
بيروت-) د ب �أ (:

 و�شف رئي�س احلكومة املكلف بت�شكيل حكومة جديدة يف لبنان 

�شعد احلريري لقاءه مع رئي�س البالد العماد مي�شال عون ع�رص 

ام�س الثالثاء بالإيجابي، م�ش���راً اإىل اأن اللقاءات �ش���وف تتكرر 

للخروج ب�شيغة حكومية قبل عيد امليالد. 

وقال احلريري بعد لقائه الثالث ع�رص مع الرئي�س عون " اإن اللقاء 

مع رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون كان اإيجابيًا". واأ�شاف 

" قررنا الجتماع غداً، ولكننا لن نعلن عن الوقت لدواٍع اأمنية"، 
م�شرا اإىل اأن " اللقاءات �شتكون متتالية للخروج ب�شيغة حكومية 

قب���ل عيد امليالد". كان مت تكليف احلريري، يف 22 ت�رصين اأول/ 

اكتوب���ر املا�شي، بت�شكيل حكومة جديدة تخلف حكومة ح�شان 

دي���اب الذي قدم ا�شتقالة حكومته يف 10 اآب/اأغ�شط�س املا�شي، 

على خلفية انفجار 4 اآب /اأغ�شط�س الذي هز مرفاأ بروت.

اأبوظبي-وام:

 وقع���ت هيئ���ة اله���الل الأحمر 

الإماراتي، ومنظمة الأمم املتحدة 

ام�س  “اليوني�ش���ف”  للطفول���ة 

الت�شال  تقني���ة  ع���ر  الثالثاء 

اتفاقي���ة  املرئ���ي ع���ن بع���د، 

تع���اون تقوم الهيئ���ة مبوجبها 

بامل�شاهمة بقيمة مليون درهم، 

يف دع���م برام���ج “يوني�ش���ف” 

الت�شوهات  م���ن  باحلد  اخلا�شة 

اخللقية لدى حديثي الولدة يف 

اأفغان�شتان.

و�شيتم متوي���ل م�شاهمة الهيئة 

يف ه���ذا ال�ش���دد، م���ن معر�س 

عطاي���ا اخلري، اأح���د مبادرات 

الهالل الأحمر يف جمال ا�شتدامة 

املجتمعات  وتنمي���ة  العط���اء 

ال�شعيفة.

وتاأتي ه���ذه اخلط���وة يف اإطار 

ب���ن  ا�شرتاتيجي���ة  �رصاك���ة 

التعاون يف  لتعزي���ز  اجلانبن، 

جم���ال امل�رصوع���ات وبرام���ج 

وح���ددت  الطفول���ة،  رعاي���ة 

واآليات  التع���اون  اأطر  التفاقية 

التن�شيق ب���ن اجلانبن لتعزيز 

الوقاي���ة وال�شتجابة الإن�شانية 

ل�شالح الأطفال حديثي الولدة، 

�شمن الإطار العاملي لاللتزامات 

الأ�شا�شي���ة جتاه الأطفال خا�شة 

املتعلقة بحق الطفل يف احلياة 

الحتياجات  وتوف���ر  والنم���و، 

له���م، خا�ش���ة يف  الأ�شا�شي���ة 

املجالت ال�شحية.

م�سقط-وكاالت:

اأعلن���ت وزارة ال�شحة يف �شلطنة عمان اأنها ا�شتبهت بوجود 

4 ح���الت م�شابة بال�شالل���ة اجلديدة م���ن فرو�س كورونا 

امل�شتجد، قادمة من بريطاني���ا، واأنها جتري درا�شات للتاأكد 

من طبيعة احلالت.

وذكر وزير ال�شحة العماين، اأحمد بن حممد ال�شعيدي، ع�شو 

اللجنة العلي���ا املكلفة ببحث اآلية التعام���ل مع التطورات 

الناجتة عن فرو�س كورون���ا، اأن هناك درا�شة جارية للتاأكد 

من وجود 4 حالت قادمة من بريطانيا، م�شرا اإىل اأن درا�شة 

اخلارطة اجلينية للفرو�س م�شتمرة و�شيتم الإعالن عنها.

واأو�ش���ح وزير ال�شحة اأنه ل توجد اأي دلئل على اأن ال�شاللة 

اجلدي���دة من "كوفيد 19" اأكرث �رصا�شة وخطورة من الفرو�س 

الأم، م�شرا اإىل اأن اللقاحات املتوفرة حاليا �شتكون لها نف�س 

ال�شتجابة كما للفرو�س الأم، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

المنامة-)د ب اأ(:

 اأعل���ن م�رصف البحرين املركزي ع���ن تغطية اإ�شدار من 

اأذونات اخلزانة احلكومية ال�شهرية التي ي�شدرها،  بقيمة 

اإجمالية تبلغ 100 مليون دينار بحريني.

وق���ال م�رصف البحرين  يف بيان �شحفي،  اأوردته وكالة  

اأنب���اء البحرين )بنا(، ام�س الثالث���اء  اإن فرتة ا�شتحقاق  

الإ�شدار 12 �شهراً تبداأ ف�ي 24 كانون اأول/ دي�شمر  اجلاري  

وتنتهي يف 23  كانون اأول/ دي�شمر من العام املقبل .

واأ�ش���ار امل����رصف اإىل اأن معدل �شعر الفائ���دة على هذه 

الأذون���ات بل���غ 80ر2  % مقارنة ب�شع���ر الفائدة 81ر2 

% لالإ�ش���دار ال�شابق بتاري���خ 26   ت�رصين ثان/ نوفمر 

املا�شي .

ووفق امل����رصف، بلغ معدل �شعر اخل�شم 247ر97 % ومت 

قبول اأقل �شعر للم�شاركة بواقع 218ر97 % علمًا باأنه قد 

متت تغطية الإ�شدار بن�شبة %143.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

وا�شنطن-وكالت:  اأعادت الوليات املتحدة يوم الثنن لل�شودان 

ح�شانته ال�شيادية باإ�شدار الكوجنر�س الأمريكي ت�رصيعا ي�شفي 

ال�شبغ���ة الر�شمي���ة على هذه اخلط���وة وذل���ك يف اأعقاب رفع 

ال�ش���ودان من قائمة الدول الراعية لالإره���اب. ومع ذلك يت�شمن 

الت�رصيع ا�شتثناء ي�شمح بال�شتمرار يف نظر الدعاوى الق�شائية 

املنظورة اأم���ام املحاكم الأمريكية والت���ي رفعتها اأ�رص �شحايا 

هجمات �شبتمر اأيلول 2001 يف الوليات املتحدة وذلك رغم اأن 

خراء يقولون اإن من امل�شتبعد اأن يخ�رص ال�شودان هذه الق�شايا.

وكان لتو�شي���ف ال�شودان باأنه دولة راعية لالإرهاب ال�شاري منذ 

قرابة ثالث���ة عقود تداعياته ال�شلبية عل���ى القت�شاد ال�شوداين 

وقّيد قدرته على تلقي امل�شاعدات. وبالن�شبة للم�شتثمرين يزيل 

قرار اإعادة احل�شانة ال�شيادية قدرا اآخر من املخاطر املالية.

درجات الحرارةمواقيت ال�سالة اأبوظبي 17/26 دبي 16/26 ال�شارقة 16/28 عجمان 27 /17 اأم القيوين 26 /14 راأ�س اخليمة 26 /16 الفجرة 28 /19 العن 13/26 ليوا 14/26  ال�شلع 19/23    الفجر 5.41 الظهر 12.24   الع�رص 3.21  املغرب 5.43 الع�شاء 7.02

جنيف-وكاالت:

�شيعقد الفرع الأوروب���ي ملنظمة ال�شحة 

العاملي���ة اجتماع���ا لأع�شائ���ه به���دف 

مناق�شة ا�شرتاتيجي���ات مواجهة ال�شاللة 

اجلديدة م���ن فرو�س كورون���ا امل�شتجّد، 

ح�شب ما اأعلن الثالث���اء املدير الإقليمي 

للمنظمة.

وق���ال هان����س كل���وغ يف تغري���دة اإنه 

ا�شتجاب���ة لل�شاللة اجلديدة املنت�رصة يف 

اململكة املتحدة، �شيقوم الفرع الأوروبي 

ملنظمة ال�شح���ة ب�«متابعة الو�شع عن 

كثب«.

ال���دول الأع�شاء  واأ�ش���اف: »�شيجتم���ع 

ملناق�ش���ة ا�شرتاتيجيات الفح�س وخف�س 

م�شتوى انتق���ال العدوى وتعزيز التوا�شل 

حول املخاطر«.

اجتماع لمنظمة ال�سحة لبحث 

مواجهة »كورونا المتحور«

»تتمة  �ص8«

م�صرف البحرين المركزي يعلن تغطية 
اإ�صدار بقيمة 100 مليون دينار

اأمريكا تعيد الح�سانة ال�سيادية لل�سودان وتتيح 

اأمواالً ل�سداد ديون عليه

»طالع  �ص2«

»الوطني االتحادي« يوافق على م�شروع قانون ربط 

الميزانية العامة لالتحاد لل�شنة المالية 2021

)الهالل( و )يوني�صف( تنفذان برنامجًا �صحيًا للحد من الت�صوهات 
الخلقية لدى حديثي الوالدة في اأفغان�صتان

�صلطنة عمان ت�صتبه بـ4 حاالت اإ�صابة 
بـ»كورونا المتحور«

اأبوظبي-وام:

 واف���ق املجل����س الوطن���ي الحتادي 

خالل جل�شته الثالثة من دور انعقاده 

الع���ادي الث���اين للف�ش���ل الت�رصيعي 

ال�شاب���ع ع����رص، الت���ي عقده���ا ام�س 

الثالثاء، برئا�ش���ة معايل �شقر غبا�س 

رئي�س املجل�س، عل���ى م�رصوع قانون 

احتادي ب�شاأن رب���ط امليزانية العامة 

لالحتاد عن ال�شنة املالية 2021 الذي 

ال�شتعجال  اإىل املجل�س ب�شف���ة  ورد 

بتاريخ 10 دي�شمر .

كم���ا واف���ق املجل�س عل���ى م�رصوع 

قان���ون احتادي ب�شاأن اعتماد احل�شاب 

واحل�شابات  لالحتاد  املوحد  اخلتامي 

اخلتامية للجهات امل�شتقلة عن ال�شنة 

2019/12/31م،  املنتهية يف  املالية 

ووجه اأربعة اأ�شئلة اإىل ممثلي احلكومة 

تتعلق بالقطاع���ات املالية والإ�شكان 

والبنية التحتية.

واأعرب معايل �شق���ر غبا�س يف كلمة 

له خ���الل اجلل�شة ع���ن عظيم وكامل 

الر�شيدة،  لقيادتِن���ا  املجل����س  تقدير 

وعل���ى راأ�شها �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

"حفظه اهلل" و�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدول���ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم 

املعهوِد  هما  اهلل"،حلر�شِ "رع���اه  دبي 

دومًا على اعتماِد امليزانية الحتادية 

مبا ين�شجُم مع الأهداِف ال�شرتاتيجية 

للدولِة، ومبا ُيدع���ُم الأ�ش�َس الرا�شخَة 

وعلى  املتمي���ز،  احلكوم���ي  للعم���ل 

النحو الذي َي�شمُن رفَع كفاءة الإنفاِق 

التخطي���ط وتوجيهه نحو  وفاعلي���َة 

القطاعاِت املهم���ِة ا�شرتاتيجيًا والتي 

ت�شتهدُف �شماَن جودِة احلياة ملختلف 

اأفراد املجتمع،  وتعزيِز القطاعات ذات 

الأولوية يف التعليم وال�شحة وبرامج 

الإ�شكان للمواطنن، 

الحريري: لقائي مع الرئي�س اللبناني ب�صاأن 
ت�صكيل الحكومة كان اإيجابيًا

�سنعاء-)د ب اأ(:

 �شه���د الريال اليمني حت�شنا ملحوظ���ا يف تعامالت ام�س 

الثالثاء، بعد اأيام من اإعالن ت�شكيل احلكومة اجلديدة بناء 

عل���ى اتف���اق الريا�س املوقع بن احلكوم���ة املعرتف بها 

دوليا، واملجل�س النتقايل اجلنوبي املدعوم من الإمارات.

وق���ال اأحمد ال�رصعبي، اأح���د العاملن مبجال ال�رصافة يف 

مدين���ة تعز، جن���وب غربي اليمن، والواقع���ة حتت �شلطة 

احلكومة، يف ت�رصي���ح لوكالة الأنباء الأملانية )د. ب. اأ( :" 

بلغ �شعر الدولر 760 ريال يف تعامالت اليوم، فيما الريال 

ال�شعودي و�شل �شعره 200 ريال".

تح�صن العملة اليمنية 
ب�صكل ملحوظ بعد اأيام من 

ت�صكيل الحكومة

و�صول اأول طائرة تجارية اإ�صرائيلية 
اإلى المغرب

الرباط-تل اأبيب-وكاالت:

الطائرة  الثالث���اء،  اأم����س  هبطت، 

الوفد  ت�ش���م  الت���ي  الإ�رصائيلي���ة 

يف  امل�شرتك،  الأمركي  الإ�رصائيلي 

مطار العا�شم���ة املغربية، يف اأول 

رحلة جتارية مبا�رصة بن تل اأبيب 

والرباط.

وكان���ت الطائرة وه���ي اأول رحلة 

جتاري���ة مبا����رصة ب���ن اإ�رصائيل 

واملغرب انطلق���ت يف وقت �شابق، 

الثالثاء، من مطار بن غوريون قرب 

تل اأبيب. وت�شتغرق الرحلة نحو 6 

�شاعات.

وي�ش���م الوف���د، كب���ر م�شت�شاري 

الرئي�س الأمرك���ي، جاريد كو�شرن، 

اإىل ال�رصق  الأمرك���ي  واملبع���وث 

الأو�ش���ط، اآيف بركوفيت�س، اإ�شافة 

القوم���ي  الأم���ن  م�شت�ش���ار  اإىل 

الإ�رصائيل���ي، مائر بن �شبات.وقال 

كو�ش���رن قبي���ل اإقالع الطائ���رة اإن 

املغ���رب واإ�رصائيل يري���دان تعزيز 

التق���ارب بينهم���ا، م�ش���را اإىل اأن 

الرئي�س الأمرك���ي، دونالد ترامب، 

عمل على اإن�ش���اء �شيا�شة خمتلفة 

يف ال�رصق الأو�شط.
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بغداد-)د ب �أ(:

 ق���ررت احلكوم���ة العراقية ام����س الثالثاء اأغ���الق احلدود 

با�شتثن���اء احلالت الطارئة ومنع ال�شف���ر اإىل عدد من دول 

العامل ملواجهة ال�شاللة اجلديدة من فرو�س كورونا.

وذكر بي���ان للحكوم���ة العراقي���ة اأنه مت تكثي���ف اجلهود 

واإتخاذ كل الإج���راءات الكفيلة بحماية املواطنن واحلفاظ 

على �شحتهم بعد ظه���ور �شاللة جديدة من فرو�س كورونا 

اجتاحت عدة دول يف العامل وتهدد باخلطر.

وطالب���ت احلكومة يف البيان املواطن���ن بارتداء الكمامات 

وتطبي���ق اإجراءات التباع���د الجتماع���ي والوقاية الخرى 

افريقي���ا،و  وجن���وب  بريطاني���ا،  كل  اإىل  ال�شف���ر  ومن���ع 

واليابان،  وبلجيكا،واي���ران،  ا�شرتاليا،والدامنارك،وهولن���دا، 

واأية دولة اخرى حتددها وزارة ال�شحة م�شتقبال .

العراق يغلق الحدود لمواجهة ال�صاللة 
الجديدة من كورونا

»خليفة االإن�شانية« توقع اتفاقية بناء م�شت�شفى محمد بن زايد 
اآل نهيان في كازاخ�شتان

اأبوظبي-وام:

 تنفي���ذا لتوجيهات �شاح���ب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظ���ه اهلل" ودعم �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلح���ة ومبتابعة مبا�رصة 

من �شمو ال�شيخ من�ش���ور بن زايد اآل 

نهي���ان نائب رئي�س جمل����س الوزراء 

وزير �ش���وؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة 

خليفة ب���ن زايد اآل نهي���ان لالأعمال 

الإن�شاني���ة .. وقعت املوؤ�ش�شة اتفاقية 

م���ع حكوم���ة اإقلي���م ترك�شت���ان يف 

جمهورية كازاخ�شتان لبناء م�شت�شفى 

�شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان يف مدينة ترك�شتان 

دم�شق-) د ب اأ (:

تويف يف العا�شمة ال�شورية دم�شق  اأم�س الثالثاء رئي�س الوزراء 

ال�ش���وري ال�شبق حمم���د م�شطفى مرو بع���د ا�شابته بفرو�س 

كورونا.

وقال م�شدر طبي لوكالة النباء الملانية » تويف اليوم م�شطفى 

مرو اثر امل�شاعفات التي تعر�س لها ب�شبب فرو�س كورونا ».

و م���رو هو اأول رئي�س وزراء يف عه���د الرئي�س ب�شار ال�شد وهو 

من مواليد ع���ام 1941 وتوىل املن�شب يف حكومتن متتاليتن 

من �شهر اآذار / مار�س العام 2000 وحتى اأيلول / �شبتمر العام 

. 2003

وفاة رئي�س وزراء �سوريا االأ�سبق م�سطفى 

ميرو بكورونا

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

نيويورك-وام:

 اعتم���دت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قراراً بالإجماع 

يعلن يوم 4 فراير »اليوم العاملي لالأخوة الإن�شانية«، 

�شمن مبادرة قدمتها كل م���ن الإمارات العربية املتحدة 

ومملك���ة البحري���ن وجمهورية م�رص العربي���ة واململكة 

العربية ال�شعودية، و�شيحتفل املجتمع الدويل بهذا اليوم 

�شنويًا ابتداًء من عام 2021.

وقبل اعتماد القرار، األقت �شعادة لنا زكي ن�شيبة املندوبة 

الدائمة للدول���ة لدى الأمم املتحدة ، بيانًا اأمام اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة لتق���دمي م�رصوع القرار، قالت فيه: 

»يف ال�شنوات الأخرة،

اعتماد مبادرة االإمارات 
لالحتفال بـ»يوم عالمي 

لالأخوة االإن�صانية«  
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:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ 

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

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

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

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S øe IöTÉÑe á©HÉàÃh

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

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe ¢ù«FQ á°SÉFôdG

 ™e á«bÉØJG á°ù°SDƒŸG â©bh .. á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd

 ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ‘ ¿Éà°ùcôJ º«∏bEG áeƒµM

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈Ø°ûà°ùe AÉæÑd

 3^5 áMÉ°ùe ≈∏Y ¿Éà°ùcôJ áæjóe ‘ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 äÉbÓ©dG QÉWEG ‘ ¿hÉ©àdG Gòg »JCÉj å«M ,QÉàµg

.¿Éà°ùNGRÉch äGQÉeE’G §HôJ »àdG Iõ«ªàŸG

 ôjóŸG …QƒÿG »LÉM óªfi IOÉ©°S á«bÉØJ’G ™bh

 ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG

 ‹ƒjÉà°SEG  ∑GRÒehCG  ∞««cƒ°T  IOÉ©°Sh  á«fÉ°ùfE’G

 ¿ÉeQG ó«°ùdG Qƒ°†ëH ∂dPh ¿Éà°ùcôJ º«∏bEG ºcÉM

 IOÉ©°Sh  ¿Éà°ùcôJ  º«∏bEG  ºcÉM  ÖFÉf  ±ƒà«HÉ°S

 ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ±ƒµ«∏«æ«e  QÉjOÉe

 »Ñ£dG ôjóŸG ±ƒª«°TÉH äGQÉe ó«°ùdGh ádhódG iód

.¿Éà°ùcôJ º«∏bEÉH

 »JCÉj  ´höûŸG  ¿CG  …QƒÿG  »LÉM  óªfi  ∫Ébh

 á≤«≤°ûdGh á≤jó°üdG ∫hó∏d »JGQÉe’G ºYó∏d kGQGôªà°SG

 É¡à«é«JGÎ°SGh  ÊÉ°ùfE’G  á°ù°SDƒŸG  ΩGõàdG  øª°Vh

 kÉ«∏fi  º«∏©àdGh  áë°üdÉH  ≈æ©J  »àdG  áeÉ©dG

 ÊÉ°ùfE’G  è¡ædG  ≈∏Y  ócDƒjh  ,kÉ«dhOh  kÉ«ª«∏bEGh

 ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ï«°SôJ  ‘  É¡JOÉ«bh  äGQÉeEÓd

 ∫hódG ¬æe ó«Øà°ùJ ΩGóà°ùe …ƒªæJ πªY ¤EG ¬∏jƒ–h

.äÉ©ªàéŸGh

 ‹ƒjÉà°SEG ∑GRÒehCG ∞««cƒ°T IOÉ©°S ôµ°T ¬à¡L øe

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO..  ¿Éà°ùcôJ  º«∏bEG  ºcÉM

 ôªà°ùŸG ºYódG ≈∏Y ÉÑ©°Th áeƒµMh IOÉ«b IóëàŸG

 ≈∏Yh  áÁôµdG  á«fÉ°ùfE’G  IQOÉÑŸG  √òg  ≈∏Yh

 äGQÉeE’G IOÉ«b πÑb øe áHÉéà°S’Gh ¬«LƒàdG áYöS

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈Ø°ûà°ùe ò«ØæJ ‘ AóÑ∏d Ió«°TôdG

 ,¿Éà°ùNGRÉc ‘ ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY ≈∏Y ∫ój  Ée

 äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ∑Î°ûŸG πª©dG Rõ©jh Ú≤jó°üdG

.øjó∏ÑdG ÚH á«ë°üdGh á«fÉ°ùfE’G

 ´höûdG ” …òdG - ≈Ø°ûà°ùŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ

 øª°V ΩÉ≤«°S  - ¬d  »FóÑŸG  º«ª°üàdG  ∫ÉªYCG  ‘

 Égôjƒ£àH  Ωƒ≤J  »àdG  Iójó÷G  ájQGOE’G  á≤£æŸG

 ™jQÉ°ûŸG øª°V ∂dòH ¿ƒµ«d ¿Éà°ùcôJ º«∏bEG áeƒµM

 ΩÉ©dG  ≈Ø°ûà°ùŸG  ÖfÉéH  É¡d  kÓªµeh  á«ë°üdG

.∫ÉØWCÓd »°ü°üîJ ôNBG ≈Ø°ûà°ùeh …õcôŸG

.. ójGR øH óªëe ºYOh ádhódG ¢ù«FQ äÉ¡«LƒàH

 ≈Ø°ûà°ùe AÉæH á«bÉØJG ™bƒJ zá«fÉ°ùfE’G áØ«∏N{

¿Éà°ùNGRÉc »a ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe

:ΩGh-»HO

 óªfi øH  ¿GóªM IõFÉ÷ áeÉ©dG  áfÉeC’G  âæ∏YCG

 øY »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d á«dhódG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »°VÉŸG Èªaƒf ô¡°ûd ΩGô¨à°ùfG á≤HÉ°ùÃ øjõFÉØdG

 ±hô©ŸG "»æeõdG π°UÉØdG" É¡Yƒ°Vƒe ¿Éc »àdG

."¢ùH’ ËÉJ"`dG á«æ≤àH

 áÑcGƒe ¢ùµ©j ÉLhOõe É«HôY GRƒa á≤HÉ°ùŸG äó¡°T

 IQƒ£àŸG  Ö«dÉ°SC’Gh  äÉ«æ≤à∏d  á«Hô©dG  ÖgGƒŸG

 ∫ÓN øe á«ŸÉ©dG ôjƒ°üàdG áYÉæ°U ‘ áYQÉ°ùàŸGh

 Qƒ°üŸGh ¢TÉéH óªMCG  ∞°Sƒj …Oƒ©°ùdG  Qƒ°üŸG

 áªFÉb ‘ º¡≤aGQh …óæ÷G óªMCG ≈Ø£°üe …Qƒ°ùdG

 "ƒµæ«°ûJƒeÉ°S ÚØj" ÊGôchC’G Qƒ°üŸG øjõFÉØdG

 "…ƒN  ¬fBG  øjƒL  ≠fGO"  »eÉæà«ØdG  Qƒ°üŸGh

."»æjO ¢SƒJôHhQ" »°ù«fhófE’G Qƒ°üŸGh

 á«dGó«ŸG  ≈∏Y  á°ùªÿG  ¿hõFÉØdG  π°üë«°Sh

 ºgQƒ°U  öûæà°Sh  IõFÉ÷ÉH  á°UÉÿG  ájôjó≤àdG

 ≈∏Y IõFÉé∏d  »ª°SôdG  ÜÉ°ù◊G  ≈∏Y ºgDhÉª°SCGh

 ô¡°T  á≤HÉ°ùe  äó¡°T  Éªc  HIPAae  ΩGô¨à°ùfG

HIPAContest~  º°SƒdG  ΩGóîà°SG  Èªaƒf

.#Timelapse

 ΩÉ©dG ÚeC’G ådÉK øH áØ«∏N »∏Y IOÉ©°S ∫Ébh

 Qƒ£àdG øY ∞bƒàJ ’ ôjƒ°üàdG äÉ«æ≤J ¿CG IõFÉé∏d

 äGQÉWEG  ≈∏Y  …ƒàëj  »æeõdG  π°UÉØdG  QÉµàH’Gh

 Ö°ùM É«æ≤J Qƒ°üŸG É¡©e πeÉ©àj IOó©àe ájöüH

 É¡dÉ°üjEÉH  ÖZôj  »àdG  ádÉ°SôdGh  á°UÉÿG  ¬àjDhQ

 ¢ùaÉæà∏d  »YGóHE’G  §ªædG  Gòg  Éæeób  ógÉ°ûª∏d

 ∞jô©àdG  õjõ©àdh  á¡L  øe  ⁄É©dG  »YóÑe  ÚH

 øY  ÉHô©e..  IGƒ¡dG  øjQƒ°üŸG  äÉ©ªà› ‘ ¬H

 áªFÉb  ‘  »YƒædG  »Hô©dG  Qƒ°†◊ÉH  √QhöS

 âcQÉ°T »àdG á«bGôdG ∫ÉªYC’G iƒà°ùÃh øjõFÉØdG

 ™«ªL  í°üæfh  øjõFÉØ∏d  ∑QÉHh  á°ùaÉæŸG  ‘

 ‘  á«eƒj  á«é¡æe  ≈∏Y  áehGóŸÉH  øjQƒ°üŸG

 √ò¡a ôªà°ùŸG q…QÉ¡ŸGh q‘ô©ŸG ÜÉ°ùàc’Gh ºq∏©àdG

.RƒØdG äGhOCG ºgCG øe á«é¡æŸG

z»æeõdG π°UÉØdG{ á≤HÉ°ùªH øjõFÉØdG øY ø∏©J ôjƒ°üà∏d óªëe øH ¿GóªM IõFÉL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

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

 ¢ùeG ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ ,»ÑXƒHCG

 º«gGôHEG ∫Éæ°ùM ÒeC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U ,AÉKÓãdG

 ,ájõ«dÉŸG „ÉgÉH áj’h ¢TôY »°Uh √É°T ⁄ÉY

 ¿É£∏°S øHG º«gGôHEG  öUÉf ÒeCG ÒeC’G ƒª°Sh

.ájõ«dÉŸG „ÉgÉH áj’h

 ∫ÓN  ÚØ«°†dG  øjÒeC’G  ™e  √ƒª°S  åëHh

 ¿hÉ©àdGh  Iõ«ªàŸG  ábGó°üdG  äÉbÓY  AÉ≤∏dG

 É¡à«ªæJ πÑ°Sh ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH »FÉæãdG

 Éª¡◊É°üe ΩóîJ »àdG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

.ádOÉÑàŸG

 ¿É«Ø°S øH OQÉW óªfi IOÉ©°S AÉ≤∏dG  ö†M

.ádhódG iód Éjõ«dÉe ÒØ°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  É«∏©dG  áæé∏dG  â¡Lh  

 öüe  ájQƒ¡ªLh  ,äGQÉeE’G  ádhód  ôµ°ûdG

 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh  ,á«Hô©dG

 QGô≤dG ájÉYQ h »æÑJ ≈∏Y ,øjôëÑdG áµ∏‡h

 ïjQÉJ  OÉªàYÉH  IóëàŸG  ·C’G  ¬JòîJG  …òdG

 ôjGÈa  4  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kh  ™«bƒJ

."á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«dhO Éeƒj"
 ,AÉKÓãdG ¢ùeG É¡d ¿É«H ‘ ,áæé∏dG äÈYh

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Égôµ°T  øY

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

 √QÉÑàYÉH  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 πª©d ºFGódG ¬ªYOh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«YGQ

 QGô≤dG  Gòg  ¿CG  IócDƒe  ,É¡JGQOÉÑeh  áæé∏dG

 ¬≤«≤ëàd É¡à«°SÉeƒ∏HO äGQÉeE’G äôî°S …òdG

 øe  π©éjh  ,ÊÉ°ùfE’G  ïjQÉàdG  ‘ πé°ù«°S

 á«dhDƒ°ùeh  á«dhO  á«°†b  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G

 IƒNCÓd  É«∏©dG  áæé∏dG  õØëj  Éªc  ,á«ŸÉY

 á∏°UGƒe  ≈∏Y  ÒÿG  »Ñfi  πch  á«fÉ°ùf’G

 ±GógCG  ≥«≤–  πLCG  øe  äGQOÉÑŸGh  Oƒ¡÷G

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh ÇOÉÑeh

 Oƒ¡L  QÉªK  ƒg  QGô≤dG  ¿CG  áæé∏dG  âë°VhCGh

 iôJ âfÉc á∏°UGƒàe á«dhO äÉcô–h á∏jƒW

 ⁄É©dG QGô≤à°S’ kÓ«Ñ°S á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ‘

 öûfh  ,äÉYGöüdGh  äÉYGõædG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh

 »àdG ÇOÉÑŸG »gh ,íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG º«b

 »àdG  ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  Iôµa  É¡«∏Y  âeÉb

 á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd á«îjQÉàdG á≤«KƒdÉH âLƒJ

 PÉà°SC’G  ÈcC’G  ΩÉeE’G  á∏«°†a  É¡©bh  »àdG

 ,∞jöûdG  ôgRC’G  ï«°T  ,Ö«£dG  óªMCG  QƒàcódG

 á°ù«æµdG  ÉHÉH  ,¢ù«°ùfôa  ÉHÉÑdG  á°SGóbh

 ‘ »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ôjGÈa ‘ ,á«µ«dƒKÉµdG

.»ÑXƒHCG

:ΩGh-¿ÉªéY

 ,»ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ∑QÉH 

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ,¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h

 ÉgRÉ‚EG ≈∏Y á«ªbôdG ¿ÉªéY IôFGód ,IQÉeEÓd

 øe  ÚYóÑŸG  øe  áÑîf  ÜÉ£≤à°S’  õ«ªàŸG

 …ó–"  ‘ ácQÉ°ûª∏d ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl

 º«ª°üàH  »æ©ŸG  "¿ÉªéY  äÉfÉ«H  ¢VôY

 OGôaC’  IóFÉØdG  πª–  IôµàÑe  á«Fôe  ¢VhôY

.™ªàéŸG

 èFÉàf  ≈∏Y  √ƒª°S  ´ÓWG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ‘ ≥∏£fG …òdG ¿ÉªéY äÉfÉ«H ¢VôY …ó–

 Úªª°üŸG ™«é°ûJ ±ó¡H »°VÉŸG Èªaƒf 11

 äÉfÉ«ÑdG  ´höûe  QÉªãà°SG  ≈∏Y  ÚYóÑŸGh

.äÉfÉ«H áYƒª› 550 º°†j …òdG áMƒàØŸG

 50  …óëàdG  ‘  äÉcQÉ°ûŸG  OóY  ≠∏H  óbh

 äÉcQÉ°ûe ÚH âYRƒJ ádhO 11 øe ácQÉ°ûe

.≥jôØdG º°SÉH iôNCGh ájOôa

 øª«dG  øe  ídÉ°U  áªWÉa  ácÎ°ûŸG  äRÉah

 øe  "¢ùæ°S" ƒjóà°SG RÉa Éª«a ∫hC’G õcôŸÉH

 ôLÉg á≤HÉ°ùàŸG â∏°üMh ÊÉãdG õcôŸÉH óæ¡dG

.ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y øª«dG øe ‹Ó«°ûdG

 ácQÉ°ûŸGh ºgOƒ¡L ≈∏Y øjõFÉØdG √ƒª°S CÉægh

 ¿ÉªëY  äÉfÉ«H  ¢VôY  …ó–"  á≤HÉ°ùe  ‘

 ÚcQÉ°ûŸG  IQób  ≈∏Y  ∫ój  Gòg  ¿CG  GócDƒe  ,"
 ≈∏Y  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  ÚYóÑŸG

