
ومحمــد بني صابــر املزروعي 

وحامد بني غريب املزروعي.
 2001 عام  منذ  الهيئة  وتقوم 
السمكي  املخزون  بمراقبة حالة 
الســنوات  وخالل  أبوظبــي  يف 
لت الهيئة  األخرية املاضية ســجّ

حالــة  يف  ملحوظــاً  تحســًنا 
أنواع  لبعض  السمكي  املخزون 
األســماك التجارية الرئيسية يف 

مياه إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة للعديد 
اإلدارية  والتدابري  اإلجراءات  من 
االســتباقية التي اتخذتها هيئة 
إنشــاء  مثل  أبوظبي   - البيئــة 
شــبكة من املحميــات البحرية 
ترخيص  نظام  وتطبيق  وإدخال 
التجاريــة  األســماك  مصائــد 
اســتخدام  وتنظيم  والرتفيهية 
معــدات الصيد إىل جانب تطبيق 
األسماك  لحماية  موسمي  حظر 

خالل مواســم تكاثرها ووضع 
التي  األســماك  لحجم  أدنى  حد 
األنواع  لبعــض  صيدها  يمكن 
الرئيســية باإلضافــة إىل حظر 
مثل  املستدامة  غري  الصيد  طرق 

الصيد بالقراقري.
جزًءا  املبــادرات  هــذه  وتعترب 
املســتدامة  املصايد  برنامج  من 
الــذي تم إطالقه يف عام 2016 
التغري  وزارة  مــع  بالرشاكــة 
تصميم  تم  وقد  والبيئة  املناخي 
الربنامــج لضمــان اســتدامة 
دولــة  يف  الســمكية  املصائــد 

اإلمارات العربية املتحدة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
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دبي ـ وام:

التعليم والثقافة  ناقشت لجنة شــؤون 
املجلس  يف  واإلعالم  والرياضة  والشباب 
الذي  اجتماعها  خالل  االتحادي  الوطني 
يف  للمجلس  العامة  األمانة  بمقر  عقدته 
دبي أمس برئاســة سعادة نارص محمد 
اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة 
وزارة الثقافــة والشــباب مــع ممثيل 

الحكومة.
اللجنة ســعادة  أعضاء  االجتماع  حرض 
كل من: ســارة محمد فلكنــاز مقررة 
اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة 
وعفــــراء  الطنيجي،  عبيــــد  شيخة 
بخيــت العليلـي أعضاء املجلس الوطني 

االتحادي.
والشــباب  الثقافة  وزارة  مــن  وحرض 
الوكيل  الشــعايل  ســيف  عيل  ســعادة 
املســاعد لقطاع الرتاث والفنون، وعدد 
قطاعات  مختلف  وموظفي  مديري  من 

الوزارة.
اليماحي  وأوضح ســعادة نارص محمد 
أنه تم خــالل االجتماع  اللجنة  رئيــس 
مــع ممثــيل وزارة الثقافة والشــباب 
املالحظــات  ومناقشــة  اســتعراض 
واملقرتحات والتحديات التي خرجت بها 
اللجنة من الحلقات النقاشية االفرتاضية 
التــي نظمتها يف إطــار خطة  الثــالث 
عملها ملناقشــة املوضوع العام وتتعلق 
بتنمية القطاع الثقايف والفني يف الدولة، 

ودور املراكز الشــبابية يف تحقيق رؤية 
الوطني،  واإلعــالم   ،2071 اإلمــارات 
الوزارة ردوا بشــكل  إىل أن ممثيل  الفتا 
واف عىل جميع تساؤالت واستفسارات 
أعضــاء اللجنة، وتــم صياغة عدد من 
يف  املشــاركني  ومقرتحات  مالحظــات 
تمهيدا  كتوصيات  النقاشــية  الحلقات 

النهائي بشأن  اللجنة  إلدراجها يف تقرير 
املوضوع.

وزارة  اللجنة موضوع سياسة  وتناقش 
الثقافة والشــباب ضمن عــدة محاور 
الوزارة  باســرتاتيجية  تتعلق  رئيســية 
الوطني،  واالنتمــاء  الهوية  تعزيــز  يف 
الثقافية  الصناعات  قطاعــات  وتطوير 

واإلبداعيــة بما يحقق أهــداف التنمية 
إنشــاء  الــوزارة يف  املســتدامة، ودور 
ودعم املراكز الشــبابية وتطوير قدرات 
لتحقيق مستهدفات  الشــباب  ومواهب 
2071، وجهود الوزارة يف تطوير  رؤية 
يحقق  بما  الوطنية  اإلعالمية  املنظومة 

.2071 رؤية 

»ال�شحوح للثقافة والتراث« تحتفى في راأ�س الخيمة 
بالذكرى الخم�شين لقيام الإمارات

اأخبار الوطن

رأس الخيمة ـ وام:
حفال  والرتاث  للثقافة  الشــحوح  جمعية  نظمت 
بمناسبة  الخيمة  برأس  القواســم  كورنيش  عىل 
الخمســني عاما التحاد  بذكرى  الدولة  احتفاالت 
اإلمارات بحضور الشيخ املهندس سالم بن سلطان 
بن صقر القاسمي عضو املجلس التنفيذي رئيس 

دائرة الطريان املدني براس الخيمة.
وتضمــن االحتفال الذى حرضه ســعادة محمد 
احمد بن حمدان ال مالك الشــحي رئيس مجلس 
إدارة جمعية الشــحوح للثقافــة والرتاث وعدد 
من  مجموعة  الجمعية  وأعضاء  املســؤولني  من 
والراوح  الحربية  الفرق  قدمتها  الرتاثية  الفقرات 
عــربت مــن خاللها عــن أصالة وتاريــخ ابناء 
عكســت  واالجتماعي  الثقايف  وموروثهم  الوطن 
الفرحة والبهجة بهذه املناســبة الوطنية الغالية 
إقامة مســرية خيل شارك  االحتفال  كما تضمن 
فيهــا عدد كبري من الفرســان فيما قدمت فرقة 
اللوحات  الخيمة عددا من  موسيقى رشطة رأس 

بهذه املناسبة.
وقال الشــيخ سالم بن ســلطان القاسمي خالل 
الوطنى  باليوم  االحتفــاالت  ان  الحفل  حضوره 
التقدم  ملســرية  تواصــال  تعد  للدولــة  الـــ50 
لتحقيق  واثقة  وخطــى  قوية  بإرادة  واالزدهار 
املزيد من الرقي للوطن واملواطنني يف ظل القيادة 
أن مظاهر احتفاالت  اىل  للدولة مشــريا  الرشيدة 
باليــوم الوطني الخمســني تؤكد عــىل التالحم 
التعبري عن  القيادة والشعب من خالل  القائم بني 
املشــاعر الصادقة وحب الوطــن وتجديد الوالء 

للقيادة الرشيدة.
وأشــار الشيخ سالم القاسمي " إن فرحتنا بهذا 
نابعة  عاما  الخمســني  ذكرى  يف  الوطني  العرس 
عند  نستشعرها  التي  واالفتخار  العز  مشاعر  من 
اســتذكار يوم الثاني من ديســمرب سنة 1971 

التاريخية. بلحظاته 
عن  القاسمي  ســلطان  بن  ســالم  الشيخ  وعرب 
ســعادته بمــا رآه يف هذا العــرس الوطني الذي 
من  والرتاث  للثقافــة  الشــحوح  جمعية  اقامته 
إىل جانب مشاركته واملسئولني  أنشطة وفعاليات 
االمارات  انتماء شعب  تعرب عن  التي  املســرية  يف 

وحبه الكبري لهذا الوطن.
من جانبه قال محمد احمد حمدان آل مالك رئيس 
مجلس إدارة جمعية الشحوح للثقافة والرتاث أن 
هــذا االحتفال ماهو اال أحد أشــكال التعبري عن 

االنتماء الوطني والوالء للقيادة الحكيمة.
وأشــار إىل أن ما تنعم به دولتنــا من رخاء هو 
نتاج دولة االتحاد التي أسسها املغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ودعم 
لالتحاد  املؤسســون  االباء  لهم  املغفور  ركائزها 
رصوح  من  فريدا  نموذجــا  اإلمارات  غدت  حتى 

املجد واالنجازات املتالحقة.

اأبوظبي ـ الوحدة:  

تبث مساء اليوم الثالثاء، الحلقة 
لجولــة  الرابعــة  التســجيلية 
مقابــالت لجنة تحكيم برنامج 
"شــاعر املليــون" بموســمه 
وتنتجه  تنظمه  الــذي  العارش، 
لجنة إدارة املهرجانات والربامج 
بأبوظبي،  والرتاثيــة  الثقافية 
والتــي تســتعرض مقابــالت 
ســلطنة  عاصمة  يف  الشــعراء 
ُعمان "مسقط" ، وذلك يف تمام 
الساعة التاسعة والنصف مساًء 
بتوقيــت اإلمارات عــرب قناتي 

بينونة واإلمارات.
وأكــدت لجنة تحكيم الربنامج، 
خالل جولة مقابالت مســقط، 

أن جولة ســلطنة ُعمان جاءت 
بعد استقبال الربنامج لعدد كبري 

مستوى  وأن  املشــاركات،  من 
املواسم  ُعمان يف  شعر شــعراء 

بعد  تطــور موســم  املاضيــة 
املواسم  موسم، وشكلو عىل مر 
التسع املاضية من شاعر املليون 
صدر  وقد  ومميز،  قوي  حضور 
ونجوم  جميلة  أسماء  الربنامج 
إىل ســماء الشــعر من سلطنة 
عمان، ومــا زالوا متواجدين يف 

الساحة الشعرية.
ويشــهد املوســم العارش ألول 
الربنامج  انطالقــة  منــذ  مرة 
للشعراء  مقابالت  جولة  تنظيم 
لإلقبال  نظًرا  ُعمان،  سلطنة  يف 
الالفــت مــن قبــل الشــعراء 
الُعمانيني، األمر الذي دعا اللجنة 
إىل أن تجعــل ســلطنة ُعمــان 
ضمن قائمــة جوالت مقابالت 

الشعراء.

حلقة ت�سجيلية لـ »�ساعر المليون« ت�ستعر�ض مقابالت ال�سعراء 
في »ُعمان«.. م�ساء اليوم

هيئة البيئة - اأبوظبي تعر�ض في اإك�سبو الفيلم 
الوثائقي »بحرنا ....م�ستقبلنا«

اأبوظبي ـ الوحدة: 

بقطاع  األحــداث  رعاية  إدارة  نظمــت 
أمن املجتمــع يف رشطة أبوظبي ملتقى 
تلك  يف  "الطفولــة  بعنــوان  توعــوي 
االبتســامة" تعزيزاً ألهمية دور الطفل 
يف املجتمــع ، وتزامناً مــع يوم الطفل 
العاملي الذي يصادف 20 نوفمرب من كل 

عام.
العامري  بهيان  بهيان حمد  العقيد  وأكد 
بأن  باإلنابة  األحداث  رعاية  إدارة  مدير 
ونســعى   ، أولوياتنا  من  الحدث  الطفل 
دائمــا اىل توفــري الرعايــة النفســية 

واالجتماعية واألرسية له.
النفسية   املسشــارة  امللتقى  يف  وشارك 
نيابة  ووكيــل  البــدواوي  ســالم  هند 
عائشــة أحمد الكعبي من نيابة األرسة 
، واألســتاذة فاطمة  بأبوظبي  والطفل 
حامد الراشدي من مركز وزارة الداخلية 
املختصني  مــن  وعدد  الطفل  لحمايــة 
أبوظبي  املجتمع  يف رشطة  أمن  بقطاع 
األرس  تعرف  أهمية  مناقشــة  تم  حيث 
الرعاية  وجوانب   ) وديمة   ( قانون  عىل 
النفســية والرتبوية للطفل واإلجراءات  
لحماية  الداخلية  وزارة  بمركــز  املتبعة 

الطفل لتعزيز سالمته وأمنه.

 أبوظبي ـ الوحدة:
تنظم لجنــة إدارة املهرجانات والربامج 
الثقافيــة والرتاثيــة بأبوظبي، محطة 
ثالثــة ملزاد ليوا للتمور، وذلك يف  موقع 
مزاينة رزيــن بمهرجان الظفرة، وذلك 

25 نوفمرب الجاري. يوم الخميس 
ويفتح املزاد أبوابه أمام الزوار الراغبني 
الدولة  التمــور من ســكان  يف اقتنــاء 
وزوارها، الســاعة السادســة مســاًء 
مساًء،  العارشة  الساعة  لغاية  ويستمر 
االحرتازية  واإلرشادات  اإلجراءات  وفق 

للحفاظ  املعنية  الجهات  مع  وبالتنسيق 
عىل سالمة الجميع.

كما أن عملية املشاركة يف املزاد مفتوحة 
أمام الجميع، ويتم تســجيل الراغبني يف 
املزايدة فــور الوصول إىل مكان املزاد يف 
مزاينة رزين، أما أصحاب مزارع النخيل 
عليهم  فيشرتط  املشــاركة  يف  الراغبني 
أن تكــون التمــور من اإلنتــاج املحيل 
وســيتم   ،2021 لعام  اإلمارات  لدولة 
بتفريغ  ومتخصص  منظم  فريقاً  تعيني 

وترتيب التمور.

�سرطة اأبوظبي ُتنظم ملتقى »الطفولة 
في تلك االبت�سامة«

»لجنة الوطني االتحادي« تناق�ض �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب 
مع ممثلي الحكومة

مزاد ليوا للتمور ينظم محطة ثالثة في 
مزاينة رزين.. الخمي�ض المقبل

جامعة ال�شوربون اأبوظبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ 12 من طلبة البكالوريو�س والماج�شتير
أبوظبي ـ وام:

تحت رعاية ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
احتفلت جامعة   ... الــدويل  والتعاون  الخارجية  وزير 
الدفعة  بتخريج  األول  أمس  أبوظبي مساء  السوربون 
200 طالــب وطالبة من  الثانيــة عرشة التي ضمت 
حملة البكالوريوس واملاجستري يف مختلف التخصصات 

العلمية.
حرض حفل التخريج معايل زكي أنور نسيبة املستشار 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  الســمو  لصاحب  الثقايف 
آالن  أبوظبي والربوفيسور  الســوربون  أمناء جامعة 
العلوم  كلية  الجامعة عميد  أمناء  تالون عضو مجلس 

اإلنسانية يف جامعة السوربون باريس والربوفيسورة 
أبوظبي  الســوربون  سيلفيا ســريانو مديرة جامعة 
وعدد من كبار املســؤولني وأعضاء الهيئة األكاديمية 

واإلدارية وذوي الخريجني والخريجات.
  وتقدم معايل زكي أنور نسيبة يف كلمة له خالل حفل 
التخريج بخالص االمتنان والتقدير إىل صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة لدعم ســموه السخي 
لجامعة الســوربون أبوظبي إيمانــا منه بأن التعليم 
والثقافــة هما الدعامة األساســية للنمو االقتصادي 
ورفاهية املجتمع و توجه بالشــكر والتقدير كذلك إىل 
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

والتعاون الدويل عىل رعايته الكريمة لحفل التخريج.
و قال معاليه: »يتزامن احتفالنا هذا العام مع الذكرى 
أبوظبي  السوربون  جامعة  لتأسيس  عرشة  الخامسة 
التي أصبحت مؤسسة ثقافية وتعليمية مهمة ومميزة 
مما يعزز تقدم أبوظبي نحو تحقيق هدفها املتمثل يف 
تحقيق مكانة رائــدة يف املجاالت األكاديمية والعلمية 

والثقافية«.
   وأشــار إىل أن الجامعــــــة تقــدم برامج متميزة 
وفريــدة من نوعهــا يف مجموعة مــن التخصصات 
وتهيــئ الطالب ملتطلبــات التوظيــف وتمكنهم من 
الدولة ومئوية  يتماىش مع رؤية  بما  التغيري  ريـــادة 

.»2071
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خبراء: الإمارات 

ألنه قد يتســبب في جائحة »أسوأ بكثير من جائحة 
يمتلكون  المســتهلكين  أن  باعتبار  كورونا«، وذلــك 
قدرة قيادة التغيير على مستوى العالم عبر »التصويت 

بأموالهم«.
الزراعية  الثــورة  ودعا جيم ميلــون، رئيس منظمة 
الجديــدة، إلى الحد من التربيــة المفرطة للحيوانات 
ووقفهــا في نهاية المطاف مع تقــدم التكنولوجيا، 
مشيراً إلى أن التقديرات تظهر أنه يمكن إنتاج 35% 
مــن إجمالي اللحوم في العالم عــن طريق الصناعة 

.2040 بالخاليا بحلول عام 
سالســل  هشاشــة  الجائحة  »أظهرت  ميلون:  وقال 
..وتســتهلك  الحيوانات  بتربيــة  المرتبطة  التوريــد 
المضادات  مــن   80% حوالي  المــزارع  حيوانــات 
..وإذا اندلعت جائحة  الحيوية المســتخدمة عالميــاً 
بكتيرية نتيجة االستخدام المفرط للمضادات الحيوية 
بكثير  أســوأ  ســتكون  المزارع،  حيوانات  تربية  في 
من الجائحة التي نشــهدها اليوم، بينما ال تســتلزم 
بدائــل اللحوم أي مضادات حيوية ..ويجب أال نخاطر 
الغذائية  التوريد  أخرى بسبب عيوب سالسل  بجائحة 

القائمة«.
وأضاف: »أود أن تصبح اإلمارات مركزاً عالمياً إلنتاج 
تقوم  وأن  بالكفــاءة،  تتمتع  مصانع  فــي  البروتين 
بتصديــر الغذاء والتكنولوجيا إلــى الدول المتقدمة، 
وأنا واثق بأن اإلمارات قادرة على ذلك ..وستســمح 
بإيجاد حلول ناجعة في هذا  الحديثة  التكنولوجيا  لنا 
الذي يشــهد حرائق كبيرة في مناطق ويغرق  العالم 

في مناطق أخرى ..إنها حالة طوارئ حقيقية«.
ومن جانبه، أكد ســعادة زايد الزياني، وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أن المستهلك 
لــه »دور محوري« فــي تحفيز عمليــة التغيير في 

سالسل التوريد الغذائية.
وليس  المســتهلك،  هو  األكبــر  المؤثر  »إن  وقــال: 
الحكومة أو المصّنعين ..ويجب أن يكون المســتهلك 
المنتجات  أمواله، ومــا  ينفــق  بأثره وكيف  واعيــاً 
المنتجــات ..كما  التــي يســتخدمها، وكمية هــذه 
والقيام  تغييــرات  المصّنعين إلجراء  ينبغي تحفيــز 
بتخصيص اســتثمارات رأسمالية ..كما يجب تطوير 
للطلب  المنظومة، وســوف يكون العرض تابعاً  هذه 
يتغير  المستهلكين، فسوف  أنماط  تغيرت  إذا  ..وفيما 

المصّنعون أيضاً«.
وقال عابد بناي شوشة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا 
المعلومات في AIQ: »ثمة منتجات قليلة فقط قادرة 
والنفايات  االنبعاثــات  حول  معلومــات  توفير  على 
المتعلقة بــكل خطوة من خطــوات اإلنتاج ..ورغم 
وجــود الكثير من النوايا الطيبــة، ورغبة الكثير من 
الناس في المســاهمة في التغييــر، لكننا ال نمنحهم 
أن  ..ويجــب علينا  للمســاهمة  المناســبة  الطريقة 
لتحفيز  والمبادرة  االختيار  على  المواطنين  نســاعد 

التغيير«. عملية 
التنفيذي  الرئيــس  تيبنز،  ومن جهتــه قال، بريــان 
لشؤون االســتدامة في شركة هوليت باكارد: »يجب 
أن يظل تركيزنا على الشــفافية واســتخدام قدراتنا 
للتأثير لتخطي التحديات المتعلقة بإمدادات سلســلة 

التوريد«.

