
�لجز�ئر-)د ب �أ(:

قال���ت الرئا�س���ة اجلزائري���ة اأن الرئي�س عبد 

�ملجيد تبون، توجه �م����س �لأحد، �إىل �أملانيا 

لعالج م�ساعفات يف قدمه �إثر �إ�سابته �سابقا 

بفريو����س كورونا �مل�ستج���د �مل�سبب ملر�س 

كوفيد-19.

و�أو�سح���ت �لرئا�س���ة يف بي���ان ن�رشته يف 

�سفحتها على في�سبوك �أن "عالج �مل�ساعفات 

كان مربجما قبل ع���ودة �لرئي�س من �أملانيا، 

لك���ن �لتز�ماته د�خل �لوطن حالت دون ذلك" 

،م�سرية �إىل �أن �إ�سابة �لرئي�س يف قدمه لي�ست 

حالة م�ستعجلة.

�أبوظبي-�لوحدة:

تب���د�أ وز�رة �لرتبية و�لتعليم تطبيق �لتعلم 

�لو�قع���ي �ملدر�سي لطلبة �حللق���ة �لثالثة 

) �ل�سف���وف من تا�سع وحت���ى �لثاين ع�رش( 

بتاريخ 17 يناي���ر 2021 ، وفق خطة عمل 

للتع���ايف و�لعودة �لآمن���ة للمد�ر�س خالل 

�لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �لأكادميي 

2020 – 2021 ، و�نبثق���ت �خلط���ة ع���ن 

در��سة للو�ق���ع �ل�سحي، وتو�سيات �جلهات 

�ملخت�س���ة، ورغب���ات �أولياء �أم���ور �لطلبة 

باعتبارهم �رشكاء �أ�سا�سيني يف �خلطة.

وحددت �ل���وز�رة دو�م �لطلبة بن�سبة %50 

عل���ى �أن يت���م  در��س���ة ومر�قب���ة  وتقييم 

�لأو�ساع �ل�سحي���ة �أ�سبوعيا لتخاذ �لقر�ر 

�ملنا�سب ب���دو�م بقية �حللق���ات �لدر��سية 

�لأخرى.

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

دبي-و�م:

 �أطلق بنك �لإمار�ت دبي �لوطني خدمة ل تالم�سية للتحقق من 

�لأور�ق �لثبوتية للعمالء �جلدد با�ستخد�م تقنية �لت�سال قريب 

املدى »NFC« �لالتالم�سية وذلك عند قيامهم بفتح ح�سابات 

م�رشفية جدي���دة با�ستخد�م تطبيق �خلدم���ات �مل�رشفية عرب 

�لهاتف �ملتحرك. وميكن �لآن للمقيمني �لذين يتقا�سون �لرو�تب 

و�لر�غبني بفتح ح�ساب م�رشيف جديد من خالل تطبيق �خلدمات 

�مل�رشفية عرب �لهاتف �ملتحرك و�سع هويتهم �لإمار�تية وجو�ز 

�سفرهم �لإلكرتوين حتت �لهاتف للتحقق منها ..

ويق���وم حل »ترو �آي دي« من بنك �لإم���ار�ت دبي �لوطني عرب 

تقنية �لت�سال قري���ب �ملدى بقر�ءة �ملعلوم���ات من �ل�رش�ئح 

�ملدجم���ة يف �لوثائق �لر�سمي���ة و��ستخ���ر�ج �لبيانات وملء 

�ملعلومات �ل�رشورية يف طلب فتح �حل�ساب �لرقمي ..

درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�ضالة �أبوظبي 10/24 دبي 13/25 �ل�سارقة 08/26 عجمان 25 /10 �أم �لقيوين 24 /08 ر�أ�س �خليمة 25 /07 �لفجرية 23 /12 �لعني 09/24 ليو� 09/23  �ل�سلع 14/22    �لفجر 5.47 �لظهر 12.33   �لع�رش 3.33  �ملغرب 5.56 �لع�ساء 7.13

عمان-) د ب �أ(:

 �أعل���ن وزي���ر �ل�سح���ة �لأردين نذي���ر 

عبي���د�ت �م�س �لأحد تنفي���ذ �لربنامج 

�لوطن���ي للتطعيم �سد كورونا بدء�ً من 

�لأربعاء �ملقبل .

ونقل���ت وكالة �لأنب���اء �لأردنية ) برت�( 

�م����س عن  عبيد�ت  قول���ه  �إن و�سول 

�لدفعة �لأوىل م���ن لقاح فايزر �سيكون 

�ليوم �لثن���ني و�ست�سل باقي �لدفعات 

تباعًا.

�للقاحات �ملتعاقد  �أن كمي���ة  و�أ�ساف 

عليه���ا تكفي ل���� 20 % م���ن �ل�سكان 

و�سيتم زيادتها كلما دعت �حلاجة.

�لأردن يبد�أ حملة 
�لتطعيم �ضد كورونا 

�لأربعاء �لمقبل

»طالع �ص4«
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بغد�د-)د ب �أ(:

 �أفادت م�سادر طبية و�أمنية عر�قية 

و�سهود عيان �م����س �لأحد باأن �أحد 

قتل  �لعر�قي���ة  �ل�رشط���ة  عنا����رش 

و�أ�سي���ب 45 متظاه���ر� يف موج���ة 

خلفية  عل���ى  جديدة  �أحتجاج���ات 

�أعتقال عدد م���ن �ملتظاهرين و�سط 

مدين���ة �لنا�رشية مركز حمافظة ذي 

قار/ 375كم جنوبي بغد�د/.

�أو�سح���ت �مل�سادر لوكال���ة �لأنباء 

�أن �لع����رش�ت  �أ(  �لأملاني���ة ) د. ب. 

يف  جتمع���و�  �ملتظاهري���ن  م���ن 

�ساح���ة �حلبوب���ي و�س���ط مدين���ة 

�لنا�رشية وقام���و� باإحر�ق �لإطار�ت 

للمطالب���ة باأطالق ����رش�ح عدد من 

�ملتظاهري���ن �ملعتقل���ني كما قامو� 

�لر�ب���ط بني مدينتي  بقطع �لطريق 

وج���رت  و�جلباي����س  �لنا�رشي���ة 

م�سادمات بني �ملتظاهرين و�لقو�ت 

�لأمني���ة مما ت�سب���ب مبقتل �رشطي 

�كتظت بهم  45متظاه���ر�  و�أ�ساب���ة 

�مل�س��ت�سفيات.

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

مقتل �ضرطي عر�قي و�إ�ضابة 45 متظاهرً� 
في �لنا�ضرية

فاطمة بنت مبارك تفتتح المنتدى الفترا�ضي الأول 
بين الإمارات وال�ضعودية

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون 
رئي�س اإندوني�ضيا في �ضحايا حادث الطائرة  

اأبوظبي-وام:

 �فتتح���ت �سم���و �ل�سيخة فاطمة 

�لحتاد  رئي�س���ة  مب���ارك  بن���ت 

�لن�سائي �لع���ام رئي�سة �ملجل�س 

و�لطفول���ة  لالأموم���ة  �لأعل���ى 

�لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 

�لأ�رشية "�أم �لإمار�ت"، �م�س �لحد 

�لفرت��سي  �ملنت���دى  فعالي���ات 

�لأول بني دولة �لإمار�ت �لعربية 

�لعربي���ة  و�ململك���ة  �ملتح���دة 

�ل�سعودي���ة، �لذي يق���ام برعاية 

كرمية من �سموها بعنو�ن "�أ�رشة 

�آمن���ة جمتمع �آمن" وي�ستمر ملدة 

يومني بتنظي���م �لحتاد �لن�سائي 

�لع���ام وبالتعاون م���ع جمل�س 

�سوؤون �لأ�رشة �ل�سعودي وجمل�س 

�لتن�سيق �ل�سعودي �لإمار�تي.

اأبوظبي-وام:

 بع���ث �ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

برقية  �هلل«  �لدول���ة »حفظ���ه 

تعزي���ة �إىل فخام���ة �لرئي����س 

رئي�س جمهورية  ويدودو  جوكو 

�إندوني�سي���ا يف �سحايا حادث 

حتط���م طائ���رة ركاب �سم���ال 

�لعا�سمة »جاكرتا«.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 

رئي����س �لدول���ة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« 

و�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد 

ب���ن ز�ي���د �آل نهي���ان ويل عهد 

�أبوظب���ي نائب �لقائ���د �لأعلى 

للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تعزية 

�لرئي�س  فخام���ة  �إىل  مماثلتني 

جوكو ويدودو.

اأبوظبي-وكاالت:

قال وزير �لدولة �لإمار�تي لل�سوؤون �خلارجية، �أنور قرقا�س، 

يف ت�رشيحات خا�سة ل�"�سكاي نيوز عربية"، �إن قمة �لُعال 

�أنهت �خلالف مع قطر، موؤك���د� �حلاجة يف �لوقت نف�سه �إىل 

خطو�ت بن���اء �لثقة، كما �أ�سار �إىل �أن���ه ينبغي على تركيا 

�إع���ادة �لنظ���ر يف عالقتها م���ع تنظيم �لإخ���و�ن لتح�سني 

عالقاتها مع �لدول �لعربية.

و�رشح قرقا�س يف حديث �إىل برنامج )مع جيز�ل(: "�نتهينا 

من �خلالف. و�لإمار�ت من خالل �إعالن �لُعال ومن خالل �لثقة 

يف قيادة �ل�سعودية لهذ� �مللف �أنهت هذ� �خلالف". 

وتابع: "�عتق���د �أن هناك حاجة ملخاطب���ة عو�طف �لنا�س 

وعقولهم.

اأبوظبي-وام:

 متا�سي���ا م���ع خط���ة وز�رة �ل�سح���ة 

ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 

�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف 

�مل�ساب���ة  �حل���الت  �ملبك���ر وح����رش 

بفريو�س كورونا �مل�ستجد »كوفيد-19« 

و�ملخالطني لهم وعزلهم، �أعلنت �لوز�رة 

عن �إجر�ء 171،951 فح�سا جديد� خالل 

�ل�ساع���ات �ل� 24 �ملا�سي���ة على فئات 

خمتلفة يف �ملجتم���ع با�ستخد�م �أف�سل 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

 و�ساه���م تكثي���ف �إج���ر�ء�ت �لتق�س���ي 

و�لفح����س وتو�سيع نط���اق �لفحو�سات 

على م�ست���وى �لدول���ة يف �لك�سف عن 

2،876 حال���ة �إ�سابة جدي���دة بفريو�س 

كورونا �مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، 

وجميعه���ا ح���الت م�ستق���رة وتخ�سع 

للرعاية �ل�سحي���ة �لالزمة، وبذلك يبلغ 

جمم���وع �حلالت �مل�سجل���ة 230،578 

حالة.

كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 6 م�سابني 

نتيج���ة تد�عي���ات �لإ�ساب���ة بفريو�س 

كورون���ا �مل�ستج���د، وبذل���ك يبلغ عدد 

�لوفيات يف �لدولة 708 حالت.

�لأحد �لمقبل عودة طلبة �لمرحلة �لثانوية 
للتعليم �لمبا�ضر في �لمد�ر�س

قرقـا�س: �لُعال �أنهـت �لخالف.. »التربية« ت�سترط اأال يتجاوز اإ�سغال المدر�سة %50
وهناك حاجة لخطو�ت بناء �لثقة

»�ل�ضحة«: تعافي 2,454 من كورونا وت�ضجيل 
2,876 �إ�ضابة و6 وفيات

رام الله-)د ب �أ(:

 بد�أت جلن���ة �لنتخابات �ملركزية 

�لفل�سطينية �م�س �لأحد �جتماعاتها 

�أول  �ل�ستعد�د�ت لإج���ر�ء  لبح���ث 

�نتخابات فل�سطينية عامة منذ عام 

.2006

وذك���ر بي���ان �س���ادر ع���ن جلنة 

�لنتخاب���ات �ملركزي���ة �أنها عقدت 

برئا�س���ة رئي�سه���ا حن���ا نا����رش 

�جتماعًا يف ر�م �هلل وعرب �لنرتنت 

مع �أع�سائها يف غ���زة، لبحث �آخر 

بالنتخابات  �ملتعلقة  �مل�ستجد�ت 

�لعام���ة �لت�رشيعي���ة و�لرئا�سي���ة 

�ملزمعة.

وبح�سب �لبي���ان �أطلع نا�رش خالل 

�لجتم���اع �أع�س���اء �للجن���ة على 

�لفل�سطيني  بالرئي�س  لقائه  نتائج 

حممود عبا�س م�ساء �ل�سبت “�لذي 

جرى خالل���ه �لتباحث يف مو�عيد 

�لنتخابات”.

و�أو�س���ح �لبي���ان �أن �للجنة قدمت 

لتو�ريخ  مقرتحات  �لجتماع  خالل 

حمددة، مبينًا باأنها حتتاج �إىل 120 

يوم���ا من تاريخ �س���دور �ملر�سوم، 

�لقانونية  للم���دد  وفق���ًا  لإجر�ئها 

�لتي ن�س عليها قانون �لنتخابات 

�لعامة، و�عتبار�ت �ل�سالمة �لعامة 

�سمن جائحة كورونا.

�لفل�ضطينيون ي�ضتعدون 
لإجر�ء �أول �نتخابات 
عامة منذ 2006

�لرئي�س �لجز�ئري يعود �إلى �ألمانيا 
لعالج م�ضاعفات كورونا

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

وا�سنطن-)د ب �أ(:

 �أبلغت رئي�سة جمل�س �لنو�ب �لأمريكي، 

نان�سي بيلو�سي، �مل�رشعني ب�"�ل�ستعد�د 

للعودة �إىل و��سنطن" هذ� �لأ�سبوع.

وذكرت وكالة بلومربج �أن دعوة بيلو�سي 

للم�رشع���ني رمبا تدل عل���ى �أنها تدر�س 

�تخاذ �إج���ر�ء�ت تهدف لع���زل �لرئي�س 

�ملنتهي���ة وليته دونالد تر�م���ب �أو �أي 

رد ر�سم���ي �آخر ب�سب���ب ت�سجيع تر�مب 

لأن�ساره على مهاجمة مبنى �لكابيتول.

ومل تذكر بيلو�سي يف ر�سالة �إىل زمالئها 

�أنها تنوي  �لدميقر�طيني ب�سكل �رشي���ح 

�مل�س���ي يف �إجر�ء�ت ع���زل تر�مب �أو �أي 

عملية �أخرى تهدف لإق�سائه من من�سبه 

قب���ل �نتهاء فرتة وليت���ه يف 20 كانون 

ثان/يناي���ر، �إل �أنها �أ�رشت على �أنه لبد 

�أن يتحمل م�سوؤولية ت�رشفاته ب�سكل ما.

»تتمة  �ص8«

بيلو�ضي للم�ضرعين: ��ضتعدو� لإجر�ء ب�ضاأن 
تر�مب هذ� �لأ�ضبوع

القاهرة-)د ب �(:

 ف�سل �جتماع �سد��سي يف حتقيق �نفر�ج ب�ساأن �سد �لنه�سة 

�لثيوب���ي عقد �م����س �لحد عرب تقني���ة �لفيديو مب�ساركة 

م�رش و�ثيوبيا و�ل�سود�ن وتر�أ�سته جنوب �فريقيا ب�سفتها 

�لرئي�س �حلايل للمجل�س �لتنفيذي لالحتاد �لأفريقي .

جاء ذل���ك يف بيان ،��سدره مكتب �ملتح���دث با�سم وز�رة 

�خلارجية �مل�رشي���ة �م�س �لأحد ،ح�سل���ت وكالة �لأنباء 

�لأملانية )د.ب.�أ( على ن�سخة منه.

و�أ�س���اف �لبي���ان » �أكدت م����رش خ���الل �لجتماع على 

��ستعد�دها لالنخر�ط يف مفاو�سات جادة وفعالة من �أجل 

�لتو�سل يف �أ�رشع وقت ممكن �إىل �تفاق قانوين ملزم على 

قو�عد م���لء وت�سغيل �سد �لنه�سة، وذل���ك تنفيذ�ً ملقرر�ت 

�جتماعات هيئة مكتب �لحتاد �لأفريقي �لتي عقدت على 

م�ستوى �لقمة خالل �لأ�سهر �ملا�سية للت�ساور حول ق�سية 

�سد �لنه�سة،

نواك�سوط-)دب ا(:

 �أف���ادت م�سادر ر�سمية يف نو�ك�سوط �أن �لرئي�س �ملوريتاين 

حممد ولد �ل�سيخ �لغزو�ين و�سل ظهر �م�س �لأحد �إىل باري�س 

للم�ساركة يف �لقمة �لعاملية حول �ملناخ ولإجر�ء مباحثات 

مع �لرئي�س �لفرن�سي وم�سوؤويل �لحتاد �لأوروبي حول تدهور 

�لأمني و�لع�سكري يف منطقة �ل�ساحل و�ل�سحر�ء �إثر ت�ساعد 

�لهجمات �سد �لقو�ت �لفرن�سية يف مايل ومقتل �كرث من مئة 

مدين يف �لنيجر جر�ء هجمات من جانب �جلماعات �جلهادية 

. وتلقى �لرئي�س �ملوريت���اين ح�سب نف�س �مل�سدر دعوة من 

�لرئي�س �ميانويل ماكرون للم�ساركة يف �لقمة ولبحث �زمة 

منطقة �ل�ساحل يف ظل خط���ط فرن�سية خلف�س عدد �لقو�ت 

�لفرن�سي���ة �ملنت�رشة يف منطقة لل�ساح���ل �سمن ما يعرف 

ب�»قوة برخان« �لتي حتارب �جلماعات �مل�سلحة �جلهادية.

وترت�أ�س موريتانيا جمموعة دول �ل�ساحل �لتي ت�سم �لنيجر 

ومايل وبوركينافا�سو وت�ساد.

ف�ضل �جتماع �ضود�ني م�ضري �إثيوبي 
ب�ضاأن �ضد �لنه�ضة

موريتانيا ت�ضارك في قمة 
باري�س للمناخ 

االإمارات دبي الوطني يطلق خدمة التالم�سية 

دب���ي-و�م: وّق���ع �حتاد �لإم���ار�ت لكرة �لقدم �م����س �تفاقية 

تعاون مع �لحت���اد �لعر�قي لكرة �لق���دم، وذلك خالل موؤمتر 

�سحفي مبقر �حتاد �لكرة بدبي بح�سور �ل�سيخ ر��سد بن حميد 

�لنعيمي رئي�س جمل����س �إد�رة �حتاد �لكرة، و�إياد بنيان رئ�س 

�لهيئة �لتطبيعية لالحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم.

و�أكد �ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي �أن �حتاد �لإمار�ت ي�سعى 

من خالل توقي���ع �تفاقيات �لتع���اون �إىل تعزيز عالقاته مع 

�لحتاد�ت �لوطنية �لت���ي تدير �للعبة �ل�سعبية، لأن �لعالقات 

�ملتينة تتيح لنا فر�س �ل�ستفادة من �لتجارب وتبادل �خلرب�ت 

يف جميع �ملجالت �لفنية و�لإد�رية و�لتحكيمية وغريها.

اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع 

نظيره العراقي

»تتمة  �ص8«
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øWƒdG QÉÑNCG2

 ÉfhQƒc øe 2454 »aÉ©J: záë°üdG{

äÉ«ah 6h áHÉ°UEG 2^876 π«é°ùJh

 ∫hGóJ á«∏ªY º¶æJ záYGQõ∏d »ÑXƒHCG{

™«ÑdG òaÉæe »a zô°TƒµdG{ ájòZCG

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  

 ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG ó°TGQ

 OÉ°†ŸG ìÉ≤∏dG øe ¤hC’G áYô÷G ,øjƒ«≤dG

 ºàj  …òdG  "19-ó«aƒc"  ÉfhQƒc  ¢ShÒØd

 ádhódG Oƒ¡L QÉWEG ‘ ,ÚàYôL ≈∏Y ¬Áó≤J

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG áëaÉµŸ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ÖFÉf á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG

 ádOÉÑe ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 áæé∏dG  ´ÉªàLG  ,QÉªãà°SÓd

 ácöT  IQGOEG  ¢ù∏éŸ  ájò«ØæàdG

 öüb ‘ ∂dPh ,QÉªãà°SÓd ádOÉÑe

.»ÑXƒHCÉH øWƒdG

 ´ÉªàL’G ∫ÓN ¢ù∏éŸG óªàYGh

 ájƒæ°ùdG á«fGõ«ŸGh πª©dG á£N

 Éªc  ,2021  ΩÉ©d  ácöû∏d

 á«é«JGÎ°S’G ¿höVÉ◊G ¢ûbÉf

 "ádOÉÑe"  ácöûd  ájQÉªãà°S’G

 áLQóŸG  ™«°VGƒŸG  øe  GOóYh

 PÉîJG  ™e  ,∫ÉªYC’G  ∫hóL ≈∏Y

.É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG

 π«¡°S  ‹É©e  ´ÉªàL’G  ö†M

 »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi øH

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  ôjRh

 …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©eh

 ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh

 ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  ¿hó∏N  ‹É©eh

 ájò«ØæàdG  ¿hDƒ°ûdG  RÉ¡L ¢ù«FQ

 ‹É©eh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ±öüe ßaÉfi ó«©°S ó«ª◊GóÑY

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 º«gGôHEG Oƒªfi IOÉ©°Sh ,…õcôŸG

.OƒªëŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

 »ª°SÉ≤dG  óªfi  âæH  ôgGƒL  áî«°ûdG  ƒª°S

 ¿CG  IöSC’G  ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ

 Qƒ£J  ‘  ïjQÉàdG  ÈY  ºgÉ°S  ËôµdG  ¿BGô≤dG

 É¡ª«bh  É¡eƒ∏Y  õjõ©Jh  á«fÉ°ùfE’G  IQÉ°†◊G

 ‘ ÉHÉéjEG  ôKCGh  É¡FÉæHCG  äÉ°SQÉªÃ AÉ≤JQ’Gh

 á«Ø°ù∏ØdGh ájôµØdG ¢SQGóŸG øe ÒãµdG ICÉ°ûf

 IRQÉÑdG äGõéæŸG øe ójó©dG ΩÉeCG ≥jô£dG íàah

 AÉæHCG ≥M øe ¿CG áë°Vƒe .. Ωƒ«dG Égó¡°ûf »àdG

 ¿CGh º¡fBGôbh º¡æjóH GhôîØj ¿CG á«eÓ°SE’G ÉæàeCG

 º¡Yhöûe ∫Éªµà°SGh º¡à°†¡æd IóYÉb √ƒ∏©éj

.…QÉ°†◊G

 ¿BGô≤dG  ™ªéŸ Égƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬ëààaG  …òdG  ËôµdG

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

 Èª°ùjO  ‘ ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ±ô©àdÉH  ÚÑZGô∏d  Gó°ü≤e  ¿ƒµ«d  »°VÉŸG

 ïjQÉJh  ËôµdG  ¿BGô≤dÉH  π°üàj  Ée  πc  ≈∏Y

 π«é°ùàdG hCG ¬¶ØMh ¬©ªL Ö«dÉ°SCGh ¬æjhóJ

 ó«fÉ°SC’ÉH  á«fBGô≤dG  äGRÉLE’G  èeÉfôH  ‘

 å«M º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG ¤EG á∏°üàŸG

 á«fhÎµdE’G  ÇQÉ≤ŸG  ÈY É¡«a ácQÉ°ûŸG  ºàJ

.™ªéŸG ‘ á«ŸÉ©dG

 ËôµdG  ¿BGô≤dG  ™ª›  ¿EG  "  :  Égƒª°S  âdÉbh

 ΩÓ°SE’G  á≤«≤ëH A»°†J Qƒf á©≤H ábQÉ°ûdÉH

 ÖMÉ°U  ¢UôM  ó°ùéjh  ¬dGóàYGh  ¬àMÉª°Sh

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 á«YÉªàL’G  á«°üî°ûdG  AÉæH  ≈∏Y  »ª°SÉ≤dG

 á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  öUÉæ©H  ájÌdGh  áfRGƒàŸG

 ¿BGô≤dG  Ωƒ∏Y  É¡àeó≤e  ‘h áaÉc  á«eÓ°SE’Gh

 ΩGõàdG øe ¬°VôØJ Éeh áëª°ùdG ¬ª«dÉ©Jh ËôµdG

 "á«fÉ°ùfE’Gh á«bÓNC’G äÉ°SQÉªŸGh ∞bGƒŸÉH

 êÉàfEG ‘ äó¡àLG Éª¡e ·C’G ¿CG ¤EG IÒ°ûe ..

 ¢SÉ°SCG ¤EG áLÉëH »¡a É¡àjƒg AÉæHh É¡HQÉŒ

 É¡àaÉ≤ãd  á∏eÉ°T  á«©Lôeh É¡JGõéæŸ ï°SGQ

.É¡JÉgÉŒG É¡«∏Y ¢ùÑà∏Jh É¡≤jôW π°†J ’ ≈àM

 ¥ƒØàj  ËôµdG  ¿BGô≤dG  ™ª› ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 øcÉeC’G  áaÉc  ≈∏Y  ¬àª«bh  ¬à«dÉªL  ‘

 ΩÉ°ùbCG  øe  ¬jƒàëj  ÉŸ  É¡JQGRh  ≥Ñ°S  »àdG

 äÉWƒ£îŸG QófCGh ºgC’ äÉ°Vhô©eh ∞MÉàeh

 øjódÉH  á∏°üdG  äGP  ™£≤dGh  äÉ«æà≤ŸGh

 áÑ©µdG  Iƒ°ùc  πãe  ËôµdG  ¿BGô≤dGh  »eÓ°SE’G

 IÓ°üdG ¬«∏Y óªfi »ÑædG IôéM øe ôFÉà°Sh

 øe áeó≤e Iójôa äÉ«æà≤e ÖfÉL ¤EG ΩÓ°ùdGh

 áªFC’G ô¡°TCG øeh ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘

 äGQÉeE’G  ádhO  äÉæHh  AÉæHCG  Égƒª°S  âYOh

 ™ªéŸG  IQÉjR  ¤EG  É¡°VQCG  ≈∏Y  ÚæWÉ≤dGh

 PÓŸÉH √ÉjEG áØ°UGh .. ¬JÉjƒàfi ≈∏Y ±ô©àdGh

.É¡JÉeGõàdGh IÉ«◊G •ƒ¨°V øe »MhôdG

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájóg  √òg  "  :âdÉbh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh IQÉeE’G ¿Éµ°ùd ábQÉ°ûdG

 ⁄É©dG  ‘  äÉª∏°ùŸGh  Úª∏°ùª∏dh  IóëàŸG

 á∏MôŸG √òg ‘ ¬HGƒHCG íàØj ™ªéŸÉa ™ªLCG

 ∫ƒëàdGh Qƒ£àdGh ´QÉ°ùàdÉH º°ùàJ »àdG äGòdÉH

 á≤«≤M ≈∏Y ócDƒ«d º«gÉØŸGh äÉaÉ≤ãdG πNGóJh

 ƒëf ¬∏«Ñ°S π°†j ød ¬Jó«≤©H ∂°ùªàj øe ¿CG

 äGQÉ«ÿGh  ∞bGƒŸG  äOó©J  Éª¡e  ¬fCGh  ÒÿG

 ¢SÉædG …ó¡J á∏eÉ°T á«©Lôe ∑Éæg äÉjô¨ŸGh

 AGOCGh ⁄É©dG º¡a ≈∏Y º¡æ«©Jh ÜGƒ°üdG ¤EG

 º«≤H  ¬ª«YóJh  ¬FÉæH  ‘  »HÉéjE’G  ºgQhO

." áÑëŸGh ºgÉØàdGh ¿hÉ©àdG

 ΩÉ≤ŸG  ≈æÑŸG  AÉLQCG  ‘  Égƒª°S  âdƒŒh

 ‘ ¢ùµ©jh ™Hôe Îe ∞dCG 75 áMÉ°ùe ≈∏Y

 É¡JÉYGóHEGh á«eÓ°SE’G IQÉª©dG ¿ƒæa ¬ª«ª°üJ

 á«eÓ°SE’G  áªéædG  πµ°T  »æÑŸG  òîàj  å«M

 ¢Tƒ≤ædÉH  áæjõe  áÑb  34  Égƒ∏©J  á«fÉªãdG

.á«eÓ°SE’G

 ∞ë°üŸG áHÉàc ïjQÉJ ∞ëàe Égƒª°S äQGRh

 øe ¿ôb ≈∏Y áÑb πc ∫óJ áÑb 15 øe ∞dDƒŸG

 ábÓY äGP äÉ°Vhô©e º°†jh ájôé¡dG ¿hô≤dG

 »MƒdG ™e πeÉ©àdGh Ú◊G ∂dP ‘ áHÉàµdÉH

 ¬¶ØM  Ö«dÉ°SCGh  √ôjô–  πFÉ°Shh  ÜƒàµŸG

 ‘ É¡H áHÉàµdG ™àªàJ âfÉc »àdG á«°Uƒ°üÿGh

 âfÉc »àdG äGhOC’G ΩGóîà°SG ¥ôWh á∏Môe πc

.á∏Môe πc ‘ IóFÉ°S

 QOGƒf  ∞ëàe"  ≈∏Y  Égƒª°S  â©∏WG  Éªc

 QOGƒf  ≈∏Y  …ƒàëj  …òdG  "∞MÉ°üŸG

 á°UÉN  QOGƒf  É¡æe  ∞MÉ°üŸG  äÉWƒ£fl

 øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üH

 ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi

 ¤EG  ábÉbQ  25h  ÉØë°üe  47  ≠∏ÑJh  ábQÉ°ûdG

 á«≤jôaCG  ¿Gó∏H  ¤EG  Oƒ©J  äÉWƒ£fl  ÖfÉL

 143 `H Qó≤Jh ÉgÒZh É«côJh ájƒ«°SBG ¥öTh

 ÉØë°üe 39 ≈∏Y ∞ëàŸG πªà°ûj Éªc ÉØë°üe

 º«eÉ°üàdG ∞∏àîÃ á«eÓ°SEG ádhO13 øe ÉãjóM

.•ƒ£ÿGh ±QÉNõdGh

 "™Ñ°ùdG äGAGô≤dG ∞ëàe" ‘ Égƒª°S âdƒŒh

 äGhOCG  …ƒà– ΩÉ°ùbCG  IöûY øe ∞dCÉàj  …òdG

 ™Ñ°ùdG  äGAGô≤dÉH  ∞jô©à∏d  äÉ°Vhô©eh

 ΩÓYCG ∞ëàe" ¤EG Égƒª°S â∏≤àfG ºK É¡JGhQh

 ΩÓYCG äÉØdDƒeh QÉKBG ≈∏Y â©∏WG å«M "¿Gô≤dG

 ∞ëàŸG º«bCG å«M ïjQÉàdG ÈY ËôµdG ¿BGô≤dG

.º¡KhQƒe ßØMh ºgOƒ¡éH ∞jô©à∏d

 RÉéYE’G ∞ëàe" ¤EG É¡àdƒL Égƒª°S â©HÉJh

 äGhOCÉH Ωó≤j å«M "ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ »ª∏©dG

 ¿BGô≤∏d »ª∏©dG RÉéYE’G ä’’O áãjóM äÉ«æ≤Jh

 ºZÉæàdG ‘ ¢üædG RÉéYEG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùjh

 10 ≈∏Y ∞ëàŸG ´Rƒàjh á«dƒª°ûdGh ôJGƒàdGh

 á«ª∏©dG ä’ÉéŸG óMCG É¡æe πc ∫hÉæàj ΩÉ°ùbCG

 Ωƒ∏©dGh  É«Lƒdƒ«÷Gh  ∂∏ØdG  πãe  á«°ù«FôdG

.¿É°ùfE’G º∏Yh ájƒ«◊G

 áÑ©µdG Iƒ°ùc" ∞ëàe ≈∏Y Égƒª°S â©∏WGh

 º°†j …òdG "áØjöûdG ájƒÑædG Iôé◊G ôFÉà°Sh

 öTÉ©dG  ¿ô≤dG  ¤EG  É¡eóbCG  Oƒ©j  Iƒ°ùc  18

 ÜÉÑd º°ù› ∞ëàŸG §°Sƒàjh `g970 …ôé¡dG

 ¤EG  Iƒ°ùµdG øe á«∏°UCG  á©£b ¬«∏Yh áÑ©µdG

 Iƒ°ùc áYÉæ°U äÉjGóH øY á«Fôe ¢VhôY ÖfÉL

.ΩÓ°SE’G πÑb Ée Qƒ°üY ‘ áÑ©µdG

 âæH ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 øªMôdG óÑY OGRÒ°T ï«°ûdG .. »ª°SÉ≤dG óªfi

 ËôµdG  ¿BGô≤dG  ™ªéŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ôgÉW

 ≥aGôe IQGOEG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG øe OóYh ábQÉ°ûdÉH

 ¤EG  Égƒª°S  â©ªà°SGh  ¬JÉ°ü°üîJh  ™ªéŸG

 ¬ØMÉàe ∫ƒM ™ªéŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG äÉMhöT

 É¡«∏Y  ®ÉØ◊Gh  É¡¶ØM  á«ªgCGh  ¬JÉ«æà≤eh

 ád’Oh  á«æjódGh  á«îjQÉàdG  Ωƒ∏©∏d  ¢SÉ°SCÉc

 ‘ á«eÓ°SE’G á«Hô©dG IQÉ°†◊G äÉeÉ¡°SEG ≈∏Y

.á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh QÉµaC’G Qƒ£J

 »ª°SÉ≤dG óªfi âæH ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S ≥aGQ

 äGôjóe øe OóY ËôµdG ¿BGô≤dG ™ª› ‘ É¡àdƒL

.»ª°SÉ≤dG ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S äÉ°ù°SDƒe

z19- ó«aƒc{ ìÉ≤d øe ≈dhC’G áYôédG ≈≤∏àj øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉMQÉªãà°SÓd ádOÉÑe ácô°T ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH Qƒ°üæe

z19- ó«aƒc{ ìÉ≤d øe ¤h’G áYô÷G ¬«≤∏J ∫ÓN øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe

