
اأبوظبي ـ وام:

�ش���كل الإعالن عن "ر�ؤية الإم���ارات 2021" يف 

العام 2010 انطالقة فارقة يف م�شار ال�شتدامة 

يف الدول���ة، بعد اأن ت�شمن���ت 6 حماور وطنية 

من بينها حم���ور البيئة امل�شتدامة الذي ت�شمن 

العدي���د م���ن املوؤ����رات ذات ال�شل���ة بالبيئة 

والتغي���ر املناخي مبا�رة مث���ل موؤ�ر جودة 

الهواء وموؤ�ر معاجل���ة النفايات، وموؤ�ر ندرة 

املياه وغرها.

�مع اإط���اق ر�ؤي���ة الإم���ارات 2021 ت�شارعت 

اجلهود لتحقي���ق الروؤية البيئي���ة وال�شتجابة 

للتحديات البيئي���ة النا�شئة، ف�شدرت جمموعة 

وال�شرتاتيجيات  وال�شيا�ش���ات  الت�ريعات  من 

الوطني���ة، منها على �شبيل املثال ال�شرتاتيجية 

الوطني���ة للتنمية اخل�راء 2012 وا�شرتاتيجية 

الإمارات للطاقة 2017 ،

الخرطوم-وكاالت:

ارتفع���ت ح�شيل���ة �شحاي���ا 

ال�شتباكات القبلية يف مدينة 

اجلنين���ة عا�شمة ولية غرب 

 83 اإىل  ال�شوداني���ة  دارف���ور 

قتي���ال و160 جريحا، بح�شب 

بيان �شادر ع���ن جلنة اأطباء 

الولية.

وقالت جلنة اأطباء ولية غرب 

دارف���ور اإن الك���وادر ال�شحية 

بالغ���ة  ظ���روف  يف  تعم���ل 

التعقي���د يف العدد القليل من 

يف  املتواف���ر  امل�شت�شفي���ات 

املدينة والذي يعاين من نق�ص 

كبر يف الكوادر واملعينات.

واأو�شح���ت اأن هنالك �شعوبة 

بالغ���ة يف احلركة ونق�ص يف 

والتح�شر  التخدي���ر  ك���وادر 

والتمري�ص. 

اأبوظبي-وام:

 بع���ث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهيان رئي����ص الدولة "حفظه 

اهلل" برقية تعزي���ة اإىل فخامة الرئي�ص 

فالدمير بوتني رئي�ص جمهورية رو�شيا 

الحتادية وذلك يف وفاة �شعادة �شرجي 

كوزنيت�ش���وف �شفر جمهوري���ة رو�شيا 

الحتادية لدى الدولة.

كما بعث �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�ش���د اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 

رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي نائب 

القائ���د الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تعزي���ة مماثلتني اإىل فخام���ة الرئي�ص 

فالدمير بوتني.

دبي-وام:

 وقعت �رك���ة الإمارات لالت�ش���الت املتكاملة 

»دو« وجمموعة الإمارات لالت�شالت »ات�شالت« 

عددا من اتفاقيات التعاون مع »اإعمار العقارية« 

حيث �شيقوم م���زودا خدم���ات الت�شال مبوجب 

هذه ال�راكة ويف اإطار مبادرة »تعاون« لتطوير 

البنية التحتية بتوفر البنية التحتية الأ�شا�شية 

لالت�ش���الت يف م�شاريع اإعمار الرئي�شية ومتكني 

الُعم���الء من الأفراد وال����ركات من اختيار مزود 

خدمات الت�شال الذي ينا�شبهم.

وتدع���م ه���ذه التفاقي���ات واجله���ود التعاونية 

اجلدي���دة الروؤية احلكومية طويل���ة الأمد لتطوير 

بني���ة حتتية ذكية خلدم���ات الت�شال يف جميع 

اأنح���اء الدولة وتوفر خدم���ات ات�شال فائقة من 

امل�شت���وى التايل للمطوري���ن العقاريني الرائدين 

حي���ث �شتق���وم �ركت���ا »دو« و«ات�ش���الت« 

مبوجب هذه التفاقيات بتد�شني �شبكات الت�شال 

و�شيانتها وتوفر اأحدث خدمات وحلول الت�شال 

ع���ر مواقع خمتلف���ة والإ�راف عل���ى عمليات 

تنفيذها و�شمان فعاليتها.

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

عمان-)د ب اأ(:

 اأف���ادت وكالة الأنب���اء الأردنية )برتا( ام����ص الأحد باأن 

الرئي�ص امل�ري عبدالفتاح ال�شي�شي �شيقوم بزيارة اإىل 

الأردن اليوم  الثنني.

واأ�شاف���ت الوكال���ة اأن الزيارة تاأتي تلبي���ة لدعوة من 

العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين، دون اأن تذكر املزيد 

من التفا�شيل.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 11/26 دبي 15/25 ال�شارقة 13/26 عجمان 27 /15 اأم القيوين 27 /13 راأ�ص اخليمة 25 /14 الفجرة 17/27 العني 10/28 ليوا 10/30  ال�شلع 1 الفجر 5.47 الظهر 12.35   الع�ر 3.37  املغرب 6.00 الع�شاء 7.17

تل اأبيب-)د ب اأ(:

اأحرونوت«  اأفادت �شحيفة »يديع���وت   

الإ�رائيلي���ة ام�ص الأحد ب���اأن قاذفتني 

ع�شكريت���ني اأمريكيتني م���ن طراز بوينج 

ب���ي-52 �شرتاتوفورتري�ص �شوهدتا وهما 

تعران اأجواء اإ�رائيل باجتاه اخلليج.

واأ�شافت اأن هذه هي املرة اخلام�شة خالل 

الأ�شهر القليلة املا�شية التي ت�شاَهد فيها 

طائرات اأمريكية من هذا الطراز وهي متر 

فوق املنطقة.

ياأت���ي هذا غداة اختب���ار اإيران ل�شواريخ 

متو�شطة امل���دى خالل من���اورة بحرية 

وا�شعة النطاق يف اخلليج.

قاذفتان �أمريكيتان 

عبرتا اأجواء اإ�سرائيل 

باتجاه الخليج
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�ضنعاء-)د ب اأ(:

اف���اد م�ش���وؤول ع�شك���ري ميني تاب���ع للحكومة 

ال�رعي���ة، ام����ص الأحد، مبقت���ل 40 عن�را من 

م�شلحي احلوثيني واإ�شابة 55 اآخرين يف معارك 

مبحافظة احلديدة، غربي البالد.

وقال العقيد ماأمون املهجم���ي، الناطق الر�شمي 

با�شم األوي���ة العمالقة وقائد اللواء احلادي ع�ر 

عمالقة، يف بي���ان :«اإن ملي�شيات احلوثي تلقت 

�شفعة موجعة اأث���ر حماولتها البائ�شة لأخرتاق 

اخلطوط الأمامية جلبه���ات القتال يف مديريتي 

حي�ص و الدريهمي خالل ال 24 �شاعة املا�شية«.

مقتل واإ�سابة 95 عن�سرًا من الحوثيين 
في معارك غرب اليمن

اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 

الناجمة عن جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي 

ودائرة ال�شحة-اأبوظب���ي الروتوكول اخلا�ص 

بفحو�شات املطعمني �شم���ن برامج التطعيم 

الوطني واملتطوع���ني يف التجارب ال�ريرية 

للقاحات كوفيد-19 يف اإمارة اأبوظبي، والذي 

يبداأ العمل به من تاريخ ام�ص الحد 17 يناير 

.2021

ووفق���ًا للروتوك���ول تظهر ال�شف���ة املعرفة 

للمتطوعني يف التجارب ال�ريرية /النجمة/ 

على تطبيق احل�شن بع���د ا�شتكمال اجلرعات 

املطلوبة ح�شب الدرا�شة واإجراء فح�ص م�شحة 

الأن���ف PCR، بينم���ا تظهر ال�شف���ة املعرفة 

للمطعم���ني /حرف E/ بعد اجلرعة الثانية ب� 

.PCR 28 يومًا واإجراء فح�ص

ول ي�شرتط على املطعم���ني اإجراء فحو�شات 

دورية، بينما يخ�شع املتطوعون يف الدرا�شات 

ال�ريرية للفحو�شات املطلوبة �شمن التجارب 

..وتظهر ال�شفة املعرفة /حرف E اأو النجمة/ 

عل���ى تطبي���ق احل�شن بعد اإج���راء كل فح�ص 

PCR وتبقى ظاهرة ملدة 7 اأيام.

»دو« و »ات�ساالت« تتفقان مع »اإعمار العقارية« لتوفير خدمات 

ات�سال متطورة لل�سكان وال�سركات في الدولة
اعتماد البروتوكول الخا�ص بفحو�سات المطعمين والمتطوعين 

في لقاحات كوفيد-19 باأبوظبي

بغداد-)د ب اأ(:

 اأك���د الناطق با�شم القائد العام للقوات امل�شلحة العراقية 

اللواء يحي���ى ر�شول اأن هناك جه���ودا حثيثة من القوات 

امل�شلحة ل�شبط وم�شك احلدود مع اجلانب ال�شوري.

وقال الل���واء ر�شول، لوكالة الأنب���اء العراقية )واع( ام�ص 

الأحد، اإن "الق���وات الأمنية تعمل بج���د ومثابرة، وهناك 

متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات امل�شلحة ب�رورة 

م�شك احلدود خا�شة مع اجلانب ال�شوري".

واأ�ش���اف اأن "القوات الأمنية ترك���ز بعملياتها ال�شتباقية 

عل���ى مناطق �شمال �رقي �شوري���ة كونها ل حتتوي على 

ق���وات نظامية تابعة للجي�ص ال�ش���وري، واإمنا يوجد فيها 

العديد من املجاميع الإرهابية".

واأ�شار اإىل اأن "عملي���ات التح�شني جارية ب�شكل كبر مع 

اجل���ارة �شورية، ملالحقة ما تبقى م���ن بع�ص الع�شابات 

الإرهابية وفلولها يف الأرا�شي العراقية".

وا�ضنطن-وكاالت:

 يوقع الرئي�ص الأمركي املنتخب جو بايدن يف يوم تن�شيبه، 

الأربعاء املقبل، اأوامر تنفيذية تتعلق بقرارات اأ�شدرها �شلفه 

دونال���د ترامب، بالإ�شافة اإىل اأوام���ر اأخرى تهدف للت�شدي 

جلائحة كورونا وتدهور القت�شاد الأمركي.

12 اأمرا تنفيذيا �شتوقع مبا�رة عقب حفل تن�شيب الرئي�ص 

الأمركي جو بايدن، اإذ تتطلب الأزمات التي تعي�شها البالد 

حت���ركا عاجال، وفق روؤية الرئي�ص اجلديد الذي يدخل البيت 

الأبي�ص يف اأجواء �شعبة.

وينتظ���ر اأن يوق���ع بايدن على اأمر تنفي���ذي يعيد الوليات 

املتح���دة اإىل اتفاقي���ة باري�ص للمناخ، عل���ى عك�ص توجه 

�شلف���ه، وهي اخلطوة الت���ي وعد بها م���رارا خالل حمالته 

النتخابية.كما �شيوقع الرئي�ص اجلديد على اإلغاء قرار حظر 

دخول مواطني ع�رات الدول الأرا�شي الأمركية، الذي وقعه 

�شلفه ترامب والذي اأثار جدل وا�شعا.

العراق : جهود حثيثة ل�سبط 
الحدود مع �سوريا

قرارات حا�سمة لبايدن عقب دخول 
البيت االأبي�ص

 الرئي�س الم�ضري يزور االأردن اليوم

اأبوظبي-وام:

اأعلن���ت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن حتديث الفئات 

التي ميكنها اأخذ اللقاح حيث مت ت�شمني جميع املواطنني 

واملقيم���ني ابتداًء م���ن عم���ر 16 �شنة للفئ���ات املوؤهلة 

وامل�شتوفية ل����روط اأخذ اللقاح �شم���ن احلملة الوطنية 

للقاح كوفيد-19.

وياأتي ذل���ك تاأكيداً على نهج دولة الإمارات ال�شتباقي يف 

الهتمام ب�شحة و�شالمة كل فرد من اأفراد املجتمع.

»ال�ضحة«: توفير لقاح كوفيد-19 للجميع 

ً ابتداًء من عمر 16 عاما

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئي�س 
بوتين في وفاة ال�سفير الرو�سي لدى الدولة

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

ارتفاع عدد �سحايا ا�ستباكات دارفور الدموية 
اإلى 83 قتياًل و160 جريحًا

القاهرة-)د ب ا(:

ق�شت حمكمة الأم���ور امل�شتعجلة مب�ر 

ام�ص الأح���د، بالتحفظ على اأموال 89 من 

قيادات وعنا����ر جماعة الإخوان ونقلها 

اإىل خزينة الدولة.

كانت جلنة التحفظ على اأموال اجلماعة، قد 

اأقامت دعوى م�شتعجلة اأمام حمكمة المور 

امل�شتعجلة طالب���ت فيها احلكم بتمكينها 

م���ن الت����رف يف اأموال 89 م���ن قيادات 

الخوان ونقلها اإىل اخلزانة العامة للدولة.

و�شمل���ت الدعوى كال من، ورث���ة الرئي�ص 

العام  املعزول حمم���د مر�شي واملر�ش���د 

جلماعة الخ���وان ال�شابق حمم���د بديع، 

ونائبه خرت ال�شاط���ر، و�شفوت حجازي 

والبلتاج���ي وحم�ش���ن را�ش���ي واأ�شع���د 

ال�شيخة، ومفت���ي اجلماعة الإرهابية عبد 

الرحمن الر، واأمين هدهد، واآخرين.

كانت حمكمة الأم���ور امل�شتعجلة، ق�شت 

يف العام املا�شى بالتحف���ظ على اأموال 

285 م���ن عنا����ر جماعة الإخ���وان و3 

كيانات تابع���ة لها، ومنعهم من الت�رف 

العقارية واملنقولة وال�شائلة  اأموالهم  يف 

باأ�شمائهم  امل�شجل���ة  وال�شندات  والأ�شهم 

لدى البور�شة امل�رية،  وجميع احل�شابات 

امل�رفية والودائع واخلزائن وال�شندات.

محكمة م�سرية تق�سي 
بم�سادرة اأموال 89 من 

قيادات االإخوان 

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

االإمارات تت�سدر م�سهد اال�ستدامة البيئية عالميًا 
بــ »روؤية 2021« 

»مالية اأبوظبي« تطلق مبادرة لتمويل �سل�سلة 
التوريد بقيمة 6 مليارات 

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت دائ���رة املالي���ة يف 

الح���د عن  ام����ص  اأبوظب���ي 

اإطالق مبادرة لتمويل �شل�شلة 

6 مليارات  التوري���د بقيم���ة 

دره���م بهدف دع���م جمموعة 

من القطاع���ات، والتي تعك�ص 

الدائرة بدعم ال�ركات  التزام 

ال�شغرة واملتو�ّشطة.

 و�شتعمل املرحلة الأوىل من 

بالتعاون  وهي  املبادرة  هذه 

للتاأمني  الوطنية  ال�ركة  مع 

وبن���ك  "�شم���ان"  ال�شح���ي 

اأبوظب���ي الأول، عل���ى توفر 

ال�شيولة للموؤ�ش�شات ال�شغرة 

واملتو�شطة يف قطاع الرعاية 

»تتمة  �س8«ال�شحية.
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 §«£îàdGh  äÉ¡÷G  ™«ªL  Oƒ¡L

 äGQƒ£J ™e ¿ôŸG πeÉ©àdGh ≥Ñ°ùŸG

 ¤EG IÉ«◊G IOƒY QÉ°ùe ójóëàd áeRC’G

.É¡à©«ÑW

 ôªà°ùŸG ÜhÉéàdGh ¿hÉ©àdG ¿EG âdÉbh

 ‘ IOÉÑ©dG  QhOh  äÉ«dÉ÷G  πÑb  øe

 ¿CG ≈∏Y øgÈJ äÓª◊G √ò¡H ácQÉ°ûŸG

 ájÉª◊ ádÉ©a á∏«°Sh πã“ äÉMÉ≤∏dG

 ¢VGôeC’G  ∫É°üÄà°SGh  äÉ©ªàéŸG

 ‘  äÉMÉ≤∏dG  âªgÉ°Sh  ájó©ŸG

 øeh ,áÄHhC’G øe ójó©dG ≈∏Y AÉ°†≤dG

 ácQÉ°ûª∏d äÉ«dÉ÷G ƒYóf ≥∏£æŸG Gòg

 §‰ ¤EG IOƒ©dG ¿Éª°†d kÉ©e ºMÓàdGh

 ƒg ìÉ≤∏dG ¿CG å«M ,á«©«Ñ£dG IÉ«◊G

 ájÉª◊ kÉfÉeCG ÌcC’Gh öübC’G ≥jô£dG

.™ªàéŸG OGôaCG

 É¡fCG  ,IôFGódG  äócCG  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘h

 âfÉ°S{  á°ù«æc  ™e  á∏ª◊G  äöTÉH

 ´ƒÑ°SC’G ™∏£e á«µ«dƒKÉµdG z∞jRƒL

 ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G  OóY  ≠∏Hh  ,»°VÉŸG

 ‘ ∑QÉ°ûe ±’BG 10 øe ÌcCG ìÉ≤∏dG

 øe Rõ©J Iƒ£N ‘ ,IOÉÑ©dG QGO ô≤e

 ºYO ‘ á«æjódG äGô≤ŸGh äÉ¡÷G QhO

 ‘É©àdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh á«æWƒdG á∏ª◊G

.AÉHƒdG øe πeÉµdG

 »°ù«FôdG øjódG πLQ á∏ª◊G ‘ ∑QÉ°Th

 Èà©j  …òdGh  ,»°Shóæ¡dG  óÑ©ª∏d

 ∂dòH ¿ƒµ«d óÑ©ª∏d ‹hódG çóëàŸG

 øjòdG Ú°Shóæ¡dG øjódG ∫ÉLQ πFGhBG øe

 ÒÑµdG QhódÉH OÉ°TCGh ,ìÉ≤∏dG ¿hòNCÉj

 …ó°üàdG ‘ äGQÉe’G ¬H âªgÉ°S …òdG

 º°SôJ á∏eÉµàe áeƒ¶æe ÈY áëFÉé∏d

 ,πeÉµdG  ‘É©à∏d  ≥jô£dG  áWQÉN

 ácQÉ°ûŸÉH ¬àØFÉW OGôaCG ∂dòH kGõØfi

 õcGôŸG  ÈY  ìÉ≤∏dG  òNCGh  á«dÉ©ØdG

.IQÉeE’G ‘ IöûàæŸG á«ë°üdG

 …ôîa …ƒ°û«H ¢ù≤dG ÈY ¬ÑfÉL øe

 ‘ á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG »YGQh øjódG πLQ

 º¡à°ù«æc ¿ÉæàeG ióe øY { »ÑXƒHCG

 ≈∏Y ™ªàéŸG á«ªæJ IôFGód ≥«ª©dG

 öûf  ‘ º«¶©dG  ÉgOƒ¡›h É¡«©°S

 ¿ÉeC’Gh  »YÉªàL’G  º∏°ùdG  ≥«≤–h

 ÉfÉ› ìÉ≤∏dG Gòg ÒaƒàH »©ªàéŸG

 πc áë°U ¿Éª°V πLCG  øe ™«ªé∏dh

 äGQÉeE’G ádhO ¢VQCG ≈∏Y ¢û«©j øe

 IÉ«◊G IOƒY ¿Éª°V πLCG øeh á«dÉ¨dG

 âbh ´öSCG ‘ É©«ªL Éæd á«©«Ñ£dG

 ¿ƒdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤dG Éæd Ωób ó≤dh ,øµ‡

 áæ°ù◊G Ihó≤dG ¤hC’G ´ÉaódG •ƒ£Nh

 äÉÄa ºgCG ºgh ’hCG ìÉ≤∏dG Gòg ºgòNCÉH

 ¿ÉeCG  ádÉ°SQ  ∂dòH  ÚãYÉH  ™ªàéŸG

.z™«ª÷G Üƒ∏≤d ΩÓ°Sh

 ôªà°ùe  á∏ª◊G  ¿CG  ,IôFGódG  äQÉ°TCGh

 á°ù«æµdG  øe  á«fÉãdG  á∏MôŸG  ‘

 á≤£æÃ á«∏«‚E’G á°ù«æµdGh á«£Ñ≤dG

 Qƒ°†ëH  ,»ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘ ±öûŸG

 ºgh  IOÉÑ©dG  QhOh  ¢ùFÉæµdG  IOÉb

 õ«Ø–h  ¤hC’G  áYô÷G  ¿ƒ≤∏àj

 πFÉ°SôdG  ÈY º¡JÉ©ªà›h ºgÉjÉYQ

 É‡  ,ìÉ≤∏dG  òNC’  ¤G  á«©«é°ûàdG

 á≤ãdGh ºMÓàdGh IóMƒdG ìhQ ¢ùµ©j

 ádhódG  ÉgôaƒJ »àdG  Oƒ¡÷ÉH áeÉàdG

 äÉ¡÷G  ™«ªL  Oƒ¡L  ôaÉ°†J  ÈY

 ™e ¿ôŸG πeÉ©àdGh ≥Ñ°ùŸG §«£îàdGh

 ójó– ‘ kGÒãc ºgÉ°S áeRC’G äGQƒ£J

.É¡à©«ÑW ¤EG IÉ«◊G IOƒY QÉ°ùe

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ  øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™∏WG  

 ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

 äÉ«°UƒJh  èFÉàf  ºgCG  ≈∏Y  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h

 …òdG ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ IöSC’G ¥ÉØfEGh πNO í°ùe

 »£¨jh á«°ùaÉæàdGh AÉ°üMEÓd ¿ÉªéY õcôe √óYCG

 Èà©jh IQÉeE’G ‘ öSCÓd πNódGh ¥ÉØf’G ™bGh

 á°SGQO  ‘  óYÉ°ùJ  »àdG  áeÉ¡dG  ìƒ°ùŸG  øe

. IöSCÓd ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äÉjƒà°ùŸG

 øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG .. »Áó≤àdG ¢Vô©dG ö†M

 á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM

 IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdGh

 óLÉe QƒàcódG ï«°ûdG ‹É©e h §«£îàdGh ájó∏ÑdG

 IOÉ©°Sh ºcÉ◊G ¿GƒjO ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«©°S øH

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »°Thô£ŸG  ∞«°S  ó«©°S  QƒàcódG

 ¬£«∏Z  øH  óªM  IOÉ©°Sh  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d

 ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¢UÉÿG ÒJôµ°ùdG

 ¿ÉªéY ºcÉM Öàµe  ôjóe  á¶«∏Z  øH  ¥QÉWh

 áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG ΩÉY ôjóe »ª«©ædG ∞°Sƒjh

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh

 IQƒàcódG øe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 ¿ÉªéY õcôŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG »°û«Ñ◊G ôLÉg

 Iöüàfl  IòÑf  ≈∏Y  á«°ùaÉæàdGh  AÉ°üMÓd

 í°ùe  øY  á«°ù«FQ  èFÉàfh  á«é«JGÎ°SG  øY

 ¿ÉªéY  ájDhôH  §ÑJôŸG  IöSC’G  ¥ÉØfEGh  πNO

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCÉH á£ÑJôŸG äGöTDƒŸGh

 öTDƒe 100 øe ÌcCG í°ùŸG èFÉàf ôaƒJ å«M

 IÉ«◊G IOƒéH á£ÑJôŸG äGöTDƒŸG ≈∏Y πªà°ûJh

 §N  ójó–h  …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’G  √ÉaôdGh

 º«∏©àdG  ≈∏Y ¥ÉØf’Gh IöSCÓd »JGòdG  AÉØàc’G

 §‰h áéàæŸG IöSC’G ºéM áaô©eh áë°üdGh

.IöSC’G ∑Ó¡à°SGh ¥ÉØf’G

 èFÉàædG  ºgCG  ¤EG  Qƒ°†◊Gh  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 öSCÓd  á«aGôZƒÁódG  ¢üFÉ°üÿÉH  á£ÑJôŸG

 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàLE’G  á«°û«©ŸG  ±hô¶dGh

 öSC’G  OóY  Ö°ùëH  ÉgQOÉ°üeh  πNódG  èFÉàfh

 äÉYƒª› ¤EG áaÉ°VEG πNódG äÉÄØH É¡Ø«æ°üJh

 Éªc  ..  É¡∏«°UÉØJh  IQÉeE’G  ‘  öSC’G  ¥ÉØfEG

 á°UÉÿG  ä’Éë∏d  á«∏«°üØJ  èFÉàf  ¢VôY  ”

 äÉÑ∏£àŸG  ºgCG  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  ÚæWGƒŸG  øe

 IöSC’G áaô©e ióeh ËôµdG ¢û«©∏d á«°SÉ°SC’G

 É°†jCG  ¢Vô©dG  πª°Th  ‹ÉŸG  QÉªãà°S’G  áaÉ≤ãH

 §ªædG Ö°ùëH IQÉeE’G ‘ á°û«©ŸG ∞«dÉµJ ™°Vh

.óFÉ°ùdG

 »àdG  äÉ«°UƒàdG  ºgCG  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG  Éªc

 É¡æe  IöSC’G  ¥ÉØfEG  πNOh  í°ùe  øY â°†î“

 áæWGƒŸG öSC’G ä’ÉM øY á≤ª©e á°SGQO πªY

 áæWGƒŸG  öSC’G  ™«é°ûJh  QÉéjE’ÉH  ÚæcÉ°ùdG

 ™jQÉ°ûÃ AóÑdG  ≈∏Y  OhóëŸG  πNódG  …hP  øe

 á«cP  äÉbÉ£H  QGó°UEG  á°SGQOh  ájQÉªãà°SG

 AGöûd  OhóëŸG  πNódG  …hP  øe  ÚæWGƒª∏d

 øe  øjó«Øà°ùŸG  ™«é°ûJh  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG

 á°üæe ‘ π«é°ùàdG ≈∏Y á«∏ëŸG äGóYÉ°ùŸG

 áaÉ≤ãdG øY ¢TQhh èeGôH º«¶æJh "»JÉeƒ∏©e"
 QÉNO’Gh  QÉªãà°S’G  ÖfÉL  á°UÉNh  á«dÉŸG

 ÚãMÉÑdG  ÚæWGƒª∏d  á«ÑjQóJ  èeGôH  º«ª°üJh

 OhóëŸG  πNódG  …hP  øe  É°Uƒ°üNh  πªY  øY

 h  á«Ø«Xh  ¢Uôa  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  º¡JóYÉ°ùeh

 "á«YÉªàL’G ä’É◊G äÉ°SGQO" äGAGôLEG ôjƒ£J

 Ö∏£àJ  »àdG  h  äGóYÉ°ùª∏d  á≤ëà°ùŸG  öSCÓd

.É¡bÉ≤ëà°SG ióe øe ≥≤ëà∏d á«fGó«e äGQÉjR

 ΩÉàN ‘ -¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCGh

 AÉ°üMEÓd ¿ÉªéY õcôe Oƒ¡Lh QhóH - AÉ≤∏dG

 á∏°üØe äÉfÉ«H ÒaƒJ ‘ πãªàŸG á«°ùaÉæàdGh

 á«YÉªàL’G  IÉ«◊G  øY  á∏eÉch  á∏eÉ°Th

 IOÉ«≤dG  ôµa  ¢ùµ©j  …òdG  ôeC’G  ájOÉ°üàb’Gh

 QGô≤dG  áYÉæ°U  á«∏ªY  ºYO  ‘  »é«JGÎ°S’G

 É¡°UôMh á≤«bódG äÉfÉ«ÑdGh áãjó◊G äGhOC’ÉH

 ∫ÓN  øe  á∏eÉµdG  º¡JÉLÉ«àMG  ÒaƒJ  ≈∏Y

 Ée πc ÒaƒJh º¡à°û«©e ÖfGƒL ≈∏Y ±ƒbƒdG

 ôjƒ£J πLCG øeh ÚæWGƒª∏d áÁôc IÉ«M øª°†j

 ‘ º«∏°ùdG  QGô≤dG  PÉîJGh IQÉeE’G  ‘ äÉeóÿG

 øe  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQh  ôjƒ£àdG  á«∏ªY

.IQÉeE’G ‘ …QÉ°†◊G AÉ≤JQÓd §£N

 …òdG IöSC’G ¥ÉØfEGh πNO í°ùe ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 äÉjƒà°ùŸG  á°SGQO  ‘  óYÉ°ùj  õcôŸG  √GôLCG

 ôaƒj  Éªc  IöSÓd  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G

 á«aGôZƒÁódG ¢üFÉ°üÿG πª°ûJ á«FÉ°üMEG äÉfÉ«H

 á«ë°üdGh á«ª«∏©àdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh

 ÊÉµ°ùdG ™°VƒdG º««≤J øe øµ“ »àdGh ÉgÒZh

 §£ÿG  ôjƒ£àd  áeƒµ◊G  ºYóJh  IQÉeE’G  ‘

 ôaƒJ  ≈∏Y á«æÑe á«ª∏Y ¢ù°SCG  ≈∏Y ájƒªæàdG

.äÉfÉ«ÑdG

 OGóYEG á«ªgCG ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U øªKh

 ™°Vh ≈∏Y óYÉ°ùJ á≤«bOh á∏eÉ°T äÉfÉ«H IóYÉb

 ‘  º¡°ùJ  »àdG  áeGóà°ùŸG  èeGÈdGh  §£ÿG

 á«ªæàdG  á∏éY ™aOh  Üƒ∏£ŸG  ôjƒ£àdG  çGóMEG

 πª©dG ≥jôa É«YGO ..¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á∏eÉµàŸG

 ™jQÉ°ûŸG  áaÉc  ìÉ‚E’  Oƒ¡÷G  á∏°UGƒe  ≈∏Y

 Ëó≤J ≈∏Y ™ªàéŸG åMh á«∏ëŸGh á«æWƒdG

.õcôª∏d áë«ë°Uh á≤«bO äÉfÉ«H

 IöSC’G  ¥ÉØfEGh  πNOh  í°ùe  ò«ØæJ  …ôéjh

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  iƒà°ùe  ≈∏Y

 õcôŸG ÚH πeÉµdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdGh ±GöTE’ÉH

 AÉ°üME’G õcGôeh AÉ°üME’Gh á«°ùaÉæà∏d …OÉ–’G

.á«∏ëŸG

 ÒZh áæWGƒŸG á«°û«©ŸG öSC’G í°ùŸG πª°ûjh

 ‘ áeÉ¡dG ìƒ°ùŸG øe ó©jh á«YÉª÷Gh áæWGƒŸG

 …òîàŸ äÉeƒ∏©eh äÉfÉ«H øe √ôaƒj ÉŸ ⁄É©dG

 äÉÄa ∞∏àîŸ á«°û«©ŸG äÉjƒà°ùŸG ∫ƒM QGô≤dG

 ™ªàéŸG á«gÉaQ iƒà°ùe ¢ùµ©J »àdGh ™ªàéŸG

.IÉ«◊G IOƒLh

 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áeÉîa ¤EG  ájõ©J á«bôH  "ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ

 É«°ShQ  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ÚJƒH  ÒÁOÓa  ¢ù«FôdG

 ±ƒ°ùà«fRƒc »LÒ°S IOÉ©°S IÉah ‘ ∂dPh ájOÉ–’G

.ádhódG iód ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªL ÒØ°S

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

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

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

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

 ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡ ájõ©J »à«bôH áë∏°ùŸG

.ÚJƒH ÒÁOÓa

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≥«≤–  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 kÉ«ÑW á∏gDƒŸG äÉÄØ∏d ìÉ≤∏dG äÉYôL ™jRƒJ ∫ó©e

 25^12  ≠∏H  ∫ó©Ã  •höûdG  áaÉc  á«aƒà°ùŸGh

.¢üî°T 100 πµd áYôL

 ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e kÉ«°TÉ“ ∂dP »JCÉjh

 áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG kÉ«©°Sh 19ó«aƒc

 π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh  º«©£àdG  øY áŒÉædG

.19ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  ∂dP  ¿ƒ°†Z  ‘

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 84,852 Ëó≤J øY ™ªàéŸG

 »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG

 áYôL 1,882,778 óM’G  ¢ùeG  ≈àM É¡Áó≤J  ”

 100  πµd  áYôL  19^04  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh

.¢üî°T

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

 áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  19ó«aƒc#
 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG  π«∏≤J ‘

.19ó«aƒc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒJ 

 Gƒë°U ÚæK’G Ωƒ«dG ¢ù≤£dG ¿ƒµj

 ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH

 ,"AÉKÓãdG" óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh

 ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ  ∫ÉªàMG  ™e

 ¢†©H  ≈∏Y  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dGh

 ,á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG

 ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh

.áYöùdG

 - á«HôZ á«HƒæL : ìÉjôdG ácôM

 ,¢S/ºc 25 - 15/ á«HôZ á«dÉª°T

.¢S/ºc 35 π°üJ

 »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘  êƒŸG  ¿ƒµj

 óŸG çóëjh .. §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN

 óŸGh  15:28  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G

 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 05:58 óæY ÊÉãdG

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 09:43 áYÉ°ùdG

. 22:48 áYÉ°ùdG

 êƒŸG  ¿ƒµj  ¿ÉªY  ôëH  ‘h

 óŸG çóëjh .. §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN

 óæY ÊÉãdG óŸGh 12:57 óæY ∫hC’G

 óæY  ∫h’GQõ÷Gh  01:30  áYÉ°ùdG

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 07:33 áYÉ°ùdG

. 18:51 áYÉ°ùdG

 ô«¨d IOÉÑ©dG QhO øe ø«ÑZGôdG º«©£àd á∏ªM º¶æJ ™ªàéªdG á«ªæJ IôFGO

»ÑXƒHCG IQÉeEG »a ø«ª∏°ùªdG

 3^453 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3268 »aÉ©J: záë°üdG{
äÉ«ah 5h áHÉ°UEG

: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  "19 - ó«aƒc"
 É°üëa 162,251 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

 ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG ‘

 ádÉM 3,453 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG

 ä’ÉM  É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl  äÉ«°ùæL  øe

 ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe

 á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh

.ádÉM 253,261

 ÚHÉ°üe  5  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe ∂dPh

 ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,óéà°ùŸG

.ádÉM 745 ádhódG

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh 

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

 πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h ,ÚaƒàŸG …hòd

 ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG ™«ª÷

 ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 ádÉM 3,268 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL

 ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh "19 - ó«aƒc"
 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ¿ƒµj  ∂dòHh  ,≈Ø°ûà°ùŸG  É¡dƒNO  òæe

.ádÉM 225,374 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª›

IQÉeE’G »a Iô°SC’G ¥ÉØfEGh πNO í°ùªd á«°ù«FôdG èFÉàædG ≈∏Y ™∏£j ¿ÉªéY ºcÉM

 øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ
 »a ø«JƒH ¢ù«FôdG ¿hõ©j ójGR

ádhódG iód »°ShôdG ô«Ø°ùdG IÉah

 áYôL 25 RhÉéJ É«ÑW á∏gDƒªdG äÉÄØ∏d ìÉ≤∏dG äÉYôéd ™jRƒJ ∫ó©e ≥«≤ëJ
¢üî°T 100 πµd

Ωƒ«dG ƒë°U ¢ù≤£dG áYÉ°S 24  ∫ÓN z19 - ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL  84,852 ºjó≤J 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ωƒ∏©∏d  áØ«∏N  á©eÉL  øe  »ãëH  ≥jôa  QƒW  