رئي�س لبنان: 

ومديريــة المخابــرات والتوجيه وأمين ســر المجلس 
العسكري ورئيس مكتب القائد.  

األمن  لقوى  العــام  المدير  الرئيس عون  اســتقبل  كما 
الداخلــي اللواء عماد عثمان مع وفــد المديرية العامة، 
على  إبراهيم،  عباس  اللــواء  العام  لألمن  العام  والمدير 
الضباط،  كبــار  العامة ضم  المديريــة  مــن  رأس وفد 

وزارة التربية والتعليم تنظم 
الأ�سبوع الوطني الخام�س للوقاية 

من التنمر 20 نوفمبر

جامعة خليفة و �س��ركة »دا�س��و« للطيران توقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون الثنائي

اأبوظبي � وام:
للعلــوم  خليفــة  جامعــة  وقعــت 
والتكنولوجيــا مذكرة تفاهم مع رشكة 
»داســو« الرائدة عامليا يف مجال الطريان 
مجال  يف  األكاديمي  التعــاون  إىل  تهدف 
املتعلقة  البحــوث  و  التعليــم  تطويــر 
باالســتعانة  اإلمارات  دولة  بالطريان يف 
والتكنولوجيات  الصناعيــة  بالخــربات 

املتقدمة.
عارف  الدكتور  التفاهــم  مذكــرة  وقع 
التنفيذي  سلطان الحمادي نائب الرئيس 
نائب  يف جامعــة خليفة وفيليــب برين 
الرئيــس التنفيذي عىل املســتوى الدويل 
لرشكة داسو والذي حرض نيابة عن إريك 
والرئيس  اإلدارة  مجلــس  رئيس  ترابري 

التنفيذي لرشكة داسو للطريان.
التعاون  تعزيز  عىل  الطرفان  وســيعمل 
الدعم  توفــري  التي تشــمل  باملجــاالت 
الربامج  وتطويــر  للطلبــة  والرعايــة 
األكاديمية والبحثية التعاونية إضافة إىل 

تطوير وبناء القدرات.
و تساهم مذكرة التفاهم يف تعزيز الدور 
الريــادي للجامعة يف بعــض القطاعات 
الهامة كقطاع الطريان والفضاء وأنظمة 
الدفــاع إضافــة إىل دور مركــز أبحاث 
وابتــكار الطريان يف جامعة خليفة الذي 

يدعم االبتكار يف جميع هذه املجاالت.
الحمادي:  سلطان  عارف  الدكتور  قال  و 
»يعكس التعاون مع رشكة داسو الرشكة 
الفرنسية الرائدة عامليا يف مجال الطريان 
الرشاكات  تأســيس  يف  الدولية  جهودنا 
العالم  مع أهم الرشكاء من جميع أنحاء 
املتميزة  والخربات  العقول  الســتقطاب 
الكبري  حرصنا  يعكــس  كما   .. للدولــة 
عىل تطويــر رأس املال البرشي املحيل يف 

املجاالت االسرتاتيجية«.

و أضاف : » ستحقق هذه الرشاكة أيضا 
خالل  من  وعلمائنــا  لباحثينا  الفائــدة 
استكشــاف اآلفاق الجديــدة يف القطاع 
الصناعي و ستســاهم يف زيادة مستوى 
الحيوي  القطاع  هــذا  يف  للطلبة  املعرفة 
إمكانية رفد  لنا  إىل ما ســتتيحه  إضافة 
التكنولوجية  الدولة واملنطقــة بالحلول 
املبتكــرة والقــوى البرشيــة املدربــة 
التي  التحديات  مواجهــة  عىل  والقادرة 

يقتضيها قطاع الطريان والفضاء«.
مــن جانبه قال إريــك ترابري: »يحرص 
املعتمد  الرشيك  يعترب  الذي  داسو  طريان 
لدولــة اإلمــارات منــذ أكثــر من 45 

يف  البرشي  املال  رأس  تطوير  عىل  ســنة 
املحلية  القدرات  تطوير  خالل  من  الدولة 
وتعزيز املعرفة والتكنولوجيات واملعرفة 

الصناعية«.
خرباتنا  منتجاتنــا  تعكس   « وأضــاف: 
أنظمة  التطوير يف مجــال  البحــث و  يف 
الطريان واملتمثلة بحلول االبتكار إضافة 
يف  والديناميكية  العمليــة  للمنهجيــات 
التفاهم  مذكرة  وتؤكد  التعاون  مجاالت 
إرصارنا عىل مشاركة خرباتنا مع جامعة 
خليفــة من خالل تزويــد الطلبة بأعىل 
معايــري التعليم ضمن نطاق املشــاريع 
الطموحة التي طورها القطاع الصناعي 

يف دولة اإلمارات والتي تخدم القطاعات 
االسرتاتيجية الهامة«.

تســعى  األخرى  املبادرات  صعيد  عىل  و 
داسو للطريان إىل تمويل الربامج البحثية 
الذكية  املواد  عىل  سرتكز  التي  التعاونية 
املتقدمة املستخدمة يف تطبيقات الطريان 
والتي ســيتم إجراؤها بشكل مشرتك يف 

جامعة خليفة.
التــي تعزز  و تعتــرب مذكــرة التفاهم 
والخربات  املهــارات  مــن  االســتفادة 
خطوة  الجامعة  صنعتهــا  التي  املتميزة 
التكنولوجيات  تطويــر  مجــال  يف  أوىل 

الجديدة التي تخدم الطائرات مستقبال.

دبي ـ وام:
تنظــم وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع املجلس 
الوطني  األســبوع  والطفولــة،  لألمومــة  األعىل 
 ، البيئة املدرســية  التنمر يف  الخامــس للوقاية من 
بعنــوان "كلماتك ترتك أثراً " وتحت شــعار "معاً 
اتحادية ومحلية وذلك  28 جهة  بمشاركة  نزدهر" 

26 نوفمرب الحايل. 20 إىل  خالل الفرتة من 
يأتي ذلك ضمــن الحملة الوطنية التوعوية للوقاية 
من التنمر برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
العام رئيسة املجلس األعىل  النسائي  رئيسة االتحاد 
التنمية  الرئيسة األعىل ملؤسسة  لألمومة والطفولة 

األرسية "أم اإلمارات".
وتســتهدف الحملة الطلبة "ذكور/ إناث"، وأولياء 
األمــور ، واإلداريني ، واملعلمني وجميع العاملني يف 
املؤسســات التعليمية وذلك للتوعية بطرق الوقاية 
والــذي يحدث وجهاً  اللفظي  التنمر  والعالج مــن 
لوجه أو الكرتونياً مع الطلبة بنظام التعلم املبارش أو 
املؤسسات  العاملني يف  تدريب  إىل جانب   ، االفرتايض 
للتعامل مع  الرتبوية  األساليب  أفضل  التعليمية عىل 

التنمر اللفظي.
الكلمة  أثر  الحملة لتســليط الضوء عىل  كما تهدف 
اللفظي  التنمــر  للتقليل من  اآلخريــن  يف  الطيبــة 
ضمن الهدف االســرتاتيجي لوزارة الرتبية والتعليم 
آمنة ونموذجية وداعمة  يف ضمان بيئات تعليميــة 

ومحفزة للتعلم وفق أفضل املمارسات العاملية.
ويتضمن أسبوع الحملة الوطنية للوقاية من التنمر 
، 27 ورشــة عمــل افرتاضية مخصصــة ألولياء 
األمور ، إىل جانب ورش عمل للطلبة من املرشــدين 
االجتماعيني  واإلخصائيني  واملهنيــني  األكاديميني 

بالتعاون مع معلمي املواد.
التنمر  من  للوقاية  اإلعالميــة  الحملة  تتضمن  كما 
لهــذا العام انتــاج 3 فيديوهــات لقصص واقعية 
مع طلبة تعرضــوا للتنمر بعنوان "أخربنا قصتك" 
، حيــث تهدف املبادرة لتبــادل الخربات بني الطلبة 
التنمر عىل اســرتاتيجيات جديدة  ليتعــرف ضحية 
للتعامل مع املتنمر وطريقة اجتيازه للحالة النفسية 
التنمر حتى يتأكد بأنه  التي يعيشــها جراء  السيئة 
انتاج وتصوير  ، كما تم  ليس وحده من يتعرض له 
التنمر  الطلبة عىل مواجهة  فيديو غنائي لتشــجيع 

والتصدي له وفق األساليب العلمية املعتمدة.
الشاميس،  الضحاك  آمنة  الدكتورة  سعادة  وتقدمت 
وكيلــة الــوزارة املســاعد لقطاع الرعايــة وبناء 
القدرات ، بوافر الشــكر وعظيم التقدير واالمتنان 
إىل ســمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم اإلمارات 
" ملــا تبذله من جهود كبرية وملموســة وعظيمة 
يف ســبيل االهتمام باألرسة واســتقرارها وتكامل 
الشاملة  التنمية  بأهمية  من سموها  إيماناً  أدوارها 

وأن اإلنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.

»موؤ�س�سة العوي�س« 
تكرم كامل يو�سف 

ح�سين

دبي ـ وام:

العويس  عيل  بن  ســلطان  مؤسسة  كرمت 
كامل  واملرتجم  الكاتب  األول  أمس  الثقافية 
مرص  إىل  عودته  بمناســبة  حسني،  يوسف 
بعدمــا أمىض أكثر مــن 40 عاماً يف خدمة 

الثقافة يف اإلمارات.
ووسط حضور ثقايف كبري رسد كامل يوسف 
منتصف  منذ  الرتجمة  مع  حكايته  حســني 
الســبعينيات وحتى يومنا عرب ندوة حملت 
واإلعالمي  الشــاعر  أدارها  ذاتــه  العنوان 

حسني درويش الذي َعَرَف باملرتجم والكاتب 
العرب  املرتجمني  أبــرز  أحد  بأنه  املخرضم 
كتاب  املائة  يفوق  بمــا  املكتبة  أغنوا  الذين 

بني مرتجم ومَؤلف وُمَراجع.
وقال كامل يوســف أن عالقتــه بالرتجمة 
وصوالً  ترجمــه  مقال  أول  منــذ  متجذرة 
إىل أخــر كتاب حتى قــدم للمكتبة العربية 
أكثــر من 100 كتاب بــني تأليف وترجمة 
موسوعة  منه  جعل  مما  وغريها  ومراجعة 
ثقافيــة متنقلــة، وإليــه يرجــع الفضل 
الرشق والغرب  أدبية من  بقامات  بالتعريف 

وخاصــة اآلداب التي لم ترتجم من قبل إىل 
التي وضعها  الكتب  وتنّوعت  العربية.  اللغة 
الفلســفة والفكر  كامل يوســف ما بــني 
البارز فيها ما ترجمه يف حقل  واألدب، كان 
تعريف  يف  الفضل  يعود  وله  الياباني،  األدب 
القــارئ العربي بعمالق الروايــة اليابانية 
ترجمات  يف  الفضل  له  كما  ميشيما،  يوكيو 
أبرز لبول أوسرت وتوني موريسون وإلياس 
كانيتي، فضالً عن تقديمه ملصطلح الواقعية 
القذرة عرب كتاب »حياة وحشية« لألمريكي 

ريتشارد فورد وغريها الكثري ..

الثالثاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٢ الثالثاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٢الثالثاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٢
دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد  دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد 

نموذج اإعالن الن�سر نموذج اإعالن الن�سرنموذج اإعالن الن�سر عن التجديد

والمدير العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا على رأس وفد 
من المديرية العامة ضم كبار الضباط. 

وأكــد الرئيس عون علــى أن »العراقيل التــي توضع أمام 
أن تنجز خالل  المفترض  التي كان من  العمليات اإلصالحية 
األعــوام الماضية، مســتمرة وإن كان العمــل يجري على 

تذليلها الواحدة تلو األخرى«.  
أنه »ســيعمل خالل  التأكيد على  اللبنانــي  الرئيس  وجــدد 
الســنة األخيرة من واليته على مالحقــة القضايا العالقة، 
وفي مقدمها وضع مســار اإلصالحات على سكة صحيحة 
ودائمــة، وصوال إلى معالجة الملــف االقتصادي من خالل 

برنامج العمل الذي ستنجزه الحكومة قريباً«.    
ونــّوه الرئيــس عــون » بالدور الــذي يقوم بــه الجيش 
واالستقرار  األمن  على  المحافظة  في  األمنية  والمؤسسات 
والمعيشــية  االقتصادية  الظــروف  رغم  على  البــالد،  في 
القوى،  التي يعيشــها ضباط ورتباء وأفــراد هذه  الصعبة 
نتيجة الضائقة المالية التي يمر لبنان بها في هذه الظروف، 
وســوء  وخارجية  داخلية  أحداث  تراكم  حصيلة  أتت  والتي 

إدارة وتفشي الفساد«.

انطالق اأ�سبوع 

فيما يقام غدا حدث دبلوماســي رفيع المستوى يحظى 
من خالله عدد من ســفراء الدول من األســواق العالمية 
البحرين بعالقــات تجارية  التي ترتبط مــع  الرئيســية 
واقتصادية بفرصة االطالع على الفرص االستثمارية في 

المملكة.
التنميــة االقتصادية يــوم بعد غد  ويســتضيف مجلس 
المســتقبلي: طريق  »التطلع  األربعــاء منتدى بعنــوان 
الشــرق األوســط إلى االقتصاد الرقمي«، بالشراكة مع 
 ، البيانات، والتشريع  »إيكونوميســت« ويناقش حوكمة 
ودور رأس المال البشري، وإنشاء البيئة الداعمة للتقنيات 

الناشئة.
يتحدث في المنتدى عدد من الخبراء الدوليين والمسؤولين 
في البحرين، مــن بينهم المهندس كمال بن أحمد محمد 
حميدان  إبراهيم  وخالــد  واالتصاالت،  المواصالت  وزير 
البحرين   - االقتصادية  التنمية  لمجلس  التنفيذي  الرئيس 
والشــيخ عبد الله بــن خليفة آل خليفــة رئيس مجلس 
البحرين لالتصاالت الســلكية والالسلكية  إدارة شــركة 
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  وأريانا هافينغتون  »بتلكو« 

لشــركة Thrive Global وماركوس إيســت الرئيس 
التقني  المدير   T Mobileبشركة للتكنولوجيا  التنفيذي 
بشركة  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئيس  مكتب  في  السابق 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  جناحي  الواحد  وعبد  »جوجل« 

»بنفت باي«.
ويركز منتدى »استثمر في البحرين« يوم الخميس المقبل 
للمملكة  التنافســية  بالمزايا  المســتثمرين  تعريف  على 
من خالل جلســاته التي ستضم مشــاركة عدد من أبرز 

مؤسسات القطاعين العام والخاص.
المستثمرين  الضوء على ســبل وصول  المنتدى  ويسلط 
إلى سوق منطقة الخليج التي يبلغ حجمها 1.4 تريليون 
دوالر أميركي .. ومسيرة االقتصاد البحريني األكثر تنوعا 
و مــا يتمتع به من ازدهار في قطاعات الخدمات المالية 
الصناعة  وقطاعات  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا 
والخدمات اللوجســتية، ودور بيئة األعمال الداعمة لنمو 
المتقدمة  التشريعات  جانب  إلى  البحرين  في  الشــركات 
والمواتية لالبتكار في ظل ما أعلنت عنه البحرين مؤخرا 
مــن خطة للتعافــي االقتصادي من شــأنها تعزيز بيئة 

األعمال وتمهيد الطريق للنمو في المستقبل.
ويحظى الزوار طوال أيام األسبوع باالطالع على »طريق 
اللؤلؤ« الــذي يحكي تراث صيد اللؤلؤ في البحرين وذلك 
من خالل إتاحــة الفرصة لهم للقيــام بمعاينة حصرية 
والتجــول عبر الطريــق المصنف ضمــن مواقع التراث 

العالمي لليونسكو في المحرق.
يومي  للمملكة  الوطني  باليــوم  البحرين  جناح  ويحتفل 
25 و26 نوفمبر من خالل التعريف بما تســاهم به في 
الســاحة العالمية من خالل شــعبها ومعالمها وأعمالها 

وابتكاراتها .

حمدوك: عدت 

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة االحتجاج الرئيسية 
الجيش يوم  االتفاق مع  الســودان قرار حمدوك توقيع  في 
األحــد، وقال البعــض إنه خيانة أو يمنــح االنقالب غطاء 

سياسيا.
وقال حمدوك »من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على 

المكاسب االقتصادية واالنفتاح االقتصادي على العالم«.
ومنــذ تعيين حمدوك رئيســا للوزراء ألول مــرة في عام 
2019 بموجب اتفاق لتقاســم السلطة بعد اإلطاحة بعمر 

دعم  اقتصادية منها رفع  الســودان إصالحات  نفذ  البشير، 
الوقود وتعويم العملة بشكل منظم.

الدولي، سببا  النقد  يراقبها صندوق  التي  اإلصالحات،  كانت 
التي  الخارجية  السودان من جزء كبير من ديونه  إعفاء  في 
تزيد على 50 مليار دوالر، في صفقة خيمت عليها الشكوك 
بســبب االنقالب. وبعد سيطرة الجيش على السلطة، أوقف 
التي  االقتصادية  المســاعدة  المانحين  الدولي وبعض  البنك 

يحتاجها السودان بشدة.
وقال حمدوك »ســنواصل تواصلنا مع مؤسســات التمويل 
العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي 
في نهــج اإلصالح االقتصادي وفتح أبواب االســتثمار في 

السودان«.
قال التحالف المدني الذي كان يتقاســم السلطة مع الجيش 
االتفاق،  يرفضون  إنهم  الســابقون  ووزراؤه  االنقالب  قبل 
المناهضة  االحتجاجــات  على  عنيفة  حملة  إلى  مشــيرين 

للجيش خالل الشهر الماضي.
لكن حمدوك قال إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تســاعد 
أزمة طويلة  الذي عانى من  السوداني  في تحسين االقتصاد 
شــهدت واحدا من أعلى معدالت التضخم في العالم بجانب 

نقص في السلع األساسية.
وأضاف أن الحكومة قد تعمل أيضا على إتمام اتفاق ســالم 
ُوقــع العام الماضي مع بعض الجماعــات المتمردة إلنهاء 

سنوات من الصراع.

اأدنوك للتوزيع 

 عبر تجربة أســهل وأســرع وأكثر راحة من ذي قبل. كما 
ُيعد اســتخدام األنظمة الرقمية جزء أساســياً من جهودنا 
المتواصلة لتعزيز تجربة تسوق العمالء، ويمثل متجر واحة 

أدنوك المتطور هذا جوهر هذه االستراتيجية.
بشاشــات عرض  أدنوك  واحة  وزودت جميع رفوف متجر 
 ، المتاح  الترويجي  والعرض  المنتج  ســعر  ُتبين  إلكترونية 
وتحديثها  الترويجية  والحمالت  العروض  إضافة  سيتم  كما 
آنياً، حيث ســتحدث األســعار باســتمرار لضمان حصول 

العمالء على أفضل العروض بمجرد توفرها.
وافتتح متجر التجزئة من الجيل الجديد في مجمع الشــيخ 
خليفــة للطاقة في أدنوك، حيث يتــاح للموظفين حصرياً 
ُيعمم  أن  المتجــر وتجربته، وذلك قبــل  اســتخدام  فرصة 
المفهوم الجديد لمتاجر واحة أدنوك على نطاق واســع في 

جميع أنحاء الدولة.
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انطالق احتفاالت الفجيرة باليوم 

الوطني 26 نوفمبر
الفجريةـ  وام:

الحتفاالت  املنظمة  الفجرية  اإمارة  جلنة  اأعلنت 

اليوم الوطني الـ50 لدولة االإمارات تنظيم احتفاالت 

وطنية ت�شتمر على مدى اأيام و ت�شمل جميع مناطق 

االإمارة، مب�شاركة �شعبية وا�شعة النطاق.