¬dGóàYGh ¬àMÉª°Sh ΩÓ°SE’G á≤«≤ëH A»°†J Qƒf á©≤H ábQÉ°ûdÉH ºjôµdG ¿BGô≤dG ™ªée :»ª°SÉ≤dG ôgGƒL

»ÑXƒHCG

 ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e kÉ«°TÉ“

 19  ó«aƒc  "  ìÉ≤d  Òaƒàd  ™ªàéŸG

 ,ádhódG  ¿Éµ°S  øe  %  50  øe  ÌcC’  "
 66,219  Ëó≤J  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL

 ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

 áYôL 1,086,568 ¢ùeG ≈àM É¡Áó≤J

 áYôL  10^99  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh

.¢üî°T 100 πµd

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  óbh  Gòg

 øY  á«ë°üdG  äÉÄ«¡dGh  ™ªàéŸG

 »≤∏J  ¤EG  ƒYóJ  á«æWh  á∏ªM  ¥ÓWEG

 ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  á°UÉN  ìÉ≤∏dG

 á£N  ™e  kÉ«°TÉ“h   .áæeõŸG  ¢VGôeC’G

 »àdGh  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh

 ¿Éµ°S ™«ªL ¤EG ìÉ≤∏dG Ëó≤J ±ó¡à°ùJ

 áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG É«©°Sh ádhódG

 »àdGh  º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘  óYÉ°ùà°S

 ,19-ó«aƒc  ¢ShÒa  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh

 É¡«£îJ øY óM’G ¢ùeG IQGRƒdG âæ∏YCG

 É¡Áó≤J ” ìÉ≤d áYôL ¿ƒ«∏ŸG õLÉM

 ´ƒªéŸG  ≠∏Ñ«d  óM’G  ¢ùeG  ≈àM

 OóY  ≠∏H  Éªc  áYôL  1,086,568

 ìÉ≤∏dG  »àYôL Gƒ“CG  øjòdG  ¢UÉî°TC’G

.¢üî°T ¿ƒ«∏e ™HQ øe ÌcCG

 øe  AÉ¡àf’G  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ¤EG  ìÉ≤∏dG  Ëó≤J

 π«é°ùJ òæe ájƒdhC’G º¡d âfÉc øjòdGh

 ºàj ∂dòHh ôHƒàcCG ô¡°T ájGóH ‘ ìÉ≤∏dG

 ™ªàéŸG  äÉÄa  ∞∏àîŸ  ìÉ≤∏dG  Ëó≤J

 QÉÑc  á°UÉN  Úª«≤eh  ÚæWGƒe  øe

.áæeõŸG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCGh º¡æe ø°ùdG

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  â≤∏WCG  óbh  Gòg

 á«∏ëŸG  á«ë°üdG  äÉÄ«¡dGh  ™ªàéŸG

 ó«aƒc  ìÉ≤d  »≤∏àd  á«æWƒdG  á∏ª◊G

 ‘  ìÉ≤∏dG  ÒaƒJ  ”  å«M  19  –
 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G á«ë°üdG  äBÉ°ûæŸG

 ádhódG  äGQÉeEG  ∞∏àfl  ‘  ¢ùdÉéŸGh

 »≤∏J  äGAGôLEG  π«¡°ùJ  ¿Éª°†d  ∂dPh

 ™ªàéŸG  øe  áëjöT  ÈcC’  ìÉ≤∏dG

 ¿ÉéŸÉHh ÉjQÉ«àNG ìÉ≤∏dG ¿ƒµj å«ëH

.Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ª÷

 òæeh  äGQÉeE’G  ádhO  IOÉ«b  äócCG  óbh

 á«dhCG  ¿É°ùfE’G áë°U ¿CÉH áeRC’G ájGóH

 á∏MôŸ  ∫ƒNódG  ™eh  Ωƒ«dGh  ¤hCG

 ìÉ≤∏dG  ôaƒJh  ‘É©àdG  ¤EG  §«£îàdG

 IQGRƒdG å– ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl ‘

 IQhöV  ≈∏Y  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ªL

 ™ªàéŸG  áeÓ°Sh  áë°üd  ìÉ≤∏dG  òNCG

.áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G øe ¬àjÉªMh

 áYôL ¿ƒ«∏ªdG õLÉM ≈£îàJ äGQÉeE’G

 áYÉ°S 24  ∫ÓN z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 66^219 ºjó≤J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19-ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 É°üëa 171,951 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG ,º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

 ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 2,876 øY

 ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG

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

.ádÉM 230,578 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

 áé«àf  ÚHÉ°üe  6  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ

.ä’ÉM 708 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

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

 IQGRƒdG âæ∏YCGh   .™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM 2,454 AÉØ°T øY

 øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh "19-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

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

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

.ádÉM 206,114 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 "öTƒµdG" ájòZCG ∫hGóJ á«∏ªY º«¶æàH É¡eÉ«b øY

 ™«ÑdG òaÉæe ‘ ájOƒ¡«dG á©jöûdG ™e á≤aGƒàŸG

 ‘ ∂dPh »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ ájòZC’G Ëó≤J äBÉ°ûæeh

 ádhOh äGQÉeE’G  ádhO ÚH ΩÓ°ùdG  IógÉ©e ÜÉ≤YCG

 ≥∏©àJ á«FÉæK äÉ«bÉØJG øe É¡æY èàf Éeh π«FGöSEG

 ájƒ÷G äÓMôdGh áMÉ«°ùdGh QÉªãà°S’G äÉYÉ£≤H

 ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG  º«eÉ©àdG  ¤EG  áaÉ°VEG  IöTÉÑŸG

 á«dÉé∏d á°ü°üîŸG "öTƒµdG" ájòZCG Ëó≤Jh ÒaƒJ

.á«bóæØdG äBÉ°ûæŸG ‘ ájOƒ¡«dG

 äBÉ°ûæŸG ∫ƒ°üM øe ócCÉàdG ≈∏Y áÄ«¡dG πª©à°Sh

 íjQÉ°üàdGh äGOÉ¡°ûdG ≈∏Y êÉàfE’G äGóMhh á«FGò¨dG

 AGƒ°S "öTƒµdG" ájòZCG êÉàfE’ áeRÓdG äGOÉªàY’Gh

 »àdG öTƒµdG äGOÉ¡°T QGó°UE’ äGQÉeE’G ádÉch πÑb øe

 øe hCG ¢Vô¨dG Gò¡d »°VÉŸG ΩÉ©dG É≤Ñ°ùe â°ù°SCÉJ

 ≈∏Y áÄ«¡dG ¢Uôëà°Sh Ióªà©ŸG iôNC’G äÉ¡÷G

 äÉÑ∏£àŸÉH êÉàfE’G äGóMhh äBÉ°ûæŸG ΩGõàdG ¿Éª°V

.•É°ûædG Gòg ádhGõŸ áeRÓdG á«ª«¶æàdG äÉWGÎ°T’Gh

 áë°üdÉH ≥∏©àj Ée πc ‘ »HÉbôdG ÉgQhO ÖfÉL ¤EGh

 ..  "öTƒµdG"  ájòZCG  äÉéàæŸ  á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh

 öTƒµdG áeÓY ôaƒàH ΩGõàd’G ióe áÄ«¡dG ™HÉàà°S

 »àdGh áeó≤ŸG á«FGò¨dG äÉéàæŸG ≈∏Y Ióªà©ŸG

 áeÓ©dG äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàe ΩÉ©£dG ¿CG ¤EG Ò°ûJ

 ™«ÑdG òaÉæe ‘ IOófi ¢VôY ≥WÉæe ¢ü«°üîJh

.á«d’óà°SG äÉMƒ∏H É¡«dEG IQÉ°TE’G ™e

 ôjóŸG …ójƒ°ùdG ÜQÉM Ëôe IQƒàcódG IOÉ©°S äócCGh

 º«¶æJ  á«ªgCG  áÄ«¡dÉH  áHÉbôdG  ´É£≤d  …ò«ØæàdG

 ≈∏Yh IQÉeE’G  ‘ ájOƒ¡«dG  á«dÉ÷G ájòZCG  ∫hGóJ

 á«Ñ∏àd ÉgÒaƒJ π«¡°ùJ ≈∏Y πª©dGh ádhódG iƒà°ùe

 ájOƒ¡«dG á«dÉ÷G øe Úª«≤ŸGh QGhõdG äÉLÉ«àMG

 ΩÓ°ùdG  á«bÉØJG  ™e  øeGõàdÉH  ÉÑ∏£e  äÉH  …òdG

 øe OóY OhQh ¤EG É¡JOÉ©°S äQÉ°TCGh .GôNDƒe áeÈŸG

 OóY πÑb øe "öTƒµdG" ájòZCG ÒaƒJh êÉàfEG äÉÑ∏W

 π«¡°ùàH É¡©e GQƒa áÄ«¡dG πeÉ©Jh Ú∏eÉ©àŸG øe

.IQÉeE’G ‘ ájòZC’G ∂∏J Òaƒàd äGAGôLE’G ™«ªL

 äÉWGÎ°T’G áaÉc ìÉ°†jEG  ≈∏Y ¢Uô◊G QÉWEG  ‘h

 ájòZCG  ∫hGóJh  êÉàfEÉH  á≤∏©àŸG  äÉÑ∏£àŸGh

 É¡≤«Ñ£J  ¿Éª°Vh  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  "öTƒµdG"
 π«dO  OGóYEÉH  áÄ«¡dG  âeÉb  ..  í«ë°üdG  πµ°ûdÉH

 á«ª«¶æàdG  π«°UÉØàdG  áaÉc  ≈∏Y …ƒàëj …OÉ°TQEG

 ájòZCG ∫hGóàJ »àdG äBÉ°ûæª∏d á«ë°üdG äÉWGÎ°T’Gh

 ÉgôaƒJ ΩRÓdG •höûdGh äÉÑ∏£àŸG ∂dòch öTƒµdG

 êÉàfE’G äGóMhh ™«ÑdG òaÉæeh öTƒµdG äÉéàæe ‘

.OGÒà°S’ÉH á°UÉÿG •höû∏d áaÉ°VE’ÉH

 ”  ¬fCG  …ójƒ°ùdG  Ëôe  IQƒàcódG  IOÉ©°S  äôcPh

 iƒà°ùe ≈∏Y á«æ©ŸG äÉ¡÷G áaÉc ™e ≥«°ùæàdG

 ∫hGóJ  á«∏ªY º«¶æàd IóMƒe á«dBG  ™°Vƒd ádhódG

 »ÑXƒHCG  áÄ«g  ¢UôM  IócDƒe  ..  öTƒµdG  ájòZCG

 ¿Éª°V  ≈∏Y  ºFGódG  á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh  áYGQõ∏d

 ÉÃ IQÉeE’G ‘ á«FGò¨dG áeÓ°ùdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG

 äGQƒ£àdG áÑcGƒeh ™ªàéŸG áeÓ°Sh á«gÉaQ ≥≤ëj

 áeƒµM á«é«JGÎ°SGh ájDhQ ™e É«°TÉ“ çGóMC’Gh

.íeÉ°ùàdG º«b ï«°SôJ ‘ »ÑXƒHCG

تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن   
وكيل التسجيل/ 

كاليد اند كو ال ال �    
طلب  عىل  أدناه  املوضحة  التعديالت  بنرش 

تسجيل  
العالمة التجارية التالية: 

 املودعة تحت رقم :  145769 
8 أغسطس 2010 بتاريخ : 

املسجلة تحت رقم : 145769 
بتاريخ : 24 سبتمرب 2012

 باســم:  رشكة دراجون اويل (هولدينجز) ليميتد
العاملي، ص ب  املايل  د�  مركز   ،2 املبنى  البوابة  قرية   ،3 الطابق   ،2 وعنوانه:  وحدة 

34666، د�، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :   16

إنتاج النفط والغاز، تعدين واستخراج و التنقيب عن النفط و الغاز، ضخ النفط. 
 الواقـعة بالفئة   : 37

  التعديالت عىل الطلب بعد النرش السابق: تعديل 
العالمة من:   

 إىل:  

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل 
التسجيل/ 

كاليد اند كو ال ال �    
طلب  عىل  أدناه  املوضحة  التعديالت  بنرش 

تسجيل  
العالمة التجارية التالية: 

 145770  املودعة تحت رقم :  
8 أغسطس 2010 بتاريخ : 

23 نوفمرب 2011 بتاريخ :   145770 املسجلة تحت رقم : 
رشكة دراجون اويل (هولدينجز) ليميتد  باســم:  

وحدة 2، الطابق 3، قرية البوابة املبنى 2، مركز د� املايل العاملي، ص ب  وعنوانه:  
34666، د�، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :    16
التنقيب عن النفط و الغاز.

42  الواقـعة بالفئة   : 
تعديل  السابق:  النرش  بعد  الطلب  عىل  التعديالت 

العالمة من:   

إىل:  
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اأبوظبيـ  وام:

انطلقت اأم�س اأعمال �سل�سلة الندوات التعليمية 

االفرتا�سية التي تنظمها جامعة خليفة للعلوم 

"الندوات  مبادرتها  �سمن  والتكنولوجيا 

املجتمعية االفرتا�سية" وت�ستمر حتى 17 يناير 

اجلاري.

التعليم  مفهومي  تعزيز  اإىل  الندوات  وتهدف 

املتقدمة  التكنولوجيا  جماالت  يف  واملعرفة 

واملختربات  االأكادميية  القاعات  نطاق  خارج 

التي  املتنوعة  امل�سادر  وتركز على جمموعة 

تعليم  اإىل  وتهدف  بها جامعة خليفة  حتظى 

باحللول  وتزويدهم  ومتكينهم  املجتمع  اأفراد 

الفعالة.

الندوات  �سل�سلة  على  االإ�رشاف  ويتوىل 

املتميزين  الباحثني  من  نخبة  االفرتا�سية 

قطاع  جماالت  لت�سمل  مو�سوعاتها  وتتنوع 

وعلوم  النانو  وتكنولوجيا  ال�سحية  الرعاية 

الطريان والف�ساء وعلم وظائف االأع�ساء.

نائب  احلمادي  �سلطان  عارف  الدكتور  وقال 

للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي  الرئي�س 

االفرتا�سية  الندوات  �سل�سلة  اإن  والتكنولوجيا 

متميزة  فر�سة  توفر  اجلامعة  تنظمها  التي 

اجلامعات  وطلبة  الثانوية  املرحلة  لطلبة 

واأهايل الطلبة وذوي االخت�سا�س وجميع االأفراد 

املعنيني تتمثل بتعزيز مهاراتهم املعرفية يف 

جماالت التكنولوجيا املتقدمة.

الندوات  اجلامعة خالل  باحثو  يطرح  واأ�ساف 

املبادرة  هذه  ت�ساهم  كما  وخرباتهم  اأفكارهم 

يف خدمة املجتمع على نطاق وا�سع وت�سجيع 

يف  اهتماماتهم  تطوير  على  ال�سباب  الطلبة 

العلوم والهند�سة  ليتمكنوا من متابعة درا�ستهم 

االأكادميية يف املجاالت العلمية.

يذكر اأن مدة الندوة االفرتا�سية ترتاوح ما بني 

اإىل 20 دقيقة ويعقبها بعد ذلك نقا�سات   15

وتفاعالت مع احل�سور ملدة 10 دقائق.

يف  االفرتا�سية  الندوات  �سل�سلة  وت�ساهم 

توفري الفر�س للطلبة وجلميع اأع�ساء الهيئات 

التعليمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  االأكادميية 

يف الدولة للتفاعل عن بعد مع باحثي جامعة 

خليفة املتميزين.

اأم القيوينـ  وام:

بالعلم  كبريا  اهتماما  االمارات  دولة  اأولت 

تطوير  على  قيامها  منذ  وحر�ست  والتعليم 

امكانيات الكوادر الب�رشية فم�ست قدما يف دعم 

و تعزيز قطاع التعليم ب�سورة عامة والتعليم 

العايل خا�سة بهدف بناء جيل متعلم قادر على 

مواكبة متطلبات التنمية التي ت�سهدها الدولة.

من  واميانًا  والدعم  االهتمام  هذا  اطار  ويف 

املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

بدور  القيوين  اأم  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 

التعليم واأثره يف بناء االإن�سان واأنه بوابة العبور 

م�سرية  دعم  يف  ودوره  ومتقدم  اآمن  مل�ستقبل 

مت  الدولة  ت�سهدها  التي  واال�ستثمار  التنمية 

بناًء علي توجيهات �سموه تاأ�سي�س جامعة اأم 

القيوين يف عام 2012 التي بداأت مب�سمى الكلية 

االماراتية الكندية اجلامعية و باحل�سول على 

موافقة وزارة الرتبية و التعليم مت التحويل اإىل 

امل�سمى اجلديد و هو "جامعة اأم القيوين".

اأن  اأعوام  ثمانية  خالل  اجلامعة  وا�ستطاعت 

اأكادمييا يدعم  تثبت نف�سها باأن تكون �رشحا 

م�سرية التعليم العايل يف دولة االإمارات العربية 

املتنوعة  التخ�س�سات  خالل  من  املتحدة 

والت�سهيالت  واخلدمات  االأكادميية  والربامج 

واملعلومات التقنية امل�ساهمة يف تاأهيل الطلبة 

لالن�سمام اإىل �سوق العمل ..ومت ذلك من خالل 

تخ�س�سات  ع�رش  �سمت  التي  االأربع  كلياتها 

باللغة  اجلماهريي  االت�سال  �سملت  اأكادميية 

العربية الذي ي�سم االإعالم اجلديد، وال�سحافة 

املطبوعة واالإلكرتونية، والعالقات العامة، مما 

ي�ساهم يف اإعداد اأجيال من االإعالميني االأكفاء 

يف ال�سحافة واالإعالم اجلديد والعالقات العامة 

باال�سافة  رفيعة،  ومهنية  وفق معايري علمية 

واخلا�س،  العام  مب�ساريها  القانون  كلية  اإىل 

وكلية اإدارة االأعمال التي ت�سم تخ�س�سات اإدارة 

املالية  والعلوم  واملحا�سبة،  الب�رشية  املوارد 

االآداب  العلوم  كلية  جانب  اإىل  وامل�رشفية، 

والعلوم االإن�سانية، التي ت�سمل تخ�س�س اللغة 

وا�ستطاعت  اأخرى،  وتخ�س�سات  االإجنليزية 

احل�سول  املا�سية  االأعوام  خالل  اجلامعة 

الربامج  لكافة  االأكادميي  االعتماد  اإعادة  على 

مع  االتفاقيات  من  العديد  اإبرام  اإىل  باالإ�سافة 

موؤ�س�سات حملية واحتادية بغر�س تدريب طلبة 

الكلية واإعدادهم ل�سوق العمل.

للجامعة حتى  املنت�سبني  الطلبة  ويبلغ عدد 

العام احلايل اأكرث من 530 طالبا وطالبة من 18 

جن�سية ميثل الطلبة االماراتيون فيها  % 70 من 

اجمايل العدد الكلي للجامعة.

ويف اطار حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن 

للطلبة  العلمي  امل�ستوى  لرفع  القيوين،  اأم 

املنت�سبني للجامعة تقرر ان�ساء مقر جديد للحرم 

اجلامعي يف اأم القيوين معد وفق اأعلى املعايري 

االأكادمية والتعليمية قائم على م�ساحة تبلغ 

650 األفًا و806 اأمتار مربعة، بتكلفة تبلغ اأكرث 

من 50 مليون درهم، وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية 

للجامعة اأكرث من 5000 طالب وطالبة، وي�سم 

املقر اجلديد للجامعة العديد من املباين ت�ستمل 

137 مكتبًا للهيئات التدري�سية واالإدارية، وقاعات 

باأحدث  جمهزة  تعليمية  وخمتربات  درا�سية 

التقنيات اجلديدة، باالإ�سافة اإىل املكتبة العامة، 

واإن�ساء اأكرث من 700 موقف مغطى لل�سيارات، 

كما ي�سم املقر اجلامعي م�رشحا وقاعة متعددة 

االإعالم،  االأغرا�س وا�ستوديوهات لتدريب طلبة 

ولالأغرا�س التجارية التي تخدم اجلامعة خا�سًة، 

يكون  اأن  املقرر  ومن  عامة،  القيوين  اأم  اإمارة 

االنتقال اإىل املبنى اجلديد للجامعة مع بداية 

العام اجلامعي املقبل 2022/2021.

كورونا  جائحة  ظل  يف  اجلامعة  عمل  وحول 

الف�سل  منت�سف  بداية  منذ  اجلامعة  متكنت 

الدرا�سي الثاين من العام املا�سي وحتى بداية 

الف�سل احلايل من اإجناز اأكرث من 150 األف �ساعة 

تعليمية معتمدة على م�ستوى كليات اجلامعة، 

باالإ�سافة اإىل تنظيم 37 حما�رشة توعوية حول 

الوقائية  والتدابري  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

املتبعة لتجنب االإ�سابة به قدمها خمت�سون يف 

جماالت اإعالمية وطبية واأكادميية.

االكادميي  العام  بداية  مع  اجلامعة  واعتمدت 

واالختبارات  التعليم  نظام  تطبيق  احلايل 

وزارة  توجيهات  مع  بالتوافق  وذلك  الهجني، 

يف  النموذج  هذا  بتطبيق  والتعليم  الرتبية 

املوؤ�س�سات التعليمية، ومت جتهيز الربامج عرب 

كليات اجلامعة باالأدوات والتكنولوجيا الالزمة 

لل�سماح للطلبة بامل�ساركة افرتا�سيًا عن طريق 

من�سات التعلم التي اعتمدتها اجلامعة.

وقدمت اجلامعة لطالبها الكثري من الت�سهيالت 

قبل  املجتمعية  امل�سوؤولية  بحجم  الإميانها 

التعليمية التي متثلت يف تخ�سي�س 10 منح 

م�ستوى  على  العامة  الثانوية  الأوائل  درا�سية 

الدولة يف التخ�س�سات كافة، باالإ�سافة اإىل 5 

منح درا�سية اأخرى الأبناء خط الدفاع االأول اأو 

االأقارب من الدرجة االأوىل، كما حر�ست اجلامعة 

الر�سوم  اإجمايل  على  خ�سومات  تقدمي  على 

حلاملي   %35 عن  ن�سبتها  تقل  ال  الدرا�سية، 

تراوحت بني 25 و%35  واأخرى  اإ�سعاد،  بطاقة 

احلكومية  واجلهات  الوزارات  بع�س  ملوظفي 

بالدولة وفق اتفاقات ثنائية اأبرمت بينها وبني 

اجلامعة، عالوة على التن�سيق امل�ستمر بني اإدارة 

لدعم  بالدولة  اخلريية  واجلمعيات  اجلامعة 

الطلبة املع�رشين مببالغ مالية و�سلت قيمتها 

"خالل  درهم  "مليون  من  اأكرث  اإىل  االإجمالية 

اجلامعة  قدمت  كما  املا�سية،  االأعوام  الثالثة 

الهمم،  اأ�سحاب  من  للطلبة  ت�سهيالت  برنامج 

وامل�ستفيد حاليًا من هذا الربنامج اأربعة طالب 

من اأ�سحاب االإعاقات احلركية.

اأم  ال�رشاكة املجتمعية بني جامعة  اإطار  ويف 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة  القيوين 

لالأعمال اخلريية واالإن�سانية، مت موؤخرا تد�سني 

مبادرة مت من خاللها توزيع 95 جهاز حا�سب اآيل 

حممول مبوا�سفات خا�سة متوافقة مع املنهج 

العلمي املعتمد يف اجلامعة مل�ساعدة الطلبة 

االإجراءات  تطبيق  بعد يف ظل  التعلم عن  يف 

املخت�سة  اجلهات  من  ال�سادرة  االحرتازية 

للوقاية من تف�سي فريو�س كورونا.

اأبوظبي-وام:

 اأعلن مركز اأبوظبي الإدارة النفايات – 

تدوير عن ح�سيلة ن�ساطاته وفعالياته 

وحمالته التوعوية والتثقيفية على مدار 

عام 2020 .

فقد و�سل عدد احلمالت التوعوية التي 

ما  اإىل  فيها  �سارك  اأو  املركز  نظمها 

�ساملة  توعوية  فعاليات   110 يقارب 

�سمن حمالت مركزية مو�سعة يف مدن 

االإمارة الثالث اإىل جانب حمالت فرعية 

متفرقة يف مدار�س وموؤ�س�سات ومناطق 

جتارية وغريها حيث تعاملت جميعها 

مع اأكرث من 254،430 ن�سمة من كافة 

مكونات املجتمع االإماراتي من مواطنني 

ومقيمني.

خالل  باملركز  التوعية  فرق  فعملت 

�سهر  يف  للرطب  ليوا  مهرجان  انعقاد 

يوليو على جتهيز حملة توعوية �ساملة 

قبل واأثناء انعقاد املهرجان ا�ستهدفت 

الفعاليات  يف  �ساركوا  �سخ�س   1500

ونفذت الفرق التوعية ع�رشات احلمالت 

والتي  يناير  �سهر  خالل  التوعوية 

اإيكووي�ست  معر�س  اإقامة  ت�سمنت 

وحملة عا�سمتي وحملة توعوية لكليات 

الفعاليات  من  وعدد  العليا  التقنية 

املختلفة وتعاملت اإدارة التوعية العامة 

يف تدوير خالل �سهر فرباير مع نحو 24 

فعالية خمتلفة من مهرجانات وحمالت 

ومعار�س ومنا�سبات.

يف  التوعوية  حمالتها  تدوير  ونظمت 

�سهر مار�س لت�سمل 5 فعاليات اأبرزها 

التي  للجهات احلكومية  حملة توعية 

ا�ستهدفت 1900 موظف وحملة توعية 

عمال ال�سكنات التي ا�ستهدفت ما يقارب 

3500 عامل.

ونفذ ق�سم التوعية يف تدوير 8 حمالت 

توعوية يف �سهر اأبريل ت�سمنت مبادرات 

واإ�سدارات بعدة لغات من ق�سم التوعية 

مواد  ت�سميم  واإ�سدار  �سناعة  اأبرزها 

وت�ساميم  الغذائي  الهدر  عن  توعوية 

خا�سة عن كيفية طلب اخلدمات التي 

ق�سم  موظفي  وتدريب  املركز  يقدمها 

ال�سهر  خالل  مرحلتني  على  التوعية 

واجباتهم  تاأدية  على  قادرين  ليكونوا 

املعمول  الو�سائل  اأف�سل  با�ستخدام 

بها عاملياً و�سناعة مواد توعوية عن 

املبيدات احل�رشية وا�ستخداماتها واآليات 

التعامل ال�سليم معها مبا ي�سمن عدم 

التعر�س الأية اأ�رشار. 

ال�شارقةـ  وام:

حققت جامعة ال�سارقة املرتبة الثالثة 

على م�ستوى الدولة يف ت�سنيف التاميز 

يف  وذلك   2021 العلمية  للمو�سوعات 

جمال العلوم االقت�سادية واإدارة االأعمال، 

على   /431/ ترتيبها  جاء  اأن  بعد 

امل�ستوى العاملي.

ومت ت�سنيف اجلامعة وفقًا لالأبحاث التي 

مت اإنتاجها يف جماالت االأعمال واالإدارة، 

والعديد من جماالت الهند�سة والرتبية 

والدرا�سات  وال�سياحة  والريا�سيات 

الرتبوية  البحثية  واملجاالت  االأ�رشية 

والتعليمية ذات ال�سلة.

وقالت الدكتورة دميا جمايل عميد كلية 

اإدارة االأعمال " ُيعد هذا الت�سنيف ثمرة 

وامل�ستوى  واخلربة  املهنية  الكفاءة 

املتميزة  واالإجنازات  والعملي  الفكري 

واالإدارية  التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء 

والطلبة يف الكلية، حيث حتر�س كلية 

اإدارة االأعمال على اإنتاج االأبحاث التي 

التحديات  وحتاكي  النظريات  تواكب 

املوؤ�س�سات  تواجهها  التي  والق�سايا 

يف  مو�سوعات  منها  املجتمع،  يف 

االإ�سالمي  والتمويل  والتمويل،  االإدارة 

واال�ستدامة  والت�سويق  واملحا�سبة 

واإدارة  والقيادة  اال�سطناعي  والذكاء 

املوارد الب�رشية وال�سلوك التنظيمي".

دبي-وام:

االإمارات  دوري  جوالت  اأوىل  ام�س  انطلقت 

اأبوظبي  لل�سيد بال�سقور، التي ينظمها نادي 

الإحياء  حممد  بن  حمدان  ومركز  لل�سقارين 

فزاع  بطولة  موقع  يف  تقام  والتي  الرتاث، 

لل�سيد بال�سقور "التلواح"، يف منطقة الروية 

بدبي.

االإمارات  لدوري  االفتتاحية  اجلولة  و�سهدت 

فريق  كل  تناف�س  بنظام  تقام  التي  لل�سقور، 

مع االآخر باأربعة �سقور تقطع م�سافة ال�سوط، 

الغربي وحب�سان 2-2، وتعادل  فريقا  تعادل 

فريقا دبي والطف بنف�س النتيجة 2-2، وتفوق 

 ،1-3 نوما�س  على  اللقب  حامل  ال�سريمي 

تعادل النخبة واالإمارات 2-2، وفاز فريق ند 

ال�سبا على �سقور العني بنتيجة 1-3.

من  الثانية  اجلولة  االثنني  اليوم  وتقام 

 5 ت�سهد  و  بال�سقور  ال�سيد  دوري  مناف�سات 

مواجهات، جتمع بني كل من: نوما�س والنخبة، 

واالإمارات، �سقور  ال�سبا  ند  وال�سريمي،  الطف 

العني والغربي، حب�سان ودبي.

من  الثامن  اليوم  �سهد  اآخر،  �سعيد  على 

اأ�سواط  اإقامة  بال�سقور  لل�سيد  فزاع  بطولة 

فئة "القرمو�سة" للعامة واملالك، ويف اأ�سواط 

�سوط  يف  االأول  باملركز  ت�ساوى  العامة، 

قرمو�سة فرخ الرمز، كل من: ح�سني نا�رش لوتاه 

�سوط قرمو�سة فرخ الرمز، بالطري "اإت�س اإل 4" 

و"اإ�س اإ�س فالكون" بالطري "هفه" بعدما حقق 

كال الطريان نف�س التوقيت بزمن 18،421 ثانية، 

بالطري  القبي�سي  خلفان  عبداهلل  ثانيًا  وجاء 

"الظفرة" بـ 18،461 ثانية، وثالثًا �سعيد هالل 
املن�سوري بالطري "قطنه" بـ 18،874 ثانية.

قرمو�سة  �سوط  املحمود  حممد  هزاع  وك�سب 

جرنا�س الرمز، بالطري "طرواده" بزمن 18،245 

بالطري  لوتاه  نا�رش  ح�سني  وثانيًا  ثانية، 

غدير  وثالثًا  ثانية،   18،246 بزمن  "جتنيد" 
 18،620 بـ  "عجايب"  بالطري  الكتبي  �سهيل 

ثانية.

فرخ  قرمو�سة  �سوط  الفر�سان  فريق  وك�سب 

الرئي�سي، بالطري "اأف اآر 126" بزمن 19،139 

بزمن  "حتا"  بالطري  دبي  فريق  يليه  ثانية، 

19،273 ثانية، وثالثًا حممد فاروق عبد الكرمي 

بالطري "جي 8" بـ 19،418 ثانية.

قرمو�سة  ب�سوط  املن�سوري  را�سد  حميد  وفاز 

جرنا�س الرئي�سي، بالطري "87" بزمن 19،333 

بالطري  املن�سوري  �سايف  خلفان  يليه  ثانية، 

"جي اآر 16" بـ 19،760 ثانية، وثالثًا �سعيد 
بـ 19،810  هالل املن�سوري بالطري "جي 4" 

ثانية.

ويف اأ�سواط املالك، ك�سب حميد حممد الطاير 

�سوط قرمو�سة فرخ الرمز، بالطري "جي 73" 

بزمن 19،676 ثانية، وجاء ثانيًا را�سد �سعيد 

املن�سوري بالطري "قزوين" بـ 19،739 ثانية، 

وثالثًا حممد را�سد املن�سوري بالطري "بداية" 

بـ 19،940 ثانية.

وحقق اأحمد حممد ال�سبو�سي املركز االأول يف 

"جي  بالطري  الرمز،  جرنا�س  قرمو�سة  �سوط 

6" بزمن 18،662 ثانية، وثانيًا عبيد بن �سنه 

الكتبي بالطري "كحال" بزمن 18،718 ثانية، 

وثالثًا غامن علي الظاهري بالطري "لوكريبي" 

بـ 19،140 ثانية.

وفاز طاريق عبيد الزريف ب�سوط قرمو�سة فرخ 

الرئي�سي، بالطري "دانه" بزمن 20،681 ثانية، 

 " بالطري  املن�سوري  اإ�سماعيل  خمي�س  يليه 

خومه" بـ 21،327 ثانية، وثالثًا را�سد عبداهلل 

املري بالطري "غزالن" بـ 21،426 ثانية.

