
اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�صحة ووقاي���ة املجتمع عن تقدمي 

49,967 جرعة خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك 

يبل���غ جمموع اجلرعات الت���ي مت تقدميها حتى يوم 

ام����س االحد 5,055,231 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

51.11 جرعة لكل 100 �صخ�س.

ياأت���ي ذلك متا�صيا م���ع خطة ال���وزارة لتوفري لقاح 

#كوفيد19 و�صعيًا اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة 
الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد 

احلاالت وال�صيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

اأبوظبي-وام:

 متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة 

لتو�صيع  املجتم���ع  ووقاي���ة 

وزي���ادة نطاق الفحو�صات يف 

الدولة بهدف االكت�صاف املبكر 

وح����ر احل���االت امل�صاب���ة 

امل�صتجد  كورون���ا  بفريو����س 

واملخالطني   "19  - "كوفي���د 
له���م وعزلهم اأعلن���ت الوزارة 

ع���ن اإج���راء 207,432 فح�صا 

جديدا خ���الل ال�صاعات ال� 24 

املا�صية عل���ى فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

اإج���راءات  تكثي���ف   و�صاه���م 

التق�ص���ي والفح�س يف الدولة 

وتو�صي���ع نط���اق الفحو�صات 

على م�صتوى الدولة يف الك�صف 

عن 3,167 حالة اإ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�صتجد 

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

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئي�س 

الأرجنتين في وفاة كارلو�س منعم

تدمير طائرتين دون طيار »مفخختين« اأطلقها 

الحوثيون تجاه ال�ضعودية
اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صم���و ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظ���ه اهلل" برقية تعزي���ة اإىل فخام���ة الرئي�س 
األربت���و فرنانديز رئي�س جمهوري���ة االأرجنتني بوفاة الرئي�س 

االأرجنتيني االأ�صبق كارلو�س منعم.

كم���ا بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد ب���ن را�صد اآل مكتوم 

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

اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تعزية 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س األربتو فرنانديز.

 الريا����س-وام:  اأعلنت قي���ادة القوات امل�صرتك���ة للتحالف 

"حتالف دعم ال�رعية يف اليم���ن" اعرتا�س وتدمري طائرتني 
دون طيار "مفخختني" اأطلقتهما امليلي�صيا احلوثية االإرهابية 

املدعومة من اإيران باجتاه اململكة العربية ال�صعودية.

وقال العمي���د الركن تركي املالكي املتح���دث الر�صمي با�صم 

قوات التحالف – يف بيان ام�س بثته وكالة االأنباء ال�صعودية 

/ وا�س / اإن قوات التحالف امل�صرتكة متكنت االأحد من اعرتا�س 

وتدمري طائرتني دون طي���ار "مفخختني" اأطلقتهما امليلي�صيا 

احلوثي���ة بطريق���ة ممنهجة ومتعم���دة ال�صته���داف املدنيني 

واالأعيان املدنية مبدينة خمي�س م�صيط جنوب ال�صعودية.

»تتمة  �ص8«

مجل�س الوزراء يبارك الإنجاز التاريخي للإمارات والوطن 
العربي بو�سول م�سبار الأمل اإلى مدار المريخ 

محمد بن زايد والرئي�س الأوكراني يبحثان الق�سايا 

ذات الهتمام الم�سترك

اأبوظبي-وام:

اأبوظب���ي  �رك���ة  وّقع���ت   

/اأدنيك/  للمعار�س  الوطنية 

ا�صرتاتيجية  تفاه���م  مذكرة 

اأبي���ب،  ت���ل  اإك�صب���و  م���ع 

مرك���ز املعار����س االأبرز يف 

اأطر  به���دف تعزيز  اإ�رائيل، 

يف  اجلانبني  ب���ني  التعاون 

قطاع �صياح���ة االأعمال على 

امل�صتوى االإقليمي، يف خطوة 

�صُت�صه���م بتطوير حمفظتهما 

من امل�صاريع اجلديدة وزيادة 

فر�س التعاون بينهما.

تاأ�صي�س  اإىل  املذكرة  وتهدف 

ُت�صلط  ا�صرتاتيجي���ة  �راكة 

التعاون  �صُب���ل  على  ال�صوء 

ب���ني دولة االإم���ارات ودولة 

اإ�رائيل.

دبي-وام:

 اأعلن م����روع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ، اأن "م�صبار 

االأم���ل"، الذي دخ���ل بنجاح مدار املريخ ي���وم الثالثاء 

املا�صي، اأر�صل اأوىل �صورة التقطها للكوكب االأحمر وفقًا 

للخط���ط الزمنية املو�صوعة، مد�صنًا بذلك بداية مرحلة 

جمع 1000 غيغابايت من البيانات اجلديدة عن كوكب 

املريخ بهدف ا�صتخدامها الإحداث نقلة نوعية يف العلوم 

العاملية وقطاع الف�صاء.

�لإمار�ت ت�صتقبل �أول �صورة لكوكب 
�لمريخ من م�صبار �لأمل

»�ل�صحة«: �صفاء 5,059 من كورونا وت�صجيل 
3,167 �إ�صابة و13 حالة وفاة 

»�أدنيك« ُتوقع مذكرة تفاهم ��صتر�تيجية 
مع �إك�صبو تل �أبيب

تقديم 49,967 جرعة من لقاح »كوفيد19«  
و�لإجمالي 5,055,231

 »طالع  �ص3«

 »طالع  �ص3«

 »طالع  �ص2«

اأبوظبي-وام:

 ا�صتقبل �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ 

حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للق���وات امل�صلحة ام����س االحد.. 

فخام���ة فلودمي���ري زيلين�صك���ي 

اأوكراني���ا  جمهوري���ة  رئي����س 

ال�صديقة الذي يقوم بزيارة عمل 

اإىل الدولة.

ورحب �صموه - خالل اللقاء الذي 

جرى يف ق�ر الوطن - بفخامة 

الرئي�س االأوكراين والوفد املرافق 

يف دولة االإم���ارات .. معربًا عن 

ثقت���ه يف اأن الزي���ارة �صتك���ون 

اإ�صافة مهم���ة اإىل م�صار عالقات 

البلدين على خمتلف امل�صتويات.

اعتمد ا�ضتخدام تكنولوجيا ب�ضمة الوجه في الح�ضول على الخدمات

»تتمة  �ص8«

اأبوظبي-وام:

 اأكد �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ حممد 

ب���ن را�صد اآل مكت���وم، نائب رئي�س 

الدول���ة رئي����س جمل�س ال���وزراء 

حاكم دبي، رع���اه اهلل، اأن االإجناز 

التاريخي الذي حققه اأبناء وبنات 

االأمل  م�صب���ار  بو�صول  االإم���ارات 

اإىل مدار املري���خ يوؤكد اأن العزمية 

واالإ����رار كانا العام���ل االأ�صا�صي 

وراء النج���اح واأن الره���ان عل���ى 

ال�صب���اب وتعزي���ز قدراتهم ودعم 

قلب  وتواجده���م يف  م�صاركته���م 

م�صرية التنمية يعترب نهجًا را�صخًا 

توؤمن به االإمارات منذ قيام االحتاد 

وحتى االآن.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة  الفجر 5.39 الظهر 12.39   الع�ر 3.52  املغرب 6.20 الع�صاء 7.34
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á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14670 Oó`©dG-2021 ôjGÈa15 ÚæK’G
øWƒdG QÉÑNCG2

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 É«dÉ£jEG AGQRh ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j
:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ádhO ¤EG áÄæ¡J á«bôH " Ĝ ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 É°ù«FQ ájQƒà°SódG Úª«dG ¬FGOCG áÑ°SÉæÃ »ZGQO ƒjQÉe

.á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ª÷G AGQRƒd

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

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

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

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

 ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

. »ZGQO ƒjQÉe ádhO

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¬Lh 

 á«dÉŸG ôjRh »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe

 ºYóH ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG  áÄ«g »YGQ

 »àdGh  -  á«ŸÉ©dG  É«≤jôaCG  á©eÉL

 ≠∏ÑÃ - É¡d Gô≤e ΩƒWôÿG øe òîàJ

 ≈°SGQódG  ΩÉ©∏d  Q’hO  ¿ƒ«∏e  ∞°üf

 …òdG  Qhó∏d  Gôjó≤J  2021/  2020

 º«∏©àdG ∫É› ‘ á©eÉ÷G ¬H Ωƒ≤J

 »éjôN  ∫ƒÑbh  É«≤jôaCG  ‘  ‹É©dG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ¢SQGóe

. É«≤jôaCG ‘ Ωƒàµe

 GRÒe  IOÉ©°S  ≈≤àdG  QÉWE’G  Gòg  ‘h

 ï«°ûdG  ƒª°S  Öàµe  ôjóe  ≠jÉ°üdG

 ƒ°†Y  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM

 ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g AÉæeCG ¢ù∏›

 ôjóe  ±hóc  É«HCG  Oƒæg  Qƒ°ù«ahÈdG

 ‘ ójó÷G  á«ŸÉ©dG  É«≤jôaCG  á©eÉL

. ¿GOƒ°ùdG êQÉN É¡H Ωƒ≤j IQÉjR ∫hCG

 á©eÉL  ¿EG  ≠jÉ°üdG  GRÒe  ∫Ébh

 600  Ö£≤à°ùJ  á«ŸÉ©dG  É«≤jôaCG

 ï«°ûdG  ¢SQGóe  »éjôN  øe  ÖdÉW

 É«≤jôaCG ‘ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM

 á«°SGQódG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àfl  ‘

. á«ª∏©dGh

 É«HCG Oƒæg Qƒ°ù«ahÈdG ¬Lh ¬à¡L øe

 ï«°ûdG ƒª°S ¤EG ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ±hóc

 ºYódG ≈∏Y Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM

 ∫BG  áÄ«g  ¤EGh  á©eÉé∏d  ¬eó≤j  …òdG

 ºYódG Gòg ò«ØæJ ≈∏Y ájÒÿG Ωƒàµe

 ¬fCG ¤EG Éàa’ .. á©eÉ÷G ™e É¡fhÉ©Jh

 ¢ù∏› π«µ°ûJ åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ”

 ƒª°S  ºYO  QGôªà°SGh  á©eÉ÷G  AÉæeCG

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

.É¡H á«ª«∏©àdG á«∏ª©dGh á©eÉé∏d

 ∫BG  ó°TGQ  øH  ¿GóªM ¢SQGóe ¿CG  ôcòj

 É¡Ñ∏ZCG á°SQóe 40 ‹GƒM ≠∏ÑJ Ωƒàµe

. á«≤jôaCG ádhO 22 ‘ öûàæJh ájƒfÉK

:ΩGh-¬eÉæŸG - ¿ÉªéY

 ‘ áeÉæŸÉH  ÖjQóàdG  õcôe  πÑ≤à°SG  

 øe  øWƒdG  ÜÉÑ°T  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG

 á«æWƒdG áeóî∏d 15`dG á©aódG …óæ›

 "áãdÉãdG  áYƒªéŸG"  á«°ù«°SCÉàdG

 äGAGôLEG  §°Sh  ÚØXƒŸÉH  á°UÉÿG

 ,º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d  ájRGÎMGh  á«FÉbh

 ájÉª◊G Òaƒàd äGAGôLE’G πc PÉîJGh

 á«æWƒdG áeóÿG …óæ› πµd iƒ°ü≤dG

 øe º¡àjÉªMh º¡«∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe

 ójGR ≈Ø°ûà°ùe ±GöTEG â– ,áëFÉ÷G

.…ôµ°ù©dG

 á«æWƒdG  áeóÿÉH  ¿ƒ≤ëà∏ŸG  óaGƒJh

 OGóYCÉH ìÉÑ°üdG òæe áeÉæŸG õcôe ≈∏Y

 º«∏°ùJh IQhódG ‘ º¡∏«é°ùJ ”h IÒÑc

 øjóæéŸG äÉÑ∏£àe Ú≤ëà∏ŸG ™«ªL

 iôLh ,º¡H á°UÉN Ió¡Yh ¢ùHÓe øe

 »∏NGódG  ΩÉ¶ædGh ôµ°ù©ŸÉH º¡Øjô©J

 πÑb øe äGöVÉfi º«¶æJ ¤EG áaÉ°VEG

 á«ÑjQóàdG IQhódG ìÉààaG πÑb ÚHQóŸG

 É°SÉªMh GÒÑc ’ÉÑbEG áÑ∏£dG ô¡XCG å«M

.á«æWƒdG áeóÿÉH ¥Éëàd’ÉH á≤Kh

 IQƒ°üH Ò°ùJ ∫ÉÑ≤à°S’G πMGôe âfÉch

 øe  AGóàHG  ΩGõàdGh  §Ñ°V  øe  IRÉà‡

 GQhôe  π«é°ùàdGh  ∫ÉÑ≤à°S’G  á∏Môe

 øe ∂dP ó©jh ÖjQóàdG πMGôe ™«ªéH

 óæ› ¿ƒµj ≈àM ÖjQóàdG  äÉ«°SÉ°SCG

 É«°ùØfh Éjó°ùL GQOÉb á«æWƒdG áeóÿG

 á«fóÑdG  •ƒ¨°†dG  ≈°übCG  πª–  ≈∏Y

 ¬JQób ¿Gó≤a ¿hO á«°ùØædGh á«∏≤©dGh

 πÑ≤à°ùª∏d ¬∏«gCÉJh ¬JGQÉ¡e ≥«Ñ£J ≈∏Y

.¬æWh »ªëj É«WÉ«àMG ÉjóæL

 ‘  á«æWƒdG  áeóÿG  èeÉfôH  õcôjh

 øjóæéŸG πjƒ– ≈∏Y ¤hC’G á∏MôŸG

 á¨Ñ°üdG  ¤EG  á«fóŸG  á¨Ñ°üdG  øe

 äÉÑjQóàdG  ∫ÓN  øe  ,ájôµ°ù©dG

 ,¬eGóîà°SGh ìÓ°ùdG πªMh ájôµ°ù©dG

 §HôdGh  §Ñ°†dG  ≈∏Y  ºgójƒ©Jh

 º¡àbÉ«d  iƒà°ùe  õjõ©Jh  ,…ôµ°ù©dG

 ‘  á«æWƒdG  º«≤dG  ï«°SôJh  ,á«fóÑdG

 ájOÉ«≤dG  º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh  ,º¡°SƒØf

 π«gCÉJh OGóYEG ∂dP ó©H CGóÑ«d ,Égôjƒ£Jh

 ‹hódG çó◊G ‘ ÚYƒ£àŸG øjóæéŸG

 áYƒª› ∫ÓN øe »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 ΩÉ«≤dG  ¿Éª°†d á«ÑjQóàdG  äGQhódG  øe

 ΩÉ¡ŸG  ò«ØæJh  º¡H  áWÉæŸG  QGhOC’ÉH

 ¿É≤JEGh ¬Lh πªcCG ≈∏Y º¡«dEG á∏cƒŸG

.á«aGÎMGh

 á«FÉæãà°SE’G IQhódG √òg OÉ≤©fG »JCÉjh

 ádhódG  á«é«JGÎ°SG  áÑcGƒe  QÉWEG  ‘

 ÉgóaQh  á«æWƒdG  QOGƒµdG  Úµ“  ƒëf

 ,á«æ¡ŸGh  á«°ü°üîàdG  äGQÉ¡ŸÉH

 ÚH ¿hÉ©àdGh ácGöûdG äÉbÓY øª°Vh

 áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  2020  ƒÑ°ùcG  Öàµe

 ‘  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG  áeóî∏d

 ¿hóæéŸG ´öT å«M ,áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

 øª°V  º¡JGOGó©à°SG  AóH  ‘  Ωƒ«dG

 ôªà°ùJ áª¶æe á«ÑjQóJ á«›GôH á£N

 …òdG  2020 ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e AóH ≈àM

.ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG ‘ ádhódG ¬Ø«°†à°ùJ

Q’hO ¿ƒ«∏e ∞°üæH á«ªdÉ©dG É«≤jôaCG á©eÉL ºYóH ¬Lƒj ó°TGQ øH ¿GóªM 15`dG á©aódG á«æWƒdG áeóîdG …óæée πÑ≤à°ùj áeÉæªdG ÖjQóJ õcôe

záãdÉãdG áYƒªéªdG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ÒÁOƒ∏a áeÉîa ..óM’G ¢ùeG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 á≤jó°üdG É«fGôchCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »µ°ùæ«∏jR

.ádhódG ¤EG πªY IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG

 ‘ iôL  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  -  √ƒª°S  ÖMQh

 ÊGôchC’G  ¢ù«FôdG  áeÉîØH  -  øWƒdG  öüb

 kÉHô©e  ..  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ≥aGôŸG  óaƒdGh

 áª¡e áaÉ°VEG ¿ƒµà°S IQÉjõdG ¿CG ‘ ¬à≤K øY

 ∞∏àfl  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  äÉbÓY  QÉ°ùe  ¤EG

.äÉjƒà°ùŸG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ«–  ¬àeÉîa  ¤EG  π≤fh

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

 ¬Ñ©°Th ≥jó°üdG √ó∏Ñd ¬JÉ«æ“h ,"ˆG ¬¶ØM"
.QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh Ωó≤àdG ΩGhO

 »µ°ùæ«∏jR ÒÁOƒ∏a ¢ù«FôdG áeÉîa CÉæg Éª«a

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  -  AÉ≤∏dG  ájGóH  ‘ -

 kÉ°ù«FQ äGQÉeE’G ádhOh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 QÉÑ°ùe  "  ∫ƒ°Uh  ìÉéæH  kÉÑ©°Th  káeƒµMh

 Gòg á«ªgCG  kGócDƒe ..ïjôŸG  Öcƒc ¤EG  "  πeC’G

 »ª∏©dG ™ªàéŸG áeóN ‘ »FÉæãà°S’G RÉ‚E’G

 Oƒ¡L ¤EG áª«b áaÉ°VEG ¬fCGh ájöûÑdGh »ŸÉ©dG

.AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ä’É› ‘ ⁄É©dG

 áeÉîØd √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉH øY √ƒª°S ÜôYCGh

 áÑ«W ôYÉ°ûe øe √GóHCG  ÉŸ ÊGôchC’G  ¢ù«FôdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ¬à≤≤M  …òdG  ìÉéædG  √ÉŒ

.ïjôŸG ¤EG " πeC’G QÉÑ°ùe " ∫ƒ°UƒH

 ∫ÓN - É«fGôchCG ¢ù«FQ áeÉîah √ƒª°S åëHh

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG √ö†M …òdG AÉ≤∏dG

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

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh

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

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  πÑ°S  ..  á°SÉFôdG

 øjó∏ÑdG ‘ áMÉàŸG áª¡ŸG ¢UôØdG QÉªãà°SGh

.ácÎ°ûŸG Éª¡◊É°üe ≥≤ëj ÉÃ

 »µ°ùæ«∏jR ÒÁOƒ∏a áeÉîah √ƒª°S åëH Éªc

 »LƒdƒæµàdG  ¿hÉ©àdG  ÖfGƒL  ∞∏àfl  ..

