
القاهرة-)د ب �أ(:

 قال���ت وكال���ة الهج���رة التابع���ة للأمم 

املتحدة ام�س الأربعاء اإن 43 �صخ�صا على 

الأق���ل غرقوا اإثر انقالب ق���ارب مهاجرين 

متجه اإىل اأوروبا قبالة �صواحل ليبيا.

وقالت املنظمة الدولية للهجرة اإن احلادث 

وقع يف ظروف بحري���ة �صيئة اأم�س الول 

الثالث���اء بعد اأن اأبح���ر القارب من مدينة 

زوارة ال�صاحلية الليبية.

وذك���رت املنظم���ة اأن���ه مت اإنق���اذ ع�رشة 

اأ�صخا�س ونقلهم اإىل ال�صاطئ. وحطام هذا 

القارب هو الأول يف و�صط البحر املتو�صط   

يف العام اجلاري.

واأ�صاف���ت املنظم���ة الدولي���ة للهجرة اأن 

الناجني اأفادوا باأن جميع من لقوا حتفهم 

رجال من دول غ���رب اإفريقيا. ومل يت�صح 

بعد عدد الأ�صخا�س الذين كانوا على منت 

القارب.

واأ�صبح���ت ليبي���ا طريق عب���ور رئي�صيًا 

للمهاجرين الذي���ن يحاولون الو�صول اإىل 

اأوروبا عن طريق البحر منذ اندلع الفو�صى 

يف الدول���ة الواقعة يف �صمال اإفريقيا بعد 

ثورة 2011 التي اأطاحت بالدكتاتور معمر 

القذايف الذي حكم البالد اأمدا طويال.

اأبوظبي-وام:

 تعترب جزيرة يا�س ، مبا حتت�صنه من مدن 

ترفيهية اأيقون���ة �صياحة عاملية، وواحدة 

م���ن اأكرث الوجه���ات الرتفيهي���ة بالدولة 

،من خالل جمموع���ة الأن�صطة والفعاليات 

الرتفيهية التي ت�صتهر بها، وت�صلط جزيرة 

يا����س ال�صوء عل���ى اأهم خم�ص���ة اأن�صطة 

خارجي���ة متمي���زة ميكن ل���زوار الوجهة 

ال�صتمتاع بها يف مو�صم ال�صتاء.

ويوف���ر ع���امل ف���راري اأبوظب���ي جتارب 

ا�صتثنائي���ة لع�صاق املغام���رات املفعمة 

باحلما�س يف اله���واء الطلق، والتي تتيح 

لهم ال�صتمت���اع باملناظر اخلالبة ملدينة 

اأبوظب���ي من خالل جتربت���ي "جولة على 

ال�صطح" و"امل�صار النزلقي".

وُتعد جترب���ة "جولة عل���ى ال�صطح" يف 

عامل ف���راري اأبوظبي فر�ص���ة ا�صتثنائية 

اأمام ال�صيوف للتجول على ال�صطح الأحمر 

الفريد للمدينة الرتفيهية،

دبي-وام:

 انطالق���ًا من امل�صوؤولية الوطنية والتاريخية يف �صون 

تراث دب���ي احل�ص���اري والثقايف، وعم���اًل بتوجيهات 

�صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

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

اهلل"، يف ه���ذا اخل�صو�س، اأعلن �صمو ال�صيخ حمدان بن 

حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفي���ذي ع���ن اإطالق م����رشوع اإع���ادة تاأهيل ح�صن 

الفهي���دي التاريخي الذي يحت�ص���ن متحف دبي - اأول 

متحف من نوعه مت تاأ�صي�صه يف اإمارة دبي، وذلك �صراً 

عل���ى خطى املغفور له باإذن اهلل تع���اىل ال�صيخ را�صد 

ب���ن �صعيد اآل مكتوم، طيب اهلل ث���راه، يف جعل ح�صن 

الفهيدي منارًة للثقافة .

اأبوظبي-وام:

 اأعلن بنك اأبوظبي الأول وبنك عوده 

����س.م.ل اأم����س عن توقي���ع اّتفاقية 

نهائّية لعملّية ا�صتحواذ بنك اأبوظبي 

الأول على 100% م���ن راأ�صمال بنك 

عوده "م�رش".
 وج���اءت اّتفاقّي���ة ال�صتحواذ عقب 

لتدقيق  معّمق���ة  عملّية  ا�صتكم���ال 

املعطيات والفح�س النايف للجهالة 

الذي اأج���راه بنك اأبوظبي الأول على 

اأعم���ال بنك ع���وده "م����رش" وفقًا 

بعد  وذلك  ال�صاري���ة،  للت�رشيع���ات 

املبدئّية  املوافق���ة  احل�صول عل���ى 

املطلوبة من البنك املركزي امل�رشي.

عملّية  ا�صتكم���ال  املتوّق���ع  وم���ن 

القليلة  الأ�صه���ر  خ���الل  ال�صتحواذ 

املقبل���ة، بعد ا�صتيف���اء عّدة �رشوط 

�صائعة ملث���ل هذه العملّي���ة؛ منها 

احل�صول على املوافقات النهائّية من 

البنك وامل�رشفني املركزيَّني
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اجلزائر-)د ب اأ(:

خ�ص���ع الرئي�س اجلزائ���ري، عبد املجيد تب���ون، ام�س الأربعاء 

لعملية جراحية يف قدمه اليمنى يف اأملانيا، "ُكلّلت بالنجاح".

وج���اء يف بيان رئا�ص���ة اجلمهورية باجلزائر"�صيع���ود ال�صيد 

الرئي����س اإىل اجلزائر خالل الأيام القادم���ة، فور ح�صوله على 

موافقة الفريق الطبي".

و����رشح تبون يف 10 من ال�صهر اجلاري،  قبيل مغادرته اجلزائر 

متوجه���ا اإىل اأملاني���ا،" باحتمال اإجراء عملي���ة جراحية على 

قدمه، نتيجة م�صاعفات كورونا".

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 11/25 دبي 13/24 ال�صارقة 09/25 عجمان 25 /13 اأم القيوين 22 /10 راأ�س اخليمة 24 /12 الفجرة 20/28 العني 10/28 ليوا 10/25  ال�صلع 11/24  الفجر 5.47 الظهر 12.36   الع�رش 3.39  املغرب 6.03 الع�صاء 7.20

بروك�ضل-)د ب اأ(:

 اأعل���ن ممثلو الدع���اء يف بلجيكا، ام�س 

الأربع���اء، اأن رجال تويف اأثن���اء احتجاز 

ال�رشطة البلجيكية له يف ظروف غام�صة، 

بعد 10 اأيام فقط من وفاة �صخ�س اآخر يف 

اأعقاب مواجهة مع �رشطة بروك�صل. 

وذكر بي���ان �صحفي اأن الرجل، من مواليد 

عام 1991، تويف يف زنزانته بعد القب�س 

عليه اأم����س الأول الثن���ني لال�صتباه يف 

اإقامته ب�صكل غر قان���وين على الأرا�صي 

البلجيكية.

ويحم���ل الرج���ل اجلن�صي���ة اجلزائري���ة 

بح�صب تقرير غر موؤكد ن�رشته بوابة »ل 

كابيت���ال« الإخبارية املحلية اأم�س الول 

الثالثاء.

لدى  محتجز  �شاب  وفاة 
ال�شرطة البلجيكية
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الخرطوم-)د ب اأ(:

 اأف���اد موقع "�ص���ودان تريبي���ون" اأم�س الأربع���اء باأن 

ميلي�صيات اإثيوبية توغلت مبنطقة "دبلوب" بالقرب من 

العالو يف الف�صقة بولي���ة الق�صارف املتاخمة لل�رشيط 

احلدودي مع اإثيوبيا. ونقل املوقع عن مزارعني حمليني 

اأن ميلي�صيات اإثيوبية قطع���ت الطريق اأمام اأكرث من 30 

مزارعا وعامال مب�رشوع الكردية واأطلقوا النران بكثافة، 

مع اأ�صفر عن اإ�صابة �صخ�س واحد على الأقل.

واأ�صافت اأن���ه مت ا�صتدعاء قوات �صوداني���ة اإىل املنطقة 

واأنها ما زالت تالحق املعتدين ومت�صط املنطقة.

وت�صه���د العالقات بني ال�ص���ودان واإثيوبي���ا توترا لفتا 

بع���د اأن اأعاد اجلي�س ال�ص���وداين يف ت�رشين ثان/نوفمرب 

املا�ص���ي انت�صاره ومترك���زه يف مناط���ق الف�صقة على 

احلدود ال�رشقية لأول مرة منذ عام 1995 ، واأعلن لحقا 

اأنه ا�صرتد هذه امل�صاحات من قوات وميلي�صيات اإثيوبية.

 مدريد-)د ب اأ(:

 لق���ي ثالثة اأ�صخا�س على الأق���ل حتفهم ام�س الأربعاء يف 

انفجار يف مبنى يف قلب العا�صمة الإ�صبانية مدريد.

وذكرت حمطة )اآر تي يف اإي( الإ�صبانية التلفزيونية وو�صائل 

اإعالم اأخ���رى ا�صتنادا اإىل متحدثني با�ص���م وزارة الداخلية 

وقوات الإطفاء اأنه مت انت�صال جثتي امراأة/85 عاما/ ورجل 

مل يتم حتديد هويته بعد.

وبع���د ذلك بوقت قليل، مت العثور على جثة ثالثة، وبح�صب 

املعلوم���ات املتوافرة حت���ى الآن فاإن النفج���ار اأ�صفر عن 

اإ�صابة ثمانية اأ�صخا�س اأحدهم يف حالة خطرة.

واأظه���رت ال�ص���ور التلفزيونية انهيارا �صب���ه كامل لواجهة 

املبنى املوؤلف م���ن �صتة طوابق والواقع يف �صارع كايل دو 

توليدو يف مدريد على م�صافة نحو 700 مرت من �صاحة بالزا 

مايور، اإحدى اأهم ال�صاحات يف العا�صمة مدريد.

 توغل جديد لميلي�ضيات اإثيوبية 

�ضرق ال�ضودان
3 قتلى في انفجار هائل بمدريد دمر 

مبنى متعدد الطوابق

الرئي�س الجزائري يخ�ضع لجراحة 

باألمانيا
الريا����س-)د ب اأ(: وّقع���ت الهيئ���ة ال�صعودي���ة للف�صاء ام�س 

الربع���اء -افرتا�صيًا عن طري���ق تبادل الوثائ���ق الر�صمية- 

برناجم���ًا تنفيذيًا مع جامعة اأريزون���ا يف الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة للتع���اون يف امل�صاري���ع والأن�صط���ة ذات العالقة 

بتخ�ص�صات علوم الف�صاء وهند�صة الف�صاء.

ويرك���ز الربنامج التنفيذي على تعزي���ز التعاون بني اجلهتني 

يف امل�ص���ارات املرتبطة بعل���وم الف�صاء، وبن���اء القدرات يف 

ه���ذا امل�صار من خالل تبادل الطلب���ة واأع�صاء هيئة التدري�س 

واملوظفني الإداري���ني والباحث���ني املتخ�ص�صني يف جمالت 

علوم الف�صاء،وفقا لوكالة الأنبا ال�صعودية "وا�س".

تعاون اأمريكي �ضعودي في مجال علوم 

الف�ضاء

»تتمة  �س8«

حمد�ن بن محمد يطلق م�شروع �إع�دة ت�أهيل 
ح�شن �لفهيدي �لت�ريخي

جزيرة ي��س .. �أن�شطة خ�رجية وفع�لي�ت ترفيهية 
متنوعة خالل مو�شم �ل�شت�ء

»طالع �س2«

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 اأدى الدميقراط���ي جو بايدن اليمني الد�صتورية 

كالرئي�س ال�صاد�س والأربعون للوليات املتحدة 

الأمريكية خلفا للرئي�س ال�صابق دونالد ترامب.

كما اأدت كامال هاري�س نائبة الرئي�س الأمريكي 

املنتخب���ة اليمني الد�صتوري���ة كنائبة للرئي�س 

الأمريكي جو بايدن. 

تون�س-)د ب �أ(:

�صوارع  ا�صتعاد حمتج���ون يف 

تون����س �صعار ا�صق���اط النظام 

ال���ذي مي���ز النتفا�ص���ة التي 

اندلعت يف ثورة 2010 /2011 

واأف�صت اإىل �صقوط حكم الرئي�س 

الراحل زين العابدين بن علي.

وام����س الأربعاء خ���رج ب�صعة 

اآلف من املحتجني من ال�صباب 

وممثل���ي املجتم���ع املدين يف 

م�ص���رة �صلمي���ة يف �ص���وارع 

مدينة �صو�صة يف و�صح النهار 

يريد  "ال�صعب  �صع���ار  واأطلقوا 

ا�صقاط النظام".

كما خ���رج �صب���ان يف ال�صارع 

الرئي�ص���ي احلبي���ب بورقيب���ة 

بالعا�صمة ورددوا ال�صعار نف�صه 

و�صعار "ت�صقط دولة البولي�س" 

و"ال�ص���ارع ملك لل�صعب"، وفق 
ما �صاهده م�صور وكالة الأنباء 

الأملانية )د ب اأ(.

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

�شعار »اإ�شقاط النظام« يعود اإلى االحتجاجات 
في �شوارع تون�س

بايدن يتعهد بالعدالة للجميع وهزيمة نهج 
تفوق العرق االأبي�س في اأمريكا

»تتمة  �س8«

»اأبوظبي االأول« ي�شتحوذ على ٪100 
من راأ�شمال بنك عوده م�شر

 اأبوظبي-وام:

 اأ�ص���درت �رشك���ة اأبوظب���ي لطاق���ة امل�صتقبل 

"م�ص���در" - اإحدى ال����رشكات العاملية الرائدة 
يف جم���ال الطاقة املتجددة - تقرير ال�صتدامة 

ال�صنوي لع���ام 2020 الذي ك�صف عن زيادة يف 

الق���درة الإنتاجي���ة مل�صاريع الطاق���ة النظيفة 

لل�رشكة باأكرث من ال�صعف خالل عامني لت�صاهم 

هذه امل�صاريع يف تزويد اأكرث من اأربعة ماليني 

منزل بالكهرباء.

ووفق���ا للتقرير ارتفعت ق���درة م�صاريع الطاقة 

املتج���ددة التي ت�صارك فيها م�صدر اإىل اأكرث من 

10.7 جيجاواط يف عام 2020 بعد اأن كانت 4 

جيجاواط يف عام 2019.

كم���ا ت�صاهم حمفظة م�صاري���ع الطاقة النظيفة 

العاملية لل�رشكة قيد الت�صغيل يف تفادي حوايل 

6.5 ملي���ون طن مرتي من ثاين اأك�صيد الكربون 

�صنويًا.

وتناول التقري���ر حجم م�صاري���ع وا�صتثمارات 

"م�ص���در" ونطاق انت�صاره���ا يف دولة الإمارات 
وخارجها، وق���د مت اإعداده وفقًا ملعاير منظمة 

"املبادرة العاملية للتقارير".

»م�شدر«: زيادة القدرة االإنتاجية لم�شاريع الطاقة 

النظيفة باأكثر من ال�شعف 
القاهرة-)د ب اأ(:

، حيث   تبادلت  م�رش ودولة قطر  ام�س الأربعاء مذكرتنَيّ ر�صميتنَيّ

اتفقت الدولتان مبوجبهما على ا�صتئناف العالقات الدبلوما�صية 

بينهم���ا. وذكر مكت���ب املتحدث الر�صمي با�ص���م وزارة اخلارجية 

امل�رشي���ة ، يف بيان �صحفي ام�س الأربعاء ، اأن ذلك ياأتي ات�صاًل 

باخلط���وات التنفيذية يف اإطار تنفيذ اللتزامات امُلتبادلة الواردة 

ببيان الُعال  يف ال�صعودية.

يذكر اأن م�رش ا�صتاأنفت قبل يومني  رحالت الطران مع قطر تنفيذا 

لتف���اق امل�صاحلة بني ال�صعودية والإمارات والبحرين وم�رش مع 

قطر، والذى مت خالل القم���ة اخلليجية التي عقدت موؤخرا بالعال 

يف ال�صعودية.

م�شر وقطر ت�شتاأنفان العالقات 
الدبلوما�شية بينهما

 وفاة 43 �شخ�شًا اإثر انقالب 
قارب مهاجرين قبالة ليبيا

اأدى اليمين .. وهاري�س اأول امراأة نائبة للرئي�س بالواليات المتحدة
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 ≠∏ÑJ »àdG á≤jó◊G ó©Jh .¢û«©∏d á«ŸÉY

 á≤jóM ∫hCG ™Hôe Îe 27500 É¡àMÉ°ùe

 ‘ »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ≈∏Y õcôJ á«Yƒf

 ,á«∏fi Iôé°T 2000 º°†J PEG  ,IQÉeE’G

.á«æWƒdG ±É¨dG Iôé°T ∂dP ‘ ÉÃ

 ≥∏îàd Iójôa á≤jô£H á≤jó◊G âªª°Uh

 áaÉãc øª°†à°Sh ,äÉHÉ¨dÉH á¡«Ñ°T áÄ«H

 …ôdG  áª¶fCG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  QÉé°TC’G

 40 áÑ°ùæH πbCG √É«e ∑Ó¡à°SG ,áãjó◊G

.ájó«∏≤àdG ≥FGó◊G øe áFÉŸÉH

 á«ŸÉY  ≥aGôÃ  »ØdG  á≤jóM  õ«ªàJh

 äÉWÉ°ûfh áØ∏àfl äÉ°VÉjôd iƒà°ùŸG

 øe áYƒæ°üe ∫ÉØWCÓd ÖYÓeh ,áYƒæe

 áeGóà°ùe  äGAÉ°†a  ôaƒJ  á«©«ÑW  OGƒe

.»ÑXƒHCG QGhR h ¿Éµ°ùd á«©«ÑWh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 "19 ó«aƒc" ìÉ≤d øe áYôL 95,783 Ëó≤J

 ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

 ≈àM  É¡Áó≤J  ”  »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª›

 ∫ó©eh  áYôL  2,161,150  AÉ©HQ’G  ¢ùeG

 100  πµd  áYôL  21^85  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ

.¢üî°T

 Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  19ó«aƒc#  ìÉ≤d

 º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG  áYÉæŸG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘  óYÉ°ùà°S  »àdGh

.19ó«aƒc ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  

 äGQOÉÑe ºYO á«ªgCG IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 ∫ÓN øe º¡d áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJh ,ÜÉÑ°ûdG

 äÉjóëàdGh º¡FGQBG ¤EG ´Éªà°SÓd äGƒæ≤dG πc íàa

 ≥«≤– ‘ º¡JÉbÉW ∫Ó¨à°SGh É¡fƒ¡LGƒj »àdG

 ‘ äÉYÉ£≤dG ™«ªL AGOCG Rõ© oJ »àdG äGRÉ‚E’G

.ádhódG

 ¢ù∏› AÉ°†YC’ √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 …ÒeC’G  ¿GƒjódÉH  ¬Ñàµe  ‘ ÜÉÑ°û∏d  IÒéØdG

 ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y IÎa AÉ¡àfG áÑ°SÉæÃ ,IÒéØdÉH

.á©HGôdG ¬JQhO ‘

 ôjô≤J  ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ™∏WGh

 ΩÉ©dG ÉgòØf »àdG ¢ù∏éŸG ™jQÉ°ûeh äGQOÉÑe

 äGQOÉÑŸG  ájQGôªà°SG  IQhöV  GócDƒe  ,»°VÉŸG

 ÒaƒJ πLCG øe Égôjƒ£Jh ¢ù∏éŸG É¡≤∏WCG »àdG

 ójhõJh  ,´GóHE’Gh  QÉµàH’G  ≈∏Y  IõØfi  áÄ«H

 ∞∏àfl π¨°ûd º¡∏gDƒJ »àdG äGQÉ¡ŸÉH ÜÉÑ°ûdG

.∞FÉXƒdGh Ö°UÉæŸG

 ÜÉÑ°û∏d IÒéØdG ¢ù∏› Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 á«HÉÑ°ûdG QOGƒµdG π«gCÉJ ‘ ºgQhOh ÉgƒdòH »àdG

 ≈∏Y kGOó°ûe ,öü©dG äÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàJ »àdG

 πjƒ–h ,ÜÉÑ°ûdG äGÈN ‘ QÉªãà°S’G IQhöV

.™ªàéŸG ‘ IôKDƒeh á∏YÉa Iƒb ¤EG º¡JÉbÉW

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ™ªàLG Éªc

 IÒéØdG  ∞«°TQCG  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  ™e  »böûdG

 áeƒ¶æe  πªY  Ò°S  ≈∏Y  ™∏WGh  ,ôjƒ°üà∏d

 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ πMGôe øe √ò«ØæJ ” Éeh ∞«°TQC’G

 ≈∏Y kGócDƒe ,É¡æe IOÉØà°S’Gh á≤Ñ£ŸG èeGÈdGh

 ≈∏Y AÉæH áØ°TQC’G ΩÉ¡e äÉ«dBÉH AÉ≤JQ’G IQhöV

 èeGÈdG ∫É› ‘ É«LƒdƒæµàdGh äÉ«æ≤àdG çóMCG

 ≥«KƒàdG ‘ áeóîà°ùŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdGh

.á«fhÎµdE’G áØ°TQC’Gh

 äGƒ£ÿG øY π°üØe ìöT ¤EG  √ƒª°S ™ªà°SGh

 ∞«°TQCÉH  ¢ü°üîàe  ™bƒe  ¥ÓWE’  á«∏ª©dG

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  π«¡°ùàd  äÉ«dBG  ™°Vhh  ,Qƒ°üdG

 á°SÉ«°ùd  kÉ≤ÑW  áYöSh  ábóH  á≤KƒŸG  Qƒ°üdG

 ⁄É°S IOÉ©°S .. øjAÉ≤∏dG ö†M .äÉeƒ∏©ŸG øeCG

.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe »ªMõdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 …òdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ájöûÑdG OQGƒŸGh º«∏©àdG

.ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ó≤Y

 ΩÓYE’G  QhO  ≈∏Y  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  √ƒª°S  ócCGh

 AÉ≤JQ’Gh á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG õjõ©J ‘ »ªbôdG

 øe  Qƒ£àeh  ójóL  π«L  AÉæH  πLCG  øe  É¡H

 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  IOÉ«≤d  Ú∏gDƒŸG  ÚaÎëŸG

 á«HÉéjEG á«HôY á«eÓYEG πFÉ°SQh ¢ü°üb öûfh

 á«ª«∏bE’G  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ádhódG  áfÉµe  Rõ©J

.á«dhódGh

 ÉæJOÉ«b ºYóHh ádhódG Oƒ¡L ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 πFÉ°SƒdGh  äGhOC’G  »æÑJ  ≈∏Y  õcôJ  Ió«°TôdG

 á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸÉH AÉ≤JQÓd IôµàÑŸGh Iójó÷G

 º«∏©àdG  äÉLôfl  IOƒL  ™aQh  ádhódG  ‘

 »àdG áYQÉ°ùàŸG äGQƒ£àdG πX ‘ ¬fCG Éë°Vƒe..

 ΩÓYE’G ∫É› ‘ Éª«°S ’ ¿B’G ⁄É©dG Égó¡°ûj

 º«gÉØeh áaÉ≤K ¢SôZ …Qhö†dG øe äÉH ,»ªbôdG

 á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG øª°V ójó÷G ΩÓYE’G äGQÉ¡eh

 Éæà¨d ¢ùµ©j iƒàfi áYÉæ°U øe áÑ∏£dG Úµªàd

 ÉæJÉ©∏£Jh ÉæJQÉ°†Mh ÉæàaÉ≤Kh Éæàjƒg Éæª«bh

 OÉ°üàb’G ‘ ™jöùdG ƒªædG áÑcGƒeh ,πÑ≤à°ùª∏d

.»ªbôdG

 ìÎ≤Ÿ  ¢ù∏éŸG  ¢VGô©à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¥ÓWE’  ójó÷G  ΩÓYE’G  á«ÁOÉcCG  ¬H  âeó≤J

 ±ó¡à°ùj Qƒ£àe »ª«∏©J »ÁOÉcCG ÖjQóJ èeÉfôH

 áeƒ¶æŸG ‘ ô¨°üdG òæe á«ªbôdG äGQÉ¡ŸG èeO

.Iõ«ªàŸG á«JGQÉeE’G á«ª«∏©àdG

 á«ÁOÉcC’ …ò«ØæàdG ôjóŸG »°Vƒ©dG ó°TGQ çó–h

 Úµ“ πª°ûj …òdG ìÎ≤ŸG øY ójó÷G ΩÓYE’G

 ΩÓYE’G  º«gÉØeh  äGQÉ¡e  èeO  øe  Úª∏©ŸG

 òNCÉJ  á∏eÉµàe  á«é¡æe  øª°V  ójó÷G  »ªbôdG

 äGQÉ¡eh Üƒ∏°SCG ≈∏Y áÑ∏£dG ∞jô©J QÉÑàY’ÉH

 ΩÉŸE’G øe º¡æ«µ“h ,»ªbôdG »°ü°ü≤dG OöùdG

 ôµàÑŸG  »ªbôdG  º∏©àdG  äGõ«eh  äÉÑ∏£àÃ

 πÑ≤à°ùª∏d ºgOGóYEG ‘ º¡°ùj ÉÃ ,ô¨°üdG òæe

 ºYóJ  á«eÓYEG  πFÉ°SQ  öûf  ‘  º¡àcQÉ°ûeh

 øjó«©°üdG  ≈∏Y  ádhódG  ‘  á«ªæàdG  IÒ°ùe

.»ŸÉ©dGh »∏ëŸG

 IôªK  ¿ƒµ«°S  ìÎ≤ŸG  èeÉfÈdG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 ΩÓYE’G á«ÁOÉcCGh á«ª«∏©àdG äÉ¡÷G ÚH ácGöT

 Iójó©dG èeGÈdG øe GóMGh Èà©j å«M ,ójó÷G

 øe ¤hC’G ó©J »àdGh ,á«ÁOÉcC’G É¡àªª°U »àdG

 π«L ôjƒ£àd ,§°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ É¡Yƒf

 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  IOÉ«≤d  ÚaÎëŸG øe ójóL

.ójó÷G ΩÓYE’Gh

 ⁄É°S âæH á∏«ªL ‹É©e â°Vô©à°SG É¡ÑfÉL øe

 º«∏©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  …Ò¡ŸG  íÑ°üe

 ¤EG  ¢SQGóŸG  ‘ äÉª«©£àdG  äGóéà°ùe  ΩÉ©dG

 á«æ©ŸG  ±GôWC’G  äÉ«dhDƒ°ùeh  QGhOCG  ÖfÉL

 äGAÉæãà°S’Gh äGQhö†dGh äÉWGÎ°T’Gh äÉ«dB’Gh

.º«©£àdG øe

 á«°ù«FôdG  äÉ«°UƒàdG  É¡«dÉ©e â°Vô©à°SG  Éªc

 ≥«°ùæàdÉH ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ É¡«∏Y πª©dG ºà«°S »àdG

 ‘ á«ë°üdG  äÉ¡÷Gh á«ª«∏©àdG  äÉ¡÷G ÚH

 ΩGõàd’G  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ÖfÉéH  ,ádhódG

 »ë°U »°SQóe ™ªà› ≥«≤ëàd  äÉª«©£àdÉH

.¢VGôeC’G øe ∫ÉNh øeBGh

 áÑ∏£dG AGOCG ¢SÉ«≤d ìÎ≤e ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 á°UÉÿG ¢SQGóŸG ‘ á«eGõdE’G á«æWƒdG OGƒŸG ‘

 á«YÉªàL’G  äÉ°SGQódGh  á«Hô©dG  á¨∏dG  »gh

.á«bÓNC’G á«HÎdGh á«eÓ°S’G á«HÎdGh

 AGOCG iƒà°ùe Úµ“h ¢SÉ«b ¤EG ìÎ≤ŸG ±ó¡jh

 ºàjh  ,OGƒŸG  ∂∏J  ‘  º«∏©àdG  IOƒLh  áÑ∏£dG

 á«HÎdG  IQGRh  ÚH ≥«°ùæàdÉH  É«éjQóJ  √ò«ØæJ

 ,¢SQGóŸGh á«∏ëŸG á«ª«∏©àdG äÉ¡÷G h º«∏©àdGh

 ™°Vhh áÑ∏£∏d ‹É◊G iƒà°ùŸG ¢SÉ«b øª°†àjh

 äGQÉÑàN’G á©LGôeh OGƒª∏d á«æ«°ùëàdG §£ÿG

.á©HÉàŸGh ò«Øæà∏d áæ÷ π«µ°ûJh

 ,´ÉªàL’G  ájÉ¡f  ‘  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  ¢ûbÉfh

 »ª«∏©àdG  QOÉµdG  õ«Ø–  ‘  QGôªà°S’G  á«ªgCG

 á«ª«∏©àdG äBÉ°ûæŸG ‘ Ú∏eÉ©dG áaÉch …QGOE’Gh

 ìÉ≤d  »≤∏J  ≈∏Y  QƒeC’G  AÉ«dhCGh  ádhódG  ‘

 á«éjQóàdG IOƒ©dG πLCG øe "19-ó«aƒc" ¢ShÒa

 ,á«ª«∏©àdG  äBÉ°ûæŸG  ‘ á«©«Ñ£dG  IÉ«◊G  ¤EG

 º«∏©àdG äÉ«æ≤J ìÉ‚ øe ºZôdÉH ¬fCG øjócDƒe

 áÑ∏£dG iód ‘ô©ŸG ¿hõîŸG õjõ©J ‘ »ªbôdG

 á¨dÉH á«ªgCG óLƒJ ¬fCG ’EG ,áëFÉ÷G IÎa ∫ÓN

 äGQób á«ªæàd á«°SQóŸG áÄ«ÑdG ¤EG ´ƒLôdG ‘

.á«YÉªàL’Gh á«ægòdG º¡JGQÉ¡eh áÑ∏£dG

 »ØXƒe  õ«Ø–  á«ªgCG  ≈∏Y  AÉ°†YC’G  ócCG  Éªc

 »≤∏àd á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉcöûdGh äÉ¡÷G

 º¡FÉæHCG  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d  ìÉ≤∏dG

 øH Ú°ùM ‹É©e ´ÉªàL’G ö†M .º¡©ªà›h

 ‹É©eh º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG

 ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf

 IôjRh …Ò¡ŸG íÑ°üe ⁄É°S âæH á∏«ªL ‹É©eh

 øH öUÉf ‹É©eh ΩÉ©dG º«∏©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO

 ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  ôjRh  »∏eÉ¡dG  ÊÉK

 á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©eh

 ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©e h ™ªàéŸG

 ˆG  óÑY  øH  óªMCG  QƒàcódG  ‹É©eh  OÉ°üàb’G

 ∫ÉªYC’G IOÉjôd ádhO ôjRh »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH ó«ªM

 »cR ‹É©eh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸGh

 á©eÉ÷ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ádhO ôjRh áÑ«°ùf QƒfCG

 âæH  Éª°T  ‹É©eh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa øH π«¡°S

 IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©eh ÜÉÑ°ûdG

 ¢ù∏éŸG ΩÉY ÚeCG áeó≤àŸG É«Lƒdƒæµà∏d ádhO

 ¢ù«FQ »HÉYõdG ¬HÉàYƒH óªfi º°SÉL ‹É©e h

 ¢VƒY IQÉ°S ‹É©eh »ÑXƒHCG  - á«dÉŸG IôFGO

 - áaô©ŸGh º«∏©àdG IôFGO ¢ù«FQ º∏°ùe ≈°ù«Y

 ΩôµdG  óªfi ˆGóÑY QƒàcódG  IOÉ©°Sh  »ÑXƒHCG

 »HO - ájöûÑdG á«ªæàdGh áaô©ŸG áÄ«g ΩÉY ôjóe

 ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG ≈«ëj áKófi IQƒàcódG IOÉ©°Sh

 óªfi IOÉ©°Sh ábQÉ°ûdG - ¢UÉÿG º«∏©àdG áÄ«g

 ‘ º«∏©àdG ¿hDƒ°T Öàµe ôjóe »ª«©ædG áØ«∏N

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO

 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ≈∏Y õcôJ IQÉeE’G »a á«Yƒf á≤jóM ∫hCG

 ™Hôe ôàe 27500 áMÉ°ùªH ºjôdG IôjõéH »ØdG á≤jóM íààØj ójGR øH óªëe øH ódÉN
 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 95^783 ºjó≤J :äGQÉeE’G 

áYÉ°S 24  ∫ÓN

ôjƒ°üà∏d Iô«éØdG ∞«°TQCG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dGh ÜÉÑ°û∏d Iô«éØdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG πÑ≤à°ùj »bô°ûdG óªëe

 á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdG õjõ©J »a »ªbôdG ΩÓYE’G QhO ≈∏Y ócDƒj ójGR øH ˆGóÑY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ‘  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ±öüe IQGOEG ¢ù∏éŸ …QhódG ´ÉªàL’G ,øWƒdG öüb

