
دم�شق-) د ب �أ (:

 نفى م�س���در ر�سم���ي �سوري 

م�سوؤولني  لقاءات جمعت  عقد 

م�س�ؤول���ن  م���ع  �س�ري���ن 

مكان«  »اأي  اإ�رسائيلي���ني يف 

بدعم وتن�سيق رو�سي.

وقال امل�س���در يف بيان تلقت 

)د. ب.  الأملانية  الأنباء  وكالة 

اأ( ن�سخ���ة منه ام����س الثنني:  

العربية  اجلمهوري���ة  تنفي   «

ال�سورية ب�س���كل قاطع الأنباء 

الكاذبة التي تروج لها بع�س 

و�سائ���ل الإع���ام املاأج���ورة 

حول ح�سول لق���اءات �سورية 

اإ�رسائيلية يف اأي مكان«.

واأكد امل�س���در اأن » ن�رس مثل 

ه���و حماولة  الأنب���اء  ه���ذه 

فا�سلة من ممويل هذه ال�سحف  

للت�سكي���ك مبواق���ف �سوري���ة 

املبدئية والثابتة اإزاء الحتال 

الإ�رسائيلي«.

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

ال�سارقة-وام:

 ق���ام مر�س���د ال�سارقة الفلك���ي يف اأكادميي���ة ال�سارقة لعلوم 

وتكنولوجي���ا الف�ساء والفلك التابع���ة جلامعة ال�سارقة بتتبع 

ور�س���د وحتليل الكوك���ب النجم���ي /9b-HAT-P/ ال�سبيه 

بكوكب امل�سرتي خال �سهريناي���ر اجلاري وذلك �سمن اأر�ساده 

الدورية للكواكب النجمية، والتي بداأها عام 2018م.

ويق���ع الكوكب النجم���ي /9b-HAT-P/ يف جمموعة جنوم 

مم�سك الأعّنة الواقعة على بعد 1500 �سنة �سوئية من ال�سم�س، 

واأُكت�سف هذا الكوكب ع���ام 2008م من خال تقنية العبور من 

اأمام النجم احلا�سن له بو�ساط���ة برنامج البحث عن الكواكب 

.WASP /وا�سع الزاوية /وا�سب

درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�شالة اأبوظبي 15/26 دبي 16/26 ال�سارقة 12/27 عجمان 27 /15 اأم القيوين 26 /11 راأ�س اخليمة 25 /14 الفجرية 17/28 العن 15/27 لي�ا 13/26  ال�سلع 11/25  الفجر 5.47 الظهر 12.36   الع�رس 3.38  املغرب 6.02 الع�ساء 7.18

�شنعاء-)د ب �أ(:

 اأفاد م�سدر ع�سكري يف القوات امل�سرتكة 

املوالية للرئي�س عبد ربه من�سور هادي، 

ام�س الثنني، مبقت���ل قيادي ميداين لدى 

جماع���ة اأن�سار اهلل احلوثي���ة يف اليمن، 

مبعارك مبحافظة احلديدة، غربي اليمن. 

 ونقل املرك���ز الإعامي لألوية العمالقة، 

ع���ن امل�سدر الع�سك���ري)مل ي�سمه(، قوله 

:"اإن املدع���و اأب���و حرب، اأح���د اأبرز قادة 
امللي�سي���ات، لقي حتفه مع الع�رسات من 

عنا����رس احلوثيني خال هج���وم فا�سل 

للملي�سيات". 

م�صرع قيادي ميداني 
للحوثيين بمعارك في 

محافظة الحديدة

20 صفحة / درهم واحدمؤرش سوق أبوظبي املايل السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA

مؤرش سوق ديب املايل

�لتغير %�ل�شــابق�لحالي �لتغير%  �ل�شــابق�لحالي
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هرجي�شا-و�م:

 تنفي���ذا لتوجيه���ات �ساح���ب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظه اهلل" ودع���م �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظب���ي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة ومبتابعة مبا�رسة من 

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

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

�سوؤون الرئا�سة رئي�س موؤ�س�سة خليفة 

بن زايد اآل نهي���ان لاأعمال الإن�سانية 

.. افتتح وفد من املوؤ�س�سة م�ست�سفيني 

يف جمهوري���ة اأر����س ال�سومال، الأول 

"م�ست�سفى ال�سي���خ خليفة بن زايد اآل 
نهي���ان " العام ب�سع���ة 40 �رسيراً يف 

مدينة "برب���رة" �سمال غرب ال�سومال 
والثاين م�ست�سف���ى متخ�س�س للن�ساء 

والولدة ب�سع���ة 40 �رسيراً يف مدينة 

"برعو"

�أبوظبي-و�م:

 اأك���د �سمو ال�سيخ من�س���ور بن زايد اآل 

نهيان نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة.. اأن دولة الإمارات 

يف املنظور العاملي اليوم لي�ست مثل 

دولة الإمارات قبل اخلم�سة اأو الع�رسة 

اأعوام املا�سية، نظ���ري التغريات التي 

طراأت ومواكبتها للتطورات املت�سارعة 

خمتل���ف  يف  الكب���رية  واإجنازاته���ا 

املجالت والقطاعات.

جاء ذلك خ���ال كلمة �سم���وه لفريق 

الإع���ام الوطن���ي يف اأول اجتماعاته 

بعد اعتماده بقرار من جمل�س الوزراء، 

حيث اأكد �سموه.. 

نيويورك-)د ب �أ(:

 اأظه���رت بيانات جممعة اأن اإجمايل عدد الإ�سابات املوؤكدة 

بفريو����س كورونا يف اأنحاء الع���امل جتاوز 95 مليونا حتى 

ال�ساع���ة 1350بتوقيت جرينت�س ظه���ر ام�س الثنني ،وذلك 

بح�س���ب البيان���ات الت���ي جمعتها جامعة جون���ز هوبكنز 

ووكالة بلومربح لاأنباء. واأظهرت اأحدث البيانات اأن اإجمايل 

الإ�سابات و�سل اإىل 95 مليونا و 132 األف و805حالت .

كم���ا اأظهرت البيانات اأن اإجمايل الوفيات بلغ مليونني و32 

األفا و637 حالة.

وتت�س���در الولي���ات املتح���دة دول العامل م���ن حيث عدد 

الإ�سابات، تليها الهند ثم الربازيل ورو�سيا واململكة املتحدة 

وفرن�س���ا وتركيا واإيطالي���ا واإ�سبانيا واأملاني���ا وكولومبيا 

والأرجنتني واملك�سيك وبولندا وجنوب اأفريقيا واإيران.

كم���ا تت�سدر الوليات املتح���دة دول العامل من حيث اأعداد 

الوفيات، تليها الربازيل والهند واملك�سيك واململكة املتحدة 

واإيطاليا وفرن�سا.

نيويورك-و�م:

جددت دولة الإمارات التزامها بالق�ساء على الإرهاب، مبا 

يف ذلك عن���د انتخابها كع�سو يف جمل����س الأمن للفرتة 

2022 - 2023، م�سددًة على �رسورة تعزيز اجلهود الدولية 

ملكافحة الإرهاب والق�ساء عليه.

ج���اء ذلك يف البيان املكتوب ال���ذي قدمته دولة الإمارات 

ملجل�س الأمن خ���ال املناق�سة املفتوحة رفيعة امل�ستوى 

التي عقده���ا املجل�س، برئا�سة تون�س، حول الأخطار التي 

تهدد ال�سام والأمن الدوليني جراء الأعمال الإرهابية، مع 

الرتكيز على تعزيز التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب بعد 

مرور 20 عامًا على اعتماد القرار رقم 1373 "2001".

واأكد البيان اأن اجلماع���ات الإرهابية اخلطرية مثل تنظيم 

القاعدة، وداع�س، وبوكو حرام، تظل ن�سطة واأن بع�س هذه 

اجلماع���ات لتزال متتلك �سبكات عاملية مما ي�سكل تهديداً 

لاأمن اجلماعي، 

�لإ�شابات بكورونا حول �لعالم تتجاوز 

ً 95 مليونا
الإمارات تجدد التزامها بالق�ضاء 

على الإرهاب

مر�شد �ل�شارقة �لفلكي يتتبع كوكباً نجمياً 
�شبيهاً بـ »�لم�شتري«

م�سقط -وكالت :

اأ�سدر �سلطان عمان هيثم بن طارق، مر�سوما برتقية اللواء 

الركن بحري عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل اإىل رتبة فريق، 

وتعيينه رئي�ًسا لأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

كما ن�س املر�سوم - ال���ذي اأوردته وكالة الأنباء العمانية  

الإثنني، على ترقية العميد الركن طيار خمي�س بن حّماد بن 

�سلط���ان الغافري اإىل رتبة لواء وتعيينه قائًدا ل�ساح اجلو 

لطاين ال عمان ي، وترقي���ة العميد الركن بحري �سيف  ال�سُّ

ب���ن نا�رس بن حم�سن الرحبي اإىل رتبة لواء وتعيينه قائًدا 

لطانية العمانية. للبحرية ال�سُّ

�شلطنة عمان: تعيين رئي�س �أركان جديد 

»تتمة  �س8« »تتمة  �س8«

من�صور بن زايد: الهتمام الإعالمي بالدولة ازداد الإمارات تفتتح م�صت�صفيين في بربرة وبرعو باأر�ض ال�صومال
اإلى 3 اأ�صعاف خالل 2020  

�لتقى فريق �لإعالم �لوطني في �أول �جتماعاته..بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن ز�يد

»طالع �س3«

مو�شكو-)د ب �أ(:

 دعا املعار�س الرو�سي الب���ارز اليك�سي نافالني مواطني باده 

ب�سكل علني اإىل اخلروج اإىل ال�سارع لاحتجاج.

وق���ال زعيم املعار�سة الرو�سي���ة »44 عاما« يف قاعة حمكمة 

ُعِقَدْت له ام�س الثنني :" ل تخافوا، اخرجوا اإىل ال�سارع".

ون�رست ك���ريا يارمي�س، املتحدثة با�س���م نافالني مقطع فيديو 

بهذه الدع���وة، واتهم نافالني جهاز ال�سلط���ة يف باده يف هذا 

املقطع باأنه مل تعد له عاقة بدولة القانون.

�أبوظبي-و�م:

  متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سحة 

ووقاي���ة املجتمع لتو�سي���ع وزيادة 

نطاق الفحو�س���ات يف الدولة بهدف 

الكت�س���اف املبكر وح����رس احلالت 

امل�سابة بفريو����س كورونا امل�ستجد 

"كوفي���د - 19" واملخالط���ني له���م 
وعزله���م.. اأعلنت ال���وزارة عن اإجراء 

خ���ال  جدي���دا  فح�س���ا   142،388

ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات 

با�ستخدام  املجتم���ع  خمتلف���ة يف 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

�أبوظبي-و�م:

 اأعلن���ت وزارة ال�سحة ووقاية 

تق���دمي 88،743  املجتمع عن 

جرعة خ���ال ال�ساعات ال� 24 

جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 

اجلرعات التي مت تقدميها حتى 

 1،971،521 الثنني  اأم�س  يوم 

اللقاح  توزيع  جرعة ومع���دل 

 100 ل���كل  جرع���ة   19.93

�سخ�س.

ياأت���ي ذلك متا�سي���ا مع خطة 

الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد19 

اإىل  الو�س���ول  اإىل  و�سعي���ًا 

املناعة املكت�سبة الناجتة عن 

التطعيم والت���ي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على فريو�س كوفيد - 19.

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

تقديم 88,743 جرعة من لقاح »كوفيد 19« 
خالل 24 �ضاعة   

�ضوريا تنفي عقد اأي لقاء مع م�ضوؤولين 
اإ�ضرائيليين بتن�ضيق رو�ضي

نافالني يدعو الرو�س اإلى الخروج 
اإلى ال�ضارع لالحتجاج

»ال�ضحة«:�ضفاء 2٫990 من كورونا وت�ضجيل 
3,471 اإ�ضابة و6 وفيات

»تتمة  �س8«

�أبوظبي-و�م:

 حتت رعاية �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل����س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل"، انطلقت ام�س الثنني 

ع���رب الت�س���ال املرئي اأعم���ال قمة 

املنتدى العاملي للهجرة والتنمية يف 

دورتها ال� 13 برئا�سة دولة المارات 

و�سط دعوة قي���ادات دولية ل�رسورة 

تطوير وتكثي���ف التعاون الدويل من 

اأج���ل التعايف م���ن اآث���ار وتداعيات 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد مبا 

ي�سهم يف م�ساعدة العمال املهاجرين 

حول العامل من اأجل العمل التعاقدي 

املوؤقت.

واأكد الق���ادة الدولي���ون يف اجلل�سة 

ال�رساكات  اأهمية  للقم���ة  الفتتاحية 

التنمي���ة  اإنعا����س  يف  الدولي���ة 

القت�سادية يف اأعقاب اجلائحة التي 

ي�سهدها العامل والتي اأدت اإىل خف�س 

حركة تنقل الب����رس بن�سبة ت�سل اإىل 

50 يف املائة.

انطالق القمة الـ 13 للمنتدى العالمي للهجرة 
والتنمية برئا�ضة الإمارات

�لعدد �لإجمالي يبلغ 1,971,521 جرعة

�أبوظبي-و�م:

 ح����رس �سمو ال�سيخ �سيف ب���ن حممد اآل نهيان 

و�سمو ال�سيخ �رسور بن حممد اآل نهيان وال�سيخ 

الدكتور �سعيد بن حمم���د اآل نهيان م�ساء ام�س 

باأبوظبي عقد ق���ران ال�سيخ �رسور بن �سعيد بن 

حممد اآل نهيان عل���ى كرميه ال�سيخ خليفه بن 

�سيف بن حممد اآل نهيان.

وبارك �سم���و ال�سيوخ ه���ذا ال���زواج امليمون.. 

�سائل���ني اهلل تعاىل اأن يرزقهما احلياة ال�سعيدة 

الهانئة والذرية ال�ساحلة.. ويتمم عليهما باخلري 

والفرح وال�رسور.

كما ح�رس عقد القران ال�سيخ �سعيد بن �سيف اآل 

نهيان وال�سيخ حممد بن �سيف اآل نهيان وال�سيخ 

نهيان ب���ن �سيف اآل نهي���ان وال�سيخ حممد بن 

�سعي���د بن حممد اآل نهي���ان وال�سيخ خليفة بن 

�سعيد بن حممد اآل نهي���ان وال�سيخ �سلطان بن 

�سعيد بن حممد اآل نهيان وعدد من ال�سيوخ.

�ضيف بن محمد وال�ضيوخ يح�ضرون عقد قران 
�ضرور بن �ضعيد بن محمد اآل نهيان

�لخرطوم-) د ب �(:

 اأعلنت نقابة الطباء بولية غرب دارفور غربي ال�سودان ام�س 

الثنني مقتل م���ا ل يقل عن 129 �سخ�سا واإ�سابة 198 اأخرين 

يف ا�ستباكات بني جماعات عرقية متعددة.

واأ�سافت النقابة اأن ال�ستباكات وقعت يف خميم للنازحني يف 

مدينة اجلنينة يف مطلع الأ�سبوع. واأفادت نقابة املحامني يف 

دارف���ور باأن ال�ستباكات وقعت عندم���ا طعن �سخ�س من اأ�سل 

عربي �سخ�س���ا اأخرا من عرقية امل�سالي���ت. وقالت النقابة اإن 

ميل�سي���ات م�سلحة ا�ستخدمت الواقعة ل�سن هجمات يف اأنحاء 

املدينة، مما ت�سبب يف وقوع وقتلى وحدوث فو�سى وذعر.

ارتفاع عدد قتلى ال�ضتباكات القبلية 
بدارفور اإلى 129 �ضخ�ضًا 

»تتمة  �س8«
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 á«fGOƒ°ùdG äÉj’ƒdG øe kGOóY âMÉàLG »àdG

 ⁄É©dG  ‘  ábôØàŸG  çGóMC’G  øe  ÉgÒZh

 â¨∏H  áØ∏µàH  kÉYhöûe  39  â≤∏WCG  å«M

 /kGQ’hO10 ,043,598/ ºgQO  38,979,601

 23 ¤EG  â∏°Uh  ™jQÉ°ûŸG  OóY  ‘ IOÉjõH

.2019 ΩÉ©dG øY kÉYhöûe

 É¡JGõéæe  ôjô≤J  ‘  á°ù°SDƒŸG  âØ°ûch

 øe øjó«Øà°ùŸG OóY ¿CG  øY 2020 ΩÉ©∏d

 ‘ kÉ°üî°T 803,175 ¤EG π°Uh É¡©jQÉ°ûe

 á©Ñ°S ‘ äõcôJh ⁄É©dG  ∫ƒM ádhO 15

 º«∏©àdGh áq«ë°üdG ájÉYôdG â∏ª°T äÉYÉ£b

 ∫GƒMC’G  Ú°ù–h  áq«àëàdG  ≈æÑdG  õjõ©Jh

 á∏LÉ©dG  áKÉZE’Gh  ájÉª◊Gh  áq«°û«©ŸG

 IOÉjR ¿CG ¤G IÒ°ûe.. áq«eƒ«dG äÉLÉ«àM’Gh

 656,404  ¤EG  â∏°Uh  øjó«Øà°ùŸG  OóY

 É¡∏ª°T »àdG ∫hódG OóY IOÉjRh øjó«Øà°ùe

 ΩÉ©dG  ™e áfQÉ≤e ∫hO 4 â¨∏H ™jQÉ°ûŸG

.»°VÉŸG

 kÉYhöûe 12 â≤∏WCG É¡fCG á°ù°SDƒŸG äôcPh

 áØ∏µàH  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b  ‘

 714,258 É¡æe OÉØà°SG kÉªgQO 19,486,327

 º«∏©àdG  ´É£b  ‘  ™jQÉ°ûe  8h  kÉ°üî°T

 É¡æe  OÉØà°SG  kÉªgQO  4,727,341  áØ∏µàH

 á«æÑdG  ‘  ™jQÉ°ûe  4h  kÉ°üî°T  66,657

 OÉØà°SG kÉªgQO 7,442,013 áØ∏µàH á«àëàdG

 Ú°ù– ´É£b ‘ ÉeCG kÉ°üî°T 3,340 É¡æe

 8  á°ù°SDƒŸG  â≤∏WCÉa  á«°û«©ŸG  IÉ«◊G

 OÉØà°SG kÉªgQO 3,908,886 áØ∏µàH ™jQÉ°ûe

 3 ájÉª◊G ´É£b ‘h ¢UÉî°TCG 5,710 É¡æe

 OÉØà°SG kÉªgQO 1,470,968 áØ∏µàH ™jQÉ°ûe

 áKÉZE’G  ´É£b  ‘h  kÉ°üî°T  912  É¡æe

 1,643,658  áØ∏µàH  ™jQÉ°ûe  3  ájQƒØdG

 ‘  kÉ°üî°T  10,798  É¡æe  OÉØà°SG  kÉªgQO

 äÉLÉ«àM’G ´É£b ‘ kÉYhöûe â≤∏WCG ÚM

 ¬æe OÉØà°SG ºgGQO 300,408 áØ∏µàH á«eƒ«dG

.¢üî°T 1,500

 Ö∏≤dG á°ù°SDƒe ôjóe …OÉª◊G Ëôe äócCGh

 2020 ΩÉY Égó¡°T »àdG çGóMC’G ¿CG ÒÑµdG

 »£©J  ’  äÉeRC’G  ¿CG  âàÑKCG  ⁄É©dG  ∫ƒM

 ájRƒ¡L á«ªgCG ócDƒj Ée ICÉéa »JCÉJ πH kGQGòfEG

 √òg  á¡LGƒŸ  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  äÉ°ù°SDƒe

 ≥aGƒàdGh  π°UGƒàŸG  ≥«°ùæàdGh  äÉjóëàdG

 äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ádÉ©a äÉgƒjQÉæ«°S ≈∏Y

 á°ù°SDƒŸG  ¿CG  ¤EG  áàa’  ,á«æ©ŸG  á«dhódG

 É¡ÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d  É¡àjRƒ¡L õjõ©J  π°UGƒJ

 äÉ¡«LƒàH ∂dPh áq«fÉ°ùfE’G äÉjóëàdG √ÉŒ

 ƒª°S ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U áæjôb

 á°ù«FQ »ª°SÉ≤dG óªfi âæH ôgGƒL áî«°ûdG

 IRQÉÑdG IöUÉæŸGh "ÒÑµdG Ö∏≤dG" á°ù°SDƒe
 á«eÉ°ùdG áq«°VƒØŸG iód ÚÄLÓdG ∫ÉØWCÓd

.ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd IóëàŸG ·CÓd

 AGô≤ØdGh  ÚÄLÓdG  äÉ©ªŒ  ¿CG  äôcPh

 ΩÉeCG  á°TÉ°ûg  ÌcC’G  âfÉc  ÚLÉàëŸGh

 …òdG ôeC’G 2020 ΩÉY Égó¡°T »àdG çGóMC’G

 ò«ØæJh º«ª°üJ ≈∏Y πª©∏d á°ù°SDƒŸG ™aO

 ‘ á°UÉN É¡JGQób õjõ©àd áeGóà°ùe ™jQÉ°ûe

 áq«ë°üdG ájÉYôdGh áq«àëàdG á«æÑdG ä’É›

 É¡àjRƒ¡Lh á°ù°SDƒŸG äGõéæe ¿CG áë°Vƒe..

 ¿hÉ©àdGh ácGöûdG  π°†ØH â≤≤– á«dÉ©dG

 ‘ äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG áaÉc ÚHh É¡æ«H

 π©ØH ∂dòch ‹hódGh »∏ëŸG Ú©ªàéŸG

 »JGQÉeE’G ™ªàéŸG AÉæHC’ á∏«ÑædG ∞bGƒŸG

 ºgó∏H  çGôJh  º¡JOÉ«b  º«b  GƒHöûJ  øjòdG

.™ªLCG ⁄É©∏d √ƒ∏≤fh √ƒ¶ØMh

 QÉéØfG É¡KóMCG »àdG IÒÑµdG QÉKB’G ÖÑ°ùHh

 ≈∏Y  »°VÉŸG  ¢ù£°ùZCG  ‘  ähÒH  CÉaôe

 "ÒÑµdG Ö∏≤dG" â°ü°üN ÊÉæÑ∏dG ™ªàéŸG

 ‘ äGóYÉ°ùŸGh πjƒªàdG øe ÈcC’G á°ü◊G

 ºgGQO  16,503,810  ™bGƒH  ¿ÉæÑ∏d  2020

 á∏ªM  QÉWEG  ‘  ºgQO  ¿ƒ«∏e  13^7 É¡æe

 áî«°ûdG ƒª°S É¡à≤∏WCG »àdG "ähÒÑd ΩÓ°S"
 âeób  å«M »ª°SÉ≤dG  óªfi âæH  ôgGƒL

 øe  ójó©dG  á∏ª◊G  ∫ÓN  øe  á°ù°SDƒŸG

 øcÉ°ùeh AGò¨dG Òaƒàd áqjƒ«◊G ™jQÉ°ûŸG

 ±öüdGh áq«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóNh AGƒjE’G

 Ú«dhódG  É¡FÉcöT  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »ë°üdG

 á°üàîŸG áq«∏ëŸG äÉ¡÷Gh ÇQGƒ£dG ¿É÷h

 á°ù°SDƒŸG  áªgÉ°ùe â¨∏H Éª«a ¿ÉæÑd  ‘

 2^8 ƒëf QÉéØf’G πÑb iôNCG ™jQÉ°ûe ‘

.ºgQO ¿ƒ«∏e

 á∏ªM ¥ÓWEG òæe äÉYÈàdG ‹ÉªLEG π°Uhh

 ¿ƒ«∏e  33  øe  ÌcCG  ¤EG  "ähÒÑd  ΩÓ°S"
 2020 ‘ âaöU »àdG ≠dÉÑŸG â∏ª°T ºgQO

 k’õæe 485 ìÓ°UEGh º«eôJ É¡æe ™jQÉ°ûe IóY

 »©eÉ÷G  ¢Sƒ«LQhÉL  ≈Ø°ûà°ùe  º«eôJh

 äÉ«ÑæLC’G  äÓeÉ©dG  ºYO  ¤EG  áaÉ°VEG

 QOÉ°üeh ø¡æcÉ°ùe ¿ó≤a »JGƒ∏dG äGQö†àŸG

 `d á«°ùØædG ájÉYôdGh ºYódG ÒaƒJh ø¡bRQ

 kGQö†J ÌcC’G ∫ÉØWC’G øe IÉàah ≈àa 650

 º¡JÓFÉY  ™e  º¡∏ª°T  ⁄h  QÉéØf’G  øe

 Éª«a πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y º¡J’ÉM á©HÉàeh

 ™jQÉ°ûŸG á«≤H º««≤J ≈∏Y á°ù°SDƒŸG πª©J

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ Égò«ØæJ ºà«°S »àdG

 ÚÄLÓd  áq«ë°üdG  äGQó≤dG  õjõ©J  ±ó¡Hh

 øª°V  /19-ó«aƒc/  áëFÉL  á¡LGƒe  ‘

 øe πc ‘ ÚMRÉædGh ÚÄLÓd IóY äÉ©ªŒ

 ¢ûjOÓ¨æHh ¿ÉæÑdh Ú£°ù∏ah É«æ«ch ¿OQC’G

 ∫Éª©∏d »FGò¨dG øjƒªàdG ÒaƒJ ÖfÉL ¤EG

 πNGO áª«≤ŸG äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe öSC’Gh

 äÉ«YGóJ  øe  äôKCÉJ  »àdGh  äGQÉeE’G  ádhO

 ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S â≤∏WCG AÉHƒdG QÉ°ûàfG

 ™ª÷ á©°SGh á∏ªM »ª°SÉ≤dG óªfi âæH

 QÉ©°T â– IÉcõdG ∫GƒeCGh ájOÉŸG äÉYÈàdG

 á∏ª◊G âcôJ PEG "º¡fÉeCG áaÉ°ùe º¡d ∂ªYO"
 áaó¡à°ùŸG  äÉ©ªéàdG  ≈∏Y á«HÉéjEG  GQÉKBG

 .ájÉYôdGh ºYódÉH

 Q’hO  ∞dCG  100  "ÒÑµdG  Ö∏≤dG"  âeóbh

 ∫hódG øe ádhO πc ‘ Ú«∏ëŸG É¡FÉcöûd

 ÚÄLÓdG  äÉª«fl  ójhõJ  ±ó¡H  ¢ùªÿG

 äGhOCGh á«°üî°ûdG ájÉbƒdG ΩRGƒdh äGó©Ã

 äGOÉ«©dGh äÉ«Ø°ûà°ùª∏d º«≤©àdG äGó©eh

 º«YóJh  áeÉ©dG  ≥aGôŸGh  øµ°ùdG  øcÉeCGh

 ájhOC’ÉH  á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æe

 ΩRGƒ∏dGh  á°ü°üîàŸG  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh

 á«Ñ£dG ºbGƒ£dG ÖjQóJ ÖfÉL ¤EG ájÈîŸG

 áq«ë°üdG  äÉeRCÓd  áHÉéà°S’G  äÉ«dBG  ≈∏Y

.áÄHhC’G QÉ°ûàfGh

 á°ù°SDƒŸG âeó≤a »∏ëŸG ¥É£ædG ≈∏Y ÉeCG

 660 ƒëæd »FGò¨dG øeC’G ≥≤– äGóYÉ°ùe

 πµ°ûH  GhôKCÉJ  ø‡  πeÉY  1400h  á∏FÉY

 QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ øe öTÉÑe ÒZ hCG öTÉÑe

."19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShôjÉa

 ´É£b  ‘  á°ù°SDƒŸG  ™jQÉ°ûe  RôHCG  øeh

 ióMEG  õ«¡Œh  AÉ°ûfEG  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ∫ÉØWCÓd á°ü°üîŸG IõcôŸG ájÉæ©dG äGóMh

 Ö∏≤∏d  »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôe  ‘

 14^6 áØ∏µàH IôgÉ≤dG ‘ ôHƒàcCG 6 áæjóÃ

 áæjôb äÉ¡«Lƒàd kÉ≤ah ∂dPh ºgQO ¿ƒ«∏e

 πªëà°S å«M ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¤EG á«HÉ©«à°S’G É¡àbÉW π°üJ »àdG IóMƒdG

