
مو�سكو-)د ب �أ(:

 اأع���ادت ال�سلط���ات املحلية 

التالميذ يف  اخلمي����س  ام�س 

مدينة ياكوت�سك الرو�سية اإىل 

منازلهم جراء درجات احلرارة 

املنخف�سة الت���ي و�سلت اإىل 

�سالب 50 درجة مئوية.

املدينة  يف  ال�سلطات  وقالت 

اإن  الواقعة منطق���ة �سيبرييا 

املدار�س اأغلقت ولكن التعليم 

م�ستم���ر عن بع���د يف الوقت 

الراهن.

الواقعة  ياكوت�سك  اأن  ويرتدد 

عل���ى نه���ر لين���ا يف �رشق 

�سيبريي���ا ه���ي اأك���ر مدينة 

ب���اردة عل���ى وج���ه الأر�س. 

ويقطنها مئتا األف �سخ�س.

  و�سج���ل خ���راء الأر�س���اد 

ح���رارة  درج���ات  اجلوي���ة 

قيا�س����ي���ة جديدة منخف�سة 

يف جن���وب وغ���رب �سيبرييا 

 ، اأول/دي�سم���ر  كان���ون  يف 

فيم���ا �سجل���ت توم�س��������ك 

مئوي����ة  درج���ة   49 �س�الب 

ونوفو�سيبري�س���ك �سجلت 41 

درجة مئوية.

اأبوظبي-وام:

 بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهيان رئي����س الدولة "حفظه 

اهلل" برقي���ة تعزي���ة اإىل اأخي���ه خادم 

احلرم���ني ال�رشيفني املل���ك �سلمان بن 

عبدالعزي���ز اآل �سعود عاه���ل اململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأعرب فيها 

عن �سادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة 

املغفور ل���ه الأمري خالد بن عبداهلل بن 

عبدالرحمن اآل �سعود.. داعيا املوىل عز 

وجل اأن يتغمد الفقي���د بوا�سع رحمته 

وي�سكن���ه ف�سيح جنات���ه واأن يلهم اآل 

�سعود الكرام جميل ال�سر وال�سلوان.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تعزي���ة مماثلتني اإىل خ���ادم احلرمني 

ال�رشيفني املل���ك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود.

دم�شق-) د ب اأ (:

 انت����رشت قوات موالي���ة لرو�سيا 

يف مدين���ة طف����س بريف حمافظة 

درعا جنوب �سورية ام�س اخلمي�س، 

للف�س���ل ب���ني اأف���راد ع�سريت���ني 

متنازعتني يف املدينة .

وق���ال �سكان حملي���ون يف مدينة 

طف����س اإن » ق���وات ف�س���ل تابعة 

للفيل���ق اخلام����س املدع���وم من 

قب���ل رو�سي���ا و�سلت م���ن منطقة 

ب����رشى ال�س���ام يف ري���ف درع���ا 

ال�رشق���ي للتدخل، ووق���ف القتال 

بني ع�سريتي الزعبي وكيوان الذي 

اندلع يوم اأم�س الأربعاء ».

واأك���د ال�س���كان لوكال���ة الأنب���اء 

 « املدين���ة  اإن  )د.ب.اأ(  الأملاني���ة 

ت�سهد حالة من التوتر والقلق و�سط 

اإغ���الق جميع الأ�س���واق واملدار�س 

والدوائ���ر احلكومي���ة وغريها، واأن 

�سيوخ ع�سائر ووجهاء من مناطق 

حوران وق���ادة يف اجلي�س ال�سوري 

احلر واللجان املركزية للحراك يف 

درع���ا ، و�سلوا اإىل من���زل القيادي 

ال�سابق يف اجلي����س ال�سوري احلر 

خلدون الزعبي لتهدئة الو�سع وحل 

الإ�س���كال الذي وق���ع بني ع�سريتي 

الزعبي وكيوان «.

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

الريا����س-)د ب اأ(:  اأعل���ن ويل العهد ال�سع���ودي الأمري حممد بن 

�سلمان م�ساء الأربعاء اأن الفر�س ال�ستثمارية الكرى يف اململكة 

ت�سل قيمتها اإىل 6 تريليونات دولر خالل ال�سنوات الع�رش القادمة، 

منه���ا 3 تريليون���ات دولر ا�ستثم���ارات يف م�ساريع جديدة، يف 

اإطار ما توف���ره روؤية 2030 من فر�س لإطالق قدرات اململكة غري 

امل�ستغلة وتاأ�سي�س قطاعات منو جديدة وواعدة.

واأو�سح ويل العهد ال�سعودي خالل جل�سة حوار ا�سرتاتيجية �سمن 

فعالي���ات املنتدى القت�سادي العاملي، بح�سور اأكر من 160 من 

ق���ادة ورواد الأعمال املوؤثرين الدولي���ني ممثلني 28 قطاًعا و36 

دولة- ح�سبما اأوردت وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س(، 

درجات الحرارةمو�قيت �ل�سالة اأبوظبي 12/23 دبي 14/24 ال�سارقة 15/23 عجمان 23 /14 اأم القيوين 22 /12 راأ�س اخليمة 23 /12 الفجرية 25 /15 العني 10/23 ليوا 10/24  ال�سلع 11/22    الفجر 5.47 الظهر 12.34   الع�رش 3.36  املغرب 5.59 الع�ساء 7.16

وا�شنطن-)د ب �أ(:

 ذكرت �سبكة )�سي اإن اإن( الأمريكية ، ام�س 

اخلمي����س، اأن الرئي����س املنتهية وليته 

دونالد ترامب اأبلغ م�ساعديه بعدم �سداد 

اأتعاب حمامي���ه رودي جولياين، ب�سبب 

غ�سب���ه م���ن الت�سويت عل���ى م�ساءلته 

للمرة الثانية يف جمل�س النواب.

ونقل���ت ال�سبك���ة عن م�س���ادر و�سفتها 

باملطلعة اأن ترامب يلق���ي باللوم على 

حماميه ال���ذي رافقه منذ ف���رتة طويلة، 

والكثريين غريه يف املاأزق الذي يجد فيه 

نف�سه الآن.

ول يزال من املتوق���ع اأن يقوم جولياين 

بدور يف الدفاع ب�س���اأن م�ساءلة ترامب، 

لك���ن مت ا�ستبعاده من معظم املحادثات 

حتى الآن.

ترامب يوجه م�ساعديه بعدم 
�سداد اأتعاب محاميه

»تتمة  �ص8«
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كمباال- )د ب اأ(:

 ا�سط���ف الأوغندي���ون يف طواب���ري طويلة ام�س 

اخلمي����س، ل���الإدلء باأ�سواته���م يف انتخاب���ات 

ت�سهد مناف�س���ة قوية، حيث يواجه الرئي�س الذي 

يتوىل احلكم منذ فرتة طويلة، يوري مو�سيفيني، 

جن���م البوب   الذي حت���ول اإىل �سيا�س���ي، روبرت 

كياجولين، املعروف اأي�سا با�سم "بوبي واين".

وخرج املواطنون باأعداد كب���رية لرتك ب�سمتهم 

يف النتخابات التاريخية التي �سيتم فيها للمرة 

الأوىل اختبار قوة مو�سيفيني، الذي �سغل من�سب 

الرئي�س ملدة 35 عاما.

مر�سح ال�سباب الأوفر حظًا بالفوز على مو�سيفيني 
في انتخابات الرئا�سة باأوغندا  

»الهالل الأحمر« يعزز جهـوده الإن�صـ�نية ل�صـ�لح المت�أثرين 
من الفي�ضانات في به�نج بم�ليزي�

بهانج-وام:

 عززت هيئة اله���الل الأحمر الإماراتي جهودها 

الإن�سانية لدعم املتاأثري���ن من الفي�سانات يف 

ولية بهاجن املاليزية.

وقام وفد الهيئ���ة املوجود هناك حاليا بتقدمي 

م�ساعدات اإغاثية عاجلة ومتنوعة لآلف الأ�رش 

يف مراكز الإيواء التي مت تخ�سي�سها للمت�رشرين 

يف عدد من املناط���ق املنكوبة والذين تقطعت 

به���م ال�سبل ج���راء الفي�سان���ات اجلارفة وذلك 

بالتع���اون والتن�سي���ق مع �سف���ارة الدولة يف 

كوالملبور واجلهات املخت�سة يف الولية.

الجزائر-)د ب �أ(:

اأف���ادت تقاري���ر اإخبارية ب�سقوط 

قتل���ى وجرح���ى يف انفجار لغم 

بدائ���ي ال�سنع مبنطقة بئر العاتر 

بولية تب�سة التي تقع على م�سافة 

700 كيلومرت �رشقي اجلزائر.

وذكرت م�سادر حملية على موقع 

التوا�س���ل الجتماعي " في�سبوك" 

اأن ثالث���ة �سيادين لق���وا حنفهم  

واأ�سيب 4 اآخرون بجروح متفاوتة 

اخلطورة ب�سبب انفجار لغم بدائي 

ال�سن���ع عل���ى م�ست���وى امل�سلك 

الرتابي خنيق الروم بوادي امل�رشع 

باجلبل الأبي�س ببلدة بئر العاتر.

واأو�سح���ت ذات امل�سادر اأن اللغم 

انفجر عند مرور ال�سيارة التي كان 

على متنها ال�سحايا.

واأك���دت م�س���ادر اأخ���رى اأن عدد 

القتلى ارتفع اإىل 5.

ومن جهته���ا ذك���رت �سحيفة " 

اإىل �سقوط  اأ�س���ارت  التي  النهار" 
قتي���ل و4 جرح���ى اأن العملي���ة 

واأن  اإرهابي���ون،  وراءه���ا  يق���ف 

قامت  اجلزائري  اجلي����س  وحدات 

مبحا�رشة امل���كان واإطالق عملية 

م�س���ح ومت�سيط �ساملة لتقفي اأثر 

الإرهابيني.

قوات موالية لرو�سيا تدخل مدينة طف�س 
ال�سورية للف�سل بين ع�سيرتين

قتلى وجرحى في انفجار لغم بدائي 
ال�سنع بالجزائر

تون�س-)د ب �(:

انتقدت منظمة العفو الدولية ا�ستمرار تف�سي حالة الإفالت 

من العقاب للمتورطني يف النتهاكات التي رافقت اأحداث 

الث���ورة يف تون�س قبل ع�رش �سن���وات ما ت�سبب يف اإعاقة 

تعوي�س ال�سحايا عن الأ�رشار. 

واأو�سح���ت املنظم���ة يف تقرير لها ن����رش ام�س اخلمي�س، 

مبنا�سبة الذك���رى العا�رشة للثورة ال���ذي ي�سادف تاريخ 

�سقوط نظام الرئي�س الراحل زين العابدين بن علي يوم 14 

كانون ثان/يناير عام 2011، اإن �سحايا الثورة ل يزالون 

ينا�سلون من اأجل نيل العدالة، وجر ال�رشر عن النتهاكات 

اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي حلقتهم.  

ونظم���ت املحاكم املتخ�س�س���ة يف ق�ساي���ا النتهاكات 

مبوجب قان���ون العدالة النتقالية، ع�رش حماكمات للنظر 

يف 12 لئح���ة اتهام بالقتل غري امل����رشوع وال�رشوع يف 

القتل والتعذيب، مل تف�س اىل اإ�سدار اأحكام �سد متهمني من 

رجال الأمن وم�سوؤولني �سابقني يف اأجهزة الدولة.

القاهرة-)د ب �أ(:

 اأعلن وزير املالية امل�رشي حممد معيط ام�س اخلمي�س تراجع 

العجز الكلي للميزاني���ة اإىل 6ر3% يف الن�سف الأول من العام 

املايل 2021/2020 )الفرتة م���ن متوز/يوليو اإىل كانون اأول/

دي�سمر من الع���ام املا�سي(. ونقلت �سفح���ة رئا�سة جمل�س 

ال���وزراء امل�رشي على موقع في�سبوك ع���ن الوزير القول خالل 

اجتماع احلكوم���ة ام�س اخلمي�س اإن الن�س���ف الأول من العام 

املايل احلايل �سهد ارتفاع معدل النمو ال�سنوي لالإيرادات بنحو 

16%، وذلك على الرغم م���ن ا�ستمرار تداعيات جائحة كورونا 

ال�سلبية على الن�ساط القت�سادي. 

كما انخف�س العجز الكلي من 1ر4% اإىل 6ر3%، يف حني بلغ معدل 

النمو ال�سنوي للم�رشوف���ات 6ر9% يف �سوء ارتفاع خم�س�سات 

ال�ستثمارات احلكومية وتوفري خم�س�سات الدعم وبرامج احلماية 

الجتماعي���ة و�سداد كافة م�ستحق���ات اخلزانة ل�سالح �سندوق 

املعا�سات وزيادة النفاق على قطاعي ال�سحة والتعليم.

»العفو الدولية« تنتقد تف�سي الإفالت 
من العقاب في تون�س

عجز الميزانية في م�سر يتراجع 
اإلى 6ر%3 

6 تريليونات دوالر حجم الفر�س اال�شتثمارية بال�شعودية 

خالل 10 �شنوات مقبلة نيويورك-)د ب اأ(:

 اأظه���رت بيانات جممعة اأن اإجم���ايل عدد الإ�سابات بفريو�س 

كورونا يف اأنحاء العامل جتاوز 3ر92 مليون حتى �سباح ام�س 

اخلمي�س.

واأظهرت اأح���دث البيانات املتوفرة على موقع جامعة "جونز 

هوبكن���ز" الأمريكية، عند ال�ساعة 0600 بتوقيت جرينت�س، اأن 
اإجمايل الإ�سابات و�سل اإىل 92 مليونا و 317 األف حالة.

كما اأظهرت البيانات اأن عدد املتعافني يقرتب من 51 مليونا، 

فيما جتاوز اإجمايل الوفيات املليون و 977 األف حالة.

وتت�سدر الوليات املتحدة دول العامل من حيث عدد الإ�سابات، 

تليه���ا الهند ثم الرازيل ورو�سيا واململك���ة املتحدة وفرن�سا 

وتركي���ا واإيطاليا واإ�سبانيا واأملاني���ا وكولومبيا والأرجنتني 

واملك�سيك وبولندا واإيران.

اإ�شابات كورونا حول العالم تتجاوز 3ر92 مليون

رئي�س الدولة ون�ئبه ومحمد بن زايد والحك�م يعزون خ�دم الحرمين 

في وف�ة الأمير خ�لد بن عبدالله بن عبدالرحمن

دكا-وام:

 ردا على التقاري���ر الإعالمية 

الأخ���رية الت���ي مت تداوله���ا 

حول وقوع انفج���ار يف مركز 

التاأ�سريات التابع ل�سفارة الدولة 

لدى العا�سم���ة البنغالدي�سية 

دكا يوم »الأربع���اء« .. قالت 

الدول���ة يف جمهورية  �سفارة 

اإن  ال�سعبي���ة  بنجالدي����س 

التحقيق���ات الأولي���ة ت�س���ري 

اإىل اأن احل���ادث كان عر�سي���ا 

نتيج���ة م�س���اكل ميكانيكية 

اأثناء ال�سيانة الروتينية لنظام 

التكييف باملركز.

واأك���دت ال�سف���ارة - يف بيان 

له���ا - اأنها تق���وم بالتعاون 

ال�سلطات املحلية باإجراء  مع 

التحقيقات ملعرفة  املزيد من 

الأ�سباب التي كانت وراء وقوع 

النفجار.

حادث »مركز اإ�سدار التاأ�سيرات« التابع لل�سفارة 
عر�سي نتيجة م�ساكل ميكانيكية

»تتمة  �ص8«

اإعادة التالميذ ب�سيبيريا اإلى منازلهم لو�سول درجة 
الحرارة اإلى �سالب 50 درجة مئوية

دبي-وكاالت:

 قال���ت وزارة الداخلي���ة البحرينية اأم�س 

اخلمي����س اإن قطر اأفرج���ت عن بطل يف 

كمال الأج�س���ام وبحرينيني اثنني اآخرين 

احتجزوا اأثناء قيامهم برحالت �سيد.

وطالب���ت املنامة يوم الأح���د ال�سلطات 

القطرية بالإفراج عن لعب كمال الأج�سام 

�سامي احلداد، الذي اعتقل مع مواطن اآخر 

يوم اجلمعة يف ثال���ث واقعة من نوعها 

يف الأ�سهر الأخرية، والتي حدثت بعد اأن 

وافقت البحري���ن وحلفاوؤها العرب على 

اإنهاء نزاع �سيا�سي مع الدوحة.

وقال���ت وزارة الداخلي���ة يف بي���ان اإن 

ال�سلط���ات القطري���ة اأفرج���ت اأي�سا عن 

بحار بحريني كان قد اعتقل يف دي�سمر 

كانون الأول. واأ�سافت اأن قواربهم ما زالت 

حمتجزة.

وتابعت "عقب اإف���ادة �سفارتنا ب�سلطنة 

عم���ان ال�سقيق���ة بو�س���ول املواطن���ني 

البحريني���ني اإىل ال�سلطن���ة، قامت وزارة 

الداخلي���ة بالت�س���ال به���م والطمئنان 

عليهم".
ومل ي�س���در بع���د تعليق م���ن ال�سلطات 

القطرية.

البحرين: قطر اأطلقت 
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á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14644 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 15 á©ª÷G
øWƒdG QÉÑNCG2

 IQOÉÑe ≥∏£J ódÉN øH óªëe âæH Éª°T

zádõ©dG ≥«aQ ÜÉàµdG{

 IójóédG ¬àdÉ°SQ øY ∞°ûµj ∂æ«∏c ófÓØ«∏c

á∏Ñ≤ªdG ájƒÄª∏d

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 ¬Ñàµe ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØ∏d IÒéØdG á«ÁOÉcCG

 á«ÁOÉcCÓd …QhódG ´ÉªàL’G …ÒeC’G ¿GƒjódÉH

 »à«Ø◊G ó«ÑY »∏Y Qƒ°†ëH 2021 ΩÉ©dG ∫ÓN

 AÉæeC’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCGh  á«ÁOÉcC’G  ôjóe

.ájò«ØæàdG ¿Éé∏dGh

 RôHCG  ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ™∏WGh

 á«ÁOÉcC’G  É¡JòØf  »àdG  ™jQÉ°ûŸGh  èeGÈdG

 Òaƒàd É¡JòîJG »àdG äGƒ£ÿGh »°VÉŸG ΩÉ©dG

 ®ÉØ◊G ¿Éª°V ∫ÓN øe áæeBG á«ª«∏©J áÄ«H

 ájRGÎM’G Oƒ¡÷G õjõ©Jh áÑ∏£dG áeÓ°S ≈∏Y

 ¢ShÒa QÉ°ûàfG øe ó◊G ¤EG á«eGôdG á«FÉbƒdGh

./19-ó«aƒc/ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 §£N  øY  õLƒe  ¢VôY  ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 RôHCGh  É¡«a  πª©dG  Ò°S  ™ÑàJh  ,  á«ÁOÉcC’G

 ΩÉ©dG ∫ÓN É¡MôW ºà«°S »àdG Iójó÷G èeGÈdG

 Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH IQhöV GócDƒe ,2021

 πNGO  á«æØdG  áaÉ≤ãdG  öûf  ‘  ºgÉ°ùJ  »àdG

. É¡LQÉNh ádhódG

 á«ÁOÉcC’G AÉæeCG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ôjóe Ωó≤Jh

 ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ¤EG  ôµ°ûdÉH

 , áYƒæàŸG É¡›GôHh á«ÁOÉcCÓd ºFGódG ¬ªYO

 áaÉc ‘ •GôîfÓd ÖgGƒª∏d ∫ÉéŸG ìÉ°ùaEGh

 ≈≤«°SƒŸG ΩÉ°ùbCG øe á«ÁOÉcC’G äÉ°UÉ°üàNG

.¬«dÉÑdGh ájöüÑdG ¿ƒæØdGh

 ôjóe  »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  ´ÉªàL’G  ö†M

.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ¢ù«ªÿG ¢ùeG áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 øe Óc óªfi øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S ¢ù∏éÃ

 OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©e

 ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ˆG óÑY øH óªMCG QƒàcódG ‹É©eh

 ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’G IOÉjôd ádhO ôjRh »°SÓØdG

 øH ÊÉK QƒàcódG ‹É©eh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

.á«LQÉÿG IQÉéà∏d ádhO ôjRh …OƒjõdG óªMCG

 ácÎ°ûe  á£N  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 IQGRh  ÚH  OÉ°üàb’G  ´É£b  ôjƒ£Jh  á«ªæàd

 ¢SCGQ  IQÉeEÉH  á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  OÉ°üàb’G

 ôjƒ£àd  ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷G  QÉWEG  ‘  áª«ÿG

 IQÉeE’G á«°ùaÉæJ õjõ©Jh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 É¡H ™àªàJ »àdG äGQó≤dGh äÉfÉµeE’G πX ‘

 á«ªæàdG ≥«≤– ‘ áeƒµ◊G Oƒ¡L Ωóîj ÉÃh

.á∏eÉ°ûdG ájOÉ°üàb’G

 »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH óªMCG ï«°ûdG AÉ≤∏dG ö†M

 IQGOG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ∑QÉª÷G  IôFGO  ¢ù«FQ

 "õcGQ" ájOÉ°üàb’G áª«ÿG ¢SCGQ ≥WÉæe áÄ«g

 »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH ∫ÉªL øH ¿É£∏°S ï«°ûdGh

 ¿GƒjódG  ‘  ÚæWGƒŸG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe

 ódÉN øH Oƒ©°S øH áªMQCG  ï«°ûdGh …ÒeC’G

 ƒª°S ÖàµŸ »eÓYE’G º°ù≤dG ôjóe »ª°SÉ≤dG

 ódÉN øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdGh ó¡©dG ‹h

 ¢SCGQ  ‘  ôFGhódG  AGQóe  øe  OóYh  »ª°SÉ≤dG

.áª«ÿG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“  

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG ‘

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG

 126,625 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh

 24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  GójóL  É°üëa

 ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG

 ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH

.»Ñ£dG

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

 äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG  ‘

 3,382 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM

 É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG

 á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG

.ádÉM 242,969 á∏é°ùŸG

 ä’ÉM  3  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  øe  ∂dPh  áHÉ°üe

 ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH

.ádÉM 726 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 …hòd É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J ¢üdÉNh É¡Ø°SCG

 πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,ÚaƒàŸG

 ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG ™«ª÷

 ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 2,671  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL  ádÉM

 ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG

 ájÉYôdG  É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM 215,820

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG

 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 133,253 Ëó≤J

 ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG

 1,527,833 ¢ù«ªÿG ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J

 áYôL  15^45  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

 ™e  É«°TÉ“  ∂dP  »JCÉjh  .¢üî°T  100  πµd

 kÉ«©°Sh 19 - ó«aƒc ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG á£N

 áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG  áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG

 OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY

.19 - ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H 

 ájõ©J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG

 áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øY  É¡«a  ÜôYCG  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 QƒØ¨ŸG  IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U

 ∫BG øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY øH ódÉN ÒeC’G ¬d

 ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG É«YGO ..Oƒ©°S

 º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 ΩOÉN ¤EG  Úà∏KÉ‡ ájõ©J  »à«bôH  áë∏°ùŸG

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

.Oƒ©°S ∫BG

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  

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

 Úeô◊G ΩOÉN ¤EG ájõ©J á«bôH áª«ÿG ¢SCGQ

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ‘ á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY

 øH  ˆGóÑY  øH  ódÉN ÒeC’G  ¬d  QƒØ¨ŸG  IÉah

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY

 øY áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCGh

 õY  ¤ƒŸG  É«YGO..  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U

 ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh

 π«ªL ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 á«bôH  áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡  ájõ©J

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

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

 Úeô◊G ΩOÉN á«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG

 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  πgÉY  Oƒ©°S

 ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  øY  É¡«a  ÜôYG  ,á≤«≤°ûdG

 øH ódÉN Òe’G ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh

 »∏©dG É«YGO.. Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY

 ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿G ôjó≤dG

 È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿Gh ¬JÉæL í«°ùa

.¿ƒ∏°ùdGh

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ájõ©J  »à«bôH  øjƒ«≤dG  ΩCG  ó¡Y  ‹h  Ó©ŸG

 ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤G Úà∏KÉ‡

 ÖMÉ°U ¤EGh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øH  ¿Éª∏°S  øH  óªfi  Òe’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  ‹h Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY

 á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 øH ˆGóÑY øH ódÉN Òe’G √Éah ‘ ájOƒ©°ùdG

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY

 øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ

 Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  ájõ©J  á«bôH  ¿ÉªéY

 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  Oƒ©°S

 øH ódÉN ÒeC’G ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ á≤«≤°ûdG

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑ©æH ˆGóÑY

 ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY ¬à«bôH ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  πLh  õY  ¤ƒŸG  ÓFÉ°S  ..

.¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 ájõ©J »à«bôH ¿ÉªéY ºcÉM ÖFÉf »ª«©ædG

 ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG Úà∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG  óªfi

 ΩOÉN ¤EG ájõ©J á«bôH ájõ©J á«bôH ,IÒéØdG

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG

 øH ódÉN ÒeC’G ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ á≤«≤°ûdG

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑ©æH ˆGóÑY

 ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY ¬à«bôH ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  πLh  õY  ¤ƒŸG  ÓFÉ°S  ..

.¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ

 øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 á«bôH   ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG  óªfi

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡  ájõ©J

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  

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

 ΩOÉN ¤EG ájõ©J á«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG

 øH ódÉN ÒeC’G ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ á≤«≤°ûdG

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑ©æH ˆGóÑY

 ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY ¬à«bôH ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  πLh  õY  ¤ƒŸG  ÓFÉ°S  ..

.¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S å©Hh Ü Éªc

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

 øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ábQÉ°ûdG

 »à«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG Úà∏KÉ‡ ájõ©J

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 á«ªjOÉcCG{ AÉæeCG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj Iô«éØdG ó¡Y »dh

zá∏«ªédG ¿ƒæØdG

 IOÉjQ{ h OÉ°üàb’G AGQRh πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

zá«LQÉîdG IQÉéàdG{ h z∫ÉªYC’G

äÉ«ah 3h áHÉ°UEG 3^382 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2671 »aÉ©J : záë°üdG{  áYÉ°S 24 ∫ÓN z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 133^253 ºjó≤J

 IÉah »a ø«eôëdG ΩOÉN ¿hõ©j ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY øH ódÉN ô«eC’G

zá∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«ÁOÉcCG{ AÉæeCG ¢ù∏› ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h   ∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

:ΩGh-Ú©dG

 ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG â≤∏WCG 

 "ádõ©dG ≥«aQ ÜÉàµdG" ¿Gƒæ©H IQOÉÑe ¿É«¡f ∫BG

 Údõ©æŸGh 19 ó«aƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸG ±ó¡à°ùJh

.AÉØ°ûdG º¡d ºàj ≈àM ôé◊G IÎa ∫ÓN

 ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG âdÉbh

 ∫ÓN ÆGôØdG  Gòg  π¨°T  ¤EG  ±ó¡J  É¡fEG  ¿É«¡f  ∫BG

 "ÊhÎµdEG  ÜÉàc"  ÈY  IAGô≤dÉH  á«°VôŸG  ádõ©dG

 …ƒ≤jh º¡jód áæ«µ°ùdGh Ahó¡dG ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùj

 áaô©ŸG øe GQób ¬JGP âbƒdG ‘ º¡ëæÁh º¡àÁõY

 øe Qôëà∏d ºgòNCÉJ ÒµØàdG øe áMÉ°ùeh áaÉ≤ãdGh

 ¥ÉaBG  ‘ º¡dÉ«îH  ≥«∏ëàdG  ÈY  IóMƒdGh  ∫õ©dG

.IOÉ©°ùdGh á©àŸG øe GQób º¡ëæÁh ™°ùàŸG ⁄É©dG

 âæH Éª°T ¢ù∏› OÉ≤©fG ∫ÓN IQOÉÑŸG ¥ÓWEG AÉLh

 ™∏NG" ÜÉàc á°ûbÉæŸ ¢ùeCG áaô©ŸGh ôµØ∏d óªfi

 Ihóf §°ûæe ÈY »Ø«d ¢ùjƒd áÑJÉµ∏d "ôJƒàdG AGOQ

 §°ûæe  ÈY  "∞«°†dG"  …öüŸG  º∏«ØdGh  ÜÉàµdG

.»FÉªæ«°ùdG º∏«ØdG

 »àdG á«fÉãdG "ádõ©dG ≥«aQ ÜÉàµdG" IQOÉÑe ó©Jh

 ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG É¡≤∏£J

 áØ∏àîŸG ¬£°TÉæe ÈY ¢ù∏éŸG ∫ÓN øe ¿É«¡f ∫BG

 »àdG  "ÜÉàc  ‘  πeCÉàdG"  IQOÉÑe  â≤∏WCG  Éeó©H

 ™bGƒe ÈY áaô©ŸGh ôµØdG ¢ù∏› äGƒ°†©d â¡Lh

 â≤∏£fG »àdGh »eƒj πµ°ûH »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 »Áód /Éjƒb ≥HG/ ÜÉàc ™e ¤hC’G É¡JGƒ£N ò«ØæàH

.ƒJÉaƒd

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 óMCG qó© oj …òdG ,∂æ«∏c ófÓØ«∏c ≈Ø°ûà°ùe πØàëj 

 ájƒÄŸÉH ΩÉ©dG Gòg ,á«µjôeC’G äÉ«Ø°ûà°ùŸG π°†aCG

 ¢ù«FôdG ∞°ûc ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh .¬°ù«°SCÉàd ¤hC’G

 ,∂æ«∏c  ófÓØ«∏c  ≈Ø°ûà°ùŸ  ¢ù«FôdGh  …ò«ØæàdG

 ≈Ø°ûà°ùŸG ádÉ°SQ øY ,¢ûà«Ø«dÉ¡«e ΩƒJ QƒàcódG

.á∏Ñ≤ŸG ΩÉY áÄª∏d Iójó÷G

 ádÉM"  ÜÉ£N  ‘  ¢ûà«Ø«dÉ¡«e  QƒàcódG  ∫Ébh

 âfÎfE’G  ÈY  √É≤dCG  …òdG  …ƒæ°ùdG  "≈Ø°ûà°ùŸG

 ájÉYôdG äÉeóN »eó≤e ™«ªL ΩÉeCG ´ƒÑ°SC’G Gòg

 ádÉ°SQ ¿EG ,⁄É©dG ∫ƒM ∂æ«∏c ófÓØ«∏c ‘ á«ë°üdG

 É¡dÓN qπX ,∫É«LC’ äÉ©ªàéŸG âeóN ≈Ø°ûà°ùŸG

 ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ¿CG G kócDƒe ,âbƒdG QhôÃ Qƒ£àj √QhO

 IOGQEG ò«ØæJ ≈∏Y ¿ƒ°üjôM" Ωƒ«dG ∂æ«∏c ófÓØ«∏c

 ±GógC’G  ≈ª°SCG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdÉH  á∏ãªàŸG  ¬«°ù°SDƒe

 ∞°ûcCG ¿CG Ωƒ«dG »æaöûj" :±É°VCGh ."äÉjÉ¨dG πÑfCGh

 ájÉYQ" :á∏Ñ≤ŸG ΩÉY áÄª∏d Iójó÷G ÉæàdÉ°SQ øY

 »eó≤e º«∏©Jh ,»Ñ£dG åëÑdÉH ΩÉªàg’Gh ,IÉ«◊G

 Éæ«°VÉŸ  á«ah  É¡fCG  iôf  ádÉ°SQ  »gh  ,"áeóÿG

."Éæ∏Ñ≤à°ùe íeÓe º°SôJh ÉföVÉM ø°†à–h

 ΩÉ©dG ∫GƒW ájƒÄŸG ä’ÉØàM’G õcôJ ¿CG Qqô≤ŸG øeh

 á©aGQ ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊Gh »°VÉŸG ≈∏Y ,2021

 ."1921 ΩÉ©dG òæe á«ë°üdG ájÉYôdG πÑ≤à°ùe" QÉ©°T

 ÒZ  äÉjqóëàdG  ¤EG  ¢ûà«Ø«dÉ¡«e  QƒàcódG  QÉ°TCGh

 ¿CG  G kó qcDƒe  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  É¡∏ªM  »àdG  ábƒÑ°ùŸG

 ∂æ«∏c  ófÓØ«∏c  ‘  Ú∏eÉ©dG  ájÉYôdG  »eó≤e

 Gƒ≤∏àj  ¿CG  Gƒ°VôYh  ,…qóëàdG  iƒà°ùe  ¤EG  Gƒ≤JQG"
 É kªYO  ,IójóL  á«°ü°üîJ  ä’É›  ‘  ÖjQóàdG

 ,É¡H ÉfQôe »àdG  áÑ©°üdG  äÉ¶ë∏dG  ‘ º¡FÓeõd

 ∫ÉªYCÉH ôNB’G ¢†©ÑdG º¡∏j ¿CG º¡°†©H ´É£à°SGh

 º¡°ùØfCG  ≈∏Y  GhôKBG  ó≤d  .Qƒf  øe  ±hôëH  äóq∏ oN

 ¢ShÒa ó°V ácô©ŸG Gƒ°VÉNh ájÉbƒdG äGhOCG GhóJQGh

 ‘ IQƒØfi äÉbhC’G √òg qπ¶J ±ƒ°S ∂dòd ,ÉfhQƒc

 É‰EGh ,ÉfhQƒc ¢ShÒa ÖÑ°ùH ’ ,Éæe óMGh πc IôcGP

."¬©e Éæ∏eÉ©J á≤jôW ÖÑ°ùH

 áëFÉ÷G ¿EG ¬HÉ£N ‘ ™«aôdG »Ñ£dG ∫hDƒ°ùŸG ∫Ébh

 äó qMh ábQÉa á¶◊" É¡Jƒ°ùb øe ºZôdÉH ,â∏qµ°T

 ófÓØ«∏c  ‘  »ŸÉ©dG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ™ªà›

 áaÉ°VE’ÉH ,Gƒ∏°UGh ÚãMÉÑdG ¿CG ¤EG GkÒ°ûe ,"∂æ«∏c

 ¿CGh ,áª¡e äÉaÉ°ûàcG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ™jöùJ ,∂dP ¤EG

 øY ≈°VôŸG øe ójõŸÉH AÉæàY’G GƒYÉ£à°SG AÉÑWC’G

 ¿hO áªFÉb âq∏X ∂æ«∏c ófÓØ«∏c äÉjƒdhCG ¿CGh ,ó© oH

 »eó≤Ã ΩÉªàg’Gh ≈°VôŸG ájÉYôH â∏qã“h ,Ò«¨J

.™ªàéŸÉHh ≈Ø°ûà°ùŸÉHh á«ë°üdG ájÉYôdG

 áeÓ°ùdG  ¿CG  ≈∏Y  ¢ûà«Ø«dÉ¡«e  QƒàcódG  Oqó°Th

 Ωƒ≤J  á«°SÉ°SCG  õFÉcQ"  ¢†jôŸG  áHôŒh  IOƒ÷Gh

 ¥ôW áMÉJEG ¤EG É kàa’ ,"∂æ«∏c ófÓØ«∏c ádÉ°SQ É¡«∏Y

 ó«YGƒŸG ádhóL πãe ,ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IójóL

 ,áYöùH ¢VGôYC’G ±É°ûàc’ ó©H øY áÑbGôŸGh ,É k«JGP

 øe óMGh É¡æe OÉØà°SG »àdG ,á«°VGÎa’G äGQÉjõdGh

.2020 ΩÉ©dG ‘ ≈°Vôe á°ùªN πc

 íÑ°üf ¿CG π«Ñ°S ‘ ,Éæ«∏Y Öéj" :∫ƒ≤dG ¤EG ≈°†eh

 ÒjÉ©e ™°Vh ,á«ë°üdG ájÉYôdG »≤∏àd ¿Éµe π°†aCG

 ∫òH Ö∏£àj ôeCG ƒgh ,É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh õ«ªà∏d IójóL

 ≈©°ùfh ,Éæàjƒg øe π«°UCG AõL ¬æµd ,IÒÑc Oƒ¡L

 á«dÉ©dG IOƒ÷G øe ¬°ùØf iƒà°ùŸG Ëó≤àd øjógÉL

 Ée ,Éæ≤aGôe ™«ªL ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN ‘

 øjóf ó¡Y ƒgh ,"IóMGh ∂æ«∏c ófÓØ«∏c" Éæ∏©éj

."¬≤«≤ëàH ÉfÉ°VôŸ

 ‘ πª©dG  ≥jôa  ¿CG  ¤EG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°TCGh

 »eó≤e  øe  É kØdCG  70  qº°†«d  É‰  ∂æ«∏c  ófÓØ«∏c

 »Ñ£dG ìöüdG ¿CGh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ájÉYôdG

 øjòdG  ≈°VôŸG  OGóYCG  áØYÉ°†e  ±ó¡à°ùj  ÒÑµdG

.2024 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH º¡eóîj

 ‘  á«dÉ◊G  ∂æ«∏c  ófÓØ«∏c  ™bGƒe  ÖfÉéHh

 ∂æ«∏c ófÓØ«∏c § q£îJ ,⁄É©dGh IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ÈªàÑ°S ‘ á«LQÉÿG äGOÉ«©dG ≥aôe ìÉààa’ ¿óæd

 ôjÉæj ‘ GkôjöS 184 º°†j …òdG ≈Ø°ûà°ùŸGh 2021

 .2022

 πãªàJ"  :∫ƒ≤dG  ¤EG  ¢ûà«Ø«dÉ¡«e  QƒàcódG  ≈¡àfGh

 ájÉYôdG »≤∏àd ¿Éµe π°†aCG íÑ°üf ¿CG ‘ ÉæàjDhQ

 ájÉYôdG ∫É› ‘ πª©∏d ¿Éµe π°†aCGh á«ë°üdG

 Ωƒ«dG äÉH ∂æ«∏c ófÓØ«∏c ¿CGh Éª«°S ’ ,á«ë°üdG

."º∏Y ≈∏Y QÉf øe ô¡°TCG



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 öUÉf º«gGôHEG QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG IOÉ©°S ó¡°T 

 ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  óFÉb  …ƒ∏©dG  óªfi

 ájƒ÷G äGƒ≤dG  ó«MƒJ iôcòH ∫ÉØàM’G …ƒ÷G

 ¢ùeG ìÉÑ°U º«bCG …òdGh 45 `dG …ƒ÷G ´ÉaódGh

.ájƒ÷G IôØ¶dG IóYÉ≤H ¢ù«ªÿG

 ‘  ¿Éch  πØ◊G  »YGQ  ∫ƒ°UƒH  ∫ÉØàM’G  CGóH

 äGƒ≤dG  »Ñ°ùàæeh  •ÉÑ°V  øe  OóY  ¬dÉÑ≤à°SG

 øe Iô£Y äÉjBG â«∏J ºK …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G

.º«µ◊G ôcòdG

 öUÉf  º«gGôHEG  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ócCGh

 áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  ¬d  áª∏c  ‘ - …ƒ∏©dG  óªfi

 ±OÉ°üj  …òdG  "IóMƒdG  Ωƒj"  `H  ∫ÉØàM’G  ¿G

 kAÉØàMG  πãÁ  ΩÉY  πc  øe  ôjÉæj  øe  ¢SOÉ°ùdG

 äGƒ≤∏d  äGRÉ‚E’ÉH á∏aÉ◊G á∏jƒ£dG  IÒ°ùŸÉH

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G

 »àdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG äGRÉ‚EÉH ∂dòch ,IóëàŸG

 ‘  RQÉH  QhóH  ádhódG  ¢ù«°SCÉJ  òæe  â©∏£°VG

 ‘ ‹É¨dG É¡HGôJ øY ´ÉaódGh ,É¡JGQó≤e ájÉªM

.äGójó¡àdGh QÉ£NC’G πc á¡LGƒe

 …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG âæµ“ ó≤d" :∫Ébh

 …òdG §«£îàdG π°†ØHh á«°VÉŸG ΩGƒYC’G ∫ÓN

 ™e πeÉ©àdG  øe áª«∏°S á«ª∏Y ¢ù°SCG  ≈∏Y ”

 É‡ ìÓ°ùdGh OÉà©dG ∫É› ‘ äÉ«æ≤àdG çóMCG

 á¡LGƒe  ≈∏Y  IQOÉb  ájöüY  ájƒL  Iƒb  óLhCG

 √ògh ,¬àjÉªMh øWƒdG øY ´ÉaódGh äÉjóëàdG

 ,áFQÉW ±hôX Ió«dh øµJ ⁄ Iõ«ªàŸG áfÉµŸG

 á©HÉàŸGh OhófiÓdG ºYó∏d áé«àf äAÉL É¡æµd

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªFGódG

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ¬à≤≤M Ée ¿EG" :∫Éb å«M "ˆG ¬¶ØM" áë∏°ùŸG

 ÜÉ©«à°SG  ‘  IÒÑc  IAÉØc  øe  äGƒ≤dG  √òg

 ≈∏Y IQó≤dGh áeó≤àŸG ájôµ°ù©dG É«LƒdƒæµàdG

 ó«dh ’h kÉæ«g hCG kÓ¡°S kGôeCG øµj ⁄ öü©dG áÑcGƒe

 á«æ°†e Oƒ¡÷ kÉéjƒàJ AÉL πH áFQÉW ±hôX

 kGó«cCÉJh  á∏eÉµàe  ôjƒ£J  á«é«JGÎ°S’  IôªKh

 ∫BG  ¿É£∏°S øH ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG ádƒ≤Ÿ

 áë∏°ùŸG ÉæJGƒb âëÑ°UCG" :"ˆG ¬ªMQ" ¿É«¡f

.""ÉææWh ájÉª◊ Ú°ü◊G êÉ«°ùdGh á«bGƒdG ´QódG

 »àdG  IÒÑµdG  á«YƒædG  á∏≤ædG  ¿CG  ±É°VCGh

 äAÉL …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  É¡Jó¡°T

 ΩÉªàgGh ºYOh á«fCÉàe äÉ°SGQOh §£N áé«àf

 á«ªgCÉH É¡fÉÁEGh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe Ú∏°UGƒàe

 õFÉcQ ióMEÉc …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG QhO

 áLQO á∏≤ædG √òg âÑcGh ó≤a ,ájöü©dG ádhódG

 öüæ©∏d ÖjQóàdGh OGóYE’Gh º«¶æàdG øe á«dÉY

 ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMC’ ¢ShQóe AÉæàbGh …öûÑdG

 ΩAÓàJ äGó©eh áë∏°SCG  øe ájôµ°ù©dG  á«æ≤àdG

 äÉLÉ«àM’Gh  áãjó◊G  Üô◊G  äÉeõ∏à°ùe  ™e

.øWƒdG ≈ªM øY Ohò∏d áYÉaódG

 áeÉ©dG ôjƒ£àdGh åjóëàdG á«é«JGÎ°SG ¿CG ócGh

 äGƒ≤dG  ôjƒ£àd Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b ÉgÉæÑàJ »àdG

 ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dGh  ΩÉY  ¬LƒH  áë∏°ùŸG

 »àdG  á«é«JGÎ°S’G  »g  ¢UÉN  ¬LƒH  …ƒ÷G

 áë∏°SC’G çóMCG ∑ÓàeG øe ájƒ÷G äGƒ≤dG âæµe

 ÉæJGƒb  IAÉØc øe äRõY »àdGh  ,Éeó≤J  ÉgÌcCGh

 äÉLQO ≈∏YCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe É¡àæµeh ájƒ÷G

 ±ó¡d  kÉ≤«≤–  ,ájõgÉ÷Gh  í«∏°ùàdGh  π«gCÉàdG

.É¡«°VGQCG áeÓ°Sh ádhódG AGƒLCG ájÉªM

 Éª¡H â«¶M øjò∏dG IOÉ°TE’Gh ôjó≤àdG ¿CG  ôcPh

 ∫hO øe ójó©dG øe …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG

 ,í«ë°üdG ≥jô£dG ‘ Ò°ùf ÉæfCG ¿GócDƒj ⁄É©dG

 ¿CÉH Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ¡«LƒJ Éæd ¬àª°SQ …òdG

 áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  Iõ«cQ  ájƒ÷G  ÉæJGƒb  ¿ƒµJ

 ,πNGódG ‘ πeÉ°ûdG QGô≤à°S’Gh øeC’G Rõ©J »àdG

 ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G IOÉYEG ‘ á«∏YÉØH ∑QÉ°ûJh

 áë∏°ùŸG ÉæJGƒb âëÑ°UCG ≈àM ⁄É©dGh á≤£æŸG

 ¢SƒØf ‘ πeC’G ìhQ åHh Ióéæ∏d kÉfGƒæY Ωƒ«dG

 Ió°ù› ,⁄É©dG  ´É≤H  ‘ AGô≤ØdGh  ÚLÉàëŸG

 ™«ªL ™e øeÉ°†àdG ‘ Ó«Ñf É«fÉ°ùfEG Éé¡f ∂dòH

.á«fÉ°ùfEG äÉjó– hCG äÉeRCG ¬LGƒJ »àdG ∫hódG

 Qƒ£àdG ióe ô¡XCG »≤FÉKh º∏«a ¢VôY ” ∂dP ó©H

 …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG IÒ°ùe ÖcGh …òdG

 áfÉµŸGh  É¡JCÉ°ûf  òæe  á«LQÉÿG  É¡JÉcQÉ°ûeh

 Ωƒ«dG âëÑ°UCG ≈àM É¡«dEG â∏°Uh »àdG ábƒeôŸG

 ≈∏Y  Gõ«¡Œh  Éeó≤J  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  ÌcCG  øe

 Gò¡d ôîah õY Qó°üeh »ª«∏bE’Gh ‹hódG iƒà°ùŸG

.øWƒdG

 º«gGôHEG QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG IOÉ©°S ΩÉb ,∂dP Ö≤Y

 ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG óFÉb …ƒ∏©dG óªfi öUÉf

 •ÉÑ°Vh •ÉÑ°†dG øe øjõ«ªàŸG ËôµàH …ƒ÷G

 äGƒ≤dG  IOÉ«b  øe  Ú«fóŸGh  OGôaC’Gh  ∞°üdG

.…ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G

IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 …òdG …ôgÉ¶dG ó«©°S ó«ÑY √Òîf øWGƒŸG ≈≤∏J

 ìÉ≤d øe ¤hC’G áYô÷G ,kÉeÉY 97 ôª©dG øe ≠∏Ñj

 √ôjóJ …òdG »ë°üdG áª©f õcôe ‘ 19-ó«aƒc

 äBÉ°ûæe  ióMEG  á«LQÉÿG  á«LÓ©dG  äÉeóÿG

.(áë°U) á«ë°üdG äÉeóî∏d »ÑXƒHCG ácöT

 øe ≠∏Ñj …ódGh"  :¬æHG  ∫Éb ∂dP ≈∏Y É≤«∏©Jh

 »bÉH  πãe  º«©£àdG  òNCG  Qôb  ,kÉeÉY  97 ôª©dG

 kÉªYO  ∂dP  ≈∏Y √Éæ©é°T  øëfh  á∏FÉ©dG  OGôaCG

 áeƒµM  Oƒ¡÷h  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  äÉ¡«Lƒàd

."»ÑXƒHCG

 »ë°üdG  áª©f  õcôe  IQÉjõH  Éæªb"  :±É°VCGh

 ódGƒ∏d ΩRÓdG Ëƒ≤àdG AGôLEÉH Ö«Ñ£dG ΩÉb å«M

 øeh ,á«ë°üdG ¬àdÉM øe ócCÉà∏d º«©£àdG πÑb

 ."º«©£à∏d ¤hC’G ¬Yô÷G ≈∏Y ódGƒdG π°üM ºK

 ójQCG ,ˆG ¬¶ØM ódGƒdG ™e »àHôŒ øe" :í°VhCGh

 QÉÑc  ¢üNC’ÉHh  ™ªàéŸG  OGôaCG  πc  ™é°TCG  ¿CG

 19-ó«aƒc º«©£J òNCG ≈∏Y Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG

 øe  äÉeƒ∏©ŸG  òNCÉH  º¡ë°üfCGh  ,º¡àjÉª◊

."äÉ©FÉ°û∏d äÉØàd’G ΩóYh á«ª°SôdG äÉ¡÷G

: IóMƒdG-áª«ÿG ¢SCGQ
  

 »àdG  ËôµàdG  á«é¡æe  øe  kÉbÓ£fG

 õ«Øëàd  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  áWöT  Égóªà©J

 ∞∏àfl  ‘  øjõ«ªàŸG  ÚÑ°ùàæŸG

 ó¡L øe ¬fƒdòÑj ÉŸ ,á«WöûdG ä’ÉéŸG

 IOÉ©°S Ωôc ,πª©dG ‘ ¢UÓNEGh m¿ÉØJh

 …ó«ª◊G  ó«©°S  óªfi  QƒàcódG  ó«ª©dG

 áWöûH  ájõcôŸG  äÉ«∏ª©dG  ΩÉY  ôjóe

 óªfi »∏Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,áª«ÿG ¢SCGQ

 ¢SCGQ áWöûH äÉ«∏ª©dG IQGOEG ôjóe »Ñ≤ædG

 ¢ùØ«YO øH ⁄É°S ÂÉZ ∫hCG Ö«bQ ,áª«ÿG

 ,áª«ÿG ¢SCGQ áWöT ÖJôe øe …ôWÉÿG

 √Qƒ¡Xh  πª©dG  ‘  √õ«“  Ò¶f  ∂dPh

 OÉ°TCG å«M .É¡H iòàëj áaöûe IQƒ°üH

 áWöûH  ájõcôŸG  äÉ«∏ª©dG  ΩÉY  ôjóe

 ⁄É°S ÂÉZ ∫hCG Ö«bQ Oƒ¡éH ,áª«ÿG ¢SCGQ

 AGOCG  ‘ Iõ«ªàŸG ,…ôWÉÿG ¢ùØ«YO øH

 á∏°UGƒe ¤EG √ÉjEG kÉ«YGO ,äÉÑLGƒdGh ΩÉ¡ŸG

 √QhO ≈∏Y kÉæªãe ,πª©dG ‘ õ«ªàdG IÒ°ùe

 π°†ØH ,»WöûdG πª©dG AÉ≤JQG ‘ ∫É q©ØdG

 IOÉ©°S ócCGh .á«æ¡ŸG á«dƒÄ°ùŸÉH √Qƒ©°T

 ƒg ËôµàdG  ¿CG  ,…ó«ª◊G óªfi ó«ª©dG

 ‘  á«WöûdG  IOÉ«≤dG  ájDhôd  ó«°ùŒ

 ,áWöûdG »Ñ°ùàæe øe ÚeôµŸG ™«é°ûJ

 ‘  ,ôªãŸG  AÉ£©dG  øe  ójõŸG  ∫òÑd

 Qƒ©°ûdG õjõ©Jh •ÉÑ°†f’Gh øeC’G ßØM

 …ODƒj  …òdG  ôeC’G  ,á«æeC’G  á«dƒÄ°ùŸÉH

 »æWƒdG ÖLGƒdG Ωƒ¡Øe ï«°SôJ ¤EG √QhóH

.»WöûdG QOÉµdG iód

:ΩGh-„É¡H

 »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  äRõY  

 øe  øjôKCÉàŸG  ºYód  á«fÉ°ùfE’G  ÉgOƒ¡L

.ájõ«dÉŸG „É¡H áj’h ‘ äÉfÉ°†«ØdG

 É«dÉM  ∑Éæg  OƒLƒŸG  áÄ«¡dG  óah  ΩÉbh

 áYƒæàeh á∏LÉY á«KÉZEG äGóYÉ°ùe Ëó≤àH

 ”  »àdG  AGƒjE’G  õcGôe  ‘  öSC’G  ±’B’

 øe  OóY  ‘  øjQö†àª∏d  É¡°ü«°üîJ

 º¡H  â©£≤J  øjòdGh  áHƒµæŸG  ≥WÉæŸG

 ∂dPh  áaQÉ÷G  äÉfÉ°†«ØdG  AGôL  πÑ°ùdG

 ‘ ádhódG IQÉØ°S ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH

.áj’ƒdG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷Gh QƒÑŸ’Gƒc

 á∏MôŸG  øª°V  äGóYÉ°ùŸG  √òg  »JCÉJh

 √òØæJ …òdG »KÉZE’G èeÉfÈdG øe ¤hC’G

 á«°SÉ°SC’G  äÉLÉ«àM’G  Òaƒàd  áÄ«¡dG

.äÉfÉ°†«ØdG øe øjôKCÉàª∏d á∏LÉ©dG

 äGóYÉ°ùŸG  øe  á∏MôŸG  √òg  øª°†àJh

 ¤EG  á«Ñ£dGh  á«FGƒjE’Gh  á«FGò¨dG  OGƒŸG

 óah Ωƒ≤«°Sh iôNC’G äÉLÉ«àM’G ÖfÉL

 ójõŸG ÒaƒàH áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN áÄ«¡dG

 ájQhö†dG  á«KÉZE’G  äÉeõ∏à°ùŸG  øe

 øe  GQö†J  ÌcC’G  äÉ¶aÉëŸG  øe  Oó©d

 áHƒ©°U  ºZQ  áj’ƒdG  ‘  äÉfÉ°†«ØdG

 »àdG  QGöVC’G  áé«àf  π≤æàdGh  ácô◊G

 á«àëàdG  á«æÑdG  ‘ äÉfÉ°†«ØdG  É¡àØ∏N

.áj’ƒdÉH

 á°SÉFôH »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG óah ¿Éch

 Qƒa  ≈≤àdG  ób  »Ñ«æ÷G  ⁄É°S  óªfi

 øjódG ídÉ°U QƒàcódG „É¡H ¤EG ¬dƒ°Uh

 áj’ƒdG áeƒµ◊ ΩÉ©dG Úe’G ¥Éë°SEG øH

 ô≤e  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóY  Qƒ°†ëH

 ≈∏Y ´ÓW’G AÉ≤∏dG  ∫ÓN ”h áeƒµ◊G

 ájQÉ÷G á«KÉZE’G Oƒ¡÷Gh äÉÑ«JÎdG áaÉc

 áKQÉc  ÜÉ≤YCG  ‘  ÊÉ°ùfE’G  ∞bƒŸGh

 ‘ á¶aÉfi 11 âHöV »àdG äÉfÉ°†«ØdG

.áj’ƒdG

 OóY ™e É«≤«°ùæJ ÉYÉªàLG óaƒdG ó≤Y Éªc

 ÇQGƒ£dGh IOÉ«≤dG õcôe ‘ ÚdhDƒ°ùŸG øe

 πÑ°ùdG á°ûbÉæe ¬dÓN ” ¿Éµ«H á¶aÉëŸ

 á«KÉZE’G äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤àH á∏«ØµdG

 Égójó– ” »àdG ≥WÉæŸG ‘ øjQö†àª∏d

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  πÑb  øe  óaƒdG  πª©d

.á°üàîŸG

 áeƒµ◊ ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe

 ádhO áeƒµ◊ ôjó≤àdGh ôµ°ûdG øY „É¡H

 º¡HhÉŒ ≈∏Y IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 øe øjQö†àª∏d º¡JóYÉ°ùeh º¡æeÉ°†Jh

 ≥jôa ∫É°SQE’ áaÉ°VE’ÉH äÉfÉ°†«ØdG √òg

 »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  øe  ¢ü°üîàe

 ∫ÓN  øe  »à°ùLƒd  ºYGóc  πª©j  …òdG

 É¡«∏Y  ±GöTE’Gh  äGóYÉ°ùŸG  √òg  Ëó≤J

 ‘ äGQÉeE’G  ádhO  IQÉØ°S  ™e  ¿hÉ©àdÉH

.QƒÑŸ’Gƒc ájõ«dÉŸG áª°UÉ©dG

 áKQÉc øe IQö†àŸG öSC’G âHôYCG ∂dP ¤EG

 äGóYÉ°ùe  øe  Ió«Øà°ùŸGh  äÉfÉ°†«ØdG

 Égôµ°T  øY  »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG

 Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh äGQÉeE’G ádhód Égôjó≤Jh

 º¡©e º¡æeÉ°†Jh º¡©e á∏LÉ©dG É¡àØbƒd

.±hô¶dGh äÉbhC’G áaÉc ‘

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14644 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 15 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 á«©jöûàdGh ájQƒà°SódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ äóªàYG

 ∫ÓN  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  ¿ƒ©£dGh

 óªMCG IOÉ©°S á°SÉFôH ,ó©H øY ¬Jó≤Y ´ÉªàLG

 ´ƒ°Vƒe  ¿CÉ°T  ‘  Égôjô≤J  ,  »ë°ûdG  ˆGóÑY

.IÉeÉëŸG áæ¡e ôjƒ£J ¿CÉ°ûH ∫ó©dG IQGRh Oƒ¡L

 øe πc IOÉ©°S áæé∏dG AÉ°†YCG ´ÉªàL’G ö†M

 óªfi ìÉØch ,áæé∏dG IQô≤e ÓŸG óªfi á°ûFÉY

 ó«ÑY ¿Ghôeh ,…ójƒ°ùdG óªM óªMCGh ,»HÉYõdG

.»∏«∏©dG ó«ªM óægh ,…Ò¡ŸG

 ¿EG ,áæé∏dG ¢ù«FQ »`ë`°û`dG óªMCG IOÉ©°S ∫Ébh

 äóªàYGh ´ƒ°VƒŸG á°ûbÉæe øe â¡àfG áæé∏dG

 ¬à°ûbÉæŸ ¢ù∏éª∏d ¬©aQ ºà«°Sh ¬fCÉ°ûH Égôjô≤J

 áæé∏dG  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,áeOÉb  äÉ°ù∏L  ‘

 ™«ªL ™e É¡∏ªY á£N øª°V ´ƒ°VƒŸG â°ûbÉf

 »∏ã‡ ™eh IÉeÉëŸG áæ¡Ã á∏°üdG äGP äÉ¡÷G

 äÉ¶MÓŸG  øe  ójó©dG  ¤EG  â¡àfGh  ,áeƒµ◊G

 IQGRh  á°SÉ«°ùH  ≥∏©àJ  »àdG  äÉ«°UƒàdGh

 ÚeÉëª∏d  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  ¿CÉ°T  ‘  ∫ó©dG

 »àdG  äÉjóëàdGh ,º¡«∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàd’Gh

 IQGRƒdG Oƒ¡Lh ,ádhódG ‘ ÚeÉëŸG πªY ¬LGƒJ

 GócDƒe ,»FÉ°†≤dG ÖjQóàdG ó¡©e ôjƒ£J ¿CÉ°T ‘

 ¤EG ±ó¡J ôjô≤àdG ‘ áMÎ≤ŸG äÉ«°UƒàdG ¿CG

 áeó≤ŸG  äÉeóÿGh  IÉeÉëŸG  áæ¡e  ôjƒ£J

.º¡eÉ¡Ã ΩÉ«≤dG π«¡°ùJh ,ÚeÉëª∏d

 ájQƒà°SódG ¿hDƒ°ûdG áæéd{

 Égôjô≤J óªà©J z»æWƒdG ¢ù∏éª∏d

IÉeÉëªdG áæ¡e ¿CÉ°ûH

45`dG …ƒédG ´ÉaódGh ájƒédG äGƒ≤dG ó«MƒJ iôcòH ∫ÉØàM’G ó¡°ûj …ƒ∏©dG

 19 ó«aƒc ìÉ≤d øe ≈dhC’G áYôédG ≈≤∏àj kÉeÉY 97 ôª©dG øe ≠∏Ñj øWGƒe

øjõ«ªªdG áª«îdG ¢SCGQ áWô°T »Ñ°ùàæe óMCG ºjôµJ

 äÉfÉ°†«ØdG øe øjôKCÉàªdG ídÉ°üd á«fÉ°ùfE’G √Oƒ¡L Rõ©j ôªMC’G ∫Ó¡dG
Éjõ«dÉªH èfÉ¡H »a

