
 اأبوظبي-وام:

 اعتم���د �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" ال�شيا�ش���ة الوطنية جلودة احلياة 

الرقمي���ة، الهادف���ة اإىل خل���ق جمتمع 

رقمي اآمن يف دول���ة الإمارات، وتعزيز 

هوية اإيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.

وق���د �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

ب���ن را�شد يرافقه الفري���ق �شمو ال�شيخ 

�شي���ف بن زايد اآل نهي���ان نائب رئي�س 

الداخلية و�شمو  الوزراء وزي���ر  جمل�س 

ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي����س جمل�س ال���وزراء وزي���ر �شوؤون 

الرئا�ش���ة وبح�ش���ور عدد م���ن معايل 

الوزراء، 

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

الدوحة-)د ب ا(:

 ادانت دولة قطر ب�ش���دة ام�س الثنني الهجوم ال�شاروخي الذي 

ا�شتهدف العا�شمة ال�شعودية الريا�س .

ق���ال بيان ا�شدرته وزارة اخلارجي���ة القطرية اإن الدوحة تعترب 

الهجوم ال�شاروخي "عمال خطريا �شد املدنيني الأمر الذي ينايف 

كل الأعراف والقوانني الدولية"،بح�شب موقع "اجلزيرة نت ".

وجدد البيان ام����س الثنني موقف قطر الثابت من رف�س العنف 

والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأ�شباب.

كان���ت الدفاعات اجلوي���ة ال�شعودية قد اعرت�ش���ت يوم ال�شبت 

املا�شي �شاروخًا اأطلقه احلوثيون باجتاه الريا�س. 
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بكين-وام:

 اأكد الرئي����س ال�شيني �شي جني بينغ اأن 

ب���الده �شتوا�شل م�شاركته���ا الن�شطة يف 

التع���اون الدويل من اأجل مكافحة جائحة 

كورون���ا " كوفيد- 19 " .. و �شدد على اأن 
الب�رصي���ة �شتنت�رص على اجلائحة وتخرج 

منها اأقوى من ذي قبل.

وقال الرئي�س ال�شيني يف كلمة له خالل " 

القت�شادي  للمنتدى  الفرتا�شية  الفعالية 

العامل���ي لأجن���دة دافو����س " اإن تف�شى 

جائحة كورونا �ش���كل تهديدا خطريا على 

ال�شح���ة العامة العاملية واأوقع القت�شاد 

الب�رصية  الركود وواجه���ت  العامل���ي يف 

ب�شبب���ه اأزمات متعددة نادرا ما حتدث يف 

الرئي�س ال�شيني : الب�شرية 

�صتنت�صر على الجائحة 
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م�ضقط-) د ب اأ(:

  اأ�ش���در �شلط���ان  عمان هيثم بن ط���ارق الثنني ثالثة 

مرا�شيم باإعادة تنظي���م جمل�شي الدفاع والأمن الوطني 

واإجراء ترقيات وتعيينات ع�شكرية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية ام�س  اأن  املرو�شم الأول 

ن����س عل���ى اأن ت�شكيل جمل�س الدف���اع  ينعقد برئا�شة 

ال�شلط���ان ونائب رئي�س الوزراء ل�ش���وؤون الدفاع، ووزير 

املكتب ال�شلطاين رئي�س مكت���ب القائد الأعلى، ورئي�س 

جهاز الت�شالت والتن�شيق باملكتب ال�شلطاين، ورئي�س 

جهاز الأمن الداخلي، واملفت�س العام لل�رصطة واجلمارك، 

ورئي�س اأركان قوات ال�شلطان امل�شلحة.

ووفق املر�شوم ، يخت�س جمل�س الدفاع بالنظر يف كافة 

املو�شوعات املتعلقة باملحافظة على �شالمة ال�شلطنة 

والدفاع عنها، وينعقد عن���د احلاجة اإىل اإعالن التعبئة 

العامة.

�ضنعاء-)د ب اأ(:

 �شقط قتلى وجرح���ى يف �شفوف جماعة اأن�شار اهلل احلوثية 

ام����س الإثنني بغارات جوية ملقات���الت التحالف العربي، يف 

حمافظة ماأرب، �رصقي اليمن. 

وقال موقع اجلي�س "�شبتم���رب نت": "اإن مقاتالت حتالف دعم 

ال�رصعية، ا�شتهدف���ت جتمعات وتعزي���زات ميلي�شيا احلوثي 

املتم���ردة املدعومة م���ن اإيران، يف جبه���ة امل�شجح، جنوب 

حمافظة ماأرب".  واأ�شف���رت الغارات، ح�شبما اأفاد املوقع، عن 

�شقوط قتلى وجرحى يف �شف���وف امليلي�شيا احلوثية، عالوة 

على تدمري عدد من الآليات التابعة لها.

وت�شيطر قوات اجلي�س احلكومي عل���ى معظم اأجزاء حمافظة 

ماأرب فيما ي�شيطر احلوثيون على اأجزاء من املحافظة النفطية، 

التي ت�شهد ا�شتباكات متقطعة بني اجلانبني تخلف يف العادة 

قتلى وجرحى. 

�صلطان عمان يعيد تنظيم مجل�صي 
الدفاع والأمن الوطني

قتلى وجرحى في �صفوف الحوثيين 

بغارات للتحالف

قطر تدين ب�ضدة محاولة ا�ضتهداف 

الريا�ض

اأبوظبي-وام:

 تقوم وزارة اخلارجية والتع���اون الدويل حاليًا بالتن�شيق مع 

نظريتها الإ�رصائيلية بخ�شو�س افتت���اح �شفارة دولة الإمارات 

لدى دولة اإ�رصائيل.

وق���د تاأثرت عملية فت���ح ال�شفارة يف الوق���ت الراهن بالقيود 

احلالي���ة املفرو�شة على احلركة يف دول���ة اإ�رصائيل للحد من 

انت�شار جائحة كوفيد-19، وناأمل اأن يتح�شن الو�شع واأن تكتمل 

عملية فتح ال�شفارة قريبا، وذلك مع ا�شتمرار اجلهود الإماراتية 

والإ�رصائيلية لقيادة اأ�رصع حمالت التطعيم يف العامل.

بيان حول افتتاح �ضفارة الإمارات 

في اإ�ضرائيل

اأبوظبي-وام:

اأعلنت جلن���ة اإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا 

يف اإمارة اأبوظبي ام�س الثنني، حتديث 

اإج���راءات دخ���ول الإم���ارة ل�شائقي 

ال�شاحنات ومركب���ات نقل الب�شائع، 

الحرتازية  الإج���راءات  م���ع  متا�شيًا 

للحد م���ن انت�شار فريو�س كوفيد-19. 

و�شيب���داأ تطبيق ه���ذه الإجراءات من 

يوم الثنني 1 فرباير 2021.

ال�شم���اح جلميع  اللجنة  واعتم���دت 

نقل  ومركبات  ال�شاحن���ات  �شائق���ي 

الب�شائ���ع بدخول الإم���ارة بعد اإبراز 

نتيج���ة �ش����لبية لفح����س م�ش��حة 

الأنف /PCR/ ل تتجاوز �شالحيتها 

7 اأيام.

الأنف  و�شيجرى توفري فح�س م�شحة 

�شائق���ي  /PCR/ جمان���ًا جلمي���ع 

الب�شائع  نق���ل  ومركبات  ال�شاحنات 

املطعمني كل 7 اأيام.

»طالع  �ض3

»طالع  �ض2

محمد بن را�شد ي�شهد اإطالق 4 مبادرات لبناء 
قدرات المجتمع الرقمية 

�ضح �لمياه ق�ضية �أمن قومي و�أولوية وطنية 
ودولية ملحة

دبي-وام:

 وقع���ت "موان���ئ دب���ي العاملي���ة" - املزود 

العاملي الرائ���د للحل���ول اللوج�شتية الذكية 

املتكامل���ة.. ام����س الثنني عق���د امتياز ملدة 

20 عام���ا مع حكومة اأنغ���ول لت�شغيل حمطة 

حاوي���ات متعددة الأغرا����س يف ميناء لواندا، 

اأكرب موانئ اأنغول.

وق���ع العقد �شلط���ان اأحمد بن �شلي���م، رئي�س 

جمل�س الإدارة والرئي����س التنفيذي ملجموعة 

موانئ دبي العاملي���ة، واأنتونيو بينغ، رئي�س 

جمل�س اإدارة ميناء لواندا.

دبي-وام:

 اأعلنت منظم���ة الأمم املتحدة 

تعيني  "يوني�ش���ف"  للطفولة 

ماجد الع�شيمي، رئي�س اللجنة 

الباراملبي���ة الآ�شيوية واملدير 

التنفيذي لنادي دبي لأ�شحاب 

الهمم، كاأول �شفري لها من دولة 

املتحدة،  العربي���ة  الإم���ارات 

وذلك خالل حف���ل توقيع اأقيم 

ام�س الثنني يف دبي بح�شور 

ممث���ل اليوني�ش���ف يف منطقة 

اخلليج.

واأو�شح���ت املنظم���ة الدولية 

اأن اختي���ار الع�شيم���ي �شفرًيا 

لها جاء عل���ى �شوء ما قدمه 

من جهود على مدى عقود من 

اأجل الطفل �شواء على م�شتوى 

دول���ة الإم���ارات اأو يف ع���دة 

والتي  اأخرى  ومناط���ق  بلدان 

عرب من خالله���ا بو�شوح عن 

التزام���ه بدعم حق���وق الطفل 

التي  املنا�شب  عرب خمتل���ف 

تقلدها.

»اليوني�صف« ت�صمي ماجد الع�صيمي اأول 
�صفير وطني لها من الإمارات موانئ دبي العالمية توقع عقد امتياز 

لمدة 20 عامًا مع اأنغول

اعتمد ال�ضيا�ضة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

من�ضور بن زايد : 

اأبوظبي-وام:

 اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء وزير �ش���وؤون الرئا�شة، الدع���م املتوا�شل من �شاحب 

ال�شمو ال�شي���خ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل"، لكّل ما ُيع���زّز ال�شتدامة املائية عل���ى م�شتوى العامل، 

وتقدي���ر �شموه ملا يبذله املجتمع العلمي من جهود بحًثا عن 

حل���ول علمية مل�شكلة �شّح املياه التي تعّد ق�شية اأمن قومي، 

واأولوية وطنية ودولية ُملّحة.

جاء ذلك يف كلمة �شموه خالل افتتاح اأعمال الن�شخة اخلام�شة 

من امللتقى الدويل لال�شتمطار الذي يقام افرتا�شيًا حتت رعاية 

�شم���وه، واألقاها نيابًة عنه �شع���ادة الدكتور عبداهلل املندو�س 

مدير املركز الوطني لالأر�شاد ورئي�س الحتاد الآ�شيوي لالأر�شاد 

اجلوية وقال فيها : " ُتعّد ق�شية الأمن املائي حمورا رئي�شا يف 

اهتمام احلكومات على م�شتوى العامل، ل�شّيما اأن ندرة املياه 

اأ�شبح���ت توؤّثر يف اأكرث من 40% من ال�ش���كان، ووفقا لتقارير 

الأمم املتحدة فاإنه من املرّجح اأن ترتفع هذه الن�شبة اإىل %50 

بحلول عام 2030؛ مّما يتطلّب ت�شافر اجلهود البحثية الوطنية 

والإقليمية والدولية لت�شجيع البحث والتطوير وال�شتثمار يف 

التقنيات اجلديدة، واإقامة ال�رصاكات الفاعلة " .

دبي-وام:

 حققت الإدارة العام���ة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف 

�رصطة دبي جناحا جديدا يتمثل يف تطبيق "ب�شمة الذاكرة" 

لأول م���رة يف ق�شية قتل، وذلك عرب ا�شتخدام جهاز حتليل 

ذكي ُمتخ�ش�س يقي�س ن�شب���ة ارتفاع املوجهات الدماغية 

عند م�شاه���دة امل�شتبه به لالأدوات امل�شتخدمة يف ارتكاب 

اجلرمية اأو مكان وقوعه���ا، ويقدم حتلياًل دقيقًا حول مدى 

وجود هذه الأدوات يف ذاكرته.

وجاء هذا النجاح بعد اأن متكن خرباء علم النف�س اجلنائي 

يف اإدارة عل���م اجلرمية، من الك���وادر املواطنة العاملة يف 

الإدارة العام���ة لالأدلة اجلنائية وعل���م اجلرمية من العمل 

عل���ى تطبيق "ب�شم���ة الذاكرة" يف مه���ام عملهم، واإجراء 

العديد م���ن التجارب على م���دار عام عليه���ا و�شوًل اإىل 

تطبيقها بنجاح يف اأول ق�شية.

اأبوظبي-وام:

 متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع 

وزي���ادة نط���اق الفحو�شات يف الدولة به���دف الكت�شاف 

املبكر وح�رص احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 

"كوفي���د - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة 
عن اإج���راء 140،477 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 

املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

 و�شاه���م تكثيف اإج���راءات التق�شي والفح����س يف الدولة 

وتو�شيع نطاق الفحو�ش���ات يف الك�شف عن 3،591 حالة 

اإ�شابة جدي���دة بفريو�س كورونا امل�شتج���د من جن�شيات 

خمتلف���ة، وجميعها ح���الت م�شتقرة وتخ�ش���ع للرعاية 

ال�شحية الالزمة، وبذل���ك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 

281،546 حالة.

اأبوظبي-وام:

 اأعرب���ت دول���ة الإم���ارات ع���ن اإدانتها 

ملح���اولت  ال�شديدي���ن  وا�شتنكاره���ا 

ميلي�شيات احلوثي الإرهابية املدعومة من 

اإيران ا�شتهداف مناطق مدنية يف الريا�س 

باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة من 

خالل �شاروخ اعرت�شته الدفاعات اجلوية 

ال�شعودية.

وجددت دول���ة الإمارات - يف بيان �شادر 

عن وزارة اخلارجي���ة والتعاون الدويل - 

ت�شامنه���ا الكامل مع اململك���ة اإزاء هذه 

الهجم���ات الإرهابية اجلبان���ة، والوقوف 

معه���ا يف �شف واحد �شد كل تهديد يطال 

اأمنه���ا وا�شتقراره���ا، ودعمه���ا يف كل ما 

تتخذه من اإج���راءات حلفظ اأمنها و�شالمة 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.

واأك���د البي���ان اأن اأمن الإم���ارات العربية 

املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية 

كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه 

اململكة تعتربه الدول���ة تهديداً ملنظومة 

الأمن وال�شتقرار فيها.

واعتربت الوزارة اأن ا�شتمرار هذه الهجمات 

يو�شح طبيعة اخلطر الذي يواجه املنطقة 

النق���الب احلوث���ي، و�شع���ي هذه  م���ن 

امليلي�شيات اإىل تقوي�س الأمن وال�شتقرار 

يف املنطقة.

 الإمارات تدين ب�صدة 
اإطالق الحوثيين �صاروخًا 

باتجاه ال�صعودية

تعزيزاً لتواجدها في قارة اأفريقيا واأ�ضواقها الواعدة

تحديث اإجراءات دخول �صائقي ال�صاحنات ومركبات نقل 
الب�صائع اإلى اإمارة اأبوظبي 

»ال�شحة«: تعافي 3820 من كورونا 
وت�صجيل 3,591 اإ�صابة و6 وفيات

�صرطة دبي تطبق »ب�صمة الذاكرة« 
في ق�صية قتل لأول مرة
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 ∫ƒ∏M  øY  É kãëH  Oƒ¡L  øe  »ª∏©dG  ™ªàéŸG

 øeCG á«°†b qó©J »àdG √É«ŸG qí°T á∏µ°ûŸ á«ª∏Y

.á që∏ oe á«dhOh á«æWh ájƒdhCGh ,»eƒb

 ∫ÉªYCG ìÉààaG ∫ÓN √ƒª°S áª∏c ‘ ∂dP AÉL

 QÉ£ªà°SÓd ‹hódG ≈≤à∏ŸG øe á°ùeÉÿG áî°ùædG

 ÉgÉ≤dCGh ,√ƒª°S ájÉYQ â– kÉ«°VGÎaG ΩÉ≤j …òdG

 ¢ShóæŸG  ˆGóÑY  QƒàcódG  IOÉ©°S  ¬æY  káHÉ«f

 OÉ–’G ¢ù«FQh OÉ°UQCÓd »æWƒdG  õcôŸG ôjóe

 qó© oJ  "  :  É¡«a  ∫Ébh ájƒ÷G OÉ°UQCÓd  …ƒ«°SB’G

 ΩÉªàgG  ‘ É°ù«FQ GQƒfi »FÉŸG øeC’G  á«°†b

 ¿CG  Éªq«°S’  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉeƒµ◊G

 øe %40 øe ÌcCG ‘ ôqKDƒJ âëÑ°UCG √É«ŸG IQóf

 øe ¬fEÉa IóëàŸG ·C’G ôjQÉ≤àd É≤ahh ,¿Éµ°ùdG

 ∫ƒ∏ëH %50 ¤EG áÑ°ùædG √òg ™ØJôJ ¿CG í qLôŸG

 á«ãëÑdG Oƒ¡÷G ôaÉ°†J Öq∏£àj É q‡ ;2030 ΩÉY

 åëÑdG ™«é°ûàd á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG

 ,Iójó÷G  äÉ«æ≤àdG  ‘  QÉªãà°S’Gh  ôjƒ£àdGh

. " á∏YÉØdG äÉcGöûdG áeÉbEGh

 ‘ ,äGQÉeE’G  ádhO  ≈©°ùJ  "  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ¤EG ,»FÉŸG øeCÓd á«æWƒdG É¡à«é«JGÎ°SEG QÉWEG

 √É«ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ájQGôªà°SGh áeGóà°SG ¿Éª°V

 PEG  ,ÇQGƒ£dG  ä’ÉMh  á«©«Ñ£dG  ±hô¶dG  ∫ÓN

 çƒëÑd  äGQÉeE’G  èeÉfôH"  2015  ‘  â≤∏WCG

 ∫ƒ£g IOÉjR ¤EG ±ó¡j …òdG ,"QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y

 πNGO  áHò©dG  √É«ŸG  äGOGóeEG  õjõ©Jh  QÉ£eC’G

 á∏HÉb  á«ª∏Y  èFÉàf  ÒaƒJ  ÖfÉL  ¤EG  ,ádhódG

 ¬Ñ°Th áaÉ÷G ≥WÉæŸG ‘ ™°ShCG πµ°ûH ≥«Ñ£à∏d

."⁄É©dG øe áaÉ÷G

 ¿ÓYE’G QÉ£ªà°SÓd ‹hódG ≈≤à∏ŸG ìÉààaG ó¡°Th

 äGQÉeE’G èeÉfôH øe á©HGôdG IQhódG ¥Ó£fG øY

 ∫ÉÑ≤à°SG  ÜÉH  íàah  QÉ£ªà°S’G  Ωƒ∏Y  çƒëÑd

 ∫hO ∞∏àfl øe á«ãëÑdG ™jQÉ°ûŸG äÉMÎ≤e

 ¤EG  π°üJ  áëæe  èeÉfÈdG  Ωó≤j  å«M ,⁄É©dG

 ´RƒJ ,õFÉa »ãëH ìÎ≤e πµd Q’hO ¿ƒ«∏e 1^5

 Q’hO  ∞dCG  550 ™bGƒH  ΩGƒYCG  áKÓK  ióe  ≈∏Y

.Éjƒæ°S »µjôeCG

 ¢ShóæŸG ˆGóÑY QƒàcódG IOÉ©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 Gòg QÉ£ªà°SÓd ‹hódG  ≈≤à∏ŸG  º«¶æJ ¿EG  "  :

 ‘  »JCÉj  ¤hC’G  á«°VGÎa’G  ¬àî°ùæH  ΩÉ©dG

 âcôJ áëFÉL QÉ°ûàfG ⁄É©dG ¬dÓN ó¡°ûj mâbh

 É¡d ¿Éch ,IÉ«◊G »MÉæe ∞∏àfl ≈∏Y ÉgQÉKBG

 ó¡°T  PEG  ,»FÉŸG  øeC’G  á«°†b  ≈∏Y ÒÑc lÒKCÉJ

 AóH  òæe  GOô£°†e  ÉYÉØJQG  √É«ŸG  ≈∏Y  Ö∏£dG

 √É«ŸG OQGƒe ‘ m¢ü≤f ™e ÉæeGõJ ,áëFÉ÷G ∂∏J

."⁄É©dG ¿Éµ°S ∞°üf áHGôb Oó¡j áHò©dG

 á÷É©e ‘ …OÉjôdG ÉgQhO øe kÉbÓ£fG " :±É°VCGh

 öTÉÑŸG ôKC’G  äGP Éª«°S ’ ,á«ŸÉ©dG ÉjÉ°†≤dG

 ,äGQÉeE’G  ádhO  â°UôM  ,¢SÉædG  IÉ«M  ≈∏Y

 ,Ió«°TôdG  É¡JOÉ«≤d  á«bÉÑà°S’G  iDhôdG  π°†ØHh

 á«∏ªY ∫ƒ∏M OÉéjE’ πYÉa mπµ°ûH ácQÉ°ûŸG ≈∏Y

 ,√É«ª∏d á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ¢ü≤f á¡LGƒe ±ó¡H

 Ωƒ∏Y çƒëÑd äGQÉeE’G èeÉfôH ¥ÓWEG AÉL óbh

 πÑb øe áÁôc ájÉYôH ,2015 ΩÉY QÉ£ªà°S’G

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

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

 ,OÉ°UQCÓd »æWƒdG  õcôŸG ±GöTEGh  IQGOEG  â–h

 »FÉŸG øeC’G  õjõ©J ¤EG  á«eGôdG  Oƒ¡÷G øª°V

.É«ŸÉYh É«ª«∏bEGh É«∏fi

 AÉ«∏Y  äOÉaCG  ,≈≤à∏ŸG  ∫ÓN  É¡àª∏c  ‘h

 çƒëÑd  äGQÉeE’G  èeÉfôH  ôjóe  »YhQõŸG

 …QƒëŸG  QhódG  øª°V"  ¬fCÉH  QÉ£ªà°S’G  Ωƒ∏Y

 ,QÉ£ªà°S’G  Ωƒ∏Y  çƒëÑd  äGQÉeE’G  èeÉfÈd

 AóHh á©HGôdG ¬JQhO ¥Ó£fG øY ¿ÓYE’ÉH Éæªb

 ∫É› ‘ IôµàÑŸG ™jQÉ°ûŸG äÉMÎ≤e ∫ÉÑ≤à°SG

 kÉeób ™∏£àfh ,⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe QÉ£ªà°S’G

 á«ãëÑdG  ä’ÉéŸG  øª°V  á«ª∏Y  QÉµaCG  »≤∏àd

 øe Égójó– ” »àdGh IQhódG √ò¡d áaó¡à°ùŸG

 ÉbÉaBG  í«à«°S  É‡  Ú«dhO  AÉª∏Yh  AGÈN  πÑb

 ,QÉ£ªà°S’G  Ωƒ∏Y  ‘ áaô©ŸG  ôjƒ£àd  IójóL

 ΩÉ≤J å«ëH ÚeÉY πc ≈≤à∏ŸG ó≤Y Qô≤J Éªc

."2023 ôjÉæj ‘ á°SOÉ°ùdG áî°ùædG

 á«dhC’G á«ãëÑdG äÉMÎ≤ŸG ∫ÉÑ≤à°SG IÎa óà“h

 çƒëÑd  äGQÉeE’G  èeÉfÈd  á©HGôdG  IQhó∏d

 ¢SQÉe 18 ¤EG  ôjÉæj  24 øe QÉ£ªà°S’G  Ωƒ∏Y

 ∞∏àfl øe ácQÉ°ûŸÉH ÚÑZGô∏d øµÁh ,2021

 õcGôŸGh  á«ÁOÉcC’G  äÉÄ«¡dGh  äÉ°ù°SDƒŸG

 Ëó≤J ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe ÉgÒZh á«ãëÑdG

§HGôdG ÈY á«ãëÑdG º¡©jQÉ°ûe äÉMÎ≤e

 ,  https://apply.uaerep.ae
 Ú°ù– :á«dÉàdG á«ãëÑdG ä’ÉéŸG øª°V ∂dPh

 ΩGóîà°SÉH "¢ù≤£dÉH DƒÑæàdGh ájOó©dG áLòªædG

 º««≤J"h ,ájOó©dG êPÉªædGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 ΩGóîà°S’G ∫ÓN øe "QÉ£ªà°S’G äÉ«∏ªY á«dÉ©a

 á«FÉ°üME’G  ¥ô£dGh  IÉcÉëŸG  ±ô¨d  ∫É©ØdG

 "QÉ£ªà°S’G  áª¶fCG  ‘ QÉµàH’G"h  ,á«FGƒ°û©dG

 ájOó©dG äGhOC’Gh ¢SÉ«≤dG äGhOCG èeO ∫ÓN øe

 QÉ£ªà°S’G  êPÉ‰  øe  IOÉØà°S’Gh  Iójó÷G

.IôµàÑŸG

 äÉgƒjó«a ¢VôY ∂dòc ≈≤à∏ŸG ìÉààaG ∫ÓN ”h

 á«ªgCG  ∫ƒM  á«Øjô©J  áëŸ  Qƒ°†ë∏d  âeób

 äGQÉeE’G  èeÉfôHh  QÉ£ªà°SÓd  ‹hódG  ≈≤à∏ŸG

 ¢VGô©à°SG ÖfÉL ¤EG ,QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y çƒëÑd

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

 IQhódÉH  ¢UÉÿG  »æeõdG  ∫hó÷Gh  ,èeÉfÈdG

 πMGôeh  Ëó≤àdG  á«dBGh  èeÉfÈdG  øe  á©HGôdG

.á«ãëÑdG äÉMÎ≤ŸG É¡H ô“ »àdG º««≤àdG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

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

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

 ,»LOÉH ƒª«°SÉe IOÉ©°S ÚæK’G ¢ùeG , áª«ÿG

 ΩÓ°ù∏d Ωób …òdG , äGQÉeE’G iód Göùjƒ°S ÒØ°S

.√ƒª°S ≈∏Y

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ∫ƒM åjOÉMC’G ¬©e ∫OÉÑJh ,ÒØ°ùdG IOÉ©°ùH

 ÚH  »é«JGÎ°S’G  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J

. ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 §HôJ  »àdG  ábGó°üdG  äÉbÓ©H  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 IOÉ©°S Oƒ¡Lh ,Göùjƒ°S ádhOh äGQÉeE’G ádhO

 ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG ó«WƒJ ‘ ÒØ°ùdG

.øjó∏ÑdG

 øY ,»LOÉH ƒª«°SÉe IOÉ©°S ÈY ¬ÑfÉL øe

 ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉH

 ,∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc ≈∏Y áª«ÿG

 ‘  ÉgQhOh  √ƒª°ùd  áª«µ◊G  IOÉ«≤dG  kÉæªãe

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ IQÉeEÓd QÉgOR’G ≥«≤–

 ó«ªY ,»Jƒ«∏é«a ƒµfGôa QƒàcódG ,AÉ≤∏dG ö†M

 ,ÉaƒH ƒ«JÉeh ,§°ShC’G ¥öûdG "EPFL"õcôe

 ,»ÑXƒHCG ‘ …öùjƒ°ùdG ∫ÉªYC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ,»à∏«g ácöT ¢ù«FQ ÖFÉf ,Öªà°S ¢SÉeƒJh

 ¢ùcƒ«L  ácöT  ΩÉY  ôjóe  ,»JƒfCG  ¿É°ùMh

 óFGQ ,âfÉLÒe ∞°TÉch ,ájöùjƒ°ùdG ïHÉ£ª∏d

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ,QhÉZ ¿ÉL QƒàcódGh ,∫ÉªYCG

.áª«ÿG ¢SCGQ ≈Ø°ûà°ùe ‘

:ΩGh-IÒéØdG

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

 IQÉeE’G  ¢UôM  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH

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

 ádhódG ‘ »æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO ≈∏Y IÒéØdG

 §£N ò«Øæàd áÑ°SÉæŸG äÓ«¡°ùàdG áaÉc ÒaƒJh

.IQÉeE’G ‘ ádhódG äGQGRh πªY

 ,á∏«eôdG öüb ‘ ,√ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL

 OÉ°üàb’G  ôjRh  …ôŸG  ¥ƒW øH  ˆGóÑY  ‹É©e

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

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

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

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

 äÉ¡«LƒàHh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  í°VhCGh

 OÉ°üàbG  AÉæH øe âæµ“ Ió«°TôdG  É¡JOÉ«b øe

 ´ƒæàdG  øe  á«dÉY  áLQóH  ™àªàj  ,»æWh

 ‘  ºgÉ°S  …òdG  ôeC’G  ,  áfhôŸGh  ,…OÉ°üàb’G

 π°†aCG  øª°V  á«ŸÉ©dG  ádhódG  áfÉµe  ï«°SôJ

 GQÉªãà°SGh  Gƒ‰h  GQGô≤à°SG  ÌcC’G  äGOÉ°üàb’G

 ≈∏Y ,AÉ≤∏dG ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh . πÑ≤à°ùŸG ‘

 §£Nh  ,OÉ°üàb’G  IQGRh  πªY  äÉ«é«JGÎ°SG

 ∂dPh  ,  IÒéØdG  IQÉeEG  ‘ É¡©jQÉ°ûeh  É¡∏ªY

 IQGRƒdG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ≥«°ùæJ QÉWEG ‘

 IÒéØdG  áeƒµM  ‘  ájOÉ°üàb’G  äÉ°ù°SDƒŸGh

 øe  IOÉØà°S’Gh  IQÉeE’G  á«°ùaÉæJ  õjõ©Jh

 ÉÃ  »é«JGÎ°S’Gh  ‘Gô¨÷G  É¡©bƒe  á«ªgCG

 á«ªæàdG ≥«≤– ‘ äGQÉe’G ádhO Oƒ¡L Ωóîj

. áeGóà°ùŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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áë∏e á«dhOh á«æWh ájƒdhCGh »eƒb øeCG á«°†b √É«ªdG í°T

 …ô°ùjƒ°ùdG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

ádhódG iód

 áÑ°SÉæªdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc ô«aƒJ ócDƒj Iô«éØdG ó¡Y »dh

IQÉeE’G »a ádhódG äGQGRh πªY §£N ò«Øæàd

ádhódG iód …öùjƒ°ùdG ÒØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM AÉ≤∏dG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

 :ójGR øH Qƒ°üæe

ójGR øH Qƒ°üæe

:ΩGh-»HO

 ÚæK’G ¢ùeG " »HO …Óa " âæ∏YCG 

 ‹ƒHÉfh  É«fÉJÉc  øe  πc  ΩÉª°†fG

 É°ùªædG ‘ ÆQƒHõdÉ°Sh É«dÉ£jEG ‘

 á«HhQhC’G  É¡àµÑ°T  ¤EG  É£dÉeh

. πÑ≤ŸG ƒjÉe øe GQÉÑàYG á«eÉæàŸG

 ¤EG  π°üàd  »HO  …Óa  áµÑ°T  â‰h

 ⁄É©dG  ∫ƒM  á¡Lh  65  øe  ÌcCG

 Oƒ«≤dG  ™aQ  ‘  ∫hódG  QGôªà°SG  ™e

.ájƒ÷G äÓMôdG øY É«éjQóJ

 É£dÉeh  É«fÉJÉc  áaÉ°VEG  ™eh

 äÉ¡LƒdG  OóY  ™ØJQG  ÆQƒHõdÉ°Sh

 »HO  …Óa  π¨°ûJ  »àdG  á«HhQhC’G

 πª°ûJ  á¡Lh 20 ¤EG  É¡«dEG  äÓMQ

 »µæ°ù∏gh  â°SQÉNƒHh  OGô¨∏H

.É«aƒ°Uh ÆGôHh ±ƒcGôch ∫ƒÑæ£°SGh

 É¡JÓMQ π«¨°ûJ ‘ á∏bÉædG CGóÑà°Sh

 QÉ£eh ‹hódG É£dÉe QÉ£e øe πc ¤EG

 ƒjÉe 12 øe GQÉÑàYG ‹hódG É«fÉJÉc

 ÚM ‘ É«YƒÑ°SCG äÓMQ ™HQCG ™bGƒH

 QÉ£e ¤EG É¡JÓMQ á∏bÉædG ∞fCÉà°ùJ

 ƒjÉe 13 øe GQÉÑàYG ‹hódG ‹ƒHÉf

.É«YƒÑ°SCG äÓMQ çÓK ™bGƒH πÑ≤ŸG

 ¤hC’G ¿GÒ£dG ácöT »HO …Óa ó©Jh

 äÓMQ  π¨°ûJ  »àdG  äGQÉeE’G  ‘

 QÉ£eh ‹hódG »HO QÉ£e ÚH IöTÉÑe

 øe  GQÉÑàYG  É°ùªædG  ‘  ÆQƒHõdÉ°S

 äÓMQ ™HQCG ™bGƒH 2021 ƒjÉe 13

.É«YƒÑ°SCG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG å«¨dG å«Z ∫Ébh

 AóH  ™e  "  »HO  …Óa  ácöT  iód

 ‹ƒHÉfh É£dÉeh É«fÉJÉc ¤EG äÓMôdG

 ™«°SƒJ ácöûdG π°UGƒà°S ÆQƒHõdÉ°Sh

 πLCG  øe  »éjQóJ  πµ°ûH  É¡àµÑ°T

 ôØ°ùdG  ≈∏Y  ójGõàŸG  Ö∏£dG  á«Ñ∏J

 ÜÉcôdG øe ójõŸG IOƒY ™e á°UÉN

 á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ™aQh AGƒLC’G ¤EG

."‹hódG ôØ°ùdG ≈∏Y

 ¿ƒµà°S äÓMôdG √òg ¿CG " ±É°VCGh

 ¿GÒW  ™e  õeôdÉH  ácGöûdG  øª°V

 øe  äÓMôdG  πª©à°Sh  äGQÉeE’G

 ‹hódG »HO QÉ£e ‘ 3 ºbQ ≈æÑŸG

 §HQ  äÓMQ  øjôaÉ°ùª∏d  ôaƒj  É‡

 ¿GÒW  »àµÑ°T  ÚH  á°SÓ°S  ÌcCG

 øe  ÌcCG  ¤EG  »HO  …Óah  äGQÉeE’G

 Ú°üdGh É«dGÎ°SCG πª°ûJ á¡Lh 155

 ÜƒæLh  ¿ÉHÉ«dGh  …óæ¡dG  §«ëŸGh

.É«°SBG

 ÉjQÉe  IOÉ©°S  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe

 É£dÉe  ájQƒ¡ªL  IÒØ°S  …Ò∏«eÉc

 …ƒ«M ôeCG π°UGƒàdG " : ádhódG iód

 πãŸÉHh ∫hódG ÚH ájƒ≤dG äÉbÓ©∏d

 ôµ°T øY áHô©e ,äGQÉeE’Gh É£dÉe ÚH

 á«LQÉÿGh á«HhQhC’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 ácöûd É£dÉe ‘ áMÉ«°ùdG  áÄ«gh

 É¡JÓMQ  øY  ¿ÓYEÓd  »HO  …Óa

 õjõ©àd á°Uôa ôaƒj É‡ É£dÉe ¤EG

 ájQÉéàdGh  á«°SÉ«°ùdG  äÉbÓ©dG

." É¡àjƒ≤Jh Éæjó∏H ÚH á«Ñ©°ûdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh  …ôŸG  ¥ƒW  øH  ˆGóÑY  ‹É©e  OÉ°TCG  

 ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbEÉH OÉ°üàb’G

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

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

 GócDƒe  …ôFGódG  OÉ°üàb’G  á°SÉ«°S  "ˆG  √ÉYQ"
 IÒJh ™jöùJ É¡fCÉ°T øe Iƒ£ÿG √òg ¿CG ¬«dÉ©e

 »æÑJh ádhódG ‘ …ôFGódG OÉ°üàb’G ƒëf ∫ƒëàdG

 ≈∏Y GOÉªàYGh áeGóà°SG ÌcCG ájOÉ°üàbG áeƒ¶æe

 ÒZ  OQGƒª∏d  ÉcÓ¡à°SG  πbCGh  áØ«¶ædG  ábÉ£dG

.IOóéàŸG

 OÉ°üàb’G á°SÉ«°S OÉªàYG »JCÉj " ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ≈∏Y ºFÉ≤dG äGQÉeE’G ádhO è¡æd GQGôªà°SG …ôFGódG

 IÒ°ùe  ™aOh  πÑ≤à°ùŸG  OÉ°üàbG  ºFÉYO  AÉ°SQEG

 ™«°SƒJh  õjõ©J  ∫ÓN  øe  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 ,äÉjÉØæ∏d ádÉ©ØdG IQGOE’Gh ,ôjhóàdG IOÉYEG ¥É£f

 áª°üÑdG  ∞«ØîJh  ,OQGƒŸG  ∑Ó¡à°SG  øe  ó◊Gh

..ádhó∏d á«fƒHôµdG

 ºYO  ‘ ábÉÑ°S  äGQÉeE’G  ádhO  âfÉc  ÉŸÉ£dh

 É«LƒdƒæµàdGh QÉµàH’G Òî°ùàd á«dhódG »YÉ°ùŸG

 ∫ƒëàdG  ™jöùàd  á«ªbôdG  ∫ƒ∏◊Gh  áeó≤àŸG

 ∫hódG ¤hCG øe Èà©J GPEG ,…ôFGódG OÉ°üàb’G ƒëf

 …ôFGódG OÉ°üàb’G ™jöùJ{ IQOÉÑe ≈∏Y á©bƒŸG

 ióàæŸG  ™e  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdÉH  z360

 ádhódG âeÉb Éªc " ±É°VCGh."»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G

 ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒàH OÉ°üàb’G IQGRh ∫ÓN øe

 áYƒª› ™e …ôFGódG OÉ°üàb’G ¿CÉ°ûH »é«JGÎ°SG

 â°ü°üN  »àdG  á«dÉ£jE’G  ƒdhÉH  ¿É°S  É°ù«àfCG

 ƒëf  ∫É≤àf’G  ºYód  hQƒj  äGQÉ«∏e  6  ≠∏Ñe

 QÉµàH’G ºYO ∫ÓN øe ,É«ŸÉY …ôFGódG OÉ°üàb’G

 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  áMÉJEGh  ™«æ°üàdG  IOÉYEGh

 á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdGh áÄ°TÉædG äÉcöûdG ΩÉeCG

 Ωƒ«dG  á°SÉ«°ùdG  √òg  OÉªàYG  ó°ùéjh  .ádhódÉH

 ójó÷G ΩÉ©∏d AGQRƒdG ¢ù∏› äÉYÉªàLG ∫hCG ‘

 IÒ°ùe  ™aód  áeƒµ◊G  É¡«dƒJ  »àdG  á«ªgC’G

 ácGöû∏d  IôªK  ∂dP  »JCÉjh  ,…ôFGódG  OÉ°üàb’G

."»eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe øª°V ádÉ©ØdG

:ΩGh-»HO

 Ög" á°üæe »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g â≤∏WCG 

 º«eÉ°üàd »JGòdG º««≤à∏d á«còdG á«∏YÉØàdG "íjQ

 øª°V  á«Fƒ°Vhô¡µdG  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  áª¶fCG

 ÜÉë°UC’  í«àJ  »àdG  "»HO  ¢ùª°T"  IQOÉÑe

 á«°ùª°ûdG  áª¶fC’G  Ö«côJ  ÊÉÑŸGh  ∫RÉæŸG

.áÄ«¡dG áµÑ°ûH É¡£HQh á«Fƒ°Vhô¡µdG

 áé¡∏dÉH  IQÉÑY/  "íjQ  Ög"  á°üæe  ±ó¡J

 /á«HÉéjE’Gh IAÉØµdGh áYöùdG ¤EG Ò°ûJ á«∏ëŸG

 º««≤J ≈∏Y ÚdhÉ≤ŸGh ÚjQÉ°ûà°S’G IóYÉ°ùe ¤EG

 øe ócCÉàdGh "»HO ¢ùª°T" äÉYhöûe º«eÉ°üJ

 .áÄ«¡∏d É¡Áó≤J πÑb Ióªà©ŸG ÒjÉ©ª∏d É¡à≤HÉ£e

 ÒZ á«ª«ª°üJ äGQÉ«N á«∏YÉØàdG á°üæŸG ôaƒJh

 äÉfÉ«H IóYÉb ¤EG áaÉ°VEG Ωóîà°ùª∏d IOhófi

 áÄ«¡dG  øe  Ióªà©ŸG  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  Iõ¡LCG

 ™fÉ°üŸG ∞∏àfl øe kÉYƒf 150 ƒëf º°†J »àdGh

 Iõ¡LC’G Ö°ùfCGQÉ«àNG ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d á«ŸÉ©dG

 Ú°Sóæ¡ŸG ÖjQóàH áÄ«¡dG äöTÉH óbh .äGó©ŸGh

 É¡›ÉfôH øª°V á°üæŸG ΩGóîà°SG ≈∏Y Ú«æØdGh

 ‘  Ú∏eÉ©dG  Ú«æØdGh  Ú°Sóæ¡ª∏d  »ÑjQóàdG

.äGQÉ°ûà°S’Gh ä’hÉ≤ŸG äÉcöT

 ÜóàæŸG ƒ°†©dG ôjÉ£dG óªfi ó«©°S ‹É©e ∫Ébh

 :»HO  √É«eh  AÉHô¡c  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájDhQ  QÉWEG  ‘  πª©f"
 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

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

 GƒJCÉj ¿CG ô¶àæJ ’h ¢SÉæ∏d ÖgòJ á«còdG áeƒµ◊G

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJh É¡«dEG

 áeƒµM πjƒëàd »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 áeƒ¶æe AÉæHh  πeÉµdÉH  »cP  êPƒ‰ ¤EG  »HO

 ¥GQhC’G  øe  ‹ÉÿG  »eƒµ◊G  πª©∏d  á∏eÉµàe

 øª°V "íjQ Ög" á°üæe ¥ÓWEG »JCÉj: ±É°VCGh.