.Iõ«ªàe º«eÉ°üJh QÉµaCG Ëó≤Jh ó«°ùŒ

 ôjóe π«¡°T  Oƒ¡Y IOÉ©°S  âdÉb  É¡ÑfÉL øe

 …ó– ìÉ‚ ¿EG  á«ªbôdG  ¿ÉªéY  IôFGO  ΩÉY

 áÑîf Ö£≤à°SG ¿CG ó©H ¿ÉªéY äÉfÉ«H ¢VôY

 ó©j ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl øe ÚYóÑŸG øe

 ”  »àdG  èFÉàædÉHh  ¬H  ôîØf  GÒÑc  GRÉ‚EG

.á≤HÉ°ùŸG ¬Jó¡°T …òdG ∫ÉÑbE’ÉHh É¡≤«≤–

 Iôµa É¡Áó≤J ” IOÉe πc ‘ Éæ°ùŸ : âaÉ°VCGh

 á¡Lƒàe ,RƒØ∏d ÉØ¨°Th GójóL ÉHƒ∏°SCGh áØ∏àfl

 øe ¬àeób Ée ≈∏Y º«µëàdG áæ÷ ¤EG ôµ°ûdÉH

 èFÉàædG ¿ƒµJ »µd áã«ãM á©HÉàeh ÚªK âbh

.™«ªé∏d á«°Vôeh áØ°üæe

 RƒØdG  ¢ù«d  …ó–  …CG  øe  ±ó¡dG  ¿CG  äócCGh

 ¤EG É©«ªL ≈©°ùf ≈ª°SCG äÉjÉZ ∑Éæg πH §≤a

 ™ªàéÃ ≥∏©àj ôeC’G ¿Éc GPEG kÉ°Uƒ°üN É¡≤«≤–

 ôî°ùf  ¿CG  Éæe  ≥ëà°ùj  …òdG  äGQÉeE’G  ádhO

 πc  ‘  ¬àeóÿ  ÉæJÉbÉWh  ÉæÑgGƒeh  ÉæYGóHEG

 πª©à°S á«ªbôdG ¿ÉªéY IôFGO ¿EG âdÉbh.. âbh

 áYƒªéŸ  á∏eÉ°T  á«é«JGÎ°SG  ™°Vh  ≈∏Y

 É¡æ«H 2021 ΩÉY äÉjóëàdGh äÉ≤HÉ°ùŸG øe

."ÊÉãdG ¿ÉªéY äÉfÉ«H ¢VôY …ó–"
 É¡àjƒ°†Y ‘ á≤HÉ°ùŸG º«µ– áæ÷ âª°Vh

 ÜQÉM ó«©°S óªfi »JGQÉeE’G êôîŸG øe πc

 Éà«µfh ,"1 gov" ¢ù°SDƒe …hóÑdG º«gGôHEGh

."Interacta" ¢ù°SDƒªæ«JƒcQ

 ” »àdG ÒjÉ©ŸG ¿CG º«µëàdG áæ÷ âë°VhCGh

 IOÉŸG ìƒ°Vh ‘ πãªàJ º««≤àdG ‘ ÉgOÉªàYG

 ¿CGh  k’hCG  iõ¨e  äGP  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y  É¡àbOh

 ¿CGh  kÉ«fÉK  »YGóHE’Gh  ™æ≤ŸG  OöùdG  Ωóîà°ùJ

 ¿CGh ájöüÑdG ádÉ°UC’Gh ¿RGƒàdGh ∫Éª÷G ó°ùŒ

 áaô©e hCG  AGôLEG PÉîJG ≈∏Y Qƒ¡ª÷G ™é°ûJ

.IQÉeE’G øY IójóL áeƒ∏©e

:ΩGh-ÉcO

 óYÉ°S  IOÉ©°S  ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL âëæe 

 iód  ≥HÉ°ùdG  ádhódG  ÒØ°S  …Ò¡ŸG  óªfi

 õ«ªà∏d  hóæHƒ¨fÉH  ΩÉ°Sh{  ¢ûjOÓéæH

 ¬àªgÉ°ùŸ  Gôjó≤J  ∂dPh  ,z»°SÉeƒ∏HódG

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  ‘

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ ¢ûjOÓéæHh

 ôjRh  øeDƒŸG  óÑY  ΩÓµdG  ƒHCG  ‹É©e  ∫Ébh

 ΩÉ°Sh{  íæe  Qô≤J  z:  ¢ûjOÓéæH  á«LQÉN

 Úà«°üî°ûd ,z»°SÉeƒ∏HódG õ«ªà∏d hóæHƒ¨fÉH

 ÚeC’G ,º∏Y ó«°TQƒN óªfi Éªgh ,ΩÉ©dG Gòg

 IQGRh  ‘  ájôëÑdG  ¿hDƒ°ûdG  IóMƒd  ΩÉ©dG

 º«°SôJ ‘ ¬∏ª©d Gôjó≤J ,á«dÉ¨æÑdG á«LQÉÿG

 OÉ°üàb’G  ºYO  ‘  √QhOh  ájôëÑdG  Ohó◊G

 …Ò¡ŸG  óªfi  óYÉ°S  IOÉ©°Sh  ,…ôëÑdG

 ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ ¬àªgÉ°ùŸ

.z¢ûjOÓéæHh äGQÉeE’G

 √RGõàYG  øY  …Ò¡ŸG  IOÉ©°S  ÈY  ¬à¡L  øe

 ócDƒj  …òdG  ΩÉ°SƒdG  Gòg  ¬ëæÃ  √ôîah

 äGQÉeE’G ádhO ÚH Iõ«ªàŸG Ió«WƒdG äÉbÓ©dG

 áaÉµd  ¬fÉæàeG  øY  ÉHô©e  ,¢ûjOÓéæHh

 AÉæÑdG  º¡fhÉ©àd  ¢ûjOÓéæH  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG

 GócDƒe  ,¬∏ªY  ΩÉ¡e  π«¡°ùàd  ¬H  »¶M  …òdG

 öUGhCG  ó«WƒJ  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ¢UôM

.á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©Jh ábGó°üdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IOÉ©°S  á«bÎH  GQGôb  AGQRƒdG  ¢ù∏›  Qó°UCG  

 GóYÉ°ùe Ó«ch ¬æ««©Jh »ª«©ædG »∏Y ˆGóÑY

 OQGƒŸG IQGRh ‘ á«dhódG äÉbÓ©dGh ∫É°üJÓd

.óYÉ°ùe π«ch áLQóH ÚWƒàdGh ájöûÑdG

 ´É£≤dG  ‘  á«∏ª©dG  ¬JÒ°ùe  »ª«©ædG  CGóHh

 ΩÉ©dG  òæe  º°†fGh  2006  ΩÉ©dG  ‘  ¢UÉÿG

 ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IQGRh  ¤EG  2018

 IQGOE’  ôjóªc  ¬©bƒe  ∫ÓN  øe  ºgÉ°S  å«M

 ™e  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ácQÉ°ûe õjõ©J ∂dòch ádÉª©∏d á∏°SôŸG ∫hódG

 πaÉëŸGh  äÉª¶æŸG  ‘  ádhódG  áfÉµeh

 ≈∏Y á«ªæàdGh Iôé¡dGh πª©dG ÉjÉ°†≤H á«æ©ŸG

.‹hódGh »ª«∏b’G Újƒà°ùŸG

 ‘  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  IOÉ¡°T  »ª«©ædG  πªëjh

 äGQÉe’G á©eÉL øe ájQGOE’G äÉeƒ∏©ŸG º¶f

 2019 ΩÉ©dG ‘ êôîJ Éªc ,IóëàŸG á«Hô©dG

 »eƒµ◊G  ∫É°üJ’G  Ωƒ∏HO  "  èeÉfôH  øe

 ádhód  »eƒµ◊G  ∫É°üJ’G  ÖàµŸ  ™HÉàdG  "
.OQƒØ°ùcCG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉHh äGQÉeE’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  óªfi  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ºcÉM  ÖFÉfh  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 Qƒ°†ëHh …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG

 ,"AÉKÓãdG" ¢ùeG ìÉÑ°U , …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ƒª°S  ÖàµÃ  ó≤Y  …òdG  ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG

.ºcÉ◊G

 ™«°VGƒŸG  øe  GOóY  ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SGh

 ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG áeÉ¡dG á«eƒµ◊G

 á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤ëàH á≤∏©àŸGh á°ù∏÷G

 ¢VQCG  ≈∏Y  ÚæWÉ≤dGh  ÚæWGƒŸG  Ωóîj  ÉÃ

.IQÉeE’G

 á«dÉŸG  IôFGO  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 äÉLôflh áeÉ©dG áfRGƒŸG AGOCG ∫ƒM ájõcôŸG

 ,2020  ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™Hô∏d  á£°ûfC’G

 »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ¢Vô©à°SGh

 ,ôjô≤àdG π«°UÉØJ ájõcôŸG á«dÉŸG IôFGO ¢ù«FQ

 ÚH  áfQÉ≤ŸG  ∫hGóLh  á«fÉ«ÑdG  äGöTDƒŸGh

 ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN  äÉahöüŸGh  äGOGôjE’G

 äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhó∏d 2020 ΩÉY øe

 ,IQÉeE’G ‘ á∏≤à°ùŸGh ájõcôeÓdGh ájõcôŸG

 »∏©ØdG ±öüdG Ö°ùf øe ôjô≤àdG ¬æª°†J Éeh

 á«eƒµ◊G IQGOE’Gh á«ªæàdG äÉYÉ£b øe πµd

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh á«àëàdG á«æÑdGh

 ¢ù∏éŸG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 áÄ«g á°SÉ«°S ∫ƒM ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G

 QÉWEG  ‘  ∂dPh  ,»MÉ«°ùdGh  …QÉéàdG  AÉ‰E’G

 IQÉeE’G ájDhQ ≥«≤–h »eƒµ◊G πª©dG ôjƒ£J

 ôFGhódG  ‘  áeó≤ŸG  äÉeóÿÉH  AÉ≤JQ’G  ‘

.á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh

 Ω2020 áæ°ùd /40/ ºbQ GQGôb ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

 ¢ù∏éª∏d óYÉ°ùe ΩÉY ÚeCG Ú«©Jh π≤f ¿CÉ°ûH

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 óªM óªMCG /IOÉ©°S π≤æj ¿CÉH QGô≤dG »°†≤jh

 ∫É°üJ’G  IQGOEG  ôjóe  –  …ójƒ°ùdG  ô£e  ó°TGQ

 ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd ábQÉ°ûdG áÄ«¡H »°ù°SDƒŸG

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¤EG  "¥höT"
 áLQóH ¬d GóYÉ°ùe ÉeÉY Éæ«eCG Ú©jh ábQÉ°ûdG

 ‘ á°UÉÿG ∞FÉXƒdG ΩÉ¶f ≈∏Y IôFGO ôjóe

.ábQÉ°ûdG áeƒµM

 ôjÉæj øe ∫hC’G øe GQÉÑàYG QGô≤dG Gò¡H πª©jh

 πc  √ò«ØæJ  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ≈∏Yh  Ω2021

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæjh ¬°üîj Éª«a

 ,á°ù∏÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y óéà°SG Ée øª°Vh

 á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WG

 ÊÉãdG  …OÉ©dG  OÉ≤©f’G  Qhód  á©HÉ°ùdG

 ¢ù∏éª∏d  öTÉ©dG  »©jöûàdG  π°üØdG  øe

 ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ó≤©à°S  »àdGh  …QÉ°ûà°S’G

 É¡«a  ¢ûbÉæ«°Sh  ,2020 Èª°ùjO  24 ≥aGƒŸG

 áeƒµ◊  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  ¿ƒfÉb  ´höûe

.2021 á«dÉŸG áæ°ùdG øY ábQÉ°ûdG

 ájÒeC’G  º«°SGôŸG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

. ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 øe  á∏ªL  åëH  É°†jCG  á°ù∏÷G  âdhÉæJ  Éªc

 IQÉeEÓd  ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG

 Égõjõ©Jh  Égôjƒ£àH  á∏«ØµdG  äÉMÎ≤ŸGh

.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH òîJGh

 áj’h ¢TôY »°Uh πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe øH ódÉN

…õ«dÉªdG èfÉgÉH

 »ªeC’G QGô≤dG É¡àjÉYôd äGQÉeE’G ôµ°ûJ á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏dG

á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd kÉ«dhO kÉeƒj ôjGôÑa 4 OÉªàYÉH

¿ÉªéY äÉfÉ«H ¢VôY …óëJ èFÉàf ≈∏Y ™∏£j »ª«©ædG QÉªY

z»°SÉeƒ∏HódG õ«ªàdG ΩÉ°Sh{ ádhódG ô«Ø°S íæªJ ¢ûjOÓéæH

 OQGƒªdG IQGRh »a kGóYÉ°ùe kÓ«ch »ª«©ædG ˆGóÑY ø««©J

ø«WƒàdGh ájô°ûÑdG

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

á«bÉØJ’G ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN

 ájõ«dÉŸG „ÉgÉH áj’h ¢TôY »°Uh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

 ¿ÉªéY äÉfÉ«H ¢VôY …ó– èFÉàf ≈∏Y ¬YÓWG ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 …Ò¡ŸG óªfi óYÉ°S

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

»ª«©ædG »∏Y ˆGóÑY

:ΩGh-ƒµ°Sƒe

 ¿É£∏°S  øH  óªMCG  óªfi QƒàcódG  IOÉ©°S  ∑QÉ°T  

 É«°ShQ iód IOÉ©dG ¥ƒa ¢VƒØeh ádhódG ÒØ°S ôHÉ÷G

 IQOÉÑÃ »°ShôdG  áë°üdG  ôjRh  ÖFÉfh  ,ájOÉ–’G

 ,äGQÉeE’G  ádhO  É¡à≤∏WCG  »àdG  Waterfall
 ,É«ÑW ÉYÉ£b 14 ÈY É«°VGÎaG É«ÑW ÉÑjQóJ Ωó≤Jh

 á°ù°SDƒe 67 h GÒÑN 140 ™e ácGöûdÉH √ò«ØæJ ”

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe ÖjQóJ õcôeh á«ÁOÉcCG

 â–  Waterfall  IQOÉÑŸG  ò«ØæJ  ºàjh

 ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ±GöTEGh á©HÉàe

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

 AÉëfCG ™«ªL øe »ÑW QOÉc ¿ƒ«∏e ‹GƒM ÖjQóàd

.⁄É©dG

 øe Ö«ÑW ∞dCG  120 ÖjQóJ  ¤EG  IQOÉÑŸG  ±ó¡Jh

 á«Ñ£dG äÉYÉ£≤dG ™«ª÷ kGRGõàYGh kGôjó≤J ,ádhO 191

 áeÓ°Sh áë°U πLCG øe º¡JÉ«ë°†àd kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi

.äÉ©ªàéŸG

 á°üæe  øª°V  IQOÉÑª∏d  ¿ƒÑ°ùàæŸG  π°üëjh

 äÉYÉ°Sh ÖjQóJ IOÉ¡°T ≈∏Y ,Waterfall
 á«dhódG á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG äÉÄ«¡dG øe Ióªà©e

 ¤hC’G á°üæŸG √òg º¡°ùà°Sh ,IQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸG

 øjó«Øà°ùŸG  OóY  ó«©°U  ≈∏Y  ÈcC’Gh  É¡Yƒf  øe

 º¡JGQób AÉæHh á«Ñ£dG QOGƒµdG IAÉØc õjõ©J ‘ ,É¡æe

 ÉŸ ,É«ŸÉY »ë°üdG ´É£≤dG ºYOh ,º¡JGQÉ¡e π≤°Uh

 á«dhódG Oƒ¡÷G ºYód á«°SÉ°SCG Iõ«cQ øe ∂dP ¬∏µ°ûj

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa AÉHh á¡LGƒe ‘

 ∫ÓN øe Waterfall IQOÉÑe ôjƒ£J ”h

 "π«ëà°ùeÓdG IQGRh" ‘ á«cƒ∏°ùdG äBÉaÉµŸG IQGOEG

 áªbh  "á°†HÉ≤dG  ¢ùcófEG"  ácöT  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 »ÑXƒHCG  ‘ Éjƒæ°S  º¶æJ  »àdG  ,á«ŸÉ©dG  "QóbCG"
.áeGóà°ùe äÉ©ªà› Úµ“h ºYóH ≈æ©Jh

 øe{ IQOÉÑªH ∑QÉ°ûJ ƒµ°Sƒe »a ádhódG IQÉØ°S

á«Ñ£dG zºdÉ©dG ≈dEG äGQÉeE’G
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 ®ÉØë∏d á«dhódG á«©ªédG ôªJDƒe »a ∑QÉ°ûJ zábQÉ°ûdG QÉKBG{

¿Éà°ùµHRhC’ »aÉ≤ãdG çGôàdG ≈∏Y

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG  

 ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ‘ QÉKBÓd ábQÉ°ûdG áÄ«g âcQÉ°T

 ®ÉØë∏d  á«dhódG  á«©ªé∏d  ™HGôdG  »ŸÉ©dG

 ‘ ó≤Y …òdG  ¿Éà°ùµHRhC’  ‘É≤ãdG  çGÎdG  ≈∏Y

 300 øe ÌcCG Qƒ°†ëH óæ≤°ûW á«µHRhC’G áª°UÉ©dG

 ⁄É©dG ‘ ádhO 40 øe ÌcCG øe ¢üàflh ⁄ÉY

 ¿Éà°ùµHRhCG øe »∏fi ∑QÉ°ûeh ÒÑN ∞dCG ƒëfh

 …ó«∏≤àdG ´ƒÑ°SC’G OÉ≤©fG ™e ô“DƒŸG øeGõJ å«M

.¿Éà°ùµHRhC’ ‘É≤ãdG çGÎ∏d

 IQGOEG ôjóe ∞°Sƒj ≈°ù«Y ô“DƒŸG ‘ áÄ«¡dG πãe

 ®ÉØë∏d á«dhódG á«©ª÷G ƒ°†Y áÄ«¡dG ‘ QÉKB’G

 √õjõ©Jh ¬à°SGQOh ¿Éà°ùµHRhC’ ‘É≤ãdG çGÎdG ≈∏Y

 »LÒ°S Qƒ°ù«ahÈdG ™e ÉcÎ°ûe kÉ°VôY Ωób …òdGh

 á≤∏©àŸG ájôKC’G OGƒŸG ∫ƒM ¿ÉHÉ«dG øe ∞«°ûàH’

 ÜöVh ôjô◊G ≥jôW ∫ƒW ≈∏Y ≈£°SƒdG É«°SBÉH

 ájôKC’G ™£≤dG ÚH ¬HÉ°ûàdG ¬LhCG øY á∏ãeCG IóY

 ‘ ÉÃ  ≈£°SƒdG  É«°SBGh  ábQÉ°ûdG  ‘ áØ°ûàµŸG

 êÉ©dGh  ájôé◊G  ÊGhC’Gh  ájQÉîØdG  QGô÷G  ∂dP

. DƒdDƒ∏dGh êÉLõdGh

 »àdG  ájôKC’G  ™£≤dG  ¢†©H  ¤EG  ∞°Sƒj  QÉ°TCGh

 äÉ«∏ªY ∫ÓN øe QÉKBÓd ábQÉ°ûdG áÄ«g É¡àØ°ûàcG

 πJ πãe ™bGƒe IóY ‘ äÉjôØ◊Gh …ôKC’G Ö«≤æàdG

 ¿CG ¤EG Éàa’ .. ÉgÒZh áë«∏eh ø°ü◊G ÉHOh ¥ôHC’G

 √òg ∫ƒM ∑Î°ûe åëH AGôLEG ≈∏Y πª©J áÄ«¡dG

.√öûfh ájôKC’G ™£≤dG

zájô«îdG ∫ÉªYCÓd ójGR{ ™e ¿hÉ©àdÉH

 ±’BG 10 ´RƒJ ¿ÉæÑd »a ádhódG IQÉØ°S

 ácôëàe »°SGôch á«FGòZ á∏°S

 Å°ûæj »ÑXƒHCG »a »LƒdƒæµàdG QÉµàH’G ó¡©e

äÉeƒ∏©ªdG ô«Ø°ûàd á«æWh áÑàµe ∫hCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,ähÒH  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  IQÉØ°S  â≤∏WCG  

 ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd  ójGR  á°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 á∏°S ±’BG 10 ™jRƒJ ¤EG ±ó¡J IQOÉÑe á«fÉ°ùfE’Gh

 ≥WÉæŸG ∞∏àfl ‘ ,Écôëàe É«°Sôc 60h ,á«FGòZ

 äÉ°ù°SDƒeh  äÉ«©ª÷G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«fÉæÑ∏dG

 ,á«∏NGódG IQGRh πÑb øe á°üNôŸG ÊóŸG ™ªàéŸG

 ô¡°T  ∫GƒW  Úæ°ùŸG  QhOh  á«fÉæÑ∏dG  äÉjó∏ÑdGh

.‹É◊G Èª°ùjO

 πª©dGh ÊÉ°ùfE’G ºYódG øª°V IQOÉÑŸG √òg »JCÉJ

 IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH  ,ôªà°ùŸG  …ÒÿG

 Ö©°ûdG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒ∏d , ádhódG ‘ Ió«°TôdG

.≥«≤°ûdG ÊÉæÑ∏dG

 ¿É£∏°S ó«©°S óªM IOÉ©°S ∫Éb ,Oó°üdG Gòg ‘h

 á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G iód ádhódG ÒØ°S »°ùeÉ°ûdG

 ¢SôµJ äGQOÉÑŸG øe ÉgÒZh IQOÉÑŸG √òg ¿EG " :

 ¢ù°SDƒe É¡°SôZ »àdG ó°VÉ©àdGh IóMƒdG ÊÉ©e

 Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ádhódG

 ÉææWh Ωó≤Jh ICÉ°ûf äGõ«‡ øe ¿ƒµàd ,"√GôK ˆG

 ÖMÉ°U ácQÉÑŸG IÒ°ùŸG √òg πªcCG óbh ,‹É¨dG

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

 áÁõ©dGh  áª¡dG  ¢ùØæH  ,"ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG

 ™ªàéŸG  ‘  âî°SôJ  Éeó©H  áÑ∏°üdG  IOGQE’Gh

."íeÉ°ùàdGh AÉ£©dGh ìÉàØf’G º«b ¬Ñ©°Th

 IóYÉ°ùe  »g äGQÉeE’G  ádÉ°SQ  ¿CG  ¬JOÉ©°S  ócCGh

 äÉ©ªàéŸG ºYOh º¡ÑfÉL ¤EG ±ƒbƒdGh AÉ≤°TC’G

 »°SÉ°SC’G  É¡aóg  áé¡æ‡h  áë°VGh  §£N  ÈY

.ÚLÉàëŸG áaÉµd ∫ƒ°UƒdG

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 çÉëHC’G ´GQP - »LƒdƒæµàdG QÉµàH’G ó¡©e ø∏YCG

 É«LƒdƒæµàdG  çÉëHCG  ¢ù∏›  iód  á«≤«Ñ£àdG

 çƒëH õcôe ΩÉ«b øY - »ÑXƒHCG  ‘ IQƒ£àŸG

 á«æWh áÑàµe ∫hCG AÉ°ûfEÉH ó¡©ª∏d ™HÉàdG ÒØ°ûàdG

 äGQÉeE’G ádhO IOÉ«°S â– IôqØ°ûŸG äÉeƒ∏©ª∏d

 QOÉ°üe  ájÉªM  øe  ádhódG  øµª«°S  RÉ‚EG  ‘

 iÈµdG á«ªgC’G äGP ájöùdGh ájƒ«◊G äÉeƒ∏©ŸG

.É¡d

 ƒgh ,ÒØ°ûàdG çƒëH õcôe ‘ ¿ƒãMÉÑdG ≥∏WCGh

 øª°V  ¤hC’G  á©Ñ°ùdG  á°ü°üîàŸG  õcGôŸG  óMCG

 øe  äGQGó°UEG  IóY  ,»LƒdƒæµàdG  QÉµàH’G  ó¡©e

 kÉ«dÉM  ¿ƒ∏ª©jh  ,IôqØ°ûŸG  äÉeƒ∏©ŸG  áÑàµe

 á«ªbôdG á«àëàdG á«æÑdG ‘ á°SÓ°ùH É¡›O ≈∏Y

.äGQÉeE’G ádhód á«°SÉ°SC’G

 ™e ¿hÉ©àjh kÉ«dÉM ÒØ°ûàdG çƒëH õcôe ∞Xƒjh

 ÒØ°ûàdG  ä’É› ≈à°T  ‘ AÉª∏©dG  øe  ójó©dG

 ÒØ°ûàdGh ,ΩƒàfGƒµdG ó©H Ée ÒØ°ûJ É¡æe áª¡ŸG

 π«∏–h ,∞«ØÿG ÒØ°ûàdGh ,Iõ¡LC’G ≈∏Y ºFÉ≤dG

 ÒØ°ûàdG áª¶fCGh ,ÒØ°ûàdG ä’ƒcƒJhôHh ,äGôØ°ûdG

 ó©j  Éªc  ..  iôNCG  ä’É› ÚH  øe  ,á«HÉë°ùdG

 ™ªŒ »àdG á∏«∏≤dG á«ŸÉ©dG õcGôŸG óMCG õcôŸG

 ‘ Ú«≤«Ñ£àdGh Újô¶ædG ÒØ°ûàdG »ªª°üe ÚH

.IôµàÑe èFÉàf ≥«≤ëàd åëÑdG ≈∏Y õcôJ áÄ«H

 ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,…ÉæÑdG π°ü«a IOÉ©°S ∫Ébh

 ¬ãjóM ¢Vô©e ‘ ,IQƒ£àŸG É«LƒdƒæµàdG çÉëHCG

 Qƒ£àdG  òNCÉf  ’CG  Éæ«∏Y  Öéj  :¿ÓYE’G  Gòg  øY

 º∏°ùe  ôeCÉc  á«fhÎµdE’G  äÉªé¡dG  ‘ ôªà°ùŸG

 AÉæHh Éæjód ¿ÉeC’G äÉjƒà°ùe IOÉjR ÉææµÁh .. ¬H

 áÑàµe ôjƒ£J ÈY óMGh ¿BG ‘ á«æWƒdG äGQó≤dG

 ‘ É¡›Oh äGQÉeE’G ‘ á«æWh IôØ°ûe äÉeƒ∏©e

.ádhó∏d á«°SÉ°SC’G á«ªbôdG á«àëàdG á«æÑdG

 äÉeƒ∏©ŸG áÑàµe QÉÑàNGh ôjƒ£Jh º«ª°üJ ”h

 äÉfÉ«ÑdG  ájÉª◊  kÉ°ü«°üN  á«æWƒdG  IôØ°ûŸG

 øe IOÉØà°S’G ≥jôW øY á°SÉ°ù◊G äÉeƒ∏©ŸGh

 πKÉªàŸG ÒØ°ûàdG äÉ«°SÉ°SCG øe ¢ü q°üfl èjõe

 øe  áYƒª›  áÑàµŸG  ó©Jh  ..  πKÉªàŸG  ÒZh

 Ö«JÎH ¿hôØ°ûŸG É¡eóîà°ùj »àdG äÉ«eRQGƒÿG

.á«æeC’Gh ájöùdG äÉeƒ∏©ŸG ájÉª◊ Ú©e

 ÚãMÉÑdG IÒÑc ,êôYC’G iƒ‚ IQƒàcódG âdÉbh

 áÑàµe èeO Éææµª«°S : ÒØ°ûàdG çƒëH õcôe ‘

 áªFÉ≤dG áª¶fC’G ™e á«æWƒdG IôØ°ûŸG äÉeƒ∏©ŸG

 ‘  áfhôe  ÌcCG  á«æeCG  á«é«JGÎ°SG  OÉªàYG  øe

 äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y Ióªà©ŸG áLô◊G äÉYÉ£≤dG πc

 á«ë°üdG  ájÉYôdGh  πjƒªàdG  πãe  á°SÉ°ù◊G

.ä’É°üJ’Gh

 åëH õcôe ƒg »LƒdƒæµàdG QÉµàH’G ó¡©e ¿CG ôcòj

 á«≤«Ñ£àdG çƒëÑdG ≈∏Y õcôj óFGQ »ŸÉY ôjƒ£Jh

 ó¡©ŸG º°†jh .. ájöü©dG á«LƒdƒæµàdG äGQó≤dGh

 ä’ÉéŸÉH  ¢üàîJ  á«dhCG  á«ãëH  õcGôe  á©Ñ°S

 h  ,á∏≤à°ùŸG  äÉJƒHhôdGh  ,ΩƒàfGƒµdG  :á«dÉàdG

 ábÉ£dGh ,»ªbôdG øeC’Gh ,áeó≤àŸG OGƒŸGh ,ÒØ°ûàdG

.áæeB’G áª¶fC’Gh ,á¡LƒŸG

 AÉæHh …ôµa ™ªà› AÉ°ûfEG ≈∏Y ó¡©ŸG πª©jh

 ádhOh  »ÑXƒHCG  ‘  ôjƒ£àdGh  åëÑ∏d  áeƒ¶æe

 á«FÉæãà°SG ÖgGƒe ™e ¿hÉ©àdG ≥jôW øY äGQÉeE’G

 Ú«YÉæ°U AÉcöTh á«ãëH äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉLh

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe

 ádhOh »ÑXƒHCG áfÉµe õjõ©J ‘ ó¡©ŸG ºgÉ°ùjh

 ÖfÉL  ¤EG  QÉµàHÓd  »ŸÉY  õcôªc  äGQÉeE’G

 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  OÉ°üàb’G  ƒ‰  ºYO  ‘  ¬àªgÉ°ùe

.áaô©ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 IOÉjRh  ™«°Sƒàd  ™ªàéŸG  ájÉbhh

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f

 ä’É◊G  öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 Ú£dÉîŸGh  "19  -  ó«aƒc"
 øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  º¡dõYh  º¡d

 GójóL  É°üëa  140,051  AGôLEG

 á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN

 ™ªàéŸG  ‘ áØ∏àfl äÉÄa  ≈∏Y

 äÉ«æ≤J  çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH

.»Ñ£dG ¢üëØdG

 »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh

 ™«°SƒJh  ádhódG  ‘  ¢üëØdGh

 iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f

 ádÉM 1,226 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG

 ,áØ∏àfl  äÉ«°ùæL  øe  óéà°ùŸG

 ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh

 ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d

 á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj

.ádÉM 195,878

 IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 äÉ«YGóJ  øe  ∂dPh  ÚHÉ°üe  3

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

.ádÉM 642

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh

 ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG  øY  ™ªàéŸG

 ,ÚaƒàŸG …hòd É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J

 ™«ª÷ πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h

 ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG

 ΩGõàd’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh

 áë°üd ÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH

 IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc .™«ª÷G áeÓ°Sh

 IójóL  ádÉM  1,611  AÉØ°T  øY

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

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

 É¡dƒNO  òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG

 ´ƒª› ¿ƒµj  ∂dòHh  ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 171,451 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-Ú©dG

 ájöSC’G  ájÉYô∏d  ójGR  QGO  â≤∏WCG  

 ájÉYôdG  »ëfÉe  ËôµJ  IõFÉL

 ™«é°ûJ  ≈∏Y  kÉ°UôM  ,  øjõ«ªàŸG

.∫ÉéŸG Gòg ‘ QÉµàHE’Gh ´GóHE’G

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ¤EG  IõFÉ÷G  ±ó¡J

 iód  Iõ«ªàŸG  äÉ°SQÉªŸG  ≈∏Y

 ÉÃ  ºgõ«Ø–  h  ájÉYôdG  »ëfÉe

 á«eÉ°ùdG ±GógC’G ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùj

 Úµ“h  èeóH  á∏ãªàŸGh  ójGR  QGó∏d

 ™ªàéŸG ‘ ájöSC’G ájÉYôdG …óbÉa

 ‘  á∏jóÑdG  ájÉYôdG  èeGôH  ôjƒ£Jh

 ∂dòch  ,ábÓ©dG  äGP  äÉ°ù°SDƒŸG

 RGôHEGh ´GóHE’Gh õ«ªàdG ÇOÉÑe ï«°SôJ

 áeó≤ŸG  Iõ«ªàŸG  äÉeóÿG  ôjó≤Jh

 áÄ«H  ≥∏N  ¤EG  áaÉ°VEG  ,AÉæHCÓd

 CGóÑe ≈∏Y áªFÉb Ú∏eÉ©∏d á«HÉéjEG

.´GóHE’Gh ¢ùaÉæàdG

 ≈∏Y Ωƒ≤J IOófi á«dBG IõFÉ÷G ™ÑàJh

 Ëó≤àdG  ‘ á«°üî°ûdG  áÑZôdG  CGóÑe

 Qô≤e  ≈≤∏àj  å«M  ájô¡°T  áØ°üH

 ájÉ¡f  ‘  í°TÎdG  äÉÑ∏W  áæé∏dG

 »Ñ∏J  »àdG  ádOC’ÉH  á≤aôe  ô¡°T  πc

 ÉgOóY ≠dÉÑdGh IõFÉ÷G ÒjÉ©e áaÉc

 QhÉfi ≈∏Y õcôJ »àdGh kGQÉ«©e 25

 äÉLÉ«àMG áaÉc ´ÉÑ°TEG É¡ªgCG IójóY

 »ÁOÉcC’G ÖfÉ÷ÉH ΩÉªàg’G ,AÉæHC’G

 ,ÖgGƒŸG π≤°Uh ±É°ûàcG ,»cƒ∏°ùdGh

 ,á«JGQÉeE’G  ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©dG  ¢SôZ

 ,AÉæHCÓd »LQÉÿG ô¡¶ŸÉH ΩÉªàg’G

 »ªæJ  »àdG  èeGÈdG  ¤EG  áaÉ°VEG

 º¡›O ‘ óYÉ°ùJ »àdGh á«°üî°ûdG

.º¡jód á«dÓ≤à°S’G äGQÉ¡e á«ªæJh

 ôjóe …ôeÉ©dG äGÒîf óªM í°VhGh

 É¡bÓWEG  ”  IõFÉ÷G  ¿CG  QGódG  ΩÉY

 äGQÉeE’G ádhO äÉ¡LƒJ ™e kÉeÉé°ùfG

 áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘  õ«ªàdG  ƒëf

 »ÑXƒHCG IQÉeEG á£N ±GógC’ kÉ≤«≤–h

 á«YÉªàL’G á«ªæàdG ∫É› ‘ õ«ªà∏d

 ™ªàéŸG OGôaC’ áÁôc IÉ«M ¿Éª°Vh

 QGódG  ádÉ°SQh  ájDhôd  kÉæ«µ“h  áaÉc

 á∏jóÑdG  ájÉYôdG  ∫É›  ‘  õ«ªà∏d

 º¡d  áÁôc  ájöSCG  IÉ«M  ¿Éª°Vh

 á«dÓ≤à°S’G  ≥«≤–  ‘  º¡°ùj  É‡

.»©ªàéŸG êÉeóf’Gh IOÉ©°ùdGh

 ËôµJ  IõFÉL  ¿CG  …ôeÉ©dG  ±É°VCGh

 §∏°ùJ  IQÉæe  ¿ƒµà°S  ÚëfÉŸG

 ájÉYôdG äÉ°SQÉ‡ π°†aCG ≈∏Y Aƒ°†dG

 õ«ªàJ »àdGh äGQÉeE’G ádhóH á∏jóÑdG

 º¡°ùj É‡ »ŸÉ©dGh »Hô©dG É¡bƒØàH

 ájÉYQ  ‘  QGódG  QhO  ï«°SôJ  ‘

.ájöSC’G ájÉYôdG …óbÉa ∫ÉØWC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©e ócCG 

