
دم�شق-) د ب �أ (:

  اغت���ال م�سلحان جمه�الن ام�س اخلمي����س  م�س�ؤوال حمليا 

يف حمافظ���ة درعا جن����ب �س�ريا. وقال م�س���در يف �رشطة 

حمافظ���ة درعا ، يف ت�رشيح �سحف���ي ، اإن ممدوح املفعالين 

رئي�س بلدية ناحته يف ريف درعا ال�رشقي  قتل االأربعاء اأمام 

منزله بر�سا�س م�سلحني خالل ت�جهه اإىل عمله . وقال �سكان 

حملي����ن يف بلدة ناحته ، التي تقع �سمال �رشق مدينة درعا 

، ل�كالة االأنباء االأملانية )د.ب. اأ( اإنهم �سمع�ا �سباح االأربعاء 

اإطالق ر�سا�س من قبل �سخ�سني ي�ستقالن دراجة نارية حيث  

اغتاال املفعالين املعروف ب� "اأب� عمار"  ثم الذا بالفرار.

وت�سهد حمافظة درعا ا�ستهداف دائم لعنا�رش الق�ات احلك�مية 

ال�س�ري���ة والعامل���ني يف الدوائر احلك�مي���ة اإ�سافة اإىل من 

يعمل�ن بامل�ساحلات ل�سال���ح الق�ات احلك�مية حيث �سقط 

ع����رشات القتلى واجلرح���ى منذ ا�ستعادة الق����ات احلك�مية 

ال�سيطرة على اأغلب مناطق ريف درعا .

�لريا�ض-)د ب �أ(:

 ك�س���ف ويل العهد ال�سع����دي االأمري 

حمم���د ب���ن �سلم���ان، ع���ن اإط���الق 

ا�سرتاتيجية مدين���ة الريا�س، قائال:" 

نعمل على ا�سرتاتيجيات ملدن اأخرى، 

م�سريا "اإىل اأننا �سنعلن عن اأكرب مدينة 

�سناعية يف العامل يف العا�سمة".

وقال االأمري حمم���د بن �سلمان، خالل 

حديث���ه مع رئي�س ال����زراء االإيطايل 

ال�ساب���ق وع�س���� جمل����س االأمن���اء 

مب�ؤ�س�سة مب���ادرة م�ستقبل اال�ستثمار 

ماتي� رين���زي، خ���الل م�ساركته يف 

ال���دورة الرابع���ة ملب���ادرة م�ستقبل 

"كل  اخلمي����س:  ام����س  اال�ستثم���ار 

اخل�سائ����س التي متتلكه���ا الريا�س 

تعطي ممّكن���ات خللق وظائف وخلق 

من� يف االقت�س���اد وخلق ا�ستثمارات 

وخلق العديد من الفر�س، لذلك ننظر 

للريا�س بعني االعتبار".

بيروت-)د ب �أ(:

مدين���ة  االحتجاج���ات يف  ا�ستم���رت   

طرابل����س �سم���ايل لبن���ان عل���ى تردي 

االأو�ساع االقت�سادية واملعي�سية يف ظل 

االإقفال العام للب���الد، و�سهدت �ساحتها 

م�اجه���ات ب���ني املحتج���ني والق����ى 

االأمنية، فيما قط���ع اآخرون الطريق اأمام 

وزارة الداخلية يف العا�سمة بريوت .

وجتم���ع مئات املحتجني بعد ظهر ام�س 

اخلمي�س يف �ساح���ة عبد احلميد كرامي 

واأطلق����ا هتافات  يف مدين���ة طرابل�س 

منددة بال�سيا�سي���ني. وت�جه عدد منهم 

اإىل �رشايا طرابل�س وبداأوا برمي احلجارة 

عل���ى املدخ���ل الرئي�س���ي، يف حماولة 

للدخ����ل اإىل ال�رشايا كم���ا قام�ا برمي 

قناب���ل امل�ل�ت�ف م���ا اأدى اإىل ا�ستعال 

حرائ���ق متفرق���ة يف باح���ة ال�رشاي���ا 

اخلارجية.

القنابل  االأمنية برم���ي  الق����ى  وقامت 

امل�سيل���ة للدم����ع لتفري���ق املحتجني 

ومنعهم من الدخ�ل اإىل ال�رشايا.

وانطلقت م�سرية من املحتجني يف مدينة 

طرابل�س نح� منازل ال�سيا�سيني مب�اكبة 

م���ن اجلي�س اللبن���اين، وقام����ا باإفراغ 

النفاي���ات اأم���ام منازله���م. وا�ستقدم�ا 

حاويات للنفايات واأ�رشم�ا النريان فيها 

اأمام منزل النائب في�سل كرامي.

�أبوظبي-و�م: 

ناق�س �سم� ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل 

نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

خالل ات�سال هاتفي مع معايل جيبي 

ك�ف�د وزير خارجية الدمنارك.. تعزيز 

التعاون وتب���ادل املعل�مات وت�سافر 

اجله�د ملكافحة جائحة ك�فيد-19 .

كما حت���دث معايل عب���د الرحمن بن 

حممد الع�ي����س، وزير ال�سحة ووقاية 

املجتمع هاتفيا، مع معايل ماغن��س 

ه�نيك���ي وزي���ر ال�سح���ة الدمناركي 

لتاأكي���د دق���ة االختب���ارات يف دولة 

االإمارات واآليات الرقابة ال�سارمة وفًقا 

الأعلى املعايري الدولية.

وطلب �سم�ه ومعاليه اإي�ساحات ح�ل 

تفا�سيل احلاالت التي كانت وراء قرار 

تعليق الرح���الت اجل�ية من االإمارات 

ال�سلط���ات  اأن  اإىل  واأ�س���ارا  م�ؤقت���ا، 

االإماراتي���ة قد �سع���ت للح�س�ل على 

معل�مات اإ�سافية ح�ل ت�قيت ومكان 

الت���ي �سافرت من  االإيجابية  احلاالت 

دولة االإمارات اإىل الدمنارك.

 �أبوظبي-و�م:

 بح���ث �ساح���ب ال�سم���� ال�سي���خ 

حمم���د بن زايد اآل نهي���ان ويل عهد 

االأعلى للق�ات  القائد  اأب�ظبي نائب 

امل�سلحة ، خالل ات�سال هاتفي، مع 

دول���ة ناريندرا م����دي رئي�س وزراء 

جمه�رية الهن���د ال�سديقة..العالقات 

الثنائي���ة و�سب���ل تعزيزها وت��سيع 

اآفاقها يف ظل ال�رشاكة االإ�سرتاتيجية 

ال�سامل���ة بني البلدي���ن، اإ�سافة اإىل 

عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية 

حمل االهتمام امل�سرتك.

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

ال�سارق���ة-وام:  يحت�سن مركز اإك�سب���� ال�سارقة فعاليات معر�س 

الت�س����ق الكبري /CEF/ عل���ى منتجات االأزي���اء واالإك�س�س�ارات 

واالإلكرتونيات والذي تختتم فعالياته غداًٍ ال�سبت مع تطبيق اأق�سى 

اإجراءات وتدابري ال�قاية حر�سا على �سالمة الزوار والعار�سني.

واأك���د �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سب� 

ال�سارق���ة اأن الدورة اجلديدة من املعر����س حافظت على الزخم 

الذي ت�سهده �سن�يا باعتباره احلدث االأكرب من ن�عه يف ال�سارقة 

واالإمارات ال�سمالية يف جم���ال التخفي�سات على االإلكرتونيات 

واالأزي���اء حيث يحظى �سن�يا مب�ساركة نخب���ة من اأهم االأ�سماء 

التجارية املحلية والعاملية.

درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�شالة اأب�ظبي 15/28 دبي 16/26 ال�سارقة 13/29 عجمان 28 /16 اأم القي�ين 28 /12 راأ�س اخليمة 27 /14 الفجرية 16/26 العني 14/29 لي�ا 13/28  ال�سلع 11/27  الفجر 5.46 الظهر 12.38   الع�رش 3.44  املغرب 6.09 الع�ساء 7.25

�لقاهرة-وكاالت: 

يف حت���رك �رشيع من جان���ب احلك�مة 

امل�رشي���ة، ت�ا�سل م�س�ؤول����ن برئا�سة 

ال�زراء مع والد الطفلني اأحمد وي��سف، 

امل�سابني مبر�س "�سريوبيزم" النادر، من 

اأجل اتخاذ االإجراءات الالزمة لعالجهما. 

وكان م�ق���ع "�سكاي ني����ز عربية" قد 

ن�رش ق�سة الطفلني، االأربعاء، مع مقطع 

فيدي� حتدث فيه والدهما عن و�سعهما، 

لتك�ن اأول و�سيل���ة اإعالم ت�سلط ال�س�ء 

على معاناتهما.

وقال امل�ست�سار االإعالمي لرئي�س ال�زراء 

امل�رشي، هاين ي�ن����س، يف ت�رشيحات 

مل�قع "�سكاي ني�ز عربية"، اإن منظ�مة 

ال�سكاوى امل�ح���دة باحلك�مة ت�ا�سلت 

مع والد الطفلني.

الحكومة الم�صرية تتكفل بعالج 
طفلي المر�ض النادر
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بغد�د-)د ب �أ(:

 اأعل���ن رئي�س ال�زراء العراق���ي م�سطفى الكاظمي ام�س 

اخلمي�س عن الق�ساء على ما ي�سمى نائب اخلليفة ووايل 

العراق يف تنظيم داع�س اأب� يا�رش العي�ساوي يف عملية 

ا�ستخبارية ن�عية.

وقال الكاظمي يف تغريدة على ح�سابه يف ت�يرت "�سعب 

الع���راق.. اإذا وع���د اأوفى، وقد ت�عدن���ا ع�سابات داع�س 

االإرهابي���ة برد مزلزل وجاء الرد م���ن اأبطالنا بالق�ساء 

على زعيم ع�سبة ال����رش، اأو َمن يطلق على نف�سه نائب 

اخلليفة ووايل العراق يف التنظيم، اأب� يا�رش العي�ساوي، 

يف عملية ا�ستخبارية ن�عية".

وكان تنظيم داع�س اأعل���ن م�س�ؤوليته االأ�سب�ع املا�سي 

عن هج�م انتح���اري مزدوج اأ�سفر عن مقتل 32 �سخ�سا 

و110 م�سابني على االأقل يف �س�ق يف و�سط بغداد.

الكاظمي:مقتل نائب ما ي�صمى الخليفة 
ووالي العراق بداع�ض

اغتيال م�صوؤول محلي في جنوب 
�صورية

�إك�شبو �ل�شارقة يحت�شن معر�ض 

»�لت�شوق �لكبير«
اأب�ظبي-وام:

 بعث �ساحب ال�سم���� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة مار�سيل� ريبيل� 

دي �س����زا رئي����س جمه�رية الربتغال وذل���ك مبنا�سبة اإعادة 

انتخابه لفرتة رئا�سية جديدة.

كما بعث �ساح���ب ال�سم� ال�سيخ حممد ب���ن را�سد اآل مكت�م 

نائب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل« و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأب�ظبي نائب القائد االأعل���ى للق�ات امل�سلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مار�سيل� ريبيل� دي �س�زا.

رئي�ض �لدولة ونائبه ومحمد بن ز�يد يهنئون رئي�ض 

�لبرتغال بمنا�شبة �إعادة �نتخابه

»طالع �ض3«»طالع �ض3«

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون خادم الحرمين ال�سريفين في وفاة الأميرة طرفة بنت �سعود ووالدة الأمير عبد العزيز بن خالد

محمد بن زايد يبحث هاتفيًا 

مع رئي�س وزراء الهند الق�ضايا 

الإقليمية والدولية 

�أبوظبي-و�م:

 ا�ستقبل���ت اأب�ظبي ام�س اخلمي�س اأول 

رحلة طريان قادمة من مطار البحرين 

ال���دويل بعد بدء العمليات الت�سغيلية 

ملبنى امل�سافرين اجلديد �سمن م�رشوع 

ت��سع���ة مطار البحري���ن الدويل الذي 

مي�له �سندوق اأب�ظبي للتنمية بقيمة 

اجمالية بلغ���ت 3.7 مليار درهم، ما 

يعادل /1 مليار دوالر اأمريكي/، وذلك 

العربية  االإم���ارات  �سمن منحة دولة 

املتحدة ململكة البحرين املقدمة عام 

2013 يف اإط���ار برنام���ج تنمية دول 

جمل�س التعاون اخلليجي بقيمة 9.1 

مليار درهم، ما يع���ادل »2.5 مليار 

دوالر اأمريكي«.

اأبوظبي ت�صتقبل اأول رحلة من مبنى الم�صافرين 
الجديد بمطار  البحرين

�أبوظبي-و�م:

ال�سيخ  ال�سم����  �ساحب  بعث 

خليف���ة ب���ن زاي���د اآل نهيان 

رئي����س الدول���ة "حفظه اهلل" 

برقية تعزي���ة اإىل اأخيه خادم 

احلرم���ني ال�رشيف���ني املل���ك 

�سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل 

العربية  اململكة  �سع�د عاهل 

اأعرب   .. ال�سقيق���ة  ال�سع�دية 

تعازيه  �س���ادق  ع���ن  فيه���ا 

وم�ا�ساته يف وف���اة �ساحبة 

االأمرية طرفة  امللك���ي  ال�سم� 

بنت �سع�د ب���ن عبدالعزيز اآل 

�سع�د.. داعيا امل�ىل عز وجل 

اأن يتغم���د الفقي���دة ب�ا�س���ع 

رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته 

اآل �سع����د الكرام  واأن يله���م 

جميل ال�سرب وال�سل�ان.

بغد�د-)د ب �أ(:

 �سدد الرئي����س العراقي برهم �سالح 

ام�س اخلمي����س على«اأهمية متابعة 

الع���راق  ب���ني  الثالث���ي  التن�سي���ق 

واالأردن وم�رش، لبناء عالقات تعاون 

ا�سرتاتيجي���ة قائمة عل���ى امل�سالح 

امل�سرتكة، ملجابهة حتديات االإرهاب 

الت�ت���رات  وتخفي���ف  والتط���رف، 

واالأزمات االإقليمي���ة وخلق منظ�مة 

لل�سالم واال�ستقرار باملنطقة«.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سالح ام�س 

رئي����س وزراء االأردن ب�رش اخل�ساونة 

الذي يزور العراق حاليا.

وت�سلم �سالح ر�سالة خطية من عبد 

اهلل الثاين عاهل االأردن، وحمل �سيفه 

حتياته اإىل امللك عبد اهلل.

واأّكد  �سالح احلر�س على �رشورة »دفع 

اأط���ر التعاون الثنائي ب���ني البلدين، 

وتطلع العراق لبناء عالقات متط�رة 

ورف���ع م�ست�ى التع���اون مع اململكة 

االأردنية الها�سمية يف املجاالت كافة 

خدم���ة للم�سالح امل�سرتكة لل�سعبني 

ال�سقيقني، واالنطالق نح� اآفاق اأو�سع 

عرب تعزيز التفاهمات والربوت�ك�الت 

املتفق عليها بني البلدين«.

الرئي�ض العراقي ي�صدد على متابعة 
التن�صيق الثالثي مع م�صر والأردن

المحتجون يقطعون الطريق اأمام وزارة 
الداخلية في بيروت

عبدالـله بن زايد والعوي�ض يجتمعان مع 
نظيريهما الدنماركيين لتاأكيد التزام الدولة 

ببروتوكولت فحو�صات كوفيد-19

»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«

�صنعلن عن اأكبر مدينة �صناعية 
في العالم بالريا�ض

و��شنطن-)د ب �أ(:

 اأعل���ن البي���ت االأبي����س اأن الرئي����س 

االأمريكي ج���� بايدن �س�ف ي�قع ام�س 

اأمرين تنفيذيني يرميان  اخلمي�س على 

اإىل ت��سيع نطاق احل�س�ل على الرعاية 

ال�سحية.

وتعتزم اإدارة بايدن فتح فرتة التحاق 

خا�س���ة لت�سهيل الت�سجي���ل للح�س�ل 

عل���ى الرعاي���ة ال�سحي���ة بتكالي���ف 

مي�س�رة وفقا لقان�ن الرعاية ال�سحية 

الذي يرجع لفرتة حكم اأوباما الذي كان 

يرمي اإىل اإمداد املاليني من االأ�سخا�س 

غ���ري امل�ؤمن عليهم بتغطي���ة الرعاية 

ال�سحية.

وقال البيت االأبي�س يف بيان: "بالن�سبة 

للرئي�س بايدن هذا اأم���ر �سخ�سي. اأنه 

يعتق���د اأن كل اأمريك���ي ل���ه احلق يف 

االطمئن���ان اإىل ح�س�له عل���ى رعاية 

�سحية مي�س�رة التكلفة وجيدة".

و�س����ف ي�سدر بايدن مذك���رة رئا�سية 

لت��سي���ع نطاق ح�س����ل الن�ساء على 

االإجنابية. ومن بني  ال�سح���ة  الرعاية 

اخلط����ات اإنهاء ما يع���رف ب�"�سيا�سة 

مك�سيك� �سيتي"، التي متنع املنظمات 

غ���ري الربحي���ة الدولية الت���ي تعر�س 

اأو  باالإجها����س  ا�ست�س���ارات خا�س���ة 

االإحاالت من احل�س����ل على اأي مت�يل 

من ال�اليات املتحدة .  

بايدن يتجه لتوقيع 
اأوامر تنفيذية لتو�صيع 

الرعاية ال�صحية

ً ولي �لعهد �ل�شعودي: يزيد �لطاقة �ال�شتيعابية �إلى 14مليون م�شافر �شنويا

»تتمة  �ض8«

»تتمة  �ض8«



:ΩGh-»HO

 ∞«ë∏H óªfi øH ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e ™∏WG 

 ≈∏Y , áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG ôjRh »ª«©ædG

 QÉµàH’G áYƒª› É¡≤Ñ£J »àdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG

 »YÉæ°üdG QÉµàH’G ∫ÉéÃ ábQÉ°ûdG ‘ »YÉæ°üdG

 áeGóà°S’G  ¿Éª°†d  á«≤«Ñ£àdG  É«LƒdƒæµàdGh

 iƒà°ùŸG ≈∏Y …ôFGódG OÉ°üàb’G õjõ©Jh á«Ä«ÑdG

.»ŸÉ©dG

 áYƒªéŸG ô≤Ÿ ¬«dÉ©e IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 IQGRƒdG  π«ch  ¿Gƒ∏Y  ¿É£∏°S  IOÉ©°S  ¬≤aGôj

 ´öûdG  ∞«°S  ¢Sóæ¡ŸG  IOÉ©°Sh  ,ádÉcƒdÉH

 äÉ©ªàéŸG  ´É£≤d  IQGRƒ∏d  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG

 ´É£≤dG ™e ácGöûdG õjõ©J QÉWEG ‘ áeGóà°ùŸG

 ∫ƒ∏◊Gh QÉµàH’G ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjRh ,¢UÉÿG

 á«ŸÉ©dG äÉ«æ≤àdG çóMCG ∞«XƒJ ≈∏Y áªFÉ≤dG

. áeGóà°S’G ≥«≤ëàd

 áYƒªéª∏d  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ≈≤àdGh

 äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S …õª≤dG ô£e ó«©°S IOÉ©°ùH

 QÉ«àîH  IOÉ©°Sh  ,¿Éà°ùcÉHRhCG  ájQƒ¡ªL  iód

 iód  ¿Éà°ùµHRhCG  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ±ƒª«gGôHEG

.ádhódG

 ™e  »ª«©ædG  ∞«ë∏H  QƒàcódG  ‹É©e  åëHh

 á«fÉµeEG  áYƒªéŸG  ΩÉY  ôjóe  ËôJ  ô£e  ËôJ

 ‘  áãjó◊G  É«LƒdƒæµàdGh  QÉµàH’G  ∞«XƒJ

 õjõ©Jh kÉ«∏fi …ôFGódG OÉ°üàb’G áeƒ¶æe ≥«Ñ£J

.ö†NC’G ‘É©àdG ≥«≤– ƒëf ádhódG äÉ¡LƒJ

 ádhO  á°SÉ«°S  óªàYG  ób  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¿Éch

 …ôFGódG  OÉ°üàbÓd  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 Ò¨àdG  IQGRh  É¡JóYCG  »àdG  ,2031  –  2021

 OÉ°üàb’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH áÄ«ÑdGh »NÉæŸG

 AÉcòdG  Öàµeh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¿hDƒ°T  IQGRhh

 π°†aCG  ójóëàd kÉeÉY kGQÉWEG  πã“h ,»YÉæ£°U’G

 ƒëf  ∫ƒëàdG  ºYóJ  »àdG  ÒjÉ©ŸGh  πÑ°ùdG

 ∑Ó¡à°SG  •É‰CG  ≥«Ñ£J ÈY ,…ôFGódG  OÉ°üàb’G

 OQGƒŸG  áeGóà°SG  øª°†J  áeGóà°ùe  êÉàfEGh

 äÉ¡LƒJ øe Rõ©Jh ,á«Ä«ÑdG º¶ædGh á«©«Ñ£dG

 ΩGóà°ùe  ö†NG  ‘É©J  ≥«≤–  ƒëf  ádhódG

 ≥«≤–  ±ó¡à°ùJh  ,ÉfhQƒc  ó©H  Ée  á∏MôŸ

 ∫É©ØdG ΩGóîà°S’Gh OÉ°üàbÓd áeGóà°ùŸG IQGOE’G

 •É‰CGh  …ôFGódG  OÉ°üàb’G  õjõ©Jh  ,OQGƒª∏d

 ™«é°ûJh  ,ÚeGóà°ùŸG  êÉàfE’Gh  ∑Ó¡à°S’G

 Ö«dÉ°SCG  ¤EG  ∫ƒëàdG  ≈∏Y  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 ∂dP ‘ ÉÃ ∞¶fC’G »YÉæ°üdG êÉàfE’G äÉ«æ≤Jh

 iôNC’G äÉ«æ≤àdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG ΩGóîà°SG

.á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒã∏d

 çóMCG  øe  áYƒª›  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ™∏WGh

 áYƒªéŸG  ÉgòØæJ  »àdG  á«YÉæ°üdG  äGQÉµàH’G

 ∞∏àfl áYÉæ°Uh »YGQõdG êÉàfE’G ä’É› ‘

 äÉéàæŸG  øe  ájƒfÉãdGh  á«dhC’G  äÉéàæŸG

 è«°ùædGh ∫õ¨dG  •ƒ«Nh ¥GQhC’G  πãe á«JÉÑædG

 "äÉ«°VQC’G  ìGƒdCG"  AÉæÑdG  OGƒeh  äƒjõdGh

 OÉ°üàb’G  áeƒ¶æe  õjõ©àd  äÉfGƒ«◊G  ±ÓYCGh

.…ôFGódG

 ∞«XƒJ øe Ωó≤àŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¬«dÉ©e ≈æKCGh

 ,áYƒªéŸG ¬≤Ñ£J …òdG É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SGh

 ádhO  á«°ùaÉæJ  õjõ©J  ‘  ºgÉ°ùj  …òdG  ôeC’G

 õcGôŸG  ºgCG  óMCÉc  É¡àfÉµe  Rõ©jh  ,äGQÉeE’G

 ‘ á«LƒdƒæµàdG äGQÉµàH’G ÜÉ£≤à°S’ á«ŸÉ©dG

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéŸG øe ójó©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫hC’G  ¬YÉªàLG  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù∏›  ó≤Y  

 ó©H ∂dPh "ó©H øY" »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY

 ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏› øe ¬FÉ°ûfEG OÉªàYG

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

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

."ˆG √ÉYQ"
 óªM óªfi QƒàcódG  IOÉ©°S  ´ÉªàL’G  ¢SCGôJ   

 ádhO  áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù«FQ  »àjƒµdG

 ájOÉ–’G  äÉ¡÷G  øe  OóY  ácQÉ°ûÃ  äGQÉeE’G

.ádhódG ‘ á«æ©ŸG á«∏ëŸGh

 - »àjƒµdG óªM óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ™aQh  

 ¿Éaô©dGh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG - ´ÉªàL’G ájGóH ‘

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d

 ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U h "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ôªà°ùŸG ºYódG ≈∏Y áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  õjõ©àd

 IQƒ£àe á«ªbQ á«æeCG áeƒ¶æe ∫ÓN øe ájƒ«◊G

 ‘ É«ŸÉY IóFGôdG äGQÉeE’G áfÉµe Rõ©J áæ°üfih

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ  ¿CG  ¬JOÉ©°S  ócCGh   

 õjõ©àd πªY êÉ¡æe πã“ Iójó°ùdG É¡JÉ¡«LƒJh

 äÉYÉ£≤dG  áaÉc ájõgÉL ™aQh ÊGÈ«°ùdG  øeC’G

 IAÉØµH áFQÉ£dG äÉªé¡∏d …ó°üàdGh áHÉéà°SÓd

 IóFGôdG äGQÉeE’G IÒ°ùe Rõ©j É‡ á«dÉY á«aGÎMGh

.Qƒ£àdG ≥FÉa »ªbQ πÑ≤à°ùe ƒëf

 á«ªbQ á«à– á«æH ∂∏à“ äGQÉeE’G ádhO ¿EG ∫Ébh  

 áØ∏àîŸG ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG áaÉc øµ“ áeó≤àe

 »ªbôdG AÉ°†ØdG ¤EG πeÉµdG ∫ƒëàdG øe ádhódG ‘

 äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ≈∏Y IQOÉbh áæeBG áÄ«ÑH áeƒYóe

 π°†aCG  ≥ah  á∏Ñ≤ŸG  ÉeÉY  Ú°ùªî∏d  OGó©à°S’G

 ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  πãÁ  PEG  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

 ƒëf ⁄É©dG πÑ≤à°ùe áZÉ«°U ‘ É«°ù«FQ ÓeÉY

.»ªbôdG öü©dG

 ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù∏› ¿CG  ¬JOÉ©°S  ±É°VCGh   

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  á«aGöûà°S’G  ájDhôdG  ó°ùéj

 äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ ádhó∏d »bÉÑà°S’G è¡ædGh

 á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  É¡°VôØJ  »àdG  áØ∏àîŸG

 á∏YÉah á°ü°üîàe äÉ¡L ∫ÓN øe áYQÉ°ùàŸG

 á«æÑdG ÚeCÉJh á«ªbôdG ájÉª◊G ÒaƒJ ≈∏Y IQOÉb

 ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG øª°†j ÉÃ IQƒ£àŸG á«àëàdG

 á£°ûfC’G áaÉc ‘ º¶àæe πµ°ûH äÉeóÿG Ëó≤Jh

.á«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh á«ª«∏©àdGh ájOÉ°üàb’G

 -  ∫hC’G  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  -  ¢ù∏éŸG  ∫hÉæJh   

 OGóYEG Oƒ¡L ¢Vô©à°SG å«M ™«°VGƒŸG øe kGOóY

 øeCÓd  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  åjó–h  ôjƒ£Jh

 á∏eÉµàŸG á«æWƒdG á£ÿGh ádhódG ‘ ÊGÈ«°ùdG

 äGójó¡àdGh  äÉªé¡dG  ∂dP  ‘  ÉÃ  áHÉéà°SÓd

 äÉ«dB’G  á°ûbÉæe  ¤EG  áaÉ°VEG  É¡àjõgÉL  º««≤Jh

 áªcƒMh  ácQÉ°ûeh  ∫OÉÑàd  ΩÉ©dG  QÉWE’Gh

 ÚH  ÊGÈ«°ùdG  øeC’ÉH  á£ÑJôŸG  äÉeƒ∏©ŸG

.É«dhOh É«∏fi áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dGh äÉ¡÷G

 ó©H ÉŸ á«∏Ñ≤à°ùŸG  ¬££N ¢ù∏éŸG åëHh  

 »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG πX ‘ "19ó«aƒc" áëFÉL

 äÉ«é«JGÎ°SG ™°Vh ¢VôØj …òdG ´QÉ°ùàŸGh πFÉ¡dG

 πµ°ûH »ªbôdG πÑ≤à°ùŸG áeGóà°SG Rõ©J áMƒªW

 á«ªæàdG  IÒ°ùe  äÉÑ∏£àe  »Ñ∏j  ∫É©ah  øeBG

 á«°SÉ°SCG Iõ«cQ âJÉH É«LƒdƒæµàdG ¿ƒc áeGóà°ùŸG

 IQÉéàdG  ácôM  Ò°ù«Jh  ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG  ‘

 »ªbôdG OÉ°üàb’G á«ªæJ ¤EG áaÉ°VEG øeC’G õjõ©Jh

.¬J’É› ´ƒæàH

 áeó≤àŸG äÉ«dB’Gh ÒjÉ©ŸG ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SGh  

 É¡FGƒàMGh áFQÉ£dG äÉeRCÓd πãeC’G …ó°üàdG ‘

 áHÉéà°SG áYöSh áfhôeh IAÉØµHh âbh ´öSCG ‘

 »æeC’G ™°VƒdG äGQƒ£J ôNBG ≈∏Y ™∏WG Éªc .á«dÉY

 É¡«dEG  ≈©°ùj  »àdG  ájôjƒ£àdG  §£ÿGh  »ªbôdG

.äGQÉeE’G áeƒµ◊ á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°S’G øª°V

 á«fhÎµdE’G äÉªé¡dG äÉ©ÑJ ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh  

 πYÉØàdG  πX  ‘  πªàëŸG  ÉgôKCGh  ΩÉY  πµ°ûH

 πµ°ûj íÑ°UCG …òdGh âfÎfE’G áµÑ°T ÈY ºî°†dG

 ™e  á«ªbôdG  á«eƒ«dG  IÉ«◊G  øe  É«°SÉ°SCG  GAõL

 ‘ á≤ãdGh  øeC’G  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áLÉ◊G  »eÉæJ

.»ªbôdG öü©dG

 -»FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY – ´ÉªàL’G ö†M  

 ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«gh ´ÉaódG IQGRh øY ¿ƒ∏ã‡

 ÊhÎµdE’G  øeC’Gh  á«ªbôdG  »ÑXƒHCG  áÄ«gh

 IQÉeEÉH á«fhÎµdE’G áªcƒ◊G IôFGOh »HO IQÉeEÉH

 áªcƒ◊G áÄ«gh á«ªbôdG ¿ÉªéY IôFGOh ábQÉ°ûdG

 IÒéØdG õcôeh áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEÉH á«fhÎµdE’G

 ø```jƒ«≤dG  ΩCG  IôFGO  h  á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ª∏d

.á«còdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN áYôL 104,200

 É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh

 ∫ó©eh áYôL 2,868,645 ¢ù«ªÿG ¢ùeG ≈àM

 .¢üî°T 100 πµd áYôL 29^00 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ

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

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

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

."19-ó«aƒc"

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“  

 ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG

 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh "19

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  168,781  AGôLEG  øY

 áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘

.»Ñ£dG ¢üëØdG

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

 ∞°ûµdG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM  3,966  øY

 ,áØ∏àfl  äÉ«°ùæL  øe  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG

.ádÉM 293,052 á∏é°ùŸG

 áHÉ°üe ä’ÉM 8 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  áé«àf

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG

.ádÉM 819

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh  

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

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

 ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG äÉ¡÷G

 áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH

.™«ª÷G

 ádÉM  3,294  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL

 ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh  "19  -  ó«aƒc"
 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

.ádÉM 267,024 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójó©dG  »ÑXƒHCG  áæjóe  ájó∏H  â≤∏WCG  

 óFGƒØdG  äGP  á«ÑjôéàdG  ™jQÉ°ûŸG  øe

 »àdG ,á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdGh ájOÉ°üàb’G

 áeRÓdG  äÉæ«°ùëàdG  ™°Vh  ¤EG  ±ó¡J

 á«àëàdG  á«æÑdG  ™jQÉ°ûe  äÉØ°UGƒŸ

 ¬fCÉ°T øe Ée πµH á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G

 ∞«dÉµàdG  ¢†ØNh  áeGóà°S’G  õjõ©J

 ájDhQ ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùe ∂dPh á«dÉŸG

.áeGóà°S’G ƒëf »ÑXƒHCG áeƒµM

 ∫ÉªYCG  ò«ØæJ  ≈∏Y  ájó∏ÑdG  â∏ªYh

 •ÓÑdG ΩGóîà°S’ á«ÑjôéàdG ™jQÉ°ûŸG

 ‘  √ôjhóJ  OÉ©ŸG  »WÉ£ŸG  ΩÉcôdGh

 π«ªéàdG ∫ÉªYCGh ≥FGó◊G ÜÉ©dCG ≥WÉæe

 ´höûŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,äGQGhódG  ‘

 ,≥FGó◊G  áÑbGôe  äGÒeÉµd  »ÑjôéàdG

 ≈∏Y  á«fGƒ£°S’G  õLGƒ◊G  ´höûeh

.É¡jOÉJôe ájÉª◊ ¥ô£dG

 äÉ≤«Ñ£J  óMCG  »æÑJ  ≥∏£æe  øeh

 á«àëàdG áæ«ÑdG ™jQÉ°ûe ‘ áeGóà°S’G

 π°†aC’  kÉ≤ah  ,»ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘

 ¿hÉ©àdG  ” ó≤a ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

/  äÉjÉØædG  IQGOE’  »ÑXƒHCG  õcôe  ™e

 OÉ©ŸG •É£ŸG ΩGóîà°SG IOÉYE’ /ôjhóJ

 äÉÑcôŸG äGQÉWEG äÉØ∏fl øe √ôjhóJ

 ºà«d  ,»WÉ£ŸG  •ÓÑdG  êÉàfEG  ‘

 ∫ÉØWC’G  Ö©d  ≥WÉæe  ‘  ¬eGóîà°SG

 äÉgõæàŸG  ‘  á«°VÉjôdG  ÖYÓŸGh

 ¥ÓWEG  ”  å«M  ,á«¡«aÎdG  ≥aGôŸGh

.¿GóHQ á≤jóM ‘ ´höûŸG

 »ÑjôéàdG ´höûŸG ájó∏ÑdG â≤∏WCG Éªc

 OÉ©ŸG  »WÉ£ŸG  ΩÉcôdG  ΩGóîà°S’

 ,»©«Ñ£dG π«ªéàdG ™jQÉ°ûe ‘ √ôjhóJ

 QGhódG  π«ªŒ  ∫ÉªYCG  ò«ØæJ  ”  å«M

 á≤£æe  ‘  Ójô¨æ°T  ¥óæØd  πHÉ≤ŸG

.¿GóHQ

 √òg  ≥«Ñ£J  Oƒ©j  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh

 óFGƒØdG  øe  ójó©dÉH  ™jQÉ°ûŸG

 á«YÉªàL’Gh  á«Ä«ÑdGh  ájOÉ°üàb’G

 áØ∏µJ ¢†ØN É¡æe ,»ÑXƒHCG IQÉeEG ≈∏Y

 ,»©«Ñ£dG  π«ªéàdG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ

 áÑ°ùædÉH  »WÉ£ŸG  ΩÉcôdG  ¿Rh  áØNh

 ≈∏Y  óYÉ°ùj  É‡  ,»©«Ñ£dG  É°üë∏d

 Éªc ,πbCG áØ∏µJh âbh ‘ ∫ÉªYC’G ò«ØæJ

 …ôdG √É«e øe IOÉØà°S’G ∫ó©e øe ójõj

 ¢†ØN ‹ÉàdÉHh ,á«YGQõdG ≥WÉæŸG ‘

 óFGƒY  ≥«≤–h  á«∏«¨°ûàdG  áØ∏µàdG

.äÉØ∏îŸG ΩGóîà°SG IOÉYEG øe á«dÉe

 á«Ä«ÑdG  óFGƒØdG  øe  ójó©dG  áªKh

 »WÉ£ŸG  ΩÉcôdGh  •ÓÑdG  ΩGóîà°S’

 AÉÑYC’G øe π∏≤j å«M ,√ôjhóJ OÉ©ŸG

 »àdG  á«fƒHôµdG  äÉKÉ©Ñf’Gh  á«Ä«ÑdG

 ,á«©«Ñ£dG OQGƒŸG êGôîà°SG øY èàæJ

 ΩÉÿG  OQGƒŸG  ΩGóîà°SG  øe  π∏≤j  Éªc

 øª°†jh  ,É¡«∏Y  ßaÉëjh  á«©«Ñ£dG

.πãeC’G πµ°ûH É¡eGóîà°SG

 ‘  øªµ«a  ,»YÉªàL’G  óFÉ©dG  ÉeCG

 äÉ«æ≤àdGh  äÉfÉµeE’Gh  äGQó≤dG  ôjƒ£J

 áeGóà°S’G ∫É› ‘ á«∏ëŸG á«æWƒdG

 ≈∏Y πª©j å«M ,á«àëàdG á«æÑdG ‘

 IójóL πªY ¢Uôa ÒaƒJh ¥Gƒ°SCG íàa

 ΩÉcôdG ¿GƒdCG Oó©J ¿CG Éªc ,IQÉeE’G ‘

 ™jQÉ°ûŸG  ‘  É¡eGóîà°SG  øµÁ  »àdG

 ÌcCG π«ªŒ ∫ÉªYCG ò«ØæJ ≈∏Y óYÉ°ùj

 ∫ÓN øe √ò«ØæJ øµÁ …òdG øe á«dÉªL

 É°VQ IOÉjR ‹ÉàdÉHh ,»©«Ñ£dG É°ü◊G

.Qƒ¡ª÷G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿hÉ©àdÉH »ÑXƒHCG - áë°üdG IôFGO â≤∏WCG 

 á«ë°üdG  äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT  ™e

 AGôª◊G  ΩódG  ÉjÓN  ´höûe  záë°U{

 …òdG ádhódG ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G IóªéŸG

 »é«JGÎ°SG  ¿hõfl  ÒaƒJ  ¤EG  ±ó¡j

.ΩódG øe ΩGóà°ùeh

 z»ÑXƒHCG – ΩódG ∂æH äÉeóN{ πª©à°Sh

 äÉeóîH OqhõŸG ,záë°U{ ácöûd ™HÉàdG

 äÉ«æ≤J ≥«Ñ£J ≈∏Y »ÑXƒHCG ‘ ΩódG π≤f

 ádÉWEGh AGôª◊G ΩódG ÉjÓN ó«ªéàd IójóL

 áHÉéà°SG ôaƒj ÉÃ äGƒæ°S 10 ¤EG ÉgôªY

 IOó¡ oŸG ∞bGƒŸG ‘ áYöSh á«dÉ©a ÌcCG

 ΩódG πFÉ°üa π≤f äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh IÉ«ë∏d

.≈°VôŸG ¢†©Ñd IQOÉædG

 ΩódG  ¿hõfl  AÉ°ûfEG  QÉµàH’G  Gòg  ºYójh

 å«M ¬àfÉ«°Uh ΩódG ∑ƒæH ‘ »é«JGÎ°S’G

 ÚHh IQƒ£àŸG äÉ«æ≤àdG çóMCG ÚH ™ªéj

 äGQÉ¡ŸG  …hP  øe  Ú°ü°üîàŸG  äGÈN

 á∏LÉ©dG  ΩódG  π≤f  äÉÑ∏W ºYód  á«dÉ©dG

 ó«ªŒ  ∫ÓN  øe  É¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh

 ΩódG ÉjÓN øe IóMh 600 `dG ÜQÉ≤j Ée

 ΩGƒYC’G ióe ≈∏Y kÉjƒæ°S IóªéŸG AGôª◊G

 ‘  IóMh  480  É¡æe  áeOÉ≤dG  á°ùªÿG

.Ú©dG ‘ IóMh 120h »ÑXƒHCG

 ájó«∏≤àdG  á«MÓ°üdG  IÎa  ∞°üàJh

 kÉ«Ñ°ùf IÒ°üb É¡fCÉH AGôª◊G ΩódG ÉjÓÿ

 Ö°ùM Éeƒj 42 h 21 ÚH ìhGÎJ å«M

 ƒgh áeóîà°ùŸG á¶aÉ◊G OGƒŸG ∫ƒ∏fi

 ΩódG π≤f äÉeóN ájOhóëÃ ÖÑ°ùàj ób Ée

 ΩRÓdG OGóeE’G ¢ü≤f ‹ÉàdÉHh ,π≤æ∏d ôaƒàŸG

 äÉ°ü q°üîà∏d IójGõàŸG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd

 á«©«Ñ£dG çQGƒµdG ä’ÉM ‘ hCG á«MGô÷G

.ÉgÒZh á«FÉHƒdGh á«ª°SƒŸG äÉjóëàdGh

 ∫ƒ∏fi áaÉ°VEÉH ΩódG ó«ªŒ á«∏ªY CGóÑJh

 z∫hÒ°ù«∏÷G{ ≈ª°ùj ó qªéàdG øe ßaÉM

 øjõîJ  ºàj  ºK  AGôª◊G  ΩódG  ÉjÓN  ¤EG

 óæY á«µ«fÉµ«e äGó qª› ‘ ΩódG äGóMh

 É¡ëæªàd ájƒÄe áLQO 80- IQGôM áLQO

 óæYh äGƒæ°S 10 ¤EG π°üJ á«MÓ°U IÎa

 ΩódG π≤f äÉ«∏ªY ‘ ΩGóîà°SÓd áLÉ◊G

 áHGPE’G  á«∏ªY  CGóÑàd  äGó qªéŸG  ádGREG  ºàj

 IÎa  ‘  ΩódG  πNój  É¡FÉ¡àfÉH  »àdGh

.kÉeƒj 14 ≈àM ôªà°ùJ á«MÓ°U

 »Ñ©µdG óªfi ∫ÉªL QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 ´höûe  ¿EG  »ÑXƒHCG  áë°üdG  IôFGO  π«ch

 AÉ°SQE’ ÉfOƒ¡L ºLÎj AGôª◊G ΩódG ÉjÓN

 »ë°üdG ´É£≤∏d ΩGóà°ùe πÑ≤à°ùŸ ¢ù°SCG

 ájõgÉ÷G  ¿Éª°V  ≈∏Y  ºFÉb  IQÉeE’G  ‘

 ájÉYQ Ëó≤àd äÉfÉµeE’G ™«ªL Òî°ùJh

 ™«ª÷ á«ŸÉY IOƒL äÉjƒà°ùÃ á«ë°U

. IQÉeE’G ‘ ™ªàéŸG OGôaCG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG »Ñ©µdG ¿Ghôe QƒàcódG ócCGh

 »ÑXƒHCG  ácöT  ‘  áHÉfE’ÉH  äÉ«∏ª©∏d

 íjöüJ ‘ záë°U{ á«ë°üdG äÉeóî∏d

 »¨Ñæj ¬fCG zΩGh{ äGQÉe’G AÉÑfCG ádÉcƒd

 ÚYÈàŸG OGóYCG ÚH ¿RGƒàdG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 É¡©ªL  ºàj  »àdG  ΩódG  äGóMhh  ΩódÉH

 áªFÉ≤dG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  äÉÑ∏£àe  ÚHh

 ÒaƒJ  ¿Éª°†d  ≈°VôŸG  äÉLÉ«àMG  ≈∏Y

 ôªà°ùŸG  Ö∏£dG  á«Ñ∏Jh  á«aÉc  äGOGóeEG

 GÒ°ûe.. π≤ædG äÉ«∏ªYh ΩódG äÉéàæe ≈∏Y

 á«aÉ°VEG  äÉ«é«JGÎ°SG  ò«ØæJ  IQhöV ¤EG

 äÉ«∏ª©d  ΩRÓdG  ôªà°ùŸG  OGóeE’G  ¿Éª°†d

.á«°SÉ°SC’G ΩódG π≤f

 ôjóŸG  ¿ÉjõehCG  áª«©f  IQƒàcódG  âdÉbh

 záë°U{ ácöûd ™HÉàdG ΩódG ∂æÑd »Ñ£dG

 äÉjôµd »é«JGÎ°S’G ¿hõîŸG ¿EG zΩGhz`d

 ºYóH  ºgÉ°ù«°S  IóªéŸG  AGôª◊G  ΩódG

 ä’É◊G  h  ÇQGƒ£dG  ä’ÉM  ‘  ≈°VôŸG 

 ΩódG  ‘ ¢ü≤f É¡jód ¿ƒµj »àdG  IQOÉædG

 ¿É°†eQ πãe áæ°ùdG ‘ äÉbhC’G ¢†©H ‘

.∞«°üdGh
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ábQÉ°ûdÉH »YÉæ°üdG QÉµàH’G áYƒª› ô≤Ÿ ¬JQÉjR ∫ÓN »ª«©ædG ∞«ë∏H

ó©H øY ´ÉªàL’G ∫ÓNó©H øY ´ÉªàL’G ∫ÓN

 äÉØ°UGƒe Qƒ£Jh áeGóà°S’G ≥≤ëJ á«ÑjôéJ ™jQÉ°ûe ≥∏£J »ÑXƒHCG ájó∏H

á«àëàdG á«æÑdG

…ôFGódG OÉ°üàb’G õjõ©J ¥ôW ábQÉ°ûdÉH »YÉæ°üdG QÉµàH’G áYƒªée ™e åëÑj »ª«©ædG ∞«ë∏H

zó©H øY{ ∫hC’G ¬YÉªàLG ó≤©j »fGôÑ«°ùdG øeC’G ¢ù∏ée áYÉ°S 24  ∫ÓN z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 104^200 ºjó≤J

äÉ«ah 8h áHÉ°UEG 3^966 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3294 AÉØ°T: záë°üdG{

 ¢üî°T ¿ƒ«∏e 16 èdÉ©J z»HO Qƒf{

É«Hƒ«KEG »a
:ΩGh-»HO

 äGQOÉÑe ióMEG ,ájÒÿG »HO Qƒf á°ù°SDƒe âæ∏YCG 

 16 êÓY ‘ É¡MÉ‚ øY á«ŸÉ©dG ó°TGQ øH óªfi

 …òdG ÉeƒNGÎdG ¢Vôe øe É«Hƒ«KEG ‘ ¢üî°T ¿ƒ«∏e

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ≈ª©∏d äÉÑÑ°ùŸG øe ó©j

 ¢VGôeCÓd  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dG  ™e  ÉæeGõJ  ∂dP  »JCÉj

 á«é«JGÎ°SE’G ±GógC’G ™e É«°TÉ“h ,á∏ª¡ŸG ájQGóŸG

 ¢VGôeCG ≈∏Y Iô£«°ùdG ºYO ‘ »HO Qƒf á°ù°SDƒŸ

 ≥WÉæŸG  ‘  ≈ª©∏d  áÑÑ°ùŸG  ájó©ŸG  ¿ƒ«©dG

. IAƒHƒŸG

 áëaÉµe  ‘  ÉgOƒ¡L  »HO  Qƒf  á°ù°SDƒe  õcôJh

 »àdG É«Hƒ«KCG ∫Éª°T ‘ IQÉ¡eCG á≤£æe ‘ ÉeƒNGÎdG

 ÉeƒNGÎdÉH IAƒHƒŸG ≥WÉæŸG ÌcCG øe IóMGh ó©J

 ,ôJQÉc õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ⁄É©dG ‘ áahô©ŸG

 øe ¢VôŸG Gòg ≈∏Y AÉ°†≤∏d á°ù°SDƒŸG øe ÉeGõàdG

 " á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe á«é«JGÎ°SEG ò«ØæJ ∫ÓN

 »àdGh ÉeƒNGÎdG áëaÉµŸ É¡H ≈°UƒŸG " SAFE
 äÉYôL ™jRƒJh ,á«MGô÷G äÉ«∏ª©dG ÒaƒJ πª°ûJ

 áaÉ¶f ∫É› ‘ á«YƒàdG öûfh ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG

 áeƒµ◊G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áÄ«ÑdG  Ú°ù–h  ¬LƒdG

.É«Hƒ«KEG ‘ á«ëHQ ÒZ äÉª¶æeh á«Hƒ«KE’G

 äÉª¶æŸG  øª°V  Gƒ°†Y  »HO  Qƒf  á°ù°SDƒe  ó©Jh

 á∏ª¡ŸG ájQGóŸG ¢VGôeC’G ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ áªgÉ°ùŸG

 "ÉeƒNGÎdG áëaÉµŸ ‹hódG ∞dÉëàdGh "NNN "
 äÉ«é«JGÎ°SE’G  ™°Vh  ‘  ∑QÉ°ûJh  ,"ICTC
 ájQGóŸG  ¢VGôeC’G  áëaÉµŸ  á«dhódG  äÉ°SÉ«°ùdGh