 ¬d  QƒØ¨ŸG  º°SG  kÉjƒæ°S  πØW  2000 ƒëf

 »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S øH ódÉN ï«°ûdG

 ∂dPh ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U π‚

.Iô£©dG √Gôcòd kGó«∏îJ

 ‘  "ÒÑµdG  Ö∏≤dG"  ™jQÉ°ûe  â∏ª°Th

 ≈Ø°ûà°ùÃ äÉ«∏ªY »àaôZ õ«¡Œ ¿Éà°ùcÉH

 …QÉcòàdG  ΩƒfÉN  âcƒ°T  çÉëHCG  õcôeh

 á«fÉà°ùcÉÑdG QhÉ°û«H áæjóe ‘ ¿ÉWöù∏d

 ™HÉàdG  "IÒeCG  ¥hóæ°U"  ¢ü°üN  å«M

 á°ù°SDƒeh ¿ÉWöùdG ≈°Vôe AÉbó°UCG á«©ª÷

 AGöûd  ºgQO  ¿ƒ«∏e  4^4  ÒÑµdG  Ö∏≤dG

 º¡°ùj Ée Úàaô¨∏d áeRÓdG äGó©ŸG Ö«côJh

 ΩGQhC’G  áMGôL  äÉ«æ≤J  çóMCG  ÒaƒJ  ‘

.¿ÉWöùdG ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TCÓd

 ´É£b  ‘  á°ù°SDƒŸG  ™jQÉ°ûe  øª°V  øeh

 áKQÉµ∏d á©jöùdG É¡àHÉéà°SG ájQƒØdG áKÉZE’G

 âeób å«M ¿GOƒ°ùdG âHÉ°UCG »àdG á«©«Ñ£dG

 ÌcC’  á«KÉZEG  äGóYÉ°ùe  "ÒÑµdG  Ö∏≤dG"
 »àdG  äÉfÉ°†«ØdG  øe  Qö†àe  ±’BG  8  øe

 á«fGOƒ°ùdG  äÉj’ƒdG  øe  kGOóY  âMÉàLG

 755,149  áØ∏µàH  »°VÉŸG  ÈªàÑ°S  ‘

 á«FGò¨dG  ∫Ó°ùdG  Ëó≤J  ∫ÓN  øe  kÉªgQO

 ÈY  kÉ«∏NGO  ÚMRÉædG  ºYOh  øjQö†àª∏d

 áªFÉb â∏ª°Th .á«FGƒjE’G äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J

 ∫GƒMC’G Ú°ù– ´É£b ‘ á°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûe

 ºYO  ¤EG  á«eGôdGh  2020 ∫ÓN  á«°û«©ŸG

 áeGóà°ùe ∫ƒ∏M Òaƒàd áq«ŸÉ©dG »YÉ°ùŸG

 AÉæH πNódG á«fóàe äÉ©ªàéŸG äÓµ°ûŸ

 äÉeRC’G ÉjÉë°Vh ÚLÉàëª∏d á∏eÉµàe ájôb

 ábQÉ°ûdG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH ôé«ædG ‘

 QOÉ°üe  πª°ûJ  ÉªgQO  2,007,559  áØ∏µàH

 ájÉYQ õcôeh á°SQóeh ´QGõeh ábÉWh √É«e

 á«HôJh  áYGQõ∏d  äGó©ŸG  ÒaƒJh  áq«ë°U

 ÉgRÉ‚EG ™bƒàŸG ájô≤dG πªëà°Sh »°TGƒŸG

 ¬d  QƒØ¨ŸG º°SG  ΩÉ©dG  ∞°üfh ΩÉY ∫ÓN

.»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ódÉN ï«°ûdG

 AÉ°ûfEG º«∏©àdG ´É£b ‘ ™jQÉ°ûŸG RôHCG øeh

 áØ∏µàH  äÉ«àØ∏d  á«∏NGO  ájƒfÉK  á°SQóe

 /»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e/ ºgQO ¿ƒ«∏e 3^66

 É«æ«c  ájQƒ¡ªéH  »«HƒdÉc  º«fl  ‘

 ¿hDƒ°ûd  á«eÉ°ùdG  á«°VƒØŸG  ™e ¿hÉ©àdÉH

 …ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H øe πjƒªàHh ÚÄLÓdG

 360 Úµªàd  /ÒÑµdG  Ö∏≤dG/  º°SG  â∏ªM

 äÉ«àa øe »°SGQódG ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y áÑdÉW

 ™ªàéŸG ‘ ¬H á£«ëŸG á≤£æŸGh º«îŸG

.º«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ∞«°†ŸG

 IöUÉæŸ á«dhódG ábQÉ°ûdG IõFÉL âdhÉæJh

 Ö∏≤dG  á°ù°SDƒe  É¡à≤∏WCG  »àdG  ÚÄLÓdG

 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØŸG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ÒÑµdG

 øe kÉ«°SÉ°SCGh kGójóL kÉÑfÉL ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd

 á©HGôdG É¡àî°ùf ‘ ÚÄLÓdG äÉLÉ«àMG

 …òdG ‘É≤ãdGh …ƒæ©ŸG ÖfÉ÷G ƒgh 2020

 iôNC’G ájOÉŸG äÉYÉ£≤dG øY á«ªgCG π≤j ’

 ájh’ÉŸG  áq«fÉ°ùfE’G  áª¶æŸG  äRÉa  å«M

 º«fl"  ‘  á∏eÉ©dG  "ƒà«d  »æjÉeƒJ"
 ≠∏ÑJ  »àdG  IõFÉ÷ÉH  "ÚÄLÓd  Éµ«dÉLO

 ÉgOƒ¡÷  kÉÁôµJ  ºgQO  ∞dCG  500  É¡àª«b

 ájQƒ¡ªL ‘ ÚÄLÓdG äGQÉ¡e á«ªæJ ‘

 »°ùØædGh »YÉªàL’G √ÉaôdG õjõ©Jh …h’Ée

 äÉ«dÉ©ØdGh  ¬«aÎdG  ∫ÓN  øe  ÚMRÉæ∏d

 √òg  Rƒa  AÉL  å«M  áq«æØdGh  áq«YGóHE’G

 áª¶æeh  á°ù°SDƒe  242  ÚH  øe  áª¶æŸG

.ádhO 52 øe IõFÉé∏d âë°TôJ

 IÉfÉ©e  ™aôd  ôªà°ùŸG  É¡«©°S  QÉWEG  ‘h

 ⁄É©dG AÉëfCG ≈à°T ‘ ÚMRÉædGh ÚÄLÓdG

 áq«fÉ°ùfEG ™jQÉ°ûe πjƒ“ á°ù°SDƒŸG âaó¡à°SG

 ∫ƒM ¿Gó∏ÑdG  øe OóY ‘ ÚÄLÓdG  ºYód

 ‘  êÉeóf’G  ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùeh  ⁄É©dG

 õjõ©àH  áªgÉ°ùŸGh  áØ«°†ŸG  äÉ©ªàéŸG

 ÚµªàdGh º«∏©àdGh áq«ë°üdG ájÉYôdG áª¶fCG

.äÉª«îŸG ‘ ICGôŸG á«ªæJh »æ¡ŸG

 äGóYÉ°ùŸG  øe  É«æ«c  á°üM  â¨∏Hh

 kÉªgQO 5,270,949 ájÉ¨dG √ò¡d áq«∏jƒªàdG

 kÉªgQO  8,435,934  ¿Éà°ùcÉH  á°üMh

 á«FGóàHG  á°SQóe  AÉæH  ™jQÉ°ûe  âæª°†J

 øH  ódÉN  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  º°SG  πª–

 õcGôeh  ájƒfÉK  iôNCGh  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 Üƒ°SÉ◊G äGQÉ¡eh ájõ«∏‚E’G á¨∏dG º«∏©àd

 ájƒªæJ õcGôe ôjƒ£Jh ¢ù«°SCÉàd áaÉ°VE’ÉH

 ™e ¿hÉ©àdÉH ÒÑµdG Ö∏≤dG º°SÉH á«©ªà›

.áq«ŸÉY äÉ°ù°SDƒeh Ú«fÉà°ùcÉH AÉcöT

 ¿OQCÓd á°ù°SDƒŸG äGóYÉ°ùe á°üM â¨∏Hh

 367  ƒëf  É¡æe  OÉØà°SG  ºgQO  551,700

 "ÒÑµdG Ö∏≤dG" ™jQÉ°ûe â∏ª°T Éªc ÅL’

 kÉªgQO 1,301,732 ‹ÉªLEÉH Ú£°ù∏a øe πc

. ºgQO 367,800 `H ¢ûjOÓ¨æHh

:ΩGh-IÒéØdG

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°S ¢SCGôJ

 ¢ù«FQ IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi

 á«ªæàd  IÒéØdG  á°ù°SDƒe IQGOEG  ¢ù∏›

 ,…ÒeC’G  ¿GƒjódÉH  ¬Ñàµe ‘ ,≥WÉæŸG

 ∫ÓN  á°ù°SDƒª∏d  …QhódG  ´ÉªàL’G

.2021 ΩÉ©dG

 ∫ÉªYC’G  ôjô≤J  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WGh

 ôNBGh  ,2020  ΩÉY  ∫ÓN  IõéæŸG

 ¢ùdÉéŸG  ∫ÉªYCG  ‘  äGQƒ£àdG

 ¤EG  ™ªà°SGh  ,≥WÉæŸÉH  á«©ªàéŸG

 ájò«ØæàdG  §£î∏d  π°üØ oe  ìöT

 ôjƒ£J ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûŸ

 ∫É©a  πµ°ûH  É¡£«°ûæJh  ,É¡∏ªY  á«dBG

.á«æWƒdG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

 ´ÉªàL’G  ájGóH  ‘  √ƒª°S  ≈æKGh

 á°ù°SDƒŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  Oƒ¡L  ≈∏Y

 ≈∏Y  kGOó°ûe  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN

 IÒJh ™jöùJh ,Oƒ¡÷G ∞«ãµJ IQhöV

 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  ,™jQÉ°ûŸG  RÉ‚EG

 äÉeóÿG  IOƒéH  AÉ≤JQ’Gh  ,ÚæWGƒŸG

.º¡d áeó≤ oŸG á«eƒµ◊G

 »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S ´ÉªàL’G ö†M

 ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Öàµe  ôjóe

 ôjóe ¿ƒædG  ¢ù«ªN ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°Sh

.IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ,á°ù°SDƒŸG ΩÉY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 ¢ù«FQ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y

 π«µ°ûJ IOÉYEÉH kGQGôb »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 á°SÉFôH ¿GÒ£∏d OÉ–’G áYƒª› ácöT IQGOEG  ¢ù∏›

.»YhQõŸG π°VÉa øH ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°S

 AÉaöûdG óªfi »∏Y óªfi ‹É©e øe kÓc ¢ù∏éŸG º°†jh

 ∂∏e ≥«aƒJ ódÉN ΩÉ°ûg IOÉ©°Sh ,¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf ,…OÉª◊G

 óªfi Oƒ©°ùe ó«°ùdGh âHÉK óªMCG Ú°ùM º°SÉL ó«°ùdGh

 QOÉ≤dGóÑY óªfi Qƒ°üæe ó«°ùdGh Oƒªfi ∞jöT óªfi

.¿ÉªµdÉc óæjQÉH ÜƒcÉL ó«°ùdGh ÓŸG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG ∞∏àfl ó«©°U ≈∏Y

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

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 õcôŸ kÉeÉY kGôjóe …ôµa Oƒªfi óªMCG IOÉ©°S Ú«©àH kGQGôb

.»ÑXƒHCG - AÉ°üME’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCG 

 áªFÉ≤dG ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≥ªY …OÉ–’G

 ™ªéj Éeh ,¢UÈb ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 áæ«àe  äÉbÓYh  §HGhQ  øe  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 ∞∏àfl  ‘  ÉXƒë∏e  GQƒ£J  ó¡°ûJ  ,IQòéàeh

 »JOÉ«b øe π°UGƒàe ºYóH ,ä’ÉéŸGh Ió©°UC’G

 áaÉc ‘ ΩÉeC’G ¤EG äÉbÓ©dG √òg ™aód øjó∏ÑdG

 ÚÑ©°ûdG ÒN ¬«a ÉŸ ™°ShCG ¥ÉaBG ƒëf ä’ÉéŸG

.Ú≤jó°üdG

 ô≤e  ‘  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¢Sƒµ«f  ‹É©e  ÚæK’G  ¢ùeG  »ÑXƒHCÉH  ¢ù∏éŸG

 ¢UÈb ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ¢ùjó«dhOƒà°ùjôN

 ¢Só«dÉî«e  ¢ù«fÉj  IOÉ©°Sh  ¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh

.ádhódG iód ¢UÈb ájQƒ¡ªL ÒØ°S

 ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ¿hÉ©àdG õjõ©àH á∏«ØµdG πÑ°ùdGh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 á«fÉŸÈdG ¬°UÉN ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ ∑Î°ûŸG

 ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh ¿ÉÑfÉ÷G  ∫OÉÑJ  Éªc,  É¡æe

 ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe OóY

.∑Î°ûŸG

 ábGó°üdG  äÉbÓY  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  øªKh

 Éàa’  ,»°UÈ≤dG  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ™e  ¿hÉ©àdGh

 ÚH á«fÉŸÈdG ¿hÉ©àdG Iôcòe ôjƒ£J á«ªgCG ¤G

.á«fÉŸÈdG ábGó°üdG ¿É÷ QhO π«©ØJh ,øjó∏ÑdG

 ´ÉªàLG ó≤©d ≥«°ùæàdG …QÉL ¬fCG ¬«dÉ©e í°VhCGh

 ∞°üædG ∫ÓN øjó∏ÑdG ÚH á«fÉŸÈdG ábGó°üdG áæ÷

 ™aQ IQhöV ≈∏Y GOó°ûe ,…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ∫h’G

 á«fÉŸÈdG πaÉëŸG ∞∏àfl ∫ÓN ≥«°ùæàdG iƒà°ùe

.Ú≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d ídÉ°Uh ÒN ¬«a ÉŸ á«dhódG

 ¢ùjó«dhOƒà°ùjôN ¢Sƒµ«f ‹É©e ócCG ¬ÑfÉL øe

 IQÉjõdG √òg á«ªgCG ¢UÈb ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh

 ¿hÉ©àdG ¬LhCG á«ªæJh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ‘

 ¢UôM  GócDƒe  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 ‘ äGQÉe’G ádhO ™e äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y √OÓH

.øjó∏ÑdG áë∏°üe Ωóîj ÉÃ ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ádhO  É¡H  ≈¶–  »àdG  IóFGôdG  áfÉµŸÉH  OÉ°TCGh

 ¿CG ócCGh ‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y äGQÉeE’G

 ¿G á°UÉNh √OÓÑd É«é«JGÎ°SG kÉµjöT äGQÉe’G ádhO

 ácÎ°ûŸG iDhôdGh ™«°VGƒŸG ójó©dG º¡jód øjó∏ÑdG

.á«dhódGh á«ª«∏b’G ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl ‘

 ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  IƒYO  ¬«dÉ©e  π≤f  Éªc

 ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ¤G á¡LƒŸGh »°UÈ≤dG

 åëÑd ÊÉŸôH óah ≈∏Y ¢UÈb IQÉjõd ¢ù∏éŸG

.øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG ÊÉŸÈdG ¿hÉ©àdG ¬LhG

 áã«ã◊G  Oƒ¡÷ÉH  ¢UÈb  á«LQÉN  ôjRh  OÉ°TCGh

 ‘  äGQÉeE’G  ádhO  É¡JòîJG  »àdG  Iôªà°ùŸGh

 ‘ á«dÉY IAÉØc ¿Éª°V πLCG øe ,áaÉc ä’ÉéŸG

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG áeRCG ™e πeÉ©àdG

 ó◊G ‘ äGAGôLE’G √òg á«∏YÉØHh ,z19 ó«aƒc{

 ÖfGƒL  ∞∏àfl  ≈∏Y  áeRC’G  √òg  äÉ«YGóJ  øe

.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G IÉ«◊G

 »ª«©ædG  »∏Y  QƒàcódG  ‹É©e  AÉ≤∏dG  ö†M

 á«LQÉÿGh á«∏NGódGh ´ÉaódG ¿hDƒ°T áæ÷ ¢ù«FQ

 áæ÷  ¢ù«FQ  RÉæµ∏a  IQÉ°S  IOÉ©°Sh  ,¢ù∏éŸÉH

 ,¢ù∏éŸÉH  á«HQhC’G  äÉfÉŸÈdG  ™e  ábGó°üdG

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«©ædG  ôªY  QƒàcódG  IOÉ©°Sh

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »£°ùÑdG  AGôØY  IOÉ©°Sh  ¢ù∏éª∏d

.¢ù∏éŸÉH ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG

kÉ«fÉ°ùfEG kÉYhô°ûe 39 `H 2020 äÉjóëàd Ö«éà°ùJ zô«ÑµdG Ö∏≤dG{

 á«ªæàd Iô«éØdG á°ù°SDƒe ´ÉªàLG ¢SCGôàj »bô°ûdG óªëe

2021 ΩÉ©d ≥WÉæªdG

AÉ°üME’G õcôªd k ÉeÉY kGôjóe ø«Y

 ¢ù∏ée π«µ°ûJ ó«©j ójGR øH óªëe

¿Gô«£∏d OÉëJ’G áYƒªée IQGOEG

2021 ΩÉ©d ≥WÉæŸG á«ªæàd IÒéØdG á°ù°SDƒe ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

¢UôÑb á«LQÉN ôjRh ™e á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U

:ΩGh-»HO

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

 ÉàdƒcGQ ¿ƒL IOÉ©°S zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 ΩÉ°Sh{ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ÒØ°S Qƒ«fƒL

 GÒØ°S  ¬∏ªY  ΩÉ¡e  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæÃ  zÊÉãdG  ójGR

 ôjƒ£J ‘ ¬àªgÉ°ùŸ kGôjó≤Jh ádhódG iód √OÓÑd

.øjó∏ÑdG ÚH á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG

 ôjRh ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG  QƒàcódG ‹É©e óq∏bh

 ¢ùeCG  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG

 ¬«dÉ©e  kÉæ qªãe  ..ΩÉ°SƒdG  Qƒ«fƒL  ÉàdƒcGQ  ÒØ°ùdG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e äGQÉeE’G ádhO ábÓY

 ∫ÓN Égôjƒ£J ¤EG É©q∏£àeh ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

 Qƒ«fƒL ÉàdƒcGQ ÒØ°ùdG ¤EG ôµ°ûdG ¬«dÉ©e ¬Lhh

 äÉbÓ©dG  √òg  ôjƒ£àd  É¡dòH  »àdG  √Oƒ¡L  ≈∏Y

 ¬«dÉ©e ó qcCGh .ádhódG iód ¬∏ªY IÎa ∫ÓN Égõjõ©Jh

 ‘ »HÉéjE’G ºNõdG Gòg ≈∏Y ®ÉØ◊G á«ªgCG ≈∏Y

 øY kÉHô©e ..kÉeób »FÉæãdG ¿hÉ©àdÉH ™aódGh äÉbÓ©dG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬d ¬JÉ«æeCG

ΩÉ°SƒdG Qƒ«fƒL ÉàdƒcGQ ¿ƒL º∏°ùj ¢TÉbôb QƒfCG 

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

 kÉ«FõL  ºFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  ƒë°U  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG

 á°UÉN ¢VÉØîfÓd IQGô◊G äÉLQO π«“h ,kÉfÉ«MCG

 á°Uôa ™e AÉ©HQC’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÖWQh ,kÉHôZ

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

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG

 ,¢S/ºc 25 - 15/ á«HôZ á«dÉª°T áYöùdG ádóà©e

.¢S/ºc 35 π°üJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 GQGôb  »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  Qó°UCG  

 êÉàfEÓd Ú©dG ´QGõe IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.…Òª◊G ô£e ∑QÉÑe ó«°ùdG á°SÉFôH ÊGƒ«◊G

 ˆGóÑY  ∫OÉY  ó«°ùdG  øe  Óc  ¢ù∏éŸG  º°†jh

 óªM  Ö«Ñ°T  ó«°ùdGh  ,¢ù«Fô∏d  kÉÑFÉf  ,»æ°Sƒ◊G

 ˆGóÑY  ø°ùM  óªfi  ó«°ùdGh  »µeQódG  ¿É£∏°S

 …ôHÉ÷G  ídÉ°U  ó«©°S  ¿É£∏°S  ó«°ùdGh  …óeÉ◊G

 ó«°ùdGh  º°SÉ≤dG  óªfi QƒØ¨dGóÑY  ΩÉ¡dEG  Ió«°ùdGh

.ìÉàØdGóÑY …Dƒd óªfi

¢UÈb á«LQÉN ôjRh ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 â°ù«d Ωƒ«dG »ŸÉ©dG Qƒ¶æŸG ‘ äGQÉeE’G ádhO

 ΩGƒYCG Iöû©dG hCG á°ùªÿG πÑb äGQÉeE’G ádhO πãe

 É¡àÑcGƒeh  äCGôW  »àdG  äGÒ¨àdG  Ò¶f  ,á«°VÉŸG

 ‘  IÒÑµdG  É¡JGRÉ‚EGh  áYQÉ°ùàŸG  äGQƒ£à∏d

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 »æWƒdG ΩÓYE’G ≥jôØd √ƒª°S áª∏c ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢ù∏› øe QGô≤H √OÉªàYG ó©H ¬JÉYÉªàLG ∫hCG ‘

 »eÓYE’G  ΩÉªàg’G  ¿CG  ..√ƒª°S  ócCG  å«M  ,AGQRƒdG

 3 ¤EG §≤a 2020 ΩÉ©dG ∫ÓN OGORG äGQÉeE’G ádhóH

 äGQOÉÑŸGh á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûŸG π©ØH ,±É©°VCG

 QÉÑ°ùe  ¥ÓWEG  πãe  ádhódG  É¡àæÑJ  »àdG  á«ŸÉ©dG

 ,ájhƒædG  ábÉ£∏d  ácGôH  á£fi  Ú°TóJh  ,πeC’G

 IQGOEG  ‘  ìÉéædGh  ,á«îjQÉàdG  ΩÓ°ùdG  IógÉ©eh

 äGÒKCÉàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  19  -  ó«aƒc  áëFÉL

.⁄É©dG ≈∏Y É¡d á«Ñ∏°ùdG

 ¬«a  ó¡°ûj  º¡e â«bƒJ  ‘h ¬fEG  "  ..√ƒª°S  ∫Ébh

 ΩÓYE’G  ∫É›  ‘  á«îjQÉJ  äGÒ«¨J  ⁄É©dG

 ÉæeÓYEG  Ò°ùj  ,äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  π°UGƒàdGh

 Ö∏£àj Ée ,πÑ≤à°ùŸG ƒëf áàHÉK ≈£îH »æWƒdG

 ÌcCGh  ÖMQCG  ä’ÉéŸ  ¬££Nh  ¬JGhOCÉH  AÉ≤JQ’G

."äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ kÉYGóHEGh kGÒKCÉJ

 √ó¡°ûJ …òdG ´QÉ°ùàŸG Qƒ£àdG ¿EG  √ƒª°S ±É°VCGh

 äÉ°üæeh §£Nh äGhOCG ¬≤aGôJ ¿CG Ö∏£àj äGQÉeE’G

 äGõéæe  ¿EÉa  ‹ÉàdÉHh  ,¬©e  ≈°TÉªàJ  á«eÓYEG

 ⁄É©dG  ±qô©J  á«eÓYEG  äÉ°üæŸ  êÉà–  ádhódG

 ™«ª÷ ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y πª©Jh äÉ¨∏dG ™«ªéH É¡H

.⁄É©dG ‘ á«©ªàéŸG íFGöûdG

 ¢ü°ü≤dGh ¢UôØdG øe ÒãµdG ∑Éæg " ..√ƒª°S ∫Ébh

 ..ÉæeÓYEG  ∫ÓN øe ⁄É©∏d É¡∏≤æf ¿CG  øµÁ »àdG

 É¡Ñ©°Th  äGQÉeE’G  ádhO  á≤«≤M  ¬dÓN  øe  π≤æf

 øe É¡«a ¢û«©j øe πµdh É¡«a IÉ«◊Gh ,É¡JOÉ«bh

 áÁôc  IÉ«Mh  áeGôch  IƒNCGh  íeÉ°ùJ  ‘ öûÑdG

 äÉØ∏ŸG ™e πeÉ©à∏d ÉØ∏àfl GÒµØJ ójôf ∂dòd ,

 äÉ¡LƒJ ÖcGƒjh á«ªæàdG Ωóîj ÉeÓYEGh á«eÓYE’G

."ádhódG

 á∏eÉµdG  ¬à≤K  øY ´ÉªàL’G  ∫ÓN √ƒª°S  ÜôYCGh

 »æWƒdG  ΩÓYE’G  ‘  Ú∏eÉ©dG  πµHh  ≥jôØdÉH

 ≈∏Y õ«ªàdGh IOÉjôdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ¬JÉ°ù°SDƒeh

 ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  ,»ŸÉ©dGh  »ª«∏bE’G  Újƒà°ùŸG

 ,»JGQÉeE’G  ΩÓYE’G  É¡H  ≈¶ëj  »àdG  á«bGó°üŸG

 IOÉ«≤d ÌcCG Oƒ¡÷G õjõ©J ¤EG ¬©∏£J øY kÉHô©e

 ,QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõŸG  ¤EG  ΩÓYE’G  IÒ°ùe

 ≥jôØc ºcQhO " .. kÓFÉb ≥jôØ∏d √ƒª°S ¬LƒJ å«M

 »æWƒdG ΩÓYEÓd IójóL É££Nh iDhQ ™°Vh »æWh

 É¡H ≈¶– »àdG ádhódG º«b ¢ùµ©j º¡e QhO ƒg ,

 Rõ©Jh ΩÓ°ùdGh º∏°ù∏d ≈©°ùJ º«b , É¡«∏Y äCÉ°ûfh

 IÒÑc á«dhDƒ°ùŸG .. ™«ª÷G ™e á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

."k ÉªFGO ºµªYód ºµ©e øëfh

 ‹É©e  »eÓYE’G  ≥jôØ∏d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G  ö†M

 ¢ù∏› ¿hDƒ°T  ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY  øH  óªfi

 ôHÉ÷G óªMCG  øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©eh AGQRƒdG

 ‹É©eh  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh

 ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf

 º°SGôŸG  ¢ù«FQ  »Ñ«æ÷G  ˆGóÑY  óªfi  ‹É©eh

 ó«©°S IOÉ©°Sh , á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH á«°SÉFôdG

 ádhO  áeƒµ◊  »eÓYE’G  ÖàµŸG  ¢ù«FQ  ô£©dG

 IOÉ©°Sh  ,»æWƒdG  ΩÓYE’G  ≥jôa  ¢ù«FQ  ,äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch ΩÉY ôjóe »°ùjôdG ∫ÓL óªfi

 π«ch ,»ã«eôdG óªfi ídÉ°U ó°Tôe IÒª°S IOÉ©°Sh

 hôjóeh ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH á«°SÉFôdG º°SGôŸG

 AÉ°SDhQh  ,ádhódG  äGQÉeEG  ‘  á«eÓYE’G  ÖJÉµŸG

 á«∏ëŸG  ∞ë°üdG  ôjô–  AÉ°SDhQh  ,äÉfƒjõØ∏àdG

.á«æ©ŸG ájOÉ–’G äÉ¡÷G øY ¿ƒ∏ã‡h

 øe QGô≤H óªàYG …òdG »æWƒdG ΩÓYE’G ≥jôa ó©jh

 IQGOEG  â–  πª©J  á«æWh  áæ÷  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 º°†jh  ,äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµ◊ »eÓYE’G  ÖàµŸG

 øjôKDƒŸGh  Ú∏YÉØdG  øe  áYƒª›  ¬àjƒ°†Y  ‘

 ájDhQ ôjƒ£J ±ó¡H ádhódG ‘ »eÓYE’G ó¡°ûŸG ‘

 IÎØdG ∫ÓN »JGQÉeE’G ΩÓYEÓd IójóL á«é«JGÎ°SG

 ºYóH á∏«ØµdG äGQOÉÑŸGh QÉµaC’G ìGÎbGh ,áeOÉ≤dG

.É¡JÉfƒµe ∞∏àîÃ á«eÓYE’G áeƒ¶æŸG

 QÉµaC’G  ìGÎbÉH  »æWƒdG  ΩÓYE’G  ≥jôa  ¢üàîjh

 ΩÓYE’G  ôjƒ£Jh  õjõ©àd  áeRÓdG  äGQOÉÑŸGh

 ™e Ö°SÉæàj  ÉÃ ,á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓN »JGQÉeE’G

 ádhó∏d IójGõàŸG á«é«JGÎ°S’G  á«ªgC’Gh áfÉµŸG

 »eÓYE’G ™bGƒdG π«∏– ÈY ∂dPh kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG

.É¡à÷É©e ¥ôWh á«dÉ◊G äÉjóëàdG ójó–h

:ΩGh-»HO

 øH  óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  

 ¢ù«FQ  »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ‘ »eƒµ◊G πª©dG ¿CG ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 IOÉ©°ùdG ¿CGh ,õ«ªàdG è¡f ≥ah Ò°ùj »HO

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôµa  øY  Ö«¨J  ’  áª«b

 ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ºYO ¤EG √ƒª°S kGÒ°ûe ,"ˆG √ÉYQ" »HO

 äGQOÉÑŸGh  èeGÈdG  áaÉµd  »HO  áeƒµM

 ™ªàéŸG IOÉ©°S  ≥«≤– ±ó¡à°ùJ  »àdG

 kÉ¡Lƒe ,»eƒµ◊G πª©∏d ájƒdhCG ÉgQÉÑàYÉH

 πª©dG IQhö†H á«eƒµ◊G äÉ¡÷G √ƒª°S

 ,äÉeóÿG  ôjƒ£J  Oƒ¡L  á∏°UGƒe  ≈∏Y

 ≈bQC’ kÉ≤ah Ú∏eÉ©àŸG äÉ©∏£J áÑcGƒŸ

 õjõ©Jh  ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸGh  ÒjÉ©ŸG

 ó©°SCG  »HO  íÑ°üàd  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhQ

.⁄É©dG ¿óe

 èFÉàf  √ƒª°S  OÉªàYG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¥ƒ°ùàŸGh  Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°S  äÉ°SGQO