 /15/ ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG QGó°UEG  ¿CG

 Rõ© oj ,∂∏¡à°ùŸG ájÉªM ¿CÉ°T ‘ 2020 áæ°ùd

 ôaƒjh ádhódÉH ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM áeƒ¶æe øe

 áHÉbôdG  ò«Øæàd  äÉ«dB’Gh  §HGƒ°†dG  øe  kGójõe

 ÉgQGô≤à°SG  ¿Éª°Vh  ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y  áHƒ∏£ŸG

 QÉéàdG ÚH áfRGƒàe ábÓY ≥«≤–h ,ÉgQÉgORGh

.ádhódG ¥Gƒ°SCG ∞∏àfl ‘ Úµ∏¡à°ùŸGh

 áægGôdG  ±hô¶dG  Aƒ°V  ‘  :  ¥ƒW  øHG  ∫Ébh

 áëFÉL  QÉ°ûàfG  áé«àf  ⁄É©dG  Égó¡°ûj  »àdG

 äÉ°SÉ«°S ôjƒ£J ¤EG áLÉ◊G äRôH ,19-ó«aƒc

 ¿Éª°†d  ,∫hódG  ∞∏àfl ‘ ∂∏¡à°ùŸG  ájÉªM

 ájÉª◊G  øe  ójõe  ÒaƒJh  ∂∏¡à°ùŸG  ¥ƒ≤M

 ¢UôM  Éªc  ,ÇQGƒ£dGh  äÉeRC’G  ä’ÉM  ‘ ¬d

 á«cÓ¡à°S’G  äÉgÉŒ’G  áÑcGƒe  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG

 IQÉéàdG  á£°ûfCÉH  ≥∏©àj  Ée  á°UÉNh Iójó÷G

 ΩÉµMC’G øe áYƒª› ™°Vh å«M ,á«fhÎµdE’G

 á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉ°üæe πªY º¶æJ »àdG

 ∂∏¡à°ùŸG  ¥ƒ≤M  øª°†J  ádhódG  ‘ á∏é°ùŸG

 á«HÉéjEG  ábÓY  ¢ù°SDƒJh  É¡©e  πeÉ©àdG  óæY

.…Î°ûŸGh ™FÉÑdG ÚH áfRGƒàeh

 ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  ¤EG  OÉ°üàb’G  ôjRh  ‹É©e  QÉ°TCGh

 ™e ≥HÉ°ùdG  ¿ƒfÉ≤∏d ájQGôªà°SÉc AÉL ójó÷G

 ájDhQh  ádhódG  äÉaó¡à°ùe  ≥≤–  äÉãjó–

 »àdG  äÉ©jöûàdG  ôjƒ£àH  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ∂∏¡à°ùŸG  IÉ«M  ¢ù“

 äGQƒ£àdG áÑcGƒŸh ,¬JOÉ©°Sh ¬àjÉªM øª°†Jh

 äÉ©jöûàdGh  á«LƒdƒæµàdGh  ájOÉ°üàb’G

 ,∂∏¡à°ùŸG ájÉªM ¿CÉ°T ‘ á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  äÉ¡LƒJ  ™e  kÉ«°TÉ“h

 ájÉªM äÉ©jöûJ  ôjƒ£J  ‘ á«Hô©dG  è«∏ÿG

 áÑcGƒeh  áeAGƒe  ÌcCG  ¿ƒµàd  ∂∏¡à°ùŸG

.∂∏¡à°ùŸG äÉLÉ«àM’

 ¬eÉµMCG áZÉ«°U â“ ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCGh

 IQGRh  ÚH  áØãµe  äÉ©LGôeh  äÉ°TÉ≤f  ó©H

 ,ádhódG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àflh OÉ°üàb’G

 áë°üdG  IQGRhh  ∫ó©dG  IQGRh  É¡àeó≤e  ‘h

 äÉØ°UGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dGh ™ªàéŸG ájÉbhh

 á«ªæàdG ôFGhOh á«∏ëŸG äÉeƒµ◊Gh ,¢ù«jÉ≤ŸGh

 øY kÓ°†a ,ÉgÒZh IQÉéàdG ±ôZh ájOÉ°üàb’G

 IóëàŸG  ·C’G  äGOÉ°TQEGh  äGQGôb  ¤EG  ´ƒLôdG

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ¤EGh ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM ¿CÉ°ûH

 ¿ƒfÉ≤dG ΩAGƒàj Éªc .. ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«ŸÉ©dG

 AGò¨dG  áeÓ°Sh  á°ùaÉæŸG  º«¶æJ  ÚfGƒb  ™e

 ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh …QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµeh

.ádhódG ‘ ábÓ©dG äGP ÚfGƒ≤dG øe ÉgÒZh

 …OÉ°üàb’G è¡ædG ¿CG ,OÉ°üàb’G ôjRh ‹É©e ócCGh

 ÇOÉÑe ≈∏Y Ωƒ≤j äGQÉeE’G  ádhO √ÉæÑàJ …òdG

 ≈YGQ  øµdh  ,ô◊G  ¥ƒ°ùdGh  ìƒàØŸG  OÉ°üàb’G

 ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG ójó÷G ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM ¿ƒfÉb

 ,ájOÉ«àY’G ÒZ ±hô¶dG ‘ á«FÉæãà°SG äGAGôLEG

 äÉeRC’G ä’ÉM ‘ ¬fCG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üf ó≤a

 ájOÉ«àY’G ÒZ ∫GƒMC’G hCG áFQÉ£dG ±hô¶dG hCG

 ôjRƒd Rƒéj ,á«LQÉÿG hCG á«∏NGódG ¥Gƒ°SC’G ‘

 á∏«ØµdG  äGQGô≤dG  PÉîJGh  πNóàdG  OÉ°üàb’G

 ΩóY  ¿Éª°Vh  Úµ∏¡à°ùŸG  áë∏°üe  ájÉªëH

 ™«H  QÉ©°SCG  ójó– ∂dP  ‘ ÉÃ  ,º¡H  QGöVE’G

 ádhódG  ‘  øjOhõŸG  áaÉc  ΩGõdEGh  á©∏°S  …CG

 Iójó÷G á«MÓ°üdG √ò¡Hh ¬fEG  ∫Ébh ,ò«ØæàdÉH

 PÉîJG  ≈∏Y  IQOÉb  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  âJÉH

 äÉ°SQÉ‡ …C’ …ó°üà∏d ájQƒah á©jöS äGƒ£N

 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ‘  ∫Ó¨à°SG  hCG  QÉµàMG

.º¡àjÉªMh Úµ∏¡à°ùŸG ídÉ°üe ¿Éª°Vh

 ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG ±GógCG RôHCG 

 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H QOÉ°üdG Ωƒ°SôŸG õcQ óbh 

 ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM ¿CÉ°T ‘ 2020 áæ°ùd /15/

 ‘  ,áª¡ŸG  ±GógC’G  øe  OóY  ≥«≤–  ≈∏Y

 áeó≤ŸG áeóÿGh á©∏°ùdG IOƒL ¿Éª°V É¡àeó≤e

 ,ø∏©ŸG  ô©°ùdÉH  É¡«∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  ∂∏¡à°ùª∏d

 óæY  ∂∏¡à°ùŸG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh

 óæY  hCG  É¡dÉª©à°SG  hCG  á©∏°ùdG  ≈∏Y  ¬dƒ°üM

 •É‰CG ™«é°ûJh ,É¡dÉª©à°SG hCG áeóî∏d ¬«≤∏J

.º«∏°ùdG ∑Ó¡à°S’G

 äGOÉjR  ™e  πeÉ©àdG  äÉ«dBG  ¿ƒfÉ≤dG  OóM  Éªc

 ÖfÉL ¤EG ,á«©«Ñ£dG ÒZ ±hô¶dG ‘ QÉ©°SC’G

 á°UÉÿG  äÉfÉª°†dG  ò«ØæàH  á≤∏©àŸG  ΩÉµMC’G

 QÉWEG ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájÉªMh ,äÉeóÿGh ™∏°ùdÉH

 ¿ƒfÉ≤dG OQhCG å«M ,á«fhÎµdE’G IQÉéàdG á£°ûfCG

 ,á«fhÎµdE’G  IQÉéàdG  ¢Uƒ°üîH  IójóL  IOÉe

 πNGO  Ú∏é°ùŸG  øjOhõŸG  ΩGõdEG  ≈∏Y  â°üfh

 IQÉéàdG  ∫É›  ‘  ¿ƒ∏ª©j  øjòdGh  ádhódG

 äÉ¡÷Gh  Úµ∏¡à°ùŸG  ójhõàH  á«fhÎµdE’G

 ÊƒfÉ≤dG  º¡©°Vhh  º¡FÉª°SCÉH  á°üàîŸG

 äÉeƒ∏©eh  ,º¡°ü«NôJ  äÉ¡Lh  º¡æjhÉæYh

 áeóÿG hCG  á©∏°ùdG  øY á«Hô©dG  á¨∏dÉH  á«aGh

 ™aódGh  óbÉ©àdG  •höTh  É¡JÉØ°UGƒeh  áeó≤ŸG

 äÉ«dB’Gh  §HGƒ°†dG  ójó–  ºàjh  ,¿Éª°†dGh

 IQGRƒdG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ™e ,ájò«ØæàdG áëFÓdÉH

 á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉ«∏ªY øY ádhDƒ°ùe ÒZ

 πNGO Ú°üNôe ÒZ øjOhõe ∫ÓN øe ºàJ »àdG

.ádhódG

 ™∏°ùdG  ™«ªL  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉµMCG  …öùJh

 ≥WÉæŸG  ∂dP  ‘ ÉÃ ádhódG  πNGO  äÉeóÿGh

 ¥ô£H ºàJ »àdG  äÓeÉ©àdG  πª°ûJ Éªc ,Iô◊G

 OhõŸG  ¿Éc  ∫ÉM  ‘  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdG

.ádhódG πNGO kÓé°ùe

 OƒæÑdG øe Oó©H ∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉ≤dG OóMh

 óæY áæeB’Gh áªFÓŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJ - :ÉgRôHCG øe

.áeóÿG »≤∏J hCG á©∏°ùdG AGöT

/ øY áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G -

 É¡eóîà°ùj hCG É¡jÎ°ûj »àdG /áeóÿG /á©∏°ùdG

.ÉgÉ≤∏àj hCG

.¬JÉeGõàdGh ¥ƒ≤ëH ¬à«YƒJh ¬Ø«≤ãJ -

 ΩóYh  ¬JÉfÉ«H  øeCGh  á«°Uƒ°üN  ájÉªM  -

.≥jƒ°ùàdGh èjhÎdG ¢VGôZCG ‘ É¡eGóîà°SG

.¬JÉYRÉæŸ á©jöùdGh ádOÉ©dG ájƒ°ùàdG -

 äÉfÉ«ÑdG ¿ƒµJ ¿CG ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG ÖLhCG Éªc -

 ∂∏¡à°ùŸÉH  á∏°üdG  äGP  Oƒ≤©dGh  äÉfÓYE’Gh

 ¤EG iôNCG á¨d ΩGóîà°SG Rƒéjh ,á«Hô©dG á¨∏dÉH

.É¡ÑfÉL

 1^226 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1611 AÉØ°T: záë°üdG{

äÉ«ah 3h áHÉ°UEG

øjõ«ªàªdG ájÉYôdG »ëfÉe ºjôµàd IõFÉL ≥∏£J zájô°SC’G ájÉYô∏d ójGR{

 ≥≤ëJh ¬àjÉªM øª°†Jh ∂∏¡à°ùªdG IÉ«M ¢ùªJ »àdG äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£J :OÉ°üàb’G ôjRh

á«eƒµëdG äÉjƒdhC’G ¢SCGQ ≈∏Y »JCÉJ ¬JOÉ©°S

 ójóédG ¿ƒfÉ≤dG

 ∂∏¡à°ùªdG ájÉªëd

 k ÉeÉµMCG ±É°VCG

 á«fhôàµdE’G IQÉéà∏d

 ¥Gƒ°SC’G §Ñ°Vh

äÉeRC’G ∫ÓN

 :…OÉëJG ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG íeÓe ºgCG 

 ±hô¶dG »a QÉ©°SC’G äGOÉjR ™e πeÉ©à∏d IójóL äÉ«dBG ójóëJ

 á«©«Ñ£dG ô«Z

 ájÉªMh äÉeóîdGh ™∏°ùdÉH á°UÉîdG äÉfÉª°†dG ò«ØæJ

á«fhôàµdE’G IQÉéàdG á£°ûfCG QÉWEG »a ∂∏¡à°ùªdG

 ∞∏àîe »a ø«µ∏¡à°ùªdGh QÉéàdG ø«H áfRGƒàe ábÓY ≥«≤ëJ 

ádhódG ¥Gƒ°SCG

 äÉeóîdGh ™∏°ùdG ™«ªL ≈∏Y ójóédG ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG …ô°ùJ

IôëdG ≥WÉæªdG ∂dP »a ÉªH ádhódG πNGO

 AGò¨dG áeÓ°Sh á°ùaÉæªdG º«¶æJ ø«fGƒb ™e ¿ƒfÉ≤dG ΩAGƒàj

 …QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµeh

 ôjƒ£J »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée äÉ¡LƒJ ™e ¿ƒfÉ≤dG ≈°TÉªàj 

∂∏¡à°ùªdG ájÉªM äÉ©jô°ûJ

 zäƒÑjÉL{ äƒHhôdG áHôéàd z»à∏«gzh z∂«dCG{ ø«H ácGô°T

á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y ¬Yƒf øe ∫hC’G

:ΩGh-»HO

 ä’hÉ≤ŸGh  á°Sóæ¡∏d  ∂«dCG  ácöT  âæ∏YCG  

 äGQÉªãà°SÓd  »HO  á°ù°SDƒŸ  á©HÉàdG  -

 ácöT  ™e  É¡fhÉ©J  øY  -  á«eƒµ◊G

 äGó©e  ™«æ°üàH  á°ü°üîàŸG  "»à∏«g"
 ∫hC’G "äƒÑjÉL" äƒHhQ áHôéàd äGAÉ°ûfE’G

 ¢ù∏› ∫hOh äGQÉeE’G  ádhO  ‘ ¬Yƒf øe

 õjõ©J ≈∏Y πª©j …òdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG

.äGAÉ°ûfE’G ™bGƒe ‘ ôØ◊G ΩÉ¡e IAÉØc

 òæe  "»à∏«g"h  "∂«dCG"  ÉàcöT  πª©Jh

 äƒHhôdG á«LÉàfEG QÉÑàNG ≈∏Y 2019 ¢SQÉe

 É¡«a ÉÃ ∂«dCG  ácöT ™jQÉ°ûe øe OóY ‘

."π«ÑYR ¿h" ´höûe

 á«LÉàfE’G õjõ©J ≈∏Y "äƒÑjÉL" óYÉ°ùjh

 á«FÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûŸÉH â«ÑãàdG äÉ«∏ªY ‘

 ò«ØæJ  ôµàÑŸG  AÉæÑdG  äƒHhQ  ¤ƒàj  å«M

 ´höûŸG ôjóŸ ìÉª°ùdG ™e â«ÑãàdG á«∏ªY

 ∫ÓN øe ´höûŸG ádÉMh πª©dG Ωó≤J ™ÑààH

 Ωƒ≤j å«M äƒHhôdG É¡©ªéj »àdG äÉfÉ«ÑdG

 Üƒ≤ãdG  ôØMh  äÉeÓY  ™°VƒH  "äƒÑjÉL"
 øe  ∞Øîj  Ée  á«ªbôdG  §£ÿG  ΩGóîà°SÉH

 ôØ◊G ‘ á∏ãªàŸG ábÉ°ûdG AÉæÑdG ∫ÉªY áª¡e

 π«¨°ûJ ≈∏Y õ«cÎdÉH º¡d íª°ùjh …ƒ∏©dG

 ¢ù«FôdG  Qƒ∏jÉJ  õ«c  ∫Ébh  .AÉ°ûfE’G  äƒHhQ

 ∫ƒëàdG iôf ¿CG Éföùj :∂«dCG ácöûd …ò«ØæàdG

 ∫ÓN øe Üôb øY AÉæÑdG ´É£b √ó¡°ûj …òdG

 ‘ ∂dP »JCÉjh  »à∏«g ácöT ™e ÉæfhÉ©J

 ájQGôªà°SG ™«é°ûàd á∏°UGƒàŸG ÉfOƒ¡L QÉWEG

 ¿CG PEG  ´É£≤dG ‘ »ªbôdG ∫ƒëàdGh QÉµàH’G

 Ée iÔd á°Uôa Éæd ìÉJCG "äƒÑjÉL" äƒHhQ

 øe äGAÉ°ûfE’G ´É£b πÑ≤à°ùe ¬«∏Y ¿ƒµ«°S

 ∞°ûµà°ùf …òdG Ú◊G ‘ "äƒÑjÉL" ∫ÓN

.ÉæJÉ«∏ªY ‘ IAÉØµdG øe IójóL É≤aBG ¬«a

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي � ذ. م. م.

 SecurityHQ  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم: 337176   بتاريخ: 2020/10/08 

بيانات األولوية:  
بإسم :    اس أي دي لالستشارات االدارية

وعنوانة :  مكتب 501 ملك احمد عبد الرحيم عبد الله 
انوهي، برد�، الربشاء االوىل، ص ب 283996، اإلمارات 

العربية املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 42

التحاليل  بها؛ خدمات  املتعلقة  البحث والتصميم  العلمية والتقنية وخدمات  الخدمات   
االستشارات  الكمبيوتـر؛  وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  خدمـات  الصنـاعية؛  واألبحاث 
املتعلقة بأمن الكمبيوتـر؛ االستشارات املتعلقة بأمن البيانات؛ خدمات امن الكمبيوتـر؛ 
بأمن  املتعلقة  الربمجة  البيانات؛  امن  مراقبة  خدمات  الكمبيوتـر؛  امن  مراقبة  خدمات 
الكمبيوتـر والبيانات؛ خدمات األمن السيربا´ (األمن اإللكرتو´)؛ تصميم وتطوير برامج 
وبرمجيات امن الكمبيوتـر والبيانات؛ تحليل تهديدات امن الكمبيوتـر والبيانات؛ تصميم 
وتطوير أنظمة امن الكمبيوتـر والبيانات؛ خدمات هندسة تكنولوجيا املعلومات؛ خدمات 

هندسة الربمجيات ؛ استشارات تكنولوجيا املعلومات؛ خدمات هندسة الكمبيوتـر.
 وصف العالمة: العالمة تتكون من عبارة (SecurityHQ) مكتوبة باللغة اإلنكليزية بشكل 

مميز.
 االشرتاطات:  

فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن.

14624 Oó`©dG-2020 Èª°ùjO23 AÉ©HQC’G

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

OÉ°üàb’G IQGRh 

ô°ûædG ¿ÓYEG êPƒªf 
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                األربعاء ٢٣ ديسمرب ٢٠٢٠ـ العـدد ١٤٦٢٤ 
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ال�شارقةـ  وام:

نظمت اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا 

الف�شاء والفلك بجامعة ال�شارقة ر�شد فلكي 

خا�ص لالقرتان العظيم بني كوكبي امل�شرتي 

وزحل، اأكرب كوكبني يف نظامنا ال�شم�ش���ي، 

ال���ذي حدث الليل���ة املا�ش���ية و لن يتكرر 

مرة اأخرى بدرج���ة االقرتاب هذه حتى عام 

2080م.

و نظمت االكادمية الر�شد ابتداء من ال�شاعة 

5:30 م�ش���اء اأم�ص االأول مبق���ر االأكادميية 

وبح�ش���ور عدد كبري من الباحثني والطلبة 

وهواة علوم الف�ش���اء والفلك ومت ذلك �شمن 

االلتزام بكافة االإج���راءات االحرتازية التي 

اأقرتها اجلهات املعنية يف الدولة والتاأكيد 

عل���ى �ش���المة زوار االأكادميية مع �ش���مان 

ا�شتمرارية توفري املعلومة العلمية ومتكني 

اجلمهور من موا�شلة اال�شتفادة من م�شادر 

االأكادميية.

ويعد هذا االقرتان اأول اقرتان بني امل�ش���رتي 

وزحل منذ ع���ام 2000م، واأقرب اقرتان بني 

الكوكب���ني من���ذ ع���ام 1623م، حيث كان 

امل�ش���رتى وزحل على بعد 0.1 درجة فقط 

اأي 6 دقائق قو�شية وما يعادل 0.2 من قطر 

القمر..وي�ش���تغرق كوكب زحل ما يقارب 30 

عامًا الإمتام دورة كاملة حول ال�شم�ص، بينما 

ي�شتغرق كوكب امل�ش���رتي حوايل 12 عامًا 

وبذلك مير الكوكبان بالقرب من بع�شهما كل 

20 عامًا.

ومتك���ن اجلمه���ور م���ن م�ش���اهدة االقرتان 

با�ش���تخدام تل�ش���كوبات مر�ش���د ال�شارقة 

الفلكي املتخ�ش�شة املتنقل منها والثابت، 

وعرب �شا�شات العر�ص اأي�شًا، باالإ�شافة اإىل 

ر�ش���د حلقات كوكب زحل، اأقمار امل�شرتي 

والدوامات على �شطحه.

كما قام فريق املر�شد باالإجابة على جميع 

اأ�شئلة احل�شور الفلكية، حيث تثابر اأكادميية 

ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء والفلك 

على تنظيم خمتلف الفعاليات التي تهدف 

خلدمة املجتم���ع من خالل تثقيف خمتلف 

اأفراده باأهم املفاهيم واالإجنازات والتطورات 

يف جمال علوم الف�ش���اء والفلك، اإىل جانب 

متكني الطلب���ة والباحثني وعامة املجتمع 

من ك�شب املعلومة العلمية ب�شكل تطبيقي 

ومب�ش���ط، وذلك يف �ش���عيها لتحقيق روؤية 

�شاحب ال�شمو ال�ش���يخ الدكتور �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم 

ال�ش���ارقة ورئي�ص جامعة ال�ش���ارقة والذي 

اأ�ش�ص االأكادميية كم�رشوٍع قومٍي وطنٍي ومقٍر 

علمٍي بحثٍي ي�شعى خلدمة وتوعية املجتمع 

يف جميع جماالت علوم الف�ش���اء، ولتكون 

رائدة عامليًا يف اأبحاث علوم الف�شاء والفلك 

وتر�شيخ دور دولة االإمارات كمقٍر علمٍي يف 

منطقة اخلليج العربي والعامل.

الظفرة ـ وام:

الظفرة  منطق���ة  بلدية  توا�ش���ل 

حمالت التوعية للحد من انت�شار 

فريو�ص كورونا امل�شتجد بجانب 

رفع ن�شق تواجد البلدية يف مدن 

املنطق���ة مب�ش���اركة كل االإدارات 

والقطاعات ذات ال�شلة.

واأطلقت البلدي���ة حمالت توعية 

فيه���ا  والعامل���ني  للموظف���ني 

وكثفت الور����ص والندوات حلثهم 

االلتزام باالإجراءات  على �رشورة 

الرقابة يف  وت�ش���ديد  االحرتازية 

م�شتلزمات  وتوفري  العمل  مقرات 

الوقاية ال�شحية بها.

وتاأتي هذه احلمالت �شمن برنامج 

متكامل للمحافظة على �ش���حة 

و�شالمة املجتمع من خالل توعية 

العاملني يف الف�ش���اءات العامة 

والت�ش���ديد على �رشورة االلتزام 

بارت���داء الكمام���ات والقف���ازات 

واحرتام التباعد اجل�شدي. و�شملت 

احلم���الت امل���الك والعاملني يف 

واملطاعم  التجاري���ة  املح���الت 

املتنقلة والعزب واملزارع ومكاتب 

الطباعة. وت�شمنت الت�شديد على 

اأهمية اتباع االر�ش���ادات الوقائية 

النظافة يف  عل���ى  واملحافظ���ة 

االأماك���ن العامة مثل ال�ش���واطئ 

واملراكز  واحلدائ���ق  واملتنزهات 

النقل وتوعية  التجارية وو�شائل 

اجلمه���ور وال���زوار وحثهم على 

����رشورة االلت���زام باالإر�ش���ادات 

الوقائية التي ت�ش���من �شال�ش���ة 

االنتف���اع واالخت���الط يف ه���ذه 

الف�شاءات العامة. ويف هذا االإطار 

وجه���ت بلدي���ة منطق���ة الظفرة 

موظفيه���ا املعني���ني بتكثي���ف 

الزي���ارات امليداني���ة وحم���الت 

التفتي����ص لتوعية اأفراد املجتمع 

مبختلف �رشائحهم ب�رشورة اتباع 

التدابري ال�شحية للمحافظة على 

االنخراط  �شالمتهم وطلبت منهم 

يف توعية حميطهم العائلي بهذه 

االإج���راءات. وتاأتي هذه احلمالت 

التوعوي���ة انطالق���ا م���ن اإميان 

الدور املجتمعي  البلدية باأهمية 

الذي تلعبه يف املنطقة وتكري�ص 

واجتياز  للم�ش���ي  التفاوؤل  روح 

هذه اجلائحة العاملية.

اأبوظبيـ  وام:

نظم���ت دائرة الق�ش���اء يف اأبوظب���ي، ندوة 

تعريفي���ة عن ُبع���د، حول خدم���ات مكتب 

ت�شجيل و�شايا وتركات غري امل�شلمني، والذي 

يتيح لغري امل�ش���لم اختي���ار الطريقة التي 

تنا�ش���به يف كتابة و�ش���يته، يف ما يخ�ص 

الت����رشف مبمتلكاته املرتوك���ة بعد وفاته، 

وال�ش���ماح بتحويل االأ�ش���ول مبا يتفق مع 

رغباته املو�شي بها.

ومت تنظي���م الندوة بالتعاون مع موؤ�ش�ش���ة 

االإمارات للطاق���ة النووي���ة، لتعريف الفئة 

امل�شتهدفة باالإجراءات التنظيمية واآلية عمل 

املكتب، والتي توفر �شمانة قانونية ملرياث 

وتركات االأ�رش غري امل�شلمة، عرب اإن�شاء �شجل 

خا�ص بت�شجيل الو�ش���ايا والرتكات بدائرة 

الق�شاء، واإتاحة ت�شجيلها باللغة االإجنليزية، 

ف�شال عن النظر يف جميع الق�شايا اخلا�شة 

بتنفيذ الو�شية امل�شجلة بالن�شبة للممتلكات 

التي تقع داخل اإمارة اأبوظبي للمقيمني وغري 

املقيمني.

ويتي���ح املكتب، خي���ارات قانونية تت�ش���م 

باملرونة ل�ش���مان حماية االأ�شول واإمكانية 

نقلها بع���د الوفاة وفقًا لرغبات ال�ش���خ�ص 

املو�ش���ي واختيار الطريقة التي �ش���يتم من 

خاللها توزيع ممتلكاته، وهو ما يعزز الثقة 

ل���دى العائالت الراغبة يف تاأمني م�ش���تقبل 

ا�شتثماراتها املوجودة يف اأبوظبي، من خالل 

توزيع تركاتهم بح�ش���ب الو�شية امل�شجلة، 

وذلك مبا يلبي احتياجات املجتمع مبختلف 

فئاته، وير�شخ املكانة الرائدة الإمارة اأبوظبي، 

كوجهة مثالية للعمل واالإقامة.

  ويعتمد مكتب ت�شجيل و�شايا غري امل�شلمني 

بدائرة الق�ش���اء، الئحة تنظيمية، حتدد اآلية 

حفظ واأر�شفة الو�شايا، واإجراءات ت�شجيلها 

باللغة االإجنليزية، بحيث تت�ش���من جميع 

البيان���ات وال����رشوط املتعلقة بالو�ش���ية 

و�ش���كلها القانوين، اإىل جانب قواعد خا�شة 

تتعلق بال�ش���هود واالخت�ش���ا�ص الق�شائي 

املكاين.

العني ـ وام :

اأعلنت دائرة الثقافة وال�ش���ياحة � اأبوظبي 

ع���ن اإعادة افتتاح الربج ال�ش���مايل الغربي 

يف ق����رش املويجعي بالعني اأم���ام الزوار، 

وذلك بعد تطبيق كافة االإجراءات االحرتازية 

و�ش���مان اأعلى معايري ال�شالمة، ليكمل هذا 

ال����رشح الوطني الذي يتمتع بتاريخ حافل 

وثري افتتاح كامل مرافقه للجمهور.

وكانت الدائرة قد اأعادت ترميم وتاأهيل هذا 

ال�رشح، ليعود من جديد كوجهة �ش���ياحية 

تراثية، ت�شهم من خالل مكانتها التاريخية 

والثقافي���ة يف التعريف باأهمي���ة الق�رش، 

ليكون متحفًا مبعايري عاملية، وذلك متا�شيًا 

مع اال�ش���رتاتيجية الثقافية لدائرة الثقافة 

وال�ش���ياحة – اأبوظبي، الرامية اإىل توثيق 

وعر�ص الرتاث الثقايف المارة اأبوظبي.

وي�شم الق�رش معر�شًا دائمًا يحتفي ب�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة "حفظه اهلل"، وي�ش���لط ال�شوء على 

مراحل مهمة يف تاريخ االإمارات وم�شريتها 

نحو االحتاد والتنمية، ويفتح الق�رش اأبوابه 

على م���دار العام، ليكون متحف���ًا تاريخيًا 

ومعلمًا �ش���ياحيًا بارزاً، كونه ال�شاهد على 

العديد من االأح���داث التاريخية املهمة يف 

م�شرية االإمارات.

ويعد الربج ال�ش���مايل الغرب���ي الذي اأعيد 

ترميمه بعناية كجزء من املرحلة االأخرية 

من اأعمال الرتميم واإعادة التاأهيل التي متت 

يف ق�رش املويجعي، حيث احتوى هذا الربج 

يف ال�شنوات االأوىل لبناء الق�رش على غرف 

املعي�شة، ويف عهد املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �ش���لطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اأ�شبح 

ميثل املقر الرئي�ص ل�ش���كن العائلة، حيث 

تعد م�شاحته اأكرب مقارنًة بالربج ال�شمايل 

ال�رشق���ي، وم���ن اخل�ش���ائ�ص املعماري���ة 

التقليدية لهذا الربج، احلفاظ على الربودة 

داخل الغرف، ما ي�ش���في الكثري من الراحة 

يف اأرجائها، حيث يتمي���ز الطابق العلوي 

بنوافذه الوا�شعة التي تلتقط الن�شيم العليل، 

اأما احلواجز الزخرفية امل�شيدة فكانت ت�شد 

الغبار وت�شمح بالتهوية يف اآن واحد.

من جانبه ق���ال عمر الكعبي مدير متاحف 

الع���ني : يعد ق����رش املويجعي اأح���د اأبرز 

االأماكن ال�شياحية يف منطقة العني، وجزء 

م���ن مواقع العني الثقافي���ة املدرجة على 

قائمة "اليوني�شكو" ملواقع الرتاث العاملي، 

حيث يعك�ص عراقة تاري���خ االإمارات وثراء 

تقاليدها االأ�ش���يلة، واليوم ن�شتكمل اعادة 

افتتاح جمي���ع اأجزاء هذا املعلم الهام بعد 

فرتة االإغالق التي فر�ش���ها انت�شار جائحة 

كوفيد-19 يف العامل، بعد التاأكد من تطبيق 

كافة االإجراءات االحرتازية ل�ش���مان اأق�شى 

درجات احلماية للجميع.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5

االأربعاء 23 دي�شمرب 2020 �� الع�دد 14624 
اأخبارالوطن

ال�شارقة ـ وام:

يعق���د املجل����ص اال�شت�ش���اري الإمارة ال�ش���ارقة 

غدا اخلمي�ص يف مقره جل�ش���ته ال�ش���ابعة �شمن 

اأعماله لدور االنعقاد العادي الثاين من الف�ش���ل 

الت�رشيعي العا�رش برئا�ش���ة �شعادة علي ميحد 

ال�شويدي رئي�ص املجل�ص اال�شت�شاري.