 áª¶fCG  Ö«côJh  º«ª°üJ  ¿Éª°†d  áÄ«¡dG  Oƒ¡L

 ≥ah ÊÉÑŸG ‘ á«Fƒ°Vhô¡µdG á«°ùª°ûdG ábÉ£dG

 á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈bQCGh IOƒ÷G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG

 IQOÉÑe ¬à≤≤M …òdG ÒÑµdG ìÉéædG ™e Éª«°S ’

 2020 ájÉ¡æH áÄ«¡dG â¡àfG å«M "»HO ¢ùª°T"
 áµÑ°ûH »°ùª°T ΩÉ¶f 6,600 øe ÌcCG §HQ øe

."äGhÉé«e 260 ÜQÉ≤J á«dÉªLEG IQó≤H áÄ«¡dG

á«HhQhC’G É¡àµÑ°T ≈dEG IójóL äÉ¡Lh 4 ∞«°†J z»HO …Óa{…ôFGódG OÉ°üàb’G á°SÉ«°S áeƒµëdG QGôbEÉH ó«°ûj ¥ƒW øH

á«∏YÉØàdG zíjQ Ög{ á°üæe ≥∏£J z»HO √É«eh AÉHô¡c{

 á°ü°üîàªdG äÉ¡édG ¢†©H ∞«°†j ábQÉ°ûdG ºcÉM

á«©«Ñ£dG äÉ«ªëªdGh áÄ«ÑdG áÄ«¡d

 áeƒµë∏d ΩÉ©dG øjódG á«é«JGôà°SG OÉªàYG

kÉ«ªdÉY äGQÉeE’G á«°ùaÉæJ Rõ©j ájOÉëJ’G

 :ó°TGQ øH ¿GóªM

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

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

 Ω2021 áæ°ùd /1/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ábQÉ°ûdG

 á°ü°üîàŸG äÉ¡÷G ¢†©H πjó©Jh áaÉ°VEG ¿CÉ°ûH

.á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh áÄ«ÑdG áÄ«¡d á©HÉàdG

 äÉ¡é∏d ±É°†j ¿CG  ≈∏Y …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 äÉ«ªëŸGh  áÄ«ÑdG  áÄ«¡d  á©HÉàdG  á°ü°üîàŸG

 IÉ«ë∏d ójòdG õcôe -1 :á«JB’G äÉ¡÷G á«©«Ñ£dG

.ájô£ØdG

.ájôª◊ÉH Ωô≤dG QÉé°TCG á«ªfi - 2

.§Ñ°ùdG π«∏Z á«ªfi -3

 õcGôŸG äÉ«ª°ùe ∫ó©J …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG Ö°ùMh

 :õcôŸG º°SG -1 :»JB’G ƒëædG ≈∏Y íÑ°üàd á«dÉàdG

.ábQÉ°ûdG …QÉØ°S :πjó©àdG ,…OÈdG √õàæe

 QƒN õcôe :πjó©àdG ,Ωô≤dG õcôe :õcôŸG º°SG -2

.Ωô≤dG QÉé°TC’ AÉÑ∏c

 á«dÉàdG  õcGôŸG  øª°†J  …ÒeC’G  Ωƒ°Sôª∏d  É≤ahh

:"AGôë°üdG √õàæe õcGôe" ≈ª°ùe â–

.á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T äÉfGƒ«M õcôe -1

.»JÉÑædGh »©«Ñ£dG ïjQÉàdG ∞ëàe - 2

.∫ÉØWC’G áYQõe - 3

.á«eÓ°SE’G á≤jó◊G - 4

 ≈∏Yh  ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  Ωƒ°SôŸG  Gò¡H  πª©jh

 öûæjh ,¬°üîj Éª«a πc √ò«ØæJ á«æ©ŸG äÉ¡÷G

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘

:ΩGh-»HO

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 AGQRƒdG ¢ù∏› OÉªàYG ¿CG á«dÉŸG ôjRh »HO ºcÉM

 ájOÉ–’G áeƒµë∏d ΩÉ©dG øjódG á«é«JGÎ°SEG ôbƒŸG

 OÉ°üàb’G  IQGOEÉH  AÉ≤JQ’G  Rõ©j  "2023-2021"
 äGQÉeE’G ádhód »ŸÉ©dG »°ùaÉæàdG Ö«JÎdGh »∏µdG

 ‘öüŸGh ‹ÉŸG ´É£≤dG §«°ûæJ ≈∏Y πª©à°S PEG

 ™jQÉ°ûª∏d  á«∏jƒ“  πFGóH  ÒaƒJh  ádhódG  ‘

 äGóæ°S ¥ƒ°S ¢ù«°SCÉJ øY kÓ°†a ,á«eƒµ◊G ájƒªæàdG

.á«∏ëŸG á∏ª©dÉH

 ºYó«d á«é«JGÎ°SE’G OÉªàYG »JCÉj " : √ƒª°S ∫Ébh

 ,»°ùaÉæJ  OÉ°üàbG  ¤EG  ∫É≤àf’G  ‘  ádhódG  Oƒ¡L

 ,ájOÉ–’G  áeƒµë∏d  ‹ÉŸG  §«£îàdG  õjõ©Jh

 ,ΩÉ©dG øjódG äÉ«∏ª©d Ió«°TôdG IQGOE’G ¢ù°SCG AÉ°SQEGh

 á≤K  õjõ©J  ∫ÓN øe  á«dÉŸG  áeGóà°S’G  ≥«≤–h

 ‘ º¡°ùj ÉÃ ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ øjôªãà°ùŸG

 á«°ùaÉæàdG áWQÉN ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO áfÉµe õjõ©J

 ∫ƒ∏ëH  ⁄É©dG  ‘  ádhO  π°†aCG  ¿ƒµàd  á«ŸÉ©dG

. ".2071 äGQÉeE’G ájƒÄe

 »a QÉ£ªà°SÓd ¢ùeÉîdG »dhódG ≈≤à∏ªdG ¥Ó£fG

 á«°VGôàa’G ¬àî°ùf

 çóMCG ¢ûbÉæJ ø««dhódG ø«KóëàªdG øe áÑîf

»FÉªdG øeC’Gh QÉ£ªà°S’G Ωƒ∏Y äGQƒ£J

 øe áeó≤ªdG áëæªdG áª«b Q’hO ¿ƒ«∏e 1.5
õFÉa »ãëH ìôà≤e πµd èeÉfôÑdG



:ΩGh-»HO

 äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g â≤∏WCG 

 É«fhÎµdEG Ióªà©e èeGôH »HO ‘

 äAÉLh  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ÖjQóà∏d

 èeGÈdG  √ò¡d  ¤hC’G  ábÉÑdG

 äGQÉ£≤dG á°ù°SDƒÃ GAóH á«ÑjQóàdG

 â– 2019 ¢SQÉe 16 ‘ áÄ«¡dÉH

 áeÓ°ùdG  ¢ü«NôJ  èeÉfôH  º°SG

."S2L" á«còdG

 á°UÉÿG  ÖjQóàdG  ègÉæe  ±ó¡Jh

 ∫ƒM  õcÎJ  »àdG  èeÉfÈdÉH

 øcÉeCG ‘ ÉYƒ«°T ÌcC’G ôWÉîŸG

 áÄ«g  »ØXƒe  Úµ“  ¤EG  πª©dG

 ∂dòch  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 É¡≤aGôeh É¡©jQÉ°ûe ‘ Ú∏eÉ©dG

 πª©dG  äÉ°SQÉ‡  ÜÉ©«à°SG  øe

 äÉ©bƒJ ≈∏Y ±ô©àdGh á«°SÉ«≤dG

 ä’ƒcƒJhôH  ≥«Ñ£Jh  áÄ«¡dG

 ‘  áÄ«ÑdGh  áeÓ°ùdGh  áë°üdG

 ±ó¡j  Éªc  πª©dG  ™bGƒe  ™«ªL

 ájƒæ©ŸG ìhôdG ™aQ ¤EG èeÉfÈdG

 ∫ÓN  øe  áÄ«¡dG  ‘  Ú∏eÉ©∏d

 AÓjEG ™e áæeBG πªY áMÉ°ùe ÒaƒJ

 áë°üdG  ÉjÉ°†≤d  iƒ°üb  á«ªgCG

.á«Ä«ÑdG áeGóà°S’Gh áeÓ°ùdGh

 ôµàÑŸG  èeÉfÈdG  Gòg  »°Sôjh

 ò«ØæJ  á«Ø«c  ‘  IójóL  ÒjÉ©e

 áë°üdG  ä’É›  ‘  ÖjQóJ

 ≈∏Y  õµJôj  áÄ«ÑdGh  áeÓ°ùdGh

 å«M øe áæ«°UQ á«aô©e QOÉ°üe

 á«MÓ°üdGh  π«gCÉàdG  ÒjÉ©e

 øY  Ó°†a  IAÉØµdG  äÉjƒà°ùeh

 ≥≤ëàdG  äÉÑ∏£àe  AÉØ«à°SG

.ÊhÎµdE’G

 ÖjQóàdG  èeÉfôH  ±ó¡à°ùjh

 å«M;ÚØXƒª∏d  äÉjƒà°ùe  áKÓK

 ∫Éª©∏d  ∫hC’G  iƒà°ùŸG  ¢ü°üN

 IQGOEÓd  ÊÉãdG  iƒà°ùŸGh

 ådÉãdG  iƒà°ùŸGh  ≈£°SƒdG

 ähÉØàJh  É«∏©dG  IQGOEÓd  "L3"
 äÉ«dhDƒ°ùŸG  Ö°ùM  èeGÈdG

 äÉ°ü°üîàdGh  Ö°UÉæŸGh

 ¿EÉa  ∂dòdh  ÚcÎ°ûª∏d  á«Ø«XƒdG

 ºFÓàd É°ü«°üN áªª°üe èeGÈdG

 äÉYƒªéŸG  øe  áYƒª›  πc

.IóM ≈∏Y áaó¡à°ùŸG

 …òdG  ∑QÉ°ûŸG  Qƒ°†M  OôéÃh

 äÉÑ∏£àŸ  ≈fOC’G  ó◊G  ‘ƒà°ùj

 áÄ«¡dG  É¡JOóM  »àdG  IAÉØµdG

 äÉYÉ°S çÓK IóŸ á«ÑjQóJ á°ù∏÷

 ºà«°S …ôjôëàdG QÉÑàN’G RÉ«àLGh

 OÉªàY’G  ΩÉ¶f  ‘  ¬∏«é°ùJ

 áeÓ°ùdG  á°üNôd  ÊhÎµd’G

 -  "»àeÓ°S"  ≥«Ñ£J  -  á«còdG

 ‘  ôaƒàŸGh  ácôëàŸG  ∞JGƒ¡∏d

 …òdG  "iOS"h  "Android"
 .èeÉfÈdG Gò¡d É°ü«°üN √ôjƒ£J ”

:ΩGh-»HO

 øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S â°SsCGôJ 

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

 ,»HO ¢ù∏› ƒ°†Yh ,"áaÉ≤ã∏d »HO" »HO ‘

 ‘ ó≤ oY …òdG áÄ«¡∏d É«∏©dG IOÉ«≤dG ´ÉªàLG

 á«KGÎdG ™bGƒŸG ºgCG óMCG ,á«KGÎdG ÉqàM á≤£æe

 äÉjƒdhCG á°ûbÉæŸ ,»HO IQÉeEG ‘ á«MÉ«°ùdGh

 πª©dG äÉ«dBGh ,2021 ΩÉ©∏d "áaÉ≤ã∏d »HO"
 á∏MôŸG  ò«Øæàd  É¡JÉYÉ£b  ∞∏àfl  øª°V

.á«°SGó°ùdG á«é«JGÎ°S’G É¡à£N øe ¤hC’G

 √ö†M …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN - Égƒª°S äócCGh

 "áaÉ≤ã∏d  »HO"  äÉYÉ£b  hôjóeh  AÉ°SDhQ

 …òdG  QhódG  π«©ØJ á∏°UGƒe IQhöV ≈∏Y -

 áWQÉNh É¡àjDhQ QÉWEG ‘ áÄ«¡dG ¬H ™∏£°†J

 ÒaƒJh  ,  á«°SGó°ùdG  É¡à«é«JGÎ°SG  ≥jôW

 ‘É≤ãdG ´É£≤∏d ÚµªàdGh ºYódG ∫Éµ°TCG ™«ªL

 øe ójõe ≥«≤–h ,»HO IQÉeEG ‘ »YGóHE’Gh

 ÉÃ  ,…ƒ«◊G  ´É£≤dG  Gò¡d  QÉgOR’Gh  ƒªædG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áMƒª£dG  ájDhôdG  ÖcGƒj

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

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

 á«ªæàdGh ôjƒ£àdG IÒ°ùŸ , "ˆG √ÉYQ" »HO

.IQÉeE’G ‘ á∏eÉ°ûdG

 ‘É≤ãdG  ´É£≤dG  ´É£à°SG"  :Égƒª°S  âdÉbh

 äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨àj ¿CG »HO ‘ »YGóHE’Gh

 ÒµØàdGh áfhôŸG π°†ØH 2020 ΩÉ©dG ∫ÓN

 ™ªà‚ ,Ωƒ«dG .Oƒ¡÷G ôaÉ°†Jh …ó«∏≤àdG ÒZ

 ÉæJÉjƒdhCG  ¢ûbÉææd  ΩÉ©dG  Gòg  ¤hC’G  Iôª∏d

 Ëó≤J  É¡°SCGQ  ≈∏Y  »JCÉj  »àdGh  ,2021  ‘

 ‘É©J  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ºYódG  øe  ójõŸG

 IQÉeE’G ‘ á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G õjõ©Jh ´É£≤dG

 »HO ájDhQ ≥«≤ëàd ÉæJÒ°ùe øª°V kÓÑ≤à°ùe

 ‘É≤ãdG ´É£≤dG ‘ kÉ©e ÉædòH ó≤d .á«aÉ≤ãdG

 ,2021 ΩÉ©dG §£N á©LGôŸ âbƒdGh ó¡÷G

 Éæà£N  ‘  RôëŸG  Ωó≤àdG  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh

 ójó©dG  ¥ÓWEG  ≈∏Y  πª©fh  ,á«é«JGÎ°S’G

 ≈∏Y kAÉæH âdqó oYh äQqƒ oW »àdG ,äGQOÉÑŸG øe

 »àdG  IôªãŸG  ô¶ædG  äÉ¡Lhh  AGQB’G  ¢†©H

 QGóe ≈∏Y ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG øe ÉgÉæ«≤∏J

 ÉæJÉMƒªW ™e ≈°TÉªàj ÉÃh á«°VÉŸG áæ°ùdG

 á°ù«FQ ƒª°S äQÉ°TCGh ".…ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡d

 ¿CG  ¤EG  »HO  ‘  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  áÄ«g

 á∏ªM  äÉ¡Lh  ióMEG  ;ÉqàM  á≤£æe  QÉ«àNG

 ‘ AÉà°T πªLCG" á«∏NGódG áMÉ«°ù∏d äGQÉeE’G

 áª«≤dG ¤EG Oƒ©j ´ÉªàL’G Gòg ó≤©d ,"⁄É©dG

 É¡H ™àªàJ »àdG Iõ«ªŸG á«aÉ≤ãdGh á«îjQÉàdG

 á«Ä«H äÉeƒ≤e øe ¬µ∏à“ Éeh ,á≤£æŸG √òg

 øe á«MÉ«°S á«aÉ≤K á¡Lh ¿ƒµJ ¿C’ É¡∏gDƒJ

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡d  ójôj  Éªc  ,∫hC’G  RGô£dG

.Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ¿Éc" :Égƒª°S âdÉb ,ÉqàM á≤£æe á«ªgCG ∫ƒMh

 ÉæYÉªàLG  ó≤©f  ¿CG  Éæd  áÑ°ùædÉH  º¡ŸG  øe

 á≤£æe  ‘ 2021 ΩÉ©d  ∫hC’G  »é«JGÎ°S’G

 ‘  IQGOE’G  ≥jôa  ∫ÉªYCG  É¡æe  ≥∏£fh  ÉqàM

 á«ªgCG øe ¬∏ã“ ÉŸ ∂dPh ;ΩÉ©dG Gò¡d áÄ«¡dG

 äÉ«°üî°T øe ¬eó≤J  Éeh  ,IÒÑc á«îjQÉJ

 G kOóY º°†j »∏ëŸG ™ªàéŸÉa .Iõ«‡ á«aÉ≤K

 á«YGóHEG  äÉcöTh  ÚjOÉjôdG  ÚØ≤ãŸG  øe

 IQÉjõdG  √òg ∫ÓN øeh .á£°Sƒàeh IÒ¨°U

 ‘ á«YGóHE’G  ÖgGƒŸG  ºYóH  ÉæeGõàdG  ócDƒf

 á«àëàdG á«æÑdG ™°Vhh ,IQÉeE’G AÉëfCG ™«ªL

 ".QÉgOR’Gh  Qƒ£àdG  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ  »àdG

 äÉjƒdhCG ´ÉªàL’G ∫ÓN Égƒª°S â°Vô©à°SGh

 á∏MôŸG  ∫ÓN  "áaÉ≤ã∏d  »HO"  ≥jôa  πªY

 ±GógCG øe √ójó– ” Ée Aƒ°V ‘ ,áeOÉ≤dG

 ≥jôW  áWQÉN  øª°V  ™jQÉ°ûeh  §£Nh

 øª°V Égò«ØæJ äÉ«dBGh ,Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G

 ≥«≤– ¿CG  ≈∏Y  kIócDƒe  ,IOófi á«æeR  ôWCG

 ôaÉ°†J  Ö∏£àj  á«é«JGÎ°S’G  äÉaó¡à°ùŸG

 äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH º°ùqàJ áeƒ¶æe øª°V Oƒ¡÷G

 äÉ¡÷G  ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG

 ‘ ká°UÉN ,»HO ‘ ‘É≤ãdG πª©dÉH á«æ©ŸG

 øY káHô©e ,áægGôdG á«FÉæãà°S’G á∏MôŸG πX

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g πªY ≥jôa IQó≤H É¡à≤K

 »HO IQÉeEG ‘ »YGóHE’G ™ªàéŸGh »HO ‘

 ≥«≤ëàd áeRÓdG äGQó≤dGh äGhOC’G ¬cÓàeGh

.´É£≤∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG IQÉeE’G äÉ©∏£J

 óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S âë°VhCGh

 AGOCG π°UGƒà°S áÄ«¡dG ¿CG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 á∏eÉ°ûdG á«aÉ≤ãdG á°†¡ædG ≥«≤– ‘ É¡àª¡e

 á«JGQÉeE’G  áaÉ≤ãdG  ¤EG  kIóæà°ùe  ,IQÉeE’G  ‘

 Iõ«côc  É¡KGÎH  á«æ¨dGh  É¡îjQÉàH  á≤jô©dG

 ‘  ‘É≤ãdG  ó¡°ûŸG  Rõ©j  ÉÃ  ,á«°SÉ°SCG

 »ŸÉY ‘É≤K õcôªc É¡àfÉµe ï°Sôjh »HO

 IOó°ûe ,ÖgGƒª∏d ≈≤à∏eh ´GóHEÓd áæ°VÉMh

 AÉ°†YCG  ™«ªL  ΩGõàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  Égƒª°S

 ‘ Oƒ¡L øe Üƒ∏£e ƒg Ée πc ∫òÑH ≥jôØdG

 á°UÉÿG  äÉ«dhDƒ°ùŸGh  ΩÉ¡ŸG  RÉ‚EG  π«Ñ°S

.¬©bƒe ‘ πc º¡H

 äÉjƒdhCG  á°ûbÉæe  ¤EG  ´ÉªàL’G  ¥ô£Jh

 å«M áeOÉ≤dG á∏MôŸG ‘ »YGóHE’G ´É£≤dG

 IÒ°ùŸ á°†jô©dG  •ƒ£ÿG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”

 áWQÉN øe  ¤hC’G  á∏MôŸG  ò«ØæJ  h  πª©dG

.Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G ≥jô£dG

 óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG  ƒª°S  äóªàYGh

 øe káeõM ´ÉªàL’G ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »YGóHE’G ™ªàéŸG ºYO ¤EG á«eGôdG äGQOÉÑŸG

 ™àªàJ »àdG  á≤£æŸG √òg ôjƒ£Jh ÉqàM ‘

 ,IóYGh  á«YGóHEGh  á«aÉ≤K  ájOÉ°üàbG  ¢UôØH

 »àdG  áHÉ°ûdG  ÖgGƒŸG  ΩÉ¡dEG  ‘  º¡°ùj  ÉÃ

 Égƒ‰ ¢Uôa õjõ©Jh É¡©«é°ûJh É¡æ°†à–

 ó¡°ûŸG  AGôKEG  ¬°ùØf  âbƒdG  ‘h ,ÉgQÉgORGh

 öûfh  á«KGÎdG  á≤£æŸG  √òg  ‘  ‘É≤ãdG

 á«∏ëŸG áaÉ≤ãdGh çGÎdG äGhôK ∫ƒM »YƒdG

 Üò÷G  äÉeƒ≤e  õjõ©Jh  ,É¡H  ôNõJ  »àdG

 ∂∏J øY ¿ÓYE’G ºà«°S å«M É¡«a »MÉ«°ùdG

.≥M’ âbh ‘ kÉYÉÑJ äGQOÉÑŸG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14653 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 26 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 ≥æY ¿ÉWô°S ∫ƒM »ª«∏bE’G ióàæªdG

 kGô«ÑNh kÉKóëàe 35 ∞«°†à°ùj ºMôdG

ádhO 11 øe QGôb ´Éæ°Uh

 ìÉ≤d øe áYôL 83^302 ºjó≤J :äGQÉeE’G

áYÉ°S 24 ∫ÓN z19 ó«aƒc{

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ≥æY ¿ÉWöS ∫ƒM »ª«∏bE’G  ióàæŸG ∞«°†à°ùj 

 á«©ªL É¡ª¶æJ  »àdG  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  ‘ ºMôdG

 28h 27 »eƒj É«°VGÎaG ¿ÉWöùdG ≈°Vôe AÉbó°UCG

 ájÉYôdG  ‘ É°ü°üîàeh GÒÑN 35 …QÉ÷G ôjÉæj

.á«ÑæLCGh á«HôY ádhO 11 øe QGôb ´Éqæ°Uh áq«ë°üdG

 ÖMÉ°U áæjôb ájÉYQ â– ióàæŸG º«¶æJ »JCÉjh

 âæH ôgGƒL áî«°ûdG  ƒª°S ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG

 á«©ª÷ …ôîØdG ¢ù«FôdGh ¢ù°SDƒŸG »ª°SÉ≤dG óªfi

 Oƒ¡L ™jöùJ" ¿Gƒæ©H ¿ÉWöùdG ≈°Vôe AÉbó°UCG

 ¿ÉWöSh …öûÑdG »ª«∏◊G ΩQƒdG ¢ShÒa áëaÉµe

."ºMôdG ≥æY

 á«æWƒdG äÉØdÉëàdG øe ¿ƒ∏ã‡h AGÈÿG ¢ûbÉæjh

 ióe ≈∏Y ºMôdG ≥æY ¿ÉWöS áëaÉµŸ á«ª«∏bE’Gh

 óë∏d ábQÉ°ûdG IQÉeEG Oƒ¡L õjõ©Jh ºYO πÑ°S Úeƒj

 ¢VôŸG  øe ´ƒædG  Gòg  øY áªLÉædG  IÉfÉ©ŸG  øe

 É¡fCÉ°T øe »àdG äÉ«dB’Gh §£ÿG ™°Vh ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG ™ªàéŸG øe ÈcCG áëjöûd í«àJ ¿CG

 áHÉ°UE’G  øe óë∏d  ájOÉ°TQE’Gh  áq«ë°üdG  äÉeóÿG

.¢VôŸÉH

 øe GOóYh á°ù«FQ äÉª∏c ™Ñ°S ióàæŸG øª°†àjh

 AÉ°†≤dG  Oƒ¡L  ‘  Éæ∏°Uh  øjCG  "  É¡ªgCG  QhÉëŸG

 äÉeóN Ëó≤J á∏°UGƒe "h " ºMôdG ¿ÉWöS ≈∏Y

 "h "ºMôdG ¿ÉWöùH äÉHÉ°üª∏d áq«ë°üdG ájÉYôdG

 Ωó≤àdG QhO "h "ºMôdG ¿ÉWöùH áq«©ªàéŸG áq«YƒàdG

 "ºMôdG  ¿ÉWöS  áëaÉµe  áeƒ¶æe  ‘  QÉµàH’Gh

 á«∏ªYh IôµàÑe äGƒ£N ójó– ¤EG  ±ó¡J »àdGh

 ádGREGh  äÉHÉ°üª∏d  äÉ«aƒdG  ä’ó©e  øe  óë∏d

.Ió«L áë°üH ™àªàdG ¿hO ∫ƒ– »àdG ≥FGƒ©dG

 øµÁ ¢Vôe ºMôdG ≥æY ¿ÉWöS ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh

 áª¶æe øY IQOÉ°üdG äÉ°SGQódG ¿CG ¤EG ¬æe ájÉbƒdG

 áë∏e IQhöV ∑Éæg ¿CG ¤EG Ò°ûJ á«ŸÉ©dG áë°üdG

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y ájQƒah áª°SÉM äGAGôLEG PÉîJ’

 ‘ á°UÉNh ¢VôŸG Gòg á¡LGƒŸ ‹hódGh »æWƒdG

 ¤EG ¬H áHÉ°UE’G ä’ÉM OóY ´ÉØJQÉH äÉ©bƒàdG πX

 IOÉjRh 2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH Éjƒæ°S ádÉM ∞dCG 700

 ádÉM  ∞dCG  400  ¤EG  ¬æY  áŒÉædG  äÉ«aƒdG  OóY

.Éjƒæ°S

 Ú°üàîŸGh AGÈÿG øe áÑîf ióàæŸG ‘ çóëàjh

 º¡æ«H øe ¿ÉWöùdG áëaÉµe ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dGh

 á°ù«FQ óYôe ÉæjO IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U

 óÑY  ‹É©eh  ¿ÉWöùdG  áëaÉµŸ  ‹hódG  OÉ–’G

 ájÉbhh áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ôØ©L ø°Sƒ°S  IOÉ©°S  h  ™ªàéŸG

 QƒàcódGh  ¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  AÉbó°UCG  á«©ªL IQGOEG

 IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°üd »ª«∏bE’G ôjóŸG áæHÉÑ°T …Dƒd

 QóæH  Üƒ¡æ«J  GÎ«H  h  á«Hô©dG  á≤£æª∏d  ¿Éµ°ù∏d

 ‘ á«HÉ‚E’Gh  á«°ùæ÷G  áë°ü∏d  »æ≤J  QÉ°ûà°ùe

.¿Éµ°ù∏d IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°U

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  áYôL  83,302

 É¡Áó≤J  ”  »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh

 ∫ó©eh áYôL 2,571,086 ÚæK’G ¢ùeCG Ωƒj ≈àM

.¢üî°T 100 πµd áYôL 26^00 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ

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

 áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  19ó«aƒc#
 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG  øY  áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 { ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

.z19 - ó«aƒc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 IOƒ÷ á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 »ªbQ ™ªà› ≥∏N ¤EG áaOÉ¡dG ,á«ªbôdG IÉ«◊G

 á«HÉéjEG  ájƒg õjõ©Jh ,äGQÉeE’G  ádhO ‘ øeBG

.±OÉg »ªbQ πYÉØJ äGP

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡°T óbh

 ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  ¬≤aGôj

 á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

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

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

 ¥Éã«e" ¥ÓWEG ,AGQRƒdG ‹É©e øe OóY Qƒ°†ëHh

 ,"á«HÉéjE’G  á«ªbôdG  áæWGƒŸG  äÉ«cƒ∏°Sh  º«b

 äÉ«cƒ∏°ùdGh  º«≤dG  áYƒª›  ô qWDƒ oj  …òdGh

 äGQÉeE’G ádhO ‘ á«HÉéjE’G á«ªbôdG áæWGƒª∏d

 óq¡©àj OƒæH 10 ‘ á∏ãªàe ,IóëàŸG á«Hô©dG

 QÉWEG  ‘  ,ádhódG  ‘  âfÎfE’G  ƒeóîà°ùe  É¡H

 äÉ«cƒ∏°ùdÉH  ΩGõàd’Gh  á«ªbôdG  äGQÉ¡ŸG  AÉæH

 ‘ »Yhh á«dhDƒ°ùÃ ácQÉ°ûŸG ¿Éª°†d á«HÉéjE’G

.»ªbôdG ⁄É©dG

 ,»JGQÉeE’G çQE’G ∫ƒM Iöû©dG OƒæÑdG QƒëªàJh

 QÉªãà°S’G  ,øjôNB’G  ΩGÎMG  ,á«ªbôdG  á©ª°ùdG

 ,á«ªbôdG á«°Uƒ°üÿG ,πeÉ©àdG ø°ùM ,»HÉéjE’G

 äÉ«bÓNC’G ,º¶ædGh á«dhDƒ°ùŸG ,öûædG á«bGó°üe

.¿RGƒàŸG ΩGóîà°S’Gh ,á«ªbôdG

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

 á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y ,Ωƒàµe

 äGQOÉÑeh  äÉ°SÉ«°ùH  »JGQÉeE’G  ™ªàéŸG  ‘

 Ióéà°ùŸG  äGÒ¨àŸG ÖcGƒJ  ,á«Yƒf ™jQÉ°ûeh

 ∫ÓN øe ,»ŸÉ©dGh »∏ëŸG »ªbôdG ⁄É©dG ‘

 ádhO  IOÉjQ  õjõ©Jh  »ªbôdG  ™ªàéŸG  õ«Ø–

 öTDƒe øª°V kÉeqó≤J ÌcCG ÖJGôŸ k’ƒ°Uh äGQÉeE’G

 kÉ«HôY ádhódG ¬«a Qó°üàJ …òdG á«ªbôdG á«°ùaÉæàdG

 á«°ù«FQ QhÉfi 3 ‘ kÉ«ŸÉY 12 áÑJôŸG πà–h

.áaô©ŸGh πÑ≤à°ùª∏d ájõgÉ÷Gh É«LƒdƒæµàdG »g

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

 IOƒ÷ á«æWƒdG  á°SÉ«°ùdG  ÉfóªàYG"  :Ωƒàµe ∫BG

 á«ªbQ áÄ«H ¿Éª°V ƒg ±ó¡dG .... á«ªbôdG IÉ«◊G

 ¿ƒ°†≤j GƒëÑ°UCG øjòdG ÉædÉ«LC’ á«HÉéjEGh á«ë°U

 ‘ º¡àbh øe ÌcCG »°VGÎa’G ™bGƒdG ‘ kÉJÉbhCG

 É«HÉéjEG º¡©bGh π©L ±ó¡dG .... á«©bGƒdG IÉ«◊G

."ÉæeBGh É«LÉàfEGh

 á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒ÷ á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG ±ó¡Jh

 ¢ù∏›  πÑb  øe  É¡«æÑJh  ÉgOGóYEG  ”  »àdGh

 äÉ¡÷G  ™e  ácGöûdÉH  á«ªbôdG  IÉ«◊G  IOƒL

 IÉ«◊G  IOƒL  õjõ©J  ¤EG  á«æ©ŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 á©HQCG  ∫ÓN  øe  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  á«ªbôdG

 äGQób AÉæH :á«ªbôdG äGQó≤dG :»g á«°ù«FQ QhÉfi

 âfÎfE’G ΩGóîà°SG øe º¡æ«µ“h ™ªàéŸG OGôaCG

 õjõ©J  :»ªbôdG  ∑ƒ∏°ùdGh  ,º«∏°Sh  ḿ Gh  πµ°ûH

 iƒàëŸGh ,á«HÉéjE’Gá«ªbôdG äÉ«cƒ∏°ùdGh º«≤dG

 ƒëf  ™ªàéŸG  ¬«Lƒàd  ádOCG  OGóYEG  :»ªbôdG

 ∫É°üJ’G  kGÒNCGh  ,»HÉéjE’G  iƒàëŸG  ΩGóîà°SG

 ôWÉîŸG  øe  Úeóîà°ùŸG  ájÉªM  :»ªbôdG

 .áæ°Uôb hCG áÑjôe äÉ¡L ™e πeÉ©àdG øY áªLÉædG

 ¢ûjÉ©àdG ≥«≤– ±óg ¤EG ∫ƒ°UƒdG QÉWEG ‘ ∂dPh

.ójGR º«≤H á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG ™e

 É¡£HQ ” á«Yƒf IQOÉÑe 11 á°SÉ«°ùdG øª°†àJ Éªc

 IOƒL õjõ©àH ≈æ©J á°SÉ«°ù∏d á©HQC’G QhÉëŸÉH

 ⁄É©dG  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  ™ªà›  OGôaCG  IÉ«M

 ájÉª◊ áæeBG á«ªbQ áÄ«H ÒaƒJ ∫ÓN øe »ªbôdG

 AÉæHh,º¡jód »YƒdG iƒà°ùe ™aQh ,Úeóîà°ùŸG

 ⁄É©dG ™e πeÉ©à∏d á«ªbôdG º¡JGQÉ¡eh º¡JGQób

.º«∏°Sh »HÉéjEG πµ°ûH »ªbôdG

 IÉ«◊G  IOƒL  õjõ©àd  á«é«JGÎ°SG  äGQOÉÑe

 IOƒ÷ á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG OÉªàYG »JCÉj :á«ªbôdG

 äGQOÉÑe  4  ¥ÓWEG  ÖfÉL  ¤EG  á«ªbôdG  IÉ«◊G

 ‘ á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL õjõ©àd ÉgOÉªàYG ”

 IOƒ÷á«aô©ŸG  á°üæŸG  :»gh  ,äGQÉeE’G  ádhO

 áæWGƒŸG äÉ«cƒ∏°Sh º«b ¥Éã«eh ,á«ªbôdG IÉ«◊G

 IÉ«◊G IOƒL è¡æe IQOÉÑeh ,á«HÉéjE’G á«ªbôdG

 iƒàfi  º««≤àd  "∞qæ°U"  á°üæeh  ,á«ªbôdG

 É¡«æÑJh ÉgOGóYEG  ” »àdG  ,á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G

 ácGöûdÉH á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL ¢ù∏› πÑb øe

 π°†aC’ kÉ≤«≤– ..á«æ©ŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G ™e

 äGQÉeE’G  ádhO  ™ªà› ‘ á«ªbQ  IÉ«M IOƒL

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Yh

 á«ªbôdG áæWGƒŸG äÉ«cƒ∏°Sh º«b ¥Éã«e" ÖcGƒjh

 IÒJƒH ⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG äGÒ¨àdG "á«HÉéjE’G

 AÉcòdGh á«ªbôdG áªcƒ◊G öüY πX ‘ áYQÉ°ùàe

 RÉàÁ  Ée  ºµëHh  ,á«còdG  ¿óŸGh  »YÉæ£°U’G

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG øe »JGQÉeE’G ™ªàéŸG ¬H

 AÉL ó≤a ,ájOó©àdGh  á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dGh

 õjõ©J ∫ÓN øe äGÒ¨àdG √òg ÖcGƒ«d ¥Éã«ŸG

 øeBG »ªbQ ™ªà› ï«°SôJh á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL

.»HÉéjEGh

 á«aô©ŸG  á°üæŸG  :IQOÉÑe  ¥ÓWEG  ”  Éªc

www./  á«ªbôdG  IÉ«◊G  IOƒ÷

 »gh  ,/digitalwellbeing.ae
 ‘ πªà°ûJ á∏eÉµàeh á«∏YÉØJ á«fhÎµdEG áHGƒH

 AÉæÑd  …ƒYƒJ  iƒàfi  ≈∏Y  ¤hC’G  É¡à∏Môe

 áÑ∏£dG kÉ°Uƒ°üN ,™ªàéŸG OGôaC’ á«ªbôdG äGQó≤dG

 ÜÉë°UCG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,Úª∏©ŸGh QƒeC’G  AÉ«dhCGh

 ÒaƒJ ∫ÓN øe ∂dPh ,ÚæWGƒŸG QÉÑch ºª¡dG

 áHGƒÑdG  ‘  áYƒæàŸG  QOÉ°üŸGh  äGhOC’G  áaÉc

 :øª°†àJ »àdG á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒ÷ á«aô©ŸG
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اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ وام:
برنامج  �أبوظبي يف  مدينة  بلدية  �شاركت 
نظمته  �ل��ذي  »�إع���د�د«،  �ملهني  �لتدريب 
تعريف  بهدف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
/ �ل�شفوف:  يف  �لثانوي  �لتعليم  طالب 
و�لثاين  ع�رش،  و�حلادي  و�لعا�رش،  �لتا�شع، 
ع�رش/، بقطاعات �لعمل وبيئاته �ملختلفة 
ومتطلباته، و�إك�شابهم �ملهار�ت �ل�شخ�شية 
يف  �ملبكر  لالنخر�ط  و�إعد�دهم  و�ملهنية، 
�شوق �لعمل، ومتكينهم من حتديد �أهد�فهم 
برنامج  �إمت��ام  بعد  �مل�شتقبلية  �ملهنية 

�لتدريب �لعملي �ملهني.
ودربت �لبلدية 100 طالب من جميع �إمار�ت 
�لدولة يف ور�شة مت تنظيمها عن ُبعد ملدة 
يوم عمل كامل �شمن �لربنامج، مت خاللها 
�لعقاري  �لقطاع  على  �ل�شوء  ت�شليط 

و�أهميته وتاأثريه يف �قت�شاد �لدولة.

