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

ر�م �هلل-)د ب �أ(:

 ��س���تقال حمافظ �سلطة �لنقد �لفل�س���طينية "�لبنك �ملركزي" 

�م�س �لأحد من من�سبه ، بح�سب بيان حكومي.

وقالت �سلطة �لنقد ، يف بيان ، �إن عز�م �ل�سو� تقدم با�ستقالته 

�إىل �لرئي�س �لفل�س���طيني حممود عبا�س من من�سبه لأ�سباب 

�سخ�سية دون �ملزيد من �لتفا�سيل.

و�سكر �ل�سو� عبا�س على "رعايته �لكرمية وتوجيهاته �حلكيمة 

خالل رئا�سته ل�سلطة �لنقد على مد�ر �خلم�سة �أعو�م �لأخرية".

وتوىل �ل�سو� من�سب حمافظ �سلطة �لنقد نهاية عام 2015.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة �أبوظبي 15/24 دبي 17/25 �ل�سارقة 14/27 عجمان 26 /17 �أم �لقيوين 25 /13 ر�أ�س �خليمة 24 /16 �لفجرية 25 /17 �لعني 14/25 ليو� 13/26  �ل�سلع 13/23    �لفجر 5.45 �لظهر 12.30   �لع�رص 3.28  املغرب 5.51 �لع�ساء 7.09

القاهرة-وكاالت:

 قال م�سدر مقرب من �لأمني �لعام �لأ�سبق 

جلامع���ة �لدول �لعربية عمرو مو�س���ى �إنه 

�أُدخل �إىل �مل�ست�سفى يوم �ل�سبت بعد تاأكد 

�إ�سابته بكوفيد-19.

�أعلن  �لإعالم���ي ملو�س���ى  وكان �ملكت���ب 

يف وقت �س���ابق ثبوت ت�س���خي�س �إ�سابته 

باملر�س وخ�سوعه للعزل �ملنزيل و�لعالج 

حتت �إ�رص�ف ومتابعة عدد من �لأطباء.

لك���ن �س���حيفة �مل�رصي �لي���وم نقلت عن 

م�ست�س���اره �لإعالمي �أحمد كامل قوله يوم 

�ل�س���بت �إن �لأطباء ن�س���حوه بالدخول �إىل 

�مل�ست�سفى "حتى يكون حتت �إ�رص�ف طبي 

متكامل".

�إ�سابة عمرو مو�سى 

بكوفيد-19  

اأبوظبي-وام:

متا�س���يا مع خط���ة وز�رة �ل�س���حة 

ووقاي���ة �ملجتمع لتو�س���يع وزيادة 

نطاق �لفحو�س���ات يف �لدولة بهدف 

�لكت�س���اف �ملبكر وح����رص �حلالت 

�مل�س���ابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد 

"كوفي���د - 19" و�ملخالط���ني له���م 
وعزله���م �أعلنت �لوز�رة ع���ن �إجر�ء 

خ���الل  جدي���د�  فح�س���ا   125،232

�ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية على فئات 

خمتلف���ة يف �ملجتم���ع با�س���تخد�م 

�أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

�لتق�س���ي  �إجر�ء�ت  تكثيف  و�س���اهم 

و�لفح�س يف �لدولة وتو�س���يع نطاق 

�لدولة  م�س���توى  على  �لفحو�س���ات 

يف �لك�س���ف عن 1،590 حالة �إ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد من 

حالت  وجميعها  جن�سيات خمتلفة، 

م�ستقرة وتخ�س���ع للرعاية �ل�سحية 

�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 

�مل�سجلة 213،231 حالة.

كم���ا �أعلن���ت �ل���وز�رة ع���ن وفاة 5 

م�سابني وذلك من تد�عيات �لإ�سابة 

بفريو����س كورونا �مل�س���تجد، وبذلك 

يبلغ عدد �لوفي���ات يف �لدولة 679 

حالة.

»�ل�سحة«:�سفاء 1.609 من كورونا وت�سجيل 
1.590 �إ�سابة و5 وفيات

 ا�ستقالة محافظ �سلطة النقد 

الفل�سطينية  فيينا-)د ب �أ(:

 قال �لأمني �لعام ملنظمة �لدول �مل�سدرة للنفط )�أوبك( حممد 

باركين���دو �إنه يتوقع �أن يتح���ول �لطلب على �لنفط �خلام هذ� 

�لعام من �لرت�جع �إىل �لتقدم نحو �لرتفاع .

ونقل���ت وكالة بلومربج لالأنباء ع���ن باركيندو قوله يف بيان 

ن�رص عل���ى �ملوقع �لإلك���رتوين للمنظمة »نتوق���ع �أن يتحول 

�لطل���ب على �لنفط �خلام من �لرت�ج���ع �إىل �لتقدم نحو �لأمام 

و�أن يرتف���ع �إىل 9ر95 مليون برمي���ل يومًيا هذ� �لعام، بزيادة 

قدرها 9ر5 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020«.

و�أ�ساف �أن »�لدول غري �لأع�ساء يف منظمة �لتعاون �لقت�سادي 

و�لتنمي���ة يف مقع���د �لقيادة بتحقيق منو بنح���و 3ر3 مليون 

برميل يف �ليوم ».

   »اأوبك« تتوقع تزايد الطلب على النفط

طالع �سفحات 2 و3و4

يبقى بيتنا الكبير الإمارات.. وعنواننا العظيم الإمارات.. وهويتنا الأ�صيلة الإمارات

ر�سالة محمد بن را�سد ل�سعب االإمارات في الذكرى الـ 15 لتولي �سموه رئا�سة حكومة الدولة:

20 صفحة / درهم واحدمؤرش سوق أبوظبي املايل السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA

مؤرش سوق ديب املايل

التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي

�لثنني 20 جمادى �لأوىل 1442 ه� �ملو�فق 4 يناير 2021 �� �لع�دد 14634
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دبي-الوحدة:

وجه �س���احب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��س���د �آل مكتوم، نائ���ب رئي�س �لدولة 

رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء حاكم دبي، 

رعاه �هلل، ر�سالة �إىل �أبناء �سعب دولة 

�ملتحدة، مبنا�س���بة  �لعربية  �لإمار�ت 

م���رور 15 عام���ًا عل���ى تويل �س���موه 

رئا�سة حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

"�لإخ���وة و�لأخو�ت..  وق���ال �س���موه: 

�أبناء �س���عب �لإمار�ت.. نكمل 15 عامًا 

يف 2021 يف رئا�س���ة حكوم���ة دولة 

�لإم���ار�ت.. عملنا عل���ى حتقيق روؤية 

�أخي رئي�س �لدولة حفظه �هلل.. وبذلنا 

و�سعنا خلدمة �سعب �لحتاد.. 

هذه ر�سالتي:

�لإخوة و�لأخو�ت.. �أبناء �سعب �لإمار�ت

قبل حو�يل 15 عامًا مت تكليفي برئا�سة 

�حلكوم���ة �لحتادي���ة، و�أم���ام رئي�س 

�لدولة حفظ���ه �هلل.. و�أمامكم جميعًا.. 

�أق�س���مت باهلل �لعظيم �أن �أكون خمل�سًا 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.. و�أن 

�أحافظ على كيان �حتادها.. و�أ�س���ون 

م�س���احلها.. و�حرتم د�س���تورها.. و�أن 

�أرعى م�سالح �س���عبها. وكنتم �سهود�ً 

عل���ى تلك �للحظة.. وكان �هلل �س���هيد�ً 

على ذلك �لق�سم. و�هلل يعلم �أننا بذلنا 

ما يف و�سعنا.. و�هلل يعلم �أننا �سّخرنا 

مو�رد �حلكومة كلها خلدمة �س���عبنا.. 

و�هلل يعل���م �أننا مل جنام���ل �أحد�ً على 

ح�ساب م�سلحة بالدنا.

ال�سارقة-وام:

 قدمت موؤ�س�سة �لقلب �لكبري - 

�ملوؤ�س�س���ة �لإن�سانية �لعاملية 

�ملعني���ة مب�س���اعدة �لالجئني 

و�ملحتاج���ني ح���ول �لع���امل 

- 1.15 ملي���ون دره���م لدعم 

�ل�سحة  قطاعي  يف  م�رصوعني 

م�رص  بجمهوري���ة  و�لتعلي���م 

�ألف  �لعربية منها مليون و44 

�لرعاية  لتطوير خدمات  درهم 

�لتي يوفرها م�ست�سفى  �لطبية 

�لقاهرة  �خل���ريي يف  �لنا����س 

و114،699 درهما لتوفري فر�س 

مت�رصبني  لأطف���ال  تعليمي���ة 

يف مرحلة �لتعليم �لأ�سا�س���ي 

مبحافظة �لأق�رص بالتعاون مع 

موؤ�س�سة م�رص �خلري.

ياأت���ي �إطالق "�لقل���ب �لكبري" 

لهذي���ن �مل�رصوع���ني تنفي���ذ� 

لتوجيه���ات قرين���ة �س���احب 

�ل�س���مو حاكم �ل�س���ارقة �سمو 

�ل�س���يخة جو�ه���ر بنت حممد 

�لقا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة �لقلب 

�لكبري 

الجزائر -)د ب اأ(:

�أعلن���ت وز�رة �لدف���اع �لوطني 

يف �جلز�ئر مقتل �إرهابني �ثنني 

و�سفتهما ب�« �خلطريين« على 

يد مف���رزة للجي�س �م�س �لأحد، 

خالل عملية �لبحث و�لتم�سيط 

�ملتو��س���لة منذ يوم �ل�س���بت 

مبنطقة م�سلمون بولية تيبازة 

�لت���ي تق���ع على م�س���افة 90 

كيلومرت� غربي �جلز�ئر.

بيان  �ل���وز�رة يف  و�أو�س���حت 

ن�رصته يف موقعها �لر�سمي �أنه 

جرى �لتحفظ على م�سد�س���ني 

ر�سا�س���ني وكمية من �لذخرية، 

م�س���رية �إىل مقتل �حد عنا�رص 

�جلي�س يف ميد�ن �ل�رصف خالل 

ه���ذه �لعملي���ة �لت���ي �رتفعت 

ح�س���يلتها �إىل �لق�س���اء على 

6 �إرهابيني و�س���بط 6 �أ�سلحة 

نارية، مقابل مقتل 3 ع�سكريني.

وك�س���ف ذ�ت �مل�سدر �أن �لفريق 

�ل�سعيد �سنقريحة، رئي�س �أركان 

�جلي�س �جلز�ئري �ل�س���عبي،قام 

�م�س �لأحد بزيارة �إىل �لوحد�ت 

م�سلمون،  مبنطقة  �لع�س���كرية 

على �إثر جناح عملية مكافحة 

�لإرهاب.

»�لقلب �لكبير« تدعم م�سروعين في 
قطاعي �ل�سحة و�لتعليم بم�سر

 �لجز�ئر :مقتل �إرهابيين خطيرين في 
عملية تم�سيط

تجريب تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي لإد�رة 
�لح�سود في محطات �لمترو

دبي ـ وام:

�أعلن���ت هيئة �لطرق و�ملو��س���الت ع���ن تنفيذ 

مرحل���ة جتريبية مل����رصوع ��س���تخد�م �لذكاء 

�ل�س���طناعي عرب مناذج للمحاكاة للتحكم يف 

�زدي���اد �لطلب على �ملرتو و�حل���د من �لزدحام 

و�إد�رة �حل�س���ود خ���الل فرتة �ل���ذروة يف بع�س 

�ملحطات �أو �ملنا�سبات �لعامة �أو �رتفاع معدل 

�لطلب.

وقال �أحمد حمبوب مدير �إد�رة تنفيذي �خلدمات 

�لذكي���ة يف قطاع �لدعم �لتقني �ملوؤ�س�س���ي يف 

�لهيئ���ة �إن �مل�رصوع يهدف �إىل وجود نظام ذكي 

يتفاعل مع م�س���تخدمي �ملرتو ليقدم تو�سيات 

خا�سة بالتنقل �ملريح ح�سب �حتياجاتهم للحد 

من �لزدحام وذلك ع���رب فهم �أمناط �لطلب على 

�ملرتو وتعديله ملنع �لزدحام ..م�س���ري�ً �إىل �أنه 

مت ��س���تخد�م تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي وتعلم 

�لآلة لقرت�ح ف���رت�ت زمنية حمددة على �لركاب 

من �ساأنها تنظيم �لطلبات على �ملرتو وتوزيعها 

على ف���رت�ت �أطول عرب �إعد�د من���وذج ملحاكاة 

لرح���الت �لقطار�ت على مد�ر �ليوم با�س���تخد�م 

بيانات بطاق���ات نول و��س���تخد�م خو�رزميات 

لدر��س���ة �لطلب على �ملرتو �إىل جانب �سا�س���ة 

عر�س لفهم رحالت �لركاب بطريقة مف�سلة.

 اأبوظبي-وام:

�لحتادي  �لوطني  �ملجل����س  يعقد 

جل�س���ته �لر�بعة من دور �لنعقاد 

�لعادي �لثاين للف�س���ل �لت�رصيعي 

�ل�س���ابع ع�رص، يوم غد �لثالثاء يف 

مق���ر �ملجل�س باأبوظبي، برئا�س���ة 

معايل �سقر غبا�س رئي�س �ملجل�س، 

يناق����س خالله���ا م����رصوع قانون 

�حتادي يف �س���اأن جمع �لتربعات، 

ويوج���ه ثالثة �أ�س���ئلة �إىل ممثلي 

�حلكوم���ة تتعل���ق بقطاعي �لعمل 

و�لريا�سة.

ووفق جدول �أعمال �جلل�س���ة �سيتم 

توجيه �سوؤ�لني �إىل معايل نا�رص بن 

ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�رصية 

و�لتوطني، من �س���عادة حمد �أحمد 

لرئي�س  �لأول  �لنائ���ب  �لرحوم���ي 

�ملجل�س حول "�إن�ساء مر�كز تدبري"،

الحكومة �ضخت

40 مليار درهم 

في الإ�ضــكان..

ً و140 مليـارا

في التعليـم.. 

و94 مليـاراً 

في التنمية 

االجتماعية.. 

و50 ملياراً في 

قطاع ال�ضحـة

اأبوظبي-وام:

 �تخذت جه���ود حكومة �إمارة �أبوظب���ي يف مو�جهة جائحة 

فريو����س كورونا /كوفي���د-19/ مزيد�َ م���ن �خلطو�ت �ملثمرة 

و�لفعالة م���ن خالل تقدمي فح�س �للعاب لالأطفال يف مد�ر�س 

�إمارة �أبوظبي. تاأتي هذه �خلطوة كجزء من ��سرت�تيجية مركز 

�أبوظبي لل�س���حة �لعامة لبحث وتطوير منهجيات فحو�سات 

�رصيعة تخفف �لأعباء على �أطفال �ملد�ر�س �ل�سغار وعائالتهم 

�أثناء �ختبار م�س���حة �لأنف. ويعد فح����س تفاعل �لبوليمري�ز 

�ملت�سل�سل �للعابي فح�سًا حديثًا ودقيقًا تظهر نتائجه ب�سورة 

�رصيعة ترت�وح بني 6 و 12 �ساعة من وقت جمع �لعينة.

و�أجريت �لفحو�س���ات يف 25 مدر�س���ة خالل دي�سمرب �جلاري 

و�س���ملت �أكرث من 2000 طالب حتى �لآن و�سي�س���تمر يف هذه 

�ملرحل���ة جمع �لعينات م���ن �لطلبة يف �ملد�ر�س �خلا�س���ة 

ومد�ر�س �ل�رص�كات �لتعليمية �لتي حتددها �جلهات �ل�س���حية 

بح�سب حاجات �لتق�سي �لوبائي.

�عتماد فح�ص »كوفيد-19« من خالل 
�للعاب لطلبة مد�ر�ص �أبوظبي

»تتمة �ص 8«»تتمة �ص 8«

يوجه 3 اأ�سئلة تتعلق بقطاعي العمل والريا�سة

»الوطني التحادي« يناق�ش غدًا م�صروع قانون 
جمع التبرعات 

»تتمة �ص 8«

 اأبوظبي-وام:

 �أكد �س���ندوق �أبوظب���ي للتقاعد �أن 

�أح���كام ومو�د �لقانون رقم 2 ل�س���نة 

2000 يف �ساأن معا�س���ات ومكافاآت 

�أبوظبي لن  �لتقاعد �ملدنية لإم���ارة 

ُتطّبق على �ملتقاعدين �لع�س���كريني 

�مل�س���مولني بخدمات �ل�سندوق لفتًا 

�إىل �أن كاف���ة �لت�رصيعات �خلا�س���ة 

بالتقاعد �لع�س���كري �ستظل كما هي 

بدون �أي تغيري.

و�س���دد �ل�س���ندوق على �أن قر�ر نقل 

قطاع خدمات �لتقاعد �لع�س���كري �إىل 

�ل�س���ندوق لن يوؤثر على �آلية �رصف 

�ملعا�س���ات �لتقاعدية للع�سكريني �أو 

موعدها وكذلك ت�س���وية �ملعا�س���ات 

�لتقاعدية و�لتي ت�ستمر بنف�س �لآلية 

�ل�سابقة.

يف  فعلي���ًا  ب���د�أ  �أن���ه  �إىل  و��س���ار 

تق���دمي خدماته جلمي���ع �ملتقاعدين 

�إ�س���عاد  �لع�س���كريني ع���رب مر�ك���ز 

�ملتعامل���ني �خلا�س���ة بال�س���ندوق 

وكذل���ك مر�ك���ز خدم���ة �ملتقاعدين 

�لع�س���كريني �ملتوّف���رة يف �إم���ار�ت 

�لدولة �ملختلفة بالإ�سافة �إىل من�سة 

"مت" �حلكومية ومركز �ت�سال حكومة 
�أبوظبي.

قانون معا�سات �أبوظبي لن ُيطّبق على 
�لمتقاعدين �لع�سكريين

»تتمة �ص 8«

»تتمة �ص 8«
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 áã«ãëdG á©HÉàªdGh á«aGô°ûà°S’G ájDhôdG 

 AGQh ó°TGQ øH óªëªd áª¡∏ªdG IOÉ«≤dGh

äGRÉéfE’G Iô«°ùe QGôªà°SG

:ΩGh-»HO

 á«Yƒf  äGRÉ‚EG  ≥«≤–  2010  ΩÉ©dG  ó¡°T  

 IÒ°ùe  õjõ©J  ‘  ÒÑc  πµ°ûH  âª¡°SCG  áª¡e

 íeÓe º°SQh äGQÉeE’G ádhO ‘ »eƒµ◊G πª©dG

 ôWC’G  øe  á∏eÉµàe  áYƒª›  øª°V  πÑ≤à°ùŸG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd IÒæà°ùŸG  ájDhôdG  ™e kÉ«°TÉ“

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

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

 á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G  áªLôJ ¤EG  á«eGôdG  ,ˆG

 áaÉch ádhódG »æWGƒe ¬H º©æj ¢Sƒª∏e ™bGh ¤EG

.É¡«°VGQCG ≈∏Y Úª«≤ŸG

 äGQÉeE’G ájDhQ" ¥ÓWEG ” 2010 ΩÉY ΩÉY ∫ÓNh

 πµ°ûàd  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ´ÉªàLG  ‘  "  2021

 º°SôJh ádhódG ‘ »eƒµ◊G è¡æ∏d kÉî°SGQ kÉ°SÉ°SCG

 ≥«≤ëàd  øeõdG  øe  ó≤Y  ∫ÓN ≥jô£dG  íeÓe

 ⁄É©dG ∫hO π°†aCG øª°V ¿ƒµàd äGQÉeE’G »YÉ°ùe

 ¥É«°S  ‘h  .OÉ–Ód  »ÑgòdG  π«Hƒ«dG  ∫ƒ∏ëH

 äÉ¶MÓŸGh äÉMGÎb’G áHGƒH ¥ÓWEG iôL ôNCG

 ∫É©ØdG π°UGƒà∏d á°üæªc äGQÉe’G ádhO áeƒµ◊

 øª°†j ÉÃ Qƒ¡ª÷Gh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ÚH

 ∞∏àfl  ≈∏Y  ™«ª÷G  øe  á«HÉéjEG  ácQÉ°ûe

 ÖMÉ°U  äÉª∏c  ¢ùµ©Jh  .ájƒªæàdG  äGQÉ°ùŸG

 á«ªgC’G Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 á∏Môe É¡Ø°UƒH 2021 äGQÉeE’G ájDhôd IÒÑµdG

 AÉæÑdG  πªµà°ùJ  ,õ«ªàdG  ≥jôW  ‘  á«∏°üØe

 äGõéæŸÉH ôNGR çQEGh ≥jôY ¢VÉe øe kÉbÓ£fG

 »°†Á"  :áÁõYh  Iƒ≤H  πÑ≤à°ùŸG  ±öûà°ùJh

 Ú°ù°SDƒŸG AÉHB’G ≈£N ≈∏Y ¬JÒ°ùe ‘ OÉ–’G

 º¡àÁõY Iƒb Gôcòàe ,áª÷G º¡dÉ°†aCÉH ÉaÎ©e

 ,πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SG  ≈∏Y  º¡JQóbh  º¡àªµMh

 ìÉàe ƒg Ée πch ºgOƒ¡L áaÉµd ºgÒî°ùJh

 ,øeõdG â≤HÉ°S iÈc á°†¡f AÉæÑd äÉ«fÉµeEG øe

 ÖcQ ¤EG ¬H äòNCGh ,¬JÉa ÉªY ÉæÑ©°T â°VqƒYh

 øëfh ÉæJÒ°ùe ⁄É©e âª°SQh ,Ωó≤àdGh IQÉ°†◊G

.Ó©dG ¤EG º«¶©dG ÉææWƒH Éeób »°†‰

 áeó≤àŸG ∫hódG ±É°üe ‘ Ωƒ«dG äGQÉeE’G ∞≤Jh

 òæe É¡≤«≤– ” »àdG IQÉÑ÷G äGRÉ‚’G π©ØH

 QÉªK  ÉæÑ©°T  AÉæHCG  ó°üM  óbh  ,OÉ–’G  ICÉ°ûf

 ™jöùdG Qƒ£àdG êÉàæH Gƒª©fh ,á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 ≈∏Y á¶aÉëŸÉH Ghôªà°SGh ,»æWƒdG ÉfOÉ°üàb’

 º¡°û«Y  Üƒ∏°SCGh  ó°VÉ©àŸG  º¡©ªà›  è«°ùf

."º¡KGôJ ádÉ°UCGh ó«ZôdG

 QhÉëŸG  øe  áYƒª›  ≈∏Y  ájDhôdG  äõcQh

 áaÉc  ≈∏Y á«°ù«FôdG  äÉYÉ£≤dG  πã“ á«æWƒdG

 »àdG  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  äÉjƒà°ùŸG

 ™«ª÷G  ∑Qój  »c  äÉjóëàdÉH  √ƒª°S  É¡Ø°Uh

 ó¡÷ÉH ’EG πªàµJ ød AÉæÑdGh πª©dG IÒ°ùe ¿CG

 √òg" :õ«ªàdGh ´GóHE’G ≈∏Y »æÑŸG OÉ÷G πª©dGh

 ∞bƒàJh ,Oƒ°ûæŸG πÑ≤à°ùŸG ¤EG ™∏£àJ ájDhôdG

 …òdG  2021  ΩÉ©dG  ‘  áª¡ŸG  á£ëŸG  óæY

 .õjõ©dG ÉfOÉ–’ »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ¬«a »Øàëæ°S

 Ú°ù°SDƒŸG AÉHB’G è¡æH ájDhôdG √òg …óà≤J PEGh

 »æWƒdG πª©dG èeÉfôH øe É¡bÉaBG º¡∏à°ùJ É¡fEÉa

 øH  áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬≤∏WCG  …òdG

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

 ΩÉµM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG  ƒª°ùdG ÜÉë°UCG

 ‘  ≈£ÿG  ó©fh  ,πÑ≤à°ùª∏d  ô¶æf  .äGQÉeE’G

 ≥°ûæ°S ÉæfEÉa ,øWGƒŸGh øWƒ∏d πeÉ°ûdG ÚµªàdG

 …ó°üàdG  ≈∏Y  º«ª°üJh  ∫DhÉØJh  á≤ãH  Éæ≤jôW

 :IóY  äÉ¡L  ≈∏Y  É¡¡LGƒf  »àdG  äÉjóëà∏d

 Éæé«°ùf  ó“  »àdG  á«∏FÉ©dG  §HGhô∏d  äÉjó–

 ,∂°SÉªàdGh  Iƒ≤dG  äÉeõ∏à°ùÃ  »YÉªàL’G

 äÉjó–h  ;ájOÉ°üàb’G  Éæà«°ùaÉæàd  äÉjó–h

 ,º«∏©àdGh ,áë°ü∏d äÉjó–h ,á«æWƒdG Éæàjƒ¡d

."áeÓ°ùdGh ,áÄ«ÑdGh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÈàYGh

 ≥jô£dG  ¿CG  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 äÉØ°üdG øe ójó©dG Ö∏£àj óYGƒdG πÑ≤à°ùŸG ¤EG

 ÚfiÉ£dG É¡H ≈∏ëàj ¿CG »¨Ñæj »àdG äÉª°ùdGh

 ¿CG áMƒªW áeC’ øµÁ ’ ,∫É◊G á©«Ñ£H" :¬«dEG

 ,»°VÉŸG  äGRÉ‚EG  ¤EG  ¿ƒcôdÉH  É¡aGógCG  ≥≤–

 ‘ ÉªFGO Öàµj ïjQÉàdGh ,≈°†e ób ≈°†e Éªa

 øe ójõe ¤EG ÉfƒYój Gògh .πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G

 ,º«¶æàdG  øe  ójõeh  QÉµàH’G  øe  ójõeh  πª©dG

 äÉ¡Lƒà∏d  Ú¶≤«àe  AÉ≤ÑdG  Éæ«∏Y  ÖLƒjh

 IAGôb øe Ú≤∏£æe ,ÉæaOÉ°üà°S »àdG äÉjóëàdGh

 ÚÑcGƒeh  ,øgGôdG  Éæ©°Vƒd  á≤«ªYh  áëjöU

 ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGóéà°ùŸGh  äGÒ¨àª∏d

 øª°†j  ÉÃ  ,çGóMC’G  ¥ÉÑà°SG  ≈∏Y  Úªª°üeh

 äGRÉ‚E’  á«YƒædG  äÉaÉ°VE’ÉH  ÓaÉM ÓÑ≤à°ùe

 ¢û«©dÉHh ,áª«¶©dG  Éæàdhód  Ú°ù°SDƒŸG  OGhôdG

 ΩGÎM’Gh áeGôµdG QƒaƒŸG ô≤à°ùŸG øeB’G ó«ZôdG

."á«JB’G ÉædÉ«LC’

 ó≤Y ∫ÓN ájDhôdG äGRÉ‚EG

 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe âdòH øeõdG  øe ó≤Y ∫ÓNh

 πª©dGh  ¿hÉ©àdG  ìhôH  kÉLƒàe  kÓ°UGƒàe  kGó¡L

 á°Sƒª∏e äGRÉ‚EG ≥«≤– ¤EG ≈°†aCG Ée ∑Î°ûŸG

 ∫hO áeó≤e ‘ äGQÉeE’G â©°Vh ,ÚY É¡Ä£îJ ’

 ójó©dG ‘ ⁄É©dG ∫hO á©«∏W øª°Vh á≤£æŸG

 ¿CÉH ≈ª°SC’G É¡aóg ∂dòH ≥≤ëàd äGöTDƒŸG øe

 øe  ⁄É©dG  ∫hO  π°†aCG  øª°V  äGQÉeE’G  ¿ƒµJ

 ∫ƒ∏ëH ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG å«M

.2021 ‘ OÉ–Ód »ÑgòdG π«Hƒ«dG

 πµ°ûJ á«°SÉ°SCG OƒæH á©HQCG ≈∏Y ájDhôdG Ωƒ≤Jh

 :»gh »eƒµ◊G πª©dG ôWC’ á«°ù«FôdG QhÉëŸG

 óæà°ùe  ìƒªW Ö©°T  :á«dhDƒ°ùŸG  ‘ ¿hóëàe

 çGÎdGh  »YÉªàL’G  ºMÓàdGh  IöSC’G  ≈∏Y

 OÉ–G  :Ò°üŸG  ‘ ¿hóëqàeh  ,π«°UC’G  »æWƒdG

 ™«æe  OÉ–Gh  ∑Î°ûŸG  Ò°üŸG  ¬©ªéj  …ƒb

 OÉ°üàbG  :áaô©ŸG  ‘  ¿hóëq nàeh  ,πeÉµàeh

 áaô©ŸÉH  ¿hõ«ªàj  Ú«JGQÉeEG  IOÉ«≤H  »°ùaÉæJ

 :"AÉNôdG ‘ ¿hóëàe" ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,´GóHE’Gh

.áeGóà°ùe IAÉ£©e áÄ«H ‘ á«dÉY IÉ«M IOƒL

 áYÉæ≤dG ¬«a ¢ùÑd ’ í°VGh πµ°ûH ájDhôdG ¢ùµ©Jh

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

 ¬fƒc á°†¡ædG IÒ°ùe ‘ ¿É°ùfE’G QhóH Ωƒàµe

 ,áaÉc á«ªæàdG ä’OÉ©e ‘ ºgC’Gh ≈∏ZC’G öüæ©dG

 ∫ƒ©e ƒgh ,âbƒdG äGP ‘ á∏«°SƒdGh ájÉ¨dG ƒ¡a

 .äÉ°SÉ«°ùdGh §£ÿG πµd ¢ù«FôdG ±ó¡dGh AÉæÑdG

 "2021 äGQÉeE’G ájDhôd áà°ùdG QhÉëŸG øª°Vh

 áÄ«Hh ,á«ŸÉY ÒjÉ©Ã »ë°U ΩÉ¶f πª°ûJ »àdGh

 »ª«∏©J ΩÉ¶fh ,á∏eÉµàe á«à– á«æHh áeGóà°ùe

 ≈∏Y ßaÉfi ºMÓàe ™ªà›h ,iƒà°ùŸG ™«aQ

 OÉ°üàbGh  ,∫OÉY  AÉ°†bh  øeBG  ™ªà›h  ,¬àjƒg

 äGRÉ‚E’G âdGƒJ ,QÉµàH’G ≈∏Y »æÑe »°ùaÉæJ

.»°VÉŸG ó≤©dG QGóe ≈∏Y äÉMÉéædGh

 Qƒfi  øª°Vh  »YÉªàL’G  ó«©°üdG  ≈∏©a

 ‘  ádhódG  â≤≤M  ∫OÉY  AÉ°†bh  øeBG  ™ªà›

 IAÉØc öTDƒe ‘ kÉ«ŸÉY 9 áÑJôŸG 2019 ΩÉ©dG

 á°SQÉ‡ ádƒ¡°S ôjô≤J Ö°ùëH »FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædG

 ‘ â≤≤M Éªc ,‹hódG ∂æÑdG øY QOÉ°üdG ∫ÉªYC’G

 øe’G ádÉM ¢ùµ©J á«dÉY Ö°ùf öTDƒŸG ¢ùØf

 ÉŸÉW »àdGh äGQÉeE’G É¡°û«©J »àdG QGô≤à°S’Gh

 ádhódG øe â∏©L »àdG Üò÷G öUÉæY øe âfÉc

.äÓFÉ©dGh OGôaC’G øe äGAÉØµdGh ÖgGƒª∏d kGó°ü≤e

 IOÉ«b â– á«JGQÉeE’G áeƒµ◊G âYÉ£à°SG Éªc

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

 ΩÉ≤ŸG ‘ ≈æ©J á«ŸÉY á«ª«∏©J áeƒ¶æe AÉæH

 ¬JGQó≤d  ¿Éæ©dG  ¥ÓWEGh  ¿É°ùf’G  ôjƒ£àH  ∫hC’G

 õØ–h ≥«ªY º¡ØH πÑ≤à°ùŸG ¤EG ™∏£àJ Éª«a

 Ωƒ∏©dG  ‘  ¢ü°üîàdG  ¤EG  Ú°SQGódGh  ÜÓ£dG

 ≥ah  IóYGƒdG  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ä’ÉéŸGh  áeó≤àŸG

.»eÉæàŸG πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe

 ‘ äGQÉeE’G âë‚ ,…OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Yh

 áfÉµŸG RÈJ »àdG äGöTDƒŸG øe ójó©dG Qó°üJ

 á¡Lƒc  ádhódG  É¡«dEG  â∏°Uh  »àdG  á«ŸÉ©dG

 ∫ÉªYC’G  OGhQh  øjôªãà°ùª∏d  Ωó≤J  ájOÉ°üàbG

 ¢UôØdGh á«°ùaÉæàdG äGõ«ŸG øe ÒÑc áYƒª›

 ¥öûdG ÚH §HôJ á«°SÉ°SCG áHGƒH É¡fƒc IóYGƒdG

 ¥Gƒ°SCG  ∫ƒNO  ‘  ÚÑZGô∏d  kÉMÉàØeh  Üô¨dGh

.á«eÉæàŸG á≤£æŸG

 ÒZh  IÒÑµdG  äÉjóëàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh

 ΩÉ©dG ∫ÓN ™ªLCG ⁄É©dG √ó¡°T »àdG ábƒÑ°ùŸG

 ≈∏Y ádhódG  ‘ »ë°üdG ´É£≤dG  øgôH ,2020

 É¡àjÉæYh ÉgQÉªãà°SG ¿CG äGQÉeE’G âàÑKCGh ,¬àHÓ°U

 í‚ PEG ÉÑFÉ°U ÉfÉgQ âfÉc ∫ÉéŸG Gò¡H á≤FÉØdG

 IÒÑc á«aGÎMÉH πeÉ©àdG ‘ »ë°üdG ´É£≤dG

 á∏eÉµàe á«é«JGÎ°SG ÈY »ë°üdG ™°VƒdG ™e

 º¡d äôahh ™ªàéŸG OGôaCG  ájÉªM ‘ âª¡°SCG

 QÉ°ûàfG ájGóH òæe ájÉYôdGh êÓ©dG ¥ôW π°†aCG

 "19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL

 ¤EG ±OÉ¡dG »ŸÉ©dG ó¡÷G ‘ ΩÉ¡°SE’G ≈àMh

.AÉHƒ∏d ájÉ¡f ™°Vhh ádÉ©a äÉMÉ≤d ôjƒ£J

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø∏YCG ,2020 ΩÉ©dG ‘h

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

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ƒg 2020 ΩÉY ¿CG ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 kÓ°üa äGQÉeE’G CGóÑàd ,"Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G ΩÉY"
 øY  åëÑdG  á∏MQh  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ‘ kGójóL