ويناق�ص املجل�ص خالل اجلل�ش���ة م�رشوع قانون 

ب�ش���اأن املوازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

ال�ش���ارقة عن ال�ش���نة املالي���ة 2021م والتقرير 

الوارد من جلنة ال�ش���وؤون املالية واالقت�ش���ادية 

وال�ش���ناعية بح�شور ال�ش���يخ حممد بن �شعود 

القا�ش���مي رئي�ص الدائرة املالية املركزية ووليد 

اإبراهي���م ال�ش���ايغ مدير ع���ام الدائ���رة املالية 

املركزية ومعاونيهما من الدائرة .

كما يوجه املجل�ص اال�شت�ش���اري �شوؤاال برملانيا 

اإىل دائرة االإ�ش���كان بحكومة ال�ش���ارقة من خالل 

ع�شو املجل�ص �شهيل �ش���امل الكعبي ب�شاأن اآلية 

متابعة الدائرة واأدوارها ب�ش���اأن �رشف الدفعات 

املالية للم�شتفيدين من قرو�ص االإ�شكان واملنح .

دبي ـ وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�رشطة دبي حملة مرورية 

توعوية حت���ت عنوان " ال ت���دع ال�رشعة جتعل 

من���ك قاتال " ، تهدف للحد من احلوادث املرورية 

القاتل���ة الناجتة عن ال�رشعة الزائ���دة والقيادة 

املتهورة وت�شتمر ملدة /30/ يوم.

واأو�شح العميد �شيف مهري �شعيد املزروعي مدير 

االإدارة العام���ة اأن برنامج احلملة يف هذا العام 

يختلف عن االأع���وام ال�ش���ابقة نتيجة للظروف 

احلالية ب�شبب جائحة "كوفيد 19" حيث �شتقوم 

االإدارة بتنفيذ احلملة عن طريق اإلقاء املحا�رشات 

التوعوية عن بعد.

»ا�شت�شاري ال�شارقة« يعقد غدا جل�شته 

ال�شابعة لمناق�شة موازنة حكومة 

الإمارة لعام 2021

»ق�شاء اأبوظبي« تعّرف بخدمات  مكتب 
ت�شجيل و�شايا غير الم�شلمين

»ثقافة و�شياحة اأبوظبي« تعيد فتح البرج ال�شمالي الغربي 

في ق�شر المويجعي للزوار

�شرطة دبي تطلق حملة »ل تدع 
ال�شرعة تجعل منك قاتاًل«

اأبوظبيـ  وام:

ا�شتفاد نحو 10402 متعامل من خدمة احلجز 

الذكي للمركبات يف عه���دة مالكها بدال من 

حجزها يف �ش���احة احلجز وذلك منذ انطالق 

اخلدم���ة يف مايو 2019 والتي تاأتي يف اإطار 

جه���ود �رشط���ة اأبوظبي املبذول���ة لالرتقاء 

بخدمات املتعاملني اإيل اأف�شل املمار�شات.

ودعت مديرية امل���رور والدوريات يف �رشطة 

اأبوظبي ال�شائقني لال�شتفادة من خدمة احلجز 

الذكي للمركبات عرب املوقع االإلكرتوين والتي 

تتيح له���م حجز مركباته���م يف منازلهم اأو 

اختيار املكان املنا�شب لهم وحتت م�شوؤوليتهم 

يف اأي م���كان يف الدول���ة مما ي�ش���مح لهم 

العناية باملركبة وت�شغليها ل�شمان �شالمتها 

من اأ�رشار التوقف الطويل، كما ميكن ا�شتخدام 

املركبة يف احلاالت الطارئة بعد اأخذ موافقة 

ر�ش���مية حيث تتم مراقبتها يف مركز القيادة 

والتحكم عند حتركها الأي موقع.

واأك���دت اأن خدمة احلجز الذك���ي للمركبات 

متوف���رة يف جمي���ع مراكز خدمة واإ�ش���عاد 

املتعامل���ني مبديرية امل���رور والدوريات يف 

مدينة اأبوظبي واملناطق اخلارجية ومنطقتي 

العني والظفرة، مقابل مبلغ وقدره 15 درهما 

ع���ن كل يوم حجز، كما ميك���ن التقدمي على 

اخلدمة عن طريق املوقع االإلكرتوين ل�رشطة 

اأبوظبي، وكذلك اإمكانية طلب اخلدمة املميزة 

والتي يتم فيها زيارة الفني املخت�ص ملوقع 

املتعامل واملراد حج���ز املركبة فيه مقابل 

ر�شوم اإ�شافية للخدمة املميزة.

ويعتمد جهاز احلج���ز الذكي يف عمله على 

تقنية متطورة مرتبط���ة اإلكرتونيًا مع غرفة 

املراقبة الإر�شال اإ�شارات عند خمالفة احلجز 

املنزيل للمركبات و�شمان عدم حترك املركبة 

املحجوزة خ���الل فرتة احلج���ز يف االأماكن 

املحددة.

اأكثر من 10 اآلف م�شتفيد من خدمة الحجز الذكي 

للمركبات في اإمارة اأبوظبي

بلدية منطقة الظفرة توا�شل حمالت التوعية 

بالإجراءات الحترازية

اأكاديمية ال�شارقة لعلوم الف�شاء تر�شد القتران 

العظيم بين كوكبي الم�شتري وزحل

منتدى الإعالم 

العربي .. دبي 19 

عاماً من �صناعة 

التاأثير

اأبوظبي � وام:

حت���ول منت���دى االإع���الم العرب���ي ال���ذي 

ت�شت�ش���يفه اإمارة دبي منذ عام 2001 اإىل 

اأبرز من�شة للحوار املهني و املتوازن حول 

م�شتقبل االإعالم العربي ب�شقيه التقليدي و 

احلديث.

وقدم املنتدى جمموعة مهمة من التو�شيات 

والتقارير املرجعية ال�ش���املة بخ�ش���و�ص 

اأبعاد امل�ش���هد االإعالمي يف املنطقة واأبرز 

املوؤثرات التي �ش���اهمت يف حتديد م�شاره 

اإىل جانب ر�ش���م مالمح م�شتقبله، م�شتفيدا 

يف ذلك من زخم احل�ش���ور وامل�شاركة من 

قبل اأبرز ال�شخ�شيات ال�شحافية واالإعالمية 

يف العامل، اإ�ش���افة اإىل العديد من القيادات 

ال�شيا�شية واالأكادميية والفكرية والثقافية.

وتنطلق اليوم االأربعاء /عن بعد/ فعاليات 

ال���دورة ال���� 19 من املنت���دى حتت رعاية 

�شاحب ال�شمو ال�ش���يخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي����ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حاك���م دبي "رع���اه اهلل"، وحتمل 

�شعار "االإعالم العربي : امل�شتقبل رقمي".

وتهدف الدورة ال� 19 اإىل مواكبة متغريات 

املرحل���ة الراهنة التي فر�ش���تها تداعيات 

جائحة كورونا، وما ا�ش���تدعته من تغريات 

جوهرية يف مفاهيم وقواعد ومعايري العمل 

يف خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك القطاع 

االإعالمي.

ويعد املنت���دى، اأبرز م�ش���اريع نادي دبي 

لل�ش���حافة، الذي حتول اإىل حدث �ش���نوي 

للوقوف على حال االإعالم العربي ومناق�شة 

اأب���رز التحديات التي تواجه���ه ومتطلبات 

تطويره واالأدوار املنتظرة منه.
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اأبوظبي ـ الوحدة:

�أبوظب���ي  �أكادميي���ة  نظم���ت 

احلكومي���ة، املن�ص���ة احلكومية 

�لكف���اء�ت  لتطوي���ر  �لر�ئ���دة 

الب�رشية يف اإمارة اأبوظبي، حفل 

الأوىل  افرتا�صي، للدفعة  تخريج 

من خريج���ي برنامج "�لكفاء�ت 

العامة"، بح�صور الدكتورة نعمة 

�صاملني العامري عميد اأكادميية 

اأبوظب���ي احلكومي���ة، و�صيخ���ة 

الأحباب���ي، مدير الربامج العامة 

يف اأكادميية اأبوظبي احلكومية.

وح�صد احلفل الذي جرى بثه عرب 

من�ص���ة "يوتيوب" اأكرث من 700 

م�صاهدة حتى الآن، الذين تابعوا 

تخريج 216 موظفًا وموظفة من 

25 جهة حكومي���ة يف اأبوظبي، 

حي���ث ح�صل���وا عل���ى �صهادات 

اعتم���اد لجتيازه���م برنام���ج 

"الكفاءات العامة" بنجاح، والذي 
على  التعليمية  رحلت���ه  امتدت 

مدى اأربع���ة اأ�صهر، توزعت على 

�ص���ت وحدات تدريبي���ة، مبا يف 

ذلك وح���دة تطوير الذات، وبناء 

عالقات م�صتدامة، واإلهام ومتكني 

الآخري���ن، والتخطيط واملبادرة، 

وامل�صوؤولي���ة،  وامل�صاءل���ة 

والرتكيز عل���ى املتعاملني.  اأمت 

جل�صة   82 ح�ص���ور  امل�صاركون 

من  قدمه���ا جمموعة  افرتا�صية 

املدرب���ني واملوجهني املوؤهلني 

الذين   حر�صوا على توفري الدعم 

للم�صاركني  ال���الزم  والتوجي���ه 

واإجناز  التدري���ب،  مراحل  خالل 

4180 �صاع���ة من التعلم الذاتي 

على املن�صات الرقمية، وذلك من 

خالل اإمت���ام 902 برنامج رقمي 

على من�ص���ة معرف���ة ديجيتل، 

و243 برناجم���ًا عل���ى من�ص���ة 

كور�ص���ريا، ليثم���ر الربنامج عن 

ابتكاريًا  فك���رة وم�رشوع���ًا   34

للقطاع���ات احلكومية يف اإمارة 

�أبوظبي.

"�لكف���اء�ت  برنام���ج  ويه���دف 

ق���درات  تنمي���ة  اإىل  العام���ة" 

املوظف���ني وتعزي���ز مهاراته���م 

وحت�صني اأدائه���م على امل�صتوى 

والإداري  اجلماع���ي  الف���ردي، 

املوؤ�ص�صي، مبا ميّكنهم من اإجناز 

الوظيفية  مهامهم وم�صوؤولياتهم 

عل���ى الوجه الأمث���ل، ومتكينهم 

م�صوؤولي���ات جديدة  ت���ويل  من 

لدعم الحتياج���ات والتوجهات 

احلكومية امل�صتقبلية بنجاح.

وقالت الدكت���ورة نعمة �صاملني 

العامري عميد اأكادميية اأبوظبي 

بتخريج  "�صعدن���ا  احلكومي���ة: 

برنام���ج  م���ن  الأوىل  الدفع���ة 

الكفاءات العام���ة وتهانينا لهم 

لجتيازهم الربنامج بنجاح هذا 

الع���ام، متمنني لهم كل التوفيق 

والتمي���ز يف خمتل���ف مراح���ل 

حياتهم املهنية".

دبي ـ وام:

تتبن���ى هيئة كهرب���اء ومياه دبي نظام���ًا دقيقًا 

لإدارة املخاط���ر واملرون���ة وتعمل عل���ى تعزيز 

مرونته���ا ور�صاقتها املوؤ�ص�صي���ة من خالل تطوير 

قدراتها للتنب���وؤ باملخاطر وال�صتعداد للمتغريات 

املت�صارع���ة مبا ي�صمن ا�صتمراري���ة الأعمال وفق 

اأعلى معايري التوافرية واملوثوقية والكفاءة.

واأ�صار معايل �صعيد حممد الطاير الع�صو املنتدب 

الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة كهرب���اء ومياه دبي 

اإىل اأن الهيئ���ة بو�صفه���ا موؤ�ص�صة رائ���دة عامليًا 

م�صتدامة ومبتكرة تلتزم مبوا�صلة تطوير قدراتها 

على الإدارة ال�صتباقي���ة للمخاطر حتى تزيد من 

مرونتها وقدراتها على النمو والزدهار يف خمتلف 

الظروف..

وتعم���ل الهيئة وف���ق توجيهات �صاح���ب ال�صمو 

ال�صي���خ حممد ب���ن را�صد اآل مكت���وم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

لالنتقال باإمارة دبي نحو ريادة امل�صتقبل لت�صبق 

مدن العامل بع�رش �صنوات عرب البتكار احلكومي.

وعل���ى �صوء امل�صتج���دات التي فر�صه���ا انت�صار 

جائحة فريو�س كوفيد-19 اأثبتت �صبكة الكهرباء 

واملي���اه يف اإمارة دبي اأنه���ا قوية ومرنة وقادرة 

عل���ى ال�صتجابة والتكّيف م���ع خمتلف الظروف 

الطارئة وال�صتعداد ملواكبة التغريات ال�رشيعة.

وخالل ه���ذه الفرتة قامت الهيئ���ة بتفعيل خطط 

الطوارئ الت���ي مت اختبارها مرات عديدة من اأجل 

ان�صيابية وا�صتمراري���ة الأعمال مما ي�صمن تزويد 

املي���اه والكهرباء لالإمارة ب�ص���كل م�صتدام. وتوفر 

الهيئ���ة خدمات وف���رق الطوارئ عل���ى مدى 24 

�صاعة وتخ�ص�س فرقًا لل�صغط العايل HV وفرقًا 

لل�صغط املنخف����س LV لتلبية كافة احتياجات 

املعني���ني. وخالل الفرتة م���ن 1 يناير وحتى 30 

�صبتم���رب 2020 ا�صتجابت فرق ط���وارئ ال�صغط 

العايل ل���� 931 حالة فيما ا�صتجابت فرق طوارئ 

ال�صغط املنخف�س ل� 25،652 حالة.

واأ�صهم���ت الإج���راءات ال�صتباقية الت���ي اتخذتها 

الهيئ���ة منذ الع���ام 2009 يف تقليل عدد حالت 

الطوارئ على نحٍو ملحوظ حيث عمدت الهيئة اإىل 

معاجلة الأ�صباب التي ت���وؤدي اإىل حالت انقطاع 

اإمدادات الكهرباء ب�صبب احلمولة الزائدة للكهرباء 

 /T-joint/ وعملت عل���ى ا�صتبدال و�ص���الت

الأر�صية بلوحات توزيع فرعية �صغرية اإ�صافة اإىل 

اإطالق مبادرات وخدمات مبتكرة.

ال�شارقة ـ وام:

وقعت جامع���ة ال�صارقة مذك���رة تفاهم 

مع موؤ�ص�صة اجلليلة بهدف تعزيز اأوا�رش 

التع���اون يف العديد م���ن املجالت ذات 

الهتمام امل�صرتك و ل�صيما يف الأبحاث 

الطبية والتعليم الطبي.

ياأت���ي ذلك حتقيق���ًا لأهدافهما امل�صرتكة 

يف الإ�صه���ام اإيجابيًا يف منظومة البحث 

العلم���ي التطبيق���ي يف الدول���ة ودعم 

الأبحاث الرائ���دة التي تعالج التحديات 

دث  ال�صحي���ة ال�صائ���دة يف املنطقة وحتحُ

تغيرياً نوعيًا يف حياة الإن�صان.

وجرى توقي���ع مذك���رة التفاهم يف مقر 

اجلامعة الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير 

اجلامعة ل�صوؤون الكليات الطبية والعلوم 

ال�صحي���ة وعميد كلية الط���ب، و�صعادة 

الدكت���ور عبدالك���رمي �صلط���ان العلماء، 

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة اجلليلة.

ح�رش التوقي���ع �صع���ادة الدكتور حميد 

جمول النعيمي، مدي���ر جامعة ال�صارقة، 

والدكتور �صالح طاهر احلاج، نائب مدير 

اجلامع���ة ل�صوؤون املجتم���ع و هاجر اآل 

علي، مدي���ر اإدارة ال�صرتاتيجية والربامج 

مبوؤ�ص�صة اجلليلة.

وقال الدكت���ور حميد جمول النعيمي، اإن 

توقيع هذه املذكرة ياأتي يف اإطار حر�س 

جامع���ة ال�صارقة عل���ى ا�صتدامة تو�صيع 

اآف���اق التعاون م���ع املوؤ�ص�صات الوطنية 

وتفعيله���ا ب�صكل اإيجاب���ي بهدف خدمة 

وتنمي���ة املجتمع املحل���ي، حيث تعمل 

اجلامع���ة وف���ق خطته���ا ال�صرتاتيجية 

احلالية، والتي و�صعت طبقا لتوجيهات 

رئي�صها �صاحب ال�صم���و ال�صيخ الدكتور 

�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 

الأعل���ى حاك���م ال�صارقة والت���ي تق�صي 

مبوجب اأح���د اأركانه���ا بتعزيز منظومة 

البحث العلمي التطبيقي الهادف خلدمة 

وتنمية املجتمع.

واأك���د اأن هذا التع���اون �صيعود بنتائجه 

الإيجابي���ة عل���ى امل�صلح���ة العام���ة، 

م�صتعر�صا ن�ص���اط اجلامعة البحثي يف 

املج���ال الطبي، وتعاونها مع العديد من 

املوؤ�ص�صات الوطني���ة والعاملية املعنية 

بهذا املجال، مما ي�صاهم وب�صكل كبري يف 

تعزي���ز �صمعة اجلامع���ة يف الت�صنيفات 

العاملي���ة يف جم���ال البح���ث العلمي، 

وانتهى اإىل تقدمي ال�صكر ملوؤ�ص�صة اجلليلة 

على الدعم الكب���ري الذي تقدمه لالأبحاث 

العلمية يف اجلامعة.

من جهته قال الدكتور عبدالكرمي �صلطان 

العلم���اء: "نفخر ب�رشاكتن���ا طويلة الأمد 

مع جامع���ة ال�صارقة يف جم���ال البحث 

الطبي لتوحيد اجلهود واخلربات واملعرفة 

وتعتم���د موؤ�ص�ص���ة اجلليلة عل���ى دعم 

ال�رشكاء، لي�س فقط من ال�رشكاء املتربعني 

ا من ال�رشكاء الأكادمييني، وذلك  ولكن اأي�صً

لتعزيز م�صاريع الأبحاث الواعدة وحت�صني 

جودة احلياة ويحدونا الأمل يف اأن ن�صتمر 

يف اإن�ص���اء جمتمع علمي عاملي يف دولة 

الإم���ارات مع���رتف به عاملًي���ا كرواد يف 

الأبحاث العلمية والبتكار الطبي ".

واأ�ص���اف العلماء، اأن���ه يف اإطار اجلهود 

املبذول���ة لتعزي���ز ا�صرتاتيجية الأبحاث 

الطبية يف الدولة، قدمت موؤ�ص�صة اجلليلة 

8 ماليني درهم اإماراتي جلامعة ال�صارقة 

من���ذ ع���ام 2014 لتموي���ل 28 م�رشوًعا 

بحثًي���ا يف ع���دد من جم���الت الرعاية 

ال�صحية مب���ا يف ذل���ك م�صاريع بحثية 

طبية ملواجهة فريو�س كوفيد-19.
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هيئة كهرباء ومياه دبي 

تتبنى نظاماً ا�شتباقياً دقيقاً 

لإدارة المخاطر

تعاون بين جامعة ال�شارقة وموؤ�ش�شة الجليلة في الأبحاث 

الطبية والتعليم الطبي

تخريج الدفعة الأولى من برنامج »اأكاديمية اأبوظبي 

الحكومية للكفاءات العامة«

 اأبوظبي-وام:

 يتوق���ع املرك���ز الوطني لالأر�ص���اد اأن يكون الطق�س 

الي���وم الربعاء �صحوا اإىل غائ���م جزئيًا بوجه عام، 

ومتي���ل درجات احلرارة لالرتفاع الطفيف، ورطب لياًل 

و�صباح غ���د اخلمي�س مع فر�صة ت�ص���كل ال�صباب اأو 

ال�صب���اب اخلفيف عل���ى بع�س املناط���ق الداخلية 

خا�صًة الغربية، والرياح خفيفة اإىل معتدلة ال�رشعة.

واأو�صح املركز - يف بيانه اليومي - ان حركة الرياح 

�صمالية �رشقي���ة - �صمالية غربية / 10 - 20 ت�صل 

اإىل 30 كم/�س.. و�صيك���ون املوج يف اخلليج العربي 

خفيفا و�صيحدث املد الأول عند ال�صاعة 08:15 واملد 

الثاين عن���د 18:57 واجلزر الأول عند ال�صاعة 13:46 

واجل���زر الثاين عند ال�صاع���ة 01:35..ويف بحر عمان 

يكون املوج خفيفا و�صيحدث املد الأول عند ال�صاعة 

17:56 واملد الثاين عند ال�صاعة 04:58 واجلزر الول 

عند ال�صاعة 11:42 واجلزر الثاين عند ال�صاعة 22:13.

طق�س اليوم �شحو اإلى غائم جزئياً

العني ـ وام :

ابتكرت طالبات من كلي���ة الهند�صة يف 

جامعة الإمارات جه���ازا يعنى مبتابعة 

املر�صى ع���ن بعد ويغنيهم عن احل�صور 

للمراكز ال�صحية مما يوفر عليهم اجلهد 

والوق���ت ل �صيما الأطف���ال وكبار ال�صن 

واأ�صحاب الهمم.

وقد ج���اء هذا البت���كار نتيجة م�رشوع 

تخ���رج قامت به الطالب���ات مرمي ح�صن 

علي اآل علي، و�صما اأحمد �صامل املزروعي، 

واأم���رية �صعيد حمم���د املزروعي، ووعد 

�صعيد �صامل املزروع���ي، و�صحى توفيق 

جميل كليب.

وذكرت الطالبات املنفذات للم�رشوع : " 

لقد ا�صتطعنا من خالل م�رشوع تخرجنا 

ت�صميم جه���از اإر�صال هوائ���ي م�صنوع 

من مادة اجلينز والكت���ان ميكن ارتداوؤه 

ب�صهول���ة ، ويعد م���ن اأ�صغ���ر الأجهزة 

الال�صلكية التي ت�صتخدم يف املراقبة عن 

عد يف احل���الت ال�صحية التي تتطلب  بحُ

مراقبة م�صتمرة." .

واأو�صح���ن اأن اله���دف م���ن ت�صنيع هذا 

اجلهاز م�صاعدة ودع���م اأ�صحاب الهمم، 

وكبار ال�صن والأطفال الذين يعانون من 

ح���الت طبية تتطلب منه���م مراجعات 

م�صتم���رة للمراكز ال�صحي���ة، حيث تعد 

هذه املراجع���ات والزيارات خطرة على 

ه���ذه الفئات وخا�صة مع الو�صع الراهن 

ج���راء جائح���ة "كوفي���د 19" وق���د مت 

ت�صمي���م جمموعة متنوعة م���ن اأجهزة 

ملراقبة  لالرت���داء  القابلة  ال�صت�صع���ار 

اإ�صارات الإلكرتونيات احليوية للمر�صى، 

مث���ل درجة احلرارة اأو الرطوبة اأو حركة 

ال�صحية  املراقب���ة  اأنظمة  واأن  اجل�ص���م 

ت�صم���ح للمر�صى مبغ���ادرة امل�صت�صفى 

وميكن لأطبائهم مراقبة حالتهم ال�صحية 

.

واأ�صاف���ت الطالبات : "لق���د حر�صنا من 

خ���الل هذا البتكار عل���ى جعل الهوائي 

مرًن���ا وخفي���ف ال���وزن وباأق���ل تكلفة 

ومتناغًم���ا مع روت���ني املري�س اليومي 

وغري �صار بج�صم الإن�صان، حيث يتكون 

ال�صغري  بال�رشي���ط  الت�صحيح  هوائ���ي 

ب�ص���كل اأ�صا�صي من ثالثة مكونات، رقعة 

يف الأعل���ى، ورقعة اأر�صي���ة يف الأ�صفل، 

ومادة ن�صيج عازلة كركيزة بينهما، كما 

ومت  ت�صنيع هوائيني ميك���ن ارتداوؤهما 

اأحدهم���ا من م���ادة اجلين���ز والآخر من 

مادة الكتان كركيزة للهوائي، كما ميكن 

�صب���ط كال الت�صميمني عن طريق اإ�صافة 

اأرب���ع فتحات يف الرقعة العلوية ليعمل 

على ترددين اأحدهما 2.44 جيجا هرتز 

والآخ���ر 5 جيج���ا هرتز، بع���د ذلك يتم 

ت�صني���ع واختبار الهوائي با�صتخدام اآلة 

لوحة الدوائر املطبوعة.

طالبات كلية الهند�شة بجامعة الإمارات يبتكرن جهازاً 

لمتابعة المر�شى عن ُبعد

الأر�شيف الوطني يحتفي باللغة العربية

اأبوظبي ـ وام:

نظم الأر�صيف الوطني حما�رشة افرتا�صية 

بعن���وان » العربية.. لغة الق���راآن الكرمي 

ب���ني الرتجم���ة والتاأوي���ل« �صل���ط فيها 

ال�صوء على اهتمام دولة الإمارات باللغة 

العربية انطالقًا من حر�صها على احلفاظ 

على الهوية العربية وذلك احتفاء باليوم 

العاملي للغة العربية. 

وبرهنت املحا�رشة - التي قدمها الدكتور 

�صديق جوهر خبري الرتجمة يف الأر�صيف 

الوطن���ي - على اهتم���ام الدولة باللغة 

العربي���ة بتاأكيد �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ 

خليف���ة بن زايد اآل نهي���ان رئي�س الدولة 

»حفظ���ه اهلل« : »اأن اللغ���ة العربية هي 

قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة، 

وعن�رش اأ�صالتها، ووعاء فكرها وتراثها« 

وتطرقت املحا�رشة اإىل املبادرات املتميزة 

الت���ي تبنتها الدول���ة وا�صتهدفت احلفاظ 

على اللغة العربية، كما تطرقت اإىل اأهمية 

اللغة العربية كونه���ا لغة القراآن الكرمي، 

واأهمي���ة ترجمة القراآن الك���رمي وتناولت 

جماليات اللغة العربية والإعجاز اللغوي 

يف القراآن الك���رمي، والتحديات املعجمية 

واجهت  الت���ي  والبالغي���ة  والأ�صلوبي���ة 

املرتجمني يف ترجمة اخلطاب القراآين.

216 خريجاً من 25 جهة حكومية في �أبوظبي

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

�عتماد مبادرة 

�صه���د العامل زيادة كب���رية يف العنف 

الأجان���ب  الكراهي���ة �ص���د  وخط���اب 

اأخرى من  واأ�ص���كال  الديني  والتع�صب 

التميي���ز. وملواجه���ة ه���ذه التهديدات 

العاب���رة للح���دود، يج���ب علينا دعم 

املبادرات الت���ي ت�صجع على الت�صامن 

والوح���دة بني الأف���راد، ب���روح تت�صم 

»بالأخ���وة الإن�صانية«. وعليه، ت�صعى 

كل م���ن الإم���ارات العربي���ة املتحدة، 

واململكة العربي���ة ال�صعودية، ومملكة 

البحرين، وجمهورية م�رش العربية، عرب 

هذه املبادرة، لالحتفال جميعا بقيمنا 

امل�صرتك���ة املتمثل���ة يف تقب���ل الآخر 

واإظهار احلب  والتعاط���ف  والنفت���اح 

جتاه جميع الب�رش«.

اأك���د امل�صت�ص���ار حممد  م���ن جهت���ه 

عبدال�صالم، الأمني العام للجنة الأخوة 

الإن�صاني���ة، اأن اعتم���اد الأمم املتحدة 

الراب���ع من فرباير اليوم الدويل لالأخوة 

الإن�صاني���ة ه���و اإجن���از تاريخي كبري 

ي�ص���اف اإىل اإجن���ازات جلن���ة الأخوة 

الإن�صاني���ة، ويعد اعرتافا دوليا بوثيقة 

الأخ���وة الإن�صاني���ة التاريخي���ة التي 

وقعه���ا ف�صيلة الإمام الأك���رب الأ�صتاذ 

الدكت���ور اأحم���د الطيب �صي���خ الأزهر 

ال�رشيف و قدا�صة البابا فران�صي�س بابا 

الكني�صة الكاثوليكية ، يف اأبوظبي يف 

4 فرباير من العام املا�صي.

)الهالل( و )يوني�سف(

وقع التفاقية من جانب هيئة الهالل 

الأحمر، �صعادة فه���د عبدالرحمن بن 

�صلطان نائب الأم���ني العام للتنمية 

والتع���اون الدويل، فيم���ا وقعها من 

“يوني�صف” الطيب اآدم ممثل املنظمة 
يف منطقة اخلليج.

ون�ص���ت التفاقي���ة عل���ى التزامات 

عل���ى كل طرف تنفيذه���ا على اأر�س 

الواق���ع وتو�صيع مظل���ة امل�صتفيدين 

ويت�صم���ن  اأفغان�صت���ان،  يف  منه���ا 

لالتفاقي���ة حت�صني  الع���ام  اله���دف 

�صبل الوقاي���ة والرعاية والعالج من 

الت�صوه���ات اخللقي���ة مب�صاركة عدد 

من امل�صت�صفي���ات الأفغانية التي مت 

اختيارها لهذا الغر�س.

واأكد �صع���ادة الدكت���ور حممد عتيق 

الفالحي الأمني الع���ام لهيئة الهالل 

اأهمي���ة  الإمارات���ي، عل���ى  الأحم���ر 

التفاقيات وال����رشاكات التي تقيمها 

الن�صانية  الهيئ���ة م���ع املنظم���ات 

الدولية يف املجالت كافة م�صريا اىل 

اأن الهيئة اأ�صبحت من اأكرب املنظمات 

الإن�صاني���ة  للم�صاع���دات  املانح���ة 

والتنموية، ومتكنت من ن�صج �رشاكات 

هادفة مع العديد من هيئات ومنظمات 

الأمم املتح���دة العامل���ة يف املجال 

الإن�ص���اين، واكت�صبت ثق���ة املجتمع 

الدويل بف�ص���ل �صفافيتها وحياديتها 

يف من���ح امل�صاعدات وفق���ا للحاجة 

الفعلية للمعون���ات ودون النظر لأي 

اعتبارات غري اإن�صانية.

مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، لذلك 

مت اختياره���ا لتنفيذ ه���ذه املبادرة 

امل�صرتكة بني الهالل الأحمر الإماراتي 

و”يوني�ص���ف”، والت���ي �صت�صاهم يف 

تقليل ن�صب���ة الت�صوهات اخللقية بني 

الأطفال.

يذك���ر اأن اللجن���ة العلي���ا ملعر�س 

عطايا، كانت قد خ�ص�صت ريع الدورة 

اأقيمت  التي  التا�صعة ملعر�س عطايا 

مطلع هذا العام، لعالج الأطفال الذين 

يعانون من الت�صوه���ات اخللقية يف 

عدد م���ن الدول، ب�صبب خلل وراثي اأو 

جيني، وما تخلفه احلروب والنزاعات 

من تبعات على �صحة الأطفال.

»الوطني االتحادي«

م�ص���ريا اإىل اأن كل ذلك يت�صقحُ وين�صجمحُ 

م���ع �صيا�ص���اِت الدول���ة يف تعامِلها 

م���ع كل ما يتعلقحُ بالوط���ِن واملواطِن، 

ولي����س اأدلحُ على ذلك م���ا اأظهرته من 

كفاءٍة م�صهوٌد بها داخليًا وخارجيًا يف 

الت�صدي باقتداٍر لتداعياِت اأزمة جائحة 

» كورونا » .

اأنَّ املجل����سَ الوطني  واأك���د معالي���ه 

الحت���ادي، ب�صفت���ه ركيزًة م���ن ركائِز 

ال�صلطاِت الحتاديِة بالدولِة، حري�ٌس كلَّ 

احلر�ِس على ا�صتمراريِة وتعميق ِالتعاوِن 

وال�رشاكة مع حكومتنا الر�صيدة، ليحيا 

�صع���بحُ الإم���ارات بكل فئات���ه واأجياله 

كاأف�صِل ما يكونحُ يف وطنه الإمارات، دارحُ 

ال�صعادة واخلري والطماأنينة وال�صتقرار، 

بع���وٍن م���ن اهلل �صبحان���ه وتعاىل ثم 

باإخال����سِ �صعٍب يقفحُ �صفًا واحداً موؤيداً 

لقيادته الر�صيدة .

