
اأم القيوين-وام:

باليوم  احتفاء  القيويــن  أم  العامة لشــرطة  القيادة  أطلقت 
المتحدة مبادرتها  العربيــة  اإلمارات  لدولة  الـــ50  الوطني 
المرورية  المخالفات  50  %  مــن قيمة  المرورية بتخفيض 
المسجلة قبل 31 أكتوبر الماضي و ذلك اعتبارا من األول من 

ديسمبر و حتى السادس من يناير المقبلين.
يشــمل القرار إلغــاء النقاط الســوداء وحجــز المركبات، 
باســتثناء المخالفــات المشــددة التي تشــمل المخالفات 
المســجلة على المادة »1« /»أ ، ب « الخاصة بقيادة مركبة 
أو أمنهم  بطريقة تعرض حياته وحياة اآلخرين أو سالمتهم 
والخاصة   /73/ المادة  ضمن  المسجلة  والمخالفات  للخطر 
بإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة »الشــاصي« 

بدون ترخيص .

مقدي�شو-)د ب اأ(:

المتحدة حاليا من موجة  األمم  تحذر وكاالت   
الصومال،  في  للقلق  ومثيرة  وشــيكة  جفاف 
حيــث لم يهطل القدر الكافــي من المطر في 

موسم األمطار لعدة سنوات متتالية.
الشؤون  لتنســيق  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 
اإلنســانية إن نحــو 3ر2 مليــون شــخص، 
القرن  الواقعة في  الدولة  حوالي خمس سكان 
األفريقــي، لديهــم القليل للغاية مــن المياه، 

مضيفا أن مجاري األنهار واآلبار جفت.
لألغذية  المتحــدة  األمــم  منظمة  وأشــارت 
والزراعة في الصومال إلى وجود وضع »مقلق 

للغاية«.
وأفادت األمــم المتحدة، بأن أكثر من 96 ألف 
في  خاصة  بالفعل،  منازلهم  غادروا  شــخص 
البالد وجنوبها، بسبب عدم وجود ما  وســط 

يكفي من الغذاء والمياه.

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

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة أبوظبي 23/30 دبي 25/30 الشارقة 19/30 عجمان 22/29 أم القيوين 18/28 رأس اخليمة 29 /19 الفجيرة 32/ 22 العني 21/32 ليوا  19/32 السلع 19/30     الفجر 5.26 الظهر 12.12  العصر 3.14  املغرب 5.37 العشاء 6.55 

اأبوظبي-وام:

أعلنت الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 
الطوارئ  إلدارة  الوطنيــة  والهيئة  المنافــذ  وأمن 
الدخول  واألزمات والكوارث عن تحديث بروتوكول 
الحدودية  والنقاط  البريــة  المنافذ  عبر  الدولة  إلى 
لســكان الدول المجاورة والذين يقطنون المناطق 
و  يتكــرر دخولهم  و  للدولة  المجــاورة  الحدودية 
خروجهم من الدولة بشــكل مســتمر على أن يبدأ 
العمــل به اعتبارا مــن يوم الثالثــاء الموافق 23 

نوفمبر الجاري.
ووفقــا للتحديــث الجديد للبروتوكول وبالنســبة 
لإلجــراءات المطلوبة من قبل األفراد القادمين إلى 
الدولــة عبر جميع المنافذ البرية ســواء كانوا من 
أبناء دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية أو 
المعتمدة  باللقاحات  المطعميــن  فئة  من  األجانب 

الداعمة  والجرعات 

القاهرة-)د ب اأ(:

السوداني عبدالله حمدوك يوم  الحكومة   قال رئيس 
الثالثــاء في مقابلة مع قنــاة »العربية« إن االتفاق 
السياســي األخير مع الجيش »تم على أساس حقن 

دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات«.
السودان  الحوار في  أنه »ال بديل عن  واعتبر حمدوك 
أن  والعمل مــن أجل الوصول لالنتخابــات«، مؤكداً 
الديمقراطية  لترسيخ  الطريق  ســتفتح  »االنتخابات 
في السودان«. وشدد حمدوك على أنه ال يفكر بكسب 

الشعبية بل يفّكر »في مصلحة الشعب السوداني«.
كما شــرح أن »قوى الحرية والتغيير في الســودان 
المهنيين قاد  أن »تجمــع  ســتبقى فاعلة«، مضيفاً 

الثورة في السودان بكل احترافية«.
ورأى أن »األولويــة اآلن هي إلطالق ســراح جميع 
المعتقلين السياسيين.. وسيتم ذلك قريباً«، معبراً عن 
السياسيين  المعتقلين  جميع  سراح  لـ«إطالق  دعمه 

بال استثناء«.

تحديث بروتوكول الدخول اإلى الدولة 
عبر المنافذ البرية

تحذير من جفاف »مثير للقلق 
البالغ« في ال�شومال

حمدوك االتفاق ال�شيا�شي تم لحقن 
دماء ال�شودانيين

الهالل ال�شعودي بطل  لدوري 
اأبطال اآ�شيا 

عون يقترح عقد موؤتمر عاجل للحوار الوطني 
في لبنان

الريــاض-)د ب أ(:  تــوج فريق الهالل الســعودي بلقب دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري 
الجنوبي 2 / صفر يوم الثالثاء في المباراة النهائية من البطولة. 
ثانية   16 الدوسري بعد مرور  الهالل بهدف سجله ناصر  وتقدم 
علــى بداية اللقاء، ليصبح هو أســرع هدف يســجل في نهائي 
.63 الثاني في الدقيقة  البطولة، وأضاف موسى ماريجا الهدف 

وتأهل الهالل للمباراة النهائية بعدما تغلب على النصر السعودي 
1 في الدور قبل النهائي، فيما تأهل بوهانج ستيلرز بعدما   / 2
4 بــركالت الترجيح بعد أن   / 5 تغلب على أولســان هيونداي 

.1/1 تعادال 

أ (: بيروت-) د ب 
عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشــال عون خالل 
لقائه رئيــس مجلس الوزراء العراقي األســبق اياد عالوي، 
مقترحــات متعلقة بعقد مؤتمر للحــوار الوطني في لبنان، 

ومؤتمر آخر لرسم مستقبل دول المشرق العربي.
مجلس  رئيس  الثالثــاء،  يوم  ظهر  عون  الرئيس  واســتقبل 
السابق  الوزير  أياد عالوي حضور  األســبق  العراقي  الوزراء 

التويني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. نقوال 
وبعد اللقــاء، قال عالوي » كان هنــاك كالم إيجابي في ما 

يتعلق بوحدة الصف، ودعونا إلى حوار وطني في لبنان. 

اأبوظبي-وام:

 زار ســمو الشــيخ حمدان بن زايد 
الحاكم في منطقة  آل نهيان ممثــل 
الرئيسي  المقّر  الثالثاء،  الظفرة،يوم 
الوطنية  أبوظبــي  بترول  لشــركة 
اســتقباله  في  كان  حيث  "أدنوك"، 

أحمد  بن  ســلطان  الدكتور  معالــي 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  الجابر 
المتقدمــة العضو المنتدب والرئيس 
ومجموعــة  ألدنــوك  التنفيــذي 
اإلدارة  أعضاء  شــركاتها، وعدد من 

التنفيذية للشركة.

دبي-وام:

آل نهيان  زايد  الشيخ منصور بن   ترأس سمو 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزير شــؤون 
الرئاســة اجتماع المجلس الــوزاري للتنمية 
2020 دبي"،  الذي عقد في معرض " إكسبو 

حيث جرى خالل االجتماع مناقشــة عدد من 
الهادفة  والمواضيع  والمبادرات  السياســات 
إلى دعم منظومة العمل الحكومي واالستمرار 
المرحلة  متطلبــات  يلبي  بمــا  تطويرها  في 

المستقبلية.

٢٠ صفحة / درهم واحد السـنة الثامنة واألربعون
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي
0.75  8,407.51 8,344.663,144.390.85 3,171.65

حمد�ن بن ز�يد يطلع على م�شتجد�ت م�شاريع »�أدنوك« 
في منطقة �لظفرة ومجمع �لروي�س �ل�شناعي

تخفي�س قيمة �لمخالفات �لمرورية بن�شبة 
في �أم �لقيوين   % 50

برئا�شة من�شور بن ز�يد.. »�لوز�ري للتنمية« 
يجتمع في »�إك�شبو«  

�لإمار�ت تدين �عتد�ء ميلي�شيا �لحوثي على �ل�شفارة �لأمريكية 
ب�شنعاء و�حتجاز عدد من �لعاملين فيها

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

اأبوظبي-وام:

الشــيخ  الســمو  صاحب  عن  نيابة   
آل نهيــان رئيس  خليفــة بن زايــد 
صاحب  يفتتح  الله"،  "حفظه  الدولة 
آل  راشد  بن  الشــيخ محمد  الســمو 
الدولة رئيس  نائب رئيــس  مكتــوم 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي "رعاه 
الموافق  األربعاء  اليوم  ، صباح  الله" 

2021م، دور االنعقاد  24 نوفمبــر 
العادي الثالث من الفصل التشــريعي 
الوطني  للمجلــس  عشــر  الســابع 
االتحــادي، بحضــور ســمو أولياء 
العهود والشــيوخ وأصحاب المعالي 
الدولة  المسؤولين في  الوزراء وكبار 

من مدنيين وعسكريين.
وأصــدر صاحــب الســمو الشــيخ 
آل نهيــان رئيس  خليفــة بن زايــد 

دعوة  مرسوم  الله"،  "حفظه  الدولة 
المجلــس لالنعقاد لســنة 2021م، 
المجلس  : " يدعى  يلي  ينص على ما 
دوره  في  لالنعقاد  االتحادي  الوطني 
العادي الثالث من الفصل التشــريعي 
 19 السابع عشر صباح يوم األربعاء 

،1443 الثاني  من ربيع 

محمد بن زايد يبحث مع ملك الأردن العالقات الثنائية محمد بن زايد يبحث مع ملك الأردن العالقات الثنائية 

وق�ضايا المنطقةوق�ضايا المنطقة
اأبوظبي-وام:

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد   
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
عمق  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
دولة  تربط  التــي  األخوية  العالقات 
اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة 
على  الشــقيقة  الهاشــمية  األردنية 

جميع المستويات.

 .. اســتقبال ســموه  ذلك خالل  جاء 
الثاني بن  الملــك عبدالله  أخاه جاللة 
األردنية  المملكــة  عاهل  الحســين 
الهاشمية الشــقيقة يوم الثالثاء في 

قصر الشاطئ.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورحب 
اللقاء  آل نهيان فــي بداية  بن زايــد 
بجاللــة الملــك عبداللــه الثاني في 
اإلمارات، ونقــل إليه تحيات صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولــة " حفظه الله 
لألردن وشــعبه الشقيق  .. متمنياً   "
واالزدهار  والتقدم  التنمية  من  مزيداً 
االرتقاء  دوام  البلدين  بين  وللعالقات 
والتطور. واستعرض سموه و جاللة 
 .. اللقاء  خالل  الثانــي  عبدالله  الملك 
الثنائية  العالقــات  جوانب  مختلــف 

»طالع ص 2«وسبل تطويرها 

دبي-وام:

 اعلنت وزارة الموارد البشرية 
والتوطين عن اغالق 84 مكتبا 
الخدمة  عمال  لقانون  مخالفا 
المساعدة على مستوى الدولة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 

الجهات المحلية المعنية.
اغالق  ان  الــوزارة  وأوضحت 
ممارسة  بسبب  جاء  المكاتب 
نشــاطها بالرغم مــن انتهاء 
لها  الممنوحــة  التراخيــص 
كانت  التي  الــوزارة  قبل  من 
تجديــد  إجــراءات  أوقفــت 
اســتقدام  مكاتب  تراخيــص 

العمالة المساعدة التي لم يقم 
أوضاعها  بتوفيــق  أصحابها 
وفقا لنصوص وأحكام قانون 
المســاعدة  الخدمــة  عمــال 
والئحتــه التنفيذية وذلك بعد 
منح اصحابهــا المدد الكافية 

لذلك.
مع  الــوزارة  تحــرك  ويأتي 
الجهــات  فــي  شــركائها 
المحليــة المعنية انطالقا من 
الحرص علــى التطبيق االمثل 
ألحــكام قانون عمال الخدمة 
الحد  ذلك  في  بما  المســاعدة 
الســلبية  الممارســات  مــن 

المرتكبة .

�إغ��اق 84 مكتب��ًا مخالفًا لقان��ون عمال 
�لخدمة �لم�شاعدة

»تتمة ص 88««

نيابة عن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة .. 

محمد بن را�ضد يفتتح اليوم دور النعقاد العادي محمد بن را�ضد يفتتح اليوم دور النعقاد العادي 

الثالث للمجل�س الوطني التحاديالثالث للمجل�س الوطني التحادي

�شموه يزور تركيا اليوم تلبية لدعوة الرئي�س اأردوغان

»تتمة ص 88««

اأبوظبي-وام:

 أعربت دولة اإلمارات عن إدانتها واستنكارها 
الشــديدين العتداء ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
األمريكية  المتحدة  الواليات  سفارة  مقر  على 
فــي صنعــاء باليمــن الشــقيق واقتحامها 

واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.
الدولي  والتعــاون  الخارجية  وزارة  وأكــدت 

أن مــا قامت به ميليشــيا الحوثي اإلرهابية 
وانتهاكاً صارخاً لألعراف  إجراميــاً  يعد عمالً 
الفوري  باإلفراج  وطالبت  الدولية،  والقوانين 

وغير المشروط عن منسوبي السفارة.
واعتبرت الوزارة أن هذا االعتداء يعكس تحدي 
الدولي،  الميليشــيات الســافر للمجتمع  هذه 
واســتخفافها بجميــع القوانيــن واألعراف 

الدولية.

اأبوظبي-وام:

الشيخة فاطمة بنت   استقبلت سمو 
العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك 
لألمومة  األعلــى  المجلس  رئيســة 
لمؤسسة  األعلى  الرئيسة  والطفولة 
 ..  « اإلمارات  أم   « األســرية  التنمية 
قرينة  العبدالله  رانيــا  الملكة  جاللة 

الملك عبداللــه الثاني عاهل المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة.

بنت  الشــيخة فاطمة  ورحبت سمو 
جرى  الــذي  اللقاء  خــالل  مبــارك 
الملكة  .. بجاللــة  البحر  في قصــر 
خالص  عن  وعبرت  العبداللــه،  رانيا 
تمنياتها لألردن وشعبه بدوام التقدم 

واالزدهار.

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ت�شتقبل �لملكة 
ر�نيا �لعبد�ل�له
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 ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ »ZGQO ƒjQÉe ádhO øe

.á≤jó°üdG É«dÉ£jEG

 ∫ÓN ‹É£jE’G AGQRƒdG ¢ù«FQh √ƒª°S åëHh

 øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ..  ∫É°üJ’G

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ É¡à«ªæJ ¥ÉaBGh Ú≤jó°üdG

 ∫OÉÑJh  .ácÎ°ûŸG  Éª¡◊É°üe  Rõ©j  ÉÃ

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ¿ÉÑfÉ÷G

 ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  πfi  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 ¥öûdG  á≤£æe  Égó¡°ûJ  »àdG  äGóéà°ùŸGh

 πª©dG á«ªgCG ¥É«°ùdG Gòg ‘ GócCGh .. §°ShC’G

.á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG Oƒ¡L ºYO ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG 

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f

 »àdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ªY áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 áµ∏ªŸGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO §HôJ

 ™«ªL  ≈∏Y  á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G

.äÉjƒà°ùŸG

 ádÓL √ÉNCG .. √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 áµ∏ªŸG πgÉY Ú°ù◊G øH ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG

 ‘ AÉKÓãdG Ωƒj á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

.ÅWÉ°ûdG öüb

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓéH AÉ≤∏dG ájGóH ‘ ¿É«¡f

 ÖMÉ°U äÉ«– ¬«dEG π≤fh ,äGQÉeE’G ‘ ÊÉãdG

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ¬Ñ©°Th ¿OQCÓd kÉ«æªàe .. { ˆG ¬¶ØM { ádhódG

 QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh á«ªæàdG øe kGójõe ≥«≤°ûdG

.Qƒ£àdGh AÉ≤JQ’G ΩGhO øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©∏dh

 ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  h  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 äÉbÓ©dG ÖfGƒL ∞∏àfl .. AÉ≤∏dG ∫ÓN ÊÉãdG

 ΩÉeC’G ¤EG É¡©aOh Égôjƒ£J πÑ°S h á«FÉæãdG

 ô¶ædG äÉ¡Lh .. ’OÉÑJh á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN

 á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùŸG  ∫ƒM

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ´É°VhC’G á°UÉN ,á«dhódGh

.§°ShC’G

 ≥«°ùæàdG ≈∏Y ∑Î°ûŸG ¢Uô◊G ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 Éª¡jó∏H áë∏°üe ¬«a ÉŸ øjôªà°ùŸG QhÉ°ûàdGh

 GOó°Th ,á«Hô©dG á≤£æŸG áë∏°üeh Éª¡«Ñ©°Th

 äÉcGöûdG õjõ©J πLCG øe πª©dG á«ªgCG ≈∏Y

 ‘ ™«ª÷G ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©J »àdG ájƒªæàdG

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh QÉgOR’G ≥≤–h á≤£æŸG

 »àdG  äÉjóëàdGh  πcÉ°ûª∏d  ∫ƒ∏◊G  ôaƒJh

.É¡Hƒ©°ûd π°†aCG ÓÑ≤à°ùe øª°†j ÉÃ É¡¡LGƒJ

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S AÉ≤∏dG ö†M

 ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdG h á°SÉFôdG

 »ÑXƒHCG ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ó«ÑY áØ«∏N ó«ÑY ó«ªM ‹É©eh äGQÉ£ª∏d

 h áÑ°SÉëª∏d »ÑXƒHCG RÉ¡L ¢ù«FQ ¢üÑ°T ƒHCG

 ¿GƒjO  π«ch »YhQõŸG  ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°S

. ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

 QƒàcódG ádhO ÊOQC’G ÖfÉ÷G øe ö†M Éª«a

 øÁCG  ‹É©eh  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áfhÉ°üÿG  öûH

 á«LQÉÿG ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf …óØ°üdG

 ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóYh  ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ°Th

.Ú«fOQC’G

 øH  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  QOÉZ  óbh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬YGOh ‘ ¿Éch OÓÑdG Ú°ù◊G

.¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 øH ˆGóÑY ‹É©e á∏«eôdÉH √ƒª°S öüb ‘

.∫ó©dG ôjRh »ª«©ædG OGƒY øH ¿É£∏°S

 πªY  π«°UÉØJ  √ƒª°S  ≈∏Y  »ª«©ædG  ¢VôYh

 ájOÉ–’G ºcÉëŸG ‘ á©ÑàŸG äÉ«dB’Gh IQGRƒdG

 …QÉ÷G  ΩÉ©∏d  IQGRƒdG  πª©d  áeÉ©dG  á£ÿGh

. IQGRƒdG ΩÉ¡Ÿ »ª«©ædG ‹ƒJ áÑ°SÉæÃ ∂dPh

 IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ó©dG ôjRh ôµ°Th

. IQGRƒdG πª©d ¬ªYOh ∫ÉÑ≤à°S’G ≈∏Y

 ÊÉëæ°†dG ó«©°S óªfi IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

.IÒéØdÉH …ÒeC’G ¿GƒjódG ôjóe

:ΩGh-¿ÉªéY

 ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S º∏°ùJ 

 IOÉ¡°ûdG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y

 IÉ«◊G IOƒLh áeGóà°ùŸG ¿óŸG hõjBG { á«æ«JÓÑdG

 ¢ù∏éŸG øe ¿ÉªéY IQÉeEG É¡«∏Y â∏°üM »àdG {

 World Council{ ¿óŸG äÉfÉ«Ñd »ŸÉ©dG

 ≈∏YC’G  IOÉ¡°ûdG  Èà©Jh  zon City Data
 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äGöTDƒe ¢SÉ«b ‘ É«ŸÉY

 äRõY  IOÉ¡°ûdG  √ò¡Hh  IÉ«◊G  IOƒL Ú°ù–h

.á«ŸÉ©dG ¿óŸG ÚH É¡Ø«æ°üJh É¡àfÉµe ¿ÉªéY

 ÈY  IOÉ¡°ûdG  º«∏°ùJ  º°SGôe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ÊQÉµe É«°ûjôJÉH IQƒàcódG ™e »FôŸG ∫É°üJ’G

 -  ¿óŸG  äÉfÉ«Ñd  »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ

 Qƒ°†ëH  ∂dPh  -  ¬d  Gô≤e  Góæc  òîàj  …òdG

 ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  õjõ©dGóÑY  ï«°ûdG

 øH  ó«ªM  ï«°ûdGh  á«MÉ«°ùdG  á«ªæàdG  IôFGO

 ∞«°S  ó«©°S  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  »ª«©ædG  QÉªY

 OóYh …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »°Thô£ŸG

 ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch Ωƒª©dG AGQóeh ñƒ«°ûdG øe

.IQÉeE’G

 kGRÉ‚EG  â≤≤M ¿ÉªéY áeƒµM ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 É¡dƒ°üëH  É¡JGRÉ‚EG  πé°S  ¤EG  ±É°†j  kGójóL

. ¿óŸG äÉfÉ«H ‘ hõjB’G IOÉ¡°T ≈∏Y

 ∫ƒ°üë∏d ¿ÉªéY IQÉeEG Ωó≤J øY √ƒª°S ø∏YCGh

 ¿óŸG hõjBG IOÉ¡°T { Éªgh hõjBG »JOÉ¡°T ≈∏Y

 å«ëH zá«còdG ¿óŸG hõjBG IOÉ¡°T{ h { áfôŸG

 íª£J  »àdG  ⁄É©dÉH  ¿óŸG  πFGhCG  øª°V  ¿ƒµJ

.á«ŸÉY äÉØ°UGƒe çÓK ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 »°û«Ñ◊G ôLÉg IQƒàcódG IOÉ©°S øe ™ªà°SGh

 AÉ°üMEÓd  ¿ÉªéY  õcôŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 IQÉeE’G á∏MQ ∫ƒM ±Gh
n
 ìöT ¤EG á«°ùaÉæàdGh

 ,Ióªà©ŸG á«é¡æŸG øª°V äGöTDƒŸG ¢SÉ«b ‘

 á«∏ëŸG  äÉ¡÷G  ¿hÉ©J  á«ªgCG  áë°Vƒe

 äGöTDƒŸG ÒaƒJ ‘ ÉgQhOh á°UÉÿGh ájOÉ–’Gh

.áªYGódGh á«°ù«FôdG

 ≥«Ñ£J ó©H IOÉ¡°ûdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »JCÉjh

 äGöTDƒe ¢SÉ«b ΩÉ¶f ‘ á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG

 ájOÉ°üàb’G ÖfGƒ÷G ∞∏àfl ‘ ¿óŸG AGOCG IOƒL

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«ë°üdGh ájö†◊Gh ájƒªæàdGh

 áª¶æŸG iód Ióªà©ŸG ¢SÉ«≤dG á«é¡æÃ ΩGõàd’G

 á°üæeÈY  äGöTDƒŸG  ¢Vô©H  á«æ©ŸG  á«dhódG

.¿óª∏d á«ŸÉ©dG äÉfÉ«ÑdG

 ¿CG »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ¿ÉªéY IQÉeEG ¿CG »æ©J á«æ«JÓÑdG áÑJôŸG RGôMEG

 º¶©Ã  á°UÉÿG  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  øe  âæµ“

 É¡«∏Y  â°üf  »àdG  á«é¡æŸG  ≥ahh  äGöTDƒŸG

 ójhõJ  øe  IQGóéH  âæµ“h  áØ°UGƒŸG  ÒjÉ©e

.kGöTDƒe 90 øe ÌcC’ äÉfÉ«ÑH áª¶æŸG

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¿hÉ©Jh õcôŸG QhóH OÉ°TCGh

 ∫ƒ°ü◊G  ‘  á°UÉÿGh  ájOÉ–’Gh  á«∏ëŸG

 »àdG ΩÉ¡ŸG á«ªgCGh á«ŸÉ©dG IOÉ¡°ûdG √òg ≈∏Y

 É‡ QGô≤dG ´Éæ°U ºYO ‘ õcôŸG É¡H ™∏£°†j

 IQÉeEÓd  »ŸÉ©dG  ∞«æ°üàdG  õjõ©J  ‘ ºgÉ°ùj

 äGöTDƒªc á«dhódG äÉ«FÉ°üME’G øe ójó©dG ‘

 øe  ójõŸG  ÜòLh  IÉ«◊G  IOƒLh  á«°ùaÉæàdG

 iƒà°ùe ™aQh á°ü°üîàŸG Iójó÷G äGQÉªãà°S’G

 äÉcGöûdG  AÉæHh  äGÈÿGh  ‘ô©ŸG  ∫OÉÑàdG

 äGöTDƒŸGh  äÉfÉ«ÑdG  ∫É›  ‘  á«é«JGÎ°S’G

 ÖfGƒL ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥«Ñ£Jh

 ‘ áª«∏°ùdG äGQGô≤dG PÉîJGh áeÉ©dG äÉeóÿG

 øe ójó©dG õcôŸG ≥≤M óbh …ƒªæàdG §«£îàdG

 IóMGh Èà©J IOÉ¡°ûdG √ògh õFGƒ÷G h äGOÉ¡°ûdG

 . É«ŸÉY É¡H ±Î©ŸG äGOÉ¡°ûdG ºgCG øe
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 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Ωƒ≤j 

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR

 GóZ  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ájQƒ¡ª÷G ¤EG á«ª°SQ IQÉjõH AÉ©HQC’G

 áeÉîa øe IƒYód á«Ñ∏J ∂dPh á«cÎdG

.¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ ¢ù«FôdG

 ™e  IQÉjõdG  ∫ÓN  √ƒª°S  åëÑjh

 ¿ÉZhOQCG  Ö«W ÖLQ ¢ù«FôdG  áeÉîa

 äÉbÓ©dG .. á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

 πª©dGh ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh á«FÉæãdG

 ∞∏àfl  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 Éª¡◊É°üe  ≥≤ëj  ÉÃ  ä’ÉéŸG

 ÉjÉ°†≤dG πª› ¤EG áaÉ°VEG .. ádOÉÑàŸG

 »àdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGóéà°ùŸGh

.øjó∏ÑdG º¡J

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ≈©°ùJh

 ¤EG  ,á«cÎdG  ájQƒ¡ª÷Gh  IóëàŸG

 øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J

.ÖMQCG ¥ÉaBG ƒëf É¡©aOh

 IÒNC’G áfhB’G äó¡°T QÉWE’G Gòg ‘h

 äGAÉ≤∏dGh  ä’É°üJ’G  øe  GOóY

 øjó∏ÑdG ‹hDƒ°ùeh IOÉ«b ÚH á«ª°SôdG

 õjõ©J  πÑ°S  åëH  É¡dÓN  iôL

 ÉÃ  Égôjƒ£Jh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ÚÑ©°ûdG  h  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  Ωóîj

 øe  OóY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  Ú≤jó°üdG

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉØ∏ŸGh ÉjÉ°†≤dG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 ¢ûbÉf  »°VÉŸG  ¢ù£°ùZCG  30  »Øa

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ¢ù«FQ  ¿ÉZhOQCG  Ö«W ÖLQ áeÉîah

 ∫É°üJG  ∫ÓN  á«cÎdG  ájQƒ¡ª÷G

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG Éª¡æ«H iôL »ØJÉg

 Égôjƒ£Jh Égõjõ©àH á∏«ØµdG πÑ°ùdGh

 øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ

.Ú≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th

 ∫ÓN »cÎdG ¢ù«FôdGh √ƒª°S ∫OÉÑJh

 øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ∫É°üJ’G

 á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉØ∏ŸGh ÉjÉ°†≤dG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 ¿ÉZhOQCG  Ö«W  ÖLQ  áeÉîa  ¿Éch

 πÑ≤à°SG ób á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

 É«JGQÉeEG Góah »°VÉŸG ¢ù£°ùZCG 18 ‘

 ójGR øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH

. »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG

 AÉ≤∏dG  ∫ÓN  -  ¿ÉÑfÉ÷G  åëHh

 õjõ©J  πÑ°S  -  Iô≤fCG  ‘ iôL …òdG

 äGQÉeE’G ádhO ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 á«cÎdG ájQƒ¡ª÷Gh IóëàŸG á«Hô©dG

 …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG á°UÉN

 ä’É›  ‘  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdGh

 ≥≤ëj  ÉÃ  ábÉ£dGh  áë°üdGh  π≤ædG

.øjó∏ÑdG ÚH ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

 á≤jó°üdG  É«côJ  ájQƒ¡ªL  ∑QÉ°ûJh

 IOÉ©°S ÈàYGh »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘

 ájQƒ¡ª÷G  ÒØ°S  Ò°ùfƒJ  iÉLƒJ

 ácQÉ°ûŸG √òg ¿CG ádhódG iód á«cÎdG

 ¿hÉ©àdG  øe  IójóL  áÑ≤M  ó°ùŒ

.äGQÉeE’G ádhO ™e äÉbÓ©dG õjõ©Jh

 πãÁ »ŸÉ©dG çó◊G ¿EG Ò°ûfƒJ ∫Ébh

 É«côJ OÉ°üàbG äÉeƒ≤e ¢Vô©d á°Uôa

 IójóY äÉYÉ£b πª°ûj …òdG h ´ƒæàŸG

 …QÉéàdG ƒªædG õjõ©J ‘ ºgÉ°ùj Éªc ..