»تدوير« .. نتائج اإيجابية في رفع م�شتوى الوعي البيئي خالل 2020

جامعة ال�شارقة في المرتبة الثالثة محلياً �شمن الت�شنيف العالمي للجامعات »التايمز 2021«

انطالق دوري الإمارات لل�شيد بال�شقور

جامعة خليفة ... ندوات تعليمية افترا�شية في مجالت التكنولوجيا المتقدمة

جامعة اأم القيوين .. ثمانية اأعوام من الإنجاز والعطاء التعليمي

اأمينه الطاير تثمن حر�ص »اأم الإمارات« 

على تعزيز الترابط الأ�شري

محمد بن زايد : تعازينا اإلى اأندوني�شيا 

قيادة و�شعباً في �شحايا الطائرة المنكوبة

دبي-وام:

الطاير رئي�سة  امينه بنت حميد  ال�سيخة   ثمنت 

جمل�س  رئي�سة  بدبي  الن�سائية  النه�سة  جمعية 

االإدارة اجلهود التي تقوم بها �سمو ال�سيخة فاطمة 

بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 

املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى 

ملوؤ�س�سة التنمية االأ�رشية " اأم االإمارات" يف خدمة 

ورعاية الربامج واملبادرات واملنتديات التي تدعم 

وتعزز من الرتابط االأ�رشي العربي ب�سفة عامة و 

اخلليجي ب�سفة خا�سة وجهود �سموها يف تعزيز 

التفاعل والتالقي االأ�رشي الذي ي�ساهم يف توفري 

اأق�سى درجات االأمن واالأمان االأ�رشي واملجتمعي 

على امل�ستويني اخلليجي والعربي.

املنتدى  فعاليات  انطالق  مبنا�سبة  ذلك  جاء 

العربية  االإمارات  دولة  بني  االأول  االفرتا�سي 

املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، الذي افتتحته 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اليوم حتت عنوان 

"اأ�رشة اآمنة جمتمع اآمن" و ي�ستمر يومني برعاية 
كرمية من �سموها و بتنظيم االحتاد الن�سائي العام 

ال�سعودي  االأ�رشة  �سوؤون  جمل�س  مع  وبالتعاون 

وجمل�س التن�سيق ال�سعودي االإماراتي.

ونوهت الطاير اأن التالقي الفكري بني اال�سقاء يف 

�ساحات العمل االأ�رشي يعترب قيمة م�سافة كاملة 

الدعم يف اإر�ساء وتعزيز وتر�سيخ الرتابط االأ�رشي 

..م�سيدة  املجتمع  يف  واالإن�ساين  واالجتماعي 

االإمارات  بني  االأول  االفرتا�سي  املنتدى  بتنظيم 

وال�سعودية والذي يعقد حتت �سعار له اأكرث من عمق 

ومدلول فحواه مفعمة بالتاآخي االأ�رشي وجت�سيد 

مفهوم االأ�رشة االآمنة والتي تقود اإىل جمتمع اأكرث 

الن�سائية بدبي  اإن جمعية النه�سة  اأمانا. وقالت 

وعلى م�ستوى جمل�س اإداراتها وجمعيتها العمومية 

واإدارة اجلمعية بفروعها واإداراتها واأق�سامها ت�سع 

كافة امكانياتها م�ساندة وداعمة تاأ�سيال الإجناح 

هذه التظاهرة احل�سارية بني اال�سقاء يف االإمارات 

اال�رشي  واالنان  االمن  يعزز  مبا  و  وال�سعودية 

واملجتمعي على امل�ستويني اخلليجي و العربلي.

وذكرت ال�سيخة اأمينه بنت حميد الطاير اأن امللتقى 

�سيناق�س ويطرح ق�سايا ال�ساعة والق�سايا التي توؤرق 

الزوجية  العالقات  اأبرزها  ومن  املحلي  املجتمع 

املتاحة  االأدوات  جميع  من  اال�ستفادة  واأهمية 

الزوجني  بني  االأ�رشي  التوافق  حتقيق  ل�سمان 

خالل مرحلة احلياة االأ�رشية كما يتناول املنتدى 

الثقافة االأ�رشية و�سناعة التغيري وال�سحة النف�سية 

وانعكا�ساتها  لالأ�رشة  ال�سلوكية  واال�سطرابات 

واأهمية اتخاذ القرارات املنا�سبةيف �سناعة التغري 

للظروف الراهنة التي تطراأ يف العالقات االأ�رشية.

اأبوظبي-الوحدة:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

امل�سلحة، التعازي اإىل اأندوني�سيا قيادة و�سعبًا يف 

�سحايا الطائرة املنكوبة.

�سفحته  عرب  تغريدة  يف  ال�سمو  �ساحب  وقال 

اأندوني�سيا  اإىل  »تعازينا  تويرت:  مبوقع  الر�سمية 

املنكوبة..  الطائرة  �سحايا  يف  و�سعبًا  قيادة 

و�سادق موا�ساتنا اإىل اأ�رشهم وذويهم.. ومتنياتنا اأن 

يحفظ اهلل هذا البلد ال�سديق من كل �سوء.. موؤكدين 

ت�سامننا ووقوفنا معه يف هذا امل�ساب«.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة3

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640 
اأخبار الوطن
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اأبوظبي ـ وام:

دعت �رشطة اأبوظبي �شمن حملة »درب ال�شالمة«امل�شاة 

اإىل ����رشورة اللت���زام بالعب���ور الآم���ن م���ن الأماكن 

املخ�ش�شة لهم وا�شتخ���دام اجل�شور والأنفاق واللتزام 

باإ�شارات امل�شاة ال�شوئية على التقاطعات التى تعمل 

بالتزام���ن مع الإ�شارات ال�شوئي���ة لتنظيم حركة �شري 

املركبات.

وحذرت من خطورة العب���ور الع�شوائي للطريق والذي 

يعترب من اأهم الأ�شباب الرئي�شية لوقوع حوادث الده�س 

وحث���ت امل�شاة على اللتزام بقواعد العبور ال�شحيحة 

للطريق والتاأكد من خلو ال�شارع من املركبات.

واأك���دت اأن اأم���ن و�شالم���ة امل�ش���اة م���ن الأولويات 

ال�شرتاتيجية املهم���ة، بالإ�شارة اىل اجلهود امل�شتمرة 

لتح�ش���ن �رشوط ال�شالم���ة املروري���ة، للم�شاة والتي 

كان نتيجته���ا اإن�شاء العديد م���ن اجل�شور على الطرق 

الداخلية واخلارجي���ة وحت�شن معابر امل�شاة، واإن�شاء 

ممرات �شطحي���ة حمكومة باإ�ش���ارات �شوئية، واإغالق 

الفجوات بعمل الأ�شوار على الطرق املختلفة مبا يعزز 

من �شالمتهم.

وحث���ت ال�شائقن على النتباه حلرك���ة عبور امل�شاة 

عل���ى الطرق واللتزام بخف�س ال�رشعات موؤكدة اأن اأمن 

و�شالمة امل�شاة م�شوؤولية م�شرتكة بن امل�شاة اأنف�شهم 

وال�شائقن على الطرق.

وتطب���ق �رشط���ة اأبوظب���ي خمالفات عل���ى ال�شائقن 

وامل�شاة وهي عدم اإعطاء الأولوية للم�شاة يف الأماكن 

املخ�ش�شة لعبوره���م وخمالفتها 500 درهم و6 نقاط 

مروري���ة"، وعدم الت���زام امل�شاة بالإ�ش���ارة ال�شوئية، 
وعبور الطريق من غري الماك���ن املخ�ش�شة لعبورهم 

وخمالفتها غرامة 400 درهم.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

الثنن 11 يناير 2021 �� الع�دد 14640 
اأخبارالوطن

ابوظبي � وام:

فت���ح الر�شيف الوطن���ي من خالل من�ش���ة /ذاكرة 

الوط���ن/ التي ي�شارك بها ف���ى مهرجان ال�شيخ زايد 

»املجل�س«ال���ذى يعدّ يف املجتمع الإماراتي ظاهرة 

قدمية واأ�شيلة وذلك ليكون ملتقى اجتماعيا وفكريا 

يتداول فيه احل�شور الأفكار التي تعزز احل�ّس الوطني، 

وتربز اأحاديث احل�شور والزوار مدى ر�شاهم عن ثراء 

املن�ش���ة باملحتوى، وجناح �شب���ل العر�س، وتوؤخذ 

مالحظاته���م بعن العتبار لكي تك���ون يف الدورات 

املقبلة فر�شًا للتح�شن.

وتاأتي اأهمية جمل�س من�ش���ة ذاكرة الوطن من دوره 

الكبري يف تعزيز قيم النتماء للوطن، والولء للقيادة 

احلكيم���ة التي حتر�س على اإ�شعاد املواطن، ل �شيما 

واأن املجتم���ع الإماراتي يت���وارث احلر�س على بناء 

املجل�س -الذي يعزز احلوار بن الأجيال - اإذ تتناقل 

الأجي���ال فيه اخلربات والع���ادات والتقاليد وال�شنع 

الإماراتي، واأما املجل�س املوج���ود يف ذاكرة الوطن 

فهو مبقتنياته ومبا يحفل به من اأحاديث ذات �شلة 

بذاك���رة الوط���ن وحفظ تاريخ الإم���ارات - جزء من 

مقتنيات املن�شة التي تق���دم لزوار مهرجان ال�شيخ 

زايد البعد التاريخي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

وجمل�س من�شة /ذاكرة الوطن/ يف الن�شخة احلالية 

م���ن املهرجان، يجد الزائر يف اإحدى واجهاته �شا�شة 

كبرية تبث �شوراً ومواق���ف تاريخية م�شهودة لقادة 

الوطن العظام الذين �شهد الع���امل باإجنازاتهم التي 

جعل���ت دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة تقف يف 

م�شاّف الدول الع�رشي���ة املتقدمة، وتغطي الواجهة 

الك���ربى املقابل���ة للباب �ش���وراً مر�شوم���ة للقائد 

املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد ب���ن �شلطان اآل نهيان – طيب 

اهلل ثراه- ولكل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

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

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .

الأر�سيف الوطني يفتح »المجل�س« 
بمن�سة ذاكرة الوطن ل�ستقبال زوار 

مهرجان ال�سيخ زايد

�سرطة اأبوظبي تدعو الم�ساة اإلى اللتزام بالعبور من 

الأماكن المخ�س�سة لهم

ال�سارقة ـ وام:

اأطلق���ت اإدارة �شالمة الطف���ل التابعة 

الأ�رشة  ل�ش���وؤون  الأعل���ى  للمجل����س 

راأي جمتمعي  ا�شتط���الع  بال�شارق���ة 

ع���رب موقعها الإلك���رتوين بهدف ر�شد 

اأب���رز املوا�شي���ع التي تهدد  وحتديد 

�شالمة واأمن الأطف���ال من وجهة نظر 

الأ�رش واخلرباء مب���ا يخدم ال�شتجابة 

ال�رشيعة لها من خالل و�شع حزمة من 

اخلطط واحلمالت التوعوية والتثقيفية 

املجتمعية.

وي�شعى ال�شتطالع اإىل قيا�س املهددات 

على اأمن و�شالم���ة الأطفال عرب ثالثة 

تقييم���ات من "1" لالأك���ر اأهمية اإىل 

"3" لالأقل اأهمي���ة لثالثة حماور هي 
الإ�شاءة والإهمال واجلرائم الإلكرتونية 

وحوادث املنزل.

ودع���ت الإدارة الأه���ايل واملخت�شن 

رعاي���ة  قطاع���ات  يف  والعامل���ن 

الطفل اإ�شاف���ة اإىل ال�شباب واليافعن 

للم�شاركة بتقدمي اآرائهم يف ال�شتطالع 

م���ن خالل زي���ارة من�ش���ات التوا�شل 

الجتماعي اخلا�شة بالإدارة.

و قال���ت هن���ادي �شال���ح اليافع���ي 

مدير اإدارة �شالم���ة الطفل اإن الرتقاء 

بحا����رش وم�شتقبل املجتمع ل يكتمل 

دون توف���ري الرعاية واحلماية الالزمة 

لالأجي���ال اجلديدة ل���ذا ت�شعى الإدارة 

اإىل ال�شتثم���ار الأمثل ملختلف املوارد 

املتاح���ة لديه���ا وفق���ا لحتياجات 

املجتمع كم���ا حتر�س على ال�شتفادة 

من خمتلف املظاهر املتطورة يف قطاع 

الت�ش���الت وتكنولوجي���ا املعلومات 

من اأجل الو�شول اإىل اأكرب �رشيحة من 

املجتمع وتق���دمي كل ما يلزم لتعزيز 

ثقافة الوعي ب�شالمة الطفل .

واأ�شاف���ت اأن ا�شتطالع���ات الراأي هي 

خطوة مهم���ة وفاعلة ت�شهم يف توفري 

قاعدة بيانات جمتمعية كبرية تر�شد 

واهتمام���ات املجتم���ع  احتياج���ات 

حول العدي���د من الق�شايا املختلفة و 

ذل���ك لإدراك الإدارة اأن اأولي���اء الأمور 

واملعلمن وكافة من يتواجد اأو يعمل 

بالق���رب من الأطفال ه���م الأقدر على 

تو�شيف م�شكالتهم واحتياجاتهم لهذا 

�شعين���ا للو�شول اإىل ه���ذه ال�رشيحة 

الوا�شعة لن�شع خطة براجمية متكاملة 

للع���ام اجلاري تلع���ب دورا فاعال يف 

تدعيم البيئة الآمنة لالأطفال .

»�سالمة الطفل« تدعو للم�ساركة في ا�ستطالع 

لر�سد مهددات �سالمة ال�سغار

»كهرباء ومياه دبي« تطلق الدفعة الخام�سة من برنامج 

اإعداد القادة الطالئع
دبي ـ وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع 

كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية الدفعة 

اخلام�ش���ة من برنامج اإع���داد القادة الطالئع 

مب�شاركة 30 موظفًا من الهيئة.

و�شيخ�ش���ع املنت�شبون لربنامج تدريبي ملدة 

ع���ام كامل يت�شمن �شل�شل���ة من ور�س العمل 

والن���دوات والربامج التعليمي���ة املتخ�ش�شة 

الفرتا�شية يف خمتلف املج���الت بالإ�شافة 

اإىل برنامج التوجيه التطويري.

وق���ال معايل �شعي���د حممد الطاي���ر الع�شو 

املنت���دب الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة كهرباء 

ومياه دب���ي: "تتبن���ى الهيئ���ة ا�شرتاتيجية 

متكامل���ة لإعداد ال�شباب املواطن لتويل زمام 

القي���ادة يف قطاعي الطاق���ة واملياه ليكونوا 

اجليل املقبل من اخلرباء والقادة يف جمالت 

البح���وث والتطوي���ر وا�شت����رشاف امل�شتقبل 

ومواكبة الثورة ال�شناعية الرابعة وال�شتفادة 

م���ن التقني���ات الإحاللي���ة ..وتلت���زم الهيئة 

بتحقيق روؤية �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" لإعداد 

قيادات اإماراتية تواكب املتغريات املت�شارعة 

وخمتلف التحديات والفر�س العاملية ..ونعمل 

على تنمية وتطوير املواهب الوطنية وتدريب 

موظف���ي الهيئة م���ن املواطنن وف���ق اأعلى 

املعاي���ري العاملية حت���ى يكونوا على اطالع 

التط���ورات والتقني���ات يف جمالت  باأحدث 

عملهم اإ�شافة اإىل توفري وظائف نوعية ت�شب 

يف م�شلحة الوطن واملواطن مبا يحقق اأهداف 

"مئوية الإمارات 2071" جلعل دولة الإمارات 
العربية املتحدة اأف�شل دولة يف العامل".

واأ�ش���اف معاليه: "نعت���ز بالتعاون مع كلية 

حممد بن را�شد ل���الإدارة احلكومية وخمتلف 

اجلهات الوطنية لتحقيق ا�شرتاتيجية الهيئة 

الهادفة اإىل تدري���ب وتاأهيل الكوادر املواطنة 

لت�شلم مهام امل�شوؤولية يف خمتلف الوظائف 

مبا يع���زز اجليل الرابع م���ن منظومة التميز 

احلكوم���ي الذي يعترب نقل���ة نوعية يف عمل 

اجلهات احلكومية ..ومنذ اإطالق الهيئة برنامج 

اإعداد القادة الطالئع ع���ام 2007 مت تخريج 

102 منت�شب اإىل الربنامج ..و�شتوا�شل الهيئة 

جهوده���ا احلثيثة ل�شقل مه���ارات موظفيها 

وتطوي���ر معارفه���م يف عدة جم���الت اأهمها 

القيادة والتميز".

اأبوظبي ـ وام :

يع���ج الأر�شيف الوطني مبالين 

امل���واد الأر�شيفي���ة والوثائ���ق 

التاريخية التي تعزز فهم اأعمق 

لتاريخ دولة الإمارات واملنطقة، 

وت�شتعر�س وكالة اأنباء الإمارات 

يف التقري���ر الت���ايل 3 من اأبرز 

مقتنياته ذات القيمة التاريخية 

املهمة ، والت���ي ح�شلت "وام" 

على �شور معتمدة لها.

نادرة  �ش���ورة  الوثائق  و�شمت 

لق����رش احل�ش���ن يف اأبوظب���ي 

التقطه���ا الرحال���ة والباح���ث 

الأمريكي "�شموئيل زومير" عام 

1901، ويعد الق�رش �شاهدا حيا 

على تاريخ العا�شمة الإماراتية، 

وتعود بداي���ات ت�شييده اإىل ما 

يزيد عل���ى 250 عامًا وي�شنف 

كاأح���د اأهم ال����رشوح الوطنية 

الدول���ة،  يف  واملعماري���ة 

وكان مق���راً لأ����رشة اآل نهي���ان 

احلاكمة، ورم���زاً لن�شاأة اأبوظبي 

اإىل  التاريخي،  واإرثها  وتطورها 

جان���ب تاأثريه كمرك���ز للحياة 

الجتماعي���ة، ومن���ارة للحركة 

يف  وال�شياحي���ة  الثقافي���ة 

العا�شمة الإماراتية.

اأم���ا ث���اين املقتني���ات فكانت 

ملخطوط���ة ن���ادرة ل�"فا�شك���و 

ع���ام  اإىل  تع���ود  جام���ا"  دي 

تف�شيليًا  و�شف���ًا  وتقدم   1498

للتاأث���ري القت�ش���ادي والثقايف 

وال�شيا�ش���ي  والجتماع���ي 

للربتغالي���ن يف كل من ال�رشق 

الأق�ش���ى.  وال����رشق  الأو�ش���ط 

اإ�شاف���ة اإىل ن�شخة من النموذج 

"كانتين���و"  خلريط���ة  الأويل 

الأر����س تع���ود لعام  ل�شط���ح 

1502 والت���ي مت فيها ت�شجيل 

الكت�شاف���ات اجلديدة التي قام 

بها الربتغاليون يف ذلك الوقت.

ويحتف���ظ الأر�شي���ف الوطن���ي 

الأر�شيفي���ة  امل���واد  مبالي���ن 

تعزز  التي  التاريخية  والوثائق 

فه���م اأعم���ق لتاري���خ الإمارات 

واملنطق���ة، كما يوا�ش���ل دوره 

الأر�شيفية  جمموعاته  اإثراء  يف 

ال�شج���الت والوثائق  مبزيد من 

بع���د  �شيم���ا  ول  التاريخي���ة، 

اأن تو�شع���ت ر�شالت���ه مبوجب 

رقم  الحت���ادي  القانون  م���واد 

/7/ ل�شن���ة 2008م، فق���د �شار 

يحر�س على اأن تكون مقتنياته 

بتاريخ  ذات عالقة  الأر�شيفي���ة 

دول���ة الإم���ارات وتراثه���ا يف 

املرتب���ة الأوىل، و�شاه���د على 

احل�شارات التي مرت بها و�شوًل 

اإىل ما بلغته من ازدهار وتطور 

يف وقتها احلايل.

وتتناول الوثائق التاريخية التي 

الوطني  الأر�شيف  به���ا  يحتفظ 

ال�شخ�شي���ات البارزة التي كان 

لها دور كب���ري يف تاريخ دولة 

الإمارات، والأح���داث ال�شيا�شية 

املهمة التي �شهدتها، والعادات 

الجتماعية وال�شيا�شية القبلية، 

وال�شوؤون القت�شادية والعالقات 

منطقة  بدول  اخلا�شة  التجارية 

اخللي���ج، وال�ش���وؤون الق�شائية، 

وغريها من اجلوانب.

الأر�شيفي���ة  امل���واد  وتق�ش���م 

ح�شب  التاريخي���ة  والوثائ���ق 

جهة امل�ش���در التي ح�شل منها 

الوثائق،  الوطني على  الأر�شيف 

اجلهات  كذل���ك ح�شب  وت�شنف 

التي اأن�شئت فيها هذه الوثائق، 

وق���د ح�شل الأر�شي���ف الوطني 

من  العري�شة  على جمموعت���ه 

التاريخية من  الوثائ���ق  ه���ذه 

خمتلف اأنحاء العامل، ومبختلف 

اأ�شكالها وهيئاتها.

الأر�شي���ف  مقتني���ات  وتتخ���ذ 

الهام���ة  التاريخي���ة  الوطن���ي 

الوثائق  منه���ا  اأ�ش���كال  ع���دة 

واملخطوطات، وال�شور، والأفالم، 

وامل���واد ال�شوتي���ة /اأق���وال/، 

واخلرائط، والكت���ب والدوريات، 

واملراجع.

امل���واد  م�ش���ادر  وتتن���وع 

بها  يحتفظ  الت���ي  الأر�شيفي���ة 

الأر�شي���ف الوطني؛ فمنها وثائق 

الأ�شخا����س والعائالت واجلهات 

الر�شمي���ة واملوؤ�ش�شات املحلية، 

وم���ن اأبرز امل�ش���ادر التي ترفد 

بامل���واد  الوطن���ي  الأر�شي���ف 

الأر�شيفية املوؤ�ش�شات الإعالمية، 

والهيئات  والعائ���الت،  الأف���راد 

واملوؤ�ش�شات احلكومية يف الدولة، 

و�رشكات  امل�شورين،  اإىل  اإ�شافة 

النف���ط، وال���وكالء ال�شيا�شين، 

وال���وكالت الإخبارية العاملية، 

وال�شحف  الربيطانية،  واملكتبة 

بجانب  والأجنبي���ة،  املحلي���ة 

اأبرز املوؤ�ش�ش���ات الأر�شيفية يف 

العامل.

وي���ويل الأر�شيف الوطني عناية 

الكت���ب  باإ�ش���دارات  خا�ش���ة 

والبح���وث والدرا�شات املتنوعة 

بتاري���خ دولة  تتعل���ق  الت���ي 

الإمارات خا�ش���ة ومنطقة �شبه 

اجلزيرة العربية عامة، وتعتمد 

معظم اإ�شداراته التي بلغت اأكر 

من 166 اإ�شدارا من���ذ تاأ�شي�شه 

التي  الوثائقي���ة  الكن���وز  على 

يحتف���ظ بها، والتي جتعل منها 

م�ش���ادر ومراج���ع ل ب���د منها 

للمهتم���ن بتاري���خ الإم���ارات 

واملنطقة.

»خيرية الفجيرة« توزع الحقيبة ال�ستوية على عمال الإمارة
الفجرية ـ وام:

وزع���ت جمعية الفج���رية اخلريية احلقيبة 

ال�شتوية �شمن مبادرة »دفوة �شتاء« على 

العم���ال يف اأماكن عملهم املختلفة باإمارة 

الفج���رية ومدينة دبا الفج���رية تزامنًا مع 

ف�شل ال�شتاء.

وتهدف مبادرة » دف���وة �شتاء« الإن�شانية 

التي اأطلقتها اجلمعية اإىل التخفيف من اأثر 

برودة الطق�س يف ف�شل ال�شتاء على �رشائح 

املجتم���ع وخا�شة العمال منه���ا، وتوفري 

الحتياجات املنا�شبة من املالب�س ال�شتوية 

والأغطية التي حتميهم من برد ال�شتاء.

وقال �شعادة يو�ش���ف املر�شودي مدير عام 

جمعي���ة الفج���رية اخلريي���ة اإن الهدف من 

املب���ادرة تكري����س ثقافة العم���ل اخلريي 

والإن�ش���اين وم�شاع���دة امل�شتحقن من كافة 

فئ���ات املجتمع يف اأي وق���ت، وذلك يف اإطار 

امل�شوؤولي���ة املجتمعي���ة الت���ي و�شعته���ا 

اجلمعي���ة عل���ى عاتقها وتنفي���ذ توجيهات 

مع���ايل �شعيد ب���ن حممد الرقب���اين رئي�س 

جمل����س اإدارة اجلمعية بن����رش مبداأ الرتاحم 

والتكافل بن اأفراد املجتمع.

واأك���د املر�شودي حر�س اجلمعية على تنظيم 

مثل ه���ذه املبادرات الإن�شاني���ة التي تخدم 

كافة الفئات املجتمعي���ة املحتاجة، لتكون 

برناجم���ا متكام���ال يف ن�رش ثقاف���ة البذل 

والعط���اء، ومنوذج���ًا يف تكري����س الأعمال 

اخلريية والإن�شانية داخل املجتمع الإماراتي، 

الأيادي  الكب���ري لأ�شح���اب  بالدور  م�شي���داً 

البي�ش���اء يف دعم مبادرات اجلمعية اخلريية 

وتنفيذها على اأف�شل وجه.

 »وام« ت�ستعر�س 3 من اأهم مقتنيات الأر�سيف الوطني

�صمت �صورة نادرة لق�صر الح�صن ..
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ال�شارقة ـ وام:

جمعيـــة  قدمـــت 

اخلريية  ال�شارقة 

العـــام  خـــال 

م�شاعدات   2020

�شـــهرية لـ 1000 

متعففـــة  اأ�ـــرة 

اإجمالية  بقيمـــة 

 17.2 بلغـــت 

مليون درهم وذلك 

لتوجيهات  وفقـــا 

ال�شامية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�شارقـــة وتنفيذا لل�شيا�شـــة التي اأقرها جمل�س 

اإدارة اجلمعية مبا يوفـــر مل�شتحقي امل�شاعدات 

احلياة الكرمية.

واأو�شـــح عبداهلل �شيـــف بن هندي مديـــر اإدارة 

املوارد واخلدمات امل�شانـــدة اأن اجلمعية تعول 

على تربعات املح�شنـــن وم�شاهماتهم اخلريية 

لدعم الأ�ر امل�شتحقة وت�شم بن �شجاتها عددا 

كبريا من حالت الأرامل والأيتام والأ�ر املتعففة 

واملطلقـــات غـــري امل�شتفيدين مـــن م�شاعدات 

الت�شامن الجتماعـــي حيث توفر اجلمعية لهذه 

احلالت م�شاعـــدات نقدية مبثابة رواتب �شهرية 

مبا ميكنهـــم من توفـــري احتياجاتهم ال�رورية 

للمعي�شـــة الكرميـــة يتـــم �رفها وفقـــا لاآلية 

املتبعة التي حتددها جلنـــة امل�شاعدات وت�شلم 

مل�شتحقيها عرب احل�شابات البنكية.

وتوجه ابـــن هندي بال�شكـــر اجلزيل للمتربعن 

اأ�شحـــاب الأيادي البي�شـــاء ..داعيا اإىل مزيد من 

امل�شانـــدة وامل�شاهمة يف اإجناح خمتلف برامج 

اجلمعية التي توؤكد يف املقام الأول على الرتابط 

والتكافل الجتماعي بن جميع فئات املجتمع.

8
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14640  الثنن 11 يناير 2021ـ 
متابعات

ال�سارقة الخيرية: 17.2 مليون 

درهم اإجمالي الم�ساعدات 

ال�سهرية في 2020

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

دبيـ  وام:

متكن مكتب �شـــوؤون اخلريجن يف جامعة 

دبـــي من جمع حـــوايل 470 األف درهم يف 

عام 2020، ا�شتفاد منها 25 طالبا وطالبة 

وتوزيع عدد من اأجهزة الكمبيوتر املحمولة 

"لب توب" على الطاب والطالبات بهدف 
دعم الطلبة املع�رين ماديًا من املتفوقن 

ومن خمتلف اجلن�شيات لتمكينهم من ح�شور 

الدرو�س وا�شتكمال الدرا�شة من خال التعلم 

عن بعـــد. ويف اإطار دعـــم الطلبة ورعاية 

اخلريجن نظم مكتب �شوؤون اخلريجن ندوة 

عـــن بعد حتت عنـــوان "اأف�شل املمار�شات 

جلمع التربعات" �شارك فيها الدكتور عي�شى 

الب�شتكي رئي�س جامعة دبي و�شدد خالها 

على اأهميـــة دعم روابط اخلريجن ودورها 

يف رعايتهم وتوظيفهم ويف جمع التربعات 

للطلبة املتع�رين ماديا بهدف دعم العلم 

والتعليـــم يف دولة الإمـــارات والذي ميثل 

اأرقـــى واأ�شمى الأهـــداف التي ت�شعى اليها 

جامعة دبي والتي تبنت مبداأ جودة التعليم 

يف براجمهـــا وخططها الدرا�شية املختلفة 

واأخـــذت على عاتقها مهمة دعم املتفوقن 

مبنح تعليمية متعددة .

وقالت اآمنة املرزاق مديرة تدريب وتوظيف 

الطلبة و�شـــوؤون اخلريجن يف اجلامعة اإن 

مكتب �شوؤون اخلريجن بذل جهودا مكثفة 

لتحقيق اأكرب ح�شيلة ممكنة من التربعات 

ل�شالـــح الطلبـــة يف اإطـــار حر�شه على 

م�شالح الطلبة واخلريجن وزيادة ح�شيلة 

التربعات.

وتنـــاول املتحدثون الق�شايـــا املتعلقة 

بجمع التربعات باأف�شل املمار�شات على 

ال�شعيـــد العاملي، وبنـــاء عاقات اأقوى 

مـــع املانحـــن، والتغلب علـــى عقبات 

جمع الأموال الناجمـــة عن وباء كورونا 

امل�شتجد وق�شايا اأخرى.

اأدار النـــدوة وليد قاطرجـــي نائب الرئي�س 

امل�شاعد للتنمية باجلامعة الأمريكية يف 

بريوت.

مكتب �سوؤون الخريجين يجمع 470 األف درهم لدعم الطلبة 
بجامعة دبي عام 2020

الأحد المقبل 

وت�شمنـــت خطة العـــودة اإىل التعلم 

يف املدار�ـــس اأي�شـــًا، الرتكيـــز على 

اأدلة وبرامـــج ار�شادية و�شيناريوهات 

مرنة لـــدوام الطلبة، بحيث ل يتجاوز 

اإ�شغـــال املدر�شـــة عـــن 50 % مـــن 

طاقتهـــا ال�شتيعابية، ل�شمان حتقيق 

الإجراءات الحرتازية .

ولفتت الوزارة ان عملية العودة �شتتم 

وفق �شوابط �شحية، وتطبيق التدابري 

الوقائيـــة من قبل جميـــع العاملن، 

مثل ابراز الفح�ـــس عن طريق تطبيق 

احل�شـــن وقيا�ـــس احلـــرارة والتباعد 

املذكورة  الحرتازات  اجل�شدي وجميع 

يف دليـــل برتوكولت العـــودة الآمنة 

للمن�شاآت التعليمية.

املدر�شية،  القيـــادات  تتويل  وبدورها 

وفرق الرقابة بالوزارة عملية متابعة 

الكامل  اللتـــزام  ل�شمـــان  التنفيـــذ، 

بتنفيذ اخلطط مع احلر�س على متكن 

الطلبة من املهارات العلمية، وحتقيق 

للخطـــط  التعليميـــة،  املخرجـــات 

الرتبوية، �شواء كان التعلم واقعيا اأو 

عن بعد.

قرقـا�ش: الُعال

 فما من �شـــك اأن �شعوب اخلليج تريد 

هـــذه امل�شاحلـــة واأن تقلـــب �شفحة 

اخلاف، ولكن العقول اأي�شا يف خاف 

ممتـــد مثل هذا )حتتـــاج( اإىل خطوات 

بناء ثقة يف املرحلة القادمة«.

واأ�شـــار قرقا�ـــس اإىل وجـــود م�شائل 

اأخرى »اأكرث ا�شتع�شاًء خال املرحلة 

القادمة، وهذه يجب اأن نتعامل معها 

بن�شج وب�شفافية وعقلية«.

واأردف: »مهم جدا اأن نخاطب ال�شعوب، 

ونقول لها اإننـــا مقبلن على مرحلة 

جديـــدة، وطوينـــا �شفحـــة اخلاف. 

)هناك( �شفحة بي�شاء جديدة نحاول 

مـــن خالها تعزيز العمـــل اخلليجي، 

ويجـــب اأن نقـــول لها )ال�شعـــوب( اإن 

بع�س امل�شائل تتطلب بع�س الوقت«.

وبالن�شبـــة اإىل العاقات مـــع اأنقرة، 

الإماراتي لل�شوؤون  الدولـــة  قال وزير 

اأن نقـــول لرتكيا  اخلارجيـــة: »نريد 

باننـــا نريد عاقـــات طبيعية حترتم 

ال�شيادة بينا وبينها«.

األ تكون  واأ�شـــاف:« نريـــد لأنقـــرة 

امل�شلمن.  لاإخـــوان  الأ�شا�س  الداعم 

نريـــد لأنقرة باأن تعيـــد البو�شلة يف 

عاقاتها العربية«.