  »دار البر« تنفق اأكثرمن 40 
مليون درهم ل�سالح م�ساريع 
كفالة الأيتام واأ�سحاب الهمم

دبي ـ وام:
تنفذ جمعية د�ر �لرب م�شاريع خريية و�إطالق 
مبادر�ت �إن�شانية وتقدمي م�شاعد�ت موجهة 
و�أ�شحاب  و�أ�رشهم  �لأيتام  ل�شالح  جميعا 
بتكاليف  �ملا�شي 2020  �لعام  �لهمم خالل 
�ألف  �إجمالية و�شلت �إىل" 40 مليونا و302 
 38 مبلغ  "حيث مت تخ�شي�ص  در�هم  و503 
مل�رشوع  درهما  و885  �ألفا  و157  مليونا 
�لدولة  د�خ��ل  يف  �لأي��ت��ام  ورعاية  كفالة 
وخارجها. وقال حممد �شهيل �ملهريي �ملدير 
�جلمعية  �إن  �ل��رب  د�ر  جلمعية  �لتنفيذي 
�ملخ�ش�شة  وم�شاريعها  مبادر�تها  ترجمت 
�لهمم  و�أ�شحاب  و�أ�رشهم  �لأيتام  ل�رشيحة 
�إىل و�قع حي خالل �لعام �ملا�شي بالتعاون 
و�لتن�شيق مع 30 هيئة وموؤ�ش�شة معتمدة من 
�رشكاء �جلمعية يف �لدول �لتي تغطيها "د�ر 
وم�شاريعها  �خلريية  مبظلة خدماتها  �لرب" 

�لإن�شانية �لتنموية.

 بلدية اأبوظبي ت�سارك في 
برنامج »اإعداد« 

ع�سر مبادرات بحثية محلية لتعزيز ازدهار الدولة ودول 
المنطقة

اأبوظبي ـ الوحدة:
�أبوظبي  نيويورك  جامعة  حققت 
على  �لأهمية  بالغة  �كت�شافات 
من  �شاهمت  �ملا�شي،  �لعقد  مدى 
خاللها يف بناء م�شتقبٍل �أكرث �شحًة 
و��شتد�مًة و�بتكار�ً يف دولة �لإمار�ت 
مع  وبالتز�من  �ملتحدة.  �لعربية 
�لعا�رشة  بالذكرى  �جلامعة  �حتفال 
�لتالية  �لقائمة  ت�شلط  لنطالقها، 
�لبحثية  �أهّم �مل�شاريع  �ل�شوء على 
�جلامعة  يف  �إجن���ازه���ا  مت  �ل��ت��ي 
وتغطي  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ق��د  خ���الل 
يف  مهمة  جم��الٍت  �مل�شاريع  هذه 
على  �حلفاظ  جهود  مثل  �ملنطقة، 
�لتاريخية  و�ملو�قع  �لربية  �حلياة 
و�ل�شحة  �لور�ثي  �لت�شل�شل  وحتديد 

�لعامة.
�شحي  "م�شتقبل  در����ش��ة  وُت��ع��د 
�لأمد،  طويلة  در��شة  �أول  لالإمار�ت" 
�رتفاع  م�شببات  حتديد  �إىل  تهدف 
و�ل�شكري  �لبد�نة  �نت�شار  معدلت 
و�أمر��ص �لقلب يف �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، و�إيجاد �شبل كفيلة باحلد 
�لدر��شة  هذه  وتاأتي  م�شتقباًل.  منها 
بال�رش�كة مع م�شت�شفياٍت وجامعاٍت 
لتوفري  وت�شعى  حكومية،  وجهاٍت 
و�لباحثني  لالأطباء  وطنية  م��و�رد 
حت�شني  على  للم�شاعدة  �لدولة  يف 
�مل�شتقبلية  �ل�شحة  م�شتويات 

ل�شكانها.
وك�شف فريق من �لباحثني يف مركز 
علم �جلينوم وبيولوجيا �لأنظمة يف 
جامعة نيويورك �أبوظبي، �لتطور�ت 
�لتاريخية �لتي طر�أت على �لأبحاث 
�لقرم يف �ملنطقة  باأ�شجار  �خلا�شة 
قرن  ن�شف  م��دى  على  �لعربية 
�جلغر�فية  �لجت��اه��ات  لتحديد 
حولها  د�رت  �لتي  و�ملو�شوعات 
�ملجالت  لتحديد  �لأب��ح��اث،  ه��ذه 
�مل�شتقبلية،  لالأبحاث  �لأولوية  ذ�ت 
بهدف دعم �جلهود �ملبذولة للحفاظ 

على هذه �لأ�شجار.
ظهرت  �ل��وب��اء،  �نت�شار  ظ��ل  ويف 
 N95 لكمامات  �مللحة  �حل��اج��ة 
�لرعاية  قطاع  يف  �لعاملني  لكل 
�أنف�شهم  حماية  �أجل  من  �ل�شحية 

من �لفريو�ص. ويف �إطار �جلهود للحد 
من �نت�شار فريو�ص كورونا �مل�شتجد 
�أنتوين  �لدكتور  طور  "كوفيد-19"، 
تزي�ص، رئي�ص ق�شم و�أ�شتاذ �لهند�شة 
يف  �لكمبيوتر  وهند�شة  �لكهربائية 
جامعة نيويورك �أبوظبي، بالتعاون 
مع مركز �ل�شحة يف جامعة نيويورك 
دي،  �إيه  �شتارت  ومن�شة  �أبوظبي، 
ومن�شات �لتكنولوجيا �لرئي�شية يف 
و�شبكة  �أبوظبي،  نيويورك  جامعة 
مبادلة للرعاية �ل�شحية، وكليفالند 
�شديقة  كمامات  �أبوظبي،  كلينك 
�لطباعة  تقنية  با�شتخد�م  للبيئة 
مماثلة  مبو��شفات  �لأبعاد،  ثالثية 
ت�شميمها  مت  حيث   ،N95 لكمامات 
مريحة  ولتكون  �لوقاية  لت�شمن 
�حلد  �ل�شتخد�م، مع  لإعادة  وقابلة 

من �آثارها على �لبيئة.
رئي�ص  تزي�ص،  �أنتوين  �لباحثون: 
وهند�شة  �لكهربائية  �لهند�شة  ق�شم 
�لدكتور  فيهما؛  و�أ�شتاذ  �لكمبيوتر 
ما  م�شاعد  �إيفاجنيليو،  نيكولو�ص 
ر�مي�ص جاجاناثان،  �لدكتور�ه؛  بعد 
نائب عميد جامعة نيويورك �أبوظبي 
و�لبتكار،  �لأعمال  ري��ادة  ل�شوؤون 
�إيه  �شتارت  ملن�شة  �لعام  و�ملدير 
دي؛ مركز �ل�شحة بجامعة نيويورك 
دي؛  �إيه  �شتارت  ومن�شة  �أبوظبي؛ 

�ل�شحية؛  للرعاية  مبادلة  و�شبكة 
�شاجناي  �أبوظبي؛  كلينك  وكليفالند 
�أ�شتاذ  فكاتر�مان،  فيجاي  ر�ج��ا 
وبرنامج  �لعاملية  �ل�شبكة  م�شاعد 
ر�شو�ن  ر�شا  �مليكانيكية؛  �لهند�شة 
�ملن�شات  لعمليات  �لتنفيذي  �ملدير 
غيث  عريب  �لأ�شا�شية؛  �لتقنية 
عمليات  باحث  روجا�ص،  �خليتان 

�ملن�شات �لتقنية �لأ�شا�شية.
للت�شوير  عكا�شة  م��رك��ز  وق����ّدم 
نيويورك  جامعة  يف  �لفوتوغر�يف 
�أب��وظ��ب��ي جم��م��وع��ة م��ع��ايل زك��ي 
�ل�شور  من  �شل�شلة  وه��ي  ن�شيبة، 
�خلا�شة  �ملكتبة  من  �لفوتوغر�فية 
�لدولة  وزي��ر  ن�شيبة،  زكي  مبعايل 
يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ويعد 
مركز عكا�شة للت�شوير �لفوتوغر�يف 
لدر��شة  �لعربي  �ملركز  من  ج��زء�ً 
تنمية  �إىل  ي��ه��دف  ح��ي��ث  �ل��ف��ن، 
�لوطني  و�لرت�ث  بالتاريخ  �لهتمام 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  يف 
�لت�شوير  ثقافة  على  �لرتكيز  عرب 
و�أر�شفة  �لدولة  يف  �لفوتوغر�يف 
وثائقية  �أع��م��ال  وت��ق��دمي  �ل�شور 

جديدة.
�لباحثون: �شلوى �ملقد�دي، �لباحثة 
�لرئي�شية و�لأ�شتاذ �مل�شارك ملمار�شة 
�أ�شتاذ  زمري،  و�شمعون  �لفن؛  تاريخ 

�مل�شارك  �لرئي�شي  و�لباحث  �لأدب 
ملمار�شة تاريخ �لفن.

�لباحثني يف  من  فريق  بينما جنح 
بالتعاون  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
�كت�شاف  يف  �أخ��رى  موؤ�ش�شات  مع 
ما  ع�شور  ح��ول  جديدة  تفا�شيل 
�لعربية  �لإم��ار�ت  يف  �لتاريخ  قبل 
�شمن  ع��م��ان،  و�شلطنة  �ملتحدة 
و�شاهمت  �لأث����ري.  "بات"  موقع 
�ملتعلقة مب�رشوع  �لأخرية  �لأبحاث 
معمق  فهم  بلورة  يف  �لأث��ري  بات 
�لقد�مى  �لنا�ص  �ختيار  كيفية  حول 
وطرق  �ملعي�شية  وبيئتهم  للمو�قع 

��شتخد�م �ملو�رد �لطبيعية.
زميل  دولره��اي��د،  �إيلي  �لباحثون: 
بجامعة  �لإن�شانية  �لعلوم  �أبحاث 
نيويورك �أبوظبي؛ وجنيفر �شويريد�، 
�أ�شتاذة ز�ئرة يف �جلامعة �لأمريكية 
��شت�شارية  وزم��ي��ل��ة  ب���ريوت  يف 
بجامعة  بن�شلفانيا  متحف  يف 
كابل،  ماري  و�شارلوت  بن�شلفانيا؛ 
نيو  جامعة  يف  �أب��ح��اث  زميلة 

�إجنالند وجامعة ولية مي�شيغان.
جامعة  لباحثني يف  در��شة  و�أكدت 
باأن  مرة  ولأول  �أبوظبي  نيويورك 
 %90 يف  �مُل�شتخدم  �لبخور  حرق 
�لعربية  �لإمار�ت  منازل  من  تقريبًا 
�لفم.  �شحة  على  يوؤثر  قد  �ملتحدة 

�لتي  �ل��در����ش��ة،  نتائج  و�أظ��ه��رت 
ريبورت�ص  �شاينتفيك  ن�رشتها جملة 
ُيغرّي  �لبخور  ح��رق  �أن  �لعلمية، 
و�ملجهريات  �مليكروبات  تركيبة 
�حتمالت  من  يزيد  مما  �لفموية، 
و�لأمر��ص  �لفم  بالتهابات  �لإ�شابة 

�جلهازية.
�ل��ب��اح��ث��ون: ق��ائ��م��ة �ل��ب��اح��ث��ني 
�مل�شاركني من مركز �أبحاث �ل�شحة 
�لعامة يف جامعة نيويورك �أبوظبي: 
وباحث  �ملدير  علي،  ر�غب  �لدكتور 
رئي�شي؛ وعبد�ل�شكور عبد�هلل، باحث 
رئي�شي و�ملدير �مل�شارك لدى �ملركز؛ 
رئي�شية؛  باحثة  فالي�ص،  و�إي��ف��ون 
�ملتخ�ش�شة  �ملمر�شة  ومنى حجي، 
وعائ�شة  �ل�رشيرية؛  �لأبحاث  يف 
�ل�شحة  �أب��ح��اث  م��دي��رة  �حل��ام��ز، 
�لعامة؛ وعائ�شة �حلو�شني، من�شقة 
باحث  �شريمان،  و�شكوت  �لبحث؛ 

رئي�شي.
نيويورك  جامعة  من  طالب  وف��از 
يف  �لأوىل  ب��اجل��ائ��زة  �أب��وظ��ب��ي 
م�شابقة "جائزة �لإمار�ت للطائر�ت 
عن  �لإن�شان"،  خلدمة  طيار  بدون 
�لو�دي"  "طائرة  �ملبتكر  م�رشوعهم 
وت�شتخدم   .)Wadi Drone(
تكنولوجيا  ه��ذه  �ل���درون  ط��ائ��رة 
طيار  ب��دون  �لتجارية  �لطائر�ت 

بهدف  �لحتكارية،  و�لربجميات 
�حلفاظ على �حلياة �لربية وحماية 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  يف  �لبيئة 

�ملتحدة.
�لباحثون: �شم فريق م�رشوع طائرة 
من  متخرجني  طالب  �أربعة  �لو�دي 
)دفعة  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
عام 2017( وهم: مارتن �شلو�شاريك؛ 
وفا�شيلي  ل���ني؛  ت�����ش��ي  وت��ي��ن��غ 
رود�شينكو؛ وكاي �إريك جن�شن، حتت 
و�لباحث  �لز�ئر  �لأ�شتاذ  �إ���رش�ف 
تعاون  كما  ك��ار�و.  مات  �مل�شارك 
�لفريق مع جمعية �لإمار�ت للحياة 
�لوريعة  و�دي  وحممية  �لفطرية، 
تعد  و�لتي  �لفجرية،  يف  �لوطنية 
وطني  ومنتزه  جبلية  حممية  �أول 

على م�شتوى �لإمار�ت.
كما قام باحثون يف مركز �جلينات 
�لتابع  �حليوية  و�لأنظمة  �لور�ثية 
بدر��شة  �أبوظبي  نيويورك  جلامعة 
ت�شل�شل �جلينوم �لكامل لعدة �أنو�ع 
من �ل�شقور، بهدف �إلقاء �ل�شوء على 
جمموعات  من  و�ح��دة  تطور  �آلية 
�لعامل.  يف  تنوعًا  �لأك��رث  �لطيور 
�شتيفان  من  كل  �لدر��شة  و�أج��رى 
�لأح��ي��اء  علم  �أ���ش��ت��اذ  بو��شينو، 
بجامعة نيويورك �أبوظبي؛ ويو�شف 
�لدغدور، �لأ�شتاذ �مل�شاعد يف ق�شم 
وجا�شنت  باجلامعة؛  �لأحياء  علم 
يف  �مل�شاعد  �لباحث  ويلكوك�ص، 
مركز  �لدكتور�ه يف  بعد  ما  مرحلة 
�جلينات �لور�ثية و�لأنظمة �حليوية. 
تعزيز  يف  �لدر��شة  هذه  وت�شاهم 
جهود �حلفاظ على �أنو�ع �أخرى من 
منها  �لكثري  يتعر�ص  �لتي  �لطيور 
خلطر �لنقر��ص، بالإ�شافة �إىل توفري 
تدجني  عملية  حول  معّمقة  روؤي��ة 
�حليو�نات �لربّية وتكّيفها مع �لب�رش.
ويلكوك�ص،  جا�شنت  �ل��ب��اح��ث��ون: 
ما  مرحلة  يف  �مل�شاعد  �لباحث 
�جلينات  مركز  يف  �لدكتور�ه  بعد 
�لتابع  �حليوية  و�لأنظمة  �لور�ثية 
جلامعة نيويورك �أبوظبي؛ و�شتيفان 
�لأح��ي��اء  علم  �أ���ش��ت��اذ  بو��شينو، 
باجلامعة؛ ويو�شف �لدغدور، �لأ�شتاذ 
�لأح��ي��اء  علم  ق�شم  يف  �مل�شاعد 

باجلامعة.

»خليفة لنخيل التمر« ت�ستاأنف المحا�سرات الفترا�سية 
للمو�سم 2021

اأبوظبي ـ وام:
نظمت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية 
�لزر�عي م�شاء �أم�ص  �لأول حما�رشة 
"�ملمار�شات  �فرت��شية حول  علمية 
�حل�شول  و�آلية  �جليدة  �لزر�عية 

على �شهادة "غلوبال غاب".
�شخ�شًا   75 �ملحا�رشة  يف  �شارك 
ميثلون نخبة �ملز�رعني و�ملنتجني 
بزر�عة  و�ملخت�شني  و�لأكادمييني 
�لتمور  وت�شنيع  و�إنتاج  �لنخيل 
عبد  �لدكتور  وق��ال  دول��ة.   12 من 
�لوهاب ز�يد ، �أمني عام �جلائزة �إن 
توجيهات  �شمن  تاأتي  �ملحا�رشة 
�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
و�لتعاي�ص  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان 
ويف  �جلائزة  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص 
�ملعرفة  بن�رش  �جلائزة  �لتز�م  �إطار 
باملمار�شات  و�لتوعية  �لعلمية 
لتمكني  للنخيل  �جليدة  �لزر�عية 

�ملز�رعني وحت�شني جودة �لتمور.

اأبوظبي ـ وام:
للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
عدد  �أن  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
�خل��دم��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي مت 
�ألفا   86 بلغت   2020 يف  �إجنازها 
�ألفا   99 بنحو  مقارنة  خدمة  و291 
�إلكرتونية خالل عام  و310 خدمات 
�خلدمات  �إن  �لهيئة  وقالت   .  2019
ذ�ت  خدمة   13 ت�شمنت  �ملنجزة 
�لعمل،  جهة  ت�شجيل  وهي  �أولوية 
وت�شجيل  عليه،  موؤمن  وت�شجيل 
�لتعاون،  جمل�ص  دول  مو�طني 
وت�شجيل �ملوؤمن عليه من �أ�شحاب 
مو�طني  وت�شجيل  �حل��رة،  �ملهن 
دول  �لعاملني يف  �لإم��ار�ت  دول��ة 
خدمة  مدة  و�شم  �لتعاون،  جمل�ص 

�شابقة، و�رش�ء مدة خدمة �عتبارية، 
تاأمينية،  توعوية  ور���ص  وتقدمي 
و�لرد على ��شتف�شار�ت �ملتعاملني، 
�خلدمة  نهاية  مكافاأة  و�حت�شاب 
و�مل��ع��ا���ص �ل��ت��ق��اع��دي، و���رشف 
وحتديث  تاأمينية،  م�شتحقات 
و�مل�شتحقني،  �ملتقاعدين  بيانات 

و�إ�شد�ر �شهادة ملن يهمه �لأمر.
�أنه مت  �لهيئة  �أو�شحت   .. وتف�شيال 
خالل 2020 ت�شجيل 811 جهة عمل 
موؤمنا  و10،934  �لهيئة،  يف  جديدة 
 1،090 ت�شجيل  �إىل  �إ�شافة  عليه، 
�لتعاون  جمل�ص  دول  من  مو�طنا 
�خلليجي يعملون يف دولة �لإمار�ت 
و7 مو�طنني من �لدولة يعملون يف 
مد  نظام  �لتعاون يف  دول جمل�ص 

�أجن��زت  كما  �لتاأمينية،  �حلماية 
مدة  �شم  معاملة   623 نحو  �لهيئة 
 81 �أجنزت  �شابقة، يف حني  خدمة 
طلبا ل�رش�ء مدة �خلدمة �لعتبارية، 
كما بلغ عدد �لرد على ��شتف�شار�ت 
�ملتعاملني 10،466 ��شتف�شار، بينما 
مكافاأة  طلب   1،086 �حت�شاب  مت 
تقاعدي، يف  ومعا�ص  خدمة  نهاية 
�رشف  طلب   5،074 �أجن���زت  ح��ني 
بلغ  حني  يف  تاأمينية،  م�شتحقات 
بيانات  حت��دي��ث  م��ع��ام��الت  ع��دد 
 34،510 و�مل�شتحقني  �ملتقاعدين 
ملن  �شهاد�ت  ع��دد  وبلغ  حتديث، 
�لهيئة  من  �ل�شادرة  �لأم��ر  يهمه 
خدمات  مبجموع  �شهادة،   21،576

بلغ 86 �ألفا و291 خدمة .

86,2 األف خدمة اإلكترونية اأنجزتها »المعا�سات« خالل 2020

 دفاع مدني عجمان يحذر من مخاطر 
التدفئة في الأماكن المغلقة

عجمان ـ وام:
من  عجمان  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  ح��ذرت 
�حلطب  مثل  �لتدفئة  لو�شائل  �مل�شاحبة  �لأخطار 
و�لفحم و�أهمية �حلر�ص على �لتقيد بتعليمات �ل�شالمة 

و�تخاذ �لتد�بري �لوقائية �لالزمة ب�شاأنها.
يف  �ل�شالمة  �إج��ر�ء�ت  حملة  مع  متا�شياأ  ذلك  ياأتي 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �أطلقتها  �لتي  �ملنزل 

�شمن خطتها �لتوعوية �لرئي�شية لعام 2021.
يف  تتمثل  �ل�شتاء  ف�شل  خماطر  �أب��رز  �أن  و�أو�شحت 
مثل  �ملغلقة  �لأماكن  يف  �لتدفئة  و�شائل  ��شتخد�م 
�أول  غاز  �نبعاث  عنها  ينتج  و�لتي  و�حلطب  �لفحم 
غري  مكان  ��شتن�شاقه يف  يوؤدي  �لذي  �لكربون  �أك�شيد 
حدوث  �إمكانية  �إىل  وجيزة  فرتة  للتهوية خالل  جيد 

�لوفاة.
ونا�شدت �لأ�رش كافة عند ��شتخد�م �حلطب :يجب �إ�شعال 
�لنار يف موقع جيد مع �رشورة تهوية �ملكان و�إطفاء 
�لفحم بعد ��شتخد�مه، وعدم �إ�شعال �لنار يف �لأماكن 
�ملغلقة ملنع ت�شبع �ملوقع بالغاز�ت �ل�شامة ، و�إغالق 
�ل�شماح  �لنوم وعدم  �أثناء  �لكهربائية  �لتدفئة  �أجهزة 

لالأطفال بالقرت�ب منها، حفاظًا على �شالمتهم.



اأبوظبي ـ الوحدة:
  

يلقى الإرث الإماراتي الأ�صيل، من عادات 

وتقاليد اأ�صيلة وح���رف يدوية، اهتمامًا 

بالغًا من زوار مهرجان ال�صيخ زايد، الذي 

يحمل ر�ص���ائل تعليمية وتثقيفية تهدف 

اإىل �صون الرتاث الإماراتي والعتزاز به، 

حيث يعت���ر املهرجان معر�صًا مفتوحًا 

وفر�صة ممي���زة لعر�ض اأعم���ال العديد 

من احلرف اليدوي���ة الإماراتية الرتاثية 

مبنطقة احلرفيني.

اأر����ض  احلرفي���ني  منطق���ة  وتتو�ص���ط 

املهرجان، لت�صكل حموراً مهمًا من رحلة 

الزائر، ال���ذي ميكنه التعرف اإىل ت�صكيلة 

كب���رة من مف���ردات ال���رتاث الإماراتي 

واحل���رف التقليدية، ع���ر جمموعة من 

الذين  احلرفي���ات واحلرفي���ني امله���رة 

ي�صتعر�صون مهاراتهم �صمن ور�ض حية، 

موؤكدي���ن مت�صك وفخر واعت���زاز ال�صعب 

الإمارات���ي برتاثه العريق، حيث يعملون 

اأم���ام اجلمهور عل���ى ممار�ص���ة الكثر 

م���ن احلرف اليدوي���ة القدمية ويك�صفون 

اأ�رساره���ا وكي���ف مت احلف���اظ عليه���ا 

وتناقلتها الأجيال جياًل بعد جيل.

وم���ن الأركان اجلاذب���ة للجمه���ور ركن 

�صناعة القراقر، حيث يقف الزوار اأوقاتًا 

طويل���ة لال�صتمتاع بحرفي���ة �صانعها، 

والت���ي مل تتمك���ن اأي اآلي���ة �صناعي���ة 

م���ن اإق�صائه���ا مثل العدي���د من احلرف 

التقليدية الأخرى، حيث ل ميكن �صناعة 

القرقور الذي ي�صتخدم يف �صيد الأ�صماك 

اإل ب�صكل يدوي.

واأثناء انهماك���ه يف ت�صكيل القرقور عر 

اأ�صالك معينة، يعمل احلريف على تقدمي 

�رسح واٍف للزوار عن هذه الأقفا�ض التي 

ت�صتخدم ل�صيد الأ�صم���اك، وتاأخذ �صكاًل 

بي�صاويًا بقاع���دة م�صطحة من الأ�صفل، 

وب���ه فتح���ة خمروطية ت�صم���ح مبرور 

الأ�صماك اإىل الداخ���ل ب�صهولة وبطريقة 

ذكي���ة متنعها من اخلروج م���رة اأخرى، 

ويثبت بالقرقور حج���ر ثقيل ميكنه من 

الغط����ض اإىل القاع، كم���ا يربط بعالمة 

تطفوا عل���ى �صطح امل���اء لي�صتدل اإليه 

ال�صياد عن���د الع���ودة ل�صتخراجه من 

املاء يف نهاية عملية ال�صيد. 

وعلى جانب اآخر ميار�ض اأحد احلرفيني 

�صناعة "الدي���ني"، وهو عبارة عن �صلة 

م�صبكة م�صنوعة م���ن حبال الكمبار اأو 

القطن وبها عقل���ة ي�صعها الغوا�ض يف 

عنقه ليجمع فيها املحار اأثناء الغو�ض 

بحث���ًا عن اللوؤلوؤ، حي���ث يعمل احلريف 

كذلك على تقدمي ����رسح تف�صيلي لزوار 

املهرج���ان ع���ن رحلة الغو����ض وكافة 

الأدوات التي كانت ت�صتعمل اأثناء نزول 

الغوا�ض قاع البح���ر، وا�صعًا على اأنفه 

"فطام���ا" وه���و ي�صبه امللق���اط ليمنع 
التنف����ض اأو دخول املاء اإىل الأنف، وعند 

نزول���ه اإىل القاع يربط يف اإحدى رجليه 

ح�ص���اة عبارة ع���ن حج���ر اأو ر�صا�ض 

يرتاوح وزنه من 10 اإىل 14 رطاًل لت�رسع 

عملية نزوله اإىل القاع، فاإذا و�صل نزعها 

من رجل���ه في�صحبها ال�صي���ب بو�صاطة 

احلبل امل�صمى "الزينب".

كما ت�صم املنطق���ة الكثر من احلرفيات 

الالتي يقمن بدوره���ن مبمار�صة العديد 

من احلرف الن�صائية التي كانت متار�صها 

اجل���دات والأمه���ات وت���در عليهن دخاًل 

ي�صاه���م يف تدبر اأمور البي���ت، ومنها: 

ال�صدو، والتلي، واخلو�ض، وقر�ض الراقع 

والغزل.

وتعمل اإحدى احلرفيات على غزل القطن 

وال�ص���وف بوا�صط���ة املغ���زل امل�صنوع 

م���ن الأ�صج���ار، وه���و اأداة ب�صيطة يتم 

بوا�صطته���ا برم ال�ص���وف والقطن و�صعر 

املاعز وغزله، كم���ا تعمل حرفية اأخرى 

مبمار�صة حرف���ة "التل���ي" التي تعتر 

م���ن اأعرق فن���ون التطري���ز، وهو عبارة 

عن خيوط احلري���ر واخلو�صة املعدنية 

ُين�صج على اأداة ت�صمى "كاجوجة"، وهي 

خمدة على قاعدة حديدية ُتثبت اخليوط 

عليها، حيث كان التلي ومازال ي�صتخدم 

لتزي���ني املالب�ض الن�صائي���ة الإماراتية، 

وي�صنع با�صتخدام الف�صة، واأ�صبح اليوم 

ي�صتخدم يف اأ�صياء خمتلفة غر املالب�ض.

ومن اأب���رز احلرف التي ميار�صها الن�صاء، 

حرفة "ال�صدو"، وه���و ن�صيج من خيوط 
ال�ص���وف الطبيعي���ة، ين�صج عل���ى اأداة 

خ�صبية وكان ي�صتخ���دم قدميًا ل�صناعة 

ال�صجاد واخلي���ام، وكذل���ك حرفة �صف 

اخلو����ض من �صعف النخي���ل، الذي كان 

ي�صتخدم قدمي���ًا يف �صقف املنزل وفر�ض 

الأر�ض، والذي تطورت ا�صتخداماته اليوم 

اأي�صًا، حيث ي�صتخدم ك�صلة لتقدمي التمر 

والأكل وحقيبة للبحر.
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اأخبارالوطن

مهرجان ال�سيخ زايد يحمل ر�سائل تعليمية تثقيفية للحفاظ 

على الإرث الإماراتي الأ�سيل

الأر�سيف الوطني يثري مهرجان 

ال�سيخ زايد بالبعد التاريخي للدولة من 

خالل من�سة »ذاكرة الوطن«

اأبوظبيـ  وام:

ي�صارك الأر�صيف الوطني مبن�صة "ذاكرة الوطن" يف 

مهرجان ال�صيخ زايد 2020-2021 - الذي ي�صتقبل 

ال���زوار من داخل الدول���ة وخارجها على مدار قرابة 

ثالثة اأ�صهر � حر�صًا منه على اإثراء املهرجان بالبعد 

التاريخ���ي، وبهدف تعزيز النتم���اء للوطن والولء 

للقيادة احلكيمة، وتر�صيخ الهوية الوطنية، وغر�ض 

القيم الوطنية ومبادئ املواطنة ال�صاحلة يف نفو�ض 

الأجيال ال�صابة.

وحفلت املن�صة بوثائق تاريخية و�صور فوتوغرافية 

واأفالم وثائقي���ة وطنية ا�صتطاع���ت اأن جتذب زوار 

املهرج���ان اإىل تاريخ الإم���ارات العريق، وُتطلعهم 

على �صر قادتها العظام الذين ا�صتطاعوا اأن ي�صيدوا 

ح�صارة اأبهرت العامل.

وت�صتقبل بوابة من�ص���ة ذاكرة الوطن الزوار باأ�صعار 

ال�صيخ زايد بن �صلط���ان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" 

التي تنطق باحلكمة، ومكارم الأخالق، وتبوح بنزعة 

تاأملية يف الإن�صان والكون وا�صت�رساف امل�صتقبل.

ثم تب���داأ املن�ص���ة بوثائ���ق تاريخي���ة كالر�صائل 

واملعاهدات، ور�صوم تخطيطية حل�صن كلباء واإحدى 

القالع الرتغالي���ة يف خورف���كان وغرها، ويعود 

اأق���دم هذه الوثائ���ق التاريخية اإىل الق���رن ال�صابع 

ع�رس املي���الدي وجتمعها املرحلة التاريخية الأوىل 

التي متتد م���ن 1620-1922م، فيما ركزت املرحلة 

التاريخي���ة الثانية يف الف���رتة املمتدة من 1918-

1970م، عل���ى جه���ود ال�صيخ زاي���د مبنطقة العني، 

وجهوده من اأجل قيام الحتاد، و�صم هذا الق�صم عدداً 

كبراً من امل�صكوكات والأو�صمة والنيا�صني.

واأم���ا مرحلة بداي���ة الزدهار فق���د �صهدتها الفرتة 

املمتدة م���ن 1971-1980م، والتي قدمت للجمهور 

�ص���وراً كثرة ظه���ر فيها ال�صيخ زاي���د وهو ينه�ض 

بالإمارات على ال�صعي���د الداخلي، ويوطد عالقاتها 
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عبر ور�ش حية بمنطقة الحرفيين تك�سف اأ�سرار المهن التقليدية القديمة 

اأبوظبي ـ وام:

تلب���ي مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبي���ة - التابعة ل�رسكة 

اأبوظبي للخدمات ال�صحية »�صحة« - كافة الحتياجات 

الطبية املرموقة جلميع اأف���راد املجتمع من خالل اأحدث 

التقنيات ال�صحي���ة والطبية ذات املعاير الدولية واأف�صل 

الك���وادر الطبية ذات الكف���اءات العاملي���ة العالية ويف 

تخ�ص�صات عديدة خمتلفة.

ويف ظل �صعي مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية - التي تعد 

م���ن اأكر امل�صت�صفيات يف الدولة وتقدم الرعاية ال�صحية 

للحالت املعقدة - لالرتق���اء مب�صتوى الرعاية ال�صحية 

املقدمة للمر�صى وحر�صها على التميز الطبي وال�رسيري 

وتعزيز جتربة املر�صى لي�ض فق���ط يف اإمارة اأبوظبي بل 

يف املنطق���ة .. مت دمج اخلدمات الطبية املقدمة للمر�صى 

بني مدينة ال�صيخ خليفة الطبية ومدينة ال�صيخ �صخبوط 

الطبية حيث �صيتمكن املر�صى من داخل الدولة واملنطقة 

م���ن احل�صول على رعاي���ة لأي من اخلدم���ات املتكاملة 

وال�صتفادة من م�صتوى اأف�صل بغ�ض النظر عن املن�صاأة اأو 

املوقع بجانب ال�صتفادة من خرات وموارد »مايو كلينك« 

امل�صوؤولة عن ت�صغيل واإدارة مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية.

وحول مدى اعتبار تكام���ل اخلدمات الطبية بني مدينتي 

ال�صيخ �صخبوط وال�صيخ خليفة الطبيتني م�صاألة حيوية .. 

قال الدكتور نا�رس عما�ض الرئي�ض التنفيذي ملدينة ال�صيخ 

�صخب���وط الطبية - يف ح���وار مع وكالة اأنب���اء الإمارات 

»وام« - : » اإن���ه يف اإطار �صعينا ال���دوؤوب لتوفر اأعلى 

م�صتويات اجلودة يف الرعاية ال�صحية والرتقاء بتجربة 

املر�صى واخلدمات املقدمة لهم يف دولة الإمارات واملنطقة 

عمومًا يفتح تكامل اخلدمات الطبية بني املرفقني جماًل 

اأم���ام مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبي���ة لتقدمي نهج رعاية 

متعددة التخ�ص�صات حم���وره املري�ض عر �صبكة �رسكة 

اأبوظبي للرعاية ال�صحية »�صحة« وذلك يف اإطار »منوذج 

ممار�صات املجموعة« الذي تقوده املدينة«.

واأ�ص���اف اأنه من خالل العمل كفري���ق واحد �صمن �صبكة 

»�صح���ة« �صي�صهم النموذج اجلدي���د يف حت�صني ح�صول 

املر�ص���ى على رعاي���ة طبية عاملية امل�صت���وى ما يدعم 

روؤية »�صحة« الهادفة لإن�ص���اء »مركز للتميز« وتطوير 

اخلدمات الطبية التخ�ص�صية الدقيقة واملدعومة باخلرات 

والتقني���ات الالزمة يف مدينة ال�صي���خ �صخبوط الطبية .. 

ويف اإطار هذا التكامل �صيحظى اأخ�صائيو الرعاية ال�صحية 

باإمكانية الو�صول اإىل برامج التعليم والتدريب بال�رساكة 

مع »مايو كلينك« وما يرتافق مع ذلك من الفر�ض الكبرة 

املتاحة للتطوير الوظيفي واملهني«.

وعن اأبرز اخلدم���ات الطبية التي �صيتم تقدميها للمر�صى 

عند اإجن���از هذا التكام���ل .. ق���ال : » يف الوقت احلا�رس 

�صي�صم���ل تكامل اخلدمات الطبي���ة املقدمة للبالغني بني 

املن�صاأتني كال من اأمرا�ض القلب وجراحة العظام وجراحة 

الأوعية الدموية واجلهاز اله�صمي والأورام وتتبعها اأمرا�ض 

الدم خالل فرتة قريبة«.

الرئي�ش التنفيذي لـ »مدينة �سخبوط الطبية«:

 تكامل الخدمات مع »خليفة الطبية« يوفر اأعلى م�ستويات 

الجودة في الرعاية ال�سحية
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 عون: لبنان حري�ص على 
التعاون مع الأمم المتحدة

بريوت-) د ب اأ(:
مي�شال  العماد  اللبناين  الرئي�س   اأّك��د    
عون  الإثنني حر�س بالده  على التعاون 
باملواثيق  ومت�شكها  املتحدة  الأمم  مع 

والقرارات.
ودعا عون ، خالل ا�شتقباله اليوم املن�شق 
يان  لبنان  يف  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�س 
كوبيت�س يف زيارة وداعية مبنا�شبة انتهاء 
عمله يف لبنان ،  اإىل ا�شتمرار املنظمات 
الدولية التابعة لالأمم املتحدة  يف تقدمي 
يف  خ�شو�شًا  للبنان،  وامل�شاعدة  الدعم 
ظل الظروف ال�شعبة الراهنة التي مير بها.
من جهته ،اأكد كوبيت�س ا�شتمرار عمل المم 
ومنه  لبنان  م�شلحة  اأج��ل  من  املتحدة 
الدولية يف  القوات  به  تقوم  الذي  العمل 

اجلنوب "يونيفيل".
املتحدة   لالأمم  العام  الأمني  اأن   واأ�شاف 
بالغ  باهتمام  يتابع  جوتريي�س  انطونيو 
اإىل  مليًا  وينظر  لبنان  يف  يح�شل  ما 
جميع املجالت التي يحتاج فيها لبنان 
الدعم  م�شتعد حل�شد  وهو  امل�شاعدة،  اإىل 
من الدول والأمم املتحدة يف هذا ال�شياق.

العام ملتزم بتعيني  الأمني  اأن  اإىل  ولفت 
من�شق خا�س جديد وفق الطريقة املتبعة 

من قبل الأمم املتحدة.

 الرئا�سة العراقية تو�سح ب�ساأن 
�سدور 340 حكم اإعدام

بغداد-وكالت: 
اأ�شدر ا�شماعيل احلديدي، م�شت�شار الرئي�س 
ب�شاأن �شدور  الثنني، تو�شيحًا  العراقي،  
بق�شايا  مدانني  بحق  اإع��دام  حكم   430
واإرهابية، فيما حتدث عن وجود  جنائية 

دعوات لإيقاف عقوبات الإعدام.
اإن  �شحفي،  ت�رصيح  يف  احلديدي  وق��ال 
ب�شاأن �شدور  اأيام  اأعلن قبل  الذي  "العدد 
جمموع  يت�شمن  كان  اإع��دام،  حكم   340
يف  الإع��دام  اأحكام  مرا�شيم  من  �شدر  ما 
مراحل الدورات احلالية وال�شابقة لرئا�شة 

اجلمهورية".
باأن  يعتقد  ك��ان  "البع�س  اأن  واأ���ش��اف، 
ال�340 مر�شومًا �شدرت بعد حادثة �شاحة 
املرا�شيم  من  العدد  هذا  اأن  اإل  الطريان، 

�شمل ال�شنوات املا�شية اأي�شًا".