توزيعها  التي مت  والفعاليات  االحتفاالت  تتنوع 

يف نوعها واأماكنها لت�شمل مدينتي الفجرية ودبا 

حتقيق  بهدف  لهما،  التابعة  واملناطق  الفجرية 

املنا�شبة  هذه  يف  وا�شعة  جمتمعية  م�شاركة 

الوطنية الغالية.

وك�شفت اللجنة املنظمة اأن احتفال مدينة الفجرية 

يف 2 دي�شمرب �شيقام على امل�رسح الرئي�شي على 

اأربع حفالت غنائية  ويت�شمن  الفجرية  كورني�ش 

يقدمها كل من الفنان فايز ال�شعيد، والفنانة رحمة 

هزاع  والفنان  الرئي�شي،  هزاع  والفنان  ريا�ش، 

ال�شنحاين اإ�شافة اإىل األعاب نارية وفرق �شعبية 

وم�شرية بحرية.

ويف 3 دي�شمرب، يقام احتفال يف مدينة دبا الفجرية 

ا للفرق ال�شعبية والرتاثية، وم�شرية  ويت�شمن عرو�شً

بحرية، واألعابا نارّية، باالإ�شافة اإىل ثالث حفالت 

منطقة  الرئي�شي يف  امل�رسح  على  تقام  غنائية 

الفقيت، وي�شارك فيها عدد من الفنانني الغنائيني 

باخلري،  عبداهلل  الفنان  وهم  العربي  الوطن  يف 

والفنانة �شم�ش الكويتية، والفنان خالد حممد.

و حر�شت اللجنة املنظمة الحتفاالت اإمارة الفجرية 

باليوم الوطني الـ50 على اإقامة الفعاليات الوطنية 

يف جميع مناطق االإمارة يف املجال�ش املجتمعية، 

الإتاحة الفر�شة جلميع االأفرد للم�شاركة واال�شتمتاع 

االحتفال  مباهج  ُتربز  التي  املختلفة  باالأن�شطة 

باليوم الوطني الغايل.

ويتنوع الربنامج االحتفايل لي�شمل عرو�ش االألعاب 

النارية، ومعر�شا لل�شيارات الكال�شيكية، وعرو�شا 

�شعبية وفلكلورية، وم�شابقات، وعرو�شا للخّيالة، 

واأم�شيات �شعرية.

فمن املقرر اأن ت�شهد منطقة البدية يوم 26 نوفمرب 

اجلاري عرو�شا للفرق احلربية و عرو�ش مدار�ش 

و م�شرية وطنية و قرية تراثية و عرو�شا للخيالة 

و نهمات ال�شيادين فيما ت�شهد منطقة احلنية يف 

اليوم نف�شه عرو�شا لفرق احلربية واألعابا �شعبية 

وحرفا تقليدية و قرية تراثية و م�شابقات و عرو�شا

عرو�شا  نوفمرب   29 يوم  م�شايف  منطقة  وت�شهد 

للفرق ال�شعبية و عرو�شا تراثية و حرفا تقليدية 

و م�شرية وطنية مع اإطالق 50 منطاد يحمل علم 

االإمارات.

اأول دي�شمرب م�شرية  وت�شهد منطقة الطويني يوم 

وطنية وعرو�شا لفرق احلربية والفرق الع�شكرية 

ومعر�شا لل�شيارات الكال�شيكية و برزة �شعرية و 

نف�شه  اليوم  الطيبة يف  م�رسحية وتقام مبنطقة 

قرية تراثية اإىل جانب بيت املطوع و معر�ش تراثي 

و م�شابقات و اأم�شية �شعرية على اأن ت�شهد منطقة 

ال�شعبية  للفرق  وعرو�شا  وطنية  م�شرية  اأوحلة 

وم�شابقات وعرو�ش مدار�ش وقرية تراثية.

وتقام مبنطقة حبحب يوم 2 دي�شمرب برزة �شعرية 

وعرو�ش للفرق احلربية واإ�شاءة مبتكرة و معر�ش 

�شور و األعاب نارية يف حني ت�شهد منطقة وادي 

ال�شدر احتفاال يف اليوم نف�شه ي�شمل م�شرية يوم 

االحتاد و معر�ش حرفيات ن�شائية وعرو�شا لفرق 

�شعبية و م�شابقات للمدار�ش و برزة �شعرية.

و ت�شهد منطقة احلالة يف 2 دي�شمرب اأي�شا عرو�ش 

كبار  جمل�ش  و  تراثيا  حفال  و  �شعبي  فلكلور 

املواطنني و م�شرية وطنية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14902  الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 
12 متابعات

بمنا�سبة عام الخم�سين.. 

»زايد العليا الأ�سحاب الهمم« ت�سجل 4 من اأ�سجار الغاف المعمرة في قاعدة بيانات »هيئة البيئة«

جامعة ال�سارقة تبداأ احتفاالتها باليوم الوطني الـ 50 للدولة

معهد دبي الق�سائي ي�سلم �سهادات الدفعة االأولى من »برنامج تدريب 
المدربين« المعتمد دولياً

»نيويورك اأبوظبي« تطلق مجموعة من الفعاليات بمنا�سبة 

اليوم الوطني الخم�سين للدولة

اأبوظبيـ  وام:

الهمم  الأ�شحاب  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  احتفت 

بت�شجيل وتوثيق اأعمار اأربع من اأ�شجار الغاف 

املوجودة داخل وحدة التاأهيل الزراعي التابعة 

للموؤ�ش�شة مبنطقة بني يا�ش، يف قاعدة بيانات 

هيئة البيئة يف اأبوظبي التي قدرت اأعمار هذه 

لكل  عاما  اخلم�شني  على  يزيد  مبا  االأ�شجار 

�شجرة.

اخلم�شني  بعام  االحتفال  اإطار  يف  ذلك  جاء 

واحتفاء باملحافظة على �شجرة الغاف ال�شجرة 

الوطنية لدولة االإمارات والتي تعترب من الرموز 

الثقافية التي اأوىل لها املغفور له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«اهتماما كبريا.

رقم 0101  ال�شجرة  �شمل  والت�شجيل  التوثيق 

من قبل هيئة البيئة يف اأبوظبي، وال�شجرة رقم 

0102 من قبل دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي، 

وال�شجرة رقم 0103 من قبل موؤ�ش�شة زايد العليا 

الأ�شحاب الهمم، وال�شجرة رقم 0104 من قبل 

وزيرة التكامل االجتماعي يف موري�شيو�ش.

ح�رس الفعالية التي اأقيمت مبقر وحدة التاأهيل 

الوطنية  االحتفاالت  مع  بالتزامن  الزراعي 

باليوبيل الذهبي لقيام دولة االحتاد ال�شاخمة، 

معايل الدكتور مغري خمي�ش اخلييلي رئي�ش دائرة 

عبداهلل  و�شعادة  اأبوظبي،  املجتمع يف  تنمية 

عبد العايل احلميدان االأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد 

العليا الأ�شحاب الهمم واأحمد الها�شمي، املدير 

البيولوجي  التنوع  لقطاع  باالإنابة  التنفيذي 

الربي والبحري بهيئة البيئة يف اأبوظبي، ولفيف 

من القيادات باملوؤ�ش�شة، اإ�شافة اإىل خم�شة من 

اأ�شحاب الهمم الذين عا�رسوا تد�شني املغفور 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان للمركز يف 

يف  بوظائف  اإحلاقهم  وجرى  املا�شي،  القرن 

املركز باأوامر من املغفور له.

وزيرة   ، دورو  جيوا  فظيلة  معايل  و�شاركت 

االإجتماعي  والت�شامن  االجتماعي  التكامل 

والت�شامن الوطني ونائب رئي�ش الوزراء ال�شابق 

بجمهورية مور�شيو�ش يف توثيق اأ�شجار الغاف 

من خالل قيامها بتثبيت لوحة التوثيق 0104 

هام�ش  على  �شجرات  االأربع  من  �شجرة  على 

التابعة  الزراعي  التاأهيل  وحدة  ملقر  زيارتها 

الهمم مبنطقة  الأ�شحاب  العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة 

بني يا�ش.

اخلييلي  خمي�ش  مغري  الدكتور  معايل  وقال 

الوطنية  االأ�شجار  من  الغاف  �شجرة  تعترب   «

يف  لل�شمود  رمزا  وتعد  الدولة  يف  االأ�شيلة 

ال�شحراء، كما اأنها قيمة ثقافية كبرية يف دولة 

االإمارات وتقرتن بهوية الدولة وتراثها، فقد اأوىل 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 

»طيب اهلل ثراه« �شجرة الغاف اأهمية بالغة، 

واأ�شدر قوانني وتعليمات مبنع قطعها يف جميع 

اأنحاء الدولة، حيث لديها مكانة مميزة عند اأفراد 

املجتمع واملواطنني ب�شكل خا�ش ال�شيما اأنها 

�شهدت التحوالت التاريخية يف االإمارات واأهم 

ظاللها  واتخذت حتت  واللقاءات،  االجتماعات 

اأ�شعب القرارات املهمة يف �شبيل ارتقاء بالوطن 

وتوريثه لالأبناء.

واأ�شاف معاليه، اإن االحتفاء بتوثيق اأربع من 

يف  مهمة  خطوة  تعد  املعمرة  الغاف  اأ�شجار 

منا�شبة ا�شتثنائية ت�شهد احتفاالت اأبناء الوطن 

باليوبيل الذهبي ومبرور 50 عاما من النجاح 

م�شتمر  العهد  اأن  موؤكدا  والتنمية،  واالزدهار 

عرب التعاون والتكاتف بني جميع املوؤ�ش�شات 

على  املحافظة  اأجل  من  الدولة،  يف  واالأفراد 

�شجرة الغاف وعلى كل اأ�شجارنا املحلية والتي 

تعترب اإرث ورمز وهوية تعك�ش االإ�رسار والعزمية 

على التنوع والتعاي�ش بني اأفراد املجتمع.

العايل  عبد  اهلل  عبد  �شعادة  قال  جانبه  من 

العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة  العام  االأمني  احلميدان 

املوؤ�ش�شة  يف  نفخر  اإننا   « الهمم  الأ�شحاب 

بامتالكنا عددا من اأ�شجار الغاف املعمرة التي 

وحدة  واجتماعية مبقر  بيئية  اأهمية  تكت�شب 

التاأهيل الزراعي التابعة للموؤ�ش�شة مبنطقة بني 

يا�ش، واليوم جنحنا من خالل التوا�شل مع هيئة 

البيئة يف اأبوظبي بعمل تقييم لتحديد اأعمارها 

و�شمل ذلك عدد اأربع اأ�شجار معمرة بحالة جيدة. 

ترقيم  لوحات  اإعداد  على  الهيئة  تعمل  حيث 

لالأ�شجار �شيتم تركيبها عليها بعد ت�شجيلها 

�شمن قاعدة البيانات اخلا�شة بالهيئة. وخالل 

عملية التقييم فقد مت تقدير اأعمار هذه االأ�شجار 

مبا ال يقل عن /50/ عاما لكل �شجرة«.

حماية  على  حر�شنا  منطلق  من  اأنه  واأ�شاف 

ارتبطت  التي  املعمرة  املحلية  البيئة  اأ�شجار 

باإن�شان االإمارات منذ القدم ، ومن اأهمها �شجرة 

الغاف، اأقيمت االحتفالية باأ�شجار الغاف التي 

املغفور  وتوجهات  اإجنازات  على  �شاهدا  تعد 

»طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له 

التوثيق  هذا  عن  االعالن  وي�رسنا  ثراه«،  اهلل 

التفاقية  العامة  االأمانة  اختيار  مع  متوافقا 

االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغري املناخ دولة 

 »COP28« االإمارات ال�شت�شافة موؤمتر االأطراف

عام 2023، خا�شة اأن هذا االختيار يتزامن مع 

لدولة  الذهبي  باليوبيل  لالحتفال  ا�شتعدادنا 

االإمارات.

حر�ش  اإىل  احلميدان  اهلل  عبد  �شعادة  واأ�شار 

الذين  الهمم  اأ�شحاب  م�شاركة  على  املوؤ�ش�شة 

بن  زايد  ال�شيخ  له  املعفور  تد�شني  عا�رسوا 

القرن  يف  الزراعي  للمركز  نهيان  اآل  �شلطان 

املركز  يف  بوظائف  اإحلاقهم  وجرى  املا�شي، 

باأوامر من املغفور له، موؤكدا ان االميان الرا�شخ 

للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف 

دمج ومتكني اأ�شحاب الهمم من خالل توظيفهم 

الدولة  تنمية  يف  ومنتجني  فاعلني  ليكونوا 

واالأهم كانت نظرته ان يبداأ حياته االجتماعية 

واإمكانية الزواج وتكوين اال�رسة.

باملركز  املوجودة  الغاف  ا�شجار  اأن  واأو�شح 

زايد  ال�شيخ  له  املغفور  اهتمام  على  �شاهد 

بن �شلطان اآل نهيان وحبه العميق للطبيعة، 

البيئة واحلفاظ  ال�شديد على حماية  وحر�شه 

كحاكم   – اخلالدة  اأعماله  �شمن  ومن  عليها، 

الأبوظبي – ت�شجيعه ودعمه للزراعة، والتو�شع 

يف ن�رس الرقعة اخل�رساء لكبح جماح ظاهرة 

الت�شحر.

وقال » وحدة التاأهيل الزراعي باملوؤ�ش�شة، االأوىل 

من نوعها يف العامل الذي يجري فيها توظيف 

قدرات اأ�شحاب الهمم با�شتخدام النظم الزراعية 

ومهارات  اأ�شول  على  تدريبهم  بهدف  احلديثة 

مهنية  ا�شتقاللية  واإك�شابهم  الزراعية  املهن 

متكنهم من العي�ش واالعتماد على النف�ش، وقد 

اأن�شاأت كمركز زراعي العام 1994 وبتوجيهات 

�شامية من املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان ثم انتقلت تبعيته اإىل موؤ�ش�شة زايد العليا 

الأ�شحاب الهمم العام 2004«.

وقالت �شعادة الدكتورة �شيخة �شامل الظاهري، 

االأمني العام للهيئة البيئة يف اأبوظبي تعترب 

�شجرة الغاف من الرموز الثقافية واالإرث الوطني 

على  عجيبة  قدرة  متتلك  اإذ  االإمارات،  لدولة 

التاأقلم املثايل مع البيئة ال�شحراوية القاحلة 

للدولة، وهي من االأ�شجار دائمة اخل�رسة، ومتتاز 

ندرة  ظل  يف  اجلفاف،  مقاومة  على  بقدرتها 

ا�شتخدامات  الغاف  والأ�شجار  االأمطار.  هطول 

تت�شمن  اأخرى  وفوائد  عديدة  طبية  وفوائد 

وزيادة  والبناء  للغذاء،  منها  اأجزاء  ا�شتخدام 

خ�شوبة الرتبة.

واأ�شافت » حتظى اأ�شجار الغاف مبكانة خا�شة 

يف الرتاث االإماراتي. وقد اأوىل املغفور له ال�شيخ 

ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 

اهتماما كبريا ل�شجر الغاف وتنفيذا لتوجيهات 

قيادتنا الر�شيدة، قمنا يف هيئة البيئة بو�شع 

الوطنية  االأ�شجار  اأجل حماية هذه  تدابري من 

واحلفاظ عليها، حيث مت زراعة ما يقرب من 6 

ماليني �شجرة منه يف الغابات يف اإمارة اأبوظبي 

والتي اأ�شبحت ت�شكل ما ن�شبته 31% من جممل 

اال�شجار املزروعة يف الغابات هذا باالإ�شافة اإىل 

ت�شجيل ما يقرب من 54000 من اأ�شجار الغاف 

التي تعي�ش يف بيئاتها الطبيعية يف االأجزاء 

ال�رسقية من االإمارة مع وجود عدد قليل منها يف 

الربع اخلايل. كما اأطلقت الهيئة موؤخرا م�رسوعا 

طموحا ينفذ الأول مرة يهدف اإىل اإح�شاء وترقيم 

االأ�شجار املحلية املعمرة واملهددة يف البيئات 

واملوائل الطبيعية املنت�رسة على م�شاحة اإمارة 

اأبوظبي مبا فيها اأ�شجار الغاف«.

واأو�شحت اأن اأ�شجار الغاف التي مت ت�شجليها 

ملوؤ�ش�شة  التابعة  الزراعي  التاأهيل  وحدة  يف 

زايد العليا الأ�شحاب الهمم مبنطقة بني يا�ش، 

والتي قدر بعمرها باأكرث من 50 عاما، لها اأهمية 

والبيئية  اجلوية  االأحوال  من  فبالرغم  خا�شة 

القا�شية ظلت هذه االأ�شجار �شامدة على مدى 

�شنني طويلة لتاأكد على مكانة هذه ال�شجرة يف 

يتقنون كل �شيء عن  الذين  االإماراتيني  حياة 

وتفتح  بذرتها  بدءا من منو  تفا�شيل حياتها، 

التي  املتاأخرة  منوها  مراحل  وحتى  اأزهارها، 

قد ت�شل الأكرث من 200 عام. فاالإمارات والغافة 

ال ينف�شالن بعدما اأ�شبحت يف �شموخها رمزا 

االآباء  ارتباط وثيق بحياة  وطنيا ملا لها من 

واالأجداد.

من جانبها اأ�شادت معايل فظيلة جيوا دورو ، 

وزيرة التكامل االجتماعي والت�شامن االإجتماعي 

والت�شامن الوطني ونائب رئي�ش الوزراء ال�شابق 

االإمارات  دولة  بجهود  مور�شيو�ش  بجمهورية 

ب�شفة عامة وجهود موؤ�ش�شة زايد العليا ب�شفة 

والرعاية  العناية  �شبل  كل  تقدمي  يف  خا�شة 

والتاأهيل لفئات اأ�شحاب الهمم واحلر�ش على 

تقدمي كل ما هو جديد على م�شتوى العامل يف 

ودجمهم  لتمكينهم  الفئات  لتلك  املجال  هذا 

بزيارة  ال�شديد  اعجابها  واكدت  املجتمع،  يف 

ابوظبي  مركز  لها  التابعة  واملراكز  املوؤ�ش�شة 

للرعاية والتاأهيل واالطالع على ن�شاط اأ�شحاب 

الهمم يف جمال الزراعات الع�شوية مبركز زايد 

الزراعي، م�شرية اإىل ان من�شاآت املركز وما ي�شمه 

من اأق�شام يعمل بها اأفراد اأ�شحاب لهو مفخرة 

للجميع. جاء ذلك خالل زيارة معايل الوزيرة 

ملوؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم، وا�شتمعت 

الزائر ل�رسح موجز من �شعادة  الوفد  واأع�شاء 

عبداهلل عبد العايل احلميدان اأمني عام املوؤ�ش�شة 

تقدمها  التي  واخلدمات  اإن�شائها  تاريخ  عن 

من  امل�شتفيدين  واأعداد  الهمم  اأ�شحاب  لفئات 

تلك اخلدمات وما تقدمة قيادة الدولة من دعم 

المتناهي لتلك الفئات، م�شريا اإىل �شعي موؤ�ش�شة 

زايد وتنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة بالعمل 

والتاأهيل  الرعاية  �شبل  واأحدث  اأرقى  تقدمي 

لتلك الفئات والعمل ال�شتقطاب اأف�شل التقنيات 

والتجارب العاملية يف هذا املجال.