.á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG πÑ≤à°ùe º«ª°üàd ,õ«ªàdG

 ∫É©a π°UGƒJ..äÉ¶MÓŸGh äÉMGÎb’G áHGƒH

 ádhO  áeƒµM øe  kÉ«©°Sh  2010 ΩÉ©dG  ∫ÓNh

 áaÉc  ‘  Iõ«‡  äÉeóN  Ëó≤J  ƒëf  äGQÉeE’G

 iôL  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒeh  äÉÄ«g

 πqµ°ûàd  äÉ¶MÓŸGh  äÉMGÎb’G  áHGƒH  ¥ÓWEG

 ±ô©àdGh Qƒ¡ª÷G ™e π°UGƒà∏d ájQƒfi IÉæb

 áHGƒÑdG º«ª°üJ ”h ,¬JÉLÉ«àMGh ¬JÉ©∏£J ≈∏Y

 á∏«°Sh ¿ƒµàd á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah

 áeƒµë∏d á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤ëàd ádÉ©a

 ájQGOE’G äÉ¶MÓŸG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN øe ,ájOÉ–’G

 ‘  É¡æe  IOÉØà°S’Gh  É¡à÷É©eh  äÉMGÎb’Gh

.ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

 …QGOE’G πª©dG QÉWEG ï°SôJ ¿CG áHGƒÑdG âYÉ£à°SG

 äÉMGÎbGh Ú∏eÉ©àŸG äÉ¶MÓe ™e πYÉØàJh

 QÉµaC’G √òg Òî°ùàd ,IAÉØch á«∏YÉØH ÚØXƒŸG

 ™aQh ,ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J ‘

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øY Ú∏eÉ©àŸG É°VQ iƒà°ùe

 ¿CÉH ,ájOÉ–’G áeƒµ◊G ájDhôd kÉ≤«≤– ,ájOÉ–’G

.kÉ«ŸÉY äÉeƒµ◊G π°†aCG øe ¿ƒµJ

 É¡à°Vôa »àdG ábƒÑ°ùŸG ÒZ ±hô¶dG πX ‘h

 ájDhQ ¿CG ¿É«©∏d kÉë°VGh äÉH ,áægGôdG äGÒ¨àŸG

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

 É¡àfhôeh  É¡àjõgÉLh  áeƒµ◊G  äGQób  äRõY

 ∞∏àfl á¡LGƒŸ á«bÉÑà°S’G ∫ƒ∏◊G ™°Vh ‘

 ™e á«eƒµ◊G äÉeóÿG äôªà°SG å«M ´É°VhC’G

 ®ÉØë∏d áeÓ°ùdGh áë°üdG ÒjÉ©e ≈∏YCG ¿Éª°V

.™ªàéŸG ≈∏Y

.. áeƒµëdG á°SÉFQ »a k ÉeÉY 15 ..ó°TGQ øH óªëe

ábQÉa á∏Môªd ¢ù°SCG 2010 ΩÉ©dG »a z2021 äGQÉeE’G ájDhQ{ ¥ÓWEG 
:ΩGh-»HO

 äGRÉ‚E’G  IÒJh  âYQÉ°ùJh  äGQOÉÑŸG  äOó©J  

 ΩÉ©dG  ∫ÓN äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM É¡à≤≤M »àdG

 2021 äGQÉeE’G ájDhQ ò«ØæJ ƒëf É¡≤jôW ‘ 2019

 …òdG πaÉ◊G ≥jô£dG ∂dP ,2071 ájƒÄ`ª∏d k’ƒ`°Uh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«aGöûà°S’G ¬àjDhôH ¬é°ùf

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

 ¬«dƒJ òæe "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

.2006 ôjÉæj øe ™HGôdG ‘ ájOÉ«≤dG ¬eÉ¡e

 ,πÑ≤à°ùª∏d ¬aGöûà°SGh Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ π°†ØHh

 ≥«≤ëàd  áã«ã◊G  ¬à©HÉàeh  ¬«YÉ°ùe  QÉWEG  ‘h

 äGQÉeE’G âæµ“ ,á∏Ñ≤ŸG πMGôª∏d áMƒª£dG ±GógC’G

 áªî°†dG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG RÉ‚EG øe

 ádhódG áfÉµe øe äRõY »àdG IOôØàŸG äGQOÉÑŸGh

 Ée πµd kGó°ü≤eh kIQÉæe É¡à∏©Lh ,kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG

.ôµàÑeh ójóL ƒg

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÆÉ°U IOôØàe ájÉµM 2019 ΩÉ©∏dh

 mäGRÉ‚EÉH É¡KGóMCG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ádhO  ‘  äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  â∏ª°T

 kÉcQÉJ ,⁄É©dG ∫hO áaÉc ¤EG ÉgGó°U π°Uhh ,äGQÉeE’G

 áeƒµM IÒ°ùe ‘ á°UÉN káª°üH ΩÉ©dG Gò¡d ∂dòH

 kÉeÉY  öûY  á°ùªÿ  IóàªŸGh  á∏aÉ◊G  äGQÉeE’G

.á°ShQóŸGh áÄjô÷G ¬JGQGôb áYÉ‚h √ôµØH káÄ«°†e

 πÑ≤à°ùŸG äÉeƒµM íeÓe º°SQ
kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏

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

 á«eƒµ◊G õFGƒ÷G øe kGOóY 2019 ΩÉ©dG ‘ Ωƒàµe

 íeÓe  º°SQ  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ¬«YÉ°ùe  QÉWEG  ‘

 IõFÉL É¡æeh kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG äÉeƒµ◊G πÑ≤à°ùe

 áeóN  π°†aCG  IõFÉLh  ,»Hô©dG  »eƒµ◊G  õ«ªàdG

 Gòg ,¿Éà°ùµHRhCG ‘ ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ÈY á«eƒµM

 »eƒµ◊G õ«ªà∏d öüe IõFÉL πØM º«¶æJ ÖfÉL ¤EG

.iƒà°ùŸG ™«aQ »JGQÉeEG …QGRh óah ácQÉ°ûÃ

 AGOC’G IQGOE’ 3^0 AGOCG ΩÉ¶f √ƒª°S ≥∏WCG ,kÉ«∏fih

 óªàYGh ,2019 ΩÉ©d ájOÉ–’G áeƒµ◊G »ØXƒŸ

 √ƒª°S íààaGh ,á«eƒµ◊G IOÉ«≤∏d äGQÉe’G êPƒ‰

 "ábÓÿG  äÉeƒµ◊G  äGQÉµàHG"  á°üæe  ∂dòc

 á«ŸÉ©dG áª≤∏d ÚÑMÉ°üŸG "πÑ≤à°ùŸG ∞ëàe"h

.á°SOÉ°ùdG É¡àî°ùf ‘ äÉeƒµë∏d

 á«YÉªàLG äGQOÉÑeh äGQGôb

IóFGQ á«eÓYEGh á«aÉ≤Kh

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U π¡à°SGh

 ¢ù∏› ´ÉªàLG ¬°SDhÎH ∂dòc 2019 ΩÉ©dG Ωƒàµe

 ájƒªæàdG  äGQGô≤dG  øe  áYƒª› OÉªàYGh  ,AGQRƒdG

 ≥«≤– ≈∏Y áª«µ◊G IOÉ«≤dG ¢UôM äô¡XCG »àdG

 ÚWƒJ  ∫ÓN  øe  ºgOÉ©°SEGh  ÚæWGƒŸG  á«gÉaQ

.ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SEG ‘ ™ q°SƒàdGh ∞FÉXƒdG

 á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ √ƒª°S óªàYG Éªc

 QGôbh ,ÚæWGƒŸG QÉÑµd á«æWƒdG á°SÉ«°ùdGh IöSCÓd

 äGQÉeEG ∞∏àfl ‘ ÚæWGƒª∏d kÉæµ°ùe 7270 AÉ°ûfEG

.ádhódG

 Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG  ádCÉ°ùe ‘ ≥∏©àj ÉÃ ÉeCG

 äGRÉ‚EG"  áYƒ°Sƒe  √ƒª°S  ≥∏WCÉa  ,ÜÉÑ°ûdGh

 äÉ©jöûàdG  øe áeõM óªàYGh ,"á«JGQÉeE’G  ICGôŸG

 ,á«JGQÉeE’G ICGôª∏d á«æWƒdG äGQOÉÑŸGh äÉ°SÉ«°ùdGh

.»ÑXƒHCG ‘ »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ô≤e √ƒª°S íààaGh

 IQOÉÑÃ  "GÒªL  ´höûe"  √ƒª°S  ≥∏WCG  ,kÉ«aÉ≤Kh

 á¡Lh ¤EG GÒªL á≤£æe πjƒëàd "»HO ófGôH" øe

 ∫É› ‘ ÉeCG  ..  ÚYóÑª∏d  ÜòL  á£≤fh  á«aÉ≤K

 áæ÷ OÉªàYÉH 2019 ΩÉY ‘ √ƒª°S ΩÉb ,ΩÓYE’G

 »HO  äÉWÉMEG  èeÉfôHh  »LQÉÿG  ∫É°üJÓd  »HO

.á«eÓYE’G

á«Yƒf á«Ä«Hh ájOÉ°üàbG äGRÉ‚EG 

 òØfh äGQGô≤dG øe kGOóY √ƒª°S òîJG ,kÉjOÉ°üàbG ÉeCG

 IOÉjR  Ωó©H  ¬«LƒàdÉH  ÉgCGóH  á«Yƒf  äGQOÉÑe

 kÉî«°SôJ  äGƒæ°S  çÓK  IóŸ  ájOÉ–’G  Ωƒ°SôdG

 kÉªYOh ,ádhódÉH »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G QGô≤à°SÓd

 ójõŸ kÉHÉ£≤à°SGh ,ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG É¡JÉYÉ£≤d

 ΩÉ©dG ‘ √ƒª°S ≥∏WCGh .. á«LQÉÿG äGQÉªãà°S’G øe

 á«ªbôdG  äÓeÉ©à∏d  äGQÉeE’G  á«é«JGÎ°SG  2019

 AÉæÑd √ƒª°S »YÉ°ùe øª°V 2021 "Ú°ûJ ∑ƒ∏H"
.¬Yƒf øe ójôa …ƒªæJ êPƒªæd á∏eÉµàe ¢ù°SCG

 äÉMÉéfh äGRÉéfEG

 ájOÉëJ’G áeƒµëdG

 øe ó≤Y ∫ÓN

 â∏©L øeõdG

 k É©bGh ájDhôdG øe

kÉ°Sƒª∏e

:ΩGh-»HO

 IOÉ«b â– äGQÉeE’G ádhO áeƒµM â≤≤M 

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe

 áYƒª›  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 âª¡°SCG »àdG á«YƒædG äGRÉ‚E’G øe IÒÑc

 »àdG á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG IÒ°ùŸG õjõ©J ‘

 áfÉµe øe âî°SQh OÉ–’G ΩÉ«b ™e äCGóH

 πª©dG ‘ õ«ªàe êPƒªæc ájOÉjôdG äGQÉeE’G

 äÉjƒdhCG  ≥«≤–  ¤EG  ±OÉ¡dG  »eƒµ◊G

 IöSC’Gh ¿É°ùfE’G É¡àeó≤e ‘ »JCÉj áë°VGh

.™ªàéŸGh

 ¢ù∏›  ΩÉb  »°VÉŸG  ó≤©dG  QGóe  ≈∏Y

 ádhó∏d  ájò«ØæàdG  áÄ«¡dG  ¬Ø°UƒH  AGQRƒdG

 ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG  ºYO ‘ …Qƒfi QhóH

 √óaQh  »©jöûàdG  QÉWE’G  õjõ©J  ÈY  áaÉc

 á«Ñ∏J ≈∏Y IQOÉbh IQƒ£àe ájOÉ–G ÚfGƒ≤H

 ‘ áYQÉ°ùàŸG á«JGQÉeE’G á°†¡ædG äÉÑ∏£àe

 ÚfGƒ≤dG OóY ≠∏H å«M ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 50 áHGôb ¢ù∏éŸG ÉgQó°UCG »àdG ájOÉ–’G

 QGó°UEG ≈∏Y IhÓY ,kÉ«ª«¶æJ kGQGôb 65h kÉfƒfÉb

.á«æWh á«é«JGÎ°SGh á°SÉ«°S 45 ƒëf

 ‘ ÒÑc  πµ°ûH  Oƒ¡÷G  √òg  âª¡°SCG  óbh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd IÒæà°ùŸG ájDhôdG  ó«°ùŒ

 á«eGôdG  Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 ÉgCGóH »àdG  ácQÉÑŸG IÒ°ùŸG á∏°UGƒe ¤EG

 º¡JOGQEG  â©ªàLG Éªæ«M ¿ƒ°ù°SDƒŸG AÉHB’G

 øWƒdG ájGQ ∫ƒM ±ÉØàd’G ≈∏Y º¡àÁõYh

 Ö©°T  OÉ©°SE’  ¢ù«ØædGh  ‹É¨dG  ∫òHh

 áaÉµd áÁôµdG IÉ«◊G πÑ°S ÒaƒJh äGQÉeE’G

.áÑ«£dG É¡°VQCG ≈∏Y øjóLGƒàŸG

 Oƒ¡÷G  √òg  âdÉW  ,∫É◊G  á©«Ñ£Hh

 áeóN ¿CG ’EG ,IÉ«◊G ¬LhCG ≈à°T á∏°UGƒàŸG

 kÉehO  âfÉc  ¬àMGQ  ≈∏Y  πª©dGh  ¿É°ùfE’G

 Gòg  øY  √ƒª°S  ÈY  óbh  ,≈ª°SC’G  ±ó¡dG

 ¢ù«d äGQÉeE’G ‘ ¿É°ùfE’G{ :kÓFÉb ¬LƒàdG

 AÉæH á«∏ªY ‘ ºgC’G ƒg πH ,±É°†j kÉªbQ

.z™ªàéŸG

 á«ªgCÉH áî°SGôdG √ƒª°S áYÉæb øe kÉbÓ£fGh

 IÒ°ùe ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«côc √QhOh ¿É°ùfE’G

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  Qó°UCG  ,á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG

 »àdG ájOÉ–’G ÚfGƒ≤dG øe IÒÑc áYƒª›

 äGQÉeE’G ™ªà› äÉfƒµe ∞∏àfl ≈∏Y äõcQ

 ájƒ≤Jh  ¬FÉæHCG  ÚH  §HGhôdG  õjõ©J  ±ó¡H

 ™«ªL ¥ƒ≤M ¿ƒ°üj ÉÃ »©ªàéŸG è«°ùædG

 ‘ á«HÉéjE’G ácQÉ°ûŸG É¡d øª°†jh äÉÄØdG

.ájƒªæàdG á«∏ª©dG äGQÉ°ùe áaÉc

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  Qó°UCG  ≥∏£æŸG  Gòg  øeh

 ±ó¡J  »àdG  ájöSC’G  ájÉª◊G  á°SÉ«°S

 É¡fÉ«c  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  IöSC’G  áeÓ°S  ¤EG

 ≈æ©Jh ,™ªàéª∏d ¤hC’G áæÑ∏dG ÉgQÉÑàYÉH

 πØ£dGh  ICGôŸÉH  ¢UÉN  πµ°ûH  á°SÉ«°ùdG

.ºª¡dG ÜÉë°UCGh πLôdGh ø°ùŸGh

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG  óbh

 áeƒ¶æe äGQÉeE’G{ :IöSC’G á«ªgCG ≈∏Y ó°TGQ

 É¡àeGóà°SGh  ÉgQGô≤à°SG  áµ°SÉªàe  ájöSCG

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ,IöSC’Gh  â«ÑdG  øe  ≥∏£æj

 ...ÉæJGQOÉÑeh Éæ∏ªY ‘ ájƒdhCG É¡fÉ«ch IöSC’G

 ™ªàéŸG ¿ÉeCG ΩÉª°Uh ¤hC’G á°SQóŸG »g

 ®ÉØ◊G IGƒf IöSC’G .á«∏Ñ≤à°ùŸG ∫É«LC’Gh

 AÉ≤JQ’Gh ,É¡àjQGôªà°SGh ÉææWh äGõéæe ≈∏Y

 IóYGh ∫É«LCG ≥∏ÿ á«JGQÉeE’G IöSC’G äGQó≤H

.zkÉ©«ªL Éæà«dhDƒ°ùe

 IÒÑc á«ªgCGh á«dÉY áfÉµÃ πØ£dG »¶M Éªc

 ¥ƒ≤M ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG ” PEG

 Oó°ûj ƒgh záÁOh{ º°SÉH ±hô©ŸGh πØ£dG

 ,AÉªædGh AÉ≤ÑdGh IÉ«◊G ‘ πØ£dG ≥M ≈∏Y

 π«¡°ùàd áeRÓdG ¢UôØdG πc ÒaƒJ ¤EG ±ó¡jh

 πØ£dG ájÉªM ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG πª©j Éªc ,∂dP

 Aƒ°Sh ,∫Ó¨à°S’Gh ∫ÉªgE’G ôgÉ¶e πc øe

.»°ùØfh ÊóH ∞æY …CG øeh ,á∏eÉ©ŸG

 ¿ƒfÉb  ¢ù∏éŸG  Qó°UCG  ¥É«°ùdG  äGP  ‘h

 ‹ƒ¡›  ∫ÉØWC’G  ájÉYQ  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G

 º¡àjÉYQ πMGôe ∞∏àfl º«¶æJ á«¨H Ö°ùædG

 ,ájÉYôdG QhO ôjƒ£Jh AÉ°ûfEG á«∏ªY º«¶æJh

 ájÉYôdG  Òaƒàd  ,áæ°VÉM  öSCG  ÚeCÉJh

 á«¡«aÎdGh á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh á«ë°üdG

.Údƒ¡éŸG ∫ÉØWCÓd á«ª«∏©àdGh

 ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ¢ù∏éŸG øY Qó°U Éªc

 íÑ°üàd  öûÑdÉH  QÉŒ’G  ºFGôL  áëaÉµe

 kÉfƒfÉb ø°ùJ á≤£æŸG ‘ ádhO ∫hCG äGQÉeE’G

 ÉgOƒ¡L øª°V áÁô÷G √òg áëaÉµŸ kÓeÉ°T

 ÉjÉë°V IÉfÉ©e ∞«ØîàH É¡eGõàdGh áã«ã◊G

 ,É¡àjÉªMh º¡bƒ≤M õjõ©Jh öûÑdÉH QÉŒ’G

.IôgÉ¶dG √ò¡d »FÉ¡f óM ™°Vh π«Ñ°S ‘

 ¢ù∏› ¢ü°üN ,∫ÉØWC’G ™e ∫É◊G ƒg Éªch

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  AGQRƒdG

 kGôaGh  kÉÑ«°üf  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe kÉ°UôM ÜÉÑ°û∏d

 ócCG óbh ,øWƒdG AÉæH ‘ áÄØdG √òg ∑GöTEG

 ‘  ÜÉÑ°û∏d  …QƒëŸG  QhódG  ≈∏Y  √ƒª°S

 á«ªæJ AÉæH ™«£à°ùJ ’ äÉeƒµ◊G{ :¬dƒb

 á«≤«≤M ácGöT ¿hO øe É¡Hƒ©°ûd áî°SGQ

 óYGƒ°S ≈∏Y âeÉb ÉæàdhO ¿EG ,É¡HÉÑ°T ™e

 É¡∏Ñ≤à°ùe  AÉæH  ‘  ôªà°ùà°Sh  ÜÉÑ°ûdG

 ¿EGh  º¡JGQóbh  º¡JGQÉ¡e  ≈∏Y  kGOÉªàYG

 √òg πÑ≤à°ùÃ ΩÉªàgG ƒg ÜÉÑ°ûdÉH ΩÉªàg’G

 ƒ‰ ¢Uôa ÒaƒJ ƒg º¡d ¢Uôa ÒaƒJh ,OÓÑdG

.zÉæàdhód IÒÑc

 IÒÑc  á«ªgCG  äGQÉeE’G  áeƒµM  âdhCG  óbh

 ÈY  ÚæWGƒŸG  QÉÑµd  á°UÉN  áfÉµeh

 »àdG ájÉYôdGh ºYódG øe á∏eÉµàe áeƒ¶æe

 ßaÉ–h áÁôµdG  IÉ«◊G πÑ°S º¡d øª°†J

 øe IOÉØà°SÓd ™ªàéŸG ‘ º¡àfÉµe ≈∏Y

 á«ªæà∏d  ájQhö†dG  º¡aQÉ©eh  º¡JGÈN

.áeGóà°ùŸG

 äÉÑ°ùàµe  âdGƒJ  »°VÉŸG  ó≤©dG  ∫ÓNh

 ºXÉ©J  øª°†j  ÉÃ  zÚæWGƒŸG  QÉÑc{

 ó©ÑdG ≈∏Y ócDƒjh áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ ºgQhO

 ™ªàéª∏d  …QÉ°†◊Gh  ‘É≤ãdGh  ÊÉ°ùfE’G

 º«≤dG  ≈∏Y  ≈HôJ  …òdG  π«°UC’G  »JGQÉeE’G

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  OÉªàYG  πqãe  óbh  .á∏«ÑædG

 ÒN  ÚæWGƒŸG  QÉÑµd  á«æWƒdG  á°SÉ«°ù∏d

 ÒaƒàH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ΩÉªàgG ≈∏Y π«dO

 ÚæWGƒŸG  QÉÑµd  ËôµdG  ¢û«©dG  äÉÑ∏£àe

 QhÉfi  á©Ñ°S  á°SÉ«°ùdG  âæª°†J  å«M

 π°UGƒàdGh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  »g  á«°SÉ°SCG

 QÉªãà°SGh  ,á£°ûædG  IÉ«◊Gh  »©ªàéŸG

 á«æÑdGh  ,á«fóŸG  ácQÉ°ûŸGh  äÉbÉ£dG

 øeC’Gh ,‹ÉŸG QGô≤à°S’Gh ,π≤ædGh á«àëàdG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG IÉ«◊G IOƒLh ,áeÓ°ùdGh

ºª≤dG ¥ƒa ºª¡dG ÜÉë°UCG ∫É°üjEG ±ó¡dG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ƒb öüàîj

 πeÉ©àdG ‘ »JGQÉeE’G è¡ædG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ºª¡dG ÜÉë°UCG ºYóæ°S{ :ºª¡dG ÜÉë°UCG ™e

 ,äÉ°SÉ«°ùdGh  äÉ©jöûàdGh  äGQOÉÑŸÉH

 ,ºª≤dG ¥ƒa ºª¡dG ÜÉë°UCG ∫É°üjEG ±ó¡dGh

 ,IÒÑc äÉMƒªWh ,á«dÉY ºªg ÜÉë°UCG º¡a

 AGQRƒdG ¢ù∏› ôbCG π©ØdÉHh .zájƒb IOGQEGh

 äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤dG øe á∏eÉµàe áYƒª›

 áª¡ŸG áÄØdG √òg ácQÉ°ûe õjõ©àH á∏«ØµdG

.IÉ«◊G ¬LhCG ≈à°T ‘ á«dÉ¨dGh

 ÜÉë°UCG Úµªàd á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG â∏Øch

 πª°ûJ  »àdG  â°ùdG  ÉgQhÉfi  ÈY  ºª¡dG

 π«gCÉàdGh ,º«∏©àdGh ,π«gCÉàdG IOÉYEGh áë°üdG

 ,∫ƒ°UƒdG  á«fÉµeEGh  ,π«¨°ûàdGh  »æ¡ŸG

 ,…öSC’G  ÚµªàdGh  á«YÉªàL’G  ájÉª◊Gh

 ¥ƒ≤◊G ,á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh áeÉ©dG IÉ«◊Gh

 ‘  ºgQhO  õjõ©àH  á∏«ØµdG  äGRÉ«àe’Gh

 ¢ù∏› óªàYCG iôNCG Iƒ£N ‘h ,™ªàéŸG

 óMƒŸG  »æWƒdG  ∞«æ°üàdG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒdG

 õjõ©àd  á«é«JGÎ°S’G  á£ÿGh  ,äÉbÉYEÓd

-2017 ábÉYE’G …hP ∫ÉØWC’G á«ªæJh ¥ƒ≤M

 øe ºª¡dG ÜÉë°UCG ájÉªM á°SÉ«°Sh ,2021

.IAÉ°SE’G

â∏©L IQƒ£àe á«©jô°ûJ á«æH

 á«ŸÉY ájOÉ°üàbG á¡Lh äGQÉeE’G øe

 ¢ù∏› ¢UôM ,…OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Yh

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  óaQ  ≈∏Y  AGQRƒdG

 äÉ°SÉ«°Sh  ájOÉ–G  ÚfGƒ≤H  áØ∏àîŸG

 ƒªædG  ‘  QGôªà°S’G  É¡d  øª°†J  äGQGôbh

 òæe  âJÉH  äGQÉeE’G  ¿CGh  Éª«°S’  ™°SƒàdGh

 ≈∏Y ábƒeôe ájOÉ°üàbG á¡Lh IÒÑc IÎa

 ≈©°S Éªc ,»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG

 á«©jöûàdG áÄ«ÑdG ÒaƒJ ¤EG AGQRƒdG ¢ù∏›

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ƒªæd  áÑ°SÉæŸG

 áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dG  ä’É›  ‘  IôµàÑŸG

.πÑ≤à°ùŸGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh ,AÉ°†ØdGh

 á«æÑ∏d  »YGƒdG  º«¶æàdG  Gòg  ¢ùµ©jh

 IòØdG  ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  á«©jöûàdG

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

 √ƒª°S ¬æ∏YCG Éª«a AÓéH ô¡¶J »àdGh ,Ωƒàµe

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  ∫ƒ°üM  óæY

 øe Aa2 á≤£æŸG ‘ …OÉ«°S ∞«æ°üJ »∏YCG

 Iô¶f ™e zõjOƒe{ á«dhódG ∞«æ°üàdG ádÉch

 á«fÉªàFG Iƒb{ :»æWƒdG OÉ°üàbÓd Iô≤à°ùe

 á«dÉe äÉ°SÉ«°Sh ..»∏NGO QGô≤à°SG øe á©HÉf

 ´ƒæJh  ..ájƒb  á«dhO  äÉbÓYh  ..Ió«°TQ

 πÑb 2020`d ¬Ø«°†f RÉ‚EG ..ï°SGQ …OÉ°üàbG

.zÉ¡àjÉ¡f

 äGQGô≤dGh ÚfGƒ≤dG âª¡°SCG ≥∏£æŸG Gòg øeh

 ôjƒ£J  ‘  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ÉgQó°UCG  »àdG

 ºYOh ƒªæd äó¡e Iõ«ªàe á«©jöûJ á«æH

 ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ äGQÉªãà°S’Gh  ∫ÉªYC’G

 QÉªãà°S’G  ÚfGƒb  πª°ûj  ÉÃ  ájOÉ°üàb’G

 á«µ∏ŸG ájÉªMh º«¶æJh öTÉÑŸG »ÑæLC’G

 Ωƒ°SôdGh  ´GÎN’G  äGAGÈd  á«YÉæ°üdG

 äÉcöûdG  áªcƒMh  á«YÉæ°üdG  êPÉªædGh

 IÒ¨°üdG äÉcöûdG ºYOh á«°ùaÉæàdG õjõ©Jh

.á£°SƒàŸGh

 QÉWE’G  Gòg  ‘  ¢ù∏éŸG  Oƒ¡L  â°ùµYh

 Ió«°TôdG  É¡JOÉ«bh  äGQÉeE’G  ádhO  »Yh

 áª¶æŸG á«©jöûàdG áÄ«ÑdG ôjƒ£J áq«ªgCÉH

 ÒaƒJ  IQhöVh  ,ájOÉ°üàb’G  á£°ûfCÓd

 á£°ûfC’G  √òg  á°SQÉªŸ  áªFÓŸG  ±hô¶dG

 á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG á«∏ªY Ωóîj …òdG πµ°ûdÉH

.áeGóà°ùŸGh

 áYƒª› ≥«≤– ¤EG ÚfGƒ≤dG √òg â©°Sh

 ¢ù«°SCÉJ É¡àeó≤e ‘ AÉL »àdG ±GógC’G øe

 ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG øe á∏eÉµàe áeƒ¶æe

 ºZÉæàdG ≥q≤ëj ÉÃ É¡æ«H Éª«a §HGÎJ »àdG

 øe m∫ÉY iƒà°ùe ôaGƒJ øª°†jh ,¥É°ùJ’Gh

 ,∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡  ‘  ádƒ¡°ùdGh  áfhôŸG

 ‘  …QÉªãà°S’G  ñÉæŸG  AGôKG  ≈∏Y  IhÓY

 á«∏ëŸG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ õ«Ø– ÈY ádhódG

 äÉYÉ£≤dG  ‘  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  á«ÑæLC’Gh

 øeBG iƒà°ùe ¿Éª°Vh ,ájƒ«◊G ájOÉ°üàb’G

.»æWƒdG OÉ°üàbÓd áeGóà°S’G øe

 Iõ«ªàŸG á«©jöûàdG áeƒ¶æŸG Gòg âLƒJh

 äÉcöûdG  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  QGó°UEÉH

 äGP  äÉcöûdG  »Ø©j  …òdG  ájQÉéàdG

 ó◊G øe ,áªgÉ°ùŸGh IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG

 »æ©j  Ée  ,ÚæWGƒŸG  ∂∏“  áÑ°ùæd  ≈fOC’G

 áÑ°ùæH  ÖfÉLCÓd  äÉcöûdG  ∂∏“  áMÉJEG

.%100

 ºYóJ áª¡e á«Yƒf Iƒ£N ¿ƒfÉ≤dG  πãÁh

 ájOÉ°üàbG ¥ÉaBG ¤EG ¥Ó£fÓd äGQÉeE’G Oƒ¡L

 ºYO  øe  IójóL  á∏MôŸ  ¢ù°SDƒjh  ,IóYGh

 âbƒdG ‘ ádhódG πNGO IóLGƒàŸG äÉcöûdG

 ‘ É¡d kÉYhôa ìÉààaG …ƒæJ »àdG hCG ‹É◊G

 Rõ©j »é«JGÎ°SEG Ò¨J πqµ°ûj ¬fƒc πÑ≤à°ùŸG

 á«ÑæLC’G äGQÉªãà°SÓd ádhódG á«HPÉL øe

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ IöTÉÑŸG

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H AGQRƒdG ¢ù∏› ájDhQ ±ó¡Jh

 ¢ù«°SCÉJ ¤EG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 øe  ¢UGôaGh  Qó≤H  ≈¶–  ájOÉ°üàbG  á«æH

 ¿ƒµàd  IQƒ£àŸG  äÉ©jöûàdGh  ÚfGƒ≤dG

 Rõ©J  ¿CÉH  äGQÉeE’G  »YÉ°ùŸ  kÉjƒb  kÉªYGO

 kGƒ‰ ´öSC’G äGOÉ°üàb’G øª°V É¡©bƒe øe

 ≈∏Y áeOÉ≤dG kÉeÉY Ú°ùªÿG ƒëf ÉgQƒÑYh

 ÌcCG  πÑ≤à°ùeh  áÁôc  IÉ«M  øª°†j  ƒëf

.áeOÉ≤dGh á«dÉ◊G ∫É«LCÓd kÉbGöTEG

äÉYÉ£b ºYóJ äÉ©jô°ûJ

πÑ≤à°ùŸGh áeó≤àŸG Ωƒ∏©dG 

 äGÎØdGh πMGôŸG áaÉµH kGQhôeh É¡«°SCÉJ òæe

 â°UôM  ,äGQÉeE’G  É¡Jó¡°T  »àdG  á«æeõdG

 ¤EG  ô¶æJ IOôØàe ájDhQ  »æÑJ ≈∏Y ádhódG

 äÉæHh AÉæHCG IQó≤H øeDƒJh ìƒª£H πÑ≤à°ùŸG

 äÉMÉéædG øe ójõŸG ≥«≤– ≈∏Y äGQÉeE’G

 áHƒ©°Uh  kGó«≤©J  ä’ÉéŸG  ó°TCG  ‘ ≈àM

 äGQÉeE’G  á°üb  ≈∏Y  ôeC’G  Gòg  ≥Ñ£æjh  ,

 á©jöS äGƒ£N äó¡°T »àdGh AÉ°†ØdG ™e

 á«°SÉ«b IÎa ∫ÓN ádhódG â∏©L áHƒ°ùfih

.‹hódG AÉ°†ØdG …OÉf AÉ°†YCG çóMCG

 π«ØµdG  ÊƒfÉ≤dG  QÉWE’G  ¢ù«°SCÉJ  á«¨Hh

 ,óYGƒdG  ∫ÉéŸG  Gò¡d  ΩRÓdG  ºYódG  ÒaƒàH

 ¢UÉÿG  ¿ƒfÉ≤dG  AGQRƒdG  ¢ù∏›  Qó°UCG

 øe ∫hC’G Èà©j …òdGh AÉ°†ØdG ´É£b º«¶æàH

 PEG »eÓ°SE’Gh »Hô©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¬Yƒf

 á«ª«¶æJh á«©jöûJ áÄ«H ôjƒ£àd ¢ù°SDƒj

 ºé°ùæJ  »JGQÉeE’G  »FÉ°†ØdG  ´É£≤dG  ‘

 ,ádhódG  ‘ iôNC’G  áª¶fC’Gh  ÚfGƒ≤dG  ™e

 RÉà“h  ,á«dhódG  äGógÉ©ŸG  ΩÎ–h

 »ª–h  ,áfhôŸGh  á«aÉØ°ûdGh  ìƒ°VƒdÉH

 äÉÑ∏£àŸG  ÚH  ≥aƒJh  ádhódG  ídÉ°üe

.ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G

 á«æWh á«é«JGôà°SGh á°SÉ«°S 45 ¥ÓWEG .. ó°TGQ øH óªëe IOÉ«≤H

kÉjOÉëJG kÉfƒfÉb 50 áHGô≤H äGQÉeE’G »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG Iô«°ùe ºYój AGQRƒdG ¢ù∏ée



