اجتماع لـ«فريق ا�ستكمال متطلبات ال�سوق
الخليجية الم�شتركة»

ت�أجيل االنتخابات البرلمانية في العراق

بغداد-وكاالت:
�أعلنت احلكومة العراقية ،الثالثاء ،ت�أجيل االنتخابات الربملانية
� 4أ�شهر ،ليكون �إجرا�ؤها يف � 10أكتوبر/ت�رشين الأول  2021يف
ظ���ل �أزمات وحتديات كبرية خا�صة مع حتويل البالد اىل �ساحة
لل�رصاع بني حلفاء �إيران والواليات املتحدة الأمريكية.
جاء ذلك عقب االجتم���اع الأ�سبوعي للحكومة ،يف بغداد ،وفق
وكالة الأنباء الر�سمية.
وقررت احلكومة العراقية "ت�أجيل االنتخابات الربملانية من 6
يونيو/حزيران �إىل � 10أكتوبر/ت�رشين الأول ."2021
وي�أت���ي القرار بعد يومني من اقرتاح املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات (ر�سمية) بت�أجيل االنتخابات الربملانية لـ"ا�ستكمال
النواحي الفنية لت�سجيل الأحزاب ال�سيا�سية وتوزيع البطاقات
االنتخابية وت�أمني الرقابة الدولية".

الريا�ض-وام:
ناق�ش فري���ق ا�ستكمال متطلبات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة،
تقري���ر متابعة تنفي���ذ قرارات املجل�س الأعل���ى ذات العالقة
بال�س���وق اخلليجية امل�شرتكة ،والوق���وف على القرارات التي
تواج���ه حتدي���ات يف تطبيقها ،للو�ص���ول �إىل حلول منا�سبة
ال�ستكمال متطلبات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة.
جاء ذل���ك خالل االجتماع ال�ساد�س للفريق الذي عقد  -ام�س
افرتا�ضيا  -برئا�س���ة الأمني امل�ساعد لل�ش����ؤون االقت�صادية
والتنموية خليفة بن �سعي���د العربي ،وم�شاركة �أع�ضاء فريق
العمل.

يوميــة  ..ســياســـية  ..مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م
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الحالي
2,753.44

مؤرش سوق ديب املايل

ال�ســابق

2,726.23

التغير %
0.99

بتوجيهات محمد بن زايد
حاكم ال�شارقة يتفقد الم�شاريع التطويرية وال�سياحية
ت�أمين �صحي معزز لأ�صحاب الدخل المحدود في مدينة كلباء

بخط الدفاع الأول

ال�شارقة-وام:
�أبوظبي-وام:
�أعل���ن مكتب "فخ���ر الوطن" ام�س
الثالثاء عن �إط�ل�اق مبادرة لتقدمي
خدم���ات ت�أم�ي�ن �صح���ي جدي���دة
ومو�سع���ة لأبطال اخلطوط الأمامية
من ذوي الدخ���ل املحدود يف دولة
الإم���ارات و�أ�رسهم وذل���ك يف �إطار
توجيه���ات �صاحب ال�سم���و ال�شيخ
حمم���د بن زاي���د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلح���ة و اهتمام �سم���وه بدعم
�أبطال اخلطوط الأمامية.
وجرى تطوير الربنامج اجلديد الذي
يعد مبثابة ترقية �إ�ضافية للمنافع
التي يحظى بها امل�ستفيدون �ضمن
برام���ج الت�أم�ي�ن امل�شرتك�ي�ن بها
حالي��� ًا ،ب�رشاك���ة ب�ي�ن مكتب فخر
الوطن وال�رشك���ة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي "�ضم���ان" وبتمويل "فخر
الوطن".

«طالع �ص»3

«االتحاد للطيران» تطلق تطبيق
«ترافل با�س»

�أبوظبي-وام:

�أعلن احتاد النق���ل اجلوي الدويل
�/أيات���ا /واالحت���اد للط�ي�ران ،عن
�رشاكتهم���ا اجلديدة لإطالق تطبيق
« ترافل با�س « م���ن �أياتا خلدمة
م�سافريها.
وي�س���اعد التطبيق امل�سافرين على
�إدارة رحالته���م اجلوية ب�س���هولة
و�أم���ان بالتوافق م���ع املتطلبات
احلكومي���ة املتعلق���ة بفحو����ص
ولقاحات «كوفيد.»19-

و�سيتوف���ر التطبي���ق مبدئي��� ًا
للم�سافري���ن عل���ى م�ت�ن رحالت
حمددة ت�شغلّها االحت���اد للطريان
م���ن �أبوظبي يف الرب���ع الأول من
الع���ام  .. 2021ث���م �سيت���م ن�رشه
لي�شمل املزيد م���ن الوجهات على
�شبكة وجهات االحتاد الدولية.
وي�سم���ح تطبي���ق « ترافل با�س «
ل�ضيوف االحتاد للط�ي�ران ب�إن�شاء
«جواز �سفر رقمي» ،للح�صول على
نتائج فحو�صات كوفيد-

«تتمة �ص»8

تفق���د �صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ
الدكت���ور �سلط���ان ب���ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاك���م ال�شارق���ة �صب���اح ام�س
عددا من امل�شاري���ع التطويرية
وال�سياحي���ة يف منطق���ة وادي
احللو و�سد الغيل مبدينة كلباء.
ت�أت���ي جول���ة �سم���وه التفقدية
يف �إط���ار حر�صه عل���ى الوقوف
وب�ش���كل مبا�رش عل���ى جمريات
�س�ي�ر الأعم���ال يف ع���دد م���ن
امل�شاريع التي كان قد وجه بها
�سم���وه خالل زيارات���ه ال�سابقة
للمدينة ،والتي ت�سهم يف تطوير
البنى التحتية للمنطقة وتطوير
مرافقها ال�سياحية وزيادة الرقعة
اخل�رضاء فيه���ا مبا يتنا�سب مع
طبيعتها اجلبلي���ة ،كما �ستعمل
تلك امل�شاريع على جعل املدينة
وجهة �سياحية ذات طابع بيئي
وريا�ضي عائلي ال مثيل له.

«طالع �ص»2

«طيران الخليج» توفر رحالت مبا�شرة
بين ر�أ�س الخيمة والبحرين
ر�أ�س الخيمة-وام:
وقع مطار ر�أ�س اخليمة الدويل مذكرة تفاهم مع طريان اخلليج،
الناقلة الوطنية ململكة البحرين ،بهدف توفري ربط مبا�رش بني
�إمارة ر�أ�س اخليمة ومملكة البحرين.
مت توقيع مذكرة التفاهم يف اجتماع افرتا�ضي عرب الإنرتنت من
قبل �ساجناي خانا ،الرئي�س التنفيذي ملطار ر�أ�س اخليمة الدويل،
والقبطان وليد العلوي ،القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لطريان
اخللي���ج ،بح�ضور كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني من كال الطرفني.
وتعد هذه اخلطوة �إيذان ًا مبرحلة جديدة من عمليات مطار ر�أ�س
اخليمة الذي يعمل على تر�سي���خ مكانته مركزاً رئي�سي ًا للنقل
والعمليات اللوج�ستية يف الدولة.
«تتمة �ص»8

جزيرة الماريه تد�شن «�أكتف» الوجهة
الريا�ضية والترفيهية الجديدة

دبي تحقق �أدنى فاقد ب�شبكات المياه
في العالم
دبي-وام:
�أعلن معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن دبي
حقق���ت �أدنى مدة انقط���اع للكهرباء لكل م�شرتك
عل���ى م�ستوى الع���امل يف ع���ام  2020مبتو�سط
 1.66دقيقة لكل م�ش�ت�رك �سنوي ًا و�أدين فاقد يف
�شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بن�سبة  %3.2و�أدين
فاقد يف �شبكات املياه بن�سبة .%5.36
ج���اء ذلك خالل كلمة �ألقاه���ا معاليه يف «قمة
�أ�سب���وع �أبوظب���ي لال�ستدام���ة» الت���ي نظمتها

�رشكة �أبوظب���ي لطاقة امل�ستقبل /م�صدر� /ضمن
فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة.
و�أ�ش���اد معايل الطاير بتنظيم �رشكة م�صدر لقمة
�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة وقال «لقد كان 2020
عام ًا مليئ��� ًا بالتحديات عل���ى م�ستوى العامل
ولك���ن دولة الإمارات العربي���ة املتحدة وبف�ضل
القيادة الر�شي���دة ..جنحت يف حتويل التحديات
�إىل فر����ص وو�ضعت تعزيز التنمي���ة امل�ستدامة
وت�أمني ام���دادات الطاقة �ضمن �أه���م �أولوياتها
يف �سبي���ل حتقيق ر�ؤية دولة الإمارات ب�أن تكون
�أف�ضل دولة يف العامل بحلول عام .2071

لقاء قريب بين الحريري
وعون من �أجل ت�شكيل
الحكومة الجديدة
بيروت (-د ب �أ ):

�أبوظبي-وام:
تقع "�أكتف" �شمال جزيرة املاريه وت�ضم ثالثة
مالع���ب خارجية لكرة الق���دم ،و�أربعة مالعب
�أعلنت جزيرة املاريه يف �أبوظبي ،عن تد�شني للتن�س عل���ى م�ساحة �إجمالية تبلغ  3200مرت
"�أكت���ف" �أحدث املراف���ق الريا�ضية والرتفيهية مربع� ،إ�ضافة لأربع���ة مالعب ريا�ضية متعددة
اجلديدة عاملية امل�ست���وى يف اجلزيرة  ،بدعم الأغرا�ض تغط���ي م�ساحة �إجمالية تبلغ 4224
من مدينة زايد الريا�ضية.
مرتاً مربع ًا.
«تتمة �ص»8

�أعلن رئي����س حكومة ت�رصيف الأعمال
ح�س���ان دي���اب بع���د لقائ���ه الرئي�س
اللبن���اين العماد مي�شال عون بعد ظهر
ام����س الثالثاء عن لقاء قريب بني عون
و�سعد احلريري املكلف بت�شكيل حكومة
جديدة.
وا�ستقب���ل الرئي�س عون يف ق�رص بعبدا
بعد ظهر ام����س الرئي�س دياب يف �إطار
التحرك الذي يقوم به دياب على �صعيد
عملية ت�شكي���ل احلكومة ،بح�سب بيان
�صادر عن رئا�سة اجلمهورية اللبنانية.
وقال دي���اب يف ت�رصيح له بعد اللقاء
« �أعتق���د �أن���ه �سيك���ون هن���اك لقاء
قري���ب �إن �شاء اهلل ب�ي�ن الرئي�س عون
والرئي�س احلريري يف الوقت الذي يجد
انه منا�س���ب ملتابعة ه���ذا املو�ضوع
والو�ص���ول اىل احل���ل املنا�سب لوالدة
احلكومة يف �أ�رسع وقت ممكن».

«تتمة �ص»8

تن�صيب بايدن اليوم
و�سط �إجراءات �أمنية
غير م�سبوقة
وا�شنطن-وكاالت:
و�س���ط �إج���راءات �أمني���ة ا�ستثنائية غري
م�سبوقة وانق�سام حاد للمجتمع الأمريكي
ي�ستع���د الأمريكيون بقلق عميق لتن�صيب
الرئي�س الدميقراط���ي املنتخب جو بايدن
وتويل مقالي���د البيت الأبي����ض ،حماو ًال
التغلب على التحدي���ات الأمنية الناجمة
ع���ن االنق�سامات العميق���ة يف املجتمع
الأمريك���ي ،ف�ض ًال ع���ن الأخطار اخلارجية
املتنوعة.
ين�صب ج���و بايدن اليوم الأربعاء ،يف ظل
�إج���راءات �أدت �إىل حتويل امل���كان قلعة
حم�صنة،

«تتمة �ص»8

مواقيت ال�صالة

الفجر  5.47الظهر  12.36الع�رص  3.39املغرب  6.02الع�شاء 7.19

درجات الحرارة

«الوطني االتحادي» يجيز قانون تنظيم
وحماية حقوق الملكية ال�صناعية
�أبوظبي-وام:
وافق املجل�س الوطني االحتادي
خالل جل�سته اخلام�سة من دور
االنعقاد العادي الثاين للف�صل
الت�رشيع���ي ال�سابع ع�رش ،التي
عقده���ا ام�س الثالث���اء يف مقر

املجل����س ب�أبوظب���ي ،برئا�سة
مع���ايل �صق���ر غبا����ش رئي�س
املجل�س ،على م��ش�روع قانون
احتادي يف �ش�أن تنظيم وحماية
حق���وق امللكي���ة ال�صناعي���ة،
ال���ذي يه���دف �إىل حماي���ة
امللكي���ة ال�صناعي���ة وتنظيم

�إجراءات ت�سجيلها وا�ستعمالها
وا�ستغالله���ا والتنازل عنها مبا
يكف���ل دعم املعرف���ة واالبتكار
يف الدول���ة ،وتعزي���ز تناف�سية
الدولة يف جمال حقوق امللكية
ال�صناعية وفق �أف�ضل املمار�سات
الدولية.
«تتمة �ص»8

 200قتيل في ا�شتباكات عرقية
بجنوب دارفور

توافق ليبي على مقترح �آلية اختيار
ال�سلطة التنفيذية

ق���ال م�س�ؤول حكومي  ،ام�س الثالثاء � ،إن � 200شخ�ص
عل���ى الأقل قتلوا خالل ا�شتب���اكات عرقية بني مزارعني
ورعاة ما�شية يف منطقة جنوب دارفور ال�سودانية.
قال مو�س���ى مهدي ا�سحق حاكم جن���وب دارفور لوكالة
الأنباء الأملاني���ة (د.ب�.أ) �إن القتال بني مزارعي جماعة
الفالتة العرقية والرع���اة من قبيلة الرزيقات اندلع يوم
راع يف بلدة قري�ض���ة .وقال �إ�سحق �إن
الأح���د بعد مقتل ٍ
العديد من الأ�شخا�ص �أ�صيبوا خالل اال�شتباكات.
�شخ�صا حتفه���م و�أ�صيب 160
لق���ي ما ال يقل ع���ن 83
ً
�آخ���رون يف ا�شتباكات منف�صلة ف���ى مطلع الأ�سبوع بني
جمموعات عرقي���ة خمتلفة يف مدين���ة اجلنينة بوالية
غرب دارفور املجاورة.
واندلع العنف عندما تعر�ض �شخ�ص من جمموعة عرقية
عربية للطعن من قبل ع�ضو يف جماعة عرقية امل�ساليت
 ،وفقا لرابطة حمامي دارفور.

�أعلن���ت بعث���ة الأمم املتحدة للدع���م يف ليبيا عن موافقة
�أع�ض���اء ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليب���ي على �آلية اختيار
ال�سلطة التنفيذية للفرتة التح�ضريية.
وقالت البعثة يف بيان لها ام����س الثالثاء �أنه بعد االتفاق
على مقرتح �آلية اختيار ال�سلطة التنفيذية املوحدة ،والذي
تو�صلت �إليه اللجنة اال�ست�شارية املنبثقة عن ملتقى احلوار
ال�سيا�س���ي الليب���ي يف جنيف يف  16كانون ث���ان /يناير،
�أجرت بعث���ة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا عملية ت�صويت
ا�ستغرق���ت يوم ًا واحداً بدءاً من ي���وم االثنني وحتى �صباح
ام�س الثالثاء .
وبح�سب بيان البعثة ،فقد �شارك  72ع�ض ًوا من ملتقى احلوار
ال�سيا�سي الليبي (ال  )75يف عملية الت�صويت ،حيث �ص ّوت
 51منه���م ل�صالح الآلية املقرتحة ،وهو ما ميثل حوايل 73
باملئة من الأ�صوات املدىل بها،
«تتمة �ص»8

الخرطوم(-د ب ا):

طرابل�س(-د ب ا):

�أبوظبي  15/26دبي  16/26ال�شارقة  12/26عجمان � 15/ 26أم القيوين  11/ 26ر�أ�س اخليمة  14/ 25الفجرية  17/29العني  15/27ليوا  13/27ال�سلع 11/25
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.äÉLGQó∏d QÉ°ùeh
äÉHô©d ™bƒe º°ù≤dG Gòg ‘ É°†jCG äÉeóÿG øeh
IQÉ«°S 200 øe ÌcC’ ™°ùàJ ∞bGƒeh ΩÉ©£dG
êQóàe ¬æe AõLh á£°ùÑæe ¢VQCG ≈∏Y É¡æe AõL
äÉÄØdG ™«ªL ∫ƒ°Uh π¡°ù«d áMGÎ°S’G ¤EG π°üj
áMÉ°ùe »£¨J å«M áMGÎ°S’G ¤EG ájôª©dG
.™Hôe Îe 45000
ÒaƒJ ” h , äGQƒ£≤ª∏d ÊÉãdG º°ù≤dG ¢ü°üNh
π£e ™bƒe ‘ äÓMQ IQƒ£≤e 36 `d áMÉ°ùe
áMÉ°ùe πc ójhõJ ™e »FÉŸG í£°ùŸG ≈∏Y
AÉŸGh AÉHô¡µ∏d QOÉ°üÃ IQƒ£≤Ã á°ü°üfl
á«°Uƒ°üÿG ßØ◊ ôJÉ°S É°†jCGh »ë°üdG ±öüdGh
.iôNCGh IQƒ£≤e πc ÚH
ƒgh , »∏Ñ÷G »°ûŸG QÉ°ùe ådÉãdG º°ù≤dG πª°ûjh
á«HôZ Úàªb ¬d ºc 4 ∫ƒ£H QÉ°ùe øY IQÉÑY
áª≤dGh kGÎe 277 ´ÉØJQÉH á«Hô¨dG áª≤dG ,á«böTh
.kGÎe 240 ´ÉØJQÉH á«böûdG
á«Yƒf á∏≤f á©ªà› ™jQÉ°ûŸG √òg πµ°ûà°Sh
ød É¡fCG å«M É¡«a á«ªæàdG §ÿh áæjóª∏d
§≤a á«Ä«H á«MÉ«°S ™jQÉ°ûe É¡fƒc ‘ öüëæJ
πª©dG ¢Uôa ÒaƒàH ™ªàéŸG OGôaCG Ωóîà°S πH
á«HOC’Gh á«aÉ≤ãdG ºgRƒæµH ∞jô©àdGh áÑ°SÉæŸG
»àdG á«∏ëŸG º¡JÉéàæe ≥jƒ°ùJh èjhôJh
.πNó∏d GQó°üe º¡d πµ°ûJh É¡H ¿hõ«ªàj

AÉÑ∏c áæjóe ‘ á«MÉ«°ùdGh ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûŸG √ó≤ØJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

..π°ù©∏d ´ƒ°ûdG …OGh á«ª

QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬LƒJ ∂dP Ö≤Y
ìÎ≤ŸG ¿ÉµŸG ó≤Øàd »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S
´ƒ°ûdG …OGh ‘ πëædG π°ùY äÉ«ªfi áeÉbE’
≈∏Y óà“ »àdGh ,ƒ∏◊G …OGh - AÉÑ∏c ≥jôW ≈∏Y
É¡∏∏îàJh "Îe 300 x 1300 "≠∏ÑJ áMÉ°ùe
√É«e É¡H ™ªéàJ AÉe ∑ôH πµ°T ≈∏Y äÉMÉ°ùe
Égôjƒ£àH √ƒª°S ¬Lhh ,ºFGO πµ°ûH QÉ£eC’G
πëæd á«ªfi ¿ƒµàd É¡dƒM QÉé°TC’G ∞«ãµJh
¿ƒµàd á«Ø◊ÉH iôNCG á«ªfi ÖfÉL ¤EG π°ù©dG
.πëædG …OGh ≈ª°ùJh π°ù©dG πëæd á«ªfi

..á«Ø◊GáMGÎ°SG
ó≤Øàd ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ŒG Égó©H
™≤J »àdGh á«Ø◊G áMGÎ°SG ‘ ∫ÉªYC’G Ò°S
Ée ≈∏Y É¡«a ±ô©Jh ,ójó÷G QÉ«◊G ≥Øf QGƒéH
Îe 175000 áMÉ°ùe ≈∏Y äGÒëH øe ¬jƒ–
ÊÉÑeh ºYÉ£eh óé°ùªc á«eóN ≥aGôeh ™Hôe
ó«Ñ©Jh ∞°UQ É¡«a ºà«°S Éªch áeÉY äÉeóN
∞bGƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH äGQÉ«°ù∏d ∞bƒe 160
™bGƒe Ék °†jCG É¡«a ôaƒàà°Sh äÓaÉë∏d á°ü°üfl
É¡d á°UÉN äGQÉ«°S ∞bGƒe ™e ΩÉ©£dG äÉHô©d
≥WÉæŸG ôjƒ£J ºà«°Sh ,IQÉ«°S 60 ƒëæd ™°ùàJ
.QGhõ∏d π°†aCG AGƒLCG Òaƒàd IÒëÑdÉH á£«ëŸG

..π«¨dG ó°S áMGÎ°SG
¬JQÉjR ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºààNGh
π«¨dG ó°S áMGÎ°SG ´höûe ó≤ØàH AÉÑ∏c áæjóŸ

∫hC’G »∏Ñ÷G QÉ°ùŸG ¬æe ¤hC’G á∏MôŸG º°†J
IQƒ£àe á«eóN ≥aGôeh áMGÎ°SGh ºc 6 ∫ƒ£H
áaÉ°VE’ÉH ,∞bƒe 300 ábÉ£H øjôFGõ∏d ∞bGƒeh
»àdG á∏«∏¶dG äÉHÉ¨dG øe ¤hC’G á∏MôŸG ¤EG
8^5/ QÉàµg 80 áMÉ°ùÃ ∫ÉÑ÷G ≈∏Y ´Qõà°S
äÉ°üæe áMGÎ°S’G º°†J Éªc ,/™Hôe Ωób ¿ƒ«∏e
ÜÉ©dCG ≥WÉæeh πÑ÷ÉH á£«ëŸG ¥ÉaBÓd IógÉ°ûe
.Ú¨dÉÑdGh ∫ÉØWCÓd
á©«ÑW ≈∏Y ßaÉëj ÉÃ ´höûŸG º«ª°üJ ”h
áeRÓdG á«°Uƒ°üÿG ≥≤ëj ÉÃh á«∏Ñ÷G áÄ«ÑdG
.Úeóîà°ùª∏d
‹GƒM áeOÉ≤dG ¬∏MGôe ‘ ´höûŸG º°†j Éªc
™e ΩAÓàj ÉÃ É¡ª«ª°üJ ” á«æµ°S Ó«a 1000
/á∏°üØæe Ö«°SÉæe ≈∏Y/ »∏Ñ÷G ™bƒŸG á©«ÑW
áæjóe πMÉ°ùd Iõ«‡ ájDhQ ä’É› ôaƒj ÉÃh
ôjƒ£J ™e ´höûŸÉH á£«ëŸG ájOhC’Gh AÉÑ∏c
.¿Éµ°ù∏d áHƒ∏£ŸG á«©ªàéŸG äÉeóÿG
á∏Môe ôNBG ≈àM äÉHÉ¨dG áMÉ°ùe ‹ÉªLEG ≠∏ÑJh
Ωób ¿ƒ«∏e 37^5/ GQÉàµg 350 ´höûŸG øe
áMÎ≤ŸG äÉeóÿG øe áYƒª› ™e /™Hôe
/Úà∏°üØæe/ QÉÑµdGh ∫ÉØWCÓd äGôeÉ¨e ≥WÉæªc
äGQÉ°ùeh ,á«b’õfG äGQÉ°ùeh èdõJ ≥WÉæeh
äÉë£°ùeh á≤∏©e ≥FGóMh äÉLGQódG Üƒcôd
.äÓFÉ©∏d áMƒàØe AGö†N
5 áÄa É«MÉ«°S Ébóæa ∂dòc ´höûŸG …ƒë«°Sh
Iõ«‡ á«bóæa äÉeóN ™e áaôZ 80 ábÉ£H Ωƒ‚
á«LQÉN á«¡«aôJ ÜÉ©dCGh á≤∏©ŸG äGQÉ°ùŸG πãe
.á«gÉæàe ’ OhóëH íÑ°ùeh
ºc 15 ´höûŸÉH ¥ô£dG ∫GƒWCG ‹ÉªLEG ≠∏ÑJh
äÉfƒµe áaÉc áeóÿ √ÉŒG πc ‘ ÚHöùÃ
.´höûŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG
¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó≤ØJ
≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH
™jQÉ°ûŸG øe GOóY Ωƒ«dG ìÉÑ°U ábQÉ°ûdG ºcÉM
ƒ∏◊G …OGh á≤£æe ‘ á«MÉ«°ùdGh ájôjƒ£àdG
.AÉÑ∏c áæjóÃ π«¨dG ó°Sh
¬°UôM QÉWEG ‘ ájó≤ØàdG √ƒª°S ádƒL »JCÉJ
Ò°S äÉjô› ≈∏Y öTÉÑe πµ°ûHh ±ƒbƒdG ≈∏Y
¬Lh ób ¿Éc »àdG ™jQÉ°ûŸG øe OóY ‘ ∫ÉªYC’G
»àdGh ,áæjóª∏d á≤HÉ°ùdG ¬JGQÉjR ∫ÓN √ƒª°S É¡H
ôjƒ£Jh á≤£æª∏d á«àëàdG ≈æÑdG ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ
AGö†ÿG á``©bôdG IOÉjRh á«MÉ«°ùdG É¡≤aGôe
Éªc ,á«∏Ñ÷G É¡à©«ÑW ™e Ö°SÉæàj ÉÃ É¡```«a
á¡Lh áæjóŸG π©L ≈∏Y ™jQÉ°ûŸG ∂∏J πª©à°S
’ »∏FÉY »°VÉjQh »Ä«H ™HÉW äGP á«MÉ«°S
.¬d π«ãe

..ÜÉàµdG πÑL ´hô°ûe
¬àdƒL ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U π¡à°SG h
´ÉØJQG ≈∏Y ™≤j …òdG ÜÉàµdG πÑL ´höûe ó≤ØàH
§ÑJôjh ,AÉÑ∏c áæjóe πMÉ°S IGRGƒÃ GÎe 950
ƒ∏◊G …OGh ≥Øf ≥jôW ∫ÓN øe AÉÑ∏c áæjóÃ
.AÉÑ∏c - ábQÉ°ûdG ≥jôWh
øH ìÓ°U ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S øe √ƒª°S ™ªà°SGh
…òdG ´höûŸG ∫ƒM ±Gh ìöûd …Ò¡ŸG »£H
á∏°üàe á«∏ÑL ºªb ¢ùªN ôjƒ£J ±ó¡à°ùj
äGQÉ°ùŸGh ¥ô£dG øe áYƒª› ÈY É¡°†©ÑH
.Iõ«‡h Iójôa áHôŒ Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG
,πMGôe IóY ≈∏Y ´höûŸG ôjƒ£J ºà«°Sh

ø«à«aÉ°VEG ø«àæ°S Ióªd Ωƒ°SôdG ∞°üf øe ábQÉ°ûdÉH zOGhQ{ á°ù°SDƒe øe áªYóªdG ™jQÉ°ûªdG AÉØYEG

áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊G π«Ñ°S ‘ áÄ«¡dG É¡à©ÑJG
.á°UÉÿG ¢SGQóŸG ‘ áÑ∏£dGh Ú∏eÉ©dG áeÓ°Sh
áeRC’G ájGóH òæeh áÄ«¡dG ¿CG ¤EG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
π«Ñ°S ‘ É¡JÉ«fÉµeEG áaÉc äôî°S á«ë°üdG
Ú∏eÉ©dG áaÉc áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G
‘ â°UôMh ,á°UÉÿG ¢SQGóŸG ‘ áÑ∏£dGh
äÉeóÿG Ëó≤J ájQGôªà°SG ≈∏Y ¬JGP âbƒdG
.IQƒ£àeh á«ª«∏©J áeƒ¶æe ∫ÓN øe á«ª«∏©àdG
äGóéà°ùŸG áaÉc â©HÉJ áÄ«¡dG ¿CG ôjô≤àdG OÉaCGh
äÉ°ù°SDƒŸG ΩGõàdG ≈∏Y â°UôMh ´É°VhC’Gh
ájRGÎM’G äGAGôLE’ÉH á°UÉÿG á«ª«∏©àdG
ó°Uôd á«fGó«ŸG äGQÉjõdG ∞«ãµJ ∫ÓN øe
øe ó◊G ‘ ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc É‡ ,äGRhÉéàdG
.á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ihó©dG QÉ°ûàfG
ÚH É¡eGôHEG ™eõŸG á«bÉØJ’G ¢ù∏éŸG óªàYGh
∫ƒ°UCG ácöTh ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG
OÉæ°SEG ¤EG áaOÉ¡dGh ,¥GôH – á«còdG äÉ≤«Ñ£à∏d
IOÉ«≤∏d ≥FÉKƒdGh äGóæà°ùŸG π«°UƒJ äÉeóN
.ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG
á°ù∏÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh
π°üØdG øe ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G Qhód á©°SÉàdG
»àdGh …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d öTÉ©dG »©jöûàdG
,2021 ôjÉæj 21 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ó≤©à°S
äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g á°SÉ«°S É¡«a ¢ûbÉæ«°Sh
.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘
øe OóY á°ûbÉæe Ék °†jCG á°ù∏÷G ∫ÓN ”h
IQÉeEÓd ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG
.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH ¢ù∏éŸG òîJGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

áæ°ùd /12/ ºbQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG QGôb πjó©àH
‘ äÉæMÉ°û∏d ájQhôŸG áaô©àdG ¿CÉ°ûH 2019
.ábQÉ°ûdG IQÉeEG
áÄ«g øe Ωó≤ŸG ôjô≤àdG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh
º«∏©àdG áeƒ¶æe ¿CÉ°ûH ¢UÉÿG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG
,19-ó«aƒc áeRCG ∫ÓN ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ¢UÉÿG
èFÉàfh áeRC’G πX ‘ ¢SQGóŸG ™°Vh øª°†àŸGh
»àdG äGAGôLE’Gh ,ó©H øY πª©dG áeƒ¶æe º««≤J

øe áªYóŸG ™jQÉ°ûŸG AÉØYEG ¢ù∏éŸG óªàYGh
ájOÉjôdG ™jQÉ°ûŸG ºYód ábQÉ°ûdG á°ù°SDƒe
á«eƒµ◊G äÉ¡÷G Ωƒ°SQ ∞°üf øe "OGhQ"
¢UôM QÉWEG ‘ ∂dPh ,Úà«aÉ°VEG Úàæ°S IóŸ
IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ™«é°ûJh ºYO ≈∏Y ¢ù∏éŸG
¥ƒ°S ∫ƒNO ≈∏Y ÚæWGƒŸG õ«Ø–h á£°SƒàŸGh
.πª©dG
2021 áæ°ùd /2/ ºbQ QGô≤dG ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG
ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG
ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH
ìÉÑ°U ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ábQÉ°ûdG
…òdG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ,AÉKÓãdG ¢ùeG
.ºcÉ◊G ƒª°S ÖàµÃ ó≤Y
áeÉ¡dG ™«°VGƒŸG øe á∏ªL ´ÉªàL’G ∫hÉæJ
ôjƒ£Jh ,áØ∏àîŸG IQÉeE’G ¿hDƒ°ûH á≤∏©àŸG
á«∏ëŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódG ‘ πª©dG áeƒ¶æe
ÚæWÉ≤dGh ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥≤ëj ÉÃh ,IQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y
.ábQÉ°ûdG ≥WÉæeh ¿óe ∞∏àfl ‘ áeGóà°ùŸGh
¤EG äÉµjÈàdGh áÄæ¡àdG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG Ωóbh
øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áæjôb
ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi
óªfi âæH ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S ,ábQÉ°ûdG
,IöSC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ,»ª°SÉ≤dG
AÉæeCG ¢ù∏› øe ájôîØdG √GQƒàcódG É¡ëæŸ
ä’ÉéŸG ‘ É¡JGRÉ‚E’ kGôjó≤J ábQÉ°ûdG á©eÉL
äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G
IóFGôdG É¡JGQOÉÑeh á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG
äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG ¢ù«°SCÉJ ‘
‘ ÉgOƒ¡Lh ,IöSC’Gh πØ£dGh ICGôª∏d áªYGódG
ójó©∏d É¡°ù«°SCÉJ ∫ÓN øe á«fÉ°ùfE’G ä’ÉéŸG
.ÊÉ°ùfE’G πª©∏d áªYGódG äÉ°ù°SDƒŸG øe

»böûdG óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG
IÒéØdG …OÉæd ≈∏YC’G ¢ù«FôdG IÒéØdG ó¡Y ‹h
ÜÉ©dC’G á°VÉjQ ¢ùjôµJ á«ªgCG á«dÉà≤dG ¿ƒæØ∏d
πÑ°S ÒaƒJh Égôjƒ£Jh É¡H AÉ≤JQ’Gh ,ájOôØdG
ó©°üdG áaÉc ≈∏Y É¡JÉWÉ°ûf ™«°Sƒàd ìÉéædG
.á«dhódGh á«∏ëŸG
…QhódG ´ÉªàL’G √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL
∂dPh 2021 ΩÉ©∏d á«dÉà≤dG ¿ƒæØ∏d IÒéØdG …OÉæd
óªMCG ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,…ÒeC’G ¿GƒjódÉH ¬Ñàµe ‘
hófGƒµjÉà∏d äGQÉeE’G OÉ–G ¢ù«FQ …OƒjõdG ¿GóªM
.…OÉæ∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG
…OÉædG á£N ≈∏Y IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ™∏WGh
äÉWÉ°ûædGh §£ÿG ºgCG øª°†àJ »àdGh ,2021 ΩÉ©∏d
á«dhódG ä’ƒ£ÑdG ‘ …OÉædG äÉcQÉ°ûe É¡æe á°UÉN
AÉ≤JQ’G IQhöV ≈∏Y GOó°ûe ,á∏Ñ≤ŸG á«∏ëŸGh
…OÉædG »ÑY’ OGó©à°SG IQhöVh …OÉædG iƒà°ùÃ
,á«dÉY ájõgÉéH ,á∏Ñ≤ŸG º¡JÉ°ùaÉæe ¢Vƒÿ Gó«L
.á«dhódG ä’ƒ£ÑdG ‘ õcGôŸG π°†aCG π«f ±ó¡H
RôHCG øY π°üØe ìöT ¤EG √ƒª°S ™ªà°SG Éªc
,»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ …OÉædG É¡≤≤M »àdG äGRÉ‚E’G
‘ …OÉædG IQGOEG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ≈∏Y ≈æKCGh
. á«dÉà≤dG ¿ƒæØdG á°VÉjôH AÉ≤JQÓd ¬«ÑY’ ºYO
Öàµe ôjóe »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S ´ÉªàL’G ö†M
.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S