واأعربت معايل فظيلة جيوا دورو عن امتنانها 

املوؤ�ش�شة،  زيارتها  خالل  والتكرمي  للحفاوة 

وخالل جولتها يف خمتلف االأق�شام، واأكدت اأن 

ذلك �شيكون له بالغ االأثر يف تعزيز اأطر التعاون 

بني موؤ�ش�شة زايد العليا وبني بالدها.

اأتاحت  بها  قمنا  التي  الزيارة  هذه   « وقالت 

لنا الفر�شة لالطالع على االأن�شطة وامل�شاريع 

حيث  الهمم،  اأ�شحاب  لتاأهيل  �شممت  التي 

اأوجه التعاون امل�شرتك،  ناق�شنا خالل الزيارة 

واال�شتفادة من خربات » زايد العليا الأ�شحاب 

الربامج وامل�رسوعات  العديد من  الهمم » يف 

الناجحة ونقلها اإىل موري�شيو�ش، حيث �شن�شعى 

لتوطيد عالقاتنا مع املوؤ�ش�شة يف هذا االإطار«.

ال�سارقةـ  وام:

اأوىل احتفاالتها باليوم  نظمت جامعة ال�شارقة 

الوطني الـ /50/ للدولة ، اأمام املبنى الرئي�شي 

وامل�شاعر  البهجة  من  اأجواء  و�شط  للجامعة، 

مب�شاركة   ، احلا�رسين  �شادت  التي  الوطنية 

مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  وح�شور 

اجلامعة.

باجلامعة  االحتفاالت  ت�شهد  اأن  املقرر  من  و 

جمموعة من الفعاليات ومنها م�شرية اخلم�شني 

بفروع  الوطنية  االحتفاالت  من  وعدد  عامًا، 

اجلامعة يف كل من خورفكان وكلباء والذيد.

بداأ االحتفال بعزف ال�شالم الوطني قدمته الفرقة 

الع�شكرية املو�شيقية الأكادميية العلوم ال�رسطية 

يف ال�شارقة، ثم األقى الدكتور النعيمي كلمة بهذه 

املنا�شبة قائاًل: اإنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز اأن 

نحتفل معكم اليوم مبنا�شبة غالية على قلوبنا 

جميعًا، منا�شبة يعتز بها كل من يعي�ش على هذه 

االأر�ش الطيبة، اإنه احتفال ي�شجل م�شرية 50 عامًا 

من العمل واالإجناز واحل�شول على املراكز االأوىل 

يف خمتلف املجاالت، اإنه احتفال دولة االإمارات 

العربية املتحدة مبرور خم�شني عامًا على قيام 

اأن االحتفال  اإىل  اأ�شار مدير اجلامعة  و  االحتاد. 

باليوم الوطني اخلم�شني يتزامن مع ا�شتعدادت 

االحتفال باليوبيل الف�شي جلامعة ال�شارقة، التي 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�ش�شها 

بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش االأعلى حاكم 

ال�شارقة رئي�ش جامعة ال�شارقة .

الق�شائد  من  جمموعة  اإلقاء  االحتفال  وت�شمن 

والطالبة  الكندي  حمد  الطالب  األقاها  ال�شعرية 

العنود �شعود، وكذلك تقدمي بع�ش اال�شتعرا�شات 

قدمتها  االإماراتية  الرتاثية  /اليولة/  ورق�شات 

فرقة �شقور االإمارات، كما �شارك النادي ال�شعودي 

باجلامعة جمموعة من اال�شتعرا�شات والرق�شات 

االأجنحة  اجلامعة  مدير  تفقد  ثم  ال�شعبية.. 

كليات  نظمتها  والتي  امل�شاركة  واملعار�ش 

وتقدمي  لعر�ش  املختلفة  واإداراتها  اجلامعة 

جمموعة من املاأكوالت ال�شعبية وعر�ش جمموعة 

الرتاث  عن  املعربة  واملقتنيات  اللوحات  من 

االإماراتي االأ�شيل وتقدمي بع�ش الهدايا التذكارية.

الكليات  وعمداء  املدير  نواب  االحتفال  �شهد 

وروؤ�شاء االأق�شام العلمية ومديري االإدارات، ووفد 

وذلك  باأملانيا  وهامبورج  لوبيك  من جامعتني 

االإماراتي  موؤمتر  يف  م�شاركتهم  هام�ش  على 

املنعقد  االأ�شنان،  وطب  للطب  الثامن  االأملاين 

طلبة  عن  وممثلني  حاليًا،  ال�شارقة  بجامعة 

اجلامعة وعدد من االأندية الطالبية واجلمعيات 

العلمية.

دبيـ  وام:

�شلم معهد دبي الق�شائي 15 قا�شيا �شهادات الدفعة 

املعتمد  املدربني«  »تدريب  برنامج  من  االأوىل 

دوليا الذي اأطلقه املعهد خ�شي�شا لق�شاة حماكم 

دبي وذلك يف اإطار التعاون بني املوؤ�ش�شتني لتقدمي 

تدريب ق�شائي متميز. ح�رس حفل ت�شليم ال�شهادات 

عيد  طار�ش  �شعادة  دبي  حماكم  يف  اأقيم  الذي 

رئي�ش  ونائب  دبي  حماكم  عام  مدير  املن�شوري 

جمل�ش االإدارة يف املعهد و�شعادة القا�شي الدكتورة 

ابت�شام البدواوي مدير عام معهد دبي الق�شائي اإىل 

جانب ال�شادة الق�شاة امل�شاركني يف الربنامج.

ومت خالل احلفل تكرمي ال�شادة الق�شاة حيث منح 

امل�شاركون يف الربنامج �شهادة مدرب معتمد من 

اإ�شافة  واال�شت�شارات  للتدريب  الدولية  االأكادميية 

اإىل رخ�شة للتدريب وذلك بعد اأن متكنوا من اإكمال 

املتطلبات املحددة م�شبقا بنجاح. 

نفخر   « املن�شوري  عيد  طار�ش  �شعادة  وقال 

دبي  دبي ومعهد  امل�شتمر بني حماكم  بالتعاون 

اأهدافه  با�شتمرار  يحقق  واأنه  ال�شيما  الق�شائي 

ورفع  كوادرنا  على  بالنفع  تعود  التي  املن�شودة 

م�شتوياتهم املهنية با�شتمرار مبا يف ذلك الن�شخة 

تعزيز  يف  اأ�شهم  الذي  الربنامج  هذا  من  االأوىل 

اأن  من  تام  يقني  على  ونحن  قا�شيا  كفاءات 15 

نقل  يف  فاعل  بدور  �شي�شهمون  اخلريجني  هوؤالء 

املعرفة بالتوافق مع توجيهات قيادتنا الر�شيدة 

لال�شتثمار يف العن�رس الب�رسي«. وقالت الدكتورة 

ابت�شام البدواوي اإن هذا الربنامج ياأتي يف �شياق 

عالقات التعاون والتن�شيق القائمة بني معهد دبي 

روؤيتنا  مع  ين�شجم  ومبا  دبي  الق�شائي وحماكم 

يف تعزيز االحرتافية ب�شكل م�شتمر ويف هذا االإطار 

نفخر بتحقيق اأحد اأهدافنا وحتديدا دعم الكفاءات 

املوؤهلة حر�شا منا على توفري خدمات متميزة.

اأبوظبيـ  الوحدة:

من  �شل�شلة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأطلقت 

الفعاليات االفرتا�شية واحل�شورية مبنا�شبة اليوم 

الوطني اخلم�شني للدولة.

ت�شمل الفعاليات االفرتا�شية واحل�شورية فعالية 

موؤمتر  اإىل  باالإ�شافة  االإماراتي«  »املندو�ش 

اجلامعة الذي انطلق اليوم بالتعاون مع جلنة 

اأنور  زكي  معايل  ومب�شاركة  للد�شتور  اأك�شفورد 

ن�شيبة امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�ش 

الدولة والرئي�ش االأعلى جلامعة االإمارات العربية 

املتحدة وكبار امل�شوؤولني واالأكادمييني وخرباء 

القانون على امل�شتوى املحلي والعاملي ، كما 

ي�شارك يف املوؤمتر �شعادة امل�شت�شار علي ال�شاعر 

وجون  الق�شائي  التفتي�ش  اإدارة  مدير  الظاهري 

نيويورك  جلامعة  الفخري  الرئي�ش  �شك�شتون 

وجون كوكلني اأ�شتاذ الدرا�شات الدينية والقانون 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي وديني�ش غاليغان 

االأ�شتاذ الفخري يف جامعة اأك�شفورد ومدير جلنة 

ماغيار  مونيكا  والدكتورة  للد�شتور  اأك�شفورد 

وال�شيدة فراوكه هريد باي املوؤرخة والباحثة يف 

اأدراي  تاريخ االإمارات العربية املتحدة ويو�شف 

االأ�شتاذ يف جامعة حيفا.

و ينظم مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

اأم�شية »حكاية« بعد غد يف حدث ثقايف افرتا�شي 

ي�شارك فيه عدد من ال�شعراء واملو�شيقيني احتفاال 

ال�شوء على  وي�شلط  للدولة  بالذكرى اخلم�شني 

التنوع الثقايف للدولة.

اأم�شية »حكاية« بحوار بني  وتنطلق فعاليات 

مارييت  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  رئي�ش  نائب 

وي�شرتمان ومعايل زكي اأنور ن�شيبة الذي �شيقدم 

عر�شا حول تاريخ الدولة وعمله مع املغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  توجهات  اإطار  ويف 

والتزامها بدعم امل�شهد الفني املزدهر يف الدولة 

وت�شجيعه ينظم رواق الفن يف اجلامعة باال�شرتاك 

للفنون  االأو�شط  ال�رسق  معهد  غالريي  مع 

االأمريكية معر�ش »ما بني  املتحدة  بالواليات 

ال�شماء واالأر�ش: فن معا�رس من االإمارات« �شمن 

فعاليات االحتفال بالذكرى اخلم�شني لقيام الدولة 

وذلك خالل الفرتة من 3 دي�شمرب املقبل اإىل 31 

مار�ش 2022.

وقالت مارييت وي�شرتمان نائب رئي�ش جامعة 

الذكرى  اإحياء  اإىل  نتطلع  اأبوظبي:  نيويورك 

اخلم�شني لقيام الدولة من خالل برنامج حافل 

هذه  بتاريخ  ال�شلة  ذات  واالأحداث  بالفعاليات 

من  الفريدة  اإجنازاتها  بف�شل  و�شعودها  الدولة 

نوعها. واأ�شافت اإننا نحتفل بالتنوع الثقايف يف 

دولة االإمارات وبروح االإبداع والتفاوؤل وبالتزامها 

بالتعليم والت�شامح وترتدد �شدى هذه القيم بعمق 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي التي احتفلت موؤخرا 

بالذكرى العا�رسة على تاأ�شي�شها حيث مل يكن 

حلمنا ببناء مركز عاملي للتميز االأكادميي يف 

هذا املوقع املميز ممكنا لوال الروؤية الثاقبة التي 

يتمتع بها قادة هذه الدولة والدعم الذي تلقيناه 

ونتطلع اإىل اخلم�شني عاما املقبلة من اإجنازات 

دولة االإمارات العربية املتحدة وجامعة نيويورك 

اأبوظبي، اآملني مبوا�شلة امل�شرية نحو اأهدافنا.

املركز  يطلق  االحتفالية  الفعاليات  اإطار  ويف 

العربي لدرا�شة الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

الفنية  القيمة  باإ�رساف  عرو�شه  اأوىل  »املورد« 

مي الدباغ االأ�شتاذة امل�شاعدة الأبحاث املجتمع 

وال�شيا�شات العامة يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

مايو  �شهر  اإىل  دي�شمرب  من  الفرتة  ويقام خالل 

.2022

كما يطلق »عكا�شة« اأر�شيف ال�شور الفوتوغرافية 

الذكرى اخلم�شني  التابع ملركز املورد مبنا�شبة 

لقيام الدولة جمموعة جديدة تت�شمن من حوايل 

جديدة  �شورة  ع�رسة  اإحدى  منها  �شورة   700

ت�شكل اإ�شافة قيمة ملجموعات االأر�شيف.

جامعة  يف  الريا�شية  الن�شاطات  ق�شم  وينظم 

ال�شنوية  الدراجات  م�شرية  اأبوظبي  نيويورك 

بعنوان »نحو اخلم�شني عاما املقبلة« يوم 15 

دي�شمرب يف جزيرة احلديريات باأبوظبي.

وتت�شمن فعاليات جامعة نيويورك اأبوظبي لعام 

اخلم�شني اإطالق موقع اإلكرتوين خم�ش�ش لالأبحاث 

التي ينفذها اأ�شاتذة اجلامعة حول املوا�شيع التي 

تركز على دولة االإمارات العربية املتحدة، كما 

يحتوي املوقع على مقطع م�شور ل�شهادات عدد 

من طالب اجلامعة من اأبناء الدولة كما �شتزدان 

اجلامعة باألوان علم الدولة خالل الفرتة من 24 

نوفمرب اجلاري اإىل 2 دي�شمرب املقبل.
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مركز الدكتور مازن لجراحة اليوم الواحد 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2539574  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل نسب الرشكاء / اماين اسامعيل ابراهيم الدوري من  %24 إىل 50% 

تعديل نسب الرشكاء / مازن توفيق سلامن من  %25 إىل 50% 

الرشكاء  تعديل  الحوسني  غريب  جمعه  عبدالله  حمد  إضافة   / خدمات  وكيل  تعديل 

تنازل وبيع / حذف فارس محمد احمد عاتق الباكري تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من 

 1x1 إىل NullxNull مساحة

تعديل نوع نرخصة / من تجارية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة مهنية 

 .DR. MAZEN ONE DAY CARE SuRGERY llC  من تجاري  إسم  تعديل 

 DR  . MAZEN ONE DAY مركز الدكتور مازن لجراحة اليوم الواحد ذ.م.م إىل -

CARE SuRGERY - مركز الدكتور مازن لجراحة اليوم الواحد 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  مارفل لصيانة اجهزة التكييف والتربيد ذ.م.م

 عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية ليتاق ، 6 - السادس ، مبنى السيد عيل 
احمد بخيت طبري واخرين

   CN-3962462 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
القانونية واالستشارات الرضيبية  2 - تعيني السادة/ اكيورت للمحاسبة 
ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  14-11-2021 وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2150025406     :
 تاريخ التعديل:   2021-11-21

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الوادي األخرض لتوريد   : السادة  التنمية االقتصادية بأن /   تعلن دائرة 
العاملة

رخصة رقم : CN- 1003449  قد تقدموا إلينا بطلب : 
 Al WADI Al AHDHAR lABOuR من  تجاري  إسم  تعديل 
 Al WADI Al إىل  العاملة  لتوريد  األخرض  ال��وادي   -  SuPPlY
 -  AKHDHAR  HuMAN RESOuRCE CONSulTANCY

الوادي األخرض الستشارات املوارد البرشية
 تعديل نشاط / إضافة استشارات املوارد البرشية )7020008(

العاملة  توظيف  يف  التوسط  مكاتب  خدمات  حذف   / نشاط  تعديل   
 )7810001(

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  طناف العني لتجارة االدوات الكهربائية ذ.م.م

 عنوان الرشكة:املنطقة الصناعية ، النقلة، قطعة 213 ، شارع حصة بنت 
محمد ، محل 27 - 118 شارع حصة بنت محمد 
  CN-1200123 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  واملراجعة،  للتدقيق  منتورز  ستاندرد  السادة/   تعيني   -  2
محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-11-15 بتاريخ   للرشكة  قانوين 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

22A9F684F7A508FCB25
 تاريخ التعديل:   2021-11-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : عقد السعادة للذهب واملجوهرات 
رخصة رقم : CN- 2441589  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / فاطمه بنت عبيد بن صالح بن صالح من مالك 
إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / فاطمة بنت عبيد بن صالح بن صالح من  %100 إىل 
 51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منترص صالح عبدربه لزنم املصعبي )49%( 
تعديل رأس املال  من Null إىل 150000

 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 -   AQD AlSAADA GOlD & JWEllERY من  تجاري  إسم  تعديل 
  AQD AlSAADA GOlD AND السعادة للذهب واملجوهرات إىل عقد 

JEWEllERY l.l.C   - عقد السعادة للذهب واملجوهرات ذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادي��ة بخص��وص الرخص��ة 
ملتابعة  دومينو  التجاري  باالسم   CN  -  2623292 رقم 
معامالت بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2623292/ الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3817906 : رقم الخطاب

لغسيل  كري  داميوند  محطة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2893327  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم )51%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خري محمد دره خيل عثامن )49%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عىل حسني روميجي دين 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبيد سعيد عبيد رويشد الظاهري 
 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

 DIAMOND CARE CAR WASH STATION تجاري من إسم  تعديل 
 Al RASSASI  CAR محطة داميوند كري لغسيل السيارات ذ.م.م إىل - l.l.C

WASH l.l.C - الرصايص لغسيل السيارات ذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان / السادة : هاي تيك إلدارة العقارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1533860  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة طارق نارص محمد عبدالله السعدي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عوض بدر جعفر الكثريي تعديل الرشكاء تنازل 

وبيع / حذف محمد فيصل موال 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف بينيك وادهوا هاري رام باجاج 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من/ HI TECH PROPERTY MANAGEMENT l.l.C - هاي 

 HI TECH PROPERTY  MANAGEMENTSOlE تيك إلدارة العقارات ذ.م.م إىل

الدارة  تيك  هاي   -PROPRIETORSHIP SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

العقارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 فقدان �سهادة ا�سهم

السيد  باسم  اسهم  فقدت شهادة 
جاسم  جابر  جاسم  الله  عبد   /
الرشكة  م��ن  ص���ادرة  امل��ري��خ��ي 
العاملية القابضة ش.م.ع )اسامك ( 
 ASMAK1719809 رقم الشهادة

بعدد 1200 سهم
الرجاء عيل من يجدها ارجاعها اىل 
عىل  االتصال  او  املذكورة  الرشكة 

الرقم - 0507174200

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14902  الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 
14 �إعالنات

  اسم الرشكة :  رتنس للمجوهرات   ش.ذ.م.م 
العنوان :   محل رقم 1 ملك راشد اسامعيل راشد ، بر ديب، السوق الكبري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  53050   رقم الرخصة  246502       

 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  :20-9-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-9-20 

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 ، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ايتاتكس للحلول الفنية ش.ذ.م.م 
،القوز  كاهور  محمد  طالب  بواسطة  العقارية،  ديب  مؤسسة  ملك   1 رقم  مستودع    : العنوان 

الصناعية 3  . 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1010363   رقم الرخصة   595649      
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    3-10-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-10-3 

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات���ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  مطبخ ومطعم مينرتوس هوسبيتلتي  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مطعم 1 ملك عيل عبدالله عيل بن حيدر املطينة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1525464  رقم الرخصة 893363       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   5-9-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-9-5

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1- 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : االستقبال للتجارة   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب 201 ملك مريم عيل دعفوس، ديرة، البطني  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1122999  رقم الرخصة  226102      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   8-11-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-11-8

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1- 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

املنطقة  يف  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  هي  ذ.م.م    - حرة  منطقة  تكنولوجييز  لوكال 

الحرة مسجلة لدى سلطة ديب للمجمعات االبداعية مبوجب الرخصة رقم 95195 وعنوانها 

املسجل يف بناية 16 ،مدينة ديب لالنرتنت، ديب، االمارات العربية املتحدة، »الرشكة»، تعلن 

أنه وفقا لقرار الرشكاء بتاريخ 27 سبتمرب  2018  سيتم حل الرشكة اختياريا مبوجب االجراء 

املنصوص عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة للرشكات الخاصة يف املجمعات االبداعية 

بديب لسنة 2016. 