 ,øjó∏ÑdG ÚH …ƒªæàdGh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’Gh

 "  áëFÉéH  á≤∏©àŸG  äGQƒ£àdG  ¤EG  áaÉ°VEG

 É¡à¡LGƒe  ‘  ¬dhòÑŸG  Oƒ¡÷Gh  "  ÉfhQƒc

 ⁄É©dG  ∫hO  ÚH  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  á«ªgCGh

 äÉjƒà°ùŸG  ∞∏àfl ≈∏Y  É¡JÉ«YGóJ  á÷É©Ÿ

.ájOÉ°üàb’Gh á«fÉ°ùfE’G

 ÉjÉ°†≤dG  πª›  ..¿ÉÑfÉ÷G  ¢Vô©à°SG  Éªc

 ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGóéà°ùŸGh

.É¡fCÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh ∑Î°ûŸG

 ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 ÉeÉªàgG  ‹ƒJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ..¿É«¡f  ∫BG

 ⁄É©dG  ∫hO  ™e  á∏YÉa  äÉcGöT  áeÉbEÉH  GÒÑc

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ á≤jó°üdG

 á«YGO äGQÉeE’G ádhO ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó°T Éªc

 ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ¢ûjÉ©Jh QGô≤à°SGh ΩÓ°S

 ™∏£àJ  »àdG  á«ªæàdG  ¿CÉH  ΩÉàdG  É¡fÉÁE’

 ΩÓ°ùdG  πX  ‘  ’EG  ≥≤ëàJ  ’  Üƒ©°ûdG  É¡«dEG

 QGƒ◊G ¤EG kÉªFGO ƒYóJ É¡fEÉa Gò¡dh ..QGô≤à°S’Gh

 ÚH äÉYGöüdGh πcÉ°ûª∏d á«°SÉ«°ùdG ∫ƒ∏◊Gh

.⁄É©dG ≥WÉæe πc ‘ ∫hódG

 √ôµ°T øY ÊGôchC’G ¢ù«FôdG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 ¤EG äGQÉeE’G ádhO ¬àeób …òdG ºYó∏d √ôjó≤Jh

 É¡JGQób õjõ©àd √OÓH ‘ á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG

 .."  ÉfhQƒc  "  áëFÉL  á¡LGƒe  ‘  ÉgOƒ¡Lh

 ¿hÉ©àdG  ä’É›  á«ªæJ  ≈∏Y  ¬°UôM  GócDƒe

 ¢UôØdG  πX ‘ äGQÉeE’G  ádhOh  É«fGôchCG  ÚH

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ IôaƒàŸG Iójó©dG

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©eh »ÑXƒHCG

 ó«©°S  óªfi  âæH  Ëôe  ‹É©eh  OÉ°üàb’G

 »FGò¨dG  øeCÓd  ádhO  IôjRh  …Ò¡ŸG  ÜQÉM

 iód ádhódG ÒØ°S áÑ«à©dG ™fÉe ∞°Sƒj ‹É©eh

 óªfi  IOÉ©°Sh  á«cÒeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG

 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …ÉæÑdG  π°ü«a  IOÉ©°Sh

 É«LƒdƒæµàdG  áYƒª›  ‘  ÜóàæŸG  ƒ°†©dGh

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh "êójG " áeó≤àŸG

 ‹É©e  ..ÊGôchC’G  ÖfÉ÷G  øe  √ö†M  Éªc

 Ú°SQCG ‹É©eh á«LQÉÿG ôjRh ÉÑ«dƒc hÎÁO

 ƒµæ«°û«d ¿ÉehQ ‹É©eh á«∏NGódG ôjRh ±ƒcÉaCG

 ∑ÉeÒj …QófCG  ó«°ùdGh  ájòZC’Gh  áYGQõdG  ôjRh

 ÉØµaƒL  Qƒ¡jEG  ó«°ùdGh  ¢ù«FôdG  Öàµe  ôjóe

 »°ù«FôdG QÉ°ûà°ùŸG ¢ù«FôdG Öàµe ôjóe ÖFÉf

 õjQƒdƒH …Qƒj IOÉ©°Sh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ‘

.ádhódG iód É«fGôchCG ÒØ°S

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Qó°UCG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2021 áæ°ùd 2 ºbQ GQGôb …ò«ØæàdG

.áª«ÿG ‘ êGhõdG AÉ£°Sh áæ¡e

 πé°S áªµëŸÉH CÉ°ûæj - :QGô≤dG OGƒe ¢üæJh

 á°SQÉ‡ ¢üî°T …C’ Rƒéj ’h AÉ£°SƒdG ó«≤d

 Ò¨dG iód hCG GOôØæe êGhõdG ‘ áWÉ°SƒdG áæ¡e

 ¬JÉfÉ«Hh πé°ùdG πµ°T ¢ù«FôdG øe QGô≤H Oóëjh

 ÉgQó°üJ »àdG äGOÉ¡°ûdGh ¬«a ó«≤dG äGAGôLEGh

. ¬dÓN øe áªµëŸG

 AÉ£°SƒdG ó«b äÉÑ∏W »≤∏àH áæé∏dG ¢üàîJ -

 äGQÉÑàN’G  AGôLEGh  É¡°üëah  πé°ùdG  ‘

.ó«≤dG »ÑdÉ£d á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸGh

 ..  :»∏j  Ée  πé°ùdG  ‘ ó«≤j  øª«a  •Î°ûj  -

 √ôªY  π≤j  ’CGh  ádhódG  »æWGƒe  øe  ¿ƒµj  ¿CG

 ¿ƒµj ¿CGh ó«≤dG óæY ájOÓ«e áæ°S ÚKÓK øY

 Oƒªfi ¿ƒµj ¿CGh êGhõdG ¬d ≥Ñ°S hCG ÉLhõàe

 ¬«∏Y ºµ◊G ≥Ñ°ùj ⁄h á©ª°ùdG ø°ùM Ò°ùdG

 áfÉeC’G hCG ±öûdÉH πfl ôeC’ É«ÑjOCÉJ hCG É«FGõL

. √QÉÑàYG ¬«dEG OQ ƒdh

 ∫GƒMC’G  ¿ƒfÉb  ΩÉµMCÉH  Éª∏e  ¿ƒµj  ¿CGh..

 ΩÉµMCG  ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Yh  á«°üî°ûdG

 RÉàéj ¿CGh  Éª¡H  ≥∏©àj  Éeh  ¥Ó£dGh  êGhõdG

 É¡jôŒ »àdG á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸGh äGQÉÑàN’G

 AÉæãà°SG  ¢ù«FôdG  øe  QGô≤H  Rƒéjh  áæé∏dG

 ÚæWGƒŸG ÒZ ÚH áæ¡ŸG ∫hGõj …òdG ¢üî°ûdG

.∫hC’G •öûdG øe

 äÉÑ∏W Ωó≤J ¿CG ≈∏Y á°ùeÉÿG IOÉŸG ¢üæJh-

 »àdG äGóæà°ùŸÉH áYƒØ°ûe ,πé°ùdG ‘ ó«≤dG

 Ö∏£J  ¿CG  áæé∏dh  ó«≤dG  •höT  ôaGƒJ  âÑãJ

 áeR’  ÉgGôJ  »àdG  äGóæà°ùŸG  hCG  äÉMÉ°†jE’G

. Ö∏£dG ‘ âÑ∏d

 OóŸ  ÉgójóŒ  Rƒéjh  ¿Éàæ°S  ó«≤dG  Ióe-

 ÒNC’G ô¡°ûdG ∫ÓN Ωó≤j Ö∏W ≈∏Y AÉæH á∏KÉ‡

.ó«≤dG AÉ¡àfG ïjQÉJ øe

 É¡FÉØ«à°SG øe ócCÉà∏d äÉÑ∏£dG áæé∏dG ¢üëØJ -

 AGOCG óYƒÃ ¬Ñ∏W ∫ƒÑb ” øe ô£îJh •höû∏d

. äGQÉÑàN’Gh á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸG

 á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸG RhÉŒ øŸ áæé∏dG Qó°üJ -

 ádhGõe  Rƒéj  ’h  ó«b  IOÉ¡°T  äGQÉÑàN’Gh

 IôFGO iód ¢üNôe Öàµe ∫ÓN øe ’EG •É°ûædG

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 ±’BG  áKÓK  √Qób  Éª°SQ  áªµëŸG  ‘ƒà°ùJ-

 ∞dCGh  πé°ùdG  ‘  §«°SƒdG  ó«b  πHÉ≤e  ºgQO

. ó«≤dG ójóŒ øY ºgQO

 áWÉ°SƒdG ¥ÉØJG ôjô– §«°SƒdG ≈∏Y Öéj -

 áæé∏dG øe óªà©ŸG êPƒªæ∏d É≤ah ¬FÓªY ™e

 ô≤Ã  AÓª©dG  ±QÉ©àd  Ö°SÉæe  ¿Éµe  ÒaƒJh

 ∫õæe  ‘  ±QÉ©àdG  äÉ°ù∏L  ó≤Y  hCG  ÖàµŸG

 hCG ¤hC’G áLQódG øe É¡HQÉbCG óMCG hCG áHƒ£îŸG

 ΩGõàd’Gh ¿ÉÑWÉÿG ¬«∏Y ≥Øàj …òdG ¿ÉµŸG ‘

 ™ªàéŸG  º«bh  áfÉeC’Gh  ±öûdÉH  ¬∏ªY  ‘

 á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸGh  QGöSC’G  AÉ°ûaEG  ΩóYh

 ÚH ™ª÷G ΩóYh ¬àæ¡e ºµëH É¡«∏Y ™∏WG »àdG

.¿hPCÉŸG πªYh áæ¡ŸG

 á«dÉàdG ä’É◊G øe …CG ‘ ó«≤dG Ö£°T áæé∏d-

 πé°ùdG ‘ ó«≤dG •höT óMCG §«°SƒdG ó≤a GPEG.. :

 á£∏°ùdG iód ájQÉéàdG á°üNôdG ójóŒ ΩóYh

 º∏¶àdG Rƒéjh Ú«dÉààe ÚeÉY IóŸ á°üàîŸG

 √QGôb  ¿ƒµjh  ¢ù«FôdG  ¤EG  Ö£°ûdG  QGôb  øe

 ó«≤dG ójóŒ Rƒéj Óa º∏¶àdG ¢†aQ GPEGh É«FÉ¡f

. IójóL äGAGôLEÉH ’EG

 ¢SQÉÁ øe ≈∏Y IöûY ájOÉ◊G IOÉŸG ¢üæJh-

 ¬YÉ°VhCG ≥«aƒJ QGô≤dG Gò¡H πª©dG πÑb áæ¡ŸG

 óæY hCG ¬H πª©dG ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S ∫ÓN

 IOÉŸG  ¢üàfh  ÜôbCG  Éª¡jCG  ¢ü«NÎdG  ójóŒ

 IôFGO  ¢ù«FQ  Qó°üj  ¿CG  ≈∏Y  IöûY  á«fÉãdG

.QGô≤dG Gò¡d ájò«ØæàdG äÉª«∏©àdG ºcÉëŸG

 óªfi óªMCG QÉ°ûà°ùŸG IOÉ©°S OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉfi  IôFGO  ¢ù«FQ  …ôWÉÿG

 á∏«ÑædG  á«YÉªàL’G  √ó°UÉ≤e  OÉ©HCGh  QGô≤dÉH

 É≤∏©àe  É«YÉªàLG  ÉWÉ°ûf  º¶æj  ¬fÉÑ°ùëH

 ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  É¡«dƒJ  »àdG  IöSC’ÉH

 ôeC’G AGƒ°S óM ≈∏Y É¨dÉH ÉeÉªàgG á«∏ëŸGh

 ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ öTÉÑe πµ°ûH ºgÉ°ù«°S …òdG

 ºgC’G á∏MôŸG ™e πeÉ©àdGh öSC’G á«°Uƒ°üN

 ™æ“  á«dÉY  á«aôëH  á«LhõdG  ábÓ©dG  ‘

 Gòg πãe á«FGƒ°ûY ÉgRôØJ á«Ñ∏°S ôWÉfl …CG

.•É°ûædG

 ôµ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  …ôWÉÿG  QÉ°ûà°ùŸG  ™aQh

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùd  ¿Éaô©dGh

 ¢ù«FQ  áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 »YÉªàL’G ÖfÉ÷ÉH ¬eÉªàg’ AÉ°†≤dG ¢ù∏›

 IQÉeE’G π≤fh öSC’G ≈∏Y ¬°UôMh IQÉeE’G ‘

 á«bGôdG  IÉ«◊G  ôaƒj  »°ù°SDƒe  iƒà°ùe  ¤EG

.Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d

 ¬JÉ¡«LƒJ  Qhó°U  ºcÉëŸG  IôFGO  ¢ù«FQ  ócCGh

 øe ¬«∏Y ÖJÎ«°S ÉŸ QGô≤dG ò«ØæàH GQƒa AóÑ∏d

 É¡FÉæHh öSC’G  QGô≤à°SG  ±ó¡à°ùJ áªL ™aÉæe

.áæ«àe ¢ù°SCG ≈∏Y

:ΩGh-§≤°ùe

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ó«°ùdG ‹É©e ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ôjRh  …ó«©°SƒÑdG  OƒªM  øH  óªM  øH  QóH

 QÉWEG ‘ ∂dPh á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S á«LQÉN

.¿ÉªY áæ£∏°S ¤EG √ƒª°S É¡H Ωƒ≤j »àdG IQÉjõdG

 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  áî°SGôdG  á«îjQÉàdGh

 ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe õjõ©J πÑ°Sh ¿ÉªY áæ£∏°Sh

 ä’ÉéŸG ‘ Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG

.áaÉc

 á«LQÉN  ôjRh  ‹É©eh  √ƒª°S  ¢Vô©à°SG  Éªc

 IÒ°ùÃ á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY ¿ÉªY

 äGQƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ∑Î°ûŸG »é«∏ÿG πª©dG

 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dGh  á≤£æŸG  ‘  ´É°VhC’G

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

 ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 áëFÉL  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH

."19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

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

 á«fÉª©dG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG ¿CG AÉ≤∏dG ∫ÓN

 øe ájÉYQh ºYO πX ‘ kÉNƒ°SQh kGQƒ£J OGOõJ

 ≈∏Y ¢Uô◊G kGócDƒe Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b

 ÉÃ áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J

.øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj

 ¿ÉªY  áæ£∏°ùd  ¬JÉ«æ“  øY  √ƒª°S  ÈYh

 IOÉ«b  â–  QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  ΩGhO  á≤«≤°ûdG

 ∫BG Qƒª«J øH ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S

 ∞«°S  ¿É£∏°S  óªfi  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

.¿ÉªY áæ£∏°S iód ádhódG ÒØ°S …ójƒ°ùdG

 

:ΩGh-»HO

 QhóJ  Öàc  3  ÈdG  QGO  á«©ªL  äQó°UCG  

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  A’ƒdG  ÇOÉÑeh  º«b  ∫ƒM

 á«dhDƒ°ùŸGh  ádhó∏d  AÉaƒdGh  AÉªàf’Gh

 ∂°SÉªàdGh  á«æWƒdG  º«≤∏d  Éî«°SôJ  É¡gÉŒ

 ∫ƒM ±ÉØàd’Gh »©ªàéŸG ôaÉ°†àdGh »æWƒdG

 á°UGÎeh IóMƒe ±ƒØ°U ‘ IOÉ«≤dGh ádhódG

 QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh øeC’G ádÉM á∏°UGƒe ƒëf

 á«ªæàdG äÉÑ°ùàµeh Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ôgÉ¶eh

.á«gÉaôdGh QÉgOR’Gh áeGóà°S’Gh

 É¡«æ«Y  Ö°üf  ™°†J  É¡fCG  á«©ª÷G  äócCGh

 A’ƒdG  º«b  õjõ©J  É¡JÉjƒdhCG  ¢SCGQ  ≈∏Yh

 Ωƒ¡Øe  ¢SôZh  IOÉ«≤dGh  ádhó∏d  AÉªàf’Gh

 ≈∏Y á¶aÉëŸGh »©ªàéŸG »æWƒdG ∂°SÉªàdG

 É¡æ«fGƒb  ΩGÎMGh  É¡àfÉµeh  ádhódG  áÑ«g

 á«YöûdG  ∫ƒ°UC’G  ‘  º«≤dG  ∂∏J  π«°UCÉJh

 á«YƒàdG  ºK  ∞«æ◊G  ÉææjO  ‘  á«ª∏©dG

.É¡à«ªgCGh É¡àª«≤H á«©ªàéŸG

 øe  ¿Gó∏ÑdG  øeCG  »g  áKÓãdG  ÖàµdG  ó©Jh

 ‘  ÉgQÉKBGh  ádhódG  áÑ«gh  ΩÓ°SE’G  ó°UÉ≤e

 óªfi  QƒàcódG  ∞«dCÉJ  øe  »eÓ°SE’G  ¬≤ØdG

 ΩÉµ◊G  á©«H  ÜÉàch  …OÉª◊G  ˆG  óÑY

 É¡bƒ≤Mh  É¡¡≤a  ...á«YöûdG  á°SÉ«°ùdG  ‘

 »∏Y øH  ódÉN QƒàcódG  ∞«dCÉJ  "É¡JÉØdÉflh

.óªfi

á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ¿ÉãëÑj »fGôchC’G ¢ù«FôdGh ójGR øH óªëe

 áæ¡e º«¶æàH kGQGôb Qó°üj áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

IQÉeE’G »a zêGhõdG AÉ£°Sh{

§≤°ùe »a ¿ÉªY á«LQÉN ôjRh »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

á«æWƒdG º«≤dG ∫ƒM Öàc áKÓK Qó°üJ zôÑdG QGO{

 QÉµàH’G áYƒªée äGRÉéfEG ≈∏Y ™∏£j …OƒjõdG »fÉK

á«JƒÑãdG ≥FÉKƒdG áYÉæ°U ∫Éée »a á«YÉæ°üdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ôjRh …OƒjõdG óªMCG øH ÊÉK QƒàcódG ‹É©e ™∏WG 

 óM’G ¢ùeG ¬JQÉjR ∫ÓN á«LQÉÿG IQÉéà∏d ádhO

 - ábQÉ°ûdÉH Ω.Ω.P á«YÉæ°üdG QÉµàH’G áYƒª› ô≤e

 ò«ØæJh áYÉæ°U ‘ á°ü°üîàŸG á«ŸÉ©dG ácöûdG

 ™aódG  äÉbÉ£Hh  á«fhÎµdE’G  á«JƒÑãdG  ≥FÉKƒdG

 á«LÉàfE’G ácöûdG äGQób ≈∏Y - äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCGh

 çƒëÑdG  ∫É›  ‘  É¡JGRÉ‚EGh  á«LƒdƒæµàdGh

.áæeDƒŸG áYÉÑ£dG h Iõ«ªŸG á«ª∏©dG

 çƒëÑ∏d  ácöûdG  Èàfl ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ™∏WG  Éªc

 áYÉæ°üd  É«LƒdƒæµàdG  ôjƒ£J  ∫É› ‘ á«ª∏©dG

 É¡éàæJ  »àdG  É kfÉeCG  ≈∏YC’G  á«JƒÑãdG  ≥FÉKƒdG

. áYƒªéŸG

 -  …OƒjõdG  óªMCG  øH  ÊÉK  QƒàcódG  ‹É©e  ∫Ébh

 ¿EG  - / ΩGh / äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd íjöüJ ‘

 AõL  »g  áYƒªéŸG  É¡≤Ñ£J  »àdG  É«LƒdƒæµàdG

 á«JƒÑãdG  ≥FÉKƒdG  äÉfƒµeh öUÉæY øe CGõéàj ’