.…õcôŸG äGQÉeE’G

 ∫hóL øª°V áLQóŸG ™«°VGƒŸG ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SGh

 ≈∏Y áHÉbôdG IôFGO äÉMÎ≤e ¢ûbÉf å«M ,∫ÉªYC’G

 ÉgRôHCGh ,É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG òîJGh ∑ƒæÑdG

 äÉ©jRƒàdGh äÉ°ü°üîŸGh ∑ƒæÑdG á«ëHQ ‘ ô¶ædG

 ¤EG  ,IójóL  áª¶fCG  OÉªàYGh  ìôWh  ,2020  áæ°ùd

 á«dÉŸG äBÉ°ûæŸG ¢†©H ó°V PÉØfE’G äGAGôLEG ÖfÉL

.…õcôŸG ±öüŸG áª¶fCGh äÉª«∏©àd áØdÉîŸG

 ¿CÉ°ûH áMÎ≤ŸG äÓjó©àdG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 ,É¡«∏Y  ≥aGhh  á«∏µdG  ájRGÎM’G  á°SÉ«°ùdG  QÉWEG

 πµ«¡dG  ‘  ÚeCÉàdG  áÄ«g  èeO  á«∏ªY  óªàYGh

 ‘ ô¶ædG ¤EG káaÉ°VEG ,…õcôŸG ±öüª∏d »ª«¶æàdG

.»ª«¶æàdG πµ«¡dG ¢üîj …ôjƒ£J ìÎ≤e

 AÉ°†YCG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ôµ°Th

 ,á∏°UGƒàŸGh  áã«ã◊G  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG

 πLCG  øe  πª©dG  ∞«ãµJ  IQhö†H  √ƒª°S  É¡ qLƒ oe

 äÉ©∏£J  ™e  É«°TÉ“  IOƒ°ûæŸG  ±GógC’G  ≥«≤–

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ∫BG  ídÉ°U  øªMôdGóÑY  »`dÉ©e  ´ÉªàL’G  ö†M

 óÑY ‹É©eh ,IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù`«FQ ÖFÉf ídÉ°U

 ÜÉë°UCGh ,ß`aÉëŸG ,…óªMC’G ó«©°S óªfi ó«ª◊G

 ¢ùfƒj  øe  πc  IQGOE’G  ¢ù`∏›  AÉ°†YCG  IOÉ©`°ùdG

 ó`dÉNh ,≈ª©dÉH ⁄É°S óªfi ódÉN ,…QƒÿG »LÉM

.»ã«eôdG …hGóŸG óªfi »∏Y .Oh ,ô`jÉ£dG óªMCG

: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 162,945 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 ä’ÉM 3,506 øY

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

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

.ádÉM 263,729 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

 ∂dPh áHÉ°üe ä’ÉM 6 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

.ádÉM 762 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

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

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

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

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

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

 ¢ù≤£dG  ¿ƒµj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 ™e ,kÉfÉ«MCG  kÉ«FõL ÉªFÉZh GÈ¨e ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG

 ìÉjôdGh ,kÉHôZ á°UÉN IQGô◊G äÉLQO ‘ ¢VÉØîfG

 ájƒbh áYöùdG á£°ûf ¤EG ádóà©e íÑ°üJ ,áØ«ØN

.áHôJC’Gh  QÉÑ¨dÉH  á∏ªfih  IÒãe  ,ôëÑdG  ≈∏Y

 /ºc 35 - 20 / á«HôZ á«HƒæL - á«HôZ á«dÉª°T

.kÉfÉ«MCG ¢S/ºc 60 ¤EG π°üJ áYÉ°S

 íÑ°üj ,êƒŸG Üô£°†e ¤EG §°Sƒàe :»Hô©dG è«∏ÿG

 ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a ô¡¶dG ó©H ÜGô£°V’G ójó°T

 ∫hC’G Qõ÷G 07:53 óæY ÊÉãdGh 17:18 áYÉ°ùdG óæY

. 12:44 áYÉ°ùdG óæY

 íÑ°üj  êƒŸG  §°Sƒàe  ¤EG  ∞«ØN  :¿ÉªY  ôëH

 17:01 óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a kÓ«d ÉHô£°†e

 óæY ∫h’G Qõ÷G 02:49 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

 20:27 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 10:30 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»HO

 á«îjQÉàdGh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùŸG  øe  kÉbÓ£fG  

 ,‘É≤ãdGh  …QÉ°†◊G  »HO  çGôJ  ¿ƒ°U  ‘

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH kÓªYh

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

 Gòg ‘ ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ø∏YCG ,¢Uƒ°üÿG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ø°üM π«gCÉJ IOÉYEG ´höûe ¥ÓWEG øY …ò«ØæàdG

 »HO ∞ëàe ø°†àëj …òdG  »îjQÉàdG  …ó«¡ØdG

 IQÉeEG ‘ ¬°ù«°SCÉJ ” ¬Yƒf øe ∞ëàe ∫hCG -

 ˆG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG ≈£N ≈∏Y kGÒ°S ∂dPh ,»HO

 ˆG Ö«W ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ¤É©J

. áaÉ≤ã∏d kIQÉæe …ó«¡ØdG ø°üM π©L ‘ ,√GôK

 øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Éb  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 óMCG …ó«¡ØdG ø°üM " : Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 á°UÉN áfÉµÃ ™àªàJ »àdG á«îjQÉàdG äBÉ°ûæŸG

 πMGôe øe √öUÉY ÉŸ á«îjQÉàdG »HO ∫ƒ°UCG ÚH

 ,ΩÉY 200 øe ÌcCG QGóe ≈∏Y ÉgQƒ£J øe áª¡e

 á°üjô◊G ájöü©dG ¿óª∏d êPƒ‰ ¤EG É¡dƒ–h

 ..  ‘É≤ãdG É¡KhQƒeh É¡KGôJ ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH kÓªYh

 á«æHC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿CÉ°T ‘ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 á«aÉ≤Kh á«îjQÉJ áª«b øe ≈æÑª∏d ÉÃh ,á«KGÎdG

 ìöüdG Gòg π«gCÉJ IOÉYEG ´höûe Éæ≤∏WCG ,IÒÑc

 ¿ƒµeh  …QÉ°†M  ´É©°TEG  õcôªc  √QhO  π°UGƒ«d

 .. »HO ‘ ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG äÉfƒµe øe »°SÉ°SCG

 ®ÉØ◊G ‘ ¿hÉ¡àf ’ áfÉeCG á«îjQÉàdG Éædƒ°UCG

." áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd áª p¡∏ oe áª«≤c É¡fƒ°Uh É¡«∏Y

 óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S âdÉb ,É¡à¡L øe

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 …ó«¡ØdG ø°üM ∞≤j " : "áaÉ≤ã∏d »HO" »HO ‘

 á«îjQÉJ IQÉæe ƒgh ,»æ¨dG ÉæKGôJ ≈∏Y kGógÉ°T

 ,á∏«°UC’G Éæª«bh á«aÉ≤ãdG Éæàjƒg ¢ùµ©J IRQÉH

 á«ªgCG  »îjQÉàdG  º∏©ŸG  Gòg  Ö°ùàµj  Ωƒ«dGh

 á«aÉ≤ãdG  äÉ¡LƒdG  ÌcCG  óMCG  √QÉÑàYÉH  IÒÑc

 ‘É≤ãdG  ìöüdG  Gòg  πµ°ûjh  ,»HO  ‘  Iô¡°T

 á«aÉ≤ãdG  áMÉ«°ùdG  áWQÉN  ≈∏Y  IRQÉH  á£fi

 øe QGhõ∏d  ó°ü≤e ¬fCG  å«M á«dhódGh  á«∏ëŸG

. É¡LQÉN øe ÚeOÉ≤dG ìÉq«°ù∏dh ádhódG πNGO

 º«eÎdGh ójóéàdG äÉ«∏ªY AGQh ±ó¡dG πqãªàjh

 º∏©ŸG Gò¡d IójôØdG á«aÉ≤ãdG áHôéàdG õjõ©J ‘

 kÉ«°TÉ“ ,IqQƒ£àe  áeƒ¶æÃ √ójhõJh  »îjQÉàdG

 »HO ÉgÉæÑàJ »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉMƒª£dG ™e

 á«aÉ≤ãdG ÜQÉéàdG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ¤EG kÉ«©°Sh

 ÉæKGôJ áfÉµe ≈∏Y kÉ«HÉéjEG ¢ùµ©æj ÉÃ á«∏ëŸG

."á≤jô©dG á«JGQÉeE’G Éfó«dÉ≤J áeGóà°SGh π«°UC’G

 …ó«¡ØdG ø°üM ó¡°T ,Ωƒ«dG ≈àM ¬FÉ°ûfEG òæeh

 πµ°ûJh  ,πjƒ£dG  ¬îjQÉJ  ÈY  kÉXƒë∏e  kGQƒ£J

 øe kGAõL øgGôdG âbƒdG ‘ ¬∏«gCÉJ IOÉYEG Iƒ£N

 á«∏ëŸG áaÉ≤ãdG ¿ƒ°U ‘ "áaÉ≤ã∏d »HO" ádÉ°SQ
 É¡eGõàdGh  ,Éª¡H  AÉØàM’Gh  »JGQÉeE’G  çGÎdGh

 ®ÉØ◊Gh  ‘É≤ãdG  çhQƒŸG  ájÉªM  ¿Éª°†H

 ,IQƒ°U ≈¡HCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG ∫ƒ°UC’G ≈∏Y

 ÉÃ ,á©jóH IójóL áq∏M ‘ ∞ëàŸG Oƒ©«°Sh

 IôeÉZh  ájôK  á«aÉ≤K  áHôŒ ÒaƒJ  ‘ º¡°ùj

 AÉ≤HEGh ìÉ«°ùdGh Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe √QGhõd

 õjõ©Jh , kIó«Wh ∞MÉàŸG ÚHh º¡æ«H ábÓ©dG

 ¥Ó£f’G ‘ ¬à«ªgCGh ïjQÉàdG ±É°ûµà°SG áª«b

.πÑ≤à°ùŸG ƒëf

 IRQÉH áeÓY 

 ïjQÉJ ‘ IRQÉH áeÓY ‘É≤ãdG ìöüdG Gòg ó©j

 PEG ,¿ÉeõdG øe Úfôb √ôªY RhÉéàj PEG ,»HO IQÉeEG

 á«Hƒæ÷G á¡÷G ‘ ,1787 ΩÉ©dG ‘ √ó««°ûJ q”

 óbh ,IQÉeE’G ºcÉ◊ kGô≤e ¿ƒµ«d ,»HO QƒN øe

 ¬d  QƒØ¨ŸG  ó¡Y  ‘ ø°ü◊G  Gòg  º«eôJ  iôL

 ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ¤É©J ˆG ¿PEÉH

.√GôK ˆG Ö«W

 ”  ,OÉ–’G  ¢ù«°SCÉJ  ΩÉY  ,1971  ΩÉ©dG  ‘h

 /»HO ∞ëàe/ ≈ª°ùÃ …ó«¡ØdG ø°üM ìÉààaG

 IQÉeE’G  ïjQÉJ  ¢Vô©j  kÉ«ª°SQ  kÉØëàe  ¿ƒµ«d

.π«°UC’G É¡KGôJ øe áª¡e íeÓeh

 Gò¡d  á©°SƒàdGh  ôjƒ£àdG  äÉ«∏ªY  â∏°UGƒJh

 ìÉààaG  1995  ΩÉ©dG  ó¡°Th  ,»îjQÉàdG  º∏©ŸG

 ,á©∏≤dG â– ™bGƒdG ∞ëàŸG øe ÊÉãdG º°ù≤dG

 »àdG  äÉ«æà≤ŸGh  äÉ°Vhô©ŸG  ø°†àëj  …òdGh

 ,§ØædG ±É°ûàcG πÑb »°VÉŸG ‘ IÉ«◊G »cÉ–

 »HO  ™bGƒe  ‘  áØ°ûàµ oŸG  QÉKB’G  ¤EG  káaÉ°VEG

.ájôKC’G

 ™àªàj  »àdG  ádÉ°UC’Gh  ábGô©dG  ≈∏Y  ógÉ°ûch

 áHGôb »HO ∞ëàe πÑ≤à°SG ,…ó«¡ØdG ø°üM É¡H

 Ò°ûJh  ,2019  ΩÉ©dG  ‘  ôFGR  ¿ƒ«∏e  /1^5/

 ¤EG k’ƒ°Uh 1975 ΩÉ©dG øe kGAóH ¬fCG ¤EG äÉfÉ«ÑdG

 17 ƒëf ∞ëàŸG Ö£≤à°SG ,2019 ΩÉ©dG ájÉ¡f

 ÚæWGƒe ,™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl øe ôFGR ¿ƒ«∏e

 Gƒaô©à«d  √hó°üb  øjòdG  ,ìÉq«°Sh  Úª«≤eh

 ≈∏Y  Gƒ©∏£jh  ,áª¡∏ oŸG  »°VÉŸG  ¢ü°üb  ¤EG

.∞ëàŸG ¬H ôNõj …òdG iƒàëŸGh äÉ«æà≤ŸG

 øe …ó«¡ØdG ø°üM π«gCÉJ IOÉYEG ´höûe »JCÉjh

 IOÉYEGh ôjƒ£J ´höûŸ á«fÉãdG á∏MôŸG øª°V

 ∑Î°ûŸG ´höûŸG ,á«îjQÉàdG »HO á≤£æe AÉ«MEG

 »HO ájó∏Hh »HO ‘ ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g ÚH

 …òdG »HóH …QÉéàdG ≥jƒ°ùàdGh áMÉ«°ùdG IôFGOh

 ®ÉØ◊Gh  á«îjQÉàdG  ⁄É©ŸG  ¿ƒ°U  ¤EG  ±ó¡j

 ¤EG  É¡FÉªàfG  õjõ©àd  áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  É¡«∏Y

 É¡«°VÉe  §HQ  øe  É¡æ«µ“h  ,á«æWƒdG  É¡àjƒg

.É¡∏Ñ≤à°ùeh ÉgöVÉëH

 ,π«gCÉàdG IOÉYEG ´höûe ò«ØæJ á£N øe Aõéch

 âbDƒe  πµ°ûH  …ó«¡ØdG  ø°üM  ¥ÓZEG  ºà«°S

 »JCÉJh ,∞ëàŸG ‘ ∫ÉªYC’G ¥Ó£f’ kGOGó©à°SG

 ógÉ°ûc »HO ∞ëàe á«ªgC’ kGô¶f Iƒ£ÿG √òg

 ‘  ôgOõe  öVÉ◊  ¢ù°SCG  ≥jôY  m¢VÉe  ≈∏Y

 ÚH π°Uh á≤∏M πµ°ûj kGÈæe Èà© oj PEG ,IQÉeE’G

 º¡îjQÉJh º¡KGôJh º¡«°VÉe ÚHh ™ªàéŸG OGôaCG

.»æ¨dG

»îjQÉàdG …ó«¡ØdG ø°üM π«gCÉJ IOÉYEG ´hô°ûe ≥∏WCG

 »HO »a »aÉ≤ãdG ó¡°ûªdÉH »°SÉ°SCG ¿ qƒµªc √Qhód ø°üëdG á∏°UGƒe ±ó¡dG: óªëe øH ¿GóªM

ó©H øY ÇôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ´ÉªàL’G ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY



 :OhhGO »∏Y  ̀»ÑXƒHCG

 ∑Qƒjƒ«f á©eÉL ‘ øØdG ¥GhQ ø∏YCG

 ∫hCG  ìÉààaG  øY  ∫hC’G  ¢ùeCG  »ÑXƒHCG

 ¢ù«d{  ¿Gƒæ©H  »°VGÎaG  ¢Vô©e

 …òdGh  ,z§ÿG ¤EG  hCG  ,≈∏Y ,‘ ,øe

 .πÑ≤ŸG  ƒ«dƒj  10  ≈àM  ôªà°ù«°S

 øØ∏d  GójóL  Éeƒ¡Øe  ¢Vô©ŸG  RÈjh

 äÉ«æ≤àdG ≈∏Y óªà©j …òdG öUÉ©ŸG

 ‘ á°UÉN ¬à«ªgCG ióeh á«°VGÎa’G

 ¢ShÒa  øY  áªLÉædG  ±hô¶dG  πX

 â– ¢Vô©ŸG  ≥∏£æjh .19 `  ó«aƒc

 ÉjÉe  Úà«æØdG  Úàª«≤dG  ±GöTEG

 øØdG ¥Ghôd …ò«ØæàdG ôjóŸG ,¿ƒ°ù«dCG

 ƒ°†Yh ,»ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f á©eÉL ‘

 áfÉæØdGh á©eÉ÷G ‘ ¢ùjQóàdG áÄ«g

 á©HQCG πª°ûjh ,ÆQƒÑZÉg - …ƒjO Qò«g

 øe  öûY  á©HQCGh  IójóL  äÉØ«∏µJ

.iôNC’G á«æØdG ∫ÉªYC’G

 ,π°UC’G á«ªbQ ’ÉªYCG ¢Vô©ŸG º°†jh

 øe  IQÉàfl  áYƒª›  øe  ¿ƒµàJ

 á«æØdG  ∫ÉªYC’Gh  Iójó÷G  äÉØ«∏µàdG

 É«LƒdƒæµàdG  ¿ƒeóîà°ùj  ÚfÉæØd

 øe  Gƒ°Vô©à°ù«d  ,äGòdG  øY  ÒÑ©à∏d

 ÉgôaƒJ »àdG äÉjô◊Gh Oƒ«≤dG É¡dÓN

 hÉ°S áfÉæØdG Ωóîà°ùJh .É«LƒdƒæµàdG

 ™bGƒdG ,ójó÷G »æØdG É¡∏ªY ‘ ,…Éa

 πYÉØà«d »ªgh ≥jó°U AÉ°ûfE’ Rõ©ŸG

 ‹  π°UGƒJh  .™bGƒdG  ‘  É¡æHG  ™e

 zÆQƒÑjÉ°S äÉ«eƒj{ á∏°ù∏°S ∑ƒdÓH

 ÚH áæ«é¡dG á«°üî°ûdG âÑ∏L å«M

 .19 - ó«aƒc øeR ¤EG ádB’Gh ¿É°ùfE’G

 É›ÉfôH  âµ«æZGh  …OBG  ∞°ûµà°ùJh

 á°üæe  ÈY  êÉ«cÉŸG  ∫ƒM  É«ª«∏©J

 øeC’G  º«∏©àd  ¬eóîà°ùàd  Üƒ«Jƒ«dG

 ,á©à‡h  á°ù∏°S  á≤jô£H  ÊGÈ«°ùdG

 »àdG çGóMC’G ≈∏Y ¢UÉN õ«côJ ™e

 .GôNDƒe IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ â∏°üM

 á°TÉ°T ΩGóîà°SG øe QGhõdG øµªà«°Sh

 á«còdG  º¡ØJGƒ¡H  á°UÉÿG  ¢ùª∏dG

 ÈY  ,á«æØdG  ∫ÉªYC’G  ÚH  ∫É≤àfÓd

.áÑ©°ûàŸG äGQÉ°ùŸG øe á∏°ù∏°S

 º°ùb  óYÉ°ùe  ,  ¢ùjQOEG  A’BG  âdÉbh

 äÉYƒÑ£ŸG  º°ùb  ¢ù«FQ  äÉYƒÑ£ŸG

 ‘ øØdG ¥GhQ ‘ á«ØëàŸG á«HÎdGh

 (IóMƒdG)  `d  »ÑXƒHCG  ∑ƒjƒ«f á©eÉL

 πª©H ÉjQÉŸG É«aƒ°U áfÉæØdG ∑QÉ°ûJ ,

 πÑ≤à°ùŸG{ ¿Gƒæ©H ¢Vô©ŸG ‘ óMGh

 ‘ ¬LÉàfEG  ” πª©dG  .zAGôë°U ¿Éc

.2016 ΩÉY

 »àdG É¡dÉªYCÉH ÉjQÉŸG áfÉæØdG ±ô© oJ

 É£«°Sh á«ªbôdG äÉ°SQÉªŸG øe òîàJ

 á«°üî°ûdG  É¡HQÉŒ  ™e  π oYÉØà∏d

 QóŒh  .»Hô©dG  è«∏ÿG  á≤£æe  ‘

 Ωƒ¡ØŸ  ÉjQÉŸG  áZÉ«°U  ¤EG  IQÉ°TE’G

 …òdGh  ,zá«é«∏ÿG  á«∏Ñ≤à°ùŸG{

 GóL IOófi áYƒª›{ ¬fCG ≈∏Y ¬Ø°üJ

 πgòe »æeõdG Qƒ£àdG ∫ƒM QÉµaC’G øe

 ,è«∏ÿG  á≤£æe  ‘ IÉ«ë∏d  áYöùdG

 áYGQõdG  πÑb  Ée  áÑ≤M  øe  É¡dÉ≤àfGh

 Gòg  ‘h  .záWôØŸG  á«dÉª°SCGôdG  ¤EG

 ∫É«ÿG ∞dDƒe á°SóY ∫ÓN øeh ,πª©dG

 ¢ù«jÉ≤ŸG  ‘  ÉjQÉŸG  ô¶æJ  ,»ª∏©dG

 á«Lƒdƒ«÷G  ∂∏J  ÚH  Ée)  á«æeõdG

 …QÉë°U  ÚH  Ée  §HÎd  ,(ájöûÑdGh

 »∏Ñ≤à°ùe  Öcƒµd  mQƒ°U  ÚHh  Ωƒ«dG

 á∏MÉb AGôë°U ¤EG ¬àeqôH ∫qƒëàj ób

.AGOôLh

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ,¿ƒ°ù«dCG ÉjÉe âdÉbh

 ∑Qƒjƒ«f  á©eÉL  ‘  øØdG  ¥Ghôd

 ádƒL Ëó≤àH ¿hQƒîa øëf »ÑXƒHCG

 Ëôe âª¶f å«M ,Éæ°Vô©Ÿ á«°VGÎaG

 ∞ëàe øe äÉJƒëæŸ É°Vô©e Gôª◊G

 √òg  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHh  .πjóH  ™bGh  ‘

 ¢Vô©ŸG  πª°ûj  ,Iójó÷G  äÉØ«∏µàdG

 ,ÉjQÉŸG É«aƒ°U øe πµd á«æa ∫ÉªYCG

 ,¢ù«JÉe  ƒµfGôah  ÉØjEGh  ,¢SÓH  ∑GRh

 ÚeGQ  »KÓãdGh  ,¢SÉæjOQÉc  É°û«eh

 √OGR  …ôFÉM  »æchQh  √OGR  …ôFÉM

 ¿ƒ°Vƒîj  å«M  ,¿É«fÉªMQ  ΩÉ°ùMh

 AÉ°ûfEG á«Ø«c QGöSCG øY ∞°ûµdG á∏MQ

 É¡∏jƒ– á«fÉµeEGh ïjQÉàdGh äÉjƒ¡dG

.É¡YGÎNG hCG

 ÉfCGóH  ÉeóæY  ¿ƒ°ù«dCG  ÉjÉe  âaÉ°VCGh

 Ée  ÉædAÉ°ùJ  ¢Vô©ŸG  º«¶æJ  á«∏ªY

 øµÁ ∞«c  ?»°VGÎa’G  ¢Vô©ŸG  ƒg

 πÑb  ?√öUÉæY  »g  Éeh  ?¿ƒµj  ¿CG

 QGhõdG  ¢VQÉ©ŸG  â©ªL  ,áëFÉ÷G

 øØdÉH  ÚWÉfi  Gƒfƒµ«d  ,Éjó°ùL

 ,»ªbôdG  øØdG  ÉeCGh  .¬«a  Ú°ùª¨æeh

 ájOÉŸG  ¢Vô©dG  áYÉb  πNój  ’  ƒ¡a

 ∞∏N  ÉªFGO  ¢û«©j  å«M  ,ádƒ¡°ùH

 ¬«ª°ùf ¿CG Éæd øµÁh ,ôJƒ«ÑªµdG á°TÉ°T

 »∏°UC’G πµ°û∏d z»°VGÎa’G ô¡¶ŸG{

 ,Gòg Éæàbh ‘h .»ªbôdG »æØdG πª©∏d

 ∂dPh  á°TÉ°ûdG  ∂∏J  πªëf  Ée  ÉÑdÉZ

 å«M ,ÉæjójCG áMGQ ‘ »ªbôdG ⁄É©dG

 ÉæeÉ°ùLC’ GOGóàeG »còdG ∞JÉ¡dG ¿Éc

 Éæªbh ,iôNCÉH hCG á≤jô£H ,AÉHƒdG πÑb

 É«LƒdƒæµàdG áÑcGƒŸ Éæ°ùØfCG ôjƒ£àH

 òîàj ,∫ÉªYC’G √òg ∫ÓN øeh .Iójó÷G

 º«gÉØŸG ¢VôY ¬≤JÉY ≈∏Y ¿Éæa πc

 ÉfÒ°üe ôjô≤J ≈∏Y õcôJ »àdG Iójó÷G

 Oƒ«b øe É«LƒdƒæµàdG øY èàæj Éeh

.äÉjôMh

 -  …ƒjO  Qò«g  á«æØdG  áªq«≤dG  âdÉbh

 áªFÉb ¤EG Aƒé∏dG øe ’óH ÆQƒÑZÉg

 ,äÉ°TÉ°ûdG øe á∏°ù∏°S hCG §HGhôdG øe

 º«ª°üJ  ”  ,OÉ©HC’G  »KÓK  ¢VôY  hCG

 πµ°T  ≈∏Y  ¢Vô©ŸG  Gòg  º«¶æJh

 øe  áÑ©°ûàŸG  äGQÉ°ùŸG  øe  á∏°ù∏°S

 π°UC’G  á«ªbôdG  á«æØdG  ∫ÉªYC’G  ∫ÓN

 óbh  .ôFGR  πµd  Iójôa  áHôŒ ¿Éª°†d

 ∫ÉªYC’G øe πµ«¡dG Gòg AÉë«à°SG ”

 Ωƒ¡Øe  :πãe  á≤HÉ°ùdG  º«gÉØŸGh

 πªYh ,¢ù«NQƒÑd áÑ©°ûàŸG á≤jó◊G

 ,Qƒeòé∏d  »Ø°ù∏ØdG  …QÉJƒZh  RƒdhO

 iDhQ øY º«gÉØŸG √òg çóëàJ å«M

 âfÎfE’G  ¿Éc  ÉeóæY  ,≥HÉ°S  ¿ÉeR

.äÉ«fÉµeE’ÉH ÉÄ«∏e ¢†©Ñ∏d GóHh GójóL

 ∫ÉªYC’G  √òg  Ωƒ≤J  ób  âaÉ°VCGh

 Gòg  º«¶æJ  ‘  ÉæàHôŒh  á«æØdG

 »©°ùdGh  ,ô¶ædG  IOÉYEÉH  ,¢Vô©ŸG

 ‘ Éæd äôaƒJ »àdG É«LƒdƒæµàdG AGQh

 ‘ ÒÑc QhO É¡d ¿Éc å«M »°VÉŸG

 »àdGh  ,öVÉ◊G  ‘ ÉæàHôŒ π«µ°ûJ

 å«M  ,ÚfÉæØdG  øe  ójó©dG  Ö°SÉæJ

 ájDhQ Ëó≤àd á∏«°Sƒc É¡∏«µ°ûJ ¿hó«©j

 øe  ÉgöVÉMh  É«LƒdƒæµàdG  »°VÉŸ

.áØ∏àfl ÉjGhRh ¿ƒ«Y ∫ÓN

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال �

بنرش طلب  تجديد مدة الح�ية للعالمة التجارية التالية:
 املودعة تحت رقم: 148490

 باســم: جروب لوتس � ال يس
 وعنوانه:

ان  نورفولك،  نوريتش،  هيتيل،  ل�،  بوتاك 
أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  
   الواقـعة بالفئة: 12

 واملسجلة تحت رقم 160310
بتاريخ:  2011/11/20

أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الح�ية  وستظل    
وحتى    2020/10/25 يف   الح�ية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً 

تاريخ: 2030/10/25

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بنرش طلب  تجديد مدة الح�ية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 148493

باســم: جروب لوتس � ال يس

نوريتش،  هيتيل،  ل�،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 25

واملسجلة تحت رقم : 160313

بتاريخ: 2011/11/20

أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الح�ية  وستظل   

اعتباراً من تاريخ انتهاء الح�ية يف 2020/10/25 

وحتى تاريخ: 2030/10/25

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بنرش طلب  تجديد مدة الح�ية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 148496

باســم: جروب لوتس � ال يس

نوريتش،  هيتيل،  ل�،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 35

واملسجلة تحت رقم: 160316

بتاريخ: 2011/11/20

أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الح�ية  وستظل 

اعتباراً من تاريخ انتهاء الح�ية يف 2020/10/25 

وحتى تاريخ: 2030/10/25

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بنرش طلب  تجديد مدة الح�ية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 148498

باســم: جروب لوتس � ال يس

نوريتش،  هيتيل،  ل�،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

 الواقـعة بالفئة:  41

واملسجلة تحت رقم: 136468

بتاريخ: 2011/05/01

أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الح�ية  وستظل   

اعتباراً من تاريخ انتهاء الح�ية يف 2020/10/25 

وحتى تاريخ: 2030/10/25
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 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

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

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

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

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

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

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

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

äGòdG øY ô«Ñ©à∏d É«LƒdƒæµàdG ¿ƒeóîà°ùj ¿ƒfÉæa

z§îdG ≈dEG hCG ,≈∏Y ,»a ,øe ¢ù«d{ »°VGôàa’G ¢Vô©ªdG ≥∏£j z»ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f { »a øØdG ¥GhQ

 ΩÓaCG 6 Ö£≤à°ùj ..z»FÉªæ«°ùdG ø«©dG{

zπjƒ£dG »é«∏îdG ô≤°üdG{ »a

 ∫ÓN ô°TÉ©dG ∞°üdG ÜÓ£d ∞bƒdG ¢ùjQóJ

»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG

:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 ¬JQhO  ‘  z»FÉªæ«°ùdG  Ú©dG{  ¿ÉLô¡e  ø∏YCG

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e ájÉYQ â– ΩÉ≤j …òdG ,áãdÉãdG