.⁄É©dG ∫ƒM ¢üî°T QÉ«∏e Ö«°üJ »àdG á∏ª¡ŸG

 á«°VÉŸG 8 `dG äGƒæ°ùdG ‘ á°ù°SDƒŸG äôªãà°SG Éªc

 É¡æY èàf ÉeƒNGÎdG áëaÉµe ‘ Q’hO ¿ƒ«∏e 2^8

 èeÉfôH øª°V ájhOC’G øe áYôL ¿ƒ«∏e 87 ™jRƒJ

 356,620  AGôLEGh  ,¢VôŸG  QÉ°ûàfG  øe  ájÉbƒdG

 áë°üdG ‘ É«æ¡e 49,950 ÖjQóJh ,á«MGôL á«∏ªY

 AÉæHh ,º«∏©àdG ´É£b ‘ É°üàfl 37,032 ÖjQóJh

 èeÉfôH øe Aõéc »ë°üdG ±öü∏d IóMh 300,000

.É«Hƒ«KEG ‘ ÉeƒNGÎdG ≈∏Y AÉ°†≤dG

 ≈ª©∏d  äÉÑÑ°ùŸG  øe  ÉeƒNGÎdG  ¢Vôe  Èà©jh

 øe  ÌcCG  ÊÉ©j  å«M  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘

 áé«àf ájöüÑdG ábÉYE’G øe ¢üî°T ¿ƒ«∏e 1^9

 1^2  ÊÉ©jh  ,ÉeƒNGÎdG  äÉØYÉ°†Ã  º¡àHÉ°UE’

 ¬LÓY øµÁ ’ …òdG ≈ª©dG øe º¡æe ¢üî°T ¿ƒ«∏e

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ôNCÉJh á«°VôŸG ádÉ◊G Ωó≤J ÖÑ°ùH

 á«ë°üdG äÉMƒ°ùŸG âë°VhCG Éªc ,»LÓ©dG AGôLE’G

 ‘ ¿ƒ°û«©j ¢üî°T ¿ƒ«∏e 136^9 ÜQÉ≤j Ée ¿CG

.ÉeƒNGÎdG ¢VôÃ IAƒHƒe ≥WÉæe

 ≈∏Y  áª«°ùL  ájOÉ°üàbG  GQÉKBG  ¢VôŸG  ÖÑ°ùjh

 QÉ°ûàfG  øe  ÊÉ©J  »àdG  äÉ©ªàéŸGh  äÉeƒµ◊G

 øe  ÊÉ©J  IQö†àŸG  öSC’G  π©éj  É‡  ,¢VôŸG

 Èà©jh ,ôNBG ¤EG π«L øe ¢VôŸG π≤àæj å«M ô≤ØdG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ihó©∏d  á°VôY  ÌcC’G  ºg  ∫ÉØWC’G

 ¿EÉa  Gòd  ∫ÉØWC’G  ájÉYQ  øY  ÚdhDƒ°ùŸG  AÉ°ùædG

 ∫ÉªàMG ∞©°V ÜQÉ≤j ¢VôŸÉH ø¡àHÉ°UEG ∫ÉªàMG

.∫ÉLôdG áHÉ°UEG

 ôjóŸG ,ËôJ ∫Éæe IQƒàcódG äócCG ,Oó°üdG Gòg ‘h

 »HO Qƒf á°ù°SDƒŸ AÉæe’G ¢ù∏› ƒ°†Yh …ò«ØæàdG

 AÉ°†≤dGh ÉeƒNGÎdG ¢Vôe áëaÉµÃ á°ù°SDƒŸG ΩGõàdG

 IÒ°ûe ,á«Hƒ«KE’G IQÉ¡eCG á≤£æe ‘ ¢VôŸG ≈∏Y

 2020 ¢SQÉe ‘ ÉgDhGôLEG ” »àdG äÉ°SGQódG ¿CG ¤EG

 Iô£«°ùdG ‘ âë‚ á°ù°SDƒŸG èeGôH ¿CG âë°VhCG

 øe %29 ‘ ∂dPh  ÉeƒNGÎdG  ¢Vôe »°ûØJ  ≈∏Y

 Ωó≤àdG  øe ºZôdÉH  ,IQÉ¡eCG  ‘ IAƒHƒŸG  ≥WÉæŸG

 ’ ÉeƒNGÎdG ¿CG ’EG ,ó«©°üdG Gòg ≈∏Y √RGôMEG ” …òdG

.áj’ƒdG øe iôNCG ≥WÉæe É«ë°U Éjó– πµ°ûJ ∫GõJ

 ‘ ÉgOƒ¡L á∏°UGƒe ≈∏Y »HO Qƒf ¢UôM äócCGh

 4  IóŸ  èeÉfÈdÉH  É¡eGõàdÉH  ÉeƒNGÎdG  áëaÉµe

 ™HQC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN õ«cÎdG ¿ƒµ«°S å«M äGƒæ°S

 »YÉª÷G ™jRƒàdG á°SÉ«°S ΩGóîà°SG ≈∏Y áeOÉ≤dG

 π°†aC’G á≤jô£dG ó©J »àdGh  " MDA " ájhOCÓd

.ÉeƒNGÎdG ¢Vôe øe ™ªàéŸG Ú°üëàd ≈∏ãŸGh

 ¤EG  áYRƒŸG  äÉYô÷G  OóY  π°üj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 ≈∏Y ójõj Ée É¡æe ó«Øà°ù«d AGhO áYôL ¿ƒ«∏e 43

 ΩGõàd’G  ≈∏Y  ¢Uô◊G  ™e  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  14^3

. " 19 ó«aƒc " øe ájÉbƒ∏d ájRGÎM’G äGAGôLE’ÉH

 IóªéªdG AGôªëdG ΩódG ÉjÓN ´hô°ûe ≥∏£J z»ÑXƒHCG áë°U{

ádhódG »a ¬Yƒf øe ∫hC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ÜÉÑ°V á©ª÷G Ωƒ«dG

 ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U íÑ°üj ,kÉMÉÑ°U kÉHôZ á«∏NGódGh

 ,á«∏NGódG  ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y  kÉfÉ«MCG  GÈ¨eh

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 / á«böT á«HƒæL -á«böT á«dÉª°T :ìÉjôdG ácôM

. ¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ 20 - 10

 É£°Sƒàeh ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµj

 óŸGh 12:58 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..kÉfÉ«MCG

 20:34 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 03:23 óæY ÊÉãdG

. 07:12 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

 óŸG çóëjh .. ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 16:19 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 23:07 óæY ∫hC’G

. 05:02 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG
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 ôëÑdG ´Ébh ÅWGƒ°ûdG ∞«¶æàd á∏ªM

øjƒ«≤dG ΩCG »a

 äGQÉeE’G á«©ªLh áeÉ©dG ábQÉ°ûdG äÉÑàµe

äGôÑîdG ∫OÉÑàd ¿ÉfhÉ©àJ ø«eÉëª∏d

 ï«°ûdG IõFÉéH ø«cQÉ°ûªdG äÓHÉ≤e AóH

áª«îdG ¢SCGôH »eƒµëdG õ«ªà∏d ô≤°U

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 "»æWƒe »àÄ«H"  á∏ªM âÑ°ùdG  óZ Ωƒj ≥∏£æJ 

 ∂dPh øjƒ«≤dG ΩCG ‘ ôëÑdG ´Ébh ÅWGƒ°ûdG ∞«¶æàd

 ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH

 øjƒ«≤dG  ΩCG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  Ó©ŸG

 Ó©ŸG  ó°TGQ  øH  Oƒ©°S  øH  »∏Y ï«°ûdG  ájÉYôHh

.øjƒ«≤dG ΩCÉH ájó∏ÑdG IôFGO ¢ù«FQ

 ΩCG  á«©ªL ¢ù«FQ  öûdG  ÂÉZ ó«ªM º°SÉL ∫Ébh

 ô“Dƒe ∫ÓN ∑Éª°SC’G …OÉ«°üd á«fhÉ©àdG øjƒ«≤dG

 Qƒ°†ëH Égô≤e ‘ Ωƒ«dG á«©ª÷G ¬àª¶f »Øë°U

 ,ΩÓYE’G  πFÉ°Shh  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G  øY  Ú∏ã‡

 á«ªgCÉH »YƒdG áaÉ≤K õjõ©J ¤EG ±ó¡J á∏ª◊G ¿EG

.ájôëÑdG áÄ«ÑdG áeÓ°Sh áaÉ¶f ≈∏Y ®ÉØ◊G

 ‘ ≥WÉæe á©HQCG  ±ó¡à°ùJ  á∏ª◊G  ¿CG  ¤EG  âØdh

 ,"øjOÉ«°üdG AÉæ«e" á©≤ædG á≤£æe πª°ûJ IQÉeE’G

 ΩCG QƒNh ôëÑdG ´Ébh ≈°SôŸG ∞«¶æJ ºà«°S å«M

 ΩCG ¢û«fQƒch á«æ«°ùdG IôjõL ¤EG áaÉ°VE’ÉH øjƒ«≤dG

 âÑ°S Ωƒj πc Égò«ØæJ ºàj ¿CG ≈∏Y Ëó≤dG øjƒ«≤dG

.ô¡°T IóŸ

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¢†©H ácQÉ°ûe á∏ª◊G ó¡°ûJh

 øe  OóYh  øjƒ«≤dG  ΩCG  áeƒµëH  á«∏ëŸG  ôFGhódGh

 ¢Uƒ¨∏d »HO ≥jôah IQÉeE’G ‘ á°UÉÿG äÉcöûdG

.»Yƒ£àdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 áÄ«¡d  á©HÉàdG  áeÉ©dG  ábQÉ°ûdG  äÉÑàµe  â©qbh  

 á«©ªL ™e ¿hÉ©J á«bÉØJG ¢ùeCG ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG

 É¡ÑLƒÃ  í«àJ  Ú«fƒfÉ≤dGh  ÚeÉëª∏d  äGQÉeE’G

 äÓ«é°ùàdG ¤EG AGô≤dGh ÚeÉëŸGh ÚãMÉÑdG ∫ƒ°Uh

 »àdG  äÉØdDƒŸGh  á«©ª÷G  É¡µ∏“ »àdG  á«fƒfÉ≤dG

 Ée IQÉeE’ÉH IöûàæŸG É¡YhôØH äÉÑàµŸG É¡ª°†J

 áÑàµŸG  AGôKEGh  ÜQÉéàdGh  äGÈÿG  ∫OÉÑJ  øª°†j

.ÊƒfÉ≤dG ôµØdÉH AÉ≤JQÓd Ωõ∏j Ée πµH á«fƒfÉ≤dG

 õjõ©Jh áaô©ŸG áaÉ≤K öûf ¤EG á«bÉØJ’G ±ó¡Jh

 ájDhQ  ≥«≤ëàd  Úaô£dG  Óc  ÚH  ¿hÉ©àdG  Oƒ¡L

 Éª«a ™ªàéŸG áeóîH á≤∏©àŸG ä’ÉéŸG ‘ ádhódG

 õjõ©Jh »bƒ≤◊Gh ÊƒfÉ≤dG »YƒdG öûæH q¢üàîj

 ΩÉ¶f ôjƒ£Jh ò«ØæJ ó«©°U ≈∏Y ∑Î°ûŸG πª©dG

 ∫ÓN  øe  ∂dPh  ÚÑfÉ÷G  ÚH  π°UGƒà∏d  πeÉµàe

 πª©dG ¢TQhh äGQhódGh äGöVÉëŸGh äGhóædG áeÉbEG

 π°†aCG  ≈∏Y  ´ÓW’Gh  áaó¡à°ùŸG  äÉÄØdG  ™«ª÷

.πª©dG ä’É› ™«ªL ‘ Úaô£dG iód äÉ°SQÉªŸG

 ≥«°ùæàH á«©ª÷G Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y á«bÉØJ’G ¢üæJh

 á«°VGÎaG  äGöVÉfih  πªY  ¢TQhh  äÉ«dÉ©a

 º¡Øjô©Jh  áÑàµŸG  AÉ°†YCG  »Ñ°ùàæŸ  á«©bGh  hCG

 á°UÉÿG É¡JÉYÉb äÉÑàµŸG í«àà°S Éª«a ÚfGƒ≤dÉH

 ≈∏Y á«©ª÷G πª©à°S Éªc á«©ª÷G äÉeGóîà°S’

 ™bƒŸG ‘ É¡JGQGó°UEG h á∏é°ùŸG É¡JGöVÉfi êGQOEG

 ™Lôªc Qƒ¡ª÷G É¡æe ó«Øà°ù«d áÑàµª∏d ÊhÎµd’G

.ÊƒfÉb

 »Ñ«∏°TƒH  ¿ÉÁEG  øe  lπc  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  ö†M

 ójGR QÉ°ûà°ùŸGh áeÉ©dG ábQÉ°ûdG äÉÑàµe IQGOEG ôjóe

 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »°ùeÉ°ûdG ∞«°S ó«©°S

 AGQóe  øe  OóYh  Ú«fƒfÉ≤dGh  ÚeÉëª∏d  äGQÉeE’G

 ¿ƒ«fƒfÉbh ábQÉ°ûdG ‘ áeÉ©dG äÉÑàµŸG AÉ°SDhQh

.á«©ª÷G øe AÉ°†YCGh

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 äÓHÉ≤e »eƒµ◊G õ«ªà∏d ô≤°U ï«°ûdG èeÉfôH CGóH 

 äÉ¡÷G  º««≤àH  Ωƒ≤J  »àdG  á«LQÉÿG  áæé∏dG

 ∂dPh »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG äÉÄa ∞∏àfl ‘ ácQÉ°ûŸG

 ¢SCGQ IQÉeEÉH á«∏ëŸG äÉ¡÷G äÉcQÉ°ûe º««≤J øª°V

. 15 `dG É¡JQhóH IõFÉ÷G ‘ áª«ÿG

 ¤hC’G ™«HÉ°SC’G ∫ÓN »ÑàµŸG º««≤àdG AGôLEG ”h

 ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G IÉaGƒe â“h …QÉ÷G ô¡°ûdG øe

 õ«côJh º««≤àdG áæ÷ äÉ¶MÓe πª°ûJ á«dhCG ôjQÉ≤àH

 áÄØc "πªY áÄ«H ó©°SCG" áÄa ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg IõFÉ÷G

 »eƒµ◊G  õ«ªàdG  áeƒ¶æe  ÒjÉ©Ã  º«≤J  á«°ù«FQ

 áÄØdG √òg ‘ äÉcQÉ°ûŸG OóY ≠∏H å«M GEM
 áaÉ°VE’ÉH IQÉeE’ÉH äÉ¡÷G ∞∏àfl øe ácQÉ°ûe 17

 iôNC’G »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG äÉÄa ‘ ácQÉ°ûe 48 ¤EG

 ájQGôªà°SG" h "IôµàÑŸG á«eóÿG IQOÉÑŸG" »gh

 ÒaƒJ ‘ á¡L π°†aCG"h "äÉeRC’G IQGOEGh ∫ÉªYC’G

 ‘ äÉcQÉ°ûŸG OóY ≠∏H Éªc "äÉeóÿG äÉeƒ∏©e

.ácQÉ°ûe 36 õ«ªàdG áª°ShCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 ¬jRÉ©J ¥OÉ°U øY É¡«a ÜôYCG .. á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh

 É«YGO ..Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S âæH áaôW

 ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG

 ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL

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

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh  "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ájõ©J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

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

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

 ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 ¬jRÉ©J ¥OÉ°U øY É¡«a ÜôYCG .. á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 øH õjõ©dG óÑY ÒeC’G IódGh IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh

 ÓFÉ°S ..Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ó©°S øH ódÉN

 ¿CGh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  Égóª¨àj  ¿CG  ¤É©J  ¤ƒŸG

.¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùj

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

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh  "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ájõ©J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

π°üàe ó«©°U ≈∏Y

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H

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

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG  ¤EG  ájõ©J á«bôH ábQÉ°ûdG

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

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

 IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  øY  É¡«a

 Oƒ©°S âæH áaôW IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U

 πLh õY ¤ƒŸG ÓFÉ°S ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

 í«°ùa É¡æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL

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

 ƒª°Sh ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH ˆGóÑY ï«°ûdG

 ΩOÉN ¤EG Úà∏KÉ‡ ájõ©J »à«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM

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

.Oƒ©°S

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

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

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

 Oƒ©°S âæH áaôW IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

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

 õY ˆG kÓFÉ°S .. Ió«≤ØdG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 í«°ùa É¡æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG πLh

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

.¿Gƒ∏°ùdGh

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

 »ª«©ædG ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y

 Úà∏KÉ‡  ájõ©J  »à«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ÖFÉf

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

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

 IódGh IÉaƒH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 ódÉN øH õjõ©dGóÑY ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ó©°S øH

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

.. Ió«≤ØdG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG  πLh õY ˆG kÓFÉ°S

.¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh

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

 »ª«©ædG ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y

 Úà∏KÉ‡  ájõ©J  »à«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ÖFÉf

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

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

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

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S âæH áaôW IÒeC’G

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

.. Ió«≤ØdG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh

 ¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG  πLh õY ˆG kÓFÉ°S

 ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL

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

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

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

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

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

 É¡«a ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 ÒeC’G IódGh IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¥OÉ°U øY

 ∫BG õjõ©dG óÑY øH ó©°S øH ódÉN øH õjõ©dG óÑY

 ™°SGƒH Égóª¨àj ¿CG ¤É©J ¤ƒŸG kÓFÉ°S ,Oƒ©°S

.¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ

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

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

 øjƒ«≤dG  ΩCG  ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN á«NCG ¤G ájõ©J á«bôH

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

 É¡«a ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 áÑMÉ°U IÉah ≈a áJÉ°SGƒeh ájRÉ©J ¥OÉ°U øY

 øH  Oƒ©°S  âæH  áaôW  IÒeC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG

 óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ÓFÉ°S ..Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 ¿CGh áJÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh áàªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG Oƒ©°S ∫BG º¡∏j

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

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

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

 øjƒ«≤dG  ΩCG  ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN á«NCG ¤G ájõ©J á«bôH

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

 É¡«a ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 IódGh  IÉah  ≈a  áJÉ°SGƒeh  ájRÉ©J  ¥OÉ°U  øY

 ódÉN øH õjõ©dGóÑY ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ó©°S øH

 ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ÓFÉ°S ..

 Oƒ©°S ∫BG º¡∏j ¿CGh áJÉæL í«°ùa É¡æµ°ùjh áàªMQ

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ΩGôµdG

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

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
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دبي ـ وام:
الرتاثية  والريا�ضات  ال�ضقور  مركز  يوفر 
 - دبي  بلدية  يف  التترتاث  لإدارة  التابع   -
الريا�ضات  ومعّدات  بال�ضقور  واملتخ�ض�ص 
نوعها  من  فريدة  تراثية  جتربة  الرتاثية 
لزواره فهو مبثابة دليل �ضامل يتيح للعامل 
التعرف على ريا�ضة ال�ضيد بال�ضقور وكيفية 

ممار�ضتها واملحافظة عليها.
الر�ضيدة  التتدولتتة  قتتيتتادة  دعمت  ولطاملا 
الأ�ضيلة  الإمارات  العريق حل�ضارة  املوروث 
يف تخليد ريا�ضة �ضيد ال�ضقور واملحافظة 
تاريخها  يعود  تراثية  ريا�ضة  كونها  عليها 
عرب  تناقلها  ومت  عتتام   2000 من  اأكتتر  اإىل 
تراث  من  يتجزاأ  ل  جتتزءاً  لت�ضبح  الأجيال 
الإماراتيون  ا�ضتهر  فقد  وتاريخها  الدولة 
مبمار�ضة هذه الريا�ضة لقرون عديدة والتي 
احلياة  من  اأ�ضا�ضيًا  جتتزءاً  ُت�ضّكل  زالت  ما 

ال�ضحراوية العربية .
املركز متحفا خا�ضا يت�ضمن كل ما  وي�ضم 
الدولة  �ضيوخ  وحكايات  بال�ضقور  يتعلق 
اإىل  اإ�ضافة  بال�ضقور  ال�ضيد  مع  واأبنائها 
امل�ضورات  وتقدمي  لعالج  متخ�ض�ضة  عيادة 
وم�ضتلزمات  ال�ضقور  لبيع  وحمالت  الطبية 

ال�ضيد.
وقال خالد الظاهري املر�ضد الرئي�ضي للمركز 
الراغبني  الزائرين  يوميا  ي�ضتقبل  الذي   -
بالتعرف على حياة ا�ضتثنائية لل�ضقر فيها 
اإن املركز ي�ضم  املتعة والقوة واجلاذبية - 
بال�ضقور  املتحف اخلا�ص  اأق�ضام منها  عدة 
الذي ينق�ضم بدوره لعدة اأق�ضام الأول �ضالة 
لأنواع ال�ضقور ب�ضكل مف�ضل، والثاين �ضالة 
ت�رشيح ال�ضقر والثالث �ضالة لالأمرا�ص التي 
قدميًا  عالجها  وطتترق  ال�ضقور  ت�ضيب  قد 
وحديثًا اأما الق�ضم الرابع والأخري فهو �ضالة 
بال�ضقور،  وال�ضيد  القن�ص  لثقافة  عامة 

وكيفية تدريبها واأدواتها.
واأ�ضار اإىل اأن اأنواع ال�ضقور يف الدولة ب�ضكل 
واجلري  والتتوكتتري  و�ضاهني  احلتتر  هي  عتتام 
املحلية  باللهجة  ي�ضمى  الذي   - والعقاب 

من  الأول  الق�ضم  اأن  اإىل  لفتا   ..  - ال�ضمايل 
املتحف ي�ضلط ال�ضوء على مميزات كل نوع 

من هذه الأنواع واأو�ضافها.
بت�رشيح  املعني  الثاين  الق�ضم  اأن  واأو�ضح 
ال�ضقر يو�ضح طريقة ت�رشيحه والتي تتم من 
الراأ�ص ثم جناح الطري ثم  اأجزاء  خالل عدة 
ري�ص  عمود  و  الظهر  عمود  �ضواء   - العمود 
الأربعة  املخالب  اأي  ال�ضوايد  ثم   - الذيل 

والتي متيز ال�ضقر ..
لفتا اإىل اأن الق�ضم الثالث يعرّف بالأمرا�ص 
والتقنيات  وم�ضبباتها  ال�ضقور  ت�ضيب  التي 
التقليدية واحلديثة لعالجها وعملية جتبري 
اأثناء  الطري  لها  يتعر�ص  قد  التي  الك�ضور 

رحلة ال�ضيد.
على  ال�ضوء  ي�ضلط  الرابع  الق�ضم  اأن  وذكر 
والأدوات  وتدريبها  ال�ضقور  �ضيد  كيفية 
ال�ضقر  عي�ص  واأمتتاكتتن  فيها  امل�ضتخدمة 

واأماكن القن�ص يف ال�ضحراء..
املخاله  ت�ضمل  ال�ضقار  اأدوات  اأن  اإىل  لفتا 

اجلفت/   " والقفاز  واملنقلة  الطري  وبرقع 
والرملي  امللحي   " والوكر  واحلبل  الد�ضت" 

واملجل�ص" .
لعالج  طبيا  مركزا  يوجد  اأن  اإىل  واأ�تتضتتار 
العمليات  واإجراء  املري�ضة  ال�ضقور  ومداواة 
وتقدمي لها العالج مثل تو�ضري اجلناح وهو 
اأو ك�رش  العالج يف حالة ك�رش جناح الطري 

ري�ص اجلناح .
للتثقيف  �ضالة  يت�ضمن  املركز  اأن  واأ�ضاف 
وقاعة  بال�ضقور  القن�ص  ريا�ضة  حتتول 
ريا�ضة  عن  اأفالم  لعر�ص  الأغرا�ص  متعّددة 
الإماراتّيني  اهتمام  ومدى  بال�ضقور  القن�ص 
وور�ص  للمحا�رشات  وكذلك  الريا�ضة  بهذه 
بلدية  اإدارات  ملختلف  متاحة  وهي  العمل 

دبي.
يوفر  ال�ضقور  متحف  اإن  الظاهري  وقتتال 
اإر�ضادية  جولت  اأبرزها  خدمات  جمموعة 
جّمانّية ب�ضحبة املر�ضدين للتعريف باآليات 
تعليم  طرق  على  والتعرّف  ال�ضقور  تدريب 

ريا�ضة القن�ص بال�ضقور.
واأ�ضاف اأن العرب اتخذوا من ال�ضقور وطريقة 
عي�ضها كيفية لكت�ضاب "ال�ضنع " لذا ي�ضمون 

يفتخرون  الذين  ال�ضقور  باأ�ضماء  اأبناءهم 
بها لأنها جزء من حياتهم يف املا�ضي مثل 

"�ضقر و �ضاهني و ركان و �ضطام و رداد.
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اأخبار الوطن

 موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تكرم 
موظفيها المتميزين

 »مركز ال�سقور« بدبي .. وجهة فريدة للتعرف على عالم 
القن�ص واأ�سراره

تواجهها.. التي  والتحديات  المتزوجة  غير  الثالثينية  للمراأة  المجتمع  نظرة 

»اإل اأنا«دراما اجتماعية م�سوقة على قناة اأبوظبي 
الأحد ابتداء من   ADTV وتطبيق 

الوحدة: ـ  اأبوظبي 
التابعة  اأبوظبي  تلفزيون  قنوات  �ضبكة  اأعلنت 
التتدرامتتا  بتتدء عر�ص  عتتن  لتتالإعتتالم،  لأبتتوظتتبتتي 
اأنا«على قناة اأبوظبي  الجتماعية امل�ضوقة»اإل 
وتطبيق ADTV  اعتباراً من 31 يناير اجلاري، 
ال�ضاعة  اإىل اخلمي�ص يف متام  الأحد  اأيام  وذلك 
م�ضاًء   6( الإمتتارات  دولة  بتوقيت  م�ضاًء   07:00

ال�ضعودية(. بتوقيت 
ويتميز العمل باأحداث مت�ضلة ت�رشد كل حكاية 
10 حلقات متثل جوانب من حياة ال�رشيحة  يف 
الأكر تاأثرياً يف املجتمع وهي املراأة، وذلك من 
خالل انتقاء مو�ضوعات تهم املراأة مثل ال�ضمت 
واحلب  والعنو�ضة  والكفاح،  والطموح،  الزوجي 
املتتراأه  وحقوق  املتتراأه  �ضد  والعنف  والعمل 

املطلقة.. للمراأة  املجتمع  ونظرة 
حول  �ضخ�ضي"  "اأمر  الأول  اجلزء  اأحداث  وتدور 
بعد  واخواتها  والدتها  مع  تعي�ص  فتاة  هاجر، 
متو�ضط،  معي�ضي  م�ضتوى  يف  والتتدهتتا  وفتتاه 
وقت  يف  ويتزوجها  "عمر"  حياتها  يف  ويظهر 
�رشيع للغاية. وعا�ضت هاجر فرتة �ضمت زوجي 
يف  وهتتي  وت�ضتلم  زواجتتهتتا،  �ضهور  اأول  ختتالل 
من  ر�ضالة  الأول  طفلها  ولدة  بعد  امل�ضت�ضفى 
ا�ضتكمال  ي�ضتطيع  ل  باأنه  يخربها  عمر  زوجها 
حياته معها وتربية ابنته ويختفي من حياتها.

عن  البحث  رحلة  اللحظة  هذه  من  هاجر  وتبداأ 
زوجها وما�ضيه، ولكن ال�ضدمات كانت تالحقها 
والغريب،  القريب  من  الأختترى  تلو  التتواحتتدة 

اأن  �ضغري  م�رشوع  خالل  من  ا�ضتطاعت  ولكنها 
�ضعدوها،  رحلة  يف  وباإبنتها  بنف�ضها  تتكفل 
مل  التتذي  املا�ضي  هو  ومتتا  عمر؟  رحتتل  فاأين 
العمل نخبة  تعرفه عن زوجها؟ ي�ضارك يف هذا 
النجوم �ضريين عادل، وحممد عادل، ونهال  من 
وهو  النا�رش،  عبد  وجمال  فهمي،  واإيهاب  عنرب، 
حممد  واإختتتراج  الفخراين  ي�رشي  تاأليف  من 

�ضفيق. واأحمد  اأ�ضامة 

اختتام فعاليات مهرجان العين 
ال�سينمائي

العني ـ وام:
فعاليات  الأول  اأم�ص  اختتمت 
مهرجان  من  الثالثة  التتدورة 
اأقيم  الذي  ال�ضينمائي  العني 
�ضلطان  ال�ضيخ  برعاية معايل 
ع�ضو  نهيان  اآل  طحنون  بن 
لإمتتارة  التنفيذي  املجل�ص 
معايل  وبح�ضور  اأبتتوظتتبتتي 
بن  �ضعيد  الدكتور  ال�ضيخ 

اآل نهيان. طحنون 
وجمهور  �تتضتتيتتوف  و�تتضتتاهتتد 
خالل   - ال�ضينمائي"  "العني 
امتد  التتذي  املتتهتترجتتان  اأيتتتام 
فيلمًا   85  - اأيتتتام  خلم�ضة 
وبلدان  ثقافات  بني  متنوعًا 
الفعاليات  وكانت  خمتلفة، 
واملتتتبتتتادرات والتتتفتتاقتتيتتات 
هي  املنتقاة  الأفالم  وعرو�ص 
فريق  بذله  عما  تتحدث  التي 
املهرجان من جهد كبري خالل 
الثالثة من املهرجان. الدورة 

و�ضهد حفل اخلتام، الذي اأقيم 
بالعني،  اجلاهلي  قلعة  يف 
ح�ضور عدد كبري من الفنانني 
و�ضّناع الأفالم من الإماراتيني 
على  والتتعتترب  واخلليجيني 

احلمراء. ال�ضجادة 
يف  التتفتتائتتزيتتن  تتتكتترمي  ومت 
متتت�تتتضتتتابتتتقتتتات املتتتهتتترجتتتان 

الفيلم  فاز  حيث  املختلفة، 
للمخرجة  "اأثل"  الإمتتاراتتتي 
بنت  التتتيتتتازيتتتة  التت�تتضتتيتتختتة 
نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان 
مل�ضابقة  التتكتتربى  باجلائزة 
الق�ضري"،  الإماراتي  "ال�ضقر 
الإماراتي  الفيلم  ح�ضد  فيما 
حمدة  للمخرجة   " "النبتة 
التحكيم،  املدفع جائزة جلنة 
وذهبت جائزة اأف�ضل فيلم يف 
اخلليجي  ال�ضقر   " م�ضابقة 
�ضيدة   " فيلم  اإىل   " الطويل 
اأمني،  للمخرجة �ضهد  البحر " 
"املر�ضحة  فيلم  ح�ضل  كما 
هيفاء  للمخرجة  املثالية" 
جلنة  جائزة  على  املن�ضور 
"بنب. فيلم  وحتتاز  التحكيم. 
يو�ضف  لتتلتتمتتختترج  بي.ك" 
فيلم  اأف�ضل  جائزة  العبدهلل 
"ال�ضقر اخلليجي  يف م�ضابقة 
فيلم  ح�ضل  بينما  الق�ضري"، 
جعفر  للمخرج  "احلاكم" 
جائزة  على  ح�ضن،  حممد 
م�ضابقة  ويف  التحكيم،  جلنة 
زمتتن  يف  فتتيتتلتتمتتك  "ا�ضنع 
اأف�ضل  جائزة  نتتال  كورونا" 
مدحت  للمخرج  "عابد"  فيلم 
جلنة  جائزة  وح�ضد  عبداهلل، 
منزيل"  "حجر  فيلم  التحكيم 

. اأحمد خطاب  للمخرج 

اأبوظبي ـ وام:
حفاًل  الأ�تترشيتتة  التنمية  موؤ�ض�ضة  نظمت 
تتتقتتديتتراً  املتميزين  املتتوظتتفتتني  لتتتتتكتترمي 
العمل  ال�ضتثنائية وتفانيهم يف  جلهودهم 
فر�ضتها  والتي  بعد  عن  العمل  فرتة  خالل 

جائحة كورونا.
املوؤ�ض�ضة  مقر  يف  اأقيم  الذي  احلفل  �ضهد 
بامل�رشف معايل علي �ضامل الكعبي رئي�ص 
جمل�ص اأمناء املوؤ�ض�ضة و�ضعادة مرمي حممد 
الرميثي مدير عام املوؤ�ض�ضة ومدراء الدوائر 

والإدارات وعدد من املوظفني.
كلمته  الكعبي يف  �ضامل  علي  معايل  واأكد 
تعمل  املوؤ�ض�ضة  اأن   ، احلفل  مبنا�ضبة 
بتوجيهات مبا�رشة ورعاية كرمية من �ضمو 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد 
الأعلى  املجل�ص  رئي�ضة  العام  الن�ضائي 
لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة 
الدوام  على  حتظى  كما  الأ�رشية،  التنمية 
نحو  قدمًا  للدفع  امل�ضتمر  �ضموها  بدعم 
تطوير املوؤ�ض�ضة خلدماتها وتو�ضيع قاعدة 
تطلعات  يحقق  ومبا  منها،  امل�ضتفيدين 

القطاع الجتماعي يف الإمارة.
واأ�ضار اإىل اأن �ضموها تتابع با�ضتمرار وعن 
وا�ضرتاتيجياتها  املوؤ�ض�ضة  خطط  كثب 
تطراأ  التي  امل�ضتجدات  مع  التعاطي  يف 
اأفتتراده  حياة  يف  وتتتوؤثتتر  املجتمع  على 
اأو غري مبا�رش، فرتى �ضموها  ب�ضكل مبا�رش 
الوطنية  املوؤ�ض�ضات  مع  التن�ضيق  �رشورة 
واملراأة  الأ�رشة  ب�ضوؤون  املعنية  والدولية 
تقاريرها  متابعة  بهدف  واأفرادها  والأ�رشة 
العناية  وال�ضتفادة من خرباتها يف جمال 
باملجتمع، وكل ما من �ضاأنه اأن ي�ضهم يف 

تنمية ورعاية الأ�رشة.

اأبوظبي ـ وام:
الوقائية  الإجتتراءات  مع  متا�ضيا   
انت�ضار  متتن  للحد  والحتتترتازيتتتة 
فريو�ص "كوفيد- 19 " وحر�ضا على 
دعم اجلهود الوطنية املبذولة نحو 
مرحلة التعايف من اجلائحة .. طورت 
كليات التقنية العليا بالتن�ضيق مع 
الوطنية  ال�ضحابة  منظومة  فريق 
من�ضة رقمية متكاملة لدمج نتائج 
و�ضجالت   "19  - "كوفيد  فح�ص 
التطعيم مع من�ضة "احل�ضن" على 
يتم  اأن  على  الوطنية،  ال�ضحابة 
ل�ضتخدامها  التجربة  هذه  تقييم 

هذه  تاأتي  الوطني.  النطاق  على 
اخلطوة بهدف حت�ضني نظام فح�ص 
التقنية العليا،  اإىل كليات  الدخول 
اأي  عن  فتتورا  الك�ضف  يتم  بحيث 
 " اإيجابية حاملة لفريو�ص  حالت 
كوفيد-19 "من خالل هذه املنظومة 
املتكاملة اإ�ضافة اإىل حت�ضني نظام 
على  بالعتماد  التتدختتول،  مراقبة 
قاعدة بيانات املنظومة لتوفري كافة 
املعلومات املطلوبة ب�ضاأن حالت " 
كوفيد - 19 " دون احلاجة اإىل طلب 

اأي م�ضتندات اإ�ضافية.

»كليات التقنية« 
تطور من�صة رقمية 
لدمج نتائج فح�ص 

»كوفيد-19«و�صجالت 
التطعيم مع من�صة 

»الح�صن« على 
ال�صحابة الوطنية



اأبوظبي ـ وام:

اأك���دت الأمانة العامة جلائ���زة خليفة 

الرتبوي���ة اأن دول���ة الإم���ارات العربية 

املتحدة قدمت للعامل منوذجًا رائداً يف 

حماي���ة البيئة و�صون املوارد الطبيعية 

واحلف���اظ على احلياة الفطرية مبختلف 

عنا�رصها وف���ق اأرقى املعايري العاملية 

التي ت�صمن ا�صتدامة هذه الرثوة البيئية 

للأجيال املقبلة.

واأ�صارت اإىل اأن النم���وذج الإماراتي يف 

احلفاظ عل���ى البيئ���ة وال�صتدامة بات 

اأح���د النم���اذج التي يحت���ذى بها على 

امل�صتوي���ن الإقليمي والدويل واأ�صبحت 

الإمارات من الدول ذات املكانة املرموقة 

يف ه���ذا ال�صاأن و�صجل���ت منجزاتها يف 

�صون البيئ���ة واحلياة الفطرية واملوارد 

الطبيعية مرجع���ًا للمنظمات والهيئات 

الدولية املتخ�ص�صة ذات العلقة لل�صاأن 

البيئي .

جاء ذلك خلل اجلل�ص���ة احلوارية التي 

نظمته���ا اجلائزة "عن بع���د" بعنوان " 

حماية البيئ���ة جترب���ة اإماراتية رائدة 

عامليًا " بح�صور اأم���ل العفيفي الأمن 

الع���ام للجائ���زة وحتدث فيه���ا حمده 

الأ�صلي مدي���ر اإدارة التنوع البيولوجي 

بالوكال���ة يف وزارة التغ���ري املناخ���ي 

املدي���ر  الها�صم���ي  واأحم���د  والبيئ���ة 

البيولوجي  التن���وع  لقطاع  التنفي���ذي 

الربي والبح���ري بالإنابة � هيئة البيئة 

الدكتورة جميلة  واأدارته���ا  اأبوظبي  يف 

خاجني ع�صو اللجنة التنفيذية للجائزة 

.

واأك���دت اأم���ل العفيف���ي عل���ى اهتمام 

جائزة خليف���ة الرتبوية بال�صاأن البيئي 

وتر�صي���خ قاع���دة الوع���ي البيئي يف 

امليدان الرتبوي من خلل ت�صليط ال�صوء 

وامل�صاريع  واملب���ادرات  التجارب  على 

التعليمية البيئية يف املدار�س واملعاهد 

واجلامع���ات واملوؤ�ص�ص���ات املجتمعية 

ذات العلق���ة، م�ص���رية اإىل اأن احلف���اظ 

على البيئة وا�صتدامة املوارد الطبيعية 

اأ�صبح حم���وراً اأ�صا�صيًا ومعياراً رئي�صيًا 

لكافة الأعمال املر�صحة للفوز باجلائزة 

مما يرتجم الهتمام الذي توليه اجلائزة 

لل�صاأن البيئي حمليًا وعربيًا ودوليًا .

الدكت���ورة جميلة  من جهته���ا قال���ت 

خاجن���ي اإن دولة الإمارات لديها جتربة 

ثرية منذ عه���د القائد املوؤ�ص�س املغفور 

له ال�صيخ زايد ب���ن �صلطان اآل نهيان " 

طيب اهلل ث���راه " حيث اأر�صى منذ عقود 

طويلة دعائم نه�صة بيئية حتافظ على 

عنا����رص البيئة م���ن اله���در والإ�رصاف 

والتل���ف وتكف���ل حماية ه���ذه املوارد 

للأجيال املقبلة وخ���لل خم�صن عامًا 

جنحت الدولة يف تد�صن منظومة رائدة 

ملنج���زات بيئية حتظى باهتمام عاملي 

من قب���ل املنظمات والهيئ���ات الدولية 

املتخ�ص�صة .

م���ن ناحيته���ا قال���ت حم���دة الأ�صلي 

اإن حماي���ة البيئ���ة وحتقي���ق التوازن 

بن النم���و القت�ص���ادي واحلفاظ على 

امل���وارد الطبيعي���ة و�صم���ان ا�صتدامة 

التن���وع البيولوجي املحل���ي �صكل اأحد 

الأولويات ال�صرتاتيجية لدولة الإمارات 

من���ذ تاأ�صي�صها وبف�صل روؤى وتوجيهات 

القي���ادة الر�صي���دة باتت الدول���ة اأحد 

النماذج العاملية الرائدة يف العمل من 

اأجل البيئة.

واأو�صح���ت اأن جناح جه���ود العمل من 

اأجل البيئة يرتبط يف املقام الأول برفع 

وعي مكون���ات وفئات املجتمع باأهمية 

البيئة ومكوناتها ومتطلبات العمل من 

اأجلها واحلف���اظ عليها لذا عملت وزارة 

التغري املناخ���ي والبيئة بالتعاون مع 

�رصكائه���ا ال�صرتاتيجين من القطاعن 

احلكوم���ي واخلا�س على رف���ع الوعي 

املجتمعي العام باأهمية وكيفية حماية 

البيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية 

وتنوعها البيولوجي.
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البيئة وا�ستدامة الموارد الطبيعية

�سرطة اأبوظبي تحث ال�سائقين 

على اإعطاء اأف�سلية الطريق 

لمركبات الطوارئ وال�سرطة

اأبوظبي � وام:

حثت �رصط���ة اأبوظبي ال�صائق���ن على اإعطاء 

اأف�صلية الطري���ق ملركبات الطوارئ والإ�صعاف 

املرورية  بال�صلوكي���ات  واللت���زام  وال�رصطة 

ال�صحيح���ة عند مرورها ل�صم���ان عدم تاأخري 

و�صولها ملواقع احلوادث.

ودعت �رصطة اأبوظبي ال�صائقن �صمن حملة " 

درب ال�صلم���ة " اإىل ال�صتعداد الدائم لإف�صاح 

الطريق لهذه املركب���ات واإعطاء الأولوية لها 

وعدم عرقلتها اأو تاأخريها لتعزيز زمن �رصعة 

ال�صتجابة للحوادث .

واأك���دت اأهمية ن����رص ثقافة اإعط���اء اأف�صلية 

الطريق للمواك���ب الر�صمية انطلقا من اأهمية 

احرتام وتر�صيخ القيم والهوية الوطنية والتي 

تعك�س �صورة ح�صارية للزائرين.

وحذرت م���ن اإعاقة حركة �صي���ارات الطوارئ 

والإ�صعاف باعتبار ذلك �صلوكًا �صلبيًا يت�صبب 

يف تاأخري و�صولها اإىل مواقع احلوادث لتقدمي 

خدمات الإ�صعاف للم�صابن ويوؤدي اإىل تاأخري 

�رصعة ال�صتجابة ويعيق عمل طواقم الإ�صعاف 

على نحو يزيد من م�صاعفات الإ�صابات، التي 

حتتاج اإىل تدخل يف فرتة زمنية حمددة.

واأو�صحت مديرية امل���رور والدوريات ب�رصطة 

اأبوظب���ي اأن خمالف���ة ع���دم اإعط���اء اأف�صلية 

واأولوية الطريق ملركبات الطوارئ اأو الإ�صعاف 

اأو ال�رصطة اأو املواك���ب الر�صمية تبلغ قيمتها 

3000 دره���م مع حجز املركب���ة 30 يوما و6 

نقاط مرورية " .

دبي ـ وام:

ينطلق اليوم " اجلمع���ة" مهرجان طريان 

الإم���ارات ل���لآداب، اأحد اأب���رز الفعاليات 

الثقافية له���ذا العام، والت���ي تقام خلل 

الفرتة من 29 يناير اجلاري اإىل 13 فرباير 

املقبل بت�صكيلة ا�صتثنائية من الفعاليات 

التي ت�صت�صيف احلائزة على جائزة نوبل 

م���لل يو�صف���زاي، واأليف �صاف���اك، واأمن 

معلوف، وليمن �صي�صاي.

وي�صتمل برنامج املهرجان على م�صاركات 

واملر�صحن  العاملي���ن  الكّت���اب  لأب���رز 

للبوكر، اأولهم اأفن���ي دو�صي، موؤلفة رواية 

"ال�صك���ر املح���روق: واأوين���كان بريثويت، 
ال�صفاح���ة"، وقد  موؤلف���ة رواية "اأخت���ي 

خ�ص�س املهرجان يوم���ًا لت�صليط ال�صوء 

على املواهب الإماراتية.

وُيقام مهرج���ان طريان الإم���ارات للآداب 

برعاية كرمية م���ن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�ص���د اآل مكت���وم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي 

"رع���اه اهلل" واملهرج���ان بال�رصاك���ة مع 
الراعين املوؤ�ص�صن، طريان الإمارات وهيئة 

دبي للثقاف���ة والفنون /دب���ي للثقافة/، 

الهيئة املخت�صة بالرتاث والفنون والثقافة 

يف الإمارة.

وت�صم ن�صخ���ة هذا العام م���ن املهرجان 

مزيج���ا من الفعاليات احلي���ة واجلل�صات 

الفرتا�صي���ة الت���ي ت�صم���ل جمموعة من 

املو�صوع���ات املنا�صب���ة جلمي���ع النا�س، 

وتغطي الفعاليات اإجازات نهاية الأ�صبوع 

على مدار ثلث اأ�صابي���ع يف ثلثة اأماكن 

هي: مرك���ز جميل للفن���ون يف الفرتة من 

29 اإىل 30 يناي���ر، ومقر املهرجان بفندق 

انرتكونتيننتال دب���ي ف�صتيفال �صيتي يف 

الف���رتة من 4 اإىل 6 فرباي���ر ويف ال�رصكال 

اأفنيو يف الفرتة من 12 اإىل 13 فرباير.

واأعربت معايل ن���ورة بنت حممد الكعبي 

وزي���رة الثقاف���ة وال�صباب ع���ن �صعادتها 

بتنظيم مهرجان طريان الإمارات للآداب يف 

دورته احلالية عل���ى الرغم من التحديات 

ال�صحية التي تواج���ه العامل، مبا يعك�س 

اأهمية الثقافة والأدب يف حياة اجلمعيات 

مبختلف الظروف والأوقات.

وقالت معايل نورة الكعبي: "يعد مهرجان 

طريان الإمارات للآداب اأحد اأهم الفعاليات 

الثقافية التي تنظ���م يف الدولة واملنطقة 

ب�صكل عام، نظ���راً للموا�صيع ال�صيقة التي 

يطرقها واملتحدثن الذين ي�صت�صيفهم من 

خمتل���ف اجلن�صيات والثقاف���ات ملناق�صة 

موا�صي���ع ته���م اجلمه���ور يف منطقتن���ا. 

و�صيوفر املهرج���ان جلميع ع�صاق الثقافة 

يف الدولة فر�صة رائعة لل�صتماع والتفاعل 

مع جمموع���ة من املبدع���ن يف خمتلف 

املجالت الأدبية. اآمل اأن يكون هذا احلدث 

���ا منا�صبة تعك�س املنتج الأدبي الذي  اأي�صً

اأنتجه املبدعون جراء وباء كوفيد-19".

م���ن جهتها ع���ربت اأحلم بلوك���ي مديرة 

املهرج���ان ع���ن بالغ �صعادته���ا بالدورة 

اجلديدة ملهرجان الآداب، وقالت: " يغمرنا 

احلما�س الكبري لتمكننا من اإقامة املهرجان 

هذا العام ويف اإطار العرو�س احلية اإ�صافة 

اإىل الرتحيب بنخبة من الكّتاب العاملين 

الذي���ن ين�صم���ون اإلينا افرتا�صي���ًا ب�صبب 

الظروف احلالي���ة. ويحافظ املهرجان هذا 

العام على ات�صاع نطاق املو�صوعات التي 

يتم تناولها، واملناق�صات املمتعة والرثية 

والعرو�س التي ل ُتن�صى".