 OGƒŸG øe ójõŸG ôjó°üJ ™e á°UÉN

 ¬cGƒØdGh IõgÉ÷G áª©WC’Gh á«FGò¨dG

 »àdG  AÉæÑdG  OGƒeh  äGhö†ÿGh

.É«côJ É¡µ∏à“h á≤£æŸG É¡LÉà–

 ‘ ºgÉ°ùj »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¿CG ócCGh

 ,áYƒæàŸG áMÉ«°ù∏d É«côJ ájDhQ ≥«≤–

 ∫hOh äGQÉeE’G ádhO øe ∂dP ‘ ÉÃ

 á«°ù«FQ ¥Gƒ°SCG »gh ,á«Hô©dG è«∏ÿG

.»HO 2020 ƒÑ°ùcE’

 ádhO âeób ,…QÉ÷G Èªaƒf ™∏£e ‘h

 ºgQO  ¿ƒ«∏e  36^7  ≠∏Ñe  äGQÉeE’G

 áªgÉ°ùª∏d /»µjôeCG Q’hO ÚjÓe 10/

 ¢†©Ñd π«gCÉàdG IOÉYEG πMGôe ºYO ‘

 øe  äQö†J  »àdG  á«cÎdG  ≥WÉæŸG

 »àdG  äÉfÉ°†«ØdGh  äÉHÉ¨dG  ≥FGôM

 ‘  äGQÉeE’G  âHôYCGh  ..É¡àMÉàLG

 Ö©°ûdG ™e É¡æeÉ°†J øY Oó°üdG Gòg

 ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg ‘ »cÎdG

 ‘  áªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  É¡°UôM  IócDƒe

 øe ∞«Øîà∏d Ö°SÉæŸG ºYódG  ÒaƒJ

 QGöVC’Gh  á«fÉ°ùfE’G  äÉ«YGóàdG  IóM

 ∫Éª°T  ‘  äÉfÉ°†«ØdG  øY  áªLÉædG

 ÜƒæL  ‘  äÉHÉ¨dG  ≥FGôMh  OÓÑdG

.É«côJ ÜôZ

 ó≤a .. OÉ°üàb’G IQGRƒd ôjô≤J Ö°ùMh

 ÒZ á«LQÉÿG  IQÉéàdG  ‹ÉªLEG  ≠∏H

 ∫ÓN  É«côJh  äGQÉeE’G  ÚH  á«£ØædG

 ºgQO QÉ«∏e 329 ƒëf »°VÉŸG ó≤©dG

 IQÉéàdG â‰h ,/Q’hO QÉ«∏e 89^6/

 %21 áÑ°ùæH øjó∏ÑdG ÚH á«£ØædG ÒZ

 32^7 ¤EG  π°üàd 2020 ΩÉ©dG  ∫ÓN

 ,/Q’hO  QÉ«∏e  8^9/  ºgQO  QÉ«∏e

 ºgQO QÉ«∏e 26^8 ¬àª«b ÉÃ áfQÉ≤e

./Q’hO QÉ«∏e 7^3/

 ÒZ  á«LQÉÿG  IQÉéàdG  âYRƒJh

 áÑ°ùæH IöTÉÑŸG IQÉéàdG ÚH á«£ØædG

 ,ºgQO QÉ«∏e 28^9 ¬àª«b ÉÃ % 88^5

 ÉÃ % 11^5 áÑ°ùæH Iô◊G ≥WÉæŸGh

.ºgQO QÉ«∏e 3^7 ¬àª«b
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 ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCG 

 äÉ«dÉ©a ‘ ⁄É©dG  ∫hód IÒÑµdG  ácQÉ°ûŸÉH ¿ÉªéY

 äGQOÉÑe  øe  É¡àëæLCG  ¬Mô£J  Éeh  »HO  2020ƒÑ°ùcEG

 ¤EG  ±ó¡J äÉjóëàdG  ∞∏àîŸ ∫ƒ∏Mh ¢Uôa h QÉµaCGh

 ∫hódGh Üƒ©°ûdG IÉ«M ‘ ΩGóà°ùe »HÉéjEG ÒKCÉJ çGóMEG

.ÉgQÉgORGh É¡à«ªæJh

 πµ°ûJ  ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûe  πc ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 Aƒ°†dG  §∏°ùJh  ¬JÉ«dÉ©a  …ÌJ  áª«b  á«Yƒf  áaÉ°VEG

 ácÎ°ûŸG º«≤dG »∏©J á«fÉ°ùfEG πFÉ°SQh äGQOÉÑe ≈∏Y

 É«æªàe .. öûÑdG ÚH ºMGÎdGh øeÉ°†àdGh ¿hÉ©àdG ‘

 …òdG  ‹hódG  çó◊G  Gòg  ‘  ÚcQÉ°ûª∏d  ≥«aƒàdG

 É¡°UôØH  ∞jô©àdG  h  º¡fGó∏H  Qƒ°U  π≤æd  á°üæe  ôaƒj

 QÉµàH’G ä’É› ‘ ¬«dEG â∏°Uh Éeh á«æ¨dG É¡JÉaÉ≤Kh

.ÉgÒZh áeGóà°S’Gh AGö†ÿG É«LƒdƒæµàdGh

 ô≤e  ¤EG  √ƒª°S  É¡H  ΩÉb  »àdG  IQÉjõdG  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 ìÉæLh É«°ShQ ìÉæL â∏ª°T h ¢ùeCG »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 øe  ÈcC’G  »ŸÉ©dG  çó◊GGòg  ‘  ácQÉ°ûŸG  π≤æàdG

 »ª«©ædG  ó«ªM  øH  õjõ©dGóÑY  ï«°ûdG  ¬≤aGôj  ¬Yƒf

 øH  ó«ªM  ï«°ûdGh  á«MÉ«°ùdG  á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ôjóe »ª«©ædGóLÉe øH ˆGóÑY ï«°ûdGh »ª«©ædG QÉªY

 óªfi  ∞°Sƒj  IOÉ©°Sh  ÚæWGƒŸG  ¿hDƒ°T  Öàµe  ΩÉY

 OóYh áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY ôjóe »ª«©ædG

 . ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14903 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 24 AÉ©HQC’G
2 øWƒdGQÉÑNCG

 ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG  ºcÉM ÖFÉf ó¡©dG  ‹h »ª°SÉ≤dG

 ƒª°S Qƒ°†ëHh AÉKÓãdG ìÉÑ°U ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

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

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ,ábQÉ°ûdG ºcÉM

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘ ∂dPh ,ábQÉ°ûdG

 äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ¬YÉªàLG ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf

 òîJGh  ,¬dÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG  á«eƒµ◊G

 ,IQÉeE’G áë∏°üe ‘ Ö°üJ »àdG äGQGô≤dG É¡dÉ«M

 ÚæWÉ≤dGh ÚæWGƒª∏d IóFGQ á«eƒµM äÉeóN ÒaƒJh

 ™eõŸG ºgÉØàdG Iôcòe ¢ù∏éŸG óªàYGh .É¡°VQCG ≈∏Y

 ™ª›h ‹hódG  ábQÉ°ûdG  QÉ£e áÄ«g ÚH É¡eGôHG

 ácöTh QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdGh çƒëÑ∏d ábQÉ°ûdG

 ä’É› õjõ©J ¤EG IôcòŸG ±ó¡Jh ,á«ŸÉ©dG …hGƒg

 áª«≤dG õjõ©J É¡æe ÖfGƒ÷G øe OóY ‘ ¿hÉ©àdG

 ƒëf ôjƒ£àdGh åëÑdG ∫ÓN øe QÉµàHÓd á«°ù°SDƒŸG

 ÜÉÑ°ûdG ‘ QÉªãà°S’Gh ,áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉb OÉ°üàbG

 ,¿GÒ£dG ´É£b äÉjó–h äGQÉ¡Ã ΩÉŸEÓd º¡ªYOh

 IôµàÑŸG  ∫ƒ∏◊Gh  á«bÉÑà°S’G  §£ÿG  ™°Vhh

 IôµàÑe á«é¡æÃ á«∏«¨°ûàdG äÉjóëàdG ™e πeÉ©à∏d

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùJ

 ábQÉ°ûdG áÄ«g øe Ωó≤ŸG ôjô≤àdG ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 …hPh ø°ùdG QÉÑµd á«ë°üdG ájÉYôdG ∫ƒM á«ë°üdG

 øª°†Jh ,ábQÉ°ûdÉH á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe ‘ ábÉYE’G

 øe º¡d áeó≤ŸG á«ë°üdG äÉeóÿG π«∏– ôjô≤àdG

.ÉgQƒ£J iƒà°ùeh äÉeóÿGh ™aÉæŸG å«M

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  π°ù∏°ùJ  ôjô≤àdG  øª°†J  Éªc

 äÉ¡«LƒJ ≈∏Y kAÉæH áÄa πc ΩÉª°†fG òæe É¡LQóJh

 óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

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

 º¡àjÉYQh á«ë°üdG äÉeóÿG π°†aCG ÒaƒJ ¤EG á«eGôdG

.á∏eÉµàe áeƒ¶æe ∫ÓN øe

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG áæ÷ äGOGó©à°SG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 äGQÉeE’G ádhód Ú°ùªÿG »æWƒdG Ωƒ«dG ä’ÉØàM’

 ábQÉ°ûdG ä’ÉØàMG øª°†àà°S å«M ,IóëàŸG á«Hô©dG

 á«æWƒdGh OÉ–’G º«b øe Rõ©J áYƒæàe äÉ«dÉ©a

 ,â≤≤– »àdG ájƒªæàdG äGõéæŸG RÈJh ,AÉªàf’Gh

 º¡àjDhQh  É¡JOÉbh  ádhódG  »°ù°SDƒe  iôcP  »«–h

 Ú°ùªÿG »æWƒdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ΩÉ≤à°Sh .áª«µ◊G

 AÉæHCG  ¢û«©«d  ,IQÉeE’G  ≥WÉæeh  ¿óe  áaÉc  ‘

 á«dÉØàMG kAGƒLCG ÉgQGhRh É¡«a Úª«≤ŸGh ábQÉ°ûdG

 ¢Vhô©dGh á«æWƒdG äÉ«°ùeC’G ∫ÓN øe á«FÉæãà°SG

 á«°VGô©à°S’G  äÉMƒ∏dGh  ájQƒ∏µ∏ØdGh  á«MöùŸG

 á£°ûfC’Gh á«ª«∏©àdG ¢TQƒdGh á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸGh

.ÉgÒZh á«¡«aÎdGh á«°VÉjôdG

¿OQC’G ∂∏e ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN  ójGR øH óªfi

∫ó©dG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ºcÉM

É«dÉ£jEG AGQRh ¢ù«FQ øe kÉ«ØJÉg k’É°üJG ≈≤∏àj ójGR øH óªëe

 äÉbÓ©dG ¿ÉãëÑjh ¿OQC’G ∂∏e πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

Égôjƒ£J πÑ°Sh á«FÉæãdG

∫ó©dG ôjRh πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ºcÉM

 ¿óªdG hõjBG{ á«æ«JÓÑdG IOÉ¡°ûdG º∏°ùàj »ª«©ædG QÉªY

kÉ«ªdÉY ≈∏YC’G zIÉ«ëdG IOƒLh áeGóà°ùªdG

á≤£æªdG QGô≤à°SG ΩóîJ IóYGh äÉbÓY ƒëf .. É«côJh äGQÉeE’G

¿ÉZhOQCG ¢ù«FôdG IƒYód á«Ñ∏J Ωƒ«dG É«côJ Qhõj ójGR øH óªëe

»HO ƒÑ°ùcEG »a π≤æàdGh É«°ShQ »MÉæL ó≤Øàj »ª«©ædG QÉªY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∂∏ŸG  ádÓL AÉKÓãdG  Ωƒj  OÓÑdG  ¤EG  π°Uh  

 áµ∏ªŸG  πgÉY  Ú°ù◊G  øH  ÊÉãdG  ˆGóÑY

 ¬àæjôb  ¬≤aGôJ  á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G

. ádhó∏d IQÉjR ‘ ˆGóÑ©dG É«fGQ áµ∏ŸG ádÓL

 ÖMÉ°U Ú£ÑdG QÉ£e ‘ ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

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

.áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc Éªc

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdG h á°SÉFôdG ¿hDƒ°T

 ácöT IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh äGQÉ£ª∏d »ÑXƒHCG

¬«∏Ñ≤à°ùe áeó≤e ‘ ójGR øH óªfih OÓÑdG ¬dƒ°Uh iód ¿OQC’G ∂∏e

 »a ójGR øH óªëeh OÓÑdG π°üj ¿OQC’G ∂∏e

¬«∏Ñ≤à°ùe áeó≤e

»HO ƒÑ°ùcEG ‘ π≤æàdGh É«°ShQ »MÉæL √ó≤ØJ ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ »ª«©ædG QÉªY



:ΩGh-IÒéØdG

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

 á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,IÒéØdG ó¡Y ‹h

 ¿GƒjódÉH ¬Ñàµe ‘ ,≥WÉæŸG á«ªæàd IÒéØdG

 IQGOEG ¢ù∏éŸ ™HGôdG …QhódG ´ÉªàL’G ,…ÒeC’G

 ó«©°S ‹É©e Qƒ°†ëH ,2021 ΩÉ©∏d á°ù°SDƒŸG

 ,IQGOE’G  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ÊÉÑbôdG  óªfi

 ,á°ù°SDƒŸG ΩÉY ôjóe ¿ƒædG ¢ù«ªN ¢Sóæ¡ŸGh

.IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh

 πªY ‘ äGóéà°ùŸG ôNBG ≈∏Y √qƒª°S ™∏WGh

 ™jQÉ°ûŸGh  á«∏NGódG  É¡àª¶fCGh  á°ù°SDƒŸG

 äÉ¡«Lƒàd G kò«ØæJ É¡«∏Y πª©J »àdG á«fÉµ°SE’G

 »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 á«ªgCÉH ,IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 Rõ©J  »àdG  á«©ªàéŸG  á«dhDƒ°ùŸÉH  ΩGõàd’G

 Ëó≤J  ºYóJh  ,™ªàéŸG  OGôaCG  IÉ«M  IOƒL

 õ«ªàdG ÒjÉ©e π°†aCG ≥ah á«eƒµ◊G äÉeóÿG

.á«ŸÉ©dG

 ¤EG  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  qƒª°S  ™ªà°SG  Éªc

 ΩÉ©∏d  AGOC’G  äGöTDƒe  øY  π q°üØe  mìöT

 ΩÉ¶fh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ™jQÉ°ûeh  2021

 ™«ªLh  á°ù°SDƒŸG  ΩÉ°ùbC’  ÊhÎµdE’G  §HôdG

 èFÉàf  ¢VGô©à°SG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡JÓeÉ©J

 ‘ ≥WÉæŸG á«ªæàd IÒéØdG á°ù°SDƒe ácQÉ°ûe

 äGÒ°†ëàdGh , 2021 á«æ≤à∏d ¢ùµà«L ¢Vô©e

 á©HÉàdG á«©ªàéŸG ¢ùdÉéŸG ácQÉ°ûŸ á«dÉ◊G

 »æWƒdG Ωƒ«dÉH ádhódG ä’ÉØàMG ‘ á°ù°SDƒª∏d

.IQÉeE’G ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ 50`dG

 iƒà°ùÃ  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  qƒª°S  OÉ°TCGh

 á°ù°SDƒŸG ¬«∏Y πª©J …òdG Qƒ£àŸG äÉeóÿG

 äGQOÉÑŸGh äÉeóî∏d »ªbôdG ¬ qLƒàdG ∫ÓN øe

 òæe É¡à≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædGh ,áeó≤ oŸG

 IQÉeEG  §£N ™e ΩAGƒàJ »àdGh ,É¡≤«Ñ£J AóH

 πª©dG  ´É£≤H  AÉ≤JQ’G  ≥«≤–  ‘  IÒéØdG

.»eƒµ◊G

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG

 ¢ù«FQ  √É°ùæ«e  OQÉfÒH  á«dÉŸG  ôjRh  AGQRƒdG

 õcôÃ zÉµjôeCG ±hCG{ ∂æH ‘ á«dhódG ∫ÉªYC’G

.»ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO

 »àdG IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG AÉ≤∏dG ∫hÉæJ

 ∑ƒæÑ∏d  »JGQÉeE’G  ‘öüŸG  ´É£≤dG  Égôaƒj

 ∞∏àfl  øe  øjôªãà°ùŸG  ¢UôMh  ,á«ŸÉ©dG

 á«dÉãŸG áÄ«ÑdG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ⁄É©dG ∫hO

 ádhO  âë‚  Éeó©H  äGQÉªãà°SÓd  áHPÉ÷G

 »°ù«FQ  ÜòL õcôe  ¤EG  ∫ƒëàdG  ‘ äGQÉeE’G

 ájQÉªãà°S’G ßaÉëŸGh ∑ƒæÑdGh øjôªãà°ùª∏d

 ,»ŸÉ©dG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  ¥ƒ°S  ‘  á£°ûædG

 ‘ ájó› ájQÉªãà°SG  ¢Uôa  øY  ÚãMÉÑdGh

.¥ƒKƒeh …ƒb ‘öüe ´É£bh ,Iô≤à°ùe ¥ƒ°S

 ∂æH ‘ á«dhódG ∫ÉªYC’G ¢ù«FQ ócCG ,¬ÑfÉL øe

 äGQÉeE’G  ádhOh  »HO  áfÉµe  zÉµjôeCG  ±hCG{

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫ÉªYC’Gh  ∫Éª∏d  »ŸÉY  õcôªc

 ádhódG ¬eó≤J Ée ¤EG GÒ°ûe ,⁄É©dGh á≤£æŸG

 øe ájGóH ,ÉjGõe øe ∫ÉªYC’G OGhQh øjôªãà°ùª∏d

 QÉWE’Gh ,IQƒ£àŸG á«à°ùLƒ∏dGh á«àëàdG á«æÑdG

 º°†j óYGh ¥ƒ°S ÖfÉL ¤EG ,¿ôŸG »©jöûàdG

 äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcöûdG  øe  IÒÑc  áYƒª›

.á«ŸÉ©dG á«dÉŸG

 »HO É¡à≤∏WCG »àdG IÒNC’G äGQOÉÑŸÉH OÉ°TCGh

 ‘ á«eƒµM ¬Ñ°Th á«eƒµM äÉcöûd É¡LGQOEGh

 Iƒ£ÿG √ò¡d »HÉéjE’G ôKC’Gh ‹ÉŸG »HO ¥ƒ°S

 ≥«≤–h …OÉ°üàb’G ƒªædG IÒJh õ«Ø– ≈∏Y

 ï°SôJ »àdG äÉMÉéædGh äGRÉ‚E’G øe ójõŸG

 ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG ºgCG øe IóMGƒc IóFGôdG »HO áfÉµe

.⁄É©dG ‘ ∫ÉªYC’Gh

 »æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 ≈°ù«Y IOÉ©°Sh á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh

.»ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe ßaÉfi ,ºXÉc

:ΩGh-»HO

 ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©e ≈≤àdG 

 ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG

 áKƒ©Ñe Èjh â«fCG IQƒàcódG AÉKÓãdG Ωƒj ádhódG

.»≤jôaC’G ¿ô≤dG ¤EG »HhQhC’G OÉ–’G

 h  ´É°VhC’G  äGóéà°ùe  ôNCG  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJ

 ,»≤jôaC’G  ¿ô≤dG  á≤£æÃ  á£ÑJôŸG  äGQƒ£àdG

 QÉgORG øª°†j ÉÃ QGô≤à°S’Gh øeC’G AÉ°SQEG πÑ°Sh

.á≤£æŸG Üƒ©°Th ∫hO πÑ≤à°ùe

 ¥ÉØJ’ÉH  Éª¡Ñ«MôJ  øY  ¿ÉÑfÉ÷G  ÜôYCGh

 áª¡e Iƒ£N √QÉÑàYÉH ,¿GOƒ°ùdG ‘ »°SÉ«°ùdG

 á∏MôŸG  QƒÑYh  ,OÓÑdG  QGô≤à°SG  ‘  º¡°ùJ

 á«ªæàdGh Ωó≤àdGh QÉgOR’G øª°†j ÉÃ á«dÉ≤àf’G

.áeGóà°ùŸG

 Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 äGôJƒàdG h ó«©°üàdG ∞bƒd ∑Î°ûŸG πª©dG h

 ‘ ΩÓ°ùdG ¢Uôa øe Rõ©J ∫ƒ∏M ¤EG π°UƒàdGh

.»≤jôaC’G ¿ô≤dG

 √ôjó≤J øY ¢TÉbôb QƒfCG QƒàcódG ‹É©e ÜôYCGh

 ∫É«M á«HhQhC’G áKƒ©ÑŸG É¡àeób »àdG áWÉMEÓd

 ÉghQóH »àdG  h »≤jôaC’G  ¿ô≤dG  ‘ äGQƒ£àdG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ájDhQ  âæªK

.»ª«∏bE’G º∏°ùdG h øeC’G õjõ©àd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 çóëàŸG  …ôeÉ©dG  ∂jÈdG  ôgÉW  QƒàcódG  ócCG  

 ÇQGƒ£dG  IQGOE’  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  øY  »ª°SôdG

 ∫ƒcƒJhÈH  ΩGõàd’G  IQhöV  çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh

 Ωƒ«dGzh zó«¡°ûdG Ωƒj{ `d á«æWƒdG ä’ÉØàM’G

 »Yh ≈∏Y ∫ƒ©J ádhódG ¿CG ¤EG GÒ°ûe z»æWƒdG

 øe ¬«a IOQGƒdG OƒæÑdÉH º¡eGõàdGh ™ªàéŸG OGôaCG

.¬∏ªcCÉH ™ªàéŸG áeÓ°Sh áë°U ≥«≤– πLCG

 áeƒµ◊ á«eÓYE’G áWÉME’G ∫ÓN …ôeÉ©dG ∫Ébh

 ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa ∫ƒM äGQÉeE’G

 áé«àf RGôHEG Öéj ∫ƒcƒJhÈ∏d É≤ah ¬fEG{ z19 -

 óYƒe øe áYÉ°S 96 ∫ÓN á«Ñ∏°S PCR ¢üëa

 ’CGh ∫ƒNódG πÑb IQGô◊G áLQO ¢SÉ«bh á«dÉ©ØdG

 äÉ«dÉ©ØdG  Qƒ°†◊ á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  RhÉéàJ

 ΩÉªµdG AGóJQÉH ΩGõàd’G ™e áFÉŸG ‘ 80 áÑ°ùf

 ΩÉMOR’G óæY hCG á≤∏¨ŸG øcÉeC’G ‘ âbƒdG ∫GƒW

 ÎŸG  ∞°üfh  ÎŸ …ó°ù÷G  óYÉÑàdG  ≥«Ñ£J  ™e

 ±ƒbƒdG  hCG  ¢Sƒ∏÷ÉH  IóMGƒdG  á∏FÉ©∏d  íª°ùjh

.z…ó°ù÷G óYÉÑàdG ≥«Ñ£àd áLÉ◊G ¿hO É©e

 äÉÄØdG  ™«ª÷  Qƒ°†◊ÉH  íª°ùj  ¬fCG  í°VhCGh

 14 Gƒ∏ªcCG øjòdG §≤a ìÉ≤∏dG »≤∏àe øe ájôª©dG

 hCG  áªYGódG  áYô÷G  ∫ƒcƒJhôH  ≥«Ñ£J  ™e  Éeƒj

 á«ëàdG Ëó≤àH AÉØàc’G ≈∏Y IhÓY ö†NC’G QhôŸG

 IQhöVh  ,¥Éæ©dG  hCG  áëaÉ°üŸG  ¿hO  ó©H  øY

.ôjƒ°üàdG óæY OGôaC’G ÚH óYÉÑàdÉH ΩGõàd’G

 ºàj  ¿CG  IQhö†H  í°üæj  ∫ƒcƒJhÈdG  ¿EG  ∫Ébh

 hCG  πØë∏d  áª¶æŸG  á¡÷G  πÑb  øe  ¥ôa  π«µ°ûJ

 ΩGõàd’Gh ∫ƒcƒJhÈdG ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d á«dÉ©ØdG

 º«¶æJ  ¿Éª°Vh  É¡æY  ø∏©ŸG  äÉWGÎ°T’G  πµH

 ™e  ΩÉMORG  hCG  äÉ©ªŒ  çGóMEG  ΩóYh  ∫ƒNódG

 êQÉîŸGh  πNGóŸG  ójóëàd  õLGƒëH  áfÉ©à°S’G

 øcÉeC’G  Ò¡£Jh  º«≤©J  IQhöV ócCG  h  á«dÉ©Ø∏d

 óæY º«≤©àdG äGhOCG OƒLhh …QhOh ôªà°ùe πµ°ûH

.√É«ŸG äGQhO êQÉflh πNGóe

 äGóéà°ùŸG  á©HÉàe  IQhöV  ≈∏Y  Oó°Th

 ™e á«∏ëŸG äÉ¡÷G øe IQOÉ°üdG ä’ƒcƒJhÈ∏d

 É°UôM ∫ÉØàM’G IÎa ∫GƒW É¡H ΩGõàd’G IQhöV

.ºµàeÓ°Sh ºµàë°U ≈∏Y

 ä’ÉØàM’G  IÎa  á«°Uƒ°üÿ  Gô¶f  ¬fEG  ∫Ébh

 ôgÉ¶e  øe  √ó¡°ûJ  Éeh  á«æWƒdG  äÉÑ°SÉæŸÉH

 OGôaCG  ™«ªL  øe  ≈Lôj  äÉ«dÉØàMGh  ™ªŒ

 ájRGÎM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG ≈∏Y ¢Uô◊G ™ªàéŸG

 ≈∏Y  á¶aÉëŸÉc  áaÉãc  ÌcCGh  IRõ©e  IQƒ°üH

 á≤fÉ©ŸGh  áëaÉ°üŸG  ΩóYh  QGôªà°SÉH  º«≤©àdG

 ΩóYh  ΩÉY  πµ°ûH  …ó°ù÷G  óYÉÑàdG  õjõ©Jh

 ¢VGôYC’G  áÑbGôeh  áeÉªµdG  ΩGóîà°SGh  ô¡ªéàdG

 ™ªéàdG ÖæŒh á«JGP IQƒ°üH - äóLh ∫ÉM -

 øe ≈°übCÉH ä’ÉØàMÓd á°ü°üîŸG øcÉeC’G  ‘

.É¡d áë°VƒŸG iƒ°ü≤dG á«HÉ©«à°S’G á©°ùdG

 øe  âYÉ£à°SG  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  …ôeÉ©dG  ôcPh

 á«bÉÑà°S’G  ≈∏Y  Ióªà©ŸG  É¡à«é«JGÎ°SG  ∫ÓN

 §£N  ™°†J  ¿CG  á«∏«∏ëàdG  äÉfÉ«ÑdGh  ó°UôdGh

.É¡JÉ«YGóJh áëFÉ÷G äÉjó– ™«ª÷ ájõgÉ÷G

 iƒà°ùeh  ï°SGôdG  ¢SÉ°SC’G  Gòg  øe  ¬fEG  ±É°VCGh

 É¡££Nh É¡àjõgÉL ádhódG ócDƒJ ∫hDƒ°ùŸG »YƒdG

 »àdGh á∏gDƒŸG É¡ªbGƒWh É¡∏ªY ¥ôah áªµëŸG

 á¡LGƒŸ á¶◊ πc ‘ OGó©à°S’G  ”CG  ≈∏Y »g

.√QÉ°ùëfG ≈àMh ¬«∏Y Iô£«°ùdG ¤EG ’ƒ°Uh AÉHƒdG

 ±ó¡H  √Oƒ¡L  π°UGƒj  »ë°üdG  ´É£≤dG  ¿CG  ócCGh

 ÒaƒJ ∫ÓN øe á«©ªàéŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 å«M º«©£àdG »≤∏àd á∏gDƒŸG äÉÄØ∏d äÉMÉ≤∏dG

 øe ¤hC’G áYô÷G ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G áÑ°ùf â∏°Uh

 ÚM ‘ áFÉŸG ‘ 99^82 ¤EG ¿Éµ°ùdG ‹ÉªLEG

 ‘ 90^02 â¨∏H ìÉ≤d »àYôL »≤∏àe áÑ°ùf ¿CG

.¿Éµ°ùdG ‹ÉªLEG øe áFÉŸG

 çóëàŸG  …ôeÉ©dG  ∂jÈdG  ôgÉW  QƒàcódG  ∫Ébh

 ÇQGƒ£dG  IQGOE’  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  øY  »ª°SôdG