و�شـــدد اأنـــور قرقا�س علـــى اأنه »ل 

يوجد لدينا اأي �شبب لكي نختلف مع 

تركيـــا، فا توجد م�شكلة. ونرى اليوم 

ان املوؤ�ـــرات الرتكيـــة الأخرية مثل 

النفتاح مع اأوروبا م�شجعة«.

 ف�شل اجتماع

 ومبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة للدول 

الثـــاث ويحفظ ويوؤمـــن حقوق م�ر 

وم�شاحلها املائية«.

وتابع » اأخفـــق الجتماع يف حتقيق 

اأي تقدم ب�شبـــب خافات حول كيفية 

واجلوانـــب  املفاو�شـــات  ا�شتئنـــاف 

الإجرائيـــة ذات ال�شلة باإدارة العملية 

ال�شودان  مت�شـــك  حيث  التفاو�شيـــة، 

ب�رورة تكليف اخلرباء امُلعينن من 

الأفريقي بطرح  قبل مفو�شية الحتاد 

حلـــول للق�شايـــا اخلافيـــة وبلورة 

اتفاق �شد النه�شـــة، وهو الطرح الذي 

حتفظت عليه كل مـــن م�ر واإثيوبيا 

وذلك تاأكيداً على ملكية الدول الثاث 

وللحفاظ على  التفاو�شيـــة  للعملية 

حقهـــا يف �شياغة ن�شو�ـــس واأحكام 

اتفـــاق مـــلء وت�شغيل �شـــد النه�شة، 

خا�شـــًة واأن خرباء الحتـــاد الأفريقي 

لي�شوا من املتخ�ش�شن يف املجالت 

الفنيـــة والهند�شية ذات ال�شلة باإدارة 

املوارد املائية وت�شغيل ال�شدود«.

مـــن جانبها، اأعربـــت وزيرة خارجية 

جنوب اإفريقيا عن اأ�شفها لعدم حتقيق 

املفاو�شات  املاأمـــول يف  الخـــرتاق 

وذكـــرت اأنها �شوف ترفـــع تقريراً اإىل 

الرئي�ـــس »�شرييل رامافـــوزا« رئي�س 

اأفريقيـــا حول ما  جمهورية جنـــوب 

�شهدته املباحثـــات ونتائجها، وذلك 

التـــي ميكن  الإجـــراءات  للنظـــر يف 

اتخاذها للتعامل مع هذه الق�شية يف 

الفرتة املقبلة،بح�شب البيان .

  »ال�شحة«: تعافي 

واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�شفها وخال�س تعازيها وموا�شاتها 

لذوي املتوفـــن، ومتنياتهـــا بال�شفاء 

العاجل جلميع امل�شابن، مهيبة باأفراد 

املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية 

والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

و�شامة  ل�شحـــة  �شمانًا  الجتماعـــي 

اجلميـــع.   واأعلنت الـــوزارة عن �شفاء 

2،454 حالة جديدة مل�شابن بفريو�س 

»كوفيـــد-19«  امل�شتجـــد  كورونـــا 

اأعرا�ـــس املر�س  التـــام من  وتعافيها 

الرعايـــة ال�شحية الازمة  بعد تلقيها 

منذ دخولهـــا امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 206،114 حالة.

بيلو�شي للم�شرعين:

وقالـــت بيلو�شـــي يف الر�شالـــة التي 

�شدرت يف وقت متاأخر من يوم ال�شبت: 

اأولئك  ال�روري للغاية حما�شبة  »من 

الذين ارتكبوا العتداء على دميقراطيتنا 

.. يجـــب اأن يكون هناك اعرتاف باأن هذا 

النتهاك كان بتحري�س من الرئي�س«.

وكانت بيلو�شي قالـــت يوم ال�شبت اإنه 

لبد اأن يواجه ترامـــب عواقب جنائية 

ب�شبب ال�شطرابـــات الأخرية يف مبنى 

الكابيتـــول، وو�شفتـــه باأنـــه »خمتل 

وخطري على الوليات املتحدة«.

ودعـــت بيلو�شي ترامـــب اإىل ال�شتقالة 

فـــورا وهـــددت باإطاق عمليـــة اأخرى 

لعزله.

الفل�شطينيون ي�شتعدون 

واأكدت جلنـــة النتخابـــات املركزية 

جاهزيتها التامـــة وجاهزية طواقمها 

يف ال�شفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة 

لإجراء النتخابات العامة، فور �شدور 

املر�شوم الرئا�شي الذي يحدد موعدها.

ياأتـــي ذلـــك فيمـــا دعـــت اجلبهـــة 

لتحريـــر  الي�شاريـــة  الدميقراطيـــة 

فل�شطـــن اإىل حت�شن مر�شوم الدعوة 

اإىل النتخابـــات باحلـــوار الوطنـــي 

ال�شامـــل للتوافـــق علـــى الإجراءات 

لإجنـــاح  التف�شيليـــة،  واخلطـــوات 

العمليات النتخابية.

وحثـــت اجلبهـــة يف بيـــان �شحفي 

علـــى تقلي�س املـــدة الزمنية لتنظيم 

تقـــوم على نظام  واأن  النتخابـــات، 

التمثيل الن�شبـــي الكامل، ومبرجعية 

الف�شائل  بـــن  املوقعة  التفاهمـــات 

الفل�شطينية.

اأعلنت  الفل�شطينية قد  الرئا�شة  كانت 

يوم ال�شبت اأن عبا�س �شي�شدر مرا�شيم 

حتديد النتخابات العامة الفل�شطينية 

يف موعد اأق�شاه 20 من ال�شهر اجلاري، 

وذلـــك عقب اجتماعه مـــع وفد جلنة 

النتخابات.

كانت حركة “حما�ـــس” التي ت�شيطر 

علـــى قطاع غزة وجهـــت قبل اأ�شبوع 

ر�شالـــة خطيـــة اإىل عبا�ـــس ب�شـــاأن 

موافقتهـــا علـــى اإجـــراء انتخابـــات 

ت�ريعيـــة ورئا�شيـــة واأخرى ملنظمة 

التحرير الفل�شطينية بالتوايل.

مقتل �شرطي

وبح�شب �شهود عيان فاأن مناطق و�شط 

النا�رية �شهدت م�شاء ام�س اأطاق نار 

كثيف يف ظل اأجـــراءات اأمنية واأنت�شار 

كثيف للقـــوات الأمنية و�شط النا�رية 

ويف حميـــط �شاحـــة احلبوبـــي مركز 

املظاهرات الأحتجاجية .

من جانب اأخـــر خرج املئات من اأهايل 

حمافظتي النجف وكرباء يف مظاهرات 

لاأحتجـــاج على اأعمـــال العنف التي 

رافقـــت املظاهـــرات الحتجاجيـــة يف 

بالإفراج  واملطالبة  النا�ريـــة  مدينة 

عن املعتقلن.

كانـــت م�شـــادر طبية واأمنيـــة عراقية 

قـــد اأفـــادت يف وقت �شابق مـــن ام�س 

الأحـــد مبقتل �رطـــي واإ�شابة 5 خال 

املظاهرات .

وت�شهـــد مدينة النا�ريـــة ب�شكل �شبه 

اأمنية للمطالبة بحل  اأ�شطرابات  يومي 

م�شـــاكل املدينة اخلدمية وتوفري فر�س 

عمل لأبنائها.

دبي ـ وام:

وقعت موؤ�ش�شة دبـــي خلدمات الإ�شعاف 

مذكرة تفاهم مع جامعة دبي تهدف اإىل 

تعاون الطرفن يف تبادل املنافع خا�شة 

يف اخلدمـــات التدريبيـــة واملختـــربات 

لدعم عمليات التطويـــر وريادة الأعمال 

والتعـــاون امل�شرتك يف جمـــال التعليم 

اإ�شافة  والبتكار وا�شت�ـــراف امل�شتقبل 

اإىل جمال الدرا�شات والبحوث .

ون�شـــت املذكرة - التـــي وقعها كل من 

�شعادة الدكتـــور عي�شى الب�شتكي رئي�س 

جامعـــة دبـــي و�شعادة خليفـــة ح�شن 

الـــدراي املدير التنفيـــذي ملوؤ�ش�شة دبي 

خلدمات الإ�شعاف - على تبادل اخلربات 

والتعاون امل�شرتك يف تنظيم الفعاليات 

واإطاق املبـــادرات املجتمعية امل�شرتكة 

يف  الإ�شت�رافيـــة  الدرا�شـــات  واإعـــداد 

جمال م�شتقبـــل الطب الطارئ بالتعاون 

مع مركز الدرا�شـــات امل�شتقبلية والتزام 

الطرفـــن بتطبيق اخلطـــط واملمار�شات 

الإ�شرتاتيجية املتعلقة باإدارة اإ�شتمرارية 

الأعمال .

وقال خليفـــة الـــدراي اإن موؤ�ش�شة دبي 

خلدمات الإ�شعـــاف ترحب بالتعاون مع 

كل موؤ�ش�شات املجتمـــع �شواء حكومية 

اأو خا�شـــة يف �شبيـــل حتقيـــق اأهدافها 

الإ�شرتاتيجيـــة يف �شـــوء روؤيـــة دبـــي 

2021 .. م�شـــريا اإىل اأن جامعة دبي من 

املوؤ�ش�شات التعليمية العريقة التي تقوم 

بدور حيـــوي يف ن�ر العلـــم واملعرفة 

وابراز الوجه احل�شاري لإمارة دبي .

بـــدوره قـــال الدكتور عي�شـــى الب�شتكي 

اإن جامعـــة دبـــي حتر�س علـــى تطوير 

مع  والبحثيـــة  الأكادمييـــة  العاقـــات 

القطاعن العام واخلا�س خدمة لأهداف 

الدولـــة ال�شرتاتيجيـــة ل�شيمـــا فيمـــا 

وتقنية  والتكنولوجيا  بالإبـــداع  يتعلق 

املعلومـــات والبحـــوث املتعلقة باإدارة 

وا�شتمراريـــة  امل�شتقبـــل  وا�شت�ـــراف 

الأعمـــال .. موؤكدا دعـــم اجلامعة الكامل 

ملوؤ�ش�شـــة دبي خلدمـــات الإ�شعاف فيما 

يخ�س مكافحة وباء"كورونا" .

واأعرب عن فخـــره باجلهود التي تقدمها 

دبـــي خلدمـــات الإ�شعـــاف متمثلة يف 

خـــط الدفـــاع الأول وكل العاملـــن بها 

.. م�شيـــدا بالكفاءات العاليـــة والكوادر 

العملية  والإحرتافية  املوؤهلـــة  الب�رية 

امليدانية امل�شهود لها يف اإدارة الأزمات 

والإ�شتجابة الفورية للحالت الطارئة .

تعاون بين »اإ�سعاف دبي« وجامعة دبي في 
مجال التعليم واالبتكار

خدمة حافلة تحت الطلب ت�سهد 

اإقبااًل من الجمهور في عجمان

عجمان-وام:

 �شهدت خدمة "حافلة حتت الطلب" التي اطلقتها هيئة 

النقل بعجمان موؤخرا اقبال �شديدا من اجلمهور مع تزايد 

عدد امل�شتخدمن ب�شكل يومي، حيث تعمل اخلدمة على 

ربط املناطق باحلافـــات وت�شهل ح�شول العميل على 

املوا�شات العامـــة وتعمل على تقليل م�شافات امل�شي 

ووقت النتظار. 

اأكـــد عمر حممد لوتاه املدير التنفيذي لقطاع العمليات 

اأن الهيئـــة اطلقت اخلدمة �شمن اطار خططها التطويرية 

وحر�شهـــا الدائم على تقدمي اأف�شـــل اخلدمات للجمهور 

والتي تتوافق مع متطلباتهم، معربا عن �شعادته باإقبال 

اجلمهور املتزايد على اخلدمة اجلديدة املقدمة وفعاليتها 

يف ال�شاحة. واأ�شـــاف اأنه باإمكان الراغبن يف احل�شول 

 AJMAN على خدمة حافله حتت الطلب حتميل تطبيق

BOD وامل�شمـــم خ�شي�شا لت�شغيـــل احلافات للعمل 
بناء على الطلب والذي يتميز ب�شهوله ال�شتخدام ويتيح 

للعميل طلب رحلة وحتديد الوجهة املراد الذهاب اإليها 

عن طريق التطبيق الذكي، وبالتايل يقوم التطبيق بتحديد 

اأقرب حافلة وتوجيه العميل لأقرب موقف افرتا�شي، كما 

يتيح التطبيق خدمـــة دفع تعرفة التنقل وحتديد م�شار 

الرحلة من نقطة النطاق حتى نقطة الو�شول.

ال�سارقة ـ وام:

اأقـــرت جلنـــة الأ�ـــرة باملجل�ـــس 

ال�شارقة خال  لإمـــارة  ال�شت�شاري 

اجتماعهـــا الذي عقدته موؤخرا مبقر 

املجل�س برنامج زياراتها لعدد من 

املوؤ�ش�شـــات املتخ�ش�شة يف تقدمي 

خدمـــات لاأ�رة وذلـــك خال دور 

النعقاد العـــادي الثاين من الف�شل 

الت�ريعي العا�ر .

وتنـــاول الجتمـــاع الـــذي تراأ�شته 

فاطمـــة علـــي املهـــريي رئي�شـــة 

اللجنة بح�شـــور اأع�شائها عدد من 

املو�شوعات واملبادرات ذات ال�شلة 

من حيـــث فر�س تنميـــة اخلدمات 

املجتمعيـــة ودعم الأ�ر واملعاقن 

وكبار املواطنـــن بجانب الهتمام 

بالأطفـــال ومـــا يت�شـــل بذلك من 

الرعاية والدعم الجتماعي وحتفيز 

ال�شبـــاب على تكوين اأ�رة م�شتقرة 

ومرتابطـــة ... ا�شافة اىل ا�شتعرا�س 

كافـــة املقرتحات التـــي لها عاقة 

بالأ�رة .

و ثمنت اللجنـــة الدعم الكبري الذي 

يقدمـــه �شاحـــب ال�شمـــو ال�شيـــخ 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شـــو املجل�ـــس الأعلـــى حاكـــم 

قرينتة  ومتابعة  لاأ�ـــرة  ال�شارقة 

�شمـــو ال�شيخة جواهـــر بنت حممد 

الأعلى  املجل�س  رئي�شـــة  القا�شمي 

ل�شـــوؤون الأ�رة يف توفري متطلبات 

منظومة  �شمـــن  الكـــرمي  العي�ـــس 

املجتمـــع ل�شمان احليـــاة الكرمية 

جلميع فئات املجتمع واإياء الأ�رة 

الأهمية يف كافـــة الربامج واخلطط 

بهدف الرتقاء باأفرادها .

اأ�سرية اإ�ست�ساري ال�سارقة تقر برنامج زيارتها 
للموؤ�س�سات االأ�سرية



 

 0.882
0.563

2.42
5.903.51

5.22
5.26
9.32




56.19
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اأم القيوين ـ وام:

ت���ويل حكوم���ة اأم القيوي���ن متمثل���ة بدائرة 

ال�سياح���ة والآث���ار اهتمامًا كب���راً باملباين 

التاريخي���ة واملواقع الأثري���ة يف الإمارة، من 

خالل حمايتها واحلفاظ عليها لتعزيز وتثقيف 

اجليل اجلديد باأهمية الرتاث.

وتب���ذل الدائ���رة جهوداً كب���رة للحفاظ على 

الرتاث العمراين واإعادة جتديده واإبراز اجلانب 

التاريخي والرتاثي العميق للمنطقة ومواكبة 

التطور واحلداثة يف جم���ال احلفاظ والرتميم 

ح�سب املعاير الدولي���ة، نظراً لأهمية الرتاث 

ودوره يف احل�س���ارة الإن�ساني���ة وباعتب���اره 

ال�سبغة الأ�سا�سية للمجتمع والهوية الوطنية.

ويع���د "متح���ف ح�سن فل���ج املع���ال يف اأم 

القيوين" زاخراً بكن���وزه العريقة، والذي كان 

ح�سن���ًا يعود تاريخ بنائ���ه اإىل العام 1800 

يف عهد ال�سيخ عب���داهلل بن را�سد الأول بهدف 

حماية اجلهة ال�سمالية والربية يف الإمارة.

واأ�س���ارت الدائرة اإىل اأن احل�سن يقع يف واحة 

فل���ج املعال ، والذي كان يعترب م�سيفا لأهايل 

الإم���ارات يف املا�سي ، حيث تكرث فيها زراعة 

النخي���ل ، والليمون ، واخل����راوات ، ويتكون 

من بناء مربع ال�سكل وي�سم برجني ، اأحدهما 

يف اجله���ة ال�سمالي���ة ال�رقي���ة ، والآخر يف 

اجلهة اجلنوبية الغربية ، ويتكون من جمل�س 

كبر للحاك���م ، بالإ�سافة اإىل املربعة ، وتطل 

الرده���ات الثالثة على فن���اء داخلي ، يلحق 

باحل�س���ن م�سجد ي�سم���ى م�سجد فلج املعال ، 

وبن���ي احل�سن م���ن حجارة ال���وادي واجل�س 

كم���ادة رابط���ة ، وخ�س���ب اجلن���دل والدعون 

للت�سقيف ،بجان���ب ا�ستخدام خ�سب التيك يف 

الأبواب .

واأو�سحت دائ���رة ال�سياحة والآثار اأنه يف عام 

2009 اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد 

املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 

برتميم ح�سن فلج املعال وامل�سجد التابع له، 

ويف ع���ام 2015 مت اإع���ادة افتتاح ح�سن فلج 

املعال وملحقاته .

وقال���ت اإن احل�سن اأ�سبح م���زاراً مهمًا خا�سة 

بعد افتتاحه واإ�ساف���ة العديد من املرافق له ، 

حيث اأ�سبحت ال�ساحة اخلارجية للح�سن منرباً 

ل�سغار التجار والأ����ر املنتجة يعر�سون من 

خاللها خمتلف الأ�سغال اليدوية اأبرزها الأزياء 

ال�سعبية التي تعد خر ل�سان يعرب عن عادات 

وتقاليد املجتمعات وتراثها.

وقامت الدائرة ببناء جمل�س ملحق للح�سن وقد 

�سمي با�سم " جمل����س ال�سيخ �سعود للتوا�سل 

احل�ساري ".

وذكرت الدائرة اأن احل�سن يحتوي على م�سجد 

اأحلق بح�سن فلج املعال وهو يتكون من مربعة 

كبرة لل�سالة وحمراب وقد بني يف عهد ال�سيخ 

عبد اهلل ب���ن را�سد الأول ، من احلجارة الطينية 

وا�ستخدم خ�سب اجلندل والدعون للت�سقيف .

وت�س���م غرفة الآث���ار يف ح�س���ن فلج املعال 

جمموعة من اللقى الأثرية املهمة من املواقع 

التابع���ة لالإم���ارة واأهمها موق���ع الدور وتل 

الأبرق وجزيرة الأكع���اب وموقع حزيوه ومن 

املكت�سفات املعرو�سة جمموعة من الفخاريات 

واأدوات ال�سي���د التي كان���ت ت�ستخدم يف تلك 

الف���رتة ، وجمموع���ة من التماثي���ل والدمى ، 

واأدوات الزينة التي كانت تتزين بها املراأة يف 

تل���ك الفرتة ، ويعر�س فيه���ا اأي�سًا فيديو عن 

جميع املواقع الأثري���ة التابعة لالإمارة . كما 

ت�سم الغرفة اأن���واع الأ�سلحة التي ا�ستخدمت 

يف ال�سيد واحلروب وهناك اأنواع من البنادق 

وال�سيوف وامل�سد�سات وحمزم للطلقات.

وتعر����س يف غرف���ة احلرف ال�سعبي���ة اأدوات 

احلالقة واخلياطة وجمموعة من اأدوات الزينة 

واحللي الف�سي���ة التي كانت تتزين بها املراأة 

منه���ا الأقراط والقالئد واخلالخي���ل والأ�ساور 

واخل���وامت املتعددة الأ�س���كال ، وكذلك لبا�س 

امل���راأة التقليدي كالثوب والربق���ع ، وال�سيلة 

وال����روال و�سناع���ة النول والتل���ي ، ولب�س 

العرو�س .

دبي ـ الوحدة:

اأعلن “�سيتي �سنرت مردف” عن ا�ست�سافته 

ال�سهر  الكرت���وين  امل�سل�سل  �سخ�سي���ات 

»ما�س���ا والدب«، حيث �ستق���دم “ما�سا” 

برفقة “�سي���د دب” مغام���رة م�سوقة يف 

مرك���ز الت�سوق، وذلك خالل الفرتة املمتدة 

من 7 اإىل 16 يناير 2021. 

يتمحور امل�سل�سل الكرتوين “ما�سا والدب 

- �سوبر ما�سا”، حول ال�سخ�سية املحببة 

“ما�س���ا” التي ت�سبح بطلة خارقة وتقوم 
مب�ساعدة اأي �سخ�س يحتاج اإىل امل�ساعدة. 

يتميز الربنامج بقالبه التعليمي باأ�سلوب 

في���ه الكثر من املغام���رة والت�سويق يف 

�رد الق�س�س. كم���ا ي�سلط ال�سوء باإتقاٍن 

ت���ام عل���ى الأ�س����س ومب���ادئ العالقات 

ك���ن لالأطفال من  الأ�ري���ة وال�سداقة، ويمُ

جميع الأعمار والثقافات فهمه ب�سهولة.

�سيتم تقدمي عر�س “ما�سا والدب – �سوبر 

ما�سا” خ���الل الفرتة املمت���دة من 7 اإىل 

16 يناي���ر 2021، يف عرو�س مميزة تاأخذ 

الأطفال يف مغام���رٍة م�سوقة، ويتم تقدمي 

خم�سة عرو�س يوميًا بني ال�ساعة 12:00 

ظهراً و 20:00 م�ساًء. 

و�سيت�سم���ن العر�س ال���ذي ي�ستغرق 30 

دقيق���ة رق�سًا وغناء عل���ى اأنغام اأغنيات 

واأحل���ان ما�س���ا املمي���زة واملحببة لدى 

الأطفال.

اأبوظبي-الوحدة: 

مت اإدخ���ال طفل يبلغ م���ن العم���ر 15 �سهًرا اإىل 

ميديكلينيك م�ست�سفى النور بعد اإ�سابته بنوبات 

متعددة م���ن القيء غر امل���ربر واآلم يف البطن. 

اأجرى الدكتور نراجان موخرجي، ا�ست�ساري طب 

الأطف���ال يف امل�ست�سفى فحو�س���ات طبية �ساملة 

ت�سمنت الأ�سعة ال�سيني���ة ملنطقة البطن، وتبني 

وج���ود 13 ج�سًما غريًبا حددته���ا الأم على اأنها 

مغانط تنتمي اإىل األعاب اأخته الكبرة.

ي�س���كل ابتالع اأك���رث من مغناطي�س خط���ًرا كبراً 

عل���ى املر�س���ى وبالتايل يتطلب الع���الج تدخاًل 

جراحيًا فوريًا. وال�سبب هو اأن املغانط قد تلت�سق 

ببع�سها بقوة م�سببة تلًفا �سديًدا يف جدار الأمعاء 

اآو ان�سداًدا معوًيا.

حيث اأج���رى الدكتور عادل اجلنيب���ي، ا�ست�ساري 

جراح���ة الأطفال، عملية جراحي���ة طارئة  للطفل 

يف نف�س امل�ساء. وق���ال الدكتور اجلنيبي: "خالل 

اجلراحة، مت العثور عل���ى جمموعة ت�سعة ثقوب 

بني حلق���ات الأمعاء والت���ي مت ترميمها بنجاح 

من خالل تقنية حم���دودة التدخل اجلراحي بعد 

ا�ستخ���راج جميع قط���ع املغناطي����س". واأ�ساف 

الدكت���ور اجلنيب���ي: "حل�س���ن احل���ظ، متكنا من 

ا�ستع���ادة وظيفة الأمعاء دون احلاجة اإىل اللجوء 

اإىل ا�ستئ�س���ال الأمعاء مما ق���د يوؤثر على حياة 

الطفل يف امل�ستقبل".

بعد اجلراح���ة، مت و�سع الطفل يف وحدة العناية 

املرك���زة لب�سعة اأي���ام حتى تعاف���ى جيًدا ومت 

الت�ريح له مبغ���ادرة امل�ست�سفى بحالة جيدة. 

بع���د 10 اأيام، ويف موعد املراجع���ة اأكد الدكتور 

اجلنيبي عدم وج���ود اأية ا�سطرابات جراحية واأن 

الطفل قد ا�ستاأنف ن�ساطه الطبيعي.

اأبوظبي ـ  وام:

فازت ثالث���ة م�روعات بحثية 

مبنحة  اأبوظب���ي  جامع���ة  من 

قيمته���ا 150 األف درهم قدمتها 

العاملي���ة  الإم���ارات  �رك���ة 

يف  للم�سارك���ني  لالأملني���وم 

الت���ي  "الروب���وت"  م�سابق���ة 

تنظمها ال�ركة.

ونف���ذ امل�روع���ات البحثي���ة 

طلب���ة الهند�س���ة الكهربائي���ة 

وهند�س���ة  وامليكانيكي���ة 

احلا�سوب .. فيما تهدف املنحة 

لدعم امل�روعات البحثية لبناء 

طائرات ب���دون طيار وروبوتات 

ذكية كج���زء م���ن التح�سرات 

للن�سخ���ة الثالثة م���ن م�سابقة 

"الروبوت" التي تطلقها ال�ركة.
وجن���ح طلبة جامع���ة اأبوظبي 

الأول  املركزي���ن  حتقي���ق  يف 

والث���اين يف الن�سخ���ة الثانية 

من امل�سابق���ة .. فيما يتطلعون 

يف الن�سخ���ة الثالثة ومن خالل 

اإىل  البحثي���ة  م�روعاته���م 

التحديات  م���ن  ع���دد  مواجهة 

الت�سغيلي���ة يف ظ���ل بيئ���ات 

�سناعي���ة �سدي���دة ال�سعوب���ة 

وتزويد �ركة الإمارات العاملية 

لالأملني���وم بق���راءات خا�س���ة 

مب�ساهر الكربون.

وقال الدكت���ور حمدي ال�سيباين 

عميد كلية الهند�سة يف جامعة 

اأبوظبي :" نعتز بتحقيق طلبتنا 

لهذا الإجناز خ���الل م�ساركتهم 

الإمارات  يف م�سابق���ة �رك���ة 

العاملي���ة لالأملني���وم للع���ام 

الثاين على التوايل".

واأك���د التزام اجلامع���ة بتوفر 

اأكاديي���ة �ساملة للطلبة  بيئة 

وتزويده���م باملهارات املتقدمة 

واخل���ربات الوا�سع���ة لتعزي���ز 

على  وم�ساعدتهم  تناف�سيته���م 

يف  قيادي���ة  منا�س���ب  ت���ويل 

امل�ستقبل .. م�س���را اإىل اأن هذا 

النجاح دلي���ل على اإبداع طلبة 

جامع���ة اأبوظبي وقدرتهم على 

احلديث���ة  التقني���ات  تطوي���ع 

لتقدمي حلول لتحديات �سناعية 

حقيقة.

الدكت���ور  اأك���د  جانب���ه  م���ن 

حمم���د غ���زال اأ�ست���اذ ورئي�س 

الكهربائي���ة  الهند�س���ة  ق�س���م 

الطبية  والهند�سة  واحلا�سوبية 

احليوي���ة يف جامع���ة اأبوظبي 

اإعداد  عل���ى  اجلامعة  حر����س 

مفكري���ن  ليكون���وا  الطلب���ة 

م�ستقل���ني وروادا ومبتكرين يف 

تطوير احلل���ول الهند�سية وذلك 

اأكاديية  تزويدهم بتجربة  عرب 

ذات ج���ودة متمي���زة وبح���ث 

اأكاديي���ة  ومراف���ق  تطبيق���ي 

متنوعة وخمتربات حديثة.

من ناحيته قال عبداهلل الزرعوين 

نائب رئي�س ق�سم التطوير ونقل 

التكنولوجيا يف �ركة الإمارات 

م�سابقة  اإن  لالأملنيوم  العاملية 

الروبوت���ات ال�سناعية لل�ركة 

التي  متث���ل املن�سة املثالي���ة 

الهند�سية  العق���ول  اأملع  جتمع 

للم�ساهمة  الدول���ة  ال�سابة يف 

القط���اع  يف  فع���ال  ب�س���كل 

ال�سناعي بالدول���ة والذي يعد 

جزءا رئي�سيا من اقت�سادنا.

واأك���د اأن جامعة اأبوظبي كانت 

دائم���ا داعم���ة للم�سابقة حيث 

امل�ساركة خالل  عل���ى  حر�ست 

اإىل  ون�سعى  متتالي���ني  عامني 

حتفي���ز الطلبة عل���ى موا�سلة 

املجال  املهني���ة يف  م�سرتهم 

بخربات  وتزويدهم  ال�سناع���ي 

ومه���ارات من جت���ارب واقعية 

يف قط���اع �سيحظ���ى باأهمي���ة 

كبرة يف م�سرة دولة الإمارات 

التنموية واقت�سادها املعريف.
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طلبة جامعة اأبوظبي يح�سدون منحة بحثية من 

»الإمارات العالمية للألمنيوم« 

 اأبوظبي ـ الوحدة: 

اأعلن���ت اأبوظب���ي لالإع���الم ع���ن اإطالق 

"الربنامج ال�سباح���ي" على اأثر "راديو 
ليق���دم جلمه���ور  "1 بحل���ة جدي���دة، 
وترفيهية  اإعالمي���ة  جترب���ة  م�ستمعيه 

ا�ستثنائية عل���ى م�ستوى دولة الإمارات، 

والتي تطل على م�سامعهم من ال�ساعة 6 

وحتى  10 �سباحًا خالل اأيام الأ�سبوع.

ويوفر الربنامج ال�سباحي اأجواًء تفاعلية 

من تقدمي املذيعني ناغيت، نايا، كيارا، 

الذين �سيتناولون اآخر الأخبار والتطورات 

الت���ي ت�سهدها دولة الإم���ارات باأ�سلوب 

�سي���ق يتيح للجمه���ور فر�سة امل�ساركة 

يف اأكرث املوا�سيع تداوًل والفوز بجوائز 

كبرية.

وقال���ت مها اأم���ري مدير اإذاع���ة راديو 

1: "ينطل���ق الربنام���ج ال�سباحي بروح 
جدي���دة تتنوع يف الطرح والأ�سلوب بني 

ثالثي املقدمني الذي���ن يتميز كل واحد 

منهم ب�سخ�سية خمتلف���ة ومتفردة عن 

غرها، حي���ث يتميز ناغي���ت باأ�سلوبه 

اللطيف وامل���رح، بينما تقدم نايا روح 

الطاقة  اإىل  ال�ساخرة، بالإ�سافة  الدعابة 

الناب�سة باحلياة لدى كيارا، ليقّدموا معًا 

جتربة مميزة توقظ امل�ستمعني يف بداية 

يومهم.

وه���و م���ا �سيك���ون اأ�سا����س الرتفي���ه 

مل�ستمعين���ا، حي���ث يعك����س الربنامج 

الحتياجات  بتلبي���ة  التزامنا  اجلدي���د 

الفري���دة جلمهورن���ا ويعزز م���ن مكانة 

راديو 1 املتقدمة يف الدولة، متا�سيًا مع 

ا�سرتاتيجية اأبوظبي لالإعالم الرامية اإىل 

ريادة امل�سهد الإعالمي".

و�سيخ�س�س راديو 1 اأيام الثنني من كل 

اأ�سب���وع من ال�ساع���ة 3 وحتى  4 م�ساًء 

 Live - لربنام���ج "لي���ف من اإل اإي���ه

from LA" مع دين مكارثي، املر�سح 
لتقدمي جوائ���ز اإيي ومرا�سل الإذاعة يف 

هوليوود الذي �سيوفر و�سوًل غر م�سبوق 

اإىل اأك���رب اأح���داث هولي���وود، اإىل جانب 

اإجرائه ملقاب���الت �سخ�سية مع النجوم 

والفنانني ومن وراء الكوالي�س، و�سيظهر 

ا ب�سكل منتظم يف الربنامج  مكارثي اأي�سً

ال�سباح���ي كجزء من فق���رة "�سوبيز  - 

The Fix" ، يف مت���ام ال�ساع���ة 7:40 
�سباًحا و8:40 �سباًحا و 9.40 �سباًحا.