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

 ôªà°ùJh …QÉ÷G ôjÉæj 23 ÚH IÎØdG ‘ ,»ÑXƒHCG

 ,Ú©dG áæjóe ‘ ,2021 ôjÉæj 7 ≈àM ¬JÉ«dÉ©a

 zπjƒ£dG »é«∏ÿG ô≤°üdG{ á≤HÉ°ùe π«°UÉØJ øY

 ájOƒ©°ùdGh  äGQÉeE’G  øe  ,ΩÓaCG  6  º°†J  »àdG

 äÉ°TÉ°T ≈∏Y É¡ª¶©e ¢Vô©J »àdGh ,¿ÉªY áæ£∏°Sh

 ´ƒæàJ »àdGh ∫hC’G »é«∏ÿG É¡°VôY ‘ ¿ÉLô¡ŸG

 á«YÉªàL’Gh  á«fÉ°ùfE’G  á«eGQódG  ÚH  É¡°ü°üb

.Éjó«eƒµdGh IQÉKE’Gh á«°ùfÉehôdGh

 »eGQódG »≤FÉKƒdG ,Úª∏«ØdG ¢ùaÉæàj äGQÉeE’G øe

 ø°ùM  ˆG  óÑY  êôîª∏d  z?ájƒæ©ŸG  ∞«c{

 á«æWh  áeóN  óæ›  á°üb  ∫hÉæàj  …òdGh  ,óªMCG

 ¬FÓeR  äÉ«eƒj  á©HÉàe  ∫ÓN øe ¬àHôŒ …hôj

 ,»∏ª©dGh  …ô¶ædG  º¡ÑjQóJ  πMGôeh  øjóæéŸG

 Ú°ùM êôîª∏d z≥°ûY ájGóH{ »°ùfÉehôdG º∏«ØdGh

 ´GöUh ÖM á°üb ∫ƒM ¬KGóMCG QhóJ …òdG ,…QÉ°üfC’G

 ácöT  ‘ áØXƒe  IÉàa  Ö∏b  ∞£ÿ ÚHÉ°T  ÚH

.z¿ÉÁEG{ ≈YóJ

 øª°V  ¢Vô©j  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  øeh

 äÉfÉLô¡e øe õFGƒL IóY GRÉM Úª∏«a á≤HÉ°ùŸG

 ÚeCG ó¡°T áLôîª∏d zôëÑdG Ió«°S{ Éªg ,á«ŸÉY

 IOGQE’G ájƒb áHÉ°T IÉàa á°üb ∫ƒM ¬KGóMCG QhóJ …òdG

 É¡ªµëj IÒ≤a ó«°U ájôb ‘ ¢û«©J zIÉ«M{ ≈YóJ

 IóMGh ¬æHG AÉ£YEG IöSCG πc ≈∏Y Öéj ,º∏¶e ó«∏≤J

 ,áÑjô≤dG √É«ŸG ‘ ¢û«©J »àdG ôëÑdG äÉbƒ∏îŸ

 ôNC’G º∏«ØdGh ,Ò°üŸG Gò¡d º∏°ùà°ùJ ’ ¿CG É¡«∏Yh

 ,Qƒ°üæŸG AÉØ«g áLôîª∏d zá«dÉãŸG áë°TôŸG{ ƒg

 »gh ,áÑ«ÑW πª©J »àdG zËôe{ ∫ƒM Qhój …òdG

 áØ«Xh  øY  åëÑdG  ∫hÉ–  ,áMƒªWh  áHÉ°T  IÉàa

 Ö∏W ≈∏Y Qƒã©dG ¤EG ±hô¶dG ÉgOƒ≤J »àM ,π°†aCG

 ∫ƒNóH QGô≤dG òîàJh ájó∏ÑdG äÉHÉîàfÓd í«°TôJ

.¥ÉÑ°ùdG Gòg

 áæ£∏°S øe Úª∏«a z»FÉªæ«°ùdG  Ú©dG{ QÉàNGh

 »é«∏ÿG  ô≤°üdG{  á≤HÉ°ùe  ‘ Éª¡°Vô©d  ,¿ÉªY

 …ó«eƒc  º∏«a  ƒgh  z¢Sƒ©àŸG{  Éªgh  ,zπjƒ£dG

 ‘ ¬KGóMCG QhóJh ,»∏ª°ûdG ó¡a øH π°ü«a êGôNEG øe

 Éªæ«M áLhõdG øe »æ©J »àdG ájöSC’G πcÉ°ûŸG πX

 º∏«ah ,iôNCG IÉàa øe êGhõdG Qô≤j É¡LhR ¿CG º∏©J

 á«Yƒf øe ƒgh ,»ª°TÉ¡dG º°UÉY êôîª∏d zá«fÉK{

 Qó¨dG ∫ƒM ¬KGóMCG QhóJ å«M ,IQÉKE’Gh ÉeGQódG ΩÓaCG

 ±ôW πc êôîj ∞«c ‘ ¢UÉî°TC’G ÚH ´GöüdGh

 .ôFÉ°ùN áÑ°ùf πbCÉH Ée á«°†b ‘ º¡æe

:ΩGh-»HO

 »HO ‘ öü≤dG ¿hDƒ°Th ±ÉbhC’G á°ù°SDƒe âæ∏YCG 

 iƒàfi áaÉ°VE’ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e É¡fhÉ©J

 ∞bƒdÉH ∞jô©à∏d öTÉ©dG ∞°üdG ÜÓ£d »ª«∏©J

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ¬à«ªgCGh

 á«ªæàdGh ∞bƒdG" ¿GƒæY »ª«∏©àdG iƒàëŸG πªëjh

 á«ªæàdG"  ÜÉàµd  ¬àaÉ°VEG  â“h  "áeGóà°ùŸG

 ádhO  -  äÉ≤«Ñ£àdGh  ΩÉ©dG  QÉWE’G  áeGóà°ùŸG

 ∫ÓN ¬°ùjQóàd "ÉLPƒ‰ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 óªM QƒàcódG IOÉ©°S ócCGh .ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG

 º««≤àdGh ègÉæŸG ´É£≤d óYÉ°ùŸG π«cƒdG »FÉ«ë«dG

 ÚeÉ°†e ≥«≤– á«ªgCG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ‘

 Éª«b ¬«a ¢SôµJh ÖdÉ£dG ôµa …ò¨J áaOÉg ájƒHôJ

 ™ªàéŸG è«°ùfh áª◊ øe Rõ©J GQÉµaCGh  á∏°VÉa

 AÉ≤àfG á«∏ªY ¿CG PEG ¬«∏Y IQGRƒdG ¢Uô– Ée Gògh

 ájƒHôJ Iô¶f ≥ah ºàJ á«°SGQódG ègÉæŸGh ¢ShQódG

 ™ªàéŸG á©«ÑW ™e ≥aGƒàj ÉÃh á«dƒª°Th áãjóM

.¬∏FÉ°†ah ¬KQƒeh ¬ª«bh ¬JGOÉYh »JGQÉeE’G

 á°ù°SDƒeh IQGRƒdG ÚH ¿hÉ©àdG ¿CG »FÉ«ë«dG í°VhCGh

 ÉLPƒ‰  πµ°ûj  »HO  ‘  öü≤dG  ¿hDƒ°Th  ±ÉbhC’G

 äGQÉ¡e õjõ©J ≈∏Y ¿Éaô£dG ¢Uôëj å«M Gõ«‡

 ∫É°üÿG  º¡HÉ°ùcEGh  º¡æ«µ“h  ÉæàÑ∏W  áaô©eh

 äÉæÑd AÉæH ¬fCÉ°T øe Ée πµH ∞jô©àdGh Ió«ª◊G

 AÉ£©dG  áaÉ≤K  ï«°SôJh  ™ªàéŸG  ∂°SÉ“h  øWƒdG

 ∞bƒdG" ¢SQO ¿CG ¤EG GÒ°ûe.. íeÉ°ùàdGh ¿hÉ©àdGh

 ÚH  á∏°üdG  ≥«Kƒàd  AÉL  "áeGóà°ùŸG  á«ªæàdGh

 ÉaGógCG  ∫õàîJ  »àdG  á«JÉ«◊G  º«gÉØŸGh  ÖdÉ£dG

 á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  ¢SQódG  Gòg  õcôj  å«M  ájƒ«M

 √ó°VÉ©Jh ™ªàéŸG á«ªæJ ‘ √QhOh ¬à«ªgCGh ∞bƒdG

 ÖdÉW äÉª°S ¢ùjôµJ ≈∏Y ¢Uôëf ÉfQhóH øëfh

 ‘ AÉæÑdGh ¿hÉ©àŸGh ∫hDƒ°ùŸG á«JGQÉeE’G á°SQóŸG

 √òg πãeh ôNBÓd πÑ≤àŸGh íeÉ°ùàŸGh √ó≤fh √ôµa

.äÉª°ùdG √òg ÖdÉ£dG ‘ ≥ª©J ¢ShQódG

 ôjòŒ ¤EG á«ª«∏©àdG á°ù°SDƒŸG ‘ ≈©°ùf : ∫Ébh

 Oƒ¡÷G ó°ûMh ÉæàÑ∏W ¢SƒØf ‘ á«HÉéjE’G áæWGƒŸG

 áeGóà°SGh É¡æWh á°†¡f ≈∏Y πª©J ∫É«LCG  AÉæÑd

 πãe  á∏«ÑædG  ¥ÓNC’Gh  º«≤dÉH  ∂°ùªàdGh  ¬JGQó≤e

 ≈∏Y õµJôj ¬é¡f øWh ‘ øëæa AÉ£©dGh ∫òÑdG

.⁄É©dG ¤EG ¿ƒ©dG ój óeh ÒÿG

 ÚeC’G ´ƒ£ŸG óªfi »∏Y IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 áaÉ°VE’G ¿EG öü≤dG ¿hDƒ°Th ±ÉbhC’G á°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG

 ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘ äAÉL Iójó÷G á«ª«∏©àdG

 ±ó¡H º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ÚHh á°ù°SDƒŸG ÚH

. áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ∞bƒdG QhO RGôHEG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  åëH

 ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG

 áÄ«g  ™jQÉ°ûeh  §£N  ΩÓYEÓd

 ¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPEÓd  ábQÉ°ûdG

 …QÉ÷G  ΩÉ©∏d  ájôjƒ£àdG

 ¢ùeCG  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ∂dPh,2021

 ábQÉ°ûdÉH  "áªµ◊G  â«H"  ‘

 áÄ«g  äÉYGPEGh  äGƒæb  …ôjóe  ™e

.¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG

 óªfi  IOÉ©°S  ´ÉªàL’G  ö†M

 áÄ«g  ΩÉY  ôjóe  ∞∏N  ø°ùM

 h  ¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPEÓd  ábQÉ°ûdG

 IÉæb  AGQóe  h  ábQÉ°ûdG  IÉæb  ôjóe

 ≈£°SƒdG IÉæb h AÉÑ∏c øe á«böûdG

 áYGPEG h ábQÉ°ûdG áYGPEG h ójòdG øe

 áYGPEG h ábQÉ°ûdG øe ËôµdG ¿BGô≤dG

 h á°Sóæ¡dGh åÑdG IQGOEGh 95 ¢ù∏H

 ∫É°üJ’Gh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IQGOEG

 äÉeóÿG  IQGOEG  h  »eƒµ◊G

.IófÉ°ùŸG

 äÉYGPE’Gh  äGƒæ≤dG  hôjóe  Ωóbh

 É¡Jó¡°T »àdG äGRÉ‚E’G øY áëŸ

 »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  º¡JÉ£fi

 IÒ°ùe  õjõ©J  ‘  âª¡°SCG  »àdGh

 IQÉeEG  ‘  á«©ªàéŸG  á«ªæàdG

 Oƒ¡÷G  Gƒ°Vô©à°SG  Éªc  ábQÉ°ûdG

 áëFÉL QÉ°ûàfG ájGóH òæe ádhòÑŸG

 á«YƒJ ‘ ºgQhOh ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ÒHGóàdG  PÉîJÉH  IQÉeE’G  ¿Éµ°S

 º¡àeÓ°S  øª°†J  »àdG  á«FÉbƒdG

 ∫É°üjEG  ≈∏Y  º¡°UôM  ÖfÉL  ¤EG

 ¤EG  á«eGôdG  á«eƒµ◊G  πFÉ°SôdG

 äÉ©ÑJ øe IQÉeE’G ™ªà› ájÉªM

.áëFÉ÷G

 á«∏«¨°ûàdG  §£ÿG  Gƒ°Vô©à°SGh

 ÉÃ AÉ≤JQÓd ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûŸGh

 õcôeh  äÉYGPE’Gh  äGƒæ≤dG  ¬eó≤J

 ∫ÓN  »eÓYE’G  ÖjQóà∏d  ábQÉ°ûdG

 èeGôH  ≥ah  2021  …QÉ÷G  ΩÉ©dG

 óYGƒb  ¤EG  óæà°ùJ  IôµàÑe  §£Nh

 äÉjóëà∏d  Ö«éà°ùJh  á«æ¡e

 á«LƒdƒæµàdG  äGQƒ£àdGh  á«ŸÉ©dG

.áYQÉ°ùàŸG

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ócCGh

 ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG

 ™jQÉ°ûe  Ëó≤J  IQhöV  ΩÓYEÓd

 QhO Úà“ ±ó¡à°ùJ IôµàÑe QÉµaCGh

 áeƒ¶æŸG áfÉµe õjõ©J ‘ áÄ«¡dG

 ≈∏Y ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘ á«eÓYE’G

 øe  »Hô©dGh  »∏ëŸG  Újƒà°ùŸG

 ∫ƒ∏Mh  º«gÉØe  çGóëà°SG  ∫ÓN

 ‘  ΩÓYE’G  áª¡eh  QhO  ÖcGƒJ

 á«ªbôdG  ∫ƒ∏◊G  ƒëf  ∫ƒëàdG  πX

 á«ŸÉ©dG  á«LƒdƒæµàdG  äGQƒ£àdGh

 π°UGƒàdG äGƒæb QÉ°ûàfG â∏q¡°S »àdG

.áYƒª°ùŸGh á«FôŸG

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  QÉ°TCGh

 á°ùeÓe  á«ªgCG  ¤EG  »ª°SÉ≤dG

 ÈcCG  πµ°ûH  Qƒ¡ª÷G  äÉLÉ«àMG

 QÉÑNC’G Ëó≤J ‘ á«aÉØ°ûdG á¡÷

 äGƒæb  ¿ƒµJ  å«ëH  äÉeƒ∏©ŸGh

 kÉ°ù«FQ  kGQó°üe  É¡JÉYGPEGh  áÄ«¡dG

 ÌcCG ÜGÎb’G ÖfÉL ¤EG ¬JÉeƒ∏©Ÿ

 ¬JÉeÉªàgG »Ñ∏J »àdG ™«°VGƒŸG øe

 ™e  ÜGòL  Üƒ∏°SCÉH  ¬JÉLÉ«àMGh

 áÄ«¡dG QhO ≈∏Y á¶aÉëŸG IQhöV

 öûfh ∞«≤ãàdG ‘ »eÓYEG  ôKDƒªc

 ájƒ¡dG  õjõ©Jh  áaô©ŸGh  »YƒdG

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≥ah  á«æWƒdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi

.ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ∫Ébh

 »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN:  ΩÓYEÓd

 ¢Uôa  ¤EG  äÉjóëàdG  ÉædƒM

 ‘  QÉªãà°S’G  ¢SQóf  Ωƒ«dGh

 ó«©ÑdG  ióŸG  ≈∏Y  ¢UôØdG  √òg

 ÉæJÉMÉ‚h ÉæHQÉŒ øe øjó«Øà°ùe

 ™∏£àfh Éæà¡LGh »àdG äÉjóëàdGh

 πFÉ°Shh  äÉ«dBÉH  QÉªãà°S’G  ¤EG

 »àdG  äGÒ¨àŸG  »cÉ–  IôµàÑe

 õjõ©J ‘ º¡°ùàd ⁄É©dG Égó¡°ûj

 ™e áÄ«¡dG äÉYGPEGh äGƒæb π°UGƒJ

 ∫É«LC’G  ÜÉ£≤à°SGh  ÉgÒgÉªL

 öVÉ◊G ´Éqæ°U ºgQÉÑàYÉH Iójó÷G

."πÑ≤à°ùŸGh

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  OÉ°TCGh

 ∞∏àîÃ áÄ«¡dG  Oƒ¡éH  »ª°SÉ≤dG

 §£ÿGh èeGÈdG ºYO ‘ É¡JÉ°üæe

 äÉÄ«gh  äÉ°ù°SDƒŸ  ájƒªæàdG

 áÑcGƒeh  ádhódGh  IQÉeE’G  ôFGhOh

 áHÉéà°SG áYöS kÉæªãe .. É¡à£°ûfCG

 áëFÉ÷ …ó°üàdG ‘ áÄ«¡dG QOGƒc

 èeGôH  ∫ÓN  øe  "19  ó«aƒc"
 øe ájÉbƒdG äÉ«dBG í°VƒJ ájƒYƒJ

.¢ShôjÉØdG

 ¿ƒØ°ûàµj ájƒ«ëdG äÉfÉ≤à∏d áØ«∏N õcôe øe ¿ƒãMÉH

á≤«bódG ÖdÉë£dG »a áMƒ∏ª∏d áehÉ≤e äÉæ«L

:ΩGh  ̀Ú©dG

 ájƒ«◊G äÉfÉ≤à∏d áØ«∏N õcôe øe ¿ƒãMÉH π°UƒJ

 á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉL ‘ á«KGQƒdG á°Sóæ¡dGh

 á©eÉL  øe  ÚãMÉH  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IóëàŸG

 á«eƒæ«L äÉeƒ∏©e ±É°ûàc’ »ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f

 ádhO ‘ á«ë∏ŸG áYGQõdG ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ IójóL

 øe ÉYƒf 107 π°ù∏°ùJ á°SGQO ∫ÓN øe äGQÉeE’G

 ™bGƒe ‘ áØ∏àfl Ö©°T øe á≤«bódG ÖdÉë£dG

 á°SGQódG èFÉàf âàÑKCG å«M ,⁄É©dG øe áØ∏àfl

 .É¡«a áMƒ∏ª∏d áehÉ≤e äÉæ«L OƒLh

 áØ«∏N õcôe ôjóe  …ÒeCG  ódÉN QƒàcódG QÉ°TCGh

 õcôŸG ¿CG ¤EG á«KGQƒdG á°Sóæ¡dGh ájƒ«◊G äÉfÉ≤à∏d

 äÉæFÉµdG  á°SGQO  ≈∏Y  ¬KÉëHCG  ∫ÓN  øe  πª©j

 á«æZ äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒà– »àdG  ájhGôë°üdG

 áMƒ∏ŸG  πãe  »Ä«ÑdG  ó¡÷G  πª– äÉ«dBG  ∫ƒM

 áªgÉ°ùŸG É¡fCÉ°T øe »àdGh , ±ÉØ÷Gh IQGô◊Gh

 áeGóà°ùŸG ájƒ«◊G á«ë∏ŸG áYGQõdG ôjƒ£J ‘

 á«°ûeÉ¡dG äÉÄ«ÑdG ‘ á«YGQõdG á«LÉàfE’G õjõ©Jh

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  á◊ÉŸGh

 ¿CG  í°VhCGh  .»Hô©dG  è«∏ÿG  á≤£æe  ‘ ∂dòch

 º¡Ød ≥jô£dG ó«¡“ ‘ º¡°ùà°S åëÑdG Gòg èFÉàf

 ,á◊ÉŸG √É«ŸG ™e á«◊G äÉæFÉµdG ∞«µJ á«Ø«c

 ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  π«°UÉëŸG  ôjƒ£Jh

 »FGò¨dG  øeC’G  ±GógCG  ≥«≤ëàd  »ë∏ŸG  OÉ¡L’G

 πª©j õcôŸG ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh ,πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y

 áØ«µàŸG ÖdÉë£dG äÉæ«L øe äÉeƒ∏©ŸG Òî°ùàd

 πLCG  øe  á°SGQódG  √òg  ‘ IQƒ°ûæŸG  í∏ŸG  ™e

 .á«YGQõdG π«°UÉëŸG ôjƒ£àd  Ωƒæ«÷G ΩGóîà°SG

 øe É¡«∏Y Qƒã©dG ” »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¿G ±É°VCGh

 á≤«bódG ÖdÉë£dG IQób âÑãJ ÖdÉë£dG äÉæ«L

 ≈∏Y ÉgAGƒàM’ á◊ÉŸG √É«ŸG ™e ∞«µàdG ≈∏Y

.±hô¶dG πª– ≈∏Y ÉgóYÉ°ùJ äÉ°ShÒa  Ωƒæ«L

2021 »a z¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG{ ™jQÉ°ûeh §£N åëÑj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

´ÉªàL’G ∫ÓN
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اأبوظبي ـ الوحدة: 

�س���اهمت م�ؤ�س�س���ه زايد بن �سلطان ال 

نهيان لالعمال اخلريية واالن�سانيه بدور 

اإن�ساين يف دعم �رشيحه نزالء املن�سات 

وظروفهم  تخفيفا ملعاناتهم،  العقابية، 

النف�س���ية، حيث �س���عت امل�ؤ�س�سة بناء 

على نه���ج املغف����ر له ال�س���يخ زايد، 

�ساحب وقف امل�ؤ�س�سة طيب اهلل ثراه.

وبن���اء عل���ى ت�جيهات �سم���� ال�سيخ 

نهيان ب���ن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

اأمناء امل�ؤ�س�سة، واأخيه �سم� ال�سيخ عمر 

بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س املجل�س، 

اإىل تنفي���ذ بع�س الربام���ج، بالتعاون 

والتن�سيق م���ع اإدارة املن�سات العقابية 

ب�زارة الداخلية، ولعل من اأهمها:

اأوال:جائ���زة ال�سيخ زايد لتحفيظ القران 

الك���رمي، للن���زالء والنزي���الت وحت���ت 

اإ�رشاف هيئ���ة علمية من الهيئة العامة 

واالوق���اف، حيث  اال�سالمية  لل�س����ؤون 

مت ت�زيع املكافاأت عل���ى الفائزين من 

كل الفئات، بدعم م���ن امل�ؤ�س�سة مببلغ 

اإماراتي، وعدد  وقدره )250،000( درهم 

الفائزين جلميع الفئات 48 نزياًل.

ثانيا: حقيبة امل�ستلزمات ال�سحية

كما �ساهم���ت امل�ؤ�س�س���ة اأي�سا بتقدمي 

ع���دد 2000 حقيبة مل�ستلزمات �سحية، 

للنزالء، حر�سا منها على ت�فري النظافة 

االمرا�س  م���ن  ال�سخ�سي���ة وحلمايتهم 

املعدية، عل���ى اأن ي�ستخ���دم كل منهم 

ادواته ال�سحية ال�سخ�سية، حمافظاآ على 

�سالمته، وخا�سة اأولئك الذين الميلك�ن 

ا  ثمن حاجاته���م ال�سخ�سية، وذلك اأي�سً

بن���اء عل���ى تع���اون وثيق م���ع ادارة 

املن�ساآت وفق ما تراه منا�سًبا و�رشورًيا 

حلياة �سحية للنزالء والنزيالت.

ثالثا: احلقيبة املدر�سية الأبناء النزالء

مت�سًيا مع االأهداف التعليمية االأن�سانية 

ال�ارده يف النظام االأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة، 

من اأج���ل م�ساعدة االأ�رش �سعيفة الدخل 

يف دعم ابنائه���ا يف اجلانب التعليمي 

ا على اأبن���اء النزالء، وت�سجيًعا  وحر�سً

يف م�ا�سلة حت�سيلهم الدرا�سي، بادرت 

امل�ؤ�س�سة بالتعاون والتن�سيق مع ادارة 

املن�س���اآت العقابية لتق���دمي عدٍد 500 

حقيبة مدر�سية البناء النزالء. تع�ي�سا 

لهم عن غي���اب اأولي���اء اأم�رهم، وذلك 

دعًما مل�ساعره���م ول�رشورة م�ساعدتهم 

يف جتاوز حمن���ة والده���م، ولي�سعروا 

بالرغبة يف الع�دة اإىل مدار�سهم بن�ساط 

واأمان .

وقد  �رشح �سعادة حمد �سامل بن كردو�س 

العامري، مدير ع���ام امل�ؤ�س�سة اإثر هذه 

املبادرات، ب���اأن امل�ؤ�س�سة تتطلع دائما 

اإىل اأ�س���د ال�رشائ���ح االجتماعية حاجة 

اإىل م�ساعدته���ا ملديد الع�ن وتقدمي كل 

ما من �ساأن���ه ان يخفف عنها املعاناة، 

وذلك ن���زوال على املفاهي���م االن�سانية 

الت���ي ار�سى معاملها املغف�ر له ال�سيخ 

زاي���د طيب اهلل ث���راه ال���ذي كان يبادر 

دائما اإىل مد ايادي���ه البي�ساء وكم كان 

له دور عظي���م يف رعاية هذه ال�رشائح 

مًن النزالء يفرج عن بع�سهم كروباتهم 

يف رم�س���ان، ويف االعي���اد، ويقدم لهم 

امل�ساعدات االن�سانية واخلريية.

لذل���ك فاإن امل�ؤ�س�س���ة ت�ا�سل م�س�ارها 

االن�س���اين باعداد ه���ذه الربامج �سن�ًيا 

لتحقي���ق اأهدافه���ا يف االعمال اخلريية 

واالأن�سانية راج���ن اهلل تعاىل اأن تك�ن 

كل فعالياتها يف ميزان ح�سنات �ساحب 

وقفيتها املغف����ر له ال�سيخ زايد رحمه 

اهلل تعاىل.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اخلمي�س 21 يناير 2021 �� الع�دد 14649 
اأخبارالوطن

»الفجيرة االجتماعية الثقافية« 

تطلق مجل�س ال�سباب 

الفجريةـ  الوحدة:

اأعلنت جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية، م�ساء 

اأم�س  االأول الثالثاء، يف مقرها بالفجرية عن اإطالق 

»جمل�س ال�سباب« الذي يعنى بتنمية قدرات ال�سباب 

وا�ستثم���ار طاقاتهم املتن�عة لدعم ركائز املجتمع 

وليك�ن����ا القادة امل�ستقبل���ن يف العمل التط�عي 

املجتمعي، وذلك بح�س����ر �سعادة خالد الظنحاين 

رئي�س اجلمعية و�سعيد الكياين ع�س� جمل�س اإدارة 

اجلمعية ورئي�س واأع�ساء جمل�س ال�سباب.

وتاأتي هذه اخلط�ة يف اإطار حر�س جمعية الفجرية 

الثقافية عل���ى تنفيذ ت�جيهات القي���ادة الر�سيدة 

بتمك���ن ال�سب���اب وتعزي���ز دوره���م يف املجتمع 

واالرتقاء بقدراتهم خلدمة ال�طن، اإ�سافة اإىل تعزيز 

اله�ية ال�طنية واالنتماء لل�طن والتم�سك بالعادات 

والتقاليد التي تعك�س اأ�سالة وح�سارة دولة االإمارات. 

وقال �سعادة خال���د الظنحاين: اإن دول���ة االإمارات 

اأولت اهتمامًا كبرياً، ب�رشيحة ال�سباب ودعمهم على 

كافة ال�سعد، عرب طرح الكث���ري من املبادرات التي 

مكنته���م يف م�ا�سلة م�سرية التط�ير التي ت�سهدها 

الدولة واال�ستفادة من طاقاته���م البناءة واحلر�س 

على ت�جيهها ال�جهة ال�سحيحة، وا�ستثمارها يف 

ن�ساطات مفيدة تخدم املجتمع.

واأ�س���اف الظنحاين: اإن جه����د جمل�س ال�سباب يف 

اجلمعية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية 

يف االإمارة �ستن�سب من اأجل متكن واإ�رشاك ال�سباب 

يف خمتلف القطاع���ات وحتفيزهم على امل�ساهمة 

يف االأعمال االإن�سانية واملجتمعية والتجارية داخل 

الدولة، وخلق مناذج �سبابية واعية تتمتع بالقدرة 

على املناف�سة واالبتكار.

ويتاألف جمل�س �سباب جمعية الفجرية االجتماعية 

الثقافية من 8 اأع�ساء، ومت اختيار مانع اأحمد �سعيد 

لرئا�سة املجل�س، وحممد خمي�س الزي�دي نائبًا اأول 

للرئي�س، ون�ف الكندي نائب���ًا ثان ورئي�سًا للجنة 

ريادة االأعم���ال، وحمد عب���د اهلل الظنحاين من�سقًا 

عام���ًا للمجل�س، وغاي���ة �سيف املزروع���ي رئي�سًا 

للجنة االإعالمية، ومرية �سيف الكندي رئي�سًا للجنة 

االجتماعية، وعائ�سة خمي�س الكندي رئي�سًا للجنة 

الثقافي���ة، واأمينة خليفة ال�رشي���دي رئي�سًا للجنة 

البيانات.

اأبوظبي ـ وام:

نفذت دار زايد للثقافة االإ�سالمية خالل 

العام املا�سي 258 دورة �سمن برنامج 

تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها 

وذلك حتقيقا لر�سالتها يف تعليم اللغة 

العربية بن املقيمن يف دولة االإمارات 

وتعزي���ز ح�س�ره���ا عاملي���ا وتر�سيخ 

مكانتها.

وبل���غ ع���دد امل�ستفيدين م���ن برنامج 

تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها 

1938 �سخ�س���ا من اأ�سل 2474 منت�سبا 

مت  دورة   258 باإجم���ايل  للربنام���ج، 

تنفي���ذ عدد 87 دورة منه���ا يف املركز 

الرئي�سي بالعن و103 دورات يف فرع 

ال���دار باأب�ظبي و68 دورة يف فرع الدار 

بعجمان.

 %84.7 اأن  اال�ستبيان���ات  واأظه���رت 

را�س�ن عن برامج الدار اخلا�سة بتعليم 

اللغة العربي���ة للناطقن بغريها، مما 

يعك����س حجم اجلهد املب���ذول من قبل 

املعني���ن يف الدار يف اإع���داد املناهج 

اخلا�س���ة باللغة العربية وفق ما يلبي 

احتياجات اأفراد املجتمع.

ن�س���ال حمم���د  الدكت����رة  واأ�س���ارت 

الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة 

االإ�سالمية يف ت�رشيح لها اإىل دور دولة 

االإم���ارات البارز يف تعزيز مكانة اللغة 

العربي���ة عامليا، من خ���الل املبادرات 

الفاعل���ة يف هذا االجت���اه، حيث ت�سكل 

اإح���دى و�سائل املعرفة  العربية  اللغة 

و�سبيال من �سبل الت�ا�سل بن ال�سع�ب 

وم�ست�دعا للرتاث العربي االإ�سالمي.

نعم���ل يف دار   " وقال���ت الطنيج���ي: 

زاي���د للثقافة االإ�سالمي���ة على حتقيق 

اأهدافن���ا يف ن�رش اللغ���ة العربية، ومد 

ج�س����ر الت�ا�سل الثقايف بن املقيمن 

على اأر����س الدولة من خ���الل برنامج 

تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها 

عن طري���ق ت�فري املناه���ج التعليمية 

واالأ�ساتذة املخت�سن يف هذا املجال" .

يذكر اأنه نظرا لالأو�ساع الراهنة والتزاما 

باالإج���راءات االحرتازية فقد وا�سلت دار 

زايد للثقاف���ة االإ�سالمية تقدمي الف�س�ل 

الدرا�سية لربنامج تعليم اللغة العربية 

للناطقن بغريها ع���ن بعد با�ستحداث 

اأحدث  الف�س�ل االفرتا�سي���ة وا�ستخدام 

التطبيقات التعليمية االإلكرتونية.

258 دورة لتعليم »العربية « في »زايد 

للثقافة االإ�سالمية«  
3.5 مليون مكالمة لـ »عمليات �سرطة اأبوظبي« 

في 2020
اأب�ظبي � وام:

ا�ستقبل���ت مراك���ز القيادة والتحك���م يف اإدارة 

العملي���ات املركزية يف  العملي���ات بقط���اع 

�رشط���ة اأب�ظبي، اأكرث م���ن 3.5 ملي�ن مكاملة 

من اجلمه�ر على م�ست�ى اإمارة اأب�ظبي خالل 

العام 2020، وذلك عرب رقم الط�ارئ 999 على 

م�ست�ى مدن اأب�ظبي والعن والظفرة.

واأك���دت �رشطة اأب�ظب���ي اهتمامه���ا امل�ستمر 

بتقلي���ل زمن اال�ستجابة من خالل ت�فري اأحدث 

التقنيات واملعدات يف مراكز القيادة والتحكم 

لك�نه���ا امل�ستجيب االأول للب���الغ وذلك �سمن 

اإ�سرتاتيجيتها لتقدمي اأف�سل اخلدمات للجمه�ر 

وفق���ًا الأف�س���ل املمار�سات العاملي���ة يف هذا 

املجال.

وحثت اأف���راد اجلمه�ر على االت�س���ال بالرقم 

»999« املخ�س����س لالإب���الغ ع���ن احل�ادث 

واحل���االت الطارئة، م�س���رية اإىل اأن املكاملات 

غ���ري الطارئ���ة تت�سبب باإه���دار ال�قت واجلهد 

املخ�س�س للجمه�ر املحتاج للم�ساعدة.

وكان مركز القيادة والتحكم اأحد ع�امل النجاح 

يف برنامج العقي���م ال�طني من خالل جه�ده 

بالتن�سي���ق م���ع خمتلف اجله���ات احلك�مية، 

يف اإطار تكاملي وتناغ���م مميز وذلك جت�سيداً 

لت�جيه���ات القي���ادة احلكيم���ة للحفاظ على 

�سالمة و�سحة امل�اطن���ن واملقيمن باعتبار 

ذل���ك واجب���ًا وطنيًا يعزز احلماي���ة للمجتمع 

باأ����رشه ، والرد على مكامل���ات اجلمه�ر ودعم 

خط الدفاع االأول يف مهامه امليدانية وتطبيق 

االإجراءات االحرتازية وال�قاية.

اأبوظبي ـ الوحدة:

يرتبط االإن�س���ان االإماراتي منذ القدم 

ارتباط���ًا وثيق���ًا بالهج���ن واخلي�ل 

وريا�ساته���ا، والتي تعترب جزءاً مهمًا 

من امل�روث االإمارات���ي، ملا كان لها 

م���ن دور رئي�س���ي ومه���م يف احلياة 

االإماراتي���ة قدميًا، وما زال ممتداً حتى 

الي�م، حيث تلقى كل اهتمام ورعاية 

م���ن اأبناء االإمارات عل���ى مر الع�س�ر 

واالأزمان.

ويهت���م مهرجان ال�سي���خ زايد يف كل 

دورات���ه بريا�سات الهج���ن واخلي�ل، 

ريا�ساتها  وه����اة  لع�ساقها  ويق���دم 

جرعة مكثفة م���ن املعل�مات القّيمة، 

عن طريق كل من جناح هجن الرئا�سة، 

وجناح مهرجان �سم� ال�سيخ من�س�ر 

ب���ن زايد اآل نهي���ان العاملي للخي�ل 

اللذان يربزان كذلك  االأ�سيلة،  العربية 

مدى اهتمام القيادة الر�سيدة بالهجن 

واخلي�ل العربية االأ�سيلة.

ويعت���رب جن���اح هج���ن الرئا�سة من 

االأجنح���ة الت���ي اأ�سح���ت عالمة من 

عالمات مهرجان ال�سيخ زايد، خ�س��سًا 

ملربي الهجن وحمبي �سباقاتها، حيث 

مينح اجلن���اح زوراه الفر�سة للتعرف 

اإىل اإجن���ازات هج���ن الرئا�سة حمليًا 

ودوليًا وما ح�سلت عليه من ج�ائز.