 á©HÉàŸGh ó°UôdG ∫ÓN øe ¬fEG çQGƒµdGh äÉeRC’Gh

 ó°UQ  ” ó≤a  »ŸÉ©dG  »FÉHƒdG  ™°Vƒ∏d  áã«ã◊G

 Oƒ©j  ∫hO  IóY  ‘  ¢ShÒØ∏d  »°ûØJ  äÉLƒe

 Ú«°SÉ°SCG øjöüæY ‘ »NGÎdG ¤EG É¡«a ÖÑ°ùdG

 ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  ´ÉÑJG  ‘  »NGÎdG  ∫hC’G

 á©ØJôe Ö°ùæd  ∫ƒ°UƒdG  ΩóY ÊÉãdGh  á«FÉbƒdGh

 Gòg ó¡°ûJ »àdG ∫hódG √òg äÉ©ªà› º«©£J øe

.´ÉØJQ’G

 äGQÉeE’G ádhO É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G ¿CG ócCGh

 »JGòdG »YƒdG öüæY ôaGƒJ ¿hO πªàµJ ¿CG øµÁ ’

 : ∫Ébh á«ª°SôdG äÉ¡«LƒàdG ™e »©ª÷G πYÉØàdGh

 IQhöV ™ªàéŸG OGôaCÉH Ö«¡f ≥∏£æŸG Gòg øe {

 ≈∏Y ¢Uô◊Gh á«dƒÄ°ùŸG øe Qób ≈°übCÉH ΩGõàd’G

 øe ™ªàéŸG áeÓ°S ¿CG QÉÑàYÉH á«JGòdG ájÉª◊G

.z∫hDƒ°ùe πµdG ¿CGh ,OôØdG áeÓ°S

 áØ∏àîŸG äGQƒëàŸG QÉ°ûàfG πX ‘ ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh

 ¬LGƒJ  ⁄É©dG  ∫hO  º¶©e  ¿C’  Gô¶fh  ¢ShÒØ∏d

 ¢ShÒØdG  QÉ°ûàfG  øe  áÑbÉ©àeh  IójóL  äÉLƒe

 áªYGódG áYô÷G òNCG ≈∏Y ¢Uô◊G …Qhö†dG øªa

 øe  Rõ©J  áYô÷G  √òg  ¿ƒµd  Gô¶f  ìÉ≤∏dG  øe

 ∫ÓN  øe  ™ªàéª∏dh  OôØ∏d  á«JGòdG  áYÉæŸG

 ¿CG âàÑKCG äÉ°SGQódG ¿CG á°UÉN »©ª÷G Ú°üëàdG

 áYÉæe Iƒb ¤EG …ODƒJ ìÉ≤∏dG øe áãdÉãdG áYô÷G

.¢ShÒØdG á¡LGƒe ‘ º°ù÷G

:ΩGh-Éæ«KCG

 óªfi  óªM  øcôdG  ≥jôØdG  ‹É©e  ó¡°T  

 áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ »ã«eôdG ÊÉK

 GRhó«e{  ∑Î°ûŸG  …ôµ°ù©dG  øjôªàdG  ΩÉàN

 äGóMh  ácQÉ°ûÃ  ∂dPh  ¿Éfƒ«dG  ‘  z11-

 äÉ«∏ª©dGh  ájƒ÷Gh  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  øe

 äGQÉeE’G ádhO øe ∑Î°ûŸG ¿GÒ£dGh á°UÉÿG

 ¢UÈbh ¿Éfƒ«dGh á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªLh

 á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG ácQÉ°ûe øY Ó°†a

.ÖbGôe áØ°üH

 ôµ°ùY  áeÉ°SCG  ≥jôØdG  øjôªàdG  ΩÉàN  ö†M

 ájöüŸG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ÜôM ¿ÉcQCG ¢ù«FQ

 ´ÉaódG ôjRh ¢SƒdƒHƒJƒ«LÉfÉH ¢Sh’ƒµ«f h

 ´ÉaódG ôjRh ¢SójÎH ¢SƒÑe’QÉ°Th ÊÉfƒ«dG

.»°UÈ≤dG

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY ºYO QÉWEG ‘ ÖjQóàdG »JCÉj

 ∫hódG ™«ª÷ áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ÚH …ôµ°ù©dG

 ,ÖjQóàdÉH  ácQÉ°ûŸG  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG

 á«dÉàb ΩÉ¡e ò«ØæJh IQGOEG ≈∏Y IQó≤dG õjõ©Jh

.áãjó◊G áë∏°SC’G ∞∏àfl ΩGóîà°SÉH ácÎ°ûe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم:  360934 بتاريخ:   30 سبتمرب 2021

تاريخ إيداع األولوية 1 ابريل 2021  

جروب  فينانس  أرتيس  باســم:  

هولدينجز ليمتد

 وعنوانه: وان، ل�يك سكوير، لندن، 

املتحدة  اململكة   ،� .ان  دبليو6 

الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

الواقـعة  االقتصادي  التنبؤ  ؛  واملراجعة  الدفاتر  ومسك  املحاسبة  املنتجات:   /

بالفئة:  35

االوىل يف  العالمة  العالمة من مجموعة من عالمت».  تتكون  العالمة:    وصف 

املجموعة تتكون من عبارة  ARTIS FINANCE  بجانب شكل مثلث. العالمة 

الثانية يف املجموعة عبارة  ARTIS FINANCE  أسفل شكل املثلث

لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل  االشــرتاطات:     

املشار  للقسم  بالربيد املسجل  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة  العالمات 

إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم:  360935 بتاريخ:   30 سبتمرب 2021

تاريخ إيداع األولوية 1 ابريل 2021
جروب  فينانس  أرتيس  باســم:    

هولدينجز ليمتد
سكوير،  ل�يك  وان،  وعنوانه:   
اململكة   ،� .ان  دبليو6  لندن، 
 / البضائع  لتمييز  وذلك  املتحدة 
الخدمات  املنتجات:   / الخدمات 

املالية؛ خدمات التمويل والتمويل املايل؛ خدمات االستث¼ر؛ اإلدارة املالية؛ إدارة 
الصناديق؛ خدمات صناديق االستث¼ر؛ إعداد التقارير املالية الواقـعة 

بالفئة:  36
االوىل يف  العالمة  العالمة من مجموعة من عالمت».  تتكون  العالمة:    وصف 
املجموعة تتكون من عبارة  ARTIS FINANCE  بجانب شكل مثلث. العالمة 

الثانية يف املجموعة عبارة  ARTIS FINANCE  أسفل شكل املثلث
لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل  االشــرتاطات:     
املشار  للقسم  بالربيد املسجل  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة  العالمات 

إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

14903 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 24 AÉ©HQC’G 14903 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 24 AÉ©HQC’G

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

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

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

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

 äGAGôLE’G ´ÉÑJG Öéj:…ôeÉ©dG ∂jôÑdG ôgÉW QƒàcódG

  áaÉãc ôãcCGh IRõ©e IQƒ°üH ájRGôàM’G

 ¿hO πªàµJ ¿CG øµªj ’ ádhódG É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G

É¡©e πYÉØàdGh »JGòdG »YƒdG ô°üæY ôaGƒJ

 »a ìÉ≤∏dG øe áªYGódG áYôédG òNCG ≈∏Y ¢UôëdG Öéj

 ¢Shô«Ø∏d áØ∏àîªdG äGQƒëàªdG QÉ°ûàfG πX

:ΩGh-IÒéØdG

 »böûdG óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 ,ábQÉ°ûdG ‘ záªµ◊G â«H{ , IÒéØdG ó¡Y ‹h

 ‘ ¿Éc  å«M ,äGQÉeE’G  ‘ ‘É≤K  ìöU çóMCG

 ,»ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  âæH  QhóH  áî«°ûdG  ¬dÉÑ≤à°SG

 áÄ«g  á°ù«FQ  ,øjöTÉæ∏d  ‹hódG  OÉ–’G  á°ù«FQ

./¥höT/ ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd ábQÉ°ûdG

 á≤aôH ,…QÉª©ŸG ìöüdG AÉLQCG ‘ ¬àdƒL ∫ÓNh

 Ihôe  øe  √ƒª°S  ±ô©J  ,»ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG

 ¿ÉµŸG ΩÉ°ùbCG ≈∏Y ,áªµ◊G â«H Iôjóe ,»Hhô≤©dG

 á©«Ñ£dGh øØdGh IQÉª©dG öUÉæY ÚH ™ªéj …òdG ,

.IQÉeE’G É¡H õq«ªàJ »àdG

 π«°UÉØàdGh  ójôØdG  º«ª°üàdG  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCGh

 πªëj …òdGh ¿ÉµŸG É¡H ôNõj »àdG á«bGôdG á«æØdG

 ÖMÉ°U  ájDhQ  ¬JÉjƒàfi  ™«ªLh  ¬ª«ª°üJ  ‘

 »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG

. ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 {  ¢Vô©e  ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ™∏WGh

 …òdG ,{ ¿GÈL π«∏N ¿GÈL :ìhôdG ≈∏Y ádÓWEG

 á«HOC’G IÒ°ùŸÉH kAÉØàMG záªµ◊G â«H{ ¬Ø«°†à°ùj

 »ŸÉ©dG  ¿ÉæØdGh  ÖjOCÓd  áª¡∏ŸG  á«°üî°ûdGh

 ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG  å«M  ,¿GÈL  π«∏N  ¿GÈL

 IOƒ°ùe  ÉgRôHCG  ¿GÈ÷ IQOÉf  á«°üî°T  äÉ«æà≤e

 ¬HÉàµd  áYƒÑ£ŸG  á«ÑjôéàdG  áî°ùædGh  ™Ñ£dG

 ¢ùµ©J ¿GÈ÷ kÉ«æa kÓªY 34 ¤EG áaÉ°VEG ,z»ÑædG{

 äÉ«æà≤ŸG øe ÉgÒZh ,á«æØdG ‘ ¬àHôŒ πª›

.á«ŸÉ©dG ájôµØdGh á«HOC’G á«°üî°ûdG √ò¡d IQOÉædG

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ¢ù°SCÉJ záªµ◊G â«H{ ¿CG ôcòj

 ÜÉàµ∏d á«ŸÉ©dG áª°UÉ©dG Ö≤d É¡ëæÃ kAÉØàMG

 á«HÎ∏d IóëàŸG ·C’G áª¶æe πÑb øe 2019 ΩÉ©∏d

 áHÉãÃ ¿ƒµ«d , zƒµ°ù«fƒ«dG z  áaÉ≤ãdGh º∏©dGh

 á∏°UGƒe ƒëf ≈©°ùjh áaÉ≤ãdG ájGQ πªëj »M çQEG

 ∫ƒ°UƒdG Ò°ù«Jh IAGô≤dG õjõ©J ¤EG á«eGôdG Oƒ¡÷G

.™ªàéŸG OGôaCG ™«ª÷ áaô©ª∏d

 ôjóe »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S .. ¬àdƒL ‘ √ƒª°S ≥aGQ

 Ωôc ¿GóªM IOÉ©°Sh IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe

. »Ñ©µdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 323,348 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG  ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG  ádÉM  70 øY  ∞°ûµdG  ‘ ádhódG

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

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

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

.ádÉM 741,570 á∏é°ùŸG

 ΩóY ™ªàéŸG ájÉbh h áë°üdG IQGRh âæ∏YCG Éªc  

 øjöû©dGh  ™HQC’G  ∫ÓN  IÉah  ádÉM  …CG  π«é°ùJ

 ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,á«°VÉŸG  áYÉ°S

.ádÉM 2,144 ádhódG

 IójóL  ádÉM  86  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 -  ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh z19

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

 736,333  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM
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 záªµëdG â«H{ Qhõj Iô«éØdG ó¡Y »dh

 ábQÉ°ûdG »a

kGójóL kÉ°üëa 323^348 …ôéJ záë°üdG{

π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 86 AÉØ°T

äÉ«ah ’h..áHÉ°UEG 70 

 á°ù°SDƒe ™jQÉ°ûe RôHCG ≈∏Y ™∏£j »bô°ûdG óªëe

z≥WÉæªdG á«ªæàd Iô«éØdG{

 á«dhódG ∫ÉªYC’G ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj óªëe øH Ωƒàµe

zÉµjôeCG ±hCG{ ∂æH »a

z»æWƒdG Ωƒ«dG{ h zó«¡°ûdG Ωƒj{ `d á«æWƒdG ä’ÉØàM’G ∫ƒcƒJhôÑH ΩGõàd’G á«ªgCG ó«cCÉJ 

:z19 - ó«aƒc{`d á«eÓYE’G áWÉME’G
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
األربعاء ٢٤ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٣ 

اأبوظبي ـ الوحدة:

يف إطار جهودها لنرش ثقافة املشــاركة 
نظمت  الشــباب،  فئة  بني  السياســية 
الوطني  املجلس  الدولة لشــؤون  وزارة 
طلبة  لتعريف  خاصــاً  لقــاء  االتحادي 
بمراحل  زايد وزيادة وعيهــم  جامعــة 
الوطني  املجلــس  انتخابــات  عمليــة 
يف  الربملانية  الحيــاة  وطبيعة  االتحادي 
عىل  اطالعهم  خــالل  من  وذلك  الدولة، 
وتوظف  الوزارة  تطلقها  التي  املبادرات 
ســبيل  يف  الحديثة  التقنيات  من خاللها 
يف  الربملاني  بالعمل  املجتمع  وعي  تعزيز 
حققتها  التي  اإلنجــازات  وأهم  الدولة، 
والتي  األربعة،  االنتخابية  االستحقاقات 

2006م. بدأت يف عام 
املبادرات  الــوزارة  فريق  واســتعرض 
الرقمية املبتكرة الخاصة بالوزارة، حيث 
"خريطة  مبــادرة  عىل  الطلبــة  تعرف 
املراكــز االنتخابية"، وهــي عبارة عن 
خريطة تفاعليــة لدولة اإلمارات تظهر 
فيهــا املراكــز االنتخابيــة متضمنــة 
وأيضاً  انتخابي،  مركــز  كل  إحصائيات 
نســب التصويــت للذكــور واإلناث يف 

انتخابات املجلس الوطني االتحادي.
كما اســتعرض فريق الــوزارة مبادرة 
عن  عبارة  وهي  االنتخابــات"،  "رحلة 
شاشــة تفاعلية تعرض مراحل العملية 
االنتخابية؛ بما يتيح للشــخص التعرف 

عىل رحلــة االنتخابات من خالل تجربة 
أقل  تســتغرق  نوعها  فريدة من  جديدة 

من خمس دقائق.
كذلك اســتعرض الفريــق تطبيق "أنت 
بتقنية  االتحــادي"  الوطني  املجلس  يف 
الواقــع االفــرايض، والذي يســهم يف 

تعزيز معرفــة الطلبة باملجلس الوطني 
االتحــادي، مــن خالل إفســاح املجال 
- افراضيــاً- للطلبــة للتعــرف عــىل 
مناقشة  وآلية  املجلس  وقائع جلســات 
بني  والتفاعــل  العامــة،  املوضوعــات 
املوضوع  األعضــاء والحكومة بشــأن 

املطروح.

وقد تم تعريــف الطلبة - أيضاً- بنظام 
التصويــت اإللكروني، وهو نظام ذكي 
ومبتكر يجســد نقلة نوعيــة يف الحياة 
اعتماده  تم  والذي  الدولــة،  يف  الربملانية 
الوطني  املجلــس  انتخابات  إجــراء  يف 

2006م. االتحادي منذ عام 

بحث �لتعاون �لتدريبي  بين �شرطة �أبوظبي 
و�ل�شرطة �لنيوزيلندية

اأخبار الوطن

أبوظبي ـ الوحدة:
التقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب 
مدير أكاديمية ســيف بن زايد للعلوم الرشطية 
نيوزيلنديــاً، ضم كل من  أمنيا  وفــدا  واألمنية 
الســيد غلني دانبري، نائــب مفوض عام رشطة 
نيوزيالندا، والسيد ســام أوكنور، نائب السفري 
النيوزيالندي لدى الدولة ، والســيد كريس بيج، 
ضابط ارتباط رشطة نيوزيالندا، والسيدة سارة 

الحسيني، مدير تطوير األعمال يف السفارة.
التعاون  اللقاء بحث فــرص تعزيز  وتم خــالل 
املشرك بني الجانبني يف مجاالت التدريب الرشطي 
املعلومات  تبــادل  والتنســيق حــول  واألمني، 

الجنائية .

اأبوظبيـ  وام:

للدراســات  نظــم مركــز زايد 
التابع لنــادي تراث  والبحــوث 
بالتعــاون مع جامعة  اإلمارات 
زايد أمس األول " اإلثنني " ندوة 
والخمســني  "اإلمارات  بعنوان 
كربى  اســراتيجيات  املقبلــة: 

واسترشاف للمستقبل".
شارك يف الندوة .. سعادة عبد الله 
آل صالح وكيل وزارة االقتصاد، 
وسعادة سلطان محمد الشاميس 
مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدويل لشــؤون التنمية الدولية، 
الضحاك  آمنة  الدكتورة  وسعادة 
الشاميس الوكيل املساعد لقطاع 
وزارة  يف  واألنشــطة  الرعايــة 
الربية والتعليم، وسعادة محمد 
باهــارون املديــر العــام ملركز 
العامة،  السياسات  لبحوث  دبي 
وأدارت الندوة فاطمة املنصوري 
للدراســات  زايد  مركز  مديــرة 

والبحوث.
اإلداري  املدير  األمريي  بدر  وأكد 
ملركز زايد للدراسات والبحوث - 
يف كلمة النــادي - إيمان النادي 
تحقق يف  الذي  العظيم  املنجز  أن 

الدولة كان بفضل القيادة امللهمة 
اإلمارات،  اللــه  بها  حبــا  التي 
وبفضــل اإلخــالص والوفــاء 
وحسن االنتماء والعطاء من كل 
إماراتــي، وأن املزيد من العطاء 
ســيعزز الوصــول إىل األهداف 
املرجوة للعقود الخمسة املقبلة.

وألقــى الدكتور فارس الهواري 
الطبيعية  العلــوم  كليــة  عميد 
زايــد،  جامعــة  يف  والصحيــة 
أكد  الجامعــة،  باســم  كلمــة 
فيهــا أن دولة اإلمــارات تدخل 
متوجة  املقبلــة  الخمســني  إىل 
خــالل  تاريخيــة  بإنجــازات 

تؤسس  املنرصمة،  الخمســني 
املستقبل،  نحو  لالنطالق  عليها 
الخمسني  مبادئ  بوثيقة  مشيداً 
التي تعكس روح االتحاد وقيمه 
السامية قيم التسامح والتعايش 
والخري والعطاء اإلنســاني التي 

شكلت ركائز ملسرية الدولة.
املنصوري  فاطمــة  أكدت  فيما 
إطار  يف  جــاءت  التي  الندوة  أن 
احتفاالت النادي باليوم الوطني 
يف  قراءة  تعد  للدولة  الخمســني 
وثيقة الخمسني التي لخصت ما 
وجه به صاحب الســمو الشيخ 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الدولة "حفظه الله"، وما اعتمده 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الوزراء  مجلــس  رئيس  الدولة 
حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
نائب  أبوظبي  عهــد  ويل  نهيان 
القائد األعىل للقوات املسلحة من 
اإلمارات  لدولة  جديدة  توجهات 

خالل املرحلة التاريخية املقبلة.
آل صالح  اللــه  وتنــاول عبــد 
االقتصــاد يف تحقيق رؤية  دور 
الوزارة  ومبــادرات  الخمســني 
االقتصادية  الــرشاكات  فتح  يف 
إن  وقال  األخــرى،  الــدول  مع 
املبــادئ العرشة حددت مركزية 
األهداف االقتصادية بحيث تكون 

السياسة يف خدمة االقتصاد.
تطوير منظومة  تحدث عن  كما 
الترشيعــات يف الدولــة لتواكب 
االقتصاد،  يف  النوعيــة  النقلــة 
بما  افتخارنا  "مــع  مضيفــاً: 
إال  املاضية  الخمســني  تحقق يف 
أننــا ننظر إىل ما ســنحققه يف 
الخمســني املقبلــة"، مؤكداً أن 
التطلع إىل املســتقبل هو أساس 

نمو وازدهار املجتمعات.

»زايد للدرا�سات« ينظم ندوة »الإمارات والخم�سين«

اأبوظبيـ  وام:

 نظمت دائرة القضاء يف أبوظبي، مزادين 
املركبات  حجز  ســاحة  يف  للســيارات 
نوفمرب  املفرق خالل شــهر  بمنطقــة 
الجــاري، إذ تم بيع 274 ســيارة من 
أنواع وفئات متنوعة وبأسعار تنافسية 
ألف   175 و  ألفــي درهم  تراوحت بني 

درهم.
إقبــاال كبريا عىل  املزادان،   وقد ســجل 
وصلهم  الذين  املزايدين  من  املشــاركة 
عددهم إىل 850 مزايداً، إذ شــهد املزاد 
األول تســجيل 470 مزايداً، يف حني تم 
تســجيل 380 مزايدا يف املــزاد الثاني، 

املزايدة  يف  قوية  منافســة  وسط  وذلك 
تم  والتي  املطروحــة،  الســيارات  عىل 
سداد قيمتها بواسطة البطاقات البنكية 

والتحويالت املرصفية. 
ســــهولة  القضاء،  دائرة  وأتاحــت    
املزايدين  حصــول  إجراءات  إتمـــــام 
عــىل املركبــات بعــد انتهــاء املزايدة 
مبــارشة، من خــالل تســهيل عملية 
معاينة الســيارات قبل موعد بدء املزاد، 
واســتكمال اإلجراءات وإتمام تســليم 
ذاته ويف  املكان  املركبات ألصحابهــا يف 
اليوم نفســه، مع ضمان حقوق جميع 
األطــراف وفــق الضوابــط القانونية 

املحددة.

أبوظبي ـ الوحدة:
مع عودة األجواء الشــتوية يف العاصمة 
أبوظبي، يعتــرب قرص الوطن من املعالم 
املثالية التي تتيح لزوارها تجربة معرفية 
للتعرف عىل  ذلــك  غنيــة، ســواء كان 
ما تزخــر به أروقة القــرص يف الداخل، 
الحدائق  أو لالســتمتاع بروعة وبهــاء 

الخارجية املحيطة.
األيام  هذه  الوطن  قــرص  لزوار  ويمكن 
االســتمتاع باألجواء الشتوية املميزة يف 
من  كوب  ورشب   ، الخارجيــة  الحدائق 
والجمال  الفخامة  مالمح  وتأمل  القهوة 

للواجهــة الخارجية للقرص التي تعكس 
واألشــكال  والزخارف  التصاميم  روعة 
الزوار  سيشاهد  كما  البديعة.  الهندسية 
منظــر انعكاس الشــمس وتأللئها عىل 
الكالم«  الفضيني »طاقة  الفنيني  العملني 
املعرّبة  الكلمــات  من  مجموعــة  لتربز 
للمؤســس املغفــور له ، الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه. 
أفق  الغروب ســحر خاص يف  وملشــهد 
البحر الالمتناهي أو عىل انعكاس شمس 
الغروب عىل الواجهة الخارجية وعىل أفق 

مدينة أبوظبي الساحر.

»ق�ساء اأبوظبي« تنظم مزادين لل�سيارات

»�سوؤون المجل�س الوطني« تعرف طلبة جامعة زايد بطبيعة الحياة 
البرلمانية في الدولة  

ق�سر الوطن .. الوجهة الأبرز لال�ستمتاع بالأجواء 
ال�ستوية خالل عطلة نهاية الأ�سبوع

�شمن مبادر�تها لن�شر ثقافة �لم�شاركة �ل�شيا�شية بين فئة �ل�شباب

أبوظبي ـ وام:
أعلن مستشــفى »كليفالند كلينك« عــن إتاحة منصة 
فحوص الجينوم املتقدمة وجعلها معيارا أساســيا من 
معايــري الرعاية الصحية املقدمة ملرىض الرسطان ُبغية 
التعّمــق يف فهــم كل حالة مرضية وتحديــد األهداف 
العالجيــة املحتملة بصــورة أدّق. وتتضمــن القدرات 
املوســعة لفحوص عينات األورام ما ُيعرف بتسلســل 
الحمض  أجزاء  الذي يفحص جميــع  الكامل  إكســوم 
النــووي /DNA/ يف الجينــات املســؤولة عن صنع 

الربوتينات يف الجسم، إضافة إىل تسلسل الحمض النووي 
الريبي RNA الذي يقّيم كيفية تشفري هذه الربوتينات.

ويقّدم هذا املزيج من الفحوص ملحة شاملة عن العيوب 
التي قد تؤدي إىل نشــوء الرسطان، مــا يمّكن األطباء 
من ربط املرىض بخطة عــالج فردية تختلف باختالف 
حالة كل مريض بطريقة تستهدف تلك العيوب عىل أمل 

تحسني النتائج الرسيرية ورفع مستوى حياة املريض.
وبات بوســع كليفالند كلينك الوصول إىل تعقيد الورم 
وتفسريه من خالل القدرة عىل وضع املزيد من البيانات 

للفهــم والتحليل. وتتيح  الجينومية يف تسلســل قابل 
يف  جني   22,000 فحــص  للباحثني  الجديــدة  التقنية 
الجينــوم البرشي فيما ُيعّد أوســع نطاق فحص متاح 
اليوم بعدما اقترصت الفحوص السابقة عىل 600 جني 

أو أقّل من الجينات املعروفة املرتبطة بالرسطان.
وأمكن لكليفالند كلينك الوصول إىل النسخة الكاملة من 
الحمض النووي الريبي املعروفة باسم »الرنسكريبتوم« 
وأصبح لديها أداة فعالة للبحث عن اندماج الجينات الذي 

قد يسبب اإلصابة بالرسطان أو يساهم بها.

»كليفالند كلينك« يو�سع قدرات فحو�س الجينوم للك�سف عن 
الأورام ال�سرطانية

أبوظبي ـ وام:
الصم  ملتقى  للصــم  اإلمارات  جمعيــة  نظمت 
الخمسني  يف  الصم  تطلعات   « الثاني تحت شعار 
القادمة«. تضمنت فعاليات امللتقى جلسة عصف 
ذهني تم خاللها أخذ مقرحات وأفكار تطويرية 
وتطلعات  رؤية  يخــدم  بما  القادمة  للســنوات 
تدريبية  دورة  إىل  إضافة  اإلمارات  دولة  حكومة 
قدمهــا االتحــاد العاملــي للصم عــن الحقوق 
اإلنسانية لألشــخاص الصم واالتفاقية الدولية 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بحضور الوفود 
العمومية  الجمعية  اجتماع  يف  املشاركة  العربية 

لألمانة اإلقليمية للمنطقة العربية.
جدير بالذكر أن جمعية اإلمارات للصم استضافت 
االجتماع الـــ 126 ملجلس إدارة االتحاد العاملي 
للصم يف الفرة من 6 ـ 14 نوفمرب الحايل وهذه 
تعترب أول مــرة يعقد فيها مجلس إدارة االتحاد 
العاملي للصم اجتماعه يف دولة عربية بهدف رفع 
مســتوى الوعي لدى الصم بأهمية لعب دورهم 

يف توعية املجتمع املحيل والدويل.

جمعية �لإمار�ت لل�شم تنظم 
»ملتقى �ل�شم �لثاني«

اأبوظبيـ  الوحدة: 

أضاف متحف اللوفر أبوظبي أعماالً جديدة إىل 
مجموعته الفّنية التي يتيحها للجمهور عرب 
موقعه اإللكروني، وذلك ليوفر لهم إمكانية 
اإلطــالع رقمياً عــىل هذه األعمــال الفّنية 
العاملية من راحة منازلهم. ففي العام املايض 
املبادرة  هذه  من  األوىل  املرحلة  املتحف  أطلق 
عرب نــرش مجموعة مختارة من 118 عمالً 
فنيــاً. أما اآلن، فقد أصبح بإمكان الجمهور 
فني من  600 عمل  مــن  أكثر  االطالع عىل 
ثقافات وحضارات مختلفة، يف تجسيد إلبداع 

البرشية عىل مدار قرون عديدة.     
ونظــراً إىل أن اللوفــر أبوظبــي يخاطــب 
جمهــوره بلغات عّدة، فإنه يوفر مجموعته 
الرقمية بثالث لغات هي اإلنجليزية والعربية 
والفرنســية. ويمكن للمشاهدين التعمق يف 
املتحف  التي يرويها  الحضارات  لقاء  قصص 
من خالل تفاصيل األعمال الفّنية وأوصافها 
الدقيقة لــكل عمل. إذ  وتاريخهــا والصور 
ســيتمكن الزوار الذين يرغبون يف التحضري 
والطالب  الفن  وعشــاق  للمتحف  لزيارتهم 
والخرباء، من االطالع عىل صور عالية الدقة، 
بمــا يف ذلك التفاصيل التــي يصعب رؤيتها 

العرض، باإلضافة إىل صور  أحياناً يف قاعات 
ألعمال غري معروضة حالياً.