واأ�صافت : " ن���ود اأن نتقدم بجزيل ال�صكر 

جلميع رعاتن���ا و�رصكائنا، ونخ�س بالذكر 

ط���ريان الإمارات ودب���ي للثقاف���ة، الذين 

ا�صتم���روا يف دعمه���م لنا خ���لل الأوقات 

الت���ي واجهناها جميع���ًا العام  ال�صعبة 

املا�صي، والذين من دونهم مل يكن لي�صتمر 

هذا املهرج���ان. واأي�صا ن�صك���ر جمتمعنا 

وجمي���ع الأ�صخا����س الذي���ن يح����رصون 

فعالياتن���ا. �صك���را للجميع م���ن �صميم 

قلوبنا".
من ناحيته ق���ال ال�صري تيم كلرك، رئي�س 

طريان الإمارات: "على الرغم من التحديات 

التي تواجهنا جميعًا، اإل اأننا نفخر بتمكننا 

من حتقيق التوا�صل الفعلي بن املوؤلفن 

ورواة الق�ص����س وجمهوره���م يف دب���ي، 

وافرتا�صيًا مع حمبيه���م يف جميع اأنحاء 

العامل من خ���لل مهرجان طريان الإمارات 

للآداب. اإن عد�صة الأدب هي التي تتيح لنا 

فهم ور�صد العامل خ�صو�صًا عندما نعي�س 

حتولت تاريخية. وت�صفي اأحداث مثل هذا 

املهرجان مزيداً من الأهمية على نقا�صاتنا 

ح���ول الكت���ب، وحتفزن���ا عل���ى التفكري 

ب�صورة خمتلفة ح���ول م�صتقبلنا. نتمنى 

لهذه ال���دورة من املهرج���ان كل النجاح، 

و�صنوا�صل دعم جه���ود املهرجان الرامية 

اإىل ن�رص ورفد الثقافة والإبداع يف دبي".

ويبداأ املهرجان يف نهاية هذا الأ�صبوع يف 

مركز جميل للفنون، يف الفرتة من 29 اإىل 

30 يناير، مبجموعة خمتارة من الفعاليات 

الأدبية الفريدة، والعديد منها يتميز بطابع 

فني اإبداعي. وي�صم الربنامج جمموعة من 

العرو�س احلي���ة وور�س العمل واملعار�س 

واأن�صطة الأطفال. ومن امل�صاركن الروائية 

املر�صحة للبوكر لعام 2020 اأفني دو�صي. 

ويت�صمن الربنامج ور����س عمل ومعار�س 

لف���ن ت�صميم الكتب واخلط وال�صعر وور�س 

للكتابة الإبداعي���ة والكثري من الفعاليات 

الأخرى. وميكن ح�صور العديد من اجلل�صات 

العام���ة املجانية وم���ن �صمنهم برنامج 

ن�صاط للأطفال مليء باملرح.

ويوا�صل املهرج���ان مع الفعاليات الكربى 

�صم���ن عطلة نهاية الأ�صب���وع الثانية يف 

دبي  اإنرتكونتيننت���ال  املهرج���ان،  مق���ر 

ف�صتيف���ال �صيتي يف الفرتة م���ن 4 اإىل 6 

فرباي���ر. اإذ ي�صارك يف ه���ذه الفرتة ملل، 

احلائزة على جائزة نوبل، واأليف �صافاك، 

واأمن معلوف، واأوينكان بريثويت، موؤلفة 

رواي���ة "اأختي ال�صفاحة". كما �صيكون يوم 
اخلمي�س املوافق 4 فرباير، يومًا خم�ص�صًا 

للمواهب الإماراتي���ة وُيقدم برعاية هيئة 

دبي للثقافة والفنون.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة 

والفنون يف دبي "دبي للثقافة": " تنطلق 

احتفالي���ة جديدة للثقافة والأدب يف دبي 

على مدار اأي���ام املهرجان التي جت�صد كل 

مظاهر الإبداع، مطلقًة العنان ملخيلة اأفراد 

املجتمع، وموف���رًة لهم متعة ال�صتك�صاف 

والتع���رف على اأف���كار جدي���دة. ومع كل 

دورة للمهرجان يق���دم كوكبة من الكّتاب 

واملفكري���ن املبدع���ن العاملين والعرب 

برامج هادف���ة لتثقيف اجلمهور من جميع 

التي حتت�صنها  الثقاف���ات  الأعمار و�صتى 

دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة، ويف 

جعبتهم هذا العام الكث���ري من املوا�صيع 

التي لها اأثر كب���ري يف حياتنا املعا�رصة. 

مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021 ينطلق 

اليوم

الجل�سات  من  رائعة  وت�سكيلة  متنوعة  فعاليات   -

الأ�سبوع  نهاية  اإجازات  خالل  والعرو�ض  والور�ض 

على مدى ثالثة اأ�سابيع

ت�سخير جميع طاقاتنا  بدري: حري�سون على  - هالة 

لإنجاح هذا المهرجان

- نورة الكعبي: المهرجان اأحد اأهم 

الفعاليات الثقافية التي تنظم في الدولة 

والمنطقة ب�سكل عام

- اأحالم بلوكي: ات�ساع نطاق المو�سوعات التي 

يتم تناولها مع عرو�ض حية وجل�سات افترا�سية

المهرجان يحتفي بالإبداع مع فعاليات فنية واأدبية في مركز جميل للفنون

- ال�سير تيم كالرك: 

�سنوا�سل دعم جهود 

المهرجان الرامية اإلى ن�سر 

ورفد الثقافة والإبداع بدبي

اأبوظبي ـ وام:

اختتم���ت اأعم���ال امللتقى ال���دويل اخلام�س 

لل�صتمطار، والذي عقد افرتا�صيًا حتت رعاية 

�صمو ال�صيخ من�ص���ور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي����س جمل�س الوزراء وزير �ص���وؤون الرئا�صة 

، ونظمه املركز الوطن���ي للأر�صاد، من خلل 

برنام���ج الإمارات لبحوث عل���وم ال�صتمطار 

التابع له.

وناق����س امللتقى على م���دى يومن عدداً من 

املوا�صيع املوؤثرة يف جمال ال�صتمطار، حيث 

حت���دث خلله 30 خبرياً وباحث���ًا دوليًا، كما 

�صهد م�صاركات رفيعة امل�صتوى من قبل ممثلي 

هيئات دولية وجهات حملية، وا�صتقطب عدداً 

من املخت�صن من حول العامل.

الدكت���ور عب���داهلل املندو�س،  وقال �صع���ادة 

مدير املركز الوطن���ي للأر�صاد رئي�س الحتاد 

الآ�صيوي للأر�صاد اجلوية: »لقد �صهدت اأعمال 

امللتقى الدويل اخلام�س لل�صتمطار يف ن�صخته 

الفرتا�صي���ة م�صاركًة كب���رية عك�صت املكانة 

املهمة الت���ي بات ي�صكله���ا كمن�صة جامعة 

للخ���رباء والباحثن املعنين ببحوث وعلوم 

ال�صتمطار من ح���ول العامل، ونحن على ثقة 

باأن خمرجات امللتقى �صت�صكل قاعدة معرفية 

مهم���ة يف ه���ذا املجال املح���وري، و�صيكون 

لها اأثر كب���ري يف �صياغة اجلهود امل�صتقبلية 

البحثية والعملي���ة الرامية اإىل زيادة كميات 

هط���ول الأمطار وامل�صاهم���ة يف تاأمن مورد 

م�صت���دام للمياه يف خمتل���ف مناطق العامل 

التي تعاين �ُصّحًا يف امل�صادر املائية«.

م���ن جانبها قال���ت علياء املزروع���ي، مدير 

برنام���ج الإمارات لبحوث عل���وم ال�صتمطار: 

»لق���د عك�س امللتقى ال���دويل لل�صتمطار يف 

اأهمية التع���اون البحثي  ن�صخته اخلام�ص���ة 

ال���دويل، وت�صاف���ر اجلهود يف �صبي���ل اإيجاد 

حلول قائمة عل���ى اأ�ص�س علمية مل�صكلة �ُصّح 

املياه، وقد قدم الباحثون واخلرباء امل�صاركون 

يف امللتقى على مدى يومن اأفكاراً ودرا�صات 

�صت�صه���م ب�ص���كٍل كب���ري يف تعزي���ز عمليات 

ال�صتمطار والنتائج املرجوة منها، وذلك من 

خلل توظيف التقني���ات اجلديدة مثل الذكاء 

ال�صطناعي وغريه���ا يف هذا املجال احليوي 

ال���ذي اأثبت فعاليت���ه كراف���د رئي�صي ملوارد 

املي���اه. كما اأننا يف برنامج الإمارات لبحوث 

ال�صتمطار نتطلع قدمًا لتلقي م�صاريع جديدة 

ومبتكرة �صم���ن دورة الربنامج الرابعة التي 

اأعلن���ا انطلقها خ���لل امللتق���ى، وكلنا اأمل 

باأن ت�صتمر وترتق���ي اجلهود العلمية الدولية 

الهادفة اإىل �صمان ا�صتدام���ة املوارد املائية 

وو�صولها لكافة �صكان العامل«.

وتن���اول امل�صارك���ون يف امللتقى ع���دداً من 

والدرا�ص���ات املهم���ة يف جمال  املوا�صي���ع 

ال�صتمط���ار من خلل عرو����س تقدميية متت 

مناق�صاتها خلل جل�ص���ات رئي�صية، و�صملت 

عناوين تلك العرو����س يف اليوم الأول »اآلية 

تو�صيل م���واد ال�صتمط���ار النانوية املبتكرة 

لل�صحب: الإج���راءات والتحديات«، و«مقارنة 

كف���اءة م���واد تلقي���ح ال�صح���ب املختلف���ة 

با�صتخدام منوذج ذو بعد واحد«، و«توظيف 

قدرات التحلي���ل عالي���ة الأداء يف احلو�صبة 

والذكاء ال�صطناعي لدى ’جمموعة 42‘ لدعم 

برنام���ج الإم���ارات لل�صتمط���ار«، و«التنبوؤ 

لعمليات  املختلط���ة  ال�صح���ب  با�صتجاب���ة 

ال�صرتطابية«،  امل���واد  با�صتخ���دام  التلقيح 

و«التق���دم يف عملية حتليل قيا�صات ال�صحب 

وتلقيحها ب�صكل م�صتقل با�صتخدام الطائرات 

بدون طي���ار«، و«الأنظم���ة الذكية يف تقنية 

ال�صتمطار«.

اأم���ا عناوين عرو�س الي���وم الثاين التقدميية 

اإمكاني���ات تكوي���ن  ف�صمل���ت »ا�صتك�ص���اف 

ال�صحب ا�صطناعيًا- النتائج النظرية الأولية 

واملعدات الفريدة اللزمة لبدء احلمل احلراري 

ا�صطناعي���ًا«، و« الهباء اجل���وي وال�صحاب 

والهط���ول وال�صتمط���ار يف منطق���ة اخلليج 

- نظ���رة عامة عل���ى الدرا�ص���ة البحثية يف 

الإم���ارات«، و« قيا�س اخل�صائ�س الفيزيائية 

الدقيق���ة للهب���اء اجلوي يف موق���ع ال�صحب 

خلل تكون �صحب احلمل ال�صيفية فوق �رصق 

الإم���ارات العربي���ة املتح���دة«، و«اجلوانب 

الكهربائية لهط���ول الأمطار: اأحدث النتائج«، 

و«اجل�صيمات النانوي���ة امل�صامية: اإمكاناتها 

لتلقيح ال�صحب الباردة«.

اختتام اأعمال الملتقى الدولي الخام�س 

لل�ستمطار

الحدث جمع 30 خبيراً وباحثاً و�سهد م�ساركات محلية ودولية رفيعة الم�ستوى

والأمن  ال�ستمطار  مجال  في  موؤثرة  موا�سيع  تناولت  النقا�سات   -

المائي العالمي
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    الح�سد 
ال�سعبي 

العراقي يعلن 
اإحباط مخطط 

اإرهابي كبير في 
الأنبار  

بغداد –وكالت: 
 اأعلن احل�شد ال�شعبي يف العراق اخلمي�س 
يف  كبري  اإره��اب��ي  خمطًط  اإح��ب��اط  ع��ن 

حمافظة  الأنبار/.
 وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للح�شد 
ال�شعبي قا�شم م�شلح ، يف بيان �شحفي   
 ، )واع(  العراقية  الأنباء  وكالة  ن�رشته 
انطلقت  التي  الأمنية  العملية  نتائج  اإن 
ا�شتخبارية دقيقة باجتاه  وفق معلومات 
الأنبار  حمافظة  غرب  الأه��داف  من  عدد 
و  امل�شرتكة  العمليات  مع  بالتن�شيق 
مقر  تدمري  هي  العراقي،  اجلي�س  طريان 
النبار  �شحراء  يف  اجلديد  داع�س  قيادة 
ذات  املل�شي  وادي  منطقة  يف  الغربية 

ال�شعبة. اجلغرافية 
�شبع م�شافات حديثة  اإىل تدمري  واأ�شار   
على  بداخلها  العثور  مت  والتي  البناء 
للعبوات  وخم��زن  وجافة  طرية  اأرزاق 
ووث��ائ��ق  ل���أدوي��ة  وخم���زن  النا�شفة 
عمق  اإىل  اخل���ي��ا  ع��ودة  ت��وؤك��د  مالية 
»ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف  الأن��ب��ار.   �شحراء 
خمططاتهم  و  عودتهم  اأحبطت  العملية 
الإجرامية«، م�شريا اإىل اأن العملية �شهدت 
�شخ�شني و�شبط عدد  القب�س على  اإلقاء 
وهاون  واأعتدتها  اخلفيفة  الأ�شلحة  من 
عيار ٨١ ، كما مت العثور على اأدوات حفر 
اأنفاق ي�شتخدمها لإن�شاء امل�شافات حتت 

الأر�س.
املهمة   النتائج  »م��ن  اأن  اإىل  ولفت   
وهو  لداع�س  خمطط  اإح��ب��اط  للعملية 
ارتداء زي القوات الأمنية التي عرث عليها 
داخل اإحدى امل�شافات والذي يروم العدو 
اإجرامية لت�شويه  ارتداءه وقيامه بعملية 
املناطق  يف  الأم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا  ���ش��ورة 

الغربية«. 

عودة الهدوء اإلى طرابل�س بعد ليل طويل من المواجهات

لقمع  فرن�سية  اأ�سلحة  لبنان  با�ستخدام  تندد  الدولية«  »العفو 
تظاهرات �سلمية

بريوت-وكالت: 
الدولية  العفو  منظمة  حثت 
ت�شدير  تعليق  على  ب��اري�����س 
تتعهد  مل  م��ا  ل��ب��ريوت  اأ�شلحة 
مع  يتفق  مب��ا  با�شتخدامها 
الأمن  اأن  موؤكدة  الدويل،  القانون 
اللبناين ا�شتخدم اأ�شلحة فرن�شية 

ال�شنع لقمع حمتجني �شلميني.
وقال م�شوؤول ك�شب التاأييد للحد 
الفرن�شي  الفرع  الأ�شلحة يف  من 
اإلوين  اآميريك  الدولية«  ل�«لعفو 
اإن  اخلمي�س،  ام�س   تقرير  يف 
�شنوات  منذ  ت��زال  ل  »فرن�شا 
اللبنانية  الأم���ن  ق���وات  ت���زود 
التي  ال��ق��ان��ون  اإن��ف��اذ  مب��ع��دات 
لت�شهيل  اأو  لرتكاب  ا�شتخدمتها 
انتهاكات خطرية حلقوق  ارتكاب 

الإن�شان«.
الأزم���ات  اأدل���ة  خمترب  ويحقق 
يف  ال��رق��م��ي  التحقق  وه��ي��ئ��ة 
مقطع   ١0١ �شحة  من  املنظمة 
فيديو لحتجاجات اندلعت �شيف 
�شوء  من  امتعا�شا   20١5 العام 
الب�د،  يف  النفايات  اأزمة  اإدارة 
التي  امل�شبوقة  غري  وللتظاهرات 
 ١7 من  اعتبارا  لبنان  �شهدها 
على  احتجاجا   ،20١9 اأكتوبر 
النهيار القت�شادي وف�شل الطبقة 
�شوؤون  ت�شيري  يف  ال�شيا�شية 

الب�د.
»دور  ع��ن  املنظمة  وحت��دث��ت 
الفرن�شية.  الأ�شلحة  اأدته  م�شني« 
يقل عن  باإ�شابة »ما ل  واأفادت 
األف حمتج ب�شبب ا�شتخدام القوة 
ب�شكل غري قانوين من جانب قوات 
ا�شتخدمت  التي  اللبنانية  الأمن 
اأ�شلحة  الأحيان  من  الكثري  يف 
ال�شنع،  فرن�شية  القانون  اإنفاذ 
الكيماوية  امل���واد  �شمنها  م��ن 
امل�شيل  ال��غ��از  مثل  املهيجة 
للدموع، واملقذوفات ذات التاأثري 
احلركي مثل الر�شا�س املطاطي، 

والقاذفات املتعلقة بها«.
اإل���وي���ن »ي��ج��ب على  وق����ال 

ال�شلطات الفرن�شية اأن تبلغ قوات 
الأمن اللبنانية اأنها لن ت�شتطيع 
ا�شتئناف ال�شادرات اإل اإذا برهنت 
تلك القوات على اأن هذه املعدات 
مع  يتما�شى  نحو  ت�شتخدم على 
القانون واملعايري الدولية ب�شاأن 
واحلق يف حرية  القوة  ا�شتخدام 

التجمع ال�شلمي«.
التي  الطرق  »اإحدى  اأن  واأ�شاف 
تربهن على ذلك هي اإثبات اإجراء 
النتهاكات  على  كاملة  م�شاءلة 
كاف  تعوي�س  وتقدمي  املا�شية، 

ل�شحايا النتهاكات«.
اخلمي�س،  اللبناين  اجلي�س  اأعاد 
طرابل�س  مدينة  اإىل  ال��ه��دوء 

طويل  ليل  بعد  ال��ب���د،  �شمال 
املحتجني  مع  املواجهات  من 
يف  الإ�شابات،  مئات  عن  اأ�شفر 
الحتجاجات  من  الثالث  اليوم 

املناه�شة للحكومة.
لبنانية  اإع���م  و�شائل  وقالت 
فجرا  ان�شحبوا  املتظاهرين  اإن 
موقع  ولفت  املدينة،  �شوارع  من 
فتح  اأعيد  اأنه  اإىل   »24 »لبنان 
وحميط  ال��ن��ور  �شاحة  ط��رق��ات 
���رشاي��ا ط��راب��ل�����س، يف ح��ني ل 
مقطوعا  البداوي  اأتو�شرتاد  يزال 
ب���الجت���اه���ني ب��ال�����ش��اح��ن��ات 

والإطارات املطاطية.
»مدينة  اأن  اإىل  املوقع  ولفت 

اإثر  دمويا  لي�  �شهدت  طرابل�س 
املواجهات، تخللها �شقوط مئات 
الإ�شابات يف �شفوف قوات الأمن 

اللبنانية واملحتجني«.
م�شاء  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت 
����رشاي  الأرب����ع����اء يف حم��ي��ط 
قوات  ا�شتخدمت  حيث  طرابل�س، 
للدموع  امل�شيلة  القنابل  الأم��ن 
وا�شتقدمت  املحتجني  لتفريق 

تعزيزات من اجلي�س اللبناين.
لقوى  العامة  املديرية  وح��ذرت 
الأمن الداخلي يف وقت �شابق من 
»املهاجمني  مع  �شتتعامل  اأنها 
م�شتخدمني  وح���زم  ���ش��دة  بكل 
وفقا  املتاحة  الو�شائل  جميع 

اأخرى، قالت  للقانون«. من جهة 
الأمن  اإن  الدولية  العفو  منظمة 
اللبناين ا�شتخدم اأ�شلحة فرن�شية 
�شلميني،  حمتجني  لقمع  ال�شنع 
تعليق  ع��ل��ى  ب��اري�����س  وح��ث��ت 
مل  ما  لبريوت  اأ�شلحة  ت�شدير 
تتعهد با�شتخدامها مبا يتفق مع 

القانون الدويل.
عن  اللبناين  اجلي�س  واأع��ل��ن 
بجروح  ع�شكريا   3١ اإ���ش��اب��ة 
خم��ت��ل��ف��ة ور����ش���و����س، ج���راء 
والر�شق  ل���ع��ت��داء  تعر�شهم 
املولوتوف  وقنابل  باحلجارة 
واملفرقعات النارية، من قبل عدد 

من املحتجني.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها اإزاء ت�ساعد ال�ستباكات 
بمحافظة الحديدة اليمنية

�سنعاء-)د ب اأ(:
الأمم املتحدة   قال بيان ملكتب من�شق 
الإن�شانية  ال�����ش��وؤون  ومن�شق  املقيم 
على  يتزايد  القلق  اإن  اخلمي�س  لليمن  
من  اجلنوبية  املناطق  يف  املدنيني 
بعد  ال��ب���د(  احلديدة)غربي  حمافظة 
منت�شف  منذ  ال�شتباكات  ت�شاعد 
الق�شف  ذل��ك  يف  مبا  اجل���اري،  ال�شهر 
اأن  البيان  ال�شكنية. وذكر  على املناطق 
املدنيني  اآلف  تعر�س  ال�شتباكات  هذه 
اإىل  الألولية  التقارير  وت�شري   " للخطر 
وت�رشر  بالفعل،  مدنيني  �شحايا  وقوع 
والدريهمي،  حي�س  يف  وم��زارع  منازل 
ونزوح اأكرث من مئة اأ�رشة  اأي ما ل يقل 
لوت�شما،  اأووك  وقال  �شخ�س".   700 عن 
اليمن  يف  الإن�شانية  ال�شوؤون  من�شق 
الع�شوائية  الهجمات  بالإنابة:"ُتعّد 
ال�شكنية انتهاكا للقانون  على املناطق 
اأن تتوقف على  الإن�شاين الدويل ويجب 
الفور". ودعا  جميع الأطراف اإىل اتخاذ 
يف  املدنيني  حلماية  ال�زمة  التدابري 
يف  للعاملني  وال�شماح  الأوقات  جميع 
للجرحى  بال�شتجابة  الإن�شاين  املجال 
يزال  "ل  لوت�شما:  واأ�شاف  والنازحني.  
مل�يني  البوؤ�س  يف  يت�شبب  ال�����رشاع 

اإىل  عاجلة  ���رشورة  وهناك   ، الأرواح 
لل�شماح  القتالية  ل�أعمال  فوري  اإنهاء 
باإجراء  الإن�شاين  املجال  يف  للعاملني 
الدعم  وتوفري  ل�حتياجات  تقييمات 
اجلرحى  للمدنيني  ال�����رشوري  الطبي 
نزحوا  الذين  لولئك  امل��ادي  وال��دع��م 
وبح�شب  اأرزاقهم".  م�شادر  وف��ق��دوا 
الإب�غ عن ثمانية من  "فقد مت  البيان، 
اأنحاء  جميع  يف  املدنيني  ال�شحايا 

كانون   20 منذ  اأ�شبوع  يف  احل��دي��دة 
املنازل  ع�رشات  وت�رشرت  ثان/يناير، 
من  ال�شحايا  معظم  وك��ان  وامل���زارع،  

الن�شاء والأطفال".
املعلومات  اأن   اإىل  البيان  واأو���ش��ح 
الأولية ت�شري  اإىل نزوح نحو ١20 اأ�رشة 
املا�شي،  الأ�شبوع  خ�ل  الدريهمي  يف 
امليدانية  الأرقام  من  التحقق  يزال  وما 

م�شتمرة.

المغرب يعلن اأنه اأنقذ اأمريكا من �سربة 
اإرهابية

الرباط -وكالت: 
ك�شف حبوب ال�رشقاوي، مدير 
للتحقيقات  املركزي  املكتب 
امل��غ��رب،  يف  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ا�شتخباراتية  م��ع��ل��وم��ات 
ق��دم��ه��ا امل��غ��رب ل��ل��ولي��ات 
�شاهمت  الأمريكية  املتحدة 
الأمريكي  اجلي�س  يف جتنيب 

�رشبة اإرهابية.
املغرب يعلن اأنه اأنقذ اأمريكا 
اإرهابيةاعتقال  �رشبة  من 
بتهمة  اأم���ري���ك���ي  ج��ن��دي 
الن�شب  لتفجري  التخطيط 

هجمات  ل�شحايا  التذكاري 
١١ �شبتمرب يف نيويورك

ت�رشيح  يف  ال�رشقاوي،  واأكد 
العربي  امل��غ��رب  ل��وك��ال��ة 
الع�شكري  حالة  اأن  ل�أنباء، 
"كول  امل�شمى  الأم��ري��ك��ي 
اعتقاله  مت  ال��ذي  بريدجز" 
بتن�شيق بني املكتب الفيدرايل 
الأمريكي  واجلي�س  الأمريكي 
لتنفيذ  التخطيط  لتورطه يف 
اإىل  بالإ�شافة  اإرهابية  اأعمال 
منتمية  عنا�رش  مع  ع�قته 
قد  ك��ان  "داع�س"  لتنظيم 

العامة  املديرية  انتباه  اأثار 
يف  الوطني  ال��رتاب  ملراقبة 
بتوجهاته  املا�شي  ال�شيف 
بالفكر  وت�شبعه  "اجلهادية" 

املتطرف.
من  ا�شتوجب  "ذلك  اإن  وقال 
ملراقبة  العامة  امل��دي��ري��ة 
ال�����رتاب ال��وط��ن��ي اإخ��ب��ار 
الأمريكي  ال��ف��درايل  املكتب 
 2020 �شبتمرب  �شهر  خ���ل 
بخ�شو�س  دقيقة  مبعلومات 
وكل  الأمريكي  الع�شكري  هذا 
ما يتعلق بن�شاطه املتطرف".

البابا فرن�سي�س يلتقي ال�سي�ستاني خالل زيارته 
العراق

بغداد-وكالت: 
ال�شحافة  وك��ال��ة  اأف����ادت 
ب��اأن  اخلمي�س،  الفرن�شية، 
ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س، راأ����س 
ينوي  الكاثوليكية،  الكني�شة 
لقاء املرجع ال�شيعي العراقي 
علي ال�شي�شتاين، خ�ل زيارته 
املرتقبة يف مار�س املقبل اإىل 
العراق. وقال بطريرك الكلدان 
لوي�س  الكردينال  الكاثوليك 
�شيلتقي  "البابا  اإن  �شاكو 
ال�شي�شتاين يف مدينة النجف 
اإىل  البابوية  ال��زي��ارة  خ���ل 
ال��زي��ارة  و�شتكون  ال��ع��راق، 
خا�شة، حيث �شيناق�شان اإطار 

عمل لإدانة العتداءات".
قال  �شاكو  البطريرك  وك��ان 
ملوقع  �شابق  ت�رشيح  يف 
البابا  اإن  نيوز"  "فاتيكان 
�ش�م  ر�شالة  فرن�شي�س يحمل 
"كفى  مفادها  ال��ع��راق،  اإىل 
حروبا"، واأ�شاف اأن "الكني�شة 
يف العراق تنجز ال�شتعدادات 
مع  البابا  ل��زي��ارة  ال���زم��ة 
الزيارة  اأن  معتربا  احلكومة"، 
للجميع  ا�شتثنائي  "حدث 
لنا  بالن�شبة  للغاية  ومهم 
اجلميع  لكن  كم�شيحيني، 

هذه  ينتظرون  ال��ع��راق  يف 
امل�شلمون  فيهم  مبن  الزيارة، 
الأخرى  الدينية  واملرجعيات 
املقرر  ومن  احلكومة".  وقادة 
فرن�شي�س  البابا  ي���زور  اأن 

حتى  اخلام�س  م��ن  ال��ع��راق 
و�شت�شمل  مار�س،  من  الثامن 
مدن  واأرب���ع  ب��غ��داد  جولته 
لبابا  زيارة  اأول  اأخرى. وهذه 
العراق. وقالت  اإىل  للفاتيكان 

اإن  م�����ش��ادر ب��وق��ت ���ش��اب��ق 
تلغى  اأو  تتاأجل  قد  الزيارة 
الو�شع  بح�شب  وقت  اأي  يف 
ال�شحية  الأو�شاع  اأو  الأمني 

املتعلقة بجائحة كورونا.

وفاة بالمغرب و20  اإ�صابة   890 و  بم�صر  وفاة  و48  اإ�صابة   632 
البحرين تت�سلم اأول دفعة من لقاح »اأ�سترازينيكا« 

�سد كورونا
القاهرة-)د ب اأ(: 

جديدة  اإ�شابة   632 ت�شجيل  م�رش  اأعلنت 
بفريو�س كورونا و4٨ وفاة.

واأفادت وزارة ال�شحة وال�شكان امل�رشية ليل 
باأن  اليومي  بيانها  يف  الأربعاء/اخلمي�س 
ت�شجيلها  مت  التي  الإ�شابات  عدد  اإجمايل 
ارتفع حتى م�شاء الأربعاء اإىل ١6376١ حالة 

من بينهم 9١١5 وفاة.
�شخ�شا   530 تعايف  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
وخروجهم من امل�شت�شفيات لريتفع اإجمايل 

املتعافني يف الب�د اإىل ١27963�شخ�شا.
ام�س  البحرين  ت�شلمت  اخ��رى  جهة  م��ن 
"اأ�شرتازينيكا"  لقاح  من  �شحنة  اخلمي�س 
الهند،  من  قادمة  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 
فيما اأعلنت وزارة ال�شحة فتح باب الت�شجيل 
اأنباء  للتطعيم به يف الب�د. وذكرت وكالة 
البحرين، اأن وزيرة ال�شحة البحرانية فائقة 
ام�س  �شباح  ت�شلمت  ال�شالح  �شعيد  بنت 
اأ�شرتازنيكا"   – "كوفي�شيلد  لقاح  من  دفعة 
امل�شاد لفريو�س كورونا من ال�شفري الهندي 
بن  �شلمان  الأمري  توجه  بينما  املنامة،  يف 
ورئي�س  اململكة  عهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 
جمل�س الوزراء، بال�شكر والتقدير اإىل رئي�س 
التن�شيق  "على جهود  الهند ناريندرا مودي 
لقاح  البحرين  ا�شت�م  لتاأمني  امل�شرتك 
"كوفي�شيلد". ياأتي ذلك بعد اأيام على موافقة 
للقاح،  الطارئ  ال�شتخدام  على  البحرين 
بالتعاون  "اأ�شرتازنيكا"  �رشكة  تنتجه  الذي 
يف  ت�شنيعه  ويتم  اأك�شفورد،  جامعة  مع 

للقاح  امل�شنعة  ال�رشكة  "�شريام"  معهد 
يف الهند. واأعلنت وزارة ال�شحة البحرينية 
 - "كوفي�شيلد  تطعيم  اأخ��ذ  يف  للراغبني 
عن  والت�شجيل  املبادرة  اإىل  اأ�شرتازنيكا" 
من  اأو  ال�شحة  لوزارة  التابع  املوقع  طريق 
و�شجلت  واعي".  "جمتمع  تطبيق  خ���ل 
 ٨90 الأربعاء،  يوم  املغربية،  ال�شحة  وزارة 
كورونا  بفريو�س  جديدة  وفاة  و20  اإ�شابة 
يف الب�د، ما ميثل ارتفاعا لك� املوؤ�رشين. 
اليومية  الن�رشة  ال�شحة، يف  وزارة  واأفادت 
احل�شيلة  بارتفاع  الوبائي،  الر�شد  لنتائج 
العامة ل�إ�شابات امل�شجلة بعدوى فريو�س 
الب�د  يف  "كوفيد-١9"  امل�شتجد  كورونا 
 ،٨90 بواقع  املا�شية  ال�24  ال�شاعات  خ�ل 
مقابل 337 يف بيانات الثنني و٨67 الث�ثاء، 
بدء  منذ  حالة   46٨3٨3 م�شتوى  اإىل  لت�شل 
بينها  املا�شي،  مار�س   2 يف  التف�شي  ر�شد 
اأنها  الوزارة  واأ�شافت  ن�شطة.  تعترب   ١3995
ر�شدت 20 وفاة جديدة جراء املر�س خ�ل 
يوم، مقابل 22 الثنني و١5 الث�ثاء، لريتفع 
 ٨207 اإىل  الب�د  يف  اجلائحة  �شحايا  عدد 
بن�شبة فتك عند م�شتوى ١.7%. وذكرت وزارة 
ال�شحة اأنها �شجلت ١35٨ حالة �شفاء جديدة 
لي�شل عدد املتعافني من فريو�س كورونا يف 
تعاف  مبعدل   446١٨١ م�شتوى  اإىل  اململكة 
بلغ 95.3%. واأعلن الديوان امللكي املغربي، 
التطعيم  حملة  ان��ط���ق  ع��ن  الأرب���ع���اء، 
للوقاية من فريو�س كورونا اخلمي�س بعد اأن 
ت�شلمت الب�د جرعات "كافية" من �رشكتي 

"اأ�شرتازينيكا" و"�شينوفارم".

اجلزائر  )د ب اأ(-
اجلزائر  ق�شاء  جمل�س  اأ�شدر 
ام�س اخلمي�س، اأحكامه النهائية 
اخلفي  التمويل  ق�شيتي  يف 
عبد  املخلوع  الرئي�س  حلملة 
لرئا�شيات  بوتفليقة،  العزيز 
وجت��م��ي��ع  امل���ل���غ���اة،   20١9
فيهما  توبع  التي  ال�شيارات، 
ال�شابقني  امل�شوؤولني  كبار 

واأبرز رجال الأعمال.
احلكمني  امل��ح��ك��م��ة  واأي�����دت 

ال�شادرين بحق رئي�شي الوزراء 
وعبد  اأويحيي،  اأحمد  الأ�شبقني 
املالك �ش�ل، ب�شجنهما ١5 و١2 
مع  الرتتيب  على  نافذة  �شنة 
ثمانية   منهما  واحد  كل  تغرمي 

اآلف دولر.
كما ق�شت ب�شجن وزير ال�شناعة 
ث�ث  يو�شفي،  يو�شف  الأ�شبق 
�شنتني  مقابل  نافذة،  �شنوات 
حمجوب  خللفه  نافذا  حب�شا 
بدة، مع تغرميهما نحو ثمانية 

اآلف دولر.

اأحكام نهائية 
بال�صجن �صد 

رئي�صي الوزراء 
الجزائريين 

الأ�صبقين اأحمد 
اأويحيي وعبد 

المالك �صالل
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وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزارة القت�صاد 

 منوذج اإعالن الن�سر 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

      منوذج اإعالن الن�سر 
 تعلن اإدارة العالمات التجارية 

عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة 
التجارية: 

املودعة بالرقم:  341630تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا. 

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12

املركبات، اأجهزة النقل الربي، دراجات نارية، دراجات ذات حمركات 
بخارية  دراج��ات  بالرجل(،  ُتدفع  )دراج��ات  �سكوترات  �سغرية، 

�سغرية، اأجزاء وقطع للدراجات النارية واملركبات.
 NORTON ATLAS و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات 

باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن   

وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
امل���ودع���ة ب���ال���رق���م: 341614ت�����اري�����خ: 

2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.

�سورة العالمة 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

)بطاريات  مراكمات  وقود،  م�سخات  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  لت�سجيل  اأجهزة 
واأطر  نظارات  ت�سجيل،  واأقرا�س  مغناطي�سية  بيانات  حامالت  كهربائية،  وبطاريات  خمتزنة( 
�ساعات  للخوذات،  واقية  اأطراف  واقية،  خوذات  واقية،  ونظارات  �سم�سية  ونظارات  للنظارات 
ال�رسعة  قيا�س  )اأجهزة  وتاكومرتات  �رسعة  وعدادات  ل�سلكية  واأجهزة  قيا�س  حمددات  ذكية، 
الزاوّية( وبطاريات واأ�سالك ومثبتات �رسعة ومفاتيح كهربائية ونقاط مفاتيح القطع وطرفيات 
الكهربائية وثريمو�ستات )منظمات حرارة(  الدارات  الإدارة ومفاتيح قطع  تو�سيل ومرافق بدء 
للطوارئ  واأ�سواء حتذير  الفلطية  ]كهربائية[ ومنظمات  وارماتورات  للبطاريات  �سحن  واأجهزة 
ت�سغيل   واأجهزة  وب�رسية  �سمعية  ومعدات  وفارغة  م�سبًقا  م�سجلة  فيديو  واأقرا�س  واأ�رسطة 
الأقرا�س املدجمة وهواتف وتطبيقات برجميات الكمبيوتر يف جمال ركوب الدراجات النارية 
وعلب  كهربائية  ولفتات  م�سيئة  ولفتات  نيونية  ولفتات  الفاأرة  ولبادات  ومغناطي�سات 
الأقرا�س املدجمة واآلت البيع، ثريمومرتات )موازين حرارة( واأجهزة قيا�س درجة احلرارة واأجزاء 
واأجهزة ل�سلكية، برجميات كمبيوتر يف جمال  النارية وحمددات قيا�س  كهربائية للدراجات 

ركوب الدراجات النارية، تطبيقات الهواتف املتحركة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NORTON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  ال�سرتاطات: 
وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.
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عبدالـله بن زايد 

و�أك���د� �لتز�م �لدول���ة بالتعاون مع �لدمن���ارك لتبديد �أي 

خماوف قد تن�ش���اأ يف �مل�شتقبل و�أ�ش���ار� �إىل �أنه مت حتى 

�لآن �إجر�ء �أكرث من 25 مليون �ختبار كوفيد-19 يف دولة 

�لإمار�ت.

يذكر �أن دولة �لإمار�ت و�لدمنارك هما من بني �لدول �لتي 

�شجلت �أعلى معدلت �ختبار ل�كوفيد-19 يف �لعامل.

اأبوظبي ت�ستقبل 

ويت�شمن م�رشوع حتديث مطار �لبحرين �لدويل ��شتكمال 

مبنى �مل�شافرين �أحد �أهم �خلطط �ل�شاملة لتطوير �ملطار، 

مم خ�شي�ش���ًا لالرتقاء مبكانت���ه �ل�شرت�تيجية  حي���ث �شُ

وحتفي���ز �لنمو �لقت�شادي وج���ذب �ل�شتثمار�ت، وهو ما 

يتفق مع �أهد�ف روؤية �لبحرين �لقت�شادّية 2030.

و��شتقبل �شعادة حممد �شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق 

�أبوظبي للتنمية �لوفد �لق���ادم من مطار �لبحرين �لدويل 

برئا�ش���ة معايل �ملهند����س كمال بن �أحم���د حممد وزير 

�ملو��ش���الت و�لت�شالت، وح�شور مع���ايل ز�يد بن ر��شد 

�لزياين وزي���ر �ل�شناعة و�لتج���ارة و�ل�شياحة وعدد من 

�مل�شوؤولني �لبحرينيني كم���ا كان يف ��شتقبال �لوفد عدد 

من �مل�شوؤولني يف �شندوق �أبوظبي للتنمية.

وتعد �لزي���ارة �أول رحلة تنطلق من مط���ار �لبحرين �إىل 

�أبوظبي بع���د بدء �لعمليات �لت�شغيلية ملبنى �مل�شافرين 

�جلديد. وقال �شعادة حمم���د �شيف �ل�شويدي �إن ��شتكمال 

�أعمال مبن���ى �مل�شافرين يف مطار �لبحرين �لدويل ي�شكل 

�نطالقة قوي���ة مل�شرية �لتنمية و�لزده���ار �لتي ت�شهدها 

مملك���ة �لبحرين، وخطوة مهمة عل���ى طريق �جناز كافة 

مر�حل م�رشوع حتديث �ملطار و�شوًل �إىل حتقيق �لتنمية 

�لقت�شادية �ل�شاملة �لتي تتطلع �حلكومة �لبحرينية �إىل 

حتقيقها.

و�أكد �شعادت���ه، حر�س �لقيادة �لر�شي���دة لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة على م�شاندة ودعم �لأ�شقاء يف �لبحرين 

لتنفيذ بر�جمهم وخططهم �لهادفة �إىل �لرتقاء بالقت�شاد 

ودفع عجل���ة �لتنمية �مل�شتد�مة يف �ململكة، لفتًا �إىل �أن 

�شندوق �أبو ظب���ي للتنمية قام بالتع���اون مع �حلكومة 

�لبحرينية بتموي���ل عدة م�شاريع تنموي���ة يف قطاعات 

��شرت�تيجية، مثل �لإ�شكان و�ملياه و�ل�شحة و�لنقل، حيث 

�شاهمت تلك �مل�شاري���ع يف دعم �جلهود �لدوؤوبة لتحفيز 

�لنمو �لقت�شادي وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لبالد.

من جانب���ه، قال مع���ايل وزير �ملو��ش���الت و�لت�شالت 

�لبحرين���ي �إن تد�شني مبنى �مل�شافري���ن �جلديد باإطالق 

�أول رحلة طري�ن �ىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة جاء 

بتوجيهات كرمية من �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان 

بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد، رئي�س جمل�س �لوزر�ء تاأكيد�ً 

على �لعالقات �ملتميزة و�ملتجذرة بني �لبلدين �ل�شقيقني 

وجت�شي���د� للمكانة �خلا�شة �لتي حتتله���ا دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة لدى مملكة �لبحرين قيادة و�شعبا ، مثمنًا 

�شعادته �لعالقات �لثنائية �لر��شخة بني مملكة �لبحرين، 

ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتح���دة، م�شيد�ً بالدعم �ملقدم 

من دولة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة يف متويل �مل�شاريع 

�ل�شرت�تيجية �شمن برنامج �لتنمية �خلليجي وما يعك�شه 

ذلك من �أ�شمى �شور �لتالحم و�لتعاون �خلليجي �مل�شرتك 

بني �لبلدين.

و�أعرب �شعادته عن �شكره وتقديره كذلك ل�شندوق �أبوظبي 

للتنمي���ة على م�شان���دة �حلكومة يف متوي���ل �مل�شاريع 

�لتنموي���ة �لريادي���ة يف �لبالد، م�ش���ري�ً �إىل �أن �ل�شندوق 

�رشي���ك ��شرت�تيج���ي يف متوي���ل م�رشوع حتدي���ث مطار 

�لبحرين �لدويل �لذي يع���د و�حد�ً من �مل�شاريع �لتنموية 

يف �ململك���ة و�لتي تعمل �حلكومة على تنفيذها لتحقيق 

�لأهد�ف �لتنموية �ل�شاملة �لتي تعود على �لوطن بالنماء 

و�لزدهار.

و�أ�ش���ار �إىل �أن هذه �لزي���ارة �لأوىل �لتي تنطلق من مطار 

�لبحرين �لدويل �إىل �أب���و ظبي بعد ��شتكمال �أعمال مبنى 

�مل�شافري���ن �جلدي���د ..تاأت���ي تقدير�ً م���ن حكومة مملكة 

�لبحرين جلهود دولة �لإمار�ت و�شندوق �أبو ظبي للتنمية 

يف متويل م�رشوع حتديث �ملطار.

و�أ�ش���اف �أن �لنتهاء من م����رشوع حتديث مطار �لبحرين 

�لدويل ي�شه���م يف حتقيق �لتنمي���ة �مل�شتد�مة لالقت�شاد 

ويع���زز دور قطاع �خلدم���ات، �لذي يعد �أح���د �لقطاعات 

�لقت�شادي���ة ذ�ت �لأولوية، ويجعل م���ن �لبحرين مركز�ً 

�إقليميًا للخدمات �للوج�شتية، �إ�شافًة �إىل دوره يف تن�شيط 

�لقطاعات �ل�شياحية و�لقت�شادية و�لتجارية.

ويعد م�رشوع تو�شعة مط���ار �لبحرين �لدويل �أحد �أ�شخم 

�مل�شاريع �لوطنية �لتنموية و�أهمها يف قطاع �لنقل �جلوي 

من���ذ �أكرث م���ن 20 عامًا، �إذ ي�شم �مل����رشوع مبنى جديد� 

للم�شافري���ن تبل���غ م�شاحته 4 �أ�شع���اف �ملبنى �حلايل 

بطاقة ��شتيعابية ت�شل �إىل 14 مليون م�شافر �شنوًيا.

ولي العهد ال�سعودي: 

وذك���ر �لأم���ري حممد بن �شلم���ان : »ن�شته���دف �أن تكون 

�لريا�س من �أكرب 10 �قت�شاديات مدن يف �لعامل«.

ويف حني �أ�ش���ار �إىل �أن مدينة �لريا����س ت�شكل 50% من 

�لقت�ش���اد غري �لنفط���ي بال�شعودي���ة، قال:«تكلفة خلق 

�لوظيفة بالريا�س �أقل ب�30% من �أي مدينة �أخرى، وتكلفة 

تطوي���ر �لبنى �لتحتية و�لعقارية يف �لريا�س �أقل ب�29 % 

من �ملدن �ل�شعودية«.

و�أعل���ن �أن: »�لبنية �لتحتية يف �لريا�س ر�ئعة ب�شبب ما 

قام به �مللك �شلمان طو�ل 50 �شنة«.

وبينما نوه �أن �لريا�س هي �أحد ركائز �لنمو �لقت�شادي يف 

�ل�شعودية، ق���ال:« ن�شتهدف �أن ي�شل عدد �شكان �لريا�س 

�إىل 15 - 20 مليون ن�شمة يف 2030«.

ورد� عل���ى �شوؤ�ل، �ش���دد �لأمري حممد بن �شلم���ان على �أن 

للريا�س فر�شة كبرية للغاية خللق منو �قت�شادي و�شناعي 

و�شياحي يف �ل�شعودية.

ويف �شي���اق مت�شل، ن���وه ويل �لعهد �ل�شع���ودي �إىل �لعمل 

على خطط لإن�شاء حمميات �شخمة حول �لريا�س لتح�شني 

و�شعها �لبيئي.

ويجتمع بع�س م���ن �أكرث �مل�شتثمري���ن ورو�د �لتكنولوجيا 

تاأث���ري� يف �لع���امل على مد�ر يومني خلو����س حو�ر عاملي، 

و�شيناق����س كل من رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي 

ملجموعة »�شوفت بنك« ما�شايو�شي �شون، ورئي�س جمل�س 

�لإد�رة و�لرئي����س �لتنفيذي ل�رشك���ة »بالك�شتون« �شتيفن 

�شو�رزمان، كيفية متكني �لذكاء �ل�شطناعي لي�شبح حمركا 

مهما للنه�ش���ة �لقت�شادية ولنمو �لوظائ���ف، وكيف ميكن 

�أن ي�شه���م يف توفري حلول للتحدي���ات �لعاملية يف جمايل 

�لرعاية �ل�شحية و�لتغري �ملناخي وغريهما.

اللجنة الم�ستركة بين الإمارات 
وفنلندا تبحث تعزيز التعاون

عجمان-وام:

 �فتتحت منطقة عجمان �لطبي���ة بالتعاون مع وز�رة 

�ل�شح���ة ووقاي���ة �ملجتم���ع وكلية فاطم���ة للعلوم 

�ل�شحي���ة.. مركز� جدي���د� لتقدمي لق���اح �شد فريو�س 

"كورون���ا" يف مبن���ي �لكلي���ة �لذي يق���ع يف منطقة 
�لرقايب بعجمان.

وقال حمد ت���رمي �ل�شام�شي مدي���ر منطقة عجمان �ن 

�فتت���اح هذ� �ملركز يف كلية فاطم���ة للعلوم �ل�شحية 

ل���ه دللة عظيمة حيث حتمل �لكلي���ة ��شم رمز وطني 

كبري يتمثل يف �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 

�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 

و�لطفولة �لرئي�شة �لأعل���ى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�رشية 

"�أم �لإمار�ت" ، حيث �أ�شبحت �لكلية متثل معلما علميا 
وح�شاري���ا متميز� يف �إمارة عجم���ان ت�شاهم ب�شورة 

م�رشق���ة يف �إعد�د �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة يف �ملجال 

�لطبي بف�شل خمتل���ف �أ�شكال �لدعم �ملادي و�ملعنوي 

�لد�ئم �لتي توفره قيادتنا �لر�شيدة ل�شناعة �لكفاء�ت 

�لوطنية �ملتميزة يف �لتخ�ش�شات �لطبية.

و�أ�ش���اف �إن �ملرك���ز �جلديد يف كلي���ة فاطمة للعلوم 

�ل�شحي���ة يقدم خدمات���ه للمو�طن���ني، وكذلك جلميع 

موظفي �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لحتادية منها 

و�ملحلي بعجمان، ولالأعمار من 18 �شنة فما فوق.