ال�شي�شي في االحتفال بعيد ال�شرطة وثورة 25 يناير:

م�سر تخو�ص معركة البناء وتحتاج اإلى �سواعد �سبابها
القاهرة-) د ب اأ(:

 اأكد الرئي�س  امل�رصي عبدالفتاح 
الإره��اب  اأن  الثنني  ال�شي�شي  
لتنفيذ  �رصيحة  اأداة  اأ���ش��ب��ح 

املخططات واملوؤامرات.
اأم�س  ، يف كلمة   ال�شي�شي  وقال 
خالل الحتفال بعيد ال�رصطةال�69  
اإن  امل�����رصي،  التلفزيون  بثها 
اأجل  من  معركة  تخو�س  "م�رص 
البناء لتحقيق التنمية ال�شاملة".
ثابتة  بخطى  "انتقلنا  وتابع: 
من  وم�شاندته  ال�شعب  بدعم 
اإىل  ال�شتقرار  تر�شيخ  مرحلة 

مرحلة البناء والتعمري".
اإىل  امل�����رصي  الرئي�س  واأ���ش��ار 
تالحم ال�رصطة وال�شعب يف وجه 
العدوان، وهو ما عك�شته معركة 
 25 يف  جرت  التي  ال�شماعيلية، 
عيدا  ا�شبح  ال��ذي   ،1952 يناير 
و�شع  ان  الرئي�س  واكد  لل�رصطة. 
م�رص امل�شتقر يعد جت�شيدا لرادة 
�شعبها وبطولت ال�رصطة والقوات 
احلايل  الو�شع  وان  امل�شلحة، 
لتقوي�س  اليقظة  ا�شتمرار  يتطلب 

اي حماولت للنيل من الوطن.
اإىل  بحديثه  ال�شي�شي  وتوجه 
ال�شباب، موؤكدا ان الوطن يحتاج 

ل�شتكمال  وجهودهم  �شواعدهم 
والتنمية  والبناء  الإ�شالح  طريق 
فى  امل�����رصي��ني  اآم���ال  وحتقيق 
جلميع  يوفر  م�رصق  م�شتقبل 
فى  مت�شاوية  فر�شا  املواطنني 
احلياة الكرمية. قال، اإن الحتفال 
ذكرى  مع  يتواكب  ال�رصطة  بعيد 
ثورة 25 يناير التى قادها �شباب 

مل�شتقبل  متطلعون  خمل�شون 
"اأقول  واأ���ش��اف:  اأف�شل.  وواق��ع 
ل�شباب م�رص اإن وطنكم يحتاج اإىل 
ال�شواعد الفتية واجلهود ال�شادقة 
ل�شتكمال طريق الإ�شالح والبناء 
والتنمية وحتقيق اآمال امل�رصيني 
يوفر جلميع  م�شتقبل م�رصق  فى 
فى  مت�شاوية  فر�س  املواطنني 

الرئي�س  ووجه  الكرمية".  احلياة 
التحية ل�شهداء الوطن الأبرار فى 
معارك الن�شال الوطنى واملالحم 
الأمنية، م�شيفا: " واأقول لالأبناء 
لن  م�رص  �شهداء  من  والعائالت 

ومل تن�شاكم اأبدا.
تقدير  بر�شالة  ال�شي�شي  وتوجه 
امتداد  على  ال�رصطة  رجال  لكل 

كافة  يف  الأمني  العمل  مواقع 
يوا�شلون  الذين  البالد  اأرج���اء 
اجلهد والعطاء للحفاظ على اأمن 
ال�شي�شي،  اأكد  الدولة.  وا�شتقرار 
تتطلب  الراهنة  التحديات  اأن 
واأن  واجل��ه��د،  اليقظة  ا�شتمرار 
تقدم  من  اإليه  ن�شبو  ما  حتقيق 
م�شتقرة  اآمنة  بيئة  اإىل  يحتاج 

واأر�س ثابتة.
و�شدد الرئي�س امل�رصي اإن معركة 
ال�شماعيلية، التي ر�شمت �شورة 
يف  وال�رصطة  ال�شعب  لتالحم 
يناير عام 1952 اإمنا توؤكد للعامل 
واحدة  يد  امل�رصيني  باأن  اأجمع 

اأمام العدوان الغا�شم.
بدوره، قال اللواء حممود توفيق 
وزير الداخلية امل�رصية اإن وزارة 
وحزم  جهد  بكل  تعمل  الداخلية 
ملواجهة الإرهاب، الذي ي�شتهدف 
واملوؤ�ش�شات  ال��دول��ة  تخريب 
وكذلك املواطنني. واأ�شاف توفيق، 
يف  األقاها  التي  كلمته  خ��الل 
الداخلية  وزارة  اأن  الحتفالية،  
�شتوا�شل مواجهة الإرهاب يف كل 
وقت، وذلك بالتعاون مع القوات 
ذلك  مواجهة  معترَبا  امل�شلحة، 
اإن�شاين"  "حق  الأ�شود  الإره��اب 

للدولة وال�رصطة واجلي�س مًعا.

اأبو الغيط يوؤكد �سرورة مواجهة الو�سع الإن�ساني 
ال�سعب في اليمن

القاهرة-)د ب اأ(:
 اأكد الأمني العام جلامعة الدول العربية 
اأحمد اأبو الغيط  الثنني �رصورة مواجهة 

الو�شع الإن�شاين ال�شعب  يف اليمن .
اأبو  عقدها  مباحثات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مبارك  ب��ن  ع��و���س  اأح��م��د  م��ع  الغيط  
"فيديو  تقنية  عرب  اليمن  خارجية  وزير 
الو�شع  م�شتجدات  تناولت  كونفران�س"، 
اليمني يف ظل ا�شتقرار حكومة الكفاءات 
ال�شيا�شية، ومبا�رصتها ل�شلطتها يف عدن.
واأكد  اأبو الغيط دعمه للعملية ال�شيا�شية 
املتحدة  الأمم  مبعوث  يقودها  التي 
اإع��الن  اإىل  التو�شل  اأج��ل  من  جريفيث 
م�شرتك يكون نقطة بداية يف بناء الثقة، 
اأ�شا�س  على  ال�شيا�شي  للحل  والتمهيد 
من القرارات الأممية، ويف مقدمتها القرار 
رجات احلوار الوطني ال�شامل،  2216، وخمخُ
واآليتها  اخلليجية  امل��ب��ادرة  وم��ق��ررات 
بالأمانة  واأو�شح م�شدر م�شوؤول  التنفيذ. 
العامة للجامعة ، يف بيان �شحفي ام�س 
الثنني ، اأن اأبو الغيط عرب للوزير اليمني 
العربية  اجلامعة  دعم  عن  اللقاء  خالل 
جاءت  التي  اجلديدة،  للحكومة  الكامل 
على خلفية اتفاق الريا�س بني املجل�س 
برعاية  ال�رصعية،  واحلكومة  النتقايل 

اململكة العربية ال�شعودية.
اأكد خالل  الغيط  اأبو  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 
ملحاولت  اجلامعة   ادانة  على  احلديث 

احلوثيني ترويع احلكومة وم�شوؤوليها عرب 
التفجريات  غرار  على  الإرهابية  الأعمال 
و�شول  يوم  عدن يف  مطار  �شهدها  التي 

احلكومة اجلديدة لعدن.
اأن  على  �شدد  الغيط  اأبو  اأن  اإىل  واأ�شار 
خطوة  تعد  الكفاءات  حكومة  ت�شكيل 
مهمة على طريق توحيد جبهة ال�رصعية 

يف مواجهة احلوثيني.
التطورات  م��ب��ارك  ب��ن  عر�س  ب���دوره    
تواجه  ال��ت��ي  وال�شعوبات  اليمنية، 
من  للعمل  وخططها  احلالية،  احلكومة 
اأجل ا�شتقرار الو�شع، ومواجهة التهديدات 
التي  احلوثيني  ميل�شيات  ت�شكلها  التي 

ترتبط باأجندة اإيرانية وا�شحة.

»فتح« ت�سكل وفداً للحوار الوطني الفل�سطيني 
ب�ساأن النتخابات في القاهرة

رام اهلل-)د ب اأ(:
م�شاء  فتح  املركزية حلركة  اللجنة  اأعلنت   
للحوار  قيادتها  من  وفد  ت�شكيل  عن  الأحد 
اإج��راء  اآليات  ب�شاأن  الفل�شطيني  الوطني 
املقرر  احلوار  وهو  الفل�شطينية  النتخابات 
يف العا�شمة امل�رصية القاهرة مطلع ال�شهر 

املقبل.
وقالت اللجنة يف بيان عقب عقدها اجتماعا 
عبا�س  الفل�شطيني حممود  الرئي�س  برئا�شة 
اأمني  �شيرتاأ�شه  الوفد  اإن  اهلل،  رام  مدينة  يف 

�رصها اللواء جربيل الرجوب.
عبا�س  باإ�شدار  املركزية  اللجنة  ورحبت 
مر�شوم حتديد موعد النتخابات الت�رصيعية 
يف  اخلطوة  اأهمية  على  موؤكدة  والرئا�شية، 

مبداأ  وتكري�س  الفل�شطيني،  ال�شف  توحيد 
التعددية والدميقراطية يف احلياة ال�شيا�شية 

الفل�شطينية.
"يعرب  النتخابات  مواعيد  اأن حتديد  واأكدت 
�شيكون  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  اإرادة  عن 
القرتاع"،  �شندوق  خالل  من  القرار  �شاحب 
على  وك��وادره��ا  فتح  حر�س  على  م�شددة 

اإجناح ال�شتحقاق النتخابي.
وقررت اللجنة املركزية حلركة "فتح" ت�شكيل 
حت�شريا  الإج��راءات  ومتابعة  لالإعداد  جلنة 

لعقد النتخابات العامة يف الأماكن كافة.
باإجراء  مر�شوما  عبا�س  اأ���ش��در  وم��وؤخ��را 
املقبل  اأيار/مايو  يف  ت�رصيعية  انتخابات 
ورئا�شية يف متوز/يوليو وذلك لأول مرة منذ 

عام 2006.

مقدي�سو-)د ب ا(: 
ا�شتباكات  اإن  الثنني  ام�س  قالت مقدي�شو 
عنيفة اندلعت يف بلدة �شومالية بالقرب 
من احلدود الكينية، بعد اأن هاجم مقاتلون 
الإدارية  جوبالند  منطقة  من  �شوماليون 
ذاتية احلكم، مدعومني بقوات كينية، مراكز 

ع�شكرية للجي�س ال�شومايل.
اأن  اإنه يخ�شى  اأحد القادة املحليني  وقال 

يكون الع�رصات قتلوا يف ال�شتباكات، التي 
ال�شاعة  يف  بيليدهاو  منطقة  يف  اندلعت 

الأوىل من �شباح ام�س.
واأ�شاف اأنه راأى جثث ثالثة مدنيني قتلوا 

بر�شا�شات طائ�شة.
ال�شومايل عثمان دبي  وقال وزير العالم 
اإن ما ليقل عن ع�رصة اأ�شخا�س قتلوا يف 

ال�شتباكات، بينهم خم�شة اأطفال.
وقالت مقدي�شو اإن قواتها امل�شلحة قاومت 

عقب اأن �شن متمردون مدربون وم�شلحون 
داخل كينيا هجمات على بلدة بيليدهاو.

بيانا  ال�شومالية  احلكومة  اأ�شدرت  وقد 
املتمردين  ب��رع��اي��ة  كينيا  فيه  تتهم 
الأرا�شي  ا�شتقرار  لزعزعة  ال�شوماليني 

ال�شومالية.
وكانت التوترات الدبلوما�شية قد ت�شاعدت 
القليلة  الأ���ش��ه��ر  خ��الل  ال��دول��ت��ني  ب��ني 
الذي  الوقت  يف  القتال  وياأتي  املا�شية. 

الوطنية يف  النتخابات  اأزمة  فيه  تتفاقم 
وليتني  اإحدى  جوبالند  وتعد  ال�شومال: 
بجانب بونتالند يف ال�شمال، اللتني رف�شتا 
امل�شاركة يف النتخابات ب�شبب اخلالفات 

مع قيادة احلكومة املركزية يف مقدي�شو.
منطقة  با�شتخدام  كينيا  مقدي�شو  وتتهم 
جوبالند كولية تعمل بالوكالة ل�شاحلها، 
و���ش��ي��ادة  ل��وح��دة  "انتهاكا  ي��ع��د  مم��ا 

ال�شومال".

مقدي�سو: القوات الكينية تدعم المتمردين المحليين لمهاجمة 
القوات ال�سومالية

م�سوؤول فل�سطيني :القوات 
الإ�سرائيلية تمنع ا�ستكمال 
ترميم الحرم الإبراهيمي

رام اهلل-) د ب اأ(:
فل�شطيني  م�����ش��وؤول  اأف���اد   
الإ�رصائيلية  ال��ق��وات  ب��اأن 
اإعمار  جلنة  الثنني  منعت 
اأعمال  ا�شتكمال  من  اخلليل 
الرتميم وال�شيانة يف احلرم 

الإبراهيمي ال�رصيف.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء 
الفل�شطينية )وفا(  عن مدير 
ورئي�س  الإبراهيمي  احل��رم 
اأبو  حفظي  ال�شيخ  �شدنته 
"قوات  اإن  ق��ول��ه  �شنينة  
موظفي  منعت  الح��ت��الل 
ا�شتكمال  من  الإعمار  جلنة 
اأع���م���ال ال��رتم��ي��م ب��احل��رم 
�شيانة  اأعمال  ت�شمل  التي 
احلرم،  �شطح  على  وترميم 
وتنظيف  اجل����دران،  وط���الء 
والنقو�شات  بال�شيد،  احلجر 
وغري  التاريخية  الإ�شالمية 
الفنية،  الأع��م��ال  م��ن  ذل��ك 
على  حيازتهم  عدم  بحجة 
من  ب��ذل��ك  خ��ا���س  ت�رصيح 

اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة يف 
حكومة الحتالل".

داخل  "العمل  اأن  اإىل  واأ�شار 
احل����رم الب��راه��ي��م��ي من 
الأوق��اف  وزارة  �شالحيات 
بالتن�شيق  الدينية  وال�شوؤون 
واأن  الإع���م���ار،  م��ع جل��ن��ة 
ه���ذا الإج������راء ي���اأت���ي يف 
اإط���ار حم���اولت الح��ت��الل 
وم�شتوطنيه فر�س �شيطرتهم 
واإحكام هيمنتهم على احلرم 

ال�رصيف".
الإ�رصائيلية   القوات   وكانت 
قد منعت  الأ�شبوع املا�شي 
من  الإع��م��ار  جلنة  موظفي 
وا�شتكمال  احل���رم  دخ���ول 

اأعمال الرتميم داخله.
ال��ق��وات  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
الأح��د  منعت   ال�رصائيلية 
ترميم  اأع��م��ال  ا�شتكمال 
الداخلية  والدعامات  الرخام 
ال�شخرة  قبة  م�شلى  يف 
الأق�شى  امل�شجد  ح��رم  يف 

املبارك.

 اأكثر من مليون �شخ�ص  ح�شلوا على جرعتي اللقاح  

نتنياهو يقترح مزيداً من الم�ساعدات لتعزيز تعافي اإ�سرائيل 
من كورونا

تل اأبيب-)د ب اأ(:
 قدم رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني 
التحفيز  من  ملزيد  خططا  نتنياهو 
على  اإ�رصائيل  مل�شاعدة  القت�شادي 
كورونا،  فريو�س  جائحة  من  التعايف 
تطعيم  حملة  من  النتهاء  اإىل  �شاعيا 
من  �شهرين  قبل  العامل،  دول  تفوق 

اإجراء انتخابات عامة بالبالد.
وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء  الأحد 
اأن  نتنياهو  ملكتب  تقدمي  عن  نقال 
للتفا�شيل،  يفتقر  الأح��د  يوم  اق��رتاح 
�شيكات  تقدمي  اأمورا مثل  ت�شمن  لكنه 
لالأفراد بقيمة 750 �شيكل )229 دولرا(، 
�رصيبية  واإع���ف���اءات  منح  واإع��ط��اء 
اإ�شالحات  واإجراء  املتعرثة،  لل�رصكات 
على  التقاعد  �شناديق  لت�شجيع 
التكنولوجيا  �شناعات  يف  ال�شتثمار 

والبنية التحتية.
وزير  ج��واره  واإىل  متلفزة  كلمة  ويف 
املالية ي�رصائيل كات�س، اأ�شار نتنياهو 
وزي��رة  ملن�شب  املر�شحة  دع��وة  اإىل 
باأنه  يلني  جانيت  الأمريكية  اخلزانة 
"اأفعالها  تكون  اأن  اأمريكا  على  يجب 

الرئي�س جو  بحزمة م�شاعدات  كبرية" 
دولر،  تريليون  9ر1  البالغة  بايدن 
قراره  لدعم  جانبه  من  حماولة  يف 
اإج��راءات  من  مزيد  لتخاذ  بال�شعي 

التحفيز.
ورف�س رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي �شوؤال 
ل�شحفي باأن الإجراءات ت�شتهدف تعزيز 

حظوظه يف انتخابات 23 اآذار/ مار�س 
ميكنها  ل  احلكومة  اإن  قائال  املقبل، 
النتظار �شهرين اآخرين مل�شاعدة اأولئك 

الذين يعانون اقت�شاديا من الأزمة.
واأعلنت احلكومة عن م�شاعدات بقيمة 

208 مليارات �شيكل حتى الآن.
ال�شحة  وزي��ر  ق��ال  اخ��رى  جهة  م��ن 

ام�س   اإدل�شتاين،  ي��ويل  ال�رصائيلي، 
مليون  م��ن  اأك��رث  هناك  اإن  الإث��ن��ني، 
على  ح�شلوا  اإ���رصائ��ي��ل  يف  �شخ�س 
جرعتي اللقاح امل�شاد ملر�س )كوفيد 
-19(، واأن هذا العدد ميثل اأكرث من 10 
باملئة من �شكان البالد البالغ عددهم 

2ر9 مليون �شخ�س.
يف  اإدل�شتاين  كتب  نف�شه،  الوقت  يف 
اأن  "تويرت"،  موقع  على  له  تغريدة 
هناك 590ر2 مليون �شخ�س، وهو عدد 
ميثل اأكرث من ربع �شكان البالد، ح�شلوا 

على اجلرعة الأوىل من اللقاح.
داتا"  اإن  وورلد  "اأوار  موقع  وبح�شب 
)ع��امل��ن��ا يف ب��ي��ان��ات( الل��ك��رتوين 
البحثي، فاإن اإ�رصائيل تاأتي يف املرتبة 
الأوىل عامليا من حيث عدد الأ�شخا�س 
الذين ح�شلوا على اللقاح بني كل 100 
دولة  وتليها  البالد،  مقيم يف  �شخ�س 
الإمارات العربية املتحدة ثم بريطانيا.
واحدة  ال�شبت،  يوم  اإ�رصائيل  و�شارت 
التي  العامل  ح��ول  ال��دول  اأوائ���ل  من 
بداأت يف تطعيم املراهقني �شد مر�س 
ال�شابة  عن  الناجت   "19- "كوفيد 

بفريو�س كورونا.

تون�ص-)د ب اأ(:
 اأعلنت ثاين كتلة برملانية يف تون�س اعرتا�شها على التعديل 
الوزاري املو�شع حلكومة ه�شام امل�شي�شي والذي �شيعر�س اليوم 

الثالثاء للت�شويت من اأجل نيل الثقة.
الكتلة  وهي  نائبا،   38 ت�شم  التي  الربملانية  الكتلة  واأعلنت 
للوزراء  اأ�شواتهم  مينحوا  لن  نوابها  اأن  الربملان،  يف  الثانية 
:"نحن نعرت�س  اجلدد. وقال النائب عن الكتلة زهري املغزاوي 
على امل�شار احلكومي برمته، هذه احلكومة ل متلك امل�رصوعية 

ولي�س لها برنامج".
واأ�شاف املغزاوي :"ما يح�شل اأن رئي�س احلكومة يريد احلفاظ 
على من�شبه يف مقابل البتزاز الذي متار�شه الأحزاب الداعمة 
اأمام  له، كنا نف�شل لو ح�شل تقييم لأداء احلكومة يف جل�شة 

الربملان قبل اإعالن التعديل".

 كتلة برلمانية 
تون�شية موؤثرة 

ترف�ص منح 
ثقتها للتعديل 

الحكومي 
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�إعالنات  الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                 

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر عن انتقال امللكية

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  
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�إعالنات

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن����ر طل���ب  جتدي���د م���دة 

احلماي���ة للعالم���ة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم : 153024

با�س��م: تيالكناجار اند�سرتي�س 

ال تي دي.

وعنوان���ه: اند�سرتيال ا�سورن�س بلدجن، ث���ريد فلور، �سريت�س 

جيت، مومباي - 400 020، ماهرا�سرتا، الهند 

وامل�سجلة حتت رقم : )153024(  بتاريخ:  2012/07/25

و�ستظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع����ر �سنوات اأخرى 

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

تاريخ : 2031/02/10
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4.50
 0.600

 19.68
2.53 % 0.80

% 0.92
 1.21

% 2.39

�سوق النفط

النفط/ خام برنت

دوالر 55.52

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة9
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ال�شركات الأكثر �سعوداً

ا�شم ال�شركة
اأبوظبي الوطنية للتكافل

راأ�س الخيمة العقارية

مجموعة ات�شالت

الوطنية للفنادق

�سعر االغالق

 0.754

 % 5.88
تغير)٪(

اأ�شمنت راأ�س الخيمة

»التنمية االقت�سادية« تطلق 

حملة �سنع في اأبوظبي

 

اأبوظبي  ـ وام: 

دائـــرة  اأطلقـــت   

لتنميـــة  ا

ية  د قت�صـــا ال ا

حملـــة  اأبوظبـــي 

يف  "�صـــنع 
اأبوظبـــي" بهـــدف 

الرتويج للمنتجات 

امل�صنعة  املحلية 

يف االإمارة اأبوظبي 

مبا يعزز تناف�صـــيتها ويرفع من ن�صـــب اإقبال 

امل�صـــتهلكني عليها وجعلها �صمن اختياراتهم 

التي تلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم  املف�صلة 

يف اإطار ت�صجيع اأ�صـــحاب املن�صاآت امل�صنعة 

وحتفيزهـــم على و�صـــع العالمـــة التجارية 

املعتمدة للحملة على كافة منتجاتهم.

وتنطلق حملة �صـــنع يف اأبوظبـــي من خالل 

اإبراز �صـــعارها يف منافذ البيع الرئي�صة على 

م�صتوى االإمارة بالتزامن مع احلملة الرتويجية 

والتوعوية التي ت�صـــمل اإن�صاء ح�صاب خا�ص 

عرب من�صة التوا�صـــل االجتماعي "ان�صتجرام" 

لن�رش ر�صـــائل التوعية باأهداف احلملة، وتنفيذ 

حملة اإعالمية ودعائية وا�صـــعة على و�صائل 

االإعالم ومن�صات التوا�صل االجتماعي.

ونظمت الدائرة ور�صـــة عمل افرتا�صـــية �صارك 

فيها عدد مـــن ممثلي منافذ البيـــع يف اإمارة 

اأبوظبـــي وجمموعة من اأ�صـــحاب املن�صـــاآت 

ال�صناعية املنتجة يف اأبوظبي، حيث مت �رشح 

وتو�صيح كيفية ا�صتخدام وتطبيق دليل �صعار 

حملة "�صنع يف اأبوظبي" امل�صتوحى ت�صميمه 

من اخلط العربي "ال�صـــيخ زايد" والذي يحمل 

هذا اال�صم كونه خط يد ال�صيخ زايد الكبري.

واأكـــد معـــايل حممد علـــي ال�رشفـــاء رئي�ص 

الدائرة، اأن الدائرة حري�صة على حتقيق اأهداف 

احلملـــة الراميـــة اىل تعزيز املنتـــج املحلي 

ودعم امل�صنعني على م�صـــتوى اإمارة اأبوظبي 

وم�صاعدتهم لتحقيق اال�صـــتفادة الق�صوى من 

اجلهود الت�صـــويقية ملنتجاتهـــم، مبا مينحها 

قيمة م�صـــافة عرب ا�صـــتخدام �صـــعار احلملة 

على املنتجات املحلية امل�صـــنعة يف اأبوظبي 

مبا ي�صـــاهم يف حتقيق التنمية االقت�صـــادية 

امل�صتدامة وحتقيق االكتفاء الذاتي للمنتجات 

الرئي�صة.

وقال معاليه: تتيح احلملة جلميع امل�صـــنعني 

يف اإمارة اأبوظبي فر�صـــة عر�ـــص منتجاتهم 

على ال�صفحة الر�صمية اخلا�صة بحملة "�صنع 

يف اأبوظبي" عرب من�صـــة ان�صتجرام، والتي مت 

اطالقها كجزء من ا�صـــرتاتيجية االإمارة تعزيزا 

ل�صـــمعة املنتج املحلي �صمن ال�صوق املحلية 

ومنه اإىل االأ�صواق االإقليمية والعاملية.

واأ�صـــار اإىل اأن جهود اقت�صادية اأبوظبي جتاه 

دعم امل�صـــنعني املحليني وت�صـــجيعهم على 

تو�صـــيع اأعمالهم وا�صتثماراتهم �صمن خمتلف 

والزراعيـــة  ال�صـــناعية  االإنتـــاج  قطاعـــات 

وامل�صاريع ال�صـــغرية واملتو�صطة وغريها، من 

�صاأنه اأن ينعك�ص ب�صكل اإيجابي على ا�صتقطاب 

املزيد من امل�صـــتثمرين املحليني وت�صـــجيع 

ريادة االأعمال يف اإمارة اأبوظبي.

واأ�صـــاد معـــايل ال�رشفـــاء مب�صـــتوى ال�رشاكة 

والتعـــاون يف تنفيذ هـــذه احلملة مع �رشكاء 

الدائرة اال�صـــرتاتيجيني من جهـــات حكومية 

و�صـــبه حكومية وقطاع خا�ـــص، داعيًا �رشكاء 

الدائـــرة يف هذه احلملة اىل توحيد اجلهود يف 

�صـــبيل رفع مكانة املنتـــج املحلي من خالل 

تقـــدمي الدعم واملزيـــد من الت�صـــهيالت التي 

متكنهـــم من اال�صـــتمرار يف اأعمالهـــم واإحراز 

املزيد من النمو واالزدهار.

»اأبوظبي للتنمية« يمول 90 م�سروعا في قطاع الطاقة 

المتجددة بقيمة 4.7 مليار درهم
اأبوظبي  ـ وام: 

 حققـــت امل�صـــاريع التـــي مولها 

�صندوق اأبوظبي للتنمية يف قطاع 

الطاقة املتجددة على مدى العقود 

االأربعة املا�صية دعما اإ�صرتاتيجيا 

جلهود دولـــة االإمارات الهادفة اإىل 

زيادة اإ�صهامات الطاقة النظيفة يف 

الدول النامية، اإ�صـــافة اإىل دورها 

البارز يف ت�رشيـــع وترية التحول 

نحو الطاقـــة املتجددة، وتخفي�ص 

الغـــازات الدفيئـــة واالنبعاثـــات 

الكربونية ال�صـــارة بالبيئة، للحد 

من ظاهرة التغري املناخي.

و�صـــهدت متويالت ال�صـــندوق يف 

منوا  املتجـــددة  الطاقـــة  قطـــاع 

ملحوظا مع نهايـــة العام 2020، 

حيث بلغ عدد امل�صـــاريع املمولة 

90 م�رشوعا بقيمة اإجمالية بلغت 

حوايل 4.7 مليار درهم، ما يعادل 

1.3 مليار دوالر اأمريكي ا�صتفادت 

منها 65 دولـــة يف خمتلف قارات 

العامل.

ونتيجة مل�صاريع الطاقة املتجددة 

التي مولها ال�صـــندوق وو�صـــلت 

طاقتها االإنتاجية اإىل نحو 9،755 

ميغـــاواط، ا�صـــتطاعت العديد من 

الدول تنمية قطاعاتها الرئي�صـــية، 

م�صتدامة  كهرباء  خدمات  واإي�صال 

الريفية،  القرى واملناطق  اآالف  اإىل 

مما �صاهم ب�صـــكل مبا�رش يف دفع 

عجلة النمو االقت�صـــادي وحت�صني 

اإىل  اإ�صافة  ال�صـــكان،  جودة حياة 

وتخفي�ص  البيئية  الق�صـــايا  دعم 

ماليـــني االأطنـــان مـــن انبعاثات 

الكربون �صنويا.

وقال �صعادة حممد �صيف ال�صويدي 

مدير عام �صندوق اأبوظبي للتنمية 

الـــذي لعبه  الريـــادي  الـــدور  اإن 

�صـــندوق اأبوظبي للتنمية يف دعم 

م�صـــاريع الطاقة املتجـــددة جاء 

الر�صيدة  القيادة  توجيهات  بف�صل 

التي حتر�ص ب�صكل دائم على دعم 

اجلهود الدوليـــة الهادفة ملواجهة 

بالتغـــري  املرتبطـــة  التحديـــات 

املناخـــي، وم�صـــاندة الـــدول يف 

االعتمـــاد على الطاقـــة املتجددة 

لتقليـــل  التكاليـــف  منخف�صـــة 

االأعباء املالية املرتتبة عليها من 

ا�صتخدام الوقود االأحفوري.

واأ�صـــاف ال�صـــويدي اأن ا�صت�صافة 

اأبوظبـــي ملقـــر الوكالـــة الدولية 

للطاقـــة املتجـــددة "اآيرينا" قبل 

نحـــو 11 عاما، وعالقـــة ال�رشاكة 

التـــي تربـــط �صـــندوق اأبوظبـــي 

للتنمية مع املنظمة الدولية �صاهم 

يف قيادة املجتمع الدويل للتو�صع 

يف ا�صـــتخدام الطاقـــة املتجددة، 

كم�صـــدر بديل لدفع جهود التنمية 

دولـــة  اأن  موؤكـــدا  امل�صـــتدامة، 

االإمارات تقـــوم بدور هام لتحقيق 

االأهداف االإمنائية، وحتفيز التنمية 

االقت�صـــادية وحت�صـــني م�صتويات 

املعي�صة لل�صكان لتحقيق التنمية 

امل�صتدامة.

ولفـــت اإىل اأن ال�صـــندوق ميتلـــك 

جتـــارب غنيـــة يف دعم انت�صـــار 

قاعدة  وتو�صعة  الطاقة  م�صـــاريع 

ا�صـــتخدامها، على م�صتوى عاملي، 

حيث ت�صـــاهم تلك ال�صيا�صـــة يف 

بنـــاء م�صـــتقبل اأف�صـــل لالأجيال 

املقبلة، ف�صـــال عن دورها الفعال 

يف حماية البيئة و�صمان ا�صتدامة 

مواردهـــا الطبيعية، وتقليل حجم 

ال�صـــارة  الكربونية  االنبعاثـــات 

بالبيئـــة والتـــي �صـــوف حتد من 

ظاهرة التغري املناخي".

وقـــد �صـــهد عـــام 2013 اإطـــالق 

ال�صـــندوق مبادرة ا�صتثنائية على 

م�صـــاريع  لدعم  عاملي  م�صـــتوى 

 1.285 بقيمة  املتجـــددة  الطاقة 

مليار درهـــم " 350 مليون دوالر 

الوكالة  بالتعـــاون مع   " اأمريكي 

الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا" 

حيث مت من خالل املبادرة متويل 

32 م�رشوعا من م�صـــاريع الطاقة 

املتجددة يف 26 دولة يف خمتلف 

دول العامل.

وت�صـــاهم امل�صـــاريع التي مولها 

 208 اإنتـــاج نحو  ال�صـــندوق يف 

الطاقـــة املتجددة  ميغاواط مـــن 

ي�صـــتفيد منهـــا اأكرث مـــن مليون 

�صـــخ�ص، كما اأنها وفـــرت الطاقة 

ذات  للمجتمعات  معقولة  باأ�صعار 

الدخل املنخف�ص.

علـــى  املبـــادرة  عملـــت  كمـــا 

حت�صـــني جودة اخلدمات ال�صحية 

والتعليميـــة، ف�صـــال عـــن حتفيز 

املحليـــة  االقت�صـــادية  التنميـــة 

يف تلك الدول، اإ�صـــافة اإىل دورها 

الكربونية  االنبعاثـــات  تقليل  يف 

ال�صارة بالبيئة.

وزارة  اأطلقـــت   2014 عـــام  ويف 

اخلارجيـــة والتعـــاون الـــدويل " 

�صندوق ال�رشاكة بني دولة االإمارات 

املحيط  ودول  املتحـــدة،  العربية 

الهادئ"، لتنفيذ م�صـــاريع الطاقة 

البا�صـــفيك بتمويـــل من  يف دول 

وبقيمة  للتنمية،  اأبوظبي  �صندوق 

تبلغ 184 مليون درهم "50 مليون 

دوالر اأمريكي" .

? واأجنز �صـــندوق اأبوظبي للتنمية 
يف عام 2016 متويل 11 م�رشوعا 

من م�صـــاريع الطاقة املتجددة يف 

دول جزر املحيط الهادئ، و�صملت 

امل�صـــاريع التـــي مت اإجنازها 10 

م�صـــاريع تتعلق باأنظمـــة الطاقة 

 pv الكهرو�صـــوئية  ال�صم�صـــية 

وم�رشوعا واحدا مـــن اأنظمة طاقة 

الرياح.

وحققـــت امل�صـــاريع يف دول جزر 

املحيط الهـــادئ العديد من االآثار 

االإيجابية �صـــواء على امليزانيات 

الوطنية لتلك الدول اأو احلفاظ على 

بيئة نظيفة خالية من االنبعاثات 

الكربونية، حيث اأ�صهمت امل�صاريع 

جمتمعة على اإنتاج 5.7 ميغاواط 

من الطاقة امل�صتدامة، كما اأ�صهمت 

امل�صاريع يف حتقيق وفورات مالية 

بقيمة 3.77 مليون دوالر �صـــنويا 

نتيجة وفـــورات وقود الديزل، كما 

عملت علـــى تاليف انبعاث 8،447 

طن من غاز ثاين اأك�صـــيد الكربون 

�صنويا.

ونتيجة لنجاح مبادرة م�صـــاريع 

الطاقة املتجددة يف جزر املحيط 

الهـــادئ، اأطلقـــت وزارة اخلارجية 

والتعاون الـــدويل مبادرة ال�رشاكة 

مع دول جـــزر الكاريبـــي للطاقة 

املتجـــددة، حيث مول ال�صـــندوق 

مليـــون   184 بقيمـــة  املبـــادرة 

درهم "50 مليـــون دوالر" لتمويل 

الطاقة املتجددة ت�صتفيد  م�صاريع 

منها 16 دولـــة من دول الكاريبي، 

بهدف ا�صتغالل االإمكانيات الكبرية 

التي تتمتع بهـــا منطقة الكاريبي 

واملتمثلـــة بوفرة وتنـــوع املوارد 

الطبيعية لديها كالطاقة ال�صم�صية، 

وطاقـــة الريـــاح وطاقـــة احلرارة 

اجلوفيـــة وتوليد طاقة م�صـــتدامة 

ي�صتفيد منها �صكان جزر الكاريبي.

و�صاهمت امل�صاريع التي مت اإجناز 

9.4 ميغاواط يف  اأغلبها ب�صـــعة 

تواجهها  التي  للتحديات  الت�صدي 

دول الكاريبـــي واملتعلقة بارتفاع 

تكاليف الكهرباء، اإ�صافة الإ�صهامها 

االإيجابي يف توفري طاقة م�صتدامة 

ناهيك عن االآثار االإيجابية االأخرى 

املتمثلـــة يف توفـــري فر�ص العمل 

واحلد من التلوث البيئي من خالل 

اإ�صافة  ال�صارة،  االنبعاثات  جتنب 

لدعم االقت�صاد املحلي.

وفيما يلي نبذة حول عدد من اأهم 

امل�صـــاريع التي مولها ال�صـــندوق 

خالل ال�صنوات الع�رشة املا�صية.

م�ـــرشوع جممع  ال�صـــندوق  مول 

ال�صـــيخ زايد للطاقة ال�صم�صية يف 

منطقة القويرة جنوب االأردن بقيمة 

551 مليـــون درهـــم "150 مليون 

دوالر اأمريكي" حيث يقوم املجمع 

بتوليـــد 103 ميغاواط من الطاقة 

با�صـــتخدام اخلاليـــا ال�صم�صـــية، 

ويهدف امل�رشوع اإىل تلبية الزيادة 

الكهربائية  الطاقة  على  املتنامية 

وذلك من خالل اإيجاد بديل للطاقة 

الطاقة  م�صـــادر  من  الكهربائيـــة 

املتجـــددة، وي�صـــاهم يف تزويـــد 

اأكرث مـــن 50 األف منـــزل بالطاقة 

امل�ـــرشوع  الكهربائيـــة، ويعمـــل 

على تقليـــل االعتماد على الطاقة 

امل�صـــتوردة وتخفي�ـــص تكاليـــف 

ا�صترياد امل�صتقات النفطية.

»بور�سة دبي« تطلق العقد اليومي االآجل للذهب

دبي  ـ وام: 

 اأطلقت بور�صـــة دبي للذهب وال�صلع يوم 

االثنني العقد اليومـــي االآجل للذهب الذي 

يتيح تداول 12.5 كغ من ال�صبائك الذهبية 

يوميا ويعترب هذا العقد االأول من نوعه يف 

املنطقة وي�صـــتند اإىل حمفظة دبي للذهب 

وال�صـــلع املتنامية من منتجات املعادن 

الثمينة .وجاء اإطالق هذا العقد ا�صـــتجابة 

لزيادة الطلب يف ال�صـــوق و�صتتم ت�صويته 

من خالل �رشكة دبي ملقا�صة ال�صلع.

ومت اعتمـــاد العقد اليومـــي االآجل للذهب 

وفق معيار دبي لت�صليم ال�صلع وهو معيار 

اجلودة املعتمدة على م�صتوى املنطقة يف 

انتاج �صبائك الذهب والف�صة واملوا�صفات 

التقنية حيث يتمتع مبوا�صـــفات ال�صبيكة 

الذهبيـــة بوزن 400 اأون�صـــة تـــروي وال 

تقل عن وزن 350 اأون�صـــة تروي. وت�صـــم 

العالمات التجارية االأولية �رشكة االإمارات 

جولد وم�صفاة االحتاد للذهب املعتمدتني 

لـــدى مركـــز دبي لل�صـــلع املتعـــددة مع 

اإمكانية اإ�صافة عالمات جتارية اأخرى يف 

امل�صتقبل.

وي�صـــرتط العقد ت�صـــليما اإلزاميـــا فعليا 

للذهـــب جلميـــع العقـــود املفتوحة التي 

اأبرمت يف نهاية التـــداوالت اليومية على 

اأن يجري الت�صليم يف خزائن معتمدة.

وقال لي�ص ميل الرئي�ص التنفيذي لبور�صة 

دبي للذهـــب وال�صـــلع اإن اإطـــالق العقد 

اليومي االآجل للذهب جاء يف وقت يرغب 

فيه امل�صـــتثمرون بالتوجه لتداول للذهب 

ب�صـــكل اأكرب وجتلى ذلك ب�صكل خا�ص يف 

اأعقاب ا�صتمرار انت�صار الوباء حيث حتولت 

اأنظار امل�صتثمرين اإىل اال�صتثمارات االآمنة 

خالل الفرتة التي انت�رش فيها اال�صـــطراب 

االقت�صـــادي يف جميع اأنحاء العامل ويف 

هـــذه االأجواء نعتقـــد اأن هذا هـــو الوقت 

االأن�صب الإطالق هذا العقد وتقدمي جمموعة 

اأو�صـــع من احللـــول لتلبيـــة احتياجات 

االأعمال الأع�صائنا".

اأ�شواق الأ�شهم الإماراتية تعود لم�شارها ال�شاعد 

وتربح 3.3 مليار درهم

اأبوظبي  ـ وام: 

 عادت اأ�صـــواق املال االإمارتية اإىل م�صـــارها 

ال�صـــاعد يف جل�صة منت�صـــف االأ�صبوع و�صط 

عمليات �رشاء تركزت يف غالبيتها على اأ�صهم 

قيادية مدرجة �صـــمن قطاعات االت�صـــاالت 

والعقـــار والبنوك، وربحت القيمة ال�صـــوقية 

الأ�صـــهم ال�رشكات املتداولـــة نحو 3.3 مليار 

درهم يف ختام التعامالت.

و�صـــهدت جل�صـــة يوم االثنني ارتفاع �صيولة 

التـــداول بدعم من ا�صـــتمرار دخول املحافظ 

املحلية واالأجنبية، االأمر الذي �صـــجع املزيد 

من امل�صـــتثمرين االأفـــراد علـــى التداول يف 

االأ�صواق.

وكانت قيمة ال�صـــفقات املربمة يف االأ�صواق 

بلغـــت يف نهاية التعامالت نحو 760 مليون 

درهم، فيما و�صـــل عدد االأ�صهم املتداولة 258 

مليون �صهم نفذت من خالل 7406 �صفقات .

وتف�صـــيال .. على م�صـــتوى حركة املوؤ�رشات 

العامة فقد ارتفع املوؤ�رش العام ل�صـــوق دبي 

املايل بن�صـــبة 0.26% بالغا م�صتوى 2723 

نقطـــة يف حـــني اأغلق املوؤ�رش العام ل�صـــوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية عند م�صـــتوى 5617 

نقطة بزيادة طفيفة ن�صـــبتها 0.08% مقارنة 

مع اجلل�صة ال�صابقة.