وتتــوزع األعمــال الفّنية عــىل 12 فصالً، 
يعرض كل منها حقبة رئيســية من تاريخ 
وحتى  األوىل  القــرى  والدة  منــذ  البرشية، 
الديانــات العامليــة، ومنذ نشــأة الحضارة 
فالجماهري  العوملة.  عالــم  الصناعية وحتى 
التي  العظيمة  املراحــل  الكتشــاف  مدعوة 
شهدها التاريخ اإلنساني متجسدة يف الراث 

الثقــايف واألســلوبي واملادي مــن مختلف 
القارات. فمتحف اللوفر أبوظبي يســعى إىل 
الحضارات،  تراث  تداخل  الضوء عىل  تسليط 
ليتمّكن الزوار من تأّمل العصور التي رسمت 

معالم عاملنا الحارض.
ُيذكــر أن هذه املبادرة هي جزء من مرشوع 
توثيق املقتنيات الذي يهدف إىل تعزيز أهمية 
ألوســع  وإتاحتها  الفّنية  املتحف  مجموعة 

قاعدة جماهريية ممكنة.

»اللوفر اأبوظبي« يعزز مجموعته الرقمية باأعمال 
فنية جديدة
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محمد بن را�شد 

الموافَق 24 نوفمبر 2021 ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ 
هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية«.

وتبدأ مراســم افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث للمجلس 
للفصل التشــريعي السابع عشر باستقبال صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
، ويتوجه  الله«  دبــي »رعاه  الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
سموه بعدها إلى قاعة االستقبال في مبنى األمانة العامة 

للمجلس في أبوظبي.
الدولة رئيس  نائب رئيس  الســمو  ينتقل صاحب  بعد ذلك 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي »رعاه الله«، وســمو أولياء 
الحفل  زايد، حيث يستهل  إلى قاعة  الحكام  العهود ونواب 
بتالوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك 
بافتتاح  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشــريعي السابع 

عشر بالنطق السامي.
ثــم يلقي معالي صقــر غباش رئيــس المجلس الوطني 
دعوة  مرســوم  يتلى  ذلك  بعد  المجلس،  كلمــة  االتحادي 
المجلس لالنعقاد، وترفع الجلســة لتوديع صاحب السمو 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي » 

الله »، وسمو أولياء العهود والشيوخ. رعاه 
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني االتحادي جلسته اإلجرائية 
األولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي 
السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

الدستور بأن  المراقبين وفقا لنص  بانتخاب  الجلسة  وتبدأ 
يكون للمجلس هيئة مكتب تشــكل من رئيس ونائب أول 
ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يتم اختيارهم في مستهل 
كل دور انعقاد، بعد ذلك يشــكل المجلــس لجانه الدائمة 
والطعون،  والتشريعية  الدســتورية  الشؤون  لجنة  وهي: 
ولجنة  والخارجيــة،  والداخلية  الدفــاع  شــؤون  ولجنة 
الشــؤون المالية واالقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون 
التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شــؤون التعليم 
الشؤون  ولجنة  واإلعالم،  والرياضة  والشــباب  والثقافة 
والعمل  االجتماعية  الشــؤون  ولجنة  والبيئيــة،  الصحية 
اإلسالمية  الشؤون  ولجنة  البشــرية،  والموارد  والسكان 
العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن  واألوقاف والمرافق 
لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤسائها 

في أول اجتماع لها.

من�شور بن زايد  

تضمنــت أجندة االجتماع مناقشــة عدد من السياســات 
الخدمات  توفر  واســتدامة  بتعزيز  المتعلقــة  والضوابط 
خاصًة  الدولة،  في  الســكان  لجميع  األساســية  الدوائية 
المتعلقة  والضوابــط  والكــوارث  الطــوارئ  حاالت  في 
بالمســاعدات السكنية ومستقبل قطاع توزيع الوقود في 

دولة اإلمارات.
المجلس خالل جلسته  ناقش  التشــريعية،  الشــؤون  في 
لدول  الموحد  الجمارك  قانــون  على  المقترحة  التعديالت 
مجلس التعاون لدول الخليــج العربية والالئحة التنفيذية 

للقانون االتحادي في شأن المعلومات االئتمانية.
المجلس  استعرض  الجهات،  وأداء  الحكومية  التقارير  في 
خالل جلسته عدداً من التقارير المقدمة من ديوان المحاسبة 
بشأن الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات عن السنة 
االتحاد  2020، تضمنت كل من شــركة  المنتهية  المالية 
للقطــارات، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، 
بريد  مجموعة  وشــركة  المدني،  للطيران  العامة  والهيئة 
اإلمارات  التابعة، وشركة مجموعة  اإلمارات وشــركاتها 
المتكاملة /دو/،  اإلمارات لالتصاالت  لالتصاالت، وشركة 

ومؤسسة اإلمارات العقارية.

ال�شيخة فاطمة 

البلدين  تجمــع  التي  األخوية  العالقــات  اللقــاء  وتناول 
والشــعبين الشقيقين وتعاونهما في العديد من المجاالت 
بالمرأة والطفل والشباب في  المعنية  المؤسسات  وأهمها 
وتبادل  بينها  التعاون  تعزيز  الشــقيقين، وســبل  البلدين 

الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأطلعت ســمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .. الملكة رانيا 
العبداللــه على أهم اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات 
في  رئيســاً  المرأة وجعلها مســاهماً  تمكين  على صعيد 
مســيرة التنمية واالزدهار التي تعيشها دولة اإلمارات .. 
مشــيرة إلى أهمية التعاون وتبــادل الخبرات خاصة في 
التقدم  يعزز  بما  الشــقيقة  الدول  بين  التنموية  المجاالت 

واالزدهار لشعوبها والمنطقة.
من جانبها أشــادت جاللة الملكة رانيــا العبدالله بجهود 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وما تقوم به على صعيد 
تمكين المرأة والمؤسسات التي تعنى باألسرة والطفولة.

وقد أقامت ســمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء 
تكريماً لجاللة الملكة رانيا العبدالله.

حمدان بن زايد يطلع 

ومبادراتها  أدنوك  جهود  على  الزيارة  خالل  سموه  واطلع 
الهادفة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بدعم النمو والتنويع 
االقتصادي في الدولة، وضمان استمرارية أعمال الشركة، 
وخلق فرص اقتصادية جديدة وترسيخ ريادة اإلمارات في 

مجال الطاقة المتجددة.
التابعة  المشــاريع  على  الزيارة  خالل  ســموه  اطلع  كما 
لـ«أدنوك« فــي منطقة الظفرة وتأثيرهــا اإليجابي على 
حيث  للمنطقة،  واالجتماعي  االقتصــادي  والتطور  النمو 
استمع سموه لشــروحات حول خطط الشركة وأهدافها 
المنظومة  »تعزيز«،  ضمن  التّوّســع  ومشــاريع  المقبلة 

الصناعية المتكاملة في مجّمع الرويس الصناعي.
وأشــاد ســموه بدور أدنوك المحوري في زيــادة القدرة 
والتنويع  النمو  وتحفيــز  الوطنية  الصناعية  التنافســية 
المقبلة،  الخمســين عامــاً  يدعم خطط  الذي  االقتصادي 
مشــيراً إلى أن دولة اإلمارات تحظــى بمكانة ريادية في 
قطــاع الطاقة إقليميــاً وعالمياً بفضل الجهــود الكبيرة 
المجال بتوجيهات من  التي تقودها في هــذا  والمحورية 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشــيخ خليفة  الســمو  صاحب 

ماجد بن �شعود المعال يكرم بعثة 
�سرطة �أبوظبي تطرح التنقيب الإيطالية

فئة �لـ "50" للمركبات 
�حتفااًل باليوم �لوطني

�أبوظبي ـ �لوحدة: 
أبوظبي  لرشطة  العامة  القيادة  أعلنت 
لوحات  "مــن   50 الفئة"  طــرح  عن 
الوطني  اليــوم  بمناســبة  املركبــات 
الخمســن لدولــة اإلمــارات العربية 
 24 األربعاء  اليوم  من  اعتباراً  املتحدة، 

نوفمرب الجاري.
اللواء أحمد ســيف بن زيتون  وأوضح 
املركزية  العمليات  قطاع  مدير  املهريي 

األرقام  الفئة من لوحات  أن طرح هذه 
من شــأنه أن ُيضفي عــى احتفاالتنا  
بمرور خمسن عاماً عى تأسيس  إتحاد 
اإلمــارات ُبعداً آخــر وجاذبية خاصة، 
بها  نعتز  التي  الوطنية   املناسبة  لهذه  

وبإنجازاتها  العظيمة  يف قلوبنا.  
اقتناء  للمتعاملن  بأنــه يمكــن  وذكر 
لوحاتهــم الجديدة من هــذه الفئة  يف 
ملديرية  التابعة  الخدمــة  مراكز  جميع 

ترخيص السائقن واآلليات .

�أم �لقيوين ـ و�م:

كرم الشــيخ ماجد بن سعود بن راشد املعال رئيس 
دائرة السياحة واآلثار يف أم القيوين البعثة اإليطالية 
برئاســة الدكتور ميكال ديجليسبوستي لجهودهم 
أبرق األثري والذي  التنقيب بموقع تل  خالل موسم 

أسفر عنه نتائج متميزة.
وأشاد الشــيخ ماجد بن سعود املعال بجهود البعثة 
التي اســتمرت ملدة ثالث سنوات متتالية  اإليطالية 
منذ عام 2019 وحتى العام الحايل 2021 للتنقيب 
يف املوقع الذي يعود فيه فرتة االســتيطان الدائم إىل 

2500 سنة قبل امليالد.
اإليطالية  للبعثــة  التنقيب  أعمال  جهــود  وتّوجت 
التماثيل  العديد من  اكتشاف  األعوام عن  خالل هذه 
كالجمال  وحيوانات  برشية  شــخصيات  هيئة  عى 
والخيول، باإلضافة إىل الكشف عن »مبنى الحصن« 

وعدد من القبور وجدار حجري ودرج.
عى  العثور  عــن  التنقيبات  عمليات  أســفرت  كما 
العديــد من املكتشــافات التي يرجــع تاريخها إىل 
أحجار  مثل  الحديــدي  والعرص  الربونــزي  العرص 

الطحن واألختام واآلواني والجرار الفخارية.
الشــارقة  إمارتي  األثري بن  أبرق  تل  ويقع موقع 
وأم القيوين واكتشــف أول مرة عن طريق املســح 
 ،1973 عام  يف  العراقيــة  البعثة  بــإرشاف  األثري 
البعثة  مع  بالتنسيق  واآلثار  السياحة  دائرة  وتعمل 
اإليطاليــة عــى تأليف إصدارات كتــب جديدة عن 
أبرز  موقع »تل أبرق األثري« لتســليط الضوء عى 

التنقيب يف املوقع. املكتشفات األثرية وعمليات 

قناة ال�شارقة تطلق برنامج »اإماراتنا« 
احتفالً باليوم الوطني الخم�شين

�ل�سارقة ـ و�م:
تطلق قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة لإلذاعة 
الخمســن  الوطني  اليوم  بمناســبة  والتلفزيون 
العربية املتحدة برنامجا تلفزيونيا  لدولة اإلمارات 
8 حلقات  حواريا بعنوان "إماراتنا" يستعرض يف 
من  عاماً  اإلمارات خالل خمســن  دولة  إنجازات 

عمر اإلتحاد.
التنموية  النهضة  عى  الضوء  الربنامج  يســلط  و 
إلمارة الشارقة ومدنها بتوجيهات صاحب السمو 
القاسمي عضو  الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ 
املجلس األعى حاكم الشارقة و يقدم يف كل حلقة 
التنموية  تقريــراً مصوراً حول أحد املرشوعــات 

البارزة التي تحققت يف ظل اإلتحاد.

دبي ـ و�م:
انطلقــت يف دبــي أمس أعمــال الدورة الـــ 24 من 
»مؤتمــر اإلتحاد الدويل ملأمــوري الضبط القضائي« 
الذي تنظمه محاكم دبي تحت رعاية ســمو الشــيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية رئيس مجلس 
دبي القضائي ويعقد للمرة األوىل عى مستوى الرشق 

األوسط وشمال أفريقيا.
حــر املؤتمــر - الــذي يســتمر يومــن يف فندق 
وأقيم تحت   « دبي  فيستيفال ســيتي  »انرتكونتننتال 
ملأموري  الرقميــة.. فرص جديــدة  »العدالة  شــعار 
عواد  بن  ســلطان  عبدالله  معايل  القضائي«-  الضبط 
النعيمي وزير العدل ومعايل الشــيخ خالد بن عيل بن 
عبدالله آل خليفة وزير العدل والشــؤون اإلســالمية 
500 مشارك  وأكثر من  البحرين  واألوقاف يف مملكة 
دول  مختلف  من  واملختصن  الخرباء  املســؤولن  من 

العالم .
و قــال معايل عبدالله ســلطان بن عــواد النعيمي يف 
كلمتــه خالل املؤتمــر : »لقد قامت دولــة اإلمارات 
ترشيعي  لبناء  الطريــق  بتمهيد  املاضيــة  األعوام  يف 
تيســري  مجال  يف  عامليا  ومتميز  متطور  وتكنولوجي 
التنفيذ  القضائية بصفــة عامة ويف مجال  اإلجراءات 

القضائــي بصفــة خاصــة فأصــدرت حزمــة من 
التقايض  إلجــراءات  املنظمة  اإلجرائية  الترشيعــات 
اإللكرتوني والعدالة الذكية وأوجدت الحلول للتحديات 
العمليــة وأصــدرت ألجل ذلك تعديــالت جوهرية يف 
املرشع عى  فيها  ركز  اإلجرائيــة  القوانن  العديد من 
التوازن بن فاعلية اإلجراءات وكفاءتها وبن  تحقيق 
رضا  وتحقيق  القضائية  العدالــة  إىل  الوصول  رسعة 
املتعاملن وأكملت الدولة خطتها الترشيعية وأدخلتها 
حيز التنفيذ بتســخري التكنولوجيــا الرقمية الحديثة 
البلوك تشــن والذكاء االصطناعي لتسهيل  وتقنيات 
ثورة  واحداث  وخدماتها  العدالة  إىل  املتعاملن  وصول 

يف التقنيات املستخدمة«.
و أضــاف معاليــه : » كان لذلــك البنــاء الترشيعي 
والتكنولوجــي آثــار بالغة األهميــة يف رسعة تعايف 
آثــار جائحة »كورونا«  الدولة من  كافة مؤسســات 
املؤسسات  العديد من  إشــادة من  كانت محل  التي  و 
بيئة  أســهم يف خلــق  .. كما  الدوليــة  االقتصاديــة 
اقتصادية جاذبة لرؤوس األموال واالســتثمار فبنية 
وقــوة املناخ القانوني والقضائــي يف الدولة تعد من 
القضاء  دور  يعد  ولم  الهامــة  االقتصادية  الضمانات 
األطراف  بــن  النزاعات  يف  البــت  يف  ينحــرص  اليوم 
يلعب  بل أصبح  الصادرة فيها  األحكام  تنفيذ  وضمان 
دورا هامــا عى مســتوى تحقيق التنمية الشــاملة 

حيث تدخل مؤرشات نجاحه يف رفع تنافســية الدول 
ضمن التصنيفات العاملية بشكل مبارش مثل مؤرشات 
ســيادة القانون وانفاذ العقود وســهولة األعمال و 
التي ترتبط مبارشة بثقة املســتثمرين واالقتصادين 
تنميتها وازدهارها وســعادة  الدول وتنعكس عى  يف 

مواطنيها«.
من جانبه ذكر سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام 
محاكم دبي يف كلمته أن مؤتمر اإلتحاد الدويل ملأموري 
الرقمية: فرص  القضائي تحت شعار »العدالة  الضبط 
يأتي تماشــيا مع  القضائي«  الضبط  جديدة ملأموري 
توجهات محاكم دبــي لتطوير التعاون مع املنظمات 
ذات العالقة لتقديــم خدمات قضائية رائدة ومتميزة 

عامليا .
و عرب عن الفخر باحتضان هذا التجمع الدويل يف مدينة 
دبي ألول مرة عى مســتوى الرشق األوسط وشمال 
أفريقيــا وثمن ثقة مجلــس اإلدارة وأعضاء االتحاد 
الدويل ملأموري الضبــط القضائي بقدرات مدينة دبي 
ومحاكم دبي عى اســتضافة هذا الحدث الهام دوليا 
و الذي من خالله ســنفتتح طريقا رسيعا ملســتقبل 
العاملية  التنافسية  يحفل بالفرص املستقبلية والريادة 
وخصوصا من خالل التطوير والتحســن املتواصل يف 
الدائمة ألســاليب  املجال القضائي من خالل مواكبته 

وتقنيات املستقبل.

األربعاء ٢٤ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٣ األربعاء ٢٤ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٣

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�شاد 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�شاد 
اإدارة العالمات التجارية

الســمو الشيخ محمد بن  الله«، وصاحب  الدولة »حفظه 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة.

تحديث بروتوكول 

فأنه يتوجب عليهم إبراز نتيجة فحص ســلبية ال تتجاوز 
الفئة  القادمين من هذه  يتعين على  14 يوما، كما  مدتها 
إجراء فحص مخبري PCR في اليوم السادس من دخول 

أيام متتالية.  6 الدولة وفي حال اإلقامة لمدة 
أما بالنسبة إلجراءات فئة غير المطعمين باللقاحات فأنه 
يتوجب عليهم إبراز نتيجة فحص سلبية ال تتجاوز مدتها 
72 ساعة، كما يتعين على القادمين من هذه الفئة إجراء 
في  الدخول  الرابع من  اليــوم  في   PCR فحص مخبري 
حــال اإلقامة لمدة 4 أيام متتاليــة أو أكثر باإلضافة إلى 
إجراء فحص PCR في اليوم الثامن من الدخول في حال 

أيام متتالية أو أكثر.  8 اإلقامة لمدة 
باإلضافة إلى ذلك فقد تم تمديد صالحية الفحص المسبق 
لمــدة 14 يوما للمطعمين وغيــر المطعمين من الكادر 
ينقلون  الذي  الطــالب  أمور  التعليمي والطــالب وأولياء 
الطلبــة علما بأنه لــم يتم إجراء تغييــر على اإلجراءات 

المعمول بها و المتعلقة بسالسل اإلمداد.
الصحي وتسهيال  الوضع  توافقا مع  االجراءات  تأتي هذه 
لمواطنــي وزوار الــدول المجــاورة للقــدوم إلى دولة 

اإلمارات.
وأكدت الهيئتان أهمية التزام القادمين بتطبيق اإلجراءات 
الكمامات والحفاظ  الوقائية واالحترازية كافــة كارتداء 
بتجنب  ينصح  كما  األمتعة  وتعقيم  الجسدي  التباعد  على 
بأعراض  أو من يشعر  المزمنة  األمراض  السفر ألصحاب 

.»19 » كوفيد - 

حمدوك التفاق 

في ســياق آخر، أعرب حمدوك عن حرصه على »االلتزام 
بكل االتفاقيات المتعلقة بسالم جوبا«، كما قال: »سنركز 
على إيجاد الحلول للملفات الداخلية في السودان.. القضايا 

في السودان أصبحت معقدة أكثر مما كانت عليه«.
وعاد وشــدد على أن »االستحقاق األساسي في المرحلة 
لتشــكيل  »نســعى  مضيفاً:  االنتخابات«،  هو  االنتقالية 

حكومة سودانية من كفاءات وطنية مستقلة«.
وفي الشق االقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن »تقديم 
التحول  في  بإنجازنا  مرتبط  للســودان  مساعدات  العالم 

الديمقراطي«.
كان رئيس مجلس الســيادة الســوداني الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان وحمدوك وقعا في الحادي والعشرين من 
اتفاقا سياسيا يتضمن إطالق سراح جميع  الجاي  الشهر 

المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

�نطالق �أعمال »موؤتمر �التحاد �لدولي لماأموري 
�ل�سبط �لق�سائي« في دبي

» �إيو�ء » ينظم في �إك�سبو 2020 دبي برنامجا لتر�سيخ حقوق �الإن�سان 
ويطلق معر�ض »قطع �لبولنغ«

مركز خدمات �لمرور و�لترخي�ض بال�ســارقة ينظم مختبر�ً 
لالإبتكار

دبي ـ و�م:
لإليــواء  أبوظبــي  مركــز  أعلــن 
التابع  »إيواء«  والرعاية اإلنســانية 
بأبوظبي  املجتمــع  تنمية  لدائــرة 
عــن اطالق برنامــج حافل تتخلله 
والجلسات  والتدريبات  العمل  ورش 
النقــاش  وحلقــات  الحواريــة 
واألنشــطة التفاعليــة والرتفيهية 

واإليذاء  العنــف  مناهضة  بهــدف 
بكافة أشــكالهم والتوعية بحقوق 
وحتى  غد  بعد  من  ابتداء  اإلنســان 
10 ديســمرب املقبل وذلك بالتعاون 
مــع مجموعــة أبوظبــي للثقافة 

والفنون، وجناح املرأة.
افتتاح  الربنامج  فعاليــات  وتتخلل 
يعمل  تفاعيل ضخم،  فنــي  معرض 
»إكسبو  قلب  يف  والصورة  بالصوت 

انعقاده  مــدة  طوال  دبي«   2020
لرفع الوعي بأهمية مكافحة جرائم 
ســتتضمن  حيث  بالبرش  االتجــار 
للمركز ثالث  األول  اليوم  مشاركات 
»القضاء  بعنوان  رئيســية  جلسات 
تكوين  املــرأة:  ضــد  العنف  عــى 
مجتمعات مدركة« و»حلقة فكرية: 
إنشاء نظام للتغيري« و»القضاء عى 

العنف ضد املرأة: نقلة نوعية«.

�ل�سارقة ـ و�م:
املــرور  خدمــات  مركــز  نظــم 
املرور  إدارة  يف  ممثــال  والرتخيص 
ترخيص  اآلليات  وإدارة  والدوريات 
الرشكاء  مع  وبالتعاون  والسائقن 
لإلبتكار  مختــربا  االســرتاتيجين 
اإلســتباقية  الخدمات  مرسعات  يف 
الخدمات  وعرض  مناقشــة  بهدف 

إىل  التحــول  و  باملركــز  الخاصــة 
خدمات اإلســتباقية وذلك بحضور 
املقــدم ماجد النعيمــى نائب مدير 
والســائقن  اآلليات  ترخيص  إدارة 
اإلســرتاتجين  الرشكاء  من  عدد  و 

واملتعاملن والعاملن باملركز.
األفكار  من  مجموعة  املخترب  ناقش 
يقدمها  التي  للخدمــات  التطويرية 
املركز و مدى إنعكاسها عى سعادة 

الحصول  من  تمكينهم  و  املتعاملن 
عى الخدمــات وفق معايري الجودة 
األمر  عليها  التقديم  دون  والكفاءة 
الذي يؤكد حرص رشطة الشــارقة 
املقدمة  بالخدمــات  اإلرتقــاء   عى 
التي  تعــزز من جودة الحياة ألفراد 
إســرتاتيجية  وتتوافق  مع  املجتمع 
الحكومة الرشــيدة للتحول الرقمي 

 للخدمات الحكومية.



 

3.40
3.10

1.70
0.4232.92

3.03
9.09
10.71




80.20
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»الإمارات للتطوير التربوي« تبحث التعاون مع 

موؤ�س�سات التعليم العالي في �سنغافورة

منطقة عجمان الحرة ت�ست�سيف م�سابقة 

»هاكاثون« لطلبة الجامعات

اأبوظبيـ  وام:

بحثت كلية الإمارات للتطوير الرتبوي �سبل تعزيز 

التعاون الأكادميي مع موؤ�س�سات التعليم العايل يف 

�سنغافورة.

�سعادة  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

فا�سواين كمال رام �ساند �سفري جمهورية �سنغافورة 

يف  كان  و  اأبوظبي  يف  الكلية  ملقر  الدولة  لدى 

ا�ستقباله الدكتورة مي ليث الطائي مديرة الكلية 

وعدد من امل�سوؤولني واأع�ساء هيئة التدري�س.

اإىل الربامج  تعرف �سعادته خالل زيارته للكلية 

التعليمية املتخ�س�سة التي تقدمها للطلبة و قام 

بجولة ميدانية يف املختربات والف�سول الدرا�سية 

وا�ستمع  ت�سمها  التي  احلديثة  واملرافق  الذكية 

اإىل  اإىل اخلطط الإ�سرتاتيجية للكلية التي تهدف 

الرتقاء بجودة التعليم العايل يف دولة الإمارات 

من خالل تقدمي جمموعة من الربامج الأكادميية 

احلا�سلة على اعتمادات دولية.

و بحث �سعادة ال�سفري والدكتورة مي الطائي �سبل 

تعزيز التعاون الأكادميي بني الكلية و موؤ�س�سات 

التعليم العايل يف �سنغافورة يف ظل توجه الكلية 

نحو طرح برامج اأكادميية جديدة تركز على التعليم 

املبكر لالأطفال وتدريب الكوادر التعليمية.

من خالل  »ن�سعى  الطائي:  مي  الدكتورة  وقالت 

ا�ست�سافة كبار امل�سوؤولني وال�سخ�سيات القيادية 

املوؤ�س�سات  مع  الأكادميي  التعاون  تعزيز  اإىل 

التعليمية املرموقة حيث ت�ستهر �سنغافورة عامليا 

هذه  لنا  تتيح  كما   .. التعليمي  نظامها  بجودة 

الزيارات فر�سة منا�سبة لتبادل اخلربات واملعرفة 

املتخ�س�سة  التعليمية  الكوادر  �سبيل تطوير  يف 

وت�سليط ال�سوء على جتربتنا الناجحة يف تطبيق 

اأنحاء  جميع  من  الرتبوية  املمار�سات  اأف�سل 

العامل«.

من جانبه اأ�ساد �سعادة فا�سواين كمال رام �ساند 

بالدور املتميز الذي تلعبه كلية الإمارات للتطوير 

الرتبوي يف قيادة عملية التحول يف قطاع الرتبية 

بالكفاءات  ورفدها  الإمارات  دولة  يف  والتعليم 

تعزيز  على  حر�سه  موؤكدا  املوؤهلة  التعليمية 

الروابط بني املوؤ�س�سات التعليمية الرائدة يف كل 

من دولة الإمارات وجمهورية �سنغافورة.

وتبادل  التعاون  من  مزيد  اإىل  �سعادته  دعا  و 

املعرفة واأف�سل املمار�سات بني اجلانبني من اأجل 

رفد القطاع التعليمي يف البلدين باأف�سل الطاقات 

واخلربات التعليمية وتعزيز جاهزيتهم لتحديات 

امل�ستقبل حيث اإن املنظومة التعليمية واأ�ساليب 

التدري�س حتتاج اإىل نقلة نوعية ل�سمان ح�سول 

ل�سغل  املطلوبة  واخلربات  املهارات  على  الطلبة 

وظائف امل�ستقبل.

عجمانـ  وام:

اأعلن »مركز الأعمال للذكاء ال�سطناعي والروبوت« 

التابع ملنطقة عجمان احلرة عن ا�ست�سافته م�سابقة 

دايرك�سنز«  اآي  »اإي  مع  بال�رشاكة  »هاكاثون«، 

و«هواوي كالود« م�ستهدفة طالب الربجمة وترميز 

البيانات يف اإمارة عجمان ودولة الإمارات العربية 

املتحدة، متيحًة لهم من�سًة ل�ستعرا�س مهاراتهم 

وتطوير اإمكاناتهم.

و�سهدت امل�سابقة التي انطلقت مناف�ساتها الأ�سبوع 

ت�سجيل   2022 يناير  لغاية  و�ست�ستمر  املا�سي 

عجمان«  »جامعة  من  طالباً   25 عن  يزيد  ما 

و«جامعة باث �سبا« فيما �سيوا�سل مركز الأعمال 

طلبات  قبول  والروبوت  ال�سطناعي  للذكاء 

امل�ساركة من اجلامعات الأخرى.

وقال �سعادة املهند�س علي ال�سويدي، مدير عام 

منطقة عجمان احلرة: »تاأتي هذه اخلطوة متا�سيًا 

مع دعمنا ل�سرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�سطناعي 

2031 وروؤية عجمان 2021. وتعترب هذه امل�سابقة 

اأوىل فعاليات »هاكاثون« التي ي�ست�سيفها مركز 

الأعمال للذكاء ال�سطناعي والروبوت، وت�ستهدف 

اإبراز وتعزيز مهارات الطالب اجلامعيني يف عجمان 

والدولة �سمن جمالت الربجمة وترميز البيانات 

، وان هذه املبادرة تعك�س التزام منطقة عجمان 

احلرة ومركز الأعمال يف امل�ساهمة ببناء منظومة 

عرب  الدولة  يف  زخمها  وزيادة  الرقمي  القت�ساد 

امل�سي قدمًا يف تطوير اإمكانات الكفاءات واملواهب 

ال�سابة«. 

معربا عن تقدير منطقة عجمان احلرة لـ »جامعة 

عجمان و«جامعة باث �سبا« مل�ساركتهم يف هذا 

احلدث.