 á«fhôàµdEG á«Øjô©J á°TQh º¶æJ ábQÉ°ûdG OQGƒe

IQÉeE’G áeƒµM »ØXƒªd AGOC’G §«£îJ á∏Môªd

 ø««JGQÉeE’G ø«YóÑªdG ™ªéJ zábQÉ°ûdG ÉjÉé°S{

zá«HÉÑ°T ÖgGƒe{ »a Üô©dGh

 á«ªæàdG IôFGOh áª«îdG ¢SCGQ ájó∏H

á«°ùaÉæàdG ∫ÉªYC’G áÄ«H ¿GRõ©J ájOÉ°üàb’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ‘ á∏ã‡ ábQÉ°ûdÉH ájöûÑdG OQGƒŸG IôFGO âª¶f 

 ìöûd á«fhÎµdEG πªY ¢TQh AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f IQGOEG

 §«£îJ á∏Môe" ¤hC’G á∏Môª∏d AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f

 ¬≤«Ñ£J •höTh ΩÉ¶ædG º«gÉØe ºgCG âª°Vh ,"AGOC’G

 ≈∏Y  kÉ°UôM  ∂dPh  ¬«∏Y  äCGôW  »àdG  äGÒ«¨àdGh

 πMGôe øe á∏Môe πc ‘ AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

.OóëŸG âbƒdG ‘h ábóH ΩÉ¶ædG

 äÉ¡Lh  ôFGhO  »ØXƒe  áaÉc  ¢TQƒdG  âaó¡à°SGh

 ¢UÉN  πµ°ûH  äõcQh  ,ábQÉ°ûdG  áeƒµM  äÉÄ«gh

 á«ª«¶æàdG äGóMƒdG ‘ AGQóŸGh ÚdhDƒ°ùŸG ≈∏Y

 øe á«dÉNh áë«ë°U á≤jô£H ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J ¿Éª°†d

.AÉ£NC’G

 ÈY  »°VGÎa’G  ÖjQóàdG  á«æ≤àH  ¢TQƒdG  äó≤Yh

 QhÉëŸG  øe  kGOóY  âdhÉæJh  ,  ZOOM  èeÉfôH

 AGOC’G  º««≤J  ΩÉ¶æd  ΩÉ©dG  Ωƒ¡ØŸG  ÉgRôHCG  áª¡ŸG

 á«ªgC’ »ë«°VƒJ ìöTh ΩÉ¶ædG øe Úæãà°ùŸGh

.á«còdG ±GógC’G ìöTh ±GógC’G §«£îJh ójó–

 ¤hC’G  á∏MôŸG  øY kÉ«∏«°üØJ  kÉMöT âdhÉæJ  Éªc

 É¡≤«Ñ£J  á«Ø«ch  "AGOC’G  §«£îJ  á∏Môe"  »gh

 áãdÉãdGh á«fÉãdG Úà∏MôŸG ìöT ” ºK É k«fhÎµdEG

 ìöT ∂dòch ,É k«fhÎµdEG Éª¡≤«Ñ£J á«Ø«ch ΩÉ¶ædG øe

 äGAÉØµdGh  ±GógC’G  º««≤J  á«Ø«ch  º««≤àdG  •É≤f

 ΩÉµMC’Gh  ,RÉ‚E’G  ∞∏eh  áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH

 á°TQƒdG  äÉjƒàëŸ QÉÑàNG  ≥«Ñ£J  ” ºK  áeÉ©dG

 πeÉ°ûdGh ΩÉ©dG º¡ØdG ióe ¿É«Ñàd IôµàÑe á≤jô£H

.ÚØXƒŸG iód ΩÉ¶æ∏d

 ¢TQƒdG  ò«ØæJ  ≈∏Y  QGôªà°SÉH  IôFGódG  ¢Uô–h

 kÉeÉªàgG AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f πMGôe ìöûd á«Øjô©àdG

 áeƒµ◊G »ØXƒe áaÉc iód »Ø«XƒdG »YƒdG ™aôH

 §«£îàdG  ºYO  ‘ √QhOh  AGOC’G  §«£îJ  á«ªgCÉH

 ∞Xƒª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ±GógC’G ≥«≤–h »é«JGÎ°S’G

.πª©dG á¡Lh

:IóMƒdG  ̀ábQÉ°ûdG

 á°ù°SDƒŸ á©HÉàdG - ábQÉ°ûdG äÉ«àa ÉjÉé°S âæ∏YCG

 ÜÉH íàa - øjôµàÑŸGh IOÉ≤dG áYÉæ°üd ¿ôb ™HQ

 ΩÉeCG  zá«HÉÑ°T  ÖgGƒe{  É¡JQOÉÑe  ‘  π«é°ùàdG

 πNGO  øe  ÚHƒgƒŸG  ÜÉÑ°ûdGh  Ú©aÉ«dG  ™«ªL

 15 ÚH ºgQÉªYCG  ìhGÎJ  ø‡h É¡LQÉNh ádhódG

 ≈∏Y á«HÉÑ°ûdG äÉbÉ£dG õ«Ø– ±ó¡H kÉeÉY 35 ¤EG

 ™e É¡àcQÉ°ûeh áØ∏àîŸG º¡JÉYGóHEGh º¡ÑgGƒe QÉ¡XEG

.ºgÒZ

 §HGôdG ÈY π«é°ùàdG ácQÉ°ûŸÉH ÚÑZGô∏d øµÁh

ÊhÎµdE’G

.h t t p s : / / s t r a t e g y 6 9 7 4 2 5

 typeform.com/to/CPTbTLDM
 ‘ º¡ÑgGƒe ¢Vô©j Ò°üb ƒjó«a ∫É°SQEG ºK øeh

 á«YGóHE’Gh á«aô©ŸG ä’ÉéŸGh äGAÉ°†ØdG ∞∏àfl

.ÉgÒZh á«ª∏©dGh á«°VÉjôdGh á«æØdGh

 ºà«°S  »àdG  á«HÉÑ°ûdG  ÖgGƒŸG  π°†aCG  ≈¶ëà°Sh

 á°ù∏L  hCG  πªY  á°TQh  Ëó≤àd  á°UôØH  ÉgQÉ«àNG

 á©HÉàdG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  á°üæe ÈY ájQGƒM

 º¡JGÈNh º¡ÑgGƒe ácQÉ°ûŸ ábQÉ°ûdG äÉ«àa ÉjÉé°ùd

 º¡HÉ°ùcEGh  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl  øe  º¡fGôbCG  ™e

 ôjƒ£Jh πª©∏d º¡©«é°ûJ ¤EG áaÉ°VEG IójóL äGQÉ¡e

.áØ∏àîŸG º¡JGQóbh º¡JGQÉ¡e

 äÉ«àa ÉjÉé°S ôjóe »ª°SÉ≤dG á°ûFÉY áî«°ûdG âdÉbh

 zá«HÉÑ°T  ÖgGƒe{  IQOÉÑe  ¥ÓWEG  »JCÉj  ábQÉ°ûdG

 ÖgGƒŸÉH ábQÉ°ûdG äÉ«àa ÉjÉé°S ¿ÉÁEG øe kÉbÓ£fEG

 Òî°ùJh  É¡©«é°ûJ  IQhöVh  á«Hô©dG  á«HÉÑ°ûdG

 §«∏°ùJh  ÉgQÉ¡XE’  ¢UôØdGh  äÉ«fÉµeE’G  ™«ªL

 IQOÉÑŸG ∫ÓN øe ≈©°ùf áØ«°†e .. É¡«∏Y Aƒ°†dG

 IóYÉb øjƒµJh ÖgGƒŸG √òg QÉ¡XE’ á°üæe ¿ƒµæd

 ™e É¡àcQÉ°ûeh ,áYóÑeh áHƒgƒe á«HÉÑ°T äÉfÉ«H

.¬∏ªcCÉH ⁄É©dG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ¿hÉ©J  á«bÉØJG  áª«ÿG  ¢SCGQ  ájó∏H  IôFGO  â©bh

 ájDhQ  øe  ÉbÓ£fG  ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO  ™e

 ∫ÉªYC’G áÄ«H õjõ©J ¤G á«eGôdG áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEG

 áMÉJEG ≈∏Y »æÑe ‘ô©e »°ùaÉæJ OÉ°üàbG AÉæÑd

 äGP äGAGôLEÉH ôK’G á«ŸÉY á«Yƒf äGQOÉÑe ôjƒ£Jh

 áÑ£≤à°ùeh IõØfi á«ª«¶æJ áÄ«Hh á«dhO ¢ù«jÉ≤e

.äGQÉªãà°SÓd

 »HÉYõdG ôµ°T øH óªfi Qòæe IOÉ©°S á«bÉØJ’G ™bh

 QƒàcódG IOÉ©°Sh áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H IôFGO ΩÉY ôjóe

 á«ªæàdG IôFGO ΩÉY ôjóe »Ñ≤ædG ÖjÉ°ûdG øªMôdGóÑY

 …òdG ¿hÉ©àdG Gòg á«ªgCG »HÉYõdG ócCGh .ájOÉ°üàb’G

 OÉ©°SG ∫É› ‘ á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG QhO Rõ©j

 Qƒ£àdG áÑcGƒeh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≥«≤–h Ú∏eÉ©àŸG

 äÉeóÿG ¿ƒµàd ∫ÉéŸG Gòg ‘ ⁄É©dG √ó¡°ûj …òdG

 É¡JÓ«ãe »gÉ°†J áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeG ‘ áeó≤ŸG

.áeó≤àŸG ¿óŸG ‘h »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y

∫ÉØàM’G ∫ÓN

ËôµàdG ∫ÓN
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                الجمعة ١٥يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٤٤ 
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الظفرة ـ وام:

توا�صل بلدية منطقة الظفرة اأعمال التطوير والتجميل 

الطبيعي يف عدد من املواقع يف مدينة ليوا، وت�ص���مل 

تطوي���ر ال���دوارات واملواقع اأمام املراف���ق احلكومية، 

اإ�صافة اإىل تطوير م�صتل زايد للنباتات الربية املحلية 

اجلديد.

و�صمل���ت اأعمال التطوير والتجمي���ل الطبيعي دوارات 

املحا�رش الغربية وال�رشقية مب�ص���احات ما بني 650 

- 1200 مرت مربع لكل دوار ومت ر�ص���فها بت�ص���كيالت 

تن�ص���يقية واأحوا����ض م���ن اأ�ص���جار البيئ���ة املحلية 

وجمموعات متنا�صقة من النباتات الربية املختلفة.

كم���ا مت اإجناز الأعم���ال التطويرية اأم���ام مبنى مركز 

البلدية يف ليوا مب�ص���احة 4750 مرتا مربعا تت�صمن 

مم�ص���ى بعر�ض 3 اأمتار حماط بت�صكيالت من اأحجار 

التجميل واأنواع من النباتات الربية واأ�ص���جار البيئة 

املحلي���ة، بالإ�ص���افة اإىل اأعمال التطوي���ر اأمام مبنى 

الإر�صاد الزراعي مب�ص���احة 6650 مرتا مربعا تت�صمن 

مم�صى بعر�ض مرتين بت�ص���كيالت من النباتات الربية 

واأ�صجار البيئة املحلية.

وم���ن الأعمال التي مت اإجنازها اأي�ص���ًا موقع مهرجان 

مزاينة الرطب مب�ص���احة اإجمالي���ة 5950 مرتا مربعا 

ومم�ص���ى بعر����ض مرتي���ن مت جتميل���ه باأحوا�ض من 

النبات���ات الربية، اإ�ص���افة اإىل واحة لي���وا /املقيال/ 

مب�ص���احة اإجمالية 14900 مرت مربع تت�ص���من مم�صى 

بعر�ض مرتين تتو�صطه بحرية 1100 مرت مربع وحتيط 

به جمموعة من النخيل واأ�صجار البيئة املحلية اإ�صافة 

مل�ص���احات من النبات���ات الربي���ة املختلفة ومظالت 

بكرا�صي ل�صرتاحة الزوار.

وت�ص���مل الأعمال التطويرية يف م�صتل زايد للنباتات 

الربية اجلديد مبح�رش ظفري اإ�ص���افة م�ص���احة جديدة 

تقدر بح���وايل 7900 م���رت مربع يتو�ص���طها ممر من 

البا�صكو بعر�ض 6 اأمتار وت�صمل منطقة مغطاة ب�صبك 

تظليل وجمهزة ب�ص���بكة ري ل�صتزراع واإكثار النباتات 

الربية واأ�صجار البيئة املحلية.

كم���ا بلغت ن�ص���بة الإجن���از يف الأعم���ال التطويرية 

باجلزر الو�صطية بني دواري مزيرعة و�صعبية مزيرعة 

100%، ومب�صاحة 3850 مرتا مربعا. ومت اإجناز اأعمال 

التطوير والتجميل الطبيعي يف اجلزر الو�ص���طية بني 

دوار �ص���عبية مزيرعة ودوار ظفري مب�ص���احة 15650 

مرتا مربعا، بالإ�ص���افة اإىل اإجن���از اأعمال التطوير يف 

اجلزر الو�صطية بني مدخل الق�رش القدمي ودوار �صعبية 

مزيرعة مب�صاحة 4200 مرت مربع.

وته���دف بلدي���ة منطقة الظف���رة من اأعم���ال التطوير 

املتوا�ص���لة اإىل تعزي���ز كفاءة اإدارة الأ�ص���ول والبنى 

التحتية واملراف���ق العامة واحلفاظ عل���ى فعاليتها 

لتعزيز جاذبية الإمارة ومنط وجودة احلياة. وتر�صيد 

ا�ص���تهالك مياه الري يف م�صاريع الزراعات التجميلية 

باملنطقة، وذلك من خالل اإدخال النباتات الربية قليلة 

الحتياجات املائية يف امل�صاريع اجلديدة، للمحافظة 

على املوارد الطبيعية وا�ص���تدامتها وخا�ص���ة املياه 

اجلوفية واإبراز النباتات الربية يف امل�صاريع كعنا�رش 

نباتية موؤهلة ت�ص���تخدم يف الزراعات التجميلية يف 

الإمارة ملا لها من خ�صائ�ض بيئية عظيمة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644 
اأخبارالوطن

المدفع يتراأ�س اجتماع مجل�س 

اإدارة »الأر�سيف الوطني« 

اأبوظبيـ  وام:

تراأ����ض معايل حمد عبدالرحمن املدفع الأمني العام 

ل�ص���وؤون املجل�ض الأعلى لالحتاد يف وزارة �صوؤون 

الرئا�صة رئي�ض جمل�ض اإدارة الأر�صيف الوطني اأم�ض 

الجتماع الأول ملجل�ض اإدارة "الأر�ص���يف الوطني" 

يف 2021 . واأع���رب املجل�ض عن ال�ص���كر والمتنان 

اإىل مقام �ص���احب ال�صمو ال�ص���يخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�ص���لحة على حر�ض �ص���موه على اأبن���اء الوطن 

واملقيمني على اأر�ص���ه، وجهود �صموه يف مواجهة 

انت�ص���ار جائحة كوفيد19، كما �صكر املجل�ض �صمو 

ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 

الوزراء، وزير �ص���وؤون الرئا�ص���ة على متابعة �صموه 

الدائم���ة ودعمه الكبري ال���ذي كان له بالغ الأثر يف 

اإجنازات الأر�صيف الوطني ومتيزه.

وا�صتعر�ض املجل�ض خالل الجتماع التقرير ال�صنوي 

لالأر�ص���يف الوطني 2020، واخلطة ال�ص���رتاتيجية 

لالأر�صيف وناق�ض املوازنة املالية الالزمة للمبادرات 

وامل�ص���اريع التي ت�صت�رشف امل�صتقبل، مثمنا جهود 

الأر�صيف الوطني وا�ص���تعداداته املميزة ل�صت�صافة 

كوجنر�ض املجل�ض الدويل لالأر�صيف يف اأبوظبي.

كما ا�ص���تعر�ض املجل�ض ق�ص���ايا اأجندة الجتماع 

وحماوره، واتخذ ب�ص���اأنها القرارات املنا�ص���بة مبا 

ي�صهم يف موا�ص���لة الأر�صيف الوطني دوره الريادي 

يف حفظ ذاكرة الوطن واإتاحتها.

يذكر اأن الأر�ص���يف الوطني ي�صت�صيف العام احلايل 

2021  كوجنر����ض املجل�ض الدويل لالأر�ص���يف الذي 

�ص���يقام حتت �ص���عار "متكني جمتمعات املعرفة" 

و�صي�صلط ال�ص���وء على ق�ص���ايا مهمة مثل الذكاء 

ال�ص���ناعي، واملعرفة امل�ص���تدامة كاأ�صا�ض للتنمية 

امل�صتدامة، ومواجهة التحديات يف حفظ الأر�صيفات 

بو�صائل التوا�صل الجتماعي.

اأبوظبي ـ وام:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل 

قطاع البنية التحتية واأ�ص���ول البلدية 

م�رشوع حتديث وتطوير �ص���بكة الإنارة 

على مداخل و خم���ارج منطقة جممع 

اجل�ص���ور باأبوظبي، و مداخل و خمارج 

منطقة واحة الكرامة، و جامع ال�ص���يخ 

زايد الكبري، و ذلك بتاأهيل �صبكة الإنارة 

القدمية و ا�صتبدال امل�صابيح التقليدية 

.LED مب�صابيح موفرة للطاقة من نوع

واأك���دت البلدي���ة اأن امل����رشوع يندرج 

�ص���من خطط التطوير املتوا�صلة التي 

ت�ص���تهدف رفع كفاءة الإنارة، وحتقيق 

معايري ال�ص���تدامة من خ���الل احلفاظ 

على الطاقة وتر�صيد ا�صتهالك الكهرباء 

باعتماد اأف�ص���ل املمار�صات العاملية ، 

وا�صتخدام التقنيات احلديثة يف جمال 

الإ�ص���اءة، وبالوقت ذاته توفري اإ�صاءة 

�صديقة للبيئة.

وح���ول فوائد امل����رشوع .. اأو�ص���حت 

بلدي���ة مدين���ة اأبوظب���ي اأن حتدي���ث 

وتاأهيل الإ�ص���اءة ي�ص���اهم يف حت�صني 

م�صتوى الإ�صاءة و اإ�صفاء طابع جمايل 

للمنطقة، و زيادة العمر الفرتا�ص���ي و 

وتخفي�ض  الإنارة،  ل�ص���بكة  الت�صغيلي 

ا�صتهالك الكهرباء و انبعاثات الكربون 

بن�صبة 68% و ذلك عن طريق ا�صتخدام 

./LED/ تقنيات الإنارة احلديثة

وقد ت�ص���من امل�رشوع اإجراء ال�ص���يانة 

الوقائية ل�ص���بكة الإنارة من /كيبالت 

و اأ�ص���الك مرنة و قواط���ع كهربائية/، 

وتاأهيلها، و�ص���يانة �ص���ناديق توزيع 

الإنارة  ب�ص���بكة  اخلا�ص���ة  الكهرب���اء 

امل�ص���ابيح  وا�ص���تبدال  التزييني���ة، 

التقليدية لالإنارات التزيينية /الكروية 

ال�صكل/ باإنارات حديثة موفرة للطاقة 

.LED من نوع

اأما عن اخلطط التطويرية امل�ص���تقبلية 

للم�رشوع .. فاأ�ص���ارت البلدية اإىل اأنها 

�صتوا�ص���ل �ص���من خططها امل�صتقبلية 

تطوي���ر وحت�ص���ني الإنارة با�ص���تخدام 

اأحدث التقنيات التي ت�ص���اهم يف رفع 

م�صتوى جودة الإنارة و تر�صيد ا�صتهالك 

الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون، مما 

ي�صهم يف توفري بيئة م�صتدامة وي�صفي 

طابعا جماليا يف اأبوظبي و�صواحيها، 

لالإمارة  احل�ص���ارية  ال�صورة  وتر�صيخ 

والتي تعك�ض جمال اأبوظبي العمراين، 

وامل�ص���اهمة يف رفع م�ص���توى جودة 

، وحتقيق  الطرق  الإنارة مل�ص���تخدمي 

اأعلى معايري ال�صالمة.

بلدية اأبوظبي تنجز م�سروع تطوير �سبكة 

الإنارة في منطقة مجمع الج�سور
»ال�سحة« تطلق برنامج جودة الحياة والرفاه النف�سي 

لموظفيها
دبي ـ وام:

اأطلق���ت وزارة ال�ص���حة ووقاي���ة 

جودة احلياة   " املجتمع برنامج 

والرف���اه النف�ص���ي " ملوظفيه���ا 

بالتعاون مع �رشكة " جون�ص���ون 

اند جون�صون " والذي ي�صتمر ملدة 

15 اأ�صبوعا .

الربنامج �صمن خطط  وياأتي هذا 

الوزارة الرامية لرت�ص���يخ مفاهيم 

وممار�ص���ات ج���ودة احلي���اة يف 

بيئ���ة العم���ل من خ���الل مناذج 

لبع�ض الطرق والأ�صاليب املعززة 

لل�صحة النف�ص���ية وجودة احلياة 

مبا ي�صهم بزيادة اإنتاجيتهم ورفع 

واملتعاملني  املر�صى  ر�صا  ن�صبة 

واإ�صعادهم .

ومت و�ص���ع خط���ة الربنامج بعد 

ا�صتخال�ض نتائج ا�صتبيان جودة 

مب�صاركة  الوزارة  ملوظفي  احلياة 

اأكرث من 352 موظفا .

ويت�ص���من الربنام���ج 5 وح���دات 

تدريبي���ة لع���دة حم���اور ومنها 

والق���درة على  العاطفي  ال���ذكاء 

التكيف وتعزي���ز اليقظة والتاأمل 

الأزم���ات من خالل  الواع���ي يف 

احلف���اظ عل���ى الت���وازن الذهني 

بالإ�صافة اإىل حمور اأهمية الأ�رشة 

كم�صدر للقوة الإيجابية والرتكيز 

على اللياقة البدنية واتباع اأمناط 

والعافية  ال�صحة  ل�صمان  �صحية 

النوم  مدى احلياة واحلر�ض على 

ال�صحي والعافية الغذائية .

واأك���د �ص���عادة الدكتور يو�ص���ف 

حممد ال�رشكال مدير عام موؤ�ص�صة 

اأن  ال�ص���حية  للخدمات  الإمارات 

املحافظة على ال�ص���حة النف�صية 

وتعزيز ج���ودة احلياة للموظفني 

م���ن اأولوي���ات ال���وزارة لالرتقاء 

والإنتاجي���ة  الأداء  مب�ص���تويات 

وحت�ص���ني الكف���اءة لأن الك���وادر 

الب�رشي���ة هي الرثوة الأ�صا�ص���ية 

والطاقة احليوية التي تدعم تطور 

الواحد  الفريق  العمل وتعزز روح 

وال���ولء املوؤ�ص�ص���ي والندم���اج 

وامل�صاركة من خالل هذا الربنامج 

الذي يوفر جمموع���ة من الأدوات 

والتطبيق���ات العملي���ة املبني���ة 

على اأ�ص����ض علمية لتحقيق اأعلى 

م�ص���تويات جودة احلياة يف بيئة 

العم���ل والرتكي���ز عل���ى التوازن 

املهنية  احلي���اة  ب���ني  املطلوب 

والجتماعية.

ونوه ال�رشكال اإىل حر�ض الوزارة 

عل���ى اتخ���اذ جمي���ع التداب���ري 

لتقدمي الدعم النف�ص���ي للموظفني 

واإطالق  احتياجاته���م  ومراجعة 

الرفاه  تع���زز  وبرامج  مب���ادرات 

مل�صاعدة  احلياة  وجودة  النف�صي 

يف  وخا�ص���ة  ال���وزارة  ك���وادر 

اخلط الأمام���ي على التعامل مع 

التحديات النف�صية يف اإطار الدعم 

وامل�صاندة جلهودهم التي �صنعت 

الفارق يف تقدمي خدمات �ص���حية 

�صاملة ومتكاملة مبعايري عاملية 

.

واأ�ص���ار اإىل اأن هذا الربنامج ياأتي 

توافقا مع اإ�ص���رتاتيجية الإمارات 

جل���ودة احلياة يف بيئ���ة العمل 

ولت�ص���ليط ال�ص���وء عل���ى حمور 

تعزيز ال�صحة والعتناء بال�صحة 

البدنية والنف�صية والذهنية ون�رش 

ثقافة متكني املوظفني من حتقيق 

التطور الفكري والبدين والنف�ص���ي 

النف�صية  من خالل تعزيز ال�صحة 

اجليدة وتبن���ي التفكري الإيجابي 

اأ�صا�ص���ية وبن���اء مهارات  كقيمة 

احلي���اة، لفتًا اإىل جه���ود الوزارة 

يف جمال تطوير البحوث العلمية 

والدرا�ص���ات والن�رش يف املجالت 

بال�صحة  املتخ�ص�ص���ة  العاملية 

النف�صية بالإ�ص���افة لتطوير نظم 

املعلومات يف ال�ص���حة النف�صية 

واإعداد قاعدة بيانات اح�ص���ائية 

وطنية �صاملة لل�ص���حة النف�صية 

لدعم ال�صتمرارية وجودة الرعاية 

ال�صحية لأفراد املجتمع .

ال�سارقة ـ وام:

توا�صل جلنة �صوؤون الرتبية والتعليم والثقافة 

والإع���الم وال�ص���باب باملجل�ض ال�صت�ص���اري 

لإمارة ال�ص���ارقة �صل�ص���لة زياراته���ا لالأندية 

الريا�ص���ية يف الإمارة للوقوف على براجمها 

وم�ص���اريعها الريا�ص���ية والثقافي���ة وتاأهيل 

لعبيها وم�ص���اركتهم يف البط���ولت املحلية 

والدولية .

و �صملت زيارة اللجنة اأم�ض الأول اأندية املدام 

الريا�ص���ي الثقايف والذيد الريا�ص���ي الثقايف 

والبطائح الثقايف الريا�ص���ي وذلك بالتن�صيق 

بني املجل�ض ال�صت�ص���اري وجمل�ض ال�ص���ارقة 

الريا�صي . 

و اأكد الدكتور حميد جا�صم ال�صويجي الزعابي 

رئي����ض اللجنة اأهمي���ة هذه املب���ادرة التي 

تاأتي �ص���من خطة اللجنة �صمن اأعمالها لدور 

النعقاد العادي الثاين من الف�ص���ل الت�رشيعي 

الريا�ص���ية للوقوف  الأندية  العا�رش بزي���ارة 

على متطلبات املرحلة املقبلة من خالل اآراء 

القائمني على هذه الأندية و التي ت�ص���هم يف 

النهو����ض بالقطاع الريا�ص���ي يف اإطار الدعم 

الكبري والهتمام الذي يوليه �ص���احب ال�صمو 

ال�ص���يخ الدكتور �ص���لطان بن حممد القا�صمي 

ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة للريا�صة 

ب�صورة عامة ولالأندية ب�صورة خا�صة .

  واأطل���ع م�ص���وؤولو ن���ادي املدام الريا�ص���ي 

الثقايف وفد ا�صت�صاري ال�صارقة على الإجنازات 

الت���ي حققها وروؤيت���ه يف تطوير الريا�ص���ة 

والثقاف���ة يف النادي وم�ص���اركة املجتم����ع 

الفعالي���ات وقدموا بيان���ا بكافة  ملختل���ف 

األع���اب النادي اجلماعية والفردية ودورها يف 

ا�ص���تقطاب الالعبني وتاأهليهم وم���ا يولي���ه 

الن���ادي من اهتم���ام يف هذا ال�ص���دد بفريق 

الق��و����ض وال�ص��������هم الذي ميث���ل الدولة يف 

كافة امل�ص���اركات اخلارجية بجانب الهتمام 

بالن�صاط الثقايف.

و يف زيارت���ه لنادي الذيد الريا�ص���ي الثقايف 

مت التعرف على دور النادي يف تطوير خططه 

الريا�صية وفرقه �صواء يف الريا�صات اجلماعية 

والفردية واهتمامه بالن�ضء وتوا�ص���ل النادي 

مع املدار�ض واملجتمع اخلارجي و �صيا�ص���ات 

الن���ادي يف ا�ص���تقطاب الالعب���ني وتدريبهم 

وتنظيم املحا�رشات والربامج الثقافية .

كم���ا زار وفد اللجنة ن���ادي البطائح الثقايف 

الريا�صي حيث ا�ص���تمع ل�رشح حول خمتلف 

خطط النادي وروؤيته يف جمال ريا�ص���ة كرة 

القدم و فريق ال�ص���الت و الألعاب اجلماعية 

والفردية واأطلعهم من خالل عر�ض مرئي على 

مراحل ا�ص���تكمال البنى التحتية واإعداد جيل 

مواطن قادر على املناف�ص���ة وامل�ص���اركة يف 

خمتلف الريا�صات.

��من جان���ب اآخر بحثت اللجن���ة الت�رشيعية 

والقانونية والطعون والقرتاحات وال�ص���كوى 

باملجل�ض ال�صت�ص���اري لإمارة ال�صارقة خالل 

اجتماعه���ا ال���ذي عقدت����ه ي���وم اأم�ض مبقر 

املجل�ض املالحظات ال���واردة اإليها واملحالة 

من رئي�ض املجل�ض لدرا�ص���تها واإب���داء الراأي 

القان���وين والتي بلغت مع بداية عام 2021 .. 

23 مالحظة .

