
دبي-وام:

 اأكد �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد بن 

را�ش���د اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل"، اأن دول���ة الإمارات بروؤية قيادتها 

الر�شي���دة و�شواع���د اأبنائها املخل�شني 

ق���ادرة على ت�شطري الإجن���ازات وخلق 

الفر����س والتغلب على التحديات مهما 

بلغ مداه���ا وتاأثريها، م�شريا �شموه اإىل 

�رضورة العمل على ا�شتحداث م�شاريع 

وحل���ول مبتك���رة تعني عل���ى حتقيق 

الأهداف ال�شرتاتيجية للدولة مع مراعاة 

اأ�ش�س ال�شتدامة من خالل تطبيق اأحدث 

التقنيات التي و�ش���ل اإليها العامل يف 

خمتلف املجالت.

اأبوظبي-وام:

 تفاع���ل �ش���كان الإمارات م���ع �شعار 

#يدا _بيد _ نتعاف���ى على خمتلف 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  من�شات 

مبا يعك�س الوعي املجتمعي باأهمية 

التع���ايف من "كورون���ا" والعودة اإىل 

احلياة الطبيعية عن طريق اأخذ لقاح 

"كوفيد - 19 " املعتمد بالدولة.
ويظهر التفاعل الر�شمي وال�شعبي مع 

�شعار #ي���دا _بي���د_ نتعافى وقوف 

�شكان الإمارات يدا واحدة يف مواجهة 

"كورون���ا" والنت�شار عليه عن طريق 
حت�ش���ني املجتمع واأخ���ذ اللقاح مع 

اللت���زام بامل�شوؤولي���ة املجتمعي���ة 

واحلف���اظ عل���ى ال�شالم���ة العام���ة 

وم�شان���دة اجلهود الوطني���ة الكبرية 

حلماية �شحة اأفراد املجتمع.

وبث���ت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

والأزم���ات والك���وارث - عرب ح�شابها 

الر�شم���ي عل���ى توي���رت - ع���ددا من 

الر�شائل التوعوي���ة والتي تن�شح من 

خاللها �شكان الإم���ارات بتلقي لقاح 

"كوفيد - 19 "خا�شة كبار املواطنني 
واأ�شح���اب الأمرا����س املزمن���ة م���ن 

املواطنني واملقيمني واأ�شحاب الهمم 

ف���وق 18 عاما وذلك يف ظ���ل تاأكيد 

فعالية اللقاح بن�شبة عالية.

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

الكويت-وكالت:

ق���ال الناطق با�شم احلكومة الكويتية، يوم الثالثاء، اإن الوزراء 

قدموا ا�شتقالتهم لرئي�س احلكومة ال�شيخ �شباح اخلالد احلمد 

ال�شباح، وو�شعوها حتت ت�رضفه.

و����رضح طارق املزرم يف تغريدة على تويرت، اإن رئي�س الوزراء 

ا�شتقبل “يف ق�رض ال�شيف ام�س )الثالثاء( نائب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء ووزي���ر الدفاع ال�شي���خ حمد جابر العل���ي ال�شباح، 

واأ�شحاب املعايل ال���وزراء، حيث رفع ل�شموه ا�شتقالة كل من 

اأع�شاء احلكومة، وا�شعني اإياها حتت ت�رضف �شموه”.

واأوردت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اأن ذلك جاء “يف �شوء 

ما اآلت اإليه تطورات الأو�شاع الراهنة، يف العالقة بني جمل�س 

الأمة واحلكومة، وما تقت�شيه امل�شلحة الوطنية”.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 13/24 دبي 13/24 ال�شارقة 07/24 عجمان 25 /14 اأم القيوين 24 /08 راأ�س اخليمة 23 /10 الفجرية 25 /12 العني 09/24 ليوا 10/23  ال�شلع 11/21    الفجر 5.47 الظهر 12.34   الع�رض 3.34  املغرب 5.57 الع�شاء 7.15

باري�س-)د ب اأ(:

 مت اإغالق مدر�شة ثانوية يف فرن�شا ام�س 

الثالثاء لليوم الثاين على التوايل ب�شبب 

تهدي���دات بالقتل �شد معلم���ني، رغم اأن 

ممثلي الدع���اء يقولون اإنه ل يوجد دافع 

اإرهابي وراء تلك التهديدات .

وقال املدعي العام يف كلريمون فريان اإن 

التهديدات يف املدر�شة الواقعة يف مدينة 

ريوم جاءت رغبة يف اإثارة اخلوف وتعطيل 

الأن�شطة املدر�شية. واأ�شاف املدعي العام 

اأن ثالث���ة ط���الب يف اخلام�شة ع�رضة من 

العمر مت احتجازهم لدى ال�رضطة.

وت�ش���م املدر�شة الواقعة يف و�شط فرن�شا 

ح���وايل 1000 طالب، يتلق���ون درو�شهم 

عن بعد حتى اإع���ادة فتح املدر�شة، وفًقا 

لوكال���ة الأنب���اء الفرن�شي���ة " اأ ف ب " 

وحمطة الإذاعة املحلية "فران�س بلو".

�إغالق مدر�سة في فرن�سا ب�سبب 
تهديدات بقتل معلمين

»طالع �ص2«
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م�ضقط-وكاالت:

اأ�شب���ح ذي يزن بن هيث���م بن طارق 

وليًا للعهد يف �شلطنة عمان مبوجب 

تعديالت د�شتورية اأقرها �شلطان عمان 

جالل���ة ال�شلطان هيثم ب���ن طارق اآل 

�شعيد.

و�شملت التعدي���الت الد�شتورية و�شع 

قواع���د جديدة لتنظي���م عمل جمل�س 

النواب، و�ش���در مر�شومان يف النظام 

الأ�شا�شي للدولة اجلديدة وقانونها.

وي�شدر اأمر �شلطاين بتعيني من تكون 

ل���ه ولية احلكم وفقا لن�س املادة )5( 

من ه���ذا النظام ولي���ا للعهد، ويحدد 

الأمر ال�شلطاين اخت�شا�شاته، واملهام 

التي ت�شند اإليه.

وي���وؤدي ويل العهد اأمام ال�شلطان قبل 

ممار�ش���ة اخت�شا�شاته اأو املهام التي 

ت�شند اإليه اليمني املن�شو�س عليها يف 

املادة )10( من هذا النظام. واأ�شبح ذي 

يزن بن هيثم ب���ن طارق اأول ويل عهد 

يف تاريخ �شلطنة عمان احلديث، بعدما 

تقرر وفق نظام احلكم املعدل اأن تنتقل 

ولي���ة العهد يف اأك���رب اأبناء ال�شلطان 

الذك���ور، ح�شبم���ا ن����رض يف اجلريدة 

الر�شمية الُعمانية ام�س الثالثاء.

ذي يزن بن هيثم اأول ولي عهد في تاريخ 
�سلطنة عمان الحديث

حمدان بن زايد يطلع على �سير عمليات الهالل الأحمر 
الإغاثية بولية بهانج الماليزية

اأبوظبي-وام:

 اأجرى �شم���و ال�شيخ حمدان 

ب���ن زاي���د اآل نهي���ان ممثل 

احلاك���م يف منطق���ة الظفرة 

الأحمر  اله���الل  هيئة  رئي�س 

هاتفيا  ات�ش���ال  الإمارات���ي 

بوفد الهالل الأحمر الإماراتي 

املوجود حالي���ا يف ماليزيا 

الإن�شانية  امل�شاعدات  لتقدمي 

للمتاأثري���ن م���ن الفي�شانات 

التي اجتاح���ت 11 حمافظة 

يف ولية بهاجن.

واطماأن �شموه خالل الت�شال 

يف  الإن�شانية  الأو�شاع  على 

ماليزيا ب�شورة عامة واطلع 

على �ش���ري عملي���ات الهيئة 

من  للمت�رضري���ن  الإغاثي���ة 

الفي�شانات.

اأبوظبي-وام:

اأعربت دول���ة الإمارات عن تطلعها اإىل تفادي الت�شعيد وعودة 

التهدئة ب���ني جمهورية ال�شودان وجمهورية اإثيوبيا الفيدرالية 

الدميقراطية، مبدية قلقها من تط���ورات الأو�شاع بني البلدين 

ال�شقيقني حول منطقة الف�شق���ة احلدودية، واأكدت على اأهمية 

دورهما الرئي�شي والفاعل يف ا�شتقرار وازدهار اإفريقيا واملنطقة.

واأ�ش���ارت وزارة اخلارجية والتعاون ال���دويل يف بيان لها اإىل 

عم���ق ومتانة العالقات التي تربط دولة الإمارات وكال البلدين 

ال�شقيق���ني، موؤكدة على اأهمية اأن يعمل ال�شودان واإثيوبيا معا 

لتغلي���ب احلكمة وبدء احلوار ووقف اأي اأعمال من �شاأنها زيادة 

التوتر، ودعت اإىل تغليب خطاب التعاون وال�رضاكة بني البلدين 

اجلاري���ن ومبا يلبي اآمال وتطلعات �شعبي البلدين يف حتقيق 

الأمن وال�شتقرار والزدهار.

اأبوظبي-وام:

ترتبط حرف���ة الغو�س للبحث 

عن اللوؤلوؤ باملوروث التاريخي 

المارات فه���ي مهنة كان  فى 

ال�شنني  مئ���ات  منذ  الأج���داد 

ميتهنونها خالل موا�شم غو�س 

ل�شي���د اللوؤلوؤ بط���رق واأدوات 

تقليدية تعتمد على ال�شناعات 

الذاتية واملواد املحلية اأورثها 

الجداد لالآباء والآباء لالأحفاد.

وفى هذا ال�شدد يقول املواطن 

جا�ش���م عبد اهلل ال���ذي يراوده 

احلنني اىل مهنة الغو�س حيث 

كان يعم���ل غوا�شا ل�شتخراج 

اللوؤل���وؤ يف �شبابه "اعلم جيدا 

اأنى لن احظى بهذه املغامرات 

م���رة اأخرى ولكنن���ي حري�س 

على اأن تتعلم الأجيال ال�شابة 

اإرث مهنة  كيفية احلفاظ على 

الغو�س ل�شتخراج اللوؤلوؤ وهي 

الكثري  التي عم���ل بها  املهنة 

من اجليل ال�شابق يف الإمارات 

العربي���ة املتحدة." بدا جا�شم 

عبداهلل حكاياته القدمية بفتح 

اللوؤل���وؤ اخلا�س به  �شن���دوق 

واأخذ يق�س ق�ش�شا رائعة لرواد 

مهرجان ال�شي���خ زايد الرتاثي 

يف اأبوظب���ي حي���ث ي�ش���ارك 

كعار�س ل���الأدوات امل�شتخدمة 

يف الغو����س ل�شتخراج اللوؤلوؤ 

و جتارته فق���ال " عندما كنا 

نغو�س يف اأعماق البحر ، كان 

الأمر ممتعا للغاية. 

�سكان الإمارات يرفعون �سعار #يدا_ بيد_
نتعافى من »كورونا«

الإمارات تتطلع اإلى عودة التهدئة 
بين ال�سودان واإثيوبيا

�سيد اللوؤلوؤ.. ق�س�ص وحكايات تجذب رواد 

مهرجان ال�سيخ زايد التراثي

»تتمة  �ص8«

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 

108،401 جرعة خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية 

وبذل���ك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 

حتى ام�س الثالث���اء 1،275،652 جرعة ومعدل 

توزيع اللقاح 12.9 جرعة لكل 100 �شخ�س.

ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح 

" كوفي���د-19 " و�شعيا اإىل الو�شول اإىل املناعة 
املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س 

كوفيد-19.

وا�ضنطن-وكاالت:

عر�س وزير اخلارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثالثاء، 

جملة من الأدلة ب�شاأن عالقة وثيقة بني اإيران وتنظيم القاعدة 

الإرهابي ال���ذي �شن هجمات دموية يف كثري من دول العامل. 

وقال بومبي���و، يف موؤمتر �شحفي، اإن اإي���ران اأ�شحت ن�شخة 

جدي���دة من اأفغان�شتان، لكن الفرق يف نظره، هو اأن مت�شددي 

القاع���دة كانوا ين�شطون يف جبال اأفغان�شتان النائية، بينما 

ينالون رعاي���ة ر�شمية يف طهران. واأ�ش���اف وزير اخلارجية 

الأمريكي، اأنه يعر�س معلوم���ة جديدة، مفادها اأن ال�شلطات 

الإيرانية عر�شت على تنظيم القاعدة اأن يقيم مقرا رئي�شيا يف 

البالد، لكن �رضيطة اللتزام بالقوانني املحلية.

واأو�شح بومبيو اأن اإيران قدمت دعما لوج�شتيا �شخيا لإرهابي 

القاع���دة، فاأتاحت لهم اأن يح�شلوا عل���ى جوازات �شفر، كما 

اأتاح���ت لهم اأي�ش���ا اأن يجمعوا الأموال لأج���ل الإنفاق على 

خمططاتهم.

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 قال الرئي����س الأمريكي املنتهية وليته دونالد ترامب اإن 

م�شاعي الدميقراطيني يف الكوجنر����س لعزله بعد اأعمال 

ال�شغب التي وقع���ت يف الكابيتول الأ�شبوع املا�شي هي 

»عملية تعقب �شيا�شى ».

وقال ترامب ام�س الثالث���اء اأثناء مغادرته البيت الأبي�س 

لزيارة اجلدار احلدودي م���ع املك�شيك »اأعتقد اأنها ت�شبب 

خطرا هائال على بلدنا وت�شبب غ�شبا هائال.«

واأ�شاف »ل اأريد العنف«.

وجاءت ت�رضيح���ات الرئي�س اجلمهوري بعد يوم من قيام 

الدميقراطي���ني يف جمل�س الن���واب الأمريكي بتقدمي مادة 

لعزله، متهمني اإياه بتاأجيج العنف �شد احلكومة الأمريكية 

بع���د اأن اقتحم ح�شد م���ن اأن�شاره، اأثارت���ه مزاعم ترامب 

بتزوير النتخابات، الكابيتول الأ�شبوع املا�شي.

بومبيو يك�سف بالأدلة تحول اإيران 

اإلى مالذ القاعدة الآمن

ترامب: جهود الديمقراطيين لعزلي 

ت�سبب »خطرًا هائاًل«

ا�ضتقالة وزراء الحكومة الكويتية 

 ل�شبونة-وام:

 اأعلنت الرئا�ش���ة يف الربتغال اإ�شاب���ة الرئي�س مار�شيلو 

ريبيلو دي �شوزا بفريو����س كورونا » كوفيد-19 » والذي 

األغى كل مواعيده العامة جراء ذلك.

وقالت الرئا�ش���ة - يف بيان لها الليلة قبل املا�شية - اإّن 

الرئي����س دي �شوزا مل تظهر عليه اأية عوار�س مر�شية وهو 

يخ�شع حلجر �شّح���ي يف مقرّ �شكنه بالق�رض الرئا�شي يف 

ل�شبونة.

اإ�ضابة الرئي�س البرتغالي بفيرو�س 

كورونا

طرابل�س-)د ب اأ(:

 رحبت بعث���ة الأمم املتحدة 

يف ليبي���ا بالجتم���اع الذي 

عقد ام����س الثالثاء بني وزير 

املالي���ة بحكوم���ة الوف���اق 

بومطاري"  "ف���رج  الوطن���ي 

ونظ���ريه باحلكوم���ة املوؤقتة 

�رضق الب���الد "اإمراجع غيث" 

يف مدينة الربيقة النفطية من 

اأجل توحيد امليزانية الوطنية 

لعام 2021.

وقالت البعث���ة يف بيان لها 

يعد ه���ذا التعاون   ": ام����س 

م�شجع���ًا  الليبي-الليب���ي 

وخط���وة �رضوري���ة للغاي���ة 

ينبغ���ي اأن تق���رتن بجه���ود 

امل�ش���ار  عل���ى  حقيقي���ة 

ال�شيا�ش���ي لت�شكي���ل حكومة 

موحدة تكون يف و�شع اأف�شل 

امليزانية  تنفي���ذ  من  ميكنها 

املوحدة ب�شكل فعال".

القاهرة-وكاالت:

�شهد الربمل���ان امل�رضي، الذي ب���داأ يف اأداء مهامه اأم�س الثالثاء، 

حدثا فريدا يف جل�شت���ه الفتتاحية، اإذ اأدى اأ�شغر نائبني اليمني 

الد�شتورية، وهما فاطمة �شليم واأبانوب عزت. وبداأ جمل�س النواب 

امل�رضي، الف�شل الت�رضيعي الثاين، بجل�شة اإجرائية ح�رضها 593 

نائب���ا، من اإجمايل 596، بعد وفاة 3 نواب عقب اإعالن فوزهم يف 

النتخابات الربملانية.

وق���د �شهد لأول مرة يف الف�شل الت�رضيع���ي اجلديد، تروؤ�س �شيدة 

للجل�شة الإجرائية، وهي النائبة فريدة ال�شوبا�شي، اأكرب الأع�شاء 

�شن���ا، يف ظل وجود تركيبة �شيا�شية خمتلف���ة عن الف�شل الأول 

املنق�ش���ي، م���ن حيث وجود اأك���رب عدد من ال�شي���دات حتت قبة 

الربملان، للمرة الأوىل يف تاريخ العمل النيابي.

البعثة الأممية ترحب باجتماع ليبي 
لتوحيد الميزانية

اأ�سغر نائبين في البرلمان الم�سري 
يوؤديان الق�سم

محمد بن را�سد يطلق برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للف�ساء »�سبي�س دي« وم�ساريع »قمة دبي« و »�ساللت حتا الم�ستدامة«

تقديم 108,401 جرعة من لقاح »كوفيد 19« 
خالل 24 �ساعة 

»تتمة  �ص8«



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14642 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 13 AÉ©HQC’G
øWƒdG QÉÑNCG2

 ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

 ≥∏£æj QÉ£ªà°SÓd 5 `dG ≈≤à∏ªdG

¬JóæLCG øY ø∏©jh kÉ«°VGôàaG ôjÉæj 25

:ΩGh-»HO

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

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

 ájDhôH äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 IQOÉb Ú°ü∏îŸG É¡FÉæHCG óYGƒ°Sh Ió«°TôdG É¡JOÉ«b

 Ö∏¨àdGh ¢UôØdG ≥∏Nh äGRÉ‚E’G Ò£°ùJ ≈∏Y

 GÒ°ûe ,ÉgÒKCÉJh ÉgGóe ≠∏H Éª¡e äÉjóëàdG ≈∏Y

 ™jQÉ°ûe çGóëà°SG ≈∏Y πª©dG IQhöV ¤EG √ƒª°S

 ±GógC’G  ≥«≤–  ≈∏Y  Ú©J  IôµàÑe  ∫ƒ∏Mh

 áeGóà°S’G ¢ù°SCG IÉYGôe ™e ádhó∏d á«é«JGÎ°S’G

 É¡«dEG π°Uh »àdG äÉ«æ≤àdG çóMCG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ⁄É©dG

 ƒëf áî°SGQ h ¬àHÉK ≈£îH Ò°ùf : √ƒª°S ∫Ébh

 ⁄ AÉæÑdGh πª©dGh ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ IOÉjôdG

 ò«Øæàd ,áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y kÉeƒj ∞bƒàj ødh

 áLQódÉH  ±ó¡à°ùJ  IôµàÑe  äGQOÉÑeh  ™jQÉ°ûe

 IÉ«◊G  ÒaƒJh  ¢SÉædG  IOÉ©°S  ≥«≤–  ¤hC’G

 IQhöV QÉÑàY’G ‘ òNC’G ™e ,™«ªé∏d áÁôµdG

 ¿ƒµàd  á«æWƒdG  QOGƒµdG  äGQÉ¡e  π≤°Uh  π«gCÉJ

.äGRÉ‚E’G Ò£°ùJh QÉµàH’G ≈∏Y IQOÉb

 ™jQÉ°ûª∏d á«≤«≤◊G áª«≤dG ¿G : √ƒª°S ±É°VCGh

 ±GógCÓd É¡≤«≤– ióÃ ¢SÉ≤J Ωƒ«dG É¡≤∏£f »àdG

 OGƒª∏d  É¡Ø«XƒJ  ióeh  ,á«é«JGÎ°S’G  §£ÿGh

 ,åjóMh ójóL ƒg Ée πc ≈∏Y OÉæà°S’Gh ,áMÉàŸG

 ≈∏YC’  ÉgÒaƒJh  »HÉéjE’G  ÉgÒKCÉJ  ¤EG  áaÉ°VEG

 »gh  ,™ªàéŸG  OGôaC’  IÉ«◊G  IOƒL  äÉLQO

 ≥«≤ëàd  É¡dÓN  øe  πª©f  á«°SÉ°SCG  äÉeƒ≤e

.™ªàéŸG áeóN ‘ õ«ªàdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

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

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

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

 øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG

 ƒª°Sh ,»HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

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

 ,áaô©ª∏d  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒe

 AÉHô¡c áÄ«¡d »°ù«FôdG õcôŸG ‘ QÉµàH’G áª«ÿ

 áÄ«¡dG  èeÉfôH  √ƒª°S  ≥∏WCG  å«M ,»HO  √É«eh

 äGQób AÉæH ¤EG ±ó¡j …òdG "…O ¢ù«Ñ°S" AÉ°†Ø∏d

 ∫É› ‘ ¢ü°üîàe »JGQÉeEG QOÉc π«gCÉJh áÄ«¡dG

 AÉHô¡µdG  äÉµÑ°T ‘ AÉ°†ØdG  äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG

 á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ«æ≤J øe IOÉØà°S’Gh ,√É«ŸGh

 AÉcòdGh  AÉ«°TC’G  âfÎfG  ∂dP  ‘  ÉÃ  á©HGôdG

 äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ‘ Ú°ûJ ∑ƒ∏ÑdGh »YÉæ£°U’G

 ¢VQC’G áÑbGôe äÉ«æ≤Jh á«FÉ°†ØdG ä’É°üJ’G ÈY

 »YÉæ£°UG  ôªb  ¥ÓWEG  ´höûŸG  øª°†à«°Sh  ..

 ∫É°üJ’Gh ôjƒ°üàdG äÉ«æ≤J çóMCÉH GOqhõe »°ù«FQ

 …òdG »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ™e kÉæeGõJ ∂dPh ,»FÉ°†ØdG

 31 ¤EG 2021 ôHƒàcCG  1 øe IÎØdG ∫ÓN º¶æj

.2022 ¢SQÉe

 AÉ°†Ø∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ´höûŸG ºYójh

 äGQÉeE’G ájDhQ ≥«≤– ºYO ¤EG ±ó¡J »àdG 2030

 ¬eƒ∏Y  ∞∏àîÃ  AÉ°†ØdG  áYÉæ°U  ∫É›  ‘

.¬JÉeóNh ¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬JÉ«æ≤Jh

 ,ôjÉ£dG óªfi ó«©°S ‹É©e øe √ƒª°S ™ªà°SGh

 ¤EG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG

 áÄ«g  èeÉfôH  πMGôe  ∫ƒM  »∏«°üØJ  ìöT

 ≈∏Y πª©«°S …òdG AÉ°†Ø∏d »HO √É«eh AÉHô¡c

 ∂dP ‘ ÉÃ á«∏«¨°ûàdG á«dÉ©ØdGh IAÉØµdG õjõ©J

/ √É«ŸGh AÉHô¡µdG »àµÑ°ûd á«FÉbƒdG áfÉ«°üdG

 π≤ædGh  êÉàfE’Gh  §«£îàdG

 èeÉfÈdG º¡°ù«°S Éªc ,/™jRƒàdGh

 ábÉ°TôdGh  áfhôŸG  õjõ©J  ‘

 »àµÑ°ûH  ºµëàdGh  áÑbGôŸG  ‘

 á©HÉàŸGh  ,√É«ŸGh  AÉHô¡µdG

 äGÒKCÉàd  á©jöùdGh  á≤«bódG

 ñÉæŸG  Ò¨Jh  ájƒ÷G  ôgGƒ¶dG

 á«æÑdGh  ábÉ£dG  äGOGóeEG  ≈∏Y

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ,ábÉ£∏d  á«àëàdG

 ÒaƒJ ¤EG  áaÉ°VEG  ,√É«ŸG  á«∏–

 áµÑ°û∏d  »WÉ«àMG  ºYO  ΩÉ¶f

 QÉªbC’G ÈY ä’É°üJ’G ≥jôW øY

.á«YÉæ£°U’G

 áMƒªW ájDhQ

 ‹É©e  ∫Éb  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 …óà¡f  :  ôjÉ£dG  óªfi  ó«©°S

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áMƒª£dG ájDhôdÉH

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ,"ˆG √ÉYQ"  »HO  ºcÉM AGQRƒdG

 ‘ äGQÉeE’G ìƒªW" ∫ƒ≤j …òdG

 πÑ≤à°ùŸG ±öûà°ùj AÉ°†ØdG ´É£b

 ÉæHÉÑ°Th  ...  ¬©æ°üjh  ¬££îjh

 ‘  IójóL  kÉbÉaBG  ¿ƒëàØj  ÉfOGhQh  Éfƒ°Sóæ¡eh

 Gòg ‘ QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ä’É›

 º¡°ù«°Sh  ..  "ÉæŸÉY  πÑ≤à°ùŸ  …ƒ«◊G  ∫ÉéŸG

 AÉ°†Ø∏d  »HO  √É«eh  AÉHô¡c  áÄ«g  èeÉfôH

 äÉcGöûdGh  á«ŸÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  õjõ©J  ‘

 ádhódG ‘ »æWƒdG AÉ°†ØdG ´É£≤d á«é«JGÎ°S’G

 á«JGQÉeE’G  äGQó≤dG  øe  IójóL  á∏Môe  AÉæHh

 É«LƒdƒæµàdGh  AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°SG  ∫É›  ‘

 õjõ©J ‘ É¡Ø«Xƒàd É¡H á£ÑJôŸG äÉYÉæ°üdGh

.»HO ‘ √É«ŸGh AÉHô¡µdG äÉµÑ°T

 AÉHô¡c áÄ«g èeÉfôH Ωó≤«°S : ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ™e  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  AÉ°†Ø∏d  »HO  √É«eh

 ∫É›  ‘  kÉ«ŸÉY  IóFGôdG  äÉcöûdG  øe  áÑîf

 á«ŸÉY äÉeóN É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«YÉæ£°U’G QÉªbC’G

 QGôªà°SG ¿Éª°V ≈∏Y áÄ«¡dG πª©J å«M ,iƒà°ùŸG

 ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥ah %100 áÑ°ùæH É¡JÉeóN ôaGƒJ

 á«æÑdG  π°†ØH  IAÉØµdGh  ájOÉªàY’Gh  ájôaGƒàdG

 ,É¡µ∏à“  »àdG  IQƒ£àŸG  á«ªbôdGh  á«àëàdG

 º«∏°ùdG »ª∏©dG §«£îàdGh QÉµàH’G ¤EG OÉæà°S’Gh

 ádhO π°†aCG äGQÉeE’G ádhO ¿ƒµJ ¿CG ‘ áªgÉ°ùª∏d

."2071 ΩÉ©dG ‘ É¡àjƒÄe ∫ƒ∏ëH ⁄É©dG ‘

…O ¢ù«Ñ°S 

 ™e  èeÉfÈdG  ºé°ùæj  :  ¬«dÉ©e  í°VhCGh

 %75 Òaƒàd áØ«¶ædG  ábÉ£∏d »HO á«é«JGÎ°SG

 ábÉ£∏d  á«LÉàfE’G  IQó≤dG  øe

 ábÉ£dG  QOÉ°üe  øe  »HO  ‘

 ,2050  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  áØ«¶ædG

 IAÉØch AGOCG áÑbGôe ºà«°S å«M

 á«Fƒ°Vhô¡µdG á«°ùª°ûdG ìGƒdC’G

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ™ª›  ‘

 øe  á«°ùª°ûdG  ábÉ£∏d  Ωƒàµe

 IOƒLƒe á°UÉN äGÒeÉc ∫ÓN

 »°ù«FôdG »YÉæ£°U’G ôª≤dG ≈∏Y

 ájƒ÷G  ôgGƒ¶dG  ÒKCÉJ  á°SGQOh

 á«æÑdG  ≈∏Y  ñÉæŸG  Ò¨Jh

.É¡JGOGóeEGh ábÉ£∏d á«àëàdG

 ¢ù«Ñ°S"  ´höûe  øª°†àj  Éªc

 á«YÉæ£°UG  QÉªbCG  ¥ÓWEG  "…O

 »YÉæ£°U’G  ôª≤∏d  áªYGO

 É¡©«æ°üJ  ºà«°Sh  »°ù«FôdG

 çƒëÑdG õcôe ‘ á«JGQÉeEG mOÉjCÉH

 øH  óªfi ™ª› ‘ ôjƒ£àdGh

 á«°ùª°ûdG ábÉ£∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 á£fi ≈∏Y  ΩÉ¶ædG  πªà°ûjh  ..

 á«°VQC’G  á«YÉæ£°U’G  QÉªbC’G

 ó°TGQ  øH  óªfi  ™ª›  ‘/

 /á«°ùª°ûdG  ábÉ£∏d  Ωƒàµe  ∫BG

 Ωóîà°ùJ á«°VQCG ∫É°SQEG äÉ£fih

 AÉcòdGh AÉ«°TC’G âfÎfG äÉ«æ≤J

 ≈∏Y áYRƒe äGô©°ûà°ùe ∫ÓN øe »YÉæ£°U’G

 IAÉØc  ójõj  ÉÃ  áµÑ°ûdG  øe  áØ∏àfl  ™bGƒe

 áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdGh §«£îàdG ∫ÉªYCG á«dÉ©ah

 äÉµÑ°ûdGh  ™jRƒàdGh  π≤ædGh  êÉàfEÓd  á«FÉbƒdG

 á«FÉHô¡µdG  äGQÉ«°ùdG  øë°T  äÉ£fih  á«còdG

 ájQGô◊G ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG ΩGóîà°SG ºà«°S Éªc ..