نا اليوَم  ���ت جل�صتحُ وق���ال : » لقد تناولحُ

مناق�صَة م����رشوع قانون احتادي ب�صاأن 

وحد  اعتم���اد احل�ص���اب اخلتام���ي املحُ

لالحتاد واحل�صابات اخلتامية للجهات 

امل�صتقل���ة للعام 2019 ال���ذي اأجنزته 

جلنةحُ ال�ص���وؤون املالي���ة والقت�صادية 

وال�صناعي���ة م���ن خ���الل اجتماعاِتها 

املتوا�صل���ِة مع اجله���اِت املعنية، كما 

مت، مناق�ص���ةحُ م�رشوع قان���ون احتادي 

ب�صاأن ربط امليزاني���ة العامة لالحتاد 

عن ال�صن���ة املالي���ة 2021، الذي ورَد 

اإىل املجل����سِ ب�صفة ال�صتعجال، حيث 

حر�ص���ت ذات اللجنة عل���ى تناوِل هذا 

امل�رشوع ودرا�صته خ���الل فرتٍة زمنيٍة 

قيا�صيٍة فوَر وروده اإىل املجل�س بتاريخ 

10 دي�صم���رب 2020، الأم���رحُ الذي يوؤكدحُ 

حر����سَ جل���اِن املجل�س عل���ى القياِم 

بالدوِر املنوط بها يف اإجناِز كل ما هو 

���درٌج على جدوِل اأعماِل املجل�ِس بكل  محُ

كفاءٍة واقتدار« .
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون وينريس للرجال 

رخصة رقم : CN -  1026171 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل نوع الرخصة/ من حرفية اىل تجارية   

 تعديل اسم تجاري من/ WINNERS GENTS SALOON صالون وينريس 

للرجال اىل CHITTAGONG MEAT SHOP محل شيتاجونج للحوم 

تعديل نشاط/ اضافة بيع اللحوم الطازجة بالتجزئة 4721004 

تعديل نشاط/ حذف قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال 9602101

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.

محمد  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

هاميون كبري لقطع غيار وزيوت السيارات ذ.م.م

رخصة رقم :  CN -  1044135 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء/ حذف خليفة محمد عيل الحامدي

عيل  محمد  احمد  االحمد  فهد  اضافة  الرشكاء/  تعديل 

الحامدي بنسبة 51% 

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.

ملتابعة  دومينو  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

معامالت      

رخصة رقم :CN -   2623292 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة املثنى راغب السباعي 100%

تعديل وكيل خدمات/ اضافة احمد عيل محمد حسن باطوق 

جاسم  عبدالله  عيل  امينه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي  

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.

سبا  بيويت  رويال  اورينتل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للسيدات ذ.م.م   

رخصة رقم :  CN -  2379646 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ خوله سلطان عيل مفتاح النارصي من %25 اىل 20% 

 تعديل نسب الرشكاء/ فايزه سيف نارص اليافعي من %25 اىل 20%

تعديل نسب الرشكاء/ اورينتل ويلنس سبا ذ.م.م

 oientel wellness spa L.L.C من %50 اىل 40% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اورينتل تجميل سبا رشاقة

 oriental beauty spa.fitness 

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.

للعقارات  الخرضاء  املدينة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
والصيانه العامه ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1144315 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 GREEN CITY REAL - ESTATE AND من/  تجاري  إسم  تعديل 
للعقارات  الخرضاء  املدينة   -  GENERAL MAINTENANCE .L.L.C
والصيانة العامه ذ.م.م إىل GREEN CIITY REAL ESTATE LLC - املدينة 

الخرضاء للعقارات ذ.م.م
 تعديل نشاط / حذف صيانة املباين )4329901(

املباين   ) واجهات   ( الخارجي  التنظيف  خدمات  حذف   / نشاط  تعديل   
)8129001(

تعديل نشاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة

وتركيب  لتوريد  املراد  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الحجر والرخام    

رخصة رقم :  CN -  1112961 قد تقدموا إلينا بطلب:

البلويش  اضافة هزاع محمد صقر محمد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد بن سامل بن سيف البلويش  

 ALMURAD STONE AND MARBLE /تعديل اسم تجاري من 

FIXING AND IMPORTING املراد لتوريد وتركيب الحجر والرخام 

ال SERVICE STONE سريفس ستون

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ هاي تيك لتجارة  التنمية االقتصادية بأن   تعلن دائرة 
مستحرضات التجميل ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  2361688 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك  ضاعن  سعيد  سيف  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 51%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عبدالهادي جابر الخاطر 

  49%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شامء سيف معضد املنصوري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رجاء عيل عبدالرب جربان 
 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.

اليت  اورنج  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للنقليات واملقاوالت العامة

رخصة رقم : CN -  2965037 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله علوى عبدالله محمد 

الجنيبي 100%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف نواف علوى عبدالله الجنيبي

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/ كافترييا ومشاوي منك ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -   1713420 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد ارشاد محمد شفيق العامل 49%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سامل محسن زهران حمد الحامتي 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سهيل رانا محمد مصطفى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد شاهني توكومياه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل محسن زهران حمد الحامتي

كافترييا   NAMAK CAFETERIA & GRILLS LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   

ومشاوي منك ذ.م.م اىل NAMAK RESTAURANT LLC مطعم مناك ذ.م.م

تعديل نشاط/ اضافة مطعم 5610001

تعديل نشاط/ اضافة خدمة توصيل الطلبات 8299010

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة كافترييا 5610003

تعديل نشاط/ حذف مشاوي عىل الفحم )سفاري( 5621006

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بازار فريش لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2812057 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل نسب الرشكاء /طي احمد نارص الحلقبي من %17 إىل 49% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم سوهاس مياه سلطان

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فيجوال محمد خليل 
 -  BAZAR FRESH FOODSTUFF TRADING L.L .C تعديل إسم تجاري من
 BAQALA BAZAR FOODSTUFF إىل ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتجارة  فريش  بازار 

L.L.C - بقاله بازار للمواد الغذئية ذ.م.م
 تعديل نشاط / إضافة بقالة )4711003( 

تعديل نشاط / حذف بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة )4721030(
 تعديل نشاط / حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033( 

تعديل نشاط / حذف بيع األرز - بالتجزئة )4721031(
تعديل نشاط / حذف بيع األسامك واألغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة )4721007( 

تعديل نشاط / حذف بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كار نيشن لخدمات 

السيارات املتنوعة 

رخصة رقم : CN -  2728038 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله عيل عبيد محمد العري 

 100%

احمد  صالح  حيدر  صالح  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املصعبي

 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  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

مشغل ميلودي للشيلة والعباية  

رخصة رقم :CN - 1170239 قد تقدموا إلينا 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/  فريند 
فور ايفر للنقليات واملقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN -  2912898 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله علوي عبدالله 

محمد الجنيبي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نواف علوى عبدالله 

الجنيبي
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/  شاهرازاد بار 
رخصة رقم : CN -  2241870 قد تقدموا إلينا بطلب:

رشكة   - ــارات  االم بــالزا  فندق  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 EMIRATE PLAZA HOTEL SOLE ذ.م.م  الواحد  الشخص 

  PROPRIETORSHIP LLC
حم  بن  مسلم  سامل  مسلم  الشيخ  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري 
 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
اىل  بار  شاهرازاد   SHAHRAZAD BAR من/  تجاري  اسم  تعديل   
 SHAHRAZAD BAR SOLE PROPRIETORSHIP LLC

شاهرازاد بار - 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 / السادة : مجموعة االمارات الوطنية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1060160 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة أحمد عبود صالح البعيس اليافعي تعديل الرشكاء تنازل 
 AUTOSTRAD HOLDING وبيع / إضافة اوتوسرتاد القابضة ش م ح ذ م م

 FZ LLC
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد عمري يوسف أحمد املهريي
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عمري محمد عمري يوسف املهريي

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
الواحد ذ.م.م 

 -  NATIONAL EMIRATES GROUP - LLC /من تجاري  اسم  تعديل 
 EMIRATES NATIONAL GROUP مجموعة اإلمارات الوطنية ذ.م.م إىل
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - - مجموعة اإلمارات الوطنية - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ االسواق الوطنية للتسوق والهدايا ، ذ.م.م

رخصة رقم :  CN -  1149589 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله الحاج عبدالله العويض من رشيك اىل مالك  

 تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله الحاج عبدالله العويض من %52 اىل %100  تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مريزا محمد حسن خرسوي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جنكيز مختار مختاري  

تعديل شكل قانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 NATIONAL MARKETS FOR SHOPPING & GIFTS /تعديل اسم تجاري من 

 NATIONAL MARKETS FOR االسواق الوطنية للتسوق والهدايا ذ.م.م اىل LLC

SHOPPING GIFT SOLE PROPRIETORSHIP LLC االسواق الوطنية للتسوق 

والهدايا - 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.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الفارس لتأجري السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1954750   : 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 االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
الوادي  ورشة  التجاري  باالسم   CN  -  1015236 رقم 
االخرض لتصليح السيارات  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 -  1015236 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3834026 : رقم الخطاب

: األمان للسفر والعطالت ذ.م.م  السادة  التنمية االقتصادية بأن /  تعلن دائرة 
فرع 1 رخصة رقم: CN- 2240606-1 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مسلم سامل مسلم بن حم العامري )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف الشيخ مسلم سامل مسلم بن حم العامري

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف الشيخ محمد مسلم سامل بن حم العامري 
تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

تعديل لوحة اإلعالن  إجامىل من مساحة 1X1 إىل 1X1 تعديل شكل قانوين / 
من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل فرع 

 AL AMAAN TRAVEL & HOLIDAYS L.L.C    /تعديل اسم تجاري من
 AL AMAAN إىل  فرع1  ذ.م.م  والعطالت  للسفر  األمان   -  BRANCH1
 TRAVEL & HOLIDAYS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C-

BRANCH1 األمان للسفر والعطالت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   ورك 
كوميونيكيشن للحدادة والنجارة املسلحة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2683475  : 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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ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�سفية �سركة�إعالن ت�سفية �سركة �إعــــالن�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري: شيام للصيانة العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة:ليوا الجبانة مبنى مكتب رقم 21 قطعة رقم 19 
  CN-1236519 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة.

كمصفي  الحسابات،  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/  تعيني   -  2
قرار محرض  بناًء عىل  وذلك  بتاريخ 2020-12-20  للرشكة  قانوين 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  العمومية غري  الجمعية 

    2005013549  :
 تاريخ التعديل: 2020-12-21

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  الراحة غالريي ذ.م.م 

عنوان الرشكة: ابوظبي، شاطئ الراحة ، مبنى املالك/ رشكة انرتناشيونال 

كابيتال تريدنج ، ذ.م.م الراحة مول، محل 2 

  CN-1916716 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-12-21 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2005011499 

 تاريخ التعديل:   2020-12-22    

 فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   

االسم التجاري: مخبز كوتج اوفن رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

ماجد  خليفة  محمد  بناية  االول،  زايد  شارع  ابوظبي،  الرشكة:  عنوان 

السويدي 

  CN-1031111 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 20-12-2020 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2050015600 

 تاريخ التعديل: 2020-12-21    

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   رشكة نسيم الرشق للبناء والتعمري ذ.م.م  

عنوان الرشكة:  العني ، منطقة عود التوبة، بناية ، العرصي سعيد احمد 
الظاهري 

  CN-1116347 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الرضيبية  واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  السادة/اكيورت  تعيني   -  2
ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  7-12-2020 وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

  2024002823 :
 تاريخ التعديل:   2020-12-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعـــــــــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقتصاد بأن الســـادة / رشكة رشكة جابان دريلينج كو 

ليمتد ابوظبي، الجنسية: اليابان،  قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع 

الرشكة يف إمارة أبوظبي «العنوان:   ورثة/ محمد عيل نارص النويس، 

ص.ب: 5761 واملقيدة تحت رقم )4463( يف سجل الرشكات األجنبية 

بالوزارة.  

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــرتاض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ املالك 
بطلب إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية: 

املودعة تحت رقم:   63137    بتاريخ: 22/08/2004
و املسجلة   بتاريخ:     22/03/2005

باســم: السيد/ كونهي بارامبات بشري.
العربية  اإلمــارات  ديب،   ،3843 ص.ب  وعنوانه: 

املتحدة.
الرسمية  الجريدة  يف  السابق  النرش  وتاريخ  رقم 

)  (  )      ( :
التي  واالجتامعية  الشخصية  الخدمات  املنتجات: 

يقدمها اآلخرون لتلبية حاجات االفراد كخدمات السوبرماركت وغريها من املحالت 
التجارية الكربى وذلك ضمن حدود وقوعها يف الفئة  45.

الواقـعة بالفئة: 45 
* التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق:

اسم مالك العالمة: السيد/ كونهي بارامبات بشري.
اسم املتنازل له: نيستو هايرب ماركت ش.ذ.م.م.

مهـنته: الصناعة والتجارة
جنسيته: اإلمارات العربية املتحدة.

عنوان ومحل اقامته: ص.ب 11713، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/11/05.

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/12/09

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ املالك

بطلب إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:   143006      بتاريخ: 31/05/2010

و املسجلة بتاريخ:     28/03/2011

باســم: السيد/ كونهي بارامبات بشري.

وعنوانه: ص.ب 3843، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ النرش السابق يف الجريدة الرسمية :

)  (  )      (

السلع  من  متنوعة  تشكيلة  تجميع  خدمات  املنتجات: 

لغاية عرضها ومتكني املستهلك من معاينتها ورشائها.

الواقـعة بالفئة: 35 

* التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق:

اسم مالك العالمة: السيد/ كونهي بارامبات بشري.

اسم املتنازل له: نيستو هايرب ماركت ش.ذ.م.م.                 

مهـنته: الصناعة والتجارة

جنسيته: اإلمارات العربية املتحدة.

عنوان ومحل اقامته: ص.ب 11713، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/11/05.

تاريخ التاشري يف السجل: 2020/12/09

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ املالك
بطلب إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:   63134       بتاريخ: 22/08/2004
و املسجلة بتاريخ:     22/03/2005

باســم: السيد/ كونهي بارامبات بشري.
العربية  اإلمــارات  ديب،   ،3843 ص.ب  وعنوانه: 

املتحدة.
 : الرسمية  الجريدة  رقم وتاريخ النرش السابق يف 

)  (  )      (
للشحن  القابلة  اليدوية  املصابيح  املنتجات: 

والتهوية  والتجفيف  والربادات  والتربيد  واملايكرويف  واالفران  والطهى  االنارة  واجهزة 
والتدفئة وتوليد  الهواء  والثالجات وتكييف  والحنفيات والخالطات  الصحية  والرتكيبات 
 , الشمسية  بالطاقة  تعمل  التى  املياه  التدفئة وتسخني  واجهزة   , املياه  وتوزيع  البخار 

اجهزة توليد الطاقة الشمسية وجميعها ضمن حدود وقوعها ىف الفئة 11.
الواقـعة بالفئة: 11 

* التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق:
اسم مالك العالمة: السيد/ كونهي بارامبات بشري.

اسم املتنازل له: نيستو هايرب ماركت ش.ذ.م.م.                 
مهـنته: الصناعة والتجارة

جنسيته: اإلمارات العربية املتحدة.
عنوان ومحل اقامته: ص.ب 11713، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/11/05.
تاريخ التاشري يف السجل: 2020/12/09
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات �لتجارية

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

  اسم الرشكة :  رويال فول العامل تنفيذ التصميم الداخيل  ش. ذ.م.م
B العنوان : مكتب 408 - 401 ملك حسني عبدالرحيم حسني بالسالح، بر ديب، عود ميثاء/ استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1030013 رقم الرخصة     611889     

 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  :  19-11-2020     تاريخ تصديق القرار:   2020-11-19

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
هاتــــف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914»
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : درايف مارين اوتو ميشن ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 08 ملك ديب للعقارات، ش.ذ.م.م الجداف ، بر ديب 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1171064 رقم الرخصة  734108    

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 13-12-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-12-13

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : كينيس إلدارة الفعاليات    ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب رقم 305 ملك علوى احمد الرسي الهاشمي، برج خليفة. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1227370   رقم الرخصة   695079

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار : 17-12-2020    تاريخ تصديق القرار : 2020-12-17

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   اورجنز ريدي تو وير  ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 247 ملك هالل سامل هالل بن طراف املنصوري، عود ميثاء    . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1125260   رقم الرخصة 698517        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    8-12-2020   تاريخ تصديق القرار: 2020-12-8  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   جولد واي ديكوريشن للتجارة  ش. ذ.م.م
IC1-MOR-114-S18 ،العنوان :   نخيل ، املدينة العاملية، ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1074258 رقم الرخصة652289          

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   20-12-2020    تاريخ تصديق القرار:     2020-12-20

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : ستار هاوس لالعامل الفنية
العنوان : مكتب رقم 403 ملك عبدالرحمن محمد راشد الشارد، ديرة، النهدة االوىل   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1296930 رقم الرخصة  784945          

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :21-12-2020 تاريخ تصديق القرار:2020-12-21    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / رويال فول العامل تنفيذ التصميم الداخيل ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  19-11-2020     تاريخ تصديق القرار:   2020-11-19

 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: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  اوتو ميشن ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله  لتصفية رشكة / درايف مارين 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 13-12-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-12-13

 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: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة /كينيس إلدارة الفعاليات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 17-12-2020    تاريخ تصديق القرار : 2020-12-17

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / اورجنز ريدي تو وير ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    8-12-2020   تاريخ تصديق القرار: 2020-12-8  

 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: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / جولد واي ديكوريشن للتجارة  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   20-12-2020    تاريخ تصديق القرار:     2020-12-20

 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: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  ستار هاوس لالعامل الفنية وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :21-12-2020 تاريخ تصديق القرار:2020-12-21    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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اقت�صادية دبي
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اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية
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 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /االماين لتجارة لوازم الفنادق/ ذ.م.م- 
الرشكات  قانون  امارة عجامن مبوجب  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
الرشكاء حلها وتصفيتها  وقرر   )44331( رقم  االقتصادية تحت  بالتنمية  وسجلته  

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

ذ.م.م- رشكة  للتجارة/  نيشن  /كلوذنق  أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم 
)8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية 

االقتصادية تحت رقم ) 96253( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين 
املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري : �الماين لتجارة لو�زم �لفنادق   / ذ.م.م

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  كلوذنق ني�سن للتجارة  / ذ.م.م
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رقم التواصلرقم السهم االسمعدد األسهم

1051 

151

151

150

151

عبدالواحد عيل الكندي

ناهد عبدالله شفيع

عيل عبدالواحد الكندي

اميان عبدالواحد الكندي

خلود عبدالواحد الكندي

10113684

10113685

10113686

10113687

10113688

0506441188

0506441188

0506441188

0506441188

0506441188
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اإعالن فقدان �صهادات اأ�صهم 

فقدت شهادات أسهم صادرة من مرصف أبوظبي اإلسالمي الرجاء ممن يعرث عليها االتصال عىل أرقام الهواتف 
املذكورة تالياً:

أسهم أبوظبي اإلسالمي

لإعالناتكم 

بالوحدة: 

هاتف: 

 024488400

فاك�ص: 

024488201
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الأربعاء 23دي�سمرب 2020-العـدد 14624 
�إعالنات

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400  فاك�س: 024488201

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

ARM  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
 املودعة بالرقم: 338678   بتاريخ: 2020/11/03

 بيانات األولوية: 
 بإسم :    آرم ليمتد

اململكة  جيه،  9إن  يب1  يس  كامربيدج،  رود،  فولبورن   110   : وعنوانة 
املتحدة

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 42 
خدمات الربمجيات كخدمة التي تضم برمجيات لتوصيل أجهزة معالجة 
األشياء  إنرتنت  يف  السحابية  و/أو  بالشبكة  املتصلة  اإللكرتونية  البيانات 
والتفاعل  وأمنها   اتصاليتها  ومراقبة  فيها  والتحكم  وتشغيلها  وتحديثها 
تضم  التي  كخدمة  الربمجيات  خدمات  وإدارتها؛  عمليتها  وتحليل  معها 

برمجيات لجمع البيانات واملعلومات وتحليلها وتحريرها وتعديلها وتنظيمها ومزامنتها ودمجها وتصورها ومراقبتها 
وإرسالها ونقلها وتخزينها ومشاركتها يف أجهزة معالجة بيانات إلكرتونية شبكية و/أو سحابية؛ خدمات الربمجيات 
واملعالجة  اآليل  للتعلم  اإللكرتونية  البيانات  معالجة  بأجهزة  يتعلق  فيام  لالستخدام  برمجيات  تضم  التي  كخدمة 
العصبية والذكاء االصطناعي والتعلم العميق؛ خدمات التعرف عىل أنها خدمة التي تضم برامج غري قابلة للتنزيل 
للتنزيل  قابلة  غري  برامج  تضم  التي  كخدمة  األمن  خدمات  ومطابقتها؛  والكائنات  والصور  الوجوه  عىل  للتعرف 
واملعالجات  الدقيقة  باملعالجات  يتعلق  ما  لكل  والتصميم  والتطوير  البحث  اآلمنة؛  الهوية  مصادقة  لتسهيل 
واملتحكامت الدقيقة وملفات تصميم املعالجات الدقيقة وأجزاء امللكية الفكرية ألشباه املوصالت ومرسعات أجهزة 
االصطناعي  والذكاء  اآليل  التعلم  ومعالجات  العصبية  املعالجة  ووحدات  العصبية  الشبكة  ومعالجات  الكمبيوتر 
يتعلق  ما  لكل  والتصميم  والتطوير  البحث  واألمن؛  اآليل  التعلم  وبرمجيات  العصبية  واملعالجة  العميق  والتعلم 
واملتحكامت  واملعالجات  الدقيقة  املعالجات  وبناء  منها  والتحقق  التصميم  يف  املستخدمة  الكمبيوتر  بربمجيات 
الدقيقة وملفات تصميم املعالجات الدقيقة وأجزاء امللكية الفكرية ألشباه املوصالت ومرسعات أجهزة الكمبيوتر 
ومعالجات الشبكة العصبية ومعالجات التعلم اآليل؛ االستشارات الفنية وخدمات الدعم الفني عىل هيئة تشخيص 
تصميم  وملفات  الدقيقة  واملتحكامت  واملعالجات  وبنائها  الدقيقة  املعالجات  من  بالتحقق  املتعلقة  املشكالت 
املعالجات الدقيقة وأجزاء امللكية الفكرية ألشباه املوصالت ومرسعات أجهزة الكمبيوتر ومعالجات الشبكة العصبية 
املعالجات  مع  املشاكل  تشخيص  هيئة  عىل  الفني  الدعم  وخدمات  الفنية  االستشارات  اآليل؛  التعلم  ومعالجات 
الدقيقة واملعالجات واملتحكامت الدقيقة والدوائر املتكاملة الخاصة بالتطبيقات وملفات تصميم املعالجات الدقيقة 
وأجزاء امللكية الفكرية ألشباه املوصالت ومرسعات أجهزة الكمبيوتر ومعالجات الشبكة العصبية ومعالجات التعلم 
وتطوير  تصميم  ومطابقتها؛  واألشياء  والصور  الوجوه  عىل  للتعرف  الكمبيوتر  برمجيات  وتطوير  تصميم  اآليل؛ 

الربمجيات لعمليات الشبكة اآلمنة.
وصف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة ARM مكتوبة باللغة االنكليزية

االشرتاطات: 
فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 

املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

ARM  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة بالرقم: 338677   بتاريخ: 2020/11/03

بيانات األولوية:  

بإسم :    آرم ليمتد

وعنوانة :  110 فولبورن رود، كامربيدج، يس يب1 9إن 

جيه، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 38

األشياء؛  إنرتنت  اإللكرتونية لنرش وتبادل مناذج أجهزة وأنظمة  البيانات  إرسال   خدمات 

األشياء  إنرتنت  وأنظمة  أجهزة  مناذج  وتبادل  لنرش  اإللكرتونية  البيانات  إرسال  خدمات 

للمعلومات  اإللكرتوين  التبادل  املدمجة؛  سيم  وبطاقات  سيم  بطاقات  عىل  املوجودة 

بعد  عن  االتصاالت  شبكات  عرب  املدمجة  سيم  وبطاقات  سيم  بطاقات  عىل  املوجودة 

وأجهزة  أنظمة  إىل  الوصول  توفري  اإللكرتونية؛  االتصاالت  وشبكات  الرقمية  والشبكات 

إنرتنت األشياء واإلنرتنت وقواعد البيانات والربط بينها.

 وصف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة ARM مكتوبة باللغة االنكليزية

 االشرتاطات:  

فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

 االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن.

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

ARM  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
 املودعة بالرقم: 338674   بتاريخ: 2020/11/03

 بيانات األولوية:  
بإسم :    آرم ليمتد

وعنوانة :  110 فولبورن رود، كامربيدج، يس يب1 9إن جيه، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 09

وبرمجيات  الكمبيوتر  أجهزة  الكمبيوتر؛  وبرمجيات  الكمبيوتر  أجهزة  بني  واجهات 
التحتية، والتعلم اآليل، والذكاء االصطناعي،  الروبوتات، والبنية  الكمبيوتر لالستخدام يف 
والخدمات  بالتجزئة،  والبيع  والسيارات،  والشبكات،  األشياء،  إنرتنت  وأجهزة  واألمن، 
اللوجستية، واملدن الذكية، واملساحات الذكية، واملنازل الذكية، والرعاية الصحية، والتخزين 

العصبية؛ وحدات  الشبكة  الكمبيوتر؛ معالجات  أجهزة  املتنقلة؛ مرسعات  والحوسبة  والطاقة  واملرافق  لالرتداء  القابلة  واألجهزة 
املعالجة العصبية؛ معالجات التعلم اآليل؛ املعالجات الدقيقة اآلمنة؛ أجهزة الكمبيوتر للتحقق اآلمن من الهوية؛ أجهزة الكمبيوتر 
والتحقق  التصميم  يف  لالستخدام  واملُعَدة  املستخدمة  الكمبيوتر  برمجيات  ومطابقتها؛  واألشياء  والصور  الوجوه  عىل  للتعرف 
برمجيات  اآليل؛  التعلم  ومعالجات  العصبية  املعالجة  ووحدات  العصبية  الشبكة  ومعالجات  الدقيقة  املعالجات  وتشغيل  وبناء 
كمبيوتر ومكتبات برمجيات كمبيوتر لالستخدام فيام يتعلق مبنصات أجهزة الكمبيوتر للتعلم اآليل، ومنصات أجهزة الكمبيوتر 
للتعلم العميق ومنصات أجهزة الكمبيوتر ذات الذكاء االصطناعي؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتوصيل معالجة البيانات 
اإللكرتونية املتصلة بالشبكة و/أو السحابة يف إنرتنت األشياء وتحديثها وتشغيلها والتحكم فيها ومراقبة اتصاليتها وأمنها والتفاعل 
وتعديلها  وتحريرها  وتحليلها  واملعلومات  البيانات  لجمع  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برمجيات  وإدارتها؛  عمليتها  وتحليل  معها 
وتنظيمها ومزامنتها ودمجها وتصوُّرها ومراقبتها وإرسالها ونقلها وتخزينها ومشاركتها؛ برمجيات كمبيوتر لوحدة هوية املشرتِك 
قابلة للتثبيت وقابلة للتنزيل لتوصيل أجهزة معالجة البيانات اإللكرتونية املتصلة بالشبكة و/أو السحابة يف إنرتنت األشياء وتحديثها 
وتشغيلها والتحكم فيها ومراقبة اتصاليتها وأمنها  والتفاعل معها وتحليل عمليتها وإدارتها؛ الذكاء االصطناعي والتعلم العميق 
واملعالجة العصبية وبرمجيات الكمبيوتر للتعلم اآليل؛ برمجيات الكمبيوتر لتيسري املصادقة اآلمنة للهوية؛ برمجيات كمبيوتر الذكاء 
االصطناعي لالستخدام يف الروبوتات وبرمجيات الكمبيوتر للتطبيقات الروبوتية للتعرف عىل الوجوه والصور واألشياء ومطابقتها؛ 
وتصميامت  العصبية  الشبكة  معالجات  وتصميامت  الدقيقة  املعالجات  تصميامت  تضم  للتنزيل  قابلة  إلكرتونية  بيانات  ملفات 
وحدة املعالجة العصبية وتصميامت معالج التعلم اآليل؛ املنشورات اإللكرتونية القابلة للتنزيل عىل هيئة كتيبات إرشادية، وأدلة 
وبرمجيات  الكمبيوتر،  أجهزة  مجال  بيضاء يف  وأوراق  ومقاالت،  وكتيبات،  بيانات،  وأوراق  تطوير،  وأدلة  فنية،  وأدلة  مستخدم، 
الكمبيوتر، ومعالجات الشبكات العصبية، ووحدات املعالجة العصبية، ومعالجات التعلم اآليل، ومرسعات أجهزة الكمبيوتر، أجهزة 
وبرمجيات الكمبيوتر للتعرف عىل الوجه، ومنصات أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر للتعلم اآليل، ومنصات أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر 
للتعلم العميق ومنصات أجهزة وبرمجيات كمبيوتر للذكاء االصطناعي، الربمجيات كخدمة، واملنصة كخدمة والبنية التحتية كخدمة 

إلدارة البيانات واألجهزة اإللكرتونية وتوصيل األجهزة اإللكرتونية يف شبكة بيانات.
وصف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة ARM مكتوبة باللغة االنكليزية

 االشرتاطات:  
فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

CRYPTO CENTRE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
 املودعة بالرقم: 336100   بتاريخ: 2020/09/22

 بيانات األولوية:  
بإسم :    مركز ديب للسلع املتعددة 

وعنوانة :  ص ب 48800  ديب  اإلمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 36 

الشؤون املالية؛ متويل السلع؛ خدمات التداول املايل. خدمات 
واملعلومات  والتجارة  التسعري  توفري  املالية؛  البيانات  قواعد 

املالية؛ خدمات التأمني؛ خدمات سوق الرصف؛ خدمات التقييم، خدمات التقييم. خدمات اإليداع اآلمن؛ الشؤون 
العقارية؛ خدمات مكتب السكن ]الشقق[؛ إدارة الشقق السكنية؛ تأجري العقارات؛ تأجري الشقق؛ تأجري املكاتب؛ 
املالية؛ خدمات  الخدمات  املالية؛  الرعاية  تأجري املكاتب للعمل املشرتك؛ تأجري مساحات مكتبية للعمل املشرتك؛ 
واملنشآت  الحرضية  السكنية  للمنشآت  العقارات  إدارة  العقارات؛  تقييم  العقارية؛  السمرسة  العقارية؛  الوكاالت 
التجارية ومراكز األعامل ومراكز البيع بالتجزئة واملنشآت الصناعية؛ إدارة العقارات؛ تحصيل اإليجار؛ تأجري العقارات؛ 
والصناعية  والسكنية  التجارية  املمتلكات  تأجري  العقارات؛  إدارة  والصناعية؛  والسكنية  التجارية  املمتلكات  إدارة 
لفرتات طويلة؛ تأجري املمتلكات التجارية والسكنية والصناعية لفرتات قصرية؛ االستشارات العقارية؛ مشاركة أوقات 
شغل العقارات؛ مشاركة أوقات شغل العقارات ملساحة العقارات التجارية؛ تثمني العقارات؛ تنظيم تأجري العقارات؛ 
خدمات تجديد تأجري العقارات؛ تنظيم عقود إيجار العقارات؛ توفري املعلومات املتعلقة باملمتلكات ]العقارات[؛ 
استثامر  واملالية؛  التجارية،  األعامل  تصفية  الوساطة؛ خدمات  البناء؛  املتعلقة مبجمعات  العقارات  إدارة  خدمات 
رأس املال؛ جمع التربعات الخريية؛ الخدمات االستشارية املتعلقة بالدين؛ حفظ األشياء الثمينة كوديعة؛ التحليل 
الجمركية  السمرسة  خدمات  املايل؛  التقييم  خدمات  املالية؛  اإلدارة  املالية؛  املعلومات  املالية؛  االستشارات  املايل؛ 
املالية؛ البحوث املالية؛ خدمات التمويل؛ تحصيل اإليجار؛ قامئة أسعار البورصة؛ خدمات سمرسة األسهم؛ سمرسة 
األسهم والسندات؛ إصدار الرموز ذات القيم؛ الوصاية؛ االستئامن؛ تقديرات الرضائب خدمات العمالت االفرتاضية ؛ 
الخدمات املتعلقة بالعمالت اإللكرتونية ؛ خدمات الدفع اإللكرتوين. معلومات الدفع اإللكرتوين؛ االستثامر بالوسائل 
يتعلق  فيام  واالستشارات  املعلومات  وخدمات  االستشارية  الخدمات  اإللكرتونية؛  املحفظة  خدمات  اإللكرتونية؛ 
سلسلة  باستخدام  االفرتاضية  العمالت  خدمات  الكتل؛  سلسلة  باستخدام  املالية  الخدمات  االفرتاضية؛  بالعمالت 

الكتل؛ خدمات متويل رأس املال االستثامري للرشكات التي تكون يف طور النمو والرشكات الناشئة
 وصف العالمة: العالمة تتكون من كلامت CRYPTO CENTRE مكتوبة باللغة اإلنكليزية

 االشرتاطات: 
 فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 

املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م. 

 MMJS  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 338749   بتاريخ: 2020/11/04 

بيانات األولوية:  
بإسم :    ام ام جي اس كونسلتنج انك.