Üô©dGh äGQÉeE’G º∏M ≥«≤ëJ ≈∏Y kÉeƒj 20
ïjôªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdÉH
:ΩGh-»ÑXƒHCG

RôHCG ≥«≤– øY äGQÉeE’G π°üØJ §≤a Éeƒj 20
™e ∂dPh , 2021 ΩÉY ‘ Üô©∏dh É¡d »ª∏Y RÉ‚EG
ïjôŸG Öcƒc ∫ƒM √QGóe ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh
493^5 áaÉ°ùe É©WÉb πÑ≤ŸG ôjGÈa øe ™°SÉàdG ‘
.Îeƒ∏«c ¿ƒ«∏e
»JGQÉeE’G πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh ™ªLCG ⁄É©dG ÖbÎjh
äGQÉeE’G ¬dÓN øe ≥≤– …òdGh ,ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG
Ú°ùªÿ äóàeG á∏MQ ¬H êƒàJ É«îjQÉJ GRÉ‚EG
äGRÉ‚E’Gh ÚµªàdGh AÉæÑdGh ¢ù«°SCÉàdG øe Ék eÉY
.1971 ΩÉY OÉ–’G ¿ÓYEG òæe áªcGÎŸG
QÉÑ°ùe CGóÑj ,AÉ°†ØdG ‘ áMÓŸG á∏Môe AÉ¡àfG ™eh
ºgCG øe »gh ïjôŸG QGóe ¤EG ∫ƒNódG á∏Môe πeC’G
ôªMC’G ÖcƒµdG ±É°ûµà°S’ á«JGQÉeE’G áª¡ŸG πMGôe
πeC’G QÉÑ°ùe ∫ÉNOEG ≈∏Y áª¡ŸG ≥jôa õcÒ°S å«M
πLCG øeh ,øeBG πµ°ûH ïjôŸG ∫ƒM •É≤àdG QGóe ‘
á«ªc ∞°üf ¥ôM ºà«°S ìÉéæH áª¡ŸG √òg ΩÉ“EG
¤EG ¬FÉ£HE’ QÉÑ°ùŸG äÉfGõN ‘ IOƒLƒŸG OƒbƒdG
.•É≤àd’G QGóe ‘ ¬dÉNOEÉH íª°ùj …òdG ó◊G
äÉcôfi ΩGóîà°SÉH OƒbƒdG ¥ôM á«∏ªY ôªà°ùJh
π«∏≤àd á≤«bO 30 IóŸ /‘ ÉàdO/ »°ùµ©dG ™aódG
18,000 ¤EG áYÉ°S/ºc 121,000 øe QÉÑ°ùŸG áYöS
” ó≤a ,á≤«bO á«∏ªY É¡fƒµd kGô¶fh ,áYÉ°S/ºc
¬∏«¨°ûJ ºàj å«ëH á∏MôŸG √ò¡d QÉÑ°ùŸG º«ª°üJ
.π≤à°ùeπµ°ûH
™«ªL QÉÑàNGh ¢üëa IOÉYEG á∏MôŸG √òg ó¡°ûJh
πÑb QÉÑ°ùŸG Ïe ≈∏Y IOƒLƒŸG á«YôØdG Iõ¡LC’G
á∏Môe ‘ ” Éªc á«ª∏©dG á∏MôŸG ¤EG ∫É≤àf’G
∫ƒNódG äÉ«∏ªY ∫ÉªàcG OôéÃh ,IôµÑŸG äÉ«∏ª©dG
™e QÉÑ°ùª∏d ∫É°üJG ∫hCG ¿ƒµ«°S ,ïjôŸG QGóe ¤EG
.É«fÉÑ°SEG ‘ ä’É°üJ’G áµÑ°T ÈY á«°VQC’G á£ëŸG
á∏Môe ïjôŸG QGóe ¤EG ∫ƒNódG á∏Môe Ö≤©Jh
Ö°SÉæe »ª∏Y QGóe ¤EG •É≤àd’G QGóe øe ∫É≤àf’G
,É¡d §£îŸG á«ª∏©dG ¬eÉ¡e AGOCG øe øµªàj ≈àM
Ióe π°üJh πµ°ûdG …hÉ°†«H »ª∏©dG QGóŸG ¿ƒµjh
,áYÉ°S 40 ¤EG ¬«a ÖcƒµdG ∫ƒM IóMGƒdG IQhódG
1000 ´ÉØJQG ≈∏Y "πeC’G QÉÑ°ùe" ¿ƒµ«°S ¬«ah
49,380 ó©H ≈∏Yh ïjôŸG í£°S ¥ƒa Îeƒ∏«c
.¬æe Îeƒ∏«c
¤hC’G IQƒ°üdG •É≤àdÉH ,πeC’G QÉÑ°ùe Ωƒ≤«°Sh
QGóe ‘ √OƒLh ∫ÓN ,á«ª∏©dG ¬Jõ¡LCG ÈY ïjôª∏d
.•É≤àd’G

IQGOE’G ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH Qƒ°üæe

QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G RÉ¡L á«é«JGôà°SG åjóëJ ´hô°ûe á°ûbÉæe

IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe
ájƒÄŸG iôcòdG ∫ƒ∏ëH É«ŸÉY ádhódG IOÉjQ
.äGQÉeE’G ádhO ¢ù«°SCÉàd
Úµ“ ¤EG áKóëŸG á«é«JGÎ°S’G ±ó¡Jh
ÚeCÉJh Iõ«ªàe èFÉàf ¤EG π°UƒàdG øe RÉ¡÷G
≈∏Y äGQÉeE’G ádhód áeGóà°ùe ájOÉ°üàbG ìÉHQCG
ÒjÉ©ŸG π°†aCG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ ,ó«©ÑdG ióŸG
¤EG Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G íª£J Éªc ,á«ŸÉ©dG
∫OÉ©j ÉÃ RÉ¡÷G ‘ QÉªãà°S’G ºéM õjõ©J
ájQÉªãà°SG á£N ∫ÓN øe ∂dPh ,äGôe ™HQCG
™e ≈°TÉªàJ ájƒb áfRGƒeh óFGƒ©dG IOÉjR ≥≤–
.á«æWƒdG IóæLC’G
Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ôµ°T ´ÉªàL’G ΩÉàN ‘h
RÉ¡L IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH
RÉ¡é∏d ájò«ØæàdG IQGOE’Gh QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G
™jƒæJh õjõ©àd ádhòÑŸG ºgOƒ¡L ≈∏Y
á∏jƒW äGóFÉY ¿Éª°Vh »JGQÉeE’G OÉ°üàb’G
πNGO ájOÉ–’G áeƒµ◊G äGQÉªãà°S’ πLC’G
≥«≤– RÉ¡é∏d √ƒª°S É«æªàe ,É¡LQÉNh ádhódG
áeƒµ◊G äÉaó¡à°ùe ≥ah äÉMÉéædG øe ójõe
´ÉªàL’G ö†M .äGQÉeE’G ádhód ájOÉ–’G
¿hDƒ°T ôjRh …hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi ‹É©e
,IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf AGQRƒdG ¢ù∏›
¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e øe πc ¢ù∏éŸG AÉ°†YCGh
É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH
ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©eh áeó≤àŸG
»µeQódG Oƒ©°ùe ÜQÉM ‹É©eh OÉ°üàb’G
.…õcôŸG ±öüŸG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf
…QhódG ´ÉªàL’G ,øWƒdG öü≤H ,á°SÉFôdG
.QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G RÉ¡L IQGOEG ¢ù∏éŸ
QhO á«ªgCG ´ÉªàL’G ∫ÓN √ƒª°S ócCGh
QÉªãà°SG á°SÉ«°S ≥«°ùæJh ójó– ‘ RÉ¡÷G
≥«≤– øª°†j ÉÃ ájOÉ–’G áeƒµ◊G ∫GƒeCG
‘ áªgÉ°ùª∏d ájõ› ájQÉªãà°SG óFGƒY
á«fGõ«e ºYód áeRÓdG á«dÉŸG äGOGôjE’G ÒaƒJ
™jƒæJ ∫ÓN øe ∂dPh ájOÉ–’G áeƒµ◊G
á«é«JGÎ°SG ¬àæª°†J ÉŸ Gò«ØæJ ,πNódG QOÉ°üe
±ó¡J ™jQÉ°ûeh èeGôH øe ájOÉ–’G áeƒµ◊G
≈∏Y ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IÒ°ùe õjõ©J ¤EG
.ádhódG iƒà°ùe
≈∏Y áLQóŸG ™«°VGƒŸG ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SGh
ájGóÑdG ‘ ¢ù∏éŸG ¥OÉ°U PEG ,∫ÉªYC’G ∫hóL
áæé∏d á≤HÉ°ùdG äÉYÉªàL’G öVÉfi ≈∏Y
IQGOEGh ≥«bóàdG áæ÷h ,RÉ¡é∏d ájò«ØæàdG
≈∏Y ≥aGh Éªc ,á«é«JGÎ°S’G áæ÷h ,ôWÉîŸG
áfRGƒe ¢Uƒ°üîH ájò«ØæàdG áæé∏dG äÉ«°UƒJ
.2021 áæ°ùd á«dÉŸG áæ°ùdG
åjó– ´höûe IQGOE’G ¢ù∏› ¢ûbÉfh
…òdGh QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G RÉ¡L á«é«JGÎ°SG
Ú°ùªî∏d OGó©à°S’G á£N QÉWEG øª°V ≥∏£æj
ï«°SôJ ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG iDhQ áp ªLôJh

¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«¡d á©HÉàdG »LQÉîdG »fƒjõØ∏àdG π≤ædG áHôY ø«°TóJ

ÊƒjõØ∏àdG π≤ædG ∫É› ‘ ÜhDhódG
¬«dEG â∏°Uh Ée çóMCG áÑcGƒe ≈∏Y
.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y áãjó◊G á«æ≤àdG
óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG Ωóbh
ábQÉ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG
ï«°ûdG ƒª°ùd πjõ÷G ôµ°ûdG ΩÓYEÓd
»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S
≈∏Y ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ó¡©dG ‹h
áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«¡d ÒÑµdG ¬ªYO
π«Ñ°S ‘ É¡à£°ûfCG áaÉµdh ¿ƒjõØ∏àdGh
Ëó≤J ‘ IƒLôŸG É¡aGógCG ≥«≤–
.Iõ«ªàeh áaOÉg á«eÓYEG ádÉ°SQ
πc Éªgƒª°S ÖfÉL ¤EG Ú°TóàdG ö†M
»ª°SÉ≤dG ˆGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG øe
ÅfGƒª∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¢ù«FQ
ï«°ûdGh ,Iô◊G ≥WÉæŸGh ∑QÉª÷Gh
»ª°SÉ≤dG øªMôdGóÑY øH ⁄É°S
ï«°ûdGh ,ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ
¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ºgÉa
óªfih ,á«eƒµ◊G äÉbÓ©dG IôFGO
ábQÉ°ûdG áÄ«g ΩÉY ôjóe ∞∏N ø°ùM
äGƒæ≤dG AGQóeh ,¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd
øe OóYh á«YGPE’Gh á«fƒjõØ∏àdG
π≤ædG º°ùb ‘ Ú«æØdGh Ú°Sóæ¡ŸG
.áÄ«¡dÉH »LQÉÿG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh
áÄ«g ¢UôëH »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH
≈∏Y ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG
áaOÉ¡dG á«eÓYE’G ádÉ°SôdG Ëó≤J
,áãjó◊G äÉ«æ≤àdGh πFÉ°SƒdG çóMCÉH
≈∏Y áÄ«¡dG ‘ Ú∏eÉ©dG Oƒ¡L Ék æªãe
»©°ùdG ‘ IQó≤e Oƒ¡L øe ¬fƒdòÑj

É¡°VôY π°ü«d ÚÑfÉ÷G øe á©°SƒàdG
ÚàaôZ áHô©dG º°†Jh ,QÉàeCG 4 ¤EG
,êÉàfƒe IóMhh ,»Jƒ°üdG ≥«∏©à∏d
IQƒ£àe áª¶fCG ΩGóîà°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥ah ∞««µàdG ‘
πeGƒ©dG ™e ≥aGƒàJ »àdG äÉØ°UGƒŸGh
.è«∏ÿG á≤£æe ‘ ájƒ÷G

óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ø°TO
ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH
ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,ábQÉ°ûdG ºcÉM
»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH ˆGóÑY
¢ùeG ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf
áHôY ,ºcÉ◊G ƒª°S ÖàµÃ ,AÉKÓãdG
á©HÉàdG »LQÉÿG ÊƒjõØ∏àdG π≤ædG
¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG áÄ«¡d
ádhódG ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©J »àdG
.è«∏ÿG á≤£æeh
øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ™ªà°SGh
¤EG »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi
π≤ædG áHôY äÉØ°UGƒe øY ±Gh ìöT
,ábódG á«dÉY »LQÉÿG ÊƒjõØ∏àdG
äÉ«æ≤àdG çóMCÉH ÉgójhõJ ” å«M
RGôW ≈∏Y π«¨°ûàdG áª¶fCGh áãjó◊G
äƒ°üdG êõe áª¶fCGh /4K IP/
π≤ædG ‘ áeóîà°ùŸG IQƒ°üdGh
äGÒeÉc 8 ≈∏Y …ƒ–h ,ÊƒjõØ∏àdG
4 áaÉ°VEG á«fÉµeEG ™e ,á«æ≤àdG çóMCÉH
.iôNCG äGÒeÉc
GÎe 12 π≤ædG áHôY ∫ƒW ≠∏Ñjh
á«fÉµeEG ™e ,Îe 2^5 É¡°VôYh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
14648 Oó`©dG-2021 ôjÉæj 20 AÉ©HQC’G

øe áYôL ¿ƒ«∏e 2 õLÉM ≈£îàJ äGQÉeE’G
z19 - ó«aƒc{ ìÉ≤d

øWƒdGQÉÑNCG

3

.. ójGR øH óªëe äÉ¡«LƒàH

∫hC’G ´ÉaódG §N »a ø«∏eÉ©dG OhóëªdG πNódG ÜÉë°UC’ kGRõ©e kÉ«ë°U kÉæ«eCÉJ Ωó≤j zøWƒdG ôîa{ Öàµe
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™ªàéŸG ájÉbh h áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“
¿Éµ°S ™«ªL ¤EG ìÉ≤∏dG Ëó≤J ±ó¡à°ùJ »àdGh
áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¤EG É«©°Sh ádhódG
π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG
19"-ó«aƒc" ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG
ádhO »£îJ øY AÉKÓãdG ¢ùeG IQGRƒdG âæ∏YCG ..
É¡Áó≤J ” ìÉ≤d áYôL ¿ƒ«∏e 2 õLÉM äGQÉeE’G
áYôL 2^065^367 ´ƒªéŸG ≠∏Ñ«d ¢ùeG ≈àM
.¢üî°T 100 πµd 20^88 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh
∫ó©ŸG ∂dP ≥«≤– ‘ ìÉéædGh RÉ‚E’G Gòg »JCÉj
¢üî°T 100 πµd ìÉ≤∏dG ™jRƒàd »°SÉ«≤dG »ŸÉ©dG
á«æWƒdG á∏ª◊G ìÉ‚ ≈∏Y Gó«cCÉJ ¿Éµ°ùdG øe
»àdG IÒÑµdG áHÉéà°S’Gh "19-ó«aƒc" ìÉ≤d »≤∏àd
.™ªàéŸG OGôaCG áaÉc øe á∏ª◊G Égó¡°ûJ
ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY ‹É©e ócCGh
Oó©dG Gòg ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿CG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG
∫ÓN "19-ó«aƒc" ìÉ≤d äÉYôL øe »°SÉ«≤dG
ÉæJOÉ«≤d á«FÉæãà°S’G Oƒ¡÷G ¢ùµ©j á£«°ùH IÎa
¢ShÒa áëFÉL áeRCG ™e πeÉ©àdG ‘ Ió«°TôdG
áeƒµ◊G Oƒ¡L ôaÉ°†J ∂dòch óéà°ùŸG ÉfhQƒc
πLCG øe ∫hC’G ÉfÉ©aO §Nh ádhódG äÉ°ù°SDƒe áaÉch
∞∏àfl ‘ ¿Éµ°ùdG ™«ª÷ 19-ó«aƒc ìÉ≤d ÒaƒJ
.ádhódG ≥WÉæe
∫ƒ°üë∏d Ú∏gDƒŸG ™ªàéŸG OGôaCG áaÉc ¬«dÉ©e ÉYOh
≈∏Y ∫ÉÑb’G á∏°UGƒe ¤EG "19-ó«aƒc" ìÉ≤d ≈∏Y
äGQÉeEG ∞∏àfl ‘ IöûàæŸG ìÉ≤∏dG »≤∏J õcGôe
øe ÌcCG º«©£àd á∏ª◊G ±GógCG ≥«≤– ºYód ádhódG
ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN ádhódG ¿Éµ°S øe % 50
.…QÉ÷G

ÉfhQƒc øe 3311 »aÉ©J :záë°üdG{
äÉ«ah 5h áHÉ°UEG 3,491 π«é°ùJh

:ΩGh-»ÑXƒHCG
™ªàéŸG ájÉbh h áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“
±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd
¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G
º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc
É°üëa 163,049 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh
äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL
çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl
.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J
™«°SƒJh ¢üëØdGh »°ü≤àdG äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh
∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f
ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG ádÉM 3,491 øY
ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG
∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe
.ádÉM 260,223 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj
∂dPh áHÉ°üe ä’ÉM 5 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc
,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe
.ádÉM 756 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

Ók «d ÖWQh ƒë°U Ωƒ«dG ¢ù≤£dG
:ΩGh-»ÑXƒHCG

¢ù≤£dG ¿ƒµj ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒàj
Ék «FõL ºFÉZh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U AÉ©HQ’G Ωƒ«dG
á°Uôa ™e ¢ù«ªÿG óZ ìÉÑ°Uh Ók «d ÖWQh ,Ék fÉ«MCG
¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dGh ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ
¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG
- 15/ á«HôZ á«dÉª°T É¡àcôMh , áYöùdG ádóà©e
.¢S/ºc 35 π°üJ ,¢S/ºc 25
‘ êƒŸG ¿G - »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ - õcôŸG í°VhCGh
óŸG çóë«°Sh É£°Sƒàe ¿ƒµ«°S »Hô©dG è«∏ÿG
áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 16:33 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G
Qõ÷Gh 11:26 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷G h 07:08
.23:39 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

ÒaƒJ ¤EG ¬dÓN øe ≈©°ùf …òdGh ,èeÉfÈdG
º¡JÓFÉYh º¡°ùØfCG ¿ƒ°Vô©j øjò∏d ájÉª◊G
ÒaƒJ ∫ÓN øe ∂dPh ,øWƒdG áeóN ‘ ô£î∏d
Éæaöûjh .. á«ë°üdG ájÉYôdG äÉjƒà°ùe π°†aCG
Gƒ©°Vh øjòdG º¡JÓFÉYh ÉædÉ£HC’ ôjó≤àdG QÉ¡XEG
GhôNój ⁄h ,º¡JÉ«dhCG áeó≤e ‘ ™ªàéŸG ájÉªM
.º¡∏ª©d ¢UÓNE’G ‘ kGó¡L
É¡JGOGó©à°SG øª°V " ¿Éª°V " â°ü°üN óbh
¢UÉN AÓªY áeóN ≥jôa IQOÉÑŸG ‘ IöTÉÑª∏d
èeÉfôH ‘ π«é°ùà∏d Ú∏gDƒŸG ™e π°UGƒà«d
Ú∏eÉ©∏d Ék °†jCG øµÁh .. Rõ©ŸG »ë°üdG ÚeCÉàdG
IóYÉb ‘ Ú∏é°ùŸG øe ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘
Gƒeƒ≤j ¿CG øWƒdG ôîa Öàµe É¡°ù°SCG »àdG äÉfÉ«H
áaô©Ÿ É¡jód Ú∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™e π°UGƒàdÉH
èeGôH ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ú∏gDƒe GƒfÉc GPEG Ée
π°UGƒàdG ∫ÓÿG øe hCG ,Rõ©ŸG »ë°üdG ÚeCÉàdG
Frontline~ ÊhÎµd’G ójÈdG ÈY IöTÉÑe
. Heroes@damanhealth.ae

äÉ°ù°SDƒŸG äGQGOEG ™e IöTÉÑe "¿Éª°V" πª©à°Sh
∫hC’G ´ÉaódG §N ‘ Ú∏eÉ©dG π«é°ùàd á«Ñ£dG
ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah IQOÉÑŸG øe ´ÉØàfÓd Ú∏gDƒŸG øe
ÉgQhO øY Ók °†a ,øWƒdG ôîa Öàµe ÉgOóëj »àdG
äÉÑdÉ£ŸG OGó°Sh á≤Ñ°ùŸG äÉ≤aGƒŸG ≥«°ùæJ ‘
á«ë°üdG ≥aGôŸG ™e É¡H á≤∏©àŸG á«dÉŸG
.êÓ©dGh á«ë°üdG äÉeóÿG Ëó≤J øY ádhDƒ°ùŸG
Ωƒ°Sôd á«£¨J ,ójó÷G á«bÎdG èeÉfôH ôaƒjh
§£N OƒæH ≥ah ∑Î°ûŸG ÚeCÉàdGh º°üÿG
øjó«Øà°ùŸÉH á°UÉÿG á«dÉ◊G »ë°üdG ÚeCÉàdG
ÖfÉéH .. ájhOC’Gh IQÉ°ûà°S’G äÉeóN πãe
π°üJ á«aÉ°VEG á«£¨J ≈∏Y ÚcÎ°ûŸG ∫ƒ°üM
øª°V Qô≤ŸG ≈∏YC’G ó◊G GhRhÉŒ GPEG ºgQO 3000
.º¡H á°UÉÿG ájƒæ°ùdG á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG á£N
¿ÉÑ«°T øH ódÉN IOÉ©°S ∫Éb π°üàe ¥É«°S ‘h
á«æWƒdG ácöûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,…Ò¡ŸG
øe ÉfQÉ«àNÉH ôîØf :¿Éª°V – »ë°üdG ¿Éª°†∏d
ò«ØæJ ‘ º¡©e ¿hÉ©à∏d øWƒdG ôîa Öàµe πÑb

.á«ÑW ájÉYQ π°†aCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ájƒdhCG
ôîa Öàµe πÑb øe èeÉfÈdG ôjƒ£J »JCÉjh
´Ó£à°SG èFÉàæd IöTÉÑe áHÉéà°SG øWƒdG
øe ÌcC’ ÖàµŸG ¢ù«°SCÉJ óæY √DhGôLG ” …CGQ
øe á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©dG øe 8,000
iƒà°ùŸG ≈∏Y á°üNôŸG á«Ñ£dG äBÉ°ûæŸG ™«ªL
ádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G ¤EG áaÉ°VEG ,»∏ëŸGh …OÉ–’G
.ájÉª◊Gh º«≤©àdG äÉ«∏ªY øY
äÉYƒ°VƒŸG øe ÚæKG ´Ó£à°S’G èFÉàf äô¡XCGh
∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG ÉgOóM »àdG á«°SÉ°SC’G
‘ â∏ã“ »àdGh É¡fƒ¡LGƒj äÉjó– É¡fƒc
‘ º¡eÉ¡e º¡FGOCG AÉæKCG áeÉ©dG º¡àë°U ájÉªM
á«dÉªLE’G áØ∏µàdG ¤EG áaÉ°VEG áëFÉ÷G á¡LGƒe
IQOÉÑŸG IQGOEÉH "¿Éª°V" Ωƒ≤à°Sh .á°û«©ª∏d
èeÉfÈdGh "øWƒdG ôîa" ™e ¿hÉ©àdÉH Égò«ØæJh
™àªàJ å«M ,IÉ«◊G IOƒLh IOÉ©°ù∏d »æWƒdG
èeGôH IQGOEGh º«ª°üJ ‘ á©°SGh IÈîH ácöûdG
.áeƒµ◊G É¡dƒ“ á∏KÉ‡ á«æ«eCÉJ

øY AÉKÓãdG ¢ùeG "øWƒdG ôîa" Öàµe ø∏YCG
»ë°U ÚeCÉJ äÉeóN Ëó≤àd IQOÉÑe ¥ÓWEG
øe á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ∫É£HC’ á©°Sƒeh IójóL
ºgöSCGh äGQÉeE’G ádhO ‘ OhóëŸG πNódG …hP
ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ QÉWEG ‘ ∂dPh
ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi
√ƒª°S ΩÉªàgG h áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG
.á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ∫É£HCG ºYóH
ó©j …òdG ójó÷G èeÉfÈdG ôjƒ£J iôLh
É¡H ≈¶ëj »àdG ™aÉæª∏d á«aÉ°VEG á«bôJ áHÉãÃ
É¡H ÚcÎ°ûŸG ÚeCÉàdG èeGôH øª°V ¿hó«Øà°ùŸG
ácöûdGh øWƒdG ôîa Öàµe ÚH ácGöûH ,Ék «dÉM
πjƒªàHh "¿Éª°V" »ë°üdG ¿Éª°†∏d á«æWƒdG
."øWƒdG ôîa"
Ú∏eÉ©dG øe ±’BG 10 IOÉØà°SG IQOÉÑŸG øª°†àJh
IóYÉb ‘ Ú∏é°ùŸG øe ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘
πNódG …hP øe øWƒdG ôîa Öàµe äÉfÉ«H
ÉjGõe øe º¡JOÉØà°SG πª°ûJ ¿CG ≈∏Y ,OhóëŸG
‘ IôaƒàŸG ∂∏àd á∏KÉ‡ ™aÉæe ™°SƒŸG ÚeCÉàdG
áeƒµM »ØXƒŸ ¢ü°üîŸG "∂àë°U" èeÉfôH
.2021 ôjGÈa 1 øe AGóàHG ,Úª«≤ŸG øe »ÑXƒHCG
,¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh
ÖMÉ°U ¿EG :øWƒdG ôîa Öàµe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ
¢Uôëj ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG
´ÉaódG §N ‘ ÉædÉ£HCG ºYO á∏°UGƒe ≈∏Y Ék ehO
øª°V ™≤j ∂dP ¿CG kGócDƒe.. Ék «°ùØfh Ék «ë°U ∫hC’G
A’Dƒg √ÉŒG É¡JÉeGõàdGh ádhódG äÉ«dhDƒ°ùe
ÉæàjÉYôH GƒeÉb …òdG ¿É©é°ûdG AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG
√òg ∫GƒW ¬àeÓ°Sh äGQÉeE’G Ö©°T áë°U ájÉªMh
ôjó≤àdÉH ºgöSC’h º¡d ¿ƒæjóe øëfh ,áëFÉ÷G
º¡d á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘ ¿ƒ∏eÉ©dÉa ,ºYódGh

IAÉØµH Ióéà°ùªdGh áªFÉ≤dG äÉjóëàdG á¡LGƒªd á«bÉÑà°SG äGƒ£N PÉîJ’ ƒYój ójGR øH ´Gõg

19 ó«aƒc ó©H Ée á∏Môªd ΩGóà°ùªdG »aÉ©àdG ≥«≤ëJ πÑ°S ¢ûbÉæJ á«°VGôàa’G záeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG{ áªb

ÖMÉ°U ,áª≤dG ∫ÓN ÚKóëàŸG áªFÉb º°†Jh
ÖMÉ°Uh ;ƒcÉfƒe ÒeCG ÊÉãdG ÒÑdCG ÒeC’G ƒª°ùdG
∫ÓW øH ó«dƒdG øH ódÉN ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG
"ƒ«∏HO »H »c" IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Oƒ©°S ∫BG
,∑QÉÑŸG áØ«∏N ¿hó∏N ‹É©eh ;QÉªãà°SÓd
¢ù«FôdG ,ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ
‘ ÜóàæŸG ƒ°†©dGh ,áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG
ácQÉ°ûe ¤G áaÉ°V’ÉH QÉªãà°SÓd "ádOÉÑe"
‘ áÄ«ÑdGh áeGóà°S’G IôjRh ,ƒa ¢ùjôZ ‹É©e
¿É£∏°S âæH QhóH áî«°ûdGh ;IQƒaÉ¨æ°S áeƒµM
QÉªãà°SÓd ábQÉ°ûdG áÄ«g ¢ù«FQ ,»ª°SÉ≤dG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ¢ù°SDƒŸGh ,"¥höT" ôjƒ£àdGh
á°†jƒY ¢Sóæ¡ŸG ‹É©eh ;äÉª∏c áYƒªéŸ
;»ÑXƒHCG ‘ ábÉ£dG IôFGO ¢ù«FQ ,QôŸG ó°Tôe
á«dhódG ádÉcƒdG ΩÉY ôjóe ,GÒeÉc’ ƒµ°ù«°ùfGôah
óªfi áfƒª«eh ;"ÉæjôjBG" IOóéàŸG ábÉ£∏d
;IóëàŸG ·C’G πFƒŸ ájò«ØæàdG IôjóŸG ,∞jöT
¢ûJG" áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,øjƒc πjƒfh
¢ù«FQ ,∂æ«a ¢ùfQƒdh ;á°†HÉ≤dG "»°S »H ¢SG
∑ÓH" ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOG ¢ù∏›
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ÉHƒL ¢SÉcƒd .Oh ;"∑hQ
"âaƒ°ShôµjÉe" á°ù°SDƒe ‘ á«Ä«ÑdG äÉ°SQÉªª∏d
.øjRQÉÑdG ÚKóëàŸG øe ójó©dG ¤G áaÉ°V’ÉH
≥∏£fG …òdG áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG øª°†àjh
øe á∏°ù∏°S ,…QÉ÷G ôjÉæj 21 ‘ ºààîjh ¢ùeCG
»àdGh ,iƒà°ùŸG á©«aQ á«°VGÎa’G äÉ«dÉ©ØdG
,áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG áªb ÖfÉL ¤EG πª°ûJ
ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d áeÉ©dG á«©ª÷G
πjƒªà∏d »ÑXƒHCG ≈≤à∏eh ,"ÉæjôjBG" IOóéàŸG
¢ù∏éª∏d »ŸÉ©dG ábÉ£dG ióàæeh ,ΩGóà°ùŸG
ÜÉÑ°T" á°üæŸ »°VGÎa’G ióàæŸGh ,»°ù∏WC’G
á«ŸÉ©dG áª≤dG äÉjóàæeh ,"áeGóà°S’G πLCG øe
.πÑ≤à°ùŸGábÉ£d
¬JÉ«dÉ©ah ¬JGQOÉÑe ∫ÓN øe ´ƒÑ°SC’G ºgÉ°ùjh
≥«Ñ£Jh ,±QÉ©ŸG ∫OÉÑJ á«∏ªY ™aO ‘ áØ∏àîŸG
á¡LGƒŸ á«©bGh ∫ƒ∏M ôjƒ£Jh ,äÉ«é«JGÎ°S’G
√QÉÑàYÉHh .. »NÉæŸG Ò¨àdGh áeGóà°S’G äÉjó–
ΩÉ©dG 2021 ‘ ∫hC’G »°ù«FôdG »ŸÉ©dG çó◊G
≈∏Y Ék eÉY 50 QhôÃ äGQÉeE’G ¬«a πØà– …òdG
õjõ©J ‘ óFGQ QhóH ´ƒÑ°SC’G º¡°ùj ,É¡°ù«°SCÉJ
∫ÉªYC’G ´É£bh »eƒµ◊G ´É£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG
≥«≤– πLCG øe ™ªàéŸG ‘ á«æ©ŸG ±GôWC’Gh
.áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G ±GógCG
¥Ó£fG òæe áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG ó¡°Th
kGQƒ£J ,øeõdG øe ó≤Y øe ÌcCG πÑb ¬JÉ«dÉ©a
á«æ©ŸG äÉ©ªéàdG ÈcCG øe kGóMGh íÑ°ü«d kGÒÑc
äGô“DƒŸGh ºª≤dG ∫ÓN øe ⁄É©dG ‘ áeGóà°S’ÉH
á°üæe hó¨«d ,¬à∏¶e â– ΩÉ≤J »àdG äÉ«dÉ©ØdGh
IÒJh ™jöùàd Oƒ¡÷G õ«Ø– ‘ º¡°ùJ á«ŸÉY
2020 IQhO âÑ£≤à°SG óbh .. áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
45 ≈∏Y ójõj Ée áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG øe
äó¡°T Éªc ,ádhO 170 øe ÌcCG øe ∑QÉ°ûe ∞dCG
kGôjRh 160 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,∫hO AÉ°SDhQ 10 ácQÉ°ûe
.kGÒØ°Sh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