 "¢ùæ°S  ó«aƒc"  ≥«Ñ£J  É«LƒdƒæµàdGh

.á«còdG ∞JGƒ¡∏d covidsense
 ™ªL  ‘ á«còdG  áª¶fC’G  ≈∏Y  ≥«Ñ£àdG  óªà©jh

 IQƒ£N áLQO ójó– ±ó¡H ¬«eóîà°ùe øe äÉfÉ«ÑdG

 äÉfÉ«H  ™ªéj  å«M  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G

 øY IQOÉ°üdG äGƒ°UC’Éc á«ë°üdG ádÉ◊ÉH á≤∏©àe

.Ö∏≤dG äÉ°†Ñf ∫ó©eh ∫É©°ùdGh ¢ùØæàdG á«∏ªY

 á«còdG ∞JGƒ¡dG »eóîà°ùŸ ójó÷G ≥«Ñ£àdG ìÉàjh

 Ωƒ≤jh ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸG ÒZh ÚHÉ°üŸG

 ¢UÉî°TC’G iód ¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYCG ó°UôH

 º¡àdÉM á©HÉàe øe º¡æµÁh »ë°üdG ôé◊G ‘

.áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJ’ á«ë°üdG

 äÉeƒ∏©ŸG  ™ªL  ‘ ≥«Ñ£àdG  πªY  á«dBG  øªµJh

 äÉfÉ«ÑdG π«é°ùàH Ωƒ≤j å«M »còdG ∞JÉ¡dG øe

 º¡àdÉM  í°VƒJ  äÉfÉ«Hh  ¢UÉî°TCÓd  á«Øjô©àdG

 óæY  IQOÉ°üdG  äGƒ°UC’G  πª°ûJ  »àdGh  á«ë°üdG

 áaÉ°VEG  Ö∏≤dG  äÉ°†Ñf  ∫ó©eh  ∫É©°ùdGh  ¢ùØæàdG

 ±É°ûàcG ∫ÉM ‘ Ú£dÉîŸG áaô©Ÿ ™bƒŸG ójóëàd

.áHÉ°UE’G

 á«còdG ∞JGƒ¡dG øe É¡©ªL ” »àdG äÉfÉ«Ñ∏d øµÁh

 IÎØd  á«ë°üdG  ádÉ◊G  Qƒ£J  ó°Uôd  Ωóîà°ù oJ  ¿CG

 ≥«Ñ£àdÉH Ú∏°üàŸG AÉÑWC’G ójhõJ ∫ÓN øe á∏jƒW

.ÉfhQƒc ¢ShÒa ≈°VôŸ á«ë°üdG ádÉ◊ÉH

 ôjƒ£àH ÚãMÉÑ∏d ≥«Ñ£àdG íª°ùj ¬°ùØf âbƒdG ‘h

 ≥«bO öTDƒe ¤EG π°Uƒà∏d "≥«ª©dG º∏©àdG" êPÉ‰

 ‘ √QhóH ºgÉ°ùj …òdGh ¢ShÒØdG IQƒ£îH DƒÑæà∏d

 ‘ Ú∏eÉ©dG ¬«ÑæJ ∫ÓN øe √QÉ°ûàfG øe π«∏≤àdG

 áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJÉH á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É›

.ÚÑ°SÉæŸG ¿ÉµŸGh âbƒdG ‘

 ≥«Ñ£J ôjƒ£J ≈∏Y ºFÉ≤dG »ãëÑdG ≥jôØdG º°†jh

 QƒàcódG  ¬«∏Y  ±öûj  …òdGh  "¢ùæ°S  ó«aƒc"
 á°Sóæ¡dG  PÉà°SCG  ¢SOÉ«àfƒ«∏LOÉg  ¢Sƒ«àfƒ«d

 º°ùb  ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ôJƒ«ÑªµdG  Ωƒ∏Yh á«FÉHô¡µdG

 øe Óc áØ«∏N á©eÉL ‘ ájƒ«◊G á«Ñ£dG á°Sóæ¡dG

 QƒàcódGh ∑QÉ°ûe PÉà°SCG ∂æ«∏«L äÒHÒg QƒàcódG

 √óæ«c  IQƒàcódGh  ∑QÉ°ûe  PÉà°SCG  ôchóæN  ¿É°ùMCG

 º°ùb ‘ ácQÉ°ûe á°ù«FQh ácQÉ°ûe IPÉà°SCG ∞∏N

.áØ«∏N á©eÉL ‘ ájƒ«◊G á«Ñ£dG á°Sóæ¡dG

:ΩGh-»HO

 ájÉbhh áë°üdG IQGRƒH á∏ã‡ äGQÉeE’G ádhO äRÉa 

 áª¶æŸG  øe  Úàbƒeôe  ÚJõFÉéH  ™ªàéŸG

 "á«ë°üdG ájÉYôdG IQGOEGh äÉeƒ∏©ŸG º¶æd á«dhódG

 HIMSS-Elsevier Digital
 Healthcare Award Middle
 ‘ äGRÉ‚E’Gh QÉµàHE’G »àÄa øY" East2020

 äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ  ∫ÉéÃ  á«ë°üdG  ájÉYôdG

.á«ªbôdG áë°üdGh

 ï«°SôJh äGRÉ‚E’G ó°üM IÒ°ùe QÉWEG ‘ RƒØdG »JCÉj

 á«ŸÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  øjOÉ«e  ‘  ádhódG  áfÉµe

 ôjQÉ≤àdG  øe  ójó©dG  ‘  IQGó°üdG  õcGôe  É¡FƒÑJh

 áaOÉ¡dG äGQÉeE’G ájDhôd É≤«≤– á«ŸÉ©dG äGöTDƒŸGh

 ∫É› ‘ ⁄É©dG ∫hO π°†aCG ÚH É¡àfÉµe õjõ©J ¤EG

.á«còdGh á«fhÎµd’G á«ë°üdG ájÉYôdG

 õcôŸG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh â≤ëà°SEGh

 ™ª°ùdG ¢üëa ´höûe øY QÉµàHE’G áÄa ‘ ∫hC’G

 óªà©j  …òdG  IO’ƒdG  »ãjóM  ó«dGƒª∏d  ôµÑŸG

 ‘  á«ŸÉ©dG  á«fhÎµdE’G  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ≈∏Y

 IóMƒdG ôjƒ£Jh ™ª°ùdG øY ôµÑŸG ∞°ûµdG Iõ¡LCG

 ÊhÎµd’G »ë°üdG ∞∏ŸG ‘ á«còdG á«fhÎµdE’G

 áÄa  øY  ∫hC’G  õcôŸG  IQGRƒdG  âdÉf  Éªc  ."ójQh"
 IóMƒdG ´höûe øY á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ äGRÉ‚E’G

 ó«MƒJ ¤EG ±ó¡j …òdG á«ZÉeódG á£∏é∏d á«fhÎµdE’G

 á«ZÉeódG á£∏÷G ≈°VôŸ á«µ«æ«∏cE’G äÉ°SQÉªŸG

 âbh π«∏≤J ‘ º¡°ùj Ée á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ª∏d É≤ah

 ≠∏H Éª«a.äÉ«aƒdGh á°VGôªŸG áÑ°ùfh êÓ©dG »≤∏J

 áªFÉ≤dG É°†jCG IQGRƒ∏d á«JƒHhôdG á«dó«°üdG ´höûe

.IôµàÑŸG ™jQÉ°ûŸG π°†aC’ á«FÉ¡ædG

 ôjóe ∫ÉcöùdG óªfi ∞°Sƒj QƒàcódG IOÉ©°S ócCGh

 á«ªgCG ..á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ΩÉY

 áÑîf  ÚH  »ŸÉY  πØfi  ‘  ÚJõFÉ÷ÉH  RƒØdG

 áfÉµe Rõ©j Ée á«ë°üdG ájÉYô∏d á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG

 äGQó≤dG ¢ùµ©jh á«dhódG áë°üdG áWQÉN ‘ ádhódG

 É≤«≤– »ë°üdG ´É£≤dG É¡H º°ùàj »àdG á«°ùaÉæàdG

 á`«ë°üdG  ájÉYôdG  Ëó≤àH  IQGRƒdG  á«é«JGÎ°SE’

 áeGóà°ùeh  IôµàÑe  ¥ô£H  á∏eÉµàŸGh  á∏eÉ°ûdG

 ÒjÉ©e  ≥ah  á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ŸG  º¶f  ôjƒ£Jh

 ÉghDƒÑàJ »àdG áeó≤àŸG áfÉµª∏d Éî«°SôJ á«ŸÉY

.á«ë°üdG ájÉYôdG É«LƒdƒæµJ ∫É› ‘ ádhódG



:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe

 √ƒª°S ¿ÉLô¡e øª°V ábÉ≤◊G ø°S RƒeQ äÉjó–

.ΩƒeôŸG ¿Gó«Ã ΩÉ≤ŸG øé¡∏d

 »∏Y  ˆGóÑY  óªM  QÉ©°ûH  "  ¬Ñ©àe"  âÑ°ùch

 ábÉ≤ë∏d  »HO  ó¡Y  ‹h  ¢SCÉc  …ôŸG  √ó«¡ØdG

 ¿CG ó©H ºgQO ¿ƒ«∏e 1^5 ¤EG áaÉ°VE’ÉH QÉµÑdG

 ‘ äGÎeƒ∏«c 4 á¨dÉÑdG ¥ÉÑ°ùdG áaÉ°ùe ™£b

.≥FÉbO 5:44:7 √Qóbh â«bƒJ

 â«îH ø°ùfi ó«©°S ∂∏e "…QÉ°ûµf’G" ô£«°Sh

 »°ù«FôdG •ƒ°ûdG IQGó°U ≈∏Y …ôeÉ©dG »ª∏°ùdG

 ºgQO ¿ƒ«∏eh á«bóæÑdG ó°üë«d ¿Gó©÷G ábÉ≤ë∏d

 5:40:3 ≠∏H øeR ‘ ájÉ¡ædG §ÿ ¬dƒ°UƒH ∂dPh

.≥FÉbO

 QÉµÑdG  ábÉ≤ë∏d  »HO  ó¡Y  ‹h  ¢SCÉc  ÖgPh

 "  ¬ehR"`d  ºgQO  ¿ƒ«∏e  1^5  ¬©eh  êÉàfEÓd

 »àdGh …Qƒ°üæŸG ÚŸÉ°S ∫BG ó«©°S óªM QÉ©°ûH

.≥FÉbO 5:43:9 √Qóbh â«bƒJ ‘ RÉ‚E’G â≤≤M

 óªfi Ö©àe óªM º∏°ùe ∂∏e "ÚgÉ°T" ≥≤Mh

 êÉàfEÓd  ¿Gó©÷G  ábÉ≤◊G  á«bóæH  …ôeÉ©dG

 ≥≤Mh kGõ«‡ kÉ°VôY Ωób ¿CG ó©H ºgQO ¿ƒ«∏eh

.≥FÉbO 5:43:9 ≠∏H øeR ‘ õ«ªàdG

 ΩÉjCG ÊÉK ≥aGƒj …òdGh óM’G ¢ùeG ìÉÑ°U ó¡°Th

 ÚKÓK áeÉbEG øé¡∏d »HO ó¡Y ‹h ƒª°S ¿ÉLô¡e

 á«fÉªKh êÉàfEÓd kÉWƒ°T öûY »æKEG ™bGƒH ÉWƒ°T

 õcôŸÉH  ¿hõFÉØdG  ∫Éæjh  ÉMƒàØe  ÉWƒ°T  öûY

 äGQÉ«°S ¤h’G á°ùªÿG êÉàf’G •Gƒ°TCG ‘ ∫hC’G

 ‘ ∫hC’G õcôŸG ÜÉë°UCG π°üëj Éªæ«H .. IôNÉa

 Éªæ«H IôNÉa äGQÉ«°S ≈∏Y áMƒàØe •Gƒ°TCG á©HQCG

.•Gƒ°TC’G á«≤Ñd áª«b ájó≤f õFGƒL â°ü°üN

 ∫BG  óªfi  ó«©°S  É¡µdÉe  "  áMhôe"  äógCGh

 ‘ QÉµÑdG  ≥jÉ≤◊G  IQGó°U  …Qƒ°üæŸG  ÚŸÉ°S

 √Qóbh â«bƒJ É¡∏«é°ùàH ∂dPh »°ù«FôdG •ƒ°ûdG

.≥FÉbO 5:51:7

 á©HQCG á¨dÉÑdG ¥ÉÑ°ùdG áaÉ°ùe " ÚgÉ°T" ≈¡fCGh

 …ó¡«d  á≤«bO  5:56:2 √Qóbh  øeR  ‘ Îeƒ∏«c

 ¬∏«N óªfi Ö°UÉZ ∞«°S ¬µdÉe ¤EG ¢SƒeÉædG

.…QÉØ©dG

 OGóLC’Gh  AÉHB’G  á°VÉjQ  ¥É°ûY  QÉ¶fCG  ¬éàJh

 ΩƒeôŸG ¿Gó«e ¤EG " ÚæK’G" óZ AÉ°ùeh ìÉÑ°U

 ø°S äÉ°ùaÉæe ábÓ£fEG ≈∏Y GógÉ°T ¿ƒµ«°S …òdG

 ƒª°S ¿ÉLô¡e øª°V πFÉÑ≤dG AÉæHCG øé¡d ÉjÉ≤∏dG

.øé¡∏d »HO ó¡Y ‹h

 IÎØdG  ∫ÓN  øe  ÉjÉ≤∏dG  ø°S  RƒeQ  ìô£à°Sh

 √ó°TCG  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdG  ¿ƒµ«°S  å«M  á«FÉ°ùŸG

 ºgQO ¿ƒ«∏e 1^5h »HO ó¡Y ‹h ¢SCÉµH ôØ¶∏d

 Éªæ«H  ìƒàØŸG  QÉµÑ∏d  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ∫ÓN øe

 IõFÉ÷G  »g  ºgQO  ¿ƒ«∏eh  á«bóæÑdG  ¿ƒµà°S

 ìƒàØŸG ¿Gó©÷G ÉjÉ≤∏d ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ iÈµdG

 êÉàfE’G Rƒeôd ™HGôdGh ådÉãdG ÚWƒ°ûdG ¢ü°üNh

 1^5h êÉàfEÓd »HO ó¡Y ‹h ¢SCÉc ¿ƒµ«°S å«M

 ÉjÉ≤∏d ådÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ¿GöVÉM ºgQO ¿ƒ«∏e

 ¿ƒ«∏eh êÉàfE’G á«bóæHh "êÉàfEG" ìƒàØŸG QÉµÑdG

 ¿Gó©é∏d  ™HGôdG  •ƒ°ûdG  ÉJõFÉL  ¿ƒµà°S  ºgQO

 •Gƒ°TCG áà°S ó¡°ûJ πHÉ≤ŸÉHh "êÉàfEG" ìƒàØŸG

 AÉæHCG ÚH Éeƒªfi É°ùaÉæJ "äÉæé¡eh äÉ«∏fi"
 õcGôŸG  ÜÉë°UC’ IôNÉa äGQÉ«°S ≈∏Y πFÉÑ≤dG

 áª«b á«dÉe õFGƒL ∑Éæg ¿ƒµà°S Éªæ«H ¤hC’G

.IÒN’G á«fÉªãdG •Gƒ°TC’G ‘ IQGó°üdG ÜÉë°UC’

 áaÉ°ùŸ ÉWƒ°T 20 áeÉbEG á«MÉÑ°üdG IÎØdG ó¡°ûJh

 êÉàfEÓd ÉWƒ°T öûY »æKEG ™bGƒH äGÎeƒ∏«c 5

 IôNÉa äGQÉ«°S É¡«a ∫hC’G õcôŸG IõFÉL ¿ƒµà°S

 •Gƒ°TCG  ÚH  Ée  áª°ù≤e  ájó≤f  •Gƒ°TCG  á«fÉªKh

 õcGôŸG ÜÉë°UCG ∫Éæ«°Sh äÉæé¡ŸGh äÉ«∏ëŸG

 •Gƒ°TC’G  πc  ‘  öTÉ©dG  ≈àMh  ÊÉãdG  øe

.áª«b ájó≤f õFGƒL á«MÉÑ°üdGh á«FÉ°ùŸG

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ÉYO 

 äÉeRC’G IQGOE’ É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG

 »≤∏àd ™ªàéŸG äÉÄa áaÉc »HO ‘ çQGƒµdGh

 Ióªà©ŸG º«©£àdG õcGôe ÈY 19-ó«aƒc ìÉ≤d

 »àdGh ,»HO áæjóe AÉëfCG ∞∏àfl ‘ IöûàæŸG

 ,Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒª∏d  ¿ÉéŸÉH  ìÉ≤∏dG  ôaƒJ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ¤EG √ƒª°S kGÒ°ûe

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

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

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°ùd Iôªà°ùŸG á©HÉàŸGh ,

 Òaƒàd , »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ≈àM äGAGôLE’G π«¡°ùJ ¿Éª°Vh äÉfÉµeE’G áaÉc

 k’ƒ°Uh ìÉ≤∏dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ™«ª÷G øµªàj

."19 ó«aƒc "øe ΩGóà°ùŸG ‘É©àdG ≥«≤– ¤EG

 ∫ÉÑbEG  øe  Ωƒ«dG  √ó¡°ûf  Ée  "  ..√ƒª°S  ∫Ébh

 Ò°ûj  19  –  ó«aƒc  ìÉ≤d  »≤∏J  ≈∏Y  ójGõàe

 »HO ¬à≤≤M …òdG ÒÑµdG ìÉéæ∏d ìƒ°Vh πµH

 ,áëFÉ÷G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ‘  äGQÉeE’G  ádhOh

 »àdG ,Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d áª«µ◊G ájDhôdG π°†ØH

 ájÉª◊G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ¿Éª°†d kGó¡L ôNóJ ’

 áaÉc ÒaƒJh ,™ªàéŸG OGôaCG ™«ª÷ áeÓ°ùdGh

."∂dP ≥«≤– ¿Éª°†d äÉfÉµeE’Gh πÑ°ùdG

 øe ≥≤– Ée πc ¿CG  ∂°T  ’  "  √ƒª°S  ±É°VCGh

 Oƒ¡L øe πª©dG ¥ôa kÉ«dÉM ¬dòÑJ Éeh ,äÉMÉ‚

 äÉ¡÷G áaÉc ÚH ácÎ°ûe πªY áeƒ¶æŸ êÉàf

 ,…OÉ–’Gh  »∏ëŸG  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  á«æ©ŸG

 ™eh .áëFÉ÷G √òg RhÉéàd óMGh ≥jôØc πª©fh

 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ™«ª÷G ƒYóf ≥≤– Ée πc

 Oƒ¡L ôaÉ°†Jh ,á≤Ñ£ŸG  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G

 á∏Môe  ¤EG  ’ƒ°Uh  ™ªàéŸG  äÉÄa  ∞∏àfl

 É¡à©«ÑW  ¤EG  IÉ«◊G  IOƒYh  ΩÉàdG  ‘É©àdG

."á∏eÉc IQƒ°üH

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°S óq≤ØJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 ≥jôØdG ‹É©e ¬≤aGôj ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ,»HO áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG ,…ôŸG áØ«∏N ˆGóÑY

 º«©£à∏d á°ü°üîŸG á«ë°üdG õcGôŸG øe Oó©d

 ≈àM ÉgOóY ≠dÉÑdGh ,»HO ‘ 19-ó«aƒc ó°V

 ≥WÉæe  ∞∏àfl  ‘  kGöûàæe  kGõcôe  120  ¿B’G

.»HO

 º«©£J  õcôe  IQÉjõH  ¬àdƒL  √ƒª°S  π¡à°SGh

 ájÉbhh áë°üdG IQGRƒd ™HÉàdG »∏«°ù«∏dG áYÉb

 ‹É©e  ¬dÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc  å«M  ,™ªàéŸG

 áë°üdG  ôjRh  ¢ùjƒ©dG  óªfi  øH  øªMôdGóÑY

 ‘ πª©dG Ò°S √ƒª°S ™HÉJh , ™ªàéŸG ájÉbhh

 ¥ôØdG É¡H Ωƒ≤J »àdG º«©£àdG äÉ«∏ªYh õcôŸG

 á©°SƒŸG á∏ª◊G QÉWEG ‘ á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG

 ádhO  Oƒ¡÷ ÉªYO  19  -ó«aƒc  ó°V  º«©£à∏d

 ™ªàéŸG OGôaCG ájÉbh õjõ©àd á∏eÉ°ûdG äGQÉeE’G

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áæeB’G  πÑ°ùdG  áaÉc  ÒaƒJh

.º¡àë°Uh º¡àeÓ°S

 áë°üd ™HÉàdG º«©£àdG õcôe √ƒª°S ó≤ØJ Éªc

 å«M "¢ùJQhõjQ ófBG ¢ùcQÉH »HO " ‘ »ÑXƒHCG

 ôjóŸG  ,»Ñ©µdG  ≈∏Y ¿Ghôe QƒàcódG  øe ™∏WEG

 QƒàcódGh ,áë°U ácöT ‘ äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG

 äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG ,»µeQódG óªM ∑QÉÑe

 πNGO äÉ«∏ª©dG Ò°S ≈∏Y áÑMôdG ≈Ø°ûà°ùe ‘

 äÉÄØ∏d  ìÉ≤∏dG  ôaGƒJh  ∫ÉÑb’G  Ö°ùfh  õcôŸG

.áaó¡à°ùŸG

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ºàNh

 ‘  "∫GÎæ°S ¿h"  õcôe ‘ ¬àdƒL Ωƒàµe ∫BG

 ¿Éc å«M ,»ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO õcôe á≤£æe

 ,∞jöT óªMCG ôeÉY QƒàcódG √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘

 ¢ShÒa áëaÉµŸ Iô£«°ùdGh ºµëàdG õcôe ¢ù«FQ

 ∫ƒM Ó°üØe kÉMöT √ƒª°ùd Ωób …òdG ,ÉfhQƒc

 á≤Ñ£ŸG  ájRGÎM’G  äGAGôLE’Gh  õcôŸG  πªY

 - ó«aƒc ìÉ≤d  øe øjó«Øà°ùŸG  ≈∏Y ®ÉØë∏d

.19

 ‘  »HO  ‘  19  –  ó«aƒc  ìÉ≤d  ôa--ƒàjh

 ,ÉàMh  ,áØ«£dh  ,»HOh  ,ó°TGQ"  äÉ«Ø°ûà°ùe

 äÉ«Ø°ûà°ùe  áµÑ°Th  ,±Oôe  ¿hÉàHCG  õcôeh

 äGQÉ«°ùdG  äÉeóNh  ,É©bƒe  13  -  ∂æ«∏µjó«e

 ìÉ≤∏dG ôaƒàj Éªc ,äGQÉ«°S çÓK ™bGƒH á°UÉÿG

 õcôe :É¡æeh á«dhC’G áë°üdG ájÉYôdG õcGôe ‘

 , ôª◊G ófh ,AÉ°TÈdGh ,»ë°üdG π«ÑYRh ,ôgõŸG

 ,QGƒ£dGh ,∫ƒîæŸGh ,ÉÑ°ûdG ófh ,´óÑdGh ,ÉØ°üdGh

 ,»ë°üdG OÉ–’G õcGôe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»∏«°ù∏dGh

 – ÊGó«ŸG ≈Ø°ûà°ùŸGh ,¢ü«°ü≤dGh ,õæ©dG Qƒgh

 ¢üëØdG áª«Nh ,è«fGƒÿG áª«Nh ,¢ùcQÉH »HO

 »°ü°üîàdG äGQÉeE’G ≈Ø°ûà°ùeh ,ó°TGQ AÉæ«e -

 VPS áµÑ°Th ,π«LôH áµÑ°Th ,™bƒe 22 ™bGƒH

 ‘  NMC  äÉ«Ø°ûà°ùe  áµÑ°Th  ,Ú©bƒe  ‘

.™bGƒe á©°ùJ

 á∏eÉ°ûdG º«©£àdG á∏ªM ‘ ™°SƒàdG QÉWEG ‘h

 ≈∏Y ójGõàŸG Ö∏£dG á«Ñ∏Jh ,19 - ó«aƒc ó°V

 õ«¡Œ ≈∏Y kÉ«dÉM πª©dG  …ôéj  ,ìÉ≤∏dG  òNCG

 IóY  ‘  á«ë°üdG  õcGôŸG  øe  OóY  áaÉ°VEGh

 â¡àfG  å«M  ,»HO  IQÉeEG  ‘  áØ∏àfl  ™bGƒe

 õcôe  áaÉ°VEG  øe  GôNDƒe  »HóH  áë°üdG  áÄ«g

 ‘  19-ó«aƒc  ó°V  º«©£à∏d  "∫GÎæ°S  ¿h"
 ábÉ£H  ,»ŸÉ©dG  …QÉéàdG  »HO  õcôe  á≤£æe

 ,kÉ«eƒj ¢üî°T ±’BG á©HQCG ¤EG π°üJ á«HÉ©«à°SG

 âª°V Éªc ,á«eÉæàŸG áLÉ◊G äÉ«°†à≤Ÿ kÉ≤ah

 áaÉ°VEG  ,ÉgõcGôe  ¤EG  Ú«ë°U  øjõcôe  áÄ«¡dG

 ‘ º«©£à∏d iôNCG õcGôe áKÓK ¢ü«°üîJ ¤EG

 AÉ°ùæ∏d  áØ«£dh  ,»HOh  ,ó°TGQ"  äÉ«Ø°ûà°ùe

 º«©£àd  É¡°ü«°üîJ  ”  »àdGh  ,"∫ÉØWC’Gh

 ¤EG  áKÓãdG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘ á«ë°üdG  QOGƒµdG

 »ë°üdG  ´É£≤dG  ‘  á∏eÉ©dG  QOGƒµdG  ÖfÉL

.¢UÉÿG

 Öãc  øY  ™HÉàJ  É¡fCG  "»HO  áë°U"  äócCGh

 IöûàæŸG ÉgõcGôe ‘ ájQÉ÷G º«©£àdG äÉ«∏ªY

 äÉ«∏ªY ∂dòc ™HÉàJ Éªc ,»HO AÉëfCG ™«ªL ‘

 ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe  ó«YGƒŸG  õéMh  π«é°ùàdG

 õcôeh ,"DHA" á«còdG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y áÄ«¡dG

 ,"800342" ÊÉéŸG ºbôdGh ,óMƒŸG ∫É°üJ’G

 ,º«©£àdG òNC’ Ú∏é°ùŸG ºFGƒb ≈∏Y ±ƒbƒ∏d

 á∏ª◊G  ¥É£f  ™«°SƒJ  ‘  áYQÉ°ùŸG  ºK  øeh

 §«°ùÑJ ™e ìÉ≤∏dG Òaƒàd IójóL õcGôe íàah

 kÓ«¡°ùJ ,º«©£àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äGAGôLEG ™«ªL

.º«©£àdG øe Úaó¡à°ùŸG ≈∏Y

:ΩGh-¿ÉªéY

 ‘  áeÉæŸÉH  ÖjQóàdG  õcôe  πÑ≤à°SG  

 …óæ› øe øWƒdG ÜÉÑ°T ,áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

 á«°ù«°SCÉàdG á«æWƒdG áeóî∏d 15`dG á©aódG

 ÚØXƒŸÉH  á°UÉÿG  "¤hC’G  áYƒªéŸG"
 ¿Éª°†d  ájRGÎMGh  á«FÉbh  äGAGôLEG  §°Sh

 Òaƒàd  äGAGôLE’G  πc  PÉîJGh  ,º¡àeÓ°S

 áeóÿG  …óæ›  πµd  iƒ°ü≤dG  ájÉª◊G

 º¡àjÉªMh º¡«∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe á«æWƒdG

 ójGR ≈Ø°ûà°ùe ±GöTEG â– ,áëFÉ÷G øe

.…ôµ°ù©dG

 ≈∏Y á«æWƒdG áeóÿÉH ¿ƒ≤ëà∏ŸG óaGƒJh

 ‘ º¡∏«é°ùJ ”h ìÉÑ°üdG òæe ¬eÉæŸG õcôe

 äÉÑ∏£àe Ú≤ëà∏ŸG ™«ªL º«∏°ùJh IQhódG

 á°UÉN  Ió¡Yh  ¢ùHÓe  øe  øjóæéŸG

 ΩÉ¶ædGh  ôµ°ù©ŸÉH  º¡Øjô©J  iôLh  ,º¡H

 øe äGöVÉfi º«¶æJ ¤EG áaÉ°VEG »∏NGódG

 á«ÑjQóàdG IQhódG ìÉààaG πÑb ÚHQóŸG πÑb

 á≤Kh É°SÉªMh GÒÑc ’ÉÑbEG áÑ∏£dG ô¡XCG å«M

.á«æWƒdG áeóÿÉH ¥Éëàd’ÉH

 IQƒ°üH  Ò°ùJ  ∫ÉÑ≤à°S’G  πMGôe  âfÉch

 á∏Môe øe AGóàHG ΩGõàdGh §Ñ°V øe IRÉà‡

 πMGôe ™«ªéH GQhôe π«é°ùàdGh ∫ÉÑ≤à°S’G

 ÖjQóàdG äÉ«°SÉ°SCG øe ∂dP ó©jh ÖjQóàdG

 GQOÉb  á«æWƒdG  áeóÿG  óæ›  ¿ƒµj  ≈àM

 •ƒ¨°†dG ≈°übCG πª– ≈∏Y É«°ùØfh Éjó°ùL

 ¬JQób ¿Gó≤a ¿hO á«°ùØædGh á«∏≤©dGh á«fóÑdG

 πÑ≤à°ùª∏d  ¬∏«gCÉJh  ¬JGQÉ¡e  ≥«Ñ£J  ≈∏Y

.¬æWh »ªëj É«WÉ«àMG ÉjóæL

 á∏MôŸG ‘ á«æWƒdG áeóÿG èeÉfôH õcôjh

 á¨Ñ°üdG øe øjóæéŸG πjƒ– ≈∏Y ¤hC’G

 ∫ÓN øe ,ájôµ°ù©dG á¨Ñ°üdG ¤EG á«fóŸG

 ìÓ°ùdG  πªMh  ájôµ°ù©dG  äÉÑjQóàdG

 §HôdGh §Ñ°†dG ≈∏Y ºgójƒ©Jh ,¬eGóîà°SGh

 ,á«fóÑdG º¡àbÉ«d iƒà°ùe õjõ©Jh ,…ôµ°ù©dG

 π≤°Uh ,º¡°SƒØf ‘ á«æWƒdG º«≤dG ï«°SôJh

 ó©H  CGóÑ«d  ,Égôjƒ£Jh  ájOÉ«≤dG  º¡JGQÉ¡e

 ÚYƒ£àŸG  øjóæéŸG  π«gCÉJh  OGóYEG  ∂dP

 øe  »HO  2020 ƒÑ°ùcEG  ‹hódG  çó◊G  ‘

 á«ÑjQóàdG  äGQhódG  øe  áYƒª›  ∫ÓN

 ò«ØæJh º¡H áWÉæŸG QGhOC’ÉH ΩÉ«≤dG ¿Éª°†d

 ¿É≤JEGh ¬Lh πªcCG ≈∏Y º¡«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸG

.á«aGÎMGh

 á«FÉæãà°SE’G  IQhódG  √òg  OÉ≤©fG  »JCÉjh

 ƒëf ádhódG  á«é«JGÎ°SG  áÑcGƒe  QÉWEG  ‘

 äGQÉ¡ŸÉH ÉgóaQh á«æWƒdG QOGƒµdG Úµ“

.á«æ¡ŸGh á«°ü°üîàdG

 á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¿CG ôcòj

 Iôcòe  É©bh  »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  Öàµeh

 áeóÿG »Ñ°ùàæe ácQÉ°ûe ¤EG ±ó¡J ºgÉØJ

 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG

 á«æWƒdG  áeóÿG  ƒÑ°ùàæe  ∑QÉ°û«°S  å«M

 ‘ ´ƒ£àe 30,000 ƒëf ™e á«WÉ«àM’Gh

 äGQÉeE’G ádhO ¢VQCG ≈∏Y ⁄É©dÉH Ö«MÎdG

 IÎa  ∫ÓN  QGhõdG  øe  ÚjÓŸG  ∫ÉÑ≤à°SGh

 ô¡°TCG áà°S QGóe ≈∏Y IóàªŸG ‹hódG çó◊G

 å«M ,2022 πjôHCG ájÉ¨dh 2021 ôHƒàcCG øe

 ¤EG ±ó¡J áØ∏àfl ΩÉ¡e ¿hóæéŸG …ODƒ«°S

 ∫hódGh ƒÑ°ùcEG QGhõd á«FÉæãà°SG áHôŒ ÒaƒJ

 …òdG  ‹hódG  çó◊G  Gòg  ‘  ácQÉ°ûŸG

 Rõ©«°Sh ádhó∏d GÒÑc ÉÑ°ùµeh GõaÉM πãÁ

 ¥ƒØj  ÉÃ  »HO  IQÉeE’  áböûŸG  IQƒ°üdG

 Gõ«‡  ÉKQEG  ∂°T  ¿hO  ∑Î«°Sh  ,äÉ©bƒàdG

 ÚæWGƒŸG  É¡FÉæHCG  πch  áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd

 ¢ùµY  ‘ º¡°ù«°S  …òdG  ôeC’G  ,Úª«≤ŸGh

 äGQÉeE’G ádhO ™ªà› øY á«HÉéjEG IQƒ°U

 IóYÉb π«µ°ûJ ‘ áÄ«¡dG ΩÉ¡°SEG ≈∏Y IhÓY

 á«æeC’G á≤jô£dÉH º¡∏≤°Uh ÚYƒ£àŸG øe

.πÑ≤à°ùª∏d áÑ°SÉæŸG

 QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  ∫Éb  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW øH óªMCG ï«°ûdG

 ..á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ

 á«æWƒdG  áeóÿG  áÄ«g  øe  É°UôM  "
 ÉÃ ¿hÉ©àdGh ácQÉ°ûŸG ≈∏Y á«WÉ«àM’Gh

 ƒÑ°ùàæe ∑QÉ°û«°S áeÉ©dG áë∏°üŸG Ωóîj

 º«¶æJ ‘ 15 `dG á©aódG á«æWƒdG áeóÿG

 ∫ÓN  øe  ∂dPh  »HO  2021 ƒÑ°ùcEG  çóM

 á≤jô£dÉH º¡∏≤°U ºà«°S øjóæéŸG øe IóYÉb

 Ωƒ∏HO  ÈY  πÑ≤à°ùª∏d  áÑ°SÉæŸG  á«æeC’G

 É«dhO Ióªà©e äGóMh ™Ñ°Sh èeGôH øª°†àj

 ,´ƒ£àdÉH áfÎ≤ŸG á«°SÉ°SC’G äGQÉ¡ŸG »g

 ïjQÉJ  äGQÉeE’Gh  ,á«æeC’G  äGQÉ¡ŸGh

 ,…QÉ°†◊G π°UGƒàdGh ƒÑ°ùcG áaÉ≤Kh ,öVÉMh

 ™e πeÉ©àdG äGQÉ¡eh ,á«fGó«ŸG äGQÉ¡ŸG h

 äGQÉ¡ŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 ΩÓYE’Gh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J πãe á«°ü°üîàdG