أي طرف معني لديه مطالبة ضد الرشكة عليه بتقدميها يف غضون 45 يوما من تاريخ هذا 

االشعار عن طريق الربيد املسجل أو االتصال ب�: 

السيد محمد زيدان 

إسم الرشكة: لوكال تكنولوجييز منطقة حرة-ذ.م.م 

ص.ب.: 75491  ديب، االمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم: 0567821082 

   zeidan.mohd@gmail.com  :بريد االلكرتوين

 لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انقضاء مدة 45 يوما

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيدة/ الفيه مارشال هندية الجنسية وتحمل 
بطاقة هوية اماراتية رقم 784199672524941 ترغب يف البيع والتنازل عن 
كامل حصتها البالغة %100 وذلك للسيد / حبيب رشيد حبيب م س هندي 
الجنسية ويحمل جواز سفر رقم Z2364831 يف املنشأة املسامة )قرطاسية 
رقم  رخصة  مبوجب  الشارقة  بامارة  تأسست  خدمات  وكيل  النهدة(  ركن 

745500
وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 

يف شأن الكاتب العدل.
فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء 
املشار اليه بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض عىل 

ذلك عليه اتباع السبل القانونية حيال ذلك

  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 / رتنس للمجوهرات ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :20-9-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-9-20 

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / ايتاتكس للحلول الفنية ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    3-10-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-10-3 

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  االمريي  صابر  ابراهيم  جعفر  خوله  االول:   الطرف  من 
االمارات  

 اىل الطرف الثاين:  ابراهيم سامل خلفان خلف الحامدي الجنسية: االمارات
 باالسم التجاري ) استوديو خولة( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف ) 66219 ( 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 االول:   مرشقي ابراهيم مرشقي عوض الجنسية: مرص  

 اىل الطرف الثاين:  باسط الرحمن خان انيس الرحمن خان الجنسية: باكستان 

 باالسم التجاري )كراج اوالد مرشقي ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )  106371 ( 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 االول:   يوسف سيف محمد باالصيل الظاهري 

الجنسية: االمارات 

 اىل الطرف الثاين:  فوزي كساب حسني الجنسية: سوريا 

التنمية  دائرة  العطور( رخصة صادرة من  لتجارة  الخليج  )خيال  التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجامن برقم ملف )65594 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن 

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1-  2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  مطبخ ومطعم مينرتوس هوسبيتلتي    ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   5-9-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-9-5

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1-  2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  للتجارة ش.ذ.م.م  وبتعيني  /االستقبال  لتصفية رشكة 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   8-11-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-11-8

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

وز�رة العدل

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

  الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام  �لكاتب العدل العام

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

 تنازل/ بيع 
اعالن بالن�سر 

 تنازل/ بيع 
اعالن بالن�سر 

 تنازل/ بيع 
اعالن بالن�سر 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 ��شعار بالت�شفية

اإعـــــــــــالن الن�سر

اإلدارية  لخدمات  السهلة  املهمة   / أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
لرجال االعامل/  ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن 
يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب 
دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )90549 ( 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.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  املهمة ال�سهلة خلدمات االإدارية لرجال االعمال  /  ذ.م.م 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

ـ العـدد 14902  الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

للمقاوالت  البارز  مؤسسة   : السادة   / بان  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1020548 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AL BARIZ CONTRACTING & GENERAL تعديل إسم تجاري من

للمقاوالت  البارز  مؤسسة   -  MAINTENANCE ESTABLISHMENT

 AL BARIZ GENERAL MAINTENANCE إىل  العامة  والصيانة 

ESTABLISHMENT - مؤسسة البارز للصيانة العامة تعديل نشاط / حذف 

مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
النقيب لجلب االيدي العاملة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1529199  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جودة 
االمتثال للصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1042426  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : ارت باي دونيا لخياطة املالبس 

النسائية 

رخصة رقم : GN-3767474 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 ART BY DOUNYA FASHION LADIES من  تجاري  إسم  تعديل 

 HOME ارت باي دونيا لخياطة املالبس النسائية إىل - TAILORING

ADVISOR REAL ESTATE - هوم ادفيزر للعقارات

 تعديل نشاط / إضافة الوساطة يف بيع العقارات ورشائها )6820004( 

تعديل نشاط / إضافة الوساطة يف تأجري العقارات )6820012(

 تعديل نشاط / حذف تفصيل وخياطة املالبس النسائية )1410907( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

املقام  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للوكاالت التجارية ذ.م.م   

رخصة رقم : CN -  1398315 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء/ اضافة رشيك الشيخ محمد بن بطي بن 

حامد ال حامد 10.58%

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة :توتوري ريسورس للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 3765610  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / منترص عبدالرحمن يوسف الحسن املنصوري من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / منترص عبدالرحمن يوسف الحسن املنصوري من %100 إىل 50% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد يوسف عبدالرحمن محمد الهرمودي )50%( 

تعديل شكل قانوين / من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 TOTTORI RESOURCE TRADING - SOLE ــن  م ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 

إىل  ذ.م.م   الواحد  الشخص  - رشكة  للتجارة  ريسورس  توتوري   -   PROPRIETORSHIPL.L.C

توتوري ريسورس  TOTTORI RESOURCE MIDDLE EAST TRADING LLC. - رشكة 

ميدل ايست للتجارة ذ.م. م 

تعديل نشاط / إضافة تجارة منتجات األلياف الزجاجية )فايربجالس( - بالجملة )4663023(

تعديل نشاط / حذف تجارة كيامويات معالجة وتنقية املياه - بالجملة )4669230( 

تعديل نشاط / حذف تجارة األسمدة العضوية واملصلحات الزراعية - بالجملة )4669225(

 تعديل نشاط / حذف  تجارة أجهزة التنقية و التصفية - بالجملة )4649013( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مخبز 
وحلويات ياسمني الشام

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2927151   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ متجر 
خالخل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3751818   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

وصيانة  العامة  للنظافة  كلني  هاي   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن     

املباين ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1107196  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / سليامن عبدالعال احمد عبدالجواد من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / سليامن عبدالعال احمد عبدالجواد من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خصيب عىل خصيب مزعول الخيييل 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 HIGH CLEAN HYGIENE AND MAINTENANCE /تعديل إسم تجاري من

 HIGH هاي كلني للنظافة العامة وصيانة املباين ذ.م.م إىل -OF BUILDINGS L.L.C

 CLEAN HYGIENE AND MAINTENANCE OF BUILDINGS SOLE

رشكة   - املباين  وصيانة  العامة  للنظافة  كلني  هاي   -PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مؤسسة الراشدين التجارية 

رخصة رقم : CN- 1116134  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل وكيل خدمات / حذف احمد سيدعبدالله سيد محمد البلويش 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 -  AL RASHEDEEN TRADING EST من/  تجاري  اسم  تعديل 

 AL RASHEDEEN TRADING إىل  التجارية  الراشدين  مؤسسة 

C0 L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  رشكة الراشدين 

التجارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان / السادة : مركز أمر للرعاية الصحية املنزلية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1861687  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة خالد احمد مشاري

 تعديل نسب الرشكاء / محمد سعيد عبدالله هالل الكويتي من  %70 إىل  50% 

تعديل نسب الرشكاء / مريم محمد سعيد محمد الكويتي من %30 إىل 20% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ساملني محمد ساملني ارحمه الشاميس )30%(

تعديل عنوان / من العني وسط املدينة النيادات 190691 السيدة عائشه سعيد عبدالله 

إىل العني وسط املدينة الربينة 492051 492051 السيد حمد سهيل عويضة 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
صوغة للخضار والفواكه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2134643  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كاري 
هاري لخدمات التموين

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1141780   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : داما روز بالس 
للدعاية و االعالن رخصة رقم : CN- 2864812  قد تقدموا 

إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة صالح احمد محمد صالح 

باسهل )100%( 
تعديل وكيل خدمات / حذف امل احمد حسن طاهر الربييك

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف هشام مشهور نرص 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم بهاي بهاي ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3016877  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل نسب الرشكاء / مؤمن الله برهان الدين من %5 إىل %25 تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ديلوار حسني محمد اكاس  )24%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف األمني رجا جوهور الدين

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف بابلو رسدار رسدار ايوب عىل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فقري سومون حسني كامل فقري 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الواحة  الســـادة/  شاهني  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للنقليات والصيانة العامة    

رخصة رقم : CN -  2191637 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمد عيل حمدان سامل الشاميس 

  100%

محمد  حمد  محمد  نارص  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكلباين

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ استوديو ريف 
العرب

رخصة رقم :  CN -  1133414 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة حمد سامل جمعه مسعود 

اليحيايئ 100%   
تنازل وبيع/ حذف فوزيه صالح مساعد بن  تعديل الرشكاء 

شحبل التميمي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بيادر 
للهدايا وااللعاب

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2933920  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بارترن 
اند بارترن لالعالن

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1097287  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــالنات

�إعالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية - مكتب تنمية الصناعة بأن / السادة 

: االمارات للطاقة النووية 

رخصة رقم : IN- 1002171 قد تقدموا إلينا بطلب :

 قانوين تعديل نوع/ من قطاع حكومي إىل رشكة مساهمة عامة 

 EMIRATES NUCLEAR ENERGY تجاري من اسم  تعديل 

 MIRATES إىل النووية  للطاقة  اإلمارات   -  CORPORATION

NUCLEAR ENERGY COMPANY P.J.S.C  - رشكة اإلمارات 

للطاقة النووية ش.م.ع. 

دائرة  مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  كل من  فعىل 

التنمية االقتصادية - مكتب تنمية الصناعة خالل أربعة عرش يوما 

الدائرة غري مسؤولة عن أي  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  من 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة 

مكتب تنمية �ل�صناعة 

ـ العـدد 14902 الثالثاء 23 نوفمرب 2021ـ 
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اأبوظبي-وام:

 اختتمت منافسات بطولة األساتذة للبولينج 
لجنة  أقامتها  التي  الدولية  عىل صالة خليفة 
للصم  فئة  مــن  الهمم  ألصحــاب  اإلمارات 
والبكم ضمن أجندة املوسم الريايض 2021 

.2022 /
وأســفرت النتائج عن حصــول العب نادي 
دبي حســن أحمــد عىل املركــز األول بعد 
تمكنه مــن تحقيق 213 نقطة، بفارق 22 
نفس  العب  الثاني  املركز  صاحب  عن  نقطة 
أحرز 191  النادي طارق شهاب مراد، الذي 
نقطة، كما جاء يف املركز الثالث الالعب مطر 
الهمم  العــن ألصحاب  نادي  الرميثي مــن 

برصيد 184 نقطة.
وجاءت نتائج الرتتيب العام لالعبن للموسم 
ألصحاب  دبي  نــادي  العب  بحصول  الحايل 
األول  املركز  عىل  املقبايل  ســالم  أيمن  الهمم 
برصيــد 4920 نقطة، وجــاء يف الوصافة 
طارق شــهاب مراد العب نــادي دبي أيضا 
برصيد 4643، وحل يف املركز الثالث زميلهم 
يف النادي عىل حســن الجابر برصيد 4549 

نقطة.
الهمم  ألصحاب  دبــي  نادي  العبي  وبحصول 
املســابقات  الرتتيــب يف جميع  عىل صــدارة 
الفائز  النادي  بلقب  يفوز  أن  النادي  اســتحق 
بأفضــل نتائج عىل مدار بطــوالت البولينج. 

أرجمند  محمد  وليد  دبي  نادي  جاء العب  كما 
يف صــدارة الالعبن الذين حققوا أعىل النتائج 

حيث أحرز 279 نقطة.
تكريم  تم  األســاتذة  مسابقات  هامش  وعىل 
الفــرق الحاصلة عيل املراكــز الثالثة األوىل يف 

البولينج والتي أقيمت يف وقت  بطولة خمايس 
سابق، حيث جاء الرتتيب بحصول فريق نادي 
دبي ألصحاب الهمم عىل املركز األول، ثم العن 
ألصحاب  أبوظبي  نــادي  الثاني، ثم  املركز  يف 

الثالث. الهمم يف املركز 

دبي-وام:
الوحدة عىل نادي   فاز نــادي 
يف  نظيفة  بثالثيــة  عجمــان 
التــي جمعتهما عىل  املبــاراة 
استاد آل نهيان ضمن مباريات 
أدنوك  لدوري  العارشة  الجولة 

للمحرتفن لكرة القدم.
الفوز  بهــذا  الوحــدة  ورفع 
املركز  إىل 20 نقطة يف  رصيده 
الثانــي فيمــا توقــف رصيد 
يف  عنــد 14 نقطة  عجمــان 

املركز الثامن.
وشــباب  النرص  مبــاراة  ويف 
استاد  عىل  أقيمت  التي  األهيل 
الفريقان  آل مكتــوم تعــادل 
تعادل  بينما  منهما  لكل  بهدف 
بهدفن  الوصــل  مع  الظفرة 
الذي  اللقــاء  يف  منهمــا  لكل 
جمعهما عىل استاد حمدان بن 

زايد بمنطقة الظفرة.
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بير�ميدز يق�سو على �إي�سترن كومباني 
بثالثية في �لدوري �لم�سري

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٢

فوز الوحدة على عجمان وتع��ادل الن�سر مع الأهلي في 
دوري اأدنوك للمحترفين

الريا�سة

�لترجي يهزم نجم �لمتلوي بثالثية 
في �لدوري �لتون�سي

أ(: القاهرة-)د ب 
 تغلب برياميدز عىل ضيفه إيسرتن كومباني 3 
/ صفر، يوم االثنن، ضمن منافســات املرحلة 

الخامسة من الدوري املرصي لكرة القدم.
الدقيقة 36، قبل  وتقدم عيل جرب لبرياميدز يف 
أن يضيــف عبد الله الســعيد الهدف الثاني يف 

الدقيقة 47.
الهدف  عادل  إبراهيم  الدقيقة 73 ســجل  ويف 

الثالث لبرياميدز.
ورفع برياميدز رصيده إىل 13 نقطة يف صدارة 
ترتيب املسابقة مؤقتا بفارق نقطة عن األهيل 
ذاتها، فيما  املرحلة  يف  املحلة  غزل  يواجه  الذي 
الزال إيســرتن كومباني يف املركز األخري بدون 

رصيد من النقاط.

تونس-)د ب أ(:
 فاز الرتجي عىل ضيفه نجم املتلوي 3 / صفر، 
السابعة  املرحلة  منافسات  االثنن، ضمن  يوم 
لكرة  التونيس  بالــدوري  األوىل  املجموعة  من 

القدم.
صدارة  يف  إىل 13 نقطة  رصيده  الرتجي  ورفع 
ترتيــب املجموعة بعد خوضه ســت مباريات 
املتلوي عند ست  فقط، فيما تجمد رصيد نجم 

نقاط يف املركز السابع )قبل األخري(.
وتقدم موىس كوناتي بالهدف األول للرتجي يف 
أن يضيف فوسيني كوليبايل  الدقيقة 11، قبل 

الثاني يف الدقيقة 44. الهدف 
الهدف  امليموني  فاروق  الدقيقة 48 سجل  ويف 

الثالث للرتجي.
وضمن منافســات املجموعة ذاتها، فاز حمام 

سوسة عىل ضيفه اتحاد تطاوين 3 / 1.
مؤمن  طريــق  عن  تطاويــن  اتحاد  وتقــدم 
أيوبي  يدرك  أن  الدقيقة 11،قبــل  يف  رحماني 

التعادل لحمام سوسة يف الدقيقة 47.
الهدف  سايس  مصعب  الدقيقة 50 أضاف  ويف 
أمن  يختتم  أن  سوســة، قبــل  لحمام  الثاني 

مخلويف ثالثية فريقه يف الدقيقة 83.
إىل ثماني نقاط  ورفع حمام سوســة رصيده 
يف املركز الســادس، فيما تجمــد رصيد اتحاد 

تطاوين عند عرش نقاط يف املركز الخامس.

برلن-)د ب أ(:
بعد نقطة   أصبح بوروسيا دورتموند عىل 
ميونخ متصدر  بايــرن  فقــط من  واحدة 
الــدوري األملاني لكرة القــدم، لكن يتبقى 
لدورتموند مواجهتن مرتقبتن عىل ملعب 
ســبورتينج لشــبونة الربتغــايل يف دوري 
فولفسبورج  مضيفه  وأمام  أوروبا  أبطال 
يف البوندسليجا قبل مالقاة النادي البافاري 
يف مباراة القمة يوم الرابع من كانون أول/

ديسمرب املقبل.
ويحتاج دورتموند للفوز عىل ســبورتينج 
الستة عرش  لدور  العبور  أراد  إذا  لشــبونة 
فولفسبورج  أن  القارية، كما  البطولة  من 

لن يكون بالصيد السهل.
لديه  ســالح  أهم  يفقد  قد  دورتموند  لكن 
الجماهري  بايرن ميونيخ ، واملتمثل يف  أمام 
حيــث قد تتســبب زيادة أعــداد اإلصابة 
مباراة  إقامة  يف  املستجد  كورونا  بفريوس 
القمة يف حضور عدد محدود من املشجعن.

الرئيس  فاتســكه  يواخيــم  هانز  وقــال 

عقد  اجتماع  خــالل  لدورتموند  التنفيذي 
يوم األحد "منافســات كرة القدم تقام يف 

الهواء الطلق ينبغي أخذ ذلك يف االعتبار".
وأضــاف "ال ينبغي أن نســمح ألنفســنا 
بتحمــل املســؤولية الجماعيــة للمناطق 

األخرى".
وحقــق دورتمونــد فــوزا مثــريا عــىل 
أمس  هدف  مقابــل  بهدفن  شــتوتجارت 
نقطة  إىل  الفــارق  ليقلص  الســبت  االول 
تعرض  الذي  بايــرن  املتصدر  مــع  واحدة 
لهزيمــة مفاجئة عىل ملعب أوجســبورج 

بهدفن مقابل هدف يوم الجمعة.
من  واحد  أسبوع  بعد  النتائج  هذه  وجاءت 
خســارة دورتموند أمــام مضيفه اليبزج 
وفوز بايــرن عىل فرايبورج يف أول هزيمة 
املوســم، ممــا دفع كارل  لفرايبورج هذا 
هاينــز رومينيجه رئيــس مجلس اإلدارة 
أن  للقول "يمكننا  البافاري  للنادي  السابق 

ننفض الغبار ببطء عن كأس البطولة".
لكــن هذا التعليق لم يمــر مرور الكرام يف 

الفريق امتنع عن اإلدالء  دورتموند، لكــن 
الرصاع  أشعل  أن  بعد  بترصيحات مشابهة 

عىل اللقب.
دورتموند  مدافــع  هوميلز  ماتــس  وقال 
أننا  "لدينا مهام أخــرى أمامنا ، من املهم 
التــي فقدناها يف  الثالث  النقاط  عوضنــا 
املبارة السابقة، ولكن لدينا مباراة حاسمة 
ملالقاة  ســنذهب  ثــم  األبطــال  دوري  يف 
فولفسبورج، وبعدها سنرى ما سيحدث".