وتاأت���ي م�سارك���ة هج���ن الرئا�س���ة 

يف ال���دورة احلالي���ة م���ن املهرجان 

ال�سابقة، حيث  االأع����ام  خمتلفة عن 

راعى اجلناح اتب���اع كافة االإجراءات 

االحرتازية ل�قاي���ة زواره من فريو�س 

عر����س  ط���رق  فاختلف���ت  ك�رن���ا، 

املعل�م���ات على ال���زوار عما كانت 

علي���ه يف االأع�ام املا�سية من تعامل 

الزوار مع �سا�س���ات �سغرية يتنقل�ن 

بن اأيق�ناتها للتعرف على معل�مات 

و�س����ر ومقاطع الفيدي���� التي كانت 

ت�رشد تاريخ واإجنازات هجن الرئا�سة، 

حيث اأغلق اجلناح تلك ال�سا�سات يف 

ال���دورة احلالية وقاي���ة وحت�سبًا من 

انتقال الفريو�س ب�سبب مالم�ستاها من 

قبل الزوار. 

وا�ستعا�س اجلناح عن تلك ال�سا�سات 

الذكية مبجم�عة من الفتيات وال�سباب 

املدربن ب�سكل تام وعلى دراية كاملة 

بتاريخ هج���ن الرئا�س���ة وكل كبرية 

و�سغ���رية يف اجلناح، الإف���ادة الزوار 

وال���رد على كاف���ة اأ�سئلتهم عن هجن 

الرئا�س���ة وتق���دمي كاف���ة املعل�مات 

ب�س���كل �سفهي ب���داًل م���ن ال�سا�سات 

الذكية.

وتزين ج�انب اجلن���اح جمم�عة من 

ال�سي����ف واجل�ائ���ز الت���ي ح�سدتها 

هجن الرئا�سة يف امل�سابقات املحلية 

والعاملية، تعل�ه���ا يف كافة االأركان 

جمم�ع���ة من ال�س����ر املتميزة التي 

ت�ثق ح�س�ر اأ�سحاب ال�سم� ال�سي�خ 

لتلك ال�سباقات وف����ز هجن الرئا�سة 

فيها، حيث يعم���ل ال�سباب والفتيات 

يف اجلناح على تعريف الزوار بال�س�ر 

وال�سخ�سيات التي ت�سمها واملنا�سبة 

اأو ال�سباق الذي التقطت فيه كل �س�رة 

واملركز الذي احتلت���ه هجن الرئا�سة 

حينها.

وعلى جانب اآخر من املهرجان ينتقل 

الزائر اإىل جناح مهرجان �سم� ال�سيخ 

من�س�ر ب���ن زايد اآل نهي���ان العاملي 

للخي�ل العربية االأ�سيلة، الذي يعترب 

ه� االآخ���ر اأحد االأيق�ن���ات وعالمات 

اجل���ذب املميزة لزوار املهرجان، نظراً 

ملا يقدم من معل�م���ات قّيمة ومهمة 

ع���ن اخلي�ل العربي���ة االأ�سيلة، ودور 

مهرجان �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد 

اآل نهي���ان العاملي للخي����ل العربية 

االأ�سيلة من جه����د حملية وعاملية 

الإب���راز اخلي����ل العربي���ة والتعريف 

بها وباأ�سالته���ا يف خمتلف املحافل 

العربية والعاملية.

وكعادته كل عام، يقدم جناح مهرجان 

�سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان 

العامل���ي للخي�ل العربي���ة االأ�سيلة 

الكث���ري من اجل�ائز القّيمة للزوار، عرب 

العديد م���ن ال�سح�ب���ات التي جترى 

يف اأوق���ات متفرقة ط����ال فرتة اإقامة 

املهرجان، والتي من اأبرزها يف الدورة 

احلالي���ة �سح�بات عل���ى 5 �سيارات 

ني�س���ان �سني م�ديل 2021 تك�ن كل 

منها مبثابة اجلائزة الكربى لكل ي�م 

�سحب.

واأجرى اجلن���اح ال�سحب االأول ي�م 2 

يناي���ر 2021، وال�سح���ب الثاين ي�م 

16 يناي���ر، ومن املق���رر اأن يجري 3 

�سح�بات جديدة اأيام 30 يناير، و13 

فرباير، ويف الي�م قبل اخلتامي للدورة 

احلالي���ة م���ن املهرج���ان 19 فرباير، 

حيث يف����ز يف كل �سحب 25 م�ساركًا 

عرب ك�ب�نات ت����زع على الزوار عند 

الدخ�ل من ب�ابات املهرجان. 

مهرجان ال�سيخ زايد يبرز اهتمام القيادة الر�سيدة بالهجن والخيول العربية االأ�سيلة

مبادرات زايد االإن�سانية لنزالء المن�ساآت العقابية

عبر جناحي هجن الرئا�صة ومهرجان ال�صيخ من�صور بن زايد للخيول

�سحوبات على جوائز بقيمة 500 األف درهم بينها 5 �سيارات جديدة موديل 2021

االإمارات ت�ست�سيف اأول ن�سخة افترا�سية من �سوق الكتب »بيغ باد وولف«
ال�سارقة ـ وام:

تنطلق خالل الفرتة من 23 حتى 25 يناير اجلاري فعاليات 

اأول ن�سخة افرتا�سية من �س�ق تخفي�سات الكتب "بيغ باد 

وولف - دولة االإمارات العربية املتحدة" بتخفي�سات ت�سل 

اإىل 90 باملائة وذلك عرب من�سة "ن�ن" للت�سّ�ق االإلكرتوين..

وب�رشاكة ثقافية بن هيئة ال�سارقة للكتاب و�رشكة "بيغ باد 

وولف" العاملية .

وياأتي االنطالق الذي يجمع على من�سة واحدة اآالف العناوين 

وامل�ؤلفات من خمتلف احلق�ل املعرفية كاأول فعالية تقام 

بن الهيئة و"بيغ باد وولف" بعد ت�قيع اتفاقية ال�رشاكة 

بهدف تنظي���م اأكرب �س�ق لتخفي�س���ات الكتب يف منطقة 

ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا يف خط�ة تعزز اجله�د التي 

تبذلها الهيئة لدعم �سناعة الن�رش وتي�سري و�س�ل القراء اإىل 

جمم�عة وا�سعة من الكتب من جميع اأنحاء العامل.

وميكن للق���راء ا�ستك�ساف عامل وا�سع من الكتب باأ�سعار 

منا�سب���ة يت�سمن اأكرث م���ن 250 األف كتاب ح�رشيًا عرب 

من�سة "ن�ن" للت�سّ�ق االإلكرتوين، و�سيتم ت�سليم جميع 

الكت���ب مبا����رشة اإىل العمالء يف جميع اإم���ارات الدولة 

وخالل 24 �ساع���ة من طلب الكتب ع���رب الرابط التايل: 

.noon.com
و قال �سع���ادة اأحمد بن ركا�س العام���ري رئي�س هيئة 

ال�سارقة للكت���اب :ت�سّكل هذه الن�سخ���ة االفرتا�سية من 

�س�ق تخفي�سات الكتب خط�ة جديدة تتما�سى مع اأهداف 

الهيئ���ة وا�سرتاتيجيتها يف تعزي���ز مكانة ال�سارقة على 

خارطة العمل الثق���ايف اإقليميًا وعامليًا وتكري�س ثقافة 

القراءة يف نف�����س جميع اأفراد املجتم���ع كما حر�سنا 

عل���ى اأن ي�سهم احل���دث يف تط�ير اقت�س���اد جديد قائم 

على املعرفة يبني جي���اًل جديداً قادر على رفد امل�سرية 

التنم�ية بالكثري من املنجزات .
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طر�بل�س )د ب �أ( -

 نعى املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق الوطني  

الليبية ام�س الأربعاء �سحايا احلريق الذي �سب 

اأم�ـــس  يف مبنـــى الأكادمييـــة البحرية مبنطقة 

»جنزور« يف ال�ساحية الغربية للعا�سمة الليبية 

طرابل�س.

وقال املجل�س الرئا�ســـي، يف بيان اأ�ســـدره ، اإن 

احلريق  اأعقبه انفجار مبخزن ذخرية واأدى ملقتل 

اآمر الأكادمييـــة، عميد اأحمد اأيـــوب واآمر الكلية 

البحرية عميد �سامل اأبو�ســـاح، بالإ�سافة لأحد 

�ســـكان خميم نازحي مدينة تاورغاء القريب من 

الأكادميية.

بدوره ، قال الناطق با�سم اأركان البحرية الليبية 

عميد بّحار م�سعود اإبراهيم ، يف ت�رصيح لوكالة 

الأنباء الأملانية )د.ب. اأ( اليوم ، اإن »احلريق غري 

مفتعـــل، على عك�س مـــا ورد يف بع�س الأخبار، 

ولكن اأ�سبابه مازالت غري معلومة«.

واأفـــاد اإبراهيـــم باأن احلريق بـــداأ اأوًل يف خمزن 

مهمات وماب�ـــس حمكم الإغـــاق بالأكادميية، 

م�ســـيفًا: »عندما ُعِلم باحلريـــق بعد فرتة من 

ن�ســـوبه؛ مت حتطيـــم الأبواب فدخـــل املزيد من 

الأك�سجني، ما اأدى لوقوع انفجار ناجت عن �سغط 

الهواء، ونتج عـــن النفجار الـــذي زادته الرياح 

القادمة من البحر قوة ان�سطار الباب ووقوع اأحد 

الأ�سوار، ومقتل اآمر الأكادميية واآمر الكلية البحرية 

واأحد املدنيني على الفور، بالإ�سافة لأ�رصار مادية 

مل يتم ح�رصها بعد«.

واأكد العميـــد اإبراهيم فتح حتقيـــق يف الواقعة 

لتق�سي الأ�ســـباب، ومنح حقوق ال�سحايا الذين 

توفوا اأثناء القيام بالواجب الوطني.

تون�س )د ب �أ( -

قال وزير الدفاع التون�سي ابراهيم الربتاجي ام�س  

الأربعاء اإن لدى الوزارة معلومات ب�ســـاأن خطط 

لعنا�رص اإرهابية للتحرك ل�ستغال الحتجاجات 

واملواجهات الليلية بني متظاهرين وقوات الأمن 

التي ت�سهدها عدة مدن منذ اأيام.

وقال الوزير الربتاجي ،يف جل�سة حوار بالربملان 

مع احلكومة حول الأحداث الأخرية التي ت�سهدها 

الباد، اإن "معلومات تفيد بعزم عنا�رص اإرهابية 

ا�ســـتغال الظرف وان�ســـغال الوحـــدات الأمنية 

والع�سكرية بالت�ســـدي لأعمال ال�سغب حلماية 

املمتلكات اخلا�ســـة والعامـــة للقيام بعمليات 

اإرهابية". واأ�ساف اأن "هناك حماولة ل�رصب الأمن 

العام يف الباد خا�سة بعد اأن مت �سبط عنا�رص 

تكفريية ومتطرفة �ســـمن املجموعات امل�ساغبة 

و�سبط اأ�سلحة بي�ساء وقوارير مولوتوف".

وت�سهد العديد من الأحياء يف اأنحاء تون�س، ومن 

بينها اأحياء يف �ســـواحي العا�ســـمة، منذ اأيام 

مواجهات ليلية بـــني متظاهرين وقوات ال�رصطة 

حتى �ساعات متاأخرة من الليل.

�لقاهرة  )د ب �أ( -

 تبادلت  م�رص ودولة قطر  ام�س  الأربعاء مذكرتنَيّ 

، حيث اتفقت الدولتان مبوجبهما على  ر�سميتنَيّ

ا�ستئناف العاقات الدبلوما�سية بينهما.

وذكر مكتـــب املتحدث الر�ســـمي با�ســـم وزارة 

اخلارجية امل�رصية ، يف بيان �ســـحفي  ، اأن ذلك 

ياأتي ات�ساًل باخلطوات التنفيذية يف اإطار تنفيذ 

اللتزامـــات امُلتبادلة الواردة ببيـــان الُعا  يف 

ال�ســـعودية. يذكر اأن م�رص ا�ستاأنفت قبل يومني  

رحات الطريان مع قطر تنفيذا لتفاق امل�ساحلة 

بني ال�ســـعودية والإمارات والبحرين وم�رص مع 

قطر، والذى مت خال القمة اخلليجية التي عقدت 

موؤخرا بالعا يف ال�سعودية.

»�لرئا�سي �لليبي« ينعى �سحايا 

حريق �لأكاديمية �لبحرية

وزير �لدفاع �لتون�سي: �سبط عنا�سر 

متطرفة في �لتحركات �لليلية 

و�أ�سلحة بي�ساء ومولوتوف

م�سر وقطر تتفقان على ��ستئناف 

�لعالقات �لدبلوما�سية بينهما

�سكري : م�سر تولي �أهمية كبيرة لنجاح �تفاقية �لتجارة 

�لحرة �لأفريقية

�ل�ستخبار�ت �لعر�قية تعلن �لقب�س على

3 �إرهابيين بارزين في كركوك

�لجز�ئر تخ�س�س رحلتين لإجالء �لطلبة 

�لعالقين في �لمغرب

بغد�د  )د ب �أ( -

اأعلنت وكالة ال�ستخبارات العراقية ام�س  الأربعاء القب�س على ثاثة 

من الإرهابيني البارزين يف تنظيمات داع�س بعملية ا�ستخباراتية يف 

كركوك/ .

وذكرت وكالة ال�ســـتخبارات  ، يف بيان �سحفي اليوم اأوردته وكالة 

الأنبـــاء العراقية )واع (، اأن "الإرهابيني مـــن املطلوبني وفق اأحكام 

الإرهاب لنتمائهم لع�سابات داع�س الرهابية ".

واأ�ســـافت اأن" الإرهابي الأول املكنى طارق ت�ســـلّم من�سب ماي�سمى 

عن�رص ا�ســـتخبارات ومن ثم اأحد عنا�رص ديوان احل�ســـبة، فيما عمل 

الإرهابي الثاين املكنى �ســـعد مباي�سمى ديوان اجلند وكان امل�سوؤول 

عـــن توزيع املـــاء على نقـــاط واأوكار داع�س املتواجـــدة يف ناحية 

الريا�س اآنذاك واعرتف با�ســـرتاكه بثاث غزوات داع�سية عام 2014 

�سد القوات الأمنية".

وبينـــت اأن "الإرهابي الثالث عمل مبا ي�ســـمى ال�رصطة ال�ســـامية 

واعرتف با�سرتاكه بن�سب ال�سيطرات الإجرامية �سمن ناحية الزاب".

واأ�ســـارت اإىل اأنـــه"مت تدوين اأقوالهـــم بالعرتاف واتخـــذت بحقهم 

الإجراءات القانونية".

�جلز�ئر -وكالت 

اأعلنـــت اخلطوط اجلويـــة اجلزائرية عن تخ�ســـي�س رحلتني لإجاء 

الطلبـــة العالقني يف مطار الدار البي�ســـاء باملغرب، يومي 19 و21 

يناير اجلـــاري. ونظمت اخلطـــوط اجلوية اجلزائريـــة رحلتي اإجاء 

لفائدة اجلزائريني العالقني باملغرب، انطاقا من مطار الدار البي�ساء،  

الثاثاء، وفقا ل�سفارة اجلزائر لدى الرباط.

يف حني اأنه �ســـتنظم رحلـــة ثالثة، يوم غد اخلمي�ـــس، لفائدة بقية 

الطلبة العالقني هناك.

واأ�ســـارت ال�ســـفارة، اإىل اأن باإمكان املعنيني اقتناء تذاكر ال�سفر من 

مكتب اجلوية اجلزائرية بالدار البي�ساء، اأو على م�ستوى املطار، يوم 

الرحلة، م�ســـددة على �رصورة احرتام الإجراءات اخلا�ســـة مبكافحة 

فريو�س كورونا، على غرار نتائج فحو�س الك�ســـف عن هذا الفريو�س، 

قبل 72 �ساعة كحد اأق�سى، من وقت ال�سفر.

 في ر�سالة موجهة اإلى الأمين العام للأمم المتحدة 

�سورية تدعو �إلى �ن�سحاب �لقو�ت �لأمريكية من �أر��سيها
دم�سق )د ب �أ ( -

 اأعربت �سورية عن اإدانتها ال�سديدة للممار�سات 

»العدوانية« التي تقوم بها القوات الأمريكية 

املوجودة �سمال �رصق �سورية ، مطالبة جمدداً 

بالن�ســـحاب الفـــوري وغري امل�ـــرصوط لهذه 

القوات من اأرا�سيها.

وقالت وزارة اخلارجية واملغرتبني  ال�ســـورية 

، يف ر�ســـالة موجهة اإىل الأمـــني العام لاأمم 

املتحـــدة ورئي�س جمل�س الأمـــن الدويل ام�س  

واأوردتها وكالة الأنباء ال�ســـورية ) �سانا( ،:« 

تعرب اجلمهورية العربية ال�سورية عن اإدانتها 

ال�ســـديدة للممار�سات العدوانية �سبه اليومية 

التي تقوم بها القوات الأمريكية �سمن املناطق 

التي حتتلها يف اجلزيرة ال�سورية«.

واأ�سافت اأنه »مت خال الأعوام املا�سية ر�سد 

حتركات عدوانية �سبه يومية لقوات الحتال 

الأمريكي من عمليات �رصقة ممنهجة للرثوات 

ال�ســـورية واملحا�ســـيل الزراعية والنفط من 

اجلزيرة ال�ســـورية اإ�سافة اإىل اإدخال تعزيزات 

ع�ســـكرية �ســـخمة �ســـبه يومية وجتهيزات 

لوج�ستية واأ�ســـلحة متنوعة ومعدات واآليات 

ع�ســـكرية مـــن العـــراق اإىل بع�ـــس القواعد 

الع�ســـكرية الأمريكية غـــري ال�رصعية يف ريف 

بلدة اليعربية يف حمافظة احل�سكة عرب معرب 

الوليد غري ال�رصعي مو�سحة اأنه كانت جتري 

كل تلك التحركات العدوانية ب�سكل يومي يف 

جتاهل تام لقـــرارات جمل�س الأمن التي اأكدت 

دائمـــًا على �رصورة احرتام �ســـيادة �ســـورية 

وا�ستقالها ووحدة اأرا�سيها«.

واأكدت اأن »هذه التحركات وال�سلوك العدواين 

الذي قامت به القوات الأمريكية املحتلة تاأتي 

يف الوقت الذي ترحل فيه اإدارة دونالد ترامب 

احلالية املخادعة التي عملت على زعزعة اأمن 

وا�ستقرار �سورية ودعمت احلركات النف�سالية 

و�سجعتها بهدف تق�سيم �سورية ومنع التو�سل 

اإىل احلل ال�سيا�ســـي فيها وقدمت كل اأ�ســـكال 

الدعم لاإرهابيني و�ســـهلت العدوان امل�ستمر 

على نقاط متركـــز اجلي�س العربي ال�ســـوري 

وحلفائه يف �سمال �رصق �سورية واأماكن اأخرى 

وحاولـــت ت�ســـويق الكذب فيمـــا تطلق عليه 

حماربة الإرهاب وحماية ال�سعب ال�سوري«.

و�ســـددت الـــوزارة علـــى اأن« احلقائق على 

الأر�ـــس اأثبتت العك�ـــس متامًا فهـــي دعمت 

بـــا حـــدود كل اأنـــواع واأ�ســـكال الإرهابيني 

املتطرفـــني يف �ســـورية وعملـــت على خلق 

الفو�ســـى واإدارتها و�سعت لو�ســـع العراقيل 

يف طريق اأي حل �سيا�ســـي يف �سورية خدمة 

للم�رصوع ال�سهيوين وفر�س الهيمنة على دول 

املنطقة وهذا ما اأكدته ت�رصيحات امل�سوؤولني 

الأمريكيني الأخـــرية يف اإدارة ترامب الراحلة 

التـــي بينت بالدليل القاطـــع حجم كذب هذه 

الإدارة وطبيعـــة الأهداف العدوانية التدمريية 

التي �سعت لتحقيقها طيلة ال�سنوات ال�سابقة 

يف عدوانها امل�ســـتمر على �سورية واأو�سحت 

يف نف�س الوقت عداءها امل�ســـتحكم لل�ســـعب 

العربي ال�سوري«.

وقالـــت الـــوزارة اإن »اجلمهوريـــة العربيـــة 

ال�ســـورية توؤكد اأن ما تقوم به قوات الحتال 

الأمريكي ميثل اعتداء �ســـارخًا على �ســـيادة 

ال�ســـورية وانتهاكًا  الأرا�سي  ووحدة و�سامة 

فا�سحًا للقانون الدويل ولقرارات جمل�س الأمن 

املتعلقة ب�سورية مبا فيها القرار 2254«.

واأ�ســـافت اأنه »وبالتايل فاإن �سورية وانطاقًا 

مـــن احرتامها للقانون الـــدويل وميثاق الأمم 

املتحدة فاإنها تطالب بوقف هذه املمار�ســـات 

الأمريكية العدوانية ال�سائنة وتدعو املجتمع 

الدويل اإىل اإدانة التحركات الأمريكية وا�ستمرار 

احتالهـــا لأرا�س �ســـورية وفر�ســـها التدابري 

اأحادية اجلانب بهدف  الق�رصية  القت�ســـادية 

جتويع ال�سعب ال�سوري«.

واأ�ســـارت اإىل اأن �ســـورية »تطالـــب املجتمع 

الـــدويل اأي�ســـًا بالتحرك لو�ســـع حـــد لنهج 

الغطر�سة والعدوان وانهاء هذا الحتال لأرا�س 

�سورية«، مبينة اأن ا�ســـتمرار هذه ال�سيا�سات 

الأمريكية يف املرحلة القادمة �سيعني حتديًا 

لإرادة املجتمع الدويل واإطالة ل�ســـفك الدماء 

وغياب ال�ستقرار يف �سورية«.

وتنت�رص القواعد الأمريكية يف مناطق �ســـمال 

�رصق �ســـورية حيث تتواجـــد تلك القواعد يف 

ريفي احل�ســـكة ودير الزور �سمال �رصق �سورية 

الغنية بالنفط .

�لقاهرة  ) د ب �أ( - 

اأكـــد وزيـــر اخلارجية امل�رصي �ســـامح �ســـكري ام�س 

الأربعـــاء  الأهمية الكبرية التـــي توليها م�رص لنجاح 

اتفاقية التجارة احلرة الأفريقية.

وذكر املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�رصية 

اأحمـــد حافظ ، يف بيان �ســـحفي ، اأن ذلك جاء خال  

ا�ستقبال الوزير �سكري اليوم "وامكيلي ميني" ال�سكرتري 

العام لتفاقية التجارة احلرة القارية الأفريقية، وذلك 

يف اإطار الزيارة التي يجريها اإىل م�رص.

واأ�ســـاف املتحدث اأن الوزير �سكري اأعرب خال اللقاء 

عن التقدير لقيام ال�ســـكرتري العـــام بزيارة م�رص يف 

م�ســـتهل جولته اخلارجية بعد اإطاق منطقة التجارة 

احلرة مطلع ال�سهر اجلاري، وحر�سه على الت�ساور مع 

اجلانب امل�رصي وال�ستماع لروؤيته حول املو�سوعات 

املتعلقـــة بالتفاقية، مربزاً كون م�رص من اأوائل الدول 

املوقعة وامل�سدقة على التفاقية.  

واأ�سار املتحدث اإىل  اأن الوزير �سكري اأكد ، خال اللقاء 

،على ا�ســـتعداد م�رص التام تقدمي كافة اأ�ســـكال الدعم 

لل�سكرتارية للم�ســـاهمة يف اإجناح عملها وال�سطاع 

مب�ســـوؤولياتها ومتابعـــة تنفيـــذ التفاقيـــة واإجناح 

مفاو�ســـاتها املتبقية، وذلك على نحو يحقق التكامل 

القت�ســـادي املطلوب داخل القارة الأفريقية بو�ســـفه 

خطوة رئي�سية على �سعيد اإن�ساء �سوق اأفريقية موحدة 

واحتاد جمركي.

ولفـــت املتحـــدث اإىل تاأكيد ال�ســـكرتري العام ملنطقة 

التجارة احلرة القارية حر�ســـه على التن�سيق امل�ستمر 

مع اجلانب امل�رصي واطاعه على التقدم املحرز على 

�ســـعيد املفاو�ســـات اجلارية حول املراحـــل املقبلة 

لتفاقية التجارة احلرة.

ما  على  للق�ساء  �لزمن  ت�سابق  �إ�سر�ئيل  �لفل�سطينية:  �لرئا�سة 

تبقى من �أي �إمكانية لحل �لدولتين

ر�م �هلل  )د ب �أ(-

 اتهمت الرئا�ســـة الفل�ســـطينية ام�س 

الأربعـــاء احلكومـــة الإ�رصائيلية باأنها 

ت�سابق الزمن للق�ساء على ما تبقى من 

اأي اإمكانية حلل الدولتني.

جاء ذلك ردا على اإعان اإ�رصائيل اإ�سدار 

عطاءات لبناء 2572 وحدة �سكنية يف 

ال�ســـفة الغربية واجلـــزء ال�رصقي من 

مدينة القد�س.

واأدان الناطق الر�ســـمي با�سم الرئا�سة 

نبيـــل اأبو ردينـــة ، يف بيـــان ن�رصته 

وكالة الأنباء الفل�ســـطينية الر�سمية ، 

ال�ستيطان  للبناء  "العطاءات اجلديدة 
على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة".

وقال اأبو ردينة اإن "احلكومة الإ�رصائيلية 

ت�سابق الزمن للق�ساء على ما تبقى من 

اأي اإمكانية حلل الدولتني، وو�سع املزيد 

من العقبـــات والعراقيل اأمـــام الإدارة 

الأمريكية اجلديدة واأي جهد �ستقوم به 

ل�ستئناف عملية ال�سام املتعرثة منذ 

�سنوات".

واأ�ســـاف اأن "هذه القرارات الإ�رصائيلية 

خمالفة لكافة قرارات ال�رصعية الدولية، 

ويف مقدمتها القرار )2334 ال�سادر عن 

جمل�س الأمن(، الذي وافق عليه املجتمع 

الدويل، مبا فيها الوليات املتحدة".

واأعترب اأن ذلك "يتطلـــب موقفًا دوليًا 

حازمـــًا ينتقل مـــن لغـــة التنديد اإىل 

ال�ســـغط احلقيقـــي علـــى احلكومـــة 

الإ�رصائيليـــة لوقف حتديهـــا للقانون 

الدويل، وقرارات ال�رصعية الدولية التي 

توؤكد با�ســـتمرار اأن ال�ســـتيطان بكافة 

اأ�سكاله غري �رصعي، ويجب اإزالته فورا 

من الأر�س الفل�سطينية املحتلة".

واأكـــد اأبو ردينة اأن "ا�ســـتمرار حكومة 

اإ�رصائيل ب�سيا�ســـة ال�ستيطان و�رصقة 

الأر�س الفل�ســـطينية بدعم وحتيز من 

قبل الإدارة الأمريكية احلالية لن يجلب 

الأمن وال�ستقرار".

ودعـــا الإدارة الأمريكيـــة اجلديدة اإىل 

"تبني موقف وا�ســـح من ال�سيا�ســـية 
الإ�رصائيلية ال�ســـتيطانية املنفلتة اإذا 

اأرادت حتقيـــق الأمن اأو ال�ســـتقرار يف 

املنطقة".

وختـــم الناطـــق با�ســـم الرئا�ســـة اأن 

ال�ســـتيطان "كله غري �رصعي مبوجب 

القانون الـــدويل، وقرارات جمل�س الأمن 

الـــدويل، واآخرهـــا القـــرار 2334 الذي 

حظي مبوافقة دولية، مبا فيها الوليات 

املتحدة الأمريكية".

تزايد الغ�سب ب�سبب انتهاكات اليهود المت�سددين 

�إ�سر�ئيل تمدد �لإغالق مع �رتفاع قيا�سي في عدد حالت �لإ�سابة 
بفيرو�س كورونا

تل �أبيب  )د ب �أ(- 

مـــددت احلكومـــة الإ�رصائيلية الإغاق 

الثالث على م�ســـتوى الباد  الثاثاء، 

بعد يوم من و�ســـول عدد الإ�ســـابات 

اليومية اجلديـــدة بفريو�س كورونا اإىل 

م�ستوى قيا�سي بلغ 10021.

وكان مـــن املقـــرر اأن ينتهـــي الإغاق 

احلـــايل يوم اجلمعة، لكـــن مت متديده 

حتى نهاية ال�ســـهر، وفًقا لبيان �سادر 

عن مكتب رئي�س الوزراء.

وتغلـــق جميع املدار�ـــس ودور ريا�س 

الأطفال اأبوابها حاليا با�ستثناء التعليم 

اخلا�س.

كما مت اإغاق مراكز الت�سوق ول ي�سمح 

للمطاعم اإل بتقدمي خدمات التو�سيل. 

ول يجـــوز لاأ�ســـخا�س زيـــارة منازل 

الآخرين خـــارج عائاتهم كما مت منع 

ال�ســـكان من ال�سفر مل�ســـافة تزيد عن 

كيلومـــرت واحد من منزلهم ، مع بع�س 

ال�ستثناءات.

ويف غ�سون ذلك، تتوا�سل حملة التلقيح 

�سد كورونا يف اإ�رصائيل باأق�سى قوة.

واأعلن وزير ال�سحة يويل اإدل�ستاين عن 

ت�ســـجيل عدد قيا�ســـي جديد جلرعات 

اللقاح التي مت توزيعها يف يوم واحد، 

وكتـــب على موقع تويرت اأنه مت تطعيم 

186 األف �سخ�س يوم الثنني.

ومن بني هوؤلء، ح�سل 114 األف �سخ�س 

على جرعتهـــم الأوىل، بينما تلقى 72 

األفا جرعتهم الثانية. وحتى الآن، تلقى 

2ر2 مليون �سخ�س يف اإ�رصائيل جرعتهم 

الأوىل، فيما تلقى 422 األفا اجلرعتني.

واأطلقت اإ�رصائيل حملتها للتلقيح �سد 

الفريو�س يف 20 كانون اأول/دي�ســـمرب، 

وذلك با�ستخدام لقاح فايزر/بيونتيك. 

وبداأ لحقا ا�ستخدام لقاح موديرنا، اإل 

اأن الغالبية ل يزالـــون يتلقون اللقاح 

الأول.

ويوؤكد رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني 

نتنياهو اأن اأي �سخ�س يتجاوز عمره 16 

عاما يف اإ�رصائيل �ســـتكون لديه فر�سة 

للح�سول على اللقاح بحلول �سهر اآذار/

مار�س، بالتزامن مع توجه الباد لإجراء 

رابع انتخابات عامة يف غ�سون عامني. 

تزايدت حالة الغ�سب يف اإ�رصائيل اإزاء 

انتهـــاكات اليهود املت�ســـددين لتدابري 

الإغاق، حيـــث اأفادت و�ســـائل اإعام 

حملية اليوم الأربعاء باأنهم يوا�سلون 

اإر�ســـال الآلف من اأبنائهم اإىل املدار�س 

رغم قرار احلكومة بتمديد الإغاق العام.

واأفـــاد موقـــع �ســـحيفة "يديعـــوت 

اأحرونوت" باأن اآلف الأطفال ذهبوا اإىل 

املدار�ـــس يف مدينة بني براك، بالقرب 

مـــن تل اأبيـــب، اليوم الأربعاء، و�ســـط 

انت�سار �سعيف لل�رصطة يف ال�سوارع.

ويف ظـــل الإغاق املعمـــول به حاليا، 

ُيحظر فتح جميع املوؤ�س�سات التعليمية 

يف جميـــع اأنحـــاء الباد، با�ســـتثناء 

التعليم اخلا�س.

وت�سهد اأو�ساط اليهود املت�سددين اأعلى 

معدلت اإ�ســـابة بفريو�ـــس كورونا يف 

اإ�رصائيل.

وتعر�ست ال�رصطة التي مت ا�ستدعاوؤها 

حلي لليهـــود املت�ســـددين يف القد�س 

للتعامل مع انتهاكات لتدابري الإغاق 

اإىل هجـــوم باحلجارة، وحتطمت نافذة 

اإحدى �سيارات ال�رصطة واأ�سيب �سابط 

يف راأ�سه.

كمـــا اأن هناك تقارير عن اإقامة حفات 

زفاف بح�سور وا�سع يف مناطق يهودية 

مت�سددة، و�سط تواجد �سعيف لل�رصطة.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 21 يناير 2021 ــ العـدد 14649 
متابعات

اخلمي�س 21 يناير 2021 ــ العـدد 14649

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

جزيرة يا�س ..