."ÒãµdG ÉgÒZh áeÓ°ùdGh øeC’Gh ≥jƒ°ùàdGh

 äGƒ£N  äGQÉeE’G  ádhO  äòîJG  "  ±É°VCGh

 ™e  ádhódG  øeCGh  áeÓ°S  õjõ©àd  áXƒë∏e

 AÉæÑd  »JGQÉeE’G  ÜÉÑ°û∏d  á°UôØdG  áÄ«¡J

."º¡æWƒd º¡àeóN ∫ÓN øe º¡JÉ«°üî°T

 IOÉØà°S’Gh  ´ÓWÓd  ¿Éc  ¬fCG  í°VhCGh

 ‘ á≤Ñ£ŸG  á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  π°†aCG  øe

 ÈcCG  á«æWƒdG  áeóÿGh  ÖjQóàdG  ∫É›

 ¤EG  Gòg ,èeÉfÈdG  ¥Ó£fG  ìÉ‚ ‘ ôKC’G

 ¬dÉÑbEGh  »JGQÉeE’G  ™ªàéŸG  ¿hÉ©J  ÖfÉL

 áeóÿG âÑ°ùc å«M ,èeÉfÈdG ≈∏Y ójó°ûdG

 íFGöT  ÚH  ΩGÎM’Gh  á≤ãdG  á«æWƒdG

 á«HÉéjE’G ÉgQÉKBGh ÉgóFGƒa Gƒ°ùŸh ™ªàéŸG

.º¡jhPh º¡FÉæHCG ≈∏Y

 áeóÿG  èeÉfôH  á«é«JGÎ°S’  ¿EG  ∫Ébh

 í°VƒJ  á«é¡æe  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG

 ±GógC’Gh  äÉjÉ¨dGh  ádÉ°SôdGh  ájDhôdG

 á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóî∏d á«é«JGÎ°S’G

 äGQOÉÑª∏d  áë°VGh  ≥jôW  áWQÉN  ™°†Jh

 É¡àªLôJ  Üƒ∏£ŸG  á«∏Ñ≤à°ùŸG  á£°ûfC’Gh

 ‘  ∑Î°ûjh  ,™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  É«∏ªY

 äÉ¡÷G øe ábÓ©dG ÜÉë°UCG á«∏ª©dG √òg

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  êQÉNh  πNGO  á«æ©ŸG

 ó¡÷Gh âbƒ∏d πãeC’G QÉªãà°S’G øe ócCÉà∏d

 äGQOÉÑŸG  ò«ØæJh πª©dG  äÉjƒdhCG  ójó–h

.ájQhö†dG

 øH  óªMCG  ï«°ûdG  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  ócCGh

 ádhódG  IQób  ¿É«¡f  ∫BG  óªfi øH ¿ƒæëW

 Ωó≤àdG  IÒ°ùe  ∫ÉªcEGh  Éeób  »°†ŸG  ‘

 äGOÉ©dGh º«≤dG ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e Qƒ£àdGh

 π«L OƒLƒH …QÉ°†◊G çhQƒŸGh ó«dÉ≤àdGh

 π«L , ‘ô©eh »ë°Uh …ôµah ÊóH …ƒb

 »≤«≤M AÉªàfGh A’h ¬jód ¬°ùØf øe ≥KGh

 á«°üî°ûdG äÉeƒ≤e ∂∏àÁ ,¬JOÉ«bh ¬æWƒd

 äÉjóëàdG á¡LGƒe øe ¬æµ“ »àdG á∏eÉµàŸG

 Gògh  áYÉé°Th  Iƒ≤H  ¬æWh  øY  ´ÉaódGh

 á«æWƒdG áeóÿG èeÉfôH ¬«a ºgÉ°S QhódG

.ÒÑc πµ°ûH á«WÉ«àM’Gh

 Ú∏eÉ©dG  Újôµ°ù©dG  ¿G  ¤G  QÉ°TCGh

 áeóÿGh  á«æWƒdG  áeóÿG  èeÉfôH  ≈∏Y

 ìÉ‚ ‘ É«°SÉ°SCG GQhO ¿ƒÑ©∏j á«WÉ«àM’G

 øjóæéŸG ¢SƒØf ‘ á≤ãdG ´QRh èeÉfÈdG

 ≥«Ñ£àdGh  IQGOE’G  Üƒ∏°SCG  √ÉŒ ™ªàéŸGh

 AÉæH º¡eÉ¡e ¿hOCÉj º¡fCG å«M ,èeÉfÈ∏d

 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y

 ™e  ‘GÎMG  πµ°ûH  ≈∏YC’G  iƒà°ùŸG  øe

 ™e  πeÉ©àdG  ‘ IGhÉ°ùŸGh  ∫ó©dG  IÉYGôe

 Ihób Gƒfƒµj ¿CG ¢Uô◊Gh øjóæéŸG ¿hDƒ°T

 •ÉÑ°†f’G  å«M  øe  øjóæéª∏d  áæ°ùM

 á«æ¡ŸG ÒjÉ©ŸG ≈∏YC’ ∫Éãàe’Gh ΩGõàd’Gh

 ájOÉ«◊Gh  ,óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  πª©dGh

.™«ª÷G ™e πeÉ©àdG ‘ á«Yƒ°VƒŸGh

 áeóÿG …óæ› »Yƒ£àe èeÉfôH ±ó¡jh

 ÜÉ°ùcEG  ¤EG  ,2020  ƒÑ°ùcEG  ‘  á«æWƒdG

 ábƒÑ°ùe  ÒZ  á«∏ªY  IÈN  ÚYƒ£àŸG

 ≈∏Y äGÈÿG π°†aCÉH ∑ÉµàM’G ∫ÓN øe

 áeóÿG »Ñ°ùàæe RGôHEGh ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG

 ¿ƒ©àªàj »àdG IAÉØµdG á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG

 ácQÉ°ûª∏d  º¡eÉeCG  á°UôØdG  áMÉJEGh  É¡H

 áaÉ°VE’ÉH ,⁄É©dG ‘ ‹hO çóM ÈcCG ‘

 É¡Ñ°ùàµj »àdG äGÈÿG øe IOÉØà°S’G ¤EG

 á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG  áeóÿG  ƒÑ°ùàæe

 çó◊G  Gòg  ‘  ádhódG  ºYód  ÉgÒî°ùJh

 øª°V  áØ∏àîŸG  ΩÉ¡ŸG  ∫ÓN  øe  º¡ŸG

.ÚYƒ£àŸG èeÉfôH

 øY ÚÑ°ùàæŸG ÜÉÑ°ûdG øe ójó©dG ÜôYCGh

 á«æWƒdG º¡àeóN AóÑH ºgôîah º¡JOÉ©°S

 ∫ƒNód á¶ë∏dG √òg ¿hô¶àæj º¡fEG GƒdÉbh

 …òdG  ÖLGƒdG  ¿CÉH  ÚæeDƒe ÖjQóàdG  õcGôe

 ∫ƒNódÉH ¿ÉM ób ¬àjOCÉJ ±öT ¿ƒdÉæ«°S

 ¿CG Ú∏eBG »∏ª©dG ¬∏µ°ûH »ÑjQóàdG ôµ°ù©ª∏d

 áeGôch IõYh ±öûH á∏MôŸG ∂∏J GhRÉàéj

.ájôµ°ù©dG áeóÿG ‘ ∫É◊G ƒg Éªc

 á«æWƒdG áeóî∏d 15`dG á©aódG hóæ› ócCGh

 º«¶æJ  ¿CG  "¤hC’GáYƒªéŸG"  á«°ù«°SCÉàdG

 äGQÉeE’G  ádhód  ±öT  ƒg  2020  ƒÑ°ùcEG

 Üô©dGh  è«∏ÿG  ∫hódh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 õ«ªààdh áfÉµŸG √ò¡H øjôjóL ¿ƒµf ±ƒ°Sh

 ∫hódG  áeó≤e  ‘  ¿ƒµàd  äGQÉeE’G  ádhO

 ‹hódG πØëŸG Gòg ∞«°†à°ùJ »àdG á«Hô©dG

 AGƒ°S É¡FÉæHCÉHh ¬ª«¶æàHh ¬H õ«ªàJ ±ƒ°Sh

 ∞JÉµàf ¿CG Éæ«∏Yh ,ÚYƒ£àŸG hCG ÚØXƒŸG

.πØëŸG Gòg ‘ É©«ªL

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14646 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 18 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

ábÉ≤ëdG ø°S RƒeQ äÉjóëJ ó¡°ûj óªëe øH ¿GóªM

IQÉeE’G ≥WÉæe ∞∏àîe »a 19 - ó«aƒc ìÉ≤d ºjó≤àd k É«ë°U kGõcôe 120 

ìÉ≤∏dG »≤∏àd ™«ªédG ƒYójh »HO »a ÉfhQƒc º«©£J õcGôe øe kGOóY ó≤Øàj óªëe øH Qƒ°üæe

»HO ‘ ÉfhQƒc º«©£J õcGôe øe kGOóY √ó≤ØJ ∫ÓN óªfi øH Qƒ°üæe

 øjòdG á«æWƒdG áeóî∏d 15`dG á©aódG …óæée πÑ≤à°ùj áë∏°ùªdG äGƒ≤dG »a áeÉæªdÉH ÖjQóàdG õcôe

2020 ƒÑ°ùcEG »a ¿ƒcQÉ°ûj

 ø«YQGõªdG ¬LƒJ záYGQõ∏d »ÑXƒHCG{

Iójó°ûdG OôÑdG äÉLƒe ™e πeÉ©àdG ¥ô£H

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g âYO

 øe  Qò◊Gh  á£«◊G  òNCG  ¤EG  ÚYQGõŸG  áaÉc

 äÉYhQõŸÉH ö†J ób »àdG Iójó°ûdG OÈdG äÉLƒe

.π«°UÉëª∏d ôFÉ°ùN ¤EG …ODƒJh

 äÉWÉ«àM’G  PÉîJG  ÚYQGõŸÉH  áÄ«¡dG  âHÉgCGh

 øY  áŒÉædG  äÉLƒŸG  ™e  πeÉ©à∏d  áeRÓdG

 á«ªgCG  ≈∏Y  IócDƒe  IQGô◊G  äÉLQO  ¢VÉØîfG

 ôKCG øe π«∏≤à∏d áÑ°SÉæŸG ìÉjôdG äGó°üe áYGQR

 ≈∏Y Gô£N πµ°ûJ »àdGh IOQÉÑdG á«FGƒ¡dG πàµdG

 ¢û«ÿG øe õLGƒM áeÉbEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉYhQõŸG

 áYhQõŸG  ¢ùHÉëŸG  ∫ƒM  á«µÑ°ûdG  á«£ZC’G  hCG

 IOhÈdG Iójó°T ìÉjôdG ÒKCÉJ øe óë∏d π«°UÉëŸÉH

 ájƒ÷G  äGÒ¨àdG  á©HÉàeh  áÑbGôe  IQhöV  ™e

 õcôŸG øe IQOÉ°üdG  äGôjòëàdGh äGDƒÑæà∏d É≤ah

.OÉ°UQCÓd »æWƒdG

 áehÉ≤ŸG  π«°UÉëŸG  áYGQõH  áÄ«¡dG  â°UhCGh

 áehÉ≤e  ÌcC’G  QhòÑdG  ±Éæ°UCG  QÉ«àNGh  IOhÈ∏d

 ™e á«NÉæŸG äÉÑ∏≤àdGh Iójó°ûdG OÈdG äÉLƒŸ

 ÖæŒh áÑ°SÉæŸG äÉbhC’G ‘ QhòÑdG áYGQõH ó«≤àdG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH IOhÈdG Iójó°T äÉbhC’G ‘ áYGQõdG

.IôªãŸG QÉé°TC’G â– IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G ádGREG

 áÄ«g äOóM …ƒYƒàdGh …OÉ°TQ’G ÉgQhóH ÉeGõàdGh

 øe áYƒª› á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG

 äÉYhQõŸG ájÉª◊ áeRÓdG äGOÉ°TQ’Gh íFÉ°üædG

 å«M  AÉà°ûdG  º°Sƒe  ∫ÓN  ™«≤°üdGh  OÈdG  øe

 …ôdG äÉ«∏ªY ∫ÓN øe äÉYhQõŸG ájÉªM øµÁ

 ó– áë«ë°U á≤jô£H äÉJÉÑædG á«£¨Jh ó«ª°ùàdGh

.äÉJÉÑædG ƒ‰ ≈∏Y ™«≤°üdG ÒKCÉJ øe

 áÄ«¡dG  í°üæJ  …ôdG  äÉ«∏ª©H  ≥∏©àj  Éª«ah

 IQƒ°üH É¡àfÉ«°Uh …ôdG áµÑ°ûH ájÉæ©dG IQhö†H

 IAÉØch  √É«ŸG  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ¿Éª°†d  áª¶àæe

 ìÉÑ°üdG  ‘ …ôdG  ÖæŒ ™e  Ióª°SC’G  ΩGóîà°SG

 ∫ÓN  ÜQÉ≤àŸG  ¿RGƒàŸG  …ôdG  OÉªàYGh  ôcÉÑdG

 QÉKBG  øe  äÉÑædG  ájÉª◊  ∂dPh  QÉ¡ædG  ∞°üàæe

 áÑ°SÉæŸG áHƒWôdG ôaƒJ ¿Éª°Vh »∏«∏dG ™«≤°üdG

 IöTÉÑe ôÄÑdG øe …ôdÉH É°†jCG í°üæJ Éªc áHÎ∏d

.ÉÄaO ÌcCG É¡fƒµd äÉfGõÿG øe ¢ù«dh

 á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g â°UhCGh

 á«°SÉ°ù◊G  äGP  á«YGQõdG  π«°UÉëŸG  á«£¨àH

 ¢û≤dGh á«µ«à°SÓÑdG á«£ZC’ÉH IOhÈdG øe á«dÉ©dG

 Iójó°ûdG  OÈdG  äÉLƒe  øe  É¡àjÉª◊  ¢û«ÿGh

 »YGQõdG è«°ùædG hCG ¢TÉª≤dG ΩGóîà°SG øµÁ å«M

 ΩGóîà°SGh  äGhö†ÿG  π«°UÉëŸ  "πjôLC’G"
 äGP  á«µ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G  hCG  ±É÷G  ∞©°ùdG

 á¡cÉØdG  äÓà°T  ájÉª◊  áÑ°SÉæŸG  ΩÉéMC’G

 É¡àjÉª◊ ºé◊Gh ø°ùdG IÒ¨°U á°†¨dG QÉé°TC’Gh

.Iójó°ûdG OÈdG äÉLƒe øe

 ‘ äÉÑædG ájò¨Jh ó«ª°ùàdG øe IOÉØà°S’G ∫ƒMh

 ™«≤°üdGh  OÈdG  äÉLƒe  øe  äÉYhQõŸG  ájÉªM

 áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g â°UhCG AÉà°ûdG º°Sƒe ∫ÓN

 ájƒ°†©dG  Ióª°SC’G  áaÉ°VEÉH  á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh

 á«aÉch  áfRGƒàe  äÉ©aóH  ájhÉ«ª«µdG  Ióª°SC’Gh

 IQGôM áLQO ™aQ ∫ÓN øe äÉJÉÑædG QhòL áÄaóàd

 ΩGóîà°SG  IÉYGôe ™e AÉà°ûdG  π°üa ∫ÓN áHÎdG

 QƒØ°ùØdGh  Ωƒ«°SÉJƒÑdG  á«dÉY  á«bQƒdG  Ióª°SC’G

 äÉµÑ°T ‘ ø≤◊ÉH hCG IöTÉÑe áHÎdG ≈∏Y AGƒ°S

 »æ«LhÎ«ædG  ó«ª°ùàdG  ÖæŒh  §«≤æàdÉH  …ôdG

.äGÎØdG √òg π«Ñb ÉeÉ“

 á«æ«eC’G ¢VÉªMC’G äÉÑcôÃ ¢TôdÉH â°UhCG Éªc

 ¢TQh ájÉæ©dGh ájôëÑdG ÖdÉë£dG äÉ°ü∏îà°ùeh

 äÉÑædG ÉjÓN º«YóJh ájò¨àdG Ú°ùëàd Ωƒ«°ùdÉµdG

 äÉµ«∏«°S"  πãe  OGƒÃ  ¢TôdG  ≈∏Y  ¢Uô◊G  ™e

 π«Ñb  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  ¥GQhC’G  ≈∏Y  "Ωƒ«°SÉJƒÑdG

.IöTÉÑe ™«≤°üdG äÉLƒe •ƒ≤°S

 IQhöV ¤EG áÄ«¡dG âYO π«îædG ´QGõŸ áÑ°ùædÉHh

 π«îædG áYGQR èeÉfÈH á°UÉÿG äGOÉ°TQ’G ´ÉÑJG

 ¢SCGQ áeóN ‘ QGôªà°S’G ∫ÓN øe QƒªàdG êÉàfEGh

 ÖjôµàdGh ∞«©°ùàdGh ¥hò©dG ÉjÉ≤H ádGREÉc á∏îædG

 á∏îædG ¢SCGQ á≤£æe ‘ Êhôµ«ŸG âjÈµdG ¢TQh

 Ö°SÉæŸG  …ôdGh  ó«ª°ùàdG  èeÉfôH  ´ÉÑJG  É°†jCGh

 Qƒ“ êÉàfEG  áeGóà°SG ¿Éª°†d AÉà°ûdG IÎa ∫ÓN

.á«dÉY IOƒL äGP

 õcGôe á©LGôe ¤EG ´QGõŸG ÜÉë°UCG áÄ«¡dG âYOh

 IóYÉ°ùe  ¤EG  áLÉ◊G  ∫ÉM  ‘ »YGQõdG  OÉ°TQE’G

 õcGôe  πª©J  å«M  OÉ°TQE’G  »°Sóæ¡e  øe  á«æa

 IQÉeEG  ≥WÉæe  ∞∏àfl  ‘  IöûàæŸG  OÉ°TQE’G

 á«æØdG íFÉ°üædGh äGOÉ°TQE’G Ëó≤J ≈∏Y »ÑXƒHCG

 ¢ù°SC’G ´ÉÑJG ≈∏Y º¡ãMh ÚYQGõª∏d á°ü°üîàŸG

 á«NÉæŸG äGÒ¨àdG øe äÉJÉÑædG ájÉª◊ áª«∏°ùdG

.áYQõŸG á«LÉàfEG ≈∏Y ôKDƒJ »àdG
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اأبوظبي  ـ وام:

يقدم مهرجان ال�صيخ زايد لزواره من�صة 

ثرية تطلعهم على م�صرية نه�صة زراعية 

مباركة �صهدتها دول���ة الإمارات بف�صل 

روؤية القائد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ 

زايد ب���ن �صلطان اآل نهي���ان "طيب اهلل 

ثراه" والتي جنحت يف حتويل ال�صحراء 
اإىل واحة خ�رضاء.

ويتع���رف زوار املهرجان خالل زيارتهم 

جلن���اح "الواحة الزراعية" التابع لهيئة 

اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية على 

م�صرية التنمي���ة الزراعية ال�صاملة التي 

اأولته���ا دولة الإمارات جل اهتمامها منذ 

قيام الحت���اد وعملت بتوجيهات القيام 

الر�صيدة على تطبيق املمار�صات الزراعية 

احلديثة من اأجل حتقيق ال�صتدامة لهذا 

القطاع احليوي.

واأك���د الدكتور حممد �صلم���ان احلمادي 

مدي���ر اإدارة الت�ص���ال وخدمة املجتمع 

يف هيئ���ة اأبوظبي للزراع���ة وال�صالمة 

الغذائية حر�س الهيئ���ة على امل�صاركة 

يف مهرجان ال�صي���خ زايد منذ انطالقته 

الأوىل عام 2014 .. م�صريا اإىل اأنه انطالقا 

من كونه���ا �رضيكا وم�صاهما يف النجاح 

ال���ذي يحققه املهرجان م���ن عام لآخر 

عملت منذ الدورة الأوىل وبتوجيهات من 

�صمو ال�صيخ من�صور ب���ن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 

الهيئة  اإدارة  الرئا�صة رئي����س جمل����س 

عل���ى اإبراز مالمح قطاع الزراعة بطريقة 

تعك�س حجم التطور الذي حققه على مر 

ال�صنني وكذلك التوعية باأهمية الزراعة 

يف حياتنا و�صب���ل ا�صتدامة هذا القطاع 

احليوي لتعظي���م ال�صتفادة من مواردنا 

الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي واحليوي 

اإ�صافة اإىل التوعية مبزايا املنتج املحلي 

وتاأكيد تناف�صيته يف ال�صوق.

وقال احلم���ادي يف ت�رضيحات خا�صة 

اإن  "وام"  الإم���ارات  اأنب���اء  لوكال���ة 

الهيئة تهدف من خ���الل م�صاركتها يف 

املهرجان اإىل اإب���راز التطور الذي حققه 

القطاع الزراعي يف اإمارة اأبوظبي بعدد 

م���ن الفعاليات الداعم���ة ل�صرتاتيجية 

النباتي  ب�صقيقها  الزراعي���ة  ال�صتدامة 

واحليواين.

واأو�ص���ح اأن الهيئ���ة تق���دم من خالل 

جناح "الواحة الزراعية" يف املهرجان 

عددا م���ن الفعاليات من �صمنها اأ�صواق 

املزارعني الذي يت���م من خاللها عر�س 

املنتج���ات املحلي���ة م���ن اخل�رضوات 

والفواكه والع�صل كما يوجد جناح اآخر 

يتم خالله عر�س ال�صاللت املحلية من 

الرثوة احليوانية.

اأن اجلناح ي�ص���م جم�صمات  واأ�ص���اف 

خا�صة للزراعة املائية بوا�صطة البيوت 

املحمية وال�صبكية اإ�صافة اإىل جم�صمات 

حول الزراع���ة املجتمعية واملمار�صات 

الزراعي���ة اجليدة الت���ي نن�صح بها يف 

جمال تر�صيد ا�صتهالك املياه.

واأ�صار اإىل اأن اجلناح ي�صم م�صتال لبيع 

ال�صتالت الزراعية ومكتبا خا�صا لتقدمي 

جميع خدم���ات الهيئة للمتعاملني من 

احليوانية  ال���رثوة  ومربي  املزارع���ني 

واأ�صحاب املن�صاآت الغذائية يف الإمارة.

واأكد اأن مهرجان ال�صيخ زايد اأ�صبح من 

الوجهات ال�صياحي���ة البارزة يف اإمارة 

اأبوظب���ي ونن�ص���ح العائ���الت بزيارته 

لال�صتمتاع بجميع فعالياته .. موؤكدا اأن 

الهيئة تفتخر مب�صاركتها يف املهرجان 

كل عام.

وحر�ص���ت هيئ���ة اأبوظب���ي للزراع���ة 

وال�صالمة الغذائية خالل م�صاركتها يف 

املهرجان على اإقام���ة �صوق املزارعني 

الذي يتي���ح لأ�صحاب امل���زارع عر�س 

وبيع منتجات مزارعهم من اخل�رضوات 

منفذي���ن  تخ�صي����س  ومت  والفاكه���ة 

الع�صل املحلي  للنحالني لعر�س وبيع 

ذي اجلودة العالية، كما خ�ص�صت ركنا 

لعر����س ال�ص���اللت املحلي���ة املميزة 

م���ن ال���رثوة احليواني���ة م���ع �صمان 

للوقاية  الحرتازي���ة  الإج���راءات  كافة 

من "كوفي���د 19" بالتع���اون مع اإدارة 

املهرجان وذلك ل�صم���ان �صالمة الزوار 

واملوظفني وحتقيق الهدف من امل�صاركة 

باأمان و�صالمة.

وتعرف الهيئة من خ���الل جناحها يف 

الزوار  الزراعي���ة"  "الواحة  املهرج���ان 

واملهتم���ني بالزراع���ة باخلدمات التي 

تقدمه���ا للمزارع���ني ومرب���ي ال���رثوة 

احليوانية ومتداويل الغذاء وذلك بهدف 

الرتق���اء بالقط���اع الغذائ���ي وحتقيق 

املنتج  في���ه ودعم  امل�صتدامة  التنمية 

املحلي بجانب تعريفهم بالتطور الذي 

�صهدته اإمارة اأبوظبي يف جمال الزراعة 

وال���رثوة احليواني���ة والأم���ن الغذائي 

وامل�صاري���ع والربام���ج الت���ي تنفذها 

الهيئ���ة للو�صول لأم���ن غذائي وقطاع 

زراعي م�صتدام وتعزيز الزراعة وتو�صيع 

دائرته���ا وت�صجي���ع املنت���ج الزراعي 

املحل���ي وتعزي���ز مكانت���ه يف ال�صوق 

ودع���م املزارعني لتعزيز منظومة الأمن 

الغذائي.

وحتر����س الهيئة عل���ى توفري الن�رضات 

التوعوي���ة والتعريفية مبجالت عملها 

طوال ف���رتة املهرجان وتقدمي الن�صائح 

الزراعة  مبجالت  املتعلقة  والر�صادات 

والرثوة احليواني���ة وال�صالمة الغذائية 

مل�صاعدة اأ�صح���اب العالقة على تبني 

اأف�صل املمار�صات.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
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اأخبارالوطن

تعاون م�سترك بين الهالل الأحمر و»طلبات« 

و»كاريدج« في المجال الإن�ساني

لجنة بـ»الوطني التحادي« 

توا�سل مناق�سة مو�سوع تطوير 

ال�سناعات الوطنية

دبي ـ وام:

وا�صل���ت جلنة �ص���وؤون التقنية والطاق���ة والرثوة 

املعدني���ة باملجل����س الوطن���ي الحت���ادي خالل 

اجتماعه���ا الذي عقدته عن بع���د، برئا�صة �صعادة 

يو�صف عب���داهلل البطران رئي�س اللجن���ة، مناق�صة 

مو�ص���وع "دور وزارة ال�صناع���ة والتكنولوجي���ا 

املتقدمة يف �صاأن تطوير ال�صناعات الوطنية".

ح�رض الجتم���اع اأع�صاء اللجنة �صع���ادة كل من 

حمم���د عي�صى الك�ص���ف مقرر اللجن���ة، والدكتورة 

ن�ص���ال حممد الطنيجي، وعف���راء بخيت العليلي، 

وعائ�صة را�صد ليتيم، وعائ�صة حممد املال.

اأبوظبيـ  وام:

عقد عمداء ومدي���رو املعاهد الق�صائية 

وروؤ�ص���اء اإدارات تاأهيل الأطر الق�صائية 

يف الدول العربية الجتماع ال�صتثنائي 

عرب تقنية الفيدي���و كونفر�س، مب�صاركة 

اأغلب مدراء املعاهد الق�صائية يف الدول 

العربية.

مثل الدولة يف الجتماع كل من �صعادة 

الدكت���ور حممد حمم���ود الكمايل مدير 

عام معه���د التدري���ب الق�صائي التابع 

لوزارة العدل و�صعادة القا�صي الدكتور 

جمال ال�صميط���ي، مدير عام معهد دبي 

الق�صائي و�صعادة الدكتور �صامي حممد 

الطوخ���ي اإ�صماعي���ل، مدي���ر اأكادميية 

اأب���و ظبي الق�صائي���ة بالإنابة و�صعادة 

امل�صت�صار عبيد �صيف القمزي نائب مدير 

عام املعه���د وامل�صت�صار �صالح ال�صحي 

من املعهد الق�صائي.

ح����رض الجتم���اع عن املرك���ز العربي 

للبحوث القانوني���ة والق�صائية �صعادة 

ال�صبعاوي نائب رئي�س  الدكتور يو�صف 

املركز والفريق امل�صاعد له.

واأ�صاد الدكت���ور الكمايل مبقرتح املركز 

اخلا�س باإن�صاء من�ّصة اإلكرتونية للعديد 

من الأه���داف ومنها التدري���ب عن ُبعد 

لالأط���ر الق�صائية للتمكن ال�صتفادة من 

خ���ربات وجتارب الدول العربية بع�صها 

مع بع�س من خالل ال�صتعانة مبدربني 

واأ�صاتذة من اأجل وحدة الكلمة وال�صف.

وتو�ّص���ل امل�صارك���ون اإىل ع���دد م���ن 

التو�صي���ات املهمة كان من بني اأهمها.. 

ت�صكي���ل جلن���ة علمية لت���ويل �صوؤون 

التدريب وبراجمه للمن�ّصة الإلكرتونية، 

واملوافق���ة على اق���رتاح املركز العربي 

للبح���وث القانوني���ة والق�صائية حول 

اإيجاد اآلية لتمويل املن�ّصة الإلكرتونية 

للتدريب ع���ن ُبعد حتت اإ����رضاف اإدارة 

احل�صاب اخلا�س ملجل����س وزراء العدل 

العرب والأمان���ة العامة جلامعة الدول 

العربية، وتكليف املركز العربي للبحوث 

القانوني���ة والق�صائية بعق���د اجتماع 

خلرباء تقنية املعلوم���ات يف املعاهد 

الق�صائي���ة العربي���ة ح���ول متطلّبات 

اإن�صاء املن�ّصة الإلكرتونية للتدريب عن 

ُبعد وتعمي���م م�رضوع اإن�ص���اء املن�ّصة 

الإلكرتوني���ة للتدري���ب ع���ن ُبعد على 

املعاه���د الق�صائية لإب���داء املالحظات 

حوله ومواف���اة املركز بها واإطالق اإ�صم 

"املن�ّص���ة العربية للتدري���ب الق�صائي 
والقان���وين" على املن�ّص���ة الإلكرتونية 

للتدريب عن ُبعد.

اجتماع ا�ستثنائي لعمداء ومديري 

المعاهد الق�سائية
جامعة اأبوظبي تح�سد عدداً من جوائز »اإميرالد 

ليتراتي« 2020
اأبوظبي ـ وام:

ح�ص���دت كلي���ة اإدارة الأعمال يف 

اأبوظبي عل���ى عدد من  جامع���ة 

جوائز �صبك���ة »اإمريالد ليرتاتي« 

.2020

ون���ال الدكتور �صي���د زامبريي بن 

اأحم���د اأ�صت���اذ الإدارة يف جامعة 

اأبوظب���ي جائ���زة »ورق���ة العمل 

املو�صى بها« �صمن جوائز �صبكة 

عن   2020 ليرتات���ي«  »اإمريال���د 

ورقت���ه البحثية بعنوان »التحول 

اإىل و�صائ���ل التوا�صل الجتماعي 

واأثرها عل���ى اأداء املوؤ�ص�صة: دولة 

الإمارات العربية املتحدة كمثال« 

الت���ي مت ن�رضه���ا يف جملة بحث 

و�صلوك ريادة الأعمال الدولية.

كم���ا ح�ص���ل الربوف�ص���ور ب���اري 

اإدارة  كلي���ة  عمي���د  اأوماه���وين 

الأعم���ال يف جامعة اأبوظبي على 

العم���ل املتميزة«  جائزة »ورقة 

بعن���وان »ت�صميم  مقال���ه  ع���ن 

جتارب ل تن�صى لل�صيوف: تطوير 

البنيات والعوامل املحققة للقيمة 

الفاخرة«  الفن���ادق  امل�صافة يف 

»روؤى  جمل���ة  يف  املن�ص���ورة 

ال�صيافة وال�صياحة«.

وق���ال الدكتور �صي���د زامبريي اإنه 

ا�صتطاع �صمن فريق بحثي حتديد 

العوام���ل الت���ي تدف���ع اإىل تبني 

التوا�ص���ل الجتماع���ي  و�صائ���ل 

م���ن قب���ل ال����رضكات ال�صغ���رية 

واملتو�صط���ة يف دول���ة الإمارات 

وقاموا با�صتك�ص���اف اأثر التوا�صل 

الأعم���ال  اأداء  الجتماع���ي م���ع 

مل�صاع���دة  تو�صي���ات  وتطوي���ر 

الأ�صغ���ر حجما على  ال����رضكات 

ا�صتخدام ه���ذه التقنيات للتفاعل 

مع املناف�صني بتكلفة منا�صبة.

من جانبه ق���ال الربوف�صور باري 

اأوماه���وين اإن البحث الذي قام به 

يه���دف اإىل دعم قط���اع ال�صيافة 

لتطوير اإج���راءات واأدوات حمددة 

ت�صه���م يف ت�صميم جت���ارب تلبي 

تطلعات ال�صيوف.

واأو�ص���ح اأن البح���ث ي�صتعر����س 

العوامل الأك���رث اأهمية التي ميكن 

لتوفري جتربة  تفعيله���ا  للفنادق 

ل تن�صى ل�صيوفه���ا وينطبق ذلك 

ب�صكل خا�س على الفنادق الفاخرة 

فم���ع تداعيات جائح���ة كوفيد - 

19 اأ�صبح���ت اإدارة جتربة العمالء 

عن�رضا حموريا ل�رضكات ال�صيافة 

اأعمالها �صت�صتند على  لأن جدوى 

تقدمي خدمات �صيافة ذات قيمة«.

واأعرب عن فخ���ره بح�صوله على 

اجلائزة التي تر�صخ القيمة الدولية 

لالأبحاث كما تر�صخ مكانة جامعة 

اأبوظبي كموؤ�ص�صة اأكادميية رائدة.

ول تع���د هذه امل���رة الأوىل التي 

حت�ص���د فيها كلي���ة اإدارة الأعمال 

يف جامعة اأبوظبي هذا النوع من 

اجلوائز حيث ح�صل���ت على �صت 

جوائز »اإمريال���د ليرتاتي« خالل 

الأعوام اخلم�صة املا�صية.

ي�ص���ار اإىل اأن جوائ���ز »اإمريال���د 

الإ�صهام���ات  تك���رم  ليرتات���ي« 

البحثي���ة ال�صتثنائي���ة التي يتم 

ن�رضها على مدى ال�صنوات.

اأبوظبي ـ وام:

للعلوم  وقعت جامع���ة خليفة 

اتفاقية  اأم����س  والتكنولوجي���ا 

بحثي���ة م���ع �صن���دوق الوطن 

�رضكة  م���ن  م�صرتك  وبتموي���ل 

ال���دار العقارية لدع���م م�رضوع 

يهدف اإىل تطوير عد�صات ل�صقة 

ذات تكلفة اأق���ل وقابلة لإعادة 

ال�صتخدام  بغر����س  ال�صتخدام 

الذي���ن  لالأ�صخا����س  اليوم���ي 

يعانون من عمى الألوان.

ويق���وم يف الوقت احلايل فريق 

بحثي من جامعة خليفة بالعمل 

على هذا امل�رضوع بالتعاون مع 

اإمبرييال  جامع���ة  من  باحثني 

كوليدج يف لندن.

الدكتور  البحثية  التفاقية  وقع 

نائب  احلمادي  �صلط���ان  عارف 

جامعة  التنفي���ذي يف  الرئي�س 

اأحمد حممود  خليفة و�صع���ادة 

فكري مدير عام �صندوق الوطن 

بالإنابة.

ويهدف امل�رضوع اإىل دعم العديد 

م���ن الأفراد الذي���ن يعانون من 

مر�س عمى الألوان حيث يقت�رض 

عالجه يف الوق���ت احلايل على 

الروؤية  لتنقية  الطبية  النظارات 

والعد�صات الال�صقة املتخ�ص�صة 

املخ�ص�ص���ة  النظ���ارات  اأن  اإل 

لهذا املر����س تعد كبرية احلجم 

وغ���ري منا�صبة يف حال احلاجة 

لنظارات ت�صحيح النظر كما اأن 

العد�صات الال�صقة باهظة الثمن 

وغري مفيدة جلميع م�صتخدميها.

وقال ط���الل الذياب���ي الرئي�س 

العقارية  الدار  التنفيذي ل�رضكة 

.. اإن���ه انطالق���ا م���ن التزامها 

الرا�ص���خ مب�صوؤولياته���ا تبحث 

ال���دار با�صتمرار ع���ن مبادرات 

مبتكرة ت�صن���ع التاأثري وت�صاند 

ثقاف���ة  وتع���زز  املجتم���ع 

ونفتخر  الجتماعية  امل�صوؤولية 

ب�رضاكتن���ا مع جامع���ة خليفة 

و�صن���دوق الوط���ن لتنفيذ هذه 

املب���ادرة القيمة التي �صت�صاهم 

من خ���الل الأبحاث العلمية يف 

اإح���داث التح���ول الإيجابي يف 

حياة الأف���راد اإىل جانب تعزيز 

مكان���ة دولة الإمارات يف ريادة 

جهود التق���دم الطبي والبحثي 

النتائ���ج  اإىل  قدم���ا  ونتطل���ع 

الإيجابية الت���ي �صتف�صي اإليها 

هذه املبادرة العلمية الهادفة.

من جانبه ق���ال الدكتور عارف 

ي�صعدنا   " احلم���ادي  �صلط���ان 

اأن نوق���ع مع �صن���دوق الوطن 

ه���ذه التفاقي���ة للعمل يف هذا 

امل�رضوع ال���ذي �صيعود بفائدة 

اقت�صادية واجتماعية واأكادميية 

على جمي���ع �صكان العامل لذلك 

جامعة  الباحث���ون يف  يوا�صل 

خليفة عمليات البحث والتطوير 

يف جم���ال البت���كارات الرامية 

خلدمة املجتمع".

اأن هذا امل�رضوع يعترب  واأ�صاف 

مثال اآخر عل���ى التزامهم بدعم 

اأهداف قط���اع الرعاية ال�صحية 

يف الدول���ة مب���ا ين�صج���م مع 

روؤي���ة اأبوظب���ي 2030 ل �صيما 

واأن���ه يحظ���ى مبزاي���ا امللكية 

التجارية  والإمكان���ات  الفكرية 

العد�صات  ب�صناعة  تتمثل  التي 

يف الدول���ة وهو م���ا يوؤكد على 

دور جامعة خليف���ة يف ريادة 

بالتعاون  العلمي���ة  البتكارات 

مع ال�رضكاء.

م���ن جانبه قال �صع���ادة اأحمد 

حمم���ود فك���ري " تاأت���ي هذه 

التفاقي���ة كج���زء ل يتجزاأ من 

روؤيتنا يف دفع الأبحاث العلمية 

على م�صتوى دولة الإمارات مبا 

الكوادر  يف  ال�صتثم���ار  ي�صاهم 

البحثي���ة والعم���ل على تطوير 

اأبحاثهم وحتويلها اإىل م�صاريع 

على  بالنف���ع  تع���ود  نا�صئ���ة 

اأجمع  والعامل  الإمارات  جمتمع 

وت�صاهم يف تعزيز مكانة الدولة 

الرائدة على م�صتوى العامل يف 

جمال الأبحاث الطبية".

واأ�صاف " �صعداء بهذه التفاقية 

مع جامعة خليفة فهذا امل�رضوع 

يعد تط���ورا لفت���ا يف اجلهود 

املبذولة مل�صاعدة مر�صى عمى 

الألوان الذين يبلغ عددهم 300 

العامل  ح���ول  �صخ�س  ملي���ون 

وامل�صاهم���ة يف دع���م قط���اع 

الرعاية ال�صحية".