 É¡æµdh ,∞∏°S ÒN ≥M ‘ kGÒ°ü≤J hCG kÓ«∏≤J ¢ù«d

 ÒN IÒ°ùe  πªcCG  ∞∏N ÒN ‘ ≥M IOÉ¡°T

... AÉ```NôdGh Ωó```≤àdGh AÉæÑdGh á«ªæàdG ‘ ∞∏°S

 ,áeÉî°V øe É¡ªéM ≠∏H Éª¡e ÉæJOÉ¡°Th      

 øY  »æZ  ƒ¡a  ;á∏‰CG  Qób  ¬≤M ¬«ØJ  ’  É¡fEÉa

 øY ÉæàHÉàc øY ≈àMh ,∞jô©àdG øYh ÉæJOÉ¡°T

.ËôµdG ¬°üî°T

!!!?iôJ Éj GP ƒg øªa

 ,º«µ◊G ,ËôµdG ,ódGƒdG ,òØdG …ô≤Ñ©dG ,óFÉ≤dG ¬fEG

 äGQGô≤dG  ™fÉ°U  ...  º¡∏ŸGh  ôYÉ°ûdG  ,¢SQÉØdG

 öTÉædG  ,äGAGôLE’G  ‘  ¥ÉqÑ°ùdG  ,áª«µ◊G

 ¿ÉqHoQh ,äÉeRC’G IQGOEG ‘ ∞«°ü◊Gh ,äÉaÉ≤ã∏d

.äÉ°SÉ«°ùdG áæ«Ø°S

 øëf  »æWƒdG  ÉæÑLGh  øŸ  ¬ sfCG  iQC’  »æfEGh

 ,ºàµf  ’h  ø∏©f  ¿CG  AÉHOC’Gh  ÜÉàµdG  öû©e

 øe ÉæJÓ«flh ÉfQhó°U ‘ Ée »Øîf ’h qÈ©f

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO " :á«dÉ¨dG Éæàdhód ÖM

 ,AÉeôµdG ,AÉªµ◊G ,AGó n°TtôdG É¡JOÉ≤dh " IóëàŸG

 º¡d øjòdG ,AÉ«ahC’G ,AÓÑædG ,AÉaöûdG ,AÉ«≤JC’G

... Iõ©ŸGh AÉaƒdGh A’ƒdG ¢üdÉN

 øq‡ - IOÉ≤dG A’Dƒg óMCG øY áHÉàµdG âfÉc GPEÉa

 AÉæHh  áeC’G  AÉæHh  ádhódG  AÉæH  ‘  GƒªgÉ°S

 áeGóà°S’Gh ´GóHE’G óYGƒb É¡d Gƒ°SQCGh ,IQÉ°†◊G

 ¿qhófh Öàµf ¿CG Éæ«∏Y ºàëàj ¬fEÉa ,áÑLGh -

 ,√ôeGhC’  k’ÉãàeG  ,¬©e  ÉæfCÉH  º°üÑfh  óq¡©àfh

 :¬d ∫ƒ≤fh ,¬JÈîH ká≤Kh ,¬àjDhôd kGó«jCÉJh

 …ó«°S ºàfCÉa  ;"ˆG ∑ÉYQ"  áYÉWh kÉ©ª°S    

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

 ™HGôdG ‘ »HO IQÉeE’ ºµ◊G nIsó o°S ºà«dƒJ ¿CG òæe

 …òdG  ƒg  nºµ◊G  s¿CG  º sà nÑ rKCG  ,Ω2006  ôjÉæj  øe

 ºµdÉ°üNh ºµeÉ≤eh ºcQób ±ôYh ºµH ±öûJ

 ºµJÉæ«L ‘ »àdG ájOÉ«≤dG ºµJGAÉØch ºµJGQÉ¡eh

 ˆG Ö«W"∞∏°S ÒN øe ÉgƒªàKQh »àdG á«KGQƒdG

."ºgGôK

 iôjh  ºcƒª°S  ájô≤Ñ©H  …óà≤j  ¿CG  ójôj  rø nªa

 Üƒ∏°SCG  ™Ñàjh  ºµJGQÉµàHG  è¡àæjh  ,ºµJÉYGóHEG

 ºµëFÉ°üf ≥Ñ£jh ,ºµJÉHÉàc º∏©àjh ºµJÉ°VÉjQ

 ºµJGQGôb  ºcPÉîJG  á≤jô£H  ≈°SCÉàjh  á«ÑgòdG

 åjó◊G öü©dG Gòg ‘ øëfh - ºµJÉ©HÉàeh

 Öàµj  ¿CG  iƒ°S  ¬«∏Y  Ée  -  "»LƒdƒæµàdG  "
 hCG  "Google πLƒL  " åëÑdG ∑ôfi ‘

 ™«ªL ‘ hCG âfÎfE’G ‘ ôNBG åëH ∑ôfi …CG

 :»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  "
 ájô≤Ñ©dG øe √ô¡Ñj Ée óéj ±ƒ°ùa  " Ωƒàµe

 ±ƒ°ùdh ,¿É©e øe áª∏µdG √òg ¬∏ª– Ée πµH

 OÓ«e Ωƒj ƒg ôjÉæj øe ™HGôdG ïjQÉJ ¿CG º∏©j

 ÒµØàdGh  ,á∏YÉØdG  á«YGóHE’G  ájô≤Ñ©dG  IOÉ«≤dG

 Gòg ¿CG Éªc ,áæ°ù◊G Iƒ°SC’Gh õ«ªàŸG …QÉµàH’G

 ádhOh ká°UÉN »HO ïjQÉJ ‘ ábQÉa áeÓY Ωƒ«dG

... kÉ°†jCG ⁄É©dGh ,á qeÉY äGQÉeE’G

 IQÉeE’G √òg ,»HO IQÉjõH Ωƒ≤j øe ó«cCÉJ πµHh    

 É¡àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  »àdGh  -  káMÉ°ùe  IÒ¨°üdG

 π©L  ¬fC’  , káfÉµe  IÒÑµdGh  -  (2ºc  4,114)

 ná¶aÉMh , kIôgÉHh kIôgGR kÉ°VQCG " ˆG √ÉYQ" É¡æe
 º©æJ  ,¿ÉeCGh  møeCG  áMGhh  ,QÉªãà°SGh  mQÉNqOG

 Ió«°TQ  áª«µM  IOÉ«b  â–  AÉªædGh  AÉNôdÉH

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe

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

 ¿CG  kÉæ«≤j º∏©j ±ƒ°ù∏a ; »HO ºcÉM , AGQRƒdG

 Iô£ØH ˆG √ÉÑM , »FÉæãà°SG πLQ Égôjój »HO

 áaÉc pó o© t°üdG ≈∏Y IOÉ«≤dGh IQGOE’G ‘ á«µ«eÉæjO

 á«Wn oöûdG , ájôµ°ù©dG , á«°SÉ«°ùdG , ájOÉ°üàb’G :

 É¡Ø qXh óbh , ÉgÒZh , á«YÉªàL’G , á«æeC’Gh

 QGóàb’Gh áfÉeC’Gh ¢UÓNE’Gh ¥ó°üdÉH - ∫GR’h

.... ΩGóà°ùŸG ìÓ°UE’Gh á«ªæà∏d -

:ºµ◊G √òg ∞£≤f "»à°üb " ÜÉàc QÉªK øeh

 ’h ,ÚfGƒ≤dG ¢Suó≤J ’h ,äGAGôLE’G ó ué“ ’" •
 øe  ájÉ¨dG  .öûÑdG  øe  ºgCG  áª¶fC’G  ¿CG  ó≤à©J

 "öûÑdG áeóN »g ÚfGƒ≤dGh áª¶fC’Gh äGAGôLE’G

 É¡Wƒ£N èeO ÈY ,⁄É©dG §HôJ ¿CG »HO Qób" •
 QÉ£e ¿ƒµf ¿CG ÉfQób ÉÃQ .ájôëÑdG ™e ájƒ÷G

"»°ù«FôdG √AÉæ«eh ⁄É©dG

 øe OGóÃ ïjQÉàdG É¡Ñàµ«°S äÉ¶◊ ∑Éæg" •
 øe .äÉª∏µdG á¨d É¡jQÉŒ ’ äÉ¶◊ ,äGRÉ‚E’G

"äGQÉeE’G OÉ–G ¿ÓYEG á¶◊ äÉ¶ë∏dG ∂∏J

 IôaƒdG ¢ù«d Qƒ£àdG ƒëf Üƒ©°ûdG Oƒ≤j Ée ¿EG" •
 ,öûH øëf .º«¶©dG ìƒª£dG ,ìƒª£dG πH ájOÉŸG

."ôNBG A»°T …CG øe ÌcCG oìƒª£dGh oΩÉ¡dE’G Éæcuôëj

 

 , á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ºcƒª°S ≈∏Y ˆG ΩGOCG

 kGó› ºcOGRh , ºcÉ£N Oó°Sh ºcÉYQh ºµ¶ØMh

.á©aQh

:IóMƒdG-»HO

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

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

 ádhO Ö©°T AÉæHCG ¤EG ádÉ°SQ ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 kÉeÉY 15 Qhôe áÑ°SÉæÃ ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G  ádhO áeƒµM á°SÉFQ √ƒª°S ‹ƒJ ≈∏Y

.IóëàŸG á«Hô©dG

 Ö©°T  AÉæHCG  ..äGƒNC’Gh  IƒNE’G"  :√ƒª°S  ∫Ébh

 á°SÉFQ  ‘ 2021 ‘ kÉeÉY 15 πªµf  ..äGQÉeE’G

 ájDhQ ≥«≤– ≈∏Y Éæ∏ªY ..äGQÉeE’G ádhO áeƒµM

 Éæ©°Sh  ÉædòHh  ..ˆG  ¬¶ØM  ádhódG  ¢ù«FQ  »NCG

 ..OÉ–’G Ö©°T áeóÿ

:»àdÉ°SQ √òg

äGQÉeE’G Ö©°T AÉæHCG ..äGƒNC’Gh IƒNE’G

 áeƒµ◊G á°SÉFôH »Ø«∏µJ ” kÉeÉY 15 ‹GƒM πÑb

 ..ˆG  ¬¶ØM  ádhódG  ¢ù«FQ  ΩÉeCGh  ,ájOÉ–’G

 ¿ƒcCG  ¿CG  º«¶©dG ˆÉH âª°ùbCG  ..kÉ©«ªL ºµeÉeCGh

 ¿CGh  ..IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  kÉ°ü∏fl

 ..É¡◊É°üe ¿ƒ°UCGh ..ÉgOÉ–G ¿É«c ≈∏Y ßaÉMCG

 .É¡Ñ©°T  ídÉ°üe  ≈YQCG  ¿CGh  ..ÉgQƒà°SO  ΩÎMGh

 kGó«¡°T ˆG ¿Éch ..á¶ë∏dG ∂∏J ≈∏Y kGOƒ¡°T ºàæch

 ‘ Ée  ÉædòH  ÉæfCG  º∏©j  ˆGh  .º°ù≤dG  ∂dP  ≈∏Y

 áeƒµ◊G OQGƒe Éfô qî°S ÉæfCG  º∏©j ˆGh ..Éæ©°Sh

 πeÉ‚ ⁄ ÉæfCG  º∏©j ˆGh ..ÉæÑ©°T áeóÿ É¡∏c

.ÉfOÓH áë∏°üe ÜÉ°ùM ≈∏Y kGóMCG

 ádhódG ¢ù«FQ »NCG ΩÉeCG ΩÉ©H Égó©H oâæ∏YCG ó≤dh

 ∫hCG  OÉ–Ód  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  ¬fGƒNEGh

 Éæ∏YCG  ,2009  ΩÉ©dG  ‘h  .ájOÉ–G  á«é«JGÎ°SG

 øe  ¿ƒµf  ¿CG  ójôf  ÉæfCGh  ,2021  äGQÉeE’G  ájDhQ

 ihóL øY ¢†©ÑdG  ∫AÉ°ùJh  .⁄É©dG  ∫hO  π°†aCG

 12 ióe  ≈∏Y  qóà“ ±GógCGh  á«é«JGÎ°SG  ¥ÓWEG

 ¬°û«©j kÉ©bGh É¡éFÉàf iôf Ωƒ«dG Éææµdh ,kÉeÉY

.ÉæÑ©°T

 å«M  ,kÓgòe  ¿Éc  ΩGƒYC’G  √òg  ∫ÓN  çóM  Ée

 ájOÉ–’G äÉjƒà°ùŸG øe πª©dG ¥ôa ±’BG â∏ªY

 »àdG  ájDhôdG  ≥«≤ëàd  óMGh  ≥jôØc  á«∏ëŸGh

.√ÉYQh ˆG ¬¶ØM ,ádhódG ¢ù«FQ ÉgóªàYG

 ‘  »é«JGÎ°S’G  §«£îàdG  ÇOÉÑe  Éæî s°SQ

 ‘  áaÉ≤K  ¢ùaÉæàdGh  õ«ªàdG  íÑ°UCGh  ..áeƒµ◊G

 »©jöûJ ìÓ°UEG á«∏ªY ÈcCÉH Éæª obh ..É¡JÉ°ù°SDƒe

 ÖcGƒæd kGójóL kÉfƒfÉb 50 øe ÌcCG ÈY ÉfOÓH ‘

 2500  Ëó≤J  êPƒ‰  øe  Éf sÒZh  ..πÑ≤à°ùŸG

 âëÑ°UCGh ..á«cP ¤EG ájó«∏≤J øe á«eƒµM áeóN

 IAÉØµdG ‘ kÉ«ŸÉY á«fÉãdG äGQÉeE’G ádhO áeƒµM

 ÖcGƒàd äGôe IóY áeƒµ◊G á∏µ«g ÉfóYCGh ..á«dÉŸG

 ..%130 ájOÉ–’G á«fGõ«ŸG ÉæØYÉ°Vh ..äGÒ¨àŸG

 ¤hC’G  äGQÉeE’G  ádhO  ¿ƒµàd  Éæà«°ùaÉæJ  ÉfRqõYh

 ..ä’ÉéŸG  ∞∏àfl ‘ kGöTDƒe  121 ‘ kÉ«ŸÉY

.kGôªà°ùe Éæ∏ªY ∫Gõj’h

 áÑ°ùf ..kÉ«ŸÉY iƒbC’G Ωƒ«dG äGQÉeE’G ádhO RGƒL

 ≈∏YC’G  »g  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ¿ÉeC’ÉH  Qƒ©°ûdG

 ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’G ÉæàdhO ..%95 øe ÌcCÉH kÉ«ŸÉY

 kÉ«ŸÉY ¤hC’Gh ..OÉ°üàbÓd »∏µdG QGô≤à°S’G öTDƒe

 ¤hC’Gh ..kÉ«dhO Ióªà©ŸG äÉ«Ø°ûà°ùŸG áÑ°ùf ‘

 ¤hC’Gh ..AÉHô¡µdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ádƒ¡°S ‘ kÉ«ŸÉY

 ..¥É£ædG ¢†jôY π≤æàŸG âfÎf’G ôaƒJ ‘ kÉ«ŸÉY

 ∞«µàdG ≈∏Y ÉæàeƒµM IQób ‘ kÉ«ŸÉY á«fÉãdGh

.äGÒ¨àŸG ™e

 ádhódG øëfh ..ºé◊G ‘ É«HôY ÊÉãdG ÉfOÉ°üàbG

 á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SG ‘ kÉ«ª«∏bEG ¤hC’G

 ≈∏Y  Ωó≤àfh  ..∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡  ádƒ¡°S  ‘h

 437 øe ÌcCG ‘ ∫hC’G õcôŸG ‘ »Hô©dG Éæ£«fi

 »eƒµ◊G ‹ÉŸG …OÉ«°ùdG ÉØ«æ°üJh ..kÉ«dhO kGöTDƒe

.á≤£æŸG ‘ ≈∏YC’G

 ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S  ‘  kÉ«HôY  ¤hC’G  ádhódG  øëf

 ádhO  ≈∏Y ±ƒN ’h  ..»FÉ°†≤dG  ΩÉ¶ædG  IAÉØch

 ¿É°ü oJh ¿ƒfÉ≤dG É¡«a ΩÎë ojh ∫ó©dG É¡«a Oƒ°ùj

.öûÑdG ¥ƒ≤M É¡«a

 äÓ«¡°ùàdG Éæeóbh äÉ©jöûàdG øe ójó©dG Éf qÒZ

 ÜÉ£≤à°SG ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’G Ωƒ«dG ¿ƒµæd ™«ªé∏d

 á«eƒµ◊G ácGöûdG ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’Gh ..ÖgGƒŸG

 äGQÉ¡ŸG ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’Gh ..¢UÉÿG ´É£≤dG ™e

 kÉ«HôY π°†aC’G Éæª«∏©Jh ..ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ á«dÉŸG

 åëÑdG  ≈∏Y  ÉæbÉØfEGh  ..äÉ«°VÉjôdGh  Ωƒ∏©dG  ‘

 ºgQO äGQÉ«∏e 8 RhÉéàjh äÉ©eÉ÷G ‘ ôjƒ£àdGh

.§≤a 2020 ‘

 äGƒNC’Gh  IƒNE’G  É¡jCG  á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓN

 ‘ ºgQO  QÉ«∏e  40 ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  âî°V

 kGQÉ«∏e 94h ..º«∏©àdG ‘ kGQÉ«∏e 140h ..¿Éµ°SE’G

 ‘ kGQÉ«∏e 50h ..á«YÉªàL’G á«ªæàdG èeGôH ‘

.™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ´É£b

 ..ˆG óªëH ÚfÉªãdG øe ÜÎ≤j QÉªYC’G §°Sƒàe

 öTDƒe  ‘  kÉ«ŸÉY  áãdÉãdG  ÉfOÓH  ∞«æ°üJ  ”h

 ájÉYôdG øY ¢SÉædG É°VQh ájó°ù÷G áë°üdG IOƒL

 äô¡°S »àdG äGöTDƒŸG øe ÒãµdG ÉgÒZh ..á«ë°üdG

 ÈY ÉgRÉ‚EG ≈∏Y á«∏ëŸG ájOÉ–’G πª©dG ¥ôa

.2021 ΩÉ©∏d k’ƒ°Uh á«°VÉŸG kÉeÉY 15 ``dG

..äGƒNC’Gh IƒNE’G

 ™e É¡à«°†b »àdG á«°VÉŸG kÉeÉY 15 ``dG øµJ ⁄

 ‘ ôcPCG ..á∏¡°S ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ πª©dG ¥ôa

 π°ûØdG øe ÊQsòM øe áeƒµ◊G á°SÉFQ ‹ƒJ ájGóH

 ≈∏Y  ßaÉMCG  ¿CG  ≈∏Y  »æ¡sÑf  øe  ôcPCG  ..™jQòdG

 ..IójóL äÉ«dhDƒ°ùÃ ±RÉLCG ’h »HO ‘ »MÉ‚

 ó©H »æKsóM á«JGQÉeE’G äÉ«°üî°ûdG QÉÑc óMCG ôcPCG

 Éæ©bƒJ{ ¬dƒ≤H »JÉ«dhDƒ°ùe ‹ƒJ øe äGƒæ°S IóY

 »HGƒLh  ..zÚÄ£fl Éæch  ..π°ûØdG  Éæ©«ªL  ∂d

 ¥ôØd  ìÉéædG  ..»MÉ‚  ¢ù«d  ìÉéædG  :ºFGódG

 ¢UôØdG ô¶àæj ¿Éc ∫hDƒ°ùe πµd ìÉéædG ..πª©dG

 ..º¡H Éæ≤Kh …òdG ÜÉÑ°ûdG ±’C’ ìÉéædG ..Ò«¨à∏d

.á≤ãdG Qób ≈∏Y º¡fCG Éæd GƒàÑKCGh

 kÉeÉY  15  ``dG  øe  Éæª∏©J  GPÉe  :ƒg  ∫GDƒ°ùdGh

?á«°VÉŸG

 ..ácôHh ..ÒNh ..á©æeh ..Iƒb OÉ–’G ¿CG  âª∏©J

 ¬jóØfh ¬«ªëf ¿CG óH’ …òdG º¶YC’G RÉ‚E’G ¬fCGh

 á«∏ëŸG äÉ°ù°SDƒŸG ¢ùaÉæàJ ób ..kÉ©«ªL ¬«∏¨fh

 ..äGQÉeE’G ÒÑµdG Éæà«H ≈≤Ñj øµdh – ÒN Gògh –
 á∏«°UC’G  Éæàjƒgh  ..äGQÉeE’G  º«¶©dG  ÉæfGƒæYh

 ìhQ »g kÉ©«ªL Éæcô– »àdG ìhôdGh ..äGQÉeE’G

 ’ƒdh  ..äGQÉeE’G  ádhO  ¿É«c  πµ°ûJ  »àdG  OÉ–’G

 √òg ’ƒdh ..É¡°†©H ™e ¥ôØdG πª©J ⁄ ìhôdG √òg

 ∞jöûàd QÉ¡ædÉH π«∏dG ÉæHÉÑ°T π°UGƒj ⁄ ìhôdG

 äÉ«ë°†àdG ¿ƒµJ ⁄ ìhôdG √òg ’ƒdh ..äGQÉeE’G

 Ö©°ûd  äGRÉ‚EG  ≥«≤ëàd  kÉ«eƒj  É¡JógÉ°T  »àdG

.äGQÉeE’G

 ºgCG  óMCG  ¿CÉH  kÉ°†jCG  kÉeÉY  15  ``dG  ‘  Éæª∏©J

 ΩGÎMG  ..¿É°ùfE’ÉH  ÉæeÉªàgG  ƒg  ÉæMÉ‚  QGöSCG

 ¥ƒ≤M  ßØM  ..AÉL  …CG  øeh  ¿Éc  kÉjCG  ..¿É°ùfE’G

 π°†aC’G Ωó≤«d ¿É°ùfE’G õ«Ø– ..É¡fƒ°Uh ¿É°ùfE’G

 .¿É°ùfEÓd  áÁôc  IÉ«M  ÒaƒJ  ..ÈcC’ÉH  º∏ë«dh

 ..QGôªà°S’G  ÉfOQCG  GPEG  º«≤dG  √òg  »ªëf ¿CG  sóH  ’

 ..ádGó©dGh ..ΩGÎM’Gh ..¢ûjÉ©àdGh ..íeÉ°ùàdG º«b

 »àdG  »g º«≤dG  √òg ..™«ªé∏d áÁôµdG  IÉ«◊Gh

 kÉeÉY Ú°ùªî∏d á«ªæàdG áeƒÁO ≈∏Y ßaÉëà°S

 ..ájƒªæJ  ™jQÉ°ûe  ájCG  øe  ºgCG  º«≤dG  ..á∏Ñ≤ŸG

 ™«£à°ùj ødh ..™jQÉ°ûŸG ™æ°üj …òdG ƒg ¿É°ùfE’G

 É¡jód â°ù«d ádhO ‘ äGõéæe ≥«≤– ¿É°ùfE’G

.É¡«ª–h É¡¶Ø– áî°SGQ á«fÉ°ùfEG º«b áeƒ¶æe

 ìÉéædG ¿CG ..á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ kÉ°†jCG Éæª∏©J

 OóY  ‘  ’h  IõéæŸG  ™jQÉ°ûŸG  OóY  ‘  ¢ù«d

 OQGƒŸG  ºéM  ‘  ’h  ..á≤≤ëŸG  äGöTDƒŸG

 ÉfôcòJ ¿CG  ..¢SÉædG  É°VQ ‘ ìÉéædG ..IOƒ°UôŸG

 ‘ ƒg ìÉéædG ..ÒÿÉH øWƒdG Éfôcòjh ∫É«LC’G

 á«æWƒdG ÉæJÉ«dhDƒ°ùÃ ΩÉ«≤dGh ..áfÉeCÉH áfÉeC’G AGOCG

 ¢ù«FQh  øWƒdGh  ˆG  ΩÉeCG  á«dhDƒ°ùe  ..á«dhDƒ°ùÃ

.ádhódG

 πª©dÉH áÄ«∏e ..á©jöS ..á∏«ªL äôe kÉeÉY 15

 AGQƒ∏d âØà∏f ⁄h OOÎf ⁄h ∞≤f ⁄ ..RÉ‚E’Gh

 ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  »NCG  ájDhQ  òØæf  øëfh

.√ÉYQh ˆG ¬¶ØM ,ádhódG ¢ù«FQ

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG »NCG É¡«a ¿Éc kÉeÉY 15

 ÉŸ √’ƒd ..óFÉ≤dGh ºYGódGh ≥«aôdGh ≥jó°üdG º©f

 √ò¡H  Éæeó≤J  ÉŸh  ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  âë‚

 ¬ªYOh ..¬JÒ°üHh ..¬àjDhQh ..¬àªµM ’ƒd ..áYöùdG

 ÉfOÉ–G  π°Uh  ÉŸ  OÉ–’G  áeƒµ◊  OhófiÓdG

.kÉ«ŸÉY π°†aC’Gh í‚C’G ¿É«µdG ¿ƒµ«d Ωƒ«dG

 ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG »NCG ™e É¡«a â∏ªY kÉeÉY 15

 ÓªM ..óMGh ≥jôØc ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG »NCGh

 É©aQh  ..áeƒµ◊G  ‘  º¶YC’G  äÉ«dhDƒ°ùŸG  É¡«a

 Ó°UGhh πª©dG ¥ôa É©HÉJh ..äGQÉeE’G ádhódG ¢SCGQ

 øe ôµ°ûdG  πc  Éª¡∏a  ..π∏e  hCG  π∏c  ¿hO  AÉ£©dG

.∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏éŸh ..äGQÉeE’G Ö©°T

 ..øWƒ∏d  Ú°ü∏îŸG  ÉæJÉHÉ°Th  ÉæHÉÑ°T  πµdh

 ¿ƒµJ  ¿C’  Ú©∏£àŸG  ..IOÉ«≤dG  ∫ƒM  ÚØà∏ŸG

 ºcÉYQ ..ˆG ºµ¶ØM ∫ƒ≤f ∫hC’G õcôŸG ‘ ºgOÓH

 kÉeÉY 50 ÉæeÉeCGh ..ºµæWh áeóÿ ˆG ºµ≤ahh ..ˆG

 º¶YCG  πÑ≤à°ùe ƒëf ÉfOÓH É¡«a »°†“ IójóL

.¤É©J ˆG ¿PEÉH πªLCGh

 ..IójóL AÉeOh ..áØYÉ°†e kGOƒ¡L Ö∏£àj ΩOÉ≤dG

.ÉgÉØch ÉgÉYQh ÉæàdhO ˆG ßØM

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh

Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ºcƒNCG 

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

»HO

 15 `dG iôcòdG »a äGQÉeE’G Ö©°ûd ó°TGQ øH óªëe ádÉ°SQ

ádhódG áeƒµM á°SÉFQ √ƒª°S »dƒàd

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14634 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 4 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

Ö©°T ó©°SC’ º¡∏ªdG óFÉ≤dG .. ó°TGQ øH óªëe

 ó«ªM ˆGóÑY ∫OÉY:º∏≤H

»JGQÉeEG åMÉHh ÖJÉc 

äGQÉeE’G AÉHOCGh ÜÉ qà oc OÉ–G ƒ°†Y

 ¬àjô≤ÑY øe ¢†©H ∂«aGôLƒØfE’G Gòg »a

... ¬YGóHEGh

 ≈∏Y Éæ∏ªY

 ájDhQ ≥«≤ëJ

 ¢ù«FQ »NCG

 ¬¶ØM ádhódG

 ..¬∏dG

 Éæ©°Sh ÉædòHh

 áeóîd

 Ö©°T

OÉëJ’G

 ≥jó°üdG º©f ójGR øH óªëe ï«°ûdG »NCG É¡«a ¿Éc k ÉeÉY  15
óFÉ≤dGh ºYGódGh ≥«aôdGh

 íÑ°UCGh ..áeƒµëdG »a »é«JGôà°S’G §«£îàdG ÇOÉÑe Éæî s°SQ

É¡JÉ°ù°SDƒe »a áaÉ≤K ¢ùaÉæàdGh õ«ªàdG

 kGô°TDƒe 121 »a k É«ªdÉY ≈dhC’G äGQÉeE’G ¿ƒµàd Éæà«°ùaÉæJ ÉfR qõY

ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a

 ΩÉ¶ædG IAÉØch ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S »a k É«HôY ≈dhC’G ádhódG øëf

»FÉ°†≤dG

 …òdG º¶YC’G RÉéfE’G ¬fCGh ácôHh ô«Nh Iƒb OÉëJ’G ¿CG âª∏©J

  ¬jóØfh ¬«ªëf ¿CG óH’
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اأبوظبي ـ الوحدة:

ال�سينمائي«يف  »الع���ن  مهرجان  اأعلن 

دورت���ه الثالثة، الذي يق���ام حتت رعاية 

مع���ايل ال�سي���خ �سلطان ب���ن طحنون اآل 

نهي���ان ع�سو املجل����س التنفيذي لإمارة 

اأبوظب���ي، يف الف���رة ب���ن 23 وت�ستمر 

حتى 27 من يناير اجل���اري، عن اختيار 

27 فيلمًا للم�ساركة يف م�سابقتي ال�سقر 

لأف���ام »املقيمن« واأف���ام »الطلبة«، 

والت���ي ت�سم باقة متنوعة م���ن الأعمال 

ال�سينمائية املتمي���زة، والتي توؤكد نهج 

انطاقته  وا�ستمراريته من���ذ  املهرج���ان 

اإ�سعاع ثقايف  باعتب���اره مبثابة مرك���ز 

وفني وتعليمي، وتوجهه يف دعم �سينما 

ال�سباب واجليل اجلديد من �سناع »الفن 

ال�سابع«، ليكون مبثاب���ة املن�سة الأبرز 

لعر����س اإبداعاتهم واأفامهم عرب �سا�سات 

»العني ال�سينمائي«.

وقد مت اختي���ار الأفام الت���ي �ستعر�س 

يف �ست���ار �سينما ب���وادي مول يف مدينة 

يناي���ر  و26  و25   24 بتاري���خ  الع���ن 

للتناف�س فيم���ا بينها على جائزة ال�سقر 

لأفام »املقيمن«، وتتنوع ق�س�سها بن 

والكوميدية،  واخليالية  والإثارة  الدرامية 

والتي تتيح جلمي���ع اجلن�سيات ال�سراك 

فيها ب�رشط اأن يك���ون املخرجن العرب 

والأجان���ب م���ن املقيم���ن يف الإمارات، 

وتقت�رش عل���ى الأفام الق�س���رة، والتي 

تنوعت بن الأمريكية والهندية وامل�رشية 

يف  وتواف���رت  والعراقي���ة،  والأردني���ة 

وعنا�رشها  واملتنوعة  املتفردة  ق�س�سها 

الفني���ة الإخراجية ����رشوط قبولها، وهي 

»الوجب���ة الأخ���رة« للمخ���رج الهندي 

اأوج�ستن، و»الرج���ل الرائع«  �سا�س���ن 

للمخ���رج الهندي روي�ست���ون فرناندي�س، 

و»امراأة �سمراء عل���ى الطريق« للمخرج 

 »19C امل�رشي حممود حممود، و»غرفة

للمخرج الأردين لي���ث الرحمي، و»فينج 

�س���وي« للمخرج امل����رشي حممد فرج، 

و»����رشاب« للمخرج العراقي جا�سم عبد 

ال�سابع والع�رشين  اهلل التميم���ي، و»يف 

من مايو لهذا الع���ام« للمخرج امل�رشي 

م�سطفى مراد، و»10« للمخرج امل�رشي 

حممد �سمر، و»تاألق ابتدائي« للمخرج 

الأمركي ليو ووجن، و»ع�رشة« للمخرج 

امل�رشي يو�سف فري�سكا.

ال�سينمائي«�سمن  »الع���ن  اختار  فيما 

م�سابق���ة »ال�سقر لأف���ام الطلبة«، 17 

فيلمًا، وهي جمموعة اأف���ام منتقاة من 

�سنع طاب املدار�س من املواهب اجلديدة، 

والتي �ستنقل امل�ساهد اإىل عوامل خمتلفة، 

مليئة بالإثارة واملغامرة واجلدية، حيث 

تعمل ه���ذه امل�سابقة عل���ى خلق وعي 

وحراك �سينمائي ل���دى الأجيال القادمة 

ال�سينما  لنخراطه���م يف �سناعة  متهيداً 

ون����رش ثقافة وحب �سناع���ة الأفام، من 

اأبرزها: »األبوم �سور« للمخرج علي لري، 

و»طفل يف داخلك« للمخرج اأحمد حممد 

للمخرج  الف�سائية«  املازم، و»ال�سياحة 

حمد الأمري، و»غ���ر متوقع« للمخرج 

�سلطان عبد اهلل و»اأمل« للمخرجة نورة 

حمادة، و»م�ستوى اأعلى« للمخرج اأحمد 

العل���ي و»�سنع لعب���ة فيديو« للمخرج 

عبد اهلل عبيد و»�سناعة مكينة الرعب« 

للمخرج عمرو لقم���ان«، و»املجبو�س« 

الرميث���ي، و»ثروب«  اأحم���د  للمخ���رج 

للمخرج �سلطان خمي�س، و»قفزة الف�ساء« 

للمخرج عدنان وجيه العجمي، و»ريحة 

اأبوي« للمخرجة فوزية حممد، و»2020 

احلجر ال�سحي« للمخرجة فاطمة جا�سم 

فامرزي، و»املري�س 31« للمخرج هزاع 

املن�سوري، و»عاملي اخلا�س« للمخرجة 

خديجة اليعقوبي، و»ذا بوك�س« للمخرج 

عمر الطاهر، و»�سوك���ة« للمخرجة دانة 

املراغي.

يذك���ر اأن »الع���ن ال�سينمائي«ي�سم يف 

دورته الثالث���ة 6 م�سابقات و13 جائزة، 

ب���ن »ال�سق���ر  تتن���وع م�سابقات���ه  اإذ 

الق�س���ر« و»ال�سقر اخلليجي  الإماراتي 

لأف���ام  والق�سر«و»ال�سق���ر  الطوي���ل 

الطلبة«و»ال�سق���ر لأف���ام املقيم���ن«، 

وم�سابق���ة »ا�سن���ع فيلم���ك يف زم���ن 

الثالث���ة  بال���دورة  كورونا«اخلا�س���ة 

للمهرجان.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الثنن 4 يناير 2021 �� الع�دد 14634 
اأخبارالوطن

ال�سارقة ـ وام:

احتل���ت جامعة ال�سارقة املرتب���ة الثانية على 

م�ست���وى دولة الإم���ارات يف جم���ال تخ�س�س 

الهند�سة والتكنولوجيا بعد اأن جاء ترتيبها يف 

املرك���ز 479 عامليا، وذلك طبقا لأحدث النتائج 

التي اأعلنتها موؤ�س�س���ة التاميز للتعليم العايل 

الدولية لعام 2021، واملتعلقة بت�سنيف التاميز 

للمو�سوعات العلمية.

واأعرب الدكتور اأحمد ال�سماع عميد كلية الهند�سة 

عن فخ���ره بح�سول اجلامعة على املركز الثاين 

عل���ى م�ستوى الدول���ة يف تخ�س����س الهند�سة 

والتكنولوجيا، مهنئا اجلامعة والكلية واأع�ساء 

الهيئ���ة التدري�سية على ه���ذا التميز الفريد من 

نوعه.. مثمنا الدع���م امل�ستمر والكبر من اإدارة 

اجلامعة ملنظومة البحث العلمي .

وقال اإن هذا الإجناز ي�ساف اإىل اإجنازات اجلامعة 

امل�ستم���رة وخا�سة يف جم���ال البحث العلمي، 

ومن املوؤك���د اأن احلفاظ على مثل هذه املعاير 

على م�ست���وى تخ�س�س���ات الهند�س���ة �سيدعم 

الت�سنيف العاملي للجامعة.

واأ�ساف اأن ت�سنيف اجلامعة جاء وفقا لاإنتاج 

البحثي املتاأت���ى من 296 جمموعة مو�سوعات 

م���ن اأ�سل 482 جمموعة من جمموعات ت�سنيف 

التاميز، ومبا جمموعه 796 مو�سوعا متخ�س�سا 

من اأ�سل 6200 مو�سوع حمتمل من مو�سوعات 

ت�سنيف تاميز.

واأ�سار ال�سم���اع اإىل قوة ال���كادر الأكادميي يف 

كلية الهند�س���ة، حيث ان�سم موؤخ���را عدد كبر 

م���ن اأع�ساء هيئة التدري����س بالكلية اإىل قائمة 

اأف�سل 2% من العلم���اء والباحثن التي حتظى 

اأبحاثه���م العلمية باأعلى ن�سبة م���ن الإ�سارات 

وال�ست�سهادات املرجعية على امل�ستوى العاملي 

للع���ام 2019، وفق���ا لنتائ���ج ت�سنيف جامعة 

�ستانفورد الأمريكية.