لجنة بـ»ا�ست�ساري ال�سارقة« تطلع على اأن�سطة وم�ساريع عدد من الأندية الريا�سية في الإمارة

بلدية منطقة الظفرة توا�سل اأعمال التطوير 

والتجميل الطبيعي
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ال�شارقة ـ الوحدة:

اأطلقت موؤ�ش�شة ال�ش���ارقة الدولية لتاريخ العلوم 

عند العرب وامل�شلمني بجامعة ال�شارقة املدر�شة 

ال�ش���توية الدولية لطلبة الدرا�شات العليا 2021 

يف دورتها الثانية حتت عنوان: "التقاليد العلمية 

يف احل�شارة الإ�شالمية" افرتا�شيا.

اأطلق���ت املدر�ش���ة بالتعاون مع معه���د الفيزياء 

بجامع���ة كول���ون الملانية ، ومكت���ب الدرا�شات 

العلي���ا والبح���ث العلم���ي بجامع���ة امللك عبد 

العزي���ز يف ال�شعودي���ة، بح�ش���ور الدكتور حميد 

جم���ول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة، و الدكتور 

م�شع���ود اإدري�س، مدير موؤ�ش�ش���ة ال�شارقة الدولية 

لتاريخ العل���وم عند العرب وامل�شلمني، وعدد من 

الأكادمييني وطلبة الدرا�شات العليا من جامعات 

اأخرى، وقام الربنامج على جمموعة من اجلل�شات 

النقا�شية اليومية والتي ت�شتمر6 اأيام لتنتهي يوم 

ال�شبت 16 يناير 2021 با�شتخدام من�شة زووم.

واو�ش���ح الدكت���ور حميد جم���ول النعيم���ي اأن 

برنامج املدر�شة ال�شتوية له���ذا العام يهدف اإىل 

تنظي���م دورة تدريبي���ة مكثفة لطلب���ة الدرا�شات 

العلي���ا يف جمال م�شاهمات امل�شلمني يف العلوم 

طوال تاريخ احل�ش���ارة الإ�شالمية، وتقدمي دورات 

مكثفة ومتعددة التخ�ش�شات حول تاريخ العلوم 

والتكنولوجيا يف احل�ش���ارة الإ�شالمية والأن�شطة 

الأكادميية كالتدري���ب ومنهجية البحث والتاريخ 

التجريبي للعلوم، وتنظيم حما�رضات يف موا�شيع 

خمتلفة باللغة العربية و ملدة خم�شة اأيام.

و ي�شتم���ل برنام���ج املدر�ش���ة ال�شتوي���ة عل���ى 

حما�رضتني يوميًا يتبعهم���ا �شل�شلة من الأ�شئلة 

والنقا�ش���ات ب���ني املحا�رض واحل�ش���ور، وكانت 

املحا�رضة الأوىل ويف اليوم الأول بعنوان: "مدخل 

اإىل مفهوم العل���م يف احل�شارة الإ�شالمية" قدمها 

الدكتور حممد موؤن�س عو�س من جامعة ال�شارقة، 

وكان���ت املحا����رضة الثاني���ة بعن���وان: "الكتب 

واملخطوط���ات يف احل�ش���ارة الإ�شالمي���ة: م�شح 

ومنهج" قدمها الدكت���ور �شالح زكي اللهيبي من 

جامعة ال�شارقة.

8
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644 
متابعات

»ال�سارقة لتاريخ العلوم« 

تطلق المدر�سة ال�ستوية 

الدولية لطلبة الدرا�سات العليا

تتم����ات .. تتم����ات ... تتم����ات .. تتم����ات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

مر�شح ال�شباب 

وقامت م�ش���اء الأربعاء حكومة مو�شيفين���ي، التي تدرك 

متام���ا وجود تهديد حلكمه���ا، بوقف خدم���ات الإنرتنت، 

قب���ل �شاعات قليلة م���ن بدء الت�شوي���ت يف النتخابات 

التي يتناف�س فيه���ا 11 مر�شحا على املن�شب الأعلى يف 

البالد، ومن بينهم جرنالن متقاعدان انقلبا على رئي�شهما 

ال�شابق، يف انتخابات �شيطرت عليها اأعمال العنف.

 ولكن يرتدد اأن واين /38 عاما/ وحده هو �شاحب احلظ 

الأوفر للفوز على مو�شيفيني.

 وي�ش���ار اإىل اأن مو�شيفين���ي /76 عام���ا/ ه���و اأحد اأقدم 

الزعماء يف اإفريقيا، وقام بتعديل د�شتور اأوغندا لتمكينه 

من الرت�شح لولية اأخرى مدتها خم�س �شنوات.

ويعتقد يف الوق���ت نف�شه اأن واين يق���ود كتلة الناخبني 

ال�شباب بفارق كبري يف مواجهة اجليل احلاكم.

وقال واين بعد الإدلء ب�شوته يف العا�شمة كمبال »نحن 

منثل عامة ال�شعب وال�شباب والفقراء الأوغنديني«.

واأ�شاف: »اإنه ل����رضف عظيم اأن اأمثل جيلي يف مثل هذه 

النتخابات ال�شخمة، واآمل واأ�شلي لأجل اأن نحقق ما كنا 

نطمح اإليه منذ فرتة طويلة من الزمن«.

ومن املقرر اأن يديل مو�شيفيني ب�شوته غربي اأوغندا اليوم 

اخلمي�س.

 ويحق لأكرث من 18 ملي���ون ناخب الإدلء باأ�شواتهم يف 

35 األ���ف مركز اقرتاع يف اأنحاء اأوغن���دا خالل الت�شويت، 

وبداأت النتخابات ال�شاع���ة 0400 ومن املقرر ان تنتهى 

ال�شاعة 1400 بتوقيت جرينت�س. و�شيختار الناخبون اأكرث 

من 400 ع�شو يف الربملان يوم اخلمي�س.

 ومن املتوقع الإع���الن عن النتائح يف غ�شون 48 �شاعة 

من نهاية الت�شويت.

6 تريليونات دوالر

اأن���ه �شيتم متويل 85 % م���ن هذا الربنام���ج القت�شادي 

ال�شخم م���ن قبل �شندوق ال�شتثم���ارات العامة والقطاع 

اخلا�س ال�شعودي.

 بينما �شتك���ون الن�شبة املتبقية من خ���الل حتفيز راأ�س 

املال الأجنبي من دول اخلليج وكافة دول العامل، للدخول 

يف ا�شتثمارات القطاعات الواع���دة والقطاعات التقليدية 

ذات الكفاءة.

اأبوظبي-وام:

 اجتم���ع معايل عبداهلل ب���ن طوق املري 

وزي���ر القت�شاد، ومع���ايل الدكتور ثاين 

ب���ن اأحمد الزيودي وزي���ر دولة للتجارة 

اخلارجية، م���ع جمموعة من كبار رجال 

الأعمال وامل�شتثمري���ن الهنود املقيمني 

يف الهند، بح�شور �شعادة الدكتور اأحمد 

عبدالرحمن البنا �شفري الدولة لدى الهند، 

و�شاندراجي���ت بانريج���ي، املدير العام 

لحتاد ال�شناعة الهندي، وذلك ل�شتعرا�س 

فر�س ال�شتثمار والقطاعات ذات الأولوية 

خالل املرحلة املقبلة واملزايا التناف�شية 

لبيئة الأعمال بالدولة.

ياأتي الجتم���اع يف �شوء جهود الوزارة 

لعر����س فر�س ا�شتثماري���ة جديدة اأمام 

العامل  اأنحاء  امل�شتثمرين من خمتل���ف 

التع���اون امل�شرتك والعمل  وبحث �شبل 

على ا�شتقطاب ا�شتثمارات اأجنبية حتقق 

قيمة م�شافة لالقت�ش���اد الوطني وتعزز 

من قدرته على احت�شان قطاعات اقت�شاد 

امل�شتقبل.

�ش���م الجتماع، ال���ذي عق���د افرتا�شيا، 

روؤ�ش���اء ع���دد م���ن كربي���ات ال�رضكات 

الهندي���ة العاملة يف قطاعات اقت�شادية 

خمتلفة �شملت الطاقة والطاقة املتجددة 

واخلدم���ات املالي���ة وامل�رضفية وقطاع 

الأغذي���ة والبني���ة التحتي���ة وجت���ارة 

التجزئة والفن���ادق وال�شيافة وحمطات 

التربي���د وتكنولوجي���ا معاجل���ة املياه 

وال�شناعات  والبرتوكيماويات  والتعدين 

التحويلية.

واأك���د اجلانب���ان خالل الجتم���اع على 

قوة ال�رضاكة الت���ي جتمع دولة الإمارات 

وجمهورية الهن���د والقائمة على روابط 

تاريخية من ال�شداقة والتعاون مدعومة 

والت�شال  امل�شرتكة  امل�شال���ح  باحرتام 

الوثي���ق ب���ني �شعبي البلدي���ن والرغبة 

املتبادل���ة يف موا�شل���ة تنمي���ة ه���ذه 

العالقات املتمي���زة نحو م�شتويات اأكرث 

تقدمًا وازدهاراً.

وقال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 

القت�ش���اد : تتطلع دولة الإم���ارات اإىل 

تنوي���ع العالقات القت�شادي���ة الثنائية 

م���ع جمهورية الهن���د وا�شتك�شاف فر�س 

ل�رضاكات ا�شرتاتيجية يف جمالت جديدة 

اأخرى مثل الت�شنيع املتقدم وال�شناعات 

الغذائية والرعاية ال�شحية وتكنولوجيا 

املعلوم���ات والف�شاء وتقني���ات الذكاء 

ال�شطناع���ي وغريها من املجالت التي 

ت�ش���كل رهان���ًا حقيقيًا للتح���ول نحو 

اقت�شاد امل�شتقبل.

الإ�شافية  املزاي���ا  وا�شتعر����س معاليه 

التي اأقرتها احلكومة خالل الفرتة القليلة 

املا�شية لتعزيز مرون���ة وجاذبية بيئة 

الأعمال بالدول���ة من خالل فتح املجال 

لتمل���ك 100% للم�شتثم���ر الأجنبي يف 

خمتلف القطاع���ات القت�شادية، وتعزيز 

البيئة الت�رضيعية الداعمة لنمو الأعمال 

التجاري���ة وال�شتثمارية من خالل نظام 

الإقام���ة الدائم���ة والبطاق���ة الذهبي���ة 

للم�شتثمرين ورواد الأعمال وذلك لتعزيز 

قدرة الدول���ة على ا�شتقط���اب اأ�شحاب 

املواه���ب والعقول املبدع���ة، ف�شال عن 

العديد م���ن احلوافز ال�شتثمارية الأخرى 

التي تخلق بيئة م�شجعة على ال�شتثمار 

والبداع.

واأو�شح معاليه اأن ال�شيا�شات واملبادرات 

ال�شتباقية التي اتخذتها الدولة ملواجهة 

تداعيات اجلائحة العاملية، مبا يف ذلك 

احلواف���ز املالية الت���ي قدمتها احلكومة 

حلماي���ة وتعزي���ز امل�شال���ح والأعمال 

التجارية، اأ�شهمت ب�شكل مبا�رض يف توفري 

مزيد م���ن املرونة وال�شتق���رار للم�شهد 

القت�شادي بالدولة، وتعزيز قدرته على 

�رضع���ة التعايف من تداعي���ات اجلائحة 

وا�شتعادة معدلت منوه.

واأ�ش���اف اب���ن طوق اأنه يف ظ���ل الروؤية 

الطموحة لدول���ة الإمارات لالنتقال نحو 

منوذج اقت�شادي اأك���رث مرونة وا�شتدامة 

قائ���م عل���ى البت���كار والتكنولوجي���ا 

املتقدم���ة، هن���اك العديد م���ن اإمكانات 

منو هائل���ة امام القطاع اخلا�س الوطني 

والأجنبي باأ�شواق الدولة، ويف هذا ال�شدد 

متث���ل ال�شتثمارات الهندي���ة لعب مهم 

ورئي�شي يف تعزيز جهود الدولة لإحداث 

التحول امل�شتهدف نحو القت�شاد الرقمي 

واحت�شان قطاعات اقت�شاد امل�شتقبل.

م���ن جانبه، ق���ال مع���ايل الدكتور ثاين 

ب���ن اأحمد الزيودي وزي���ر دولة للتجارة 

اخلارجي���ة، اإن الهن���د �رضي���ك جت���اري 

ا�شرتاتيج���ي لدول���ة الإم���ارات، ويعمل 

البل���دان ب�شكل متوا�ش���ل لتعزيز اأوا�رض 

هذه ال�رضاكة املتميزة وا�شتك�شاف فر�س 

جدي���دة للتع���اون يف القطاع���ات ذات 

الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين 

ال�شديقني.

واأ�شاف الزيودي اأن ال�شتثمارات املتبادلة 

بني البلدين تغطي العديد من القطاعات 

احليوية من اأبرزها قطاع الطاقة والطاقة 

والنقل  اللوج�شتية  واخلدمات  املتجددة 

اجلوي والأم���ن الغذائي، م�ش���رياً اإىل اأن 

املرحلة املقبلة حتمل العديد من الفر�س 

لتنويع اأطر ال�رضاكة القائمة ودفعها نحو 

اآفاق اأكرث تقدمًا وا�شتدامة.

وت�شكل العالقات التجارية الثنائية بني 

البلدين، حج���ر الزاوية له���ذه ال�رضاكة 

النموذجية، حيث حتت���ل دولة الإمارات 

املرتب���ة الثالث���ة ب���ني اأك���رب ال�رضكاء 

التجاريني للهند، وذلك على مدار7 اأعوام 

متتالية، فيما تعد الهند ثاين اأكرب �رضيك 

جتاري غري نفطي للدولة.

»القت�ساد« تبحث مع كبار رجال الأعمال بالهند فر�ساً ل�سراكات 

ا�ستثمارية وتجارية جديدة باأ�سواق الدولة

 بن طوق : نتطلع اإلى تنويع ال�شراكة بين البلدين 

وتوجيهها نحو قطاعات اقت�شاد الم�شتقبل

59 مليار دوالر اإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 

بين البلدين خالل »2019 / 2020« 

في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة واالأغذية والعقارات والتجزئة والفنادق وال�شناعات التحويلية

 االإمارات ت�شتحوذ على 50% من تجارة الهند مع دول 

التعاون  و71% من اإجمالي ال�شادرات الهندية 

االإمارات اأكبر م�شتثمر عربي بالهند بقيمة ا�شتثمارات 

تراكمية ت�شل اإلى 15 مليار دوالر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

         املودعة حتت رقم : 340440 

بتاريخ: 2020/12/03 

با�ش�����م: اوليدين تكنولوجي، ال 

ال �شي 

بلوبوني���ت   4025 وعنوان���ه: 

تك�شا����س  �شتاف���ورد،  دراي���ف، 

املتح���دة  الولي���ات   ،77477

الأمريكية   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدم���ات حفر اآب���ار النفط والغاز واملعنى به���ا توفري القيا�شات 

والقيا�س عن بعد يف قاع البئر اأثناء احلفر

الواق�عة بالفئة: 42

و�شف العالمة: كلمة Oliden بالتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 

فعل���ى من لدي���ه اعرتا�س على ذل���ك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة 

العالم���ات التجاري���ة يف وزارة القت�ش���اد ، اأو اإر�شال���ه بالربيد 

امل�شجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 340445         

بتاريخ: 2020/12/04

 رقم الأولوية:  2020/07658

تاريخ الأولوية: 2020/06/04  البلد الأولوية: 

�شوي�رضا

با�ش��م: جريالد ت�شارلز ا�س ايه  

وعنوانه: فيا نا�شا 62، 6900 لوغانو، �شوي�رضا

 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات قيا����س الوقت بدقة وقيا����س الوقت ؛ �شاعات �شاع���ات املع�شم )اليد( ، 

كرونوغ���راف )�شاعات( ؛ ال�شاعات امليكانيكية وال�شاعات الكهربائية وال�شاعات 

الكب���رية وال�شاعات التي حتتوي على وظيفة اللعب ؛ اأجزاء من ال�شاعات ، علب 

ال�شاع���ات )اأجزاء من ال�شاعات( ؛ ع�شبات ال�شاع���ات؛ اأجزاء متحركة لل�شاعات 

الكب���رية وال�شاعات ؛ الأوجه اأو اأقرا�س ال�شاعة )�شنع ال�شاعة وال�شاعة( ؛ روابط 

الكفة؛ الأقراط؛ جموهرات؛ الأحجار الكرمية و�شبه الكرمية

  الواق�عة بالفئة: 14 

و�شف العالمة: احرف CG بالتينية باللون ال�شود ب�شكل مميز

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذل���ك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�ش���اد ، اأو اإر�شال���ه بالربيد امل�شجل ، وذل���ك خالل )30( يومًا من 

تاريخ هذا الإعالن.

 

اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 

 بن�رض طلب جتديد 

احلماي���ة  م���دة 

التجارية  للعالمة 

التالية:

بالرقم:  املودع���ة 

144084

  باإ�شم: جروب فوج

 وعنوانه: 27 اأفينيو جورج يف،  75008 باري�س، فرن�شا. 

وامل�شجلة حتت الرقم: 144084      بتاريخ: 2018/02/26 

 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44

 

 احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رض �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 وحتى تاريخ: 2030/06/27 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 

 بن�رض طلب جتديد مدة احلماية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144086

 باإ�شم: جروب فوج

 وعنوانه: 27 اأفينيو جورج يف،

 75008 باري�س، فرن�شا.

وامل�شجلة حتت الرقم: 144086

بتاريخ: 2018/03/01 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44

 احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رض �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 وحتى تاريخ: 2030/06/27 

 

اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340153         

بتاريخ: 2020/11/28

با�ش�����م: ان ات�س جيه ليمت���د ليابلتي 

كومباين

وعنوان���ه: �شوي���ت 302، 4001 كينيت 

كا�شي���ل،  ني���و  اوف  كن���رتي  باي���ك، 

ويلمنجت���ون، دي اي 19807 �شتي���ت اوف 

ديالوير، الوليات املتحدة الأمريكية

 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق 

اخلب���ز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�ش���ل النحل والع�شل الأ�شود؛ 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ 

الثلج؛ حلوى املهلبية؛ كت�شاب �شل�شلة 

الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة deem بالالتينية على خلفية �شبة بي�شاوية 

حتت���وي خطيني منحني���ني ويف العلى ر�شمة زهرة بالل���وان البي�س والزرق 

الفاحت والزرق والزرق الداكن والكحلي وال�شفر

 ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذل���ك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�ش���اد ، اأو اإر�شال���ه بالربيد امل�شجل ، وذل���ك خالل )30( يومًا من 

تاريخ هذا الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340154         بتاريخ: 

2020/11/28

با�ش�����م: ان ات����س جيه ليمت���د ليابلتي 

كومباين 

وعنوان���ه: �شوي���ت 302، 4001 كيني���ت 

باي���ك، كنرتي اوف نيو كا�شيل، ويلمنجتون، دي اي 19807 �شتيت اوف ديالوير، 

الوليات املتحدة الأمريكية  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

م�رضوبات م�شل الل���ن؛ ع�شائر فواكه؛ مياه و م�رضوبات غازية؛ م�رضوبات غري 

كحولية منكهة بنكهة اللن؛ مياه معدنية  

الواق�عة بالفئة: 32 

و�ش���ف العالمة: عبارة عن كلمة deem بالالتينية على خلفية �شبة بي�شاوية 

حتت���وي خطيني منحني���ني ويف العلى ر�شمة زهرة بالل���وان البي�س والزرق 

الفاحت والزرق والزرق الداكن والكحلي وال�شفر

ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذل���ك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�ش���اد ، اأو اإر�شال���ه بالربيد امل�شجل ، وذل���ك خالل )30( يومًا من 

تاريخ هذا الإعالن.

اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

EAT 158683 EAT 158718 

نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

وا�شتعر����س الأم���ري حممد ب���ن �شلمان الإجن���ازات التي 

حققتها اململك���ة منذ الإعالن عن روؤي���ة 2030، لناحية 

ت�شاعف الإيرادات غ���ري النفطية، ومتكني املراأة يف �شوق 

العمل، ورفع م�شتوى التناف�شية يف بيئة الأعمال، وتفعيل 

دور �شندوق ال�شتثمارات العامة، والتح�شن الكبري املحرز 

يف حماية البيئة ومب���ادرة اململكة بخ�شو�س القت�شاد 

الدائ���ري للكربون الت���ي اأقرتها قم���ة جمموعة الع�رضين 

برئا�شة اململكة.

واأو�شح اأن »الإجنازات ال�شابقة التي حققتها اململكة وفق 

روؤية 2030 جاءت يف اإطار حتول واإ�شالحات مت�شارعة يف 

ال�شنوات الأربع املا�شية«، م�شريا اإىل اأن تلك الإ�شالحات 

�شتت�شاعف يف الع�رض �شنوات املقبلة.

قوات موالية 

وق���ال م�شدر طب���ي يف مدينة طف�س ل���� )د.ب.اأ( اإن » �شيدة 

توفي���ت ام�س متاأثرة بجراحها اإثر اإ�شابتها بطلق ناري يوم 

الأربعاء خالل ال�شتباكات التي جرت يف املدينة ».

وتعت���رب مدينة طف�س ومناطق اأخرى يف ريف درعا ال�شمايل 

الغربي خارج �شيطرة احلكوم���ة ال�شورية مع انت�شار نقاط 

ع�شكري���ة للجي�س ال�شوري يف مناطق الريف الغربي، والتي 

ت�شته���دف ب�شكل متكرر و�شقط ع�رضات القتلى واجلرحى من 

عنا�رض القوات احلكومي���ة يف تلك املناطق التي دخلت يف 

ت�شوية مع القوات احلكومية منذ حوايل عامني .



 

 7.41
5.17

 0.670
 0.8600.94

3.08
3.70
5.51




55.73
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اأبوظبي ـ وام:

الب�رشيـــة  املـــوارد  هيئـــة  وقعـــت 

التابعة لدائـــرة الإ�سناد احلكومي يف 

اأبوظبـــي و�رشكة الإمـــارات العاملية 

للأملنيـــوم، اأكرب �رشكـــة �سناعية يف 

الدولة خـــارج قطاع النفـــط والغاز، 

اأم�ص اتفاقيـــة تهدف اإىل تعزيز فر�ص 

العمل للمواطنني الإماراتيني و�سمان 

ال�سناعي  القطـــاع  عمليات  ا�ستدامة 

احليـــوي باأيـــد وطنية مبـــا يتوافق 

مـــع اأهـــداف التنميـــة الجتماعيـــة 

والقت�سادية لإمارة اأبوظبي.

و�سيتعاون الطرفان لتوفري املزيد من 

الفر�ـــص لل�سبـــاب الإماراتي الباحث 

عـــن عمل من قاعـــدة بيانات الهيئة، 

واإتاحـــة املجـــال اأمامهـــم لتطويـــر 

مهاراتهم ل�سغـــل وظائف فنية، وذلك 

من خـــلل برنامـــج التدريب الوطني 

"م�سغـــل م�سهـــر" التابـــع ل�رشكـــة 
الإمـــارات العامليـــة للأملنيوم حيث 

�سيتـــم توقيع عقود عمـــل دائمة مع 

امللتحقني بالربنامج من اليوم الأول.

و�ستقـــوم الهيئة مبوجبهـــا برت�سيح 

اأ�سماء اإ�سافية للم�ساركة يف الربنامج 

التدريبي املكثف لدى ال�رشكة، والذي 

ي�ستمـــر عامـــا واحـــدا انطلقـــا من 

ينايـــر 2021 ليتم توفـــري الوظائف 

للمر�سحـــني يف العمليات الت�سغيلية 

داخل م�ساهر ال�رشكة بعد اإمتام مدة 

التدريب بنجاح.

وقـــع التفاقية "عن بعـــد".. �سعادة 

عليـــاء عبداهلل املزروعـــي، مدير عام 

هيئة املوارد الب�رشيـــة، وعبدالنا�رش 

اإبراهيم بـــن كلبان، الرئي�ص التنفيذي 

ل�رشكة الإمـــارات العاملية للأملنيوم 

بح�سور عدد من م�سوؤويل الطرفني.

ومبوجـــب التفاقية، �ستقـــوم �رشكة 

الإمارات العاملية للأملنيوم بالو�سول 

اإىل معلومات هيئـــة املوارد الب�رشية 

اخلا�ســـة بالباحثـــني عـــن عمل من 

مواطني الدولة ومن ثم �ستقوم بتنظيم 

برنامج للتوجيـــه والإر�ساد الوظيفي 

للمواطنني الذين وقع الختيار عليهم 

من ال�رشكـــة والهيئة معـــا، ليخ�سع 

املر�سحون لختبارات حتديد امل�ستوى 

واملقابلت ال�سخ�سية.

و�سيتم تعريف املوؤهلني منهم بربامج 

م�سهر"  "م�سغـــل  الوطني  التدريـــب 

اخلا�ص بال�رشكة ومتطلباتها و�ستوقع 

ال�رشكـــة عقودا مـــع املنت�سبني ممن 

يظهرون قـــدرات واعدة، للنخراط يف 

التدريب الأكادميي والفني يف املعهد 

التدريبـــي التابع لل�رشكة، و يلي ذلك 

دخولهم التدريب العملي يف املوقع.

وقالت �سعادة علياء عبداهلل املزروعي 

اإن التفاقيـــة متثل امتـــدادا لربنامج 

"غدا  للم�رشعـــات احلكومية  اأبوظبي 

21"، وجلهـــود الطرفـــني يف حتقيق 

وترجمـــة  ال�سرتاتيجيـــة  ال�رشاكـــة 

للتعـــاون املوؤ�س�ســـي والعمل بروح 

الفريق بني القطاع احلكومي واخلا�ص 

يف  املواطنـــني  م�ساركـــة  لتعزيـــز 

القطاع ال�سناعي، موؤكـــدة اأن الهيئة 

تعمل بالتن�سيق مـــع �رشكة الإمارات 

العاملية للأملنيوم على تطوير اآليات 

وتعزيزهـــا خلدمة  امل�ســـرتك  العمل 

الأهـــداف ال�سرتاتيجية للطرفني ومبا 

ال�سباب  يعود بفائدة مبا�ـــرشة على 

املواطن الباحث عن عمل.

واأ�سافـــت : " بنـــاء علـــى الأولوية 

ال�سرتاتيجية لرفـــع ن�سبة امل�ساركة 

الفعالة للمواطنـــني يف �سوق العمل، 

ن�سعـــى يف هيئـــة املـــوارد الب�رشية 

لإك�ســـاب القـــوى العاملـــة املواطنة 

املهارة واملعرفة اللزمة لدخول �سوق 

عمل تناف�سي، وذلك من خلل اختيار 

اأعلـــى معايـــري التدريـــب الأكادميي 

واملهني يف خمتلف املجالت.".

واأ�سارت اإىل اأن اجلهود امل�سرتكة التي 

�ستبذل خـــلل املرحلـــة املقبلة من 

خلل جلانهـــا املخت�سة لتنفيذ كافة 

املهام املنوطة بهم على اأكمل وجه من 

اأجل الو�سول لنتائج �رشيعة وفاعلة 

وحتقيق كافـــة اخلطـــط والت�سورات 

املو�سوعة مـــن منطلق حر�ص الهيئة 

على �سمان الو�سول اإىل نتائج مميزة 

مبا يعزز جاهزية الباحثني عن العمل 

للن�سمـــام اإىل مكان العمل من خلل 

تطويـــر مهاراتهم وتعزيـــز معارفهم 

لدفع النمو القت�سادي يف امل�ستقبل.

اأبوظبي ـ الوحدة:

فتحت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 

»�سحة«الأبـــواب وا�سعـــة اأمـــام اإبنـــة 

الإمارات وقدمت لها كل الدعم وامل�ساعدة 

ملوا�سلـــة التعلم والرتقـــي حتى و�سلت 

اإىل اأعلى املراتب وتبواأت اأعلى املنا�سب 

القيادية يف "�سحـــة" ومرافقها الطبية، 

ومنهـــن الدكتورة �سلمـــة جمال ح�سني 

حممد بـــن رفيع ، مديـــر اإدارة اجلاهزية 

وا�ستمرارية الأعمال يف "�سحة".

تعد الدكتورة �سلمة من خريجات الدفعة 

الأوىل مـــن برنامج الإقامة لطب الطوارئ 

يف دولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحدة، 

واملعتمد من جمل�ـــص العتماد للتعليم 

الطبـــي العايل، حيث تلقـــت تدريبها يف 

وامل�ست�سفيات،  التخ�س�ســـات  خمتلـــف 

التابعة ل�رشكة "�سحة".

اإلتحقت  بعد اكمالهـــا برنامج الإقامـــة 

الدكتورة �سلمـــة مب�ست�سفى توام التابع 

ل�رشكة "�سحـــة" اأخ�سائي طب الطوارئ، 

وبعـــد ب�سع �سنـــوات ان�سمت للعمل يف 

ق�سم اجلاهزيـــة وا�ستمرارية الأعمال يف 

"�سحة" مبن�سب مدير تخطيط للطوارئ، 
وجمعـــت بـــني العمـــل الإداري وعملها 

طبيبة طوارئ.

وا�سلـــت م�سريتهـــا العمليـــة مع �رشكة 

"�سحـــة" التـــي وفـــرت لهـــا كل الدعم 
والرتقـــي اإىل اإ�ست�ساري طب الطوارئ، اإىل 

جانب من�سبها مدير تخطيط الطوارئ يف 

اإدارة اجلاهزيـــة، ومن ثـــم تبواأت من�سب 

مدير اجلاهزيـــة وا�ستمرارية الأعمال يف 

�رشكة "�سحة".

وتقدمـــت الدكتـــورة �سلمـــة بـــن رفيع 

بال�سكر للقيادة الر�سيدة على دعمها الل 

حمدود للإماراتيات واتاحة الفر�سة لهن 

للم�ساركة يف تقدم دولة الإمارات، وكذلك 

الدعم الكبري الذي قدمته القيادة للقطاع 

اأبناء  ال�سحـــي والعاملني فيه خا�ســـة 

الإمـــارات الذين تلقـــوا الدعم والت�سجيع 

ملوا�سلـــة م�سريتهم العلميـــة واكت�ساب 

اخلـــربات والرتقي حتى اأ�سبحوا قادة يف 

القطاع ال�سحي.