 á∏ª©à°ùŸG ∂∏àc ábódG á«dÉYh ∞«£dG IOó©àe

 áªª°üŸGh  ,á«FÉ°†ØdG  äÉÑcôŸG  Ïe  ≈∏Y

 ,√É«ŸGh AÉHô¡µdG äÉµÑ°T äÉeGóîà°S’ kÉ°ü«°üN

 •ƒ£N  ‘  ájQGô◊G  äÉª°üÑdG  ±É°ûàcG  ‘

 ÊÉÑŸGh á«YôØdG äÉ£ëŸGh ‹É©dG ó¡÷G π≤f

.á«°ùª°ûdG ábÉ£dG äÉ£fih

 "áeGóà°ùŸG ÉàM ä’Ó°T"h "»HO áªb" 

 ≥WÉæe  RôHCG  øe  IóMGƒc  ÉàM  ™bƒŸ  kGõjõ©Jh

 ÖMÉ°U ≥∏WCG ,"»HO IQÉeEG ‘ »MÉ«°ùdG Üò÷G

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

 »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 AÉHô¡c áÄ«g ÉªgòØæà°S ÚYhöûe ,"ˆG √ÉYQ"
 ÉàM ä’Ó°T"h  "»HO  áªb"  :Éªgh  »HO  √É«eh

."áeGóà°ùŸG

 ∫ƒ£H ∂jôØ∏J AÉ°ûfEG "»HO áªb" ´höûe øª°†àjh

 ÉàM ó°S á≤£æe øe ìÉ«°ùdG π≤æd äGÎeƒ∏«c 5^4

 áªb  ≈∏YCG  ÉàM á≤£æe ‘ Qƒ°ùædG  ΩCG  áªb  ¤EG

 1300 ¤EG π°üj ´ÉØJQÉH »HO IQÉeEG ‘ á«©«ÑW

 ´höûŸG πµ°û«°Sh .. ôëÑdG í£°S iƒà°ùe øY Îe

 .. äGQÉeE’G ádhO ‘ áª¡e »MÉ«°S ÜòL á≤£æe

 ¥ƒa ôÁ å«ëH ∂jôØ∏àdG QÉ°ùe QÉ«àNG ” óbh

 ´höûŸ …ƒ∏©dG ó°ùdG IÒëHh ÉàM ó°S IÒëH

 ¤EG á«∏Ñ÷G á°ù∏°ùdÉH kGQhôe á«FÉehô¡µdG á£ëŸG

.Qƒ°ùædG ΩCG áªb ¤EG π°üj ¿CG

 á«°ù«FQ äÉ£fi çÓK ≈∏Y ´höûŸG …ƒàëjh

 ≈∏Y Égó««°ûJ ºà«°S »àdG IQOÉ¨ŸG á£fi πª°ûJ

 ∞bGƒÃ É¡£HQ ºàj ÉàM ó°S ¥ƒa ájƒ∏Y á°üæe

 ,IQƒ£àŸG π≤ædG πFÉ°Sh ióMEG ΩGóîà°SÉH äGQÉ«°ùdG

 ≈∏Y  …ƒà–  »àdG  á£°SƒàŸG  ∞bƒàdG  á£fih

 á£fih ,ìÉ«°ùdG áeóÿ ≥aGôeh IógÉ°ûe á°üæe

 á°üæeh ºé◊G §°Sƒàe kÉbóæa º°†J »àdG áª≤dG

 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  ≥aGôeh  á«eGQƒfÉH  IógÉ°ûe

.ìÉ«°ùdG

 á°VÉjQ  á°SQÉªŸ  äGQÉ°ùe  ´höûŸG  º°†j  Éªc

 "Hiking"  ∫ÉÑ÷G  ‘  ΩGóbC’G  ≈∏Y  Ò°ùdG

 äÉeóN  IóY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«¡«aôJ  ≥aGôeh

 ,»ŸÉY iƒà°ùe ≈∏Y á«MÉ«°S áÄ«H ôaƒJ iôNCG

 øeC’G ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥ah ´höûŸG ó««°ûJ ºà«°Sh

.áeÓ°ùdGh

 πª°û«a  "áeGóà°ùŸG  ÉàM ä’Ó°T"  ´höûe ÉeCG

 ¬eGóîà°SGh  ,…ƒ∏©dG  ó°ù∏d  QóëæŸG  ∫Ó¨à°SG

 IGPÉëÃ √É«e iô› çGóëà°SGh ,»©«ÑW ∫Ó°ûc

 á≤£æŸG  ôjƒ£Jh  ,ó°ùdG  πØ°SCG  äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe

 ,ºYÉ£eh √É≤eh á«¡«aôJ äÉMÉ°ùe ¤G É¡∏jƒ–h

 iôéŸG ájÉ¡æH √É«ŸG ∂∏J ™«ªŒ øµÁ å«ëH

 …ƒ∏©dG  Aõ÷G  ¤G  É¡î°Vh  ÉgôjhóJ  IOÉYGh

 iô› ‘ ∑Éª°S’G á«HôJ ¤EG áaÉ°VEG ,Qóëæª∏d

.äÓFÉ©dGh ∫ÉØWCÓd ÜòL öüæY πµ°ûj ÉÃ √É«ŸG

 ájDhQ ≥ah πª©f :ôjÉ£dG óªfi ó«©°S ‹É©e ∫Ébh

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

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

 áeGóà°ùeh á∏eÉ°T á«ªæJ ≥«≤ëàd ,ˆG √ÉYQ ,»HO

.. »HO IQÉeEG AÉëfCG ™«ªL ‘

 »àdG  äGQOÉÑŸG  øª°V  ™jQÉ°ûŸG  √òg  »JCÉJh

 πªY ¢Uôa ÒaƒJ ¤EG áaOÉ¡dGh áÄ«¡dG É¡JóªàYG

 ∫ÓN  øe  ÉàM  ‘  ÚæWGƒª∏d  IôµàÑeh  IóFGQ

 ™bƒe õjõ©J ‘ º¡°ùj Ée ,IóFGQ á«MÉ«°S ≥aGôe

 ‘ »MÉ«°ùdG Üò÷G ≥WÉæe RôHCG øe IóMGƒc ÉàM

.»HO IQÉeEG

 áªb{ ™jQÉ°ûeh z…O ¢ù«Ñ°S{ AÉ°†Ø∏d »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g èeÉfôH ≥∏£j ó°TGQ øH óªëe

záeGóà°ùªdG ÉàM ä’Ó°T{ h z»HO

 áÄ«¡∏d »°ù«FôdG ô≤ª∏d ¬JQÉjR ∫ÓN

 ó°TGQ øH óªfi øH óªMCGh Ωƒàµeh ¿GóªM Qƒ°†ëH »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«¡d »°ù«FôdG õcôŸG ‘ QÉµàH’G áª«ÿ »°ù«FôdG ô≤ª∏d ¬JQÉjR ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

 ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉfh  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH

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

 Öàµe  ‘ ∂dPh  ¢ù∏éª∏d  »YƒÑ°SC’G  ´ÉªàL’G  ,

.ºcÉ◊G ƒª°S

 ≈∏Y áMhô£ŸG ™«°VGƒŸG øe kGOóY ¢ù∏éŸG åëHh

 øe »àdG äGQGô≤dG øe á∏ªL òîJGh ,∫ÉªYC’G ∫hóL

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ájDhQ ≥«≤– É¡fCÉ°T

 OQGƒŸG IôFGO øe áeó≤ŸG IôcòŸG ¢ù∏éŸG óªàYGh

 ájQGOE’G  äGAGôL’G  ¢†©H  áæª°†àŸGh  ájöûÑdG

 áeƒµëH á«∏ëŸG äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódÉH

.ábQÉ°ûdG

 áÄ«ÑdG  áÄ«g  äÉeóN  Ωƒ°SQ  ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

.á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh

 …QÉéàdG  AÉ‰E’G  áÄ«g  OQ  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  »MÉ«°ùdGh

 áÄ«¡dG  Oƒ¡L  øª°†àŸGh  ,áÄ«¡dG  äÉ°SÉ«°S  ∫ƒM

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ™°Vhh áMÉ«°ùdG ´É£b ôjƒ£J ‘

 øe ójó©dG ò«ØæJh ,á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG áWQÉN ≈∏Y

 É¡fhÉ©J ∫ÓN øe á«àëàdG ≈æÑdG ôjƒ£Jh äGQOÉÑŸG

 ™bGƒe  π«gCÉàd  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  øe ójó©dG  ™e

.»MÉ«°ùdG Üò÷G

 ÚH É¡eGôHEG ™eõŸG ºgÉØàdG Iôcòe ¢ù∏éŸG óªàYGh

 äGQÉeE’G  OÉ–Gh  ábQÉ°ûdG  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG

 πª©dG õjõ©J ¤EG IôcòŸG ±ó¡Jh ,™«ªé∏d á°VÉjô∏d

 ºYOh ,á°VÉjôdG ∫É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh ∑Î°ûŸG

 á«©ªàéŸGh á«HÉÑ°ûdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G ™«é°ûJh

 áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH áeÉ©dG á«YƒàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 äGQóîŸG ôWÉîÃh äÉ£°ûæŸG ΩGóîà°SG ¿hO OGôaC’G

.É¡æe ájÉbƒdG πÑ°Sh

 øe  á∏ªL  á°ûbÉæe  kÉ°†jCG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  ”h

 òîJGh IQÉeEÓd ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG

.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH ¢ù∏éŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 èeÉfôH ∫ÓN øe ,OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ø∏YCG 

 ¢ùeG ,¬d ™HÉàdG QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y çƒëÑd äGQÉeE’G

 …òdG QÉ£ªà°SÓd ¢ùeÉÿG ‹hódG ≈≤à∏ŸG IóæLCG øY

 Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°S ájÉYQ â– É«°VGÎaG ó≤©j

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

.…QÉ÷G ôjÉæj 26 h 25 »eƒj á°SÉFôdG ¿hDƒ°T

 ⁄É©dGh  äGQÉeE’G  øe  AGÈN  ≈≤à∏ŸG  Ö£≤à°ùjh

 á≤∏©àŸG  á«°ù«FôdG  ™«°VGƒŸG  øe  OóY  á°ûbÉæŸ

 øY Ó°†a ∫ÉéŸG Gòg ‘ äGQó≤dG AÉæHh QÉ£ªà°S’ÉH

 Ò¨J πX ‘ »ŸÉ©dG »FÉŸG øeC’G ádCÉ°ùe ¢VGô©à°SG

 ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdG Ωƒ∏Y ∞«XƒJ äÉ«dBGh ñÉæŸG

 äGP áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe ÉgÒZh ájƒ÷G OÉ°UQC’G

.á∏°üdG

 õcôŸG ôjóe ,¢ShóæŸG ˆGóÑY QƒàcódG IOÉ©°S OÉ°TCGh

 OÉ°UQCÓd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢ù«FQ OÉ°UQCÓd »æWƒdG

 …òdG …QƒëŸG QhódÉH - áÑ°SÉæŸG √ò¡H - ájƒ÷G

 äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y QÉ£ªà°SÓd ‹hódG ≈≤à∏ŸG ¬Ñ©d

 π°UGƒà∏d IõØfih áªYGO á°üæªc á«°VÉŸG ™HQC’G

 »ŸÉ©dG  »ãëÑdG  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH  ¿hÉ©àdGh

.QÉ£ªà°S’G äÉ«æ≤Jh Ωƒ∏©H Ú«æ©ŸG

 IóYÉb AÉæH ‘ ≈≤à∏ŸG ºgÉ°S ó≤d ": ¬JOÉ©°S ∫Ébh

 øe QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Yh çƒëH ‘ áî°SGQ á«aô©e

 äÉ°SGQódGh iDhôdG  ácQÉ°ûeh äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫ÓN

 á«ª∏©dG  ∫ƒ∏◊G  çóMCG  ¢VGô©à°SGh  á«ãëÑdG

 âÑKCG  …òdG  …ƒ«◊G  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á«∏ª©dGh

 í°T øe óë∏d á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G ºYO ‘ ¬à«dÉ©a

 á°ùeÉÿG  IQhódG  ó≤Y  ≈∏Y  Éæ°UôM  óbh  ,√É«ŸG

 É¡H ôÁ »àdG ±hô¶dG ºZQ É«°VGÎaG ≈≤à∏ŸG øe

 »ãëÑdG  πª©dG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  ,É«dÉM ⁄É©dG

 ,⁄É©dG ∫ƒM øe QÉ£ªà°S’G AGÈN ÚH π°UGƒàdGh

 ádhO ¬H Ωƒ≤J …òdG ôKDƒŸG QhódG ≈∏Y ∂dòH øjócDƒe

 ÉjÉ°†≤∏d ∫ƒ∏M OÉéjEG ‘ »°ù«FQ ºgÉ°ùªc äGQÉeE’G

 á«FÉŸG OQGƒŸG ÚeCÉJ É¡æª°V øeh áª¡ŸG á«ŸÉ©dG

."⁄É©dG ∫hO áaÉc ‘ áeGóà°ùŸG

 º«¶æàd äGÒ°†ëàdG ∫Éªµà°SG ≈∏Y É¡≤«∏©J ‘h

 èeÉfôH  ôjóe  ,»YhQõŸG  AÉ«∏Y  âdÉb  ,≈≤à∏ŸG

 »ÑXƒHCG ôaƒJ" :QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y çƒëÑd äGQÉeE’G

 á°ü°üîàe  á°üæe  ‹GƒàdG  ≈∏Y  ¢ùeÉÿG  ΩÉ©∏d

 Ú«dhódG  AÉª∏©dGh  AGÈÿG  øe  Iõ«ªàe  áÑîæd

 »àdG  áYQÉ°ùàŸG  äGQƒ£àdG  á°ûbÉæeh  ¢VGô©à°S’

 øëfh  ,⁄É©dG  ∫ƒM  QÉ£ªà°S’G  ∫É›  Égó¡°ûj

 ,∫ÉéŸG Gòg ‘ äGQÉeE’G ádhO äÉeÉ¡°SEÉH ¿hQƒîa

 ¿ƒªFÉ≤dG ¿ƒãMÉÑdG ¬eób ÉªY åjó◊G óæY Éª«°S’

 øe èeÉfÈdG áëæe ≈∏Y á∏°UÉ◊G ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y

 Gòg ‘ Éª¡e É«ª∏Yh É«aô©e GóaGQ â∏µ°T äÉªgÉ°ùe

."…ƒ«◊G ∫ÉéŸG

 ≈≤à∏ŸG  äÉLôfl  ∞«XƒJ  ºà«°S"  :âaÉ°VCGh

 áªgÉ°ùª∏d ¤hC’G á«°VGÎa’G ¬àî°ùf ‘ ¬JÉ«°UƒJh

 ÉÃ Öë°ùdG í«≤∏J äÉ«∏ªY ábOh IAÉØc ™aQ ‘

 ,ΩGóà°ùe  »FÉe  OQƒªc  QÉ£ªà°S’G  áfÉµe  Rõ©j

 ó«WƒJ  ‘  á∏ãªàŸG  èeÉfÈdG  ±GógCG  ò«Øæàdh

 ÜQÉéàdGh  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  á«dhódG  äÉcGöûdG

 ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ áëLÉædG

."»FÉŸG øeC’G

 GOóY Úeƒj QGóe ≈∏Y ≈≤à∏ŸG äÉ°ù∏L ¢ûbÉæJh

 ∫hC’G  Ωƒ«dG  º°†j  å«M  á«°ù«FôdG  øjhÉæ©dG  øe

 øeC’G"  ™«°VGƒe  ∫hÉæàJ  á«°ù«FQ  äÉ°ù∏L  çÓK

 ∫É≤àf’G"h ,"ñÉæŸG Ò¨J πX ‘ »ŸÉ©dG »FÉŸG

 ‘  äÉ«∏ª©dG  á∏Môe  ¤EG  åëÑdG  á∏Môe  øe

 , "≥jôW  áWQÉNh  ádÉM  á°SGQO  :QÉ£ªà°S’G  ∫É›

 ‘ á«còdG º¶ædGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ≤«Ñ£J"h

 ."QÉ£eC’G  ∫ƒ£g  õjõ©Jh  ájƒ÷G  OÉ°UQC’G  ∫É›

 á«dBG" ™«°VGƒe ∫hÉæààa ÊÉãdG Ωƒ«dG äÉ°ù∏L ÉeCG

 è«∏ÿG á≤£æe ‘ QÉ£eC’G ∫ƒ£gh Öë°ùdG πµ°ûJ

 :QÉ£eC’G ∫ƒ£g õjõ©J ‘ äGQÉµàH’G"h ,"»Hô©dG

 èFÉàf  º««≤J"h  ,"Iójó÷G  iDhôdGh  äÉ«é¡æŸG

 ≈≤à∏ŸG ¿CG  ôcòdÉH ôjó÷Gh ."QÉ£ªà°S’G äÉ«∏ªY

 É¡æ°†à– á«ŸÉY á°üæe ó©j QÉ£ªà°SÓd ‹hódG

 ¬à∏¶e â– ™ªéjh »ÑXƒHCG á«JGQÉeE’G áª°UÉ©dG

 ábÓ©dG …hPh AÉª∏©dGh ÚãMÉÑdGh AGÈÿG øe áÑîf

 á÷É©eh  á°ûbÉæe  πLCG  øe  Ú«dhódGh  Ú«∏ëŸG

 áeGóà°SG ∫É› ‘ ÉMÉ◊EG ÌcC’G á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

.»ŸÉ©dG »FÉŸG øeC’G

 »a IOÉjôdG ƒëf áî°SGQh ¬àHÉK ≈£îH ô«°ùf : √ƒª°S

ä’ÉéªdG ™«ªL

áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y kÉeƒj ∞bƒàj ødh ºd AÉæÑdGh πª©dG

 kGO qhõe »°ù«FQ »YÉæ£°UG ôªb ¥ÓWEG øª°†àj èeÉfôÑdG 

 ôjƒ°üàdG äÉ«æ≤J çóMCÉH

 á≤£æªdG πjƒëJ ó¡°ûj záeGóà°ùªdG ÉàM ä’Ó°T{ ´hô°ûe

á«¡«aôJ äÉMÉ°ùe ≈dEG

 ¢SÉædG IOÉ©°S ≈dhC’G áLQódÉH ±ó¡à°ùJ ÉæJGQOÉÑeh Éæ©jQÉ°ûe

 ó°S øe ìÉ«°ùdG π≤æd äGôàeƒ∏«c 5.4 ∫ƒ£H ∂jôØ∏J AÉ°ûfEG

Qƒ°ùædG ΩCG áªb ≈dEG ÉàM

 π≤ædGh  êÉàfE’Gh  §«£îàdG

 èeÉfÈdG º¡°ù«°S Éªc ,/™jRƒàdGh

 ábÉ°TôdGh  áfhôŸG  õjõ©J  ‘

 »àµÑ°ûH  ºµëàdGh  áÑbGôŸG  ‘

 á©HÉàŸGh  ,√É«ŸGh  AÉHô¡µdG

 äGÒKCÉàd  á©jöùdGh  á≤«bódG

 ñÉæŸG  Ò¨Jh  ájƒ÷G  ôgGƒ¶dG

 á«æÑdGh  ábÉ£dG  äGOGóeEG  ≈∏Y

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ,ábÉ£∏d  á«àëàdG

 ÒaƒJ ¤EG  áaÉ°VEG  ,√É«ŸG  á«∏–

 áµÑ°û∏d  »WÉ«àMG  ºYO  ΩÉ¶f

 QÉªbC’G ÈY ä’É°üJ’G ≥jôW øY

 áµÑ°û∏d  »WÉ«àMG  ºYO  ΩÉ¶f

 QÉªbC’G ÈY ä’É°üJ’G ≥jôW øY

 áµÑ°û∏d  »WÉ«àMG  ºYO  ΩÉ¶f

 ‹É©e  ∫Éb  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 …óà¡f  :  ôjÉ£dG  óªfi  ó«©°S

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áMƒª£dG ájDhôdÉH

 …óà¡f  :  ôjÉ£dG  óªfi  ó«©°S

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áMƒª£dG ájDhôdÉH

 …óà¡f  :  ôjÉ£dG  óªfi  ó«©°S

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ,

 ‘ äGQÉeE’G ìƒªW

 πÑ≤à°ùŸG ±öûà°ùj AÉ°†ØdG ´É£b

 äGQÉ°ùe

 á°SQÉªªd

 ô«°ùdG á°VÉjQ

 ΩGóbC’G ≈∏Y

 ∫ÉÑédG »a

 zHiking{

á«¡«aôJ ≥aGôeh



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªMCG  øH  óªfi  ‹É©e  ™bh  

 ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  …OQGƒÑdG

 ¢SƒÑe’GQÉ°T  ‹É©eh  ´ÉaódG

 ájQƒ¡ªL  ´ÉaO  ôjRh  ¢ùjOÎ«H

 ÈY  -  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ¢UÈb

 ºgÉØJ  Iôcòe  -  »FôŸG  ∫É°üJ’G

 »YÉaódGh …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH

.øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG

 ≥ªY  ≈∏Y  …OQGƒÑdG  ‹É©e  ócCGh

 ádhO  ÚH  á«é«JGÎ°S’G  äÉbÓ©dG

 ..  ¢UÈb  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G

 IôcòŸG  √òg ™«bƒJ  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe

 õjõ©J  ‘  ∫É q©a  πµ°ûH  ºgÉ°ù«°S

 ∑Î°ûŸG  πª©dGh  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY

 »YÉaódGh  …ôµ°ù©dG  ∫ÉéŸG  ‘

 äGQó≤dG  ™aQ  ±ó¡H  øjó∏ÑdG  ÚH

.á«YÉaódGh ájôµ°ù©dG

 ôjRh  ‹É©e  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 ácGöûdG  á«ªgCG  »°UÈ≤dG  ´ÉaódG

 ∞∏àfl  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  ™e

 …ôµ°ù©dG  ¿hÉ©àdG  ä’É›

 øeCG øª°†j ÉÃ ∑Î°ûŸG »YÉaódGh

.á≤£æŸGQGô≤à°SGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 AÉcò∏d  ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  âÑMQ  

 ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á©eÉL ∫hCG - »YÉæ£°U’G

 AÉcòdG  çƒëÑH  á°ü°üîàŸG  É«∏©dG  äÉ°SGQó∏d

.É¡HÓW øe á©aO ∫hCÉH É«ª°SQ - »YÉæ£°U’G

 á«MÉààaG  á«°VGÎaG  á«dÉ©a  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  É¡«a  ∑QÉ°T

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG  ôjRh ôHÉ÷G

 ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ÖMQ  áª∏c  ≈≤dCG  å«M  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d

 øjòdG  ÜÓ£dG  øe  ¤hC’G  á©aódÉH  É¡dÓN

 Gòg  »ÑXƒHCG  ‘  »°SGQódG  º¡eÉY  ¿hCGóÑ«°S

 »YÉæ£°U’G AÉcòdG  QhO á«ªgCG  GócDƒe ´ƒÑ°SC’G

 ∞∏àfl ôjƒ£J ‘ ∂dòch áëFÉ÷G AÉæKCG á°UÉN

.π°†aCG èFÉàf ≥«≤ëàd äÉYÉæ°üdG

 á©eÉ÷G ¢ù«FQ ≠æjR ∂jQEG á«dÉ©ØdG ‘ ∑QÉ°T

 áÄ«¡dGh  á«HÓ£dG  äÉÄ«¡dG  øY  ¿ƒ∏ã‡h

.á©eÉ÷G QOGƒc øe OóYh á«°ùjQóàdG

 ¤EG  kÉÑdÉW  78  ΩÉª°†fÉH  á«dÉ©ØdG  âØàMGh

 ó©H ºgQÉ«àNG ” å«M ádhO 29 øe á©eÉ÷G

 100 øe ¥Éëàd’G äÉÑ∏W ±’BG á©eÉ÷G »≤∏J

 65h  √GQƒàcO  ÖdÉW  13  á©aódG  º°†Jh  ádhO

 ájDhôdGh ádB’G º∏©J èeGôH øª°V Òà°ùLÉe ÖdÉW

.á«Hƒ°SÉ◊G

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ∫Éb  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 á©aódÉH ÖMQCG ¿CG Êó©°ùj " ôHÉ÷G óªMCG øH

 AÉcò∏d ójGR øH óªfi á©eÉL ÜÓW øe ¤hC’G

 Oƒ¡÷G Iƒ£ÿG √òg ¢ùµ©J å«M »YÉæ£°U’G

 çÉëHCG  ôjƒ£àd  óFGQ  õcôe  ¢ù«°SCÉàd  Iôªà°ùŸG

 ™∏£àj  âbh  ‘  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤Jh

 ÉÃ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG QhO õjõ©àd ⁄É©dG ¬«a

."19 - ó«aƒc ó©H Ée ‘É©àdG á∏Môe ºYój

 É¡µ∏à“ »àdG á«ŸÉ©dG äGÈÿG ™e " ±É°VCGh

 ⁄É©dG ∫ƒM ádhO 29 øe Ú≤ëà∏ŸG É¡HÓWh

 äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L ºYO øe á©eÉ÷G øµªàà°S

 AÉcòdG  øjOÉ«e  ‘  IOÉjôdG  ≥«≤ëàd  áaOÉ¡dG

 Iójó°ùdG  ájDhôdG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ »YÉæ£°U’G

."Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d

 á©eÉL  AÉæeCG  ¢ù∏› AÉ°†YCG  á«dÉ©ØdG  ö†M

 º°†j …òdG »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ójGR øH óªfi

 ..⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl øe AGÈÿG øe áÑîf

 á©eÉ÷G ¬JRôMCG  …òdG  Ωó≤àdÉH  GhOÉ°TCG  øjòdGh

 á©aó∏d º¡©«é°ûJh º¡ªYO Gƒeóbh Ωƒ«dG ≈àM

.á©eÉ÷ÉH Ú≤ëà∏ŸG ÜÓ£dG øe ¤hC’G

 Ò°ùdG  Qƒ°ù«ahÈdG  AÉæeC’G  ¢ù∏›  º°†jh

 á©eÉL ‘ ΩGQhC’G ôjƒ°üJ PÉà°SCG …OGôH πµjÉe

 π«fCG Qƒ°ù«ahÈdGh IóëàŸG áµ∏ªŸÉH OQƒØ°ùchCG

 ‘ ¿É¨«°û«e áj’h á©eÉL ‘ PÉà°SC’G ,øjÉL

 -…Éc  QƒàcódGh  á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG

 É«LƒdƒæµàdG  ∫É› ‘ …ò«ØæJ  ∫hDƒ°ùe  ‹ƒa

 Ú°üdÉH ÚµH ‘ …QÉªãà°SG ‹Éª°SCGQ ôªãà°ùeh

 Èàfl  Iôjóe  ¢ShQ  Ó««fGO  IQƒ°ù«ahÈdGh

 ó¡©e ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdGh Üƒ°SÉ◊G Ωƒ∏Y

 äÉj’ƒdG  ‘  É«Lƒdƒæµà∏d  ¢ùà°Sƒ°ûJÉ°SÉe

 ¢ù«FôdG  hÉ«°T  èæ«Hh  á«µjôeC’G  IóëàŸG

."42 ÜhôL" áYƒªéŸ …ò«ØæàdG

 á©eÉ÷G äCGóH ∫hC’G »°SGQódG ΩÉ©dG ¥Ó£fG ™eh

 2021  ΩÉY  ∞jôN  á©aO  äÉÑ∏W  ΩÓà°SÉH

 ájDhôdG ‘ √GQƒàcódGh Òà°ùLÉŸG èeGôH øª°V

.ádB’G º∏©Jh á«Hƒ°SÉ◊G

 èeGÈd  Úeó≤àŸG  ÜÓ£dG  ≈∏Y  Ú©àjh

 Gƒfƒµj ¿CG  á©eÉ÷G ‘ √GQƒàcódGh Òà°ùLÉŸG

 óMCG  ‘  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  Ú∏°UÉM

.á∏°üdG äGP äÉ°ü°üîàdG

 á∏eÉµdG ∫ƒÑ≤dG äÉÑ∏£àe ≈∏Y ´ÓW’G øµÁh

 ójGR øH óªfi á©eÉ÷ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ÈY

.mbzuai.ac.ae »YÉæ£°U’G AÉcò∏d

:ΩGh-»HO

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°ùd "ÎæY" ô≤°üdG ∑QÉ°T 

 ‘ ,Ωƒ«dG »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 áÄa - "ìGƒ∏àdG" Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa ádƒ£H

 ¿GóªM õcôe É¡ª¶æj »àdG - »∏ëŸG ¢SÉfôL ôM

 ,»HóH ájhôdG á≤£æe ‘ çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH

.äÉÄØdG ∞∏àfl ‘ øjQÉ≤°üdG áÑîf ácQÉ°ûÃ

 AGƒLCG  »Ø°†àd ,  ójó÷G Ò£dG ácQÉ°ûe äAÉLh

 •ƒ°ûdG  ≈∏Y Iƒ≤dG  øe ójõŸG ∞«°†Jh áé¡ÑdG

 ≥«≤ëàd ¿hQÉ≤°üdG ≈©°S å«M ,¬«a ∑QÉ°T …òdG

 ‘ ájƒ≤dG á«°ùaÉæàdG º¡JGQób RGôHEGh áæeRC’G π°†aCG

 ƒª°S ºYOh ájÉYQ â– ΩÉ≤J »àdG ádƒ£ÑdG √òg

 ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG

.á«KGÎdG äÉ°VÉjô∏d »HO ó¡Y

 •ƒ°T Ö«JôJ ‘ ådÉãdG õcôŸÉH "ÎæY" AÉLh

 ™£b Éeó©H ,∫hC’G »°ù«FôdG »∏ëŸG ¢SÉfôL ôM

.á«fÉK 19,625 √Qóbh øeõH áaÉ°ùŸG

 »∏Y Qƒ°üæe •ƒ°ûdG ∂dP ‘ ∫hC’G õcôŸG ≥≤Mh

 ,á«fÉK 19,574 øeõH "13008" Ò£dÉH »ÑàµdG

 øH ¿Gójƒ°ùd "2 ¢SCG" ô≤°üdG ÊÉãdG õcôŸG ∫Éfh

.á«fÉK 19,604 øeõH ¿Éã«eO

 IQGOEG  ôjóe  ,¢ûjhQO  º«gGôHEG  OÉ©°S  äQÉ°TCGh

 AÉ«ME’  óªfi  øH  ¿GóªM  õcôe  ‘  ä’ƒ£ÑdG

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ácQÉ°ûe  ¿CÉH  ,çGÎdG

 É¡d ¿Éc ,»HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 √ƒª°S ºYO ó«cCÉJh øjQÉ≤°üdG õ«Ø– ‘ ôKC’G ≠dÉH

 ≈∏Y Qƒ≤°üdÉH ó«°üdGh ÉeƒªY á«KGÎdG äÉ°VÉjô∏d

 ¤EG ádƒ£ÑdG π≤f ¢SÉ°SCG πµ°T ÉÃ ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh

 Égó°ûæj »àdG RôHC’G á£ëŸG É¡∏©Lh IÒÑc ¥ÉaBG

.õ«ªàdG øY kÉãëH kÉªFGO ¿hQÉ≤°üdG

 äÉ°ùaÉæe  ‘  âª«bCG  »àdG  •Gƒ°TC’G  á«≤H  ‘h

 Rƒa ,∫hCG  »°ù«FQ ñôa ôM •ƒ°T ó¡°T ,»∏ëŸG

 Ωƒàµe øH ó«©°S øH ¿GóªM ï«°û∏d "ÎæY" ô≤°üdG

 19,778 øeõH ∫hC’G õcôŸÉH ,Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH

 "´höüe" Ò£dÉH ¿Éã«eO ¿Gójƒ°S ¬«∏j ,á«fÉK

 π°UƒdG ≥jôa ådÉãdG õcôŸÉHh ,á«fÉK 20,238 `H

.á«fÉK 20,504 `H "2 ¢ûJEG" Ò£dÉH

 ¿Gójƒ°S RÉa ,ÊÉK »°ù«FQ ñôa ôM •ƒ°T ‘h

 ,á«fÉK 20,133 øeõH "¿ƒf" Ò£dÉH ¿Éã«eO øH

 Ò£dÉH ÊÉ£ë≤dG ìÓa ¿É£∏°S ÊÉãdG õcôŸÉHh

 ˆGóÑY  ó«¡a  kÉãdÉKh  ,á«fÉK  20,383  `H  "ƒf"
.á«fÉK 20,598 `H "º¡e" Ò£dÉH …ôLÉ¡dG

 óªM RÉa ,ÊÉK »°ù«FQ ¢SÉfôL ôM •ƒ°T ‘h

 19,368 øeõH "≥aƒe" Ò£dÉH ¿ô› ï«°ûdG øH

.á«fÉK

:ΩGh-»HO

 ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG âª¶f 

 …ò«ØæàdG  ≥jôØ∏d  2021  ΩÉ©d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G

 óMCG  á«còdGh  á«fhÎµd’G  äÉeóÿG  öTDƒŸ

. 2021 äGQÉeE’G ájDhôd á«æWƒdG IóæLC’G äGöTDƒe

 AÉ°†YCG  kÉ«°VGÎaG  º«bCG  …òdG  ´ÉªàL’G  ö†M

 áaÉ°VE’ÉH ájOÉ–G á¡L 11 ¿ƒ∏ãÁ øjòdG ≥jôØdG

 á«∏ëŸG  á«ªbôdGh  á«fhÎµd’G  äÉeƒµ◊G  ¤EG

 π°†aCG  ¢VGô©à°SG  ±ó¡H  ´ÉªàL’G  »JCÉjh  ,

 äGóéà°ùŸGh 2020 ΩÉ©d á«eƒµ◊G äÉ°SQÉªŸG

 …òdG ¢UÉÿG ±ô¶dÉH ≥∏©àj Ée kÉ°Uƒ°üN á«dhódG

.IÒNC’G Qƒ¡°ûdG ‘ ⁄É©dG ¬H ôe

 É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’G ºgCG ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SGh

 Qƒ£àdGh  áMƒàØŸG  äÉfÉ«ÑdG  ∫É›  ‘  ádhódG

 áMƒàØŸG äÉfÉ«ÑdG  áHGƒH ≈∏Y π°UÉ◊G ÒÑµdG

 ¤G äGQÉeE’G ádhO â∏≤àfG å«M äGQÉeE’G ádhód

 äÉfÉ«ÑdG ¿hõfl" ôjô≤J ‘ kÉ«ŸÉY 16 áÑJôŸG

 √Qó°üJ …òdG 2020 ΩÉ©d "/ODIN/ áMƒàØŸG

 ádhO 187 πª°ûjh "áMƒàØŸG äÉfÉ«ÑdG áª¶æe"
 á©aO  áÑJôe  51  ÉgQGó≤e  IõØb  ∂dòH  πé°ùàd

.2018 ΩÉY ôjô≤J ™e áfQÉ≤e IóMGh

 ΩÉY  ôjóe  ÖFÉf  »æ°Sƒ◊G  ⁄É°S  IOÉ©°S  ∫Ébh

 á«còdG  äÉeóÿGh  äÉeƒ∏©ŸG  ´É£≤d  áÄ«¡dG

 äÉeóÿG öTDƒŸ …ò«ØæàdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áHÉfE’ÉH

 IõØb ≥«≤– âYÉ£à°SG äGQÉeE’G ádhO ¿EG á«còdG

 ΩÉ©dG  ‘ áMƒàØŸG äÉfÉ«ÑdG  ∫É› ‘ IÒÑc

 kÉ«ŸÉY öûY ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ¤EG π°üàd »°VÉŸG

 ÉæfhÉ©Jh ÉæJÉYÉªàLG ΩÉ©dG Gòg ‘ π°UGƒæ°Sh ..