الدكت���ور حي���در بت  ويت���وىل 

الأ�صتاذ امل�ص���ارك يف الهند�صة 

خليفة  جامعة  امليكانيكية يف 

الفريق  عل���ى  الإ����رضاف  مهمة 

البحث���ي الذي ي�ص���م جمموعة 

م���ن الباحث���ني وه���م الدكتور 

بولي�رضونوبول���و  كرياك���ي 

الأ�صتاذ امل�ص���ارك يف الهند�صة 

فه���د  والدكت���ور  امليكانيكي���ة 

امل�صكري الأ�صت���اذ امل�صاعد يف 

ق�ص���م هند�صة الط���ريان وعلوم 

الف�ص���اء والدكتور �صنغ مون يل 

الأ�صتاذ امل�ص���ارك يف الهند�صة 

الطبي���ة احليوي���ة والدكت���ورة 

حبيب���ة ال�صفار عمي���د م�صارك 

الطلبة يف  ل�ص���وؤون  بالإناب���ة 

ال�صحية  والعل���وم  الطب  كلية 

والأ�صتاذة امل�صاركة يف اجلينات 

والأحي���اء اجلزيئي���ة ومدي���رة 

يف  احليوية  التكنولوجيا  مركز 

جامعة خليف���ة والدكتور علي 

يت�صن حما�رض اأول يف الهند�صة 

الكيميائية يف جامعة اإمبرييال 

كوليدج لندن.

وي�ص���م الفريق البحث���ي اأي�صا 

الدكتور  وه���م  اآخرين  اأع�ص���اء 

حممد ال�رضيف والدكتور فهد علم 

اإ�صافة  �صالح  اأحم���د  والدكتور 

لوج���ود ثالث جمموع���ات من 

الإماراتيني  البكالوريو�س  طلبة 

الذين يقومون يف الوقت احلايل 

بالعمل عل���ى م�صاريع التخرج 

وترتبط اأبحاثهم بهذا امل�رضوع.

يذكر اأن �رضكاء امل�رضوع ي�صعون 

اإىل �صناع���ة عد�ص���ات تتمت���ع 

متنوعة  ب�رضي���ة  تقنية  مبزايا 

وذات نط���اق وا�ص���ع لتغطي���ة 

جميع اأنواع مر�س عمى الألوان 

حيث �صتت���م �صناعة العد�صات 

م���ن مواد حم�صن���ة لال�صتعمال 

اليوم���ي وال�صتعم���ال الدائ���م 

كم���ا �صيتع���اون ال����رضكاء مع 

مركز خليفة لالبتكار من خالل 

مكت���ب جامعة خليف���ة لإدارة 

بهدف  والبتكار  التكنولوجي���ا 

درا�ص���ة اإمكاني���ة اإن�صاء �رضكة 

نا�صئة.

جامعة خليفة توقع اتفاقية بحثية بتمويل م�سترك من »الدار العقارية« 

و�سندوق الوطن

مهرجان ال�سيخ زايد .. »واحة خ�سراء« تروي للزوار م�سيرة 

نه�سة زراعية مباركة

اأبوظبي � وام:

وقعت هيئ���ة الهالل الأحم���ر الإمارات���ي اتفاقيتي 

تع���اون مع تطبيق���ي "طلبات" و"كاري���دج" لدعم 

حمالتها ومبادراتها وم�صاريعها الإن�صانية املختلفة، 

وت�صهي���ل عملي���ات ت���ربع املح�صنني ع���رب روابط 

التربع الإلكرتونية حل�صابات الهيئة على املن�صتني 

مت�صمنة فئات وجمالت التربع املختلفة.

وت�صهم ه���ذه التفاقيات يف حتقي���ق اأهداف هيئة 

الهالل الأحم���ر الإماراتي املتمثلة يف تقدمي الدعم 

للمحتاج���ني يف ظل ظروف جائح���ة كوفيد - 19 

التي مير به���ا العامل حاليا، وامل�صاهمة يف تعزيز 

اإمكانيات و�صولها اإىل اأك���رب �رضيحة من الراغبني 

يف امل�صاهمة بالأعمال اخلريية، وتتيح التطبيقات 

فئ���ات عديدة من الت���ربع منها ال�ص���الل الغذائية 

املتنوعة ذات القيم املختلفة، وكفالة اأ�رض متعففة 

و اأيت���ام، بالإ�صافة اإىل وجب���ات غذائية متنوعة، 

وغريها.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14646  االثنني 18 يناير 2021ـ 
متابعات

تتمــــات .. تتمــــات ... تتمــــات .. تتمــــات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

»�إ�سالمية دبي« تطلق خطة 

�لوعظ و�لإر�ساد لعام 2021

دبي ـ وام:

اأعلنت دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي 

متمثلة ب�إدارة التثقيـــف والت�جيه الديني عن خطة 

ال�عـــظ والإر�س�د لع�م 2021 والتـــي جرى اإعداده� 

بن�ء على خمرج�ت الر�ســـد املجتمعي التي عملت 

عليه� الدائرة.

واأكدت ي�رسى القع�د مديرة اإدارة التثقيف والت�جيه 

الدينـــي اأن خطة ال�عـــظ والإر�س�د للعـــ�م اجل�ري 

تن�ولـــت الكثري مـــن القيم والثق�فـــ�ت التي يحت�ج 

اإليهـــ� املجتمع بن�ء على نت�ئـــج الر�سد املجتمعي 

التي اعتمدت على التحليل الدقيق ملك�ن�ت و�رسائح 

املجتمع .

ومـــن ج�نبه اأو�سح اإبراهيـــم املن�س�ري رئي�س ق�سم 

الإر�ســـ�د الدينـــي يف الإدارة اأن اخلطة ا�ستندت على 

اأُ�س�ـــس التخطيط ال�ست�ـــرسايف التـــي تعك�س روؤية 

القي�دة الر�سيدة .

الإمارات تت�صدر

للميـــ�ه  ال�طنيـــة  وال�سرتاتيجيـــة 

ال�طنيـــة  وال�سرتاتيجيـــة   ،  2018

للتغيـــري املن�خـــي والبيئـــة 2017 

، وال�سرتاتيجيـــة ال�طنيـــة للتنـــ�ع 

البي�ل�جـــي 2014 ، وال�سرتاتيجيـــة 

والإط�ر  البي�ل�جي،  لالأمـــن  ال�طنية 

ال�سمكيـــة 2019،  ال�طنـــي للـــروة 

اإىل ج�نـــب العديـــد مـــن ال�سي��س�ت 

وال�سرتاتيجي�ت البيئيةاملحلية.

لتق�رير  الإم�رات، وفقً�  وتت�سدر دولة 

وم�ؤ�رسات التن�ف�سيـــة الع�ملية لع�م 

2020، امل�سهـــد الدويل يف 8 م�ؤ�رسات 

ع�ملية تتعلق ب�لعمـــل البيئي، فيم� 

ت�ستحـــ�ذ على املركـــز الأول اإقليميً� 

يف 19 م�ؤ�ـــرساً. وت�سمل ق�ئمة تق�رير 

وم�ؤ�رسات التن�ف�سيـــة الع�ملية التي 

�سنفـــت الدولة يف هذه املراكز، تقرير 

الكت�ب ال�سنـــ�ي للتن�ف�سية الع�ملي 

»ال�س�در عن املعهـــد الدويل لتنمية 

البتك�ر  وم�ؤ�ـــرس   ،»IMD الإداريـــة 

الع�ملي »ال�س�در عن معهد اإن�سي�د«، 

وتقريـــر تن�ف�سية ال�سفـــر وال�سي�حة، 

وم�ؤ�رس الزده�ر، وم�ؤ�رس الأداء البيئي 

الـــذي ي�ســـدر عـــن ج�معـــة »ي�ل« 

.Yale University
احتلـــت   ،»IMD« لتقريـــر ووفقـــً� 

الإمـــ�رات املركـــز الأول ع�مليـــً� يف 

الق�انـــن البيئيـــة، ويخت�س امل�ؤ�رس 

بقي��ـــس تنفيذ مبـــ�درات م�ستمرة /

لإعـــداد ت�رسيع�ت جديـــدة وحتديث 

الت�رسيعـــ�ت احل�ليـــة مبـــ� يتعلـــق 

ب�لبيئة والتغـــري املن�خي/ ت�ستهدف 

اإبق�ء الق�انـــن البيئية حمدثة، وفقً� 

لأف�ســـل املم�ر�ســـ�ت ولتغطي الأم�ر 

البيئة يف الدولة.

وا�ستحـــ�ذت الإمـــ�رات علـــى املركز 

الأول ع�مليـــً� يف م�ؤ�ـــرس الر�س� عن 

جه�د املح�فظة البيئية، ويخت�س هذا 

امل�ؤ�رس الذي تنفذه »م�ؤ�س�سة ج�ل�ب 

للدرا�ســـ�ت« بقي��س اجله�د املبذولة 

للحف�ظ علـــى ا�ستدامـــة البيئة، من 

حيث الأر�س واملي�ه العذبة، واملن�طق 

البحريـــة لالأجي�ل املقبلـــة، والر�س� 

الع�م مع تلك اجله�د.

وت�سدرت الإمـــ�رات امل�سهد يف حم�ر 

مـــن  جمم�عـــة  يف  البيئـــي  الأداء 

امل�ؤ�رسات الت�بعة لـــه ت�سمل، كث�فة 

انبع�ثـــ�ت ثـــ�ين اأك�سيـــد الكربيـــت، 

كم� ح�فظت علـــى ت�سدره� الع�ملي 

والعربي للمحميـــ�ت البحرية، حيث 

متتلـــك 16 منطقـــة حمميـــة بحرية، 

الإجم�لية  وارتفعت ن�سبـــة امل�س�حة 

للمحمي�ت الطبيعيـــة يف الدولة من 

15.07 يف املئـــة خـــالل ع�م 2019 

اإىل 15.53يف املئـــة ع�م 2020 من 

وم�س�حة  الدولـــة،  م�س�حة  اإجمـــ�يل 

املحميـــ�ت الربية من 17.1 يف املئة 

 .2020 عـــ�م  املئـــة  يف   18.4 اإىل 

وم�س�حـــة املحميـــ�ت البحريـــة اإىل 

12.01 يف املئة.

وت�ســـدرت الدولة امل�سهد الع�ملي يف 

م�ؤ�رس »الأرا�سي الرطبة« الذي يقي�س 

مدى فقد/خ�ســـ�رة م�س�ح�ت الأرا�سي 

الرطبة على مدى 10 �سن�ات، وج�ءت 

الإمـــ�رات يف املركـــز الأول ع�مليـــً� 

�سمن م�ؤ�ـــرس الأداء البيئي يف م�ؤ�رس 

»خدم�ت النظ�م الإيك�ل�جي«.

واإقليميـــً� احتلـــت الإمـــ�رات املركز 

الأول يف 19 م�ؤ�ـــرساً بيئيـــً�، 8 منه� 

امل�ؤ�ـــرسات نف�سهـــ� التـــي ت�سدرته� 

ع�مليـــً�، وت�زعت امل�ؤ�ـــرسات ال 11 

على: »حي�ية النظ�م النظم البيئية«، 

و»التنـــ�ع البي�ل�جي« �سمن م�ؤ�رس 

الأداء البيئـــي الذي ي�سدر عن ج�معة 

»ي�ل«.

»مالية اأبوظبي« 

ومت مت�يل املب�درة مـــن قبل مب�درة 

»غـــًدا 21 » لل�سم�نـــ�ت الئتم�نية 

لل�رسك�ت ال�سغرية واملت��سطة، والتي 

تعك�س التـــزام اأب�ظبي امل�ستمر بدعم 

خالل  واملت��سطة  ال�سغرية  ال�رسك�ت 

ج�ئحة ك�فيد-19 وم� بعده�.

وتدعم املبـــ�درة يف مرحلته� الأوىل 

ال�ـــرسك�ت ال�سغـــرية واملت��سطة يف 

قطـــ�ع الرع�يـــة ال�سحيـــة على ان 

تت�سّمـــن يف امل�ستقبـــل املزيـــد من 

البن�ك والقط�ع�ت.

 كمـــ� �ستحّفـــز املبـــ�درة ال�رسك�ت 

ال�سغرية واملت��سطـــة ك�نه� �ستعمل 

على ت�رسيـــع دفـــع م�ستحق�ته� مم� 

ي�س�هـــم يف التقليل مـــن تكلفة راأ�س 

املـــ�ل املتـــداول، وقـــد ا�ستحـــ�ذت 

ال�رسك�ت ال�سغـــرية واملت��سطة على 

29% مـــن الن�جت املحلـــي الإجم�يل 

و44% من القت�ســـ�د غري النفطي يف 

ع�م 2019، لذا ف�إّن دعم هذه ال�رسك�ت 

يعّد غ�يـــة يف الأهمية ك�نـــه ي�أتي 

للتن�يع  اأب�ظبي  ا�سرتاتيجيـــة  �سمن 

القت�ســـ�دي وي�س�هـــم بتعزيز النم� 

القت�س�دي املعريف يف الإم�رات.

 وق�ل مع�يل ج��ســـم حممد ب�عت�به 

الزع�بـــي، رئي�س دائـــرة امل�لية يف 

اأب�ظبي: »تلعـــب ال�رسك�ت ال�سغرية 

واملت��سطة دوًرا بـــ�رًزا يف القت�س�د، 

ل �سيمـــ� اأنه� ت�س�هم يف تعزيز النم� 

امل�ستدام لإمـــ�رة اأب�ظبي على املدى 

الط�يل، وقد ج�ء اإطالق هذه املب�درة 

�سمن ا�سرتاتيجيـــة ال�ستدامة امل�لية 

امل�ستقبلية اخل��سة بن�، بهدف �سم�ن 

لل�رسك�ت  ال�سي�لـــة  ت�فري  ا�ستمـــرار 

اأب�ظبي،  ال�سغـــرية واملت��سطـــة يف 

ونقّدر يف هذا املجـــ�ل التع�ون الذي 

اأبـــداه �رسك�وؤنـــ� »�سمـــ�ن« و«بنك 

اأب�ظبـــي الأول« لإجن�ز هذه املب�درة، 

واإننـــي علـــى ثقـــة مـــن اأن روؤيتن� 

املت�افقة �ست�سمن جن�ح املب�درة«.

 بدوره، ق�ل حمـــد عبداهلل املحي��س، 

»�سم�ن«:  لــــ  التنفيـــذي  الرئي�ـــس 

جنحـــت دولة الإمـــ�رات يف النه��س 

لتكـــ�ن حم�راً  ال�سّحـــي  بقط�عهـــ� 

ع�مليـــً� للخدم�ت الطبيـــة املتقّدمة 

واحلديثة وهذا مـــ� ك�ن ليك�ن ممكنً� 

لـــ�ل امل�س�هم�ت البـــ�رزة لل�رسك�ت 

الع�ملة يف  واملت��سطـــة  ال�سغـــرية 

هذا القطـــ�ع احلي�ي ..مـــن هن�، ن�ّد 

ان نعرّب عن �سع�دتنـــ� ب�لتع�ون مع 

كل مـــن دائـــرة امل�ليـــة يف اأب�ظبي 

وبنك اأب�ظبي الأول مـــن اأجل �سم�ن 

ا�ستمرارية الأعمـــ�ل وال�سي�لة لأولئك 

امللتزمـــن بحم�ية �سحـــة و�سالمة 

م�اطني ومقيمـــي اأب�ظبي ..كم� اأنني 

على ثقة بـــ�أن هذه املب�درة �ست�ستمر 

يف متكن قط�ع الرع�ية ال�سحية يف 

الإم�رة، والذي يتمّتع بخدم�ت ع�ملية 

اجل�دة، من حتقيـــق اأف�سل م�ست�ي�ت 

النم� امل�ستدام«.

»دو« و »ات�صالت« 

وق�ل �سليم البل��سي الرئي�س التنفيذي 

للتكن�ل�جيـــ� يف دو ان هذه املب�درة 

�ست�فر مروحـــة وا�سعة من خدم�تهم 

لعمالء اإعم�ر من ال�سك�ن وامل�ؤ�س�س�ت 

والتي مت ت�سميمهـــ� خ�سي�سً� لت�فري 

ال�سك�ن  الراحة وتعزيز قـــدرات  �سبل 

واملجتمعـــ�ت والدولة عـــرب تقني�ت 

الت�س�ل.

ومـــن جهته قـــ�ل املهند�ـــس �سعيد 

للرئي�ـــس  الأول  الن�ئـــب  الزرعـــ�ين 

يف  املتحـــرك  اله�تـــف  ل�سبـــك�ت 

اإعم�ر  ان �رساكتهـــم مع  »ات�س�لت« 

العق�ريـــة تعك�س مدى التزامهم بدعم 

الروؤية الر�سيدة حلك�مة دولة الإم�رات 

العربيـــة املتحدة ومبـــ� يتم��سى مع 

روؤيتهم املتمثلة يف ’قي�دة امل�ستقبل 

الرقمي لتمكن املجتمع�ت.

وبدوره ق�ل ال�سيـــد اأحمد املطرو�سي 

من �رسكة اإعم�ر العق�رية »اإن �سم�ن 

بنية حتتية متط�رة خلدم�ت الت�س�ل 

ي�سكل جزءاً ل يتجزاأ من التزام اإعم�ر 

و�ست�سهم  عمالئهـــ�.  جتـــ�ه  امل�ستمر 

مبـــ�درة »تعـــ�ون« يف منح العمالء 

حرية اختي�ر خدمـــ�ت الت�س�ل التي 

تتن��سب مـــع احتي�ج�تهم ف�ساًل عن 

ح�س�لهم على اأف�سل خدم�ت ال�س�ت 

والبي�ن�ت امل�سممة لتلبية املتطلب�ت 

احل�لية وامل�ستقبلية. وتن�سجم اأهداف 

هذه ال�رساكة مع روؤية الإم�رات 2021 

وم�س�ريع التح�ل الذكي يف دبي مم� 

�سي�سهـــم يف تر�سيخ مك�نـــة الدولة 

ك�احدة من اأكـــر دول الع�مل ات�س�ًل 

وا�ستدامة.

اعتماد البروتوكول

اأم� ب�لن�سبة لإجراءات ال�سفر، فيتعن 

على املتط�عن واملطعمن الق�دمن 

من الدول اخل�رساء فح�س PCR عند 

ال��ســـ�ل وفح�ـــس PCR يف اليـــ�م 

ال�س�د�ـــس دون احل�جـــة اإىل احلجـــر 

ال�سحي، بينم� يتعن عليهم اإن قدم�ا 

من دول اأخرى اإجراء فح�س PCR عند 

ال��ســـ�ل واحلجر ال�سحـــي ملدة 10 

اأي�م وفح�ـــس PCR اإ�س�يف يف الي�م 

الث�من.

وي�سم الربت�ك�ل اأي�سً� اإجراءات احلجر 

ال�سحي عند املخ�لطة، اإذ يتعن على 

املتط�عن واملطعمن احلجر ملدة 5 

اأي�م واإجراء فح�ـــس PCR يف الي�م 

الرابع، فـــ�إن ك�نت نتيجـــة الفح�س 

�سلبية، ميكنهم اإنه�ء احلجر.

قرارات حا�سمة 

ومـــن القـــرارات املهمة التـــي �ستتخذ 

اأي�ســـ� اإ�ســـدار تعليمـــ�ت بلـــم �سمل 

الأطف�ل الذيـــن ف�سل�ا عن اأ�رسهم على 

احلدود اجلن�بية مع املك�سيك.و�سي�قع 

ب�يدن على قرار تنفيـــذي ب�إلزام ارتداء 

الكم�مـــ�ت يف امل�ؤ�س�ســـ�ت الفيدرالية، 

وعلى منت و�س�ئل النقل بن ال�لي�ت، 

وهـــ� م� امتنع ترامـــب يف ال�س�بق عن 

فعله.

كم� يعتزم ب�يدن ت�رسيع حملة التلقيح 

�سد وب�ء ك�رون� املتعرة يف بالده.

وك�ن ب�يـــدن ك�ســـف النقـــ�ب يف وقت 

�س�بق هذا الأ�سبـــ�ع عن خطة لتحفيز 

1.9 تريلي�ن دولر،  القت�س�د بقيمـــة 

عـــرب تقدميـــ�ت م�ليـــة وغريهـــ� من 

امل�س�عدات.

مقتل واإ�سابة

واأكد املهجمـــي، »اأن الق�ات امل�سرتكة 

للملي�سي�ت  متت�ليـــة  �سحقت هجم�ت 

اإثرهـــ� خ�س�ئر  احل�ثية تكبـــدت على 

ف�دحة يف العت�د والأرواح وم�قعة اأكر 

من 40 قتيـــال و55 جريح� يف �سف�ف 

احل�ثين«.

واأ�س�ر املهجمي، اأن ت�سعيد امللي�سي�ت 

احل�ثية يف جبهـــ�ت القت�ل مبح�فظة 

احلديـــدة »يعد م�ؤ�رسا خطـــريا لن�سف 

ال�ســـالم  وعمليـــة  الأمميـــة  اجلهـــ�د 

ب�ملح�فظة«.

ويق�د القـــ�ات امل�سرتكة ط�رق �س�لح، 

جنل �سقيق الرئي�س اليمني ال�س�بق، علي 

عبـــد اهلل �س�لح الـــذي ان�سم للتح�لف 

بعد مقتل عمه علـــى يد احل�ثين يف 

2017، ول تخ�سع  اول/دي�سمرب  ك�ن�ن 

هذه الق�ات لهيئة الأرك�ن اليمنية .

وتخ�ســـع حم�فظـــة احلديـــدة لتف�ق 

وقف اإطالق الن�ر الذي وقعته احلك�مة 

ال�رسعية واحل�ثيـــن نه�ية 2018 يف 

�ست�كه�مل. ويتب�دل الطرف�ن الته�م�ت 

ب�س�أن خرق هذا التف�ق.

ارتفاع عدد 

ووجهـــت اللجنة نـــداء ع�جاًل حلك�مة 

مـــن اأجـــل ت�أمـــن املرافـــق ال�سحية 

وت�فـــري و�س�ئل نقـــل م�سح�بة بق�ات 

نظ�ميـــة من اأجل نقل الكـــ�ادر الطبية 

والكـــ�ادر امل�س�عـــدة اإىل امل�ؤ�س�ســـ�ت 

العالجية احلك�مية واخل��سة وال��س�ل 

اإىل اجلرحـــى الع�لقـــن يف من�طـــق 

الإمدادات  ال�ستب�ك�ت وكذلـــك ت��سيل 

الطبية اإىل املرافق التي ت�أوي اجلرحى. 

واو�سحت اأن هن�لك العديد من احل�لت 

التـــي حتتـــ�ج اإىل عمليـــ�ت جراحية 

ع�جلة.

ومنذ، ي�م ال�سبت، ت�سهد مدينة اجلنينة 

ح��رسة غـــرب دارف�ر ا�ستب�ك�ت عنيفة 

ا�ستخدمـــت فيه� قبيلتـــ�ن متن�زعت�ن 

الأ�سلحة الثقيلـــة وقذائف اله�ون، مم� 

اأجـــج املخ�وف من اإع�دة م�سهد احلرب 

الدم�يـــة التي اندلعـــت يف دارف�ر يف 

الع�م 2003 والتـــي راح �سحيته� اأكر 

مـــن 300 األف قتيل و�رسد ب�سببه� نح� 

2.5 مالييـــن معظمهـــم مـــن الأطف�ل 

والن�س�ء ويعي�س�ن ح�لي� يف مع�سكرات 

تفتقد لأب�سط مق�م�ت احلي�ة.

وا�سعة  انتهـــ�ك�ت  احلـــرب  و�سهـــدت 

�سملت عملي�ت اغت�س�ب وحرق م� دع� 

املحكمة اجلن�ئيـــة الدولية ل�ست�سدار 

اأوامر قب�س علـــى عدد من ق�دة النظ�م 

ال�س�بـــق بينهم املعزول عمـــر الب�سري 

الـــذي يقبع ح�لي� يف �سجن ك�بر �رسق 

الع��سمة اخلرط�م يف م�اجهة عدد من 

التهم.

تتهم عدة جه�ت مـــن بينه� املن�سقية 

الن�زحن بع�س  الع�مـــة ملع�سكـــرات 

مك�ن�ت احلك�مـــة النتق�لية ب�لت�اط�ؤ 

مع ملي�سي�ت م�سلحة يف الإقليم.

دبي-و�م:

ك�سفـــت هيئة تنمية املجتمـــع اأن عدد اخلدم�ت 

التي مت تقدميه� لكب�ر امل�اطنن امل�سجلن لديه� 

يف برن�مـــج الرع�ية املنزلية /وليف/ و�سل اإىل 

16،700 خدمة خالل الع�م 2020 .

�سمـــل ذلك اخلدمـــ�ت املعي�سيـــة والجتم�عية 

وال�سحيـــة وخدم�ت الرع�ية ال�سحية واخلدم�ت 

الرتويحية والت�ع�ية والتثقيفية. و عملت الهيئة 

على دمـــج كبـــ�ر امل�اطنن امل�سجلـــن الذين 

يقيم�ن يف الفرتة ال�سب�حية مبفردهم اإىل برامج 

وخدم�ت اأخرى لال�ستف�دة من خرباتهم ومم�ر�سة 

ه�اي�تهم بينم� ان�ســـم اإىل "وليف" خالل الع�م 

امل��ســـي 14 من كب�ر امل�اطنـــن لي�سبح العدد 

الإجم�يل للم�سجلن يف الربن�مج 46 .

وق�ل حريز املر بن حريز، املدير التنفيذي لقط�ع 

التنميـــة والرع�ية الجتم�عيـــة يف هيئة تنمية 

املجتمع اإن الظروف ال�سعبة والتخ�ف�ت ال�سحية 

التي اأح�طت ب�لع�م 2020 ك�ن له� ثقل اأكرب على 

كب�ر امل�اطنن والق�ئمن علـــى رع�يتهم الذين 

�سعـــروا مب�س�ؤولية م�س�عفة جت�ه هذه ال�رسيحة 

املعر�ســـة للخطر وحر�س�ا رغـــم كل التحدي�ت 

على مت�بعتهم ب�سكل حثيث و�سم�ن تلبية ك�فة 

احتي�ج�تهـــم وت�فري خمتلف اخلدمـــ�ت اإ�س�فة 

اإىل احلفـــ�ظ علـــى �سحتهم النف�سيـــة واإبق�ئهم 

على وعي وثق�فة ب�لإجراءات الحرتازية وكيفية 

حم�ية اأنف�سهم".

16700 خدمة قدمتها هيئة 
تنمية �لمجتمع لكبار �لمو�طنين 

في 2020

دبي ـ و�م:

ثّمن �سعـــ�دة الدكتـــ�ر من�س�ر العـــ�ر، رئي�س 

"ج�معـــة حمدان بـــن حممد الذكيـــة"، اجله�د 
ال�ستثن�ئيـــة التـــي بذله� امل�ظفـــ�ن واأع�س�ء 

الهيئتـــن الأك�دمييـــة والإداريـــة اأثن�ء ج�ئحة 

"ك�فيـــد-19" التـــي �رسبت العـــ�مل واأحدثت 
تغيريات جذرية على ك�فـــة امل�ست�ي�ت، م�سيداً 

مب�س�هم�تهـــم القّيمـــة يف حت�يـــل التحدي�ت 

الن��سئـــة اإىل فر�ـــس جديدة لالرتقـــ�ء بج�دة 

التعليم الذكي وتر�سيخ ثق�فة التعلم عند ُبعد.

واأثنـــى �سع�دته على م� اأظهـــره امل�ظف�ن من 

التزام وتف�ٍن خـــالل الأزمة الع�ملية، م�ؤّكداً ب�أّن 

مـــ� حققته اجل�معة من جن�حـــ�ت لفتة ُيعزى 

ب�لدرجـــة الأوىل اإىل تك�تـــف اجله�د امل�سرتكة 

بن فرق العمل التي عملت بجٍد واإخال�س على 

مدار ال�س�عة مل�س�ركة اأجنـــح التج�رب واأف�سل 

املم�ر�س�ت ال�س�منة ل�ستمرارية التعليم.

جامعة حمد�ن بن محمد �لذكية 

تكرم موظفيها تقدير�ً لجهودهم 

�أثناء جائحة »كورونا«

حديقة �لحيو�نات بالعين تطلق موكب �لبطاريق 

�أمام �لزو�ر
�لعني ـ و�م:

اأطلقت حديقة احلي�ان�ت ب�لعن جتربته� 

املج�نية اجلديـــدة "م�كب البط�ريق" يف 

مغ�مـــرة ي�ستمتع فيه� الـــزوار مب�س�هدة 

البط�ريق وهي تتم�ســـى جم�ع�ت وفرادى 

اأم�م احل�س�ر يف �س�حة عر�س الطي�ر لأول 

مرة.

وق�ل مي��س اأحمد القرقز مدير ق�سم رع�ية 

احلي�ان�ت يف حديقـــة احلي�ان�ت ب�لعن 

: اإن البط�ريـــق مـــن الطي�ر التـــي تتميز 

بلط�فتهـــ� وجمـــ�ل حرك�تهـــ� وم�سيته�، 

لذلك �ستك�ن هذه التجربة مليئة ب�ملتعة 

واملرح وال�سع�دة للزوار، وهي املرة الأوىل 

التـــي �سي�س�هد الـــزوار بط�ريق ه�مب�لت 

خ�رج معر�سه�، امن� �ستتم�سى طليقة على 

الع�سب بكل بهجة وحرية.

واأ�س�ف :نحر�س على تعريف املجتمع بهذا 

الن�ع من الطي�ر عن قرب من خالل ق�س�س 

مربي احلي�ان�ت وامل�رسفن على رع�يته�، 

مـــع الج�بـــة علـــى جميـــع ا�ستف�س�رات 

الزوار وت�س�وؤلتهـــم التي تتعلق ببط�ريق 

ه�مب�لـــت وعرو�س تقدميية تغطي جميع 

ج�انب حي�تهـــ� و�سل�كه� وتدعم ر�س�لتن� 

يف �س�ن الطبيعة واحلفـــ�ظ على احلي�ة 

الربية".

وميكن للزوار من جميـــع الفئ�ت والأعم�ر 

ال�ستمت�ع مب�كـــب البط�ريق ي�مي� ابتداًء 

من 15 ين�ير يف ال�س�عة الرابعة والن�سف 

م�س�ًء دون احل�جة حلجز م�سبق، امن� يكفي 

احل�ســـ�ر يف ال�قت املحدد ب�س�حة عر�س 

والتق�ط  ب�لتجربـــة  لال�ستمت�ع  الطيـــ�ر 

ال�س�ر التذك�رية، وذلـــك �سمن الجراءات 

الحرتازية لل�ق�ية من ف�يرو�س ك�فيد-19، 

واإر�ســـ�دات المن وال�سالمـــة املتبعة يف 

حديقة احلي�انـــ�ت ب�لعن ل�سم�ن جتربة 

اآمنة وممتعة جلميع الزوار.

�سرطة دبي تدعو �إلى توخي �لحذر �أثناء �لقيادة 

في �ل�سباب
دبي-و�م:

 دع� العميد �سيـــف مهري �سعيد املزروعي 

مديـــر الإدارة الع�مـــة للمـــرور يف �رسطة 

دبي ال�س�ئقـــن اإىل ت�خي احليطة واحلذر 

اأثن�ء القي�دة يف اأوق�ت ال�سب�ب واللتزام 

بق�اعد الأمـــن وال�سالمـــة، م�ؤكدا �رسورة 

خف�س ال�رسع�ت يف هـــذه الظروف ب�سبب 

عدم و�س�ح الروؤية.

واأ�ســـ�ر العميد املزروعـــي اإىل اأن ال�سب�ب 

الكثيف يعد اأحد اأكر الظ�اهر التي تت�سبب 

يف وق�ع ح�ادث مرورية مروعة على الطرق 

الروؤية،  ال�رسيعة نتيجـــة تدين م�ستـــ�ى 

م��سح� اأن القي�دة يف ال�سب�ب ت�ؤثر �سلب� 

على ال�س�ئقن يف ح�لـــة اإهم�لهم لق�اعد 

اتب�ع  الأمن وال�سالمـــة، والتغ��ســـي عن 

اخلطـــ�ات ال�سليمة للقيـــ�دة يف مثل هذه 

الأجـــ�اء التي ت�ؤدي اإىل كـــ�ارث وح�ادث 

ج�سيمة ل يحمد عقب�ه�.

ولفـــت اإىل اأن القيـــ�دة بحـــذر وانتب�ه اأو 

القيـــ�دة ببـــطء اأو الت�قـــف نه�ئي� وركن 

املركبة خ�رج حـــرم الطريق وب�سكل اآمن، 

كله� اأم�ر قـــد ت�س�عد ق�ئدي املركب�ت يف 

جتنب احل�ادث، مط�لب� ال�س�ئقن ب�رسورة 

ت�خـــي احليطة واحلذر واتبـــ�ع الن�س�ئح 

والإر�س�دات التي تطلقه� اجله�ت املعنية.

و�ســـدد على اأهمية خف�ـــس ال�رسعة وترك 

م�س�فـــة ك�فية بـــن املركبـــ�ت اأكر من 

امل�س�فة العتي�دية، وعدم جت�وز املركب�ت 

الأخرى، وجتنب ال�ق�ف و�سط الطريق يف 

ح�ل التعر�س حل�دث ب�سيط، وجتنب تغيري 

امل�س�رات اإل يف ح�لة ال�رسورة مع اللتزام 

ب�لإ�س�رات الدالة لالنعط�ف، وكذلك اإيق�ف 

املركبة خ�رج حرم الطريق يف ح�لة عدم 

و�ســـ�ح الروؤيـــة وب�سكل اآمـــن م�ستخدم� 

الإ�س�رات الأربعة لتنبيه املركب�ت الق�دمة 

مـــن اخللف، ب�لإ�س�فـــة اإىل عدم ا�ستخدام 

الأ�ســـ�اء الع�ليـــة التـــي تعيـــق الروؤية 

اأ�س�اء  لل�س�ئقن الآخرين، وعدم ا�ستخدام 

اخلطر اأثن�ء القي�دة، وكذلك عدم الن�سغ�ل 

بغري الطريق، وا�ستخدام م�س�ح�ت الزج�ج 

اأثن�ء ال�ســـري على الطرق�ت، والتخل�س من 

البخـــ�ر الذي يرتاكم على زجـــ�ج الن�افذ 

داخل املركبـــة، ب�لإ�س�فـــة اإىل احلذر من 

مف�ج�آت الطريق ك�نهـــ� تلعب دورا كبريا 

يف وق�ع احل�ادث املرورية.

واأ�ســـ�ر اإىل اأن الدوري�ت املرورية �ستكثف 

مـــن ت�اجدهـــ� يف ال�ســـ�ارع اخل�رجيـــة 

لغر�ـــس التنبيه علـــى ال�س�ئقن بتخفيف 

ال�رسعـــ�ت، وكذلك القيـــ�م بعملية م�سح 

على ط�ل امتداد تلك ال�س�ارع ملنع وق�ف 

املركب�ت على كتفي الطريق، والعمل على 

اإبع�ده� اإىل خ�رج حرم الطريق بعيدا عن 

م�س�ر ال�سي�رات ملنـــع تعر�سه� للح�ادث 

ب�لإ�س�فة اإىل الإ�رساف على حت�يل حركة 

ال�س�حن�ت اإىل ال�سرتاح�ت املخ�س�سة له�، 

ومنعهـــ� من ال�سري خـــالل اأوق�ت ال�سب�ب 

لتاليف املخ�طر التي قد ت�سببه� ال�س�حن�ت 

نتيجة القي�دة ببطء.

ال�س�ئقن  العميد �سيف املزروعي،  وط�لب 

ب�تب�ع الن�س�ئح والإر�س�دات التي تطلقه� 

اجله�ت املعنية يف الدولة كي تك�ن طرقن� 

اآمنة، متمني� ال�سالمة للجميع.

وتلقت اإدارة مركز القيـــ�دة وال�سيطرة يف 

الإدارة الع�مـــة للعملي�ت يف �رسطة دبي 

1810 مك�مل�ت ه�تفيـــة فيم� �سجلت 24 

ح�دثً� مروريـــً� بينه� 22 ح�دثـــً� ب�سيطً� 

وح�دثن بليغن، وذلك �سب�ح ام�س الأحد 

من ال�س�عة ال�س�د�سة اإىل ال�س�عة الت��سعة 

�سب�حً�، يف ظل اأج�اء ال�سب�ب التي عمت 

اأرج�ء الإم�رة.