وقالـــت اإن �رشكـــة "�سحـــة" اأتاحت لها 

الفر�ســـة للعمـــل وموا�سلـــة التعليـــم 

واكت�ســـاب اخلربات، حيـــث ح�سلت على 

درجـــة املاج�ستـــري التنفيـــذي يف اإدارة 

الرعاية ال�سحية، وتوا�سل حاليًا تعليمها 

لنيل درجـــة الدكتـــوراه، يف الريادة يف 

القيادة يف القطاع ال�سحي، واأتاحت لها 

�رشكة "�سحة" قبل ذلك الفر�ص التدريبية 

بعد تخرجها من جامعة الإمارات العربية 

املتحدة عام 2008.

واأ�سافـــت اأن عملها يف مركـــز عمليات 

طوارئ �رشكة "�سحة" اأوجب عليها مهام 

كبرية خلل الظروف ال�ستثنائية الناجمة 

عن انت�سار فريو�ص كوفيد 19، وا�سطرها 

للإبتعـــاد عن اأهلهـــا لعـــدة �سهور يف 

بداية الأزمة لتوا�ســـل عملها يف تن�سيق 

ومتابعـــة العمليـــات يف م�ست�سفيـــات 

�رشكة "�سحة" وكذلك تن�سيق ال�ستجابة 

والتخطيط والتعاون مـــع دائرة ال�سحة 

يف اأبوظبي واجلهات ال�سحية الأخرى يف 

دولة الإمارات.

دبي ـ الوحدة:

ك�ســـف مركز جميـــل للفنـــون، موؤ�س�سة الفن 

املعا�ـــرش يف دبي عن ن�سختـــه الوىل من 

برنامج مقطوعـــات وهو م�ـــرشوع م�ستمر 

يقـــوم من خلله امللحنون املكلفون بو�سع 

اأحلانهـــم الأ�سيلة جتاوبًا مـــع اأعمال فنية 

معينة لـــدى مركـــز جميل للفنـــون. يقدم 

الربنامـــج يف م�ستهله ملحنني مقيمني يف 

الإمـــارات تعاونوا مع “دا كـــودا ميوزيكا” 

لو�ســـع موؤلفاتهم الأ�سلية على مدار العام، 

وكان تتويج ذلك عـــرب �سل�سلة من عرو�ص 

الفيديو يف �سالت العر�ص يف املركز. 

تركـــز الن�سخـــة الأوىل مـــن الربنامج على 

مقطوعـــات مو�سيقيـــة من تاأليـــف مواهب 

مبدعـــة يف الإمـــارات، واأبرزهـــا للملحـــن 

الإماراتـــي اإبراهيم اجلنيبي الـــذي ا�ستلهم 

“الزئيـــر الباهت”، ومـــي طحنون التي 
جتاوبت مـــع “الرجل الأبي�ـــص ل يحلم”، 

وكل العملني للفنان مايكل راكوفيتز. وحّلن 

كليب لي�سرت مقطوعته لأجل “مرتوبولي�ص” 

للفنانة لبنى �ســـودري؛ وا�ستلهم جمموعة 

من امللحنني عمل “اإىل اأخي” للفنان تي�سري 

البطنيجـــي فقدموا قطعة مو�سيقية متنوعة 

لكل من �سارة احلجايل وت�سنيم وليد كعكه 

وبيـــان �ساكر عبيـــد وجمد ال�سبـــاغ وزيد 

�سمري. اأما ديفيد ديكوف وفلح �سيخ حممد 

وكمال بيلي فاأبدعوا اأحلانهم بعد التفاعل 

مـــع “التكوين الثالث: �سوء اأرقط لل�سم�ص” 

لـ كونراد �سوكرو�ص.

دا كودا ميوزيـــكا مبادرة اأطلقها كيم �سيلرب 

وغوملـــريا عبداخلالقوفـــا وهدفها الحتفاء 

بتنوع الفنون من خل ت�سجيع التعاون بني 

املو�سيقيني النا�سئني وحثهم على التجريب 

يف ممار�ساتهم الفنية. املو�سيقى يف جميل 

برنامج ي�ستهدف رعاية التوا�سل الفني بني 

املو�سيقى واأ�سناف الفنون الأخرى وت�سجيع 

امللحنني واملو�سيقيني الواعدين. 

اأبوظبي ـ وام:

تعد التنمية امل�ستدامة من اأهم 

الع�رش  الق�سايا احلا�سمـــة يف 

احلديث مع مـــا ي�سهده العامل 

من حتديـــات اقت�سادية وبيئية 

و�سحيـــة باتت ت�ستنزف ب�سكل 

حاد املوارد والرثوات الطبيعية 

للكـــرة الأر�سيـــة مبـــا يهـــدد 

م�ستقبل الدول وال�سعوب.

الفرتة  الإمارات يف  وت�ست�سيف 

مـــن 18 اإىل 21 يناير اجلاري، 

»اأ�سبـــوع  افرتا�ســـي،  ب�ســـكل 

اأبوظبـــي لل�ستدامـــة 2021«، 

الفاعل  لدورها  تكري�ســـًا  وذلك 

وامل�ســـوؤول يف دعـــم م�ساعي 

املجتمع الدويل بهذا ال�ساأن من 

خـــلل حتفيز احلـــوار العاملي 

حول ال�ستدامة، وحتويل الأفكار 

اإىل خطـــط وحلول وم�رشوعات 

عملية وجمدية.

ومنذ مطلع اللفية الثالثة برزت 

العديد من الأدلة والوقائع التي 

دعت اإىل اإعادة التفكري مب�سالة 

التنمية امل�ستدامة التي اأ�سبحت 

�ـــرشورة ملحـــة ومل تعد ترفا 

خا�سة مع ما �سهده العامل من 

ذوبان للقمم اجلليدية، وارتفاع 

درجات احلـــرارة اىل م�ستويات 

غري م�سبوقـــة، واإزالة الغابات، 

وا�ستمـــرار  الرتبـــة،  وتدهـــور 

الطبيعية  املوارد  على  ال�سغط 

مـــع ا�ستمـــرار منـــو ال�ســـكان 

وتزايـــد ا�ستهلكهـــم، هذا على 

القت�سادية  التحديـــات  جانب 

التي  والتعليميـــة  وال�سحيـــة 

تتفاقم يوما بعد يوم.

ويعتـــرب العـــام 2015 نقطـــة 

حتـــول م�سرييـــة يف تاريـــخ 

اأبدى  الـــذي  الـــدويل  املجتمع 

عزمـــا وو�سوحا غـــري م�سبوق 

والتلحم يف  التعـــاون  علـــى 

اأكرث  م�ستقبـــل  �سبيـــل حتقيق 

ل�سالـــح  وا�ستدامـــة  ازدهـــارا 

جميع �سعوب الأر�ص، وذلك مع 

�سدور قرار هيئة الأمم املتحدة 

التنمية  اأهـــداف  اأجندة  بتبني 

امل�ستدامة 2030.

دوراً  الإمـــارات  دولــــة  واأدت 

امل�ســــاورات  خـــلل  حموريـًا 

الإعلن عـن  اإىل  اأف�ســـت  التـي 

التنميــــة امل�سـتدامة  اأهــــداف 

ول�سمــــان ا�سـتمراريـــة جهـود 

اأهدافهـا  لتحقيــــق  الإمــــارات 

املجـال،  هـــذا  الطموحــــة يف 

الوطنيـة  اللجنـــة  ت�سـكيل  تـم 

لأهداف التنميـة امل�سـتدامة يف 

عــــام 2017 التي عملـت علـى 

الداعمـة  امل�سـاريـــع  عـدد مـن 

لتنفيــــذ بنـود اأجنــــدة 2030 

علــــى امل�سـتويـــني املحلــــي 

والعاملـي.

ومنحــــت اللجنــــة الوطنيــــة 

مــــع  بامل�سـاركـــة  تفوي�ســــًا 

اأ�سحــــاب العلقة من ال�سـركاء 

لتعزيز  والدولييـن  املحلييــــن 

العامليـــة  الأجنـــدة  اأهـــداف 

 2030 امل�ستدامـــة  للتنميـــة 

اأولويــات  مـــــع  ومواءمتهـــــا 

الدولـــــة التنمويـــــة والأجندة 

لدولــــة   2021 الوطنيـــــة 

الإمارات، حيـــث تقـوم اللجنـة 

بر�سـد املوؤ�ســــرات ومتابعتهـا 

املراكـــــز  مـــــع  بالتعــــاون 

الإح�سائية املحليــة، بالإ�سافة 

اأن اللجنــة م�ســوؤولة عــن  اإىل 

للتقــدم  الدوريـــــة  املتابعــة 

املراجعــة  واإجـــــراء  املحــرز 

للمراحــل التـي تـم اإجنازهـا.

وحـــددت الأجنـــدة العامليـــة 

هدفا   17 امل�ستدامـــة  للتنمية 

مثلت دعـــوة جلميـــع البلدان 

الفقـــرية والغنيـــة واملتو�سطة 

الدخـــل للعمـــل علـــى تعزيز 

بالعتبار  الأخـــذ  مع  الزدهار 

حمايـــة كوكب الأر�ـــص، حيث 

تدرك هذه الهداف باأن الق�ساء 

على الفقر يجب اأن ي�سري جنبًا 

ال�سرتاتيجيات  مـــع  اإىل جنب 

التـــي تبني النمـــو القت�سادي 

كمـــا تتنـــاول جمموعـــة من 

مبا  الجتماعية  الحتياجـــات 

يف ذلـــك التعليـــم وال�سحـــة 

واحلمايـــة الجتماعية وفر�ص 

العمل مع معاجلة تغري املناخ 

وحماية البيئة.
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»وام« ت�ستعر�ض اأهداف الأجندة العالمية لال�ستدامة 2030

اأبوظبي ـ وام:

اأعلـــن مركز الفنـــون يف جامعة نيويورك 

اأبوظبـــي برنامـــج فعاليـــات مو�سمـــه 

ال�ساد�ـــص الذي يقام حتت �سعار "اجل�رش" 

ويت�سمن جمموعة متنوعـــة من عرو�ص 

الأداء واحلـــوارات وور�ص العمل على مدار 

�سهري يناير وفرباير 2021.

و�ستقام الفعاليـــات مب�ساركة فنانني من 

خمتلف اأنحاء العـــامل والذين �سيقدمون 

اأعمالهـــم الفنية وي�ساركـــون يف حوارات 

مع املجتمع الثقـــايف يف دولة الإمارات 

والعامل.

وقـــال بيل بارجني املدير الفني التنفيذي 

ملركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

اإن املو�ســـم يت�سمـــن جمموعـــة متنوعة 

ومتميزة من الفنانـــني العامليني والذين 

�سيتناولون يف حواراتهم وفعالياتهم اأهم 

املوا�سيع والتحديات الراهنة.

واأ�ســـار اإىل اأن املركـــز �سي�ست�سيف كذلك 

مهرجـــان برزخ والذي يعـــود يف ن�سخته 

اخلام�سة من خلل ثلث اأم�سيات مو�سيقية 

تقام يف 1 و3 و6 فرباير املقبل مب�ساركة 

فنانني تتجاوز اإبداعاتهم الأمناط واحلدود 

الثقافية املاألوفة.

ويتـــم تقدمي جميع العرو�ـــص يف �سهري 

ينايـــر وفرباير با�ستخـــدام تقنيات البث 

املبتكرة عرب الإنرتنت والتي يوفرها مركز 

الفنون بينمـــا �سيتم الإعـــلن عن باقي 

فعاليات املو�سم على اأ�سا�ص ن�سف �سهري 

مبا يتلءم مع الظروف املتغرية.

و�سيتـــم بـــث الفعاليات عـــرب الإنرتنت 

وعر�ص معظمهـــا عرب في�سبـــوك وتويرت 

واملوقع الإلكرتوين ملركز الفنون.

مركز الفنون في »نيويورك اأبوظبي« يعلن برنامج 

فعاليات مو�سمه ال�ساد�ض

»�سحة« تهيئ �سبل موا�سلة التعلم والترقي 

لأبنة الإمارات الدكتورة �سالمة بن رفيع

اتفاقية بين »الموارد الب�سرية« باأبوظبي و »الإمارات لالألمنيوم« لتوفير فر�ض العمل للكوادر الوطنية ال�سابة

مركز جميل للفنون 

يقدم الن�سخة الأولى من 

برنامج مقطوعات 

بمنا�سبة اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة..  اأدت دوراً بارزاً في عمليات اال�ستجابة والتخطيط والتن�سيق خالل جائحة كوفيد19
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اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644 
�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 336887         بتاريخ: 2020/10/04

 باســم: ويجو يب يت اي. ال يت دي.
 ،06/04-#18 بليس  هاربورفرونت   1 وعنوانه:   

هاربورفرونت تور ون، سنغافورة 098633
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

اإللكرتونية؛  واملحافظ  املحمول  مدفوعات   
ذات  رشاء  بطاقات  و  قيمة  ذات  قسائم  اصدار 

قيمة و واسرتداد نقدي و / أو حسومات نقدية فيام يتعلق بتوريد املنافع لخطط والء 
العمالء؛ اصدار قسائم ذات قيمة؛ تحصيل املدفوعات مقابل البضائع؛ تقديم مكافآت 
نقدية واسرتداد نقدي وخصم نقدي فيام يتعلق بخطط الحوافز ؛ تقديم حسومات يف 
املؤسسات املشاركة لآلخرين من خالل استخدام بطاقة العضوية؛ خدمات تحويل ودفع 
التحويل  االستشارية؛  والخدمات  املالية  املعلومات  والنقدية؛  املالية  الخدمات  األموال؛ 
الدفع  خدمات  اإلنرتنت؛  وعرب  املحمول  الهاتف  عرب  الدفع  للغري؛  لألموال  اإللكرتوين 
اإللكرتوين التي تنطوي عىل معالجة إلكرتونية ونقل بيانات سداد الفواتري الحًقا؛ خدمات 

معالجة الدفع؛ خدمات الدفع اإللكرتوين؛ خدمات الدفع املايل
 الواقـعة بالفئة: 36

 وصف العالمة: عبارة عن كلمة SHOPCASH مكتوبة بأحرف التينية بشكل مميز عىل 
يسارها رسمة شبة منحرف منفصل االطالع  باللون األسود 

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

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 337869         بتاريخ: 2020/10/21

باســم: السيد بالل محمد الحموي
الحي  االربعني  شــارع   ،5668 رقم  عقار  وعنوانه: 

الشاميل، معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

املثلجة  والقهوة  الباردة  والقهوة  القهوة  أنواع  جميع 
التي  املرشوبات  و  القهوة  وبدائل  السائلة  والقهوة 
أساسها  التي  واملرشوبات  والشاي  القهوة   أساسها 
 ، الكاكاو  أساسها  التي  والكاكاوواملرشوبات   ، الشاي 
الدقيق  واملتة.  االصطناعية،  والقهوة  واألرز،  والسكر، 
واملعجنات  والفطائر  والكعك  والخبز  )الطحني( 

و  والحالوة   ، الخبيز  ومسحوق  والخمرية  والحلويات، 
املثلجات والثلج والبوظة. العسل، ودبس السكر. امللح والخردل والفلفل والتوابل والخل 
والصلصة والزعرت. الشوكوال واملرشوبات التي أساسها الشوكوال والبسكويت و السكاكر 

والعلكة والراحة واملصاص والفوندان
الواقـعة بالفئة: 30 

وصف العالمة: عبارة عن كلامت الجوهرة السمراء بالعربية اعاله رسم جوهرة واسفلها 
كلامت ALJAWHARA ALSAMARAA بالالتينية باللون االسود

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

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 338412         بتاريخ: 2020/10/28

 باســم: ببلك جوينت ستوك كومباين غاز
وعنوانه: 88، بروسبكت لينينا، نيجني نوفغورود، 603004، روسيا االتحادية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
 باصات ذات محرك؛ حافالت؛ حافالت ضمنها بيوت متنقلة؛ سيارات؛ سيارات رياضية؛ مركبات خلط الخرسانة؛ مركبات مربًّدة )برادات(؛ 
بيوت متنقلة عىل عجالت؛ مخمدات أو ممتص الصدمات للسيارات؛ معلقات )جهاز التعليق( مخمدات أو ممتص الصدمات للمركبات؛ 

حامالت زالجات للسيارات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ مصدات للسيارات؛ مصدات للمركبات؛ 
إطارات لعجالت املركبات؛ لقم مكابح املركبات؛ املصاعد الخلفية ]أجزاء من املركبات الربية[؛ 
عربات مدرعة؛ عربات طعام مبحركات؛ محاور نقل الحركة للمركبات الربية؛ دراجات هوائية؛ 
أبواق  )تركات(؛  شاحنات  للمركبات؛  أغطية  للسيارات؛  أغطية  املركبات؛  إلطارات  صاممات 
للمركبات  محركات  للمركبات؛  أبواب  الجرارات[؛  نوع  ]من  للمركبات  مداسات  للمركبات؛ 
الفرامل  )دسكات(  أقراص  ملتوية؛  مروحية  الربية؛  للمركبات  القيادة  محركات  الربية؛ 
أنابيب  الخلفية؛  الرؤية  مرايا  الداخلية؛  األنابيب  إلصالح  الصقة  مطاطية  رقع  للمركبات؛ 
الربية  املركبات  ألجزاء  مرافق  علب  املركبات؛  ملحركات  أغطية  الهوائية؛  لإلطارات  داخلية 
توجيه  عجالت  املركبات؛  عجالت  الهوائية؛  الدراجات  عجالت  للمحركات؛  هو  ما  بخالف 
السيارات؛  املكابح  مخمدات  لبادات  ]مركبات[؛  الرتويل  لعربات  محورية  عجالت  املركبات؛ 
أغطية ملحاور العجالت؛ بطانات مكابح املركبات؛ صناديق مسننات للمركبات الربية؛ اربطة 
ملحاور العجالت؛ أغطية لخزانات البنزين للمركبات؛ هياكل سيارات؛ هياكل قالبة للشاحنات؛ 
هياكل مركبات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ شاحنات الرش؛ آليات دفع للمركبات الربية؛ 
مسننات تحرير الحركة للمركبات الربية؛ قابضات )كلتشات( للمركبات الربية؛ تجهيزات إصالح 

حافات  الهوائية؛  الدراجات  لعجالت  )جنتات(  حافات  املركبات؛  التنجيد  مواد  للمركبات[؛  ]لوزام  هواء  مضخات  الداخلية؛  اإلطارات 
الربية؛ محاور دواليب املركبات؛ مساحات املصابيح  )جنتات( لعجالت املركبات؛ نوافذ للمركبات؛ متاريس )حمالت( محرك للمركبات 
األمامية؛ مجموعة مسننات للمركبات الربية؛ مساند الرأس ملقاعد املركبات؛ لوحات دعس جانبية للمركبات؛ أكياس هواء ]أجهزة أمان 
يف السيارات[؛ أغلفة لإلطارات الهوائية؛ مضاجع نوم للمركبات؛ محوالت عزم الدوران للمركبات الربية؛  والعات سيجار للسيارات؛ أدوات 
مانعة النزالق إطارات املركبات؛ أجهزة مانعة للتوهج للمركبات؛ أجهزة ضد رسقة املركبات؛ حاجبات شمسية مجهزة للسيارات؛ أثقال 
توازن لعجالت املركبات؛ نوابض مخمدات أو ممتص للصدمات يف املركبات؛ تروس تخفيض للمركبات الربية؛ أحزمة أمان ملقاعد املركبات؛ 
مشدات أمان ملقاعد املركبات؛ نوابض تعليق للمركبات؛ دفات؛  رشائح مكابح املركبات؛ شبكات حقائب للمركبات؛ أجهزة إنذار ضد 
رسقة املركبات؛ أجهزة إنذار رجوع املركبات إىل الخلف؛ مقاعد أمان لألطفال للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ دوائر هيدروليكية للمركبات؛ 
الحديدية؛ سيارات  السكك  أو بواسطة  املايئ  أو  الجوي  أو  الربي  التنقل  للمركبات؛ مركبات  املركبات؛ سبويلر  قضبان شعاعية لعجالت 
إسعاف؛ مركبات يتحكم بها عن بعد ]بخالف اللعب[؛ مركبات كهربائية؛ دراجات ثالثية العجالت للتوصيل او التسليم؛ زجاج املركبات 
األمامي؛ مساحات زجاج املركبات؛ رصات )هب( عجالت املركبات؛ وصالت ربط املقطورات للمركبات؛ وصالت قارنة للمركبات الربية؛ 
مكابح للمركبات؛ قضبان التوائية للمركبات؛ جرارات؛ آليات نقل الحركة للمركبات الربية؛ مركبات حربية للنقل؛ مقطورات ]مركبات[؛ 
إشارات اإلتجاه للمركبات؛ مشابك القضبان الشعاعية للعجالت؛ شاحنات مغلقة ]مركبات[؛ هياكل سفلية للمركبات؛ سالسل للسيارات؛ 
أغطية لعجالت  احتياطية؛  أغطية عجلة  الربية؛  للمركبات  الحركة  نقل  لالنزالق؛ سالسل  مانعة  الربية؛ سالسل  للمركبات  تدوير  سالسل 
الربية  للمركبات  للمركبات؛ شاسيهات سيارات؛ هياكل مركبات؛ أذرع توصيل  املركبات؛ أغطية مشكلة  املركبات؛ أغطية ملقاعد  توجيه 
الربية؛ إطارات هوائية؛ واقيات وحل؛ محركات  بخالف أجزاء املحركات واملكائن؛ مركزات محاور؛ إطارات سيارات؛ إطارات للمركبات 

كهربائية للمركبات الربية
الواقـعة بالفئة: 12

 وصف العالمة: عبارة عن رسمة غزال داخل درع بااللوان االبيض والرمادي واالسود   
االشــرتاطات: 

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 339641 

بتاريخ: 2020/11/18
ال  ال  تكنولوجي،  اوليدين  باســم: 

يس
درايف،  بلوبونيت   4025 وعنوانه: 

الواليات   ،77477 تكساس  ستافورد، 
املتحدة األمريكية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
معدات مسح وقياس قاع البرئ يف آبار النفط والغاز

الواقـعة بالفئة: 9
وصف العالمة: كلمة SonicFusion باالتينية باللون االسود

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

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 339652         بتاريخ: 2020/11/18

يف  باكيم  كيشيسيل  مورفوس  باســم: 
تيجاريت  سانايي  اورونلريى  كوزميتيك 

انونيم شريكيتي
باشا  هايريتني  ــاروس  ــارب ب وعــنــوانــه: 
كيه:   ،16 نو:  سوكاك،   1992 ماهالييس، 
اسطنبول،  ايسينيورت،   ،249 دي:   ،12

تركيا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

عبري  الطبية(؛  التجميل  مستحرضات  )باستثناء  التجميل  مستحرضات  العطور؛ 
العطور؛ مزيالت العرق لالستخدام الشخيص والحيوانات 

الواقـعة بالفئة: 3
باحرف التينية  العالمة: عبارة عن أحرف NOX مكتوبة بشكل خاص  وصف 

داخل مستطيل بااللوان االبيض واالسود
االشــرتاطات: 

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

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 336890         بتاريخ: 2020/10/04

كو.،  مجناتكس  دميجو  جروب  هنجديان  باســم: 
ال يت دي.

دونجيانج  اريــا،  اندسرتيال  هنجديان  وعنوانه: 
سيتي، زهيجيانج بروفينس، الصني

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
سيليكونية[؛  ]رشائــح  سيليكون  البويل  رقاقات 
السيليكون  رقاقات  السيليكون؛  أحادية  رقاقات 

الفوقية؛ الخاليا الشمسية؛ األلواح الشمسية؛ بطاريات؛ بطاريات ليثيوم أيون؛ بطاريات 
واألجهزة  املواد  متكاملة؛  دارات  اإللكرتونية؛  مكونات  طبيعتها  يف  الدارات  الليثيوم؛ 
فالتر  الالسليك؛  التداخل  لقمع  مرشحات  اإللكرتونية؛  اإلشارات  مرسالت  املغناطيسية؛ 
البطارية؛  شحن  أجهزة  السلكية؛  شواحن  محوالت؛  اإللكرتونية؛  املحاثات  سرياميك؛ 

املكثفات
الواقـعة بالفئة: 9

وصف العالمة: عبارة عن كلمة DMEGC بأحرف التينية فوقها رسمة مثلث يخرتقه من 
احد اطالع جسم دائري يخرج منه خطوط عىل شكل لهب  باللون األسود 

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

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 337308 
        بتاريخ: 2020/10/12

ال  ال  تكنولوجي،  اوليدين  باســم: 
يس

درايف،  بلوبونيت   4025 وعنوانه: 
الواليات   ،77477 تكساس  ستافورد، 

املتحدة األمريكية
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

معدات مسح وقياس قاع البرئ يف آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة: 9

وصف العالمة: كلمة LithoFusion بالتينية باللون االسود
االشــرتاطات: 

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

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 338446         بتاريخ: 2020/10/28

مساهمة  )رشكة  أخوان  حلواين  رشكة  باســم: 
سعودية(

وعنوانه: جدة، طريق برتومني، امالك الرشكة، 
اململكة   ،21421 الربيدي  الرمز   ،690 ص. ب 

العربية السعودية
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألســامك  اللحوم 
محفوظة  وخرضوات  فواكه  اللحم،  خالصات 
ومربيات  )جييل(  هالم  ومطهوة،  ومجففة 
والحليب  البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل
 الواقـعة بالفئة: 29

 Mukhtarat كلامت  واسفلها  بالعربية  حلواين  مختارات  كلامت  العالمة:  وصف   
بأحرف التينية يعلوها احرف HB مكتوبة بشكل مميز وعبارات حلوين   HALWANI
اخوان بالعربية و HALWANI BROS  بأحرف التينية بااللوان االبيض واالخرض واالخرض 

الفاتح
 االشــرتاطات:  

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 338944         بتاريخ: 2020/11/08

باســم: جوركان أكدوغان
األول  القسم  شهري  بشاق  حي  وعنوانه: 
شارع رقم 2801 رقم:12 هـ / 3 بشاق شهري 

اسطنبول، تركيا
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات :
الشامبو؛  التجميل؛  مستحرضات  العطور؛ 

مكيفات الشعر؛ منتجات العناية بالشعر؛ أقنعة الشعر؛ مصل الشعر؛ الروائح؛ 
مزيالت العرق لالستخدام الشخيص والحيوانات؛ صابون

 الواقـعة بالفئة: 3
خاص  بشكل  مكتوبة   NaTIVe Base كلامت  عن  عبارة  العالمة:  وصف   
بأحرف التينية عىل يسارها رسمة وجه كاريكاتريي لسيدة بااللوان االبيض واألسود

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

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 340072 

 بتاريخ: 2020/11/26
ال  ال  تكنولوجي،  اوليدين  باســم: 

يس
درايف،  بلوبونيت   4025 وعنوانه: 
الواليات   ،77477 تكساس  ستافورد، 

املتحدة األمريكية
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

معدات مسح وقياس قاع البرئ يف آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة: 9

وصف العالمة: كلمة Oliden باالتينية باللون االسود
االشــرتاطات: 

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

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 336720         بتاريخ: 2020/10/01

UK00003478675  :رقم األولوية
تاريخ األولوية: 2020/04/01

 البلد األولوية: اململكة املتحدة
باســم: بينهاليجونز ليمتد

ارتيلريي   39-37 هاوس،  دراجــون  وعنوانه: 
آلين، لندن، إي1 7ال يب، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
مستحرضات التجميل؛ ماء العطر؛ العطور، الروائح؛ الكولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه الحامم؛ 
زيوت  والــدش؛   االستحامم  جل  الشخيص؛  لالستخدام  العرق  مزيالت  صلبة؛  عطور 
الجسم؛  الجسم؛ لوشن  اليدين؛ زيوت  الشخيص؛ غسول  االستحامم؛ صابون لالستخدام 
الشعر؛  لوشن  الشامبو؛  األظافر؛  كريم  الجسم؛  كرميات  الجسم؛  حليب  اليدين؛  لوشن 
مسحوق معطر؛ بودرة التلك املعطرة؛ مستلزمات الحامم؛ زيوت معطرة؛ مستحرضات 
الحالقة؛  رغوة  الحالقة؛  الحالقة؛ صابون  الحالقة؛ جل  بعد  ولوشن  بلسم  الحالقة؛  بعد 
بلسم الحالقة؛ مستحرضات الحالقة؛ زيوت عطرية لالستخدام الشخيص؛ عطور الغرفة؛ 

مستحرضات تعطري الغرفة ؛ بخاخات الغرفة املعطرة
الواقـعة بالفئة: 3

وصف العالمة: عبارة عن كلمة  BABYLON باللغة االنجليزية باللون االسود
االشــرتاطات: 

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 
املودعة تحت رقم : 337684         بتاريخ: 2020/10/19 

باســم: اونزا انرتناشونال ليمتد
 وعنوانه: كريجموير شيمربز، ص. ب 71، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
مضادات  والجسم؛  والوجه  الجلد  عىل  لالستخدام  مستحرضات 
دعكات  أو  فركات  التطهري؛  رغوة  الشخيص؛  لالستخدام  التعرق 
تنظيف الوجه )غري عالجي(؛ فركات أو دعكات تنظيف الجسم؛ 
أقنعة الجامل للجسم؛ أحبار الوجه )مستحرض التجميل(؛ أحبار 
كريم  الجامل؛  كرميات  للبرشة؛  مرطبات  عرق؛  مزيل  الجلد؛ 
محلول  التجمييل؛  لالستخدام  أمصال  املرأة؛  صدر  كريم  الرقبة؛ 