 Ωƒ«dÉa  äÉbÉ≤ëà°S’G  áaÉc  ≥«≤ëàd  ∑Î°ûŸG

 ÉæàdhO ∫ÉØàMG  øY á∏«∏b Qƒ¡°T ’EG  Éæ∏°üØJ ’

 IOÉ«≤dG ¬JOóM …òdG óYƒŸG ƒgh »ÑgòdG É¡∏«Hƒ«H

 IóæLC’G ±GógCGh ádhódG ájDhQ ≥«≤ëàd Ió«°TôdG

 Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH Éæ«∏Y ºàëj Gògh á«æWƒdG

 πª©dGh  á«còdG  äÉeóÿG  öTDƒŸ  »æWh  ≥jôØc

 ÚH  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  IOÉjR  ≈∏Y

 π«©ØJ  IOÉjR  ¤EG  …ODƒj  ÉÃ  á«eƒµ◊G  ÉæJÉ¡L

 äGQÉeE’G ájDhQ ™e ≈°TÉªàj ÉÃ á«còdG äÉeóÿG

.á«æWƒdG IóæLC’G ±GógCGh 2021

 IõØ≤dG  ¿ƒ©ªàéŸG  ¢Vô©à°SG  ´ÉªàL’G  ∫ÓNh

 äÉfÉ«ÑdG  ‘  ádhódG  É¡à≤≤M  »àdG  IÒÑµdG

 Open  "ôjô≤J  Ö°ùëH  ∂dPh  áMƒàØŸG

 á«dƒª°T  ¢ù«≤j  …òdG"  Data Watch
 …òdGh á«ª°SôdG äGAÉ°üM’Gh äÉfÉ«ÑdG ìÉàØfGh

 áMƒàØŸG  äÉfÉ«ÑdG  áHGƒH  º««≤J  kÉ°†jCG  πª°ûj

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14642 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 13 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ∫ÉªYC’G ´É£b »Yh Rõ©J »HO áaôZ

ájQÉéàdG Oƒ≤©dÉH
:ΩGh-»HO

 GP"  Öàµe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »HO  áYÉæ°Uh  IQÉŒ  áaôZ  âª¶f  

 §°Sh’G  ¥öûdG  ƒc ófCG  ¢ùfG"  Öàµeh  "  IÉeÉëª∏d ¿ƒ°ùæLQƒL

 Oƒ≤©∏d á«°ù«FôdG äGQÉÑàY’G ∫ƒM á«fhÎµdEG Ihóf "»HO ´ôa -

 äÉÄa ∞∏àfl øe á©°SGh ácQÉ°ûe §°Sh ∂dPh áëLÉædG ájQÉéàdG

.ÉcQÉ°ûe 285 ¤EG â∏°Uh ∫ÉªYC’G ™ªà›

 GP"  Öàµe  ‘  »eÉfi  ¿ƒ°ùæLQƒL  ∫ƒH  øe  πc  IhóædG  QGOCG

 Öàµe ‘ ∂jöT ø°ùfÉL ÊÉ©ª°ùdG ÉàjQh " IÉeÉëª∏d ¿ƒ°ùæLQƒL

 á«dBG øY GƒKó– å«M "»HO ´ôa - §°Sh’G ¥ô`°ûdG ƒ`c ófCG ¢ùfG"
 á«µ∏ŸG πª°ûJ »àdG áëLÉædG ájQÉéàdG Oƒ≤©dG OƒæHh ΩÉµMCG áZÉ«°U

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ï°ùØdGh  AÉ¨dE’Gh  á«dhDƒ°ùŸG  OhóMh  äÉfÉª°†dGh

 ΩÉµMC’Gh äÉYGõædG ájƒ°ùJh »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’Gh IôgÉ≤dG Iƒ≤dG

.á«eGõdE’G

 ájQÉéàdG  Oƒ≤©dG  ‘ IOófi OƒæH  ≈∏Y Aƒ°†dG  IhóædG  â£∏°Sh

 ™bƒJh ájóbÉ©àdG ábÓ©dG ≈∏Y OƒæÑdG √òg ÒKCÉJh πªY á«Ø«ch

 áZÉ«°U  á«Ø«ch  É¡H  á£ÑJôŸG  á©FÉ°ûdG  ôWÉîŸGh  äÉjóëàdG

 ΩAÓàj ÉÃh IóbÉ©àŸG ±GôWC’G »ªëj …òdG πµ°ûdÉH OƒæÑdG ∂∏J

 äGQÉeE’G ‘ á«fƒfÉ≤dG äÉ©jöûàdG ™e á≤aGƒàŸG äÉÑ∏£àŸG ™e

 ÌcCG ájQÉŒ Oƒ≤Y áZÉ«°U á«Ø«µH ÚcQÉ°ûŸG ∞«≤ãJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.á«dÉ©ah ÉMƒ°Vh

»YÉaódGh …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH ¢UôÑb ´ÉaO ôjRh ™e ºgÉØJ Iôcòe ™bƒj …OQGƒÑdG

¢UÈb ´ÉaO ôjRh ™e ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN …OQGƒÑdG

É¡HÓW øe á©aO ∫hCÉH ÖMôJ »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ójGR øH óªëe á©eÉL 

 ádƒ£H »a ∑QÉ°ûj zóªëe øH ¿GóªM{ `d zôàæY{ ô≤°üdG

zìGƒ∏àdG{ Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa

 á«còdGh á«fhôàµdE’G äÉeóîdG ô°TDƒªd …ò«ØæàdG ≥jôØdG

áMƒàØªdG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉéªH ádhódG äGRÉéfEG ¢Vô©à°ùj

 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2195 AÉØ°T :záë°üdG{

äÉ«ah 6h áHÉ°UEG 3^243

 zá«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG{

2020 ∫ÓN ájƒYƒJ áYÉ°S 1753 òØæJ

: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 151,480 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 3,243 øY

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

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

.ádÉM 236,225 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

.ádÉM 717 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 2,195 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 210,561 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 "  Ωƒj  73^04 ∫OÉ©j Ée"  ájƒYƒJ áYÉ°S  1753

 •É°ûfh  á«dÉ©a  439  ∫ÓN  øe  ,  »°VÉŸG  ΩÉ©dG

 á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áeGóà°ùŸG áYGQõdG ÉjÉ°†≤H π°üàj

 ‘ »FGò¨dG øeC’Gh QÉªãà°S’Gh á«fGƒ«◊G IhÌdGh

 π°üàJ  äÉYƒ°Vƒe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  »ÑXƒHCG  IQÉeEG

 áª¶fC’Gh äÉ°SÉ«°ùdGh ôjƒ£àdGh á«°ù°SDƒŸG IAÉØµdÉH

.ÉgQhOh áÄ«¡dG πª©H á°UÉÿG

 IòØæŸG ájƒYƒàdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G âaó¡à°SGh

 äBÉ°ûæŸGh  Üõ©dGh  ´QGõŸG  ÜÉë°UCG  øe  ±’B’G

 äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG áÑ∏Wh AGò¨dG ‹hGóàeh á«FGò¨dG

 äÉ«dÉ©ØdG ∫ÓN øe áÄ«¡dG »ØXƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ΩGõàdG QÉWEG ‘ ∂dPh á«∏NGódG ájƒYƒàdG äÓª◊Gh

 áeGóà°S’G äÉÑ∏£àÃ »©ªàéŸG »YƒdG öûæH áÄ«¡dG

 áë°U ¿Éª°Vh …ƒ«◊Gh »FGò¨dG øeC’Gh á«YGQõdG

 á«°ù°SDƒŸG IAÉØµdG õjõ©J øY Ó°†a ¿Gƒ«◊Gh äÉÑædG

.Ú∏eÉ©àŸGh ÚØXƒŸG äGQób AÉæHh

 á£°ûfC’G äõcQ "19-ó«aƒc" áëFÉL ±hô¶d Gô¶fh

 á«æ≤J ÈY á«°VGÎa’G á«YƒàdG ¢TQh ≈∏Y ájƒYƒàdG

 å«M "õª«J âØ°ShôµjÉe"h "ΩhhR" »FôŸG ∫É°üJ’G

 AÉæHh  Ú∏eÉ©àŸG  á«YƒJ  ‘ É¡«∏Y  OÉªàY’G  ”

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ¿CÉ°ûH ÚHôŸGh ÚYQGõŸG äGQób

.á«fGƒ«◊G IhÌdG á«HôJh áYGQõdG ‘ á©ÑàŸG

 á£°ûfCÓd  á¡LƒŸG  á«YƒàdG  èeGôH  äPƒëà°SGh

 55 ƒëf ≈∏Y ÊGƒ«◊Gh »JÉÑædG É¡«≤°ûH á«YGQõdG

 ≠∏H å«M á«YƒàdG äÉYÉ°S ‹ÉªLEG øe áFÉŸG ‘

 h áYGQõdG ∫É› ‘ IõéæŸG ájƒYƒàdG äÉYÉ°ùdG OóY

 ÈY Égò«ØæJ ” áYÉ°S 965 ‹GƒM á«fGƒ«◊G IhÌdG

 ájƒYƒàdG èeGÈdG äPƒëà°SGh •É°ûfh á«dÉ©a 185

 áYÉ°S 202 ƒëf ≈∏Y á«FGò¨dG áeÓ°ùdG ∫É› ‘

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH áYƒæàe á«dÉ©a 45 ∫ÓN øe ájƒYƒJ

 πªY ΩÉ¡Ã á°UÉÿG á«°ù°SDƒŸG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G

 áYÉ°S OóY ≠∏H å«M á«dÉ©a 138 ÉgOóYh áÄ«¡dG

.áYÉ°S 352 ‹GƒM É¡dÓN á«YƒàdG

 ôjóe  …OÉª◊G  ¿ÉŸÉ°S  óªfi  QƒàcódG  ∫Ébh

 ¿Éc »°VÉŸG ΩÉ©dG ¿EG  ™ªàéŸG áeóNh ∫É°üJ’G

 »àdG ´É°VhCÓd Gô¶f ¢ù«jÉ≤ŸG πµH É«FÉæãà°SG ÉeÉY

 áÄ«¡dG  ¿CG  GócDƒe  19  -  ó«aƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa

 Ú∏eÉ©àŸG áaÉc √ÉŒ á«dhDƒ°ùŸG Qób ≈∏Y âfÉc

 èeGôH ò«ØæJ âYÉ£à°SG å«M ±ó¡à°ùŸG Qƒ¡ª÷Gh

 ¢TQh É¡æe áØ∏àfl πFÉ°SƒH É¡d §£îŸG á«YƒàdG

 É©°SGh  ’ƒÑb  âb’  »àdGh  á«°VGÎa’G  á«YƒàdG

 Üõ©dGh ´QGõŸG ÜÉë°UCG øe âa’ Qƒ°†ëH â«¶Mh

 ∞∏àfl ‘ á«FGò¨dG äBÉ°ûæŸÉH Ú«æ©ª∏d áaÉ°VE’ÉH

.äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG áÑ∏Wh »ÑXƒHCG IQÉeEG ≥WÉæe

 …ƒYƒàdG  ÖfÉ÷ÉH ΩGõàd’G  QÉ£dG  ‘ ¬fG  ±É°VCGh

 ≥«≤ëàd  »ª«¶æàdGh  »HÉbôdG  QhódG  ™e  ¬∏eÉµJh

 øeC’Gh  AGò¨dG  áeÓ°Sh  á«YGQõdG  áeGóà°S’G

 ¥ôW QÉµàHG ≈∏Y GáÄ«¡dG â∏ªY …ƒ«◊Gh »FGò¨dG

 ¬«LƒJh  "19-ó«aƒc"  äÉjó–  á¡LGƒŸ  IójóL
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 19  نوفمرب  2020  املودعة تحت رقم: 339740 

 تاريخ إيداع األولوية   
 باســم:  رشكة أبوظبي للموانئ  (ش .م .ع)

ص ب: 54477، أبوظبي، االمارات   وعنوانه: 
العربية املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
 تصميم وتطوير برمجيات الحاسوب؛ استضافة 
الرقمية؛  التجارة اإللكرتونية واألسواق  منصات 
اإللكرتونية  التجارة  ملنصات  الربمجيات  برمجة 
الحاسوب؛  منصات  تطوير  الرقمية؛  واألسواق 

اإلنرتنت  عىل  منصة  إنشاء  اإلنرتنت؛  عىل  املنصات  استضافة  كخدمة؛  املنصة 
للتجارة اإللكرتونية؛ استضافة منصات التواصل ضمن سوق رقمي.

 الواقـعة بالفئة:  42
باللغة  معنى  لها  ليس  مبتكرة  كلمة   MARKKIT كلمة   العالمة:   وصف   

العربية.
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية 
يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  19  نوفمرب  2020 املودعة تحت رقم: 339739 

 تاريخ إيداع األولوية   
 باســم:رشكة أبوظبي للموانئ  (ش .م .ع)

العربية  ــارات  االم أبوظبي،   ،54477 ب:  ص  وعنوانه:   
املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
لصالح  الخدمات  من  تشكيلة  تجميع  واإلعالن؛  الدعاية   
الغÅ Æا Äكن جمهور املستهلكÂ من اختيار والوصول إىل 
تشكيلة  تجميع  مريح؛  بشكل  والخدمات  املنتجات  تلك 
 Âاملستهلك جمهور  Äكن  Åا   Æالغ لصالح  املنتجات  من 
خدمات  مريح؛  بشكل  املنتجات  تلك  ورشاء  معاينة  من 
خدمات  التسويق؛  خدمات  واإلعــالن؛  الدعاية  وكــاالت 
ذلك  يف  Åا  التجزئة  خدمات  العامة؛  والعالقات  الدعاية 

خدمات التجزئة املبارشة؛ خدمات معالجة البيانات مبارشة؛ 
توفÆ األسواق الرقمية؛ توفÆ األسواق املبارشة؛ توفÆ أسواق التجارة اإللكرتونية؛ خدمات معالجة 
البيانات؛  قواعد  إدارة  الغÆ؛  وخدمات  منتجات  لبائعي  املبارشة  األسواق   Æتوف مبارشة؛  البيانات 
 Æتوف بيانات مبارشة؛  قواعد  املعلومات يف  بيانات حاسوبية؛ تجميع  قواعد  املعلومات يف  تجميع 
 Æاملعلومات التجارية عرب سوق رقمي؛ تأج Æاملعلومات التجارية عرب قواعد البيانات املبارشة؛ توف
 Æوقت للدعاية واإلعالن يف وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث السوق؛ توف Æاملساحات اإلعالنية؛ تأج

املعلومات فيÌ يتعلق بكافة هذه الخدمات.
 الواقـعة بالفئة:  35

كلمة  MARKKIT كلمة مبتكرة ليس لها معنى باللغة العربية.  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  19  نوفمرب  2020 املودعة تحت رقم:  339738 

 تاريخ إيداع األولوية   
 باســم:  رشكة أبوظبي للموانئ  (ش .م .ع)

ص ب: 54477، أبوظبي، االمارات العربية   وعنوانه: 
املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
قابلة  وتطبيقات  وملفات  برمجيات  حاسوب؛  جيات   
للتنزيل وغÆ قابلة للتنزيل وتفاعلية وشبكية للحواسيب؛ 
املعلومات  حمل  وسائط  مغناطيسية؛  بيانات  حامالت 
املحمول؛  الهاتف  لتطبيقات  حاسوب  برمجيات  الرقمية؛ 
املحمولة؛  الهواتف  تطبيقات  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات 
بطاقات مشفرة؛ برمجيات تفاعلية وشبكية؛ قواعد بيانات 
حاسوبية؛ قواعد بيانات إلكرتونية؛ قاعدة بيانات حاسوبية 
برمجيات  رقمي؛  سوق  يف  والبحث  وتصفح  إىل  للدخول 

البيانات  قواعد  يف  والبحث  وتصفح  إىل  للدخول  حاسوبية 
املبارشة؛ الربمجيات الحاسوبية التي تستخدم كواجهة برمجة التطبيقات؛ برمجيات حاسوبية لجمع 
إلكرتونية  منشورات  واملعلومات؛  البيانات  ومشاركة  وتخزين  وإرسال  وتعديل  وتنظيم  وتحرير 
برمجيات  للتنزيل؛  قابلة  حاسوب  وملفات  رقمية  وسائط  للتنزيل؛  قابلة  إلكرتونية  ومنشورات 
والدفع  اإللكرتونية  التجارة  برمجيات  الدفع؛  برمجيات  للتنزيل؛  قابلة  برمجيات  تفاعلية وشبكية؛ 
بطاقات  الرس؛  كلمة  لتزويد  صغÆة  أجهزة  التشفÆ؛  خدمات  املشفرة؛  الدفع  بطاقات  اإللكرتوÒ؛ 
والكوبونات  القسائم  اإللكرتوÒ؛  الدفع  قسائم  اإللكرتوÒ؛  والخصم  االئتÌن  بطاقات  البيانات؛ 
الرسائل؛  وبرمجيات   Òاإللكرتو الربيد  اإلنرتنت؛  رسائل  برمجيات  للتنزيل؛  والقابلة  اإللكرتونية 

برمجيات الرسائل الفورية؛ أجزاء ومكونات الحاسوب.
9  الواقـعة بالفئة:  

كلمة  MARKKIT كلمة مبتكرة ليس لها معنى باللغة العربية.  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

14642 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 13 AÉ©HQC’G14642 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 13 AÉ©HQC’G14642 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 13 AÉ©HQC’G

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

ájQÉéàdG äÉeÓ©dG IQGOEG - OÉ°üàb’G IQGRh 

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

ájQÉéàdG äÉeÓ©dG IQGOEG - OÉ°üàb’G IQGRh 

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

ájQÉéàdG äÉeÓ©dG IQGOEG - OÉ°üàb’G IQGRh 
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اأبوظبي ـ الوحدة:

�أعلنت �رشكة �أبوظبي للخدمات �ل�صحية»�صحة«، �أكرب 

�صبكة للرعاي���ة �ل�صحية يف دولة �لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة، ع���ن �فتتاح مركزين للتلقيح �صد كوفيد-19 

يف �إم���ارة �أبوظب���ي، ومرك���ز�ً يف �إمارة دب���ي لإعطاء 

�لر�غبني من �أفر�د �ملجتمع فر�صة �حل�صول على �للقاح.

ومت �إن�ص���اء وجتهي���ز �ملر�كز يف وقت قيا�ص���ي بلغ 4 

�أيام فقط، وذلك بعد �أن �أعلنت وز�رة �ل�ص���حة ووقاية 

�ملجتمع يف دولة �لإمار�ت عن ت�ص���جيل �للقاح لتكون 

�لإم���ار�ت من بني �ل���دول �لأوىل يف �لعامل �لتي تطلق 

حملة لتلقيح �أفر�د �ملجتمع �صد كوفيد-19. 

ويقع �ملركز �لأول يف حمطة �أبوظبي لل�صفن �ل�صياحية، 

يف منطقة �مليناء يف �أبوظبي، فيما يقع �لآخر يف مركز 

�لع���ني للموؤمتر�ت مبدينة �لعني، وبقدرة ��ص���تيعابية 

لإعطاء 6000 جرعة يوميًا يف �ملوقعني معًا. 

كما مت �إن�صاء مركز �لتلقيح �صد كوفيد-19 يف م�صت�صفى 

»�ص���حة« �مليد�ين يف »دبي بارك�س �ند ريزورت�س« 

بقدرة ��صتيعابية ت�صل �إىل 3000 �صخ�س يوميًا.

وميكن للمو�طنني و�ملقيم���ني يف �لدولة من �لر�غبني 

يف �حل�ص���ول على �للقاح زي���ارة �ملر�كز �جلديدة يف 

�إمارة �أبوظبي على مد�ر �لأ�صبوع من �ل�صاعة 8 �صباحًا 

وحتى �ل�ص���اعة 8 م�ص���اًء، ومركز �إمارة دبي يوميًا من 

�ل�ص���اعة 8 �صباحًا حتى �ل�صاعة 4 ع�رش�ً، بدون موعد 

م�صبق، �أو حجز موعد عرب تطبيق »�صحة« �لذكي.

و�ص���يتم تقدمي لقاح »�ص���ينوفارم �ص���ي �إن بي جي« 

�ص���د كوفيد-19 �صمن مر�فق حددتها �رشكة »�صحة«، 

وت�صمل 35 مرفقًا تابعة للخدمات �لعالجية �خلارجية 

)AHS( يف �أبوظبي و�لعني، و�ص���ت م�صت�ص���فيات يف 

منطقة �لظفرة، و�ملركز �لوطني للم�ص���ح �لتابع ل�رشكة 

»�صحة« يف ميناء ر��ص���د و�خلو�نيج يف مدينة دبي، 

ومر�كز �مل�ص���ح �لو�قعة يف �ملناطق �ل�صناعية، ب�صعة 

�إجمالية ت�صل �إىل150,000 �إ�صبوعيا.

وتنق�ص���م �ملر�ك���ز �جلديدة �إىل منطقت���ني: منطقة لكل 

جرعة، وت�صم كل منهما 24 حمطة تلقيح.

كما �صيقوم زو�ر مر�كز �لتلقيح �صد فريو�س كوفيد-19, 

وغريه���ا من مر�فق »�ص���حة« �ملخ�ص�ص���ة للتلقيح، 

بالت�صجيل �أوًل ومن ثم �إجر�ء فحو�صات �أ�صا�صية ت�صمل 

�ص���غط �لدم ودرجة �حلر�رة، وبالن�صبة للن�صاء ينبغي 

�إجر�ء �ختبار �حلمل قبل �أخذ �للقاخ، و�صيخ�صع �لزو�ر 

بع���د �لفح�س لتقيي���م لتاأكيد �أهليته���م وُيطلب منهم 

�لتوقيع على ��ص���تمارة مو�فقة، وبعد ذلك �ص���يتلقون 

�جلرع���ة �لأوىل، ومن ثم �ص���ُيحدد لهم موع���د�ً لتلّقي 

�جلرع���ة �لثانية �لت���ي يجب �أن تعط���ى لهم خالل 3 

�أ�صابيع من تلقي �جلرعة �لأوىل.

وجاء ت�ص���جيل لقاح �رشكة »�ص���ينوفارم �ص���ي �إن بي 

جي« بعد جناح جتارب �ملرحلة �لثالثة و�لتي �أجرتها 

»�ص���حة« يف �أبوظبي حت���ت �إ�رش�ف وز�رة �ل�ص���حة 

ووقاية �ملجتمع ود�ئرة �ل�ص���حة �أبوظبي و�إد�رة �رشكة 

»جي42« للرعاية �ل�صحية، حيث �صارك يف �لتجارب 

31 �أل���ف متطوع حي���ث �أظهرت تل���ك �لنتائج فاعلية 

بن�ص���بة 86% �صد �لإ�صابة بفريو�س كوفيد-19 وتبعها 

�إمتام تلقيح �لعاملني يف �خلطوط �لأمامية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

�لأربعاء 13 يناير 2021 �� �لع�دد 14642 
اأخبارالوطن

اأبوظبي ـ وام:

منت�رش  �لدكتور  ح�ص���ل 

ق�صامية �لأ�صتاذ �مل�صارك 

�لكهربائية  �لهند�صة  يف 

�لهند�ص���ة  كلي���ة  يف 

على  �أبوظبي  بجامع���ة 

بر�ءة �لخرت�ع �لأمريكية 

 B2 10.824.048 رق���م

ع���ن تطوي���ره لأد�ة هي 

�لأوىل م���ن نوعها و�لتي 

ت�ص���اعد على �لربط بني 

�حلو��صيب �لكمية فائقة �لتو�صيل �صمن م�صافات 

�صا�صعة.

وتعترب �حلو��ص���يب �لكمية فائقة �لتو�صيل �أجهزة 

حو��ص���يب ��صتثنائية وم�ص���تقبلية �صتتفوق على 

جميع �أجهزة �حلا�ص���وب �ملتوف���رة حاليا وحتقق 

��صت�ص���عار� فائق �حل�صا�صية و�ص���بكات حا�صوبية 

كمية غري قابلة لالخرت�ق.

وعلى خالف �حلو��صيب �حلالية ميكن للحو��صيب 

�لكمي���ة معاجلة ك���م هائل من �لبيان���ات و�إمتام 

عمليات حا�ص���وبية بطرق فائق���ة جديدة مل تكن 

ممكنة يف �ل�ص���ابق وميكن �ل�صتفادة من �حلو�صبة 

�لكمي���ة يف ت�رشيع جه���ود �لبت���كار يف �لذكاء 

�ل�ص���طناعي وتعلم �لآلة ومو�جهة حتديات �لأمن 

�ل�صيرب�ين يف �مل�صتقبل.

ويتك���ون �جلهاز �لذي �خرتعه ق�ص���امية من مادة 

"�لغر�ف���ني" �لت���ي متتل���ك �لعدي���د م���ن �ملز�يا 
�لكهربائية و�صاهمت يف �إثر�ء قطاع �لتكنولوجيا 

ومت ��صتخد�مها يف �حلو��صيب �ملحمولة و�لهو�تف 

�لذكية و�صماعات �لأذن.

و�أعرب �لدكتور منت�رش ق�صامية عن فخره و�عتز�ه 

بح�ص���وله على بر�ءة �لخرت�ع �لأمريكية .. م�صري� 

�إىل �أن هذ� �لخرت�ع �صي�ص���هم يف تعزيز �حلو�صبة 

�لكمية يف �لإمار�ت و�ص���يقربنا خطوة �أخرى نحو 

ع�رش �حلو�صبة �لكمية".

و�أ�ص���اف �أن �ملرحلة �ملقبلة هي مرحلة �لرثو�ت 

�ملعرفي���ة .. معرب���ا عن خال�س �ص���كره وتقديره 

جلامع���ة �أبوظب���ي عل���ى دعمها له���ذ� �مل�رشوع 

و�ل�ص���ماح للفريق با�ص���تخد�م خمتل���ف �ملر�فق 

�جلامعية �ملتقدمة وهو ما يعك�س حر�س �جلامعة 

على �ل�صتثمار �ملتو��صل يف �لبحث �لعلمي.

من جانبه قال �لدكتور حمدي �ل�صيباين عميد كلية 

�لهند�ص���ة يف جامعة �أبوظبي فخ���ورون بالإجناز 

�لذي حققه �لدكتور منت�رش ق�ص���امية حيث يرتجم 

ح�صول �أحد �أع�صاء هيئتنا �لتدري�صية على بر�ءة 

�لخ���رت�ع �لأمريكية مدى �لت���ز�م جامعة �أبوظبي 

�ملتو��ص���ل برت�صيخ ثقافة �لبتكار و�مل�صاهمة يف 

حتقيق �أه���د�ف �لأجندة �لوطني���ة للدولة لتنويع 

�ملو�رد �لقت�صادية وتعزيز �لبحث و�لبتكار.

اأ�ستاذ في جامعة اأبوظبي يح�سد 

براءة اختراع اأمريكية

راأ�س اخليمة ـ وام:

بحث �ص���عادة �مل�صت�ص���ار �أحمد حممد 

�خلاط���ري رئي����س د�ئرة حماك���م ر�أ�س 

�خليمة مع �للو�ء علي عبد �هلل �لنعيمي 

قائ���د عام �رشط���ة ر�أ�س �خليمة �ص���بل 

تن�ص���يق �أوجه �لتعاون �مل�صرتك يف �أمر 

�لت�رشف باملركبات �ملهملة و�ملرتوكة 

لف���رت�ت طويل���ة ومناق�ص���ة �لتحديات 

�خلا�ص���ة ببيعها و�آلية �لعمل �ملتبعة 

و�رشعة تنفيذ �لإجر�ء�ت بالإ�ص���افة �إىل 

مناق�ص���ة عدد من �ملو�ص���وعات �لتي 

تتعلق بهذ� �جلانب.

جاء ذلك خالل �جتماع عقد يف مقر د�ئرة 

�ملحاكم بح�ص���ور �لعميد جمال �لطري 

مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�ص���اندة 

و�لعميد �لدكتور حممد �حلميدي �ملدير 

و�إ�ص���ماعيل  �ملركزية  للعمليات  �لعام 

�لبلو�ص���ي مدير عام هيئة ر�أ�س �خليمة 

للمو��ص���الت ومي�صون �لذهب مدير عام 

هيئة �ملو�رد �لعامة بالإنابة وعدد من 

�مل�صوؤولني.

و�أكد �مل�صت�ص���ار �خلاطري �أن هذ �للقاء 

ياأت���ي يف �إط���ار �لتن�ص���يق و�لتعاون 

�ل�ص���رت�تيجيني  �ل�رشكاء  مع  �ملتبادل 

ولدع���م �جلهود �مل�ص���رتكة �لر�مية �إىل 

و�لرتق���اء بجودة  �خلدم���ات  تطوي���ر 

�لإجر�ء�ت  �خلدمات �ملقدمة وتب�ص���يط 

وتوف���ري �لوقت و�جله���د مثمنا �جلهود 

�مل�ص���رتكة بالتعاون م���ع �رشطة ر�أ�س 

�خليمة يف هذ� �ل�ص���اأن ودورهم �حليوي 

يف حت�صني وتطوير �خلدمات.

محاكم و�سرطة راأ�س الخيمة تن�سقان بخ�سو�س 

تمديد اأوقات الزيارة في متحف اأم القيوين الت�سرف بالمركبات المتروكة
»ح�سن اآل علي« 

اأم القيوين ـ وام:

�أعلنت د�ئرة �ل�صياحة و�لآثار يف 

�أم �لقيوين متدي���د �أوقات �لزيارة 

�لقيوين»ح�ص���ن  �أم  يف متح���ف 

�آل علي«لت�ص���بح م���ن �ل�ص���اعة 

�ل�ص���ابعة �ص���باحا حتى �لثامنة 

م�صاء يوميا.

��ص���تعد�دها  �لد�ئ���رة  و�أك���دت 

ل�صتقبال �لزو�ر يف �ملتحف على 

مد�ر �لأ�ص���بوع م���ع �لأخذ بكافة 

ل�ص���مان  �لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت 

�ص���المة �لزو�ر و�حلد من �نت�ص���ار 

فريو�س كورونا �مل�صتجد »كوفيد 

.»19-

و�أ�ص���ارت �إىل �أن �ملتحف يعد من 

�أق���دم �ملباين �لتاريخي���ة يف �أم 

�لقيوين، حيث يزي���د عمره على 

250 عاما، و�أر�صى قو�عده �ل�صيخ 

ر��صد بن ماجد �ملعال عام 1768 

للحكم، وم�ص���كنًا  ليكون مرك���ز�ً 

للعائلة �حلاكمة.

و�أو�ص���حت �أن متحف �أم �لقيوين 

»ح�ص���ن �آل عل���ي« يعت���رب من 

ط���ر�ز �ملباين �لدفاعي���ة �لقدمية 

يف �لإم���ار�ت، و�أول ما �ص���يد كان 

عبارة ع���ن برج �ملن�رش و�ملربعة 

فقط، وقد �ص���مي برج �ملن�رش لأن 

عل���م �أم �لقيوي���ن قد رف���ع عليه 

ع���ام 1768م، وكانت يد �لرتميم 

و�لتحدي���ث تطول���ه ب���ني �حلني 

و�لآخر، ح�ص���ب تو�صعات �ملدينة 

وما تقت�ص���يه �حلاج���ة، ويتكون 

�حل�صن من بناء �صبه مربع ي�صمل 

عنا�رش معمارية حملية.

وقالت �لد�ئ���رة �إن ذ�كرة �ملتحف 

�لزيار�ت  م���ن  بالعديد  حتتف���ظ 

عربي���ة  ل�صخ�ص���يات  �ملهم���ة 

وعاملي���ة كان لها �أث���ر كبري يف 

وي�ص���مل  �لإمارة،  �أه���ايل  نفو�س 

جناحًا خا�ص���ًا للهد�يا �لتذكارية 

�لتي قدمت للحاكم يف منا�صبات 

خمتلف���ة، بجان���ب جمموعة من 

�حلل���ّي �لذهبي���ة �لقدمية تعك�س 

�هتمام �ملر�أة بالزينة، وتبني �لفن 

�لق���دمي لبائعي �لذهب يف منطقة 

�خللي���ج �إ�ص���افة �إىل �لعديد من 

�لغرف منها غرفة خا�صة للوثائق 

تعرّف �لز�ئرين باأول طابع بريدي 

�صدر يف �أم �لقيوين، وجمموعة من 

�مل�صاحف �ملخطوطة باليد �لتي 

يعود تاريخها �إىل �آلف �ل�ص���نني، 

بجانب �لتعريف باأول جو�ز �صفر 

�صدر يف �أم �لقيوين، و�أول رخ�صة 

قي���ادة، و�أول رخ�ص���ة جتاري���ة 

ممهورة بختم حكومة �أم �لقيوين، 

ثم �ص���جرة �لعائلة �حلاكمة �لتي 

�ملزجج  �ل�ص���ري�ميك  من  �صنعت 

بالذهب.

اأبوظبي-وام:

�أعلن���ت �رشكة �أبوظب���ي لطاقة 

�إحدى   - �مل�ص���تقبل "م�ص���در" 

�ل����رشكات �لعاملي���ة �لر�ئ���دة 

�ملتجددة  �لطاق���ة  يف جم���ال 

و�جلهة �مل�صت�ص���يفة لأ�ص���بوع 

�أبوظبي لال�ص���تد�مة � فتح باب 

�لت�صجيل للم�صاركة يف �ملنتدى 

�لفرت��صي ملن�ص���ة "�صباب من 

يت�صمن  و�لذي  �ل�صتد�مة"  �أجل 

�لنقا�صية  �جلل�صات  من  �صل�صلة 

�ل�ص���بابية تقام على مد�ر ثالثة 

�أيام من 18 - 21 يناير �جلاري.

وتقام من�صة "�ص���باب من �أجل 

�صمو  رعاية  حتت  �ل�ص���تد�مة" 

�ل�ص���يخ خال���د ب���ن حممد بن 

ز�يد �آل نهيان، ع�ص���و �ملجل�س 

رئي�س  �أبوظبي  لإمارة  �لتنفيذي 

مكتب �أبوظبي �لتنفيذي وتهدف 

ه���ذه �ملبادرة �لت���ي متتد على 

م���د�ر �لعام �إىل �ل�ص���تثمار يف 

�ل�صباب وتطوير مهار�تهم ب�صكل 

عملي ومتكينهم لكي ي�ص���بحو� 

قادة لال�صتد�مة يف �مل�صتقبل.

وت�صعى �ملن�ص���ة �إىل ��صتقطاب 

50 �أل���ف �ص���اب م���ن خمتلف 

�أنحاء �لعامل بحلول عام 2030 

م���ن خالل �لدمج ب���ني �لرب�مج 

�لتدريبية و�خلربة �لعملية.

وقال���ت �لدكتورة ملي���اء نو�ف 

لإد�رة  �لتنفي���ذي  �ملدي���ر  فو�ز 

و�ملبادر�ت  �ملوؤ�ص�ص���ية  �لهوية 

�رشك���ة  يف  �ل�ص���رت�تيجية 

"م�ص���در" �إن دول���ة �لإم���ار�ت 

حتظى مبكانة عاملية ر�ئدة يف 

جمال متكني �ل�صباب وحتفيزهم 

على لعب دور فاعل يف م�صرية 

�لتنمية و�لتطوير �لتي ت�صهدها 

من�ص���ة  �لتز�م  �لدولة". و�أكدت 
"�ص���باب من �أجل �ل�ص���تد�مة" 
بتزويد �ل�ص���باب ح���ول �لعامل 

باملهار�ت �لتي يحتاجونها من 

�أجل قي���ادة �أجندة �ل�ص���تد�مة 

�لعاملية و�لتي ت�ص���كل �أحد �أهم 

�ملو�صوعات �لتي يجري تد�ولها 

يف �لوقت �لر�هن".