م���ن جانبه اأك���د الدكتور حمم���د معالج بق�سم 

الهند�س���ة املدنية والبيئي���ة يف كلية الهند�سة، 

اأن الكلي���ة ا�ستفادت من دع���م اجلامعة الكبر 

للبحث العلم���ي من خال معاهده���ا البحثية 

ومراكز وخمت���ربات البحوث اإ�سافة اإىل التمويل 

املقدم للمجموعات وامل�ساريع البحثية وطاب 

الدرا�سات العلي���ا واجلامعية والتعاون الدويل، 

لفت���ا اإىل اأن هذا الدعم اأدى اإىل زيادة كبرة يف 

الأن�سط���ة البحثية التي ترجم���ت اإىل من�سورات 

قيمة يف جمات مرموقة، كما يت�سح من قاعدة 

بيانات Scopus لزيادة تعزيز البحث العلمي 

يف الهند�سة والتكنولوجيا، مبا يف ذلك الأبحاث 

متعددة التخ�س�سات.

جامعة ال�سارقة الثانية على 

م�ستوى الدولة في مجال تخ�س�ص 

الهند�سة والتكنولوجيا
»العين ال�سينمائي 3«..يعلن م�سابقتي اأفالم 

»المقيمين« و»الطلبة«

الفجرية ـ وام:

اأ�سدر املكتب الإعامي حلكومة الفجرة 

" تق���ومي الدرور" للعام 2021 يف خطوة 
تهدف اإىل اإحياء الراث الإماراتي وت�سليط 

ال�س���وء على التقومي الفلكي القدمي الذي 

ما ي���زال يعمل به لدى املزارعن واأهايل 

البحر يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وي�ستعر����س تقومي ال���درور تق�سيم اأيام 

ال�سن���ة ب�سكل ع����رشي اإىل /36/ ق�سمًا، 

كل ق�س���م يتاألف من ع����رشة اأيام تعرف 

"بالّدر" ويب���داأ هذا احل�ساب بطلوع جنم 

�سهي���ل عند منت�سف �سه���ر اأغ�سط�س من 

كل عام حي���ث يعرف كل ّدر باملجموعة 

الع�رشية التي ينتمي اإليها.

ومت توزيع تقومي ال���درور - الذي اأ�رشف 

عل���ى تقدمي���ه �سع���ادة نا����رش حممد 

اليماحي - على معظم الدوائر احلكومية 

اإمارة الفجرة  املحلية والحتادي���ة يف 

يف اإطار املحافظة عل���ى الإرث الثقايف 

والجتماعي الإماراتي، ونقله اإىل اأو�ساط 

الأجي���ال ال�ساب���ة ليتعرفوا عل���ى اأهم 

البتكارات الفلكية التي اأبدعها اأجدادهم 

�سابقًا.

المكتب الإعالمي 

لحكومة الفجيرة 

ي�سدر »تقويم 

الدرور« للعام 2021

دبي ـ وام :

اأك���د معايل عمر ب���ن �سلطان العلم���اء وزير 

دولة للذكاء ال�سطناع���ي والقت�ساد الرقمي 

وتطبيق���ات العمل عن بع���د ، رئي�س جمل�س 

اإدارة املدر�سة الرقمية، اأهمية تعزيز ال�رشاكات 

ال�سراتيجية العاملية مع خمتلف املوؤ�س�سات 

واملنظم���ات الدولية ذات الأه���داف امل�سركة 

لارتق���اء بدور مبادرة املدر�س���ة الرقمية يف 

توف���ر فر�س التعليم لأكرب ع���دد من الأطفال 

والط���اب حول الع���امل با�ستخ���دام احللول 

املبتكرة القائمة عل���ى توظيف التكنولوجيا 

احلديث���ة، مبا ي�سه���م بدعم م�س���رة التنمية 

وتوفر م�ستقبل اأف�سل لاأجيال القادمة يقوم 

على تطوي���ر التعليم والتعل���م، وخا�سة يف 

املجتمعات الأقل حظا.

ج���اء ذل���ك، خ���ال م�ساركت���ه يف اجتماع 

جمل����س اإدارة مب���ادرة "املدر�س���ة الرقمية"، 

اإح���دى مبادرات حمم���د بن را�س���د اآل مكتوم 

العاملي���ة، والذي �سهد اعتم���اد ت�سكيل خم�س 

فرق عمل تخ�س�سية لتحقيق اأهداف املدر�سة 

الرقمي���ة وتوفر الفر����س للطلبة من خمتلف 

فئ���ات املجتم���ع؛ وخا�س���ة ال�رشائ���ح الأقل 

حظا، للو�سول اإىل م�س���ادر تعليمية موثوقة 

بال�ستفادة من التكنولوجيا.

ح�رش الجتماع كلٌّ م���ن �سعادة الدكتور عبد 

اهلل الكرم، رئي����س جمل�س املديرين مدير عام 

هيئة املعرف���ة والتنمي���ة الب�رشية يف دبي، 

و�سعادة الدكتور حممد عتيق الفاحي، الأمن 

العام لهيئة الهال الأحمر الإماراتي، و�سعادة 

الدكتور طارق حممد القرق، الرئي�س التنفيذي 

لدبي العطاء وع�سو جمل�س اإدارتها، والدكتور 

حمم���د قا�س���م، ا�ست�ساري مبوؤ�س�س���ة الكويت 

للتق���دم العلمي، والأ�ست���اذ امل�ساعد يف كلية 

الدرا�س���ات التكنولوجي���ة يف الكويت �سابقا، 

والدكتور وليد اآل علي املن�سق العام مل�رشوع 

املدر�س���ة الرقمية يف موؤ�س�سة مبادرات حممد 

بن را�سد اآل مكتوم العاملية.

وناق�س امل�ساركون يف الجتماع خطط واآليات 

عم���ل مب���ادرة املدر�س���ة الرقمي���ة للمرحلة 

املقبل���ة، ومت ا�ستعرا����س اآخ���ر م�ستج���دات 

املب���ادرة و�سر عملها والتق���دم الذي حققته 

من���ذ انطاقها، ومذك���رات التفاه���م التي مت 

توقيعها حتى تاريخه، وحتديثات م�ساريعها 

التجريبي���ة واخلطط امل�ستقبلي���ة، ومناق�سة 

ال����رشاكات وخمتلف مهام اللج���ان املعنية 

بتنفيذ املبادرة.

وت�سم���ل فرق العم���ل التخ�س�سي���ة التي اأقر 

الجتماع ت�سكيلها كًا من جلنة ال�سراتيجية 

برئا�س���ة �سع���ادة ه���دى الها�سم���ي رئي����س 

ال�سراتيجي���ة والبت���كار احلكومي حلكومة 

دول���ة الإمارات، وجلن���ة العملي���ات برئا�سة 

�سعادة الدكتور حممد عتيق الفاحي، وجلنة 

التعلي���م والعتماد، برئا�س���ة �سعادة الدكتور 

عبداهلل الك���رم، وجلن���ة ال����رشاكات برئا�سة 

�سع���ادة الدكتور طارق حمم���د القرق، وجلنة 

التكنولوجي���ا برئا�سة الدكت���ور حممد قا�سم، 

والت���ي �ستتوىل معًا تطوي���ر العمل التعليمي 

الرقمي وتتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف 

ال�سراتيجي���ة للمب���ادرة الأوىل م���ن نوعها 

عربي���ًا التي تعم���ل على دع���م توفر تعليم 

�سامل للطاب عن ُبعد بالعتماد على احللول 

التكنولوجية.

وق���ال مع���ايل عمر ب���ن �سلط���ان العلماء - 

خ���ال الجتم���اع - اإن التط���ورات النوعية 

التعلم  التكنولوجي���ا جتع���ل  يف قطاع���ات 

الرقم���ي من اأهم واأ�رشع الو�سائل للو�سول اإىل 

الطاب واملتعلم���ن يف خمتلف املجتمعات، 

وتع���زز فعالية الو�سائ���ل التعليمية املتاحة 

وم�سادره���ا با�ستخ���دام احلل���ول الرقمي���ة، 

وتوظف اإمكان���ات البيانات املفتوحة، وتفتح 

اآفاق���ًا معرفية جديدة، م�س���را اإىل اأن الفر�سة 

متاح���ة الآن لا�ستفادة من حت���ولت اأمناط 

التعلم املدر�سي الت���ي ت�سارعت خال العام 

2020 والبناء عليها.

واأكد معاليه اأهمية تطوير املهارات واملعارف 

والقدرات املتقدمة لأجيال امل�ستقبل، وحتويل 

التحدي���ات اإىل فر�س من خ���ال ت�سافر كافة 

اجلهود، وال�ستف���ادة من التج���ارب العاملية 

واأحدث ما تو�سلت اإليه املعرفة الإن�سانية عرب 

تطوي���ر مبادرات عاملية داعم���ة لتوفر فر�س 

التعليم والتنمية يف كافة املجتمعات.

وناق�س املجل����س عقد ال�رشاكات ال�سراتيجية 

م���ع املنظم���ات الدولي���ة، ووزارات التعليم، 

وموؤ�س�سات العمل اخل���ري والإن�ساين، اإ�سافة 

اإىل التعاون مع مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية 

لل����رشكات العاملية لدعم م�ستهدفات املدر�سة 

الرقمي���ة، وتو�سيع دائ���رة اجله���ات الداعمة 

لتنفيذه���ا على اأو�سع نطاق �سمن اإطار حتالف 

م�ستقبل التعلم الرقمي.

ونّوه املجل�س بالدور املهم لاإعام يف تعريف 

اجلمه���ور، يف املنطق���ة والع���امل، باملبادرات 

املبتكرة مثل مبادرة املدر�سة الرقمية، وبكيفية 

ال�ستفادة منها على م�ستويات التعلم الذاتي، 

والتعلم امل�ستمر، ودع���م املنظومة التعليمية 

ككل بالعتماد على احللول الرقمية والتقنيات 

التعليمية اجلديدة مثل التلعيب يف التعليم.

واأك���د �سعادة الدكت���ور عبد اهلل الك���رم، اأن ما 

مييز مب���ادرة املدر�سة الرقمية ه���و تركيزها 

على التعليم وا�ستخ���دام التكنولوجيا ب�سكل 

مبتكر لدعم العملية التعليمية ون�رش املعرفة 

التي ت�س���كل اأ�سا�س اقت�سادات امل�ستقبل، لفتًا 

اإىل اأن فريق التعلي���م �سمن املبادرة �سي�رشف 

عل���ى تطوير جتربة تعليمي���ة مميزة تنعك�س 

اإيجابًا على تطوير املهارات والقدرات املعرفية 

لاأطفال واملتعلمن.

م���ن جهته، اأكد �سع���ادة الدكتور حممد عتيق 

الفاحي، اأن دولة الإمارات متتلك خربة عملية 

ولوج�ستية را�سخة يف تنفيذ م�ساريع اإن�سانية 

القت�سادية  التنمية  عاملية امل�ستوى تدع���م 

والجتماعي���ة والب�رشية كم����رشوع املدر�سة 

الرقمية، م�سراً اإىل امل�ستوى النوعي للتعاون 

الدولية واملوؤ�س�سات احلكومية  مع املنظمات 

املعنية بتنفيذ مبادرات من هذا امل�ستوى.

من ناحيت���ه قال �سعادة الدكتور طارق حممد 

الق���رق، اإن جلنة ال����رشاكات �سم���ن مبادرة 

"املدر�سة الرقمي���ة" �ستعمل على و�سع خطة 
متكاملة لل�رشاكات الدولية وتن�سيق التعاون 

ال���دويل والتعري���ف باملب���ادرة عامليًا عرب 

املنظمات الدولية واحلكومات ملا فيه حتقيق 

روؤية واأهداف مبادرة املدر�سة الرقمية...

مجل�ص اإدارة »المدر�سة الرقمية« يبحث بناء �سراكات ا�ستراتيجية 

دولية توظف التكنولوجيا في خدمة التعليم

اأهداف  لتحقيق  فرق عمل تخ�ص�صية  ت�صكيل خم�س 

المدر�صة الرقمية عالمياً 

�صراكات لجعل التعليم في متناول اأكبر 

عدد من الأطفال والطالب 

تطوير التعليم الرقمي بما يحقق الأهداف ال�صتراتيجية للمبادرة الأولى من نوعها عربياً 

ال�سارقة ـ وام:

تراأ�ستها  درا�س���ة م�سرك���ة  ر�س���دت 

اجلامعة الأمركية يف ال�سارقة حدوث 

حت�سن يف ج���ودة الهواء يف الإمارات 

خال ال�سن���وات الأخرة، حيث تناول 

البحث الذي ا�ستمر عامن، درا�سة اآثار 

العوام���ل اجلوية على ج���ودة الهواء 

وحتليله���ا يف موقع���ن بالقرب من 

مطاري اأبوظبي ودبي الدولين.

و اأظهرت النتائ���ج الرئي�سية للدرا�سة 

اجل�سيم���ات  ن�سب���ة  يف  انخفا�س���ًا 

املر�سبة ال�سغرة يف دولة الإمارات 

يف عام 2017 مقارنة بعام 2016 .

وقال الدكت���ور يحيى ال�سي���د، اأ�ستاذ 

البيئية  والعلوم  والكيمي���اء  الأحياء 

يف اجلامع���ة الأمركي���ة يف ال�سارقة 

الذي �سارك يف قيادة هذه الدرا�سة اإن 

ه���ذا النخفا�س ي�سر اإىل حت�سن كبر 

يف جودة الهواء يف ال�سنوات الأخرة 

ب�سبب القوانن احلكومية وم�رشوعات 

وزيادة  الأخ���رة  ال�سحب  ا�ستمط���ار 

املطر و ميكن اأن يك���ون للغبار تاأثر 

كبر يف البيئات ال�سحراوية ، و يقيم 

هذا البحث جودة البيئة يف املنطقة، 

التي ي�سكل التعر�س للغبار فيها جزءاً 

من احلياة اليومية .

ولفت اىل وجود نق����س يف البيانات 

الغبار وتكوينه  اأمناط  املتوفرة حول 

يف منطق���ة اخلليج وم���ن املتوقع اأن 

يك���ون هن���اك للتعر�س طوي���ل الأمد 

للعوا�سف الرابية تاأثر على حياتنا 

اليومي���ة وعل���ى عملياتن���ا، وله���ذا 

ال�سب���ب نحتاج اإىل مراقب���ة اأمناطها 

وخ�سائ�سها الدورية.

واأ�ساف انه عل���ى �سبيل املثال توؤدي 

العوا�س���ف الرابي���ة اإىل انخفا����س 

الروؤية مما يحد من الطران، ويت�سبب 

يف م�س���اكل ميكانيكي���ة لل�سي���ارات 

وحمركات الطائرات عاوة على ذلك، 

فاإن جزيئات الغبار لديها القدرة على 

التاأثر عل���ى ال�سح���ة العامة لأنها 

ميك���ن اأن تدخل ب�سهول���ة اإىل اجلهاز 

التنف�سي وتوؤثر على القلب والرئتن .

و توف���ر الدرا�سة بيانات جديدة حول 

املناخ املو�سمي والزمني، التي ميكن 

اأن ت�ساعد املنظمن وامل�رشعن على 

اعتم���اد تدابر ميك���ن اأن تخفف من 

تاأثر الغبار والعوا�سف الرملية على 

الطران وال�سحة العامة.

و يقول الدكتور �سفيان كنعان، اأ�ستاذ 

البيئية  والعلوم  والكيمي���اء  الأحياء 

يف اجلامع���ة الأمركي���ة يف ال�سارقة 

ال���ذي �س���ارك يف قي���ادة البحث انه 

التف�سيل���ي لتلوث  ميك���ن للتقيي���م 

الغبار وتركيز املع���ادن اأن يحل /اأو 

حت���ى يلغي/ امل�س���اكل امليكانيكية 

املحتمل���ة يف ال�سي���ارات وحمركات 

الطائرات املرتبطة بالغبار.

يذك���ر اأن العوا�س���ف الرابية حتتوي 

عادة على رمال ال�سحراء، وهباء ملح 

البح���ر، وغبار تاآكل الربة، ومنتجات 

احراق الوقود الأحفوري ، و�سحيح اأن 

معظم املعادن املوجودة هي جزء من 

تكوين الرم���ال، اإل اأن بع�س املعادن 

الت���ي مت حتديدها بركيزات  الثقيلة 

منخف�سة ترتبط على الأرجح باأن�سطة 

�سناعي���ة وبنائي���ة اإن�سائي���ة واآلت 

ثقيلة بالقرب م���ن املحطات و ميكن 

له���ذه البيان���ات اأن تع���زز من عمل 

الوكالت البيئية خا�سة �سمن عملها 

التنظيمي.

و قام الباحثون باإن�ساء حمطات مراقبة 

تعمل عرب النرنت وجممعات للغبار 

يف موقعي البحث، ومت جمع وحتليل 

جزيئات الغبار ثم قيا�س ن�سبة تركيز 

املعادن الثقيلة املوجودة فيها داخل 

خمتربات اجلامعة، كما تناول البحث 

درا�س���ة العوامل اجلوي���ة مثل �رشعة 

الري���اح واجتاهه���ا، ودرج���ة حرارة 

الهواء، وال�سغط اجلوي، ورطوبة اجلو، 

والهطول، وال�سباب، وحمتويات الهواء 

ومت ن�رش نتائ���ج الدرا�سة يف املجلة 

البحثي���ة املرموق���ة "انفايرومينتال 

بولو�سن" /الثلوث البيئي/.

واأو�س���ت الدرا�سة باملراقبة امل�ستمرة 

للعوامل اجلوية ومعايرها يف منطقة 

اخللي���ج للتنب���وؤ بالتاأث���ر املحتمل 

امل�ستقبلية على  اجلوي���ة  للظ���روف 

جودة الهواء والطران واإدارة املطارات 

وال�سح���ة العام���ة.. ونوهت ب�رشورة 

اإ�سافية وم���ن مواقع  جمع بيان���ات 

خمتلفة ولفرات اأطول يف ظل ا�ستمرار 

عمليات التطور احل�رشي يف املنطقة.

درا�سة بحثية تر�سد تح�سناً كبيراً في 

جودة الهواء بالدولة



6 
                االثن� ٤ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٤ 

 












      
     
      


       
      

     
 
    




     


      


    
    

     









       



     


      
      "
    

      

"







      
     
    
    


    


    
 



    

     
   





    



    
     
 "   

"
    
      
     
   
     
    


      
     
    
    





 "   
   
     

    
 

"
   
   
 ""


 
   
    
      
 
    
    

    
    
  ""

     
      









      
 "    "  
     
     

 ""
    



    
  "   
     

"
 "


"
"

     


     
"

"   
     

"
     
   
     
      


    
    
      

    



   
   

      

    


     

   
   

    
    
   
      


    
     
     

   



  "   
   
  

"
      
 
    

    
  







      



      
      
 "    

 "




    





      
      
    




   


      


    



     
    







     
     
   
     
  " 


    

    

"
   "  
      

     
"

   " 


      
    
    

"
  "   

   
    


"
" 


      

"





      
     
     
    
     "

"
   ""   
    
     
     




    
     




     


    ""    
      
      "

"
"


"
 "   
    

"
     


"
      
   







 ""   
   
   
   
   


   
  
   
  
    
   
   


   

  " "

   
     
    


   
  
    
   
   
    

   



   
   
    

  
  
   

   
   
  

 



7
                االثن� ٤ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٤ 









    
    


    
      
   
   




 
    




     
     
    
     
 









     
     
  " "   


     
     
    

 
       


     









–
     
    


       



     
       
     
      





" 
     
      
     
    
   

"
  
    


   

   

    
    









 
     
    

    

     

 

     
      


     
      

    

     

      
    


      
 
     
 
      

 

        
  




    
     
    
 
    

     
     
    









  

    

  
   
  


  
     
  


     
   
 
   
    
   

  
   
    

" "

 

    

   "   
     " 
    


   
   "   "
  
    
 "   

   "   

    
    
    
  
  
   
    
     
   

    


   
   
  
      
    
   
  
  









    
"   
  
 "  
   


  
  

    
" "
    
   
    
  " " 
   
   
    
   
    


   
   
   
   
   
   
  

   

 "  " 
   
    
    
"
  
    
    
    

"
    
   
  
   
  



  
   

   
"    
   
"  
"
  


"



   
   



   



    
  
    
   
   
   
   
   "  "
   
   




   
   

  
    
  
   

   
    







      

       
    







      
     

     

      


       

     
     
     
      
      
     

     

      














    


  
    
   



  " 
    
"


  
    

   
   




 "   
   
   
    

   "
  
   

"

"
    
"   
   "
   
   

 ""


   
  

   
    "

"

   
   
   
   







    
   
     
   

 
    
   
    
   



 

   


    
     

    
  

   

  
   
    
   
  
 "  
"    
  




       
     



 "   
     

      
 

"
 "    
      



 


      












دبي-�سمري ال�سعدي:

   اجلناح امل�رصي جناح اأم الدنيا..  

قبلة �ضيوف القرية العاملية ومن 

كل اجلن�ضيات.. ل�رصاء ما يلزمهم 

من املنتجات امل�رصية املتعددة 

داخل اجلن���اح.. والكل يتنقل من 

حمل لآخر وي�ض���ري هذا ويعاين 

ذاك.. اأو حت���ى جم���رد اأخذ فكرة 

عن هذه املنتجات وامل�ضنوعات 

املعرو�ض���ة داخ���ل اجلن���اح.. اأو 

لال�ضتمتاع مبا تقدمه فرقة �ضم�س 

م�رص للفنون ال�ضعبية من لوحات 

فنية وا�ضتعرا�ضات مبهجة.

   وعن هذه املنتجات يقول اأحمد 

فوزي مدير اجلناح: "اإن منتجات 

خ���ان اخلليل���ي فاقت �ض���هرتها 

الآف���اق �ض���واء يف م����رص اأو يف 

القرية العاملية اأو يف اأي معر�س 

اأو فعالي���ة يف دول العامل.. لأنها 

منتج���ات مقلدة متام���ًا وحرفيًا 

ملا وجد م���ن الآث���ار الفرعونية 

واحل�ضارة الفرعونية التي يعرفها 

العامل كله ويعرف قيمتها.. هذه 

احل�ضارة املتفردة بني احل�ضارات 

القدمية كلها مب���ا تركته من اآثار 

الأخرى  وكنوز عجزت احل�ضارات 

اأن جتاريه���ا يف كل اأعمالها ومل 

ترك اأي ح�ضارة بقيمة وعظمة ما 

تركته وخلفته وراءها احل�ض���ارة 

امل�رصية الفرعونية لهذا اأ�ضبحت 

ح�ضارة متفردة.. وهنا يف اجلناح 

امل�رصي بالقرية العاملية يحر�س 

اجلن���اح عل���ى التعري���ف بهذه 

احل�ض���ارة اخلالدة كم���ا تتبارى 

املحالت يف عر�س منتجات خان 

اخلليلي مما يعترب عر�ض���ًا لآثار 

واأي�ضا  العظيمة  احل�ض���ارة  هذه 

لإتاحة الفر�ض���ة ل�ضيوف القرية 

العاملي���ة لإقتناء هذه املنتجات 

القيم���ة والت���ي تلق���ى رواج���ًا 

كب���راً من قبل كل اجلن�ض���يات".. 

والآن تعال���وا معنا لن�ض���تعر�س 

واملنتجات  املعرو�ض���ات  ه���ذه 

لنعرف  العار�ضني  مع  ولنتحاور 

ما يعر�ض���ونه وم���ا يقبل عليه 

�ضيوف القرية العاملية:  

التماثيل الفرعونية 

واأوراق الربدي

= زي���زو اأب���و عب���د اهلل.. يعر�س 

ويبي���ع منتجات خ���ان اخلليلي 

التي تتن���وع ما ب���ني التماثيل 

الفرعونية باأنواعها ومقا�ض���اتها 

املتع���ددة والتماثيل ال�ض���غرة 

بكل  الربدي  واأوراق  للم�ض���اهر.. 

مقا�ض���اتها وكتاباتها واللوحات 

والعلب  باأنواعه���ا..  الفرعوني���ة 

اخل�ضبية  وال�ض���واين  امل�ض���دفة 

املطعمة بال�ضدف وطاولت الرند 

امل�ض���دقة.. والإطب���اق املزخرفة 

بر�ض���ومات فرعوني���ة والإطباق 

بر�ضومات  املنقو�ضة  النحا�ض���ية 

فرعونية واآيات قراآنية.. وفناجني 

ال�ض���اي والقهوة املزينة ب�ض���ور 

كبار الفنان���ني.. والنارجيلة بكل 

مقا�ض���اتها.. وهو ي�ضارك بالقرية 

العاملية منذ عام 2011 و�ضيظل 

ي�ض���ارك يف كل مو�ضم لن القرية 

العاملية بالن�ضبة له منفذ ت�ضوقي 

عاملي كبر وله زبائن خا�ض���ني 

يه ياأتون اإليه يف كل مو�ضم.

منتجات اأ�سوان اليدوية
= الطيب احمد األأ�ضواين.. من اإدفو 

منتجات  ويبيع  يعر�س  اأ�ض���وان 

اأ�ض���وان الفرعونية وامل�ض���نوعة 

يدويا يف ور�ض���ته باأ�ضوان.. مثل 

مناذج متاثيل للم�ضاهر باأحجام 

والتماثيل  والتح���ف  خمتلف���ة.. 

خمتلفة..  مبقا�ض���ات  الفرعونية 

وقدور الفول النحا�ضية ال�ضغرة 

ةال�ض���ربتيات بكل مقا�ض���اتها.. 

والعل���ب  اخل�ض���ب  وال�ض���واين 

وطاولت الرند املطعمة بال�ضدف.. 

واملالب����س امل�رصي���ة الراثي���ة 

ال�ضعيدي وغرها.. وهو  واللب�س 

ي�ض���ارك يف القرية العاملية يف 

اجلناح امل�رصي لل�ضنة التا�ضعة 

على التوايل و�ضيظل ي�ضارك فيها 

كل عام حر�ضا على اإر�ضاء زبائنه 

الذين ياأتون اإلي���ه يف كل دورة.. 

ولأنه يح���ب كل ما تقدمه القرية 

العاملية للعار�ض���ني ول�ضيوفها 

من اأ�ض���ياء رائعة وجميلة.. واإنها 

حر�ضت على م�ضاركة دول عاملية 

كثرة بها. 

اأزياء الفن ال�سعبي والتنكري 
= م���روى ب���در.. تعر����س وتبيع 

منتج���ات م�رصي���ة تتن���وع ما 

القدمية  الفرعونية  الأزي���اء  بني 

والإك�ض�ضوارات الفرعونية املقلدة 

متاما طبق الأ�ض���ل.. واأزياء الفن 

ال�ض���عبي والتنك���ري للحف���الت 

ال�ض���عبية  واملالب�س  التنكري���ة 

واك�ض�ضواراتها واملالب�س الن�ضائية 

باأنواعه���ا.. وتق���ول ان �ض���يوف 

اجلناح من كل اجلن�ضيات يحبون 

�رصاء واقتناء معرو�ض���اتها التي 

نالت اإعجابهم.. وهي ت�ضارك يف 

القري���ة العاملية للم���رة الثانية 

و�ضتظل ت�ضارك فيها يف كل دورة 

لأنها احبتعا وت�ض���تمتع بكل ما 

فيها م���ن فعاليات فنني وثقافية 

واإنها جمعت  وت�ضوقيه..  وتراثية 

معظم دول العامل ل�ضيوفها تخت 

�ضيوفها مبا  لي�ض���تمتع  مظلتها 

تقدمه وتعر�ض���ه هذه الدول يف 

اجنحتها.  

الأطباق النحا�سية املزخرفة

= ط���ارق اأب���و �ض���امة وحمم���د 

ويبيعان  يعر�ض���ان  ح�ض���انني.. 

منتج���ات خ���ان اخلليل���ي التي 

تتنوع ما بني التماثيل الفرعونية 

املتعددة  ومقا�ض���اتها  باأنواعها 

والتماثيل ال�ض���غرة للم�ضاهر.. 

والإطب���اق  امل�ض���دفة  والعل���ب 

املزخرف���ة بر�ض���ومات فرعونية 

والإطباق النحا�ض���ية املنقو�ض���ة 

واآي���ات  فرعوني���ة  بر�ض���ومات 

ال���ربدي ب���كل  قراآني���ة.. واأوراق 

مقا�ض���اتها وكتاباتها واللوحات 

الفرعوني���ة باأنواعها والنارجيلة 

بكل مقا�ض���اتها.. وهما ي�ضاركان 

بالقرية العاملية منذ عام 2010 

و�ضيظالن ي�ضاركان يف كل مو�ضم 

لنهم���ا يحبان القري���ة العاملية 

وي�ضتمتعا بكل فعالياتها ال�ضيقة 

كم���ا اأنه���ا منفذ ت�ض���وقي كبر 

بالن�ضبة لهما.

 العطور والزيوت العطرية
= حمم���ود كمال.. ال���ذي يعر�س 

ويبيع العطور الطبيعية والزيوت 

العطرية ب���كل روائحها واأنواعها, 

وكذلك معط���رات الفرا�س والبيت 

روائحها,  ب���كل  عام���ة  ب�ض���فة 

واأي�ض���ا كل اأنواع البخور واللبان 

بروائح خمتلفة  املعطر  العماين 

وكل معرو�ضاته �ضناعة م�رصية 

خال�ض���ة.. وهو ي�ض���ارك بالقرية 

باجلن���اح  كعار����س  العاملي���ة 

امل�رصي للمرة الرابعة و�ض���بظل 

م���ن  مو�ض���م  كل  يف  ي�ض���ارك 

موا�ض���مها.. واأن معرو�ضاته تنال 

ر�ض���ا ال�ض���يوف ويقبلون عليها 

من كل اجلن�ض���يات مما ي�ضجعه 

على اإ�ضتمرار امل�ضاركة يف القرية 

اأي�ضا بكل  العاملية ولأنه يحبها 

ما فيها من فعاليات تر�ض���ي كل 

�ض���يوفها  وان  العمرية  ال�رصائح 

يقبلون عليها بكل حب ومتعة.

  الأع�ساب الطبيعية باأنواعها

= مديحة فاروق.. تعر�س وتبيع 

كل اأنواع الكرميات الطبيعية لكل 

م���ا يحتاجه اجل�ض���م ولكل جزء 

فيه, واأي�ض���ا كل اأن���واع الزيوت 

اخلا�ضة للب�رصة وال�ضعر وكل هذه 

الأنواع ممزوج���ة بروائح عطرية 

متعددة تر�ض���ي كل الأذواق.. كما 

لديها العديد من اأنواع الأع�ض���اب 

الطبيعية التي ت�ضتعمل يف الطب 

البديل وكل معرو�ضاتها منتجات 

م�رصية خال�ض���ة.. وهي ت�ض���ارك 

يف القرية العاملية للمرة الثانية 

ع�رص يف اجلناح امل�رصي و�ضتظل 

ت�ضارك يف املوا�ضم القادمة.

الأواين املنزلية املعدنية
= حمم���ود ال�رصبين���ي.. يعر�س 

املعدنية  املنزلية  الأواين  ويبيع 

امل�رصية ال�ض���نع واخلامة والتي 

تتنوع ما ب���ني اأطقم قدور الطبخ 

وواأواين  واللبان���ات  والقالي���ات 

الكيك باأكرث من ع�رصين ت�ضميما 

و�ض���واين الفرن واأباريق ال�ض���اي 

وامل�ض���ايف  القه���وة  ورك���وات 

الأواين  واأي�ض���ا  والك����رصولت.. 

الفخار امل�رصي  امل�ض���نوعة من 

اأواين املحا�ض���ي والطواجن  مثل 

والطاجني املغربي واأباريق ال�ضاي 

والقهوة واملاجات واملقايل.. وهو 

ي�ضارك يف القرية العاملية للمرة 

ال�ض���ابعة على التوايل و�ض���يظل 

ي�ضارك فيها لأن معرو�ضاته جتد 

اإقب���ال كبرا من �ض���يوف القرية 

ومن معظم اجلن�ضيات.    

حلويات املولد النبوي ال�سريف

= ناجي اأبو املواهب.. الذي يعر�س 

ويبيع كل اأنواع الت�ضايل امل�رصية 

مثل اللب الأ�ض���فر وب���زر القرع 

الأبي�س املحم�س وعباد ال�ضم�س 

وال�ضمام.. وحلويات املولد النبوي 

ال�رصي���ف من نوجا و�ضم�ض���مية 

وحم�ض���يه وع�ض���لية وغره���ا.. 

وي�ضارك يف القرية العاملية منذ 

عام 1999 حت���ت مظلة اجلناح 

امل�رصي و�ض���يظل ي�ض���ارك فيها 

كل عام.. وعن معرو�ض���اته يقول 

باأنها معروفة لكل العرب وكلهم 

يتمنونه���ا.. فمنهم من ا�ض���راها 

اأثن���اء زيارت���ه مل����رص ومنه���م 

م���ن تلقاها كهدايا م���ن الأقارب 

والأ�ضدقاء الذين زاروا م�رص.. وان 

الإقبال عليها يف القرية العاملية 

كثيف لن من ذاقها يحر�س دائما 

على �رصائها وتذوقها.

الع�سائر واحللويات ال�سعبية

= حازم جرب.. �ض���احب كافتريا 

اجلن���اح امل����رصي ال���ذي يقدم 

لل�ضيوف فيها كل اأنواع الع�ضائر 

الطازجة..  امل�رصية  وامل�رصوبات 

مثل املاجنو والفراولة والربتقال 

بجميع  والكوكتيالت  والفوكادو 

اأنواعها.. بالإ�ضافة اإىل للحلويات 

ال�ض���عبية مثل اأم علي واملهلبية 

والأرز باللنب وغرها.. وهو ي�ضارك 

بالقرية العاملي���ة للمرة الثالثة 

لأنه اأحبها من م�ض���اركته الأوىل 

وياأم���ل ان ي�ض���ارك يف الدورات 

القادمة لأن القرية يف راأيه مكان 

لال�ض���تمتاع للجميع وهي حدث 

وفاعلية فريدة م���ن نوعها وكل 

من ياأتي اإليها ي�ض���تمتع بكل ما 

فيها من فعاليات وت�ضوق عاملي 

ومطاع���م عاملي���ة.. وقد جمعت 

القرية كل العامل يف مكان واحد.

   ه���ذا هو اجلناح امل�رصي.. الذي 

تتالألأ فيه منتجات خان اخلليلي 

امل�ضهورة على م�ضتوى العامل كله 

والتي يتمنى كل ف���رد اأن يقتني 

بع����س منها مبا ير�ض���ي ذوقه..  