واأو�ســـح العقيـــد تركي عبـــد الرحمن بن 

ف�ر�س، مدير اإدارة مركز القي�دة وال�سيطرة 

يف الإدارة الع�مـــة للعمليـــ�ت يف �رسطة 

دبـــي، اأن املركز �سجل ارتف�عـــً� يف اأعداد 

ال�سب�ب  اإليه ب�سبـــب  الـــ�ردة  املك�مل�ت 

بن�سبـــة 30% �سب�ح ام�س، مق�رنة ب�لفرتة 

ذاته� من �سب�ح ي�م الأحد امل��سي الذي مل 

ي�سهد اأي �سب�ب، حيث بلغ عدد املك�مل�ت 

1275، فيم� مت ت�سجيـــل 26 ح�دثً� بينه� 

ح�دث واحد بليغ.

تلقت 1810 مكالمات و�سجلت 24 حادثاً مرورياً 
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ال�شارقةـ  وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون 

عن فت���ح باب التق���دمي ملنحة 

اإنت���اج الأف���ام الق�شرية �شمن 

»من�شة  م���ن  الرابعة  ال���دورة 

ال�شارق���ة لاأفام«، والتي ت�شل 

قيمتها الإجمالي���ة اإىل 30 األف 

دولر متن���ح للفائزي���ن لإنتاج 

اأفامهم  م�شاري���ع  وا�شتكم���ال 

الق�شرية.

وتدع���و املوؤ�ش�شة �شّناع الأفام 

مت�شمنًا  املنح���ة  لتقدمي طلب 

ملحة عام���ة عن ن���وع الفيلم، 

وحبكته،  وبنيت���ه،  ومو�شوعه، 

و�شخ�شيات���ه، وموقع ت�شويره، 

اإ�شافة اإىل الن�ص الأ�شلي للفيلم 

وج���دول امليزاني���ة والإنت���اج 

كما يتطلب اإرف���اق رابط فيديو 

يت�شم���ن موجزاً عن الفيلم على 

موقع »فيمي���و« اأو »يوتيوب« 

على األ تتج���اوز مدته و ثاث 

دقائق، وي�شم���ح ل�شناع الأفام 

وال�شكل  الفنية  املقاربة  اختيار 

يتما�ش���ى  ال���ذي  واملحت���وى 

وروؤيتهم يف تقدمي املوجز �شواء 

اأكان املخ���رج يتحدث ويو�ّشح 

روؤيت���ه، اأو من خال تقدمي فيلم 

ترويجي »ترايلر«، اأو خمتارات 

من اأعمال �شابقة و�شيتم تقييم 

املتقدم���ن وفق ج���ودة الن�ص 

اإىل جانب مهاراته���م الإبداعية 

تنفيذ  وروؤيته���م يف  والفني���ة 

الفيلم.

والتقدمي للمنح���ة متاح دوليًا 

على اأن يك���ون املوعد النهائي 

لتقدمي الطلبات 7 مار�ص 2021 

وعل���ى األ تتجاوز م���دة الفيلم 

50 دقيقة، و�شيتم عر�ص الأفام 

املنجزة يف الدورات القادمة من 

من�شة ال�شارقة لاأفام.

لاأفام"  ال�شارق���ة  و"من�ش���ة 
مهرجان �شينمائي �شنوي اأطلقته 

لدعم  للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 

امل�شه���د الفن���ي ر يف الإمارات 

واملنطقة املحيطة بها، والعامل، 

من خال توفري من�شة �رضورية 

املعروف���ن  الأف���ام  ل�شّن���اع 

والنا�شئن، واملنتجن، والنقاد، 

والط���اب وقد عمل���ت املن�شة 

منذ ن�شخته���ا الأوىل عام 2018 

على تو�شي���ع براجمها و�شهدت 

املنطقة  من  متزاي���دة  م�شاركة 

والعامل.

و تعر�ص املن�شة اأفامًا اإقليمية 

ودولي���ة خمتارة وف���ق الدعوة 

املفتوح���ة والتي تتناف�ص على 

عدد من اجلوائز يف فئات الأفام 

الوثائقية والتجريبية والروائية، 

الق�شرية منه���ا اأو الطويلة، اإىل 

جان���ب عرو����ص اأف���ام خارج 

امل�شابق���ة وتل���ك احلائزة على 

منح���ة اإنتاج الأف���ام الق�شرية 

والتي لقت اإقب���اًل وا�شعًا على 

امل�شت���وى الإقليم���ي والعاملي 

حيث ا�شتقبلت املن�شة ما يزيد 

عن 500 طلب تقدمي يف املنحة 

من اأكرث من 65 دولة .

ال�شارقةـ   وام:

يقود جممع اللغة العربية يف ال�شارقة 

جهودا كبرية يف تعريف غري الناطقن 

باللغة العربية بلغة ال�شاد من خال 

ا�شتحداث »مركز الل�شان العربي« عام 

2018 ليكون حا�شنا للراغبن بتعلم 

العربية من خمتلف دول العامل وذلك 

جت�شي���دا لروؤية الإم���ارة يف النهو�ص 

باللغة العربي���ة والتاأكيد على دورها 

املحوري يف حتقيق م����رضوع الإمارة 

الثقايف واحل�شاري.

وجنح املجمع عرب بوابة مركز الل�شان 

العربي يف تخري���ج ما يزيد عن 100 

طال���ب وطالبة م���ن دول خمتلفة منذ 

افتتاحه منها الفلبن والهند وباك�شتان 

والولي���ات  وبريطاني���ا  وا�شكتلن���دا 

املتحدة واأملانيا وموري�شيو�ص وال�شن 

ورو�شي���ا واأوكرانيا وبلغاري���ا واإيران 

وكوريا اجلنوبي���ة. و�شعى املركز من 

خال الدورات التي نظمها للمنت�شبن 

اإىل فت���ح املج���ال لتاق���ي الثقافات 

والتعريف بجماليات اللغة العربية من 

خال تعزيز مهارات القراءة وال�شتماع 

الف�شحى  باللغة  واملحادثة  والكتابة 

لغري الناطقن بها مب���ا يخدم تنمية 

مهارات التوا�شل والرتكيز على �شامة 

النطق اىل جانب دمج منت�شبي املركز 

يف جمتمع دولة الإم���ارات واإك�شابهم 

خربة معرفية اإ�شافية.

واأكد الدكتور اأحممد �شايف امل�شتغامني 

الأم���ن العام ملجم���ع اللغة العربية 

بال�شارق���ة اأن �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 

الدكت���ور �شلطان بن حمم���د القا�شمي 

ع�شو املجل����ص الأعلى حاكم ال�شارقة 

قاد ح���راكا ثقافيا �شام���ا ي�شتند يف 

اأ�شا�شاته على اللغة العربية وينطلق 

من ثوابت الهوية العربية والإ�شامية 

التي ت�شكل لغة ال�شاد عمادها .. م�شريا 

اإىل اأن جمي���ع املب���ادرات وامل�شاريع 

التي تبلورت يف اإمارة ال�شارقة ت�شب 

يف م�شلح���ة الرتقاء بواق���ع الثقافة 

العربية وتعزيز ح�شورها بن ثقافات 

العامل.

وق���ال : حر�شن���ا عرب مرك���ز الل�شان 

العرب���ي التابع ملجمع اللغة العربية 

بال�شارقة على ح�شد الطاقات واجلهود 

من اأجل خدمة اللغة العربية وتعريف 

غ���ري الناطق���ن به���ا عل���ى كنوزها 

وخ�شائ�شه���ا واأدواته���ا وعملنا على 

توفري العديد م���ن املن�شات املعرفية 

الداعمة له���م وامل�شاندة خلرباتهم يف 

جمال تعلم اللغ���ة لنكون �رضكاء يف 

مد ج�شور احلوار املبني على املعرفة 

والذي ي�شهم يف راأب الفجوة احل�شارية 

الت���ي ي�شكله���ا غياب الفه���م الكايف 

لثقافتنا وهويتنا العربية لنت�شارك مع 

غري الناطقن بلغتنا م�شرية احل�شارة 

الإن�شانية باأوجهها املختلفة.

ولفت���ح املج���ال اأمام اأك���رب عدد من 

الراغب���ن بتعل���م اللغ���ة العربي���ة 

وال�شتفادة من كنوزها �شملت الدورات 

العدي���د م���ن امل�شتوي���ات بداية من 

»البتدائ���ي« وه���م الأ�شخا�ص الذين 

ميتلك���ون احل���دود الدني���ا للتوا�شل 

با�شتخدام عب���ارات حمفوظة اأو قوائم 

القدرة  ل���ذوي  و«املتو�شط«  متنوعة 

على تركيب اجلمل التي مل ي�شبق لهم 

�شماعها من قبل والإجابة عن املوا�شيع 

املاألوفة واليومية كما �شملت الدورات 

الأ�شخا����ص املتقدمن اأ�شحاب القدرة 

على الو�ش���ف واملقارنة والتعامل مع 

املواد املعقدة يف جمالت اللغة.

ويخو�ص املنت�شبون برناجما تعليميا 

ي�ش���ل اإىل 10 اأ�شابيع للدورة الواحدة 

م�شتفيدي���ن من 30 حما����رضة بواقع 

45 �شاع���ة يخ�ش���ع كل طال���ب فيها 

لمتحان تقييمي وفقا للمهارات التي 

مت تغطيته���ا يف امل�شتوى اخلا�ص به 

وبناء على تلك النتيجة يتقرر انتقاله 

اإىل م�شت���وى اأعل���ى اأو ا�شتم���راره يف 

امل�شتوى نف�شه لينال الطلبة يف ختام 

دوراتهم �شهادات اعتماد تبقى �شاهدة 

عل���ى منجزاتهم خ���ال رحلة التعلم 

التي خا�شوها.

وكان���ت اأوىل دورات املركز قد انطلقت 

يف اأكتوب���ر من العام 2018 وا�شتمرت 

حتى دي�شمرب من العام ذاته مب�شاركة 

ع���دد لفت من غ���ري الناطقن باللغة 

العربية حيث �شجع هذا النجاح املركز 

على تنظيم دورت���ه الثانية يف يناير 

من العام 2019 والتي �شهدت ان�شمام 

منت�شبن جدد بالإ�شاف���ة اإىل الطلبة 

القدام���ى يف كافة امل�شتوي���ات التي 

يتكون منها الربنامج.

ويف �شوء النجاح���ات املتتالية التي 

حققه���ا نظ���م املركز خ���ال دورتيه 

الثالثة والرابعة يف اأبريل و�شبتمرب من 

العام 2019 قدمها نخبة من املدر�شن 

واخل���رباء اللغوين وكان ق���د ا�شتفاد 

م���ن الدورات التي قدمه���ا املركز عدد 

من املوظفن العاملن يف املوؤ�ش�شات 

احلكومية مثل هيئة ال�شارقة لاإذاعة 

والتلفزيون واأكادميية ال�شارقة للفنون 

الأدائي���ة نظرا ل�شاعاته���ا التعليمية 

املرن���ة التي خ�ش�ش���ت لتتنا�شب مع 

طبيعة �شاعات عملهم.

وينطلق املرك���ز بدورته اخلام�شة يف 

يناي���ر اجلاري ويدع���و جميع الطلبة 

اللغة  بتعل���م  املهتمن  واملوظف���ن 

ال���دورات  يف  بالت�شجي���ل  العربي���ة 

الإلكرتوين:  الربي���د  ع���رب  املجاني���ة 

.Registration@alashj.ae
و�شم���ن جه���وده احلثيث���ة للو�شول 

اإىل اأكرب �رضيحة م���ن املنت�شبن اأبرم 

املركز ع���ددا من اتفاقي���ات التعاون 

امل�ش���رتك مع اجلامع���ة الأمريكية يف 

ال�شارقة وجامع���ة هانكوك للدرا�شات 

الأجنبية يف كوري���ا اجلنوبية بهدف 

تب���ادل البعث���ات الطابي���ة وتعزيز 

احلوار الثقايف والعلمي ون�ش����ر اللغة 

العربية ب���ن ال�شغوفن بتعلمها من 

غري العرب.

ال�شارقة � وام:

بح���ث جمل����ص ال�شارق���ة للتعليم خال 

اإجتماع���ه التن�شيق���ي ال���ذي عق���د اأم�ص 

اأفرتا�شي���ا م���ع املركز الإقليم���ي لتنمية 

الطفولة املبكرة تعزيز اجلهود امل�شرتكة و 

التن�شيق يف اإطار الأهداف والغايات التي 

تتكامل يف جمال الرعاية والرتبية ملرحلة 

الطفولة املبك���رة وامل�شاهمة يف حتقيق 

اأهداف التعليم.

ح����رض من جان���ب املجل�ص م���رمي جابر 

ال�شام�ش���ي مدي���ر اإدارة الطفولة املبكرة 

وفريق عملها ومن جانب املركز الإقليمي 

لتنمية الطفولة املبك���رة الدكتورة كفاح 

حداد مدير املركز وفريق عملها.

واأك���دت مرمي جاب���ر ال�شام�ش���ي حر�ص 

املجل�ص عل���ى تعزيز التع���اون وتنمية 

ال�رضاكة مع املركز به���دف تكامل الأدوار 

امل�شرتكة خلدمة الطفولة وتبادل اخلربات 

وال�شتفادة من الإمكانات املتاحة يف هذا 

املجال.

اأبوظبيـ  وام:

جامع���ة  افتتح���ت 

مركز  اأبوظبي  نيويورك 

هياري بال���ون للتميز 

والتعلم  التدري����ص  يف 

الذي يه���دف اإىل تعزيز 

يف  اجلامع���ة  جه���ود 

دعم التمي���ز الأكادميي 

الدرا�ش���ي  وال�شغ���ف 

والبتكار.

ويوفر املركز اأحدث امل���وارد والأدوات يف القطاع 

لأع�ش���اء الهيئة التدري�شي���ة يف اجلامعة لتوفري 

اأ�شاليب تدري�ص وتعلم منظمة و�شاملة مبا ين�شجم 

مع الروؤية التعليمية جلامعة نيويورك اأبوظبي.

وم���ن خال تعاون���ه امل�شتمر م���ع اأع�شاء هيئة 

التدري����ص يف اجلامع���ة وجمموع���ة وا�شعة من 

املتخ�ش�ش���ن داخل اجلامع���ة وخارجها يعمل 

املركز على ا�شتك�شاف منهجيات تعليمية جديدة 

ودرا�شة التوظيف الأف�شل للتكنولوجيا يف التعليم 

اإىل جانب درا�شة اأ�شاليب التدري�ص اجلديدة.

وت�شم���ل الأدوات وبرامج التدري���ب التي يوفرها 

املركز كل م���ا يتعلق بت�شميم الدورات التدريبية 

واملنهجي���ات التعليمي���ة واأ�شالي���ب التدري����ص 

والتكنولوجيا والتقيي���م والتنوع وال�شمولية اإىل 

جانب منهجيات الدعم الطابي والرتقاء مب�شتوى 

املناهج الدرا�شية وتقييم العملية التعليمية.

ويتمحور اهتمام املركز حول ا�شرتاتيجيات ت�شميم 

الدورات التدريبية لدعم العملية التعليمية خال 

الأزم���ات مع الرتكيز على اخلي���ارات املرنة التي 

تتي���ح للطاب اتخاذ القرار باأنف�شهم فيما يتعلق 

بعملية تعلمهم.

وبالإ�شافة اإىل ذلك ت�شاعد موارد املركز وبراجمه 

التعليمية على ن����رض الأدوات الفرتا�شية الازمة 

لإمتام ال���دورات التدريبية عن بع���د حيث تزداد 

اأهمي���ة املرك���ز واخلدمات الت���ي يوفرها نتيجة 

تداعيات »كوفيد - 19« على القطاع التعليمي.

وقالت مارييت وي�شرتم���ان نائب رئي�ص جامعة 

نيوي���ورك اأبوظبي اإن هيئة التدري�ص والقيادة يف 

جامعة نيويورك اأبوظبي اتخذت يف اأبريل 2017 

قرارا باإن�شاء مركز للتدري�ص والتعلم .

ووافق���ت بالإجماع على ت�شميت���ه مركز هياري 

بالون حيث كانت هياري اإحدى موؤ�ش�شي جامعة 

نيويورك اأبوظبي ومعلمة بارعة ومتفانية .
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ال�شارقة للفنون تفتح باب التقديم لمنحة اإنتاج 

الأفالم الق�شيرة

ال�شارقةـ  وام:

اأك���د معايل الدكت���ور عبداهلل بن 

حمم���د بلحيف النعيم���ي وزير 

التغري املناخي والبيئة اأن حماية 

البيئ���ة واحلفاظ عل���ى مواردها 

ا�شتدام���ة  الطبيعي���ة و�شم���ان 

اأولوية  البيولوجي ميثل  تنوعها 

ا�شرتاتيجي���ة لدول���ة الإم���ارات 

والبيئة  املناخي  التغري  ولوزارة 

ويتم العمل عرب منظومة متكاملة 

ت�رضيعية  بني���ة  اإيج���اد  ت�شمل 

متكاملة يتم تطويرها وحتديثها 

ب�ش���كل دائم واإط���اق العديد من 

واملبادرات  والربام���ج  امل�شاريع 

وتعزيز ال�رضاكة مع كافة مكونات 

معدلت  اأعلى  لتحقيق  املجتمع 

احلماية وتقدمي منوذج عاملي يف 

العمل من اأج���ل البيئة ول�شمان 

احلالية  لاأجيال  اأف�شل  م�شتقبل 

واملقبلة.

جاء ذلك خال لقاء مع الأكادميية 

والتكنولوجيا  للعل���وم  العربية 

والنق���ل البحري - فرع ال�شارقة.. 

وال�رضاكة  التع���اون  اآفاق  لبحث 

مع الوزارة لتوظيف كافة قدرات 

الأكادميي���ة وخ���ربات كوادره���ا 

التعليمية من اأجل حماية البيئة 

الأن�شطة التي تت�شبب  واحلد من 

يف التغ���ري املناخ���ي ل�شيم���ا 

البحري  بالن�ش���اط  يتعلق  فيما 

اإ�شاف���ة اإىل احلفاظ على التوازن 

البيئ���ي الدقيق يف مياه اخلليج 

العرب���ي وخلي���ج عم���ان وذلك 

حتقيقًا لروؤيتها يف حماية البيئة 

البحرية وتعزيز املوارد الغذائية 

البحرية والرثوة ال�شمكية وتقدمي 

خدمات البحث العلمي والتطوير.

عدة  التع���اون  اآف���اق  وت�شم���ل 

جمالت اأبرزها التعليم والتدريب 

البحثي���ة  الدرا�ش���ات  وتق���دمي 

املتخ�ش�ش���ة يف جم���ال تطوير 

حماية البيئ���ة البحرية والرثوة 

ال�شمكي���ة والتدري���ب يف جمال 

الإلكرتونية وتطبيقات  الق���درات 

ال���ذكاء ال�شطناع���ي والبيانات 

ال�شخمة لتطوير املوارد البحرية 

الغذائية واحلد م���ن اآثار التلوث 

والنبعاثات ال�شارة.

الجتماع  خ���ال  اجلانبان  واأكد 

حر�شهما عل���ى التعاون لإطاق 

حمل���ة توعية وت�شوي���ق �شاملة 

عموًم���ا  املجتم���ع  لتوعي���ة 

���ا باأهمي���ة  والنا�شئ���ة خ�شو�شً

املحافظة عل���ى البيئة البحرية 

وفر�ص ال�شتثمار الاحمدودة يف 

البحرية  الغذائية  املوارد  تطوير 

والرثوة ال�شمكي���ة ل�شيما �شمن 

ا�شرتاتيجية الدولة لاأمن الغذائي 

الإم���ارات ب�رضيط  حيث تزخ���ر 

�شاحلي متن���وع بيئًيا ومناخًيا 

ي�ش���م خمتل���ف اأن���واع الأحياء 

املائي���ة ويائ���م ب�ش���كل مثايل 

تطوير امل�شاريع ال�شتثمارية يف 

هذا املجال غري اأن الن�شاط الكبري 

لل�شفن التجارية التي يزيد عددها 

على 21،000 �شفينة تتدفق على 

موان���ئ الإم���ارات �شنوًيا يجعل 

من ال����رضوري البحث عن ال�شبل 

املثل���ى ملنعه���ا م���ن الت�شبب 

بتلويث البيئ���ة البحرية وتهديد 

الأمن املائ���ي والغذائي البحري 

للدولة.

وق���ال مع���ايل الدكت���ور عبداهلل 

بلحي���ف النعيم���ي.. " حتظ���ى 

البيئة البحري���ة باهتمام خا�ص 

�شمن ا�شرتاتيجية وجهود الدولة 

والوزارة للعمل م���ن اأجل البيئة 

ملا متثله من اأهمي���ة اقت�شادية 

واجتماعية ل���ذا يتم العمل على 

تعزيز منظوم���ة القت�شاد الأزرق 

كم���ا يت���م اإط���اق العدي���د من 

املبادرات التي ت�شتهدف احلفاظ 

على املوائل الطبيعية وتعزيزها 

الرثوة  م���وارد  ا�شتدامة  وحتقيق 

ال�شمكية".

واأ�ش���ار معالي���ه اإىل اأن الوزارة 

و�شم���ن ا�شرتاتيجيته���ا لتعزيز 

ال�رضاكة مع املوؤ�ش�شات واجلهات 

املعنية  واخلا�ش���ة  احلكومي���ة 

بالقطاع البيئ���ي البحري تعمل 

عل���ى تعزي���ز اجلان���ب العلمي 

ع���رب  والبحث���ي  واملع���ريف 

اجلهات  مع  و����رضاكات  اتفاقات 

املتخ�ش�ش���ة يف ه���ذا املج���ال 

العربية  الأكادميية  اأهمه���ا  ومن 

للعل���وم والتكنولوجي���ا والنقل 

البح���ري بكاف���ة فروعه���ا على 

م�شتوى الوطن العربي وبالأخ�ص 

فرعها يف ال�شارقة والتي تتمتع 

بخربة طويل���ة ووا�شعة يف هذا 

املج���ال به���دف اإيج���اد حلول 

مبتك���رة ل�شم���ان حماية البيئة 

البحرية و�شمان ا�شتدامة تنوعها 

البيولوجي.

من جانبه قال الدكتور اإ�شماعيل 

عبدالغف���ار اإ�شماعيل فرج رئي�ص 

للعل���وم  العربي���ة  الأكادميي���ة 

البحري..  والنقل  والتكنولوجي���ا 

" باعتبارن���ا اإح���دى موؤ�ش�شات 
فاإننا  العربي���ة  ال���دول  جامعة 

مكلف���ون ببناء ال����رضاكات التي 

الق���درات  تطوير  عل���ى  تعم���ل 

القت�شادية لكافة الدول العربية 

وحماية البيئة البحرية كي تبقى 

مورًدا م�شتدامًا لأجيالنا القادمة 

اإل اأن العاق���ة مع دولة الإمارات 

تت�ش���م بخ�شو�شية ا�شتثنائية اإذ 

نلم�ص اهتمامًا ودعمًا ل حمدوداً 

من قيادة الدول���ة و�شانع القرار 

من اأجل حماي���ة البيئة البحرية 

البحري  القطاع  الت���زام  و�شمان 

بكافة املعايري الدولية التي حتد 

من الآثار ال�ش���ارة التي تت�شبب 

يف التغري املناخي وهو ما نوليه 

اهتماًما كبرًيا يف فرع الأكادميية 

يف ال�شارقة والذي يعد الأكرب من 

بن كافة فروعن���ا وي�شاهي يف 

الرئي�ص  املقر  حجمه وجتهيزاته 

يف الإ�شكندرية".

واأ�ش���اف اإن �رضاكتن���ا مع وزارة 

التغرّي املناخ���ي والبيئة بدولة 

الإم���ارات تاأتي لت�شب���ح الذراع 

الأكادمي���ي البح���ري الذي يخدم 

الإم���ارات يف حماي���ة  اأجن���دة 

البيئ���ة البحرية وتطوير ثرواتها 

الطبيعي���ة وموارده���ا ال�شمكية 

ون���رى اأن هذا الأم���ر ي�شاعد يف 

تطوير الأكادميية يف كافة فروعها 

الأخرى باعتبار اأن دولة الإمارات 

تعد من بن اأف�ش���ل القت�شادات 

واأقواه���ا يف املنطق���ة وبالتايل 

فاإننا �شن�شهم يف حت�شن وتطوير 

اأف�شل املمار�شات البيئية البحرية 

ال�شت�شارية  الدرا�ش���ات  و�شنقدم 

التطبيقات  من  للعديد  والعلمية 

واحل���الت التخ�ش�شي���ة الت���ي 

�شيك���ون لها �ش���دى على �شعيد 

العامل ب�شكل �شامل.

من جانب���ه قال الدكت���ور اأحمد 

يو�شف نائب عمي���د كلية النقل 

البح���ري والتكنولوجي���ا - فرع 

للعل���وم  العربي���ة  الأكادميي���ة 

والتكنولوجيا والنقل البحري يف 

ال�شارقة.. " قطعت دولة الإمارات 
اأ�شواطًا طويلة يف جمال التحول 

الرقم���ي يف بنيته���ا التحتي���ة 

مرافقه���ا  ت�شغي���ل  ومنظوم���ة 

البحرية وكذل���ك �شناعة ال�شفن 

الذكية فموانئها م���ن بن الأكرث 

اأمتتة يف العامل ومتتلك �رضكاتها 

املاحية من�شات رقمية متطورة 

ل ت�شاهى .

»التغير المناخي والبيئة« تبحث التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري

تعاون بين مجل�س ال�شارقة للتعليم والمركز 

الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة

»مركز الل�شان العربي«.. نافذة لتعريف العالم بجماليات لغة ال�شاد

»نيويورك اأبوظبي« تفتتح 

مركز هيالري بالون للتميز في 

التدري�س والتعلم
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / بن فاضل لالعامل الكهربائية و امليكانيكية 

ذ م م

رخصة رقم : CN-1019446 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / بن فاضل القابضة ذ م م

 bin fadel holding L.L.C من رشيك اىل مالك

تعديل نسب الرشكاء / بن فاضل القابضة ذ م م

 bin fadel holding L.L.C من %99 اىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف مبارك سيف مبارك فاضل املزروعي 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ م م 

 BIN FADEL ELECTRICAL MECHANICAL  / من  تجاري  اسم  تعديل 

 BIN FADEL بن فاضل لالعامل الكهربائية و امليكانيكية ذ م م اىل –  WORK L.LC

 ELECTRICAL MECHANICAL WORK – SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C بن فاضل لالعامل الكهربائية و امليكانيكية – رشكة الشخص الواحد ذ م م

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / صيدلية مبارك  ذ.م.م

رخصة رقم : CN-1130947 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل مدير / إضافة فاضل سيف مبارك فاضل املزروعي

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / بن فاضل القابضة ذ م م

  bin fadel holding L L C من رشيك اىل مالك

تعديل نسب الرشكاء / بن فاضل القابضة ذ م م 

 bin fadel holding L L C من %99 اىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف مبارك سيف مبارك فاضل املزروعي

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

تعديل اسم تجاري من / MUBARAK PHARMACY L.LC  – صيدلية مبارك ذ م م 

اىل MUBARAK PHARMACY – SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C صيدلية 

مبارك – رشكة الشخص الواحد ذ م م

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / مزايا املتحدة للصيانة العامة

رخصة رقم : CN-1176536 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية اىل رشكة الشخص الواحد  ذ م م

 UNITED MAZAYA GENERAL  / من  تجاري  اسم  تعديل 

 UNITED مزايا املتحدة للصيانة العامة اىل –  MAINTENANCE

 MAZAYA GENERAL MAINTENANCE – SOLE

PROPRIETORSHIP L L C مزايا املتحدة للصيانة العامة – رشكة 

الشخص الواحد ذ م م 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: قمر للنقليات 

العامة 

رخصة رقم: CN - 1148893 قد تقدموا إلينا بطلب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله سعيد عيل سيف 

الشاميس  «100%»

تنازل وبيع/ حذف سعيد عيل سيف محمد  تعديل الرشكاء 

الشاميس

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: أي أم 

اس فيتنس ستيشن

رخصة رقم: CN - 2704974 قد تقدموا إلينا بطلب

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا 

حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو 

االجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / كافترييا شيتني ذ م م 

رخصة رقم : CN-2134881 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل مدير / إضافة فاضل سيف مبارك فاضل املزروعي

bin fadel holding L.L.C   تعديل الرشكاء تنازل و بيع / بن فاضل القابضة ذ م م

من رشيك اىل مالك

 bin fadel holding L.L.C م    ذ م  القابضة  بن فاضل   / الرشكاء  تعديل نسب 

من %99  إىل100٪

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف مبارك سيف مبارك فاضل املزروعي 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ م م 

تعديل اسم تجاري من / CHUTNEY CAFETERIA L.L.C – كافترييا شيتني ذ م 

م اىل CHUTNEY CAFETERIA PROPRIETORSHIP L.L.C كافترييا شيتني – 

رشكة الشخص الواحد ذ م م

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

معدات  لتاجري  كوهينور   / السادة  بان  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البناء ذ م م

رخصة رقم : CN-1079615 قد تقدموا الينا بطلب :

 KOHINOOR BUILDING  / م��ن  ت��ج��اري  اس���م  ت��ع��دي��ل 

EQUIPMENT RENTAL L.L.C  – كوهينور لتاجري معدات البناء 

 EZRIDE MOBILITY ELECTRICAL SCOOTERS ذ م م اىل

RENTAL L.L.C – ازريد موبيليتي لتاجري الدراجات الكهربائية ذ.م.م

تعديل نشاط / إضافة تاجري الدراجات الكهربائية )7730035(

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / تيكنكال رويال اكسلنس لالستشارات النفط 

و الغاز

رخصة رقم : CN-1885081 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / إضافة محمد حسني محمد أبوبكر باحاتم )83.34%(

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / إضافة مريم عيل حمد رسور الشاميس )16.66%(

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف ورثة حميد راشد عيل محمد الشاميس

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية اىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 TECHNICAL ROYAL EXCELLENC OIL & GAS / تعديل اسم تجاري من

اىل  الغاز  و  النفط  لالستشارات  اكسلنس  رويال  تيكنكال   –   CONSULTANCY

 TECHNICAL ROYAL EXCELLENC OIL & GAS    SERvICES L.L.C

تيكنكال رويال اكسلنس لخدمات النفط و الغاز ذ م م 

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: ثري ستار لتجارة 

التمور والفواكة

رخصة رقم: CN - 3777386 قد تقدموا إلينا بطلب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نارص محمد صالح حمد 

الربييك «100%»

عبدالله  ابراهيم  خليل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خلف الحوسني

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

مائل  تربو  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات

رخصة رقم: CN - 2737591 قد تقدموا إلينا بطلب

مسفر  محمد  سعيد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله العامرى  «100%»

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح عمر صالح الجابري

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / مجموعة بن فاضل ذ.م.م

رخصة رقم : CN-1009835 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل مدير / إضافة فاضل سيف مبارك فاضل املزروعي

 bin fadel holding L L   تعديل الرشكاء تنازل و بيع / بن فاضل القابضة ذ م م

C من رشيك اىل مالك
تعديل نسب الرشكاء / بن فاضل القابضة ذ م م 

 bin fadel holding L L C من %99 اىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف مبارك سيف مبارك فاضل املزروعي

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

تعديل اسم تجاري من / BIN FADEL GROUP L.LC  – مجموعة بن فاضل ذ م م 

اىل BIN FADEL GROUP – SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C مجموعة بن 

فاضل– رشكة الشخص الواحد ذ م م

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / سناء لتجارة الرخام  ذ.م.م

رخصة رقم : CN-1028191 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / عادل عبد الله غلوم الهرمودي الشيباين من رشيك اىل مالك

تعديل نسب الرشكاء / عادل عبد الله غلوم الهرمودي الشيباين من %50 اىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف محمد يعقوب محمد مري الخوري

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

لتجارة  تعديل اسم تجاري من / SANA MARBELE TRADING L.LC  – سناء 

 SANA MARBELE TRADING – SOLE PROPRIETORSHIP الرخام    ذ م م اىل

L.L.C سناء لتجارة الرخام  – رشكة الشخص الواحد ذ م م

تعديل نشاط / إضافة اعامل قطع الرخام و الحجر )2396003.1(

تعديل نشاط / إضافة اعامل تبليط االرضيات و الجدران )4330019(

تعديل نشاط / إضافة استرياد )4610008(

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / مركز بلسم الريحان للطب التكاميل
رخصة رقم : CN-2326271 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / ملكه احمد محمد البطران من مالك اىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء / ملكه احمد محمد البطران من %100 اىل 51%

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / إضافة تقوى محمد فضل أبو حالوه )15%(
تعديل الرشكاء تنازل و بيع / إضافة محمد موىس شكرى الوليد )34%(

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية اىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 BALSAM ALRIHAN CENTER FOR INTEGRATIvE / تعديل اسم تجاري من
 BALSAM ALRIHAN اىل  التكاميل  للطب  الريحان  بلسم  مركز   –  MEDICINE
CENTER FOR INTEGRATIvE MEDICINE L.L.C   - مركز بلسم الريحان 

للطب التكاميل ذ.م.م
تعديل عنوان / من أبو ظبي الخالدية001 - 057 - 000 -9  سمو الشيخ طحنون بن 

  433727 محمد ال نهيان اىل أبو ظبي جزيرة أبو ظبي غرب 10 433727 
  سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الهادي  النهر  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN - 17083868 قد تقدموا إلينا بطلب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالسالم محمد حسني 

عثامن الواحدى  «100%»

عيدروس  عبدالله  ح��ذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالقادر الجيالين

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: موبيتيك 

لتجارة الهواتف املتحركة واإللكرتونيات

رخصة رقم: CN - 2812280 قد تقدموا إلينا بطلب

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا 

حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو 

االجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / صالون االكادميية لتصفيف الشعر للسيدات 

فرع أبوظبي - 1

رخصة رقم : CN-1985390 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / إضافة سوسن جني سكوت )100%(

تعديل وكيل خدمات / إضافة طالل محمد عيل احمد بودبس

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف سوسن جني سكوت

تعديل وكيل خدمات / حذف طالل محمد عيل احمد بودبس

تعديل شكل قانوين / من فرع اىل مؤسسة فردية

 ACADEMY LADIES HAIRDRESSING SALON – / تعديل اسم تجاري من

للسيدات  الشعر  لتصفيف  االكادميية  – صالون    BRANCH OF ABU DHABI 1

- فرع أبو ظبي 1 اىل ACADEMY LADIES HAIRDEESSING SALON صالون 

االكادميية لتصفيف الشعر للسيدات

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان السادة / مركز مبارك الطبي  ذ.م.م

رخصة رقم : CN-1102464 قد تقدموا الينا بطلب :

تعديل مدير / إضافة فاضل سيف مبارك فاضل املزروعي

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / بن فاضل القابضة ذ م م

من رشيك اىل مالك  bin fadel holding L L C  

تعديل نسب الرشكاء / بن فاضل القابضة ذ م م 

 bin fadel holding L L C من %99 اىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل و بيع / حذف مبارك سيف مبارك فاضل املزروعي

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 –   MUBARAK MEDICAL CENTER L.LC  / من  تجاري  اس��م  تعديل 

 MUBARAK MEDICAL CENTER – SOLE اىل  م  م  ذ  الطبي   مبارك  مركز 

PROPRIETORSHIP L.L.C مركز مبارك الطبي  – رشكة الشخص الواحد ذ م م

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن و اال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حق او 

دعوى بعد انقضاء هذه املده حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املطورون  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  4تعلن 
األوائل للهندسة واملقاوالت العامة والنقليات

رخصة رقم: CN - 1195470 قد تقدموا إلينا بطلب
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد حسني رشيف أحمد 

السقاف «100%»
أحمد  رشيف  حسني  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

السقاف
فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 
بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

كاريزما  مركز  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للعناية الشخصية للرجال - رشكة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم: CN  -2888988 قد تقدموا إلينا بطلب
 - العامة  للتجارة  سلهم  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

رشكة الشخص الواحد ذ م م
slhm general trading proprietorship

مسلم  عامر  بدر  سيف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الصيعري

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 
بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

تايم  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

سكوير كويف

رخصة رقم: CN - 2460286 قد تقدموا إلينا بطلب

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق عىل هذا االجراء مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل اسبوع من تاريخ نرش هذا 

حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو 

االجراءات املطلوبة.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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14�إعالنات

 : املالك  التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 

التميمي ومشاركوه 

 ب��ن��ر ط��ل��ب ت��ج��دي��د م��دة 

 : التجارية  للعالمة  الحامية 

املودعة بالرقم 154635

: ام يب يس اي يب منطقة  باسم 

حرة ذ. م . م 

وعنوانه : مبني ام يب يس ، الطابق الخامس ، مدينة ديب لإلعالم ، 

اإلمارات العربية املتحدة .