ويقام �ملنتدى �لفرت��صي ملن�صة 

"�ص���باب من �أجل �ل�ص���تد�مة" 
بدع���م م���ن د�ئ���رة �لطاقة يف 

�لرئي�ص���ي  �ل�رشي���ك  �أبوظب���ي 

فريدة  فر�ص���ة  ويتيح  للمنتدى 

لل�ص���باب لال�ص���تماع �إىل نخبة 

من �ملتحدث���ني �لبارزين �لذين 

�صي�ص���اركون خرب�تهم ويقدمون 

�لفاعل  �لدور  ت�ص���ور�تهم حول 

�ل���ذي ميكن �أن يلعبه �ل�ص���باب 

يف دفع �أجندة �ل�ص���تد�مة نحو 

�لأمام.

لل�ص���باب على مد�ر  و�ص���تتاح 

حل�ص���ور  �لفر�ص���ة  �لأ�ص���بوع 

�صل�ص���لة من �لندو�ت �لتي تبث 

�ملرئي  �لتو��ص���ل  تقني���ة  عرب 

و�لتي تت�ص���من كلمات رئي�صية 

وور�س عمل وجل�ص���ات نقا�صية 

وعرو�س تعريفية.

وت�ص���م متحدث���ني بارزين من 

جمي���ع �أنحاء �لعامل و�ص���رتكز 

رئي�ص���ية  �لندو�ت على حماور 

ت�صمل �لدعم و�حلوكمة و�لقيادة 

و�ل�صتد�مة و�ملهار�ت و�لبتكار 

وجميعه���ا  �لأعم���ال  وري���ادة 

مو��ص���يع تتكامل مع بع�ص���ها 

وتهدف �إىل �إعد�د �ل�صباب لقيادة 

�لتع���ايف �لأخ����رش وبناء عامل 

�أكرث ��صتد�مة.

وتت�ص���من قائمة �ملتحدثني كال 

من معايل �لدكتور �أحمد بن عبد 

�هلل حميد بالهول �لفال�صي وزير 

دولة لريادة �لأعمال و�مل�صاريع 

ومعايل  و�ملتو�صطة  �ل�ص���غرية 

�ص���ما بنت �ص���هيل ب���ن فار�س 

�ملزروعي وزيرة دولة ل�ص���وؤون 

�ل�ص���باب ومع���ايل م���رمي بنت 

حممد �ص���عيد ح���ارب �ملهريي 

وزي���رة دول���ة لالأم���ن �لغذ�ئي 

و�ملائ���ي ومع���ايل �ملهند����س 

عوي�ص���ة مر�ص���د �مل���رر رئي�س 

د�ئ���رة �لطاق���ة وفر�ن�صي�ص���كو 

لكام���ري� مدي���ر ع���ام �لوكالة 

�لدولي���ة للطاق���ة �ملتجددة /

�آيرين���ا/ ومي�ص���يل د�غري مدير 

يف  �مل�ص���رتكة  �لقيم���ة  �إد�رة 

�رشكة "ن�ص���تله" بالإ�صافة �إىل 

�لعديد م���ن �ملتحدثني �لآخرين 

�لبتكار  قطاع���ات  من خمتلف 

و�ل�صتد�مة.

من�سة »�سباب من اأجل اال�ستدامة« تفتح باب الت�سجيل لح�سور منتداها االفترا�سي

»�سحة« تبداأ حملة التلقيح �سد فيرو�س كوفيد-19 

في 40 موقعاً
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتالأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642 

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر  

نموذج اإعالن الن�صر  

نموذج اإعالن الن�صر  

نموذج اإعالن الن�صر  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

19  نوفمرب  2020 بتاريخ:     339734 املودعة حتت رقم:  

تاريخ اإيداع الأولوية      

�رشكة اأبوظبي للموانئ  (�ش .م .ع)   با�ســم:  

�ـــش ب: 54477، اأبوظبـــي، المارات العربية  وعنوانه: 

املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

برجميات حا�سوب؛ برجميات وملفات وتطبيقات قابلة للتنزيل 

وغري قابلـــة للتنزيل وتفاعلية و�سبكيـــة للحوا�سيب؛ حامالت 

بيانات مغناطي�سية؛ و�سائط حمل املعلومات الرقمية؛ برجميات 

حا�سوب لتطبيقات الهاتف املحمول؛ تطبيقات الهاتف املحمول؛ تطبيقات الهواتف املحمولة؛ بطاقات 

م�سفـــرة؛ برجميـــات تفاعلية و�سبكيـــة؛ قواعد بيانات حا�سوبيـــة؛ قواعد بيانـــات اإلكرتونية؛ قاعدة 

بيانـــات حا�سوبية للدخول اإىل وت�سفـــح والبحث يف �سوق رقمي؛ برجميـــات حا�سوبية للدخول اإىل 

وت�سفح والبحـــث يف قواعد البيانات املبا�رشة؛ الربجميات احلا�سوبية التي ت�ستخدم كواجهة برجمة 

التطبيقـــات؛ برجميات حا�سوبية جلمع وحترير وتنظيم وتعديـــل واإر�سال وتخزين وم�ساركة البيانات 

واملعلومات؛ من�سورات اإلكرتونية ومن�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ و�سائط رقمية وملفات حا�سوب 

قابلة للتنزيـــل؛ برجميات تفاعلية و�سبكيـــة؛ برجميات قابلة للتنزيل؛ برجميـــات الدفع؛ برجميات 

التجارة الإلكرتونية والدفع الإلكرتوين؛ بطاقات الدفع امل�سفرة؛ خدمات الت�سفري؛ اأجهزة �سغرية لتزويد 

كلمـــة ال�رش؛ بطاقات البيانات؛ بطاقات الئتمان واخل�سم الإلكرتوين؛ ق�سائم الدفع الإلكرتوين؛ الق�سائم 

والكوبونـــات الإلكرتونية والقابلة للتنزيل؛ برجميات ر�سائل الإنرتنـــت؛ الربيد الإلكرتوين وبرجميات 

الر�سائل؛ برجميات الر�سائل الفورية؛ اأجزاء ومكونات احلا�سوب.

9  الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة   MARKKIT  باأحرف لتينية   و�سف العالمة:  

ال�ســرتاطات:  

  فعلى من لديه اعرتا�ش علـــى ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف 

وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�ـــرش طلب  جتديـــد مدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

 املودعة بالرقم : 153832

دونديورمـــا  يا�ســـار  با�ســـــم: 

يف جيـــدا ماّديلـــريي اأنونيوم 

�سريكيتي

وعنوانـــه: جازيانتيب كارايولو 

ايركينيز ميفكيي 5. كيه اأم، كاهرامامنار�ش / تركيا

 وامل�سجلة حتت رقم : )153832(  بتاريخ: 2012/07/01

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى 

اعتباراً مـــن تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/03/06 

وحتى تاريخ : 2031/03/06

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

30 نوفمرب  2020 بتاريخ:     340374 املودعة حتت رقم:  

14 يونيو 2020 تاريخ اإيداع الأولوية     

�رشكة برودرايف انرتنا�سيونال �ش.م.ب مقفلة با�ســم:  

 

�سقة رقـــم 401، مبنى رقم 551، طريق 4612،  وعنوانه: 

جممع 346، منطقة املنامـــة / الواجهة البحرية، �ش. ب: 820، 

البحرين 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املالب�ـــش؛ لبا�ش القـــدم؛ اأغطيـــة الراأ�ش؛ املالب�ـــش الريا�سية؛ 

املالب�ـــش غري الر�سمية؛ املالب�ش املريحـــة؛ املالب�ش اخلارجية؛ 

مالب�ش التدريب؛ بذلت؛ قم�سان ن�سف كم )تي - �سريت(؛ مالب�ش 

للن�سف العلوي من اجل�سم؛ قم�ســـان البولو؛ جاكيتات؛ �سرتات 

ف�سفا�ســـة؛ مالب�ـــش ذات قلن�سوة للن�سف العلـــوي من اجل�سم؛ 

مالب�ـــش �سيقـــة للجزء ال�سفلـــي من اجل�ســـم؛ �رشاويل ق�سرية؛ 

تنورات؛ بنطلونات؛ �سدريات؛ جاكيتات ر�سمية؛ جيليه؛ مالب�ش 

ريا�سيـــة متخ�س�سة؛ بدلت �سائقي ال�سباقات؛ مالب�ش التنكر؛ قفـــازات؛ قفازات القيادة؛ اأربطة للراأ�ش؛ 

اأربطـــة للعرق؛ اأربطة للر�سغ؛ القبعات والكابات الريا�سية؛ اأغطية الراأ�ش ال�سوفية؛ اأو�سحة؛ اإي�ساربات؛ 

ربطـــات عنق؛ اأغطيـــة واقية من ال�سم�ش؛ اأحذية؛ اأحذية تدريب؛ اأحذية جـــري؛ اأحذية ذات رقبة عالية؛ 

مالب�ـــش القدم لريا�سات ال�سالت الداخلية وامليدانية؛ جوارب ريا�سية؛ جوارب؛ اأخفاف؛ اأحذية قيادة؛ 

اأطقـــم مالب�ش الفـــرق الريا�سية املقلدة؛ مالب�ـــش م�سجعي الفرق الريا�سية؛ كنـــزات ريا�سية؛ مالب�ش 

ريا�سية. 

  25 الواقـعة بالفئة:  

تتكـــون العالمة من الحرف الالتينية  BRX  املكتوبة بخط مميز اأ�سفل �سكل مميز  و�سف العالمة:  

ي�سم عدة مثلثات وما�سات باأحجام خمتلفة.

ال�ســرتاطات:  

  فعلى من لديه اعرتا�ش علـــى ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف 

وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

 

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642 الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 153066

 با�ســـــم: بيكر يوزي 

ه  ر ميـــال ر �سا تا

فـــى  �سانـــاي 

اأنونيم  تيجاريـــت 

�سريكيتي

وعنوانـــه: ماني�سا او ا�ش بي اي يف. كي�سيم، كي�سيليكوي او 

ا�ش بي ماهالي�سي، احميـــت نزيف زورلو بولفاري، نو: 22، 

يون�سامري، ماني�سا - تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )153066(  بتاريخ: 2012/07/25

و�ستظـــل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ـــرش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/02/13 وحتى 

تاريخ : 2031/02/13

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 153831

با�ســم: يا�سار دونديورما يف جيدا 

ماّديلريي اأنونيوم �سريكيتي

وعنوانـــه: جازيانتيـــب كارايولو 

ايركينيـــز ميفكيـــي 5. كيـــه اأم، 

كاهرامامنار�ش / تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )153831(  بتاريخ: 2012/07/01

و�ستظـــل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ـــرش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/03/06 وحتى 

تاريخ : 2031/03/06

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

24  نوفمرب  2020 بتاريخ:     339945 املودعة حتت رقم:  

 تاريخ اإيداع الأولوية    

�سيام فود �سريفي�زس ليمتد   با�ســم:  

2439 اولـــد َبكنام ريلواي رود براكهانـــوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110،  وعنوانه: 

تايالند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

حلوم حمفوظة؛ حلـــوم جممدة؛ ماأكـــولت بحرية 

حمفوظـــة؛ ماأكولت بحرية جممـــدة؛ جنب؛ كرمية 

الزبـــدة؛ بطاطـــا جممـــدة؛ خ�ـــرشوات حمفوظة؛ 

خ�رشوات جممـــدة؛ فواكه حمفوظة؛ فواكه جممدة؛ 

مربـــى؛ زبادي؛ زيـــت زيتون للطعـــام؛ عجينة كبد 

البط؛ عجينة كبد الإوز؛ بطارخ ال�سلمون املح�رشة؛ 

كافيـــار؛ نقانق؛ حلوم مطبوخـــة؛ منتجات احلليب؛ 

اخل�ـــرشوات املطهـــوة؛ املنتجات الغذائيـــة املعدة اأ�سا�ســـا من الدهـــون القابلة لالأكل؛ 

املنتجات الغذائية املعـــدة اأ�سا�سا من اللحوم البقرية؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�سا�سا 

من الأ�سماك؛ املنتجـــات الغذائية املعدة اأ�سا�سا من الأنقلي�ش؛ املنتجات الغذائية املعدة 

اأ�سا�سا مـــن اللحوم؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�سا�سا مـــن الدواجن؛ املنتجات الغذائية 

املعدة اأ�سا�سا من الربوتني النباتي املركب؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�سا�سا من البي�ش؛ 

ال�سوربـــة الفورية؛ احلليـــب؛ اللحوم املجففة؛ اللحوم والأ�سمـــاك وحلم الدواجن وال�سيد؛ 

خال�سات اللحم؛ فواكه وخ�ـــرشوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة؛ البي�ش؛ الزيوت 

والدهون املعدة لالأكل.

29 الواقـعة بالفئة:  

 

تتكون العالمة من كلمة MAXZI مكتوبة بخط مميز مبا�رشة فوق عبارة  و�سف العالمة:  

THE GOOD FOOD SHOP املكتوبة بخط مميز اأ�سغر. على اليمني هذا الن�ش  �سكل 
بي�ساوي.

 

ال�ســرتاطات:  

 

فعلـــى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 

القت�ســـاد اأو اإر�سالـــه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 

املودعة بالرقم : 153027

با�ســم: جيه-اويل ميلز، انك.

وعنوانـــه: 8-1، اكا�سي - �سو، ت�سو - كـــو، طوكيو، 104-

0044، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )153027(  بتاريخ: 2013/07/21

و�ستظـــل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ـــرش �سنوات اأخرى 

اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/02/10 وحتى 

تاريخ : 2031/02/10

تعلـــن اإدارة العالمـــات التجارية عـــن تقدم وكيل 

الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�ـــرش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية 

التالية:

 املودعة بالرقم : 39320

 با�ســـــم: ال�سد بـــدرو اورتونو 

�سانتا

وعنوانـــه: �ســـي تـــي ار اية - 

جوملال كة ام 63-30510 ي�سال 

)مور�سا( ا�سبانا

بتاريـــخ:     )28969(  : رقـــم  حتـــت  وامل�سجلـــة 

 2001/10/21

و�ستظـــل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات 

اأخـــرى اعتبـــاراً من تاريـــخ انتهـــاء احلماية يف : 

2020/11/12 وحتى تاريخ : 2030/11/12

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642
الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

30 نوفمرب  2020 بتاريخ:     340373 املودعة حتت رقم:  

14 يونيو 2020 تاريخ اإيداع الأولوية   

�رشكة برودرايف انرتنا�سيونال �ش.م.ب مقفلة با�ســم:  

رقـــم  �سقـــة  وعنوانه: 

401، مبنى رقم 551، طريق 

منطقة   ،346 جممع   ،4612

املنامة / الواجهة البحرية، 

�ش. ب: 820، البحرين

وذلـــك لتمييـــز الب�سائع / 

اخلدمات / املنتجات:

املالب�ـــش؛ لبا�ش القدم؛ اأغطية الراأ�ش؛ املالب�ش الريا�سية؛ املالب�ش غري الر�سمية؛ املالب�ش 

املريحـــة؛ املالب�ش اخلارجية؛ مالب�ش التدريب؛ بـــذلت؛ قم�سان ن�سف كم )تي - �سريت(؛ 

مالب�ش للن�سف العلوي من اجل�سم؛ قم�ســـان البولو؛ جاكيتات؛ �سرتات ف�سفا�سة؛ مالب�ش 

ذات قلن�ســـوة للن�سف العلـــوي من اجل�سم؛ مالب�ـــش �سيقة للجزء ال�سفلـــي من اجل�سم؛ 

�رشاويـــل ق�سرية؛ تنورات؛ بنطلونات؛ �سدريات؛ جاكيتات ر�سمية؛ جيليه؛ مالب�ش ريا�سية 

متخ�س�سة؛ بدلت �سائقي ال�سباقات؛ مالب�ش التنكر؛ قفازات؛ قفازات القيادة؛ اأربطة للراأ�ش؛ 

اأربطة للعرق؛ اأربطة للر�سغ؛ القبعات والكابات الريا�سية؛ اأغطية الراأ�ش ال�سوفية؛ اأو�سحة؛ 

اإي�ساربـــات؛ ربطات عنـــق؛ اأغطية واقية من ال�سم�ش؛ اأحذية؛ اأحذيـــة تدريب؛ اأحذية جري؛ 

اأحذية ذات رقبـــة عالية؛ مالب�ش القدم لريا�سات ال�ســـالت الداخلية وامليدانية؛ جوارب 

ريا�سية؛ جوارب؛ اأخفـــاف؛ اأحذية قيادة؛ اأطقم مالب�ش الفـــرق الريا�سية املقلدة؛ مالب�ش 

م�سجعي الفرق الريا�سية؛ كنزات ريا�سية؛ مالب�ش ريا�سية.

25 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  BAHRAIN RAID XTREME  باأحرف لتينية و�سف العالمة:  

 

ال�ســرتاطات:  

فعلـــى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 

القت�ســـاد اأو اإر�سالـــه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

19  نوفمرب  2020 بتاريخ:     339736 املودعة حتت رقم:  

تاريخ اإيداع الأولوية   

�رشكة اأبوظبي للموانئ  (�ش .م .ع) با�ســم:  

 

�ـــش ب: 54477، اأبوظبي، المارات  وعنوانه: 

العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الدعايـــة والإعالن؛ جتميـــع ت�سكيلة مـــن اخلدمات 

ل�سالـــح الغري مبـــا ميكن جمهور امل�ستهلكني مـــن اختيار والو�ســـول اإىل تلك املنتجات 

واخلدمـــات ب�سكل مريـــح؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات ل�سالـــح الغري مبا ميكن جمهور 

امل�ستهلكني مـــن معاينة و�رشاء تلـــك املنتجات ب�سكل مريح؛ خدمـــات وكالت الدعاية 

والإعالن؛ خدمـــات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ خدمات التجزئة مبا يف 

ذلك خدمات التجزئة املبا�رشة؛ خدمات معاجلة البيانات مبا�رشة؛ توفري الأ�سواق الرقمية؛ 

توفـــري الأ�سواق املبا�رشة\؛ توفري اأ�سواق التجـــارة الإلكرتونية؛ خدمات معاجلة البيانات 

مبا�ـــرشة؛ توفري الأ�سواق املبا�رشة لبائعي منتجات وخدمات الغري؛ اإدارة قواعد البيانات؛ 

جتميـــع املعلومات يف قواعـــد بيانات حا�سوبية؛ جتميع املعلومـــات يف قواعد بيانات 

مبا�ـــرشة؛ توفري املعلومـــات التجارية عرب قواعد البيانات املبا�ـــرشة؛ توفري املعلومات 

التجاريـــة عرب �سوق رقمي؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف 

و�سائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات.

35 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة   MARKKIT  باأحرف لتينية و�سف العالمة:  

ال�ســرتاطات:   

فعلـــى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 

القت�ســـاد اأو اإر�سالـــه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

 

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

30 نوفمرب  2020 بتاريخ:     340375  املودعة حتت رقم:  

14 يونيو 2020   تاريخ اإيداع الأولوية   

�رشكة برودرايف انرتنا�سيونال �ش.م.ب مقفلة   با�ســم:  

�سقة رقـــم 401، مبنى رقم 551،  وعنوانه: 

طريـــق 4612، جممـــع 346، منطقة املنامة / 

الواجهة البحرية، �ش. ب: 820، البحرين

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

 الأن�سطـــة الريا�سيـــة والثقافيـــة؛ خدمـــات 

التعليـــم؛ توفـــري التدريب؛ خدمـــات الرتفيه؛ 

الأن�سطـــة  الريا�سيـــة؛  الفعاليـــات  تنظيـــم 

والت�سهيـــالت الريا�سيـــة والثقافيـــة؛ خدمات 

التوجيه والتعليم؛ خدمـــات تدريبات اللياقة؛ 

تدريب الريا�سيني مبا يف ذلك �سائقي �سباقات 

ال�سيارات والراليات؛ خدمات التدريـــب والتعليم والرتفيه املتعلقة باملركبات؛ 

خدمـــات التدريب املقدمة بوا�سطـــة اأجهزة املحاكاة؛ تنظيـــم وترتيب واإجراء 

وتوفـــري الفعاليـــات وال�سباقات واملناف�ســـات وامل�سابقـــات الريا�سية؛ تنظيم 

وترتيـــب واإجراء وتوفري فعاليـــات و�سباقات ومناف�ســـات وم�سابقات �سباقات 

ال�سيـــارات؛ تنظيم وترتيـــب واإجراء وتوفـــري فعاليات و�سباقـــات ومناف�سات 

وم�سابقـــات �سباقـــات الراليـــات؛ تنظيم وترتيـــب واإجراء وتوفـــري لفعاليات 

وال�سباقـــات واملناف�ســـات وامل�سابقات الريا�سية الإلكرتونيـــة؛ تنظيم وترتيب 

واإجـــراء وتوفـــري الفعاليات وال�سباقـــات واملناف�سات وامل�سابقـــات الريا�سية 

الإلكرتونيـــة ل�سباقات ال�سيارات والراليات؛ خدمـــات الرتفيه التي يتم تقدميها 

خـــالل الفعاليـــة الريا�سية؛ خدمات الرتفيه التي يتـــم تقدميها خالل فعاليات 

ومناف�سات �سباقـــات ال�سيارات والراليات؛ تنظيم راليـــات ال�سيارات واجلولت 

وفعاليات ال�سباق؛ خدمات الرتفيه التي يتم تقدميها خالل فعاليات ومناف�سات 

الراليـــات؛ اإدارة الفعاليات وال�سباقـــات واملناف�سات وامل�سابقـــات الريا�سية؛ 

تنظيم الفـــرق الريا�سية املحرتفة؛ خدمات النـــوادي الريا�سية؛ تعليم وتدريب 

�سائقي ال�سباقـــات؛ خدمات تعليم القيادة؛ خدمـــات اأكادمييات القيادة؛ توفري 

املعلومات والتعليم عن الريا�سة؛ خدمـــات الرتفيه الريا�سي؛ خدمات التعليم 

الريا�سي؛ ترتيب وتنظيم واإقامة املوؤمتـــرات وور�ش العمل والندوات واللقاءات 

والفعاليـــات واملعار�ش يف جمال الريا�سة و�سباقات ال�سيارات؛ خدمات األعاب 

الفيديـــو؛ خدمات ترفيه األعاب الفيديو؛ توفري األعـــاب الفيديو املبا�رشة؛ توفري 

الأخبـــار واملعلومات عن الريا�ســـة؛ توفري الأخبار واملعلومـــات عن �سباقات 

ال�سيـــارات و�سائقـــي �سباقات ال�سيـــارات؛ التغطيـــة الإذاعيـــة اأو التلفزيونية 

للفعاليـــات الريا�سية وال�سباقـــات واملناف�سات وامل�سابقـــات؛ خدمات الن�رش؛ 

الن�رش الإلكـــرتوين؛ ن�رش املجالت والكتب واملطبوعـــات؛ ن�رش املجالت والكتب 

واملطبوعـــات يف جمال ريا�سة ال�سيارات؛ الن�ـــرش الإلكرتوين للمجالت والكتب 

واملطبوعـــات يف جمال ريا�سة ال�سيارات؛ املن�ســـورات الإلكرتونية غري القابلة 

للتنزيـــل؛ التقارير الإخبارية؛ توفـــري الربامج التلفزيونيـــة؛ والربامج الإذاعية 

والأفالم واملواد ال�سوتيـــة و/اأو املرئية والألعاب غري القابلة للتنزيل مبا�رشة؛ 

توفري الأخبار مبا�رشة؛ املعلومات املتعلقة بالريا�سة والرتفيه املقدمة مبا�رشة 

مـــن قاعدة بيانات حا�سوبيـــة اأو على الإنرتنت اأو عـــرب الت�سالت الال�سلكية؛ 

خدمـــات نوادي امل�سجعني؛ خدمات برامـــج ع�سوية نوادي امل�سجعني؛ خدمات 

حجز التذاكر للفعاليـــات الريا�سية والرتفيهية والثقافية والتعليمية؛ ال�سيافة 

املوؤ�س�سيـــة؛ خدمات ال�سيافة )الرتفيه(؛ توفري موقع على الإنرتنت يقدم بيانات 

الأخبار وال�سور واجلداول والنتائـــج والفيديوهات واملواعيد يف جمال ريا�سة 

ال�سيارات؛ خدمـــات املعلومات الرتفيهية والتدريبية وال�ستجمامية والريا�سية 

املقدمة عرب لإنرتنت وغريهـــا من �سبكات الت�سالت؛ خدمات التعليم والرتفيه 

املقدمة على الإذاعة والتلفزيون والإنرتنت وقواعد البيانات املبا�رشة؛ اخلدمات 

التعليميـــة والرتفيهية التـــي تقدم الو�سائـــط الإلكرتونيـــة واملحتوى متعدد 

الو�سائط واملحتوى ال�سوتـــي والب�رشي والأفالم وال�سور وال�سور الفوتوغرافية 

والر�سوميات وال�سور والن�سو�ش ومـــا يت�سل بها معلومات والتي يتم تقدميها 

عـــرب الإنرتنت وغريها مـــن �سبكات لت�ســـالت؛ اإنتاج الأفـــالم؛ اإنتاج الربامج 

التلفزيونيـــة والإذاعية؛ اإنتاج الفعاليات الريا�سية للتلفزيون والراديو؛ خدمات 

املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 

  41 الواقـعة بالفئة:  

  BRX  تتكـــون العالمة مـــن الحـــرف الالتينية و�سف العالمة:  

املكتوبـــة بخط مميز اأ�سفل �سكل مميـــز ي�سم عدة مثلثـــات وما�سات باأحجام 

خمتلفة.

  ال�ســرتاطات:  

 

فعلـــى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية 

يف وزارة القت�ساد اأو اإر�سالـــه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 

30 يومًا من هذا الإعالن.

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

30  نوفمرب  2020 بتاريخ:     340377 املودعة حتت رقم:  

 

14 يونيو 2020 تاريخ اإيداع الأولوية     

�رشكة برودرايف انرتنا�سيونال �ش.م.ب مقفلة با�ســم:  

 

�سقة رقم 401، مبنى رقم 551، طريق 4612، جممع 346، منطقة املنامة  وعنوانه: 

/ الواجهة البحرية، �ش. ب: 820، البحرين

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأن�سطـــة الريا�سية والثقافية؛ خدمات التعليم؛ توفـــري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ تنظيم 

الفعاليـــات الريا�سية؛ الأن�سطـــة والت�سهيـــالت الريا�سية والثقافية؛ خدمـــات التوجيه 

والتعليـــم؛ خدمـــات تدريبات اللياقة؛ تدريـــب الريا�سيني مبا يف ذلـــك �سائقي �سباقات 

ال�سيارات والراليـــات؛ خدمات التدريب والتعليم والرتفيـــه املتعلقة باملركبات؛ خدمات 

التدريـــب املقدمة بوا�سطة اأجهزة املحـــاكاة؛ تنظيم وترتيب واإجـــراء وتوفري الفعاليات 

وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات الريا�سيـــة؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري فعاليات 

و�سباقـــات ومناف�ســـات وم�سابقات �سباقات ال�سيـــارات؛ تنظيم وترتيـــب واإجراء وتوفري 

فعاليات و�سباقات ومناف�سات وم�سابقات �سباقات الراليات؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري 

لفعاليات وال�سباقـــات واملناف�سات وامل�سابقات الريا�سيـــة الإلكرتونية؛ تنظيم وترتيب 

واإجـــراء وتوفري الفعاليـــات وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقـــات الريا�سية الإلكرتونية 

ل�سباقات ال�سيارات والراليات؛ خدمات الرتفيه التي يتم تقدميها خالل الفعالية الريا�سية؛ 

خدمات الرتفيه التي يتم تقدميها خالل فعاليات ومناف�سات �سباقات ال�سيارات والراليات؛ 

تنظيم راليات ال�سيارات واجلـــولت وفعاليات ال�سباق؛ خدمات الرتفيه التي يتم تقدميها 

خالل فعاليات ومناف�سات الراليات؛ اإدارة الفعاليات وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات 

الريا�سيـــة؛ تنظيم الفرق الريا�سية املحرتفة؛ خدمـــات النوادي الريا�سية؛ تعليم وتدريب 

�سائقي ال�سباقات؛ خدمات تعليم القيادة؛ خدمـــات اأكادمييات القيادة؛ توفري املعلومات 

والتعليم عـــن الريا�سة؛ خدمات الرتفيـــه الريا�سي؛ خدمات التعليـــم الريا�سي؛ ترتيب 

وتنظيـــم واإقامة املوؤمترات وور�ش العمل والنـــدوات واللقاءات والفعاليات واملعار�ش يف 

جمال الريا�سة و�سباقات ال�سيارات؛ خدمات األعاب الفيديو؛ خدمات ترفيه األعاب الفيديو؛ 

توفري األعـــاب الفيديو املبا�رشة؛ توفري الأخبار واملعلومات عـــن الريا�سة؛ توفري الأخبار 

واملعلومـــات عن �سباقات ال�سيـــارات و�سائقي �سباقات ال�سيـــارات؛ التغطية الإذاعية اأو 

التلفزيونيـــة للفعاليات الريا�سية وال�سباقات واملناف�ســـات وامل�سابقات؛ خدمات الن�رش؛ 

الن�ـــرش الإلكرتوين؛ ن�رش املجالت والكتب واملطبوعات؛ ن�رش املجالت والكتب واملطبوعات 

يف جمـــال ريا�سة ال�سيارات؛ الن�رش الإلكرتوين للمجـــالت والكتب واملطبوعات يف جمال 

ريا�ســـة ال�سيارات؛ املن�ســـورات الإلكرتونية غـــري القابلة للتنزيل؛ التقاريـــر الإخبارية؛ 

توفـــري الربامج التلفزيونية؛ والربامـــج الإذاعية والأفالم واملـــواد ال�سوتية و/اأو املرئية 

والألعـــاب غـــري القابلة للتنزيل مبا�ـــرشة؛ توفري الأخبار مبا�ـــرشة؛ املعلومات املتعلقة 

بالريا�ســـة والرتفيه املقدمـــة مبا�رشة من قاعدة بيانات حا�سوبيـــة اأو على الإنرتنت اأو 

عـــرب الت�ســـالت الال�سلكية؛ خدمات نـــوادي امل�سجعني؛ خدمات برامـــج ع�سوية نوادي 

امل�سجعني؛ خدمات حجز التذاكر للفعاليات الريا�سية والرتفيهية والثقافية والتعليمية؛ 

ال�سيافة املوؤ�س�سية؛ خدمـــات ال�سيافة )الرتفيه(؛ توفري موقع على الإنرتنت يقدم بيانات 

الأخبار وال�سور واجلـــداول والنتائج والفيديوهات واملواعيد يف جمال ريا�سة ال�سيارات؛ 

خدمات املعلومات الرتفيهية والتدريبية وال�ستجمامية والريا�سية املقدمة عرب لإنرتنت 

وغريها من �سبكات الت�سالت؛ خدمات التعليم والرتفيه املقدمة على الإذاعة والتلفزيون 

والإنرتنت وقواعد البيانات املبا�رشة؛ اخلدمات التعليمية والرتفيهية التي تقدم الو�سائط 

الإلكرتونية واملحتـــوى متعدد الو�سائط واملحتوى ال�سوتـــي والب�رشي والأفالم وال�سور 

وال�ســـور الفوتوغرافية والر�سوميات وال�ســـور والن�سو�ش وما يت�سل بها معلومات والتي 

يتـــم تقدميها عـــرب الإنرتنت وغريها من �سبكات لت�سالت؛ اإنتـــاج الأفالم؛ اإنتاج الربامج 

التلفزيونية والإذاعية؛ اإنتاج الفعاليات الريا�سية للتلفزيون والراديو؛ خدمات املعلومات 

وامل�سورة وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.

  41  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  BAHRAIN RAID XTREME  باأحرف لتينية و�سف العالمة:  

  ال�ســرتاطات:    

فعلـــى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 

القت�ســـاد اأو اإر�سالـــه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642الأربعاء 13 يناير 2021 ــ العـدد 14642

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

حمدان بن زايد 

ووجه �سمو ال�سيـــخ حمدان بن زايد 

اآل نهيـــان الوفد بتعزيـــز ا�ستجابة 

الهيئـــة الإن�سانيـــة والإغاثيـــة يف 

ماليزيا وتقـــدمي كل ما من �ساأنه اأن 

ي�ساهم يف رفـــع املعاناة وحت�سني 

احليـــاة هناك. وقال �سمـــوه اإن هذه 

امل�ساعـــدات تاأتي امتـــدادا للجهود 

ت�سطلع  التي  والإغاثيـــة  الإن�سانية 

بها دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة 

الدولية  الإن�سانيـــة  ال�ساحـــة  على 

انطالقا من التزامهـــا ال�سادق جتاه 

�سحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

واأكـــد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيـــان اأن دولة الإمـــارات لن تدخر 

و�سعـــا يف �سبيل تلبيـــة احتياجات 

املت�رشرين وحت�سني جودة اخلدمات 

الإيوائية  النواحـــي  يف  الأ�سا�سيـــة 

وال�سحيـــة وغريها من  والغذائيـــة 

�رشوريـــات احلياة التـــي يحتاجها 

�سكان املناطق املتاأثرة بالفي�سانات.