وقـــاد االإغالق االأخ�رش يف �صـــوق دبي املايل 

�صـــهم بنك االإمارات دبي الوطني املرتفع اإىل 

م�صـــتوى 11.75 درهم باالإ�صـــافة اإىل �صهم 

ال�صـــوق املغلق عند 1.26 دراهم، فيما ارتفع 

�صـــهم اإعمار اإىل فوق م�صـــتوى 4 دراهم لكنه 

عاد واأغلـــق يف النهاية عند نف�ص م�صـــتواه 

ال�صابق 3.94 درهم و�صط تداوالت مكثفة.

اأما يف �صوق العا�صمة فقد ارتفع �صهم �رشكة 

الدار العقارية اإىل 3.49 درهم، و�صـــهد �صهم 

طاقة ن�صـــاطا بالغا 1.48 درهم، باالإ�صـــافة 

اإىل �صـــهم ات�صاالت املغلق عند 19.68 درهم 

وال�رشكة العاملية القاب�صة 45.22 درهم.

دبي ـ وام: 

 بلغـــت الت�رشفـــات العقاريـــة يف دائرة 

االأرا�صـــي واالأمالك بدبي يوم االثنني اأكرث 

من مليار درهم.

و�صـــهدت الدائرة ت�صـــجيل 109 مبايعات 

بقيمـــة 209.87 مليـــون درهـــم منها 4 

مبايعات لالأرا�صـــي بقيمة 15.33 مليون 

درهـــم و105 مبايعـــات لل�صـــقق والفلل 

بقيمة 194.54 مليون درهم.

وجاءت اأهم مبايعات االأرا�صـــي بقيمة 9 

ماليني درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها 

مبايعـــة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة 

معي�صـــم االأول تليها مبايعة بقيمة 774 

الف درهم يف منطقة �صيح �صعيب 1.

وت�صدرت منطقة نخلة جمريا املناطق من 

حيث عدد املبايعات اإذ �صـــجلت مبايعة 

بقيمـــة 9 ماليـــني درهم وتلتهـــا منطقة 

�صيح �صـــعيب 1 بت�صجيلها مبايعة بقيمة 

774 األف درهم وثالثة يف معي�صـــم االأول 

بت�صجيلها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم.

وفيمـــا يتعلق باأهـــم مبايعات ال�صـــقق 

والفلل جاءت مبايعـــة بقيمة 22 مليون 

درهم مبنطقة ند احلمـــر كاأهم املبايعات 

تلتهـــا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف 

منطقـــة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 

9 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص.

وت�صـــدرت منطقة مر�صـــى دبي املناطق 

من حيث عدد مبايعات ال�صـــقق والفلل اإذ 

�صجلت 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم 

وتلتها منطقة برج خليفة بت�صـــجيلها 8 

مبايعات بقيمـــة 30 مليون درهم وثالثة 

يف اخلليج التجاري بت�صجيلها 8 مبايعات 

بقيمة 10 ماليني درهم.

و�صـــجلت الرهون قيمـــة قدرها 766.71 

مليون درهم منهـــا 22 رهن اأرا�ص بقيمة 

653.16 مليـــون درهـــم و57 رهـــن فلل 

و�صقق بقيمة 113.55 مليون درهم وكان 

اأهمهـــا مبنطقة نخلة جمـــريا بقيمة 568 

مليون درهم واأخرى يف منطقة الرب�صـــاء 

جنوب الرابعة بقيمة 55 مليون درهم.

اأما الهبات فقد �صـــهدت ت�صـــجيل 12 هبة 

بقيمـــة 36.1 مليـــون درهـــم كان اأهمها 

مبنطقة اأبو هيل بقيمـــة 16 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة الق�صي�ص االأوىل بقيمة 

10 ماليني درهم.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  

 الثالثاء 26يناير 2021ـ العـدد 14653                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر  



تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300843 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�ســـا، ت�ســـاجنان تاون، دوجنوان �ســـيتي، جواجندوجن، 

ال�سني

وذلـــك لتمييز ال�ســـلع اأو اخلدمـــات الواقعة يف 

الفئة : 45

اأجهزة ر�ســـد الل�ســـو�ص واأجهزة الإنذار الأمنية؛ 

املرفقات؛ ا�ست�سارات يف ت�سميم خزانة املالب�ص 

ال�سخ�ســـية؛ خدمات احلرق؛ خدمات فتح القفل؛ 

خدمـــات ال�ســـبكات الجتماعية عـــرب الإنرتنت؛ 

مكافحـــة احلريـــق؛ تنظيم الجتماعات الدينيـــة ؛ خدمات وكالة التبنـــي؛ اعادة امللكية 

ال�سائعة؛ تاأجري خزائن احلفظ؛ بحـــوث الأن�ساب؛ تخطيط وترتيب حفالت الزفاف؛ اإطالق 

احلمـــام للمنا�سبات اخلا�سة؛ تاأجري اأ�سماء نطاقات الإنرتنت؛ خدمات الك�سف عن القنابل؛ 

تنظيـــم اجتماعات للعائالت الثكلى لالحتفاء بوفاة اأحـــد الأحباء؛ الرتخي�ص ]اخلدمات 

القانونيـــة[ يف اإطار ن�رش الربجميـــات؛ خدمات املراقبـــة القانونيـــة؛ الإدارة القانونية 

للرتاخي�ص

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300838 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منرب 18، هايبـــني رود، وو�سا، 

ت�ساجنـــان تـــاون، دوجنـــوان �سيتـــي، 

جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة 

يف الفئة : 25

مالب�ـــص؛ اأحذيـــة؛ القبعـــات؛ اجلوارب؛ 

قفازات ]مالب�ـــص[؛ اأو�سحة؛ امل�سدات؛ مالب�ص دينية؛ قبعات ال�ستحمام؛ 

اأقنعة النوم؛ رداء ت�سفيف ال�سعر؛ الزنانري لرتداء؛ ف�ساتني زفاف

بيانات التعديل:

ا�ســـم مـــن انتقلـــت لـــه امللكيـــة: ريلمـــي ت�سونغكينـــغ موبايـــل 

تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال تي دي

عنوانـــه: منـــرب 178 يولـــوجن افنيـــو، يوفينج�سان، يوبـــي د�سرتيكت، 

ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300835 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، 

جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة 

يف الفئة : 14

�سبائـــك من املعـــادن الثمينة؛ املعادن 

الثمينة غري امل�سغولة اأو �سبه امل�سغولة 

؛ حقائب لف املجوهرات؛ �سناديق عر�ص 

للمجوهرات؛ مفاتـــن ل�سال�سل املفاتيح؛ جموهرات؛ حلقات املجوهرات؛ 

�سناديق عر�ص ال�ساعات؛ �ساعات احلائط ؛ ال�ساعات ؛ اأ�رشطة ال�ساعات

بيانات التعديل:

ا�ســـم مـــن انتقلـــت لـــه امللكيـــة: ريلمـــي ت�سونغكينـــغ موبايـــل 

تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال تي دي

عنوانـــه: منـــرب 178 يولـــوجن افنيـــو، يوفينج�سان، يوبـــي د�سرتيكت، 

ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300836 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســـــم: جواجندوجن اوبـــو موبايل 

تي  ال  كورب.  تيليكوميونيكي�سن 

دي.

وعنوانه: منـــرب 18، هايبني رود، 

دوجنوان  تاون،  ت�ساجنان  وو�سا، 

�سيتي، جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييـــز ال�سلع اأو اخلدمات 

الواقعة يف الفئة : 16

الورق؛ املن�ســـورات املطبوعة؛ ال�سحف؛ �سور؛ غ�ساء مـــن البال�ستيك للتغليف؛ 

م�ستلزمات املكاتب با�ستثنـــاء الأثاث؛ مواد الر�سم؛ املواد التعليمية )با�ستثناء 

الأجهزة(؛ الطلق )طبا�سري خياط(؛ مواد النمذجة

بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلـــت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز 

كورب.، ال تي دي

عنوانه: منـــرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبـــي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، 

ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300837 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

موبايل  اوبو  جواجنـــدوجن  با�ســم: 

تيليكوميونيكي�ســـن كـــورب. ال تي 

دي.

وعنوانـــه: منـــرب 18، هايبني رود، 

وو�ســـا، ت�ساجنان تـــاون، دوجنوان 

�سيتي، جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 18

اجللود غـــري م�سغولة اأو �سبـــه م�سغولة؛ حقائـــب ظهر؛ حقائب 

ال�سفر؛ اأكيا�ص الت�سوق؛ اأكيا�ص؛ زرك�سة من اجللد لالأثاث؛ الأربطة 

اجللدية؛ املظالت؛ ع�سي امل�سي؛ مالب�ص للحيوانات الليفة

بيانات التعديل:

ا�سم مـــن انتقلت لـــه امللكيـــة: ريلمـــي ت�سونغكينـــغ موبايل 

تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيـــو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، 

ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295836 بتاريخ : 2018/07/22

امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منرب 18، هايبـــني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنـــوان �سيتي، جواجندوجن، 

ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 

 42

ت�سميم وتطوير منتجات الو�سائط املتعددة؛ 

البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ مراقبة 

اجلودة؛ امل�سح؛ التحليل الكيميائي؛ البحاث 

البيولوجية؛ خدمات التنبوؤ بالطق�ص؛ اختبار 

املعدات احلا�سوبية؛ ت�سميم الهواتف املحمولة؛ الت�سميم ال�سناعي؛ ت�سميم الزياء؛ 

توفري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت؛ توفري 

اجهزة بحث يف النرتنت؛ تخزين اإلكرتوين للبيانات؛ ن�سخ احتياطية للبيانات خارج 

املوقع؛ مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد؛ ن�سخ برامج احلا�سوب ؛ حتويل 

البيانات من و�سائط مادية اىل الكرتونية؛ ت�سميم برامج حا�سوبية؛  بحث وتطوير 

اأجهزة احلا�سوب؛ ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب؛ احلو�سبة 

ال�سحابية؛ الربجميات كخدمات ]SaaS[؛ خدمة املن�سات ]PaaS[؛ توثيق العمال 

الفنية؛ الت�سميم اجلرافيكي

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300839 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منرب 18، هايبـــني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنـــوان �سيتي، جواجندوجن، 

ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 35

الدعايـــة والعالن؛ العالن والدعاية املبا�رشة على �سبـــكات احلا�سوب؛ عر�ص �سلع على 

و�سائل العالم لغايـــات البيع بالتجزئة؛ الرتويج 

عرب �سبـــكات الكومبيوتر ومواقـــع الويب؛ الإعالن 

عـــن طريق ن�رش الدعاية عرب الإنرتنت لطرف ثالث 

من خالل �سبكات الت�ســـالت الإلكرتونية؛ تاأجري 

م�ساحـــات اإعالنية على مواقع الويب؛ ادارة اعمال 

التجارية  وا�ست�سارات تنظيمية؛ توفري املعلومات 

عـــرب موقع الويب؛ توفري املعلومات التجارية عرب 

الإنرتنـــت اأو �سبكـــة الكابل اأو غريهـــا من اأ�سكال 

نقـــل البيانات؛  ترويـــج املبيعـــات لالآخرين من 

خالل توزيع واإدارة بطاقات امل�ستخـــدم املتميزة؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ توفري �سوق 

علـــى الإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات؛ خدمـــات وكالت ال�سترياد والت�سدير؛ 

ا�ست�سارات ادارة �سوؤون املوظفني؛ خدمات نقل العمال؛ جتميع فهار�ص املعلومات لغايات 

جتارية اأو دعائية؛ حتديث و�سيانة البيانات يف قواعد البيانات احلا�سوبية؛ م�سك الدفاتر؛ 

تاأجـــري اآلت البيع؛ البحث عن الراعـــي او الكفيل؛ تاأجري منا�ســـب للبيع؛ خدمات البيع 

بالتجزئة للم�ستح�رشات ال�سيدلنية والبيطرية وال�سحية واللوازم الطبية

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300840 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن 

كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان 

تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييـــز ال�سلع اأو اخلدمـــات الواقعة يف 

الفئة : 37

معلومات الن�ساء اأو البنـــاء؛ الن�ساء اأو البناء؛ 

ا�ستخراج املعـــادن؛ �سيانة واإ�ســـالح املباين؛ 

تركيب وا�ســـالح معدات الت�سخني؛ تركيب و�سيانة 

واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب؛ ازالة الت�سوي�ص يف الجهزة الكهربائية؛ تركيب واإ�سالح املعدات 

الطبيـــة؛ تنظيف املركبات؛ ا�سالح اجهزة الت�سويـــر الفوتوغرايف؛ ا�سالح �ساعات احلائط 

و�ساعات اجليب واليد؛ �سيانة وا�سالح اخلزائن الفولذية؛ مقاومة ال�سداأ؛ جتديد الإطارات؛ 

�سيانة الثاث؛ التنظيف اجلاف؛ التطهري مـــن اجلراثيم؛ تركيب وا�سالح امل�ساعد؛ تركيب 

وا�ســـالح اجهزة النذار �ســـد ال�رشقة؛ ا�سالح الحذية؛ تركيب وا�ســـالح التلفونات؛ �سحذ 

ال�سكاكـــني؛ ا�سالح امل�سخات؛ ا�سالح املظالت؛ خدمـــات �سناعة الثلج ال�سناعي؛ جتديد 

العمـــال الفنية؛ ا�سالح الآلت املو�سيقية؛ �سيانة برك ال�سباحة؛ تاأجري م�سخات ال�رشف؛ 

تاأجـــري اآلت غ�سل الطباق؛ اإ�سالح الأدوات اليدويـــة؛ اإ�سالح املجوهرات؛ تركيب واإ�سالح 

املرافـــق الريا�سية الرتفيهية؛ اإ�سالح الأمتعة؛ تنظيف �سهاريج التخزين؛ تنظيف خزانات 

ال�رشف ال�سحي؛ اإ�سالح الكتب وترميمها؛ اإ�سالح مناظري؛ اإ�سالح اللعب اأو الدمى؛ اإ�سالح 

اآلت واأجهزة اللعبة؛ اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة الهاتف

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295833 بتاريخ : 2018/07/22

امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/26

 با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منرب 18، هايبـــني رود، وو�سا، 

ت�ساجنـــان تـــاون، دوجنـــوان �سيتي، 

جواجندوجن، ال�سني

اأو اخلدمات  وذلـــك لتمييـــز ال�سلـــع 

الواقعة يف الفئة : 35 

دعايـــة واعـــالن؛ عر�ص �سلـــع على 

البيـــع  لغايـــات  العـــالم  و�سائـــل 

بالتجزئة؛ العالن والدعاية املبا�رشة 

توفـــري  احلا�ســـوب؛  �سبـــكات  علـــى 

معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت؛ خدمات الو�ساطة التجارية؛ توفري معلومات 

الت�سال لالجتارة والأعمال؛ تنظيم املعار�ص لغايات جتارية او دعائية؛ درا�سات ال�سوق؛ 

ا�ست�ســـارات ادارة العمال؛ اإتاحـــة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلـــع واخلدمات وبائعيها؛ 

ت�سويـــق؛ الت�سويق امل�ستهدف؛ الت�سويق يف اإطار ن�رش الربامج؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ 

ادارة عر�ـــص اعمال فناين التمثيل؛ البحث عن املعلومـــات يف ملفات حا�سوب لالآخرين؛ 

حتديث و�سيانة البيانات يف قواعد البيانات احلا�سوبية؛ م�سك الدفاتر؛ البحث عن كفالة 

)رعاية(؛ تاأجري اآلت البيع؛ تاأجري منا�سب للبيع؛ خدمات البيع بالتجزئة للم�ستح�رشات 

ال�سيدلنية والبيطرية وال�سحية واللوازم الطبية

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295834 بتاريخ : 2018/07/22

امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منـــرب 18، هايبني رود، 

دوجنوان  تـــاون،  ت�ساجنان  وو�سا، 

�سيتي، جواجندوجن، ال�سني

وذلـــك لتمييز ال�سلـــع اأو اخلدمات 

الواقعة يف الفئة : 37 

معلومـــات عن الن�ســـاء؛ الن�ساء؛ 

احلجـــارة؛  ا�ستخـــراج  خدمـــات 

تنجيـــد الثـــاث؛ تركيـــب وا�ســـالح 

معـــدات الت�سخني؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب؛ ازالة الت�سوي�ص يف الجهزة 

الكهربائيـــة؛ تركيب واإ�سالح املعدات الطبية؛ تنظيـــف املركبات؛ ا�سالح اجهزة الت�سوير 

الفوتوغـــرايف؛ ا�سالح �ساعـــات احلائط و�ساعات اجليب واليـــد؛ �سيانة وا�سالح اخلزائن 

الفولذية؛ مقاومة ال�سداأ؛ اعادة تلبي�ص الطارات باملطاط؛ �سيانة الثاث؛ تنظيف املالب�ص؛ 

تطهـــري الهواتف املحمولة؛ تركيـــب وا�سالح اجهزة النذار �ســـد ال�رشقة؛ تركيب وا�سالح 

التلفونات؛ تركيب واإ�سالح املرافق الريا�سية الرتفيهية؛ اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة الهاتف

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295835 بتاريخ : 2018/07/22

امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/26

 با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منرب 18، هايبـــني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنـــوان �سيتي، جواجندوجن، 

ال�سني

 وذلك لتمييـــز ال�سلع اأو اخلدمات 

الواقعة يف الفئة : 38 

الإنرتنت؛  اإذاعية عـــرب   خدمـــات 

الت�سالت  التلفونـــات؛  خدمـــات 

بالتلفون اخللوي؛ توفري املنتديات 

املرا�سلـــة  خدمـــات  ال�سبكيـــة؛ 

الرقمية الال�سلكية؛ تدفق البيانات 

املتوا�ســـل عـــرب الإنرتنت؛ توفـــري الربط بقاعدة معلومـــات؛ الت�سالت عـــرب الطرفيات 

احلا�سوبيـــة؛ نقـــل الر�سائل وال�سور عـــرب احلا�سوب؛ وفري تو�سيـــالت خا�سة عرب �سبكة 

حا�سوبيـــة دولية؛ توفري حجـــرات عرب النرتنت؛ غرف الدرد�ســـة الفرتا�سية التي اأن�سئت 

عـــرب الر�سائل الن�سيـــة؛ ار�سال الر�سائل؛ معلومات حول الت�ســـالت؛ نقل اأ�رشطة الفيديو 

بح�سب الطلب

 بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

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

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300834 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 

اأجهزة كمبيوتر؛ اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ برامج حا�سوب 

]برجميـــات قابلـــة للتنزيـــل[؛ برجميات قابلـــة للتنزيل 
لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة؛ بطاقات الدارات املتكاملة 

]بطاقات ذكية[؛ اأجهزة امل�ساعـــدة ال�سخ�سية الرقمية )بي 
دي ايـــه ا�ص(؛ �ساعـــات ذكية؛ نظارات ذكيـــة؛ خوامت ذكية؛ 

طرفيـــات ال�سا�سة التفاعلية تعمـــل باللم�ص؛ اأقالم �سا�سات 

اللم�ص؛ املا�سحـــات ال�سوئية للب�سمـــة؛ روبوتات الإن�سان 

اآيل مع الذكاء ال�سطناعـــي؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ 

و�سائط تخزيـــن بيانات ب�رشية؛ طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�ســـوب؛ ما�سحات ]معدات معاجلة 

بيانـــات[؛ برامج التعرف علـــى الإمياءات؛ برجميات العاب الواقع الفرتا�ســـي؛ كرونوغرافات ]اجهزة 

ت�سجيل الزمن[؛ اجهـــزة فح�ص الدمغات؛ اآلت عد وفرز النقود؛ اآليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ 

اآلت امالئية؛ جهاز التعرف على الوجه؛ املا�سحات ال�سوئية البيومرتية؛ اآلت فاك�ص؛ اآلت وزن؛ موازين 

الدهـــن يف اجل�سم لال�ستخدام املنزيل؛ مقايي�ـــص؛ ا�سواء وم�سية ]ا�سارات �سوئيـــة[؛ لفتات نيونية؛ 

مثلثات حتذير من عطل املركبات؛ هوائيات؛ اجهزة ات�سال داخلي؛ ادوات مالحية؛ اجهزة املودم؛ اأدوات 

الت�ســـال الب�رشية؛ اأجهزة تعقب الن�ساط ميكن ارتداوؤها؛ هواتف فيديو؛ الهواتف اخللوية؛ هواتف ذكية؛ 

هواتـــف حممولة؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعة؛ اأغطية للهواتف اخللوية؛ حافظات للهواتف اخللوية؛ 

واقيات �سا�سات الأجهزة املتنقلة؛ اأ�رشطة للهواتف اخللوية؛ حامالت الهاتف املحمول؛ اأجهزة ات�سالت 

على �ســـكل جموهرات؛ ع�سي للت�سوير الذاتي ت�ستخدم مع الهواتـــف الذكية؛ لهواتف الذكية حممولة 

على املع�سم؛ لوحـــات املفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن ملكربات ال�ســـوت؛ �سماعات بلوتوث؛ اجهزة 

ت�سغيـــل اقرا�ص فيديو رقمية؛ م�سغالت و�سائط حممولة؛ �سماعات؛ �سماعات الراأ�ص؛ �سماعات للهواتف 

املحمولـــة؛ �سماعات ل�سلكية للهواتف الذكية؛ اآلت تعليميـــة؛ اآلت تعليم الكرتونية؛ الأجهزة الرنانة 

او طنانة اللكرتونية مع الكتب؛ كامـــريات فيديو؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ �سماعات الراأ�ص لألعاب 

الواقـــع الفرتا�سي؛ روبوتات املراقبة الأمنية؛ �سا�ســـات عر�ص الفيديو ميكن ارتداوؤها؛ كامريات؛ اجهزة 

تكبـــري ]للت�سوير الفوتوغرايف[؛ اجهزة عر�ص لل�رشائح؛ اجهزة قيا�ص ال�رشعة ]للت�سوير الفوتوغرايف[ 

دعامات للت�سوير الذاتي ]اأحادية الأرجل ويدوية ال�ستعمال[؛ عد�سات الت�سوير الذاتي؛ اجهزة وادوات 

م�ساحـــة؛ حمددات قيا�ص؛ اجهزة وادوات ب�رشيـــة؛ تل�سكوبات؛ مواد �سبكات الكهرباء ]ا�سالك وكبالت[؛ 

ا�ســـالك هواتف؛ كابالت يو ا�ص بي؛ اأ�سباه مو�سالت؛ مواد مقاومـــة؛ دارات مطبوعة؛ �رشائح اإلكرتونية؛ 

ملفـــات كهرومغناطي�سية؛ اأجهزة اأ�سباه املو�سالت؛ قارنـــات كهربائية؛ حمولت الطاقة؛ مزودات طاقة 

ذات جهـــد منخف�ص؛ ح�سا�سات �سا�ســـات اللم�ص؛ مهايئات كهربائية؛ �سا�ســـات فيديو؛ �سا�سات مل�ص؛ 

اأجهـــزة حتكم عن بعد؛ �سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم عن بعد؛ الياف تو�سيل ال�سوء 

]اليـــاف ب�رشية[؛ اجهـــزة تنظيم احلرارة؛ مانعات �سواعق؛ اجهزة حتليـــل كهربائي؛ طفايات احلريق؛ 
اجهـــزة ا�سعاعية للغايات ال�سناعية؛ اجهزة واقية من احلـــوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ من�ساآت ملنع 

ال�رشقة كهربائيـــة؛ نظارات؛ نظارات �سم�سية؛ بطاريات، كهربائية؛ اجهزة �سحن البطاريات الكهربائية؛ 

الطاقة املتنقلة )بطارية قابلة لل�سحن(؛ �ســـور كرتونية متحركة؛ مغناطي�ص الثالجة؛ برامج لت�سغيل 

احلا�سوب؛ اأ�ســـاور مت�سلة ]اأجهزة قيا�ـــص[؛ الروبوتات التعليمية؛ ملفات حـــث ]كهربائية[؛ مفاتيح 

كهربائية؛ مفاتيـــح زمنية اتوماتيكية؛ اأجهزة التحكم الكهربائية؛ ب�سمة قفل الباب؛ اجهزة التلفزيون؛ 

اأجهزة فك الت�سفري

بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

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

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

الثالثاء 26 يناير 2021 ــ العـدد 14653

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300841 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منـــرب 18، هايبـــني رود، وو�ســـا، ت�ساجنان تاون، دوجنـــوان �سيتي، 

جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 38

البـــث  الإنرتنـــت؛  عـــرب  اإذاعيـــة  خدمـــات 

التلفزيوين؛ خدمـــات التلفونات؛ الت�سالت 

بالتلفون اخللـــوي؛ توفري املنتديات مبا�رش 

علـــى النرتنت؛ خدمـــات املرا�سلة الرقمية 

الال�سلكيـــة؛ تدفق البيانـــات املتوا�سل عرب 

الإنرتنـــت؛ توفري الربط بقاعـــدة معلومات؛ 

الت�سالت عرب الطرفيـــات احلا�سوبية؛ نقل 

الر�سائل وال�سور مب�ساعـــدة احلا�سوب؛ توفري تو�سيالت الت�سالت عن بعد عرب 

�سبكة حا�سوبية دولية؛ توفري غرف الدرد�سة عرب النرتنت؛ اإن�ساء غرف الدرد�سة 

الفرتا�سية  عرب الر�سائل الن�سية؛ ار�سال الر�سائل؛ معلومات حول الت�سالت عن 

بعد؛ نقل اأ�رشطة الفيديو بح�سب الطلب؛ تاأجري الهواتف الذكية

بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلـــت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز 

كورب.، ال تي دي

عنوانه: منـــرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبـــي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، 

ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300842 بتاريخ : 2018/10/30

امل�سجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانـــه: منـــرب 18، هايبـــني رود، وو�ســـا، ت�ساجنان تاون، دوجنـــوان �سيتي، 

جواجندوجن، ال�سني

وذلك لتمييز ال�سلـــع اأو اخلدمات الواقعة يف 

الفئة : 42

البحـــاث التقنية؛ ت�سميـــم وتطوير منتجات 

الو�سائط املتعددة؛ مراقبـــة اجلودة؛ امل�سح؛ 

التحليـــل الكيميائي؛ البحـــاث البيولوجية؛ 

معلومـــات الر�ســـاد اجلوية؛ فح�ـــص املواد؛ 

ت�سميم الهواتف املحمولة؛ تطوير م�ساريع البناء؛ ت�سميم الزياء؛ ت�سميم برامج 

حا�سوبيـــة؛ تطوير الربجميات يف اإطار ن�رش الربجميـــات؛ املن�سة كخدمة ]بي 

ايه ايه ا�ص[؛ الربجميـــات كخدمات ]ا�ص ايه ايه ا�ص[؛ خدمات ت�سفري البيانات؛ 

ت�سميم وتطوير الربجميـــات يف جمال التطبيقات النقالة؛ احلو�سبة ال�سحابية؛ 

ا�ستعادة بيانات الهاتف الذكي؛ ت�سميم وتطوير برجميات الواقع الفرتا�سي؛ فك 

ت�سفـــري الهواتف النقالة؛ حتديث برنامج الهاتف الذكي؛ ت�سميم برنامج الهاتف 

الذكي؛ توثيـــق العمال الفنية؛ ت�سميم الفنـــون التخطيطية؛ ا�ستمطار ال�سحب؛ 

حتليـــل خط اليد ]درا�سة اخلط[؛ خدمات اخلرائـــط؛ تقييم الأ�سول غري املرئية؛ 

وزن الب�سائع لالآخرين

بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلـــت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز 

كورب.، ال تي دي

عنوانه: منـــرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبـــي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، 

ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realmeOS :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 312063 بتاريخ : 2019/06/03

امل�سجلة بتاريخ : 2019/08/29

با�ســـــم: جواجنـــدوجن اوبـــو 

تيليكوميونيكي�سن  موبايـــل 

كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منـــرب 18، هايبني 

ت�ساجنـــان  وو�ســـا،  رود، 

تـــاون، دوجنـــوان �سيتـــي، 

جواجندوجن، ال�سني

اأو  ال�سلـــع  لتمييـــز  وذلـــك 

اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 

برامج نظام الت�سغيل؛ برامج لت�سغيل احلا�سوب؛ خوادم ال�سبكة؛ برامج الكمبيوتر ل�سيانة 

وت�سغيـــل نظـــام الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتـــر لتمكني الو�ســـول اأو التحكم يف الدخول؛ 

اأجهـــزة حا�سوب؛ حوا�سيـــب حممولة؛ مفكرة يف �سكل حا�سوب �سغـــري؛ برامج الكمبيوتر 

قابلـــة للتنزيل؛ تطبيقات قابلـــة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهـــزة املحمولة؛ اإن�سان اآيل 

ذو موا�سفـــات ب�رشية وذكاء ا�سطناعي؛ اأجهزة كمبيوتـــر قابلة لالرتداء؛ برنامج التعرف 

على الإمياءات؛ املا�سحات ال�سوئيـــة البيولوجية؛ هوائيات؛ اجهزة ات�سال داخلي؛ ادوات 

مالحيـــة؛ اجهزة املودم؛ اأدوات الت�سالت الب�رشيـــة؛ اأجهزة تتبع الن�ساط ميكن ارتداوؤها؛ 

هواتف خلوية؛ الهواتف الذكية؛ حقائب واأغلفة للهواتف اخللوية؛ واقيات �سا�سة لالأجهزة 

املحمولة؛ اأ�رشطة الهاتف اخللوي؛ حامالت الهاتف املحمول؛ اأجهزة الت�سالت على �سكل 

جموهـــرات؛ ع�سي الت�سوير الذاتي لال�سخدام مع الهواتف الذكية؛ كبائن ملكربات ال�سوت؛ 

م�سغـــالت و�سائط حممولة؛ �سمعات الأذن؛ �سمعات الأذن للهواتف املتنقلة؛ �سمعات الأذن 

الال�سلكيـــة للهواتف الذكية؛ جهاز رنان الإلكرتوين مع الكتب؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ 

�سماعات لألعاب الواقـــع الفرتا�سي؛ روبوتات املراقبة الأمنيـــة؛ �سا�سات عر�ص الفيديو 

ميكـــن ارتداوؤها؛ كامريات فيديـــو؛ ع�سي للت�سوير الذاتي ]اأحاديـــة الأرجل حتمل باليد[؛ 

عد�ســـات للت�سوير الذاتي؛ اأ�سباه املو�سالت؛ رقائـــق الإلكرتونية؛ جهاز اأ�سباه املو�سالت؛ 

تو�سيـــالت كهربائية؛ حمولت الطاقة؛ مزودات الطاقـــة للجهد املنخف�ص؛ جم�سات تعمل 

باللم�ص؛ مهايئـــات تو�سيل كهربائية؛ �سا�سات فيديو؛ �سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها 

اأجهـــزة حتكم عـــن بعد؛ نظارات ثالثية الأبعـــاد؛ طاقة متنقلة )بطاريـــة قابلة لل�سحن(؛ 

مغناطي�ـــص الثالجة؛ اأيًا من الب�سائع املذكورة اأعاله ل يتعلق بخدمات المتثال والعناية 

الواجبـــة وجوازات ال�سفـــر الرقمية ؛ اأيًا من الب�سائع املذكـــورة اأعاله ل يتعلق بخدمات 

التحقق من اخللفية و جوازات ال�سفر الرقمية للتحقق من الهوية

بيانات التعديل:

ا�ســـم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايـــل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال 

تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295832 بتاريخ : 2018/07/22

امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ســم: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبـــني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، 

دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني

وذلـــك لتمييز ال�سلـــع اأو اخلدمات الواقعـــة يف الفئة : 

 9

لة؛ اأجهـــزة كمبيوتر؛ اأجهزة  برجميـــات كمبيوتـــر م�سجًّ

معاجلـــة البيانات؛ برامج م�سجلـــة لت�سغيل الكمبيوتر؛ 

من�ســـورات اإلكرتونيـــة قابلـــة للتفريغ؛ برامـــج كمبيوتر 

]برجميـــات قابلة للتنزيل[؛ طابعـــات ت�ستخدم مع اأجهـــزة الكمبيوتر؛ ما�سحـــات ]معدات معاجلة 
بيانات[؛ بطاقات الدارات املتكاملة ]بطاقات ذكية[؛ بطاقات ذكية ] بطاقات الدارات املتكاملة[؛ برامج 

األعـــاب كمبيوتر؛ اأو�ساط تخزيـــن بيانات ب�رشية؛ اأقرا�ص ب�رشية؛ نظـــارات ذكية؛ �ساعات ذكية؛ اأقالم 

�سا�ســـات اللم�ص؛ بطاقـــات بيانية الكرتونية للب�سائع؛ حلقات ذكية؛ اأجهـــزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ 

املا�سحـــات ال�سوئية ثالثية الأبعاد؛ اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سيـــة الرقمية؛ من�سات برامج الكمبيوتر 

م�سجلـــة اأو قابلـــة للتنزيل؛ حمطات طرفية تفاعليـــة مزودة ب�سا�سة مل�ص؛ اإن�ســـان اآيل ذو موا�سفات 

ب�رشية وذكاء ا�سطناعي؛ �سبورة تفاعلية اإلكرتونية؛ كرونوغرافات ]موؤقتات م�سجلة[ ]�ساعات[؛ اجهزة 

فح�ص الدمغات الربيدية؛ اآلت عد وفرز النقود؛ اأجهزة التحقق من العمالت؛ اآليات لالجهزة التي تعمل 

بقطـــع النقد؛ اآلة اليان�سيب؛ جهاز التعرف على الوجـــه؛ املا�سحات ال�سوئية البيومرتية؛ اآلت فاك�ص؛ 

اآلت وزن؛ موازيـــن الدهن يف اجل�سم لال�ستخدام املنزيل؛ مقايي�ص؛ ا�ســـواء وم�سية ]ا�سارات �سوئية[؛ 

لفتات نيونيـــة؛ �سناديق الربيد؛ مثلثات حتذير من عطل املركبـــات؛ هوائيات؛ اجهزة ات�سال داخلي؛ 

ادوات مالحية؛ اجهزة املودم؛ اأدوات الت�سالت الب�رشية؛ اأجهزة حممولة لتقفي الن�ساط؛ هواتف فيديو؛ 

هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ هواتف حممولة؛ هواتف ذكية على �سكل �ساعات؛ اأغطية للهواتف اخللوية؛ 

حافظات للهواتف املحمولة؛ واقيات �سا�سات اأجهزة املوبايل؛ اأ�رشطة الهاتف اخلليوي؛ حامالت الهاتف 

املحمول؛ اأجهزة ات�سالت على �سكل جموهرات؛ دعامات للت�سوير الذاتي ت�ستخدم مع الهواتف الذكية؛ 

لوحـــات املفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن ملكربات ال�ســـوت؛ �سماعات بلوتوث؛ اجهزة ت�سغيل اقرا�ص 

فيديـــو رقمية؛ م�سغالت و�سائط حممولـــة؛ �سماعات؛ �سماعات الراأ�ص؛ �سماعـــات للهواتف املحمولة؛ 

�سماعات ل�سلكية للهواتف الذكية؛ �سماعات راأ�ص ل�سلكية؛ اآلت تعليمية؛ اآلت تعليم الكرتونية؛ اأجهزة 

ال�سبـــورة اللكرتونية والكتب؛ كامريات فيديو؛ �سماعـــات الواقع الفرتا�سي؛ روبوتات املراقبة الأمنية؛ 

�سا�سات عر�ص الفيديو ميكن ارتداوؤها؛ كامـــريات؛ اجهزة تكبري ]للت�سوير الفوتوغرايف[؛ اجهزة عر�ص 

لل�رشائـــح؛ اجهزة قيا�ص ال�رشعة ]للت�سوير الفوتوغرايف[؛ دعامـــات للت�سوير الذاتي ]اأحادية الأرجل 

ويدوية ال�ستعمال[؛ عد�سات �سيلفي؛ اجهـــزة وادوات م�ساحة؛ حمددات قيا�ص؛ اجهزة وادوات ب�رشية؛ 

مـــواد امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي ]ا�سالك وكبـــالت[؛ كبالت كهربائية؛ ا�سالك هواتف؛ كابالت 

USB؛ �سبه مو�سالت؛ مواد مقاومة؛ دارات مطبوعة؛ �رشائح اإلكرتونية؛ ملفات كهرومغناطي�سية؛ اأ�سباه 
املو�سالت؛ قارنات كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ مزودات طاقة ذات جهد منخف�ص؛ مهايئات كهربائية؛ 

�سا�ســـات فيديو؛ �سا�سات مل�ص؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ �سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم 

عن بعد؛ الياف تو�سيل ال�سوء ]الياف ب�رشية[؛ اجهزة تنظيم احلرارة؛ مانعات �سواعق؛ اجهزة حتليل 

كهربائـــي؛ طفايات احلريق؛ اجهزة ا�سعاعية للغايات ال�سناعية؛ اجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام 

ال�سخ�سي؛ نظارات واقية؛ اجهـــزة انذار؛ نظارات ]ب�رشية[؛ نظارات ثالثية الأبعاد؛ بطاريات كهربائية؛ 

اجهزة �سحن البطاريات الكهربائية؛ الطاقة املتنقلة )بطارية قابلة لل�سحن(؛ بطارية الهاتف املحمول؛ 

�سور كرتونية متحركة؛ اأجهزة  التحكم عن بعد لإيقاف ال�سيارات؛ مغناطي�ص الثالجة؛ �سفارات ريا�سية

بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�سونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�سينز كورب.، ال تي دي

عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�سان، يوبي د�سرتيكت، ت�سونغكينغ، ال�سني

تاريـخ انتـقال امللكية: 2020/03/15

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/04/23
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
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اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�ـــرش طلب  جتديد مـــدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم : 165908

جروب  ا�ســـاھي  با�ســـــم: 

هولدينغز، ليمتد

وعنوانه: 23 -1 ، ازومابا�سي 

1 -  ت�سومي، �سوميدا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )165908(  بتاريخ: 2014/04/14

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

اعتباراً مـــن تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/11/30 

وحتى تاريخ : 2031/11/30

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�ـــرش طلب  جتديـــد مدة احلماية للعالمـــة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم : 153023

تيالكناجـــار  با�ســـــم: 

اند�سرتي�ص ال تي دي.

اند�سرتيـــال  وعنوانـــه: 

ا�سورن�ص بلدجن، ثريد فلور، 

�سريت�ص جيـــت، مومباي - 

400 020، ماهرا�سرتا، الهند 

وامل�سجلة حتت رقم : )153023(  بتاريخ:  2012/08/27

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

اعتباراً مـــن تاريخ انتهاء احلماية يف : 2021/02/10 

وحتى تاريخ : 2031/02/10
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اإدارة العالمات التجارية 

024488201
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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 قطاع ال�ش�ؤون التجارية-املنطقة الغربية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مصبغة 

املرشد

رخصة رقم CN - 1050412 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة ابو نبيل للحام 
والحدادة

رخصة رقم CN - 1031586 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مبارك راشد راشد راشد 

املنصورى )100%(
جابر  كامل  ابراهيم  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خلف الحامدي
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  حق  

اإلجراءات املطلوبة.