ولم يكن دورتموند مقنعا بشكل كاف هذا 
هدافه  غياب  من  الفريق  عانى  كما  املوسم 
النرويجي إيرلينج هاالند بسبب اإلصابة يف 
الفخذ ، ويبدو أنه لن يلحق باملواجهة أمام 

بايرن أيضا.
التي  الهيمنة  نفس  يف  أيضا  بايرن  يعد  ولم 
لهزيمتن  وتعرض  الســابق  يف  عليها  كان 
مفاجئتــن أمــام انرتاخــت فرانكفورت 
وأوجســبورج بجانب هزيمته الكاســحة 
أمام بوروســيا مونشــنجالدباخ بخمسة 

أهداف دون رد يف كأس أملانيا.

دبي لأ�سحاب الهمم ي�سيطر على األقاب بطولة 
الأ�ساتذة للبولينج لل�سم والبكم

مشــاعر القلــق تحيــط بمعســكر دورتمونــد وبايــرن قبــل قمة 
البوندسليجا

ناجل�سمان: ال �أتوقع �نق�ساماً في �سفوف بايرن 
ب�سبب �لتطعم �سد كورونا

ميونخ-)د ب اأ(:
ناجلســمان، املدير  جوليــان   أكد 
األملاني  ميونخ  بايرن  لفريق  الفني 
حدوث  يتوقع  ال  القدم، إنــه  لكرة 
أي انقســام يف فريقــه بخصوص 
التطعيــم ضــد فــريوس كورونا 
غيابات  يف  تسبب  املســتجد، والذي 
عــدة يف صفوف فريقــه يف الوقت 

الحايل.
ترصيحات  يف  ناجلســمان  وقــال 
باملؤتمــر الصحفي قبــل مواجهة 
دينامو كييف األوكراني غدا الثالثاء 
يف دوري أبطــال أوروبا: »ال أعتقد 
الفريق،  انهيار  يف  سيتسبب  ذلك  أن 
يف النهاية يجب عليك أن تنضج وأن 

نقف بجانب بعضنا البعض«.
إىل  بايرن  أن يســافر  املقــرر  ومن 

جوشــوا  العبه  بــدون  أوكرانيــا 
وجمال  جنابي  وسريجي  كيميتش 
شوبو  ماكسيم  وإيريك  موســياال 
الذين  كويسانس،  ومايكل  موتينج 
الصحي  للحجــر  جميعا  خضعــوا 
بعدمــا خالطــوا حــاالت مصابة 

العدوى
سابق  وقت  يف  أكد  قد  كميتش  كان 
أنه لم يحصل عىل اللقاح حتى اآلن، 
فيمــا يقال أن لدى بايرن خمســة 
العبــن لم يتم تطعيهــم، وذكرت 
عىل  يحصلــوا  لــم  أنهم  تقاريــر 
رواتبهم خالل فرتة الحجر الصحي.

أؤيد  االثنن: »أنا  وقال ساني، يوم 
عليك  يجب  التطعيم،  عىل  الحصول 
املستقبل،  رؤية ما يمكن حدوثه يف 
أهمية،  األكثر  املباريات  تحل  حينما 

لكن ليس ذلك فقط هو السبب«.

بوت�سيتينو م�ستعد للرحيل عن باري�س �سان جيرمان 
لتدريب مان�س�ستر يونايتد

أ(: لندن-)د ب 
األنبــاء الربيطانية  وكالة   ذكــرت 
األرجنتيني  ميديــا( ، أن  ايــه  )بي 
املديــر  بوتشــيتينو،  ماوريســيو 
الفني لفريق باريس ســان جريمان 
للتخيل  القدم، مستعد  الفرنيس لكرة 
املوســم،  منتصف  يف  منصبــه  عن 

يونايتد  مانشسرت  لتدريب  واالنتقال 
اإلنجليزي.

مدربه  يونايتــد  مانشســرت  وأقال 
سولشــاير،  جونار  أويل  النرويجي 
لتعين  التخطيط  يف  األحد، وبدأ  يوم 
مــدرب مؤقت حتى نهاية املوســم 

الجاري.

المنتخب الياباني بطل لكاأ���س العال��م للكاراتيه بدبي 
وم�سر بالمركز الثاني

دبي-وام:

للنســخة  بطال  الياباني  املنتخب   توج 
للكاراتيه  العالــم  بطولة  الـ 25 مــن 
بمجمع  أقيمت  التي  والسيدات  للرجال 
حمدان بن محمد الريايض يف دبي خالل 
الفــرتة من 16 إىل 21 نوفمرب الجاري 
من  والعبة،  العب   1000 بمشــاركة 
117 دولة تنافســوا عىل ميدالياتها يف 

فئاتها املختلفة.
ونجــح العبو والعبات اليابان يف اليوم 
الختامي يف انتزاع املركز األول يف الرتتيب 
بإجمــايل 7 ميداليات  للبطولة  العــام 
ملونة تشمل 4 ذهبيات وفضية واحدة 

يف  املرصي  املنتخب  وحــل  وبرونزيتن 
املركــز الثاني عامليــا يف انجاز تاريخي 
بواقع 3  بإجمايل 8 ميداليات ملونة  له 

ذهبيات وفضيتن وثالث برونزيات.
أبطــال  تتويــج  مراســم  يف  شــارك 
"مونديال دبي"، كل من ســعيد حارب 
الريايض،  دبــي  ملجلس  العــام  األمن 
االتحاد  رئيــس  ســبينوس  وأنطونيو 
الــدويل للكاراتيه، واللــواء / م/ نارص 
االتحادين  رئيس  الرزوقــي  عبدالرزاق 
النائب  للكاراتيه،  واآلسيوي  اإلماراتي 
األول لرئيــس االتحاد الدويل وعدد من 
والشخصيات  الدويل  االتحاد  مســؤويل 

البارزة. الرياضية 



اأبوظبي-وام:

اإلماراتي  الخاص  األولمبياد  وقع   
أمس  الطائرة  للريشة  اإلمارات  ولجنة 
إلعداد  مشتركة  استراتيجية  االول 
األلعاب  دورة  في  للمشاركة  الالعبين 
الخاص  لألولمبياد  الصيفية  العالمية 
نوعها  من  األولى  وهي   2023 برلين 
على مستوى العالم التي تتم بين إحدى 
واتحاد  الخاص  األولمبياد  مؤسسات 

رياضي وطني.
حضر التوقيع ممثلو األولمبياد الخاص 
الدولي واالتحاد الدولي للريشة الطائرة 
األولمبياد  العبي  من  وعدد   ،"BWF"
وأعقب  الموحدين،  والشركاء  الخاص 
التوقيع لعب مباراة ودية بين الطرفين.

الصحفي  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
مقر  في  تمت  التي  التوقيع  ومراسم 
االتفاقية  الرياضي، ووقع  دبي  مجلس 
الوطني  المدير  الهاشمي  طالل  سعادة 
وغازي  اإلماراتي  الخاص  لألولمبياد 
الرياضي،  دبي  مجلس  ممثل  المدني 
الطائرة  للريشة  اإلمارات  لجنة  رئيس 
في  التشريعية  اللجنة  رئيس  ونائب 

االتحاد اآلسيوي للريشة الطائرة.
الموقعة  الجديدة  االستراتيجية  وتركز 
بين الجانبين على أربعة محاور رئيسية 
والشراكات،  والفعاليات،  التنمية،  هي 
بمساعدة  تنفيذها  واالتصاالت، وسيتم 
وذلك  والوطنيين،  اإلقليميين  الشركاء 
في إطار االستراتيجية العالمية لتطوير 
بين  عنها  المعلن  الطائرة  الريشة 
واالتحاد  الدولي  الخاص  االولمبياد 
وتنفيذاً  الطائرة،  للريشة  الدولي 
الدولي  الخاص  األولمبياد  لخطط 
االتحادات  مع  فعالة  شراكات  إلبرام 
واالقليمية  الوطنية  الرياضية  والهيئات 
والدولية المختلفة تنطلق من اإلمارات، 
العبي  مستوى  لتطوير  وتسعى 
األولمبياد الخاص وتعزيز قدراتهم على 

المشاركة.
المدير  الهاشمي  طالل  سعادة  وقال 
اإلماراتي  الخاص  لألولمبياد  الوطني 

اإلماراتي  الخاص  األولمبياد  يسعى   "
اإليجابي  األثر  ذات  االتفاقيات  إلبرام 
اليوم  الموقع  فالتعهد  العبينا،  على 
الطائرة  للريشة  االمارات  لجنة  مع 
بيننا  القائم  الثنائي  التعاون  من  سيزيد 
فئة  لدعم  هدفنا  يعزز  والذي  بالفعل 
أصحاب الهمم فيما نسعى إليه، خاصة 
أنجح  من  واحدة  الطائرة  الريشة  أن 
للدمج على مستوى  الرياضية  التجارب 

دولة اإلمارات والعالم".
االتفاق  يؤدي  أن  نطمح   " وأضاف 
على  الطائرة  الريشة  شعبية  زيادة  إلى 
الخاص  األولمبياد  مسابقات  صعيد 
إلطالق  حافزاً  يكون  وأن  اإلماراتي، 
التي  التطويرية  البرامج  من  المزيد 
الذهنية  اإلعاقة  ستعد العبينا من ذوي 
األلعاب  دورة  في  للمشاركة  والنمائية 
الخاص  لألولمبياد  الصيفية  العالمية 
اإلمارات  تكون  برلين 2023. وأن  في 
أولى محطات إبرام اتفاقيات بين إحدى 
أحد  مع  الخاص  األولمبياد  مؤسسات 
ما  الوطنية، وذلك  الرياضية  االتحادات 
كدولة  عالمًيا  اإلمارات  مكانة  يعكس 

رائدة في تمكين أصحاب الهمم".
من  بوفود  المدني  غازي  ورحب 
واالتحاد  الدولي  الخاص  األولمبياد 
من   " وقال  الطائرة  للريشة  الدولي 
دبي  مجلس  يكون  أن  سرورنا  دواعي 
التي تحتضن مثل  الرياضي هو المنصة 
األولمبياد  بين  المهمة  االتفاقيات  هذه 
االمارات  ولجنة  اإلماراتي  الخاص 
تحقق  أن  نطمح  التي  الطائرة  للريشة 
من خاللها المزيد من تمكين هذه الفئة 
المهمة من المجتمع وإعطائهم الفرصة 
خطوة  تكون  وأن  مواهبهم،  إلبراز 
في  الهمم  أصحاب  من  الالعبين  لدمج 
أثر  من  لها  لما  أقرانهم  مع  الرياضة 
إيجابي كبير عليهم في تعزيز عالقاتهم 
تشجيعهم  في  والمساهمة  اإلنسانية 
وانتهاجها  الرياضة  ممارسة  على 
ونشيطة،  صحية  حياة  كأسلوب 
أساسي  حق  هي  الرياضة  فممارسة 
على  دائًما  المجلس  ويحرص  للجميع. 
دعم جهود األولمبياد الخاص اإلماراتي 
الالزمة، كما  الدعم  سبل  كافة  وتقديم 
لعمل  مكاتب  مقره  في  المجلس  وفر 

لتسهيل  الخاص  األولمبياد  منتسبي 
وتنفيذ  ولقاءاتهم  أعمالهم  إنجاز 

برامجهم".
وفود  اجتماع  الماضي،  السبت  وشهد 
واالتحاد  الدولي  الخاص  األولمبياد  من 
جانب  إلى  الطائرة،  للريشة  الدولي 
االماراتي،  الخاص  األولمبياد  ممثلي 
الطائرة  للريشة  االمارات  ولجنة 
جديدة  أنظمة  عمل  ودراسة  لبحث 
بهدف  الطائرة،  للريشة  لمسابقات 
العبيها،  قاعدة  وتوسيع  تطويرها 
بالمنافسة  تتميز  مسابقات  ولتقديم 
والديناميكية خالل األلعاب العالمية في 

برلين 2023.
الطائرة  للريشة  الدولي  االتحاد  ونشر 
األولمبياد  مع  بالتعاون   "BWF"
وقت  وفي   ،"SOI" الدولي  الخاص 
تطوير  استراتيجية  العام،  هذا  سابق 
وإتاحة  الطائرة  الريشة  لتنمية  عالمية 
الفرص المتساوية لألشخاص من ذوي 
للمشاركة  والنمائية  الذهنية  اإلعاقة 
بطوالت  من  فعالياتها  جميع  في 

وأنشطة ترويجية.

ال�شارقة-وام:
الشاطئية  لأللعاب  كلباء  دورة  اختتمت   
أنشطتها بتنظيم المباراة النهائية لبطولة كرة 
باللقب  خورفكان  بفوز  انتهت  التي  القدم، 
تكريم 28  تم  كلباء 1-2 فيما  على  تغلبه  بعد 
واإلتحادات  والشركات  المؤسسات  من  جهة 
واإلعداد  التنظيم  في  ساهمت  التي  واألندية 

التذكارية وشهادات التقدير. بتقديم الدروع 
برعاية سمو  التى عقدت  الدورة  اختتام  حضر 
القاسمي  سلطان  بن  سالم  بن  عبدالله  الشيخ 
صقر  بن  هيثم  الشارقة .. الشيخ  حاكم  نائب 
مكتب سمو  رئيس  نائب  القاسمي  سلطان  بن 
عبدالملك  وسعادة  كلباء،  مدينة  في  الحاكم 
الشارقة  مجلس  رئيس  نائب  جاني  محمد 
للدورة،  المنظمة  اللجنة  رئيس  الرياضي، 

مجلس  رئيس  الزعابي  خالد  الدكتور  وسعادة 
إدارة نادي كلباء.

قبل  منافساتها  انطلقت  قد  الدورة  وكانت 
كرة  في  بطوالت   7 على  مشتملة  أيام   10
والجري  والتجديف  والسلة  والطائرة  القدم 
المنافسات  مع  واألكواثلون  والسباحة 
فيما  أسبوع  مدى  على  المصاحبة  والبطوالت 

تبلغ قيمة جوائزها نصف مليون درهم.
رئيس  الحزامي  هالل  عيسى  سعادة  وأعرب 
عبدالملك  والسيد  الرياضي  الشارقة  مجلس 
عن  للدورة  المنظمة  اللجنة  رئيس  جاني 
بن  سالم  بن  عبدالله  الشيخ  لسمو  الشكر 
الدورة  لهذه  رعايته  على  القاسمي  سلطان 
العمل  وفرق  المنظمة  اللجنة  بجهود  مشيدا 
المؤسسات واإلتحادات  الذي تم بين  والتعاون 

واألندية المعنية.

مارفيك يعلن قائمة »الأبي�ض« لبطولة 
كاأ�ض العرب 2021

18 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الثالثاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٢

الأولمبياد الخا�ص الإماراتي ولجنة الري�شة الطائرة يطلقان ا�شتراتيجية 
اإعداد المنتخب لـ»برلين 2023«

الريا�شة

دبي-وام:

الفني  المدير  مارفيك  فان  الهولندي  أعلن   
القائمة  القدم  لكرة  األول  الوطني  لمنتخبنا 
العرب  كأس  ألسماء "األبيض" لبطولة  النهائية 
القطرية  العاصمة  في  المقررة   FIFA 2021
 18 إلى  الحالي  نوفمبر   30 من  للفترة  الدوحة 
تم  عربيا  16 منتخبا  بمشاركة  المقبل  ديسمبر 
توزيعها على 4 مجموعات على أن يلعب منتخبنا 
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس 

وسوريا وموريتانيا.
حسب  لألبيض 23 العبا  النهائية  القائمة  ضمت 
الئحة البطولة وهم علي خصيف ، وخالد عيسى 
محمد   ، األحبابي  بندر   ، الشامسي  ومحمد   ،
عبدالرحمن  هيكل ، شاهين  ، عبدالعزيز  برغش 
سالم ،  عباس ، ومهند  العطاس ، وليد  ، محمد 
ومحمود خميس ، وماجد راشد ، وعلي سالمين 
حمد ، وإسماعيل  رمضان ، وعبدالله  ، وعبدالله 
 ، جمعة  ومحمد   ، الزعابي  وطحنون   ، مطر 
الحمادي ، وكايو كانيدو ، وعلي صالح ،  وخليل 

وعلي مبخوت وسبيستيان تيجالي .

انطالق فعالية »الموانع للياقة والتحدي« 
على �شاطئ بحر الحمرية بال�شارقة

الشارقة-وام:
الشامسي قائد  الزري  اللواء سيف   شهد سعادة 
عام شرطة الشارقة يوم االثنين إنطالقة فعالية 
اشتملت  التي  والتحدي«  للياقة  »الموانع  لعبة 
محطات  و5  والجري  السباحة  رياضة  على 
ثقافة  نشر  بهدف  تأتي  والتي  والتحمل  للياقة 
ممارسة الرياضة ورفع درجة الجاهزية األمنية 

البدنية لرجل االمن. واللياقة 
كما تأتي هذه الفعالية إستمرارا لفعاليات مبادرة 
مع  تزامنا  إطالقها  تم  التي  الرياضية  الخمسين 
من  بتنظيم  الذهبي  بيوبيلها  الدولة  إحتفاالت 
بادارة  واإلجتماعية  الرياضية  األنشطة  قسم 
العامة  بالقيادة  العامة  والعالقات  اإلعالم 
لمدة  تستمر  سوف  والتي  الشارقة  لشرطة 

خمسة أشهر على التوالي.

ختام دورة كلباء للألعاب 
ال�شاطئية

نخبة من العداءات والعدائين العالميين ي�شاركون 
في ماراثون اأدنوك اأبوظبي

اأبوظبي-وام:
الرياضي  أبوظبي  مجلس  يعقد   
أدنوك  لماراثون  المنظمة  الجهة 
أبوظبي  بترول  وشركة  أبوظبي، 
الرسمي  الراعي  "أدنوك"  الوطنية 
صحفيا  مؤتمرا  العالمي..  للحدث 
في  المجلس  بمقر  األربعاء  غد  يوم 
عن  لإلعالن  الرياضية،  زايد  مدينة 
وبرنامج  العدائين  نخبة  مشاركة 
المرموق  العالمي  الحدث  سباقات 
بتاريخ  ستقام  التي  الثالثة  بنسخته 

26 نوفمبر2021.
من  مميزة  مجموعة  وكانت 
األرقام  أصحاب  من  الرياضيين 

مشاركتها  أكدت  العالمية  القياسية 
لمسافة  أبوظبي  أدنوك  ماراثون  في 
فئة  في  ستشارك  إذ  كم،   42.2
البحرينية  العداءة  السيدات  نخبة 
 65 المركز  صاحبة  تشومبا  يونيس 
قياسي  برقم  العالمي  التصنيف  في 
دقيقة  و23  ساعتين  يبلغ  شخصي 
في  حلت  أن  لها  و10 ثواني، وسبق 
روتردام  ماراثون  في  الثانية  المرتبة 
2017 ، والمرتبة الثالثة في ماراثون 
في  تشارك  كما   .2021 ميالنو 
السباق أيضاً العداءة اإلثيوبية بيتلهم 
القياسي  رقمها  يبلغ  التي  موجس 
دقيقة  و23  ساعتين  الشخصي 
إنجازاتها  قائمة  و38 ثانية، وتشمل 

ماراثون  في  األول  المركز  الرياضية 
في  الثالث  والمركز   ،2015 بكين 
والمركز   ،2016 فالنسيا  ماراثون 

الرابع في ماراثون ميالنو 2021.
كيبالغات  فيفيان  الكينية  وستعود 
لتدافع عن لقبها بعدما  اإلمارات  إلى 
ماراثون  في  الفوز  إحراز  لها  سبق 
وكانت   ،2019 أبوظبي  أدنوك 
في  بالفوز  توجت  قد  كيبالغات 
وماراثون   2019 ميالنو  ماراثون 
وستبذل   ،2018 آيرس  بوينس 
رقمها  لتحطيم  جهدها  قصارى 
يبلغ  الذي  الشخصي  القياسي 
دقيقة  وعشرين  واثنين  ساعتين 

وأحد عشر ثانية.