و�ضناعات  ومنتجات  معرو�ضات 

م�ضنوعة يف  خان اخلليلي الذي 

ياأمه كل من ي���زور م�رص ليختار 

هداياه لالأحباب والأ�ض���حاب من 

منتجاته.. جناح م�رص الذي اأ�ضبح 

قبلة �ضيوف القرية العاملية �ضواء 

املواطنني اأو املقيمني اأو القادمني 

م���ن دول اخلليج والدول العربية 

وذلك لثقتهم ور�ض���اهم عن هذه 

املنتجات امل�ضهورة على م�ضتوى 

العامل كل���ه.. لهذا يحر�س الكثر 

امل�رصية  ال����رصكات  من  والكثر 

على امل�ضاركة يف القرية العاملية 

عرب اجلن���اح امل�رصي ويحجزون 

اأماكنهم قبل بدء املو�ضم بفرات 

طويلة.    
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زكي ن�سيبة : محمد بن را�سد مدر�سة 

قيادية متفردة 

اأبوظبي-وام:

 قدم معايل زكي اأنور ن�ض���يبة وزير دولة اأ�ضمى 

اآيات التهاين اإىل �ض���احب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ض���د اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" مبنا�ضبة 

ذكرى مرور 15 عاما على تويل �ض���موه مقاليد 

احلكم يف دبي ورئا�ضته حلكومة دولة الإمارات.

وقال معاليه يف ت�رصيح بهذه املنا�ضبة العزيزة 

" اإن �ضاحب ال�ض���مو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم مدر�ض���ة قيادية متفردة متيزت مببادئ 

اإن�ض���انية وتنموي���ة تعتمد على اإ�ض���راتيجية 

�ضمولية اأ�ضا�ض���ها بناء الإن�ضان و�ضناعة قادة 

الغد من خالل ال�ض���تثمار يف الكوادر الوطنية 

وامل�ض���اهمة يف بناء ونه�ض���ة دبي والإمارات 

وتعزيز تناف�ض���يتها عامليا, وبات نهج �ضموه 

القيادي منارة تنهل منها الأجيال مبادئ التميز 

والإبداع للو�ض���ول اإىل املراكز الأوىل يف �ضتى 

املجالت".

واأ�ضاف معاليه : " اأن الفكر القيادي ل�ضموه عزز 

جودة احلياة يف املجتمع عرب تطوير ال�ضيا�ضات 

واخلطط احلكومية لتكون اأكرث مرونة وجاهزية 

للتعامل مع املتغرات, مبا ي�ضمن حتقيق قدرة 

اإمارة دبي التناف�ض���ية امل�ضتدامة, وبتوجيهات 

�ض���موه مت اإجناز العديد من امل�ضاريع التنموية 

ال�ض���خمة واملبادرات املتفردة التي عززت من 

مكان���ة الدولة عاملي���ًا, واأ�ض���همت يف حتقيق 

الإجنازات التي ر�ض���مت للدولة مالمح الطريق 

للو�ضول اإىل امل�ضتقبل".

وتاب���ع " لقد اأك���دت الإجنازات الت���ي حققتها 

الإم���ارات خالل عام 2020, ل �ض���يما اإطالق " 

م�ض���بار الأمل الإماراتي " ل�ضتك�ض���اف كوكب 

املريخ وت�ض���غيل حمطة براكة للطاقة النووية 

ال�ض���لمية, اأن "عام ال�ض���تعداد للخم�ضني" هو 

عام ا�ض���تثنائي يف م�ضرة التنمية وا�ضت�رصاف 

امل�ض���تقبل التي ت�ض���هدها الدول���ة يف جميع 

املجالت".

واختت���م معاليه " نحن على ثق���ة كبرة باأن 

قيادة �ض���احب ال�ضمو ال�ض���يخ حممد بن را�ضد 

اآل مكت���وم نائب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل", تقف وراء حتويل 

التحدي���ات اإىل اإجن���ازات يف العام 2020 رغم 

ال�ض���عوبات التي مرت به���ا جميع دول العامل 

ب�ضبب وباء "كورونا".
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منتجات خان الخليلي تتلألأ في جناح اأم الدنيا 
بالقرية العالمية 

ور�سة حكومة دبي: محمد بن را�سد اأر�سى 

دعائم م�سيرة متفردة

طق�س اليوم �سحو اإلى غائم جزئياً

دبي-وام:

 قال �ضعادة فهد اأحمد الرئي�ضي, املدير التنفيذي لور�ضة 

حكومة دب���ي اإننا نحتفل اليوم بالذكرى اخلام�ض���ة 

ع�رصة لتويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دب���ي "رعاه اهلل", مقاليد احلك���م يف اإمارة دبي التي 

خطت يف ظل قيادته احلكيمة وروؤيته الثاقبة خطوات 

ثابتة وواثقة على درب التميز والريادة.

وا�ض���اف يف ت�رصيح له بهذه املنا�ض���بة اإن �ض���موه 

اأر�ض���ى على مدى ال�ضنوات املا�ض���ية دعائم م�ضرة 

متفردة قوامها النه�ضة احل�ضارية والتنمية الب�رصية 

و�ضنع وا�ضت�رصاف امل�ضتقبل, تبني نهج الالم�ضتحيل 

يف حتويل التحديات اإىل فر�س للو�ض���ول اإىل مواقع 

ال�ضدارة العاملية يف خمتلف املجالت.

وق���ال: "ي�رصّفنا اأن نتقدم, باأ�ض���مى اآي���ات التهنئة 

والتربيكات من مقام �ض���احب ال�ض���مو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد اآل مكتوم, جمدّدين العهد على امل�ضي قدمًا 

على نهج هذا القائد ال�ض���تثنائي, وموؤكدين التزامنا 

املطلق بر�ضيخ البتكار وال�ضعادة والإيجابية كثقافة 

موؤ�ض�ضية ونهج حكومي واأ�ض���لوب حياة, �ضعيًا وراء 

خدم���ة املتعاملني وحتقي���ق ال�ض���عادة والرفاهية 

للمجتمع".

 اأبوظبي-وام:

 يتوقع املركز الوطني لالأر�ضاد اأن يكون الطق�س اليوم 

الثنني �ض���حوا اإىل غائم جزئيًا بوج���ه عام وغائم 

اأحيانًا على البحر واجلزر وبع�س املناطق ال�ضاحلية 

الغربية مع فر�ض���ة �ضقوط اأمطار خفيفة, ورطب لياًل 

و�ض���باح غد الثالثاء على بع����س املناطق الداخلية 

الغربية, والرياح خفيفة اإىل معتدلة ال�رصعة.

»الوطني االتحادي« 

ومن �ض���عادة الع�ضوة �ض���ذى �ضعيد 

النقبي ح���ول »اإجراءات الوزارة للحد 

من ظاهرة العمل يف فرة احلرمان«, 

فيما يوجه �ض���عادة الع�ض���و عدنان 

حمد احلمادي �ض���وؤاًل ح���ول »�رصط 

اإقامة الالعبني املحرفني يف الأندية 

الريا�ضية«, اإىل معايل عبدالرحمن بن 

حممد العوي�س وزير ال�ض���حة ووقاية 

املجتمع وزير الدولة ل�ضوؤون املجل�س 

الوطني الحتادي.

وكان املجل�س قد اأحال م�رصوع قانون 

احتادي ب�ض���اأن جم���ع التربعات يف 

جل�ضته املعقودة بتاريخ 2020/5/5 

الجتماعي���ة  ال�ض���وؤون  جلن���ة  اإىل 

والعمل وال�ض���كان وامل���وارد الب�رصية 

لدرا�ض���ته واإعداد تقرير حوله لعر�ضه 

عل���ى املجل�س, وعق���دت اللجنة لهذا 

الغر����س »15« اجتماع���ًا بح�ض���ور 

ممثلي املوؤ�ض�ض���ات واجلهات املعنية 

واأ�ضحاب اخلربة والخت�ضا�س.

ويف بند الر�ض���ائل ال�ضادرة للحكومة 

يطلع املجل�س على ر�ض���الة �ض���ادرة 

ب�ض���اأن تو�ض���يات املجل�س يف �ضاأن 

مو�ض���وع »�ضيا�ض���ة وزارة الربي���ة 

والتعلي���م يف �ض���اأن الإ����رصاف على 

املدار�س«, ور�ض���الة �ض���ادرة ب�ضاأن 

املوافقة على طلب احلكومة �ض���حب 

ب�ض���اأن  احت���ادي  قان���ون  م����رصوع 

التعاونيات.

ويف بن���د الر�ض���ائل ال���واردة يطلع 

املجل�س على ر�ضالة واردة من معايل 

عبدالرحمن ب���ن حممد العوي�س وزير 

ال�ضحة و وقاية املجتمع وزير الدولة 

الحتادي,  الوطني  املجل�س  ل�ض���وؤون 

ب�ض���اأن طلب املجل����س املوافقة على 

»ا�ض���راتيجية  مو�ض���وع  مناق�ض���ة 

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء يف 

�ض���اأن تطوير خدمات الكهرباء واملاء 

للجمهور«.

ومن املقرر اأن ي�ض���ادق املجل�س على 

م�ض���بطة اجلل�ض���ة الثالثة املعقودة 

بتاريخ 2020/12/22م.

»ال�شحة«:�شفاء 

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

املجتمع عن اأ�ضفها وخال�س تعازيها 

وموا�ضاتها لذوي املتوفني, ومتنياتها 

امل�ضابني,  العاجل جلميع  بال�ض���فاء 

مهيبة باأفراد املجتم���ع التعاون مع 

اجلهات ال�ضحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �ضمانا 

ل�ضحة و�ضالمة اجلميع.

كما اأعلنت الوزارة عن �ض���فاء 1,609 

بفرو�س  مل�ض���ابني  جدي���دة  حالت 

كورونا امل�ض���تجد »كوفي���د - 19« 

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

بعد تلقيها الرعاية ال�ض���حية الالزمة 

منذ دخولها امل�ضت�ضفى, وبذلك يكون 

 189,709 ال�ض���فاء  ح���الت  جمموع 

حالت.

»القلب الكبير«

الرامي���ة اإىل دعم جه���ود املجتمعات 

وم�ض���اعيها نح���و الرتق���اء باأنظمة 

وم�ضاعدة  والتعليم  ال�ضحية  الرعاية 

املح���دود  الدخ���ل  ذات  العائ���الت 

لتح�ضني ظروفهم احلياتية.

الكبر«  واأو�ضحت موؤ�ض�ض���ة »القلب 

اأن الدع���م امل���ادي الذي خ�ض�ض���ته 

املوؤ�ض�ضة مل�ضت�ض���فى النا�س يت�ضمن 

بكام���ل  اإ�ض���عاف جمه���زة  �ض���يارة 

امل�ضتلزمات الطبية وذلك انطالقًا من 

الإ�ض���عافية  اإدراكها لأهمية اخلدمات 

ملقدم الرعاية ال�ض���حية والتي ت�ضكل 

وفوري���ة حلالت  اأولي���ة  ا�ض���تجابة 

الطوارئ الطبية على مدار ال�ضاعة.

واأ�ض���ارت اإىل اأن الدعم ي�ض���مل اأي�ضا 

����رصاء عربة نق���ل كهربائي���ة عدمية 

النبعاث���ات ت�ض���اعد املر�ض���ى غر 

القادرين على امل�ض���ي مل�ض���افة 350 

مرا من بوابة امل�ضت�ض���فى اإىل مركز 

العيادات اخلارجية اإ�ض���افة اإىل �رصاء 

حافلتني اإ�ضافيتني لتلبية احتياجات 

النقل جلميع موظفي امل�ضت�ضفى.

ويعد امل�ضت�ض���فى الذي ُيعنى بعالج 

 600 ا�ضتيعابية تبلغ  الأطفال بطاقة 

�رصير واحداً من اأكرب امل�ضت�ضفيات يف 

منطقة ال�رصق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

وتديره موؤ�ض�ض���ة جاد اخلرية ويقع 

يف منطقة �ض���ربا اخليمة ذات الكثافة 

ال�ضكانية العالية حيث يوفر اخلدمات 

جلميع املر�ض���ى جمانًا وفق اأف�ض���ل 

الت���ي يقدمها  املمار�ض���ات العاملية 

الأطباء ذوي اخل���ربة والكوادر الطبية 

املتخ�ض�ضة.

وميتلك امل�ضت�ضفى القدرات واملوؤهالت 

الالزم���ة لتحويل���ه اإىل مرك���ز طبي 

الأطفال  بع���الج  اإقليمي متخ�ض����س 

امل�ض���ابني باأمرا�س القل���ب وتدريب 

الأطباء من الدول الأفريقية وا�ضتقبال 

الأطفال املر�ض���ى منها اإذ ميثل الدعم 

الذي قدمته املوؤ�ض�ض���ة للم�ضت�ض���فى 

خطوة نحو هذا التوجه.

واأ�ض���ارت املوؤ�ض�ضة اإىل اأنها خ�ض�ضت 

ق���درات  لتعزي���ز  درهم���ا   114,699

م�رصوع »دع���م التعليم املجتمعي« 

الذي اأطلقته موؤ�ض�ض���ة م�رص اخلر يف 

�ضبتمرب املا�ضي وي�ضتمر عامًا كاماًل 

والذي يهدف اإىل توفر فر�س تعليمية 

لالأطف���ال واليافعني وحماربة ظاهرة 

الت�رصب املدر�ضي من مرحلة التعليم 

الأ�ضا�ض���ي يف ق���رى حمافظة الأق�رص 

جنوب ال�ّضعيد.

وت�ضتهدف م�ض���اهمة »القلب الكبر« 

يف اإطار هذا امل�رصوع دعم 150 طالبًا 

وطالب���ة م���ن الفئة العمري���ة بني 6 

و14 عامًا عرب توفر الزي املدر�ض���ي 

وتغطية تكاليف الأن�ض���طة التعليمية 

والفني���ة والرفيهية اإىل جانب متويل 

ور�ضة عمل لتطوير قدرات 20 مي�رصة 

ومي�رص مبا يعزز من خمرجات م�رصوع 

التعليم املجتمعي.

قانون معا�شات 

واأ�ضار اإىل اأن جميع املعلومات اخلا�ضة 

بخدم���ات التقاع���د الع�ض���كري وطرق 

اأ�ض���بحت متوفرة عرب  احل�ضول عليها 

وجميع  لل�ض���ندوق  الإلكروين  املوقع 

قنواته الرقميةالأخرى.

واأو�ض���ح ال�ض���ندوق اأن انتق���ال قطاع 

خدم���ات التقاع���د الع�ض���كري اإليه مل 

الت�رصيعات  اأي تغي���ر يف  ي�ض���احبه 

اخلا�ضة بالقطاع ولكنه منح ال�ضندوق 

فقط م�ضوؤولية الإ�رصاف واإدارة وتطوير 

نظام العمل بحي���ث يقت�رص دوره على 

اآلية تقدمي اخلدمات وحت�ضينها واقراح 

اخلطة ال�ض���راتيجية وو�ضع ال�ضيا�ضة 

العامة بالإ�ضافة اإىل اعتماد ال�ضيا�ضات 

واللوائح والقرارات املنظمة له.

واأك���د �ض���عادة خلف عب���د اهلل رحمه 

احلم���ادي مدير عام �ض���ندوق اأبوظبي 

للتقاعد اأن اإ�ضناد قطاع خدمات التقاعد 

الع�ض���كري لل�ض���ندوق يعك�س احلر�س 

احلكومي على الهتم���ام باملتقاعدين 

بكافة فئاتهم وتقدمي خدمات تقاعدية 

الع�ض���كريني  للمتقاعدي���ن  مط���ورة 

واملدنيني عرب قنوات موحدة.

ولفت احلم���ادي اإىل اتخاذ ال�ض���ندوق 

العدي���د م���ن الق���رارات والإج���راءات 

ال�ضتباقية قبل البدء يف تقدمي خدماته 

للمتقاعدي���ن الع�ض���كريني جنب���ًا اإىل 

جنب مع املتقاعدين امل�ض���جلني لدى 

ال�ضندوق �ض���واء املتعلقة باملعامالت 

اأو  بالتقاع���د  اخلا�ض���ة  والإج���راءات 

اخلا�ض���ة بتوفر املعلوم���ات لالإجابة 

عل���ى جمي���ع ال�ضتف�ض���ارات التي قد 

ترد من املتقاعدين الع�ض���كريني وذلك 

ل�ض���مان ت�ضهيل كافة الإجراءات عليهم 

وح�ض���ولهم على اخلدمة باأعلى جودة 

ودقة يف اأقل ف���رة زمنية ممكنة وفقًا 

للمعاير العاملية.

وقال اإن ال�ض���ندوق بداأ اأي�ضًا يف و�ضع 

لقط���اع خدمات  ا�ض���راتيجية جديدة 

املتقاعدي���ن الع�ض���كريني بن���اًء على 

الدرا�ض���ات املتخ�ض�ضة وكذلك �ضياغة 

ال�ضيا�ض���ة العام���ة لهذا القط���اع وفقًا 

لأح���دث واأرقى املعاي���ر العاملية يف 

جمال خدم���ات التقاعد مب���ا ينعك�س 

اإيجابي���ًا عل���ى نوع اخلدم���ة املقدمة 

وجودتها.

اعتماد فح�ص 

وميتلك املخترب الق���درة على معاجلة 

30,000 عينة فح�س تفاعل البوليمراز 

املت�ضل�ض���ل اللعابي يوميًا وت�ض���تغرق 

العملي���ة خط���وات اأق���ل يف الختبار 

وبالتايل تتمتع بدرجة عالية من الدقة 

ويتم جمع اللعاب يف حاوية معقمة ل 

تتطلب مواد حافظة خا�ضة اأو �ضوابط 

درجة احلرارة اأو حاويات اإ�ضافية.

وا�ضتكمل مركز اأبوظبي لل�ضحة العامة 

بالتعاون مع دائ���رة التعليم واملعرفة 

وخمترب بيوجينك����س - اإحدى �رصكات 

الرائ���دة يف   »42 »ج���ي  جمموع���ة 

جمال الذكاء ال�ض���طناعي - املرحلة 

الأوىل لإجراء الفح�س اجلديد يف �ض���هر 

اأكتوبر املا�ض���ي وذلك من خالل اإجراء 

فحو�ضات الك�ض���ف عن فرو�س كورونا 

/كوفي���د-19/ يف مدر�ض���ة الربيع يف 

مدين���ة اأبوظب���ي للفئ���ة العمرية بني 

4 �ض���نوات و 12 �ض���نة بعد احل�ض���ول 

عل���ى موافقة اأولياء الأم���ور من خالل 

جم���ع 447 عينة لع���اب للفح�س كما 

مت التحق���ق من نتائ���ج عملية اجلمع 

والفح�س.

وقالت الدكتورة اأمنيات الهاجري مدير 

اإدارة �ض���حة املجتمع - مركز اأبوظبي 

لل�ض���حة العام���ة : يف اط���ار احلر�س 

اأبوظبي لل�ض���حة  امل�ض���تمر من مركز 

العام���ة ودائرة ال�ض���حة على متابعة 

وتطبي���ق اأح���دث التط���ورات العلمية 

فيم���ا يخت����س بفحو����س كوفيد-19 

وال�ض���تجابة للجائحة وحر�ض���ًا على 

تقدمي خدمات �ض���هلة ومريحة وموثوق 

به���ا يف نف�س الوقت قمنا با�ض���تخدام 

طريقة جديدة جلم���ع العينات الالزمة 

اللعاب عو�ض���ًا  للفح�س وه���ي جمع 

عن عينة م�ضحة الأنف منذ بداية �ضهر 

اأكتوبر املا�ضي.

واأثبتت التجربة اأن جمع اللعاب اأ�ضهل 

واأك���رث راحة للفئ���ة العمرية ما بني 4 

�ضنوات و12 �ضنة من م�ضحة الأنف وقد 

لقت ترحيب���ًا كبراً من الطلبة واأولياء 

التدري�ض���ية  الأمور وكذلك من الطواقم 

التي �ضاهمت يف الإ�رصاف على الطلبة 

يف وقت اأخذ العينة.
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دبي ـ وام:

اأكد مع���ايل الفريق عب���داهلل خليفة املري، 

القائ���د الع���ام ل�رشط���ة دب���ي، اأن اجلهود 

اال�ستثنائي���ة واملهنية واحلرفي���ة العالية 

للجنة تاأمني الفعاليات يف اإمارة دبي خالل 

تطبيقها خطة االإجراءات االأمنية والتنظيمية 

واخلدمية لتاأم���ني فعاليات احتفاالت راأ�س 

ال�سنة امليالدي���ة 2021 مب�ساركة 40 جهة 

حكومية و�سبه حكومية، �ساهمت يف تعزيز 

واإبراز مكانة اإمارة دب���ي الرائدة واملتميزة 

يف تنظيم اأ�سخم واأكرب الفعاليات والعرو�س 

العاملية.

واأ�سار معاليه اإىل اأن اإمارة دبي اأبهرت العامل 

باحتفالية راأ�س ال�سنة امليالدية ال�سخمة يف 

ظل الظروف اال�ستثنائية التي يعي�سها العامل 

اأجمع نتيجة فريو����س كورونا "كوفيد "19، 

الفتًا اإىل اأن جمي���ع مواقع عرو�س االألعاب 

النارية طبقت االإجراءات والتدابري االحرتازية 

كم���ة ما �ساهم يف احلفاظ على  بطريقة محُ

�سحة و�سالمة اجلمه���ور والزوار واإ�سعادهم 

بالعرو�س ال�سخم���ة التي �ساحبت انطالق 

الفعاليات االحتفالية.

واأكد معاليه اأن احتفالية راأ�س ال�سنة تعترب 

من الفعاليات املهمة جداً يف اإمارة دبي، واأن 

جلنة تاأمني الفعاليات من �رشطة دبي وكافة 

ال�رشكاء حر�سوا على اال�ستعداد والتح�سري 

اجليد، والتنفيذ املدرو�س بدقة وعناية، وذلك 

الإخراج احلدث العامل���ي يف اأح�سن �سورة، 

حتقيقًا لتطلعات القيادة الر�سيدة باأن تكون 

دبي دائمًا وجهة عاملية متميزة كعادتها يف 

تنظيم مثل هذه االأحداث املميزة.

ولفت معاليه اإىل اأن تطبيق خطة االإجراءات 

االأمني���ة والتنظيمية واخلدمي���ة �ساهم يف 

�سال�سة حرك���ة املحُحتفل���ني دون وقوع اأية 

ح���وادث االأمر الذي انتهى اإىل اإ�سعاد ح�سور 

احلدث العاملي على اأر�س الواقع اإىل جانب 

نق���ل ال�سورة التي تليق ب�سمعة مدينة دبي 

يف تنظي���م اأف�س���ل العرو����س والفعاليات 

ال�سخمة.

واأ�س���اد مع���ايل الفريق امل���ري، بالتن�سيق 

االحرتايف يف 23 موقعًا �سهدتها االحتفاالت 

من خمتل���ف اجله���ات والتطبي���ق الكامل 

والدقيق خلطة االإجراءات االأمنية والتنظيمية 

واخلدمية، مقدم���ًا �سكره اإىل كافة العاملني 

على اإجناح هذا احلدث العاملي من خمتلف 

اجلهات.

من جانبه، اأكد العميد �سيف مهري املزروعي 

مدير االإدارة العامة للمرور رئي�س جلنة تاأمني 

الفعالي���ات يف دبي، اأن اللجنة طبقت خطة 

االإج���راءات االأمنية والتنظيمية واخلدماتية 

بحرفية عالية خ���الل فعاليات راأ�س ال�سنة 

م�ستمدة خربتها من االأع���وام املا�سية يف 

تنظيم وتاأم���ني �سال�سة انتقال اجلمهور اإىل 

اأماكن الفعاليات والعودة اإىل منازلهم باأمن 

واأمان بعد اال�ستمت���اع بالعرو�س اخلا�سة 

والهادفة اإىل اإ�سعادهم.

واأثنى العمي���د املزروعي على جهود فريق 

العم���ل من خمتلف الدوائر احلكومية و�سبه 

احلكومي���ة واخلا�س���ة التي عمل���ت جنبًا 

اإىل جن���ب م���ن اأج���ل اإخراج احل���دث وفق 

اأف�س���ل املمار�سات ونق���ل ال�سورة امل�رشفة 

الحتفاالت راأ�س ال�سنة امليالدية يف دبي مع 

احلر�س على تطبي���ق االإجراءات االحرتازية 

للوقاي���ة من فايرو����س كورونا يف خمتلف 

مواقع االحتفاالت.

واأ�س���اد العمي���د املزروعي بتع���اون اأفراد 

اجلمه���ور م���ع اأف���راد ال�رشط���ة وااللتزام 

بالتعليمات املرورية واالإر�سادات ما �ساهم 

يف �سال�سة احلركة والتنقل، مثنيًا يف الوقت 

ذاته عل���ى التزام اأفراد اجلمه���ور بالتوجه 

للمناط���ق املخ�س�سة لالحتف���ال يف وقت 

مبكر، واطالعهم على التعليمات التي ن�رشت 

عرب تطبيقات �رشطة دب���ي الذكية وتطبيق 

جلنة تاأمني الفعاليات وعرب و�سائل االإعالم 

املختلفة وو�سائل التوا�سل االجتماعي.

دبي ـ الوحدة: 

من »عرو����س �ساه���د االأوىل«، تنطل���ق الدراما 

االجتماعية البولي�سية امل�سّوقة »ال حكم عليه« 

على من�س���ة »�ساهد VIP« اعتب���اراً من  اأم�س 

االحد 3 يناير احلايل. العمل من تاأليف و�سيناريو 

وحوار بالل �سحادات ونادين جابر، واإخراج فيليب 

اأ�سم���ر، وبطولة ق�سي خويل وفال���ريي اأبو �سقرا.. 

اإىل جان���ب كوكبة من النج���وم والنجمات منهم 

رنده كعدي، ط���وين عي�سى، كارلو�س عازار، فادي 

ابراهيم، كارول احلاج، كارين �سالمة، واآخرين.

و�سم���ن 15 حلق���ة قوامه���ا الت�سوي���ق واالإثارة 

واالأك�س���ن، جت�ّسد فالريي اأب���و �سقرا دور مامية 

عيد فت���ح ق�سية ق�سي خويل املحكوم بال�سجن  تحُ

التهامه بجرميٍة مل يرتكبها.

ال�شارقة ـ وام:

اختتمت هيئ���ة ال�سارقة لالآثار 

وبرام���ج  وفعالي���ات  اأعم���ال 

الذي  ال�سارقة"  "اآث���ار  معر�س 

نظمت���ه يف املتح���ف الوطني 

الربتغالية  بالعا�سم���ة  لالآثار 

ل�سبونة حت���ت عنوان "الثقافة 

والهوية لرتاث ال�سارقة االأثري" 

حي���ث �سهد ي���وم 31 دي�سمرب 

2020 زي���ارة رئي�س جمهورية 

الربتغ���ال مار�سيلو ريبيلو دي 

�سوزا للمعر����س رافقه الدكتور 

اأنطوني���و كارفالو مدير متحف 

لالآثار يف  الوطن���ي  ل�سبون���ة 

ل�سبونة.

جمهوري���ة  رئي����س  واأب���دى 

الربتغال اإعجابه باملعرو�سات 

االأثري���ة الت���ي متث���ل مناذج 

خمت���ارة ومتنوعة من الفرتات 

احل�سارية يف اإم���ارة ال�سارقة 

..مثنيا على التعاون والعالقات 

الطيبة والتعاون الثقايف املثمر 

خا�س���ة يف جمال التنقيب عن 

االآث���ار والبح���ث العلمي بني 

واإمارة  الربتغ���ال  جمهوري���ة 

ال�سارقة بتوجي���ه ورعاية من 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

�سلط���ان بن مم���د القا�سمي 

االأعلى حاكم  املجل����س  ع�سو 

ال�سارقة.

وكان املعر����س الذي �سم 150 

اأثرية ق���د افتتحه يف  قطع���ة 

نوفم���رب 2019 ال�سيخ �سلطان 

ب���ن اأحم���د القا�سم���ي رئي�س 

لالإعالم ممثاًل  ال�سارقة  جمل�س 

ع���ن �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ 

الدكت���ور �سلط���ان ب���ن ممد 

القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 

تفعياًل  وج���اء  ال�سارقة  حاكم 

ملذك���رة التفاه���م ب���ني هيئة 

االآثار  ومعهد  لالآث���ار  ال�سارقة 

يف جامعة نوفا ل�سبونة.

عبود  �سب���اح  الدكتور  وق���ال 

جا�سم مدير عام هيئة ال�سارقة 

"لقد �س���ّكل املعر�س  لالآث���ار: 

الذي �سهد اإقبااًل الفتًا من الزوار 

والباحثني واملخت�سني وع�ساق 

االآثار ناف���ذة ح�سارية جديدة 

اأطلت ال�سارقة عربها اإىل العامل 

لتق���دم لهم �س���ورة كبرية عن 

تراثها واآثاره���ا وتاريخها من 

خالل �رشاكات معرفية اأكادميية 

حتقق تطلعاته���ا يف ماورة 

االآخر والتوا�سل معه كما اأتاح 

الفر�س���ة الكبرية للتعرف على 

تاريخ واآث���ار ال�سارقة وتراثها 

العريقة  وح�سارته���ا  الغن���ي 

التي متتد الأك���ر من 125 األف 

�سنة من اال�ستيطان الب�رشي يف 

منطقة ا�سرتاتيجية حيوية عرب 

التاريخ".

ولف���ت اإىل اأن القط���ع االأثرية 

ه���ي من���اذج متنوع���ة م���ن 

املكت�سف���ات االأثرية يف مواقع 

ال�سارقة  اإم���ارة  خمتلف���ة يف 

متثل ف���رتات ح�سارية خمتلفة 

احلجرية  الع�س���ور  م���ن  بدءاً 

م���روراً بع�سور ما قبل التاريخ 

والع�رش  الربون���زي  والع����رش 

احلدي���دي والف���رتة الهلن�ستية 

وفرتة ما قب���ل االإ�سالم، و�سواًل 

اإىل الع�رش االإ�سالمي.

ال�سارقة"  "اآث���ار  معر�س  وفاز 

بخم����س جوائز عل���ى م�ستوى 

فيها  نال  الربتغ���ال  جمهورية 

املرك���ز االأول من قبل اجلمعية 

الربتغالي���ة لعل���م املتاح���ف 

حي���ث مت ت�سليمهم م���ن قبل 

الدكت���ورة جرا�س���ا فون�سي���كا 

وزي���رة الثقاف���ة واجلوائر هي 

والتعاون  ال���دويل  امل����رشوع 

ال���دويل وعل���م املتاحف ونقل 

ال���رتاث ومعلوم���ات �سياحية 

وذلك تقديراً مل���ا تقوم به من 

اأعم���ال وتنقيبات وم���ا ت�سل 

اإليه من نتائج حيث اإن الهيئة 

توا�سل اأعمال التنقيب والبحث 

يف  والرتمي���م  واحلفري���ات 

االإمارة.

وكان متح���ف ل�سبونة الوطني 

لالآث���ار ق���د اأطل���ق يف 2020 

العامل���ي  الي���وم  ومبنا�سب���ة 

للمتاح���ف ال���ذي ي�سادف 18 

مايو من�سة افرتا�سية ملعر�س 

االآثار اخلا����س بهيئة ال�سارقة 

لالآثار ت�سمنت معلومات كاملة 

ال�سور اجلديدة املعرو�سة  عن 

لقاعات  افرتا�سي���ة  جولة  مع 

املعر����س يف املتح���ف وبثته 

بثًا مبا�رشاً يف الربتغال وبقية 

دول اأوروب���ا والعامل القت اأثراً 

وا�سحًا يف خميل���ة م�ساهديه 

ومتابعيه يف عامله االفرتا�سي 

حيث �سم���ت ردهات املعر�س 

االفرتا�سي مكت�سفات اأثرية من 

مليحة ودبا احل�سن وخورفكان 

وكلب���اء  والذي���د  واللوؤلوؤي���ة 

وغريها من املناطق االأثرية يف 

االإمارة.
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»ال حكم عليه«دراما اجتماعية بولي�شية 

م�شوقة بطولة ق�شي خولي وفاليري 

»VIP اأبو �شقرا على »�شاهد

معر�ض »اآثار ال�شارقة« يختتم اأعماله 

في ل�شبونة

ال�شارقة ـ  وام:

و�سع���ت �سجايا فتيات ال�سارقة 

� التابع���ة ملوؤ�س�س���ة ربع قرن 

ل�سناعة القادة واملبتكرين � منذ 

تاأ�سي�سه���ا يف عام 2004 ن�سب 

اأعينها جملة من االأهداف والروؤى 

اإيج���اد وتاأهيل  التي ت�سهم يف 

اأجيال �ساب���ة واعية وموؤثرة يف 

ا�ستثمار  خ���الل  م���ن  املجتمع 

املختلف���ة  الفتي���ات  طاق���ات 

وتنظيم الربامج والفعاليات يف 

خمتلف املجاالت االإبداعّية التي 

تركز عل���ى االرتق���اء بقدارتهن 

ومواهبه���ن ومتكنهن من حتقيق 

اأحالمهن وطموحاتهن.

وقالت ال�سيخة عائ�سة القا�سمي 

ال�سارقة  فتي���ات  �سجايا  مديرة 

: عل���ى الرغ���م م���ن الظ���روف 

عام  فر�سها  الت���ي  اال�ستثنائية 

2020 مل تتوقف �سجايا فتيات 

ال�سارق���ة ع���ن تق���دمي واجبها 

ور�سالته���ا للفتيات خالل العام 

اجلاري حيث نظمت 241 جل�سة 

حواري���ة و ور�س���ة تفاعلية يف 

خمتلف املجاالت "عن بعد" عرب 

ات�سال مرئ���ي وعلى ح�ساباتها 

يف مواق���ع التوا�سل االجتماعي 

لتدعم قدرات الفتيات ال�سخ�سية 

عل���ى  وت�سجعه���ن  والبدنّي���ة 

ا�ستثم���ار اأوقاته���ن يف تنمي���ة 

مواهبهن الفنية واالإبداعية.

واأ�ساف���ت القا�سم���ي : جنحن���ا 

يف �سجاي���ا فتي���ات ال�سارق���ة 

م���ن حتوي���ل ف���رتة الظ���روف 

اال�ستثنائية الت���ي فر�سها وباء 

كوفي���د-19 اإىل فر�سة اإيجابية 

ووق���ت لتعليم الفتي���ات املزيد 

من املهارات االإبداعية وتعلمهن 

اأهمية التاأقلم مع جميع الظروف 

وتر�سيخ يف اأذهانهن اأن العطاء 

والنجاح ال يتوقف اإذ كان هناك 

اإرادة وعزمي���ة واإ����رشار عل���ى 

حتقيق االأهداف.

واأ�س���ارت اإىل اأن "�سجايا فتيات 

ال�سارق���ة" مكنت اأكر من 6000 
فتاة من اال�ستفادة من الفعاليات 

والور�س التي قدمتها يف خمتلف 

والريا�سية  الفني���ة  امل�س���ارات 

والطه���ي  واالآداب  واللغ���ات 

واالبت���كار والكثري غريها والتي 

اأظه���رت نتائج اإيجابية وتفاعال 

كبريا م���ن قبل الفتيات واأ�سهمت 

اال�ستمرار  عل���ى  ت�سجيعهن  يف 

يف التوا�سل ملناق�سة العديد من 

الق�سايا التي تالم�س تطلعاتهن 

لديهن  واأفكاره���ن مب���ا يع���زز 

العديد م���ن القي���م املجتمعية 

االإيجابي���ة وتغر�س يف نفو�سهن 

قيم ال�سداق���ة والتعاون وتبادل 

املعرف���ة واخل���ربات و تدعوهن 

لل�سعي نح���و حتقيق طموحهن 

فالنج���اح يتحق���ق باملثاب���رة 

والعمل امل�ستمر.