عجمان.. افتتاح مركز لإعطاء 

لقاح »كورونا« في كلية فاطمة 

للعلوم ال�سحية

جالليب كردا�سة الن�سائية بال مناف�س في جناح المحرو�سة
دبي-�سمري ال�سعدي:

كرد��شة.. يق���ال �أن �أ�ش���ل �لت�شمية �أخذت 

��شمها م���ن �ملع�شكر �لذي ن�شبه عمرو بن 

�لعا����س هناك حيث "كرد����س" �ملكان �أى 

ن�شب فيه �ملع���د�ت �حلربية وهى �لرو�ية 

�لأق���وى.. ويقال �أي�شا �أن نابليون بونابرت 

ع�شكر هن���اك خالل حملته على م�رش و�ن 

��ش���م كرد��شة جاء من دي���ر "د��شه" �لذي 

كان هن���اك... ويق���ال �أي�ش���ا �إن بها مقابر 

لبع����س �ل�شحابة.. وكرد��ش���ة مهما كان 

�أ�ش���ل ت�شميتها فهي حم���ط �أنظار �شيد�ت 

�لعامل �لعربي كله.. بل ن�شاء �لعامل ب�شفة 

عامة.. وم���ن من �لن�شاء �لز�ئر�ت مل�رش مل 

تزر كرد��شة؟.. ويقول���ون �أن من تزر م�رش 

ومل تزر كرد��شة فكاأنها مل تزر م�رش �أ�شال.. 

مل���اذ� كل ه���ذ�؟.. �نه من �أج���ل ما تنتجه 

من جالبيب ن�شائي���ة م�شنوعة من �لقطن 

�مل����رشي مط���رزة ومنقو�ش���ة وبت�شاميم 

وموديالت متع���ددة.. وحتى �لغرب مفتون 

بالرت�ث �ل�رشقي لهذه �جلالبيب و�لتطريز�ت 

�ليدوي���ة عليها.. كل ذل���ك يخرج من قرية 

كرد��شة �لتى قد ل يعرفها �لبع�س ولكنها 

كانت يوما م���ز�ر� �شياحيا ت�شطحب �إليه 

�ل�شيدة جيه���ان �ل�شاد�ت زوجات �لروؤ�شاء 

وتهديهم بع�س م�شنوعاتها.

   بد�أت كرد��ش���ة طريقها للتميز ب�شناعة 

�ملن�شوجات منذ �خلم�شينيات عندما �أن�شاأ 

نظ���ام �لرئي�س جمال عب���د �لنا�رش ثالثة 

م���ن م�شانع �لن�شيج باملنطقة.. وعمل بها 

�أهل �لقرية  لتخ���رج منها مالب�س �لأطباء 

و�ملمر�شات لكن تدريجي���ا وب�شبب تغري 

�شيا�شات �لدول���ة يف �ل�شبعينيات �أغلقت 

هذه �مل�شانع بعد تر�ك���م �لديون عليها.. 

ورب �ش���ارة نافع���ة فقد توج���ه �لعّمال 

�ل�شابق���ون للت�شمي���م �لي���دوي يف ور�س 

�شغرية  وحتى �ل�شيد�ت �لعامالت �جتهن 

�إىل �لعم���ل �لي���دوي يف �ملن���ازل  لتب���د�أ 

�شهرة كرد��شة باجلالبيب �ملطرزة يدويا.. 

�أ�شعارها وج���ودة خاماتها ل  ولرخ����س 

تز�ل �جلالبية �لكرد��شية �شاحبة �لأجنحة 

�لكربى يف معار�س �لع���امل.. و�إن �إنتاجها 

ي�شاف���ر �إىل معار����س يف جمي���ع �أنحاء 

�ل�شعودي���ة و�إىل �لكويت وكل دول �خلليج 

وحت���ى يف �ل�ش���ود�ن و�إريرتي���ا و�ل�شويد 

و�لد�منارك وجنوب �أفريقيا. 

من���ذ  ��شته���رت  �لت���ي  كرد��ش���ة  �أن     

�ل�شبعين���ات ب�شناع���ة �جلالبيب و�لأزياء 

�ليدوية كان���ت بد�يتها ب�شيطة  �لن�شائية 

�إىل �أن تط���ورت حتى دخ���ل �لكمبيوتر يف 

�شناعتها.. و�ن �ل�شي���اح �لعرب �لقادمني 

من �خلليج �أكرث �جلن�شيات تعلقا بالبحث 

عن �ملن�شوج���ات �ليدوية �لتي ت�شتهر بها 

�لقرية مثل �جلالبية و�لعباءة ذ�ت �لنقو�س 

و�لر�شومات و�لتطريز �ملميز.. فيما يف�شل 

�ل�شي���اح �لأجانب �جللب���اب �لذي يحتوى 

على ر�شوم���ات فرعوني���ة.. و�أن �خلامات 

�مل�شتخدمة يف �أغلب �ملن�شوجات �ليدوية 

ت�شن���ع وت�شب���غ يف كرد��ش���ة ومنها ما 

ياأت���ي جاهز� م���ن �ملحلة �لك���ربى �إحدى 

قالع �شناعة �لن�شيج �لتقليدية يف م�رش.. 

و�أن �لتطريز�ت �ليدوي���ة كانت تعتمد يف 

بد�يته���ا على �مل�شان���ع �خلارجية �إىل �أن 

�أ�شبحت �لقرية تكتفي ذ�تيا.. و�أن �جلالبية 

�لتي ت�شته���ر بها كرد��شة منه���ا �ليدوية 

�لتي تقوم على �شناعتها بالكامل �لفتيات 

�ملدرب���ات.. و�أن هناك �أي�شا �جلالبية �لتي 

ت�شمم يدويا ثم تنفذ على �لكمبيوتر.. و�لآن 

�شنتعرف عن فرب على هذه �جلالبية ذ�ت 

�ل�شدى �لعاملي �مل�شنوعة يف كرد��شة من 

�لعار�شني لها لن�شم���ع منهم حكاية هذه 

�ملعرو�شات.

= �إ�شالم �لقز�ز و�إبر�هي���م �أبو حالوة.. من 

�رشكة لوؤلوؤة كرد��ش���ة يعر�شان ويبيعان 

جاللي���ب كرد��ش���ة �لقطنية ب���كل �ألو�نها 

ومقا�شاته���ا  وزخارفه���ا  وت�شميماته���ا 

�ملتنوعة.. ي�ش���اركان يف �لقرية �لعاملية 

منذ عام 2008 و�أ�شبح لهم زبائنهم �لذين 

ياأتون �إليهم كل عام ومعظمهم من �لن�شاء.. 

ويقولن �أن هناك مقولة عن هذه �جلالليب 

بان من تزور م�رش ومل تزر تذهب لكرد��شة 

لنتقاء و�رش�ء جاللي���ب كرد��شة كاأنها مل 

تزر م����رش.. و�أنهما يحب���ان �مل�شاركة يف 

�لقرية �لعاملية و�شم���ن �جلناح �مل�رشي 

لأنهما �أحبا �قرية بكل ما فيها من فعاليات 

فنية وثقافية وتر�ثية عاملية من كل �لدول 

�لعاملية �لتي ت�شارك يف �لقرية.. و�ن �إد�رة 

�لقرية تتفانى يف تقدمي كل �خلدمات �شو�ء 

للعار�شني �أو ل�شيوفها.

= �أحمد �ل�شعيدي و�أحمد �ل�شيخ.. من �أولد 

�أبو �لنور للجالبي���ب �مل�رشية.. يعر�شان 

�لن�شائية  كرد��ش���ة  جالبي���ب  ويبيع���ان 

�مل�شنوعة م���ن �لقطن �مل�رشي وي�شاركان 

يف �لقري���ة �لعاملية منذ عام 2004.. وعن 

معرو�شاتهما يق���ولن �أنها تتنوع ما بني 

�جلالبيب �لن�شائية وجالبيب �لأطفال بكل 

موديالتها وت�شميماتها وتطريزها �ليدوي 

و�مل�شنوع���ة يف كرد��شة يف م�شنعهم من 

�لقطن �مل�رشي �مل�شه���ور عامليا.. و�أنهما 

ي�ش���اركان مبنتجاتهم���ا يف �لعدي���د من 

�ملعار����س يف كل دول جمل����س �لتعاون 

�خلليجي و�أن م���ا ي�شجعهما على ذلك �أن 

�لكل يرغب يف �قتناء �جلالبيب �لكرد��شية 

�لقطني���ة و�لتي تلقى �قب���ال كبري� يف �أي 

مكان تتو�جد فيه. 

= ه�شام حجازي وعادل م�شطفى.. من حمل 

�لكرد��شية يعر�شان  �ل�شلطان للجاللي���ب 

�لن�شائية  كرد��ش���ة  جالبي���ب  ويبيع���ان 

�مل�شنوع���ة م���ن �لقط���ن �مل����رشي وعن 

معرو�شاتهما يق���ولن �أنها تتنوع ما بني 

�جلالبيب �لن�شائية وجالبيب �لأطفال بكل 

موديالتها وت�شميماتها وتطريزها �ليدوي 

و�مل�شنوع���ة يف كرد��شة يف م�شنعهم من 

�لقطن �مل����رشي �مل�شهور عاملي���ا.. وعن 

كرد��شة يق���ولن �أن م�شانعها �أن�شئت عام 

1979 لل�شجاد �لي���دوي و�لنحا�س �ليدوي 

وم�شغ���ولت خ���ان �خلليلي.. ث���م مت بدء 

�شناع���ة �جلالبيب �لن�شائية �ملطرزة �لتي 

تط���ورت على م���ر �ل�شنني حت���ى و�شلت 

�إىل �جلالبي���ة �حلديث���ة حاليا و�جلالبيب 

�خلا�شة بالبي���ت و�أي�شا جالبيب �خلروج 

و�ل�شتقبال و�أحدث �ملوديالت هو �لكلو�س 

�مل���زدوج.. وكل ذل���ك بالتطري���ز �ليدوي 

�ل�رشف و�أنهم���ا ي�شاركان مبنتجاتهما يف 

�لعديد م���ن �ملعار�س يف كل دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي و�أن ما ي�شجعهما على 

ذل���ك �أن �لكل يرغ���ب يف �قتناء �جلالبيب 

�لكرد��شية �لقطنية و�لتي تلقى �قبال كبري� 

يف �أي مكان تتو�جد فيه. 

= حممد �ل�شحات.. من حمل �لتوحيد و�لذي 

يعر�س ويبيع جالبيب كرد��شة �أي�شا بكل 

ي�شارك  وت�شاميمها..  ومقا�شاته���ا  �ألو�نها 

يف �لقرية �لعاملية �شمن �جلناح �مل�رشي.. 

وعن معرو�شاته يق���ول �أنها م�شنوعة من 

�لقطن �مل�رشي �ملميز.. و�إنها خا�شة بالأم 

وبناتها.. و�أن���ه منذ بدء م�شاركته بالقرية 

�أ�شبح يف كل مو�شم �أن يكون لديه �جلديد 

بابتكار ت�شميمات جديدة لهذه �جلالبيب.. 

و�أن معرو�شاته تتميز بجودة عالية.. و�أن 

�جلالبي���ب يف �ل�شاب���ق كان يعتمد على 

تطريزها بالكمبيوتر �أما �ألن فيعتمد على 

�لتطري���ز �ليدوي �لأ�شيل �ل���ذي يعرب عن 

�لت�شامي���م �مل�رشية �ملمي���زة و�لعريقة.. 

و�نه �شعيد بامل�شاركة يف �لقرية �لعاملية 

�لتي �أ�شبحت رئة تنف�س مو�شمي ل�شيوفها 

�لذين يحر�شون عل���ى �ل�شتمتاع بكل ما 

تقدمه �لقرية من فعاليات متنوعة عاملية 

من �لدول �لعاملية �لتي �أح�رشته ل�شيوفها 

يف حدود م�شاحتها.. فقد �أح�رشت �أكرث من 

28 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل.

= م�شطفى �أحمد وحمم���د بدر.. من لكاز� 

للجالبي���ب �لكرد��شية.. يعر�شان ويبيعان 

جالبي���ب كرد��ش���ة �لن�شائي���ة �مل�شنوعة 

من �لقطن �مل����رشي وي�شاركان يف �لقرية 

�لعاملية للمرة �لثالثة.. وعن معرو�شاتهما 

يقولن باأنها متت���از بت�شنيعها من �لقطن 

�مل�رشي �خلال�س و�ملعروف لكل دول �لعامل 

وم���ن �أف�شل �خلامات.. كم���ا متتاز بثبات 

�ألو�نه���ا وتطريزها �لل���ذ�ن ل يتغري�ن مع 

م���رور �لوقت.. وت�شميمات منتجاتهما يتم 

عملها ح�شب ت�شميم���ات مغربية وتركية 

ولك���ن بب�شمة م�رشي���ة وخامات م�رشية 

لتحظى بر�شاء كل عمالء منتجاتهما �لتي 

يت���م ت�شنيعها يف م�شانعه���م بكرد��شة.. 

و�أنهما ي�شاركان مبنتجاتهما يف �لكثري من 

�ملعار����س يف �لدول �لعربية وتلقى �قبال 

ورو�جا كبري� جلودتها.. وهذ� ما ي�شجعهما 

د�ئما على �مل�شارك���ة يف �لقرية �لعاملية 

�أو �أي معر�س.     

= �إ�ش���الم عاط���ف و�أ�ش���الم جم���ال.. من 

ميام���ي للجالبيب �لكرد��شي���ة.. يعر�شان 

�لن�شائية  كرد��ش���ة  جالبي���ب  ويبيع���ان 

�مل�شنوعة م���ن �لقطن �مل�رشي وي�شاركان 

يف �لقري���ة �لعاملي���ة منذ ع���ام 1996.. 

وع���ن معرو�شاتهما يق���ولن باأنها متتاز 

بت�شنيعه���ا من �لقط���ن �مل�رشي �خلال�س 

و�ملعروف ل���كل دول �لعامل وم���ن �أف�شل 

�خلام���ات.. كم���ا متت���از بثب���ات �ألو�نها 

وتطريزه���ا �لل���ذ�ن ل يتغ���ري�ن مع مرور 

�لوقت.. وت�شميمات منتجاتهما يتم عملها 

ح�ش���ب ت�شميمات مغربي���ة وتركية ولكن 

بب�شمة م�رشية وخامات م�رشية لتحظى 

بر�ش���اء كل عمالء منتجاتهم���ا �لتي يتم 

ت�شنيعها يف م�شانعهم بكرد��شة.. و�أنهما 

ي�ش���اركان مبنتجاتهم���ا يف �لكث���ري من 

�ملعار����س يف �لدول �لعربية وتلقى �قبال 

ورو�جا كبري� جلودتها.. وهذ� ما ي�شجعهما 

د�ئما على �مل�شارك���ة يف �لقرية �لعاملية 

�أو �أي معر�س.     

�أبوظبي-و�م:

 عق���د مع���ايل �أحمد بن علي حمم���د �ل�شايغ 

وزير دولة، ومعايل ماتي �أنطونني وزير �لدولة 

ب���وز�رة �خلارجية �لفنلندي���ة، �م�س �لربعاء، 

�لجتم���اع �لفرت��ش���ي �لفتتاح���ي للجن���ة 

�مل�شرتكة بني دولة �لإمار�ت وفنلند�.

و�أك���د مع���ايل �ل�شاي���غ يف ت�رشيحاته على 

ق���وة �لعالقات �لثنائية، م�ش���ري�ً �إىل �لتعاون 

�ملتز�ي���د ب���ني دول���ة �لإم���ار�ت وفنلند� يف 

�ل�شنو�ت �ملا�شية، مبا يف ذلك زيادة �لتعاون 

�لقت�شادي و�لثقايف ب���ني �لبلدين منذ �إقامة 

�لعالقات �لدبلوما�شية يف عام 1975.

وقال معالي���ه �إن عقد �لجتم���اع �لفتتاحي 

للجنة �مل�شرتكة بني دول���ة �لإمار�ت وفنلند� 

يعد خط���وة مميزة يف دفع م�ش���رية �لتعاون 

و�لتن�شيق �لثنائي، حيث تعترب دولة �لإمار�ت 

فنلن���د� �رشيكًا مهم���ًا يف �لتب���ادل �لتجاري 

و�لقت�شادي و�ل�شياحي، مبديا تطلع �لإمار�ت 

�إىل تو�شيع �لفر�س �مل�شرتكة للنمو و�لزدهار 

من خالل عمل �للجنة.

من جانبه، �شكر مع���ايل ماتي �أنطونني دولة 

�لإمار�ت على ��شت�شافة �لجتماع، و�أكد حر�س 

فنلند� على تعزيز �لتعاون مع دولة �لإمار�ت، 

م�ش���ري� �إىل �أن �لجتم���اع مك���ن �جلانبني من 

مناق�ش���ة �لق�شاي���ا �ل�شيا�شي���ة و�لقت�شادية 

�لرئي�شية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

وناق�س �جلانبان فر����س �لتعاون يف خمتلف 

�ملجالت بني دولة �لإم���ار�ت وفنلند� يف ظل 

نقا�س �أو�شع حول �لقت�شاد �لعاملي و�لتجارة 

�لدولية.

وقدم �جلانبان خ���الل �لجتماع مالحظاتهما 

وناق�ش���ا عدد� م���ن �لق�شاي���ا �ل�شيا�شية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.

�خلمي�س 28 يناير 2021 ــ العـدد 14655

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

نموذج اإعالن الن�سر

الحكومة الم�سرية 
و�أك���د �أنه مت حتدي���د موعد لفح�س �لطفل���ني على يد كبار 

�ملتخ�ش�ش���ني يف �إحدى �مل�شت�شفي���ات �جلامعية، وو�شع 

خطة �لعالج �ملنا�شبة لهما.

و�أو�ش���ح يون�س �أنه �شيتم �لإعالن عن كافة تفا�شيل �حلالة 

بع���د �لفح�س من جان���ب �لأطباء، لفت���ا �إىل �أن توجيهات 

رئي����س �لوزر�ء م�شطفى مدبويل ت�شم���ل توفري كافة �أ�شكال 

�لدعم لهما.

كما �شدد على �أن »�حلكوم���ة �مل�رشية ل تتاأخر عن توفري 

�لالزم ملثل هذه �حلالت، وغريها من �أبناء �ل�شعب«.

بالقرية العالمية في دبي
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 منازل العقارية

 15.4 مليار درهم تجارة 
الإمارات من المنتجات 
ال�سيدلية خالل 9 اأ�سهر

 

اأبوظبي  ـ وام: 
الإمارات من المنتجات  اإجمالي تجارة   قفز 
اإلى نحو 15.4 مليار درهم خالل  ال�صيدلية 
الأ�صهر الت�صعة الأولى من العام 2020 بزيادة 
مليار   13.66 مع  بالمقارنة   %12.8 ن�صبتها 
درهم تقريبا في الفترة ذاتها من العام 2019 
المركز  عن  ال�صادرة  الأرق��ام  بح�صب  وذلك 

التحادي للتناف�صية والح�صاء.
النوع  الم�صجل في هذا  الكبير  النمو  ويوؤ�صر 
من التجارة على الدور المحوري الذي لعبته 
من  العديد  لتزويد  رئي�صي  كمركز  الإم��ارات 
المنتجات  من  باحتياجاتها  المنطقة  دول 
ال�صيدلية التي ارتفع الطلب عليها في اأعقاب 

ظهور جائحة كورونا الم�صتجد.
كما يعك�س هذا النمو الأولوية الكبيرة التي 
العامة  ال�صحة  الرعاية  ق�صايا  بها  تحظى 
لل�صكان من مواطنين ومقيمين والتي تت�صدر 
اأفردت  التي  الماراتية  الحكومة  اأجندة عمل 
�صمن  اأدرجت  خا�صة  عمل  ا�صتراتيجية  لها 
اأو  الما�صية  ال�صنوات  خالل  �صواء  روؤيتها 

ال�صنوات القادمة .
وقت  في  �صدرت  متخ�ص�صة  تقارير  وكانت 
من  الإم����ارات  ت��ج��ارة  نمو  توقعت  �صابق 
بالتطور  مدعومة  ال�صيدلية  المنتجات 
الرعاية  قطاع  ي�صهده  ال��ذي  المتوا�صل 
على  ع��الوة  جهة  من  الدولة  في  ال�صحية 
اعتماد العديد من دول المنطقة على الإمارات 
هذه  من  احتياجاتها  على  للح�صول  كمركز 

المنتجات.
المركز  عن  ال�صادرة  الأرقام  تظهر  وتف�صيال 
قيمة  اأن  والح�صاء  للتناف�صية  التحادي 
واردات الدولة من المنتجات ال�صيدلية بلغت 
الت�صعة  الأ�صهر  خالل  درهم  مليار   12.143
 %13.7 ن�صبته  بنمو   2020 العام  من  الأولى 
الفترة  في  درهم  مليار   10.68 مع  مقارنة 

ذاتها من العام 2019 .
/ الدولة  �صادرات  اإجمالي  م�صتوى  وعلى 
�صادرات واإعادة ت�صدير/ من هذه المنتجات 
فقد بلغت قيمة 3.26 مليار درهم خالل الفترة 
العام  من  �صبتمبر  نهاية  وحتى  يناير  من 
بالمقارنة   %9.5 ن�صبتها  بزيادة  الما�صي 
ذاتها من  الفترة  مع 2.977 مليار درهم في 
العام 2019 . و�صملت قائمة الدول التي تولت 
المارات ت�صدير /�صادرات و اإعادة ت�صدير / 
ال�صعودية  من  كال  لها  ال�صيدلية  المنتجات 
ولبنان والعراق وم�صر واليمن بالإ�صافة اإلى 
الكويت والأردن ونيجيريا وغيرها من الدول 

الأخرى. 
وكانت دولة الكويت من اأكثر الدول المتلقية 
ال�صيدلية  المنتجات  من  الإمارات  ل�صادرات 
وبقيمة بلغت 810 ماليين درهم تالها العراق 
 210 وال�صعودية  دره��م  مليون   378 بنحو 
ال�صادرات على  بقية  وتوزعت  درهم  ماليين 

دول اأخرى.

�سيف ال�سويدي : اإ�سدار قرار ال�سالمة لعودة طائرة»737 
ماك�س«للخدمة في فبراير المقبل

اأبوظبي ـ وام: 
ال�صويدي  �صيف  �صعادة  ق��ال   
مدير عام الهيئة العامة للطيران 
خالل  �صتقوم  الهيئة  اإن  المدني 
التحديث  باإ�صدار  المقبلة  الفترة 
لعودة  ال�صالمة  لقرار  النهائي 
طائرة بوينغ 737 ماك�س للخدمة.
الإ�صدار  اأن  ال�صويدي  واأو���ص��ح 
يت�صمن  ال�صالمة  لقرار  الجديد 
اآخر التحديثات ب�صاأن الإجراءات 
الت�صحيحية الواجب تطبيقها من 
الم�صغلة  الطيران  �صركات  قبل 
ماك�س،   737 بوينغ  ل��ط��ائ��رات 
تعزيز  نظام  تحديث  واأب��رزه��ا 
 "MCAS" المناورة  خ�صائ�س 
وت��ح��دي��ث اإج������راءات ت��دري��ب 

الطيارين.
الفنية في  اللجنة  اأن  اإلى  واأ�صار 
تقييم  على  حاليا  تعمل  الهيئة 
التي وردت  المتطلبات ال�صافية 
لتوجيه  الأخ��ي��ر  الإ���ص��دار  ف��ي 
الوكالة  عن  ال�صادر  ال�صالحية 

الأوروبية ل�صالمة الطيران.

التقييم  من  النتهاء  اإن  وق��ال 
اأ�صبوعين  فترة  خ��الل  �صيكون 
وبعدها يتم اإ�صدار قرار ال�صالمة 
المقبل  ف��ب��راي��ر  منت�صف  ف��ي 
الزمنية  المرحلة  �صيبين  والذي 
المتوقعة لإعادة ت�صغيل الطائرة.

تدريب  اأن  ال�صويدي  واأو���ص��ح 
محاكاة  جهاز  على  الطيارين 
اأي�صا  التحديث  ي�صمل  الطيران 
ال��واج��ب  الفنية  للمتطلبات 
الطيران  �صركات  من  ا�صتيفاوؤها 
غير الم�صجلة في دولة الإمارات 
والتي �صت�صغل طائرة بوينغ 737 
اإ�صافة  الدولة  واإلى  من  ماك�س 
اأج��واء  ت�صتخدم  التي  تلك  اإل��ى 

الإمارات.
ب�صمان  ملتزمة  الهيئة  اأن  واأكد 
اإلى  بالطائرة  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة 
خالل  من  وذل��ك  الدولة،  اأج��واء 
العمل المكثف والتوا�صل مع اإدارة 
الأمريكية  الفيدرالية  الطيران 
و�صركة بوينغ والناقالت الوطنية 
الوروبية  الوكالة  اإلى  بالإ�صافة 

ل�صالمة الطيران.

ال�سوابط  من  حزمة  ي�سدر  المالية«  لالأوراق  »اأبوظبي 
والإر�سادات

اأبوظبي  ـ وام: 
 اأ�صدر �صوق اأبوظبي لالأوراق 
ال�صوابط  من  حزمة  المالية 
والر����ص���ادات والإج����راءات 
المتعلقة  ���ص��واء  الخا�صة 
اأو  ال��م��درج��ة  بال�صركات 
العاملة  الو�صاطة  �صركات 
وعمليات التداول في ال�صوق 

ب�صكل عام .
اإر���ص��ادات  الحزمة  و�صملت 
الإف�������ص���اح ل��ل�����ص��رك��ات 
والخا�صة  العامة  الم�صاهمة 
بالإ�صافة الى �صوابط تداول 
�صركات الو�صاطة با�صهمها و 
بالإ�صافة  الخا�س  لح�صابها 
الت�صغيلية  الإج���راءات  الى 
لنموذج الت�صليم مقابل الدفع 

. كما ت�صمنت �صوابط البيع 
المغطى  المك�صوف  على 
ل���الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�صوق 
خا�صة  واأخ����رى  ال��م��ال��ي��ة 
اأبوظبي  ���ص��وق  ب�صوابط 
بالهام�س  ال��ت��داول  ب�صاأن 
والي��داع  المقا�صة  وقواعد 
اإلى  بالإ�صافة  والت�صجيل 
بح�صاب  الخا�صة  ال�صوابط 
اأبوظبي  ل�صوق  التخ�صي�س 
�صوابط  و  ال�صوق  و�صانع 
���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق 
الملكية  نقل  ب�صاأن  المالية 
خ�����ارج ق���اع���ة ال���ت���داول 
ل��م��ع��ام��الت ال��ت��م��وي��ل في 

الأوراق المالية.
موفر  �صوابط  على  وع��الوة 
اإ���ص��دار  ت��م  فقد  ال�صيولة 

المبا�صر  ال��ت��داول  �صوابط 
والإج����راءات  ال�����ص��وق  عبر 
على  للبيع  الت�صغيلية 
وقواعد  الفني  المك�صوف 
ال��و���ص��ط��اء وال����ت����داول و 
�صركات  ت���داول  اإج�����راءات 
وغيرها  الأجنبية  الو�صاطة 

من ال�صوابط الأخرى .
اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  اأن  ي��ذك��ر 
اأم�س  اأعلن  المالية  لالأوراق 
قيمته  لم�صاعفة  خطته  عن 
ال�صنوات  خ��الل  ال�صوقية 
تبنيه  عقب  المقبلة  الثالث 
 ADX" ل���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الرامية  الجديدة   "One
ال�صوق  �صيولة  تعزيز  اإل��ى 
بالن�صبة  كفاءتها  وتح�صين 

للم�صتثمرين.

ال�سرفاء : ا�ستراتيجية »ADX One« ت�سهم في تعزيز 
القيمة ال�سوقية وا�ستقطاب م�سادر جديدة لل�سيولة

اأبوظبي ـ وام: 
علي  محمد  م��ع��ال��ي  اأك���د   
رئي�س  الحمادي،  ال�صرفاء 
اأبوظبي  �صوق  اإدارة  مجل�س 
ال�صوق  اأن  المالية  ل��الأوراق 
اأ�صبح مع الدخول عام 2021 
ال�صنوية  ال��ذك��رى  وح��ل��ول 
اأكثر  من  لتاأ�صي�صه،  الع�صرين 
تناف�صيًة  المالية  الأ���ص��واق 
ال��ذي  الأم���ر  المنطقة،  ف��ي 
لل�صركات  كبيرة  قيمًة  يوفر 
م�صتثمريه  تحقيق  عن  ف�صاًل 
في  الأرب���اح  ع��ائ��دات  اأعلى 
وق��ال  النا�صئة.  الأ����ص���واق 
بمنا�صبة   - ال�����ص��رف��اء 
ال�صوق  اإط��الق  عن  الإع���الن 
 "ADX One" ا�صتراتيجية 
ال�صتراتيجية  اإن   - الجديدة 
تعزيز  في  �صت�صهم  الجديدة 
وا�صتقطاب  ال�صوقية  قيمتنا 
مع  لل�صيولة،  جديدة  م�صادر 
يت�صم  متنوع  اقت�صاد  �صمان 
في  والتناف�صية  بال�صفافية 
مكانة  يعزز  مما  اأبوظبي، 
ا�صتثمارية  كوجهة  الإم��ارة 
المحلي  ال�صعيد  جذابة على 
..م�صيرا  والدولي  والإقليمي 
�صيوا�صل  ال�صوق  اأن  اإل���ى 
ال�صنوات  خ��الل  ال�صتفادة 
المقبلة من البيئة التنظيمية 
الفريدة  التحتية  والبنية 
من  به  تتمتع  وما  لأبوظبي 
طويل  النمو  لتحفيز  ا�صتقرار 
اأرج���اء  جميع  ف��ي  الأج����ل 
اأبوظبي  �صوق  واأعلن  الإمارة. 
خطته  عن  المالية  ل��الأوراق 
ال�صوقية  قيمته  لم�صاعفة 
خالل ال�صنوات الثالث المقبلة 
ل�صتراتيجية  تبنيه  عقب 
الجديدة   "ADX One"
�صيولة  تعزيز  اإل��ى  الرامية 
كفاءتها  وتح�صين  ال�صوق 

بالن�صبة للم�صتثمرين.
وي���ت���زام���ن اإط������الق ه��ذه 
ارتفاع  م��ع  ال�صتراتيجية 
لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة 
اأبوظبي  �صوق  في  المدرجة 
لالأوراق المالية بن�صبة %39،7 
 750 لتبلغ   2020 عام  خالل 
مليار درهم للمرة الأولى في 
ا�صتراتيجية  وتهدف  تاريخه. 
تعزيز  اإل��ى   "ADX One"
عبر  ال�صوق  ف��ي  الحوكمة 
اأف�صل  اإلى  المتثال  تكري�س 
في  العالمية  الممار�صات 
وتعزيز جاذبية  المجال،  هذا 
الأجانب  للم�صتثمرين  ال�صوق 
القيمة  ت���ج���اوزت  ح��ي��ث 
التي  ل��الأ���ص��ه��م  ال�����ص��وق��ي��ة 
ال�صركات  ف��ي  يمتلكونها 
اأبوظبي  �صوق  في  المدرجة 
مليار   60 المالية  ل���الأوراق 

درهم بنهاية العام الما�صي.
وي��ت��وق��ع ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي 
 10 اإت��م��ام  المالية  ل���الأوراق 
الأق��ل  على  اإدراج  عمليات 
خ��الل ال��ع��ام ال��ج��اري، بما 
ا�صتثمار  �صناديق   3 ذلك  في 
نجاح  بف�صل  وذلك  متداولة، 
الموؤ�صرات  �صندوق  اإدراج 
�صتاندرد  "�صيميرا  المتداولة 
�صجل  ح��ي��ث   " ب���ورز  اآن���د 

كبيراً  ارت��ف��اع��ًا  ال�صندوق 
الأ�صهر  خ��الل  ت��داولت��ه  في 
اإدراج��ه،  من  الأول��ى  الثالثة 
منذ  ال�صندوق  اأ�صبح  وق��د 
من  الأ�صخم  الثالث  ادراج��ه 
المنطقة.  في  الأ�صول  ناحية 
�صيتيح  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
بالم�صتقات  التداول  اإط��الق 
ب��ح��ل��ول ال���رب���ع الأخ���ي���ر 
ال�صركات  من  للم�صتثمرين 
مع  ا�صتثماراتهم،  ت��ح��وط 
لتنفيذ  منحهم فر�صة جديدة 
ا�صتراتيجيات تداول معقدة .. 
�صناعة  الم�صتقات  و�صتدعم 
على  البيع  وخدمة  الأ�صواق، 
واإقرا�س  المغّطى،  المك�صوف 
المالية،  الأوراق  واقترا�س 
اأبوظبي  �صوق  يعد  وال��ت��ي 
لالأوراق المالية من اأوائل من 
بادر اإلى تقديمها في المنطقة 
البيع  .. ويهدف تقديم خدمة 
المغّطى  المك�صوف  على 
من  جديدة  فئة  ل�صتقطاب 
المتخ�ص�صين  الم�صتثمرين 
وم��واك��ب��ة  ال��خ��ب��رة  ذوي 
اأحجام  ورف��ع  احتياجاتهم 

حمد  �صعيد  وق��ال  ال��ت��داول. 
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري، 
ل�����ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق 
ا�صتراتيجية  ترتكز  المالية: 
منتجات  توفير  على  ال�صوق 
في  ت�صاهم  جديدة  وخدمات 
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  جعل 
مف�صلة  وج��ه��ة  ال��م��ال��ي��ة 
ين�صدون  الذين  للم�صتثمرين 
فر�صًا ا�صتثمارية عالية النمو، 
عن  تبحث  التي  ولل�صركات 

تمويل خططها للتو�صع.
اإلى  اليوم  ن�صعى   : واأ�صاف 
زيادة عدد ال�صركات المدرجة 
مزيد  وا�صتقطاب  ال�صوق،  في 
لتعزيز  الم�صتثمرين  م��ن 
اإلى  ..منوها  ال�صوق  �صيولة 
اتخذناها  التي  الإج��راءات  اأن 
من  ال�صيولة،  م�صتوى  لتعزيز 
بنظام  العمل  تد�صين  خ��الل 
�صانع ال�صوق ورفع ن�صبة تملك 
الأجانب في عدد من ال�صركات، 
اأدت اإلى جذب ما يزيد عن 400 
في  الموؤ�ص�صات  من  م�صتثمٍر 
من  الحد  وكذلك   2020 ع��ام 

تقلبات ال�صوق.

مع  ال�ستثمارية  الفر�س  دبي«ت�ستعر�س  »غرفة 
رو�سيا في مجال تجارة المواد الغذائية

دبي  ـ وام: 
عبر  دب��ي  و�صناعة  تجارة  غرفة  نظمت   
باكو  الأذرية  العا�صمة  في  التمثيلي  مكتبها 
بالتعاون مع غرفة تجارة و�صناعة مو�صكو 
بدبي  الرو�صي"  الطعام  "بيت  من  وبدعم 
ال�صتثمارية  الفر�س  حول  افترا�صية  ندوة 
واأبرز ق�ص�س النجاح في مجال تجارة المواد 
الغذائية بين دولة الإمارات ورو�صيا ح�صرها 
من  وعدد  ورو�صيا  الإمارات  من  م�صاركًا   190
اإلى مجموعة من  بالإ�صافة  الأخرى  الأ�صواق 
والم�صتثمرين  القرار  و�صناع  الأعمال  رجال 
التي  الفترا�صية  الندوة  هدفت  البلدين.  من 
دبي  غرفة  ا�صتعدادات  هام�س  على  اأقيمت 
لفعاليات "جلفود 2021" اإلى ت�صليط ال�صوء 
على ديناميكيات التجارة الثنائية بين دولة 
الملحوظ  التطور  ومناق�صة  ورو�صيا  الإمارات 
في تجارة المواد الغذائية بين البلدين والتي 
ال�صنوات  خالل  مطرد  ب�صكل  حجمها  ازداد 
الغذائية  ال��م��واد  ت�صدير  وفر�س  الأخ��ي��رة 
لل�صركات  اإمكانات  توفر  التي  التناف�صية 
اإلى  بالإ�صافة  البلدين  كال  في  العاملة 
ا�صتعرا�س بع�س ال�صركات الرائدة في ت�صدير 
الإمارات ورو�صيا ق�ص�س  الغذائية في  المواد 

نجاحهم في هذا المجال.
كل  الندوة  في  المتحدثين  قائمة  و�صملت 
العالقات  اإدارة  مدير  الها�صمي  ح�صن  من 
فاردانيان  و�صورين  دبي  غرفة  في  الدولية 
غرفة  في  الدولية  ال�صوؤون  رئي�س  نائب 
تجارة و�صناعة مو�صكو ورومان ت�صيكو�صوف 

الزراعية بوزارة  ال�صادرات  اإدارة تنمية  مدير 
موؤ�ص�س  مارتينوفا  وزهانا  الرو�صية  الزراعة 
�صيرف�س  فني�س  "فالد  �صركة  ع��ام  ومدير 
واأليك�صي   "VladVneshService
القت�صادي  التعاون  لجنة  رئي�س  بو�صيف 
مو�صكو  و�صناعة  تجارة  غرفة  في  الإماراتي 
وعمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة 
دبي. وك�صفت الإح�صاءات الر�صمية التي تمت 
غير  دبي  تجارة  ان  الندوة  خالل  م�صاركتها 
ملحوظة  زيارة  �صهدت  رو�صيا  مع  النفطية 
اإلى  لت�صل  الما�صية  الأخيرة  ال�صنوات  خالل 
العام  في  اأمريكي  دولر  مليار   2.5 اأكثر من 
2019 في حين �صكلت تجارة المواد الغذائية 
ح�صة كبيرة من اإجمالي حجم التجارة. وبينت 
الإح�صاءات اأن واردات الإمارات من العديد من 
المنتجات الغذائية مثل الأرز والقمح والعد�س 
ب�صكل ملحوظ خالل  نمت  الألبان  ومنتجات 
الن�صف الأول من العام 2020 مع بداية تف�صي 

فيرو�س كورونا الم�صتجد.
ال��ن��دوة  ف��ي  الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  وخ���الل 
اأن  اإل��ى  الها�صمي  ح�صن  اأ�صار  الفترا�صية 
دولة الإمارات تم�صي قدمًا في ا�صتراتيجيتها 
على  وتعمل   2051 الغذائي  لالأمن  الوطنية 
واردتها  وتنويع  الدولية  �صراكاتها  تعزيز 
اأمنها الغذائي ويدعم  الغذائية ب�صكل ي�صمن 
والزراعية..منوها  الغذائية  �صناعاتها  قطاع 
ان دبي تعد مركزاً رئي�صيًا ل�صناعات الأغذية 
المتوقع  ومن  العالمية  الحالل  والمنتجات 
اإلى 1.93  الهامة  ال�صوق  اأن تنمو قيمة هذه 

تريليون دولر اأمريكي بحلول عام 2022.
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 عودة الرحالت اجلوية بني 
دبي وقطر

دبي ـ )الوحدة(: 
الرحالت  عودة  عن  دبي،  مطارات  اأعلنت   
الأ�سبوع  هذا  وقطر  دبي  واإلى  من  الجوية 
مع "فالي دبي" والخطوط الجوية القطرية 
للعمل مرتين يوميًا بين مطار دبي الدولي 

والدوحة.
واأ�سافت مطارات دبي عبر ح�سابها الر�سمي 
على موقع التوا�سل الجتماعي "في�سبوك" 
ال�سفر  قيود  و�سع  تم  اأن��ه  الخمي�س،  يوم 

المتعلقة بكوفيد-19.
من  بالتحقق  العمالء  :"ين�سح  وتابعت 

�سركة الطيران الخا�سة بهم قبل ال�سفر".
ا�ستاأنفت رحالتها  دبي  �سركة فالي  وكانت 
اإلى قطر بواقع رحلتين يوميًا من مطار دبي 
الدوحة  الدولي في  اإلى مطار حمد  الدولي 

اعتباراً من 26 يناير/كانون الثاني.
القطرية  الجوية  الخطوط  اأع���ادت  فيما 
يوم  من  اعتباراً  دبي  اإلى  رحالتها  ت�سغيل 

الأربعاء.

الإمارات الأولى اإقليمياً والــ 21 عالمياً 
في ال�سفافية وانخفا�ض الف�ساد

دبي ـ )الوحدة(:
على  الخام�س  للعام  الإم����ارات  �سنفت 
وللعام  اإقليميًا  الأول  المركز  في  التوالي 
 21 ال��  المركز  في  التوالي  على  الثاني 
عالميًا على »موؤ�سر مدركات الف�ساد« الذي 
ال�سفافية  منظمة  من  �سنوية  ب�سفة  ي�سدر 
انترنا�سونال«  »تران�سبيران�سي  الدولية 
المعنية بمكافحة  الحكومية  الألمانية غير 

الف�ساد.
العالم  دول  اأكثر  �سنويًا  الموؤ�سر  وير�سد 

�سفافية واأقلها ف�ساداً.

مهرجان دبي للت�سوق يقدم جوائز قيمة من الذهب للرابحين
دبي  ـ وام: 

دورته  في  للت�س�وق  دبي  مهرجان  يوا�سل   
ال� 26 تقديم جوائز قيمة وفر�س الفوز للزوار 
والمقيمين حيث �سهد المهرجان فوز العديد 
خالل  الذهب  من  بجوائز  المت�سوقين  من 
�سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات 
التي  المهرجان  فعاليات  اأ�سهر  اإحدى  وهي 
كيلوجراما   25 قدرها  اإجمالية  جوائز  تقدم 
فائز  لكل  جراما   250 بمعدل  الذهب  من 

اأ�سبوعيا .
الذي  المهرجان-  طيلة  ال�سحب  وي�ستمر 
تنظمه موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة 
 500 ينفقون  الذين  للمت�سوقين  ليتيح   -
درهم ل�سراء المجوهرات الذهبية في متاجر 
واحدة  ق�سيمة  على  الح�سول  المجموعة 
الذين  المت�سوقون  يح�سل  ..بينما  لل�سحب 
ال�ساعات  اأو  اللوؤلوؤ  اأو  الألما�س  ي�سترون 

بقيمة 500 درهم على ق�سيمتين لل�سحب.
خالل  يومين  كل  فائزين  اأربعة  و�سيتقا�سم 
مهرجان دبي للت�سوق كيلوجراما واحدا من 
 3 �سيتقا�سمون  فائزا  و12  بالت�ساوي  الذهب 
ال�سحب  من  كجزء  الذهب  من  كيلوجرامات 
الأخير  اليوم  خالل  الكبرى  الجوائز  على 
ال�سبت  غد  بعد  للت�سوق  دبي  مهرجان  من 

الموافق في 30 يناير الجاري .

»فيزا«للتجارة الإلكترونية تنعقد تحت �سعار»الزدهار في  
الواقع الجديد«

دبي ـ )الوحدة(:
العالمية  فيزا  �سركة  نظمت   
الرقمية  المدفوعات  لتكنولوجيا 
»قمة  م��ن  الثالثة  ن�سختها 
منطقة  في  الإلكترونية  التجارة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا«، 
النمو  مع  تزامنًا  تاأتي  والتي 
القوي في قطاع التجارة الرقمية 
 .»19 بداية جائحة »كوفيد  منذ 
التي  الفترا�سية  القمة  و�سهدت 
انعقدت تحت �سعار »الزدهار في 
الواقع الجديد«، م�ساركة العديد 
القطاع  في  الم�سوؤولين  كبار  من 
دبي  اقت�سادية  مثل  الحكومي 
ال�سعودية،  في  المالية  ووزارة 
البنك  مثل  المحلية  والم�سارف 

وال�سركات  القطري،  التجاري 
مثل »نون« و»داراز« )مجموعة 
اأزاديا«،  و»مجموعة  بابا(،  علي 
و�سركة كيدز اآب ومزودي من�سات 
فر�س  ل�ستك�ساف  المدفوعات، 
التجارة  على  الإق��ب��ال  تعزيز 
الرقمية، وم�ساعدة ال�سركات على 

الزدهار في الواقع الجديد.
التجارة  ق��ط��اع  ك��ان  وبينما 
الأو�سط  ال�سرق  في  الإلكترونية 
و�سمال اأفريقيا ي�سجل نمواً �سنويًا 
ملمو�سًا يتراوح بين بين 20-15? 
قبل جائحة »كوفيد 19«، متفوقًا 
الأخ���رى  المناطق  على  ب��ذل��ك 
الذكية  الهواتف  انت�سار  بف�سل 
الإنترنت،  ا�ستخدام  وم��ع��دلت 
اإلى  الم�ستهلكين  تحول  اأن  اإل 

ع�سية  بين  الإلكتروني  الت�سوق 
و�سحاها نتيجة للجائحة اأ�سهم 
واأتاح  النمو  هذا  دفع عجلة  في 

رقمي  ت��ق��دم  تحقيق  للقطاع 
 6 في غ�سون  اأعوام  �ستة  يعادل 
اأ�سهر فقط. ووفقًا لدرا�سة ن�سرتها 
»اقت�سادية دبي« بالتعاون مع 
»�سرطة دبي« و�سركة فيزا، اأ�سبح 
غالبية الم�ستهلكين في الإمارات 
عبر  ال��دف��ع  يف�سلون   )%  61(
اأو  الإنترنت با�ستخدام البطاقات 
الدفع  الرقمية بدًل من  المحافظ 
الجائحة.   ال�ستالم منذ بدء  عند 
ال�سوء  الحوار  جل�سات  و�سلّطت 
لمفهوم  ال��وا���س��ع  ال��ب��روز  على 
والتوازن  المتكاملة،  التجارة 
الجوهري الذي ينبغي على تجار 
نماذج  بين  تحقيقه  التجزئة 
والتجارة  الإلكترونية  التجارة 
التجربة  لتقديم  التقليدية 

ك�سفت  فقد  لعمالئهم.  المثلى 
الأعمال«  اإلى  »العودة  درا�سة 
من فيزا اأن 45? من الم�ستهلكين 
في  ال�ستطالع  في  الم�ساركين 
�سراء  يعتزمون  الإم���ارات  دول��ة 
عبر  م�سترياتهم  ن�سف  من  اأكثر 
 %34 يعتزم  بينما  الإن��ت��رن��ت، 
عبر  اأو  المتاجر  ف��ي  الت�سوق 
وا�ستعر�س  التقليدية.  الطرق 
الجل�سات  ف��ي  ال��م�����س��ارك��ون 
التجارة  منظومة  حول  تجاربهم 
للتجار  يمكن  التي  المتكاملة 
تقديمها في اإطار الخيارات التي 
يوفرونها مثل ا�ستالم المت�سوقين 
المتاجر  خ��ارج  لم�سترياتهم 
الالتالم�سية  التو�سيل  وخيارات 

البديلة.

1.3 مليــار درهــم ت�سرفــات عقــارات دبي
دبي  ـ وام: 

 بلغت الت�سرفات العقارية في 
بدبي  والأم��الك  الأرا�سي  دائرة 
 1.3 م��ن  اأك��ث��ر  الخمي�س  ي��وم 

مليار درهم .
 141 ت�سجيل  الدائرة  و�سهدت 
مليون   318.09 بقيمة  مبايعة 
درهم منها 17 مبايعة لالأرا�سي 
بقيمة 95.93 مليون درهم و124 
بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة 

222.16 مليون درهم.
الأرا�سي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
في  دره���م  مليون   30 بقيمة 
تليها  الرابعة  الثنية  منطقة 
27 مليون درهم  بقيمة  مبايعة 
الرابعة  ال�سبا  ند  منطقة  في 
ماليين   7 بقيمة  مبايعة  تلتها 
درهم في منطقة حدائق ال�سيخ 

محمد بن را�سد.
ال�سبا  ن��د  منطقة  وت�����س��درت 
المناطق من حيث عدد  الثالثة 
المبايعات اإذ �سجلت 12 مبايعة 
وتلتها  درهم  مليون   29 بقيمة 
محمد  ال�سيخ  حدائق  منطقة 
مبايعة  بت�سجيلها  را�سد  بن 
وثالثة  درهم  ماليين   7 بقيمة 
بت�سجيلها  الرابعة  الثنية  في 
مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مبايعة  جاءت  والفلل  ال�سقق 
بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة 
المبايعات  كاأهم  جميرا  نخلة 
تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون 
جميرا  نخلة  منطقة  في  درهم 
 10 بقيمة  مبايعة  واأخ���ي���راً 

ماليين درهم في منطقة الثنية 
الخام�سة.