اأربيل-وام:
ُيدشن منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 غداً 
آسيا  غرب  التحاد  ايرثلينك  بطولة  في  مشاركته 
الثانية للشباب، حين يواجه نظيره األردني ، على 
العراقية  أربيل  مدينة  في  حريري  فرانسوا  استاد 

ضمن مباريات المجموعة الثانية.
ستجمع  التي  المباراة   ، منتخبنا  مباراة  وتسبق 
منتخب سوريا مع منتخب لبنان الساعة السادسة 

مساء ، لحساب المجموعة ذاتها.
حصتين  بأداء  الغد  لمواجهة  منتخبنا  واستعد 
حرص   ، الفرعية  المالعب  أحد  على  تدريبيتين 
جاهزية  على  الوقوف  على  الفني  الجهاز  خاللها 
التشكيلة  على  ، واالستقرار  والالعبين  المنتخب 
مباراته  غداً  فيها  سيدخل  التي  األساسية 

االفتتاحية في البطولة.
وتضم قائمة أبيض الشباب في البطولة 23 العباً 
: حامد محمد /العين/ صالح عيسى /الظفرة/ نبيل 

فيروز /الفجيرة/ محمد اليماحي ، عبدالله خيري 
جمال   ، عبدالله  حسن  /الجزيرة/  محمد  علي   ،
سعيد  منصور   ، محمد  عوض  /النصر/  السعدي 
/الوصل/  فؤاد  محمد  /الوحدة/  صالح  منصور   ،
حميد المهري ، خميس أحمد /بني ياس/ مرزوق 
أحمد  كلباء/  /اتحاد  عادل  سلطان  /حتا/  راشد 
مال الله ، خليفة خميس ، سيف ياقوت ، موسى 
عبدالله /شباب األهلي/ نواف جاسم ، ضاري فهد 

، بدر إبراهيم /الشارقة/ .
ظهر  عقدت  قد  للبطولة  المنظمة  اللجنة  وكانت 
االثنين االجتماع الفني الخاص بالمجموعة الثانية 
األبيض  منتخبنا  العبو  يرتدي  أن  تقرر  حيُث   ،

الكامل والمنتخب األردني األحمر الكامل.
مدرب  أورتيغا  فرانك  اإلسباني  أكد  ناحيته  من 
المنتخب  جاهزية  للشباب  الوطني  منتخبنا 
األردن ، مشيراً  منتخب  أمام  الغد  مباراة  لخوض 
في  األولى  كونها  األهمية  غاية  في  المباراة  أن 

البطولة.

منتخبنا ل�شباب الكرة يواجه الأردن في افتتاح 
م�شواره ببطولة غرب اآ�شيا



العني-وام:
الشاميس  الرامي سيف   حقق 
الذهبية  املركز األول وامليدالية 
األطباق  رمايــة  بطولــة  يف 
الحفــرة "الرتاب" ضمن  من 
اإلمارات  بطولة  منافســات 
عىل  أقيمت  التــي  الشــاملة 
العني للفروسية  ميادين نادي 
ضمن  والجولــف  والرمايــة 
التحاد  املوسم  نشــاط  خطة 

الرماية.
جمــع الشــاميس يف النهائي 
40 طبقــا بينمــا كان قــد 
 113 التأهييل  الدور  يف  حقق 
الواعد  الرامي  وجــاء  طبقا، 
الثاني  املركز  العرياني يف  وليد 
الفضية  امليداليــة  واســتحق 
الــدور  أداء متميــز يف  بعــد 
التأهييل بواقع /110 أطباق / 

والنهائيات /38 طبقا/ .

األوملبي  الرامــي  ثالثا  وجاء 
امليدالية  ونال  العرياني  ظاهر 
الربونزيــة بعــد أن حــل يف 
برصيد 108  رابعــا  التأهييل 
أطباق وحقق يف النهائيات 32 

طبقا.
أما حمد بن مجرن الذي تصدر 
التأهيــيل برصيد 114  الدور 
النهائيات  طبقا فقد جــاء يف 
برصيــد 26 طبقا  خامســا 
بعــد أن ظهرت عليه عالمات 
اإلجهــاد وتبعــه يف املركــز 
السادس أحمد يحيى الحمادي 
وحقق يف النهائيات 17 طبقا.

مشاركة  البطولة  وشــهدت 
الشــيخ محمد بــن دملوك آل 
مكتــوم للمــرة األوىل والذي 
سيشكل إضافة جديدة ملنتخب 
املســتقبل  يف  الرتاب  رمايــة 

القريب.

تجدر اإلشــارة إىل مشــاركة 
الرامي املخرضم عمر الورشو 
غاب  بينما  غيــاب  طول  بعد 
عن املشاركة هذه املرة الرامي 
املوهــوب عبد اللــه بوهليبه 
بسبب سفره خارج البالد قبل 

البطولة.
والطريف أنه لم يتمكن أي رام 
الكاملة  العالمة  تحقيــق  من 
أي 25  الخمس  الجــوالت  يف 
ظاهرة  وهي  من 25 طبقــا 

تستدعي البحث.
وعــىل صعيد الناشــئني فقد 
واســتحق  األول  املركز  حقق 
الرامــي  الذهبيــة  امليداليــة 
الصاعد محمد ســعيد بن حم 
وجمع 84 طبقا، بعد منافسة 
قوية مع صاحب املركز الثاني 
أحمــد  الفضيــة  وامليداليــة 

قحطان النعيمي.

دبي-وام:

الشــيخ أحمد   اســتقبل سمو 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
دبي  مركز  يف  االثنــني  صبــاح 
املــايل العاملي، ســعادة أوتابيك 
املجلس  عمروف، نائــب رئيس 
حيــث  اآلســيوي،  األوملبــي 
اآلليــات  اللقــاء  اســتعرض 
والخطط التــي ينفذها املجلس 
عىل  األوملبية  الحركــة  لتعزيز 

صعيد قارة آسيا.
رئيس  ونائب  ســموه  وناقش 
اآلســيوي  األوملبــي  املجلــس 
جاء عىل  اللقاء، الــذي  خــالل 
هامــش تواجد األخــر يف دبي 
املجلس  اجتماعــات  لحضــور 
األوملبي التــي اختتمت أعمالها 
أمس بمشــاركة وفود وممثيل 
أبرز  آسيوية،  أوملبية  لجنة   45
الساحة األوملبية  التطورات عىل 
الرياضيــة  واالســتحقاقات 

املختلفة خالل املرحلة املقبلة.

وتعرف سموه من الضيف الزائر 
عىل استعدادات املجلس األوملبي 
الــدورات  ألجنــدة  اآلســيوي 
اآلسيوية،  الرياضية  واألحداث 
عرشة  التاسعة  النسخة  ومنها 

اآلســيوية  األلعاب  دورة  مــن 
بالصــني، والتي  يف هانغتشــو 
من  سبتمرب  شهر  خالل  ستقام 
األلعاب  العــام 2022، ودورة 
اآلسيوية الثالثة للشباب املقررة 

يف "شــانتو" الصينية، ودورة 
الرابعــة  اآلســيوية  األلعــاب 
املقررة بـ"طشقند" يف  للشباب 

أوزبكستان 2025.
كما استعرض الطرفان قرارات 

الـ  العمومية  الجمعية  اجتماع 
اآلسيوي  األوملبي  40 للمجلس 
الذي أقيم بدبي، وشهد مصادقة 
للمجلس  العموميــة  الجمعية 
عــىل منح /الريــاض - اململكة 
الشقيقة  الســعودية/  العربية 
األلعاب  دورة  اســتضافة  حق 
للصاالت  الـــسابعة  اآلسيوية 
للعام  القتالية  والفنون  املغلقة 
2025، ومنح حق اســتضافة 
النســخة الخامســة من دورة 
األلعــاب اآلســيوية للشــباب 
2029 إىل كمبوديــا، إضافــة 
تغير  مقرتح  عــىل  املوافقة  إىل 
والرياضة  املرأة  لجنة  مســمى 
باملجلس إىل لجنة املســاواة بني 

الجنسني.
حرض اللقاء ســعادة محمد بن 
سلّيم، أمني عام اللجنة األوملبية 
الوطنية، واملهندســة عزة بنت 
ســليمان، األمني العام املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية للجنة، 
املدير  درويــش،  بــن  ومحمد 

التنفيذي للجنة.
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»اأبوظبي الريا�ضيA يفتح باب التطوع 
لبطولة العالم لل�ضباحة والمهرجان 

العالمي للألعاب المائية

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٢ الريا�سة

اأحمد بن محمد ي�س��تقبل نائب رئي�س المجل�س 
الأولمبي الآ�سيوي

ال�سام�سي يحرز ذهبية »التراب« في بطولة 
الإمارات ال�ساملة للرماية

أبوظبي-وام:

 أكدت 42 دولة مشاركتها يف 
الخمسني/   / ظبي  أبو  بطولة 
لعام  للجــودو  جراند ســالم 
اتحاد  ينظمها  2021، التــي 
والجودو  للمصارعة  اإلمارات 
الشيخ هزاع بن  برعاية سمو 
رئيس  نهيــان، نائب  آل  زايد 
املجلــس التنفيذي إلمارة أبو 
يوم  صباح  من  اعتبارا  ظبي، 
يوم  املقبــل وحتى  الجمعــة 
املوافــق 28 نوفمرب  األحــد 
بصالة » جوجيتســو أرينا « 

يف أبوظبي.
وضمت قائمة املشــاركة بعد 
ساعة  يف  التسجيل  باب  إغالق 
متأخرة من مساء األحد، 234 
ضوء  عىل  من 42 دولة  العبا 
وحجوزات  املشــاركة  تأكيد 
لحضور  يؤهلهم  مما  الفنادق 
لها  املقــرر  البطولة  قرعــة 
عــر الخميس املقبل بفندق 
أبوظبي  يف  ملينيــوم  الوحدة 
بمشاركة  الفيديو  تقنية  عرب 

ممثيل املنتخبات املعتمدة.
الــدول  قائمــة  وشــملت 
عربيــة  دول   3 املشــاركة 
اإلمارات،  منتخبات  يف  ممثلة 
الســعودية  العربية  واململكة 
بجانب  املغربيــة،  واململكــة 
اللقب  اليابــان حامل  منتخب 
 ، اسرتاليا  من  كل  ومنتخبات 
وبلجيــكا ، والربازيل، وكندا، 
تايبيه،  والصــني  وتشــييل، 
وجمهوريــة  وكولومبيــا، 

وفنلندا   ، والدنمارك  التشيك، 
 ، وجورجيــا  وفرنســا،   ،
وأملانيــا، وبريطانيا ، واملجر 
وإرسائيــل،  وايرلنــدا،   ،
وقرغيزســتان،   ، وايطاليــا 
ولتوانيا، ومنغوليا، وهولندا، 
وبولنــدا،   ، وباكســتان 
ومولدوفيــا،  والربتغــال، 
ورومانيا، وروسيا االتحادية، 
ورصبيــا،  والســنغال، 
وســلوفينيا،  وســلوفاكيا، 
وطاجيكســتان،  والســويد، 
وأوكرانيــا،   ، وتركيــا 
األمريكية،  املتحدة  والواليات 

وأوزبكستان.
من جانب آخر - بدأت مســاء 
أمس االول بصالة فاطمة بنت 
تدريبات  أبوظبــي  يف  مبارك 
منتخبنــا الوطنــي الشــاب 
البطولة  منافسات  يف  املشارك 
وضمت قائمته 10 العبني هم 

خليفة الحوسني الذي يشارك 
يف منافســات وزن تحت 73 
كجم، وعيل حسن الدرمكي يف 
كجم،إضافة   100 فوق  وزن 
تحت  صاعدين  إىل 8 العبــني 
األوزان  20 ســنة يف مختلف 
الثمري،  هــم أحمد جاســم 
فيصل  اليماحي، وأحمد  وعيل 
النقبــي ، وســعيد خميــس 
الشــاميس،  ومصبح  النقبي، 
وحارب  البــدري،  وعيــى 
جمعة، وراشــد  الرحمن  عبد 
املدرب  بإرشاف  الحوســني، 

الياباني أشيدا كوكي .
فايــزر  ماريــوس  وأشــاد 
للجودو  الدويل  االتحاد  رئيس 
اإلمارات  باســتضافة دولــة 
سالم  الجراند  بطوالت  لختام 
لعــام 2021 مؤكدا  للجودو 
اإلمــارات  اتحــاد  يف  ثقتــه 
برئاسة  والجودو  للمصارعة 

ثعلوب  بــن  محمد  ســعادة 
الدرعي لتوفر كافه متطلبات 
للخربات  اســتثمارا  النجــاح 
االتحــاد  لــكادر  املرتاكمــة 
يف  ساهموا  الذين  واملتطوعني 
التي  املاضية  البطوالت  إنجاح 

نالت ذهبية التميز.
دائما  وأضــاف:" اإلمــارات 
تملك كل قدرات التنظيم املبهر 
نجحنا  لقد  االحــداث،  لكافة 
يف  للجودو  الــدويل  االتحاد  يف 
والتماســك خالل  التضامــن 
فــرتة جائحة كورونا ، لتأتي 
جولة أبــو ظبي متزامنة مع 
إمارات  يف  مناســبات  عــده 
االحتفالية  لتتجدد  الســالم، 
ســالم  جرانــد  أبوظبــي  يف 
التحــدي  ملســار  اســتمرارا 
يف  شــهدناه  والتنافس، الذي 
طوكيو وسيســتمر للوصول 

الوملبياد باريس 2024".

42 دولة توؤكد م�ساركتها في بطولة اأبو ظبي 
جراند �سالم للجودو

أبوظبي-وام:

 أعلن مجلس أبوظبــي الريايض عن فتح باب 
التنظيمية  العمليات  التطوع واملشاركة يف دعم 
ملنافســات بطولــة العالم للســباحة 2021 
القصرة /25 مــرتاً/ ومهرجان  للمســافات 
يقامان  املائية، اللذين  لأللعاب  العاملي  أبوظبي 
املقبل يف  الفرتة مــن 15 إىل 21 ديســمرب  يف 

جزيرة ياس.
الراغبني  الريــايض  أبوظبــي  مجلــس  ودعا 
بالتطــوع ممن تبلغ أعمارهم 16 ســنة فما 
التي  التطوع  فرص  وخوض  فوق، للتســجيل 
ســابقة، من  خربات  توافر  خيارات  تتطلب  ال 
للحدث  الدعم  تقديم  فرصة  عىل  الحصول  أجل 
الريايض املرموق، حيث تشمل األدوار التطوعية 
املتاحة مســاعدة الرياضيــني واملنظمني أثناء 
والعمل  والبطولة،  املهرجان  منافسات  تنظيم 
اإلعالم ضمن  احتياجات وســائل  تلبيــة  عىل 
املركز اإلعالمــي، والقيام باألعمال الالزمة يف 

موقع الحدث، وغرها من األعمال املتنوعة.
للمشاركة  الرتشــح  طلب  للمتطوعني  ويمكن 
عــن طريق برنامج املتطوعــني التابع ملجلس 
أبوظبي الريايض، وبرنامج املارشال اإلماراتي، 
أندية  إىل  للسباحة، باإلضافة  اإلمارات  واتحاد 
إىل  باالنضمام  للراغبني  يمكن  الســباحة، كما 
املوقع  عرب  اهتمامهم  تســجيل  التطوع  فريق 
www.volunteers. اإللكرتونــي: 

. ae
للمسافات  للســباحة  العالم  بطولة  وتشــهد 
من 1000  أكثر  القصرة /25 مرتاً/ مشاركة 
مدار 6  للتنافس عىل  ريايض من 180 دولــة 
أيام ضمن 44 مســابقة للرجال والسيدات يف 
الحرة  السباحة  األربعة: وهي  األنواع  مختلف 
والصدر والظهر والفراشــة، إىل جانب السباق 

الفردي املتنوع والتتابع.
وتقام املنافسات يف االتحاد آرينا التي ستتحول 

إىل وجهة مائية الستضافة الحدث.

اإك�ضبو دبي ي�ضت�ضيف بطولة 
العالم لل�ضطرنج

دبي-وام:
 يستضيف “ إكسبو 2020 دبي “ بطولة العالم 
للشــطرنج  الدويل  لالتحاد  التابعة  للشــطرنج 
خــالل الفرتة من 24 نوفمــرب الجاري إىل 16 

ديسمرب املقبل.
تعقد البطولة يف أول إكسبو دويل يقام يف العالم 
اللعبة  أبطال هذه  العربي بمشاركة واسعة من 
املتابعني.. و يشارك  إقباال كبرا من  التي تشهد 
فيها نخبة من أبطال العالم يف اللعبة من بينهم 
بطــل العالم الحــايل ماغنوس كارلســن الذي 
حصل عىل تصنيف “أســتاذ كبر” وهو يف سن 
13 عاما ويواصل صدارة التصنيف العاملي منذ 

عام 2011.
الرويس  البطل  نيبومنياتيش  يان  أيضا  ويشارك 
املركز  باللقب مرتــني والذي حصل عىل  الفائز 
الثانــي يف بطولــة العالم للجائــزة الكربى يف 

الشطرنج عام 2019 والتي أهلته للرتشح.

المهرة »اأولمبي« تقتن�س لقب كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 
العربية في المغرب

الدار البي�ساء-وام:

 اقتنصت املهرة " أوملبي " لقب 
لكأس  الحادية عرشة  املحطــة 
الدولة  رئيس  الســمو  صاحب 
التي  األصيلة  العربيــة  للخيول 
الرميل  أنفا  يف مضمــار  أقيمت 
االحد،  يــوم  البيضاء  بالــدار 
النسخة  ضمن سلسلة سباقات 
الثامنــة والعرشيــن للــكأس 
نجاحا  حققــت  التي  الغاليــة 
العربية،  أوىل محطاتها  كبرا يف 
األوروبية  جوالتها  ختــام  بعد 

واألمريكية.
وتقام سلسلة السباقات برعاية 
الشيخ  السمو  لصاحب  سامية 
آل نهيان رئيس  خليفة بن زايد 
الله " ودعم  الدولة " حفظــه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
أبوظبي  آل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  األعــىل  القائد  نائــب 
الشيخ  املسلحة، ومتابعة سمو 
آل نهيان نائب  منصور بن زايد 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
إعالء  الرئاسة، بأهداف  شؤون 
األصيل  العربــي  الخيل  شــأن 
مشــهد  يف  حضوره  وتعزيــز 
املالك  ودعم  العاملية  السباقات 
بالخيول  لالهتمــام  واملربــني 
املغفور  لنهج  تأصيال  العربية، 
له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد 
الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 

ثراه.