حيث ميكنهم اال�شتمتاع بامل�شاهد 

واالإطالالت ال�ساح���رة على جزيرة 

يا�س، كما تتاح لل�سيوف الراغبني 

بخو�س جترب���ة مفعمة بالت�سويق 

واحلما�س فر�سة اال�ستمتاع بتجربة 

»امل�سار االنزالقي« يف عامل فرياري 

اأبوظبي وهي االأوىل من نوعها على 

جزيرة يا�س، حي���ث تتيح لع�ساق 

املغام���رات االإنزالق عل���ى امل�سار 

اأفعوانية  الذي مي���ر داخل حلق���ة 

طريان االأبط���ال يف جتربة م�سوقة 

فري���دة م���ن نوعها ويرتّب���ع يا�س 

لينك����س اأبوظبي و�س���ط جمموعة 

من التالل املتمّوجة واأ�سجار القرم 

اجلميلة، حيث يّت�سم بت�سميم مميز 

من ابتكار كايل فيليب�س، واأحد من 

اأبرز مهند�سي م�سامري اجلولف يف 

العامل. كما ي�سّكل امل�سمار الوحيد 

يف منطقة ال�رشق االأو�سط باأ�سلوب 

لينك����س احلقيقي، مبا يتما�سى مع 

لعبة اجلول���ف التقليدية املرتبطة 

ع���ادة بالبل���دات ال�ساحلي���ة يف 

ا�سكتلندا واإيرلندا.

فيم���ا ميكن لل���زوار يف ماجنروف 

اأبوظب���ي ممار�س���ة جتربة جتديف 

مبناظ���ر  اال�ستمت���اع  الق���وارب 

التي تنت�رش  الغّن���اء  القرم  اأ�سجار 

عل���ى �سواح���ل االإم���ارات، وعن���د 

مرافقها املائي���ة ما بني البحريات 

واملحميات البك���ر، لرت�سم م�ساهد 

�سياحية حمببة جتذب اإليها الهواة 

االأعمار،  واملحرتفني من خمتل���ف 

تزينها اأ����رشاب الطيور التي حتلق 

من فوقهم.

كما يعد �ساطئ يا�س اأبوظبي واحداً 

م���ن اأجمل االأماك���ن ال�سياحية يف 

اأبوظبي، فهو مق�سد ال�سائحني من 

حول العامل لق�س���اء اأمتع االأوقات 

يف مياه���ه ال�سافية واالبتعاد عن 

�سخب املدينة و�سجتها، ومن خالل 

لزواره  يوف���ر  املتنوعة  خدمات���ه 

اإقامة اأك���ر متعة وراحة من خالل 

ا�ستئجار �ساليه خا�سة ترتبع على 

ال�ساطئ الذهبي واملطلة على بحر 

اخلليج العربي.

واأي�س���ا ي�سم مر�سى يا�س باقة من 

اأ�سه���ر املطاع���م واال�سرتاحات يف 

االأّخاذة  املدينة تطل على املناظر 

ال�سهرية  على حلبة مر�س���ى يا�س 

وعلى جمموعة م���ن اأكرب اليخوت 

مثالية  وجه���ة  ويع���ّد  الفاخ���رة 

والتلذذ  رائعة  باأم�سية  لال�ستمتاع 

بوجبة �سهية يف الهواء الطلق.

اجلدير بالذكر اأن جزيرة يا�س تلتزم 

بكافة مرافقه���ا ووجهاتها بتدابري 

والتي  العامة،  وال�سح���ة  ال�سالمة 

ت�سمح جلميع ال���زوار باال�ستمتاع 

باأوقاتهم.

»اأبوظبي الأول«

 واجله���ات التنظيمّي���ة والرقابّية 

الالزمة يف كّل م���ن دولة االإمارات 

العربّي���ة املّتحدة وجمهورّية م�رش 

العربّية.

 وق���ال اأندري���ه �ساي���غ، الرئي�س 

اأبوظبي  بنك  التنفيذي ملجموع���ة 

االأول: »ل���دى بن���ك اأبوظبي االأول 

تاري���خ طوي���ل يف جمهورّية م�رش 

العربّية؛ حيث افتتح البنك اأول فرع 

له يف م�رش منذ اأكر من 45 عامًا. 

ا�ستحواذ  اأول  وُتعّد هذه العملّي���ة 

االأول، ومن  اأبوظب���ي  دويل لبن���ك 

�ساأنه���ا اأن ت�سهم يف ت�رشيع وترية 

من���و اأعمال املجموع���ة يف اأ�سواق 

خ�سو�سًا  واعدة،  باإمكانات  تتمّتع 

�سي�سي���ف  اال�ستح���واذ  ه���ذا  واأّن 

خربة وا�سع���ة وقّوة مالّية تدعمان 

م�سرية النمو واالإيرادات امل�ستدامة 

اأبوظبي  ملجموعتنا. ويلت���زم بنك 

االأول م���ن جانبه بدعم العمالء يف 

م�رش م���ن خالل توف���ري جمموعة 

وا�سعة من اخلدمات امل�رشفّية التي 

تلّبي احتياجات االأفراد وال�رشكات، 

ف�ساًل عن �سعيه ليكون حلقة و�سل 

للتج���ارة واال�ستثم���ار بني منطقة 

ال����رشق االأو�سط و�سم���ال واأفريقيا 

والعامل«.

 من جانبه، قال �سمري حّنا، رئي�س 

جمل����س اإدارة وامل�سوؤول التنفيذي 

الرئي�س���ي ملجموعة بنك عوده �س. 

اال�ستحواذ  .ل: »متّث���ل عملّي���ة  م 

هذه اأف�سل النتائ���ج التي تو�ّسلنا 

�رشكائنا،  كاّف���ة  ل�سال���ح  اإليه���ا 

وب�سكٍل خا����سّ عمالئنا وموّظفينا 

يف م�رش، وذل���ك نتيجة التحّديات 

التي يواجهها لبنان منذ 16 �سهراً. 

ويعك����س ه���ذا اال�ستح���واذ الثقة 

الكب���رية بج���ودة وفعالّية منوذج 

اأ�ّس�ستها  الت���ي  واحلوكمة  االأعمال 

جمموعة بنك عوده يف املنطقة«.

 �سي�ساه���م اال�ستح���واذ يف زيادة 

حجم ونطاق ن�س���اط بنك اأبوظبي 

كب���ري،  ب�س���كل  م����رش  يف  االأول 

و�ستجع���ل منه اأحد اأك���رب البنوك 

اجلمهورّية  العامل���ة يف  االأجنبّية 

م���ن حيث االأ�س���ول، حيث تتجاوز 

120 ملي���ار جنيه م�رشي  قيمتها 

»8.1 مليار دوالر« بعد التجميع. 

و�ست�ساهم عائدات عملّية البيع يف 

تعزيز م���الءة جمموعة بنك عوده 

ومرونتها املالّية.

�سعار »ا�سقاط 
اأي�سا يف  ت���ردد  ذات���ه  وال�سع���ار 

�سابتها  التي  الليلية  االحتجاجات 

مواجهات م���ع قوات االأم���ن اأم�س 

االول الثالث���اء يف بع�س املناطق 

يف الب���الد ويف اأحي���اء �سعبي���ة 

ب�سواحي العا�سمة.

وظه���ر الرئي�س قي����س �سعيد اأي�سا 

يف اإح���دى زياراته اإىل اأحد االأحياء 

التي ت�سم  العا�سم���ة  القريبة من 

مق���ر �سكنه االأ�سل���ي يف املنيهلة، 

و�س���ط حمتج���ني يطالب���ون بحل 

الربملان.

النظام« كانت  ودعوات »ا�سق���اط 

اأب���رز ال�سع���ارات املرافق���ة  م���ن 

الت���ي  ال�سعبي���ة  لالحتجاج���ات 

اندلع���ت يف كان���ون اأول/دي�سمرب 

2010 يف اجلهات الفقرية �سد حكم 

بن علي بجان���ب �سعار »ديقاج« 

)ارحل(.

ال�سيا�سي  واملحل���ل  املوؤرخ  وقال 

خالد عبي���د لوكالة االأنباء االأملانية 

)د ب اأ( »رف���ع ال�سع���ار اإىل جانب 

�سعارات اأخ���رى تعود حتى اإىل عقد 

ال�سبعينات من قب���ل اأق�سى الي�سار. 

لكن هل ه���ذا كاف لتعبئة اجلماهري 

الكادحة والطبقات املهم�سة«.

الطبقة  اأن  وتابع املوؤرخ »الثاب���ت 

ال�سيا�سي���ة احلالي���ة ومن���ذ 2011 

و�سلت اإىل نهاي���ة الطريق وال�سبب 

اأنه���ا غ���ري واعي���ة مبا يح���دث من 

حولها«.

وبداأت موج���ة االحتجاجات الليلية 

التي ت�سهده���ا تون�س اإبان االحتفاء 

بذكرى الث���ورة يف 14 كانون ثان/

يناير اجلاري عل���ى الرغم من حظر 

التج���وال الليلي، وكث���ريا ما تندلع 

اأي�س���ا يف نف�س الف���رتة من كل عام 

ال�سيا�سي منذ  طيلة فرتة االنتق���ال 

 .2011

بايدن يتعهد 

وتعه���د ج���و باي���دن، يف خطاب���ه 

االأول كرئي����س للواليات املتحدة، ب� 

»هزمية« نهج تفوق العرق االأبي�س 

والتطرف الداخلي، فيما �سلم ب�سحة 

احتجاج���ات ال�سي���ف املا�سي �سد 

العن�رشية ووح�سية ال�رشطة.

 قال: »حل���م العدال���ة للجميع لن 

يتاأجل بعد االآن«.

 واأ�س���اف: »ميكنن���ا اأن نفعل اأمورا 

عظيمة عن طري���ق الوحدة ».واأعلن 

»الدميقراطي���ة  اأن  باي���دن،  ج���و 

انت�رشت« واأ�س���اد بالتداول ال�سلمي 

لل�سلطة، عل���ى الرغم من العنف يف 

مبن���ى الكابيتول يف وقت �سابق من 

هذا ال�سهر.

وق���ال بايدن »هذا هو ي���وم اأمريكا. 

هذا هو يوم الدميقراطية. يوم تاريخ 

واأمل للتجديد والعزم«.

وحدة الرعاية طويلة الأجل متوفرة 

الآن في ميديكلينيك فرع العين 

ال�سارقة-الوحدة:

 يحت�س���ن نادي �سيدات ال�سارق���ة يف يناير احلايل 

فعاليات جائزة "نون للفن���ون" التي ينظمها مركز 

كوالج للمواهب التابع للنادي؛ يف ن�سختها الرابعة 

التي تعقد افرتا�سيًا ه���ذا العام حتت �سعار "الأنني 

اأ�ستطيع".

حي���ث ا�ستقبل���ت اجلائ���زة االأعمال الفني���ة �سمن 

جماالت الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف والفن الرقمي 

للم�ساركات من كافة اجلن�سيات التي جتمعها اأر�س 

دولة االإمارات، واللواتي تزيد اأعمارهن عن 18 �سنة. 

واتخ���ذت اجلائزة هذا العام �سعار "الأنني اأ�ستطيع" 

تعبرياً عن الظ���روف ال�سعبة التي م���ر بها العامل 

اإث���ر جائحة كوفيد 19، لتع���رب اللوحات الفنية عن 

التاأثري االإيجابي للفنانة والفرق الذي اأحدثته خالل 

ه���ذه االأزمة العاملية يف دعم االآخري���ن اأو اإلهامهم 

اأو منحه���م االأمل، وامل�ساهم���ة يف تخطي ال�سعاب 

والتحديات.

و�سهدت الن�سخة الرابع���ة اإقبااًل الفتًا حيث �ساركت 

240 فنان���ة م���ن 25 جن�سية خمتلف���ة باأعمالهن 

واإبداعاتهن، التي تاأهل منها 36 عماًل فنيًا، لعر�سها 

يف معر�س اجلائزة االفرتا�سي. 

وتتمثل فئات اجلائزة يف املراكز الثالثة االأوىل التي 

تقرها جلن���ة التحكيم، حيث �سيت���م تقدمي 7،000 

دره���م للفائزة باملركز االأول، و5،000 درهم للفائزة 

باملركز الثاين، و3،000 دره���م للمركز الثالث. كما 

خ�س�ست اجلائزة فئ���ة " اختيار اجلمهور" وقيمتها 

2،000 درهم، واأتاحت من خاللها الفر�سة للجمهور 

الختيار العمل املف�سل لديهم والت�سويت له. 

»نون للفنون« .. من�سة ا�ستثنائية 

عالمية تحت�سن المبدعات

اأبوغزاله ي�سارك في الدورة العادية الخم�سين للجنة التن�سيق العليا 

للعمل العربي الم�سترك
  عمان-الوحدة:

 �س���ارك �سعادة الدكت���ور طالل 

العادية  ال���دورة  يف  اأبوغزال���ه 

اخلم�سني للجنة التن�سيق العليا 

للعم���ل العرب���ي امل�س���رتك يف 

جمهورية م����رش العربية، والتي 

عق���دت برئا�س���ة االأم���ني العام 

جلامع���ة ال���دول العربية معايل 

ال�سي���د اأحم���د اأب���و الغيط، يف 

القرية الذكية يف مقر االأكادميية 

والتكنولوجيا  للعل���وم  العربية 

ومب�سارك���ة  البح���ري،  والنق���ل 

العديد من ال�سخ�سيات رقميا.

واأكد الدكتور اأبوغزاله يف كلمته، 

التي �سارك بها رقميا، على اأهمية 

ال�رشاك���ة بني القطاع���ني العام 

واخلا����س، ودور القطاع اخلا�س 

يف تنفي���ذ التوجهات احلكومية، 

م�س���ريا اإىل �رشورة وجود �سيغة 

له���ذه ال�رشاكة. واق���رتح �سيغة 

تتلخ�س  القطاعني  لل�رشاكة بني 

اخلا�س  القط���اع  يت���وىل  ب���اأن 

امل�سوؤولية املالية كاملة للتحول 

الرقمي.

كما قدم الدكت���ور اأبوغزاله عدة 

للجامعة  ومب���ادرات  مقرتحات 

اإن�ساء جامعة  اأبرزه���ا  العربية، 

رقمية حتت مظلة جامعة الدولة 

العربية، مبديا ا�ستعداده اأن تكون 

جامعة ط���الل اأبوغزاله الرقمية 

الت���ي تاأ�س�س���ت كاأول جامع���ة 

عربي���ة رقمي���ة، حت���ت ت�رشف 

جامعة الدول العربية واأن تكون 

برئا�سة فخرية من االأمني العام 

جلامع���ة ال���دول العربية معايل 

ال�سي���د احم���د ابو الغي���ط فيما 

ت�ستم���ر جمموعة طالل اأبوغزاله 

العاملية بالتنفيذ. وعرب اأبوغزاله 

عن تقديره العظيم حل�سن قيادة 

الدكتور  مع���ايل  الع���ام  االأمني 

احمد اأبوالغيط الذي كان اأول من 

دعا اىل تطوير "التعليم" يف ظل 

"التعلم  لي�سب���ح  املعرفة  ثورة 

لغر�س االبتكار".

واأكد اأبوغزاله اأن البحث العلمي 

يج���ب اأن يكون موجه���ا لهدف 

واحد وهو االبتكار، وقال: "اأن�ساأنا 

املنظمة العربية ل�سبكات البحث 

"اآ����رشن"،  والتعلي���م  العلم���ي 

وقمنا ب�رشاء خط انرتنت خا�س 

بالبح���ث العلمي العربي باأعلى 

درجات م���ن ال�رشي���ة وال�رشعة 

واملوا�سف���ات وهو حتت ت�رشف 

العربية  البحثي���ة  املوؤ�س�س���ات 

الدول  ت����رشف جامع���ة  وحتت 

العربية وتوجيهاتها".

م���ن جانب���ه اأكد االأم���ني العام 

جلامع���ة الدول العربي���ة اأهمية 

حمور هذه ال���دورة التي تناولت 

اأ�سا�سي مو�سوع "التحول  ب�سكل 

الرقمي يف االقت�سادات العربية" 

ملا له من اأهمية يف تطوير الدول 

واجتماعيًا،  اقت�سادي���ًا  العربية 

م�س���ددا يف ذات الوق���ت عل���ى 

الوطنية يف  القدرات  اأهمية بناء 

ومكافحة  املعلومات  اأمن  جمال 

القر�سنة االإلكرتونية.

دائرة ال�سحة تعتمد »كليفالند كلينك اأبوظبي« مركزاً 

للك�سف عن �سرطان الرئة
اأبوظبي-وام:

 اعتمدت دائرة ال�سح���ة يف اأبوظبي م�ست�سفى "كليفالند 

كلينك اأبوظبي" مركزاً للك�سف عن �رشطان الرئة الذي يعد 

ثاين اأكرب م�سبب للوفيات الناجمة عن ال�رشطان يف اإمارة 

اأبوظبي.

واأكد معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة 

ال�سحة - اأبوظبي اأن هذه اخلطوة تهدف اإىل �سمان تزويد 

�س���كان اإمارة اأبوظبي باأف�سل خدمات الك�سف عن �رشطان 

الرئة وا�ستخدام اأحدث التقنيات التي �ست�سهم يف احلد من 

وطاأة هذا املر�س على املجتمع املحلي.

وقال معاليه : يعد الك�سف عن االأمرا�س جانبًا اأ�سا�سيًا يف 

اجله���ود الرامية لتحقيق االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 

2021 التي تركز على تر�سي���خ اجلانب الوقائي وخف�س 

ن�سب���ة اأمرا�س ال�رشط���ان واالأمرا�س االأخ���رى املرتبطة 

باأ�سل���وب احلياة، مثل ال�سك���ري واأمرا�س القلب واالأوعية 

الدموية ل�سمان متتع املواطنني بحياة �سحية وعمر مديد 

.. ومن هن���ا فاإن تركيزنا ين�سب عل���ى الرعاية الوقائية 

وموا�سلة النجاح يف حماربة ال�رشطان.

من جهتهم رحب العاملون يف م�ست�سفى "كليفالند كلينك 

اأبوظبي" بهذه اخلطوة الفت���ني اإىل اأن اإجراء الفحو�سات 

الفعالة �سي�سهم يف الت�سخي�س املبكر ل�رشطان الرئة لدى 

االأ�سخا�س االأكر عر�سة لالإ�سابة به.

وقال الدكتور علي وهال املدي���ر الطبي لربنامج �رشطان 

الرئة يف امل�ست�سفى : يفيد احل�سول على هذا االعتماد من 

دائرة ال�سحة – اأبوظبي يف ح�سول عدد اأكرب من املر�سى 

على اخلدمات املتطورة التي نوفرها يف برنامج الفح�س 

عن �رشطان الرئة يف امل�ست�سفى الذي يعتمد على منوذج 

الربنامج املطبق يف كليفالند كلينك يف الواليات املتحدة 

وي�سه���م هذا الربنامج يف حت�س���ني النتائج لدى املر�سى 

االأكر عر�سة خلطر هذا املر�س واإنقاذ حياتهم.

وقال د. ر�سا �سويالما����س رئي�س ق�سم جراحة ال�سدر يف 

امل�ست�سف���ى: يعد برنام���ج �رشطان الرئ���ة يف م�ست�سفى 

"كليفالند كلينك اأبوظب���ي" فريداً من نوعه على م�ستوى 
ال����رشق االأو�سط وه���و يتيح ت�سخي����س املر�س وعالجه 

بوا�سط���ة جراحة رئ���ة هجينة قليلة الب�س���ع وميثل هذا 

النهج اأماًل جديداً على �سعيد جهود حماربة هذا املر�س.

ويهدف برنامج الك�سف ع���ن �رشطان الرئة يف م�ست�سفى 

"كليفالند كلينك اأبوظبي" الكت�ساف املر�س لدى املر�سى 
قبل اأن تبداأ االأعرا����س بالظهور ويف املرحلة التي يكون 

فيها الع���الج اأ�سهل وذلك عن طري���ق فحو�سات يجريها 

فريق طبي متعدد التخ�س�سات وتت�سمن الت�سوير الطبقي 

املحوري بجرعة اإ�سعاعي���ة منخف�سة لتو�سيح تفا�سيل 

املقاط���ع العر�سية لرئ���ة املري�س ويف ح���ال اكت�ساف 

املر����س يوفر الربنامج جمموعة من خيارات العالج، مبا 

يف ذل���ك ا�ستئ�سال الرئة الذي يعد العالج االأهم ل�رشطان 

الرئة.

ويتيح اعتم���اد دائرة ال�سحة – اأبوظبي ح�سول املر�سى 

االأك���ر عر�سة خلطر �رشطان الرئة يف اإمارة اأبوظبي على 

خدمات م�ست�سفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" املتطورة يف 

هذا املجال من خ���الل االإحاالت الطبية من اأطباء االأ�رشة 

واأطباء الرعاية االأولية.

وتع���د فئة املر�سى الذين ت���رتاوح اأعمارهم بني 55 و75 

ومار�سوا التدخني ال�رشه يف حياتهم /ويعني ذلك تدخني 

علبة �سجائر يوميًا اأو التدخني ملدة اأكر من 30 عامًا اأو 

تدخني بدائ���ل التبغ االأخرى مثل ال�سي�سة واملدواخ الأكر 

من 20 عامًا/ االأكر حاجة الإجراء فحو�سات الك�سف عن 

�رشطان الرئة.

وقد اأظهرت الدرا�س���ات اأن هذه الفحو�سات تفيد يف احلد 

م���ن خطر الوف���اة ب�سبب �رشطان الرئة ال���ذي يعد ثالث 

اأكرب م�سبب للوفيات يف اأبوظبي وال�سبب الرئي�سي ل�سفر 

املر�سى اإىل اخلارج للعالج.

ويف الع���ام 2019 اأعل���ن امل�ست�سف���ى ع���ن اإن�ساء مركز 

خم�س�س لعالج االأورام م�سم���م على غرار مركز تو�سيج 

التابع لكليفالند كلينك يف الواليات املتحدة ومن املقرر 

افتتاح هذا املركز ال�ستقبال املر�سى يف العام 2022.

و�سيوفر املركز جمموع���ة كاملة من العالجات املتطورة 

للمر�سى يف م���كان واحد باالإ�ساف���ة اإىل خدمات الدعم 

املن���زيل امل�سممة لتوفري اأق�سى درجات الراحة للمر�سى 

اأثناء تلقيهم العالج.

العني-الوحدة:

 افتتحت ميديكلينيك م�ست�سفى فرع العني موؤخراً 

وحدة رعاية �ساملة طويلة االأجل لت�سيف خدمة 

جدي���دة اإىل جمموعة خدماتها للرعاية ال�سحية 

التي تقدمها ملجتمع العني منذ اإن�سائها يف عام 

.2006

حيث ت�ستقبل الوحدة املر�سى البالغني واالأطفال 

الذين يحتاجون اإىل العالج والرعاية من حاالت 

�سحية خمتلفة على مدى فرتة طويلة من الزمن، 

مثل املر�سى امل�سابني باأمرا�س ع�سبية وع�سلية 

وا�سطرابات ع�سلية هيكلية وا�سطرابات اجلهاز 

اله�سم���ي والف�سل التنف�س���ي املزمن وغريها من 

احل���االت. وبذل���ك ميكن للمر�س���ى املقيمني يف 

ميديكلينيك م�ست�سفى ف���رع العني االآن الو�سول 

اإىل �سل�سلة الرعاي���ة ال�ساملة وال يحتاجون اإىل 

االنتقال اإىل مكان اآخر ملوا�سلة العالج حتى يف 

حاالت الطوارئ.

واجلدي���ر بالذكر اأن ميديكليني���ك م�ست�سفى فرع 

العني تقدم جمموعة �ساملة من اخلدمات الطبية 

حتت �سقف واح���د، مبا يف ذلك وح���دة الرعاية 

العاجلة وخدمات اأمرا�س القلب واإجراءات جراحة 

االأع�ساب املعقدة ووح���دة العناية املركزة. كما 

توفر االآن رعاية طويل���ة االأجل للمر�سى مبا يف 

ذل���ك خدمات الع���الج الطبيعي وع���الج النطق 

والع���الج املهني، من قبل فري���ق متخ�س�س من 

اخلرباء املدربني دولًيا.

يدي���ر وحدة الرعاية طويل���ة االأجل فريق متعدد 

التخ�س�س���ات من اخل���رباء يف الرعاية ال�سحية 

م���ن ذوي اخلربة الوا�سعة يف هذا املجال. ويقوم 

املن�سق الطبي يف الفريق بالتن�سيق مع العائالت 

وتزويدهم بجميع املعلومات التي يحتاجونها.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديدنموذج اإعالن الن�صر عن التجديد نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

ر�صالة اإعالن ر�صالة اإعالن

مكتب تنمية ال�صناعة مكتب تنمية ال�صناعة

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649

الكاتب العدل

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649 اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  151858

الدولية  الخليج  ش.  باســم:  

للعناية الطبية )ش .ذ. م .م(

وعنوانه:

مكتب )207( ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين )برج ديب( – الرقة ارض 

132، ص ب 2547، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 44

واملسجلة تحت رقم: 151858

بتاريخ: 2012/05/28

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2021/01/19  وحتى تاريخ: 2031/01/19

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  151857

للعناية  الدولية  الخليج  ش.  باســم: 

الطبية )ش .ذ. م .م(

وعنوانه: مكتب )207( ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين )برج ديب( – 

الرقة ارض 132، ص ب 2547، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 44

واملسجلة تحت رقم: 163162

بتاريخ:  2012/01/25

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2021/01/19  وحتى تاريخ: 2031/01/19

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 149378

باســم:  جروب لوتس يب ال يس

نوريتش،  هيتيل،  لني،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة:  12

واملسجلة تحت رقم: 149378

بتاريخ: 2012/09/30

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف  2020/11/14 وحتى تاريخ:2030/11/14

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  148486

باســم:  جروب لوتس يب ال يس

نوريتش،  هيتيل،  لني،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة:  39

واملسجلة تحت رقم: 160307

بتاريخ: 2011/11/20

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 149368

باســم: جروب لوتس يب ال يس

نوريتش،  هيتيل،  لني،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

 الواقـعة بالفئة: 12

واملسجلة تحت رقم: 151432

بتاريخ:  2011/09/20

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2020/11/14 وحتى تاريخ: 2030/11/14

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  149274

باســم: ش. ساربك ديفولومبينت

وعنوانه: 10 ري دي فريتكويت، 59960 نوفيل اونفريان، فرنسا

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 3

واملسجلة تحت رقم 151609

بتاريخ:  2011/09/20

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2020/11/11  وحتى تاريخ: 2030/11/11

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 150822

باســم:  ش. سكترشز يو.اس.ايه.، 

انك اا

وعنوانه: 228 مانهاتن بيتش بوليفارد ، مانهاتن بيتش، كاليفورنيا 90266، 

الواليات املتحدة األمريكية

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 35

واملسجلة تحت رقم: 151615

بتاريخ: 2011/09/20

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2020/12/21  وحتى تاريخ: 2030/12/21

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  149388

باســم:  جروب لوتس يب ال يس

وعنوانه: بوتاك لني، هيتيل، نوريتش، نورفولك، 

ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

 الواقـعة بالفئة: 12

واملسجلة تحت رقم: 149388

بتاريخ:  2012/08/22

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2020/11/14  وحتى تاريخ: 2030/11/14

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  149373

باســم:  جروب لوتس يب ال يس

وعنوانه: بوتاك لني، هيتيل، نوريتش، 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 12

واملسجلة تحت رقم: 51436

بتاريخ: 2011/09/20

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء الحامية يف 2020/11/14  وحتى تاريخ: 2030/11/14

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  148487

باســم: جروب لوتس يب ال يس

نوريتش،  هيتيل،  لني،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقـعة بالفئة: 41

واملسجلة تحت رقم: 160308

بتاريخ: 2011/11/20

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/10/25 وحتى تاريخ: 2030/10/25
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية



دبي ـ وام:

ال�صحية  ال�ص�ؤون  جلنة  ناق�صت 

ال�طني  املجل�س  يف  والبيئية 

احتادي  قان�ن  م�رشوع  االحتادي 

ب�صاأن احل�ص�ل على امل�ارد ال�راثية 

العادل  والتقا�صم  وم�صتقاتها 

عن  النا�صئة  للمنافع  واملن�صف 

ا�صتخدامها.

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة 

مبقر االأمانة العامة يف دبي، برئا�صة 

ال�رشهان  عبداهلل  ناعمة  �صعادة 

املجل�س،  لرئي�س  الثاين  النائب 

رئي�صة اللجنة، وبح�ص�ر ممثلي وزارة 

التغري املناخي والبيئة وبلديتي دبي 

وال�صارقة.

اللجنة  اأع�صاء  االجتماع  ح�رش 

عبداهلل  �صميه   : من  كل  �صعادة 

ال�ص�يدي مقررة اللجنة، وحممد اأحمد 

ركا�س،  بن  اليماحي، وعذراء ح�صن 

و�صذى �صعيد النقبي، والدكت�رة م�زه 

ب��صهاب  واأحمد  العامري،  حممد 

ال�ص�يدي.

كما ح�رش االجتماع من وزارة التغري 

�صلطان  �صعادة  والبيئة،  املناخي 

عبداهلل عل�ان احلب�صي وكيل ال�زارة 

االإدارات  مديري  من  وعدد  بال�كالة، 

وروؤ�صاء االأق�صام يف ال�زارة وممثلي 

بلديتي دبي وال�صارقة .

عبداهلل  ناعمة  �صعادة  وقالت 

اجلهات  مع  مت  اإنه  ال�رشهان، 

مناق�صة  االجتماع  يف  امل�صاركة 

تعديالت اللجنة على بن�د م�رشوع 

القان�ن، وتبادل الراأي ح�لها، والرد 

على ا�صتف�صارات اللجنة ب�صاأن بع�س 

بن�د القان�ن.

�صت�ا�صل  اللجنة  اأن  واأ�صافت 

مناق�صة م�رشوع القان�ن مع اجلهات 

االحتادية واملحلية ذات االخت�صا�س، 

م�رشوع  ح�ل  �صامل  تقرير  الإعداد 

القان�ن ودرا�صته ب�ص�رة م�صتفي�صة، 

متهيدا لرفعه للمجل�س ملناق�صته يف 

جل�صاته القادمة.

احتادي  قان�ن  م�رشوع  ويهدف 

ب�صاأن احل�ص�ل على امل�ارد ال�راثية 

العادل  والتقا�صم  وم�صتقاتها 

عن  النا�صئة  للمنافع  واملن�صف 

و�صيانة  حماية  اإىل  ا�صتخدامها، 

امل�ارد ال�راثية واحلد من ا�صتنزافها 

احل�ص�ل  وتنظيم  منها  لال�صتفادة 

عليها وتداولها من اأجل امل�صاهمة يف 

البي�ل�جي  التن�ع  وا�صتدامة  حفظ 

يف الدولة، و�صمان التقا�صم العادل 

عن  النا�صئة  للمنافع  واملن�صف 

ا�صتخدام امل�ارد ال�راثية وم�صتقاتها 

وما يرتبط بها من معارف وممار�صات 

تقليدية وتراثية وابتكارات.

كما يهدف م�رشوع القان�ن اإىل ح�رش 

امل�ارد  وت�ثيق  وت�صنيف  وجتميع 

يرتبط  وما  وم�صتقاتها  ال�راثية 

بها من معارف وممار�صات تقليدية 

تراثية وابتكارات، وتعزيز وت�صجيع 

البح�ث التي ت�صهم يف حفظ التن�ع 

البي�ل�جي وا�صتخدامه امل�صتدام.

اجتم�ع مجل�ش اإدارة اتح�د كت�ب واأدب�ء االإم�رات لجنة بـ»الوطني االتح�دي« تن�ق�ش م�شروع ق�نون ب�ش�أن »الموارد الوراثية« 

»طرق دبي« تبداأ اليوم الت�شغيل الفعلي للم�ش�ر 

الخ��ش ب�لح�فالت في �ش�رع خ�لد بن الوليد

ال�ش�رقة-وام:

عقد جمل�س اإدارة احتاد كّتاب واأدباء 

االإمارات م�ؤخرا اجتماعه االأول لعام 

بال�صارقة  احلكمة  بيت  يف   2021

العميمي  �صلطان  �صعادة  برئا�صة 

رئي�س جمل�س االإدارة .

وتناول املجل�س يف اجتماعه عددا 

من امل�ا�صيع، حيث ا�صتعر�س يف 

خالل  اأعماله  جمم�عة  البداية 

الفرتة ال�صابقة واأهم ما تخللها من 

اإجنازات وقرارات وت��صيات، واعتمد 

حم�رش اجتماعه ال�صابق وحما�رش 

الثقافية  والهيئة  االإدارية  الهيئات 

واللجان.