وج���رى اإطالق "راديو 1" يف عام 2017، 

لتكون اإذاع���ة متخ�س�سة ببث املحتوى 

الرتفيه���ي واملو�سيقي املتنوع واملتميز 

ال���ذي ينا�س���ب جمهوره���ا م���ن الفئة 

العمرية ال�ساب���ة، حيث متزج بني اأ�سهر 

الأغاين الغربية احلديثة، والأخبار حول 

امل�ساهر، ف�ساًل ع���ن برامج امل�سابقات 

والهداي���ا املجانية عل���ى م�ستوى دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

ويكن للجمهور ال�ستم���اع اإىل راديو 1 

عل���ى ال���رتددات FM 104.1 يف دبي، 

وFM 100.5 يف اأبوظب���ي، اأو من خالل 

."UAE 1 Radio" املن�سات الرقمية

»راديو1« يطلق برنامجه ال�سباحي بحلة جديدة

»�سيتي �سنتر مردف« ي�ست�سيف 

»ما�سا والدب« 

ح�سن فلج المعل .. موقع اأثرى بارز ومزار مهم في اأم القيوين

طفل عمره 15 �سهًرا يخ�سع لعملية 

جراحية طارئة في ميديكلينيك  

يقدم باقة من اأحدث واأهم الأعمال المو�سيقية في الدولة

»وام« ت�سارك في برنامج التدريب العملي   والمهني   »اإعداد« بالتعاون مع »التربية« 
اأبوظبي ـ وام :

�سارك���ت وكالة اأنب���اء الإم���ارات / وام / يف برنامج 

التدريب العملي  واملهني »اإعداد«  الذي نظمته وزارة 

الرتبي���ة والتعليم بالتعاون مع عدد م���ن موؤ�س�سات 

الدول���ة يف القطاعني املحل���ي واخلا�س خالل الفرتة 

من 20 - 31 دي�سم���رب املا�سي بهدف تعريف الطلبة 

بقطاع���ات العم���ل وبيئات���ه ومتطلبات���ه واإك�سابهم 

امله���ارات ال�سخ�سي���ة واملهنية لإعداده���م م�ستقبال 

لتحدي���د تخ�س�ساته���م اجلامعي���ة وخو����س احلياة 

املهنية .

 و �سمل الربنامج التدريبي املراحل الدرا�سية امل�ستهدفة 

من ال�سف التا�سع اإىل الثاين ع�ر .

 وقدم���ت  وكالة اأنب���اء الإمارات من خ���الل م�ساركتها 

يف الربنامج التدريبي نب���ذة تعريفية عن تاأ�سي�س / 

وام / و اأب���رز خدماتها التي ت�سمل التحرير ال�سحفي، 

واملالتميديا، والإعالم الرقم���ي، والتغطية الإعالمية، 

والر�س���د واملتابعة اإ�سافة ل�رح ح���ول بيئة العمل 

واآلية �سر العمل ال�سحفي يف وكالة الأنباء واأخالقيات 

املهنة .

 و مت تدري���ب الطالب والطالبات على اأ�سا�سيات حترير 

اخلرب ال�سحفي وفن كتابته وقوالب الكتابة ال�سحفية 

والتحري���ر ال�سحفي الفوتوغ���رايف والتلفزيوين  واأبرز 

خ�سائ����س الت�سوي���ر الفوتوغ���رايف و التلفزي���وين 

بالإ�سافة اىل ا�ستخدام الكامرا .

من جانبها  ثمنت اأمل اجل�سم���ي مديرة اإدارة الإر�ساد 

الأكادي���ي واملهني ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم، يف 

ت�ريح لوكالة اأنباء الإمارات / وام / التعاون الوثيق 

الذي يجمع الوزارة ب� "وام"، والذي ياأخذ اأ�سكاًل عدة، 

ويعزز م���ن الروؤية امل�سرتكة يف بن���اء كوادر مواطنة 

مهارية تتمتع باخلربة والدراية واملعرفة وعلى �سوية 

عالية من القدرات التي تخولهم خو�س م�سمار العمل 

بكفاءة واقتدار.

بعد ابتالعه بالخطاأ 13 مغناطي�ًسا 
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 336007         بتاريخ: 2020/09/21

باســم: يس 3.أي، إنك.
وعنوانه: 1300 سيبورت بلفد.، سويت 500، ريدوود 

سيتي، يس ايه 94063،  الواليات املتحدة األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

اس(  ايه  ايه  )اس  كخدمة  الربمجيات  خدمات 
وخدمات منصة كخدمة )يب ايه ايه اس( كل ما سبق 
ونرش  وتطوير  تصميم  يف  لالستخدام  برامج  توفر 
والبيانات  االصطناعي  والذكاء  الكمبيوتر  برامج 
نطاق  عىل  األشياء  إنرتنت  وتطبيقات  الضخمة 

املؤسسات؛ خدمات الربمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس( وخدمات منصة كخدمة )يب ايه ايه اس( 
كل ما سبق توفر برامج لالستخدام يف جمع البيانات ونقلها وتكاملها أو دمجها وتصورها وتحليلها 
وتخزينها؛ خدمات الربمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس( وخدمات منصة كخدمة )يب ايه ايه اس( 
كل ما سبق توفر برامج لالستخدام يف االتصال بشبكة من األشياء املادية واألجهزة واملركبات واملباين 
التي تم تضمينها مع اإللكرتونيات والربامج وأجهزة االستشعار واالتصال بالشبكة وكلها متكن هذه 

األشياء واألجهزة واملركبات واملباين من التجميع والتبادل وتقرير البيانات
 الواقـعة بالفئة: 42

 وصف العالمة: عبارة C3 AI باحرف التينية باللون االسود
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 
إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337926            بتاريخ : 2020/10/21

باســم: فيسبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
الخدمات  للغري؛  اإللكرتوين  النرش  خدمات  الرتفيه؛  خدمات   
الرتفيهية، وهي توفري ألعاب تفاعلية ومتعددة الالعبني والالعب 
توفري  االتصال؛  شبكات  أو  اإلنرتنت  عرب  لعبها  يتم  الواحد 
ملطوري  اإلنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  إلكرتونية  منشورات 
والرتفيهية  التعليمية  لألغراض  مسابقات  وإجراء  عرض  الربامج؛ 
الكتب  نرش  وهي  التعليمية،  املواد  نرش  الربمجيات؛  ملطوري 
نرش  اإللكرتونية؛  واملنشورات  اإلخبارية  والنرشات  واملجالت 
املجالت اإللكرتونية غري القابلة للتنزيل، وهي عىل وجه التحديد 

مدونات الويب )املدونات( التي تعرض محتوى محدًدا بواسطة 
الواقع  حول  ومدونات   ، وتجاريًا  وتسويقيًا  إعالنيًا  محتوى  تعرض  التي  واملدونات   ، املستخدم 
االفرتايض والواقع املعزز؛ خدمات ألعاب الواقع االفرتايض املقدمة عرب اإلنرتنت وشبكات االتصاالت 
الواقع املعزز املقدمة عرب اإلنرتنت وشبكات االتصاالت األخرى؛ خدمات  األخرى؛ خدمات ألعاب 
ألعاب الواقع املختلط املقدمة عرب اإلنرتنت وشبكات االتصاالت األخرى؛ الخدمات التعليمية وهي 
تنظيم وعقد املؤمترات والندوات يف مجاالت الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء؛ الخدمات الرتفيهية 
وهي توفري ألعاب الفيديو عىل اإلنرتنت وألعاب الكمبيوتر واأللعاب اإللكرتونية واأللعاب التفاعلية؛ 
الرياضية  األنشطة  ؛  التدريب  توفري  التعليم؛  للتنزيل؛  قابلة  اإلنرتنت غري  ألعاب عرب  برامج  توفري 

والثقافية
بالفئة: 41 

الكهرباء  تشبه رشارة  بداخلها  متعرجة  الكالم مع صورة  فقاعة  تشبه  دائرة  العالمة: رسم  وصف 
بااللونا االبيض واالسود

 االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 

إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 338544   بتاريخ : 2020/11/01

 رقم األولوية: 88909846
تاريخ األولوية: 2020/05/11

البلد األولوية: الواليات املتحدة األمريكية
 باســم: ايه يف يب ماتركس، ال ال يس

 وعنوانه: 7373 جيتواي بوليفارد، نيوارك، 
املتحدة  الواليات   ،94560 كاليفورنيا، 

األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 9
أداء  شاشات  البطارية؛  حزم  البطارية؛  شاشات  البطارية؛  شواحن  بطاريات؛   
الكهربائية؛ بطاريات  البطاريات  البطارية؛  اختبار(  البطارية؛ مختربات )أجهزة 

التخزين الكهربائية
 وصف العالمة: عبارة عن كلمة ATIEVA باحرف التينية باللون االسود 

 االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 338933           بتاريخ : 2020/11/07

 رقم األولوية: 88906250
تاريخ األولوية: 2020/05/07

البلد األولوية: الواليات املتحدة األمريكية
 باســم: اومريوس كوربوريشن

سياتل،  ويست،  افنيو  اليوت   201 وعنوانه:   
واشنطن 98119، الواليات املتحدة األمريكية 

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
بالفئة: 5

 املستحرضات البيولوجية لعالج األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات 
الزراعة وأمراض واضطرابات ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات 
املناعة الذاتية والعصبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات؛ املستحرضات الصيدالنية لعالج 
األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات الزراعة وأمراض واضطرابات 
ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات املناعة الذاتية والعصبية 

واملناعية واملرتبطة بااللتهابات 
خطوط  ثالثة  مع  التينية  باحرف   YARTEMLEA كلمة  عن  عبارة  العالمة:  وصف 
منحنية فوق املقطع LEA  الخطني يف االعىل اطول من الخط السفيل بااللوان االسود 

والرمادي
 االشــرتاطات: 

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 338935           بتاريخ : 2020/11/07

 رقم األولوية: 88906253
تاريخ األولوية: 2020/05/07

البلد األولوية: الواليات املتحدة األمريكية
 باســم: اومريوس كوربوريشن

سياتل،  ويست،  افنيو  اليوت   201 وعنوانه: 
واشنطن 98119، الواليات املتحدة األمريكية  
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

 بالفئة: 5 
املستحرضات البيولوجية لعالج األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات 
الزراعة وأمراض واضطرابات ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات 
املناعة الذاتية والعصبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات؛ املستحرضات الصيدالنية لعالج 
األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات الزراعة وأمراض واضطرابات 
ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات املناعة الذاتية والعصبية 

واملناعية واملرتبطة بااللتهابات
 وصف العالمة: ثالثة خطوط منحنية الخطني يف االعىل اطول من الخط السفيل بااللوان 

االسود والرمادي
 االشــرتاطات:  

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337923            بتاريخ : 2020/10/21

 باســم: فيسبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
خدمات التسويق والرتويج؛ توفري أبحاث التسويق وخدمات املعلومات؛ خدمات 
خدمات  االتصال؛  وشبكات  اإلنرتنت  عرب  لآلخرين  والخدمات  للسلع  الرتويج 
وتقييم  لآلخرين،  الوسائط  ورشاء  اإلعالمي  التخطيط  وهي  واالعالن،  الدعاية 
وخدمات رشاء  لآلخرين،  التجارية  العالمات  تحديد  وخدمات  التجارية  العالمة 
والتسويق؛  واالعالن  الدعاية  استشارية يف مجاالت  لآلخرين؛ خدمات  اإلعالنات 
ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  تسهيل  طبيعة  يف  التجارية  الوساطة  خدمات 
االلكرتونية  األسواق  توفري  واالتصاالت؛  الكمبيوتر  شبكات  عرب  الثالثة  األطراف 
لبائعي السلع و / أو الخدمات؛ ربط املشرتين والبائعني عرب بيئة شبكة اإلنرتنت؛ 
خدمات شبكات األعامل؛ خدمات استشارات التوظيف والتعيني؛ خدمات الدعاية 

واإلعالن، وهي توفري تأجري مساحات إعالنية مبوبة عرب اإلنرتنت وشبكات االتصال األخرى؛ تجميع البيانات يف 
قواعد بيانات الكمبيوتر عىل اإلنرتنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عرب اإلنرتنت يف مجال اإلعالنات املبوبة؛ 
تعزيز ترويج املبيعات لآلخرين من خالل تسهيل خدمات بطاقات الهدايا املدفوعة مسبًقا، واملقصود بها إصدار 
شهادات بطاقات الهدايا التي ميكن اسرتدادها مقابل سلع أو خدمات؛ خدمات الدعاية واإلعالن لتعزيز الوعي 
العام حول األنشطة والخدمات الخريية واالنسانية والتطوعية و الخدمة العامة واملجتمعية واألنشطة اإلنسانية؛ 
الخدمات  العمالء؛  إدارة عالقات  التجارية، وهي  املساعدة  اإللكرتونية؛ خدمات  الوسائط  عرب  واإلعالن  الدعاية 
اإلعالنية؛ نرش اإلعالنات لآلخرين عرب اإلنرتنت وشبكات االتصال؛ الرتويج السلع والخدمات لآلخرين عن طريق 
الحمالت  إدارة  خدمات  وهي  اإلعالنية،  الخدمات  األخرى؛  االتصاالت  وشبكات  اإلنرتنت  عرب  اإلعالنات  توزيع 
اإلعالنية واستهدافها وتنفيذها وتحسينها؛ ادارة اعامل؛ توجيه األعامل، تفعيل النشاط املكتبي؛ استشارات األعامل 
التجارية؛ تصميم مواد إعالنية لآلخرين؛  العالمة  التسويق؛ خدمات استشارات اسرتاتيجية  بأنشطة  فيام يتعلق 

اتاحة التنبيهات واإلخطارات اإللكرتونية
 بالفئة: 35 

وصف العالمة: رسم دائرة تشبه فقاعة الكالم مع صورة متعرجة بداخلها تشبه رشارة الكهرباء بااللونا االبيض 
واالسود

 االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد 

املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337922            بتاريخ : 2020/10/21

 باســم: فيسبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
اإلنرتنت  املجتمعات عرب  وإنشاء  االجتامعية  للشبكات  للتنزيل  قابلة  برامج  الحاسوب؛  عتاد 

كواجهة  الستخدامها  للتنزيل  قابلة  برمجيات  الربمجيات؛  تطوير  أدوات  معها؛  والتفاعل 
والتنزيل  والتحميل  والتعديل  لإلنشاء  للتنزيل  قابلة  برامج  ؛   )API( تطبيقات  برامج 
والتعليق  والربط  والبث  والتدوين  مع  واملشاركه  والعرض  والنرش  املشاهدة  و  والوصول 
واإلشارة إىل املشاعر والتعليق عليها والتفاعل معها و تضمينها ومشاركتها أو توفري وسائط 
واملعلومات  والبيانات  البرصي  السمعي  واملحتوى  والصوت  والفيديو  والصور  إلكرتونية 
الصور والصوت  للتمكني من نقل  للتنزيل  القابلة  الربامج  عرب اإلنرتنت وشبكات االتصال؛ 
واملحتوى السمعي البرصي واملريئ والفيديو والبيانات؛ برامج قابلة للتنزيل لتعديل الصور 
برامج  ؛  البرصي  السمعي  واملحتوى  والفيديو  الصويت  واملحتوى  والصور  الفوتوغرافية 
برامج  وتخزينها؛  ومزامنتها  وتنظيمها  وإدارتها  واملعلومات  البيانات  لجمع  للتنزيل  قابلة 
التجارة اإللكرتونية القابلة للتنزيل للسامح للمستخدمني بإجراء املعامالت اإللكرتونية عرب 

اإلنرتنت وشبكات االتصال؛ برامج قابلة للتنزيل إلرسال واستقبال تنبيهات الرسائل اإللكرتونية 
واإلشعارات والتذكريات؛ برمجيات محرك البحث؛ برامج الواقع االفرتايض القابلة للتنزيل؛ برامج الواقع املعزز القابلة للتنزيل؛ برامج 
الواقع املختلط القابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب إلكرتونية قابلة للتنزيل؛ برامج قابلة للتنزيل لدمج البيانات اإللكرتونية مع بيئات العامل 
الحقيقي ألغراض الرتفيه والتعليم واأللعاب والتواصل والشبكات االجتامعية؛ برامج قابلة للتنزيل لتحويل اللغة الطبيعية إىل أوامر 
قابلة للتنفيذ آليًا؛ الربمجيات القابلة للتنزيل، وهي واجهة تفسريية لتسهيل التفاعل بني البرش واآلالت؛ برامج املساعدة االفرتاضية 
وتنبيه  املستخدم  مدخالت  من خالل  تنشيطه  يتم  مستخدم  عن  نيابة  الخدمات  أو  املهام  أداء  من  ميكنها  والتي  للتنزيل  القابل 
لتنظيم األحداث، والبحث  للتنزيل  قابلة  الخرائط اإللكرتونية؛ برامج  لتوفري  للتنزيل  املوقع واملعلومات عرب اإلنرتنت؛ برامج قابلة 
عن األحداث، والتقويم وإدارة األحداث؛ برامج التجارة اإللكرتونية القابلة للتنزيل للسامح للمستخدمني بإجراء املعامالت التجارية 
ومشاركة  وتحديد  للبحث  للتنزيل  القابلة  املوقع  تنبيه  او  تحديد  برامج  العاملية؛  واالتصاالت  الكمبيوتر  شبكات  عرب  اإللكرتونية 
املواقع؛ برامج قابلة للتنزيل إلنشاء املجموعات وإدارتها والوصول إليها داخل املجتمعات االفرتاضية؛ برامج الرقابة األبوية؛ برامج 
التطبيقات  برمجة  واجهة  االصطناعي(؛  )الذكاء  االصطناعي  الذكاء  ومنصات  البرش  بني  والتواصل  التفاعل  لتسهيل  للتنزيل  قابلة 
)API( الستخدامها يف تطوير منصات الذكاء االصطناعي )AI(؛ برامج قابلة للتنزيل لتنظيم األحداث والبحث عن األحداث والتقويم 
وإدارة األحداث؛ برمجيات الكمبيوتر؛ برامج قابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية والتنبيهات واإلشعارات والتذكريات؛ 
برامج قابلة للتنزيل ملعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنص؛ برامج قابلة للتنزيل إلنشاء املجموعات وإدارتها والوصول 

إليها داخل املجتمعات االفرتاضية؛ برامج قابلة للتنزيل الستخدامها يف إدارة عالقات العمالء )CRM( ؛ برامج رسائل قابل للتنزيل
 بالفئة: 9 

وصف العالمة: رسم دائرة تشبه فقاعة الكالم مع صورة متعرجة بداخلها تشبه رشارة الكهرباء بااللونا االبيض واالسود
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 337973              بتاريخ : 2020/10/22

 باســم: ايت جست، انك.

ســان  ــت،  ــرتي س ــســوم  ــول ف  2000 ــه:  ــوان ــن وع

املتحدة  الواليات   ،  94110 ايه  يس   ، فرانسيسكو 

األمريكية 

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 29 

منتجات ميكن نرشها او دهنها أساس الخضار؛ بديل 

البيض؛ بديل البيض أساسه الخضار

 وصف العالمة: كلمة JUST بالالتينية مكتوبة بطريقة احرف متقطعة داخل 

اطار مستطيل بااللون االبيض واالسود 

 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 338934         بتاريخ : 2020/11/07

 رقم األولوية: 88906255
تاريخ األولوية: 2020/05/07

البلد األولوية: الواليات املتحدة األمريكية
 باســم: اومريوس كوربوريشن

سياتل،  ويست،  افنيو  اليوت   201 وعنوانه:   
واشنطن 98119، الواليات املتحدة األمريكية 

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
 بالفئة: 5 

املستحرضات البيولوجية لعالج األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات 
الزراعة وأمراض واضطرابات ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات 
املناعة الذاتية والعصبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات؛ املستحرضات الصيدالنية لعالج 
األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات الزراعة وأمراض واضطرابات 
ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات املناعة الذاتية والعصبية 

واملناعية واملرتبطة بااللتهابات 
وصف العالمة: ثالثة خطوط منحنية الخطني يف االعىل اطول من الخط السفيل بااللوان 

األرجواين والذهبي
  االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 338932         بتاريخ : 2020/11/07

 رقم األولوية: 88906252
تاريخ األولوية: 2020/05/07

البلد األولوية: الواليات املتحدة األمريكية
 باســم: اومريوس كوربوريشن 

سياتل،  ويست،  افنيو  اليوت   201 وعنوانه: 
واشنطن 98119، الواليات املتحدة األمريكية 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 5 
املستحرضات البيولوجية لعالج األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات 
الزراعة وأمراض واضطرابات ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات 
املناعة الذاتية والعصبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات؛ املستحرضات الصيدالنية لعالج 
األمراض واالضطرابات الباطنية وأمراض الكىل ومضاعفات الزراعة وأمراض واضطرابات 
ضعف ضخ او نقص الرتوية للدم والدم وأمراض واضطرابات املناعة الذاتية والعصبية 

واملناعية واملرتبطة بااللتهابات
خطوط  ثالثة  مع  التينية  باحرف   YARTEMLEA كلمة  عن  عبارة  العالمة:  وصف 
منحنية فوق املقطع LEA  الخطني يف االعىل اطول من الخط السفيل بااللوان األرجواين 

والذهبي
 االشــرتاطات:  

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 336005         بتاريخ: 2020/09/21

باســم: يس 3.أي، إنك.
 ،500 سويت  بلفد.،  سيبورت   1300 وعنوانه: 
ريدوود سيتي، يس ايه 94063،  الواليات املتحدة 

األمريكية
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

دمجها  أو  وتكاملها  ونقلها  البيانات  جمع  يف  الستخدامها  الكمبيوتر  برامج 
وتصورها وتحليلها وتخزينها؛ برنامج كمبيوتر لالستخدام يف االتصال بشبكة من 
اإللكرتونيات  مع  تضمينها  تم  التي  واملباين  واملركبات  واألجهزة  املادية  األشياء 
والربامج وأجهزة االستشعار واالتصال بالشبكة وكلها متكن هذه األشياء واألجهزة 

واملركبات واملباين من التجميع والتبادل وتقرير البيانات
الواقـعة بالفئة: 09 

وصف العالمة: عبارة C3 AI باحرف التينية باللون االسود
االشــرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337925            بتاريخ : 2020/10/21

 باســم: فيسبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
مللفات  اإللكرتوين  النقل  وهي  والبيانات،  والفيديو  الصور  مشاركة  خدمات 
مستخدمي  بني  واملريئ  الصويت  واملحتوى  الفيديو  ومقاطع  الرقمية  الصور 
اإلنرتنت؛ االتصاالت؛ توفري الوصول إىل قواعد البيانات الحاسوبية واإللكرتونية 
والرسائل  للبيانات  اإللكرتوين  النقل  وهي  االتصاالت،  خدمات  اإلنرتنت؛  عرب 
و  البرصي  السمعي  واملحتوى  الفيديو  ومقاطع  والصور  والصور  والرسومات 
امللفات؛ توفري منتديات الشبكية عىل اإلنرتنت للتواصل حول املوضوعات ذات 
األجهزة  مستخدمي  تنقل  اإلنرتنت  عرب  اتصاالت  روابط  توفري  العام؛  االهتامم 
املحمولة واإلنرتنت إىل صفحات ويب أخرى ؛ تسهيل الوصول إىل مواقع الطرف 

الثالث أو إىل محتوى إلكرتوين آخر لطرف ثالث عرب تسجيل دخول عاملي ؛ توفري 
الصويت  البث  خدمات  ؛  اإللكرتونية  النرشات  ولوحات  الفورية  الرسائل  وخدمات  اإلنرتنت  عرب  الدردشة  غرف 
اإلنرتنت  بروتوكول  الصوت عرب  نقل  ؛ خدمات  األخرى  االتصاالت  أو شبكات  اإلنرتنت  والفيديو عرب  والنصوص 
)VOIP( ؛ خدمات االتصاالت الهاتفية؛ توفري الوصول إىل قواعد البيانات الحاسوبية يف مجال التواصل االجتامعي 
والتعريف االجتامعي؛ االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات الكمبيوتر الشبكية من نظري إىل نظري وهي النقل 
اإللكرتوين للصور واملحتوى السمعي البرصي والفيديو والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والبيانات والنصوص 
البرصي  السمعي  للفيديو واملحتوى  املبارش  البث  اإلعالم واالتصاالت واملعلومات؛  والرسائل واإلعالنات ووسائل 
أي  االتصاالت،  واملرئية؛ خدمات  الصوتية  بعد  املؤمترات عن  اإلنرتنت؛ خدمات  البرصي عرب  السمعي  والتفاعل 
رسائل  خدمات  املحمول؛  الهاتف  اتصاالت  خدمات  االتصاالت؛  شبكات  عرب  واستقبالها  البيانات  نقل  خدمات 
والرسوم  والنصوص  والفيديو  والصوت  والبيانات  للصوت  اإللكرتوين  التبادل  الفورية؛  الرسائل  خدمات  الويب؛ 

البيانية التي ميكن الوصول إليها عرب كمبيوتر اإلنرتنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات مشاركة الصور والفيديو
بالفئة: 38

 وصف العالمة: رسم دائرة تشبه فقاعة الكالم مع صورة متعرجة بداخلها تشبه رشارة الكهرباء بااللونا االبيض 
واالسود

 االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد 

املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 339278   بتاريخ : 2020/11/12

 رقم األولوية: 90008737 
تاريخ األولوية: 2020/06/18

البلد األولوية: الواليات املتحدة األمريكية
 باســم: فيسبوك، انك.

بــارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه:   
كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
 بالفئة: 9 

املرئية؛  للدردشة  الكمبيوتر  أجهزة وبرامج  الفيديو؛  الكمبيوتر ملؤمترات  وبرامج  أجهزة 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية واملنزلية إلجراء مكاملات الفيديو؛ أجهزة وبرامج الكمبيوتر 
صندوق  قمة  الفيديو؛  عرض  شاشات  اإللكرتونية؛  العرض  واجهات  الرقمية؛  للمهاتفة 
فك التشفري )صندوق الكابالت يحول إشارة املصدر إىل محتوى يف شكل ميكن عرضه(؛ 
شاشات إلكرتونية )أو أجهزة إلكرتونية( تتضمن تقنية سمعية برصية متكن املستخدمني 

من التفاعل والتواصل مبارشة كام لو كانوا يف نفس الغرفة
 وصف العالمة: كلمة PORTAL باحرف التينية باللون االسود 

االشــرتاطات:  
التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم :  336845         بتاريخ: 2020/10/04

باســم: فيسبوك تكنولوجيز، ال ال يس  
بارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه: 
املتحدة  ــات  ــوالي ال  ،94025 كاليفورنيا 

األمريكية
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

شبكة  من  اإلنرتنت  عرب  مبارشة  املقدمة  االفــرتايض  الواقع  ألعاب  خدمات 
كمبيوتر؛ خدمات ألعاب الواقع االفرتايض؛ خدمات ترفيه ألعاب الفيديو؛ توفري 
ألعاب الكمبيوتر مبارشة عىل اإلنرتنت؛ توفري لعبة كمبيوتر ميكن الوصول إليها 
كمبيوتر  ألعاب  توفري  اإلنرتنت؛  و/أو  عاملية  شبكة  عىل  املستخدمني  قبل  من 

تفاعلية مبارشة عىل اإلنرتنت
 الواقـعة بالفئة: 41

 وصف العالمة: كلامت BEAT SABER باحرف التينية باللون االسود
االشــرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/   كاليد اند كو ال ال يب
 بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:  

151718 املودعة بالرقم : 
باســم:  بريسون يب ال يس

 وعنوانه:   80 سرتاند، لندن، دبليويس2آر 0 آرال، 
اململكة النتحدة 

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
املدريس؛  التعليم  التدريب؛  ؛  التعليم  خدمات 
التدريس؛ التسلية والرتفيه؛ تدريس اللغة؛ خدمات 

تعليمية لتدريس اللغات؛ تنظيم دورات يف اللغة؛ التعليم املدريس و توفري دورات متعلقة 
دورات  وتوفريالتدريب،  التعليم  بالحاسوب؛ خدمات  عومة  مد  دروس  اللغات؛  بتدريس 
الثقافات  أو  االنجليزية  باللغة  متعلقة  جميعها   ، االمتحان  وخدمات  باملراسلة  دراسية 
املتحدثة باالنجليزية؛ خدمات دور النرش، تحديدا نرش وتحرير املطبوعات، خاصة الكتب، 
الصحف، املجالت، الدوريات وجرائد التجارة؛ نرش برامج والتلفاز؛ نرش منشورات الوسائط 
   ROMs  -  CDاملتعددة؛ منشورات أقراص الحاسوب املضغوطة لذاكرة القراءة فقط
انتاج  االفالم؛  تسجيالت  انتاج  االذاعي؛  والرتفيه  التسلية  التلفزيوين؛  والرتفيه  التسلية 
وتأجريأرشطة الفيديو وكاسيتات الفيديو؛ قطع غيار و اضافات لجميع السلع املبينة أعاله، 

يف حدود وقوعها يف هذة الفئة.  
الواقـعة  بالفئة: 41

2016/12/26 بتاريخ:      151718  واملسجلة تحت رقم:  
 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء الحامية 

2031/01/17 يف 2021/01/17  وحتى تاريخ: 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337927    بتاريخ : 2020/10/21

 باســم: فيسبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املؤقت  االستخدام  توفري 
والتقويم  األحــداث  عن  والبحث  األحــداث  لتنظيم 
توفري  اآليل، وهي  الحاسب  األحداث؛ خدمات  وإدارة 
اإلنرتنت  عرب  البيانات  عىل  للحصول  بحث  محركات 
للربامج  املؤقت  االستخدام  توفري  االتصاالت؛  وشبكات 
وإنشاء  االجتامعية،  للشبكات  للتنزيل  القابلة  غري 
والصور  والفيديو  الصوت  ونقل  ــرتايض،  اف مجتمع 
برامج  تطبيقات  استضافة  وهي  واملحتوى  والنصوص 

الكمبيوتر ، )ASP( والبيانات؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات لآلخرين؛ توفري االستخدام املؤقت 
التجارية  املعامالت  بإجراء  للمستخدمني  للسامح  للتنزيل  القابلة  غري  اإللكرتونية  التجارة  لربامج 
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات التي تتميز بربنامج إلرسال واستقبال الرسائل 
التجارية  املعامالت  ولتيسري  والتنبيهات  واإلخطارات  كخدمة  الربمجيات   )SAAS( اإللكرتونية 
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت وشبكات االتصاالت؛ توفري االستخدام املؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
لتمكني تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة املحمولة ألجهزة االتصال اإللكرتونية 
املحمولة، وهي الهواتف املحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية؛ توفري خدمات مصادقة املستخدم باستخدام تقنية تسجيل الدخول األحادي والربمجيات 
ملعامالت التجارة اإللكرتونية؛ توفري خدمات املصادقة عىل املستخدمني للتحويل اإللكرتوين لألموال 
الدخول  تسجيل  تقنية  باستخدام  اإللكرتونية  الشيكات  ومعامالت  والخصم  االئتامن  وبطاقات 
املوحد للسامح للمستخدمني بإجراء املعامالت )API( والربمجيات؛ توفري واجهة برمجة التطبيقات 
التجارية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري االستخدام املؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ملعالجة التي 
تتميز بربامج الكمبيوتر )PAAS( املدفوعات اإللكرتونية ؛ خدمات النظام األسايس كخدمة للسامح 
للمستخدمني بإجراء معامالت األعامل والتجارة اإللكرتونية ؛ توفري برنامج واجهة برمجة الستخدامه 
يف املراسلة اإللكرتونية ونقل الصوت والفيديو والصور والنص )API( التطبيقات واملحتوى والبيانات 
توفري وصول مؤقت  ؛  اإللكرتونية  للرسائل  للتنزيل  القابلة  للربامج غري  املؤقت  االستخدام  توفري  ؛ 
إىل برامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لتوفري الخرائط اإللكرتونية ؛ مزود الذي يتميز بربمجيات 
الكمبيوتر  لربامج  املؤقت  التطبيق  خدمة   )ASP( االستخدام  توفري  ؛  اإللكرتونية  الخرائط  لتوفري 
لربامج  املؤقت  االستخدام  توفري  ؛  ومشاركتها  وتحديدها  املواقع  عن  للبحث  للتنزيل  القابلة  غري 
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل إلجراء الحجوزات والحجوزات ؛ مزود الذي يتميز بربنامج لتمكني أو 
تسهيل إجراء الحجوزات ؛ توفري )ASP( خدمة التطبيقات االستخدام املؤقت للربامج غري القابلة 
تسهيل  أو  لتمكني  بربنامج  يتميز  الذي  ومنصات  البرش  بني  والتواصل  التفاعل  لتسهيل  للتنزيل 
)ASP( الذكاء االصطناعي ؛ مزود خدمة التطبيقات التفاعل والتواصل بني البرش ومنصات الذكاء 
الواقع االفرتايض الستخدامها يف  املعزز وتأثريات  الواقع  ؛ تصميم  )الذكاء االصطناعي(  االصطناعي 
تعديل الصور الفوتوغرافية والصور ومقاطع الفيديو واملحتوى السمعي البرصي ؛ توفري االستخدام 
املؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل إلنشاء اإلعالنات ومشاركتها ونرشها ونرشها ؛ توفري االستخدام 
املؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتعديل الصور الفوتوغرافية والصور واملحتوى الصويت والفيديو 
والصوت والفيديو مع مرشحات وهي الرسوم والرسوم املتحركة والنص ، )AR( فوتوغرافية وتأثريات 
البيانات الوصفية واالرتباطات التشعبية  الواقع املعزز والرسومات والعالمات الجغرافية وعالمات 
؛ النظام يضم منصات برمجية للشبكات االجتامعية ، وإدارة محتوى الشبكات )PAAS( األسايس 
كخدمة االجتامعية ، وإنشاء مجتمع افرتايض ، ونقل الصور ، واملحتوى السمعي البرصي ومحتوى 
الفيديو ، والصور ، ومقاطع الفيديو ، والبيانات ، والنصوص ، والرسائل ، واإلعالنات ، واإلعالنات 
؛  اإلنرتنت  عرب  للتنزيل  قابل  غري  مساعد شخيص  برنامج  توفري  ؛  واملعلومات  االتصاالت  اإلعالمية 
للربامج  املؤقت  االستخدام  توفري  ؛  اإلنرتنت  للتنزيل عرب  قابل  برنامج مساعد اجتامعي غري  توفري 
غري القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية والتنبيهات واإلشعارات والتذكريات ؛ توفري 
االستخدام املؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل الستخدامها يف تسهيل واملكاملات الهاتفية 
النصية والرسائل  اإلنرتنت والرسائل  بروتوكول  الصوتية عرب  املكاملات   )VOIP( الفيديو ومكاملات 
أو  لتمكني  بربنامج  تتميز  التي  عرب  االجتامعية  الشبكات  وخدمات  الفورية  والرسائل  اإللكرتونية 
تسهيل )ASP( اإلنرتنت ؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو 
)VOIP( املكاملات الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت والرسائل النصية والرسائل اإللكرتونية والرسائل 
يف  معلومات  يضم  إلكرتوين  موقع  توفري  ؛  اإلنرتنت  عرب  االجتامعية  الشبكات  وخدمات  الفورية 
املؤقت  االستخدام  توفري  االتصال.  اإلنرتنت وشبكات  الربمجيات عرب  التكنولوجيا وتطوير  مجاالت 
لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل الستخدامها يف التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل 
وتحرير مقاطع الفيديو ؛ مزود الذي يتميز بربنامج لتمكني أو تسهيل التقاط الصور الفوتوغرافية 
)ASP( خدمة التطبيقات وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ؛ تطوير الربمجيات؛ توفري 
وصيانة  وتطوير  وإدارة  واستضافة  توفري  وهي   ، التطبيقات  خدمة  مزود  ؛  اإلنرتنت  عرب  برامج 
التطبيقات والربامج ومواقع الويب وقواعد البيانات يف مجاالت االتصاالت الالسلكية والوصول إىل 
املعلومات املتنقلة وإدارة البيانات عن بُعد لتسليم املحتوى السلكيًا إىل أجهزة الكمبيوتر املحمولة 
وأجهزة الكمبيوتر توفري استخدام مؤقت ؛ )ASP( املحمولة واألجهزة اإللكرتونية املحمولة ؛ مزود 
خدمة التطبيق للربامج غري القابلة للتنزيل لإلنشاء والتحرير والتحميل والتنزيل والوصول والعرض 
والنرش والنرش والعرض ووضع العالمات واملدونات والبث والربط والتعليق واإلشارة إىل املشاعر 
الوسائط اإللكرتونية والصور  والتعليق عليها والتفاعل معها وتضمينها ونقلها و مشاركة أو توفري 
والفيديو والصوت واملحتوى السمعي البرصي والبيانات واملعلومات عرب اإلنرتنت وشبكات االتصال 
؛ توفري االستخدام املؤقت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل عرب اإلنرتنت إلدارة الذي يتميز 
بربنامج إلدارة عالقات )ASP( مزود خدمة التطبيقات ؛ )CRM( عالقات العمالء خدمات الكمبيوتر 
، أي مزود خدمة التطبيقات الذي يتميز بربنامج واجهة ؛ )CRM( العمالء خدمات التحقق من 
املستخدم ، وهي ؛ )CRM( إلدارة عالقات العمالء )API( برمجة التطبيقات خدمات التحقق من 
بيانات االعتامد اإللكرتونية باستخدام التكنولوجيا ملصادقة معلومات الرشكة واملعلومات الشخصية 
باستخدام  اإللكرتونية  االعتامد  بيانات  من  التحقق  خدمات  أي   ، الهوية  من  التحقق  خدمات  ؛ 
الهوية  من  التحقق  خدمات  ؛  الشخصية  واملعلومات  الرشكة  معلومات  ملصادقة  التكنولوجيا 
ملصادقة  التكنولوجيا  باستخدام  اإللكرتونية  االعتامد  بيانات  من  التحقق  التجارية، وهي خدمات 

معلومات الرشكة واملعلومات الشخصية 
 بالفئة: 42

 وصف العالمة: رسم دائرة تشبه فقاعة الكالم مع صورة متعرجة بداخلها تشبه رشارة الكهرباء 
بااللونا االبيض واالسود 

االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 

إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154063

  بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،  مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 154063

بتاريخ: 2012/07/29 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/03/10 وحتى تاريخ: 2031/03/10 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم: 40571 

 بإسم : إنرجي بيفريجيز ال ال يس 

 ، كورونا    ، ــف  دراي أنسيلمو   2390 وعنوانه: 

كاليفورنيا 92879 ، الواليات املتحدة األمريكية.