 �صيد الل�ؤل�ؤ 

فلي�ش هناك مثيل للغو�ش يف الأعماق 

ولذلك اأحتفظ ب�سنـــدوق اللوؤلوؤ هذا. و 

�سوف اأتركه لأبنائي و اآمل اأن يحافظوا 

عليه لالأجيـــال القادمة لقد كان الوالد 

املوؤ�س�ـــش املغفـــور له ال�سيـــخ زايد 

بن �سلطـــان اآل نهيان م�ســـدرا لإلهام 

بالن�سبـــة يل، وهـــو الـــذي كان يحث 

الإماراتيني على احلفاظ على هويتهم 

وثقافتهم وكان يقول لنا اأنه علينا تذكر 

املا�سي- اأين وكيف بداأنا".

وي�ستاق املواطـــن الإماراتي البالغ من 

العمـــر 61 عامـــا - الـــذي كان يعمل 

غوا�سا ل�ستخـــراج اللوؤلوؤ يف �سبابه- 

اإىل مغامـــرات �سيد اللوؤلـــوؤ يف اأعماق 

البحر حيـــث يعلم جا�سم جيدا اأنه لن 

يحظى بهـــذه املغامرات مـــرة اأخرى 

ولكنه حري�ش علـــى اأن تعلم الأجيال 

ال�سابـــة و حتافظ علـــى اإرث الغو�ش 

ل�ستخـــراج اللوؤلوؤ وهـــي املهنة التي 

عمل بهـــا الكثري من اجليل ال�سابق يف 

الإمارات العربية املتحدة.

واأكد املواطن جا�سم عبد اهلل اأن القيادة 

الر�سيـــدة لالإمـــارات العربية املتحدة 

حري�سة على احلفاظ على اإرث الدولة 

الثقـــايف، اإذ يبذلـــون جهـــودا حقيقة 

لتعزيز وعي ال�سبـــاب ومواطني الدول 

الأخرى ب�ساأن هذا الإرث الثقايف م�سريا 

اىل ان الوالـــد املوؤ�س�ـــش املغفـــور له 

ال�سيخ زايد بـــن �سلطان اآل نهيان كان 

م�سدرا لإلهامه وكان يحث الإماراتيني 

على احلفاظ على هويتهم وثقافتهم.

وذكر انه بـــداأ م�سريته بعمر اخلام�سة 

ع�رش ك�سياد ثم امتهـــن الغو�ش وانه 

والـــده كان هـــو معلمـــه ومر�سده يف 

م�ستذكرا  وا�ســـاف  والغو�ـــش  ال�سيد 

رحالته ل�سيد اللوؤولوؤ " كغوا�ش لوؤلوؤ، 

اأحيانا ل جند ما ن�سيده لأ�سبوع كامل 

و لكننا قد جند لوؤلوؤة ثمينة تكفي لعدة 

اأيام. كانت اأياما ممتعة بحق."
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ال�شارقة ـ وام:

طال���ب م�رسحي���ون ع���رب بتعمي���م 

جتربة نا�ش���ئة ال�ش���ارقة الرائدة يف 

جم���ال امل����رح وال�س���ينما بجميع 

الدول العربية لدورها البارز يف اإثراء 

الإماراتي���ة ورفدها  الفنية  ال�ش���احة 

بطاق���ات اإبداعية �س���ابة قادرة على 

والتعبري  الفنية  امل�س���رية  موا�س���لة 

عن اأح���ام واآمال ال�س���باب، ف�س���ًا 

ع���ن امل�س���اهمة يف بناء �سخ�س���ية 

ال�س���باب ورعاية مواهبهم .. وا�سفني 

ه���ذه التجرب���ة بالعم���ل املمنه���ج 

وال�ش���راتيجية الرائع���ة التي تركز 

على ا�س���تقطاب القام���ات الفنية من 

خمتلف دول الوط���ن العربي لتدريب 

النا�س���ئة وتعريفه���م مبختلف فنون 

الفنية  املهارات  واإك�س���ابهم  العر�ض، 

واحل�سية واحلركية واللغوية.

ج���اء ذل���ك خ���ال الي���وم املفتوح 

مل�رح النا�سئة الذي نظمته "نا�شئة 

"ربع  ملوؤ�ش�ش���ة  التابعة  ال�ش���ارقة" 
قرن" ل�سناعة القادة واملبتكرين عن 

ُبعد عرب من�شة "زوم" مبنا�سبة اليوم 

كوكبة  للم�رح، ومب�س���اركة  العربي 

من اأ�ساتذة امل�رح يف الوطن العربي 

به���دف اإلقاء ال�س���وء على النا�س���ئة 

املتميزي���ن يف املج���ال امل�رح���ي 

وال�سينمائي والإعان عن اأهم الربامج 

واملب���ادرات الفني���ة للع���ام اجلاري 

2021 وفتح اآفاق جديدة للحوار حول 

م�ستقبل امل�رح وال�سينما يف نا�سئة 

ال�س���ارقة ا�س���تجابة ملقولة �ساحب 

ال�س���مو ال�س���يخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 

حاك���م ال�ش���ارقة "لنجع���ل امل�رح 

مدر�سة لاأخاق واحلرية".

و اأكد عبداحلميد اليا�س���ي مدير اإدارة 

رعاية النا�س���ئة يف نا�س���ئة ال�سارقة 

حر�ض النا�سئة على اإك�ساب منت�سبيها 

مهارات خمتلفة يف جمالت متنوعة 

م���ن بينها جمال الفنون الذي يتم من 

خال���ه الرتكيز على برام���ج الفنون 

ب�س���كل  وال�س���ينمائية  امل�رحي���ة 

خا�ض والتي ا�س���تقطبت ع���دداً كبرياً 

من املنت�س���بني الذين اأب���دوا جتاوبًا 

ملحوظًا واهتمامًا باملجال امل�رحي 

مبختل���ف اأ�س���كاله واألوان���ه واأبدعوا 

يف اإنتاج العديد م���ن الأعمال الفنية 

املميزة.

و �س���هد اليوم املفت���وح عر�ض فيلم 

وثائقي ي�س���م اأهم اإجنازات نا�س���ئة 

ال�سارقة يف جمايل امل�رح وال�سينما 

لعام 2020 واأبرز الربامج امل�رحية 

وال�س���ينمائية التي وفرت للمنت�سبني 

م�ساحة حرة يف التعبري عن مواهبهم 

عرب امل�ساركة يف اأعمال فنية تناق�ض 

طموحاتهم واآمالهم.

و اأ�س���اد الفن���ان الإمارات���ي مرع���ي 

ال�س���ارقة  نا�س���ئة  ب���دور  احللي���ان 

يف احت�س���ان املواه���ب يف مرحل���ة 

�س���نية مهم���ة م���ن 13 اإىل 18 عامًا، 

وم�س���اعدتهم يف حتقيق اأحامهم يف 

خمتلف التخ�س�سات العلمية والفنية 

والأدبي���ة والريا�س���ية .. لفتا اإىل اأن 

ال�س���ارقة قطعت �سوطًا كبرياً  نا�سئة 

لي�ض على امل�س���توى املحلي فح�سب 

واإمن���ا على ال�س���عيد العربي اأي�س���ًا 

لأنها ا�س���تطاعت اأن تع���رب بنتاجات 

منت�سبيها للم�س���اركة يف مهرجانات 

خارج حدود الدولة بال�سكل الذي كان 

داعمًا اأ�سا�سيًا لتجربتهم ومواهبهم.

وتخلل فقرات الي���وم املفتوح عر�ض 

فيلم �س���ينمائي ق�س���ري م���ن اإنتاج 

النا�شئة بعنوان "رحل ال�سديق ويبقى 

للمخرج  تدريبي���ة  بروؤية  ال�س���غف" 

ال�سينمائي طال حممود.

كما ا�س���تعر�ض عدنان �سلوم م�رف 

م�ش���ار الفنون امل�رسحية يف نا�ش���ئة 

ال�سارقة والفاحت حميدة اإداري برامج 

تخ�ش�ش���ية يف مراكز نا�شئة ال�شارقة 

باملنطقة ال�رقي���ة برامج ومبادرات 

نا�س���ئة ال�س���ارقة يف جمال امل�رح 

وال�س���ينما للع���ام اجلاري جت�س���دت 

يف برناجم���ي الفن���ون امل�رحي���ة 

وال�سينمائية و برنامج فنون العرائ�ض 

وخيال الظل والراوي وبرنامج م�رح 

الفرجان.

اأبوظبي ـ وام:

اأك���دت �رطة ابوظبي خال م�س���اركتها 

باملنتدى الفرتا�س���ي الأول " اأ�رة اآمنة 

جمتمع اآمن " بني دولة الإمارات العربية 

املتح���دة واململكة العربية ال�س���عودية، 

على اأهمية ال�سرتاتيجيات والآليات التي 

وجهت بها �س���مو ال�س���يخة فاطمة بنت 

مبارك رئي�س���ة الحتاد الن�س���ائي العام 

رئي�سة املجل�ض الأعلى لاأمومة والطفولة 

الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�رية 

"اأم الإم���ارات" جميع اجله���ات املعنية 
املحلي���ة والقليمية والدولية ل�س���مان 

ا�س���تمرارية التميز والتاأل���ق يف حتقيق 

تنمية اجتماعية م�س���تدامة تكفل حماية 

الأ�رة وفقًا ملا ن�س���ت عليه اللتزامات 

الدولية.

ولف���ت املق���دم الدكت���ور حممد ح�س���ن 

احلو�سني رئي�ض ق�س���م متابعة الق�سايا 

يف ادارة مراك���ز الدع���م الجتماعي، اإىل 

اهتم���ام �رطة اأبوظبي بامل�س���اركة يف 

حماية الكيان���ات الأ�رية والتعامل مع 

احلالت التي تق���ع يف حميطها واتخاذ 

الج���راءت الازمة حيالها مبا تقت�س���يه 

امل�سلحة العامة ولتقدمي الدعم النف�سي 

واجلرمية  العنف  ل�س���حايا  والجتماعي 

خا�س���ة من الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن 

يف خمتل���ف الق�س���ايا واحل���وادث التي 

تتطل���ب ذلك والعمل عل���ى حمايتهم من 

الإ�ساءة والت�سلط .

اأبوظبي ـ وام:

وقع���ت �ركة حدي���د الإمارات مذك���رة تفاهم مع 

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف و�سع 

اإطار عمل للتعاون بني اجلانبني يف املجالت ذات 

الهتمام امل�سرتك.

وّق���ع املذكرة املهند�ض �س���عيد غم���ران الرميثي 

الرئي�ض التنفيذي ل�ركة حديد الإمارات، والدكتور 

عارف �س���لطان احلمادي نائ���ب الرئي�ض التنفيذي 

جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بح�سور عدد 

من امل�سوؤولني من اجلانبني.

وي�س���مل نطاق املذك���رة تنفيذ م�س���اريع بحثية 

م�سرتكة، وتطوير برامج التدريب والتطوير العلمي 

واملهني، وتقدمي ال�ست�س���ارات الفنية، اإ�سافة اإىل 

توفري فر�ض ت���دّرب الطاب عملًيا يف مرافق حديد 

الإمارات. و�سُت�َس���ّكل جلنة علمية م�س���رتكة ت�سم 

خرباء ومتخ�س�س���ني من حديد الإمارات وجامعة 

خليفة ت�س���طلع مبه���ام حتديد الربام���ج البحثية 

املحتملة املتعلقة ب�س���ميم اأعمال حديد الإمارات 

البحثية  ب�س���اأنها. وت�س���مل املج���الت  والتفاق 

املقرتحة ا�س���تخدامات خبث احلدي���د يف الزراعة 

والبناء، وا�س���تخا�ض غاز ثاين اأك�سيد الكربون من 

غ���ازات املداخن، واإيجاد حل���ول لتغري لون حديد 

الت�سليح، اإ�سافة اإىل جمالت الأمن ال�سيرباين.

وقال املهند�ض �س���عيد غمران الرميث���ي، الرئي�ض 

التنفي���ذي ل�ركة حدي���د الإم���ارات اإن اإبرام هذه 

املذكرة الهامة مع �رح اأكادميي كبري مثل جامعة 

خليفة ُيعد خطوة جديدة يف م�سريتنا ل�ست�راف 

امل�س���تقبل واإيجاد احللول العلمية املبتكرة لدعم 

اأداء القطاع ال�سناعي، من خال ت�سافر اجلهود مع 

كربى املوؤ�س�سات التعليمية. ويعك�ض هذا التعاون 

مع اجلامعة يف جمالت البحث والتطوير التزامنا 

يف حدي���د الإم���ارات بدم���ج البتكار يف �س���ميم 

اأعمالنا، مبا ي�س���من منو ال�ركة وال�س���تفادة من 

جميع اإمكانياتنا وطاقاتن���ا يف ظل بيئة الأعمال 

املليئة بالتحديات.

راأ�س اخليمة ـ وام:

وقّعت القي���ادة العامة ل�رطة 

راأ����ض اخليم���ة، مذك���رة تقدمي 

مركز  م���ع  خدم���ات  وتنفي���ذ 

العاملي / المارات لاعتم���اد 

EIAC / بح�س���ور اللواء علي 
عب���د اهلل بن عل���وان النعيمي 

قائد عام �رط���ة راأ�ض اخليمة، 

واملدراء العامون وكبار �سباط 

اأحمد حممد  اأُمني���ة  القيادة، و 

املدير التنفيذي ملركز الإمارات 

العاملي، وذلك بهدف  لاعتماد 

العتماد  وتنفيذ خدمات  تقدمي 

الدويل للمخترب اجلنائي والطب 

ال�رعي باإمارة راأ�ض اخليمة.

واأك���د قائ���د عام �رط���ة راأ�ض 

 ، املذك���رة  اأهمي���ة  اخليم���ة، 

لت�س���هيل ودع���م وتطوير مهام 

عمل املخت���رب اجلنائي والطب 

التح�س���ني  من خال  ال�رعي، 

اخلدمات،  بج���ودة  والرتق���اء 

لتحقيق احل�س���ول عل���ى اأرقى 

الآي���زو يف جم���ال  �س���هادات 

الط���ب ال�رع���ي، م�س���يفًا من 

الدكتور ه�سام عبد  جانبه قال 

احلميد امل�رف الفني للمخترب 

اجلنائي والطب ال�رعي براأ�ض 

اخليم���ة اأن املذكرة ت�س���تهدف 

حتقي���ق التع���اون والتن�س���يق 

بني اجلانبني يف عدة جمالت 

تخ���دم عمل املخت���رب اجلنائي 

اخليمة،  براأ�ض  ال�رعي  والطب 

اأهمها جمالت اأبحاث التزييف 

اجلنائية،  وال�س���موم  والتزوير 

والكيمياء اجلنائية، والب�س���مة 

اآثار احلرائق،  الوراثية، وفح�ض 

ووحدة امل���راأة والطفل، والطب 

ال�رعي الإكلينيكي، والت�ريح، 

والت�ريح الن�سجي، �سعيًا نحو 

بذل كاف���ة الإمكانيات املتاحة 

الأمنية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 

يف جم���ال املخت���رب اجلنائي 

والط���ب ال�رع���ي اإىل اجلمهور 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية 

املعتمدة يف جمال املختربات ، 

ف�سًا عن تعزيز ن�سبة ال�سعور 

بالأمن والأمان.

وتاأت���ي املذك���رة انطاق���ًا من 

حر����ض الطرفني عل���ى تطبيق 

واخلطة  احلكومية  التوجه���ات 

الداخلية  لوزارة  الإ�سرتاتيجية 

اخلدمات  جميع  تقدمي  ل�سمان 

وممار�س���ة املهام وفقًا ملعايري 

العاملي���ة، وذلك من  اجل���ودة 

خال �س���عي القيادة للح�سول 

عل���ى العتم���اد ال���دويل وفقًا 

لاآيزو  الدولي���ة  للموا�س���فات 

2012 و 17025  17020 لعام 

لعام 2017
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�شرطة راأ�س الخيمة و »مركز االعتماد« يعززان تعاونهما بمجالي 

المختبر الجنائي والطب ال�شرعي

دبي ـ وام:

بل���غ ع���دد امل�س���تفيدين من مب���ادرات 

امل�س���وؤولية املجتمعي���ة لهيئ���ة الطرق 

واملوا�سات بدبي بلغ مليونني و152 األفًا 

و214 �شخ�ش���ًا بواقع 28 مبادرة توزعت 

على امل�ستوى الداخلي للهيئة واملجتمع 

املحلي وخارج الدولة يف الدول ال�سقيقة 

وال�س���ديقة وذلك جت�سيداً لعملها الدوؤوب 

وحر�س���ها الدائم على اللتزام بواجباتها 

الإن�س���انية واخلريي���ة جت���اه العديد من 

ال�رائح والفئات املحتاجة.

و اأك���دت رو�س���ة املح���رزي مدي���ر اإدارة 

بقطاع  املوؤ�س�س���ي  والت�سال  الت�س���ويق 

خدم���ات الدع���م الإداري املوؤ�س�س���ي يف 

الطرق واملوا�س���ات  اأن هيئ���ة  الهيئ���ة 

تعم���ل دومًا وفق منظومة اأخاقية يف كل 

مبادراته���ا وم�س���اريعها اخلدمية واأدائها 

املوؤ�س�سي وت�س���تجيب بفعالية لتوجهات 

حكومتن���ا الر�س���يدة بتقدمي امل�س���اعدة 

والعون للفئات املعوزة دون النظر للعرق 

اأو العقيدة اأو اجلغرافيا مو�س���حة اأن دور 

الهيئة ظهر بج���اء خال جائحة كورونا 

حيث بلغ ع���دد الركاب الذين ا�س���تفادوا 

م���ن مبادراته���ا يف هذا الو�س���ع الطارئ 

مليون���ني و10 اآلف و350 راكب���ًا حي���ث 

قام متطوعوها بتوزيع 180 األف مل�س���ق 

اإر�سادي توعوي بالإجراءات الحرتازية يف 

جميع و�سائل املوا�سات العامة مب�ساركة 

22 من متطوعي الهيئة حيث و�س���ل عدد 

امل�ستفيدين اإىل اأكرث من مليوين م�ستخدم 

خال التنقل فيما مت توفري 10 اآلف كمامة 

لهيئة ال�س���حة بدبي وذلك بالتعاون مع 

�رسك���ة "ون رود �ض.ذ.م.م" لتوزيعها على 

خط الدف���اع الأول من الكوادر ال�س���حية 

والفنية الطبية تقديراً للدور البطويل الذي 

اأدوه بج�س���ارة خال مواجه���ة الفريو�ض 

كم���ا ا�س���تفاد 200 طال���ب وطالب���ة من 

حيث  التعليم املن���زيل"  "بيئ���ة  مبادرة 

دعمت الهيئة ذوي الدخل املحدود بتقدمي 

مكاتب ومقاعد ورفوف للكتب املدر�س���ية 

واأل���واح حائط للكتابة واأدوات ريا�س���ية 

ور�سم ومل�سقات تعليمية يف �سعي منها 

للحفاظ على احلالة النف�سية للطلبة عرب 

حماكاة واقع املنازل للبيئة املدر�سية اإىل 

جانب اإعادة تاأهيل 150 حا�سوبًا وقطعة 

اإلكرتونية �س���احلة لا�س���تخدام والتعلم 

عن ُبع���د حيث مت ت�س���ليمها ملوؤ�س�س���ة 

دبي للعطاء لتوزيعه���ا على طلبة الأ�ر 

املتعففة يف الدول الفقرية.

واأ�سافت ان الهيئة مل تتوقف عن موا�سلة 

م�س���وؤوليتها املجتمعية خال عام 2020 

حي���ث دعم���ت بن���اء ال�رح الإن�س���اين 

الكبريم�ست�س���فى الدكت���ور جمدي يعقوب 

مببلغ 6 مايني درهم �سمن فعاليات حفل 

���ّناع الأمل" يف �سهر فرباير املا�سي  " �سُ
وهو ال�رح الذي �سي�سهم يف عاج الآلف 

من مر�س���ى القلب جمانًا داخل جمهورية 

م����ر العربية وخارجها ، كما �س���اهمت 

يف الحتف���ال بالي���وم العامل���ي للعمال 

بتوزيعها 150 بطاقة ن���ول على العمال 

الذين وا�سلوا العمل يف م�ساريعها بهدف 

م�س���اعدتهم يف �راء احتياجاتهم خال 

�س���هر رم�س���ان الفائت تقديراً جلهودهم 

الكبرية خ�سو�سًا يف مرحلة "كوفيد -19 

" ف�سًا عن اإدخال الفرحة اإىل قلوب 500 
طفل من اليتامى واأبناء الأ�ر ذات الدخل 

الأ�س���حى  املحدود خال الحتفال بعيد 

عرب جه���ود خمل�س���ة قدمه���ا �ركاوؤنا 

الإماراتي  املتمثلون بهيئة الهال الأحمر 

و�رسكة "�شريكو" م�س���غل م�روعي مرتو 

وترام دب���ي واإعم���ار العقاري���ة و�ركة 

"طلبات" وحمل دار احلي للخياطة حيث 
مت توزي���ع بطاقات نول جماني���ة واأزياء 

وطنية وفوالة العيد.

وعن ح�س���اد با����ض اخلري خ���ال العام 

املن�رم اأ�س���ارت املحرزي اإىل اأن فعالية 

با����ض اخلري يف دورتها املا�س���ية لعبت 

دوراً موؤث���راً خال اأزم���ة كورونا يف دعم 

خط الدفاع الأول بالتعاون والتن�سيق مع 

�رسكة �ش���ريكو و�رسكة "طلبات" حيث مت 

توفري 13 األف���ًا و500 وجبة اإفطار خال 

�سهر رم�س���ان على عمال النظافة والأمن 

يف كل من م�ست�س���فى لطيفة وم�ست�س���فى 

را�س���د وموؤ�س�س���ة دبي خلدمات الإ�سعاف 

الذين كانوا يعملون بتفان و�س���مت و�سط 

اأجواء حمفوفة باملخاطر ال�سحية كما مت 

التعاون مع موؤ�س�سة تاك�سي دبي لتوزيع 

املري الرم�س���اين على 200 �سائق مركبة 

اأج���رة مم لديه���م عائات داخ���ل الدولة 

ف�سًا عن توزيع اللجنة الن�سائية بالهيئة 

املري الرم�ساين على �س���كل بطاقات نول 

معباأة مببالغ مالية على 210 �س���ائقات 

باملوؤ�س�س���ة مل�س���اعدتهن عل���ى ����راء 

احتياجاتهن وتخفيف الأعباء عن كاهلهن 

وتثمين���ًا لدورهن الفّع���ال خال جائحة 

كورونا اإىل جانب قيام موؤ�س�س���ة تاك�سي 

دب���ي بتوزي���ع 4 اآلف و800 وجبة اإفطار 

يومي على ال�سائقني القاطنني يف م�ساكن 

املحي�سنة والقوز وجبل علي.

اأن الهيئ���ة ت�س���عى  واأك���دت املح���رزي 

دائم���ًا اإىل لعب دور ب���ارز يف املبادرات 

والفعاليات التي تنظمها الدولة اأو اإمارة 

دب���ي حيث دعمت مبادرة حرم �س���احب 

ال�سمو ال�س���يخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حاكم دبي �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم 

بن جمعة اآل مكتوم رئي�سة جمل�ض اأمناء 

بنك الطعام واملتمثلة باإطاق "حملة 10 

مايني وجبة" حيث خ�س�ست الهيئة 30 

مركبة اأجرة لتو�سيل 20 األف مري رم�ساين 

اإىل الأفراد املحتاج���ني والأ�ر املتعففة 

وذلك بالتعاون مع هيئة الأعمال اخلريية 

ودعم �ركة الفطيم ف�س���ًا عن م�س���اركة 

الهيئة يف الحتفال بيوم زايد الإن�س���اين 

عرب توزي���ع 500 بطاقة ن���ول على كبار 

املواطن���ني يف اإم���ارة دب���ي منطقة حتا 

لتوفري متطلباتهم خال �س���هر رم�س���ان 

وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع 

وموؤ�س�سة تاك�سي دبي.

وقال���ت اإن هيئة الطرق واملوا�س���ات مل 

تكتِف بتقدمي الأعمال اخلريية والإن�سانية 

بل الثقافية واملعرفية اأي�سًا وذلك عرب دعم 

مهرج���ان طريان الإمارات ل���اآداب بتوفري 

حافات لنقل �سيوف ومرتادي املهرجان 

من كب���ار الك�ُّت���اب والأدب���اء من جميع 

اأنحاء العامل وكذلك الزوار حيث بلغ عدد 

امل�س���تفيدين خال هذه الفعالية 3 اآلف 

و500 م�سارك ف�سًا عن دعم تطبيق "اقراأ 

مع الهيئة" باإ�سافة 600 كتاب اإلكرتوين 

و�سوتي ومقال لتعزيز ثقافة القراءة لدى 

م�ستخدمي املوا�س���ات العامة من خال 

حتميلهم هذه املواد مب�سح الرمز املتوفر 

يف و�سائل النقل مو�سحة اأن الهيئة مدت 

يد امل�س���اعدة يف جمال الرتخي�ض حيث 

منحت 25 �سخ�س���ًا من اأبن���اء ال�ر ذات 

الدخل املح���دود رخ�ض قي���ادة جمانية 

وفق اتفاقية اأبرمته���ا مع معهد الإمارات 

لل�س���ياقة ودعم جمعية بيت اخلري التي 

ر�سحت الأ�سماء امُل�ستِحقة.

2.2 مليون م�شتفيد من مبادرات »طرق دبي« المجتمعية 
في 2020

�شرطة اأبوظبي : ا�شتراتيجيات مهمة 

لحماية االأ�شرة

م�شرحيون عرب يطالبون بتعميم تجربة »نا�شئة ال�شارقة« عربياً

�شركة حديد االإمارات وجامعة خليفة 

تعززان تعاونهما في مجاالت 

البحث والتطوير
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فورمد للتوريدات الطبية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1099745 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ اضافة تامر السيد محمد سيد عقل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ميد . إن لالستثامرات ذ.م.م

  Med- In investments L.L.C 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامر مامون عيل املرصي  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ميد . إن لالستثامرات ذ.م.م

Med- In Investments L.L.C 

الواحد  الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/    قانوين  شكل  تعديل 

ذ.م.م   

فورمد   FOURMED MEDICAL SUPPLIES LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   

 FOURMED MEDICAL SUPPLIES SOLE اىل  ذ.م.م  الطبية  للتوريدات 

PROPRIETORSHIP LLC فورمد للتوريدات الطبية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة نايس اديا العامل البالسرت

إلينا  :  CN -  2355911 قد تقدموا    رخصة رقم 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  نبع 
الحياة لتموين املواد الغذائية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1037386  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
التجاري   باالسم   CN  -  2696019 رقم    الرخصــة 
طلب  بإلغاء  والتكييف  التربيد  اجهزة  لصيانة  ماك 
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 -  2696019 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3834692 : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   ارونان للعطور ذ.م.م 

الخزنة  رشكة  املالك،  وحدة،   1631 مكتب   16 الطابق  الرشكة:  عنوان 
للتأمني، C126 جزيرة ابوظبي،شارع النجدة. 

   CN-2134448 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات    لتدقيق  السادة/  مكتب محمد عبداملنعم ماهر  2 - تعيني 
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  11-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض 
    : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

  2105000175
 تاريخ التعديل:   2021-1-12 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

والشبابيك  لألبواب  وندوز  سيتي  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  1188977 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة شيخه بطي سيف السبويس 3% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ميثاء سيف سعيد ريد السبويس 2%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مروه صالح خليفه راشد املهريي 1%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خليفة صالح خليفة راشد املهريي 3%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عذاري صالح خليفة راشد املهريي 1%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سيف صالح خليفة راشد املهريي 3%  

  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة مريم صالح خليفة راشد املهريي 1%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة بطي صالح خليفة راشد املهريي 3% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح خليفة راشد املهريي

 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/  تسجيالت صوت 
العود ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1125833 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ابراهيم غالمعباس عزيز بور 

49%
عبدالله  عيل  غلوم  يونس  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الخوري 51% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم غالمعباس عزيز بور  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل كرم محمد الخوري   
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  تييك 
تاكا للمعدات الرياضية

إلينا  :  CN -  2908437 قد تقدموا    رخصة رقم 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  روضة ومدرسة العني االمريكية 
رخصة رقم :  CN -  1005396 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ اضافة بالل صبحي طياره 
ذ.م.م  الخاصة  الدولية  املــدار  مدرسة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 MADAAR INTERNATONAL SCHOOLG LLC
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل حربوت سيف سهيل املزروعي 

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 AL AIN AMERICAN PRIVATE SCHOOL /تعديل اسم تجاري من 
 AL AIN AMERICAN PRIVATE اىل  االمريكية  العني  ومدرسة  روضة 
العني  ومدرسة  روضة   SCHOOLG SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االمريكية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   سريف اند تريف للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: مكتب 2 مبنى، عيد الغبيش دحروى العامري، M رشق 

3 - 18 الدور C7 ابوظبي، شارع الجوازات 

  CN-1280626 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  شارتفورد لتدقيق الحسابات  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ   11-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2056011945    

 تاريخ التعديل:   2021-1-11 

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/  يلو داك هايرب ماركت ذ.م.م 

رخصة رقم :CN -   1189489 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ نبيل عقيل عبدالله محمد املرزوقي من رشيك اىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ نبيل عقيل عبدالله محمد املرزوقي  من %51 اىل 100%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف كامل فرج الله عسكري 

تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000

الواحد  الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  قانوين  شكل  تعديل   

ذ.م.م   

يلو   YELLOW DUCK HYPERMARKET LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   

 YELLOW DUCK HYPERMARKET SOLE اىل  ذ.م.م  ماركت  هايرب  داك 

PROPRIETORSHIP LLC يلو داك هايرب ماركت رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  بينك 
ويش للعباية

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2668329  : رقم  رخصة    
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  القبة 
الفضية للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN -  2706056   : رقم  رخصة    
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ معروف الذوق لقطع الغيار السيارات 
ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  3012125 قد تقدموا إلينا بطلب:
 MAAROF AL THAWQ AUTO  SPARE PARTS /تجاري من اسم  تعديل    
 MAAROF AL THAWQ اىل  ذ.م.م  السيارات  الغيار  لقطع  الذوق  معروف   LLC

AUTO SERVICES LLC معروف الذوق لخدمات السيارات ذ.م.م
تعديل نشاط/ اضافة بيع منتجات التشحيم والتربيد للمركبات بالتجزئة 4730002 

تعديل نشاط/ اضافة سمكرة املركبات 4520001 
تعديل نشاط/ اضافة اصالح ميكانيك املركبات 4520003

تعديل نشاط/ اضافة دهان ورش املركبات 4520002
تعديل نشاط/ اضافة تنظيف وتلميع السيارات 4520017 

تعديل نشاط/ اضافة تجارة زينة واكسسوارات السيارات 4530010
تعديل نشاط/ اضافة اصالح مكيفات هواء السيارات 4520021

تعديل نشاط/ اضافة تجارة قطع الغيار املستعملة للسيارات 4530003
تعديل نشاط/ اضافة اصالح كهرباء السيارات 4520005 

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:   بيوترييفك لتجارة مستحرضات التجميل ذ.م.م 

عنوان الرشكة: وسط املدينة ، حي املربعة 8 الثامن ، مبنى السيد محمد 
مبارك سعيد محمد 

  CN-2698279 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  اوكس برج لتدقيق الحسابات واالستشارات الرضيبية  
قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-12-26 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

     2158000060 :
 تاريخ التعديل:   2021-1-12

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/ رمال املدينة 
للخرضوات والفواكه  

رخصة رقم : CN -  1186898 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالله  محمد  عتيق  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

موىس البلويش 100%
سعيد  عثامن  فاطمة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

بامجبور
 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ االسكا الصالح 
االجهزة الكهربائية 

رخصة رقم :CN -   1193763 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة صالح عوض سعيد محمد 

الحرضمي 100%
تنازل وبيع/ حذف عمر صالح عوض سعيد  الرشكاء  تعديل 

الحرضمي
 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.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
االصدقاء لجلب االيدي العاملة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1209429   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
باترين يونيفورم  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1932610   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   سبيس تون للرتفيه ذ.م.م 

عيل  سامل  عيل  نارص   ، مبنى   ، العني  صناعية   ، العني  الرشكة:  عنوان 

الشاميس / واخرون 

   CN-1709995 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

قانوين للرشكة بتاريخ  11-1-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2156000586

 تاريخ التعديل:   2021-1-12 

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.