دبي  مر�سى  منطقة  وت�سدرت 
المناطق من حيث عدد مبايعات 
 17 �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق 
33 مليون درهم  بقيمة  مبايعة 
وتلتها منطقة الخليج التجاري 
بت�سجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 
برج  في  وثالثة  دره��م  مليون 

مبايعات   9 بت�سجيلها  خليفة 
بقيمة 18 مليون درهم.

قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
منها  دره��م  مليون   898.28
 752.08 بقيمة  اأرا�س  رهن   19
فلل  ره��ن  و128  دره��م  مليون 
مليون   146.2 بقيمة  و�سقق 
بمنطقة  اأهمها  ك��ان  دره���م، 
بقيمة  الأولى  التجاري  المركز 

في  واأخ��رى  درهم  مليون   496
 108 بقيمة  ال��ج��داف  منطقة 

ماليين درهم .
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 
مليون   128.6 بقيمة  هبة   19
بمنطقة  اأه��م��ه��ا  ك��ان  دره���م 
درهم  مليون   76 بقيمة  الرا�س 
ال�سغاية  منطقة  في  واأخ��رى 

بقيمة 23 مليون درهم.

»فيرجن هايبرلوب« تك�سف عن روؤيتها الم�ستقبلية لتجربة 
الركاب

دبي ـ وام: 
هايبرلوب"  "فيرجن  �سركة  اأعلنت   
ي����وم ال��خ��م��ي�����س ع���ن روؤي��ت��ه��ا 
الهايبرلوب  لتجربة  الم�ستقبلية 
وذلك بعد اأ�سهر قليلة من اإجراء اأول 
ال�سركة  ون�سرت  للركاب،  اختبار 
حديًثا  اإع���داده  تم  ال��ذي  الفيديو 
رحلة  في  بالم�ساهد  ينطلق  الذي 
الهايبرلوب خطوة بخطوة بدًءا من 
الو�سول اإلى البوابة وحتى ال�سعود 
الكب�سولة. وتعتبر موانئ  على متن 
العالمي  المزود  العالمية-  دبي 
الذكية  اللوجي�ستية  للحلول  الرائد 
الم�ستثمرين  بين  من  والمتكاملة- 
هايبرلوب.  ?يرجن  في  الرئي�سيين 
وقال  ورئي�س مجل�س اإدارة "?يرجن 
ركاب  تجربة  عر�س  اأن  هايبرلوب" 

اطاللة  يمثل  هايبرلوب  ?يرجن 
�سريعة على الم�ستقبل بعد النجاح 
في  اأ�سهر  ثالثة  قبل  تحقق  ال��ذي 
كب�سولة  في  الركاب  نقل  تجربة 
الأول��ى..لف��ت��ًا  للمرة  هايبرلوب 
المذهلة  التقنية  ه��ذه  ن�سج  ال��ى 
نحو  واثقة  بخطوات  اإقترابهم  و 
نقل  و�سيلة  اأول  �سيكون  ما  ت�سويق 
�سخم  ُعُموِمّي  نطاق  على  جديدة 

خالل قرن من الزمان.
���س��ارة  ق��ال��ت  المنا�سبة  وب��ه��ذه 
الركاب  تجربة  م��دي��رة  لو�سيان 
التي  هايبرلوب  ?يرجن  �سركة  في 
الذين  الأ�سخا�س  اأوائ��ل  من  كانت 
ركبوا كب�سولة الهايبرلوب في �سهر 
و�سيلة  ت�سميم  اإن  الما�سي  نوفمبر 
فر�سة  يعد  ال�سفر  من  جديدة  نقل 
الوقت  في  كبيرة  وم�سوؤولية  رائعة 

وما  الهايبرلوب  فتقنية  نف�سه، 
وذلك  نوعية  نقلة  هي  لنا  تتيحه 
اأن  يجب  الركاب  تجربة  اأن  يعني 
تكون ا�ستثنائية وفريدة من نوعها.

و تعاونت �سركة ?يرجن هايبرلوب 

قطاعات  في  عالميين  �سركاء  مع 
"بياركي  �سركة  بينهم  من  مختلفة 
لت�سميمات  جروب"  ان��ج��ل��ز 
لت�سميمات  و"تيج"  ال��ب��واب��ات 
للفيديو  ثري"  و"�سي  الكب�سولة 

ميد  مان  و"  المتحركة  والر�سوم 
المو�سيقي  "للتوزيع  م��ي��وزي��ك 
كل  جاءت  وقد  ال�سوتية  والهوية 
الدافع  �سميم  من  ال�سراكات  هذه 
لكل  �ساملة  ركاب  تجربة  لت�سميم 

اآخر  �سكل  اأي  على  تتفوق  الحوا�س 
من تجارب النقل الجماعي.

الموؤ�س�س  انجلز  بياركي  واأك���د 
بيج- ل�سركة  الب��داع��ي  والمدير 
باإمكان  اأن  ج��روب  انجلز  بياركي 
م�ستقبل  ت�سريع  هايبرلوب  ?يرجن 
يعيد  حيث  الأر����س  على  التنقل 
تفوق  ب�سرعة  لل�سفر  الجديد  النمط 
�سرعة ال �سوت ت�سّور مفاهيم النقل 
الجغرافي  والموقع  المكان  واإدراك 
اأنه  الى  والم�سافة..م�سيراً  والوقت 
?يرجن  توفر  الحالي  ع�سرنا  في 
بواباتها  عبر  تقلع  التي  هايبرلوب 
و�سيلة نقل متكاملة وذكية لمجتمع 
�سا�سعة  لم�سافات  لل�سفر  العولمة 
اأنظف  وباأ�سوب  اأماًنا  اأكثر  بطريقة 
من  واأ���س��رع  بالبيئة  رفقًا  واأك��ث��ر 

الناقالت الجوية.

اإ�سدارات ال�سندات الخليجية تتجاوز 100 مليار 
دولر في 2020

الكويت ـ )الوحدة(:
ب�ساأن  ا�ستثنائيًا   2020 ع��ام  ك��ان   
ال�سندات،  م��ن  الإقليمية  الإ����س���دارات 
عجز  تمويل  اإلى  الحكومات  �سعت  حيث 
بتداعيات  �سلبًا  تاأثرت  التي  ميزانيتها 
بح�سب  النفط.  اأ�سعار  وانخفا�س  الركود 
تلقى  ال��وط��ن��ي  ال��ك��وي��ت  لبنك  تقرير 
"مبا�سر" ن�سخته، اليوم الخمي�س، و�سلت 
مجل�س  لدول  ال�سيادية  الإ�سدارات  قيمة 
بالدولر  المقومة  الخليجي  التعاون 
والعمالت المحلية اإلى اأكثر من 100 مليار 
دولر خالل عام 2020 بما يتما�سى تقريبًا 
�سهدتها  التي  المرتفعة  الم�ستويات  مع 
اأن  التقرير  وتوقع   .2019 العام  اإ�سدارات 
الإقليمية  الدين  اأدوات  اإ���س��دارات  تظل 
قوية في عام 2021 في ظل ا�ستمرار عجز 

الميزانية والنخفا�س الن�سبي للعائد.
ال�سيادية  ال�����س��ن��دات  ع��وائ��د  وا���س��ل��ت 
اتجاهها  الأج���ل  متو�سطة  الخليجية 
الهبوطي في الربع الرابع من العام على 
ارتفاع  ظل  في  المخاطر  انح�سار  خلفية 
اأ�سعار النفط. وتتزايد ال�سغوط الهبوطية 
على العوائد نتيجة ل�ستمرار قوة الطلب 
خا�سًة  الأجانب،  الم�ستثمرين  جهة  من 
الم�ستثمرين  نظرة  تح�سن  ا�ستمر  اإذا 
العالميين للمخاطر بالمنطقة، بالإ�سافة 
الأ�سواق  بعوائد  مقارنة  الأف�سلية  اإلى 

العالمية.
 وجاء في �سدارة الدول الخليجية التي 
�سلطنة  من  كال  �سنداتها  عوائد  تراجعت 
اأ�سا�س  على  اأ�سا�س  نقطة   211-( عمان 
ربع �سنوي( والبحرين )-111 نقطة اأ�سا�س 
يعزى  فيما  �سنوي(،  رب��ع  اأ�سا�س  على 
اأعلى  بم�ستويات  ارتفاعها  اإلى  جزئيًا 

من  �سابق  وقت  في  نظيراتها  من  بكثير 
على  الجيد  التقدم  اإلى  بالإ�سافة  العام 
عمان  في  القت�سادية  الإ�سالحات  جبهة 
مما ي�ساهم في تراجع المخاطر ال�سيادية.
ال�سندات  عوائد  �سهدت  الوقت،  ذات  وفي 
واأبو  وال�سعودية  الكويت  في  ال�سيادية 

ظبي.  

 والتي كانت اأقل بكثير من نظيراتها في 
عمان / البحرين في الربع الرابع من عام 
2020، انخفا�سات بوتيرة اأقل بلغت 37 و 

32 و 26 و 22 نقطة اأ�سا�س على التوالي.
اإلى ان اتجاه  وت�سير النظرة الم�ستقبلية 
الم�ستقبل  في  الخليجية  ال�سندات  عوائد 
المرتبطة  اليقين  عدم  من  حالة  تحيطه 
في  بما  الرئي�سية،  العوامل  من  بالعديد 
الإ�سالحات،  ووتيرة  النفط،  اأ�سعار  ذلك 
والعوامل الجيو�سيا�سية، وتطور الفيرو�س 

/ اللقاحات.
على  توؤثر  قد  التي  العوامل  وتت�سمن 
حركة العوائد ارتفاع اأ�سعار النفط بوتيرة 
�سعيد  على  الجيد  والتقدم  م�ستمرة، 
اإليها،  الحاجة  ت�ستد  التي  الإ�سالحات 
وغياب التطورات ال�سلبية الجيو�سيا�سية، 
الجديدة  الإ���س��اب��ة  ح��الت  وانخفا�س 

بالفيرو�س.
العوائد  ترتفع  ق��د  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
التجاه  في  العوامل  نف�س  تحركت  اإذا 
المعاك�س في اإ�سارة اإلى تدهور الأو�ساع.

الفارق  تقل�س  اي�سًا  ي�ساهم  ق��د  كما 
المتحدة  ال��ولي��ات  �سندات  عوائد  بين 
من  الحد  في  الإقليمية  ال�سندات  وعوائد 
قطر  حالة  في  العوائد، خا�سة  انخفا�س 
والكويت واأبو ظبي التي و�سلت اإلى اأدنى 

م�ستوياتها في عدة �سنوات.
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       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 

تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم:  
341611تاريخ: 2020/12/21

 بيانات الأولوية: 
  ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد

وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا. 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

 مالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س خارجية و�سرتات وحمالت للبنطلونات 
واأو�سحة وبندانات وجاكيتات ومعاطف و�سدارات وقفازات وجينز وبالطني جلدية 
واأغطية  وقبعات  وقلن�سوات  ق�سرية  و�رساويل  �سوفية  وقم�سان  وقم�سان  متينة 
واأربطة  )مالب�س(  قم�سان  واأ�ساور  واأحزمة  املطر  وقبعات  �سوفية  وقبعات  للراأ�س 
املع�سم )ع�سابات لمت�سا�س الَعَرق( واملعاطف ومالب�س حمبوكة وقم�سان بدون 
وبذلت  وبيجامات  )للرجال(  نوم  وجالبيب  النوم  وقم�سان  عنق  وربطات  اأكمام 
ومالب�س  التعرق  وبناطيل  وبلوزات  للماء  م�سادة  ومالب�س  املطر  ومعاطف  املطر 
علوية وقم�سان ن�سف كم ومالب�س داخلية وبذلت وع�سابات الراأ�س واأغطية لل�ساق ومراييل 
اأطفال  ومراييل  وتنانري  �سباحة  واأث��واب  جلدية  ومالب�س  ن�سائية  داخلية  ومالب�س  وقفافيز 
واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف الأحذية الطويلة و�سفائح النعال وواقيات 

للكعوب، اأطراف اأمامية للقبعات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NORTON باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
التجارية يف وزارة  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 

وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 341609

تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

  ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا. 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
)بطاريات  مراكمات  وقود،  م�سخات  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  لت�سجيل  اأجهزة    
واأطر  نظارات  ت�سجيل،  واأقرا�س  مغناطي�سية  بيانات  حامالت  كهربائية،  وبطاريات  خمتزنة( 
�ساعات  للخوذات،  واقية  اأطراف  واقية،  خوذات  واقية،  ونظارات  �سم�سية  ونظارات  للنظارات 
ال�رسعة  قيا�س  )اأجهزة  وتاكومرتات  �رسعة  وعدادات  ل�سلكية  واأجهزة  قيا�س  حمددات  ذكية، 
الزاوّية( وبطاريات واأ�سالك ومثبتات �رسعة ومفاتيح كهربائية ونقاط مفاتيح القطع وطرفيات 
الكهربائية وثريمو�ستات )منظمات حرارة(  الدارات  الإدارة ومفاتيح قطع  تو�سيل ومرافق بدء 
للطوارئ  واأ�سواء حتذير  الفلطية  ]كهربائية[ ومنظمات  وارماتورات  للبطاريات  �سحن  واأجهزة 
ت�سغيل   واأجهزة  وب�رسية  �سمعية  ومعدات  وفارغة  م�سبًقا  م�سجلة  فيديو  واأقرا�س  واأ�رسطة 
الأقرا�س املدجمة وهواتف وتطبيقات برجميات الكمبيوتر يف جمال ركوب الدراجات النارية 
وعلب  كهربائية  ولفتات  م�سيئة  ولفتات  نيونية  ولفتات  الفاأرة  ولبادات  ومغناطي�سات 
الأقرا�س املدجمة واآلت البيع، ثريمومرتات )موازين حرارة( واأجهزة قيا�س درجة احلرارة واأجزاء 
واأجهزة ل�سلكية، برجميات كمبيوتر يف جمال  النارية وحمددات قيا�س  كهربائية للدراجات 

ركوب الدراجات النارية، تطبيقات الهواتف املتحركة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NORTON باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
التجارية يف وزارة  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   

عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم: 341615
تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.    وذلك 

لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
حمركات  ذات  دراج��ات  نارية،  دراج��ات  الربي،  النقل  اأجهزة  املركبات،   
�سغرية، �سكوترات )دراجات ُتدفع بالرجل(، دراجات بخارية �سغرية، اأجزاء 

وقطع للدراجات النارية واملركبات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NORTON باللغة الإجنليزية 

بخط وطريقة مميزة.
   ال�سرتاطات: 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30  اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 

عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم:  341612
تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
وتزليق  النارية  الدراجات  وتنظيف  النارية  الدراجات  واإ�سالح  �سيانة   
وت�سليح  النارية  الدراجات  ول��وازم  اأج��زاء  وتركيب  النارية  الدراجات 
وفح�س الدراجات النارية وفح�س املركبات قبل �سيانها واإ�سالحها، �سحن 

املركبات الكهربائية
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NORTON باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30  اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

      منوذج اإعالن الن�سر 
عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   

تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم: 
341637تاريخ: 2020/12/21

 بيانات الأولوية: 
 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 

وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا. 
   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

 مالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س خارجية و�سرتات وحمالت للبنطلونات 
واأو�سحة وبندانات وجاكيتات ومعاطف و�سدارات وقفازات وجينز وبالطني جلدية 
واأغطية  وقبعات  وقلن�سوات  ق�سرية  و�رساويل  �سوفية  وقم�سان  وقم�سان  متينة 
واأربطة  )مالب�س(  قم�سان  واأ�ساور  واأحزمة  املطر  وقبعات  �سوفية  وقبعات  للراأ�س 
املع�سم )ع�سابات لمت�سا�س الَعَرق( واملعاطف ومالب�س حمبوكة وقم�سان بدون 
وبذلت  وبيجامات  )للرجال(  نوم  وجالبيب  النوم  وقم�سان  عنق  وربطات  اأكمام 
ومالب�س  التعرق  وبناطيل  وبلوزات  للماء  م�سادة  ومالب�س  املطر  ومعاطف  املطر 
واأغطية  الراأ�س  وع�سابات  وبذلت  داخلية  ومالب�س  كم  ن�سف  وقم�سان  علوية 
لل�ساق ومراييل وقفافيز ومالب�س داخلية ن�سائية ومالب�س جلدية واأثواب �سباحة 
وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف الأحذية 

الطويلة و�سفائح النعال وواقيات للكعوب، اأطراف اأمامية للقبعات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة COMMANDO باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية 
تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  امل�سجل،  بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف 

ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية 

عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة 
التجارية: 

املودعة بالرقم: 341381تاريخ: 2020/12/17
بيانات الأولوية: 

 01- ار  -اف  بي  وحدة  وعنوانه:  املحدودة  الفنون  نادي  ال�سم: 
الطابق بي او دي- قرية البوابة املبني 8 ، مركز دبي العاملي ، 
.ب 9275 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. وذلك لتمييز ال�سلع اأو 

اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�رسوبات، الإيواء املوؤقت.

باللغة   ALVEARE كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
الإجنليزية بخط مميز داخل ر�سم هند�سي مميز.

  ال�سرتاطات: 
لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  تعلن    
وكيل  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

ب��ي��ان��ات  لت�سجيل  ط��ل��ب   
العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341608
تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4
زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، وقود، �سموع.

باللغة   NORTON كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 

عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم: 341624 
تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

  ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا. 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
حمركات  ذات  دراج��ات  نارية،  دراج��ات  الربي،  النقل  اأجهزة  املركبات،   
�سغرية، �سكوترات )دراجات ُتدفع بالرجل(، دراجات بخارية �سغرية، اأجزاء 

وقطع للدراجات النارية واملركبات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MANX باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30  اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

 

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 

وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
340584 املودعة بالرقم:  

تاريخ: 2020/12/07
 بيانات الأولوية: 

اململكة   ، اأيه  5اإن  ئي1   ، بي  بيرتبرو   ، اإي�ستفيلد  ليمتد وعنوانه:  ال�سم: بريكنز هولدينجز   
املتحدة. 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
اأو املائي، اأجزاء للمركبات، مركبات الدفع الرباعي،  اأو اجلوي   املركبات، اأجهزة النقل الربي 
قوارب، جرارات، مكائن وحمركات للمركبات الربية، اآليات نقل حركة اآلية للمركبات 
الربية،  للمركبات  م�سننات  �سناديق  الربية،  للمركبات  حركة  نقل  اآليات  الربية، 
اآليات دفع للمركبات الربية، حماور دواليب للمركبات  م�سننات للمركبات الربية، 
)كلت�سات(  قاب�سات  للمركبات،  كردان  اأعمدة  الربية،  للمركبات  مكابح  الربية، 
الربية،  للمركبات  اإدارة  اأعمدة  الربية،  للمركبات  قارنة  و�سالت  الربية،  للمركبات 
اأنظمة  الربية،  للمركبات  توجيه  وحدات  الربية،  للمركبات  الإدارة  لأعمدة  قارنات 
وقطع  اأج��زاء  الربية،  للمركبات  احلركة  عامة  و�سالت  الربية،  للمركبات  تعليق 

ومكونات لكافة ال�سلع املذكورة اآنفًا.
على  الإجنليزية  باللغة   Perkins كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   
ي�سارها ر�سم هند�سي مميز موؤلف من اأربعة دوائر �سغرية عليهم ر�سم ملربع حتتهم 

م�ستطيل به كلمات Diesel Power باللغة الإجنليزية.
   ال�سرتاطات: 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية 
تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  امل�سجل،  بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف 

ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن   

وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم:  341632
تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

  ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا. 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
مالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س خارجية و�سرتات وحمالت للبنطلونات 
واأو�سحة وبندانات وجاكيتات ومعاطف و�سدارات وقفازات وجينز وبالطني جلدية 
واأغطية  وقبعات  وقلن�سوات  ق�سرية  و�رساويل  �سوفية  وقم�سان  وقم�سان  متينة 
واأربطة  )مالب�س(  قم�سان  واأ�ساور  واأحزمة  املطر  وقبعات  �سوفية  وقبعات  للراأ�س 
املع�سم )ع�سابات لمت�سا�س الَعَرق( واملعاطف ومالب�س حمبوكة وقم�سان بدون 
وبذلت  وبيجامات  )للرجال(  نوم  وجالبيب  النوم  وقم�سان  عنق  وربطات  اأكمام 
ومالب�س  التعرق  وبناطيل  وبلوزات  للماء  م�سادة  ومالب�س  املطر  ومعاطف  املطر 
واأغطية  الراأ�س  وع�سابات  وبذلت  داخلية  ومالب�س  كم  ن�سف  وقم�سان  علوية 
لل�ساق ومراييل وقفافيز ومالب�س داخلية ن�سائية ومالب�س جلدية واأثواب �سباحة 
وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف الأحذية 

الطويلة و�سفائح النعال وواقيات للكعوب، اأطراف اأمامية للقبعات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DOMINATOR باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  امل�سجل،  بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف 

ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 

عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب   
التجارية: 

املودعة بالرقم:  
341613تاريخ: 2020/12/21

 بيانات الأولوية: 
 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 

وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.     وذلك 
لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

 التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية، تنظيم 
النارية،  الدراجات  م�سابقات  النارية،  الدراجات  نوادي  على  وال���رساف 
تنظيم  حتديًدا  الرتفيه  خدمات  النارية،  للدراجات  الأ�سا�سية  املناف�سات 
املعار�س،  تنظيم  النارية،  الدراجات  �سباقات  تنظيم  ال�ستقبال،  حفالت 
عر�س  املخيمات،  خدمات  واملوؤمترات،  الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم 
متثيليات حية، ن�رس كتب اخلرائط جلولت الدراجات النارية ون�رس املواد 

املطبوعة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NORTON باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30  اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل 

الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  341620

تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
اإجنلرتا.   وذلك لتمييز  اإك�س،  وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه 

ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
 مالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س خارجية و�سرتات وحمالت للبنطلونات 
واأو�سحة وبندانات وجاكيتات ومعاطف و�سدارات وقفازات وجينز وبالطني جلدية 
واأغطية  وقبعات  وقلن�سوات  ق�سرية  و�رساويل  �سوفية  وقم�سان  وقم�سان  متينة 
واأربطة  )مالب�س(  قم�سان  واأ�ساور  واأحزمة  املطر  وقبعات  �سوفية  وقبعات  للراأ�س 
املع�سم )ع�سابات لمت�سا�س الَعَرق( واملعاطف ومالب�س حمبوكة وقم�سان بدون 
وبذلت  وبيجامات  )للرجال(  نوم  وجالبيب  النوم  وقم�سان  عنق  وربطات  اأكمام 
ومالب�س  التعرق  وبناطيل  وبلوزات  للماء  م�سادة  ومالب�س  املطر  ومعاطف  املطر 
واأغطية  الراأ�س  وع�سابات  وبذلت  داخلية  ومالب�س  كم  ن�سف  وقم�سان  علوية 
لل�ساق ومراييل وقفافيز ومالب�س داخلية ن�سائية ومالب�س جلدية واأثواب �سباحة 
وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف الأحذية 

الطويلة و�سفائح النعال وواقيات للكعوب، اأطراف اأمامية للقبعات.
بخط  الإجنليزية  باللغة   NORTON كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   

وطريقة مميزة.
   ال�سرتاطات: 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية 
يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار 

هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  تعلن    
وكيل  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة 
التجارية: 

املودعة بالرقم: 341381تاريخ: 2020/12/17
 بيانات الأولوية: 

  ال�سم: نادي الفنون املحدودة وعنوانه: وحدة بي -اف ار -01 
الطابق بي او دي- قرية البوابة املبني 8 ، مركز دبي العاملي ، .ب 

9275 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�رسوبات، الإيواء املوؤقت.

باللغة   RŌHEN كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق احلرف O �رسطة.

  ال�سرتاطات: 
لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

      منوذج اإعالن الن�سر 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 

وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
امل���ودع���ة ب��ال��رق��م: 341627ت����اري����خ: 

2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

  ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.    وذلك لتمييز 

ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
 مالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س خارجية و�سرتات وحمالت للبنطلونات 
واأو�سحة وبندانات وجاكيتات ومعاطف و�سدارات وقفازات وجينز وبالطني جلدية 
واأغطية  وقبعات  وقلن�سوات  ق�سرية  و�رساويل  �سوفية  وقم�سان  وقم�سان  متينة 
واأربطة  )مالب�س(  قم�سان  واأ�ساور  واأحزمة  املطر  وقبعات  �سوفية  وقبعات  للراأ�س 
املع�سم )ع�سابات لمت�سا�س الَعَرق( واملعاطف ومالب�س حمبوكة وقم�سان بدون 
وبذلت  وبيجامات  )للرجال(  نوم  وجالبيب  النوم  وقم�سان  عنق  وربطات  اأكمام 
ومالب�س  التعرق  وبناطيل  وبلوزات  للماء  م�سادة  ومالب�س  املطر  ومعاطف  املطر 
واأغطية  الراأ�س  وع�سابات  وبذلت  داخلية  ومالب�س  كم  ن�سف  وقم�سان  علوية 
لل�ساق ومراييل وقفافيز ومالب�س داخلية ن�سائية ومالب�س جلدية واأثواب �سباحة 
وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف الأحذية 

الطويلة و�سفائح النعال وواقيات للكعوب، اأطراف اأمامية للقبعات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MANX باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية 
تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  امل�سجل،  بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف 

ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 

وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 340579

تاريخ: 2020/12/07
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: هيومان ري�سور�س كوميونكي�سنز ليمتد 
وعنوانه: 153 ، ناغاهارا-ت�سو ، �ساكاميا�سي اأيانوكوجي-�ساغارو ، �سيموجيو-كو ، كيوتو-�سي 

، كيوتو 600-8073 ، اليابان.   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأ�سنان، م�ستح�رسات   م�ستح�رسات جتميل، �سابون ومنظفات، عطور وروائح وبخور، منظفات 
للحيوانات،  اأو  للب�رس  الكريهة  الروائح  مزيالت  ال�سخ�سية،  لل�سحة  الفم  رائحة  لإنعا�س 
م�ستعارة،  رمو�س  م�ستعارة،  اأظافر  امل�ستعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  تلميع،  م�ستح�رسات 
لل�سعر،  بل�سم  �سامبو،  والكي،  للغ�سيل  قا�رس  والكي،  الغ�سيل  يف  ت�ستخدم  لالأقم�سة  ملينات 
الطبية،  للغايات  امل�ستخدم  عدا  للتدليك  جل  اأقنعة جتميل،  عطرية،  زيوت  للوجه،  غ�سولت 
نفرة(، ورق �سحج )لل�سنفرة(،  منظفات لفرا�سي التجميل، م�ستح�رسات تعطري اجلو، ورق �سحج )�سَّ
نفرة(، حجر اخلفاف ال�سطناعي، غ�سولت )لو�سن( لإزالة املكياج، حليب لإزالة  قما�س �سحج )�سَّ
املكياج، زيوت لل�سعر، غ�سولت لل�سعر ]�سامبو وبل�سم[، جل التنظيف، كرميات جتميل، حليب 
للج�سم لغايات جتميلية، كولونيا، حليب وغ�سولت )لو�سن( للوجه لغايات جتميلية، كرميات 
تنظيف  وم�ستح�رسات  )لو�سن(  وغ�سولت  وزي��وت  كرميات  جتميل[،  ]م�ستح�رسات  تنظيف 
وترطيب، غ�سولت )لو�سن( لرتطيب اجل�سم ]م�ستح�رسات جتميل[، اأم�سال جتميل، م�ستح�رسات 
احلماية من ال�سم�س، كرميات للعيون، زيوت عطرية كروائح للمالب�س، م�ستح�رسات ال�ستحمام 
لالأطفال،  ال�سم�س  من  احلماية  كرميات  لالأطفال،  طبي  غري  �سابون  لالأطفال،  زيوت  الغازية، 

ملونات لل�سعر، اأ�سباغ ال�سعر، م�ستح�رسات جتعيد دائمة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Human Resource Communications باللغة 

الإجنليزية.
   ال�سرتاطات: 

التجارية يف وزارة  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 الجمعة 29يناير 2021ـ العـدد 14656                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

       منوذج اإعالن الن�سر 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن   
وكيل  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

ب��ي��ان��ات  لت�سجيل  ط��ل��ب   
العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341610
تاريخ: 2020/12/21
 بيانات الأولوية: 

 ال�سم: ذا نورتون موتو�سايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لني، لندن ئي �سي2ان 2اإيه اإك�س، اإجنلرتا.    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
ذات  دراج��ات  نارية،  دراج��ات  ال��ربي،  النقل  اأجهزة  املركبات،   
دراجات  بالرجل(،  ُتدفع  )دراج��ات  �سكوترات  �سغرية،  حمركات 

بخارية �سغرية، اأجزاء وقطع للدراجات النارية واملركبات.
باللغة   NORTON كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف    

الإجنليزية.
   ال�سرتاطات: 

لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى   
العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

منوذج اإعالن الن�سر منوذج اإعالن الن�سر منوذج اإعالن الن�سر منوذج اإعالن الن�سر



12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

�إعالناتاجلمعة 29 يناير 2021 ــ العـدد 14656 

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحام���ي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد 

حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 338618    

 /  11  /  02 بتاري���خ:  

   2020

�سان�س���ور  با�س������������م: 

بايوتيك اإنك

 ،680 رق���م  وعنوان�������ه: 

�س���ارع لو�سونغ، ت�سانغ�سا 

ال�سناعي���ة للتكنولوجي���ا 

التطوير،  منطق���ة  املتقدة، 

ت�سانغ�سا، هونان، ال�سني. 

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

امل�ستح����رات ال�سيدلنية والطبية والبيطرية، �ستح����رات �سحية لالأغرا�ض الطب�سية، 

اأغذي���ة ومواد غذائية خم�س�سة لال�ستخدام الطب���ي اأو البيطري، اأغذية لالأطفال، املكمالت 

الغذائي���ة لالإن�سان واحلي���وان، الل�سقات وم���واد ال�سمادات، مادة لوق���ف الأ�سنان، �سمع 

الأ�سنان، املطهرات، ال�ستع���دادات لتدمري احل�رات، مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�ساب، 

م�ستح�رات الت�سخي����ض لالأغرا�ض الطبية، م�ستح�رات كيماوي���ة �سيدلنية، الكوا�سف 

الكيميائي���ة لالأغرا�ض الطبية اأو البيطرية، م�ستح�رات الأنزمي لالأغرا�ض الطبية، كوا�سف 

العالم���ات البيولوجية الت�سخي�سية لالأغرا����ض الطبية، ورقة كا�س���ف لالأغرا�ض الطبية 

اأو البيطري���ة، م�ستح�رات الت�سخي����ض لالأغرا�ض البيطرية، امل�ستح����رات الكيميائية 

لت�سخي����ض احلمل، امل�ستح�رات البيولوجية لالأغرا�ض الطبية، ثقافات الكائنات الدقيقة 

لال�ستخدام الطبي اأو البيطري. 

الواقعة بالفئة:  5

باأحرف   «  iPonatic  « كلمة  من  التجارية  العالمة  هذه  تتاألف  العالمة:  و�سف 

اجنليزية عادية.  

الأ�سرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التق���دم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية فى وزارة 

الإقت�ساد، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحام���ي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد 

حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 340563   

بتاريخ:  07 / 12 / 2020    

با�س������������م: �ركة جري اليكرتي���ك اأبليان�سي�ض 

املحدودة، زوهي 

وعنوان�������ه: �س���ارع جينجي الغرب���ي، فيان�سان 

زوهي، جواجندوجن، ال�سني.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مربدات، ثالجات ومكيفات هواء و اأجهزة ومعدات 

تهوية [تكييف ه���واء] ، مربدات وجمففات غ�سيل 

كهربائية و م���راوح كهربائي���ة [ تكييف هواء] ، 

مرطبات ه���واء لال�ستخدام املن���زيل، اأجهزة تنقية 

ه���واء، �سفاط���ات لال�ستخدام يف املطبخ، �سخان���ات مياه ل�ستخدام الغ�سي���ل ) الغاز اأو 

ال�سخ���ان الكهربائي (، �سخانات مياه كهربائية، مواقد ح���ث كهرومغناطي�سية لالأغرا�ض 

املنزلي���ة، ثالجة مياه �رب كهربائية، غالية كهربائية لال�ستخدام املنزيل، مرطبات هواء 

لال�ستخدام املن���زيل، اأجهزة كهربائية لطهي الأرز، جمففات الأرز، جمففات هواء، معقمات 

هواء، جمفف���ات �سعر كهربائية، معقم���ات �سحون كهربائية، �سخان���ات املياه بالطاقة 

ال�سم�سية، �سخانات هواء احلمام ، مواقد غاز، اأفران مايكروويف لال�ستخدام املنزيل، اأجهزة 

تنقية املياه، �سالق���ة بي�ض كهربائية لالأغرا�ض املنزلية، اأجهزة حتمي�ض اخلبز، ماكينات 

كهربائية ل�سنع القهوة، فرن خباز لالأغرا�ض املنزلية، طباخات بطيئة كهربائية، تركيبات 

اإنارة، ماكينات �سناعة الثلج، وحدات كهربائية لتخزين اخلمور. 

الواقعة بالفئة:  11

و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة » KINGHOME« وجهاز.  

الأ�سرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التق���دم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية فى وزارة 

الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تق���دم املحامي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور 

املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 338960  

بتاريخ:  08 / 11 / 2020   

با�س���������م: ليمونيلو برايفت ليمتد 

وعنوان�������ه: 20اي���ه، �س���ارع تاجن���وجن باجار، 

�سنغافورة 088443.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سعريي���ة، ب�سكوي���ت، البهارات، �سوكولته، ك���ويل الفاكهة [ال�سل�سات]، خال�س���ات للمواد الغذائية، 

با�ستثم���اء اجلواهر الأثريية والزيوت الأ�سا�سية، ملح الطبخ، ق�سب���ان الوجبات اخلفيفة القائمة على 

ال�سوكولت���ه، الأطعمة اخلفيفة القائمة على القمح، وجبات خفيف���ة من القمح، املقرم�سات، ب�سكويت، 

كي���ك، طعام خفيف قائم على الأرز، عجينة املعجن���ات اجلاهزة، حبوب جاهزة لالأكل، وجبات جاهزة 

تتك���ون اأ�سا�سا م���ن املعكرونة اأو الأرز، وجبات معلب���ة تتكون اأ�سا�سا من املعكرون���ة اأو الأرز، اأغذية 

الإفط���ار احلبوب، املعكرونة املجففة، الطعم���ة اخلفيفة القائمة على الذرة، رقائ���ق الذرة ن�سا الذرة، 

رقائق احلبوب، املعكرون���ة، املكرونة �ريعة التح�سري، ال�سعرية الزج���اج، ال�سعرية ال�سينية، نودلز 

اآ�سيوية، معجن���ات اللوز، املنكهات الغذائية، غ���ري الزيوت الأ�سا�سية، ت�ستخ���دم الغلوتامات اأحادية 

ال�سوديوم كمح�سن للنكهة للطعام، مقتطفات ل�ستخدامها كمنكهات غذائية، بخالف الزيوت الأ�سا�سية، 

امل�روب���ات مع قاعدة الكاكاو، م�روبات ال���كاكاو باحلليب، امل�روبات مع قاعدة ال�ساي، م�روبات 

�سوكولت���ة، معكرون���ة، خبز، الزبادي املجمد [ مثل���ج احللويات]، �سل�سة ال�سوي���ا، �سل�سة ال�سويا، 

ال�سل�س���ات احللوة، ال�سل�سات احلارة، احلنطة ال�سوداء، نودلز اإيطالية، نودلز يابانية، نودلز كوجناك، 

نودل���ز كورية، ال�سعرية رامني، �سوبا العرية، نودلز �سمني، نودلز الن�سا، نودلز اأودون، نودلز فيتنامية، 

ن�ساء الفا�سوليا، نودلز الأرز ال�سيني، نودلز ت�ساو مني، نودلز خالية من الغلوتني، املعكرونة ال�سينية 

�ريعة التح�سري، نودلز �سوبا �ريعة التح�سري، نودلز اأودون �ريعة التح�سري، وجبات جاهزة تعتمد 

عل���ى املعكرون���ة، �سعريية الأرز، [ نودلز الأرز]، ت�ساو مني [اأطب���اق املعكرونة ]، رامني [ طبق ياباين 

م�سنوع م���ن املعكرونة]، لك�سا [طبق اأرز معكرونة ]، املعكرون���ة، معكرونة باجلنب، حبوب الإفطار، 

ق�سب���ان احلبوب، ب�سكويت احلبوب، دقيق احلبوب، م�ستح����رات احلبوب، ذرة م�سنعة، ذرة حم�رة، 

ذرة م�سوية، التابيوكا، التابيوكا للطعام، وجبات خفيفة قائمة على التابيوكا، تتكون األواح الوجبات 

اخلفيف���ة ب�سكل اأ�سا�سي م���ن ال�سوكولتة، املك�رات املغلفة بال�سوكولت���ة، حلويات الفاكهة، الفواكة 

املجففة املغلفة بال�سوكولتة، جليد الفاكهة ال�ساحلة لالأكل، احللوى.

الواقعة بالفئة:  30

و�سف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من » LEMONILO » باأحرف قيا�سية.   

الأ�سرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية فى وزارة الإقت�ساد ، اأو 

ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات للمحاماة 

كدف���ور  حم���د حمم���د  )املحام���ي 

املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 340565 

بتاريخ:  07 / 12 / 2020   

با�س���������م: ميبو فارم�سوتيكال تكنولوجيز جروب ليمتد

وعنوان�������ه: غرف���ة 3105، املبن���ى 1، 8 �سارع دونغداكي���او، منطقة 

ت�ساويانغ، بكني، ال�سني.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأدوي���ة لالأغرا����ض الب�ري���ة، حب���وب التخ�سي����ض، �سم���ادات طبية، 

امل�ستح����رات ال�سيدلني���ة للعناي���ة بالب�رة، م���واد غذائية مكيفة 

لال�ستخ���دام الطبي، املكمالت الغذائية، بل�س���م لالأغرا�ض الطبية، زيوت 

طبية، ال�ستع���دادات لعالج احل���روق، املراهم لالأغرا����ض ال�سيدلنية، 

كب�سولت الأدوية، املطهرات، مبيدات ح�رية، اأدوية لالأغرا�ض البيطرية، 

طعام لالأطفال. 

الواقعة بالفئة:  5

و�س���ف العالمة: تتك���ون العالمة التجارية م���ن » MEBO  » باأحرف 

منمقة.   

الأ�سرتاطات:

فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة العالمات 

التجارية فى وزارة الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحام���ي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد 

حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

بتاري���خ:  02 / 11 /  املودعة بالرق�م :338619   

    2020

بايوتيك  �سان�سور  با�س���������م: 

انك 

 ،  680 رق���م  وعنوان�������ه: 

�سارع لو �سون���غ ، ت�سانغ�سا 

للتكنولوجي���ا  ال�سناعي���ة 

املتقدمة ، منطق���ة التطوير ، 

ت�سانغ�سا، هونان ،ال�سني.

 / الب�سائ���ع  لتمي���ز  وذل���ك 

اخلدمات / املنتجات:

الجهزة والدوات اجلراحية والطبي���ة وال�سنان البيطرية، الطراف ال�سطناعية والعينني 

وال�سن���ان، اأدوات تقومي العظام، م���واد خياطة الجهزة العالجي���ة وامل�ساعدات املكيفة 

لال�سخا����ض ذوي العاقة ، جهاز التدليك اجه���زة واجهزة وادوات لر�ساع الطفال، اجهزة 

واجهزة وادوات الن�ساط اجلن�سي، الجهزة والدوات اجلراحية ، الجهزة  والدوات الطبية، 

جه���از ال�سععة ال�سيني���ة لالغرا�ض الطبية ، اللي���زر لالغرا�ض الطبي���ة ، جهاز العالج 

ال�سعاع���ي، جهاز العالج الطبيعي مواد العظ���ام ، جهاز لال�ستخدام يف التحاليل الطبية 

، جه���از ت�سخي�ض لالغرا�ض الطبي���ة، ادوات التعقيم والتطهري، اجه���زة التحليل لتحديد 

البكرتي���ا لالغرا����ض الطبي���ة ، جهاز اختبار احلم����ض النووي الريب���ي )DNA( وحم�ض 

الريبونوكلييك )RNA( لالغرا�ض الطبية ، جهاز فح�ض الدم .

الواقعة بالفئة:  10

و�سف العالمة: تتالف هذه العالمة التجارية من كلمة »iPonatic« باأحرف اجنليزية 

عادية.  

الأ�سرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التق���دم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية فى وزارة 

الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات 

للمحام���اة )املحام���ي حمد 

حممد كدفور املهريي(.

العالم���ة  ت�سجي���ل  بطل���ب 

التجارية:

املودعة بالرق�م : 340564 

 /  12  /  07 بتاري���خ:      

     2020

با�س���������م: ميبو فارم�سوتيكال تكنولوجيز جروب ليمتد

وعنوان�������ه: غرفة 3105، املبن���ى 1، 8 �سارع دونغداكياو، 

منطقة ت�ساويانغ، بكني، ال�سني.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

حليب منظ���ف لأغرا�ض املرحا����ض، ال�سامبو، م�ستح�رات 

التنظيف، م�ستح�رات التجمي���ل للعناية بالب�رة، اأقنعة 

التجميل، م�ستح�رات واقية من ال�سم�ض، العطريات [ زيوت 

عطرية]، عطور. 

الواقعة بالفئة:  3

 « MEBO « و�سف العالم���ة: تتكون العالمة التجارية من

باأحرف منمنمة.   

الأ�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة 

العالم���ات التجارية فى وزارة الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد 

امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحام���ي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد 

حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 340561  

بتاريخ:  07 / 12 / 2020        

 

با�س���������م: �ركة جري اليكرتيك اأبليان�سي�ض املحدودة، زوهي

وعنوان����ه: �سارع جينجي الغربي، فيان�سان زوهي، جواجندوجن، ال�سني.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مربدات، ثالجات ومكيفات هواء و اأجهزة ومعدات تهوية [تكييف هواء] ، مربدات وجمففات 

غ�سي���ل كهربائية و مراوح كهربائية [ تكييف ه���واء] ، مرطبات هواء لال�ستخدام املنزيل، 

اأجه���زة تنقية هواء، �سفاطات لال�ستخدام يف املطبخ، �سخان���ات مياه ل�ستخدام الغ�سيل 

) الغ���از اأو ال�سخان الكهربائي (، �سخانات مياه كهربائي���ة، مواقد حث كهرومغناطي�سية 

لالأغرا����ض املنزلية، ثالجة مياه ����رب كهربائية، غالية كهربائي���ة لال�ستخدام املنزيل، 

مرطبات هواء لال�ستخدام املنزيل، اأجه���زة كهربائية لطهي الأرز، جمففات الأرز، جمففات 

هواء، معقمات هواء، جمففات �سعر كهربائية، معقمات �سحون كهربائية، �سخانات املياه 

بالطاق���ة ال�سم�سية، �سخانات هواء احلم���ام ، مواقد غاز، اأف���ران مايكروويف لال�ستخدام 

املنزيل، اأجهزة تنقية املياه، �سالقة بي����ض كهربائية لالأغرا�ض املنزلية، اأجهزة حتمي�ض 

اخلب���ز، ماكينات كهربائية ل�سنع القهوة، فرن خب���از لالأغرا�ض املنزلية، طباخات بطيئة 

كهربائية، تركيبات اإنارة، ماكينات �سناعة الثلج، وحدات كهربائية لتخزين اخلمور. 

الواقعة بالفئة:  11

   »KINGHOME « و�سف العالمة: تتاألف العالمة التجارية من كلمة

الأ�سرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التق���دم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية فى وزارة 

الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالم���ات التجاري���ة عن تق���دم املحامي/ الإم���ارات للمحاماة 

)املحامي حمد حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  07 / 12 / 2020     املودعة بالرق�م : 340566 

 

با�س���������م: اأف ا�ض اإن اإي- كومري�ض 

فينتوري�ض برافيت ملتد. 

اأوديوج  فا�س���ان   ،104 وعنوان�������ه: 

بهافان، �سن مي���ل كومباوند، تول�سي 

بابيب رود، لوير باريل ) وي�ست (، مومباي – 400013، ماهارا�سرتا، الهند. 

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح����رات التجميل، �سناعة العطور، الزيوت الأ�سا�سية، م�ستح�رات ال�سعر، 

م�ستح�رات الغ�سل لالأغرا�ض ال�سحية ال�سخ�سية اأو مزيل العرق [ اأدوات الزينة 

] ، م�سادات التعرق [اأدوات النظافة] ، معاجني، كرميات التجميل، امل�ستح�رات 
لأغرا����ض التجميل، م�ستح�رات التبيي�ض [مزي���الت اللون] لأغرا�ض التجميل، 

م�ستح����رات تبيي�ض الغ�سيل، م�ستح�رات التنظي���ف، م�ستح�رات التجميل 

للعناية بالب����رة، م�ستح�را التلمي���ع، حلول التنظيف، قما����ض جلخ، ورقة 

زجاج، كعك ال�سابون، بخاخ ج�سم، اأحمر ال�سفاه، طالء الأظافر، جيل الإ�ستحمام، 

غ�س���ول اجل�سم اأو الزبدة، ال�سامبو، مكيف���ات ال�سعر، مرهم ال�سفة، ماء كولونيا، 

مي���اه املرحا�ض، بطانة العني، م�ستح�رات تنظيف اليد، �سابون �سائل لليدين 

والوجه. 

الواقعة بالفئة:  3

و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من الكلمات » Kay Beauty « باأحرف 

قيا�سية.  

الأ�سرتاطات:

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

ف���ى وزارة الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سج���ل ، و ذلك خالل )30( يومًا من 

تاريخ هذا الإعالن.
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

اإعالن ن�صر

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحام���ي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد 

حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 340567    

بتاريخ:  7 / 12 / 2020     

با�س������������م: اأف ا����ض اإن اإي- كومري����ض 

فينتوري�ض برافيت ليمتد. 

وعنوان�������ه: 104، فا�سان اأوديوج بهافان، 

�س���ن ميل كومباوند، تول�س���ي بابيب رود، 

لوير باريل ) وي�ست (، مومباي – 400013، 

ماهارا�سرتا، الهند. 

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ع���الن، ت�سويق، عر�ض الب�سائع على و�سائط الت�سال، مبا يف ذلك عرب النرتنت، لأغرا�ض 

البي���ع بالتجزئة، خدم���ات البيع يالتجزئ���ة اأو البيع باجلملة مل�ستح����رات التجميل، 

ومنتج���ات العناية بالب����رة، والعط���ور، والزي���وت الأ�سا�سية، وم�ستح����رات ال�سعر، 

وم�ستح����رات الغ�سول لالأغرا�ض ال�سحية ال�سخ�سية اأو مزي���ل العرق [ مواد التجميل]، 

وم�س���ادات التعرق [ اأدوات التجميل]، وم�سادات التع���رق، وامل�ستح�رات ال�سيدلنية، و 

البيطري���ة وال�سحية، وامل�ستلزمات الطبية، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال. اإدارة اأعمال، وظائف 

املكت���ب توفري املعلوم���ات التجارية عرب موقع ويب، الإعالن بال���ربي د املبا�ر، ترويج 

املبيعات لالآخرين، الإعالن عرب النرتنت على �سبكة الكمبيوتر، توزيع العينات.

الواقعة بالفئة:  35

و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من الكلمات » Kay Beauty “ » باأحرف 

قيا�سية.   

الأ�سرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التق���دم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية فى وزارة 

الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات للمحاماة 

)املحامي حمد حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 341117 

   

بتاريخ:  14 / 12 / 2020   

  

با�س���������م: كوريك�ض لل�سحن واللوجي�ستيك ذ.م.م

وعنوان�������ه: رقم 20 ملك حم���د حممد عبدالرحم���ن البحر – ديرة – 

اخلبي�سي  ر دبي، املارات العربية املتحدة

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املوا�س���الت، تعبئة و تخزي���ن الب�سائع، ترتيب ال�سف���ر، نقل الب�سائع 

بال�ساحنات الثقيلة، تغليف الب�سائع، املخل�ض احلمركي، نقل الب�سائع 

بال�ساحنات اخلفيفة، التخزين العام، خدمات ال�سحن اجلوي.  