 »àdG á«dÉ©dG IOƒ÷G ¤EG Éàa’ .. IôµàÑŸG ájÎeƒ«ÑdG

 É«LƒdƒæµàdG áKGóMh áYƒªéŸG äÉéàæe É¡H ™àªàJ

 ´GÎN’G  äGAGôH  ¢üîj  Éª«a  áeÉ¡dG  É¡JGRÉ‚EGh

. 399 `H ÉgOóY Qó≤j »àdG ájôµØdG á«µ∏ŸGh

 Ωƒ«dG ∫òÑJ áYƒªéŸG ¿EÉa √ógÉ°T ÉŸ É≤ah ¬fCG ócCGh

 »ª«∏bEG õcôªc äGQÉeE’G áfÉµe ™aôd Égó¡L iQÉ°üb

 s¿CÉHh QÉªãà°S’Gh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOE’ »ŸÉYh

 ±GógCG  RôHCG  ™e  ÉeÉ“  ≥HÉ£àJ  IójôØdG  É¡JGRÉ‚EG

 äGQÉµàH’G  ‘  á∏ãªàŸGh  ádhódG  äÉ¡LƒJ  ºgCGh

 É kªYO ∫ÉªYC’G  IOÉjQh  á«ªæàdG  õjõ©Jh á∏°UGƒàŸG

.øµ‡ Qób ≈°übCÉH ádhódÉH á∏eÉ©dG äÉcöû∏d

 á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ó¡°ûJ ¿CÉH ¬à≤K øY ¬«dÉ©e ÜôYCGh

 íàØd áYƒªéŸGh IQGRƒdG ÚH ¿hÉ©à∏d ™°ShCG kÉbÉaBG

 ¢ùµ©æ«°S ÉÃ êQÉÿG ‘ QÉªãà°SÓd IójóL äÉ¡Lh

 ∂dPh  á«LQÉÿG  äGQÉªãà°S’G  ºéM  IOÉjR  ≈∏Y

 õjõ©J  h  áfhôŸGh  …OÉ°üàb’G  ´ƒæàdG  ≥«≤ëàd

.á«°ùaÉæàdG

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ËôJ  ô£e  ËôJ  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 /IIG/ á«YÉæ°üdG QÉµàH’G áYƒª› ¿EG áYƒªéª∏d

 áYÉæ°üd áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG áaÉc Ωƒ«dG ø°†à–

 á«fhÎµdE’G ájÎeƒ«ÑdG á«JƒÑãdG ≥FÉKƒdG äÉfƒµe

.⁄É©dG ∫ƒM ádhO …CG ‘ Égò«ØæJh

 á«LƒdƒæµàdG á«LÉàfE’G äÉ«∏ª©dG ™«ªL ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 á∏°ù∏°S  πª°ûJ  á«YÉæ°üdG  QÉµàH’G  áYƒª›  ‘

 ≈∏Y  á«JƒÑãdG  ≥FÉKƒdG  êÉàfEGh  ™«æ°üàd  IóMƒe

 ´GÎNG  äGAGôH  É¡jódh  ¥QƒdGh  Òª«dƒÑdG  IOÉŸG

 êÉàfEGh ájƒ«◊G äÉ°SÉ«≤dG ∫É› ‘ ájôµa á«µ∏eh

 áª¶fCGh IOƒ÷G äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH á«JƒÑãdG ≥FÉKƒdG

 äÉfƒHôc ‹ƒÑdG ≈∏Y äÉéàæŸGh Qõ«∏dGh äÉeƒ∏©ŸG

 É«LƒdƒæµJh ΩGôZƒdƒ¡dG áfó©e ∫õY É«LƒdƒæµJh

 á«°ùeÓàdG íFGöûdGh äÉfÉ«ÑdG ¢ü«°üîàd I-Met
.á«°ùeÓàdG ÒZh

ÊGôchC’G ¢ù«FôdG ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ójGR øH óªfi

áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

§≤°ùe ‘ ¿ÉªY á«LQÉN ôjRh ™e ¬FÉ≤d ÓN ójGR øH ˆGóÑY



:ΩGh-»HO

 ,ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ø∏YCG 

 QGóe ìÉéæH πNO …òdG ,"πeC’G QÉÑ°ùe" ¿CG

 ¤hCG  π°SQCG  ,»°VÉŸG  AÉKÓãdG  Ωƒj  ïjôŸG

 §£î∏d kÉ≤ah ôªMC’G Öcƒµ∏d É¡£≤àdG IQƒ°U

 ájGóH  ∂dòH  kÉæ°Tóe  ,áYƒ°VƒŸG  á«æeõdG

 äÉfÉ«ÑdG øe âjÉHÉ¨«Z 1000 ™ªL á∏Môe

 É¡eGóîà°SG ±ó¡H ïjôŸG Öcƒc øY Iójó÷G

 á«ŸÉ©dG  Ωƒ∏©dG  ‘ á«Yƒf  á∏≤f  çGóME’

.AÉ°†ØdG ´É£bh

 øWƒdGh äGQÉeE’G ádhO ‘ ÚjÓŸG ÖbôJh

 É¡£≤à∏j IQƒ°U ∫hCG ∞¨°ûH ⁄É©dGh »Hô©dG

 ó∏îà°S »àdGh ,ïjôŸG Öcƒµd πeC’G QÉÑ°ùe

 Qƒ°U  ∫hCG  ÉgQÉÑàYÉH  ïjQÉàdG  Öàc  ‘

 á£≤f ó©HCG ¤EG π°üj »HôY QÉÑ°ùe É¡£≤à∏j

 ïjôŸG Öcƒµd §≤à∏ oJ IQƒ°U ∫hCGh ,¿ƒµdG ‘

 ÉgôjóJ  IôµàÑeh  áãjóM  á«ª∏Y  Iõ¡LCÉH

 á«HôY  á«JGQÉeEG  á«æWh  äGAÉØc  É¡∏¨°ûJh

 äÉeƒ∏©e ÒaƒJ ‘ á«°SÉ°SC’G ¬àª¡e øª°V

 Öcƒµd …ƒ÷G ±Ó¨dG ∫ƒM Qƒ°Uh äÉfÉ«Hh

.ïjôŸG

 IQƒ°ü∏d  äGQÉeE’G  ádhO  ∫ÉÑ≤à°SG  Èà©jh

 QÉÑ°ùŸG IAÉØc ≈∏Y kGöTDƒe ïjôª∏d ¤hC’G

 á«ª∏©dG  ¬Jõ¡LCGh  á«YôØdG  ¬àª¶fCGh

 ∫É©ØdGh  ¢ù∏°ùdG  π°UGƒàdGh  ,É¡JOƒLh

 ócDƒj É‡ ,è«fGƒÿG ‘ ºµëàdG õcôe ™e

 §£ÿG  ≥ah  »°†“  QÉÑ°ùŸG  áª¡e  ¿CG

 É¡«a  ºàj  »àdGh  ,á°ShQóŸGh  áYƒ°VƒŸG

 kGó«¡“  á«ª∏©dG  Iõ¡LC’G  QÉÑàNG  kÉ«dÉM

 áª¡ŸG øe á«dÉàdG á∏Môª∏d QÉÑ°ùŸG áÄ«¡àd

 ÈY »ª∏©dG QGóŸG ¤EG ∫É≤àf’G á∏Môe »gh

 QÉÑ°ùŸG QÉ°ùe ¬«Lƒàd äÉ«∏ªY áYƒª›

.πjôHCG ô¡°T ‘ ¿ÉeCÉH QGóŸG Gòg ¤EG ¬∏≤æd

 ¥höT  óæY  â£≤àdG  »àdG  IQƒ°üdG  ô¡¶Jh

 …òdG ,"¢ùfDƒe ¢SƒÑª«dhCG" ¿ÉcôH ¢ùª°ûdG

 ÈcCGh ïjôŸG Öcƒc ≈∏Y ¿ÉcôH ÈcCG ó©j

 â£≤àdG óbh .á«°ùª°ûdG áYƒªéŸG ‘ ¿ÉcôH

 Îeƒ∏«c 25,000 ‹GƒM ´ÉØJQG ≈∏Y IQƒ°üdG

 …ƒ∏©dG Aõ÷G ‘ ô¡¶jh ,ïjôŸG í£°S ¥ƒa

 ,ïjôª∏d ‹Éª°ûdG Ö£≤dG IQƒ°üdG QÉ°ùj øe

 ‘ "¢ùfDƒe ¢SƒÑª«dhCG" ¿ÉcôH ájDhQ øµÁh

 Éªc .¢ùª°ûdG Aƒ°V ÆhõH ™e IQƒ°üdG §°Sh

 çÓãdG ÚcGÈdG í°VGh πµ°ûH IQƒ°üdG ô¡¶J

 »gh ïjôŸG ≈∏Y AGƒà°S’G §N øe áÑjô≤dG

.É«°SQCG áªbh ¢ù«fƒaÉH áªbh ¢Sƒjôµ°SG áªb

 ¥ƒa  á«é∏ãdG  Ωƒ«¨dG  ájDhQ  øµÁh

 "IQƒ°üdG ÚÁ πØ°SCG" á«Hƒæ÷G äÉ©ØJôŸG

 ô¡¶J »àdGh ¢ùfDƒe ÉÑdCG ¿ÉcôH ∫ƒM ∂dòch

 Ωƒ«¨dG  ájDhQ  øµÁ Éªc .QÉ°ù«dG  ≈∏YCG  ‘

 ÚÁ ‘h IQƒ°üdG ≈∏YCG " ìƒ°VƒH á«é∏ãdG

 AÉ°†ØdGh ÖcƒµdG ÚH ô¶ædG óæY " ∞°üàæŸG

 »àdG á«é∏ãdG Ωƒ«¨dG √òg ôaƒJh .¬dƒM øe

 áØ∏àfl á«aGô¨L ≥WÉæe ‘ É¡àjDhQ øµÁ

 á∏eÉ°T Iô¶f Ωƒ«dG øe áØ∏àfl äÉbhCG ‘h

 Éæª¡a õjõ©J ‘ πeC’G QÉÑ°ùe áªgÉ°ùe øY

.ïjôŸG ≈∏Y ñÉæª∏d

 IQƒ°üdG  •É≤àdG  ‘  πeC’G  QÉÑ°ùe  í‚h

 GÒeÉc  ÈY  ïjôŸG  Öcƒµd  ¤hC’G

 GÒeÉc  »gh  EXI  á«ªbôdG  ±É°ûµà°S’G

 áfƒ∏e  Qƒ°U  •É≤àd’  á°ü°üîàe  á«ªbQ

 kÉ°†jCG Ωóîà°ùJh ,ïjôŸG Öcƒµd ábódG á«dÉY

 ≈∏Ø°ùdG á≤Ñ£dG ‘ ¿hRhC’Gh ó«∏÷G ¢SÉ«≤d

 ióMEG GÒeÉµdG πµ°ûJ å«M .…ƒ÷G ±Ó¨∏d

 kÉ°ü«°üN  áªª°üŸGh  áëLÉædG  äGQÉµàH’G

 ±Ó¨dG á°SGQO ‘ QÉÑ°ùŸG ±GógCG ≥«≤ëàd

.ôªMC’G Öcƒµ∏d …ƒ÷G

 ™ªé«°S  ,IQƒ°üdG  √òg  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHh

 âjÉHÉ¨«Z 1000 øe ÌcCG "πeC’G QÉÑ°ùe"
 ,ïjôŸG  Öcƒc  øY  Iójó÷G  äÉfÉ«ÑdG  øe

 äÉfÉ«Ñ∏d  õcôe  ‘  É¡YGójEG  ºàj  å«ëH

 ≥jôØdG  Ωƒ≤«°Sh  ,äGQÉeE’G  ‘  á«ª∏©dG

.É¡∏«∏–h É¡à°Sô¡ØH ´höûª∏d »ª∏©dG

 EXI á«ªbôdG  ±É°ûµà°S’G  GÒeÉc Èà©Jh

 É¡∏ªëj IQƒ£àe á«ª∏Y Iõ¡LCG 3 øe kIóMGh

 π≤fh ,ïjôŸG Öcƒc á°SGQód πeC’G  QÉÑ°ùe

 ¬aÓZ äÉ≤ÑWh ¬NÉæe øY á∏eÉ°T IQƒ°U

 ¿CG  ¬fCÉ°T øe …òdG  ôeC’G  ,áØ∏àîŸG …ƒ÷G

 …ƒ÷G ±Ó¨dG äÉ«∏ª©d kÉ≤«ªY kÉª¡a ôaƒj

.ïjôŸG Öcƒµd

 á«ªbôdG  ±É°ûµà°S’G  GÒeÉc  Èà©Jh

 ∫ƒ£dG  IOó©àe  á«YÉ©°TEG  GÒeÉc  ,  EXI
 ábóH  Qƒ°U  •É≤àdG  ≈∏Y  IQOÉb  ,»LƒŸG

 êQóàdG  ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e π°ùµ«HÉ¨«e 12

 .π°üØŸG »ª∏©dG π«∏ëà∏d ΩRÓdG »YÉ©°TE’G

 ÉªgGóMEG  Úà°SóY  øe  GÒeÉµdG  ¿ƒµàJh

 ±É«WCÓd iôNC’Gh á«é°ùØæH ¥ƒØdG á©°TCÓd

 π«°UÉØJ äGP Qƒ°U •É≤àd’ Ωóîà°ùJ áfƒ∏ŸG

.ïjôª∏d áë°VGh

 ¿CG  á°Só©∏d  Ò°ü≤dG  …QDƒÑdG  ó©Ñ∏d  øµÁh

 ¢†jô©à∏d ΩRÓdG øeõdG QGó≤e øe ¢†Øîj

 Qƒ°U •É≤àd’ kGóL Ò°üb âbh ¤EG »Fƒ°†dG

.ÖcƒµdG ∫ƒM ¿GQhódG AÉæKCG áàHÉK

 áaƒØ°üe  øe  GÒeÉµdG  ô©°ûà°ùe  ¿ƒµàjh

 ÉgOÉ©HCG π°ùµ«HÉ¨«e 12 ábóH ¿ƒ∏dG ájOÉMCG

 ≈∏Y É¡æjõîJh IQƒ°üdG •É≤àdG øµÁh ,3:4

 ‘ ºµëàdG  øµÁ  å«ëH  IôcGòdG  áëjöT

 ∫ó©e øe π∏≤j É‡ ,É¡àbOh IQƒ°üdG ºéM

 ºµëàdG õcôeh QÉÑ°ùŸG ÚH äÉfÉ«ÑdG π≤f

.»°VQC’G

 IQƒ°U  180 •É≤àdG  ô©°ûà°ùŸG  ™«£à°ùjh

 ∂dP »æ©jh ,IóMGƒdG IôŸG ‘ ábódG á«dÉY

 .áLÉ◊G óæY 4K ábóH º∏«a ôjƒ°üJ á«fÉµeEG

 Iõ«e á∏°üØæŸG äÉë°TôŸG ΩGóîà°SG Èà©jh

 ¿ƒd πµd π°†aCG ábO ÒaƒJ É¡æµÁ á«aÉ°VEG

 π«°UÉØJ ôaƒJ É¡fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿GƒdC’G øe

 π«∏≤J ‘ º¡°ùj É‡ ,IQƒ°üdG ‘ ábO ÌcCG

 ´É©°TE’G  ¢SÉ«b  óæY  Ú≤«dG  ΩóY  áLQO

.»ª∏©dG ôjƒ°üà∏d

 ¥ƒa  á©°TC’G  á°SóY  ¢üîj  Ée  ‘  É qeCG

 äÉLƒª∏d OOÎdG ¥É£f ¿ƒµ«°ùa á«é°ùØæÑdG

 ,ÎeƒfÉf  "275-245"  ÚH ∫ƒ£dG IÒ°üb

 äÉLƒª∏d  OOÎdG  ¥É£f  ¿ƒµ«°S  Éªæ«H

 ÉeCG ,ÎeƒfÉf "335 – 305" ÚH á∏jƒ£dG

 ¿ƒµ«°ùa  iôNC’G  á°Só©dG  ΩÉ¶æd  áÑ°ùædÉH

 ,ÎeƒfÉf "645 – 625" ôªMC’G ¿ƒ∏dG OOôJ

 ,ÎeƒfÉf  "586  –  506"  ö†NC’G  ¿ƒ∏dGh

.ÎeƒfÉf "469 – 405" ¥QRC’G ¿ƒ∏dGh

 GRÉ¡L  ∂dòc  ¬©e  πeC’G  QÉÑ°ùe  πªëjh

 â– á©°TC’ÉH »Ø«£dG ¢SÉ«≤ŸG ƒgh kÉ«fÉK

 äÉLQO  ¢ù«≤j  …òdG  ,EMIRS  AGôª◊G

 Ωƒ«¨dGh AÉŸG QÉîHh QÉÑ¨dG ™jRƒJh IQGô◊G

 ±Ó¨∏d  ≈∏Ø°ùdG  á≤Ñ£dG  ‘  ájó«∏÷G

 •É≤àd’ RÉ¡÷G Gòg ôjƒ£J ” óbh .…ƒ÷G

 á∏eÉµàŸG  …ƒ÷G  ±Ó¨dG  äÉ«µ«eÉæjO

 »Fƒ°†dG  í°ùŸG  IBGôe  ΩGóîà°SÉH  ,ïjôª∏d

 ábóH IóMGƒdG IQhódG ‘ IQƒ°U 20 Òaƒàd

.π°ùµ«H πµd ºc 300 ¤EG 100 øe ≠∏ÑJ

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14670 Oó`©dG-2021 ôjGÈa15 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 RÉéfEG :ó°TGQ øH óªëe

 ø«°ùªîdG ¬H CGóÑf

 ôÑY äGQÉeE’G »a áeOÉ≤dG

 äÉMƒªW π°UhCG ´hô°ûe

 äÉ£ëªd á«ª∏©dG Üô©dG

IójóL

 áª°üH áHôéJ AóH

 ´É£≤dÉH ¬LƒdG

 øe ócCÉà∏d ¢UÉîdG

 ∫óH OGôaC’G ájƒg

 øe ô«ãµdG ºjó≤J

 ¥GQhC’G

 áeÉ©dG ÇOÉÑªdG á≤«Kh óªà©J »HO áeƒµM

 ÜGô£°VG …hòd áeó≤ªdG äÉeóîdG º«¶æàd

óMƒàdG ∞«W

 ó°V º«©£àdG á°üæe Qhõj óeÉM ∫BG ˆGóÑY 

Éjô«dÉ¨dG »a 19-ó«aƒc

:ΩGh-»HO

 º«¶æàd áeÉ©dG ÇOÉÑŸG á≤«Kh »HO áeƒµM äóªàYG 

 øe óMƒàdG ∞«W ÜGô£°VG …hòd áeó≤ŸG äÉeóÿG

 18 ôªY ¤EG  IO’ƒdG  òæe  CGóÑJ  Ú©aÉ«dGh  ∫ÉØWC’G

 á«ë°üdG äÉeóÿG IOƒL õjõ©J QÉWEG ‘ ∂dPh ÉeÉY

 ¢UÉî°TC’Gh  ,ΩÉY mπµ°ûH  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  áeó≤ŸG

.¢UÉN πµ°ûH óMƒàdG ∞«W ÜGô£°VG …hP

 áë°üdG  á°SÉ«°ùd  kÉ≤«Ñ£J  Iƒ£ÿG  √òg  »JCÉJh

 ábÉYEÓd  »HO  á«é«JGÎ°SG  èeGôH  ióMEG  ,á›GódG

 ,"™«ªé∏d ¿Éµe...»©ªà›" IQOÉÑe øª°V 2020

 πeÉµdÉH  á≤jó°U  áæjóe  »HO  πjƒëàd  áaOÉ¡dG

 áë°üdG  QÉ°ùe  øª°†àJ  »àdGh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 ÜÉë°UCG ¥ƒ≤M ÚeCÉJ äÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y á›GódG