كما ناق�س املجل�س اأهمية اتفاقية 

التي  امل�صرتك  الثقايف  التعاون 

املهرجانات  اإدارة  مع  وقعت 

والرتاثية  الثقافية  والربامج 

باأب�ظبي، واطلع على اآخر تط�رات 

ال��صع املايل لالحتاد.

التي  التط�يرية  اخلط�ات  و�صمن 

على  املجل�س  اطلع  اإليها،  ي�صعى 

لل�ثائق  ال�صارقة  هيئة  تقرير 

اأر�صفة  اإمكانية  لبحث  واالأر�صيف 

خمازن  وتط�ير  االحتاد،  ملفات 

الكتب. 

عمل  تط�ير  املجل�س  ناق�س  كما 

واطلع  لالحتاد،  االلكرتوين  امل�قع 

على الربيد ال�ارد من عدة م�ؤ�ص�صات 

وجهات ر�صمية ح�ل العمل الثقايف 

من  عدداً  وناق�س  الدولة،  يف 

االإعالن  املزمع  الثقافية  املبادرات 

عنها قريبًا.

وجاء عقد االجتماع يف بيت احلكمة 

احتفاء بافتتاح هذا ال�رشح الفكري 

االإمارات  الكبري يف دولة  والثقايف 

اأعادت  التي  ال�صارقة  اإمارة  يف  و 

اإحياء اإ�صم �صعلة من �صعل احل�صارة 

العربية.

�صلطان  عائ�صة  االجتماع  ح�رش 

االإدارة رئي�س  نائب رئي�س جمل�س 

الهيئة االإدارية لفرع دبي، و�صاحلة 

وجنيب  العام،  ال�رش  اأمني  غاب�س 

رئي�س  املايل  امل�ص�ؤول  ال�صام�صي 

راأ�س اخليمة،  االإدارية لفرع  الهيئة 

وحارب الظاهري امل�ص�ؤول الثقايف 

رئي�س الهيئة االإدارية لفرع اأب�ظبي.

دبي-وام:

يف  وامل�ا�صالت  الطرق  هيئة  تبداأ   

دبي الي�م اخلمي�س الت�صغيل الفعلي 

للم�صار اخلا�س باحلافالت ومركبات 

االأجرة يف �صارع خالد بن ال�ليد بعد 

للم�صار  التجريبي  الت�صغيل  انتهاء 

وحي�يا  فعاال  دورا  �صيلعب  الذي 

احلافالت  رحالت  زمن  حت�ّصن  يف 

بن�صبة /24%/ وتقدمي خدمة اأف�صل 

مل�صتخدمي امل�ا�صالت العامة.

وقال اأحمد بهروزيان املدير التنفيذي 

مل�ؤ�ص�صة امل�ا�صالت العامة يف هيئة 

الطرق وامل�ا�صالت: ميثل هذا امل�صار 

املرحلة الثالثة من م�رشوع امل�صارات 

اخلا�صة بحافالت امل�ا�صالت العامة 

ومركبات االأجرة .. ويقع هذا امل�صار 

بط�ل  ال�ليد  بن  خالد  �صارع  على 

تقاطع  من  وميتد  كيل�مرت   /4،3/

�صارع خالد بن ال�ليد .

�إعالن فقدان جواز �سفر

شهادات  محمد  املدعو/  فقد 

الجنسية،  بنغالدش  الهدى  نور 

 0169489BW جواز سفره رقم

تسليمه  يجده  ممن  الرجاء 

سفارة  أو  رشطة  مركز  ألقرب 

بنغالدش مشكوراً.
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 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

اإعــــالن

اإعــــالن

اإلغ�ء اإعالن �ش�بق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�شفية �شركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإلغ�ء اإعالن �ش�بق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�شفية �شركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: دينا للمالبس الجاهزة ذ.م.م
رخصة رقم CN- 1016026 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عمر راشد محمد مبارك القبيىس )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نواز الله محمد شمىس

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جامل عبدالكريم عىل رضا العبيدىل
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م
 - DEENA READY MADE GARMENTS W L L /تعديل إسم تجاري من
 DEENA READY MADE GARMENTS دينا للمالبس الجاهزة - ذ م م إىل
رشكة   - الجاهزة  للمالبس  دينا   -  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ م م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: الرشكة الكويتية لالغذية - امريكانا - ش.م.ك 

- دجاج كنتايك - مدينة محمد بن زايد 

رخصة رقم CN- 2145408 قد تقدموا إلينا بطلب:

 KUWAIT الكويتية لألغذية أمريكانا ذ م م تنازل وبيع/ إضافة الرشكة  تعديل الرشكاء 

FOOD CO AMERICANA LLC

 KUWAIT تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الرشكة الكويتية لألغذية - أمريكا - ش.م.ك

FOOD CO - AMERICANA

 KUWAIT FOOD CO - AMERICANA- KFC - من/  تجاري  إسم  تعديل 

MOHAMMED BIN ZAYED CITY - الرشكة الكويتية لألغذية أمريكانا - ش.م.ك 

 KUWAIT FOOD CO AMERICANA دجاج كنتايك - مدينة محمد بن زايد إىل -

LLC - BRANCH 5 OF ABU DHABI - الرشكـــــة الكويتية لألغذيــــــة أمريكانا 

ذ م م - فرع أبوظبي 5

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.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

CN-  2728038  باالسم التجاري كار نيشن لخدمات السيارات 

املتنوعة. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقاً.

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أو دعوى  أي حق   الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  اإلعالن وإال 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN - 2728038 /الرقم: د ت/ ش ت

CA - 3852197 :رقم الخطاب

رشكة   - الونج  نشب  شانبيو  ذا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم CN- 2242786 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة فرانسيسكو دى النكاسرت دافيد

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نادي أبوظبي للجولف - رشكة الشخص الواحد 

.ABU DHABI GOLF CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C ذ م م

تعديل مدير/ حذف فرانسيسكو دى النكاسرت دافيد

 ALDAR ع  م  ش   - العقارية  الدار  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

PROPERTIES-P J S C

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مقهى وكافيترييا ليايل 

العني ذ.م.م

رخصة رقم CN- 1103275 قد تقدموا إلينا بطلب:

 LAYALI ALAIN CAFE & من/  تجاري  إسم  تعديل 

إىل ذ.م.م  العني  ليايل  وكافيترييا  مقهى   -  CAFETERIA L.L.C

ليايل  - كويف شوب   COFFEESHOP LAYALI ALAIN L.L.C

العني ذ.م.م

تعديل نشاط/ حذف مقهى )5630001(

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: التميز السويرسي مركز التعلم وتنمية القدرات ذ.م.م

عنوان الرشكة: الطوية، الرقايب، 6 : السادس، حميده عوض عمر واخرين

CN - 1337796 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

الرضيبية  واالستشارات  القانونية  للمحاسبة  اكيورت  الساده/  تعيني   -٢

ذ.م.م، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2020/11/3

العادية، املوثق لدى  وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

كاتب العدل بالرقم 2058004432

تاريخ التعديل 2021/1/20

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

خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

رشكة   - جريل  ذا  مطعم  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم CN- 2240768 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ إضافة فرانسيسكو دى النكاسرت دافيد

رشكة   - للجولف  أبوظبي  نادي  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 ABU DHABI GOLF CLUB - SOLE م  م  ذ  الواحد  الشخص 

.PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل مدير/ حذف فرانسيسكو دى النكاسرت دافيد

 ALDAR ع م  - ش  العقارية  الدار  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
PROPERTIES-P J S C

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

والتكييف  االلكرتوميكانيكية  للمقاوالت  سيتي  جلف  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ذ م م

رخصة رقم CN- 1816771 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله بطى حمد عىل الدرعى من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله بطى حمد عىل الدرعى من %51 إىل 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عليم افضل محمد افضل
1X1 0.20 إىلX%0.50 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م 
 GULF CITY ELECTROMECHANICAL & A/C من/  تجاري  إسم  تعديل 
 E إىل  ذ.م.م  والتكييف  االلكرتوميكانيكية  للمقاوالت  سيتي  جلف   -  CONTRACTING L.L.C
 SMART FUTURE HOMES TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- اي سامرت فيوترش هومز تكنولوجيز - رشكة الشخص الواحد ذ م م
االلكرتونية  والخدمات  باملنتجات  االلكرتونية  املتاجرة  يف  واالبتكار  التطوير  إضافة  نشاط/  تعديل 

)7210129(
تعديل نشاط/ حذف املقاوالت امليكانيكية )4220903(

تعديل نشاط/ حذف خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل نشاط/ حذف صيانة املباين )4329901(

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.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN - 1192648 باالسم التجاري امواج نادي صحي رجايل 
وسبا. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

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

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1192648 /الرقم: د ت/ ش ت 

 CN - 3748000 :رقم الخطاب

الشخص  رشكة   - فريوايز  مطعم  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الواحد ذ م م

رخصة رقم CN- 2243906 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة ماتياس ويدور

منتجع جولف وسبا - رشكة  أبوظبي  إضافة ويسنت  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

 THE WESTIN ABU DAHBI GOLF RESORT & الشخص الواحد ذ م م

.SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 ALDAR تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الدار للعقارات االستثامرية - ذ.م.م

INVESTMENT PROPERTIES L.L.C

تعديل مدير/ حذف ماتياس ويدور

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: الونج كافيه - رشكة الشخص الواحد 

ذ م م

رخصة رقم CN- 2242336 قد تقدموا إلينا بطلب:

منتجع جولف وسبا - رشكة  أبوظبي  إضافة ويسنت  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

 THE WESTIN ABU DAHBI GOLF RESORT & الشخص الواحد ذ م م

.SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير/ إضافة ماتياس ويدور

 ALDAR تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الدار للعقارات االستثامرية - ذ.م.م

INVESTMENT PROPERTIES L.L.C

تعديل مدير/ حذف ماتياس ويدور

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: تسليح لألنظمة الرتفيهية ذ.م.م

عنوان الرشكة: جزيرة أبوظبي غرب 0.6 - مبنى السيد محمد حمد محمد البادي 

واخرين 

 CN - 1846842 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني الساده/ مريم يوسف املرزوقي للتدقيق واالستشارات، كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ 2021/1/19

كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك 

العدل بالرقم 2017001175

تاريخ التعديل 2021/1/20

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

45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

موضوع الدعوى: تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم ٢٠١٨/٢٦٠٠ تجاري كيل، 

بسداد املبلغ املنفذ به وقدره )٣٣٣٢٨٢٣ درهم(، شامالً للرسوم واملصاريف.

طالب اإلعالن: كالسيك فري للتجارة العامة ش.ذ.م.م - صفته بالقضية: طالب التنفيذ

املطلوب إعالنهم: ١- محمد رضا عبدالرحامن هومن زاده - صفته بالقضية - منفذ 

ضده

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة وإلزامكم بدفع املبلغ 

املنفذ به وقدره )٣٣٣٢٨٢٣ درهم( إىل طالب التنفيذ أو لخزينة املحكمة. وعليه 

بالقرار  االلتزام  عدم  حال  يف  بحقكم  التنفيذية  اإلجراءات  ستبارش  املحكمة  فإن 

املذكور خالل ١٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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رئي�ص �ل�شعبة

يعقوب محمد احمد الحمادي

رقم اإلعالن ٢٠٢١/١٠٢٤٧
 إعالن بالنرش

يف الدعوى رقم ٤٢١٢/٢٠٢٠/٢٠٧ تنفيذ تجاري

املالبس  لتجارة  الرشق  بوابات  هي:  أعاله  املذكورة  الرشكة  بان  للجميع  نعلن 
الجاهزة - ذ.م.م - رشكة ذات مسئولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب 
قانون الرشكات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية 
حلها  الرشكاء  وقرر   94951 رقم  تحت  االقتصادية  بالتنمية  وسجلته  االقتصادية 

وتصفيتها وتعيني السيد
جامل لتدقيق الحسابات

للمصفي  به  للتقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعيل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكورة أعاله خالل مدة 45 يوما من تاريخ اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن
هاتف ٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب

غرفة جت�رة و�شن�عة عجم�ن
ق�شم ال�شجل التج�ري

اإعالن وحل وت�شفية:

اال�شم التج�ري بواب�ت ال�شرق لتج�رة املالب�ش اجل�هزة - ذ.م.م
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عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ صالح خلفان نارص بوعجيل الشاميس
 - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين/ مريم عبدالله حميد حياز العلييل
 - الجنسية: االمارات

باسم التجاري )نارص الشاميس مليكانيكا السيارات( رخصة صادرة من 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم )١٠٢٣٦٠( واملسجلة بغرفة  دائرة 

تجارة صناعة عجامن.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

 - تهامي  عبداملوجود  التهامي  امني  مصطفى  األول/  الطرف  من 

الجنسية: مرص

إىل الطرف الثاين/ عبدالله فؤاد كايد ابو سامل - الجنسية: األردن

رخصة  الحرشات(  ومكافحة  املباين  لتنظيف  )الخبري  التجاري  باسم 

 )١٠٤١٩٩( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة 

واملسجلة بغرفة تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�سة اإعالن تنازل عن رخ�سة
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: املعهد الفني لتعليم قيادة السيارات

رخصة رقم CN - 1000643 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد خلفان جمعه جرب السويدى )25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ورثة/ خلفان جمعه جرب السويدي

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000

تعديل شكل قانوين/ من رشكة تضامن إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 TECHNICAl INSTITuTE FOR MOTOR /من تجاري  إسم  تعديل 

 TECHNICAl إىل  السيارات  قيادة  لتعليم  الفني  املعهد   -  DRIVING

INSTITuTE FOR MOTOR DRIVING l.l.C l.l.C - املعهد الفني 

لتعليم قيادة السيارات ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

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: ردهة البهو يف جمريا 

يف أبراج االتحاد

رخصة رقم CN - 2241962 قد تقدموا إلينا بطلب:

 JuMEIRAH ETIHAD TOWERS /تعديل إسم تجاري من

االتحاد  أبراج  يف  جمريا  يف  البهو  ردهة   -  lOBBY lOuNGE

 - CONRAD ETIHAD TOWERS lOBBY lOuNGE إىل

ردهة البهو يف كونراد يف ابراج االتحاد

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

البوادي  مها  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
للدواجن واللحوم الطازجة

رخصة رقم CN- 2006770 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مطر سعيد عبيد سلطان 

الدرمىك )100%(
ثاىن  عبيد  سعيد  كنه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: اوربيت لطباعة 
وتصوير املستندات

رخصة رقم CN- 1060044 قد تقدموا إلينا بطلب:
مرزوق  خليفه  فاطمه  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله الكتبى )100%(
عبدالله  مرزوق  خليفه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكتبى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: صالون 

نور البوادي للحالقة الرجالية

رخصة رقم CN- 2543165  قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة: صالون جست  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لوك للرجال

رخصة رقم CN - 2760275 قد تقدموا إلينا بطلب:
ثاىن  احمد  عىل  راشد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلويش )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مريم سامل سعيد الكعبي

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

األياد العامل  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
األصباغ

رخصة رقم CN- 1071280 قد تقدموا إلينا بطلب:
راشد  شاهني  راشد  عىل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصورى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفه عبدالرحمن خليفه 

محمد الزعاىب
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: جرين الند 

للمقاوالت الكهربائية

رخصة رقم CN- 1978823 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعتترتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

كافترييا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ومشاوي تيست اند انجوي

رخصة رقم CN - 2175120 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شمسه عبدالله سعيد 

سلطان البدواوى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس محمد عبدالله 

سلطان آل عيل
اإلعالن  هذا  عىل  اعتترتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة املاسة 
الفضية لألعامل الصحية

رخصة رقم CN- 1175550 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حمد غريب حارب سعيد 

الدرعى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اساه احمد محمد الياس

تعديل وكيل خدمات/ حذف املر عىل احمد املر الكعبى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: اوغمنتا 

لالستشارات والحلول الذكية

رخصة رقم CN- 2727739 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ناهل  وردة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
لخياطة املالبس النسائية

رخصة رقم CN - 1346793 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  مرعى  امني  فهد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الجابرى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل سلطان راشد العباد 

الكعبي
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: املدار للخدمات الفنية ذ.م.م
رخصة رقم CN- 1238291 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد عبدالله بروك عمر املنهاىل )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فايز حامد سليامن حجاج

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف راشد محمد راشد محمد الشامىس
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ م م
 ORBIT TECHNICAl SERVICES l.l.C من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ORBIT TECHNICAl SERVICES- الفنية ذ.م.م إىل املدار للخدمات   -
رشكة   - الفنية  للخدمات  املدار   -  SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
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.

�إعالنات

اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649 اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر  

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 148485

باستتم: جروب لوتس يب ال يس

نوريتش،  هيتيل،  لني،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقتعة بالفئة: 35

واملسجلة تحت رقم: 160306

بتاريخ: 2011/11/20

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 147983

ال  يئ  يت  يب   ) )اس  براندز  ميواه  باستتم:  ش. 

يت دي

وعنوانه: رقم 5 إنرتناشيونال بزنس بارك، #05-

00 ميواه بيلدنج، سنغافورة 609914،

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقتعة بالفئة: 29

واملسجلة تحت رقم: 161683 بتاريخ:  2011/12/25

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/10/10  وحتى تاريخ: 2030/10/10

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 148479

باستتم: جروب لوتس يب ال يس

نوريتش،  هيتيل،  لني،  بوتاك  وعنوانه: 

نورفولك، ان أر14 8إي زد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقتعة بالفئة:  12

واملسجلة تحت رقم: 160300

بتاريخ:  2011/11/20

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم: 146622

باستتم:  ش. قطار الحكايات للتوزيع 

مسؤولية  ذات  رشكة   - حرة  منطقة 

محدودة

وعنوانه: ص.ب 2454، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

 الواقتعة بالفئة: 41

واملسجلة تحت رقم : 160477 بتاريخ:  2011/11/24

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/09/01  وحتى تاريخ: 2030/09/01

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة تحت رقم:  146621

الحكايات  قطار  ش.  باستتم:  

للتوزيع منطقة حرة - رشكة ذات 

مسؤولية محدودة

وعنوانه: ص.ب 2454، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات  

الواقتعة بالفئة:  16

واملسجلة تحت رقم: 146621

بتاريخ:  2012/05/10

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف 2020/09/01  وحتى تاريخ: 2030/09/01

اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649 اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649

اخلمي�س 21 يناير  2021-العـدد 14649

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14649 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 21 ¢ù«ªÿG á°VÉjôdG

øjôëÑdG

¿ÉªY

âjƒµdG

ô°üe

¢ùfƒJ

 √QGôb Qó°üj »fGOƒ°ùdG OÉëJ’G

ïjôªdG »KÓK áeRCG ¿CÉ°ûH

 ¢ùfƒj øH OÉªY ¢Vƒ©j …ô«Ñ¡dG

»°ùbÉØ°üdG »a

 âZÉÑj ¿GOƒ°ùJQƒH Üô©dG »M

á«FÉæãH ô°TÉØdG ïjôªdG

 ÊGOƒ°ùdG OÉ–’ÉH ÚÑYÓdG ´É°VhCG áæ÷ äQó°UCG

 ‘ âÑ°U äGQGôb ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG,Ωó≤dG Iôµd

.ïjôŸG …OÉf áë∏°üe

 ÚeCG QƒàcódG á°SÉFôH â©ªàLG »àdG áæé∏dG äô¶fh

 ∫Ó¡dG ¿Éc ,ïjôŸG øe ÚÑY’ 3 ∞∏e ‘ ,…ôHÉ÷G

 º¡à¡Lh Gƒdƒëj ¿CG øe ô¡°TCG 3 πÑb º¡©e óbÉ©J ób

.ïjôŸG ™e GhóbÉ©àjh

 óªfih ÖéY  ¿É°†eQ"  »KÓãdÉH  ôeC’G  ≥∏©àjh

 áæé∏dG äGQGôb äAÉLh ,"¢ù«ªN â«îHh ó«°TôdG

 ≈∏Y ±ÉæÄà°S’G áæ÷ øe ∞∏ŸG É¡«dEG ó«YCG ¿CG ó©H

:‹ÉàdG ƒëædG

 ïjôŸG  …OÉæd  3`dG  ÚÑYÓdG  ó«b  OÉªàYG  ’hCG  -

.•ÉÑ°†f’G áæ÷ ¤EG º¡àdÉMEGh

 IÎa  ‘  π«é°ùàdG  øe  ïjôŸG  ¿ÉeôM  É«fÉK  -

."IóMGh IÎa" áeOÉ≤dG ä’É≤àf’G

 ÚÑYÓdG ä’É≤àfG ΩÉ¶f ‹hDƒ°ùe ádÉMEG ÉãdÉK -

.•ÉÑ°†f’G áæ÷ ¤EG ïjôŸÉH "ºà°ù«°ùdG"

 ≥jôa ÜQóe ¥É◊EG »°ùbÉØ°üdG …OÉædG IQGOEG äQôb

.∫hC’G ≥jôØ∏d »æØdG RÉ¡÷ÉH …ÒÑ¡dG QOÉf áÑîædG

 »æØdG  ôjóª∏d  GóYÉ°ùe  ÉHQóe  …ÒÑ¡dG  íÑ°ü«°Sh

 ¢ùfƒj øH OÉª©d ÉØ∏N ,¿ÉÑ∏LƒH ¢ù«fCG  ,≥jôØ∏d

 ºéædG ™e IójóL áHôŒ ¢Vƒÿ …OÉædG QOÉZ …òdG

.…ójQódG ó©°SC’G ÜQóŸG ÖfÉL ¤EG »∏MÉ°ùdG

 AÉ°ùe Iójó÷G ¬àª¡e ‘ …ÒÑ¡dG QOÉf ≥∏£æ«°Sh

. Ωƒ«dG

 âÑ°ùdG  IGQÉÑŸ  Üƒæ÷G  áª°UÉY  ≥jôa  ó©à°ùjh

 øe 9 ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ »JQõæÑdG …OÉædG ó°V ,πÑ≤ŸG

.»°ùfƒàdG …QhódG

 ‘  ¬JGQÉ°üàfG  ,¿GOƒ°ùJQƒH  Üô©dG  »M  π°UGh

 ïjôŸG ≈∏Y 0-2 √RƒØH ,RÉàªŸG ÊGOƒ°ùdG …QhódG

 ,ΩƒWôÿG áª°UÉ©dÉH OGó°T º«∏M OÉà°ùH ,öTÉØdG

.á≤HÉ°ùª∏d ¢ùeÉÿG ´ƒÑ°SC’G øª°V

 á≤«bódG ‘ OÉ«L óªfi ,Üô©dG »M ‘óg RôMCG

 ógÉL ,öTÉØdG ¢SQÉM ó°U å«M ,AGõL á∏cQ øe 25

 É¡æµ°SCGh É¡à©HÉàe OÉYCG OÉ«L øµd IôµdG ,Üƒéfi

 ∑QÉ°T …òdG πjóÑdG öùjC’G Ò¡¶dG ±É°VCGh ,∑ÉÑ°ûdG

  á≤«bódG ‘ ÊÉãdG ±ó¡dG ,ƒHÉc ¿É°†eQ ,§°SƒdG ‘

.79

 ≈∏Y  ¿GOƒ°ùJQƒH  Üô©dG  »◊ ÊÉãdG  ƒg  RƒØdGh

 ∫Óg ≈∏Y á≤HÉ°ùdG ádƒ÷G ‘ √Rƒa ó©H ‹GƒàdG

 óªŒh ,•É≤f 8 ¤EG ≥jôØdG ó«°UQ ™ØJÒd ,öTÉØdG

.•É≤f 4 óæY öTÉØdG ïjôŸG ó«°UQ

 ˆG  óÑY …È°U ,Üô©dG  »◊ »æØdG  ôjóŸG  ∫Ébh

 ïjôŸG øe çóM Ée ƒgh ,AÉ≤∏dG áHƒ©°U â©bƒJ"
"öTÉØdG

¿GOƒ°ùdG

 äÉ°ùaÉæe  ,¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG  ≥∏£æJ

 …öüŸG  …Qhó∏d  á©°SÉàdG  ádƒ÷G

 äÉ©bƒJ  §°Sh  Ωó≤dG  Iôµd

.ájƒb äÉ¡LGƒÃ

 Ωƒ«dG  ájƒb á¡LGƒÃ ádƒ÷G CGóÑJ

 ¿ƒdhÉ≤ŸGh  »∏gC’G  ÚH  ¢ù«ªÿG

 á©ª÷G óZ ó©H πªµà°ùJ ºK ,Üô©dG

 ™FÓWh Ró«eGÒHh áMƒª°S »FÉ≤∏H

.»Hô◊G êÉàfE’G ™e ¢û«÷G

 á¡LGƒÃ  âÑ°ùdG  äÉjQÉÑe  CGóÑJh

 á∏ëŸG  ∫õZ  ÚH  ájQÉ¡f

 ∂dÉeõdG  »≤à∏j  ºK  »∏«YÉª°SE’Gh

 ó°V OÉ–’G Ö©∏jh ¿Gƒ°SCG ¬°ùaÉæe

.á°UÉ≤ŸG öüe

 ádƒ÷G  ≈∏Y  QÉà°ùdG  ∫ó°ùjh

 »ÑfEG  ÚH  óMC’G  äÉ¡LGƒÃ

 …OGh ó°V áfƒ÷Gh »∏gC’G ∂æÑdGh

 Éµ«eGÒ°S AÉ≤d πLCÉJ Éªæ«H ,á∏LO

 ÖÑ°ùH  ,…öüŸG  ó°V  GôJÉHƒ«∏c

 êôH Ö©∏e ‘ äÉMÓ°UE’G ∫ÉªYCG

.ájQóæµ°SE’ÉH Üô©dG

 ájQCÉK áª¡e »a ∂dÉeõdG

 ƒgh  ¿Gƒ°SCG  AÉ≤d  ∂dÉeõdG  πNój

 á£≤f  19  ó«°UôH  …QhódG  Qó°üàe

 ,Gô¡°T 21 òæe çóëj ⁄ ôeCG ƒgh

 ∂dÉeõdG  ¿ÉgQ  ¿ƒµ«°S  ‹ÉàdÉHh

 ≈∏Y  ¢SOÉ°ùdG  RƒØdG  ≥«≤– ≈∏Y

.IQGó°üdG õjõ©àd ‹GƒàdG

 øe  QCÉã∏d  É°†jCG  ∂dÉeõdG  ™∏£àjh

 Iôjôe áÁõg ¬H ≥◊CG …òdG ¿Gƒ°SCG

 ¿CG  ±ÓîH  ,»°VÉŸG  º°SƒŸG  ‘

 ÜQóe ƒµ«°ûJÉH »ÁÉL ‹É¨JÈdG

 QÉÑàNG  ΩÉeCG  ¿ƒµ«°S  ∂dÉeõdG

 ÜQóŸG  äÉYÉaO  ¥GÎN’  »µ«àµJ

 »æØdG  ôjóŸG  ∫É©dG  óÑY  AÓY

.¿Gƒ°SC’

 ¬Ñ°T  ∂dÉeõdG  ±ƒØ°U  hóÑJ

 »°SÉ°S ÊÉLôa IOƒY ™e á∏ªàµe

 ó©H  ácQÉ°ûª∏d  óªfi  ≈Ø£°üeh

 ádÉM ¢û«©j ≥jôØdG ¿CG Éªc ,ÜÉ«Z

 á∏µ°ûe  ≈≤ÑJ  øµdh  Ió«L  á«æa

 AÉ≤d ‘ áàa’ á∏¡°ùdG ¢UôØdG QGógEG

.ÒNC’G áfƒ÷G

 »böT øH ±öTCG »Hô¨ŸG íÑ°UCGh

 πX ‘ ,∂dÉeõdG  ‘ ó¡°ûŸG π£H

 AÉ≤d  ‘  ¬dGóÑà°SG  Ö≤Y  ¬Ñ°†Z

 ød ¬fCG ócCG ƒµ«°ûJÉH øµdh áfƒ÷G

 ¢SCGQ  õcôe  ‘  GOó›  ¬H  ™aój

.áHô◊G

 ICÉLÉØŸG ≥«≤ëàd ¿Gƒ°SCG  ≈©°ùjh

 äGôµdG  ‘  Gõ«ªàe  ≥jôØdG  hóÑjh

 hôªY  öùjC’G  √Ò¡¶d  á«°Vô©dG

 ±GógCG  3  ™æ°U  …òdG  ÊGƒ∏◊G

.‹É◊G º°SƒŸG ‘ ¢ü°üîàdÉH

 √AÉæHCG  äÉæ©W  »∏gC’G  ≈°ûîjh

 »∏gC’G  ∂æÑdG  ™e  ∫OÉ©J  Éeó©H

 ÜQóŸG ∞°Sƒj óªfi √Oƒ≤j …òdG

.ôªMCÓd ≥Ñ°SC’G

 ‘ GójóL GQÉÑàNG »∏gC’G ¢Vƒîjh

 ƒgh Ú≤HÉ°ùdG √AÉæHCG óMCG á¡LGƒe

 ≥jôØd »æØdG ôjóŸG ¢SÉëædG OÉªY

.Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG

 áÑ≤Y  RhÉéàd  »∏gC’G  ≈©°ùjh

 ¿CG  á°UÉNh  Üô©dG  ¿ƒdhÉ≤ŸG

 »≤jôaCG Üƒæ÷G √Oƒ≤j …òdG ≥jôØdG

 IQÉ°ùN ójôj ’ ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H

 ÚdOÉ©J  ó©H  •É≤ædG  øe  ójõŸG

.IQGó°üdG ‘ §jôØàdGh

 √óFÉb  Oƒ¡L  »∏gC’G  ó≤àØjh

 …hÉæ°ûdG  óªfi  √Éeôe  ¢SQÉMh

 ¿Éª«∏°S  ó«dh  ÖfÉéH  ,±É≤jEÓd

 ôgÉe  öUÉf  ÖfÉéH  áHÉ°UEÓd

 …ÉLCG  Qƒ«fƒL  …Òé«ædG  øµdh

 ó©H äÉÑjQóàdG ‘ ácQÉ°ûª∏d OÉY

.ÜÉ«Z

 RƒØdG  áª¨f  ¿ƒdhÉ≤ŸG  OÉ©à°SGh

 ‘ »∏«YÉª°SE’G ≈∏Y Ö∏¨àdG ó©H

 RhÉŒ  ≥jôØdG  CGóHh  πLDƒe  AÉ≤d

 á«dGQó«ØfƒµdG  øe  ¬LhôN  QÉKBG

.á«≤jôaE’G

 á∏°UGƒe øY Ró«eGÒH ≥jôa åëÑj

 ¿ƒdhÉ≤ŸG ≈∏Y RƒØdG ó©H ¬Jƒë°U

 ä’OÉ©àdG ∂∏e áMƒª°S á¡LGƒe ‘

 ¬HQóe  ™e  º°SƒŸG  Gòg  …QhódÉH

.»eÉ°S óªMCG

 ∫hCG  »Hô◊G  êÉàfE’G  ¢Vƒîjh

 ójó÷G  ¬HQóe  ™e  ¬d  QÉÑàNG

 ¢û«÷G ™FÓW ΩÉeCG »bó°U √OÉªM

 OÉ©àHÓd Ú≤jôØdG øe ádhÉfi ‘

.´É≤dG øY

 Rƒa  øY  »∏«YÉª°SE’G  åëÑjh

 ∫õZ AÉ≤d ‘ √ÒgÉªL IQƒK Çó¡j

 IOƒ©dG áfƒ÷G πeCÉj Éªc ,á∏ëŸG

.á∏LO …OGh ΩÉeCG äGQÉ°üàfÓd

 ΩÉ°ùM ÚH IójóL á¡LGƒe QhóJh

 ΩGó°U  ƒgh  ∫ÓL  ÜÉ¡jEGh  ø°ùM

 OÉ–’G ÚH IôŸG √òg øµdh Òãe

.á°UÉ≤ŸGh

 ¬ÑY’ ó≤Y ï°ùa øY …öüŸG »∏gC’G …OÉædG ø∏YCG

 IÎa ó©H ,»°VGÎdÉH Éà°Sƒc GO hódGÒL ‹ƒ¨fC’G

 ¬LhôN ôKEG ,QÉ¶àf’G áªFÉb ‘ ÖYÓdG ™°Vh øe

.»æØdG RÉ¡÷G äÉHÉ°ùM øe GÒNCG

 ,≥«aƒJ  ÒeCG  øY  ,»ª°SôdG  »∏gC’G  ™bƒe  π≤fh

 ” óbÉ©àdG  ï°ùa  ¿CG  ,…OÉædÉH  äGóbÉ©àdG  ôjóe

 áaÉc á«dÉŸG QƒeC’G ájƒ°ùJ â“ ∂dòch »°VGÎdÉH

 AÉL Ée »∏Y hódGÒL ™bhh ..Úaô£dÉH á°UÉÿG

.ájƒ°ùàdG Iôcòe ‘

 ÚÑYÓdGh  »æØdG  RÉ¡÷G“  ¿CG  ,™bƒŸG  í°VhCGh

 ó«°S  ¬«dEG  ¬Lhh  ,‹ƒ¨fE’G  ÖYÓdG  GƒYOh

 »àdG IÎØdG øY ôµ°ûdG ,IôµdG ôjóe ß«Ø◊GóÑY

 ≥«≤– ‘ ¬FÓeR ™e ºgÉ°Sh …OÉædG ‘ ÉgÉ°†b

.”ájQÉ≤dGh á«∏ëŸG ä’ƒ£ÑdG øe ójó©dG

 ïfƒ«e  ¿ôjÉHh  …öüŸG  »∏gC’G  ácQÉ°ûÃ

..π«MódGh

 ÉeOÉb 2019 ôjÉæj ‘ »∏gCÓd hódGÒL º°†fGh

 iƒà°ùŸG Ωó≤j ⁄ ¬æµd ,‹ƒ¨fC’G ¢ù£°ùZCG ∫hCG øe

.¬æe ∫ƒeCÉŸG

 ‘ IGQÉÑe 45 ‘ »∏gC’G  ™e ∑QÉ°T hódGÒLh

 ,7 ™æ°Uh ±GógCG 5 É¡dÓN πé°S ,äÉ≤HÉ°ùŸG πc

 öüe ¢SCÉµd Ö≤dh ,…öüŸG …Qhó∏d ÚÑ≤∏H RÉah

 ó©H É k«dÉM »∏gC’G ∂∏àÁh .É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhOh

 »∏Y »°ùfƒàdG øe πc ÖfÉLC’G øe hódGÒL π«MQ

 ƒ«dCG ‹ÉŸGh »jÉLCG Qƒ«fƒL …Òé«ædGh ∫ƒ∏©e

.É«dGƒH ÎdGh »ÑeGõdGh ¿ƒfÉH QóH »Hô¨ŸGh ≠fÉjO

 äGQÉ°üàf’G ≈dEG IOƒ©∏d ™∏£àj »∏gC’Gh ájQCÉK áª¡e »a ∂dÉeõdG ó≤Y ï°ùa kÉ«ª°SQ ø∏©j …ô°üªdG »∏gC’G

»°VGôàdÉH hódGô«L

∫Ó¡dG ™e √ó≤Y ójóªJ ≈∏Y ≥∏©j êôØdG ¿Éª∏°S á«KÓãH »∏gC’G ΩÉeCG ¬JQÉ°ùN ÜÉÑ°SCG í°Vƒj »HÉ°ûdG

ƒ¨fƒµdG ΩÉeCG Üƒ∏£ªdG πµ°ûdÉH ô¡¶f ºd :øjôëÑdG ÜQóe

¿É£∏°ùdG ¢SCÉc »a ô°üædGh Ö«°ùdG ø«H ôµÑe »FÉ¡f

 ∫Ó¡dG ≥jôa §°Sh º‚ ,êôØdG ¿Éª∏°S ≥∏WCG

 Ö≤Y ∫hC’G ¬≤«∏©J ,∫hC’G …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸGh

 IójóL äGƒæ°S 4 IóŸ º«YõdG ™e √ó≤Y ójó“

.2025 ΩÉY ≈àM

 …Oƒ©°ùdG …QhódG Ö≤d πeÉM ∫Ó¡dG …OÉf ø∏YCGh

 ójó“ ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdÉH ,ÚaÎëª∏d

 31 ôª©dG øe ≠dÉÑdG êôØdG ¿Éª∏°S √óFÉb ó≤Y

.2025 ΩÉY ≈àM äGƒæ°S 4 IóŸ ,É keÉY

 »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM ÈY ,êôØdG  ¿Éª∏°S OôZh

 É≤«∏©J ,AÉ©HQC’G ¢ùeCGô¡X ,ÎjƒJ ™bƒe ≈∏Y

 ..óª◊G ∂d º¡∏dG" :∫Ó¡dG ™e √ó≤Y ójó“ ≈∏Y

."∫Ó¡dG …OÉf ÊÉãdG »à«H ‘ IójóL º°SGƒe 4

 πaÉf øH ó¡a …OÉædG ¢ù«Fôd Gôµ°T" :π°UGhh

 ∫ƒ°Uƒe  ôµ°ûdGh  ,¬JQGOEG  ¢ù∏›  AÉ°†YCGh

 ÊGƒNEGh  á«Ñ£dGh  ájQGOE’Gh  á«æØdG  Iõ¡LCÓd

."ÚÑYÓdG

 ‹Ó¡dG êQóª∏d Gôµ°T" :¬dƒ≤H ,êôØdG πªµà°SGh

 ≈∏Y  ..áªFGódG  ¬JófÉ°ùeh  ¬ªYO  ≈∏Y  ÒÑµdG

."º«YõdG IOÉ©c »≤à∏f ìGôaC’G

 Iójô¨àdG  ∂∏J  ™e  Ú«dÓ¡dG  ™«ªL  πYÉØJh

 ≥«aƒàdG ¬d Gƒæ“h ,êôØdG ¿Éª∏°S É¡≤∏WCG »àdG

 á∏°UGƒeh ,º«YõdG á≤aQ á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN

 IOÉ«bh  ,§°SƒdG  á≤£æe  ‘  π°†aC’G  Ëó≤J

.èjƒààdG äÉ°üæe ƒëf ≥jôØdG

 ÜQóe  ,»HÉ°ûdG  ¥GRôdG  óÑY  »°ùfƒàdG  í°VhCG

 √Ò¶f ΩÉeCG ¬≤jôa IQÉ°ùN ÜÉÑ°SCG ,É¡HCG ≥jôa

 14`dG ádƒ÷G øª°V ,áØ«¶f á«KÓãH IóL »∏gCG

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG …Qhó∏d

 äÉëjöüJ  ‘  »HÉ°ûdG  ¥GRôdG  óÑY  ∫Ébh

 á«°VÉjôdG äGƒæ≤dG ÈY "á«fGƒjódG" èeÉfÈd

 øµJ ⁄ ÉæàjGóH ,»∏gCÓd ∑hÈe"  :ájOƒ©°ùdG

 õcôªàdG  Aƒ°S  ÖÑ°ùHh  ,∫hC’G  •ƒ°ûdÉH  Ió«L

 ‘h  ,ÊÉãdGh  ∫hC’G  ±ó¡dG  Éæ∏Ñb  á«£¨àdGh

."∫hC’G ¢ùµY Gó«L AGOCG Éæeób ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 ¢ü∏≤fh  á≤ãdG  ó«©à°ùf  ÉædhÉM"  :±É°VCGh

 ÉæÑ©∏a  ,ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘  áé«àædG  ∫ó©fh

 Éæ∏é°Sh π«é°ùà∏d É°Uôa Éæ≤∏Nh Ió«L IQƒ°üH

 ÉfƒYO ,ºµ◊G øe É«¨dCG øµdh É«fÉKh ∫hCG Éaóg

."É¡æY åjóë∏d Ú«ª«µëàdG AGÈî∏d É¡cÎf

 ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ÉæÑ©d ":ÓFÉb ,»HÉ°ûdG ºàNh

 ,Üƒ∏£ŸG πµ°ûdÉH ô¡¶f ⁄h ó«L ÒZ πµ°ûH

 É°Uôa Éæ≤∏Nh ÉfóY ÊÉãdÉHh ,Úaóg Éæ«≤∏àa

 Iôc  √ògh  ,ájÉ¡ædÉH  ÉföùNh  ,πé°ùf  ⁄h

."Ωó≤dG

 ,¿ƒ°SƒØé«°S  ¿Égƒj  QhódÉg  …óæ∏°ùjC’G  ócCG

 , ó«dG Iôµd »æjôëÑdG Öîàæª∏d »æØdG ôjóŸG

 Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y øµj ⁄ ¬≤jôa AGOCG ¿CG

 ÖfÉ÷G ≈∏Y á°UÉN ,á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG ΩÉeCG

.»YÉaódG

 √Ò¶f  ≈∏Y  »æjôëÑdG  ÖîàæŸG  RÉah

 IÒNC’G áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ 27-34 ‹ƒ¨fƒµdG

.…ó«¡ªàdG QhódÉH á©HGôdG áYƒªéª∏d

 »Øë°U ô“Dƒe ‘ ¿ƒ°SƒØé«°S ¿Égƒj ∫Ébh

 Öîàæe ,¥ÓWE’G ≈∏Y á∏¡°S á¡LGƒe øµJ ⁄"
 IôFGO  ÖYÓH  õ«ªàj  á«WGô≤ÁódG  ƒ¨fƒµdG

."á«dÉY á«fóH äGQób ÖMÉ°U

 ¿Éc ,∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ õ«cÎdG Éfó≤a" ±É°VCGh

 ,IGQÉÑŸG º°ùM πLCG øe õ«cÎdGh Ahó¡dG Éæ«∏Y

 ≈∏Y  øµj  ⁄  ∞WÉÿG  Ωƒé¡dG  ¿CG  ó≤àYCG

 ‘ ∂dP í«ë°üJ Éæ«∏Yh Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG

."πÑ≤ŸG QhódG

 Qhó∏d πgCÉàdGh RƒØdG ≥«≤– ƒg ºgC’G" ™HÉJh

 ‘ AÉ£NC’G í«ë°üJ ≈∏Y πª©æ°S ,»°ù«FôdG

."á∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG

 ÜÉ©dCG  ™fÉ°U Ö«ÑM óªfi ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 ƒ¨fƒµdG ΩÉeCG á¡LGƒŸG ¿EG ,»æjôëÑdG ÖîàæŸG

.áÑ©°U âfÉc á«WGô≤ÁódG

 É keÉ“ áØ∏àfl IQƒ°üH ô¡¶«°S øjôëÑdG" √ƒfh
 ,ÚHQÉëŸG ≥jôa ƒg ÉæÑ≤d ,»°ù«FôdG QhódG ‘

."ICÉLÉØe ≥«≤ëàd ≈©°ùfh

 »eƒj ójóL øe ,¿É£∏°ùdG ¢SCÉc äÉjQÉÑe Oƒ©J

 QÉ«©dG  øe  äÉ¡LGƒÃ  ,  á©ª÷Gh  ¢ù«ªÿG

.ádƒ£Ñ∏d »FÉ¡ædG øªK QhódG ‘ π«≤ãdG

 Gòg áeÉbEG πX ‘ äÉjQÉÑŸG áfƒî°S OGOõJh

 RÉàªŸG …QhódG øe É¡à«ÑdÉZ ¥ôa ÚH QhódG

.ÊÉª©dG

 »àdG ,QÉ¶fC’G öüædGh Ö«°ùdG á¡LGƒe ∞£îJh

 ÒÑµdG  ïjQÉàdG  πX  ‘  ,ôµÑe  »FÉ¡æc  ó©J

.ádƒ£ÑdG √òg ‘ Ú≤jôØ∏d

 3 ¿É£∏°ùdG ¢SCÉc Ö≤d RôMCG ¿CG Ö«°ù∏d ≥Ñ°Sh

.äÉÑ°SÉæe 5 ‘ öüædG Égó°üM Éªæ«H ,äGôe

 õcôŸG ÖMÉ°U ≥jƒ°ùdG ¬LGƒj ôNBG AÉ≤d ‘h

 AÉ≤d ‘ ,QÉë°U ≥jôa πàfÉªY …QhO ‘ ÊÉãdG

.øjQÉ÷G ÚH ôNBG …ƒb

 ájƒ≤dG ¬°VhôY á∏°UGƒe øY ≥jƒ°ùdG åëÑjh

 Ö≤d ∫hCG øY åMÉÑdG QÉë°U ΩÉeCG º°SƒŸG Gòg

.¬îjQÉJ ‘

 ‘ ¥Éà°SôdG  ≈∏Y  kÓ«≤K  kÉØ«°V  QÉØX  πëjh

 äÉë«°TÎdG É¡«a Ö°üæJ ,nÉ°†jCG ájƒb á¡LGƒe

.ΩƒéædÉH èLóŸGh Ö≤∏dG πeÉM QÉØX ∫ƒM

ájOƒ©°ùdG

ô°üæ∏d …ó«°TôdG ∫É≤àfG ≈∏Y ≥aGƒj á«ªdÉ°ùdG

 ™e ¥ÉØJ’ π°UƒàdG ‘ öüædG IQGOEG âë‚

 äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ,á«ŸÉ°ùdG ‘ É¡JÒ¶f

 πLCG  øe  ,…hÉª°ùdG  ºLÉ¡e  …ó«°TôdG  ó¡a

 ¥ÉÑ°S ‘ ,»HÉæ©∏d á«eƒé¡dG äGQó≤dG õjõ©J

 Ωƒ«dG ≥∏£æj …òdG ,RÉàªŸG »àjƒµdG …QhódG

.¢ù«ªÿG

 IOÉ«≤H  ,»HÉæ©∏d  »æØdG  RÉ¡÷G  øgGôjh

 ó¡a  äGQób  ≈∏Y ,ËôµdG  óÑY óªMCG  »æWƒdG

 »Ñ«∏dG  ±ÎëŸG  π«MQ  ¢†jƒ©àd  …ó«°TôdG

 »°VGÎdÉH ≥jôØdG QOÉZ …òdG »JÓ°ùŸG ⁄É°S

.á°UÉN ±hô¶d

 ‘ ¬à∏MQ  ,…ó«°TôdG  CGóÑj  ¿CG  ô¶àæŸG  øeh

 ó©H  ,∞«æ°üàdG  …QhO  ábÓ£fG  ™e  öüædG

.ójó÷G ¬≤jôa ±ƒØ°U ‘ √ó«b äGAGôLEG AÉ¡fEG

 ‘  IôµdG  IQGOEG  ≈©°ùJ  ,iôNCG  á«MÉf  øe

 ΩÉ«°U ôeÉJ  äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ,öüædG

 §N  íàa  ”  å«M  ,Ú£°ù∏a  §°Sh  ÖY’

 ‘ QÉ¶fC’G âØd …òdG ,ÖYÓdG ™e ¢VhÉØàdG

.ÚæKE’G Ωƒj ,Ú£°ù∏ah âjƒµdG áHôŒ

 RÉ¡L ôjóe ÊGhó©dG π°ü«a øªK ,¬ÑfÉL øe

 ∞°Sƒ«dG »côJ ï«°ûdG QhO ,öüædG ‘ IôµdG

 ÖFÉf »Ñ«à©dG πFGhh ,á«ŸÉ°ùdG …OÉf ¢ù«FQ

 ∫É≤àfG  ôeCG  π«¡°ùJ  ‘  ,IôµdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ

.öüæ∏d …ó«°TôdG



اأعلنت �رشك���ة الوحدة الإماراتية لكرة 

القدم، جتديد عقد حمم���د ال�سام�سي، 

حار�س مرمى الفريق الأول، ملو�سمني 

اإ�سافيني، لينتهي عق���ده اجلديد عام 

.2025

ومتنت اإدارة ال�رشكة، للحار�س ال�ساب، 

والبال���غ من العمر 24 عاًما، التوفيق، 

واأن ي�ساهم يف تلبية اأهداف وتطلعات 

قيادة واإدارة وجماهري نادي الوحدة.

من ناحية اأخ���رى، يلتقي الوحدة مع 

العني، يوم اجلمعة املقبل، يف مباراة 

ودي���ة على �ستاد هزاع بن زايد، �سمن 

حت�سريات الفريقني للدور الثاين لدوري 

اخلليج العربي لكرة القدم.

اأف���اد تقرير �سحفي اإيط���ايل، اأم�س 

الأربعاء، باأن اإنرت ميالن يدر�س عقد 

�سفقة تبادلية مع اآر�سنال.

كري�ستي���ان  الدمنارك���ي  واق���رتب 

اإن���رت، من  اإريك�س���ن، لع���ب و�سط 

الرحيل عن نرياتزوري، يف ظل عدم 

تاأقلمه يف اإيطاليا، و�سط اأنباء تفيد 

برغبته يف العودة اإىل الربميريليج.

�سبورت  توت���و  �سحيفة  وبح�س���ب 

الإيطالي���ة، ف���اإن اإن���رت يدر�س عقد 

�سفقة تبادلية م���ع اآر�سنال، ينتقل 

مبوجبها اإريك�س���ن للجانرز، مقابل 

على  الإيط���ايل  الفري���ق  ح�س���ول 

خدم���ات الأوروجواي���اين لوكا����س 

توريرا.

ويلع���ب توريرا حالي���ا يف اأتلتيكو 

مدريد عل���ى �سبيل الإع���ارة حتى 

نهاي���ة املو�س���م، حي���ث انتقل اإىل 

ال�سي���ف  يف  الروخيبالنكو����س 

املا�سي، عقب انتقال الغاين توما�س 

بارتي اإىل اآر�سنال.

واأو�سح���ت ال�سحيف���ة، اأن الداف���ع 

الأول لتلك الفك���رة، اأن اإنرت بحاجة 

اإىل التعاق���د مع بدي���ل جيد يدعم 

لذلك يحظى  بروزوفيت�س،  مار�سيلو 

توريرا بقبول كب���ري ل�سابق خربته 

مع اأج���واء ال���دوري الإيطايل حيث 

لعب �سابقا ل�سامبدوريا.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ُمجمع ريا�سي.. من�سة 

جديدة للتميز الريا�سي 

في الإمارات

دبي-الوحدة:

برعاية وح�سور رئي�س الحتاد الإماراتي لكرة 

ال�سلة، الل���واء اإ�سماعيل القرق���اوي وال�سادة 

مع  اأع�ساء مل�س دب���ي الريا�سي، افتجُتح مجُ

ت�سامب�س الريا�سي يف منطقة القوز.

وي�س���م مم���ع ت�سامب����س اأف�س���ل املالعب 

الريا�سية الت���ي ت�سمل: كرة الق���دم، وال�سلة، 

وال�سكوا�س، اإ�سافة اإىل �سالة لتدريبات اللياقة 

البدنية.

و�سهد حفل الفتتاح الذي اأقيم برعاية م�رشوب 

الطاق���ة "رد بول" عر�سا لبطل العامل عن فئة 

رك���وب الدراجات الهوائية يف امل�سالك الوعرة 

البلجيكي كيني بيالي.

واأذهل بيالي احل�سور يف �سل�سلة من املغامرات 

املتنوعة، بالإ�ساف���ة اإىل عر�س فيلم وثائقي 

عن نادي "ت�سامب����س" الريا�سي الذي يراأ�سه 

اأيقونة كرة ال�سلة ورجل الأعمال فادي اخلطيب.

ويف كلمت���ه اأمام احل�س���ور اأكد اخلطيب على 

اأهمية هذا ال����رشح الريا�سي ل�ست�سافة كافة 

الفعاليات الريا�سية املختلفة وتدريبات الفرق 

والأكادمييات، ف�سال ع���ن منح فر�س حقيقية 

لأفراد املجتمع الإماراتي من خالل توفري بيئة 

�سليمة و�سحية.

واأو�س���ح اأن "ت�سامب�س" �سيمه���د لبناء جيل 

جديد يتمتع بامله���ارات الريا�سية والقيادية 

من خالل برامج اأكادميية ذات حرفية وبطولت 

فئات عمرية.

ه���ذا وقدم احلفل الإعالم���ي كري�س فايد الذي 

اأحتف اجلميع بتفاعله املتوا�سل.

يف اخلتام، قام احل�سور بجولة حول املجُجمع 

الذي بات عل���ى اأمت اجلاهزية لي�سبح ملتقى 

ريا�سي �سامل، يهدف لتعزيز مكانة املجُجتمع 

الإمارت���ي وا�ستقط���اب املزي���د م���ن الأفراد 

الريا�سيني، والفعاليات ملمار�سة اأبرز الألعاب 

الريا�سية.

اأعل���ن ن���ادي الو�س���ل ، تعاقده مع 

املهاج���م الربازيلي ال�س���اب لوي�س 

هرنيكي. وق���ال الو�سل عرب ح�سابه 

عل���ى موقع تويرت »�رشك���ة الو�سل 

لك���رة الق���دم تتعاقد م���ع املهاجم 

الربازيلي لوي�س هرنيكي«.

ومل يك�سف الو�س���ل، �ساحب املركز 

التا�س���ع يف الدوري بعد نهاية الدور 

الأول، عن مدة وقيمة التعاقد.

ويلع���ب هرنيكي البال���غ عمره 19 

عام���ا يف مركز راأ����س احلربة، لكنه 

يجيد اأي�سا يف اجلناح الأي�رش.

�سفقة برازيلية تعزز هجوم الو�سل 

الوحدة ُيجدد عقد محمد ال�سام�سي

يوفنتو�س 
يعلن �سفاء 

كوادرادو 
من كورونا

را�سد بن حميد يلتقي رئي�س اتحاد ت�سيلي لكرة القدم
دبي  / وام :

 التق���ى ال�سيخ را�سد ب���ن حميد النعيمي 

رئي�س احت���اد الإمارات لك���رة القدم اأم�س 

الأربعاء، عرب تقنية الت�سال املرئي، بابلو 

ميالد رئي�س احتاد ت�سيلي لكرة القدم.

���ل التعاون امل�سرتك  وناق�س اجلانبان �سبجُ

بني الحتادي���ن على �سعي���د املنتخبات 

الوطني���ة وامل�سابقات الكروي���ة والدورات 

والور�س التدريبية.

ح�رش اللقاء �سامل عل���ي ال�سام�سي ع�سو 

مل����س الإدارة رئي����س جلن���ة العالقات 

الدولي���ة، وحممد عبداهلل ه���زام الظاهري 

الأمني العام لالحتاد، وفران�سي�س كاجييو 

مدي���ر املنتخب���ات الوطني���ة يف الحتاد 

الت�سيلي لكرة القدم.

وا�سل املغرب���ي يو�سف الن�سريي 

مهاجم اإ�سبيلي���ة، تقدمي العرو�س 

الأندل�سي  الفري���ق  برفقة  املميزة 

يف الليجا ه���ذا املو�سم، ليخطف 

الأنظار.

وق���اد الن�س���ريي �ساح���ب ال�23 

عام���ا اإ�سبيلية لتحقي���ق انت�ساًرا 

مهًم���ا، اأم����س الأول الثالثاء، على 

ديبورتيفو األفي�س بنتيجة )1-2(، 

يف اإط���ار مناف�سات اجلولة 19 من 

الليجا.

الن�سريي �سج���ل هدًفا هو الأ�رشع 

لإ�سبيلية خارج الأر�س يف الليجا 

بعد دقيقتني و51 ثانية، منذ هدف 

كارلو����س باكا �سد بلد الوليد عام 

.2013

وقف���ز اإ�سبيلي���ة اإىل املركز الرابع 

ومب�سارك���ة  الرتتي���ب،  بج���دول 

احلار����س املغربي يا�س���ني بونو 

الذي ت�سدى لركلة جزاء يف الوقت 

القات���ل، اأمن بها النق���اط الثالث 

للفريق الأندل�سي.

الن�سريي ان�س���م ل�سفوف اإ�سبيلية 

قادًم���ا من ليجاني����س مقابل 20 

مليون يورو يف يناير/كانون ثان 

عام 2020، لكن���ه احتاج لبع�س 

الوقت من اأج���ل فر�س ا�سمه على 

الت�سكيلة الأ�سا�سية.

ومع بداية املو�س���م احلايل، منح 

الفني  املدير  لوبيتيج���ي  جولني 

الثق���ة للمهاج���م املغربي، والذي 

اأظهر اأنه ي�ستحق هذه الثقة وتاألق 

بت�سجيل العديد من الأهداف.

الآن يف  الن�س���ريي �سارك حت���ى 

امل�سابقات،  مباراة مبختل���ف   26

وجنح يف ت�سجيل 13 هدًفا، وبات 

املهاج���م الأول يف �سفوف الفريق 

الأندل�سي.

كم���ا اأن املهاج���م ال�س���اب و�سل 

ر�سيده يف الليج���ا اإىل 9 اأهداف، 

كثالث اأف�س���ل هدايف البطولة هذا 

مورينو  ج���ريارد  املو�س���م، خلف 

مهاج���م فياري���ال )10 اأه���داف(، 

مي�سي جنم  ليوني���ل  واملت�س���در 

وقائد بر�سلونة )11 هدًفا(.

تاألق الن�س���ريي مل يخطف الأنظار 

داخل الليجا فح�سب، لكن العرو�س 

ب���داأت تنهال علي���ه، واأبرزها كان 

م���ن فريق و�س���ت ه���ام يونايتد 

الإجنليزي.

وعر�س و�ست ه���ام على اإ�سبيلية 

30 مليون يورو �ساملة املتغريات 

الإ�سافية ل�س���م املهاجم املغربي 

ال�ساب، لكن العر�س مت رف�سه يف 

الوقت احلايل.

املدرب لوبيتيجي اأغلق باب رحيل 

الن�سريي بعدما وجد ال�ستقرار مع 

الفري���ق وي�سري بخط���وات ثابتة، 

ومتوقع منه املزيد من التاألق يف 

الفرتة املقبلة.

رغ���م اأن التقاري���ر ال���واردة م���ن 

اأن  توؤك���د  الإ�سباني���ة،  ال�سح���ف 

اإ�سبيلي���ة قد تفك���ر يف رحيله اإذا 

���ا بقيمة 40  تلقى الن���ادي عر�سً

مليون يورو.

ا  ومن املتوق���ع اأن ت�س���ل عرو�سً

اأقوى للن�سريي حال وا�سل التاألق 

مع اإ�سبيلية هذا املو�سم.

الن�سيري »تميمة تميز« بفريق اإ�سبيلية في الليجا

اتحاد الكرة ُينظم اختبارات لياقة بدنية لق�ساة 
المالعب

دبي ــ  وام:

انطلقت يف ن���ادي �سباط �رشطة ال�سارقة 

اختبارات اللياقة البدني���ة التي تنظمها 

اإدارة احل���كام باحتاد الإمارات لكرة القدم 

على مدار اأ�سبوع، مب�ساركة 162 حكمًا من 

خمتلف الفئات، وذلك بح�سور علي حمد 

الب���دواوي ع�سو مل�س اإدارة احتاد الكرة 

رئي����س جلنة احلكام، وحم���د بن حنيفة، 

وعو�س م�رشي، و�سالح املرزوقي اأع�ساء 

اللجنة ، وعلي الطريفي مدير اإدارة احلكام، 

وخالد الدوخي املدير الفني.

و�سه���د الي���وم الأول لالختب���ارات اأم�س 

م�شارك���ة 57 حكمًا، وحكم���ًا م�ساعداً من 

ح���كام الفري���ق الأول اجت���ازوا جميعا 

الختب���ار بن�سبة جناح بلغ���ت %100 ، 

وتتوا�س���ل الختبارات الي���وم  مب�ساركة 

55 حكمًا م���ن املجموعة الثانية على اأن 

تختتم ي���وم الأحد املقب���ل مب�ساركة 50 

حكمًا من املجموعة الثالثة .

وتاأتي هذه الختبارات يف اإطار الربنامج 

املعتمد من اللجنة الذي يهدف اإىل الوقوف 

على احلالة البدنية جلميع احلكام، خالل 

ف���رتة منت�س���ف املو�س���م وجتهيزهم ملا 

تبقى من مباريات يف خمتلف امل�سابقات 

املحلية .

اأعل���ن يوفنتو�س ر�سمي���ا، اأم�س الأربع���اء، تعايف جنمه 

الكولومبي خوان كوادرادو من فريو�س كورونا، وان�سمامه 

لقائم���ة بيانكون���ريي ملواجهة ناب���ويل يف نهائي كاأ�س 

ال�سوبر الإيطايل.

وتعر�س كوادرادو لالإ�سابة بفريو�س كورونا يف 5 يناير/ 

كانون الثاين اجلاري، فغاب عن مباريات ميالن و�سا�سولو 

وجنوى واإنرت.

واأ�سدر يوفنتو�س بيانا، جاء فيه: »اأجرى خوان كوادرادو 

م�سحة جديدة لفريو�س كورونا، وجاءت نتيجتها �سلبية«.

واأ�ساف البي���ان: »وبالتايل تاأكد تع���ايف الالعب، وبناء 

عليه غادر العزل املن���زيل، و�سين�سم للفريق يف مع�سكر 

ريجيو اإميليا التدريبي ، و�سيتم اإدراجه يف قائمة الفريق 

ملباراة الليلة اأمام نابويل«.

�سفقة تبادلية محتملة بين اإنتر ميالن واآر�سنال



دبي-الوحدة:

انطلق���ت بطولة كاأ�س �سلطان ب���ن زايد للبولو 

اأم�س الأول بن���ادي غنتوت ) بدون جمهور ( يف 

ن�سخته���ا الأوىل التي ينظمها الن���ادي برعاية 

�سم���و ال�سيخ فالح بن زاي���د اآل نهيان - رئي�س 

نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو، وبدعم من 

جمل�س اأبوظب���ي الريا�سي وجمعي���ة الإمارات 

للبول���و ورعاية �رشكة يا����س الدولية العقارية 

ذذم و capex.com.  �رشك���ة يا�س القا�سة 

وموؤ�س�سة األبينا لتاأجري ال�سيارات ، والتي تقام 

خالل الفرتة من 19 يناير وحتى 1 فرباير 2021.

وجاءت نتائ���ج مباريات اجلولة الأوىل كالتايل 

: - انتهت املباراة الأوىل بفوز فريق اأنكورا على 

فريق غنتوت – ب بنتيجة 2/8 ، اأما يف املباراة 

الثانية التي جمعت ب���ن فريق اأننج�سلي �سد 

فريق را نون وانتهت بفوز را نون بنتيجة 6/8،5 

، واختتمت مباري���ات اجلولة الأوىل بفوز فريق 

اأبوظبي على فريق غنتوت – اأ بنتيجة 4/7 

وت�ستاأنف مباريات اجلولة الثانية من البطولة 

يوم اخلمي�س املواف���ق 21 يناير 2021 باإقامة 

ثالث مباريات حيث جتمع املباراة الأوىل فريق 

اأنكورا �سد فريق رانون يف ال�ساعة 2:00 ، يالقي 

فريق اأبوظبي فريق غنتوت – اأ يف متام ال�ساعة 

3:30 ، وتختت���م اجلولة الثالثة بلقاء اأننج�سلي 

مع فريق غنتوت – ب يف متام ال�ساعة 5:00 . 

واجلدير بالذك���ر ان جميع املباري���ات ) بدون 

جمهور ( و�س���وف تنقل املب���اراة النهائية عرب 

قن���وات اأبوظبي الريا�سي���ة ، بالإ�سافة اىل نقل 

جميع املباريات عرب قن���اة اليوتيوب الر�سمية 

www.grpc. للن���ادي  اللكرتوين  واملوقع 

ae  ، جتاوب���ًا مع الإج���راءات الحرتازية التي 
اتخذها النادي منذ انطالق���ة مو�سمه الريا�سي 

احلايل .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

اخلمي�س 21 يناير 2021 �� الع�دد 14649  الريا�ضة

دبي-الوحدة:

تنطل���ق اليوم اخلمي����س  نهائيات البطولة 

 PubG( العاملية للريا�س���ات اللكرتونية

Mobile( التي يبل���غ جمموع جوائزها 
2 ملي���ون دولر وت�ستم���ر مناف�ساتها حتى 

ي���وم 24 يناير اجلاري، وذلك بالتعاون بن 

ال�سياحة  الريا�سي ودائ���رة  جمل�س دب���ي 

والت�سويق التجاري بدب���ي وبتنظيم �رشكة 

"تن�سنت"، وللمرة الأوىل يف منطقة ال�رشق 
الأو�سط.

وي�س���ارك يف البطول���ة 16 فريقا من نخبة 

الف���رق يف ريا�سة الببج���ي الذين حجزوا 

بطاقات امل�ساركة يف النهائيات الكربى من 

خ���الل الفوز يف البط���ولت التاأهيلية التي 

اأقيم���ت يف 13 مدينة عاملي���ة ومن بينها 

جولة يف دبي اأقيم���ت خالل الفرتة من 24 

نوفم���رب اىل 20 دي�سم���رب 2020 وا�ستمرت 

مل���دة 26 يوما مب�ساركة 9 ف���رق من اأقوى 

24 فريق حول العامل، والفرق امل�ساركة يف 

النهائيات العاملية هي:

"فور اأجنري من" م���ن ال�سن، "بيجيرتون 
اآر ايه" م���ن اإندوني�سي���ا، "اآر اآر كيو اأثينا" 
من تايالند، "كونينا باور" من كازاخ�ستان، 

"كال����س ديجيت���ال اأثليتي���ك" م���ن تركيا، 
"�سكريت ج���ن" من تايالند، "فوتبولي�ست" 
م���ن تركيا، "نوفا اإك�س كيو اإف" من ال�سن، 

"باور 888 كي بي اإ�س" من تايالند، "اأبروبت 
�ساليرز" من نيبال، "األفا 7 اإي �سبورت�س" من 

الربازيل، "زيو�س اإي �سبورت�س" من منغوليا، 

"ناتو����س فين�رش" م���ن اأوكراني���ا ورو�سيا، 
"اأيرو ولف ليماك�س" من اإندوني�سيا"، "تيم 
�سكريت" من ماليزيا، و"ايه1 اإي �سبورت�س" 

من بنغالدي�س.