ójGR øH ´Gõg
øeCGh AGò¨dGh áë°üdG ÚH ≥«KƒdG §HGÎdG ióe
»àdG Oƒ¡÷G ¬«dÉ©e í°VhCGh.. ⁄É©dG ‘ OQGƒŸG
á«bÉÑà°S’G ájDhôdG ∫ÓN øe äGQÉeE’G ádhO É¡àdòH
õ«cÎdGh ,áëFÉ÷G á¡LGƒe ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d
ójQƒàdG π°SÓ°S ºYOh OQGƒŸG øeCG õjõ©J ≈∏Y
.ájƒ«◊G
Qƒ°ùL óeh ¿hÉ©àdG Ωƒ¡Øe ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th
`d ádhódG áaÉ°†à°SÉH Ék gƒæe π°UGƒàdGh QGƒ◊G
¤hC’G Iôª∏d ΩÉ©dG Gòg ôNGhCG ‘ "»HO ƒÑ°ùcEG"
õ«cÎdGh "áeGóà°S’G" ¿ƒµà°S å«M ,á≤£æŸG ‘
.çó◊G Gò¡d á°ù«FôdG QhÉëŸG øe πÑ≤à°ùŸG ≈∏Y
ÉgQhOh áeGóà°SÓd ójGR IõFÉL ¤EG ¬«dÉ©e ¥qô£Jh
â≤≤M å«M á«ŸÉ©dG áeGóà°S’G Oƒ¡L õjõ©J ‘
¢üî°T ¿ƒ«∏e 350 øe ÌcCG ≈∏Y Ék «HÉéjEG kGÒKCÉJ
≈¶– IõFÉ÷G ¿EG ∫Ébh ,⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘
ó°ùŒ É¡fC’ Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b iód á°UÉN áfÉµÃ
¢ù°SDƒŸG ódGƒdG É¡H øeBG »àdG ÇOÉÑŸGh º«≤dG
,¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG
ΩGóà°ùŸG Ωó≤àdG á«ªgCÉH ¬àYÉæbh ,√GôK ˆG Ö«W
É¡à¨«°üH Oƒ©à°S IõFÉ÷G ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCGh ..
≈∏Y õ«cÎdG ™e πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ‘ IOÉà©ŸG
.ó«aƒc ó©H Ée á∏MôŸ ‘É©àdGh QÉµàH’G ÖfGƒL
»àdG áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG áªb øª°†àJh
πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácöT É¡Ø«°†à°ùJ
≈∏Y õcôJh ,äÉ°ù∏L çÓK ,óMGh Ωƒ«d "Qó°üe"
,¿GQhó∏d IÉ«◊G á∏éY IOÉYEG »g QhÉfi áKÓK
∫ÉªYC’G á°SQÉ‡h ,πYÉØàdGh á«dhDƒ°ùŸG õjõ©Jh
Qƒfi πc ∫ÓN øe ¥ô£àdG ºà«°Sh .. QÉªãà°S’Gh
øe »àdG á«°ù«FôdG äÉYƒ°VƒŸGh ÉjÉ°†≤dG ¤EG
¢UôØdG øe ójó©dG ΩÉeCG ∫ÉéŸG ìÉ°ùaEG É¡fCÉ°T
≥«≤ëàd á«LƒdƒæµàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
."19-ó«aƒc" áëFÉL ó©H Ée ö†NC’G ‘É©àdG

,ƒcÉfƒe ÒeCG ,ÊÉãdG äÒÑdCG ÒeC’G ƒª°S ≈≤dCGh
≈∏Y »ÑXƒHCG É¡«a ôµ°T ,áª≤dG ∫ÓN á«°ù«FQ áª∏c
±hô¶dG √òg πX ‘ º¡ŸG çó◊G Gòg áaÉ°†à°SG
É¡H ô‰ »àdG áeRC’G ¿CG ó≤àYCG :∫Ébh.. á«FÉæãà°S’G
¥ôWh Éæ∏ªYh ÉæJÉ«M Ö«dÉ°SCG Ò«¨J ƒëf Éæ©aóJ
‘ ÒµØàdG IOÉYEG øY Ók °†a ,…QòL πµ°ûH Éæ∏≤æJ
.ÉæJÉjƒdhCG º««≤J IOÉYEGh á©«Ñ£dÉH ÉæàbÓY
≈∏Y πÑ≤e ⁄É©dG ¿CG ¤EG äÒÑdCG ÒeC’G ƒª°S QÉ°TCGh
IOÉØà°S’G ¬«∏Y Ú©àj »àdG ¢UôØdÉH πaÉM ΩÉY
çGóMC’Gh äGô“DƒŸG OÉ≤©fG ¿CG kGócDƒe ,É¡æe
IQhöV πµ°ûj á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN á«dhódG
Aƒ°†dG AÉ≤dE’ äÉ°üæe áHÉãÃ Èà©J É¡fC’ iƒ°üb
ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øeh ,áMÉàŸG ¢UôØdG √òg ≈∏Y
ΩGõàd’Gh QÉµaC’G ∫OÉÑJh ∑Î°ûŸG QGƒ◊G ∫ÓN øe
»àdG ±GógC’G ≥«≤–h äÉMƒª£dG õjõ©J ‘
.⁄É©dG É¡«dEG ™∏£àj
Oƒ¡L õ«Ø– á«ªgCG ≈∏Y ƒcÉfƒe ÒeCG Oó°Th
øe §≤a öüëæj ’ ∂dPh ,É¡«∏Y õ«cÎdGh QÉµàH’G
§£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdGh iÈµdG á«ŸÉ©dG ºª≤dG ∫ÓN
øª°†j Ék «YÉªL Ók ªY Ö∏£àj ¬fEG πH ,á«dhódG
™ªàéŸG ∂dP ‘ ÉÃ ±GôWC’G ∞∏àfl ¿hÉ©J
‘ Ék «°ù«FQ kGQhO Ö©∏j ¿CG ô¶àæŸG øe …òdG ÊóŸG
.Oƒ¡÷G √òg õjõ©J
ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ≈≤dCGh
çƒ©ÑŸG ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
¢ù«FQ ,»NÉæŸG Ò¨à∏d äGQÉeE’G ádhód ¢UÉÿG
É¡«a ÖMQ
q áª∏c ,"Qó°üe" ácöT IQGOEG ¢ù∏›
ºYO Ék «dÉY øªKh ,É¡«a ÚcQÉ°ûŸGh áª≤dG ±ƒ«°†H
.áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
âfÉc "ó«aƒc" áëFÉL ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh
â°Sôc É¡fCGh ,πµc á«fÉ°ùfEÓd QGòfEG ¢SôL áHÉãÃ
äô¡XCGh ,™°ShC’G É¡eƒ¡ØÃ áeGóà°S’G á«ªgCG

¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH
,»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf
»ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG áªb äÉ°ù∏L AÉKÓãdG ¢ùeG â≤∏£fG
äÉ«dÉ©a øª°V ΩÉ≤J »àdG á«°VGÎa’G áeGóà°SÓd
,áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG øe 2021 IQhO
á«ªæàdG IÒJh ™jöùàH á«æ©ŸG á«ŸÉ©dG á°üæŸG
»°VGÎaG πµ°ûH ΩÉ©dG Gòg ΩÉ≤J »àdGh ,áeGóà°ùŸG
ÖÑ°ùH »FôŸG ∫É°üJ’G äGƒæbh äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH
áëFÉL QÉ°ûàfG ôKEG ⁄É©dG É¡H ôÁ »àdG ´É°VhC’G
."19-ó«aƒc"
IOÉ≤dÉH ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S ÖMQh
q
äÉ°ù∏L ‘ ÚcQÉ°ûŸG AGÈÿGh ÚdhDƒ°ùŸGh
äÉjó–h ÉjÉ°†b åëÑd á«°VGÎa’G áª≤dG √òg
∞«ãµJh QGƒ◊G ¥ÉaBG ™«°SƒJ πÑ°Sh áeGóà°S’G
‘ ºgÉ°ùJ ∫ƒ∏M ¤EG π°Uƒà∏d Oƒ¡÷G ôaÉ°†Jh
‘É©àdGh IOƒ°ûæŸG ájOÉ°üàb’G á°†¡ædG ≥«≤–
AÉæHh á«ŸÉ©dG áëFÉ÷G äÉ©ÑJ RhÉéàd ΩGóà°ùŸG
.™«ªé∏d áeGóà°SG ÌcCG πÑ≤à°ùe
É¡«YÉ°ùe π°UGƒJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S ócCGh
ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áª«µ◊G IOÉ«≤dG πX ‘ áã«ã◊G
ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG
ÖMÉ°U øe áHhDhO á©HÉàÃh "ˆG ¬¶ØM"
ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG
,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG
Ék ë°Vƒe ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õ«Ø– πLCG øe
Gòg Ö°ùàµj áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG ¿CG √ƒª°S
QGƒë∏d á«ŸÉY á°üæe ¬fƒc á°UÉN á«ªgCG ΩÉ©dG
á«∏Ñ≤à°ùŸG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG IóæLCG áZÉ«°Uh
¤EG ±ó¡J ¢ù°SCGh ÒjÉ©e ≥ahh IójóL ájDhôH
‘É©àdG ≥«≤–h 19-ó«aƒc áëFÉL QÉKBG RhÉŒ
.Ió©°UC’G ∞∏àfl ≈∏Y
‘ : ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh
,⁄É©dG É¡°û«©j »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX
äGQOÉÑeh äGƒ£N PÉîJ’ áë∏e
q áLÉM ∑Éæg
á«ªæàdG ÇOÉÑe ≥«Ñ£J ™jöùJ ‘ º¡°ùJ á«∏ªY
äGƒ£N PÉîJG IQhöV ™e ,É¡°ù°SCGh áeGóà°ùŸG
õjõ©Jh áfhôe ÌcCG πÑ≤à°ùŸ §«£îàdGh á«bÉÑà°SG
áªFÉ≤dG äÉjóëàdG á¡LGƒe πLCG øe äGQó≤dG
.IAÉØµH Ióéà°ùŸGh
Ωó≤J »àdG á«JGQÉeE’G äGQOÉÑŸÉH √ƒª°S √ƒfh
ájOÉ°üàb’G ihó÷G ∫ƒM Ék «∏ªY Ék LPƒ‰ ⁄É©∏d
á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S kGOó°ûe ,IOóéàŸG ábÉ£∏d
¢Sƒª∏e Ωó≤J ≥«≤ëàd ∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdG
.ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe ó◊G ∫É› ‘
ôNBG ó©H Ék eÉY π°UGƒJ »ÑXƒHCG ¿CG √ƒª°S ócCGh
™ªŒ á°üæªc …QƒëŸG ÉgQhOh É¡àfÉµe õjõ©J
ÌcC’G ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæŸ ‹hódG ™ªàéŸG ÜÉ£bCG
øY √ƒª°S Ék Hô©e ,áeGóà°S’G ∫É› ‘ kGÒKCÉJ
‘ áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG ¿ƒµj ¿CG ¤EG ¬©∏£J
OÉL »ŸÉY QGƒ◊ ¥Ó£fG á£≤f á«dÉ◊G ¬JQhO
kGQGô≤à°SGh Ék æeCG ÌcCG πÑ≤à°ùe íeÓe º°Sôj AÉqæHh
.á∏Ñ≤ŸG ∫É«LC’Gh ‹É◊G π«é∏d

.. á«eÓYE’G áWÉME’G ∫ÓN

.»æWƒdG iƒà°ùŸG
á«HÎdG IQGRh øe Ék °UôM :…Qƒ°üæŸG ∫Ébh
¿hÉ©àdÉHh Oƒ¡÷G ∂∏J ºYO ≈∏Y º«∏©àdGh
øcÉeCG ójó– ” ,á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e
áÑ∏£dGh IQGRƒdÉH Ú∏eÉ©∏d ìÉ≤∏dG òNC’
á«ªgC’ º¡ØJ ∑Éægh ,•höûdG Úaƒà°ùŸG
áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ QÉ«ÿG Gòg
øe ÚÑJ ,‘É©àdGh áeÉ©dGh á«°üî°ûdG
.âa’ ∫ÉÑbEG øe õcGôŸG √òg ¬Jó¡°T Ée ∫ÓN
¿Gó«ŸG ‘ Ú∏eÉ©dG …Qƒ°üæŸG ÉYOh
äÉMÉ≤∏dG òNCG ‘ áYQÉ°ùŸG ¤EG …ƒHÎdG
ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ÉgôaƒJ »àdG
º¡FÉæHCG ájÉªMh áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG πLCG øe
™jöùàdGh ,áeÉY áØ°üH ™ªàéŸGh ºgöSCGh
.ˆG ¿PEÉH ‘É©àdG á∏Môe ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘
,…ôgÉ¶dG ∞«°S QƒàcódG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡∏d »ª°SôdG çóëàŸG
ádhO âàÑKCG : ,çQGƒµdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG
¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y IQó≤dG ∂∏“ É¡fCG äGQÉeE’G
áëFÉ÷G ™e πeÉ©àdG ‘ ∫hódG πFGhCG øe
á«ŸÉ©dG áeRC’G äÉ©Ñàd á«dÉãŸG É¡JQGOEÉH
ÉæJOÉ«b øe ±GöTEÉH ä’ÉéŸG ≈à°T ‘h
øe â∏©L á«Yƒf IÒJƒHh Ió«°TôdG
Ék ≤ahh º¡∏eh óFGQ êPƒ‰ »JGQÉeE’G êPƒªædG
.¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ á«ŸÉ©dG äGöTDƒª∏d
√òg ‘ øeB’G ¿GRƒàdG á«ªgCG …ôgÉ¶dG ócCGh
±ó¡H á£°ûfC’G ìÉààaG IOÉYEG ‘ á∏MôŸG
kGOó°ûe ,√QÉ°ûàfG ΩóYh ¢ShÒØdG AGƒàMG
á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ó««≤àdG á«ªgCG ≈∏Y
.ájRGÎM’Gh

ÉfhQƒc ìÉ≤∏d á«eƒ«dG äÉYôédG ™jRƒJ »a kÉ«ªdÉY ≈dhC’G äGQÉeE’G
:ΩGh-»ÑXƒHCG

ø«é¡dG º∏©àdG »a á«HôàdG IQGRh øe á©jô°S áHÉéà°SG
áÑdÉWh ÖdÉW ¿ƒ«∏e 1.2 ƒëæd
AÉ«dhCG º¡àeó≤e ‘h ,™ªàéŸG íFGöT
º¡JÉ¶MÓeh º¡FGQBG AÉ°ü≤à°SG ÈY QƒeC’G
»àdG äGQGô≤dG π°†aCG ™°Vh ‘ º¡°ùj Ée ƒgh
.»°SQóŸG ™ªàéŸG áë∏°üe ‘ Ö°üJ
∫hódG øª°V øe äGQÉeE’G ¿CG ¤EG ô¶ædG âØdh
¢Vôe ó°V º«©£àdG ‘ Ék «ŸÉY ≈∏YC’G
Oƒ¡÷G √òg ¿CG ¤EG Ék gƒæe ,"19-ó«aƒc"
≈∏Y ‘É©àdG ƒëf áª¡e Iƒ£N Iõ«ªŸG

,áÑ∏£dG ôKCÉJ hCG ´É£≤fG ¿hO ,áÑdÉWh ÖdÉW
áeƒ¶æe ¢ù«°SCÉàd IÒÑc Oƒ¡L êÉàf Gògh
.áãjóMh á∏YÉah IôKDƒe »cP º∏©J
ºàj »àdG äGQGô≤dG ¿CÉH …Qƒ°üæŸG OÉaCGh
äGAÉ°üMEGh äÉfÉ«H ≈∏Y AÉæH ¿ƒµJ ÉgPÉîJG
≥«°ùæàdÉHh ºFGO πµ°ûH É¡ãjó– ºàj
äGP äGOÉ«≤dGh äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdGh
∑GöTEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ádhódG ‘ ¢UÉ°üàN’G

äÉYôL ôaƒJ »a k É«ªdÉY á°ùeÉîdG áÑJôªdG »a äGQÉeE’G
19 - ó«aƒc ìÉ≤d
,ó©H øY º¡à°SGQO áÑ∏£dG πªµà°ù«d IÎØdG
»ª«∏©àdG QÉ«ÿG Gòg ¿CG øe ócCÉàdG ó©H
»ë°üdG ™bGƒdG ™e ∞«µàjh IóFÉØdG ≥≤ëj
áeÉ©dG áeÓ°ùdG äÉLQO ≈∏YCG ¿Éª°†d
áfhôe Éæjódh ,á«°ùjQóàdG QOGƒµdGh ÉæàÑ∏£d
‘ á©jöùdG áHÉéà°S’G ≈∏Y IQó≤eh á«dÉY
º∏©àdGh »©bGƒdG º∏©àdG ÚH ¢ù∏°ùdG ∫É≤àf’G
¿ƒ«∏e 1^2 ƒëæd Úé¡dG º∏©àdG hCG ó©H øY

¿hO á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG øª°V á«°ùjQóàdG
ÉæàdhO OGOõJ âbƒdG Qhôe ™eh ,äÉbƒ©e
á«ª«∏©J á«æH ôaƒJ ∫ÓN øe ÉMÉ‚h GOôØJ
ICÉ«¡e ájQÉ¡e á«ª«∏©J QOGƒch á«dÉY á«cP
∞∏àîÃ »ª«∏©àdG ™bGƒdG ™e πeÉ©à∏d
áÑ∏Wh ,Ióéà°ùŸG ±hô¶∏d É©ÑJh ¬J’ÉM
Éª¡ØJh kGÒÑc Ék fhÉ©J Ghô¡XCG QƒeCG AÉ«dhCGh
√òg ójó“ ” ¬fCG í°VhCGh .øgGôdG ™bGƒ∏d

á«eÓYE’G áWÉME’G äGQÉeE’G áeƒµM äó≤Y
á«ë°üdG äGóéà°ùŸÉH á°UÉÿG ájQhódG
-ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa ¿CÉ°ûH
¿CG É¡dÓN âë°VhCG ,AÉKÓãdG ¢ùeG ,"19
‘ É«ŸÉY ¤hC’G áÑJôŸG â∏àMG äGQÉeE’G
ΩÉjCG á©Ñ°ùdG ∫ÓN á«eƒ«dG äÉYô÷G ™jRƒJ
100 πµd áYôL 1^16 ∫ó©Ã á«°VÉŸG
áÑJôŸG ‘ äGQÉeE’G äAÉL Éªc ,¢üî°T
ôaƒJ ‘ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á°ùeÉÿG
.19-ó«aƒc" ìÉ≤d äÉYôL
á°SGQódG IÎa ójó“ ” ¬fCG ¤EG äQÉ°TCGh
QÉ«ÿG Gòg ¿CG øe ócCÉàdG Ö≤Y ó©Ho øY
™bGƒdG ™e ∞«µàjh IóFÉØdG ≥≤ëj »ª«∏©àdG
áeÓ°ùdG äÉLQO ≈∏YCG ¿Éª°†d »ë°üdG
ák gƒæe ,á«°ùjQóàdG QOGƒµdGh áÑ∏£∏d áeÉ©dG
áfhôe É¡jód º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¿CG ¤EG
á©jöùdG áHÉéà°S’G ≈∏Y IQó≤eh á«dÉY
»©bGƒdG º∏©àdG ÚH ¢ù∏°ùdG ∫É≤àf’G ‘
ƒëæd Úé¡dG º∏©àdG hCG ó©H øY º∏©àdGh
.áÑdÉWh ÖdÉW ¿ƒ«∏e 1^2
´Gõg QÉ°ûà°ùŸG í°VhCG ,áWÉME’G ∫ÓNh
á«HÎdG IQGRh º°SÉH çóëàŸG ,…Qƒ°üæŸG
¥Ó£fG òæe ,äCÉJQG IQGRƒdG ¿CG ,º«∏©àdGh
øY º∏©àdG OÉªàYG ,ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG
äGóéà°ùª∏d áHÉéà°SG ∂dPh ÚYƒÑ°SC’ ó©H
ÉÃ …ƒHôJ QGôb …CG ‘ åjÎdGh á«ë°üdG
.áÑ∏£dG áë∏°üe ‘ Ö°üj
QOGƒµdGh ÉæHÓW ∑QÉ°ûj : …Qƒ°üæŸG ∫Ébh
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�أخبارالوطن

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
الأربعاء  20يناير  2021ــ العـدد 14648

«ال�شارقة للوثائق» تعتمد خطتها
اال�ستراتيجية الخم�سية
ال�شارقة ـ وام:

بلدية دبا الح�صن  ..جهود كبيرة لتقديم �أف�ضل
الخدمات في 2020
ال�شارقة ـ وام:
ق���ال �سعادة طالب عب���داهلل اليحيائي
مدي���ر بلدية مدين���ة دب���ا احل�صن �إن
البلدي���ة بكافة �أق�سامه���ا عززت خالل
العام املا�ض���ي  2020جهودها للعمل
على تق���دمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني
واملقيم�ي�ن يف املدين���ة و�إ�سعاده���م
والت�أكد م���ن التزام كاف���ة امل�ؤ�س�سات
واملح�ل�ات واملراك���ز والأ�س���واق
بالتعليمات والقوانني املنظمة للعمل
كل يف جماله.
و�أك���د �أن املدينة بف�ضل ه���ذه اجلهود
غدت مق�صداً للمواطنني واملقيمني من
�شت���ى �أنحاء الإم���ارة للعي�ش وال�سكن
فيها نظ���راً مل���ا توفره م���ن مقومات
العي�ش الكرمي لكاف���ة �سكانها يف ظل
الأمن وال�س�ل�ام واالزدهار الذي ت�شهده
املدينة حت���ت راية قيادتن���ا الر�شيدة
ور�ؤاها احلكيمة.
ج���اء ذلك مبنا�سبة �إ�صدار بلدية مدينة
دب���ا احل�ص���ن �أم�س تقريره���ا ال�سنوي
لعام  2020والذي ت�ضمن �أبرز �إجنازات
البلدية وكاف���ة الفعاليات والن�شاطات
والإجن���ازات الت���ي حققته���ا خمتلف
�أق�سام البلدية يف خدمة �سكان املدينة
الفا�ضلة خالل العام املا�ضي.
فعل���ى �صعي���د الفعالي���ات والأن�شطة
�أطلق���ت البلدية �أكرث م���ن  24فعالية
ومب���ادرة م���ن �أبرزه���ا امل�شاركة يف
احلمل���ة الوطنية للتعقي���م �ضد "وباء

كورون���ا" وفعالي���ة �سقي���ا الطي���ور
وم�سابق���ة عيديتكم علين���ا واالحتفال
بيوم امل���ر�أة الإماراتية وامل�شاركة يف
فعاليات اليوم الوطن���ي الإماراتي 49
وغريها الكثري من الأن�شطة وامل�سابقات
واملب���ادرات التي نفذته���ا البلدية يف
خمتل���ف املنا�سبات الت���ي تهم �سكان
املدينة الفا�ضلة.
ونفذ ق�س���م رقابة الأغذية  2997جولة
تفتي�شي���ة عل���ى خمتل���ف املح�ل�ات
وامل�صانع واملطاعم وامل�ؤ�س�سات التي
تعمل يف جم���ال الغ���ذاء يف املدينة
للت�أك���د م���ن التزامه���ا باال�شرتاطات
والتعليمات والقوانني ذات العالقة يف
عملها ووجه خالله���ا � 437إنذاراً و72
خمالفة كم���ا �أ�صدر الق�س���م  7رخ�ص

جديدة.
ونفذ ق�سم الرقابة ال�صحية يف البلدية
 1974جول���ة تفتي�شي���ة على خمتلف
اجلهات وامل�ؤ�س�س���ات يف املدينة كما
نفذ الق�سم  10حمالت تدريبية توعوية
يف جمال م�س�ؤوليت���ه التثقيفية التي
ي�ضطلع به���ا �..إ�ضافة اىل تنفيذ 2586
زيارة تفتي�شية.
اما ق�س���م التدريب يف البلدية فقد نظم
 72برناجم��� ًا تدريبي��� ًا بالتعاون مع
دائرة امل���وارد الب�رشي���ة ا�ستفاد منها
 185موظف��� ًا كما �ش���ارك الق�سم بـ 59
ور�ش���ة عم���ل بالتعاون م���ع عدد من
املراكز واملعاه���د العاملة يف الإمارة
ا�ستفاد منها  218موظف ًا.
وك�شف ق�سم �إدارة الهند�سة عن تنفيذه

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب ت�ضيف خم�س
لغات جديدة لموقعها الإلكتروني
�أبوظبي ـ وام:
�أعلنت جائزة ال�شي���خ زايد للكتاب يف
مركز �أبوظب���ي للغة العربية عن �إ�ضافة
خم�س لغات جدي���دة �إىل قائمة اللغات
التي ي�ضمها موقعها الإلكرتوين ،ف�أ�صبح
املوقع متاح��� ًا بالأملاني���ة والإيطالية
والفرن�سي���ة والإ�سباني���ة والرو�سية �إىل
جانب العربية والإجنليزية.
ت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار �سعي اجلائزة
امل�ستمر لتعزيز ح�ضورها على ال�ساحة
الدولي���ة ،وت�سهيل عمليات التوا�صل مع
الكتّ���اب والنا�رشين واجله���ات الراغبة
يف الرت�ش���ح للجائزة من تل���ك الدول،
وا�ستقط���اب املزي���د م���ن الرت�شيحات
لفروع اجلائزة املخ�ص�صة للأعمال بغري
العربية ،وهي فرع "الرتجمة"،الذي يهدف
�إىل دعم حركة الرتجمة من خالل تكرمي
الأعم���ال املرتجمة من اللغات الأجنبية
�إىل العربية �أو م���ن العربية �إىل اللغات
الأخ���رى ،وف���رع "الثقاف���ة العربية يف
اللغات الأخرى" ،الذي ي�ستقبل الدرا�سات
املكتوب���ة بالإجنليزي���ة والإيطالي���ة
والأملاني���ة والإ�سبانية والفرن�سية التي
تناق�ش الثقافة العربية و�أبعادها .

وتع���د دورة هذا العام من جائزة ال�شيخ
زايد للكتاب الأكرب يف تاريخها من حيث
عدد الرت�شيحات ،حيث ا�ستقبلت اجلائزة
 2349تر�شيح��� ًا م���ن  57دول���ة ،وهي
زي���ادة تبلغ  ٪23باملقارن���ة مع دورة
العام املا�ض���ي .و�شهد فرعا "الرتجمة"
و"الثقاف���ة العربية يف اللغات الأخرى"
من���واً يف هذا الع���ام لت�ش���كّل الأعمال
املر�شّ حة �ضمن ه���ذه الفروع ما ن�سبته
 ٪12من �إجمايل الرت�شيحات ،مما يعك�س
�أهمية الأعم���ال املكتوبة باللغات غري
العربي���ة ،وي�ؤكد ��ض�رورة توفري املوقع
الإلكرتوين للجائزة باملزيد من اللغات.
وقال �سعادة الدكتور علي بن متيم� ،أمني
عام جائ���زة ال�شيخ زايد للكتاب ،رئي�س
مركز �أبوظبي للغة العربية� :إتاحة املوقع
الإلك�ت�روين به���ذه اللغات ه���ي خطوة
هامة لتحقيق املزيد من النمو للجائزة
على ال�صعي���د العاملي ،حي���ث �شهدت
الرت�شيح���ات القادمة من خ���ارج الدول
الناطق���ة بالعربي���ة والإجنليزية تزايداً
م�ستمراً خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية ،وكان
من الطبيعي �أن نوفّر موقع اجلائزة بهذه
اللغات لنتمكّن من التوا�صل مع الكتّاب
والنا�رشين يف هذه الدول بلغاتهم الأم.

ب���ـ  2290جولة تفتي�شي���ة هدفت �إىل
�ضب���ط احلرك���ة يف قط���اع امل�شاريع
واالن�شاءات يف خمتلف �أنحاء املدينة
ووجه خاللها  440خمالفة و�أ�صدر 51
رخ�صة بناء جديدة و� 35إجازة بناء.
�أما بالن�سبة للخدم���ات ال�شاملة التي
تقدمه���ا البلدية فقد نف���ذ ق�سم ا�سعاد
املتعاملني  739معاملة خا�صة بعقود
االيجار /جديدة+ت�صديق /وباال�ضافة
اىل  137معامل���ة خا�ص���ة باالعالنات
اخلارجية.
وحول الإجن���ازات الكربى التي حققتها
البلدية يف املجال الزراعي ك�شف ق�سم
الزراع���ة واملنتزه���ات يف البلدية عن
�إطالقه عدد كبري م���ن امل�شاريع خالل
العام املا�ضي من �أهمها م�رشوع كا�رس
الأم���واج بجزيرة احل�ص���ن حيث متت
زراعة و�إع���ادة ت�أهيل م�ساحة �إجمالية
تقدر بحوايل  6000مرت مربع من نبات
االيبوميا لتغطي���ة الكا�رس مع �صيانة
�شبكة ال���رى املوجودة وتركيب خطوط
تنقي���ط جديدة ..وم��ش�روع زراعة دوار
الدي���وان حيث مت �إع���ادة زراعة حواىل
 1200مرتمرب���ع داخ���ل دوار الديوان
بالنباتات امل�ستدمية ومغطيات الرتبة.
كم���ا نفذ الق�سم م�رشوع حديقة امليناء
حيث مت زراعة حواىل  2800مرتاً مربع ًا
من امل�سطحات اخل��ض�راء فى املنطقة
بجوار الدفاع املدين مع زراعة عدد 15
�شجرة غاف تزامن ًا مع فعاليات �أ�سبوع
الت�شجري ..

اعتمدت هيئ���ة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف اخلطة
الإ�سرتاتيجي���ة اخلم�سية للهيئ���ة والتي متت وف ًقا
لأعلى معايري التميز امل�ؤ�س�سي واجلودة العاملية
مبا يتنا�س���ب مع ر�ؤى و�أهداف الهيئ���ة الأ�سا�سية
الت���ي �أن�شئ���ت م���ن �أجله���ا وذلك به���دف تطوير
وحت�س�ي�ن الأداء وف ًقا ملتطلبات العمل واملتغريات
املحلي���ة والعاملي���ة الأمر الذي يعك����س املرونة
والر�شاقة اال�سرتاتيجية الت���ي تتحلى بها الهيئة
و�أو�ض���ح �سعادة �صالح �س���امل املحمود مدير عام
هيئ���ة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف �أن الهيئة ومنذ
�إن�شائها عام 2010م عملت بجهد حثيث ومتوا�صل
على تطبي���ق �أعلى معاي�ي�ر التوثي���ق والأر�شفة
يف حكوم���ة ال�شارق���ة والذي انعك����س على �أر�ض
الواقع باعتماد نظ���ام �إدارة الوثائق اخل�صو�صية
يف اجلهات احلكومية لإم���ارة ال�شارقة بالإ�ضافة
�إىل اال�ستمراري���ة يف حف���ظ الوثائق احلكومية يف
�أمان���ة الوثائق التي �صممت ونف���ذت وف ًقا لأعلى
اال�شرتاطات التي ت�ضمن حفظها وحمايتها واليوم
مع متغريات الع�رص والت���ي ن�سعى يف الهيئة �إىل
مواكبته���ا لتحقيق مفهومي الري���ادة والتميز يف
جم���ال الوثائق والأر�شيف من خ�ل�ال تبني �أف�ضل
و�أح���دث املمار�سات يف هذا املج���ال مبا يعك�س
الت���زام ودور الهيئ���ة يف دع���م م�س�ي�رة التطوير
والتنمية ال�شاملة يف الإمارة.

باحثون من «نيويورك �أبوظبي»
يطورون معجماً عربياً متدرجاً قرائياً
�أبوظبي ـ وام:
ك�شف���ت جامعة نيوي���ورك �أبوظبي ع���ن تطوير
باحثيه���ا ملعجم عربي مت���درج قرائيا ب�إ�رشاف
الدكتور حممد اخلليل �أ�ستاذ علوم اللغة العربية
وبالتعاون مع الدكتور ن���زار حب�ش �أ�ستاذ علوم
احلا�سوب الذي يدير خمترب الأ�ساليب احلا�سوبية
لنمذجة اللغة.
وي�ساعد ه���ذا امل�رشوع مدر�س���ي اللغة العربية
وطالبه���ا على فهم جذور الكلم���ات العربية كما
يوف���ر قامو�س���ا باللغ���ة الإجنليزي���ة للأجانب
الراغب�ي�ن بتعل���م العربي���ة ف�ضال ع���ن معجم
للمفردات والتعابري العربية يتميز بتدرجه قرائيا
على مقيا�س قراءة من خم�سة م�ستويات.
ويربط هذا امل�رشوع بني امل�صادر العربية و�أدوات
املعاجلة الإلكرتونية لتمك�ي�ن الناطقني باللغة
العربي���ة ودار�سيها من اال�ستف���ادة من التقنيات
احلا�سوبي���ة احلديثة امل�ستعمل���ة لتعليم اللغة
العربية.

نادي تراث الإمارات ينظم ندوة «التراث في ال�سينما الإماراتية
من المحلية �إلى العالمية»
�أبوظبي ـ وام:
نظ���م مرك���ز زاي���د للدرا�س���ات
والبح���وث التاب���ع لن���ادي تراث
الإمارات ندوة بعنوان "الرتاث يف
ال�سينما الإماراتي���ة من املحلية
�إىل العاملي���ة" �أوىل فعالي���ات
مو�سمه الثقايف لعام  2021وذلك
عرب من�صت���ه الرقمية على تطبيق
،microsoft
teams
�ش���ارك فيها الأ�ست���اذ م�سعود �أمر
اهلل ،والأ�ست���اذ نا��ص�ر الظاهري،
والأ�ست���اذ من�ص���ور اليبه���وين
الظاهري ،والأ�ستاذة جنوم الغامن،
و�أدار الن���دوة الدكت���ور حمم���د
ف���احت زغل باح���ث يف مركز زايد
للدرا�سات والبحوث.
ويف بداي���ة الن���دوة قالت فاطمة
املن�ص���وري مدي���رة مرك���ز زايد
للدرا�س���ات والبح���وث �إن ه���ذه
الن���دوة ت�أتي يف باك���ورة �أعمال
املو�س���م الثق���ايف ملرك���ز زاي���د
للدرا�س���ات والبحوث لعام ،2021

وت�سلط ال�ضوء على دور ال�سينما
الإماراتي���ة يف حف���ظ ال�ت�راث
ال�شعبي املحل���ي وتوثيقه بهدف
نقله للأجي���ال اجلديدة وتعريف
العامل برتاث دولة الإمارات الغني
واملتن���وع والذي يع���ود �إىل �آالف
ال�سنني ،وذلك من خالل ا�ستح�ضار
جمموعة من التجارب ال�سينمائية
الرائدة يف هذا املجال.
وحت���دث م�سعود �أم���ر اهلل خمرج

�سينمائ���ي عن جتربته ال�شخ�صية
وبداياته يف باع ال�سينما ،واعترب
�أن جميع الأف�ل�ام الإماراتية هي
�أفالمه ويقف �إىل جانبها ويدعمها
لت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب.
وقال  :ال�سينما هي �صورة م�ستقلة
عن الن�ص املكتوب ،وعندما يكون
هناك منتج حقيق���ي فانه يخرج
بطاقاته الداخلية ليبدع يف فنه،
وعندما يكون الإن�سان لديه �شغف

و�إميان داخلي ب����أن الرتاث �شيء
نابع من ح���ب الوطن واملحافظة
على الهوية الوطنية هذا ما يجعله
يقدم �أعماله �إىل اخلارج للتعريف
بثقافة وهوية دولة الإمارات.
وتطرق يف حديثه عن �أهم �أعماله
امل�ستقبلي���ة ،وق���ال �إنه يف �صدد
حت�ض�ي�ر فيلم ق�صري بالتعاون مع
�سينمائيني �إماراتيني.
من ناحيته ق���ال نا�رص الظاهري
كاتب وخمرج �سينمائي �إن �أحالمه
كانت يف دخول���ه لعامل ال�سينما،
وعندما وج���د نف�سه جاهزاً انطلق
يف هذا العامل ،لي�ضع ب�صمة مميزة
من خالل �أفالمه� ،أهمها "يف �سرية
املاءَ ..وال َنّخْ ل والأهل" وهو واحد
من �أبرز الأف�ل�ام التي ا�ستعر�ضت
حكاي���ات النا����س يف الإم���ارات،
وطقو�سهم يف الرب والبحر واجلبل
وواحات النخيل ،وكيفية تعاملهم
مع مف���ردات ومكون���ات الطبيعة
الت���ي تفر�ضها ت�ضاري����س الدولة
املختلفة.