.º¡d IÉ«◊G IOƒL ≥«≤–h ºª¡dG

 »àdG "™«ªé∏d ¿Éµe ...»©ªà›" IQOÉÑe âªgÉ°Sh

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG

 ‘ ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 ¥ƒ≤M ájÉª◊ É«∏©dG áæé∏dG ±GöTEÉHh 2014 ΩÉY

 øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  IOÉ«≤H  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 èeódG º«gÉØe AÉ°SQEG ≈∏Y Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 äGQOÉÑŸGh èeGÈdG øe ójó©dG ∫ÓN øe »©ªàéŸG

 ≈∏Y AGƒ°S ºª¡dG ÜÉë°UCG  ¥ƒ≤M Òaƒàd áªYGódG

 á«àëàdG  á«æÑdGh  á«©jöûàdG  áÄ«ÑdG  iƒà°ùe

 á«dÓ≤à°S’G º¡d øª°†J »àdGh ,á«≤«Ñ£àdG èeGÈdGh

.ËôµdG ¢û«©dGh

 äÉ¡÷G ∞∏àfl á©HÉàÃ É«∏©dG áæé∏dG ôªà°ùJh

 ájQhódG á©LGôŸG ¿Éª°†d »HO áeƒµM ‘ á«æ©ŸG

 É¡«a Ωó≤àdG äÉjƒà°ùeh ábÉYEÓd »HO á«é«JGÎ°S’

 äÉ°ù°SDƒŸG øe Ú«æ©ŸG ™e ∑QÉ°ûàdGh ¿hÉ©àdÉH

 äGRÉ‚E’G ≈∏Y ´ÓW’G ±ó¡H ,ábÓ©dG …hP OGôaC’Gh

 áeRÓdG §£ÿG ™°Vhh áæeÉµdG ¢UôØdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ±ó¡dG  ≥«≤–  πLCG  øe  ,É¡eÉæàZGh  É¡dÓ¨à°S’

 á≤jó°U áæjóe »HO πjƒ– ƒgh IQOÉÑª∏d ¢ù«FôdG

.ºª¡dG ÜÉë°UC’

 »àdGh  ,áeOÉ≤dG  á∏MôŸG  äÉÑ∏£àŸ  kÉ≤«≤–h

 ä’ƒcƒJhÈdG ôjƒ£J ≈∏Y É¡«a õ«cÎdG ºàj ±ƒ°S

 ±GöTEÓd πªY ≥jôa π«µ°ûJ ” ,äÉeóî∏d á«ª«¶æàdG

 ájOÉ°TQE’G  ádOC’Gh  ä’ƒcƒJhÈdG  ôjƒ£J  ≈∏Y

 ,äÉeóÿG Ëó≤J ÒjÉ©eh á«∏ªY ¬«Lƒàd á«µ«æ«∏cE’G

 º°†jh .õ«ªàdGh IOƒ÷G iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ≥≤ëj ÉÃ

 á∏«∏÷G ≈Ø°ûà°ùe øY kÓã‡ ¬àjƒ°†Y ‘ ≥jôØdG

 ,»HO  ‘  áë°üdG  áÄ«gh  ,∫ÉØWCÓd  »°ü°üîàdG

 ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G øe .á«Ñ£dG »HO áæjóe á£∏°Sh 

 kÉ≤Ñ°ùe  âcQÉ°T  ób  ≥jôØdG  ‘ ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G

 ™e  QhÉ°ûàdÉH  áeÉ©dG  ÇOÉÑŸG  á≤«Kh  ôjƒ£J  ‘

 IóëàŸG äÉj’ƒdG øe Ú«ŸÉ©dG AGÈÿG øe áÑîf

 π°†aCG  ¤EG  á≤«KƒdG  iƒàfi óæà°SG  óbh ,É«dGÎ°SCGh

 øY ôµÑŸG ∞°ûµdG ä’É› ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 ∫ÉØWC’G áÄa ‘ óMƒàdG ∞«W äÉHGô£°VÉH áHÉ°UE’G

.Ú©aÉ«dGh

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl ÚH ∑Î°ûŸG πª©dG qó©jh

 AGƒ°S ,á≤«KƒdG É¡ªYóJ »àdG á«°ù«FôdG äÉ¡LƒàdG øe

 äÉeóN  Ωó≤J  äBÉ°ûæeh  õcGôe  hCG  á«eƒµM  âfÉc

 ¢UÉî°TC’G ¿CÉH kÉª∏Y ,Ió«Øà°ùŸG áÄØ∏d á«°ü q°üîJ

 äÉeóN ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj óMƒàdG ∞«W ÜGô£°VG …hP

 ‹ÉàdÉH  ´ƒæàjh  ,á«YÉªàLGh  á«ª«∏©Jh  á«ë°U

 É¡àHÉ°UEG iƒà°ùe ≥ahh ádÉM πµd äÉeóÿG ƒeó≤e

.ÜGô£°V’G Gò¡H

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ óeÉM ∫BG óªfi øH ˆGóÑY ï«°ûdG ‹É©e QGR 

 ájÉYô∏d  ádOÉÑe  á°üæe »ÑXƒHCG  -  áë°üdG  IôFGO

 19 -ó«aƒc  ¢ShÒa ó°V ìÉ≤∏dG  Ëó≤àd  á«ë°üdG

 ” »àdG h ÉjQÉŸG IôjõL ‘ ÉjÒdÉ¨dG ‘ á©bGƒdGh

 ÉªYO »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ™e ¿hÉ©àdÉH É¡æ«°TóJ

 á«∏ªY ™jöùJ ‘ º¡°ùà°S »àdG á«æWƒdG äGQOÉÑª∏d

 óë∏d äGQÉe’G ádhO ‘ Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG º«©£J

.¢ShÒØdG øe

 º°SÉL  ø°ùM  øe  πc  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc

 á«ë°üdG ájÉYô∏d ádOÉÑŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢ùjƒædG

 á£∏°ùd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …Ò¡ŸG ôgÉX øH ôgÉX h

 ádƒéH ΩÉbh »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S iód π«é°ùàdG

 ´ƒÑ°S’G ΩÉjCG ∫ÓN É¡JÉeóN Ωó≤J »àdG á°üæŸG ‘

 ≈àM ÉMÉÑ°U IöTÉ©dG øe ¢ù«ªÿG ¤EG óMC’G øe

.AÉ°ùe á©HÉ°ùdG

 á°üæe É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG ≈∏Y ¬«dÉ©e ™∏WGh

 5  Ëó≤J  ≈∏Y  á«HÉ©«à°S’G  É¡JQób  h  º«©£àdG

 òNCG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ¬°ùØf  âbƒdG  ‘  äÉMÉ≤d

 óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØ◊G øª°†j ÉÃ á≤Ñ°ùŸG ó«YGƒŸG

.»YÉªàL’G

 ‘ á«ë°üdG äBÉ°ûæª∏d óFGôdG QhódÉH ¬«dÉ©e OÉ°TCGh

 øe á«ë°üdG ájÉYô∏d ádOÉÑe »©°Sh »ÑXƒHCG IQÉeEG

 ÉÑæL πª©dGh á«ë°üdG äÉeóÿG IOƒL õjõ©J πLCG

 …ó°üàdG h áaÉc äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ ÖæL ¤EG

 ºàj  »àdG  Oƒ¡÷G  ¤EG  Éàa’  19-ó«aƒc  áëFÉ÷

 É°UôM º«©£àdG  IQhö†H Qƒ¡ª÷G á«Yƒàd  É¡dòH

 ÌcC’G äÉÄØdG Éª«°S ’ ™ªàéŸG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

 QÉÑc øe ¬JÉØYÉ°†eh ¢ShÒØdÉH áHÉ°UEÓd á°VôY

.áæeõŸG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCGh ø°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 …òdG »îjQÉàdG RÉ‚E’G ¿CG ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 QÉÑ°ùe  ∫ƒ°UƒH  äGQÉeE’G  äÉæHh  AÉæHCG  ¬≤≤M

 QGöUE’Gh áÁõ©dG ¿CG ócDƒj ïjôŸG QGóe ¤EG πeC’G

 ¿ÉgôdG ¿CGh ìÉéædG AGQh »°SÉ°SC’G πeÉ©dG ÉfÉc

 º¡àcQÉ°ûe ºYOh º¡JGQób õjõ©Jh ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y

 kÉé¡f Èà©j á«ªæàdG IÒ°ùe Ö∏b ‘ ºgóLGƒJh

 ≈àMh OÉ–’G ΩÉ«b òæe äGQÉeE’G ¬H øeDƒJ kÉî°SGQ

.¿B’G

 ¢ù∏éŸ kÉYÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 öüb  ‘ -  óMC’G  -  ¢ùeG  ó≤Y  …òdGh  AGQRƒdG

 ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH »ÑXƒHCG áª°UÉ©dÉH øWƒdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe

 ¢ù∏éŸG OÉ°TCG å«M ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG

 äGQÉeE’G ádhód »îjQÉàdG RÉ‚E’ÉH ¬à°ù∏L ∫ÓN

 πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°UƒH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeCÓdh

 äGQOÉÑŸGh äGQGô≤dG øe kGOóY óªàYG Éª«a ,ïjôª∏d

.…OÉ–’G »eƒµ◊G πª©dG ôjƒ£J QÉWEG ‘

 kÉYÉªàLG  Ωƒ«dG  â°SCGôJ"  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 RÉ‚E’G  ¬àjGóH  ‘  ÉæcQÉH  ..  AGQRƒdG  ¢ù∏éŸ

 πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°UƒH äGQÉeE’G ádhód »îjQÉàdG

.. ïjôª∏d

 äGQÉeE’G ádhO ‘ áeOÉ≤dG Ú°ùªÿG ¬H CGóÑf RÉ‚EG

 Üô©dG äÉMƒª£H ∫ƒ°UƒdG ´É£à°SG ´höûe ÈY

."IójóL äÉ£ëŸ á«ª∏©dG

 ‘ ¬LƒdG  áª°üH  É«LƒdƒæµJ  ∞«XƒJh  ôjƒ£J

.»eƒµ◊Gh ¢UÉÿG ÚYÉ£≤dG äÉeóN

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ≥aGh  ,á«eƒµ◊G  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 ôjƒ£J  ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  IQGRh  ìÎ≤e  ≈∏Y

 IOÉØà°SÓd  ¬LƒdG  áª°üH  É«LƒdƒæµJ  ∞«XƒJh

 ¢UÉÿG  ÚYÉ£≤dG  äÉeóN  ôjƒ£J  ‘  É¡æe

 äGAGôLEG π«¡°ùJ ±ó¡H ∂dPh É¡àHôŒh »eƒµ◊Gh

.Ú∏eÉ©àŸG

 AóH Ωƒ«dG ÉæYÉªàLG ∫ÓN ÉfóªàYG" :√ƒª°S ∫Ébh

 ´É£≤dG äÉeóN ¢†©H ‘ ¬LƒdG áª°üH áHôŒ

 ∫óH OGôaCÓd á«°üî°ûdG ájƒ¡dG øe ócCÉà∏d ¢UÉÿG

 äÉfÉ«ÑdG  øe  ócCÉà∏d  ¥GQhC’G  øe  ÒãµdG  Ëó≤J

 ‘h á«∏NGódG IQGRh ÉgOƒ≤J áHôŒ .. á«°üî°ûdG

 IÉ«M π«¡°ùàd .. É¡ª«ª©J ºà«°S É¡MÉ‚ ∫ÉM

."Ú∏eÉ©àŸG

 ¬LƒdG  áª°üH  É«LƒdƒæµJ  ∞«XƒJ  º¡°ù«°Sh

 á«FÉæã°SG  IõØb  ≥«≤–  ‘  äÉeóÿG  Ëó≤àd

 äÉeóÿG  Ëó≤J  øe  øµªà°Sh  .∫ÉéŸG  Gòg  ‘

 áLÉ◊G  ¿hO  ¿Éµeh  âbh  …CG  ‘  Qƒ¡ªé∏d

 OGôaC’ÉH  ájó«∏≤àdG  ∞jô©àdG  πFÉ°Sh  ΩGóîà°S’

 øe Rõ©à°Sh .ÉgÒZh á«ª°SôdG äGóæà°ùŸG πãe

 ‘ É«Lƒdƒæµà∏d äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ∞«XƒJ

 ádƒ¡°S ≥«≤–h »YÉªàL’G √ÉaôdG iƒà°ùe ™aQ

.IÉ«◊G

 ™e  ≥aGƒàdÉH  á«∏NGódG  IQGRh  ≥jôa  πª©«°Sh

 ∞«XƒJ  º«ª©àd  iôNC’G  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 AÉ¡àf’G ó©H ¬LƒdG áª°üH É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SG

 É¡dÓN øe πª©à°S »àdG ,¤hC’G áHôéàdG IÎa øe

 äÉeóÿG  øe  áYƒª›  ¥ÓWEG  ≈∏Y  IQGRƒdG

 äÉ°ù°SDƒe øe OóY ‘ ¬LƒdG áª°üH ΩGóîà°SÉH

 Úµ“ ≈∏Y ´höûŸG óæà°ù«°Sh .¢UÉÿG ´É£≤dG

 ócCÉà∏d á°UÉN á›Èd ∫ƒ°UƒdG øe äÉ°ù°SDƒŸG

 ájöùH ¢SÉ°ùŸG ¿hO ,¬LƒdG áª°üH ≥HÉ£J øe

.º¡à«°Uƒ°üNh Ú∏eÉ©àŸG äÉfÉ«H

á«FÉ°üME’G äÉfÉ«Ñ∏d á«æWƒdG ÒjÉ©ŸG π«dO

 óªàYG  ,AGQRƒdG  ¢ù∏›  ´ÉªàLG  ¥É«°S  ‘h

 äÉfÉ«Ñ∏d  á«æWƒdG  ÒjÉ©ŸG  π«dO  ¢ù∏éŸG

 º«gÉØŸG ó«Mƒàd kGQÉWEG ó©j …òdGh ,á«FÉ°üME’G

 ,»∏ëŸGh …OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y äÉØ«æ°üàdGh

 »éàæeh Ú«FÉ°üME’G áaÉc IóYÉ°ùe ¤EG ±ó¡jh

 ∞«æ°üJh õ«eôJ OÉªàYG ≈∏Y ádhódG ‘ äÉfÉ«ÑdG

 ¢ùµ©æj É‡ ,á«æWƒdG äGAÉ°üME’G êÉàfE’ óMƒe

 äÉéàæŸG  ‘  IOƒ÷G  iƒà°ùe  ≈∏Y  kÉ«HÉéjEG

 äÉ°ù°SDƒŸG É¡eó≤J »àdG á«FÉ°üME’G äÉeóÿGh

 IóY ≈∏Y äÉfQÉ≤ŸG AGôLEG øe øqµÁh ,á«æWƒdG

 ÖfÉL ¤EG ,/á«dhOh ,á«ª«∏bEGh ,á«æWh/ äÉjƒà°ùe

 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  OGóYE’  IóMƒe  ¢ù°SCG  OÉªàYG

 AÉ°ûfEGh á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG §HQ ±ó¡H ,á«æWƒdG

 õjõ©Jh ,á«dÉY IOƒéH ájõcôŸG ájQGOE’G äÓé°ùdG

 øY IQOÉ°üdG á«ª°SôdG äGAÉ°üME’G ‘ ¥É°ùJ’G

 ÒjÉ©ŸG π«dO º°†jh .»æWƒdG »FÉ°üME’G ΩÉ¶ædG

 ™«°VGƒe  8  á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«Ñ∏d  á«æWƒdG

 ájOÉ°üàb’G äGAÉ°üME’G :πª°ûJ á«°SÉ°SCG á«FÉ°üMEG

 º«∏©àdGh á«YÉªàL’Gh á«aGôZƒÁódGh á«fÉµ°ùdGh

 á«æµ°ùdG äGóMƒdGh ÊÉÑŸGh áÄ«ÑdGh ádÉª©dGh

.IQÉeEG πµd ájQGOE’G äÉª«°ù≤àdGh

á«KGQƒdG ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdG

 ¬à°ù∏L ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏› ™∏WG ôNBG ÖfÉL øe

 ¢VGôeC’G ´GƒfCG ¿CÉ°ûH á∏eÉµàe á°SGQO èFÉàf ≈∏Y

 ≥aGhh  ,êGhõdG  πÑb  É¡°üëa  Üƒ∏£ŸG  á«KGQƒdG

 á«eGõdEG  äÉ°UƒëØc  á«æ«÷G  äÉ°UƒëØdG  ≈∏Y

 É¡àaÉ°VEGh  ádhódG  ‘  êGhõdG  πÑb  ÉŸ  IóMƒe

 π«∏≤J  ±ó¡à°ùJ  »àdGh  .á«dÉ◊G  äÉ°UƒëØ∏d

 ájÉbhh ,á«KGQƒdG ¢VGôeC’G QÉ°ûàfGh çhóM áÑ°ùf

 ¢†ØNh ,ájó°ù÷Gh á«ægòdG äÉbÉYE’G øe ∫ÉØWC’G

 √ò¡H áHÉ°UE’G áé«àf ∫ÉØWC’G ÚH äÉ«aƒdG áÑ°ùf

.¢VGôeC’G

 πeÉµàe èeÉfôH ôjƒ£J ±ó¡H QGô≤dG Gòg »JCÉjh

 AÖ©dG ∞«ØîJh á«KGQƒdG ¢VGôeC’G øe ájÉbƒ∏d

 ,™ªàéŸGh  IöSC’G  ≈∏Y  »YÉªàL’Gh  »°ùØædG

 ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  »ë°üdG  AÖ©dG  ∞«ØîJh

 πé°S  ôjƒ£J  èeÉfÈdG  º°†jh  ,ádhódG  iƒà°ùe

 iƒà°ùe ≈∏Y á«æ«÷G ¢VGôeCÓd óMƒe ÊhÎµdEG

 êGhõdG  πÑb  Ée  ¢Uƒëa  èFÉàf  πª°ûj  ,ádhódG

 åjó–h  ,á«ëæàŸG  á«KGQƒdG  ¢VGôeC’G  ∫ƒM

 äÉÑ∏£àe ÖcGƒàd  á«ë°üdG  äÉ°SÉ«°ùdG  º««≤Jh

 äÉÑ∏£àe  åjó–h  ,áãjó◊G  áKGQƒdG  Ωƒ∏Y

 á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≥ah PQR »æ¡ŸG º««≤àdG

 ¤EG áaÉ°VEG ,á«æ«÷G äÉ°ü°üîàdG ¢üîj Ée ‘

 OGôaCG ÚH á«æ«÷G ¢UƒëØdG á«ªgCG áaÉ≤K öûf

 á«Ø«≤ãàdG  äÓª◊G  ºYO  ∫ÓN øe  ™```ªàéŸG

.ájƒYƒàdGh

á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG ‘ äGQGôb

 πjó©àH QGôb QGó°UEG ¬à°ù∏L ∫ÓN ¢ù∏éŸG óªàYG

 ¿CÉ°T  ‘  AGQRƒdG  ¢ù∏›  QGôb  ΩÉµMCG  ¢†©H

 ‘ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓd áª¶fC’G

 åjó– ∫ÓN øe ,É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG ájÉªM ¿CÉ°T

 ™jQÉ°ûª∏d »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ΩÉ¶f ΩÉµMCG ¢†©H

 äGóéà°ùŸG áÑcGƒŸ ∂dPh ,á£°ûfC’Gh äBÉ°ûæª∏dh

 ≥«≤–  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,»YÉæ°üdG  ´É£≤dG  ‘

 ∫Éãàe’Gh ΩGõàd’G áÑ°ùf ™aQh ,π°†aCG IÉ«M IOƒL

 øe ≈fOC’G ó◊G ≥«Ñ£J ¿Éª°Vh ,äBÉ°ûæª∏d »Ä«ÑdG

 ¢ùµ©æj É‡ ,»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe

 AGOC’G  º««≤àd  á∏eÉµàe  áeƒ¶æe  õjõ©J  ≈∏Y

 AGOC’ÉH  »≤Jôjh  äGQÉeE’G  ‘  √õjõ©Jh  »Ä«ÑdG

 ájÉªMh ,ΩGóà°ùe ´ƒæàe OÉ°üàbG AÉæHh ,»Ä«ÑdG

.á«Ä«ÑdG áª¶fC’G

 áëFÓdG ¿CÉ°T ‘ QGôb QGó°UEG ¢ù∏éŸG óªàYG Éªc

 ¿Éª°V  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG

 ¤EG  ±ó¡J  »àdG  ,ádƒ≤æŸG  ∫GƒeC’G  ‘  ¥ƒ≤◊G

 öTDƒe ‘ ádhódG Ωó≤J õjõ©Jh ¿ƒfÉ≤dG π«©ØJ

 ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊G Iƒb

 ∫GƒeC’G  Ëó≤àH  á°UÉÿG  á«YôØdG  äGöTDƒŸGh

 áëFÓdG º°†J å«M ,¿Éª°†c áØ∏àîŸG ádƒ≤æŸG

 π°†aCGh  kÉ«dhO  É¡H  ±Î©ŸG  ÒjÉ©ŸG  π°†aCG

 õjõ©J  ≈∏Y  ¢ùµ©æj  Ée  ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

 IOÉjRh  ,∫ÉªYC’G  á°SQÉªŸ  ÊƒfÉ≤dG  QÉWE’G

 ≥«≤– ‹ÉàdÉHh ,ádhó∏d ájQÉªãà°S’G á«HPÉ÷G

.»∏µdG OÉ°üàb’G iƒà°ùe ≈∏Y Ö°SÉµe

 πª©dG  IOÉYEG  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ≥aGh  Éªc

 »eƒ«dG ≈°übC’G ¢VÉØîfÓd IQô≤ŸG %10 áÑ°ùæH

.á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ º¡°ùdG áª«≤d

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »µ°ùæ«∏jR ÒÁOƒ∏a áeÉîa QGR

 øª°V ∂dPh ,áeGôµdG áMGh óMC’G ¢ùeG É«fGôchCG

 É«dÉM ádhó∏d É¡H Ωƒ≤j »àdG á«ª°SôdG IQÉjõdG

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ¬dÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc  å«M