وت�سم الفرق امل�ساركة 150 �سخ�سا ما بن 

لعب وفن���ي واإداري واأخ�سائي تكنولوجي 

و�ستقام املناف�سات بدون ح�سور اجلماهري 

املخ�س�سة  الحرتازي���ة  الإج���راءات  ووفق 

جلائحة كوفيد 19.

واأنه���ت اللجنة املنظمة كاف���ة التجهيزات 

ووف���رت الأجواء للم�سارك���ن لتقدمي اأقوى 

اأداء يف املناف�سات التي �ست�ستمر يوميا من 

ال�ساعة 1:30 ظهرا وحتى ال�ساعة 9 م�ساء.

وق�سى الالعبون امل�ساركون الأيام التي تلت 

و�سولهم اإىل دبي يف خو�س تدريبات فنية 

على الأجه���زة اللكرتونية وتدريبات بدنية 

خا�سة يف �سال���ة التدريبات الريا�سة كون 

ممار�س���ي هذا النوع من الريا�سة يحتاجون 

اإىل قوة حتمل بدنية عالية ت�ساعدهم على 

احلفاظ عل���ى تركيزهم خ���الل املناف�سات 

النحو  الأقوي���اء على  ومواجهة املناف�سن 

الأمث���ل، كما ق���ام النج���وم امل�ساركون يف 

البطولة يف ت�سوير لقطات ترويجية خا�سة 

بالبطولة يف خمتلف مناطق دبي ومعالهما 

ال�سياحي���ة الفرية من اأجل بثها للعامل عرب 

القن���وات املتخ�س�س���ة يف الريا�سة والتي 

�ستتوىل بث املناف�سات يف خمتلف القارات 

ملئات املالين من امل�ساهدين.

�أنكور� و ر�نون و �أبوظبي 

في �سد�رة �لجولة �لأولى 

�أبوظبي-�لوحدة:

اأعلنت اللجنة املنظم���ة لبطولة "حماربي 

الإم���ارات" لالألع���اب القتالي���ة املختلطة، 

اكتمال الرتتيبات لإقامة  الن�سخة الأوىل من 

البطولة العربية غ���داً اجلمعة ب�سالة "جو 

جيت�سو اأرين���ا" بالعا�سمة اأبوظبي، وي�سهد 
احل���دث األأول من نوع���ه يف املنطقة، اإقامة 

11 نزاًل مب�ساركة 22 من املقاتلن والأبطال 

العرب القادمن �ستي اأنحاء العامل. 

وك�سف فوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة املنظمة 

لبطولت حماربي الإمارات الرئي�س التنفيذي 

ل�رشكة بامل���ز الريا�سية الإم���ارات اكتمال 

الن�سخة  لنط���الق  النهائية  ال�ستع���دادات 

الأوىل م���ن  الأول يف املنطقة والعامل الذي 

يجمع نخب���ة املقاتلن الع���رب يف الدول 

العربية و خمتل���ف دول العامل، م�سريا اىل 

تع���ذر و�سول الع�رشات من املقاتلن ب�سبب 

الغالق يف دولهم.  

واأعلن دروي�س يف افتتاح املوؤمتر ال�سحفي 

الذي عقد عن بع���د، بح�سور و�سائل الإعالم 

وعدد من املقاتلن امل�ساركن يف البطولة، 

عن اكتم���ال كافة الرتتيبات لإنطالق احلدث 

الفنية امل�ساعدة  وو�سول املقاتلن والفرق 

من خارج الدولة، يف ظل اإجراءات ال�سحية 

وفقا لالإجراءات الإحرتازية املحددة من قبل 

اجلهات املخت�سة. 

واأكد دروي����س اأن البطول���ة العربية واحدة 

من املبادرات املمي���زة يف المارات يف ظل 

الروؤية احلكيمة لقيادتن���ا الر�سيدة والدعم 

الالحم���دود لأبناء الوطن وجمي���ع الأ�سقاء 

العرب، باعتبارها منارة للخري والعطاء  

واأ�س���ار اىل ان احلدث يع���د من�سة عاملية 

للمواه���ب  التي يذخر به���ا الوطن العربي 

تتيح لهم منظم���ة حماربي المارات عر�س 

مهاراتهم وامكانياتهم يف الألعاب الريا�سية 

املختلف���ة وال�سع���ود اىل اعل���ى من�سات 

التتويج  ولرت�سيخ مكانة اللعاب القتالية 

املختلطة يف املنطقة. 

واأو�س���ح اأن هذه الن�سخة ت�سم���ل 11 نزاًل 

جتم���ع ب���ن 22 مقات���ال ميثل���ون نخب���ة 

املقالتن العرب ، وعل���ى راأ�سهم يف النزال 

الرئي�س���ي ال�سوري ط���ارق �سليم���ان الذي 

�سيواج���ه اجلزائري ليد زره���وين يف وزن 

الو�س���ط، ووكم���ا يلتق���ي الفل�سطيني عمر 

ح�سن باجلزائري �سهيل طاهري يف وزن 79 

كلم يف النزال الرئي�سي الثاين. 

واأ�س���ار اىل اأن حماربي المارات باتت حتت 

انظ���ار العامل وق���ال: بداية مث���رية للعام 

اجلديد بالن�سبة ملحارب���ي المارات، حيث 

جنحن���ا يف تنظيم حدثن يف اأ�سبوع واحد، 

وكما �سعدنا بالإ�سادة الرائعة من الأمريكي 

دان���ا وايت رئي�س " يو اف �سي"، وهذا جذب 

الهتمام الكب���رية ملنظمتنا من العالم يف 

جمي���ع انح���اء العامل، بعدم���ا اأعترب وايت 

ان حماربي المارات اف�س���ل احداث الفنون 

القتالية املختلطة .

واأ�ساد بدع���م وروؤية عبداملنع���م الها�سمي 

رئي�س جمل����س اإدارة باملز الريا�سية رئي�س 

اللجناة العليا املنظمةو�ساحب فكرة اإقامة 

ال�سل�سلة العربية، مبينا ان ال�سل�سة العربية 

�ستنظم 4 ن�سخ يف عام 2021. 

وت�سهد ه���ذه الن�سخة م�سارك���ة املقاتَلن 

الإماراتي���ن، حي���ث يواجه حمم���د يحيى 

امل�رشي عزوز اأنور يف وزن اخلفيف، ويلتقي 

را�س���د داوود باجلزائري عدن���ان بو�سا�سي، 

وي�س���ارك لأول مرة عب���داهلل حممد علي يف 

مواجهة اجلزائ���ري عبداحلق ابومهيدرة يف 

وزن اخلفيف. 

22 مقاتاًل في �لن�سخة �لعربية �لأولى من »محاربي 

�لإمار�ت« غداً

نهائيات �لبطولة �لعالمية للببجي 

تنطلق �ليوم

�أبوظبي-�لوحدة:

 اطم���اأن �سع���ادة  حمم���د ب���ن ثعلوب 

الدرعي  رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو 

عل���ى ا�ستعدادات منتخ���ب اجلودو الأول 

للم�سارك���ة يف بطولة جران���د �سالم تل 

اأبيب للجودو التي تقام يف اإ�رشائيل خالل 

الفرتة م���ن  18- 20 فرباير املقبل،والتي 

ي�سبقها مع�سكر التدري���ب امل�سرتك الذي 

يقام هن���اك الأ�سبوع املقبل تلبية لدعوة 

نظريه  الإ�رشائيلي للجودو لإقامة مع�سكر 

م�سرتك ، املا�سي يف اإطار عالقات التعاون 

القائم���ة بن الحتادي���ن، والتي انطلقت 

على هام�س بطولة اأبو ظبي جراند �سالم 

يف اأكتوبر 2019.

وياأت���ي املع�سكر قبل بدء بطولة تل اأبيب 

املقامة باإ����رشاف الحتاد الدويل للجودو 

بعد اأن تقدم الحتاد اأم����س الأول ر�سميا 

للم�ساركة يف تل���ك البطولة كاأول الدول 

العربية التي تقدمت للم�ساركة حتى األن 

والت���ي بلغت  33 دول���ة قبل اإغالق باب 

الت�سجي���ل ،والتي تقام و�س���ط الإجراءات 

الحرتازية ال�سارمة التي و�سعها الحتاد 

الدويل للج���ودو ب�سبب ارتف���اع املوجة 

الثاني���ة م���ن جائحة »كورون���ا«، التي 

جتتاح العامل حاليًا.

وه���ي �سم���ن برنام���ج اإع���داد منتخبنا 

القادمة  ا�ستع���دادا مل�ساركات���ه  للجودو 

الت���ي تتوا�سل حتى انطالقة دورة طوكيو 

لالألعاب الريا�سي���ة الأوملبية التي تقام 

خالل الف���رتة من 23 وحت���ى 31 يوليو 

2021 الق���ادم، بع���د اأن اأعط���ى الحتاد 

الدويل للجودو ال�سوء الأخ�رش ل�ستئناف 

الن�ساط الدويل ،ومن بينها بطولة جراند 

�س���الم تل اأبي���ب ،وميثلنا فيه���ا الالعب 

بامليدالية  الفائ���ز  �سكرت���وف  فيكت���ور 

الربونزي���ة يف وزن»73« كغم يف دورة 

الألعاب الآ�سيوي���ة املا�سية التي اأقيمت 

يف اإندوني�سي���ا ، والالع���ب اإيف���ان الذي 

ي�س���ارك لأول م���رة يف البطولة يف وزن 

حتت 100 كغم.

ويت�سمن برنامج منتخبنا الوطني الأول 

للج���ودو امل�ساركة يف بطولة جراند بري 

انطالي���ا الرتكية املق���ررة يف اأول ابريل 

2021 ،وبطولة جران���د �سالم ط�سقند يف 

اأوزبك�ست���ان يف اخلام�س من مايو القادم 

،وبطولة جران���د �سالم باري�س يف الثامن 

من ماي���و 2021 ،وتعقبها بطولة العامل 

للج���ودو يف بوداب�س���ت املجرية خالل 

الفرتة من 8 – 13 يونيو قبل التوجه اإىل 

دورة طوكيو .

محمد بن ثعلوب يطمئن على �سير �إعد�د منتخب �لجودو

عمرو بدوى مثل �لإمار�ت في �جتماع �لألعاب  �ل�ستوية لالأولمبياد �لخا�ص 

�لملك بالأبي�ص و�لفر�سان بالأحمر
 دبي-�لوحدة:

الإماراتية  رابط���ة املحرتف���ن  عق���دت 

ظهراأم�س الأربع���اء الجتماع التن�سيقي 

الفن���ي ملب���اراة كاأ����س �سوب���ر اخلليج 

العرب���ي التي �ستجم���ع فريقي ال�سارقة 

و�سباب الأهلي يف الثامنة م�ساء اجلمعة 

22 يناير اجل���اري على ا�ستاد اآل مكتوم 

بنادي الن�رش باإمارة دبي. 

وخل����س الجتم���اع اإىل التفاق على اأن 

يكون  فريق ال�سارقة على ي�سار املن�سة 

ب�سفت���ه بط���ل دوري اخللي���ج العربي 

للمو�سم الريا�سي 2018-2019، وفريق 

�سباب الأهلي على مين املن�سة ب�سفته 

بطل كاأ�س رئي�س الدولة.

فيما �سريت���دي فريق ال�سارق���ة الأبي�س 

كام���ال، بينم���ا �سيلعب �سب���اب الأهلي 

بالطقم الأحمر كامال.

ولن ي�سهد النهائ���ي احت�ساب اأي اأ�سواط 

ا�سافي���ة وذل���ك ح�سب امل���ادة 15 من 

لئح���ة م�سابق���ة كاأ�س �سوب���ر اخلليج 

العربي، يف ح���ال انتهاء الوقت الأ�سلي 

بالتعادل، �سيتم الحتكام لركالت اجلزاء 

الرتجيحية.

اأما املوؤمتر ال�سحفي التقدميي للمباراة، 

وتزامنا مع حمل���ة "�ِستانا �سوبر"، فقد 

تقرر اأن يق���ام يف منطقة ال�سيف باإمارة 

دبي م�ساء اخلمي�س حيث ينطلق موؤمتر 

ن���ادي ال�سارقة يف 3:15 ع����رشا، يليه 

املوؤمتر اخلا�س بنادي �سباب الأهلي يف 

الرابعة ع�رشا، ويح����رشه املدير الفني 

للفريق ولعب اأ�سا�سي.

تراأ�س الجتم���اع الفني  وليد احلو�سني 

املدي���ر التنفي���ذي لرابط���ة املحرتفن 

وح�رشه ممثلو نادي���ي ال�سارقة و�سباب 

الأهلي، ممثل �رشكة الأمن اخلا�سة، ممثل 

جلنة احلكام، فري���ق العمل من خمتلف 

الإدارات املعنية بالرابطة ونادي الن�رش.

ومت خالل الجتماع ا�ستعرا�س الرتتيبات 

اللوجي�ستي���ة للفريقن، الأم���ور الفنية، 

التنظيمية، والإعالمية. 

ه���ذا وتق���رر اأن يقام التدري���ب الر�سمي 

للفريق���ن عل���ى ا�ستاد املب���اراة م�ساء 

اخلمي����س 21 يناير اجلاري وملدة �ساعة 

كامل���ة لكل فري���ق، حيث تب���داأ احل�سة 

التدريبي���ة  لفري���ق �سب���اب الأهلي يف 

اخلام�س���ة م�س���اء، يليه���ا تدريب فريق 

ال�سارق���ة يف ال�ساد�سة والرب���ع م�ساًء، 

واتفق الفريقان عل���ى اأن يكون التدريب 

�ساع���ة  رب���ع  اأول  با�ستثن���اء  مغلق���ا 

املخ�س�سة لو�سائل الإعالم.

�أبوظبي-�لوحدة:

مثل  عمرو بدوى مدي���ر ادارة التدريب بالوملبياد 

اخلا����س المارات���ى الم���ارات   ف���ى اأول اجتماع 

افرتا�سي  اأقامته اللجنة املنظمة لالألعاب العاملية 

ال�ستوية قازان 2022 مب�ساركة ممثلن من 107 دول 

م�سارك���ة فى تلك اللعاب ، وبح�سور �رشيف الفوىل 

مدير عام اللعاب وامل�سابقات بالوملبياد اخلا�س 

ال���دوىل ، ومن اللجن���ه املنظمة امل���اظ حيزنوف 

التن�سي���ق العام ، وا�سماعيل داتوف خدمات الوفود 

، واوليج���ا كران�سوف���ا خدمات اللغ���ة ،  ولي�سيان 

جانيفيا دعم التاأ�سريات .

و�رشح الفوىل باأن خالل الجتماع مت الك�سف على 

اجل���دول الزمني للندوات اخلا�س���ة بالوفود والتى 

�سوف ي�سهدها ع���ام 2021 وحتى انطالق اللعاب 

العاملية فى يناير 2022 ، حيث �سهر مار�س اإقامة

الت�سجيل والإقام���ة والنتقالت واخلدمات الطبية، 

وفى �سه���ر مايو خدم���ات اللغة وتق���دمي الطعام 

واملتطوع���ون والأمن ، وفى �سه���ر �سبتمرب برنامج 

"الالعب���ون الأ�سحاء" واخلدم���ات اخلا�سة بالأ�رش 
، وف���ى �سه���ر اأكتوب���ر الفعاليات غ���ري الريا�سية 

والعتماد وبرنام���ج "اعرف الدول���ة امل�سيفة" و 

الو�س���ول واملغ���ادرة ، وفى �سه���ر نوفمرب مرافقي 

الوف���ود ومرا�سم الفتتاح واخلتام ومرا�سم التتويج 

، وف���ى �سهر دي�سم���رب �سيتم  حتدي���ث املعلومات 

واخلدمات  اخلا�سة بالألعاب ، اأما �سهر يناير الذى 

�سوف تق���ام فيه اللعاب �سوف ي�سه���د ا�ستعرا�س 

لأول 48 �ساعة من الو�سول

 كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو
قبل مع�سكر تل اأبيب

طارق �سليمان يواجه زرهوني في النزال الرئي�سي



    

يف واقعة ٌو�شفت بالأغرب منذ انت�شار 

األقت ال�س���لطات  الوباء بداية 2020، 

الأمريكي���ة القب�ض عل���ى رجل اختباأ 

يف منطقة موؤمن���ة يف مطار �سيكاغو 

الدويل مل���دة ثالثة اأ�سهر كاملة خوفًا 

من وباء فريو�ض كورونا امل�ستجد.

اأديتي���ا �سينغ 36 عامًا، يواجه بع�ض 

الته���م منه���ا التعدي عل���ى منطقة 

حمظورة وه���ي املطار وجنحة �رسقة 

بطاق���ة هوية عل���ى اأن ميث���ل اأمام 

حمكمة يف نهاية ال�سهر اجلاري

وق���ال �سينغ اإن���ه ا�سط���ر لالختباء 

طوال ه���ذا الوق���ت يف املطار خلوفه 

من ال�سعود عل���ى منت اأي طائرة يف 

انت�سار وباء كوفي���د-19.. نائبة  ظل 

كاثل���ن هاجرتي،  الع���ام  املدع���ي 

قال���ت  اإن موظفن م���ن �رسكة طريان 

يونايتد اإيرلين���ز اأبلغوا ال�رسطة بعد 

اأن اأظهر �سينغ بطاقة هوية ُفقدت من 

مدير العملي���ات بال�رسكة يف اأكتوبر 

املا�سي.

ح���ذر كب���ري املحلل���ن يف مرك���ز 

“نا�سيونال اإنرت�ست” الأمريكي هاري 
كازياني�ض من ن�سوء وباء اآخر ي�سبه 

فريو����ض كورون���ا” يف ال�سن ونوه 

كازياني�ض، ” باأن الوباء القادم ميكن 

اأن ينت�رس “يف اأي وقت”.

ويتزام���ن ت�رسي���ح كازياني�ض عقب 

ت�رسيحات مفت�سن �سحين م�ستقلن 

قالوا اإنه “كان باإمكان بكن ومنظمة 

ال�سحة العاملية التحرك ب�سكل اأ�رسع 

عند بداي���ة وباء كورون���ا امل�ستجد 

نهاية 2019”.

املكلفون  امل�ستقلون  وخل�ض اخلرباء 

بتقيي���م ال�ستجاب���ة العاملية لأزمة 

“كان  اأن���ه  اإىل  وب���اء كوفي���د-19، 

العاملية  ال�سح���ة  منظمة  باإم���كان 

وبكن التحرك ب�سكل اأ�رسع يف بداية 

الأزمة”.

 حتذير �شديد من وباء جديد ي�شبه 

كورونا قادم من ال�صني

�شاب يختبئ 3 اأ�صهر يف منطقة اأمنية 

مبطار �صيكاغو

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

ب���ات اإجراء فح�ض كورونا اأ�سهل مم���ا تتوقع، مع روبوت ي�سحب 

بنف�س���ه امل�سحة من الأنف ويبلغ���ك بالنتيجة يف اأقل من �ساعة 

ون�سف.

فق���د تابع وزير ال�سحة الياباين نوريهي�سا تامورا عر�سا لنموذج 

الروبوت الذي يجري فحو����ض الك�سف عن »كوفيد 19«، وميكنه 

عر�ض النتائج خالل حوايل 80 دقيقة، بعد اأن ي�ستخدم ذراعا اآلية 

يف اأخذ عينة من الأنف.

وقالت �رسك���ة »كاوا�ساكي هيفي اإندا�سرتي���ز« التي �سنعت هذا 

النظ���ام الآيل، اإن من املمكن و�سع���ه يف حاوية عادية على منت 

�ساحن���ة ونقله اإىل املالع���ب ومدن املالهي وغريه���ا من اأماكن 

التجمعات.

تبحث اأجهزة ال�رسطة يف بلدة بيفرتون بولية اأوريغون الأمريكية 

عن ل�ض �سيارات لي�ض كغريه من الل�سو�ض.

وح�س���ب �سحيف���ة »اأوريغونيان« املحلية، ف���اإن الرجل ا�ستغل 

فر�سة خروج �سائقة ال�سيارة رباعية الدفع اىل متجر قريب تاركة 

ال�سي���ارة يف و�سعي���ة الت�سغيل، وعندما لح���ظ وجود طفل يف 

املقع���د اخللفي عاد اأدراجه ليوبخ ال�سي���دة على اإهمالها، مهدداً 

اإياه���ا باإبالغ ال�رسطة عن تركها لطفلها وطالبًا منها اإخراجه من 

ال�سيارة. وقبل ان ت�ستفيق ال�سيدة من �سدمتها ا�ستقل ال�سيارة من 

جديد وانطلق بها مبتعداً.

املتحدث بل�سان ال�رسطة، ق���ال ان ال�سيدة مل ترتكب اأي خمالفة، 

لأن الطفل كان على مرمى النظر وال�سمع منها ومل تغب اإل ب�سع 

دقائق داخل املتجر.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
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روبوت يجري فح�ص كورونا ويخربك 

بالنتيجة يف 80 دقيقة

يذه���ب اإىل منطق���ة “�سوكو�سينبوت�س���و” ع���دد كبري من 

ال�سائح���ن، منجذب���ن اإىل املعاب���د املليئ���ة بالرهبان 

املحنطن الذين �رسعوا يف رحلة روحية وج�سدية مرهقة 

كي ي�سبح���وا على ما هم علي���ه الآن، حيث اأن هناك 16 

راهبًا ميكن روؤيتهم يف املعاب���د التاريخية املنت�رسة يف 

جميع اأنحاء �سمال اليابان وهم حمنطون،.

وحتى ي�سريوا حمنطن بتلك الهيئة كان عليهم اأن يبداأوا 

رحلتهم بنظام غذائ���ي مدته 3 �سنوات ل يحتوي اإل على 

املك�رسات والبذور ، مع ممار�سة التمارين يف نف�ض الوقت؛ 

لتجريدهم من دهون اجل�سم.  وعندما يقرتب الوقت ، يقوم 

اأتباعهم باإنزالهم يف حفرة عمقها ثالثة اأمتار ويدفنونهم 

اأحياء، ويف ه���ذه الأثناء،  يظل الراه���ب املحت�رس ثابتًا 

متامًا، علمًا اأن ج�سده مغطى بالفحم.

ثم يو�سع يف �سندوق من خ�سب ال�سنوبر يف حفرة عمقها 

ثالثة اأمتار، دون �سيء �سوى اأنبوب هواء رفيع من اخليزران  

لدي���ه جر�ض يرن؛ لإعالم تالميذه باأن���ه على قيد احلياة، 

وعند توقف الرنن، يتم اإزالة الأنبوب واإغالق القرب. 

واإذا نف���ذوا الطقو�ض بنجاح؛ فتحت قبوره���م مرة اأخرى 

ووج���دت جثثهم حمنطة،  ثم يت���م انت�سالهم من قبورهم 

وحتويلهم اإىل متاثيل ل�”بوذا”.

 اأغرب معبد يف اليابان.. حنطوا 

اأنف�صهم وهم على قيد احلياة
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ًً

ل�ص اأعاد ال�صيارة امل�صروقة ليوبخ �صاحبتها 

على اإهمالها.. ثم هرب بها!

ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية، اأن 

“ملكة غربان” برج لندن اختفت 
يف ظروف غام�سة.

وقال���ت اإدارة الربج ، يف املقابل 

باأن 7 طيور ل ت���زال تعي�ض يف 

املوقع وه���و �سمان ملنع �سقوط 

“اململك���ة الربيطاني���ة” وف���ق 
ت�ساهد  ومل  متوارث���ة.  اأ�ساط���ري 

“ملكة الغربان” وتدعى مريلينا 
من���ذ اأ�سابي���ع يف ه���ذا احل�سن 

لل�سف���ة  املح���اذي  التاريخ���ي 

ال�سمالية لنهر تاميز.

ويثري هذا النباأ قلق الربيطانين، 

اإذ اأن الأ�ساط���ري املتوارث���ة منذ 

اأجي���ال تفيد باأنه يف حال تركت 

كل الغربان ب���رج لندن. �سيوؤدي 

ذلك اإىل انهيار العر�ض الربيطاين 

وغرق البالد يف الفو�سى.

وح�سب مر�سوم ملكي اأ�سدره امللك 

ت�سارلز الثاين �سنة 1630، يجب 

اأن يكون هناك 6 غربان يف املوقع 

يف كل الأوقات. واأ�سدر برج لندن، 

بيانا لطماأن���ة الربيطانين جاء 

في���ه: “لدينا حاليا �سبعة غربان 

هنا يف ال���ربج، اأي غراب اإ�سايف 

عن ال�ستة املطلوبة”.

ت���ويف دون���دار عبد 

عثم���ان  الك���رمي 

وريث  اآخ���ر  اأوغلو، 

الإمرباطورية  لعر�ض 

العثماني���ة، عن 90 

العا�سمة  يف  عامًا، 

دم�س���ق،  ال�سوري���ة 

اأعلن���ت  وف���ق م���ا 

عائلته يف بيان.

اأوره���ان  وق���ال 

عثم���ان اأوغلو، اأحد 

اأفراد الأ����رسة يف تغريدة: "تويف والد 

عائلتن���ا وال�سالل���ة العثمانية، عمنا 

الأمري دوندار عبد الكرمي عثمان اأوغلو 

يف دم�سق، �سوريا".

وكان عثمان اأوغلو يعي�ض مبفرده يف 

مدين���ة دم�سق التي ول���د فيها بعدما 

اأخ���رج اأبواه م���ن تركيا بعي���د اإلغاء 

اخلالفة عام 1924.

عثمان اأوغلو ه���و حفيد الأمري حممد 

�سليم اأفن���دي، ابن عبد احلميد الثاين، 

الذي  ال�سه���ري  العثم���اين  ال�سلط���ان 

ين�سب اإليه الف�س���ل يف احلفاظ على 

العثماني���ة من النهيار  الإمرباطورية 

اأي���ام جمدها يف  بعدم���ا جت���اوزت 

ال�سن���وات الأخرية من الق���رن التا�سع 

ع�رس. وبعد �سقوط الإمرباطورية، نفي 

اأحفاد ال�سالل���ة العثمانية من تركيا، 

منذ العام 1924.

ويف عام 1952، �سم���ح لالإناث منهم 

بالع���ودة اإىل الأرا�سي الرتكية، بينما 

�سمح للذكور بالعودة يف العام 1974.

وفاة الوريث الأخري لعر�ص الإمرباطورية 

العثمانية يف دم�صق

رف�س���ت وزارة الدفاع الأمريكية )بنتاغون( طلب الرئي�ض 

املنتهي���ة وليته دونالد ترام���ب باحل�سول على "وداع 

ع�سكري" اأ�سوة بروؤ�ساء اآخرين.

وقالت م�سادر اإن فريق ترامب توا�سل مع وزارة الدفاع، 

من اأجل اإقامة القوات امل�سلحة الأمريكية عر�سًا ع�سكريًا 

كبرياً يف قاعدة اأندروز اجلوي���ة يف مرييالند، الأربعاء، 

وذلك كمرا�سم وداعية.

اإل اأن ال���وزارة مل تواف���ق على طلب ترام���ب. ومنذ عهد 

الرئي�ض الأمريك���ي الراحل رونالد ريغان، حظي عدد من 

الروؤ�س���اء بعرو�ض ع�سكرية وداعية م���ع خروجهم من 

البيت الأبي�ض.

اإل اأن م�س���درا يف وزارة الدف���اع ق���ال ل�"�س���كاي نيوز 

عربية"، اإنه "نظراً للو�س���ع الأمني يف وا�سنطن، ووباء 
كورونا، ارت���اأت القي���ادة الع�سكرية الكتف���اء مبرا�سم 

متوا�سع���ة لرتامب �ست�سارك فيها ثلة من عنا�رس حر�ض 

ال�رسف فقط".

اختفاء غام�ص مللكة غربان برج لندن 

يثري قلق الربيطانيني

البنتاغون يحرج ترامب ويرف�ص »طلبه الأخري«

ميزة جديدة حتافظ على بطارية 

هاتفك ب�صورة غري م�صبوقة
طرح���ت �رسك���ة “غوغل” الأمريكي���ة حتديثًا جدي���داً يف نظام 

ت�سغيلها الأ�سه���ر يف العامل “اأندرويد”، والذي ميكنه املحافظة 

على عمر البطارية يف هاتفك ب�سورة غري م�سبوقة.

ومن �ساأن ميزة “هايربناي�سن” اجلديدة تقليل حجم التطبيقات 

غري امل�ستخدمة، بحيث ل ت�ستهل���ك �سعة التخزين اأو البطارية 

للهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية.

و�سيمكن لتلك امليزة التي يطل���ق عليها اأي�سًا ا�سم “الإ�سبات” 

تقليل تاأثري ذاكرة التطبيقات غري امل�ستخدمة.

و�ستعمل تلك التقنية وف���ق ح�ساب م�ستخدم “اأندرويد” يف كل 

اأجهزته امل�ستخدمة، وهو ما ي�سمح بتحرير امل�ساحات امل�ستغلة 

لتطبيقات غري م�ستخدم���ة من دون حذفها اأو اإلغاء تثبيتها من 

على جهازك.

وبات���ت تلك امليزة متاح���ة يف نظام ت�سغي���ل “اأندرويد 12?، 

و�ستك���ون متاحة لكل امل�ستخدمن بدءاً م���ن 11 فرباير/�سباط 

.2021

يف �سنة 2018، اأطلق علماء بيئة مهمة ا�ستك�ساف يف غربي 

غينيا، حيث يعي�ُض نوع مهدد بالنقرا�ض من اجلرذان، لكن 

املفاجاأة كانت اأكرب مما توقعه الباحثون.

وبح�سب �سحيف���ة "نيويورك تامي���ز" الأمريكية، فاإنه يف 

اإح���دى الليايل، التقط���ت اإحدى امل�سائد نوع���ًا جديداً من 

اجلرذان، مل ت�سبق روؤيته من ذي قبل.

وميتاز هذا اجلرذ املكت�سف حديث���ا بفرو برتقايل مرتا�ض، 

بينما يتخذ جناحاه اللون الأ�سود اخلفيف.

واأبدى الباح���ث وامل�سوؤول املخت����ض يف الأنواع املهددة 

بالنقرا����ض يف حممية اجلرذ العاملي���ة، اأن اكت�ساف هذا 

الن���وع اجلديد بالن�سب���ة اإليه ميثل "هدف 

العمر" الذي ما كان يعتقد اأنه �سيتحقق 

يومًا.

واأ�س���اف امل�س���وؤول يف املحمية وهي 

منظمة غ���ري ربحية تتخذ م���ن مدينة 

اأو�سنت مقراً لها )ولية تك�سا�ض(، اأن كل 

ن���وع يف احلياة له اأهميت���ه، اأما اجلرذ 

املكت�سف حديثا "فهو مذهٌل حقًا ب�سكله".

ويوج���د اأكرث من 1400 ن���وع من اجلرذان 

يف العامل، ويلتح���ق بهذه القائمة ما يقارب 

ع�رسين جرذاً يف كل �سنة.

اأ�صرار عن �صخ�صيتك �صيخربنا بها منزلك غري املرتب!
يعد الرتتيب والنظام من اأ�رسار 

النج���اح يف احلياة، �سواء يف 

العم���ل اأو يف املن���زل فم���ن 

املمك���ن اأن تك�س���ف الفو�سى 

ال�سفات  الرتتيب بع�ض  وعدم 

ال�سخ�سية.

فو�س���ع الكثري م���ن الأغرا�ض 

ب�سكل فو�سوي يف كل الأمكنة 

يف غرف املنزل ميكن اأن يعني 

حماِفظة،  ب�سخ�سي���ة  التمتع 

وهذا يدل على عدم الرغبة يف 

التغي���ري واخلوف منه، كما قد 

ي�سري اإىل نوع م���ن الو�سوا�ض 

حيث مييل بع����ض الأ�سخا�ض 

اإىل  بداف���ع مر�س���ي نف�س���ي 

التخلّي  الأ�سياء وعدم  جتميع 

عنها واإن كانت غري مفيدة.

كذلك ميكن معرفة بع�ض اأ�رسار 

ال�سخ�سي���ة م���ن الأدراج غرّي 

املنظمة، والت���ي حتتوي على 

الكثري من الأغرا�ض. فهذا يعني 

اإىل لفت  حب الظهور وال�سعي 

الأنظار والتاأثري يف الآخرين.

املرحا�ض  تنظي���م  ع���دم  اأما 

فيمكن اأن ي�س���ري اإىل املعاناة 

من الكتئ���اب اأو الإحباط مع 

عدم الهتمام الكايف باملظهر. 

كما قد يك�سف انت�سار املالب�ض 

م���كان  كل  يف  املّت�سخ���ة 

املعان���اة من ع���دم الندفاع 

والعجز عن اإمتام املهمات يف 

احلياة عمومًا.

 علماء يكت�صفون جرذا »غريبا«  يف غينيا
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