املرأة؛  لصدر  الجامل  أقنعة  الجامل؛  أقنعة  العني؛  كريم  الوجه؛ 
لوشن الجسم؛ مسحوق املكياج؛ لوشن اليدين؛ مستحرضات إزالة املاكياج؛ أحمر الشفاه التجمييل؛ ظالل العيون؛ 
األغراض  )بخالف  املهبيل  والدوش  الفرج  لغسل  األنثوية  املستحرضات  الحواجب؛  أقالم  املاسكارا؛  األظافر؛  طالء 
الطبية(؛ مستحرضات لالستخدام يف الحامم واالستحامم؛ رغوة تشبه الصابون لالستحامم؛ العطور و روائح الجسم 
يف شكل رذاذ؛ الصابون؛ زيوت العطرية لالستخدام الشخيص؛ معاجني األسنان؛ األظافر الزائفة؛ الرموش الصناعية؛ 
عالجية(؛  )غري  للشمس  التعرض  بعد  ما  منتجات  التجميل(؛  )مستحرضات  الشمس  من  الواقية  مستحرضات 
منتجات التجميل للحامية من الشمس؛ منتجات التجميل املصنوعة من املياه الحرارية؛ بخاخات املياه املعدنية 
ألغراض التجميل؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ غشاء الجسم؛ الشامبو؛ مكيفات الشعر؛ مستحرضات استاملة أو متاوج 
الشعر؛ مستحرضات تصفيف الشعر؛ مستحرضات لحامية الشعر من الشمس؛ أقنعة فروة الرأس؛ --- مستحرضات 
غري الدوائية لرعاية فروة الرأس؛ اكسفولينس )مقرش تجمييل مصمم إلزالة الخاليا امليتة من سطح الجلد(؛ كرميات 
الشعر؛  مزيل  مستحرضات  الشعر؛  مزيالت  التجميل؛  ألغراض  التقشري  دعكات  أو  فركات  )اكسفولني(؛  التقشري 
الشمع مزيل الشعر؛ مناديل الوجه املرشبة مبواد التجميل؛ مناديل ورقية مرشبة مبستحرضات تجميل؛ مناديل 
لالستخدام للتزين مرشبة مع مستحرضات التجميل؛ مناديل مرشبة لوشن التجميل؛ مستحرضات التجميل لتطهري 
الدوائية[؛  غري  أسنان  ]معاجني  الفم  لنظافة  الفم؛ مستحرضات  نظافة  الدوائية ألغراض  غري  الفم؛ مستحرضات 
معاجني األسنان؛ مستحرضات غري الدوائية األسنان؛ شطفات الفم وليست لالستخدام الطبي؛ بخاخات الفم غري 
الدوائية؛ مستحرضات غري الدوائية لرعاية الفم؛ بودرة التلك الستخدام التواليت؛ زيوت ألغراض التجميل؛ زيوت 

األطفال؛ زيوت الجسم؛ زيوت الشعر؛ مستحرضات الكوالجني ألغراض التجميل
 الواقـعة بالفئة: 3 

وصف العالمة: كلامت SAFI GLOWING BEAUTY باحرف التينية باللون االسود
 االشــرتاطات:  

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم : 338440         بتاريخ: 2020/10/28

باســم: رشكة حلواين أخوان )رشكة مساهمة سعودية( 

ص.  الرشكة،  امالك  برتومني،  طريق  جدة،  وعنوانه: 

العربية  اململكة   ،21421 الربيدي  الرمز   ،690 ب 

السعودية  

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحرضات املصنوعة من 

الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات املثلجة؛ 

عسل النحل والعسل األسود؛ الخمرية ومسحوق الخبيز؛ امللح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج

الواقـعة بالفئة: 30 

وصف العالمة: كلامت معمول بالتمر السعودي الفاخر واسفلها رسم حبات معمول مع 

حبات متر يعلوها احرف HB مكتوبة بشكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و 

HALWANI BROS  بأحرف التينية بااللوان االبيض واالخرض واالخرض الفاتح

 االشــرتاطات: 

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

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 339502         بتاريخ: 2020/11/17

باســم: أحمد باسل العرجاوي بن زهري
وعنوانه: رأس البزورية، سوق مدحت باشا، 

دمشق،  سوريا
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات :
القهوة   ( محلها  يحل  ومــا  الــقــهــوة 

االصطناعية( والهيل والشاي والكاكاو والسكر 
الفلفل  و  واملثلجات  والحلويات  الحبوب  من  املصنوعة  واملستحرضات  والرز 

والبهارات والتوابل والزعرت و الخبز والبسكويت والكعك والشوكوال والسكاكر
الواقـعة بالفئة: 30

 ALARJAWI وصف العالمة: عبارة عن كلمة العرجاوي بالعربية واسفلها كلمة
بالالتينية باللون األسود

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

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم : 340056         

بتاريخ: 2020/11/25

باســم: سابار أوكرانيا ال يت دي

وعنوانه: التر ايه منرب 19، 15 ليوتريانسكا 

كييف  ديسرتيكت،  بيشريسك  سرتيت، 

سيتي 01024، أوكرانيا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

السجائر؛ التبغ؛ أدوات املدخنني؛ أعواد الثقاب

الواقـعة بالفئة: 34

وصف العالمة: عبارة كلمة KOLIBRI  باحرف التينية باللون االسود

االشــرتاطات: 

العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 

خالل  وذلك   ، املسجل  بالربيد  إرساله  أو   ، االقتصاد  وزارة  يف  التجارية 

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 337145         بتاريخ: 2020/10/07

باســم: لوجميتام
وعنوانه: رو ليون فرانسوا 6-8، 5170 بروفوندفيل 

)بوا - دي - فيلري(، بلجيكا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

األثــاث  الخشب،  من  املصنوع  ــاث  األث األثـــاث، 
املصنوع من البالستيك، األثاث املصنوع من الخشب 
والبالستيك، أجزاء األثاث املدمجة، وحدات الجدران 

)وحدات يتم تثبيتها  بجدار(، أثاث املطبخ، أثاث الحامم، الخزائن 
الواقـعة بالفئة: 20

كلامت  واسفلها  مميز  بشكل  مكتوبة   eggo كلمة  عن  عبارة  العالمة:  وصف 
KITCHEN & HOUSE  بأحرف التينية عىل خلفية بااللوان االبيض واالخرض 

الزيتي والربتقايل 
االشــرتاطات: 

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

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم : 337146         بتاريخ: 2020/10/07

انونيم  اورونلرى  ايف  ــروالر  دوغ باســم: 

شريكيتى

 7 محلىس،  وسب  بويوككاياجيك  وعنوانه: 

نولو زقاق رقم 6/ 1 سلجوقلو، كونيا، تركيا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

ألواح لليك وأغطية عىل شكلها، ورفوف تجفيف للغسيل، عالقات  او شامعات 

تجفيف املالبس

الواقـعة بالفئة: 21

وصف العالمة: عبارة عن كلمة Perilla مكتوبة بأحرف التينية بشكل مميز عىل 

يسارها رسم مستطيل يشبه املغلف بااللوان االبيض واالسود واالحمر

االشــرتاطات: 

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

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

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 338450         بتاريخ: 2020/10/28

مساهمة  )رشكة  أخوان  حلواين  رشكة  باســم:   
سعودية(

 وعنوانه: جدة، طريق برتومني، امالك الرشكة، 
اململكة   ،21421 الربيدي  الرمز   ،690 ب  ص. 

العربية السعودية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
 القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 
األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحرضات 
والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من  املصنوعة 
النحل  عسل  املثلجة؛  الحلويات  والحلويات؛ 
الخبيز؛  ومسحوق  الخمرية  األســود؛  والعسل 

امللح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
 الواقـعة بالفئة: 30 

 Mukhtarat كلامت  واسفلها  بالعربية  حلواين  مختارات  كلامت  العالمة:  وصف 
HALWANI بأحرف التينية يعلوها احرف HB مكتوبة بشكل مميز وعبارات حلوين 
اخوان بالعربية و HALWANI BROS  بأحرف التينية بااللوان االبيض واالخرض واالخرض 

الفاتح
 االشــرتاطات:  

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 338939 
        بتاريخ: 2020/11/07

ال  ال  تكنولوجي،  اوليدين  باســم: 
يس

درايف،  بلوبونيت   4025 وعنوانه: 
الواليات   ،77477 تكساس  ستافورد، 

املتحدة األمريكية
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

معدات مسح وقياس قاع البرئ يف آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة: 9

وصف العالمة: كلمة TeleFusion بالتينية باللون االسود 
االشــرتاطات: 

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

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم : 340080         بتاريخ: 2020/11/26

باســم: يونجكانج جينيو امب اند اكسب  كو.، ال 

يت دي.

وعنوانه: جيانجنان سرتيت، زيواي ساوث رود، 295 

سكند، منرب 4، يونجكانج، زهيجيانج، الصني

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

ماكينات  كهربائية؛  وغري  كهربائية  شعر  مقصات 

أمواس  ماكينات  كهربائية؛  غري  أو  كهربائية  حالقة 

مسطحة؛  مكاوي  الشعر؛  لتشذيب  أدوات  باليد؛  تدار  يدوية  عدد  كهربائية؛  حالقة 

الشعر؛  متليس  مكواي  اليدين؛  بأظافر  العناية  أطقم  مقصات؛  الحالقة؛  ماكينات  علب 

أدوات  يدوية[؛  ]عدد  نقش  أدوات  زرديات؛  الشعر؛  لتجعيد  الشعر؛ مالقط  مجعدات 

املائدة ]سكاكني وشوك ومالعق[ 

الواقـعة بالفئة: 8 

وصف العالمة: عبارة عن احرف VTU بالالتينية باللون األسود

االشــرتاطات:  

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

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  كابا 
لخدمات الضيافة

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2755444  : 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/ كيفر ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  1018518 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مجموعة خالد ال حامد ذ.م.م 

 KHALED AL HAMED GROUP LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جيت للطاقة - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م

GATE ENERGY Sole proprietorship L.L.C 

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/ ترستيك ميديكال 

سوليوشن ذ.م.م

رخصة رقم : CN -  3774741 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ عالء سمري سلامن العيل من  %49 اىل 1%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة جيون القابضة - رشكة 

 JOYOUN HOLDING Sole الشخص الواحد ذ.م.م

    Proprietorship L.L.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   حذف عادل محمد احمد السعدي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
والصيانة  للنقليات  الكعبي  عبدالله  هدى  مؤسسة 

العامة 
إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2106802  : 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/ نيكست العامل  بأن  التنمية االقتصادية    تعلن دائرة 
الحدادة واللحام

رخصة رقم :   CN - 3819663 قد تقدموا إلينا بطلب:
الت  طيب  ابــو  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالرحمن 100%
عتابه  بو  ابراهيم  احمد  عبدالله  اضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 

الزعايب  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله احمد ابراهيم بوعتابه 

الزعايب
 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.

البرتوغازية  الخدمات  رشكة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1000802 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد سيف الله محمد الخوري 100%

ذ.م.م  الــخــوري  محمد  مجموعة  حــذف  وبيع/  تنازل  الــرشكــاء  تعديل 
 MOHAMED AL KHOORI GROUP LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الخوري جروب ليمتد  
تعديل شكل قانوين من/رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م
 PETROGAS SERVICES COMPANY من/  تجاري  اسم  تعديل   
 PETROGAS SERVICES اىل  ذ.م.م  البرتوغازية  الخدمات  رشكة   LLC
الخدمات  رشكــة   COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP LLC

البرتوغازية - 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  يب جراء للنقليات 

العامة واملقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

رخصة رقم : CN -   3673365 قد تقدموا إلينا بطلب:

التحتية - رشكة  للبنية  الفالح  اضافة  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

 ALFALAH INFRASTRUCTURE ذ.م.م  الواحد  الشخص 

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زايد فالح حمود جره القحطاين

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة توب تاور العقارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2151674  : 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   
مؤسسة الدانة العامل البالسرت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1134080   : 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/ طيور الرشق 
لبيع الدواجن 

رخصة رقم :CN -   3703679 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة جامل حسن محمد ماجد 

العيل 100%    
مسلم  محمد  مسلم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

الخمسة  الحواس  معرض  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للسيارات

رخصة رقم : CN -  1185714 قد تقدموا إلينا بطلب:
اىل  مالك  من  الشاميس  حميد  سيف  سامل  سعيد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

رشيك    
تعديل نسب الرشكاء/ سعيد سامل سيف حميد الشاميس من %100 اىل 51% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد سعيد محمود ابو استيتيه 49%
تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000

1x1 80 اىلx5 تعديل لوحة االعالن / اجاميل من مساحة
 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

تجاري من/ FIVE SNENSE CAR ExHIBITION معرض  اسم  تعديل   
 FIVE SNENSE CAR ExHIBITION LLCالحواس الخمسة للسيارات اىل

معرض الحواس الخمسة للسيارات 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.

للنقليات  فريست  يب  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

واملقاوالت العامة

رخصة رقم : CN -  1855748 قد تقدموا إلينا بطلب:

 RE FIRST TRANSPORTION & من/  تجاري  اسم  تعديل    

واملقاوالت  للنقليات  فريست  يب   GENERAL CONTRACTING

العامة اىل BE FIRST GENERAL TRANSPORTION يب فريست 

للنقليات العامة

تعديل نشاط/ حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

تعديل نشاط/ حذف نقل املواد العامة بالشاحنات الخفيفة 4923010

 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 /   اي 
او اس استوديو

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2728667  : 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/ كافترييا يت جنكشن 

رخصة رقم :  CN -  1049489 قد تقدموا إلينا بطلب:

 CAFETERIA TEA JUNCTION /تعديل اسم تجاري من  

كافترييا يت جنكشن اىل FOOD PATH CAFE فود باث كافيه

تعديل نشاط/ اضافة خدمات توصيل الطلبات 8299010

تعديل نشاط/ اضافة مشاوي عىل الفحم سفاري 5621006

 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/  االمان لالستشارات الهندسية 

رخصة رقم : CN -   1018598 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 ALAMAN ENGINEERING CONSULTANCY /تعديل اسم تجاري من

 CELIA ENGINEERING اىل  الهندسية  لــالســتــشــارات  االمـــان 

CONSULTANTS SOLE PROPRIETORSHIP LLC سيليا لالستشارات 

الهندسية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ هيزي للتنظيفات 
والصيانة ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2800534 قد تقدموا إلينا بطلب:
من  ارشيجي  مريسيا  فاطمة  شاملني  تاين  الرشكاء/  نسب  تعديل 

%15 اىل 40%   
الربييك  اضافة سامل عيل سامل صربان  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حمزة عبدالعزيز

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عيل سامل صربان الربييك 
 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 /   روك 
جيم للسيدات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1012764   : 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   
مؤسسة املهرجان العامل العزل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1115678   : 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.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:عبدالعزيز عبدالله سامل سعيد الكعبي الجنسية: 
االمارات

الجنسية:  شاندو   نجشو  اوبا  شاندو  الــثــاين:اوزال  الطرف  اىل   
بنغالديش 

 باالسم التجاري ) الصايف ملقاوالت الصيانة العامة( رخصة صادرة 
 )   28629( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

للدعاية واالعالن/ ذ.م.م- رشكة ذات  /اوتاد  أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )69784( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771 06 

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : اوتاد للدعاية واالعالن   / ذ.م.م

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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 اإعالن فقدان �سهادة ا�سهم

خليفه  وداد  السيدة/  فقدت 

أسهم  شهادة  مالك  بن  حمود 

رقم  اإلسالمي  أبوظبي  مرصف 

سهم   151 بعدد   10169124

االتصال  يجدها  م��ن  وع��ى 

الطنيجي  أح��م��د  بالسيد/ 

026128666
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لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

�إعالنات

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

  اسم الرشكة : نور القصيم لتجارة االلكرتونيات  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 12 ملك محمد عبدالله محمد البدور الفاليس، الرقة . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1388594   رقم الرخصة   824624        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 11-1-2021      تاريخ تصديق القرار:  2021-1-11 

وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   لوسينتا لتجارة معدات واجهزة ابار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 8 ملك سهيل اخرت بركات جامل ، بر ديب، الورسان

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1487981 رقم الرخصة  881888        

لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 
للقيام بتصفية الرشكة  :   ايب محاسب قانوين،  بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 5-1-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-1-5

وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رق���م 
306 - 03 ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش ، ديرة ، القرهود ، هاتف 4252890 04 
تاريخ نرش  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  فاكس:  مصطحباً 

هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  الرواد لالوراق املالية ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب 304 ملك عبدالرحيم محمد الزرعوين، ديرة، القرهود.

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 76008   رقم الرخصة  572856        

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايب محاسب قانوين، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 24-12-2020    تاريخ تصديق القرار: 2020-12-24

 وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هاتف   ، القرهود   ، ديرة   ، درويش  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم 
4252890 04 فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : العراب لالعامل  الفنية ش. ذ.م.م
العنوان : مستودع رقم 2 ملك دائرة العقارات ، حكومة ديب، بر ديب، القوز الصناعية 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 69052 رقم الرخصة   516396      

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الرشق األوسط لتدقيق الحسابات - عوض 

العامري ، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  22-9-2020   تاريخ تصديق القرار : 2020-9-22

وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1305 ملك محمد عبدالسميع عثامن، بزنس باي هاتف 5897971  04 فاكس:   ، 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 

أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  االلكرتونيات ش.ذ.م.م  لتجارة  القصيم  نور   / لتصفية رشكة 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 11-1-2021      تاريخ تصديق القرار:  2021-1-11 

 وعى 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: ايب محاسب قانوين
 ، ديرة   ، درويش  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم  مكتب  العنوان:    

القرهود ، . 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

الطبيعي وقطع غيارها   والغاز  النفط  ابار  لتجارة معدات واجهزة  لوسينتا   / لتصفية رشكة 

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 5-1-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-1-5

 وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 4252890 04 فاكس:    مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايب محاسب قانوين
 ، ديرة   ، درويش  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم  مكتب  العنوان:    

القرهود ، . 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / الرواد لالوراق املالية    ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 24-12-2020    تاريخ تصديق القرار: 2020-12-24

 وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 4252890 04 فاكس:    مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: الرشق األوسط لتدقيق الحسابات - عوض العامري
 العنوان:  مكتب رقم 1305 ملك محمد عبدالسميع عثامن، بزنس باي. 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

الفنية  ش.ذ.م.م   لالعامل   العراب     / بتصفية رشكة  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  22-9-2020   تاريخ تصديق القرار : 2020-9-22

 وعى من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله  هاتف 5897971  04 فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي
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اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية القت�سادية
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 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2020/11/28 املودعة تحت رقم : 340152 

باس��م: ان اتش جيه ليمتد ليابلتي كومباين 
بايك،  كينيت   4001  ،302 سويت  وعنوانه: 
اي  دي  ويلمنجتون،  كاسيل،  نيو  اوف  كنرتي 
املتحدة  الواليات  19807 ستيت اوف ديالوير، 

األمريكية  
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

منتجات  الحليب؛  منتجات  اللنب؛  الحليب؛ 
الزبدة؛  الحليب؛  مشتقات  منتجات  االلبان؛ 

الجنب؛ اللبنه؛ مرشوبات منكهة اساسها الحليب؛ حمص؛ فول مدمس؛ فالفل؛ رقائق بيتا 
، بابا غنوج ، تبولة، متبل، سلطة، طحينة، بذورة سمسم طحينة، صلصة طحينة، سلطة 
تبولة ، صلصة خيار؛ اللبان محاله بنكهات فواكة مختلفة، لنب بقطع الفواكه الطبيعية، 

جيل اطفال بنكهات فواكه مختلفة
 الواق�عة بالفئة: 29 

وصف العالمة: عبارة عن كلمة deem بالالتينية عى خلفية شبة بيضاوية تحتوي خطيني 
منحنيني ويف االعى رسمة زهرة بااللوان االبيض واالزرق الفاتح واالزرق واالزرق الداكن 

والكحيل واالصفر
االش��رتاطات:  

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

اجلمعة 15 يناير  2021-العـدد 14644

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14644 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 15 á©ª÷G á°VÉjôdG

 ¬Lƒj …ô°üªdG á°VÉjôdG ôjRh

ó«dG áæYGôØd ádÉ°SQ

 º°†æj ±ƒeGóeÉN »µHRhC’G

»JGQÉeE’G ô°üæ∏d

 á°UôØdG ™jóÑdG á¡LGƒe

á«µdÉªdG ÜQóªd Iô«NC’G

 ,»ëÑ°U  ±öTCG  ,…öüŸG  á°VÉjôdG  ôjRh  ¬Lh

 ó©H ,ó«dG Iôµd áæYGôØdG Öîàæe »ÑYÓd áÄæ¡àdG

 ∫ÉjófƒŸG ìÉààaG ‘ ,(29-35) »∏«°ûJ ≈∏Y RƒØdG

 ∫hC’G ¢ùeCG ,á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG äÉ°ùaÉæe øª°Vh

.AÉ©HQC’G

 AÉ≤d ‘ RƒØdG ¿EG ,»ª°SQ ¿É«H ‘ ,»ëÑ°U ∫Ébh

 iód ¢SÉª◊Gh ∫DhÉØàdG åÑJ ,IöûÑe ájGóH ìÉààa’G

 ,á∏Ñ≤ŸG äGAÉ≤∏dG ‘ ó¡L ≈°übCG ∫òÑd ,ÚÑYÓdG

.ádƒ£ÑdG ‘ Ωó≤àe õcôe ≥«≤– πLCG øe

 ÚJGQÉÑŸG ‘ õ«cÎdÉH ÚÑYÓdG ≈ëÑ°U ÖdÉWh

 π°†aCG  Ëó≤àd ,É«fhó≤eh ójƒ°ùdG ΩÉeCG  ,ÚàeOÉ≤dG

 ≈ª«¶æàdG Újƒà°ùŸG ≈∏Y ,öüe º°SÉH ≥«∏J IQƒ°U

.»æØdGh

 ,…öüŸG ¢ù«FôdG Qƒ°†M ¿CG á°VÉjôdG ôjRh ÈàYGh

 Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc ìÉààa’ ,»°ù«°ùdG ìÉàØdG óÑY

 ádhódG  ΩÉªàgG  ióe  ¢ùµ©J  á©FGQ  áàØd  ,ó«dG

.çó◊ÉH

 ‹hódG ìÉæ÷G ™e √óbÉ©J  ,»JGQÉeE’G öüædG ø∏YCG

 º°Sƒe  IóŸ  ±ƒeGóeÉN  ∂Ñfƒà°ShO  »µHRhC’G

.º°SƒŸG ∞°üfh

 ácöT"  :"ÎjƒJ"  ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY öüædG  ∫Ébh

 ‹hódG  ìÉæ÷G  ™e  óbÉ©àJ  Ωó≤dG  Iôµd  öüædG

 …OÉf øe ÉeOÉb ,±ƒeGóeÉN ∂Ñfƒà°ShO »µHRhC’G

 ó≤©H ∂dPh ,á«fÉ› á≤Ø°U ‘ »µHRhC’G QƒcÉàNÉH

."∞°üfh º°Sƒe IóŸ óàÁ

 …òdG öüædG ±ƒØ°U (ÉeÉY 24) ±ƒeGóeÉN ºYó«°Sh

.ádƒL 12 ó©H …QhódG ‘ ådÉãdG õcôŸG πàëj

 êQÉN »HO »∏gC’G ÜÉÑ°T á¡LGƒŸ öüædG ó©à°ùjh

.á©ª÷G óZ ó©H …Qhó∏d 13 ádƒ÷G øª°V QÉjódG

 á°SOÉ°ùdG ¬JGQÉÑe ,∑QÉÑe ≈°Sƒe »æjôëÑdG ¢Vƒîj

 ádƒ÷G  ‘  »æjôëÑdG  á«µdÉŸG  ≥jôØd  ÜQóªc

 OÉà°S  ≈∏Y  âÑ°ùdG  kGóZ  ™jóÑdG  ΩÉeCG  á°SOÉ°ùdG

.¥ôëŸG

 á°UôØdG ¿ƒµà°S IGQÉÑŸG √òg ¿CG äócCG  ÉfQOÉ°üe

 òîà«°S ≥jôØdG Ì©J ∫ÉM ‘h ,ÜQóª∏d IÒNC’G

 øe  ∑QÉÑe  ádÉbEÉH  kÓLÉY  kGQGôb  IQGOE’G  ¢ù∏›

.¬Ñ°üæe

 ∂°ùªà∏d  ≈©°ùJ  IQGOE’G  ¿CG  ócCG  ¬°ùØf  Qó°üŸG

 äÉ°ûbÉæŸG  ádhÉW  ≈∏Y  ¬©e  â°ù∏Lh  ÜQóŸÉH

 IÎØdG ‘ ≥jôØdG ÉgÉ≤∏J »àdG ôFÉ°ùÿG øY åjóë∏d

 ,øjôëÑdG ∂∏e ¢SCÉc øe ôµÑŸG êhôÿGh á«°VÉŸG

 óZ Ωƒj á«HÉéjEG áé«àf ≥«≤– IQGOE’G πeCÉJ å«M

.»æØdG RÉ¡÷G ¢SCGQ ≈∏Y √QGôªà°SG πLCG øe âÑ°ùdG

 ájGóH  òæe  á«µdÉŸG  ÖjQóJ  ∑QÉÑe  ≈°Sƒe  º∏°ùJ

 ¬æµd Úaô£dG ÚH áëLÉf äÉ°VhÉØe ó©H º°SƒŸG

 ±hô©ŸGh √ÒgÉªL ¬∏eCÉJ …òdG iƒà°ùŸG Ωó≤j ⁄

 ∫OÉ©Jh  ºFGõg  4  ¤EG  ¢Vô©J  å«M  ,≥jôØdG  øY

 ,¤hC’G ádƒ÷G ‘ »∏gC’G ™e §≤a ó«Mh AÉ≤d ‘

.ÒNC’G õcôŸG ‘ IóMGh á£≤f ¬jódh

 ,ÊÉª©dG …QhódG ‘ ájƒ≤dG ¬àbÓ£fG QÉØX π°UGh

 ≈∏Y  AÉL  …òdGh  ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ¢ùeÉÿG  √RƒØH

 áªb ‘ ,AÉ©HQC’G ∫hC’G ¢ùeCG ,(1-3) öüædG ÜÉ°ùM

.…QhódG øe á°ùeÉÿG ádƒ÷G

 ,™HGôdG õcôŸG ‘ ,•É≤f 9 ¤EG √ó«°UQ QÉØX ™aQh

 ΩóY ≈∏Y áHƒ≤©c ,√ó«°UQ øe •É≤f 6 º°üN ó©H

 ó«°UQ  óªŒ  Éªæ«H  ,¢ü«NGÎdG  •höT  AÉØ«à°SG

.¢SOÉ°ùdG õcôŸG ‘ ,•É≤f 8 óæY öüædG

 ,(Úaóg) »µdÉŸG ôªY ,áKÓãdG QÉØX ±GógCG πé°Sh

 ,ó«MƒdG  öüædG  ±óg RôMCG  Éª«a ,GRƒa ˆG óÑYh

.»Ñ«LôdG º°SÉH

 ¿CG öüædG ´É£à°SG ,Ö©∏dG äÉjô› ¢ùµY ≈∏Yh

 øY ,19 á≤«bódG ‘ ,Ωó≤àdG ±ó¡H QÉØX âZÉÑj

 É¡©e πeÉ©àj ⁄ ,IôM á∏cQ øe »Ñ«LôdG ≥jôW

.áë«ë°üdG á≤jô£dÉH …ó«°TôdG õjÉa

 IÒãe AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMG ,≥FÉbO 6 ó©Hh

 ∫OÉ©àdG  ±óg »µdÉŸG ôªY É¡æe πé°S ,∫óé∏d

.QÉØ¶d

 ,31  á≤«bódG  ‘  IQƒ£ÿG  πµ°Th  öüædG  OÉYh

 ,…ô£ŸG ™°SGƒdG óÑY »æª«dG øe ájƒb Iójó°ùàH

 ∞jó¡J á°Uôa ÖYÓdG ¢ùØf ´É°VCGh ,ΩÓ°ùH äôe

.39 á≤«bódG ‘ ,iôNCG

 ÊÉãdG  ±ó¡dG  »µdÉŸG  πé°S  ,41  á≤«bódG  ‘h

 ™aGóe ,ÚHQhódG »ª¡a øe ìOÉa CÉ£N ó©H ,QÉØ¶d

.öüædG

 á≤«bódG ‘ ,ådÉãdG ±ó¡dG á°Uôa »µdÉŸG ´É°VCGh

 Iôc …Éµ«H ø°Sh’ Oó°S ≥FÉbO â°ùH Égó©Hh ,59

.öüædG ≈∏Y ΩÓ°ùH äôe ,ájƒb

 πé°ùj ¿CG »ª∏°ùŸG óªfi OÉc ,78 á≤«bódG ‘h

 ˆG óÑY Iôjô“ ™e πeÉ©àj ⁄ ¬æµd ,ådÉãdG ±ó¡dG

.áë«ë°üdG á≤jô£dÉH RGƒa

 ±ó¡dG RGôMEÉH ,öüædG ∫ÉeBG  RGƒa ˆG óÑY ≈¡fCGh

 IôM  á∏cQ  øe  ,á∏«ªL  á≤jô£H  QÉØ¶d  ådÉãdG

 …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG …OÉf áeRCG ¿CG hóÑj

 ójóŒ ∫ƒM ,êôØdG ¿Éª∏°S √óFÉb ™e

 ó©H ,É¡àjÉ¡f ≈∏Y âµ°ThCG ób √ó≤Y

.π«°UÉØàdG πc ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJG ¿CG

 …OÉæH »æØdG RÉ¡÷G ‘ Qó°üe ócCGh

 â∏°Uh ób …OÉædG IQGOEG ¿CG  ∫Ó¡dG

 ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  êôØdG  ™e  ¥ÉØJ’