 »HO  áeƒµM  »ØXƒe  IOÉ©°Sh  …öùdG

 »àdGh  ,»HO  ‘  á«eƒµ◊G  äÉ¡é∏d

 »eƒµ◊G  õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  É¡jôéj

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeCÓd ™HÉàdG

 õcGôŸG ÜÉë°UCG Oƒ¡L √ƒª°S øªK å«M

 º¡ãMh  äGöTDƒŸG  øª°V  ¤hC’G  áKÓãdG

 ≈∏YCG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ôjƒ£àdG á∏°UGƒe ≈∏Y

.¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ äÉjƒà°ùŸG

 áª«b IOÉ©°ùdG" :»HO ó¡Y ‹h ƒª°S ∫Ébh

 ÖMÉ°U ôµah ájDhQ π°†ØH ÉqæY Ö«¨J ’

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

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ‘ ÉföTCG  óbh  ,"ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 èFÉàf øY ø∏©æ°S ÉæfCÉH 2019 ÈªàÑ°S

 …öùdG  ¥ƒ°ùàŸGh  Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°S

 ‘ »HO áeƒµM »ØXƒe IOÉ©°S öTDƒeh

 ≥«≤–  ¿Éª°†d  ΩÉY  πc  øe  ôjÉæj  18

 ∑QÉÑfh  èFÉàædG  ø∏©f  Ωƒ«dGh  ,∂dP

 öTDƒe  øª°V  ¤hC’G  çÓãdG  äÉ¡é∏d

 áeÉ©dG IOÉ«≤dG »gh Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S

 91^6 áÑ°ùæH  ∫hC’G  õcôŸG  »HO áWöûd

 õcôŸG  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«gh  ,%

 áë°üdG  áÄ«gh  ,%  90^1 áÑ°ùæH  ÊÉãdG

 88^5  áÑ°ùæH  ådÉãdG  õcôŸG  ‘  »HóH

 ¤hC’G  õcGôŸG  ÜÉë°UC’  ∑QÉÑf  Éªc  ,%

 õcôe ºgh ÚØXƒŸG IOÉ©°S öTDƒe øª°V

 ‘  %  97^44  áÑ°ùæH  AÉ°üMEÓd  »HO

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dGh  ,∫hC’G  õcôŸG

 ,ÊÉãdG õcôŸG ‘ %96^68 áÑ°ùæH »HO

 ‘  %95^86  áÑ°ùæH  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh

."ådÉãdG õcôŸG

 ±hô¶dGh äÉjóëàdG ºZQ" :√ƒª°S ±É°VCGh

 áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G

 áeƒµM â≤≤M ,⁄É©dG ≈∏Y 19 - ó«aƒc

 IOÉ©°S  á°SGQO  ‘  áeó≤àe  èFÉàf  »HO

 §°Sƒàe ≠∏H å«M ,2020 ΩÉ©d Ú∏eÉ©àŸG

 Éªc %84 »HO áeƒµM »∏eÉ©àe IOÉ©°S

 ‘ Ú∏eÉ©àŸG á≤K iƒà°ùe §°Sƒàe ≠∏H

 ΩÉ¶f øY ø∏YCG Ωƒ«dGh ,%95^1 áeƒµ◊G

 íÑ°üàd  ,…öùdG  ¥ƒ°ùàŸG  á°SGQód  ójóL

 ôjQÉ≤J  ∫É°SQEG  ºà«°Sh  ,á∏≤à°ùe  á°SGQO

 èFÉàf øY á«eƒµM á¡L πµd ájƒæ°S ™HQ

 ôjƒ£J  ≈∏Y πª©J »c …öùdG  ¥ƒ°ùàŸG

."öTÉÑe πµ°ûH É¡JÉeóN Ú°ù–h

 ¬«a âªéMCG …òdG âbƒdG ‘" :√ƒª°S ∫Ébh

 É°VQ ióe ¢SÉ«b øY äÉ°ù°SDƒeh äÉeƒµM

 ,ÉfhQƒc áëFÉL AGôL º¡«ØXƒe IOÉ©°S hCG

 áeƒµM  »ØXƒe  IOÉ©°S  ¢SÉ«≤H  ÉfQOÉH

 »àdG  ájƒæ°ùdG  á°SGQódG  ∫ÓN  øe  »HO

 »eƒµ◊G  õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  É¡jôéj

 ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¬à≤≤M ÉÃ Qƒîa..

 »ØXƒe IOÉ©°S §°Sƒàe ≠∏H å«M »HO

."% 89 »HO áeƒµM

 öTDƒe  ∫ƒ°üM  ócDƒ oj"  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 äÉÑ∏£àŸ  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  áHÉéà°SG

 º««≤J  ≈∏YCG  ≈∏Y  19  -ó«aƒc  áëFÉL

 ≈∏Y  ÉæJQóbh  ÉæàjõgÉL  ,%92  áÑ°ùæH

 ≥jôØd ∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdGh ,äÉeRC’G á¡LGƒe

 Iôªà°ùŸG ºgOƒ¡L ≈∏Y »HO áeƒµM πªY

 ó«H kGój πª©dG  á∏°UGƒŸ ™«ª÷G ƒYOCGh..

 áeƒµM  ¿ƒµàd  ¿hÉ©àdG  öUGhCG  õjõ©Jh

 ájDhQ ≥ah ⁄É©dG ‘ πªY áÄ«H ó©°SCG »HO

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

."Ωƒàµe

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S øqªK Éªc

 õcôŸ õ«ªàŸG AGOC’G ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 IOÉ©°S ≥«≤– ∫É› ‘ AÉ°üMEÓd »HO

 QGóe ≈∏Y ∫hC’G õcôŸG √RGôMEÉH ÚØXƒŸG

 iƒà°ùe ≈∏Y ∫ój …òdG ôeC’G ΩGƒYCG á©°ùJ

 kÉ¡Lƒe ,∫ÉéŸG Gòg ‘ è°†ædG øe Ωó≤àe

 á°SGQO  ‘  ácQÉ°ûŸG  øe  õcôŸG  AÉØYEÉH

 ÚeÉY IóŸ »HO áeƒµM »ØXƒe IOÉ©°S

.ÚeOÉb

 èFÉàæ∏d kGOÉæà°SG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G Ö«JôJ

 ∫hC’G õcôŸG »HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG

 äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g ,%91^6 áÑ°ùæH

 áÄ«gh  ,%90^1  áÑ°ùæH  ÊÉãdG  õcôŸÉH

 áÑ°ùæH  ådÉãdG  õcôŸÉH  »HóH  áë°üdG

 »HO  ájó∏H  â∏M  ÚM  ‘..  %88^5

 áÄ«gh  ,%87^7  áÑ°ùæH  ™HGôdG  õcôŸÉH

 ¢ùeÉÿG  õcôŸÉH  »HO  √É«eh  AÉHô¡c

 õcôŸÉH  ,»HO  ∑QÉªLh  ,%87^6  áÑ°ùæH

 áeÉ©dG IQGOE’Gh ,%87^1 áÑ°ùæH ¢SOÉ°ùdG

 õcôŸÉH  ÖfÉLC’G  ¿hDƒ°Th  áeÉbEÓd

 á«ªæàdG  IôFGOh  ,%86^6 áÑ°ùæH  ™HÉ°ùdG

 áÑ°ùæH  øeÉãdG  õcôŸG  ‘  ájOÉ°üàb’G

 ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh ,% 86^5

 ,%85^2 áÑ°ùæH ™°SÉàdG õcôŸÉH »HO -

 áÑ°ùæH öTÉ©dG õcôŸÉH áeÉ©dG áHÉ«ædGh

 õcôŸÉH  »HO  ºcÉfi  IôFGOh  ,%84^7

 IôFGO  âdÉfh  %84 áÑ°ùæH  öûY  …OÉ◊G

 õcôŸG  …QÉéàdG  ≥jƒ°ùàdGh  áMÉ«°ùdG

 áÄ«gh  ,%83^8  áÑ°ùæH  öûY  ÊÉãdG

 ådÉãdG  õcôŸG  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  »HO

 áaô©ŸG  áÄ«gh  ,%  83^5  áÑ°ùæH  öûY

 öûY  ™HGôdG  õcôŸG  ájöûÑdG  á«ªæàdGh

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGOh ,%82^9 áÑ°ùæH

 öûY  ¢ùeÉÿG  õcôŸG  …ÒÿG  πª©dGh

 öûY ¢SOÉ°ùdG õcôŸGh ,% 82^7 áÑ°ùæH

 áÑ°ùæH ¿Éµ°SEÓd ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe

 õcôŸG ‘ »HO äGQÉ£e äAÉLh ,%82^5

 IôFGOh  ,%81^6  áÑ°ùæH  öûY  ™HÉ°ùdG

 öûY øeÉãdG õcôŸG ‘ ∑ÓeC’Gh »°VGQC’G

 õcôŸG  ‘ »HO  áaôZh  ,%81^2 áÑ°ùæH

 á«ªæJ áÄ«gh ,%81 áÑ°ùæH öûY ™°SÉàdG

 áÑ°ùæH  øjöû©dG  õcôŸG  ‘  ™ªàéŸG

 ±É©°SE’G äÉeóÿ »HO á°ù°SDƒeh ,%80^5

 áÑ°ùæH  øjöû©dGh  óMGƒdG  õcôŸG  ‘

 ¿hDƒ°Th  ±ÉbhC’G  á°ù°SDƒeh  ,%79^8

 áÑ°ùæH øjöû©dGh ÊÉãdG õcôŸG ‘ öü≤dG

 õcôŸG ‘ ΩÓYEÓd »HO á°ù°SDƒeh ,%76^4

.%75^6 áÑ°ùæH øjöû©dGh ådÉãdG

á°SGQódG ÒjÉ©e

 ÈY  Ú∏eÉ©àŸG  …CGQ  äÉ°SGQO  ºàJh

 äÉfÉ«Ñà°SG  ≥jôW  øY  iôŒ  äÉMƒ°ùe

 äÉ¡÷G  »∏eÉ©àe  …CGQ  AÉ°ü≤à°S’

 kAÉæH äÉfÉ«Ñà°S’G ºª°üJ å«M ,á«eƒµ◊G

 πjó©J  ºàj  Éªc  ,á°SGQódG  ÒjÉ©e  ≈∏Y

 á«eƒµM á¡L πc áfÉÑà°SG á∏Ä°SCG áZÉ«°U

 É¡JÉeóNh  É¡∏ªY  á©«ÑW  Ö°SÉæàd

 …CGQ AÉ°ü≤à°SG ºàjh ,Ú∏eÉ©àª∏d áeó≤ŸG

 kÉ«°üî°T º¡à∏HÉ≤e ∫ÓN øe Ú∏eÉ©àŸG

 Ú∏eÉ©àŸG áeóN õcGôŸ º¡JGQÉjR AÉæKCG

 ∫ÓN  øe  hCG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ‘

.kÉ«ØJÉg º¡©e π°UGƒàdG

 »eƒµ◊G  õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  Ωƒ≤jh

 ¢UÉî°TC’G  øe  áYƒª›  ÖjQóàH

 áª¡Ã  ΩÉ«≤∏d  áØ∏àfl  äÉ«°ùæL  øe

 äÉª««≤àdG ò«ØæJ ºàjh ,…öùdG ¥ƒ°ùàŸG

 º««≤J ºàj å«M ,ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y kÉjƒæ°S

 á«eƒµ◊G  á¡é∏d  …öùdG  ¥ƒ°ùàŸG

 ∫ÓN  øeh  »ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  ÈY  AGƒ°S

 ‘ áeóÿG Ëó≤J ô≤Ÿ á«fGó«ŸG IQÉjõdG

 áeÉY øe ¢üî°ûc ÉeEG  á«eƒµ◊G á¡÷G

 øY äGQÉ°ùØà°S’G ¢†©H ¬jódh ™ªàéŸG

 øe πeÉ©àe á≤aGôÃ hCG á«eƒµ◊G á¡÷G

 øe hCG É¡d ¬JQÉjR AÉæKCG á¡÷G »∏eÉ©àe

 Ióªà©ŸG ∫É°üJ’G õcGôÃ ∫É°üJ’G ∫ÓN

 º««≤J  ºàj  ºK  øeh  ,á«eƒµ◊G  á¡é∏d

 ÒjÉ©e  ¤EG  kGOÉæà°SG  á«eƒµ◊G  á¡÷G

.á°SGQódG

 AÉ°ü≤à°SG  äÉfÉ«Ñà°SG  º«ª°üJ  ºàj  Éªc

 á«°ù«FôdG ΩÉ¡ŸG ≈∏Y kAÉæH ™ªàéŸG …CGQ

 á∏Ä°SCG  ¬«LƒJ  ºàjh  ,á«eƒµ◊G  á¡é∏d

 ∞∏àîÃ  ™ªàéŸG  OGôaC’  ¿É«Ñà°S’G

.º¡JÉÄa

»FÉæãà°SG ΩÉY

 »eƒµ◊G  õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  º°†jh

 »∏eÉ©àŸ IOÉ©°ùdG öTDƒe ¢SÉ«≤d á°SGQO

 öûY  á©Ñ°S  øe  ÌcCG  òæe  »HO  áeƒµM

 kÉ«HÉéjEG  kGƒ‰  öTDƒŸG  ≥≤M  óbh  kÉeÉY

 ≈∏Y äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH áfQÉ≤e kGOô£°†e

 èeÉfôH  ≥jôa  ΩÉbh  ,»ŸÉ©dG  ó«©°üdG

 2020 ΩÉ©dG ∫ÓN »eƒµ◊G õ«ªà∏d »HO

 »∏eÉ©àŸ IOÉ©°ùdG öTDƒe á°SGQO åjóëàH

 äÓjó©àdG øe OóY ∫ÉNOEGh ,»HO áeƒµM

 öTDƒe  èFÉàf  èeO  â∏ª°T  ,ájôjƒ£àdG

 øe áeó≤ŸG äÉeóî∏d »¶ë∏dG IOÉ©°ùdG

 äÉ≤«Ñ£àdGh  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  ∫ÓN

 »HO  IôFGO  ¬°SÉ«b  ¤ƒàJ  …òdGh  ,á«còdG

 ΩÉ©dG  öTDƒŸG  á°SGQO  èFÉàf  ‘ ,á«còdG

 »àdG  »HO  áeƒµM  »∏eÉ©àe  IOÉ©°ùd

 øe  Rõ©j  …òdG  ôeC’G  ,èeÉfÈdG  É¡jôéj

 Oƒ¡L Ú°ù– ‘ ¬eÉ¡°SEGh öTDƒŸG áª«b

 Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S ≥«≤– ‘ áeƒµ◊G

.áeóÿG Ëó≤J äGƒæb πc ÈY

 ábÉ°TôdG õjõ©J ≈∏Y èeÉfÈdG øe kÉ°UôMh

 áHÉéà°S’G  áYöSh  á«°ù°SDƒŸG  áfhôŸGh

 iód  ÇQGƒ£dGh  äÉeRC’Gh  äGÒ¨àª∏d

 äÓjó©àdG  â∏ª°T  ,á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 á∏Ä°SC’G  øe áYƒª› áaÉ°VEG  ájôjƒ£àdG

 IOÉ©°S  ióe  ¢SÉ«≤d  á°SQGódG  ¿É«Ñà°S’

 É¡JòîJG  »àdG  äGAGôLE’ÉH  Ú∏eÉ©àŸG

 ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  á«eƒµ◊G  á¡÷G

 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  äÉeóÿG

.19-ó«aƒc áëFÉL AÉæKCG Ú∏eÉ©àŸG

ÚØXƒŸG IOÉ©°S

 kGOÉæà°SG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G Ö«JôJ AÉLh

 »HO áeƒµM »ØXƒe IOÉ©°S öTDƒe èFÉàæd

 AÉ°üMEÓd »HO õcôe ∫hC’G õcôŸG :»∏j Éªc

 áeÉ©dG IOÉ«≤dG ÊÉãdG õcôŸGh ,%97^44

 ådÉãdG  õcôŸGh  ,%96^68  »HO  áWöûd

 ™HGôdG õcôŸGh ,%95^86 áeÉ©dG áHÉ«ædG

 õcôŸGh ,%94^26 »°VÉjôdG »HO ¢ù∏›

 ¿GÒ£dG ™jQÉ°ûŸ »HO á°ù°SDƒe ¢ùeÉÿG

 ¢SOÉ°ùdG  õcôŸGh  ,%93^30  á«°Sóæ¡dG

 ,%92^06  ájOÉ``°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO

 áeÉbEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™HÉ°ùdG  õcôŸGh

 õcôŸGh  ,%91^99  ÖfÉLC’G  ¿hDƒ°Th

 õcôŸGh  ,%90^39 á«dÉŸG  IôFGO  øeÉãdG

 ,%90^31 »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ™°SÉàdG

 ,%89^39»HO  ájó∏H  öTÉ©dG  õcôŸGh

 áaô©ŸG  áÄ«g  öûY  …OÉ◊G  õcôŸGh

 õcôŸGh  ,%88^04ájöûÑdG  á«ªæàdGh

 äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  öûY  ÊÉãdG

 á°ù°SDƒe öûY ådÉãdG õcôŸGh ,%87^91

 ™HGôdG  õcôŸGh  ,%87^34  »HO  äGQÉ£e

 õcôŸGh  ,%84^83  »HO  ºcÉfi  öûY

 ,%84^77  »HO  ∑QÉªL  öûY  ¢ùeÉÿG

 ¿hDƒ°ûdG  IôFGO  öûY  ¢SOÉ°ùdG  õcôŸGh

 õcôŸGh ,%84^54 »HO áeƒµ◊ á«fƒfÉ≤dG

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdG  IôFGO  öûY  ™HÉ°ùdG

 øeÉãdG õcôŸGh ,%84^11 …ÒÿG πª©dGh

 öü≤dG  ¿hDƒ°Th  ±ÉbhC’G  á°ù°SDƒe  öûY

 á°ù°SDƒe öûY ™°SÉàdG õcôŸGh ,%83^97

 ,%83^85  ¿Éµ°SEÓd  ó°TGQ  øH  óªfi

 áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ øjöû©dG õcôŸGh

 ¿höû©dGh óMGƒdG õcôŸGh ,%83^64 »HO

 ,%83^24  ÊóŸG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G

 äÉeóÿ »HO ¿höû©dGh ÊÉãdG  õcôŸGh

 õcôŸGh  ,%82^35  ájƒ÷G  áMÓŸG

 »HóH  áë°üdG  áÄ«g  ¿höû©dGh  ådÉãdG

 ¿höû©dGh  ™HGôdG  õcôŸG  h,%82^30

 »HO  áeƒµ◊  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO

 ¿höû©dGh  ¢ùeÉÿG  õcôŸG  ,%82^29

 …QÉéàdG  ≥jƒ°ùàdGh  áMÉ«°ùdG  IôFGO

 ¿höû©dGh  ¢SOÉ°ùdG  õcôŸGh  ,%80^44

 ,%78^58 ±É©°SE’G äÉeóÿ »HO á°ù°SDƒe

 »°VGQC’G IôFGO ¿höû©dGh ™HÉ°ùdG õcôŸGh

 øeÉãdG  õcôŸGh  ,%77^98  ∑ÓeC’Gh

 ÊóŸG  ¿GÒ£∏d  »HO  áÄ«g  ¿höû©dGh

 áÄ«g ¿höû©dGh ™°SÉàdG õcôŸG ,%74^48

 õcôŸG  ,%72^50  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  »HO

 ,%71^96 ΩÓYEÓd »HO á°ù°SDƒe ¿ƒKÓãdG

 á«ªæJ  áÄ«g  ¿ƒKÓãdGh  óMGƒdG  õcôŸG

.%68^13 ™ªàéŸG

 õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL

 ¢SÉ«≤d  á°SGQO  AGôLEÉH  Ωƒ≤j  »eƒµ◊G

 »HO  áeƒµM  »ØXƒŸ  IOÉ©°ùdG  öTDƒe

 öTDƒŸG ≥≤M óbh ,kÉeÉY 17 øe ÌcCG òæe

 π°†aCÉH  áfQÉ≤e  kGOô£°†e  kÉ«HÉéjEG  kGQƒ£J

 Éªc  ,»ŸÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  äÉ°SQÉªŸG

 Qƒ£J ô¡¶j …òdG ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG ‘ í°†àj

 áeƒµM  »ØXƒe  IOÉ©°S  èFÉàf  §°Sƒàe

.2020 ΩÉY ≈àMh 2004 ΩÉY òæe »HO

..ôjƒ£J

 »eƒµ◊G  õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  Ωƒ≤jh

 IOÉ©°S  á°SGQO  ÒjÉ©e  ôjƒ£àH  kÉjƒæ°S

 π°†aC’  kÉ≤ah  »HO  áeƒµM  »ØXƒe

 ™e ≥«°ùæàdÉHh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ äÉ°SQÉªŸG

 ¥ôah »HO áeƒµ◊ ájöûÑdG OQGƒŸG IôFGO

 iód  ÚØXƒŸG  IOÉ©°ùH  á«æ©ŸG  πª©dG

 ôjô≤J ÒaƒJ ºàj Éªc.. á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 áaÉ°VEG á«eƒµM á¡L πµd á°SGQódG èFÉàæH

 »HO áeƒµM iƒà°ùe ≈∏Y πeÉ°T ôjô≤J ¤EG

 IôFGódh  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  ¬Áó≤J  ºàj

 øª°V  »HO  áeƒµ◊  ájöûÑdG  OQGƒŸG

 º««≤J  øe  IQOÉ°üdG  á«YÉ£≤dG  ôjQÉ≤àdG

 ¬æe IOÉØà°SÓd »eƒµ◊G õ«ªàdG áeƒ¶æe

 OQGƒª∏d  äÉ°SÉ«°Sh  äGQOÉÑe  ôjƒ£J  ‘

.»HO áeƒµM iƒà°ùe ≈∏Y ájöûÑdG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14647 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 19 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

…ô°ùdG ¥ƒ°ùàªdGh »HO áeƒµM »∏eÉ©àeh »ØXƒe IOÉ©°S ô°TDƒe á°SGQO èFÉàf óªàYG

ó°TGQ øH óªëe ôµah ájDhQ π°†ØH ÉæY Ö«¨J ’ áª«b IOÉ©°ùdG :óªëe øH ¿GóªM

 áHÉéà°SG ô°TDƒe ∫ƒ°üM

 äÉÑ∏£àªd á«eƒµëdG äÉ¡édG

 ≈∏YCG ≈∏Y 19ó«aƒc áëFÉL

 º««≤J áÑ°ùf

 :èFÉàædG RôHCG

 :ø«ØXƒªdG IOÉ©°S »a äÉ¡L çÓK π°†aCG :ø«∏eÉ©àªdG IOÉ©°S »a äÉ¡L çÓK π°†aCG

 »ØXƒe IOÉ©°S §°Sƒàe % 89 

»HO áeƒµM

 »∏eÉ©àe IOÉ©°S §°Sƒàe % 84
»HO áeƒµM

 AÉ°üMEÓd »HO õcôe ∫hC’G õcôªdG

 % 97.44 áÑ°ùæH

 áWô°ûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ∫hC’G õcôªdG 

% 91.6 áÑ°ùæH »HO

 áWô°ûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG »fÉãdG õcôªdG

% 96.68 áÑ°ùæH »HO

 ¥ô£dG áÄ«g »fÉãdG õcôªdG 

%  90.1 áÑ°ùæH äÓ°UGƒªdGh

 áeÉ©dG áHÉ«ædG ådÉãdG õcôªdG

 95.86% áÑ°ùæH

 »HóH áë°üdG áÄ«g ådÉãdG õcôªdG

%  88.5 áÑ°ùæH

 ΩGƒYCG 10 πÑb »g Éªc â°ù«d ºdÉ©dG ô¶f »a äGQÉeE’G :ójGR øH Qƒ°üæe
..¬JÉYÉªàLG ≈dhCG »a »æWƒdG ΩÓYE’G ≥jôa ¬FÉ≤d ∫ÓN

ô«KCÉàdGh ´GóHE’G »a ÖMQCG ä’Éée ≈dEG ∫É≤àf’ÉH ÖdÉ£e ΩÓYE’G 

á«é«JGôà°S’G É¡©jQÉ°ûe π°†ØH ±É©°VCG 3 ≈dEG ádhódÉH »eÓYE’G ΩÉªàg’G OGORG 2020 ∫ÓN

¬££Nh ¬JGhOCÉH AÉ≤JQ’G Ö∏£àj Ée πÑ≤à°ùªdG ƒëf áàHÉK ≈£îH »æWƒdG ÉæeÓYEG ô«°ùj

ÉæeÓYEG ∫ÓN øe ºdÉ©∏d É¡∏≤æf ¿CG øµªj »àdG ¢ü°ü≤dGh ¢UôØdG øe ô«Ñc §«ëe ∑Éæg

 ádhódG äÉ¡LƒJ ÖcGƒjh á«ªæàdG Ωóîj kÉeÓYEGh á«eÓYE’G äÉØ∏ªdG ™e πeÉ©à∏d k ÉØ∏àîe kGô«µØJ ójôf
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اأبوظبي ـ وام:

للمعا�ش���ات  العامة  الهيئ���ة  اأعلن���ت 

ع���دد  اأن  االجتماعي���ة  والتاأمين���ات 

املعامالت الت���ي مت اإجنازها من خالل 

مراك���ز �ش���عادة املتعامل���ن ومرك���ز 

االت�شال يف 2020 بلغت نحو 54 األفا 

و609 معامالت ..

م�ش���رة اإىل اأن متو�ش���ط وق���ت اإجناز 

املعام���الت ه���و /4/ دقائ���ق و/34/ 

زي���ارات املتعاملن  ثانية، وبلغ عدد 

ملراك���ز الهيئ���ة نحو 44 األف���ا و 565 

زي���ارة، وكان متو�شط وق���ت انتظارهم 

للح�ش���ول عل���ى اخلدم���ة /4/ دقائق 

و/24/ ثانية.

وقال حممد �شق���ر احلمادي مدير اإدارة 

�شعادة املتعاملن اإن هيئة املعا�شات 

تتطل���ع دائمًا اإىل توفر خدمات نوعية 

وذات قيمة م�شافة ملتعامليها ..

م�ش���را اإىل اأن الهيئ���ة ورغبة منها يف 

تقليل القيمة االقت�شادية للوقت املهدر 

يف اإجن���از املعامالت ب�ش���كل تقليدي 

نفذت وبنجاح خالل ال�شنوات املا�شية 

م�رشوع���ًا للتحول الرقمي �شاهم ب�شكل 

كبر يف تقليل اأعداد املراجعن ملراكز 

�شعادة املتعاملن من عام اإىل عام.

واأو�ش���ح اأن ع���ام 2020 �شهد جتربة 

ناجحة للهيئة يف تقدمي اخلدمات عرب 

مراكزه���ا عن بعد، وه���ي جتربة �شيتم 

تقييمه���ا لال�شتفادة م���ن خمرجاتها، 

موؤك���داً اأن اإدارة �شع���ادة املتعامل���ن 

بالهيئة تتمتع بف�ش���ل البنية التقنية 

الت���ي توفره���ا الهيئة مبرون���ة عالية 

للتعاطي مع كافة التحديات اأو حاالت 

الط���وارى واالأزمات، م�شراً اإىل اأن الربع 

الث���اين من ع���ام 2020 �شه���د تقدمي 

املراك���ز خلدماتها عن بعد ب�شكل كامل 

وبن�شبة %100.

وتف�شيال .. اأو�شحت الهيئة اإن اخلدمات 

التي مت تقدميها من خالل مراكز �شعادة 

املتعاملن ومركز االت�شال �شمت اأربع 

خدم���ات هي ال���رد عل���ى ا�شتف�شارات 

املتعاملن، واحت�ش���اب مكافاأة نهاية 

اخلدمة، وحتديث بيان���ات املتقاعدين 

�شه���ادات ملن  واإ�شدار  وامل�شتحق���ن، 

يهمه االأمر.

واأ�ش���ارت اإىل اأن ع���دد اال�شتف�ش���ارات 

التي مت الرد عليه���ا بلغت /10/ اآالف 

و/278/ ا�شتف�ش���ارا، اإىل جانب /75/ 

طلب احت�شاب مكاف���اأة نهاية اخلدمة، 

كم���ا اأج���رت الهيئ���ة /24/ األف���ا و/ 

813/ حتديث���ا لبيان���ات املتقاعدين 

وامل�شتحقن خالل العام املا�شي، كما 

اأ�ش���درت الهيئة /19/ األف���ًا و/434/ 

�شه���ادة ملن يهم���ه االأمر،حي���ث بلغ 

األفًا  اإجمايل اخلدمات املقدم���ة /54/ 

و/609/ خدمات.