»�شجايا فتيات ال�شارقة«..جهود حولت التحديات اإلى فر�شة 

لال�شتثمار بمهارات الفتيات

الفريق المري: الحرفية في تنظيم احتفاالت 

راأ�ض ال�شنة اأبرزت مكانة دبي العالمية

راأ�ض اخليمة-الوحدة: 

تراأ�س �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن 

ليا  العحُ اللجنة  النعيمي رئي�س  علوان 

الدائم���ة – قائ���د عام �رشط���ة راأ�س 

اخليمة، االجتماع احلادي ع�رش للجنة 

لي���ا الدائم���ة 11/2020، بح�سور  العحُ

ليا الدائمة براأ�س  اأع�ساء اللجن���ة العحُ

اخليمة.

يف ب���دء االجتم���اع، رّح���ب رئي����س 

ليا الدائمة براأ�س اخليمة،  اللجن���ة العحُ

تن���اول  ث���م  االأع�س���اء،  بال�س���ادة 

جمموع���ة من املح���اور الهامة، مثل 

لعام  الوطنية  املوؤ����رشات  مناق�س���ة 

2020، والتحدي���ات التي تواجه �سري 

املقرتحات �سمن من�سة االبتكار، مع 

التاأكيد على دعم االأفكار واملقرتحات 

االإبداعية واالبتكارية التي تدعم خطة 

اال�ستعداد لعام اخلم�سني بهدف دعم 

ا�ستم���رار وموا�سل���ة اخلطط وم�سرية 

التي  امل�ستقبل  وا�ست����رشاف  التنمية 

ت�سهدها الدول���ة يف كافة املجاالت، 

وعلى الرغ���م من الظ���روف ال�سعبة 

التي ي�سهدها الع���امل نتيجة انت�سار 

فريو�س كورونا.

يف ختام االجتماع، اأكد �سعادة اللواء 

علي بن علوان النعيمي، على حتويل 

التحديات اإىل فر�س لالإبداع والتطوير، 

واال�ستعداد لرحل���ة تنموية رائدة يف 

املجال ال�رشط���ي لل�سنوات اخلم�سني 

املقبلة، وتكثيف كافة اجلهود لتحقيق 

اأعلى معدالت ال�سعور باالأمن واالأمان 

واال�ستقرار الأفراد املجتمع، حتى ينعم 

اجلميع بجودة احلياة.

قائد عام �شرطة راأ�ض الخيمة يناق�ض اال�شتعداد للخم�شين 

من عرو�ض �شاهد الأولى:

اأبوظبي-وام:

اأك���د معايل الدكت���ور عبداهلل ب���ن ممد بلحيف 

النعيمي وزير التغري املناخي والبيئة اأن اأحد اأهم 

ما مييز م�سرية دولتنا احلبيبة على مدار العقود 

اخلم�سة املا�سية، هو ال�سخ�سية الفذة واملتفانية 

واملوؤث���رة والقادرة على حتقي���ق النه�سة وبناء 

امل�ستقبل لقادتها، فمنذ قيام االحتاد وبف�سل روؤى 

وتوجيهي���ات القيادة الر�سي���دة �سجلت االإمارات 

العديد من االإجن���ازات التي جعلت منها منوذجًا 

عامليًا يف التطور وا�ست�رشاف امل�ستقبل.

بلحيف النعيمي : االإمارات قدمت نموذجاً 

للتميز الحكومي في 15 عاماً
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  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املرشق  لتجارة مواد البناء  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2880606  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرمز  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الساطع للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN -  2724344 قد تقدموا إلينا بطلب:
طامي  سامل  حمد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

عداه العامري 40% 
طامي  سامل  طامي  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عداه العامري
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الجودة  مثلث  رشكة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1171494 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سيف الدين غسان الشلبي 49%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سعيد سيف محمد سيف الكعبي 

51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نور الدين غسان الشلبي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف سامل حميد حمد اللحيفي العامري

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  الركن املميز 
للعباية والخياطة

رخصة رقم : CN -  1100694 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد عبدالرحيم جمعه 

عبدالله املرزوقي 100%  
عبدالله  مطر  حمده  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ماجيك كار 

لزينة السيارات 

رخصة رقم : CN -  1979827 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة يونس غلوم عيل عبدالله 

الخوري 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل كرم محمد الخوري

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
فوركس  ماسة  التجاري   باالسم   CN  -  2983218 رقم 
للتجارة العامة ذ.م.م بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 2983218   / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3854095  : رقم الخطاب

الســـادة/  رشكة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
توب ستار لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  3007513 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله املامون محمد 

ابو الكاشيم 25%    
نور  محمد  عامل  رحيم  محمد  الرشكاء/  نسب  تعديل 

السبحان من %49 اىل 24%
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بروفيشنال ديزاين 
لصيانة املباين 

رخصة رقم :  CN - 3855643 قد تقدموا إلينا بطلب:
 PROFESSIONAL DESIGN من/  تجاري  اسم  تعديل    
لصيانة  ديزاين  بروفيشنال   BUILDING MAINTENANCE
 PROFESSIONAL DESIGN MAINTENANCE املباين اىل
ديزاين  بروفيشنال   AND PROPERTY MANAGEMENT

للصيانة وادارة العقارات
تعديل نشاط/ اضافة خدمات تأجري العقارات وادارتها 6820001

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم شيك البيك ذ.م.م

رخصة رقم :  CN -  2886882 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ يوسف عثامن احمد من رشيك اىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ يوسف عثامن احمد من %51 اىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اياليادات بوتان فيتيل موىس كويت

الشخص  اىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من/  رشكة  قانوين  تعديل شكل   

الواحد ذ.م.م   

 CHIC AL BAIK RESTAURANT LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   

 CHIC BAIK RESTAURANT SOLE اىل  ذ.م.م  البيك  شيك  مطعم 

PROPRIETORSHIP LLC مطعم شيك بيك رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
حسابات ملسك الدفاتر الحسابية

إلينا  :   CN - 2273707 قد تقدموا    رخصة رقم 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
رقم CN - 1035558 باالسم التجاري بقالة حمود نارص  
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  1035558 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3809785  : رقم الخطاب

موج  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
البحر لبيع االسامك 

رخصة رقم :   CN - 1192403 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/  اضافة سلطان محمد عيل  تعديل الرشكاء 

سامل الصيعري 100%
سامل  خليفة  جامل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبيد الشاميس
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

العقارية  للخدمات  الدولية  االمارات  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -   1151410 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ اضافة سائد ابراهيم داود عريقات 

 BLOOM PROPERTIES LLC تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  بلووم العقارية ذ.م.م
من رشيك اىل مالك

من   BLOOM PROPERTIES LLC ذ.م.م  العقارية  بلووم  الرشكاء/  نسب  تعديل 
%1 اىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف بلووم القابضة ش.م.خ
BLOOM HOLDING P.J.S  

 تعديل شكل قانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م. م
 EMIRATES INTERNATIONAL PROPERTY من/  تجاري  اسم  تعديل   
 EMIRATES ايل  ذ.م.م  العقارية  للخدمات  الدولية  ــارات  االم  SEVICES LLC
 INTERNATIONAL PROPERTY SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP

LLC االمارات الدولية للخدمات العقارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  العافية 
للتوريدات الطبية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2283359 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد جمعه جميل 

بخيت الجنيبي 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف جمعه جميل بخيت 

الجنيبي
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / بريتا 
للتجارة العامة    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3677903    : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مايكرو زون العامل 

الزجاج واالملنيوم ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  2998514 قد تقدموا إلينا بطلب:

من  احمد  مفضل  سومون  الرحمن  انيس  الرشكاء/  نسب  تعديل 

%17 اىل 49%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف توحيد اسالم فريد مياه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد االمني بهويا محمد نواب 

عيل بهويا  

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ ستورم  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للياقة البدنية 

رخصة رقم : CN -  1880392 قد تقدموا إلينا بطلب:
احمد  سامل  احمد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله العامري 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عيل حميد عيل 

الشاميس 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  فاليو للهواتف املتحركة ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  3739583 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل نسب الرشكاء/ زكريا احمد فاروق احمد من %10 اىل 13%

تعديل نسب الرشكاء/ رحمه اخرت ابول هاشم من  %10 اىل 12%

تعديل نسب الرشكاء/ روبل حسن مغر عيل من %9 اىل 12%

تعديل نسب الرشكاء/ جاكري حسني ايوب عيل من %10 اىل 12%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد عيل اسلم مرعي الكثريي 51% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ارمان احمد دربيش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عيل اسلم مرعي الكثريي  

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ماجيستك كافيه  

رخصة رقم :  CN - 2986395 قد تقدموا إلينا بطلب: 

ماجيستك   MAGESTIC CAFE من/  تجاري  اسم  تعديل   

كافيه اىل MAGESTIC RESTAURANT & GRILLS مطعم 

ومشاوي ماجيستك 

تعديل نشاط/ اضافة مطعم 5610001

تعديل نشاط/ اضافة مشاوي عيل الفحم )سفاري( 5621006

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( 5610003

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / بيور 
أند سمبل لألزياء

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2275310  : رقم  رخصة    
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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دبي-وام:

حمطات  و2007   2006 العام  يعترب   

م�سرية  يف  كبرياً  فارقًا  �سنعت  رئي�سية 

االحتادي  احلكومي  العمل  منظومة  تطور 

يف  تقليدية  غري  ملفاهيم  والتاأ�سي�س 

مالمح  تطوير  بداية  كانت  حيث  العمل، 

ا�سرتاتيجية حكومة االإمارات، والتي بداأت 

معها تغيريات جذرية يف اأ�ساليب واأمناط 

املفاهيم  يف  وتغري  احلكومي،  العمل 

من  العمل  فرق  بداأت  حيث  ال�سائدة، 

م�سوؤولني وموظفني يف احلكومة االحتادية 

من  العديد  بعقد  املحلية  واحلكومات 

التن�سيقية  والور�س  واجلل�سات  اخللوات 

مع خمتلف فئات املجتمع للم�ساركة يف 

ت�سميم م�ستقبل الدولة.

توىل   ،2006 عام  يناير  من  الرابع  يف 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

بعد  دبي،  اإمارة  يف  احلكم  والية  مكتوم 

اآل  را�سد  بن  مكتوم  ال�سيخ  اأخيه  رحيل 

مكتوم بتاريخ 4 يناير 2006، وقد انتخب 

اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات يف 

ال�سمو  يناير 2006 �ساحب  اخلام�س من 

نائبًا  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

لرئي�س الدولة، ووافقوا على اقرتاح �ساحب 

نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل، بتكليف �ساحب 

رئا�سة  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

جمل�س الوزراء وت�سكيل حكومة جديدة.

ومنذ تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم مهامه نائبًا لرئي�س الدولة 

الإمارة  وحاكمًا  الوزراء  ملجل�س  ورئي�سًا 

وتعددت  االإجنازات  وترية  ت�سارعت  دبي، 

اأوجه املبادرات.

و�سهد العام 2006 ت�سكيل �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم حكومة 

جديدة برئا�سة �سموه، ت�سم نائبي رئي�س 

 6 وا�ستحدث  وزيراً،  و21  وزراء،  جمل�س 

ال�سمو  �ساحب  اأدى  وقد  جديدة،  وزارات 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، واأع�ساء 

 2006 فرباير   11 يف  اجلديدة،  حكومته 

ال�سمو  �ساحب  اأمام  الد�ستورية  اليمني 

رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ 

البطني  ق�رص  يف  اهلل،  حفظه  الدولة، 

باأبوظبي.

يوم  اأول  ومنذ  االإمارات  حكومة  و�سعت 

و�سمن مهام عملها وحتت قيادة �ساحب 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

بناء القدرات والكفاءات الوطنية �سمن اأهم 

اهتمام  هرم  راأ�س  على  وجاءت  اأهدافها 

احلكومية  اخلدمات  احتلت  كما  القيادة، 

واملقيمني  املواطنني  احتياجات  وتلبية 

كالتعليم  احليوية  الدولة  قطاعات  يف 

وال�سحة وال�سوؤون االجتماعية واالقت�ساد 

�سبه  التطورات  لت�سبح  االأولويات،  اأهم 

كل  متطلبات  تلبية  ت�ستهدف  �سنوية، 

مرحلة، وا�ستباق املتغريات للظفر مبركز 

وحتقيق  امليادين،  �ستى  يف  الريادة 

ال�سعادة للمواطنني واملقيمني على هذه 

االأر�س الطيبة.

/ 2007 تتبلور فيه مالمح اأول ا�سرتاتيجية 

حلكومة االإمارات / التقت حكومة االإمارات 

باب  يف  وزارية  خلوة  يف  مرة  والأول 

يف  جديدا  اأ�سلوبا  كانت  والتي  ال�سم�س، 

العمل احلكومي وبعيداً عن مقرات العمل 

غري  التوا�سل  من  اأجواء  ويف  االعتيادية 

الر�سمي ملناق�سة نتائج عمل فرق عملت 

ا�سرتاتيجية  اأول  بعدها  لتتبلور  بجد، 

 2008 لالأعوام  االإمارات  دولة  حلكومة 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور   2010 -

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

حفظه اهلل .

�سمن  االحتادية  اال�سرتاتيجية  و�سعت 

يف  م�ستدامة  تنمية  حتقيق  اأهدافها 

املوارد  وا�ستثمار  الدولة،  مناطق  جميع 

االحتادية ب�سكل اأكرث فعالية، باالإ�سافة اإىل 

اأكرب قدر من املتابعة واملحا�سبة  �سمان 

املختلفة،  االأجهزة  عمل  يف  وال�سفافية 

حتت  متجدد  بفكر  العمل  معها  وي�ستمر 

قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم وفل�سفته القيادية املرتكزة على 

االإن�سان لقيادة م�سرية التطوير احلكومي 

والتنمية ال�ساملة.

احلكومية  اال�سرتاتيجية  مع  وتوا�سل 

اإطالقها  من  �سهرين  وبعد  للدولة  االأوىل 

اأدوار  ال�ستعرا�س  وزارية  خلوات  تنظيم 

واملوؤ�س�سات  الوزارات  وا�سرتاتيجيات 

والهيئات االحتادية، واخلو�س يف تفا�سيل 

هيكلتها وخدماتها واأهم مبادراته، لتمكني 

كافة اجلهات من تاأ�سي�س فكر جديد للعمل 

التنمية  م�سرية  يف  واالنطالق  احلكومي 

ال�ساملة.

يف  كبرياً  تطوراً  كذلك   2007 عام  و�سهد 

رفع معدالت جودة احلياة ورفع م�ستوى 

املعي�سة، فبتوجيهات من �ساحب ال�سمو 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ 

الدولة حفظه اهلل اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

دبي  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

يف  العاملني  رواتب  بزيادة  اهلل"  "رعاه 
احلكومة االحتادية من مدنيني والع�سكريني 

 70 بن�سبة  الداخلية  وزارة  يف  العاملني 

باملائة من قيمة الراتب اال�سا�سي للموظف، 

العام  نف�س  يف  الوزراء  جمل�س  اأقر  كما 

لل�سنة  العامة لالحتاد  امليزانية  م�رصوع 

بلغ حجمها 34.9  والتي  املالية 2008 

مليار درهم بزيادة بلغت 23.8 %، لتكون 

االأكرب يف تاريخ االحتاد حينها.

عام  2006 - 2007 فكر جديد في التطور الحكومي بدولة الإمارات  

اأول ت�سكيل وزاري بقيادة محمد بن را�سد واأول ا�ستراتيجية 

للحكومة االتحادية
لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

  اسم الرشكة :  الصنوبر لتجارة االلكرتونيات   ش. ذ.م.م
 .  B العنوان :  مكتب رقم 101 ملك سلمى عيل سيف بن حارب املهريي، ديرة، املرر، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1466188   رقم الرخصة 863345        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
تاريخ القرار  : 9-12-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-12-9 

مكتب  الكائن يف  مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل    
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـــف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : مطعم لزات  ش. ذ.م.م
العنوان :   محل 9+10 ملك مؤسسة ديب العقارية، بر ديب، الكرامة.   

 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1145765    رقم الرخصة  120403              

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   16-9-2020   تاريخ تصديق القرار: 2020-9-16  

التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 303-302-301-  وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة 
304-305 ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف رقم : 2226266 04 
فاكس: 2223773 04 مصطحباًً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
وبتعيني  ش.ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  الصنوبر   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار  :9-12-2020 تاريخ تصديق القرار :2020-12-9    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A التجاري، استدامة
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة / مطعم لزات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   16-9-2020   تاريخ تصديق القرار: 2020-9-16  

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله 
هاتف : )2226266  04( فاكس )2223773  04( مصطحباًً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإعــــالناإعــــالناإعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافترييا جود 
هوت يت

رخصة رقم :  CN -  1020703 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك  Partners Amendment/Added  مبارك سعيد 

سعيد سنكر100%
 Partners Amendment / Removed

زينب محمد حسني احمد الحامدي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الرحمة للموايش 

رخصة رقم :  CN -  1048540 قد تقدموا إلينا بطلب:

 Sponsor Amendment /contact Added
عبدالله صالح عامر شجاع العفيفي

  Partners Amendment / Added
محمد فراز خان فيض الله خان 100%

 Partners Amendment/ Removed
وجدي عبده مقبل سالم

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لقيامت وكرك

رخصة رقم :  CN -  2674580 قد تقدموا إلينا بطلب:
جريبه  صالح  محمد  اضافة  وبيع/    تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف صالح جريبه حسني

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

موضوع الدعوى: استئناف الحكم الصادر 
يف الدعوى رقم 756/2019 عقاري كيل والرسوم واملصاريف واالتعاب.

طالب االعالن: نوركني روستيموف صفته بالقضية: مستأنف 
العقاري )مساهمة مقفلة( «فرع ديب» صفته  للتطوير  ابيار  اعالنهم:  1 - رشكة  املطلوب 

بالقضية: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن :

قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم 756 / 2019 عقاري كيل وحددت لها جلسة يوم 
الخميس املوافق 14-01-2021 الساعة 10:00 صباحا بقاعة التقايض عن بُعد وعليه يقتىض 

حضوركم أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

موضوع الدعوى: استئناف الحكم الصادر يف الدعوى رقم 2020/700 عقاري جزيئ والرسوم 
واملصاريف واالتعاب.

 طالب االعالن: املاز جاليولني   صفته بالقضية: مستأنف 
املطلوب اعالنهم:  -1 اورديف اوربانيك بصفته ولياً عن توماس اوربانك  صفته بالقضية: 

مستأنف ضده
موضوع اإلعالن :

قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم 2020 / 700 عقاري جزيئ وحددت لها جلسة يوم 
يقتىض  وعليه  بُعد  عن  التقايض  بقاعة  صباحا   10:00 الساعة   2021-1-11 املوافق  االثنني 

حضوركم أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.
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رئي�س ال�صعبة
محمد عبدالرحمن علي

مدير الدعوى
احمد محمد االن�صاري

تاريخ االعالن : 2021-01-03 
رقم االعالن :   2021 / 131

إعالن بالنرش
يف الدعوى رقم 322/2020/650 استئناف عقاري

 تاريخ االعالن : 2020-12-30 
رقم االعالن :   28101 / 2020

إعالن بالنرش
يف الدعوى رقم 848/2020/322 استئناف عقاري

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / أوشني اير للسفريات/ ذ.م.م- رشكة 
ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 
التنمية االقتصادية  وسجلته   رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وتعيني  وتصفيتها  حلها  الرشكاء  وقرر   )93932( رقم  تحت  االقتصادية  بالتنمية 

السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : او�سني اير لل�سفريات   / ذ.م.م

االثنني 4 يناير  2021-العـدد 14634

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  العطار  سيف  محمد  عبدالله  عيل  األول:  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: محمد عبدالله عيل الظهوري الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) الرياح لتجارة الهواتف املتحركة( رخصة صادرة 

 )55696( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

االثنني 4 يناير  2021-العـدد 14634
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                االثن� ٤ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٤ 
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14634 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 4 ÚæK’G á°VÉjôdG

¿GOƒ°ùdG

ÉjQƒ°S

ø«£°ù∏a

ôFGõédG

øjôëÑdG

ô¡°TCG 6 hOhCG ÉcÉ°ù«Y ∞bƒj IôµdG OÉëJG

 Éæàëæe IôµÑªdG á«KÓãdG :¿hô«JQÉc

»∏gC’G ΩÉeCG á«ëjQC’G

 …Oƒ©°ùdG OÉ–’ÉH ¥ÓNC’Gh •ÉÑ°†f’G áæ÷ äQôb

 ÖcƒµdG ≥jôa ÖY’ hOhCG ÉcÉ°ù«Y ±É≤jEG ,Ωó≤dG Iôµd

 IôµH ≥∏©àj •É°ûf …CG á°SQÉ‡ øY ,(¤hCG áLQO)

.ô¡°TCG áà°S IóŸ Ωó≤dG

 ÖYÓdG  ó°ùL  áeôM  ≈∏Y  ¬FGóàY’  ∂dP  AÉLh

 ∞«°Uƒàd kÉ≤ah ,óMCG ™e ¬≤jôa IGQÉÑe ‘ ,¢ùaÉæŸG

 ÜÉ°ù◊ ∫ÉjQ ∞dCG 50 ¬Áô¨J ™e ,•ÉÑ°†f’G áæ÷

.Ωó≤dG Iôµd …Oƒ©°ùdG OÉ–’G

 íàØdG ÖY’ áµHO øH ¿É«Ø°S •ÉÑ°†f’G âÑbÉY Éªc

 ±É≤jE’G  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,ÚJGQÉÑe  IóŸ  ±É≤jE’ÉH

 øe ¬æe QóH ÉŸ ,∫ÉjQ ∞dCG 20 ¬Áô¨Jh ,»FÉ≤∏àdG

.»∏°ü«ØdGh íàØdG IGQÉÑe ‘ Ú°ûe ∑ƒ∏°S

 »∏°ü«ØdG  …OÉf  »jQGOEG  øe  ÚæKG  ±É≤jEG  Qô≤Jh

 ‘ »FÉ≤∏àdG ±É≤jE’G IGQÉÑe ∂dP ‘ ÉÃ ÚJGQÉÑe

 ácQÉ°ûŸG Éª¡d ≥ëj »àdG á«ª°SôdG äÉjQÉÑŸG ™«ªL

.∫ÉjQ ∞dCG 40 ÉgQGó≤e áeGôZ ¢Vôah ,É¡«a

 ,¿hÉ©àdG ÜQóe ,¿hÒJQÉc ¢ùjôJÉH »°ùfôØdG ióHCG

 ,ájƒà°ûdG  ä’É≤àf’G  IÎa  πÑb  ¬≤jôa  øY  √É°VQ

 á«KÓãH IóL »∏gCG ≈∏Y RƒØdGh AGOC’ÉH ¬JOÉ©°Sh

 11`dG ádƒ÷G ΩÉàN ‘ ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG,áØ«¶f

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …QhódG øe

 ‘ »≤jôa AGOCÉH Gó«©°S âæc" :  ,¿hÒJQÉc ∫Ébh

 Ωƒ«dGh ,IQÉ°ùÿG ºZQ ,Ú©dG ΩÉeCG á«°VÉŸG IGQÉÑŸG

."»∏gC’G ó°V áé«àædGh AGOC’ÉH ó«©°S ÉfCG

 3 Éæ∏é°Sh ,ó«L πµ°ûH §¨°†dG Éæ©£à°SG" :™HÉJh

 á«ëjQC’G ÉfÉ£YCG Ée ƒgh ,∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ±GógCG

."ÊÉãdG ‘

 ,ájƒà°ûdG IÎØdG πÑb »≤jôa øY GkóL ¢VGQ" :±É°VCGh

 ΩóbCÉ°S ,…OÉædG IQGOEG iód äGQÉ«N ∑Éæg âfÉc GPEGh

."≥jôØdG äÉLÉ«àMG øY …ôjô≤J º¡d

 ,¿hÉ©àdG ¢ù«FQ ,»©jÉ°ûdG »∏Y OôZ ,¬ÑfÉL øeh

 ´É≤H ô¡WCG øe" :ÓFÉb ,"ÎjƒJ" ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY

 πªLCG  ±GógCG  áKÓãH ..•É≤f çÓK ºµjó¡f ¢VQC’G

 ÉæªYOh ºµJGƒYóH π°†aCG ΩOÉ≤dG ,IójóL áæ°S ájGóH

."ÉæfhÉ©àd  É©«ªL

ájOƒ©°ùdG

 ¢SQÉM  ,ÒHƒ°T  óªMCG  »eÓYE’G  ócCG

 ºµ◊G  ¿CG  ,≥HÉ°ùdG  »∏gC’G  ≈eôe

 »ÑfEG  ≥jôa  ΩôM ,»MÉÑ°üdG  óªfi

 AGõL  áHöV  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  øe

 ‘ ∂dÉeõdG á¡LGƒe ∫ÓN ,áë«ë°U

.RÉàªŸG …QhódG á≤HÉ°ùe

 ¿CG  »g  »JÉeƒ∏©e"  :  ÒHƒ°T  ∫Ébh

 áaôZ  øe  Ö∏W  »MÉÑ°üdG  óªfi

 »àdG á∏bô©dG Ò°üe í«°VƒJ ,QÉØdG

 ,∂dÉeõdG AGõL á≤£æe πNGO âKóM

 øe  QÉØdG  ºµM  Ö∏W  ¿CG  ó©Hh

 á£≤∏dG IógÉ°ûŸ »JCÉj ¿CG »MÉÑ°üdG

 ¬∏©ØJ ÉÃ ó«°TCG" π°UGhh ."∂dP ¢†aQ

 øe ,∂dÉeõdG …OÉf IQGOEGh IôµdG áæ÷

 AGƒàMG πLCG øe ¥É°Th ÒÑc Oƒ¡›

 øe Oó©d ójóéàdG ó©H ,≥jôØdG äÉeRCG

 ≥jôØdÉH á«°SÉ°SC’Gh áª¡ŸG AÉª°SC’G

 óÑY  Oƒªfih  ÉeÉHhCG  ∞°Sƒj  πãe

 ¢ûæL  Oƒªfih  ’ÉHÉµ«°T  ¥GRôdG

."ìƒàØdG ƒHCG óªMCGh

 »FÉæãdG  ó≤Y  ójóŒ  ΩóY"  ™HÉJh

 »°SÉ°S  ÊÉLôah  óªfi  ≈Ø£°üe

 ¿CG  iQCGh  ,∂dÉeõdG  πNGO  ´Gó°U

 ƒg  ¿ƒµ«°S  »°ùfƒàdG  ±ÎëŸG

 øe  ¬∏«MQ  ∫ÉM  ó«MƒdG  öSÉÿG

 Ö◊G ádÉM óéj ød å«M ,∂dÉeõdG

 »àdG ájÒgÉª÷G IófÉ°ùŸGh ºYódGh

 ∑Éæg π©ØdÉHh ,√ÒgÉªL øe Égóéj

 ¬JÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d …ô£b ¢VôY

."¬H ÖYÓdG ôµØjh

 ,»∏gC’G  …OÉædG  øY  ÒHƒ°T  çó–h

 äÉ°VhÉØe OƒLh øY åjó◊G" ÓFÉb

 ™FÓW ≥jôa ÖY’ Òª°S óªMCG ™e

 ¿ƒµ«°S  Éªc  ,í«ë°U  ÒZ  ¢û«÷G

 »∏gC’G  ÚH  IÒÑc  áeRCG  ∑Éæg

 Éà°Sƒc hódGÒL ‹ƒ‚C’G ±ÎëŸGh

 øe êhôÿGh π«MôdG á≤jôW ÖÑ°ùH

 ™e »∏gC’G óbÉ©J ó©H ,≥jôØdG áªFÉb

 AGôª◊G á©∏≤dG  áÑZôd  É«dGƒH  ÎdGh

."á«≤jôaC’G áªFÉ≤dÉH √ó«b ‘

 øe ,»∏gCÓd »æØdG ôjóŸG ,ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H Ö∏W

 QÉ©ŸG …óªM QÉªY IQÉYEG ™£b ôªMC’G ‹hDƒ°ùe

.…Qóæµ°ùdG OÉ–’G ±ƒØ°üd

 IOÉ©à°SG  ¬jOÉf  IQGOEG  øe  Ö∏W ÊÉª«°Sƒe  ¿CGh

 ,‹É◊G  âbƒdG  ‘  ¬d  á«æØdG  áLÉë∏d  ÖYÓdG

 øµd ,º°SƒŸG ™∏£e ¬JOƒY ójôj ¿Éc ¬fCG É°Uƒ°üN

 OÉ–’G ƒdhDƒ°ùe ßØëàjh .IQÉYE’G π°†a ÖYÓdG

 ,…óªM QÉªY IQÉYEG ™£b ≈∏Y ‹É◊G âbƒdG ‘

 öUÉæ©dGh  Ú«°SÉ°SC’G  ≥jôØdG  »ÑY’ øe ¬fƒc

 âbƒdG ‘ ÖYÓdG Ö«MôJ ºZQ ,≥jôØdÉH áª¡ŸG

.AGôª◊G á©∏≤∏d ójóL øe IOƒ©dÉH ‹É◊G

 ,á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ‘ ÚjOÉædG  äGQhÉ°ûe  º°ù–h

/ôjÉæj  ‘ IOƒ©dG  ¿CÉ°ûH  ÖYÓdG  Ò°üe  º°ùM

.º°SƒŸG ájÉ¡æd ôeC’G π«LCÉJ hCG …QÉ÷G ¿ÉK ¿ƒfÉc

QÉØdG áaôZh ∂dÉeõdG AÉ≤d ºµM ø«H QGO Ée GògOÉëJÓd …óªM QÉªY IQÉYEG ™£b Ö∏£j »fÉª«°Sƒe

zá«∏ëªdG äGOÉëJ’G ™ªéJ{ ¿CÉ°ûH kÉÑ°VÉZ kÉfÉ«H Qó°üj OGó°TRÉàªªdG …QhódG ájófCG ™ªéàd ¬JƒYO ôµæà°ùj ïjôªdG

»°ùbÉØ°üdG á¡LGƒe øY Ö«¨j ôFGõédG ájOƒdƒe »KÓK

óëdG áª≤H RƒØ∏d ´ÉaôdG Oƒ≤j ΩôM

 …Qƒ°ùdG …QhódG IQGó°üH ≥∏ëj áeGôµdGh .. ¢û«édG ™e øjô°ûJ ∫OÉ©J

É kjOh âjƒµdG á¡LGƒªd G kOGó©à°SG ™ªéàj ø«£°ù∏a Öîàæe

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ OGó°T ∫Éªc QƒàcódG Oóg 

 äÉ«°üî°T πjƒëàH ,ÊGOƒ°ùdG Ωó≤dG Iôc OÉ–G

 á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh ,•ÉÑ°†f’G áæé∏d äGOÉ–Gh

 ábQh ‘ á«F’h äGOÉ–G ™e äÉYÉªàL’ IƒYO

 ,ÊGOƒ°ùdG IôµdG OÉ–G á°ùjhôJ É¡«∏Y IQhõe

.¬©«bƒJ É¡«∏Yh

:äGójó¡Jh ôjò– πªM ¿É«H ‘ OGó°T ∫Ébh

 π°UGƒàdGh  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ¢†©H  äOQhCG

 ™ªŒ º°SÉH IƒYO ábÉ£Ñd GQƒ°U »YÉªàL’G

 áLQódG ájófCGh Ωó≤dG Iôµd á«∏ëŸG äGOÉ–’G

 Iôµd ÊGOƒ°ùdG OÉ–’G º°SÉH á°Shôe ,IRÉàªŸG

 ,ócDƒj ¿CG OÉ–’G ¢ù«FQ Oƒjh ,√QÉ©°Th Ωó≤dG

.IƒYódG √ò¡H OÉ–Ód ábÓY ’ ¬fCG

 º°SÉH º«¶æJ ôcP »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ‘ ¢ù«d

 ájófCG  hCG  á«∏ëŸG äGOÉ–’G á£HGQ hCG  ™ªŒ

.É©e ÚæK’G hCG RÉàªŸG

 ájófC’Gh äGOÉ–’G ™ªŒ º«¶æJ ¿EÉa ¬«∏Yh

 º«¶æJ ƒg ,É¡d á¡LƒŸG IƒYódG ‘ QƒcòŸG

 ¬«a  ácQÉ°ûŸGh  á∏WÉH  ¬JƒYOh  »YöT  ÒZ

.áÑ°SÉëŸG ÖLƒJ

 ÒZ  º«¶æàdG  Gòg  äCÉ°ûfCG  »àdG  áYƒªéŸG

 IógÉL  â∏ªY  »àdG  É¡°ùØf  »g  ,»YöûdG

 ∫ÉªcEGh  ,Ωó≤dG  Iôc  OÉ–G  IÒ°ùe  á∏bô©d

 Ú«°VÉŸG Úª°SƒŸG ‘ RÉàªŸG …QhódG ádƒ£H

.∂dP ‘ â∏°ûah

 á«Øfl ójóL ∂«àµàH É¡«YÉ°ùe π°UGƒJ ¿B’Gh

 ó¡Y IOƒY ¤EG  ±ó¡J »àdG á≤«≤◊G äÉjÉ¨H

.ÉØ«ØdG ∫GƒeCG Ö¡fh ,á«∏∏°ûdGh ,≈°VƒØdG

 OÉ–’G AÉ°†YC’ ôjòëàdG ¿EÉa ¬°ùØf Qó≤dÉHh

 ÒZ  ™ªéàdG  hCG  ´ÉªàL’G  ‘  ∑GÎ°T’G  øe

 ºà«°S π°UGh ¿EGh ,IƒYódG ™bh øŸh ,»YöûdG

 áª¡àH áÑ°SÉëª∏d •ÉÑ°†f’G áæ÷ ¤EG ¬∏jƒ–

 ¬à«àØJh ,»YöûdG OÉ–’G ¢†jƒ≤J ≈∏Y πª©dG

.»YöûdG ÒZ ™ªéàdG ¢ù«°SCÉJh

 ¢ùeCGAÉ°ùe  ,kÉfÉ«H  ÊGOƒ°ùdG  ïjôŸG  Qó°UCG

 ≈ª°ùj Ée IƒYO ¬«a ôµæà°SG ,âÑ°ùdG  ∫hC’G

 …QhódG  ájófCGh  á«∏ëŸG  äGOÉ–’G  ™ªŒ"
.øgGôdG »°VÉjôdG ™°VƒdG á°SGQód "RÉàªŸG

 …OÉf  IQGOEG  ¢ù∏›  ™HÉJ"  :ïjôŸG  ∫Ébh

 áeó≤ŸG  IƒYódG  ,ÒÑc  ÜGô¨à°SÉH  ïjôŸG

 ™ªŒ)  ¬°ùØf  ≈∏Y  ≥∏WCG  …òdG  º°ù÷G  øe

 ,(IRÉàªŸG áLQódG ájófCGh á«∏ëŸG äGOÉ–’G

 á°ûbÉæe  ¢Vô¨H  …ôcÉØJ  AÉ≤∏d  ÉYO  å«M

 ó≤©d  Ö«JÎdGh  ,»°VÉjôdG  øgGôdG  (™°VƒdG)