كرك  مطعم  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الربنس

رخصة رقم CN - 2138190 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة كليثم سعيد نهيل عىل 

النعيمى )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عائشه عىل حمد سامل 

الكعبى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  حق  

اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
األزرق  الطائر  مطعم  التجاري  باالسم   CN  -  1024354
ذ.م.م. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقاً.
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا 
أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعللالن 
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املذكورة.
CN - 1024354 /الرقم: دت/ش ت

CA - 2964568 :رقم الخطاب

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للمقاوالت  االمل  وادي  التجاري  باالسم   CN -  1101035
العامة. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقاً.
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا 
أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعللالن 
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املذكورة.
CN - 1101035 /الرقم: دت/ش ت

CA - 2998723 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: صالون 

كراسا للتجميل

رخصة رقم CN - 1539995 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: االختيار 

الذهبي لتصميم االعالنات

رخصة رقم CN - 3856804 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ريبورتاج 
لالستثامر ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2185276 قد تقدموا إلينا بطلب:
ليمتد  فيلكس  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

FELIX LIMITED
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيلفانه الربتو

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: لذة الفواكه

رخصة رقم CN - 1102496 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حمدان حمود عبدالعزيز راشد النعيمى )100%(

تعديل وكيل خدمات/ حذف عىل سعيد عبيد املنعى

 MOHAMMED تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد مينول اسالم س م سامل

MYNUL ISLAM S M SALIM

 HAMDAN لذة الفواكه إىل - LADHA ALFAWAKUH /تعديل إسم تجاري من

HUMOUD PERFUMES TRADING - حمدان حمود لتجارة العطور

تعديل نشاط/ إضافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل نشاط/ حذف بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل نشاط/ حذف بيع األغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(

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: النخبة للتكييف والخدمات الهندسية - ذ.م.م

الفندي  محمد  بناية   - االستقالل  شارع   - ابوظبي  الرشكة:   عنوان 
املزروعي

 CN - 1015680 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة وذلك بناء عىل حكم محكمة محكمة ابوظبي  
- املحكمة التجارية بتاريخ 2019/7/9 للقضاء يف إمارة أبوظبي

٢- تعيني السيدة/ ميثاء سامل محمد املزروع كمصفي قضايئ للرشكة 
بتاريخ 2019/7/9

املصفي  االجراء مراجعة  اعرتاض عىل هذا  او  له حق  فعىل كل من 
املعني خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢١

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: صيدلية 

استيتك ديرمال

رخصة رقم CN - 2163065 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بللأن/  االقتصادية  التنمية  دائللرة  تعلن 

روسينس للزهور والهدايا

رخصة رقم CN - 2816403 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املهريي  عبدالله  السادة:  بللأن/  االقتصادية  التنمية  دائللرة  تعلن 
لاللكرتونيات

رخصة رقم CN - 1085479 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد اكرم محمد عىل )100%(

تعديل وكيل خدمات/ إضافة سعيد عتيق محمد عبدالله البلوىش
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله بالل عبدالله املهريى

 ABDULLA ALMEHAIRL مللن/  تللجللاري  إسللم  تعديل 
 LHR إىل  لاللكرتونيات  املهريي  عبدالله   -  ELECTRONICS
لتصليح  ار  اتللش  ال   -  ELECRTONICE REPAIRING

االلكرتونيات.
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.

ايست  ميدل  إس  إن  آر  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لخدمات تقنية املعلومات ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2087632 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه سامل محمد الربيعي املنصورى 

)51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة آر إن إس تكنولوجي سريفيسز م د م 

RNS TECHNOLOGY SERVICES DMCC س
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالله عىل غريب الحوسنى

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف آر إن إس تكنولوجيز ليمتد
RNS technologies Ltd 

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 
بيويت  سامرت  صالون  التجاري  باالسم   CN  -  2342236
للسيدات. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقاً.
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا 
أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعللالن 
دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املذكورة.
CN - 2342236 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3694988 :رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم 

اونيل برياين

رخصة رقم CN - 1656820 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الفا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لزينة السيارات

رخصة رقم CN - 1392937 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: رشكة الخدمات املساندة للتموين - ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1065677 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة سيد برص شعيب سيد شعيب

Apex Holding L.L.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة إيبيكس القابضة ذ.م.م

PAL COMPUTERS تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف بال الجهزة الحاسب االيل

 PAL ذ.م.م  التكنولوجيا  لخدمات  بللال  حللذف  وبيع/  تنازل  الللرشكللاء  تعديل 

TECHNOLOGY SERVICES LLC

1X1 إىل X 0.20 0.50 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 SUPPORT SERVICES CATERING COMPANY - من/  تجاري  إسم  تعديل 

 SUPPORT SERVICES إىل  م  م  ذ   - للتموين  املساندة  الخدمات  - رشكة   L L C

رشكة   -  CATERING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الخدمات املساندة للتموين - رشكة الشخص الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كوكب الخليج للسفر

رخصة رقم CN - 2243308 قد تقدموا إلينا بطلب:

الحجرى  سعيد  عىل  اسامء  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل مدير/ إضافة جينيل فيليزاردو ماجاديا

تعديل مدير/ حذف عبدالله سهيل سعيد عىل البادى

عبدالله سهيل سعيد  السيد  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عىل البادى

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.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ م م
الشخص  - رشكة  العامة  للنقليات  الراحة  شاطئ  التجاري: رشكة  االسم 

الواحد  ذ.م.م
عبدالله  محمد  صالح  السيد  مبنى،   - م٠٫٣٧  املصفح،  الرشكة:   عنوان 

واخرين
 CN - 1033715 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني السادة/ اكتيف دايريكتوري للتدقيق - رشكة الشخص الواحد 
ذ م م، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٩، وذلك بناء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

٢١٠٥٠٠٠٥٦٠
فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.
 تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٥
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مكتب التنمية ال�صناعةاإدارة الرتاخي�ص التجاريةاإدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــالن ت�سفية�إعــــالن ت�سفية

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ م م
الشخص  رشكة   - املباين  وصيانة  العقارات  الدارة  يو  فور  ميد  التجاري:  االسم 

الواحد - ذ.م.م
عنوان الرشكة:  مصفح، م ٢٦ - ق ٨٤ - مكتب رقم ٩، وحدة، املالك/ خلفان 

سامل خادم املنصوري
 CN - 1190964 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 
٢٠٢١/١/٢٤

وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب 
العدل بالرقم ٢١٠٥٠٠٠٧٢٥

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 
مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٥

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: نجم الحظ لقطع الغيار - ذ.م.م

عنوان الرشكة:  منطقة الظفرة مدينة زايد الصناعية قطعة ٩٩١٠٠
 CN - 1039480 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة
ابوظبي  محكمة  حكم  عىل  بناء  وذلك  الرشكة  وتصفية  حل   -١
إمارة  للقضاء يف  بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤  التجارية  - املحكمة  التجارية 

أبوظبي
٢- تعيني السيد/ عادل عبدالجبار ال عيل كمصفي قضايئ للرشكة 

بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ 
فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي 

املعني خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.
تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢١
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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نموذج اإعالن الن�صر
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ هشام ماجد محمد ماجد السويدي - الجنسية: 

االمارات

إىل الطرف الثاين/ رائد محمد الشوم - الجنسية: سوريا

رخصة  واالرض��ي��ات(  التكسية  الع��امل  )نابلس  التجاري  باالسم 

صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )٣٩٠٢٠( 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن.

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ هادي محمد فتحي صابر امني - الجنسية: مرص

إىل الطرف الثاين/ محمد احمد املرصي - الجنسية: سوريا

باسم التجاري )هادي لغسيل وزينة السيارات( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم )١٠١٥٦٥( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ عويس عيل خورشيد عيل - الجنسية: باكستان

إىل الطرف الثاين/ مري حسن جول حسن - الجنسية: باكستان

باسم التجاري )املؤسسة العربية لتنجيد املفارش واالقطان( رخصة 

 )٢٢٦٢٨( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  من  ص��ادرة 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 
بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

الجنسية:   - املرزوقي  ابراهيم  عبدالله  محمد  احمد  األول/  الطرف  من 
االمارات

الجنسية:   - املطرويش  ماجد  جمعه  محمد  عبدالله  الثاين/  الطرف  إىل 
االمارات

باالسم التجاري )القيض ملقاوالت الصيانة العامة( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )٧٧٢٦٣( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن.
وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 ر�صالة اإعالن 

يعلن مكتب تنمية الصناعة بأن:
السادة/ مصنع االختيار االول لألزياء ذ م م

IN - 1000783 :رقم الرخصة الصناعية
قد أبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديالت التالية:

)مصنع  إىل  م(  م  ذ  لالزياء  االول  االختيار  )مصنع  من  التجاري  اإلسم  تعديل 
االختيار االول لالثاث ذ.م.م(

تعديل الرشكاء بخروج السادة:
* ميثاء خليفة محمد املبارك

دخول الرشيك:
* مامون محمد الحاريث

تعديل األنشطة:
من: صناعة املالبس الخارجية النسائية، صناعة القبعات وأغطية الرأس.

إىل: صناعة األثاث املنزيل.
لتصبح الرخصة الصناعية بأسامء الرشكاء:

* مأمون محمد الحاريث ٥٠٪
* مالك عبدالعزيز املبارك ٥٠٪

تنمية  مكتب  مراجعة  أعاله  املذكور  اإلجراء  عىل  اعرتاض  لديه  من  كل  وعىل 
الصناعة - إدارة خدمة املستثمرين خالل أسبوعني من تاريخ نرش هذا اإلعالن، 

وإال فلن يقبل مكتب تنمية الصناعة أي اعرتاض بعد انقضاء مدة اإلعالن.
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�إعالنات

 اسم الرشكة: اوشن كواليتي لتجارة األسامك ش.ذ.م.م
العنوان: محل رقم SH- A17- A18 ملك ماركت الواجهة البحرية ملالكها اثراء ديب - كورنيش ديرة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٢٨٥٤٢

رقم الرخصة: ٧٠١٧٥٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٠/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٠/٢٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
فاكس:   -  ٠٤٥٥٨٨٢٠٦ رقم:  هاتف  التجاري  الخليج   - ديب  بر   - امني  عادل  يرسي  ملك   ٧٠٣ رقم 
تاريخ  من  يوماً  الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥  املستندات واألوراق  كافة  معه  ٠٤٥٥٨٨٢٠٤ مصطحباً 

نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: انرتاكتف بزنس غريز للتدريب ش.ذ.م.م
)B العنوان: مكتب ملك مركز سبايدر لألعامل - مركز التجاري األول )استدامة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٦١٣٤٨

رقم الرخصة: ٨١٦٢٢١
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: مطعم نم نم ش.ذ.م.م
IC1- GRE- L14- S17 العنوان: نخيل - املدينة العاملية - ديب

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٤٣٣٢٢

رقم الرخصة: ٧٦٤٧٦١
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/٦/٢٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٩

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
فاكس:   -  ٠٤٥٥٨٨٢٠٦ رقم:  هاتف  التجاري  الخليج   - ديب  بر   - امني  عادل  يرسي  ملك   ٧٠٣ رقم 
تاريخ  من  يوماً  الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥  املستندات واألوراق  كافة  معه  ٠٤٥٥٨٨٢٠٤ مصطحباً 

نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: جي اس يك للياقة ش.ذ.م.م
العنوان: GYM رقم ٢٧ و٢٨ ملك املكتب الهنديس - بر ديب - الوصل

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٩٧٦٩

رقم الرخصة: ٧٦٣٢١٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب 
رقم:  هاتف  بورسعيد   - ديرة   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   ٩١٤ رقم 
٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

بسداد  رقم ١٢٩/٢٠١٩ مدين جزيئ،  الدعوى  الصادر يف  الحكم  تنفيذ  الدعوى:  موضوع 

املبلغ املنفذ به وقدره )٣٧٧١٤.٤٨ درهم(، شامالً للرسوم واملصاريف.

طالب اإلعالن: نخيل سرتاتا لإلدارة ذ م م - صفته بالقضية: طالب التنفيذ

املطلوب إعالنهم: ١- عيىس ناد عيل رنك بوي - صفته بالقضية: منفذ ضده

موضوع اإلعالن: قررت محكمة ديب االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧ إخطاركم لسداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )٣٧٧١٤.٤٨ درهم( شامالً للرسوم واملصاريف خالل ١٥ يوم من تاريخ 

التبليغ وإال بيعة الشقة سكنية - رقم األرض ٥٨ يف املنطقة جبل عيل األوىل - اسم املبنى 

MOG195 رقم الوحدة G08 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقاً ملقتضيات نص املادة 

١٥٢ من الالئحة التنظيمية لقانوين اإلجراءات املدين رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٨ وتعديالته.

 اسم املصفى: يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٧٠٣ ملك يرسي عادل امني - بر ديب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: اوشن كواليتي لتجارة األسامك ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٠/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٠/٢٥

يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  مصطحباً   ٠٤٥٥٨٨٢٠٤ الفاكس:   -  ٠٤٥٥٨٨٢٠٦ الهاتف:  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: انرتاكتف بزنس غريز للتدريب ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢١

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢١
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٧٠٣ ملك يرسي عادل امني - بر ديب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بإنحالل رشكة: مطعم نم نم ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/٦/٢٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٩

يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  مصطحباً   ٠٤٥٥٨٨٢٠٤ الفاكس:   -  ٠٤٥٥٨٨٢٠٦ الهاتف:  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة 

- بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بإنحالل رشكة: جي اس يك للياقة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/١٨

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/١٨
يف  الكائن  املكتب  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله  العنوان 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي
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اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

رئي�س ال�صعبة

فهد عبدالملك اأهلي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

رقم اإلعالن: ٢٠٢١/١١٢٤٨
 إعالن بالنرش

يف الدعوى رقم ٢٢٣٠/٢٠١٩/٢٠٨ تنفيذ مدين

اإعالن فقدان جواز �صفر

عاصف  محمد  املدعو/  فقد 

نازير احمد بنغالدش الجنسية، 

 BR0789172 جواز سفره رقم

تسليمه  يجده  ممن  الرجاء 

سفارة  أو  رشطة  مركز  ألقرب 

بنغالدش مشكوراً.
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لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201
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 الجي�ش الهندي يتحدث 
عن ا�ستباكات مع جنود 

�سينيين الأ�سبوع الما�سي

نيودلهي ـ )د ب ا( ـ
اجلنود  اأن  اأم�س  الهندي  اجلي�س  اأعلن   
الهنود وال�شينيني ا�شتبكوا على طول خط 
ال�شيطرة الفعلي بالقرب من منطقة ناكو 
ل با�س يف ولية �شيكيم الأ�شبوع املا�شي.
ونقلت �شبكة " ان دي تي يف " عن اجلي�س 
دورية  حاولت  اأيام  ثالثة  منذ  اإنه  القول 
�شينية العبور اإىل الأرا�شي الهندية، ولكن 

القوات متكنت من �شدها.
عدة  تلقينا  بيان"  يف  اجلي�س  وق��ال 
اجلي�س  بني  مواجهة  ب�شاأن  ا�شتف�شارات 
�شيكيم.  قطاع  يف  ال�شيني  و  الهندي 
يف  وقعت  حم��دودة  مواجهة  اأن  نو�شح 
منطقة "ناكو ل" يف منطقة نورث �شيكيم 
وقام  اجل��اري،  ثان/يناير  كانون   20 يف 
وفقا  الو�شع  بت�شوية  املحليون  القادة 

للربوتوكالت املتبعة".
اإذا  ما  حول  ر�شمية  ت�رصيحات  ترد  ومل 
اإ�شابات،  وقوع  عن  اأ�شفر  ال�شتباك  كان 
عن  نقلت  هندية  اإع��الم  و�شائل  ولكن 
ال�شتباكات،  اإن  القول  دفاعية  م�شادر 
التي وقعت عندما حاولت دورية �شينية 
عن  اأ�شفرت  الهندية،  الأرا�شي  اإىل  العبور 

وقوع اإ�شابات" طفيفة" يف اجلانبني.
اأربعة  باأن  ان دي تي يف  �شبكة  واأف��ادت 
جنود هنود اأ�شيبوا عندما مت �شد الدورية 
ال�شينية  القوات  اأن  م�شيفة  ال�شينية، 
اخل�شائر  من  معلوم  غري  ع��دداً  تكبدت 

الب�رصية.
و�شائل  على  ينبغى  اأنه  اجلي�س  واأ�شاف 
العالم" البتعاد عن املبالغة يف التقارير 

غري ال�شحيحة".
نف�س  يف  ا�شتبكا  ق��د  اجلي�شان  وك��ان 
املنطقة يف اآيار/مايو 2020، قبل اأيام من 
اجلي�شني  م�شبوق بني  ت�شعيد غري  وقوع 
اأ�شفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وعدداً من 
يف  جالوان  وادي  يف  ال�شينيني  اجلنود 

�رصق منطقة لداخ.

محكمة اأوغندية تق�سي بعدم قانونية الإقامة الجبرية لزعيم 
المعار�سة بوبي واين

كمبال ـ )د ب اأ( :
اأم�س  اأوغندا  يف  العليا  املحكمة  ق�شت   
ال�رصطة واجلي�س حول  ا�شتمرار ن�رص  باأن 
منزل زعيم املعار�شة روبرت كياجولين، 
غري  اأمر  هو  واين،  بوبي  با�شم  املعروف 
ق�شائي  متحدث  ق��ال  ح�شبما  ق��ان��وين، 

لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(.
العدل  وزارة  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
�شولومون مويتا عرب الهاتف: "�شدر احلكم 
مكان  حول  الأمن  قوات  تواجد  باأن  اأم�س 

بوبي واين غري قانوين".
واأ�شاف بالقول: "مل اأح�شل على تفا�شيل 
احلكم بعد لكن القا�شي اأمر القوات الأمنية 

مبغادرة مقره على الفور".
اإذا كانت قوات  ومل يت�شح على الفور ما 

الأمن قد غادرت بالفعل منزل واين.
 38 ع��م��ره  مغني  وه��و  واي���ن،  وخ�شع 
التهديد  وي�شكل  �شيا�شي  اإىل  حتول  عاما 

يوري  الأوغندي احلايل  للرئي�س  الرئي�شي 
الثاين  املركز  جاء يف  والذي  مو�شيفيني 
منذ  ثان/يناير،  كانون   14 انتخابات  يف 
نهاية الت�شويت لالإقامة اجلربية الواقعية. 

مع وجود قوات اأمن حميطة مبنزله.
وقدم حماموه التما�شًا �شد ا�شتمرار ح�شار 
ال�شيا�شي  ملنزل  ب�شدة  امل�شلحة  القوات 
ال�شاب الذي يقع على م�شاحة 8ر0 هكتار 
العنف  اأعمال  و�شابت  كمبال.  �شمال  يف 
يف  النتخابات  �شبقت  التي  احلمالت 
حيث  اأفريقيا،  �رصق  يف  الواقعة  الدولة 
قام قوات الأمن بتفريق كل جتمع يخاطبه 
واين وزعماء معار�شة اآخرون. وُقتل عدد 
ُجرحوا  اأو  الأ�شخا�س  من  معروف  غري 
عنف  حوادث  ل  ُت�شَجّ مل  لكن  اعُتقلوا،  اأو 

خطرية اأثناء النتخابات وبعدها.
وح�شل مو�شيفيني - الذي يتوىل ال�شلطة 
الأ�شوات  منذ عام 1986 - على 59% من 

بينما ح�شل واين على %35.

ال�سين تنتقد اأمريكا لإر�سالها حاملة طائرات 
اإلى بحر ال�سين الجنوبي

بكني ـ )د ب ا( :
 بداأت التوترات بني الوليات املتحدة 
بالفعل  تت�شاعد  وال�شني  الأمريكية 
الأوىل لتوىل جو بايدن  الأيام  خالل 
رئا�شة اأمريكا، حيث تبادلت الدولتان 

التحذيرات.
اخلارجية  با�شم  املتحدث  واتهم 
حترك  اأم�س  ليجيان  زهاو  ال�شينية 
ا�س  يو  الأمريكية  الطائرات  حاملة 
ال�شني  اإىل بحر  ا�س ثيودور روزفلت 

اجلنوبي.
وو���ش��ف زه���او اخل��ط��وة ب��اأن��ه��ا " 
ال�شالم  يهدد  للقوة"  ا�شتعرا�س 

وال�شتقرار يف املنطقة.
وقالت اأمريكا اأول اأم�س  اإنها اأر�شلت 
ا�س ثيودور  ا�س  الطائرات يو  حاملة 
اجلنوبي  ال�شني  لبحر  روزف��ل��ت 

لتعزيز" حرية البحار".
ورف�س زهاو مطالبات اأمريكا لل�شني 

بتخفي�س ال�شغط على تايوان، موؤكدا 
اأن تايوان جزء ل يتجزاأ من ال�شني.

وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ون��ا���ش��د 
بعدم  اأمريكا  ال�شينية  اخلارجية 
للقوات  خاطئة"  اإ���ش��ارات  اإعطاء" 

اأجل  من  تايوان،  ل�شتقالل  املوالية 
عدم تدمري العالقات مع ال�شني.

ا�شتعداد  على  ال�شني  اإن  زهاو  وقال 
العرتاف  اأ�شا�س  على  ولكن  للحوار، 

مبا ي�شمى" مبداأ ال�شني الواحدة".

تعر�ض مركبة تابعة لل�سفارة 
�الإيطالية في �أفغان�ستان النفجار 

بعبوة نا�سفة في كابول
كابول ـ )د ب اأ( :

لل�شفارة  تابعة  م��درع��ة  مركبة  تعر�شت   
اليطالية يف اأفغان�شتان، لنفجار �شباح اأم�س ، 
بوا�شطة عبوة نا�شفة يف مدينة كابول، بح�شب 

ما �رصح به م�شوؤول اأمني.
عن  الفغانية  نيوز"  "طلوع  قناة  ونقلت 
امل�شوؤول القول، اإن "املركبة التي مت ا�شتهدافها 
ال�شفارة اليطالية، وكانت تقل موظفني  تخ�س 
اأفغان يعملون يف ال�شفارة. وقد اأ�شيب �شخ�س 
"ثمة  اأن  النفجار"، م�شيفًا  بجروح طفيفة يف 
القت�شاد  لوزارة  تابعة  ب�شيارة  حلقت  اأ�رصار 

ت�شادف مرورها )اأثناء احلادث(".
وقالت �رصطة كابول اإن النفجار وقع يف حوايل 
دون  املحلي،  بالتوقيت  �شباحًا   0730 ال�شاعة 

وقوع اإ�شابات.
طالبان،  بينها  وم��ن  جماعة،  اأي  تعلن  ومل 

م�شوؤوليتها عن النفجار.
وياأتي احلادث بعد يوم واحد من مقتل حار�س 
�شخ�شي واإ�شابة رئي�س اإدارة حل النزاعات يف 

البنك املركزي و�شائقه، يف انفجار بكابول.

المفو�سية الأوروبية تو�سي بت�سديد الإجراءات 
على الحدود لمواجهة كورونا

بروك�سل ـ )د ب ا( :
الأوروبية  املفو�شية  اأو�شت   
الأوروب��ي  الحت��اد  دول  جميع 
على  الإج�������راءات  بت�شديد 
امل�شافرين  ومطالبة  حدودها، 
من دول اأخرى باإح�شار نتيجة 
تثبت  كورونا  فريو�س  اختبار 
عدم اإ�شابتهم بالفريو�س وذلك 
اأقل من 72 �شاعة قبل الو�شول 

للدول الأوروبية.
وق����ال امل��ف��و���س الأوروب�����ي 
ريندرز  ديدييه  العدل  ل�شوؤون 
اأم�س" هناك حاجة ملحة للحد 
ال�شابة  ح��الت  خطورة  من 
لتخفيف  بال�شفر  املتعلقة 
الرعاية  اأنظمة  على  العبء 
م�شرياً   ،" امل�شغوطة  ال�شحية 
اإىل معدلت ال�شابات املرتفعة 
ال��دول  م��ن  ع��دد  يف  للغاية 

الأع�شاء.
اأنه  �شحفي  بيان  يف  وج��اء 
امل�شافرين  من  يطلب  اأن  ميكن 
اخل�شوع حلجر �شحي اإجباري 
ملدة اأ�شبوعني، وملء ا�شتمارات 
معلومات  ب�����ش��اأن  اإج��ب��اري��ًا 
وتفا�شيل  حتركاتهم  ح��ول 
اأن  اإىل  وي�شار  لهم  املخالطني 
تو�شية املفو�شية، التي تهدف 

اجلديدة  ال�شاللت  ملواجهة 
تنت�رص  التي  كورونا  لفريو�س 
الأوروب��ي��ة،  الكتلة  دول  يف 
املفو�شية  وتريد  ملزمة.   غري 
الكتلة  داخ��ل  القواعد  ت�شديد 
املثال  �شبيل  على  الأوروبية: 
منع جميع ال�شفر غري ال�رصوري 
داخل الحتاد الأوروبي. ومبا اأن 

م�شنفة  تقريبًا  اأوروب��ا  معظم 
حاليا �شمن اأعلى فئة خطورة 
" باللون الأحمر" وفقا خلريطة 
لت�شنيف  الأوروب����ي  الحت���اد 
املفو�شية  اقرتحت  اخلطورة، 
باللون   " جديدة  فئة  اإدراج 
الأحمر الداكن" لت�شري للمناطق 
اأك��ر  اإج����راءات  حتتاج  التي 

�رصامة داخل الحتاد الوروبي.
منطقة  ت�شنيف  يتم  و�شوف 
الداكن  الأحمر  اللون  �شمن  ما 
ال�شابة  معدل  يبلغ  عندما 
 14 مدار  على  كورونا  بفريو�س 
يومًا اأكر من 500 لكل 100 األف 
مواطن، وهو احلال يف مناطق 

بفرن�شا والربتغال .

محاكمة اأربعة اأ�سخا�ش في بريطانيا بتهمة 
اإ�سقاط تمثال تاجر العبيد

لندن ـ )د ب اأ( :
حمكمة  يف  اأم�س  اأ�شخا�س  اأربعة  رف�س   
بري�شتول البتدائية يف بريطانيا التهامات 
تاجر  متثال  باإ�شقاط  اإليهم  املوجهة 
مظاهرات  خالل  كول�شتو  اإدوارد  العبيد 
املا�شي.    العام  مهمة"  ال�شود  "حياة 
جراهام  ريان   : هم  الأربعة  واملتهمون 
و�شيج  �شكو�س  وجيك  بون�شفورد  وميلو 
ماثيوز  لني  القا�شي  وواف��ق  ويليبي. 
بكفالة  عليهم  املدعي  كل  خروج  على 
يكونوا  باأن  لهم  ي�شمح  ما  م�رصوطة  غري 
املقبلة  ال�شتماع  جل�شة  حتى  اأح��راراً 

من  وكان  �شباط/فرباير.  من  الثامن  يف 
املحكمة  خارج  مظاهرة  تنظيم  املقرر 
املعروفون  عليهم  املدعي  لدعم  اأم�س 
ال�رصطة  اأن  غري   ،"4 "كول�شتون  با�شم 
قيود  �شد  �شيكون  ه��ذا  اأن  اإىل  نوهت 
اإجنلرتا،  يف  املفرو�شة  ال�شارمة  الإغالق 
الفعالية  بتنظيم  املتظاهرون  واكتفى 
التقارير من موقع  واأفادت  النرتنت.  عرب 
"بري�شتول  املحلي  الإل��ك��رتوين  الأنباء 
خارج  جتمعوا  اأ�شخا�شًا  ب��اأن  ليف" 
اأدى  ما  ال�شتماع  جل�شة  قبل  املحكمة 
اإىل احتجاز ثالثة اأ�شخا�س واأمرت ال�رصطة 

نحو 20 اآخرين باملغادرة.

 بعدى تعر�سهم لهجوم قر��سنة قبالة �سو�حل �إفريقيا

اأنقرة  تنفي علمها بمواقع واأخبار البحارة الأتراك 
المختطفين 

ا�سطنبول ـ )د ب اأ( :
الأتراك  البحارة  من   15 وجود  مكان  مازال   
يومني  مرور  بعد  اأم�س،  جمهول  املختطفني، 
ال�شحن  �شفينة  على  قرا�شنة  هجوم  منذ 

اخلا�شة بهم قبالة �شواحل غرب اإفريقيا.
وقال وزير اخلارجية الرتكي، مولود ت�شاوو�س 
مع  ات�شال  اأي  اإج���راء  يتم  مل  اإن��ه  اأوغ��ل��و، 
اأفراد طاقم  اأ�رص  اأن كال من  القرا�شنة، م�شيفًا 
ال�شفينة  تتبع  التي  ال�شحن  ال�شفينة، و�رصكة 
اأي طلبات ب�شاأن احل�شول على  لها، مل تتلَق 

فدية، كما هو احلال غالبًا.
وكانت ال�شفينة "اإم يف موت�شارت" التي ترفع 
يف  لجو�س  من  طريقها  يف  الليبريي،  العلم 
اإفريقيا،  جنوب  يف  تاون  كيب  اإىل  نيجرييا 
عندما تعر�شت لهجوم يوم ال�شبت ، يف خليج 

غينيا. ومت قتل بحار اأذربيجاين.
اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 
القرا�شنة  اأن  الر�شمية،  الرتكية  "الأنا�شول" 
على  ال�شفينة  طاقم  اأف��راد  من  ثالثة  تركوا 
"بورت  اإىل  بال�شفينة  اأبحروا  حيث  متنها، 
بو�شط  الواقعة  اجلابون  دول��ة  يف  جنتيل" 

اإفريقيا.
وقال ت�شاوو�س اأوغلو اإنه لي�س هناك "م�شاكل 
م�شوؤولون  ق��ام  التي  ال�شفينة  مع  اأمنية" 

حكوميون واأمنيون بتفتي�شها.
وقد اأ�شيب اأحد اأفراد طاقم ال�شفينة يف معدته.

"درياد جلوبال"  البحري  الأمن  وقالت �رصكة 
ب�شاأن احلادث الذي وقع على بعد 180 كيلومرتا 
اآند برين�شيب،  قبالة دولة جزيرة �شاو تومي 
اإن الهجوم كان "ا�شتثنائيًا... من حيث �شدته 

وامل�شافة بينه وبني ال�شاطئ".

 اأثينا واأنقرة ت�ستاأنفان المحادثات ال�ستك�سافية 
لأول مرة منذ 2016

ا�سطنبول ـ )د ب اأ( :
اليونان وتركيا املحادثات   ت�شتاأنف 
خم�س  دام  توقف  بعد  ال�شتك�شافية 
�شنوات حلل نزاع حول الغاز الطبيعي 

يف بحر اإيجة.
من   61 اجل��ول��ة  عقد  امل��ق��رر  وم��ن   
ا�شطنبول  مدينة  يف  امل�����ش��اورات 

الرتكية.
الوفد  فاإن  اإعالمية،  تقارير  وبح�شب 
الرتكي �شرياأ�شه نائب وزير اخلارجية 
���ش��دات اأون�����ال، وال��وف��د ال��ي��ون��اين 

الدبلوما�شي بافلو�س اأبو�شتوليدي�س.
 وي�شتعل ال�رصاع على الغاز الطبيعي 
وكالهما   - اجل��اري��ن  البلدين  ب��ني 
اأ�شهر.  عدة  منذ   - الناتو  حلفاء  من 
يت�شاعد  اأن  املا�شي  العام  يف  وكاد 

ع�شكريا.
الحتاد  يف  الع�شو  اليونان  وتتهم   
الغاز  عن  بالتنقيب  تركيا  الأوروب��ي 
التي  البحرية  املناطق  يف  الطبيعي 
وفًقا  ا�شتغاللها  لليونان  اإل  يجوز  ل 

للقانون البحري الدويل.
املناطق  هذه  تنتمي   ، لأنقرة  ووفقا 

اإىل اجلرف القاري الرتكي.

 وجرت املحادثات ال�شتك�شافية بني 
�شباط/ يف  مرة  لأول  واأثينا  اأنقرة 
يك�شف  ل  وتقليديًا،   .2002 فرباير 
اجلانبان ر�شميًا عن و�شع املحادثات 
مدى  روؤية  هو  يتبقى  وما  وتطورها، 

جناحها.
وحتى الآن، مل يتفق الطرفان على ما 
يريدان مناق�شته. فاأنقرة تريد مناق�شة 
وت�شمل  ال�شائكة،  الق�شايا  جميع 
املياه املتبادلة واملنطقة القت�شادية 
اإىل  اإيجة بالإ�شافة  اخلا�شة يف بحر 
نزع ال�شالح يف اجلزر اليونانية قبالة 
ب�شاأن  والختالفات  الرتكي  ال�شاحل 

التو�شع املتبادل للمجال اجلوي.
اأثينا  تريد  الأخ���ر،  اجل��ان��ب  وعلى 
الطبيعي  الغاز  على  النزاع  مناق�شة 

فقط.
العالقات  لتوتر  النزاع  هذا  اأدى  وقد 
حيث  وتركيا،  الأوروب��ي  الحتاد  بني 
مل  ولكن  عقوبات،  بروك�شل  فر�شت 

تنفيذها فعليا خالل الوقت احلايل.
مركز  رئي�س  �شيفرت  جونرت  وق��ال 
اإن  ال��رتك��ي��ة يف ب��رل��ني  ال��درا���ش��ات 
يحققا  لن  اأنهما  يعلمان  اجلانبني 

نتائج �رصيعة.
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¿ÉªY

 ÖY’ Ö∏£j IóL »∏gCG Éà«JQCG

ójóédG ô°üædG

IóL OÉëJG OQ ô¶àæj »∏°ü«ØdG

 äÉjQÉÑe óYƒe Oóëj »fÉª©dG OÉëJ’G

¿É£∏°ùdG ¢SCÉc

 ,öüædG ™e ∫É°üJG äGƒæb IóL »∏gCG IQGOEG âëàa

 øjódG  ∫ÓL  »µHRhC’G  ÖYÓdG  øe  IOÉØà°SÓd

.º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM IQÉYE’G ΩÉ¶æH ,±ƒÑjQÉ°TÉe

 IAÉØµdG IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ öüædG ≥ØNCGh

 ,OóL ÚaÎfi π«é°ùJ ≥M ¬ëæ“ »àdG ,á«dÉŸG

 Gó≤Y  ™bh  Éeó©H  ,‹É◊G  …ƒà°ûdG  ƒJÉcÒŸG  ‘

.≥HÉ°ùdG »µHRh’G QhÉµàNÉH ÖY’ ™e É«ª°SQ

 »æØdG ôjóŸG ,¢ûà«Øjƒ∏«e ¿GOÓa »HöüdG Ö∏Wh

 ƒJÉcÒŸG ‘ õ«‡ ìÉæL ™e óbÉ©àdG ,IóL »∏gC’

 ÊÉ¨∏d  ÓjóH  πë«d  ,…QhöV  πµ°ûH  ,…QÉ÷G

 AÉæ¨à°SÓd …OÉædG IQGOEG ¬éàJ …òdG ,ƒ°ShCG πjƒeÉ°U

.¬æY

 π°UGƒJ »∏gC’G IQGOEG âdGR Ée ,π°üàe ó«©°U ≈∏Y

 ºZQ  ,…ôª©∏H  ∫ÉªL  ,…ôFGõ÷G  ™e  É¡JÉ°VhÉØe

 ¿ƒ«d ‘ QGôªà°S’G π°†Øj ÖYÓdG ¿CG øY OOôJ Ée

.»°ùfôØdG

 äÉ°VhÉØe  ¿CG  ,IóL  OÉ–G  πNGO  Qó°üe  ôcP

 ∫ÓN  ,…Òª°ùdG  ódÉN  ÖYÓdG  º°†d  »∏°ü«ØdG

.ó«ª©dG ™e Iôªà°ùe ,…QÉ÷G …ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG

 ÚH  ájQÉ÷G  äÉ°VhÉØŸG  ¿CG  Qó°üŸG  í°VhCGh

.á«dÉŸG ÖfGƒ÷G ∫ƒM QhóJ ,ÚjOÉædG

 ,…Òª°ùdG ™«H øe IOÉØà°S’G ‘ IóL OÉ–G ÖZôjh

 ,ó«ª©dG iód »∏°ü«Ø∏d á≤HÉ°S äÉ≤ëà°ùe OGó°ùd

 õjõ©dG óÑYh ÊGôª°ûdG ¿GóªM ∫É≤àfG »à≤Ø°U øe

.»°û«ÑdG

 ÜQóŸG äÉHÉ°ùM øe êôN ób …Òª°ùdG ódÉN ¿Éch

 ,IÒNC’G  äÉjQÉÑŸG  ‘  »∏jQÉc  ƒ«HÉa  »∏jRGÈdG

 øY kÓ°†a ,»µjÔg ƒfhôH ™e óbÉ©àdG òæe Gkójó–h

 ¢ùØf ‘ »µdÉŸG ¬dE’G óÑYh …óªMC’G Ëôc OƒLh

.…Òª°ùdG õcôe

 ,ÚæKE’G  ¢ùeCG  ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊÉª©dG  OÉ–’G  OóM

.¿É£∏°ùdG ¢SCÉc ádƒ£H »FÉ¡f ™HQ äÉjQÉÑe ó«YGƒe

 OÉ–G ô≤Ã óMC’G ¢ùeCG âÑë°S ób áYô≤dG âfÉch

 »eƒj ,»FÉ¡ædG ™HQ ÜÉgP äÉjQÉÑe ΩÉ≤à°Sh ,IôµdG

 »àdG ¥ôØdG ójó– ”h ,πÑ≤ŸG •ÉÑ°T/ôjGÈa 6 h 5

.ÜÉgòdG äÉjQÉÑe ∞«°†à°ùJ

 ,≥jƒ°ùdG  ΩÉeCG  ÜÉgòdG  IGQÉÑe  ,…ÈY ∞«°†à°ùjh

.Ö«°ùdG ≈∏Y É kØ«°V ºë°U πëj Éª«a

 πëj Éª«a ,OÉ–’G ≥jôa ,á°†¡ædG ∞«°†à°ùj Éªc

.ádÓ°U ‘ QÉØX ≈∏Y É kØ«°V á©æ°üŸG

 ΩÉ≤J  å«M  ,ÜÉjE’G  äÉjQÉÑe  ó«YGƒe  ójó– ”h

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG øe 16h 15 »eƒj ÜÉjE’G äÉjQÉÑe

ájOƒ©°ùdG

¿GOƒ°ùdG

ô°üe¥Gô©dG

 ádƒédG  »a kÉaóg21 h ä’OÉ©J 3h äGQÉ°üàfG 4 π«é°ùJ

 …Qhó∏d á©°SÉàdG

¥Gô©dG ôµ°ù©e øe ¢VÉ«a ¿RÉe OÉ©Ñà°SG

ø«aGó¡dG ™LGôJ ádƒL »a IQGó°üdG ´õàæj πMÉ°ùdG ∫Óg»fGOƒ°ùdG ïjôª∏d É kHQóe ¢ûà«°ùj êGQOƒ«e

ájófC’G ∫ÉjófƒªH äÉ«°ùæL ∫ÉØfôc

 á©°SÉàdG  ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe ≈∏Y QÉà°ùdG  ∫ó°SCG