 Öàµe …ò«ØæJ ôjóe ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T

 ¢SôM º°SGôe ¬dƒ°Uh iód ¬àeÉîa ¢Vô©à°SGh

 Ö°üf ΩÉeCG QƒgõdG øe Ó«∏cEG ™°Vh ºK ±öûdG

 É¡æe πc óæà°ùj kÉMƒd 31 øe ¿ƒµàj …òdG ó«¡°ûdG
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اأخبار الوطن

 بنك دبي 
الإ�سالمي يتبرع 

بالنفقات العالجية 
لمر�سى القلب 
بم�ست�سفى دبي

دبي ـ وام:
�ألف   360 مببلغ  �لإ�سالمي  دبي  بنك  تربع 
من  لعدد  �لعالجية  �لنفقات  لتغطية  درهم 
ممن  دبي  مب�ست�سفى  �ملع�رسين  �ملر�سى 
يف  خمتلفة  �سحية  م�ساكل  من  يعانون 
عمليات  �إج��ر�ء  �إىل  بع�سها  يحتاج  �لقلب 

قلب مفتوح.
و�أ�ساد �سامل حممد بن لحج مدير �سندوق 
�ل�سحة بدبي بهذه �ملبادرة  �ل�سحة بهيئة 
�حلقيقية  �ل�رس�كة  تعك�س  �لتي  �لإن�سانية 
�لإ�سالمي يف جمال  دبي  وبنك  �لهيئة  بني 
�مل�ستمرة  و�جلهود  �لإن�ساين  �خلريي  �لعمل 
�لأعباء  لتخفيف  �لبنك  بها  يقوم  �لتي 

�ملالية عن كاهل �ملر�سى وذويهم.
�لبالغ  وتقديرها  �لهيئة  �سكر  عن  و�أع��رب 
لهذه �ملبادرة �لإن�سانية �لتي ترتجم حر�س 
�لبنك و�لتز�مه �ملجتمعي لفتا �إىل �جلهود 
و�لدعم �مل�ستمر �لذي يقدمه �لبنك للمر�سى 
�لهيئة  م�ست�سفيات  مبختلف  �ملع�رسين 
يف  �جلانبني  بني  �ل�رس�كة  �تفاقية  و�سمن 

هذ� �ملجال.
من جانبه جدد بنك دبي �لإ�سالمي �إلتز�مه 
�لنفقات  تكاليف  حتمل  يف  بالإ�ستمر�ر 
�لعالجية لعدد من �حلالت �ملع�رسة ملر�سى 
بالتن�سيق  وذلك  �لهيئة  �لقلب مب�ست�سفيات 
�ل�سحة  بهيئة  �ل�سحة  �سندوق  مكتب  مع 
بدبي معربًا عن حر�سه على ��ستمر�ر هذه 
�ل�رس�كة �لتي �ستخفف عن �ملر�سى وذويهم 

�لأعباء �ملالية.
بها  يقوم  �لتي  و�جلهود  باملبادر�ت  و�أ�ساد 
�حل��الت  خلدمة  �ل�سحة  �سندوق  مكتب 
�ملر�سية �ملع�رسة وتقدمي �لدعم و�مل�ساعدة 
�ملالية لها من خالل �ل�رس�كات مع خمتلف 

�مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �خلريية يف �لدولة.

المجل�س الوطني التحادي يعقد جل�سته ال�سابعة غداً
اأبوظبي ـ وام:

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  يعقد 
جل�سته �ل�سابعة من دور �لنعقاد 
�لعادي �لثاين للف�سل �لت�رسيعي 
"�لثالثاء"  غ��د�  ع�رس،  �ل�سابع 
باأبوظبي،  �ملجل�س  مقر  يف 
غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  برئا�سة 
خاللها  يناق�س  �ملجل�س،  رئي�س 
تتعلق  قو�نني  م�رسوعات  ثالثة 
و�ل�سهاد�ت  �ملركزي  بامل�رسف 
ومو�سوعا  و�لق�ساء،  �لعلمية 

عاما يتعلق مبهنة �ملحاماة.
�جلل�سة  �أعمال  ج��دول  وح�سب 
قانون  م�رسوع  �ملجل�س  يناق�س 
�أحكام  بع�س  بتعديل  �حت��ادي 
رقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�سوم 
�ساأن  يف   2018 ل�سنة   /14/
وتنظيم  �مل���رك���زي  �مل�����رسف 
�ملالية،  و�لأن�سطة  �ملن�ساآت 
وم�����رسوع ق��ان��ون �حت���ادي يف 
�ساأن ��ستغالل �ل�سهاد�ت �لعلمية 
�لوهمية، وم�رسوع قانون �حتادي 
رقم  �لحت��ادي  �لقانون  باإلغاء 
/17/ ل�سنة 1978 بتنظيم حالت 
�أمام  بالنق�س  �لطعن  و�إج��ر�ء�ت 

�ملحكمة �لحتادية.
"جهود  مو�سوع  يناق�س  كما 

تطوير  ���س��اأن  يف  �ل��ع��دل  وز�رة 
من  وذل���ك   " �مل��ح��ام��اة  مهنة 
�سيا�سة  خالل ثالثة حماور هي: 
�خلدمات  �ساأن  يف  �لعدل  وز�رة 

و�للتز�مات  للمحامني  �ملقدمة 
�ملرتتبة عليهم، و�لتحديات �لتي 
تو�جه عمل �ملحامني يف �لدولة، 
تطوير  �ساأن  �ل��وز�رة يف  وجهود 

معهد �لتدريب �لق�سائي .
ر�سالتني  على  �ملجل�س  ويطلع 
طلب  ب�ساأن  للحكومة  �سادرتني 
مو�سوع  مناق�سة  على  �ملو�فقة 

" �سيا�سة وز�رة �لثقافة و�ل�سباب 
على  �ملو�فقة  طلب  وب�ساأن   ،"
مناق�سة مو�سوع " �سيا�سة هيئة 
�خلدمة �لوطنية و�لحتياطية " .

دبي ـ وام:
�ط��ل��ع��ت جل��ن��ة �ل�������س���وؤون 
و�لت�رسيعية  �ل��د���س��ت��وري��ة 
و�لطعون يف �ملجل�س �لوطني 
�ج��ت��م��اع��ه��ا  يف  �لحت������ادي 
عبد�هلل  �أحمد  �سعادة  برئا�سة 
يف  �للجنة  رئي�س  �ل�سحي 
دبي،  يف  �لعامة  �لأمانة  مقر 
ح��ول  �للجنة  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
م�رسوع قانون �حتادي باإلغاء 
�ل��ق��ان��ون �لحت����ادي رق��م 17 
حالت  لتنظيم  1978م  ل�سنة 
بالنق�س  �لطعن  و�إج����ر�ء�ت 
�لحت��ادي��ة  �ملحكمة  �أم����ام 

�لعليا. ح�رس �لجتماع �أع�ساء 
�للجنة �سعادة كل من: عائ�سة 
�للجنة،  مقررة  �ملال  حم�م�د 
و�أحمد حمد �ل�سويدي، وعدنان 
حممد  وكفاح  �حلمادي،  حم�د 
�لزعابي، ومرو�ن عبيد �ملهريي 

وهند حميد �لعليلي.
مت  �إن��ه  �للجنة  رئي�س  وق��ال 
تقرير  �عتماد  �لجتماع  يف 
�للجنة حول م�رسوع �لقانون، 
�للجنة  �أع�ساء  و�لتن�سيق بني 
مو�سوع  مناق�سة  �آلية  حول 
�ساأن  يف  �لعدل  وز�رة  جهود 
خالل  �ملحاماة  مهنة  تطوير 

�جلل�سة �ل�سابعة.

»لجنة الوطني 
االتحادي« تعتمد 

تقريرها حول 
م�شروع قانون تنظيم 

اإجراءات الطعن 
بالنق�ض اأمام المحكمة 

االتحادية العليا

جامعة دبي ترحب بالمزيد من الطلبة الجدد 
لعام 2021 

دبي-الوحدة:
دبي  بجامعة  �لطلبة  خدمات  �إد�رة  نظمت 
�لربيع  لف�سل  �فرت��سية  توجيهية  دورة 
�لطلبة  لإع��د�د  �حلايل  �لدر��سي  �لعام  من 
و�لتفاعل  و�للقاء  �جلامعية  للحياة  �جلدد 
مع �لطلبة �حلاليني وكذلك تبادل معارفهم 

وخرب�تهم.
�لدكتور  �جلامعة  رئي�س  �للقاء  وح�رس 
�جلامعة  رئي�س  ون��و�ب  �لب�ستكي  عي�سى 
وممثلو�  �لرب�مج  ومديرو  �لكليات  وعمد�ء 
�لهيئتني  و�أع�ساء  �لطلبة  �حت��اد  جمل�س 

�لتدري�سية و�لإد�رية.
�للقاء  خ��الل  �لب�ستكي  �لدكتور  ووج��ه   
من  �لكاملة  بال�ستفادة  للطلبة  ن�سيحة 
كيفية  وتعلم  �جلامعية  و�حلياة  �خل��ربة 

��ستيعاب �ملعلومات و�لحتفاظ بها.
�لأ�سا�سي  �جلامعة  هدف  �أن  �إىل  و�أ�سار   
�ل�سحيح  �مل�سار  نحو  �لطالب  توجيه  هو 
لكت�ساب �ملعرفة وحتقيق �لتميز �لأكادميي 
�أثناء �مل�ساركة يف �لأن�سطة �لال�سفية �لتي 

من �ساأنها �أن تغذي جتربتهم يف �جلامعة.
د�ئما  ت�سعى  �جلامعة  �أن  �لب�ستكي  و�أك��د 
مو�طنني  من  �ملتميزين  �لطلبة  ل�ستقطاب 
هذ�  ويف  �جلن�سيات.  جميع  ومن  ومقيمني 
در��سية  منحا  �جلامعة  خ�س�ست  �لإط��ار 
�لأعمال  �إد�رة  لدر��سة  �ملتفوقني  للطلبة 
�إىل  ولفت  و�لهند�سة.   �ملعلومات  وتقنية 

لن  �جلائحة  تد�عيات  برغم  �جلامعة  �أن 
تتخلى عن هدفها �ملتعلق بجودة �لتعليم 
و�نها بد�أت حت�سد نتائج �إيجابية من خالل 
و�ملبدعني  �ملتفوقني  للطلبة  ��ستقطابها 
و�لذين �سي�ساهمو� يف حتقيق روؤى �لمار�ت 

�مل�ستقبلية.
متهيدية  بكلمة  �لتوجيه  برنامج  وب��د�أ 
�ملعيني  هيثم  �لطلبة  �سوؤون  مدير  �ألقاها 
�لذي حتدث عن م�سوؤوليات وو�جبات �إد�رة 
�جلامعة وق�سم �سوؤون �لطلبة و�حتاد �لطلبة 
للطلبة  ناجحة  رحلة  ت�سهيل  يف  ودورهم 

�جلدد يف جامعة دبي.
 وقال �إن برنامج �لتوجيه هو لقاء تعارف 

تعريفهم  �ىل  يهدف  �جل��دد  �لطلبة  ب��ني 
وباأع�ساء  ون�ساطاتها  �جلامعة  برب�مج 

هيئتي �لتدري�س و�لإد�رة.
و�سارك يف �للقاء �خلريج �أحمد عتيق �لذي 
عر�س جتربته وق�سة جناحه مع �حلا�رسين 
�جلاد  �لعمل  على  �جلدد  �لطالب  لتحفيز 
�لطلبة  من  عدد  و�ألقى  �أهد�فهم.   لتحقيق 
�جلدد  زمالئهم  لتوجيه  كلمات  �لقد�مى 
وتزويدهم مبجموعة من �لإر�ساد�ت و�لقو�عد 

و�للو�ئح �ملطبقة يف �جلامعة.
�لإنرتنت وحتديث  ��ستطالع عرب  �إجر�ء  ومت 
معرفة �لطالب بالعرو�س �لتقدميية �ملقدمة 

خالل �جلل�سة �لفرت��سية.

»ذاكرة الوطن«.. نافذة على تاريخ الإمارات 
العريق

اأبوظبي ـ وام:
"ذ�كرة  م��ن�����س��ة  حت��ف��ل 
بها  ي�سارك  �لتي  �لوطن" 
�لأر�سيف �لوطني مبهرجان 
كبري  بعدد  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�لتاريخية  �لوثائق  من 
�أقدمها  يعود  �لتي  �ملهمة 
ع�رس،  �ل�سابع  �لقرن  �إىل 
وحتظى باهتمام كبري من 
�أهمية  من  لها  ملا  �ل��زو�ر 

يف تاريخ دولة �لإمار�ت.
�لوطني  �لأر�سيف  و�أت��اح 
هذه  على  �لط��الع  فر�سة 
�لتاريخية  �ملقتنيات 
�لثمينة جلمهور �ملهرجان 
ومثرية،  جذ�بة  باأ�ساليب 
وج���اء ع��ر���س �ل��وث��ائ��ق 
يف  �لقدمية  �لتاريخية 
�لوطن"  "ذ�كرة  من�سة 
يف  �أهميتها  من  �نطالقًا 
عن  ف�ساًل  �لتاريخ،  كتابة 
�لتاريخية  �لوثائق  دور 
يف تعزيز �لهوية �لوطنية 

و�حلفاظ عليها.
�لتاريخية  �لوثائق  وتعد 
�ساهد�ً  �ملعرو�سة  �لقدمية 
و�أح��د�ث��ه،  �لتاريخ  على 
�لتي  باملعلومات  وحتفل 
�أح��د�ث  عن  �للثام  متيط 

��ستوقفت  و�لتي  �ملا�سي، 
ز�يد  �ل�سيخ  مهرجان  زو�ر 
ليتاأملوها ويلتقطو� �سور�ً 

لها.
ويحر�س �لأر�سيف �لوطني 
ع��ل��ى ع��ر���س �ل��وث��ائ��ق 
�ملن�سة،  يف  �لتاريخية 
بالن�سبة  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
و�لأكادمييني  للباحثني 
دولة  بتاريخ  و�ملهتمني 
�لإمار�ت، علمًا �أن مقتنيات 
�لأر�سيف �لوطني ل تقت�رس 
�لتاريخية  �لوثائق  على 
�ل��ت��ي ت��خ�����ّس �لإم����ار�ت 
�أي�سًا  يهتم  فهو  فح�سب، 
�لتاريخية  �لوثائق  بجمع 

و�لتي  �خلليج،  ملنطقة 
�لباحثون  عليها  يعتمد 
�لآب��اء  ما�سي  معرفة  يف 
و�لأج�����د�د و�حل�����س��ار�ت 

�لقدمية.
ويحتفظ �لأر�سيف �لوطني 
�لأر�سيفية  �ملو�د  مباليني 
�لتاريخية، �لتي  و�لوثائق 
خمتلف  من  عليها  ح�سل 
�أنحاء �لعامل، وهو ل يز�ل 
�لوثائق  جمع  ي��و����س��ل 
تتعلُق  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة 
�لعربية  �لإم��ار�ت  بتاريخ 
ك��ل مكان  م��ن  �مل��ت��ح��دة 
حتقيقًا لهدفه �لرئي�سي يف 
بناء �أر�سيف وطني حديث.

بلدية اأبوظبي تنجز اأعمال تجميل ج�سر �سارع 
دلما

المتقدمة  التكنولوجيا  يوظفون  اأبوظبي«  كلينك  »كليفالند  اأطباء 
لمراقبة نب�ض مر�شى القلب عن بعد

اأبوظبي-وام:
 يوفر برنامج مر�قبة نب�س �لقلب عن بعد 
مل�ست�سفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" - �أحد 
�لدعم   - �ل�سحية  للرعاية  مبادلة  مر�فق 
حتى  منازلهم  يف  للمر�سى  �ل��الزم  �لطبي 
يف �أ�سد �لأوقات توتر� وقلقا من خالل جهاز 

تكنولوجي متطور.
و�أ�س�س م�ست�سفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" 
�سهر  يف  بعد،  عن  �لقلب  مر�قبة  برنامج 
جهاز  زرع  يتم  حيث   2015 �سنة  �أغ�سط�س، 
يوفر  مم��ا  �جل��ل��د  حت��ت  للمر�سى  �سغري 
من  �ل�ساعة  مد�ر  على  �مل�ستمرة  �ملر�قبة 
�لطبية �خلا�س بهم هذ�  �لرعاية  قبل فريق 
�جلهاز ينقل ما يجده من نتائج غري عادية 
ليمكن �لفريق �لطبي من ت�سخي�س حالة كل 
مري�س ومر�قبة ��ستجابته للعالج عن بعد 

 250 �ملا�سي  �لعاَم  �مل�ست�سفى  �أ�ساف  وقد 
مري�سا �إىل �لربنامج.