منطقة  ا�سرتاتيجية  »تتمحور  ال�سويدي:  واأ�ساف 

عجمان احلرة حول ت�رشيع وترية التحول الرقمي 

الغاية  البتكار. وميكن حتقيق هذه  ودفع عجلة 

ب�سورة اأ�رشع من خالل تو�سيع نطاق ال�رشاكات مع 

اجلهات املعنية واملوؤ�س�سات الرائدة واملرموقة مثل 

»اإي اآي دايرك�سنز« و«هواوي كالود«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14903  الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 
12 متابعات

اللجنة العليا لإمارة عجمان تقر برنامج احتفالت اليوم الوطني الخم�سين

حكومة الإمارات تطلق م�سح عادات وميول القراءة في المجتمع 2021 

»اجتماعية ال�سارقة« تطلق المرحلة الثانية من م�سروع »نون« 

باآليات جديدة

»نو فيلتر دبي« ينطلق اليوم بن�سخته الجديدة في 

دبي هاربور

عجمانـ  وام:

اأقرت اللجنة العليا لإمارة عجمان لالحتفالت 

الن�سطة  الوطني اخلم�سني » برنامج  باليوم 

ويف  عجمان  اإمارة  م�ستوى  على  والفعاليات 

عدة مواقع احتفال باليوبيل الذهبي لالإمارات 

وت�سمل اكرث من 50 فعالية وت�ستمر لكرث من 

20 يوما.

وقال ال�سيخ ماجد بن عبد اهلل النعيمي رئي�س 

اخلم�سني  الوطني  اليوم  لحتفالت  اللجنة 

مع  متما�سية  جاءت  الفعاليات  اأن  بالإمارة 

اللجنة  قبل  من  العام  هذا  املحاوراملعتمدة 

واأن خمتلف  الوطني  اليوم  لحتفالت  العليا 

يف  واملحلية  الحتادية  واملوؤ�س�سات  الدوائر 

عجمان ت�سارك ب�سل�سلة فعاليات منوعة تخليدا 

لذكرى الحتاد وتعبريا عن حب الوطن والولء 

للقيادة.

واأ�ساف اأن الحتفال باليوم الوطني اخلم�سني 

ميثل تعبرياً �سادقًا عن الفخر والعتزاز بدولتنا 

على م�سوؤوليتنا  .. وتاأكيداً  الر�سيدة  وقيادتنا 

الولء  ومعاين  قيم  تر�سيخ  يف  املجتمعية 

والنتماء بني ابناء الوطن من خالل تنظيم هذه 

الفعاليات املتنوعة والتي توؤكد على هذه القيم 

الإماراتية.

ودعا رئي�س اللجنة العليا اجلميع اإىل امل�ساركة 

يف فعاليات واأن�سطة احتفالت اليوم الوطني 

التي حر�سنا من خاللها على التنوع يف الفقرات 

وتركز  العائلة  اأفراد  خمتلف  ت�ستهوي  التي 

على اإجنازات الوطن على مدى خم�سني عاما 

لغر�س العادات والتقاليد الإماراتية الأ�سيلة يف 

نفو�س اجلميع فيما ت�سكل فر�سة للتعبري عن 

ولال�ستمتاع  الإمارات  لدولة  وتقديرهم  حبهم 

بالأجواء املميزة التي تتمتع بها عجمان ف�ساًل 

عن احت�سانها جمموعة من املرافق الرتفيهية 

الفئات  تتنا�سب مع خمتلف  والتي  املتنوعة 

لدولة  الوطني  اليوم  اأن  اىل  ونوه  العمرية.  

الإمارات والذي نحتفل به يف 2 دي�سمرب من كل 

عام يعد من اأبرز املنا�سبات الوطنية التي ت�سهد 

واملهرجانات  الحتفالت  من  العديد  تنظيم 

جميع  يف  والأن�سطة  والفعاليات  الوطنية 

اأنحاء الدولة والتي حتر�س على اإبراز املوروث 

من  الإمارات  لدولة  الأ�سيل  والرتاثي  الثقايف 

خالل العديد من الفعاليات والأن�سطة املتنوعة.  

وت�سارك جميع الدوائر احلكومية يف الحتفال 

فعاليات  وتنظيم  ومبادرات  برامج  خالل  من 

اإىل  بزيارة  ام�س  يوم  من  انطلقت  وان�سطة 

م�ست�سفى ال�سيخ خليفة يف عجمان مل�ساركة 

واإدخال  الوطني  اليوم  بهذا  الفرحة  املر�سى 

الزهور  وتقدمي  نفو�سهم  يف  وال�رشور  الفرح 

والهدايا لهم كما ت�سم الن�سطة تنظيم م�سرية 

وطنية حا�سدة على كورني�س عجمان مب�ساركة 

والقدمية  احلديثة  عجمان  �رشطة  دوريات 

والفرقة املو�سيقية لل�رشطة وتنظيم فعاليات 

املدار�س  لطلبة  متنوًعة  وترفيهية  وطنية 

وم�ساركتهم فرحتهم بهذه املنا�سبة تعزيزا لدور 

ال�رشطة املجتمعية وزيارة مركزرعاية اأ�سحاب 

الهمم لتوطيد عالقة ال�رشطة مع خمتلف اأفراد 

املجتمع مما ي�سهم يف دجمهم يف املجتمع 

هدايا  وتوزيع  بالنتماء  �سعورهم  وتعزيز 

تذكارية للموظفني وللجمهور وعلى ال�سائقني 

يف طرق المارة �سمن احتفالت اليوم الوطني 

وتنظم م�سرية لل�سيارات الكال�سيكية والدراجات 

الدولة ليعربوا عن  امارات  النارية من جميع 

المارات  لدولة  الال حمدود  وانتمائهم  ولئهم 

يف هذه املنا�سبة العزيزه.

اعداد  على  الحتفال  برنامج  وي�ستمل 

اليوم  مبنا�سبة  اجلمهور  مع  فيديو  وت�سوير 

الوطني اخلم�سني ون�رشه عرب قنوات التوا�سل 

معر�س  واقامة  العالم  وو�سائل  الجتماعي 

بعنوان »ق�سة وطن« وي�سم 50 �سورة لأبرز 

اإجنازات الدولة على مدار خم�سني عاما وذلك 

الأر�سيف الوطني وكتابة  بالتن�سيق مع مركز 

عبارات باخلط العربي يف حب موؤ�س�س الدولة 

اآل نهيان  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 

الإمارات«ومعزوفات  حب  »يف  �سعار  حتت 

مو�سيقية وطنية بعنوان »حلن الوطن« ور�سم 

جدارية تفاعلية يتم من خاللها تركيب قطع 

لت�سكيل �سورة املغفور له ال�سيخ زايد بن�سلطان 

الحتاد«  »موؤ�س�س  جدارية  ت�سمى  نهيان  اآل 

ي�سارك 
ُ
كذلك يت�سمن برنامج الفعاليات مبادرة 

بها 50 طفال من 50 جن�سية بزراعة 50 �سجرة 

على  القائمة  الإمارات  دولة  مبادئ  لتج�سيد 

الت�سامح والتعاي�س والأخوة وتاأكيدا ان دولة 

الإمارات �ستظل دائًما وطنا للجميع ..

و�سيتم تخ�سي�س م�ساحة يف منطقة اليا�سمني 

وتخطيطها لزراعة 50 �سجرة على �سكل الرقم 

50 حماطة ب�سور دائري مثبت عليه �ساريات 

الـ50  الأطفال  منها  امل�سارك  الدول  باأعالم 

لذكرى  الإمارة  يف  معلما  ذلك  بعد  لتكون   ..

الحتفالت اخلم�سني.

كما �ستقام لالأطفال �سمن الربنامج ور�سة فن 

بال�سافة  المارات  حب  عن  لتعبري  الكولج 

الفنانني  مب�ساركة  بالر�سم  مزين  معلم  اىل 

الت�سكيليني واأهازيج �سعبية تقدمها فرق الفنون 

ال�سعبية كما �سيتم اإ�سافة �سعار عام اخلمي�سن 

على ارقام ال�سيارات.

وينظم �سمن برنامج الحتفال باليوم الوطني 

اخلم�سني حفل العر�س اجلماعي بقاعة البيت 

على  املقبلني  ي�ستهدف  عجمان  املتوحد يف 

الزواج من ال�سباب امل�ستوفني لل�رشوط وعددهم 

الدعم املادي لهم لتكوين  50 عري�سا وتقدمي 

ت�سجيع  م�ستقره  متالحمة  اماراتية  اأ�رشة 

الزواج وال�ستقرار وتوفري حياة  ال�سباب على 

كرمية للمواطن بعيدا عن الديون.

م�سابقة  �ستنظم  الحتفال  برنامج  و�سمن 

بعنوان بني املا�سي واحلا�رش يف احلي الرتاثي 

ت�سمل الألعاب ال�سعبية والرتاثية يف املا�سي 

كما �ستقام م�سابقة اخري بعنوان م�سابقه 200 

لوحاتهم  لعر�س  المارة  انحاء  ر�سام من كل 

ا�سبوع �سيتم  وذلك يف �ساحة املر�سى وملدة 

الربنامج  ي�سم  كذلك  الفائز  اختيار  بعدها 

تنظم �سل�سلة من الفعاليات والأن�سطة مل�سرية 

50 عاما تعر�س الإجنازات التي حققتها دولة 

المارات ثقافيا واجتماعيا و�سحيا واقت�ساديا 

وغريها.

وتقام يف حديقة العلم و�سمن الربامج فعاليات 

غذائية واك�ساك لبيع املنتجات املختلفة وور�س 

يف  تقام  كما  لالأطفال  وعرو�س  منظمة  عمل 

حديقة متحف املنامة حديقة م�سفوت فعاليات 

ترفيهية وفنية للمواطنني واملقيمني من خالل 

تعليمية  وور�س  لاللعاب  مهرجان  تنظيم 

ومن�سة  ابداعية  ومناف�سات  فنية  وعرو�س 

لعرو�س الرتاث وعرو�س الق�سيد ت�ستهدف كافة 

ال�رش و�سط احتفالت تعزز قيم الولء والنتماء 

يف نفو�س املواطنني واملقيمني بال�سافة اىل 

تنظيم باقة من الفعاليات والأن�سطة تتمحور 

حول الإجنازات خالل 50 عاما و�سيحظى الزوار 

باأن�سطة تراثية ت�ستعر�س تاريخ الدولة وعر�سا 

بالهجن  العر�سة  بفن  الرتاث  لأحياء  وطنيا 

واخليل والغاين وال�سعر احلما�سي.

ذات  البحرية  العربة  جولت  الربناج  وي�سم 

هيئة  موظفي  فئة  ت�ستهدف  الرتاثي  الطابع 

النقل و موظفي الدوائر احلكومية كما �ستقام 

م�سابقات معرفية حول اجنازات دولة الإمارات 

خالل ال 50 �سنة املا�سية عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي واقامة القرية الرتاثية لعر�س وبيع 

منتجاتهم من املاأكولت ال�سعبية وم�سغولت 

يدوية وغريها.

كما �ستنظم �سمن برنامج الحتفال باخلم�سني 

م�سابقات من خالل اعداد اأ�سئلة عن دولة الإمارات 

وتقدمي اجلوائز بواقع خم�س اأ�سئلة يومية ملدة 

اأيام واإقامة عر�س جوي بالتن�سيق مع  ثالثة 

فر�سان المارات واقامة ركن خمت�س مب�ساريع 

مقر  تخ�سي�س  يتم  حيث   « وتعزيز  »ريادة 

 3 ملدة  وبيعها  منتجاتهم  عن  للرتويج  لهم 

اأيام بهدف دعم املنتجات وامل�ساريع الوطنية 

واقامة خيمة تراثية يقدم من خاللها املاأكولت 

ال�سعبية بال�سافة اىل فقرة بعنوان �سم�سون 

العرب يتم فيها ا�ستعرا�س ملهارة خارقة يف 

اير  وتقنية  فن  وا�ستخدام  ال�سيارات  �سحب 

خا�س  وعر�س  ال�سيارات  على  للر�سم  بر�س 

اأ�سحاب  وا�ستعرا�س  الكال�سيكية  بال�سيارات 

الدراجات النارية املعدلة لعر�س اإبداعاتهم يف 

هذا املجال وعر�س جوي م�سابقة اجمل �سيارة 

معرو�سة خالل الحتفالية باليوم الوطني ركن 

الأطفال فيما يختتم برنامج عجمان لالحتفال 

الألعاب  باإطالق  اخلم�سني  الوطني  باليوم 

النارية على كورني�س عجمان .

دبيـ  وام:

مع  بال�رشاكة  وال�سباب  الثقافة  وزارة  اأطلقت 

املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء »م�سح 

عادات وميول القراءة يف املجتمع الإماراتي« 

القراءة  عادات  وتتبع  قيا�س  اإىل  يهدف  والذي 

من  الأفراد  وميول  الإماراتي  املجتمع  يف 

خالل ت�سليط ال�سوء على جمموعة املحفزات 

واملعوقات التي تزيد اأو حتد من معدلت القراءة 

يف الدولة و�سوًل اإىل اقرتاح اأف�سل ممار�ساتها 

حمليًا باملقارنة مع اأف�سل املمار�سات العاملية.

دولة  حر�س  اإطار  يف  امل�سح  اإطالق  ياأتي 

الإمارات على اأن تكون القراءة اأ�سلوب حياة يف 

املجتمع وبالتن�سيق مع ال�رشكاء ال�سرتاتيجيني 

من املوؤ�س�سات التعليمية والثقافية الرائدة التي 

ت�سمل جامعة زايد ومركز اأبوظبي للغة العربية 

ومبادرة حتدي القراءة العربي.

املراكز  يف  املجتمع  اأفراد  على  امل�سح  يركز 

التجارية من املواطنني واملقيمني ومن جميع 

الكتب  عدد  متو�سط  ويقي�س  العمرية  الفئات 

عرب  املجتمع  اأفراد  خمتلف  لدى  املقروءة 

خرباء  قبل  من  بعناية  ت�سميمه  مّت  ا�ستبيان 

للتناف�سية  الحتادي  املركز  يف  البيانات 

والإح�ساء.

و قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 

وفق  الإمارات  دولة  »تعمل  وال�سباب:  الثقافة 

ثقافة  تر�سيخ  على  الر�سيدة  قيادتها  روؤية 

العلم واملعرفة والهتمام بامل�ساريع الثقافية 

والفكرية واملعرفية وحتر�س وب�سكل دائم على 

تزويد الإن�سان بالعلم واملعرفة ك�سالٍح لتحقيق 

ارتقاء دولة  النجاح والتطور ما انعك�س على 

الإمارات مل�ساف الدول املتقدمة يف فرتة زمنية 

ق�سرية«.

اأن  الوطنية  امل�ستهدفات  اأهم  »من  واأ�سافت: 

من   %50 لدى  را�سخًا  �سلوكًا  القراءة  ت�سبح 

الإماراتيني البالغني بحلول العام 2026 ولدى 

80% من طلبة املدار�س و اأن يقراأ الطالب 20 

كتابًا يف املتو�سط �سنويًا ب�سورة اختيارية..

واأل تقل ن�سبة الآباء الإماراتيني الذين يقراأون 

لأطفالهم عن 50% وهو ما ين�سجم مع الهدف 

تعزيز  اإىل  وال�ساعي  ال�سرتاتيجية  من  الأول 

عائليًا  ن�ساطًا  باعتبارها  وتر�سيخها  القراءة 

ي�سارك فيه جميع اأفراد الأ�رشة«.

جتاوب  اأهمية  الكعبي  نورة  معايل  واأكدت 

العمل  فرق  مع  املجتمع  اأفراد  وتعاون 

امل�رشوع  هذا  لإجناح  امليدانيني  والباحثني 

الوطني الذي يعك�س ب�سورة دقيقة ميول عادات 

القراءة يف الدولة ما ي�ساهم يف ت�سميم واإطالق 

البيانات  اإىل  ت�ستند  التي  ال�سيا�سات  وتنفيذ 

والأرقام و�سياغة امل�ساريع واملبادرات الناجحة 

والفعالة«.

مديرة  اأهلي  من�سور  حنان  قالت  جهتها  من 

املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء بالإنابة: 

الأمم  لتقدم  الطرق  اأق�رش  من  القراءة  »تعترب 

وتطور املجتمعات ومتتلك دولة الإمارات قانونًا 

يعدُّ الأول من نوعه يهدف لرت�سيخ قيمة القراءة 

مبادرة  يف  ُم�ستدام  ب�سكل  الإمارات  دولة  يف 

ح�سارية وت�رشيعية غري م�سبوقة يف املنطقة 

وي�ستهدف ال�ستثمار يف الإن�سان وير�سخ �سورة 

الإمارات منوذجًا ُملهمًا يف التحفيز على البتكار 

والإبداع«. وعربت عن الفخر بال�رشاكة املعرفية 

روح  توؤكد  والتي  وال�سباب  الثقافة  وزارة  مع 

دولة  حكومة  اجلهات يف  بني  الواحد  الفريق 

وال�رشكاء  الوطنية  الإح�ساء  ومراكز  الإمارات 

ال�سرتاتيجيني لتحقيق الأهداف واحل�سول على 

البيانات العلمية الدقيقة مبا فيها جامعة زايد 

حتدي  ومبادرة  العربية  للغة  اأبوظبي  ومركز 

القراءة العربي .

ال�سارقةـ  وام:

يف  الجتماعية  اخلدمات  دائرة  ك�سفت 

ال�سارقة عن املرحلة اجلديدة من م�رشوع 

الأوىل  مرحلته  اأجنزت  بعدما  »نون« 

بنجاح. جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقد 

يف جزيرة النور - كورني�س البحرية - و 

حتدثت خالله كل من خلود النعيمي مدير 

الرفاعي  واأمينة  املجتمع،،  خدمة  قطاع 

مدير مركز حماية الطفل والأ�رشة بالدائرة.

م�رشوع  اإن  جانبها  من  الرفاعي  قالت  و 

»نون« ياأتي �سمن ت�سنيف خدمة التكافل 

 2016 العام  يف  اإطالقه  ومت  الجتماعي 

لالأطفال  التعليمي  الدعم  توفري  بهدف 

فاقدي حق التعلم وكان عبارة عن قافلة 

ت�سم جمموعة من الأطفال يتم تدري�سهم 

من قبل جمموعة من الأ�ساتذة املتقاعدين 

املتطوعني، اإل اأن التعليم من خالل القافلة 

خالل  القافلة  لتتوقف  نظاميا  يكن  مل 

اليوم ينطلق امل�رشوع  جائحة كورونا و 

باآليات جديدة.

واأ�سافت اإن امل�رشوع، �سيعمل على توفري 

»كر�سي التعليم« يف املدار�س النظامية 

اإىل الثاين ع�رش، خا�سة  من ال�سف الأول 

لالأطفال الذين ا�ستفادوا من املرحلة الأوىل.. 

م�سرية اإىل ا�ستهداف 45 طفال اإرتاأت اإدارة 

اإىل  بهم  الإنتقال  ال�سارقة«  »اإجتماعية 

املدار�س النظامية حلفظ حقهم بالتعليم، 

اأمام  الفر�س  اإتاحة  اخلطوة  هذه  وت�سمل 

جميع الأطفال املقيمني بال�سارقة واأبناء 

نزلء املوؤ�س�سات العقابية فيها.

والهيئات  املوؤ�س�سات  الرفاعي  دعت  و 

واملدار�س  والأفراد  واخلا�سة  احلكومية 

امل�ساركة اإىل اإجناح هذا امل�رشوع من خالل 

تفعيل مبداأ التالحم املجتمعي وامل�ساركة 

من  كبري  عدد  يفقد  ل  كي  املجتمعية 

الأطفال حقهم الطبيعي بالتعليم.

اإنها  وقالت  امل�رشوع  اأهداف  اإىل  ونوهت 

التعلم  تاأمني حق  الأول  اأهداف  ت�سمل 3 

الجتماعية  الرعاية  فاقدي  لالأطفال 

ربط  اإعادة  وثانيا  ال�سارقة،  اإمارة  يف 

واخلا�سة  احلكومية  باملدار�س  الأطفال 

من خالل التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع 

املحلي واملوؤ�س�سات الداعمة، وثالثا ن�رش 

الأفراد  بني  املجتمعية  امل�سوؤلية  ثقافة 

واملوؤ�س�سات الداعمة للم�رشوع.

عن  النعيمي،  خلود  حتدثت  جانبها  من 

امل�سوؤولية  وبرامج  امل�ساريع  حزمة 

املجتمعية التي حتقق التوا�سل والتفاعل 

املجتمع  عنا�رش  جميع  بني  املجتمعي 

الت�سويق  اإىل جانب  اأفراد وموؤ�س�سات  من 

امل�سوؤولية  وبرامج  مل�ساريع  الجتماعي 

املجتمعية من خالل العمل على ا�ستقطاب 

وحتقيق  املادية،  وم�ساهماتهم  الداعمني 

مبداأ ال�ستدامة القت�سادية ملوارد امل�ساريع 

على املدى املتو�سط والبعيد.

و اأو�سحت اأنه مت اإطالق 6 م�ساريع، يتم 

الرتكيز عليها وهي �سند، نون، اأنتم جنتنا، 

يرتبط  و  عيد  فرحة  و  ب�سامة  ب�سمة، 

الأعياد  اأو  العاملية  باملنا�سبات  بع�سها 

ال�رشكات  م�ساهمة  ت�ستهدف  وجميعها 

التي  املجتمع  فئات  لدعم  واملوؤ�س�سات 

تقدم لها اخلدمات، واإتاحة م�ساركتهم يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة.

دبيـ  وام:

ينطلق اليوم فى دبي معر�س »نو فيلرت 

 /#NoFilterDxb/ دبي« 

حمتفيا  هاربور  اجلديدة  بن�سخته 

الإمارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل 

العربية املتحدة مع جمموعٍة وا�سعٍة 

من العرو�س التي تالئم اجلمهور على 

اختالف اهتماماتهم.

حتى  ي�ستمر  الذي  املعر�س  ومينح 

فر�سة  زواره  اجلاري  نوفمرب   27

اأ�سهر  بع�س  مب�ساهدة  ال�ستمتاع 

ال�سيارات اخلارقة يف العامل ومتابعة 

حتدي الر�سم على اجلدران على طراز 

فن ال�سارع وامل�ساركة يف مباراة يف 

اأول ملعب كرة قدم عائم يف املنطقة 

على  التزلج  وقت ممتع يف  وق�ساء 

اأنغام املو�سيقى حيث يلبي املعر�س 

والت�سويق  املرح  ع�ّساق  تطلعات 

والرتفيه يف مكاٍن واحد.

الحتفال  يف  ال�سيارات  وت�سارك 

دولة  لتاأ�سي�س  الذهبي  باليوبيل 

حيث  املتحدة  العربية  الإمارات 

بهذه  لل�سيارات  قرقا�س  حتتفل 

املنا�سبة باإطالق احدى �سياراتها فيما 

ي�سهد املعر�س اأكرب موكب لل�سيارات 

اخلارقة يف املنطقة يوم ال�سبت 27 

انطالقًا  �سباحًا   8:30 من  نوفمرب 

يف  املوكب  ليمر  هاربور  دبي  من 

منطقة جمريا بيت�س ريزيدن�س واأبراج 

بحريات جمريا، ليعود ثانية اإىل دبي 

هاربور حيث �سيتمكن زوار املعر�س 

من م�ساهدة ال�سيارات يف املعر�س.

مع  املعر�س  انطالقة  لتزامن  ونظراً 

الأ�سبوع اخلتامي لتحدي دبي للياقة 

يقدِّم املعر�س جمموعة من الأن�سطة 

اأول  ذلك  يف  مبا  ار  للزوَّ الريا�سية 

ملعب كرة قدم عائم يف املنطقة من 

للتن�س  مالعب  مع  اأديدا�س  ت�سميم 

وكرة ال�سلة وعرو�س للتزلج وركوب 

الدراجات.

واحتفاًل بالذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س 

الدولة يتعاون املعر�س مع �رشكائه 

اأن�سطة  لتقدمي  ال�سيارات  قطاع  يف 

الزوار.  كافة  حما�س  تلبي  تفاعلية 

وي�سكل دبي هاربر يف هذه الفرتة من 

العام الوجهة املثالية لالحتفال بهذه 

املنا�سبة الغالية.

واأعربت تريك�سي لوه مريماند نائب 

الفعاليات  لإدارة  التنفيذي  الرئي�س 

يف مركز دبي التجاري العاملي عن 

�سعادتها بتطور الفعالية من معر�س 

تقليدي لل�سيارات اإىل فعاليٍة متنّوعة 

يوفر  حيث  دبي«  فلرت  »نو  بحجم 

املعر�س بحلته اجلديدة من�سًة مثالية 

وال�ستمتاع  التفاعل  للزوار  تتيح 

بتجارب �سيقة يف الهواء الطلق..لفتة 

التجارب  اختيار  على  حر�سهم  اىل 

ب�سكٍل دقيق مبا يعك�س اأ�سلوب احلياة 

العربية  الإمارات  دولة  يف  اجلذاب 

املتحدة والذي ت�سّكل فيه ال�سيارات 

عن�رشاً  املركبات  اأنواع  وخمتلف 

هامًا اإىل جانب ثقافة ال�سارع والفن 

البدنية  واللياقة  والريا�سة  والأزياء 

وغريها. كما مت الإ�ستفادة من كامل 

لحت�سان  هاربور  دبي  م�ساحة 

فعاليات هذه الن�سخة التذكارية من 

»نو فلرت دبي« مع تخ�سي�س %80 

من امل�ساحة لالأن�سطة التفاعلية التي 

ار امل�ساركة فيها. ميكن للزوَّ

اجلديدة  حلّته  متيز  على  وحفاظًا 

ال�سيارات  دبي«  فلرت  »نو  يعر�س 

املفهوم  تتجاوز  مبتكرة  بطريقة 

ومن  ال�سيارات.  ملعار�س  التقليدي 

اأبرز  مع  الوثيق  التعاون  خالل 

التجارية  والعالمات  املوزعني 

امل�ساركة �سيقدّم املعر�س ال�سيارات 

على  ال�سوء  ي�سلط  مبتكر  باأ�سلوٍب 

اأهم العالمات التجارية واأهم  بع�س 

طرازات �سياراتها. ويعك�س هذا التعاون 

ل�سانعي  الت�سويقية  الأولويات 

يطوِّرون  الذين  ال�سيارات  وموزِّعي 

ا�سرتاتيجياتهم لتنا�سب ديناميكيات 

ال�سوق اجلديدة ومطالب العمالء.

الرئي�س  حبتور  بن  عبداهلل  وقال 

التنفيذي لل�سوؤون التجارية يف �رشكة 

»�سمال القاب�سة« املالكة واملطورة 

»دبي  ان  هاربر«  »دبي  مل�رشوع 

هاربر« يتميز باإطاللة خالبة ومرافق 

ع�رشية وموقع حيوي و�سي�سم طيفًا 

وا�سعًا من خيارات املعي�سة والت�سوق 

مبجموعة  تقرتن  التي  والرتفيه 

متكاملة من مرا�سي اليخوت الفاخرة 

ومرافق النقل البحري العاملية التي 

الأبرز  البحرية  الوجهة  منه  جتعل 

والأكرث تفرداً يف املنطقة.