 ”h ,äÉjQÉÑe 7 âª«bCG Éeó©H ,…öüŸG …Qhó∏d

 »°ûØàd á°UÉ≤ŸG öüeh OÉ–’G »FÉ≤d π«LCÉJ

 IGQÉÑe ÖfÉéH ,OÉ–’G »ÑY’ ÚH ÉfhQƒc AÉHh

 Ö©∏e  ìÓ°UE’  GôJÉHƒ«∏c  Éµ«eGÒ°Sh  …öüŸG

.Üô©dG êôH

 3h  äGQÉ°üàfG  4  π«é°ùJ  ádƒ÷G  äó¡°Th

 ±GógCG 3 áÑ°ùæH É kaóg 21 RGôMEG ”h ,ä’OÉ©J

 ±GógCG ¿hO Ió«Mh IGQÉÑe âLôNh ,AÉ≤∏dG ‘

.¿Gƒ°SCGh ∂dÉeõdG ÚH

 »ª«µëàdG ∫ó÷G ¿GƒæY ,ádƒ÷G √òg â≤ëà°SGh

 AÉ≤d  É¡°SCGQ  ≈∏Y ,äÉjQÉÑe  IóY ÖMÉ°U …òdG

 »àHö†H ∂dÉeõdG áÑdÉ£e πX ‘ ¿Gƒ°SCGh ∂dÉeõdG

 ÖfÉéH ,∞°Sƒj óªfi ºµ◊G Éª¡Ñ°ùàëj ⁄ AGõL

.¿Gƒ°SCG É¡H ÖdÉW AGõL áHöV

 ÜÉ°ùàMG ,á∏ëŸG ∫õZh »∏«YÉª°SE’G AÉ≤d ó¡°Th

 Oƒªfi  ºµ◊G  Aƒ÷  ó©H  AGõL  äÉHöV  4

 äÉ°VGÎYG ôéa Ée ƒgh ,ƒjó«ØdG á«æ≤àd Qƒ°TÉY

 ΩóY  ≈∏Y  áMƒª°S  ¢VÎYG  Éªc  ,»∏«YÉª°SE’G

 ∞jöT  RhÉŒ  ó©H  ¬◊É°üd  ±óg  ÜÉ°ùàMG

.¬≤jôa ≈eôe IôµdÉH ,Ró«eGÒH ¢SQÉM »eGôcEG

 5 π«é°ùJ ”h OôW ä’ÉM …CG ó¡°ûJ ⁄ ádƒ÷G

 áé«àf äQôµJ Éª«a ,AGõL äÉHöV øe ±GógCG

 ó°V  »ÑfEGh  ,¿ƒdhÉ≤ŸGh  »∏gC’G  AÉ≤d  ‘ 2-3

.»∏gC’G ∂æÑdG

 ≥ëà°ùj »∏gCÓd »æØdG ôjóŸG ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H

 ¬JÓjóÑJ π°†ØH í‚ ¬fC’ ,ádƒ÷G ÜQóe Ö≤d

 ¿ƒdhÉ≤ŸG  ó°V  ¬≤jôa  AÉ≤d  øjRGƒe  Ö∏b  ‘

 OQ ¿hO Úaó¡H ôNCÉàdG ó©H RƒØdG º°ùMh ,Üô©dG

.∫hC’G •ƒ°ûdG ‘

 ,»ÑfEG  ºLÉ¡e  ÉcƒÑjEG  ¿ƒL  …Òé«ædG  ó©jh

 áî°ùædG ‘ ∂jôJÉg ∫hCG ¬∏«é°ùàH ádƒ÷G ÖY’

 πµ°ûH ¬≤dCÉJ ±ÓîH ,…öüŸG …Qhó∏d á«dÉ◊G

.»∏gC’G ∂æÑdG AÉ≤d ‘ ®ƒë∏e

 OÉ©Ñà°SG ,»bGô©dG Öîàæª∏d »æØdG RÉ¡÷G Qôb

 ,âjƒµdG ájOh ¢VƒN πÑb ,¢VÉ«a ¿RÉe ÖYÓdG

.áeÉ°†dG á∏°†©dG ‘ ¬àHÉ°UEG äƒÑãd ∂dPh

 π°SÉH  ,øjóaGôdG  Oƒ°SC’  …QGOE’G  ôjóŸG  ∫Ébh

 ƒgh IöüÑ∏d ö†M ¢VÉ«a ¿RÉe" ¢ù«cQƒc

 ¬jOÉf  ™e  É¡d  ¢Vô©J  áHÉ°UEG  øe  ÊÉ©j

."áWöûdG

 Ö∏W  ,»bGô©dG  ÖîàæŸG  Ö«ÑW"  ±É°VCGh

 áHÉ°UEG  ócCÉJh ,ÚfQ ¢üëØd ÖYÓdG ´ƒ°†N

."¢VÉ«a

 ¤EG êÉàëj ÖYÓdG øµd ,áØ«ØW áHÉ°UE’G" √ƒfh
."´ƒÑ°SCG IóŸ áMGQ

 AÉYóà°SÉH º≤j ⁄ ¢ûà«fÉJÉc ÜQóŸG" ™HÉJh

 AÉ≤HE’G π°†ah ,¢VÉ«a ÜÉ«Z ¢†jƒ©àd ÖY’ …CG

 ."âjƒµdG ájOh º¡H πNó«°S É kÑY’ 22 ≈∏Y

 √Ò¶f ¬LGƒ«°S »bGô©dG ÖîàæŸG ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ájOh  IGQÉÑe  ‘  ,πÑ≤ŸG  AÉ©HQC’G  ,»àjƒµdG

.IöüÑdÉH á∏îædG ´òL OÉà°S ≈∏Y ΩÉ≤à°S

 á≤HÉ°ùŸ  ¢SOÉ°ùdG  ´ƒÑ°SC’G  πªM

 áî°ùædG ‘ RÉàªŸG ÊGOƒ°ùdG …QhódG

 äÉjQÉÑŸG øe ójó©dG ‘ IQÉKE’G ,26

.ΩÉjCG 3 QGóe ≈∏Y âÑ©d »àdG 8∫G

 äBÉLÉØŸG  øe  ójó©dG  â≤≤–h

 ¿ƒÑY’  RôMCG  Éªæ«H  ,¥ôa  â°†ØàfGh

 áª¡e ÉaGógCG ¿hôNBG πé°Sh ,Iôe ∫hC’

.ájÉ¨∏d

 (0/1) áé«àæH ≥≤ëJ RƒØdG
:»g äÉjQÉÑe »a

 »∏gC’Gh  ,öTÉØdG  ∫Ó¡dG  ≈∏Y  πeC’G

 ,»æWƒdG  ΩƒWôÿG  ≈∏Y  ΩƒWôÿG

 ,Üô©dG  »M  ≈∏Y  »∏bOÉc  ∫Ó¡dGh

 áWöûdG  ≈∏Y  πMÉ°ùdG  ∫Ógh

.±QÉ°†≤dG

 ‘  (0/2)  áé«àæH  RƒØdG  ≥≤–h

 ,…óæ°T »∏gC’G ≈∏Y ∫Ó¡dG :ÚJGQÉÑe

.öTÉØdG ïjôŸG ≈∏Y …hôe »∏gC’Gh

 ádƒ÷ÉH  ÚJGQÉÑe  ‘ ô¡X  ∫OÉ©àdG

 ÚH  É«Ñ∏°S  ∫hC’G  ¿Éc  ,á°SOÉ°ùdG

 ,’É«f  …OGƒdG  »Mh  ¢†u« nHo’G  ∫Ó¡dG

 ójó÷G  óaGƒdGh  ïjôŸG  ÚH  ÊÉãdGh

 ∫OÉ©J  ƒgh  ,(1/1)  áé«àæH  »JƒJ

 öùN ób ¿Éc »JƒJ ¿C’ RƒØdG º©£H

 áª≤dG  ±ôW  øe  áØ«¶f  á«°SÉªîH

.á≤HÉ°ùdG ádƒ÷G ‘ ôNB’G

 ≥jôa ∫hCG ¬fCG ±öT É°†jCG »JƒJ ∫Éf

 õgh  ,º°SƒŸG  Gòg  ïjôŸG  π£©j

 ïjôŸG  ∑ÉÑ°T  ôµHÉH  QOÉf  ¬ªLÉ¡e

 ºLÉ¡e ó©H ,∂dP π©Øj ÖY’ ÊÉãc

 ‘  ±QÉ°†≤dG  PÉ©e  ¢†«H’G  ∫Ó¡dG

.á°ùeÉÿG ádƒ÷G

èYõªdG πMÉ°ùdG ∫Óg

 πMÉ°ùdG ∫Óg èYRCG ,èFÉàædG ™bGh øe

 ,IQGóéH Qó°üJ ¬fC’ ∂dPh ,áª≤dG »≤jôa

 å«M ,ïjôŸGh ∫Ó¡dG øY á£≤f ¥QÉØH

 √OQÉ£j  ,á£≤f  16  ¤EG  √ó«°UQ  ™aQ

 ïjôŸG  ≈∏Y  ¥ƒØàj  …òdG  ∫Ó¡dG

.±GógCG 4 ¥QÉØH ådÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U

 ,IQGó°üdG ádOÉ©e πMÉ°ùdG ∫Óg ÒZh

 ≈∏Y Úàdƒ÷ ΩƒWôÿG ÉgQó°üJ ó≤a

 ,∫ó©ŸG äGòH ïjôŸG √ÓJ ºK ,‹GƒàdG

.ójóL ≥jôØc πMÉ°ùdG Qó°üàj ¿B’Gh

 ∫Óg CGóH ,‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG √RƒØHh

 É°UÉNh  ÉjöüM  ÉbÉÑ°S  πMÉ°ùdG

 …CG πé°S º«Yóàd ,∫Ó¡dG ÚHh ¬æ«H

 OóY ‘ ºbQ ≈∏YCG ≥≤ë«°S Ú≤jôØdG

 ó©H  ∂dPh  ,á«dÉààŸG  äGQÉ°üàf’G

 ¬dOÉ©àH  ¥ÉÑ°ùdG  øY  ïjôŸG  êhôN

 äGQÉ°üàfG  4 óæY ∞bƒàa ,»JƒJ ™e

.á«dÉààe

 ™LGôJ  »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ≥jôa

 ó©H  ,á£≤f  12Ü  ™HGôdG  Ö«JÎ∏d

 ΩÉeCG ,ΩƒWôÿG áæjóe »HôjO ¬JQÉ°ùN

 ¬d RƒØH ôØX …òdG  ,ΩƒWôÿG »∏gC’G

 ÜÉ°ùM ≈∏Y AÉL ¬fC’ ,á°UÉN á¡µf

 ºé°ùæeh ¬Wƒ£N ‘ πeÉµàe ≥jôa

.º°SGƒe IóY òæe ¬∏«µ°ûJ ‘

 IÉfÉ©e ó©H â°†ØàfG »àdG ¥ôØdG øe

 RÉa  …òdG  ,πeC’G  ≥jôa  ¿Éc  ,Iójó°T

.á«dÉààe ºFGõg 3 ó©H öTÉØdG ∫Ó¡dG

 äGQÉ°üàf’G áµ°ùd »∏bOÉc ∫Ó¡dG OÉYh

 ,Üô©dG »M õ«ªàŸG ≈∏Y …ƒb RƒØH

 ™LGÎdG  …hôe  »∏gC’G  ¢†aQ  Éªæ«H

 …ƒ≤dG √RƒØH ájƒ≤dG ¬éFÉàf π°UGhh

.öTÉØdG ïjôŸG ≈∏Y

 áeÉàdG ágÉàŸG á∏Môe ¥ôa 3 â∏NO

 öTÉØdG ïjôŸGh öTÉØdG ∫Ó¡dG »gh

 ‘  â∏°ûa  å«M  ,¢†u« nHo’G  ∫Ó¡dGh

 óMGƒdG  RƒØdG  IôFGO  øY  êhôÿG

 ΩóYh ,öTÉØdG áæjóe »Ñ£≤d áÑ°ùædÉH

.¢†u« nHo’G ≥jôØd IGQÉÑe …CÉH RƒØdG

 πc  ¤hC’G  á°ùªÿG  õcGôŸG  Qó°üàjh

 ïjôŸGh  ∫Ó¡dGh  πMÉ°ùdG  ∫Óg  øe

 …hôe  »∏gC’G  ºK  »æWƒdG  ΩƒWôÿGh

 ≈àMh 6 øe õcGôŸG ÉeCGh ,á£≤f 11Ü

 ΩƒWôÿGh »∏gC’G  ¥ôa É¡∏àëàa 10

 Üô©dG  »Mh  …óæ°T  »∏gC’Gh

 ºK ,9 »g ácÎ°ûe •É≤æH ¿GOƒ°ùJQƒH

É≤f 8 Ü »∏bOÉc ∫Ó¡dG

 7Ü IÈ£Y πeC’G »JCÉj 11 õcôŸG ‘h

 »M ≥jôa12 õcôŸG ‘ ¬«∏jh ,•É≤f

.•É≤f 6Ü …OGƒdG

 É¡∏à–   ,15h  14h  13  õcGôŸGh

 »JƒJh áWöûdGh öTÉØdG ∫Ó¡dG ¥ôa

 ácÎ°ûe •É≤æH ,‹GƒàdG ≈∏Y ΩƒWôÿG

 ¢†u« nHo’G ∫Óg πjòàj Éªæ«H ,πµd 4 »g

.Úà£≤æH Ö«JÎdG

 …QhódG  øe  ¢SOÉ°ùdG  ´ƒÑ°SC’G  πé°S

 OóY å«M øe ∫ó©e ∞©°VCG ÊGOƒ°ùdG

 ™«HÉ°SC’ÉH  áfQÉ≤e  IRôëŸG  ±GógC’G

 ¥ôØdG  â∏é°S  å«M  ,á≤HÉ°ùdG  5∫G

 ¿Éch ,8∫G  äÉjQÉÑŸG  ‘ ±GógCG  10

 ∫ó©e π°üj ⁄h (1/2) ƒg Rƒa ≈∏YCG

.IGQÉÑe …CG ‘ 3 ¤EG ±GógC’G

 óªMCG  ÖYÓd  ±GógC’G  ºgCG  âfÉch

 ¿Éc ¬fC’ ,zΩƒWôÿG »∏gC’G{ »°ù«e

 ó°V »HôjO IGQÉÑe ‘ ó«MƒdG ±ó¡dG

.»æWƒdG ΩƒWôÿG

 ∑ÉÑ°T  ‘  áæjóŸG  …ôµH  ±óg  

 ïjôŸG  ò≤fCG  ¬fC’  ,GRQÉH  ¿Éc  »JƒJ

 ÖYÓdG  IOƒY  ø∏YCGh  ,IQÉ°ùÿG  øe

 ó©H á«fGOƒ°ùdG á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùª∏d

 ¬HÉ«Z  ¿Éc  óbh  ,Gô¡°T  18  ÜÉ«Z

 äÉjQÉÑe  10 ±É≤jE’G  áHƒ≤Y  ÖÑ°ùH

 ÉaGógCG  ¿ƒÑY’ RôMCGh .∑ƒ∏°ùdG Aƒ°ùd

 ™aGóŸG ,∫Ó¡dG »FÉæK πãe Iôe ∫hC’

 ó«Y  ºLÉ¡ŸGh  ≥æjQEG  óªMCG  óªfi

 óÑY õ©e …hôe »∏gC’G »FÉæKh ,Ωó≤e

 óªfih ,ˆG º°ùbh zÖéY{ º«∏◊G

.»∏bOÉc ∫Ó¡dG øe hÒL ôªY

 ádƒ÷G  ‘  ÚaGó¡dG  ¥ÉÑ°S  ∞bƒJ

 ™fÉ°U óeÉM QGõf ôªà°SGh ,á°SOÉ°ùdG

 5Ü  Ö«JÎ∏d  GQó°üàe  ∫Ó¡dG  ÜÉ©dCG

 øY  ¬d  øjOQÉ£e  9  ihõfGh  ,±GógCG

:ºgh ,±GógCG 3 º¡æe πµdh RGôME’G

 PÉ©e ,z∫Ó¡dG{ øªMôdG óÑY óªfi

 ΩƒWôÿG{  áÑ r∏ oW  ¢VƒYh  Rƒ≤dG

 ÊÉ¨dGh  ó«≤©dG  ógÉ›  ,z»æWƒdG

 ,zπMÉ°ùdG  ∫Óg{  »LƒHG  πµjÉe

 ôªY  ,zïjôŸG{  Ú°ùM  ‹hõ÷G

 óªfi ,z±QÉ°†≤dG áWöûdG{ π«ÑehôJ

 ,z…hôe  »∏gC’Gz∑ƒHCG  Oh  ó«©°S

.z…óæ°T »∏gC’G{ ¢ùjQOEG »∏LƒNh

 ádƒ÷G ‘ óMGh »ÑæLCG ÖY’ ≥dCÉJ

 ÖY’ ƒg ,ÊGOƒ°ùdG …QhódÉH á°SOÉ°ùdG

 πMÉ°ùdG ∫Óg ≥jôØH ÊÉ¨dG §°SƒdG

 ±ó¡dG  RôMCG  …òdG  ,ƒMÉàa  ôµH  ƒHCG

.áWöûdG ≥jôa ΩÉeCG ¬≤jôØd ó«MƒdG

 ,áWöûdG  ‘  ƒMÉàa  ±óg  áª«bh  

 ‘  πMÉ°ùdG  ∫Óg  ™°Vh  ¬fƒc  ‘

 íæe  ¿ƒµj  Gò¡H  ÖYÓdGh  ,IQGó°üdG

 ,ÚJGQÉÑe ‘ •É≤f 6 πMÉ°ùdG ∫Óg

 ó«MƒdG ¬≤jôa ±óg RôMCG É°†jCG ¬fC’

 ∫Ó¡dG ≈eôe ‘ á°ùeÉÿG ádƒ÷G ‘

.»∏bOÉc

 ,ÚæKE’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,ÊGOƒ°ùdG  ïjôŸG  óbÉ©J

 É kØ∏N  ,¢ûà«°ùj  êGQOƒ«e  »HöüdG  ÜQóŸG  ™e

 √ó≤Y øY ≈∏îJ …òdG ,õ«eƒL ¬«jójO »°ùfôØ∏d

 óbÉ©Jh ,»°VÉŸG á©ª÷G Ωƒj ,ôªMC’G ≥HÉ°ùdG

.óMC’G ¢ùeCG ,ÊGõæàdG ÉÑª«°S ™e

 ¢ûà«°ùj êGQOƒ«e ¿CG ,á°UÉN QOÉ°üe øe Éæª∏Yh

.óMGh º°Sƒe IóŸ ïjôŸG ™e ™bh

 ¢VhÉa ób ,∫ÉcGOƒ°S ΩOBG  ,ïjôŸG ¢ù«FQ ¿Éch

 ≈àM  ,óMC’G  ∫hC’G  ¢ùeCG  ,¢ûà«°ùj  êGQOƒ«e

.ÚæKE’G ¢ùeCG ôéa ,ìÉéædÉH ¬J’hÉfi â∏∏c

 ,¿GOƒ°ùdG ¤EG ,»HöüdG ÜQóŸG π°üj ¿CG ™bƒàjh

 IÎa  ∫ÓN  ¬eÉ¡e  öTÉÑ«d  ,áYÉ°S  48  ∫ÓN

 .RÉàªŸG ÊGOƒ°ùdG …QhódG ∞bƒJ

 âfÉc ,¢ûà«°ùj êGQOƒ«e äÉ£fi ôNBG ¿CG ôcòj

 ≥Ñ°Sh  ,2019  ‘  …öüŸG  »∏«YÉª°SE’G  ™e

 ,ájOƒ©°ùdG  ‘  ¿Gô‚h  ¥ÉØJ’G  ÖjQóJ  ¬d

 »°ùbÉØ°üdGh »Ñ«∏dG OÉ–’Gh »àjƒµdG »Hô©dGh

.»°ùfƒàdG

 áî°ùædG ¥Ó£fG øY Éæ∏°üØJ á∏«∏b ΩÉjCG

 ,ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc á≤HÉ°ùe øe 17

 Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  É¡ª¶æj  »àdGh

 É¡JÉ«dÉ©a  ∞«°†à°ùJh  ,(ÉØ«a)  Ωó≤dG

.ô£b ádhO

 äÉ°ùaÉæe  ≥∏£æJ  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 /ôjGÈa  4  Ωƒj  Úà¡LGƒÃ  ádƒ£ÑdG

 π«MódG Ωó£°üj å«M ,πÑ≤ŸG •ÉÑ°T

 ¢ùjôé«Jh ,…öüŸG »∏gC’ÉH …ô£≤dG

 …Gófƒ«g ¿É°ùdhCG ™e »µ«°ùµŸG ∫ÉfhCG

.…QƒµdG

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ¥ôØdG  ¢Vô©à°ùf

 ¿hRõ©j  øjòdG  ÚaÎëŸGh  ,ádƒ£ÑdG

:º¡aƒØ°U

(ô£b) π«MódG

 …QhO  π£H  ¬àØ°üH  π«MódG  ∑QÉ°ûj

-2019)  º°SƒÃ  áª¶æŸG  ádhódG

.(2020

 ÚÑYÓdG  øe  ójó©dG  π«MódG  º°†jh

 ºgRôHCG  ,¬aƒØ°U  ÈY  ÚaÎëŸG

 Öjô≤dG  ,á«£Y  øH  …ó¡e  »Hô¨ŸG

 øJQÉe ¢ùjƒd »∏jRGÈdGh ,π«MôdG øe

 ¬æWGƒeh ,≥jôØdG óFÉbh ™aGóe ,GQÉ«°S

 …òdG  ìÉæ÷G  ,Qƒ«fƒL  ¿ƒ°ù∏«eójEG

 ájGóH  òæe  áÑ«W  äÉjƒà°ùe  Ωó≤j

 ™æ°Uh ±GógCG 5 πé°S å«M ,º°SƒŸG

.§≤a äÉjQÉÑe 8 ∫ÓN 4

 ºLÉ¡ŸG øe πc π«MódÉH Ö©∏j Éªc

 ºLÉ¡ŸGh ,¿Ég „ƒ°S „Gƒc …QƒµdG

 º°†fG …òdG ,É‚ƒdhCG π«jÉµ«e »æ«µdG

 …QÉ÷G  …ƒà°ûdG  ƒJÉcÒŸG  ∫ÓN

.∫ƒ°ùjQ Gƒ«°TÉc øe É keOÉb ≥jôØ∏d

(ô°üe) »∏gC’G

 áî°ùf  ‘  ∑QÉ°ûj  …òdG  »∏gC’G

 Éeó©H É«≤jôaCG π£H ¬àØ°üH ∫ÉjófƒŸG

 ¬ÁôZ ÜÉ°ùM ≈∏Y ∫É£HC’G …QhóH RÉa

 ÚH  º°†j  ,(1-2)  áé«àæH  ∂dÉeõdG

.ÚaÎfi 5 ¬aƒØ°U

 »FÉæK AGôª◊G á©∏≤dG  ≥jôa ∂∏àÁh

 »∏Y »°ùfƒàdG  ºgh ´ÉaódG  §N ‘

 QóH »Hô¨ŸGh ,öùjC’G Ò¡¶dG ∫ƒ∏©e

.≥jôØdG ´ÉaO Ö∏b ¿ƒfÉH

 º‚ „ÉjO ƒ«dCG ‹ÉŸG óLGƒàj Éª«a

 ‹ƒ¨fƒµdG  ºLÉ¡ŸGh  ,§°SƒdG  §N

.…ÉLCG Qƒ«fƒL …Òé«ædGh É«dGƒH ÎdGh

(∂«°ùµªdG) ∫ÉfhCG ¢ùjôé«J

 ô£b  ∫Éjófƒe  ‘  ¢ùjôé«J  ∑QÉ°ûj

 ±EG  ¢Sƒ∏‚CG  ¢Sƒd  ≈∏Y  RÉa  Éeó©H

 á«FÉ¡ædG  IGQÉÑŸG  ‘ ,»µjôeC’G  »°S

 ,±ÉcÉµfƒµdG  ∫É£HCG  …QhO  ádƒ£ÑH

.(1-2) áé«àæH

 ¢SQÉ◊G  ƒg  ≥jôØdG  ‘Îfi  RôHCG

 πjƒgÉf  Ωö†îŸG  »æ«àæLQC’G

 »ÑeƒdƒµdG  ™aGóŸGh  ,¿ÉeRƒL

 ºLÉ¡ª∏d áaÉ°VE’ÉH ,Gõ«e ƒµ°ù«°ùfGôa

 ,õ«Hƒd ¢S’ƒµ«f õ«ªŸG ÊÉjGƒLhQhC’G

 9 ‘ ±GógCG 8 π«é°ùàH ºgÉ°S …òdG

.º°SƒŸG Gòg äÉjQÉÑe

 º«YóJ ‘ »µ«°ùµŸG ≥jôØdG í‚ Éªc

 º°†H …QÉ÷G AÉà°ûdG ƒJÉcÒÃ ¬aƒØ°U

 …òdG  ¢ù«dGõfƒL  ¢SƒdQÉc  ºLÉ¡ŸG

 πé°S …òdGh ,…GƒLGQÉH á«°ùæL πªëj

.¬d äÉjQÉÑe 3 ∫hCG ‘ Úaóg

(á«HƒæédG ÉjQƒc) …Gófƒ«g ¿É°ùdhCG

 ¢SCÉc  áî°ùæd  πgCÉJ  …QƒµdG  ≥jôØdG

 ∫É£HCG …QhO Ö≤∏H √Rƒa ó©H ,⁄É©dG

 ¢ù«dƒÑ«°SôH  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  É``«°SBG

 IGQÉÑŸG  ‘  (1-2)  áé«àæH  ÊGôjE’G

.á«FÉ¡ædG

 ºgh  ,ÚaÎfi  5  ¿É°ùdhCG  º°†jh

 ,¢ùjƒàdƒH  ±GO  …óædƒ¡dG  ™aGóŸG

 ¿ƒ°ù«L  ‹GÎ°SC’G  öùjC’G  Ò¡¶dGh

 »KÓã∏d  áaÉ°VE’ÉH  ,¿ƒ°Só«ØjO

 ¢SÉcƒd  …hÉ°ùªædG  ‹hódG  »eƒé¡dG

 ,hGôé«f Qƒ«fƒL »∏jRGÈdGh ,Ò°SÎæ«g

.Ú°ùfƒj ¿Qƒ«H »éjhÔdGh

 Ö≤∏H √Rƒa ó©H ∑QÉ°ûj ,ïfƒ«e ¿ôjÉH

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ÉHhQhCG  ∫É£HCG  …QhO

 ±ó¡H »°ùfôØdG ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH

 ÚÑYÓdG  øe  ójó©dG  ∂∏àÁh  ,∞«¶f

.¬aƒØ°U øª°V ÚaÎëŸG

 øe  πc  …QÉaÉÑdG  ≥jôØdG  º°†jh

 ƒ°ùfƒØdCG …óæµdGh ÉH’CG ó«aGO …hÉ°ùªædG

 Ö©∏jh  ,õjófÉfÒg  ¢SÉcƒdh  õ«ØjO

 Ö∏bh öùjC’G Ò¡¶dG …õcôÃ »KÓãdG

 øÁC’G  Ò¡¶dG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,´ÉaódG

.OQÉaÉH ÚeÉ«æH »°ùfôØdG

 ÊÉÑ°SE’G øe πc ≥jôØdG ‘ §°ûæj Éªc

 ÚàæjQƒc »°ùfôØdG ,õ«æ«JQÉe Ò«aÉN

 ÖfÉéH  ,§°SƒdG  §N  ‘  ,ƒ°ù«dƒJ

 »∏jRGÈdG ,¿Éeƒc »∏°ùéæ«c »°ùfôØdG

 äôHhQ  …óædƒÑdG  ,Éà°Sƒc  ¢SÓLhO

 ,⁄É©dG ‘ ÖY’ π°†aCG ,»µ°ùahófÉØ«d

.Ωƒé¡dG §N ‘

 ¢SOÉ°ùdG ≥jôØdG ƒg øe iôf ¿CG ≈≤Ñjh

 17  `dG  áî°ùædG  ‘  ∑QÉ°û«°S  …òdG

 øe  å«M  ,ájófCÓd  ⁄É©dG  ¢SCÉc  øe

 √Ò``¶æH ¢SGÒŸÉH Ωó£°üj ¿CG Qô≤ŸG

 á«∏jRGôH  á©bƒe  ‘  ,¢SƒàfÉ°S

 ,¢ùjQhOÉJÈ«d ÉHƒc »FÉ¡æH á``°üdÉN

 ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  ôjÉæj  30 É¡d  Qô≤ŸGh

.…QÉ÷G



�أك���دت و�س���ائل �إع���ام 

�أم�س �الثنني،  بريطانية، 

�أن �آر�سنال يقرتب من �سم 

العب �لو�سط �لرنويجي، 

مارت���ن �أوديج���ارد، من 

�سبيل  على  مدريد  ريال 

�الإعارة.

�أن �لنادي���ني  وك�س���فت 

تو�س���ا التفاق ب�س���اأن 

قيم���ة �الإع���ارة، �لت���ي 

ملي���ون   1.8 �س���تبلغ 

)2 ملي���ون  �إ�س���رتليني 

لدفع  �إ�س���افة  ي���ورو(، 

ر�ت���ب �لاعب �لبالغ 38 

�ألف يورو(  �إ�س���رتليني )42.800  �ألف 

�أ�سبوعيا، لنهاية �ملو�سم.

وُينتظر �أن يخ�سع �أوديجارد )22 عاما(، 

للفحو�سات �لطبية قبل �إمتام �ل�سفقة.

و�أو�س���حت �لتقاري���ر �أن �ملدير �لفني 

�أرتيتا، يثق  الآر�سنال، �الإ�سباين ميكيل 

يف �أن���ه �س���يحظى بخدم���ات �لاعب 

قريبا، وكذلك �سمه يف قائمة �لفريق، 

�لتي �ستو�جه مان�س�سرت يونايتد �ل�سبت 

�ملقبل.

و�ن�س���م �أوديجارد ل�سفوف �مللكي يف 

2015، وعمره 16 عاما فقط.

وبرز يف مو�س���م )2019-2020( خال 

�إعارت���ه لري���ال �سو�س���يد�د، قب���ل �أن 

ي�ستعيده ريال مدريد، لكن �ملدير �لفني 

زين �لدين زيد�ن مل يعتمد عليه كثري� 

يف �ملباريات.

تاأهل �لن�رص �إىل ن�س���ف نهائي كاأ�س �خلليج 

�لعربي، بعد تخطيه نظريه �لفجرية بنتيجة 

2-1 يف جمم���وع �ملبار�تني وذلك بعد فوزه 

يف مب���ار�ة �الإياب للدور ربع �لنهائي، و�لتي 

جمعت بينهما م�ساء �أم�س �الثنني على �إ�ستاد 

�لفجرية بهدف دون رد، وكانت مبار�ة �لذهاب 

على �إ�س���تاد �آل مكتوم ق���د �نتهت بالتعادل 

�الإيجابي بهدف لكل فريق.

جاء �ل�س���وط �الأول متو�سط �مل�ستوى، فر�س 

فيه �لن�رص �س���يطرته على زم���ام �الأمور يف 

�مللعب دون وجود خطورة حقيقة على مرمى 

�لفجرية با�ستثناء فر�سة وحيدة يف �لدقيقة 

11 �لتي مرر فيها ريان مينديز عر�سية ر�ئعة 

بالكعب حوله���ا تيغايل بر�أ�س���ه يف �جتاه 

�ملرمى لكنها مرت بجو�ر �لقائم.

ومع بد�ية �ل�سوط �لثاين كثف العبو �لعميد 

من هجماتهم على مرمى �لفجرية بحثًا عن 

هدف �لتقدم، و�س���دد مينديز ك���رة قوية يف 

�لدقيقة 48 لك���ن �حلار�س �أبعدها �إىل �رصبة 

ركنية، و�س���هدت �لدقيقة 55 �أخطر هجمات 

�ملبار�ة بعدما مرر دو�س���تونبك خامد�موف 

كرة عر�س���ية، �أبعدها �حلار����س عن مرماه، 

لتجد �أنطونيو توزيه �لذي حولها بر�أ�سه �إىل 

�ملرمى لكن حار�س �لفجرية جنح يف �لت�سدي 

لها مرة �أخرى، قبل �أن تعود �إىل ريان مينديز 

�لذي �س���دده مبا�رصة لكنها �رتطمت بالقائم 

وحتول���ت �إىل �خلارج، و�س���جل �لن�رص هدف 

�ملب���ار�ة �لوحيد يف �لدقيق���ة 84 عن طريق 

مد�فع �لفج���رية حمد�ن نا����رص باخلطاأ يف 

مرماه.

�س���ان جريمان  باري�س  ي�س���تهدف 

�لفرن�س���ي، ترميم دفاعه، من خال 

�لتعاق���د م���ع �ملد�ف���ع �الإ�س���باين 

�سريجيو ر�مو�س.

وينته���ي عق���د ر�مو�س م���ع ناديه 

ريال مدريد �ل�س���يف �ملقبل، وحتى 

�الآن مل يج���دد تعاق���ده مع �لفريق 

�مللكي، وهو �الأمر �لذي يرغب �لفريق 

�لفرن�سي يف ��ستغاله.

وبح�س���ب ما نقلته �سحيفة موندو 

ديبورتيف���و عن �إذ�عة �أوند� �س���ريو، 

عر�س باري�س �س���ان جريمان، على 

ر�مو�س، عقًد� ميتد ل� 3 �سنو�ت.

ويغ���ري �س���ان جريم���ان، ر�مو�س، 

باحل�س���ول على 15 ملي���ون يورو 

�سنوًيا.

وكان���ت تقارير �س���حفية زعمت �أن 

�الختاف بني ر�مو�س وريال مدريد 

يدور حول �لر�تب �ل�س���نوي، بعدما 

�تفق �لطرفان على عقد ملدة عامني.

ويريد ر�مو�س، �حل�س���ول على نف�س 

ر�تبه �حل���ايل )12 ملي���ون يورو(، 

لك���ن ريال مدريد يطلب تخفي�س���ه 

بن�س���بة 10%، للتكيف مع �لظروف 

�القت�س���ادية �لت���ي خلفته���ا �أزمة 

كورونا. 

يذكر �أن ر�مو�س �سارك مع ريال مدريد 

يف 18 مبار�ة بجميع �مل�س���ابقات 

هذ� �ملو�س���م، وجنح يف ت�سجيل 3 

�أهد�ف و�سناعة هدف �آخر.
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مهدي علي: طوينا 

�سفحة ال�سوبر.. وتركيزنا 

على خورفكان

�أكد مه���دي علي، مدرب �س���باب �الأهلي، �أنه 

طوى �س���فحة �لتتويج بال�سوبر على ح�ساب 

�ل�س���ارقة، ويركز عل���ى لقائه �ملقبل �س���د 

خورفكان.

ويلعب �س���باب �الأهلي �ليوم  �لثاثاء �س���د 

خورفكان يف �إياب ربع نهائي كاأ�س �خلليج 

�لعربي للمحرتفني، بعدما فاز ذهابا 2-4.

وقال مه���دي عل���ي يف �ملوؤمتر �ل�س���حفي 

للمب���ار�ة: "�س���نبذل كل جهودن���ا لتحقيق 

)�أمام خورف���كان(، بعد  �لنتيجة �ملطلوب���ة 

�حتفالنا ليومني بكاأ�س �ل�سوبر".

و�أ�س���اف: "طوينا �سفحة �ل�س���وبر، لنتفرغ 

للمب���ار�ة �ملهمة �أم���ام خورف���كان. خلدنا 

للر�حة بعد لقاء �ل�سارقة، ونعود للتدريبات 

�ليوم، ونو��سل �لتح�سري�ت غد�".

و�أكم���ل: "�لفوز على �ل�س���ارقة منحنا د�فعا 

�إ�س���افيا، ول���ن نرك���ن لهذ� �النت�س���ار رغم 

�أهميته".

: "حققنا فوزي���ن متتاليني يف �لدوري  وبنينّ

وكاأ�س �ل�سوبر، وال بد من �ال�ستمر�ر يف �سكة 

�النت�سار�ت".

وتابع: "علين���ا �لتعامل بجدية وتركيز �أكرب 

�أمام خورفكان، �لذي تطور م�س���تو�ه ب�س���كل 

ملحوظ يف �لفرتة �الأخرية".

وز�د قائا: "�س���نو�جه خورفكان على �أر�سنا، 

ومث���ل هذه �ملو�جهات حتت���اج �إىل �أن تظهر 

فيه���ا رغبتك �لقوي���ة للفوز، لبل���وغ �لدور 

�لتايل".

ومن جانبه، قال حممد جابر، مد�فع �س���باب 

�الأهلي: "�ملبار�ة مهمة الأنها تقودنا لن�س���ف 

�لنهائي، و�أتوقعها مو�جهة قوية، و�سن�ستعد 

لها جيد�".

و�أ�ساف: "�لفريق يعي�س �أجو�ء مميزة، خا�سة 

بع���د �لفوز يف �لدوري، و�لتتويج بال�س���وبر. 

ن�سعى ملو��سلة �النت�سار�ت".

اآر�سنال ي�سعى ل�سرب مان�س�ستر 

يونايتد ب�سالحه الجديد

�سان جيرمان ُيغري رامو�س

مدرب الو�سل: خ�سارة ال�سارقة 
لل�سوبر �ستحفزه �سدنا

مدرب ال�سارقة: ن�ستهدف ن�سف 
نهائي الكاأ�س

�أكد �لرب�زيلي �أودير هيلمان، مدرب �لو�سل، 

عزم فريقه على بلوغ �لدور قبل �لنهائي، 

لكاأ����س �خللي���ج �لعربي، عندم���ا يلتقي 

�ل�س���ارقة �لي���وم �لثاث���اء، يف �إياب دور 

�لثمانية للبطولة.

وقال هيلم���ان، خال �ملوؤمتر �ل�س���حفي 

�لتقدميي: "�لتعادل دون �أهد�ف يف �لذهاب، 

يزيد �س���عوبة مبار�ة �الإي���اب، لكن ثقتي 

كب���رية يف العبي �لو�س���ل، وقدرتهم على 

تقدمي �أد�ء ق���وي، نكلله بنتيجة �إيجابية، 

ت�سعد بالفريق للدور �لتايل".

و�أ�ساف: "�ل�سارقة مناف�س �سعب، لكن لدي 

خربة كبرية مبباريات �لكوؤو�س، و�أعرف ما 

�لذي تتطلبه".

و�أردف: "�أتوقع �أن متثل خ�س���ارة �ل�سارقة 

لكاأ�س �سوبر �خلليج �لعربي، يوم �جلمعة 

�ملا�سي، حافز� قويا لاعبيه �أمامنا، وهو 

ما �سيجعل �الأد�ء مفتوحا من �لفريقني".

�أكد عب���د �لعزي���ز �لعن���ربي، مدرب 

�ل�س���ارقة، ثقته يف العبيه قبل لقاء 

�لو�س���ل،�ليوم �لثاثاء، يف �إياب دور 

�لثماني���ة لكاأ����س �خللي���ج �لعربي 

للمحرتفني، و�س���دد على �لعمل خال 

�ل�ساعات �ملا�سية، على جتاوز �لفرتة 

�حلالية.

وقال يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �لتقدميي: 

"نعم���ل على جتهي���ز �أكرب ق���در من 
�لاعبني و�لو�س���ول به���م للجاهزية 

�لكاملة لتقدمي �الإ�سافة �ملطلوبة".

�الأف�س���ل،  لتقدمي  "نتطلع  و�أ�س���اف: 

وحتقيق نتيجة �إيجابية ن�س���من بها 

�لتاأهل �إىل �لدور ن�س���ف �لنهائي من 

�لبطول���ة، و�لتي تعد حمطة لاعبني 

�لذي���ن مل يح�س���لو� عل���ى فر�س���ة 

للم�س���اركة لتقدمي �أنف�س���هم و�إثبات 

جاهزيتهم".

ومن جانبه، قال حممد عبد �لبا�سط، 

العب �ل�سارقة: "تعاهدنا جميعًا على 

طي �س���فحة مبار�ة �ل�سوبر وجتاوز 

�آثارها، ونعمل بجهد م�ساعف ورغبة 

كبرية يف تقدمي �مل�ستويات وحتقيق 

�لنتائج �لتي تنتظرها منا جماهرينا 

�لوفية".
و�أ�ساف: "ندخل �ملبار�ة برتكيز عايل، 

وننظر للمو�جهة باأهمية كبرية كوننا 

نتطلع للمناف�سة بكل قوة على جميع 

�لبط���والت، ونلعب للفوز رغم نتيجة 

�لتعادل �ل�س���لبي يف مبار�ة �لذهاب، 

و�لتي متنحن���ا �أف�س���لية وتعزز من 

حظوظنا".

�أعلن نادي ت�سيل�سي،  �أم�س �الإثنني، �إقالة مدربه 

فر�نك المبارد، ب�س���بب تدهور نتائج �لفريق يف 

�لدوري �الإجنليزي �ملمتاز.