.√ó≤Y ójóéàd

 ‘ óYÉÑJ …CG ∑Éæg øµj ⁄" :∫Ébh

 ‘ ôµØj ⁄ êôØdGh ,ô¶ædG äÉ¡Lh

 ™«°TCG  Ée πch ,∫Ó¡dG øe êhôÿG

."Éë«ë°U ¢ù«d GôNDƒe

 ójóŒ ¿ÓYEG ÒNCÉJ ÖÑ°S" :™HÉJh

 ,á£«°ùÑdG  QƒeC’G  ¢†©H  ƒg  ó≤©dG

 ´ÉªàL’G  ‘  ÉgRhÉŒ  ”  »àdG

 êôØdG  ó≤Y  ójóŒ ºà«°Sh  ,ÒNC’G

."2025 ≈àM

 ób (ÉeÉY 31) êôØdG ¿Éª∏°S ¿Éch

 ‘ ÉeÉY 23 â– ∫Ó¡dG ¤EG π≤àfG

 ∫hC’G ≥jôØdG ¤EG ¬æeh ,2004 ∞«°U

.2008 ∞«°U ‘

 5`H ∫Ó¡dG ™e êôØdG ¿Éª∏°S êƒJh

 ÜÉ≤dCG 3h ,…Oƒ©°ùdG …Qhó∏d ÜÉ≤dCG

 ,ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¢SCÉc

 ¬∏ãeh  ,…Oƒ©°ùdG  ôHƒ°ù∏d  Ö≤dh

.É«°SBG ∫É£HCG …Qhód

»fÉª©dG …QhódÉH ô°üædG ±ôéj QÉØX ¿ÉaƒWêôØdG ¿Éª∏°ùd ójóéàdG π«°UÉØJ ºªàj …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG

»àjƒµdG …QhódG øe Üôà≤j ¿É«cOQÉe …Qƒ°ùdGˆG óªëd πjóÑH ô°üædG ÖdÉ£j ¢ûjhódG

»∏«°ûJ Öîàæe ≈∏Y ô°üe Öîàæe Rƒa

z2021 ô°üe{ ó«dG Iôµd ºdÉ©dG ¢SCÉc ìÉààaG ø∏©j »°ù«°ùdG

 Ú£M  ≥jôa  ±Góg  ¿É«cOôe  ∂jOQÉe  äÉH

 ±GÎM’G øe IóMGh Iƒ£N ó©H ≈∏Y ,…Qƒ°ùdG

 ¿CG ¢UÉN Qó°üe øe Éæª∏Yh .»àjƒµdG …QhódÉH

 kÉjô¨e kÉ°VôY Ωób ,âjƒµdÉH áeó≤ŸG ¥ôa óMCG

 óbÉ©àdG ï°ùa ¬jOÉf øe Ö∏W …òdG ,¿É«cOôŸ

 IÎa  ∫ÓN  »àjƒµdG  …Qhó∏d  ∫É≤àfÓd  ,¬©e

 ,¿É«cOôe ¿CG Qó°üŸG ócCGh .ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G

 ¬dÉ≤àfG πÑb Ú£◊ ,»FGõ÷G •öûdG ™aó«°S

 ÚÑY’ á∏ª÷ º°†æ«d ,âjƒµdÉH Ö©∏d kÉ«ª°SQ

 ,ídÉ°üdG  óªMCG  ºgRôHCG  ,ÚaÎfi  ÚjQƒ°S

 ΩÉjCG ó©H ¬«dEG º°†æ«°S …òdGh ,»Hô©dG ÖY’

.øjöûJ ºLÉ¡e ,‹GódG AÓY

 ájGóÑdG á£fi ¿Éc ,»àjƒµdG …QhódG ¿CG ôcòj

 ,ájQƒ°ùdG  IôµdG  Ωƒ‚  øe  ÒÑc  OóY  ≥dCÉàd

 áeƒ°ùdG ôªYh Ö«£ÿG ¢SGôa º¡àeó≤e ‘h

.ÖjO óªMCGh hó«e ó«ªMh ¢SGƒŸG Oƒªfih

 ,¢ûjhódG  óªfi  ,…Oƒ©°ùdG  »eÓYE’G  ÖdÉW

 ™e  óbÉ©àdÉH  öüædG  ,AÉ©HQC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG

 ¥GRôdG  óÑY ,ÜÉ°üŸG »Hô¨ª∏d πjóH ºLÉ¡e

.ˆG óªM

 :"ÎjƒJ"  ≈∏Y  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,¢ûjhódG  Öàch

 ¤EG  ¬JOƒY  ºK  ,ˆG  óªM  áHÉ°UEG  q¿CG  hóÑj"
 IÎa  êÉàëà°S  ,¬JQƒ£Nh  ¬àfhôeh  ¬àbÉ°TQ

 IQhöV ±Gqóg ™e óbÉ©àdG π©éj É‡ ,á∏jƒW

."áë∏e

 ˆG  óª◊  âëª°S  ób  öüædG  IQGOEG  âfÉch

 ¬›ÉfôH ∫Éªµà°S’ ,√OÓH ¤EG IOƒ©dÉH ,GôNDƒe

 ‘  áHÉ°UE’  ¬°Vô©J  ó©H  ,∑Éæg  »∏«gCÉàdG

.áeÉ°†dG á∏°†©dG

 Ö«JôJ ∫hóL ‘ ,11`dG õcôŸG öüædG πàëjh

 14  ó«°UôH  ,ÚaÎëª∏d  …Oƒ©°ùdG  …QhódG

.á£≤f

ä’Éch-IôgÉ≤dG

 »°ù«°ùdG  ìÉàØdG  óÑY  …öüŸG  ¢ù«FôdG  ø∏YCG

 27`dG  áî°ùædG  ìÉààaG  AÉ©HQC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG

 »àdGh  ó«dG  Iôµd  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£Ñd

 ôjÉæj 31h 13 ÚH IÎØdÉH √OÓH É¡Ø«°†à°ùJ

.…QÉ÷G

 øe  ø∏YCG  »àdG  ¬àª∏c  ‘  »°ù«°ùdG  ÖMQh

 ócCGh É©«ªL ±ƒ«°†dÉH ádƒ£ÑdG ìÉààaG É¡dÓN

 »£©j  ÒÑµdG  çó◊G  Gòg  áaÉ°†à°SG  ¿CG  ≈∏Y

 ¢ûjÉ©àdG ≈∏Y GQOÉb íÑ°UCG  ⁄É©dG ¿CG  ádÉ°SQ

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ójó÷G ™°VƒdG πX ‘

 RhÉéàæ°S ÉæfCG  ≥KGh" :…öüŸG ¢ù«FôdG ∫Ébh

 Éµ°SÉ“  ÌcCG  ¿ƒµæ°S  ,ˆG  ¿PEÉH  áæëŸG  ∂∏J

 ÌcCGh  äÉjóëàdG  ÈcCG  á¡LGƒe  ‘  ÓeÉµJh

."Üƒ©°ûdG ÚH øeB’Gh »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d Éª¡ØJ

 ø∏©f ˆG ácôH ≈∏Yh ˆG º°ùH" :ÓFÉb ºààNGh

 27`dG ∫ÉLô∏d ó«dG Iôµd ⁄É©dG ádƒ£H ìÉààaG

."á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ‘

 Iôª∏d ÉÑîàæe 32 º°†J »àdG ádƒ£ÑdG ΩÉ≤Jh

 ÖÑ°ùH  ÒgÉªL  ¿hóH  É¡îjQÉJ  ‘  ¤hC’G

.ÉfhQƒc AÉHh ±hôX

 ‘ »∏«°ûJ Öîàæe ≈∏Y öüe Öîàæe  RÉah

.29-35 áé«àæH ádƒ£Ñ∏d á«MÉààa’G IGQÉÑŸG



دبي ــ  وام :

 اختت���م منتخبنا لل�ش���باب حتت 20 عامًا اأم����س جتمعه الداخلي 

الذي اأقيم يف مقر احتاد كرة القدم بدبي للفرتة من 9 اإىل 13 يناير 

اجلاري �شمن برنامج حت�شرياته لال�شتحقاقات الكروية املقبلة.

واأدى منتخبن���ا تدريبات���ه حت���ت قي���ادة املدرب الوطن���ي �شليم 

عبدالرحم���ن املكلف من جلنة املنتخبات الوطنية وال�شوؤون الفنية 

باالإ�رشاف على املنتخب خالل هذه الفرتة وذلك مب�شاركة 26 العبًا 

هم حمد عبداهلل املقبايل / الفجرية / ومبارك طارق الدوي�س، وعلي 

اإبراهيم مو�شى، و�شه���اب اأحمد ل�شكري / الو�شل / وعبداهلل حممد 

احلمادي، ونواف �شامل احلارثي، وزاي���د �شلطان الزعابي، وعبداهلل 

اأبوبك���ر فدعق، وهزاع �شبيت خاطر، واأحم���د فوزي جوهر، وحممد 

عب���داهلل الوايف /اجلزيرة/ وعبدالرحمن ع���ادل حممد، وبدر نا�رش 

عبدالعزيز، و�شلط���ان علي البدواوي، وعبد العزيز حممد البلو�شي، 

وحمم���د خمي�س جابر، وحممد عي�شى جا�شم، وحمدان حميد الب�رش 

/�شباب االأهل���ي/ وحممد عبدالرحمن املازم���ي /الن�رش/ وحممد 

م�رشي فريوز، ورا�شد عبداهلل �رشور، وخالد نا�رش اجلابري، وعبداهلل 

حمد املنهايل، ومن�شور املنهايل /الوحدة/ واأحمد حممود احلمادي، 

وحممد علي هالل احلمادي /عجمان/.

ق���ال خورخي دا �شيلف���ا، مدرب احتاد 

كلباء، اإن فريق���ه خ�شع الأ�شبوع جيد 

م���ن التح�ش���ريات ملالق���اة ال�شارقة، 

املت�شدر،الي���وم اجلمع���ة يف خت���ام 

الدور االأول م���ن دوري اخلليج العربي 

)االإماراتي(. 

واأكد: »دون �ش���ك، ال�شارقة حتى االآن 

ه���و االأف�شل يف ال���دوري. نعمل على 

ت�شحي���ح االأخط���اء، واال�شتم���رار يف 

التطور فرديا وجماعيا«.

واأ�ش���اف اأن الفوز هو هدف���ه الوحيد، 

رغ���م قوة ال�شارق���ة، مردفا: »ال توجد 

مباراة �شهلة«. واأكمل: »لدينا الطموح 

وما يكف���ي من الثقة، و�شنلعب برتكيز 

ع���ال«. وك�ش���ف اأن غي���اب الالعبني 

املقيمني »ب�شب���ب الرغبة يف تثبيت 

الت�شكي���ل«، وتابع: »رمب���ا تتاح لهم 

الفر�شة الحقا«.

واأ�ش���ار اإىل حاجته ل�ش���م قلب دفاع 

حملي يف االنتقاالت ال�شتوية احلالية.

الزعابي،  �شلط���ان  »التحاق  واأ�شاف: 

باخلدمة الع�شكري���ة، يعني ا�شطرارنا 

للتعاق���د مع العب اآخر اأي�شا يف نف�س 

املركز«.

مهم���ة  »�شتك���ون  قائ���ال:  واختت���م 

املدافع���ني �شعبة للح���د من خطورة 

الثنائ���ي اإيجور كورون���ادو وويلتون، 

وعليهم اليقظة والرقابة الل�شيقة«.

: »اأبرز الغياب���ات، ماجد را�شد  وب���نينّ

واأحمد ج�شك«.

ومن جانب���ه، قال اأ�شامة ال�شال، العب 

احت���اد كلب���اء: »جاه���زون للمباراة 

ال�شعب���ة اأم���ام ال�شارقة وه���و فريق 

كبري، باإم���كان غالبية العبيه �شناعة 

الفارق«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الريا�ضةاجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644 

مدرب الن�سر يعترف ب�سعوبة ديربي دبي

مدرب العين: نرغب في �سم �سفقتين

اأكد عبد العزيز العن���ري، مدرب ال�شارقة، 

�شعوب���ة مواجهة احت���اد كلب���اء، املقرر 

اإقامتهاالي���وم اجلمع���ة، يف اجلولة ال�13 

"االأخرية من ال���دور االأول" لدوري اخلليج 
العربي.

ال�شحفي  العن���ري، يف املوؤمت���ر  وق���ال 

ب�شورة  اال�شتع���دادات  "ت�ش���ري  التقدميي: 

جيدة، ونتطلع الإنهاء الدور االأول بانت�شار 

يع���زز م���ن �شدارتنا يف ج���دول الرتتيب، 

ومينحن���ا دفع���ة معنوية قب���ل املواجهة 

املرتقبة يف كاأ�س �شوب���ر اخلليج العربي 

اأمام �شباب االأهلي".

"املناف�س ي�ش���م عنا�رش مميزة،  واأ�شاف: 

ويق���دم م�شتويات كبرية، وه���و يف تطور 

م�شتمر منذ موا�شم ع���دة، واللقاء �شيكون 

�شعب���ا عل���ى الطرف���ني، نظ���را لالأهمية 

الفريقني،  ب���ني  التاريخي���ة  واملناف�ش���ة 

وخا�شة يف هذا املو�شم".

وبدوره، قال عبد اهلل غامن العب ال�شارقة: 

"ع���ودة الثالث���ي الدويل، يع���زز �شفوفنا، 
وم�شارك���ة العنا�رش ال�شاب���ة اأمام الو�شل 

يف كاأ�س اخلليج العربي، اأظهرت جاهزية 

اأي  االإ�شاف���ة، وتعوي�س  لتق���دمي  اجلميع 

غيابات قد ي�شهدها الفريق".

واأ�ش���اف: "ما يقدم���ه احتاد كلب���اء هذا 

املو�ش���م، فر�س عل���ى اجلمي���ع احرتامه 

واالإ�ش���ادة مبا يقدمه م���ن م�شتوى، وندرك 

اأهمي���ة املرحلة املقبلة وم���ا تتطلبه من 

جهد م�شاعف، وتركيز عايل لبلوغ اأهدافنا 

واإ�شعاد جماهرينا".

العنبري يتحدث عن 

�سعوبة مواجهة 

اتحاد كلباء

18

دا �سيلفا: نحترم ال�سارقة..والفوز هدفنا
اأعل���ن اجلزي���رة االإماراتي، عن 

اإعادة قيد الالع���ب اأحمد ربيع، 

يف قائمة الفريق االأول بالنادي، 

بعد انته���اء برناجمه التاأهيلي 

واكتم���ال �شفائه م���ن االإ�شابة 

التي اأبعدته ع���ن املالعب منذ 

مار�س/اآذار 2019.

اإمكانية  ومل تتحدد بعد م���دى 

م�شاركة ربيع يف لقاء اجلزيرة 

ي���وم غ���د ال�شب���ت، يف اجلولة 

الثالثة ع�رش واالأخرية من الدور 

العربي،  اخللي���ج  لدوري  االأول 

واإن كان يتوق���ع وج���وده على 

مقاعد البدالء.

وي�شع���ى اجلزي���رة اإىل حتقيق 

الف���وز على م�شيف���ه خورفكان 

اأمل  يف مواجهة �شعب���ة، على 

خ�ش���ارة ال�شارق���ة م���ن �شيفه 

اجلمعة،  الي���وم  كلب���اء  احتاد 

يف اجلولة نف�شه���ا، مما ي�شمح 

للجزي���رة باإنهاء ال���دور االأول 

وهو يف ال�ش���دارة، ويتوج بطاًل 

لل�شتاء.

الجزيرة يعيد قيد ربيع

اتحاد كلباء يقف في طريق ال�سارقة نحو �سدارة 
الدوري

يتطلع ال�شارقة الإنهاء الن�شف االأول من دوري املحرتفني 

االإمارات���ي لكرة القدم، يف ال�ش���دارة عندما يواجه احتاد 

كلباء، اليوم اجلمعة.

ويت�شدر ال�شارقة الرتتيب بر�شيد 29 نقطة من 12 مباراة، 

متقدما بنقطتني على اجلزيرة الذي فقد ال�شدارة بتعادله 

مع العني يف اجلولة ال�شابقة.

لكن ال�شارقة �شيواجه فريقا مل يخ�رش يف اآخر 8 مباريات، 

رغ���م اأن���ه مل يتذوق طعم الف���وز اأي�ش���ا يف 3 مباريات 

متتالية، عقب انت�شاره على خورفكان ال�شهر املا�شي.

وق���ال عبد العزيز العنري مدرب ال�شارقة "نتطلع الإنهاء 

الدور االأول بفوز يعزز �شدارتنا. احتاد كلباء ي�شم العبني 

مميزين وهو يف تطور م�شتمر منذ عدة موا�شم".

ومل يخ����رش ال�شارقة اأمام احتاد كلب���اء يف الدوري منذ 

2002 وكان���ت هزميت���ه االأخرية اأم���ام مناف�شه يف دور 

الثمانية لكاأ�س رئي�س االإمارات يف 2012.

ويخو����س اجلزي���رة مب���اراة حمفوفة باملخاط���ر اأمام 

خورف���كان الذي فاز 3 مرات يف اآخر 5 مباريات وهي كل 

ر�شيده من االنت�شارات هذا املو�شم.

ويف املو�شم املا�شي قبل اإلغائه، ب�شبب جائحة فريو�س 

كورونا، فاز كل منهما على االآخر خارج ملعبه.

ويحت���ل خورفكان املركز 11 ول���ه 11 نقطة جمعها يف 

اآخر 8 مباريات، بعدما افتتح املو�شم ب�4 هزائم متتالية.

ويلعب �شب���اب االأهلي دبي، والذي كان يت�شدر امل�شابقة 

قب���ل اإلغائها يف املو�شم املا�ش���ي ويحتل حاليا املركز 

الثام���ن بر�شيد 16 نقط���ة، �شد الن����رش �شاحب املركز 

الثالث بفارق 5 نقاط عن ال�شارقة.

ويح���ل العني �شيفا على حتا متذيل الرتتيب فيما يلعب 

عجمان �شد الفج���رية والظفرة �شد الو�شل والوحدة �شد 

بني يا�س.

»اأبي�ض ال�سباب« يختتم تجمعه الداخلي بم�ساركة 26 العباً

اأبوظبي ��  وام : 

اأعل���ن جمل�س اأبوظب���ي الريا�شي عن 

م�شاركة 20 فريقًا عامليًا يف مناف�شات 

الن�شخة الثالثة من ط���واف االإمارات، 

ال�شب���اق العامل���ي الوحيد يف منطقة 

ال�رشق االأو�شط، الذي يقام �شمن اأجندة 

ال���دويل للدراجات  �شباق���ات االحتاد 

الهوائية، يف افتتاحية �شباقات مو�شم 

2021 املزم���ع انط���الق مراحل���ه يف 

الفرتة ما بني 21 اإىل 27 فراير2021، 

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�شي.

وتاأكدت م�شاركة فريق الب�شني فينيك�س 

البلجيكي االأعل���ى ت�شنيفًا بني الفرق 

يف املو�شم املا�شي يف احلدث العاملي 

املرتق���ب، جنب���ًا اإىل جن���ب مع فرق 

AG2R �شيرتوي���ن الفرن�شي، واأ�شتانا 
برمي���ري تي���ك الكازاخ���ي، والبحرين 

فيكتوريو����س البحرين���ي، وب���ورا – 

هانزغروه���ي االأمل���اين، وكوفيدي����س 

�شتيب  كوي���ك  وديكوينك  الفرن�ش���ي، 

 – اديوكي�ش���ن  اف  واأي  البلجيك���ي، 

ونيب���و االأمريكي، وجروباما – اف دي 

جي الفرن�شي، واإنيو����س جرانديري�س 

 - اأري���د  واإنرتمار�ش���ي  الريط���اين، 

وجوب���ريت ماتريوك����س البلجيك���ي، 

االإ�رشائيل���ي،  ني�ش���ن  اأب  و�شت���ارت 

وجامبو فيزما الهولندي، ولوتو �شودال 

البلجيك���ي، ومويف �شت���ار االإ�شباين، 

وبايك اك�ش�شين���ج االأ�شرتايل، ودي ا�س 

ام االأملاين، وكوبي���كا اأ�شو�س اجلنوب 

االأمريكي،  �شيجافريدو  وتريك  اأفريقي، 

واالإمارات االإماراتي.

�شدد كرون�ش���الف يورت�شيت�س، مدرب الن�رش، على 

�شعوبة مب���اراة فريقه �شد �شب���اب االأهلي،اليوم 

اجلمعة، يف ختام ال���دور االأول من دوري اخلليج 

العرب���ي. وقال كرون�ش���الف يف املوؤمتر التقدميي 

"اأمامنا ديربي كبري ومهم �شد �شباب االأهلي الذي 
نحرتمه كثرًيا، ويعد من الفرق الكبرية".

واأ�شاف "اخل�ش���م ي�شم جمموعة م���ن الالعبني 

اجليدين، لكننا �شندخل اللقاء بهدف الفوز، وح�شد 

نقاط املباراة كاملة".

وتاب���ع "تدربنا جيًدا خالل الف���رتة املا�شية لكن 

دون الالعب���ني الدوليني، قمنا بعمل قوي لتجهيز 

جميع الالعب���ني للديربي، لدينا بع�س االإ�شابات 

الطفيفة، لكننا �شننتظ���ر اليومني القادمني، لرنى 

مدى جاهزيتهم للم�شاركة يف املباراة".

اإميانويل، املدير  اأكد الرتغايل بي���درو 

الفن���ي للع���ني، اأهمي���ة الف���وز عل���ى 

م�شت�شيفه حتا اليوم اجلمعة، باجلولة 

االأخرية من ال���دور االأول لدوري اخلليج 

العربي.

واأو�ش���ح بيدرو يف املوؤمت���ر ال�شحفي 

للمب���اراة اليوم اأن ما يهمه بدرجة اأكر 

هو "الرتكيز عل���ى رفع م�شتوى اللياقة 
البدني���ة لالعبني، للو�ش���ول اإىل اأف�شل 

درجات اجلاهزية".

واأكد اأن غياب الالعبني الدوليني من اأكر 

اأخريا، م�شريا  التي واجهه���ا  التحديات 

يف الوق���ت نف�شه اإىل تفهمه طبيعة تلك 

املرحلة لالأبي�س مع قدوم مدرب جديد.

20 فريقاً عالمياً ي�ساركون في الن�سخة الثالثة 

من طواف االإمارات



 اأبوظبي -الوحدة: 

اختتمت اأم�س الأول مناف�سات الن�سخة الثانية 

م���ن بطول���ة اأكادميي���ة فاطمة بن���ت مبارك 

البولينج لل�س���يدات مبرك���ز خليفة الدويل يف 

مدينة زايد الريا�س���ية، التي مت تنظيمها حتت 

رعاية ال�س���يخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل 

نهيان، رئي�س���ة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة 

بنت مبارك للريا�س���ة الن�سائية ورئي�سة نادي 

اأبوظب���ي لل�س���يدات ونادي العني لل�س���يدات، 

مب�ساركة  "34" �س���يدة، حيث احتلت الالعبة 

رمي جم���ال املركز الأول بر�س���يد  381 نقطة 

و الالعبة �س���يماء الكعب���ي يف املركز الثاين 

بر�س���يد  369 نقطة و الالعبة عفراء الهاجري 

يف املرك���ز الثال���ث بر�س���يد 356 نقطة، كما 

ر�س���دت الأكادميي���ة جوائز مالي���ة لالعبات 

الفائ���زات باملراكز املتقدم���ة بواقع "1500" 

درهم لالأوىل، و"1000" درهم ل�ساحبة املركز 

الثاين، و"500" درهم ل�ساحبة املركز الثالث، 

ف�س���اًل عن الكوؤو����س وامليداليات و �س���ملت 

البطول���ة كل �رشائح الفتيات وال�س���يدات من 

خمتلف اجلن�س���يات والأعمار، والتي ت�س���كل 

حاف���زاً كبرياً ل�س���تنها�س طاقات ال�س���يدات 

الريا�س���ية على الإبداع يف اللعبة، وهو الأمر 

الذي يدفع املراأة لحتالل مكانتها البارزة يف 

املحافل كافة.
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اجلمعة 15 يناير 2021 �� الع�دد 14644  الريا�ضة

اأبوظبي )الوحدة:

تنطلق �س���باح اليوم اجلمع���ة على ميدان 

نادي اأبوظبي للفرو�سية فعاليات مناف�سات 

الأ�سبوع الثالث لدوري الإمارات »لوجنني« 

لقف���ز احلواج���ز يف ن�س���خته التا�س���عة، 

باإ�رشاف احتاد الإمارات للفرو�سية، ورعاية 

لوجنني، ودعم وم�س���اندة جمل�س اأبوظبي 

الريا�سي، وهي اأوىل املناف�سات التي تقام 

على امليدان الرملي بنادي الفرو�س���ية يف 

العا�س���مة اأبوظبي �س���من ال���دوري خالل 

املو�س���م احلايل، وتتاألف املناف�س���ات من 

10 اأ�سواط، وجتري حتت اإجراءات احرتازية 

ووقائية ملكافحة فريو�س كورونا»كوفيد � 

19« على مدى يومني يف فرتتني �سباحية 

وم�سائية.

ويبلغ جمموع جوائز اأ�س���واطها 180 األف 

درهم، ويتناف�س عليها فر�س���ان وفار�سات 

م���ن اأندي���ة ومراك���ز الفرو�س���ية بالدولة، 

وخ�س�ست جوائز خا�سة لفر�سان الإمارات 

الفائزين باملراكز ال�ستة الأوىل يف ال�سوط 

الثالث واخلا�س بامل�ستوى الأول وال�سباب، 

و�سمم م�ساره بحواجز يبلغ ارتفاعها 135 

�سم، ويف ال�سوط الثامن يوم غد مبوا�سفات 

اجلول���ة الواحدة مع جول���ة للتمايز على 

حواجز 140 �سم.

ولالأ�س���بوع الثال���ث على الت���وايل، ومنذ 

انطالقة املو�س���م تاألف كل اأ�س���بوع من 10 

اأ�سواط، وبواقع 5 منها يف كل يوم، وتوفرت 

فيها فر�س���ة امل�ساركة للفر�سان من جميع 

الفئات وهي املبتدئني، والأ�س���بال وخيول 

القفز ال�سغرية عمر »4 � 5 �سم«، وفر�سان 

امل�س���توى الثاين والنا�سئني »اجلونيورز« 

وخي���ول القف���ز ال�س���غرية عم���ر »5 � 6 

�س���نوات«، وفئة الفر�سان ال�سباب وفر�سان 

امل�ستوى الأول.

ال�سارقة ــ وام :

 ينظم جمل�س ال�سارقة الريا�سي املرحلة الأوىل 

من حزمة بطولت املراحل ال�سنية يف الألعاب 

اجلماعية والفردية يف األعاب كرة الطائرة وكرة 

اليد وكرة ال�سلة وكرة الطاولة واجلودو والرماية 

والقو�س وال�س���هم والتايكواندو خالل الفرتة من 

16 يناي���ر اإىل 1 اإبريل القادم لفئات ال�س���غار 

والرباعم والأ�سبال مب�ساركة فرق ال�سارقة والذيد 

واملدام ومليح���ة والبطائ���ح وخورفكان ودبا 

احل�سن ومبا ليقل عن 600 لعب حتت اإ�رشاف 

اإدارة �سوؤون الريا�سة والتطوير باملجل�س على 

اأن تكون املباريات اخلا�س���ة بهذه الألعاب يف 

خمتلف �سالت الأندية.

ويهدف املجل�س من ه���ذه الفعالية اإىل تعزيز 

فر�س تطوير م�س���تويات الالعبني حتت اإ�رشاف 

اإخت�سا�س���يي الألعاب باإدارة �س���وؤون الريا�سة 

والتطوير ومدربي الألع���اب بالأندية املختلفة 

واإكت�ساف املواهب املختلفة يف هذه الألعاب.

اأكاديمية فاطمة بنت مبارك تعزز 

مواهب ال�سيدات في البولينج

مجل�س ال�سارقة الريا�سي يطلق 

المرحلة االأولى من بطوالت 

المراحل ال�سنية

اأبوظبي ــ الوحدة:

 تنطلق الي���وم اجلمعة مناف�س���ات اجلولة 

الأوىل م���ن دوري ام الإمارات جلوجيت�س���و 

ال�س���يدات، مب�س���اركة نخب���ة م���ن لعبات 

اأندية الدولة يف خمتل���ف الفئات والوزان. 

وت�ست�س���يف البطولة ال�سالة الريا�سية يف 

نادي الن�رش بدبي، الت���ي اأكملت ترتيباتها 

الالزمة لتجهيز الأب�سطة، ومداخل الالعبات، 

وم�سارات اخلروج، مع تطبيق كافة الإجراءات 

الحرتازية وفقا للربوتوكول الطبي املعتمد 

يف احتاد الإمارات للجوجيت�سو. 

الإم���ارات جلوجيت�س���و  اأم  دوري  ويعت���رب 

ال�س���يدات اأوىل بطولت املو�س���م الريا�سي 

2021. و�س���تكون املناف�سات �سمن  اجلديد 

ث���الث فئات للنا�س���ئني /حت���ت 16 عامًا/ 

وال�سباب /حتت 18 عامًا/ والكبار/فوق 18 

عامًا/ خالل الفعاليات التي ت�سهد م�ساركة 

156 لعبة م���ن 10 اأندية واأكادمييات على 

م�ستوى الوطن.

ويف هذا ال�سياق توؤكد �سعادة �سمرية مر�سد 

الرميثي ع�س���و جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 

للجوجيت�سو، اأن الحتاد وبدعم متوا�سل من 

القيادة احلكيم���ة، وانطالقا من اإميانه بدور 

املراأة يف م�س���رية التنمية ال�ساملة، حري�س 

على توف���ري كل املقومات الت���ي تكفل لها 

التفوق يف ميدان اجلوجيت�سو.