وقال �لدكتور خالد بكر وهو طبيب �أخ�سائي 
و�لأوعية  �لقلب  معهد  يف  يعمل  م�ساعد 
كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  �لدموية 
مفيدة  �أد�ة  هو  �جلهاز  هذ�  �إن  �أبوظبي".. 
"كورونا"  جد�ً ملر�سانا خالل فرتة جائحة 
�لأخطار  تلك  ملثل  �مُلَعَرّ�سون  و�ملر�سى 
بعد  عن  �ملر�قبة  برنامج  عرب  ي�ستطيعون 
مرتاحون  وهم  �مل�ساعدة  على  يح�سلو�  �أن 
�لتكنولوجيا  هذه  �إن  و��ساف  منازلهم.  يف 
�لقلب  م�سكالت  ير�سدو�  �أن  لالأطباء  تتيح 
مبكر�ً بتحليل �لبيانات حتلياًل فوريًا و�لنظر 
�إىل �لرتدد�ت �لطويلة �ملدى و�لق�سرية �ملدى 
�لفريق  وي�ستطيع  �جلهاز  هذ�  يبثها  �لتي 
�أن ير�سل تنبيهًا �إىل  يف �حلالة �حلادة جد�ً 

خدمات �لطو�رئ مما قد ينقذ حياة مري�س.

اأبوظبي-وام:
�لتجميل  �أع��م��ال  �أبوظبي  بلدية  �أجن��زت   
حتديد�ً  �لو�قع  دملا،  �سارع  جل�رس  �لطبيعي 
�سلطان  �سارع  مع  دملا  �سارع  تقاطع  عند 
بن ز�يد �لأول /�سارع �ملرور/، بتكلفة مالية 
بلغت 3،688،113 درهمًا، بهدف تعزيز �مل�سهد 
�لعمر�نية  �لنه�سة  يتما�سى مع  �جلمايل مبا 

�ل�ساملة �لتي ت�سهدها �أبوظبي.
بلدية  وحر�س  �هتمام  �ىل  ذلك  ياأتي  كما 
�لبيئة  على  باملحافظة  �أبوظبي  مدينة 
و�لغطاء �لنباتي وحر�سها على زيادة �لرقعة 
وبيئية  جمالية  �أبعاد  لإ�سفاء  �خل�رس�ء 
�مل�رسقة  �ل�سورة  تعزيز  يف  ت�ساهم  �سحية 

ملدينة �أبوظبي وجودة �حلياة فيها.

ال�سارقة-وام:
�ختتم �ملهرجان �لدويل للت�سوير 
�لول  �أم�س  م�ساء  /�ك�سبوجر/ 
نظمها  �لتي  �خلام�سة  ن�سخته 
�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة 
فيها  �أبدع  �سورة   1558 مب�ساركة 
400 م�سور عاملّي يف 54 معر�سًا 
و14  نقا�سية  جل�سة   21 وقدمت 
نقا�س  جل�سات  و10  عمل  ور�سة 
تقييم  جل�سة  و14  جماعية 
رحلة  بعد  ذلك  و  �لفنية  لل�سري 
كله  �لعامل  �ملهرجان  فيها  حمل 
حكايات  فيها  روى  �ل�سارقة  �إىل 
و�لبحار  و�ل���رب�ري  �جل��ب��ال  م��ن 

وج�سد �أحالم �لنجاة من �حلروب 
�حلكومات  ون��ب��ه  و�ل�����رس�ع��ات 
�لبيئة  مهدد�ت  لأك��ر  و�لبلد�ن 
�لذي  �ملهرجان  وجنح   . خطورة 
يف  �أي��ام  �أربعة  م��د�ر  على  �أقيم 
مركز �إك�سبو �ل�سارقة يف �أن يوجه 
كبار  بعد�سات  للعامل  ر�سالة 
�أنه  خاللها  �أكد  �لعامل  م�سوري 
و�إمنا  �حلرب  ن�سّور  �أن  يكفي  ل 
ينبغي �لعمل على �يقافها ويجب 
�لتعاون لإنقاذ مت�رسري �لنز�عات 
و�ل�رس�عات حول �لعامل وخا�سة 
حتقيق  �أهمية  �إىل  ونّبه  �لأطفال 
�لتعاون �لدويل لإنقاذ �لبيئة من 
�جلائر  و�ل�سيد  �لتلوث  مهدد�ت 

ُترتكب  �لتي  �جلر�ئم  من  وغريها 
رفع  كما  �لربية  �حليو�نات  بحق 
�مل�سورين  ���س��وت  �مل��ه��رج��ان 
�لثقافات  بحماية  �ملطالبني 
خمتلف  يف  لل�سكان  �لأ�سيلة 
جمهوره  �أم���ام  �ل��ع��امل  ق���ار�ت 
�ل�سيخ  و�أكد  �آلف.   8 �لذي جتاوز 
�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي رئي�س 
يف  ل��الإع��الم  �ل�سارقة  جمل�س 
�أن  للمهرجان  �خلتامي  �حلفل 
�نتهاء  يعني  ل  �ملهرجان  ختام 
بل  و�مل�سورين  �ل�سور  حكايات 
�ستبقى �أعمالهم يف �لذ�كرة تعلّم 
�ملزيد  بذل  نحو  �لعامل  وتر�سد 
 .. من �مل�سوؤولية و�لعطاء و�حلّب 

»اك�سبوجر 
 »2021
يختتم 
ن�سخته 

الخام�سة



اأبوظبيـ  وام:

نّظمت جائزة ال�ش���يخ زايد للكتاب 

يف مرك���ز اأبوظبي للغ���ة العربية، 

بالتعاون مع معهد جامعة نيويورك 

اأبوظبي، ن���دوًة افرتا�شي���ًة بعنوان 

»ق�ش����ص نوا�ش���ل روايته���ا: الأثر 

املتجدّد حلكايات األف ليلة وليلة«، 

والتي �ش���لّطت ال�شوء على الأعمال 

الأدبي���ة الت���ي ا�ش���تلهمت حبكتها 

من هذا العم���ل الروائي اخلالد منذ 

القرن الثامن ع����ر وحتى الآن، اإىل 

جانب تطرقها للأ�شباب التي جعلت 

حكايات »األف ليلة وليلة« م�ش���در 

اإلهام للكّتاب من حول العامل.

و�شهدت الندوة م�ش���اركة اثنني من 

الفائزين بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب 

�شمن فرع الثقافة العربية يف اللغات 

الأخرى، وهما ريت�ش���ارد فان ليون، 

حما�ر اأول يف الدرا�شات الإ�شلمية 

بجامعة اأم�ش���رتدام الفائز باجلائزة 

اأ�شتاذ  عام 2020، وفيليب كينيدي، 

متخ�ش����ص يف درا�ش���ات ال����رق 

الأو�شط والدرا�شات الإ�شلمية والأدب 

املقارن بجامع���ة نيويورك اأبوظبي 

الفائ���ز باجلائزة ع���ام 2019، فيما 

اأدارت الندوة مايا ك�رواين، اأ�شتاذة 

م�ش���اعدة يف الأدب العربي احلديث 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي.

وقال �شعادة الدكتور علي بن متيم، 

اأمني عام جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 

اأبوظبي للغة العربية:  رئي�ص مركز 

»�ش���عداء ج���داً بهذا التع���اون مع 

جامعة نيوي���ورك اأبوظبي، فهي من 

اأبرز املوؤ�ش�شات الأكادميية العاملية 

ومرك���ز رائ���د للأبح���اث والثقافة 

والبت���كار على م�ش���توى املنطقة، 

ونقدر م�ش���اعيها يف اإثراء املحتوى 

البحث���ي للتاريخ العربي من خلل 

الأدب العربي،  مبادرات مثل مكتبة 

وهذا ين�شجم مع نهج جائزة ال�شيخ 

زاي���د للكت���اب الرامي ملد ج�ش���ور 

التبادل الثقايف، وتعزيز م�ش���اهمة 

اللغ���ة العربي���ة يف دع���م احلوار 

احل�شاري من خلل الأدب.

ونتطلّ���ع للتع���اون امل�ش���تمر مع 

اجلامعة للإ�شهام يف تعزيز وتطوير 

امل�شهد الثقايف يف املنطقة.« وقال 

ريت�شارد فان ليون: »األف ليلة وليلة 

من اأبرز الأعمال الروائية التي تعّب 

عن اأ�شالة الأدب العربي، وهي تعد 

م�ش���در اإلهام للكّتاب يف كل مكان، 

بف�شل اإ�ش���هامها يف اإطلق العنان 

ملخيلتهم وتعزيز حرية التعبري. 

اأبوظبيـ  وام:

اأعلن���ت جائزة خليف���ة الدولية لنخيل 

التم���ر والبت���كار الزراع���ي اأم�ص عن 

الفائزين يف الدورة الثالثة ع�رة 2021 

�ش���من فئات اجلائزة وفق���ًا للمعايري 

والآليات الدولي���ة املتبعة وبناء على 

تقرير اللجنة العلمية وحتكيم الأعمال 

امل�شاركة واعتماد معايل ال�شيخ نهيان 

ب���ن مب���ارك اآل نهيان وزير الت�ش���امح 

والتعاي�ص رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلائزة .

واأعرب معايل ال�ش���يخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان عن تقديره للعناية ال�ش���امية 

التي تلقاها اجلائزة من القيادة احلكيمة 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« ودعم 

�شاحب ال�شمو ال�ش���يخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�ش���لحة و�شمو ال�شيخ 

من�ش���ور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 

جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ما 

دف���ع اجلائزة قدمًا كي تتب���واأ موقعها 

الريادي الذي و�شلت اإليه على امل�شتوى 

املحلي والعربي والدويل و�ش���اهم يف 

تعزيز دور الإمارات يف خدمة �ش���جرة 

نخيل التم���ر والبت���كار الزراعي حول 

العامل.

جاء ذلك خلل موؤمتر �شحفي افرتا�شي 

عق���ده الدكتور عبد الوه���اب زايد ، اأمني 

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

اأم�ص عب املن�ش���ة  والبت���كار الزراعي 

الفرتا�شية »zoom« بح�شور الدكتور 

هلل حميد �شاعد الكعبي ع�شو جمل�ص 

اأمناء اجلائزة وعدد من اأع�ش���اء اللجنة 

العلمية للجائزة.

وج���اءت النتائج على النح���و التايل .. 

والتكنولوجيا  املتميزة  الدرا�شات  »فئة 

احلديثة« : الفائزة الدكتورة �شارة �شالون 

، ق�ش���م البحث والتطوير ، منظمة هدا�شا 

الطبي���ة ، دولة اإ�رائي���ل عنوان البحث: 

»اأ�ش���ول وروؤى يف نخيل متر يهودا بناًء 

على التحليل اجليني با�ش���تنبات بذور 

عتيقة والدرا�ش���ات ال�شكلية« ، ويف فئة 

امل�ش���اريع التنموية والنتاجية الرائدة 

»منا�شفة« بني موؤ�ش�شة بوجبل لتح�شني 

قطاع نخيل التمر باجلمهورية التون�شية 

واملرك���ز الدويل للبح���وث الزراعية يف 

املناط���ق اجلاف���ة والأرا�ش���ي القاحلة 

»ايكاردا« .. عن م�روع بعنوان » تطوير 

اأنظم���ة اإنت���اج نخيل التمر امل�ش���تدامة 

يف دول جمل�ص التع���اون لدول اخلليج 

العربي���ة« �راكات ب���ني الإنتاج العام 

واخلا�ص لت�ش���نيع وت�شويق نخيل التمر 

الناب�شة باحلياة.

ويف فئة البت���كارات الرائدة واملتطورة 

خلدمة القطاع الزراعي«منا�ش���فة« بني 

�رك���ة طيبة لل�ش���ناعات الهند�ش���ية/ 

دولة الإمارات ومكائ���ن واأجهزة النخيل 

والتمر – ت�ش���ميم وت�شنيع �ركة طيبة 

عقيل  والدكتور  الهند�شية«..  لل�شناعات 

هادي عبدالواحد / كلية الزراعة جامعة 

الب�رة / العراق عن م�روع » ت�شميم 

وبن���اء اآلة التلقي���ح الإلكرتونية الذكية 

لنخيل التمر وال�ش���يطرة عليها عن بعد 

 ،« »IOT« با�شتخدام انرتنيت ال�شياء

ويف » فئة ال�شخ�شية املتميزة يف جمال 

النخيل والتمر والبتكار الزراعي« كانت 

»منا�ش���فة« ب���ني الدكتورحممد ها�ص 

حممد عب���داهلل/ اجلمهورية الإ�ش���بانية 

والدكت���ور وليد عب���د الغن���ي كعكة / 

اجلمهورية العربية ال�شورية.

وق���ال الدكتور عبد الوه���اب زايد : » اإن 

اجلائزة َخَطْت ومن���ذ انطلقتها خطوات 

كبرية مبباركة �ش���احب ال�ش���مو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهي���ان رئي�ص الدولة 

»حفظه اهلل« موؤ�ش����ص اجلائزة وراعيها 

َّفْت باأنها حتمل ا�ش���م �شموه وهذا  وَت�َرَ

ما األق���ى على عاتقنا م�ش���وؤولية كبرية 

للنط���لق نحو اآف���اق اأو�ش���ع وحتقيق 

الريادة لت�شبح اجلائزة الأوىل من نوعها 

على م�شتوى العامل ».

من جهته اأكد الدكتور هلل حميد �شاعد 

الكعبي اأن جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التم���ر والبتكار الزراع���ي قد متيزت يف 

دورتها الثالثة ع�رة مبجموعة من النقاط 

اأَْبَرُزَها اأنه و�شل عدد املتقدمني اإىل 153 

مر�ش���حا ميثلون 28 دول���ة حول العامل 

حيث �ش���جلت فئة البحوث والدرا�شات 

املتميزة كعادتها اأعلى ن�ش���بة م�شاركة 

بلغت 56 م�ش���اركا تلتها فئة البتكارات 

الرائدة 42 م�ش���اركا وفئة ال�شخ�ش���ية 

املتميزة 30 م�ش���اركا وفئة امل�ش���اريع 

التنموية 20 م�شاركا علمًا باأن منهجية 

العمل يف الأمانة العامة للجائزة تت�شم 

بال�شفافية العالية واحليادية التامة.

واأ�ش���اف الدكتور هلل اأن���ه على الرغم 

من ا�ش���تمرار اجلائحة الدولية لفريو�ص 

كورونا امل�شتجد »كوفيد19« التي تركت 

تداعياتها على كافة الدول واملوؤ�ش�شات 

وقط���اع الأعمال وغريه���م يف خمتلف 

اأ�ش���قاع الأر����ص اإل اأن عجلة العمل يف 

اجلائزة مل تتوقف بل حققت الكثري رغم 

التزامها بكاف���ة الإج���راءات الحرتازية 

بدولة الإمارات.

الفجريةـ  الوحدة:

التابعة  التدري���ب  من�ش���ة  نظمت 

جلمعي���ة الفج���رية الجتماعي���ة 

الثقافية، م�شاء اأم�ص  الأول ال�شبت، 

امللتقى الفرتا�شي الأول الذي حمل 

عنوان" اأفق التعليم الرقمي.. الواقع 

"�شناعة  �شعار  والتحديات"، حتت 

م�شتقبل التعليم"، وذلك عب تقنية 

الت�ش���ال املرئي "زووم"، بح�شور 

�ش���عادة خال���د الظنح���اين رئي�ص 

جمل�ص اإدارة اجلمعية.

وناق�ص امللتقى � الذي �ش���ارك فيه 

كل من الدكتورة دلل ال�ش���يخ طه، 

وكنع���ان رام���ان، وع���ادل حممد، 

�شليمان،  ومنى  ون�ص،  وم�ش���طفى 

واأدارت���ه فرح هبة مديرة من�ش���ة 

التدري���ب � جمموعة م���ن املحاور 

املتخ�ش�ش���ة �ش���ملت: "علم نف�ص 

النمو وا�ش���قاطاته عل���ى العملية 

الرتبوي���ة"، و"الإمكانيات والفر�ص 

يف جمال التعليم الرقمي"، و"دور 

الإع���لم يف التح���ول اإىل التعليم 

الرقمي"، و"التطور التكنولوجي يف 

جمال التعلي���م الرقمي"، و"جتربة 

املدار�ص بنظام التعليم عن بعد".

وق���ال �ش���عادة خال���د الظنحاين 

"اإن التعليم الرقمي اليوم ال�ش���غل 
ال�ش���اغل للنا�ص حول العامل، وهو 

يف غاي���ة الأهمي���ة والدقة بحكم 

تعلق���ه بقطاع حي���وي متمثل يف 

اجلان���ب التعليم���ي، فقد فر�ش���ت 

جائحة كورونا هذا النمط التعليمي 

و�ش���محت بالإ�ش���اءة على جوانب 

خمتلفة من هذه التجربة املحفوفة 

بالتحديات".

واأكد الظنحاين على اأهمية موا�شلة 

اجلهود اخللقة يف العملية الرقمية 

من اأج���ل خلق اأف���ق تعليمي اأكرث 

ن�شجًا وقدرة على جمابهة ال�شعاب 

واإتاح���ة الفر�ص للجمي���ع والظفر 

بنمط تعليمي رائد وواعد، م�شرياً اإىل 

جناعة التجربة التعليمية الرقمية 

يف دولة الإمارات خلل اأزمة كورونا 

وا�شفًا اإياها ب� "الواعدة وامل�رفة".

واأف���ادت ف���رح هبة يف م�ش���تهل 

امللتقى: "اإن التعلي���م يبقى دائمًا 

واأبداً قطاعًا هامًا يف كل املجتمعات 

والدول املتطلعة للتقدم والنماء.
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جامعة محمد بن زايد للعلوم 

الإن�سانية تطلق موقعها 

الإلكتروني الجديد

اأبوظبي ـ وام :

اأطلق���ت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ش���انية 

موقعها الإلكرتوين اجلديد الذي مت ت�ش���ميمه وفق 

اأعلى املعايري ويتمتع بجميع اخل�ش���ائ�ص التقنية 

التي ت�شمن تقدمي اأف�شل جتربة للم�شتخدمني.

وقال �شعادة الدكتور خالد الظاهري مدير اجلامعة 

اإن اإطلق املوقع اجلديد جاء نتيجة ت�ش���افر جهود 

الكوادر التقنية والتعليمية داخل اجلامعة وخارجها 

ل�ش���مان ح�شول جميع امل�ش���تخدمني على جتربة 

متميزة اأثناء ت�شفح املوقع.

واأ�ش���اف حتر����ص جامعة حممد بن زاي���د للعلوم 

الإن�ش���انية على تزويد الطلبة واخلريجني مبهارات 

القرن ال� 21 وتاأهيلهم باملهارات اللزمة ل�ش���مان 

قدرتهم على موا�ش���لة تعليمهم يف كل وقت وحني 

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف تعزيز 

جهود البح���ث العلمي يف الدولة وغر�ص قيمة حب 

العلم واملعرفة لدى الطلبة.

واأك���د اأن اجلامعة متلك منظوم���ة تعليمية رقمية 

متطورة ق���ادرة على توفري جترب���ة تعليمية ذكية 

للطلب���ة وذلك ملواكبة التط���ور الرقمي يف املجال 

التعليمي وحتقيق روؤية "مئوية الإمارات 2071".