 واملسجلة تحت الرقم: 40571

بتاريخ: 2002/01/23 

    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :32 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/01/17 وحتى تاريخ: 2031/01/17 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 161170 

EAT 162896

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

 �إلغاء �عالن �سابق

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

لخدمات  الســـادة/  صفا  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

شبكات االتصال ذ.م.م

رخصة رقم :  CN - 2649591 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة امنه اعظم محمد اعظم 24%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالرحمن محمد عزام 25%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امنه اعظم محمد اعظم

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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   مطعم شيف فود ذ.م.م 

عنوان الرشكة:املويجعي، حي قلعة املويجعي، 135 شارع خليفة بن زايد ، دائرة 

التخطيط العمراين والبلديات، بلدية مدينة العني

   CN-2531095 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   الدرة للمراجعة والتدقيق )سليامن احمد سامل( كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ  6-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150000162 

 تاريخ التعديل:   2021-1-8

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:   يف ام مارين انرتناشيونال لتأجري السفن التجارية ذ.م.م 

خادم  هامل  خليفة  السيد  مبنى   0  ،  8 رشق  ابوظبي،  الرشكة:جزيرة  عنوان 

الغيث، واخرين

   CN-2641309 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه ، محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  5-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2156000195     

 تاريخ التعديل:   2021-1-9

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   

الواحد   الشخص  املشرتيات، رشكة  الستشارات  سبيس  جرى  التجاري:    االسم 

ذ.م.م  

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي ، رشق 5 ، 0 مبنى الشيخة شمسة بنت حمدان 

بن محمد 

  CN-2894357 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ كودوس يب أر أس محاسبون قانونيون، فرع أبوظبي 1 كمصفي 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2020-12-28 بتاريخ  للرشكة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2056011712 

 تاريخ التعديل:   2021-1-10

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مزارع 
السلوى للدواجن - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2518683: رقم  رخصة 
بطلب:

 تعديل رأس املال / من 130000000 إىل 300000
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
التجاري   باالسم   CN  -  2653680 رقم   الرخصــة 
طلب  بإلغاء  ذ.م.م  الكهربائية  لالعامل  دريم  نايس 
تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة.
CN -   2653680 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3002256 : رقم الخطاب

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  دريب انرتناشيونال للمقاوالت العامة ذ.م.م

 عنوان الرشكة:جزيرة ابوظبي، غرب 4 ق 76 ، مكتب 1وحدة ، عبدالله محمد 

حميد محمد 

   CN-1060147 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  الحسابات،  كمصفي  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

بتاريخ  7-1-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2105000220  

 تاريخ التعديل:   2021-1-8 

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:   كري واي إلدارة العقارات ذ.م.م  

عنوان الرشكة: مبنى السيد جمعة محمد عبيد واخرين ، C91 جزيرة ابوظبي، 

غرب 4

  CN-2649071 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 5-1-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2156000133 تاريخ التعديل:   2021-1-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون اليوله 
يف اي يب للرجال 

رخصة رقم : CN -  1098169 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة  سعيد املاس سامل فريوز 
حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل  املزروعي 100% 

عبدالله جمعه خليفه كنيش القبييس
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   رشكة ريفانا لالبواب ذ.م.م 

نايل  السيد   ، مبنى  التاسع   9 الحائر،  الصناعية بطحاء  املنطقة  الرشكة:  عنوان 

راشد سيف واخرين 

  CN-2999494 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   الدرة للمراجعة والتدقيق )سليامن احمد سامل( كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ  6-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150000163 

 تاريخ التعديل:   2021-1-8

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:   مببكني اند كيل كافيه ذ.م.م 

عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-2677859 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  ان ايه اس محاسبون قانونني،  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  

17-12-2020 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم :   2055015572  

 تاريخ التعديل:   2021-1-10 

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:  رشكة مجموعة هال القابضة العاملية، مملوكة ملجموعة االتحاد 

للطريان ش.م.ع ، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة: طابق 4 وحدة طريان االتحاد، P1 مدينة خليفة ، مدينة خليفة، 

جنوب رشق 48 - ق

  CN-2315653 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  5-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2155000205   

 تاريخ التعديل:   2021-1-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اريا لالستشارات الصحية 

ذ.م.م 

رخصة رقم :CN -   1969719 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سانو اسوكان بوتانكاتيل 49%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة يوسف خليفة سامل عبدالله اليعقويب 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سانو اسوكان بوتانكاتيل   51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيتو بوتانكاتيل اسوكان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف يوسف خليفة سامل عبدالله اليعقويب 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  وادي الجوري للنظافة العامة ذ.م.م 

 رخصة رقم :  CN - 1853710 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سعيد بطي خليفة حاسوم الرميثي من رشيك اىل مالك 

 تعديل نسب الرشكاء/ سعيد بطي خليفة حاسوم الرميثي من %51 اىل %100  تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نخله جرجس عطيه  

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

الواحد  الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/    قانوين  شكل  تعديل 

ذ.م.م  

 تعديل اسم تجاري من/ WADI ALJOORI GENERAL CLEANING LLC وادي 

 WADI ALJOORI GENERAL CLEANING اىل ذ.م.م  العامة  للنظافة  الجوري 

الشخص  رشكة  العامة-  للنظافة  الجوري  وادي   SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   الفهد الرسيع لتصليح االلكرتونيات ذ.م.م 

عنوان الرشكة: املصفح، 39 ،  0 مبنى السيد نارص احمد خليفة احمد واخرين 

  CN-1192542 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  الحسابات،  كمصفي  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

بتاريخ 7-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2156000098   

 تاريخ التعديل: 2021-1-7   

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:   برايت داميوند لرتكيب الحجر ذ.م.م

الظليم  عبيد  محمد  سامل  بناية،  وحدة  العني،  صناعية   ، العني  الرشكة:  عنوان 

الشاميس، واخرون 

  CN-1161673 :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 5-1-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   1950021360  

 تاريخ التعديل:   2021-1-10

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   
الواحد  للتدريب - رشكة الشخص  التجاري:   معهد سامرت تكنولوجي  االسم 

ذ.م.م 
بنت محمد مبنى  املدينة حي قصيدة، 118شارع حصة  الرشكة: وسط  عنوان 

السيد مبارك بطي هواش 
  CN-2715164 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

الرضيبية  واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  السادة/اكيورت  تعيني   -  2
قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-12-27 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي   ، ذ.م.م 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  محرض 

 2058006691
 تاريخ التعديل:   2021-1-9

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 
مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

 يعلن مكتب تنمية الصناعة بأن: /  024488400 فاك�ص 024488201

السادة/ جدران القرص لصناعة الجبس، رقم 

الرخصة الصناعية : IN-2003889  قد ابدوا 

رغبتهم يف الغاء الرخصة الصناعية وعىل كل 

من لديه اعرتاض عىل االجراء مراجعة مكتب 

تنمية الصناعة خالل اسبوع من تاريخ نرش  

بعد  اعــرتاض  أي  نقبل  فلن  واال   ، االعــالن 

انقضاء مدة االعالن.

مكتب تنمية ال�صناعة 

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337928    بتاريخ : 2020/10/21

 باســم: فيسبوك، انك.
كاليفورنيا  بــارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه: 

94025، الواليات املتحدة األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

تقديم  اإلنرتنت؛  عرب  االجتامعية  الشبكات  خدمات   
خدمات الكونسريج االستقبال واالرشاد لآلخرين لتلبية 
وتسهيل  الحجوزات،  حجز  وهي  األفــراد،  احتياجات 

التسليم  عمليات  وترتيب  الشخصية،  الرشاء  عمليات 
الشخصية، وإجراء الرتتيبات الشخصية املطلوبة، وتقديم التوصيات بشأن املنتجات 

والخدمات، وتوفري املعلومات الخاصة بالعميل لتلبية االحتياجات الفردية
 بالفئة: 45

الكالم مع صورة متعرجة بداخلها تشبه  العالمة: رسم دائرة تشبه فقاعة   وصف 
رشارة الكهرباء بااللونا االبيض واالسود

 االشــرتاطات: 
التجارية يف  العالمات  إلدارة  به مكتوباً  التقدم  اعرتاض عىل ذلك  لديه   فعىل من 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا 

اإلعالن.

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / ميدل ايست للتجارة عامة / 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 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  92803  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

�ال�سم �لتجاري :ميدل �ي�ست للتجارة عامة / ذ.م.م

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640
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االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640 
�أخبار و�إعالنات
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

لندن ـ )د ب �أ( :

 اأ�صبحت اململكة املتحدة اأول دولة يف 

غرب اأوروبا تتجاوز ح�صيلة االإ�صابات 

الثالثة  حاجز  فيها  كورونا  بفريو�س 

ت�رضبها  بينما  وذلك  اإ�صابة،  ماليني 

يفر�س  ب�صكل  للفريو�س  جديدة  �صاللة 

�صغوطا على اخلدمات ال�صحية فيها.

عن  لالأنباء  بلومربج  وكالة  ونقلت 

بيانات جامعة جونز هوبكنز اأن البالد 

�صجلت 59 األفا و937 اإ�صابة جديدة اأول 

اأم�س، لي�صل االإجمايل اإىل ثالثة ماليني 

و17 األفا و409 حاالت، وهو اأعلى عدد 

على  واخلام�س  اأوروبا  يف  اإ�صابات 

م�صتوى العامل.

اإ�صابة  املليون  البالد حاجز  وجتاوزت 

ليت�صاعف  اأول/اأكتوبر،  ت�رضين   31 يف 

اأ�صابيع  �صبعة  بعد  االإ�صابات  عدد 

 ، اأول/دي�صمرب  كانون   19 يف  ذلك  من 

اإ�صابة  ماليني  الثالثة  حلاجز  وو�صلت 

بعد ذلك بثالثة اأ�صابيع.

البالد  يف  الوفيات  عدد  اإجمايل  وبلغ 

اأكرث من 80 األفا و800 وفاة، وهو اأعلى 

رقم يف اأوروبا.

الوباء يف  الثانية من  وت�صتعر املوجة 

االأوىل  من  عنفا  اأكرث  ب�صكل  بريطانيا 

التي ظهرت يف ربيع العام املا�صي.

ويلقي كل من احلكومة واخلرباء بالالئمة 

على ظهور �صاللة جديدة، رمبا تكون اأكرث 

عدوى من االأوىل.

تنت�رض ب�صورة  ال�صاللة  اأن هذه  ويرتدد 

اأ�رضع من ال�صاللة التي كانت �صائدة من 

قبل بن�صبة ت�صل اإىل 70 %.

مو�سكو ـ )د ب �أ( :

االنتخابات  يف  الت�صويت  يوم  �صهد   

الربملانية يف كازاخ�صتان اأم�س القب�س 

على ع�رضات املحتجني يف اأملاتا .

الناخبني  يطالبون  املحتجون  وكان 

بعد  جترى  التي  االنتخابات  مبقاطعة 

18 �صهرا من انتخاب رئي�س كازاخ�صتان 

قا�صم جومارت توكاييف.

وجاءت دعوات املحتجني اإىل املقاطعة 

وتعني  املعار�صة.  ملوقف  انعكا�صا 

الدميقراطي  اال�صرتاكي  احلزب  مقاطعة 

لن  امل�صتقلة  املعار�صة  اأن  للت�صويت 

ت�صارك.

كما يعار�س املتظاهرون ا�صتمرار نفوذ 

الرئي�س ال�صابق نور �صلطان نزارباييف، 

يف  لتوكاييف  من�صبه  عن  تنازل  الذي 

عام 2019.

وهي  ال�رضطة  فيديو  مقاطع  واأظهرت 

نحو  اعتقال  ومت  باملتظاهرين.  حتيط 

30 �صخ�صا، وفقا لعدة تقارير اإعالمية.

توكاييف  قال  ب�صوته،  االإدالء  واأثناء 

اأنحاء  ت�صود جميع  االحتجاج  روح  اإن 

يف  تت�رضف  االأمن  قوات  واأن  العامل، 

ع�رضات  اعتقال  مت  كما  القانون.  اإطار 

الن�صطاء يف االأ�صابيع القليلة املا�صية.

ناخب  مليون  9ر11  الإجمايل  ويحق 

الت�صويت يف االنتخابات. وتتناف�س يف 

االنتخابات خم�صة اأحزاب باإجمايل 312 

مر�صحا. ولدخول الربملان، يحتاج احلزب 

للح�صول على اأكرث من 7% من االأ�صوات. 

من  ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  حدث  وكما 

املتوقع اأن يفوز حزب نور اأوتان احلاكم. 

حزيران/ يف  توكاييف  انتخاب  وبعد 

�صد  احتجاجات  اندلعت   ،2019 يونيو 

ال�صلطوية يف العديد من مدن اجلمهورية 

ال�صوفيتية ال�صابقة. ومت اعتقال املئات 

من  مراقبون  وانتقد  الوقت.  ذلك  يف 

منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا انتهاك 

االنتخابات  يف  الدميقراطية  املعايري 

وي�صري  �صنوات.  خم�س  قبل  الربملانية 

والتعاون  االأمن  ملنظمة  جديد  تقرير 

االأ�صا�صية  احلريات  اأن  اإىل  اأوروبا  يف 

من  تقييدها  ميكن  د�صتوريا  املحمية 

خالل تغيريات يف القانون.

ح�سيلة �إ�سابات كورونا في بريطانيا تتخطى ثالثة ماليين

�عتقال ع�سر�ت �لمحتجين خالل �النتخابات �لبرلمانية في كاز�خ�ستان

  اسم الرشكة :  مصنع االين للتمور   ش. ذ.م.م
 .  B العنوان :  مكتب ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه، ديرة، ام الرمول، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1512169    رقم الرخصة  904721       

 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  :  28-12-2020     تاريخ تصديق القرار:   2020-12-28

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 : بلوكو مينا لتجارة انظمة الحاسب اآليل ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب  رقم 1701 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان، برد يب، املركز 

التجاري 
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري1457245 رقم الرخصة 857502        
لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : شاكر زينل للمحاسبة القانونية، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   30-12-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-12-30

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 503 
ملك بوهليبة للعقارات، املرقبات ، هاتف 2959156 04 فاكس: 2959155 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 / مصنع االين للتمور  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  28-12-2020     تاريخ تصديق القرار:   2020-12-28

 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: شاكر زينل للمحاسبة القانونية
 العنوان:  مكتب رقم 503 ملك بوهليبة للعقارات، املرقبات

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة /بلوكو مينا لتجارة انظمة الحاسب اآليل 

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   30-12-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-12-30

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2959156 04 فاكس: 2959155 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

السويدي  حربوش  بن  خليفة  سلطان  األول:ن��ارص  :الطرف  من 

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:راشد خميس عبيد الشاميس الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) نور الدفاع لتجارة املواد الغذائية( رخصة صادرة 

 )  72350   ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640

جزيئ  عقاري   813  -  2020 رقم  الدعوى  يف  الصادر  الحكم  استئناف   : االستئناف  موضوع 
والرسوم واملصاريف واالتعاب 

صفته بالقضية : مستأنف طالب االعالن:باتريك ديكالن  
املطلوب إعالنه: -2 اف ايه ام للوساطة العقارية صفته بالقضية : مستأنف ضده

مجهول محل االقامة
موضوع االعالن:

قد استأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم 813 2020- عقاري جزيئ
وحددت لها جلسة يوم االربعاء املوافق 13-1-2021 الساعة  العارشة صباحا بقاعة التقايض 
عن بعد وعليه يقتيض حضوركم او من ميثلكم قانونياً ويف حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم 

غيابياً

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640

 مدير دعوى
مريم عبدالله محمد

رقم اإلعالن : 266 - 2021 
إعالن بالنرش 

يف االستئناف رقم 322 - 2020 - 882 استئناف عقاري

محكمةاال�صتئناف

حسني  محمد  دروي��ش  هدى   / السيدة  فقدت 
الخوري شهادات اسهم صادرة عن رشكة اتصاالت 
بالرقم 119813 بعدد اسهم 1139 سهم و شهادة 
رقم 109252 بعدد سهمني اثنني عىل من يجدها 
إرجاعها اىل الرشكة املذكورة او االتصال عىل الرقم 

 .0502807000

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640

الإعالناتكم بالوحدة: فقدان �صهادات ا�صهم
 هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201



16 
                االثن� ١١يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٤٠ 

 








       
    

   ""  
      

     
 "



    


    
      


     
    


     




    



    
     
     
   " " 








     
    

     


     


      
    

    
 "   
     
      
   

"
    
    

    
     

    
    
   
     



    


     










      
""


 ""
      
      



     
   
 
     

      








  
    
  
    
  ""   
      
      
     





      
      

      
     




 





     


    "  
"


     



      
      


    
 


    
     





      




  
   
   

   
  
  
   
   
 
   
  

   ""
    
   

   
  
   
   

  

  
   

   
   
    




   





  


  
   

   
  
   







    
   
    
   
    

   

 ""
   
    
   
     



      
    
   


    
    " "



   



    
     


   

    
    
   



    
   
    

    
    
    







   
    
     


    " 
    

"
    " 
   "  
     

      
   
    


    
 "  
    
   

"
   
   






   

   
   


    




"
  "  

    
    
  " 
 "
    

"









يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

االثنني 11 يناير  2021-العـدد 14640  الريا�ضة

اإعارة ثنائي الأهلي ل�سموحة 

بيد مو�سيماني

المحرق ُي�سقط الحد في 7 دقائق

الزمالك يرحب باحتراف م�سطفى 

محمد ل�سانت اإيتيان

للأهلي  الفني  املدير  مو�سيماين  بيت�سو  يح�سم 

ريان و�سلح  اأحمد  الفريق  ثنائي هجوم  موقف 

حم�سن من عر�ض �سموحة.

وعلمنا اأن مو�سيماين مل يقرر حتى االآن موقفه من 

قبول خروج الثنائي للإعارة اأو اأحدهما.

وتنتظر اإدارة االأهلي قرار املدير الفني للرد على 

عر�ض �سموحة يف االنتقاالت ال�ستوية اجلارية.

ل�سعوبة  للإعارة  اخلروج  ريان  اأحمد  ويف�سل 

ح�سوله على الفر�سة لوجود اأكرث من العب يف 

حم�سن  �سلح  يف�سل  بينما  باالأهلي،  مركزه 

اال�ستمرار مع االأحمر بعدما �سارك املو�سم املا�سي 

مع �سموحة على �سبيل االإعارة.

وتنتظر اإدارة االأهلي موقف مو�سيماين النهائي قبل 

املوافقة على رحيل اأي العب حيث تركت للمدير 

الفني الكلمة النهائية فيما يخ�ض م�سري اللعبني.

ح�سم املحرق قمة اجلولة اخلام�سة لدوري نا�رص 

بن حمد املمتاز، اأم�ض االأول ال�سبت، بالفوز على 

البحرين  ا�ستاد  يف   ،)0/2( اللقب  حامل  احلد 

الوا�سح  الرتاجع  من  املحرق  وا�ستفاد  الوطني. 

للحد، يف الدقائق الع�رص االأخرية، و�سجل هديف 

املباراة. 

ورفع املحرق ر�سيده بهذا الفوز اإىل 8 نقاط، متقدما 

للمركز الرابع، فيما تراجع احلد اإىل املركز اخلام�ض، 

بر�سيد 7 نقاط. وطغى احلذر على جمريات ال�سوط 

االأول، مع بع�ض املحاوالت من اجلانبني، حيث 

ال�سيد  لها حممد  ت�سدى  كرة  العامر  �سعد  �سدد 

جعفر، حار�ض احلد، قبل اأن يرد املحرق بهجمة 

منظمة، لي�سوب تياجو بجانب املرمى.

اأكد ع�سام �سامل، رئي�ض املنظومة االإعلمية يف 

نادي الزمالك، اأن هناك موافقة من جانب جمل�ض 

االإدارة على احرتاف م�سطفى حممد مهاجم الفريق 

يف انتقاالت ال�ستاء.

وقال ع�سام �سامل يف ت�رصيحات اإذاعية عرب "اأون 

�سبورت": "خلل �ساعات �سوف يكون هناك موافقة 

حممد  م�سطفى  انتقال  على  االإدارة  جانب  من 

ل�سفوف �سانت اإيتيان الفرن�سي".

واأ�ساف "النتائج التي يقدمها نادي الزمالك حاليا 

انتقاله  بعد تعرث  واأي�سا  �سا�سي،  بدون فرجاين 

وتدعم  ت�ساعد  �سوف  القطري،  الدحيل  ل�سفوف 

مع  امل�ستمرة  التجديد  مفاو�سات  خلل  االإدارة 

املحرتف التون�سي".

وتابع �سامل "مل نتحرك ب�سكل ر�سمي للتفاو�ض مع 

حممد جملي و�سيف الدين اجلزيري يف انتقاالت 

ال�ستاء، ولكن �سنتحرك قبل 31 يناير/كانون ثان 

اجلاري من اأجل �سم �سفقات جديدة و�سد بع�ض 

الثغرات التي يعاين منها الفريق من اأجل دعمه 

خلل امل�سوار املحلي واالأفريقي".

م�سر

البحرين

ال�سعودية

الأردن

ال�سودان

رفع �سياء الدين حمجوب، جنم املريخ واملنتخب 

املجموعة  فرق  وجه  يف  التحدي  راية  ال�سوداين، 

االأوىل بدوري اأبطال اأفريقيا.

واأوقعت قرعة دور املجموعات فريق املريخ �سمن 

وفيتا  امل�رصي  االأهلي  بجانب  االأوىل  املجموعة 

كلوب الكوجنويل و�سيمبا التنزاين.

مع  �سعبة،  لي�ست  "جمموعتنا  حمجوب:  وقال 

اأي  من  نقلل  ولن  الفرق،  الكامل جلميع  احرتامنا 

فريق، كما ن�ستحق االحرتام اأي�سا".

وزاد: "نحن كلعب يجب اأن نقوم بدورنا كامل داخل 
امللعب، واأن نتوج جمهودنا باالنت�سارات يف مرحلة 

"نحن  حمجوب:  الدين  �سياء  واأمت  املجموعات". 

بحاجة يف املرحلة املقبلة بالبطولة القارية لدعم 

جماهرينا، وال نخ�سى اأحد يف يف املجموعة".

اأكد الكابنت خالد بخيت، املدرب العام ملنتخب 

ال�سودان، اأن تاأهل فريقي القمة املريخ والهلل 

ملجموعات دوري اأبطال، �سيكون يف م�سلحة 

املنتخب االأول متاما.

خا�سة  ت�رصيحات  يف  بخيت  خالد  وقال 

اإعداد منتخب  ا�ستقر برنامج  لكووورة: "االآن 

ال�سودان االأول، ملباراتيه املتبقيتني بت�سفيات 

كاأ�ض االأمم االإفريقية 2022، اأمام كل من �ساو 

تومي وجنوب اإفريقيا".

فيلود  هوبري  الفرن�سي  اأن   بخيت  واأو�سح 

املدير الفني للمنتخب، املتواجد حاليا بفرن�سا 

لق�ساء عطلة عيد امليلد مع اأ�رصته بفرن�سا، 

و�سع برناجما الإعداد املنتخب من احتمالني، 

هما تاأهل الهلل واملريخ ملجموعات االأبطال 

اأو الكونفيدرالية اأو عدم تاأهلهما.

واأ�ساف: "االآن بعد تاأكد تاأهل فريقينا الكبريين 

املنتخب  برنامج  فاإن  االأبطال،  ملجموعات 

ال�سهر اجلاري، بتجمع  �سوف يبداأ يف نهاية 

ملدة 6 اأيام �سينطلق من يوم 26 يناير/كانون 

ثاين اجلاري".

واأ�سار اإىل اأن تاأهل الهلل واملريخ ملجموعات 

االأبطال، منحهم و�سعية فوق متوقعة الإعداد 

منتخب ال�سودان، وذلك كون العبي الفريقني 

�سيخو�سون مباريات من امل�ستوى االأول اأمام 

االأندية االإفريقية املعروفة والكبرية.

بدوري  والهلل  املريخ  بخيت:"قرعة  وتابع 

االأبطال قدمت خدمة كبرية للمنتخب ال�سوداين 

يف 2021، بينما قدم فريو�ض كورونا بعد توقف 

اأي�سا  ب�سببه، خدمة كبرية  ال�سوداين  الدوري 

للمنتخب، حيث مت جتميعه بدون �سغوط ما 

جعله ي�سل الأعلى م�ستوى فني قاده للفوز 

على غانا".

وعرب خالد بخيت عن قلقه ال�سديد حول العبي 

جمموعة  "فقدنا  وقال:  االآخرين،  املنتخب 

املا�سية،  الفرتة  خلل  اللعبني  من  كبرية 

ب�سبب االإ�سابات مثل اأحمد الت�ض ويا�رص مزمل، 

بينما مل يخ�ض 4 العبني مباريات نهائيا، وهم 

الر�سيد وعمار طيفور  رم�سان عجب وحممد 

وبخيت خمي�ض، ب�سبب م�سكلت تعاقدية".

وختم باأن ابتعاد هوؤالء اللعبني عن املباريات 

لفرتة لي�ست ق�سرية، يحتم اال�ستعانة ببدائل، 

مع متابعة و�سعية اللعبني الغائبني، والع�سم 

بدوري  مباريات   3 االأقل  على  خو�سهم  يف 

االأبطال حتى ي�ستعيدهم املنتخب �رصيعا، قبل 

مباراة �ساو تومي وجنوب اإفريقيا.

خالد بخيت: �سبطنا برنامج المنتخب بعد تاأهل المريخ و الهاللمحجوب المريخ ل يخ�سى قرعة دوري الأبطال

التحاد وال�سباب يهددان �سدارة الهالل..

الوحدات يقدم طلباً يخ�ص ليلة التتويج

الن�سر يقترب من ا�ستعادة خدمات حمداهلل

رابطة المحترفين تعلن المر�سحين لجوائز 

الأف�سل في »دي�سمبر«

المغرب والجزائر في �سدام عربي مثير 

بمونديال اليد

مناف�سات  ال�سبت،  االأول  اأم�ض  م�ساء  انتهت 

حممد  االأمري  كاأ�ض  دوري  من   12 اجلولة 

بن �سلمان للمحرتفني، وحافظ الهلل على 

�سدراة الرتتيب بالرغم من تعادله مع م�سيفه 

الباطن. 

من  العديد  اجلولة  هذه  مناف�سات  و�سهدت 

غياب  اأبرزها  كان  املتوقعة،  غري  النتائج 

الثالثة  للمباراة  االنت�سارات  عن  الهلل 

وا�ستمرار هزائم االأهلي، واالنتفا�سة الرائعة 

لكل من الن�رص وال�سباب واحتاد جدة.

وف�سل نادي الهلل يف حتقيق الفوز للمباراة 

بالتعادل  واكتفى  التوايل،  على  الثالثة 

االإيجابي مع م�سيفه الباطن، ويبدو اأن الزعيم 

مير باأوقات ع�سيبة، حيث مل يظهر الفريق 

مب�ستواه املعهود خلل اجلوالت االأخرية.

الو�سيف  معاناة  تزال  ال  اأخرى،  ناحية  من 

اأهلي جدة  اأ�ساع  اأن  االأهلي م�ستمرة، فبعد 

فر�سة االرتقاء اإىل �سدراة الرتتيب يف اجلولة 

املا�سية.

وخ�رص اأهلي جدة بثلثية اأمام التعاون، حيث 

القاد�سية  من  موجعة  اأخرى  هزمية  تلقى 

بنتيجة )3-1(، ليتجمد ر�سيده عند النقطة 

22، ويرتاجع اإىل املركز الثالث. 

وقهر  املميزة،  نتائجه  جدة  احتاد  ووا�سل 

الظروف ال�سعبة التي عا�سها خلل مباراته 

مع نادي �سمك، وحقق فوزا مهما بهدف دون 

ويقل�ض  ال�سدراة  نحو  زحفه  ليوا�سل  رد، 

الفارق اإىل 4 نقاط مع املت�سدر الهلل.

اأكرث  ال�سباب  نادي  يعترب  اأخرى،  جهة  من 

الفرق ا�ستفادة من هذه اجلولة، حيث جنح 

بقيادة  هرنانديز،  كارول�ض  اجلديد  املدرب 

االتفاق، ليتنزع  الفريق نحو فوز مهم على 

وي�سبح  االأهلي،  من  الدوري  ترتيب  و�سافة 

على بعد 3 نقاط فقط من املت�سدر الهلل.

على  الفوز  وحقق  ا�ستفاقته  الن�رص  ووا�سل 

على  الثاين  فوزه  ليحقق  بثلثية،  العني 

التوايل الأول مرة منذ بداية املو�سم احلايل. 

كما جنح املدرب الكرواتي هورفات بانت�سال 

الفريق من املراكز املتاأخرة بالدوري للمرة 

الـ11 يف  الن�رص املركز  االأوىل، حيث يحتل 

�سلم الرتتيب، وهو اأف�سل ترتيب له منذ بداية 

املو�سم.

االأردين  االحتاد  ر�سميًا  الوحدات  نادي  خاطب 

من   "250" اإمكانية ح�سور  القدم، حول  لكرة 

حمبيه وجماهريه ملرا�سم تتويجه كبطل لدوري 

املحرتفني.

وجاءت هذه املطالبة على اعتبار اأن مباريات 

ب�سبب  اجلماهري  ح�سور  بدون  تقام  البطولة 

الو�سع الوبائي.