جات،  جونسونز   ،2196 ص.ب.  فلور،  ثريد  هاوس،  ماندار    : وعنوانة 
تورتوال، جزر العذراء الربيطانية

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 35
 الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعامل؛ توجيه األعامل؛ الوظائف املكتبية؛ مسك 
األعامل؛  تقييم  األعامل؛  إلدارة  استشارية  خدمات  املحاسبة؛  الدفاتر؛ 
األعامل؛  عن  التحريات  األعامل؛  كفاءة  خرباء  خدمات  األعامل؛  تدقيق 
تقىص حقائق األعامل؛ االستشارات يف إدارة وتنظيم األعامل؛ املساعدة يف 

إدارة األعامل؛ استشارات إدارة األعامل؛ استشارات تنظيم األعامل؛ استشارات األعامل املهنية؛ توفري 
املعلومات التجارية؛ توفري املعلومات التجارية عرب موقع ويب؛ املساعدة يف إدارة األعامل التجارية 
امللفات املحوسبة؛  إدارة  البيانات اإلحصائية؛  التنافسية؛ تجميع  الصناعية؛ خدمات االستخبارات  أو 
خدمات اتصاالت الرشكات؛ البحث عن البيانات يف ملفات كمبيوتر لآلخرين؛ إعداد تقارير الحسابات؛ 
التنبؤات االقتصادية؛ التدقيق املايل؛ إعداد الفواتري؛ دراسات السوق؛ اإلعالن والدعاية املبارشة عىل 
شبكات الكمبيوتر؛ اإلدارة اإلدارية للرشكات عن طريق التعاقد الخارجي؛ خدمات التعاقد الخارجي 
بيانات  قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  املوظفني؛  شؤون  إدارة  استشارات  األعممامل[؛  يف  ]املساعدة 
بيانات  قواعد  البيانات وحفظها يف  الرضائب؛ تحديث  إعداد  الرضيبي؛  اإليداع  الكمبيوتر؛ خدمات 
الكمبيوتر؛ تحديث املعلومات وحفظها يف السجالت؛ االستشارات الرضيبية؛ تقدير الرضائب؛ خدمات 
الرضيبية  االستشارات  الدخل؛  رضيبة  استشارات  الرضائب؛  ملفات  إدارة  الرضيبية؛  االستشارات 
للرشكات؛ خدمات تقديم النصح واالستشارة واملعلومات فيام يتعلق بجميع الخدمات السالفة الذكر.

 وصف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة MMJS مكتوبة باللغة االنكليزية 
االشرتاطات:  

فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

 LINVITE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم: 337864   بتاريخ: 2020/10/21

 بيانات األولوية:  
بإسم :    دانيش عامل خان 

ديب،  الفهيدي،  برديب،  ديب،  بلدية  ملك   44-43 رقم  مكتب    : وعنوانة 
اإلمارات العربية املتحدة

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات  تقديم  يف  املشاركة  الرشكات  عضوية  برنامج  وإدارة  تنظيم 
الضيافة والرتفيه والبيع بالتجزئة والسفر والتسلية وذلك لتقديم إمكانية 
شبكة  عىل  موقع  توفري  النادي؛  ألعضاء  الخصومات  وتحصيل  الوصول 

خدمات  ؛  النادي  عضوية  عىل  للحصول  الخاصني  لألعضاء  اإلنرتنت  عرب  التسجيل  خدمات  يضم  االنرتنت 
برامج  إدارة  اآلخرين؛  خدمات  عىل  للحسومات  اإلدارية  واملعالجة  الخصومات  وتقديم   ، النادي  عضوية 
والسفر  بالتجزئة  والبيع  والرتفيه  الضيافة  رشكات  مع  العقود  عىل  التفاوض  وتحديداً   ، الجامعي  الرشاء 
والتسلية لتمكني األعضاء املشاركني يف عضوية النادي الخاصة من الحصول عىل خدمات وخصومات تفضيلية 
عىل خصومات  الحصول  من  املشاركني  لتمكني  عضوية  برنامج  ادارة  النادي؛  عضوية  استخدام  خالل  من 
خدمات  العضوية؛  بطاقة  استخدام  خالل  من  محسنة  خدمات  عىل  الحصول  أو  الخدمات  تكلفة  عىل 
التجارية  لألغراض  املستهلك  والء  خدمات  اإلعالنية؛  أو  والرتويجيةو/  التجارية  لألغراض  املستهلك  والء 
والرتويجيةو/ أو اإلعالنية فيام يتعلق بخدمات الضيافة والرتفيه وتجارة التجزئة والسفر والتسلية؛ خدمات 
؛ إدارة أعامل  الدائم  التسويق؛ خدمات الدعايةواإلعالن؛ إدارة برامج والء املستهلك؛ إدارة برامج املسافر 
املنتجات والخدمات؛  التجارية للمستهلكني يف اختيار  ؛ تقديم املعلومات والنصائح  الخاص  نادي األعضاء 
توفري املعلومات التجارية ؛ اإلعالن بالربيد املبارش؛ توزيع العينات؛ اإلعالن عرب اإلنرتنت عىل شبكة الكمبيوتر 
؛ عرض السلع والخدمات عىل وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة ؛ الرتويج للسلع والخدمات من خالل 
الخاص؛  النادي  لآلخرين ألعضاء  اإلنرتنت  املبيعات عرب  ترويج  ؛  والثقافة  والرتفيه  التسلية  فعاليات  رعاية 
البيانات يف  ؛ تحديث وصيانة  الكمبيوتر  بيانات  البيانات يف قواعد  املستهدف؛ تحديث وصيانة  التسويق 

قواعد البيانات التسويقية. 
ان  مميز حيث  بشكل  الالتينية  باألحرف  مكتوبة   LINVITE الكلمة من  تتكون  العالمة  العالمة:  وصف 

.L فوق الحرف INVITE أكرب وتظهر كلمة L الحرف
 االشرتاطات:  

فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 
بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

CRYPTO CENTRE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
 املودعة بالرقم: 336101   بتاريخ: 2020/09/22

بيانات األولوية: 
 بإسم :    مركز ديب للسلع املتعددة 

وعنوانة :  ص ب 48800  ديب  اإلمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 41

الرياضية  األنشطة  الرتفيه؛  التدريب؛  توفري  التعليم؛ 
اإللكرتونية  باملدفوعات  يتعلق  فيام  التعليم  والثقافية؛ 

االفرتاضية  والعمالت  اإللكرتونية  باملدفوعات  يتعلق  فيام  التدريب  ؛  الكتل  االفرتاضية وسلسلة  والعمالت 
الدراسية؛  الندوات  وإقامة  تنظيم  الكمبيوتر؛  التصميم مبساعدة  والتعليم عىل  التدريب  ؛  الكتل  وسلسلة 
للكتب  اإللكرتوين  النرش  السياحية؛  الجوالت  تنظيم  االجتامعات؛  وإقامة  تنظيم  املؤمترات؛  وإقامة  تنظيم 
واملنشورات؛ توفري املنشورات عرب اإلنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ تنظيم املسابقات؛ تنظيم املعارض؛ التدريب 
العميل )التوضيح باألمثلة(؛ نرش الكتب والنصوص واملنشورات؛ تنظيم وإقامة الحلقات الدراسية؛ تنظيم 
التدريب  التدريب املقدمة عرب أجهزة املحاكاة؛ خدمات  الندوات املعنية مبوضوع معني؛ خدمات  وإقامة 
املقدمة عرب اإلنرتنت أو شبكة الحاسوب العاملية؛ التدريب التجاري والخدمات التعليمية؛ خدمات التعليم 
والتدريب واملعلومات املتعلقة باألعامل والتجارة والتداول وإدارة األعامل؛ تنظيم وإقامة املؤمترات التجارية 
والخاصة باألعامل؛ تنظيم الندوات املتعلقة بالتجارة؛ تنظيم االتفاقيات لألغراض التجارية؛ تنظيم املؤمترات 
املتعلقة بالتجارة؛ توفري مرافق التدريب؛ تنظيم وإقامة االجتامعات واملعارض والدورات التدريبية وورش 
املتعلقة  التعليامت  الرتبوي، خدمات  الفحص  األكادميية،  التعليم؛ خدمات  العمل واملحارضات؛ معلومات 
باملدفوعات  يتعلق  فيام  املهني  التوجيه  ؛  الكتل  وسلسلة  االفرتاضية  والعمالت  اإللكرتونية  باملدفوعات 
اإللكرتونية والعمالت االفرتاضية وسلسلة الكتل ؛ إعادة التدريب املهني فيام يتعلق باملدفوعات اإللكرتونية 
باملدفوعات  املتعلقة  واملعلومات  والتدريب  التعليم  خدمات  ؛  الكتل  وسلسلة  االفرتاضية  والعمالت 
اإللكرتونية والعمالت االفرتاضية وسلسلة الكتل ؛ تنظيم الندوات املتعلقة باملدفوعات اإللكرتونية والعمالت 
االفرتاضية وسلسلة الكتل ؛ تنظيم املؤمترات املتعلقة باملدفوعات اإللكرتونية والعمالت االفرتاضية وسلسلة 

الكتل
وصف العالمة: العالمة تتكون من كلامت CRYPTO CENTRE مكتوبة باللغة اإلنكليزية

 االشرتاطات: 
 فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 

بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

CRYPTO CENTRE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
 املودعة بالرقم: 336102   بتاريخ: 2020/09/22

 بيانات األولوية:  
بإسم :    مركز ديب للسلع املتعددة 

وعنوانة :  ص ب 48800  ديب  اإلمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 45

املادية  للحامية  األمممن  خدمات  القانونية؛  الخدمات   
للممتلكات املادية واألفراد؛ الخدمات الشخصية واالجتامعية 

الخدمات  الرتخيص؛  سلطة  خدمات  الرتخيص؛  خدمات  األفراد؛  احتياجات  لتلبية  اآلخرون  يقدمها  التي 
املحلية  السلطات  تراخيص  إصدار  الرشكات؛  تسجيل  خدمات  التنظيمية؛  بالشؤون  املتعلقة  االستشارية 
املنازعات؛  لتسوية  البديلة  الحلول  البيئية؛ خدمات  واملعايري  والسالمة  والصحة  الجودة  وإصدار شهادات 
خدمات التحكيم؛ ترخيص برمجيات الحاسوب ]الخدمات القانونية[؛ تفتيش املمتلكات التجارية والعقارية 
والصناعية ألغراض السالمة؛ البحوث القانونية؛ خدمات الوساطة؛ خدمات االستشارات القانونية؛ الخدمات 
امللكية؛  نقل  التقايض؛ خدمات  الرشكات؛ خدمات  تأسيس  التجارية؛ خدمات  باألعامل  املتعلقة  القانونية 
التنظيمية والرشكات واألنشطة التجارية، وتسوية  الخدمات القانونية املتعلقة بالسلطة املحلية، واملسائل 
االندماج  وعمليات  االستثامري،  املال  ورأس  واالمتياز،  املشرتكة،  واملشاريع  والهجرة،  والعاملة،  املنازعات، 
والشحن،  والبناء،  والعقارات،  واملالية،  املرصفية  والخدمات  واإلدراجات،  الحقوق،  وإصدارات  والتملك، 
والنقل، واللوجستيات ، وامللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات، والتجارة اإللكرتونية، واملنافسة، والشؤون 
التنظيمية، واستعادة نشاط الرشكات، والحراسة والتصفية، وإعادة الهيكلة بينام الرشكة مورسة أو معرسة، 
ووسائل اإلعالم، والتأمني وإعادة التأمني، والتخليص الجمريك، والتمويل الدويل والتجارة؛ خدمات االستقبال 
واإلرشاد؛ إدارة حقوق النرش؛ خدمات الحراسة؛ مراقبة حقوق امللكية الفكرية ألغراض استشارية قانونية؛ 
املمتلكات  تتبع  األمني؛  الفحص  خدمات  الخزائن؛  تأجري  اإلنرتنت؛  عرب  االجتامعية  الشبكات  خدمات 
بالتجزئة؛ ترخيص قواعد  الصناعية والتجارية والبيع  الرتاخيص  للرتاخيص؛ منح  القانونية  املرسوقة؛ اإلدارة 
املتعلقة  التحكيم  خدمات  وتسجيلها؛  الرشكة  بتأسيس  املتعلقة  الخدمات  التكنولوجيا؛  ترخيص  البيانات؛ 

بالعالقات الصناعية والتجارية؛ خدمات التحكيم والوساطة وتسوية املنازعات 
وصف العالمة: العالمة تتكون من كلامت CRYPTO CENTRE مكتوبة باللغة اإلنكليزية

 االشرتاطات:  
فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 

بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م. 

CRYPTO CENTRE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 336099   بتاريخ: 2020/09/22

بيانات األولوية:  
بإسم :    مركز ديب للسلع املتعددة 

وعنوانة :  ص ب 48800  ديب  اإلمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 35 

إدارة  خدمات  املكتب؛  وظائف  األعامل؛  توجيه  األعامل؛  إدارة  اإلعالن؛ 
التجارية  األعامل  ملجمعات  التجاري  والتشغيل  األعامل  وإدارة  األعامل، 
والصناعية؛ معارض تجارية؛ إدارة األعامل العقارية؛ خدمات دعم األعامل؛ 
أعامل  إدارة  الحرة؛  التجارة  مناطق  أعامل  إدارة  لآلخرين؛  األعامل  إدارة 
مركز تبادل السلع؛ إدارة أعامل مركز تبادل متخصص يف العمالت االفرتاضية 

عقارية  أعامل رشكة  إدارة  الثمينة؛  واملعادن  الكرمية  واألحجار  األساسية  والسلع 
تقدم تسهيالت لكيانات متخصصة يف العمالت االفرتاضية وسلسلة الكتل؛ تنظيم املعامالت التجارية والعقود التجارية؛ تقديم املشورة واملعلومات املتعلقة 
بخدمات العمالء؛ الخدمات اإلعالنية؛ خدمات وكالة اإلعالن؛ خدمات إدارة األعامل التجارية؛ تقديم املساعدة اإلدارية يف مجال األعامل التجارية؛ تقييم 
األعامل؛ استشارات إدارة وتنظيم األعامل التجارية؛ إدارة أعامل الفنادق ومنافذ الطعام والرشاب؛ إدارة مشاريع األعامل؛ إدارة أعامل الرشكات )لآلخرين(؛ 
تقديم املساعدة اإلدارية للمشاريع التجارية أو الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ تشغيل منافذ البيع بالتجزئة؛ إدارة منافذ 
البيع بالتجزئة؛ خدمات املشرتيات لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تأجري مساحات إعالنية؛ تأجري األوقات الزمنية لإلعالنات عىل وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث 
السوق فيام يتعلق باإلعالم؛ خدمات االستعانة باملصادر الخارجية )باعتبارها مساعدة يف األعامل التجارية(؛ خدمات املزادات العلنية للمتلكات؛ خدمات 
التجارة اإللكرتونية؛ املحاسبة؛ إدارة )تجارية( ترخيص السلع والخدمات لآلخرين؛ تقديم املشورة للمستهلكني )املعلومات التجارية( ]محال تقديم النصح 
للمستهلكني[؛ التدقيق؛ تقييم األعامل؛ تقديم االستشارات يف األعامل املهنية؛ تقديم املعلومات املتعلقة باألعامل؛ استفسارات حول األعامل؛ استشارات 
تنظيم األعامل؛ البحوث املتعلقة باألعامل؛ تقديم املساعدة اإلدارية للمشاريع التجارية أو الصناعية؛ تجميع املعلومات يف قواعد بيانات حاسوب؛ وكاالت 
التوظيف؛ التنبؤ االقتصادي؛ خرباء الكفاءة؛ إدارة امللفات املحوسبة؛ استشارات إدارة شؤون املوظفني؛ خدمات املشرتيات لآلخرين ]رشاء السلع والخدمات 
للرشكات األخرى[؛ خدمات النقل للرشكات؛ تأجري آالت تصوير املستندات؛ تأجري آالت البيع؛ تأجري )اآلالت واملعدات املكتبية(؛ تجميع تشكيلة متنوعة من 
البضائع والخدمات من أجل الغري وذلك لتمكني املستهلكني من اختيار تلك السلع والخدمات والوصول إليها بسهولة؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ إدارة أعامل 
سلطات الرتخيص؛ إدارة أعامل سلطات املناطق االقتصادية الحرة؛ إدارة أعامل السلطات التنظيمية؛ خدمات التداول عرب اإلنرتنت؛ إدارة أعامل رشكات 
التداول عرب اإلنرتنت؛ حفظ سجالت الرشكات؛ إدارة الرشكات ]لآلخرين[؛ خدمات سكرتارية ملكاتب الرشكات؛ خدمات إدارة املشاريع التجارية ملشاريع 
التدقيق  التوظيف؛  التنبؤ االقتصادي؛ خدمات وكاالت  بيانات حاسوب؛ إدارة امللفات املحوسبة؛  البناء؛ تجميع اإلحصاءات؛ تجميع املعلومات يف قواعد 
املايل؛ خدمات وكالة االسترياد والتصدير؛ إدارة األعامل املؤقتة؛ خدمات االستخبارات السوقية؛ تأجري اآلالت واملعدات املكتبية؛ تأجري املعدات املكتبية يف 
مرافق العمل املشرتك؛ اإلعالن عرب اإلنرتنت عىل شبكة الحاسوب؛ توفري سوق عرب اإلنرتنت للمشرتين والبائعني للبضائع والسلع والذهب واألملاس واألحجار 
الكرمية واملعادن الثمينة؛ استطالعات الرأي؛ اإلعالن الخارجي؛ االستعانة بالجهات الخارجية للتيسري اإلداري للرشكات؛ استشارات إدارة شؤون املوظفني؛ 
تنظيم االشرتاك يف خدمات  العرض يف املحالت؛  تزيني واجهات  البيع؛  أكشاك  تأجري  املبيعات لآلخرين؛  ترويج  النقل للرشكات؛  املوظفني؛ خدمات  تعيني 
االتصاالت لآلخرين؛ إعداد الرضائب؛ تحديث وحفظ البيانات يف قواعد بيانات الحاسوب؛ تحديث وحفظ البيانات يف السجالت؛ تنظيم املعارض لألغراض 
وخدمات  لسلع  الرتويج  املهنية؛  الشبكات  خدمات  التجارية؛  الشبكات  اإلعالنية؛  أو  التجارية  لألغراض  التجارية  املعارض  تنظيم  اإلعالنية؛  أو  التجارية 
املقدمة عرب  التجارية  واملعلومات  األعامل  معلومات  تجاري؛ خدمات  اآلخرين عرب معرض  لسلع وخدمات  الرتويج  عاملية؛  اآلخرين عرب شبكة حاسوب 
اإلنرتنت من شبكة حاسوب عاملية أو اإلنرتنت؛ إدارة وتنظيم التسويق واإلعالن والفعاليات الرتويجية؛ تنظيم الفعاليات، والحمالت التسويقية واملعارض 
والعروض ألغراض ترويجية وإعالنية تجارية؛ تجميع أدلة األعامل التجارية؛ تسويق قواعد البيانات؛ إدارة قواعد البيانات؛ خدمات ترويج األعامل؛ الخدمات 

الرتويجية التجارية؛ الحمالت الرتويجية؛ الرتويج للسلع والخدمات من خالل الرعاية؛ خدمات غرفة التجارة للرتويج لألعامل والتبادل التجاري والتجارة.
 وصف العالمة: العالمة تتكون من كلامت CRYPTO CENTRE مكتوبة باللغة اإلنكليزية 

 االشرتاطات:  
فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من 

تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

 LAUNCH  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم: 337617   بتاريخ: 2020/10/18 

بيانات األولوية:  
بإسم :    النتش ليمتد

ويورك   ,16 الطابق  دي16--012-105   دي    : وعنوانة 
العاملي, جزيرة  أبوظبي  مربعة سوق  الختم,  برج  هب71, 

املاريا, أبوظبي, االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 35

 الدعاية واإلعالن؛ التسويق؛ الدعاية؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات وكاالت التسويق؛ 
تقييامت  الدعاية؛  وكاالت  خدمات  اإلعالمية؛  االستشارات  خدمات  اإلعالمية؛  الوكاالت  خدمات 
األعامل؛ أبحاث السوق؛ دراسات السوق؛ أبحاث األعامل؛ خدمات االستخبارات التنافسية؛ خدمات 
تشخيص  الرشكات؛  اتصاالت  خدمات  التجارية؛  العالمات  وكاالت  خدمات  اإلعالنية؛  االتصاالت 
املنافسني واملستهلكني ألغراض تجارية أو تسويقية؛ تطوير مفاهيم الدعاية واإلعالن؛ تطوير مفاهيم 
املتعلقة  االستشارات  النقر؛  مقابل  الدفع  إعالنات  السوق؛  استخبارات  التجارية؛ خدمات  العالمات 
باستخدام التسويق التجاري ملنصات التواصل االجتامعي؛ تحسني محرك البحث أو ترويج املبيعات 
االجتامعي؛  التواصل  وسائل  منصات  تحسني  املواقع؛  عىل  املرور  حركة  تحسني  التسويق؛  وأغراض 
استشارية  خدمات  التجارية؛  العالمات  اختبار  خدمات  التجارية؛  العالمات  موقع  تحديد  خدمات 
التجارية؛  العالمات  إنشاء  خدمات  التجارية؛  العالمات  اسرتاتيجيات  خدمات  التجارية؛  للعالمات 
بهوية  املتعلقة  االستشارات  التجارية؛  العالمات  تقييم  التجارية؛ خدمات  العالمات  أبحاث  خدمات 
خدمات  الرقمي؛  بالتسويق  املتعلقة  االستشارات  الرقمي؛  التسويق  التجارية؛  والعالمات  الرشكات 
اسرتاتيجية األعامل؛ االستشارات اإلعالنية عرب اإلنرتنت؛ خدمات استشارات األعامل املهنية؛ خدمات 

تقديم النصح واالستشارة واملعلومات فيام يتعلق بجميع الخدمات السالفة الذكر.
 وصف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة LAUNCH مكتوبة باللغة االنكليزية.

 االشرتاطات:  
فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 
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ادارة التراخي�س التجارية

اإعالن ت�شفية �شركة

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   الجوارح للسفر ذ.م.م 

عنوان الرشكة: العني شارع، عود التوبة ، مبنى بناية راشد محمد 
ساملني ارحمة الشاميس  

  CN-2243332 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  اكيورت  السادة/  تعيني   -  2
  2020-10-13 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي  ذ.م.م  الرضيبية 
وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم : 2058003494 
 تاريخ التعديل:   2020-12-22

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد عبداللطيف احمد الحامدي 
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:رحيم مجيدي محمد 
الجنسية: افغانستان

التنمية  التجاري )مخبز حمود ( رخصة صادرة من دائرة  باالسم   
تجارة  بغرفة  امللف )93688( واملسجلة  برقم  االقتصادية بعجامن 

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

الأربعاء 23دي�سمرب 2020-العـدد 14624



16 
                األربعاء ٢٣ ديسمرب ٢٠٢٠ـ العـدد ١٤٦٢٤ 

 










     
     


     
     


      




      




      

    
    



     


     

   
    


     








    

    
    


    

   

    
    
   
   


     


   

     
    







    
     
   

     


    
     

    
   
"
      "
  


    
    


     


     
    



    
     









 ""
   




     


""

 ""


     
      


        










    
   
   

  


  
   

   





   


 
   
   
    
  

   



   
   


  ""  
    
   
   

  
  
  
  



     




    
     

    
    

     
    

    "" 
   









      
     

      

 "     
     
     
    
      "

     
  "   

    

"

   



    
    
    
    

    
     
     
    
     
    

  
   

 
     
    
   


    
   
    

    

  





    
    
   


   

   
   
   




    


    
   

   
    
   
  










17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14624 Oó`©dG-2020 Èª°ùjO23 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

øjôëÑdG

:ô°üædG Ωƒéæd Qhô°S º°TÉg

ºµd QòY ’ 

 ..IQÉ°ùîdG º©£H ∫OÉ©àdG :ódƒªdG

ƒµ«°SÓµdG »a ¢V qƒ©æ°Sh

 º°TÉg ,≥HÉ°ùdG öüædG óFÉbh …Oƒ©°ùdG ‹hódG ¬Lh

 ,»ŸÉ©dG »ÑYÓd IôKDƒe ádÉ°SQ ,QhöS

 ,ÎjƒJ  ‘ »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,QhöS  Öàch

 á«≤«≤◊G á¡LGƒdG Ωƒ«dG ºàfCG öüædG Ωƒ‚" :ÓFÉb

."√ÒgÉª÷ πeC’G ºàfCGh ,…OÉædG º°SG πã“ »àdG

 äÉHÉ°UE’G øe ºµYƒLQ ó©H ºµJÉfÉ©e Qó≤f" :™HÉJh

 …òdG ,Ö©∏ŸG πNGO √ƒªàdòH …òdG ó¡÷Gh ,ÉfhQƒch

 ¿Éµe ‘ öüædG â©°Vh á«ª«µ– äÉ£∏¨H πHƒb

 ."ÒgÉª÷G ΩÉeCG êôM ‘ ºµà©°Vhh ,¬H ≥«∏j ’

 øe  AõLh  ºµJÉjƒæ©Ÿ  ´ƒLôdÉH  ”CGóH  :±É°VCGh

 ,èjQóàdÉH Oƒ©j iƒà°ùŸG ¿CG º∏©fh ,ºµJÉjƒà°ùe

 Éª«a ,ÌcCG ¿hÉ©àdGh ójõŸG ∫òÑH Ωƒ«dG ºµë°üfCG

 Éªc Üö†j öüædG Oƒ©j ≈àM ,Ö©∏ŸG πNGO ºµæ«H

 ."¬«∏Y ÉfOƒ©J

 ‘ §≤a õ«cÎdG" `H öüædG »ÑY’ QhöS ÖdÉWh

 ¿CG ºµ«a óMGƒdG ô©°ûà°ùj ¿CGh ,"√ÒgÉªLh öüædG

."ÒÑc öüædG

 ºZQ ,öüædG ÒgÉªL ≈°Vôj ’ çóëj Ée" :”CGh

 ’  øµd  ,GÒãc  Éæ≤jôa  º∏X  º«µëàdG  ¿CG  ÉæfÉÁEG

 ™e áÁóbh IÒãc ∞bGƒe ÜÉë°UCG ÉæfC’ ºµd QòY

 ΩÉ÷E’  π◊G  »g  äGQÉ°üàf’G  á∏°UGƒe  .º«µëàdG

."º«¶©dG Éföüædh ºµd ≥«aƒàdÉH √ÒZh º«µëàdG

 ™e ¬≤jôa ∫OÉ©J ¿CG ,IóL OÉ–G º‚ ,ódƒŸG ó¡a ócCG

 ,…Oƒ©°ùdG …Qhó∏d á©°SÉàdG ádƒ÷ÉH ,(0-0) óFGôdG

 ó«ª©dG  »©°S  ≈∏Y  GOó°ûe  ,IQÉ°ùÿG  º©£H  AÉL

 ádƒ÷ÉH  ∫Ó¡dG  ó°V  ƒµ«°SÓµdG  ‘  ¢†jƒ©à∏d

 .á∏Ñ≤ŸG

 á«°VÉjôdG  äGƒæ≤∏d  íjöüJ  ‘  ,ódƒŸG  ∫Ébh

 Éæch  ,OÉ–’G  ÒgÉª÷  ∂dOQÉg"  :ájOƒ©°ùdG

 á≤≤fi ¢Uôa Éæd âëæ°Sh ,á∏«∏dG RƒØdG ≥ëà°ùf

 ,Éæd áHƒàµe øµJ ⁄h ,π«é°ùàdG ‘ ≥aƒf ⁄ øµdh

 √ògh ,Éæ°VQCG ≈∏Y É¡fƒc IQÉ°ùÿG º©£H ÉædOÉ©Jh

."¬æe º∏©àæ°S Éæd ¢SQO á£≤ædG

 Ú¶Øëàe Éæc øµ‡h ,ÚÄ«°S øµf ⁄"  :π°UGhh

 ∑Éæg øµj ⁄h ,óFGôdG π©a Éª∏ãe ∫hC’G •ƒ°ûdÉH

 •ƒ°ûdG ÌcCG πµ°ûH ÉæªLÉg øµd ,Úaô£∏d ¢Uôa

 ,Öéj Éªc É¡∏¨à°ùf ⁄h ¢Uôa Éæd âëæ°Sh ÊÉãdG

."áeOÉ≤dG ÉæJGQÉÑe ‘ í«ë°üà∏d ≈©°ùfh

 IGQÉÑe Éæjód ¿C’ ,IGQÉÑŸG √òg ¿É«°ùf Éæ«∏Y" :”CGh

 ó«÷G OGó©à°S’Gh õ«cÎdG Éæ«∏Yh ,∫Ó¡dG ó°V áª¡e

 ,á©à‡h á∏«ªL ÉªFGO ∫Ó¡dG ó°V ÉæJÉjQÉÑeh ,É¡d

 ÉfÒgÉªL ¢Vƒ©fh ƒµ«°SÓµdG ‘ ≥aƒf ˆG ¿PEÉHh

ÉæÑ«°üf øe RƒØdG ¿ƒµjh

ájOƒ©°ùdG

¿ÉªY

 ó¡°T  …òdGh  AÉ¡àf’G  ≈∏Y  2020  ΩÉY  ÜQÉb

 ≈∏Y AGƒ°S ∂dÉeõdG πNGO çGóMC’G øe ÒãµdG

 .…QGOE’G hCG »æØdG ó«©°üdG

 ∂dÉeõdG  ƒÑY’  É¡°TÉY  IOÉ©°ùdG  øe  äÉ¶◊

 ó«©°üdG ≈∏Y öüe êQÉNh πNGO ºgÒgÉªLh

 ¢ù∏éŸG É¡H ôe IÒÑc ájQGOEG  äÉeRCGh ,»æØdG

 .ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y ¢†«HC’G

 .2020 ‘ ∂dÉeõdG íeÓe RôHCG ôjô≤J Éægh

 ∂dÉeõdÉH  IôµdG  ≥jôØd  IÌ©àŸG  ájGóÑdG  ºZQ

 ábÉØà°S’G ‘ í‚ ¬fCG  ’EG  ,‹É◊G ΩÉ©dG ‘

 RÉ‚EG ‘ ΩÉjCG 6 ‘ Úàdƒ£H ó°üëH É©jöS

 á©∏≤dG ¥É°ûYh »Ñfi ¿ÉgPCG ‘ ÓjƒW ≈≤Ñ«°S

 .AÉ°†«ÑdG

 »°VÉjôdG  »LÎdG  ¬°ùaÉæe  ∂dÉeõdG  ¬LGh

 /ôjGÈa 14 Ωƒj »≤jôaC’G ôHƒ°ùdG ‘ »°ùfƒàdG

 ,áMhódG  ájô£≤dG  áª°UÉ©dÉH  »°VÉŸG  •ÉÑ°T

 áKÓãH  á≤jƒ°S  ÜÉH  ≥jôa  •É≤°SEG  ‘  í‚h

 .óMGh ±óg πHÉ≤e ±GógCG

 á©∏≤∏d  »ªàæ oe  πc  ÉgÉ°ûîj  ¿Éc  á¡LGƒe

 »ÑYÓd ÒÑµdG »æØdG ™LGÎdG ÖÑ°ùH AÉ°†«ÑdG

 ÉeÉ“ ¢†«≤ædG ≈∏Yh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN ∂dÉeõdG

 ¢û«©j  ¿Éc  …òdG  »°ùfƒàdG  »LÎdG  ¬°ùaÉæe

 É«≤jôaC’ Ó£H ¬àLƒJ »àdGh á«æØdG ¬JGÎa π°†aCG

 .Ú«dÉààe ÚeÉY

 »≤jôaC’G  ôHƒ°ùdG  Ö≤∏H  ∂dÉeõdG  ∞àµj  ⁄

 Ö≤d  áÑ≤Y  â«e  AÉæHCG  ´õàfG  å«M  ,§≤a

 »∏gC’G …ó«∏≤àdG º¡ÁôZ øe …öüŸG ôHƒ°ùdG

.»ÑX ƒHCG á«JGQÉeE’G áª°UÉ©dÉH

 ‘  ∂dÉeõdG  ¢SQÉM  πÑL  ƒHCG  óªfi  í‚h

 äÓcôH  »∏ëŸG  Ö≤∏dÉH  RƒØ∏d  ¬≤jôa  IOÉ«b

 ÊÉg  óªfi »à∏côd  ió°üJ  Éeó©H  í«LÎdG

 øY ¢†«HCÓd  á∏cQ  QGógEG  ó©H ∂dPh ,»LOÉHh

 .»böT øH ±öTCG »Hô¨ŸG ≥jôW

 ≈°†Jôe ¢ù∏ée π«MQ

 óªéŸG ∂dÉeõdG ¢ù«FQ Qƒ°üæe ≈°†Jôe πNO

 ÌcCG  ™e  ájQGOE’G  äÉYGöüdG  øe  ójó©dG  ‘

 á«ÑŸhC’G áæé∏dG ÉgRôHCG AÉL »àdGh á¡L øe

 .IôµdG OÉ–Gh

 ÖfÉL øe ihÉµ°T IóY á«ÑŸhC’G áæé∏dG â≤∏Jh

 Qô≤àd ,Qƒ°üæe ≈°†Jôe ó°V äÉ°ù°SDƒeh äÉÄ«g

 á©∏≤dG  ¢ù«FQ  ¬°†aQ  …òdGh  ¬©e  ≥«≤ëàdG

 .á«fÉŸÈdG áfÉ°ü◊ÉH ¬©à“ »YGóH AÉ°†«ÑdG

 ∂dP  ó©H  GQGôb  á«ÑŸhC’G  áæé∏dG  äQó°UCGh

 ¬©æeh äGƒæ°S 4 IóŸ Qƒ°üæe ≈°†Jôe ±É≤jEÉH

 …òdG QGô≤dG ƒgh »°VÉjQ •É°ûf …CG á°SQÉ‡ øe

 .¬«∏Y ø©£dÉH ∂dÉeõdG ¢ù«FQ ¬¡LGh

 ∫É£HC’G  …QhóH  ∂dÉeõdG  QGƒ°ûe  ájÉ¡f  Ö≤Yh

 IQGRh  äQôb  ,»°†≤æŸG  º°SƒŸG  ‘  »≤jôaC’G

 á©∏≤dG IQGOEG ¢ù∏› ó«ªŒ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG

 OƒLƒd  áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  ¬àdÉMEGh  AÉ°†«ÑdG

 ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  QGôb  πª°Th   .á«dÉe  äÉØdÉfl

 ∂dÉeõdG IQGOE’ á«KÓK áæ÷ Ú«©J á°VÉjôdGh

 ÜôbCG  ≈àM hCG  áHÉ«ædG äÉ≤«≤– AÉ¡àfG Ú◊

.…OÉæ∏d á«eƒªY á«©ªL óYƒe

 iƒbC’G á©LƒŸG áHö†dG 2020 ΩÉY ó¡°T Éªc

 É«≤jôaCG  ∫É£HCG  …QhO Ö≤d IQÉ°ùîH ΩÉ©dG Gòg

 »FÉ¡ædG  ‘ ¬eÉeCG  áÁõ¡dÉH  »∏gC’G  ój  ≈∏Y

 ΩGÎMG ∫Éf ¢†«HC’G ≥jôØdG øµd ,1 ` 2 áé«àæH

 QƒeC’G  º°ùM  øe  ÉÑjôb  ¿Éc  Éeó©H  ™«ª÷G

.Iôe øe ÌcCG ¬◊É°üd

∂dÉeõdG ΩÉY íeÓe RôHCG ó«©°ùdG ôjGôÑah ≈°†Jôe ¢ù∏ée π«MQ

 øY ∞°ûµdG 

 »FÉ¡f óYƒe

 »dh ¢SCÉc

 ó¡©dG

 ∞bƒJ z•ÉÑ°†f’G{

 ø«ÑY’h ø«HQóe

…ôFGõédG …QhódÉH

Ö«dÉW äÉHÉ°ùM êQÉN ógÉée

¥ôëªdG ÖjQóJ øe Üôà≤j »∏«∏dG ÜÉ¡°T ∞FGõdG QGô≤à°S’G øªK ™aój ¥ôëªdG 

êôa óªëe ó≤Y Oóéj ô°üædG

 øe ÜÎbG ,»æjôëÑdG ¥ôëŸG …OÉf ¿CG Éæª∏Y

 ,»∏«∏dG ÜÉ¡°T ,»°ùfƒàdG ÜQóŸG ™e ™«bƒàdG

 ,Éà«cÉH ¢SƒcQÉe »∏jRGÈ∏d ÉØ∏N ≥jôØdG IOÉ«≤d

 Qó°üe ∫Ébh .2021/2020 º°Sƒe ÉjÉë°V ∫hCG

 ±QÉ°T »∏«∏dGh ¥ôëŸG ÚH ¥ÉØJ’G ¿EG ,…OÉædÉH

 »°ùfƒàdG ÜQóŸG ≥aGh" :±É°VCGh .ΩÉ“E’G ≈∏Y

 Éª¡æ«H ¥ÉØJG ¤EG Ó°UƒJh ,¥ôëŸG IOÉ«b ≈∏Y

."Ú∏Ñ≤ŸG Úeƒ«dG ‘ øjôëÑdG ¤EG ¬ehó≤d

 ,kGóL áLôM á∏MôÃ ,»æjôëÑdG  ¥ôëŸG  ôÁ

 ‘  ¬«∏Y  GóH  …òdG  ™LGÎŸG  iƒà°ùŸG  ó©H

 …QhóH 2021 `2020 ójó÷G º°SƒŸG ábÓ£fG

.Ωó≤dG Iôµd RÉàªŸG óªM øH öUÉf

 ∫ÓN  Üƒ∏£ŸG  iƒà°ùŸÉH  ¥ôëŸG  ô¡¶j  ⁄

 øe ójó©dG  ∑Éægh ,á«fÉãdGh  ¤hC’G  Úàdƒ÷G

:‹ÉàdÉc É¡°Vô©à°ùæ°S »àdG ÜÉÑ°SC’G

 ΩóY  ¥ôëŸG  áeRCG  ÜÉÑ°SCG  áeó≤e  ‘  »JCÉj

 ≥HÉ°ùdG ¬HQóe QGôªà°SG øe ºZôdG ≈∏Y ,QGô≤à°S’G

 º°Sƒª∏d ≥jôØdG ™e Éà«cÉH ¢SƒcQÉe »∏jRGÈdG

 ¬dƒ°üM ‘ ºgÉ°S Éeó©H ‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG

.»°VÉŸG º°SƒŸG øjôëÑdG ∂∏e ¢SCÉc ≈∏Y

 AÉL »æØdG RÉ¡÷G ¢SCGQ ≈∏Y Éà«cÉH QGôªà°SG

 ,»æØdG QGô≤à°S’G πLCG øe …OÉædG IQGOEG øe áÑZôH

 ÒgÉª÷G øe á©°SGh äÉÑdÉ£e ∑Éæg âfÉc øµd

.»æØdG iƒà°ùŸG ™LGôJ ÖÑ°ùH ¬àdÉbEÉH

 …OÉædG IQGOEG πÑb øe òØæJ ⁄ ÒgÉª÷G áÑZQ

 ≈∏Y ÜQóŸG QGôªà°SG â∏°†ah ,º°SƒŸG ájGóH ‘

 äòîJG Ée ¿ÉYöS É¡æµd ,»æØdG RÉ¡÷G ¢SCGQ

 §≤a ÚàdƒL ó©H Éà«cÉH ádÉbEÉH º°SÉ◊G ÉgQGôb

 âØ∏ch RÉàªŸG óªM øH öUÉf …QhO ¥Ó£fG øe

 ≈∏Y ±GöTE’ÉH ôeÉY »∏Y »æjôëÑdG √óYÉ°ùe

.kÉàbDƒe ≥jôØdG

 ΩÉeCG á«fÉãdGh ¤hC’G Úàdƒ÷G ‘ ¥ôëŸG Ö©d

 iƒà°ùeh »Ñ∏°S ∫OÉ©àH êôNh ,™jóÑdGh ´ÉaôdG

.™LGÎe

 á©°SGh áÑ«àc √ó«d ¥ôëŸG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y

 ,áeó≤ŸG  §N  ‘  Ú«∏ëŸGh  ÚaÎëŸG  øe

 ‘ º°üÿG ∑ÉÑ°T IQÉjõH º≤j ⁄ ≥jôØdG øµd

 ≥jôØ∏d çóëj ⁄ Ée ƒgh ,Úà«dÉààe ÚJGQÉÑe

 »¡æjh º°SƒŸG CGóÑj ¿CÉH ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe

 hCG  Rƒa ¿hóH …QhódG ‘ Úà«dÉààe ÚJGQÉÑe

.±GógC’G π«é°ùJ

 IQÉ°ùN ¬àØ∏c ,¥ôëŸG É¡H ôe »àdG ±hô¶dG

 ,º°SƒŸG ‘ ¿B’G ≈àM ¬d ÈcC’G Èà©J IÒÑc

 øe øjôëÑdG ∂∏e ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ ‘ Gójó–h

.±óg πHÉ≤e Úaó¡H »∏gC’G

 …òdG ¬Ñ≤d ≈∏Y ®ÉØ◊G á°Uôa öùN ¥ôëŸG

 ÚH IÒÑc áé°V §°Sh ,»°VÉŸG º°SƒŸG ¬≤≤M

 ¬JQÉ°ùNh  ≥jôØdG  AGOCG  ÖÑ°ùH  …OÉædG  QÉ°üfCG

 πª– »àdG á«æjôëÑdG äÉ≤HÉ°ùŸG ä’ƒ£H ≈∏ZCG

.øjôëÑdG ∂∏e º°SG

 ójóŒh ¬JGóbÉ©J ÊÉª©dG öüædG …OÉf π°UGh

-2020) …hôµdG º°Sƒª∏d GOGó©à°SG ¬«ÑY’ Oƒ≤Y

 óªfi ¬ÑY’ ó≤Y ójóŒ øY ø∏YCG å«M (2021

.º°SGƒe 3 IóŸ êôa

 ™bƒe ≈∏Y »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ÈY öüædG ∫Ébh

 IQGOE’G ¢ù∏› kÉ«ª°SQ" :AÉKÓãdG ¢ùeCG "ÎjƒJ"
 3 IóŸ êôa óªfi ÖYÓdG ™e óbÉ©àdG Oóéj

."º°SGƒe

 øe ÚÑYÓdG ™e GOƒ≤Y ™bh ¿CGh …OÉæ∏d ≥Ñ°Sh

 Úª°Sƒe IóŸ öUÉf óªMCG ºgh á«æ°ùdG äÉÄØdG

 ¿É£∏°Sh  º°SGƒe  áKÓK  IóŸ  ¿hó«ÑY  ∂dÉeh

 3 IóŸ êÉéMÉH »°übh Úª°Sƒe IóŸ ¢VƒY

.º°SGƒe

 RƒØH ÊÉª©dG …QhódG ‘ √QGƒ°ûe öüædG CGóHh

 áé«àæH ºë°U ÜÉ°ùM ≈∏Y ¬°VQCG êQÉN Òãe

.¤hC’G ádƒ÷G ‘ (1-2)

 OÉ–’G  ¢ù«FQ  ∞°Sƒ«dG  óªMCG  ï«°ûdG  ø∏YCG

 ¢SCÉc »FÉ¡f áeÉbEG óYƒe Ωó≤dG Iôµd »àjƒµdG

.ó¡©dG ‹h

 »ª°SôdG ™bƒŸG ÈY íjöüJ ‘ ∞°Sƒ«dG qÚHh

 Ωƒj ΩÉ≤«°S ó¡©dG ‹h ¢SCÉc »FÉ¡f ¿CG OÉ–Ód

 OÉà°S  ≈∏Y ,πÑ≤ŸG  ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  /ôjÉæj  12

 .‹hódG ôHÉL

 ó¡©dG ‹h ƒª°S ¤EG ôµ°ûdÉH ∞°Sƒ«dG ¬LƒJh

 ≈∏Y  ,ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G  óªMC’G  π©°ûe  ï«°ûdG

 ≈∏Y ¬°UôMh ,Ú«°VÉjô∏d OhóëŸG ÒZ ¬ªYO

 ôjRh ,ΩÓYE’G ôjRh …Ò£ŸG øªMôdG óÑY ∞«∏µJ

 Óã‡ IGQÉÑŸG Qƒ°†ëH ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhódG

 .¬æY

 ¬∏ZÉ°ûe ºZQ ,ó¡©dG ‹h ƒª°S{ ¿CG ∞°Sƒ«dG ócCGh

 ÜÉ©dC’G ™«ªL ºYO ≈∏Y É°üjôM ¿Éc ,ΩÉ°ù÷G

.zá°UÉN Ωó≤dG Iôch ΩÉY πµ°ûH á«°VÉjôdG

 ájôFGõ÷G  á£HGôdÉH  •ÉÑ°†f’G  áæ÷  âæ∏YCG

 ájófCG ≈∏Y É¡JQó°UCG »àdG äÉHƒ≤©dG ,Ωó≤dG Iôµd

 á©HGôdG ádƒ÷G Ö≤Y ,…QhódG »HQóeh »ÑY’h

.á≤HÉ°ùŸG øe

 óÑY  ,¿É°ùª∏J  OGOh  ÜQóe  ,áæé∏dG  âÑbÉYh

 ™e  ,IóMGh  IGQÉÑŸ  ±É≤jE’ÉH  ,¢SÉÑY  õjõ©dG

 ¢ùHÓŸG  Ò«¨J  ±ôZ  ∫ƒNO  øe  ¬fÉeôM

 OÉ–G ΩÉeCG ¬≤jôa IGQÉÑe ‘ ,Ö©∏ŸG á«°VQCGh

.…QhódG øe á°ùeÉÿG ádƒ÷ÉH ,Iôµ°ùH

 ≈∏Y  ¬LÉéàMG  ó©H  ,¢SÉÑY  ±É≤jEG  AÉLh

 IÒNC’G ¬≤jôa IGQÉÑe ‘ ,á«ª«µëàdG äGQGô≤dG

.™HGôdG ´ƒÑ°SC’ÉH ,¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeCG

 ÜQóe ≈∏Y ±É≤jE’G áHƒ≤Y áæé∏dG â°Vôa Éªc

 200 ¬Áô¨Jh ,»°Sƒe π«°†a ,∞∏°ûdG á«©ªL

 äGQGô≤dG ≈∏Y QôµàŸG ¬LÉéàMG ÖÑ°ùH ;hQƒj

.πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T IGQÉÑe ‘ ,á«ª«µëàdG

 ,ìÉàØe óªfi áÑbÉ©e •ÉÑ°†f’G áæ÷ äQôbh

 ÖY’ ,¥QÉW …hÉaöTh ,…GO Ú°ùM öüf ÖY’

 ÖÑ°ùH ;IóMGh IGQÉÑe ±É≤jE’ÉH ,ájóŸG »ÑŸhCG

.êÉéàMÓd AGôØ°U ábÉ£H Éª¡æe πc »≤∏J

 18 ÉgQób á«dÉe áeGôZ ,É°†jCG äÉHƒ≤©dG â∏ª°Th

 ÖÑ°ùH ;¢SÉÑ©∏H OÉ–G …OÉf ≈∏Y ,hQƒj ∞dCG

 ,IÒNC’G  ¬JGQÉÑe  øY  »°ù«FôdG  ¬HQóe  ÜÉ«Z

.IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ΩÉeCG

 ≈∏Y  OÉªàY’G  ΩóY  ÖÑ°S  ¿CG  IóMƒdG  âª∏Y

 »°SÉ°SCÉc »µ∏ŸG ¢û«÷G ÖY’ ógÉ› IõªM

 »HôjO  ‘  ,íàØdG  ΩÉeCG  IÒNC’G  IGQÉÑŸG  ‘

 ™LGôJ  ó©H  á«æa  ÜÉÑ°SC’  Oƒ©j  áª°UÉ©dG

 .º°SƒŸG ájGóH ‘ √Gƒà°ùe

 ’óH óªà©j Ö«dÉW º«MôdGóÑY ÜQóŸG äÉHh

 äÉÁôM ™«HQ ójó÷G óaGƒdG ≈∏Y ógÉ› øe

 .…ô£«æ≤dG …OÉædG øe ΩOÉ≤dG

 »°SÉ°SCG ó©≤e Ö°ùµH ¬Xƒ¶M äÉÁôM RõYh

 Gó«L iƒà°ùe ¬Áó≤J ó©H ,ógÉ› ÜÉ°ùM ≈∏Y

 »àdGh ,íàØdG ΩÉeCG IÒNC’G »HôjódG IGQÉÑe ‘

 ∫hC’ ∑QÉ°T ¬fCG ºZQ ,»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH â¡àfG

 .ÉfhQƒc AÉHh øe ¬«aÉ©J ó©H ,º°SƒŸG Gòg Iôe

 ™e ‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG º°Sƒª∏d ógÉ› Ö©∏jh

 á«Ø°Sƒj øe …OÉædG ¬eó≤à°SG ¿CG ó©H ,¢û«÷G

 .º°SƒŸG ájGóH òæe √Gƒà°ùe ™LGôJh ,ó«°TôH

 ,ΩR …OGh ™jöS âÑ°ùdG Ωƒj ¢û«÷G ¬LGƒ«°Sh

 .»Hô¨ŸG …QhódÉH á°ùeÉÿG ádƒ÷G ‘

ô°üe

 …OÉæ∏d  ΩÉ©dG  ÜQóŸG  ËôµdG  óÑY  óªfi  ócCG

 AGOCG  ¿CG  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,…ó«©°SQƒÑdG  …öüŸG

.RÉàªŸG …QhódG á≤HÉ°ùe ‘ Qƒ£àj ≥jôØdG

 Éæeób" :á«YGPEG äÉëjöüJ ‘ ËôµdG óÑY ∫Ébh

 á©∏≤dG ájõgÉL ºZQ ,»∏«YÉª°SE’G ΩÉeCG Gó«L AGOCG

 ∫ÓNh  ,Ió«÷G  äÉ≤Ø°üdG  øe  Oó©H  AGôØ°üdG

 ∫OÉ©J ¢ùaÉæŸG øµdh ,π°†aC’G Éæc áfƒ÷G á¡LGƒe

."IÒNC’G äÉ¶ë∏dG ‘

 …òdG ΩÉé°ùf’G çóM ¿Gƒ°SCG á¡LGƒe ‘" :™HÉJh
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روب���رت  البولن���دي  ك�ش���ف 

ليفاندوف�شكي، مهاجم بايرن ميونخ، 

عن املكانة الت���ي ي�شعها لنف�شه، 

كري�شتيانو  بالربتغ���ايل  مقارن���ة 

والأرجنتيني  )يوفنتو�س(،  رونالدو 

ليونيل مي�شي )بر�شلونة(.

وكان ليف���ا تف���وق عل���ى رونالدو 

موؤخ���ًرا، وح�ش���د جائزة  ومي�شي 

الأف�شل املقدمة من الحتاد الدويل 

لكرة القدم »فيفا«.

و�رصح ليفاندوف�شكي، يف حواره مع 

جملة »فران�س فوتبول« الفرن�شية: 

»قال جريزمان قبل عامني اإنه على 

نف�س طاولة مي�شي ورونالدو.. واأنت 

اأين ترى نف�ش���ك؟ مي�شي ورونالدو 

يجل�شان على نف����س الطاولة، يف 

قمة كرة الق���دم، لفرتة طويلة جًدا، 

وله���ذا ل يوجد اأي لع���ب يتفوق 

عليهما«.

واأ�شاف: »اأما ب�ش���اأن الإجابة عن 

ال�ش���وؤال، كن���ت ل اأ�شتطيع تخيل 

نف�ش���ي بجانبهم���ا، لك���ن نظرت 

لأرقامي هذا الع���ام وحتى الأرقام 

ال�شابق���ة، اأعتقد اأنني جيد جًدا من 

حي���ث الأداء والأه���داف امل�شجلة، 

وبع���د اأن كنت اأف�ش���ل يف اجللو�س 

على نف�س طاولة مي�شي ورونالدو، 

اأعتق���د اأنن���ي اأ�شتطي���ع دعوتهما 

الآن لتن���اول الطعام على طاولتي 

)ي�شحك(«.

تغلب بني يا�س على الو�شل بهدف دون مقابل، �شجله 

لعبه اأحمد اأبو نامو�س بالدقيقة 84، من عمر املباراة 

الت���ي جرت على اأم�س الأول ا�شت���اد ال�شاخمة، �شمن 

الدور ثمن النهائي لكاأ�س رئي�س الإمارات.

وجاء ال�شوط الأول الذي انتهى بالتعادل ال�شلبي، اأقل 

م���ن امل�شتوى املتوقع، وكان���ت اأخطر الفر�س، عندما 

حرم قائم مرم���ى بني يا�س، فريق الو�شل من افتتاح 

الت�شجيل، حيث ت�شدى لت�شديدة عبد الرحمن �شالح، 

يف الدقيقة 5.

ومل يختل���ف ال�ش���وط الثاين كثريا ع���ن الأول، وغلب 

خالله احلذر على اأداء الالعبني، مع بع�س املناو�شات 

الهجومية القليلة، التي قوبلت بقوة دفاعية وا�شتب�شال 

من حار�شي املرمى.

ومتكن البديل اأحمد اأبو نامو�س، للمباراة الثانية على 

التوايل، من ح�شم املباراة مل�شلحة فريقه بني يا�س، 

بت�شجيل ه���دف الفوز يف الدقيق���ة 84، عرب ت�شديدة 

ا�شطدم���ت مبدافع الو�شل، وغ���ريت اجتاهها و�شكنت 

ال�شباك.

و�شهدت الدقيقة الأخرية من الوقت بدل ال�شائع، طرد 

مبا�رص لالع���ب الو�شل، فابيو دي ليم���ا، قبل انتهاء 

املباراة بتاأهل بني يا�س، للقاء الفائز من مباراة الغد 

بني �شباب الأهلي والإمارات، يف الدور قبل النهائي.

ح�شم نادي ليفربول موقفه من بيع 

جنمه حممد �شالح، ال�شيف املقبل، 

يف ظ���ل املزاعم التي اأثريت ب�شاأن 

�شعور الدويل امل�رصي ب�«ال�شيق« 

مع حامل لقب الدوري الإجنليزي، 

بح�شب تقارير �شحفية بريطانية.

كان النجم امل�رصي املعتزل حممد 

اأبوتريك���ة، اأكد خ���الل ت�رصيحات 

اإعالمي���ة ل���ه موؤخ���ًرا اأن ه���داف 

ليفربول ي�شعر بال�شتياء والغ�شب 

من النادي الإجنليزي.

وزعم اأبوتريك���ة، الذي يعترب اأحد 

اأقرب اأ�شدقاء �شالح، اأن »ليفربول 

يفك���ر يف بي���ع �ش���الح لأغرا�س 

ن�رص  املقاب���ل،  يف  اقت�شادي���ة«. 

�شالح، 28 عاًم���ا، �شورة له على 

ح�شاباته اخلا�شة مبواقع التوا�شل 

الجتماع���ي اأم����س الأول الإثنني، 

بابت�شامة م�رصقة.

�ش���ن«  »ذا  �شحيف���ة  واأ�ش���ارت 

الربيطانية اإىل اأن الأملاين يورجن 

كل���وب، م���درب ليفرب���ول واإدارة 

النادي �شع���داء للغاية بامل�شتوى 

الالفت ملحم���د �شالح مع الفريق، 

م�شرية اإىل اأن���ه ل يوجد اأي تفكري 

لديهم يف ال�شتغناء عنه.

وي�شتمر عقد حمم���د �شالح، الذي 

يرتبع حالًيا عل���ى �شدارة هدايف 

هدفا،  ب����13  الإجنليزي  ال���دوري 

بفارق هدفني اأمام اأقرب مالحقيه، 

حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.

واأث���ار �ش���الح التكهن���ات ب�شاأن 

اإمكانية رحيله عن قلعة »اآنفيلد 

رود« خ���الل حوار مط���ول اأجراه 

موؤخ���ًرا م���ع �شحيف���ة »اآ����س« 

الإ�شباني���ة؛ حيث فتح الباب اأمام 

اإمكاني���ة ان�شمامه لأي من فريقي 

ريال مدريد، وبر�شلونة الإ�شبانيني 

م�شتقباًل.

كان اأبوتريك���ة، قد ق���ال »ات�شلت 

ب�ش���الح بخ�شو����س و�شع���ه يف 

ليفربول وهو م�شتاء، لكن ذلك لن 

يوؤث���ر اأبًدا على اأدائ���ه على اأر�س 

امللعب«.

وتاب���ع »اأعل���م اأن �ش���الح لي�س 

�شعيًدا يف ليفرب���ول، فقد اأخربين 

باأ�شب���اب ع���دم �شعادت���ه، لكنها 

اأ�رصار، ول ميكنن���ي التحدث عنها 

الأهلي  جن���م  واأ�ش���اف  علًن���ا«. 

الأ�شباب  »اأح���د  ال�شابق  امل�رصي 

الت���ي اأغ�شبت �شالح ه���و اأنه مل 

يكن قائ���ًدا للفريق �شد ميتييالند 

الدمناركي بدوري اأبطال اأوروبا«.

وق���رر كل���وب، منح �ش���ارة قيادة 

الفريق اإىل ترينت األيك�شندر اأرنولد 

ب���دًل م���ن �شالح خ���الل مواجهة 

الفري���ق الدمناركي يف وقت �شابق 

من ال�شهر احلايل.

واأفادت »ذا �شن« باأنه مع ا�شتقرار 

عائل���ة �ش���الح يف ليفربول، فمن 

غري املرجح اأن جترب تلك الواقعة 

الالع���ب امل����رصي عل���ى ال�شعي 

لالنتقال لناد اآخر.
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اأكد عبد العزيز العنربي مدرب ال�شارقة، اأن الفوز 

4-0 عل���ى الظفرة  يف ربع نهائي كاأ�س رئي�س 

الإمارات، ل يعك�س جمريات اللقاء، الذي و�شفه 

ب� »ال�شعب«، خا�شة يف ال�شوط الأول.

وق���ال يف املوؤمتر ال�شحفي عق���ب املباراة اإن 

اللقاء بقي معقدا حتى حلظة الهدف الثاين الذي 

فك �شفرة الظفرة، وفتح الباب اأمامهم لتحقيق 

الفوز الكب���ري. واأو�شح: »رغم اأننا �شجلنا هدفا 

مبك���را يف الدقيقة الثاني���ة، اإل اأن الأمور ظلت 

�شعبة حتى ت�شجيلنا الهدف الثاين، الذي خفف 

ال�شغط علينا«. واأ�شاف: »الظفرة تطور كثريا 

وزاد من �شعوب���ة املواجهة، بعدما قدم مباراة 

جيدة وقوية كما توقعنا. اأهنئ لعبي ال�شارقة 

على التاأه���ل امل�شتحق، واملجهود الكبري الذي 

قدموه يف املباراة«.

يبدو اأن الفرن�شي زين 

الدين زي���دان، املدير 

الفني لري���ال مدريد، 

ال�شابق  قراره  �شيغري 

ب�ش���اأن اإبرام �شفقات 

جديدة هذا املو�شم.  

وكان���ت العدي���د من 

التقاري���ر زعم���ت اأن 

زين الدي���ن زيدان، ل 

يف�شل اإجراء �شفقات 

ويريد  املو�ش���م،  هذا 

املناف�ش���ات  اإنه���اء 

بنف����س القائمة التي 

بداأ بها.

ووفًق���ا لربنام���ج “ال�شريجنيت���و” 

الإ�شباين، ف���اإن زيدان طلب من اإدارة 

ري���ال مدريد التعاقد مع لعب واحد 

فقط يف املريكاتو ال�شتوي.

وارتبط العديد من الالعبني بالرحيل 

ع���ن ري���ال مدريد يف ال�شت���اء مثل 

اإي�شكو ولوكا يوفيت�س وماريانو دياز، 

وقد يلجاأ زيدان اإىل تعوي�س اأحدهم 

ب�شفقة جديدة.

يذك���ر اأن ري���ال مدري���د مل ي�شم اأي 

لعب جدي���د يف املريكاتو ال�شيفي 

املا�شي، بناء على اتفاق بني زيدان 

النادي  رئي����س  وفلورنتين���و برييز 

امللكي.

دخل مان�ش�شرت يونايتد، يف �رصاع مع 

ليفربول، للتعاق���د مع �شفقة دفاعية 

ي�شتهدفها الريدز منذ فرتة، كما �شعت 

اإليها اأندي���ة اأوروبية كربى يف الفرتة 

الأخرية.

على  ال�رص�س  ال����رصاع  و�شيتوا�ش���ل 

ال�شفق���ة، خ���الل املريكات���و ال�شتوي 

املقبل دون النتظار لنهاية املو�شم.

ووفقا ل�شبكة "�شكاي �شبورت اأملانيا"، 
ف���اإن الناديني العريقني يتناف�شان يف 

�شم لعب �شالكه، الرتكي اأوزان كاباك.

واأ�ش���ارت �ش���كاي اإىل اأن كاب���اك "20 

عاما" يع���د املر�شح الأب���رز للرحيل 

ع���ن �شالك���ه يف املو�شم اجل���اري، ل 

�شيم���ا اأن النادي الأمل���اين يعاين من 

خ�شائ���ر مالية كبرية. كم���ا لفتت اإىل 

عر����س ميالن الذي كان قريبا من �شم 

الالع���ب يف ال�شيف، وقالت اإن الفريق 

الإيطايل ل يع���د اخليار الأول لكاباك، 

"فالالعب يف�شل البقاء يف بوند�شليجا 
اأو النتقال للدوري الإجنليزي املمتاز". 

واأو�شح���ت ال�شبكة الأملانية اأن كاباك 

ي�شع ميالن كخطة بديلة لتحركاته يف 

املريكاتو ال�شتوي.

وقال���ت اإن اأندية ليبزي���ج وليفربول 

ومان�ش�شرت يونايت���د الوجهات الأقرب 

لكاباك يف املو�شم اجلاري.

واأب���رزت عر�ش���ا من ليفرب���ول ل�شم 

املداف���ع الرتكي مقابل من���ح �شالكه 

املهاجم البلجيكي ديفوك اأوريجي.

ليفاندوف�سكي: �أ�ستطيع دعوة مي�سي ورونالدو 

لتناول �لطعام على طاولتي

ليفربول يحدد موقفه من بيع محمد �سالح

�أبو نامو�س يقود بني يا�س لتجاوز �لو�سل

زيد�ن يطلب �لتعاقد مع العب 

و�حد فقط

�لعنبري: نجحنا في فك �سفرة 

�لظفرة بهذه �لطريقة

�سفقة من �لبوند�سليجا ت�سعل �ل�سر�ع 
بين ليفربول ويونايتد

تاأه���ل ال�شارقة اإىل ال���دور قبل النهائ���ي لكاأ�س رئي�س 

الإمارات، بعد فوزه )4-0( على م�شيفه الظفرة، اأم�س الأول 

الثنني.

وخطف ال�شارق���ة هدفا مبكرا، يف الدقيق���ة 2، بعر�شية 

مثالي���ة قابلها ويلتون �شواريز براأ�شية قوية، من الزاوية 

القريبة، لي�شعها يف ال�شباك.

وتاألق عادل احلو�شني، حار�س ال�شارقة، يف اإنقاذ مرماه 

من هدف موؤكد.

وحرم القائ���م لعب الظف���رة، برييرا، من فر�ش���ة اإدراك 

التع���ادل يف الدقيقة 19، وم���رت الكرة من خلف حار�س 

ال�شارقة بطريقة غريبة.

كم���ا حرم القائم ال�شارقة من تعزي���ز تقدمه بهدف ثان، 

بت�شديه لت�شديدة �شاهني عبد الرحمن، يف الدقيقة 30.

وعزز كوناردو تقدم ال�شارقة، يف الدقيقة 58، بهدف �شجله 

عرب ت�شديدة رائعة، من ركلة حرة مبا�رصة.

واأنهى كايو لوكا�س وكوناردو املباراة، بت�شجيل الهدفني 

الثال���ث والراب���ع لل�شارقة، يف الدقيقت���ني 86 و90، من 

هجمتني مرتدتني �رصيعتني.

�ل�سارقة يكت�سح �لظفرة في كاأ�س رئي�س 

�لدولة

هيئ���ة  ق���ررت 

العرتا����س عل���ى 

التحكيم  ق���رارات 

الك���رة  باحت���اد 

اإلغاء  الإمارات���ي  

طرد عب���د الرحمن 

مداف���ع  راكان، 

يف  عجم���ان، 

اأمام  فريقه  مباراة 

ي���وم  خورف���كان 

اجلمعة املا�شي، يف اجلول���ة العا�رصة لدوري 

اخلليج العربي.

وكان راكان، ق���د ح�ش���ل على بطاق���ة حمراء 

وط���رد يف الدقيقة 72 من املباراة، التي انتهت 

مل�شلح���ة خورفكان 2-1، ليزي���د من �شعوبة 

موق���ف عجمان يف الدوري، واإلغاء الطرد يعني 

م�شاركة الالع���ب يف مباراة فريقه مع اجلزيرة 

ال�شبت املقبل، يف اجلولة احلادية ع�رص.

وكانت هيئة العرتا�س، ق���د األغت اأم�س، الطرد 

الذي ح�ش���ل عليه، بندر الأحبابي، لعب العني 

اأمام الن�رص م�شاء اجلمعة املا�شي، يف اجلولة 

العا�رصة م���ن دوري اخلليج العربي، بعد قبول 

الحتجاج الذي تقدم به العني. 

�إلغاء طرد العب عجمان

اأم�س  اإ�شبانية،  اأثارت تقارير �شحفي���ة 

الثالث���اء، القلق ب�ش���اأن م�شري املدافع 

�شريجي���و رامو�س، قائد ريال مدريد، مع 

النادي امللكي.

وينتهي عقد رامو�س، مع الريال، ال�شيف 

املقبل، لكن هناك اختالفات بني الالعب 

والن���ادي امللكي ب�شاأن ����رصوط العقد 

اجلديد.

الإ�شباين،  “ال�شريجنيتو”  برنامج  وقال 

اإنه ل يوج���د اأي تط���ور اإيجابي داخل 

الري���ال حت���ى الآن ب�ش���اأن جتديد عقد 

رامو�س.

واأ�شار الربنامج الإ�شباين اإىل اأن امل�شافة 

بني رامو�س وفلورنتين���و برييز، رئي�س 

ريال مدري���د، ات�شعت مرة اأخرى، مثلما 

كان الو�شع بني الطرفني قبل 7 اأ�شهر.

كان���ت العديد من التقاري���ر الإ�شبانية، 

قالت اإن اخلالف ب���ني رامو�س والنادي 

امللكي يع���ود اإىل مدة العق���د اجلديد؛ 

حيث ي�رص املريجني على التجديد لعام 

واحد، بينما يطلب الالعب عامني على 

الأقل.