واأو�ش���ح : " اأن اإطلق موقعن���ا اجلديد يعد خطوة 

مهمة �ش���من جهودنا لن�ر قيم اجلامعة ور�شالتها 

يف العامل اأجمع و�ش���مان قدرة جميع امل�شتخدمني 

على ال�ش���تفادة من اخل���بات العلمية والأكادميية 

التي تزخر بها موؤ�ش�شتنا التعليمية انطلقا من وعي 

اجلامعة بدورها يف خدمة املجتمع ون�ر املعرفة 

بني جميع اأفراده ".

ولف���ت اإىل اأن اهتمام اجلامعة بتعزيز ح�ش���ورها 

العلمي عب املن�ش���ات الإلكرتونية ياأتي يف �شياق 

حر�شها على تر�شيخ مكانتها بني اجلامعات الرائدة 

.. موؤكدا اأن ت�شنيف اجلامعات الرائدة يعتمد ب�شكل 

كبري على جودة من�شتها الإلكرتونية وقدرة الأفراد 

واملوؤ�ش�شات على ال�ش���تفادة من املحتوى العلمي 

الذي تقدم���ه. ويتمتع املوقع الإلك���رتوين اخلا�ص 

باجلامعة بجميع اخل�ش���ائ�ص التقنية التي ت�شمن 

تقدمي اأف�شل جتربة للم�شتخدمني، كما حر�ص فريق 

اجلامعة على ت�شميم املوقع وفق املعايري املعتمدة 

يف وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة ليدعم جميع 

حمركات البحث وخمتلف الأجهزة الذكية.

»الفجيرة الثقافية« تناق�ش واقع وتحديات 

التعليم الرقمي

اإعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
والبتكار الزراعي 

اأبوظبيـ  الوحدة:

اأعلنت »مكتبة«يف دائرة الثقافة وال�ش���ياحة � اأبوظبي 

عن اإطلق برنامج خا�ص مبنا�شبة الدورة ال�شاد�شة ل�شهر 

الإمارات للبتكار، وال���ذي يقدّم جمموعة من الفعاليات 

لن�ر التفكري البتكاري بني طّلب املدار�ص والعمل على 

تطوير مهاراتهم واأفكارهم ب�شكل يعزز قدراتهم الإبداعية.

تهدف مبادرة �ش���هر الإمارات للبتكار اإىل تر�شيخ ثقافة 

البتكار يف الدولة، وتوفري الدعم للمبدعني واملوهوبني 

يف �ش���تى املجالت، وذلك من خلل تنظيم �شل�ش���لة من 

الفعاليات الت���ي جتمع الأفراد واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية 

و����ركات القطاع اخلا�ص. انطلق���ت املبادرة عام 2015 

حتت ت�ش���مية "اأ�ش���بوع البتكار"، ونظراً للنجاح الكبري 

الذي حققته هذه املبادرة يف دورتها الثانية، جرى متديد 

اأ�شبوع البتكار لي�شبح �شهراً كامًل.

كما اأعلنت »مكتبة«عن اإطلق م�شابقة »ا�شنع فكرتك... 

نحو ال�ش���تدامة«، بهدف توفري من�شة اإبداعية لت�شجيع 

الأطفال وال�شباب على البتكار.

»مكتبة« تطلق برنامجاً خا�ساً 

بمنا�سبة �سهر الإمارات لالبتكار

»تحقيق اأمنية« تحقق اأمنيات اأكثر من األفي طفل وطفلة 

من مر�سى ال�سرطان

اأبوظبيـ  وام:

اأمنيات  اأمنية"  "حتقيق  حققت موؤ�ش�شة 

اأكرث من 2,000 طفل وطفلة من مر�ش���ى 

ال�رط���ان داخل الدول���ة وخارجها منذ 

ن�ش���اأتها بن�شبة ت�ش���ل اإىل حوايل %42 

م���ن جممل الأمنيات الت���ي مت حتقيقها 

والت���ي جت���اوزت 4,728 اأمني���ة.. وذلك 

تزامنا م���ع الحتفاء بالي���وم العاملي 

ل�رط���ان الأطف���ال الذي ي�ش���ادف 15 

فباير من كل عام. وثمن هاين الزبيدي، 

"حتقيق  التنفيذي ملوؤ�ش�ش���ة  الرئي����ص 

اأمنية" اجلهود الكبرية ل�ركاء املوؤ�ش�شة 

من امل�شت�ش���فيات ومراكز رعاية اأطفال 

ال�رطان داخل الدولة وخارجها، م�شيدا 

بتعاونهم الدائم منذ ن�ش���اأة املوؤ�ش�ش���ة 

يف عام 2010 وم�شاهماتهم الكبرية يف 

اإدخال ال�ش���عادة على قلوب الأطفال من 

ذوي احلالت اخلطرية، واإ�ش���اءة �شمعة 

الأمل يف قلوب عائلتهم.

وتقدم الزبي���دي بال�ش���كر والتقدير اإىل 

اإدارة مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، اإحدى 

من�شاآت �ركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 

"�شحة"، والعاملني فيها على جهودهم 

املتمي���زة يف علج الأطف���ال ورعايتهم 

و�ش���عيهم املتوا�ش���ل لإدخال ال�شعادة 

والأمل يف قلوبهم.. م�ش���ريا اإىل التعاون 

امل�شتمر مع مركز احل�شني لل�رطان يف 

اململكة الأردنية الها�ش���مية، والذي يعد 

من املراكز الرائدة على م�ش���توى ال�رق 

الأو�ش���ط يف تق���دمي الرعاية ال�ش���املة 

ملر�شى ال�رطان.

»األف ليلة وليلة« في ندوة لـ »زايد للكتاب«
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 �سكرى : مفاو�سات �سد 
النه�سة الإثيوبي مل تثمر 
عن �سيء ملمو�س ومل تاأت 

بالنتائج املرجوة
 

القاهرة ) د ب اأ( –
 اأكد وزير الخارجية  الم�شري �شامح �شكري  
االحد اأن المفاو�شات  ب�شاأن ملف �شد النه�شة 
االإثيوبي لم تثمر عن �شيء ملمو�س ولم تاأت 

بالنتائج المرجوة.
جاء ذلك  خالل ات�شال هاتفي تلقاه  الوزير 
"بيكا  الفنلندي  الخارجية  وزير  من  �شكري 
هافي�شتو" ، تناول اآخر التطورات في منطقة 
ذات  الم�شتجدات  وخا�شًة  االأفريقي  القرن 
ال�شلة بملف �شد النه�شة االإثيوبي، ح�شبما 
الخارجية  با�شم  الر�شمي  الُمتحدث  اأف��اد 

ال�شفير اأحمد حافظ.
اأ�شار  �شكري  الوزير  فاإن   ، المتحدث  ووفق 
اإلى اأن" م�شر كانت تاأمل في نجاح م�شاعي 
االتحاد االأفريقي في اإدارة ملف �شد النه�شة، 
اإال اأن المفاو�شات لم تثمر عن �شيء ملمو�س 
ولم تاأت بالنتائج المرجوة"، موؤكداً اأن م�شر 
تتطلع ال�شتئناف المفاو�شات في ظل رئا�شة 
جمهورية  رئي�س  ت�شي�شيكيدي"  "فيليك�س 

الكونغو الديمقراطية لالتحاد االأفريقي.
واأ�شاف الُمتحدث اأن الوزير �شكري �شدد على 
قبل  ُملزم  قانوني  التو�شل التفاق  "�شرورة 
تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من 
وبما  ج��اد،  مفاو�شات  م�شار  اإط��الق  خالل 
اأن  موؤكداً  الثالث"،  ال��دول  م�شالح  يراعي 
الدولة الم�شرية عّبرت عن اإرادتها ال�شيا�شية 
ومتوازن  عادل  التفاق  للتو�شل  الخال�شة 
ويحفظ  التنموية  اأهدافها  الإثيوبيا  يحقق 
دولتي  ويوؤمن  م�شر  حقوق  الوقت  ذات  في 

الم�شب من مخاطر واأ�شرار هذا ال�شد.

ا�ستعدادات ر�سمية كبيرة في بغداد ال�ستقباله 

 �سفير العراق بالفاتيكان: البابا فرن�سي�س وال�سي�ستاني �سيوقعان 
على وثيقة �سالم

 بغداد )د ب اأ(- 
ل��دى  ال��ع��راق  �شفير  ���ش��رح 
العامري  رحمن  الفاتيكان 
فرن�شي�س  الفاتيكان  بابا  اأن 
�شيوقع خالل زيارته المرتقبة 
المقبل  ال�شهر  ال��ع��راق  اإل��ى 
المرجع  على وثيقة �شالم مع 
العراق  في  االأعلى  ال�شيعي 

ال�شي�شتاني.  علي 
ل��دى  ال��ع��راق  �شفير  وق���ال 
الفاتيكان ل�شحيفة "ال�شباح" 
 " االأحد  ال�شادرة   الحكومية 
�شيعقد  فرن�شي�س  البابا  اإن 
المرجع  م��ع  خ��ا���ش��ا  ل��ق��اء 
العراق  في  االأعلى  ال�شيعي 
لبحث  ال�شي�شتاني  ع��ل��ى 
ق�شايا الحد من التطرف ونبذ 
ال�شالم  قيم  واإ�شاعة  الكراهية 
المناطق  ���ش��ك��ان  وم�����وؤازرة 
الم�شاعب  ب�شبب  المحررة 
�شكان  التي واجهتهم وخا�شة 
�شهل نينوى والمو�شل والمدن 
تهجيرهم  تم  الذين  المجاورة 
االإرهابية  االأعمال  اأعقاب  في 
ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا ع�����ش��اب��ات 

داع�س". 
الزيارة  خالل  التوقيع  ورجح 
�شالم  وثيقة  على"  المرتقبة 
وبابا  ال�شيعي  المرجع  بين 
وثيقة  غ��رار  على  الفاتيكان 
وقعت   التي  االإن�شانية  االأخوة 
االأزهر  اإمام  مع  ظبي  اأبو  في 
بتر�شيخ  ت�شمح  ال�����ش��ري��ف 
بين  المتبادلة  الثقة  عالقات 
وتف�شح  ال��م��ك��ون��ات  جميع 
الم�شاجد  اأم����ام  ال��م��ج��ال 
وتدعو  تتعاون  والكنائ�س كي 
ال�شالم  بقيم  التم�شك  اإل��ى 
واإعالء قيم التعارف المتبادل 
والعي�س  االإن�شانية  واالأخ��وة 
الحكمة  وتكري�س  الم�شترك 

واالإح�شان". والعدل 
وقال اإن زيارة بابا الفاتيكان 
هي  ال��ع��راق  اإل��ى  المرتقبة 
اإلى  �شالم  ر�شالة  بمثابة" 
الحوار  �شبل  ودع��م  العالم 

يرغب  ح��ي��ث  االأدي����ان  ب��ي��ن 
تعزيز  في  فرن�شي�س  البابا 
الم�شترك   والعي�س  ال��ح��وار 
الدينية  المكونات  جميع  بين 
ال�شقيقة  الكنائ�س  بين  �شواء 
ال��ع��الق��ات  خ����الل  م���ن  اأو 
وذكر  الم�شيحية".   االإ�شالمية 
"اأن  العراقي  الدبلوما�شي 
�شيوجه  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا 
م�شارات  وراء  لل�شعي  ر�شالة 
ال�����ش��الم وال��ح��وار واالأخ���وة 

مختلف  بين  البناء  والتعاون 
ال�شيا�شيين في العراق من اأجل 
اإعادة بناء الثقة واإعادة روح 
العراقيين  جميع  لدى  االأم��ل 
�شنوات  بعد  ال�شباب  خا�شة 
المريرة  القا�شية  الحروب  من 

االإرهابّية". الجماعات  �شد 
البابا  قدا�شة  رحلة  اإن  وقال 
في  الكبير  االأثر  لها  �شيكون 
العليا  اللجنة  عمل  ا�شتمرار 
بين  االأدي��ان  لحوار  الدائمة 

موؤكدا  والفاتيكان  ال��ع��راق 
على  للت�شجيع  فر�شة  اأنها 
ال�شيا�شية  االإ����ش���الح���ات 
اأن  عن  ف�شال  البلد  وا�شتقرار 
للعراقيين  كبرى  قيمة  لها 
واأ�شاف    . انتماءاتهم  بجميع 
�شيزور  البابا"  قدا�شة  اأن 
ال���ع���راق م��ن ال��ج��ن��وب اإل��ى 
اأبعاد  الزيارة  ولهذه  ال�شمال 
م�شتركة ومتبادلة تعيد اأوا�شر 
ال�شداقة والتعاون بين العراق 

خالل  من  الفاتيكان  وحا�شرة 
تفاهمية  اأجتماعات  اإج���راء 
وتجري  مثمرة".  وح��واري��ة 
ا�شتعدادات  العراقية  ال�شلطات 
الحبر  ر�شمية كبيرة الإ�شتقبال 
المرتقبة  زيارته  االأعظم خالل 
في الخام�س من ال�شهر المقبل 
وت�شمل  اأي��ام  اأربعة  وت�شتمر 
والنجف  ب��غ��داد  محافظات 
كرد�شتان.  واإقليم  والنا�شرية 

 لبنان يبداأ حملة التطعيم  بلقاح فايزر

من  الثانية  الجرعة  تطعيم  تبداأ  عمان  �سلطنة 
لقاح فايزر الم�ساد لكورونا

م�سقط  )د ب اأ( -
 بداأت وزارة ال�شحة  العمانية  
االأحد التطعيم بالجرعة الثانية 
بيونتيك   – فايزر   « لقاح  من 
ال�شلطنة  محافظات  ف��ي   «
لالأ�شخا�س الذين تلقوا الجرعة 
الُم�شتهدفة  الفئات  من  االأولى 
في المرحلة االأولى من الحملة 

الوطنية
 وذكرت وكالة  االأنباء العمانية 
من  الثانية  الدفعة  اأن  ام�س  
بيونتيك/   - ف��اي��زر  ل��ق��اح  
ال��ُم�����ش��اد ل��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 
مطار  عبر  و�شلت  الم�شتجد  
الما�شية  الليلة  الدولي  م�شقط 
 /٥٥٠ و/  األًفا   /١٧/ وت�شمنت 

جرعة.
اأن��ه تم توزيع  اإل��ى   واأ���ش��ارت 
اإلى مراكز  اللقاح  فور و�شوله 
م�شتوى  ُم�شبًقاعلى  م��ح��ّددة 

محافظات ال�شلطنة.
انطلقت   - اخ���رى  جهة  م��ن   
التطعيم  حملة  االأحد،  �شباح  
�شد فيرو�س كورونا في لبنان، 
في  التلقيح  عملية   وب���داأت 
ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  م�شت�شفى 
بح�شور  ببيروت  الجامعي 
رئي�س حكومة ت�شريف االأعمال 
ووزير  دي��اب،  ح�شان  الدكتور 
حمد  الدكتور  العامة  ال�شحة 

ح�شن.
الوطنية  »ال��وك��ال��ة  وذك���رت   
العناية  رئي�س  ل��الإع��الم«اأن 
الحريري   م�شت�شفى  الفائقة في 

تلقى  ب��ي��روت  ف��ي  الجامعي 
اللقاح االول، فيما تلقى الفنان 
�شالح تيزاني اأبو �شليم اللقاح 

االأول اأي�شا عن فئة المعمرين.
ت�شريف  حكومة  رئي�س  وقال   
في   دي���اب   ح�شان  االأع��م��ال 
ت�شريح  خالل زيارته م�شت�شفى 
اللقاح   ياأخذ  لن  اإنه  الحريري، 
ال�شحي  للقطاع  االأولوية  الأن 
ال����ذي ق���ام ب��واج��ب��ه وق���دم 

ت�شحيات كبيرة.
ياأتي  ق��راره  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار   
برنامج  مع  وتما�شيا  التزاما 
اللجنة الوطنية للقاح والجدول 
الزمني.  وت�شلم لبنان  ال�شبت  

الدفعة االأولى من لقاح تحالف 
االأم��ري��ك��ي��ة/ ف��اي��زر  �شركتي 
الم�شاد  االألمانية  بيونتيك 

لفيرو�س كورونا.
 ويبلغ حجم هذه الدفعة نحو 
اأ�شل  من  جرعة  و٥٠٠  األفا   28
جرعة  األ���ف  و١٠٠  مليونين 
تعاقد عليها لبنان مع ال�شركة 
تمويلية  بم�شاهمة  االأمريكية 

كبيرة من البنك الدولي.
االإ���ش��اب��ات  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر   
ت�شجل  ك��ورون��ا  ب��ف��اي��رو���س 
بداية  منذ  قيا�شيًا  ارت��ف��اع��ًا 
الما�شي،  ثان/يناير  كانون 
ال�شحي  القطاع  عجز  ظل  في 

ا�شتيعاب  عن  واال�شت�شفائي 
عدد  �شجل  كما  الم�شابين، 

الوفيات ارتفاعًا قيا�شيًا.
ال�شحة  وزارة  من  كل  وتحث   
لبنان  في  المواطنين  واالإع��الم 

على تلقي اللقاح.
ال�شحة  وزارة  ك�شفت  و   
الغذاء  هيئة  اأن  ال�شعودية 
والدواء في المملكة تقوم حاليًا 
اللقاحات  م��ن  ع��دد  بتقييم 
ك��ورون��ا،  لفيرو�س  الم�شادة 
للتو�شع  اال���ش��ت��ع��داد  م��وؤك��دة 
التطعيم  عملية  في  ال�شريع 
ال�شعودية  مناطق  مختلف  في 

والتي ت�شير بوتيرة عالية.

ال�سودان ين�سر 18 دورية لتاأمين الأ�سواق 
في ولية الجزيرة

اخلرطوم  )د ب اأ( –
هدوء  محلي  �شوداني  م�شوؤول  اأك��د   
اأن��ح��اء والي��ة  االأو���ش��اع  ف��ي جميع 
دورية   ١8 ن�شر  اإلى  م�شيرا   ، الجزيرة 

لتاأمين �شوق مدني في الوالية .
)�شونا(   لالأنباء  ال�شودان  وكالة  ونقلت 
االأحد عن عبد اهلل اإدري�س الكنين  والي 
الطوارئ   اإعالن  اإن  قوله  الجزيرة  والية 
عنا�شر  لر�شد  نتيجة  جاء  الوالية  في 
عنف  الأعمال  ترتب  ال�شابق  النظام  من 

وترويع المواطنين وتخريب.
االأو�شاع  مجمل  على  الوالي  واأطماأن 
االأمنية بالوالية ووقف على ا�شتعدادات 
ن�شر  موؤكدا   ، االأ�شواق  لتاأمين  ال�شرطة 
١8 دورية داخل �شوق مدني اإلى جانب 
بالجهود  الوالي  واأ���ش��اد  االإرت��ك��ازات. 

االأمن  ال�شرطة في حفظ  لقوات  الكبيرة 
وتاأمين المدينة.

األقت  بالوالية  االأمنية  االأجهزة  وكانت 
النظام  عنا�شر  من  عدد  علي  القب�س 
ا�شتمرار  و�شط  ه��ذا  ياأتي  المخلوع  
للتوترات في عدد من المدن ال�شودانية.

االأ�شبوع  منت�شف  بداأت  توترات  وكانت 
بمقتل  ال�شودان  غ��رب  في  الما�شي  
اإلى خروج  اإ�شافة  راع،  يد  على  مزارع 
الطالب  مئات  فيها  �شارك  احتجاجات 

للتنديد بارتفاع اأ�شعار ال�شلع.
في  مت�شاعداً  ارتفاعا  ال�شودان  وي�شهد 
في  �شح  و�شط  الغذائية  ال�شلع  اأ�شعار 
القدرة  والخبز مقابل تدني  الطهي  غاز 
ارتفاع  نتيجة  للمواطنين  ال�شرائية 
معدل الت�شخم وانخفا�س قيمة العملة 

الوطنية.