الأربعاء 13 يناير  2021-العـدد 14642

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

الفانوس  كراج  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

لتصليح السيارات 

رخصة رقم :  CN - 1110238 قد تقدموا إلينا بطلب:

العامري  رميدان  شعفان  مبارك  لطيفة  اضافة  الرشكاء/  تعديل 

٪100

تعديل الرشكاء/ حذف سانتوش بنيكر رسيدار بنيكر

تعديل الكفيل/  حذف هادف عتيق مطر السويدي

 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.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة :  مطعم ومقهى عجيب سناكس   ش. ذ.م.م
العنوان :   محل رقم 1 ملك عيل خلفان احمد سعيد املنصوري، بر ديب، جمريا 3   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1223443   رقم الرخصة 789651       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   5-1-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-1-5 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  بن  الشيخ هزاع  -1 2903 ملك سمو 
وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  04- مصطحباً  فاكس: 2955598   -04  2955582

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   شهرزاد لاللكرتونيات  ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 401 ملك محمد عبدالله اسامعيل ال عيل، املرر

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1092555  رقم الرخصة   667806       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :6-1-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-1-6 

مكتب  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
، هاتــف  -بورسعيد  - ديره  الشباب  رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   قارديني للسياحة ش. ذ.م.م

العنوان : مكتب رقم 103 ملك محمد عبيد بوشقر الفاليس، ديرة، القرهود

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري 1190976   رقم الرخصة   742530       

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 

بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، 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 مكتب رقم 

50 - 201 ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م بر ديب، الخليج التجاري هاتف:   فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   حضانة دوفكوت 
العنوان :   فيال ملك عامد جمعه حسني عيل اهيل، بر ديب، الصفا الثانية  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1118528   رقم الرخصة   674269    

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  8-12-2020   تاريخ تصديق القرار:   2020-12-8

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  بن  الشيخ هزاع  -1 2903 ملك سمو 
وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  04- مصطحباً  فاكس: 2955598   -04  2955582

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   هابكو لالدارة التسويقية   ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 12 ملك بردية عبدالرحيم محمد عقيل ، ديرة، نايف

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1168261  رقم الرخصة 605943        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  5-1-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-1-5

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
هاتــــف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914»
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اىل املدعى عليه:  ابراهيم احمد قاسم 
مكاين  رقم  املوهيات  دوار  الزهراء   ، عجامن  امارة   : االقامة  محل  مجهول 

4849708358 هاتف رقم 0508921215 
انت مكلف بالحضور بجلسة 20-1-2021 امام مكتب ادارة الدعوى محكمة 
الدعوى(  ) 1 مكتب مدير  - مكتب رقم  املدنية   االبتدائية  املحكمة  عجامن 
شخصياً او بواسطة وكيل معتمد وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقاً بها 
كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بوصفك مدعى عليه.

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / مطعم ومقهى عجيب سناكس ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   5-1-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-1-5 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 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 / شهرزاد لاللكرتونيات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-1-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-1-6 

 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: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:  مكتب رقم 50 - 201 ملك بلو باي مركز االعامل ذ.م.م بر ديب، الخليج التجاري 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

وبتعيني  للسياحة ش.ذ.م.م   قارديني   / بتصفية رشكة  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

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   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  دوفكوت   /   حضانة  لتصفية رشكة  لديها 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  8-12-2020   تاريخ تصديق القرار:   2020-12-8

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م  التسويقية  لالدارة  هابكو   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  5-1-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-1-5

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 اعالن مدعى عليه بالنرش
لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة عجامن االبتدائية املدنية االتحادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020  /  0003209 مدين - جزيئ

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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14�إعالنات

اإعـــــــــالن �صطب قيد 

للسينام،  البحرين  / رشكة رشكة  الســـادة  بأن  االقتصاد   وزارة  تعلن   

فرع  قيد  بطلب شطب  تقدمت  قد   ، البحرين  الجنسية  متثيل  مكتب 

 -  04 رقم  مكتب  ديب،  بر  خليفة  برج  العنوان:   ديب  إمارة  يف  الرشكة 

1702 ملك سليم مراد رياض الدين، ص.ب: 27363  واملقيدة تحت رقم 

«5181» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

 وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف شأن الرشكات 

شأن  يف  2010م  لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 

املؤسسة  املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجــراءات  دليل  اعتامد 

بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق يف االعرتاض ان يتقدموا باعرتاضهم 

العنوان  عىل  النرش  تاريخ  من  شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  ــوزارة  ال إىل 

التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد 

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الهاشمي  عبدالرحيم  احمد  السيد  يعقوب  األول:  :الطرف  من 
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   محمد عيل خميس الكعبي         
الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )يعقوب السيد للتجارة ( رخصة صادرة من دائرة 
واملسجلة   )   62631  ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن
بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

بـ مدينة ديب  والكائنة   )  93624: ، )رخصة رقم  فنترشز منطقة حرة-ذ.م.م  بوكالفا  رشكة/ 

لالنرتنت. ص.ب 73030 ، ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة  ، واملرخصة لدى سلطة ديب 

بواسطة  إتخاذه  تم  والذي  للكافة  قرارها  إعالن  يف  املذكورة  الرشكة  ترغب هذه  للتطوير، 

مجلس اإلدارة يف إجتامعه الذي عقد بتاريخ January-2021-11 بشأن إغالق وحل الرشكة.

وفقاً لذلك ، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه 

الربيد املسجل  تاريخ هذا اإلعالن عن طريق  تقديم هذه املطالبات خالل 45 يوماً من 

أو اإلتصال بـ :

السيّد/ طارق البلبل

إسم الرشكة: بوكالفا فنترشز منطقة حرة-ذ.م.م

ص.ب : 73030

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 9871 607 52 971+

tarek@booklava.com :الربيد اإللكرتوين

 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  45 يوماً. 
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�ضة

�إ�شعار ت�ضفية

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/
قمصية للملكية الفكرية

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 153068

ــم: بــيــكــر يـــوزي  ـــ ـــ ــاس  ب
ـــاســـارميـــالره ســـانـــاي ىف  ت

تيجاريت أنونيم شريكيتي
وعنوانه: مانيسا او اس يب اي يف. كيسيم، كيشيليكوي او 
اس يب ماهالييس، احميت نزيف زورلو بولفاري، نو: 22، 

يونسامري، مانيسا - تركيا
واملسجلة تحت رقم : )153068(  بتاريخ: 2012/07/25

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 
اعتباراً من تاريخ انتهاء الحامية يف : 2021/02/13 وحتى 

تاريخ : 2031/02/13

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/
قمصية للملكية الفكرية

التجارية  للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  طلب   بنرش 
التالية:

 املودعة بالرقم : 153028
ميلز،  جيه-اويل  باســم: 

انك.
وعنوانه: 8-1، اكايش - شو، تشو - كو، طوكيو،

 104-0044، اليابان
واملسجلة تحت رقم : )163985(  بتاريخ: 2012/02/07

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى 
 2021/02/10  : يف  الحامية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً 

وحتى تاريخ : 2031/02/10

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
19  نوفمرب  2020 بتاريخ:     339737 املودعة تحت رقم:  

تاريخ إيداع األولوية   
رشكة أبوظبي للموانئ  باســم:  

)ش .م .ع(
أبوظبي،   ،54477 ب:  ص   وعنوانه: 

االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

اإللكرتونية  التجارة  منصات  استضافة  الحاسوب؛  برمجيات  وتطوير  تصميم   
واألسواق  اإللكرتونية  التجارة  ملنصات  الربمجيات  برمجة  الرقمية؛  واألسواق 
عىل  املنصات  استضافة  كخدمة؛  املنصة  الحاسوب؛  منصات  تطوير  الرقمية؛ 
منصات  استضافة  اإللكرتونية؛  للتجارة  اإلنرتنت  عىل  منصة  إنشاء  اإلنرتنت؛ 

التواصل ضمن سوق رقمي.
42  الواقـعة بالفئة:  

 وصف العالمة:  كتبت كلمة   MARKKIT  بأحرف التينية
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية 
يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن.
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 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

البيع  يف  يرغب  الجنسية  بنغالدييش  انور،  محمد  سهيل  محمد  السيد/  بأن  للجميع  معلوماً  ليكن 

والتنازل عن كامل حصته البالغة %10 وذلك اىل السيد/ محمد ناصري الدين شمس العالم، بنغالدييش 

الجنسية، يف الرخصة القاعة لصيانة السيارات تأسست بإمارة الشارقة مبوجب رخصة رقم 747794 

الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.

تم تغيري الشكل القانوين من رشاكة اعامل مهنية بوكيل خدمات اىل مؤسسة فردية بوكيل خدمات.

وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب العدل.

فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه بعد أسبوعني 

من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض عىل ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور 

التباع االجراءات القانونية
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وزارة العدل

�ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدولي

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات

  الكاتب العدل 

�شناعية 5 / �ل�شارقة

 املرجع :  34 - 2021  
إعـــــــــــالن  بالنرش

اسم املنشأة األهلية، نادي البورش منشأ غري ربحية، املرخصة لدى هيئة تنمية 

املجتمع ديب، مبوجب القانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تنظيم املنشآت األهلية 

يف امارة ديب، واملقيدة تحت الرقم 82 حيث ترغب املنشأة األهلية املذكورة يف 

إعالن قرارها للكافة بشأن إيقاف جميع أنشطتها يف إمارة ديب، واغالق املنشأة 

األهلية وحلها.

لالعرتاض عىل إعالن املنشأة األهلية او وجود مطالبات تجاهها الرجاء االتصال : 

هاتف : 0506455004 

f1@eim.ae :الربيد االلكرتوين

االعرتاض خالل خمسة أيام من تاريخ االعالن
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 نادي بورشه االمارات العربية املتحدة
ص.ب: 73751 ديب إ.ع.م

info@proscheclubuae.com : الربيد االلكرتوين

توقيع المدير

فقد السيد / خالد جمعه محمد املرر ) إمارايت 
مرصف  من  صــادرة  اسهم  شهادة   ) الجنسية 
أبوظبي اإلسالمي رقم الشهادة 1090089  عدد 
االسهم 150 سهام   الرجاء ممن يجدها تسليمها 

إىل املرصف  مشكورا.
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فقدان �ضهادة اأ�ضهم

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�س 024488201
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14642 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 13 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

»Hô©dG è«∏îdG ôHƒ°S ¢SCÉc

 ôjÉæj 22 Ωƒj

IóMƒdG- »ÑXƒHCG 

 á«JGQÉeE’G ÚaÎëŸG á£HGôd á«æØdG áæé∏dG äQôb

 »àdG »Hô©dG è«∏ÿG ôHƒ°S ¢SCÉc IGQÉÑe áeÉbEG

 áæeÉãdG ‘ »∏gC’G ÜÉÑ°Th ábQÉ°ûdG ÚH ™ªŒ

 ∫BG  OÉà°SEÉH  …QÉ÷G  ôjÉæj  22  á©ª÷G  AÉ°ùe

.öüædG …OÉæH Ωƒàµe

 Iõ«‡ ójó÷G º°Sƒª∏d ¤hC’G ádƒ£ÑdG ¿ƒµà°Sh

 äÓª◊G  å«M  øe  ,A»°T  πc  ‘  áØ∏àflh

 ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  É¡Ñë°üà°S  »àdG  á«éjhÎdG

 äÉ«£¨àdG øY Ó°†a á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN É¡æY

 πÑb ádƒ£Ñ∏d É¡Áó≤J ºà«°S »àdG á«FÉæãà°S’G

.É¡bÓ£fG øe ‘Éc âbh

 ôHƒ°S  ¢SCÉc  ádƒ£H  øe  13 áî°ùædG  ó¡°ûà°Sh

 ,É¡d  GQÉ©°T  "ôHƒ°S  ÉfÉà°T"  »Hô©dG  è«∏ÿG

 πªLCG" IQOÉÑe ™e kÉ«°TÉ“ IQOÉÑŸG ∂∏J »JCÉJh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG  "⁄É©dG ‘ AÉà°T

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

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

 áMÉ«°ùdG  á«é«JGÎ°SG  äGQOÉÑe  øª°V  ,ˆG

 ádhód  IóMƒŸG  á«MÉ«°ùdG  ájƒ¡dGh  á«∏NGódG

 áMÉ«°ù∏d  IóMƒe  á∏ªM  ∫hCG  »gh  äGQÉeE’G

.äGQÉeE’G ádhO iƒà°ùe ≈∏Y á«∏NGódG

 ÉæeÉ°†J  "ôHƒ°S ÉfÉà°T" á£HGôdG  IQOÉÑe ó©Jh

 ±ó¡à°ùJ »àdGh áMÉ«°ù∏d É©«é°ûJh á∏ª◊G ™e

 ÚæWGƒe øe ,»JGQÉeE’G ™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl

 ‘ á«∏NGódG áMÉ«°ùdG ™«é°ûàd ,QGhRh Úª«≤eh

 ,IóMGh  á¡Lƒc  ,πµc  ádhódG  äGQÉeEGh  ≥WÉæe

 πc äÉª°Sh ¢üFÉ°üN ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ™e

 á«©«Ñ£dG OÓÑdG äGhôK ±É°ûàcG IOÉYEGh ,IQÉeEG

 IOó©àŸG Üò÷G øcÉeCGh ,á«îjQÉàdGh á«aGô¨÷Gh

.ádhódG äGQÉeEG OGóàeG ≈∏Y

 ΩÉjC’G  ∫ÓN  á£HGôdG  ≥∏£J  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 á«éjhÎdG  äÓª◊G  øe  GOóY  á∏Ñ≤ŸG  á∏«∏≤dG

 ™bGƒe ‘ ¢SCÉµ∏d ádƒL øª°†àJ ôHƒ°ùdG ¢SCÉµd

.ádhódG ‘ á«MÉ«°S

 ÜÉÑ°Th  ábQÉ°ûdG  »≤jôa  ÚH  á¡LGƒŸG  ó©Jh

 »g  »Hô©dG  è«∏ÿG  ôHƒ°S  ¢SCÉc  ‘  »∏gC’G

 ádƒ£ÑdG ‘ ¿É≤jôØdG É¡«a »≤à∏j »àdG á«fÉãdG

 º°ùàHGh  á«°VÉŸG  áî°ùædG  ‘  É«≤àdG  å«M

 äÓcôH ¢SCÉµdÉH êƒJh …hÉböûdG ∂∏ª∏d ß◊G

.í«LÎdG

 ójó÷G  ¬HƒK  ‘  Ωƒàµe  ∫BG  OÉà°SG  ¿CG  ôcòj

 ≥Ñ°S Éª«a 2019 áî°ùf ‘ ¢SCÉµdG ±É°†à°SG

 »àî°ùf ‘ ójóéàdG πÑb IGQÉÑŸG áaÉ°†à°SG ¬d

 »àdG  á©HGôdG  IôŸG  »gh  ,2010h  2008

.¢SCÉµ∏d "¥QRC’G RhÒØdG" É¡«a ∞«°†à°ùj

 ∂dÉeõdG  ÖY’ ,hõjR  ó«°S  óªMCG  QÉKCG

 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  ∫ó÷G

 ,á«°VÉŸG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN »YÉªàL’G

 ±GÎMÓd π«MôdG  ‘ ¬àÑZQ ÖÑ°ùH

 .»é«∏ÿG

 ó©H  â©dófG  ób  áeRCG  âfÉch

 »àdGh  ÖYÓdG  ódGh  äÉëjöüJ

 IQGOEÉH áØ∏µŸG áæé∏dG É¡dÓN ºLÉg

 …OÉæd ¬∏«MQ É¡°†aQ ÖÑ°ùH ,∂dÉeõdG

 …òdG  âbƒdG  ‘  »JGQÉeE’G  Ú©dG

 π«MQ  ≈∏Y  É¡à≤aGƒe  ¬«a  âæ∏YCG

 .≥jôØdG ºLÉ¡e óªfi ≈Ø£°üe

 QOÉf  ¿ÓYEÉH  áeRC’G  ájGóH  äAÉL

 É k°VôY ¬cÓàeG ÚÑYÓdG π«ch »bƒ°T

 óªMCG º°†d »JGQÉeE’G Ú©dG …OÉf øe

 ¿ƒ«∏ŸG ∞°üfh Êƒ«∏e áª«≤H hõjR

 ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa ∫ÓN hQƒj

 .ájQÉ÷G

 áæé∏d  ¬°VôY  »bƒ°T  QOÉf  Ωób

 ,∂dÉeõdG  IQGOEÉH  áØ∏µŸG  á«KÓãdG

 ‘  É¡àÑZôd  ÉgQhóH  ¬à°†aQ  »àdGh

 á«æØdG  áLÉë∏d  ÖYÓdG  QGôªà°SG

 .√Oƒ¡÷

 AGôZE’ »JGQÉeE’G Ú©dG ƒdhDƒ°ùe ≈©°S

 …OÉŸG  πHÉ≤ŸG  ™aôH  ∂dÉeõdG  IQGOEG

 QGó°UEG  ¿CG  ’EG  ,hQƒj  ÚjÓe  áKÓãd

 ¬dÓN ócDƒj  ÉfÉ«H  ¢†«HC’G  ¢ù∏éŸG

 ÚÑYÓd  ¢VhôY  …CG  á°ûbÉæe  ¢†aQ

.äÉ°VhÉØŸG ∫ÉªàcG ¿hO ∫ÉM

 ÈY  á°†eÉZ  ádÉ°SQ  hõjR  å©H

 »°SGôc" IQÉÑY áHÉàµH  "ΩGôéà°ùfEG"

 Égöùa  »àdGh  ,"»°SGôc  ≈∏Y IóYÉb

 ¢†«HC’G  ¢ù∏éŸG  ¿ÓYEÉH  ¢†©ÑdG

 óªfi ≈Ø£°üe π«MQ ≈∏Y ¬à≤aGƒe

 .»°ùfôØdG ¿É«àjEG âfÉ°ùd

 ÖYÓdG  øe  ÚHô≤ŸG  ¢†©H  ∞°ûch

 πgÉŒ øe  ¬FÉ«à°SG  âbƒdG  ∂dP  ‘

 π«MôdG  ‘ ¬àÑZQ ¢†«HC’G  ¢ù∏éŸG

 …òdG  ÒÑµdG  …OÉŸG  πHÉ≤ŸG  ºZQ

 .»JGQÉeE’G Ú©dG √ó°UQ

 äÉëjöüJ  ‘  hõjR  ódGh  êôN

 IQGOEG  ¢ù∏› É¡dÓN ºLÉg á«eÓYEG

 ÖYÓdG áÑZQ ¬∏gÉŒ ÖÑ°ùH ∂dÉeõdG

 ºZQ …QÉ÷G ô¡°ûdG ∫ÓN π«MôdG ‘

 .óªfi ≈Ø£°üe π«MQ ≈∏Y ¬à≤aGƒe

 :¬JÉëjöüJ  ‘  ÖYÓdG  ódGh  ócCGh

 Iôµa ¥ÓZEÉH ∂dÉeõdG QGôb ÉæeÎMG"
 ¿CG  ’EG  ,AÉà°ûdG  ‘  ÖY’  …CG  π«MQ

 π«MQ ≈∏Y ¬à≤aGƒe ¿ÓYEGh ¬©LGôJ

 ."∫OÉY ÒZ óªfi ≈Ø£°üe

 äÉëjöüJ  ≈∏Y  hõjR  óªMCG  ≥∏Y

 »JGQÉeE’G  Ú©dG  …OÉf  øe  ¢VƒØŸG

 ,√ódGh  äÉëjöüJ  ∂dòch  ¬ª°†d

 πµd ¬eGÎMGh √ôjó≤J ≈∏Y ó«cCÉàdÉH

 ¿É«µd  ¬ÑM  GócDƒe  ,¬æY  çó–  øe

 .∂dÉeõdG

 ÈY ¬àdÉ°SQ ‘ ∂dÉeõdG ìÉæL Oó°Th

 ôNBG ≈àM ¬°UÓNEG ≈∏Y "ΩGôéà°ùfEG"
 ¢ù∏éŸ QGô≤dG ÉcQÉJ ,…OÉædÉH ¬d Ωƒj

 ô¡°ûdG  øe  ≈≤ÑJ  Éª«a  ¬jOÉf  IQGOEG

 .…QÉ÷G

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG …OÉf ≈©°S

 ∫ÓN ø°ùfi ìÓ°U »∏gC’G ºLÉ¡e äÉeóN

.á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G

 ¿ƒdhÉ≤ŸG  …OÉæH  ™∏£e  Qó°üe  øe  Éæª∏Yh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W ¢SÉëædG OÉªY ¿CG Üô©dG

 øe ,Ωƒé¡dG º«Yóàd ø°ùfi ìÓ°U äÉeóN

.…QhódÉH ≥jôØdG õcôe Ú°ù– πLCG

 QGôb ≈∏Y AÉæH ,¿ƒdhÉ≤ŸG Ö∏W »∏gC’G ¢†aQh

 ⁄ …òdG ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H »æØdG ôjóŸG øe

 ,â«bƒàdG Gòg ‘ ø°ùfi ìÓ°U π«MQ ójDƒj

 ¿ÉjQ óªMCG IQÉYEG ≈∏Y á≤aGƒŸG ó©H á°UÉN

.GôJÉHƒ«∏c Éµ«eGÒ°S …OÉæd

 …QhódG  ‘  17  õcôŸG  ¿ƒdhÉ≤ŸG  πàëjh

.äÉjQÉÑe 4 ¢VƒN ó©H ,•É≤f 3 ó«°UôH

∂dÉeõdÉH hõjR áeRCG ôéØj ∞bGƒªdG ∫óÑJ ¿ƒdhÉ≤ªdG Ö∏W ¢†aôj »∏gC’G

z»KÓãdG{ á«°†b »a âÑdG Ωó©d zÖ°VÉZ{ ïjôªdG ÜQóe

hô«H ºéfh …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG ø«H áeó≤àe äÉ°VhÉØeáeƒ°ùdG ó≤Y ójóéJ πLDƒj ÅLÉØe ±ÓN

á«îjQÉJ IQÉjR »a ÉØ«ØdG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ¥Gô©dG

  äGQÉeE’G á°VÉjôd áë°VGh á«é«JGôà°SG ™°VƒH áÄ«¡dG ÖdÉWCG :…hÉbô≤dG π«YÉª°SEG

 √É°VQ ,ïjôŸG ÜQóe õ«eƒL ¬jójO ióHCG

 RƒØdGh ihôe »∏gC’G ΩÉeCG ¬≤jôa AGOCG øY

 á∏MôŸÉH  ÚæKE’G  ∫hC’G  ¢ùeCG  (0-1)

 ,ÊGOƒ°ùdG  …QhódG  ádƒ£H  øe  áãdÉãdG

 …òdG  QGô≤dG  ¿CÉ°ûH  ¬Ñ°†Z  ióHCG  ¬æµd

 øe  ¿ƒfÉ©j  ÚÑY’  3  ¿CÉ°ûH  Qó°U

 ,∫Ó¡dG  ÚH  á≤∏©e  ájóbÉ©J  á∏µ°ûe

.ïjôŸGh

 ó©H ihôe IGQÉÑe Éæ°†N" :õ«eƒL ∫Ébh

 äÉYƒª› á∏MôŸ Éæ∏gCÉJ øe ΩÉjCG 4

 ,áÑ©°U  âfÉc  Gò¡dh  ,∫É£HC’G  …QhO

 ∂dP ™eh ,Éfõa ÉæfCG ƒg º¡ŸG ôeC’G øµd

 Éæ©°VG  ÉæfC’  ;kÓ«∏b  ¿ƒ£Ñfi  øëæa

 ‘ Éæ°ùØfCG  Éæ∏NOCG  Éªc  ,AGõL  »à∏cQ

."áÑ©°üdG ´É°VhC’G

 ¿CÉ°ûH  ójó°ûdG  ¬Ñ°†Z  ÜQóŸG  ióHCGh

 …OÉædG ±ÉæÄà°SG ,±ÉæÄà°S’G áæ÷ ¢†aQ

 ,ÖéY  ¿É°†eQ  ÚÑYÓdÉH  ≥∏©àŸG

."¢ù«ªN â«îHh ,ó«°TôdG óªfih

 ÚÑYÓdG  ¿C’  Ö°VÉZ  ÉfCG"  í°VhCGh

 ,∫É£HC’G  …QhóH  º¡LÉàMCG  áKÓãdG

 ,¿GOƒ°ùdG  Öîàæe  ∂dòc  º¡LÉàëjh

 Qó°üeh  ,ÉæaGógCG  º¡H  ≥≤ëf  »ch

 ÚÑYÓdG ∫ƒM QGô≤dG ¿CG É k°†jCG »Ñ°†Z

 áë∏°üe øeh ,ôNB’ ´ƒÑ°SCG øe ôNCÉàj

 A’Dƒ¡d  Gƒëª°ùj  ¿CG  á«fGOƒ°ùdG  IôµdG

 áæ÷ âfÉc ."Ωó≤dG Iôc Ö©∏H ÚÑYÓdG

 ,ÊGOƒ°ùdG  IôµdG  OÉ–ÉH  äÉaÉæÄà°S’G

 …OÉf  ±ÉæÄà°SG  ,ÚæKE’G  Ωƒ«dG  â∏Ñb

 ,ïjôŸG ±ÉæÄà°SG â°†aQ Éªæ«H ,∫Ó¡dG

 øjòdG  áKÓãdG  ÚÑYÓdG  á«°†b  ‘

 ,…QÉ÷G º°SƒŸG ™∏£e ,ÚjOÉæ∏d Gƒ©bh

 ÚÑYÓdG  ´É°VhCG  áæ÷  QGôb  ∞dÉîàd

 á≤aGƒŸÉH  ÉªµM  É≤HÉ°S  äQó°UCG  »àdG

.ïjôª∏d Ö©∏dG ‘ ÚÑYÓdG áÑZQ ≈∏Y

 ∫É≤àfÓd Oƒ≤Y ≈∏Y ™bh ,»KÓãdG ¿Éch

.ïjôª∏d Gƒ©bh ºK ,∫Ó¡dG …OÉæd

 ≈∏Y  ¿ƒµ«°S   äGQGô≤dG  ÖLƒÃh

 áªµëŸ Aƒé∏dG ïjôŸGh ∫Ó¡dG »jOÉf

 ,Göùjƒ°S ‘ "¢SÉc" á«dhódG º«µëàdG

 IôµdG  OÉ–G  ¢ù∏éŸ ∞∏ŸG  ádÉMEG  hCG

.¬«a ô¶æ∏d ÊGOƒ°ùdG

 ∫Ó¡dG …OÉf ∫ƒNO øY ‘hÒH ôjô≤J ∞°ûc

 º‚  ™e  áeó≤àe  äÉ°VhÉØe  ‘  …Oƒ©°ùdG

 ¬ª°†d hÒH Öîàæe ‘ øjRQÉÑdG  øe ójóL

.ájQÉ÷G ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G ∫ÓN

 ‘  ájƒà°ûdG  ä’É≤àf’G  IÎa  â≤∏£fGh

 /ôjÉæj  11  ÚæKE’G   ∫hC’G  ¢ùeCG  ájOƒ©°ùdG

 /ôjGÈa 7 ≈àM ôªà°ùJh ,…QÉ÷G ÊÉãdG ¿ƒfÉc

.πÑ≤ŸG •ÉÑ°T

 ,á«ahÒÑdG "ƒ«°TÒeƒc ∫EG" áØ«ë°U Ö°ùëHh

 ¿É«à°ùjôc ‘hÒÑdG º°V øe ÜÎbG ∫Ó¡dG ¿EÉa

.»cÎdG QƒÑ°S á«£∏e »æ«j …OÉf ÖY’ ÉØjƒc

 ÜQóeh ÖYÓdG ÚH á«dÉ◊G áeRC’G" ¿EG âdÉbh

 ,»HÉéjEG πµ°ûH GÒNCG »¡àæJ ÉÃQ »cÎdG ¬jOÉf

 ÉØjƒc π≤àæ«°S á«cÎdG áaÉë°ü∏d É≤ah ¬fC’

 ÖîàæŸG ‘ ¬∏«eR ÖfÉL ¤EG ¿ƒµ«d ∫Ó¡∏d

."ƒ∏jQÉc ¬jQófCG

 πª°ûj  ÉØjƒµd  ∫Ó¡dG  ¢VôY ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 Êƒ«∏e  ¬àª«b  ÖJGQ  ™e  ,ÚeÉY  ¬Jóe  Gó≤Y

.º°SƒŸG ‘ Q’hO

 ƒfÉµ«dÉa ƒjGQ :ájófCG "ÉeÉY 32" ÉØjƒc πqãeh

 π≤àfG  Éªæ«H ,»µ«°ùµŸG Écƒ°ûJÉHh ÊÉÑ°SE’G

 π«Ñ°S ≈∏Y á«£∏e ¤EG »∏jRGÈdG ¢SƒàfÉ°S øe

 /ƒ«fƒj ≈àM …QÉ÷G º°SƒŸG ™∏£e ,IQÉYE’G

.πÑ≤ŸG ¿GôjõM

 á«bGô©dG  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  â¡Lh

 Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«Fôd  IƒYódG

 27 ‘ ¥Gô©dG IQÉjõd ƒæ«àfÉØfEG ÊÉ«L (ÉØ«a)

.…QÉ÷G ô¡°ûdG øe

 ¿CG á°UÉN äÉëjöüJ ‘ ™∏£e Qó°üe ∫Ébh

.ÉØ«ØdG ¢ù«FQ øe á«dhCG á≤aGƒe âª∏°ùJ IQGRƒdG

 É›ÉfôH â©°Vh IQGRƒdG ¿CG Qó°üŸG í°VhCGh

 √Qƒ°†M ¬eó≤àj ƒæ«àfÉØfEG ∫ÉÑ≤à°S’ ÓeÉµàe

 »àdG á«dhódG ájOƒdG âjƒµdGh ¥Gô©dG IGQÉÑe

 áæjóe ‘ á∏îædG  ´òL OÉà°S É¡Ø«°†à°ù«°S

.IöüÑdG

 »àdG  á«°VÉjôdG  äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  ™∏£«°S  Éªc