واملسجلة تحت الرقم :154635 بتاريخ 2012/1/8م 

وذلك لتمييز السلع او الخدمات الواقعة بالفئة :38

الحامية نافذة  املفعول ملدة عر سنوات أخري إعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف 2021/3/21 وحتي تاريخ 2031/3/21

 : املالك  التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 

التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنر   

بالرقم  املودعة   : التجارية  للعالمة 

154637

باسم : ام يب يس اي يب منطقة حرة 

ذ. م . م 

وعنوانه : مبني ام يب يس ، الطابق الخامس ، مدينة ديب لإلعالم ، 

اإلمارات العربية املتحدة .

واملسجلة تحت الرقم :154637 بتاريخ 2012/1/8م 

وذلك لتمييز السلع او الخدمات الواقعة بالفئة :42

الحامية نافذة  املفعول ملدة عر سنوات أخري إعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف 2021/3/21 وحتي تاريخ 2031/3/21

 : املالك  التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 

التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنر   

 : التجارية  للعالمة  الحامية 

املودعة بالرقم 154634

باسم : ام يب يس اي يب منطقة 

حرة ذ. م . م 

وعنوانه : مبني ام يب يس ، الطابق الخامس ، مدينة ديب لإلعالم ، 

اإلمارات العربية املتحدة .

واملسجلة تحت الرقم :154634 بتاريخ 2012/1/8م 

وذلك لتمييز السلع او الخدمات الواقعة بالفئة :35

الحامية نافذة  املفعول ملدة عر سنوات أخري إعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف 2021/3/21 وحتي تاريخ 2031/3/21

 : املالك  التسجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  إدارة   تعلن 

التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنر   

 : التجارية  للعالمة  الحامية 

املودعة بالرقم 154633

باسم : ام يب يس اي يب منطقة 

حرة ذ. م . م 

 ، يس  يب  ام  مبني   : وعنوانه 

الطابق الخامس ، مدينة ديب لإلعالم ، اإلمارات العربية املتحدة .

واملسجلة تحت الرقم :154633 بتاريخ 2012/1/8م 

وذلك لتمييز السلع او الخدمات الواقعة بالفئة :16

الحامية نافذة  املفعول ملدة عر سنوات أخري إعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف 2021/3/21 وحتي تاريخ 2031/3/21

منوذج إعالن النر عن التجديد

 : املالك  التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 

التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنر   

 : التجارية  للعالمة  الحامية 

املودعة بالرقم 154636

باسم : ام يب يس اي يب منطقة 

حرة ذ. م . م 

وعنوانه : مبني ام يب يس ، الطابق الخامس ، مدينة ديب لإلعالم ، 

اإلمارات العربية املتحدة .

واملسجلة تحت الرقم :154636 بتاريخ 2012/1/8م 

وذلك لتمييز السلع او الخدمات الواقعة بالفئة :41

الحامية نافذة  املفعول ملدة عر سنوات أخري إعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف 2021/3/21 وحتي تاريخ 2031/3/21
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة �إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�لغاء �إعالن �سابق

�إعالن ت�سفية �سركة �إعالن ت�سفية �سركة �إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�لغاء �إعالن �سابق

�إعالن ت�سفية �سركة

مجان  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لالستشارات الرتاثية

رخصة رقم: cn - 2708643 قد تقدموا إلينا بطلب

إلغاء رخصة

دائرة  مراجعة  االجراء  هذا  عىل  حق  له  من  كل  فعىل 

هذا  نر  تاريخ  من  اسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية 

أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات 

املطلوبة.

نوع الركة: رشكة الشخص الواحد ذ م م

االسم التجاري: كافتيرييا العرقوب - رشكة الشخص الواحد ذ م م

عنوان الركة: العني ، زاخر ، ح/ الصويفي ، وحدة بناية/ سعيد محمد دويالن 

واخرون «متكن العقارية - فرع 1»

cn - 2264207 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الركة:

1 - حل وتصفية الركة.

احمد سامل» كمصفي  والتدقيق «سليامن  للمراجعة  الدرة  السادة/  تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناء  وذلك   2021  /  1  /  10 بتاريخ  للركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2117000078

تاريخ التعديل: 16 / 1 / 2021

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.

 نوع الركة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: اوتو فان ذ.م.م

عنوان الركة: تاجر أبوظبي

cn - 2595994 :رقم القيد يف السجل اقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الركة:

1 - حل وتصفية الركة.

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للركة بتاريخ 

العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك   2021 /  1  /  13

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2124000066

تاريخ التعديل: 16 / 1 / 2021

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.

هوت  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

فيلفرز للمواد الغذائيه

رخصة رقم: cn - 3758111 قد تقدموا إلينا بطلب

إلغاء رخصة

دائرة  مراجعة  االجراء  هذا  عىل  حق  له  من  كل  فعىل 

هذا  نر  تاريخ  من  اسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية 

أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم  
cn-2708651

باالسم التجاري مغسلة سكاي الين االوتوماتيكية بإلغاء 
طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقاً
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نر  تاريخ  من  اسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
هذا اإلعالن وإال فإن الداىرة غري مسؤولة  عن أي حق 
ستستكمل  حيث  امل��دة  هذه  إنقضاء  بعد  دع��وى  أو 

اإلجراءات املذكورة
cn-2708651 /الرقم: دت / ش ت 

cA-2784756 :رقم الخطاب

نوع الركة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: محل اشواق لالقمشة - ذ م م

عنوان الركة: جزيرة ابوظبي - رشق 4-1-0 - وحدة - دائرة التخطيط العمراين 

والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي واخرين

cn 1025913- :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الركة:

1 - حل وتصفية الركة.

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات  كمصفي قانوين للركة بتاريخ 

العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك   2021 /  1  /  14

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2155000705

تاريخ التعديل: 14 / 1 / 2021

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.

نوع الركة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: ساميول اسالم محمد شفيق ملواد البناء ذ م م

عنوان الركة: العني - صناعية العني - بناية / محمد حامد محمد  الشاميس

cn 1752229- :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الركة:

1 - حل وتصفية الركة.

2 - تعيني السادة/ الدره للمراجعة والتدقيق «سليامن احمد سامل»  كمصفي 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناء  وذلك   2021  /  1  /  12 بتاريخ  للركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105000295

تاريخ التعديل: 15 / 1 / 2021

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.

نوع الركة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: النهى ألعامل البالسرت ذ.م.م

عنوان الركة: ليوا - جفن 0 - مبنى السيد سهيل مبارك واخرين.

cn - 2223700 : رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الركة:

1 - حل وتصفية الركة.

قانوين  كمصفي  قانونوين    محاسبون   - ورشكاه  الهاميل  السادة/  تعيني   -  2

للركة بتاريخ 13 / 1 / 2021 وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2155000932

تاريخ التعديل: 14 / 1 / 2021

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: فل كونتاكت 

لتوزيع املالبس واألدوات الرياضية

رخصة رقم: cn - 1512965 قد تقدموا إلينا بطلب

إلغاء رخصة

دائرة  مراجعة  االجراء  هذا  عىل  حق  له  من  كل  فعىل 

هذا  نر  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية 

أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم
cn-2668820

الديون   لتحصيل  املال  عاشور  حسن  التجاري  باالسم     
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقاً
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نر  تاريخ  من  اسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
هذا اإلعالن وإال فإن الداىرة غري مسؤولة  عن أي حق 
ستستكمل  حيث  امل��دة  هذه  إنقضاء  بعد  دع��وى  أو 

اإلجراءات املذكورة
cn-2668820 /الرقم: دت / ش ت

cA-2938050 :رقم الخطاب

نوع الركة: رشكة تضامن

االسم التجاري: رشكة شمس العامرة للمقاوالت العامة

عنوان الركة: العني - صناعية العني - بطحاء الحائر 

املالك: راشد خميس كراز أحمد السبويس - واخرون

cn - 1121643 :رقم القيد يف السجل التجاري

التعديل الذي طرأ عىل الركة:

1 - حل وتصفية الركة.

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للركة بتاريخ 

7 / 1 / 2021 وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

2217E8bfE17b3b4bAA07 لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل: 17 / 1 / 2021

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.
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االثنني 18 يناير  2021-العـدد 14646 
�أخبار و�إعالنات

 تجاوز عدد الإ�سابات ن�سف مليون 

بكورونا في الفلبين

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

بكرى،  رجاء   / املدعوة  فقد 

رقم  سفره  جواز  املغرب  الجنسية 

)4106296FI( الرجاء ممن يعرث 

أو  املغرب  سفارة  إىل  تسليمه  عليه 

إىل أقرب مركز رشطة مشكوراً.

االثنني 18 يناير  2021-العـدد 14646

مانيال ـ )د ب اأ( :

 ذكرت احلكومة الفلبينية اأن اإجمايل عدد حاالت 

االإ�صابة بفريو�س كورونا يف الفلبني جتاوز ن�صف 

مليون حالة اأم�س ، منذ حوايل عام من ورود اأنباء 

عن اأول حالة اإ�صابة يف البالد.

و�صجلت وزارة ال�صحة 1895 حالة اإ�صابة جديدة، 

مما يرفع اإجمايل عدد حاالت االإ�صابة املوؤكدة اإىل 

500 األف و577 حالة.

واأ�صافت الوزارة اأنـــه مت ت�صجيل 11 حالة وفاة 

اأخرى، مما يرفع ح�صيلة الوفيات اإىل 9895 .

وتعافى حـــوايل 5868 مري�صا اآخر من الفريو�س 

اأم�س ، مما يرفع اإجمايل عدد املتعافني اإىل 465 

األفا و991 حالة.

 واأ�صافـــت الوزارة اأن تلك االأرقـــام متثل 1ر%93 

من هوؤالء الذيـــن اأظهرت االختبـــارات اإ�صابتهم 

بالفريو�س يف خمتلف اأنحاء البالد.

وكان م�صوؤولو ال�صحة قد توقعوا زيادة يف حاالت 

االإ�صابـــة بفريو�س كورونـــا يف البالد يف اأعقاب 

اأعياد امليالد )الكري�صما�س( والعام اجلديد.

وكانت الفلبني قد مددت اجلمعة، احلظر املفرو�س 

علـــى دخول القادمني اإليها من اأكرث من 30 دولة 

توجد فيها �صاللة اأكرث عدوى من فريو�س كورونا، 

بعد ظهورها الأول مرة يف بريطانيا.

وقال املتحدث الرئا�صي هاري روك اإن احلظر كان 

مـــن املفرت�س اأن ينتهي يوم اجلمعة لكنه �صوف 

يظل �صاريا االآن حتى نهاية ال�صهر اجلاري "للحد 

من انت�صار ال�صاللة املتحورة يف البالد".

وقـــال يف بيـــان " الدول التي �صـــوف يتم حظر 

دخول امل�صـــافرين منها هى بريطانيا ، الدمنارك 

، اأيرلندا ، اليابان ، اأ�صـــرتاليا ، اإ�رسائيل ، هولندا ، 

ال�صـــني ، هونغ كونغ ، �صوي�رسا ، فرن�صا ، اأملانيا 

، اأي�صلندا ، اإيطاليا ، لبنان ، �صنغافورة ، ال�صويد ، 

كوريا اجلنوبية ، جنوب اإفريقيا ، كندا ، اإ�صـــبانيا 

والواليـــات املتحدة والربتغـــال والهند وفنلندا 

والرنويج واالأردن والربازيل والنم�صـــا وباك�صتان 

وجامايكا ولوك�صمبورج وعمان ".

و�صوف يتم ال�صـــماح للفلبينيني من هذه الدول 

بالعـــودة اإىل بالدهـــم، ولكن �صـــيتعني عليهم 

اخل�صوع حلجر �صحي �صـــارم ملدة 14 يوما يف 

من�صـــاأة حتى لو كانون يحملون �صهادة اختبار 

تفاعل البوليمرياز املت�صلل العك�صي "اأر تي -بي 

�صي اأر " للك�صف عن الفريو�س �صلبية.

بوداب�ست ـ )د ب اأ( :

 ت�صتمر املجر يف ترحيلها ال�صامل للمهاجرين 

دون مراجعة كل حالة على حدة، بعد �صهر من 

قرار حمكمة العدل االأوروبية باأن هذه املمار�صة 

غري قانونية.

قـــال اأندرا�س ليدرر بلجنة هل�صـــنكي املجرية 

حلقوق االإن�صـــان، وهي منظمـــة غري حكومية، 

اأم�س اإنه منذ �صـــدور احلكم يف 17 كانون اأول/ 

دي�صـــمرب، اأجربت �رسطة احلدود اأكرث من 3 اآالف 

مهاجر على عبور احلدود اإىل �رسبيا دون منحهم 

اإمكانية تقدمي طلب للجوء.

وذكـــر ليـــدرر اإن "حقيقـــة اأن �رسطـــة احلدود 

املجرية ال تزال جتري عمليات ترحيل بعد �صهر 

من �صـــدور حكم حمكمة العدل االأوروبية، تعد 

انتهاكا �رسيحا للقانون".

واأ�صاف اأنه "المر م�صني اأن ت�صتمر االأمور بهذه 

الطريقة".

وق�صـــت حمكمة العـــدل االأوروبية اأنه برتحيل 

املهاجريـــن دون فح�س كل حالـــة على حدة، 

وتطبيق ال�صمانات املنا�صبة، تنتهك املجر قانون 

اللجوء االأوروبي ومبداأ عدم االإعادة الق�رسية.

وبداأت املجر عمليات ترحيل �صاملة يف خريف 

عام 2015 ، عندما �صـــيد رئي�س الوزراء فيكتور 

اأوربان �صـــياجًا معدنياً علـــى طول احلدود مع 

�رسبيا.

طهران ـ )د ب اأ( :

 اتهم وزير اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف 

كاًل من اأملانيا وفرن�صـــا وبريطانيا بعدم فعل 

�صيء للحفاظ على االتفاق النووي لبالده.

وكتب ظريف على ح�صـــابه علـــى موقع تويرت 

:"قادة الـــدول االأوروبية الثالث - التي حتتاج 

اإىل التوقيعـــات واالإذن من وكالء مكتب مراقبة 

االأ�صـــول االأجنبية يف الواليات املتحدة للوفاء 

بالتزاماتهم مبوجب االتفاق النووي - مل يفعلوا 

�صيئا للحفاظ على االتفاق".

واأ�صاف :"االتفاق النووي ال يزال على قيد احلياة 

بف�صل اإيران ولي�س الدول الثالثة".

وكانـــت وزارة اخلارجيـــة يف كل مـــن اأملانيا 

وفرن�صا وبريطانيا اأعربت اأول اأم�س عن "القلق 

البالغ" بعـــد اأن اأعلنت اإيران عن ا�صـــتعدادها 

لت�صـــنيع معدن اليورانيـــوم، يف انتهاك جديد 

لالتفاق النووي لعام 2015 .

وقالت الدول الثالثـــة يف بيان اإن "علينا حث 

اإيران ب�صـــورة مكثفة على وقف هذا الن�صـــاط 

وا�صـــتئناف التزاماتها باالتفـــاق النووي على 

الفور، اإن كانت جادة يف احلفاظ على االتفاق".

وكانت اإيـــران بـــداأت فعليا زيادة تخ�صـــيب 

اليورانيوم لن�صبة ت�صل اإىل 20 %، رغم اأن االتفاق 

النووي ين�ـــس على منع اإيران من تخ�صـــيب 

اليورانيوم بن�صبة تزيد عن 67ر3 % .

برلني ـ )د ب اأ( :

تعتزم واليات اأملانية عديدة اتخاذ اإجراءات اأكرث 

�رسامة مع راف�صي احلجر ال�صحي.

وكتبت �صـــحيفة "فيلت اآم زونتاج" االأملانية 

ال�صادرة اأم�س ا�صتناداً اإىل عملياتها لال�صتق�صاء 

الذاتى اأن هذه الواليات تعتزم اإىل جانب فر�س 

الغرامات املالية الكبرية على راف�صـــي احلجر 

فر�س االإيداع الق�رسي يف بع�س االأماكن املركزية 

يف احلاالت الق�صوى م�صتقباًل.

وذكرت ال�صـــحيفة اأن هذه االإجراءات �صت�رسي 

على االأ�صخا�س الذين يتجاهلون االأمر الر�صمي 

بعزل اأنف�صـــهم لفرتة من الوقت ب�صبب اإ�صابة 

حمتملـــة اأو فعلية بفريو�س كورونا، وميكن يف 

حال تكرار االنتهاك اأو الرف�س اأن يتم و�صـــعهم 

حتت االإ�رساف لفرتة معينة من الوقت بناء على 

قرار من الق�صاء.

وكان قد اأُْعِلَن اأن والية �صك�صونيا تعتزم قريبًا 

ت�صغيل موؤ�ص�صـــة الإيداع راف�صي احلجر، وكانت 

وزيـــرة ال�صـــحة يف الوالية، بيـــرتا كوبينج، 

اأو�صـــحت يف ربيع 2020 اأن مثـــل هذا االإجراء 

�صيكون الو�صيلة االأخرية.

جاكرتا ـ )د ب اأ( :

 ا�صـــتخرجت فرق البحث االإندوني�صـــية اأربع 

جثث اأخرى، بعد انهيارين اأر�صيني، �رسبا اإقليم 

"جاوة الغربية"، قبل اأكرث من اأ�صبوع، مما رفع 
ح�صيلة الوفيات اإىل 29 �صخ�صًا، طبقا ملا ذكره 

اأحد امل�صوؤولني اأم�س .

وقـــال راديتيا جاتي، املتحدث با�صـــم الهيئة 

الوطنية ملواجهة الكوارث اإن 11 �صخ�صًا مازالوا 

مفقودين، حيث عرقلت االأمطار الغزيرة وخماطر 

حـــدوث املزيد من االنهيارات االأر�صـــية عملية 

البحث.

واأ�صاف "هناك �صـــقوق يف العديد من املواقع، 

التـــي حدثت بهـــا االنهيارات االأر�صـــية، طبقا 

للهيئة، لذلك يتعني اأن يتوخـــى فريق االإنقاذ 

امل�صرتك احلذر، عندما يقوم باإجالء ال�صحايا".

وكان انهياران اأر�صـــيان قـــد وقعا يف منطقة 

"�صوميداجن" يف التا�صع من كانون ثان/يناير 
يف اأعقاب �صقوط اأمطار غزيرة.

ووقع االنهيار االر�صي االأول يف ال�صاعة الرابعة 

م�صـــاء. ووقع انهيار اأر�صي اآخر بعد ذلك بثالث 

�صاعات، ودفن املزيد من االأ�صخا�س، من بينهم 

عمـــال اإغاثة، كانوا يعملون علـــى اإنقاذ اأرواح 

قرويني دفنهم االنهيار االأر�صي االأول.

ونزح 1020 �صخ�صًا على االأقل منذ ذلك احلني.

وقال املتحـــدث اإن فرق البحث واالإنقاذ ن�رست 

معدات ثقيلة للم�صاعدة يف البحث.

ويف مكان اآخر، وردت اأنباء عن املزيد من حاالت 

الوفاة ب�صبب �صقوط اأمطار غزيرة على اأجزاء من 

البالد.

وتويف خم�صة اأ�صـــخا�س على االأقل، وفقد اآخر 

ونزح 500 بعد في�صـــانات وانهيارات اأر�صـــية 

�رسبت مدينة مانادو باإقليم "نورث �صوالوي�صي" 

اأول اأم�س .

طوكيو ـ )د ب اأ( :

 اأعلنت اليابان اأم�س ت�صجيل 5751 حالة اإ�صابة 

يومية جديدة بفريو�س كورونا، حتى ال�صـــاعة 

0630 م�صاء ح�صب التوقيت املحلي.

وذكرت هيئـــة االذاعة والتلفزيون اليابانية )اإن 

اإت�س كيه(، اإن احل�صـــيلة اجلديدة ترفع اإجمايل 

عدد االإ�صـــابات يف البـــالد اإىل 331 األفًا و248 

حالة. كما اأعلن م�صوؤولو ال�صحة عن ت�صجيل 44 

حالة وفاة جديدة، لريتفع بذلك العدد االإجمايل 

للوفيات اإىل 4533.

على �صـــعيد مت�صـــل، اأكدت حكومة العا�صمة 

اليابانيـــة طوكيو اأم�س، ت�صـــجيل 1592 حالة 

اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا، وذلك يف خام�س 

يوم تتجاوز فيه ح�صيلة اال�صابات األف حالة، 

بح�صب هيئة االذاعة والتلفزيون اليابانية.

وبذلك يبلغ اإجمايل حاالت اال�صـــابة بفريو�س 

كورونا يف طوكيو 85 األفًا و470 حالة.

اإ�سالم اآباد ـ )د ب اأ( :

 ذكر م�صـــوؤولون اأم�س اأن مت�صلق اجلبال االأ�صباين ال�صهري، �صريجيو 

مينجوتي تويف، بينما كان يت�صـــلق قمة »كيه2« وهي ثاين اأعلى 

قمة يف العامل.

وقال كرار حيدري، �صـــكرتري نادي جبال االألب يف باك�صتان  لوكالة 

االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( »و�صلت مروحية ع�صكرية اإىل مع�صكر قاعدة 

اجلبل جللب جثة مت�صلق اجلبال«. ويتم نقل اجلثة اإىل اإ�صالم اآباد.

واأ�صـــاف اأن مينجوت كان اأحد اأفراد البعثة لل�صعود اإىل قمة اجلبل 

اخلطري خالل ال�صتاء. و�صـــقط على بعد حوايل 800 مرت يف �صدع، 

بينما كان عائدا اإىل مع�صكر القاعدة.

ويقع جبـــل »كيه2« الذي يبلـــغ ارتفاعه 8611 مرتا يف �صـــمال 

باك�صتان، بالقرب من احلدود مع ال�صني.

ويعترب ت�صـــلق جبل »كيه2« اأكرث حتديا عن ت�صلق اأعلى قمة يف 

العامل، وهي قمة جبل اإفر�صت.

ففي اآب/اأغ�صط�س 2008، لقي 11 مت�صلق جبال حتفهم ب�صبب انهيار 

جليدي على جبل كيه2، وهي واحدة من اأ�صـــواأ املاآ�صـــي يف تاريخ 

ت�صلق اجلبال.

المجر توا�سل انتهاك قواعد اللجوء برغم حكم محكمة 

العدل الأوروبية

مهاجماً األمانيا وفرن�سا وبريطانيا

ظريف : لم تفعلوا �سيئاً للحفاظ على التفاق النووي

وليات األمانية تعتزم اتخاذ اإجراءات اأكثر �سرامة مع راف�سي 

الحجر ال�سحي

فرق البحث ت�ستخرج المزيد من الجثث بعد انهيارين 

اأر�سيين في اإندوني�سيا

اليابان: ت�سجيل 5751 اإ�سابة يومية جديدة بكورونا

وفاة مت�سلق جبال اأ�سباني �سهير في باك�ستان

3٫37 مليون اإ�سابة في بريطانيا 

والوفيات 88 األفاً و747
لندن ـ )د ب اأ( :

 و�صل اإجمايل االإ�صابات املوؤكدة بفريو�س كورونا 

امل�صـــتجد يف اململكة املتحدة اإىل 37ر3 مليون 

حالة اإ�صابة حتى ال�صاعة 0730 من �صباح اأم�س 

بتوقيت لندن، بح�صب ما اأظهرته بيانات جامعة 

جونز هوبكنز ووكالة بلومربج لالأنباء.

ووفقـــا للبيانات، بلـــغ اإجمايل عـــدد الوفيات 

املرتبطة بفريو�س كورونا يف البالد 88 األفًا و747 

حالة. واأ�صارت البيانات اإىل تعايف 7862 �صخ�صًا 

من مر�س كوفيد-19 الذي ي�صببه فريو�س كورونا.

و�صـــجلت اململكة املتحدة اأول حالة اإ�صابة يف 

البالد قبل نحو 50 اأ�صبوعا.

لإعالناتكم 

بالوحدة:

 هاتف: 

 024488400

فاك�س: 

024488201
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الإمارات العربية المتحدة

وزاة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزاة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزاة العدل

مدير الخدمات الق�ضائية
محمد ح�سين اأمين المال

مدير الخدمات الق�ضائية
محمد ح�سين اأمين المال

مدير الخدمات الق�ضائية
مكتب التنمية ال�سناعيةمحمد ح�سين اأمين المال
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اسم الرشكة: سن ست لتأجري السيارات ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم 210 ملك عبدالرزاق عيل حسن الزرعوين - الرقه.

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة.
رقم القيد بالسجل التجاري: 1146002

رقم الرخصة: 718861
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي اتش اي ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

تاريخ القرار: 29 / 11 / 2020
تاريخ تصديق القرار: 29 / 11 / 2020

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 914  
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ديرة بور سعيد  - هاتف: 2973060 - 4 - 971 
فاكس: 2973071 - 4 - 971 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: اتش اي ام لتدقيق الحسابات

العنوان: مكتب رقم 914  ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ديرة بور سعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل 

لتدقيق  اعاله  املذكور  املصفي   وبتعيني  السيارات ش.ذ.م.م  لتأجري  أعاله  سن ست  املذكورة  الرشكة 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

تاريخ القرار: 29 / 11 / 2020

تاريخ تصديق القرار: 29 / 11 / 2020

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله  هاتف: 

2973060 - 4 - 971  فاكس: 2973071 - 4 - 971 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

االثنني 18 يناير  2021-العـدد 14646 االثنني 18 يناير  2021-العـدد 14646

 حكومة دبي

اقت�ضادية دبي

 حكومة دبي

اقت�ضادية دبي

 دائرة التنمية االقت�ضادية دائرة التنمية االقت�ضادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14646 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 18 ÚæK’G á°VÉjôdG

¿OQC’G

âjƒµdG

¿GOƒ°ùdG

øjôëÑdG

 ¬àHÉ°UEG á©«ÑW Oóëj ¢ùjô£dG

∫Ó¡dG ô«gÉªéd

áeÉæªdG ™e G kô«ãe k’OÉ©J ´õàæj óëdG

 º«c ™e πëd ∫ƒ°UƒdG ∫hÉëj ô°üædG

√ó≤Y AÉ¡fE’

 ÈcC’G ¬MƒªW ¿CG ,∫Ó¡dG ÖY’ ¢ùjô£dG RGƒa ócCG

 kGÒ°ûe ,≥≤– Ée ƒgh º«YõdG ¢ü«ª≤H Ö©∏dG ¿Éc

 ‘É©à∏d ´ƒÑ°SC’ êÉà–h á£«°ùH ¬àHÉ°UEG ¿CG ¤EG

.á«YÉª÷G äÉÑjQóà∏d IOƒ©dGh

 èeÉfÈd  äÉëjöüJ  ‘  ¢ùjô£dG  RGƒa  ∫Ébh

 :ájOƒ©°ùdG  á«°VÉjôdG  äGƒæ≤dG  ÈY  "á«fGƒjódG"
 ´ƒÑ°SCG  ¤EG êÉàMCGh á£«°ùH »àHÉ°UEG ,ˆ óª◊G"
 IOƒ©∏d  GõgÉL  ¿ƒcCÉ°Sh  ,áHÉ°UE’G  øe  ‘É©à∏d

."‹Ó¡dG ≥jôØ∏d äÉjQÉÑŸGh á«YÉª÷G äÉÑjQóà∏d

 IóL »∏gCG ΩÉeCG ¬JGQÉÑe ‘ ∫Ó¡dG iƒà°ùe øYh

 »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdG á©°ûŸG Iôgƒ÷ÉH

 IGQÉÑe" :±É°VCG ,…Qhó∏d 13`dG ádƒ÷G ƒµ«°SÓµH

 4  ôNBG  ‘  ÉæJ’OÉ©àH  Éæd  çóëj  Éeh  ,áÑ©°U

 Oƒ©æ°Sh ,QhO ¬d ¥ÉgQE’Gh ,ÉbÉØNEG ¢ù«d äÉjQÉÑe

."ˆG ¿PEÉH π°†aCGh iƒbCG

 øeR òæe ‹Óg ÉfCGh ,º«YõdG ƒg º«YõdG" :QÉ°TCGh

 óª◊Gh ÈcC’G »MƒªW ¿Éc ∫Ó¡∏d ‹É≤àfGh πjƒW

."ˆG ¿PEÉH π°†aC’ÉH ∫Ó¡dG ÒgÉªL óYCGh ,≥≤– ˆ

 ,áeÉæŸGh ó◊G áªb (2/2) »HÉéjE’G ∫OÉ©àdG º°ùM

 …Qhód  6  ádƒ÷G  ΩÉàN  ‘  ,âÑ°ùdG  ∫hC’G  ¢ùeCG

.RÉàªŸG óªM øH öUÉf

 ™ØJQG Éªc ,•É≤f 8 ¤EG ∂dòH √ó«°UQ ó◊G ™aQh

.á£≤f 11 ¤EG áeÉæŸG ó«°UQ

 øe á©FGQ Iójó°ùJ ó©H ,∫hC’G ±ó¡dÉH ó◊G Ωó≤Jh

 áaÉ°ùe øe ,38 á≤«bódG  ‘ ,ÜÉgƒdG  óÑY óªfi

.Ió«©H

 •ƒ°ûdG ∫ÓN ,IGQÉÑŸG AGƒLCG ¤EG Iƒ≤H áeÉæŸG OÉYh

 ±óg πé°Sh ,ó◊G ™LGôJ ¬«a π¨à°SG …òdG ,ÊÉãdG

 …Qƒ°ùdG á«°SCGQ ≥jôW øY ,56 á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG

.ôeÉY AGöSEG

 ,áeÉæŸG ídÉ°üd AGõL á∏cQ IGQÉÑŸG ºµM Ö°ùàMGh

 óÑY …ó¡e ºLÉ¡ŸG  É¡æe  RôMCG  ,64 á≤«bódG  ‘

.Ωó≤àdG ±óg QÉÑ÷G

 âbƒdG  øe  ,IÒNC’G  ÊGƒãdG  ≈àM  ó◊G  ô¶àfGh

 ∫OÉ©àdG ±óg πé°Sh ,™FÉ°†dG øe ’óH Ö°ùàëŸG

 á«°SCGôH ,QÉªZƒH óªMCG ,Ωó≤àŸG ™aGóŸG ≥jôW øY

.Iõ«‡

 …QƒµdG øe ¢üîà∏d ∑ôëàdÉH öüædG IQGOEG  äCGóH

 ‘ É«dÉM  óLGƒàj  …òdG  ,≥jôØdG  ÖY’  ,ƒ°S  º«c

 ‘ πeÉc ™£≤d ¢Vô©J ¿CG ó©H ,êÓ©dG »≤∏àd √OÓH

.(Ωó≤dG IôNDƒe) ¢ù∏«cCG ôJh

 ∫hÉ–  IQGOE’G  ¿CG  öüædÉH  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ócCGh

 .√ó≤Y AÉ¡fEG πLCG øe º«c ™e π◊ ∫ƒ°UƒdG

 πLCG øe º«c ™e É¡JÉKOÉfi IQGOE’G äCGóH" :∫Ébh

 ÖYÓdG ¿CG É°Uƒ°üN ,Úaô£dG ≈°Vôj π◊ ∫ƒ°UƒdG

 øe  ‘É©à∏d  ô¡°TCG  6  ÜQÉ≤j  Ée  IóŸ  êÉàëj

."áHÉ°UE’G

 π«é°ùJ øe ÉææµÁ π◊ ∫ƒ°UƒdG ∫hÉëæ°S" :™HÉJh

 π°ûa ∫ÉM ‘ ≈àM ,º«c øY É°VƒY »ÑæLCG ÖY’

."á«dÉŸG IAÉØµdG IOÉ¡°T ≈∏Y ≥jôØdG

 öüædG ¤EG π≤àfG ób ,ÉeÉY 28`dG ÖMÉ°U º«c ¿Éch

 …OÉf øe ÉeOÉb ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S ‘

.Úª°SƒŸ óàÁ ó≤©H ,…QƒµdG …Gófƒ«g ∂Ñfƒ«L

ájOƒ©°ùdG

 áé«àæH ,IÈ£Y πeC’G √Ò¶f ≈∏Y ïjôŸG Ö∏¨J

 OÉà°S  ≈∏Y  ,âÑ°ùdG   ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,(0-2)

 äÉjQÉÑe  øª°V  ,¿ÉeQO  ΩCG  ‘  AÉbQõdG  Iôgƒ÷G

.ÊGOƒ°ùdG …QhódG øe ™HGôdG ´ƒÑ°SC’G

 á≤«bódG ‘ Ú°ùM ‹hõ÷G ,ïjôŸG á«FÉæK πé°Sh

.(89) á≤«bódG ‘ ¢VƒY …óLhh ,(44)

 É«∏à©e  ,•É≤f  10  ¤EG  √ó«°UQ  ïjôŸG  ™aQh

 øY IóMGh á£≤f ¥QÉØH ,Iôe ∫hC’ Ö«JÎdG IQGó°U

.πMÉ°ùdG ∫Ógh »æWƒdG ΩƒWôÿG

 ájƒ«M  π°†ØH  áfRGƒàe  IGQÉÑe  ïjôŸG  Ωóbh

 øjódG  AÉ«°V  §°SƒdG  »FÉæK  á°UÉNh  ,¬Wƒ£N

.Üƒ≤©j êÉàdGh Üƒéfi

 øe  á°UÉN  ,Ió«L  IGQÉÑe  IÈ£Y  πeC’G  Ö©dh

 øe ≈fÉY ¬æµdh ,∫É©dG óÑYh ¬dƒa öSÉj ÖfÉL

.Ωƒé¡dG ‘ á∏µ°ûe

 ïjôŸG ™°†j ¿CG …ÒJ ∞«°S OÉc (8) á≤«bódG ‘h

 ø°ùM ¢SQÉ◊G øµd Iƒ≤H IôµdG Oó°Sh ,áeó≤ŸG ‘

.IôµdG ó°U ™°Tƒj

 ‹hõ÷G πé°S ,á≤«bóH ∫hC’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f πÑbh

 ájƒb  Iójó°ùJ  øe  ïjôª∏d  Ωó≤àdG  ±óg  Ú°ùM

.IÈ£Y πeC’G ∑ÉÑ°T âæµ°S

 ≥dCÉJh ,¬Jô£«°S ïjôŸG π°UGh ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h