واأو�سح حممد غنام الناطق االإعلمي للموقع 

الر�سمي لنادي الوحدات اأن الـ "250" �سخ�سًا 

روؤ�ساء  ميثلون  للمباراة  ح�سورهم  املطلوب 

واأع�ساء جمل�ض اإدارة �سابقني، وقدامى اللعبني، 

وعدد من اأع�ساء جلان النادي العاملة، وممثلي 

عن روابط م�سجعي النادي".

وك�سف غنام اأن هوؤالء �سيوزعون على من�سة 

االإجراءات  وفق  الدويل  عمان  �ستاد  ومدرجات 

فريو�ض  انت�سار  من  للحد  احلكومية  الوقائية 

معايري  اأعلى  تطبيق  ومراعني  "كورونا"، 
الربوتوكول الطبي املحدد من اجلهات املعنية، 

للم�ساركة يف حفل تتويج فريق الوحدات بلقب 

دوري املحرتفني 2020 للمرة 17 يف تاريخه.

اقرتب النجم املغربي عبدالرزاق حمداهلل هداف 

الن�رص من العودة اإىل مباريات فريقه يف الدوري 

ال�سعودي للمحرتفني لكرة القدم.

وغاب حمداهلل، عن املواجهات املا�سية؛ ب�سبب 

معاناته من االإ�سابة يف الع�سلة ال�سامة.

ويعود حمداهلل لقيادة هجوم الن�رص يف مواجهة 

الوحدة املقرر لها يوم 20 من كانون ثان/يناير 

اجلاري، �سمن اجلولة الـ14.

وبداأ نادي الن�رص يف ا�ستعادة النتائج االإيجابية 

ح�ساب  على  متتالني  فوزين  حقق  بعدما 

الـ11، والعني باملرحلة  الفي�سلي يف اجلولة 

الـ12.

اأبوظبي -الوحدة

اأ�سماء  االإماراتية  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 

املر�سحني جلوائز االأف�سل ال�سهرية يف دوري 

اخلليج العربي، برعاية »ات�ساالت« الراعي 

فئات  عن  العربي،  اخلليج  لدوري  الر�سمي 

ل�سهر  ومدرب  مرمى  وحار�ض  العب،  اأف�سل 

دي�سمرب، وذلك يف اإطار موا�سلة اإ�سفاء املزيد 

من اأجواء التناف�ض وتقدير املتميزين.

وبح�سب القائمة النهائية مت تر�سيح 5 العبني 

وهم:  دي�سمرب،  ل�سهر  العب  اأف�سل  جلائزة 

وعبداهلل  ال�سارقة،  العب  �سوكورف  اأوتابيك 

رم�سان العب اجلزيرة، وريان مينديز العب 

الن�رص، ورامون لوبيز العب خورفكان وبول 

جو�ض اأمبوكو العب الوحدة.

بالنظر  اللعبني  هوؤالء  تر�سيح  وجاء 

دي�سمرب،  �سهر  فرقهم خلل  مل�ساهمتهم مع 

ال�سارقة  بعدما �ساهم �سوكوروف يف قيادة 

اأدائه  خلل  من  الرتتيب  ب�سدارة  للحتفاظ 

يف  �سارك  حيث  امليدان،  و�سط  يف  القوي 

دي�سمرب  �سهر  يف  فريقه  مباريات  جميع 

انت�سارات   3 حتقيق  على  "امللك"  و�ساعد 

من اأ�سل اأربع مباريات خا�سها خلل ال�سهر 

تفوقه  رم�سان  عبداهلل  اأكد  فيما  املا�سي. 

ثلثة  حقق  الذي  اجلزيرة  لعب  اإيقاع  يف 

الذي  وهو  دي�سمرب،  يف  متتالية  انت�سارات 

فريقه  مباريات  جميع  يف  كاأ�سا�سي  �سارك 

خلل ال�سهر املا�سي، كما يعترب ريان مينديز 

يف  مب�ساركته  الن�رص  مع  اأ�سا�سيًا  عن�رصاً 

جميع املباريات وت�سجيله هدًفا واحًدا خلل 

�سهر دي�سمرب. بدوره، تاألق رامون لوبيز يف 

اأهداف يف  �سفوف خورفكان حيث �سجل 4 

عجمان،  على  الفوز  ثنائية  منها  دي�سمرب 

القائمة مبجهوده  اأمبوكو مكانه يف  وحجز 

اللفت مع الوحدة الذي �سهد ت�سجيله هدفني 

خلل ال�سهر املا�سي.

 ويتواجد يف قائمة املر�سحني جلائزة اأف�سل 

العنربي  العزيز  عبد  دي�سمرب،  ل�سهر  مدرب 

كايزر  مار�سيل  والهولندي  ال�سارقة،  مدرب 

اإي�سايل  دانيال  والروماين  اجلزيرة  مدرب 

مدرب بني يا�ض.

وجنح العنربي يف اإبقاء ال�سارقة يف �سدارة 

حقق  بعدما  دي�سمرب  �سهر  خلل  الرتتيب 

واحدة  خ�سارة  مقابل  انت�سارات   3 الفريق 

بقيادة  جنح  الذي  يا�ض  بني  اأمام  جاءت 

اإي�سايل من االنفراد باملركز الرابع على الئحة 

الرتتيب باأداء قوي جنح خلله يف حتقيق 3 

انت�سارات وتعادل وحيد، وهي نف�ض النتائج 

التي حققها كايزر ليبقى اجلزيرة يف دائرة 

املناف�سة على اللقب باملركز الثاين.

فيما �سمت قائمة املر�سحني جلائزة اأف�سل 

حار�ض مرمى، فهد الظنحاين من بني يا�ض، 

وجمال عبداهلل من احتاد كلباء وعلي خ�سيف 

احلرا�ض  هوؤالء  �ساهم  بعدما  اجلزيرة،  من 

املا�سي  ال�سهر  مدار  على  فرقهم  تفوق  يف 

عبداهلل  جمال  حافظ  احلا�سمة.  بت�سدياتهم 

على نظافة �سباكه يف مباراتني، وبدوره جنح 

علي خ�سيف يف احلفاظ على نظافة �سباكه 

املقابل، جنح  دي�سمرب. يف  �سهر  مرتني يف 

الظنحاين يف املحافظة على نظافة �سباكه 

يف ثلث مباريات يف دي�سمرب.

ومت فتح باب الت�سويت للجمهور عرب املوقع 

ظهر  12من  ال�ساعة  من  ابتداًء  االإلكرتوين، 

�ساعة،   48 ملدة  الت�سويت  وي�ستمر  اليوم، 

يعلن بعدها اأ�سماء الفائزين عرب احل�سابات 

الر�سمية لرابطة املحرتفني.

مع اقت�سار عدد املنتخبات االأفريقية امل�ساركة 

مب�رص  اليد  لكرة   2021 العامل  بطولة  يف 

على 6 منتخبات، اإ�سافة للمنتخب امل�رصي 

املنتخبني  البطولة  قرعة  اأوقعت  امل�سيف، 

واحدة  جمموعة  يف  واجلزائري  املغربي 

بالدور االأول للبطولة.

خلل  البطولة  فعاليات  تنطلق  وعندما 

العربيان  املنتخبان  �سيكون  املقبلة،  االأيام 

االأفريقيان على موعد مع �سدام مبكر فيما 

مباريات  افتتاح  يلتقيان يف  بينهما، حيث 

للبطولة  االأول  بالدور  ال�ساد�سة  املجموعة 

التي ت�ست�سيفها م�رص من 13 اإىل 31 كانون 

ثان/يناير احلايل.

ولكن نتيجة هذا ال�سدام املبكر بينهما يوم 

اخلمي�ض املقبل، قد ال يوؤثر على فر�ض الفريقني 

كثريا يف العبور �سويا اإىل الدور الثاين )الدور 

الرئي�سي( للبطولة.

وميتلك الفريقان فر�سة جيدة للعبور �سويا 

اإىل الدور الرئي�سي عرب هذه املجموعة التي 

ت�سم معهما املنتخبني االأي�سلندي والربتغايل، 

حيث تت�سم املواجهة يف هذه املجموعة باأنها 

اأوروبية اأفريقية يف ظل اقت�سارها على فريقني 

من كل من القارتني وهو ما ال تت�سم به اأي 

جمموعة اأخرى يف الدور االأول للبطولة

ويحظى املنتخب االأي�سلندي بالقدر االأكرب من 

اإىل  املجموعة  هذه  من  للعبور  الرت�سيحات 

الدور الرئي�سي، اإال يف حالة حدوث مفاجاآت، 

فيما تبدو فر�ض املنتخبات الثلثة االأخرى يف 

املجموعة متقاربة للمناف�سة على البطاقتني 

االأخريني من هذه املجموعة.

كبريا  تاريخا  الربتغايل  املنتخب  والميتلك 

يف عامل كرة اليد وخا�سة يف بطوالت كاأ�ض 

العامل، حيث يخو�ض الفريق املونديال للمرة 

الرابعة فقط يف تاريخه، وكان اأف�سل اإجناز 

له هو احتلل املركز الـ12 يف اأحدث م�ساركة 

�سابقة له وذلك يف ن�سخة 2003.

الفريق  عاد  االأوروبي،  امل�ستوى  وعلى 

للم�ساركة يف بطوالت كاأ�ض االأمم من خلل 

ن�سخة 2020 للمرة االأوىل منذ 2006، وكانت 

م�ساركته يف 2020 هي ال�ساد�سة له يف تاريخ 

البطولة، كما �سهدت اأف�سل نتيجة له حيث 

احتل املركز ال�ساد�ض.

وقد يكون ذلك دافعا كبريا للفريق على التاألق 

يف الن�سخة اجلديدة التي ت�ست�سيفها م�رص 

خلل االأيام املقبلة.

ولكنه �سي�سطدم بثلثة منتخبات تفوقه من 

حيث اخلربة بالبطولة العاملية، حيث �سارك 

مرة   20 املونديال  يف  االأي�سلندي  املنتخب 

�سابقة، مقابل 14 م�ساركة �سابقة للمنتخب 

للمنتخب  �سابقة  م�ساركات  و6  اجلزائري 

املغربي.

ولكن اأيا من املنتخبني اجلزائري واملغربي مل 

ي�ستطع الو�سول الأف�سل نتيجة حققها الفريق 

الربتغايل، حيث كانت اأف�سل نتيجة للمنتخب 

اجلزائري هي املركز الـ13 يف ن�سخة 2001 

يف  الـ17  املركز  هي  املغربي  وللمنتخب 

ن�سخة 1999.

وطبقا للحتاد الدويل للعبة، ميتلك املنتخب 

االأي�سلندي تفوقا وا�سحا على باقي منتخبات 

املجموعة، كما مل ي�سبق له اأن خ�رص اأمام اأي 

من املنتخبات الثلثة االأخرى بهذه املجموعة 

يف بطوالت كاأ�ض العامل املا�سية.

وبغ�ض النظر عن نتائج املباريات املختلفة 

يف هذه املجموعة، �ست�سمن مناف�ساتها مقعدا 

على االأقل لكرة اليد االأفريقية والعربية يف 

الدور الرئي�سي ملونديال اليد 2021 مب�رص.



�أبوظبي-دبا:

ارين���ا  البيالرو�سي���ة  تاأهل���ت 

الثماني���ة  دور  اإىل  �سابالين���كا 

لبطولة اأبوظب���ي املفتوحة لتن�س 

ال�سيدات، بفوزه���ا على التون�سية 

اأن�س جاب���ر )6-2( و)6-4(، اأم�س  

الأحد.

امل�سنف���ة  �سابالين���كا  وحقق���ت 

العا�رشة على العامل، فوزها ال�12 

دون هزمية، منذ خ�سارتها على يد 

جابر يف اأواخر ت�رشين اأول/اأكتوبر 

املا�سي، يف الدور الثالث لبطولة 

فرن�سا املفتوحة.

البيالرو�سية  الالعب���ة  و�سجل���ت 

9 انت�س���ارات متتالي���ة يف اآخ���ر 

�سهرين من ع���ام 2020 وح�سدت 

لقب بطولت���ي اأو�سرتافا الت�سيكية 

ولينز النم�ساوية، قبل اأن ت�سجل 3 

انت�سارات متتالية يف 2021 لتبلغ 

دور الثمانية لبطولة اأبوظبي.

وقالت �سابالين���كا "كانت مباراة 

�سعبة لكن���ي اأعتقد اأنن���ي اأديت 

ب�سكل جي���د ومل اأع���ط اأي فر�سة 

لت�سديداتها اخلادعة، يف اعتقادي 

هذا ه���و ال�سبب يف ع���دم لعبها 

باأريحية اليوم".

كم���ا ف���ازت الأوكراني���ة مارت���ا 

كو�ستيوك على ال�سلوفينية تامارا 

زيدان�سك )6-1 و1-6(.

اأبوظبي-وام:

 ع���ر الرامي الإماراتي �سيف بن فطي�س بطل العرب 

واآ�سيا يف فئ���ة "ال�سكيت "ع���ن �سعادته بالعودة 

الو�سيكة للم�س���اركات الدولية، موؤك���دا اأنه ي�ستعد 

حاليا لبطولة اجلراند ب���ري باملغرب حتت اإ�رشاف 

الحتاد ال���دويل للعبة والتي �ستنطلق يف 28 يناير 

اجل���اري، وحتظى باأهمية ك���رى كونها متنح نقاط 

ت�سنيفي���ة للم�سارك���ن فيها، وكذل���ك نقاط مهمة 

لأ�سحاب املراكز الأوىل فيه���ا، كما اأنها اأول بطولة 

ك���رى بعد عودة الن�ساط يف اأعقاب التوقف الطويل 

على خلفية جائحة كورونا اعتبارا من مار�س 2020.

وق���ال بن فطي����س :" �سوف اأقيم مع�سك���را تدريبيا 

مغلقا يف مدينة الع���ن اعتبارا من نهاية ال�سبوع 

احلايل، اأعود بع���ده اإىل دبي قبل ال�سفر اإىل املغرب 

بيوم اأو بيومن، واأمتن���ى اأن اأ�ستعيد كامل لياقتي 

البدني���ة والذهنية يف هذا املع�سك���ر، ول �سيما اأن 

بطولة جراند بري الدولي���ة �سوف حتظى مب�ساركة 

عدد كبري من الالعبن امل�سنفن يف العامل، و�سوف 

تكون فر�س���ة مثالية للتعرف على اآخر امل�ستجدات 

دبي-�لوحدة:

اأك���د ال�سي���خ را�سد ب���ن حميد 

النعيمي، رئي�س الحتاد الإماراتي 

لكرة الق���دم، اأن الحتاد املحلي 

اأخذ بوجهات النظر املهمة التي 

طرحها اخلراء والنقاد يف خلوة 

الحتاد الت���ي عقدت يف يونيو/

حزيران املا�سي.

ه���ذه  اأن  النعيم���ي  و�س���دد 

الأف���كار �ستكون حج���ر الأ�سا�س 

ل�سرتاتيجية الكرة الإماراتية من 

اأجل م�ستقبل م�رشق.

وق���دم جي���اين اإنفانتينو رئي�س 

الفيف���ا، التهنئة ملجل����س اإدارة 

على  الإمارات���ي،  الك���رة  احتاد 

لالحتاد،  اجلديدة  ال�سرتاتيجية 

والت���ي عر�ست علي���ه من قبل 

خلف���ان بلهول، ع�س���و جمل�س 

رئي����س جلن���ة  اإدارة الحت���اد، 

ال�سرتاتيجية وال�ستثمار.

واأك���د اإنفانتين���و اأن الفيفا على 

احتاد  م���ع  للتعاون  ا�ستع���داد 

الكرة الإماراتي يف جميع �سوؤون 

اللعبة.

وجاءت ت�رشيحات ال�سيخ را�سد 

بن حميد واإنفانتينو، على هام�س 

املب���اراة الودي���ة ال�ستعرا�سية 

التي نظمها الحت���اد الإماراتي، 

يف ملع���ب ذياب عوان���ة مبقر 

الحتاد بدبي.

واإنفانتينو  را�سد  ال�سيخ  و�سارك 

يف املب���اراة، اإىل جان���ب اأحمد 

الإمارات  وزير  الفال�سي،  بالهول 

لري���ادة الأعم���ال وامل�ساري���ع 

ال�سغ���رية واملتو�سطة، وخلدون 

املب���ارك، رئي�س جمل����س اإدارة 

للكرة،  ج���روب"  "�سيتي  �رشكة 

للمجموعة،  التنفي���ذي  الرئي�س 

و�سعيد حارب، اأمن عام جمل�س 

دبي الريا�سي.

كم���ا �س���ارك فيه���ا، نخبة من 

جن���وم ك���رة الق���دم العاملي���ة 

ال�سابق���ن، ومنهم باتري�س اإيفرا 

و�سمري ن����رشي وروبن ديالريد، 

وج���و  �سي���دورف،  وكالرين����س 

ك���ول، ومدرب منتخ���ب اإيطاليا 

مان�سيني.

ال�سارقة ��  وام :

 

اأكد العميد عبدامللك جاين رئي�س 

اللجن���ة التنفيذي���ة لك���رة القدم 

امل�ساركة  الوف���ود  اأن  لل�س���الت 

يف الن�سخ���ة الثاني���ة من بطولة 

خورف���كان الدولية �س���وف ت�سل 

اإىل مدينة خورف���كان اعتبارا من 

20 يناير اجل���اري، واأن النطالقة 

الر�سمية �سوف تكون يوم 22 من 

ال�سه���ر نف�س���ه مب�ساركة 10 فرق 

من اأندية ال�سارق���ة ونادي النفط 

العراقي، ونادي التفاق ال�سعودي، 

الوطني  املنتخب  اإىل  بالإ�ساف���ة 

الإماراتي.

وا�س���ار اإىل اأن اإج���راءات �سح���ب 

القرعة �سوف تت���م يوم اخلمي�س 

املقب���ل املوافق 14 يناير يف مقر 

اللجن���ة التنفيذي���ة لك���رة القدم 

لل�س���الت بح�سور �سعادة عي�سى 

ه���الل احلزام���ي رئي����س جمل�س 

ال�سارقة الريا�سي.

وق���ال يف ت�رشيح لوكال���ة اأنباء 

الإم���ارات" وام" اإنه �سيتم توزيع 

الفرق على 4 جمموعات، و�ست�سم 

كل جمموع���ة 3 ف���رق، با�ستثناء 

جمموع���ة واحدة �س���وف ت�سم 4 

فرق، و�سيقام دوري من دور واحد 

داخل كل جمموعة، ثم يتاأهل اإىل 

ن�س���ف النهائي الفري���ق �ساحب 

املجموع���ة،  يف  الأول  املرك���ز 

والفريقان �ساحبا املركزين الأول 

والثاين من املجموعة التي ت�سم 

4 فرق، و�ستجري املناف�سات على 

مدار الفرتة من 22 اإىل 27 يناير 

اجلاري، و�س���وف يح�سل الفريق 

الفائز باملركز الأول على جوائز 

قدره���ا 15 األ���ف دولر وكاأ����س 

البطولة، فيم���ا يح�سل الو�سيف 

اآلف دولر وامليداليات  على 10 

الف�سية.

واأ�س���اف: "يف مبادرة ت�سجيعية 

من اللجن���ة املنظم���ة قررنا اأن 

النفط  ن���ادي  ا�ست�سافة  تك���ون 

العراقي ونادي التفاق ال�سعودي 

على نفقتنا مبا يف ذلك تكاليف 

الإقامة والإعا�سة وتذاكر ال�سفر".

واأو�س���ح اأن البطولة �سوف تقام 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل 

ب���ن �سامل بن �سلط���ان القا�سمي 

نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س 

املجل�س التنفي���ذي، وبدعم كامل 

من جمل����س ال�سارق���ة الريا�سي، 

و�سيت���م تطبيق كاف���ة الإجراءات 

الدولة  املعتم���دة يف  الحرتازية 

حر�س���ا عل���ى �سالم���ة الالعبن 

واملدربن والإدارين، مبا يف ذلك 

تعقيم ال�سال���ة التي �ست�ست�سيف 

املناف�س���ات وه���ي �سال���ة نادي 

امل�ساركن  واإخ�س���اع  خورفكان، 

وحتقي���ق  امل�ستم���ر،  للفح����س 

تقام  و�سوف  الجتماعي،  التباعد 

املناف�سات بدون جماهري، ون�سعى 

حالي���ا لأخذ املوافق���ات من اأجل 

تاأ�سي�س خيمة اأمام مدخل ال�سالة 

الالعبن  على  الفحو����س  لإجراء 

باأول  اأول  البطولة  امل�ساركن يف 

يف الأوق���ات املتفق عليه���ا، اأما 

اإقام���ة الفرق امل�سارك���ة ف�سوف 

"اأو�سيانيك"  فن���دق  فل���ي  تكون 

اأي�سا، و�سوف  مبدينة خورف���كان 

نوفر اأي�سا حافالت النقل اجلماعي 

للفرق ونخ�سعها للتعقيم وكافة 

الإجراءات الوقائية.

وعن اله���دف الأ�سا�سي من اإقامة 

تلك البطولة ق���ال رئي�س اللجنة 

التنفيذية: "هي تقام للعام الثاين 
عل���ى التوايل، واله���دف منها هو 

لأندية  الحت���كاك  فر����س  توفري 

الوطن���ي  واملنتخ���ب  ال�سارق���ة 

حتى نرفع م���ن م�ستواهم، وهي 

تكت�س���ب اأهمية خا�س���ة يف هذا 

املو�س���م كونها تاأتي بعد جائحة 

اإيقاف  كورونا التي ت�سبب���ت يف 

الن�ساط لفرتة طويلة يف كل دول 

الع���امل، وبالن�سبة لن���ا حر�سنا 

اأن ن�ستكمل  التنفيذية  اللجنة  يف 

كل امل�سابق���ات واأن نقل���ل فرتة 

التوق���ف بقدر الإم���كان، كما اننا 

قمن���ا بت�سكي���ل منتخ���ب جديد 

لل�سباب اإىل جانب املنتخب الأول، 

وبالت���ايل حولنا حتديات كورونا 

اإىل ق�س�س جناح".

لكرة  التنفيذية  "اللجنة  واأ�ساف: 

على  منفتحة  لل�س���الت  الق���دم 

اجلميع ولديها ا�سرتاتيجية �ساملة 

لتطوي���ر اللعب���ة وحتقي���ق قفزة 

نوعية هائلة لها يف الدولة وعلى 

املحيط العربي، ومن هذا املنطلق 

واأهم برنامج تثقيفي  اأكر  نظمت 

تاأهيلي عرب���ي للكوادر الريا�سية 

يف كرة القدم لل�سالت على مدار 

3 اأ�سه���ر، مب�ساركة اأه���م اخلراء 

وامل�سوؤول���ن يف جوان���ب الإدارة 

والقانون  والتحكي���م  والتنظي���م 

والأكادميي���ات  النف����س  وعل���م 

الكروية وكان له ردود فعل كرى، 

كما اأنن���ا اأعلنا ع���ن رغبتنا يف 

ا�ست�ساف���ة الت�سفي���ات الآ�سيوية 

ونوؤك���د  ال�سب���اب،  ملنتخب���ات 

ا�ستعدادنا لال�ستجابة اإىل مطالب 

بتنظي���م بطولة  العربية  ال���دول 

عربية على م�ست���وى املنتخبات 

الوطني���ة بالتن�سي���ق مع الحتاد 

العربي لكرة الق���دم، وقد اأجرينا 

بالفع���ل بع����س الت�س���الت مع 

العربي  لالحت���اد  العامة  الأمانة 

يف ه���ذا ال�س���دد، وهن���اك موعد 

مقرتح لها ب�سكل مبدئي يف �سهر 

اأغ�سط�س املقبل".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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قرعة بطولة خورفكان الدولية لكرة ال�ساالت 

الخمي�س المقبل

مدار�س هوكي الجليد ت�ستاأنف 

ن�ساطها الريا�سي

اإنفانتينو ونجوم العالم ي�ساركون في ودية ا�ستعرا�سية 

بدبي

اأبوظبي ــ وام :

 بداأت مدار����س هوكي اجلليد التابعة لنادي 

اأبوظب���ي للريا�س���ات اجلليدي���ة ا�ستئناف 

ن�ساطها وا�ستقب���ال الالعبن الذين ترتاوح 

اأعماره���م ب���ن 12 و18 عام���ا بح�س����س 

تدريبية متنوعة وذلك بعد اأن �سمح جمل�س 

اأبوظب���ي الريا�س���ي بع���ودة الأن�سطة وفق 

�رشوط واإجراءات وتدابري احرتازية ووقائية.

وعم���ل النادي خالل الف���رتة املا�سية على 

التوا�سل مع اأولياء الأمور الالعبن لتو�سيح 

اإجراءات عودة الن�ساطكم���ا و�سع برناجما 

حم���ددا ي�سم���ن تطبي���ق كافة الإج���راءات 

الحرتازي���ة وع���دم التزاحم ب���ن الالعبن 

بتق�سيمه���م اإىل جمموعات يتدربون يف مدد 

زمنية خمتلفة وكذل���ك اإقت�سار التواجد يف 

ال�سال���ة الريا�سية للمتدرب فقط واملغادرة 

بعد النتهاء مبا�رشة.

وكان النادي ومن خالل جلنة عودة الن�ساط 

الريا�س���ي قد و�سع خطة ع���ودة التدريبات 

يف املدار����س بفتح باب الت�سجيل الكرتونيًا 

اأعداد الالعبن املقبولن وتوزيعهم  وح�رش 

ح�سب العمر واجلن����س اىل ِفرق واأخطارهم 

ر�سميًا بالإجراءات وتوقيعهم على الإف�ساح 

الطبي.

ولقت هذه اخلط���وة �سدى طيبا لدى اأولياء 

الأمور وفرح���ة من من الالعبن الذين كانوا 

ينتظرون عودة الن�س���اط يف مدار�س هوكي 

اجلليد بف���ارغ ال�سر ليمار�س���وا ريا�ستهم 

املحبب���ة لديهم وذلك من خالل النادي الذي 

اأتاح لهم تل���ك الفر�سة الثمينة لتعلم لعبة 

هوكي اجلليد.

ي�سار اإىل اأن مدار����س هوكي اجلليد التابعة 

لنادي اأبوظبي للريا�سات اجلليدية تاأ�س�ست 

يف �سبتم���ر ع���ام 2010 مبدين���ة اأبوظبي 

و�سه���دت اأول دفع���ة تخ���رج 74 لعبًا من 

مراحله���ا ال�سنية املختلف���ة وبعدها بعام 

واحد فق���ط مت تاأ�سي�س مدر�س���ة يف �سالة 

العاب هيلي مبدينة العن.

الرامي �سيف بن فطي�س : »جراند بري« والعربية وعالمية القاهرة اأهم اولوياتي

راأ�س اخليمة  ــ وام :

 اختتمت م�ساء اأم����س الأول مباريات 

الأ�سبوع الثامن مل�سابقة دوري الدرجة 

الأوىل للمو�سم الريا�سي2021-2020 

باإقام���ة مباراتن حي���ث تغلب نادي 

الإم���ارات على م�ست�سيف���ه نادي دبا 

احل�سن بهدف نظي���ف �سجله الالعب 

ليذيريي �سيلفا يف الدقيقة 70 .

ويف املباراة الثانية فاز نادي العروبة 

على نادي م�س���ايف بهدف نظيف يف 

املباراة التي جرت على ملعب م�سايف 

و�سجل الهدف الالعب فيكتور نوانريي 

يف الدقيقة 45.

يعم���ل الفرن�سي زي���ن الدين زيدان، 

مدرب ريال مدريد، على اإقناع اإي�سكو 

لعب امللكي بع���دم ترك املريجني 

خالل املريكاتو ال�ستوي اجلاري.

ويرغ���ب اإي�سك���و يف خو�س جتربة 

جديدة ت�سمح له بامل�ساركة يف عدد 

كبري من الدقائق هذا املو�سم، حتى 

اإ�سبانيا يف  يتواجد م���ع منتخ���ب 

بطولة اليورو خالل ال�سيف املقبل.

"ديفن�س���ا �سنرتال"  ووفًق���ا ل�سبكة 

اإي�سكو  الإ�سبانية، فاإن زي���دان منح 

فر�س���ة امل�ساركة مل���دة 15 دقيقة 

بالبقاء  اإقناعه  بالأم�س، ملحاول���ة 

مع املريجني.

اأن  اإىل  الإ�سبانية  ال�سبك���ة  واأ�سارت 

ا  زيدان قد مينح الفر�سة لإي�سكو اأي�سً

كي ي�سارك اخلمي�س املقبل، يف كاأ�س 

ال�سوبر �سد اأتلتيك بيلباو.

واأو�سح���ت اأن اإي�سك���و لي����س م���ن 

الالعب���ن املف�سل���ن ل���دى زيدان 

حالًيا، لكن الأخ���ري يحاول احلفاظ 

على قوة غرفة املالب�س، لأنه يعتقد 

اأن���ه �سيحتاج لالع���ب الإ�سباين يف 

مرحل���ة ما م���ن املو�س���م، ل �سيما 

ب�سبب �سغط املباريات، واللعب كل 

ثالثة اأيام.

فوز االإمارات والعروبة في دوري الدرجة 

االأولى لكرة القدم

زيدان يغري اإي�سكو الإقناعه 

بالبقاء

�سابالينكا تنهي مغامرة اأن�س جابر في اأبوظبي 

للتن�س

يف م�ستوى الأبطال وامل�سنفن بعد فرتة التوقف 

الطويلة".

وع���ن موعد البطولة العربية املقبلة التي يحمل 

لقبها، واملكان الذي �ستقام فيه يقول بن فطي�س 

ق���ال " مت اعالن موعده���ا ومكانها بالفعل على 

الروزنامة الدولية، حيث انها �ستقام خالل الفرتة 

من 5 اإىل 10 فراير املقبل باملغرب اأي�سا، ولكن 

هناك اأنباء غري موؤك���دة بتاأجيلها ب�سبب اعتذار 

ع���دد من الدول عن امل�سارك���ة فيها، و�سوف يتم 

ح�سم موقفها خالل الأ�سب���وع الراهن، ويف حال 

اإقامتها باملغ���رب، �سوف اأبقى هناك بعد بطولة 

اجلراند بري للم�سارك���ة فيها والدفاع عن لقبي 

الذي اأحرزت���ه العام املا�س���ي بجمهورية م�رش 

العربي���ة وحققت فيه رقما عربي���ا غري م�سبوق 

وهو 59 من 60".

وا�ستعر����س براجم���ه التدريبية موؤك���دا حر�سه 

على امل�ساركة يف بطولة العامل التي �ستقام يف 

القاه���رة من 22 فراير حت���ى 5 مار�س املقبلن 

بح�سب الروزنامة الدولية.



اأبوظبي-الوحدة:

يفتتح العبنا فيكتور مباراته م�ساء 

افتتاح مناف�سات  االثنني مع  اليوم 

للما�سرتز للجودو  الدوح���ة  بطولة 

لعام 2021 الت���ي ينظمها االحتاد 

واجل���ودو  للتايكون���دو  القط���ري 

والكاراتيه،باإ����راف االحتاد الدويل 

للج���ودو وذل���ك ب�سال���ة الو�سيل 

املتع���ددة  للخدم���ات  الريا�سي���ة 

بالدوحة،م���ع الالع���ب  االوزبك���ي 

طريف خكماتيل���وخ امل�سنف ثامنا 

وذل���ك م�س���اء الي���وم عل���ى �سوء 

قرع���ة البطولة التي ج���رت ع�ر 

اأم����س  بفن���دق ازدان الدوح���ة عن 

)االنرتنت(  املعلومات  �سبكة  طريق 

الدويل  رئي����س الحت���اد  بح�س���ور 

للجودو ماريو����س فايزر والكويتي 

عبيد العن���زي  نائب رئي�س االحتاد 

ال���دويل رئي����س االحت���اد اال�سيوي 

االحتاد  رئي����س  العطي���ة  وخال���د 

القط���ري ورئي�س جلنة احلكام ، مما 

املنتخبات  لكاف���ه  الفر�سة  اأت���اح 

امل�سارك���ة يف البطول���ة ح�سورها  

بعد اعتماد ك�سوفاتها وفقا لالأوراق 

الثبوتية وال�سحية ح�سب ما ن�ست 

عليه ����روط البطولة التي حددها 

االحت���اد الدويل للج���ودو من خالل 

الربوتوكول ال�سحي ب�سبب الظروف 

العامل  يعي�سها  الت���ي  اال�ستثنائية 

ب�سب���ب تف�س���ي جائح���ة كورنا /

كوفيد- 19/.

وت�سهد بطولة ما�سرتز الدوحة التي 

تعت���رب اأوىل بطوالت االحتاد الدويل 

الك���ربى م�ساركة اأف�س���ل 16 العبا 

والعبه من امل�سنفني االأوائل عامليا 

يف كل وزن، وهي موؤهلة الأوملبياد 

طوكيو م���ن خ���الل  م�ساركة 399 

العب من 70 دولة من بينهم 6 دول 

،املغرب  االإمارات ،م�ر  عربية هي 

، اجلزائر ،تون����س وقطر م�ست�سيفه 

البطولة الت���ي ت�سهد م�ساركة 215 

..و�ستك���ون  العب���ه  و184  العب���ا 

خمتلف���ة  اأوزان   7 يف  املناف�س���ة 

للرجال وال�سيدات، وت�سم جمموعة 

العبن���ا فيكت���ور يف وزن حتت 73 

كج���م عدد 30 العب���ا يف مقدمتهم 

االأول  الياباين ها�سميت���و امل�سنف 

يف ذل���ك ال���وزن والث���اين عامليا 

،ويحتل العبنا فيكت���ور املركز 20 

وامل�ري حممد حمي الدين ال 33 

عامليا، فيما خلت قائمة وزن حتت 

100 كج���م من ا�س���م العبنا ايفان 

ح�سب ت�سنيفه العاملي.