.GôNDƒe ¥Gô©dG É¡∏ªcCG

 ƒg è«∏ÿG ¢SCÉc OÉ–G óah ¿CG Qó°üŸG ÚHh

 ¿ƒfÉc  /ôjÉæj  24  ‘  ¥Gô©dG  Qhõ«°S  ôNB’G

 á«°ù«FôdG ÖYÓŸG ≈∏Y ´ÓWÓd …QÉ÷G ÊÉãdG

 ‘ IQô≤ŸG 25 »é«∏N áaÉ°†à°S’ áë°TôŸG

 ö†ë«°S »é«∏ÿG óaƒdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh .IöüÑdG

 øe 27 Ωƒj Qô≤ŸG âjƒµdGh ¥Gô©dG ájOh É°†jCG

.…QÉ÷G ô¡°ûdG

 ∫ÉLQO ¿ÉfóY á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh ¿CG ócCGh

 »é«∏ÿG øjóaƒdG ∫ÉÑ≤à°S’ á°UÉN áæ÷ πµ°T

 IQÉjõdG  √ò¡H  ≥«∏j  ÉÃ  ,ƒæ«àfÉØfEG  óahh

.á«îjQÉàdG

 IóL  »∏gCG  IQGOEG  ÚH  ÅLÉØe  ±ÓN  iOCG

 ¿ÓYEG  π«LCÉJ  ¤EG  ,áeƒ°ùdG  ôªY  ºLÉ¡ŸGh

 kGQô≤e ¿Éc …òdGh ,kÉ«ª°SQ ÖYÓdG ó≤Y ójóŒ

.ÚæKE’G ∫hC’G ¢ùeCG

 ¤EG ÖYÓdG ∫ÉªYCG π«ch ∫ƒ°Uh ôNCÉJ ¿CG Éªc

.π«LCÉàdG Gòg ‘ ºgÉ°S , IóL

 ™°Vh óæY ,Úaô£dG ÚH ÅLÉØe ±ÓN Ö°ûfh

 ¿ÓYE’G ΩóY ¤EG iOCG ,ó≤©∏d IÒNC’G ¢TƒJôdG

 äÉ«°üî°T  â∏NóJ  øµd  ójóéàdG  øY  ¢ùeCG

 ÚH ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤J âYÉ£à°SGh ,IôKDƒe

 »àjƒµdG ∫ƒ°Uh ™e ™bƒàjh .»∏gC’Gh áeƒ°ùdG

 ¤EG áeƒ°ùdG ôªY ∫ÉªYCG π«ch öSÉ÷G ˆGóÑY

 ó≤Y ™«bƒJ øY »ª°SôdG ¿ÓYE’G ºàj ¿CG IóL

.äGƒæ°S 3 IóŸ …hÓgC’G ºLÉ¡ŸG

IóMƒdG-»HO

 øjOÉ–’G ¢ù«FQ …hÉbô≤dG π«YÉª°SG Ω AGƒ∏dG ¤OCG

 ‘ ΩÉg åjóëH á∏°ùdG Iôµd »Hô©dGh »JGQÉe’G

 …òdG ( ä’É°üdG ) ójó÷G èeÉfÈdG äÉ≤∏M ¤hG

 π«eõdG √ó©j …òdGh á«°VÉjôdG »HO IÉæb ¬ãÑJ

 ≈∏©a 0 ó«ÑY óªMG π«eõdG ¬eó≤jh IQÉª°S ±öTG

 IóY …hÉbô≤dG ¬Lh áYÉ°S ∞°üf øe ÌcG ióe

 áÄ«¡dG QhO øe GAóH äÉgÉŒ’G πc ‘ πFÉ°SQ

 IÉfÉ©Ã GQhôe á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG

 ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG øY É¡HÉ«Zh äGQÉe’G á∏°S

 É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ⁄É©dG ¢SCÉµd á∏gDƒŸG

 ≈àM IóàªŸG áÑ©∏dG OÉ–’ Iójó÷G IQhódG ‘

 »Hô©dG  OÉ–’G  èeGÈH  GAÉ¡àfGh  2024  ΩÉY

 ∫ÓN  OÉ–’G  ÉgòØæj  ¿CG  ¢VÎØŸG  øe  »àdG

 äGQƒ£àdÉH Ωó£°UG Éeó©H á°UÉN ‹É◊G ΩÉ©dG

 AÉ¨dEG  ¤G  √QGô£°VGh  ÉfhQƒc ¢ShÒØd  Iójó÷G

 IQô≤e  âfÉc  »àdG  ∫ÉLôdG  äÉÑîàæe  ádƒ£H

 »∏j Éª«ah0 äGQÉe’G  ‘ ΩOÉ≤dG  ô¡°ûdG  ™∏£e

: QGƒ◊G ¢üf

 ˆGóÑY  óªMG  ‹É©Ÿ  áÄæ¡àdG  …hÉbô≤dG  Ωób

 ájÉYôd áeÉ©dG áÄ«¡∏d ójó÷G ¢ù«FôdG »°SÓØdG

 á∏°ùdG Iôc IöSG øY áHÉ«f á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG

 AÉ°SDhQ  ™e  ´ÉªàLG  ó≤©H  ¢ù«FôdG  ÉÑdÉ£e

 á«é«JGÎ°SEG  ™°Vƒd  á«°VÉjôdG  äGOÉ–’G

 πc øY âHÉZ Éeó©H äGQÉe’G á°VÉjôd áë°VGh

 äGOÉ–’G ô©°ûJ ¿G  É«æªàe á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG

 IôFÉ£dGh ó«dGh á∏°ùdG πãe á«YÉª÷G á°UÉNh

 ≥ëà°ùJ äGOÉ–’G ∂∏J ¿’ π°†a’G ƒëf Ò«¨àH

 πµH ≈¶– »àdG §≤a Ωó≤dG Iôc ¢ù«dh ΩÉªàg’G

 ô©°ûJ ¿’ ¿GhC’G ¿G ób ¬fG ¤G GÒ°ûe ΩÉªàg’G

 áÄ«¡dG ™e É¡àbÓY ‘ ø°ùëàH äGOÉ–’G ∂∏J

 ¿Gh äGƒæ°S òæe É¡°û«©J »àdG IÉfÉ©ŸG øe ’óH

 Ú«°VÉjôdG äÉMƒªW »Ñ∏J áeƒ¶æe ∑Éæg ¿ƒµJ

 ΩÉ¶ædG  ¤G  …hÉbô≤dG  ¥ô£àJh  0  äGQÉe’G  ‘

 IóMGƒdG  áªFÉ≤dG  ΩÉ¶f …G  äÉHÉîàfÓd ójó÷G

  ¬fG ÓFÉb  AÉ°†YC’G QÉ«àNÉH OÉ–’G ¢ù«FQ ΩÉ«bh

 ™°Vh OÉ–Ód É°ù«FQ ¬à«cõJ øY ¿ÓYE’G òæe

 IÈÿG ∂∏“ »àdG öUÉæ©dG QÉ«àNG ¬JÉjƒdhCG ‘

 ΩÉ¶ædG  ¿ƒµj  å«ëH  áÑ©∏dG  áeóÿ  á∏gDƒŸGh

 á≤HÉ°ùdG ÜQÉéàdG πc øe π°†aGh Éëjôe ójó÷G

 QÉ«àNGh  IójóL  ¿É÷  çGóëà°SG  IÉYGôe  ™e

 ¤G  OÉ–’G  êQÉNh  πNGO  øe  á∏gDƒe  öUÉæY

 á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  πª©d  á«dCG  ™°Vh  ÖfÉL

 √RGõàYG  øY  …hÉbô≤dG  ÈYh  ÚÄ°TÉædG  ´É£bh

 á∏°ùdG OÉ–G ‘ ÉgÉ°†b »àdG á∏jƒ£dG IÎØdÉH

 ⁄É°S ¢ù∏› øe GAóH ¢ùdÉ› IóY ‘ √óLGƒJh

 ¬fG ÓFÉb ¿É£∏°S º°SÉb ¢ù∏éÃ GQhôe …Éª¨dG

 ∫ÉéŸG ‘ á∏jƒ£dG Éª¡JÈN øeh Éª¡æe OÉØà°SG

 õcGôŸÉH √RGõàYGh √ôîa øY ÈY Éªc »°VÉjôdG

 ¬àªgÉ°ùÃ AGƒ°S á∏jƒ£dG ¬JÒ°ùe ‘ ÉgCGƒÑJ …òdG

 á«°VÉjôdG  á©∏≤dG  »∏g’G  …OÉædG  ¢ù«°SCÉJ  ‘

 ¬àªgÉ°ùe  ∂dòch  äGQÉe’G  ádhO  ‘  IRQÉÑdG

 1972  ΩÉY  IôFÉ£dG  IôµdG  OÉ–G  ¢ù«°SCÉàH

 ¢ù∏› á°SÉFQ ∂dòch áeÉ©dG öùdG áfÉeG ¬«dƒJh

 »Hô©dG  OÉ–’G  á°SÉFQh  »°VÉjôdG  áWöûdG

 Ö°UÉæŸG √òg πc 2015 ΩÉY òæe á∏°ùdG Iôµd

 ƒëf  ‹  ™aGO  ÈcG  âfÉch  IÈÿG  »æàÑ°ùcG

 ¢ù∏› ¿G …hÉbô≤dG ócGh 0 AÉ£©dG øe ójõŸG

 ¿Gh Òãc πªY ¬eÉeG á∏°ùdG OÉ–’ ójó÷G IQGO’G

   3 ≈∏Y3 á∏°ùdG Iôc áÑ©d É°†jG πª°ûj ΩÉªàg’G

 á°SÉFôd »FÉæ¡dG ódÉN ≈∏Y QÉ«àN’G ™bh ∂dòdh

 êQóJh íLÉf …QGOG öüæY ƒgh áÄØdG √òg á£HGQ

 π°Uh ¿G ¤G ÚÄ°TÉædG á∏Môe òæe áÑ©∏dG ‘

 »ÑXƒHG ¢ù∏› QhóH Gó«°ûe »æWƒdG Öîàæª∏d

 á«ŸÉY ä’ƒ£H º«¶æJ ≈∏Y ¬°UôMh »°VÉjôdG

 Ωób áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh 0 áÄØdG √òg iƒà°ùe ≈∏Y

 ∫CG ójGR øH ¿É«¡f ï«°ûdG ƒª°ùd ôµ°ûdG …hÉbô≤dG

 ≈∏Y »°VÉjôdG »ÑX ƒHG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f

 øe ájófG á°ùªN OƒLhh á∏°ùdG Iôc áÑ©∏d ¬ªYO

 äÉÄØdG  ÖfÉL ¤G ΩÉ©dG  …QhódG  ‘ áª°UÉ©dG

 »°VÉjôdG  »HO  ¢ù∏› ∂dòch  iôNC’G  á«æ°ùdG

 ΩÉ≤J »àdG á«dhódG »HO ádƒ£Ñd ºFGódG ¬ªYOh

 äGQÉe’G ¬àª¶f …òdG ÚÄ°TÉædG ∫Éjófƒeh Éjƒæ°S

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°ùd ôµ°ûdG Éeó≤e 2014 ΩÉY

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫G ó°TGQ øH óªfi øH

 QhO É°†jG …hÉbô≤dG ≈°ùæj ⁄h ºYódG Gòg ≈∏Y

 ≈°ù«Y ¬°ù«FQ IOÉ«≤H á°VÉjôdG ábQÉ°ûdG ¢ù∏›

 πc Ëó≤Jh á∏°ùdG Iôc ºYóH áÑ©∏dG øHG ∫Óg

 ÉgOóY ™ØJQG »àdG IQÉe’G ájóf’ Üƒ∏£ŸG ºYódG

 Éeó≤e  áÑ©∏dG  √òg  ¢SQÉ“  ájófG  á«fÉªK  ¤G

0 ΩÉªàg’G Gòg ≈∏Y ∫Ó¡d ôµ°ûdG

 á«JGQÉe’G á∏°ùdG Iôc ¿G ’G ΩÉªàg’G Gòg ºZQh

 πcÉ°ûŸG ¢†©H øe …hÉbô≤dG ∫ƒb Ö°ùM ÊÉ©J

 ∫GƒW  ÚÑYÓdG  ÜÉ«Z  ¢üN’ÉHh  äGô¨ãdGh

 πãe øY åëÑdÉH ájóf’G QhO ≈∏Y GócDƒe áeÉ≤dG

 á∏≤d áaÉ°V’ÉH á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ºYód A’Dƒg

 ÖjQóàdGh º«µëàdG ‹É› ‘ á«æWƒdG öUÉæ©dG

 »bÉHh  á∏°ùdG  Iôµd  á°UÉN  ádÉ°U  ôaƒJ  ΩóYh

 OƒLƒe ƒg Ée ¢ùµY ≈∏Y á«YÉª÷G äGOÉ–’G

 ¤G  GÒ°ûe  á«é«∏ÿG  ∫hódG  øe  ÒÑc  OóY  ‘

 ≈°ùæj ⁄h 0 É¡J’É°U ÒLÉàH ájóf’G ΩÉ«b ¤G

 ∫GƒW ÚÑYÓdG ÜÉ«Z øY çóëàj ƒgh …hÉbô≤dG

 »æWƒdG  Öîàæª∏d  çóM  Ée  ôcòj  ¿G  áeÉ≤dG

 É«°SG äÉ«FÉ¡æd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG ¬°VƒN ∫ÓN

 ±ƒØ°U ºYód É«ÑæLG ÉÑY’ ¢ù«æŒ OGQG ÉeóæY

 á«é«∏ÿG äÉÑîàæŸG »bÉH QGôZ ≈∏Y ÖîàæŸG

 OÉ–’G »YÉ°ùe øµd äÉ«Ø°üàdG  ‘ ácQÉ°ûŸG

 PÉîJG ‘ ÒNÉàdG ÖÑ°ùH ìÉéædG É¡d Öàµj ⁄

 ¤EG  iOCG  É‡ á°üàîŸG äÉ¡÷G πÑb øe QGô≤dG

 ÚÑîàæŸG  Oƒ©°Uh  äÉ«Ø°üàdG  øe  ¬LhôN

 ÖdÉWh0  »æjôëÑdGh  …Oƒ©°ùdG  Ú≤«≤°ûdG

 ≈∏Y  õ«cÎdG  ájófC’ÉH  ÚdhDƒ°ùŸG  …hÉbô≤dG

 IQhöVh    ÚÑYÓd É¡ª«∏©Jh áÑ©∏dG äÉ«°SÉ°SG

 ájóf’G ≈∏Y ±GöT’ÉH á«°VÉjôdG ¢ùdÉéŸG ΩÉ«b

 ócÉà∏d ájóf’G ∂∏J ≈∏Y Qhôª∏d ¿É÷ π«µ°ûJh

 ÉfOƒ≤j  É‡  áÑ©∏dG  äÉ«°SÉ°SÉH  ΩÉªàg’G  øe

.á°ùaÉæŸG ≈∏Y QOÉb Öîàæe π«µ°ûàd
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قال رئي����س اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكي���و، اأم�س الثالثاء، 

اإنه من املفرت�س اتخاذ ق���رار يف �شباط /فرباير اأو اآذار/مار�س، 

بخ�شو����س اإمكاني���ة ال�شماح للم�شجعني بح�ش���ور مناف�شات 

الألعاب يف متوز/يوليو.

وق���ررت احلكومة اليابانية واللجنة الأوملبية الدولية يف اآذار/

مار����س املا�شي، تاأجيل اأوملبياد 2020 اإىل متوز/يوليو 2021، 

ب�شبب جائحة كوفيد-19.

و�شدد املنظمون عل���ى اإ�رصارهم على اإقامة الألعاب هذا العام، 

رغ���م واقع ارتفاع ح���الت الإ�شابة بفريو����س كورونا، واأعلنت 

احلكومة اليابانية خططها يوم الثالثاء ملحاولة احتواء انت�شار 

الفريو�س.

وحتى الآن، مل ي�شدر قرار نهائي بخ�شو�س ال�شماح للم�شجعني 

بح�شور املناف�شات الأوملبية، بينما تقدم حاملو التذاكر الذين 

مل يعد لديهم رغبة يف احل�شور بطلبات ل�شرتجاع قيمة التذاكر.

وقال يو�شريو م���وري رئي�س اللجنة املنظمة، يف حما�رصة عرب 

الإنرتنت بوا�شطة وكالة كي���ودو اليابانية لالأنباء: »اأعتقد اأننا 

�شنتخذ قرارا �شعبا جدا بحلول �شباط /فرباير اأو اآذار/مار�س«.

: ة ح��د لو ا ي��ب - ذ بو

�شيطرت خيول  اإ�شطبالت حديبة 

ال�شيخ  العائدة ل�شم���و  ال�شل���م 

حمدان ب���ن را�شد اآل مكتوم نائب 

حاك���م دبي وزي���ر املالية، على 

املراك���ز الثالث���ة الأوىل ل�شباق 

120 كلم "دويل جنمتني" والذي 

اأقيم اأم�س )الثالثاء( بقرية بوذيب 

العاملية باخلتم، باإ�رصاف احتاد 

للفرو�شية.

وت�شدر الفار�س املخ�رصم ح�شن 

ب���ن علي عل���ى �شه���وة اجلواد 

"كالي"، فر�ش���ان حديبة ال�شلم 
حني انطلق اإىل املقدمة، اعتبارا 

من املرحل���ة الثانية حتى خط 

النهاية، قاطع���ًا امل�شافة الكلية 

بزم���ن وق���دره 6:01:53 �شاعة، 

ومبعدل قدرة بلغ 20:11 كلم يف 

ال�شاعة.

وجاء يف املرك���ز الثاين الفار�س 

حممد �شادام عل���م، على �شهوة 

اجل���واد "اأ����س ام بولي�س كي�س" 

قاطعًا امل�شاف���ة يف زمن وقدره 

6:20:45 �شاع���ة ومبعدل �رصعة 

بلغ 19:11 كلم يف ال�شاعة.

وج���اء يف املركز الثالث الفار�س 

را�شد عل���ي را�شد، عل���ى �شهوة 

اجلواد "فيجور �شادي���ك ام اإي"، 

قاطعًا امل�شاف���ة يف زمن وقدره 

6:20:47 �شاع���ة، ومبعدل �رصعة 

بلغ 19:11 كلم �شاعة.

وعقب ختام ال�شب���اق قام اأحمد 

ال�شويدي املدير التنفيذي لحتاد 

الفائزين  بتتوي���ج  الفرو�شي���ة، 

باملراكز الثالثة الأوىل.

و�ش���ارك يف ال�شب���اق 29 فار�شا 

اإ�شطبالت  وفار�شة من خمتل���ف 

الدولة، واىل جانب احلدث الرئي�س 

اأقيم �شب���اق تاأهيلي مل�شافة 80 

كلم، �شارك فيه 45 فار�شا، ومتكن 

26 من التاأهل بنجاح.

اأعلن نادي باري�س �شان جريمان 

الثالث���اء، ع���ن  الفرن�شي،اأم����س 

اإ�شاب���ة اأح���د لعبي���ه بفريو�س 

كورونا.

اأ�شار الن���ادي الباري�شي يف بيان 

ر�شم���ي اإىل اإيجابية العينة التي 

الالعب كول���ني داجبا،  اأجراه���ا 

ظه���ري اأمين الفري���ق. واأ�شاف اأن 

لعزل  �شيخ�شع  ال�ش���اب  الالعب 

الطبي  الربوتوكول  �شحي، وينفذ 

للتعايف من الوباء.

وبذلك يتاأكد غياب كولني داجبا 

ع���ن مباراة فريقه �ش���د اأوملبيك 

مار�شيلي���ا، الي���وم الأربعاء، يف 

كاأ�س ال�شوبر الفرن�شي.

وان�ش���م داجبا بذل���ك اإىل قائمة 

طويلة من لعب���ي باري�س الذين 

كورونا، حيث  بفريو����س  اأ�شيبوا 

�شبقه كل من كيلور نافا�س، نيمار 

جونيور، كيلي���ان مبابي، اآنخيل 

دي ماري���ا، ليان���درو باريدي�س، 

رافينيا  واأخريا  اإي���كاردي،  ماورو 

األكانتارا.
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�سحية جديدة لكورونا في �سان جيرمان

و�سول ماكجريجور للم�ساركة 

في ثالثية جزيرة النزال ابن علي يت�سدر اأبطال »حديبة ال�سلم« للقدرة  

اأبوظبي-الوحدة:

ت�شع اللجنة املنظمة ملناف�شات ثالثية جزيرة 

النزال من »يو اإف �شي« مل�شاتها الأخرية حاليًا 

على اآخر ال�شتعدادات لنطالقة الفعالية الكربى، 

على �شالة الحتاد اأرينا مع اأول افتتاح ر�شمي 

لها بحلبة مر�شى يا�س يف العا�شمة اأبوظبي.

واأكدت ن���ور الهرم���ودي، املتحدث���ة الر�شمية 

للبطولة، ومدي���ر م�شاعد امل����رصوع يف دائرة 

اأبوظبي لل�شياحة، اأن اأكرث من 50 % من املقاتلني 

امل�شاركني يف احلدث و�شلوا اإىل اأبوظبي، ومنهم 

املقاتل الأيرلندي ال�شه���ري كونور ماكجريجور، 

وال���ذي يخ�شع لربناجم���ه التدريبي حاليًا يف 

املكان املخ�ش�س له مبع�شكر التدريبات.

ولفتت الهرمودي لوكالة اأنب���اء الإمارات اإىل اأن 

العمل قائم على قدم و�شاق لإخراج الليايل الثالث 

يف اأف�شل �شورة، وهي ليلة القتال، هولواي �شد 

كتار يوم 16 يناير/كانون الثاين اجلاري، وليلة 

القتال، �شي�شا �شد ماجني يف 20، وليلة القتال، 

يو اإف �شي 257، بورييه �شد ماكريجور يف 24 من 

ال�شهر نف�ش���ه.  واأ�شارت اإىل اأن الإقبال على �رصاء 

التذاكر املخ�ش�شة للجماهري فاق كل التوقعات، 

ورغم اأنها طرحت للبيع يوم اجلمعة املا�شي، اإل 

اأنها قاربت على النفاد.

وقالت: »خ���الل اأيام قليلة �شنعلن عن برنامج 

النزالت، واأ�شم���اء املقاتلني بالتف�شيل يف كل 

ليلة، بعد التاأكد من اكتمال و�شولهم«.

وع���ن اأعداد اجلماهري الت���ي �شتح�رص النزالت، 

قالت الهرمودي، اإن 2000 �شخ�س �شي�شمح لهم 

باحل�شور يف كل ليلة، باإجمايل 6 اآلف م�شجع، 

على �شوء الإجراءات الحرتازية املتبعة حفاظًا 

على �شالمة اجلمي���ع، لتكون تلك الفعالية هي 

املرة الأوىل التي ت�شمح بح�شور جماهريي لأي 

حدث ريا�شي من بعد كورونا.

واأ�شاف���ت اأن هن���اك �رصوطًا لدخ���ول اجلمهور 

لل�شالة، واأولها اأن يكون معه م�شحة اأنف �شلبية 

حديث���ة مل مير عليها اأكرث م���ن 48 �شاعة �شد 

فريو����س كورونا، واأن يجت���از الكا�شف احلراري 

ب�شالم، واأن يكون حاجزا لتذكرة للدخول.

وعن اجلديد الذي �شيق���دم للجمهور هذه املرة 

يف ثالثية جزيرة الن���زال، اأو�شحت الهرمودي: 

»�شوف نفتح املجال لأول م���رة اأمام اجلمهور 

حل�شور النزالت، و�شن�شمح اأي�شا للجمهور لأول 

مرة بح�ش���ور ومتابعة اإجراءات الوزن الر�شمية 

لكل من ماكريجور ومناف�شه دا�شتني بورييه«.

تعاقد نادي الظفرة مع مهاجم �شباب 

الأهل���ي، الإ�شباين بي���درو كوندي )32 

عام���ا(، عل���ى �شبيل الإع���ارة لنهاية 

املو�شم.

و�شيكون كوندي بديال لالأردين يا�شني 

البخي���ت، يف قائمة الظف���رة يف فرتة 

التعاقدات ال�شتوية احلالية.

وكان كوندي انتقل يف فرتة النتقالت 

ال�شتوية املا�شي���ة اإىل �شباب الأهلي، 

بعد تاألقه امللفت مع بني يا�س، لكنه 

مل ينج���ح يف اإثبات وجوده، فا�شتبعد 

من قائمة �شباب الأهلي للمو�شم اجلاري.

ويف املقابل، اأكدت اأنباء دخول �شباب 

الأهل���ي يف مفاو�ش���ات للتعاقد مع 

الربازيلي تالي�ش���كا )26 عامًا(، �شانع 

وموافقته  ال�شين���ي،  األعاب جواجنزو 

عل���ى اإعارة لعب و�شط���ه �شعود عبد 

الرزاق )22 عامًا(، لنادي الفجرية.

يف ح���ني، ا�شتع���اد الفج���رية لعبه 

ال�شابق، اأحمد مو�ش���ى )25 عامًا( بعد 

جترب���ة ق�شرية مع حتا، ال���ذي بدوره 

ا�شتعار احلار����س اإبراهيم الكعبي )27 

عامًا(، من نادي العني.

كما تقدم حتا بطلب ل�شتعارة عي�شى 

وليد عبي���د )22 عام���ًا(، لعب ارتكاز 

�شباب الأهلي، واقرتب من التعاقد مع 

ال�شوي���دي ناهري بي�ش���ارا )29 عامًا(، 

�شانع األعاب اأوربرو ال�شويدي.

فيما اأعلن خورفكان ر�شميًا، عن تعاقده 

مع اإ�شماعيل احلمادي )32 عامًا(، لعب 

�شباب الأهلي، على �شبيل الإعارة حتى 

نهاية املو�شم اجلاري.

اأما الوحدة، ف�رصف النظر عن التعاقد 

مع ال�شنغايل مامي تي���ام )28 عامًا(، 

مهاج���م فرنبخ�ش���ة الرتك���ي، ب�شبب 

املبالغة يف املطالب املالية.

ودخ���ل الع���ني يف مفاو�ش���ات جادة 

للتعاقد مع الربتغايل فيليبي اأندر�شون 

)27 عام���ًا(، جناح اأي����رص و�شت هام 

الإجنليزي، املعار اإىل بورتو الربتغايل.

الإ�شباين  ري���ال مدري���د  يراقب 

اأح���د الالعبني ال���ذي ف�شل يف 

�شمهم منذ عامني يف املريكاتو 

ال�شتوي وقتها.

ووفًقا ل�شبكة »ديفن�شا �شنرتال« 

الإ�شبانية، فاإن الربازيلي لوكا�س 

باكيتا، لع���ب و�شط ليون، عاد 

ل�شد انتب���اه ري���ال مدريد مرة 

اأخرى يف املريكاتو.

وكان ريال مدريد يناف�س ميالن 

عل���ى �شم لوكا����س باكيتا قبل 

عام���ني، لكن الرو�شونريي ح�شم 

مبالغ  بتقدمي  ل�شاحله  ال�شفقة 

مالية اأكرب لنادي فالمنجو.

واأ�شارت م�شادر قريبة من ريال 

مدري���د اإىل اأن باكيت���ا ا�شتعاد 

م�شتواه من���ذ النتقال اإىل ليون 

يف ال�شي���ف املا�ش���ي، حي���ث 

اأف�ش���ل لعبي الدوري  اأ�شبح �شمن 

الفرن�شي هذا املو�شم.

واأو�شح���ت اأن رئي����س الك�شافة يف 

ري���ال مدري���د، اأمر باإع���ادة مراقبة 

باكيت���ا، بع���د التح�ش���ن الكبري يف 

م�شتواه، وقد يع���ود النادي امللكي 

ملطاردته يف ال�شيف املقبل.

الظفرة يتعاقد مع كوندي.. وي�ستغنى 

عن البخيت

ريال مدريد يعود لمطاردة هدف 

قديم

طوكيو تتوقع تحديد موقف الم�سجعين 

بحلول مار�س

اأعلن���ت بطولة الع���امل فورم���ول 1 لل�شي���ارات اجلدول 

املع���دل ملو�شم 2021 وبوجود 23 �شباق���ًا اأم�س الثالثاء.

اجلدي���د. اجل���دول  تفا�شي���ل  يل���ي  وفيم���ا 

البحري���ن يف  ال�شخ���ري  اآذار:  مار����س/   28 - يف 

اإيطالي���ا يف  اإمي���ول  ني�ش���ان:  اأبري���ل/   18 يف   -

بع���د يتح���دد  مل  اأي���ار:  ماي���و/   2 - يف 

اإ�شباني���ا يف  بر�شلون���ة  اأي���ار:  ماي���و/   9 يف   -

موناك���و اأي���ار:  ماي���و/   23 يف   -

اأذربيج���ان يف  باك���و  حزي���ران:  يوني���و/   6 يف   -

كن���دا يف  مونرتي���ال  حزي���ران:  يوني���و/   13 يف   -

- يف 27 يوني���و/ حزي���ران: لوكا�شتيلي���ه يف فرن�ش���ا

النم�ش���ا يف  �شبيل���ربج  مت���وز:  يولي���و/   4 يف   -

- يف 18 يولي���و/ مت���وز: �شيلفر�شت���ون يف بريطاني���ا

املج���ر يف  بوداب�ش���ت  اآب:  اأغ�شط����س/   1 يف   -

- يف 29 اأغ�شط����س/ اآب: �شبا-فرانكور�ش���ان يف بلجيكا

اأيل���ول: ت�شاندف���ورت يف هولن���دا - يف 5 �شبتم���رب/ 

اإيطالي���ا يف  مون���زا  اأيل���ول:  �شبتم���رب/   12 يف   -

رو�شي���ا يف  �شوت�ش���ي  اأيل���ول:  �شبتم���رب/   26 يف   -

�شنغاف���ورة الأول:  ت�رصي���ن  اأكتوب���ر/   3 يف   -

- يف 10 اأكتوب���ر/ ت�رصي���ن الأول: �ش���وزوكا يف اليابان

- يف 24 اأكتوبر/ ت�رصين الأول: اأو�شنت يف الوليات املتحدة

- يف 31 اأكتوبر/ ت�رصين الأول: مك�شيكو �شيتي يف املك�شيك

- يف 7 نوفم���رب/ ت�رصين الثاين: �ش���او باولو يف الربازيل

- يف 21 نوفم���رب/ ت�رصين الثاين: ملب���ورن يف اأ�شرتاليا

- يف 5 دي�شم���رب/ كان���ون الأول: ج���دة يف ال�شعودي���ة

- يف 12 دي�شم���رب/ كانون الأول: يا�س مارينا يف اأبوظبي.

اإعالن الجدول المعدل لمو�سم فورموال 1 في 2021

يوفنتو�س 

يتحرك �سوب 

�سريك جديد 

لرونالدو

حترك م�شوؤولو يوفنتو����س لإ�شافة لعب جديد اإىل 

هجوم الفريق خالل املريكاتو ال�شتوي اجلاري.

ووفًقا لقناة »�شب���ورت اإيطاليا«، فاإن اأندريا بريلو، 

مدرب يوفنتو�س، طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم 

رابع خالل ال�شت���اء، اإىل جانب كري�شتيانو رونالدو 

واألفارو موراتا وباولو ديبال.

ا للتعاقد مع  واأ�ش���ارت اإىل اأن يوفنتو�س ق���دم عر�شً

جيانل���وكا �شكاماكا، مهاجم �شا�شول���و املعار اإىل 

جنوى، من اأجل �شم���ه على �شبيل الإعارة ملدة 18 

�شهًرا، مع اإلزامية ال�رصاء يف �شيف 2022.

واأو�شحت اأن يوفنتو�س �شيفي بطلبات �شا�شولو الذي 

يريد م���ن 20 اإىل 25 مليون ي���ورو، لال�شتغناء عن 

�شكاماكا.

وقالت القناة الإيطالية اإن بارما وبولونيا يتفاو�شان 

ا للتعاقد مع �شكاماكا، لكن يوفنتو�س حتى الآن  اأي�شً

يتواجد يف ال�شدارة.



اأبوظبي ــ وام : 

اأعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية تعاقده 

مع الدراج ال�ضوي�رسي م���ارك هري�ضي لين�ضم 

اإىل �ضفوف الفريق ملو�ضم 2021.

وحقق هري�ض���ي / 22 عام���ا / مو�ضما مميزا 

ع���ام 2020، حيث فاز يف اإحدى مراحل جولة 

فرن�ض���ا، كما فاز يف �ضباق فلي�ش والون، وحل 

يف املركز الثاين يف �ضب���اق لييج-با�ضتون-

ليي���ج، وح�ضل على امليدالي���ة الربونزية يف 

بطول���ة الع���امل و�ضبق اأن حم���ل لقب بطولة 

العامل حتت 23 عاما.

وتعليق���ا عل���ى ان�ضمامه اإىل الفري���ق .. قال 

هري�ضي: " اأتوج���ه بال�ضكر اإىل فريقي ال�ضابق 

مل�ضاعدته يل ودعمي ط���وال ال�ضنوات الثالث 

املا�ضية. واأنا �ضعيد للغاية بفر�ضة الن�ضمام 

اإىل �ضفوف فريق الإمارات، واأتطلع اإىل رحلتي 

معه، فنحن نت�ضارك القي���م والأهداف نف�ضها، 

واأمتنى اأن اأ�ضتفيد من قدرات الفريق الكبرية يف 

تطوير م�ضريتي الريا�ضي���ة. �ضين�ضب تركيزي 

حاليا على املع�ضك���ر التدريبي والتعرف اإىل 

اأع�ضاء الفري���ق، و�ضتكون ه���ذه املرة الأوىل 

التي اأزور فيها دولة الإم���ارات، لذا اأتطلع اإىل 

ا�ضتك�ضاف مدنها ال�ضاحرة".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

الأربعاء 13 يناير 2021 �� الع�دد 14642  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

اأعلنت اللجنة املنظم���ة ل�ضل�ضلة بطولت 

كاأ����ش دبي الذهبي���ة للبولو ع���ن عزمها 

الع���الن ع���ن تفا�ضيل بطول���ة كاأ�ش دبي 

الف�ضية للبول���و يف موؤمتر �ضحفي مو�ضع 

يف العا����رسة والن�ض���ف من �ضب���اح يوم 

الثنني املقبل املوافق الثامن ع�رس من �ضهر 

يناي���ر اجلاري بالقاعة الكربى بفندق نادي 

ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�ضية .

وكم���ا هو مع���روف ف���ان البطولة حتظى 

برعاية كرمية من �ضم���و ال�ضيخ مكتوم بن 

حمم���د بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 

و�ضوف ي�ض���ارك بها 7 ف���رق وبهانديكاب 

ي�ضل اىل 18 جول وتنطلق مناف�ضاتها يوم 

اجلمعه املوافق الثاين والع�رسين من �ضهر 

فرباير اجل���اري على مالعب نادي ومنتجع 

احلبتور للبولو والفرو�ضية . 

و�ضيح�رس املوؤمتر رجل العمال حممد خلف 

احلبتور الرئي�ش التنفيذي ملجموعة احلبتور 

رئي�ش اللجنة املنظم���ة وموؤ�ض�ش �ضل�ضلة 

بطولت كاأ�ش دبي الذهبية للبولو وممثلي 

الفري���ق امل�ضاركة واأع�ضاء اللجنة املنظمة 

وفريق الدعم اللوج�ضتي للبطولة .

والف���رق ال�ض���بع���ة امل�ضارك���ة هي فريق 

بنجا�ش بقيادة حي���در بنجا�ش وفريق افزا 

بقيادة را�ض���د احلبتور وفري���ق ذئاب دبي 

بقيادة حبتور حممد احلبتور وفريق غنتوت 

بقيادة �ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان 

وفري���ق احلبت���ور بقيادة حمم���د احلبتور 

وفريق المارات بقيادة �ضمو ال�ضيخة ميثاء 

بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم وفريق زيدان 

بقيادة رج���ل العمال ال�ض���ع���ودي عمرو 

زيدان .

ال�ضارقة / وام : 

توج فريق تايكواندو نادي ال�ضارقة بطاًل لبطولة 

الإمارات املفتوحة للتايكوان���دو - فئة الرجال 

التي ا�ضت�ضافتها �ضالة نادي احتاد كلباء موؤخرا 

مب�ضاركة 8 اأندية من خمتلف اأندية الدولة.

وجن���ح مل���وك التايكوان���دو يف ال�ضيطرة على 

البطول���ة باأكرب عدد من امليداليات الذهبية بعد 

اأن نالوا 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتني ليجمعوا 

60 نقطة و�ضعتهم يف �ض���دارة ترتيب البطولة 

التي تناف�ش فيها 40 لعبًا من فئة الرجال.

»الإمارات للدراجات« يتعاقد مع 

ال�سوي�سري مارك هير�سي

نادي ال�سارقة يح�سد ذهب بطولة 

الإمارات المفتوحة للتايكواندو

اأبوظبي-الوحدة

خ����رس لعبنا فيكت���ور امل�ضنف ال 20  يف 

وزن حتت 73، اأمام الالعب الأوزبكي توريف 

خيكمتل���وخ امل�ضنف الثامن يف اآخر دقيقة 

يف مباراته ظهر اأم�ش �ضمن مباريات الدور 

التمهي���دي ال 32 لبطولة الدوحة للما�ضرتز 

للج���ودو الت���ي ينظمها الحت���اد القطري 

للتايكون���دو واجل���ودو والكاراتيه،باإ�رساف 

الحتاد الدويل للجودو والتي افتتحت اأم�ش 

الأول ذلك ب�ضالة الو�ضيل الريا�ضية، والتي 

متثل حمطة مهم���ة للم�ضاركني يف م�ضوار 

الإع���داد ل���دورة الألع���اب الأوليمبية رقم 

الياباني�ة  التي ت�ضت�ضيفه���ا العا�ضمة   32

طوكيو.