ويلعب هذا امل�رشوع دوراً حيويًا يف 

اإحياء ارتباط دبي الأ�سيل والعميق 

الإمارة  لقاطني  يوفر  كما  بالبحر 

املزيد من خيارات احلياة التي تتيح 

على  اخلا�سة  جتربتهم  اختبار  لهم 

م�سارف البحر.
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ـ العـدد 14903  الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

�إعالنات

ـ العـدد 14903 ـ العـدد 14903الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ  الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14903 الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 
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ـ العـدد 14903 الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 
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ـ العـدد 14903 الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن�إعــــالن �إعــــالن�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رمز القصايد 
لالقمشة والخياطة النسائية   

رخصة رقم :  CN - 2079566 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سامل محمد عوض حيدره 

الحرضمي 100%  
حيدره  عوض  محمد  وبيع/حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحرضمي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  نور 
الرشق للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2843995    : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ أوتار 
لإلنتاج اإلعالمي 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2919731   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
السواح الصالح االجهزة الكهربائية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1022129   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  برنس مارك لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

 عنوان الرشكة:

 AUH-MBZ ME - 09 C- 42 - AD001595-MZ-OF1- mpm properties 

  CN-1010006 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-11-22 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2150026277   

 تاريخ التعديل:   2021-11-23 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: املودعة تحت رقم:  362285

بتاريخ:   18 أكتوبر 2021

 تاريخ إيداع األولوية  08 يونيو 2021

باســم:  سكترشز يو.إس.ايه.، انك اا

بوليفارد،  بيتش  مانهاتن   228 وعنوانه:   

مانهاتن بيتش، كاليفورنيا 90266، الواليات 

املتحدة األمريكية وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: لباس 

القدم واملالبس الواقـعة بالفئة:  25

بأحرف    HOODLESS HOODIES  العالمة:  كتبت عبارة  وصف 

التينيه

 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم 

للقسم  بالربيد املسجل  أو إرساله  التجارية يف وزارة االقتصاد  العالمات 

املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  كاليد 

اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

املودعة تحت رقم:  361948 

بتاريخ:   13 أكتوبر 2021 

باســم:  بينو دي سابيا، ال ال يس

 وعنوانه: 45 ايست 20 سرتيت، فلور 

الواليات   ،0003 نيويورك  نيويورك،   ،3

البضائع / الخدمات / املنتجات:  املتحدة األمريكية وذلك لتمييز 

خدمات املطاعم   

الواقـعة بالفئة:  43

 وصف العالمة:  كتبت عبارة  CHI SPACCA   بأحرف التينية

 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لقسم 

املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / كاليد اند 
كو ال ال يب بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية:   

املودعة تحت رقم    : 265440 تاريخ اإليداع :2016/12/26
تاريخ التسجيل : 2017/06/28

يس،  ال  ال  براندبالك،   : باســم 
يف  ذات مسؤولية محدودة  رشكة 

كاليفورنيا
  وعنوانه : 122 لوميتا سرتيت، إل 
سغوندو، يس ايه 90245، الواليات 

املتحدة االمريكية
  وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

 لباس القدم واملالبس
  الواقـعة بالفئة : 25   بيانات التعديل  

 3631  : وعنوانه  انك.  براندبالك،   : امللكية  له  إنتقلت  من  اسم 
واساتش افنيو، لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90066، الواليات املتحدة 

األمريكية تاريـخ انتـقال امللكية : 2021/11/18 
تاريخ التاشري : 2021/11/21   

   تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / كاليد اند كو 

ال ال يب بطلب انتقال ملكية تسجيل العالمة التجارية التالية:  

 املودعة تحت رقم  : 258370 تاريخ اإليداع : 2016/08/16

 تاريخ التسجيل : 2017/02/23

  باســم : براندبالك، ال ال يس، رشكة 

ذات مسؤولية محدودة يف كاليفورنيا

إل  سرتيت،  لوميتا   122  : وعنوانه    

الواليات   ،90245 ايه  يس  سغوندو، 

املتحدة االمريكية

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك    

املنتجات : 

 لباس القدم

  الواقـعة بالفئة : 25   بيانات التعديل  

اسم من إنتقلت له امللكية : براندبالك، انك. وعنوانه : 3631 واساتش 

األمريكية  املتحدة  الواليات   ،90066 كاليفورنيا  أنجلوس،  لوس  افنيو، 

تاريـخ انتـقال امللكية : 2021/11/18 

تاريخ التاشري : 2021/11/21  
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

  اسم الرشكة :  اليتاس للتجارة  ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 503 ملك جمعه املاجد عبدالله املهريي، املطينة  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1173686   رقم الرخصة  735249        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :1-3-2021 تاريخ تصديق القرار:   1-3-2021  وعىل من لديه أي اعرتاض 
أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم «914» ملك مؤسسة 
محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 2973060 04 فاكـس: 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2973071 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : مون ستار للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان :مكتب رقم 203 ملك عبدالرحيم محمد اسامعيل بدري ، ديرة، عيال نارص

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1022306   رقم الرخصة  502794             

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات ش.ذ.م.م,  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :3-11-2021 تاريخ تصديق القرار :   2021-11-3

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد، ديرة، هاتف: 2288982 - 04   فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / اليتاس للتجارة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :1-3-2021 تاريخ تصديق القرار:   1-3-2021  وعىل من لديه أي اعرتاض أو 

مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتـف 2973060 04  

فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
 العنوان:  مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد، ديرة،  

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

ش.ذ.م.م    العامة  للتجارة  ستار  /مون  رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :3-11-2021 تاريخ تصديق القرار :   2021-11-3

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله  هاتف : 2288982 - 04   فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�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

  اإعالن فقدان جواز �سفر

ــام  ــو /مــشــيــا ام ــدع فــقــد امل

الجنسية  اثيوبيا    ، اباجوجيم 

 )5533846EP( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  اثيوبيا  سفارة  إىل 

مركز رشطة مشكوراً.    

 اإعالن فقدان جواز �سفر  

فقد املدعو / خادم حسني فقري 

الجنسية جواز  باكستان  محمد، 

 )GY6898872( رقــم  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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14 �إعالنات
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن التعديل )�شكل العالمة(نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /شواطئ لصيانة املباين/  ذ.م.م - رشكة ذات 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )98355( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /نجوم الرشق لصيانة املباين /  ذ.م.م - رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )97583( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :�سواطئ ل�سيانة املباين/  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :جنوم ال�سرق ل�سيانة املباين /  ذ.م.م 
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املنذرة : جلريي أن مارسيل دي جوزمان - فلبينية الجنسية
 Glerry Ann Marcelo De Guzman: االسم باالنجليزي

املنذر اليه : جييس بالتازار لوستينا فيالسكو - فلبيني الجنسية 
 Jessie Baltazar Lustina Velasco : االسم باالنجليزي

مجهول محل اإلقامة
 تنذر املنذرة / املنذر اليه بسداد مبلغ ) 20.300.00 درهم( عرشون الف وثالمثائة درهم 

وذلك خالل مدة أقصاها 
خمسة ايام من تاريخ استالمة اإلنذار او علمة به واال ستضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات 

القانونية التي تحفظ لها 
حقها مبا فيها اقامة الدعاوى الحقوقية واملدنية للمطالبة باصل الحق مع تحميل املنذر اليه 

كافة رسوم ومصاريف التقايض واتعاب املحاماة. 

ـ العـدد 14903 الأربعاء 24 نوفمرب 2021ـ 

الكاتب العدل 

إنذار عديل بالنرش 
رقم ) 9447 - 2021 ( 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

لإعالناتكم بالوحدة: وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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 اإلغاء اعالن �سابق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
لتجارة  بينجس  التجاري  باالسم   CN  -  2236384 رقم 
املواد الغذائية ذ.م.م بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة. 
CN -  2236384/ الرقم : د ت / ش ت

CA - 3007783  : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : مصبغة نصف القمر 

رخصة رقم : CN- 1447000  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد روبل محمد عبداللطيف 

)100%(

تعديل وكيل خدمات / إضافة دالل سعيد مهري سعيد القبييس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسني عىل حسن الحوسني 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مكتب املعامر االسالمي 
- فرع ابوظبي 

رخصة رقم : CN- 1107557-1 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل رأس املال  من Null إىل 50000 

 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
 ISlAMIC ARCHITECTuRAl OFFICE /تعديل إسم تجاري من
HEAD OFFICE AlAIN - مكتب املعامر اإلسالمي - فرع ابوظبي 
 ISlAMIC ARCHITECTS-SOlE PROPRIETORSHIP إىل 
l.l.C. - BRANCH مكتب املعامر اإلسالمي - رشكة الشخص الواحد 

ذ م م - فرع
 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ احمد 
الجرمي إلدارة العقارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4170243   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

انفرا  اكسيس   : السادة   7 بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

انريجي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1006407  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة كاالي فاالبيل كونهيبو رفاعي 

)49%(

للموارد  الخليج  افــاق  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 AFAQ Al KHAlEEJ ENGINEERING  الهندسية - ذ.م.م

اعراض عىل  أو  له حق  RESOuRCES - llC  فعىل كل من 

أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة  اإلعالن مراجعة  هذا 

مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم CN - 2539574 باالسم التجاري مركز الدكتور مازن 
لجراحة اليوم الواحد ذ.م.م بإلغاء طلب تعديل الرخصة 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة. 
CN -  2539574 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  4238032 : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : نادي بنش للمالكمه 

رخصة رقم : CN-  2599704   قد تقدموا إلينا بطلب : 

ابوشوشة من مالك  / حمد محمد اسحق سليامن  تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل 

من  ابوشوشة  سليامن  اسحق  / حمد محمد  الرشكاء  نسب  تعديل  إىل رشيك 

%100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة الفريا دزوندزياك )49%( 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تعديل إسم تجاري من PuNCH BOxING CluB - نادي بنش للمالكمة 

إىل PuNCH BOxING CluB l.l.C - نادي بنش للمالكمة ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ وفاء 
الدييس الستشارات املوارد البرشية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2377943   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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 بان / السادة : مؤسسة بناة املستقبل الهندسية 
للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1175771  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد اسامعيل الدسوقي ابو سليم )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جمعه سامل خليفه سامل الظاهري 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 FuTuRE BuIlDERS ENGINEERING من  تجاري  إسم  تعديل 
الهندسية  املستقبل  بناة  - مؤسسة   GENERAl CONTRACTING EST
 FuTuRE BuIlDERS ENGINEERING إىل  العامة  للمقاوالت 
  GENERAl CONTRACTING - SOlE PROPRIETORSHIP
الواحد  الشخص  - رشكة  العامة  للمقاوالت  الهندسية  املستقبل  بناة   -  l.l.C
ذ.م.م   فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الحسابات  لتدقيق  راشد   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

واالستشارات الرضيبية 

رخصة رقم : CN- 3756733  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال / من Null إىل 50000 

 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

 RASHED FOR AuDITING AND TAx من/  تجاري  إسم  تعديل 

COuNSulTANCY - راشد لتدقيق الحسابات واالستشارات الرضيبية إىل 

 RASHED AuDITING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- راشد لتدقيق الحسابات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ العني 
سايكلنق كلوب للدراجات الهوائية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2861795  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

صالون زين ستايل للرجال رخصة رقم :

  CN -  2817254 قد تقدموا إلينا بطلب:

 إلغاء رخصة

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 

مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مؤسسة القرص الربونزي للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1095511  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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.

يلو  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لوفت لالكسسوارات    

رخصة رقم : CN -  3992037 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سمريه عيل عبدالقادر 

100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امنه محمد عيل

اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
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 : سركتورا  إنك 

رخصة رقم : CN- 2965172  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سركتورا إنك

 Structura inc 

تعديل وكيل خدمات / حذف محمد احمد محمد طاهر اليزيدي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سركتورا إنك

Structura inc 

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نجمة 
بنت الفريج للشيلة والعبايا

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1136109   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الوفاء لالستشارات القانونية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4025870  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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.

محل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
سوبر تاج لتصليح كهرباء السيارات       

رخصة رقم :  CN -  2314517 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  حسن  صالح  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

صويلح الربييك 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل مطر راشد صبيح 
النيادي فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

دار  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الكرك واملحيل 

رخصة رقم : CN -  1048363 قد تقدموا إلينا بطلب:
عوض  محمد  مروه  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد العولقي 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف منر راشد صالح مقارح 

املري
فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : العامر ستايل ملعدات التجميل 

رخصة رقم : CN- 2245838  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عامر بكر مصطفى رحال )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن صالح عبدالرحمن سامل 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل 

 -  AlAMIR STYlE COSMETICS EQuIPMENT من  تجاري  إسم 

 AlAMIR STYlE COSMETICS إىل  التجميل  ملعدات  ستايل  العامر 

 EQuIPMENT - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

 - العامر ستايل ملعدات التجميل - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م جميل إىل 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــالنات
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اأبوظبي-وام:
 تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد 
التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
إلمارة أبوظبي افتتح سمو الشيخ خالد 
بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو املجلس 
التنفيــذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب 
الخامســة  الدورة  التنفيذي  أبوظبــي 
ملهرجان »فينتك أبوظبي 2021« الذي 
مدى  عىل  العاملي  أبوظبي  سوق  ُينظمه 
يومني يف جزيرة املارية بمشــاركة أكثر 
من 250 مســتثمًرا عاملًيــا، وأكثر من 
200 متحدث دويل و100 رشكة عاملية 
يف مجــال التكنولوجيا املالية، إىل حانب 
قــادة ماليني دوليني مــن أكثر من 40 
أكثر من 25000  إىل  دولة، باإلضافــة 

مشارك عرب اإلنرتنت.
يف  األبرز  الحدث  تدشــني  مراسم  وبعد 
املاليــة يف منطقة  التكنولوجيا  مجــال 
إفريقيا، أجرى  وشمال  األوسط  الرشق 
ســمّوه جولــة عىل مختلــف فعاليات 
االبتكارات  أحدث  عىل  واطلع  املهرجان 

التي يشهدها قطاع الخدمات املالية.
فعاليات  العام  هذا  نســخة  وتستضيف 
افرتاضيــة، تجمع  وأخرى  حضوريــة 
واملستثمرين  املبتكرين  الرواد  من  نخبة 
واملديريــن التنفيذيــني واألكاديميــني 

والخرباء يف القطاع املايل.
النســخة الخامسة عرض  كما تشــهد 
العديد من املنتديات الجديدة، بما يف ذلك 
»منتدى املجلس«، الذي يعقد مجموعة 
واملنتديات  الخاصــة  الحــوارات  مــن 
املخصصة للمدعوين فقط، والتي تهدف 
إىل تبادل األفكار واآلراء بني قادة قطاع 
العام  القطاعني  يف  املاليــة  التكنولوجيا 
والخــاص من جميع أنحاء العالم . كما 
تشــمل فعاليات املهرجان جولة البحث 
أبوظبي  التــي تضم منتــدى  العامليــة 
لفينتك  االبتــكار  وتحدي  لالســتثمار 

أبوظبي و«فينتك 100«.
أبوظبــي  أجنــدة »فينتــك  وتعــرض 
حوارية  وجلســات  حلقــات   »2021
خــرباء  يســتضيفها  عمــل  وورش 
التكنولوجيــا املالية ملناقشــة مواضيع 

متنوعة أبرزها األمن املايل واالســتثمار 
يف  األعمال  وريــادة  الرقمية  والصريفة 
والحوكمة  واالســتدامة  فينتــك  قطاع 
الرشكات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
ومجــاالت ســوق التجزئــة واالئتمان 
واملدفوعــات. وخالل املهرجــان، ألقى 
ســعادة أحمد جاســم الزعابي، رئيس 
العاملي،  أبوظبــي  إدارة ســوق  مجلس 
املال  افتتاحيــة دعت مجتمــع  كلمــة 
والعمل  للتعاون  املاليــة  والتكنولوجيا 
الفاعل  التقــدم  دفع  يف  مًعا عــن كثب 
وإيجابية  مســتدامة  تغيريات  وإحداث 
عىل القطــاع املايل بهدف خدمة األجيال 
املشهد  أن  مؤكدا  كافة  والعالم  القادمة 
املايل العاملي رسيع التغري داعيا الجمهور 
تعزيز  يف  أبوظبي  دور  التعرف عــىل  إىل 

مستقبل القطاع املايل.
فينتك  مهرجان  أن  عىل  ســعادته  وأكد 
أهم منصات  أحــد  أصبح  قــد  أبوظبي 
التكنولوجيــا املالية العاملية الرئيســية 
العالــم والجهات  التــي جمعت قــادة 

التنظيميــة املاليــة والبنــوك املركزية 
السياســات واملســتثمرين  وصانعــي 
والرشكات الناشئة يف مجال التكنولوجيا 
املمارسات،  وأفضل  املعرفة  لتبادل  مًعا 
فرص  وتوفري  جديدة  ابتكارات  وإطالق 
والنمو  االبتــكار  ترسع  لألعمال  قيمة 
انه  اإللكرتوني. وقال  املــايل  القطاع  يف 
لدولة  الذهبي  اليوبيــل  مــع  بالتزامن 
املتحــدة يف نوفمرب،  العربية  اإلمــارات 
أصدرت القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
املتحدة مخطًطا وطنًيا متكامالً  العربية 
الخمسني«  »مبادئ   ، املســتدام  للنمو 
حقبة  نحو  الدولة  مســتقبل  ، لرســم 

اقتصادية واجتماعية جديدة وشاملة.
بـــ  الزعابــي  ســعادة  ورحــب 
رشكــة  أكــرب   ،  OurCrOwd
إرسائيل، ليتم  يف  اســتثماري  مال  رأس 
أبوظبــي والتي أصبحت  تأسيســها يف 
أول رشكة اســتثمار إرسائيلية يف رأس 
أبوظبي  املال يتم ترخيصها من ســوق 
أبوظبي  ســوق  أن  إىل  مشــريا  العاملي 

اإلعالم  وســائل  تطوير  وهيئة  العاملي 
الســنغافورية، والســلطة  املعلوماتية 
ســوياً  أنجزوا  ســنغافورة  يف  النقدية 
التجارة  لتمويل  تجريبــي  مرشوع  أول 
بأنه ســيكون هنالك  وأكــد  الرقميــة 
املزيــد من هذه املشــاريع مســتقبالً، 
تمويل  رقمنة  عمليــة  يرسع  بما  وذلك 
ذلك  والدولة. بعد  أبوظبــي  يف  التجارة 
نظمت جلســة ضمت معايل محمد عيل 
التنمية  دائرة  الرشفاء الحمادي، رئيس 
أولريي،  أبوظبي، وكيفن  يف  االقتصادية 
أوشــارس  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 
االســتفادة  حول »كيفية  لالســتثمار 
االبتكار  دفع  أبوظبي« وما  تقدمه  مما 
والتقــدم التكنولوجي ألبوظبي إضافة 
إىل حوار حول مستقبل اقتصاد اإلنرتنت 
يف الرشق األوسط بني سعادة محمد عيل 
مجلس  وعضو  العبار، املؤّسس  راشــد 
اإلدارة املنتدب لرشكة ’إعمار العقارية‘، 
وجون كوليســون، الرئيــس والرشيك 
.Stripe املؤسس لرشكة املدفوعات

دبي ـ وام:
التقــى ســعادة محمــد عيىس 
مجموعة  رئيس  نائب  الكشــف 
لجنــة الصداقــة مــع برملانات 
املجلــس  يف  اآلســيوية  الــدول 
مقر  يف  االتحادي، أمس  الوطني 
املجلــس بدبي، ســعادة عثمان 
الصداقة  مجموعة  رئيس  أوران 
اإلماراتية  الرتكيــة  الربملانيــة 
الكبــري  الوطنــي  املجلــس  يف 

لجمهورية تركيا.
عيىس  محمد  ســعادة  وأشــار 
الكشــف خالل اللقــاء إىل الدور 
الذي تقوم به الربملانات يف تعزيز 
والتســامح  الحضاري  الحــوار 
الشعوب  بني  السلمي  والتعايش 
التعاون  زيــادة  أهمية  مؤكــدا 
املجلس  الصداقة يف  لجنتــي  بني 
والربملاني  االتحــادي  الوطنــي 

الرتكي.
خالل  جرى  إنه  ســعادته  وقال 
اللقــاء بحــث تبــادل الخربات 
بــني  الربملانيــة  واملعلومــات 

الدولية  املحافــل  خالل  الجانبني 
واإلقليمية.

عثمان  ســعادة  أكد  جانبــه  من 
النواب  مجلــس  حــرص  أوران 
مع  الدائم  التواصــل  عىل  الرتكي 

املجلــس الوطنــي االتحادي من 
االجتماعات  من  املزيد  عقد  خالل 
واللقاءات بني لجنتي الصداقة بني 

الخربات  تبادل  وأهمية  املجلسني 
خاصة  املســتويات  جميــع  عىل 

الربملانية.
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وزيرة زيمبابوية: �لمر�أة حققت 
نجاحات كبيرة في �أفريقيا وقادرة 

على تولي �لمو�قع �لقيادية

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ٢٤ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٣

خالد بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الخام�ســة لمهرجان 
»فينتك اأبوظبي«

اأخبار الوطن

�لموؤتم��ر �لعرب��ي �لتا�س��ع لعل��وم �لور�ثة 
ً �لب�سرية ينطلق 8 دي�سمبر �فتر��سيا

دبي ـ وام:
نزينزا، وزيرة  ســيكاي  الدكتورة  معايل  أكدت 
الصناعة والتجــارة يف دولة زيمبابوي، أهمية 
الدور املحــوري الذي تلعبه املــرأة يف مختلف 
املجــاالت وأهميــة مســاهمتها يف تحقيــق 
عىل  والعاملية، مشددة  الوطنية  التنمية  أهداف 
للمرأة فرصا متساوية  العالم  أن يمنح  وجوب 
املواقع  لتويل  تأهيلهــا  إىل  إضافة  الرجــل  مع 
خالل  كبرية  قــدرات  أثبتت  القياديــة، كونها 
العقــود املاضية، بما يف ذلك النجاحات الكبرية 

التي حققتها املرأة يف أفريقيا.
وأضافت خالل جلسة حوارية بعنوان "تمكني 
القيــادي" ُعقدت يف  دورهــا  وتعزيز  املــرأة 
أيام  الثاني من  اليوم  املرسح االســرتاتيجي يف 
والتصنيع 2021 يف  للصناعــة  العاملية  القمة 
دبــي، أن املرأة يف أفريقيا حققــت العديد من 
باتت  زيمبابوي، التي  اإلنجازات، خصوصاً يف 
تعترب اليوم من أهم البيئات الجاذبة لالستثمار 
أفريقيا، وتشهد تغريات كبرية عىل مستوى  يف 
األعمال،  والتعليم، وريادة  والتجارة  االقتصاد 
اليوم نقلة نوعية رغم الظروف  حيث تشــهد 

السابقة التي مرت بها الدولة.

دبي ـ وام:

الجينية ـ  للدراســات  العربي  املركــز  ينظم 
أحــد املراكز التابعة لجائزة الشــيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم للعلوم الطبية ـ املؤتمر 
العربي التاســع لعلوم الوراثة البرشية الذي 
سيعقد يومي 8 و9 ديسمرب املقبل افرتاضياً.

وســيناقش املؤتمر موضوع علم الجينوم يف 
العالــم العربي وذلك من خالل أربعة محاور 
األمراض  التطورات يف مجال  رئيســية تضم 
النادرة والبيانات الجينومية العربية الضخمة 
الجينوم  وعلم  واملناعة  العدوى  وجينوميات 
واملجتمع وذلك من خالل محارضات يقدمها 
الباحثني والعلماء املتخصصني  نخبة من أهم 
أنحاء  جميع  مــن  البرشية  الوراثــة  علم  يف 
والدكتور  فخرو  خالد  الدكتور  ومنهم  العالم 
بالواليات  ايلشري من جامعة واشنطن  ايفان 

املتحدة االمريكية.

أبوظبي-وام:

 أعلنت دائرة الثقافة والسياحة 
- أبوظبي عن برنامج احتفاالت 
الخمســني  الوطنــي  اليــوم 
متنوعاً  جــدوالً  يتضمن  الذي 
والتجــارب  الفعاليــات  مــن 
الفرتة بني 1  االستثنائية خالل 

و 3 ديسمرب 2021.
ويجمع هذا الربنامج املواطنني 
لالحتفال  والــزوار  واملقيمني 
باليــوم الوطنــي يف مــا يزيد 
عــن 25 فعالية تحتفي برتاث 
وثقافــة اإلمــارات والتنــوع 
اإلنسانية  والقيم  والتســامح 
نســيج  يف  املتأصلة  الســمحة 
مــع  بالتزامــن  مجتمعهــا، 
مســرية  الضوء عىل  تســليط 
تطور وإنجــازات الدولة خالل 
املاضيــة،  عامــاً  الخمســني 
طموحاتهــا  واســترشاف 
املقبلة،  للخمســني  ورؤيتهــا 
مهرجانات  تنظيــم  عرب  وذلك 
تراثية وثقافية ومعارض فنية 
وحفالت موســيقية وعروض 

أداء وأنشــطة رياضية وألعاب 
نارية يف جميع أرجاء اإلمارة.

وســتيضء األلعــاب الناريــة 
ســماء كورنيش  االحتفاليــة 
أبوظبي ومدينة العني ومنطقة 
الظفرة يف الساعة 9:00 مساء 
سرتسم  يوم 2 ديسمرب .. كما 
النارية ســماء جزيرة  األلعاب 
املاريــة باأللــوان الرائعة عند 
 2 9:00 مساء يومي  الساعة 
مركز  و3 ديســمرب .. وينظم 
مــول" كذلك  الرشق  "بوابــة 
يف  النارية  لأللعــاب  عروضــا 
 2 8:00 مســاء يوم  الساعة 

ديسمرب.
الوطني  اليــوم  حفالت  وتبدأ 
الحية يوم 26 نوفمرب يف قرص 
الحصن مــع املطرب اإلماراتي 
يشــدو  املنهايل، يف حني  عيضة 
املطرب ماجد املهندس والفنانة 
من  بمختــارات  هميم  أصيــل 
أفضل أعمالهما يوم 1 ديسمرب 

يف قرص اإلمارات.
موعد  عىل  الجمهور  وسيكون 
مع الفنــان حمد العامري يوم 

الحصن،  قرص  يف  2 ديســمرب 
يوم  أحالم  النجمة  تتألق  بينما 

3 ديســمرب يف متحــف اللوفر 
أبوظبــي.  ويســتضيف نادي 

أبوظبي للرياضات الجوية يوم 
املظيل  عرضاً للقفز  2 ديسمرب 

والســباحة يف الجو بتشكيالت 
مذهلة، إذ يحمل 16 مظلياً علم 
يرسمون  بينما  اإلمارات  دولة 
السماء ..  يف  الخمســني  شعار 
العاصمة  لذلك، تشــهد  إضافة 
عرضاً جوياً بالتعاون مع نادي 
الجزيــرة، مع قيــام نحو 50 
محليني  طيارين  بقيادة  طائرة 
الباراموتور  عــروض  بتقديم 
دولة  علم  مع  الهوائي  والتزلج 
سيشــاهدها  والتي  اإلمارات، 
كبرية،  شاشــة  عرب  الجمهور 
عبارة  هدايا  توزيع  عىل  عالوة 
املظيل  للقفــز  قســائم  عــن 

والتزلج الهوائي والطريان.
الرشق  بوابــة  مركز  وينظــم 
مول باقة حافلة من الفعاليات 
من  يــوم 2 ديســمرب  تنطلق 
وحتى  مســاًء   6:00 الساعة 
اليوم  8:00 مســاًء بعــرض 
الــذي يقدمه محمد  الوطنــي 
الصقري  ومحمــد  الربيكــي 
املــول أيضاً عرض  .. ويقــدم 
هولوجرام الشيخ زايد، وتجربة 
التي  الخمســني  قصة  مجلس 

تروي مســرية اإلمــارات عىل 
املاضية  عاماً  الخمســني  مدار 
الصور  من  مجموعة  خالل  من 
العرضان  ويقام  األرشــيفية، 
الســاعة 10:00  يوميــاً من 
مساًء   10:00 ولغاية  صباحاً 

حتى 4 ديسمرب.
الفعاليــات، مــع  وتتواصــل 
الوطنــي  اليــوم  احتفــاالت 
الخمســني يف مرســانا وسط 
مــن 1  الحديريــات  جزيــرة 
إىل  ولغاية 3 ديســمرب، وتمتد 
منتزه الشــيخة فاطمة وقرص 

املويجعي.
ويستضيف املجلس االستشاري 
الوطني يف قرص الحصن عرض 
فيلم وثائقي يسلط الضوء عىل 
بدايات املجلس منذ عهد الشيخ 
الخطاب  إىل  وصوالً  األول  زايد 
االفتتاحــي التاريخي للمغفور 
آل  الشــيخ زايد بن سلطان  له 
نهيان، طيب الله ثراه. ويحظى 
أول 50 زائــراً للمجلــس يوم 
2 ديســمرب بتجربــة حرصية 

خاصة.

»الوطني االتحادي« ومجموعة ال�سداقة البرلمانية التركية 
االإماراتية يبحثان تبادل الخبرات البرلمانية

أبوظبــي تحتفــل باليوم الوطنــي الـ 50 بحفالت موســيقية ومهرجانــات تراثية 
وثقافية وعروض ألعاب نارية

خيري��ة �ل�س��ارقة: �لتبرعات �لإلكترونية ت�س��تحوذ 
على 21 % من دخل �لجمعية �لعام �لجاري

ال�سارقة ـ وام:
الخريية  الشــارقة  جمعية  أعلنــت 
اإللكرتونيــة  التــربع  وســائل  أن 
اســتحوذت عــىل 21 باملائــة من 
منذ  للجمعية  العــام  الدخل  إجمايل 
مطلــع العام الجــاري حتى نهاية 
التربعات  بوســائل  مقارنة  أكتوبر 
األخــرى التــي توفرهــا الجمعية 
املحســنني  عىل  التيســري  بهــدف 
ووضع  للتربع  عدة  خيارات  ووضع 

الصدقات.
خادم  بن  ســلطان  عبدالله  وقــال 
املديــر التنفيذي للجمعية إن خريية 
الشــارقة تمكنــت مــن التحــول 
اإللكرتوني بشــكل كامل يف غضون 
العامــني املاضيــني وتمكنــت من 
محنة  من  كورونا  جائحــة  تحويل 
إىل منحــة تقودها لالســتفادة من 
وتعميمها  اإللكرتونيــة  الوســائل 
تجاوبا  بشــكل كامل حيث القــت 
كبريا مــن جانب الجمهور ما يؤكد 
التحول بشــكل  الجمعية عىل  قدرة 
الرقمي  العمــل  منظومــة  إىل  كيل 

مواكبة لتوجهات الدولة.
وأوضح أن مؤرشات التحول الرقمي 
تبــدو من خــالل تفاعــل جمهور 
املحســنني وإقبالهــم عــىل التربع 

االلكرتونية  الوســائل  خــالل  من 
تشــمل  والتي  الجمعية  يف  املتوفرة 
الذكي  والرابط  االلكرتونــي  املوقع 
جانــب  إىل  النصيــة  والرســائل 
أو  املبارشة  البنكية  االســتقطاعات 

التربع عرب بطاقة االئتمان ..