�شع���ادة  اأك���ر مراك���ز  اأن  واأ�شاف���ت 

ا�شتقب���ااًل للمتعاملن يف  املتعاملن 

2020 كان مرك���ز الهيئ���ة يف اإم���ارة 

ال�شارق���ة والذي بلغ ع���دد زواره /8/ 

اآالف و /899/، ثم مركز الطوار يف دبي 

بعدد زوار بلغ نحو /7/ اآالف و /300/ 

زائر، ثم مركز الهيئة يف اإمارة الفجرة 

بنح���و /7/ اآالف و/ 123/ زائ���را، يف 

ح���ن زار مركز الهيئ���ة يف اإمارة راأ�س 

اخليم���ة /7/ اآالف و/29/ متعام���ال، 

وبلغ عدد املتعاملن الذين زارو مركز 

الهيئة الرئي�شي يف اإمارة اأبوظبي /6/ 

اآالف و/239 / متعام���ال، يف حن زار 

مركز املنارة بدبي / 4/ اآالف و /477/ 

متعامال، وبلغ ع���دد زوار مركز الهيئة 

 /498 و/  اآالف   /3/ القيوي���ن  اأم  يف 

زائ���را، اأي اإن اإجمايل املتعاملن الذين 

زارو مراكز الهيئة يف 2020 بلغ /44/ 

األفًا و/565/ متعامال.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الثالثاء 19 يناير 2021 �� الع�دد 14648 
اأخبارالوطن

»ا�ست�ساري ال�سارقة« يناق�ش في 
جل�سته التا�سعة �سيا�سة هيئة 

الطرق والموا�سالت

المكتب الإعالمي لحكومة 

الفجيرة يوّثق اأن�سطة محمد بن 

حمد ال�سرقي في 2020

الفجرية ـ وام:

اأ�ش���در املكتب االإعالمي حلكوم���ة الفجرة فيديو 

توثيق���ي ي�شتعر�س فيه اأن�شطة �شمو ال�شيخ حممد 

بن حمد بن حممد ال�رشقي ويل عهد الفجرة لعام 

.2020

وي�شتعر����س الفيديو قيام �شم���وه بزراعة �شجرة 

الق���رم على �شاطئ العق���ة يف مدينة دبا الفجرة 

يف اإطار االحتفال الر�شمي باليوم الوطني التا�شع 

واالأربعن للدولة حتت عنوان "غر�س االحتاد ".

و يعر����س الفيدي���و ح�ش���ور �شم���وه مرا�شم رفع 

علم الدولة يف ال�شاح���ة االأمامية لق�رش الرميلة، 

وفعالي���ات مهرجان الفجرة ال���دويل للفنون يف 

دورته الثالثة بجانب ح�شور �شموه بطولة الفجرة 

الدولية املفتوحة للتايكوندو بن�شختها الثامنة.

وي�شتعر����س الفيدي���و جوالت ويل عه���د الفجرة 

يف كاف���ة مناطق االإمارة وح�ش���وره جمموعة من 

الفعاليات التي اأقيمت فيه���ا، ولقاءاته مع اإدارات 

املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة يف االإم���ارة اإىل جان���ب 

م�شاركات���ه يف عدد من املنا�شب���ات العامة التي 

تتعلق مبواطني االإمارة والدولة.

اأبوظبي ـ وام:

اأعلن���ت جائ���زة خليف���ة الرتبوية بدء 

عملية التحكيم لدورتها الرابعة ع�رشة 

ذات  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد   2021-2020

العالق���ة حمليًا وعربيًا والتي تتم وفق 

معاي���ر ال�شفافي���ة واملو�شوعية التي 

تاأخذ به���ا اجلائزة يف ر�شالتها لتعزيز 

التمي���ز يف امليدان التعليم���ي ب�شقيه 

اجلامعي وما قبل اجلامعي .

واأكدت االأمانة العامة للجائزة اأن عملية 

التحكيم �شتت���م وفق اجل���دول الزمني 

للدورة احلالية من خالل فرق متخ�ش�شة 

من املحكمن واخل���رباء كل يف جماله 

وعرب توظيف تكنولوجيا متطورة بحيث 

تتم عملي���ة التحكيم لالأعمال املر�شحة 

اإلكرتونيًا بعد اأن ا�شتقبلتها اجلائزة خالل 

الف���رتة املا�شية عرب موقعها االإلكرتوين 

املط���ور حيث تت���وىل جل���ان التحكيم 

عمليات تقييم هذه امل�شاريع واملبادرات 

وجميع امللفات املقدمة اإلكرتونيًا وعن 

بعد التزامًا باالإجراءات االحرتازية وذلك 

يف جماالته���ا املطروحة له���ذه الدورة 

والتي تت�شمن ت�شع���ة جماالت موزعة 

على 18 فئة.

واأكدت اأمل العفيفي االأمن العام جلائزة 

خليفة الرتبوية الت���زام اجلائزة باإعالء 

معاير ال�شفافية واملو�شوعية يف تقييم 

جميع االأعم���ال املر�شحة وذلك ا�شتناداً 

اإىل ر�شالته���ا يف ن�رش التميز يف امليدان 

الرتبوي حمليًا وعربيًا.

واأ�ش���ارت اإىل اأن اجلائ���زة طرح���ت يف 

دورته���ا احلالية 9 جماالت موزعة على 

18 فئ���ة ت�شمن���ت جم���ال ال�شخ�شية 

الرتبوية االعتبارية التي قدمت اإ�شهامات 

بارزة لدعم متيز م�شرة التعليم وجمال 

التعليم العام/ فئة املعلم املبدع حمليًا 

وفئ���ة املعلم املبدع عربيًا وفئة املعلم 

الواعد وفئ���ة االأداء التعليمي املوؤ�ش�شي 

/ وجمال التعليم العايل / فئة االأ�شتاذ 

اأ�شحاب  املتميز/ وجم���ال  اجلامع���ي 

الهم���م / فئة االأفراد وفئ���ة املوؤ�ش�شات 

/ املراكز / وجم���ال االإبداع يف تدري�س 

اللغ���ة العربية / فئ���ة املعلم املتميز 

وفئة االأ�شت���اذ اجلامعي املتميز حمليًا 

وفئة االأ�شت���اذ اجلامعي املتميز عربيًا/ 

وجمال التعلي���م وخدم���ة املجتمع / 

فئة املوؤ�ش�ش���ات وفئة االأ�رشة االإماراتية 

املتمي���زة / وجمال البح���وث الرتبوية 

/ فئ���ة البحوث الرتبوي���ة وفئة بحوث 

ودرا�ش���ات اأدب الطفل / وجمال التاأليف 

الرتبوي للطفل / فئة االإبداعات الرتبوية.

»خليفة التربوية« تبداأ عمليات التحكيم 

للمر�سحين لدورتها الـ 14
12 فيلماً ل�سينما العالم في »العين ال�سينمائي«

اأبوظبي ـ الوحدة: 

»الع���ن  مهرج���ان  ك�ش���ف 

ال�شينمائ���ي«يف دورت���ه الثالثة، 

التي تق���ام حتت رعاي���ة معايل 

اآل  ال�شي���خ �شلطان بن طحن���ون 

نهي���ان ع�شو املجل����س التنفيذي 

الإمارة اأبوظبي، يف الفرتة بن 23 

و27 يناير اجلاري يف مدينة العن 

»دار الزين«، عن اختيار 12 فيلمًا 

العامل«  برنام���ج »�شينما  �شمن 

لعر�شها عل���ى �شا�شات املهرجان 

طوال فرتة فعالياته، والتي تتنوع 

ق�ش�شها بن الدرامية واالجتماعية 

والكوميدي���ة، والتي تاأخذ جمهور 

وزوار و�شيوف املهرجان يف رحلة 

ح���ول الع���امل، لتب���ادل اخلربات 

والثقافات ال�شينمائية املختلفة.

وق���د جن���ح مهرج���ان »الع���ن 

الظ���روف  ال�شينمائي«رغ���م 

ب�شب���ب  ال�شعب���ة  اال�شتثنائي���ة 

عل���ى  وتاأثره���ا  »كورون���ا« 

االنتاج���ات ال�شينمائية يف العام 

املا�ش���ي، يف ا�شتقطاب جمموعة 

من اأبرز االأعم���ال ال�شينمائية من 

�شينم���ا العامل، والتي حازت على 

جوائز عربية وعاملية، ور�شح منها 

اأي�شًا 4 اأف���الم يف اأو�شكار 2021، 

وه���ي الفيلم اجلزائ���ري »هيليو 

بولي�س« وامل�رشي »ملا بنتولد« 

والتون�ش���ي »الرج���ل ال���ذي باع 

 ،Arracht ظهره« واالأيرلندي

هذا التفرد ال���ذي تتميز به الدورة 

الثالث���ة من املهرجان، مل ياأت من 

فراغ بل جاءت نتيجة للمجهودات 

احلثيثة التي بذلها موؤ�ش�س ومدير 

املهرج���ان عامر �شامل���ن املري، 

اثم���رت ع���ن اتفاقات ومب���ادرات 

جديدة يف الدورة الثالثة من اأبرزها 

اتفاقية بعثة االحتاد االأوروبي التي 

على اأ�شا�شه���ا مت تر�شيح واختيار 

اأفالم �شينما العامل لعر�شها �شمن 

هذا الربنامج املميز، الذي ا�شتقطب 

ه���ذا العام عدداً متزايداً من االأفالم 

املتفردة.

وي�شم���ل برنامج �شينم���ا العامل 

3 اأف���الم م���ن ال���دول العربي���ة، 

وهي اجلزائ���ري »هيليوبولي�س« 

اإخ���راج جعفر قا�ش���م، وامل�رشي 

»ملا بنتول���د« اإخراج تامر عزت، 

والتون�ش���ي »الرج���ل ال���ذي باع 

ظهره« اإخراج كوثر بن هنية. 

اأم���ا العامل���ي فت���م اختي���ار 9 

 la Isla االإ�شب���اين  اأفالم هي، 

والربتغ���ايل   ،minima
 ،Private Mihoes
 ،Mr. Jones والبولن���دي 

و  ،The Boat واملالط���ي 

 Summer Survivors
 Homo من لتواني���ا، والالتيفي

Novus، واليون���اين الفرن�ش���ي 
 Palazzo واالإيطايل  »باري« 

واالإيرلن���دي   ،di Gistizia
.Arracht

اأبوظبي ـ الوحدة:

تتعدد مناط���ق الرتفيه املغلف 

باالإث���ارة والتح���دي والت�شويق 

يف مهرج���ان ال�شيخ زايد، ومن 

اأبرزه���ا منطقة الرماية بالليزر، 

الت���ي ت�شه���د اإقبااًل كب���راً من 

من  ع�شاقها  م�شتقطب���ة  الزوار، 

العائ���الت وال�شب���اب واالأطفال 

من اجلن�ش���ن، للتع���رف اإليها 

ع���ن ق���رب، وممار�شته���ا عقب 

التعرف على قواعدها من رماة 

خمت�شن ي�رشفون على اجلناح.

بالقرب من  املهرجان  وخ�ش�س 

البوابة رق���م )2( م�شاحة كبرة 

ملنطقة ممار�ش���ة هذا النوع من 

الريا�شات ال�شّيقة، حيث تنق�شم 

اإىل ث���الث مناط���ق )ميادي���ن( 

هي: الرماي���ة بالليزر، والرماية 

بالقو����س التقلي���دي، والرماية 

الفر�ش���ة  لتمن���ح  التقليدي���ة، 

لع�شاقها من الزوار باختيار ما 

ينا�شبهم من بينها.

لع�شاقها  الرماية  منطقة  وتوفر 

م���ن اجلن�شن �شال���ة حماكاة 

ت�شاع���د املبتدئ���ن يف التدرب 

اأ�شلحة  على الرماية با�شتخدام 

ناري���ة متط���ّورة تعتم���د على 

الليزر، كما ت�ش���م ميدانًا بطول 

ملمار�شها  وميك���ن  اأمت���ار،   10

الت�شديد عل���ى اأهداف افرتا�شية 

م���ن م�شاف���ات متفاوت���ة، كما 

ت�شم املنطق���ة مرافق وميادين 

و�ش���االت خمتلف���ة، ميكن من 

خالله���ا الت���درب اأو ممار�ش���ة 

الرماية على االأطباق اأو الرماية 

على االأهداف، حيث يتم تثبيت 

االأه���داف على بع���د 10 اأمتار، 

ويتم الت�شديد عليها با�شتخدام 

م�شّد�ش���ات وبن���ادق خم�ش�شة 

للرماية.

وتت���م ممار�شة ه���ذا النوع من 

الريا�ش���ات �شمن جمموعة من 

القواع���د واللوائ���ح االأ�شا�شية، 

اأبرزه���ا الت���زام الرامي بجميع 

تعليم���ات امل���درب، ويجب اأن 

يكون الرامي حذراً عند املناورة 

ل�شاحة  الداخلية  اجلدران  حول 

منطقة الزومبي، مع اتباع كافة 

التعليمات الت���ي متنع الرك�س 

ال  كما  والتالح���م،  والتزحل���ق 

ي�شمح مل���ن يعانون من اأمرا�س 

القل���ب والربو وال�رشع والن�شاء 

اأي  يف  بامل�شارك���ة  احلوام���ل 

لعبة، ويح���ق للمدرب ا�شتبعاد 

اأي العب ال يلتزم ب�رشوط املكان 

وقواعد ال�شالمة.

وتتف���ق ه���ذه الريا�ش���ات يف 

الهدف  نحو  والت�شويب  الرتكيز 

وممار�شتها �شم���ن اأجواء اآمنة، 

بع����س  يف  تختل���ف  بينم���ا 

التفا�شيل وال�رشوط، حيث تقوم 

ريا�ش���ة الرماي���ة بالليزر على 

قواع���د خا�شة، تعتم���د ب�شكل 

اأ�شا�ش���ي عل���ى الت�شويب على 

اأهداف حمددة با�شتخدام اأ�شلحة 

وامل�شد�شات  كالبنادق  خمتلفة، 

واالأ�شلح���ة االأوتوماتيكية، التي 

ت�شعر ممار�شه���ا وكاأنه ميار�س 

ريا�ش���ة واقعي���ة ال افرتا�شية، 

خط���وات  نف����س  ليخو����س 

املناورات واالختباء واملطاردة، 

التي متنح���ه احلما�شة واالإثارة 

وروح املناف�شة.

كم���ا تت���م ممار�ش���ة الرماي���ة 

بالقو����س التقليدي وفقًا لقواعد 

لل�شه���م  االأ�شا�شي���ة  ولوائ���ح 

والرماية، حيث يجب اأن يتعدى 

�ش���ن ممار�شها 9 �شن���وات، واأال 

يوجه القو�س اإىل اأي �شخ�س يف 

م�شم���ار الرماية حتى يف حال 

عدم وج���ود اأ�شه���م، كما يلتزم 

بارتداء مالب����س ال�شالمة خالل 

الرماية بالقو�س وال�شهم، ومنها 

والكف���وف حلماية  الي���د  واقي 

واإطالق  �شحب  وع���دم  االأ�شبع، 

وت���ر القو����س اأكر م���ن الالزم، 

والرماية يف خ���ط م�شتقيم، ثم 

�شح���ب القو�س باجت���اه الهدف 

اإال مبنطقة خط الرماية، وكذلك 

ترك االأ�شهم ال�شاقطة يف االأر�س 

وعدم حماولة ا�شرتدادها اإال بعد 

اإىل  موافقة امل���درب، باالإ�شافة 

الوقوف وراء خط الرماية وعدم 

املدرب،  مبوافق���ة  اإال  تخطي���ه 

واإخط���ار امل���درب عن���د وجود 

طارئ يف ميدان الرماية.

مناورات ومطاردات منطقة الرماية بالليزر تزيد الإثارة والمناف�سة بين زوار مهرجان 

ال�سيخ زايد

»المعا�سات«: اإنجاز 54.6 األف معاملة من خالل مراكز �سعادة 

المتعاملين والت�سال في 2020

ال�سارقة ـ وام:

يعقد املجل�س اال�شت�شاري الإم���ارة ال�شارقة بعد 

غ���د اخلمي����س مبقره جل�شت���ه التا�شع���ة �شمن 

اأعماله لدور االنعقاد الع���ادي الثاين من الف�شل 

الت�رشيع���ي العا�رش برئا�ش���ة �شعادة علي ميحد 

ال�شويدي رئي�س املجل�س اال�شت�شاري.

و يناق�س املجل�س خ���الل اجلل�شة �شيا�شة هيئة 

الطرق واملوا�شالت يف اإم���ارة ال�شارقة بح�شور 

�شعادة املهند�س يو�شف �شالح ال�شويجي رئي�س 

الهيئة واملهند�س �شليمان عبد الرحمن الهاجري 

مدير هيئ���ة الطرق واملوا�ش���الت ل�شوؤون الطرق 

وعب���د العزيز حممد اجل���روان مدير هيئة الطرق 

واملوا�ش���الت ل�شوؤون املوا�ش���الت وحممد علي 

الزعابي مدير اإدارة ال�شوؤون القانونية واملهند�شة 

�شيخ���ة الزوين مدير اإدارة عق���ود الطرق واأماين 

الظاهري مدي���ر االإدارة اال�شرتاتيجي���ة و التميز 

املوؤ�ش�شي .
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الإمارات تفتتح

 التي تعترب ثاين اأكرب املدن والعا�صمة 

الثانية لأر�ض ال�صومال بعد العا�صمة 

هرجي�صا.

ياأتي ذلك �ص���من املبادرات الإن�صانية 

لدولة الإمارات التي تقدمها للأ�ص���قاء 

وتنفذها موؤ�ص�ص���ة خليفة الإن�ص���انية 

لتخفيف  الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات 

وطاأة املعاناة الإن�ص���انية ل �ص���يما 

ما يعانيه القطاع ال�ص���حي يف اأر�ض 

ال�صومال من �صعوبات، وذلك من خلل 

النوعية  ال�ص���حية  تبني املب���ادرات 

التي حتقق ا�صتدامة العطاء خ�صو�صًا 

يف ظل الظروف ال�صحية التي مير بها 

العامل ملواجه���ة اآثار جائحة فريو�ض 

»كوفيد19«، وحتقق يف الوقت نف�صه 

التنمية ال�ص���املة التي ت�ص���عى اإليها 

موؤ�ص�ص���ة خليفة بن زاي���د اآل نهيان 

للأعمال الإن�ص���انية يف املناطق التي 

تعاين من نق�ض اخلدمات الأ�صا�ص���ية، 

كال�صحة والتعليم.

افتتح »م�صت�ص���فى ال�صيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهي���ان« يف مدين���ة بربرة، 

عبدالرحم���ن عب���داهلل الزيلعي نائب 

رئي����ض جمهوري���ة اأر�ض ال�ص���ومال 

بح�صور �ص���عادة عبداهلل النقبي مدير 

التجاري للدولة يف هرجي�صا  املكتب 

واملهند�ض �ص���لطان ح�ص���ن اخلفيلي 

الإن�صانية  رئي�ض وفد موؤ�ص�صة خليفة 

ومعايل علي عمر عبداهلل وزير ال�صحة 

يف اأر�ض ال�صومال اإ�صافة اإىل عدد من 

امل�صوؤولني.

واأ�ص���اد نائب رئي����ض جمهورية اأر�ض 

التي  املتميزة  بالعلقات  ال�ص���ومال 

تربط ب���لده مع الإم���ارات وقيادتها 

امل�ص���اريع  دور  مثمن���ًا  الر�ص���يدة، 

الإماراتي���ة يف ب���لده وامل�ص���اعدات 

الإن�ص���انية والإمنائية الت���ي تقدمها 

حكوم���ة الإم���ارات اإىل �ص���عب اأر�ض 

ال�صومال.

انطالق القمة الـ 13

وق���ال معايل نا�رص بن ث���اين الهاملي 

وزير املوارد الب�رصية والتوطني، رئي�ض 

القم���ة اإن مواجه���ة حتدي���ات جائحة 

كورونا مبا ي�ص���هم يف �رصعة التعايف 

م���ن تداعياته���ا يتطلب جه���دا دوليا 

م�صرتكا بني احلكومات والقطاع اخلا�ض 

وذل���ك من خلل الرتكي���ز على احللول 

البتكارية وتو�صيع ال�رصاكات الدولية.

واأكد معاليه يف كلمته التي افتتح بها 

اأعمال القمة على اأهمية متكني العمال 

ودعمهم وتطوي���ر مهاراتهم ومعارفهم 

م���ن اأجل م�ص���اعدتهم يف اإع���ادة بناء 

جمتمعاته���م م���رة اأخرى .. وق���ال اإن 

روؤية القيادة الر�صيدة جعلت من دولة 

المارات منوذجا عامليا للتعاي�ض بني 

ثقافات العامل وبال�صكل الذي ي�صهم يف 

للدولة ولكافة  التنموية  الفوائد  تعزيز 

دول العامل التي ينتمي اإليها العاملون 

يف الدولة.

وا�ص���تعر�ض معالي���ه جه���ود دول���ة 

الإمارات يف الت�صدي لتداعيات جائحة 

كوفيد-19، م�ص���ريا يف هذا ال�صياق اإىل 

ال���ذي تنفذه حكومة  التطعيم  برنامج 

دولة المارات والذي يح�ص���ل مبوجبه 

�ص���كان الدولة من املواطنني واملقيمني 

على اللقاح باملجان.

من جانبه اأ�صار لوي�ض جاليجو�ض وزير 

خارجية جمهوري���ة الإكوادور، الرئي�ض 

ال�ص���ابق للمنت���دى ال���دويل للهج���رة 

والتنمي���ة 2019 اإىل التحدي���ات التي 

تواجهها حكومات الدول الأع�ص���اء يف 

املنتدى منذ تف�صي جائحة كوفيد-19 

وتداعياته���ا ال�ص���لبية التي جعلت من 

احلفاظ على الهجرة الآمنة والقانونية 

واملنظمة مهمة �صعبه للغاية.

ونا�ص���د اأنطونيو فيتورينو املدير العام 

للمنظمة الدولي���ة للهجرة دول العامل 

تكثي���ف جهوده���ا لإتاح���ة اللقاحات 

للجميع ..وقال اإن العديد من احلكومات 

اأدخلت تغيريات هامة على �صيا�ص���اتها 

خلل ع���ام 2020 تلبي���ة لحتياجات 

املهاجرين يف مواجهة الوباء، م�ص���ددا 

على احلاجة لو�ص���ع �صيا�صات وتدابري 

جديدة ل�ص���مان اقرتان حركة النتقال 

مع ال�ص���حة وال�صلمة يف جميع اأنحاء 

العامل مع �ص���مان عدم منع اأي دولة اأو 

اأفراد من اأنظمة ال�صفر الدولية .

الإمارات تجدد 

كما اأ�صار البيان اإىل ا�صتداد حدة التهديد 

مع متكن الإرهابيني من احل�ص���ول على 

اأ�صلحة متطورة وا�صتغلل التكنولوجيا 

اجلدي���دة لن����رص اأكاذيبه���م وجتني���د 

املقاتلني وجمع الأموال.

وا�صتعر�ص���ت دولة الإم���ارات جهودها 

الرامي���ة ملكافحة الإره���اب يف منطقة 

ال�رصق الأو�صط وخارجها بالتعاون مع 

ال����رصكاء الإقليميني والدوليني، مبا يف 

ذلك عرب م�ص���اركة الدولة يف حتالفات 

لهزمية  ع�ص���كرية  وعمليات  خم�ص�صة 

اجلماعات الإرهابي���ة، كما تطرقت اإىل 

ا�ص���رتاتيجياتها الت���ي تركز على وقف 

تدفق الأم���وال واملقاتلني، بالإ�ص���افة 

الت�صامح  الت�صدي للتطرف وتعزيز  اإىل 

والتعاي�ض ال�صلمي واحلوار بني الأديان 

عل���ى جمي���ع الأ�ص���عدة يف املجتمع، 

م�صريًة اإىل عملها مع ال�رصكاء ومنظومة 

الأمم املتحدة لتمكني الن�صاء وال�صباب 

من تويل اأدوار قيادية ملكافحة التطرف.

كما اأو�صت دولة الإمارات جمل�ض الأمن 

بتعزي���ز اآليات���ه الرامية اإىل م�ص���اءلة 

الدول الأع�ص���اء التي تنته���ك القرارات 

ذات ال�صلة والتزاماتها مبوجب القانون 

ال���دويل حت���ى ل تتمك���ن اجلماعات 

الإرهابية من ا�صتغلل الثغرات احلالية 

يف النظام، واأثنت يف هذا ال�صياق على 

اجله���ود الهام���ة التي تق���وم به جلنة 

مكافح���ة الإرهاب ومديريتها التنفيذية 

يف هذا ال�صياق.

�سوريا تنفي 

و�صدد امل�صدر على اأن �صورية » كانت 

ولتزال وا�صحة يف �صيا�صتها وتتخذ 

قراراتها مبا يخدم امل�صلحة الوطنية 

والق�صايا العادلة للأمة العربية ويف 

مقدمتها الق�صية الفل�صطينية وحترير 

كامل اجلولن العربي ال�صوري املحتل 

والأرا�ص���ي العربي���ة املحتل���ة وفقًا 

للقرارات الدولية ذات ال�صلة ».

كانت و�صائل اإعلم عربية نقلت اأم�ض 

الول الأح���د اأن« وف���دا اإ�رصائيليا زار 

الرو�صية  الع�ص���كرية  حميميم  قاعدة 

ال�ص���احل  اللذقية على  يف حمافظة 

ال�ص���وري والتقى بوفد حكومي �صوري 

بتن�ص���يق مع رو�ص���يا« ، واأ�ص���افت 

الو�ص���ائل الإعلمية اأن هذا اللقاء هو 

الثاين واأن اللقاء الأول عقد يف قرب�ض 

برعاية رو�صية اأي�صًا.

نافالني يدعو 

كانت حمكمة رو�ص���ية ق�ص���ت يف وقت 

�ص���ابق من ام�ض يف دعوى م�ص���تعجلة 

بحب����ض نافالني ملدة 30 يوما بدعوى 

انته���اك �رصوط حكم �ص���در �ص���ده مع 

اإيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفرتة خ�صوعه 

للمراقبة جراء اإدانة �ص���ابقة، وذلك بعد 

اأن اأ�ص���درت ال�صلطات الرو�ص���ية قرارا 

بالبحث عنه.

واأو�ص���ح نافالني اأن���ه ل ينبغي على 

النا����ض اخلروج اإىل ال�ص���ارع من اأجله 

ولكن من اأج���ل م�ص���تقبلهم ومن اأجل 

رو�صيا احلرة، واأ�صاف اأن البلد تتدهور 

حت���ت حكم الرئي�ض الرو�ص���ي فلدميري 

بوتني الذي يحك���م البلد منذ اأكرث من 

20 عاما، وتابع نافالني:« ل ت�صمتوا، 

دافعوا عن اأنف�صكم، نحن كثريون وميكن 

لنا اأن نحقق �صيئا«.

وتخ�ص���ع مثل هذه الدعوات يف رو�صيا 

اإىل عقوبات �ص���ارمة حيث ل ت�ص���مح 

ال�ص���لطات باملظاهرات اإل بت�رصيح ول 

ي�ص���در مثل ه���ذا الت�رصي���ح منذ فرتة 

طويلة ب�صبب جائحة كورونا.

»ال�سحة«:�سفاء

 و�ص���اهم تكثي���ف اإجراءات التق�ص���ي 

والفح�ض يف الدولة وتو�ص���يع نطاق 

الفحو�ص���ات عل���ى م�ص���توى الدولة 

يف الك�ص���ف عن 3،471 حالة اإ�صابة 

جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد من 

جن�ص���يات خمتلفة، وجميعها حالت 

ال�صحية  للرعاية  وتخ�ص���ع  م�صتقرة 

اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 

امل�صجلة 256،732 حالة.

 كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالت 

الإ�صابة  م�ص���ابة وذلك من تداعيات 

بفريو�ض كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 751 حالة.

ووقاي���ة  ال�ص���حة  وزارة   واأعرب���ت 

املجتمع عن اأ�صفها وخال�ض تعازيها 

وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 

بال�ص���فاء العاجل جلميع امل�صابني.. 

مهيبة باأفراد املجتم���ع التعاون مع 

اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صمانًا 

ل�صحة و�صلمة اجلميع.

 كما اأعلنت الوزارة عن �ص���فاء 2،990 

حال���ة جدي���دة مل�ص���ابني بفريو�ض 

 »19 كورونا امل�ص���تجد »كوفي���د - 

وتعافيه���ا التام م���ن اأعرا�ض املر�ض 

بعد تلقيها الرعاية ال�ص���حية اللزمة 

منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

 228،364 ال�ص���فاء  ح���الت  جمموع 

حالة.

م�سرع قيادي

 واأك���د امل�ص���در، اأن القوات امل�ص���رتكة 

اأحبط���ت ه���ذا الهجوم �ص���مال مديرية 

حي�ض.

 ويع���د اأبو حرب ثالث قي���ادي حوثي 

يلقى حتفه خلل ال� 84 �صاعة املا�صية 

بال�صاحل الغربي، ح�صب ما اأفاد املركز. 

 واأ�ص���ار امل�ص���در اإىل اأن قائ���د كتيبة 

التدخ���ل ال�رصيع للملي�ص���يات املدعو 

اأبو طه املرت�صى والقيادي عبدالوهاب 

حممد علي ب���در الدي���ن احلوثي، قتل 

»بنريان القوات امل�صرتكة يف الدريهمي 

جراء خروقات امللي�صيات لوقف اإطلق 

النار خلل ال�صاعات املا�صية«. 