�أعمال فنّية جديدة في قاعات عر�ض اللوفر �أبوظبي

�أبوظبي ـ وام:

و�صل���ت �إىل قاعات عر�ض اللوفر �أبوظبي قطع
فنّية ا�ستثنائي���ة من متحف �أور�سيه واملكتبة
الوطني���ة الفرن�سي���ة ،وهم���ا م���ن املتاحف
الفرن�سية ال�رشيكة �ضمن متاحف فرن�سا.
�إىل جانب ه���ذه القطع املُعارة ،يق ّدم املتحف
لزواره لوحة "ج�رس ت�شارينغ كرو�س" ال�شهرية
للفن���ان العامل���ي كلود موني���ه واملُعارة من
جمموعة خا�صة يف الإمارات العربية املتحدة.
و حتفز الأعمال الفنّية والأثرية املُعارة وتلك
التي مت اال�ستحواذ عليها  ،على زيارة املتحف
من جديد الكت�شاف هذه الأعمال التي تُعر�ض
للمرة الأوىل يف املنطقة.
وقال معايل حمم���د خليفة املب���ارك ،رئي�س
دائرة الثقافة وال�سياحة� -أبوظبي �إن �أبوظبي
هي ملتقى ط���رق وم�ساحة لقاء لفنون العامل
�أجمع ،فالأعم���ال الفنّية ،وق�ص����ص الفنانني
ورحل���ة كل قطع���ة ُمع���ارة �أو ُمقتناة جت�سد
التن ّوع اجلغرايف وغنى الثقافات التي جتتمع
حتت ق ّبة اللوفر �أبوظبي ،و يف يومنا هذا ،نحن
ب�أم�س احلاج���ة �إىل حوار الثقافات وما يمُ ثله
م���ن �أهمية .ونحن فخ���ورون جداً بعر�ض هذه
اللوحة املُعارة من جمموعة خا�صة يف الدولة
�إىل جان���ب �أعمال من جمموع���ات املتاحف
الفرن�سية ال�شهرية ،ونتطلع �إىل ا�ستقبال الزوار
لرنحب بهم يف جو �آمن
املحليني والعامليني ّ
ليكت�شفوا مواقعنا الثقافية والرتاثية ،ويت�أملوا
هذه الأعمال الفنّية اجلديدة التي يقدمها لهم
متحف اللوفر �أبوظبي.
من جهته ،قال مانوي���ل راباتيه ،مدير متحف
اللوفر �أبوظبي �إن �سخاء املتاحف التي نتعاون

معها يف الإمارات العربية املتحدة واملتاحف
الفرن�سية ال�رشيكة الت���ي تندرج �ضمن �شبكة
متاحف فرن�سا� ،سي�سمح لزوار اللوفر �أبوظبي
ت�أ ّمل �أعمال فنّية ب���ارزة نادراً ما تُعر�ض �إىل
جانب بع�ضه���ا البع�ض يف املنطق���ة ،والأمر
مماث���ل بالن�سبة �إىل الأعم���ال الفنّية اجلديدة
الت���ي ا�ستحوذ عليها املتح���ف ،والتي ت�سلط
ال�ضوء على ق�ص�ص لقاء الثقافات التي يرويها
من خالل جمموعته الفنّية ،حيث نقدم للزوار
�أربعة �أعمال فنّية ت�سلّط ال�ضوء على الطقو�س
والرم���وز يف ح�ض���ارات خمتلفة ،م���ن �آ�سيا
الو�سطى والهند و�صو ًال �إىل العامل العربي.
وقال���ت ثريا جني���م ،مدي���رة �إدارة املقتنيات
الفني���ة و�أمناء املتح���ف والبحث العلمي يف
اللوف���ر �أبوظبي انه عل���ى املتحف يف املقام
الأول �أن يك���ون م�ساحة لقاء و�إلهام للمجتمع

ال���ذي يحت�ضن���ه  ،ومن خالل القط���ع الفنّية
والأثرية املعرو�ضة ،نق ّدم للزوار الذين يزورون
املتح���ف ب�شكل متكرر جترب���ة متجددة تتيح
لهم التفاعل مع جمموعته الفنّية.
ي�سلّ���ط كل عمل من الأعمال الفنّية املعرو�ضة
ال�ض���وء على املعتقدات والطقو�س الدينية من
خمتلف الع�صور واملناط���ق� ،إ�ضافة �إىل �أوجه
الت�شابه واالختالف بينها  ،فتمثال امر�أة ت�صلي
هو متثال نادر جداً ،نظراً �إىل �أن التماثيل التي
مت ابتكاره���ا يف تل���ك احلقب���ة كانت تقت�رص
على الرجال وهم ي�صل���ون ومل ت�شمل الن�ساء
� ،أم���ا املبخرة على �شكل ق���ط ،فهي تبينّ �أن
�شكل القط لطاملا حمل العديد من املعاين يف
معان بد�أنا م�ؤخراً يف
خمتلف الثقافات ،وهي
ٍ
حتليلها .وقد مت عر�ض ه���ذا العمل الفني يف

قاعات العر�ض �إىل جانب �إبريق لغ�سل اليدين
عل���ى �شكل �أ�سد من بدايات القرن الثالث ع�رش
يف �أملانيا .فقد كانت رم���وز احليوانات �أ�شبه
بلغة م�شرتكة بني خمتل���ف ال�شعوب ،وغالب ًا

ما كان القط رمزاً للقوة.
لوحتي "الق���ارب يف جيفرين"
و م���ن خ�ل�ال
ّ
و"�أك���وام ق�ش ،نهاية ال�صي���ف" لكلود مونيه،
املُعارتني من متحف �أور�سيه ،ميكن للم�شاهد
�أن ي���رى كيف �أدت الثورة ال�صناعية �إىل حت ّول
العامل .ففي هاتني اللوحتني ال تربز فقط قدرة
مونيه على جت�سيد �أج���واء اللحظة و�ضوئها،
مبا ي�شبه عاداتنا احلالية على مواقع التوا�صل
االجتماع���ي ،ب���ل تظهر تغي�ي�رات طفيفة يف
الر�سام  ،فما بني عامي 1890
�رضبات فر�شاة ّ
و ،1891ابتك���ر مونيه �سل�سل���ة من اللوحات
�ضمت حوايل  25لوحة متحورت جميعها حول
�أكوام الق�ش.
و بعر����ض لوح���ة "ج�رس ت�شارين���غ كرو�س"
املُعارة من جمموعة خا�صة يف الدولة ،يكون
اللوف���ر �أبوظبي قد ق ّدم ل���زواره ثالث لوحات
لكلود مونيه ،ت�سلط كله���ا ال�ضوء على دقته
العلمية يف جت�سيد �أثر ال�ض���وء على الألوان.
ففي هذه اللوحة ،يبينّ مونيه الأجواء الناجتة
ع���ن حرك���ة ال�ضوء عل���ى الرغم م���ن كثافة
ال�ضباب.
�إ�ضاف���ة �إىل ذل���ك ،تُعر�ض لوح���ة "كهل �أمام
قب���ور �أطفال" لعثمان حم���دي بيك �إىل جانب
لوحة "�أمري �ش���اب �أثناء الدرا�س���ة" ال�شهرية
من جمموع���ة اللوفر �أبوظب���ي للفنان عينه..
وعلى الرغم م���ن �أن ال�شخ�صيتني امل�صورتني
يف اللوحت�ي�ن خمتلفتان جداً ،فالأوىل تفي�ض
بامل�شاع���ر ال�سلبي���ة ،فيما الثاني���ة مفعمة
بالأحا�سي�س� ،إال �أنهم���ا تت�شاركان نقطة �شبه
واحدة ،فهم���ا من ابتكار فنان تركي تد ّرب يف
فرن�سا و�سعى �إىل ت�صوير احلقيقة عرب جت�سيد
�أدق التفا�صيل.
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يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
الأربعاء  20يناير  2021ــ العـدد 14648

�أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية
يلتقي رئي�س المجل�س الأوروبي

بروك�سل-وام:
التقى امل�ست�شار حممد عبد ال�سالم الأمني العام
للجن���ة العليا للأخوة الإن�ساني���ة يف بروك�سل
رئي�س املجل�س الأوروبي �شارل مي�شيل.
ومت خ�ل�ال االجتماع بحث �سب���ل الدفع باحلوار
وتكري����س التق���ارب ب�ي�ن الأدي���ان والثقافات
والتع���اون بني االحت���اد الأوروب���ي وم�ؤ�س�ساته
املختلفة واللجنة العليا للإخوة الإن�سانية.
يذك���ر �أن اللجنة العليا للأخ���وة الإن�سانية هي
جلنة دولي���ة م�ستقلة ت�ضم جمموعة من اخلرباء
والق���ادة يف جمال ح���وار الأدي���ان والثقافات،
بهدف حتقيق الغاي���ات ال�سامية لوثيقة الأخوة
الإن�سانية التي وقعها الإمام الأكرب الدكتور �أحمد
الطي���ب� ،شيخ الأزه���ر ال�رشي���ف ،وقدا�سة البابا
فرن�سي�س ،بابا الكني�سة الكاثوليكية يف �أبوظبي
يف فرباير . 2019

«�ضمان» تعيد افتتاح الفروع ومكاتب الخدمة
على م�ستوى الدولة ال�ستقبال المتعاملين
�أبوظب���ي ـ وام� :أعلنت ال�رشك���ة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي ـ �ضمان عن �إعادة افتتاح فروعها ومكاتب
اخلدمة على م�ستوى الدولة وذلك يف �إطار خطتها
التدريجية لعودة عملياتها الت�شغيلية ان�سجام ًا
مع مرحلة التعايف من جائحة "كورونا".
كم���ا اعلنت عن متديد �ساع���ات العمل خالل �أيام
الأ�سبوع وتقدمي خدماتها يوم ال�سبت يف مكاتبها
ب�إمارة �أبوظبي به���دف خدمة متعامليها وتوفري
�أق�صى درجات الدعم لهم.
وت�أتي هذه اخلط���وة بعد مرور نحو � 9أ�شهر على
تطبي���ق "�ضمان" خط���ة ال�ستمراري���ة عملياتها
الت�شغيلية عن بعد والتي �أطلقتها يف �شهر �أبريل
من العام  2020ا�ستجابة للتدابري االحرتازية للحد
من انت�شار وباء كورونا حيث �ضمنت ال�رشكة من
خاللها توفري جمي���ع خدماتها لنحو  2.5مليون
م�شرتك و�إدارة �شبكة املن�ش�آت ال�صحية املعتمدة .

ريا�ضة الرماية ت�شهد �إقبا ًال كبيراً
من زوار مهرجان ال�شيخ زايد
�أبوظبي ـ وام:
تتع���دد مناطق الرتفيه املغل���ف بالإثارة والتحدي
والت�شوي���ق يف مهرجان ال�شيخ زاي���د ،ومن �أبرزها
منطقة الرماي���ة بالليزر ،التي ت�شهد �إقباال كبريا من
ال���زوار ،م�ستقطبة ع�شاقها م���ن العائالت وال�شباب
والأطف���ال من اجلن�س�ي�ن ،للتعرف �إليه���ا عن قرب،
وممار�سته���ا عقب التعرف عل���ى قواعدها من رماة
خمت�صني ي�رشفون على اجلناح.
وخ�ص�ص املهرجان بالقرب من البوابة رقم  2م�ساحة
كبرية ملنطق���ة ممار�سة هذا النوع م���ن الريا�ضات
ال�شيق���ة ،حيث تنق�سم �إىل ث�ل�اث مناطق "ميادين"
ه���ي الرماية بالليزر ،والرماي���ة بالقو�س التقليدي،
والرماي���ة التقليدية ،لتمنح الفر�ص���ة لع�شاقها من
الزوار باختيار ما ينا�سبهم من بينها.
وتوف���ر منطقة الرماية لع�شاقها من اجلن�سني �صالة
حماكاة ت�ساع���د املبتدئني يف التدرب على الرماية
با�ستخدام �أ�سلحة نارية متطورة تعتمد على الليزر،
كما ت�ضم ميدان���ا بطول � 10أمتار ،وميكن ملمار�سها
الت�سديد على �أهداف افرتا�ضية من م�سافات متفاوتة،
كما ت�ضم املنطقة مرافق وميادين و�صاالت خمتلفة،

متابعات

8

الإمارات تُوقع اتفاقية ا�ست�ضافة المقر الدائم للبرلمان
العربي للطفل
�أبوظبي-وام:
وقّعت وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل وبرمل���ان الطفل العربي
اتفاقية ال�ست�ضاف���ة املقر الدائم
للربملان العربي للطفل يف �إمارة
ال�شارقة.
وقع االتفاقية عن دولة الإمارات
�سعادة �أحمد عبدالرحمن اجلرمن
م�ساع���د الوزير ل�ش����ؤون حقوق
الإن�سان والقان���ون الدويل ،وعن
الربملان العرب���ي للطفل �سعادة
�أمي���ن عثم���ان الب���اورت الأمني
العام ،وذل���ك يف مقر ديوان عام
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،
بح�ضور ال�شيخ فاهم بن �سلطان
بن خالد القا�سمي ع�ضو املجل�س
التنفي���ذي رئي�س دائرة العالقات
احلكومية ب�إمارة ال�شارقة.
وي�أتي توقيع هذه االتفاقية بعد
�صدور قرار جمل�س جامعة الدول
العربية عل���ى امل�ستوى الوزاري
باملوافق���ة عل���ى طل���ب دول���ة

لكافة ال�ش�ؤون املتعلقة بالطفل
العرب���ي ،و�إميان��� ًا من���ه بالدور
الهام لتن�شئة جيل امل�ستقبل من
الأطفال العرب و�أهمية ح�ضورهم
على امل�ستوى الإقليمي والدويل،
من خ�ل�ال ا�ست�ضافة املقر الدائم
للربملان العرب���ي والذي يهدف
�إىل تر�سي���خ قي���م الدميقراطية
وامل�س���اواة وامل�شاركة يف �صنع
القرار عن طريق احلوار والتعبري
ع���ن ال���ر�أي وبل���ورة الت�صورات
وال���ر�ؤى امل�شرتكة ب�ي�ن �أطفال
الدول العربية فيما يخ�صهم من
ق�ضايا رعاي���ة وحماية الطفولة
وفق��� ًا لالتفاقي���ات واملعاهدات
الدولي���ة ذات ال�صلة ،كما يهدف
�إىل �إك�س���اب الأطف���ال مه���ارة
التح���اور وتقب���ل ال���ر�أي الآخر
وتعزيز دورهم جت���اه ق�ضاياهم
الوطني���ة والعربي���ة ،بالإ�ضافة
�إىل �إعداد جيل قيادي للم�ستقبل
الإمارات با�ست�ضافة املقر الدائم تنفي���ذاً لر�ؤية �صاح���ب ال�سمو القا�سم���ي ع�ضو املجل�س الأعلى وت�أهي���ل الطفل العربي ملمار�سة
للربملان العرب���ي للطفل ،وذلك ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد حاك���م ال�شارقة ودعم���ه الدائم العمل الربملاين.

«�أ�شغال الفجيرة» تنجز المرحلة الثالثة لطرق داخلية
في الإمارة بطول  47كم
الفجرية-وام:
تنفي���ذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد
ال�رشق���ي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية  ،ومتابعة
�سم���و ال�شي���خ حممد بن حم���د بن حمم���د ال�رشقي ويل
عهد الفج�ي�رة � ،أجنزت دائرة الأ�شغ���ال العامة والزراعة
يف حكوم���ة الفجرية املرحلة الثالثة م���ن �شبكة الطرق
الداخلي���ة يف الإمارة بط���ول  47كيلو مرتا ،والتي �شملت
 15منطقة يف الإمارة.
وت�سع���ى الدائرة من خ�ل�ال م�شاريعها �إىل توفري خدمات
البنية التحتي���ة للطرقات الداخلية و�صيانتها وت�شغيلها
بكفاءة عالية وذلك بالتعاون مع �رشكائها اال�سرتاتيجيني
يف الإمارة.
وقال �سامل املك�سح مدير دائرة الأ�شغال العامة والزراعة
بحكومة الفجرية �إن الدائرة �شارفت على االنتهاء من �إجناز
املرحلة الثالثة للطرق الداخلية يف الإمارة بن�سبة ،%90
والتي �شملت �إن�شاء طرق جديدة ،توزعت على  15منطقة
منها �سب���ع مناطق متنوعة يف الإم���ارة هي " اجلروف،
ويعال ،والريامة ،والفرفار ،و�سكمكم ،والف�صيل و اجلريف"
وثمانية يف مدينة دبا الفجرية " العقة ،والرحيب ،وعيب
احلنة ،وظاه���ر ال�صفوة ،واملحرتق���ة ،والرا�شدية ،وزكت،
والردة" حيث نُفذت هذه الطرق املحلية مبا يخدم ال�سكان و�أو�ضح �سامل املك�سح �أن املرحلة الثانية من �شبكة الطرق �أن حكوم���ة الفجرية تعمل جاهد ًة عل���ى تطوير م�شاريع
ويحق���ق �سالمة و�أمن مرتادي هذه الطرق على �أن تتبعها الداخلية يف الإمارة التي �أجنزتها الدائرة العام املا�ضي ،البني���ة التحتية لديها مبا ي�ساهم يف م�ضي الإمارة قدم ًا
مرحلة رابعة لتغطية كافة احتياجات �إمارة الفجرية.
بل���غ طولها  58كيلو مرتا ،و�شملت  14منطقة  ،م�شرياً �إىل نحو مزيد من التطور واالزدهار .
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طيران الخليج
وقال املهند����س ال�شيخ �سامل بن �سلطان بن �صقر القا�سمي
رئي����س دائرة الطريان املدين يف ر�أ�س اخليمة �إن �إمارة ر�أ�س
اخليم���ة وبتوجبهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل����س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة و�سمو
ال�شي���خ حممد بن �سعود بن �صق���ر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليم���ة �..شهدت املزي���د من التطورات �س���واء على �صعيد
التو�سعات والتطوي���ر املتوا�صل مل�شاريع اجلذب ال�سياحي
مبا فيها تو�سع���ة مطار ر�أ�س اخليمة وتطوير قطاع الطريان
امل���دين يف الإم���ارة و�أ�ضاف �أن جناح �إم���ارة ر�أ�س اخليمة
يف التح���ول �إىل واح���دة من من �أبرز الوجه���ات واملقا�صد
ال�سياحية يف منطقة ال��ش�رق الأو�سط يف ظل ما تتمتع به
الإمارة من مقومات جذب �سياحي ملواقع طبيعية فريدة من
نوعها م�ش�ي�را ب�أننا يف دائرة الطريان املدين نرحب بعودة
طريان اخلليج اىل مطار را�س اخليمة.

االتحاد للطيران
 19والت�أكد من �أنهم م�ؤهلون لل�سفر  ..كما ميكّن التطبيق
امل�سافري���ن م���ن �إدارة بياناتهم وي�س ّه���ل م�شاركتها مع
�رشكات الطريان وال�سلطات املعنية بهدف ال�سفر� ،إ�ضافة
�إىل تنظيم وثائق ال�سفر خالل الرحلة.
وقال حممد عبداهلل البلوكي ،الرئي�س التنفيذي للعمليات
الت�شغيلية يف جمموعة االحتاد للطريان :متثل فحو�صات
ولقاحات « كوفيد « 19-عام ًال �أ�سا�سي ًا يف عودة العامل
�إىل ال�سف���ر �إذ تع���د الأولوية بالن�سب���ة لالحتاد للطريان
هي توفري طريق���ة �سهلة و�آمنة وفعالة لل�ضيوف لتحديد
املعلومات املطلوبة منه���م وت�أكيدها ،وباعتبار االحتاد
للطريان م���ن �رشكات الط�ي�ران التي تتعاون م���ع �أياتا
ك�رشي���ك رائد على تطبيق تراف���ل با�س ف�إن التطبيق يعد
خطوة مهمة �إىل الأمام ل�ضيوف االحتاد وللقطاع ككل.
وتبحث االحتاد للطريان عن �إمكانية توفري �شهادة �صحية
رقمي���ة ل�ضيوفها ،فت�أتي ه���ذه ال�رشاكة �إىل جانب برامج
�أخرى مماثلة قي���د التطوير من قبل ال�رشكة ،تظهر �رسعة
تطوير التقنيات جلعل هذا الأمر واقعا  ..كما تعمل االحتاد
بن�شاط لإقامة ال�رشاكات و�إيجاد خطة ا�ستجابة تنظيمية
موحدة ال�ستعادة الثقة يف النقل اجلوي.

جزيرة الماريه
ويغطي ملعب ك���رة القدم اخلارجي ،امل���زروع بالع�شب
الطبيع���ي واملطابق للمعايري العاملي���ة لالحتاد الدويل
لكرة القدم «الفيفا» ،م�ساحة  8970مرتاً مربع ًا ،يف حني
متت���د مالعب الع�شب ال�صناع���ي ذات ت�صنيف النجمتني
وفق��� ًا ملعايري الفيف���ا ،على م�ساح���ة �إجمالية ت�صل �إىل
 17940مرتا مربعا.
وتلبي هذه الوجهة اجلديدة احتياجات �أفراد املجتمع يف
خمتلف جماالت وم�ستوي���ات اللياقة البدنية ،وذلك عرب
توفري املعدات الريا�ضية املتط���ورة ،وتوظيف امل�رشفني
واملدربني اخلرباء لتمكني الريا�ضيني واملهتمني بتح�سني
لياقتهم البدنية من حتقيق طموحاتهم البدنية وال�صحية.
وتفخر «�أكتف» با�ست�ضافة برنامج مان�ش�سرت �سيتي يف
�أبوظب���ي؛ «مدار�س ال�سيتي لكرة الق���دم» ،بالإ�ضافة �إىل
برنام���ج «�أكادميية ال ليجا» لكرة الق���دم يف مالعبها،
حي���ث ي�ساع���د كال الربناجمني ،الالعب�ي�ن ال�شباب على
حت�سني مهاراته���م الكروية يف بيئة ممتعة ي�رشف عليها

مدربون م�ؤهلون.
وم���ن خالل مثل هذه الربامج� ،ستعزز جزيرة املاريه عرب
وجهتها اجلدي���دة «�أكتف» ،التزامه���ا الرا�سخ بالعناية
ب�صحة املجتمع ورفاهيته ،عرب تقدمي التجارب والأن�شطة
الريا�ضية املتميزة للمجتمع.
وتوفر «�أكتف» م�ساحة خم�ص�صة ملمار�سة جمموعة من
الألع���اب الريا�ضية ،من خالل ثمانية مالعب� ،أربعة منها
م�صممة وفق موا�صف���ات رابطة حمرتيف التن�س وميكنها
ا�ست�ضافة مباريات التن�س كما ميكن �إجراء برامج تعليمية
ب�إ�رشاف خرباء مدينة زايد الريا�ضية ،وهناك �أربعة مالعب
�أخرى ميكن ا�ستخدامها ملمار�سة كرة ال�سلة وكرة ال�شبكة
والكرة الطائرة وملعب للخما�سيات .a-side-5
و�سيتم خ�ل�ال �شهر مايو  2021افتت���اح  3مالعب بادل
تن����س  paddle courtsوقب���ة ريا�ضي���ة حديثة
مكيفة الهواء ،ت�ضم ملعب ًا لكرة القدم بالع�شب ال�صناعي
من فئة  aside-11م�صمم ًا وفق معايري الفيفا ومنطقة
للمتفرجني ميك���ن ا�ستخدامها ملباريات كرة قدم داخلية
وال�ست�ضاف���ة فعالي���ات ترفيهي���ة ومنا�سب���ات خا�صة
بال�رشكات.

«الوطني االتحادي»

وغل���ظ م�رشوع القان���ون العقوبات ون����ص على �أنه مع
ع���دم الإخالل ب�أي عقوب���ة �أ�شد ين�ص عليه���ا �أي قانون
�آخ���ر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة الت���ي ال تقل عن مائة
�ألف درهم وال تزيد عل���ى مليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبت�ي�ن ،لكل م���ن قدم م�ستن���دات �أو �أدىل مبعلومات
غ�ي�ر �صحيحة �أو مزورة للح�ص���ول على براءة اخرتاع �أو
�شهادة منفعة �أو ت�صميم �صناعي �أو ر�سم تخطيطي لدائرة
متكاملة ،وكذلك كل من قل���د اخرتاع ًا �أو طريقة �صنع� ،أو
اعت���دى عمداً على �أي حق يحميه ه���ذا القانون ,وت�رسي
�أحكام هذا القان���ون على براءات االخ�ت�راع والت�صاميم
ال�صناعية والدوائ���ر املتكاملة واملعلومات غري املف�صح
عنها و�شه���ادات املنفع���ة امل�سجلة بالدول���ة مبا فيها
املناطق احلر ،وال تخل �أحكام هذا القانون مبا تن�ص عليه
االتفاقيات �أو املعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا
فيها ،والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق
الأ�شخا�ص الذين يعامل���ون معاملتهم ،ويكون للأجنبي
حق���وق املواطن التي يخولها هذا القانون� ،إذا كان يحمل
جن�سية دولة تعامل الدولة معاملة املثل.
وبد�أت �أعمال اجلل�سة بتالوة بنود جدول الأعمال من قبل
�سع���ادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي  ،الأمني العام
للمجل����س الوطني االحتادي ،وامل�صادق���ة على م�ضبطة
اجلل�سة الرابعة املعقودة بتاريخ 2021/1/5م .
ح�رض اجلل�سة معايل نا�رص بن ثاين الهاملي وزير املوارد
الب�رشي���ة والتوطني و معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد ومعايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول
الفال�س���ي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة .
ووجه �أع�ضاء املجل�س خم�سة �أ�سئلة �إىل ممثلي احلكومة،
منه���ا �س�ؤاالن �إىل معايل وزير املوارد الب�رشية والتوطني،
ح���ول « �إن�شاء مراكز تدبري» ،و»�إج���راءات الوزارة للحد
م���ن ظاهرة العم���ل يف فرتة احلرم���ان « ،وثالثة �أ�سئلة
موجهة �إىل معايل وزي���ر االقت�صاد حول « �إجراءات احلد
من ارتفاع الأ�سعار يف الظروف غري العادية « ،و « دعم
رواد الأعم���ال املواطنني �أ�صح���اب امل�شاريع واملن�ش�آت
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة « ،و « حتديد �سع���ر �أدى لأ�سهم

بع�ض اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية».
وت�ضمن���ت تعديالت املجل�س معظم مواد م�رشوع القانون
البالغة « »80مادة ،وهي � :إعادة تعريف االخرتاع حتى
يت�ضمن كافة العنا�رص املح���ددة يف االتفاقيات الدولية،
وهي �أن تك���ون فكرة االخرتاع جدي���دة و�إبداعية ،وقابلة
للإنت���اج ال�صناع���ي ،و�أن تتعلق مبنتج���ات �أو عمليات
تطويري���ة ملراحل ت�صني���ع املنتجات ،كم���ا مت ت�ضمني
القانون مب���ا يعزز �أف�ضل املمار�سات الدولية املقارنة يف
حماية امللكية ال�صناعية ،وه���ي �إمكانية حتويل �شهادة
املنفعة �إىل براءة اخ�ت�راع �أو العك�س ،بهدف حماية حق
املخرتع املعنوي وامل���ادي ،بالإ�ضاف���ة �إىل التي�سري يف
�إجراءات ا�ست�صدار �شهادة املنفعة �أو براءة االخرتاع.

تن�صيب بايدن

�إذ �أغلقت (وا�شنطن) العا�صمة ورفعت يف �شوارعها العوازل
الإ�سمنتية واحلديدية والأ�سالك ال�شائكة ،وانت�رش ع�رشات
الآالف من عنا�رص ال�رشط���ة ومكتب التحقيقات الفيدرايل
(�إف ب���ي �آي) وغريها من �أجه���زة اال�ستخبارات وال�رشطة
ال�رسي���ة مدعوم�ي�ن بنح���و � 25ألف جندي م���ن احلر�س
الوطن���ي ،يف حماولة ملنع ح�ص���ول �أي اعتداء على غرار
الهجوم الذي قادت���ه جمموعات ميينية متطرفة واقتحام
الكوجنر�س �أثن���اء امل�صادقة على انتخ���اب بايدن يف 6
يناير احلايل.

لقاء قريب

وتاب���ع دياب» بح�سب ما مل�ست م���ن اجلميع �إن النقاط
املنجزة والإيجابية �أكرث بكث�ي�ر من بع�ض العقد التي ال
ت���زال بحاجة لتدوير زوايا �سيا�سية ،ولكن لقد مل�ست نية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

لدى اجلميع ملتابعة هذا املو�ضوع يف �أ�رسع وقت ممكن».
م���ن جهة �أخرى زار دياب رئي�س جمل�س النواب نبيه بري
يف �إطار ال�سعي لت�شكيل احلكومة .
وقال دياب بع���د اللقاء « الرئي�س ب���ري �أبدى ا�ستعداده
للم�ساع���دة مبثل ما يقوم ب���ه دائما يف لعب االدوار حلل
العق���د القليلة املتبقي���ة لت�شكيل احلكوم���ة التي باتت
مطلب���ا وطنيا للجميع ملعاجلة الكثري من االمور اليومية
واحلياتية الت���ي يعاين منها لبن���ان واللبنانيون والتي
ا�صبحت اولوية قبل اي مو�ضوع �آخر».
كان دي���اب قد �رصح بعد زيارته �سع���د احلريري املكلف
بت�شكي���ل حكومة لبنانية جديدة �أن���ه ي�سعى للقيام ب�أي
دور �إيجابي لت�شكيل هذه احلكومة ب�أ�رسع وقت ممكن.

توافق ليبي
و�صوت  19ع�ض ًوا �ضدها .فيما امتنع ع�ضوان عن الت�صويت،
ومل ي�شارك اثنان �آخران يف العملية.
و�أ�ضاف���ت البعثة« :حي���ث ان اقرتاح اللجن���ة اال�ست�شارية
ن���ال ثالثة و�سبعون باملائة من الأ�ص���وات  ،فقد مت اعتماد
االقرتاح بتجاوز احلد الأدنى املطلوب الذي كانت قد حددته
اللجنة اال�ست�شارية بن�سبة ثالثة و�ستني باملائة من �أ�صوات
املقرتعني».
ويف هذا ال�ش����أن ،قالت املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم
املتحدة يف ليبيا بالإنابة �ستيفاين وليامز�« :أمام الليبيني
الآن فر�ص���ة حقيقي���ة لتج���اوز خالفاته���م وانق�ساماتهم،
واختيار حكومة م�ؤقتة لإعادة توحيد م�ؤ�س�ساتهم من خالل
االنتخاب���ات الوطنية الدميقراطية التي ط���ال انتظارها� .إن
هذه �سلطة تنفيذية م�ؤقتة �سيتم ا�ستبدالها ب�سلطة منتخبة
دميقراط ًيا ،بع���د االنتخابات يف  24كان���ون �أ َ ّول /دي�سمرب
».2021

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الأربعاء  20يناير  2021ــ العـدد 14648

نموذج �إعالن الن�شر

الأربعاء  20يناير  2021ــ العـدد 14648

EAT 164251

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 341836 :تاريخ2020/12/24 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :رشكة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي  MUBADALA HEALTHباللغة
الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية
يف وزارة الإقت�ص���اد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ
ا�صدار هذا الإعالن.