 ÜÉ©dC’G  ™fÉ°Uh  ¿ÉeOôc  Ö©°üe  âa’  πµ°ûH

.É‚ÉH óæjh ódƒfQCG »æ«cQƒÑdG

 πÑb  ÊÉãdG  ±ó¡dG  áaÉ°VEG  ‘  ïjôŸG  í‚h

 »àdG ,¢VƒY …óLh Iójó°ùJ ó©H ,á≤«bóH ájÉ¡ædG

.™°Tƒj ≈eôŸ ≈æª«dG ájhGõdG â≤fÉY

 ,…óæ°T  »∏gCG  ≈∏Y  ±QÉ°†≤dG  áWöûdG  Ö∏¨J

.É¡JGP ádƒ÷G øª°V ,(0-1) áé«àæH

 ¬ªLÉ¡e  ,±QÉ°†≤dG  áWöûdG  ±óg  πé°Sh

.(46) á≤«bódG ‘ øjOƒL »µ«d …Òé«ædG

 Éª«a ,•É≤f 4 ¤EG ó«°UQ ±QÉ°†≤dG áWöûdG ™aQh

.•É≤f 6 óæY …óæ°T »∏gCG ó«°UQ óªŒ

 ïjôe  √Ò¶f  ≈∏Y  »∏bhOÉc  ∫Óg  Ö∏¨J  Éªc

 ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,(0-1) áé«àæH ,öTÉØdG

 á«fGOƒ°ùdG  áª°UÉ©dÉH  OGó°T/º«∏M  OÉà°S  ≈∏Y

 øe  ™HGôdG  ´ƒÑ°SC’G  äÉjQÉÑe  øª°V  ,ΩƒWôÿG

 ,»∏bhOÉc ∫Óg ±óg πé°Sh .ÊGOƒ°ùdG …QhódG

.IôM á∏cQ øe ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ øjOÉL —ÉØdG

 Éªæ«H ,•É≤f 5 ¤EG √ó«°UQ »∏bhOÉc ∫Óg ™aQh

.•É≤f 4 óæY öTÉØdG ïjôŸG óªŒ

»fGOƒ°ùdG …QhódG IQGó°U ∞£îj ïjôªdG±QÉ°†≤dG áWô°ûdG ΩÉeCG §≤°ùj …óæ°T »∏gCG

´ƒ£ªdG QóH ºYój âjƒµdG Öîàæe 

»∏gCÓd ÉHô¡c ∫É≤àfG øe CGôÑàj ƒ«°SÉæjEG..OGDƒa º°V »a ÖZôj »∏gC’G :¿’ƒW

 Ö≤∏H äGóMƒdG Åæ¡j …ƒ«°SB’G OÉëJ’G ¢ù«FQ

»fOQC’G …QhódG

 ,´ƒ£ŸG QóH ºYód Iƒ£Nh áª¡e ádÉ°SQ ‘

 áMƒd{ âjƒµdG Öîàæe Ωób ,á«°SOÉ≤dG º‚

 ™«ªL ™«bƒJ â∏ªMh ,´ƒ£ŸG ¥ƒ∏î∏d zAÉah

 ¢ùeCG  ¥QRC’G  ÖjQóJ  ∫ÓN  ÖîàæŸG  AÉ°†YCG

.âÑ°ùdG ∫hC’G

 á∏ª◊ ¢Vô©J …òdG ´ƒ£ª∏d ÉªYO ∂dP »JCÉj

 øe  á∏b  øe  ,IÒNC’G  IÎØdG  ∫ÓN  ∂«µ°ûJ

 OQ Ée ƒgh ,ó¡©dG ‹h ¢SCÉc »FÉ¡f ó©H Qƒ¡ª÷G

 »°üî°ûdG ¬HÉ°ùëH √ójô¨J ÈY ´ƒ£ŸG ¬«∏Y

 .zÎjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒÃ

 Úªà¡ŸGh  Ú«°VÉjôdG  øe  ójó©dG  …ÈfGh

 …òdG ,´ƒ£ŸG QóH øY ´Éaó∏d »°VÉjôdG ¿CÉ°ûdÉH

 ¬FÉ£©H ,á«àjƒµdG Ωó≤dG Iôc ÒWÉ°SCG óMCG πãÁ

.õ«ªŸG √ó¡Lh ÒÑµdG

 ÜQóe  ,ƒ«°SÉæjEG  ƒà°SƒLhCG  ‹É¨JÈdG  CGÈJ

 óÑY  Oƒªfi  ¢†jô–  øe  ,≥Ñ°SC’G  ∂dÉeõdG

 ≈∏Y ,‹É◊G »∏gC’G ºLÉ¡e "ÉHô¡c" º©æŸG

.AÉ°†«ÑdG á©∏≤dG IQOÉ¨e

 ‘ √ó≤Y ájÉ¡f »YGóH ∂dÉeõdG øY ÉHô¡c πMQh

 ƒØ«JQƒÑ°ùjO ¤EG º°†fGh ,2019 ¿GôjõM/ƒ«fƒj

 πÑb  ,ôM ∫É≤àfG  á≤Ø°U ‘ ‹É¨JÈdG  ¢ù«aCG

.2020 ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæj ‘ »∏gCÓd ΩÉª°†f’G

 âbh ‹É¨JÈdG ≥jôØ∏d ÉHQóe ƒ«°SÉæjEG ¿Éch

 áeGô¨d ∂dP ó©H ¢Vô©J …òdG ,ÉHô¡c ΩÉª°†fG

 ¬«æL  ¿ƒ«∏e  33  ÉgQób  ‹hódG  OÉ–’G  øe

.∂dÉeõdG ™e √ó≤Y öùµd ,…öüe

 ,"¢ùJQƒÑ°S ËÉJ ¿hCG" IÉæb ÈY ƒ«°SÉæjEG ∫Ébh

 QGöUEÉH ÅLƒah ÉHô¡c á≤Ø°üH º∏©j øµj ⁄ ¬fEG

.¬ª°V ≈∏Y »°VÉjôdG ôjóŸG

 ÖY’  ƒ¡a  ÉHô¡c  äGQób  º∏©j  ¬fCG  í°VhCGh

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  Gó«©H  ¿Éc  ¬æµdh  Üƒgƒe

 âbƒdG øµdh ácQÉ°ûª∏d √õ«¡Œ ∫hÉMh ÊóÑdG

.¬Ø©°ùj ⁄

 ¢ù«aCG IQOÉ¨e Qôb ÉHô¡c ¿CG ¤EG ƒ«°SÉæjEG QÉ°TCGh

 ¬fCG GócDƒe ,ácQÉ°ûŸG á°Uôa ≈∏Y ¬dƒ°üM Ωó©d

.»∏gCÓd ÖYÓdG ΩÉª°†fG Iƒ£îH ÅLƒa

 ÜQóe ƒµ«°ûJÉH »ÁÉL ¬æWGƒÃ ƒ«°SÉæjEG OÉ°TCGh

 äÉjƒà°ùe  Ωó≤j  ¬fCG  GócDƒe  ,‹É◊G  ∂dÉeõdG

 ∫É£HCG  …QhO »FÉ¡f ‘ π°†aC’G  ¿Éch Ió«L

.≥«aƒàdG ¬ØdÉëj ⁄ øµdh É«≤jôaEG

 ≈∏Y ,»ÑfE’  »æØdG  ôjóŸG  ¿’ƒW »ª∏M ócCG

 º°SƒŸG ‘ RÉàªŸG …QhódG á≤HÉ°ùe áHƒ©°U

.ájófC’G ™«ªL Iƒb πX ‘ ,‹É◊G

 ¿hCG  ÈY á«YGPEG  äÉëjöüJ ‘ ¿’ƒW ∫Ébh

 ‘  ÒÑc  πµ°ûH  ôKDƒJ  •É≤f  3`dG"  :äQƒÑ°S

 GPEG  å«M  ,…QhódG  ∫hóéH  ≥jôa  …CG  Ö«JôJ

 ±ƒ°ùa  áMƒª°S  á¡LGƒe  ‘ É¡«∏Y Éæ∏°üM

."»ÑgòdG ™HôŸG πNóf

 OGDƒa  Ëôc  º°V  ‘ ÖZôj  »∏gC’G"  :±É°VCGh

 ,‹É◊G º°SƒŸG ájGóH øe ΩƒéædG øe QÉ©ŸG

 »ÑfEG  IQGOEG  ÖfÉL  øe  √ÉŒG  ∑Éæg  øµdh

 å«M ,ÖYÓdG ó≤Y áª«b AGöT πLCG øe ∑ôëà∏d

."∂dP ‘ ájƒdhC’G Éæjód

 ÖfÉL  øe  ájƒb  äÉ°VhÉØe  ∑Éæg"  :™HÉJh

 øµdh  ,∫ÓL  áeÉ°SCG  ™e  óbÉ©à∏d  ∂dÉeõdG

 ‘ º°ùM πÑb á«FÉ¡ædG ¢TƒJôdG ¢†©H ≈≤ÑJ

."á≤Ø°üdG

 ájófC’G  ™«ªL  ÚH  áÑ©°U  á°ùaÉæŸG"  :OGRh

 ¿ƒµj ¿CG ™bƒJCG ájÉ¡ædG ‘ øµdh ,…QhódG ‘

 ¿ƒµ«°Sh  Ö≤∏dG  ≈∏Y  ÚÑ£≤dG  ÚH  ´GöüdG

 á°ùaÉæª∏d ójóL ≥jôa …CG ∫ƒNO Ö©°üdG øe

."Éª¡©e

 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  CÉæg  

 ÖFÉædG  Ωó≤dG  Iôµd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ¢ù«FQ

 ,Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 ádƒ£ÑH √Rƒa áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,äGóMƒdG …OÉf

 º°Sƒª∏d  Ωó≤dG Iôµd ÊOQC’G ÚaÎëŸG …QhO

.2020 »°VÉjôdG

 ,áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ∫Ébh

 …OÉædG IöSCG Oƒ¡L ºLÎj äGóMƒdG RÉ‚EG ¿CG

 OGóàeG  ≈∏Y  (ÚÑY’h  á«æa  Iõ¡LCGh  kIQGOEG)

 RÉ‚E’G Gòg ó q°ùéj Éªc ,ÊOQC’G …hôµdG º°SƒŸG

 ≥jôØdG AGOCG äõ«e »àdG ÊÉØàdGh ¢UÓNE’G ìhQ

.ÒÑµdG Ö≤∏dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤EG k’ƒ°Uh

 Ö≤∏dÉH äGóMƒdG Rƒa ¿CG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ócCGh

 Iôc áMÉ°S ≈∏Y Iõ«ªàŸG …OÉædG áfÉµe Rõ©j

 ¬àeƒ¶æe  áHÓ°U  ¢ùµ©jh  ,á«fOQC’G  Ωó≤dG

 ¬d kÉ«æªàe »FÉæãà°S’G º°SƒŸG ∫ÓN ájhôµdG

 ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG á«fOQC’G ájófC’G ôFÉ°ùdh

.á∏Ñ≤ŸG ájhôµdG äÉbÉ≤ëà°S’G

ÉjQƒ°S

ô°üe

iƒ¡dG »æjô°ûJ Éehôch.. …Qƒ°ùdG …QhódÉH ICÉLÉØe ôéØj áWô°ûdG
:IóMƒdG ¢UÉN – ájQƒ°S

 øe  IöûY  á«fÉãdG  ádƒ÷G  äó¡°T

 ICÉLÉØe RÉàªŸG …Qƒ°ùdG …QhódG ÜÉgP

 áÁõ¡H  â∏ã“  π«≤ãdG  QÉ«©dG  øe

 11 õcôŸG πàëj …òdGh áWöûdG ≥jôa

 …òdGh Ú£M ¬Ø«°†à°ùe ≈∏Y  …QhódÉH

 AÉL πJÉb  ±ó¡H  ™HGôdG  õcôŸG  πàëj

 ¿Gƒ∏Y ¿RÉe ¬∏é°Sh 4 +90 á≤«bódÉH

 OôW  IGQÉÑŸG  äó¡°Th  AGõL  á∏cQ  øe

 »YÉaôdG  πFGh  Éªg Ú£M øe ÚÑY’

 çÓK Ú£M öùî«d  ,‹Éª°ûdG óªMCGh

 Éªæ«H  √ÒgÉªL  ÚHh  ¬°VQCÉH  •É≤f

 øµj ⁄ RƒØdÉH kÉ«°ûàæe áWöûdG êôN

 §≤°S  äÉjQÉÑŸG  á«≤H  ‘h  ,kÉ©bƒàe

 »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdG ïØH Qó°üàŸG áeGôµdG

 ‘h  ¢üªM  ‘  á∏ÑL  ¬Ø«°V  ™e

 /1  áÑKƒdG  ΩÉeCG  IƒàØdG  öùN  ≥°ûeO

 á«Ñ∏°ùdG  ¬°VhôY  π°ù∏°ùe  π°UGƒ«d  2

 ΩQÉ°üdG »∏Yh óªMCG ó©°S áÑKƒ∏d πé°S

 ¢SƒWôW ‘h í«àa ËôµdG óÑY IƒàØ∏dh

 √Rƒa  ≥≤Mh  ¬à«aÉY  πMÉ°ùdG  OÉ©à°SG

 /2 ájô◊G ÜÉ°ùM ≈∏Y …QhódÉH ∫hC’G

 IGQÉÑŸG  •É≤f  πMÉ°ùdG  ó°üë«d  ôØ°U

 ájô◊G  ™e  ¢ùaÉæàj  ¬fƒc  áØYÉ°†ŸG

 πé°S  Ö«JÎdG  IôNDƒe  øe  Ühô¡∏d

 ,¢VƒY  óªfih  ÜÓZ  óªMCG  πMÉ°ù∏d

 á∏LôM ≈∏Y ¢û«÷G RÉa ≥°ûeO ‘h

 ójRh »°üÿG óªMCG ¢û«é∏d πé°S  1/2

 "AGõL" ƒcóªM óªfi á∏Lô◊h ôjôZ

 á©«∏£dG  É¡≤jôa  ∫OÉ©J  IÉªM  ‘h

 πé°S 1 /1 Ö≤∏dG  πeÉM øjöûJ ™e

 ÉjôcR øjöûàdh ójóM óªMCG  á©«∏£∏d

 OÉ–’G  ∫OÉ©J  Ö∏M  ‘h   ,…ôª©dG

 ÉjôcR OÉ–Ód πé°S 1 /1 IóMƒdG ™e

äÉcôH øªMôdG óÑY IóMƒ∏dh IõjõY

 IQGó°üdÉH áeGôµdG ßØàëj èFÉàædG √ò¡Hh

 ¬«∏j á£≤f 28 ó«°UôH IQÉ°ùN ájCG ¿hO

 Éª¡æe πµdh kÉãdÉK ¢û«÷Gh kÉ«fÉK øjöûJ

 á£≤f 23 ¬dh kÉ©HGQ Ú£Mh á£≤f 27

 á©«∏£dGh  á£≤f  21 kÉ°ùeÉN  IóMƒdGh

 17 kÉ©HÉ°S   á∏ÑLh á£≤f 18 kÉ°SOÉ°S

 OÉ–’Gh  á£≤f 16 kÉæeÉK áÑKƒdGh á£≤f

 11 kGöTÉY á∏Lô◊Gh á£≤f 13 kÉ©°SÉJ

 á£≤f 11 öûY …OÉM áWöûdGh á£≤f

 ájô◊Gh •É≤f 6 öûY ÊÉK πMÉ°ùdGh

 öûY ™HGQ IƒàØdGh •É≤f 5 öûY ådÉK

 ájQƒ°ùdG IôµdG QÉÑNCG øª°Vh . •É≤f 3

 ™e  √óbÉ©J  øY  øjöûJ  …OÉf  ø∏YCG

 kÉeOÉb Éehôc ôFÉK ájQƒ°S Öîàæe  ÖY’

 ájÉ¡f ≈àM »bGô©dG IöüÑdG §Øf øe

 áÑKƒdG  Ö©∏dG  Éehôµd  ≥Ñ°Sh  º°SƒŸG

.¢û«÷Gh IóMƒdGh OÉ–’Gh áWöûdGh



كما �أ�شارت )�لوح���دة( قبل �أيام فقد 

�أعلن �لوحدة �لإمار�تي، �أم�س  �لأحد، 

تعاقده ب�شكل ر�شمي مع �ل�شوري عمر 

خريبني، مل���دة مو�شمني ون�شف، يف 

�شفقة �نتقال حر. 

ون�رش �لنادي عرب تويرت �شور توقيع 

�لعقد، وعلق عليها: "مرحبا بالعقيد.. 

مرحبا بعمر خريبني". 

ومتنت �إد�رة �لنادي �لتوفيق و�لنجاح 

لالعب، و�أن يلب���ي �أهد�ف وتطلعات 

قيادة و�إد�رة وجماهري �لفريق

وكان خرب���ني �شاح���ب �ل26 عاما، 

�أنهى تعاقده مع �له���الل �ل�شعودي 

قبل �أي���ام قليلة، و�شه���دت م�شريته 

�لكثري من �لتج���ارب �لحرت�فية يف 

�ل���دول �لعربية، حي���ث مثل �لظفرة 

�لإمار�تي و�مليناء �لعر�قي وبري�ميدز 

�مل�رشي.

ق���ال كاي���و ز�ن���اردي، م���درب 

�جليدة  �لدر��شة  �إن  خورف���كان، 

للجزيرة، ور�ء فوز فريقه )0-3(، 

م�شاء �أم�س �لأول �ل�شبت، �شمن 

�ل�13 من دوري �خلليج  �جلولة 

�لعربي.

ز�ن���اردي، خالل �ملوؤمتر  وتابع 

�ل�شحف���ي بعد �للق���اء: "قدمنا 

مب���ار�ة جي���دة �أم���ام مناف�س 

و�أ�شكر  �لف���وز..  ون�شتحق  قوي، 

�أد�ئهم،  عل���ى  خورفكان  لعبي 

و�أنا �شعي���د بتحقيقنا �ملطلوب 

بالو�شول للنقطة 14، مع نهاية 

�لدور �لأول".

بدر��شة �جلزيرة  "قمنا  و�أ�شاف: 

جي���د� قبل �ملب���ار�ة، وكان هذ� 

�أحد �أ�شباب �لنت�شار �لثمني".

م���ن جانب���ه، �أع���رب مار�شيل 

كاي���زر، م���درب �جلزي���رة، عن 

حزنه للخ�شارة، وقال: "مل نقدم 

م�شتو�ن���ا �حلقيقي، ومل ن�شتطع 

�لع���ودة للق���اء، رغ���م �لفر�س 

�لكثرية �لتي لحت لنا، و�أمتنى 

��شتعادة م�شتو�نا م�شتقبال". 

وعن �إ�شابة لعب �جلزيرة، �أحمد 

ربي���ع، قال: "ربي���ع لعب مهم، 

و�أمتنى �أل تكون �إ�شابته خطرية، 

ويعود �رشيعا �إىل �ملالعب".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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بني يا�س يتجاوز عقبة الوحدة ر�سمياً.. الوحدة ي�سم 

ال�سوري خريبين

خ�رش �لوحدة �أمام �شيفه بني يا�س )0-2(، م�شاء 

�أم�س �لأول �ل�شبت، �شم���ن �جلولة �ل�13 لدوري 

�خلليج �لعربي.

وجتمد ر�شيد �لوحدة بذل���ك عند 19 نقطة، يف 

�ملركز �ل�شابع، بينما رفع بني يا�س ر�شيده �إىل 

26 نقطة، و�شعد �إىل �ملركز �لثالث.

وكاد �لوحدة �أن يتق���دم يف �لدقيقة 27، عندما 

 
ً
�رتكب فهد �لظنحاين، حار����س بني يا�س، خطاأ

كب���رًي�، لت�شقط �لكرة �أمام لعبي �لوحدة، لكنهم 

�أ�شاعو� �لفر�شة �أمام �ملرمى �شبه �خلايل.

ومتكن �شو�ريز من �لت�شجيل لبني يا�س، بت�شديدة 

�شاروخية من خارج منطق���ة �جلز�ء، بالدقيقة 

34، وحاف���ظ �ل�شيوف على تقدمهم حتى نهاية 

�ل�شوط �لأول.

محمد قوي�س : را�سون بالتعادل 

مع الو�سل

اأبوظبي-الوحدة:

�أ�ش���ار �ل�شوري حممد قوي�س، مدرب �لظفرة، �أن 

فريقه حقق تعادًل مهم���ًا بنتيجة )1-1(، مع 

�لو�شل يف �جلولة �ل�13 “�لأخرية” للدور �لأول 

من دوري �خلليج �لعربي.

وق���ال: “توقعنا مبار�ة �شعبة وقوية، وهذ� ما 

ح���دث بالفعل، لأن �لو�شل من �لفرق �ملعروفة 

بقوتها خارج ملعبه، ونح���ن حر�شنا بدورنا 

على �حرت�م �ملناف����س، ولعب �ملبار�ة برتكيز 

عايل طو�ل �ل�90 دقيقة”.

و�أ�شاف: “�عتمدنا على �ش���د �مل�شاحات �أمام 

لعب���ي �لو�شل، وعدم منحه���م فر�شة �لتقدم 

نحو �ملنطقة �خلطرة، و�حلمد هلل نحن ر��شون 

على �لتعادل، ون�شعى للتح�شري �جليد للفريق 

ملو�جهات �لدور �لثاين”.

�أعلن نادي �لعني ر�شميا، عن �لتعاقد 

مع �لالع���ب �لياباين �شويا ناكاجيما 

)26 عاما(، ليتم قيده كالعب حمرتف 

�أجنبي يف قائم���ة �لفريق خالل فرتة 

�لنتق���الت �ل�شتوي���ة �حلالية، و�لتي 

تنتهي يوم 5 فرب�ير/�شباط �ملقبل.

وك�شف نادي �لعني، �أن �لالعب �لياباين 

�جلدي���د، و�لقادم من بورتو �لربتغايل، 

�شريتدي �لقمي�س رقم 22، و�لتعاقد مت 

على �شبي���ل �لإعارة ملدة 6 �أ�شهر، مع 

�أحقية �ل�رش�ء.

ومتنى ن���ادي �لعني من خالل ح�شابه 

على »تويرت«، �أن يكون �لالعب �إ�شافة 

مهمة للفريق �لذي حقق �لفوز ب�شعوبة 

)1-0( عل���ى م�شيفه حت���ا �أم�س، يف 

�جلولة �ل�13 لدوري �خلليج �لعربي.

ك�شفت تقارير �شحفية �شعودية، �أم�س 

�لأح���د، �أن �لرب�زيلي كارلو�س �إدو�ردو، 

لعب �شب���اب �لأهلي دب���ي �لإمار�تي 

حالي���ًا و�لهالل �شابقا، ي�شتعد لتقدمي 

�شكوى �شد �لنادي �ل�شعودي.

ويطالب �لالعب �لرب�زيلي، �إد�رة �لزعيم 

باحل�ش���ول عل���ى �ملكاف���اأة �ملالية 

�خلا�شة بلق���ب دوري كاأ�س حممد بن 

�شلمان للمحرتفني يف �ملو�شم �ملا�شي.

ونقل���ت �شحيف���ة "�لريا�شي���ة" عن 

حمام���ي �إدو�ردو، �لرب�زيل���ي برين���و 

تنوري، قوله: "�لهالل ذكر لنا بو�شوح 

�أن �لالعب غري م�شمول مبكافاأة حتقيق 

لقب �لدوري، رغم �إبد�ء ُح�شن �لنية".

و�أ�ش���اف "��شتقبلنا ر�شال���ة �شوتية 

م�شجلة من �مل����رشف على قطاع كرة 

�لقدم حينما غادر لالن�شمام �إىل �شباب 

�آب/�أغ�شط�س �ملا�شي،  �أهلي دبي، يف 

طماأننا فيها على ��شتحقاق كارلو�س 

�ملكافاأة �لبالغة 150 �ألف يورو، �أي ما 

يعادل 680 �ألف ريال، لكن بعد رحيل 

موكلي، تغريت لهجة �لنادي".

و�ش���ارك �إدو�ردو م���ع �له���الل يف 22 

مبار�ة بالدوري �ملو�شم �ملا�شي، قبل 

�نتقاله �إىل �شب���اب �لأهلي �لإمار�تي، 

ومت ��شتئناف م�شابق���ة �لدوري عقب 

فرتة توق���ف طويلة ب�شب���ب فريو�س 

كورونا �مل�شتجد، ليتوج �لهالل باللقب 

يف نهاية �ملو�شم.

يف �ملقاب���ل، ردت �لإد�رة �لقانوني���ة 

بنادي �لهالل يف ت�رشيحات لل�شحيفة 

ذ�تها، ع���رب �لتاأكيد عل���ى �أن �لنادي 

حمكوم بعق���د �إدو�ردو �لإحلاقي �لذي 

مت متدي���ده بعد ف���رتة �لتوقف، و�لذي 

ل يت�شم���ن ��شتحقاق �لالعب مكافاآت 

�لفريق حال �لتتويج بلقب �لدوري.

و�أو�شحت �أن �لعقد �لذي وقعه �إدو�ردو، 

ت�شمن عدم ��شتحق���اق �أي مكافاأة �إل 

يف حالة �رشيان عالقته �لتعاقدية مع 

�لنادي �أثناء حتقيق �لبطولة.

ِو�أ�ش���ارت �إىل �أن  �لالع���ب �نتق���ل �إىل 

�شب���اب �لأهل���ي يف 16 �أغ�شط�س/�آب 

�ملا�شي، وغ���ادر �إىل دبي، قبل ح�شم 

�لفريق للقب �لدوري، حيث مل ي�شارك 

�إدو�ردو يف �آخر 4 مباريات مع �لهالل 

يف �مل�شابقة.

ر�سمياً العين يتعاقد مع الياباني 

ناكاجيما

اإدواردو ي�سكو الهالل ال�سعودي 

اأمام الفيفا

مدرب خورفكان: در�سنا الجزيرة جيداً ففزنا

اال�سابة توا�سل مطاردة ربيع الجزيرة

العين يحرز المركز االأول في النا�سئين وال�سباب والوحدة 
يت�سدر عمومي الرجال 

دبي ــ  وام:

 �ختتم���ت �أم����س �لأول  �ل�شبت مناف�شات 

�جلولة �لأوىل من مناف�شات �لرجال لكاأ�س 

نائب رئي�س �لدولة للجوجيت�شو يف �شالة 

نادي �لن�رش بدبي، مب�شاركة نخبة لعبي 

�لإمار�ت �ملنت�شبني �إىل 16 ناديًا و�أكادميية 

من خمتلف مناط���ق �لدولة. و�ت�شمت هذه 

�جلول���ة �لتي �فتتحت �ملو�ش���م �لريا�شي 

�جلديد للرجال بالكثري من �لإثارة و�لندية 

و�ش���ط تاألق لفت ملجموع���ة من �ملو�هب 

�ل�شاعدة.

ح�رش �ملناف�ش���ات �شع���ادة حممد �شامل 

�لظاه���ري نائ���ب رئي�س �حت���اد �لإمار�ت 

عبد�هلل  يو�ش���ف  و�شعادة  للجوجيت�ش���و، 

�لبطر�ن ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 

للجوجيت�شو، و مبارك �ملنهايل مدير �لإد�رة 

�لفنية بالحتاد، وطارق �لبحري مدير �إد�رة 

�خلدم���ات �مل�شاندة بالحت���اد، بالإ�شافة 

�إىل جمموعة من م�شوؤويل وممثلي �لأندية 

و�لأكادمييات �مل�شاركة. 

وتاألق لعبو �أندي���ة �لعني و�لوحدة وبني 

يا�س و�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 

خالل تل���ك �ملناف�شات حيث حيث جنحو� 

يف ح�شد عدد كبري من �مليد�ليات �مللونة.

فف���ي فئة �لنا�شئني حت���ت 16 عاما جنح 

لعبو �لعني يف ت�شجي���ل 2010 نقطة ما 

و�شعهم يف �ملركز �لأول، بينما �شجل لعبو 

�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س ذ�ت 

عدد �لنقاط يف �ملركز �لثاين، �إل �أن �لتفوق 

كان يف م�شلحة �لعني لفوز لعبيه بعدد 

�أك���رب من �لنز�لت، وح�ش���د لعبو �لوحدة 

1740 نقطة يف �ملركز �لثالث.

ويف فئة �ل�شباب حتت 18 عاما متكن لعبو 

�لعني من ت�شجي���ل 2860 نقطة و�شعتهم 

يف �ملركز �لأول، بينما �شجل لعبو �لوحدة 

1680 نقطة �أمنت لهم �ملركز �لثاين، وحل 

لعبو بني يا�س يف �ملركز �لثالث ب 930 

نقطة.

وعلى �شعيد فئة �لعمومي للرجال �شجل 

لعبو �لوح���دة 1890 نقطة ليحرزو� بذلك 

�ملرك���ز �لأول، بينما �شج���ل لعبو �لعني 

1150 نقط���ة ت�شعه���م يف �ملركز �لثاين، 

وحل لعبو بني يا����س يف �ملركز �لثالث 

بت�شجيلهم 900 نقطة. و�كد �شعادة حممد 

�شامل �لظاهري نائب رئي�س �حتاد �لإمار�ت 

�أن �فتت���اح �ملو�شم �ملحلي  للجوجيت�شو 

للجوجيت�شو للرجال من خالل دوري كاأ�س 

نائب رئي����س �لدول���ة للجوجيت�شو �شّكل 

حافز� كبري� لالعبني �لذين قدمو� م�شتويات 

ر�ئعة و�أظهرو� قدر�ت فائقة على �لب�شاط، 

وجاهزي���ة كبرية، وتعط����س للتتويج، ما 

ينب���ئ مبو�شم حاف���ل يزخ���ر باخلامات 

�لوطني���ة �لقادرة على حتقي���ق �لإجناز�ت 

بجوجيت�شو  و�لرتق���اء  �مل�شتمر  و�لتفوق 

�لإمار�ت �إىل �أبعاد جديدة.

و�أ�شاد بال�شت�شافة �ملميزة من نادي �لن�رش 

�لذي وف���ر كل �مكانات �لنجاح ملناف�شات 

�جلولة �لأوىل من دوري كاأ�س نائب رئي�س 

�لدول���ة، م�شري� �ىل �ن ه���ذه �لبطولة تعد 

و�حدة م���ن �أبرز �لبط���ولت على �ل�شاحة 

�ملحلية، وتعك�س �لهتمام �لبالغ للقيادة 

�لر�شيدة بهذه �لريا�شة وحر�شها على دعم 

�ملو�هب �لوطنية.

و�أو�شح �لظاه���ري �أن �لبطول���ة بنظامها 

�جلديد من 5 ج���ولت تف�شح �ملجال �أمام 

�لأندي���ة و�لأكادمييات �أم���ام م�شاركة �أكرب 

�لالعبني، وتعزز �ملناف�شة بينهم وبالتايل 

�شهدن���ا تط���ور� ملمو�ش���ا يف �مل�شتويات 

�لفني���ة �لتي ت�شكل قاعدة مهمة يف �إيجاد 

جيل تناف�شي ميث���ل �لدولة يف �لبطولت 

�لإقليمية و�لدولية لفتا �إىل �أهمية �لبطولة 

يف تعزيز ت�شنيف �لالعبني على �مل�شتوى 

�ملحلي.

في الجولة الأولى من كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�سو

قال �لروماين د�نيي���ل �أي�شايال، مدرب 

بن���ي يا����س، �إن فريق���ه و�شع ن�شب 

عيني���ه �ملركز �لثالث، قبل �لفوز على 

م�شيفه �لوحدة )2-0(،  وبعد خ�شارة 

�لن�رش )0-1( �أمام �شباب �لأهلي، �أم�س 

�لأول ، يف خت���ام �ل���دور �لأول لدوري 

�خلليج �لعربي.

و�أ�ش���اف �أي�شاي���ال، خ���الل �ملوؤمت���ر 

�ل�شحفي بعد �ملبار�ة: "حققنا �نت�شار�ً 

كبري�ً و�شعبًا على �لوحدة، وبعد �أد�ء 

مميز.. �أنا فخور باأد�ء �لالعبني، بعدما 

لعبنا مبار�ة تكتيكية".

و�أ�ش���اف: "خ�شارة �لن����رش و�شعتنا 

حتت �ل�شغ���ط، لرغبتن���ا يف �ملركز 

�لثالث، ونح���ن لدينا �لفر�شة لنقاتل 

ونناف�س بقوة يف �لدوري، و�شنحر�س 

على تقدمي �أف�شل ما لدينا".

و�أ�ش���اد �ملدرب ب���اأد�ء لعبيه، قائال: 

"�شلطان �ل�شام�شي جنح يف تعوي�س 
غياب خيمينيز، لكننا لالأ�شف �شنفقد 

فو�ز عو�نة �أم���ام �لو�شل، يف �جلولة 

�ملقبلة، لالإيقاف".

من جانبه، ق���ال ر�زوفيت����س، مدرب 

�لوحدة: "�خل�شارة خميبة لالآمال ومل 

نكن نتوقعها، و�لهدف �لأول لبني يا�س 

كان مبثابة �ل�شدمة، و�لأخطاء حتدث 

يف كرة �لقدم، لكني ل �أود �حلديث عن 

�أ�شباب �لهزمية".

�أكد نادي �جلزيرة �أن �لفح�س �لطبي �ملبدئي �لذي 

�أجر�ه �لطاقم �لطبي للفريق �لأول لكرة �لقدم على 

�لالع���ب �أحم���د ربيع، ك�شف عن وج���ود كدمة يف 

�ل�شاق �لي�رشى.

و�أ�ش���ار �لنادي �إىل �أن ربي���ع �شيخ�شع للمزيد من 

�لفحو�شات خالل �ل�شاعات �لقادمة، لتحديد طبيعة 

�لإ�شابة و�لربنامج �لعالجي �لالزم.

وكان �جلزيرة، قد �أعل���ن منذ �شاعات ما�شية، عن 

عودة ربيع للمالعب بعد غياب عامني وحتديد�ً منذ 

عام 2019، لالإ�شابة بع���د ��شطد�مه بعمود �إنارة 

�مللعب.

ويب���دو �أن �لالعب "منحو�س"، لأن���ه بعد دخوله 

للم���رة �لأوىل مع فريقه بعد �لغياب �لطويل، وذلك 

يف �لدقيق���ة 85 بدياًل لزميله ز�ي���د �لعامري، يف 

مبار�ة �جلزي���رة وم�شيفه خورفكان، �أ�شطدم ربيع 

جمدد�ً بقائم �ملرمى، وخرج من �للقاء م�شابًا.

وجتدر �لإ�ش���ارة �إىل �أن خورفكان فاز �ليوم )0-3( 

عل���ى �جلزيرة يف مبار�تهما �شمن �جلولة �لأخرية 

للدور �لأول من دوري �خلليج �لعربي.

مدرب بني يا�س: خ�سارة الن�سر و�سعتنا تحت �سغط



حددت �للجن���ة �ملنظمة ل���دوري �أبطال 

�لإمار�ت ل�س���باب �جلودو �خلام�س���ة من 

م�س���اء يوم غ���د �لثالث���اء 1/19 موعد� 

نهائيا للتقدمي للم�س���اركة يف م�س���ابقة 

دوري �ل�سباب للجودو �ملقرر �إقامتها يوم 

�جلمع���ة 22 يناير �حل���ايل ب�سالة نادي 

�حتاد كلباء باملنطق���ة �ل�رشقية ، و�لتي 

تتج���دد �إقامتها �سم���ن م�سابقات �حتاد 

ملو�سم  و�جل���ودو  للم�سارعة  �لإم���ار�ت 

، 2021 – 2020

دوري ابطال االمارات لل�شباب

�جلمع���ة 22 فرب�ير- 2021 - كلباء فئة 

�ل�سب���اب 2001-2002-2003 - كتابة 

�لبيانات كاملة �جنليزي

forms.gle
و�ل���ذي مت تعميم���ه على كاف���ه �لأندية 

�لأع�س���اء �لر�غب���ة يف �مل�سارك���ة ، مع 

�لتاأكيد على �رشورة فح�ص )كوفيد- 19 

PCR- ( و�لتاأك���د من �سلبي���ة �لنتيجة 
ملده تزيد عن 72 �ساع���ة لكل �ملعنيني 

بالبطول���ة ح�س���ب �لربتوك���ول �ل�سحي 

،وعلى �لذين ح�سلو� على لقاح �لكورونا 

مطلوب منهم عمل ذل���ك �لفح�ص بنف�ص 

�ل����رشوط �ل�سابق���ة ،م���ع �لتاأكيد على 

�لتباعد �لجتماعي.

و�أكدت �للجنة �ملنظمة يف تعميم لل�سيد 

حممد جا�سم �أم���ني �ل�رش �مل�ساعد  على 

�لثبوتية وبطاقة  �لأور�ق  �إب���ر�ز  �رشورة 

�لالعب و�سهادة �للياقة �ل�سحية و�سهادة 

فح����ص �لكورون���ا عند �سع���ود �مليز�ن 

�لذي حتدد موع���ده �عتبار� من �ل�ساد�سة 

و�لن�سف من م�س���اء يوم �خلمي�ص 1/21 

بن���ادي �حتاد كلباء ،حت���ى �أولئك �لذين 

ح�سلو� على لقاح �لكورونا لبد من تقدمي 

ما يثبت �سلبية �لفح�ص )PCR( ، ويجوز 

لكل فريق �أن ي�سجل 3 لعبني يف كل وزن 

منهم مو�طن���ني �أثنني ولعب مقيم..وتبد�أ 

�ملناف�س���ات يف �لتا�سع���ة و�لن�سف من 

�سب���اح يوم �جلمعة ويت���م �لتتويج قبل 

مغي���ب �ل�سم�ص مما ي�سه���ل عودة �لفرق 

لديارها مبكر� ، كما ذكر �لكابنت �سعبان 

�ل�سيد �ل�سكرتري �لتنفيذي لالحتاد.

وحتددت �لفئ���ات �لعمرية لل�سباب حتت 

 ،  2001 ومو�لي���د  �سن���ة   20-19-18

2002 ، 2003 ، �أم���ا �لأوز�ن فقد حتددت 

بتحت55 كجم، 60 كجم ، 66 ، 73 ،81 ، 

90 ، حتت 100 ، وفوق 100 كجم ..وتقام 

�ملناف�سات بطريقة �لدوري من دور و�حد 

مع �لتاأكي���د على تقيد �لأندي���ة باأعمار 

�لالعبني �ملحددة لكل فئة.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة19

�لثنني 18 يناير 2021 �� �لع�دد 14646  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

 �أت���اح نادي دبي �ل���دويل للريا�سات �لبحرية خ���الل مناف�سات 

�جلول���ة �لوىل من بطولة دبي �ملفتوحة لأل���و�ح �لتزحلق على 

�ملياه باملظالت )كايت �س���ريف( �لفر�سة ملحبي هو�ية �لت�سوير 

�ل�سوئي لإبر�ز مقدر�ته���م �لفنية يف �لتقاط �ل�سور �لفريدة �لتي 

تربز جمال دبي �ل�ساحر ودف �سو�طئها.