الواقعة بالفئة:  39

و�س���ف العالمة: كلم���ة » COURIEX  » مع احلرف » C « يف �سكل 

منمق ونقطة حمراء يف منت�سفها. 

الأ�سرتاطات:

فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة العالمات 

التجارية فى وزارة الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات للمحاماة 

)املحامي حمد حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 341116 

   

بتاريخ:  14 / 12 / 2020   

   

با�س������������م: موؤ�س�سة �سيخ حممد 

�سعيد

وعنوان����ه: �ض. ب 133، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح����رات التجميل واأدوات الزينة غري الدوائية، معاجني غري طبية، 

�سناع���ة العطور، الزي���وت الأ�سا�سية، م�ستح����رات التبيي�ض و املواد 

الأخرى ل�ستخدام���ات الغ�سيل، م�ستح�رات التنظيف والتلميع واجللي 

والك�سط. 

الواقعة بالفئة:  3

 » DISCO « و�س���ف العالمة: تتك���ون العالم���ة التجارية من كلم���ة

باحلروف العادية.   

الأ�سرتاطات:

فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة العالمات 

التجارية فى وزارة الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات للمحاماة 

)املحامي حمد حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 341366 

   

بتاريخ:  17 / 12 / 2020    

 

با�س���������م: موؤ�س�سة �سيخ حممد �سعيد

وعنوان�������ه: �ض. ب 133، دب���ي، الإمارات 

العربية املتحدة.

وذل���ك لتمي���ز الب�سائ���ع / اخلدم���ات / 

املنتجات:

م�ستح����رات التجميل واأدوات الزينة غري الدوائية، معاجني غري طبية، 

�سناع���ة العطور، الزي���وت الأ�سا�سية، م�ستح����رات التبيي�ض و املواد 

الأخرى ل�ستخدام���ات الغ�سيل، م�ستح�رات التنظيف والتلميع واجللي 

والك�سط. 

الواقعة بالفئة:  3

و�سف العالمة: كلمة« HUNAIDI » باللغتني الإجنليزية والعربية.   

الأ�سرتاطات:

فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة العالمات 

التجارية فى وزارة الإقت�ساد ، اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل ، و ذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.
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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 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

اإعالن ن�صراإعالن ن�صر اإعالن ن�صراإعالن ن�صر

 املودعة حتت رقم :    292253     بتاريخ:  16 / 05/  2018.   

  امل�سجلة حتت رقم :  292253      بتاريخ:  16 / 05/  2018.  

   با�س��م:  �سنجور باور �سبالي كو ، األ تي دي .

    وعنوان���ه:    من���رب 1699 زي���و رود، 

ني���و اأ،د هاي تيكنولوج���ي اند�سرتيال 

ديفيلومبن���ت زون، هيف���ي ، اأنه���وي ، 

ال�سني. 

وذل���ك لتمييز الب�سائ���ع / اخلدمات / 

املنتجات :

�سناديق توزيع)كهربائي���ة(، بطاريات �سم�سية، اأجهزة كهربائية لتبديل 

التي���ار الكهربائي، بطاقات الدارات املتكامل���ة )بطاقات ذكية( ، برامج 

مراقب���ة )برام���ج حا�س���وب(، مقومات عك�سي���ة )كهربائي���ة(، �سناديق 

تو�سيل)كهربائية( ، اأ>هزة تنظيم كهربائية، اأجهزة تنظيم احلرارة.

الواق�عة بالفئة   :  9

* التعديالت على الطلب بعد الن�ر ال�سابق: 

   تن���ازل رقم : 1

    ا�سم مالك العالمة:    �سنجور باور �سبالي كو ، األ تي دي .

    ا�س���م املتنازل له :   هيفي �سنج���رو رينيوابل انريجي �ساي اأند تك ، 

كو، ملتد.  

    مه�نته:        ال�سناعة و التجارة .    

   جن�سيته:     �ركة   �سينية . 

 عنوان وحمل اإقامته : فلور 2، �ساينتفك ري�ر�ض بيلدينغ، �سوجنرو باور 

�سابالي بالنت، رقم  2تيانه���و رود، نيو اند هاي تكنولوجي اند�سرتيال 

ديفيلومبنت زون ، هيفي، انهوي، ال�سني.

  تاري�خ انت�قال امللكية:     04 / 01 / 2020.

      تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:   04 / 01 / 2020

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تق���دم املحامي / الإمارات 

للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة 

التجارية : 

املودعة بالرق�م : 41773

للعط���ور  النبي���ل  م�سن���ع   

ومواد التجمي���ل ) �ض.ذ.م.مم(  

با�س������م :

وعنوان����ه : المارات العربية 

املتحدة- دبي �ض.ب: 5332 

   وامل�سجل���ة حت���ت رق���م :  

)32572(    بتاري���خ :  13 /  

 .  2002 /  07

و�ستظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ر �سنوات اأخري اعتباراً 

من تاريخ اليداع فى 2021/03/28 

وحتى تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 28 /03 / 2031 . 

هذا ويج���وز جتديد احلماية ملدد اخ���رى متتالية كل منها ع�ر 

�سنوات وفق���ًا لالأو�ساع وال�روط املن�سو�ض عليها باملادة )19( 

من القانون الحتادي رق���م 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات 

التجارية .

 املودعة حتت رقم :    301662     بتاريخ:  15 / 11/  2018.   

  امل�سجلة حتت رقم :    301662     بتاريخ:  15 / 11/  2018.  

   با�س��م:  انهي هوماي انفورمي�سن تيكنوجلي كو ، األ تي دي .

    وعنوانه:    12 فلور ، بيلدينج ايه 4 ، نات امني�سن بيز ، منرب 800 ، واجن جياجن رود 

، هيفي ، انهوي ، ال�سني ، 230088 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجه���زة معاجل���ة البيان���ات ، اجه���زة ملحقة 

باحلا�س���وب ، ا�ساور هوية مغناطي�سية م�سفرة، 

تطبيق���ات برامت���ج الكمبيوتر قابل���ة للتنزيل 

نظارات ذكي���ة ، �ساعات ذكية ، �سا�سات حمطات 

تفاعلي���ه تعمل باللم�ض، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب ، عدادت اخلطي، هواتف ذكية، 

اجهزة تعقب الن�ساط ميكن ارتداوؤها ، �سماعات الواقع الفرتا�سى، اجهزة وادوات م�ساحة، 

بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(

الواق�عة بالفئة   :  9

* التعديالت على الطلب بعد الن�ر ال�سابق: 

   تن���ازل رقم : 1

    ا�سم مالك العالمة:    انهي هوماي انفورمي�سن تيكنوجلي كو ، األ تي دي .

    ا�سم املتنازل له :   هيفي هوماي ميكرو – الكرتونيك�ض كو ، األ تي دي  

    مه�نته:        ال�سناعة و التجارة .    

   جن�سيته:     �ركة   �سينية . 

 عن���وان وحمل اإقامته : غرفة 201، بيلدجن ات�ض8، رق���م 2800، ت�سواجن �سني رود، هيفي، 

ال�سني.

  تاري�خ انت�قال امللكية:     04 / 01 / 2020.

تعل���ن اإدارة  العالمات التجارية عن تق���دم املحامي / الإمارات 

للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 158410

نينجبو وايزمارت تيكنولوجي انك   با�س������م  :

 88 :من���رب.  وعنوان�������ه 

ت�ساجنياجن رود، جيانبي 

بيونريينج،  اأنفي�ستمنت 

�سيتي،  نينجب���و  بارك، 

زهيجياجن، ال�سني. 

   وامل�سجل���ة حتت رقم :  

)158410(    بتاريخ :  09 /  05  / 2012  . 

و�ستظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ر �سنوات اأخري اعتباراً 

من تاريخ اليداع فى 2021/06/12 

وحتى تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 12 /06 / 2031 . 

هذا ويج���وز جتديد احلماية ملدد اخ���رى متتالية كل منها ع�ر 

�سنوات وفق���ًا لالأو�ساع وال�روط املن�سو�ض عليها باملادة )19( 

من القانون الحتادي رق���م 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات 

التجارية .
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

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

اإدارة العالمات التجارية 

اعالن تجديد نموذج اإعالن الن�صر عن الترخي�ص:  اعالن تجديد نموذج اإعالن الن�صر عن الترخي�ص: 

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / الإمارات للمحاماة 

) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 159207

األ  زد يف   . ����ض   : با�س���������م 

�سلوفاكيا اأيه اأ�ض 

وعنوان�������ه : اأن ايه �ستانيكيو 

22 ، زيلينا 01009 ، جمهورية 

�سلوفاكيا. 

  :    وامل�سجل���ة حت���ت رق���م 

)159207(    بتاري���خ :  09 /  

 .  2012 /  05

و�ستظل احلماي���ة نافذة املفعول ملدة ع�ر �سن���وات اأخري اعتباراً من 

تاريخ اليداع فى 2021/06/28 

وحتى تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2031/06/28 . 

ه���ذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخ���رى متتالية كل منها ع�ر �سنوات 

وفق���ًا لالأو�ساع وال�روط املن�سو�ض عليها بامل���ادة )19( من القانون 

الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية .

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341578         بتاريخ: 2020/12/21

40202020646V :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/10/02

البلد الأولوية: �سنغافورة

با�س�����م: فا�ست تراك ب���ي تي اي. ال 

تي دي.

وعنوانه: 1 نورث بريج رود، 01#–

40 هاي �سرتيت �سن���رت، �سنغافورة 

179094

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / 

املنتجات :

مطاع���م؛ خدمات املطاعم؛ خدم���ات املقهى؛ توفري الطع���ام وال�راب؛ 

خدمات الطعام وال�راب اجلاهزة واخلارجية 

الواق�عة بالفئة: 43

 nalan كلمة  ا�سفلها  التينية  بحروف   NALAN كلمة  العالمة:  و�سف 

بحروف التينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة العالمات 

التجاري���ة يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / الإمارات للمحاماة 

) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 164757

 با�س������م : �ض . �ستاندرد ليف اميبلويي �سريفي�زس ليمتد

وعنوان�������ه : . �ستان���درد لي���ف هاو�ض ، 30 لوثب���ان رود، ادينبريف ، 

ميدلوثبان اي ات�ض 21 دي ات�ض ، اململكة املتحدة. 

   وامل�سجلة حتت رقم :  )164757(    بتاريخ :  2012/09/06 . 

و�ستظل احلماي���ة نافذة املفعول ملدة ع�ر �سن���وات اأخري اعتباراً من 

تاريخ اليداع فى 2021/11/03 

وحتى تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2031/11/03 . 

ه���ذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخ���رى متتالية كل منها ع�ر �سنوات 

وفق���ًا لالأو�ساع وال�روط املن�سو�ض عليها بامل���ادة )19( من القانون 

الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية .

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342135 

        بتاريخ: 2020/12/28

با�س�����م: �رك���ة حممد غ���امن وعبد 

الكرمي الراأ�ض  

وعنوانه: �سوريا  - حماه – البيا�ض 

دكان بالطاب���ق الأر�سي بالعقار رقم 

الفريق  3919/19 عقارية ثالثة ملك 

الثاين عبد الكرمي

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللح���وم والأ�سماك وحل���وم الدواجن وال�سيد، خال�س���ات اللحم، فواكه 

وخ�روات حمفوظة وجمفف���ة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخ���ة بال�سكر، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون 

ال�ساحلة لالأكل 

الواق�عة بالفئة: 29

اطر  جولها  العربية  باللغة  البوادي  كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 

الجنليزية  باللغة   Al Bawadi كلمة  وا�سفلها  �سم�ض  ر�سمة  واعالها 

باللوان البي�ض والبرتويل والرمادي والربتقايل الداكن

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب���ًا لإدارة العالمات 

التجاري���ة يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

اجلمعة 29 يناير 2021 ــ العـدد 14656اجلمعة 29 يناير 2021 ــ العـدد 14656 اجلمعة 29 يناير 2021 ــ العـدد 14656اجلمعة 29 يناير 2021 ــ العـدد 14656

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 

اإعالن تجديد اإعالن تجديد 
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اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656 
�إعالنات

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656
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اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656

اجلمعة 29 يناير  2021-العـدد 14656
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�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعــــالن

رشكة   - التسويقية  لالدارة  فيندوليستا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم CN - 3779427 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد حميدان محمود حميدان حامد من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ محمد حميدان محمود حميدان حامد من )%100( إىل )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة صابر عىل محمد سنان القاىض )49%(

1X1 إىل NullXNull تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ م م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 VENDOlISTA MARKETING MANAGEMENT - /تعديل إسم تجاري من

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - فيندوليستا لالدارة التسويقية - رشكة الشخص 

الواحد ذ م م إىل VENDOlISTA E-COMMERCE l.l.C - فيندوليستا للتجارة 

االلكرتونية 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.

التنمية االقتصادية بأن/ السادة: دي تو  تعلن دائرة 

نت للهواتف

رخصة رقم CN - 2810643 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الصفا  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتصليح اجهزة الكمبيوتر

رخصة رقم CN - 1367655 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

مركز  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

كرييل كيويت للتجميل

رخصة رقم CN - 1042520 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كوارتر  ثري  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لرتكيب املخفي وزينة السيارات

رخصة رقم CN - 1164949 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مكتوم دحام زايد سعيد 

املزروعى )100%(
محمد  خلفان  صياح  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سويح املزروعى
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق   نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

CN - 2746793 باالسم التجاري اديل ترك للنقليات - رشكة 

الشخص الواحد ذ م م. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع كام كان عليه سابقاً.

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN - 2746793 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3014225 :رقم الخطاب

سيتي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اكسربيس لتصليح السيارات

رخصة رقم CN - 2702953 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بالك يس 

للتجارة العامة

رخصة رقم CN - 2713361 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: شانزليزيه 

للمناسبات

رخصة رقم CN - 1096689 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للخياطة  املوديلس  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
النسائية والتطريز ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2802395 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  داسارابيتو  هارشاد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

داسارابيتو  )24%(
تعديل نسب الرشكاء/ عيل رضا ظفر احمد من  )%49( إىل )25%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نارص محمد عيل ربيع املزروعى 
)51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نارص محمد عيل ربيع املزروعي
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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مجموعة لخريم التجارية - ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1097371 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عىل حمد عىل لخريم الزعاىب من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ عىل حمد عىل لخريم الزعاىب من )%80( إىل )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سالمه عىل حمد لخريم الزعاىب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد عىل حمد لخريم الزعاىب

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

تعديل إسم تجاري من/ lA KHRAIM BuSINESS GROuP - l l C - مجموعة 

 lA KHRAIM BuSINESS GROuP - SOlE إىل  م   م  ذ   - التجارية  لخريم 

الواحد  الشخص  - رشكة  التجارية  لخريم  مجموعة   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

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.

مخبز  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
نور األمني

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1101955-1 رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

أعيان  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لالستشارات القانونية

رخصة رقم CN - 2454847 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كولورادو 

لتجارة الفحم

رخصة رقم CN - 2916027 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املجرة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للشحن الجوي

رخصة رقم CN - 1556843 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبيد  خميس  حمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خرسان الرميثى )100%(
جرب  سيف  عيل  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

السويدى
اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة 

شاهيد الله حبيب لقطع غيار السيارات

رخصة رقم CN - 1187616 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كافيرتيا 

مرقوق

رخصة رقم CN - 2734373 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة: النفان  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

شيك

رخصة رقم CN - 1030537 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن/ السادة: صالون  تعلن دائرة 

سمراء النيل للسيدات

رخصة رقم CN - 1195384 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: الدار موتورز 
للسيارات املستعملة

رخصة رقم CN - 1004534 قد تقدموا إلينا بطلب:
الفندي  تنازل وبيع/ إضافة غانم محمد  تعديل الرشكاء 

غانم املزروعي )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد خلفان راشد 

محمد السويدى
اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.



�إعالن �شطب قيد

ذ.م.م  بوتيك  سويتس  ذي  السادة/ رشكة  بن  االقتصاد  وزارة  تعلن 

فرع  قيد  شطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  الواليات  )الجنسية: 

الرشكة يف إمارة أبوظبي )العنوان: جزيرة أبوظبي رشق ٩ - ٢ - مبنى 

السيد خليفة هامل خادم الغيث، ص.ب: ١٤٧٩٠٠( واملقيدة تحت 

رقم )٤٣٥٠( يف سجل الرشكات األجنبية يف الوزارة.

شأن  يف   ٢٠١٥ لسنة   )٢( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً 

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )٣٧٧( لسنة ٢٠١٠ 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يرجى من السادة أصحاب الحق يف االعرتاض أن يتقدموا باعرتاضهم 

العنوان  عىل  النرش  تاريخ  من  شهر  يجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة  إىل 

التايل:

وزارة االقتصاد

ادارة التسجيل التجاري

ص.ب: ٩٠١ أبوظبي
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

اسم الرشكة: ترانسيز ميدل ايست للتجارة العامة ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب ٢٠٨ - ملك طارق احمد عزيز - الورسان ١

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٧٨٩٢٦

رقم الرخصة: ٦٥٦١٤٩
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: ٢٠٢٠/١٢/٣٠
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠

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: أدينيوم لتجميل الساحات ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب ٧٠٢ ملك محمد عقيل عبايس - الربشاء األوىل

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٢٤٥٠٩

رقم الرخصة: ٦٩٧٧٩٤
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: ٢٠٢١/١/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

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: الشاميل جراند بارتس )ش.ذ.م.م(
العنوان: مكتب رقم ٣ - ملك بنك ديب التجاري - )ش.م.ع( - نايف

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ٥٢٩٦١

رقم الرخصة: ٥١٢٥٢٨
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: ٢٠٢٠/١٢/٩
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٩

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: ارتس ايسدريم الدارة املطاعم ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٧٠٢ - ملك سليم مراد رياض الدين - بر ديب - برج خليفة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩٣٧٨٨

رقم الرخصة: ٨٢٦٨٦٢
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: ٢٠٢١/١/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

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 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: ترانسيز ميدل ايست للتجارة العامة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٣٠
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: 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: أدينيوم لتجميل الساحات ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥
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: 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: الشاميل جراند بارتس )ش.ذ.م.م(
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٩

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٩
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: 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: ارتس ايسدريم الدارة املطاعم ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٥

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٥
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
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 حكومة 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

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

دبي ـ وام:

اإطالق  عن  العاملية  القرية  اأعلنت 

اجلامعات  لطالب  خا�صة  م�صابقة 

ال�صتعرا�ض  امل�صتقبل"  اأعمال  "رّواد 
يف  االبتكارية  واإمكاناتهم  قدراتهم 

جمال التجارة وريادة االأعمال.

اأفكارهم  و�صيتمكن الطالب من تقدمي 

والتجارية  واالإبداعية  الرتفيهية 

للم�صابقة يف مهلة اأق�صاها 28 فرباير 

الذين  الفائزون  و�صيح�صل  املقبل 

واأكرثها  االأفكار  اأف�صل  �صيقدمون 

قيمتها  نقدية  جائزة  على  ابتكاراً 

اإ�صافة  فئة  كل  عن  درهم   5000

الفائزة  االأفكارة  حتويل  فر�صة  اإىل 

حقيقة  اإىل  االأخرى  املبدعة  واالأفكار 

خالل املوا�صم القادمة وتتنوع فئاتها 

حيث ت�صمل مفاهيم البيع بالتجزئة 

وامل�رشوبات  االأطعمة  قطاع  عدا  ما 

يف  مبتكرة  مقرتحات  اإىل  اإ�صافة 

جمال الرتفيه.

اأعمال  رواد   " م�صابقة  وتعترب 

وملهمة  مثالية  فر�صة   " امل�صتقبل 

لتحفيز روح االإبداع والتعلّم لدى جيل 

ال�صباب عرب الدولة وت�صجيعهم على 

اأفكارهم  و�صقل  اإبداعهم  حدود  دفع 

التجارية وو�صعها مو�صع التنفيذ.

القرية  قيم  املبادرة  هذه  وتعك�ض 

تقدمي  يف  والثقة  باالإلتزام  العاملية 

االأف�صل والتي ت�صمل الربامج التوعوية 

مدى  على  تطلقها  التي  االإبداعية 

املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  موا�صمها 

من  كجزء  الدولة  يف  التعليمية 

اإلتزامها جتاه املجتمع االإماراتي.

و قالت خديجة خليفة مدير اإدارة اأول 

لل�صوؤون التجارية يف القرية العاملية 

بريادتها  العاملية  القرية  تفخر   "  :

امل�صاركة  على  الطالب  ت�صجيع  يف 

الرتفيهي-  االإبداعي  امل�صهد  يف 

الثقايف يف الدولة. وت�صاهم من�صات 

االبتكار املخ�ص�صة لالأجيال ال�صاعدة 

ذات  جمتمعية  لقيم  التاأ�صي�ض  يف 

عرب  املدى  بعيدة  اإيجابية  تاأثريات 

كافة �رشائح املجتمع االإماراتي على 

نحو يتوافق مع روؤى قيادتنا الر�صيدة 

بجيل  االهتمام  لناحية  وتوجيهاتها 

ا�صت�رشافًا  ومتكينه  ودعمه  ال�صباب 

مل�صتقبل اأكرث تطوراً". 

ال�سارقة ـ وام:

كتابا  االأول  اأم�ض   " للفنون  ال�صارقة  موؤ�ص�صة   " اأ�صدرت 

جديدا بعنوان " الفن يف زمن القلق" و الذي جاء مكمال 

يحمل  الذي  الفني  املعر�ض  ا�صتهلها  التي  للحوارات 

العنوان نف�صه ونظمته املوؤ�ص�صة يف الفرتة من 26 يونيو 

اإىل 26 �صبتمرب املا�صيني يف اإطار �صعيها الدائم لتوثيق 

ال�صوء  وت�صليط  املنطقة،  املعا�رش يف  الفن  اأبرز جتارب 

الفنانني  تواجه  التي  والتحديات  الق�صايا  اأهم  على 

ومتخ�ص�صي الفن على ال�صعيدين االإقليمي والعاملي.

و حرر حمتوى الكتاب عمر خليف مدير املقتنيات وقيم 

اأول يف موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون، وكتبت مقدمته ال�صيخة 

حور بنت �صلطان القا�صمي رئي�ض املوؤ�ص�صة .

وي�صم الكتاب املكون من 428 �صفحة مقاالت ملجموعة 

من اأبرز قادة الفكر يف جماالت ال�صورة وثقافة االإنرتنت، 

االأجهزة  بانت�صار  اجلمعي  الوعي  تاأثر  مدى  تتناول 

التكنولوجية اليومية واملن�صات االإلكرتونية و�صاركت يف 

ن�رشه دار "موريل للكتب"، لندن، ويتم توزيعه عامليا من 

قبل MIT بري�ض.

وكتابات  اأ�صلية  مقاالت  على  كذلك  الكتاب  يحتوي  و 

الرقمي  العامل  ت�صتجوب  فنية  وتدخالت  جديدة  نقدية 

عرب جمموعة متنوعة من وجهات النظر، وين�صج توثيقا 

ا�صتك�صافات يف  وي�صتعر�ض  للمعر�ض  مكثفا  فوتوغرافيا 

االإنرتنت من قبل العديد من الفنانني .

م�صتقبل  الكتاب  ي�صتك�صفها  التي  املو�صوعات  ت�صمل  و 

الفن يف حقبة ما بعد كوفيد-19، وال�صحة  املال، ودور 

ال�صورة  ثقافة  وو�صاطة  الرقمي،  الع�رش  يف  العقلية 

على  املعار�ض  لتجربة  اجلمهور  وخو�ض  االإنرتنت،  عرب 

االإنرتنت  على  احلزن  مو�صوعات  اإىل  اإ�صافة  االإنرتنت، 

وت�صخم املجال الرقمي .

القرية العالمية تطلق م�سابقة »رّواد اأعمال الم�ستقبل« المخ�س�سة لطالب �لجامعات كتاب »الفن في زمن القلق« اإ�سدار جديد 

لـ»موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون«

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

الجنسية:   - املهري  الطرف األول: خلود محمد سعيد دميوري  من 

االمارات

الجنسية:   - املرزوقي  سعيد  محمد  عبدالله  الثاين:  الطرف  إىل 

االمارات

دائرة  من  رخصة صادرة  للحدادة(  املهارة  )ورشة  التجاري  باالسم 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )٥٦٠٦٠( واملسجلة بغرفة 

تجارة صناعة عجامن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول: خلف غانم عبدالله الرياح - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: محمد حنان مياه - الجنسية: بنغالديش

االوتوماتيكية( رخصة صادرة  الخليج  درة  )مصبغة  التجاري  باسم 

واملسجلة   )78969( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

بغرفة تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإعــــالناإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: عهد الفن لالستشارات الهندسية
رخصة رقم CN - 2772409 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خلود بنت محمد بن سليامن بن حمدان املزينى من 

مالك إىل رشيك
من  املزينى  حمدان  بن  سليامن  بن  محمد  بنت  خلود  الرشكاء/  نسب  تعديل 

)%100( إىل )50%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد محمد بن سليامن املزينى )50%(

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
 AHD AL FAN ENGINEERING CONSULTANT /تعديل إسم تجاري من
 AHD AL FAN ENGINEERING إىل  الهندسية  لالستشارات  الفن  عهد   -

CONSULTANT L.L.C - عهد الفن لالستشارات الهندسية ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 
اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مركز الطيف للكمبيوتر
رخصة رقم CN - 1123341 قد تقدموا إلينا بطلب:

 AL TAIF COMPUTER CENTERE /تعديل إسم تجاري من
 ACCEPTED FOR ROADS إىل  للكمبيوتر  الطيف  مركز   -

CONTRACTING - اكسبتد ملقاوالت الطرق
تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت الطرق الرئيسية والشوارع واالعامل 

املتعلقة بها )٤٢٠٠٠١(
وصيانتها  اآليل  الحاسب  اجهزة  إصالح  حذف  نشاط/  تعديل 

)٩٥١١٠٠١(
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: اليتس ثيتريس للديكور والصيانة العامة ذ.م.م

سليامن  عبدالله  عبدالعزيز  السيد  مبنى،   -  :  ٠  ،٤٤ م  املصفح،  الرشكة:   عنوان 

سيف واخرين

 CN - 1867126 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

بتاريخ  للرشكة  قانوين  الحسابات، كمصفي  لتدقيق  ام  اي  ايه  السادة/  تعيني   -٢

٢٠٢١/١/٢٥

كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك 

العدل بالرقم ٢١٥٦٠٠١٥٤٦

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٨

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 

45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: فيربجو للسجائر ذ.م.م
رخصة رقم CN - 3816399 قد تقدموا إلينا بطلب:

رشيك  من  عبدالهادى  احمد  عبدالله  احمد  ماجد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
إىل مالك

إىل   )51%( من  عبدالهادى  احمد  عبدالله  احمد  ماجد  الرشكاء/  نسب  تعديل 
)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عامد محمد مراد القوقا
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ VAPORGO CIGARETTES L.L.C - فيربجو للسجائر 
 VAPRGO CIGARETTES - SOLE PROPRIETORSHIP إىل  ذ.م.م 

L.L.C - فيربجو للسجائر - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: رشكة املهب للمقاوالت والصيانة العامة - ذ.م.م

عنوان الرشكة:  العني صناعية العني، مبنى، ورثة/ عبيد راشد ساملني املنصوري

 CN - 1118986 :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 

٢٠٢١/١/٢٨

كاتب  لدى  املوثق  العادية،  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناء عىل  وذلك 

العدل بالرقم ٢١٥٠٠٠١١١٦

تاريخ التعديل ٢٠٢١/١/٢٨

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 

45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بن عمري للتكييف ذ.م.م
رخصة رقم CN - 1009217 قد تقدموا إلينا بطلب:

اليوسف  سلطان  احمد  عيل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
السويدي )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الياس ملحم بدر )25%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ادمون نعيم مرجبا )24%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمدان غانم سامل عمري املنصورى
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الياس ملحم بدر

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ادمون نعيم مرجبا
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: ام كيه للمقاوالت العامة

رخصة رقم CN - 1012711 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد عىل البشيت )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله يوسف جمعة الحوسنى من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله يوسف جمعة الحوسنى من )%100( إىل )51%(

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 50000

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

كيه  ام   -  M K GENERAL CONTRACTING من/  تجاري  إسم  تعديل 

للمقاوالت العامة إىل M K GENERAL CONTRACTING L.L.C - ام كيه 

للمقاوالت العامة ذ.م.م ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  340583تاريخ: 2020/12/07

 بيانات األولوية: 
االسم: بريكنز هولدينجز ليمتد وعنوانه: إيستفيلد ، بيرتبرو 

، يب يئ1  5إن أيه ، اململكة املتحدة.
صورة العالمة 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:7
آالت تحديًدا آالت لالستخدام يف الزراعة والضغط واإلنشاء 

األرضية  والغابات واملسطحات  الرتاب  الرتاب وجرف  األرض وكفاف  والهدم وتكييف  والدفاع 
والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة املواد والتعدين وفَرْش الرتاب وتوزيع النفط 
وتوليد  األنابيب  ومتديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز  النفط  آبار  واستكشاف  والغاز 
الغطاء  وإدارة  األنفاق  املواقع وحفر  وإعداد ومعالجة  والكنس  الطرق  وبناء وإصالح  الطاقة 
النبايت والنفايات، ُعدد آلية وُعدد تُدار بالطاقة، محركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات 
زراعية  معدات  الربية،  للمركبات  منها  كان  ما  عدا  الحركة  نقل  وعنارص  آلية  قارنات  الربية، 
أوتوماتية، مكائن ديزل، مكائن  بيع  البيض، آالت  تفقيس  باليد، أجهزة  تدار  التي  العدد  عدا 
غاز، مكائن كهربائية بخالف املستخدمة يف املركبات الربية، محركات االحرتاق الداخيل، مكائن 
واملحركات،  للمكائن  إطالق  أجهزة  الضغط،  أجهزة  التيار،  مولدات  كهرباء،  مولدات  بحرية، 
منها  كان  ما  ]عدا  بالطاقة  تدار  الحركة  نقل  آليات  واملكائن،  املحركات  عوادم  رصف  أجهزة 
وأجهزة  الوقود  حقن  وأجهزة  إشعال  أجهزة  فائقة[،  ]ضاغطات  ضاغطات  الربية[،  للمركبات 
]لتربيد[  الداخيل، أجهزة تشحيم، مشعات  االحرتاق  والهوائية ملحركات  الهيدروليكية  التحكم 
املحركات واملكائن، مرشحات )فالتر( ]أجزاء آالت أو مكائن[، مرشحات )فالتر( لتنظيف هواء 
أسطوانات  رؤوس  واملكائن،  للمحركات  أسطوانات  آالت[،  ]أجزاء  محامل  للمكائن،  التربيد 
أعمدة  واملكائن،  واملحركات  لآلالت  توصيل  أذرع  املركبات،  ملكائن  كامات  أعمدة  للمكائن، 
مرفقية، أطواق ملحركات االحرتاق الداخيل، وصالت مانعة للترسب ]أجزاء من مكائن[، مسننات 
بخالف املستخدمة يف املركبات الربية، مسننات لآلالت، كتل محركات السيارات، متشعب عوادم 
للمكائن، مكابس ]أجزاء آالت أو مكائن[، مكابس للمكائن، حلقات للمكابس، أذرع مرتجحة 
من  ]أجزاء  التوقيت  أحزمة  بكرات  محركات[،  أو  مكائن  أو  آالت  ]أجزاء  مضخات  للمكائن، 
مكائن[، صاممات ]أجزاء آالت[، محاقن للمكائن، آليات تحكم باآلالت أو املكائن أو املحركات، 
علب مرافق لآلالت واملحركات واملكائن، مقتصدات وقود للمحركات واملكائن، أجهزة إشعال 
الداخيل، كامتات صوت للمحركات واملكائن، مضخات بنزين، أجهزة لحام،  ملحركات االحرتاق 

آليات تحكم للمكائن، أجزاء وقطع ومكونات لكافة السلع املذكورة آنفاً. 
وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Perkins باللغة اإلنجليزية عىل يسارها رسم هنديس 
 Diesel كلامت  به  مستطيل  تحتهم  ملربع  رسم  عليهم  صغرية  دوائر  أربعة  من  مؤلف  مميز 

Power باللغة اإلنجليزية.
   االشرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  إلدارة  مكتوبا  به  يتقدم  أن  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل   
اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.
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 وزارة القت�صاد

EAT  159976
 نموذج اإعالن الن�صر

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201

�أخبار

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

      341577  : رقم  تحت  املودعة 

بتاريخ: 2020/12/28

باســم: أوبستا

 92316 ترويون  رو   2 وعنوانه: 

سيفرس سيدكس فرنسا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات 

/ املنتجات :

مصابيح كهربائية لإلضاءة

الواقـعة بالفئة: 11

وصف العالمة: كلمة OBSTA مكتوبة بحروف التينية باللون االسود

االشــرتاطات: 

العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 

التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340550         بتاريخ: 2020/12/06

باســم: رشكة برستيج لالسترياد والتصدير
مع  التنموي  عامن  شارع  تقاطع  وعنوانه: 
الدويل, مقابل ترخيص  سحاب  شارع األزرق 

- األردن
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسامك  اللحوم 
فواكه وخرضوات محفوظة  اللحم،  خالصات 
وهالم  جيالتني  ومطهوة،  ومجففة  ومجمدة 
بالسكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جييل( 
ولنب  الحليب  ومنتجات  والحليب  البيض 
والدهون  الزيوت  األلبان،  ومنتجات  وزبدة 
الصالحة لألكل، مؤكوالت محفوظة يف علب، 

مخلالت
 الواقـعة بالفئة: 29

وصف العالمة: عبارة عن كلمة مصطفى داخل اطار مستطيل فوقه رسمة حصان واعاله دائرة وحلها 
سنبلتني كتب بها كلامت محمد اليحيا ومن االعىل رشيط ممتد واسفل اطار مستطيل منحني الجوانب 
وحوله سنبلتني عىل خلفية وعىل اليسار كلمة MUSTAFA باحرف التينية داخل اطار مستطيل فوقه 
رسمة حصان واعاله دائرة وحلها سنبلتني كتب بها كلامت MOHAMMAD AL YAHIA باحرف 
التينية ومن االعىل رشيط ممتد واسفل اطار مستطيل منحني الجوانب وحلها سنبلتني عىل خلفية 

بااللوان االصفر واالحمر واالسود والكحيل واالبيض
 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 
إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/

قمصية للملكية الفكرية

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 158487

القوره  يعقوب  رشكة  باســم: 

القوره  مصنع   / ورشكاه 

للشوكوالتة

وعنوانه: ص . ب 258، عامن 11941، االردن

واملسجلة تحت رقم : )158487(  بتاريخ: 2011/06/13

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء الحامية يف : 2021/06/13 

وحتى تاريخ : 2031/06/13

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/

قمصية للملكية الفكرية

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 158197

القوره  يعقوب  رشكة  باســم: 

القوره  مصنع   / ورشكاه 

للشوكوالتة

وعنوانه: ص . ب 258، عامن 11941، االردن

واملسجلة تحت رقم : )158197(  بتاريخ: 2017/05/16

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

 : تاريخ  وحتى   2021/06/07  : يف  الحامية  انتهاء  تاريخ  من 

2031/06/07

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 341579         بتاريخ: 2020/12/21

باســم: فاست تراك يب يت اي. ال 
يت دي.

رود،  بريج  نورث   1 وعنوانه: 
سنرت،  سرتيت  هاي   40–#01

سنغافورة 179094
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات 

/ املنتجات :
والرشاب؛  الطعام  توفري  املقهى؛  خدمات  املطاعم؛  خدمات  مطاعم؛ 

خدمات الطعام والرشاب الجاهزة والخارجية 
الواقـعة بالفئة: 43

االتينية  بحروف  بشكل خاص  مكتوبة   nALAn كلمة  العالمة:  وصف 
باللون االزرق
االشــرتاطات: 

العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

قمصية للملكية الفكرية

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

      341576  : رقم  تحت  املودعة 

بتاريخ: 2020/12/28

باســم: أوبستا

 92316 ترويون  رو   2 وعنوانه: 

سيفرس سيدكس فرنسا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات 

/ املنتجات :

مصابيح لإلشارة

الواقـعة بالفئة: 9

وصف العالمة: كلمة OBSTA مكتوبة بحروف التينية باللون االسود

االشــرتاطات: 

العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 

التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

اإعالن فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ خالد محمد نارص 
جواز  الجنسية،  اليمن  سامل 
الرجاء   08335077 رقم  سفره 
ألقرب  تسليمه  يجده  ممن 
اليمن  سفارة  أو  رشطة  مركز 

مشكوراً.
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 رئي�س الوزراء 
البريطاني يزور 

ا�سكتلندا مع تزايد 
الدعوات لال�ستقالل

 لندن ـ )د ب اأ( :
 من املقرر اأن يزور رئي�س الوزراء الربيطاين 
تثار  حيث   ، ا�سكتلندا  جون�سون  بوري�س 
ت�ساوؤالت حول قوة االحتاد بني ا�سكتلندا 

واإجنلرتا وويلز واأيرلندا ال�سمالية.
يف  جون�سون،  حكومة  يف  وزراء  وق��ال 
تعليقات لو�سائل اإعالم، اإنه يزور ا�سكتلندا 
لقاح  لتوزيع  اجلارية  اجلهود  ملراقبة 

فريو�س كورونا.
اأ�سارت  �سن  ذا  �سحيفة  تقارير يف  ولكن 
ال�سعب  تذكري  اإىل  تهدف  زيارته  اأن  اإىل 
احتاد  من  كونه جزءاً  بفوائد  اال�سكتلندي 

اأو�سع نطاقًا.
ك�سفت  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ق��اري��ر  وج����اءت 
ال�سكان يف  غالبية  اأن  الراأي  ا�ستطالعات 
ا�سكتلندا يريدون اإجراء ا�ستفتاء لتقرير ما 
اإذا كان ينبغي اأن تظل ا�سكتلندا جزءا من 
االحتاد، وفقا لتقرير يف �سحيفة �سنداي 

تاميز االأ�سبوع املا�سي.
ا�سكتلندا  يف  االأوىل  ال��وزي��رة  وانتقدت 
ال�سفر  جون�سون  قرار  �ستورجيون  نيكوال 
اإىل ا�سكتلندا من منزله يف اإجنلرتا الأن كال 
�سارمة،  اإغالق  عمليات  يفر�سان  البلدين 
يف  بالبقاء  تق�سي  اأوام���ر  ذل��ك  يف  مبا 

املنزل.
مايكل  ال��وزراء  مكتب جمل�س  وزير  وقال 
)بي. الربيطانية  االإذاع���ة  لهيئة  ج��وف 
بي.�سي( اأم�س اإن الزيارة اعتربت �رضورية 
"يف  يكون  اأن  اإىل  بحاجة  جون�سون  الأن 
توزيع  اأن  من  للتاأكد  االأمامية"  اخلطوط 

التطعيم "فعال قدر االإمكان".

محكمة رو�سية توؤيد ا�ستمرار حب�س المعار�س الرو�سي نافالني 
مو�سكو ـ )د ب اأ( :

اأيدت حمكمة رو�سية اأم�س حكم احلب�س 30 
ال�سادر بحق  يومًا حتى موعد املحاكمة 
املعار�س الرو�سي األيك�سي نافالني، حيث 
رف�ست ا�ستئنافًا مقدمًا من حماميي منتقد 

الكرملني البارز الإطالق �رضاحه.
ح�رض  ال�سجن،  م��ن  فيديو  راب��ط  وع��رب 
بثها  مت  التي  املحكمة  جل�سة  نافالني 

مبا�رضة عرب االنرتنت من مو�سكو.
اإىل رو�سيا يف وقت �سابق  وعاد نافالني 
يف  العالج  تلقيه  بعد  ال�سهر  ه��ذا  من 
اغتيال  ملحاولة  التعر�س  بعد  اأملانيا 
احتجازه  ومت  نوفيت�سوك.  االأع�ساب  بغاز 
باحلب�س  حكم  بحقه  و�سدر  و�سوله  فور 
العامة  النيابة  واتهمت  االحتياطي.  
الرو�سية نافالني بانتهاك حكم �سابق مع 
وقف التنفيذ عندما �سافر اإىل اأملانيا. وكان 
نوفيت�سوك  غاز  ب�سبب  بغيبوبة  م�سابًا 
عندما مت نقله اإىل اأملانيا. ولن يتم البت 

فيما اإذا كان �سيتم حتويل احلكم ال�سابق 
كما  بال�سجن،  اإىل حكم  التنفيذ  وقف  مع 
االدعاء، �سوى يف حماكمة  يطالب ممثلو 

مقررة يف 2 �سباط/فرباير.
وخرج نحو 300 األف �سخ�س اإىل ال�سوارع 
االأ�سبوعية  العطلة  يف  رو�سيا  اأنحاء  يف 
املا�سية للمطالبة باالإفراج عن نافالني، 
وفقا للمنظمني. واعتقلت قوات االأمن اأكرث 

من 3700 �سخ�سًا اأثناء املظاهرات.
احتجاجات  اإىل  نافالني  فريق  ودع��ا   

جديدة يوم االأحد املقبل.
وحذر االدعاء يف مو�سكو من�سات االإنرتنت 
من ن�رض دعوات لتجديد االحتجاجات غري 
امل�رضح بها، بعد تغرمي في�سبوك وتويرت 
يتعلق  فيما  املا�سي  االأ�سبوع  ويوتيوب 

باملظاهرات.
�سد  جنائية  دع��وى  النيابة  فتحت  كما 
فولكوف،  ليونيد  نافالني،  فريق  رئي�س 
بتهمة "حتري�س" ق�رض على امل�ساركة يف 

االحتجاجات، وهو ما نفاه فولكوف.

»المراكز الأفريقية لل�سيطرة على الأمرا�س« تنتقد التمييز 
في التطعيم �سد كورونا

كيب تاون ـ )د ب اأ( :
 قالت موؤ�س�سة "املراكز االأفريقية لل�سيطرة 
على االأمرا�س" اأم�س اإنه يتعني على الدول 
ال�سكان،  جلميع  كورونا  لقاحات  اإتاحة 

بغ�س النظر عن جن�سيتهم.
وقال مدير املوؤ�س�سة، جون نكينجا�سوجن، 
خالل اإفادة اإعالمية عرب االإنرتنت: "ال ميكن 
اأن يكون هناك متييز. يجب اأن يح�سل اأي 

�سخ�س يعي�س يف اأي بلد على اللقاح".
ا�ستبعاد  اأن  نكينجا�سوجن  واأ���س��اف 
االأ�سلي  بلدهم  اأ�سا�س  على  االأ�سخا�س 
�سوف يق�سي على هدف برنامج التطعيم 
للو�سول اإىل مناعة القطيع، والذي يتحقق 
ال�سكان  م��ن  ك��ب��رياً  ج���زءاً  يكون  عندما 
يتعني   " وق��ال:  الفريو�س.  �سد  حم�سنني 
بني  تفرق  دول��ة  اأي  يدين  اأن  امل��رء  على 
القومية".  االأ���س��ول  اأ�سا�س  على  النا�س 
كما انتقد  نكينجا�سوجن قيود ال�سفر التي 
والتي و�سعت  البلدان،  العديد من  نفذتها 
ب�سبب  احلمراء"  القائمة  "يف  اأخرى  دوال 

اأو  بكورونا  االإ�سابة  حاالت  عدد  ارتفاع 
وحث  الفريو�س.  من  اجلديدة  بال�سالالت 
امل�سافرين  بني  التمييز  عدم  على  ال��دول 
نتيجة  لديهم  كانت  اإذا  دخولهم  وقبول 
املكان  عن  النظر  بغ�س  �سلبية  فحو�س 
الذي اأتوا منه. ومت ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة 
بفريو�س كورونا يف اأفريقيا يف م�رض يف 14 
�سباط/فرباير 2020، والتي و�سلت اإىل القارة 
عرب م�سافرين عائدين من بوؤر للعدوى يف 
وفقا  املتحدة،  والواليات  واأوروب��ا  اآ�سيا 
بالذكر  وجدير  العاملية.  ال�سحة  ملنظمة 
حالة  حوايل4ر3مليون  �سجلت  اأفريقيا  اأن 
اإ�سابة بفريو�س كورونا- وهو ما ميثل 5ر3 
% فقط من احلاالت العاملية - حيث ت�سجل 
جنوب اأفريقيا، وتون�س، ونيجرييا، وزامبيا، 
االإ�سابة  حاالت  من  عدد  اأعلى  وم��االوي 
يف الوقت احلايل. وقالت موؤ�س�سة "املراكز 
االأفريقية لل�سيطرة على االأمرا�س" اإنه يف 
القارة معدل وفيات  الوقت نف�سه، �سجلت 
بلغ 5ر2 %، وهو معدل اأعلى بدرجة كبرية 
من معدل الوفيات العاملي الذي يبلغ 2ر%2.

اإندوني�سيا ت�سجل ح�سيلة وفيات قيا�سية بفيرو�س 
كورونا
 جاكرتا ـ )د ب ا( :

ح�سيلة  اإندوني�سيا  �سجلت   
كورونا  بفريو�س  قيا�سية  وفيات 
تلقى  من  يوم  بعد  وذلك  اأم�س، 
اجلرعة  وي��دودو  جوكو  الرئي�س 
الثانية من لقاح �رضكة �سينوفاك 

ال�سينية �سد فريو�س كورونا.
لالأنباء  بلومربج  وكالة  وذكرت 
حالة   476 �سجلت  اإندوني�سيا  اأن 
وفاة بفريو�س كورونا خالل ال�24 
بذلك  ليبلغ  املا�سية،  �ساعة 
و  األفًا   29 الوفاة  اإجمايل حاالت 

331 حالة.
من  اأكرث  اإندوني�سيا  �سجلت  وقد 
بفريو�س  اإ�سابة  حالة  مليون 
كورونا، وبلغ عدد املتعافني 842 

األفًا و 122 حالة.
 318 و  األ��ف��ًا   368 ح�سل  وق��د   
يف  العاملني  بني  من  �سخ�سًا 
ال�سحية وعددهم  الرعاية  جمال 
اجلرعة  �سخ�س على  مليون  5ر1 

االأوىل من اللقاح حتى اأم�س .
اأن  الر�سمية  البيانات  واأف��ادت 
على   ح�سلوا  �سخ�سًا   5468

اجلرعة الثانية من اللقاح.

ترحيل الأطفال يثير نزاعاً �سيا�سياً 
في النم�سا

فيينا ـ )د ب اأ( :
 ت�سبب ترحيل االأطفال الذين مت رف�س 
منخهم حق اللجوء يف النم�سا خالل 
كورونا،  فريو�س  جائحة  تف�سي  فرتة 
داخ��ل  وت��وت��رات  احتجاجات  يف 
ال��ب��الد بني  االئ��ت��الف احل��اك��م يف 
للهجرة  املناه�سني  املحافظني 

الي�ساريني. واخل�رض 
اإن  لها،  بيان  يف  ال�رضطة  وقالت 
اأقاموا  متظاهراً   160 نحو  هناك 
مركز  عند  الطريق  على  ح��اج��زاً 
اح��ت��ج��از ل��ل��رتح��ي��الت ي��ق��ع يف 
ال�ساعات  يف  فيينا،  ���س��واح��ي 

ملنع  اأم�����س،  ���س��ب��اح  م��ن  االأوىل 
اإىل  فتيات  ثالث  نقل  من  ال�رضطة 
بني  من  وك��ان  لرتحيلهن.  املطار 
الربملانيني  من  العديد  املتظاهرين 
ال�رضيك  اخل�رض،  حل��زب  التابعني 
�سكله  ال��ذي  االئتالف  يف  االأ�سغر 
مع  كورت�س،  زبا�ستيان  امل�ست�سار 

حزبه املحافظ "حزب ال�سعب".
االحتجاج،  بف�س  ال�رضطة  اأفراد  وقام 
ومت نقل الفتيات اإىل اأرمينيا وجورجيا 

جواً.
اإجبار  ب�سدة  اخل�رض  ح��زب  وانتقد 
الُق�رضرّ على مغادرة البالد اأثناء فرتة 

تف�سي الوباء.