وق���د جاءت خ�ض���ارة فيكت���ور بالرغم من 

امل�ضت���وى اجلي���د ال���ذي قدمه اأم���ام بطل 

اأوزبك�ضتان اأحد املر�ضحني ملن�ضة التتويج 

لذل���ك الوزن ال���ذي ي�ض���م 30 لعبا �ضمن 

لعب���ي املجموعة الرابعة) D ( لهذا الوزن، 

وق���د بذل فيكتور جهود كب���رية بالرغم من 

ابتعاده عن املناف�ضات الر�ضمية لعام كامل 

منذ بدء الإغالق ب�ضب���ب جائحة الكورونا، 

بجانب وفاة م���درب املنتخب خالل الفرتة 

املا�ضي���ة وتاأخ���ر و�ضول البدي���ل ب�ضبب 

احلظر ال�ضح���ي ،اإل اأن م�ضتواه بالرغم من 

تلك الظروف يب����رس بنتائج ايجابية خالل 

امل�ضاركات املقبلة.

ومع انته���اء مباريات اجلول���ة الأوىل من 

البطولة تق���ف كوريا يف �ض���دارة الرتتيب 

الع���ام بذهبيت���ني، ثم الياب���ان يف املركز 

الث���اين بذهبيتني وف�ضيتني ثم فرن�ضا ولها 

ذهبية وف�ضية وبرونزية ويف املركز الرابع 

كو�ضوفو بذهبية وبرونزيتان.

ومل حتقق الفرق العربية يف بطولة الدوحة 

الت���ي خا�ض���ت مباريات ال���دور التمهيدي 

ال 32  يف بطول���ة املا�ض���رتز الكربى ذات 

امل�ضتويات املتقدم���ة اأي انت�ضارات اأهلتها 

للمرحل���ة الثالثة قبل ختام البطولة م�ضاء 

الي���وم الأربع���اء باإقام���ة 5 مباريات على 

م�ضت���وى اجلن�ضني، والتي تب���داأ بنهائيات 

مباريات حتت 78 كغم وفوق 78 كغم للوزن 

الثقي���ل لل�ضيدات ، ونهائيات حتت 90 كغم 

وحتت 100 كغم وف���وق 100 كغم للرجال 

والتي �ضتحدد الرتتيب النهائي وتقدم اأبرز 

املتاأهلني لطوكيو 

من جانب اآخر- فقد �ضهدت مباريات الدور 

التمهي���دي يف البطول���ة يف يومه���ا الأول 

خ�ضارة كافه الالعب���ني والالعبات العرب.. 

اأما يوم اأم�ش الثاين فقد توا�ضل خروج عدد 

من الالعبني العرب خالل الفرتة ال�ضباحية ، 

فقد ودع اجلزائري فتحي نور الدين والقطري 

ربحي خليل وامل����رسي حممد حمي الدين 

وحلق بهم لعب منتخ���ب الإمارات فيكتور 

وجميعهم يف مناف�ضات وزن حتت 73 كغم 

، وخرج  حممد عبد العال )م�رس( يف الدور 

الثاين ملناف�ضات وزن حتت 81.

خ�سارة لعب منتخبنا  فيكتور اأمام الم�سنف 
الثامن الأوزبكي

كاأ�س دبي الف�سية للبولو في موؤتمر 

�سحفي 18يناير الجاري 

اأبوظبي-الوحدة:

و�ضط ح�ضور مميز احتفل احتاد 

الإم���ارات للمواي ت���اي والكيك 

بوك�ضين���ج اأم����ش الأول الثنني 

مب�رسح فن���دق ق�رس الإمارات يف 

اأبو ظبي باجن���ازات جنم مو�ضم 

2020 لع���ب منتخ���ب الإمارات 

بوك�ضينج  والكي���ك  تاي  للمواي 

الدويل اليا����ش حبيب علي )منر 

احللبة( تقديرا وعرفانا لإجنازاته 

الذهبي���ة التي حققها منذ اإ�ضهار 

الحت���اد يف ماي���و 2017 .. وقد 

ح�رس احلفل �ضعادة عبد املح�ضن 

فه���د الدو����رسي الأم���ني العام 

امل�ضاعد للهيئة العامة للريا�ضة 

و�ضعادة حممد اإبراهيم املحمود 

النائ���ب الثاين لرئي����ش اللجنة 

الوملبي���ة الوطني���ة و�ضع���ادة 

عارف العواين اأمني عام جمل�ش 

اأبو ظبي الريا�ضي و�ضعادة عبد 

املنع���م الها�ضم���ي رئي�ش احتاد 

الإمارات للجوجيت�ضو ، وقد كان 

يف ا�ضتقباله���م �ضع���ادة عبداهلل 

�ضعي���د الني���ادي رئي����ش احتاد 

الإم���ارات للمواي ت���اي والكيك 

بوك�ضينج وال�ضيد طارق املهريي 

التنفي���ذي لحتاد املواي  املدير 

تاي والكيك بوك�ضينج .

وبداأ احلفل بكلمه ترحيب األقاها 

ال�ضي���د ط���ارق امله���ريي املدير 

تاي  امل���واي  التنفي���ذي لحتاد 

والكي���ك بوك�ضين���ج والتي قدم 

فيه���ا ال�ضكر اجلزي���ل اإىل �ضمو 

ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، 

نائ���ب رئي����ش جمل�ش ال���وزراء 

وزير �ضوؤون الرئا�ضة، على دعمه 

الكب���ري واملتوا�ضل لدفع م�ضرية 

الحتاد اإىل الأمام وتقدمه، م�ضريا 

للتحديات التي واجهت الريا�ضة 

التحدي���ات  ب�ضب���ب   2020 يف 

فر�ضته���ا  الت���ي  وال�ضعوب���ات 

جائح���ة كورون���ا عل���ى العامل 

القطاعات  اأجم���ع ويف جمي���ع 

الريا�ضي  عام،والقط���اع  ب�ضكل 

ب�ضكل خا�ش، موؤكدا باأن الحتاد 

�ضعيد  عب���داهلل  �ضعادة  برئا�ضة 

النيادي ا�ضتطاع حتقيق اجنازات 

ومكت�ضبات  متوا�ضلة  وجناحات 

كب���رية دون اللتفات اإىل عوائق 

وفر�ضتها  التي مت���ت  الإغ���الق 

اجلائحة من خالل اإقامة الدورات 

التحكيمي���ة التي متت عن طريق 

البطولت  واإقام���ة  )الأونالي���ن( 

الفرتا�ضية " عن بعد "، ل�ضمان 

الريا�ضية  الأن�ضط���ة  ا�ضتمرارية 

وعدم توقفها.

 بعده قدم الحتاد فيلم توثيقي 

مميز مل�ضوار جنم مو�ضمه الالعب 

الدويل اليا����ش حبيب علي )منر 

احللب���ة( والذي رك���ز فيه على 

ال���دور الرتبوي للجي���ل ال�ضاعد 

كالعب ق���دوة لع���ب دوراً مهمًا 

وحموري���ًا يف تعزي���ز التوعية 

لدى اجليل ال�ضاعد من الالعبني 

واملمار�ضات  ال�ضلوكيات  باإتباع 

ال�ضليمة التي تعلمها من والديه، 

والتي يجب اأن تقرتن منذ ال�ضغر 

بهم، حتى ت�ضبح ثقافة ميار�ضها 

هوؤلء الالعب���ني يف �ضلوكياتهم 

وحياتهم اليومية.. و�ضمل الفيلم 

الوثائق���ي عل���ي م�ض���رية )منر 

احللبة( من���ذ ال�ضغر والجنازات 

والآ�ضيوية  العاملي���ة  الذهبي���ة 

حققها  التي  واملحلية  والعربية 

من���ذ 2018 بفوزه العاملي الأول 

يف بطولة العامل مبدينة كانكون 

�ضارك���ت  الت���ي  »املك�ضي���ك« 

70 دول���ة م���ن خمتلف  فيه���ا 

القارات،والتي ن���ال فيها اليا�ش 

الذهبية  امليدالي���ة  علي  حبيب 

بف���وزه على الالع���ب البلغاري 

دانيال يف النهائي يف وزن حتت 

86 كغم.

كما ف���از ال���دويل اليا�ش حبيب 

علي بذهبي���ة البطولة الآ�ضيوية 

  " للم���واي ت���اي "اأبوظبي 2019

كما ح�ض���د )منر احللب���ة( على 

ذهبي���ة البطولة العربية للمواي 

ت���اي لع���ام 2019، التي نظمها 

احت���اد الإم���ارات للم���واي تاي 

بالتعاون  بوك�ضين���ج  والكي���ك 

مع الحت���اد العربي للمواي تاي 

ب�ضالة مبادلة اأرينا مبدينة زايد 

اأبوظب���ي بفوزه  الريا�ضي���ة يف 

يف النهائ���ي على الأردين حممد 

�ضالمة يف وزن حت���ت 79 كجم 

بعد مب���اراة ختامي���ة حما�ضية 

كانت م�ضكًا لليلة.

وكان م�ضك اجنازات جنم املو�ضم 

اليا�ش حبي���ب علي فوزه بحزام 

بطولة الواكو يف بطولة الإمارات 

للمحرتفني  بوك�ضين���ج  للكي���ك 

»K-1« يف ن�ضخته���ا الثاني���ة 

الت���ي نظمه���ا احت���اد الإمارات 

بوك�ضينج  والكي���ك  تاي  للمواي 

الأيرلندي  يف دبي بفوزه عل���ي 

داميان داركر، بعد 5 جولت يف 

النزال الرئي�ضي.

اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج ي�سيد برعاية 
ودعم من�سور بن زايد

ثمن اإنجازات نجم المو�سم الدولي اليا�س حبيب علي 

3 بطولت ريا�سية في �سهر يناير للريا�سة الن�سائية
 اأبوظبي -الوحدة: 

ي�ضه���د �ضهر يناي���ر 2021 العديد م���ن الفعاليات 

الريا�ضي���ة، الثقافي���ة والجتماعي���ة التي حتر�ش 

اأكادميي���ة فاطمة بنت مب���ارك للريا�ضة الن�ضائية 

على تنظيمها يف العا�ضمة اأبوظبي، بحيث تتنا�ضب 

م���ع اهتمام���ات ال�ضي���دات الريا�ضي���ات من كافة 

الأعمار واجلن�ضي���ات. وتهدف من وراء هذا التنظيم 

اإىل الت�ضجي���ع على ممار�ضة الريا�ضة وجعلها جزء 

ل يتجزاأ من منط احلي���اة اليومي لأفراد املجتمع، 

كما اأن اأثر ممار�ضة ال�ضي���دات لالأن�ضطة وامل�ضاركة 

يف الفعاليات ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف ن�رس ال�ضعادة 

والتف���اوؤل ورفع روح املناف�ض���ة والتحدي، وهو ما 

تتطلع الأكادميية اإىل تر�ضيخه بني اأفراد املجتمع. 

كما تق���دم الدعم ب�ضكل مبا�رس للم���راأة الإماراتية، 

لتعزيز وغر�ش القيم املجتمعية والثقافية من خالل 

الندوات التثقيفية والفعالي���ات املجتمعية، بدعم 

ل حم���دود من ال�ضيخة فاطمة بن���ت هزاع بن زايد 

اآل نهيان رئي�ضة جمل����ش اإدارة الأكادميية ورئي�ضة 

نادي اأبوظب���ي ونادي العني لل�ضيدات، التي لطاملا 

حر�ضت على توفري كافة عنا�رس التميز يف ميادين 

املناف�ضات وتعزيز نقاط القوة التي متتلكها املراأة 

مبختلف الأ�ضعدة، انطالقًا من اخلطة ال�ضرتاتيجية 

اجلديدة بتوجيهات القي���ادة الر�ضيدة نحو حتقيق 

روؤية ال���� 50 عامًا لكي تكون اإط���اراً للعمل خالل 

الفرتة احلالية واملقبلة لتحقيق املزيد من التطورات 

والإجنازات. 

وت�ضتمر بطولت الأكادميية طوال �ضهر يناير، لت�ضم 

عدد من اأهم الفعاليات والأن�ضطة الأكرث �ضعبية بني 

ال�ضيدات يف املجتمع، بالإ�ضافة اإىل تنظيم بع�ضها 

للمرة الأوىل متا�ضيًا مع رغبات جميع الفئات التي 

تف�ضل ه���ذا النوع من الريا�ضات مث���ل الكارتينج. 

وذلك و�ضط الإج���راءات الحرتازية وال�ضحية التي 

تعمل على �ضمان البيئ���ة املنا�ضبة ملواجهة هذه 

اجلائحة خالل اإقام���ة احلدث وت�ضجيع امل�ضاركات 

على الن�ضمام والتناف�ش وق�ضاء اأوقات اجتماعية 

ريا�ضية يف بيئة اآمنة. 

و�ضتكون اإقامة الفعاليات الريا�ضية خالل هذا ال�ضهر 

ذات طابع تناف�ضي م���ن خالل �ضل�ضلة من الأحداث 

التي ت�ضارك فيها حمبات الريا�ضة ابتداًء من بطولة 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للبولينغ لل�ضيدات يف 

ن�ضخته���ا الثانية التي �ضتقام الي���وم الأربعاء 13 

يناي���ر 2021  يف مركز خليفة ال���دويل يف مدينة 

زايد الريا�ضية،  مما يعمل وي�ضاهم ذلك يف تو�ضعة 

القاعدة اجلماهريي���ة للبولينج بني ال�ضيدات وذكر 

املوقع الر�ضمي لالأكادميي���ة اأن  امل�ضاركة �ضتكون 

مفتوح���ة ملختلف الأعم���ار واجلن�ضي���ات من ثم 

يتبعه �ضباق اأكادميي���ة فاطمة بنت مبارك للجري 

يف الن�ضخ���ة ال�ضابعة الذي �ضيقام يوم اجلمعة 22  

يناير 2021 و�ضيكون اأي�ضًا مفتوحًا جلميع ال�ضيدات 

مبختل���ف اجلن�ضي���ات والأعمار ومراح���ل اللياقة 

البدنية وحيث تختلف امل�ضافات بني 2.5 و5 و11 

ك���م يف جزيرة احلديريات، ويليه يف يوم 27 يناير 

2021 �ضب���اق الكارتينج الأول من نوعه بطول 1.2 

ك���م وفقًا لأعلى معايري الأمان واأحدثها يف منتجع 

الفر�ض���ان الريا�ض���ي الدويل. بحيث يت���م ا�ضتقبال 

طلبات امل�ضاركة من عمر 16 �ضنة وما فوق.

كوريا في �سدارة ما�سترز قطر للجودو

بتنظيم من اأكاديمية فاطمة بنت مبارك



    

مع �ض���غوط احلي���اة اليومية، ورغم 

على  لل�ض���يطرة  الأمهات  حم���اولت 

اأنف�ض���هن، اإل اأن هناك بع�ض املواقف 

تدف���ع اإىل فق���دان الأع�ض���اب. الأمر 

الذي يت�ض���بب بال�رصاخ على الأطفال 

غ���ر مدرك���ن نتائج���ه، ل���ذا اإليكم 

اأ�ض���باب مهمة جداً لك���ي ل ت�رصخوا 

اأبداً عل���ى الأولد :التاأث���ر العاطفي 

يعادل العقاب اجل�ض���دي اأغلب النا�ض 

يعتقدون اأن �ضفع الولد على موؤخرته 

اأ�ضواأ من ال�رصاخ عليه. اأنتم خمطئون، 

توؤك���د الدرا�ض���ات اأن الأولد الذي���ن 

ي�رصخ عليهم اأهلهم بطريقة منتظمة 

النف�ضية  ي�ضابون بنف�ض ال�ضطرابات 

الت���ي ت�ض���يب الأولد الذين يعاقبهم 

اأهلهم ج�ض���ديًا ب�ضكل منتظم. واأثبتت 

درا�ضات اأخرى متقدمة اأن ال�ضجارات، 

ال����رصاخ والإهان���ات الت���ي يتلقاها 

م�ض���تمر،  ب�ض���كل  واملراهقن  الأولد 

ميك���ن اأن تقوده���م اإىل فق���دان الثقة 

باأنف�ضهم ب�ض���كل فادح، الأمر الذي قد 

ي���وؤدي اإىل الكاآبة حت���ى عند الأطفال 

ال�ضغار، اأو يوؤدي اإىل م�ضاكل �ضلوكية 

اإىل  مثل هو����ض ال�رصقة. بالإ�ض���افة 

اأنه لي�ض من ال�ض���هل عالجهم عندما 

يكربون. وال�رصاخ على الولد ل يفعل 

�ضيئًا اإل اإذلله. �ضيفقد كل ثقته بنف�ضه 

و�ضي�ضعر اأنه ل ينفع ب�ضيء.. 

منح طف���ل اإماراتي، الأمل ل�ض���قيقه 

الذي يبلغ من العمر ثالث �ض���نوات، 

ويعاين من مر�ض "بيتا ثال�ض���يميا 

ميجور"، وهو واحد من اأخطر اأمرا�ض 

الدم، بعدما نقلت اإليه خاليا جذعية 

�ضليمة.

وكان الطف���ل زايد يعاين منذ ولدته 

من مر�ض "بيتا ثال�ضيميا ميجور"، 

وكان���ت حالته تتفاقم �رصيعا، اإل اأن 

عائلته وجدت اأمال بف�ضل خاليا الدم 

املجمدة املاأخوذة من احلبل ال�رصي 

ملحمد.

وكان والدا الطفلن ق���د اتخذا قرارا 

بتخزي���ن احلب���ل ال����رصي املتبقي 

بعد ولدة ابنهم���ا حممد لدى البنك 

املتخ�ض����ض بذلك، وهو "�ضيل �ضيف 

اأرابيا"، يف املدينة الطبية بدبي.
ومت اإج���راء حتلي���ل "اإت����ض اإل اإيه" 

للتاأكد من توافق جينات الأن�ض���جة 

بن املتربع �ض���احب احلبل ال�رصي 

واملري����ض، حي���ث ثبت اأن اأن�ض���جة 

الأخوين متطابقة اإىل م�ض���توى عاٍل 

ي�ضمح باإجراء النقل يف اأواخر العام 

املا�ضي.

واأجريت عملي���ة النقل يف الوليات 

املتحدة حيث كانت اخلاليا حمفوظة 

قبل �ضحنها بعد الختبارات املكثفة 

التي اأُجريت ح�ضب املعاير ال�ضارمة 

لالحتاد الأمركي لبن���وك الدم "اإيه 

اإيه بي بي"..

طفل �إمار�تي ينقذ حياة �أخيه 

بـ»�خلاليا �جلذعية«

 �أ�صباب متنعكم من �ل�صر�خ على �أطفالكم

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

يف ت�ضور جديد لتلفاز امل�ضتقبل.. ك�ضفت �رصكة ”اإل جي“ عن  تلفاز 

�ض���فاف جديد من نوع OLED بقيا�ض 55 ”اإن�ض“ يتيح لك الروؤية 

من خالله حتى عند ت�ضغيله وعر�ض �ضورة. وتت�ضور ال�رصكة التلفاز 

ال�ض���فاف موجوداً عند حافة ال�رصير، حيث ميك���ن اأن يرتفع جزئيًا 

اأو كليًا لعر�ض املعلوم���ات اأو مقاطع الفيديو، مع الحتفاظ مبنظر 

اجلانب الآخر من ال�ضا�ضة. 

وحتتوي اللوحة كما مت ت�ضميمها الآن، على مكربات �ضوت مدجمة، 

وذلك بالرغم من عدم و�ض���وح ميزات ال�ض���وت التي تدعمها بدقة. 

وتقول ”LG Display“، اإن التلفاز ال�ضفاف يحقق �ضفافية بن�ضبة 

 “OLED” 40%. وبح�ضب ال�رصكة، اأنه ميكن -اأي�ضًا- نقل جمموعة

ال�ضفافة يف جميع اأنحاء املنزل، اإذا كنت ترغب يف و�ضعها يف مكان 

اآخر. وترى ال�رصكة هذا ب�ض���فته جهازاً منزلي���ًا ذكيًا، وجهازاً ميكن 

ا�ض���تخدامه يومًا ما يف الأماكن العامة، كما هو احلال يف املطاعم 

ويف و�ضائل النقل العام.

قام عامل بقتل زوجته عن طريق اإعطائها قر�ضًا �ضامًا خا�ضا 

بحفظ الغ���الل، يف منزله���م مبنطقة العج���وزة يف حمافظة 

اجليزة امل�رصية.

حيث ك�ض���فت التحريات اأن املتهم قدم للمجني عليها، قر�ضًا 

�ضامًا ي�ض���تخدم يف حفظ الغالل، واأوهمها اأنه م�ضكن للج�ضد 

من الأمرا�ض، وفور تناول ال�ض���حية للقر�ض، تعر�ضت للت�ضمم، 

وفارقت احلياة.

وبعد ورود ب���الغ اإىل الأمن، األقى رجال املباحث القب�ض على 

املتهم، واعرتف بقتلها ب�ضبب خالفات زوجية.. 
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تلفاز خمفي يف �ل�صرير..

اأقدمت فتات���ان على الحتفاظ بجثة والدهما يف منزلهما 

بو�ض���ع البي�ض والدقيق فوق اجلثة، يف ب���ولق الدكرور 

مبحافظة اجليزة مب�رص.

حي���ث ورد ب���الغ اإىل رئي�ض مباحث ب���ولق الدكرور، من 

طليقة املتويف، يفي���د بذهابها اإىل طليقها لأخذ م�رصوف 

ابنيها منه، ولكن ابنتيه مل ت�ضمحا لها بالدخول، كما اأنها 

�ض���مت رائحة كريهة تخرج من �ضقته، كما علم اجلران اأّن 

تلك الرائحة تخرج من هذه ال�ضقة، فاأبلغوا اأخاه الذي اأتى 

وحدث �ضجار مع ابنتي اأخيه ملنعه من الدخول. وبح�ضب 

م���ا اعرتفت ب���ه الفتات���ان، اأن الأب كان يعاين من مر�ض 

ال�ضكر، ويف تلك الليلة كان نائمًا على فرا�ضه بعد اإ�ضابته 

بنوبة �ض���كر مفاجئ���ة اأدت اإىل وفاته، ونظ���راً لأن ابنتيه 

تعانيان من اأزمات نف�ض���ية، ظنتا اأنه مري�ض ومل ي�ضدقن 

باأنه قد توفى، وقامتا ب�رصاء كرميات ودهنتا بها اجل�ض���د، 

ثم و�ضعا البي�ض والدقيق فوق اجلثة، وقامتا ب�رصاء كمية 

كبرة من “مادة ال�ض���ا�ض” من ال�ضيدلية ولفا بها اجلثة.

كما اعرتفتا اأن والدهما كان �ض���ارمًا يف معاملته معهما، 

ومل يكن ي�ض���مح لهما باجللو�ض مع اأحد يف املنطقة، كما 

اأنه بعد وفاة والدتهما توىل تربيتهما حتى تزوجتا، ولكن 

الفتاتن انف�ضلتا بعد زواجهما..

�حتفظتا بجثة و�لدهما..�أزمات نف�صية 

تقف ور�ء �جلرمية
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يقتل زوجته بخدعة ماكرة

  " "مودرنا قالت �رصك���ة 

 J.P. موؤمت���ر  يف 

للرعاي���ة   Morgan
ال�ض���حية، اإن املناع���ة 

�ض���د  لقاحه���ا  م���ن 

اأن  ينبغي  "كوفيد-19" 
ت�ض���تمر ملدة عام على 

الأقل.

واأو�ض���حت �رصكة الأدوي���ة اأنها 

 RNA تقني���ة  اأن  م���ن  واثق���ة 

الت���ي   ،)mRNA( املر�ض���ال 

ا�ضتخدمتها، كانت منا�ضبة متاما 

لن�رص لق���اح يعتمد على املتغّر 

اجلدي���د لفرو�ض كورون���ا، الذي 

ظهر يف حفنة من البلدان.

"مودرن���ا"،  لق���اح  وي�ض���تخدم 

ب� ي�ض���مى  ما   ،1273-mRNA
ال�ض���طناعي ملحاكاة   mRNA
�ض���طح الفرو�ض التاجي وتعليم 

اجله���از املناع���ي التعرف عليه 

وحتييده.

يف دي�ض���مرب  "مودرنا"  وقال���ت 

املا�ض���ي اإنها �ضتجري اختبارات 

اأي  اللقاح �ض���د  لتاأكيد ن�ض���اط 

�ضاللة.

وك�ض���فت  اأنها تتوقع ت�ضليم ما 

بن 600 ملي���ون جرعة ومليار 

جرع���ة م���ن لقاحه���ا يف ع���ام 

2021، وتوقعت مبيعات متعلقة 

باللقاحات بقيم���ة 11.7 مليار 

دولر للعام، بناء على اتفاقيات 

ال����رصاء امل�ض���بق املوقع���ة مع 

احلكومات.

وقال الرئي�ض التنفيذي �ض���تيفان 

براحة  الفريق  "ي�ض���عر  بان�ضيل: 

تام���ة مع ال�ض���جل احلافل لدينا 

الآن. اإنن���ا ن�ض���ر عل���ى الطريق 

ال�ض���حيح لتق���دمي 600 مليون 

جرعة على الأقل".

اأثارت �ض���ورة لأنثى عنكبوت �ضخمة 

من ف�ض���يلة العنكبوت الذئب، حالة 

م���ن الذعر والذه���ول على و�ض���ائل 

التوا�ضل الجتماعي، فهذه العنكبوت 

تثر خماوف النا�ض عندما يرونها، 

وذه���ب بع�ض م�ض���تخدمي و�ض���ائل 

التوا�ض���ل الجتماعي اإىل و�ضف اأنثى 

عنكب���وت الذئب يف ال�ض���ورة باأنها 

“مادة كابو�ض���ية” وقال اآخرون اإنها 
“اأك���ر اإثارة لالإعج���اب”، فيما قالت 
جمموعة اأخرى باأن ال�ض���ورة “رائعة 

ب�ضكل ب�ضع”.

واملع���روف اأن اأنث���ى عنكبوت الذئب 

ت�ض���عى، بعد التزاوج، اإىل العزلة يف 

بقعة مغطاة حيث ميكنها و�ض���ع ما 

ي�ضل اإىل 100 بوي�ضة، وبعد اأن يخرج 

�ضغار العنكبوت من البي�ض، يركبون 

ظه���ر اأمهم بينما تخ���رج للبحث عن 

احل�رصات.

وكت���ب اأحد املعلق���ن: “بقدر ما هي 

خميفة، علي���ك اأن تعج���ب بها لأنه 

العم���ل النهائي كاأم اأن تعطي حياتك 

لأطفال���ك”، ويف امل���رة املقبلة التي 

ترى فيها ظه���ر اأحد ه���ذه العناكب 

�ضتعرف اأن هناك حوايل 100 اآخرين 

يت�ضكعون.

�أنثى �لعنكبوت حتمل مئات �ل�صغار 

على ظهرها

اأعلنت وكال���ة حكومية يف مانيال اأن م�ض���وؤويل اجلمارك الفلبينية 

�ضادروا طردا يحتوي على 20 عنكبوتا من الأنواع املهددة بالنقرا�ض 

وثمانية عقارب من تايالند.وقال مكتب اجلمارك يف بيان اإن الطرد، 

الذي و�ضل يوم الأربعاء، كان م�ضجال ب�ضكل مزيف على اأنه يحتوي 

على معدات تعليمية.واأفاد املكتب باأنه مت ت�ض���ليم جميع العناكب 

والعقارب اإىل وحدة مراقبة الجتار يف احلياة الربية التابعة لوزارة 

البيئة واملوارد الطبيعية. 

ويف ت�رصين اأول/اأكتوبر املا�ض���ي، �ضادر املكتب 119 من العناكب 

كان���ت خمباأة يف �ض���حنة اأحذية مطاطية م���ن بولندا.وحذر مكتب 

اجلمارك من اأن ال�ض���تراد غر القانوين للحيوانات الربية املهددة 

بالنقرا�ض وجمعها والجتار بها يعاقب عليه بال�ض���جن ملدة ت�ضل 

اإىل عام وغرامة ت�ضل اإىل 200 األف بيزو )4166 دولرا(.

»مودرنا« تك�صف عن مدة مناعة لقاحها 

�صد »كوفيد-19« 

�جلمارك �لفلبينية ت�صادر 

طرد عناكب وعقارب 

من تايالند

ح�صرة تك�صف جرمية قتل غام�صة 

وحت�صر �ملتهم يف �لز�وية
ك�ضفت م�ضوؤولة باإدارة الطب ال�رصعي يف دبي عن حل لغز جرمية 

قتل بف�ضل ح�رصة عر عليها داخل جثة القتيل. 

ونقل عن اخلبرة الدكتورة، �ضارة علي املقهوي، قولها اإن العمل 

يجري لتاأ�ض���ي�ض “قاعدة بيانات لعل���م احل�رصات اجلنائي يف 

الق�ض���ايا املختلفة والتي �ضتكون الأوىل من نوعها يف املنطقة، 

وذلك عرب ت�ض���نيف احل�رصات واأنواعها واأماكن وموا�ضم وجودها 

ودورة حياتها، وغرها من البيانات”.

وروت اخلب���رة يف الطب ال�رصعي اأن “اإحدى الق�ض���ايا التي تثبت 

اأهمية هذا العلم كانت اكت�ض���اف ح����رصة معينة تعي�ض يف اإحدى 

اإمارات الدولة داخل جثة، وهو الأمر الذي مل يتوافق مع اأقوال املتهم 

الذي ادعى اأن الأمر جمرد حادث ده�ض غر مق�ض���ود، فيما تبن اأن 

الواقعة جرمية قتل حدثت يف اإم���ارة اأخرى، واأن املتهم قام بنقل 

اجلثة اإىل اإمارة دبي، ومبواجهته بالأمر اعرتف باحلقيقة ومت اتخاذ 

الإجراءات القانونية �ضده”.واأو�ض���حت املقهوي يف هذا ال�ضياق اأن 

“عل���م احل�رصات علم قدمي، اإل اأنه بدئ موؤخراً ال�ض���تفادة منه يف 
التحقيقات وحل لغز العديد من الق�ضايا، خا�ضة اأن احل�رصات تو�ضح 

تاريخ الوفاة عرب مراحل منو احل�رصة ودورة حياتها.

اأعلنت ال�رصطة الأملانية اأنها فككت اأكرب موقع جتاري عاملي 

موجود يف »دارك ويب« )�ض���بكة الإنرتن���ت املظلم( لبيع 

املمنوعات، من م�ض���تندات مزورة وخمدرات واأي�ضًا عمالت، 

م�ضيفة اأنها اأوقفت ال�ضخ�ض الذي ي�ضتبه باأنه م�ضوؤول عنه. 

واأعلن مكتب الدعاء العام يف مدينة كوبلنت�ض اأن ُم�ض���غل 

املوقع الذي و�ض���ف ب�«الأكرب عامليًا« من قبل املحققن، 

رجل اأ�ض���رتايل يبلغ من العمر 34 عام���ًا، مت توقيفه على 

احلدود الدمناركية-الأملانية.

وجاء يف بيان ن�رصه املكتب اأن اأكر من 20 خادمًا اإلكرتونيًا 

)�ضرفر(، مت ا�ض���تخدامها لت�ض���غيل املوقع مّت �ضبطها يف 

مولدافي���ا واأوكرانيا. واأجرت النيابة حتقيقاتها على مدى 

»اأ�ض���هر« مع �رصطين من جهاز التحقيقات اجلنائية 

املركزي يف اأولدنربغ. و�ض���اهم يف التحقيقات اأي�ضًا 

�رصطي���ون م���ن ع���دة دول مثل الولي���ات املتحدة 

وبريطانيا والدمنارك ومولدافيا واأوكرانيا. وتابعت 

النيابة اأن »320 األف �ض���فقة متت فيه على الأقل« 

عرب العم���الت الرقمي���ة بتكوين ومون���رو بقيمة 

اإجمالية ميكن اأن ت�ضل اىل 140 مليون يورو. وكانت 

هذه املن�ضة »ت�ضتخدم ب�ضكل خا�ض لبيع املخدرات 

من كل الأنواع« كما اأو�ضحت النيابة.

كيف منيز بني �لأ�صماك �لبحرية و�أ�صماك �ملز�رع ..؟
يتمي���ز ال�ض���مك باعتباره من 

اأهم م�ض���ادر الربوت���ن التي 

يحتاجه���ا اجل�ض���م  لحتوائه 

على العدي���د من الفيتامينات 

واملعادن كم���ا اأنه يلعب دوراً 

مهمًا يف احلفاظ على �ض���حة 

الدماغ وتعزيز املناعة.

وللتميي���ز بن �ض���مك املزارع 

وال�ضمك البلدي وقيمة كل منهم 

الغذائية، من ال�رصوري الإ�ضارة 

اإىل اأن الأ�ضماك البحرية تتنوع 

واأن���واع  باأحج���ام خمتلف���ة 

ل  اأنها  وباعتب���ار  خمتلف���ة، 

تكون يف الطن وتكون حمراء 

ووردية،ونالح���ظ فيها رائحة 

ي���ود البحر، وعن���د فتح بطن 

ال�ضمكة البحرية جند طعامها  

من بيئتها الطبيعية �ضواء 

اأم���ا ع���ن اأ�ض���ماك امل���زارع 

اإن  فاحلجم كله واح���د حيث 

يف  جتمعت  الأ�ض���ماك  ه���ذه 

عمر واحد وو�ض���عت يف نف�ض 

الأحوا����ض وبع���د نف�ض املدة 

جتمع���ت ونزل���ت الأ�ض���واق، 

ونالح���ظ اأن لونه���ا  داكن���ًا 

ب�ضبب طن املزرعة ول يوجد 

فيها رائحة اليود نهائيًا، كما 

اأن اأ�ضماك املزارع غالبًا تكون 

اأمعاوؤها فارغة، حيث يتم منع 

الأكل عنها قبل جمعها باأيام .

 تفكيك �أكرب موقع ت�صوق �إلكرتوين عاملي يف »�لإنرتنت �ملظلم«
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