نموذج �إعالن الن�شر

EAT 164250

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 341835 :تاريخ2020/12/24 :

بيانات الأولوية:
اال�سم� :رشكة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
ال���ورق والورق املقوى واملنتج���ات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
والل���وازم املكتبية (عدا الأث���اث) ،مواد التوجيه والتدري�س (ع���دا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة يف فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي  MUBADALA HEALTHباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
الأربعاء  20يناير  2021ــ العـدد 14648

بلحيف النعيمي :الإمارات عززت
جهودها لمواجهة التغير المناخي
في ظل �أزمة كورونا

متابعات

12

«الثقافة وال�سياحة» توا�صل تطبيق معايير برنامج �شهادة
الأمان « «»Go Safe

�أبوظبي ـ وام:

�أبوظبي ـ وام:

�أك���د مع���ايل الدكتور
عب���داهلل ب���ن حمم���د
بلحي���ف النعيم���ي
وزي���ر التغري املناخي
والبيئ���ة �أن دول���ة
الإمارات حافظت على
ا�ستمراري���ة جهودها
ملواجه���ة التغ�ي�ر
املناخي والعمل على
حتقي���ق اال�ستدام���ة
وت�رسي���ع وترية التحول نح���و االقت�صاد الأخ�رض
خ�ل�ال العام املا�ض���ي على الرغم م���ن الظروف
اال�ستثنائية التي فر�ضته���ا جائحة كوفيد 19 -
والتباط�ؤ الذي خلفته على العديد من امل�ستويات
ومن �أهمها الدور الذي كان من املفرت�ض �أن تلعبه
العديد من الدول ملواجهة تغري املناخ".
ج���اء ذلك خ�ل�ال م�شاركة معالي���ه يف جل�سة "
 .. COP26نقط���ة انط�ل�اق حا�سم���ة على طريق
اال�ستدامة والتعايف العاملي" التي �أقيمت افرتا�ضيا
�ضمن فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة.
وق���ال معاليه يف كلمته خ�ل�ال اجلل�سة �إن العام
املا�ضي �شهد ت�شغيل �أوىل حمطات براكة للطاقة
النووية ال�سلمية وط���رح مناق�صة حمطة الطاقة
ال�شم�سي���ة يف منطقة الظف���رة كما مت الإعالن عن
التقرير الثاين للم�ساهمات املحددة وطنيا والذي
ي�شمل يف �أحد �أهم جوانبها التخطيط امل�ستقبلي
خلف�ض الب�صمة الكربونية لقطاع الطاقة وتطوير
الدولة لأول �شبك���ة جتارية يف املنطقة الحتجاز
الكربون وا�ستخدامه وتخزين���ه مبا يعزز حتقيق
"حيادية الكربون" وزيادة ح�صة الطاقة النظيفة
لت�ص���ل �إىل قدرة �إنتاجي���ة  14جيجا وات بحلول
 2030و 50يف املائ���ة م���ن �إجمايل مزيج الطاقة
املحلي بحلول .2050
و�أك���د معالي���ه �أن التعايف الأخ��ض�ر القائم على
حتقي���ق املوازنة بني النم���و االقت�صادي وحماية
البيئة وحتقي���ق اال�ستدامة يف الوقت نف�سه ميثل
احل���ل الأجنع والأك�ث�ر واقعي���ة للمرحلة املقبلة
م�ش�ي�را �إىل ان اجتماعات قمة املناخ ""COP26
ميكن االعتماد عليها كنقطة انطالق حا�سمة لدفع
وت�رسي���ع وترية احلراك العامل���ي للعمل من �أجل
املناخ واعتماد التع���ايف الأخ�رض كتوجه عاملي
عام .

توا�صل دائرة الثقافة وال�سياحة
ـ �أبوظبي جهودها لتو�سيع خطة
عمل برنامج �شهادة Go Safe
الذي يهدف �إىل االرتقاء مبعايري
ال�صح���ة وال�سالم���ة وتوحيدها
يف جمي���ع املن�ش����آت واملرافق
ال�سياحية والتجارية يف الإمارة
مبا ير�سخ مكانة �أبوظبي وجهة
عاملية �آمن���ة ال�ست�ضافة كربى
الفعالي���ات وال�سي���اح من حول
العامل.
وتعمل دائرة الثقافة وال�سياحة
ـ �أبوظبي عن كثب مع �رشكائها
اال�سرتاتيجي�ي�ن مب���ا يعك����س
التع���اون الوثيق ال���ذي يجمع
بني خمتلف اجله���ات والدوائر
احلكومي���ة واخلا�ص���ة يف
الإمارة ،لت�صب���ح كافة من�ش�آت
�أبوظبي ال�سياحي���ة والرتفيهية
وم�ؤ�س�ساته���ا التجارية معتمدة
بن�سب���ة  %100مبوجب برنامج
ال�شهادة الذي ين�ص على تطبيق
�أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة.
ومن �ضمن �رشكاء الدائرة دائرة
التنمي���ة االقت�صادية ـ �أبوظبي،
ودائرة البلديات والنقل ،و�رشكة
ال���دار العقارية ،وم���دن ومرافق
يا����س الرتفيهي���ة ،واالحت���اد
للطريان.
وبالنظ���ر �إىل النجاح امللحوظ
ال���ذي حققت���ه �شه���ادة "Go
 " Safeت�أت���ي ه���ذه ال�رشاكة
لتمه���د الطري���ق �أم���ام �أبوظبي
لإدراج املزي���د م���ن الوجه���ات
التي تديره���ا اجلهات الرئي�سية
امل�شارك���ة �ضمن خط���ة العمل
املو�سعة للربنامج ،حيث يلعب
ال�رشكاء دوراً حموري ًا يف �ضمان
التزام م�ؤ�س�ساتهم بكافة املبادئ
التوجيهي���ة وتطبي���ق التدابري
والإج���راءات الت���ي ين�ص عليها
برنامج ال�شهادة.
ومن���ذ �إطالقها يف �شه���ر يونيو
املا�ض���ي ،وبع���د �سل�سل���ة من
حمالت التدقيق امليدانية ،قامت
دائ���رة الثقاف���ة وال�سياح���ة –
�أبوظبي بالتع���اون مع اجلهات
احلكومية املعنية مبنح �شهادة
برنام���ج"  "Go Safeلـ %95
من فن���ادق العا�صمة ،بالإ�ضافة
�إىل حلب���ة مر�س���ى يا����س و4
مرافق ترفيهية يف جزيرة يا�س،
وم���ا يقارب  33مرك���زاً جتاري ًا،
بالإ�ضافة �إىل �صالتي �سينما.
ويهدف ه���ذا الربنامج �إىل توفري
بيئ���ة �آمنة للمجتم���ع املحلي
والزوار وذل���ك من خالل تطبيق
�أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة،
عم�ًل�اً باملب���ادئ التوجيهي���ة
ال�ص���ادرة عن منظم���ة ال�صحة
العاملي���ة ،وتو�صي���ات مرك���ز
مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها
واجله���ات ال�صحي���ة املخت�صة
يف الدول���ة� .إىل جان���ب فر�ض
�إج���راء اختب���ارات كوفي���د19-
ب�شكل دوري على جميع موظفي
املن�ش�آت الفندقي���ة وال�سياحية
يف الإمارة.
و مبوج���ب اخلط���وة الأوىل من
الربنامج ،يتعني على الوجهات
واملن�ش����آت ال�سياحي���ة �إج���راء
تقيي���م ذات���ي وفق���ا للقواع���د
الإر�شادية واملبادئ التوجيهية
الت���ي حددته���ا دائ���رة الثقافة
وال�سياح���ة ـ �أبوظبي .فيما بعد،
�ستعم���د الدائ���رة �إىل التحق���ق
من هذه التقييم���ات عرب حملة

جمعية النه�ضة
الن�سائية بدبي تطلق
مبادرة «اطمئني»
دبي ـ وام:

�أطلق���ت جمعية النه�ض���ة الن�سائية بدب���ي ـ مركز
النه�ض���ة لال�ست�شارات والتدريب مب���ادرة تطويرية
تربوي���ة ت�أهيلية م�سمى «اطمئن���ي» وذلك لدعم
واملر�أة على مواجه���ة امل�شكالت بفعالية و�إيجابية
مبا يكف���ل لها التواف���ق النف�س���ي واالجتماعي يف
الأ�رسة والذي بدوره ي�سهم يف �صقل �شخ�صية الأبناء
وغر����س �أفكار بنّاءة وملهمة يف نفو�سهم وتوجيههم
مل���ا ي�ساعدهم على النمو يف بيئ���ة �إيجابية عالية
امل�ستوى تربوي ًا.
ت�سته���دف مب���ادرة «اطمئني»الأ��س�رة الأحــادية
الأمه���ات الأرام���ل والأمه���ات املطلق���ات والأمهات
املهجورات واملعلق���ات دون طالق  ،ويتميز برنامج
املب���ادرة بتقدمي مه���ارات ت�ؤهل امل���ر�أة ملواجهة
التحدي���ات الت���ي تواجهها وتتحم���ل مهاما �صعبة
وم�شاق احلي���اة وتربي���ة الأطفال وحتقي���ق الذات
والتغلب على امل�شاعر ال�سلبية التي يولدها املرور
بتجربة كاحلالة التي متر بها.
وتتمحور ر�ؤية املب���ادرة حول تقدمي الدعم النف�سي
واالجتماع���ي وال�صحي الالزم للأمهات الالتي يعلن
�أبناءه���ن مبفردهن لأي �سب���ب كان وحماولة �صقل
مهاراتهم لرفع كفاءاتهم للتعامل مع حتديات احلياة
على ال�صعيد الرتبوي وال�شخ�صي النف�سي.

خور �أم القيوين ..ت�ستوطنه طيور الفالمنغو
وتزينه �أ�شجار القرم

تدقيق ميداني���ة �شاملة من قبل
فرق متخ�ص�ص���ة ،ل�ضمان التزام
املراف���ق واملن�ش����آت مبعاي�ي�ر
ال�صحة والنظافة التي يحددها
الربنامج .وعلى �ضوء ذلك �سيتم
منح املن�ش�آت الت���ي تلبي هذه
املعاي�ي�ر �شه���ادة Go Safe
والت���ي ت�ش�ي�ر �إىل ا�ستعداده���ا
ال�ستقبال الزوار واملحافظة على
�سالمتهم .ومع ان�ضمام املزيد من
املن�ش�آت ال�سياحية وامل�ؤ�س�سات
التجارية �إىل الئح���ة الوجهات
املعتمدة من قب���ل �شهادة Go
 ،Safeتتطل���ع دائ���رة الثقافة
وال�سياح���ة ـ �أبوظب���ي لرت�سيخ
مكان���ة العا�صم���ة كوجهة �آمنة
وجاذبة بالكامل.
وق���ال �سع���ادة عل���ي ح�س���ن
ال�شيبة ،املدير التنفيذي لقطاع
ال�سياحة والت�سوي���ق يف دائرة
الثقاف���ة وال�سياح���ة ـ �أبوظبي
ان حملة �شه���ادة برنامج Go
 Safeالت���ي �أطلقته���ا الدائرة
�إىل جانب املبادرات والإجراءات
االحرتازية التي طبقتها حكومة
دول���ة الإم���ارات �ساهم���ت يف
�إعادة فتح املع���امل والوجهات
الثقافي���ة والرتفيهية ال�سياحية
�أمام الزوار املحليني والدوليني،
ومع دخولن���ا عام  ،2021يبقى
التزامن���ا تطبي���ق �أعلى معايري
ال�صح���ة وال�سالم���ة يف طليعة
حر�ص���ا من���ا على
�أولوياتن���ا
ً
�ضمان �صحة و�سالمة جمتمعنا،
�إىل جان���ب امل�ساهم���ة يف دفع
العجلة االقت�صادي���ة ل�رشكائنا
يف قطاع���ي ال�سياحة والرتفيه،
ومن خالل التع���اون مع املزيد
م���ن ال��ش�ركاء اال�سرتاتيجيني
يف تطبي���ق برنام���ج �شه���ادة
 ،Go Safeعززن���ا من مكانة
العا�صمة وجه���ة �آمنة وجاذبة
مبوجب االلتزام ببنود ومعايري
برنامج ال�شهادة.
من جهت���ه �أكد ربي���ع الهاجري
املدير التنفي���ذي ملركز �أبوظبي
للأعمال بالإنابة بدائرة التنمية
االقت�صادي���ة �أبوظبي ان برنامج
حتوي���ل �أبوظب���ي �إىل وجه���ة
�آمنة الذي تق���وده دائرة الثقافة
وال�سياح���ة ،يعد خط���وة رائدة
يف �إطار تفعي���ل مبادرة �شهادة
الأم���ان"  ،"Go Safeالأم���ر
الذي يواكب جهود دائرة التنمية

االقت�صادي���ة لتفعي���ل الن�شاط
االقت�ص���ادي يف الإمارة يف ظل
تداعي���ات جائح���ة كوفيد19-
والو�ص���ول بقط���اع االعمال �إىل
�أعل���ى م�ستوي���ات الأم���ان مبا
يعزز من ثقة امل�ستهلكني وزوار
املراكز التجاري���ة على م�ستوى
�إمارة �أبوظبي.
و�أك���د الهاج���ري الت���زام دائرة
التنمية االقت�صادي���ة مبوا�صلة
العمل م���ع ال��ش�ركاء واجلهات
املعنية لتعزي���ز مكانة �أبوظبي
ك�أح���د �أك�ث�ر امل���دن �أمان ًا يف
الع���امل ،ما يعزز م���ن تناف�سية
الإم���ارة وج���ذب املزي���د م���ن
الأعمال واال�ستثم���ارات وتدفق
حركة ال�سياحة ،وامل�ساهمة يف
ا�ستمرار م�سرية النمو االقت�صادي
يف خمتل���ف القطاعات احليوية
يف �أبوظبي.
من جهت���ه قال عي�س���ى مبارك
املزروع���ي ،املدي���ر التنفي���ذي
لقطاع البنية التحتيـة والأ�صول
يف بلديـ���ة مدين���ة �أبوظبي ان
مب���ادرة �شهادة الأم���ان" Go
 "Safeم���ن دائ���رة الثقاف���ة
وال�سياحـ���ة � -أبوظب���ي لدعم
اجله���ود الوطنيـ���ة الرامي���ة
تهدف �إىل �إع���ادة �إحياء قطاعي
ال�سياحـ���ة والرتفيـه للوجهات
ال�سياحيـ���ة والأماك���ن العامــة
يف الإمارة ..ونتطلع اليوم لدعم
هذه املب���ادرة وتطبيقها ب�شكل
مبدئ���ي يف �أحد احلدائق مبدينة
�أبوظب���ي على �أن يت���م تو�سيع
نطاق �شهادة الأمان Go Safe
يف الأماكن العامـة يف املراحل
القادمــة.
و�أك���د املزروعي �أن الدائرة تبذل
كاف���ة �إمكاناتها لتعقيم املرافق
والأماك���ن العام���ة يف كاف���ة
�أرجاء �إمارة �أبوظبي وفق �أف�ضل

املمار�س���ات العاملي���ة املتبعة
التي ت�ضمن تعزيز �سبل الوقاية
للمجتمع وتوفري �أعلى م�ستويات
الرفاهية وجودة احلياة ل�سكان
الإمارة باعتبارها �أحد �أولوياتنا
الرئي�سة.
من جانبه ،قال جا�سم بو�صبيع،
الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار يف
�رشك���ة الدار العقاري���ة :اتخذت
قيادتن���ا الر�شي���دة �إج���راءات
فورية وحا�سم���ة ل�ضمان �صحة
�س���كان الإم���ارة وزوارها خالل
ه���ذه الأوقات غ�ي�ر امل�سبوقة ،
وي�أت���ي برنامج �شه���ادة الأمان
’ ‘Go Safeمث���ا ًال حي ًا على
هذه اجله���ود ،حيث ق ّدم للعديد
م���ن قطاع���ات الأعم���ال هيك ًال
مفيداً لتعزي���ز و�ضمان ال�سالمة
العامة .وانطالق ًا من م�س�ؤوليتنا
املجتمعية� ،إننا ملتزمون بدعم
كافة اجله���ود املبذولة ،وكوننا
�أول �رشك���ة يف �أبوظبي حت�صل
جمي���ع فن���ادق حمفظتها على
�شه���ادة الأم���ان ’‘Go Safe
من دائ���رة الثقاف���ة وال�سياحة
ـ �أبوظبي خ�ي�ر دليل على ذلك.
لطاملا التزمن���ا يف �رشكة الدار
بتق���دمي �أعلى معاي�ي�ر ال�صحة
وال�سالم���ة ع�ب�ر حمفظتن���ا
املتنوع���ة ،و�إنن���ا نتطل���ع �إىل
ا�ستكمال هذه ال�رشاكة الناجحة
مع دائرة الثقاف���ة وال�سياحة ـ
�أبوظبي.
وبدوره ق���ال احل�س���ن كعبو�س
الزعابي ،نائب الرئي�س لل�ش�ؤون
الت�شغيلية مل���دن ومرافق يا�س
الرتفيهي���ة ان مدن ومرافق يا�س
تعترب من �أ�شهر املعامل الرتفيهية
و�أكرثها �شعبية يف املنطقة ،لذا
فق���د ان�صب تركيزن���ا للح�صول
عل���ى �شه���ادة الأم���ان ’Go
 ‘Safeملا لها من �أث ٍر كب ٍري يف

تعزي���ز ثقة �ضيوفن���ا ،ومنحهم
املزي���د من راح���ة الب���ال عند
زيارة مدننا ومرافقنا الرتفيهية
 ،ون�ؤك���د جم���دداً التزامنا التام
ب�ضمان �صحة و�سالمة �ضيوفنا،
�سواء كان ذلك من خالل اعتماد
�أف�ضل الإجراءات الوقائية� ،أو من
خالل جهودنا الرامية للتوا�صل
والتفاعل م���ع ال�ضيوف ل�ضمان
التزامهم وم�شاركتهم يف احلفاظ
على بيئة ترفيهية �صحية و�آمنة
خ�ل�ال زيارتهم مل���دن ومرافق
يا�س الرتفيهية.
ومن جانبه قال توين دوغال�س،
الرئي����س التنفي���ذي ملجموعة
االحت���اد للط�ي�ران ان���ه بف�ضل
النه���ج املت�ي�ن ال���ذي تتبع���ه
�أبوظبي يف التعامل مع جائحة
ر�سخ���ت العا�صم���ة
كورون���اّ ،
مكانته���ا كواح���دة م���ن �أك�ث�ر
امل���دن �أمان ًا لل���زوار وال�سياح،
وت�ص���درت االحت���اد للط�ي�ران
القط���اع يف جهوده���ا للحد من
انت�ش���ار فريو����س كورون���ا مع
طرح برنامج االحت���اد لل�صحة
وال�سالم���ة وتوف�ي�ر جتربة �سفر
�آمن وراح���ة بال تامة ل�ضيوفنا،
و�سعينا م���ن خالل هذه اخلطوة
�إىل جتدي���د الثقة بال�سفر اجلوي
وتوفري �أعلى م�ستويات النظافة
والتعقيم يف كافة مراحل الرحلة
يدعمه���ا فريق �سف���راء ال�صحة
وال�سالم���ة امل���د ّرب خ�صي�ص��� ًا
لتوفري معلومات ال�سفر ال�صحية
والرعاي���ة الأولي���ة للم�سافرين.
كما تُع��� ّد االحتاد �رشكة الطريان
الوحي���دة يف العامل التي تطلب
من كافة م�سافريها �إبراز نتيجة
فح�ص �سلبي���ة لفريو�س كورونا
قب���ل ال�سفر وبع���د الو�صول �إىل
�أبوظبي.
ولفت دوغال����س �إىل ان االحتاد
للط�ي�ران تتعاون م���ع خمتلف
الهيئ���ات والكيانات على امتداد
�أبوظبي للت�أكي���د على التزامها
الثاب���ت �إزاء �إج���راءات ال�سالمة
وال�صح���ة .وم���ع ط���رح دائرة
الثقاف���ة وال�سياح���ة مب���ادرة
�شه���ادة الأم���ان، Go Safe
�سيع���زز الربنامج من ثقة الزوار
القادم�ي�ن �إىل الإمارة خالل هذه
الفرتة غري امل�سبوقة ويقدم لهم
جتربة �سفر �آمنة ومتكاملة حتى
قبل و�صولهم �إىل �أبوظبي.

م�ست�شفى القا�سمي ينال االعتماد الدولي لعالج مر�ض
الح�صار الأذيني البطيني
ال�شارقة ـ وام:

�أم القيوين ـ وام:
يعترب خور �أم القيوين الذي ت�ستوطنه
طيور الفالمنغو و تزينه �أ�شجار القرم
واملانغ���روف و ميت���از بخ�صائ����ص
جمالية وبيئية  ،من الركائز الأ�سا�سية
�ضمن خط���ط وبرامج تطوي���ر قطاع
ال�سياحة يف �إمارة �أم القيوين .
و يعد خور �أم القيوين الذي يبلغ عر�ضه
كيلوم�ت�راً وطول���ه  5كيلومرتات ،من
املعامل املميزة يف �إمارة �أم القيوين،
فهو يعترب من �أف�ضل اخلريان املوجودة
يف الدول���ة جما ًال ويتمي���ز بكثري من
املزاي���ا ،حيث توجد فيه �أ�شجار القرم
الت���ي تعلوها طي���ور الفالمنغو التي
تتواجد بكرثة يف اخلور .
و حتيط باخلور حمميات �صغرية ،كما
يعد مر�سى لل�صيادين الذين ينطلقون
منه �إىل �أعماق البحر يف رحلة اابحث
عن ال�صيد الوفري  ،و ي�ض ّم بني جنباته
جمموعة من اجلزر وال�شواطئ اجلميلة

املزينة ب�أ�شجار املانغروف اخل�رضاء.
وتعمل حكومة �أم القيوين على حتويل
خور �أم القيوي���ن �إىل وجهة �سياحية
يق�صدها ال���زوار للتمت���ع بالطبيعة
اخلالب���ة وباخلدمات الت���ي توفرها
املرافق الفندقية والرتفيهية ،وذلك من
خالل م�رشوع تطوير الواجهة البحرية.
و�أو�ضح���ت دائرة ال�سياحة والآثار ب�أم
القيوين ان �أهمي���ة �أ�شجار القرم التي
تنت��ش�ر بك�ث�رة يف خ���ور �أم القيوين
تكم���ن يف دورها الكب�ي�ر يف احلفاظ
عل���ى احلياة البحري���ة  ،حيث تعترب
البيئة ال�ساحلية الغنية ب�أ�شجار القرم
من �أن�سب املناط���ق لتكاثر وح�ضانة
�أنواع الأ�سماك ،و�أنواع احلياة البحرية
املختلفة ،كما ت�ساه���م �أ�شجار القرم
يف احلفاظ عل���ى �أنواع احلياة الربية
والبحرية ،وعلى حياة �أنواع خمتلفة
من الطيور ،وتعم���ل كمناطق مالئمة
حلياتها ومورداً لغذائه���ا ،وتوفر لها
احلماية.

�أعلن���ت وزارة ال�صح���ة ووقاي���ة
املجتم���ع عن ح�ص���ول م�ست�شفى
القا�سم���ي على االعتم���اد الدويل
املتقدم كمرك���ز للتميز يف عالج
مر�ض احل�ص���ار الأذيني البطيني"
 " AV Blockبناء على نتائج
التقييم املتخ�ص�ص الذي قامت به
اللجنة الدولية امل�شرتكة " " JCI
عرب تكنولوجيا التقييم االفرتا�ضي.
ي�أتي ه���ذا الإجناز ليع���زز ريادة
و�ص���دارة دول���ة الإم���ارات على
امل�ستوى العاملي يف عدد املن�ش�آت
ال�صحي���ة احلا�صلة على االعتماد
ال���دويل من قبل اللجن���ة الدولية
امل�شرتكة بع���دد يتجاوز  217من
املراف���ق الطبي���ة املتنوعة على
م�ستوى الدولة ت�شمل م�ست�شفيات
ومراكز رعاية �صحية �أولية ومراكز
تخ�ص�صية وعالجية وخمتربات.
و�أك���د �سع���ادة الدكت���ور يو�سف
حممد ال�رسكال مدير عام م�ؤ�س�سة
الإم���ارات للخدم���ات ال�صحية �أن
الإجنازات الت���ي حققها م�ست�شفى
القا�سمي �ضم���ن منظومة الرعاية
ال�صحية املتكامل���ة التي تديرها
وزارة ال�صح���ة ووقاي���ة املجتمع
ي�أت���ي توافقا مع كلم���ة �صاحب
ال�سم���و ال�شي���خ حممد ب���ن را�شد
�آل مكت���وم نائ���ب رئي����س الدولة
رئي�س جمل����س الوزراء حاكم دبي
رع���اه اهلل "�أن �إجن���ازات الإمارات

عظيمة وم�س�ي�رة التطوير والتميز
ال تتوقف" وذلك مبنا�سبة احتفاء
الإم���ارات مب�س�ي�رة  15عام ًا من
الإجن���ازات والنجاح���ات الت���ي
ا�ستحقتها حكومة الإمارات بقيادة
�سموه .
و�أ�شار ال�رسكال �إىل جناح م�ست�شفى
القا�سم���ي يف احل�ص���ول عل���ى
االعتماد الدويل يف عام  2018عن
جممل خدمات���ه ال�صحية لي�صنّف
كم�ؤ�س�س���ة عاملي���ة يف جم���ال
تقدمي الرعاي���ة ال�صحية النوعية
للمر�ضى بالإ�ضافة حل�صوله على
االعتم���اد الدويل املتق���دم كمركز
للتميز يف ع�ل�اج اجللطة القلبية

ومركز متميز جلراحة ال�سمنة و�أول
مرك���ز يف ال��ش�رق الأو�سط يطبق
نظام املواءمة احليوية ال�رشيانية
"ديناميك����س" وه���و �أول دعامة
زرع لتزوي���د الدواء يف العامل مبا
يتواءم مع فيزيولوجية ال�رشايني.
ب���دوره لف���ت الدكت���ور ع���ارف
النوري���اين املدي���ر التنفي���ذي
مل�ست�شف���ى القا�سمي �إىل �إجنازات
امل�ست�شف���ى يف جم���ال �صح���ة
القل���ب عل���ى �صعي���د ا�ستخدام
الأجه���زة الروبوتي���ة يف عمليات
اجلراحة القلبي���ة حيث يربز ق�سم
اجلراحة القلبي���ة يف امل�ست�شفى
كق�سم «روبوت���ي» بامتياز ي�ضم

�أح���دث الأجه���زة ذات التقني���ات
العاملي���ة يف العالج���ات القلبية
مث���ل "كوريند����س" و"دافن�شي"
و«هان�سن» والتي حر�صت الوزارة
على توفريها نظراً للعوائد الطبية
والعالجية عل���ى املر�ضى بهدف
�إح���داث نقلة نوعي���ة باخلدمات
ال�صحي���ة والعالجية التي يقدمها
مركز القلب من خ�ل�ال ا�ستقطاب
�أحدث الأجهزة والتقنيات العاملية
و�إجراء عمليات ذات جودة عالية
لي�صب���ح مرك���زا متقدم��� ًا عاملي ًا
للتداخالت القلبية مت�ضمن ًا �أحدث
الأجهزة ذات التقني���ات العاملية
يف العالجات القلبية.
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :خدمات ارشف
االلكرتونية
رخصة رقم  CN- 1102862قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة خليفه سعيد خويدم عبيد
النيادى ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف طارق مطر سعيد حمد
الحساين
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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�إعــــالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :ملسات معامرية لالستشارات الهندسية
ذ.م.م  -رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
رخصة رقم  CN- 3650369قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة غاليه خميس خادم خميس القبيىس ()51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة االء عامر مرزوق عبدالغنى ()49%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف محمد سعيد سامل الغفييل الكثريى
تعديل مدير /حذف االء عامر مرزوق عبدالغنى
تعديل شكل قانوين /من رشكة الشخص الواحد ذ م م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إس��م تجاري م��نLAMASAT MUEMARIH ENGINEERING /
 - CONSULTANCY L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIPملسات معامرية
لالستشارات الهندسية ذ.م.م  -رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل LAMASAT
 - MUEMARIH ENGINEERING CONSULTANCY L.L.Cملسات معامرية
لالستشارات الهندسية ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية
خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مطعم بابو تاون
رخصة رقم  CN- 2625759قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /فيصل محمد عىل املال الريىس من مالك إىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء /فيصل محمد عىل املال الريىس من ( )100%إىل ()50%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة عمر محمد عىل املال الريىس ()50%
تعديل رأس املال /من  nullإىل 150000
تعديل شكل قانوين /من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من - BABU TOWN ERSTAURANT /مطعم بابو تاون إىل
 - BABU TOWN RESTAURANT L.L.Cمطعم بابو تاون ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية
خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :دريم الين
لتنجيد مقاعد السيارات
رخصة رقم  CN- 2991243قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة زين حسن احمد العزب
الحرضمى ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف احمد محمد عبدالكريم
االحمد
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مؤسسة االمارات
الشاملية العامل االصباغ
رخصة رقم  CN- 1027076قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة فيكرامان ناير سانكران
ناير ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف اىب بانيكري جايان
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :صالون ستايل
كينج
رخصة رقم  CN- 2401794قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة سعيد فاضل حمد عصيان
املنصورى ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف خادم خليل مطر عىل
املنصورى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مطحنة الخليج العرىب ذ.م.م
رخصة رقم  CN- 1035106قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة فاطمه حسن سعيد سامل الرشيدى
()51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة انس حنيف امباز هابوىل حنيفه
()17%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف عمران خميس عمران محمد القبيىس
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف امبازاباىل حنيفه
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث
ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /رضا للمواد واملعدات -
ذمم
رخصة رقم  CN- 1062798قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة فاطمه سليامن سعيد
الرمحى ()51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف حسن عىل مطر الريامى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :جامل الجزيرة
لالقمشة والخياطة الرجالية
رخصة رقم  CN- 1125342قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة عيىس فهد عيىس عىل بن
عفرار ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف نورا محمد سعيد الشامىس
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :خياط الصالحني
الزياء السيدات
رخصة رقم  CN- 1123207قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة حمد احمد مفتاح عىل
النارصى ()100%
تعديل وكيل خدمات /حذف محمد اسامعيل عىل اسامعيل
البلوىش
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف عبداالحد عبدالقدوس
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إعــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إعــــالن
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :األقىص للعصائر
واملرشوبات الساخنة
رخصة رقم  CN- 1022711قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة راشد خلفان حمد املشوى
القبيىس ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف حسنه عبدالله حسني
بركات الكعبى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :رشكة حمد بن
سامل العزاين  -ذات مسئولية محدودة
رخصة رقم  CN- 1115001قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة سلطان بن حمد بن سامل
العزاين ()24%
تعديل نسب الرشكاء /حمد بن سامل بن احمد العزاين من
 49%إىل 25%
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

تعلن دائ��رة التنمية االقتصادية بأن /السادة :ابداعات
دمشقية للديكور
رخصة رقم  CN- 1900572قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة خميس خلفان خميس
بالقطرى الخييىل ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف عىل خلفان خميس
بالقطرى الخييىل
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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�إعــــالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :فوجي سوفت للتكنولوجيا
ذ.م.م
رخصة رقم  CN - 2649312قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة هادف صالح سامل عمري الشامىس
()51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة بالك بوكس هولدينجز ليمتد black

box holding ltd

تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف عبدالله احمد عبدالله البلوىش
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف البريت راج ناريسيتى بيرت
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف ابيزير ليلواال سجاد حسني
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث
ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مومينتو
لتأجري السيارات
رخصة رقم  CN- 1680252قد تقدموا إلينا بطلب:
* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث
ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :سوبر غرين
للصيانة العامة ذ.م.م
رخصة رقم  CN- 3749408قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الرشكاء /محمد نوجيب عىل محمد حفيظ عىل
من  24%إىل ()49%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف محمد زهري االسالم محمد
مقدس عىل
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :ار ار الدارة املرافق ذ.م.م
رخصة رقم  CN- 3724669قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير /إضافة احمد عامر عمر صالح عمر
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة إيبيكس القابضة ذ.م.م Apex Holding L.L.C
تعديل مدير /حدف عبدالرؤوف محمد حريص ابو شهاب
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف ريد ينت للمشاريع العقارية ذ.م.م
RADIANT ENTERPRISES REAL ESTATE L.L.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف الريان لالستثامر  -ش م خ
AL RAYAN INVESTMENT- P S C
تعديل شكل قانوين /من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
تعديل إسم تجاري منR R FACILITY MANAGEMENT L.L.C L.L.C /
 ار ار الدارة املرافق ذ.م.م إىل R R FACILITY MANAGEMENT - SOLE - PROPRIETORSHIP L.L.Cار ار الدارة املرافق  -رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :سوبر فيكتوري
الصالح السيارات
رخصة رقم  CN- 2116828قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة نادر سامل عوض محسن
الواحدى ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف عادل عناية الله غالم حيدر
البلويش
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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�إعــــالن

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مركز فريتيكلينك لالخصاب
ذ.م.م
رخصة رقم  CN- 2605349قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة محمد عبدالفتاح الطرانيس ()20%
تعديل نسب الرشكاء /زينب عبدالله عىل مبارك من  41%إىل 51%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة السمؤل عيل عبدالله الحاكم ()29%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف محمد احمد عبدالرحيم محمد القبيىس
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف سيبويه عىل عبدالله محمد الحاكم
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث
ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :الشبكة الفضية لتصليح الهواتف والكمبيوتر
رخصة رقم  CN- 1170222قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة نجمل بابو باالت كاندى بن هجو باالت كاندى ()24%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة احمد بشري ناتكال عبدالله كورايث بارا ()25%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حسن عبدالله خلف شمس الحوسني من مالك إىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء /حسن عبدالله خلف شمس الحوسني من ( )100%إىل ()51%
تعديل رأس املال /من  nullإىل 150000
تعديل شكل قانوين /من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من SILVER NET PHONES REPAIRS AND COMPUTER
 الشبكة الفضية لتصليح الهواتف والكمبيوتر إىل SILVER NET PHONES REPAIRS - AND COMPUTER L.L.Cالشبكة الفضية لتصليح الهواتف والكمبيوتر ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
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لإعالناتكم بالوحدة :هاتف:
 024488400فاك�س 024488201
الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
غرفة جتارة و�صناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

�إعالن حل وت�صفية
اال�سم التجاري النجمة الذهبية ل�صيانة املباين ذ.م.م
نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي :النجمة الذهبية لصيانة املباين
ذ.م.م .رشكة ذات مسئولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون
الرشكات االتحادي رقم  8لسنة  1984وتعديالته مرخصه يف دائرة التنمية
االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم  99171وقرر الرشكاء حلها
وتصفيتها وتعيني السيد
مصفي قانون للرشكة فعىل كل من له حق أو اعرتاض للتقدم به للمصفي القانوين
املذكور أعاله خالل مدة  45يوما من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:
امارة:
هاتف:
ص.ب:

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

�إعالنات
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eat 163500

eat 164253

eat 164252

نموذج �إعالن الن�شر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم340810 :
تاريخ2020/12/09 :
بيانات األولوية:
االسم :بيوسنس ويبسرت ،إنك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي دراي��ف ،سويت
 200إرف�ين ،كاليفورنيا 92618 ،الواليات
املتحدة األمريكية .صورة العالمة
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة10:
قساطر ومجسات تصوير وموصالت لها وجميعها لالستخدام يف عمليات االستئصال
القلبي ،أجهزة تصوير طبية لالستخدام يف عمليات االستئصال القلبي ،أجهزة تصوير طبية
لالستخدام يف مجال طب القلب.
وصف العالمة :العالمة عبارة عن كلامت  SOUNDSTAR VISIONباللغة اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

نموذج �إعالن الن�شر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم341842 :
تاريخ2020/12/24 :
بيانات األولوية:
االسم :رشكة املبادلة للعالمات التجارية
القابضة ذ.م.م
وعنوانه :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة.
صورة العالمة
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة44:
الخدمات الطبية ،الخدمات البيطرية ،خدمات العناية الصحية واملحافظة عىل الجامل
للكائنات البرشية أو الحيوانات ،خدمات العالج بالعطور ،املعالجة اليدوية لألعصاب ،طب
األسنان ،الرعاية الصحية ،املراكز الصحية ،دُور العجزة واملقعدين ،املستشفيات ،خدمات
اإلخصاب خارج الجسم ،املساعدة الطبية ،خدمات العيادات الطبية ،خدمات القابالت،
دور التمريض ،خدمات فنيي البرصيات ،خدمات أطباء الجلدية ،خدمات الصيادلة
لتحضري الوصفات ،النصائح الصيدالنية ،العالج الطبيعي ،الجراحة التقوميية ،خدمات
علامء النفس ،خدمات العالج ،إعادة التأهيل ،تأجري املرافق الصحية.
وصف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي  MUBADALA HEALTHباللغة اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

نموذج �إعالن الن�شر
تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل ب��ي��ان��ات العالمة
التجارية:
املودعة بالرقم341838 :
تاريخ2020/12/24 :
بيانات األولوية:
االسم :رشكة املبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ.م.م
وعنوانه :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة.
صورة العالمة
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة36:
التأمني ،الشؤون التمويلية ،الشؤون املالية ،الشؤون العقارية ،التأمني الصحي.
وصف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي  MUBADALA HEALTHباللغة
اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية
يف وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ
اصدار هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد
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eat 164249

eat 163301

eat 163812

eat 163563

نموذج �إعالن الن�شر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 341829 :تاريخ2020/12/24 :
بيانات األولوية:
االسم :رشكة املبادلة للعالمات التجارية القابضة
ذ.م.م
وعنوانه :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،اإلم��ارات
العربية املتحدة.صورة العالمة.
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة09:
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف
والسيناميئ واألجهزة واألدوات البرصية وأدوات الوزن والقياس واإلش��ارة واملراقبة
(اإلرشاف) واإلنقاذ والتعليم ،أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم
أو التحكم يف الطاقة الكهربائية ،أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور،
حامالت بيانات مغناطيسية ،أقراص تسجيل ،أقراص مدمجة ،أقراص فيديوية رقمية
وغريها من وسائط التسجيل الرقمية ،آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ،آالت تسجيل
النقد ،آالت حاسبة ،معدات معالجة البيانات ،أجهزة الكمبيوتر ،برمجيات كمبيوتر ،أجهزة
إطفاء الحرائق.
وصف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي  MUBADALA HEALTHباللغة اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

نموذج �إعالن الن�شر

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم340520 :
تاريخ2020/12/06 :
بيانات األولوية:
االسم :جونسـون أند جونسـون
وعنوانه :وان جونسون أند جونسون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجرييس ، 08933 ،
الواليات املتحدة األمريكية .صورة العالمة
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة10:
أجهزة طبية عىل هيئة أنظمة توصيل لعالج تشوهات األوعية الدموية من داخل األوعية
الدموية ،أجهزة طبية عىل هيئة غرسات جراحية مصنوعة من مواد اصطناعية لعالج
تشوهات األوعية الدموية من داخل األوعية الدموية ،أنظمة األجهزة الطبية لالستخدام
يف عالج تشوهات األوعية الدموية من داخل األوعية الدموية ،قساطر دقيقة وقساطر
لالستخدام يف عالج تشوهات األوعية الدموية من داخل األوعية الدموية.
وصف العالمة :العالمة عبارة عن كلامت  CEREPAK HELIFORMباللغة اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

نموذج �إعالن الن�شر
تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم341363 :
تاريخ2020/12/16 :
بيانات األولوية:
االسم :جونسـون أند جونسـون
وعنوانه :وان جونسون أند جونسون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجرييس  ، 08933 ،الواليات املتحدة األمريكية .صورة
العالمة
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة3:
مستحرضات صيدالنية برشية لعالج أمراض الجهاز العصبي املركزي.
وصف العالمة :العالمة عبارة كلمة ورمز PUREZINC +باللغة اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف
وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ اصدار
هذا اإلعالن.