وو�سع �مل�س���ور �ل�ساب خال���د ��سماعيل حمم���د �لمريي ع�سو 

جمعيه �سقور �لمار�ت للت�سوير ب�سمة متميزة من خالل عدد من 

�للقطات �ملعربة و�لتي ��ستخدم فيها خرب�ته �لت�سويرية ليخرج 

عمال متميز� متثل يف عدد من �للقطات �جلميلة و�لتي ��ستوقعت 

متابعيه على �سبكات �لتو��سل �لجتماعي و�أي�سا من�سات نادي 

دبي �لدويل للريا�سات �لبحرية و�لذي �أعاد ن�رش تلك �للقطات.

ويحر�ص ن���ادي دبي �ل���دويل للريا�سات �لبحري���ة على �تاحة 

�لفر�س���ة ملحبي هو�ي���ة �لت�سوير يف �ب���ر�ز مقدر�تهم من خالل 

خمتل���ف �لحد�ث �لت���ي ينظمها يف روزنام���ة �ملو�سم �لريا�سي 

�لبح���ري وتوفري �لو�سائل �ملتاحة لإجن���از تلك �ملهام مع فريق 

�لعمل �لإعالمي �ملخت�ص يف �لنادي.

اأبوظبي  / وام :
 

تنظ���م موؤ�س�سة �لأوملبياد �خلا����ص �لإمار�تي و�حتاد 

�لإم���ار�ت للريا�سات �ل�ستوية �لي���وم �لثنني �لدورة 

"�لفرت��سي���ة" لإع���د�د مدرب���ي ريا�س���ة �لفلور يول 
بالأوملبي���اد �خلا�ص ��ستع���د�د� لالألع���اب �لعاملية 

�ل�ستوية كاز�ن 2022 وذلك بال�رش�كة مع مركز �إعد�د 

�لقادة �لتابع للهيئة �لعامة للريا�سة.

و�أعلنت موؤ�س�سة �لأوملبياد �خلا�ص �أنه �سيحا�رش يف 

�لدورة يحيي �جلنيبي مدرب منتخب �لإمار�ت لريا�سة 

�لفلور بول رئي�ص جلن���ة حكام هوكي �جلليد باحتاد 

�لإمار�ت للريا�س���ات �ل�ستوية، حيث �سيقوم بتغطية 

حمور رئي�سي حول خ�سائ�ص ومفاهيم تدريب ريا�سة 

�لفلور ب���ول بالأوملبياد �خلا�ص خ���الل �لور�سة عرب 

من�سة "زووم" �لرقمية من 07:00 �ىل 09:00 م�ساء.

وتاأت���ي هذه �لدورة تفعيال ملذك���رة �لتفاهم �ملوقعة 

بني �حتاد �لمار�ت للريا�س���ات �ل�ستوية، و موؤ�س�سة 

�لأوملبي���اد �خلا�ص �لإمار�ت���ي يف نهاية عام 2020 

و�لتي ت�ستهدف تطوير م�ست���وى �لريا�سات �ل�ستوية 

بالقطاع �لريا�سي لالأوملبياد �خلا�ص.

اإبداعات اإماراتية 

في ريا�شة »كايت 

�شيرف دبي«

»االأولمبياد الخا�ص« و»الريا�شات ال�شتوية« ييبداآن برنامج االإعداد المبكر

دبي-الوحدة:

�سارك���ت �أك���ر م���ن 300 عد�ءة م���ن خمتلف 

�جلن�سي���ات و�لأعم���ار يف �ملرحل���ة �لأوىل من 

�سباق "حتدي دبي جلري �ل�سيد�ت" �لذي نظمه 

جمل����ص دبي �لريا�سي يوم �ل�سبت �ملا�سي يف 

حديقة �سفاري دبي حتت �سعار "يحلو �لتناف�ص 

يف �أجم���ل �ستاء"، وت�ستمر مناف�ساته حتى يوم 

6 فرب�ير �ملقبل.

وت�س���درت �لرتتيب �لعام للمت�سابقات يف كافة 

�لفئ���ات كل م���ن �لإمار�تية �سم�س���ة �سامل يف 

�سب���اق 2.5 كيلومرت، و�لرنويجية �إجنليد فليز� 

فوجل�ستاد يف �سباق 5 كيلومرت�ت، و�لربيطانية 

بيكي هايورد يف �سباق 10 كيلومرت�ت.

وح�سلت �مل�ساركات عل���ى �مليد�لية �ملبتكرة 

�لت���ي مت ت�سميمها باأ�سل���وب �لتجميع ومتثل 

�جلزء �لأول من ميد�ليات �لتحدي �لذي ي�سم 4 

مر�حل، وحتم���ل �مليد�لية �سعار حديقة �سفاري 

وجزء من ��سم دبي، ويتم جمعها مع �مليد�ليات 

�لثالث �لتي حت�سل عليها �مل�ساركة يف �ملر�حل 

�لأخرى بحيث يتم جتمي���ع �مليد�ليات �لأربعة 

�سوًي���ا لتكّون مًعا �مليد�لية �لكبرية �لتي حتمل 

��سم دبي مع �سور �ملناطق �ل�سياحية �لأربعة.

وكان���ت �لإمار�تية �سم�سة �س���امل �لأ�رشع بني 

�ملت�سابق���ات يف �سب���اق 2.5 كيلوم���رت حيث 

ت�س���درت جميع �لفئات يف ه���ذه �مل�سافة كما 

حققت �ملركز �لأول يف �لفئة �لعمرية �ملفتوحة 

من عمر 18 فما فوق وذلك بعد �إنهائها �ل�سباق 

يف زمن ق���دره 09:15 دقائ���ق، تلتها �لعمانية 

خل���ود �ل�سعدي يف �ملركز �لث���اين بعد �إنهائها 

�ل�سباق يف زم���ن ق���دره 12:37 دقيقة، وحلت 

�لرنويجية �أنالني فوجلي�ستاد يف �ملركز �لثالث 

بعد �إنهائها �ل�سباق يف زمن قدره 13:18 دقيقة.

ويف �لفئ���ة �لعمري���ة م���ن 10-14 �سنة فازت 

�لإمار�تي���ة نوف �لبلو�سي باملرك���ز �لأول بعد 

�إنهائه���ا �ل�سباق يف زمن ق���دره 14:45 دقيقة، 

تلتها �لباك�ستانية �إميان حممد يف �ملركز �لثاين 

بتوقيت 18:28 دقيقة، وحلت �لإمار�تية �سالمة 

�لدرمكي يف �ملركز �لثالث بعد �إنهائها �ل�سباق 

يف زمن قدره 21:00 دقيقة، ويف �لفئة �لعمرية 

من 15-17 �سنة فازت �لربيطانية تيا و�ت�سون 

باملركز �لأول يف زمن قدره 16:18 دقيقة.

اأكثر من 300 م�شاركة في 

تحدي دبي لجري ال�شيدات
اآخر موعد للت�شجيل في م�شابقة دوري �شباب الجودو 

بكلباء غداً

محمد الحبتور يعلن عن رعاة فريق 
»الحبتور« للبولو

دبي-الوحدة:

�أعل���ن رج���ل �لعمال حممد 

�لتنفيذي  �لرئي����ص  �حلبتور 

ملجموع���ة �حلبت���ور كابنت 

للبول���و  �حلبت���ور  فري���ق 

كابيت���ال  "�سريي���ن  �ن  

  AHKو لال�ست�س���ار�ت 

�لعاملي���ة " وه���ي موؤ�س�سة 

ر�ئدة يف جمال �ل�ست�سار�ت 

�لفريق خالل  ترع���ى  �سوف 

يف  �ملقبل���ة  م�ساركات���ه 

بطولت���ي كاأ�ص دبي �لف�سية 

�ن تقام  و�لتي من �ملزم���ع 

خ���الل �لف���رتة م���ن �لثاين 

و�لع�رشي���ن من �سه���ر يناير 

حت���ى  وت�ستم���ر  �جل���اري 

�خلام����ص من �سه���ر فرب�ير 

�ملقب���ل وكا�ص دبي �لذهبية 

خالل  تق���ام  �سوف  و�لت���ي 

�لفرتة م���ن �لر�بع ع�رش من 

حتى  وت�ستمر  فرب�ي���ر  �سهر 

�خلام����ص من �سه���ر مار�ص 

�ملقبل مب�ساركة �سبعة فرق .

و�أع���رب ع���ن �سعادته بهذه 

تكون  �سوف  �لت���ي  �لرعاية 

حاف���ز� للفريق خالل هاتني 

�ملهمت���ني  �مل�ساركت���ني 

�ل�رشكات  �ن حت���ذو  متمنيا 

�لقت�سادي���ة  و�ملوؤ�س�س���ات 

كابيت���ال  "�سريي���ن  ح���ذو 

  AHKو لال�ست�س���ار�ت 

�لعاملي���ة "وتدع���م وترعى 

و�لفعالي���ات  �لأن�سط���ة 

م���ن  بالدول���ة  �لريا�سي���ة 

�ملجتمعي  و�جبه���ا  منطلق 

جتاه �سبابنا وريا�سيينا .

وقال �حلبتور �ن فريق بولو" 

�سريين كابيتال لال�ست�سار�ت 

”�سيكون  �لعاملية    AHKو

رقمًا �سعبًا يف هذه �ملناف�سة 

�لتي حتظ���ى باهتمام كبري 

�للعبة  من ع�ساق وحمب���ي 

و�لعامل حيث  �ملنطق���ة  يف 

تاأكد م�سارك���ة �ف�سل جنوم 

�للعبة يف �لعامل �ىل جانب 

�أمهر �لنج���وم �ملحليني مما 

�سي�سي���ف �بع���اد� جدي���دة 

يت���م  �للت���ني  للبطولت���ني 

�مل�ستوى  ت�سنيفهما �سم���ن 

�لعامل  �لع���ايل يف  �لفن���ي 

لأن جمي���ع �لف���رق حتم���ل 

هانديكاب 18 جول .

�أكد مايكل ديفيد  من جانبه 

�لتنفيذي  و�ملدي���ر  �لرئي�ص 

ل�رشك���ة �سريي���ن كابيت���ال 

�رشكت���ه  �ن  لال�ست�س���ار�ت 

للمرة  �لمار�ت  ��سوق  تدخل 

�لوىل وه���ي �رشكة �مريكية 

وتاأمل �ن يكون هناك مردود 

�عالم���ي وت�سويقي جيد يف 

هذه �ملرحل���ة ووجه �ل�سكر 

ملجموعة �حلتور .

�عرب خال���دون كبلبت  كما 

رئي�ص جمل����ص �د�رة �رشكة 

عن  �نرتيرو�ص  و�ي���د  وورلد 

يف  بامل�سارك���ة  �سعادت���ه 

�لرعاية للعام �خلام�ص على 

�لت���و�يل لي�سبح ج���زء� من 

�سل�سلة بط���ولت كا�ص دبي 

��ستمر�ية  متمني���ا  �لذهبية 

هذه �لنجاحات .

من جانب �آخر تعقد �للجنة 

بطولت  ل�سل�سل���ة  �ملنظمة 

كاأ�ص دب���ي �لذهبية للبولو 

موؤمت���ر� �سحفيا مو�سعا يف 

�لعا�رشة و�لن�سف من �سباح 

عن  لالعالن  �لثن���ني  �ليوم 

تفا�سيل بطول���ة كاأ�ص دبي 

�لف�سية للبولو 2021 و�أجر�ء 

مر��سم �لقرعة وذلك بالقاعة 

�لكربى بفندق نادي ومنتجع 

�حلبتور للبول���و و�لفرو�سية 

بح�سور رجل �لعمال حممد 

�لرئي����ص  �حلبت���ور  خل���ف 

�حلبتور  ملجموعة  �لتنفيذي 

رئي����ص �للجن���ة �ملنظم���ة 

وموؤ�س����ص �سل�سل���ة بطولت 

كاأ�ص دب���ي �لذهبية للبولو 

كما يح����رش �ملوؤمتر ممثلي 

و�أع�ساء  �مل�سارك���ة  �لفريق 

�للجن���ة �ملنظم���ة وفري���ق 

�لدعم �للوج�ستي للبطولة .

تعديالت على برنامج اإعداد منتخب 
نا�شئي اليد

دبي ــ  وام :

 �أك���د �لكابنت قا�سم عا�س���ور �ملدير �لفني ملنتخب 

�لإم���ار�ت لنا�سئ���ي كرة �لي���د �أن �ملع�سكر �لذي مت 

تنظيم���ه يف دب���ا �حل�سن و��ستمر مل���دة �أ�سبوعني 

حقق �أهد�فه �ملرجوة، و�أبرزها رفع �للياقة �لبدنية 

و�ملهار�ت �لفنية لدى �لالعبني، وحتقيق �لتجان�ص 

و�لتكامل بني �أدو�رهم يف �مللعب، �إىل جانب توفري 

فر�ص �لحتكاك �لقوية مع عدد من فرق �لدولة.

و�أ�س���ار �إىل �أن �ملنتخب �س���ارك يف خم�ص مباريات 

ودية، وتعاي�ص مع �أجو�ء �ل�سفر و�للعب ثم �لعودة 

مل�سافات لي�ست بالق�سرية، وهي نف�ص �لأجو�ء �لتي 

ن�ستعد لها عند �مل�ساركة يف �لبطولة �لآ�سيوية .

اأبوظبي ) الوحدة(:

جاك  �لأيرلندي  �لفار����ص  �سجل 

مناف�س���ة  يف  ثنائي���ة  ر�ي���ان 

�لفئ���ة �لأعل���ى يف مناف�س���ات 

�لأ�سبوع �لثالث لدوري �لإمار�ت 

»لوجنني« لقفز �حلو�جز، و�لتي 

�أقيمت على م���دى يومني، على 

للفرو�سية،  �أبوظبي  نادي  ميد�ن 

�لإم���ار�ت  �حت���اد  باإ����رش�ف 

و�ل�سب���اق، ورعاية  للفرو�سي���ة 

لوجنني ودع���م جمل�ص �أبوظبي 

�لريا�سي.

 و�سه���د جانب���ا م���ن �أ�س���و�ط 

بتتوي���ج  وق���ام  �ملناف�س���ات 

�أحمد  �لدكتور  �لل���و�ء  �لفائزين، 

نا����رش �لري�سي، رئي����ص �حتاد 

�لفرو�سي���ة، وتاألف �لأ�سبوع من 

10 �أ�سو�ط.

�لفار����ص ر�يان على  وجاء فوز 

�سه���وة �جل���و�د »بي ب���ي ��ص 

»زد  فري���ق  من  مكجريج���ور« 

�سف���ن«، يف مناف�س���ة �خلت���ام 

مب�سارك���ة 36 فار�س���ًا وفار�سة 

م���ن �مل�ست���وى �لأول و�ل�سباب، 

ومبو��سفات �جلولة �لو�حدة مع 

جولة للتمايز بارتفاع 140 �سم.

 وحل يف �ملركز �لثاين جورجيا 

تيم بالفر�ص »زد �سفن �آ�سكوت« 

�أي�سًا،  من فري���ق »زد �سف���ن« 

وحق���ق �ملركز �لثال���ث �لفار�ص 

�ل�سي���خ ماج���د ب���ن عب���د �هلل 

�لقا�سمي باجل���و�د »�سنرت« من 

نادي �ل�سارقة للفرو�سية.

�لدمناركية  �لفار�س���ة  وح���ازت 

تين���ا لوند باجل���و�د »�ت�ص بي 

�آر �سارل���وت« م���ن ن���ادي دبي 

للبولو و�لفرو�سية، �ملركز �لأول 

يف �ل�س���وط �ملفتوح مبو��سفات 

�ملرحلتني �خلا�سة، على حو�جز 

بارتفاع 125 �سم، و�أحرز �ملركز 

�لث���اين �لفار����ص عب���د �لعزيز 

�لعوي�ص باجل���و�د »�سوبني دو 

د�مي« من ��سطبالت �ل�سافنات.

 وح���ل فار����ص ن���ادي �ل�سارقة 

للفرو�سية مويف عوي�سة �لكربي 

يف �ملرك���ز �لثال���ث ب�سحب���ة 

�لفر�ص »كابيال 3«.

وتناف����ص فر�سان �لقفز من ثالث 

فئات وه���ي فر�س���ان �مل�ستوى 

�لثاين، و�لنا�سئني »�جلونيورز« 

�ل�سغرية  �لقفز  و�أ�سحاب خيول 

يف  �سن���و�ت،   »6  �  5« عم���ر 

م���ن  �لأول  �ل�س���وط  �سوط���ني، 

مرحلتني خا�س���ة، على حو�جز 

ت���ر�وح �رتفاعه���ا ب���ني 115 � 

�لفار�سة  120 �س���م، وت�سدرتهم 

ودمي���ا �أحمد �لري�س���ي باجلو�د 

�أبوظبي  »كاي�سون« من ن���ادي 

للفرو�سية.

وخ�س�ص �ل�سوط �لثاين لفر�سان 

�لث���الث، مبو��سف���ات  �لفئ���ات 

�ملرحلت���ني، وعلى حو�جز 120 

�سم، وحق���ق �ملركز �لأول نا�رش 

علي �جلنيب���ي باجلو�د »جيتي 

�سب���ورت«، وح���از �ملركز �لأول 

�لفار�ص �لنا�س���ئ �سيف عوي�سة 

»�سبورت�ص  بالفر����ص  �لكرب���ي 

فيل���د« م���ن ن���ادي �ل�سارق���ة 

للفرو�سية.

وت�س���در �لفار�ص ه�س���ام غريب 

مناف�سة �خلي���ول �ل�سغرية عمر 

5 � 6 �سن���و�ت بالفر�ص »ج�ست 

�سبي�سال ��ص �م �ت�ص« من نادي 

�ل�سارقة للفرو�سية.

و�أح���رز �ملرك���ز �لأول يف فئ���ة 

�لفار�ص  �لنا�سئني »�جلونيورز« 

عمر �حلاج باجلو�د »يف �آي بي 

ديلي رون« من ن���ادي �ل�سارقة 

للفرو�سي���ة، وباخليول �ل�سغرية 

عم���ر 5 � 6 �سنو�ت، ونال �ملركز 

�لأول �لفار����ص �سادي غريب مع 

�جلو�د »�ألي���ت دو بون�ص« من 

نادي �ل�سارقة للفرو�سية.

�ملتقدمة  �لفئ���ة  فر�س���ان  ومن 

�جلولة  مبو��سف���ات  للمبتدئني 

�لو�ح���ة 70 � 80 �سم، �سارك يف 

�ل�سوط �لأول 24 فار�سا وفار�سة، 

بلغت  جن���اح  ن�سبة  و�سجل���و� 

�لن�سف، و�رتفعت لت�سل �إىل 16 

فار�س���ا وفار�سة م���ن جملة 25 

م�ساركًا يف �ل�سوط �لثاين.

و�سارك 30 فار�س���ًا وفار�سة من 

فئة �ملبتدئني �ملتقدمة يف �سوط 

من جولة و�حدة على حو�جز 90 

� 105 �سم، وجنح منهم 18، ويف 

�ملو��سفات  بذ�ت  �لثاين  �ل�سوط 

29 فار�سا  و�لرتف���اع تناف����ص 

وفار�سة، وجنح منهم 22.

الأ�سبوع الثالث لدوري قفز الحواجز

رايان ي�شجل »ثنائية« على ميدان اأبوظبي للفرو�شية



الي�سيا  الأمريكية  جلاأت 

والية  ف���ى  واملقيم���ة 

فريجينيا  لهواية غريبة 

تنظي���ف  يف  تتمث���ل 

كطريقة  القبور،  �شواهد 

انف�شال  جتربة  لتجاوز 

قا�شية مرت بها.

األي�شيا على  وح�شل���ت 

وماليني  كب���ري  اإعجاب 

م���ن املعجب���ني، ع���ر 

موقع تي���ك توك ب�شب���ب ممار�شتها 

لهذه الهواية.

هواي���ة األي�شيا تتمث���ل فى ك�شط ما 

ي�شبه عقود من االأو�شاخ قبل تنظيفها 

بالفر�شاة ومنتجات التنظيف، لترتك 

�شاهد القر نظيف���ًا المعًا كاجلديد، 

وه���و الهواية التي ب���داأت يف ن�رش 

فيديوهاتها اأول اأكتوبر املا�شي.

ال�ش���ور تب���داأ غالب���ًا ب�شواهد قر 

اأحد  قدمية ومت�شخة، لتب���دو وكاأن 

مل يزوره���ا منذ فرتة طويلة، وتعود 

�شواهد القبور اإىل اأ�شخا�ص ولدوا يف 

اأوائل القرن ال����20، رغم اأن بع�شهم 

توف���ى يف وقت حدي���ث ن�شبيًا يف 

الت�شعينات.

“�شام�شون���غ”  �رشح���ت 

عن ����رشاكات م���ع م�شنعي 

و”ب���ي.  “اأودي”  ال�شي���ارات 

و”ف���ورد”  دبلي���و”  اإم. 

و”جيني�شي����ص” م���ن اأج���ل 

اتاح���ة اإمكاني���ة ا�شتخ���دام 

لب���اب  كمفت���اح  الهات���ف 

ال�شيارة، وقال���ت ال�رشكة اإن 

هذه املي���زة قد تكون متاحة 

يف �شهر اأغ�شط�ص 2021.

وق���ال كيف���ن ت�شون���غ م���ن 

“�شام�شونغ” اإن ه���ذه التقنية �شتمكن 
امل�شتخدم من “م�شاركة مفتاحه الرقمي 

عر الهواتف الذكي���ة، بغ�ص النظر عن 

العالمة التجارية اأو املن�شة”.

وك�شف���ت “�شام�شون���غ” اأنه���ا حتاول 

اإ�شاف���ة املزي���د من ����رشكات �شناعة 

ال�شي���ارات له���ذه اخلا�شي���ة، قائل���ًة: 

“نحن نعمل بن�شاط م���ن اأجل تو�شيع 
ال�شيارات بهدف  �رشاكاتنا يف جم���ال 

تقدمي هذه امليزة عر جمموعة متنوعة 

م���ن العالم���ات التجاري���ة لل�شيارات 

ومناذجها”.

وقالت “�شام�شونغ”: “ميكنك فتح باب 

�شيارتك عندما ت�ش���ل اإليها با�شتخدام 

املفاتيح الرقمية اجلديدة”.

عدد  اإجم���ايل  بلغ 

بفريو�ص  االإ�شابات 

كورون���ا يف اأنحاء 

الع���امل يقرتب من 

94.5 مليون حتى 

�شباح اأم�ص .

البيانات  وبين���ت 

على موقع جامعة 

هوبكنز”  “جون���ز 
اأن  االأمريكي���ة، 

االإ�شابات  اإجمايل 

 94 اإىل  و�ش���ل 

األف   490 و  مليوًنا 

حالة.

كما اأظه���رت البيانات اأنَّ عدد 

املتعاف���ني جتاوز 52 مليوًنا، 

فيما جت���اوز اإجمايل الوفيات 

املليونني و 22 األف حالة.

وتت�ش���در الوالي���ات املتحدة 

دول الع���امل من حي���ث عدد 

الهند ثم  االإ�شاب���ات، تليه���ا 

الرازي���ل ورو�شي���ا واململكة 

املتح���دة وفرن�ش���ا وتركي���ا 

واأملانيا  واإ�شباني���ا  واإيطاليا 

واالأرجنت���ني  وكولومبي���ا 

واملك�شي���ك وبولن���دا وجنوب 

اإفريقيا واإيران.

الواليات املتحدة  كما تت�شدر 

دول الع���امل من حي���ث اأعداد 

الوفيات، تليها الرازيل والهند 

واملك�شي���ك واململكة املتحدة 

واإيطاليا وفرن�شا.

الذي  العائل���ة املالكة  قام موقع 

اإليزابيث  بريطاني���ا،  ملكة  تديره 

الثاني���ة، بعر����ص جمموع���ة من 

االإنرتنت؛  املتفرقات للبي���ع على 

يف حماولة ل�شد عجز مايل بقيمة 

64 ملي���ون جني���ه اإ�شرتليني يف 

املوارد املالي���ة امللكية الناجمة 

عن تداعيات فريو�ص ”كورونا”.

ومن املق���رر اأن تع���زز املبيعات 

 The Royal” خزائ���ن 

 ،“Collection Trust
وه���ي موؤ�ش�شة خريي���ة م�شوؤولة 

عن احلفاظ عل���ى االأعمال الفنية 

امللكة  ال���ذي متتلك���ه  واالأث���اث 

اإليزابيث.

وكان���ت ت�رشرت امل���وارد املالية 

للملكة ب�ش���دة خالل فرتة جائحة 

امل�شتج���د،  فريو����ص ”كورون���ا“ 

وتوقع���ت التقارير انخفا�شًا كبرياً 

يف الدخل اخلا����ص بها قدره 64 

ملي���ون جني���ه اإ�شرتليني بحلول 

نهاية ال�شنة املالية.

العنا����رش  ه���ذه  بي���ع  ويت���م 

 Royal” اجلدي���دة يف متج���ر

باأ�شع���ار   “Collection
باهظة،

و�شول  م���ع  بالتزامن 

فري���ق منظمة ال�شحة 

ووهان  اإىل  العاملي���ة 

من�ش���اأ  يف  للبح���ث 

كورون���ا،  فريو����ص 

انتقال���ه  وطريق���ة 

للب�رش، جددت وا�شنطن 

اتهامها لبكني بوقوفها 

وراء ظهور الوباء.

وقال وزي���ر اخلارجية 

ماي���ك  االأمريك���ي 

ال�شاأن،  به���ذا  بومبيو 

اإن ع���دة اأمرا�ص م�شابه���ة لداء كورونا 

كانت موج���ودة يف اأحد معاهد ووهان 

 2019 �شن���ة  خري���ف  يف  ال�شيني���ة 

وانت����رشت ب���ني عماله داعي���ًا خراء 

منظم���ة ال�شحة العاملي���ة املوجودين 

يف ال�شني من���ذ اخلمي�ص اإىل “ال�شغط 

على حكومة ال�ش���ني” على �شوء هذه 

املعطيات.

واأو�شح بومبيو بالقول اإن لدى حكومة 

لالعتقاد  اأ�شباب���ًا  املتح���دة  الواليات 

باأن العديد م���ن الباحثني داخل )معهد 

ووهان لعلم الفريو�شات( اأ�شيبوا مبر�ص 

يف خريف الع���ام 2019 قبل ر�شد اأول 

اإ�شاب���ة بالوباء، م���ع اأعرا�ص متوافقة 

مع اأعرا����ص كل من كوفيد 19 واأمرا�ص 

مو�شمية �شائعة.

ويف وق���ت �شابق، اأك���د منظمة ال�شحة 

العاملية اأن احتمالية ن�شوء “كوفيد – 

19”  يف بلدان اأخ���رى غري م�شتبعدة، 

لكنها �ش���ددت على الب���دء من منطقة 

ووهان.

كورونا يجرب العائلة املالكة الربيطانية على بيع مقتنياتها 

ل�سد العجز املايل

»�سام�سونغ« تعمل على حتويل هواتفها 

اإىل مفاتيح لل�سيارات

اأ�ش���درت وكالة �شالمة الغذاء التابع���ة لالحتاد االأوروبي، 

يوم اخلمي�ص، اأن “الديدان اآمنة لالأكل”.

ون����رشت املنظمة، ومقرها مدينة بارم���ا االإيطالية، تقريراً 

علميا حول �شالمة الديدان ال�شفراء املجففة لالأكل.

وقال الباحث���ون اإن الديدان، �شواء اأكلت كاملة اأو يف �شكل 

م�شح���وق، هي وجبة خفيف���ة غنية بالروت���ني اأو مكّونًا 

الأطعمة اأخرى.

واأ�ش���ار التقري���ر اإىل اإمكانية حدوث تفاع���الت حت�ش�شية، 

اعتماداً على نوع التغذي���ة املقدمة للح�رشات، واملعروفة 

ر�شميًا با�شم يرقة “تينريو مولتور”.

تنوي �رشك���ة “اآبل” اإجراء حتدي���ث جوهري يف 

ت�شميم هات���ف “اآيفون” اجلديد للهروب من اأزمة 

مرتبطة بجائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد امل�شبب 

ملر�ص “كوفيد 19”.

وقال���ت وكالة “بلوم���رغ” اإن “اآب���ل” تفكر يف 

اإ�شاف���ة “قارئ ب�شمات من داخ���ل ال�شا�شة وغري 

مرئية” يف “اآيفون” املقبل.

واأ�شاف���ت اأن تلك امليزة بداأت ال�رشكة يف التفكري 

بتنفيذها يف وقت مبكر من العام املا�شي، خا�شة 

مع االعتماد الوا�شع يف الوقت احلايل على ارتداء 

اأقنع���ة الوجة ب�شبب فريو�ص “كورونا” امل�شتجد، 

والت���ي اأعاقت ب�شكل كب���ري ا�شتخ���دام خا�شية 

“ب�شمة الوجه”، كان���ت اأطلقتها “اآبل” الأول مرة 
يف هاتف “اآيفون اإك�ص”.

واأ�شافت “بلوم���رغ” اأن “اآب���ل” ال تزال تختر 

تقنية “ق���ارئ الب�شمات من داخل ال�شا�شة” لكي 

تدرجها يف العام احلايل.

اأقدم م�شاب بفريو�ص كورونا يف حمافظة املنوفية مب�رش، على 

االنتح���ار من الطابق الثاين للم�شت�شف���ى، بعد �شعوره بالتوتر 

ال�شدي���د اإث���ر تدهو حالت���ه ال�شحية عقب معرفت���ه بنقله اإىل 

العناية املركزة مب�شت�شفى اأ�شمون العام.

وبح�شب ما اأفادته املمر�ش���ة، اأنه اأثناء خروجا لتجهيز مهدئ 

له قف���ز من �رشفة الطابق الثاين وتعر����ص لنزيف �شديد ولقي 

م�رشعه يف احلال.

وك�شف م�شدر طبي مب�شت�شفى حميات اأ�شمون، كوالي�ص انتحار 

امل�ش���اب بكورون���ا، مو�شًح���ا اأن املري�ص “يبل���غ 57 عاما”، 

انخف�ص لديه ن�شبة االأك�شجني يف الدم اأم�ص، ومت جتهيزه لنقله 

مل�شت�شفي اأ�شمون العام الإمكاني���ة احتياجه للعناية املركزة، 

وبدا عليه القلق بعد اإخباره بنقله.
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عامليا.. كورونا ي�سل لـ 94.5 ً

مليون اإ�سابة

وا�سنطن جتدد اتهامها لل�سني 

باأنها من�ساأ كورونا

�سيدة تقيد 

زوجها ب�سل�سلة 

كلب ومت�سي 

به يف ال�سارع..

ك�شف���ت االأجه���زة االأمني���ة يف م�رش 

اأ�شع���ب واأخطر عملي���ات الن�شب 

واالحتي���ال، واألقت القب�ص على 

رج���ل م�شن يبلغ من العمر 65 

عامًا، انتحل �شفة �شابط ملدة 

32 عامًا، حي���ث تزوج وترقى 

وتقاعد وجنح يف تكوين ثروة 

طائل���ة، ث���م اكت�ش���ف اأمره عن 

طريق ال�شدفة.

ووفقا ملوقع “الوط���ن”، فاإن املتهم 

انتح���ل �شف���ة �شابط عندم���ا كان يبلغ من 

العم���ر 33 عامًا، وتقدم خلطب���ة زوجته احلالية 

بهذه املهنة، وتزوجها باعتب���اره �شابطًا واأجنب 

3 اأبناء تخرجوا من اجلامعة وملمَ يكت�شف اأحد اأنه 

ينتحل �شفة �شابط.

واأو�شحت حتريات اأجهزة االأمن اأن املتهم احرتف 

الن�شب وجنح يف تكوين ثروة طائلة وا�شرتى فيال 

مبنطقة راقية يف اجليزة اأقام فيها هو واأ�رشته.

وكان يحتفل مع اأ�رشت���ه كل فرتة بح�شوله على 

ترقية، ويعلق على جدران م�شكنه �شهادات تقدير 

و�شور له باملالب�ص الع�شكرية، واأقامت له 

اأ�رشته حف���اًل يف اأحد املوالت مبنا�شبة 

بلوغه �شن التقاعد قبل 5 �شنوات.

واأ�شافت التحقيقات اأن املتهم خدع 

اجلمي���ع بوظيفته املزيف���ة، وكان 

يدي���ر يف اخلف���اء عملي���ة احتيال 

ون�ش���ب وا�شعة النط���اق جنى من 

ورائها مبالغ مالية كبرية.

واأ�شارت اإىل اأنه “�شقط بطريق ال�شدفة 

عندم���ا مت �شبط عقود بيع قط���ع اأرا�شي 

مزورة بح���وزة اأحد املتهم���ني يف جرائم الن�شب 

وبا�شتكم���ال الفح�ص مت الو�ش���ول للمتهم وتبني 

اأن���ه وراء العدي���د من جرائم الن�ش���ب واالحتيال 

والتزوير”.

ومبداهمة م�شكن املتهم عرث على �شور له مبالب�ص 

ع�شكرية ودوالب مغلق برق���م �رشي يحتوي على 

كمي���ة كبرية من العقود وال�شه���ادات وامل�شتندات 

لعمليات بي���ع و����رشاء وعقود في���الت واأرا�شي 

وحمررات مزورة ل�شهادات جامعية ودكتوراه كان 

يقوم ببيعها للراغبني مقابل مبالغ مالية كبرية.

انتحل �سفة �سابط ملدة 32 �سنة وترقى وتقاعد

مت تغرمي زوجني يف كندا بعد اأن �شبطت ال�رشطة 

الزوجة مت�شي بزوجه���ا وتعامله على اأنه كلب 

بعد حظر التجول.

كانت الزوج���ة الكندية البالغة م���ن العمر 24 

عامًا، قد قامت بتقييد زوجها بالرابطة اخلا�شة 

بال���كالب واخلروج بزوجها البالغ من العمر 40 

عام���ًا مقيداً يف مدينة “كيبي���ك” ومي�شي على 

يديه وقدميه.

وفر�شت املقاطعة حظر جتول ليلي يف حماولة 

للحد من مع���دالت االإ�شابة بفريو����ص كورونا، 

ُي�شمح لالأ�شخا�ص باخلروج بالقرب من منازلهم 

فق���ط الأ�شباب حمدودة بني ال�شاعة 8 م�شاًء و 5 

�شباحًا، مثل ممار�شة امل�شي مع كلبهم.

وبعد اأن مت اإيقافها م���ن ال�رشطة، اأخرت املراأة 

ال�شب���اط اأنها خرجت بالقرب باملنزل ،  وذكرت 

تقاري���ر حملي���ة اأن���ه مت توقي���ف الزوجني يف 

ال�شاعة 9 م�شاًء، بعد حوايل �شاعة من بدء حظر 

جتول جديد.

بينما حاولت املراأة و�رشيكها اأن يجادلوا باأنهم 

مل يخالفوا قواعد حظر التجول، وقد تلقى الزوج 

والزوجة غرامات اإجمالي���ة تبلغ حوايل 1546 

دوالراً كنديًا، لكل منهما.

 انتحار  مري�ض م�ساب بكورونا 

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

اأمريكية تتجاوز اأزمة طالقها 

بني القبور.. 

 يت�سلق ناطحة �سحاب على 
كر�سي متحرك

اأ�شب���ح الي ت�شي واي، اأول رج���ل يف هونغ كونغ 

يت�شل���ق اأك���رث من 250 م���رتاً من واجه���ة ناطحة 

�شحاب، وهو مرب���وط بكر�شي متحرك. واحتاج الي 

اأكرث م���ن 10 �شاعات لتحقيق هذا االإجناز، من اأجل 

جمع ترعات لذوي اإ�شابات احلبل ال�شوكي.

ومل يتمكن الي، 37 عاما، الذي تعر�ص حلادث �شري 

قبل 10 �شن���وات اأدى اإىل اإ�شابته بال�شلل الن�شفي، 

من الو�ش���ول اإىل قمة برج "نينا تاور" الذي يرتفع 

300 مرت يف �شبه جزيرة كاولون.

وقال الي: "كنت خائف���ا جدا.. فيمكنني عند ت�شلق 

جب���ل اأن اأت�شبث ب�شخور اأو فتحات �شغرية، لكن ال 

ميكنني مع الزجاج �شوى اأن اأعتمد على احلبل الذي 

اأتدىل منه".

وكان الي ت���ّوج قبل عام 2011 بط���ال الآ�شيا اأربع 

م���رات يف ريا�شة ت�شلق ال�شخ���ور، واحتل املرتبة 

الثامنة على م�شتوى العامل يف اإحدى املرات.
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