اأبوظبي � الوحدة:

اعتمد جمل�ض اأمناء ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية 

املجتمعية عددا من ال�صيا�صات اجلديدة لتطوير 

اآليات عمل ال�ص���ندوق مبا ي�ص���من �رصعة تنفيذ 

املبادرات وحتقيق الأث���ر املرجو منها، حيث اأقر 

جمل�ض اأمناء ال�ص���ندوق، خ���لل اجتماعه الأول 
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للع���ام 2020، جمموعة من ال�ص���وابط والنظم 

ملتابع���ة وقيا�ض العمل املجتمعي املوؤ�ص�ص���ي، 

وذلك من خلل ت�صكيل 4 جلان متخ�ص�صة تعمل 

حتت مظلة املجل�ض معنية مبتابعة ال�صيا�ص���ات 

وتطوير الأداء ومتابعة امل�صاريع والتمويل واإدارة 

املخاطر.

كما وافق املجل�ض على اإط���لق املوؤ�رص الوطني 

للم�ص���وؤولية املجتمعي���ة وت�ص���كيل فريق عمل 

املوؤ����رص واملعن���ي بتوثي���ق اأداء املوؤ�ص�ص���ات 

وال�رصكات يف هذا املجال وفق عدد من املعايري 

املحلية والعاملي���ة، اإىل جان���ب اعتماد علمة 

امل�ص���وؤولية املجتمعي���ة والتي �ص���يتم منحها 

لل�رصكات وفق جمموعة من املعايري واملوؤ�رصات 

بالتعاون والتن�صيق مع غرف التجارة يف الدولة.

وقال معايل عبداهلل بن طوق املري، وزير القت�صاد 

رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية 

املجتمعية.. اإنه منذ تاأ�صي�ض دولة الإمارات، على 

يد املغفور له ال�ص���يخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

"طي���ب اهلل ثراه" وقد عملت قي���ادة الدولة على 
تر�ص���يخ فكر العطاء وال�ص���لوك امل�ص���وؤول جتاه 

خمتلف الق�صايا التنموية والجتماعية والبيئية 

ل���دى كافة فئات املجتمع من قطاع عام وخا�ض 

واأف���راد، واليوم ينعك����ض هذا ال�ص���لوك الواعي 

بو�ص���وح يف تكامل اجلهود احلكومية ومبادرات 

القطاع اخلا�ض لدع���م الأهداف التنموية وتعزيز 

تناف�صية الدولة والرتقاء بقدرات املجتمع على 

مواجهة خمتلف التحديات.

ال�سندوق الوطني للم�سوؤولية المجتمعية 

يعتمد عدداً من ال�سيا�سات لتر�سيخ مفهوم 

الممار�سات لدى الأفراد وال�سركات

ال�صارقة-الوحدة:

 يحتفي م�صورو العامل يف العا�رص من فرباير املقبل 

بانطلق الن�ص���خة اخلام�ص���ة من املهرجان الدويل 

للت�صوير "اإك�صبوجر" .

ويفت���ح احلدث - ال���ذي ينظمه املكت���ب الإعلمي 

حلكومة ال�ص���ارقة على مدار اأربع���ة اأيام يف مركز 

اإك�صبو ال�ص���ارقة - نافذة وا�ص���عة لرواية حكايات 

حول اأب���رز الأحداث التي اأّثرت يف العامل ويج�ص���د 

بال�ص���ور ق�ص����ض �ص���عوب واأماكن وعوامل تبداأ من 

اأعماق املحيطات والبحار مروراً باأق�ص���ى ال�صحاري 

�صعوبة و�صوًل اإىل النجوم والكواكب بعد�صة اأف�صل 

م�صوري العامل.

وّيح���ول احلدث ال���ذي يعترب الأول م���ن نوعه على 

م�ص���توى الدولة ردهات وقاعات "اإك�صبو ال�صارقة" 

اإىل ف�ص���اء ملهم تلتقي فيه اأجواء �صالت املعار�ض 

الفني���ة مع م�ص���احات وحمطات الور����ض والتعلم 

مبن�ص���ات العر�ض والت�ص���وق حيث يتيح املهرجان 

الفر�صة اأمام اجلمهور للتعرف عن قرب على اأعمال 

م�ص���وري الع���امل ويف الوقت نف�ص���ه تعلم مهارات 

وفنون الت�ص���وير الفوتوغرايف مبدار�ص���ه املختلفة 

على يد متخ�ص�ص���ني حمرتفني اإىل جانب ذلك ميكن 

جمهوره من الطلع على اأحدث اإ�صدارات وانتاجات 

كربى �رصكات الكامريات ومعدات الت�صوير يف العامل.

ويقام املهرجان الذي ي�صت�ص���يف اأعمال م�ص���ورين 

تعر�ض للمرة الأوىل للجمه���ور وفقًا لأعلى معايري 

و�رصوط ال�ص���لمة العامة يف ظّل انت�ص���ار فايرو�ض 

كورونا امل�صتجد حيث �ص���يوّفر لزّواره مكانًا يلتزم 

بكافة الإج���راءات الحرتازية وي�ص���من لهم جتربة 

مثالي���ة للتع���رّف على جماليات الف���ّن الكامن يف 

ال�صور الفوتوغرايف.

الن�سخة الخام�سة من »اإك�سبوجر« 

تنطلق 10 فبراير

الأر�سيف الوطني يبحث �سبل تعزيز التعاون مع 

دارة الملك عبد العزيز
اأبوظبي-الوحدة:

 اأ�ص���اد �ص���عادة تركي بن عبداهلل الدخيل 

�ص���فري اململكة العربية ال�ص���عودية لدى 

الدولة بالدور الوطني الذي يوؤديه الأر�صيف 

الوطن���ي الإماراتي يف توثيق تاريخ دولة 

الإمارات، وحفظ الأر�صيفات اخلا�صة بدول 

املنطقة.

 جاء ذلك ل���دى زيارة �ص���عادته اإىل مقر 

الأر�صيف الوطني يف اأبوظبي ، حيث التقى 

�ص���عادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�ص���ي 

مدير ع���ام الأر�ص���يف الوطني، بح�ص���ور 

�ص���عادة عب���دهلل ماج���د اآل عل���ي املدير 

التنفيذي.

الق�ص���ايا  اللقاء بح���ث  وج���رى خ���لل 

الهتم���ام  ذات  الثقافي���ة  واملوا�ص���يع 

امل�ص���رتك، واآلي���ات تعزي���ز التعاون بني 

والأر�ص���يف  الإماراتي  الوطني  الأر�ص���يف 

الوطني ودارة امللك عبد العزيز يف اململكة 

العربية ال�صعودية، واأهمية تبادل اخلربات 

املتخ�ص�ص���ة، والربامج التقنية املتطورة 

التي ُتعنى بحفظ ذاكرة الوطن واإتاحتها.

واأبدى �صعادته الإعجاب مبا راآه يف الأر�صيف 

الوطني من نظم متطورة وحديثة، ول�صيما 

يف التقني���ة املعتمدة حلف���ظ املقتنيات 

والكن���وز الوثائقية التاريخي���ة النادرة .. 

و�ص���كر الأر�ص���يف الوطني على م�صاركته 

يف املنا�ص���بات الوطنية للملكة العربية 

ال�ص���عودية، معرب���ًا عن اأمل���ه يف تعزيز 

العلقات الإماراتية ال�ص���عودية يف جمال 

الأر�ص���فة والتوثيق، كما اأ�صاد بالإجراءات 

الحرتازية التي يتبعها الأر�ص���يف الوطني 

يف مواجهة جائحة كوفيد19.

من جانبها ثّمن �ص���عادة الدكتور عبد اهلل 

الري�ص���ي زيارة �ص���عادة ال�صفري ال�صعودي 

، واعتربه���ا خط���وة مهم���ة عل���ى طريق 

متتني العلق���ات بني الأر�ص���يف الوطني 

واملوؤ�ص�ص���ات املعنية بالأر�صفة والتوثيق 

يف اململكة.

و�رصح �ص���عادته لل�ص���يف اأهمية احلدث 

بكوجنر�ض  املتمث���ل  الكب���ري  الأر�ص���يفي 

وال���ذي  للأر�ص���يف،  ال���دويل  املجل����ض 

�صت�صت�ص���يفه اأبوظب���ي يف اأكتوبر القادم، 

موؤك���داً اأن القي���ادات العامل���ة يف جمال 

العربية  الوطني يف اململك���ة  الأر�ص���يف 

ال�صعودية ال�ص���قيقة يف مقدمة املدعوين 

حل�ص���ور هذا احل���دث الذي �ص���يقام حتت 

�صعار "متكني جمتمعات املعرفة".

واطلع �صعادة ال�ص���فري ال�صعودي - خلل 

جولته برفقة �ص���عادة مدير عام الأر�صيف 

الوطن���ي بني اأهم املرافق مبقر الأر�ص���يف 

الوطني - على اأهم امل�صاريع واملبادرات 

احليوية التي من �ص���اأنها الرتقاء بالعمل 

الأر�صيفي.

�سرطة اأبوظبي تدعو ال�سائقين اإلى اللتزام بـ»القيادة 

الآمنة« اأثناء ال�سباب
اأبوظبي-الوحدة: 

دعت �رصط���ة اأبوظبي ال�ص���ائقني لللتزام 

بالقي���ادة الآمنة اأثناء ت�ص���كل ال�ص���باب 

و متابع���ة حال���ة الطق�ض قب���ل التحرك 

ال�رصعات وترك م�صافة  باملركبة، وخف�ض 

اأمان كافية وا�ص���تخدام ما�صحات الزجاج 

واإ�صاءة ال�ص���يارة لروؤية الطريق بو�صوح 

يف ح���ال انخفا�ض الروؤية الأفقية، والتاأكد 

م���ن جاهزية املركبة ب�ص���كل خا�ض اأثناء 

تقلبات الطق�ض واإجراء ال�ص���يانة اللزمة 

وفح����ض �ص���لمة املكاب���ح والإط���ارات.

نا�ص���دتهم ب�رصورة التقيد بال�رصعة التي 

يتم حتديدها على طرق اإمارة اأبوظبي يف 

اأوقات ال�صباب وهي 80 كم/�صاعة.

واأ�ص���ارت اإىل اأن ال�رصعات تتغري مع تغري 

الأحوال اجلوية على اللوحات الإر�ص���ادية 

الإلكرتونية على الطرق، وتنبيه ال�صائقني 

بخف�ص���ها يف الظروف اجلوي���ة املتقلبة، 

موؤك���دة اأهمية ترك م�ص���افة اأمان كافية و 

عدم الن�ص���غال بالهاتف اأو الت�صوير اأثناء 

ت�ص���كل ال�صباب حفاظًا على �صلمة جميع 

م�صتخدمي الطريق.

بلدية اأبوظبي تحقق اإنجازاً عالمياً جديداً
اأبوظبي-الوحدة:

 حقق���ت بلدي���ة مدين���ة اأبوظب���ي من 

خلل قط���اع البنية التحتية واأ�ص���ول 

البلدي���ة، وبالتعاون مع مكتب اأبوظبي 

اإجن���ازا عاملي���ا جدي���دا  لل�ص���تثمار 

بح�صولها على جائزة "متويل امل�رصوع 

والقت�صاد" �صمن جوائز اإجنازات الطرق 

 IRF Global Road" العاملي���ة

 "Achievement Awards
واملقدم���ة م���ن قب���ل الحت���اد الدويل 

 The International" للطرق

وذل���ك   ،  "Road Federation
تقدي���را لتميز م����رصوع اإن���ارة الطرق 

بنظ���ام " LED " املوفر للطاقة والذي 

نفذته بلدية مدينة اأبوظبي �صمن اإطار 

اإعادة التاأهيل الذكي لإنارة طرق جزيرة 

اأبوظبي بال�رصاكة مع القطاع اخلا�ض.

واأكدت البلدية اأن هذا الإجناز جاء ثمرة 

لتباع اأف�ص���ل املمار�صات العاملية يف 

جمال الإنارة، وحتقيق اأرقى املوا�صفات 

مبتطلب���ات  املتعلق���ة  واملعاي���ري 

الطاقة،  عل���ى  واحلف���اظ  ال�ص���تدامة، 

وتر�ص���يد املوارد، وا�ص���تثمارها بطرق 

ذكية واإبداعية، تتما�ص���ى م���ع الروؤية 

ال�ص���ت�رصافية الهادفة اإىل دعم مكونات 

البني���ة التحتية باأحدث نظ���م الإنارة 

التي من �ص���اأنها حتقي���ق الوفر اللزم، 

وبالوقت ذاته توفري اإ�صاءة ت�صاهم يف 

رفع م�ص���تويات ال�ص���لمة مل�صتخدمي 

الطرق واملرافق العامة، وتعزيز املظهر 

اجلمايل العام.
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ال�شارقة-وام:

تلقت دائ���رة اخلدمات االجتماعية 

يف �ل�ش���ارقة؛ �أكرث م���ن 300 طلبًا 

املن���زيل �ضد  التطعي���م  لتق���دمي 

"كوفي���د 19" لكب���ار املواطن���ن 
النف�ض���ين  واملعاقن واملر�ض���ى 

وذويهم يف املنازل على م�ض���توى 

اإمارة ال�ض���ارقة، وذل���ك منذ بداية 

اإط���اق خدم���ة التطعي���م املنزيل 

قبل يومن بالتع���اون مع منطقة 

ال�ضارق���ة الطبية ب���وزارة ال�ضحة 

ووقاية املجتمع.

الطلبات عرب  الدائ���رة  وت�ضتقب���ل 

لتوفري   ،800700 املج���اين  الرقم 

خدمة تق���دمي اللقاح باملنازل اإىل 

واملعاقن  املواطن���ن  كبار  فئات 

من  وذويهم  النف�ضي���ن  واملر�ضى 

مواطني ال�ضارقة والفئات امل�ضاندة 

له���م؛ عل���ى م�ضتوى كاف���ة مدن 

االإمارة، من ال�ضارقة والذيذ واملدام 

وخورفكان  ومليح���ة  والبطائ���ح 

وكلباء ودبا احل�ضن واحلمرية.

اإبراهي���م امليل مدير  اأحم���د  واأكد 

�الجتماعي���ة  �خلدم���ات  د�ئ���رة 

حر�ص الدائ���رة على تطعيم االآباء 

واالأمه���ات م���ن كب���ار املواطنن 

واملعاق���ن واملر�ض���ى النف�ضين؛ 

ذويهم  م���ن  معهم  واملتواجدي���ن 

والفئ���ات امل�ضاندة له���م، حر�ضًا 

وان�ضجامًا م���ع توجيهات القيادة 

الر�ضيدة يف توفري اأف�ضل اخلدمات 

لهذه الفئات لتخفيف العبء عنهم 

واحلفاظ على �ضحتهم و�ضامتهم.

وق���ال " انطاق���ًا م���ن بداية هذا 

اال�ضبوع ب���داأت 12 وحدة متنقلة 

بزي���ارة من���ازل كب���ار املواطنن 

وتق���دمي تطعيمات كوفيد 19، بعد 

اأن مت التن�ضيق والتعاون مع مراكز 

الرعاية ال�ضحية االأولية بال�ضارقة 

بتجهيز كافة االحتياجات الازمة 

لبدء التطعي���م باملنازل من خال 

وحدات خدم���ات كبار ال�ضن بكافة 

مدن االم���ارة، وكذل���ك والتن�ضيق 

ال�ضتام  الطبي���ة  املنطق���ة  م���ع 

و�ضيت���م  الازم���ة  التطعيم���ات 

الوحدات  العمل على زيادة ع���دد 

املتنقلة خ���ال االأ�ضابيع القادمة 

ل�ضم���ان تطعيم اأكرب عدد من اأفراد 

املجتمع.. كم���ا تعمل الدائرة على 

تقدمي اللق���اح اإىل كبار املواطنن 

وطريح���ي الفرا�ص م���ن م�ضتفيدي 

خدمات كبار ال�ض���ن من املوؤهلن 

اإىل  طبيًا لتلق���ي اللقاح؛ م�ض���رياً 

اأن كاف���ة الوح���دات ت�ضخ���ر كافة 

االإمكاني���ات املهنية واخلدمية يف 

�ضبيل تقدمي اأف�ضل اخلدمات لكبار 

املواطن���ن يف املجاالت ال�ضحية 

واالجتماعية والتاأهيلية والنف�ضية.

واأع���رب مدير الدائرة ع���ن �ضكره 

وتقدي���ره جله���ود وزارة ال�ضح���ة 

ووقاية املجتم���ع متمثلة مبنطقة 

ال�ضارق���ة الطبي���ة عل���ى �ضعيها 

الفاع���ل عل���ى توف���ري ال�ضام���ة 

والوقاي���ة واإتاحة اللق���اح لكافة 

اأف���راد املجتم���ع م���ن املواطنن 

للمقيمن  باالإ�ضاف���ة  واملقيم���ن 

بدور الرعاي���ة االجتماعية؛ مثمنًا 

تلك اجله���ود الت���ي حتر�ص على 

�ضامة و�ضحة كافة اأفراد املجتمع 

وباالأخ�ص كبار املواطنن.

اأبوظبي ـ وام:

اأطل���ق معهد جامعة نيويورك اأبوظبي �ضل�ضلة من 

احلوارات االفرتا�ضية عرب االإنرتنت خال �ضهر يناير 

اجلاري وذلك متا�ضيا م���ع �ضيا�ضة اجلامعة التي 

تهدف اإىل توفري جمموع���ة وا�ضعة من املوا�ضيع 

مع اإتاحة الفر�ضة للجميع بامل�ضاركة.

وتتناول احل���وارات االفرتا�ضي���ة ت�ضكيلة وا�ضعة 

م���ن املوا�ضي���ع ت�ضمل ال�ضح���ة و"كوفيد - 19" 

وال�ضيا�ضة واالنتخاب���ات االأمريكية وتغري املناخ 

واملو�ضيقى.

وعقدت الن���دوة احلوارية االأوىل اأم�ص حتت عنوان 

"اأميكننا التنب���وؤ بظهور الفريو�ض���ات؟" وناق�ضت 
اجلهود العاملية لر�ضد ظهور الفريو�ضات وتطورها 

و�ضبل ت�ضخري التقنيات احلديثة لهذا الغر�ص.

وتتن���اول ندوة "دور ثلوج املحيطات" التي تعقد 

ي���وم 24 يناير اجل���اري اأهمية ه���ذه الت�ضكيات 

الطبيعي���ة ودورها يف نظام املن���اخ اإ�ضافة اإىل 

جهود الباحث���ن يف جامعة نيوي���ورك اأبوظبي 

للك�ضف عن اأ�ضباب التغيريات التي متر بها.

كما يت���م عقد ندوتن حواريت���ن يومي 20 و31 

يناير اجلاري بعنوان "نهاي���ة النموذج الغربي" 

و"املواط���ن املو�ضيقي" اإ�ضافة اإىل جل�ضة حوارية 
بالتعاون مع ال�ضفارة الفرن�ضية يف الدولة ومركز 

ال�ضباب - اأبوظبي ومعهد فران�ضي�ص عن م�ضاهمة 

الت�ضميم املعم���اري وممار�ضات امل�ضتخدمن يف 

تكوين م�ضاحة اجتماعية.

وت�ض���م قائمة امل�ضاركن يف ه���ذه ال�ضل�ضلة من 

الندوات احلواري���ة عددا من اخلرباء يف جماالتهم 

م���ن جامع���ة نيوي���ورك اأبوظبي وغريه���ا منهم 

االأ�ضت���اذة اإيل���ودي غيدين من املعه���د الوطني 

للح�ضا�ضية واالأمرا�ص املعدية "الواليات املتحدة 

االأمريكية" والكاتب بان���كاج مي�رشا احلائز على 

جائ���زة ويندهام – كامبل لع���ام 2014 لاأعمال 

الواقعي���ة والباحثة كلري اأيريز م���ن مركز اأبحاث 

تغ���ري م�ضتوى �ضطح البح���ر يف جامعة نيويورك 

اأبوظب���ي و مارتن �ضتوك�ص اأ�ضت���اذ كر�ضي امللك 

اأدوارد يف كلية "كينغز" يف لندن.

12
يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

متابعاتالثاثاء 19 يناير 2021 �� �لع�دد 14647 

ال�شارقةـ  وام:

للكتاب  ال�ضارقة  اأ�ضافت هيئ���ة 

خال الع���ام 2020 ف�ضًا جديداً 

لف�ض���ول االإجنازات التي حققتها 

اإمارة ال�ضارقة لت�ضيء من خالها 

الدرب مل�ضرية حافلة باملنجزات 

تدّل على مكانتها كرافد اأ�ضا�ضي 

للواقع الثقايف املحلي والعربي 

من خ���ال جملة م���ن االأحداث 

النوعي���ة التي وّثق���ت جهودها 

للن�ضخة  ا�ضتثنائ���ي  وبتنظي���م 

�ل�39 من معر�ص ال�ضارقة الدويل 

مبادرات  �ضل�ضلة  �ضبقته  للكتاب 

�ضّمت "نادي النا�رشين" و"نادي 

القرّاء" واإط���اق "وكالة ال�ضارقة 
الدولية للحقوق االأدبية" وغريها.

ال���دويل  ال�ضارق���ة  معر����ص   -

للكتاب.. حوار االإبداع الذي جتاوز 

اجلائحة.

و توج���ت الهيئة خ���ال العام 

املا�ض���ي جهوده���ا بتنظيم اأول 

معر����ص دويل يق���ام خال فرتة 

�نت�ش���ار " كوفي���د - 19" �شمن 
اإجراءات احرتازية ووقائية �ضاملة 

حيث جنح���ت يف اإقامة الن�ضخة 

�ل�39 من معر�ص ال�ضارقة الدويل 

للكتاب يف دورة ا�ضتثنائية كان 

لها انعكا�ضاٌت كبرية لي�ص على 

احل���راك الثقايف وقط���اع الن�رش 

املحل���ي وح�ض���ب واإمن���ا على 

�ضناعة الن�رش العربية والعاملية 

ب�ضفة عامة.

- ال�ضارق���ة جتم���ع العامل على 

م�ضهد ثقايّف متفرّد.

وو�ضعت الهيئ���ة لتنظيم احلدث 

الثق���ايف االأبرز عربي���ًا وعامليًا 

�ضل�ضلة من اخلطط للخروج بدورة 

تليق مبكانة االإمارة منطلقة من 

روؤية توؤمن باأن االإبداع واالبتكار 

مرتكزات النمو يف ع�رشنا الراهن 

لت�ض���دّر منوذجًا يحتذى به على 

�ضعي���د تنظيم معار����ص الكتب 

التطورات  الهجينة م�ضتفيدة من 

حيث  احلديث���ة  التكنولوجي���ة 

عقدت كامل الفعاليات واجلل�ضات 

االأدبي���ة واحلوارية /ع���ن ُبعد/ 

عرب من�ضة خا�ضة حملت �ضعار 

"ال�ضارقة تقراأ".
وجتلت النتائج الثقافية لتنظيم 

املعر����ص يف ع���دد املتابع���ن 

لزيارة  تواف���دوا  الذين  وال���زّوار 

اأر����ص الواقع وعرب  احلدث على 

من�شة "ال�ضارقة تقراأ" فاملعر�ص 

وّفر ماين االإ�ضدارات منها اأكرث 

من 80 األ���ف عنوان جديد وجنح 

يف الو�ضول ل���� 63،500 متابع 

ع���رب االإنرتن���ت و382 األف زائر 

الأجنح���ة ومن�ض���ات دور الن�رش 

�مل�شاركة.

- بوابة االإمارة ت�ضتقبل العامل.

دورت���ه  املعر����ص يف  و�ض���ّكل 

اال�ضتثنائي���ة بواب���ة للعديد من 

املدن والعوا�ض���م الثقافية حول 

الع���امل للتع���اون والعم���ل مع 

م����رشوع ال�ضارقة الثقايف الكبري 

الذي يتكامل ويكرب عامًا تلو اآخر 

بروؤى وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 

القا�ضم���ي ع�ضو املجل�ص االأعلى 

حاكم ال�ضارقة اإذ �ضهد زيارة وفود 

ر�ضمي���ة ودبلوما�ضية من فرن�ضا 

وايطاليا  وال�ضوي���د  واملك�ضي���ك 

وكندا والهند وغريها.

- موؤمت���ر النا�رشي���ن.. ق�ضاي���ا 

وحلول الن�رش.

اال�ضرتاتيجية التي تبنتها الهيئة 

للع���ام 2020 والت���ي جتلّت يف 

ا�ضتمرارية العمل الثقايف بالرغم 

م���ن خمتل���ف الظ���روف قادتها 

ملوا�ضل���ة تنظي���م العدي���د من 

الفعالي���ات ال�ضنوي���ة اإذ اأطلقت 

قبيل انعق���اد فعاليات "�ل�شارقة 

الدويل للكتاب" الن�ضخة العا�رشة 

م���ن موؤمتر النا�رشي���ن وناق�ضت 

على امتداد فعالياتها حزمة من 

ال�ضوء  �ضلّطت  الت���ي  املوا�ضيع 

عل���ى حتديات قط���اع الن�رش يف 

الوطن العرب���ي والعامل يف ظّل 

انت�ض���ار فريو�ص كورون���ا واآلية 

تكّيف النا�رشين معها واأثر و�ضائل 

التوا�ضل االجتماعي والفعاليات 

االفرتا�ضي���ة يف تعزيز التوا�ضل 

بن النا�رشين والق���رّاء على حّد 

�ضواء.

- موؤمتر املكتبات.. من�ضة جمعت 

�أكرث من 800 �ضيف من 51 دولة 

عربية واأجنبية.

وتزامن���ًا م���ع انعق���اد معر�ص 

ال�ضارقة الدويل للكتاب ا�ضت�ضافت 

الهيئة اأعم���ال الن�ضخة ال�ضابعة 

من "موؤمت���ر املكتبات" افرتا�ضيًا 

ع���رب من�ضة التوا�ض���ل املرئي /

زووم/ على مدار يومن بالتعاون 

مع جمعي���ة املكتبات االأمريكية 

حا�ضدة حوله اأكرث من 800 �ضيف 

م���ن 51 دولة عربي���ة واأجنبية 

بينه���ا 11 دول���ة تتواجد للمرة 

االأوىل للم�ضارك���ة يف �ضل�ضل���ة 

من اجلل�ضات التي ناق�ضت راهن 

وم�ضتقبل العمل املكتبي وق�ضايا 

اأحدثها  التعليم والتاأثريات التي 

القطاع  عل���ى  كورونا  فريو����ص 

وغريها.

- وكالة ال�ضارقة الدولية للحقوق 

للنهو�ص  االأدبية.. خطوة جديدة 

ب�ضناعة املعرفة واالإبداع.

ومبا يحق���ق اأهدافها يف ت�ضهيل 

التوا�ضل بن الكّتاب والنا�رشين 

املحتويات  و�ضّناع  واملرتجمن 

االإبداعي���ة اأطلق���ت الهيئة الأول 

مرة على �ضعيد الدولة واملنطقة 

"وكالة ال�ضارقة الدولية للحقوق 
االأدبية" اإ�ضهامًا يف توفري مناخ 

ينّظم عملي���ة الن�رش وف���ق اأطر 

قانونية ومهني���ة ت�ضمن حقوق 

النا�رشي���ن واملوؤلف���ن على حد 

�ض���واء مب���ا يحّفز �ض���وق الن�رش 

ويو�ضل املحتوى الثقايف العربي 

للقرّاء وبلغاتهم حول العامل.

وت�ضعى الهيئة من خال اإطاقها 

للوكالة لتمثيل الكّتاب واملوؤلفن 

العرب و�ضم���ان حماية حقوقهم 

يف جم���االت الرتجم���ة والن�رش 

وتنظيم اآلي���ات بيعها للنا�رشين 

و����رشكات  واالأجان���ب  الع���رب 

من  العاملية  املتعددة  الو�ضائط 

موؤ�ض�ضات �ضينمائية وتلفزيونية 

حيث  وغريها  األع���اب  و�رشكات 

�ضتتوىل الهيئة متثيل دور الن�رش 

املتعاقدة معه���ا وما متلكه من 

حق���وق تتعل���ق باملوؤلفن على 

وترجمتها  اأعمالهم  نقل  م�ضتوى 

وحتويله���ا اإىل و�ضائ���ل اإعامية 

خمتلفة كم���ا �ضتلعب دور وكيل 

وال���وكاء  للنا�رشي���ن  فرع���ي 

االأدبين يف جميع اأنحاء العامل 

ممن يودون بي���ع حقوق ترجمة 

اأعمال كّتابهم باللغات املختلفة 

للنا�رشين العرب.

- "نادي الق���رّاء".. حوار مفتوح 

جم���ع كب���ار الكّت���اب الع���رب 

واالأجانب.