."á«eƒªY á«©ªL

 IQGOEG  ¢ù∏› ôµæà°ùj ,ó«cCÉJ πµH" :±É°VCGh

 øY  ºæj  …òdG  ,∂∏°ùŸG  Gòg  ïjôŸG  …OÉf

 ΩGõàd’G ΩóYh ,á«°ù°SDƒŸG øY íjöU êhôN

 á∏ãªàŸG ,É«∏©dG äÉ°ù°SDƒŸGh º¶ædG ΩGÎMGh

 ø∏YCG …òdGh ,Ωó≤dG Iôµd ÊGOƒ°ùdG OÉ–’G ‘

."º°ù÷G Gò¡H ¬aGÎYG ΩóY í°VGh ¿É«H ‘

 ,¿É«µdG Gò¡H ¬aGÎYG ΩóY ≈∏Y ïjôŸG Oó°Th

 ≈°VƒØdG"  ƒg IƒYódG  √òg ±óg ¿CG  G kÈà©e

 »àdG á°ù°SDƒŸG ´ƒW øY êhôÿGh ,"ábÓÿG

.OÓÑdÉH »°VÉjôdG •É°ûædG ôjóJ

 ΩGõàd’G ¤EG ïjôŸG …OÉf ’hCG ƒYój" :±OQCGh

 ÚH  ábÓ©dG  ºµ–  »àdG  ,íFGƒ∏dGh  º¶ædÉH

 É«fÉKh  ,ÊGOƒ°ùdG  OÉ–’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  √òg

 ,äGƒ£ÿG √òg πãŸ ΩÉàdG ¬°†aQ …OÉædG ø∏©j

."»°VÉjôdG QGô≤à°S’G áYõYõd áaOÉ¡dG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  º°SÉH  Qƒ¡ªŸG  ¿É«ÑdG  πªcCGh

 ¿CG …OÉædG πeCÉj" :∫ÉcGOƒ°S ΩOBG ,ïjôŸG IQGOEG

 ‘ ,è¡ædG äGP IRÉàªŸG áLQódG ájófCG è¡àæJ

 »àdG ,áaÎëŸG ájófC’G á£HGQ øjƒµJ π«Ñ°S

 ¿hDƒ°ûH  ≥∏©àj  Ée  πµH  ÓÑ≤à°ùe  ™∏£°†à°S

."≥«aƒàdG ‹h ˆGh ..IRÉàªŸG áLQódG ájófCG

 ôFGõ÷G ájOƒdƒe øY ÚÑY’ áKÓK ÜÉ«Z ócCÉJ

 »°ùbÉØ°üdG  ¬Ø«°†e  ΩÉeCG  ¬à¡LGƒe  ∫ÓN

 32`dG QhO ÜÉjEG ‘ ,πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G »°ùfƒàdG

.Ωó≤dG Iôµd É«≤jôaCG ∫É£HCG …Qhód

 óMC’G  ¢ùeG  ôFGõ÷G ájOƒdƒe áã©H äôaÉ°Sh

 ,á°UÉN IôFÉW Ïe ≈∏Y ¢ùbÉØ°U áæjóe ¤EG

 QhO Æƒ∏Hh á«HÉéjEG  áé«àf ≥«≤– ‘ ÓeCG

 ÜÉgòdG  IGQÉÑe  ‘  RƒØdG  ó©H  äÉYƒªéŸG

 ÈY …ôFGõ÷G …OÉædG ∞°ûch .OQ ¿hO Úaó¡H

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  áµÑ°T  ≈∏Y  ¬àëØ°U

 ¤EG  ¿hôaÉ°ù«°S  ÉÑY’  24  ¿CG  z∑ƒÑ°ù«a{

 øªMôdG óÑYh ,»©«HQ Oƒ∏«e º¡æ«H ¢ùbÉØ°U

.»∏°†Y èæ°ûJ øe ¿É«fÉ©j ÉfÉc øjò∏dG ËOQƒH

 óÑY  ÜÉ©dC’G  ™fÉ°U  ÜÉ«Z  ócCÉJ  πHÉ≤ŸÉH

 áé«àf äÉÑjQóàdG øY ¬HÉ«¨d ,ƒHÉL øeƒŸG

 áaÉ°VEG OôH ádõf øe ΩÉàdG AÉØ°û∏d ¬∏KÉ“ ΩóY

 ,Ó°ùjEG  …ófƒÁO  …QGƒØjE’G  §°SƒdG  ÖY’  ¤EG

 ¥GQhCG  ájƒ°ùàd  ôFGõ÷G  êQÉN  óLGƒàj  …òdG

 Ö«¨j …òdG ,á«é∏Y øH …ó¡e ºLÉ¡ŸGh ,ájQGOEG

.õ«¨f π«Ñf »æØdG ôjóŸG øe QGô≤H

 Rƒa ¤EG  ¬≤jôa ,´ÉaôdG ÖY’ ,ΩôM »∏Y OÉb

 ‘ ∞«¶f ±ó¡H Ö≤∏dG πeÉM ó◊G ≈∏Y Ö©°U

 óªM øH öUÉf …Qhód á©HGôdG ádƒ÷G ΩÉàN

.Ωó≤dG Iôµd RÉàªŸG

 IGQÉÑŸG ∫GƒW Gõ«‡ AGOCG  ó◊Gh ´ÉaôdG  Ωóbh

 øe ¢UôØdG áYÉ°VG øe á∏°ù∏°S äó¡°T »àdG

 óªMCG ¢SÉÑY ó◊G ¢SQÉM ≥dCÉJ §°Sh ,ÚÑfÉ÷G

.…ƒ∏©dG È°T ó«°S ´ÉaôdG ¢SQÉMh

:ájQƒ°S – IóMƒdG

 ¬«°ùaÉæe •ƒ≤°S øe »°üª◊G áeGôµdG OÉØà°SG

 /1 »HÉéjE’G ∫OÉ©àdG ïØH ¢û«÷Gh øjöûJ

 ádƒ÷G  ájÉ¡f  ™e  Éª¡©e  ¥QÉØdG  ™°Shh1

 …hôµdG  …QhódG  ÜÉgP  á∏MôŸ  IöTÉ©dG

 /2 ¢üªM ‘ áWöûdG  ≈∏Y √RƒØH  RÉàªŸG

 ™aÒd  ¿É°†eQ  »∏Y  ¬ÑY’  ™«bƒàH  ôØ°U

 çÓK ¥QÉØHh á£≤f 26 ¤EG  √ó«°UQ áeGôµdG

 Ö≤∏dG  πeÉM  øjöûJ  øe  πc  øY  •É≤f

 ,(á£≤f 23)Ö«JÎdG ådÉK ¢û«÷G ÉªgOQÉ£eh

 πé°S 1/1 ’OÉ©J ób øjöûJh ¢û«÷G ¿Éch

 øjöûàd ∫OÉ©àdG ∑QOCGh »LÉf øeDƒe ¢û«é∏d

 kÉ«eÓYEG  kGó©H  IGQÉÑŸG  äòNGh  ∫ƒÑYO  ôgÉe

 …Qƒ°ùdG »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG øe kÉeÉªàgGh kGÒÑc

 ócCG å«M »ª«µëàdG ÖfÉ÷G ‘ ¬H â∏ØM ÉŸ

 ÜÉ°ùàMG øY AÉ≤∏dG ºµM ∫ÉØZEG  ¿ƒ°üàîŸG

 ∞«°†dG  ≥jôØdG  øjöûàd  AGõL  äÓcQ  çÓK

 ≈∏Y ±ôW áë∏°üŸ AÉ≤∏dG ¿RGƒJ ≈∏Y ôKG É‡

 π°UGƒàdG äÉëØ°U â∏ØMh ¿ÉK ±ôW ÜÉ°ùM

 πch IGQÉÑŸG ºµM áÑbÉ©Ÿ á∏ªëH »YÉªàL’G

 ÜÉë°UC’ kÉ≤ah ¬H ΩÉb Ée ôjÈàd ≈©°ùj øe

.á∏ª◊G

 πMÉ°ùdG  ¬Ø«°V  ≈∏Y  áHƒ©°üH  OÉ–’G  RÉa

 ºbÉØààd   IõjõY ÉjôcR  ¬∏é°S ∞«¶f ±ó¡H

 §≤°S IÉªM ‘h ,ójóL øe πMÉ°ùdG πcÉ°ûe

 »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdG ïØH áÑKƒdG ¬Ø«°Vh á©«∏£dG

 áª°UÉ©dG ‘ ádƒ÷G äÉjQÉÑe ¢ùeCG âªààNGh

 ™e ójó÷G óaGƒdG á∏LôM ™ªL AÉ≤∏H ≥°ûeO

.á∏ÑL

 á£≤f  26  ó«°UôH  Ö«JÎdG  áeGôµdG  Qó°üàjh

 Éª¡æe  πµdh  ¢û«÷Gh  øjöûJ  øe  πc  ¬«∏j

 IóMƒdGh  á£≤f 22 kÉ©HGQ  Ú£Mh á£≤f 23

 á£≤f  15 kÉ°SOÉ°S  á∏ÑLh á£≤f  19 kÉ°ùeÉN

 kÉæeÉK  áÑbƒdGh  á£≤f  14  kÉ©HÉ°S  á©«∏£dGh

 á∏LôMh á£≤f 11 kÉ©°SÉJ OÉ–’Gh á£≤f 12

 •É≤f 7 öûY …OÉM áWöûdGh •É≤f 8 kGöTÉY

 πMÉ°ùdGh IƒàØdGh •É≤f 5 öûY ÊÉK ájô◊Gh

 Éª¡æe πµdh öûY ™HGôdGh ådÉãdG øjõcôŸÉH

. Úà£≤f

 ,Ωó≤dG Iôµd »æ«£°ù∏ØdG OÉ–’G ø∏YCG

 ∫hC’G »FGóØdG ¿CG ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG

 ‘ kÉ«∏NGO kÉ«ÑjQóJ kGôµ°ù©e ¢Vƒî«°S

 5 øe IÎØdG ∫ÓN CGóÑj ÉëjQCG áæjóe

 ,…QÉ÷G ôjÉæj /ÊÉãdG ¿ƒfÉc 14 ¤EG

 äÉbÉ≤ëà°SÓd  G kOGó©à°SG  ∂dPh

 Ωƒj  …OƒdG  âjƒµdG  AÉ≤∏dh  áeOÉ≤dG

 ‘ …QÉ÷G ôjÉæj/ ÊÉãdG ¿ƒfÉc 18

.âjƒµdG

 ÖîàæŸG  ∞fCÉà°ùj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 äÉ«Ø°üàdG ‘ ¬JÉjQÉÑe »æ«£°ù∏ØdG

 ⁄É©dG  ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  ájƒ«°SB’G

 2023 É«°SBG  ¢SCÉch  ,ô£b  ‘ 2022

 ∞«°†à°ùj  ÉeóæY  ∂dPh  ,Ú°üdG  ‘

 ô¡°T øe 25 ‘ …QƒaÉ¨æ°ùdG √Ò¶f

 áYƒªéŸG ÜÉ°ù◊ ΩOÉ≤dG ¢SQÉe/QGPBG

.á©HGôdG

 õcôŸG »æ«£°ù∏ØdG ÖîàæŸG πàëjh

 4  ó«°UôH  ¬àYƒª›  ‘  ¢ùeÉÿG

 ¿Éà°ùµHRhCG  Qó°üàJ  å«M  ,•É≤f

 5  øe  •É≤f  9  ó«°UôH  Ö«JÎdG

 ‘  ájOƒ©°ùdG  »JCÉJh  ,äÉjQÉÑe

 øµdh •É≤f 8 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG

 πà–  ÚM  ‘  ,äÉjQÉÑe  4  øe

 •É≤f  7`H  ådÉãdG  õcôŸG  IQƒaÉ¨æ°S

 QÉ°üàfGh  ,•É≤f  5`H  á©HGQ  øª«dGh

 ≠dÉH  IQƒaÉ¨æ°S  ≈∏Y  »FGóØdG

 ‘ ådÉãdG õcôŸG IOÉ©à°S’ á«ªgC’G

 ¿CG Ωó≤dG Iôc OÉ–G ócCGh .áYƒªéŸG

 Öîàæª∏d »∏NGódG »ÑjQóàdG ôµ°ù©ŸG

 »Ñ£dG ∫ƒcƒJÈdG ≥ah ΩÉ≤«°S ∫hC’G

 IôFGódG  πÑb  øe  óªà©ŸGh  ¢UÉÿG

.OÉ–’ÉH á«Ñ£dG

ô°üe



ـ  وام:  ال�شارقة ـ 

اختار ن���ادي ال�ضارقة لريا�ض���ات الدفاع 

ع���ن النف����س - ممثال يف جلن���ة التدريب 

الريا�ض���ي- اأربعة العبني من منت�ض���بيه 

�ضمن قائمة الأف�ضل يف العام 2020 وذلك 

تكرمًي���ا للإجنازات الت���ي مت حتقيقها يف 

املو�ضم الريا�ض���ي 2019-2020 وانطلقا 

م���ن روؤي���ة جمل�س ال�ض���ارقة الريا�ض���ي 

وجمل�س اإدارة النادي.

ت�ض���م قائمة اللعب���ني املكرمني كل من 

لعب فريق التايكواندو �ضلطان ال�ضويدي 

لعب الع���ام 2020 ل�ض���تمراره بالتاألق 

حمليا ودولي���ا بفوزه باأرب���ع ميداليات 

ذهبية وف�ض���يتني وتواجده مع املنتخب 

الوطن���ي للنا�ض���ئني يف وزن حت���ت 61 

كيلوجرام���ا واللعب���ة ميث���اء الع�ض���م 

اأف�ض���ل لعب���ة يف الكاراتيه  ال�ض���ويدي 

بوزن 30 كيلوجرام���ا لفوزها مبيداليتني 

ذهبيتني واأخرى برونزية .

كما مت اختيار لعب اجلوجيت�ض���و �ضعود 

عبد اهلل احلو�ض���ني لعب العام 2020 بعد 

متيزه يف البطولت التي �ضارك بها واإحرازه 

3 ميدالي���ات ذهبي���ة وف�ض���ية وبرونزية 

وان�ض���مامه للمنتخب الوطن���ي ويعد من 

اللعب���ني املوهوبني ون���ال لعب اجلودو 

حممد اأحم���د جانيف بوزن 55 كيلوجراما 

لقب الأف�ض���ل يف العام بف���وزه مبيدالية 

ف�ض���ية يف بطولة اليوم الوطني للجودو 

وبرونزي���ة دوري اأبط���ال الإمارات بجانب 

التزامه بربنامج التدريب - عن بعد.

وقال �ض���عادة اأحمد عبد الرحمن العوي�س 

رئي����س جمل�س اإدارة الن���ادي اإن املبادرة 

�ضيتم تنظيمها يف العام 2021 كل ثلثة 

اأ�ضهر وقد ت�ضمل فئات اأخرى يف النادي .. 

لفتا اإىل اأن اختيار اأ�ض���ماء الفائزين جاء 

انطلق���ا من اللتزام ب�"التدريب عن بعد" 

واإحراز امليداليات امللونة على امل�ضتويني 

املحلي والدويل واملحافظة على املهارات 

واللياقة البدنية للعبني واللعبات.

واأو�ض���ح العوي�س اأن املب���ادرة تهدف اإىل 

الت�ضجيع على موا�ضلة اجلهود التي ت�ضاعد 

على التميز وامل�ضاهمة برفعة مكانة النادي 

يف كافة امل�ضتويات على من�ضات التتويج 

والتكرمي واإعطاء اأ�ضحاب الإجنازات حقهم 

يف التقدي���ر والتك���رمي و ت�ضجيع جميع 

منت�ضبي الن���ادي على دعم م�ضرية النادي 

يف البطوالت التي ي�ضاركون فيها.

ي�ضار اإىل اأن جلنة التدريب الريا�ضي ت�ضم 

اأع�ضاء جمل����س الإدارة ط���ارق ال�ضويدي 

وعبي���د الع�ضم ال�ضوي���دي وخالد الناخي 

وعبد العزيز احلمادي.

دبي ــ  وام :
 

اأعلن املدير الفني ملنتخبنا الوطني لكرة القدم 

الهولندي فان مارفيك قائمة الأبي�س للمع�ضكر 

الداخلي الذي �ضيقام يف دبي خلل الفرتة من 3 

اإىل 12 يناير اجلاري.

ياأت���ي ذلك �ضم���ن برنامج الإع���داد ملباريات 

الت�ضفيات امل�ضرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�ضيا 2023 التي 

�ضتنطلق يف �ضهر مار�س املقبل حيث ي�ضت�ضيف 

الأبي����س منتخ���ب ماليزي���ا ي���وم 25 مار�س 

بالإم���ارات ويواجه منتخ���ب اإندوني�ضيا خارج 

اأر�ضه يوم 30 م���ن ذات ال�ضهر فيما ي�ضت�ضيف 

منتخبي تايلند وفيتن���ام يومي 7 و 15 يونيو 

املقبل بالإمارات. و�ضمت القائمة 27 لعبًا هم 

خالد عي�ضى، وعل���ي خ�ضيف، وفهد الظنحاين، 

وعادل احلو�ضن���ي، وبن���در الإحبابي، وحممد 

برغ�س، و�ضامل را�ضد، وخليفة احلمادي، و�ضاهني 

عبدالرحمن، وح�ضن املحرم���ي، ووليد عبا�س، 

وحممود خمي�س، ويو�ضف جابر، وماجد �رسور، 

وماجد ح�ضن، وعلي �ضاملني، وعبداهلل رم�ضان، 

وعب���داهلل النقب���ي، وخليل احلم���ادي، وفابيو 

دي ليم���ا، وخلفان مب���ارك، وطحنون الزعابي، 

وعل���ي �ضالح، وكايو كاني���دو، وعلي مبخوت، 

و�ضبي�ضيان تيغايل وزايد العامري.

ويبداأ منتخبنا جتمعه اعتباراً من يوم غد الأحد 

عل���ى اأن يوؤدي تدريبات���ه اليومية يف امللعب 

الفرع���ي بنادي الو�ض���ل ا�ضتع���داداً للمواجهة 

الدولية الودية اأمام نظ���ريه املنتخب العراقي 

يوم 12 يناير اجلاري.

اأظهر ا�ضتط���لع للراأي يف الإمارات 

اأغل���ب اجلماهري  اأن  اأم�س الأح���د 

متي���ل اإىل ����رسورة تخفي�س عدد 

املحرتفني الأجانب باأندية الدوري 

الإماراتي لكرة القدم.

وبح�ضب نتيجة ا�ضتطلع �ضحيفة 

الأح���د ف���اإن 59% م���ن اإجم���ايل 

اأيدوا  امل�ضارك���ني يف الت�ضوي���ت 

اللعبني  مق���رتح تخفي�س ع���دد 

الأجانب يف اأندي���ة دوري اخلليج 

العرب���ي مقاب���ل 41% رف�ضوا هذا 

املقرتح.

الإماراتي  وتقدم لعبو املنتخ���ب 

الأول مبقرتح لتقلي�س عدد اللعبني 

املحلي خلل  بال���دوري  الأجانب 

اجتماعهم مع جمل�س اإدارة احتاد 

الكرة بهدف منح الفر�ضة الكاملة 

مل�ضاركة اللعب���ني املحليني من 

اأج���ل الرتقاء مب�ضت���وى املنتخب 

الوطني.

واأي���د 60 % ه���ذا املق���رتح ع���ر 

ال�ضتط���لع الذي ج���رى من خلل 

ح�ض���اب �ضحيفة "البي���ان" على 

الجتماعي  للتوا�ضل  تويرت  �ضبكة 

فيم���ا بلغ���ت ن�ضب���ة املعار�ضني 

40%، يف الوق���ت الذي اأيد فيه 58 

% املقرتح ع���ر ا�ضتطلع املوقع 

اللكرتوين لل�ضحيفة ورف�ضه 42 %.

جتدر الإ�ض���ارة اإىل اأن لئحة احتاد 

الك���رة، ت�ضمح لكل ن���اٍد حمرتف 

بالتعاقد مع اأربعة لعبني اأجانب، 

م���ن بينهم لع���ب اآ�ضي���وي، فيما 

ي�ضم���ح للأندية الت���ي ت�ضارك يف 

دوري اأبطال اآ�ضيا اأن ت�ضجل اللعب 

الآ�ضيوي كمحرتف خام�س.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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اختيار 27 العباً لمع�شكر منتخبنا الوطني 

الدراج محمد البلو�شي: رالي 

باها العالمي اأهم اأولوياتي

»ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س« يكرم 
4 من العبيه 

اأبوظبي ــ  وام:

 اأ�ضبح ال���دراج الإماراتي حمم���د البلو�ضي من 

اأ�ضحاب الإجن���ازات يف عام 2020، بجمعه بني 

لقب���ي رايل حائ���ل ال���دويل ورايل البحرين يف 

اأ�ضبوع واحد، وهو الأمر الذي يعزز مكانته كاأحد 

اأه���م الريا�ضيني يف الدولة الذين يرتكون ب�ضمة 

يف �ضجل الإبداع الريا�ضي كل عام، ول �ضيما بعد 

اإجنازاته العديدة التي كان اأبرزها فوزه باملركز 

الأول واللقب العاملي يف عام 2018.

ومع مطلع 2021 تنتظر البلو�ضي اأجندة مزدحمة 

من البطولت وامل�ضاركات اخلارجية، والتحديات 

التي �ضيخو�ضها على مدار العام، واأبرزها جولت 

بطولة كاأ�س العامل "باها " التي �ضتبداأ جولتها 

الأوىل من دب���ي يف فراير املقبل، وتنطلق منها 

اإىل اأه���م العوا�ضم العاملي���ة لتنتهي يف اأكتوبر 

2021، بواقع جولة اأو جولتني كل �ضهر.

واأك���د البلو�ض���ي يف ت�رسيحاته لوكال���ة اأنباء 

الإم���ارات" وام" .. اأنه لن يدخر اأي جهد ملوا�ضلة 

وتعزيز الإجن���ازات خلل ع���ام 2021، ب�ضعود 

من�ض���ات التتويج يف كل املحاف���ل، مو�ضحا اأن 

ق���رار عدم امل�ضاركة يف رايل داكار الدويل املقام 

حاليا ملدة 13 يوما باململكة العربية ال�ضعودية، 

الهدف منه منح نف�ضه الفر�ضة الكافية لل�ضتعداد 

بقوة وتركيز للم�ضاركة يف بطولة كاأ�س العامل " 

باها"، التي تنطلق جولتها الأوىل من دبي خلل 

الفرتة م���ن 18 اإىل 20 فراير، ثم تنتقل اإىل اأهم 

العوا�ضم العاملية وتق���ام جولتها اخلتامية يف 

الرتغال يف الفرتة من 28 اإىل 30 اأكتوبر.

وعما اإذا كان �ضي�ض���ارك يف كل جولت البطولة 

.. اأك���د البلو�ضي :" اأن���ه �ضي�ضارك يف جولة دبي 

الفتتاحي���ة، وم���ن ثم جول���ة الأردن يف الفرتة 

م���ن 18 اإىل 20 مار����س، و�ضيقرر يف وقت لحق 

اجل���ولت الأخرى التي �ضيحر����س على التواجد 

فيها، م�ضيفا ل ميكن اأن نتجاهل الو�ضع ال�ضحي 

العاملي احلايل الذي ميكن اأن يفر�س علينا واقعا 

جديدا يف اأي يوم حتى يتم النتهاء من مواجهة 

جائح���ة كورونا، ولكن بالن�ضب���ة يل اأنا م�ضتعد 

م���ن الآن للم�ضاركة يف البط���ولت، اأنا و�ضقيقي 

�ضلطان، وهديف هو الفوز باملركز الأول يف جولة 

دب���ي، ويف البطول���ة كمح�ضلة عام���ة ل�ضل�ضلة 

اجلوالت".

انق�ضم جمه���ور بر�ضلونة حول م�ضري 

الأرجنتين���ي ليوني���ل مي�ض���ي، قائد 

الفريق، خلل املو�ضم املقبل.

وينتهي عقد مي�ضي مع بر�ضلونة يف 

ال�ضيف املقب���ل، ول توجد مفاو�ضات 

حالًيا بني الطرفني ب�ضاأن التجديد.

واأج���رت �ضحيفة "موندو ديبوريتفو" 

الكتالونية، ا�ضتفتاًء بني اأع�ضاء نادي 

بر�ضلونة حول م�ض���ري مي�ضي، والذي 

اأظهر انق�ضاًما وا�ضًحا يف الآراء.

واأ�ض���ارت ال�ضحيف���ة، اإىل اأن %52.2 

اأجاب���وا بنعم على �ضوؤال "هل النادي 

بحاجة لبذل املزيد من اجلهد لإبقاء 

مي�ضي يف املو�ضم املقبل؟".

واأو�ضحت اأن من �ضوتوا بنعم انق�ضموا 

اإىل 14.5% قال���وا نعم لبقاء مي�ضي 

ب���اأي ثم���ن، و37.7% يوافقون على 

ا�ضتم���رار الرغوث، ب����رسط اأن يوافق 

على خف�س راتبه.

وعلى اجلان���ب الآخر، �ضوت %46.8 

عل���ى اأن النادي لي����س بحاجة لبذل 

املزيد من اجلهد للإبقاء على مي�ضي.

وذك���رت اأن 33.6% من الذين �ضوتوا 

ب�"ال"، يرون اأنه ل يجب بذل اأي جهد 
طاملا اأن رغبة مي�ض���ي هي الرحيل، 

بينما ي���رى 13.2% اأنه ل يجب بذل 

اأي جهد ب�ضكل ع���ام لت�ضهيل عملية 

التجديد.

جمهور 

بر�شلونة 

ينقلب 

على 

مي�شي

الجماهير توؤيد تخفي�س عدد االأجانب بالدوري 

المحلي

اتخذ مان�ض�ضرت يونايتد قراًرا حا�ضًما 

ب�ضاأن بيع الفرن�ضي بول بوجبا، لعب 

و�ضط الفريق، خلل املو�ضم احلايل.

ويرتبط بوجبا بعقد م���ع مان�ض�ضرت 

يونايت���د حت���ى �ضي���ف 2021، لكن 

تقاري���ر �ضحفي���ة زعم���ت اأن النادي 

الإجنليزي فعل بن���د التمديد ملو�ضم 

اآخر.

الربيطانية،  "مريور"  ل�ضحيفة  ووفًقا 

ف���اإن اإدارة مان�ض�ض���رت يونايتد قررت 

طرح بوجبا للبيع يف ال�ضيف املقبل، 

بعدم���ا رف�س اللع���ب التوقيع على 

عقد جديد مع ال�ضياطني احلمر.

واأ�ض���ارت اإىل اأن اأندية ري���ال مدريد 

ويوفنتو����س وباري����س �ضان جريمان 

مهتمة ب�ضم بوجبا، وياأمل يونايتد اأن 

توؤدي هذه املزاي���دة اإىل زيادة ر�ضوم 

ال�ضفقة.

وكان مينو رايول، وكيل بوجبا، �رسح 

موؤخ���ًرا ب���اأن اللع���ب الفرن�ضي يف 

حاجة اإىل تغيري الأجواء والرحيل عن 

مان�ض�ضرت يونايتد.

مل ي�ضفع لن���ادي �ضالكه تعاقده مع 

م���درب جدي���د يف الع���ام امليلدي 

اجلدي���د يف اإنقاذ م�ضريت���ه الكارثية 

بدوري الدرج���ة الأوىل الأملاين لكرة 

القدم "بوند�ضليجا".

و�ضقط �ضالك���ه اأم����س الأول ال�ضبت 

على ملع���ب م�ضيفه هريت���ا برلني 

)0-3( لتمت���د م�ضريت���ه اخلالية من 

النت�ضارات يف البوند�ضليجا اإىل 30 

مباراة.

ال�ضب���وع املقبل قد ي�ضه���د معادلة 

ال�ضلبي  القيا�ض���ي  الرق���م  الفري���ق 

لأطول م�ضرية خالية من النت�ضارات 

وامل�ضجل���ة با�ض���م تا�ضماني���ا الذي 

خا����س 31 مب���اراة دون انت�ضار يف 

مو�ضم 1965- 1966.

ا�ضتمرت  ل�ضالكه  الكارثي���ة  امل�ضرية 

لقرابة عام حيث اأن اأخر فوز للفريق 

يعود اإىل 17 كانون ثان/يناير 2020 

بفوزه على بورو�ضيا مون�ضنجلدباخ.

وذكرت جملة "كيكر �ضبورت�س" اليوم 

الأحد "�ضالكه لعب 20 دقيقة فقط".

وجتم���ع ح���وايل 10 م���ن م�ضجعي 

تا�ضمانيا خارج ال�ضتاد الأوملبي يف 

برلني رافعني بطاقات مكتوب عليها 

"حافظوا على الرقم القيا�ضي لتا�س" 
و"�ضالك���ه ل ميكن القيام بذلك" لكن 
دون اأن توؤدي ه���ذه ال�ضتفزازات اإىل 

حت�ض���ن اأداء لعبي �ضالكه على اأر�س 

امللعب.

مان�ش�شتر يونايتد يفتح المزاد 
على بوجبا

خطوة تف�شل �شالكه عن رقم 
قيا�شي كارثي

تقديراً لإنجازاتهم خالل 2020



دبي-الوحدة:

رفع جمل�س �أمناء "جائزة حممد 

ب���ن ر��ش���د �آل مكت���وم للإبد�ع 

�لريا�ش���ي" �إح���دى "مب���ادر�ت 

حمم���د ب���ن ر��ش���د �آل مكت���وم 

�لعاملي���ة" �أ�شمى �آي���ات �ل�شكر 

�لر�شيدة  �لقي���ادة  و�لعرفان �ىل 

�أفر�د  �لكرمية ملختلف  لرعايتها 

�ملجتمع وتوفري �شبل �لأمان لهم 

وكذلك م�شاع���دة �لدول �ل�شقيقة 

و�ل�شديق���ة يف مو�جهة جائحة 

كوفيد 19 �لتي جعلت عام 2020 

ع���ام �لتحدي���ات �ل�شعبة �لتي 

طال���ت جميع جم���الت �حلياة 

ومن بينها �لقطاع �لريا�شي.

كما �أكد جمل�س �لأمناء على تنفيذ 

�ل�شيخ حمد�ن  توجيهات �شم���و 

بن حمم���د بن ر��ش���د �آل مكتوم 

ويل عه���د دبي رئي����س �ملجل�س 

�لتنفي���ذي لإم���ارة دب���ي ر�عي 

�أحمد بن  �جلائزة، و�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 

�للجنة �لأوملبية �لوطنية رئي�س 

�جلائ���زة، يف و�شع خطط �لعمل 

و�إطلق �ملب���ادر�ت �لتي ت�شاهم 

يف ع���ودة �لن�ش���اط �لريا�ش���ي 

�لتناف����س  من�ش���ات  وتوف���ري 

للريا�شيني �لتي متنح �ملبدعني 

�لريا�شيني �لفر�شة لتقدمي �أف�شل 

م�شتوياتهم و�لعودة �إىل من�شات 

�لتتوي���ج يف �لبطولت �لعاملية 

�ملنتظرة  و�لنطلق���ة  �ملختلفة 

�لعام  �شيف  طوكي���و  لأوملبياد 

.2021

ج���اء ذلك خ���لل �لجتماع 29 

ملجل�س �لأمناء �لذي عقد بنظام 

مطر  مع���ايل  برئا�شة  �لفيدي���و 

�لطاير نائب رئي�س جمل�س دبي 

�أمناء  رئي����س جمل�س  �لريا�شي 

�جلائزة، وح�شور خالد علي بن 

ز�يد نائب رئي�س جمل�س �لأمناء، 

و �أع�ش���اء �ملجل����س: د.ح�ش���ن 

�ل�شعايل،  د.خليف���ة  م�شطف���ى، 

م�شطفى �لعرفاوي، موزة �ملري، 

�أمني عام �جلائزة، �أحمد م�شاعد 

�لع�شيم���ي ، من���ى ب���و �شمرة ، 

و نا����ر �أم���ان �آل رحمة مدير 

�جلائزة.

�أن  و�أكد مع���ايل مط����ر �لطاي�ر 

ه���ذ� �لجتماع ياأت���ي بعد عام 

م���ن �لتحدي���ات �لت���ي و�جهت 

�لع���امل ب�شكل ع���ام و�لريا�شة 

ب�شكل خا����س وكذلك بعد توقف 

و�لأن�شطة  و�ل���دور�ت  للبطولت 

�لريا�شية، لكن �لعمل يف �جلائزة 

مل يتوقف من �أجل حتديث �خلطط 

مبا يتنا�شب مع �لتحديات و�شبل 

لتوجيهات  تنفي���ذ�  مو�جهته���ا 

�ل�شيخ حم���د�ن بن حممد  �شمو 

بن ر��ش���د �آل مكت���وم ويل عهد 

�لتنفيذي  �ملجل����س  رئي�س  دبي 

لإم���ارة دبي ر�ع���ي �جلائزة، و 

�شم���و �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 

ر��ش���د �آل مكت���وم رئي�س �للجنة 

�لأوملبية �لوطنية رئي�س �جلائزة 

، لأن �جلائ���زة ل تكتفي بتكرمي 

�ملبدعني �لريا�شيني بعد حتقيق 

�جناز�تهم بل متكنهم من حتقيق 

تلك �لإجناز�ت ع���ر غر�س روح 

�لب���د�ع يف �لعم���ل �لريا�ش���ي 

و�لتعاون مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات 

�لدولية  و�لحت���اد�ت  �لريا�شية 

و�للجان �لأوملبية و�لبار�ملبية.

الإبداع يف مواجهة التحديات

كم���ا �أكد مع���ايل رئي�س جمل�س 

�لأمن���اء �أن ��ش���م �جلائ���زة هو 

جائزة �لإب���د�ع، و�أن من جو�نب 

�لبد�ع و�لتمي���ز هو �لنجاح يف 

�لتعام���ل مع �ملتغري�ت و�لتطور 

�حلا�ش���ل يف خمتلف �ملجالت 

وهو �لأمر �ل���ذي ر�عته �جلائزة 

وتعم���ل على حتقيق���ه وحتفيز 

�جلمي���ع على حتقيق���ه وتكرمي 

�ملتميزي���ن و�ملبدع���ني يف هذ� 

�ملج���ال �ملهم من خلل �إ�شافته 

ملح���ور �لتناف�س للدورة 11 من 

�جلائزة.