ويحتل ت�سيل�سي، �ملركز �لتا�سع يف جدول ترتيب 

�ل���دوري �الإجنليزي �ملمتاز، وخ����رص �لبلوز �أمام 

لي�سرت بهدفني دون رد، �لثاثاء �ملا�سي، ليحقق 

�لفريق، �نت�س���ارين فقط يف �آخر 8 مباريات يف 

�لربميريليج.

ون�رص �ملوقع �لر�س���مي للفريق، بياًنا على ل�سان 

مالكه رومان �أبر�موفيت�س، قاله من خاله "كان 

ذلك قر�ًر� �سعًبا للغاية، وذلك لعاقتي �ل�سخ�سية 

�لقوية مع فر�نك، و�حرت�مي �ل�سديد له".

و�أ�س���اف "المبارد �سخ�س يتمتع باأعلى معايري 

�لنز�ه���ة و�أخاقي���ات �لعمل، لكن م���ع �لظروف 

�حلالية، نوؤمن باأن �الأف�سل هو تغيري للمدرب".

وتابع "با�س���م كل �لعاملني يف �لنادي و�الإد�رة، 

�أرغب يف �لتوجه بال�سكر �إىل المبارد على عمله 

مع �لفري���ق، نتمنى له �لنجاح يف �مل�س���تقبل، 

هو رمز مهم للبلوز، و�س���تبقى �أ�سطورته هنا غري 

منقو�سة، و�سيتم �لرتحيب به د�ئًما يف �ستامفورد 

بريدج".

 ت�سيل�سي يعلن اإقالة المبارد

الن�سر يتخطى الفجيرة ويتاأهل اإلى ن�سف نهائي كاأ�س الخليج العربي

�أعلن���ت �رصكة خورفكان لكرة �لق���دم، تعاقدها مع 

�ملهاجم �لرب�زيلي �أندري نونيز دو�س �سانتو�س )20 

عاًما(، ملدة مو�سمني ون�سف، قادًما من نادي بار�نا 

�لرب�زيلي، و�س���يتم قيده يف فئة �ملقيمني ب�سفوف 

�لفريق.

من ناحية �أخرى، قال كايو ز�ناردي مدرب خورفكان 

يف ت�رصيحات �س���حفية: »تنتظرنا مبار�ة �سعبة 

ومهمة �أمام �سباب �الأهلي بعد غٍد �لثاثاء، يف �إياب 

ا بعد  دور �لثمانية لكاأ�س �خلليج �لعربي، خ�سو�سً

خ�سارتنا يف �لذهاب على ملعبنا بنتيجة )4-2(«.

و�أ�ساف: »�س���نبذل جهدنا، ونفعل �مل�ستحيل للفوز 

باملبار�ة، و�لاعبني لديهم �لرتكيز على هذه �ملبار�ة 

يف �لكاأ�س، ومبار�تنا �ل�س���ابقة �أمام �جلزيرة، خري 

برهان على قوتنا«.

من جانب���ه، قال باولينو الع���ب خورفكان: »نعلم 

�أن �ملهمة �س���عبة، ولكن ال يوجد م�ستحيل يف كرة 

�لقدم، ونحن لدينا �لطموح لتحقيق نتيجة �إيجابية، 

ونعمل حالًيا على زيادة �لرتكيز للفوز باملبار�ة«.

خورفكان يتعاقد مع 

مهاجم برازيلي



دبي -الوحدة:

 احتفاًء بالعام الث���اين من الربنامج التوجيهي 

بني اأ�س���طورة كاأ�س رايدر للجول���ف، اإيان بولرت، 

ولعب اجلولف الإماراتي الواعد، اأحمد �س���كيك، 

اأ�سدرت موانئ دب���ي العاملية فيلم ق�سري يوثق 

تطور مهارات ال�س���اب البالغ من العمر 23 عامًا 

بينما �سّق طريق���ه اإىل الرتب لي�سمن مكانه يف 

بطولة �سل�سلة رولك�س يف اجلولة الأوروبية.

وقد مت ت�سميم الربنام���ج التوجيهي الذي بداأته 

"موانئ دب���ي العاملية" بال�رشاك���ة مع "احتاد 
الإمارات للجولف" مل�ساع���دة اأحمد على تعزيز 

ثقته بنف�سه قب���ل البطولت. وان�س���م اأحمد اإىل 

برنام���ج الإر�ساد يف بداي���ة العام الفائت، حيث 

اأجرى مع اإي���ان جل�سات افرتا�سية بالإ�سافة اإىل 

جل�سة تدريب وجهًا لوجه عندما التقيا يف دبي 

قبل بطولة موانئ دبي العاملية. 

واجتمع اأحم���د مرة ثانية مبر�س���ده اإيان بولرت 

مبا�رشة بعد بطول���ة اأبوظبي HSBC للجولف، 

والتي هي ثاين م�ساركة لأحمد �سمن بطولة من 

�سل�سلة رولك�س على اأر�س���ه بالإمارات العربية، 

ملناق�سة اأدائه وتكتيكاته لتح�سني مهاراته وثقته.

قال اإيان بولرت: "لقد اأتيحت يل الفر�سة للتعرف 

على اأحم���د خ���ال الأ�سهر الت�سع���ة املا�سية 

واعتقد اأنه ميتلك اإمكانات هائلة. اإذا ا�ستمر يف 

العمل بجد كما هو احلال الأن، فمن املحتمل اأن 

ت�سهد املنطقة جنًما بارزاً يف ال�سنوات املقبلة. 

ب�سكل ع���ام، اإنه لأمر مده�س اأن ن���رى ارتفاعًا 

مب�ستوى لعبي اجلولف ال�سب���اب يف الإمارات 

العربية املتح���دة، فاملن�سات مث���ل الربنامج 

الوطني لتنمية النا�سئني من قبل احتاد الإمارات 

للجولف وبرامج التوجي���ه التي تديرها موانئ 

دبي العاملية توّفر فر�س رائعة لتنمية املواهب 

ال�سابة واأنا فخور حًقا بلعب دور بذلك".

واأ�س���اف اأحمد �سكي���ك: "اأنا مم���ن حًقا لهذه 

الفر�سة الرائعة لتلق���ي التوجيه والإر�ساد من 

اأ�سطورة اجلولف اإيان بولرت. قد كان عام 2020 

عاًما مليًئ���ا بالتحديات، لكن توا�سلي امل�ستمر 

م���ع اإيان �ساعدين يف احلف���اظ على دافعي من 

خال الت���درب املتوا�سل وال�ستع���داد العقلي 

للمناف�سة بعد فرتة التعقيم. 
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نجم �لجولف �أحمد 

�سكيك يحقق �أعلى 

م�ستويات �لنجاح

اأبوظبي/ وام / 

تاأل���ق الإجنليزي تريي���ل هاتون 

امل�سنف التا�سع عامليا يف اليوم 

اخلتامي لبطول���ة اأبوظبي "اإت�س 

للجولف بن�سختها  اإ�س بي �سي" 

ال�ساد�سة ع�رشة، وجنح يف ح�سم 

اللق���ب بعد حتقيق���ه نتيجة 66 

يف اجلولة النهائية ليحقق بذلك 

الف���وز ال�ساد�س ل���ه يف بطولت 

اجلولة الأوروبي���ة، وفوزه الرابع 

يف بطولت �سل�سلة رولك�س.

البطولة  مناف�س���ات  واختتم���ت 

اليوم يف نادي اأبوظبي للجولف، 

الإجنليزي  النج���م  حيث متك���ن 

من تق���دمي اأداء رائع منذ البداية، 

وا�ستطاع م���ن التفوق على باقي 

الاعب���ني يف اجلول���ة الأخ���رية 

لريفع كاأ�س ال�سقر املجنح بفارق 

اأربع �رشبات.

وقد بداأ يومه النهائي يف املركز 

الث���اين وا�ستم���ر باللع���ب بقوة 

وت�سجيل �رشبات بريدي متتابعة 

ليتغل���ب على زميل���ه يف كاأ�س 

رايدر روري ماكلروي.

ويعت���رب الف���وز به���ذه البطولة 

مثاليا ليبداأ ترييل هاتون مو�سم 

ال�سباق اإىل دبي 2021، و�سينتقل 

امل�سنف رقم 9 عامليا اإىل املراكز 

الت�سني���ف  الأوىل يف  اخلم�س���ة 

للجول���ف،  الر�سم���ي  العامل���ي 

لين�س���م اإىل ج���ون رام باعتباره 

الاعب الذي حق���ق اأكرب عدد من 

النت�س���ارات يف �سل�سلة رولك�س، 

حيث يعادله باأربعة انت�سارات.

ومتكن هاتون م���ن حتقيق فوزه 

الأول يف نادي اأبوظبي من خال 

ل�رشبة  وت�سجيله  املث���ري،  اأدائه 

بريدي يف احلفرة ال�ساد�سة ع�رشة 

و�رشبت���ني رائعتني يف احلفرتني 

17 و 18.

وج���اء الاعب ال�سرتايل جي�سون 

�سكريفرن يف املرك���ز الثاين بعد 

اأن حقق 14 �رشبة حتت املعدل، 

متقدم���ا على الاع���ب ماكلروي 

الذي ت�س���در يف اجلولة الثالثة، 

بع���د اأن �سجل نتيجة 66 لي�سعد 

اإىل قائمة املت�سدرين، اإل اأن ذلك 

مل يكن كافيا لتحقيق فوزه الأول 

يف اجلولة الأوروبية.

وكان الاع���ب ماكلروي، و�سيف 

بطول���ة اأبوظبي "اإت����س اإ�س بي 

�سي" للجولف يف اأربع منا�سبات 

�سابق���ة، ياأم���ل اأن يح�س���د لقب 

البطولة واأن يرف���ع كاأ�س ال�سقر 

املجن���ح، اإل اأنه اأنه���ى البطولة 

يف املركز الثال���ث بعد اأن �سجل 

نتيجة 72 وحقق 13 �رشبة حتت 

املعدل.

بينما احتل الاعب الإ�سباين رافا 

كابريرا بيلو املرك���ز الرابع بعد 

ت�سجيله 12 �رشبة حتت املعدل، 

الأمريكي  الاعبان  ت�سارك  بينما 

وال�سكتلندي  ليب�سك���ي  ديفي���د 

مارك واري���ن يف املركز اخلام�س 

بواقع 11 �رشبة حتت املعدل.

من جانب���ه قال �سع���ادة عارف 

حم���د الع���واين الأم���ني الع���ام 

ملجل����س اأبوظب���ي الريا�سي.. " 

نتقدم بالتهنئة للنجم الجنليزي 

وامل�سن���ف التا�سع عامليا ترييل 

هات���ون ال���ذي جن���ح يف ح�سم 

لقب بطول���ة اأبوظب���ي اإت�س اإ�س 

ب���ي �س���ي للجول���ف 2021، يف 

اليوم اخلتام���ي، يف ظل مناف�سة 

العاملي  احلدث  �سهدها  حمتدمة 

على مدار 4 اأيام".

بالأ�سداء  فخ���ورون   " واأ�س���اف 

العاملية الوا�سعة والتنظيم املبهر 

ال�ساد�سة  الن�سخ���ة  راف���ق  الذي 

برغم حتديات  للبطول���ة،  ع�رشة 

املرحل���ة الراهنة، بيد اأن اجلهود 

والتعاون  املخل�س���ة  الوطني���ة 

الكبري لكاف���ة اجلهات املخت�سة، 

والتي جنحت يف توفري مقومات 

ال�سامة جلميع امل�ساركني".

وق���ال " متثل البطول���ة انطاقة 

الفعالي���ات  لأجن���دة  ممي���زة 

الت���ي  العاملي���ة  الريا�سي���ة 

ت�ست�سيفه���ا العا�سم���ة اأبوظبي، 

اأبوظبي  يوؤك���د على مكان���ة  ما 

الريادي���ة يف امل�سه���د الريا�سي 

العاملي، ونتقدم بال�سكر والتقدير 

الراعية و�رشكاء  لكافة اجله���ات 

النج���اح، وجمي���ع اجلهات التي 

�ساهمت يف اخلروج باحلدث يف 

اف�سل �سوزة، لنوؤكد من جديد اأن 

العا�سم���ة اأبوظبي غدت الوجهة 

الريا�سي���ة الأف�س���ل يف العامل، 

مبا تتمتع به من مقومات كبرية 

الإ�ساف���ة لكافة  تق���ود لتحقيق 

الفعاليات الريا�سية العاملية".

ف���وزه، قال ترييل  وتعليقا على 

هات���ون.. " فخ���ور ج���دا بالفوز 

بلقب ه���ذه البطولة، وي�رشين اأين 

ا�ستطعت تقدمي اأداء مميز يعك�س 

مهاراتي وقوتي يف لعبة اجلولف، 

واأتطل���ع اإىل حتقي���ق املزيد من 

النجاحات يف هذا العام. ولطاملا 

اأحبب���ت ب���دء مو�سم���ي هنا يف 

اأبوظبي، وق���د كانت بداية مو�سم 

هذا العام مميزة حيث متكنت من 

اإ�سافة ا�سمي اإىل قائمة الفائزين 

بكاأ�س ال�سقر املجنح، وهذا �رشف 

كبري يل".

هاتون يحلق بلقب بطولة �أبوظبي »�إت�ش 

�إ�ش بي �سي« للجولف

اأبوظبي-الوحدة:

تاأهلت اأربعة فرق اىل الدور ن�سف النهائي 

لبطولة كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو التي 

تقام بن���ادي غنتوت ) بدون جمهور ( يف 

ن�سخته���ا الأوىل والتي ينظمه���ا النادي 

برعاي���ة �سم���و ال�سيخ فاح ب���ن زايد اآل 

نهي���ان - رئي����س نادي غنت���وت ل�سباق 

اخليل والبولو، وبدعم من جمل�س اأبوظبي 

للبولو  الإم���ارات  الريا�س���ي وجمعي���ة 

ورعاية �رشكة يا�س الدولية العقارية ذذم 

و capex.com.  �رشكة يا�س القاب�سة 

وموؤ�س�سة األبينا لتاأجري ال�سيارات .

ج���اء تاأهل الف���رق الأربعة بع���د ختام 

مناف�سات اجلولة الثالث���ة من البطولة ، 

حيث تغلب فري���ق اأبوظبي على فريق را 

نون بنتيج���ة 10/7.5 ، وا�ستطاع فريق 

غنت���وت اأ الف���وز على فري���ق اأننج�سلي 

بنتيجة 10/2 ، بينما تغلب فريق اأنكورا 

عل���ى فريق غنت���وت ب بنتيج���ة 6/4 . 

واجلدي���ر بالذكر انه بع���د اإنتهاء اجلولة 

تعادل فريقي غنتوت اأ - ب بالنقاط ومت 

لع���ب ركات جزاء بينه���م لتحديد هوية 

الفري���ق املتاأهل للدور ن�س���ف النهائي ، 

حي���ث ح�سي فريق غنت���وت – اأ ببطاقة 

التاأهل ليكتمل ن�ساب املرحلة القامة من 

البطولة.

تقام مباريات الدور ن�سف النهائي لكاأ�س 

�سلط���ان بن زاي���د للبولو ي���وم الأربعاء 

املواف���ق 27 يناي���ر 2021 حيث جتمع 

املب���اراة الأوىل بني فريق اأبوظبي وفريق 

غنتوت اأ على امللعب رقم 2 بالنادي يف 

ال�ساع���ة 2:00 ظ ، بينما جتمع املباراة 

الثانية ب���ني فريقي را نون و اأنكورا على 

ملعب ال�سيخ زايد يف ال�ساعة 4:00 .

نذكر بان املب���اراة النهائية �سوف تنقل 

عرب قنوات اأبوظبي الريا�سية ، بالإ�سافة 

اىل نقل مباريات  ال���دور ن�سف النهائي 

والنهائ���ى عرب قناة اليوتي���وب الر�سمية 

www. للن���ادي  اللكرتوين  واملوق���ع 

grpc.ae  م���ع ال�سماح بح�سور %30 
من اجلماهري مم���ن يتبني ح�سولهم على 

التطعيم يف تطبيق احل�سن وظهور عامة 

الطوارئ اأو النجمة واأن تكون مفعلة  .

غنتوت �أ و�أبوظبي ور� نون و�أنكور� �إلى �لدور ن�سف 
�لنهائي  

كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو

»حمده �لقبي�سي« تحرز �لمركز �لأول في بطولة 

فورمول 4 �لإمار�ت

�أبوظبي / و�م:

القبي�س���ي  حم���دة  حقق���ت   

فوزها الأول يف مو�سم 2021 

، وح�س���دت املرك���ز الأول يف 

بطول���ة فورم���ول4 الإمارات، 

�سمن فعاليات اجلولة الثانية 

من �سل�سلة �سباقات يا�س.

�سب���اق  م�س���ار  وا�ست�س���اف 

للط���ريان  الحت���اد  جائ���زة 

يف  للفورم���ول1  الك���ربى 

اجلولة  مناف�س���ات  اأبوظب���ي 

الثاني���ة للبطولة املكونة من 

خم����س ج���ولت، حيث �سعت 

حم���دة القبي�سي �سائقة فريق 

اإىل تدعيم  اأبوظبي لل�سباقات 

النتائ���ج القوية التي حققتها 

والت���ي  الأوىل  اجلول���ة  يف 

اأقيم���ت على م�سار حلبة دبي 

اأوتودروم. 

الإماراتية  ال�سائق���ة  ومتكنت 

ال�سابة من حتقيق فوزها الأول 

يف املو�سم احلايل من البطولة 

يف ال�سباق الرابع من �سباقات 

عطلة هذا الأ�سب���وع، و قدمت 

اأداًء قوًيا خال جمرياته، بعد 

انطاقه���ا من املرك���ز الرابع 

على �سبكة النطاق عند بداية 

ال�سباق لتجت���از خط النهاية 

يف املرك���ز الأول متقدمة على 

ثنائي فريق اإك�سل موتور�سبور 

وتا�سانابول  �سم���ال  كريي���ل 

اإنرثابوفا�س���اك اللذين حا يف 

الثاين والثالث على  املركزين 

الرتتيب.

و�سعدت حمدة من�سة التتويج 

الأ�سبوع  مرتني خال عطل���ة 

املرك���ز  اأن حل���ت يف  بع���د 

اخلام�س خال ال�سباق الأول.

دبي -الوحدة:

 ينتظ���ر ع�ساق الريا�س���ات البحرية 

يف دب���ي ن�ساطا حافا يومي اجلمعة 

وال�سبت املقبلني مع اعان نادي دبي 

ال���دويل للريا�سات البحري���ة تنظيم 

فعاليات الأ�سب���وع الثاين من �سل�سلة 

والتي  البحري���ة  دب���ي  مهرجان���ات 

ت�سته���دف فئ���ات املجتم���ع من غري 

املحرتف���ني ت�سجيعا للهواة وال�سغار 

وم���ن اجل ن����رش مفه���وم الريا�سات 

البحرية يف املجتمع

وك�سف النادي عن خططه يف الأ�سبوع 

الثاين �سل�سة مهرجانات دبي البحرية 

يومي اجلمعة وال�سبت املقبلني حيث 

�سيك���ون يوم )ال�سب���ت( املقبل موعدا 

مهم���ا ل�رشيحة مهم���ة يف املجتمع 

هم اأ�سحاب الهم���م الذي �سيخو�سون 

كرنف���ال ا�ستعرا�سيا بق���وارب كاياك 

يق���ام للم���رة الأوىل يف اط���ار جهود 

النادي امل�ستم���رة يف ا�رشاك اأ�سحاب 

الهمم ودجمهم م���ع املجتمع وتوفري 

فر�س خلو�س حتديات جديدة.

واعلن النادي عن مكان وم�سطح مائي 

خ���اب يف قلب دب���ي الناب�س �سمن 

�ساحي���ة "د�سرتيكت ون"ال�سكنية يف 

م����رشوع مدينة حممد بن را�سد الفخم 

باإح���دى البحريات الكربى يف م�رشوع 

ميدان يف دبي )البحرية الكري�ستالية( 

بالق���رب م���ن فندق ومنتج���ع ميدان 

واجل�رش العل���وي يف ارع امليدان بند 

ال�سبا.

وق���ال حممد عب���داهلل حارب 

لنادي دبي  التنفي���ذي  املدير 

ال���دويل للريا�س���ات البحرية 

ان تنظيم فعالية نحن جندف 

اأ�سح���اب الهمم هي  من اجل 

مب���ادرة متجددة م���ن النادي 

لدفع هذه ال�رشيحة وا�رشاكها 

الفعالي���ات  خمتل���ف  يف 

والحداث التي ينظمها النادي 

مبينا ان الفك���رة تولدت منذ 

عدة املوا�س���م ومت تنفيذ اول 

مراحلها يف املو�سم املن�رشم 

مت  عندم���ا   2020  -2019

ا����رشاك اأ�سح���اب الهم���م يف 

اول �سب���اق ترفيه���ي لقوارب 

قدما   30 املحلي���ة  التجديف 

بالتع���اون مع القيادة العامة 

ل�رشطة دبي.

واأ�س���اف حممد ح���ارب نحن 

�سعيدون يف نادي دبي الدويل 

للريا�س���ات البحري���ة يف ان 

يتجدد املوع���د مع اأ�سحاب الهمم يف 

حدث بحري اآخر هو فعاليات الأ�سبوع 

الث���اين من �سل�سل���ة مهرجانات دبي 

البحري���ة ويف مكان خ���اب وجميل 

يف اأرق���ى الوجه���ات يف قل���ب دبي 

هو م����رشوع مدينة حممد ب���ن را�سد 

الذي ي�سم اأ�سخ���م بحرية كري�ستالية 

ا�سط---ناعية يف العامل تقع �سمن 

"د�سرتيكت ون" احد م�ساريع جمموعة 
ميدان المر الذي يعزز دور النادي يف 

الرتويج لاماكن وامل�ساريع ال�سياحية 

يف الم���ارة مثلما ح���دث من قبل يف 

�سب���اق التجديف يف برج خليفة و�سد 

حتا وكايت بيت�س

ووج���ه املدير التنفي���ذي لنادي دبي 

ال�سكر  البحري���ة  للريا�سات  ال���دويل 

احلكومي���ة  الدوائ���ر  اىل  اجلزي���ل 

واملوؤ�س�سات الوطنية التي ت�سهم دائما 

يف اإجن���اح الأن�سطة والفعاليات التي 

ينظمه���ا النادي ومن بينه���ا فعالية 

كرنفال )نحن جندف من اجل اأ�سحاب 

الهمم( الذي يقام بال�رشاكة والتن�سيق 

مع ن���ادي دبي لأ�سحاب الهمم م�سيدا 

بجه���ود ماج���د الع�سيم���ي املدي���ر 

التنفيذي تقديرا لدعمه وحر�سه على 

اإجناح املبادرة.

وثمن التعاون الافت من قبل جمموعة 

ميدان التي تدير وتنفذ م�رشوع مدينة 

حمم���د بن را�س���د اآل مكت���وم، واحلي 

الأول،  وجه���ود حممد عب���د النا�رش 

ال�سوؤون  الرئي����س -  اخلياط، نائ���ب 

التجارية واملنطقة احلرة يف جمموعة 

ميدان على �رشعة التجاوب واملوافقة 

عل���ى اإقام���ة الفعالي���ة يف البحرية 

الكري�ستالية الرائعة التي مت اإن�ساوؤها 

با�ستخ���دام تقنية حا�سلة على براءة 

اخ���رتاع، حتفظ الل���ون الأزرق للمياه 

طوال الع���ام وتوفر البحرية جمموعة 

م���ن الأن�سطة البحري���ة املمتعة مثل 

الألواح  عل���ى  والتجديف  ال�سباح���ة 

وغريها من الأن�سطة الرتفيهية.

واختت���م حديث���ه موجه���ا ال�سكر اىل 

القي���ادة العام���ة ل�رشط���ة دبي التي 

تقدم الدع���م امل�ستمر ملختلف اأن�سطة 

النادي ومنه���ا فعاليات  وفعالي���ات 

اأ�سح���اب الهم���م واأي�س���ا موؤ�س�س���ة 

املغامرات املائية التي �ستقدم الدعم  

اللوج�ست���ي للحدث بتوف���ري القوارب 

يف  امل�ساركني  �سي�ستخدمه���ا  الت���ي 

فعالي���ة نحن جندف من اجل اأ�سحاب 

الهمم.

ه���ذا وم���ن املق���رر ان ي�سه���د اليوم 

الأول م���ن الأ�سبوع الث���اين ل�سل�سلة 

مناف�سات  البحري���ة  دبي  مهرجانات 

اجلولة الأوىل من بطولة دبي جونيور 

ريغاتا لل�رشاعي���ة احلديثة للنا�سئني 

والت���ي �ستق���ام يف �ساط���ئ جم���ريا 

بالتع���اون مع ن���ادي دبي ل���زوارق 

ال�ساطئ )دو�سك( مب�ساركة حمبي هذه 

الريا�سة من ابط���ال الأندية البحرية 

اجلاليات  واأي�سا  ال�ساعدي���ن  والفرق 

املقيمة على ار�س الدولة.

كرنفال قو�رب »كاياك« لأ�سحاب �لهمم 

للمرة �لأولى �ل�سبت



ينطبق املثل القائل "رب �ش���ارة نافعة" ب�شكل كبري على 

�ش���اب يف مقتبل العمر، اإذ اأ�شبح يك�ش���ب اآالف الدوالرات 

يوميا بف�ش���ل دخول بريطانيا يف حال���ة اإغالق الحتواء 

انت�ش���ار فريو�س كورونا، فيما كان يعتق���د اأنه قد يتحول 

اإىل عاطل.

وبح�ش���ب �ش���حيفة "�ش���ن" الربيطانية، فاإن ال�شاب بني 

غوليفر الذي يبلغ بالكاد ع�رشين �ش���نة، �شار يك�شب ثروة 

بف�شل التجاره االإلكرتونية يف منتجات لتبيي�س االأ�شنان 

ومعدات التمارين الريا�شية.

وقب���ل جائح���ة كورونا، كان ال�ش���اب يعمل يف �ش���الون 

للحالقة، ثم ا�ش���طر اإىل بدء اإجازة ق�رشية عن العمل، من 

جراء تف�شي وباء كورونا.

واأ�شاف امل�شدر اأن غوليفر يك�شب ما يقارب 16 األفًا و400 

دوالر يف الي���وم الواحد، وهو ما يعني اأنه �ش���يتحول اإىل 

مليونري وهو ال يزال يف الع�رشينات من عمره.

البع�س فالتر تنقية  ي�شتخدم 

مي���اه ال����رشب، للتخل�س من 

ال�شوائب املوجودة بها، ولكن 

تكالي���ف الفالتر تكون باهظة 

الثمن، لهذا ن�ش���تعر�س لك 3 

طرق �شهلة لتنقية املياه:

1 – تنقي���ة املي���اه بالغلي: 

بالغلي  املي���اه  تنقية  تعترب 

طريقة فعال���ة لقتل الكائنات 

امل�ش���ببة لالأمرا����س، مبا يف 

ذلك الفريو�ش���ات، والبكترييا، 

والطفيليات، وميكن حت�ش���ني 

طع���م املياه بع���د غليها من 

خالل �ش���كبها يف وعاء اآخر، 

وتركها �شاكنًة لب�شع �شاعات.

2 – تنقي���ة املي���اه بالكلور: 

وذل���ك ع���ن طري���ق اإ�ش���افة 

التبيي����س املنزلية،  منظفات 

وع���ادة م���ا حتت���وي م���ادة 

التبيي����س عل���ى 5.25% اإىل 

8.25% م���ن الكل���ور، ويجب 

جتنب ا�شتخدام مواد التبيي�س 

الت���ي حتتوي عل���ى العطور، 

املواد  من  وغريها  واالأ�شباغ، 

اإىل  باالإ�ش���افة  االإ�ش���افية، 

العكر  املاء  ت�ش���فية  �رشورة 

قبل اإ�ش���افة الكل���ور، ومن ثم 

و�ش���ع املاء يف اإن���اء نظيف، 

واإ�ش���افة كمية م���ن املبي�س 

املزيج  وترك  واخللط جي���داً، 

ملدة 60 دقيقة على االأقل قبل 

ال�رشب.

3 – تنقي���ة املي���اه باليود: 

املياه  لتنقية  اليود  ي�شتخدم 

يف حال ع���دم الق���درة على 

غل���ي امل���اء اأو يف حال عدم 

توفر الكلور، حيث يتم اإ�شافة 

قطرتني من اليود لكل لرت ماء.

اأقدم���ت زوج���ة مك�ش���يكية   

ا�ش���تعلت ن���ريان الغ���رية يف 

قلبها على طع���ن زوجها عدة 

اأنه خدعها  مرات،بعد اأن ظنت 

واأنه على عالقة ب�شيدة اأخرى..

بفعلته���ا  الزوج���ة  وقام���ت 

ال�شنيعة بعد اأن �شاهدت �شوراً 

لزوجها مع اإم���راأة اأخرى، لكن 

اأن  ال�شدمة كانت عندما تبني 

هذه ال�شور لها ولي�شت ل�شيدة 

اأخ���رى، اإذ التقط���ت منذ عدة 

�شنوات قبل اأن يزداد وزنها.

وح���اول الزوج اأخذ ال�ش���كني 

منها، وتو�شيح حقيقة اأن هذه 

ال�شور هي لهما عندما كانا اأكرث 

�شبابًا ونحافة، اإال اأن حماوالته 

باءت بالف�ش���ل وقامت بطعنه 

عدة طعنات متفرقة يف ج�شده. 

وكان احلادث على م�شمع من 

اجل���ريان، الذين طلبوا ال�رشطة 

على الفور بعد �شماعهم اأ�شوات 

�رشاخ و�شجار، ومت نقل الزوج 

يتلقى  حيث  امل�شت�ش���فى  اإىل 

العالج.

بينت درا�ش���ة اأن االأ�ش���خا�س الذين يتحدثون 

لغتني يف وقت واحد لديهم القدرة على اإدارة 

مهمة خمنلفة يف ذات الوقت ب�شكل اأف�شل من 

الذين يتعلمون لغة واحد.

واأثبتت الدرا�ش���ة، اأن االأطف���ال ثنائيي اللغة 

ميكنهم اإكمال االألغاز العقلية ب�ش���كل اأ�رشع، 

مما يزي���د املرونة املعرفي���ة، و اأ�رشع واأكرث 

كفاءة من اأولئ���ك الذين يتحدثون لغة واحدة 

فقط.

وقالت موؤلفة الدرا�ش���ة اجلديدة دين دي�شوزا: 

“الفوائ���د العقلية لب���دء لغة جديدة يف وقت 
مبكر يبدو اأنها ت�ش���تمر حتى مع منو االأطفال 

 ”cnbc“ يف �ش���ن الر�شد”. بح�ش���ب موقع

االإلكرتوين.

وعندما يتعلم ال�ش���غار لغة ثانية يف �ش���ن 

مبك���رة )ب���ني 0 و 3(، تك���ون اأدمغتهم اأكرث 

مرونة، مما ي�شهل اأمر اكت�شابهم لها.

قالت م�ش���يفة الط���ريان ” كات 

كم���االن” ، باأنها ال تف�ش���ل اأبداً 

����رشب ال�ش���وائل التي ي�ش���كبها 

واإذا  لل���ركاب،  الطريان  م�ش���يفو 

كنت بحاج���ة الأي م�رشوب، فقم 

با�شتهالك امل�رشوبات املعباأة يف 

زجاجات عو�شًا عنها.

واأرجع���ت كم���الن، حتذيرها اإىل 

اأن خزانات املي���اه يف الطائرات 

ال يتم تنظيفها اأبداً، على ح�ش���ب 

قولها، وا�ش���فة ذل���ك باأنه مثري 

لال�شمئزاز.

م�ش���ددة يف الوقت ذاته على اأن 

اأي م�رشوبات يتم حت�شريها على 

منت الطائرة، كالقهوة وال�ش���اي، 

اإىل ع���دم تنظيف  مرجعة ذل���ك 

اآالت التح�شري، كاآلة �شنع القهوة 

ويقت����رش التنظي���ف فق���ط على 

االأواين التي تقدم بها امل�رشوبات.

ووجهت كماالين، ن�شيحة لالآباء 

يتعلق  فيم���ا  وذلك  واالأمه���ات، 

ب�ش���نع حلي���ب االأطف���ال خالل 

الرحل���ة، قائل���ة: “ال تطلبوا اأبدا 

املاء ال�شاخن لو�شعه يف قنينة 

ر�ش���اعة اأطفالكم. بل اطلبوا ماًء 

معلبًا.

اأعلن مكت���ب التحقيقات الفدرالية 

)FBI( ع���ن اإنق���اذ 33 طفاًل هذا 
ال�ش���هر، �ش���من عملية ملكافحة 

"االجتار بالب����رش"، قادها املكتب 
يف والية لو�س اأجنلو�س االأمريكية.

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  واأ�شار 

اإىل اأنه من بني 33 طفاًل مت اإنقاذهم 

و"انت�شالهم" خالل عملية  �شميت 
"عملية املالئك���ة املفقودة"، كان 
8 منهم يتعر�ش���ون لال�ش���تغالل 

الفتًا  ا�ش���رتدادهم،  وقت  اجلن�شي 

اإىل اأن عملية االإنقاذ بداأت يف 11 

يناير اجلاري.

ت�شمنت عملية االإنقاذ هذه تدخل 

�رشط���ة لو����س اأجنلو����س، واأكرث 

م���ن ع�رشين وكالة اأخ���رى الإنفاذ 

القان���ون جنب���ًا اإىل جن���ب، مع 

املركز الوطني لالأطفال املفقودين 

كاليفورنيا  واإدارة  وامل�ش���تغلني، 

واالأ����رشة،  االأطف���ال  خلدم���ات 

ومنظمات الدفاع عن ال�ش���حايا، 

وفقا ملكتب التحقيقات الفدرايل.

�أم تنحر رقبة طفلتها بطريقة وح�شية

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

ك�شف تقرير ل�شحيفة "غارديان" الربيطانية، اأن تطبيق "وات�شاب" 

للمرا�شالت خ�رش ماليني امل�شتخدمني خالل االأ�شابيع االأخرية، بعد 

اإعالن���ه اإطالق حتديث مثري للجدل ي�ش���ارك بياناتهم مع �رشكته 

االأم "في�شبوك". ورغم اأن "وات�شاب" اأّجل اإطالق هذا التحديث الذي 

كان من املقرر اأن يبداأ العمل به يف 8 فرباير، فاإن التطبيق �ش���هد 

"هجرة جماعية" اإىل خدمات بديلة يرى امل�ش���تخدمون اأنها اأكرث 
اأمانا وخ�شو�شية، مثل "�شيغنال" و"تليغرام".

وخالل االأ�ش���ابيع الثالثة االأوىل من �ش���هر يناير، حمل 25 مليون 

�ش���خ�س على م�ش���توى العامل تطبيق "تليغرام" على هواتفهم، 

فيما اكت�ش���ب "�شيغنال" 7.5 مليون م�شتخدم جديد، وفقا الأرقام 

ن�رشتها جلنة ال�شوؤون الداخلية يف الربملان الربيطاين. 

اأقدم���ت اأم على نحر طفلته���ا يف حمافظة كربالء جنوب العراق، 

فيما متكنت الكوادر الطبية من اإنقاذ حياة الطفلة.

وقالت دائرة �ش���حة كربالء، يف بيان لها،  اإن ”ق�ش���م ”الطوارئ 

ا�شتقبل اأواخر االأ�شبوع املا�شي، طفلة بعمر 8 �شنوات، يف منطقة 

املعملجي، بعد ا?قدام والدتها على نحر رقبتها“.

واأ�ش���اف البيان اأن الواقعة ت�ش���ببت يف ”قطع كامل للق�ش���بة 

الهوائية وامل���ريء ونزف حاد من الرقب���ة، كما كانت تعاين من 

�شدمة وعائية حادة“.

واأو�ش���ح البيان اأن ”العناية االإلهية كانت حا�رشة الإنقاذ الطفلة 

من موت حمقق واإبقائها على قيد احلياة“.

وتتماثل الطفلة حاليًا لل�شفاء ب�شورة تدريجية وو�شعها ال�شحي 

م�شتقر، فيما عاد تنف�شها اإىل حالته الطبيعية.
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بعد �لتحديث »�ملريب«.. هذه خ�شائر »و�ت�شاب« 

يف �أ�شابيع

بعد تعر�ش���ها النتق���ادات الذعة على خلفي���ة تناولها 

وترويجها ل�رشاب ع�ش���بي اأعّده م�شعوذ على اأنه يحمي 

من كوفيد-19، اأعلنت وزيرة ال�شحة بافيرثا وانيارات�شي 

اإ�شابتها بفريو�س كورونا امل�شتجد.

وطلب من وانيارات�ش���ي والذين توا�ش���لوا معها ب�ش���كل 

مبا�رش للخ�شوع للحجر ال�شحي الذاتي، ح�شبما ذكرت 

»االأ�شو�شيتد بر�س«.

وكان اآالف املواطن���ني ال�رشيالنكي���ني ق���د جتمعوا يف 

طوابري طويلة ال�ش���هر املا�ش���ي بقرية باندارا، �ش���مال 

�رشق العا�شمة كولومبو، للح�ش���ول على ال�رشاب، بعد 

اأيام من قي���ام وانيارات�ش���ي والعديد من امل�ش���وؤولني 

احلكوميني االآخرين بتن���اول ال�رشاب الذي يحتوي على 

الع�شل وجوزة الطيب، والرتويج لفوائده يف الوقاية من 

الفريو�س التاجي.

ويف حديث لو�ش���ائل اإعالم حملية، قال �شانع ال�رشاب 

اإنه ح�ش���ل على الرتكيبة من خالل »قوته الروحانية«، 

زاعما اأن االإلهة الهندو�شية »كايل« ظهرت له يف احللم، 

واأعطته و�شفة الإنقاذ الب�رشية من فريو�س كورونا.

»�مل�شروب �خلارق« مل ينقذ وزيرة 

�ل�شحة من كورونا
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ً

ثنائية �للغة عند �لأطفال.. ذكاء و�نتباه

بعيد� عن �لفلرت.. �إليك 3 طرق �شهلة 
لتنقية �ملياه

�ل�شني تك�شف م�شري �لعمال �لعالقني 

يف �ملنجم

مك�شيكية تطعن زوجها معتقدة 

�أنه خانها

م�شيفة طري�ن حتذر من تناول �مل�شروبات �لتي 

تقدم يف �لطائرة

�إنقاذ 33 طفال يف عملية مكافحة »�لجتار 
بالب�شر« باأمريكا

ك�شفت و�ش���ائل اإعالم �شينية ر�شمية عن 

م�ش���ري 10 عمال بق���وا حما�رشين ملدة 

14 يومًا على عمق مئ���ات االأمتار حتت 

االأر����س، بعد انفجار منجم ذهب �ش���مال 

�رشقي ال�ش���ني، وذلك بعد اأيام من اإنقاذ 

11 عاماًل منهم.

واأعلنت و�شائل االإعالم اأم�س عن وفاة 10 

من اأ�ش���ل 11 كانوا عالقني حتت االأر�س، 

بع���د تكثيف جه���ود االإغاث���ة على مدار 

ال�شاعة.

ويبقى م�شري رجل اأخري غري معروف حتى 

االآن، ومن املتوقع االإعالن عنه الحقًا.

ويف وقت �ش���ابق، اأخرج 11 رجال اآخرين 

من حتت االأر�س بنجاح، يف عملية وثقتها 

وكالة اأنباء ال�ش���ني اجلديدة )�ش���ينخوا( 

مبقطع فيديو.

ووق���ع االنفج���ار يف 10 يناير يف منجم 

للذهب يف ت�شيكزيا يف مقاطعة �شاندونغ، 

قبل اأ�ش���بوعني، حيث حو����رش 22 عاماًل 

حتت االأر����س. وكان العمال عالقني على 

عمق 580 مرتاً حتت االأر�س وتويف احدهم 

بفعل االنهيارات االأر�شية.

كورونا تغري حياة »�حلالق �ملحظوظ«
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