واأو�سحت اأن اأحد اأهم الأهداف ال�سرتاتيجية 

لالحت���اد يكم���ن  يف تطوي���ر جمموعة من 

الإمارات  الق���ادرات على متثي���ل  الالعبات 

خري متثيل، والوقوف على من�سات التتويج 

الدولية، واأن ت�سبحن قدوة لالأجيال اجلديدة 

الت���ي تتطل���ع اإىل احرتاف هذه الريا�س���ة 

الرائعة وموا�س���لة م�س���وار التاألق وحتقيق 

الأجماد.

ويقول مبارك �س���الح املنهايل مدير الإدارة 

الإمارات للجوجيت�س���و،  الفنية يف احت���اد 

اأن دوري اأم الإمارات للجوجيت�س���و بنظامه 

اجلديد، ميثل فر�س���ة مثالية للوقوف على 

اأدائهن  امل�س���توى الفني لالعبات وتقيي���م 

وا�س���تعداداتهن ملا هو مقبل من مناف�سات 

حملية وقارية. 

ويتابع:« �ستتيح البطولة التي �ستقام بنظام 

الدوري الفر�س���ة اأمام املزيد من ال�س���يدات 

الالتي ينت�س���ن اإىل الأندي���ة والأكادمييات 

املختلفة للم�س���اركة والحتكاك مع لعبات 

اأكرث خربة وهو ما ينعك�س ب�س���كل اإيجابي 

عل���ى امل�س���توى الفني للبطول���ة املحلية 

الغالية على نفو�س كل الإماراتيني«. 

وتوجه را�س���د حمبوب القبي�س���ي الرئي�س 

التنفي���ذي ل� »اآفاق الإ�س���المية للتمويل«، 

بال�سكر اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�س���لحة، عل���ى ما يقدمه 

من دعم لحمدود للريا�س���ة والريا�س���يني 

ب�س���كل عام، وريا�س���ة اجلوجيت�س���و على 

وجه اخل�سو�س، م�سيداً بال�رشاكة الناجحة 

واملتميزة مع احتاد الإمارات للجوجيت�س���و 

برئا�سة �سعادة عبد املنعم الها�سمي، رئي�س 

الحتادين الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول 

لرئي����س الحتاد الدويل، عل���ى ما يقوم به 

الحت���اد من دور اإيجاب���ي يف ن�رش اللعبة، 

وتعاون���ه التام مع �رشكاء النجاح من اأجل 

موا�سلة التميز وحتقيق اأف�سل النتائج على 

امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.

دوري اأم االإمارات للجوجيت�سو ينطلق 
اليوم من دبي 

اأبوظبي ت�ست�سيف االأ�سبوع الثالث 

لدوري قفز الحواجز

اأبوظبي-الوحدة:

اأ�س���اد �س���عادة عبداهلل �س���عيد 

النيادي رئي�س احتاد املواي تاي 

والكيك بوك�سينج رئي�س الحتاد 

الحتاد  رئي����س  نائب  العرب���ي 

الأ�سيوي بالجنازات التي حققها 

اأبطال اللعبة منذ اإ�سهار الحتاد 

يف ماي���و 2017 والت���ي حفلت 

الإقليمية والدولية  بالجن���ازات 

مما اك�س���ب الحتاد �سمعة طيبة 

على كافه امل�س���تويات ، بف�سل 

الدع���م الذي ظل يج���ده الحتاد 

من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 

اآل نهي���ان نائ���ب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �س���وؤون الرئا�س���ة، 

التي  الإداري���ة والفنية  واجلهود 

بذلت مما و�س���ع الحتاد بالرغم 

من ق�رش عمر تاأ�سي�س���ه �س���من 

مقدمة الحتادات القارية.

املميز  احل�سور  النيادي  و�س���كر 

الدويل  البط���ل  التوثيق  حلف���ل 

اإليا�س حبيب علي، جنم املنتخب 

الوطن���ي للم���واي ت���اي والكيك 

بوك�سينج )منر احللبة( الذي اأقيم 

مب�رشح فندق ق�رش الإمارات اأم�س 

الأول ،مثمن���ا اجن���ازات الالعب 

التي جت���اوزت حدود  املتمي���ز 

الوطن ودوره الرتبوي الإن�س���اين 

الذي �س���يكون نربا�س���ا لالأجيال 

ال�س���اعدة يف خمتلف جمالت 

الألعاب الفردية وخا�سة الفنون 

القتالية.

من جهت���ه .. قال �س���عادة عبد 

املح�س���ن فهد الدو����رشي الأمني 

العامة  للهيئة  امل�س���اعد  العام 

للريا�س���ة ب���اأن احتفالية احتاد 

امل���واي تاي والكيك بوك�س���ينج 

برئا�س���ة �س���عادة عبداهلل �سعيد 

الذهبي )منر  الني���ادي بنجم���ه 

احللبة( متثل ر�س���الة وفاء لأهل 

العط���اء وتقديرا للدور اليجابي 

الذي قدم���ه البطل الذهبي داخل 

احللب���ة وخارجه���ا والتي متثل 

درو�س لالأجيال ال�ساعدة ،وثقافة 

جديدة وهو ما يج���ب اأن تكون 

عليه الريا�س���ة ، وم���ا يجب اأن 

يكون عليه الأبطال الذين ميثلون 

القدوة احل�س���نة التي تقتدي بها 

الأجيال الواعدة.

وبدوره �سكر )منر احللبة(الالعب 

اإليا�س حبي���ب علي عقب احلفل 

احت���اد اللعبة على جهوده ، مما 

اأو�س���ل الحتاد لآفاق م�سيئة مل 

ت�س���لها احتادات عريقة بف�س���ل 

الدع���م الذي يج���ده الحتاد من 

�سمو ال�س���يخ من�س���ور بن زايد 

اآل نهي���ان نائ���ب رئي�س جمل�س 

الرئا�س���ة  �س���وؤون  وزير  الوزراء 

، مم���ا يتطلب م�س���اعفة اجلهد 

والت�س���حية من اأج���ل رفع علم 

الإمارات عاليا خفاقا يف خمتلف 

املحافل الريا�سية.

اإ�سادة بجهود اتحاد المواي تاي والكيك بوك�سينج 
ونمر  الحلبة

رابطة المحترفين ت�ستعر�س م�ستجدات تعديالت »الترخي�س« 
اأبوظبي-الوحدة:

عقدت رابطة املحرتف���ني الإماراتية ام�س 

الأربع���اء املواف���ق 13 يناي���ر اجل���اري، 

الجتماع الدوري مع املديرين التنفيذيني 

لالأندي���ة املحرتف���ة والذي تراأ�س���ه وليد 

احلو�س���ني املدير التنفيذي للرابطة وذلك 

عرب تقنية الت�سال املرئي »عن بعد«.

ومت خالل الجتماع ا�س���تعرا�س الربنامج 

التدريب���ي لرابطة املحرتف���ني الإماراتية 

والذي ت�سعى من خالله اإىل توفري دورات 

لدعم وتطوير ال���كادر الإداري يف الأندية 

عرب دورات متخ�س�س���ة متا�سيا مع اأف�سل 

املمار�سات العاملية، وي�ستهدف الربنامج 

عدة وظائف ت�سمل: املدير التنفيذي، مدير 

امل���وارد الب�رشية، مدير الت�س���ويق، مدير 

الإعالم والتوا�س���ل الجتماعي بالأندية، 

عل���ى اأن يت���م تغطية جمي���ع الوظائف 

الإداري���ة بحلول 2025 م���ع توفري دليل 

وظيف���ي وتدري���ب خمت����س للتعيينات 

اجلديدة.

وتوا�سل الجتماع مبحور الرتاخي�س، حيث 

مت عر�س التغيريات الرئي�س���ية يف لوائح 

تراخي�س الأندية لدورة 2021-2022 طبقا 

للمعاي���ري املالية والتعدي���الت الداخلية، 

بالإ�س���افة اإىل متطلب���ات اأخرى يف نظام 

الرتاخي�س ت�سمل حتويل معايري الت�سويق 

اإىل الدرج���ة »A«  والت���ي تع���د اإلزامية 

لكل الأندية، اأما فيما يخ�س اإن�س���اء الفرق 

الن�سائية يف الأندية املحرتفة، بحلول 28 

 ”C“ فرباير 2021، فتحول���ت اإىل الدرجة

الختيارية، ثم اخلطة ال�سرتاتيجية للنادي 

بحلول 30 ماي���و والتي حتولت كذلك اإىل 

الدرجة »C« وهي اختيارية اأي�سا.

ويف نف����س ال�س���ياق، مت الط���الع عل���ى 

ا�ستثناءات الرتخي�س للدورة 2022-2021 

واملرتتبة على عدم وجود اأن�سطة كرة قدم 

لفريق حتت 12 عاما فما دون اإثر جائحة 

كوفي���د 19، عدم فتح اأب���واب الأكادمييات 

اخلا�سة مع بداية عودة الن�ساط الريا�سي، 

وعليه تقلي�س عدد فعاليات فئة الرباعم 

من اأربع فعاليات اإىل اثنتني. 

بم�شاركة 10 �أندية و�أكاديميات

خواكين باكلي م�ستعّد لتحقيق فوٍز 

تاريخّي في ثالثية جزيرة النزال
اأبوظبي-الوحدة

عربرّ خواك���ني باكلي عن حما�س���ه لدخول 

حلبة جزيرة النزال عند عودته اإىل "موطنه 

الث���اين" للم�س���اركة يف فعالي���ات الليلة 

الفتتاحية لثالثية جزي���رة النزال من "يو 

اإف �سي"، والتي ت�ست�س���يفها الحتاد اأرينا 

عل���ى جزيرة يا����س باأبوظبي م�س���اء يوم 

ال�س���بت، التي �ستكون اأول فعاليات "يو اإف 

�سي" التي يتم تنظيمها بح�سور ع�ساق هذه 

الريا�سة منذ بداية انت�سار كوفيد-19.

وكان باكلي قد ا�س���تقطب ثن���اًء عامليًا يف 

اآخر م�س���اركاته على جزيرة النزال يوم 10 

ه �رشبة التفافية قا�س���ية  اأكتوبر، حيث وجرّ

بقدمه خل�سمه اإميبا كا�ساغاناي يف اجلولة 

الثانية م���ن مواجهة جمعتهم���ا يف الوزن 

املتو�سط.

و�سكرّلت تلك ال�رشبة نقلة نوعيرّة يف تاريخه، 

واأك�سبته �س���هرة فورية ووا�سعة يف العامل 

وعل���ى مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي، عرب 

مقطع فيديو ا�س���تقطب ماليني امل�ساهدات. 

واأحرز باكلي جائزة اأف�س���ل �رشبة قا�سية 

يف يو اإف �س���ي للعام، والتي ح�سل عليها 

عند عودته اإىل جزيرة النزال.

ويعود باكلي اإىل اأبوظبي م�ستعدرّاً للم�ساركة 

يف ثالثية جزيرة النزال من "يو اإف �س���ي"، 

ومواجهة مناف�س���ه األي�سيو دي ت�سرييكو يف 

"يو اإف �س���ي - ليلة القتال: ماك�س هولواي 

�س���د كالفن كاتار" يف �سالة الحتاد اأرينا. 

ويعد اجلماهري باأداء متميرّز جديد يف حلبة 

الحتاد اأرينا اجلديدة كليًا، والتي اأ�س���بحت 

املوطن ال���دويل اجلديد ملوؤ�س�س���ة "يو اإف 

�سي"، واأحدث وجهات ا�ست�سافة الفعاليات 

الرتفيهية عاملية امل�ستوى يف اأبوظبي.

وقال خواكني باكلي معلقًا: "ي�رشين اأن اأعود 

اإىل اأبوظبي، واأ�س���عر باأنها �ستكون موطني 

الثاين، حيث �ساأبذل ق�سارى جهدي لأوا�سل 

انت�س���اراتي امل�س���تمرة. وكنت �سعيداً مبا 

حققته من نتائج املرة املا�سية، وح�سويل 

على لقب اأف�س���ل �رشبة قا�سية يف ’يو اإف 

�س���ي‘ للعام؛ واأنا متاأك���د باأن هذه ال�رشبة 

�سيذكرها اجلميع لفرتة طويلة".



    

بع���د �أي���ام عل���ى �إع���ان »تويرت« 

�ملنتهية  �لرئي����س  �إغ���اق ح�س���اب 

واليت���ه دونالد تر�مب، ك�س���ف موقع 

�أعلن  �أن »يوتي���وب«  »�أك�س���يو�س« 

�سريه على ذ�ت �لطريق.

ووفق »�أك�س���يو�س«، فاإن »يوتيوب« 

�أز�ل مقط���ع فيديو لرت�م���ب، كما قام 

ن����ر مقاط���ع جديدة  م���ن  بحظره 

الأ�سبوع.

وبح�س���ب بيان �سادر عن »يوتيوب« 

فقد متت »�إز�لة �ملحتوى �جلديد �لذي 

مت حتميله على قن���اة دونالد تر�مب 

النتهاكه �سيا�ستنا«.

ولف���ت »يوتي���وب« �إىل �أن���ه »قمنا 

بتق���دمي �إن���ذ�ر �أول ومت من���ع دونالد 

تر�م���ب من حتمي���ل �أي م���و�د ملدة 

7 �أي���ام«، م�سيف���ا: »قمن���ا بتعطيل 

�لتعليقات الأجل غري م�سمى ملخاوف 

تتعلق بال�سامة«.

حتدث �ملو�طن �مل����ري وجيه فوؤ�د 

�لعربي، عن تفا�سيل حالة �بنه ربيع 

�لنادرة �ل���ذي تخطى عمره 21 عامًا 

وما ز�ل يعي�س على �لر�ساعة وتناول 

�الألبان فقط.

�ل�س���اب يف مد�خل���ة  وق���ال و�ل���د 

تلفزيوني���ة ، �إن حالة منو ج�سد �بنه 

متوقفة متام���ًا، حيث يبدو كاأنه طفل 

يف عمر ثاث���ة �أع���و�م. و�أ�ساف و�لد 

�ل�س���اب �أنه عر�س �بن���ه على طبيب 

عندما كان يف عمر �ل�4 �أعو�م ملعرفة 

تل���ك �حلال���ة، وتبني �أن���ه يعاين من 

م�سكلة نق�س يف �لغدد، وحتى �الآن مل 

يعد �لك�سف علي���ه، م�سيفًا �أن �بنه ال 

يتكلم وت�رفاته كما هي مثل �الأطفال.

من جانبه ق���ال رئي�س م�ست�سفى د�ر 

�لطف���ل مبحافظة �لبح���رية، �أنه من 

�ل�سع���ب حتديد �الأ�سب���اب ور�ء تلك 

�حلال���ة �إال �أنه علميًا ف���اإن �أي طفل 

عند تكوين���ه كجن���ني يف بطن �الأم 

يتاأثر بالرتكي���ب �لور�ثي.  ويف حال 

وج���ود عو�مل ور�ثية توؤثر على �ملخ 

و�جلهاز �لع�سب���ي يحدث �سمور يف 

حيويتها وبالت���ايل تت�سبب يف تلك 

�حلال���ة، ورمبا تك���ون �الأم تعر�ست 

لاإ�سعاع فتاأثر بها �لطفل.

�شاب عمره 21 عاما يعي�ش على 

الر�شاعة فقط!

بعد »تويرت« و»في�شبوك« و»اإن�شتغرام«.. 

»يوتيوب« يعاقب ترامب

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

ن�رت وكال���ة ر�بتلي فيديو من حمرقة جثث �ملوتى يف مدينة 

مي�سن يف والية �سك�سونيا �لتي �أ�سبحت مغمورة باجلثث ب�سبب 

جائحة كوفيد-19.

وكانت هناك زيادة بن�سبة 100 يف �ملائة يف �جلثث يف �الأ�سهر 

�الأخ���رية ، وفقا جل���ورج �سالد��س، مدير حمرق���ة �جلثث. وقال 

�سالد�����س: “عادة ، لدينا حو�يل 700 حال���ة وفاة �سهرًيا، فيما 

لدينا �الآن 1500.. هذ� هو تاأثري �أزمة كورونا”.

ووفًق���ا ملعه���د روبرت ك���وخ ، يوجد يف �أملاني���ا ما جمموعه 

1933826 حال���ة موؤكدة من م�سابي كورون���ا و 41577 حالة 

وفاة.

بالرغم من وجود �لكثري من �لو�سائل �ملتطورة لتهذيب �ل�سعر، �إال 

�أن بع�س �لو�سائل �لرت�ثية ال ت���ز�ل م�ستخدمة يف بع�س �لبلد�ن 

مثل �ل�سني.

ويظه���ر مقط���ع فيديو ن�رت���ه �سحيفة �سيني���ة طريقة مده�سة 

لتهذيب �ل�سعر يتم ��ستخد�مها منذ نحو 7 عقود.

وتعتمد تلك �لطريقة على ��ستخد�م �حلاق ل�سيخ حديدي �ساخن 

ومتري���ره فوق �سعر �لزبائن الإز�لت���ه مب�ستويات متفاوتة �عتماد�ً 

على مهارة �حلاق �لذي ي�ستخدمه بدقة عالية.

والأن درجة ح���ر�رة �ل�سيخ �حلديدي تك�سبه �للون �الأحمر، فاإنه ال 

ميكن الأي �سخ�س عادي ��ستخد�م هذ� �ل�سيخ �لذي ميكن �أن يحرق 

�أي جزء من جلد �الإن�سان يف حالة حدوث �أي خطاأ.
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حمرقة اجلثث يف �شاك�شونيا الأملانية 

مغمورة مبوتى كورونا

ق���ال �لرئي�س �لتنفي���ذي ل�ركة "موديرن���ا"، �ستيفان 

بان�سل، �أن فريو�س كورونا �مل�ستجد، �سيظل موجود� �إىل 

�الأبد.

و����رح بان�س���ل، �لذي ط���ّورت �ركته لقاح���ا م�ساد� 

لكوفيد-19، خال موؤمتر "جي ب���ي مورغان" للرعاية 

�ل�سحية: "�سنعي�س مع هذ� �لفريو�س �إىل �الأبد"، ح�سبما 

نقلت "�سي �إن بي �سي".

ورغم �لت�ريح �ملت�سائم، فقد �أ�سار بان�سل �إىل �أنه يعتقد 

�أن لق���اح كورونا �لذي طّورته �ركته �سيكون فعاال �سد 

�الإ�سابة باأي م���ن متغري�ت �لفريو�س �جلديدة �ملنت�رة 

يف بريطانيا �ملتحدة وجنوب �إفريقيا و�لرب�زيل.

وكانت وكالة �الأدوية �الأوروبية، قد �أعلنت يف �ل�ساد�س 

من يناير، �أنها �أعطت �ل�س���وء �الأخ�ر ال�ستخد�م لقاح 

"موديرنا" �الأمريكية �مل�ساد لكورونا �مل�ستجد.
وقالت �لهيئ���ة �الأوروبية يف بي���ان �إن "وكالة �الأدوية 

�الأوروبي���ة �أو�س���ت مبنح �لرتخي����س لت�سويق م�روط 

للق���اح موديرنا �مل�س���اد لكوفي���د-19، للحيلولة دون 

�إ�ساب���ة �ال�سخا����س �بتد�ء من �س���ن 18 عامًا بفريو�س 

كورونا".

ت�شريح �شادم من »موديرنا«: 

كورونا �شيظل معنا للأبد
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حلق ي�شتخدم »�شيخ حديد �شاخن« 
على روؤو�ش زبائنه

كان من �ملقرر �أن يعدم �ل�سجينان 

“كوري جون�سون” و”د��سنت هيغز” 
يومي �خلمي�س و�جلمعة يف غرفة 

�الإعد�م ب���وز�رة �لعدل يف �سجنها 

يف “تري ه���وت” بوالي���ة �إنديانا 

�الأمريكية.

ومع ذل���ك، �أم���رت �لقا�سية تانيا 

ت�سوت���كان من �ملحكم���ة �جلزئية 

�الأمريكية يف و��سنطن وز�رة �لعدل 

�الأمريكية بتمديد فرتة �نتظار تنفيذ 

حك���م �الإعد�م فيها حتى 16 مار�س 

عل���ى �الأق���ل. وق���ال حماموهم �إن 

�لفريو�س قد �أ�ر باأن�سجة �لرئة، و�إن 

�إعطاءه���م �حلقنة �لقاتلة �سي�سبب 

�أملًا �سدي���د�ً مث���ل �لتعذيب. وظل 

جون�سون حمكوم���ًا عليه باالإعد�م 

منذ ما يق���رب م���ن 28 عامًا بعد 

�أن قت���ل �سبعة �أ�سخا�س �إىل جانب 

�ركائه يف تهري���ب �ملخدر�ت يف 

منطقة ريت�سموند بوالية فريجينيا 

عام 1992. بينما خطف هيجز ثاث 

�سابات و�أمر بقتل ثاث �سابات يف 

ماريان���د يف ع���ام 1996، بعد �أن 

رف�ست �إحد�هن حماوالته.

 The“ ق����ر  يعترب 

One” �لفاخ���ر �لذي 
يق���ع يف “بي���ل �إير” 

�أجنلو�س، من  بلو����س 

يف  �لق�س���ور  �أغل���ى 

�أمري���كا، حي���ث يبلغ 

�سع���ره 340 ملي���ون 

دوالر، وتبلغ م�ساحته 

مربعة،  قدم   105000

على  يحت���وي  كم���ا 

21 غرفة ن���وم و 42 

حمامًا.

ويعت���رب �لق�ر لي�س 

فقط �أك���رب منزل على 

لكن  �الأر����س،  وج���ه 

�أغلى ممتلكات �سخ�سية طرحت للبيع 

يف �ل�سوق على مد�ر �لتاريخ �الأمريكي.

يذكر �أن بناء �لق����ر �ملعروف با�سم 

ثم���اين  ��ستغ���رق   ،”The One“
�سنو�ت، مب�ساركة �أكرث من 600 عامل،

ويعترب �لق����ر �ملحاط بخندق مائي 

من ث���اث جهات �ل���ذي يجعله يبدو 

وكاأنه يطفو فوق �ملدينة،  وي�سم مر�أبًا 

يت�س���ع ل�30 �سي���ارة، و�سالة بولينج 

للمهرجانات  و”جناح خريي”  كبرية، 

�إىل ذلك يوجد  �خلريي���ة، باالإ�ساف���ة 

خم�سة حمام���ات �سباحة موزعة يف 

جمي���ع �أنحاء �لق����ر، باالإ�سافة �إىل 

م�رح �سينما يت�سع ل�30 مقعد�ً.

ويتمت���ع �لق�ر بعدة مميز�ت منها �أن 

نو�ف���ذه متتد من �الأر����س �إىل �ل�سقف 

ما ي�سمح بدخ���ول �أ�سعة �ل�سم�س يف 

�لغرف، وقطع �أث���اث تت�سم بالب�ساطة 

و�لعملية، ولوحات فنية معا�رة.

اأكرب ق�شر يف اأمريكا معرو�ش للبيع 

تر�هن �أغلب �حلكوم���ات يف �لعامل على تلقيح ما يزيد على 

70 يف �ملئ���ة من �سعوبها، من �أجل بلوغ ما يعرف باملناعة 

�جلماعي���ة �أو مناعة �لقطيع، كي تع���ود �حلياة �إىل طبيعتها، 

بعد فرتة ع�سيبة من جرّ�ء تف�سي وباء كورونا.

ويجري �لرهان على �لتطعيم حت���ى يكت�سب �لنا�س �أج�ساما 

م�سادة للمر����س، و�سط ت�ساوؤالت حول �لو�سع �لذي �سي�سبح 

علي���ه �لفريو�س عندم���ا يكون معظم �لنا����س حم�سنني �سد 

�لعدوى.

وبح�سب �سحيفة "نيوي���ورك تاميز"، فاإن �الأمر �ملوؤكد هو �أن 

�لفريو�س باق معنا ولن يختف���ي ب�سكل نهائي، مهما تقدمت 

حمات �لتلقيح.

لكن هذ� �لفريو�س لن يظ���ل مبثابة تهديد خطري عندما يكون 

�أغل���ب �الأ�سخا�س �لبالغ���ني حم�سنني �سد مر����س "كوفيد 

19"، الأن���ه �سي�سبح �سبيهًا بنزل���ة �لربد �لعادية، وفق جملة 

"�ساين����س".  لكنه يبق���ى حتديًا لاأطف���ال �ل�سغار �لذين مل 
ي�ساب���و� به من ذي قبل. ويعني هذ� �الأمر �أن �لعدوى �ست�سكل 

حتديًا مقلقًا فقط يف حال���ة �الأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن 

خم�س �سنو�ت.

»كورونا« ينقذ رجلني من املوت 

يف اللحظة الأخرية

ما م�شري كورونا بعد بلوغ املناعة اجلماعية؟

ال�شجن 20 عاما لرئي�شة كوريا اجلنوبية 

ال�شابقة ب�شبب الف�شاد
�أيدت �ملحكمة �لعليا يف كوريا �جلنوبية، �أم�س، حكمًا بال�سجن 

20 عاما بحق �لرئي�سة �ل�سابقة بارك غيون هاي بتهمة �لر�سوة 

وغريها من �جلر�ئم.

وبه���ذ� �حلك���م ت�سدل �ملحكم���ة �ل�ست���ار على ق�سي���ة �لف�ساد 

�لتاريخية، �لتي �سهدت �سقوطًا مدويًا من قمة �سلم �ل�سلطة الأول 

رئي�سة �سابقة و�أيقونة �حلكومات �ملحافظة يف �لباد.

ويعني �حلكم �أن ب���ارك غيون هاي، �لتي �أطيح بها من من�سبها 

و�عتقلت يف �لعام 2017، من �ملحتمل �أن تق�سي 22 عاما خلف 

�لق�سب���ان عن جر�ئم خمتلفة، بعد �إد�نة منف�سلة بتهمة �لتدخل 

غري �لقانوين يف تر�سيح���ات حزبها قبل �النتخابات �لربملانية 

يف عام 2016، بح�سب ما ذكرت �الأ�سو�سيتد بر�س.

و�إذ� ق�ست بارك ف���رتة عقوبتها بالكامل، ف�سيتم �إطاق �ر�حها 

يف ع���ام 2039 عن عمر يناهز 87 عاما، غ���ري �أن �إجمايل فرتة 

�سجنها يجعلها موؤهلة �أي�سا للح�سول على عفو رئا�سي خا�س، 

وهو �حتم���ال يلوح يف �الأفق مع �ق���رت�ب �لناخبني �ملنق�سمني 

ب�سدة يف �لب���اد من �النتخابات �لرئا�سي���ة �ملقبلة يف مار�س 

.2022

هاجمت �سمكة قر�س رج���ا كان ي�سبح يف نهر �سو�ن )نهر 

�لبجع( مبدينة بريث �الأ�سرت�لي���ة، يوم �أم�س، حيث ق�سمت 

فخذه يف �أول هجوم من هذ� �لنوع يف �لنهر منذ1969.

ورجح م�سوؤولون �أن �لرج���ل تعر�س لهجوم من �سمكة من 

ف�سيلة �لقر�س �لثور طولها ب���ني مرتين وثاثة �أمتار وهو 

ي�سبح �سباح���ًا قبالة �ساحل حممي���ة باكوول ريت�س يف 

بريث.

ونقل���ت رويرتز عن متحدثة با�سم خدمة �الإ�سعاف �ملحلية 

�إن �لرجل ُنقل �إىل م�ست�سفى بريث �مللكي يف حالة خطرية.

وذك���رت و�سائل حملي���ة �أن �لرجل 

يف �خلم�سيني���ات وحالته م�ستقرة.

وت�سته���ر مدين���ة ب���ريث يف غرب 

�أ�سرت�ليا و�سو�حلها بانت�سار �أ�سماك 

و�سهدت  �لكب���ري،  �الأبي�س  �لقر����س 

عدة هجمات من هذه �الأ�سماك. ويف 

�الأ�سابي���ع �ملا�سية �أغلقت �ل�سلطات 

بع����س �ل�سو�طئ ب�سب���ب زيادة ظهور 

�لقرو�س يف �ملنطقة.

»جرنال موتورز« تك�شف عن �شيارة اأجرة طائرة

ك�سفت �ركة “جرن�ل موتورز” 

�الإلكرتوني���ات  معر����س  يف 

ع���ن   ،2021 �ال�ستهاكي���ة 

منوذج ل�سي���ارة �أجرة طائرة 

ذ�تية �لقيادة.

وعر�س���ت �ل�رك���ة �سيارتها 

تن���درج  �لت���ي  �لكهربائي���ة 

“كادي���اك”  عام���ة  حت���ت 

عليها  و�أطلق���ت  �لتجاري���ة، 

�أن  كا�سفة   ،”eVTOL“ ��سم 

�رعتها �لق�سوى ت�سل �إىل 90 

كيلوم���رت يف �ل�ساعة، وتت�سع 

لر�كب و�ح���د، وزّودت مبحرك 

كهربائي بقوة 90 و�ط.

�ل�سيارة،  و�إىل جان���ب ه���ذه 

موتورز”  “ج���رن�ل  عر�س���ت 

تت�سع  �أخ���رى  مركبة  �أي�س���ا 

لر�كبني، ذ�تية �لقيادة، تتميز 

م�ستقبلي،  �أني���ق  بت�سمي���م 

فيها  �ملدجمة  �ملز�يا  وتعمل 

من خ���ال �الأو�م���ر �ل�سوتية 

و�إمياء�ت يد �لر�كب.

وذكرت �سحيفة “ديلي ميل” 

�لربيطاني���ة، �أن �سهم “جرن�ل 

موتورز” �سهد �رتفاعا بن�سبة 

�إىل  لي�س���ل  �ملئ���ة  8.8 يف 

48.95 دوالر، بعد وقت ق�سري 

من ك�سفه���ا لل�سيارتني، �الأمر 

�ل�سوقية  �لذي جعل قيمته���ا 

ت�سل مل���ا يقارب �ل�70 مليار 

دوالر.
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