و�أع���رب �لطاي���ر ع���ن �لفخ���ر 

بالإجناز�ت �لت���ي حققتها دولة 

�ملتح���دة  �لعربي���ة  �لإم���ار�ت 

�لقيادة  وحكم���ة  روؤي���ة  بف�شل 

�شاهم���ت يف  �لت���ي  �لر�شي���دة 

�إىل طبيعتها يف  عودة �حلي���اة 

خمتل���ف �ملجالت وم���ن بينها 

�لريا�ش���ة حيث �شهدن���ا تنظيم 

ملوؤمتر  ر�ئع���ة  جدي���دة  ن�شخة 

�ل���دويل وحفل  �لريا�شي  دب���ي 

جو�ئز "دبي جلوب �شوكر" وهو 

�حل���دث �لأول على �لإطلق �لذي 

يقام بطريق���ة �حل�شور �ملبا�ر 

منذ تف�ش���ي جائحة كوفيد 19 ، 

كما عررّ رئي����س جمل�س �لأمناء 

عن ثقته باأن �لع���امل �شينت�ر 

�ل�شلبة  بالإر�دة  �لتحديات  على 

و�لتعاون  �ل�شحيح���ة  و�خلطط 

�ل���دويل، ومتن���ى للجميع  عاما 

جديد� �شعيد� يك���ون عام عودة 

�لبطولت و�لإجناز�ت و�لإبد�عات 

�لريا�شي���ة �لتي �شتك���ون �أولها 

27 م���ن بطولة �لعامل  �لن�شخة 

لك���رة �لي���د يف جمهورية م�ر 

�شهر  �ل�شقيقة خ���لل  �لعربي���ة 

يناير 2021.

كما تقدم �لطاي���ر بالأ�شالة عن 

نف�شه ونيابة عن �أع�شاء جمل�س 

د.  ل�شع���ادة  بالتهنئة  �لأمن���اء 

ح�ش���ن م�شطفى ع�ش���و جمل�س 

�أمن���اء �جلائزة رئي����س �لحتاد 

�لي���د مبنا�شبة  لك���رة  �ل���دويل 

ح�شوله عل���ى �لرئا�شة �ل�رفية 

م���دى �حلياة للجن���ة �لأوملبية 

�إقامة  مبنا�شبة  وكذلك  �مل�رية 

بطول���ة �لع���امل لك���رة �ليد يف 

�ل�شقيقة م�ر.

ومت يف �لجتم���اع �لطلع على 

�لد�ئم���ة يف  �للج���ان  تقاري���ر 

�لفنية  �للجن���ة  وه���ي  �جلائزة 

�لت�شال  وجلنة  �لتحكيم  وجلنة 

�ملقرتحة  و�ل�شافات  و�لت�شويق 

�ملوؤ�ش�ش���ي  �لتناف����س  ملح���ور 

لتك���رمي �ملوؤ�ش�شات �لتي جنحت 

يف �لتعامل مع �لتحديات خلل 

�لف���رتة �ملا�شي���ة وعلى �خلطة 

�لتنفيذي���ة للجائزة و�لفعاليات 

�لتي �شيتم تنظيمها خلل �لفرتة 

�ملقبلة وحتى موعد حفل تكرمي 

�لفائزي���ن يف �جلائ���زة و�ملقرر 

خلل �شه���ر يناي���ر 2022 ومن 

بينها �مللتقي���ات و�لندو�ت ومت 

�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنها 

و�لتوجي���ه بالإعلن عنها خلل 

�لفرتة �ملقبلة
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اأبوظبي / وام :
 

قال عبد�هلل �لكعبي ع�ش���و جمل�س �إد�رة 

�حتاد كرة �ليد رئي����س جلنة �ملنتخبات 

�إن �للجنة �شتطلع خلل �جتماعها �ملقرر 

عقده �لأ�شبوع �جلاري على تقرير �جلهاز 

�لفني حول �ملع�شك���ر �ملغلق �لذي �أقيم 

�ل�شهر �ملا�شي ملنتخب �لنا�شئني يف دبا 

�حل�شن ��شتع���د�د� للبطولة �لآ�شيوية يف 

كاز�خ�شتان خلل مار�س �ملقبل، �ملوؤهلة 

لكاأ�س �لعامل، وت�ش���ور�ت مر�حل �لإعد�د 

للمنتخبني �لأول و�ل�شباب لل�شتحقاقات 

�لدولية �ملقبلة، على �شوء خارطة طريق 

�مل�شتقبل �لت���ي �أعدتها �للجن���ة �لفنية 

بالتن�شيق مع �لفريق �ل�شت�شاري.

و�أ�ش���ار �إىل �أن �ل�شهر �جلاري ينتظر عمًل 

كب���ري�ً، بعد �لنتهاء م���ن �ملع�شكر �لأول 

ملنتخب �لنا�شئني، ��شتعد�د� لبطولة �آ�شيا 

باجلهاز  �شنلتقي  وق���ال:"  بكاز�خ�شتان.. 

�لنا�شئ���ني  ملنتخ���ب  و�لإد�ري  �لفن���ي 

بقيادة قا�ش���م عا�ش���ور لل�شتماع منهم 

�إىل مكت�شبات �ملع�شك���ر يف دبا �حل�شن 

ومقرتحاتهم  �أ�شبوع���ني،  ��شتم���ر  و�لذي 

للف���رتة �ملقبلة، �لت���ي �شت�شهد عدد� من 

�لتجمعات، بو�ق���ع �ثنني يف �شهر يناير، 

و3 يف �شه���ر فر�ير، �أم���ا مع�شكر �لإعد�د 

�لأخري قبل �لبطولة فاإننا ندر�س مقرتحني، 

�أحدهما �أن يك���ون د�خليا ملدة �أ�شبوعني 

ثم �ل�شف���ر مبا�رة للبطول���ة يف مار�س 

�ملقب���ل، و�لثاين �ل�شف���ر �إىل كاز�خ�شتان 

قبل �لبطولة باأ�شبوعني و�إقامته خارجيا 

لل�شتفادة م���ن �لتكي���ف و�لتعاي�س مع 

�لطق�س و�أجو�ء �ملناف�شات".

و�أ�ش���اف: " �أنه على �ش���وء تاأجيل دورة 

�خلليج بالكويت �لت���ي كانت �شتقام يف 

�شهر مار����س 2021، و�لت���ي مت تاأجيلها 

�إىل �شه���ر دي�شمر، �شرن�جع برنامج �إعد�د 

�ملنتخب �لأول، و�لجتاه �لذي يحكمنا هو 

�أن تك���ون بر�مج ��شتع���د�د�ت �ملنتخبات 

متو��شلة، حت���ى يكون كل منتخب جاهز 

لأي ��شتحقاق، بغ�س �لنظر عما �إذ� كانت 

هناك بطول���ة قريبة �أم ل، ومن �ملوؤكد �أن 

تاأجيل �لدورة �خلليجي���ة ل�شهر دي�شمر 

مينحنا فرتة جيدة من �لوقت لل�شتعد�د 

ب�شكل �أف�شل، وعلينا �أن ن�شتغلها باأف�شل 

�ش���ورة، حتى نحق���ق �أهد�فن���ا يف عام 

2021، �ل���ذي نعتره عام بن���اء �لقاعدة 

للنطلق يف حتقيق �لإجناز�ت، مبعنى �أن 

كل ��شتحقاق ن�شارك فيه �شنعتره فر�شة 

لتحقيق �إجناز، و�أول ��شتحقاق هو بطولة 

�آ�شي���ا يف كاز�خ�شتان �لتي �شنبذل كل ما 

يف و�شعنا خلله���ا للتاأهل �إىل نهائيات 

�ملونديال، كم���ا ن�شتهدف �ملناف�شة على 

�ل�شد�رة يف دورة �خلليج نهاية �لعام".

وق���ال:" بالن�شبة لله���دف �لأ�شا�شي لنا 

فيم���ا يتعل���ق باملنتخ���ب �لأول، فاإننا 

�شن�شعى بقوة للتاأه���ل ملونديال 2022، 

وذلك من خلل بر�مج وم�شاركات ونتائج 

وم�شابقات حملية متكنا من قيا�س معدل 

�لتطور ب�شكل دوري، يف �لوقت نف�شه �لذي 

ي�شمح بدعم �ملنتخب بوجوه جديدة من 

�ملو�هب يف �إطار عملي���ة �إحلل وجتديد 

مدرو�ش���ة تر�عي حتقي���ق �ل�شتد�مة يف 

�لتميز و�لإجناز، وبخ�شو�س �جلهاز �لفني 

للمنتخب فاإننا �شنعل���ن خلل �لأ�شابيع 

�ملقبلة ع���ن ت�شكيل جهاز فن���ي و�إد�ري 

للمنتخ���ب �لأول، وجه���از فن���ي و�إد�ري 

ملنتخ���ب �ل�شباب بعد در��شة كل �لأ�شماء 

�ملتاحة و�ختيار �أف�شلها".

و�أ�ش���اف �لكعبي :" من �شم���ن �أولويات 

�مل�شتقبل �أن ن�شع بر�مج خا�شة للك�شف 

ع���ن �ملو�ه���ب يف �شن مبك���رة، لتبنيها 

�ملنتخبات  لتمثي���ل  وجتهيزها  و�شقلها 

باأف�شل �شورة، مع �ل�شتفادة من �لقر�ر�ت 

�ل�ش���ادرة �أخري� و�لتي ت�شمح بال�شتفادة 

من ع���دد من �لفئ���ات، و�أبرزه���م مو�ليد 

و�أبناء  �لدولة و�ملقيمني وحملة �ملر��شم 

�ملو�طنات".

لجنة منتخبات كرة اليد تبحث برامج الإعداد 
للنا�سئين والكبار

اأبوظبي  ــ وام :

 �أك���د جمع���ه �شعيد 

نائ���ب  �لبلو�ش���ي 

رئي�س �حتاد �لإمار�ت 

رئي����س  لل�شباح���ة 

�ملنتخب���ات  جلن���ة 

�شتتم  �أن���ه  �لوطنية 

مر�جعة بر�مج �إعد�د 

�ملنتخ���ب لعتم���اد 

خط���ة م�شتد�مة لتجهيزه عل���ى �شوء تاأجيل 

دورة �لألعاب �لآ�شيوي���ة �ل�شاطئية يف �ل�شني 

و�لت���ي كان م���ن �ملقرر له���ا �أن تقام يف �شهر 

�أبري���ل �ملقبل، خا�ش���ة و�أن �لتاأجيل مل يحدد 

موع���د ثابت لإقام���ة تلك �لبطول���ة، وجاءت 

�شيغته حتى �إ�شعار �آخر، م�شري� �إىل �أن �للجنة 

�لفنية وجلن���ة �ملنتخبات ��شتعر�شتا روزنامة 

�مل�شابق���ات �ملحلية و�لدولية للمو�شم �ملقبل، 

وقبل �ر�شالها �أخري� �إىل �لهيئة �لعامة للريا�شة 

لتخاذ ما يلزم.

وق���ال �لبلو�شي : بالن�شب���ة لروزنامة �ملو�شم 

�ملقب���ل فق���د مت �عتماده���ا من قب���ل �للجنة 

�لفني���ة برئا�شة مرمي �ل�شام�ش���ي، وهي ت�شم 

بطول���ة كاأ�س �لإم���ار�ت للعموم���ي و�ملر�حل 

�ل�شني���ة لل�شباحة يف جممع حمد�ن �لريا�شي 

بدبي خلل �لفرتة م���ن 7 �إىل 9 يناير �جلاري، 

وبطولة �لدولة �ل�شتوي���ة لل�شباحة للعمومي 

و�ملر�حل �ل�شنية مبجم���ع حمد�ن �أي�شا خلل 

�أي���ام 5 و 6 و12 و13 فر�ي���ر �ملقبل، وبطولة 

�لدولة �ل�شتوية لل�شباح���ة باملياه �ملفتوحة 

للعموم���ي و�ملر�حل �ل�شني���ة يف 19 فر�ير، 

وبطولة �لتطوي���ر لل�شباحة "�لفئة ب" يف 27 

فر�ير بكل من �لذيد و�حلمرية ومليحة، ودوري 

كرة �ملاء للعموم���ي و�ملر�حل �ل�شنية يف 26 

و 27 مار����س مبجمع حمد�ن، ودوري كرة �ملاء 

للنا�شئ���ني يف 16 و 17 �أبريل مبجمع حمد�ن 

�لريا�ش���ي، وبطول���ة كاأ�س �لإم���ار�ت �لثانية 

للعمومي و�ملر�حل يف يومي 18 و 19 يونيو، 

وبطولة �لتطوي���ر لل�شباحة للفئة "ب" يف 26 

و 27 يوني���و، وبطولة كاأ����س �لإمار�ت �لثالثة 

لل�شباح���ة للعمومي و�ملر�ح���ل �ل�شنية يومي 

24 و 25 �شبتمر، وبطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة للعموم���ي و�ملر�حل �ل�شنية يف 

�أب���و ظبي ودبي �أيام 5 و 6 و 12 و 13 نوفمر، 

وبطولة كاأ����س �شاحب �ل�شم���و رئي�س �لدولة 

للمياه �ملفتوح���ة للعمومي و�ملر�حل �ل�شنية 

يوم 2 دي�شمر، وبطول���ة كاأ�س �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة لكرة �مل���اء للعمومي و�ملر�حل 

�ل�شنية �أي���ام 23 و24 و 25 دي�شمر من �لعام 

�جلاري �أي�شا.

خطة اعداد »م�ستدامة« 

لمنتخب ال�سباحة  مجل�س اأمناء جائزة محمد بن را�سد اآل مكتوم للإبداع 

الريا�سي يبحث تحفيز المبدعين 

»كايت �سيرف« تفتتح المناف�سات 

البحرية في دبي

دبي-الوحدة:

 يد�شن نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 

�أن�شطته وفعالياته يف �لعام �مليلدي �جلديد 

2021 يومي �جلمع���ة و�ل�شبت  �ملقبلني مع 

�أول �نطلق مناف�شات �جلولة �لأوىل من  بطولة 

دب���ي �ملفتوحة للكايت �شريف  و�لتي �شتقام 

يف �شاطئ ن�شنا�س يف جمري�. 

وتعد مناف�شات �جلولة �لأوىل و�حدة من ثلث 

مر�حل ينظمها �لن���ادي يف �ملو�شم �لريا�شي 

�لبحري  2020-2021 يف �إطار �هتمامه �لكبري 

بهذه �لريا�شة و�شمن �إ�شرت�تيجية �لتعاون مع 

جلنة �لإمار�ت للكايت �شريف و�لتزحلق على 

�ملاء برئا�شة �ل�شيخ �حمد بن حمد�ن �آل نهيان.

ويقام �حلدث �ملرتق���ب نهاية �لأ�شبوع يومي 

�جلمعة و�ل�شبت �ملقبلني حيث جتمع �لبطولة 

وكاملعت���اد نخبة من حمبي ه���ذه �لريا�شة 

�ملحرتفني و�لهو�ة من د�خ���ل وخارج �لدولة 

�إ�شافة �إىل جنوم منتخبنا �لوطني يتناف�شون 

على �ألق���اب فئات هايدروفوي���ل وتوين تيب 

وفري �شتايل. و�أ�شبحت بطولة دبي �ملفتوحة 

للكايت �شريف موع���د� �شنويا ينتظره ع�شاق 

�لريا�ش���ات �لبحرية يف �إم���ارة دبي كل عام 

بتنظي���م من ن���ادي دبي �ل���دويل للريا�شات 

�لبحرية �ل���ذي �حت�شن �أول بطولة يف �لدولة 

له���ذه �لريا�شة عام 2005 قب���ل �أن تعود �إىل 

روزنام���ة �لن���ادي يف مو�ش���م 2018-2017 

وت�شتم���ر �شنويا عر ج���ولت خمتلفة. وقال 

حممد عبد�هلل ح���ارب �ملدير �لتنفيذي لنادي 

دبي �ل���دويل للريا�شات �لبحري���ة �أن �لنادي 

ي�شعده �لرتحيب مبحبي وع�شاق ريا�شة كايت 

�شريف يف بطولة دبي �ملفتوحة و�لتي ت�شمل 

هذ� �لعام 3 حمطات تبد�أ �لأوىل نهاية �لأ�شبوع 

�ملقبل يليها مبا�رة بعد �أ�شبوع و�حد �جلولة 

�لثاني���ة فيما �شيكون م�ش���ك �خلتام يف �شهر 

مار�س �ملقبل مع �جلولة �لثالثة..

وثمن حممد عبد�هلل حارب �لتعاون �لقائم بني 

ن���ادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية وجلنة 

�لإمار�ت للكايت �شريف و�لتزحلق على �ملاء 

برئا�ش���ة �ل�شيخ �حمد بن حم���د�ن �آل نهيان 

و�ل���ذي ي�شتمر للمو�شم �لثال���ث على �لتو�يل 

منذ  عودة �لبطولة �إىل روزنامة �لنادي مو�شم 

2017-2018 علم���ا �أن �لن���ادي كان �ل�شباق 

لحت�شان �أول بطولة عام 2005.

دبي ـــ وام : 

�نطلقت �أم�س مناف�شات بطولة فز�ع لل�شيد بال�شقور 

"�لتلو�ح"، �لتي ينظمها مركز حمد�ن بن حممد لإحياء 
�لرت�ث، وت�شتمر حت���ى 16 يناير �جلاري يف منطقة 

�لروية بدبي مب�شاركة نخبة من �ل�شقارين �لباحثني 

ع���ن ح�شد �لتفوق بو��شطة �أف�شل و�أقوى �ل�شقور يف 

خمتلف �لأ�شو�ط و�لفئات �ملتنوعة. وجاءت �نطلقة 

�لبطولة م���ع �أ�شو�ط �ل�شيوخ لفئة جري �شاهني �لتي 

تفوق فيها فريقا "�أف 3" و"�لظفرة" مع ح�شور بارز 

من فريق "�أم 7". وحقق فريق �لظفرة �ملركز �لأول يف 

�شوط جري �شاهني فرخ رمز، بو��شطة �لطري "�أ�س 81" 

قاطعًا �مل�شافة بزمن 17،494 ثانية، كما نال �لفريق 

نف�شه �ملرك���ز �لثاين بالطري "�أ����س 82" ب� 17،601 

ثانية، ثم "�أف 3" بالطري "3" ب� 17،732 ثانية.
ويف �شوط جري �شاه���ني جرنا�س رمز، حقق "�أف 3" 

�ملركزي���ن �لأول و�لثاين، بو��شط���ة �لطري "3" بزمن 

17،067 ثاني���ة و�لطري "�إيه 2" ب���� 17،293 ثانية، 

و�لظفرة ثالثًا بالطري "�أ�س 26" ب� 17،355 ثانية.

و�شيط���ر فريق �لظفرة على �ملر�كز �لثلثة �لأوىل يف 

�ش���وط جري �شاهني فرخ رئي�ش���ي، بالطري "�أ�س 27" 

بزم���ن 17،574 ثانية، و"�أ����س 153" بزمن 17،798 

ثانية، و"�أ�س 40" ب� 17،893 ثانية.
�أما يف �ش���وط جري �شاهني جرنا����س رئي�شي، فنال 

"�أف 3" �ملرك���ز �لأول بالطري "ظافر" بزمن 17،330 
ثانية، ثم �لظف���رة باملركزين �لثاين و�لثالث بالطري 

"�أ�س 31" بزم���ن 17،411 ثانية و�لطري "�أ�س 36" ب� 
17،463 ثانية.

ونال فريق "�أم 7" �ملركز �لأول يف �شوط جري �شاهني 

ف���رخ نقدي بو��شط���ة �لطري "فريد" بزم���ن 17،502 

ثانية، يليه "�أف 3" باملركزين �لثاين و�لثالث بالطري 
"7" بزم���ن 17،516 ثانية و�لطري "مدريد �أف 73" ب� 

17،675 ثانية.

وتقدم عبد�هلل حمد�ن ب���ن دملوك، �لرئي�س �لتنفيذي 

ملركز حمد�ن بن حمم���د لإحياء �لرت�ث، بال�شكر �إىل 

�شم���و �ل�شيخ حمد�ن بن حممد ب���ن ر��شد �آل مكتوم 

ويل عهد دبي .. موؤكد� �أن بلوغ �لبطولة عامها �ل�19 

بهذ� �لتطور و�لنجاح �لبارز، حتقق بف�شل روؤية �شموه 

وتوجيهاته بحفظ �لرت�ث وتوثيقه ونقله �إىل �لأجيال 

�ل�شاعدة.

رفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان للقيادة الر�شيدة

اأ�سواط 

»ال�سيوخ« تد�سن 

المناف�سات في 

بطولة فزاع 

لل�سيد بال�سقور 

»التلواح«



بع���د اأكرث من 3 �س���نوات م���ن التقدمي 

 Aspark للطراز الأويل، عر�ست �رشكة

الكهربائية  اخلارقة  �سيارتها  اليابانية، 

للبي���ع   ،Aspark Owl اجلدي���دة 

وتن����ص  دولر.  ملي���ون   3.5 مقاب���ل 

املوا�سف���ات الفني���ة احلالي���ة على اأن 

”Aspark Owl“ تاأتي بوزن 1900 
كجم، وتوفر 1480 كيلوواط من الطاقة، 

و2000 نيوت���ن مرت من ع���زم الدوران، 

وب�رشعة ق�س���وى تبلغ 400 كم/�ساعة، 

وت�س���ارع من 0 اإىل 100 كم/ �ساعة يف 

1.72 ثاني���ة. وقالت اإنها“حتتوي على 

بطارية ليثيوم اأيون )800 فولت(، ب�سعة 

64 كيلو واط يف ال�ساعة، وبطاقة ق�سوى 

تبلغ 1300 كيل���و واط“. واأو�سحت اأن 

اأن“توف���ر نطاقًا  هذه البطاري���ة يجب 

450 كيلوم���رتاً حت���ت مقيا�ص  ق���دره 

)NEDC(، ويتم �سحنه���ا على �ساحن 

44 كيل���و واط يف 80 دقيقة“. واأ�سارت 

اإىل اأن ”Aspark Owl“ هي -على 

الأرج���ح- اأقل مركب���ة ريا�سية ميكنها 

القيادة على الطرق العادية، حيث ي�سل 

ارتفاعها اإىل 99 �سم فقط“.

تعد نبتة ال�سّمر من النباتات امل�سهورة 

التي تعود بفوائدها على �سحة الإن�سان 

واحليوية  الطاقة  واكت�ساب���ه  ومناعته 

.. فم���ا هي اأهم فوائ���د ال�سمر ال�سحية؟ 

1-ي�ستخدم ال�سمر كنبات طبي ملعاجلة 

العديد من احل���الت املت�سلة باجلهاز 

ال�سم���اء واجلهاز  والغ���دد  اله�سم���ي 

التنا�سل���ي والتنف�سي.2-يحتوي ال�سمر 

على م�س���ادات الأك�سدة ومركبات قّيمة 

من م�س���ادات امليكروبات والفريو�سات 

والفطريات واللتهابات.3-ت�ساهم بذور 

ال�سمر يف ع���اج النتفاخ والغازات يف 

البطن، عرب تناول م�رشوب �ساخن يحتوي 

ملعقة �سغرية من هذه البذور4-ي�ساهم 

ال�سمر يف حت�سني الذاكرة، وت�سري بع�ص 

الدلئل العلمية اإىل دوره يف عاج بع�ص 

حالت الزهامير واخلرف.5-ال�سمر مفيد 

يف ح���الت ال�سعال، والرب���و، والتهاب 

ال�سعب الهوائي���ة، و�سيق التنف�ص، وله 

تاأثري طارد للبلغم.6-ال�سمر مدر للبول، 

وي�ساعد على ع���اج الرت�سبات الرملية 

بالكلى، كما اأنه مفيد يف عاج التهابات 

اجلهاز البويل والكلى واملثانة.7-ي�ساعد 

ال�سمر على خ�سارة الوزن والتخل�ص من 

دهون البط���ن، .8-ي�ساعد على ت�سهيل 

عملية اله�س���م وتن�سيط حركة الأمعاء، 

ويخفف النفخة واملغ�ص عند الر�سع..

تلقى ق�س���م �رشطة بولق  يف 

م����رش باغ���ًا،  يفي���د مبقتل 

مدّر�س���ة يف اأواخر الثاثينات 

داخ���ل املدر�س���ة عل���ى ي���د 

اخلام�ص  العق���د  يف  زوجه���ا 

من عم���ره. وبانتقال ال�رشطة 

اإىل مكان الواقع���ة مت العثور 

على جثة فجر النور، وك�سفت 

التحقيقات قيام املتهم بقتلها 

ب�سبب وج���ود خافات بينهما  

بعدم���ا عاد من اإح���دى الدول 

العربية ال���ذي كان يعمل بها 

كورونا،  فريو�ص  تف�سي  ب�سبب 

ومعايرتها له كونها هي التي 

وتلبي  علي���ه  وتنفق  تعم���ل 

احتياجات الأ�رشة.

ويف يوم احلادث تتبع املتهم 

زوجت���ه بع���د خروجه���ا من 

منزلها التي تقطن فيه ، وكان 

يحمل �سكينًا وعندما دخل اإىل 

املدر�سة ت�ساجر معها، يف حني 

ح���اول بع����ص العاملني حل 

واأخرج  نهره���م  لكنه  اخلاف 

ال�سكني وانه���ال عليها بب�سع 

طعن���ات يف اأماكن متفرقة من 

ج�سدها لت�سقط قتيلة. 

اإىل جان���ب كونه اأحد اأخط���ر احليوانات على 

وج���ه الأر�ص، ف���اإن �سم العق���رب الذي ينتمي 

لف�سيلة ت�سمى ب�"مطارد امل���وت"، يعد اأغلى 

�سائل يف العامل.

ويبلغ ثمن الغالون الواحد من �سم العقرب 39 

مليون دولر )الغالون ي�ساوي حوايل 3.8 لرت(، 

اأي اأن احل�س���ول على قطرة واحد �ستكلفك 130 

دولرا.

ويع���ود ال�سع���ر الباهظ لل�سائ���ل اإىل �سعوبة 

احل�س���ول على العقارب نف�سه���ا، كذلك عملية 

ا�ستخا����ص ال�سم منها، اإذ ميكن احل�سول على 

ميليغرام واح���د فقط من كل عق���رب. وجلمع 

غالون من ال�سم، ا�ستخا�ص ال�سائل من 2.64 

ملي���ون عقرب، وف���ق ما ذكر موق���ع "بيزن�ص 

اإن�سايدر". ويقول خ���رباء يف عامل احليوان، اإن 

لدغة "مطارد املوت" موؤملة اأكرث مبئة مرة من 

ل�سعة نحلة، علمًا اأن �سمها ي�ستخدم يف تطوير 

عدد من الأدوية.

اكت�سب اأو�س���ن �سمعة �سيئة ب�سبب تناوله املفرط 

ل���اأكل و�سارك ذات مرة يف فيلم وثائقي على قناة 

داخل بريطانيا ا�سمن رجل،  Sky One بعن���وان̀ 
وال���ذي ظهر في���ه وهو يتن���اول الأكل ب�سكل مفرط 

للغاية.

وتويف الرجل الأكرث �سمنة يف بريطانيا، والذي كان 

ي�سل وزنه اإىل نحو 412 كيلو جرامًا، عن عمر ناهز 

ال�52 عامًا بعد معاناته من �سعوبات يف التنف�ص 

والتهابات على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية.

واأ�س���ادت داين لويز ابنة زوجت���ه احلزينة به على 

في�سب���وك، قائل���ة اإن عائلتها انه���ارت بعد وفاته، 

لفت���ة اإىل اأنه ل يزال �سبب وف���اة اأو�سن جمهوًل. 

ويف وق���ت من الأوقات، ا�ستهلك اأو�سن ما ي�سل اإىل 

29000 �سع���رة حرارية و�رشب ما ي�سل اإىل 12 لرتاً 

من امل�رشوبات الغازية يف اليوم الواحد.

اأكد وزير اخلارجية ال�سيني وانغ 

ي���ي، اأن العدي���د م���ن الدرا�سات 

التاجي  الفريو�ص  اأن وباء  اأظهرت 

نتج ع���ن تف�سي املر����ص ب�سكل 

منف�س���ل يف اأماكن خمتلفة حول 

العامل.

وق���ال وانغ ي���ي : "عندما اأ�ساب 

كورون���ا ال�س���ني، اتخ���ذت على 

الفور اإج���راءات التحقيق الوبائي، 

وحتديد العوامل ون�رش املعلومات 

الأ�سا�سي���ة، مبا يف ذل���ك ت�سل�سل 

جينات الفريو�ص".

واأ�س���اف: "ال�سني كانت اأول دولة 

تبلغ عن ح���الت اإ�سابة بفريو�ص 

كورونا".
وتاب���ع: "كنا يف طليع���ة الكفاح 

�سد الت�سليل الإعامي وحماولت 

كن���ا م�سممني على  الت�سيي����ص، 

التاأكد من اأن طرق مكافحة الوباء 

ل ت�سوهها الأكاذيب". من جهتها، 

اأ�سارت وكالة "اأ�سو�سيتيد بر�ص"، 

يف تقرير له���ا اإىل قيام ال�سلطات 

ال�سينية باأبحاث �رشية للو�سول 

اإىل اأ�سل فريو�ص كورونا امل�ستجد 

يف كه���وف طبيعي���ة و�سفته���ا 

ب�"الثقب الأ�سود".

وبح�سب الوكالة، "تقدم احلكومة 

ال�سينية منح���ا ت�سل قيمتها اإىل 

مئات الآلف من الدولرات للعلماء 

الذين يدر�س���ون اأ�سول الفريو�ص، 

فيما يراق���ب امل�سوؤولون النتائج 

ويطلبون موافق���ة جلنة حكومية 

من اأجل ن�رش اأي تفا�سيل".

عرو�س ت�صنع خامت خطبتها من جمجمة!ًً

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

ك�سف موقع »Daily mail« الربيطاين اأنه مت اإر�سال اأكرث من 

100 ملي���ار ر�سالة عرب تطبيق الرتا�سل الفوري »وات�ص اآب«، ليلة 

راأ�ص ال�سنة. ولفت اإىل اأن ه���ذا العدد الكبري من الر�سائل يف نف�ص 

الي���وم، يعد اأكرث من اأي يوم اآخر يف تاريخ هذا التطبيق، حيث اأنه 

من بني هذا الكم الهائل م���ن الر�سائل الفرتا�سية، كان هناك اأكرث 

من 12 مليار �سورة.

وميث���ل الرقم القيا�سي ارتفاعا جدي���دا يف �سعبية التطبيق، حيث 

 .»Daily mail»����ي�ستم���ر يف النت�سار حول العامل وفقا لل

وقالت �رشكة »وات�ص اآب«: »كما تعلمون، احتفل النا�ص يف جميع 

اأنح���اء العامل ببدء هذا العقد مع الأ�سدقاء والعائلة، ولكن العديد 

منا الذي���ن مل يتمكنوا من الحتفال مع اأحبائهم �سخ�سيا، وجلاأوا 

اإىل هواتفهم مل�ساركة اأمنياتهم بالعام اجلديد مع الآخرين«.

بحث���ًا عن الخت���اف اختارت عرو�ص العظ���ام الب�رشية كحجر 

يف خ���امت خطوبتها، وقامت ب���كل فخر بعر����ص خامتها على 

“الفي�سبوك”  مدعية اأن احلجر كان قطعة م�سقولة من جمجمة 
ب�رشية، ماأخوذة من جمموعتها ال�سخ�سية.

و�سارك���ت العرو����ص �سورتني للخامت جنب���ًا اإىل جنب، وكتبت: 

“خ���امت خطوبتي.. احلجر الأو�سط هو يف الواقع قطعة م�سقولة 
من جمجمة ب�رشي���ة”، واأ�سافت: “كانت اجلمجمة من قطعة يف 

جمموعتي”.

دموا  لك���ن م�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماع���ي الآخرين �سُ

به���ذا الختيار وهاجموا العرو�ص المريكية ، حيث كتب اأحدهم: 

ا ذات يوم ، فا  “اختي���ار غري موفق ول يحرتم، فكان هذا �سخ�سً
ينبغي اأن يكون جزًءا من خامت مبتذل كهذا”.
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»و�ت�س �آب« يحطم رقما قيا�صيا

يف ظ���ل امل�ساعي الهادف���ة للحفاظ عل���ى �سامة 

امل�سافري���ن، قررت تاياند منع الأكل اأو ال�رشب على 

من رح���ات الط���ريان الداخلية يف عم���وم الباد. 

وبح�س���ب هيئة الط���ريان امل���دين التاياندية، فاإن 

اخلط���وة اجلديدة تهدف اإىل اإبقاء الأقنعة على اأوجه 

ال���ركاب طوال اأوق���ات الرحلة، ملن���ع انتقال عدوى 

فريو�ص كورونا امل�ستجد بينهم.

وقال���ت الهيئة يف ر�سالة: “يف حالة الطوارئ، طاقم 

الطائ���رة ميكن اأن يقرر ا�ستثناء ه���ذه القواعد طبقا 

للموق���ف. اإذا ل���زم الأمر يجوز توف���ري مياه ال�رشب 

لراكب مع مراعاة اإبقائ���ه يف منطقة معزولة بعيدا 

ع���ن الركاب الآخرين قدر الإم���كان”. وبالإ�سافة اإىل 

ذلك، ميكن للم�سافرين فقط اإح�سار �سحف وجمات 

خا�سة بهم، ويجب عليهم اأخذها معهم عند مغادرة 

الطائرة.

تايالند متنع الأكل 

وال�شرب على رحالت 

الطريان الداخلية 
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اأغلى �شائل يف العامل.. »القطرة« بـ130دولرا واللرت مباليني

فوائد

 ال�شّمر 

ال�شحرية

»اكت�شاف مذهل« داخل اأعماق 

البحار..

رجل يطعن زوجته اأمام زمالئها 

يف العمل حتى املوت

وفاة اأ�شمن رجل يف 

بريطانيا

وزير اخلارجية ال�شيني يك�شف »اأ�شل 
فريو�س كورونا«

بتموي���ل من الحت���اد الأوروب���ي، نفذ م�رشوع 

"اأطل����ص" الذي اأكمل مهمت���ه مع نهاية 2020، 
ح���وايل 45 بعث���ة بحثية منذ يوني���و 2016، 

ل�ستك�س���اف احلي���اة حتت �سط���ح البحر، يف 

منطقة عميقة من �سمال املحيط الأطل�سي.

و�س���ارك يف امل����رشوع الذي كل���ف 11 مليون 

دولر، اأكرث من 80 عامل���ا وطالبا متطوعا من 

13 دولة، متخ�س�سني يف علم الأحياء البحرية 

واملحيط���ات، وب�سبب تعذر الو�سول اإىل اأعماق 

املحيط���ات، ل يعرف الب�رش �س���وى القليل عن 

احلياة يف الأعماق، حتى اأن كيميائي املحيطات 

جورج وولف اأ�سار اإىل اأن الب�رش لديهم "خرائط 

اأو�سح عن �سطح القم���ر واملريخ مقارنة بقاع 

البحر".واأ�سف���رت الرحلة البحرية عن اكت�ساف 

12 نوع���ا جدي���دا من خملوق���ات البحار، كما 

اكت�سفت 35 من املخلوقات البحرية املعروفة، 

يف اأماك���ن مل تك���ن مكت�سف���ة فيها م���ن قبل. 

واكت�سف العلماء حق���ا من الينابيع ال�ساخنة 

يف قاع البحر يف جزر الأزور، حيث تعد احلقول 

احلراري���ة املائية مناطق مهم���ة ذات اإنتاجية 

بيولوجية عالية، وت�ست�سيف جمتمعات معقدة 

و�سط اأعماق املحيطات ال�سا�سعة..

بـ 3.5 مليون دولر.. اأ�شرع �شيارة كهربائية يف العامل 
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