عىل  تحديثات  عدة  إدخال  إىل  مشريا 
مزيدا  تضمنت  اإللكرتونــي  املوقع 
مع  التربع  وســهولة  املرونــة  من 
واألمان يف  الخصوصية  مــن  مزيدا 
التربع  أن  الوقت ..موضحــا  نفس 
من خالل الوسائل االلكرتونية يصل 
يف  إنفاقه  ويتم  كامــال  الجمعية  إىل 
ُوضع  التي  واملشــاريع  املبــادرات 

إلجله.
الجمعيــة تمكنــت  أن  إىل  وأشــار 
الرقمي  الجمعية من تعميم تحولها 
بشكل كامل عىل كافة أعمالها حيث 
وجاهزية  الجهــور  وعي  ســاهم 
فــرق العمل بالجمعية يف إنجاز هذا 
ما  والفت  رسيــع  بشــكل  التحول 
تخطي  عىل  الجمعية  قدرة  من  عزز 
الجائحة متوجها بالشكر الجزيل إىل 
املتربعني عىل دورهم وما لديهم من 
الجمعية  تخطوه  ملا  ومواكبة  وعي 
مــن ُخطى هدفها اســتدامة الخري 

والعمل اإلنساني.

تحت رعاية هز�ع بن ز�يد .. 



 دبي-وام:
بن  الشيخ منصور بن محمد   أكد سمو 
دبي  مجلس  رئيس  مكتوم،  آل  راشد 
ستبقى  اإلمارات  دولة  أن  الرياضي 
مجاالت  جميع  في  اإلبداع  وطن  دائما 
الرائد  دورها  ستواصل  وأنها  الحياة، 
ونشر  وتكريمهم  المبدعين  رعاية  في 
مختلف  في  اإلبداع  ثقافة  وتعزيز 
القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي.

عن  اإلعالن  حفل  خالل  سموه  وقال 
الفائزين بالدورة الـ 11 لـجائزة محمد 
الرياضي،  لإلبداع  مكتوم  آل  راشد  بن 
آل  راشد  بن  محمد  مبادرات  إحدى 
قيادتنا  تدعم   "  : العالمية  مكتوم 
جميع  في  واإلبداع  التميز  الرشيدة 
ودعم  رعاية  أن  وتؤكد  المجاالت، 
اإلبداع  ثقافة  ونشر  المبدعين  وتكريم 
والتميز والجودة هو نهج أساسي لبناء 
أبناء اإلمارات  الذي يستحقه  المستقبل 
أجمع،  والعالم  العرب  األشقاء  وكذلك 
عام  كل  في  الرشيدة  القيادة  وتطلق 
ورعاية  واإلبداع  التميز  لدعم  مبادرات 
جميع  في  والمبدعين  المتميزين 
تتولى  اإلمارات  دولة  جعلت  المجاالت 

زمام الريادة في هذا المجال".
في  حققنا  لقد   " سموه  وأضاف 
الخمسين عاما الماضية من عمر الدولة 
إنجازات كثيرة جعلت اإلمارات نموذجا 
الشعب  وكفاءة  القيادة  لحكمة  عالميا 
المستحيل  يعرف  ال  الذي  والطموح 
التحديات،  جميع  على  ويتفوق 
القادمة  الخمسون  السنوات  وستشهد 
جميع  في  وأعظم  أكثر  إنجازات 
الدولة وطنا داعما  المجاالت، وستكون 

لكل مبدع".
وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن 
محمد  قائال: " جائزة  مكتوم  آل  راشد 
الرياضي  لإلبداع  مكتوم  آل  راشد  بن 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  يرعاها  التي 
عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
بن  أحمد  الشيخ  سمو  ويرأسها  دبي 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة 
نهج  من  تنطلق  الوطنية  األولمبية 
توجيهاتها  وتترجم  الرشيدة  قيادتنا 
في  اإلبداع  بمستوى  ويرتقي  يدعم  بما 
العمل الرياضي، كما تساهم الجائزة من 
مبادرات  مؤسسة  في  عضويتها  خالل 
العالمية  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
خالل  من  المجتمعات  تمكين  في 
والمتميزين  المبدعين  ودعم  الرياضة 
للسير  لآلخرين  قدوة  يشكلون  الذي 
اإلنجازات  وتحقيق  التميز  طريق  في 
جديدة  نخبة  عن  نعلن  الكبيرة، واليوم 
لتكريمهم  الرياضيين  المبدعين  من 
الرياضيين  لجميع  رسالة  وإرسال 
التكريم  بأن  الرياضية  والمؤسسات 
يسعى  مبدع  كل  نصيب  من  سيكون 
واالنجاز  األداء  بمستوى  لالرتقاء 

الرياضي في كل مكان".
في  الفائزين  عن  اإلعالن  حفل  أقيم 
للجائزة  عشرة  الحادية  الدورة  فئات 
فئاتها،  وتعدد  قيمتها  حيث  من  األكبر 
االطالق  على  نوعها  من  واألولى 
الرياضي،  العمل  المخصصة لإلبداع في 
دبي"،  دايف  "ديب  في  الثالثاء   يوم 
العالم  في  للغوص  حوض  وأحدث  أكبر 
رئيس  الطاير  مطر  معالي  بحضور 
مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أعضاء 
إدارة  ومجلس  الجائزة  أمناء  مجلس 
والشخصيات  الرياضي  دبي  مجلس 

الرياضية.
- ن�شر ثقافة الإبداع

وقدم معالي مطر الطاير رئيس مجلس 
الى  والعرفان  الشكر  الجائزة  أمناء 
بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
رئيس  دبي  عهد  مكتوم، ولي  آل  راشد 
الجائزة، وإلى  راعي  التنفيذي  المجلس 
راشد  بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  سمو 
األولمبية  اللجنة  رئيس  مكتوم،  آل 
الدعم  على  الجائزة،  رئيس  الوطنية 
التي  السديدة  والتوجيهات  والرعاية 
العالمية  مكانتها  في  الجائزة  وضعت 
المرموقة وجعلتها حلم جميع العاملين 

في مختلف مجاالت العمل الرياضي.
منذ  الجائزة  تواصل   " معاليه  وقال 
المبدعين  وتكريم  تقدير   2009 العام 
من  للتطور  الرياضي  القطاع  وتحفيز 
العمل  في  اإلبداع  ثقافة  نشر  خالل 
دولة  في  المبدعين  وتكريم  الرياضي 
والعالم.  العربي  والوطن  اإلمارات 
الرياضة  التي واجهتها  التحديات  ورغم 
وتراجع  أجمع  العالم  مستوى  على 
البطوالت  جميع  في  المشاركات  أرقام 
والفعاليات، إال أن الدورة الحادية عشرة 
الذين  المشاركين  عدد  في  نموا  حققت 
مترشحين   409 إلى  عددهم  وصل 
الدورة  عن   14% بلغت  زيادة  بنسبة 
السابقة إلى جانب زيادة عدد المكرمين 
يؤكد  الذي  األمر  وهو  فائزا،   28 إلى 
مكانة الجائزة الكبيرة وحرص الجميع 
شرف  لنيل  والتنافس  الترشح  على 

الفوز بها".
الدورة  تتزامن  أن  يسرنا   " وأضاف 
احتفاالت  مع  للجائزة  عشرة  الحادية 
تنظيم  ومع  الخمسين  بعام  الدولة 
األكبر  الحدث  دبي  في   2020 إكسبو 
ولذلك  اإلطالق،  على  عالميا  نوعه  من 
 9 يوم  بالمكرمين  االحتفال  سيكون 
 2020 إكسبو  قلب  في  المقبل  يناير 
يسرنا  كما  العالم،  يجمع  الذي  دبي 
بالتعاون  نصدر  أن  المناسبة  هذه  في 
اإلمارات  وبريد  المركزي  المصرف  مع 
وطابعا  فضية  نقدية  مسكوكة 
الرياضي  للقطاع  هدية  ليكونا  تذكاريا 
ومكانتها  الجائزة  دور  عن  وتذكارين 

في قلوب الجميع ".

- قائمة المكرمين

من   28 المكرمين  قائمة  وضمت 
العمل  مجاالت  جميع  في  المبدعين 
مع  منسجما  العدد  ليكون  الرياضي 
والتأثير  تحققت  التي  اإلنجازات  حجم 
األداء  مستويات  على  للجائزة  الكبير 
للرياضيين األفراد والفرق والمؤسسات 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

والوطن العربي والعالم، مما ساهم في 
تحقيق إنجازات أكبر وأكثر.

فئات  في  الفائزين  قائمة  وتصدر 
شخصيات  عشرة  الحادية  الدورة 
جانب  إلى  قرار  وصناع  قيادية 
األولمبية  الدورتين  في  العرب  األبطال 
من  وعدد  طوكيو  في  والبارالمبية 
والعربية،  الوطنية  اإلنجازات  أصحاب 
رئيس  خان،  عمران  معالي  نال  حيث 
جائزة  باكستان  جمهورية  الوزراء في 
وذلك  العالمية  الرياضية  الشخصية 
الباكستان  وضع  في  لجهوده  تقديرا 
رياضة  في  العالم  منتخبات  أقوى  بين 
للفوز  بالده  منتخب  الكريكت، وقيادته 
بلقب كأس العالم للكريكت عام 1992 
منتخب  على  النهائي  في  التغلب  بعد 

إنجلترا.
نجوميته  خالل  من  واصل  كذلك 
بارز  سياسي  ثم  رياضي  وطني  كرمز 
إلهام  في  الوزراء،  لمجلس  ورئيس 
عموما  الرياضة  مكانة  وتعزيز  الشباب 
المجتمع  وتمكين  خصوصا  والكريكت 
حيث  الرياضة  خالل  من  الباكستاني 
البالغ  باكستان  سكان  نصف  أصبح 
مشجعين  نسمة  مليون   221 عددهم 
باكستان  لدى  أصبح  كما  للكريكت، 
رسميا.  مسجل  كريكت  العب  ألف   42
مبادرة   2019 العام  في  أطلق  وأيضا 
لتعليم  دوالر  مليون   639 بقيمة 
الشباب وتقديم منح دراسية لهم، ومن 
رياضيا  للموهوبين  دراسية  منح  بينها 
يونيو  في  وأعلن  جامعات،   106 في 
من  أكثر  لتشييد  مبادرة  عن   2021
4000 ملعب كريكت بمعدل ملعب لكل 

الباكستان. حي في 
الرياضية  الشخصية  جائزة  ومنحت 
حمد  بن  جوعان  الشيخ  إلى  العربية 
األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل 
رئاسته  منذ  نجح  كونه  القطرية، 
العام  في  القطرية  األولمبية  اللجنة 
2015 في تحقيق العديد من اإلنجازات 
مقدمتها  وفي  العالمية،  الرياضية 
خالل  القطريين  الرياضيين  تحقيـق 
طوكيو  في  األولمبيـة  األلعـاب  دورة 
تاريخهم  فـي  إنجازات  أفضل   2020
ذهبيتين  ميداليتين  األولمبي، حاصدين 
اللجنـة  أيضا  برونزية. ترأس  وميدالية 
اليـد  لكـرة  العالـم  لبطولـة  المنظمـة 
في  عام 2015، وساهم  الدوحـة  فـي 
الفعاليات  من  للعديد  قطر  استضافة 
جميع  مستوى  على  الدولية  الرياضية 
رياضـة  تطويـر  وكذلك  الرياضات، 
القطريـة  الخيول  الفروسـية وتحقيـق 
فوز  في  ساهم  كما  عالمية،  إنجازات 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  بتنظيم  بالده 
المرة  لتكون   2030 سنة  المقررة 
هذه  قطر  فيها  تستضيف  التي  الثانية 

الدورة بعد عام 2006.

الريا�شي المحلي: 

لتحقيقه  وذلك  مبخوت،  أحمد  علي 
إنجازات وأرقام تاريخية على المستوى 
الهداف  أصبح  حيث  والعالمي  المحلي 
برصيد 78  اإلمارات  لمنتخب  التاريخي 
للدوري  التاريخي  الهداف  هدفا، وكذلك 
وثالث  هدفا،   175 برصيد  اإلماراتي 
حاليا  العالم  مستوى  على  دولي  هداف 
لهدافي  الذهبية  القائمة  ضمن  ودخل 

التاريخيين. العالم 
الإداري المحلي:

لفوزه  وذلك  العتيبة،  ناصر  أنس   
برئاسة االتحاد اآلسيوي ومنصب نائب 

رئيس االتحاد الدولي للمالكمة.

الحكم المحلي:
أول  كونه  الحمادي،  محمد  أحمد   
في  للحكام  رئيسا  اختياره  يتم  عربي 
ألصحاب  االثقال  لرفع  الدولي  االتحاد 
على  السابعة  للمرة  ومشاركته  الهمم 
االلعاب  بدورات  التحكيم  في  التوالي 

البارالمبية.
المدرب المحلي: 

/العنبري/  الياسي  محمد  عبدالعزيز 
وذلك لفوزه كمدرب بلقب دوري الخليج 
 2018 موسم  في  القدم  لكرة  العربي 
نادي  تاريخ  في  مرة  ألول   2019  /
الشارقة منذ انطالق دوري المحترفين، 
الخليج  سوبر  بكأس  فوزه  وكذلك 
نادي  ونجاح   ،2019 عام  العربي 
في  مرة  وألول  قيادته  تحت  الشارقة 
التوالي  على  مرتين  التأهل  في  تاريخه 
للمجموعات،  آسيا  أبطال  دوري  إلى 
في  مدرب  أفضل  لقب  على  وحصوله 

الدوري لموسم 2018-2019 .
كونه  الحوسني،  ابراهيم  الحميد  عبد 
السلة في دولة  المدربين في كرة  عميد 
حقق  وقد  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
58 لقبا حتى اآلن في مسيرته، ما بين 
كما  وقارية،  وعربية  وخليجية  محلية 
أنه توج عام 2001 بلقب أفضل مدرب 
إماراتي  مدرب  أول  وهو  آسيا،  في 
إلى  الدولة  فرق  أحد  قيادة  في  ينجح 
كما  بالقارة،  التتويج  منصات  بلوغ 
تولى القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية 

في دولة اإلمارات ومملكة البحرين.

الفريق المحلي:
 منتخب اإلمارات للقدرة والتحمل، وذلك 
بطولة  في  الذهبية  بالميدالية  لفوزه 
لسباقات  والناشئين  للشباب  العالم 
في  120 كم  لمسافة  والتحمل  القدرة 

إيطاليا.

اتحاد الجودو يكمل ا�ضتعداداته ال�ضت�ضافة 
بطولة اأبوظبي الخم�ضين جراند �ضالم

عمران خان ال�ضخ�ضية 
العالمية وجوعان 
بن حمد اآل ثاني 

ال�ضخ�ضية العربية 

18 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
األربعاء ٢٤ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٣

من�شور بن محمد: الإمارات �شتبقى دائماً وطن الإبداع في 
جميع مجالت الحياة 

الريا�شة

اأبوظبي-وام:

استعداداته  والجودو  المصارعة  اتحاد  أكمل 
/الخمسين/  أبوظبي  بطولة  منافسات  النطالقة 
جراند سالم للجودو لعام 2021، التي تقام تحت 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ هزاع  رعاية سمو 
اعتبارا  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس 
من الجمعة المقبل وحتى يوم األحد 28 نوفمبر 
بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في 

أبوظبي.
أبوظبي  البطولة بدعم من مجلس  إقامة  وتتجدد 
للجودو،  الدولي  االتحاد  واشراف  الرياضي 

وبمشاركة 232 العبا والعبة من 42 دولة.
الوفود غدا " األربعاء"  بعثات  وسيكتمل وصول 
الخميس  يوم  القرعة  مراسم  إلجراء  استعدادا 
ثم  كورونا  فحوص  إجراء  أيضا  سيشهد  الذي 
مباريات  في  والمشاركات  للمشاركين  الميزان 
يوم  صباح  نزاالتها  تبدأ  التي  التمهيدي  الدور 
السيدات  منافسات  تشهد  المقبل، والتي  الجمعة 
 .. كجم   57  ،57  ،52،  48 تحت  أوزان  في 
و66   ،  60 تحت  ألوزان  الرجال  ومنافسات 
الجوالت  تقام  مساء  الخامسة  وعند   ، كجم 
النهائية لتلك األوزان ويعقبها تتويج أبطال اليوم 
في  للمشاركين  الميزان  إجراءات  تبدأ  ثم  األول، 

الثاني بفندق اإلقامة. منافسات اليوم 
رئيس  الدرعي  ثعلوب  بن  محمد  سعادة  كان 
للبطولة  العليا  اللجنة  رئيس  اإلماراتي  االتحاد 
التميمي  ناصر  اجتماعه مع  أمس خالل  اطلع  قد 
الدولي  االتحاد  صندوق  أمين  االتحاد  عام  أمين 
االستعدادات  اكتمال  على  البطولة  مدير  للجودو 
المنافسات،  صالة  استالم  بعد  الحدث  النطالقة 
وغرف  اللعب  أبسطة  جاهزية  على  واالطمئنان 
وصاالت  الطبية،  والخدمات  المنشطات  فحص 
إحماء الالعبين والالعبات كل على حده ومجالس 
والمركز  والضيافة  والرعاة  الضيوف  كبار 

اإلعالمي والمنصة الرئيسية ومسرح التتويج.

اأبوظبي-وام:

اليوم  السريعة  للزوارق  أبوظبي  فريق  يبحر   
األربعاء نحو طموح جديد و تحد آخر .

البرتغال  إلى  الفريق  يتوجه  أن  المقرر  فمن 
الساحلية،  فيجويرا  مدينة  إلى  وتحديداً 
بطولة  من  الختامية  الجولة  في  للمشاركة 
الختامي  والمشهد  الفورموال1  لزوارق  العالم 

2021 في هذه البطولة. لموسم 
بزورقي  الختام  جولة  في  الفريق  ويشارك 
 2 وأبوظبي  تورنتي،  شون  بقيادة  أبوظبي1 
تشهد  أن  المقرر  من  و  القمزي  ثاني  بقيادة 
سباقين  إقامة  مغاير  وبشكل  الجولة  هذه 
وليس سباقا واحدا خاصة مع امتداد المنافسة 
ابتداء من يوم بعد غد وحتى الثامن والعشرين 

من ديسمبر المقبل.
وتغادر بعثة الفريق غدا برئاسة سالم الرميثي 
وشون  القمزي  ثاني  المتسابقين  وتضم 
وناصر  القبيسي  جمعة  مان  والراديو  تورنتي 
المتواجد  الفني  للطاقم  باإلضافة  الظاهري 

تحتضن  التي  فيجويرا  مدينة  في  مسبقا 
ومن  للمدينة  بالنسبة  األولى  للمرة  السباق 
فور  واإلعداد  التجهيز  البعثة  تبدأ  أن  المنتظر 
والنهائية  األخيرة  اللمسات  ووضع  الوصول 

قبل انطالق سباق أفضل زمن يوم غد.
الجولة  هذه  تفاصيل  أبوظبي  زوارق  وتدخل 
القمزي  ثاني  يتصدر  حيث  الصدارة  في  وهي 
شون  ويأتي  نقطة،   20 برصيد  العام  الترتيب 
إلى  باإلضافة  نقطة،   15 برصيد  ثانيا  تورنتي 
 3 آخر  في  البطولة  لقب  حامل  هو  الفريق  أن 
لقبه  عن  الدفاع  إلى  يسعى  وبالتالي  مواسم 
بين  والمرتقبة  القوية  المنافسة  ظل  في 

المشاركين في الجولة المقبلة.
أقيمت  البطولة والتي  الجولة األولى من  كانت 
شهدت  قد  إيطاليا  في  الماضي  سبتمبر  في 
في  شون  حل  حين  في  باللقب،  القمزي  فوز 
الموسم،  ببداية  الثاني في مشهد قوي  المركز 
ويسعى الزورقان إلى دخول هذه الجولة بقوة 
من أجل االستمرار في مشهد الصدارة وانتزاع 

اللقب لهذا الموسم والوصافة أيضا".

اإلى البرتغال  اأبوظبي للزوارق ال�شريعة يتوجه اليوم 
للم�شاركة في ختام مونديال الفورمول 1

28 فائزاً بجائزة محمد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي من االإمارات والوطن العربي والعالم 

بجائزة  العتيبة  فوز   : المالكمة  اتحاد 
محمد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي تكريم 

لكل عنا�ضر اللعبة
أبوظبي-وام:

اتحاد  اعتبر   
للمالكمة  اإلمارات 
أنس  سعادة  فوز 
رئيس  العتيبة 
اإلماراتي  االتحادين 
بجائزة  واآلسيوي 
راشد  بن  محمد 
في  الرياضي  لإلبداع 
المحلي  اإلداري  فئة 
ولكل  لهم  تكريما 
التي  العمل  فرق 

تفوقت على نفسها في تنظيم 3 بطوالت قارية في 
ظل  في  والناشئين  والشباب  للكبار  الجاري  العام 
الجائحة في الوقت الذي لعب فيه العتيبة دورا مهما 
االتحادين  وفعاليات  ألنشطة  السريع  التعافي  في 
من  أكثر  واطالق  الجائحة،  من  والمحلي  اآلسيوي 
واالهتمام  اللعبة  وتطوير  لنشر  محلية  مبادرة 

بالالعبين الصاعدين في المنتخبات الوطنية.
وقال حسن الحمادي أمين السر العام لالتحاد أمين 
العتيبة  أنس  إن  الخليجية  التنظيمية  اللجنة  عام 
في  العمل  منظومة  تطوير  في  كبير  بشكل  ساهم 
إدارة  مجلس  وقاد  واآلسيوي  اإلماراتي  االتحادين 
البطوالت، وإطالق  من  الكثير  الستحداث  االتحادين 
النسائية  للمالكمة  الدعم  الهادفة، وقدم  المبادرات 
العباته  وحققت  مرة،  ألول  المنتخب  ليتأسس 
إنجازات غير مسبوقة أبرزها حصول الالعبة رحمة 
وتأهلها  للشباب  آسيا  بطولة  فضية  على  المرشدي 
للدورة األخيرة في المنافسة على لقب أفضل العبة 
لإلبداع  راشد  بن  محمد  الشيخ  بجائزة  صاعدة 

الرياضي.



دبي-وام:

العامة لرشطة  القيادة  نظمت 
رشطة  مركز  يف  ممثلــة  دبي 
“مــي  فعاليــة  الخيالــة، 
بمشاركة  املركز،  يف  القادة”، 
اللواء خبــر محمد  ســعادة 
عيــى العظــب، مدير مركز 
رشطــة الخيالــة، وموظفي 
املركز وذلك يف إطار مشاركتها 

يف تحدي دبي للياقة.
اللواء خبر  وأشــاد ســعادة 
العظــب  عيــى  محمــد 
باملشــاركني مــن موظفــي 
الرياضية،  األنشطة  يف  املركز 

املي،  رياضات  يف  وتفاعلهم 
وكرة القــدم، وكرة الطائرة، 
وشــد الحبل، وركوب الخيل، 
األهداف  حرصا عــى تحقيق 
دبي  تحــدي  مــن  املرجــوة 
لتعزيز  يهدف  للياقة، والــذي 
كافة  بني  الرياضية  الثقافــة 
دولــة  يف  املجتمــع  رشائــح 
حياة  كأســلوب  اإلمــارات، 
مســتدام، وترســيخ  صحي 
كعاصمة  دبــي  مدينة  اســم 
املدن  وأكثر  العاملية،  للرياضة 
عى  وسعادة  نشاطاً وحيوية 

مستوى العالم.
ُيذكــر أن برنامج تحدي دبي 

ســكان  كل  إىل  يتوجه  للياقة 
دبــي بالتوعية الرياضية عرب 
30 دقيقة  لتخصيص  دعوته 
ملمارستها،  وقتهم  من  يومياً 
ملــدة 30 يومــاً متتالياً، عرب 
أنشطة  متنوعة من  مجموعة 
الرياضية  والفعاليات  اللياقة 
طوال  املشاركني  تشجع  التي 
الرياضة  ممارسة  عى  الشهر 
التي  واألمكنــة  األوقــات  يف 
أو  املنزل  تناسبهم، ســواء يف 
لذلك،  مخصصة  مواقع  أي  يف 
يف ســبيل تحفيزهم عى تبني 
وااللتزام  صحي  حياة  أسلوب 

به حتى بعد انتهاء التحدي.

اأبوظبي-وام:

 كشــفت رشكة فــاش للرتفيه الجهة 
املالكة لبطولة مبادلة العاملية للتنس عن 
نجوم  أبرز  مــوراي، أحد  أندي  انضمام 
التنــس والفائز مرتني بلقب البطولة إىل 
منها..  عرشة  الثالثة  النسخة  منافسات 
العام  و أعلنت نتائج قرعة نســخة هذا 
التــي تجري ما بني 16 و18 ديســمرب 
الدويل بمدينة زايد  التنس  املقبل يف مركز 

الرياضية.
ثاثة  عى  الحائــز  موراي  ويســتكمل 
أوملبيتني  ألقاب جراند ســام وذهبيتني 
البطولة  العبي  الفردي، قائمــة  فئة  يف 
اللعبة،  املكّونــة من ثمانيٍة من نجــوم 
بالنسخة  فوزه  ميض 12 عاماً عى  بعد 

االفتتاحية منها.
وينضم موراي، الذي حمل لقب البطولة 
التــي ســجلهما عامي  يف املشــاركتني 
2009 و2015، إىل جانــب ثاثــٍة من 
املصنفــني العرشة األوائــل عاملياً، وهم 
أندري روبليف /الخامس/ ورافاييل نادال 
النرويجي كاســرب  /الســادس/ والنجم 
رود /الثامــن/، باإلضافــة إىل دينيــس 
شــابوفالوف /املصنف 14/، ودومينيك 
البطولة بذلك  ثيم /املصنــف 15/ لتضم 

خمسًة من أفضل 15 العباً يف العالم.
موراي:  قــال  مشــاركته  وتعليقاً عى 
يف  الســعيدة  الذكريات  من  "لدّي الكثر 
للمدينة.. وآمل  للعودة  أبوظبي، وأتطلّع 
أن أمّثل مع إيما رادوكانو بريطانيا خر 
تمثيــل عرب تقديم عــروض جيدة أمام 

جمهور أبوظبي العاشق للعبة".
وتقام املنافسات عى أرض مركز التنس 
ترحيب  أمام جمهوٍر واســع مع  الدويل 
استيعابية  بطاقٍة  باملشــجعني  البطولة 
القرعة، ستشهد  نتائج  كاملة وحســب 
البطولة عدداً من املباريات االســتثنائية 

مع مشاركة أملع الاعبني يف العالم.
اليــوم  إىل  التذاكــر  حاملــو  ويتطلــع 
االفتتاحي الذي يشهد مبارياٍت حماسية 
يف 16 ديســمرب بني كاسرب رود، الفائز 
ألقــاب كأس رابطة  بالعــدد األكرب من 
محــرتيف التنس يف عام 2021، ودينيس 

نهائي  نصف  بلــغ  شــابوفالوف، الذي 
املباراة  ذلــك  ويمبلدون، لتتبع  بطولــة 
املرتقبة بني دومينيك ثيم وأندي موراي.

ويختتــم اليــوم األول فعالياته بمباراة 
رادوكانو، حاملة  إيما  بني  السيدات  فئة 
لقــب بطولة أمريــكا املفتوحة للتنس، 
بنشــيتش، الفائزة  بيلينــدا  والاعبــة 
الذهبيــة يف أوملبياد طوكيو،  بامليداليــة 
يف تكــرار للقاء الدور ربــع النهائي من 
بطولة أمريكا املفتوحة، والتي فازت بها 
سام  جراند  لقب  أول  لتحقق  رادوكانو 

لها يف نيويورك.
يف 17 ديسمرب، فيشهد  الثاني  اليوم  أما 
بطولة  بلقب  الفائز  نادال  رافاييل  عودة 
مرات،  خمس  للتنــس  العاملية  مبادلــة 
ليدافع عن لقــب البطولة أمام الفائز يف 
مباراة ثيم وموراي يف حني يواجه أندري 
عاملياً الفائز  الخامــس  املصنف  روبليف 

من مباراة رود وشابوفالوف.