املهــرة "أوملبــي"  وتمكنــت 
 X املنحــدرة من نســل / بداد
دارفينا بنــت درويش/، وتعود 
للمالك واملدرب عبدالله بندراوي 
الفــارس عزيز  وتحــت قيادة 
بايود، من حســم لقب املحطة 
الدولة  رئيس  لــكأس  املغربية 
شــهدت  التي  العربية  للخيول 
ال  سباق  مشاركة 18 خيالً يف 
للخيول  2100 مرتا، املخصص 
من سن أربع سنوات فما فوق، 

ا  مثر  تنافسا  الســباق  وشهد 
خصوصــا يف األمتــار األخرة 
التي أكدت قوة وعزم "أوملبي" 

للظفر بلقب الكأس الغالية.
ونجحــت البطلــة مــن قطع 
قدره  بزمن  الســباق  مســافة 
2:24:51 دقيقة، وحل باملرتبة 
جرين" للمالك  الثانية "نفيسة 
باجو ، وبقيادة  جمال  واملدرب 
قاســم فضول، وجاء يف املركز 
الثالث "نيفال" معمورة للمالك 

واملدرب نور الدين باجو وتحت 
قيادة جواد خياط.

الرحمانــي  فيصــل  وأشــاد 
سلســلة  عىل  العــام  املرشف 
الدولة  رئيس  كأس  ســباقات 
األصيلــة  العربيــة  للخيــول 
املغربية  املحطــة  بنجاحــات 
الجوانــب. وتوجه  كافــة  من 
للجمعية  والتقديــر  بالشــكر 
املغرب،  يف  للفرســان  امللكيــة 
الســباق  أن ما شــهده  مؤكدا 

من إقبال كبرا للمشــاركة من 
والتي  واملربني  املالك  نخبة  قبل 
إىل  حجمهــا 18 خيال  بلغــت 
جانب القــوة والتنافس الكبر 
عىل لقب الكأس الغالية، يرتجم 
للحدث  الكبرة  والقيمة  املكانة 
العالــم، معربا  دول  كافــة  يف 
عــن رسوره بمواصلــة رحلة 
الختام  بعد  والتفوق  النجاحات 
األوروبيــة  الــدول  يف  املبهــر 
وأمريكا، مشــرا إىل أن محطة 
أهم  من  واحــدة  تمثل  املغرب 
الســنوية  األجندة  يف  املحطات 
البطولة  مســرة  تدعم  التــي 
وتمثل إضافة كبرة يف كل عام.

الشيخ  سمو  وقال: "توجيهات 
آل نهيان نائب  منصور بن زايد 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
للعاملية  الرئاسة تقودنا  شؤون 
أهم  واختيار  السباقات  بنوعية 
دول  يف  الكبــرة  املهرجانــات 
الخيل  نخبة  ومشاركة  العالم، 
الخيل،  العربي ومــالك ومربي 
األمر الذي عزز مكانة سباقاتنا 
والعرشين  الثامنة  النســخة  يف 
وجعلها تحظى بأصداء واسعة 
من قبــل املضامر العاملية عىل 
عن  معربا  محطــة،   11 مدار 
الكبرة  اإلنجازات  بهذه  فخره 
املرموقة  املكانة  تجســد  التي 
واهميتهــا  الغاليــة  للــكأس 
الســباقات  أهم  من  باعتبارها 

الكالسيكية يف العالم".



    

للغــذاء والدواء يف  العامة  أكد مدير املؤسســة 
األردن نــزار محمــود مهيــدات أن ما يتم 
تداولــه عــر بعــض مواقــع التواصل 
يف  الحمري  لحوم  بيــع  حول  االجتماعي 

عمان، عار عن الصحة.
ونفــى وجود مثل هذه املمارســات يف 
منشــآت بيع اللحــوم يف كافة مناطق 

األردن.
أن كافة  املؤسســة  بيان أصدرته  وأكد يف 
املنشــآت الغذائيــة بمــا فيهــا أماكن بيع 

اللحوم تخضع لرقابة دورية مشــددة من قبل فرق الرقابة 
والتفتيــش التابعة للمؤسســة يف كافــة فروعها بما فيها 

الفروع املستحدثة مؤخرا يف مختلف محافظات اململكة.
بالدقة  الحقيقــة وااللتــزام  إىل تحــري  ودعــا مهيــدات 
واملوضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات األمنية املختصة 
تداولها تجنبا  املعلومات قبــل  للتأكد من صحــة مثل هذه 

لتضليل املواطنني.
للتواصل معهــا يف حال وجود  املواطنني  ودعت املؤسســة 
أي شــكوى أو مالحظة عىل مدار الســاعة من خالل خط 

الشكاوى املجاني.

أعلــن املتحف الوطنــي يف أديس 
أبابــا، عن عــودة مجموعة من 
الكنوز القديمة، كان قد صادرها 
القــرن  يف  بريطانيــون  جنــود 
املتحدة  اململكة  التاسع عرش، من 
فرتة  بعد  وهولنــدا،  وبلجيــكا 
طويلة من الحملة الدبلوماســية 

إلعادتها.
وتتضمن املجموعة تاجاً احتفالياً 
ودرعــاً إمراطورية، ومجموعة 
من أكــواب فضية، وكتاب صالة 
اليد، ومجوهرات  مخطوط بخط 
موقع  ذكر  ما  متنوعة، حســب 

سكاي نيوز عربية.
وتم مصادرة معظم هذه القطع، 
الريطاني،  الجيــش  أيــدي  عىل 

اإلمراطور  عــىل  انتصاره  خالل 
الثاني، يف  تيــودروس  الحبــي 

معركة ماغداال يف عام 1868.

أمام  الكنــوز  الكشــف عن  وتم 
الوطني  املتحــف  يف  الصحافــة 
أبابا، بعد شــهرين عىل  أديس  يف 
تســلمها رســمياً من السلطات 
اإلثيوبية يف لندن يف سبتمر. وقال 
الســفري اإلثيوبي لدى بريطانيا، 
تيفريي ميليس، إن تســليم هذه 
القطــع، وهو أهــم تعويض تم 
إلثيوبيا، له  اإلطالق  عىل  تقديمه 
»أهمية هائلة«. وتواصل إثيوبيا 
العديد من  مطالبة لنــدن بإعادة 
القطــع األخــرى، بينهــا ألواح 

مقدسة من الحجر والخشب.

حقيقة بيع لحوم الحمير في األردنحقيقة بيع لحوم الحمير في األردن

 شيع ظهر اليوم االثنني جثمان الفنانة الكبرية 
سهري البابيل والتي توفيت يوم األحد عن عمر 
الـ86 عاما، وذلك من مســجد الرشطة  ناهز 

بالشيخ زايد.
أقارب وأصدقاء ســهري  وتوافد عدد كبري من 
الجنازة  البابيل يف وداعها، قبل مراســم صالة 
عليها. وحرص عــدد من صديقاتها عىل عمل 
حلقة مــن الذكر وقراءة القرآن لها. ووضعت 
الزهور  البيضاء وباقات  الورود  من  مجموعة 
يف اســتقبال املشــيعني للجثمــان، كما وزع 
بعض أقاربها ماء زمــزم وتولوا توزيعه عىل 
نيفني  القرآن. وحرضت  تالوة  قبل  الحارضين 
الراحلة،  للفنانــة  الوحيدة  االبنــة  الباقوري 
وزوجهــا الدكتــور رضا طعيمــة وعدد من 
املقربني يف انتظار تشييع الجثمان وأداء صالة 
الجنــازة. وحرص الفنان الكبــري أحمد بدير، 
عىل املشاركة يف مراسم تشييع جثمان الفنانة 
الرشطة  مســجد  البابيل، من  ســهري  الكبرية 

بالشيخ زايد التي تجرى بعد قليل.
البابيل  سهري  الراحلة  ووصف »بدير« الفنانة 

بأنها كانت تتسم بانسانيتها وطيبتها.
اليوم« قبل  لـ»املرصي  ترصيحات  يف  وأضاف 
أنها كانت نموذج مرشف  الجنازة  املشاركة يف 
العظيمة، وتابــع: »فقدنا  املرصيــة  للفنانة 

ومرص  برحمته  يتوالها  ربنا  جميلة  إنســانة 
والوطن العربي كله بيقدرها ويحبها«.

السبب يف نجاحه، وكانت  أنها كانت  إىل  ولفت 
والكرم  باإلخالص  حولهــا  ملن  النصح  دائمة 

والطيبة ، وتابع : صاحبة فضل عيّل .
ويشــيع جثمــان الراحلة ســهري البابيل من 

مسجد الرشطة بالشيخ زايد حاليا.
بســبب  غيبوبة  يف  دخلت  قد  البابــيل  وكانت 
ارتفاع نسبة السكر يف الدم أدت إىل مضاعفات 

املركزة  الرعايــة  إىل  أدخلــت  صحيــة، حيث 
يف 11 نوفمر/ ترشين  املستشــفيات  بأحــد 
الحياة متأثرة  الثاني الجاري، قبــل أن تفارق 

بمضاعفات املرض.
دمياط فراير/شــباط عام  البابــيل يف  ولدت 
الكوميدية يف  أداء األدوار  1935، وبرعــت يف 
واملــرح، ولها رصيد  والتلفزيون  الســينما 
عمالقة  من  الفنيةوتعتر  األعمــال  من  هائل 

املرح يف مرص .

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

 أكد علماء أن هناك 5 فيتامينات مرتبطة بشــكل مبارش بمنح 
أو الحد من رسعة عملية شــيخوخة اإلنســان بسبب تأثرياتها 

املبارشة عىل الخاليا وعىل األعضاء، وهذه الفيتامينات هي:
-1 »فيتامني د«: أشــار الكثري من الدراسات إىل فوائد »فيتامني 
الرئيســية،  أدواره  املناعة، لكنها أهملت أحد أهم  د« عىل جهاز 
وهي منع هشاشــة العظام. ويساعد »فيتامني د« الجسم عىل 
األخري يف عملية دعم وترميم  يدخل  الكالسيوم، حيث  امتصاص 

العظام بشكل مبارش وبناء كثافة العظام.
باإلضافة إىل ذلك، يعد الفيتامني من أهم العنارص الداعمة لعملية 
التمثيــل الغذائي يف العضالت، والتــي تنخفض مع تقدم العمر، 
لذلك فإن دعم اإلنسان بهذا الفيتامني يجنب اإلنسان الرتاجع يف 

الكتلة العضلية.

رد الفنان هاني شــاكر نقيب املهن املوســيقية، عىل من يطالب 
باحتواء مطربــي املهرجانات، بعد قرار منع 19 منهم من الغناء 
يف الحفالت، قائاًل إن األســماء املمنوعة من الغناء ارتكبوا جرائم، 
بعضهــم زور شــهادات تعليمية وبعضهم متهــرب من الخدمة 
العسكرية، ومنهم من زور صوته شخصًيا للحصول عىل ترصيح 

غناء.
وأضاف شــاكر، خالل مداخلة هاتفيــة يف برنامج “آخر النهار” 
املذاع عر فضائيــة “النهار”، أن حمو بيكا دخل االمتحان مرتني 
وســقط، الفتاً إىل أنه بعد سقوطه املرة األوىل أحرضوا له مدرًسا 

يصحح له مخارج الحروف، فحرض مرة واحدة فقط.
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الشــارقة  إمارة  لجنــة  تنظــم 
عدداً  الوطني  اليــوم  الحتفاالت 
والعروض  الفنية  الفعاليات  من 
املبهرة للجمهور يف كل من كلباء 
خالل  الحلو  ووادي  والبطائــح 
الجاري،  26 و28 و29 نوفمر 
الســيارات  مســرية  تتضمــن 
وعروض  النادرة،  الكالســيكية 
الصقــور، إضافــًة إىل الفنــون 
الشــعبية والرتاثية، وغريها من 
الفرحة  تــرز  التي  الفعاليــات 
الوطنية،  املناسبة  بهذه  الشعبية 
عىل  الزوار  خاللهــا  من  ويطلع 
كنــوز الثقافــة الشــعبية التي 
إمارة  ومناطق  مــدن  بها  تتميز 

الشارقة.
وتتزين سماء مدينة كلباء يف 26 
وتحشد  النارية  باأللعاب  نوفمر 
والصغار،  الكبــار  من  الجمهور 
األغاني  من  مجموعــة  ترافقها 
فعاليات  تبــدأ  الوطنيــة، حيث 
الرابعة  الســاعة  يف  االحتفاالت 
مساًء، وســيكون الجمهور عىل 
وطن،  ملحمة  أوبريت  مع  موعد 
كما تنطلق مســرية الســيارات 
الكالســيكية التي تجوب املدينة 
النارية، إضافة  الدراجات  برفقة 
الشــعبية  الفنون  عــروض  إىل 
يحييه  الــذي  الغنائي  والحفــل 

الفنان فيصل الجاسم.
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العام من تنمر  بالنائب  أن اســتغاثت   بعد 
وحدة  زواجهــا، وبمتابعة  عىل  شــخص 
الرصد والتحليل يف مكتب النائب العام؛ أمر 
املستشــار حماده الصاوي النائب العام يف 
مرص بحبس متهم بالتنمر عىل ذوي الهمم 

بمواقع التواصل االجتماعي.
وكانت وحــدة الرصد والتحليل قد رصدت 
الجاري تداول  يوم 17 من شــهر نوفمر 
مقطع مصّور بمواقع التواصل االجتماعي 
لفتاة من ذوي الهمم تســتغيث باملستشار 
وعىل  عليها  شخص  تنمر  من  العام  النائب 
أمر  الهمــم، وبعــرض األمــر عليه  ذوي 

برعة التحقيق يف الواقعة.
واســتمعت النيابة العامة إىل املجني عليها 
ووالديهــا وأحــد املقربني إليهــم فقرروا 

أنهم عىل إثــر نرش صورة لزواج اثنني من 
ذوي الهمم عــَر صفحة بموقع للتواصل 
االجتماعي كتب املتهُم تعليًقا قاصًدا التنمر 
وتواصلت  عليها  املجني  عليهما، فاندفعت 
معه إلثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ.

إريك  يملكــه  كان  جيتــار  بيــع 
كالبتــون يف مقابــل 625 ألــف 
دوالر، وهو أعىل سعر ُسجل خالل 
عىل  والســبت  الجمعة  أقيم  مزاد 
قطع تخــّص عدداً من أبرز نجوم 
إيراداته  وقاربت  الروك  موسيقى 
ما  دوالر، عىل  ماليــني  خمســة 

أعلنت دار »جوليانز« للمزادات.
لكّن هــذا الرقم أدنــى بكثري من 
جيتار  حققه  الذي  القيايس  املبلغ 
كوباين  كورت  نريفانا  ملغني  عائد 
حفلة »إم  خالل  األخري  استخدمه 
ســنة  إنبالغد« الشــهرية  يف  تي 

1993 )6 ماليــني دوالر يف مزاد 
لدار »جوليانز« العام املايض(.

وقد أثار أســطورة الروك والبلوز 
بداية  جدالً منــذ  كالبتون  إريــك 
خالل  مــن  كوفيد19-  جائحــة 
مواقفه املناهضة للتلقيح ورفضه 

تدابري اإلغالق العام.

أديس أبابا تستعيد كنوزًا من بريطانيا تعود للقرن 19

مصر.. القبض على متهم استهزأ بعروسين 
من أصحاب الهمم

بيع جيتار إلريك كالبتون في مزاد بأكثر 
من 600 ألف دوالر

هاني شاكر يفجر مفاجآت عن الممنوعين 
من الغناء

االحتفال بعام “الـ االحتفال بعام “الـ 5050” في الشارقة.. أوبريت ملحمة وطن ” في الشارقة.. أوبريت ملحمة وطن 
ومسيرة للسيارات الكالسيكية  ومسيرة للسيارات الكالسيكية  

5 فيتامينات تمنع الشيخوخة

توفيت محاربة الرطان سلمى الزرقا بعد أحمد بدير: الممثلة الراحلة كانت صاحبة فضل علّي
رحلة معاناة استمرت 6 سنوات مع املرض 
الكثــري بصمودها  ألهمت خاللها  اللعــني 
وصرها إىل أن وافتها املنية صباح االثنني.

التواصــل  مواقــع  منصــات  وشــهدت 
االجتماعــى والسوشــيال ميديــا، عقب 
الزرقا،  اإلعالن عن وفاة املرصية ســلمى 
بعــد إصابتهــا بمرض رسطــان العظام 
منذ نحو 6 أعوام، تســبب ىف برت ذراعها، 
بعد  حالتها  انتكست  نحو 10 أشهر  ومنذ 
مضاعفات إصابتها برطان لوكيميا الدم 
وزراعة نخاع عظام، لكن القدر كان أرسع 

بوفاتها.
كانت لوفاة سلمى، بنت اإلسكندرية، األثر 
التى اعتروهــا أن حياتها  األكــر للكثري 
ملهمة ملحاربتها املرض اللعني منذ سنوات، 
منذ بداية رحلتها مع املرض، لم تفقد األمل 
أجل حياتها،  تحارب من  واإليمان، وكانت 
من  بالشفاء  وتفاؤلها  قصتها  وتشــارك 
خــالل كتابات ملهمة عــىل صفحتها عىل 
فيسبوك وانســتغرام، حيث كانت آخر ما 
كتبته عر حســابها عىل انســتغرام، يوم 
الطعام  11 نوفمر املاىض، أنها لم تتناول 

منــذ 44 يوًما وفقدت حرفيا كل عضالت 
جســدها وتتنقل بواسطة كرىس متحرك، 
املحاليل  تتغذى عن طريــق  كانــت  وأنها 
واملضادات  الكيميائــى  والعــالج  الطبية 

الحيوية وفق اليوم السابع.
 وأعربت ســلمى، من خالل هذا املنشــور 
األخري، عــن حزنها بأنها لــم تتمكن من 
باســتالم  الخاص  التخرج  حضور حفــل 
شــهادة درجة املاجستري التى ظلت تعمل 

عليها ملدة 6 سنوات.

الموت يغيب محاربة السرطان سلمى الزرقا

احتفلــت الفنانة اللبنانيــة الكبرية فريوز، 
ال86، وشــارك  ميالدها  األحد، بيوم  يوم 
عدد كبري من الفنانني والنجوم، والجماهري 
العالــم بميالدها،  العريضة عىل مســتوى 
وتصدر أكثر من »هاشــتاج« عر مختلف 
التواصل االجتماعي يحمل اســمها  مواقع 
مثل »فريوز 86«، »ميالد فريوز« وغريها 

الكثري.
ولدت فــريوز، امللقبة ب»جارة القمر« يوم 
21 نوفمر/ترشيــن الثانــي عام 1935، 
فناً وغناًء  وقدمت  تألقت  مشوارها  وخالل 
وموسيقى مختلفة عاش عليها العرب حتى 
وقتنــا هذا، وخاصة يف فــرتة تعاونها مع 
األخوين منصور وعايص الرحباني، فقدموا 
التي بقت  املتميــزة  العديــد من األعمــال 
العديد  قادمة، والتصقت  لسنوات  وستبقى 
وفنجان  بالصباح  العاطفيــة  أغنياتها  من 
وجنســيات  أجيال  من  العديد  لدى  القهوة 

مختلفة.
مشواراً  فريوز  قدمت  غنائها  سنوات  خالل 
فنياً حافالً باألغنيات التي ارتبطت بذكريات 
مع كل من سمعها، لقبت بعدة ألقاب أهمها 

»جارة القمر«، »األيقونة«.

الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز توقد شمعتها 
الـ 86

ت�ضييع جثمان الفنانة �ضهير البابلي
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