نموذج �إعالن الن�شر
تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
املالك :التميمي ومشاركوه
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم341253 :
تاريخ2020/12/15 :
بيانات األولوية:
االسم :جونسـون أند جونسـون
وعنوانه :وان جونسون أند جونسون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجرييس  ، 08933 ،الواليات املتحدة األمريكية .صورة
العالمة
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة5:
مستحرضات صيدالنية برشية لعالج أمراض الجهاز العصبي املركزي.
وصف العالمة :العالمة عبارة كلامت INVEGA HAFYERAباللغة اإلنجليزية.
االشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف
وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ اصدار
هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
قمصية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجاريةLegend Luckytex :
املودعة تحت رقم  232153 :بتاريخ 2015/05/04 :
املسجلة بتاريخ 2015/08/24 :
باســم :الكيتيكس (تايلند) بابليك كومباين
ليمتد
وعنوانه :فلوور  ،5بيبهاجيت بلدينغ ،نورث
ساتهورن روود ،بانغراك ،بانغكوك ،10500
تايالند
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة يف الفئة 24 :
األقمشة املصنوعة من األلياف االصطناعية؛ األقمشة املصنوعة من األلياف
الطبيعية؛ أقمشة البوليسرت؛ أقمشة منسوجة من القطن و البوليسرت؛ أقمشة
قطنية؛ أقمشة منسوجة خيوط البوليسرت؛ أقمشة الدينيم؛ حبال؛ وسادات
هوائية مصنوعة من األقمشة
بيانات التعديل:
اسم من انتقلت له امللكية :توراي تكستايلز (تايالند) ببلك كومباين ليمتد
عنوانه :فيفث اف ال ،.بوبهاجيت بلدج 20 ،.نورث ساثورن ار دي ،.سيلوم،
بانجراك  ،بانكوك  ،10500تايالند
تاريـخ انتـقال امللكية2020/06/21 :
تاريخ التاشري يف السجل2020/06/30 :
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�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع الرشكة :رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري :ميكادو ريستورانت وسويش بار ذ.م.م
عنوان الرشكة :املالك /سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك  C5 -جزيرة
أبوظبي ،شارع الكورنيش  -غرب - 10
رقم القيد يف السجل االقتصاديCN- 1871864 :
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
 -١حل وتصفية الرشكة
 -٢تعيني الساده /حارس ورشكاه لتدقيق الحسابات (فرع أبوظبي)،
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2020/12/22
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية ،املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم 2155000635
تاريخ التعديل 2021/1/19
فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني
خالل مدة  45يوماً من تاريخ اإلعالن.

نوع الرشكة :رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري :رشكة الخليج املتقدمه لالتصاالت ذ.م.م
عنوان الرشكة :جزيرة أبوظبي ،شارع الدفاع  -حوض  - 19قطعة 7
 الطابق  - 11مكتب رقم  ،1153املالك /نادي الوحدة الريايض الثقرقم القيد يف السجل االقتصاديCN- 1715189 :
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
 -١حل وتصفية الرشكة
 -٢تعيني الساده /الهاميل ورشكاه  -محاسبون قانونيون ،كمصفي قانوين
للرشكة بتاريخ 2021/1/5
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية ،املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم 2156000196
تاريخ التعديل 2021/1/19
فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني
خالل مدة  45يوماً من تاريخ اإلعالن.

نوع الرشكة :رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري :هيدهنرتز لخدمات التوظيف ذ.م.م
عنوان الرشكة :غرب  - 10الطابق  - 5مكتب رقم  ،501بناية /السيد
أحمد عيل محمد عبدالله الص C63 -جزيرة أبوظبي ،الخالدية
رقم القيد يف السجل االقتصاديCN- 1005387 :
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
 -١حل وتصفية الرشكة
 -٢تعيني الساده /حارس ورشكاه لتدقيق الحسابات (فرع أبوظبي)،
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2020/12/23
وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية ،املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم 2155000639
تاريخ التعديل 2021/1/19
فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني
خالل مدة  45يوماً من تاريخ اإلعالن.
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�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مطعم
فورترس املليك
رخصة رقم  CN- 2110873قد تقدموا إلينا بطلب:
* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث
ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :مؤسسة الحيوي للمقاوالت العامة
رخصة رقم  CN- 1009473قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /محمد حمد سامل روضه العامرى من مالك إىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء  /محمد حمد سامل روضه العامرى من  100%إىل 60%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة حمد محمد حمد روضه العامرى ()40%
تعديل رأس املال /من  nullإىل 150000
تعديل شكل قانوين /من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري منAL HAYAWI GENERAL CONTRACTING /
 -ESTABLISHMENTمؤسسة الحيوي للمقاوالت العامة إىل ALHAYAWI
 - GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT/L.L.Cمؤسسة الحيوي
للمقاوالت العامة ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :البيت السحري للمقاوالت العامة  -رشكة
الشخص الواحد ذ.م.م
رخصة رقم  CN- 3781703قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة عمر مبارك بخيت املهرى ()50%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /سامل محمد سامل محمد العلوى من مالك إىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء /سامل محمد سامل محمد العلوى من  100%إىل 50%
تعديل لوحة اإلعالن /إجاميل من مساحة  nullxnullإىل 1x1
تعديل شكل قانوين /من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري منALBAIT ALSEHREY GENERAL CONTRACTING /
 - - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.Cالبيت السحري للمقاوالت العامة  -رشكة
الشخص الواحد ذ.م.م إىل ALBAIT ALSEHREY GENERAL CONTRACTING
 - L.L.Cالبيت السحري للمقاوالت العامة ذ.م.م
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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�إعــــالن

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :كراج عني ديوار لتصليح
السيارات
رخصة رقم  CN- 1013510قد تقدموا إلينا بطلب:
 Partners Amendment /Addedمحمد سامل محمد نارص
الهاشمى ()100%
 Partners Amendment/ Removedمحمد جمعة فاضل
محمد البلوىش
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه
املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي
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الغاء �إعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم
 CN- 2608858باالسم التجاري ايديل للعقارات .بإلغاء
طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل اسبوع من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل
اإلجراءات املذكورة.
الرقم د ت  -ش ت CN- 2608858 -
رقم الخطاب CA- 2859521
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

الغاء �إعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم
 CN - 1189292باالسم التجاري مطعم كوخ االمارات
للوجبات الرسيعة .بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة
الوضع كام كان عليه سابقا
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل اسبوع من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل
اإلجراءات املذكورة.
الرقم د ت  -ش ت CN - 1189292 -
رقم الخطاب Ca- 3859776
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن /السادة :استنجلينا كافيه
رخصة رقم  CN- 2673486قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /إضافة عبدالله دحام زايد سعيد
املزروعى ()100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع /حذف فاطمه بنت سامل بن عيد
بن بطى الشامىس
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648

الغاء �إعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة رقم
 CN - 1106149باالسم التجاري محالت عبدالرحمن
صداقت .بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام
كان عليه سابقا
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل اسبوع من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل
اإلجراءات املذكورة.
الرقم د ت  -ش ت CN- 1106149 -
رقم الخطاب CN- 3856712
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إعالنات

15

لإعالناتكم بالوحدة :هاتف 024488400 :فاك�س 024488201
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

العنوان :مكتب رقم  ٩١٤ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  -ديرة -
بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها
بإنحالل رشكة :قرية نايف للتجارة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٠ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٠ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان
أعاله الهاتف - ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :الجريودي للتدقيق واملحاسبة

العنوان :مكتب رقم  - ٢٠٤ملك عبدالله الشعايل  -ديرة  -هور العنز
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها
بإنحالل رشكة :الزهر لتجارة املواد الغذائية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢٠/١٢/١٤ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢٠/١٢/١٤ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان
أعاله الهاتف - ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١ :الفاكس ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

العنوان :مكتب رقم  ٩١٤ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  -ديرة -
بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها
بإنحالل رشكة :بالس تكنولوجي ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/17 :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/17 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان
أعاله الهاتف - ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ :الفاكس ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات

العنوان :مكتب رقم  ٢٩٠٣ - ١ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان -
املركز التجاري األول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري
لديها بإنحالل رشكة :االثال لخدمات تنظيف املباين واملساكن ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٣ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٣ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف
العنوان أعاله الهاتف - ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ :الفاكس ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ :مصطحباً معه كافة
املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات

العنوان :مكتب رقم  ٢٩٠٣ - ١ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان -
املركز التجاري األول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري
لديها بإنحالل رشكة :املتوازي لتجارة املالبس (ش.ذ.م.م)
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٤ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٤ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف
العنوان أعاله الهاتف - ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ :الفاكس ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ :مصطحباً معه كافة
املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :قرية نايف للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان :محل رقم  ٧ملك بلدية ديب  -ديرة  -نايف
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٨٥١١٦ :
رقم الرخصة٦٦١٣٦٨ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٠ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٠ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  -ديرة  -بورسعيد هاتف رقم - ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ :فاكس:
 ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا
اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :الزهر لتجارة املواد الغذائية ش.ذ.م.م
العنوان :مكتب رقم  ٣١٠١ملك بريا ناشيونال ليمتد  -الثنية  -الخامسة  -بر ديب
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٤٠٤٩٨ :
رقم الرخصة٧١٣٣٤٣ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى الجريودي للتدقيق واملحاسبة للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢٠/١٢/١٤ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢٠/١٢/١٤ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم  - ٢٠٤ملك
عبدالله الشعايل  -ديرة  -هور العنز هاتف رقم - ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢١ :فاكس ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ :مصطحباً معه كافة
املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :بالس تكنولوجي ش.ذ.م.م
العنوان :مكتب رقم  - ٣٠٣ملك محمد املر بن الشيخ بن مجرن  -املرر
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٥٥٩٠١ :
رقم الرخصة٧٢٧٧٨٠ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/17 :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/17 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٩١٤
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  -ديرة  -بورسعيد هاتف رقم - ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ :فاكس:
 ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا
اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :االثال لخدمات تنظيف املباين واملساكن ذ.م.م
العنوان :مكتب رقم  ١٠١ملك معايل راشد عبدالله عيل النعيمي  -القصيص الصناعية الثالثة
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٩٣٠٣ :
رقم الرخصة٨٤١٩٢٦ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٣ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٣ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٢٩٠٣ - ١
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان  -املركز التجاري األول هاتف رقم -٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ :فاكس:
 ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا
اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�إعالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن
الرخصة بني األطراف املذكورين أسامئهم أدناه:
من الطرف األول:
سامل مفتاح خميس مفتاح النبد  -الجنسية :االمارات
إىل الطرف الثاين:
محمد قدوس مياه محمد عبدالغني معترب  -الجنسية :بنغالدش
باالسم التجاري (مشغل جوش للخياطة والتطريز) رخصة صادرة
من دائ��رة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف ()38700
واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن وعليه سيقوم السيد الكاتب
العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء  14يوما من تاريخ نرش
هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفي وعنوانه  :سفيان االغا ورشكاه – محاسبون قانونيون .
اسم الرشكة وعنوانها  :كازابيال للوساطة التجارية (ش.ذ.م.م ).رقم الرخصة 820484 /
العنوان :محل رقم ( )01ملك الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم  /الكرامه
الشكل القانوين  :رشكة ذات مسئولية محدودة .
رقم القيد بالسجل التجاري 1378435 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل
الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب قرار الجمعية العمومية للرشكة بتاريخ  2020/07/05واملوثق
لدي الكاتب العدل تحت رقم املحرر  - 2020/1/92384بتاريخ  2020/07/05وبتعيني املصفي
املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة حسب قرار الجمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل.
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة –
بورسعيد – مكتب
ملك سعيد غانم عبدالله الفاليس – ت – 2955248 :ص ب  8540 :مصطحبا معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :سامرت فيجن ملراجعة الحسابات

العنوان :مكتب رقم  ٢٠١ -٥٠ملك بلو باي مركز األعامل ذ.م.م  -بر ديب  -الخليج التجاري
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري
لديها بإنحالل رشكة :عيىس االيويب للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٢ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٢ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف
العنوان أعاله الهاتف - :الفاكس :مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك
يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفى :سامرت فيجن ملراجعة الحسابات

العنوان :مكتب رقم  ٢٠١ -٥٠ملك بلو باي مركز األعامل ذ.م.م  -بر ديب  -الخليج التجاري
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري
لديها بإنحالل رشكة :ريرتيكا ستار لتجارة املنسوجات ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢٠/١٢/٢٠ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢٠/١٢/٢٠ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف
العنوان أعاله الهاتف - :الفاكس :مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك
يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�إعالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة
بني األطراف املذكورين أسامئهم أدناه:
من الطرف األول:
سند عبد الكريم عبد الرحمن عبد الكريم الشحي  -الجنسية :االمارات
إىل الطرف الثاين:
عبد الرحمن خالد محمد الشبيه النعيمي  -الجنسية :االمارات
باالسم التجاري (الظبي للعناية بالسيارات) رخصة صادرة من دائرة
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف ( )105154واملسجلة بغرفة
تجارة وصناعة عجامن وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل
التنازل بعد انقضاء  14يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام
حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة وعنوانها  :كازابيال للوساطة التجارية (ش.ذ.م.م ).رقم الرخصة 820484 /
الشكل القانوين  :رشكة ذات مسئولية محدودة .
رقم القيد بالسجل التجاري 1378435 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل
التجاري لديها بانحالل الرشكة تحت رقم  2020/1/92384/بتاريخ 2020/07/05
وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة حسب قرار الجمعية العمومية
املوثق لدي الكاتب العدل .
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكاتبة الكائنة
ص ب , 8540/مصطحبا معة كافة
يف – ديرة – بورسعيد – ت 2955248/
املستندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل ( )45يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :عيىس االيويب للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
العنوان :محل رقم  ٤ملك عبدالله سيف عبدالله سيف الشاميس  -هور العنز
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٢٩٢٤٨٩ :
رقم الرخصة٧٢٨٧٥١ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامرت فيجن ملراجعة الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٢ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٢ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم
 ٢٠١ -٥٠ملك بلو باي مركز األعامل ذ.م.م  -بر ديب  -الخليج التجاري هاتف رقم - :فاكس :مصطحباً معه
كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :ريرتيكا ستار لتجارة املنسوجات ش.ذ.م.م
العنوان :مكتب ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه  -ديرة  -ام الرمول /استدامة B
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1465993 :
رقم الرخصة٨٦٣١٨٢ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامرت فيجن ملراجعة الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢٠/١٢/٢٠ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢٠/١٢/٢٠ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم
 ٢٠١ -٥٠ملك بلو باي مركز األعامل ذ.م.م  -بر ديب  -الخليج التجاري هاتف رقم - :فاكس :مصطحباً معه
كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
نموذج �إعالن الن�شر

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

اسم الرشكة :املتوازي لتجارة املالبس (ش.ذ.م.م)
العنوان :محل ملك محمد محمود الدالل  -ديرة  -البطني
الشكل القانوين :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٠٢٠٢٥٠ :
رقم الرخصة٥٣٨٥٣٢ :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة
املذكورة أعاله وبتعيني املصفى ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب
تاريخ القرار٢٠٢١/١/١٤ :
تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١/١٤ :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم ٢٩٠٣ - ١
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان  -املركز التجاري األول هاتف رقم -٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ :فاكس:
 ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل  ٤٥يوماً من تاريخ نرش هذا
اإلعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
نموذج �إعالن الن�شر

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
نموذج �إعالن الن�شر عن انتقال الملكية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

الأربعاء  20يناير -2021العـدد 14648
نموذج �إعالن الن�شر

16





     
    
"
    
   "" 
   
    
   


    
     
    

    
 
 ""  







      
     
 

 ""

      
    
     
      
  




     

     
     




  
    
    
""   
    


    

 " " "
    
    
BAME

    
  





     






     
    


  
     

    
    


    

   
     
 
   
    
    
 


     
    

 


١٤٦٤٨ ـ اﻟﻌـﺪد٢٠٢١
 ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠ اﻷرﺑﻌﺎء










     




 
  
    

     


 

    
   

    






   
 
    

     
   
   
   
    
   
"   "

   
  

     
    
    
    
 


 "  
   
 
"



   
  
    
   
    

    
  

"





"


   
   
    
    



     





     
     
  
   
   

   
  
"    
  

 "
    
  
  



  

  
"
 
   



 
     

      
    
      




    
      
     
     





    
    
     
    

    
   
    
  " 
 ""




        
      


      

      
       













     
   
   
    
   
    


  
    
     

      
   
    
 


  
     

    
   
   
     

     
   





" "  

     

"    
 "
   
     
   
     
   
 "
"

 
   
   
    

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
14648 Oó`©dG-2021 ôjÉæj 20 AÉ©HQC’G

á°VÉjôdG

ájOƒ©°ùdG

ô£b
ô«ãµdG ∂∏àªf ’ :á«∏«°ùdG ÜQóe
äGQÉ«îdG øe

≥jôØd »æØdG ôjóŸG »°ù∏HGô£dG »eÉ°S ócCG
Ωƒ«dG »∏gC’G á¡LGƒŸ ¬≤jôa ájõgÉL ,á«∏«°ùdG
öûY á°ùeÉÿG á∏MôŸG äÉ°ùaÉæe øª°V ,AÉ©HQC’G
.Ωó≤dG Iôµd ô£b Ωƒ‚ …QhO øe
ô“DƒŸÉH äÉëjöüJ ‘ »°ù∏HGô£dG ∫Ébh
∞bƒe ‘ øëf" :IGQÉÑŸÉH ¢UÉÿG »Øë°üdG
IGQÉÑŸG ¿CG Gó«L ∑Qófh á£≤f πc ¤EG ¬«a êÉàëf
≥jôa ¢ùaÉæŸG ¿C’ iƒ°üb á«ªgCG Ö°ùàµJ áeOÉ≤dG
IRÉà‡ ábÓ£fG Ωóbh É«µ«àµJ …ƒbh º¶æeh ó«L
äGQÉ°üàf’G á«∏≤Y ¬jód â∏©L …QhódG ájGóH ‘
."Gó«L AGOCG Ωó≤jh ÉeÉé°ùfG ÌcCG ≥jôØdG íÑ°UCGh
QhódG ‘ •É≤ædG øe ójó©dG Éæ©°VCG" :±É°VCGh
øe ÒãµdG ÊÉãdG QhódG ‘ Éæjód ó©j ⁄h ∫hC’G
…òdG øe π°†aCG AGOCG Ωó≤f ¿CG óH’h ,äGQÉ«ÿG
äÉ«£jôÿG ΩÉeCG á«°VÉŸG IGQÉÑŸG ‘ ¬«∏Y Éfô¡X
™«£à°ùf ≈àM Ék WÉÑ°†fGh kGõ«côJ ÌcCG ¿ƒµf ¿CGh
."áeOÉ≤dG äÉ¡LGƒŸG ‘ RƒØdG ≥«≤–
,á£≤f 18 ó«°UôH øeÉãdG õcôŸG á«∏«°ùdG πàëjh
22 ó«°UôH ¢SOÉ°ùdG õcôŸG »∏gC’G πàëj Éª«a
.á£≤f

17

ƒ°ShCG IQÉYEG AÉ¡fEG ¢SQój IóL »∏gCG

.ájGóÑdG òæe
‘ ƒ°ShCG π«MQ ¿CG É¡JGP áØ«ë°üdG â©HÉJh
ÚÑYÓdG óMCG ≥jƒ°ùàH §ÑJôe á∏Ñ≤ŸG IÎØdG
¿EÉa ∂dP çhóM ΩóY ádÉM ‘h ,ÖfÉLC’G
IQƒ°üdG ¿CG IócDƒe ,≥jôØdG ™e ≈≤Ñ«°S ÖYÓdG
.Úeƒj ∫ÓN í°†àà°S á«FÉ¡ædG
á£≤f 23 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG »∏gC’G πàëjh
.…Oƒ©°ùdG …QhódG Ö«JôJ ‘

IQGOEG ¿CG ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,…QÉÑNEG ôjô≤J ôcP
IQÉYEG AÉ¡fEG ‘ ÖZôJ ,…Oƒ©°ùdG »∏gC’G …OÉf
‘ AÉë«ØdG ≥jôa øe ƒ°ShCG πjƒeÉ°U ÊÉ¨dG
.ájQÉ÷G ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa
,ájOƒ©°ùdG "á«°VÉjôdG" áØ«ë°U âë°VhCGh
‘ ¬æe ∫ƒeCÉŸG iƒà°ùŸG Ωó≤j ⁄ ƒ°ShCG ¿CG
¢ûà«Øjƒ∏«e ¿GOÓa »HöüdG ¿CG Éªc ,»∏gC’G
¬©e óbÉ©àdG ‘ ÖZôj ⁄ ≥jôØ∏d »æØdG ôjóŸG

áÑZõH ¬àbÓY »¡æj ∂ª°V

≥«aƒàdG ¬d á«æªàe "AGOCGh É≤∏N ÚÑYÓdG
.ÓÑ≤à°ùeìÉéædGh
ÊÉãdG ¿ƒfÉc /ôjÉæj ‘ ∂ª°V ¤EG áÑZR º°†fGh
11 ¢VÉNh ,…Oƒ©°ùdG IóMƒdG øe ÉeOÉb 2020
.»°VÉŸG º°SƒŸG …QhódG ‘ ∂ª°V ™e IGQÉÑe
áî°ùædG ‘ äÉjQÉÑe 8 áÑZR ≈Ø£°üe Ö©d
øH óªfi ÒeC’G ¢SCÉc …QhO øe á«dÉ◊G
õcôŸG ∂ª°V πàëj å«M ,ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S
.ádƒL 13 Qhôe ó©H •É≤f 9 `H ÒNC’G

¢SQÉMh ¬æ«H •ÉÑJQ’G ∂a ∂ª°V …OÉf ø∏YCG
¬«a ™aGO ΩÉY ó©H ,áÑZR ≈Ø£°üe ≈eôŸG
.∂ª°V ¿GƒdCG øY …ôFGõ÷G ÖYÓdG
≈∏Y ∂ª°V …OÉæd »ª°SôdG ÜÉ°ù◊G Öàch
Égôµ°T ∂ª°V …OÉf IQGOEG âeób" :ÎjƒJ
áÑZR ≈Ø£°üe …ôFGõ÷G ¢SQÉë∏d Égôjó≤Jh
º°SƒŸ ∫hC’G …hôµdG ≥jôØdG ¬∏«ã“ Ò¶f
."»°VÉjQ
IÒN øe" áÑZR Èà©j ¬fCG …OÉædG ócCGh

¿ÉªY
.á¶◊
ä’ƒ÷G ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàŸG øeh
á«≤«°SƒŸG »°SGôµdG áÑ©d áeOÉ≤dG
,áª≤dG ¥ôa ÚH õcGôŸG Ò«¨Jh
•É≤f 3 ¥QÉØH …QhódG Ö«°ùdG Qó°üàjh
ΩÉeCG •É≤f 4h á©æ°üŸGh ≥jƒ°ùdG ΩÉeCG
.QÉØX
•ƒÑ¡dG íeÓe ¿EÉa iôNCG á«MÉf øeh
,ä’ƒL 6 Qhôe ó©H äô¡X É°†jCG
áª¡e áHƒ©°U ¤EG Ò°ûJ äÉë«°TÎdGh
Gòg ihõfh §≤°ùeh á°†¡ædGh ºë°U
á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ™e á°UÉN º°SƒŸG
.áàFÉØdG ä’ƒ÷G ‘ ¥ôØdG √ò¡d
GPEG áªFÉb âdGRÉe á°UôØdG øµdh
í«ë°üJ ¥ôØdG √òg âYÉ£à°SG Ée
QÉ°ùŸG ¤EG IOƒ©dGh ÉgAÉ£NCG
.í«ë°üdG
á°†¡ædGh ÒNC’G õcôŸG ºë°U πàëjh
áaÉ°VE’ÉH á£≤f …CG ¿hóH ÒNC’G πÑb
,Éªgó«°UQ øe •É≤f 6 º°üN ¤EG
•höT AÉØ«à°SG ΩóY ≈∏Y áHƒ≤Y
¥ôØdG ÌcCG øe Éªgh ¢ü«NGÎdG
.•ƒÑ¡dÉH IOó¡ŸG

¢ùeCG ¬≤jôa äÉÑjQóJ øY ÜÉZ ,…öShódG ¿Éch
,á«Ø∏ÿG á∏°†©dG ‘ ∞«ØN ó°ûH ¬àHÉ°UEG ó©H
.»æØdG RÉ¡÷G ≥∏b QÉKCG É‡
¿hÉ©àdG ΩÉeCG áÑ©°U áª¡e ∫Ó¡dG ô¶àæJh
»àdGh ,á«dÉààŸG ≥jôØdG ä’OÉ©J á∏°ù∏°S öùµd
É‡ ,á«°VÉŸG ™HQC’G ä’ƒ÷G ∫GƒW äôªà°SG
Qó°üàŸG ∫Ó¡dG ÚH ¥QÉØdG ¢ü«∏≤J ¤EG iOCG
ÖMÉ°U ÜÉÑ°ûdG ™e IóMGh á£≤f ¤EG 26`H
.ÊÉãdG õcôŸG

ø«£°ù∏a

IGQÉÑŸG »æ«£°ù∏ØdG ÖîàæŸG ¢VÉNh
ÜÉ«Z πX ‘ ,á«∏ëŸG á∏«µ°ûàdÉH
,ájÉ¨∏d ÉÑ«W AGOCG Ωób ∂dP ™eh ,ÚaÎëŸG
≈∏Y á≤«bO 20 πÑb π«é°ùàdG øe øµ“h
.AÉ≤∏dG ájÉ¡f
íjöüdG ¥ƒØàdG RƒØdG Gò¡H »FGóØdG ≥∏ZCGh
9 ¿ÉÑîàæŸG ≈≤àdG IGQÉÑŸG πÑ≤a ,¥QRCÓd
,äGôe 7 âjƒµdG Öîàæe É¡dÓN RÉa ,äGôe
.§≤a ÚàÑ°SÉæe ‘ ∫OÉ©àdG ≥≤– Éªæ«H

»fÉª©dG …QhódG ádƒL »a RôHC’G »eƒé¡dG º≤©dG

á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe ΩÉàN ™e
,ÌcCG âë°†JG á°ùaÉæŸG íeÓe ¿EÉa
êôîj ød Ö≤∏dG ¿CG ¤G Ò°ûJ ΩÉbQC’Gh
Ö«°ùdG »gh ¥ôa á©HQCG á°†Ñb øe
¥QÉah ,QÉØXh á©æ°üŸGh ≥jƒ°ùdGh
,GÒÑc ¢ù«d á©HQC’G ¥ôØdG ÚH •É≤ædG
…CG ‘ ¢ü∏≤àj ¿CG øµªŸG øe …òdGh

IÌc ƒgh ôNBG ´ƒf øe ºbQ ∑Éægh
ä’ƒL â°S Qhôe ºZQ ÚHQóŸG Ò«¨J
á©HQCG øY AÉæ¨à°S’G ” å«M ,§≤a
óÑY ºgh ¿B’G ≈àM ÚHQóŸG øe
º«gGôHEGh (ihõf) »eÉjôdG õjõ©dG
…ÒN ¥GRôdG óÑYh (§≤°ùe) QÉeƒ°U
.(ºë°U) …ódÉÿG á©ªLh (QÉë°U)

ájófC’G ∫Éjófƒe »a ¿Éª«∏°S ó«dh ó≤Øj »∏gC’G

."ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ≥jôØdG
GóZ CGóÑ«°S ¿Éª«∏°S ó«dh" ¿CG ß«Ø◊G óÑY í°VhCGh
±GöTEG â– »LÓ©dGh »∏«gCÉàdG ¬›ÉfôH ò«ØæJ
."≥jôØdG Ö«ÑW
,»∏gC’G ∂æÑdG AÉ≤d ¿Éª«∏°S ó«dh πªµà°ùj ⁄h
.1-1 ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdG
,Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG á¡LGƒŸ »∏gC’G ó©à°ùjh
,ΩÓ°ùdGh »∏gC’G Ö©∏e ≈∏Y ,πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG
.RÉàªŸG …QhódG øe 9 ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe øª°V

,…Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG ìÉæL …öShódG ⁄É°S ∑QÉ°T
äôL »àdG ¬≤jôØd á«YÉª÷G äÉÑjQóàdG ‘
áª°UÉ©dÉH …OÉædG Ö©∏e ≈∏Y ¢ùeCG AÉ°ùe
á¡LGƒŸ OGó©à°S’G QÉWEG ‘ ,á°VÉjôdG
øe14`dG ádƒ÷G øª°V AÉ©HQC’G Ωƒ«dG,¿hÉ©àdG
.…Oƒ©°ùdG …QhódG
»àdG á«°ù«FôdG IQhÉæŸG ‘ …öShódG ∑QÉ°Th
á°ü◊G ƒµ°ù«°Tƒd ¿ÉaRGQ ÜQóŸG É¡H ºààNG
,á«ÑjQóàdG