ر�مو�س يعود �إلى نقطة �ل�سفر مع ريال مدريد



اأبوظبي-الوحدة

دخ���ل منتخ���ب اجل���ودو الأول املرحل���ة 

الثانية من الإعداد خالل مع�س���كره الدويل 

ال���ذي يقيمه حالي���ًا يف حمافظة انطاليا 

الرتكية، مب�س���اركة منتخب���ات اأذربيجان، 

واإ�رسائيل  مالدوفا  بيالرو�س���يا،  جورجيا، 

بجانب منتخب تركيا، والذي ي�ستمر ملده 

ثالثة اأ�س���ابيع بني مدينتني، قبل التوجه 

لبطولة املا�سرتز التي تنطلق يوم اجلمعة  

8 يناير املقبل يف الدوحة، مب�ساركة 232 

لعب���ا ولعبه من 50 دولة حتى األن ، يف 

مقدمتهم منتخب الإمارات �س���فريا للجودو 

العربي لوحدة يف البطولة ح�سب ت�سنيف 

الحتاد ال���دويل للجودو ،حي���ث تخت�رس 

البطولة الفتتاحية ملو�سم الحتاد الدويل 

للج���ودو لع���ام 2021 ، عل���ى الالعبني 

امل�س���نفني وذلك بعد توقف طويل لن�ساط 

الحتاد ،وتاأتي م�س���اركة منتخب الإمارات 

للجودو ا�س���تعداداً لدورة طوكيو لالألعاب 

الريا�سية الأوملبية التي تقام اعتباراً من 

23 يوليو 2021، والتي تاأجلت من ال�سيف 

املا�سي ب�سبب املخاوف من انت�سار وباء 

كورونا كوفيد-19.

وذكر �س���عادة حممد بن ثعل���وب الدرعي 

رئي����س احتاد امل�س���ارعة واجل���ودو، باأن 

ثنائ���ي منتخبن���ا للج���ودو املتمثل يف 

الالعب فيكتور الذي ي�سارك يف مناف�سات 

وزن حتت 73 كجم، وزميله ال�ساعد اإيفان 

ال���ذي ي�س���ارك يف مناف�س���ات وزن حتت 

100 كجم ،يوا�س���الن التدريبات ب�س���كل 

جي���د خالل مع�س���كر تركيا ال���دويل الذي 

ي�س���م اأبرز الالعبني امل�سنفني ، ا�ستعدادا 

لال�س���تحقاقات القادمة ،ويت�سمن برنامج 

اإعدادهم���ا تلبية دعوة الحتاد الإ�رسائيلي 

م�س���رتك  مع�س���كر  لإقام���ة   ، للج���ودو 

للمنتخبني يف تل اأبي���ب يف نهاية يناير 

املقبل وفق���ًا للربوتوكول ال�س���حي الذي 

حدده الحتاد الدويل للجودو مبا ي�س���من 

ال�سالمة للجميع.

وق���ال الدرعي -  ناأم���ل اأن يبلغ منتخبنا 

دورة طوكيو يف ال�س���يف القادم وقد ا�ستعد 

ب�سكل جيد موا�سلة لتاألق اجلودو الإماراتي 

يف دورات الألعاب ال�سيفية التي كان اآخرها 

يف اأوملبي���اد ريو دى جان���ريو يف الربازيل 

يف 2016 ،والت���ي حقق خاللها لعبنا توما  

امليدالي���ة الربونزية يف وزن حتت 81 كيلو 

جراما .

دبي-الوحدة:

ت�س���تعد حممية املرم���وم الطبيعي���ة اخلالبة 

ل�ست�س���افة �س���باق "األرتا ماراث���ون املرموم" 

الذي يعد اأقوى �س���باق جري �س���حراوي ينظمه 

جمل�س دبي الريا�سي و�رسكة فت جروب ال�رسق 

الأو�سط يوم اجلمعة 5 مار�س 2021، وبالتعاون 

مع بلدية دبي.

وميتد ال�س���باق يف فئة املحرتفني من عمر 18 

�سنة فما فوق مل�سافة 50 كيلومرًتا على الكثبان 

ال�س���احرة ذات الرمال الناعمة و�سط الطبيعة 

ال�سحراوية اخلالبة وبحريات القدرة الفريدة من 

نوعها، وي�ساهم ال�سباق يف الرتويج ال�سياحي 

ملحمية املرموم كواحدة من اأف�س���ل الوجهات 

ال�سياحية ومقًرا للريا�سات ال�سحراوية الرائدة 

من خالل م�س���اركة الريا�س���يني الدوليني من 

خمتلف قارات العامل.

كما تتاح امل�ساركة يف ال�سباق للرجال والن�ساء، 

كما ميكن للهواة امل�س���اركة يف الفئة املفتوحة 

من عمر 15 �س���نة فما ف���وق والتي يكون فيها 

التناف�س على م�سافتي 5 و10 كيلومرتات.

ويف حديثه عن ال�سباق ، قال دانيل بورنفنت�رس 

، مدير ال�س���باق يف فت جروب: "�سيكون �سباق 

األرتاماراثون املرموم مل�سافة 50 كم �سباًقا مليًئا 

بالتحديات حيث �سيخترب قدرة امل�ساركني على 

ال�س���عيدين العقلي واجل�س���دي،  التحمل على 

بالإ�سافة اإىل اختبار القوة وال�سجاعة ل�ستكمال 

ال�س���باق اإىل نهايته، وبعد النجاح الكبري الذي 

حققه �س���باق املرم���وم للجري عل���ى الكثبان 

الرملية وبناء على الطلب املتزايد من العدائني 

خلو�س جتربة التناف�س ال�س���عب على الرمال، 

اأ�سفنا م�سافات اأق�رس يف الألرتا ماراثون هي ال� 

10 كيلومرتات و 5 كيلومرتات لت�سجيع العديد 

م���ن العدائني الذين يرغب���ون يف جتربة حتدي 

�سباق ال�س���حراء، ويجمع هذا احلدث بني كافة 

الفئات البدنية من العدائني يف جمتمع اجلري 

املتنامي �س���واء من املحرتفني اأو املت�سابقني 

الهواة".
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اأبوظبي �� وام :

 اعتمد جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 

املو�سم  م�سابقات  جدول  للكاراتيه 

الريا�س���ي 2020 – 2021 خ���الل 

الذي عق���ده »عن بعد«  الجتماع 

�س���نكل  مروان  املهند�س  برئا�س���ة 

نائ���ب رئي����س الحتاد وبح�س���ور 

اأع�س���اء املجل�س را�سد عبد املجيد 

اآل علي الأمني العام وحميد �سام�س 

الأم���ني الع���ام امل�س���اعد وحممد 

حربوك ال�سحي املدير املايل ومرمي 

ال�سام�سي ع�سو جمل�س الإدارة.

وناق����س الجتم���اع التح�س���ريات 

اخلا�سة ببدء الن�ساط الريا�سي مع 

اللت���زام بتطبيق كاف���ة الإجراءات 

الوقائية والحرتازية.

وتق���رر فتح باب القيد والت�س���جيل 

 2021 -2020 الريا�س���ي  للمو�سم 

منذ بداية الأ�س���بوع اجلاري وملدة 

�سهر للفئة العمرية من 13 �سنة فما 

فوق ، كما مت تكليف جابر الزعابي 

مدير املنتخبات الوطنية بالتن�سيق 

مع مدرب���ي املنتخب���ات باختيار 

عنا�رس املنتخب الوطني للم�ساركة 

الثالث���ة  اخلليجي���ة  ال���دورة  يف 

بالكويت يف الفرتة من الأول وحتى 

7 مار�س 2021 مع ا�س���تيفاء كافة 

ال�ستمارات املطلوبة للم�ساركة.

اأقوى �سباق �سحراوي يعود 

لمحمية المرموم

الدرعي : برنامج الإعداد لدورة الألعاب ال�سيفية يتوا�سل ب�سكل جيد

دبي-الوحدة:

بال�رساك���ة مع موؤمتر دبي الريا�س���ي الدويل، 

ع�س���و مبادرات حمم���د بن را�س���د اآل مكتوم 

العاملية، اختتمت منت�س���ف ليلة 21 دي�سمرب 

املرحلة الثانية من ت�س���ويت اجلمهور، والتي 

متث���ل جزءا مهما من مرحلة الت�س���ويت التي 

�ست�سمل لحقا ت�سويت جلنة التحكيم الر�سمية 

لختي���ار الفائزي���ن يف جائ���زة "دبي جلوب 

�سوكر" الذين �سيتم الإعالن عنهم ر�سميا م�ساء 

يوم 27 دي�سمرب اجلاري خالل الحتفالية التي 

ينظمها جمل�س دبي الريا�س���ي و"دبي جلوب 

�سوكر" بفندق اأرماين يف "برج خليفة".

واخت���ار اأكرث م���ن 8 ماليني م�س���جع القائمة 

النهائية التي ت�سم اآخر 3 متناف�سني من اأ�سل 

10 مر�س���حني يف كل فئة، ثم �سهدت املرحلة 

الثانية لت�س���ويت اجلمهور م�س���اركة اأكرث من 

13 مليون م�س���جع اخت���اروا ترتيب جنومهم 

املف�س���لني يف اللع���ب والتدري���ب واأنديتهم 

املف�سلة لعام 2020 وللقرن )الفرتة من 2001 

وحتى 2020(.

ومتثل اأ�سوات اجلمهور ن�سبة 40% من النتيجة 

النهائية، حيث ي�س���ارك اأع�ساء جلنة التحكيم 

يف من���ح اأ�س���واتهم للفائزي���ن يف كل فئ���ة، 

ومتث���ل اختيارات جلنة التحكيم 60% من وزن 

الت�سويت وحتديد النتيجة النهائية للفائزين 

الذين �س���يتم تكرميهم يف دبي ب�س���كل مبا�رس 

وبح�سورهم اإىل احلفل، وبالتايل فاإن القائمة 

احلالي���ة متثل اختيار اجلمهور وقد ت�س���هدت 

تغي���ريات يف الرتتيب واأ�س���ماء الفائزين بعد 

ح�ساب نتيجة ت�سويت اأع�ساء جلنة التحكيم 

الدولية.

 وت�س���در كر�س���تيانو رونالدو جن���م منتخب 

الربتغال ونادي يوفنتو����س قائمتني مهمتني 

هم���ا لعب العام 2020 ولعب القرن ح�س���ب 

اختي���ار اجلمه���ور، حيث ت�س���در قائمة لعب 

العام 2020 بن�س���بة 42% من الأ�سوات مقابل 

38% للبولن���دي روبرت ليفاندوفي�س���كي جنم 

بايرن ميونيخ وبطل اأوروبا، ثم 20% ملي�س���ي 

جن بر�س���لونة ومنتخب الأرجنتني، كما ت�سدر 

كر�س���تيانو رونالدو قائمة لعب القرن )الفرتة 

من 2001 وحتى 2020( بن�سبة 38% يف حني 

ح�س���ل ليونيل مي�سي على 24% من الأ�سوات 

فيما ح�س���ل جنم م�رس والعرب حممد �سالح 

على ن�س���بة 23% و النجم الربازيلي ال�س���ابق 

رونالدينيو على ن�سبة %14.

وت�س���در باي���رن ميونيخ قائمة اأف�س���ل نادي 

للعام 2020 بن�س���بة 44% من الأ�س���وات يف 

حني ح�س���ل ليفربول على ن�سبة 33% وريال 

مدريد على ن�سبة %23.

لك���ن ريال مدريد ت�س���در قائمة ن���ادي القرن 

بن�س���بة 36%، وحل الأهل���ي امل�رسي باملركز 

الثاين بن�س���بة 32% ، يليه بر�سلونة باملركز 

الثالث بن�سبة 18% ثم بايرن ميونيخ الأملاين 

بن�س���بة 14% من اأ�س���وات اجلمهور، بانتظار 

نتيجة ت�سويت جلنة التحكيم.

وت�س���در الأملاين يورجن كلوب مدرب ليفربول 

اختي���ارات اجلمهور للف���وز بلقب مدرب العام 

بن�س���بة 49%، متقدما على مواطنه هانز ديرت 

فليك م���درب بايرن ميونيخ بطل اخلما�س���ية 

املحلي���ة والأوروبية الذي ح�س���ل على %46، 

فيما نال املدرب الإيطايل جا�س���ربيني مدرب 

اتالنتا ن�سبة 5% من الأ�سوات.

وتق���دم ال�س���باين بي���ب جواردي���ول املدرب 

ال�س���ابق لرب�س���لون وبايرن ميونيخ واملدرب 

احلايل ملان�س�سرت �سيتي يف �سدارة فئة مدرب 

القرن )الفرتة من 2001 وحتى 2020( بن�سبة 

34%، يليه النجم الفرن�س���ي زين الدين زيدان 

بن�سبة 30%، ثم الأ�سكتلندي اليك�س فريج�سون 

املدرب الأ�س���طوري لنادي مان�س�س���رت يونايتد 

بن�سبة 27%، واأخريا الربتغايل جوزيه مورينيو 

بن�سبة %8.

الجمهور يختار المر�سحين لجائزة »دبي جلوب �سوكر« والنتيجة النهائية يوم 27 دي�سمبر 

اأبوظبي ــ  وام:
 

عقدت اللجنة الفنية بالحتاد العربي 

للريا�س���ة اجلامعية برئا�س���ة عبد 

العزيز تخربت الكاتب العام للجامعة 

امللكية املغربية للريا�سة اجلامعية 

ورئي�س اللجن���ة اجتماعها الأول عرب 

تقنية الت�سال املرئي عن بعد.

وناق�س الجتماع عدة مو�س���وعات 

الفني���ة  اللجن���ة  بعم���ل  تتعل���ق 

بالحت���اد وكيفي���ة النهو����س بها 

لتواكب مثيالتها يف الدول املتقدمة 

يف جمال الريا�س���ة اجلامعية على 

م�ستوى العامل.

ووافقت اللجنة على ت�سمية كل من 

الدكتور ه�س���ام اجليو�سي من م�رس 

والدكتور ها�س���م عي�سى من العراق 

نائب���ني لرئي����س اللجن���ة ونا�رس 

اخلوالدة من الأردن مقررا للجنة.

واتخ���ذ الجتم���اع عدة تو�س���يات 

للعر����س عل���ى املكت���ب التنفيذي 

لالحتاد لتخاذ القرارات املنا�س���بة 

ب�س���اأنها منها ح�رس اأع���داد الطلبة 

امل�ساركني يف اأن�سطة الحتاد العربي 

الح�س���ائيات  املختلف���ة لإج���راء 

وتنظيم  امل�ساركني  باأعداد  اخلا�سة 

بطولة للبلي���اردو لطلبة اجلامعات 

العربية خالل عام 2021 وت�سنيف 

ثالث���ة  اىل  الريا�س���ة  اللع���اب 

م�ستويات هي العاب ريا�سية بدون 

احتكاك والعاب ريا�س���ية متو�سطة 

الحت���كاك و العاب ريا�س���ية ذات 

احتكاك مبا����رس "العاب الدفاع عن 

النف�س".

كما اأو�ست اللجنة بعمل دليل �سحي 

يت���م اتباعه يف تنظي���م الفعاليات 

املختلف���ة لالحتاد العربي ب�س���بب 

واأكدت على وجوب  جائحة كورونا 

اأن يحم���ل الطال���ب جن�س���ية بلده 

لل�س���ماح له امل�ساركة يف فعاليات 

الحتاد العربي املختلفة.

واأو�س���ت كذل���ك بالتع���اون م���ع 

جلنة ريا�س���ة امل���راأة لإقامة دورة 

اأوليمبي���ة عربية  األعاب ريا�س���ية 

خا�س���ة باألعاب البنات كما اأو�ست 

بالتن�س���يق م���ع جلن���ة التعلي���م 

والتطوير با�ستحداث جائزة لأح�سن 

بحث علم���ي يف جمال الريا�س���ة 

اجلامعية العربية وكذلك التن�س���يق 

م���ع جلنة التعلي���م والتطوير لعقد 

دورات تدريبي���ة للمدربني والكوادر 

الإداري���ة واحل���كام كل يف جم���ال 

تخ�س�س���ه وعقد ندوات علمية فنية 

تخ�س�سية على هام�س البطولت.

اللجنة الفنية بالتحاد العربي للريا�سة الجامعية 

تعقد اجتماعها الأول

اتحاد الكاراتيه يعتمد جدول م�سابقات 

المو�سم الريا�سي »2020 - 2021«

منتخب الإمارات للجودو  يوا�صل اإعداده في انطاليا 

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط يعزي في وفاة رئي�سة اتحاد �سطرنج باك�ستان
اأبوظبي-الوحدة:

اأر�س���ل ال�سيخ �س���لطان بن خليفة بن �سخبوط اآل 

نهيان رئي�س الحتاد الأ�س���يوي لل�سطرجن ، برقية 

عزاء وموا�ساة اإىل رئي�س الربملان ووزيرة ال�سباب 

والريا�سة ورئي�س اللجنة الأوملبية يف باك�ستان 

مبنا�س���بة وف���اة كلث���وم بروين ع�س���و الربملان 

الباك�ستاين رئي�سة جلنة ال�سباب والريا�سة رئي�سة 

احتاد باك�ستان لل�سطرجن وذلك بعد حياة حافلة 

بالعطاء والتميز يف جمالت ال�س���باب والريا�سة 

وال�سطرجن والعمل الربملاين يف باك�ستان.  

واأكد ال�س���يخ �س���لطان بن خليفة بن �سخبوط اآل 

نهيان يف برقيته على ت�س���امن الحتاد الأ�سيوي 

لل�س���طرجن م���ع اأ����رسة الفقيدة وتق���دمي خال�س 

التعازي واملوا�س���اة لهم واإىل الحتاد الباك�ستاين 

واأ����رسة ال�س���طرجن الأ�س���يوي لوفاة اأح���د اأعالم 

ال�س���طرجن القاري التي قدمت الكث���ري للعبة يف 

القارة ال�سفراء ويف باك�ستان .

اجلدير بالذكر اأن الحتاد ال�س���يوي لل�سطرجن قد 

�س���بق له تك���رمي الفقيدة الراحل���ة  قبل عام عن 

جممل اأعمالها وجهوده���ا للنهو�س باللعبة يف 

باك�ستان

كما اأر�سل ه�سام علي الطاهر الأمني العام لالحتاد 

الأ�س���يوي لل�سطرجن برقية عزاء مماثلة اإىل الأمني 

العام للجنة الأوملبية الباك�ستانية والأمني العام 

لحتاد باك�ستان لل�سطرجن 



    

 روت العرو�س البالغ���ة من العمر30 

عامًا، بات���ي اآن، اأن اأ�صدق���اء زوجها 

ت�صببوا يف اإ�صابته���ا باإنهيار ع�صبي 

بع���د اإنته���اء حفل الزف���اف ب�ساعات 

ب�سبب مقلب �سخي���ف دبروه لزوجها 

على �سبيل املزاح.

وقال���ت ال�ساب���ة اأن زوجه���ا اأ�سي���ب 

ب�سدم���ة ح���ادة يف �سب���اح اأول يوم 

زفاف بع���د اأن قام بفتح هدية اأر�سلها 

له اأح���د اأ�سدقائه املقرب���ن، فاأ�سيب 

بالإغماء يف احلال و مل تفهم العرو�س 

ما حدث اإل حينم���ا متكن الأطباء من 

اإ�سعافه يف امل�ست�سف���ى بعد اأن دخل 

غرفة العناية املرك���زة ب�سبب احلالة 

ال�سيئة الت���ي كان عليها حينما و�سل 

اإىل امل�ست�سفى.

وقال العري�س ال�ساب حينما ا�ستيقظ و 

ب���داأ ي�ستعيد تركيزه، ان اأحد اأ�سدقائه 

اأر�س���ل ل���ه ر�سالة تفيد ب���اأن �سيارته 

اجلدي���دة التي لطامل���ا انتظر �رشاءها 

مت ته�سيمه���ا يف ح���ادث �سري بعد اأن 

ا�ستعارها �سديقه.

 اأعلن���ت منظمة ال�رشط���ة اجلنائية 

تر�صد  اإنه���ا  "الإنرتبول"  الدولي���ة 

جرائم مرتبطة باجلائحة.

وقال الأمن العام للإنرتبول، يورجن 

�ست���وك، يف ت�رشيح���ات ل�سحيفة 

الأملاني���ة  "فريت�سافت�سفوخ���ه" 
الإ�سبوعية اإن اجلرمية �ستزداد على 

نحو كبري مع بدء حملت التطعيم.

القرا�سن���ة  اأن  �ست���وك  واأو�س���ح 

ن�ساطه���م  يكثف���ون  الإلكرتوني���ن 

الإجرام���ي حالي���ا عل���ى املكاتب 

البحثية  واملوؤ�س�سات  واملخت���رات 

وامل�ست�سفيات امل�ساركة يف معاجلة 

الأزمة.

وقال �ست���وك، الذي �سغ���ل من قبل 

الحتادي  املكت���ب  رئي�س  من�س���ب 

اأملاني���ا:  اجلنائي���ة يف  لل�رشط���ة 

"اللقاح هو الذه���ب ال�سائل ]لعام[ 
."2021

�رشق���ات  "�سن�سه���د  واأ�س���اف: 

واقتحامات ومداهمات على و�سائل 

الف�ساد  اللقاح���ات، و�سيتف�سى  نقل 

يف العدي���د م���ن الأماكن م���ن اأجل 

الو�س���ول اإىل امل���واد القيمة ب�سكل 

اأ�رشع".

ويبلغ عدد اأع�س���اء الإنرتبول 194 

دولة، وه���ي اأهم منظمة �رشطية يف 

العامل.

الإنرتبول يحذر من »جرائم اجلائحة« 
مع بدء التطعيم

نقل عري�س للعناية املركزة ب�سبب 

مزحة من اأ�سدقائه

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

 Jilong Castle Country Clubمت بناء ما ي�سم���ى

 ،Jilongbao فى ع���ام 2011، ويعرف اأي�سًا با�س���م منتجع

وهو اأح���د اأكرث امل�ساهد اإثارة للإعج���اب، ولكنها غري عادية يف 

جميع اأنحاء ال�سن، فاملوقع والهتمام بالتفا�سيل واجل�رش الذي 

يربطها بالر الرئي�سي مذهل.

لكن من ناحية اأخرى، يبدو املنتجع ال�سيني وكاأنه �سيء تتوقع 

اأن جت���ده يف بلد اأوروب���ي مثل اأملانيا اأو فرن�س���ا، حيث ل تزال 

قلع القرون الو�سطى موجودة بالفعل، وعلى الرغم من اأن افتتان 

ال�سن بالقلع والهند�سة املعمارية الأوروبية ب�سكل عام معروف 

جيداً، اإل اأنها ل تزال متثل عامل جذب �سياحيًا غري عادي.

قام���ت اإمراأة يف مدينة حلب ال�سوري���ة بقتل زوجها عر د�س 

ال�س���م يف فنجان قهوته بعد روؤيتها حمادثة على جواله عر 

برنامج “وات�ساآب” بينه وبن فتاة.

وبعد قيامها باإح�سار فنج���ان قهوة م�سموم لزوجها خرجت 

م���ن املنزل بعد اإقفال باب الغرف عليه، م�سرياً اإىل اأَنّ نداءات 

ا�ستغاثة الرجل مل تقنع الزوجة بفتح الباب واإ�سعاف زوجها 

اإىل امل�سفى اإىل اأن فارق احلياة.

وقال م�سدر من احل���ي: اإَنّ الزوجة هربت بعد قتل زوجها من 

احلي ب�سكل كامل.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae
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منتجع يف ال�سني ي�سبه قالع احلكايا 

والروايات

اأعلن���ت �رشكة “مايكرو�سوف���ت” الأمريكية عن حتديث 

جديد لتطبي���ق “�سكايب” وال���ذي كان يحمل تقنيات 

جديدة كلي���ًا، هي و�سعية “معًا”، والتي باتت متوفرة 

عل���ى خمتل���ف املن�سات الت���ي يعمل عليه���ا تطبيق 

“�سكايب” �سواء على �سطح املكتب اأو الهواتف الذكية.
وتقدم و�سعية “معًا” اإمكانية جعل جميع امل�ساركن 

يف الجتماع املرئ���ي مثًل اأو اللقاء الأ�رشي، موجودين 

يف نف�س امل�ساحة امل�سرتكة فعليًا، حتى اأنهم ي�سعرون 

كما لو اأنهم يجل�سون مع بع�سهم البع�س ول يتحدثون 

من على بعد.

كما قدمت “مايكرو�سوفت” يف حتديث “�سكايب” عدداً 

من املي���زات الأخرى، مثل املزيد من اخللفيات والفئات 

املح���ددة �سابقًا، ت�سهي���ل اإ�سافة جه���ات ات�سال اإىل 

املكاملات اجلماعية.

ونق���ل التقرير ع���ن م�س���وؤويل “مايكرو�سوفت” قولهم: 

“تلك التقنية �ست�ساعد على تخفيف اإجهاد الجتماعات 
الفرتا�سية، ويجعل الجتماعات تبدو اأكرث واقعية”.

»مايكرو�سوفت« تطلق حتديثا 

جديدا لتطبيق »�سكايب«
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ب�سبب حمادثة وات�ساآب.. �سيدة 

تقتل زوجها 

اأنثى  ب�سكل ماأ�س���اوي، مل تنجو 

اأ�سد تدعى “زوري” خلل عملية 

الولدة، يف حن جنا �سبلن فقط 

من اأ�سل اأربعة.

وبح�س���ب �سحيفة ديلي ميل، يف 

ال�سه���ر املا�س���ي، خ�سعت اأنثى 

الأ�س���د “زوري” للموج���ات فوق 

ال�سوتية وه���ي م�ستيقظة متامًا، 

وكان املوظف���ون �سع���داء لروؤية 

الأ�سبال ال�سغ���رية بداخلها ،لكن 

كل �سيء �سار ب�سكل خاطئ اأثناء 

اإجناب زوري لأ�سبالها.

وكان اثنان م���ن الأ�سبال قد ولدا 

بالفع���ل ب�سح���ة جي���دة بعدما 

بالفعل،فيما  مي���ت  ثال���ث  ظهر 

مات ال�سبل الراب���ع اأي�سًا بداخل 

رحم الأم ليمزقه اأثناء املخا�س، 

ويت�سبب يف موتها.

وقد اأقامت حديقة للحياة الرية، 

حداداً بعد فقدان اأنثى الأ�سد.

�رشك���ة  تتج���ه 

 " ف���ت �سو و يكر ما "
ج���ذري  تغي���ري  اإىل 

الت���ي  الطريق���ة  يف 

نفتح به���ا حوا�سيبنا 

خلل  من  وهواتفن���ا، 

مروري���ة،  كلم���ات 

لأج���ل احلف���اظ على 

واخل�سو�سية  ال�رشية 

�رشك���ة  وحتدث���ت 

"مايكرو�سوفت"، موؤخرا، عن م�ستقبل 
من دون كلم���ات مرورية، معربة عن 

اأملها يف بلوغ ه���ذا الأمر خلل �سنة 

2021 التي �ستحل بعد اأيام.

و�رشح���ت ال�رشك���ة، اأنه���ا تتجه اإىل 

اإحداث ه���ذا التغيري، نظرا اإىل حوادث 

الخرتاق الكثرية التي تتم عن طريق 

الكلمات املرورية. و�رشحت اأن 80 يف 

املئة من الهجمات ال�سيرانية جتري 

عن طري���ق الكلم���ات املرورية، فيما 

ي�سل عدد 250 �رشكة كل يوم لعملية 

قر�سنة. وتق���ول "مايكرو�سوفت" اإنها 

اأرادت اأن جت���د حل له���ذه املع�سلة، 

بينم���ا يتزايد القل���ق ب�سكل كبري يف 

العامل اإزاء الهجمات الإلكرتونية.ويف 

نوفمر 2019، مت الك�سف عن رقم مهم، 

وه���و اأن اأكرث من 100 مليون �سخ�س 

يعتمدون على طرق دخول اإلكرتونية 

دون كلمات م���رور، يف كل �سهر ويف 

مايو 2020، ارتف���ع هذا العدد لي�سل 

اإىل 150 مليون �سخ�س .

عامل بال »Passwords«.. مايكرو�سوفت 

تك�سف خطة 2021

تعد اأول حال���ة ولدة تبن فيها اإ�سابة تواأمن 

حديثي الولدة بالفريو�س امل�ستجد يف بريطانيا 

واأ�سبح من ال�رشوري اتخاذ املزيد من الإجراءات 

الحرتازية اخلا�سة بحماية الأطفال.

وحتكي والدتهما باأن الأمر كان “مرعبًا” عندما 

اأخرها الأطباء عن اإ�سابته���ا بفريو�س كورونا 

امل�ستج���د قبل اأيام فقط م���ن ولدة ال�سغريتن 

كينا ولي�سا. لقد ُولدا قبل 10 اأ�سابيع من موعد 

ولدتهم���ا الأ�سلي يف 3 يولي���و، بوزن 3 اأرطال 

فقط، وقد كانتا اأول طفلتن يف بريطانيا تولدان 

م�سابتن بفريو�س كورون���ا املنتقل اإليهما من 

والدتهما.

وبعد ق�ساء �ست���ة اأ�سابيع يف م�ست�سفى وي�ست 

كمرلند يف وايتهيفن ب� كمريا، حتت املراقبة 

والع���لج، �سم���ح لهما الأطباء اأخ���رياً مبغادرة 

امل�ست�سف���ى م���ع والديهما بع���د �سفائهما من 

الفريو�س.

نهاية ماأ�ساوية لأنثى اأ�سد

ولدة اأول تواأم م�ساب بـكورونا يف بريطانيا

اأ�سوات الطيور لها تاأثري 

مفيد على رفاهية الإن�سان
اأ�سار باحثون اإىل اأن تاأثري اأ�سوات الطيور يف حت�سن 

املزاج يكون فعاًل حتى عند ال�ستماع اإىل الت�سجيل 

من خلل مكرات ال�سوت، فاأ�سوات الطيور لها تاأثري 

مفيد على رفاهية الإن�سان.

فالطيور ت�ستخدم “الغناء” لتحديد اأرا�سيها والدفاع 

عنها، ولك���ن �سوتها يحتوي على ت���رددات تر�سي 

الأذن الب�رشي���ة وحتفز مناطق الدماغ امل�سوؤولة عن 

املتعة.

واأجرى الباحثون حمادثات م���ع العديد من املارة 

يف منطق���ة امل�سي يف ال�سارع و�سغلوا ب�سكل دوري 

ت�سجيلت خمتلفة لأغاين الع�سافري. ومتت ملحظة 

حت�س���ن يف رفاهية املجموعات الت���ي �سارت على 

�سوت غناء الع�سافري، ومعظمها مل ت�ستِك حتى من 

اأنها كانت ت�ستمع اإىل الت�سجيل.

قتلت وكالة اإدارة الف�س���اء والطريان الأمريكية "نا�صا" 27 

قردا يف مركز بحثي خلل يوم واحد يف عام 2019، بح�سب 

ما ك�سفت �سحيفة "الغارديان" الريطانية، الثلثاء.

واأثار هذا الك�سف موجة غ�سب بن اأن�سار الرفق باحليوان، 

خا�س���ة اأن "نا�صا" ق���ررت قتل الق���ردة "باملوت الرحيم" 

عو�سا عن نقلها اإىل حممية طبيعية.

وق���ال اأ�ستاذ اأخلقيات احليوانات يف جامعة نيو مك�سيكو 

الأمريكية، جو غلوك، اإن ه���ذه احليوانات كانت تعاين من 

النعدام الأخلقي املتاأ�سل يف احلياة املخرية.

واأ�س���اف جلوك: "يب���دو ان القردة مل 

تعتر جديرة بفر�سة العي�س يف ماأوى 

ول حتى حماولة ذلك"، م�سرياً اإىل اأن 

عمليات القتل "عار على امل�سوؤولن".

وو�سل الأمر اإىل الكونغر�س الأمريكي، 

حي���ث طالب���ت النائب���ة يف جمل�س 

الن���واب، كاثل���ن راي�س، مدي���ر وكالة 

نا�سا، جيم بريدن�ستاي���ن بتقدمي تف�سري 

لعمليات القتل.

عا�سفة ثلجية تطمر بلدة يابانية حتت مرتين 

من الثلوج
هطلت الثل���وج الكثيفة على مقاطعة 

نيغات���ا �سمال الياب���ان يوم اخلمي�س 

وغطى الطرق���ات والبي���وت ثوب من 

الثلج نا�سع البيا�س.

 وُتظه���ر اللقط���ات اجلوي���ة �سكان���ا 

حملين يحاولون تنظيف �سوارع قرية 

ي���وزاوا، حيث انقطع���ت الكهرباء عن 

اآلف املنازل يف املناطق املت�رشرة.

وُيتوق���ع هطول مزيد من الثلوج خلل 

نهاي���ة الأ�سب���وع الق���ادم، يف ح���ن 

تنتظر مقاطعة نيغاتا ومنطقة كانتو 

ال�سمالية 80 �سم اإ�سافية من الثلوج. 

ُيذكر اأن ارتفاع الثلوج يف قرية يوزاوا 

بل���غ 1.8 م���رتا يوم اخلمي����س، وهو 

رق���م قيا�سي يف القرية وفق ما ذكرته 

و�سائل اإعلمية. 

تقرير يك�سف ما فعلته »نا�سا« بالقردة
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