الفعالية  مــن  األخــر  اليوم  ويشــهد 
أيام، مباراة  ثاثة  تستمر  املميزة، والتي 
تحديد صاحب املركز الثالث تليها املباراة 

النهائية.
وتفتتــح قريــة التنس أبوابهــا يومياً 
الســاعة 12:00 ظهراً، ما يضمن  منذ 
عروض  من  االســتفادة  التذاكر  لحاميل 
تدريب  وجلسات  واملرشوبات،  األطعمة 
واألجوبة  األســئلة  التنس، وجلســات 
مــع الاعبني، باإلضافــة ملجموعة من 
بالتنس  املرتبطة  واملســابقات  األنشطة 

التي تقدم جوائز رائعة.
وتعليقــاً عى هذا املوضــوع قال جون 
ليكريــش، الرئيــس التنفيــذي لرشكة 
دائماً  القرعــة  للرتفيــه: "ُتعد  فــاش 
الفعاليات  خطوًة مؤثــرًة، لكن عــودة 
بطاقتهــا االســتيعابية الكاملة كان له 
آندي  يتمتع  العــام.. و  تأثر خاص هذا 
بمكانة خاصة بني املشجعني يف أبوظبي، 

وهو أول بطٍل يحمل لقب النسخة األوىل 
للبطولة عام 2009، ولهذا يمكن القول 
واحدًة  تمثــل  العام  هــذا  مجموعة  إن 
من أقوى التشــكيات يف تاريخ البطولة 
مع مزيج مثايل من الشــباب والخربات، 
والاعبــني الذيــن يلعبــون يف أبوظبي 
إىل  يعودون  الذين  األوىل، والنجوم  للمرة 
أوســاط جمهورهم مجدداً يف أبوظبي..

الحضور تجربًة  أن ننجح يف منح  ونأمل 
اســتثنائيًة يف العاصمــة اإلماراتية عى 

أيام داخل امللعب وخارجه". مدار ثاثة 
الجهات  عن  الصادرة  تزاماً بالتوجيهات 
الصحيــة الحكوميــة، يتوجــب عــى 
بلون  الحصن  تطبيــق  إبراز  الجمهــور 
الكشف  فحص  نتيجة  حالٍة أخرض، مع 
عن فــروس كوفيــد19- بصاحية ال 
حضور  من  للتمّكن  عن 96 ساعة  تزيد 
فعاليات البطولة عى مدى أيامها الثاثة 

يف بيئٍة صحية وآمنة.
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دبي-وام:

اإلمــارات  اتحــاد  وجــه   
الشــكر  الجوية  للرياضــات 
الشــيخ  إىل ســمو  والعرفان 
آل  حمدان بن محمد بن راشد 
رئيس  دبي  عهــد  ويل  مكتوم 
التنفيذي عى دعمه  املجلــس 
لبطولة  الكريمــة  ورعايتــه 
لـ”هايك  األوىل  الدوليــة  دبي 
مرة  ألول  تقام  التي  وفاي” 

بالرشق االوسط.
وتســتضيف اإلمارات بطولة 
التــي   ”Hike&fly“
“الجري  مســابقات  تتضمن 
والطران”  والتســلق  واملي 
للمرة األوىل خارج جبال األلب 
من  عامليا  بمشاركة 25 بطا 
مشــاهر اللعبة يستعرضون 
 3 يف  ومواهبهــم  فنونهــم 
ورأس  دبــي  هــي  إمــارات 
مدار  عى  والشــارقة  الخيمة 
اسبوع، وتتطلب درجة تحمل 
كبرة وتتميز باالثارة واملتعة.

النيادي  حمــوده  نرص  وقال 
االمــارات  اتحــاد  رئيــس 
للرياضات الجوية : النســخة 
تقام  الحالية  للبطولــة  األوىل 
الشيخ  ســمو  ودعم  برعاية 
آل  حمدان بن محمد بن راشد 
رئيس  دبي  عهــد  ويل  مكتوم 
املجلــس التنفيذي، ولوال هذا 
أن  لاتحاد  كان  مــا  الدعــم 
بالتزاماته  يفي  وأن  يســتمر 

هذه  مثل  ويستضيف  الدولية 
األحداث العاملية.

من  ثاث  املنافسات  وتطوف 
كانت  حيث  الدولــة،  إمارات 
يوم  دبــي  بمرحلة  البدايــة 
اتجهت  ثــم  املــايض،  األحد 
املنافســات صباح الثاثاء إىل 
جبــل جيس بــرأس الخيمة، 
الفاية  جبــل  يشــهد  أن  عى 
الخميس  غد  صباح  بالشارقة 
من  الثالثة  املرحلة  منافسات 
تعود  أن  قبل  الكبــر  التحدي 
لتشــهد  دبي  إىل  املنافســات 
السبت  يوم  الختامية  املرحلة 

املقبل 27 نوفمرب.
االمارات  اتحاد  رئيس  وأشار 
للرياضات الجوية إىل أن تزامن 

مع “إكســبو  البطولة  إقامة 
2020 دبــي” ومعرض دبي 
أن  يف  ســاهم  للطران  الدويل 
تتحــول إىل حدث عاملي كبر، 
من  طيــارا   25 بمشــاركة 
أمهر الطياريــن أبطال العالم 
لياقة  اللعبــة  تحتــاج  حيث 
بدنية عاليــة ومهارة االقاع 

والتحليق والهبوط.
عن  النقاب  النيادي  وكشــف 
يف  لإلمارات  منتخب  تشــكيل 
أن  املنتظر  اللعبة مــن  هــذه 
املقبلة  البطوالت  يف  يشــارك 
بعد أن يخضع ملعسكر إعدادي 

عايل املستوى.
جوالت  أوىل  منافسات  وحول 
والتي  دبي”  “جولة  البطولة 

العنوان  شاطئ  فندق  شهدها 
.. أوضــح يوســف الحمادي 
مدير  االتحــاد  رئيس  نائــب 
للبطولة،  املنظمــة  اللجنــة 
تركــت  األوىل  الجولــة  أن 
الجمهور  لدى  انطباعا جيــدا 
املنافسات  بفضل  واملشاركني 
الذي  الساحر  واملكان  القوية 
تقــام فيه البطولة. وقال: ان 
فان  تومي  النمساوي  الطيار 
األوىل  بالجولــة  فــاز  بريش 
حل  فيما  الذهبية  واســتحق 
تانجوي  الفرنيس  الطيار  ثانيا 
الفضية،  امليدالية  ونال  ايجي 
واحتل الطيــار اإليطايل آرون 
ونال  الثالث  املركز  اوروغاتي 

امليدالية الربونزية.

اتحاد الريا�سات الجوية ي�سيد بنجاح جولة 
دبي ل�»هايك وفالي«

دبي-وام:

اإلمارات  لبعثة  واإلداري  الفني  الجهازان   عقد 
املشــاركة يف دورة األلعاب الباراملبية اآلسيوية 
البحرين  التي تقام عى أرض مملكة  للشــباب 
الفنية  االســتعدادات  آخــر  ناقش  اجتماعــاً 
واإلدارية للوقوف عى مدى استعداد املشاركني 
من جميع النواحي الفنّية واإلدارية والتأكد من 

أن كل التحضرات تسر عى أفضل وجه.
تنطلق الدورة نهاية الشهر الحايل وتشارك بعثة 
ألعاب  هي  باراملبية  ألعــاب  خمس  يف  اإلمارات 
الطائرة،  القّوة، والريشــة  القوى، ورفعــات 

والبوتشيا وكرة الطاولة.
العام  املهــري، األمني  ســالم  ذيبان  ووصف 
للجنة الباراملبية الوطنية املشــاركة يف األلعاب 
اآلسيوية للشباب بأنها أمر غاية يف األهمية من 
أجل إعداد جيل قــادم من أبطالنا من أصحاب 
القوية  املنافســات  خربات  وإكســابهم  الهمم 

الباراملبية. والدخول يف أجواء البطوالت 
اإلماراتية  الباراملبية  اللجنة  إن  املهري  وأضاف 
الشباب  إعداد  خطط  أولوياتها  رأس  عى  تضع 
وتجهيزهم من خال توســيع قاعدة املمارسة 
لينضموا  منهــم  انتقــاء املتميزين  أوالً، ثــم 
للمنتخبــات الوطنية للمشــاركة يف املحافل و 
انضمامهم  أو  األخــرى،  باملنتخبات  االحتكاك 
اإلعداد  األويل يف فــرتات  الوطنية  للمنتخبــات 
ليكتسبوا الخربات من العبي الصف االول حتى 

يسروا عى الدرب نفسه.
وتقدم األمــني العام بالشــكر لداعمي اللجنة 
الباراملبيــة الوطنيــة عــى مــا يقدمونه من 
مســاهمات و خص بالذكــر كّا من “مجلس 
أبوظبي الريايض “، و”مبادلة” و “بورياليس” 
وذلك ملا لهؤالء الرعاة من أثٍر واضح وملموس 

الباراملبية الوطنية. عى الرياضة 
مــن جهته أكد الدكتور عبدالــرزاق أحمد بني 
رشــيد، عضو مجلس إدارة اللجنــة الباراملبية 
اإلماراتية رئيــس البعثة ثقته الكاملة يف قدرة 
ومدربني  إداريــني  من  البعثــة  أفــراد  جميع 
التي تليق باسم  والعبني عى الظهور بالصورة 

الباراملبية اإلماراتية. الرياضة 
املشــاركة  وأضــاف : “ هذا ىشء متوقع بعد 
املتميز خــال دورة األلعاب األوملبية “طوكيو 
2020”، وبإذن الله ســوف يســر الشــباب 
عى درب الكبــار يف تحقيق اإلنجازات واعتاء 

التتويج يف البحرين”. منصات 

مدرب نيوزيلند�:  �أبوظبي �لمكان 
�لمثالي للتح�سير لت�سفيات 

مونديال 2022  
اأبوظبي-وام:

النيوزيلندي  املنتخب  مدرب  هاي  داني   أشــاد 
لكــرة القــدم بمعســكر اإلعداد الــذي أقامه 
الفريــق يف أبوظبي تحضراً للتصفيات املؤهلة 
لنهائيــات كأس العالــم يف قطــر 2022 عن 
قارة أوقيانوســيا وأثنى عى املرافق الرياضية 
بنادي  القدم  أبوظبي وتحديداً ماعــب كرة  يف 
أبوظبي للكريكيــت، ووصفها بـ”املكان املثايل 
مستوى  عى  مرافق  من  تملكه  ملا  لاســتعداد 
عاملــي.” وخاض منتخب نيوزيلندا معســكراً 
لعب  املايض  قبل  االثنني  منذ  أبوظبي  إعدادياً يف 
أمام منتخب  خالــه مباراتني وديتــني، األوىل 
الجزائر لاعبني املحليني وفازت نيوزيلندا 2-1، 
وفاز يف الودية الثانية التي أقيمت أمس الثاثاء 

أمام منتخب جامبيا بهدفني دون رد.

الرزوقي: جهود المتطوعين المخل�سة من اأ�سباب نجاح مونديال 
الكاراتيه بدبي

دبي-وام:

الرزوقي  اللواء نــارص عبدالرزاق   وجه 
للكاراتيه  الــدويل  االتحاد  رئيــس  نائب 
واإلماراتي،  اآلســيوي  االتحادين  رئيس 
مؤسسة  من  ملتطوعني  لجميع  الشــكر 
أبناء  تكاتــف" من  اإلمــارات "برنامج 
الدولة الذين ســاهموا يف إنجاح النسخة 
التي  للكاراتيه  العالــم  الـ25 لبطولــة 
الريايض"  حمــدان  يف "مجّمع  أقيمــت 
مــن 16 إىل 21 نوفمرب  الفــرتة  خال 
الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 العب 

والعبة من 117 دولة.
املخلصة  الجهــود  أن  الرزوقي  واعتــرب 
مــع  املميــز  وتعاملهــم  للمتطوعــني 
أسباب  من  كانت  والضيوف  املشــاركني 
نجــاح البطولــة، التي تعترب النســخة 
الكاراتيه،  مونديال  من  تنظيميا  األنجح 

متمنيــاً لهم دوام النجــاح والتوفيق يف 
وأيضا  والوظيفي  الدرايس  مشــوارهم 
االحداث  يف  التطوعيــة  يف مشــاركاتهم 
مختلف  يف  تنظيمها  يتم  التي  والبطوالت 

مدن الدولة.
عى  الستار  أســدلت  قد  البطولة  وكانت 
منافســاتها مســاء أمس االول بتصدر 
العام برصيد 7 ميداليات  الرتتيب  اليابان 
واحدة  وفضيــة  /4 ذهبيــات  ملونــة 
املرصي  املنتخب  وبرونزيتــني/، وتــاه 
الــذي احتل املركز الثانــي حاصدا عددا 
بإجمايل 8  اليابــان  ميداليات  مــن  أكرب 
ميدالية  بفارق  ملونة، ولكــن  ميداليات 
ذهبية وحيدة أقل /3 ذهبيات، وفضيتني 
و3 برونزيــات/ كما فازت مرص باملركز 
األول يف بطولــة أصحــاب الهمــم التي 
أقيمت عى هامش املنافســات، ونالت 8 

ميداليات ملونة أيضا ..



    

يف واحدة مــن أرقى األعمال الفنيــة للمجوهرات يف 
األسرتايل كولني برين تحفته  الفنان  العالم، قدم 
الفريدة من لعبة الشطرنج املرصعة بالذهب 
األبيض واللؤلؤ والياقوت واألملاس، والتي 
ُتقدر  إذ  العالم  يف  شطرنج  لعبة  أغىل  ُتعد 

قيمتها بنحو 4 ماليني دوالر.
ومــن املتوقــع ظهور رقعة شــطرنج 
امللكية يف بطولة العالم للشطرنج املقامة 
يف دبي ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي 
يف الفــرتة ما بني 24 نوفمرب الجاري إىل 24 

ديسمرب املقبل.

وذكر برين عــرب موقعه عىل اإلنرتنت أن رقعة الشــطرنج 
عيار 18،  الخالص  األبيــض  الذهب  من  مصنوعة  وقطعها 
ومرصعة بأكثر من 510 قراريط من األملاس الفاخر، وهي 
ُتعد أفخم لعبة شــطرنج يف العالم عــىل اإلطالق، ولن ُينتج 

منها سوى 3 نسخ.
ونرش برين مقطــع فيديو قصرياً ُيبــني بريق وفخامة كل 
قطعة، وأبعاد الرقعة املصنوعة من لوح زجاجي كريســتايل 

مزين بالذهب األبيض واألحجار الكريمة.
ويقول الفنان األسرتايل إنه استوحى تصميم العمل الفني من 
شكل رقعة الشــطرنج الكالسيكية »ستونتون« التي يعود 

تاريخها لعام 1849.

الســعودية  األفالم  هيئة  قالت 
الفيلم  إنها رشحت  أمس االثنني 
الطــار( لتمثيل  الروائــي )حد 
األوسكار  مســابقة  يف  اململكة 

عن فئة أفضل فيلم دويل.
املجفل  مفــرج  تأليف  الفيلــم 
وبطولة فيصل الدوخي وأضوى 
وعجيبة  أحمــد  وراوية  فهــد 
الصالــح  ومهنــد  الــدورسي 

وشبيب الخليفة.
لجنــة  أن  بيــان  يف  وجــاء 
آل  الله  عبد  برئاسة  متخصصة 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  عياف، 

األفــالم وعضويــة املخرجــة 
هناء  والناقدة  هيفاء املنصــور 
الرتكي  محمد  واملنتــج  العمري 
اختارت  املال، قد  أحمد  واملخرج 

الفيلم.
وكان الفيلم قد عرض ألول مرة 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  يف 
الدويل العام املايض، حيث حصل 
التحكيم  لجنــة  جائــزة  عــىل 
الســينما  )آفــاق  بمســابقة 
للعربية( كما ُعرض يف مهرجان 
بالسويد  العربية  للسينما  ماملو 

ومهرجان األفالم السعودية.

ثمنهاثمنها وصل إلى  وصل إلى 44 ماليين دوالر.. »رقعة شطرنج« مرصعة باللؤلؤ  ماليين دوالر.. »رقعة شطرنج« مرصعة باللؤلؤ والياقوت واأللماس في إكسبووالياقوت واأللماس في إكسبو

 ألقت قوات األمن املرصية القبض 
عىل فريق مباحث “مزيف” مؤلف 
من عدة أشــخاص خارجون عن 
رجال  صفــة  انتحلوا  القانــون 
املباحث ليبتــزوا الناس وينصبوا 
منازل  يدخلــون  حيــث  عليهم، 
ويستولون  الصفة  بهذه  الضحايا 
عىل ما فيها بدعوى أنها “أحراز” 

يف القضايا.
وبــدأت القصــة وفقــاً ملوقــع 
“ســكاي نيوز عربيــة”، بورود 
بالغ إىل قســم رشطة دار السالم 
بمديريــة أمن القاهــرة من أحد 
بأحد  سريه  خالل  بأنه  املواطنني، 
الشوارع، فوجئ بسيارة يستقلها 
3 أشخاص قاموا بإيقافه، مدعني 
الجهات  بإحــدى  يعملون  بأنهم 
هؤالء  أحــد  الرشطيــة. وقــام 
باطالعه عىل بطاقة تثبت انتسابه 
بقيامهم  الجهــة، وأوهموه  لتلك 
بالتحقيــق يف واقعــة مقتل أحد 

األشخاص.
عقب ذلك قام املتهمون باصطحاب 
إىل  الســيارة  املجنــي عليه داخل 

مبلغ  عىل  منه  مسكنه، واستولوا 
مايل بدعوى مطابقة املبالغ املالية 
املالية  للمبالغ  بحوزته  املضبوطة 
القتل،  واقعة  يف  عليها  املســتوىل 
لذات  أخرى  مــرة  اصطحبوه  ثم 
الشوارع  بأحد  وتركوه  الســيارة 
القســم والذوا  بدائرة  الجانبيــة 

بالفرار.

وأوضح املصدر األمني أنه بإجراء 
املعلومات، تم  التحريات وجمــع 
يف  املســتخدمة  الســيارة  تحديد 
ملك  أنها  الجريمة، وتبني  ارتكاب 
ســائق مقيم بدائرة قسم رشطة 
بالقاهــرة، وبالقبض  الزيتــون 
عليه اعرتف بتأجري السيارة ألحد 

األشخاص للعمل عليها كسائق.

وبتكثيف التحريات، تم التوصل إىل 
بتأجري  قام  الذي  الشخص  أن هذا 
الواقعة،  ارتكاب  وراء  الســيارة 

باالشرتاك مع شخصني آخرين.
وتمكنت قوة أمنية من القبض عىل 
املتهمني خالل استقاللهم السيارة 
بحوزتهم  وعثــر  إليها،  املشــار 
عىل “كارنيه )بطاقة( منســوب 
إلحدى الجهات الرشطية، باســم 
املستخدم  األشــخاص، وهو  أحد 
املايل  الواقعــة، واملبلغ  ارتكاب  يف 

املرسوق من املجني عليه”.
وخالل االستجواب األمني، اعرتف 
الجريمــة  بارتــكاب  املتهمــون 
مباحث  رجــال  صفة  بانتحــال 
املضبوطة  البطاقــة  باســتخدام 
بحوزتهــم، والذي اعرتف أحدهم 

بعثوره عليه يف الطريق العام.
واعــرتف املتهمون كذلــك بأنهم 
املرسوق  املبلغ  مــن  أنفقوا جزءا 
الشــخصية،  متطلباتهــم  عــىل 
تعرف  عليه  املجني  وباســتدعاء 
عىل املتهمــني واتهمهم بالرسقة، 
فتمت إحالتهم إىل النيابة للتحقيق.

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

اإلبداعية،  والصناعــات  اإلعــالم  بقســم  طالبات  خمس  أطلقت 
تخصص االتصال الجماهريي بجامعة اإلمارات وهن: مهرة محمد 
الشــاميس،  خلفان  الشــهياري، وموزة  محمد  املحرزي، وهاجر 
إنجاز  الظاهري، وعلياء الشــحي، وذلك يف إطار  وسالمة ســيف 

مرشوع التخرج، والذي حمل عنوان »حملة الجمال الحقيقي«.
والتي تستهدف الشابات من سن 20 عاماً فما فوق بهدف توعيتهن 
يف رحلة بحثهن عن الجمال، ويف سعي إىل ظهورهن بشكل مختلف 
ومتميز، يلجأن ملمارســات تجميلية مــن دون معرفة بأرضارها 
وتأثرياتها، غري مقتنعات بشكلهن الخارجي إزاء تأثرهن باملُروجني 

عىل منصات التواصل االجتماعي لعمليات وإجراءات التجميل.

 سجل اآلالف من أعضاء برنامج التعليم املوسيقي الشهري يف فنزويال 
»السيستيما« رقماً قياسياً عاملياً جديداً كأكرب أوركسرتا يف العالم.

وأكدت موسوعة غينيس لألرقام القياسية أن 8573 موسيقياً عزفوا 
معاً األسبوع املايض مقطوعة للموسيقار الرويس بيرت تشايكوفسكي 
يف ســاحة أكاديمية كاراكاس. وكان الرقم القيايس السابق قد عزفه 

8097 موسيقياً.
وأســس املوسيقي وامللحن خوســيه أنطونيو أبرو »السيستيما« يف 
الفقر من خالل  املايض ملنح األطفال متنفساً من  القرن  ســبعينيات 

املوسيقى.
وحقق املرشوع نجاحاً كبرياً ويجري اقتباسه يف جميع أنحاء العالم. 
األحياء  األطفال والشــباب، وخاصة من  اآلالف مــن  وحصل مئات 

الفقرية يف فنزويال، عىل تدريبات موسيقية حتى اآلن.
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املناطق  تشــهد  أن  املتوقع  مــن 
والوسطى  والشــمالية  الرشقية 
من اســرتاليا  ظروفا جوية أكثر 
أعلن  املعتــاد، بعدما  من  رطوبة 
مكتــب األرصــاد الجويــة يوم 
الثالثاء رصد تشــكل ظاهرة “ال 

نينا” يف املحيط الهادئ.
مناخية  ظاهــرة  هــي  نينا  وال 
الهادئ  املحيــط  فــوق  تحــدث 
وتظهر كل بضع سنوات، وتؤدي 
الحرارة  درجــات  انخفــاض  إىل 
العاملية مؤقتــا. وكانت الظاهرة 
قــد ُســجلت أيضــا يف -2020

.2021
وقــال أندرو واتكينز، املســؤول 
بيان، إن:  األرصــاد، يف  مكتب  يف 
أمرا  ليست  نينا  ال  “تتابع ظاهرة 

مســتغربا، حيث أن حوايل نصف 
الظواهر املاضية كانت تعود لعام 

ثان”.
من  الظاهــرة “تزيد  أن  وأوضح 
احتمــاالت انخفــاض درجــات 
أثناء النهار  املتوسط  الحرارة عن 
أسرتاليا”،  من  واسعة  مناطق  يف 
ويمكن أن تزيد من عدد األعاصري 
وترتبط  تتشــكل  التي  املداريــة 
بأول هطول يف موسم األمطار يف 

الشمال.
وذكر أن ظاهرة هذا العام، والتي 
من املتوقع أن تستمر حتى نهاية 
تقدير،  أقــل  ينايــر 2022 عىل 
ستكون أضعف من الظاهرة التي 
يف 2012-2010 وربما  تشكلت 

حتى أضعف من العام املايض.
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يتنقل روبوت يف أرجــاء مطعم يف املوصل 
يف شــمال العراق، مقّدمــاً أطباقا متنوعة 
إىل رواد املوقــع بفضل تكنولوجيا ُطّورت 
جزئيا يف هــذه املدينة العراقية التي دفعت 

فاتورة باهظة بسبب الحرب.
يرحب الروبوت األبيض واألزرق بصوت آيل 
املطعم، قائال “أهالً  دخلوا  نسائي، بزبائن 
الثالثة” و”أتمنى  الطاولة  وسهالً بكم عىل 

أن تستمتعوا بوقتكم يف مطعمنا”.
ويضيف اإلنســان اآليل فيمــا تلمع عيناه 
آراءكم  بضوء أحمر “ال تنســوا أن تعطوا 

حول فكرة املطعم ومستوى الخدمة”.
ويتنقل هــذا الروبوت، الــذي يضع قبعة 
سوداء عىل رأسه ووشاحا أنيقا حول عنقه، 
ببطء عىل سكة حديدية تؤّمن حركته عىل 

أرضية الصالة املزدحمة بالزبائن.

ويقــول صاحب املطعم رامي عبد الرحمن 
)30 عاما( إن فكرة املرشوع نشــأت لديه 
مشــاهدة  إثر  كوفيد19-  جائحــة  خالل 
روبوتات وموائد  تظهــر  مقاطع مصورة 
رقمية تعمل باللمس يف مطاعم يف اإلمارات 

العربية املتحدة وإسبانيا واليابان.

الشــارقة«، يــوم  احتفل»قلــب 
التابعة  الرتاثية  الوجهــة  الثالثاء 
لالســتثمار  الشــارقة  لهيئــة 
باليــوم  »رشوق«،  والتطويــر 
الـ 51،  عمان  لســلطنة  الوطني 
وذلــك تجســيداً ملعانــي األخوة 
اإلمارات  دولــة  بــني  والرتابــط 
الشقيقة، حيث  عمان  وســلطنة 
األنشــطة  من  سلســلة  تنّظــم 
الشعبية،  املوســيقية  والعروض 
الرتفيهيــة، التــي  واملســابقات 
فئاتهم  بمختلف  الزوار  تستهدف 
بالثقافة  وتعريفهــم  العمريــة، 

العمانية وخصوصيتها املتفردة.

»حد الطار« السعودي ينافس على أوسكار أفضل فيلم دولي

روبوتات ُنُدل في مطعم بالموصل العراقية »قلب الشارقة« يحتفل باليوم الوطني 
لسلطنة عمان

رقم جديد في »غينيس«: »أكبر أوركسترا« 
قوامها 8573 موسيقيًا

تؤديتؤدي النخفاض درجات الحرارة عالميًا.. رصد ظاهرة “ال نينا”  النخفاض درجات الحرارة عالميًا.. رصد ظاهرة “ال نينا” 
فوق فوق المحيط الهادئالمحيط الهادئ

طالبات جامعيات يطلقن حملة »الجمال الحقيقي« 
للحد من عمليات التجميل والمساحيق

األمن المصري يلقي القبض على »فريق مباحث« 
مزيف يحقق في جريمة قتل

يف اليــوم املقرر لزفافه، 
حــر محمد الحســن 
يف  بالثانــوي  الطالــب 
بن  محمد  األمري  مجمع 
غرب  بقطاع  اللييل  فهد 
إىل  بالســعودية،  الدمام 
املدرســة ألداء االختبار، 
مــن  مشــاعر  وســط 

الفرحة والتوتر.
الطالــب، عــرب  وقــال 
لربنامج  فيديــو  مقطع 

امتحان  عىل قناة اإلخبارية: »اليوم عندي 
مادة تفســري ومعنوياتي عالية، وإن شاء 

اآلن وننجح يف  األمور طيبــة وننجح  الله 
الجواز، وإدارة املدرسة ما قرصت«.

طالب ثانوي بالسعودية يذهب ألداء 
االختبارات في يوم زفافه

كشفت دار “تيفاني أند كو” يف دبي، أخرياً، 
اإلطالق،  عىل  مجوهــرات  قطعة  أغىل  عن 
وهــي عبارة عن قالدة تســمى “ذا وورلد 
العالم”،  فري نيكالس” أو “قــالدة معرض 
وتتميــز بزنــة 180 قرياطاً مــن األملاس 

املرصع بالبالتني.
قطعة  فيهــا، فهي  املركزية  القطعــة  أما 
بيضاوية الشــكل زنتها 80 قرياطاً، خالية 
مــن العيوب عديمة اللون تقريباً، تســمى 
راس  مسقط  اســم  دايموند” عىل  “إمباير 
الجواهري الشــهري. وكان قد تم الحصول 
وقد  بوتســوانا  دايموند” من  عىل “إمباير 
انتهت يف متجر “تيفاني” بمدينة نيويورك.

كو” ملوقع  أنــد  دار “تيفاني  أفــادت  وقد 
قناة “يس إن إن” األمريكية أن القالدة هي 
أغىل قطعة تــم صنعها عىل اإلطالق. وهي 
اآلن معروضة للبيــع، عىل عكس “تيفاني 
تــزن 128.54  التي  دايموند” الشــهرية 
قرياطاً، والتي قالت الدار إنها ال تقدر بثمن 

وليست معروضة للرشاء.
وحتــى اآلن، لم يضع بائع التجزئة الفاخر 
سعراً للقالدة، لكن خرباء الصناعة يقدرون 
قيمتها مــا بني 20 مليــون دوالر إىل 30 

مليون دوالر.
وقــال بائــع التجزئة ان تصميــم “قالدة 
معرض العالم” املعاد تخيلها، مستوحى من 
عقد تيفاني املصنوع للمعرض العاملي لعام 
1939 والذي أقيم يف كوينز فالشينغ ميدو 
– كورنــا بارك. حيث تميــز ذلك التصميم 
وأكثر من  وزنه 200 قرياط  زبرجد  بحجر 

400 ماسة.
هذا، وتشــتهر مجوهــرات تيفاني بتزيني 
املشاهري عىل مر العقود من أودري هيبورن 

إىل بيونسيه نولز.

دار »تيفاني« تبيع أغلى قطعة مجوهرات 
على اإلطالق
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