وتوا�ضل���ت جه���ود الهيئ���ة يف 

االرتقاء بواق���ع الكتاب ومكانته 

وتعزي���ز قيمة االإم���ارة الثقافية 

"نادي  نّظمت  واملعرفية حي���ث 

التوا�ضل  و�ضائ���ل  ع���رب  القرّاء" 
املرئ���ي وعق���دت �ضل�ضل���ة من 

اجلل�ضات ا�ضت�ضافت خالها نخبة 

من الكّت���اب واملوؤلف���ن العرب 

واالأجانب منه���م جوزيف فايندر 

والن���غ ليف و�ضلط���ان العميمي 

واآخرين لت���رثي معارف اجلمهور 

ح���ول الع���امل وتتي���ح الفر�ضة 

اأمامهم للقاء مبدعيهم املف�ضلن 

ومناق�ضته���م ح���ول م�ضاريعهم 

ب�ض���كل م�ضتمر �ضمن  واأعمالهم 

فعالية �ضت�ضت�ضيف اأ�ضماء مبدعة 

جديدة خال العام اجلاري.

- نادي النا�رشين.. �ضعي للنهو�ص 

بواقع الن�رش املحلي واالإقليمي.

ومب���ا يخ���دم النهو����ص بقطاع 

الن����رش والعاملن في���ه اأطلقت 

الهيئة "نادي النا�رشين" �ملبادرة 
اال�ضتثنائي���ة الت���ي اأقيمت /عن 

ُبع���د/ بهدف دعم قط���اع الن�رش 

ورفد العامل���ن فيه بالكثري من 

اخلي���ارات واملع���ارف الاّزم���ة 

اأعمالهم خا�ضة  لارتقاء بوترية 

يف ظّل الظ���روف الت���ي مرّ بها 

الع���امل ج���رّاء انت�ض���ار فريو�ص 

كم���ا فتحت  امل�ضتجد  كورون���ا 

االآفاق نح���و مناق�ضة العديد من 

الق�ضاي���ا برفق���ة نا�رشين عرب 

واأجانب حول دور مواقع التوا�ضل 

االنرتنت يف  و�ضبكة  االجتماعي 

دعم �ضناع���ة الن�رش واأثرها على 

الرتويج الأعمال الكّتاب واملوؤلفن 

النا�رشين  اإ�ض���دارات  وت�ضوي���ق 

والو�ضول بها للقراء.

و ح���ول جملة املنج���زات التي 

حققته���ا الهيئ���ة خ���ال العام 

املا�ض���ي وروؤيته���ا امل�ضتقبلية 

.. ق���ال �ضعادة اأحم���د بن ركا�ص 

ال�ضارقة  هيئ���ة  رئي�ص  العامري 

خا����ص  حدي���ث  يف  للكت���اب 

لوكال���ة اأنباء االإمارات / وام / .. 

ا�ضرتاتيجيتها  الهيئة يف  تنطلق 

من روؤي���ة االإمارة الت���ي كرّ�ضها 

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضم���و  �ضاحب 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 

املجل�ص االأعل���ى حاكم ال�ضارقة 

التي ال تهت���ّم بالكتاب وح�ضب 

بل مبنظومة متكاملة من العمل 

الثق���ايف ال���ذي يدع���م امل�رشح 

وال�ضعر والتاريخ والرتاث واالآثار 

وامتداداته التاريخية لتن�ضاأ حالة 

من التناغ���م واالن�ضجام توؤ�ض�ص 

لوعي خ���ّاق ومبتك���ر يتجاوز 

االأفكار املنغلقة وينه�ص بالقيمة 

االإبداعية باعتبارها اأ�ضا�ص لبناء 

امل�ضتقبل.

و اأ�ض���اف اأن مكان���ة ال�ضارق���ة 

وح�ضوره���ا يف امل�ضهد الثقايف 

والعامل���ي �ضاعفت من  العربي 

م�ضوؤولياتن���ا لهذا حر�ضنا خال 

العام املا�ضي- الذي يعترب عامًا 

ا�ضتثنائي���ًا نظ���راً للظروف التي 

ترافق���ت معه ج���رّاء اجلائحة - 

على اأن نحتفي بالفعل االإبداعي 

اأ�ضحابه  ونثّمن جه���ود  ونقدّره 

ونقدّم املنج���ز الثقايف باأوجهه 

اأكرث  ل���رّواده ونقرّبهم  املختلفة 

منه كما �ضعين���ا الأن مندّ ج�رشاً 

للق���اء االأدب���اء واملفكرين الأننا 

ندرك اأهمي���ة الثقافة ودورها يف 

اإىل  دفع م�ضرية التنمية خطوات 

االأم���ام واأردنا بكل م���ا قمنا به 

من جهود اأن نوؤك���د على اأهمية 

موا�ضلة العم���ل الثقايف ونر�ّضخ 

االأجيال  اأذه���ان  يف  مرتكزات���ه 

اجلديد نعزز مكانة اإمارة ال�ضارقة 

كنم���وذٍج يحتذى ب���ن عوا�ضم 

ومدن العامل الثقافية.

- مكتبات ال�ضارق���ة العامة.. 6 

ماين م�ضدر معريف متاح لقراء 

العامل.

ومب�ضهد يج�ّضد تكامل االأدوار التي 

التابعة  تلعبها خمتلف اجلهات 

للهيئة قدّم���ت مكتبات ال�ضارقة 

العامة خال العام املا�ضي جملة 

النوعية حيث  املب���ادرات  م���ن 

حر�ضت وخال اجلائحة على اأن 

تبقي اأبوابها م�رشّعة اأمام روادها 

وتبتك���ر اأ�ضاليب جديدة ونوعية 

للتوا�ضل مع جمهورها.

واأتاحت املكتب���ات املجال اأمام 

من  لا�ضتف���ادة  الع���امل  ق���رّاء 

مكتبتها االإلكرتونية حيث وفرت 

له���م فر�ضة مطالع���ة وقراءة ما 

يزيد عن 6 ماين كتاب وم�ضدر 

مع���ريف وباأكرث م���ن 10 لغات 

خمتلفة ب�ض���كل جماين وملدّة 3 

اأ�ضهر حي���ث ا�ضتفاد اجلمهور من 

نحو 21 األف حمتوى علمي واأكرث 

من 30 األف مكتبة فيديو يف �ضتى 

املجاالت والتخ�ض�ضات.

اإىل جانب ذلك و�ضل اجلمهور اإىل 

نحو 160 األف كتاب اإلكرتوين و5 

ماين ر�ضال���ة جامعية عاملية 

اإىل جان���ب عدد من املخطوطات 

والكت���ب  الن���ادرة  واملوؤلف���ات 

حيث  وال�ضوتي���ة  االإلكرتوني���ة 

ا�ضتطاع���ت اأن ت�ضتقطب ما يزيد 

عن 10 اآالف قارئ من 63 جن�شية.. 

فيما بلغت عمليات البحث نحو 

32 األ���ف عملي���ة طالت خمتلف 

امل�ضادر املعرفية والثقافية.

هيئة ال�شارقة للكتاب في 2020.. نموذج م�شتقبلي في قيادة 

الحراك الثقافي عربياً وعالمياً

»اجتماعية ال�شارقة«: حملة للتطعيم المنزلي لكبار 

المواطنين وذويهم

معهد »نيويورك اأبوظبي« 

يطلق �شل�شلة ندوات حوارية 

افترا�شية

تعاون بين »وزارة ال�شحة« وموؤ�ش�شة 

»تحقيق اأمنية«
دبي � وام:

وقعت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع 

مذكرة تفاهم م���ع موؤ�ض�ضة »حتقيق 

اأمنية«ته���دف اإىل ال�ضع���ي امل�ضرتك 

لتحقي���ق اأمنيات االأطفال املر�ضى من 

عم���ر 3 اإىل 18 عاما م���ن امل�ضابن 

بحاالت �ضحية حرج���ة اأثناء تلقيهم 

الع���اج يف امل�ضت�ضفي���ات التابع���ة 

للوزارة.

وقع املذكرة �ضع���ادة الدكتور يو�ضف 

حممد ال�رشكال املدير العام ملوؤ�ض�ضة 

االإم���ارات للخدم���ات ال�ضحية وهاين 

الزبيدي الرئي����ص التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 

"حتقيق اأمنية".
واأكد الدكتور ال�رشكال اأن دولة االإمارات 

تويل اهتمام���ا خا�ضا ب�ضحة االأطفال 

واالإ�ضرتاتيجيات  اخلط���ط  كاف���ة  يف 

ولذلك حتر����ص وزارة ال�ضحة ووقاية 

املجتمع على تبني �ضيا�ضات وخطط 

طموحة من خ���ال تطبيق العديد من 

الوطنية  ال�ضحية  واملبادرات  الربامج 

التي تخ�ص تاأم���ن الرعاية لاأطفال 

ف�ضا عن تعزيز مبادرات دعم املر�ضى 

حتت اإ�رشافها وبالتع���اون والتن�ضيق 

مع خمتلف املوؤ�ض�ضات التي باإمكانها 

امل�ضاهمة يف تعزيز اخلدمات ال�ضحية 

لاأطف���ال للتخفي���ف م���ن معاناتهم 

املنا�ض���ب ملختلف  الع���اج  وتوفري 

احلاالت بجودة عالي���ة مبا يتما�ضى 

مع اإ�ضرتاتيجية الوزارة الهادفة لتوفري 

الرعاية ال�ضحي���ة ال�ضاملة واملبتكرة 

الأف���راد املجتمع وف���ق اأعلى املعايري 

�لعاملية.

ولف���ت اإىل اأن الوزارة حتر�ص مبوجب 

ه���ذه املذك���رة على تزوي���د موؤ�ض�ضة 

اأمني���ة" بكاف���ة البيانات  "حتقي���ق 
باالأطف���ال  اخلا�ض���ة  واملعلوم���ات 

امل�ضابن باالأمرا�ص املوؤهلة لتحقيق 

االأمنيات ح�ضب االإجراءات وال�ضيا�ضات 

املتبعة ل���دى ال���وزارة مثمنا جهود 

املوؤ�ض�ض���ة التي ت�ضه���م بتعزيز قيم 

امل�ضوؤولي���ة املجتمعي���ة مب���ا تبذله 

يف �ضبيل تاأم���ن الدعم للمر�ضى من 

خال حتقيق اأمنياتهم واإدخال البهجة 

وال�رشور اإىل نفو�ضهم.

م���ن جانبه اأو�ضح ه���اين الزبيدي اأن 

توقي���ع ه���ذه املذكرة ياأت���ي اإنطاقا 

م���ن حر����ص املوؤ�ض�ضة عل���ى تنفيذ 

اإ�ضرتاتيجيتها يف حتقيق اأمنيات اأكرب 

عدد ممكن من االأطفال املر�ضى موؤكدا 

اأنها ت�ضاهم يف ت�ضهي���ل الو�ضول اإىل 

احل���االت الت���ي تعاين م���ن االأمرا�ص 

امل�ضتع�ضي���ة واحلرجة الإدخال الفرح 

وال�ضعادة على قلوبهم وعائاتهم.

وثمن الدور الهام واحليوي الذي توؤديه 

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع يف دعم 

االأعم���ال اخلريية التي تن�رش ال�ضعادة 

ب���ن اأف���راد املجتمع وتعزي���ز قطاع 

الرعاية ال�ضحية يف االإمارات وحتقيق 

اال�ضتدام���ة يف اخلدمات ال�ضحية عرب 

توفري �ضبكة رعاية متكاملة وعاملية 

الطراز ملن���ح االأم���ن واالأمان جلميع 

القاطنن عل���ى اأر�ص اإم���ارات اخلري 

و�ضمان ح�ضولهم على اأرقى اخلدمات 

ال�ضحية وفقا الأعلى معايري االإعتماد 

الدولية.

مر�شى الميدان بـ»اأم 

القيوين« اأ�شهم في تنظيم 

مهنة ال�شيد وتطويرها

اأم القيوين � وام:

عمل���ت دولة االمارات على دعم قطاع ال�ضيد والرثوة 

ال�ضمكي���ة واأولته رعاية كب���رية الأهميته من اجلانب 

االقت�ض���ادي و االجتماعي والرتاث���ي، وحر�ضت وزارة 

التغري املناخي والبيئة �ضمن اأهدافها اال�ضرتاتيجية 

تق���دمي الدعم ملهن���ة ال�ضيد من خ���ال توفري اأحدث 

التقني���ات لل�ضيادين املواطنن الت���ي من �ضاأنها اأن 

ت�ضه���م يف �ضمان ا�ضتمرارية املهن���ة التي توارثوها 

م���ن االآباء واالأجداد ف�ضا ع���ن اأن دعم الوزارة ملهنة 

ال�ضي���د �ضاهم يف توف���ري فر�ص عمل عدي���دة لفئة 

ال�ضباب وا�ضتقط���ب الكثريون منهم للعمل يف املهنة 

واال�ضتفادة من خرياتها.

ويف اأم القيوي���ن ميتهن الكثري من ابناء االإمارة مهنة 

ال�ضيد و يعتمد الغالبية عليها كم�ضدر رزق ومن هذا 

املنطل���ق قدمت احلكومة ب�ض���ورة عامة وحكومة اأم 

القيوي���ن خا�ضة يف ظل قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

�ضعود بن را�ضد املعا ع�ض���و املجل�ص االأعلى حاكم 

اأم القيوي���ن الدعم لل�ضيادين فت���م ان�ضاء جمعية اأم 

القيوين التعاوني���ة ل�ضيادي االأ�ضماك بهدف حت�ضن 

معي�ض���ة ال�ضيادين االقت�ضادي���ة واالجتماعية ورفع 

كفاءة مهن���ة ال�ضيد واحلفاظ عليه���ا من خال �ضن 

القوانن والت�رشيعات الت���ي تهدف ايل احلفاظ علي 

مهنة االآباء واالأجداد.



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647 
�إعالنات

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

الثالثاء 19 يناير  2021-العـدد 14647

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�لغاء �إعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن
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خط  ميزان  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الخليج االلكرتوين

رخصة رقم CN - 1029216 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عيل ابراهيم عىل 

الحامدى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمدان محمد عبدالرحيم 

الشاعر املرزوقى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ أر كاي أي إتش لإلستشارات - رشكة الشخص 

الواحد ذ م م

رخصة رقم CN - 2682169  قد تقدموا إلينا بطلب:

 RKAH CONSULTANCY - SOLE من/  تجاري  إسم  تعديل 

رشكة   - لإلستشارات  إتش  أي  كاي  أر   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

 RKAH LEGAL CONSULTANCY - SOLE إىل  م  م  ذ  الواحد  الشخص 

PROPRIETORSHIP L.L.C - أر كاي أي إتش لإلستشارات القانونية - رشكة 

الشخص الواحد ذ م م

تعديل نشاط/ إضافة مكاتب االستشارات القانونية )6910002(

تعديل نشاط/ حذف استشارات ودراسات ادارية )7020003(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

التربيد  التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ارض الجليد النظمة  تعلن دائرة 
ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1007661  قد تقدموا إلينا بطلب:
الرميثى  االحباب نصيب  تنازل وبيع/ إضافة عبيد جمعه  الرشكاء  تعديل 

)51%(
 )49%( من  نظرالدين  سارينااليام  كونجو  محمد  الرشكاء/  نسب  تعديل 

إىل )25%(
فاالبيل  مويدو شازهى  مويدو  مبارك  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)24%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمر محمد احمد املرزوقى

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

هوم  كالس  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للعناية بالسيارات

رخصة رقم  CN - 1126912 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد خليفه سيف رسيع 

املزروعى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف منيا محمود احمد القال

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: العشوش لالستثامر العقاري ذ.م.م
رخصة رقم CN - 1143407  قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة فاضل سيف مبارك فاضل املزروعى
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ بن فاضل القابضة ذ م م bin fadel holding LLC من 

رشيك إىل مالك
من٩٩٪   bin fadel holding LLC تعديل نسب الرشكاء/ بن فاضل القابضة ذ م م

ايل ١٠٠٪ 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مبارك سيف مبارك فاضل املزروعي

1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 ALESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT من/   تجاري  إسم  تعديل 
 ALESHOUSH REAL ESTATE إىل   ذ.م.م  العقاري  لالستثامر  العشوش   -  LLC
لالستثامر  العشوش     INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العقاري - رشكة الشخص الواحد ذ م م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 
خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

سهم  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الطريق للنقليات

رخصة رقم CN - 2969380  قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  لديه حق  فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل   االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لألغذية  ياله  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
واملرشوبات

رخصة رقم CN - 1268889 قد تقدموا إلينا بطلب:
شميل  عيل  خليفه  سامل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الخاطرى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سمريه مرشد صالح محمد 

الرميثى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ اوبسيسف ديسوردر كافيه - رشكة الشخص 
الواحد ذ م م

رخصة رقم CN - 2582990 قد تقدموا إلينا بطلب:
 COMMA ذ.م.م  كوما  مطعم  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

RESTAURANT L.L.C L.L.C
 DANAS ذ.م.م  األعامل  الستشارات  دانس  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

BUSINESS CONSULTANCY L.L.C
 OBSESSIVE DISORDER CAFE - SOLE من/  تجاري  إسم  تعديل 
PROPRIETORSHIP L.L.C  - اوبسيسف ديسوردر كافيه - رشكة الشخص 
 APOSTROPHE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP  الواحد ذ م م إىل

L.L.C  - ابسرتويف كافيه - رشكة الشخص الواحد ذ م م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الجبس  العامل  ايليجنس  التجاري  باالسم    CN  -  2727079

والديكور. بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة الوضع كام كان 

عليه سابقا

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أو دعوى  أي حق   الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  اإلعالن وإال 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

 CN - 2727079 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3008560  رقم الخطاب

فون  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

فور يو لتجارة الهواتف املتحركة

رخصة رقم CN - 1485305  قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  اسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: الطليعة لتلميع 
السيارات

رخصة رقم CN - 1069305 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل اسم تجاري من  PRIME CAR POLISH - الطليعة 
 PRIME CAR POLISHING إىل  السيارات  لتلميع 
ACCESSORIES AND UPHOLSTERY - برايم لتلميع 

وزينة وتنجيد السيارات
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

االصيل  النغم  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لتجارة الخرده

رخصة رقم CN - 3877381  قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سليامن عىل محمد املعمرى 

)100%(
امجد سليامن عىل محمد  تنازل وبيع/ حذف  الرشكاء  تعديل 

املعمرى
أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش 
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 9 اس  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للأمكوالت

رخصة رقم CN- 3690397  قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  لديه حق  فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

إىل املدعى عليه: سمري رشاد
مجهول محل اإلقامة: الشارقة القاسمية بناية املحطة شقة 612 هاتف 0529386000 0558262238

بناء عىل طلب املدعية: الدولية لألجهزة االلكرتونية ذ.م.م
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:

- إلزام املدعى عليه بسداد مبلغ 10950 درهم والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبة وحتى 
متام السداد وإلزامه بالرسوم واملرصوفات.

أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/1/20 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية 
أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٢( شخصياً 
جوابية عىل الدعوى مرفقاً بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ سيف راشد جمعة غانم الشاميس - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين/ برافاش شاندرا دى جاجاديش شاندرا دى - الجنسية: بنغالديش

االقتصادية  التنمية  دائرة  املباين( رخصة صادرة من  )أسياد لصيانة  التجاري  باسم 

بعجامن برقم )40890( واملسجلة بغرفة تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن.
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وزارة العدل

مدير الخدمات الق�ضائية

محمد ح�شين �أمين �لمال الكاتب العدل العام

إعالن مدعى عليه بالنرش
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020 /0007291 تجاري )جزيئ(

�إعالن تنازل عن رخ�ضة
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن التعديل )�شكل العالمة(

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن التعديل )�شكل العالمة(

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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اإدارة الرتاخي�ص التجاريةاإدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�سفية �سركة  �إعالن ت�سفية �سركة  

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: برتويونايتد للتدريب واالستشارات ذ.م.م

عنوان الرشكة: طابق 19 مكتب رقم 1901، املالك/ الشيخة فاطمة بنت 
مبارك - C1 جزيرة أبوظبي، شارع بينونة - حوض غرب 35 -

 CN - 1678092 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
واالستشارات  الحسابات  لتدقيق  عبدالحبيب  مريال  الساده/  تعيني   -٢

االدارية، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2020/12/20
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم 2055015839
تاريخ التعديل 2021/1/17

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: وقت الجامل ملستحرضات التجميل ذ.م.م

عنوان الرشكة: تاجر أبوظبي

CN - 2687590 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني الساده/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة  

بتاريخ 2021/1/17

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم 2150000596

تاريخ التعديل 2021/1/17

 فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

 اسم الرشكة: مغسلة توم & جريي ش.ذ.م.م
العنوان: مستودع رقم ٥ ملك عابر الدارة املنشات - مجمع ديب لالستثامر

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٣٨٩٢٧

رقم الرخصة: ٦٥٧٢٠٩
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى عبدالله املرزوقي ملراجعة الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٣٠١- ٤٢ رشكة ديب الوطنية للتأمني واعادة التأمني - ديرة الوصل الهاتف: ٩٧١٤٤٤٠٤٩٣٤ - الفاكس: 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى/ السعدى ومشاركوه لتدقيق الحسابات
اسم الرشكة/ ام يف يب لألنظمة )ش.ذ.م.م(

الشكل القانوين: رشكة ذات مسئولية محدودة
بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري 1313797، مبوجب هذا  بالسجل  القيد  رقم 
التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب  باله قد تم 
القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 2020/12/29 واملوثق لدى كاتب العدل تحت 

2020/1/221215 بتاريخ 2020/12/29
وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبات التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة 
- رقة البطني - ام ام تاور - شارع ال مكتوم - مكتب رقم 303 هاتف رقم: 042999555 
- فاكس رقم 042999333 ص ب 93260 مصطحبا معه كافة املستندات واالوراق الثبوتة 

وذلك خالل ٤٥ يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اسم املصفى: عبدالله املرزوقي ملراجعة الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٣٠١- ٤٢ رشكة ديب الوطنية للتأمني واعادة التأمني - ديرة الوصل

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله مغسلة توم & جريي ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥

أعاله  العنوان  يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

الهاتف: ٩٧١٤٤٤٠٤٩٣٤ - الفاكس: مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى/ السعدى ومشاركوه لتدقيق الحسابات

التجاري  السجل  التاشري يف  تم  قد  بانه  بدىب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تشهد  مبوجب هذا 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة ام يف يب لالنظمة )ش.ذ.م.م( رشكة ذات 

مسئولية محدودة وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 2020/12/29 

واملوثق لدى كاتب العدل تحت رقم 2020/1/221215 بتاريخ 2020/12/29

وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبات التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة 

- رقة البطني - ام ام تاور - شارع ال مكتوم - مكتب رقم 303 هاتف رقم: 042999555 

- فاكس رقم 042999333 ص ب 93260 مصطحبا معه كافة املستندات واالوراق الثبوتة 

وذلك خالل ٤٥ يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

حكومة دبي

دائرة التنمية القت�صادية

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

حكومة دبي

دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية دائرة التنمية القت�صادية دائرة التنمية القت�صادية دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14647 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 19 AÉKÓãdG á°VÉjôdG

¿ÉªY

¢ùfƒJ

ô°üe

Üô¨ªdG

¿GOƒ°ùdG

 ¬LGƒ«°S Üô¨ªdG Öîàæe :¢TÉcôc

Ö≤∏dG πeÉM •ƒ¨°V

 »a ™HÉ°ùdG »ÑæLC’G ±G qó¡dG …GófG

»fOQC’G …QhódG

 Öîàæe  ¿EG  ,¢TÉcôc  õjõY  ,»Hô¨ŸG  ÜQóŸG  ∫Éb

 Úë°TôŸG iƒbCG øe ≈≤Ñj ,»∏ëŸG ¢ù∏WC’G Oƒ°SCG

.¿hÒeÉµdG ‘ áeÉ≤ŸG ,É«≤jôaEG ·CG ádƒ£ÑH RƒØ∏d

 :"á«°VÉjôdG" IÉæ≤d äÉëjöüJ ‘ ,¢TÉcôc ™HÉJh

 √QÉÑàYÉH ,äÉ°ùaÉæŸG ‘ Üô¨ŸG Öîàæe ácQÉ°ûe"
 å«M ,§¨°†dG øe ÉYƒf ¬d πµ°ûJ ,Ö≤∏dG πeÉM

 ¬d  Ö°ùëà°Sh  ,¬«∏Y  äÉÑîàæŸG  ™«ªL  õcÎ°S

 ÖîàæŸG ‘ èjõe ∑Éæg" :π°UGhh ."ÜÉ°ùM ∞dCG

 äGÈN º¡jód  øjòdG  ∂dòch  ,Oó÷G  ÚÑYÓdG  øe

 ¿CG º¡ŸG øµd ..ádƒ£ÑdG ‘ GƒcQÉ°T ¿CG ≥Ñ°Sh ,IÒÑc

 ÖdÉ£e ÖîàæŸG ¿C’ ,ájõgÉ÷G ”CG ‘ πµdG ¿ƒµj

."Ö≤∏dG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH

 á≤ãdG Éæjód øµd ,á∏¡°S ¿ƒµJ ød áª¡ŸG" :ºàNh

 Ö≤∏dÉH IOƒ©dG ≈∏Y ¬JQóbh ,Üô¨ŸG Öîàæe ‘

."¿hÒeÉµdG øe »≤jôaE’G

 ,Ωö†îŸG  ÊGOƒ°ùdG  ¢SQÉ◊G  ôÁ  ’

 ,¬J’ÉM  π°†aCÉH  ,º«∏°S  …OÉ¡dG  ΩôcCG

 ∫hCG  ¿ƒfÉc/Èª°ùjO  …ô¡°T  ∫Óîa

 ¢TÉY ,2021 ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæjh ,2020

.á°†bÉæàe äGÎa

 IÒ°ùŸG  ò≤fCG  ób  IÈ£Y  πeC’G  ¿Éch

 ôNBG ‘ âHô£°VG Éeó©H ,ΩôcC’ ájhôµdG

 QGôªà°S’G ™£à°ùj ⁄ å«M ,º°SGƒe 3

.πeÉc º°SƒŸ óMGh ≥jôØH

 ¬JÎa  ¤EG  ΩôcCG  ≥dCÉJ  äÉjGóH  Oƒ©Jh

 ⁄ IÒ°üb  IÎa ó©H  ,ïjôŸÉH  ájƒ≤dG

 ‘ ,∫Ó¡dG  ™e GóMGh  Éª°Sƒe RhÉéàJ

.(2006-2005)

 IÒ°ùe  âHô£°VG  ,2017 øe  ÉbÓ£fGh

 Ö©∏a ,¥ôØdG ÚH ™jöùdG ¬∏≤æàd ΩôcCG

 º°Sƒe ∞°üf øe πbCG »æWƒdG ΩƒWôî∏d

 áæ°ùdG  ‘  ∫Ó¡∏d  ∫ƒ–h  ,2017  ‘

 ≥jôØd º°†æ«d √QOÉ¨j ¿CG πÑb ,á«dÉàdG

.2018 ‘ …hGôëÑdG ôHƒc

 ,á£HGôdG ™e 2019 º°Sƒe Égó©H ¢VÉNh

 πÑb ,≥jôa ¿hO ≈≤H 2020 äÉjGóH ‘h

 ‘ É≤dCÉàe √ó«©jh ,√ó«H πeC’G ∂°ùÁ ¿CG

 ,»°VÉŸG º°SƒŸG ∫ÓN ,≈eôŸG á°SGôM

 ,»æWƒdG  ÖîàæŸG  áªFÉb  ¤EG  Oƒ©«d

 ,™HGôdG õcôŸG ∫ÓàM’ ¬≤jôa OÉb Éªc

 á«dGQó«ØfƒµdG  ádƒ£H  ‘  ácQÉ°ûŸGh

.á«≤jôaE’G

 πeC’G  ™e  ≥dCÉàdG  á∏MQ  ΩôcCG  π°UGhh

 ÖMÉ°U  ¿Éc  å«M  ,á«dGQó«ØfƒµdÉH

 OR  ‘  »c  ∑ÉÑ°T  ‘  ,∫hC’G  ±ó¡dG

 QhódG  ÜÉjEG  IGQÉÑe  ∫ÓN  ,…QÉÑ‚õdG

 É–Éa ,IôM á∏cQ øe √RôMCG  PEG  ,∫hC’G

.(0/3) GõFÉa êôî«d ≥jôØdG á«¡°T

 ,ÉjQÉbh  É«∏fi  GôNDƒe  ¢ùµàfG  ¬æµd

 ≈∏Y  äÉjQÉÑe  3  ‘  ¬cÉÑ°T  RGõàgÉH

 ,»æ«cQƒÑdG  ¢SÉà«dÉ°S  ΩÉeCÉa  ,‹GƒàdG

 ÉHÉgP  πeC’G  öùN  ,32`dG  QhO  øª°V

.(1/0) ¿ÉeQO ΩCÉH ,ÉHÉjEGh

 øe  º¡à°†Ñb  Gƒªµë«d  ÖfÉLC’G  ¿ƒaÎëŸG  OÉY

 øµ“ Éeó©H ,ÊOQC’G …QhódG ±Gqóg Ö≤d ≈∏Y ójóL

 øe …GófG õjõ©dG óÑY ‹É¨æ°ùdG äGóMƒdG ºLÉ¡e

.2020 º°SƒŸ ¬H èjƒààdG

 º°SƒŸG í‚ ób π°ü«a AÉ¡H äGóMƒdG ºLÉ¡e ¿Éch

 ÚaÎëŸG  QÉµàM’  óM  ™°Vh  ‘ »°VÉŸG  πÑb

.Éaóg "15" ¬∏«é°ùàH ,±Gó¡dG Ö≤∏d ÖfÉLC’G

 ±Gó¡dG  ,…GófG  õjõ©dG  óÑY  ‹É¨æ°ùdG  íÑ°UCGh

 ÉeóæY ,ÚaÎëª∏d ÊOQC’G …Qhó∏d ™HÉ°ùdG »ÑæLC’G

.äGóMƒdG ¬≤jôa ™e kÉaóg "17" RôMCG

 ÖfÉLC’G  ÚaÎëŸG  ΩÉbQCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùfh

 ±Góg IõFÉéH íjƒààdG  º¡d ≥Ñ°S øjòdG  á©Ñ°ùdG

:ÊOQC’G …QhódG

 »ÑæLCG ºLÉ¡e ∫hCG ‘’ …OÉa »æ«£°ù∏ØdG Èà©j

 Ö©d ÉeóæY ∂dPh ,ÊOQC’G …QhódG ±Góg Ö≤∏H ôØ¶j

.kÉaóg "16" RôMCGh "2001" ΩÉY äGóMƒ∏d

 ÚH ≈∏YC’G »Øjó¡àdG ó«°UôdG ÖMÉ°U ‘’ ¿Éch

 íéæj ¿CG πÑb ,ÊOQC’G …Qhó∏d ÖfÉLC’G ÚaGó¡dG

 ¥QÉØHh ¬ªbQ º«£ëàH …GófG õjõ©dG óÑY ‹É¨æ°ùdG

 kGôNDƒe äGóMƒdG ™e πé°S ÉeóæY ∂dPh ,óMGh ±óg

.kÉaóg "17"