ويف ات�س���ال هاتفي ح���ث �سعادة 

حممد بن ثعل���وب الدرعي الالعب 

فيكتور �رورة بذل اجلهد خالل تلك 

تعد  ،والتي  االفتتاحي���ة  امل�ساركة 

يف نط���اق االإعداد الوملبياد طوكيو 

القادم الذي تاأهل له بالنقاط ، فيما 

يتوا�سل االإع���داد له وفقا للربنامج 

قبل ان�سمام املدرب اجلديد املتوقع 

التوقيع معه خ���الل االأيام القليلة 

القادمة.
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دبي -الوحدة:

حمم���د  الفار����س  انت���زع 

فا  "اإينا  بالفر����س  الكميت���ي 

ال�راع،  ا�سطب���الت  م���ن  دو" 
االأ�سبوع  اأهم مناف�س���ات  لقب 

احلواجز،  قف���ز  ملو�سم  الثاين 

مبوا�سف���ات اجلول���ة الواحدة 

على  للتماي���ز،  جول���ة  م���ع 

 )140( ارتفاعها  بل���غ  حواجز 

�سم، واأقيمت على ميدان نادي 

دبي للبولو والفرو�سية، والذي 

ا�ستمل على 10 اأ�سواط اأقيمت 

على مدي يومني.

باإ�راف  املناف�س���ات  واأقيمت 

احت���اد االإم���ارات الفرو�سي���ة 

وال�سب���اق، ورعاي���ة لوجنني، 

و�سارك فيها ما يقارب ال� 200 

فار�س���ًا وفار�س���ة، ب�سحبتهم 

285 خياًل.

�سارك يف اجلولة الرئي�سة 36 

وت�سدرهم  وفار�س���ة،  فار�س���ًا 

بف���ارق  الكميت���ي  الفار����س 

التوقيت بعد اإكمال التمايز يف 

)31.28( ثاني���ة، ونال فار�س 

فري���ق )زد �سف���ن( �سني برين 

املركزي���ن الثاين م���ع اجلواد 

 )31.99( بزم���ن  ال"  "غي���ت 
"زد  باجلواد  والثال���ث  ثانية، 

والزمن  �سف���ن ريج���ال دون" 

)32.22( ثانية.

برين  �س���ني  الفار�س  واأح���رز 

  " ب�سحب���ة اجل���واد "جيت ال

الف���وز يف مناف�سة املرحلتني 

 )135( اخلا�سة عل���ى حواجز 

�س���م، مب�سارك���ة 41 فار�س���ًا 

فئة  فر�س���ان  م���ن  وفار�س���ة 

وال�سب���اب،  االأول  امل�ست���وى 

�س���ارة  الفار�س���ة  وحل���ت 

االأرموط���ي بجوادها  ح�س���ني 

"جالديات���ور بي" م���ن نادي 
املركز  للفرو�سية يف  ال�سارقة 

الث���اين يف زمن بلغ )35.52( 

ثانية.

االأول  ال�س���وط  يف  و�س���ارك 

املفت���وح م���ن مرحلتني على 

حواج���ز )125( �سم، 56 فار�سًا 

وفار�سة، وتوج الفار�س ال�سيخ 

را�س���د ب���ن اأحم���د اآل مكتوم 

دي  "انفيكتو����س  باجل���واد 

اك�س بي" م���ن مركز االإمارات 

للفرو�سية، باملركز االأول.

االأول  ال�س���وط  يف  وتناف����س 

ملناف�س���ة املرحلت���ني عل���ى 

حواج���ز )115 � 120( �سم، 38 

فار�س���ًا من فر�س���ان امل�ستوى 

الثاين، وجنح منهم 12 فار�سًا 

دون  املرحلت���ني  اإكم���ال  يف 

خط���اأ، واأوله���م الفار�س عماد 

غري���ب باجل���واد "كواترو 3" 

من ن���ادي الع���ني للفرو�سية 

والرماية واجلولف.

و�س���ارك 32 فار�سًا يف ال�سوط 

الثاين من جولة واحدة وجنح 

واأوله���م  12 فار�س���ًا،  منه���م 

�ساوا����س  يو�س���ف  الفار����س 

باجل���واد "اإلتون" م���ن نادي 

ال�سارقة للفرو�سية.

 وم���ن الفر�س���ان النا�سئ���ني 

فار�سًا   17 �سارك  )اجلونيورز(، 

املرحلتني، وجنح  �س���وط  يف 

منهم 12 فار�سًا، واأحرز املركز 

االأول الفار����س حمم���د حم���د 

من  "دمفي�س"  الكربي واجلواد 

نادي ال�سارقة للفرو�سية.

 ونال �س���دارة ال�سوط الثاين 

لفئ���ة )اجلوني���ورز( الفار����س 

�سيف عوي�سة الكربي باجلواد 

"ب���ون � ج���ويف" م���ن نادي 
ال�سارقة اأي�سًا. 

االأول ل�سوط  وذه���ب املرك���ز 

املرحلتني للخيول عمر )5 � 6( 

�سن���وات للفار�س ه�سام غريب 

ا�سبي�سال  "ج�س���ت  والفر����س 

ا����س ام ات����س" م���ن ن���ادي 

ال�سارق���ة واأح���رزوا املركزين 

الثاين والثال���ث اأي�سًا، واأكمل 

باجلواد  غريب  �سادي  الفار�س 

"األي���ت دو بونت�س" انت�سارات 
فر�سان نادي ال�سارقة باخليول 

ال�سغرية.

ومن فئ���ة االأ�سبال تناف�س 16 

فار�س���ًا وفار�س���ة يف ال�سوط 

 �  90( حواج���ز  عل���ى  االأول 

105( �س���م، واأكمل اجلولة 12 

فار�سًا دون خطاأ، ويف ال�سوط 

الثاين �س���ارك 17 فار�سًا، ومن 

فار�سًا،   37 �س���ارك  املبتدئني 

وجنح منه���م 14 فار�سًا، ويف 

الثاين على نف�س االرتفاع قبل 

حتدي���ات ال�س���وط 38 فار�سًا، 

واأكمله 27 فار�سا.

الكميتي ورا�سد اآل مكتوم على قمة 

الأ�سبوع الثاني

دبي - الوحدة:

خط���ف املت�ساب���ق رق���م 100 بطلن���ا �سهيل 

عبدالرحمن املري االأ�سواء يف اليوم اخلتامي 

ملناف�س���ات بطولة دب���ي املفتوح���ة الألواح 

التزحلق على املياه باملظالت )كايت �سريف( 

والت���ي نظمها نادي دبي ال���دويل للريا�سات 

البحرية �سم���ن روزنامة ال�سباقات يف مو�سم 

2020-2021 وعل���ى مدار يومني يف �ساطيء 

ن�سنا�س

وحققت البطولة التي ينظمها النادي للمو�سم 

الراب���ع عل���ى الت���وايل بالتع���اون مع جلنة 

االمارات للكايت �سريف والتجديف والتزحلق 

على املاء وبحل���ة احرتافية للمرة االوىل هذا 

املو�س���م باإعتم���اد الرتتيب الع���ام من ثالث 

ج���والت حققت جناحا كبريا متثل يف م�ساركة 

ما يزيد ع���ن 100 مت�سابق ومت�سابقة ميثلون 

اكرث م���ن 30 دولة حول العامل من املحرتفني 

والهواة من جن���وم االمارات واملقيمني واي�سا 

الدولة  ي���زورن  ال���ذي  العاملي���ني  االبط���ال 

لال�ستمتاع باأجمل �ستاء يف العامل.

واأحرز بطلنا �سهي���ل عبدالرحمن املري اف�سل 

معدل خالل مناف�سات هايدروفويل التي جرت 

يوم اول م���ن ام�س –ال�سب���ت- و�سملت على 

7 �سباق���ات يف الفئة الوطني���ة متفوقا على 

زميليه بطالنا املت�سابق رقم 33 احمد �ساحي 

املحريبي الذي احتل املركز الثاين واملت�سابق 

رق���م 85 غي���ث الغيث الذي ج���اء يف املركز 

الثالث.

وكان بطلن���ا احم���د �ساح���ي املحريب���ي قد 

جن���ح يف الف���وز بالفئة الوطني���ة ملناف�سات 

)توين تي���ب( يف اليوم االول اجلمعة املا�سية 

متفوق���ا على �سهي���ل املري )الث���اين( وخالد 

باجلافل���ة )الثالث( لينجح يف يوم اخلتام يف 

احل�سول على املركز الثاين يف فئة اخرى هي 

)هايدروفويل(.

�سهيل المري يتاألق 
في ختام بطولة دبي 

كايت �سيرف
فيكتور يقابل الأوزبكي طريف خكماتيلوخ في 

الدور التمهيدي الليلة

مجل�س دبي الريا�سي يكرم اأبطال الأمل 

من اأ�سحاب الهمم

دبي-الوحدة:

كرم جمل�س دبي الريا�س���ي 12 ريا�سًيا من 

اأ�سح���اب الهمم من موؤ�س�س���ة "اأبطال االأمل" 

االإماراتية الذي���ن �ساركوا يف حتدي "جارمن 

كوي�س���ت حتا 2020"، الذي اأقيم و�سط جبال 

منطقة حتا والقى جناًحا كبرًيا و�سهد م�ساركة 

وا�سعة من خمتل���ف اجلن�سيات واالأعمار من 

اأرابيان  املحرتفني والهواة، ونظمت���ه �ركة 

اإيبيك بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي.

جاء ذل���ك خ���الل االحتفالية الت���ي نظمها 

جمل����س دبي الريا�س���ي يف مقره بحي دبي 

للت�سميم بح�سور �سعادة �سعيد حارب اأمني 

عام جمل�س دبي الريا�س���ي ونا�ر اأمان اآل 

رحمة م�ساعد االأمني العام، و�سلمهم �سعادة 

االأمني الع���ام ميداليات خ���ط الدفاع االأول 

تكرمًيا لهوؤالء االأبطال واحتفاًء بروح املثابرة 

واالإ����رار لديهم وق���وة اإرادتهم على خو�س 

مناف�سات �سعبة و�سط اجلبال وال�سهول.

وثم���ن �سع���ادة �سعي���د ح���ارب م�سارك���ة 

الريا�سيني م���ن اأ�سحاب الهم���م يف �سباق 

حتدي جارم���ن كوي�ست وهناأهم بهذا االإجناز 

الكبري، وقال: "يويل جمل����س دبي الريا�سي 

اهتماًم���ا كبرًيا بتمك���ني اأ�سحاب الهمم وهو 

ال�س���يء الذي يعد اأحد اأه���م اأهداف املجل�س 

اال�سرتاتيجية، لذلك نعمل على تنظيم العديد 

من الفعاليات واملنتدي���ات على مدار العام 

املخ�س�سة الأ�سحاب الهمم لت�سجيعهم على 

انته���اج الريا�س���ة كاأ�سلوب حي���اة �سحية 

ون�سيطة، ف�ساًل عن دعم طموحات هذه الفئة 

م���ن الريا�سي���ني يف املناف�سة عل���ى اأعلى 

امل�ستويات".

واأ�ساف اأم���ني عام جمل�س دب���ي الريا�سي: 

"يطل���ق جمل�س دب���ي الريا�س���ي العديد من 
املبادرات اجلديدة واملبتكرة التي تتنا�سب مع 

كافة فئات املجتم���ع من خمتلف اجلن�سيات 

التي تعي����س يف دبي والت���ي تزيد عن 200 

جن�سي���ة يتخذون م���ن دبي وطًن���ا لهم، كما 

يحر�س املجل����س كل عام على اإ�سافة املزيد 

من الفعالي���ات الريا�سية اجلديدة واملتنوعة 

التي تلب���ي طموحات ورغب���ات جميع اأفراد 

املجتمع مبختلف املناط���ق خا�سة االأماكن 

ال�سياحي���ة منها مثل منطق���ة حتا وحممية 

املرم���وم ال�سحراوية و�س���ارع جمريا لزيادة 

الرتويج لها على ال�سعيدين املحلي والعاملي 

باعتبارها من الوجهات ال�سياحية الريا�سية 

الرائ���دة، ويعمل املجل�س عل���ى حتقيق ذلك 

م���ن خالل التعاون م���ع �ركائنا يف القطاع 

اخلا�س، حيث ن�سجعهم عل���ى االن�سمام اإىل 

مبادراتنا املجتمعية لتحويل دبي اإىل واحدة 

من اأكرث االأماكن ن�ساًطا بدنًيا يف العامل، وخلق 

جمتمع ناب�س باحلياة وال�سحة وال�سعادة".

دوري كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�سو ينطلق ال�سبت
اأبوظبي ــ الوحدة:

 ي�ستع���د نخب���ة العب���ي اجلوجيت�س���و 

االأندي���ة  خمتل���ف  اإىل  املنت�سب���ني 

واالأكادمييات يف الدولة النطالق مو�سمهم 

التناف�سي اجلديد، وذلك عرب م�ساركتهم يف 

اجلولة االأوىل من دوري كاأ�س نائب رئي�س 

الدول���ة للجوجيت�سو وال���ذي ت�ست�سيفه 

ال�سالة الريا�سية يف نادي الن�ر بدبي. 

واأكد �سعادة حممد �سامل الظاهري، نائب 

رئي����س احتاد االإم���ارات للجوجيت�سو اأن 

جمتمع اجلوجيت�س���و يتطلع ب�سغف اإىل 

انط���الق املو�س���م اجلديد، بع���د عام من 

التحدي���ات، واإىل هذه البطول���ة الغالية 

التي تتي���ح بنظامها االأح���دث م�ساركة 

اأو�سع لالعبني، كم���ا ت�سكل فر�سة كبرية 

واالحتكاك  والتط���ّور  للتعلّ���م  اأمامه���م 

وخو�س املناف�سات الت���ي تعزز خربتهم 

وتوؤهلهم اإىل ني���ل اال�ستحقاقات القارية 

والعاملية املقبلة.

واأ�ساف �سعادت���ه: �ساهمت بطولة نائب 

رئي�س الدولة للجوجيت�سو خالل االأعوام 

املا�سي���ة يف رف���د املنتخ���ب الوطن���ي 

مبجموعة رائعة من الالعبني املتمر�سني 

الذي���ن اأثبتوا جدارته���م يف خو�س اأقوى 

الع���امل، والبطولة  الن���زاالت يف بطولة 

االآ�سيوي���ة، وبطول���ة اأبوظب���ي العاملية 

ملح���رتيف اجلوجيت�سو وغريه���ا. كما اأن 

موا�سف���ات البطول���ة وجمي���ع النواحي 

االإدارية والتنظيمية املت�سلة بها ت�ساهي 

اأقوى البطوالت. 

ويعترب دوري كاأ����س نائب رئي�س الدولة 

للجوجيت�س���و اأوىل فعالي���ات املو�س���م 

املحلي احلافل باالأن�سطة والذي ياأتي يف 

اأعقاب عام تخللته الكثري من التحديات 

التي تركت اأثرها على جميع دول العامل. 

وتقام جوالت البطولة اخلم�س بني �سهري 

يناير و�سبتمرب 2021. 

وكان احت���اد االإم���ارات للجوجيت�سو قد 

ك�س���ف يف وقت �سابق ع���ن اعتماد نظام 

الفئات  ت�سنيف ف���ردي لالعبني �سم���ن 

العمري���ة الثالث���ة )النا�سئ���ني وال�سباب 

والكب���ار(، حي���ث يح�س���د الالعبون يف 

كل م���رٍة يدخلون فيه���ا الب�ساط النقاط 

الأنديتهم، فيما يح�سدون النقاط لتح�سني 

ت�سنيفهم الفردي اأي�سًا. ويف ختام مو�سم 

اأ�سحاب  �سيت���م حتدي���د  اجلوجيت�س���و، 

الت�سني���ف االأف�س���ل يف جمي���ع الفئات 

اأبوظبي العاملية  لتكرميهم �سمن جائزة 

للجوجيت�سو.

الدول���ة  رئي����س  نائ���ب  دوري  ويق���ام 

للجوجيت�س���و وغريها من البطوالت التي 

تن�سوي حتت مظلة االحتاد و�سط اإجراءات 

للربوتوكول  ووفق���ا  �سارمة،  احرتازي���ة 

ال�سحي املعتمد ل�سمان �سالمة الالعبني 

امل�ساركني، االأمر الذي يفر�س على جميع 

الراغبني يف امل�ساركة مبناف�سات البطولة 

اإبراز نتيجة �سلبية لفح�س م�سحة االأنف 

PCR ال تتجاوز مدته 48 �ساعة. 

»التحكيم الريا�سي« يعقد اجتماعين 

مع اتحاد الكرة 
دبي / وام /

 يوا�سل مركز االمارات للتحكيم الريا�سي االجتماع 

م���ع كافة اجلهات الريا�سية واملعنية وذات العالقة 

به، خا�سة بعد اعتم���اده النظام االأ�سا�سي والقواعد 

االإجرائية الت���ي حتدد ب�سورة دقيق���ه اآليات عمله 

وطرق التوفي���ق وف�س املنازعات، باعتباره �ساحب 

الوالي���ة احل�ري���ة والنهائي���ة لف����س املنازعات 

الريا�سة داخل دولة االمارات العربية املتحدة.

واك���د �سعادة ����رار بالهول نائ���ب رئي�س جمل�س 

اإدارة مركز االم���ارات للتحكيم الريا�سي اأنه مت عقد 

اجتماع���ني مع احتاد االمارات لك���رة القدم من اجل 

االتفاق على كافة خطوات توفيق االأو�ساع اخلا�سة 

باأنظمة عمل احتاد االمارات لكرة القدم، لكى تتوافق 

مع النظ���ام االأ�سا�سي والقواع���د االإجرائية اخلا�سة 

باملركز.

بطولة ما�سترز الدوحة  للجودو

الجولة الأولى تقام في 16 يناير

دوري الإمارات لقفز الحواجز



وذل���ك  للتم���ر   ال�صحي���ة  الفوائ���د  تتع���دد 

الحتوائه على العديد م���ن العنا�رص املعدنية 

والفيتامين���ات. كما يت�صمن عل���ى الكثري من 

املواد التي توؤثر يف حالة اجل�صم ال�صحية،وهذه 

اأهم الفوائد لتناول التمر على الريق، وفق موقع 

“�صدى البلد”.
1- يعزز الع�ص���ات واالأع�صاب.2- ي�صاهم يف 

تاأخ���ري ال�صيخوخة.3- يق�صي على  اال�صطراب 

الع�صبي.4- ي�صاهم يف تن�صيط الغدة الدرقية.5- 

يعمل على تلي���ن االأوعية الدموية.6- ي�صاعد 

على قتل الدود.7- ي�صاعد على ترطيب االأمعاء 

ويحفظها م���ن ال�صعف وااللتهابات8. � يحارب 

الدوخة والرتاخي والك�صل.9- يعمل كمدر للبول 

وينظف الكبد ويغ�صل الكلي.10- يت�صمن على 

املعادن �رصيع���ة االمت�صا�ص ال�رصورية جل�صم 

االإن�ص���ان.11- ي�صمل على فيتامن اأ وفيتامن 

ب ال���ذي بدوره قد ي�صعرك بع���دم التوتر.12- 

يحت���وي التمر على عن����رص البوتا�صيوم الذي 

مين���ع ال�صع���ور بالعط����ص13- تت�صمن كل 3 

حبات متر متو�صطة على 60 �صعرة حرارية.

تزامنًا م���ع بدء حم���ات التطعيم �صد 

فريو�ص كورون���ا امل�صتجد، يف عدد من 

البلدان الغنية، بينها الواليات املتحدة 

االأوروبي واململكة  وكندا ودول االحتاد 

املتحدة، دعت منظمة ال�صحة العاملية 

اإىل عدم ت�صيي�ص لقاح كورونا.

وقالت م�صوؤول���ة اللقاحات يف منّظمة 

ال�صّحة العاملّية كيت اأوبراين اإّن برنامج 

“كوفاك�ص” اأبرم اّتفاقات ل�رصاء ملياري 
لق���اح، على اأن تب���داأ اأوىل اجلرعات يف 

الو�صول خال االأ�صابيع املقبلة.

ويهدف برنامج “كوفاك�ص” الدويل الذي 

اأطلقته منّظم���ة ال�صّحة العاملّية بدعم 

من “التحالف من اأجل اللقاحات”، اإىل 

امل�صاعدة يف �صم���ان احل�صول العادل 

على اللقاحات �صّد كوفيد-19.

ويف وق���ت �صاب���ق، قال���ت املنظمة اإن 

احت���كار دول بعينه���ا للق���اح كورونا 

�صيطيل من اأمد اجلائحة ولن يخت�رصها، 

وحذرت اأنه اإذا مل تتمكن الدول الفقرية 

من احل�صول على اللقاح “فاإن الفريو�ص 

و�صيتاأخ���ر  االنت�ص���ار  يف  �صي�صتم���ر 

االنتعا����ص االقت�ص���ادي عل���ى م�صتوى 

العامل”.

اأ�صع���ل موؤي���دو دونالد ترامب 

ال�صم���اء بالهتافات والفو�صى 

املمزوجة بال�صياح، على منت 

االأمريكية  العا�صمة  رحلة من 

وا�صنط���ن اإىل والية فينيك�ص، 

اأمريكي اإىل  مما ا�صطر طي���ار 

تهديد اأن�ص���ار ترامب بتحويل 

م�ص���ار الرحل���ة واإلقائهم من 

الطائ���رة يف والي���ة كن�صا�ص 

ليتخل�ص من فو�صاهم.

وك�ص���ف مقطع فيدي���و اأن�صار 

ترامب عل���ى الطائرة يرتدون 

القبعات احلمراء ال�صهرية التي 

حتمل �صعار “MAGA” وهي 

اخت�صار يعن���ي “ا�صنع جمد 

اأمريكا م���رة اأخرى” يف اإ�صارة 

اإىل ترامب.

واأثار اأن�ص���ار ترامب الفو�صى 

عل���ى الطائ���رة وا�صتمروا يف 

هتافاته���م با�ص���م الوالي���ات 

وه���م  االأمريكي���ة،  املتح���دة 

اأيديهم،  االأع���ام يف  يحملون 

وهو ما مل يتحمله الطيار.

فق���ام بتهديده���م ع���رب مكرب 

ال�صوت باإلقائهم قائًا : “اإليكم 

م���ا �صيح���دث.. كل ما يتطلبه 

االأمر هو رحلة مدتها 4 �صاعات 

ون�صف اإىل فينيك�ص”.

ذكرت ال�رصطة  اأن طفا يف 

�صوي�رصا جنا بعد اأن ده�صه 

�صائق مرتن ب�صيارته.

وكان �صائق متجها ب�صيارته 

نحو م���كان انتظار �صيارات 

يف بل���دة »اأوبرانتفيلدن« ، 

عندما ده�ص طفًا /عامان/ 

على منت دراجته ال�صغرية.

با�ص���م  املتح���دث  وق���ال 

ب���ريي  ادري���ان  ال�رصط���ة، 

االأملانية  االأنب���اء  لوكال���ة 

)د.ب.اأ( اإن���ه عندما �رصخت 

الرجل/53  الطفل يف  والدة 

عاما/ و�ص���ع ال�صيارة يف االإجت���اه املعاك�ص 

ولكنه ده�ص الطفل مرة ثانية.

وتعر�ص الطفل لك�صور يف العظام، لكنه مازال 

واعيًا، ومدركًا بع���د احلادث، ح�صب املتحدث، 

ومت اإلغاء رخ�صة قيادة الرجل. 

وزوجه���ا  اإليزابي���ث  تلق���ت 

ري���ك هات�صين�ص���ون م���ن والية 

وي�صكون�ص���ن االأخب���ار ال�صعيدة 

بحم���ل اإليزابيث  بع���د معاناة 

الزوجان لفرتة طويلة من العقم.

والطفل املولود يف االأ�صبوع 21 

كان ت�صخي����ص حالته �صفر يف 

املائة للنجاة، بعد التغلب على 

ال�صعاب التي ال ميكن ت�صورها، 

واأن  الطف���ل البالغ من العمر 7 

اأ�صه���ر االآن هو واح���د من اأ�صغر 

الع���امل على قيد  االأطف���ال يف 

احلياة.

وا�صطر االأطباء اإىل اإجراء عملية 

توليد لطفل �صغري احلجم عمره 

اأقل من 5 �صهور بقليل .

ومع ذلك، مل يكن االأطباء متاأكدين 

من اأن الطف���ل، الذي كان بحجم 

راحة اليد، �صينجو بالفعل. لكن 

الوالدان ظا موؤمنن باأن طفلهما 

النج���اة. فقد  لديه فر�ص���ة يف 

ولد باأكيا�ص هوائية �صغرية ما 

اأدى حلاجت���ه اإىل �صائل وريدي 

واأنب���وب تنف����ص باالإ�صافة اإىل 

ال���دم ب�صبب توقف  دعم �صغط 

االأك�صجن عن التدفق اإىل راأ�صه.

وح����رصت اإليزابي���ث لتودي���ع 

ابنه���ا وهي قلقة مم���ا �صيحدث 

بعد ذل���ك. لكن مبجرد اأن مل�صت 

االأمور نحو  ابنها، تغ���ريت  االأم 

“ارتفع  الطبيبة:  االأف�صل.وقالت 

ت�صب���ع االأك�صجن ل���دى الطفل 

اإىل الثمانيني���ات والت�صعينيات 

عندم���ا مل�صت���ه االأم بيدها… 

اأعتق���د اأن���ه كان بحاج���ة اإىل 

والدته لي�ص اإال”.

حتدث الع���امل امل����رصي بوكالة 

الف�صاء االأمريكية "نا�صا"، الدكتور 

فاروق الباز، عن راأيه ب�صاأن وجود 

حياة خارج كوكب االأر�ص.

وخال مداخل���ة مع برنامج على 

التلفزيون امل�رصي، اأو�صح الدكتور 

الباز، اأن���ه نظرا لك���ون االأج�صام 

الكونية غري قابلة للح�رص، فهناك 

احتمال اأن���ه تكون حياة، يف اأحد 

االأماكن البعيدة عنا.

واأو�صح الب���از وجود احتمال "اأن 

يكون اأحد يف اأحد االأماكن البعيدة 

عنا يف حال هياأت الظروف وجود 

حي���اة ع�صوية الأن الك���ون ي�صم 

اأ�صياء مهولة وهو ف�صيح جدا".

وفيما يتعلق مب�صاهدات الكائنات 

احلكوم���ة  وتكّت���م  الف�صائي���ة 

االأمريكي���ة على مثل هذه االأخبار، 

اأ�ص���ار الباز اإىل اأنه���ا لي�صت اأكرث 

الباز  ف���ارغ"، و�ص���دد  "كام  من 

على احتماالت وج���ود حياة يف 

الكون، م�ص���ريا اإىل اأن "املجموعة 

ال�صم�صي���ة جزء �صغ���ري جدا يف 

الكون، واأنه من ال���وارد اأن يكون 

هناك كائن���ات مثلنا..".واأكد على 

اأنه مل يتم االت�صال مع اأي عوامل 

اأخ���رى، اإال اأنه اأ�ص���ار اإىل اإمكانية 

ح���دوث ات�ص���ال بع���وامل اأخرى، 

هذا اإىل جانب ر�ص���د اأ�صوات يف 

الف�صاء.

حريق مدبر يقتل 10 �أطفال حديثي 
�لوالدة

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

تلق���ت االأجهزة االأمنية امل�رصية باغًا م���ن اأهايل منطقة القاهرة 

الكربى ُيفيد بقيام عرو�صن بالتنقيب عن االآثار داخل اإحدى ال�صقق 

مبنطقة الهرم. وتب���ن من التحري���ات اأن العرو�صن ا�صتغا ليلة 

الدخلة يف التنقيب عن االآثار داخل ال�صقة مبعرفة اأ�رصتيهما.

واأ�صارت التحريات اإىل اأن ”جريانهما ا�صت�صعروا اأ�صوات غريبة من 

ال�صق���ة وطرق على الباط خال اأعم���ال التك�صري للبدء يف احلفر، 

واأنهم تاأكدوا من اأن اأ�رصت���ي العرو�صن تنقبان عن االآثار فاأبلغوا 

ال�رصطة“.

وتوجه���ت قوة اأمنية اإىل مكان الباغ وداهمت املنزل وعرثت على 

حفرة داخل مطبخ ال�صقة م�صاحتها 2 مرت عر�صًا يف 3 اأمتار طواًل 

وعمقها 4 اأمتار، وبجانبها كمية الركام الناجت عن احلفر.

ن�ص���ب حري���ق هائ���ل يف والي���ة ماهرا�ص���رتا الهندي���ة باأحد 

امل�صت�صفي���ات ونتج عن ذل���ك تفحم غرف العناي���ة باالأطفال 

حديثي الوالدة متامًا ووفاة 10 اأطفال وحرق الباقي منهم.

حيث �صع���رت ممر�صات الرعاية بدخان كثيف يخرج من اإجتاه 

غرف االأطفال يف امل�صت�صفى، ولكن بعد فوات االأوان اأنقذوا عدداً 

قليًا من االأطفال والباقي التهمتهم النريان.

جدير بالذكر اأن امل�صت�صفى حتى االآن مل جتد �صببًا للحريق،فاإن 

التحقيق���ات اأكدت اأن الفاعل جمهول ولك���ن اأو�صحت اأي�صًا اأن 

احلادث مدبر الأن اإنذار احلريق مل يعمل نهائيًا رغم وجود دخان 

كثيف يف املكان.
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�لقب�ض على عرو�سني ليلة �لدخلة لقيامهما 

بفعل ال يخطر على بال

اأظهرت درا�صة �صادم���ة اأّن 1 من كل 10 فرن�صين كان 

هناك �صحية للعنف اجلن�صي خال طفولته.

وقالت الكاتبة �صولن كوردييه، اإّن التطرق اإىل مو�صوع 

�صف���اح االأقرب���اء ال يزال خط���ًا اأحم���ر يف جمتمعنا 

املعا����رص. ويف حن يعتقد اأغلبن���ا اأّن هذا االأمر نادر 

احلدوث، فاإن الدرا�صات التي اأجريت حول هذا املو�صوع 

ُتبّن اأن ما بن 5% و10% من الفرن�صين كانوا �صحايا 

للعن���ف اجلن�صي خال طفولته���م، 80% منهم كان يف 

نطاق االأ�رصة.

 وتبن الدرا�صات اأن االأطفال يتعر�صون لهذا النوع من 

االعتداءات الأول م���رة يف املتو�صط يف �صن 9 �صنوات، 

ويف اأغلب احلاالت يك���ون اجلناة ذكوراً، وهذا ما اأكده 

تقرير ُن����رص يف دي�صمرب/كانون االأول 2020 �صادر عن 

املر�صد الوطني للجنوح والردود اجلنائية ا�صتناداً اإىل 

اإح�صائيات اأجرتها وحدات ال�رصطة.

ويف اإ�ص���ارة اإىل خطورة الظاهرة، اأكدت اإيزابيل اأوبري، 

الرئي�ص���ة املوؤ�ص�ص���ة جلمعي���ة “فا����ص اأ لن�صي�صت” 

اأّن “واح���داً م���ن كل 3 فرن�صي���ن كان �صحية ل�صفاح 

االأقرب���اء”، يف حن اأن العدد يف الواقع يتجاوز بكثري 

االإح�صاءات الر�صمية.

�سفاح �الأقرباء.. ظاهرة تغزو 

�لبلد�ن �الأوروبية بقوة
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طفل ينجو من عملية ده�ض ب�سيارة مرتني يف �سوي�سر�

»�ل�سحة �لعاملية« 

تدعو لعدم ت�سيي�ض 

لقاحات كورونا

عري�ض يهرب من حفل زفافه و�أحد 

�ملعازمي ياأخذ مكانه

طيار يهدد �لركاب باإلقائهم من 

�لطائرة �إن مل ي�سمتو�!

�أ�سغر طفل يف �لعامل بحجم �لكف 

عامل م�سري بارز يك�سف ر�أيه يف 

»�لكائنات �لف�سائية«

قام عري�ص بخطوة غ���ري متوقعة، حيث 

ه���رب قبل حلظات من حفل زفافه، وكان 

من املقرر اأن يت���زوج ال�صقيقان، )اأ�صوك 

ونافن(، يف قري���ة يف تاريكريي تالوك 

بالهند.

وعقد اأحد ال�صقيقن اأ�صوك قرانه، لكن مع 

ب���دء االحتفال، اختفى �صقيقه نافن ومل 

يعرث له على اأثر.

وك�صف���ت التفا�صيل الحًقا، اأن اأ�صوك كان 

لديه �صديق���ة �رصية ه���ددت باحل�صور 

حلفل الزف���اف، وقد �رصبت ال�صم حتى ال 

ت�صمح له بالزواج، وترك العري�ص عرو�صه 

�صيندهو تبكي، وغادر مكان الزفاف.

ومن املث���ري للده�ص���ة، اأن �صخ�صًا اآخر 

تزوج م���ن العرو�ص، بع���د اأن وافق اأحد 

ال�صيوف يدعى )�صاندرابا(، يعمل كقائد 

ملو�صيقى على الزواج منها، واإمتام حفل 

الزفاف.

كنز من �لفو�ئد..  �لتمر على �لريق
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