âjƒµdG ≈∏Y ∫hC’G ÉgQÉ°üàfG ≥≤ëJ ø«£°ù∏a..kÉeÉY 19 ó©H

øjôëÑdG
øjô¡°T ´ÉaôdG óFÉb ó©ÑoJ áHÉ°UE’G
ÖYÓªdG øY

áHÉ°UEÉH ,á©Lƒe áHöV »æjôëÑdG ´ÉaôdG ≈≤∏J
ÌcC’ ÖYÓŸG øY √OÉ©àHGh ,Oƒ°SC’G π«ªc √óFÉb
.øjô¡°T øe
IGQÉÑe ‘ ∞«æY πNóàd Oƒ°SC’G π«ªc ¢Vô©Jh
…QhO øe á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G ‘ áªéædG ™e ¬≤jôa
´ÉaôdG RƒØH â¡àfG »àdG ,RÉàªŸG óªM øH öUÉf
ÖYÓdG ∫GóÑà°SG ¤EG iOCG Ée ,±óg πHÉ≤e Úaó¡H
.IGQÉÑŸG øe
¢ùeCG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d Oƒ°SC’G π«ªc ™°†Nh
Ωób ÒÑŒ ¤EG AÉÑWC’G ô£°VG å«M ,ÚæKE’’hC’G
≥jôØdG äÉ¡LGƒe øY Ö«¨«°Sh ≈æª«dG ÖYÓdG
.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘
äÉjQÉÑe áaÉc øY Oƒ°SC’G ÜÉ«Z ócDƒŸG øeh
/•ÉÑ°T 5 »¡àæj …òdG ∫hC’G º°ù≤dG ‘ ¬≤jôa
k G ¬HÉ«Z ™bƒàŸG øeh ,πÑ≤ŸG ôjGÈa
øY É°†jC
´ÉaôdG ΩÉeCG øjôëÑdG ∂∏e ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf
.»böûdG

áÑ©°üdG ¿hÉ©àdG á¡LGƒe πÑb ∫Ó¡∏d QÉ°S ôÑN

…OÉædÉH IôµdG ôjóe ,ß«Ø◊G óÑY ó«°S ø∏YCG
Ö«¨«°S ,¿Éª«∏°S ó«dh ≥jôØdG ìÉæL ¿CG ,»∏gC’G
.ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc øY
¬jOÉæd »ª°SôdG ™bƒŸG ÈY ß«Ø◊G óÑY ∫Ébh
ÉgGôLCG »àdG á©°TC’G ¿EG ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG
á∏°†©dG ‘ ¥õªàH ¬àHÉ°UEG âàÑKCG ¿Éª«∏°S ó«dh
.á«Ø∏ÿG
øY π≤J ød ¿Éª«∏°S ó«dh ÜÉ«Z Ióe" ¿CG ∞°ûch
™e ácQÉ°ûŸG øY ¬HÉ«Z ócCÉJ ºK øeh ,™«HÉ°SCG 4

πàfÉªY …QhO áªb ≈∏Y ´GöüdG ôªà°SG
èFÉàædG ó©H ‹É◊G »°VÉjôdG º°Sƒª∏d
,á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G ‘ â∏é°S »àdG
≥≤M Éeó©H IQGó°üdG ‘ Ö«°ùdG πXh
øe ájƒb á≤MÓe ™e GójóL GRƒa
.QÉØXh á©æ°üŸGh ≥jƒ°ùdG
á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe äó¡°Th
å«M ,GóL ∞«©°V ∞jó¡J ∫ó©e
‘ §≤a Éaóg 12 ¿ƒªLÉ¡ŸG πé°S
IGQÉÑª∏d ±óg 1^7 ∫ó©Ã äÉjQÉÑe 7
∞«©°V »Øjó¡J ∫ó©e ƒgh ,IóMGƒdG
É¡Jô¡XCG »àdG äÉjƒà°ùŸG ºLÎj
.…QhódG ‘ ¿B’G ≈àM ¥ôØdG
Ú©HÉàŸG øe äGOÉ≤àf’G äôªà°SGh
á«fóàŸG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y OÉ≤ædGh
‘ á©àŸG âHÉZ å«M ,äÉjQÉÑª∏d
.É°†jCG á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe
´GöU ƒgh ôNBG ´ƒf øe ´GöU ∑Éægh
‘ ÚÑY’ 4 ihÉ°ùJ å«M ,ÚaGó¡dG
±GógCG 4`d º¡∏«é°ùJ ó©H IQGó°üdG
‹ÉÑ≤ŸG õjõ©dG óÑY ºgh ¿B’G ≈àM
…Éµ«H ø°Sh’h »µdÉŸG ôªYh (Ö«°ùdG)
.(OÉ–’G) ÖLQ …ó°TQh (QÉØX)

ô°üe

Iôµd ∫hC’G »æ«£°ù∏ØdG ÖîàæŸG ô¶àfG
≈∏Y QÉ°üàfG ∫hCG ≥≤ë«d ,ÉeÉY 19 Ωó≤dG
.Ωó≤dG Iôµd »àjƒµdG ÖîàæŸG
¬Ø«°†e ≈∏Y ¥ƒØàdG øe »FGóØdG øµ“h
¢ùeCG AÉ°ùe ,πHÉ≤e ¿hO ±ó¡H »àjƒµdG
,‹hódG ôHÉL OÉà°S ≈∏Y ,ÚæKE’G ∫hC’G
¢Vƒÿ ÚÑîàæŸG äGÒ°†– QÉWEG ‘
É«°SBG ¢SCÉc) áLhOõŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG
.(2022 ⁄É©dG ¢SCÉch 2023

âjƒµdG

¿É£«N ±ƒØ°U Rõ©j »YÉaO »FÉæK

¿É£«N …OÉæH IôµdG IQGOEG ≥HÉ°ùJ
óªMCG ójó÷G »FÉæãdG ó«≤d øeõdG
.ó«©°S π°ü«ah QƒØ¨dG óÑY
QƒØ¨dG óÑY ™e ¿É£«N óbÉ©Jh
IQÉYE’G ΩÉ¶æH á«ŸÉ°ùdG ´ÉaO Ö∏b
Ö£≤à°SG Éªæ«H ,º°SƒŸG ájÉ¡æd
õjõ©àd á«°SOÉ≤dG ™aGóe ó«©°S
.iöù«dG á¡Ñ÷G
‘ ¬aƒØ°U RõY ób ≥jôØdG ¿Éch
…õ«ÑÿG ∞°Sƒj ÖYÓdÉH ≥HÉ°S âbh
õ«¡éàd ≈©°ùjh ,âjƒµdG øe ΩOÉ≤dG
ábÓ£fG ™e º¡H áfÉ©à°SÓd »KÓãdG
ΩÉeCG …QhódG ‘ ≥jôØdG QGƒ°ûe
.…QÉ÷G ô¡°ûdG øe 21 Ωƒj πMÉ°ùdG
áª¡e áaÉ°VEG ójó÷G »KÓãdG πãÁh
»FÉæK ∫ƒ°Uh ô¶àæj …òdG ¿É£«ÿ
π«MQ ¢†jƒ©àd »≤jôaCG ±Îfi
¬æWGƒeh ¿É«à°SÉÑ°S »æ«àæLQC’G
¤EG πMQ …òdG …RÉ«H …O ¢S’ƒµ«f
.∑ƒeÒdG

2001 ƒjQÉæ«°Sh ô°SÉîdG ¿ÉgôdG ±hÉîe ø«H ójƒ°ùdG áHô°V

ΩÉeCG IQÉ°ùÿG áëØ°U ≥∏Z öüe
áÑ©°U É«°ShQ IGQÉÑe ¿C’ ,ójƒ°ùdG
."ójó°T õ«cÎd êÉà–h ájÉ¨∏d
äÉjQÉÑe πµH RƒØdG Éæ«∏Y" :”CGh
ádƒ¡°ùH πgCÉàdG º°ù◊ ÊÉãdG QhódG
IGQÉÑe Gójó– øµdh ,»FÉ¡ædG ™Hôd
,á°ùaÉæŸG íeÓe º°ùëà°S É«°ShQ
∞«°Uhh Qó°üàe ¿CG á°UÉNh
™Hôd ¿Gó©°ü«°S áYƒª› πc
."»FÉ¡ædG

‘ ¬≤«≤– á«fÉµeE’ ¢†©ÑdG ¬«∏Y
.á«dÉ◊G áî°ùædG
¢Shôfi ¥QÉW iôj ,¬ÑfÉL øe
¬ãjóM ‘ ,ó«dG Iôµd »∏gC’G ÜQóe
GóZ É«°ShQ IGQÉÑe ¿CG "IQhhƒc"`d
,áLÉLõdG ≥æY ¿ƒµà°S AÉ©HQC’G
.…öüŸG Öîàæª∏d áÑ°ùædÉH
™aÒ°S É«°ShQ ≈∏Y RƒØdG" :±É°VCGh
ÉæHô≤«°Sh ,•É≤f 4 ¤EG Éfó«°UQ
Öîàæe ≈∏Y ‹ÉàdÉHh ,πgCÉàdG øe

‘ öüe ÖîàæŸ íLÉædG ¿ÉgôdG
ƒjQÉæ«°S äÉjôcòH áeOÉ≤dG á∏MôŸG
É°†jCG áæYGôØdG öùN ¿CG ó©H ,2001
,áYƒªéŸG IQGó°U ácô©e É¡àbh
ádƒ÷G ‘ ójƒ°ùdG ΩÉeCG áÁõ¡dÉH
.(23-29) áé«àæH IÒNC’G
õcôŸG öüe Öîàæe πàMGh
øµdh ,IQÉ°ùÿG ∂∏J ó©H ÊÉãdG
∂dP ó©H º¡≤jôW Gƒ≤°T áæYGôØdG
øgGôj Ée ƒgh ,á©HQC’G QhO ¤EG

Iôjôe áÁõg öüe Öîàæe ≈≤∏J
-24) áé«àæH ójƒ°ùdG ój ≈∏Y
ΩÉàN ‘ ,ÚæK’G ∫hC’G ¢ùeCG ,(23
¢SCÉc ádƒ£ÑH á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG
É¡Ø«°†à°ùJ »àdG ,ó«dG Iôµd ⁄É©dG
ΩÉeCG IQÉ°ùÿG .áæYGôØdG ¢VQCG
áæYGôØdG ±hÉfl äQÉKCG ójƒ°ùdG
ÊÉãdG QhódG ‘ πgCÉàdG ¢Uôa ∫ƒM
¿CG á°UÉNh ,»FÉ¡ædG ™HQ á∏Môe ¤EG
äÉ°ùaÉæe πNój …öüŸG ÖîàæŸG
¿Éà£≤f √ó«°UQ ‘h ÊÉãdG QhódG
IQGó°üdG áÑMÉ°U ójƒ°ùdG ∞∏N ,§≤a
(•É≤f 3) É«°ShQh ,•É≤f 4 ó«°UôH
.ÊÉãdG õcôŸG ‘
‘ Ö©∏dG öüe Öîàæe QÉàNG
ójƒ°ùdG ÖfÉéH ,á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG
AÉYóà°SGh É¡HÉë°ùfG πÑb ∂«°ûàdGh
.»∏«°ûJ ÖfÉéH á«dÉª°ûdG É«fhó≤e
É«°SQÉL ƒJôHhQ ÊÉÑ°SE’G øgGQh
ÖîàæŸ »æØdG ôjóŸG hófhQÉH
≈∏Y RƒØdG á«fÉµeEG ≈∏Y ,öüe
Ió©d ,áî°ùædG √òg ‘ ójƒ°ùdG
¿CG É¡°SCGQ ≈∏Y ¬jCGQ ‘ ÜÉÑ°SCG
,™LGÎe √Gƒà°ùe …ójƒ°ùdG ÖîàæŸG
»FÉ¡f ™Hôd πgCÉàdG ™£à°ùj ⁄h
.∫Éjófƒª∏d á«°VÉŸG áî°ùædG
hófhQÉH É«°SQÉL ƒJôHhQ öùNh
,ójƒ°ùdG ΩÉeCG áÁõ¡dG ≈≤∏Jh ,¿ÉgôdG
πNój öüe Öîàæe π©L Ée ƒgh
¿Éà£≤f √ó«°UQ ‘h ÊÉãdG QhódG
™e ∫OÉ©àdG ∫ÉM 3 øe ’k óH ,§≤a
.RƒØdG ∫ÉM 4 hCG ójƒ°ùdG
≈∏Y ¢†©ÑdG øgGôj ,πHÉ≤ŸG ‘
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نادي دبي لأ�صحاب الهمم ي�شيد بدعم من�صور
بن محمد

الدراج بوجات�شار :الفوز بجولة
فرن�سا يزيد طموحاتي ب�ش�أن
طواف الإمارات

دبي ــ وام:

�أ�ش���اد جمل�س �إدارة ن���ادي دبي لأ�صحاب
الهمم بدعم �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد
ب���ن را�شد �آل مكت���وم ،رئي�س جمل�س دبي
الريا�ضي لأ�صحاب الهمم ،من �أجل حتقيق
طموحاتهم على ال�صعد كافة.
جاء ذلك خ�ل�ال االجتماع الأول للمجل�س
لعام  2021برئا�سة ثاين جمعة بالرقاد،
والذي عقده عرب تقنية االت�صال املرئي.
وثم���ن بالرق���اد املتابع���ة امل�ستمرة من
�سمو ال�شيخ من�صور ب���ن حممد بن را�شد
�آل مكت���وم للربامج واملبادرات التي متكن
�أ�صحاب الهمم ،وحتقق لهم الدمج الكامل
يف املجتمع ،م���ن �أج���ل املحافظة على
املكت�سبات التي حققوها وم�ضاعفتها يف
امل�ستقبل.
و�أ�ش���اد املجل����س بالنتائ���ج الإيجابية
التي حققه���ا العبو الن���ادي يف انطالقة
امل�سابق���ات املحلية للجن���ة الباراملبية
على الرغم من حتدي���ات جائحة كورونا
خالل الفرتة املا�ضية.
و�أو�ضح ماجد الع�صيمي املدير التنفيذي
للن���ادي �أن ه���ذه النتائ���ج التي حتققت
يف كرة ال�سلة عل���ى الكرا�سي املتحركة،

ورفعات الق���وة وتن�س الطاولة والبوت�شي
و�ألعاب القوى ،جاءت ثمرة ملتابعة ودعم
جمل�س دب���ي الريا�ضي ،م�ش�ي�را �إىل �أنها
انعكا�سا طبيعيا لهذا االهتمام.
وفتح النادي �أبوابه للمع�سكرات ال�شتوية
اخلا�صة ب���ـ "�أً�صحاب الهم���م" و�أقرانهم
يف املجتمع ان�سجاما م���ع حملة الدولة
اخلا�صة ب�أجمل �شتاء يف العامل وال �سيما

�أن الن���ادي ميلك مرافق مبوا�صفات حديثة
من �أج���ل �إجناح ه���ذه املع�سكرات والتي
جذبت العديد من املنتخبات الختيار دبي
للإقام���ة والتدريب بها ،ومنها �أوزبك�ستان
وت�شيل���ي حيث يعترب �ست���اد النادي �أحد
املالعب ال�صديقة للبيئ���ة ومن ال�رصوح
املهمة لريا�ضات "�أ�صح���اب الهمم" وهو
خم�ص�ص جلميع الإعاقات و دون حواجز.

كم���ا تاب���ع املجل����س �س�ي�ر اخلط���ة
اال�سرتاتيجي���ة للنادي وم�ؤ��ش�رات الأداء،
متطلعا �إىل موا�صل���ة م�سرية النجاحات
لتحقيق الأهداف املن�شودة.
ح��ض�ر االجتماع حممد عبد الكرمي جلفار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،وحريز املر بن
حري���ز ،ومنى بن حماد ،وح�سن املزروعي
�أع�ضاء املجل�س.

«�أبي�ض النا�شئين» يخو�ض
مباراتين وديتين مع
منتخب الهند

دبي ــ وام :

ي�ستعد منتخبنا الوطني للنا�شئني
لكرة القدم موالي���د  2004خلو�ض
مبارات�ي�ن وديت�ي�ن �أم���ام نظريه
منتخب الهند يومي  21و  24يناير
اجل���اري �ضم���ن مع�سك���ره احلايل
املقام يف دبي.
واختار املدرب الوطني ماجد �سامل
 26العب ًا للتواجد يف املع�سكر وهم
�سلط���ان عادل ،و�سي���ف الزعابي /
احت���اد كلباء /وحمم���د احلارثي /
بني يا����س /وعب���داهلل ال�شيباين،

وعلي حممد ،وحممد خالد ،و�أحمد
املرزوق���ي /اجلزيرة /وعلي طاهر،
بدر ال�سويدي ،ونواف جا�سم ،و�سيف
الكعبي ،وخالد توحيد /ال�شارقة/
وحمد عارف ،و�سعيد جمال ،وعبداهلل
ح�سن ،وغيث بدر ،ويو�سف البلو�شي
�/شباب الأهلي /وخالد احل�ساين /
العني /و�سعيد املقدمي /الفجرية/
وجمال خليف���ة /الن�رص /وعبداهلل
�أحم���د ،وعبدالرحم���ن احلو�سن���ي،
ومن�صور املنهايل ،وعو�ض الكثريي
/الوحدة /و�سع���ود املري ،وحممد
عبدال�سالم /الو�صل./

زيدان :ال ت�س�ألوني عن �أالبا ومبابي ..وعلى هازارد �أن
يتقبل االنتقادات

�أكد الفرن�سي زين الدين زيدان ،املدير
الفني لريال مدريد ،جاهزية فريقه
قبل مواجه���ة ديبورتيفو �ألكويانو،
املقرر �إقامته���ا اليوم الأربعاء ،يف
�إطار مناف�سات دور الـ 32من ك�أ�س
ملك �إ�سبانيا.
وقال زيدان ،خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
�أم�س الثالث���اء�« :أعتقد �أنها لي�ست
مباراة خادعة ،لأننا ر�أينا ما فعله
ديبورتيف���و �ألكويانو للتو ،ونعرف
ما يحدث يف هذه البطولة».
وع���ن التعاقد مع �أالب���ا ،علق« :ال
ت�س�ألني عن العب لي�س يف فريقي،
وما يهمني هي مباراة الغد ،و�أتفهم
�أن���ه ميكن التحدث عن ذلك ،لكنني
�آ�س���ف ف�أنا كمدرب مهت���م مبباراة
اليوم».
و�أ�ضاف�« :سل�سلة �إخفاقات لريال
مدري���د يف بطولة الك�أ�س؟ ال �أعرف
ال�سبب ،وبطول���ة الك�أ�س على هذا
النحو يف جميع البالد ،وعلينا �أن
نكون م�ستعدين لأنه ال توجد فرق
�سهلة».
وتاب���ع« :نريد التتوي���ج ببطولة
الك�أ�س ،و�أي مناف�سة ن�شارك بها ،وال
ميكننا دائ ًما الف���وز ،لكننا ن�ستعد
لذلك ،و�شك ًرا لك���م لإخباري ب�أنني
مل �أف���ز بالك�أ�س ،ولهذا ال�سبب لدي
الرغبة للفوز باللقب».
وع���ن �إمكانية �إجراء تغيريات على

الت�شكيلة ،ك�شف املدير الفني لريال
مدريد« :اجلميع جاهزون ،و�س�أختار
 11العبا جاه���زا ،وهذا هو ال�شيء
اجليد» .وب�س�ؤاله عما �إذا وافق على
�ضم الفرن�سي كيليان مبابي� ،أجاب
زين الدي���ن زيدان�« :آ�سف ،لقد قلت
نف�س ال�شيء عن �أالبا ،فكل تركيزي
على مباراة الغد».
و�أردف« :تعبت من االنتقاد؟ �سواء
تعب���ت �أم ال� ،ست�ستم���ر االنتقادات
فهن���اك �أ�شياء كث�ي�رة وراء الفريق
والن���ادي ،وبالطب���ع نري���د الفوز،
والنقد لن مينعني من اال�ستمرار يف

عملي ،وحدث لنا ذلك يف املا�ضي،
و�سنحاول تغيري الو�ضع».
وحول ت�أث�ي�ر ال�صفقات على ملف
جتديد الثنائ���ي رامو�س وفا�سكيز،
علق« :ال عالقة ذلك بهم ،ف�سريجيو
ولوكا�س هن���ا يف ريال مدريد منذ
ف�ت�رة طويل���ة ،ودائ ًم���ا جاهزون
ومركزون».
و�أو�ضح�« :أه���داف يوفيت�ش؟ على
عك����س م���ا ي�ت�ردد ،ف�أن���ا �سعيد
و�أعجبني ذلك ،و�أمتنى له وللجميع
التوفيق».
وعما �إذا كان من الأف�ضل لأودريوزوال

الرحيل ،علق« :ميكن �أن يحدث �أي
�شيء حتى  31كانون الثانى/يناير،
انظروا �إىل يوفيت�ش ،لكنني �أحب كل
العبي فريقي ج ًدا و�س�أعتمد عليهم
جميعا».
ً
ونوه�« :أعتقد �أن م���ا قاله رونالدو
نازاريو ح���ول �أن الالعبني العظماء
مثل مبابي هم من يحددون م�صريهم
�صحي���ح ،ولكن كل العب لديه عقد،
ولي�س من اجلي���د احلديث عن �أمور
الالعبني غري املوجودين هنا».
وزاد« :رحيل يوفيت�ش على طريقة
حكيمي وريجيلون؟ �أنا دائ ًما امللوم،
وريال مدري���د فريق �صعب وع�شت
ذلك كالعب ،وما فعله يوفيت�ش هو
الذه���اب للم�شاركة ،و�أنا �سعيد من
�أجله ويف يوم م���ن الأيام �سيفعل
ال�شيء نف�سه يف ريال مدريد».
ووا�صل« :الأمر خمتلف يف الداخل
واخلارج ،ويوفيت����ش ميكنه �إظهار
قدراته يف ريال مدري���د وهو الأمر
نف�سه جلمي���ع الالعب�ي�ن ،وهناك
دائ ًما مناف�سة قوية ،واللوم ال يقع
على املدرب فقط ،بل على الالعبني
�إثبات �أنهم ي�ستحقون ذلك».
واختتم املدير الفني لريال مدريد:
«هازارد؟ ال �أ�شك يف هازارد للحظة،
وعلي���ه �أن يتقب���ل االنتقادات وهو
جاه���ز للتحم���ل ،ويت���درب جي ًدا،
و�سرناه قري ًبا».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أك���د ال�سلوفيني ت���ادي بوجات�ش���ار ،دراج
فريق الإمارات� ،أنه ي�ستعد حاليا ب�شكل جيد
خلو�ض مناف�سات طواف الإمارات ،الفتا �إىل �أن
مع���دالت تركيزه وزمالئه يف ت�صاعد م�ستمر،
و�ست�صل �إىل الذروة ال�شهر املقبل قبل الطواف
مبا�رشة.
وق���ال بوجات�ش���ار ،يف امللتق���ى الإعالم���ي
االفرتا�ضي ال���ذي مت تنظيمه �أم�س الأول � ،إنه
جنح يف حتقيق املركز الثاين العام املا�ضي،
و�سي�سع���ى بالت�أكيد هذا الع���ام �إىل �صعود
من�صة التتويج.
وعن ف���وزه يف العام املا�ض���ي بلقب جولة
فرن�سا� ،أهم اجل���والت العاملية ،ومدى ت�أثري
ذل���ك علي���ه ،خا�ص���ة بع���د �أن زاد االهتمام
الإعالم���ي به� ،أ�ضاف" :مل �أغ�ي�ر �أهدايف بعد
الفوز باملركز الأول يف جولة فرن�سا".
و�أزاد" :ما زلت حمتفظا بطموحاتي وتركيزي
لتحقي���ق الأف�ض���ل يف كل �سب���اق ،وه���ديف
موا�صل���ة الإجنازات يف جولة فرن�سا املقبلة،
وغريه���ا من كل اجلوالت الت���ي �أ�شارك فيها،
لأنني �أمثل فريقا قوي ًا وطموح ًا ،ويوفر �أف�ضل
بيئة لدراجيه".
وتابع" :رمبا يكون االهتمام الإعالمي بي زاد
كثرياً ،لأن فوزي بجول���ة فرن�سا كان مفاجئ ًا
للكثريين ،ولكني �س�أظل �أبذل كل جهدي للفوز
وحتقيق الألقاب ،والفوز بجولة فرن�سا 2021
ً
�سه�ل�ا ،لكني لن �أدخ���ر جهداً يف
لن يك���ون
حتقيقه".
وع���ن ا�ستعداداته احلالية لط���واف الإمارات،
عل���ق" :لن �أ�سمح ل�ضغ���وط الإعالم وال�شهرة
ب�أن تتمكن مني ونح���ن مقبلون على مو�سم
حافل بالأحداث الك�ب�رى ،و�أ�ضع تركيزي يف
اال�ستعداد لطواف الإم���ارات ،لأنه �أول �سباق
نخو�ضه".
وخت���م" :لن �أغ�ي�ر ا�سرتاتيجيت���ي يف العمل
اجلاد ب�ش���كل يومي ،وب���ل بالعك�س �سيكون
الواق���ع اجلديد حاف���زاً يل من �أج���ل التميز
وتقدمي الأف�ضل".

مي�سي يبلغ البورتا ب�شرطه
للبقاء

و�ضع الأرجنتين���ي ليونيل مي�سي،
قائ���د بر�شلونةً ،
�رشط���ا للبقاء مع
الفريق الكتالوين يف املو�سم املقبل.
وينتهي عقد مي�سي مع بر�شلونة يف
ال�صيف املقبل ،وال توجد مفاو�ضات
بني الطرفني حال ًيا ب�ش�أن التجديد.
ووف ًق���ا لربنام���ج «ال�شريجنيتو»
الإ�سباني���ة ،ف����إن مي�سي حتدث مع
خ���وان البورت���ا ،املر�ش���ح لرئا�سة

بر�شلونة ،و�أخ�ب�ره ب�أنه �سيبقى �إذا
�أبرم الن���ادي � 3أو � 4صفقات جيدة
يف ال�صيف املقبل.
ويرتب���ط مي�سي بعالق���ة جيدة مع
البورتا من���ذ فرتة رئا�ست���ه الأوىل
للنادي الكتال���وين .و�سبق �أن �رصح
البورتا �أكرث من م���رة �أنه ي�ستطيع
�إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء� ،إذا
جنح يف انتخابات بر�شلونة.

�أتلتيكو وتوتنهام يتناف�سان على
نجم ريال مدريد المت�ألق

�صالح ي�ضع الكرة في ملعب ليفربول
وا�صل النجم امل�رصي حممد �صالح،
�إحاطة م�سريته مع ليفربول مبزيد
من الغمو����ض ،مبي ًنا � َّأن م�ستقبله
مع الـ"ريدز" بني يدي النادي.
كان �ص�ل�اح� ،أدىل بت�رصيح���ات
مثرية ال�شهر املا�ضي ،مل ي�ستبعد
خاللها �إمكانية االنتقال م�ستقب ًال
لريال مدريد �أو بر�شلونة ،وحينها
رد يورجن كلوب م���درب ليفربول
ب�أنه ال يوجد �سبب حقيقي يجعل
�أي الع���ب يرتك الفري���ق يف هذه
املرحلة.
و�أجرى �صالح مقابلة مع قناة "تي
يف  "2الرنويجية ،و�ضع جمددًا من
خاللها الك���رة يف ملعب ليفربول،
م�ؤك��� ًدا � َّأن م�ستقبل���ه ب�ي�ن يدي
امل�س�ؤولني بالنادي لإجنليزي.
ونقلت �صحيف���ة "ديلي ميل" عن
�صالح قوله يف املقابلة�" :إذا كنت
ت�س�ألن���ي� ،س�أق���ول �إين �أريد البقاء
لأطول فرتة ممكنة".
لكنه �أ�ضاف "لكن وكما قلت �ساب ًقا،

الأمر بني ي���دي النادي� .س�أبذل كل
جهدي دائ ًما حتى الدقيقة الأخرية
التي �أتواجد فيه���ا هنا� .أريد الفوز
بكل لقب ممكن� .أريد �أن �أقدم كل ما
لدي للنا�س الذين �أظهروا حبهم يل
َّ
يف كل الأوقات".
قادما
وانتقل �ص�ل�اح �إىل ليفربول ً
من روما �صيف العام  2017مقابل
 36.9ملي���ون جني���ه �إ�سرتليني،

و�رسعان ما قدم ل���ه النادي عق ًدا
حم�س ًنا يف العام التايل ،ما جعله
واح��� ًدا من �أعلى الالعبني �أج ًرا يف
الفريق
وينته���ي عقد �صالح احلايل �صيف
الع���ام  ،2023لك���ن ليفربول غري
قادر يف الوقت احلايل على تقدمي
عق���ود جديدة لالعبي���ه ،مع ت�أثر
الن���ادي بالتبع���ات االقت�صادية

جلائحة "كوفيد."19-
ويف املقابل���ة ،حت���دث �صالح عن
ال�صعوبات الت���ي تواجه ليفربول
عل���ى �أر�ض امللعب ه���ذا املو�سم،
وقال" :بد�أن���ا املو�سم ب�شكل جيد
ح ًق���ا ،ول�سوء احل���ظ ،مل نقدم ما
يكفي للفوز باملباري���ات القليلة
املا�ضية ،لك���ن با�ستطاعتنا الأداء
ب�شكل �أف�ضل".
ووا�صل "علين���ا �أن نخطو خطوات
قليلة لل���وراء ونلع���ب بطريقتنا.
بالطبع �أث���رت الإ�صابات بطريقة
�أو ب�أخ���رى ،لك���ن الالعبني الذين
يلعبون يف ه���ذه املراكز دائما ما
يقدمون �أف�ضل ما لديهم".
وتاب���ع" :فقدنا جنوم م���ن الطراز
الرفيع مثل فريجيل فان دايك ،وجو
جوميز ،وديوجو جوتا كان م�صا ًبا
� ً
أي�ض���ا .الو�ضع �سيك���ون �أف�ضل لو
تواجد ه�ؤالء الالعبني معنا ،لكننا
ال نتذمر مب���ا �أننا منل���ك العبني
�شبان �أدوا ب�شكل جيد ح ًقا".