¿OQC’G

 ¢SQÉM ,ÒHƒ°T óªMCG »eÓYE’G QòM

 øe  ,≥HÉ°ùdG  »∏gC’G  …OÉædG  ≈eôe

 …QhódG  á≤HÉ°ùe  ∫Éªµà°SG  ΩóY

.‹É◊G º°SƒŸG ‘ RÉàªŸG …öüŸG

 á«YGPEG äÉëjöüJ ‘ ÒHƒ°T ∫Ébh

 äÉjQÉÑe π«LCÉJ" äQƒÑ°S ¿hCG ÈY

 ä’ÉM  Qƒ¡X  ó©H  RÉàªŸG  …QhódG

 ΩóYh  ,ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°üe

 ,ájófC’G  ™«ªL  ≈∏Y  QGô≤dG  ó«MƒJ

 Gòg …QhódG á≤HÉ°ùe ∫Éªµà°SG Oó¡«°S

."º°SƒŸG

 ΩÉeCG  »∏gC’G  ∫OÉ©J  øY  çó–h

 »∏gC’G ∫OÉ©J" kÓFÉb »∏gC’G ∂æÑdG

 âbƒdG  ‘  ≥jôØ∏d  QGòfEG  ¢SôL

 ‘  Úà£≤f  QógCG  Éeó©H  ,‹É◊G

."Ö≤∏dG øY ´ÉaódG ´GöU

 Üƒæ÷G øe Ió°ûH Öé©JCG" ™HÉJh

 å«M  ,ÊÉª«°Sƒe  ƒ°ùà«H  »≤jôaCG

 õcôe ‘ ¿Éª«∏°S ó«dh ácQÉ°ûe Qôb

 ÖYÓdG ¢Vô©J ºZQh ,áHô◊G ¢SCGQ

 äÉ«∏ªY  AGôLEG  ∫ÓN  áHÉ°UEÓd

 Qô≤j  ⁄  ,IGQÉÑŸG  πÑb  AÉªME’G

 ÎdGh »FÉæãdG OƒLh ºZQ ¬dGóÑà°SG

."∞jöT óªfih É«dGƒH

 É k°†jCG  ≈µà°TG  ¿Éª«∏°S  ó«dh"  OGRh

 ⁄h ,∫hC’G •ƒ°ûdG ∫ÓN áHÉ°UE’G øe

."¬dGóÑà°SG ÊÉª«°Sƒe Qô≤j

 ó«dh ábQh ,≥jôØdG ó≤àaG Éªc" ”CGh

 ,ôªMC’G íæ“ âfÉc »àdG ,¿Éª«∏°S

 øe  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘  á∏«°†aC’G

."äÉjQÉÑŸG

 RÉ¡÷ÉH ≥HÉ°ùdG óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ,»æ«°û«°ûdG »eÉ°S ∞°ûc

 ∫ÓN ,¢†«HC’G …OÉædG øY ¬∏«MQ ÜÉÑ°SCG , ,∂dÉeõ∏d »æØdG

.¿hÒJQÉc ¢ùjôJÉH ,»°ùfôØdG »æØdG ôjóŸG IÎa

 IQGOEG ÖfÉL øe ‹ÉŸG ôjó≤àdG ΩóY ¿EG ,»æ«°û«°ûdG ∫Ébh

 âfÉc …OÉædG áëF’ ¿CG ká°UÉN ,π«Mô∏d ¬©aO ∂dÉeõdG

 ,ádƒ£ÑH RƒØdG ∫ÉM ‘ ,¬«æL ∞dCG 20 ¬«°VÉ≤J ≈∏Y ¢üæJ

 ¬«∏Y π°üëjÉe ±É©°VG ÚÑYÓdG äBÉaÉµe âfÉc Éªæ«H

.»æØdG RÉ¡÷G

 ∂dÉeõ∏d ¬ÑM øµd ,Ó«∏b ¿Éc …ô¡°ûdG ¬ÑJGQ ¿CG ±É°VCGh

 ºgÉ°S …QhódG ∞bƒJ ¿CG ’EG ,•höT …CG ¿hO πª©j ¬∏©L

.IQOÉ¨ŸG QGôb √PÉîJG ‘

 ÖYÓdG" :∫Éb ,»°SÉ°S ÊÉLôa ,»°ùfƒàdG ‹hódG áeRCG øYh

 ƒg ,¬d π°†aC’G …OÉŸG πHÉ≤ŸG øµd ,»°SÉ°SCG öüæYh º¡e

."Éjƒæ°S Q’hO ∞dCG 500h ¿ƒ«∏e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 ,óªfi  ≈Ø£°üe  ,∂dÉeõdG  ºLÉ¡e  »æ«°û«°ûdG  ÖdÉWh

 ,¬aGÎMG áeRCG πM Ú◊ ,…QhódG ‘ ¬FÓeR ™e Ö©∏dÉH

 ‘ ,≈Ø£°üŸ πjóH π°†aCG ƒg ø°ùM ΩÉ°ùM ¿CG GÈà©e

.ÒNC’G π«MQ ∫ÉM ‘ ,¢†«HC’G ≥jôØdG Ωƒég

 öüëæà°S ,º°SƒŸG Gòg ,á°ùaÉæŸG ¿CG √OÉ≤àYG øY ÜôYCGh

 Ró«eGÒH  ¿ƒµ«°S  å«M  ,§≤a  ∂dÉeõdGh  »∏gC’G  ÚH

.É¡LQÉN

 ∂dÉeõdG º‚ ∫Éb ,¿Gƒ°SC’ »æa ôjóªc ¬JÎa ¢Uƒ°üîHh

 ,¬d áÑ°ùædÉH Ió«L áHôŒh ,áª¡e á∏Môe É¡fEG ≥HÉ°ùdG

 √QGôb π«LCÉJ π°†ah ,É©jöS πMQ ¬æµd ,É¡æe OÉØà°SGh

.IójóL ÜQÉŒ …CG ¢VƒN ¿CÉ°ûH

QGòfEG ¢SôL »∏gC’G ∫OÉ©J :ô«Hƒ°T∂dÉeõ∏d »JQOÉ¨e AGQh ôjó≤àdG ΩóY :»æ«°û«°ûdG

ÅLÉØªdG ™LGôàdG ≈dEG ≥dCÉàdG áªb øe ..…OÉ¡dG ΩôcCG

…Oƒ©°ùdG íàØdG ÜGƒHCG ≈∏Y »æ«J’ ÖY’IóMƒdG á¡LGƒe πÑb á«FÉæK á©aO ≈≤∏àj ô°üædG

…QhódÉH »dGƒàdG ≈∏Y ¢SOÉ°ùdG √Rƒa ≥≤ëj QÉØX

zπjRGôÑdG á¡LGƒe{ ÖÑ°ùH ¬jó≤àæe ≈∏Y Oôj »©fÉ°üdG

 º°V  øe  ÉÑjôb  ,…Oƒ©°ùdG  íàØdG  …OÉf  äÉH

 √ó≤Y ≈¡fCG …òdG ,ÉØjƒc ¿É«à°ùjôc ‘hÒÑdG

 ™e  ,óMC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  »ª°SQ  πµ°ûH

 .»cÎdG QƒÑ°S á«£∏e ¬≤jôa

 IQGOE’G ¿CG íàØdG …OÉæH ∫hDƒ°ùe Qó°üe ócCGh

 ™e  É¡JÉ°VhÉØe  ‘  GÒÑc  ÉWƒ°T  â©£b

 .ÉeÉY 29`dG ÖMÉ°U ÉØjƒc ¿É«à°ùjôc

 ™e  óbÉ©àdG  AÉ¡fEG  íàØdG  IQGOEG  …ƒæJ"  :OGRh

 ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ÉØjƒc ¿É«à°ùjôc

 ."‘hÒÑdG ÖYÓdG π«ch ™e π°UGƒàdG ”h

 AÉª°SC’G  óMCG  øY  ≥jôØdG  ≈∏îà«°S"  :™HÉJh

 Ωó©d  Gô¶f  ,áeOÉ≤dG  IÎØdG  ∫ÓN  á«ÑæLC’G

 ."º°SƒŸG ájGóH òæe ∫ƒeCÉŸG iƒà°ùŸG ¬Áó≤J

 ,í«ë°üdG πµ°ûdÉH Ò°ùJ äÉ°VhÉØŸG" :”CGh

 πÑb  øe  áMhô£e  AÉª°SCG  IóY  ∑Éægh

 â∏°ûa  ∫ÉM  É¡©e  óbÉ©à∏d  GôjÒa  ÜQóŸG

."äÉ°VhÉØŸG

 É¡°SCGQ ≈∏Yh ájófC’G øe ójó©dG ÉØjƒc πqãeh

 »µ«°ùµŸG Écƒ°ûJÉHh ÊÉÑ°SE’G ƒfÉµ«dÉa ƒjGQ

.QƒÑ°S á«£∏e GÒNCGh »∏jRGÈdG ¢SƒàfÉ°Sh

 ¬ª‚ IOƒ©H IÒÑc á©aO ,öüædG ≥jôa ≈≤∏J

 ¢ùeCG AÉ°ùe ,á«YÉª÷G äÉÑjQóà∏d ≈«ëj øÁCG

 ócCÉJh ,áHÉ°UE’G øe ¬«aÉ©J ó©H ,óMC’G  ∫hC’G

 øª°V IóMƒdG ΩÉeCG á∏Ñ≤ŸG IGQÉÑª∏d ¬àjõgÉL

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …QhódG

 ácQÉ°ûe  á«ÑjQóàdG  á°ü◊G  äó¡°T  ,∂dòch

 øY  ¬HÉ«Z  ó©H  ,…óeÉ¨dG  óFGQ  ºLÉ¡ŸG

 ¬ahôX ÖÑ°ùH óFGôdG  ΩÉeCG  á«°VÉŸG  IGQÉÑŸG

 á≤aQ AÉ≤ÑdGh √óL IÉaƒH á∏ãªàŸGh á«∏FÉ©dG

.¬à∏FÉY

 ó©H Ωƒ«dG AÉ°ùe ¬JÉÑjQóJ ,öüædG ∞fCÉà°SGh

 ,¢ùeCG  ÚÑYÓdG  É¡«∏Y  π°üM  »àdG  áMGôdG

 óFGôdG  ΩÉeCG  RƒØdGh  IójôH  øe  IOƒ©dG  Ö≤Y

.…Qhó∏d 13`dG ádƒ÷ÉH ∞«¶f ±ó¡H

 áëØ°U ,äÉaQƒg ÚdBG »JGhôµdG ÜQóŸG íàah

 É¡àeÉbEG Qô≤ŸG ,IóMƒdG IGQÉÑŸ äGOGó©à°S’G

 ∫ƒ°Sôe  Ö©∏e  ≈∏Y  ,πÑ≤ŸG  AÉ©HQC’G  AÉ°ùe

.14`dG ádƒ÷G øª°V ,¢VÉjôdÉH ∑QÉH

 ÖfGƒ÷G  ≈∏Y  õ«cÎdÉH  äÉÑjQóàdG  äCGóHh

 …ô÷ÉH  äCGóH  »àdG  ,áYƒæàŸG  á«bÉ«∏dG

 äÉaQƒg  ≥Ñ£j  ¿CG  πÑb  ,áØ∏àfl  äÉYöùH

.á«µ«àµàdG πª÷G øe GOóY

 ≈∏Y ÉgGôLCG IQhÉæÃ ¿GôŸG äÉaQƒg ºààNGh

 øjòdG  ÚÑYÓdG  ¿CÉH  Éª∏Y ,Ö©∏ŸG  ∞°üàæe

 GƒØàcG  óFGôdG  ΩÉeCG  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  GƒcQÉ°T

.á«YÉLÎ°SG øjQÉªàH

 ‘  ‹GƒàdG  ≈∏Y  ¢SOÉ°ùdG  √Rƒa  QÉØX  ≥≤M

 ÜÉ°ùM ≈∏Y ,‹É◊G º°Sƒª∏d πàfÉªY …QhO

 ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,(0-1)  áé«àæH  ,á°†¡ædG

.á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe øª°V ,óMC’G

 …óY  ÊOQC’G  ¬ÑY’  ¤EG  √RƒØH  QÉØX  øjójh

 •ƒ°ûdG ‘ ó«MƒdG ±ó¡dG RôMCG …òdG ,ö†ÿG

 ¬≤jôa ¬H iógCG ,™FGQ …Oôa Oƒ¡› øe ÊÉãdG

.áæ«ªK •É≤f çÓK

 õcôŸG ‘ á£≤f 12 ¤EG  √ó«°UQ QÉØX ™aQh

 ,√ó«°UQ øe •É≤f 6 º°üN ó©H ,ÉàbDƒe ÊÉãdG

.¢ü«NGÎdG •höT AÉØ«à°SG ΩóY ≈∏Y áHƒ≤©c

 ¬LGh å«M ,IôŸG √òg Ó¡°S QÉØX Rƒa øµj ⁄h

.á°†¡ædG ≥jôa øe áehÉ≤eh áHƒ©°U º«YõdG

 ÌcCG  ‘  π«é°ùàdG  øe  ÉÑjôb  á°†¡ædG  ¿Éch

 âª°ùM QÉØX »ÑY’ IÈN øµd ,áÑ°SÉæe øe

.º«YõdG áë∏°üŸ IGQÉÑŸG

 π°UGƒàdG  ™bGƒe  »eóîà°ùe  øe  ójó©dG  ø°T

 ¢ùfƒJ Öîàæe ÖY’ ≈∏Y Éeƒég ,»YÉªàL’G

 Qƒ°ùf ≈∏Y äqƒa Éeó©H ,»©fÉ°üdG ìÉÑ°üe ,ó«∏d

 ÊGƒãdG ‘ πjRGÈdG Öîàæe ≈∏Y RƒØdG êÉWôb

-32 πjRGÈdGh ¢ùfƒJ ÉÑîàæe ∫OÉ©Jh .IÒNC’G

 áYƒªéª∏d á«fÉãdG ádƒ÷G äÉ¡LGƒe øª°V ,32

.2021 öüe ∫ÉjófƒŸ á«fÉãdG

 äGOÉ≤àf’G  √òg  ≈∏Y  OQ  »©fÉ°üdG  ìÉÑ°üe

 :ÓFÉb ,"∑ƒÑ°ù«a" ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY áæjhóàH

 ‘ Ωƒ«dG IQÉÑŸG ‘ ∫OÉ©àdG ÖÑ°S ÊCG ±ôYCG"
."á«dhDƒ°ùe πc πª–CGh âbƒdG ôNBG

 ÒZ Gòg »à∏FÉY Ö°ùJ »àdG ¢SÉædG" :±É°VCGh

."»°ùØf ‘ ó≤ædG πÑ≤JCG ÉfCG .¬H ìƒª°ùe

 GÒãc âÑ©d ÖîàæŸG ‘ áæ°S 11 …ód" :OGRh

 â«ë°Vh  É«≤jôaEG  ádƒ£Hh  ⁄ÉY  ádƒ£H  ‘

 äÉbhC’G  ÌcCG  ‘  Ö©dCGh  »ª°ùLh  »àbh  øe

 ..¢ùfƒJ πLCG øe Gòg øµd ,ø≤◊Gh äÉHÉ°UE’ÉH

."¢û«©J ¢ùfƒJ

ájOƒ©°ùdG

øjôëÑdG

ÖYÓªdG øY øjô¡°T ´ÉaôdG óFÉb ó©Ñ oJ áHÉ°UE’G

 áHÉ°UEÉH ,á©Lƒe áHöV »æjôëÑdG ´ÉaôdG ≈≤∏J

 ÖYÓŸG  øY  √OÉ©àHGh  ,Oƒ°SC’G  π«ªc  √óFÉb

.øjô¡°T øe ÌcC’

 IGQÉÑe ‘ ∞«æY πNóàd Oƒ°SC’G π«ªc ¢Vô©Jh

 øe á°SOÉ°ùdG  ádƒ÷G ‘ áªéædG  ™e ¬≤jôa

 â¡àfG  »àdG  ,RÉàªŸG  óªM  øH  öUÉf  …QhO

 ¤EG iOCG Ée ,±óg πHÉ≤e Úaó¡H ´ÉaôdG RƒØH

.IGQÉÑŸG øe ÖYÓdG ∫GóÑà°SG

 ¢ùeCG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d Oƒ°SC’G π«ªc ™°†Nh

 Ωób ÒÑŒ ¤EG  AÉÑWC’G  ô£°VG å«M ,ÚæKE’G

 ≥jôØdG äÉ¡LGƒe øY Ö«¨«°Sh ≈æª«dG ÖYÓdG

 Oƒ°SC’G ÜÉ«Z ócDƒŸG øeh .á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘

 …òdG ∫hC’G º°ù≤dG ‘ ¬≤jôa äÉjQÉÑe áaÉc øY

 ™bƒàŸG øeh ,πÑ≤ŸG ôjGÈa /•ÉÑ°T 5 »¡àæj

 ∂∏e  ¢SCÉc  »FÉ¡f  ∞°üf  øY  É k°†jCG  ¬HÉ«Z

.»böûdG ´ÉaôdG ΩÉeCG øjôëÑdG
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دبي  ــ وام :
 

ت�ضت�ضيف دب���ي بطولتي ك�أ�س دب���ي الف�ضية 

للبولو الت���ي �ضتق�م خالل الفرتة من 22 يناير 

اجل�ري وت�ضتمر حت���ى 5 فرباير املقبل وك�أ�س 

دبي الذهبية للبولو والتي �ضتق�م خالل الفرتة 

م���ن 14 فرباير وت�ضتمر حت���ى 5 م�ر�س املقبل 

مب�ض�ركة �ضبعة فرق.

واأعل���ن رجل االعم�ل حممد احلبت���ور الرئي�س 

التنفي���ذي ملجموع���ة احلبتور ك�ب���ن فريق 

احلبتور للبولو ان �ضريين ك�بيت�ل لال�ضت�ض�رات 

وAHK  الع�ملي���ة وه���ي موؤ�ض�ض���ة رائدة يف 

جم�ل اال�ضت�ض�رات �ضوف ترعي�ن الفريق خالل 

م�ض�رك�ته املقبلة يف البطولتني.

وق�ل اإن فريق بولو �ضريين ك�بيت�ل لال�ضت�ض�رات 

وAHK  الع�ملية �ضيكون رقم� �ضعب� يف هذه 

املن�ف�ضة التي حتظى ب�هتم�م كبري من ع�ض�ق 

وحمب���ي اللعب���ة يف املنطق���ة والع�مل حيث 

ت�أك���دت م�ض�ركة اف�ضل جنوم اللعبة يف الع�مل 

اىل ج�نب اأمهر النجوم املحليني مم� �ضي�ضيف 

ابع�دا جديدة للبطولتني اللتني يتم ت�ضنيفهم� 

�ضم���ن امل�ضتوى الفني الع����يل يف الع�مل الأن 

جميع الفرق حتمل ه�نديك�ب 18 جول.

م���ن ج�نبه اأكد م�يكل ديفي���د الرئي�س واملدير 

التنفي���ذي ل�رشكة �ضريين ك�بيت�ل لال�ضت�ض�رات 

ان �رشكته تدخل ا�ض���وق االم�رات للمرة االوىل 

وه���ي �رشك���ة امريكية وت�أم���ل ان يكون هن�ك 

مردود جيد يف هذه املرحلة.

واأعرب خ�ل���دون كبلبت رئي����س جمل�س ادارة 

�رشك���ة وورلد واي���د انرتيرو�س ع���ن �ضع�دته 

ب�مل�ض�رك���ة يف الرع�ية للع����م اخل�م�س على 

التوايل لي�ضبح جزءا من �ضل�ضلة بطوالت ك�أ�س 

دبي الذهبية متمني� ا�ضتمرارية هذه النج�ح�ت.

من ج�نب اآخ���ر تعقد اللجنة املنظمة ل�ضل�ضلة 

بط���والت ك�أ�س دب���ي الذهبية للبول���و موؤمترا 

�ضحفي���� مو�ضع� غ���دا لالعالن ع���ن تف��ضيل 

بطولة ك�أ�س دبي الف�ضية للبولو 2021 واإجراء 

مرا�ض���م القرعة وذلك ب�لق�ع���ة الكربى بفندق 

ن�دي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�ضية .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الثالث�ء 19 يناير 2021 �� الع�دد 14647  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

تنفي���ذا لتوجيه�ت �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 

حمم���د بن را�ضد اآل مكت���وم رئي�س جمل�س 

دب���ي الري��ض���ي تتوا�ض���ل اال�ضتع���دادات 

يف دب���ي ال�ضت�ض�ف���ة نه�ئي����ت البطولة 

 PubG( الع�ملي���ة للري��ض�ت االلكرتونية

Mobile( خ���الل الفرتة م���ن 21 اإىل24 
ين�ير اجل�ري، وذلك ب�لتع�ون بني جمل�س 

دب���ي الري��ضي ودائرة ال�ضي�حة والت�ضويق 

التج�ري بدب���ي وبتنظيم �رشكة "تن�ضنت"، 

وللمرة االأوىل يف منطقة ال�رشق االأو�ضط.

وت�ضهد ق�ع���ة "كوك�ك���وال اأرين�" يف دبي 

االآن حركة عمل على مدار ال�ض�عة لتجهيز 

من�ض�ت التن�ف�س بني اأقوى 16 فريق� على 

م�ضتوى الع�مل للفوز بجوائز البطولة التي 

تبلغ 2 ملي���ون دوالر، والتي يتم تنظيمه� 

وف���ق االإج���راءات االحرتازي���ة املخ�ض�ضة 

جل�ئحة كوفيد 19.

واكتم���ل و�ضول الف���رق ال���� 16 اىل دبي 

بعد اأن حج���ز كل منه� بط�ق���ة امل�ض�ركة 

يف النه�ئي�ت الكربى م���ن خالل الفوز يف 

البط���والت الت�أهيلية الت���ي اأقيمت يف 13 

مدين���ة ع�ملية ومن بينه���� جولة يف دبي 

اأقيم���ت خالل الفرتة من 24 نوفمرب اىل 20 

دي�ضم���رب 2020 يف فن���دق انرتكونتيننت�ل 

في�ضتيف�ل �ضيت���ي وا�ضتمرت ملدة 26 يوم 

مب�ض�ركة 9 فرق م���ن اأقوى 24 فريق حول 

الع����مل �ضمت 70 �ضخ�ض���� و4 اداريني من 

الوالي����ت املتح���دة والربازي���ل والنيب�ل 

وفيتن�م.

ويف الوق���ت الذي يتم في���ه العمل لتجهيز 

ق�عة كوك� ك���وال اأرين� بدب���ي وفق اأحدث 

املوا�ضف����ت الع�ملي���ة لري��ض���ة الببجي 

وبت�ض�مي���م �ضيقة وجدي���دة ت�ضفي اإث�رة 

وت�ضويق���� اإىل اأجواء املن�ف�ض����ت، توا�ضل 

الف���رق التي ميثله���� 150 �ضخ�ض� م� بني 

العب وفن���ي واإداري واأخ�ض�ئي تكنولوجي 

تدريب�ته� الفنية والبدنية ال�ض�قة للو�ضول 

اإىل اأعلى ج�هزية خلو�س النه�ئي�ت والفوز 

ب�جل�ئزة الك���ربى، وي�ضمل برن�مج االإعداد 

تدريب����ت فنية على االأجه���زة االلكرتونية 

وتدريب����ت بدني���ة يف �ض�ل���ة التدريب�ت 

الري��ض���ة ك���ون مم�ر�ضي ه���ذا النوع من 

الري��ضة يحت�ج���ون اإىل قوة حتمل بدنية 

ع�لية ت�ض�عدهم على احلف�ظ على تركيزهم 

خ���الل املن�ف�ض����ت ومواجه���ة املن�ف�ضني 

االأقوي�ء على النحو االأمثل.

كم� بداأ النجوم امل�ض�ركون يف البطولة يف 

ت�ضوي���ر لقط�ت ترويجية خ��ضة ب�لبطولة 

دب���ي ومع�لهم����  يف خمتل���ف من�ط���ق 

ال�ضي�حي���ة الفري���ة من اأج���ل بثه� للع�مل 

ع���رب القن���وات املتخ�ض�ض���ة يف الري��ضة 

والت���ي �ضتتوىل بث املن�ف�ض�ت يف خمتلف 

الق�رات ملئ�ت املاليني من امل�ض�هدين من 

ع�ض�ق هذه اللعبة حول الع�مل عرب قنوات 

)اليوتي���وب، الفي����س بوك وقن����ة تويت�س 

اخل��ضة ب�لري��ض�ت االلكرتونية(.

دبي ت�ست�سيف بطولتي 

كاأ�س دبي الف�سية وكاأ�س 

دبي الذهبية للبولو

اأبوظبي  ــ  وام:

 �ضهدت الع��ضم���ة االإم�راتية اأبوظبي عودة 

اجلم�ه���ري حل�ض���ور الفع�لي����ت الري��ضية 

احلية مع انطالق ن���زاالت الليلة االأوىل من 

ثالثية جزي���رة النزال من »ي���و اإف �ضي«، 

و�ضط اأجواٍء ح�فل���ة ب�لت�ضويق واالإث�رة يف 

االحت�د اأرين� بجزيرة ي��س.

واأثب���ت جن����ح الليلة االأوىل م���ن الفع�لية 

م�ض����ء اأم����س االأول والت���ي ا�ضتمرت حتى 

�ضب�ح االأم�س، ا�ضتع���داد اأبوظبي ال�ضتقب�ل 

الزوار وال�ضي�ح، خ��ضًة مع التجربة املمّيزة 

التي حظي به� ع�ض�ق »يو اإف �ضي«.

وجنحت » االحت�د اأرين�« اأكرب �ض�لة مغلقة 

متعددة االأغرا�س يف املنطقة املقر الع�ملي 

اجلدي���د ملن�ف�ض�ت« ي���و اإف �ضي« يف لفت 

كل االأنظ����ر �ضواء امل�ض�رك���ني اأو املت�بعني 

مبرافقه���� الرائع���ة، والت�أكي���د على جن�ح 

اجله���ود املت�ض�ف���رة يف اأبوظب���ي الحتواء 

تداعي����ت ج�ئح���ة كوفي���د-19، من خالل 

تطبي���ق اأعل���ى املع�يري الدولي���ة للحف�ظ 

على �ضالمة و�ضح���ة امل�ض�ركني واحل�ضور، 

وا�ضتقطبت اإ�ض����دة ع�ملية وا�ضعة مع طرح 

اأع���داد حمدودة من التذاك���ر حل�ضور بطولة 

»ي���و اإف �ضي - ليلة القت����ل: هولواي �ضد 

كت�ر«، والتي اكت�ضبت اأهميًة ع�ملية خ��ضة 

ب�عتب�ره���� اأول فع�لي���ة »ي���و اإف �ضي« 

ت�ضتقبل اجلم�هري منذ ظهور ج�ئحة كورون�.

وتّوج النزال الرئي�ضي االأداء القوي الذي قّدمه 

الري��ضيون خالل 11 نزااًل بدايًة مع النزاالت 

التمهيدية، حيث دخل اأو�ضن لينجو الت�ريخ 

ك�أول ري��ضي يفوز بنزال »يو اإف �ضي« يف 

�ض�لة احت�د اأرين�.