برلني ـ )د ب اأ( :
�سبان،  ين�س  االأمل��اين،  ال�سحة  وزي��ر  دعا   
اأ�سابيع  لع�رضة  اال�ستعداد  اإىل  بالده  مواطني 

كورونا. جائحة  ب�سبب  �سعبة  اأخرى 
موقع"  على  ت��غ��ري��دة  يف  �سبان  واق���رتح 
اأن   ، اأم�����س  االجتماعي  للتوا�سل  تويرت" 
الواليات  حكومات  لروؤ�ساء  موؤمتر  يتطرق 
حول  الت�ساور  اإىل  للتطعيم  فقط  خم�س�س 
مع  الالحق  والتعامل  واالأه���داف  الو�سع 

زمة. االأ
امل�ست�سارة  حزب  اإىل  املنتمي  الوزير،  وراأى 
اأنه  الدميقراطي،  امل�سيحي  مريكل  اجنيال 
اإىل  للقاح  امل�سنعة  ال�رضكات  دعوة  يجب 

اإن  وقال  خرباء،  بح�سور  حوار  امل�ساركة يف 
والتحرك  والتن�سيق  معلومات  على  احل�سول 
الأننا   " دائمًا،  املجدية  االأم��ور  من  املوحد 
�سعبة  اأ�سابيع  ع�رضة  عن  يقل  ال  مبا  �سنمر 

اللقاح". يف  النق�س  ب�سبب 
الفرتة  هذه  ق�ساء  علينا   " �سبان:  وا�ساف 

الق�سية". هذه  يف  امل�سرتك  بالعمل 
الف�سح  عيد  �ستت�سمن  الفرتة  هذه  اأن  يذكر 

املقبل. ني�سان/اأبريل  مطلع  يوافق  الذي 
التطعيمات  باأن  اعتقاده  عن  �سبان  واأعرب 

كورونا. فريو�س  ل�سد  بادرة  اجلماعية 
الكثري  ال��راه��ن  الوقت  يف  �سبان  وي��واج��ه 
�سد  التطعيم  وترية  بطء  ب�سبب  النقد  من 

كورونا.

 كورونا حول العالم تقترب من 8ر100 مليون

والوفيات  بالوباء  اإ�سابات  مليون  17ر3  فرن�سا: 
74600

باري�س / نيويورك ـ  )د ب اأ( :
 بلغ اإج��م��ايل ع��دد االإ���س��اب��ات امل��وؤك��دة 
فرن�سا  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�سابعة  ال�ساعة  حتى  حالة  مليون  17ر3 
والن�سف من �سباح اأم�س بتوقيت العا�سمة 
جونز  جلامعة  بيانات  بح�سب  باري�س، 
هوبكنز االأمريكية ووكالة بلومربج لالأنباء.
واأظهرت البيانات اأن اإجمايل عدد الوفيات 
و�سل  البالد  يف  بالفريو�س  االإ�سابة  جراء 
البيانات  واأ�سارت  األفًا و600 حالة.  اإىل 74 
من  من  �سخ�سًا  و685  األفًا   226 تعايف  اإىل 
االإ�سابة  عن  الناجم  كوفيد-19  مر�سى 
بكورونا . واأعلنت فرن�سا ت�سجيل اأول حالة 
اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف البالد 

قبل نحو 52 اأ�سبوعًا.
من ناحية اأخرى اأظهرت بيانات جممعة اأن 
اإجمايل عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا يف 
اأنحاء العامل يقرتب من 8ر100 مليون حتى 

�سباح اأم�س.
على  املتوفرة  البيانات  اأح��دث  واأظهرت 
االأمريكية،  هوبكنز"  "جونز  جامعة  موقع 

اأن  جرينت�س،  بتوقيت   0600 ال�ساعة  عند 
مليون  مئة  اإىل  و�سل  االإ�سابات  اإجمايل 

و866 األف حالة.
املتعافني  عدد  اأن  البيانات  اأظهرت  كما 
يقرتب من 8ر55 مليون، فيما جتاوز اإجمايل 

الوفيات املليونني و 174 األف حالة.
العامل  دول  املتحدة  ال��والي��ات  وتت�سدر 
الهند  تليها  االإ���س��اب��ات،  ع��دد  حيث  من 

املتحدة  واململكة  ورو�سيا  الربازيل  ثم 
وفرن�سا واإ�سبانيا واإيطاليا وتركيا واأملانيا 
وبولندا  واملك�سيك  واالأرجنتني  وكولومبيا 

وجنوب اأفريقيا واإيران.
العامل  دول  املتحدة  الواليات  تت�سدر  كما 
الربازيل  تليها  الوفيات،  اأع��داد  حيث  من 
املتحدة  واململكة  واملك�سيك  والهند 

واإيطاليا وفرن�سا.

فيتنام ت�سجل اأول حالتي اإ�سابة محليتين 
بكورونا منذ 55 يوماً

هانوي ـ )د ب اأ( :
 �سجلت فيتنام اأول حالتي انتقال لالإ�سابة 
اخلمي�س،  يومًا،   55 منذ  19 حمليا  بكوفيد 
حيث اأثار ذلك خماوف من اإمكانية حدوث 
وزارة  بح�سب  نطاقًا،  اأو�سع  تف�س  عملية 
ال�سحة الفيتنامية.  ومت تاأكيد احلالتني يف 
مقاطعة هاي ديوجن �سمايل البالد/ نحو 50 
كيلومرتاً �رضقي هانوي/ ويف كواجن نينه، 
اجلديدة  القمرية  ال�سنة  من  اأ�سابيع  قبل 
اأنحاء  جميع  يف  العائالت  تتنقل  عندما 

البالد حل�سور اأكرب مهرجان لهذا العام.
�سعب  وقت  يف  احلالتني  اكت�ساف  وياأتي 
حاليًا  تعقد  التي   ، لفيتنام  بالن�سبة 
موؤمترها الوطني الثالث ع�رض ، وهو حدث 
جدداً  ق��ادة  ال�سيوعي  احل��زب  فيه  يختار 

وي�سع �سيا�سة لل�سنوات اخلم�س املقبلة.
وبعد اأن �سجلت فيتنام ر�سميا 1553 اإ�سابة 
ب�سكل  وفاة   35 اإىل جانب  بالفريو�س  فقط 
اإجمايل، اأثبتت البالد حتى االآن ق�سة جناح 
فريو�س  جلائحة  ا�ستجابتها  يف  عاملية 

كورونا.

وزير ال�سحة 
الألماني: 

�سنمر بع�سرة 
اأ�سابيع اأخرى 

�سعبة
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 ÍZôj Ée á°SQÉ‡ äGó«°ù∏d í«àj …òdG ≠æ«JQÉµdG

 ÒÑµdG  ∫ÉÑbE’G  Gòg  ó©jh  ,äÉjGƒgh  äÉ°VÉjQ  øe

 »àdGh  á«ÁOÉcC’G  äÉMÉ‚  QGôªà°SG  ≈∏Y  π«dO

 äÉ°VÉjôdG øe ójó©dG ‘ ÈcCG Qƒ°†M É¡d ¿ƒµ«°S

 áÑZQ óæY ’hõf á«©ªàéŸGh á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸGh

.íFGöûdG áaÉc øe Éæ©ªà› ‘ äGó«°ùdG

 öüe  Öîàæe  ≈eôe  ¢SQÉM …hGóæg  Ëôc  OÉ°TCG

 ‘ áæYGôØdG ¬H ô¡X …òdG iƒà°ùŸÉH ,ó«dG Iôµd

.⁄É©dG ¢SCÉc

 ¿hCG  áYGPE’  äÉëjöüJ  ‘  …hGóæg  Ëôc  ∫Ébh

 ‘  ÉfGƒà°ùÃ  Qƒîa"  :¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ,äQƒÑ°S

 Éææµd ∑QÉ‰ódG ΩÉeCG nÉ©FGQ nÉ°VôY Éæeóbh ,ádƒ£ÑdG

 øe IÒNC’G  ≥FÉbódG  ‘ ÒÑc ßM Aƒ°S  Éæ¡LGh

."AÉ≤∏dG
 øe  IÒÑc  á«–  ÉfóLh  IGQÉÑŸG  ó©H"  :±É°VCGh

 Éfô¡X  …òdG  ÒÑµdG  AGOC’G  Ö≤Y  ,∑QÉ‰ódG  »ÑY’

 ≈∏Y ÉæJQó≤Hh öüŸ »FÉªàfÉH Qƒîa .º¡eÉeCG ¬H

."çóë∏d ™FGôdG º«¶æàdG

 å«M  ádƒ£Ñ∏d  ó«L  πµ°ûH  ó©à°ùf  ⁄"  :™HÉJh

 /ƒ«fƒj ô¡°T òæe äÉÑjQóàdG ¢VƒîH §≤a Éæ«ØàcG

 äÉÑîàæŸG  â°VÉN  ÚM  ‘  ,»°VÉŸG  ¿GôjõM

."ájOƒdG äÉjQÉÑŸG øe kGÒÑc kGOóY á«HhQhC’G

 ºgOƒLh ‘h ,Qƒ¡ª÷G ìÓ°S Ió°ûH Éfó≤àaG" :ócCGh

."∑QÉ‰ódG ≈£îàæ°S Éæc ÉæfCG ó≤àYCG

 á«∏Ñ≤à°ùªdG ¬àjDhQ åëÑj z¢ùØædG øY ´ÉaódG äÉ°VÉjôd ábQÉ°ûdG{

ôHƒ°ùdG áªb »a ájó«∏≤àdG ¿É°üª≤dÉH ô°üædGh ∫Ó¡dG

ó«dG Iôc OÉëJ’ ΩOÉ≤dG ±ó¡dG ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ≈dEG πgCÉàdG

 âµjôµ∏d z10 »J »ÑXƒHCG{ Ö≤d ≈∏Y ¿ƒ°ùaÉæàj ºdÉ©dG Ωƒéf

ô°üe Öîàæªd ô«Ñc ≥dCÉJ

ó«dG ∫Éjófƒªd »ÑgòdG ™HôªdG ¿hôµàëj ÉHhQhCG AÉª¶Y

/ ΩGh /  ábQÉ°ûdG

 äÉ°VÉjôd ábQÉ°ûdG …OÉf IQGOEG  ¢ù∏› ¢ûbÉf 

 ¢ùeCG …QhódG ¬YÉªàLG ∫ÓN ¢ùØædG øY ´ÉaódG

 øªMôdG óÑY óªMCG IOÉ©°S á°SÉFôH AÉ©HQC’G ∫hC’G

 áª¡ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdG øe GOóY ¢ùjƒ©dG

 »°VÉjôdG ábQÉ°ûdG ¢ù∏› äÉ«°UƒJh ájDhôd É≤ah

 ójó÷G  ´ôØdG  ∫Éªµà°SÉH  ≥∏©àj  Ée  ÉgRôHCGh

 ΩÉ©d QÉªãà°S’Gh ≥jƒ°ùàdG á£N OÉªàYGh …OÉæ∏d

 ¿ƒµj ¿CÉH ¢ù∏éŸG äÉ¡«LƒJ ™e ÉæeGõJ 2021

.IOƒé∏d ÉeÉY 2021

 áë«∏e ∞ëàe ‘ ó≤Y …òdG - ´ÉªàL’G ö†M

 ÖFÉf ¿Ghô÷G ó«©°S óªMCG - ábQÉ°ûdG ‘ QÉKBÓd

.¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ¢ùjƒ©dG  øªMôdGóÑY  óªMCG  IOÉ©°S  OÉ°TCGh

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  äOÉbh  âdòH  »àdG  Oƒ¡÷ÉH

 íæÃ  QGôªà°S’G  ¤EG  äó¡e  »àdG  äÉÑ°ùàµŸG

 ,14001  ,  9001/  á∏eÉµàŸG  IOƒ÷G  IOÉ¡°T

 ºFGódG åjóëàdG ≈∏Y ®ÉØ◊G IQhöVh / 45001

 …OÉædG QGôªà°SG øª°†J »àdG äGAGôL’Gh º¶æ∏d

 ..  »°ù°SDƒŸG  õ«ªàdGh  IOƒ÷G  º¶f  ≥«Ñ£J  ‘

 …OÉædG  IöSCG  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y É«æãe

 ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH ºgÉ°ùj ÉÃh ÖfGƒ÷G ™«ªL ‘

.á≤≤ëàŸG Ö°SÉµŸG

 ájôKC’G ≥WÉæŸG óMCG ‘ ´ÉªàL’G ó≤Y ¿EG ∫Ébh

 √QhóH …OÉædG ºgÉ°ù«d »JCÉj áª°SÉÑdG IQÉeE’G ‘

 á«KGÎdGh á«MÉ«°ùdG øcÉeC’ÉH ∞jô©àdG ºYO ‘

.É¡JQÉjR ≈∏Y ™«é°ûàdGh ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘

 ¢SCÉc IGQÉÑŸ »æØdG  ´ÉªàL’G ô≤à°SG

 ∫Ó¡dG ÚH ,…Oƒ©°ùdG ôHƒ°ù∏d øjÒH

 ≈∏Y âÑ°ùdG óZ Ωƒj IQô≤ŸGh öüædGh

 ≈∏Y ,¢VÉjôdÉH ‹hódG ó¡a ∂∏ŸG OÉà°S

.…ó«∏≤àdG ¬jõH ≥jôa πc Ö©∏j ¿CG

 πeÉµdG  ¥QRC’ÉH  ∫Ó¡dG  Ö©∏«°Sh

.πeÉµdG ôØ°UC’ÉH öüædGh

 …ó«∏≤àdG ´ÉªàL’G ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ó≤Yh

 ,…Oƒ©°ùdG  OÉ–’G  ô≤Ã  IGQÉÑª∏d

 øYh ,Ú≤jôØdG øY Ú∏ã‡ ácQÉ°ûÃ

 ,á«YGôdG  ácöûdGh  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G

 ” å«M ,IGQÉÑŸG º«¶æJ ‘ ÚcQÉ°ûŸG

 á«ª«¶æàdG äGAGôLE’G πc ≈∏Y ¥ÉØJ’G

.áª≤dÉH á°UÉÿG

/ ΩGh /  »ÑXƒHCG

 ¤EG  πgCÉàdG  ¿CG  ó«dG  Iôµd  äGQÉeE’G  OÉ–G  ócCG  

 ƒg 2023 ΩÉY øe ôjÉæj ‘ ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f

 ÒaƒJ ÈY ¬≤«≤– …QÉ÷Gh ø∏©ŸGh ΩOÉ≤dG ±ó¡dG

.∂dòd áeRÓdG äÉfÉµeE’G πc

 ∞°ü©dG  äÉ°ù∏L  èeÉfôH  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ..  á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  πÑ≤à°ùe"  ∫ƒM  »ægòdG

 ¢ùeCG OÉ–’G ¬æ°TO …òdG "ôjƒ£àdG á«é«JGÎ°SGh

 ÈY  "ó©H  øY"  äó≤Y  á«∏YÉØJ  á°TQh  ∫ÓN

 Qƒ°TÉY  π«Ñf  IOÉ©°S  á°SÉFôH  "ΩhhR"  á°üæe

 ΩÓ°ùdG  óÑY  øe  πc  Qƒ°†ëHh  ,OÉ–’G  ¢ù«FQ

 öUÉfh  ,OÉ–’G  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »HÒëŸG  ™«HQ

 áæ÷ ¢ù«FQ í«∏e OhhGOh ,ΩÉ©dG ÚeC’G …OÉª◊G

 áæ÷ ¢ù«FQ »Ñ©µdG ó«©°S ˆG óÑYh ,äÉ≤HÉ°ùŸG

 ôjóe óªfi º«gGôHEG Oƒ©°Sh ,á«æWƒdG äÉÑîàæŸG

 »æØdG  ÒJôµ°ùdG  Ö«Ñd  öSÉjh  ,á«dÉŸG  áæé∏dG

.OÉ–’ÉH

 èeO ºàj ¿CG Iôµa ìôW ” : »Ñ©µdG ˆGóÑY ∫Ébh

 èeGôH  ‘ ÜÉÑ°ûdG  Öîàæe  ™e  ∫hC’G  ÖîàæŸG

 Éª¡æ«H π°üØdG  ¿ƒµj ¿CG  ≈∏Y ,ÖjQóàdGh OGóYE’G

 ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,ä’ƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG óæY

 ¤EG πgCÉàdG ¿ƒµj ¿CG óH’ ø∏©ŸGh ΩOÉ≤dG ±ó¡dG

 ,2023 ΩÉY øe ôjÉæj ‘ ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f

 Gòg ≥«≤ëàd áeRÓdG äÉfÉµeE’G πc ÒaƒJ IQhöVh

 ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG ¬MôW ” Ée øª°V øeh ,±ó¡dG

 á«æ°ùdG  πMGôŸG  ‘  äÉÑîàæª∏d  õ«Ø– πFÉ°Sh

 OÉ–’G ≈©°ùj ¿CGh ,RÉ‚E’G ≥«≤– óæY áØ∏àîŸG

 øjõ«ªàŸG  õ«Øëàd  áeRÓdG  äGOGôjE’G  Òaƒàd

 äGôµ°ù©ŸGh  OGóYE’G  èeGôH  ≈∏Y  ±öüdGh

 ¢†©H  ‘ IÉcÉëŸG  ÜQÉŒh ,ájƒ≤dG  á«LQÉÿG

.ø°ùdG QÉ¨°U ÚÑYÓdG øe Oó©d áeó≤àŸG ∫hódG

 ádhÉW  ≈∏Y  â©°Vh  äÉØ∏ŸG  πc  ¿CG  í°VhCGh

 Égó«YGƒeh  äÉ≤HÉ°ùŸG  πµ°T  É¡«a  ÉÃ  ,¢TÉ≤ædG

 ÉÃ  É¡d  π°†aC’G  QÉªãà°S’G  á«Ø«ch  ,áÑ°SÉæŸG

 äGQƒ°üàdGh  ,á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  ≈∏Y  ¢ùµ©æj

 ≈∏Y  ±öü∏d  á«dÉŸG  OQGƒŸG  º«¶©àH  á°UÉÿG

 á«æWƒdG äÉÑîàæŸG äÉcQÉ°ûe áeÉfRhQh ,á£°ûfC’G

 πLCG  øe  OGóYEÓd  ≈∏ãŸG  èeGÈdGh  ,á«LQÉÿG

 ¢ù«FQ  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,èjƒààdG  äÉ°üæe  Oƒ©°U

 IQƒ∏H  ≈∏Y  πª©dG  ™«ª÷G  øe  Ö∏W  OÉ–’G

 ≥«≤ëàd IóYÉb ¿ƒµJ ¿CG øµÁ á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SG

.äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y á∏FÉg á«Yƒf á∏≤f

 ≈àeh ,∫hC’G »æWƒdG Öîàæª∏d »æØdG RÉ¡÷G øYh

 ÉæfCG  íLôŸG  øe  :  »Ñ©µdG  ∫Éb..  ¬æ««©J  ºà«°S

 ‘ ácQÉ°ûŸG ó©H ’EG  ∞∏ŸG Gòg ¤EG  ¥ô£àf ød

 äÉbÉ≤ëà°S’G áeÉfRhQ ¿C’ ,ÚÄ°TÉæ∏d É«°SBG ádƒ£H

 Èª°ùjO  ‘  ’EG  CGóÑJ  ød  2021  ‘  á«LQÉÿG

 ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdG  ºK  ,á«é«∏ÿG  ádƒ£ÑdÉH

 ‹ÉàdÉHh ,2022 ΩÉY ‘ ⁄É©dG ¢SCÉµd á∏gDƒŸG

 óMCG  Oô›  Gòg  º∏©∏dh  ,‘ÉµdG  âbƒdG  Éæjó∏a

 QÉàîf ±ƒ°Sh ,iôNCG äGQƒ°üJ óLƒJh ,äGQƒ°üàdG

 .±GógC’G ≥«≤ëàd Ö°ùfC’Gh ,Öîàæª∏d É¡æe π°†aC’G

 IóFÉa ≥≤– á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG IOƒY :±É°VCGh

 ÚÑYÓdG  ¿C’  ,äÉÑîàæŸG  ≈∏Y  ¢ùµ©æJ  iÈc

 øëfh  ,äÉcQÉ°ûŸGh  äÉÑjQóàdG  ‘  ¿ƒWôîæj

 äÉ≤HÉ°ùŸG  ¢†©H  πµ°T  ‘  Ò«¨àH  ¿ƒ∏FÉØàe

 πÑ≤ŸG º°SƒŸG øe GQÉÑàYG ôNB’G ¢†©ÑdG ó«YGƒeh

 πµ°ûdÉH  É¡∏«gCÉJh  ,á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  áeóÿ

 ÉæfCG  Éªc  ,á«LQÉÿG  äÉbÉ≤ëà°SÓd  Ö°SÉæŸG

 ≈≤ÑJ ¿CG äÉ≤HÉ°ùª∏d ójó÷G πµ°ûdG øe ±ó¡à°ùæ°S

 øe  ádƒL  ôNC’  ájófC’G  ÚH  IOƒLƒe  á°ùaÉæŸG

."äÉjQÉÑŸG ‘ á¶◊ ôNB’h ,á≤HÉ°ùŸG

 äÉ°ù∏L ájQGôªà°SG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ” ¬fCG í°VhCGh

 á∏Ñ≤ŸG äGAÉ≤∏dG ‘ ¢Uô◊G ™e ,»ægòdG ∞°ü©dG

 øe øjQÉ°ûà°ùŸGh AGÈÿG øe OóY AÉYóà°SG ≈∏Y

 äÉÑîàæŸG  áæ÷  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,AGQB’G  ÜÉë°UCG

 πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G »æØdG RÉ¡÷G ™e ÉYÉªàLG ó≤©à°S

 ádƒ£Ñd √OGóYEG èeGôH ‘ äGóéà°ùŸG ôNBG á©HÉàŸ

 ƒjÉe É¡d Qô≤ŸGh »ŸÉ©dG ∫Éjófƒª∏d á∏gDƒŸG É«°SBG

 π°†aCG ÒaƒJh ,ÜÉ©°üdG πc π«dòJ ±ó¡H ,πÑ≤ŸG

.¬aóg ≥«≤– πLCG øe Öîàæª∏d áÄ«H

/ ΩGh /  »ÑXƒHCG

 ádƒ£H øe ÊÉãdG Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe GóZ π°UGƒàJ 

 ΩÉ≤J »àdG "10 »J" âµjôµ∏d á«dhódG »ÑXƒHCG

 ôjGÈa 6 ≈àMh ôjÉæj 28 øe IÎØdG ∫ÓN É«dÉM

 É¡aƒØ°U ‘ º°†J á«dhO ¥ôa 8 ácQÉ°ûÃ ,πÑ≤ŸG

 29 ‘ ¿ƒ°ùaÉæàj øjòdG ΩƒéædG ™ŸCG øe áÑîf

.»ÑXƒHCG ‘ âµjôµ∏d ójGR OÉà°SG ≈∏Y IGQÉÑe

 ≥jôa πc É¡æe π°üëj ádƒL 20 IGQÉÑe πc º°†J

 ,á≤«bO 90 QGóe ≈∏Y óà“h ,ä’ƒL 10 ≈∏Y

 ÚH ¢SÉª◊Gh ™«é°ûàdG IÒJh É¡dÓN ™ØJôJ

 øe hCG Ö©∏ŸG ‘ GƒfÉc AGƒ°S Ú©é°ûŸG ±ƒØ°U

.á«fƒjõØ«∏àdG äÉ£ëŸG ≈∏Y É¡fhógÉ°ûj

 á«fÉªãdG ¥ôØdG ™jRƒàH áª¶æŸG áæé∏dG âeÉbh

 ¥ôa 4 áYƒª› πc º°†J å«ëH ÚàYƒª› ¤EG

 ¿hõFÉØdG πgCÉàj ¿CG ≈∏Y ,º¡°†©H ™e ¿ƒ°ùaÉæàj

 ∫hC’G ‘ ≥∏£æ«°S …òdG ôHƒ°ùdG …QhO á∏Môe ¤EG

.ôjGÈa øe

 ,ôHƒ°ùdG …QhO á∏Môe ‘ ájƒb IGQÉÑe 12 ó©Hh

 5 ‘ äÉ«Ø°üàdG á∏Môe ¤EG ¿hõFÉØdG π°ü«°S

 á«FÉ¡ædG á∏MôŸG ≈∏Y á°ùaÉæŸG É¡«∏J ôjGÈa

 ..  ôjGÈa  6  ‘  ¤hC’G  ™HQC’G  õcGôŸG  ÚH

 äGQÉeE’G ‘ âµjôµdG á°VÉjQ ƒÑfi øµªà«°Sh

 ájƒb äÉ¡LGƒe á©HÉàÃ ´Éàªà°S’G øe ⁄É©dGh

 ≈∏Y kÉ«eƒj äÉjQÉÑe 3 ™bGƒH π«≤ãdG QÉ«©dG øe

.ä’ƒ£ÑdG øe »FÉ¡ædG Ωƒj ≈àM ádƒ£ÑdG QGóe

 ,Üô©dG  ÉKGôŸG  ¥ôa  ¤hC’G  áYƒªéŸG  º°†Jh

 »¡dOh ,¿ƒ«dÉª°ûdG ¿ƒHQÉëŸGh ,∫É¨æÑdG Qƒ‰h

 ¿ÉµjO ¥ôa á«fÉãdG áYƒªéŸG º°†J Éª«a ,õdƒH

 ,õ∏«ØjO ¿ƒ«Hh ,"¿ÉµjO »YQÉ°üe"  RÒàjOÓZ

.RQóæ∏bh ,»ÑXƒHCG ≥jôah

 »ÑY’  π°†aCG  øe  áYƒª›  ≥jôa  πc  º°†jh

 áYƒª›  ÖfÉL  ¤EG  ⁄É©dG  ‘  âµjôµdG

 á©àe  øe  ójõà°S  »àdG  áHÉ°ûdG  ÖgGƒŸG  øe

 ,πjÉL ¢ùjôc ΩƒéædG A’Dƒg ÚH øeh ,IógÉ°ûŸG

 ,øjQÉf π«fƒ°Sh ,∂«dÉe Ö«©°Th ,…ójôaCG ó«gÉ°Th

 ,OQ’ƒH ¿hÒch ,ƒaGôH øjGhOh ,¿GQƒH ¢S’ƒµ«fh

.ÒeCG óªfih

 ádƒ£ÑdG ‘ º¡≤dCÉJ ™bƒàŸG áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG ÉeCG

 …òdG ,RÉHQƒL ˆG øªMQ ÊÉ¨aC’G ™aGóŸG º¡a

 â©ªL  »àdG  IGQÉÑŸG  ‘  RQÉH  QhO  ¬d  ¿Éc

 ÖYÓdGh ,GóædôjEG  Öîàæeh √OÓH Öîàæe ÚH

 ºbôdG  ≈∏Y  π°UÉ◊G  ,’Ée  ∫É°Tƒc  ‹ÉÑ«ædG

 øª°V  •É≤f  πé°ùj  ÖY’  ô¨°UCÉc  »°SÉ«≤dG

 50  áÄa  øe  á«dhódG  óMGƒdG  Ωƒ«dG  äÉ°ùaÉæe

.á£≤f

 âµjôµdG  »ÑYÓd  á°Uôa  ádƒ£ÑdG  ôaƒJ  Éªc

 ¢†©H  ΩÉeCG  á°ùaÉæª∏d  äGQÉeE’G  ‘  Ú«∏ëŸG

 õjõ©J ¤EG …ODƒ«°S …òdG ôeC’G ,Ú«ŸÉ©dG ΩƒéædG

 IÒJƒH  ™àªàJ  »àdG  âµjôµdG  áaÉ≤K  ôjƒ£J

.ádhódG ‘ Qƒ£àdG øe á©jöS

 ,≈Ø£°üe  ¿ÉghQ  º«∏°ùJ  ” ¬fCG  ôcòdÉH  ôjóL

 ,äGQÉeE’G øe IÈN ÌcC’G âµjôµdG »ÑY’ óMCG

 ”  Éªæ«H  ,»ÑXƒHCG  ≥jôa  óFÉb  ÖFÉf  Ö°üæe

 16 ôª©dG øe ≠dÉÑdG âfÉ°TÒe ±hô©e QÉ«àNG

.»Hô©dG ÉKGôŸG ≥jôa ±ƒØ°U ¤EG º°†æ«d kÉeÉY

 Ωƒ«dG ,ó«dG Iôµd 27`dG ⁄É©dG ádƒ£H π°üJ

 øe  IÒNC’G  πÑb  É¡à£fi  ¤EG  ,á©ª÷G

 ,ádƒ£Ñ∏d  »ÑgòdG  ™HôŸG  »JGQÉÑe  ∫ÓN

 ä’É°üdG ™ª› ‘ á«°ù«FôdG ádÉ°üdG ≈∏Y

.‹hódG IôgÉ≤dG OÉà°ùH IÉ£¨ŸG

 Ö≤∏dG πeÉM »cQÉ‰ódG ÖîàæŸG »≤à∏jh

 ÖîàæŸG Ωó£°üj Éªæ«H ,ÊÉÑ°SE’G  √Ò¶f

 ºbôdG  ÖMÉ°U »°ùfôØdG  √Ò¶æH …ójƒ°ùdG

 Ö≤∏dÉH  RƒØdG  äGôe  Oó©d  ,»°SÉ«≤dG

.ÜÉ≤dCG 6 ó«°UôH »ŸÉ©dG

 ÚH á°SöûdG á°ùaÉæŸG øe ÚYƒÑ°SCG ó©Hh

 ∫hC’G QhódG ‘ AGƒ°S ádƒ£ÑdG ¥ôa ∞∏àfl

 ∂dòch  á«fÉªãdG  QhOh  »°ù«FôdG  QhódG  hCG

 õcGôe ≈∏Y ¢ù«FôdG ¢SCÉc á≤HÉ°ùe äÉ«dÉ©a

 ´GöüdG öüëfG ,32 ¤EG 25 øe á«°VÎdG

 Iôc »∏ã‡ øe 4 ÚH ádƒ£ÑdG Ö≤d ≈∏Y

.á«HhQhC’G ó«dG

 ÉHhQhCG áæª«g GOó› áî°ùædG √òg äócCGh

 π°UGƒà°S  å«M  ,ó«dG  Iôc  ⁄ÉY  ≈∏Y

 »ŸÉ©dG Ö≤∏d ÉgQÉµàMG á«HhQhC’G IQÉ≤dG

 ¥Ó£fG  òæe  ‹GƒàdG  ≈∏Y  27`dG  áî°ùæ∏d

.1938 ‘ ¤hC’G áî°ùædG

 äÉÑîàæŸG  OóY  IOÉjR  øe  ºZôdG  ≈∏Yh

 ÉÑîàæe 32 ¤EG áî°ùædG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG

 äÉÑîàæŸG  øe  OóY Qƒ¡Xh ¤hC’G  Iôª∏d

 πãe  á«HhQhC’G  IQÉ≤dG  êQÉN  øe  ájƒ≤dG

 QhO  É¨∏H  øjò∏dG  ô£bh  öüe  äÉÑîàæe

 á°Uôa  äó≤a  »àdG  ÚàæLQC’Gh  á«fÉªãdG

 ÖîàæŸG  ídÉ°üd  á«fÉªãdG  Qhód  πgCÉàdG

 ,IÒNC’G  á¶ë∏dG  ‘  (»HÉæ©dG)  …ô£≤dG

 ≈∏Y É¡àæª«g á«HhQhC’G ó«dG Iôc â∏°UGh

 äÉÑîàæe  4  ∫ƒ°UƒH  á«ŸÉ©dG  ádƒ£ÑdG

.»ÑgòdG ™Hôª∏d á«HhQhCG

 IôµdG âæª«g ,ádƒ£ÑdG ïjQÉJ QGóe ≈∏Yh

 öùµj ⁄h ,»ÑgòdG ™HôŸG ≈∏Y á«HhQhC’G

 âfÉch  äÉÑîàæe  3  iƒ°S  áæª«¡dG  √òg

.á«HôY äÉÑîàæe É¡©«ªL

 áî°ùf  ‘  öüe  »g  äÉÑîàæŸG  √ògh

 ,¢ùfƒàH 2005 ‘ ¢ùfƒJh É°ùfôØH 2001

 »ÑgòdG  ™Hôª∏d  Éª¡æe  πc  π°Uh  å«M

 ≥≤ëj  ¿CG  πÑb  ™HGôdG  õcôŸG  πàMGh

 Iôµ∏d  RÉ‚EG  π°†aCG  …ô£≤dG  ÖîàæŸG

 ÉHhQhCG  êQÉN  øe  Öîàæe  …C’h  á«Hô©dG

 ÊÉãdG  õcôŸG  ∫ÓàMGh  »FÉ¡ædG  Æƒ∏ÑH

 ΩÉY √OÓH É¡àaÉ°†à°SG  »àdG  áî°ùædG  ‘

.2015

 äÉÑîàæŸG  √òg  øe  ÚæKG  ∫ƒ°Uh  ºZQh

 áî°ùædG  ‘  á«fÉªãdG  QhO  ¤EG  áKÓãdG

 áæª«¡dG öùc ‘ Éª¡æe πc π°ûa ,á«dÉ◊G

 ¿É≤jôØdG  ´Oh  å«M  ,GOó›  á«HhQhC’G

 QhO  øe  ádƒ£ÑdG  …ô£≤dGh  …öüŸG

 ≈∏Y ójƒ°ùdGh ∑QÉ‰ódG ój ≈∏Y á«fÉªãdG

.Ö«JÎdG

 áî°ùædG  Ö≤d  ≈∏Y  á°ùaÉæŸG  äöüëfGh

 É¡æe πµd ≥Ñ°S äÉÑîàæe 4 ÚH á«dÉ◊G

.πÑb øe »ŸÉ©dG Ö≤∏dÉH èjƒààdG

 Ö≤∏dÉH  ÉéjƒàJ  ¥ôØdG  √òg  çóMCG  ¿Éch

 Ö≤∏H êƒJ …òdG ,»cQÉ‰ódG ÖîàæŸG ƒg

 ÉeóæY  ,2019  ‘  á«°VÉŸG  áî°ùædG

 º«¶æàdÉH  ádƒ£ÑdG  √OÓH  âaÉ°†à°SG

 ‘ ∫hC’G ¬Ñ≤d ¿ƒµ«d É«fÉŸCG ™e ∑Î°ûŸG

.ádƒ£ÑdG

 »°ùfôØdG ÖîàæŸG Pƒëà°ùj ,πHÉ≤ŸG ‘h

 ‘  ÜÉ≤dC’G  Oó©d  »°SÉ«≤dG  ºbôdG  ≈∏Y

 ÜÉ≤dCG 4 πHÉ≤e ,ÜÉ≤dCG 6 ó«°UôH ádƒ£ÑdG

 Öîàæª∏d  ÚÑ≤dh  …ójƒ°ùdG  Öîàæª∏d

 äÉÑîàæŸG  Pƒëà°ùJ  ,Gò¡Hh  .ÊÉÑ°SE’G

 OóY  ∞°üf  ƒgh  ÉÑ≤d  13  ≈∏Y  á©HQC’G

.ádƒ£Ñ∏d á«°VÉŸG 26`dG ï°ùædG ÜÉ≤dCG

 É°VhôY á©HQC’G  äÉÑîàæŸG øe πc Ωóbh

 ºZQ ,ádƒ£ÑdG ‘ É¡JÒ°ùe QGóe ≈∏Y ájƒb

 πc ≥jôW â°VÎYG »àdG áÑ©°üdG äÉÑ≤©dG

.ádƒ£Ñ∏d á«fÉªãdG QhO ‘ á°UÉN É¡æe

 ™«ªL ‘ RƒØdG »cQÉ‰ódG ÖîàæŸG ≥≤Mh

 ádƒ£ÑdÉH É¡°VÉN »àdG ™Ñ°ùdG äÉjQÉÑŸG

 πc ‘ ¬àYƒª› Qó°üJ å«M ,¿B’G ≈àM

 ó©H (»°ù«FôdG) ÊÉãdGh ∫hC’G øjQhódG øe

.øjQhódG øe πc ‘ á«dÉààe äGQÉ°üàfG 3

ô°üe Öîàæªd ô«Ñc ≥dCÉJ

 GQÉÑàNG  ≥jôØdG  ¬LGh  ,á«fÉªãdG  QhO  ‘h

 É‰EGh AGOC’G iƒà°ùe ≈∏Y §≤a ¢ù«d ÉÑ«°üY

 §≤°S  å«M ,¢ùØædÉH  á≤ãdG  iƒà°ùe ≈∏Y

 ≈∏Y …öüŸG ÖîàæŸG ≥dCÉàd GÒ°SCG ≥jôØdG

 ∫OÉ©àdÉH ≈¡àfG …òdG »∏°UC’G âbƒdG QGóe

 É°†jCG É«¡àfG Ú«aÉ°VEG Úàbh QGóe ≈∏Y ºK

.∫OÉ©àdÉH

 AGõ÷G  äÉ«eQ  ¤EG  ¿É≤jôØdG  ºµàMGh

 πgCÉàdG  ábÉ£H  âª°ùM  »àdG  á«ë«LÎdG

.áæYGôØdG ™e ÊƒKGQÉe ´GöU ó©H ∑QÉ‰ó∏d

 ,Ö©°üdG  QÉÑàN’G  Gòg  ¿CG  ,ócDƒŸG  øeh

 »cQÉ‰ódG ÖîàæŸG ≈∏Y É«fóH √ôKCG ∑Î«°S

 á©ª÷G Ωƒ«dG,»ÑgòdG ™HôŸG á¡LGƒe ‘

 ≥jôØdG OÉaCG  ó«cCÉàdÉH ¬æµd ,É«fÉÑ°SEG  ΩÉeCG

 ÜÉ°ùàc’ áaÉ°VEG ,…ƒæ©ŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y

 ≥jôØdG  ™e  á¡LGƒŸG  øe  áª¡e  ¢ShQO

 OÉch ájQƒ£°SCG  IGQÉÑe Ωób …òdG …öüŸG

 Iôe  øe  ÌcCG  ¬◊É°üd  á¡LGƒŸG  º°ùëj

.ß◊G Aƒ°S ’ƒd

 ÊÉÑ°SE’G  ÖîàæŸG  ó©à°SG  ,πHÉ≤ŸG  ‘h

 RÉ«àLG  ∫ÓN  øe  á¡LGƒŸG  √ò¡d  Gó«L

 Ö∏¨àdÉH  ,á«fÉªãdG  QhO  ‘ áÑ©°U  áÑ≤Y

 »FÉ¡ædG ≠∏H …òdG »éjhÔdG √Ò¶f ≈∏Y

 »eÉY  Úà«°VÉŸG  Úàî°ùædG  øe  πc  ‘

 ‘  ÊÉãdG  õcôŸÉH  RÉah  2019h  2017

 ádƒ£H ‘ ådÉãdG õcôŸÉH RÉa Éªc ,Éª¡«∏c

.2020 ΩÉY á«°VÉŸG á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc

 …ô£≤dG  ÖîàæŸG  ΩÉeCG  á¡LGƒŸG  âfÉch

 Öîàæª∏d Ió«L áahôH ,á«fÉªãdG QhO ‘

 »°ùfôØdG  √Ò¶f  á¡LGƒe  πÑb  ,…ójƒ°ùdG

 ÖîàæŸG É¡dÓN Ωób å«M ,á©ª÷G Ωƒ«dG

 ¬«ÑY’ º¶©e ≥dCÉJh Éjƒb É°VôY …ójƒ°ùdG

 ±GógC’G  øe  ÒÑc  ¥QÉØH  IGQÉÑŸG  »¡æ«d

.¢ùaÉæŸG AÉ£NCG Ó¨à°ùe

 …ójƒ°ùdG  ≥jôØdG  »ÑY’  ¿CG  ,ócDƒŸG  øeh

 á¡LGƒe  ‘  á«fóH  á«∏°†aCÉH  ¿ƒ©àªà«°S

 ¢Vƒÿ  ô£°VG  …òdG  »°ùfôØdG  ÖîàæŸG

 √Ò¶æH  áMÉWEÓd  ,É°†jCG  ‘É°VEG  âbh

.á«fÉªãdG QhO øe …ôéŸG

 ‘  øjõFÉØdG  ájƒg  øY  ô¶ædG  ¢†¨Hh

 ƒg  ÈcC’G  íHGôdG  ¿ƒµ«°S  ,ó¨dG  »JGQÉÑe

 Ö≤∏d  É¡cÓàeG  πX  ‘  á«HhQhC’G  IQÉ≤dG

 ó«cCÉJh  á«ŸÉ©dG  ádƒ£ÑdG  ‘  ójóL

 á«ŸÉ©dG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  É¡Jƒ£°S  QGôªà°SG

.á∏jƒW Oƒ≤Y ÈY
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مدرب الجزيرة: مواجهة 
الن�سر �سعبة

توقع الهولن���دي مار�سيل كايزر، مدرب اجلزيرة، 

اأن تكون املب���اراة القادم���ة لفريقه مع �سيفه 

الن�رص، م�ساء اليوم اجلمعة، قوية ومتقاربة يف 

امل�ستوى بني الفريقني، �سمن اجلولة ال�14 يف 

انطالقة الدور الثاين لدوري اخلليج العربي.

واأكد مدرب اجلزيرة، اأن �سفحة اخل�سارة الأخرية 

يف الدوري اأم���ام خورفكان، طوي���ت، والرتكيز 

من�سب على ال�ستحقاق���ات القادمة، وتتقدمها 

املواجه���ة الlهمة �سد الن�رص يف ملعب حممد 

بن زايد.

وقال كايزر: "قدمنا م�ست���وى جيداً اأمام الن�رص 

يف املباراة الأوىل يف دبي، ون�سعى لتقدمي اأداء 

اأق���وى اليوم، واأمتن���ى اأن يوفق جميع الالعبني 

املتاح���ني يف الظهور باأف�س���ل �سكل ممكن واأن 

ننجح يف ك�سب النقاط الكاملة".

وعن غيابات اجلزيرة، اأو�س���ح: "ي�ستمر غياب 

عمر عبد الرحمن، ب�سب���ب الإ�سابة، ومل نتاأكد 

بعد م���ن م�ساركة الثالثي العطا����س واإيزيكيل 

و�سريي���رو، واأمتنى اأن ينج���ح واحد منهم على 

الأقل يف اللحاق باملواجهة".

واأكمل: الن�رص فريق قوي، ولديه 3 لعبني اأجانب 

مميزين يف الهج���وم، وثنائي هجومي جيد يف 

الو�سط، واأتوق���ع اأن يكون امل�ست���وى متقاربا، 

واأن تك���ون املباراة قوية و�سعبة حتى النهاية، 

و�سنكون م�ستعدين لها كما يجب".

وتابع: "مل ن�سمح للخ�سارة اأمام خورفكان باأن 

تاأخذ اأكرث من حجمها الطبيعي وطوينا �سفحتها 

متاما، وهناك بع����س التفا�سيل اأدت لتعر�سنا 

للخ�سارة، مث���ل ركالت اجلزاء التي مل حتت�سب 

لنا، لك���ن ذلك ل ينفي اأنن���ا مل نقدم امل�ستوى 

املطلوب، واأن الفوز ذهب للطرف الأف�سل".

وقال: "الفريق ظهر ب�س���كل جيد يف 12 جولة، 

والالعب���ون ي�ستحقون الإ�س���ادة، خ�سو�سا اأن 

الت�سكيل���ة ت�سم عدداً كبرياً م���ن ال�سغار الذين 

يخو�س���وا مو�سمهم الأول ب�س���كل اأ�سا�سي، مثل 

حممد ربيع وعمر تراوري وزايد العامري".

وزاد مدرب اجلزيرة: "اأنا �سعيد جداً بالعمل مع 

املجموع���ة احلالية من الالعب���ني، ورا�س عما 

قدموه م���ن اأداء، وثقتي مطلقة يف قدرتهم على 

تقدمي الأف�سل يف امل�ستقبل القريب".

وناق�س امل���درب اإمكانية م�ساركة لعب الو�سط 

العائد للجزيرة، حممد جمال اأمام الن�رص، وقال: 

"اأعرف جمال ب�سكل جيد، وبالن�سبة يل هو لعب 
و�سط متميز، و�سيقدم الإ�سافة للفريق بال �سك".

الجزيرة والن�سر.. اأبرز لقاءات الجولة 14 من دوري 

الخليج العربي
ـ وام : اأبوظبيـ 

 تنطلق اليوم اجلمعة مناف�سات 

ال���دور الث���اين ل���دوري اخلليج 

العرب���ي لك���رة الق���دم باإقامة 

مواجهات اجلولة الرابعة ع�رصة  

اأبرزها مباراة اجلزيرة مع �سيفه 

الن�رص على ا�ستاد حممد بن زايد.

وت�سه���د اجلول���ة الرابعة ع�رصة 

اإقامة ث���الث مباريات يف اليوم 

الأول حي���ث ي�ست�سيف عجمان 

فريق الظف���رة، ويح���ل الوحدة 

�سيفا عل���ى حتا، والن�رص �سيفا 

على اجلزي���رة، فيم���ا ت�ستكمل 

اجلولة يف الي���وم الثاين باأربع 

مواجه���ات، جتمع بني خورفكان 

مع العني، و�سب���اب الأهلي مع 

احتاد كلب���اء، وبن���ي يا�س مع 

الو�سل، وال�سارقة مع الفجرية.

ويفتت���ح لقاء عجم���ان و�سيفه 

الظف���رة، على ا�ست���اد را�سد بن 

�سعي���د، مواجهات الي���وم الأول، 

ويدخل عجم���ان �ساحب الأر�س 

مرتفعة،  مبعنوي���ات  املب���اراة 

بعد حتقيقه الف���وز الأول له يف 

دورينا يف اجلولة املا�سية، على 

اأن  ح�ساب الفج���رية 2-1، رغم 

الفوز مل يوؤث���ر على موقعه يف 

الرتتيب، بتواجده يف املركز قبل 

الأخري، بر�سيد 6 نقاط، وي�سعي 

فار�س الظفرة اإىل العودة لطريق 

توقف يف  ال���ذي  النت�س���ارات، 

ال�عا�رصة، وتاأكيد تفوقه  اجلولة 

عل���ى عجم���ان بع���د اأن تغلب 

علي���ه يف ال���دور الأول بنتيجة 

كبرية وه���ي / 4-1/، ويتواجد 

الظفرة يف املركز العا�رص بجدول 

الرتتيب بر�سيد 16 نقطة.

وتقام يف ذات الوقت مباراة حتا 

متذيل جدول الرتتيب، مع �سيفه 

الوح���دة، عل���ى ا�ست���اد حمدان 

بن را�سد اآل مكت���وم، يف مباراة 

�سعبة عل���ى �ساح���ب الأر�س، 

الذي مل يحقق اأي فوز حتي الآن 

يف دورين���ا، �س���واء على ملعبه 

اأو خارج���ه، ويف املقابل ي�سعى 

الوح���دة، �ساحب املركز ال�سابع 

بر�سيد 19 نقط���ة، اإىل موا�سلة 

الزحف نح���و املرب���ع الذهبي، 

بتخطي اأ�سح���اب الأر�س، الذين 

تفوق عليه���م يف اجلولة الأوىل 

بنتيجة / 6- 0/ .

ويف قمة اجلولة ال� 14 املرتقبة، 

تختتم لق���اءات اجلمعة مبباراة 

اجلزيرة، �ساح���ب املركز الثاين 

27 نقط���ة، مع �سيف���ه الن�رص، 

�ساح���ب املركز الراب���ع بر�سيد 

24 نقطة، على ا�ستاد حممد بن 

زايد، حيث حتمل املواجهة �سعار 

مباراة ال� 6 نقاط، مع �سعي كل 

منهما للبقاء يف دائرة املناف�سة 

على اللقب.