دخل نادي���ا �أتلتيكو مدريد وتوتتنهام
هوت�سبري يف �س���باق للتعاقد مع �أحد
الالعبني املميزي���ن يف �صفوف ريال
مدريد هذا املو�سم.
ووف ًق���ا لربنام���ج "ال�ش�ي�رجنيتو"
الإ�س���باين ،ف����إن هن���اك �رصاعً ا بني
�أتلتيكو وتوتنهام للتعاقد مع لوكا�س
فا�سكيز ،جناح ريال مدريد.
وينته���ي عقد فا�س���كيز مع املريجني

عقب املو�س���م احل���ايل ،ويحق لالعب
التوقي���ع مع �أي نادٍ جما ًنا يف �ش���هر
ثان اجلاري.
يناير  /كانون ٍ
وذكرت تقارير �إ�سبانية �أن ريال مدريد
ق���دم ً
عر�ضا واح��� ًدا لفا�سكيز من �أجل
التجديد ،لك���ن الالعب رف�ضه وو�صفه
ب�أنه غري مقنع .ويعي�ش فا�سكيز حالة
م���ن الت�ألق مع املريجني هذا املو�سم،
�سواء يف مركز اجلناح �أو الظهري الأمين.
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الريا�ضة

الإماراتي �أحمد �سكيك يعلن م�شاركته في «�أبو ظبي»
لمحترفي الغولف

دبي –الوحدة:

�أكد جنم املنتخب الوطني �أحمد
اكرم �سكيك ( 23عام ًا) ،م�شاركته
يف بطولة "�أبو ظب���ي �إت�ش �إ�س
ب���ي �س���ي" العاملي���ة لالعبني
املحرتف�ي�ن للغول���ف ،املقامة
خ�ل�ال الف�ت�رة م���ن  21وحتى
 24يناير اجل���اري ،على مالعب
ن���ادي �أبوظبي� ،ضم���ن �سل�سلة
"رولك�س" ال�شهرية ،وتعد �ضمن
ج���والت مو�س���م "ال�سب���اق �إىل
دبي" ،وت�شه���د م�شاركة وا�سعة
من نخبة جن���وم اللعبة عاملي ًا
يتقدمه���م امل�صن���ف الأول يف
اجلوالت الأوروبية وحامل لقب
"ال�سب���اق �إىل دب���ي" للمو�سم
املا�ضي الإجنليزي يل وي�ستوود،
�إىل جانب جن���وم "ك�أ�س رايدر"
ي�ب�رز منه���م الإيرلن���دي روري
ماكلروي والربيط���اين جو�سنت
توما�س.
وتعقيب��� ًا عل���ى م�شاركت���ه يف
البطول���ة ،ق���ال �سكي���ك يف
ت�رصيح���ات �صحافي���ة� ،إن���ه:

العامل".
و�أ�ض���اف�" :أتطل���ع �إىل حتقيق
فائدة ق�صوى ،يف موا�صلة العمل
عل���ى تطوير م�رست���ي املهنية
يف عامل الغول���ف ،خ�صو�ص ًا �أن
تواج���دي يف بطول���ة �أبوظبي،
ت�أتي عق���ب م�شارك���ة ناجحة
يل دي�سم�ب�ر املا�ضي يف بطولة
"الغولف يف دب���ي" اجلولة ما
قبل اخلتامية يف مو�سم ال�سباق
�إىل دبي" ببطول���ة موانئ دبي
العاملية للجولف.
ويذكر ،حتفل م�سرية �أحمد �سكيك،
بالعديد م���ن الإجن���ازات على
امل�ست���وى املحل���ي واخلليجي
والعربي ،م���ن �أبرزه���ا ذهبية
البطولة اخلليجية لعامي 2017
و ،2018عل���ى امل�ستوى الفردي
والفرق���ي ،وت�ص���دره للمو�س���م
املا�ض���ي اي�ض��� ًا لبطولة و�سام
اال�ستحق���اق التي ينظمها احتاد
الإمارات للجولف و�أخرها فرباير
"ل��ش�رف يل �أن �أتلق���ى دع���وة �س���ي" العاملي���ة ،خ�صو�ص ًا �أن ومنحتن���ي مزيداً م���ن اخلربات املا�ض���ي بالف���وز بلق���ب ك�أ�س
للعودة جم���دداً وامل�شاركة يف م�شاركت���ي العام املا�ضي مثلت املكت�سب���ة ج���راء االحت���كاك �صاح���ب ال�سمو رئي����س الدولة
بطولة "�أبوظب���ي �إت�ش �إ�س بي حمط���ة هام���ة يف م�سريت���ي ،بنخبة الالعبني املحرتفني على للغولف يف ن�سخة .2020

«�أبوظبي لل�شراع» يفتح الت�سجيل في �سباق
مهرجان ال�شيخ زايد
�أبوظبي ــ وام :

�أعلن نادي �أبوظبي للريا�ضات ال�رشاعية
واليخوت عن فتح باب الت�سجيل ل�سباق
مهرجان ال�شيخ زايد للمحامل ال�رشاعية
فئ���ة  22قدم ًا املقرر ل���ه ال�سبت املقبل،
عل���ى �أن يتم �إغالق ب���اب الت�سجيل غداً
اخلمي�س.
ويقام ال�سباق عل���ى كورني�ش العا�صمة
مل�ساف���ة � 7أميال بحري���ة ،ومن املتوقع
�أن ي�شهد م�شارك���ة وا�سعة ت�صل �إىل 40
حمم ًال �رشاعيا من البحارة ال�شباب.
ويعد ال�سب���اق هو الثاين ال���ذي ينظمه
ن���ادي �أبوظب���ي للريا�ض���ات ال�رشاعية
واليخ���وت �ضمن م�شاركت���ه الفاعلة يف
مهرجان زايد ،بعد تنظيم �سباق فئة 60
قدم ًا اال�سبوع املا�ضي والذي حلق بلقبه
حممل الظفرة لل�شيخ زايد بن حمدان بن
زايد �آل نهيان.
ور�ص���د النادي �أكرث م���ن � 400ألف درهم
جوائز مالي���ة لأ�صح���اب املراكز الأوىل
وامل�شاركني.
من جهته عرب ماجد عتيق املهريي املدير
التنفي���ذي لن���ادي �أبوظب���ي للريا�ضات
ال�رشاعي���ة واليخوت عن ثقت���ه التامة
يف خ���روج ال�سباق بال�ش���كل الذي يليق
باال�س���م ال���ذي يحمله ،كم���ا �أعرب عن
�سعادته بامل�شاركة يف مهرجان ال�شيخ
زاي���د م�ؤك���داً �أنه �رشف كب�ي�ر لأي جهة
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«اتحاد ال�سباحة» يعتمد روزنامة
الم�شاركات المحلية والدولية
�أبوظبي /وام :
وجه احتاد الإمارات
لل�سباح���ة خطابا
لكل اندي���ة الدولة
و ا لأ كا د ميي���ا ت
اخلا�صة ،لإخطارها
ب�أجن���دة بط���والت
املو�س���م اجلدي���د
 ،2021وال��ش�روط
التي يجب مراعاتها
ل�ضم���ان �صح���ة
و�سالم���ة الالعبني
واملدرب�ي�ن واحل���كام واملنظم�ي�ن يف خمتلف
مناطق الدولة.
و�أك���د عب���داهلل الوهيبي الأم�ي�ن العام الحتاد
ال�سباح���ة �أن���ه مت تعميم الربوتك���ول ال�صحي
املعتمد وملحقاته ودليل الإجراءات االحرتازية
للوقاي���ة من كوفيد  19عل���ى الأندية ،و�أن هذا
التعمي���م يلزمه���ا بالتقيد باملب���ادئ العامة
والإج���راءات املتبع���ة باملراف���ق اخلدمية يف
ف�ت�رة التعاي�ش مع جائح���ة كورونا ،و�رضورة
التقيد ب�إجراءات �سفر الفرق الريا�ضية املحلية
للمع�سك���رات الإعدادية والبط���والت ،وااللتزام
بت�أجيل امل�سابقات الريا�ضية اخلا�صة باملراحل
ال�سنية ملن ه���م دون ال  18عاما ،مع الت�أكيد
على منع احل�ض���ور اجلماهريي لكل املناف�سات
حت���ى ا�شع���ار �آخ���ر ،وتطبي���ق كل الإجراءات
االحرتازي���ة الواردة يف الربوتك���ول الطبي عند
�إقام���ة البطوالت ،م���ع �إلزام الأندي���ة بتعميم
كل املعلوم���ات اخلا�صة بذلك عل���ى الإداريني
واملدربني يف ال�سباحة والألعاب املائية.
وعن تفا�صيل خط���ة احتاد ال�سباحة للبطوالت
الر�سمية يف املو�سم اجلديد  2021قال الوهيبي:
"روزنامة بطوالت املو�سم اجلديد تبد�أ يف  12و
 13فرباير ،ببطولة الدول���ة ال�شتوية لل�سباحة
لفئة العمومي يف جممع حمدان ،وتليها بطولة
الدول���ة ال�شتوية لل�سباح���ة باملياه املفتوحة
للعموم���ي يف  19فرباير ،ثم بطول���ة التطوير
لل�سباح���ة للفئة /ب /يف  27فرباير ،ثم بطولة
ك�أ�س الإمارات الثانية لل�سباحة /ذكورا و�إناثا/
يف يومي  5و  6يونيو مبجمع حمدان بدبي ،ثم
بطولة التطوير لل�سباحة الفئة /ب ،/يف تاريخ
 26يوني���و ،ومن بعدها بطول���ة ك�أ�س الإمارات
الثالث���ة لل�سباحة ذك���ورا و�إناثا للعمومي يف
يومي  24و � 25سبتمرب من العام اجلاري.
وتاب���ع الوهيبي" :بخ�صو����ص بطولة �صاحب
ال�سمو رئي�س الدول���ة لل�سباحة لفئة العمومي
فقد حتدد لها  12و  13نوفمرب مبجمع حمدان،
�أما بطولة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للمياه
املفتوحة ف�سوف تقام يف  2دي�سمرب 2021.

�أول مقاتل عربي يقف على حلبة
النزال في االتحاد �أرينا

�أبوظبي ،الوحدة:

التواجد يف هذا املحفل الذي يحمل ا�سم
زايد اخلري م�ؤ�س�س الدولة وباين نه�ضتها.
و�ش���دد عل���ى اتب���اع كافة الإج���راءات
االحرتازي���ة املعتمدة للح���د من انت�شار
فريو�س كورونا �سواء ب�إجراء الفحو�صات

الالزمة على كافة امل�شاركني� ،أو باتباع
امل�ساف���ات الأمنة بني املحامل بحيث ال
تقل عن ع�رشين مرتاً.
وق���ال  :كلن���ا ثق���ة يف الت���زام اجلميع
بهذه الإج���راءات من �أج���ل �سالمة كافة

مناف�سات قوية في بطولة مجل�س دبي
الريا�ضي لأكاديميات كرة القدم

امل�شاركني ،وكذلك �سالمة املجتمع ب�شكل
عام ،وهو ما حدث يف خمتلف ال�سباقات
التي نظمها الن���ادي منذ العودة لتنظيم
ال�سباقات يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي
بعد التوقف ب�سبب كورونا.

ت�ست�ضي���ف �أبوظبي ث���اين نزاالت "ي���و �إف �سي"
الرئي�سي���ة لهذا العام ليلة الأربع���اء املقبل ،حيث
يدخل جنما وزن الويلرت ،مايكل �شي�سا ونيل ماجني
حلبة الن���زال وبر�صيد كلٍ منهما ث�ل�اث انت�صارات
متتالية ،ولت�شهد "يو �إف �سي -ليلة القتال� :شي�سا
�ضد ماجني" و�ضع نهاي���ة مل�سرية الفوز املتتالية
لأحدهما يف ثاين ن���زاالت ثالثية جزيرة النزال من
"يو �إف �س���ي" .وبالن�سبة لع�شّ اق "يو �إف �سي" يف
املنطقة ،ف�إن نزال يوم الأربعاء ميثّل �أهمي ًة خا�ص ًة
لهم ،حيث ي�ستعد منري الزي���ز ،الريا�ضي التون�سي
املقيم يف الإمارات.

اطالق بطولة ال�شارقة الريا�ضية العمالية
الرابعة في  5فبراير

ال�شارقة الوحدة:

دبي-الوحدة:
احتف���ظ فري���ق �أكادميية �إل
تالنتو لكرة القدم وفريق ال
ليجا للأداء العايل �إت�ش بي
�سي مبوقعهم���ا يف �صدارة
جمموعاتهم���ا يف فئة حتت
� 16سنة بعد فوزهما الكبري
خ�ل�ال مناف�س���ات الأ�سبوع
ال�ساد����س من بطولة جمل�س
دبي الريا�ض���ي لأكادمييات
ك���رة الق���دم الت���ي ينظمها
املجل����س يف مالعب "مركز
كرة الق���دم" مبدين���ة دبي
الريا�ضي���ة وت�ستمر حتى 6
مار�س املقبل.
وحق���ق فري���ق �أكادميية �إل
تالنتو فوزًا كب ًريا على فريق
�أكادميية فوك�س ريد بنتيجة
 ،0 – 7ليحافظ على �سجل
انت�صارات���ه الكامل���ة خالل
�أربع مباري���ات باملجموعة
ب ويرف���ع ر�صي���ده �إىل 12
نقط���ة ،فيم���ا تغل���ب فريق
الليغ���ا �إت�ش ب���ي �سي على
فريق �آليان�س بنتيجة 0 – 3
يف املجموعة �أ ،ليعزز فوزه
خالل الأرب���ع مباريات التي

خا�ضها ويحافظ على مركزه
يف القمة بر�صيد  12نقطة.
كما ت�صدر فريق الليغا �إت�ش
بي �س���ي � ً
أي�ضا يف فئة حتت
� 18سنة بر�صيد  9نقاط من
ث�ل�اث مباريات بع���د فوزه
على فريق �إك�سلن�س فوتبول
يوم ال�سبت املا�ضي بنتيجة
 ،1 – 4وينتظ���ر فري���ق �إل
تالنتو يف ذات الفئة ليلعب
مبارات���ه املقبلة حتى يرفع
ر�صي���ده من �س���ت نقاط �إىل
� 9إذا ف���از بها ي���وم ال�سبت
املقبل.
ويف فئة حتت � 14سنة �ضمن
املجموعة الأوىل حجز فريق
الليغ���ا �إت�ش بي �سي مقعده
يف �صدارة املجموعة الأوىل
بعد فوزه عل���ى فريق "ايه
�إف اي���ه �أجويرو" بنتيجة 4
–  1ي���وم ال�سب���ت املا�ضي
وبذل���ك الف���وز رف���ع فريق
الليغا ر�صيده �إىل  15نقطة
من الفوز يف خم�س مباريات
متتالية.
وتخو�ض الف���رق امل�شاركة
 21مباراة ي���وم ال�سبت 23
يناير اجل���اري بني خمتلف

الفئ���ات العمري���ة من عمر
حت���ت � 10سنوات حتى عمر
حت���ت � 18سنة ،حيث يلتقي
فري���ق الليغ���ا �سافيال مع
فري���ق الليغ���ا فالن�سيا يف
فئة حتت � 10سنوات ال�ساعة
�صباحا ،ويلتقي فريق
9:00
ً
النجمة الزرقاء مع فريق �آي
جي �إف حتت � 10سنوات يف
ذات التوقيت.
ويف فئ���ة حت���ت � 12سن���ة
يلتقي فريق الليغا فالن�سيا
مع فري���ق الليغ���ا �سافيال،
ويلتقي فريق �سبورتنغ دبي
 1مع فريق �سبورتغ دبي ،2
ويلتق���ي فريق جولدن �ستار
�أكادمي���ي مع فري���ق الليغا
�إت����ش بي �س���ي يف ال�ساعة
�صباح���ا ،ويلتق���ي
10:15
ً
فريق ايه اف اي���ه مارادونا
م���ع فريق النجم���ة الزرقاء
العمري���ة يف ذات التوقيت،
ويلتقي فري���ق فوك�سيز مع
فريق �آي جي �إف يف ال�ساعة
 ،11:30ويلتقي فريق تالنتد
فوتبول �أكادمي���ي مع فريق
ج���ي �سي يونايت���د يف ذات
التوقيت.

�أعلن���ت هيئ���ة تطوي���ر معاي�ي�ر العمل
بال�شارق���ة الي���وم ،عن �إط�ل�اق الن�سخة
الرابعة م���ن بطولة ال�شارق���ة الريا�ضية
العمالية ،اعتباراً م���ن اخلام�س من �شهر
فرباي���ر املقب���ل وت�ستمر حت���ى  2ابريل
 .2021و�ستقام املباريات كل يوم جمعة
يف مالعب جمل����س ال�شارق���ة الريا�ضي
بحديقة منتزه ال�شارق���ة الوطني ،مقابل
مطار ال�شارقة ال���دويل ،من ال�ساعة � 8إىل
� 11صباح��� ًا ومن ال�ساع���ة  1ظهراً حتى
ال�ساع���ة  5ع�رصاً .وتق���وم الهيئة بنظيم
البطولة بالتعاون م���ع جمل�س ال�شارقة
الريا�ض���ي ،و�رشك���ة "ريت����ش تارج���ت"
للخدمات الريا�ضية.
وقال �سعادة �سامل يو�سف الق�صري ،رئي�س
هيئ���ة تطوير معايري العمل بال�شارقة �أنه
م���ن املتوقع �أن حتظ���ى الن�سخة الرابعة
من البطولة ب�إقب���ال وم�شاركة عالية من
خمتل���ف فئات العم���ال وموظفي الدوائر
وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة واخلا�ص���ة يف
ال�شارق���ة .وقال ب�أن فك���رة البطولة تقوم
عل���ى عق���د املناف�س���ات الريا�ضية بني
العدي���د م���ن الفرق العمالي���ة يف خم�س
ريا�ضات ،حيث من املتوقع �أن ت�صل �أعداد

الالعبني امل�شارك�ي�ن �إىل �أكرث من 1200
موزع�ي�ن على فرق التالية :يف كرة القدم
 20فريق��� ًا وال�سلة  12فريق��� ًا ،والكريكت
 25فريق��� ًا ،وك���رة الطائ���رة  12فري���ق،
والهوكي  12فريق .م�ؤكداً االلتزام بجميع
الإجراءات االحرتازية التي تطبقها الدولة
يف الأن�شطة الريا�ضية.
و�ستق�س���م الفرق �إىل جمموع���ات بنظام

ال���دوري من دور واحد ،حيث ي�صعد الأول
م���ن كل جمموع���ة �إىل الأدوار النهائية،
وعلى غ���رار ال���دورات الث�ل�اث ال�سابقة
للبطول���ة والت���ي حظيت بنج���اح كبري،
�ست�شهد ن�سختها احلالي���ة حف ًال ختامي ًا
ً
حاف�ل�ا يتم خالله تكرمي الف���رق الفائزة
بجوائز نقدية وهدايا عينية ت�صل قيمتها
�إىل � 250ألف درهم.

اللجنة المنظمة للألعاب العالمية ال�شتوية للأولمبياد الخا�ص تدعو
للندوة االفترا�ضية
دبي-الوحدة:

دع���ت اللجنة العلي���ا املنظمة للألعاب العاملي���ة ال�شتوية
للأوملبياد اخلا�ص والتى ت�ست�ضيفها قازان الرو�سية فى الفرتة
م���ن  22اىل  28يناير  ، 2022االمارات و 107دولة م�شاركة
فى االلع���اب اىل ح�ضور الندوة االفرتا�ضي���ة الأوىل للألعاب
العاملي���ة والتى اقيمت يوم  18يناير  ، 2021ومن املعروف
�أن تل���ك االلعاب العاملية ال�شتوية �سوف ت�شهد م�شاركة الفى
العب يتناف�سون فى  7ريا�ضات �أوملبية �شتوية وهى  :التزلج
الألبي والتزل���ج على اجلليد والفلور ب���ول و التزلج الريفي
على الثلج والتزلج على اجلليد وامل�سار الق�صري واجلرى على
اجلليد وحتظى تلك االلعاب بدعم من حكومة رو�سيا جمهورية
تتار�ست���ان ،.و�سوف ت�شهد االلع���اب م�شاركة  3000متطوع و
 1000ممث���ل �إعالمي وتليفزيون ،باال�ضافة اىل  80الف متفرج
،و  4000ا�رسة و�ضيوف �رشف ومن املتوقع �أن يتابعها جمهور
ي�صل �إىل  1.5مليار �شخ�ص حول العامل

ابتكار �سوار ي�شعر مديرك بحالتك النف�سية

بريطانية جتري عملية ا�ستئ�صال ورم
باملخ دون تخدير

طلبت �شابة تدعى �إميلي �سودلو ( 26عاما) ،تعاين من ورم
خبي���ث يف الدماغ � ،أال تخ���در بتخدير كامل .خالل عملية
ا�سئ�صال الورم .ولكن و�ضع خمدر ب�سيط يف املنطقة �أعلى
�أذنها ليغطي ر�أ�سها بالكامل.
وعانت �إميلي م���ن �صداع �شديد ناجت ع���ن �إ�صابتها بورم
خبيث يف امل���خ وا�ستغرقت عملية ا�ستئ�ص���ال الورم من
ر�أ�سها حوايل � 8ساعات مت�صلة.
وق�ض���ت �إمييلي عملي���ة ا�ستئ�صال الورم م���ن ر�أ�سها وهي
م�ستيقظة ومل تغلق عينها وتفقد الوعي ولو حتى لدقيقة
واحدة.
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السنة الثامنة واألربعون

AL WAHDA

خالل �أزمة كورونا وا�ضطرار اجلميع للعمل من املنزل ،كانت هناك
حرية كبرية حول ردة فعل املوظفني ،وما �إذا كانوا را�ضني �أم ال.
حيث طورت �رشكة “مود بيم” �سواراً ذكي ًا يتيح لل�رشكات متابعة
احلال���ة النف�سية ملوظفيها ،و�أ�شارت �إىل ال���زر الأ�صفر يف الإ�سوار
للتعبري عن ال�شعور بال�سعادة ،والأزرق للتعبري عن ال�شعور باحلزن.
ال�سوار مت�صل بتطبيق للهواتف الذكية وموقع �إلكرتوين للحا�سوب
ميكن للمدير املبا�رش من خالله متابعة حالة موظفيه با�ستمرار،
حر�ص ًا على تقدميهم �أعلى م�ستويات من الإنتاج على مدار اليوم”.
وميكن ا�ستخدام ال�سوار لتقوية العالقات االجتماعية بني الأ�صدقاء
و�أف���راد العائل���ة و�إبقائهم على ات�صال م�ستم���ر ،بعد �أن منعتهم
الإج���راءات االحرتازية والتباعد االجتماع���ي من التجمع كما يف
ال�سابق.
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طيور البطريق تتبادل املعلومات
مع بع�ضها بطريقة رائعة

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة
المقر الرئي�سي

أبوظبي شارع املطار القديم «املرور»
ص  .ب 2488 :
هاتف 024488400:
فاكس024488201 :

ت�شكل طيور البطريق عامل جذب رئي�سي ًا لل�سياحة
يف ج���زر فوكالند ،التي حتتوي على خم�سة �أنواع
من ه���ذه الطيور ،وه���ي البطريق املل���ك والروك
هوب���ر وبطريق اجلنتو والبطريق الذهبي وبطريق
ماجيالن.
و�أظهر مقطع فيدي���و جمموعة من طيور البطريق
املتجه���ة �إىل م���كان ما يف ج���زر فوكالند والتي
قابل���ت �أخرى يف طريق عودته���ا ،وكما يظهر يف
املقطع ،يب���دو �أنه جرى تب���ادل للمعلومات بني
املجموعتني على طريقة البطاريق ب�ش�أن الطريق.
وي�شار �إىل �أنه كانت هناك توقعات با�صطدام �أكرب
جبل جلي���دي يف العامل بجزي���رة ت�سكنها طيور
البطري���ق والفقمات ،يف دي�سم�ب�ر املا�ضي ،ما قد
يت�سبب يف جماعة جماعية بني �صغار احليوانات،
وذل���ك بعدما انف�ص���ل اجلبل اجللي���دي ،امل�سمى
 ، A68aع���ن اجلرف اجلليدي يف �أنتاركتيكا عام
 ،2017وينج���رف �شما ًالمنذ ذل���ك احلني ،والآن
يقرتب ب�شكل خطري من جزيرة جورجيا اجلنوبية،
وتعد املنطق���ة مالذاً للماليني من طيور البطريق،
بالإ�ضافة �إىل فقمات الفراء.

مندوب الإعالنات بالعين

تلفون0566887060 :
مكتب دبي وال�شارقة

الشارقة  -الخان  -برج السها
الطابق الثاين شقة 204
هاتف065541133 :
فاكس065541166 :
الموقع الإلكتروني

www.alwahdanews.ae

لن ت�صدق املقابل ..رجل ي�ؤجر
نف�سه للآخرين

�صاروخ ف�ضائي ينطلق «من ال�سماء»
�أر�سلت �رشكة "فريج���ن �أوربت"،
اململوك���ة للملياردير الربيطاين
ريت�شارد بران�سون ،بنجاح للمرة
الأوىل� ،صاروخ ًا �إىل الف�ضاء بعد
�إطالق���ه من �أح���د �أجنحة طائرة
بوين���غ  ،747مما يفت���ح الطريق
�أمام و�سيلة جديدة لو�ضع الأقمار
اال�صطناعية ال�صغرية يف املدار.
وهذه املحاولة الثانية لـ"فريجن
�أوربت" ،بع���د جتربة فا�شلة �أوىل
يف مايو.
وكتب���ت ال�رشك���ة عن���د ال�ساعة
 20:49بتوقي���ت غرينيت����ش
"لون�رشوان و�صل �إىل املدار"!..

«في�سبوك» �أ�شد ً
فتكا باخل�صو�صية
من «وات�ساب»
�أو�ض���ح خب�ي�ر
الأمن واملراقبة
عل���ى الإنرتنت،
زاك دوفم���ان،
�أن عا�صف���ة
وات�ساب �رصفت
انتب���اه املاليني
بعي��� ًدا عن �سوء
انتهاك لتطبيق
ما�سنجر التابع
لفي�سب���وك مث ًال
على خ�صو�صية
ا مل�ستخد م�ي�ن .
م�ضيف��� ًا “نعل���م جميعً ���ا �أن
في�سبوك يك�سب رزقه و�أرباحه
من وراء بياناتنا ،هكذا ن�سدد
ل���ه وندف���ع ثم���ن خدمات���ه
املجانية”.
كما �أكد �أن ت�شفري املحادثات
يعد �صمام عامة الأمان الذي
ت�س���وق له معظ���م تطبيقات
الرتا�سل� .إال �أنه ال بد �أال ن�أخذ

و�أقلعت الطائرة من ميناء موهايف
اجلوي والف�ضائ���ي يف ال�صحراء
الواقعة يف �شمال لو�س �أجنلو�س
بوالية كاليفورنيا الأمريكية ،قبل
�أن تطلق �صاروخها فوق املحيط
الهادئ .وت�سعى "فريجن �أوربت"
التي �أ�س�سها ريت�ش���ارد بران�سون
�سن���ة � ،2012إىل تق���دمي خدمة
�إطالق �صواري���خ تت�سم بال�رسعة
والقدرة عل���ى التكيف مع الأقمار
اال�صطناعي���ة ال�صغ�ي�رة ،الت���ي
يرتاوح وزنها بني  300كيلوغرام
و ،500وه���ي �سوق ت�شه���د منواً
�رسيع ًا.

عر�ض مورميوتو خدماته لأول
م���رة يف يوني���و  2018بعد
ن�رش تغريدة ن�صها�“ :أعر�ض
نف�س���ي للإيجار  ،ك�شخ�ص ال
يفعل �شيئ ًا .هل ي�صعب عليك
الدخ���ول �إىل املحل مبفردك؟
هل تفتقد الع���ب يف فريقك؟
هل حتتاج ملن يحتفظ مبكان
لك؟ ال �أ�ستطيع فعل �أي �شيء
با�ستثناء الأ�شياء ال�سهلة “.
وعلى الرغم من �أنه كان يقدم
خدماته جمان��� ًا يف الأ�صل� ،إال �أنه الآن
يتقا�ضى ر�سوم ًا لتقليل حجم الطلبات
و�ضياع الوقت ،ويقول �إنه يرى ثالثة �أو
�أربعة عم�ل�اء يومي ًا ،لي�صل عددهم اىل
� 3آالف منذ �أن �أطلق خدماته لأول مرة.
يق���ول �إن النا����س ي�ؤجرون���ه لأ�سباب
خمتلفة ،لكن معظمهم ي�شعرون بامللل
�أو الوح���دة ويري���دون بب�ساطة �أن يتم
اال�ستماع �إليهم.
مت تعيينه لتن���اول الغ���داء ،والتقاط
ال�ص���ور عل���ى “�إن�ستغ���رام” ،ومرافقة

ب�أمر املحكمة ..وريث �سام�سونغ
«خلف الق�ضبان»

�شخ����ص يطل���ب الط�ل�اق ،والتق���اط
الفرا�شات يف احلديق���ة واال�ستماع �إىل
العاملني يف جم���ال الرعاية ال�صحية
الذين يكافحون من �أجل عملهم.
كما وا�ست�أجره رجل لو�صف جرمية قتل
ارتكبها.
وقال مورميوتو ،وه���و متزوج ويحمل
�شهادة درا�س���ات عليا يف الفيزياء من
جامعة �أو�س���اكا�“ ” ،أنا ل�ست �صديق ًا.
�أنا متحرر م���ن الأ�شياء املزعجة التي
ت�صاح���ب العالق���ات ولك���ن ميكنني
تخفيف �شعور النا�س بالوحدة”.

امر�أة تنجب الطفل املعجزة

الت�شف�ي�ر من ط���رف �إىل طرف
ك�أمر م�سلم به.
يف حني نب���ه �إىل واحدة من
املفارق���ات يف ردات الفع���ل
العنيف���ة الت���ي تعر����ض لها
وات�س���اب� ،أال وه���ي تهدي���د
امل�ستخدم�ي�ن برتك���ه .وه���و
امل�شفر افرتا�ض ًيا من طرف �إىل
طرف ،مقابل ا�ستعمال تطبيق
“تلغرام”.

«�إيوان
ك�سرى»..
«منحة غريبة» من
�إيران تثري غ� ًضبا
يف العراق

عاد وري���ث �رشك���ة �سام�سونغ ،عمالق
التكنولوجي���ا يف كوري���ا اجلنوبي���ة،
امللياردير يل ج���اي يونغ� ،إىل ال�سجن
بع���د �أن �صدر عليه حك���م من حمكمة
كورية جنوبي���ة بال�سجن ملدة عامني
ون�صف العام ،ب�سبب تورطه يف ف�ضيحة
ف�ساد عام .2016
ومل يع���رف عل���ى الفور م���ا �إذا كان
يل ،نائ���ب رئي�س جمل����س �سام�سونغ
�إلكرتونيك����س� ،سيطع���ن على احلكم �أم
ال ،يف ح�ي�ن كان املدعون ق���د طالبوا
ب�سجنه ملدة � 9سنوات .وقالت حمكمة
�سول املركزي���ة يف قرارها �إن يل "قدم
ً
فع�ل�ا ر�شى وطلب �ضمن���ا من الرئي�سة

�أ�صيبت تايال البالغة من
العمر  31عام ًا منذ عامني
ب�رسط���ان الث���دي وقامت
ب�إ�ستئ�صال ثدييها ب�سبب
تف�شي ال�رسطان بهما.
و�أكد الأطباء لكل من تايال
و زوجها �أنه بن�سبة كبرية
ل���ن يتمكنا م���ن الإجناب
م���رة �آخرى بع���د ابنتهما
الك�ب�رى ،لأن ال�رسط���ان
املتف�ش���ي داخ���ل خالي���ا
ج�س���م تايال من ن���وع �رش�س تخطى
مرحلة االنت�ش���ار يف ثدييها وبد�أ يف
التف�ش���ي يف املباي�ض ما دفع الأطباء
لن�صحها با�ستئ�صالها.
روت ال�سيدة تايال ،ب�أنها اتبعت نظام
غذائي نباتي متكنت من خالله احلفاظ
على �صحتها ،وفوجئ���ت ب�أنها حامل

بارك ا�ستخدام نفوذها ل�ضمان انتقاله
للخالفة ب�سال�سة" على ر�أ�س املجموعة
وحك���م عل���ى يل يف العام
ال�ضخم���ةُ .
 2017بال�سج���ن � 5سن���وات لتقدمي���ه
ر�ش���ى �إىل بارك و�صديقتها ت�شوي �سون
�سي���ل ت�صل قيمتها �إىل  7ماليني دوالر،
ولكن �أُطلق �رساحه يف �أوائل عام 2018
بعد �أن خف�ضت حمكم���ة �سيول العليا
مدة عقوبت���ه �إىل عامني ون�صف العام
وعلقت عقوبته ،و�ألغت �إدانات رئي�سية.
ي�ش���ار �إىل �أن رئي�س���ة كوريا اجلنوبية
ال�سابق���ة ب���ارك و�صديقته���ا ت�ش���وي
تق�ضيان عقوبة بال�سجن ملدة  22عاما
و 18عاما على التوايل.

�أعلن وزير الرتاث الثقايف الإيراين ،علي
�أ�صغ���ر مون�سان ،ع���ن تخ�صي�ص بالده
ميزانية �ضخم���ة ل�صيانة �إيوان ك�رسى
جنوبي العا�صم���ة العراقية بغداد ،يف
قرار جاء و�س���ط �أزمة مالي���ة تع�صف
بالإيراني�ي�ن وج���دل كب�ي�ر يف العراق
ب�ش�أن "املنحة الغريبة".
وق���ال مون�سان يف ت�رصي���ح �صحفي،
�إنه "بحث مع رئي����س هيئة التخطيط
واملوازنة الإيرانية� ،أهمية �صيانة �إيوان
ك�رسى يف بغداد".

و�أ�ض���اف مون�س���ان� ،أن���ه "ح�صل على
املوافقات الالزم���ة لتخ�صي�ص ميزانية
ل�صيانة الإيوان ،املع���روف يف العراق
بـ(طاق ك�رسى)".
يذك���ر �أن �إيوان ك��س�رى يقع يف منطقة
املدائن التي تقع على بعد  30كيلومرتا
جنوبي العا�صمة العراقية بغداد.
و�أثار اخل�ب�ر غ�ضب ًا عراقي ًا على و�سائل
التوا�ص���ل االجتماع���ي ،والذي جاء من
نا�شطني اعتربوا حترك �إيران تدخ ًال غري
مقبو ًالعلى �أر�ض العراق.

نيزك خطري يحلق قرب الأر�ض
ب�سرعة خيال ّية

�إطالق �أول قطار عائم ميكنه ال�سفر ب�سرعة
 620كم يف ال�ساعة

حذرت وكالة الف�ض���اء الأمريكية “نا�سا” من خطر
يهدد الأر�ض ،خالل الفرتة القادمة .م�شرية �إىل ر�صد
نيزك يتخذ م�ساراً خطرياً داخل النظام ال�شم�سي.
ذكرت ذلك �صحيفة “ديلي �إك�سربي�س” الربيطانية،
م�شرية �إىل �أن النيزك ال���ذي يزيد حجمه عن حجم
ملعب كرة ق���دم ي�ستعد للمرور بالقرب من الأر�ض.
مبين���ة �إن النيزك الذي ي�صنف ب�أنه خطري ميكن �أن
مير عرب م�سار قريب من الأر�ض.
كم���ا �أو�ضحت �أن قطر النيزك نح���و  256مرتاً و�أنه
من املقرر �أن مير بالقرب من الأر�ض .م�شرية �إىل �أن
�رسعته املتوقعة ميك���ن �أن ت�صل �إىل نحو  3.6كم
يف الثانية� .أي نحو � 13ألف كيلومرتاً يف ال�ساعة.
فيما لفتت ال�صحيف���ة �إىل �أنه رغم ال�رسعة الهائلة
لهذا النيزك �إال �أنه عندما يتم مقارنتها بال�رسعات
القيا�سية للنيازك يف الف�ضاء ف�إن �رسعة هذا النيزك
ال تعد عالية.

ك�شف���ت ال�صني عن منوذج �أويل لقطار مغناطي�سي
جدي���د عايل ال�رسعة قادر عل���ى الو�صول �إىل
�رسعات ت�صل �إىل  620كيلومرتاً يف ال�ساعة
ومت �إن�ش���اء القط���ار من قب���ل علماء يف
جامعة جنوب غ���رب جياوتونغ ولي�س
لدي���ه عجالت بد ًال من ذل���ك مت تطوير
قط���ار الرفع املغناطي�س���ي با�ستخدام
تقنية التو�صيل الفائق لدرجات احلرارة
املرتفعة (.)HTS
والتقنية اجلديدة ت�ستخ���دم مغناطي�سات
ت�سمح لها بـ التحليق فوق امل�سار ،هذا يجعل
تغر يد ة
الأمر يبدو وك�أن القطار يتحرك على طول امل�سارات
�أثن���اء م�شاركة
املمغنطة وي�سمح ب�سفر �أ�رسع وبدون احتكاك.
مت الك�شف عن النموذج الأويل الذي يبلغ طوله  69لقطات من النموذج الأويل “تكنولوجيا املو�صالت
قدم ًا يف مدين���ة ت�شنغدو يف حفل الإطالق �شوهد الفائقة التي ي�ستخدمه���ا القطار ميكن �أن جتعله
�أ�رسع و�أخف وزن ًا من نظرائه”.
القطار وهو يتحرك ببطء على طول امل�سار.
وقالت وكالة �أنباء �شينخ���وا التي تديرها الدولة

يف

فيما بعد ،فن�صحها الأطباء باالجها�ض
حت���ى ال ي�شكل ذلك اجلن�ي�ن خطورة
على �صحتها �شخ�صي ًا.
جدير بالذك���ر �أنها و�ضعت طفلها بعد
ت�سعة �أ�شهر ولقب���ه الأطباء بـ”الطفل
املعجزة” بع���د �أن ول���د يف امليعاد
املحدد ومل يكن ب���ه �أي ت�شوهات كما
توقع عدد كبري من الأطباء.