وق�ل لينجو يف هذا ال�ضي�ق: »�رشرت كثرياً 

لتمكني من ح�ضد اأول فوٍز يف االحت�د اأرين�، 

واأتوج���ه ب�ل�ضك���ر الأبوظب���ي ال�ضت�ض�فتي 

ومتكين���ي م���ن خو�س ه���ذا الن���زال.. لقد 

اكتملت حم��ضة الن���زال ب�لن�ضبة يل بف�ضل 

وج���ود اجلمه���ور معن� ب�ض���كٍل مب��رش، الأن 

ت�ضجيعهم وحم��ضه���م يدفعن� لبذل املزيد. 

اأ�ضعر ب�لوف�ء كثريا مل�رشوع جزيرة النزال ، 

وب�لطب���ع ف�إنني على اأمت اال�ضتعداد للعودة 

اإىل هن� جم���دداً، فكل �ض���يء رائع، االحت�د 

اأرين���� ومدينة اأبوظب���ي ككل. ولقد انتظرت 

مطواًل لهذه اللحظة، وب�لطبع �ض�أعود جمدداً 

للنزال يف اأبوظبي يف اأقرب فر�ضة ممكنة«.

ول�ضم�ن �ضحة و�ضالمة اجلمهور، مت تطبيق 

خطٍة �ض�ملة حلركة اجلمهور خالل الفع�لية، 

ال�ضحية  الهيئ����ت  وذل���ك ب�لتع�ون م���ع 

املحلية وموؤ�ض�ضة »يو اإف �ضي«.

واأب���دى امل�ضجعون التزام���ً� كبرياً مبختلف 

اإجراءات ال�ضالمة من تق���دمي نت�ئج �ضلبية 

لفحو����س الك�ضف عن كوفي���د-19، وفح�س 

درج���ة احلرارة وارت���داء الكم�م�ت وتطبيق 

اإج���راءات التب�عد االجتم�ع���ي، يف �ضورٍة 

توؤكد حر�س اجلميع على �ضون املكت�ضب�ت 

التي حققته� اأبوظبي يف مواجهة اجل�ئحة.

وتعليق���ً� على هذا املو�ض���وع، ق�ل �ضع�دة 

عل���ي ح�ضن ال�ضيبة، املدير التنفيذي لقط�ع 

ال�ضي�ح���ة والت�ضوي���ق يف دائ���رة الثق�فة 

وال�ضي�حة - اأبوظبي: »متثل ثالثية جزيرة 

الن���زال م���ن ’ي���و اإف �ضي‘ فر�ض���ة مث�لية 

للت�أكيد عل���ى مك�نة اأبوظبي كوجهة مميزة 

للفع�لي�ت الع�ملي���ة، ومت�نة �رشاكتن� مع 

موؤ�ض�ضة ’يو اإف �ضي‘. وبعد جن�ح الدورتني 
ال�ض�بقتني من بطولة جزي���رة النزال، متثل 

هدفن���� الرئي�ضي يف متك���ني اجلم�هري من 

الع���ودة اإىل �ض����الت الن���زال لال�ضتمت����ع 

ب�الأجواء احلم��ضي���ة مب��رشة. وجنحن� يف 

حتقيق هذا اله���دف بف�ضل جهودن� الدوؤوبة 

وتع�ونن���� امُلن�ضق م���ع الهيئ�ت احلكومية 

يف اأبوظب���ي والقط�ع���ني الع����م واخل��س 

و�رشك�ئن���� يف موؤ�ض�ضة ’ي���و اإف �ضي‘، مم� 

بتجربة  اال�ضتمت����ع جمدداً  اأت�ح للجمهور 

حّية ح�فلة ب�حلم��س والت�ضويق و�ضط بيئة 

اآمنة و�ضليمة«.

واأ�ض����ف: » نعترب االإجن����ز الذي حتقق يف 

الليلة االأوىل من »ثالثية جزيرة النزال من 

يو اإف �ض���ي« بداية لرحل���ٍة نوؤكد ونر�ضخ 

من خالله� مك�ن���ة اأبوظبي كوجهٍة ع�ملية 

مث�لي���ة مرموق���ة لل�ضي�ح���ة وال�ضت�ض�فة 

الفع�لي�ت الري��ضية، و�ضط بيئة اآمنة تتيح 

لل���زوار وامل�ضجعني خو�س جت����رب فريدة 

ح�فلة من العرو����س الثق�فية والفع�لي�ت 

اأف�ضل  الري��ضية والرتفيهي���ة املتنوعة يف 

وجهة �ضتوية يف الع�مل؛ و�ضهدن� خري بداية 

مع انطالق ثالثية جزيرة النزال من ’يو اإف 

�سي‘، م� يعزز ثقتن� ب�لتجربة املمّيزة التي 

�ضيجده� اجلمهور يف الفع�لية الت�لية يوم 

االأربع�ء«.

الفعاليات الريا�سية تدخل مرحلة جديدة في اأبوظبي 

مع عودة الجماهير لح�سور جزيرة النزال

توا�سل اال�ستعدادات لنهائيات البطولة 

العالمية للببجي

اأبوظبي ــ وام:

"ك�أ�س �ضوب���ر اخلليج   حتم���ل 

العربي" للمو�ضم احل�يل 2020- 

ال�ض�رقة  2021 والت���ي جتم���ع 

مع �ضب����ب االأهل���ي يف "القمة 

املرتقب���ة" م�ض�ء اجلمعة املقبل 

املواف���ق 22 ين�ير على �ضت�د اآل 

مكتوم بن�دي الن�رش، الرقم " 13 

" يف ت�ريخ البطولة، خالل ع�رش 
االحرتاف، حيث ك�نت البداية مع 

ن�ضخ���ة 2008 – 2009، وظلت 

تق�م كل ع�م من���ذ هذا الت�ريخ 

حتى االآن.

املحرتف���ني  رابط���ة  واأطلق���ت 

�ضوبر"  "�ضت�ن�  �ضع�ر  االإم�راتية 

للمب�راة املرتقبة" التي �ضتكون 

اأوىل األق����ب املو�ض���م اجلدي���د، 

وتتزامن مع احلملة التي اأطلقه� 

�ض�ح���ب ال�ضم���و ال�ضيخ حممد 

بن را�ض���د اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 

الدول���ة رئي�س جمل����س الوزراء 

ح�كم دبي "رع�ه اهلل" .. " اأجمل 

�ضت�ء يف الع�مل".

وتوزعت االألق�ب يف املوا�ضم ال� 

12 امل��ضي���ة على 5 فرق �ضمت 

�ض�حب  "االأهلي"  االأهلي  �ضب�ب 

الرق���م القي��ض���ي يف عدد مرات 

الف���وز يف 4 من��ضب����ت اآخره� 

يف  والوح���دة   ،2017  -2016

ث���الث من��ضب�ت 2011- 2012، 

و2018-   ،2018  - و2017 

2019، والعني "مرتني" 2008- 

اإىل   ،2013 و2012-   2009

 ،2011 -2010 االإم�رات  ج�نب 

وال�ض�رقة ح�م���ل لقب الن�ضخة 

االأخرية على 2019- 2020 .

�سوبر  "كاأ����س  الئح���ة  وتن�س 

اخلليج العربي" على ت�أهل بطل 

دوري اخللي���ج العربي للمو�ضم 

ال�ض�بق والف�ئ���ز ببطولة ك�أ�س 

�ض�ح���ب ال�ضمو رئي����س الدولة 

للمو�ضم ال�ض�بق، على اأن يت�أهل 

بط���ل وو�ضي���ف دوري اخلليج 

العرب���ي للم�ض�رك���ة يف ك�أ�س 

ال�ضوب���ر اإذا ك�ن الف�ئز ببطولة 

الدوري هو نف�ضه احل��ضل على 

بطولة الك�أ�س.

ومن املنتظ���ر اأن حت�ضم ركالت 

الف�ئ���ز بلقب ال�ضوبر  الرتجيح 

يف ح�ل التع����دل، حيث ت�ضري 

اللوائ���ح اإىل اللج���وء املب��رش 

للح�ضم ب���ركالت الرتجيح ح�ل 

انته����ء املب����راة ب�لتع�دل يف 

وقته���� الر�ضم���ي ودون لع���ب 

اأ�ضواط اإ�ض�في���ة، وهو م� تكرر 

يف 6 ن�ض���خ م��ضية يف ت�ريخ 

البطولة.

»�سوبر الخليج العربي« بين ال�سارقة و�سباب االأهلي 

بال اأ�سواط اإ�سافية

ثانية جوالت كايت �سيرف في ن�سنا�س الجمعة وال�سبت

ختام تمهيدي الدوري المفتوح لكرة القدم ال�ساطئية البحرينية
البحرين- املركز االإعالمي:

�ضع���د فريق مركز �ضب����ب ك���رزك�ن اإىل الدور ربع 

النه�ئي من ال���دوري املفتوح لكرة القدم ال�ض�طئية 

الذي ينظمه االحت�د البحريني لكرة القدم مبن��ضبة 

احتف�الت اململكة ب�الأعي�د الوطنية، وذلك بعد فوزه 

على مركز �ضب�ب �ضدد ب�ضتة اأهداف مق�بل هدفني.

�ضجل لكرزك�ن حمد يو�ضف )19 و 28 و 29(، ال�ضيد 

ح�ض���ني علي )9(، ق��ضم عل���ي )31( ويو�ضف ح�ضني 

)35(، و�ضج���ل هديف �ضدد اأحم���د يو�ضف )7( وعلي 

ح�ضني )19(.

وت�أل���ق العبو �ضوبر �ضوكر بف���وز �ضعب على ن�دي 

داركلي���ب ب���ركالت الرتجيح بثالثة اأه���داف مق�بل 

هدفني بعد انته�ء الوقت االإ�ض�يف ب�لتع�دل ب�أربعة 

اأهداف اأهداف ملثله�.

�ضج���ل ل�ضوب���ر �ضوكر يو�ض���ف بوقي����س )6( ح�ضن 

جمي���د )25 و 30(، وعبدالر�ضول مريزا )38(، و�ضجل 

لداركليب علي �ضلم�ن )3 و 20 و 37(، ح�ضني املدلل 

.)35(

ومن عالمة الرتجيح �ضجل ل�ضوبر �ضوكر عبدالر�ضول 

م���ريزا، ح�ضن جمي���د وح�ضني حمي���د، فيم� �ضجل 

لداركليب علي �ضلم�ن وحممد يعقوب، ومتكن ح�ر�س 

�ضوبر �ضوكر ق��ضم حممد من �ضد ركلة عب��س ح�ضن.

واأكد االإتف�ق )ب( مت�ضكه بو�ض�فة املجموعة الرابعة 

خل���ف البديع، وذلك ب�لفوز عل���ى النويدرات ب�ضتة 

اأهداف مق�بل خم�ض���ة اأهداف �ضجله� ح�ضني عي�ضى 

)20 و 29(، اإبراهي���م )30 و 35(، ب�ض����م �ض�ك���ر )4( 

وح�ض���ن عبدالنبي )23(، و�ضج���ل للنويدرات مهدي 

ح�ض���ن )2(، جعف���ر عبدالعزي���ز )15(، ع�رف حممد 

)19(، حممد ب�قر )32( واأمين ربيع )36(.

وتغلّ���ب اأب���راج الت�آخي على ن����دي مق�بة ب�ضبعة 

اأه���داف مق�بل هدف واحد �ضجلهم ح�ضني خلف )31 

و 33(، ح�ضن ال���ربي )7(، ال�ضيد كميل ح�ضني )10(، 

ح�ضن عب�����س )18(، ح�ضني اإبراهي���م )27( وح�ضن 

اإبراهي���م )35(، و�ضجل هدف مق�ب���ة الوحيد ال�ضيد 

جمتبى اإبراهيم )23(.

وب�نته�ء دور املجموع�ت ت�أهل عن املجموعة االأوىل 

االإتف�ق )اأ( والق�د�ضية، وعن الث�نية ت�أهل ال�ضن�ب�س 

واملحرق، وعن الث�لثة ت�أهل كرزك�ن و�ضوبر �ضوكر، 

وعن الرابعة البديع واالإتف�ق )ب(.

ويلتقي يف ربع النه�ئي يوم اجلمعة املقبل االإتف�ق 

)اأ( و�ضوبر �ضوكر، ثم  ال�ضن�ب�س واالإتف�ق )ب(، تليه� 

مب����راة ك���رزك�ن والق�د�ضية واأخ���رياً يلعب البديع 

واملحرق. 

دبي -الوحدة:

تع���ود اأجواء االث����رة والتن�ف�س من جدي���د اىل اأروقة 

بطولة دب���ي املفتوحة الألواح التزحل���ق على املي�ه 

ب�ملظالت -ك�ي���ت �ضريف- مع اإق�مة فع�لي�ت اجلولة 

الث�نية من البطولة يوم���ي اجلمعة وال�ضبت املقبلني 

يف �ض�طئ ن�ضن��س بدبي.

وينظ���م احلدث الكب���ري واملرتقب ن����دي دبي الدويل 

للري��ض�ت البحرية �ضمن روزن�مة ال�ضب�ق�ت البحرية 

يف املو�ض���م الري��ض���ي 2020-2021 وب�لتع�ون مع 

جلنة االم����رات للك�يت �ض���ريف والتجديف والتزحلق 

على امل�ء وذلك للمو�ضم الرابع على التوايل

ويعترب ن����دي دبي الدويل للري��ض����ت البحرية الذي 

ت�أ�ض�س ع�م 1988 من اكرث االأندية اهتم�م� بن�ض�ط هذه 

الري��ض���ة حيث ك�ن الن����دي اول بطولة على م�ضتوي 

الدول���ة يف هذه الري��ضة ع����م 2005 و�ضهد م�ض�ركة 

دولية وحملي���ة كبرية يف منطقة املين����ء ال�ضي�حي 

بدبي اآنذاك.

وتعد اجلولة املرتقبة ي���وم اجلمعة وال�ضبت املقبلني 

املحط���ة الث�نية يف برن�مج ري��ضة الك�يت �ضريف يف 

املو�ض���م حيث نظم الن�دي يف الن�ضف االأول من ال�ضهر 

اجل����ري فع�لي�ت اجلول���ة االأوىل فيم� تق����م اجلولة 

الث�لثة واخلت�مية نه�ية �ضهر م�ر�س املقبل.

و�ضه���دت اجلولة االأوىل م���ن بطولة دب���ي املفتوحة 

م�ض�ركة م� يزيد عن 100 مت�ض�بق ومت�ض�بقة تن�ف�ضوا 

على الق����ب ثالث فئ�ت ه�يدروفوي���ل )الفئة الوطنية 

رج�ل واملحرتفني وال�ضيدات والن��ضئني( وفري �ضت�يل 

-امله�رات املفتوحة  )الفئة الوطنية رج�ل واملحرتفني 

وال�ضي���دات والن��ضئني( وتوين تي���ب  )الفئة الوطنية 

رج�ل واملحرتفني وال�ضيدات والن��ضئني(



�ُصمح لبقرة �صغ���رة متكنت من 

الهروب من م�صل���خ بالعي�ش يف 

مزرع���ة حيوان���ات بالق���رب من 

�صالزب���ورغ يف النم�ص���ا بداًل من 

ذبحها.

ه���ذا وقد ر�ص���دت اإم���راأة، البقرة 

الت���ي تدعى ليني وهي تهرب من 

امل�صل���خ، حيث كان م���ن املقرر 

ذبحها.

احليوان���ات  جمعي���ة  وح���ددت 

 Gut Aiderbichl اخلرية

موقع Lieni واأنقذتها بعد تلقي 

مكامل���ة هاتفية م���ن ال�صاهد ثم 

 Gut Aiderbichl دف���ع 

للمال���ك االأ�صلي للبق���رة مقابل 

اأي اأج���ر �صائع واأخذ Lieni اإىل 

مزرعة احليوانات اخلا�صة به.

يتوّجه اآالف املهاجرين القادمني 

من اأمريكا الو�صطى. نحو احلدود 

الو�صول  بنّية  وذلك  املك�صيكية. 

االأمريكّية  املتحدة  الواليات  اإىل 

وحط رحالهم فيها.

وبح�ص���ب وكالة “رويرتز”.  فقد 

ق���ال م���ارك مورغ���ان. مفو�ش 

احل���دود  وحماي���ة  اجلم���ارك 

االأمريك���ي: “جمموعت���ان م���ن 

من  اأكرث  ت�صّم���ان  املهاجري���ن 

طريقهما  ت�صّقان  �صخ�ش.   5000

نح���و الواليات املتح���دة. فيما 

احل���دود  اإحداهم���ا  اجت���ازت 

الغواتيمالية”.

ووفق امل�صدر نف�صه. اأّكدت هيئة 

الهجرة يف غواتيماال. باأّن حوايل 

اإىل 8000 مهاج���ر قادم   7000

من هندورا�ش. دخل اأرا�صيها يف 

يوم واحد فقط.

“لقد  “مورغ���ان”:  اأو�صح  ينما 

توقعنا هذا االأم���ر على احلدود 

االأمريكية  االإدارة  م���ع خط���اب 

اجلديدة”.

اأق���دم اأب على ذب���ح ابنه بدم 

بارد، يف قرية تابعة للمن�صورة 

مب�رص، حيث علل املتهم قتله 

وتكرار  �صقاوته  ب�صب���ب  البنه 

م�صاكله �ص���واء يف املدر�صة اأو 

يف ال�صارع الأنه يعاين من فرط 

احلركة وكهرباء زائدة باملخ.

حيث ورد بالغ اإىل اأمن الدقهلية، 

يفيد بالعث���ور على جثة طفل 

مرمية بجانب الطريق، وتو�صل 

فريق البحث يف الواقعة التي 

اهتزت لها قرية »طناح« دائرة 

مركز املن�صورة، اأن والد الطفل 

اأديل مبعلوم���ات خاطئ���ة يف 

االإبالغ عن الواقعة، ومعلومات 

ال�صكوك  مت�صاربة مما جع���ل 

حول���ه، اإيل اأن تب���ني اأن والد 

الطف���ل وراء ارت���كاب الواقعة، 

واأنه ا�ص���رتي م�رصطة طبي من 

�صيدلية وذبح ابنه به، .

واعرتف بذب���ح جنله، واأكد يف 

حم�رص ال�رصطة، اأن ابنه يعاين 

من فرط احلركة وكهرباء زائدة 

يف املخ، ويحت���اج اإيل تعامل 

اأ�صحاب االحتياجات اخلا�صة، 

وميك���ن اأن يعتدي علي زمالئه 

اأو معلمت���ه باملدر�ص���ة، واأنه 

�صمعه يتكل���م وهو يف احلمام 

اأنه �صيقتله هو ووالدته الأنهم 

يحبون اأخواته اأكرث منه، فقرر 

اأن يتخل����ش منه واإلقاء جثته 

يف الطريق.

ك�صف���ت ال�صني موؤخ���راً عن منوذج 

لقطارها فائ���ق ال�رصعة "ماغليف"، 

القادر على بل���وغ �رصعة ت�صل اإىل 

620 كيلومرتاً يف ال�صاعة.

ويعم���ل القطار بطاق���ة املو�صالت 

الفائقة مرتفعة احلرارة، وهي مواد 

تعمل كمو�صالت يف درجات حرارة 

عالية.

ويبلغ طول القطار 21 مرتا، وقد جرى 

ا�صتعرا�ص���ه اأمام و�صائل االإعالم يف 

مدينة ت�صنغ���دو مبقاطعة �صي�صوان، 

وهو ي�صر على �صك���ة �صّيدت الأجل هذا الغر�ش، 

وفق ما ذكرت �صبكة "�صي اإن اإن" االأمركية.

وح�صبم���ا اأكد نائب رئي����ش جامعة جياوتونغ، 

الربوفي�ص���ور هي ت�صوان، ف���اإن القطار قد يكون 

جاه���زا للت�صغيل يف غ�صون م���دة ترتاوح بني 

3 اإىل 10 �صن���وات. وحتت�صن ال�صني اأكرب �صبكة 

لل�صكك احلديدية عالية ال�رصعة يف العامل، ومتتد 

عل���ى اأكرث من 37 األف كيلوم���رت، وت�صّغل اأ�رصع 

قطار جتاري وهو "�صنغهاي ماغليف".

اأظه���ر مقط���ع فيدي���و، حلظ���ة 

مهاجم���ة من���ر بنغ���ايل �صخم 

ل�صي���ارة “جي���ب” خم�ص�ص���ة 

من  ومتكنه  ال�صف���اري،  لرحالت 

ج���رّ املركبة الت���ي يبلغ وزنها 

1.8 ط���ن. ويظه���ر يف الفيديو 

ال���ذي مّت ت�صوي���ره يف حديقة 

“بانرغات���ا” الوطنية يف مدينة 
بنغال���ور، النم���ر العمالق وهو 

يح���رك ال�صيارة كب���رة الوزن، 

م�صتخدما اأ�صنانه.

 وح�صبما ذكرت �صحيفة “ديلي 

مي���ل” الربيطانية، فاإن ال�صيارة 

الت���ي متكن النمر من جرّها كان 

فيها 4 ركاب.

وذه���ل الركاب الذي���ن كانوا يف 

ال�صي���ارة من ق���درة النمر على 

جرّه���ا، بينما ع���رّبت امراأة عن 

خوفها مم���ا يجري، يف حني مل 

يتحرك ال�صائق ب�رصعة خوفا من 

تعري�ش احليوان لالأذى.

اأن يبل���غ وزن النم���ر  وميك���ن 

البنغايل 190 كيلوغراما، بينما 

ي�صل طول اأنيابه اإىل 4 بو�صات.

وت�صتهل���ك ه���ذه احليوانات ما 

ي�ص���ل اإىل 40 كيلوغرام���ا م���ن 

اللح���وم يف الوجب���ة الواحدة، 

اأنه���ا قادرة عل���ى حتّمل  علما 

اجل���وع ملدة ق���د ت�ص���ل اإىل 3 

اأ�صابيع.

ُيع���د ترام���ب م���ن اأ�صه���ر جتار 

العق���ارات يف اأمري���كا والذي بداأ 

يف دخ���ول املجال يف 1976، من 

خالل م�رصوع فن���ادق الكومودور، 

االأمريكي  الرئي����ش  ا�ص���م  وب���رز 

ال�صاب���ق يف جمال العقارات عقب 

جناح���ه الكب���ر يف تطوير فندق 

وكازينو بقيمة 250 مليون دوالر 

يف اأتالنتي���ك �صيت���ي يف اأوائ���ل 

ثمانينيات القرن املا�صي.

االأمريكي دونالد  الرئي����ش  ميتلك 

ترامب ثروة ق���درت ب�3.2 مليار 

دوالر وفق���ًا لبلومب���رغ، وتتمثل 

60 % من تلك ال���رثوة يف خم�ش 

بقيمة  و�صكنية  عقارات جتاري���ة 

1.9 مليار دوالر على راأ�صها برج 

ال���ذي تقدر قيمته  ترامب ال�صهر 

بحوايل 337 مليون دوالر.

واأ�ص���ار املحلل���ون االقت�صاديون 

اإىل كارثة مالي���ة �صوف تتعر�ش 

لها ث���روة ترامب قريب���ًا خا�صة 

مع تعر����ش عالمات���ه التجارية 

وم�صاريعه العقارية واال�صتثمارية 

للف�صل يف ظل وب���اء كورونا مما 

ت�صب���ب يف ت�صاع���ف مديوني���ة 

دوالر  ملي���ار   1.1 اإىل  ترام���ب 

وامل�صتحقة خ���الل االأربع �صنوات 

القادمة االأمر الذي �صيدفع ترامب 

اإىل بي���ع عدد م���ن ممتلكاته يف 

�صان فران�صي�صكو ونيويورك خالل 

ال�صه���ور القادمة ب���� 685 مليون 

دوالر. واأك���د املحللون اأن االأعمال 

برتام���ب  اخلا�ص���ة  وامل�صاري���ع 

اأ�صبح���ت اأكرث عر�ص���ة لل�صغوط 

املالي���ة ب�صكل اأكرب م���ن �صابقيه 

خا�ص���ة مع اقرتاب حماكمته بعد 

تن�صيب بايدن ب�صاعات.

»منظمة �ل�شحة«: �لعامل على �شفا »ف�شل �أخالقي 

كارثي« ب�شبب �للقاحات

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

تع���ود تفا�صيل الواقع���ة، للزوج���ني اإنيانزي���ا اأرو وما�صيمو 

بين���ي يف عام 1991، حني كانا �صاب���ني متزوجني حديثًا من 

مقاطع���ة كالياري بجزيرة �رصدينيا يف عطل���ة على ال�صاطئ، 

وهي املنا�صبة التي انتهت بحادث اأحزنهما كثراً، حيث فقدت 

الزوجة ال�صابة اآنذاك خامت زواجها يف ماء البحر اأثناء تواجدها 

على البحر يف �صاطئ جوفينتيدو.

ولكن يب���دو اأن للقدر اأم���ر خمتلف، فقد اأعي���دت خامت الزواج 

ل�صاحبته���ا بعد 30 عامًا من الواقعة، بعد عثور الغوا�ش لوكا 

لوبين���ا عليها، اأثن���اء ال�صيد بالرمح يف تل���ك املنطقة، فوجد 

اخلامت ب�صكل مفاجئ وغريب.

 اأ�ص���دره املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية، تيدرو�ش اأدهانوم 

غيربي�صو����ش، حتذيراً �صديد اللهجة ، قائ���اًل اإن العامل “على �صفا 

ف�صل اأخالق���ي كارثي”، فيما يتعلق بتوزي���ع اللقاحات امل�صادة 

لفرو�ش كورونا امل�صتجد، داعيًا اإىل توزيع “اأكرث اإن�صافا”.

وقال تيدرو�ش خالل افتتاح االجتماع ال�صنوي للمجل�ش التنفيذي 

ل�منظم���ة ال�صحة العاملية اإن “اأ�صل���وب )اأنا اأوال( ال يجعل االأكرث 

فقراً و�صعف���ًا يف العامل يف خطر فح�صب، لكن���ه �صياأتي بنتائج 

عك�صية اأي�صًا”.

ودع���ا الدول وال�رصكات امل�صنعة للقاحات، اإىل م�صاركة اجلرعات 

امل�صادة ل�”كوفيد-19” ب�ص���كل “اأكرث اإن�صافًا” يف جميع اأنحاء 

العامل.
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�شيدة تعرث على خامت زو�جها بعد �أن 

فقدته 30 عاما

�صتتمت���ع املدمرات البحري���ة االأمركية يف وقت 

الحق من هذا العام بالقدرة على تدمر الطائرات 

املعادي���ة، وذلك بحرقها باللي���زر، بعدما تتبنى 

�صالحا ثوريًا جديداً.

واأ�صار تقرير ن�رصه موقع "فوك�ش نيوز" االإخباري، 

اإىل ا�صتع���داد البحري���ة االأمركي���ة لن�رص �صالح 

لي���زر بقوة 60 كيلو واط عل���ى املدمرات من نوع 

 Arleigh Burke Flight IIA DDG
51، يحم���ل ا�ص���م "هيليو����ش"، يخ�ص���ع حاليًا 

للتقييمات النهائية واالختبارات.

و�صتمتل���ك املدم���رات، بف�ص���ل ال�ص���الح اجلديد، 

الق���درة على حرق الطائ���رات املعادية "الدرون" 

اأو تعطيله���ا، ب�رصعة كبرة تع���ادل تلك اخلا�صة 

بال�صوء.

وت�ص���دد ا�صرتاتيجية البحري���ة االأمركية اجلديدة 

على االهتم���ام بالذكاء اال�صطناع���ي والتقنيات 

احلديثة التي من �صاأنها قلب املوازين يف احلروب 

البحرية.

�شالح �أمريكي جديد 

»ي�شعق �لطائر�ت«
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»ماغليف«.. �أعجوبة �شينية تنطلق ب�شرعة »تفوق �خليال«

�آلف �ملهاجرين يتوجهون نحو �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�أطباء يجرون عملية جر�حية على �شوء 

�لهو�تف �ملحمولة

يذبح �بنه بدم بارد و�ل�شبب �شادم!

منر بنغايل يهاجم �شيارة رحالت �شفاري

بعد تن�شيب بايدن .. ثروة تر�مب تنتظر 
كارثة مالية

ن�رصت �صحيفة “�صدى” ال�صعودية، 

�صورة لفري���ق طبي �صعودي، وهو 

يجري عملي���ة جراحية يف اليمن، 

على �صوء الهواتف املحمولة.

وقال���ت ال�صحيف���ة ال�صعودية، اإن 

الفريق الطبي ال�صعودي يف اليمن، 

اأجرى عملي���ة جراحية على �صوء 

هواتفه���م، ب�صبب انقط���اع التيار 

الكهربائي ب�صكل مفاجئ.

ولفت���ت ال�صحيف���ة اإىل اأن انقطاع 

العملية،  اأثن���اء  الكهربائي  التيار 

جعل الفري���ق الطبي يلجاأ الأ�صواء 

هواتفهم الإنقاذ املوقف.

ومن جانبه، قال ا�صت�صاري جراحة 

االأطفال الدكتور مدين عي�صى وهو 

اأح���د اأع�ص���اء الفري���ق الطبي، اإن 

�صع���ف االإمكانيات الطبية مل يكن 

حائاًل اأمام جناح مهمتهم.

مكافاأة جمزية لبقرة ��شتطاعت �لهروب قبل ذبحها!
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