ويفتت���ح لق���اء خورف���كان مع 

�سيفه العني عل���ى ا�ستاد �سقر 

بن حممد القا�سم���ي، مواجهات 

اليوم الث���اين، يف مباراة يتوقع 

له���ا اأن تكون قوية لعدة اأ�سباب 

منها؛ بحث العني �ساحب املركز 

اخلام�س بر�سي���د 23 نقطة، عن 

التواج���د يف املراك���ز املتقدمة، 

يف رحلته للبح���ث عن حتقيق 

اأمام  وتعوي�س خ�سارته  بطولة، 

خورف���كان يف كاأ����س اخللي���ج 

العرب���ي 4-2 مبجموع جولتي 

الذهاب والعودة.

ويف املقاب���ل ي�سع���ى لعب���و 

خورف���كان، �ساح���ب املركز 11 

بر�سي���د 14 نقط���ة، اإىل جتاوز 

�سباب  اأم���ام  الثقيلة  الهزمي���ة 

الأهل���ي يف جولت���ي الذه���اب 

والإياب بالكاأ�س، واخلروج بنقاط 

املباراة الثالث، لالقرتاب اأكرث من 

منطقة الأمان.

وتقام مواجهة �سباب الأهلي مع 

�سيفه احت���اد كلباء، على ا�ستاد 

را�سد، يف الوقت ذاته، يف مباراة 

قوية ومثرية، بني بطل "ال�سوبر 

املحلي" و�ساح���ب اأعلى معدل 

اأهداف يف جولت���ي ربع نهائي 

كاأ����س اخللي���ج العرب���ي، وبني 

"مفاجاأة" الكاأ�س اأي�سا، ويتواجد 
�سباب الأهلي يف املركز ال�ساد�س 

بر�سي���د 19 نقط���ة، فيما ميتلك 

" النم���ور" ذات الر�سيد باملركز 
الثامن، مما يزيد من قوة املباراة، 

ل�سعي اأ�سح���اب الأر�س للعودة 

اإىل املناف�س���ة على لقب الدوري، 

بع���د الدفعة املعنوي���ة الكبرية 

يف اأعقاب التتوي���ج ب� "بطولة 

ال�سوب���ر"، والتاأه���ل يف بطولة 
الكاأ����س، ويف املقاب���ل �سيبحث 

احتاد كلباء عن موا�سلة حتقيق 

الكبار،  اأم���ام  اجلي���دة  النتائج 

وتعوي����س خ�سارته بثالثية يف 

اجلولة الأوىل.

و�ستقام يف الثامنة والربع م�ساًء، 

مواجه���ة بني يا����س مع �سيفه 

الو�سل، على ا�ست���اد ال�ساخمة، 

وميثل الفوز ل�"ال�سماوي" الثالث 

ب� 26 نقطة، دفعة كبرية للخروج 

من اأح���زان الكاأ�س، وو�سع قدمه 

يف املقدم���ة اأكرث، للحفاظ على 

حظوظ���ه حتى اآخ���ر حلظة يف 

املناف�س���ة على لقب الدوري، يف 

املقابل لن تكون املباراة �سهلة 

عل���ى اأ�سحاب الأر����س، ب�سبب 

ن�سوة الفوز الأخرية التي يعي�سها 

حاليا الو�س���ل، بعد و�سوله اإىل 

املربع الذهبي يف كاأ�س اخلليج 

ال�سارقة،  العربي على ح�س���اب 

وميتلك الو�سل 17 نقطة ت�سعه 

يف املركز التا�سع بجدول ترتيب 

امل�سابقة.

ويق���ام يف التوقي���ت ذاته، لقاء 

ال�سارق���ة مع �سيف���ه الفجرية، 

عل���ى ا�ستاد ال�سارق���ة، وي�سعي 

عبدالعزيز العنربي مدرب الفريق 

اإىل م�ساحلة جماهريه  املت�سدر 

بعد اخل���روج من رب���ع نهائي 

كاأ�س اخلليج العربي، ومن قبله 

خ�سارة "ال�سوبر"، بتحقيق الفوز 
للحفاظ على لقبه، ويف املقابل 

ياأمل الفجرية، �ساحب املركز 12 

بر�سي���د 7 نق���اط، اأن يخرج من 

دائرة الهزائم املتتالية، وحتقيق 

الف���وز الغائب ال���ذي توقف عند 

اجلولة العا�رصة.

دبي  ــ وام :
 

تنطل���ق م�س���اء الي���وم اجلمع���ة 

مباريات الأ�سبوع العا�رص مل�سابقة 

دوري الدرج���ة الأوىل باإقامة ثالث 

مواجهات حي���ث ي�ست�سيف نادي 

البطائ���ح يف ملعبه نادي العربي، 

ويحل نادي العروب���ة �سيفا على 

نادي الذيد يف ملعب العروبة، فيما 

يلتقي نادي التعاون مع نادي دبا 

احل�سن يف ملعب التعاون.

وت�ستكمل مباريات الأ�سبوع العا�رص 

م�س���اء بعد غ���د ال�سب���ت باإقامة 

مباراتني ،حيث يلعب نادي م�سايف 

م���ع ن���ادي الإم���ارات يف ملعب 

م�سايف ، وي�ست�سيف نادي م�سفوت 

نادي دب���ا يف ملعب �ستاد حمدان 

بن را�سد بنادي حتا.. وتلعب جميع 

املباريات ال�ساعة اخلام�سة وع�رص 

دقائق .

الأ�سبوع  وكانت نتائج مباري���ات 

التا�سع قد اأ�سفرت عن فوز احلمرية 

على م�سايف / 4 – 0 / ، والعروبة 

على م�سفوت / 2 – 0 / ، والعربي 

عل���ى الذيد / 2 – 1 / ، ودبا على 

البطائ���ح / 1 – 0 / ، فيما تعادل 

الإمارات مع التعاون / 1 – 1 /.

ويحتل نادي البطائح �سدارة جدول 

امل�سابقة بر�سي���د 18 نقطة، يليه 

دبا/ ثاني���ا / 17 نقطة، والإمارات 

/ ثالث���ا / 15 نقط���ة، ثم العروبة 

/رابعا / 14 نقط���ة ، واحلمرية / 

خام�س���ا / 13 نقطة، ثم م�سايف / 

�ساد�س���ا / 12 نقطة ، ودبا احل�سن 

/ �سابع���ا / 11 نقط���ة ، والعربي 

/ ثامن���ا / ، والتعاون / تا�سعا / 

ولكل منهما 9 نقاط ، وم�سفوت / 

عا�رصا / ب� 6 نقاط ، والذيد / اأحد 

ع�رص / بر�سيد نقطة واحدة .

ثالث مواجهات في الأ�سبوع العا�سر لدوري 

الدرجة الأولى

اأكد ال�رصبي فالدمي���ري فريموزيت�س، مدرب 

حتا، اأن فريقه �سيفعل كل ما لديه للبقاء، 

"رغم اأن املهمة �سبه م�ستحيلة".
و�سدد على �رصورة اأن يخو�س لعبو الفريق 

كل املباريات املقبلة باعتبارها نهائيات.

وق���ال يف املوؤمت���ر ال�سحف���ي التقدميي 

ملباراته املقبلة �سد الوحدة اليوم اجلمعة، 

يف اجلول���ة 14 ل���دوري اخللي���ج العربي 

التهمت  الكب���رية  "الأ�سم���اك  الإمارات���ي: 

الن�سيب الأكرب من ال�سفقات".

واأ�س���اف: "نح���ن نعمل وف���ق الإمكانيات 

املتوفرة لدينا، وتف�سلنا 4 اأيام على غلق 

باب املريكات���و ال�ستوي، ولدينا مت�سع من 

الوقت قبل انتهاء موعد النتقالت".

وعن لقاء الوحدة، ق���ال: "املباراة �سعبة، 

ول ميكن التنبوؤ مبجرياتها، رغم حت�سرياتنا 

بكل قوتنا خالل الأي���ام املا�سية، ونعاين 

من بع�س الغيابات غري املتوقعة كما هو 

احلال لدى بقية الأندية".

واأ�ساف: "اأنا على ثقة كبرية بقدرة لعبي 

حتا، على بذل ق�س���ارى جهدهم لتعوي�س 

زمالئهم يف مواجهة الوحدة، وقد �ساعفوا 

جهدهم للف���رتة املقبلة التي �ستكون فيها 

كل مبارياتنا مبثابة نهائي".

مدرب حتا: الأ�سماك الكبيرة التهمت 
�سفقات ال�ستاء

قال الربتغايل بي���درو اإميانويل، مدرب 

العني، بعد مرا�سم قرع���ة دوري اأبطال 

اآ�سي���ا 2021، اأنه يدرك جي���ًدا اهتمام 

ناديه بامل�سابقة القارية.

واأ�س���اف "مطالب���ون بتحقيق النتائج 

القوية، املوؤكد اأن بداية م�سوارنا �ستكون 

اأمام ف���ولد خوز�ستان الإي���راين، لذلك 

كل الرتكيز حالًي���ا يف التاأهل ملرحلة 

املجموعات، �سنعمل على اإظهار اأف�سل 

ما لدينا لتحقيق الطموحات".

وكان بيدرو قد �س���ارك بح�سور مرا�سم 

القرعة عرب تقنية الفيديو، والتي اأقيمت 

العا�سم���ة املاليزي���ة كوالملبور،  يف 

ومعه اأحمد ال�سام�سي مدير الفريق، اإىل 

جانب املن�سق الإعالمي.

واأ�سفرت القرعة، ان�سمام الفريق املتاأهل 

من مواجهة العني وف���ولد خوز�ستان، 

واملق���ررة يف 7 اأبريل/ني�سان املقبل، 

�سم���ن ال���دور التمهيدي ال���ذي ي�سبق 

مرحلة املجموعات، اإىل فرق املجموعة 

الرابعة، وت�سم ال�س���د القطري والن�رص 

ال�سعودي والوحدات الأردين.

اعترب امل�رصي اأمين 

م���درب  الرم���ادي، 

عجمان، اأن مواجهة 

الي���وم  الظف���رة، 

اجلمعة، يف اجلولة 

ال� 14، بوابة العبور 

اإىل منطق���ة الأمان 

يف دوري اخللي���ج 

العربي.

الرم���ادي  وق���ال 

املوؤمت���ر  يف 

التقدميي  ال�سحفي 

التي  "التح�سريات 
قمنا به���ا يف اآخر 

عل���ى  اأ�سبوع���ني، 

قدر اأهمية املباراة، 

نتمن���ى  والت���ي 

نتيج���ة  حتقي���ق 

فيه���ا،  اإيجابي���ة 

قوية  بداية  لتكون 

الدور  يف  مل�سوارنا 

الثاين".

واأ�ساف "طوين���ا �سفحة الفوز على 

الفج���رية يف نهاي���ة ال���دور الأول، 

اقت�رصت حت�سرياتنا على التدريبات 

والتق�سيمات الداخلية، األغينا مباراة 

ودي���ة كانت مقررة اأم���ام اأحد الفرق 

الرو�سي���ة، خوًفا من جت���دد اإ�سابات 

الالعبني".

وعن الظفرة، علق "الظفرة من الفرق 

�ساحبة امل�ستوى املمي���ز، بالتاأكيد 

�ستكون مباراتنا اأمامه �سعبة، نحتاج 

فيها اإىل الرتكيز، ا�ستفدنا من الفا�سل 

بني الدورين الأول والثاين، يف حتقيق 

املزيد من الن�سجام بني الالعبني".

مدرب العين: مطالبون بتحقيق نتائج 

قوية في اأبطال اآ�سيا

مدرب عجمان: مواجهة الظفرة بوابة 

العبور لمنطقة الأمان

مدرب الظفرة يعول على عزيمة الالعبين لتعوي�ض الغيابات
ق���ال ال�سوري حمم���د قوي�س، املدي���ر الفني 

للظف���رة، اإن فريقه ي�سعى اإىل الدخول ملباراة 

عجمان للخروج باأف�سل نتيجة، رغم الغيابات 

التي يعاين منها فريقه يف اجلولة ال� 14 يف 

انطالقة الدور الثاين لدوري اخلليج العربي.

واأ�ساف خ���الل املوؤمتر ال�سحف���ي التقدميي، 

اأنه مر باأ�سب���وع �سعب خالل م�سريته ب�سبب 

الغيابات الكثرية، م�س���رًيا اإىل اأن الفريق رمبا 

�سيفقد 5 لعب���ني اأ�سا�سي���ني، بالإ�سافة اإىل 

�سلط���ان الغافري ميخائي���ل رو�سفيل، بداعي 

الإيقاف.

و�س���دد مدرب الظف���رة، على اأن���ه يعول على 

العزمي���ة والإ����رصار وال���روح القتالي���ة لدى 

الالعبني، ويث���ق يف اأنهم �سيقدم���ون كل ما 

لديهم، وعلى اأن الظف���رة حتى الآن مل يدخل 

منطقة الأمان الكامل.

واأ�س���ار اإىل اأن���ه يتوقع اأن ينظ���ر عجمان اإىل 

املباراة كمباراة مف�سلي���ة، خا�سة بعد فوزه 

عل���ى الفج���رية، والذي اأعط���ى الفريق، دفعة 

معنوية كبرية، واإىل اأن���ه يدرك مدى �سعوبة 

املب���اراة خارج ملعبه اأمام عجمان، موؤكداً اأن 

اأي نتيجة بعيداً عن اخل�سارة تعترب جيدة.



دبي-الوحدة:

�ضمن من�ف�ض�ت بطولة ك�أ�س ايفزا الف�ضية 

للبولو ويف خت���ام مباريات الدور االول 

لهما وهي املباراة الثالثة للفريقني ت�شهد 

مالعب نادي ومنتج���ع احلبتور للبولو 

والفرو�ش���ية اليوم اجلمعة مواجهة قوية 

بني فريق بنجا�ش بقيادة حيدر بنجا�ش 

الطامح يف مزاحم���ة الكبار حيث خ�رس 

مباراة االفتتاح امام فريق االمارات وفاز 

يف االخرى على ذئاب كافو وله نقطتان 

ويف حالة فوزه اليوم �شريفع ر�شيده اىل 

�شت نقاط  والفوز اليوم يجدد امله يف ان 

يكون طرفا فاعال يف املربع الذهبي ومن 

ثم يف املباراة النهائية ويف املقابل فان 

فريق ايف���زا مهرة بعد خ�شارته مباراتية 

امام احلبت���ور وزي���دان ي�شعى لتجميل 

�شورته قبل ان يبتعد عن املناف�شة على 

كاأ�ش البطولة التي حتمل ا�شمه .

وميث���ل بنجا����ش اليوم كل م���ن حيدر 

بنجا�ش �شفر ج���ول وفريدريكو 5 جول 

وبنيامني بانيللو 6 جول وكروتو 7 جول 

اي هانديكاب مكتمل 18 جول فيما ي�شارك 

فريق ايفزا مهرة بهانديكاب 17 جول اي 

انه �شيبدا اللقاء ويف ر�شيده ن�شف جول 

تعوي�شا عن فارق الهانديكاب وميثله كل 

من طارق احلبتورواحد جول  و�شيجوندو 

4 ج���ول وجاكينتو 5 ج���ول وا�شرتادا 7 

ج���ول . وبعيدا عن الف���روق الفنية فان 

فري���ق بنجا�ش �شيواج���ه �شغطا نف�شيا 

ب�شبب امله يف البقاء يف دائرة املناف�شة 

اما فريق ايفزا مهرة فانه يدخل املباراة 

ويلعب لال�شتمتاع وال يواجه اية �شغوط 

نف�شية لذل���ك فان بنجا�ش مطالب اليوم 

ان ي�شيطر على التوتر الذي قد ي�شاحب 

البداي���ة حتى يكمل طريق���ه اىل املربع 

الذهبي .

اأبوظبي ـ الوحدة:

ي�شت�شيف امليدان الرملي ب�شالة �شلطان 

بن زاي���د الكربى املكيف���ة بقرية بوذيب 

العاملية للقدرة باخلت���م اليوم اجلمعة، 

لدوري  اخلام����ش  االأ�شب���وع  مناف�ش���ات 

االإم���ارات لوجنني لقفز احلواجز، باإ�رساف 

احت���اد االإم���ارات للفرو�شي���ة وال�شباق، 

ورعاية لوجنني، راعية الدوري يف ن�شخته 

التا�شعة عل���ى التوايل، وم�شاندة جمل�ش 

اأبوظب���ي الريا�شي الداعم لكافة االأن�شطة 

الريا�شية.

اأ�شواط،  وت�شتمل املناف�شات على ثمانية 

وتبلغ جملة جوائزه���ا 305 اآالف درهم، 

هي االأعلى من���ذ انطالقة املو�شم احلايل، 

و4 م���ن االأ�ش���واط مبوا�شف���ات اجلول���ة 

الواحدة، و3 مبوا�شفات املرحلتني و�شوط 

الواحدة مع  واحد مبوا�شف���ات اجلول���ة 

جولة للتمايز.

وتقام جمي���ع االأ�شواط على مدي يومني، 

وي�ش���ارك فيها الفر�ش���ان والفار�شات من 

جميع الفئات وامل�شتويات باأندية ومراكز 

الفرو�شي���ة يف الدول���ة، وخ�ش����ش منها 

�شوطان تقت����رس امل�شارك���ة فيهما على 

فر�ش���ان وفار�شات القفز االإمارات، بجوائز 

ت�شجيعي���ة، اأحدهم يف الي���وم من جولة 

واحدة على حواج���ز يبلغ ارتفاعها 130 

�شم، مبجموع جوائز يبلغ 70 األف درهم، 

والث���اين يف ختام املناف�ش���ات يوم غد 

الواحدة مع  )ال�شبت(، مبوا�شفات اجلولة 

جولة للتمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 

135 �شم وجوائزه 80 األف درهم، يف حني 

ينال ال�شتة االأوائ���ل من فر�شان االإمارات 

جوائز ت�شجيعية يف بقية االأ�شواط يبلغ 

جمموعها اأكرث من 100 األف درهم.

تكتمل  اخلام����ش  االأ�شبوع  ومبناف�ش���ات 

الفرتة االأوىل من الدوري، ويف�شح املجال 

اأمام تنظي���م البطوالت الدولي���ة، والتي 

�شت�شهده���ا اأندية ومراكز الفرو�شية خالل 

�شه���ري فرباير ومار����ش املقبلني، واحدة 

منه���ا من فئ���ة الثالث جن���وم، واالأخرى 

جميعها من فئة النجمتني، وينظم احتاد 

االإمارات للفرو�شية وال�شباق االأخرية منها 

على ميدان �شالة �شلطان بن زايد الكربى 

يف بوذي���ب يوم���ي 25 � 26 مار�ش، كما 

يعود احتاد الفرو�شي���ة لتنظيم فعاليات 

مناف�شات الن�شخة 22 من بطولة االإمارات 

عل���ى ميدان ال�شالة الكربى من 8 اإىل 10 

اأبريل.

وميث���ل ح�شام زمي���ت احت���اد االإمارات 

للفرو�شية وال�شباق، ويتابع عمل اللجان 

و�ش���ري املناف�ش���ات، واأداء الفر�شان فيها، 

حتت مظل���ة، وتق���ام املناف�ش���ات وفق 

االإج���راءات االحرتازي���ة الكاملة جلائحة 

كورون���ا، ويرتاأ����ش اأ����رسف الليثي جلنة 

التحكي���م مبعاونة 4 حمكم���ني دوليني، 

وللم���رة الرابع���ة منذ انطالق���ة املو�شم 

يقوم الدويل علي مهاجر بو�شع ت�شاميم 

م�شارات االأ�شواط، وامليادين ت�رسف عليها 

لني الر�شا مب�شاعدة اآخرين. 

غنتوت-الوحدة:

االأول  اأم����ش  اختتم���ت م�ش���اء 

مناف�شات ال���دور ن�شف النهائي 

لبطولة كاأ�ش �شلط���ان بن زايد 

اأقيم���ت بنادي  الت���ي  للبول���و 

غنت���وت ) بدون جمه���ور ( يف 

ن�شخته���ا االأوىل والتي ينظمها 

ال�شيخ  �شم���و  برعاية  الن���ادي 

فالح بن زايد اآل نهيان - رئي�ش 

ن���ادي غنت���وت ل�شب���اق اخليل 

والبول���و، وبدع���م م���ن جمل�ش 

اأبوظب���ي الريا�ش���ي وجمعي���ة 

االإم���ارات للبولو ورعاية �رسكة 

العقارية ذذم و  الدولي���ة  يا�ش 

capex.com.  �رسك���ة يا�ش 
القاب�شة ، موؤ�ش�شة األبينا لتاأجري 

ال�شي���ارات ، زون وي�شت الإعادة 

التدوي���ر ، عتي���ق  مل�شتلزمات 

اخلي���ول ، م���داد للخي���م و اأمل 

للمواد الغذائية .

تاأه���ل فريق اأبوظبي بعد تغلبه 

على فري���ق غنت���وت اأ بنتيجة 

6/4 ، فيم���ا ح�شي فريق اأنكورا 

بعد  الثانية  التاأه���ل  ببطاق���ة 

تغلبه على فريق را نون بنتيجة 

8/3.5  ، لتقام املباراة النهائية 

لتحدي���د الفائ���ز بكاأ�ش �شلطان 

بن زايد للبولو ي���وم االثنني 1 

فرباير 2021 على ملعب �شلطان 

بن زايد بنادي غنتوت يف متام 

ال�شاعة 3:55 ، فيما تقام مباراة 

حتدي���د املركز الثال���ث والرابع 

ب���ني فريق���ي غنت���وت ب �شد 

اأننج�شلي يف متام ال�شاعة 2:00 

على ملعب 2  .

نذك���ر ب���ان املب���اراة النهائية 

�شوف تنق���ل عرب قنوات اأبوظبي 

الريا�شية ، باالإ�شافة اىل نقلها 

عرب قن���اة اليوتي���وب الر�شمية 

واملوق���ع االلك���رتوين للن���ادي 

م���ع    www.grpc.ae
ال�شم���اح 30% م���ن اجلمه���ور 

بالت�شجيل حل�شور املباراة ممن 

يتبني ح�شوله���م على التطعيم 

يف تطبيق احل�شن وظهور عالمة 

النجم���ة واأن تكون  اأو  الطوارئ 

مفعلة  .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

اجلمعة 29 يناير 2021 �� الع�دد 14656  الريا�ضة

اأبوظبي- الوحدة:

يف اإط���ار حر����ش احت���اد االإمارات 

دوٍر  لع���ب  عل���ى  للجوجيت�ش���و 

جمتمع���ي فاع���ل وامل�شاهم���ة يف 

اجلهود الوطني���ة للت�شدي جلائحة 

كوفيد-19، ك�شف االحتاد عن اإتاحة 

الفر�ش���ة اأمام العب���ي اجلوجيت�شو 

يف  التطعي���م  عل���ى  للح�ش���ول 

جوجيت�ش���و اأرين���ا يف مدينة زايد 

وال�شبت  اجلمعة  يوم���ي  الريا�شية 

29-30 يناير اجلاري.

احلملة  م���ع  املب���ادرة  وتن�شج���م 

الوطنية "احم نف�شك... ليكن خيارك 

لتطعيم  ته���دف  والتي  التطعي���م" 

50% من �ش���كان االإمارات مع نهاية 

الربع االأول من ع���ام 2021، ب�شكٍل 

ي�شم���ن احلفاظ عل���ى املكت�شبات 

الوطنية الت���ي �شجلتها الدولة يف 

اإطار جهوده���ا املتوا�شلة للت�شدي 

جلائحة كوفي���د-19. وينظم احتاد 

حمل���ة  للجوجيت�ش���و  االإم���ارات 

التطعيم بالتعاون مع �رسكة اأبوظبي 

للخدم���ات ال�شحية "�شحة"، حيث 

ميك���ن جلميع الريا�شي���ني التوجه 

اإىل جوجيت�ش���و اأرين���ا يوم اجلمعة 

بدءاً من ال�شاعة 2 بعد الظهر، ويوم 

ال�شبت بدءاً من ال�شاعة 10 �شباحًا.

ويف هذا ال�شدد، قال �شعادة يو�شف 

عب���داهلل البط���ران، ع�ش���و جمل�ش 

اإدارة احتاد االإم���ارات للجوجيت�شو: 

"نتحمل جميع���ًا م�شوؤولية احلفاظ 
واأ�رسن���ا  دولتن���ا  �شالم���ة  عل���ى 

وجمتمعنا باأكمل���ه. واأظهر جمتمع 

اجلوجيت�شو التزامًا كبرياً طوال مدة 

االأزم���ة ال�شحية مبختل���ف التدابري 

برنامج  وُيعد  املعتمدة.  االحرتازية 

التطعيم خطوًة مهمًة ل�شمان �شالمة 

وجمتم���ع  اجلوجيت�ش���و  جمتم���ع 

الدول���ة على نطاٍق اأو�شع. وللحفاظ 

عل���ى ه���ذه النتائ���ج االإيجابي���ة، 

يتوجب علينا جميعًا امل�شاهمة يف 

الوطني وامل�شاركة يف  الواجب  هذا 

حملة التطعيم للحفاظ على �شحة 

و�شالمة الوطن و�شكانه".

اتحاد الإمارات للجوجيت�سو يدعم الجهود الوطنية لتطعيم �سكان الإمارات

دبي-الوحدة:

كرم جمل�ش دبي الريا�شي العداء االأملاين ويندلني 

لوك�شني الذي ي�ش���ارك يف العديد من الفعاليات 

والبطوالت ومن بينه���ا ماراثون االإمارات ال�شبع 

على مدار �شبع �شنوات حيث حقق رقًما قيا�شًيا 

عاملًيا دخل به مو�شعة جيني�ش مل�شافة 22000 

كيلوم���رًتا م���ن بينه���ا ج���ري 7 ماراثونات يف 

�شب���ع اإمارات بالدولة خ���الل 3 اأيام و17 �شاعة 

و17 دقيق���ة، مت خالله���ا جمع تربع���ات بلغت 

مليون و500 األف دره���م ذهبت اإىل اأعداد كبرية 

من االأطفال ممن يعان���ون من م�شاكل اأو برت يف 

االأطراف ال�شفلية.

واأهدى �شعادة �شعيد ح���ارب اأمني عام جمل�ش 

دبي الريا�شي درع املجل�ش التذكارية اإىل العداء 

االأمل���اين بح�شور نا�رس اأم���ان اآل رحمة م�شاعد 

االأمني الع���ام و د. عبدالك���رمي �شلطان العلماء 

املدير التنفي���ذي ملوؤ�ش�شة اجلليل���ة، و�شليمان 

بوهارون مدي���ر اال�شرتاتيجي���ة واال�شتدامة يف 

موؤ�ش�شة اجلليلة.

واأكد ويندلني لوك�شني الذي يعمل مديًرا اإدارًيا يف 

اأح���د ال�رسكات الطبية يف دبي اأنه عا�شق لدولة 

االإمارات العربية املتح���دة التي يعي�ش ويعمل 

فيها كما اأنه يع�شق ريا�شة اجلري، وقرر اأن يعرب 

عن حبه لدولة االإم���ارات وي�شارك يف املبادرات 

املجتمعية من خالل ريا�شته املف�شلة، كما عرب 

عن الفخ���ر وال�شعادة بنجاح مب���ادرة ماراثون 

االإمارات ال�شبعة واملبالغ الكبرية التي جمعتها 

وذهبت اإىل فئات حتتاج امل�شاعدة والدعم.

كما قدم �شكره ملجل�ش دبي الريا�شي وموؤ�ش�شة 

اجلليل���ة الإجن���اح هذه املب���ادرة الت���ي توؤكد 

مكانة الريا�ش���ة وقدرتها الكبرية بدعم الق�شايا 

املجتمعية وامل�شاهمة يف اإ�شعاد خمتلف اأفراد 

املجتمع وتعزيز قيم التعاون والت�شامن بينهم.

وق���ال د. عبدالكرمي �شلط���ان العلماء: "فخورين 

بالتعاون م���ع جمل�ش دبي الريا�ش���ي والعداء 

العاملي ويندل���ني الذي يرك����ش كل عام حول 

االإمارات ال�شبع يف الدولة جلمع التربعات اخلريية 

مل�شاعدة االأطفال املولدين باإعاقة خلقية بدون 

�شاقني ونقوم يف موؤ�ش�شة اجلليلة بالتعاون مع 

�رسكائنا يف �شناعة اأط���راف �شناعية لالأطفال 

بحيث ي�شتطيعون الوقوف وامل�شي من جديد".

وتلع���ب الريا�ش���ة دوًرا مهًم���ا يف الق�شاي���ا 

املجتمعية وتق���دمي امل�شاعدات للمحتاجني يف 

خمتلف املجاالت، اإ�شاف���ة اإىل دورها الرئي�شي 

يف تعزي���ز �شحة وحيوية و�شع���ادة ممار�شيها 

والتقارب والتعاي�ش بني مكونات املجتمع.

ويعد االأملاين لوك�شني البالغ من العمر 59 عاما 

اأح���د موؤ�ش�شي �شباق االإم���ارات ال�شبع، ا�شتطاع 

اإقناع العديد من العدائ���ني الدوليني للم�شاركة 

يف ال�شب���اق لدعم االأهداف اخلريية وتغلب على 

العديد من التحديات ل�شمان جناح ال�شباق، مبا 

يف ذلك �شم العدائني الدوليني.

ماراثون الإمارات يجمع 

1.5 مليون درهم 

للأعمال الخيرية

اأبوظبي واأنكورا اإلى نهائي كاأ�س �سلطان 
بن زايد للبولو 

دوري الإمارات لقفز الحواجز في �سيافة »بوذيب«

دبي -الوحدة:

 ي�شهد �شاطئ جم���ريا اليوم -اجلمعة- انطالق 

مناف�ش���ات اأوىل جوالت بطول���ة دبي جونيور 

ريغاتا لل�رساعية احلديثة نا�شئني والتي ينظمها 

نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية بالتعاون 

مع نادي دبي لزوارق ال�شاطئ )دو�شك(.

وياأتي تنظيم مناف�شات اجلولة من بطولة دبي 

جوني���ور ريغاتا لل�رساعي���ة احلديثة -نا�شئني 

يف اإط���ار جهود النادي يف تطوير كافة االألعاب 

والريا�شات البحرية حيث تعد اجلولة املحطة 

االأوىل م���ن بني ثالث ج���والت تقام يف املو�شم 

الريا�شي البحري 2021-2020.

وتقرر اأن ت�شم���ل الفعاليات الي���وم مناف�شات 

اوبتم�ش���ت حت���ت 12 �شن���ة لالأ�شب���ال )براعم 

وفتي���ات( وليزر 4.7 حت���ت 17 �شنة )نا�شئني 

ونا�شئات( وذلك من اج���ل اك�شاب هذه الفئات 

يف  اخل���ربة  واكت�ش���اب  التجرب���ة  العمري���ة 

للفعاليات  وتاأهيله���م  الريا�شية  املناف�ش���ات 

واالحداث الريا�شية الكربى.

اأولى جولت بطولة »جونيور 

ريغاتا« في جميرا اليوم

بنجا�س »ي�سعى« لمزاحمة الكبار وايفزا مهرة »ياأمل« 
تجميـل �سورتـة

في خت�م مب�راتيهم� في ك�أ�س ايفزا الف�ضية



من اأجل التعامل مع تدفق 

جثام���ن �ضحاي���ا وب���اء 

كورونا، بداأت امل�ضارح يف 

ا�ضتخدام  جوهان�ض���بورغ 

ما  عادة  م���ردة  حاويات 

الب�ضائع،  لنقل  ت�ض���تخدم 

يتزايد  التي  اجلثث  لو�ضع 

عددها كل يوم.

على كل كي�س بال�ض���تيكي 

باإحكام  مرب���وط  اأبي����س 

مل�ضقات  اجلث���ث،  ح���ول 

�ضفراء ت�ض���ر اإىل اأن حمتواه »�ضديد 

الع���دوى«. كل حاوية تت�ضع ملا ي�ضل 

اإىل 40 جث���ة حمفوظ���ة عن���د درجة 

حرارة داخلية تبلغ �ضفر درجة مئوية.

اإحدى  وقال م�ض���وؤول يف »اأفب���وب« 

اأك���ر ����ركات خدمة اجلن���ازات يف 

الب���الد »نتلقى حاليًا عدد جثث اأعلى 

ب�40%« مما كان يف بداية الوباء.

وجن���وب اإفريقيا من اأك���ر دول القارة 

ال�ضمراء ت����ررا بالوباء مع ت�ضجيلها 

اأكر من 1.4 مليون اإ�ضابة وحواىل 41 

األف وفاة.

بعد اأن ن����ر تطبيق تلغرام 

اخلا�ض���ة  �ضفحت���ه  عل���ى 

يف توي���ر مقطع���ًا م�ضوراً 

“لرق�ض���ة املوت”ال�ضه���رة 
لتطبي���ق  �ض���ورة  وو�ض���ع 

“وات�ض���اآب” يف اإ�ض���ارة اإىل 
ب�ضبب  التطبي���ق  “م���وت” 
ال����روط الت���ي يعم���د اإىل 

“تلغرام”  عم���ل   تطبيقها.. 

مي���زة جديدة  تق���دمي  على 

من  ميكنه���م  مل�ضتخدمي���ه 

خاللها نق���ل املحادثات من 

تطبيق���ات مث���ل “وات�ضاآب” 

وغرها  اإليه.

تاأت���ي تل���ك املي���زة �ضم���ن جمموعة 

نق���ل  اإمكاني���ة  تت�ضم���ن  حتديث���ات 

املحادث���ات م���ن وات�ضاآب وع���دد من 

التطبيق���ات، وم�ضح �ضج���الت الر�ضائل 

اخلا�ضة،  واملحادث���ات  واملجموع���ات 

واملكاملات مع عدم القدرة على تعقبها.

م�ضتوى  تخ�ضي����س  التحديث  و�ضم���ل 

�ض���وت لكل حمادث���ة فردي���ة، وظهور 

املحادث���ات ال�ضوتي���ة الفعال���ة اأعلى 

زر املكاملات، اإ�ضاف���ة اإىل دعم �ضوتي 

حم�ّض���ن، واإ�ضافة خا�ضي���ة الإبالغ عن 

املجموعات والقنوات اخلادعة.

ا�ضتخ���دام  اأ�ضب���ح 

الإلكرونية  الأجهزة 

ب�ض���كل  مرتفع���ًا 

كب���ر، اإذ يزي���د ذلك 

م���ن كمي���ة اخلردة 

الإلكروني���ة، وللحد 

النفايات،  ه���ذه  من 

تزداد احلاجة لإنتاج 

اأكر  اإلكرونية  اأجهزة 

ا�ضتدامة.

ه���ذا وق���د جن���ح باحث���ون 

”كارل����روه“  معه���د  م���ن 

للتكنولوجي���ا الأمل���اين، يف 

ابت���كار �ضا�ض���ة عر�س قابلة 

للتحلل اإىل �ضماد طبيعي، بعد 

انتهاء �ضالحية ا�ضتخدامها.

ابتكارهم  اأن  الباحثون  ويرى 

لالبتكارات  الطري���ق  �ضيمهد 

للمكون���ات  امل�ضتدام���ة 

الإلكروني���ة الأخرى، واإنتاج 

اإلكرونيات �ضديقة للبيئة.

الباحثون يف املعهد،  وك�ضف 

اأنهم متكنوا من اإنتاج �ضا�ضة 

عر�س قابلة للتحلل احليوي، 

اإذ تتك���ون اإىل ح���د كبر من 

م���واد طبيعي���ة، بالإ�ضاف���ة 

ال�ضلة  ذات  ال�ضناعية  للمواد 

بت�ضميم ال�ضا�ضات

وتتمي���ز �ضا�ض���ات العر����س 

اجلدي���دة مبي���زة اإ�ضافية، اإذ 

ميك���ن اإنتاجه���ا ع���ن طريق 

للح���ر،  النافث���ة  الطباع���ة 

بطريقة خم�ض�ضة وغر مكلفة، 

ال�ضا�ضة  الباحث���ون  و�ضم���م 

ومتوافقة  طبيعي���ة  مواد  من 

حيويًا، اإذ اإن تثبيتها مع مادة 

اجليالت���ن، يجعله���ا �ضا�ضة 

عر����س ل�ضقة ومرن���ة، مثل 

التي ميك���ن ارتداوؤها مبا�رة 

على اجللد.

اأعلن �ضن���دوق النقد الدويل، اأول 

اأم�س اأن التف���اوؤل باأن اللقاحات 

اجلدي���دة �ضت�ض���ع ح���دا لوباء 

كورونا وت�ضمح با�ضتئناف عجلة 

اإىل  اإ�ضافة  القت�ض���ادي  الن�ضاط 

برام���ج حتفي���ز يف اقت�ض���ادات 

كبرة، قد عزز توقعات النمو هذا 

العام و�ضوًل اإىل 5،5 باملئة.

وق���ال �ضندوق النق���د الدويل يف 

تقريره الأخر حول اآفاق القت�ضاد 

العاملي، اإن "هذه التطورات ت�ضر 

اأقوى لتوقعات  انطالق  اإىل نقطة 

2021-22 على م�ضتوى العامل".

اأن يك���ون  ال�ضن���دوق  ويتوق���ع 

النم���و القت�ض���ادي يف الوليات 

اأعلى بنقطتن مئويتن  املتحدة 

ع���ن التوقع���ات ال�ضابق���ة عند 

5،5 باملئة، يف اأق���وى معدل له 

من���ذ 1984. وتوقع ال�ضندوق اأن 

ت�ضجل ال�ضن من���وا بن�ضبة 8،8 

باملئة.

اأن  م���ن  ال�ضن���دوق  وح���ذر   

امل�ضتقب���ل ي�ضه���د "حال���ة عدم 

يقن ا�ضتثنائية"، معترا اأنه من 

املطل���وب بذل مزيد م���ن العمل 

للحوؤول دون اأ�رار دائمة، وفيما 

تكبدها  التي  باخل�ضائ���ر  يتعلق 

الع���امل ب�ضبب فرو����س كورونا، 

الدويل  النق���د  توق���ع �ضن���دوق 

خ�ض���ارة 22 تريلي���ون دولر من 

الناجت املحلي الإجمايل العاملي 

بن عامي 2020 و2025.

خ�ضعت فتاة �ضينية ُتدعى ت�ضو ت�ضينا 

وتبل���غ من العمر 16 عام���ًا فقط، اإىل 

100 عملية جتميلية يف غ�ضون ثالث 

�ضنوات فقط لتعدي���ل �ضكلها وبالفعل 

اأ�ضبحت ت�ضبه الدمية البال�ضتيكية.

وت�ضته���ر ت�ضو بح�ضابه���ا على موقع 

Sina Weibo، وه���و واح���د م���ن 
اأكر مواقع الوي���ب ال�ضينية للتدوين 

ويتابعها اأكر م���ن 300 األف �ضخ�س. 

وتوث���ق خط���وة بخط���وة عملياته���ا 

اجلراحية املتع���ددة والتغير اجلذري 

يف �ضكلها من فتاة عادية لدمية على 

مدار ثالث �ضنوات.

ي�ضاف اإىل ذلك الآث���ار اجلانبية التي 

تع���اين منها جراء هذا الع���دد الهائل 

م���ن العمليات مثل: اجل���روح الدائمة، 

وفق���دان الذاكرة، ب�ضبب اإجراء التخدير 

على ح�ض���ب قولها، ولكن ت�ضو ترى اأن 

الأمر ي�ضتحق كل هذه الت�ضحيات التي 

تقدمها.

دائمًا تخ���ر متابعيها  ت�ض���و  وكانت 

اأنه���ا كانت فتاة قبيح���ة واأن عينيها 

�ضغرتان للغاية واأنفها كبر، وكانت 

تخرهم كي���ف تعر�ض���ت للتنمر من 

زمالئه���ا الذين نعتوها باألفاظ قا�ضية 

�ضاخرين م���ن مظهرها.وكانوا يوكلون 

اإليه���ا دون عن بقي���ة الفتيات مهمة 

تنظي���ف الف�ضل وكان���ت ت�ضو ترى اأن 

حياة اجلميالت اأ�ضهل بكثر.

»�شندوق النقد« يك�شف تاأثري كورونا.. ويتوقع القادم
»تلغرام« يوجه �صفعة جديدة 

لـ»وات�ص�آب«

انهال زوج على زوجته بال�رب املرح، كما قام بخنقها 

وك����ر اأ�ضلعها، لأنها نامت دون اأن تق���وم باإعداد وجبة 

الغداء.

واأفادت م�ض���ادر كويتية، باأن الزوج نِقم على زوجته بعد 

عودت���ه من املنزل، واكت�ضاف اأنه���ا مل تقم بتجهيز وجبة 

الغداء.

وقد عاقبت حمكمة يف دول���ة الكويت، الزوج بال�ضجن 5 

�ضنوات، وذلك بعدما اعتدى على زوجته بطريقة وح�ضية، 

واأ�ضابها اإ�ضابات خطرة.

اأعلن���ت �ركتا اآبل وفي�ضبوك حتقيق اأرباح كبرة خالل 

الربع الأخر، يف اأحدث اإ�ضارة على تعزّز مواقع �ركات 

التكنولوجيا الكرى عامليًا خالل اأزمة وباء كوفيد-19. 

وي�ضلّ���ط اإع���الن عمالق���ي وادي ال�ضيليك���ون ال�ض���وء 

عل���ى تزايد اعتماد امل�ضتهلكن عل���ى و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي واخلدمات الرقمية والبتكارات التكنولوجية 

خالل الإغالق والأزمة ال�ضحية العاملية.

واأعلنت �ركة اآبل اأّن اأرباحها خالل فرة الأعياد ارتفعت 

بن�ضب���ة 29 باملئ���ة مقارنة بالفرة نف�ضه���ا قبل عام، 

لت�ضل اإىل 28،7 مليار دولر، فيما ارتفعت مداخيلها 21 

باملئة لت�ضل اإىل 111.4 مليار دولر، وبلغت املبيعات 

العاملية نحو ثلثي اإجمايل مبيعاتها. 

وجت���اوزت مداخيل مبيعات اآب���ل لأول مرة 100 مليار 

دولر مع اقراحها اأجهزة وخدمات جديدة للم�ضتهلكن، 

واأعلنت ال�رك���ة ارتفاعًا يف مبيع���ات هواتفها اأيفون 

وحمتوياتها الرقمية.

وباملثل، تو�ّضعت قاع���دة م�ضتعملي في�ضبوك يف عامل 

يهزّه تف�ّضي فرو����س كورونا امل�ضتجّد. واأعلنت ال�ركة 

عن اأرباح بقيمة 11،2 ملي���ار دولر من مداخيل بلغت 

28 ملي���ار دولر، بزي���ادة 53 و33 باملئة على التوايل 

مقارنة بالفرة نف�ضها قبل عام.

غادر خراء من منظمة ال�ضحة العاملية، اأم�س، الفندق يف مدينة 

ووهان ال�ضينية، حيث اأم�ضواً حج���راً �ضحيا ا�ضتمر اأ�ضبوعن، 

قب���ل بدء حتقيقهم امليداين يف ال�ض���ن لتحديد م�ضدر فرو�س 

كورونا امل�ضتجد.

و�ضاه���د فريق من وكال���ة "فران�س بر�س" ع����رات املحققن 

ي�ضتقل���ون حافلة كانت تنتظرهم عن���د مدخل الفندق. وغادرت 

الآلية املكان اإىل وجهة جمهولة يف املدينة التي ظهر فيها وباء 

كوفيد-19 يف نهاية 2019.

وو�ض���ل فريق خراء منظمة ال�ضحة العاملية اإىل ال�ضن يف 14 

يناير اجلاري، للتحقيق يف من�ضاأ فرو�س كوفيد-
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ً

�ص��صة عر�ض تتحول اإىل �صم�د بعد 

انته�ء �صالحيته�
بعد تعر�صه� للتنمر.. مراهقة جتري 

100 عملية جتميل 

 قطة 

تنقذ 

طفال من 

املوت

هاج���م مت�ض���اح مواطن���ًا 

اأ�ضراليًا يبلغ من العمر 

44 عامًا كان ي�ضبح يف 

�ضعر  البح���رة، حيث 

مفاجئة  قوية  بقب�ضة 

عل���ى اجل���زء العلوي 

اأن  ليدرك  الراأ����س،  من 

مت�ضاحًا يهاجمه.

وق���ال �ضابط الطوارئ بول 

�ضويني: “و�ض���ع الرجل يديه 

يف فك التم�ض���اح ومتكن من فتحه 

واإخ���راج راأ�ضه من���ه، ليق���وم التم�ضاح 

باإطباق فكيه على كتفه الأي�ر”.

وا�ضتطاع الرجل ال�ضباحة والو�ضول اإىل 

ال�ضاط���ئ وطلب امل�ضاعدة ليتم نقله اإىل 

اأقرب 

م�ضت�ضفى.

واأع���رب الأطباء ع���ن ده�ضتهم من عدم 

وجود ك�ضور يف اجلمجمة.

رجل �صج�ع يفتح فكي مت�ص�ح ويخرج 

راأ�صه منه

اأظه���ر مقطع فيديو مت تداوله على 

مواقع التوا�ض���ل الجتماعي، قطة 

حتاول منع طفل من ت�ضلق حاجز 

ال�رفة يف منزله.

ويظه���ر يف الفيدي���و ال���ذي �ضّور 

يف بوكارامانغ���ا بكولومبيا، قطة 

حتاول جاهدة اإبعاد طفل يبلغ من 

العمر عامًا واحداًعن �ضور ال�رفة، 

وذلك بتوجيه �ربات على يديه.

وتنجح القط���ة يف نهاية املطاف 

بعد عدة حماولت من اإبعاد الطفل 

عن ال�ضور، ح�ضبما ذكرت �ضحيفة 

»ديلي مي���ل« الريطانية، والتي 

ن�رت الفيديو.

وو�ض���ف كث���رون مم���ن �ضاهدوا 

الفيدي���و عل���ى مواق���ع التوا�ضل 

الجتماع���ي، ما قام���ت به القطة 

باأن���ه دليل على ح���ب احليوانات 

لأ�ضحابها، يف حن و�ضف اآخرون 

للطفل  الأك���ر  ب����«الأخ  القط���ة 

الذي ي�ضعى جاه���داً حلمايته من 

الأخطار«

اأخريًا.. فريق »ال�صحة الع�ملية« يبداأ حتقيقه 

املنتظر يف ووه�ن

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

ح�وي�ت مربدة يف جنوب اإفريقي� ل�صتيع�ب 

تدفق �صح�ي� كورون�

تعرف على ال�صيدة التي تنوي اأمريك� و�صع 

�صورته� على ورقة الـ20 دولرا

با�ض���م  ك�ضف���ت املتحدث���ة 

�ضاكي،  جن  الأبي�س،  البيت 

اأن وزارة اخلزان���ة الأمريكية 

تتخذ خطوات بالفعل لو�ضع 

هارييت تومب���ان على ورقة 

ال�20 دولراً، كما كان خمططًا 

يف ظل اإدارة الرئي�س الأ�ضبق 

باراك اأوباما، ورف�ضها ترامب 

ب�ض���دة واأحياه���ا الرئي����س 

الأمريكي جو بايدن.

وهاريي���ت تومب���ان كان���ت 

نا�ضط���ة �ضيا�ضي���ة اأمريكية 

يف جم���ال اإلغ���اء العبودية 

وعقوبة الإعدام، حيث هربت 

يف �ضن مبكرة من العبودية.

 وتعرف هاريي���ت بروؤ�ضها 

لتحرير  خط���رة  عملي���ات 

واإنقاذهم من مالكهم  العبيد 

با�ضتخدام �ضبكة من الن�ضطاء 

و�ض���كك  الآمن���ة  والبي���وت 

�رية.وخاط���رت  حديدي���ة 

بحياتها يف م�ضاعدة العبيد 

الآخري���ن و�ضاع���دت نح���و 

70 �ضخ�ضًا عل���ى الفرار اإىل 

ال�ضم���ال، قب���ل اأن يتم حظر 

العبودية.

 وخ���الل احل���رب الأهلي���ة 

الأمريكي���ة، عمل���ت تومبان 

كممر�ضة واأ�ضبحت فيما بعد 

اأول �ضيدة على الإطالق تقود 

هجومًا م�ضلحًا خالل احلرب 

الأهلية الأمريكية.
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