�سلطنة عمان تقرر توطين وظائف التعليم 
العالي الخا�س

م�سقط )د ب اأ( – 
في  العمل  وزي��ر  اأ���ش��در 
الدكتور  عمان  �شلطنة 
باعوين  �شعيد  بن  محاد 
باقت�شار  يق�شي  ق���راًرا 
مزاولة بع�س المهن على 
موؤ�ش�شات  الُعمانيين في 
الخا�شة  العالي  التعليم 
تحقيق  اإل����ى  ���ش��ع��ًي��ا 

التوطين واالإحالل.
االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ال��ع��م��ان��ي��ة االأح����د عن 
ن�شر بن عامر الحو�شني 
قوله  العمل  وزارة  وكيل 

على  ين�س  ال��ق��رار   اإن 
الُعمانيون  ي���زاول  اأن 
ف��ق��ط ج��م��ي��ع ال��م��ه��ن 
االإدارية والمالية والمهن 
واأق�شام  بدوائر  المت�شلة 
عمادة القبول والت�شجيل 
و������ش�����وؤون ال��ط��ل��ب��ة 
الطالبية  وال��خ��دم��ات 
المتعلقة  المهن  وجميع 
ب���االإر����ش���اد ال��ط��الب��ي 
االجتماعي  واالإر����ش���اد 

والتوجيه الوظيفي.
واأكد اأن الوزارة بالتعاون 
اأطراف  في  �شركائها  مع 
في  م�شتمرة  االإن��ت��اج 

اأو���ش��اع  ودرا���ش��ة  بحث 
واإي��ج��اد  العمل  ���ش��وق 
عليها  م��ت��ف��ق  ح��ل��ول 
ل��ت��ع��زي��ز اال���ش��ت��ث��م��ار 
وتمكين الكوادر الوطنية.

القرار  هذا  اأن  اإلى  واأ�شار 
جاء بالتن�شيق مع وزارة 
والبحث  العالي  التعليم 
ال��ع��ل��م��ي واالب���ت���ك���ار 
التن�شيقية  وال��ل��ج��ن��ة 
التعليم  ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
اأن  على  الخا�س  العالي 
ُيطّبق على كل موؤ�ش�شات 
الثماني  العالي  التعليم 

والع�شرين في ال�شلطنة.

بريوت )د ب اأ( – 
الذكرى  االأح��د  لبنانيون   اأحيا 
ال��وزراء  رئي�س  الغتيال    ١6 ال� 
االأ���ش��ب��ق رف��ي��ق ال��ح��ري��ري و2١ 
وقراءة  ال�شعلة  باإ�شاءة  اآخرين 

الفاتحة على روحه .
المكلف  ال��وزراء  رئي�س  وو�شل  
بت�شكيل الحكومة  �شعد الحريري 
الحريري  بهية  النائبة  ترافقه 
رفيق  �شريح   اإلى  �شفيق  وعمه 
الفاتحة  ق��راأوا  حيث  الحريري، 
على روحه واأرواح رفاقه، ح�شبما 
اأفادت "الوكالة الوطنية لالإعالم"
ت�شريف  حكومة  رئي�س  واأ�شدر 
بيانا  دي���اب  ح�شان  االأع��م��ال 
افتقاد   عن  فيه  عبر   ، تاأبينيا 
لبنان اليوم لرفيق الحريري، بما 
وتاأثير  ح�شور  من  يمثله  كان 
واإمكانات وظفها في خدمة لبنان.
واأ�شاف دياب :" �شيبقى الرئي�س 
ال�شهيد رفيق الحريري في ذاكرة 

الذي  الوطن  وف��ي  اللبنانيين 
التي  الب�شمات  اأن  كما  اأحبه، 
تركها �شتبقى حا�شرة في تاريخ 

لبنان".
ال�شعلة في مكان  اإ�شاءة  وجرى 
اغتيال رفيق الحريري في ال�شان 
بلدية  رئي�س  بح�شور  ج��ورج 
واأدى  عيتاني،  جمال  بيروت 
اأفراد من ك�شافة لبنان الم�شتقبل 

التحية في المنا�شبة.
واعتبر عيتاتي اأنه "في مثل هذه 
المجرمون تغيير  اللحظة حاول 
الرئي�س  باغتيال  لبنان  وج��ه 
لكن  ال��ح��ري��ري،  رفيق  ال�شهيد 

م�شيرة االنماء م�شتمرة ".
لن  اللبنانيين  "عزيمة  واأ�شاف: 
ت�شتكين حتى نبني وطنا يليق 
رفيق  الرئي�س  اأراده  كما  بهم 
الحريري، واأعان اهلل الرئي�س �شعد 

الحريري في مهمته ال�شعبة".
الدولية  المحكمة  ذكرت  بدورها 
الحكم  اأن  بلبنان  الخا�شة 

ال�شادر بق�شية  اإغتيال الحريري 
خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة 

للبنان.
الخا�شة  المحكمة  ون�����ش��رت 
على  ح�شابها  عبر  بلبنان، 
ذكرى  اليوم  "ي�شادف  "تويتر": 
االأ�شبق  ال��وزراء  رئي�س  اغتيال 
اآخ��ري��ن.   2١ و  الحريري  رفيق 
اأ�شدرته  ال��ذي  الحكم  ويعتبر 
غرفة الدرجة االأولى في المحكمة 
اآب/   ١8 في  بلبنان  الخا�شة 
اأغ�شط�س الما�شي  خطوة مهمة 

نحو تحقيق العدالة للبنان".
تفجير   في  قتل  الحريري  وكان 
�شباط/  ١4 في  موكبه  ا�شتهدف 

فبراير عام 2٠٠٥ في بيروت.
من جهة اخرى اأطلقت قوات االأمن 
اللبنانية وابال من الغاز الم�شيل 
للدموع على متظاهرين حاولوا 
خارج  ال�شائكة  االأ�شالك  اإزال��ة 
بيروت  في  الع�شكرية  المحكمة 

الجمعة ١2 فبراير.

 مواجهات بين 
ال�سرطة ومتظاهرين 

في بيروت
لبنانيون 

يحيون 
ذكرى اغتيال 

الحريري 
باإ�ساءة ال�سعلة 
وقراءة الفاتحة
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    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ �رشكة وادي الريف 

للمقاوالت العامة ذ.م.م    
رخ�سة رقم : CN -  1877311 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�سام�سي من  تعديل ن�سب ال�رشكاء/ �سلطان عبداهلل حممد �سلطان 
50% اىل %20    

هالل  عبداهلل  هالل  نا�رش  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
احلمادي %80

�سلطان  حممد  عبداهلل  �سعيد  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
ال�سام�سي 

 WADI ALREEF GENERAL مــن/  جتــاري  ا�سم  تعديل    
العامة  للمقاوالت  الريف  وادي  �رشكة   CONTRACTING LLC
 SEVEN BLOCKS GENERAL CONTRACTING ذ.م.م اىل 

LLC �سفن بلوك�س للمقاوالت العامة ذ.م.م 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  االنيق 

املتميز خلدمات التنظيف     
رخ�سة رقم :  CN -  2943053 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة عالء الدين حممود 
العبداهلل ال�سليمان %100     

ح�سني  حممد  ح�سن  ا�سافة  خــدمــات/  وكيل  تعديل 
احلو�سني

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف ح�سن حممد ح�سني 
احلو�سني

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /   

رينج الإدارة املن�ساآت 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2714174  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /  

بوالرويد لت�سوير املنا�سبات  
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   3660028  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  فينتاج 

للنظارات
رخ�سة رقم :  CN -  3907225 قد تقدموا اإلينا بطلب:

عبداهلل  عمر  �سامل  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
عمر الكثريي %100 

حممد  را�سد  بطي  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل   
عبداهلل ال�سويدي

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
ال�ســـادة/   باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

التاميل لتجارة املعدات االلكرتوميكانيكية
رخ�سة رقم :  CN - 2308956 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة احمد �سامل علي 

را�سد العزيزي %100 
عي�سى  زهره  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل   

حممد عبداهلل
  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش 
يومًا من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  تو�سي 

انرتنا�سيونال للنقليات واملقاوالت العامة 
رخ�سة رقم : CN -  3895948 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سلطان حممد احمد 
ح�سن املرزوقي %100    

ا�سماعيل  حممد  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
عبداهلل العبيديل   

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة 
من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 
اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /  

ركن الفلة للمقاوالت العامة   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -  1153598   : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ اورو برمييوم 

لتجارة النب، �رشكة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
رخ�سة رقم :  CN - 2562263 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة �سفاء حممد احمد علي 
املنهايل %100 

علي  احمد  عبداهلل  احمد  وبيع/ حذف  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
اجلابري

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
اال�سواء  ال�ســـادة/   باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

لل�سحن
رخ�سة رقم :CN -   2788590 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 AL ADHWA SHIPPING من/  جتــاري  ا�سم  تعديل    
 MANDARIN GENERAL اىل  لل�سحن  اال�ـــســـواء 

MAINTENANCE ماندرين لل�سيانة العامة
تعديل ن�ساط/ ا�سافة �سيانة املباين 4329901 

تعديل ن�ساط/ حذف خدمات ال�سحن الربي للب�سائع 5224004 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�رش يومًا من تاريخ ن�رش هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  �سيدلية زوي 

كار ذ.م.م 
رخ�سة رقم :  CN - 3763483 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ن�سب ال�رشكاء/ �رشيل �سديق �ساجد منري من 49% اىل 
%13

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة فاطمة طاهر بايج طاهر 
حممود بايج %10

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة طاهر حممود بايج حممود 
احمد بايج %13    

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة �ساجد منري منري %13 
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

  �إلغاء �عالن �سابق
بخ�ســو�س  االقت�ساديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن   
التجاري  باال�سم   CN  -  2084899 رقم  الرخ�ســة 
طلب  باإلغاء  ذ.م.م  املرافق  الإدارة  جلوبال  جرين 
تعديل الرخ�سة واإعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.  
االإعالن  اأو اعرتا�س على هذا   فعلى كل من له حق 
اأ�سبوع من  مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 
املدة حيث  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  عن 

�ست�ستكمل االإجراءات املذكورة.
CN -  2084899 / الرقم : د ت / �س ت 
CA -  3739446  : رقم اخلطاب

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /   

امللتقى الن�سائي 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -    2706634: رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة / 

ا�ستوديو الرب�سا   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1129705  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
ال�ســـادة/  جرين  التنمية االقت�سادية باأن   تعلن دائرة 

هور�س للتجارة العامة    
رخ�سة رقم : CN -  2313535 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سعيد مبارك �سالح 
مبارك الكثريي %100    

حممد  علي  انــور  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
عبا�س اخلوري  

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة 
من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 
اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ ترافانكور 

خلدمات التموين ذ.م.م
 رخ�سة رقم :CN -   1010914 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة حممد من�سور �سعيد 
ال�رشي ال�سحي %51 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف ح�سن عبداهلل ال�سيد 
ح�سن الها�سمي

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
ال�ســـادة/ �سفات  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة
 رخ�سة رقم :  CN - 1171157 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة عبداهلل ابراهيم كمال 
جابر احلمادي %100 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف ابراهيم كمال جابر 
خلف احلمادي

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى    
ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة / 

موؤ�س�سة �سيف الفار�سي لالعمال ال�سحية   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1130692  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /  

بالن ايه لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2779741  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن 
اأ�سبوع  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  م�سوؤولة عن 

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 15 فرباير2021ـ العـدد 14670                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ خياط لو�سني لل�سيدات

رخ�سة رقم :  CN - 2208456 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة احمد بن العربي %49 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حممد علي حممد بن ودميه العامري من مالك 
اىل �رشيك

تعديل ن�سب ال�رشكاء/ حممد علي حممد بن ودميه العامري من 100% اىل 
%51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل  50000
 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/ LUSINE LADIES TAILORS خياط لو�سني 
لو�سني  خياط   LUSINE LADIES TAILORS LLC اىل  لل�سيدات 

لل�سيدات ذ.م.م  
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�س على  اأو  له حق  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش  تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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الوطنية للمعار�ض /اأدني���ك/ وجمموعة ال�رشكات التابعة 

لها، وتامر دايان، الرئي�ض التنفيذي لإك�سبو تل اأبيب.

وق���ال الظاهري: »اإن توقيع مذكرة التفاهم مع اإك�س���بو تل 

اأبي���ب ي�سه���م يف تعزيز فر�ض النمو �سم���ن قطاع �سياحة 

الأعمال �سواء يف دولة الإمارات اأو على م�ستوى �سائر اأنحاء 

املنطقة، ما ين�سجم م���ع توجهات اأدنيك ال�سرتاتيجية يف 

هذا الإطار. كم���ا حتقق هذه ال�رشاكة ال�سرتاتيجية م�ساعي 

اأدني���ك الرامية لالرتق���اء بعالقاتها الإقليمي���ة، وال�رشاكة 

يف نق���ل املعرفة عرب دعم البت���كار يف القطاع والنهو�ض 

بالفر�ض التجارية بني الدولتني«.

واأ�س���اف الظاهري: »نوا�سل من خالل هذه ال�رشاكة تر�سيخ 

مكان���ة اأدني���ك الرائدة باعتباره���ا اإحدى اأب���رز الوجهات 

املتخ�س�س���ة يف قط���اع �سياحة الأعمال، ع���رب بناء فر�ض 

التعاون م���ع جمموعة وا�سع���ة من ال����رشكاء الإقليميني 

والعامليني ب�سكل م�ستم���ر ما ينعك�ض بالتايل على تطوير 

قطاع �سياحة الأعم���ال يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سيمتد 

اأثره اإىل العامل«.

م���ن جانبه، ق���ال دايان: »ُتع���د �رشكة اأبوظب���ي الوطنية 

للمعار�ض واإك�سبو ت���ل اأبيب منوذجًا للريادة الإقليمية يف 

قطاع �سياحة الأعم���ال. ومن الطبيعي اأن نطمح يف اإك�سبو 

تل اأبي���ب لعقد ه���ذه ال�رشاكة، ل �سيم���ا يف �سوء اخلربة 

الوا�سعة التي تتمتع بها اأدنيك يف جمالت تنظيم فعاليات 

عاملية امل�ست���وى وا�ست�سافته���ا وتنفيذه���ا. اإن اإ�رشائيل 

والإم���ارات �ستكون���ان اول دولتني يف الع���امل جنحتا يف 

تلقي���ح �سكانها ما يعزز ميكنهما من ريادة قطاع املعار�ض 

واملوؤمترات، ومن خالل مذكرة التفاهم هذه نهدف اإىل تعزيز 

اأطر التعاون بيننا وطرح املزيد من الفر�ض لتبادل املعارف 

واخلربات بني ال�رشكتني، ونتطلع للتعاون مع �رشكائنا يف 

دولة الإم���ارات لتحديد الفر�ض اجلدي���دة وا�ستثمارها مبا 

يعود باخلري على قطاع الأعمال يف منطقة ال�رشق الأو�سط، 

وا�ستقبال زوار جدد من دولة الإمارات وغريها يف تل اأبيب«.

وتلت���زم اأدنيك بدعم جه���ود التع���اون الإقليمي يف قطاع 

�سياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، ويتجلى ذلك من خالل 

جمموعة من التفاقات وال�رشاكات التي وقعتها ال�رشكة مع 

اأبرز اجلهات املعنية بهذا القطاع يف منطقة ال�رشق الأو�سط.

ويف اأعق���اب التوقيع التاريخي على التف���اق الإبراهيمي 

لل�سالم بني دول���ة الإمارات ودولة اإ�رشائيل يف �سبتمرب من 

ع���ام 2020 وما حملته من فر�ض جديدة للتعاون بني دول 

املنطقة، ُتوا�سل اأدنيك تركيزها على تعزيز فر�ض التوا�سل 

مع ال�رشكات واملوؤ�س�س���ات املعنية بتنظيم الفعاليات يف 

اإ�رشائيل.

 وُيع���د اإك�سبو تل اأبيب، ال���ذي تاأ�س�ض عام 1933، اأحد اأبرز 

مراكز املوؤمترات الدولي���ة الريادية يف العامل، ويقع �سمن 

املدين���ة الرئي�سي���ة يف اإ�رشائيل وتتمت���ع مبكانة ثقافية 

وجتارية متميزة.

وي�ست�سي���ف املركز نح���و 400 فعالية �سنوي���ًا، مبا فيها 

املوؤمت���رات واملعار�ض املحلية والدولية، اإىل جانب غريها 

م���ن الأن�سط���ة واملعار�ض باإجمايل 8 اأجنح���ة والعرو�ض. 

وي�سم مرك���ز اإك�سبو تل اأبيب ال���دويل للمعار�ض، ع�رشين 

قاعة موؤمترات وم�ساحات تبلغ 45 األف مرت مربع خم�س�سة 

للمعار����ض، كما ي�ستقبل املركز اأك���ر من 2.3 مليون زائر 

�سنويًا، اإىل جانب اخلطط القائمة لتوفري 400 غرفة فندقية.

دبي / �سمري ال�سعدي: 

   قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

" ي���ا عائ�سة بيت ل مت���ر فيه جياع 
اأهله "..  والتمر هو ثمرة اأ�سجار نخيل 

التمر وهو اأحد الثمار ال�سهرية بقيمتها 

العالية وهي فاكهة �سيفية  الغذائية 

تنت�رش يف الوط���ن العربي وقد اعتمد 

العرب قدمي���ا يف حياته���م اليومية 

عليها.. والتمر ياأخ���ذ �سكال بي�ساويا 

ويتفاوت مقا�سه م���ا بني 20 اإىل 60 

مم ط���ول و 8 اإىل 30 مم قطرا وتتكون 

الثم���رة النا�سج���ة من ن���واة �سلبة 

حماطة بغ���الف ورقي ي�سمى الِقْطِمري 

يف�سل النواة عن الق�سم اللحمي الذي 

ي���وؤكل.. واختلف الكثري من املوؤرخون 

حول مكان ن�ساأتها فاأعرب بع�سهم عن 

اعتقادهم اأنها ظهرت منذ 5 اآلف �سنة 

قبل امليالد كما ويعرف عن امل�رشيني 

القدم���اء ا�ستخدام التم���ر يف النبيذ.. 

وُتع���د التمور مادة غذائي���ة اأ�سا�سية 

يف منطقة ال�رشق الأو�سط واأجزاء من 

جنوب اأ�سيا من���ُذ األف ال�سنينوُيعتقد 

باأنه���ا ن�س���اأت يف منطق���ة اخلليج 

العربي.. وقد مت زراعتها منُذ الع�سور 

القدمية من بالد م���ا بني النهرين اإىل 

م�رش اأي وُهن���اَك اأدلة اأثرية ُت�سري اإىل 

زراعة النخيل يف �رشق �سبه اجلزيرة 

العربية يف �سنة 6000 قبل امليالد.

   التم���ر يعت���رب رمزا ثقافي���ا وغداء 

ا�سا�سيا ويف رم�سان يتحول التمر او 

"فروة التمر" كم���ا يطلق عليها كبار 
ال�سن يف ه���ذه املناط���ق ويف �سائر 

ارج���اء العامل ال�سالم���ي ايل عرو�ض 

متوجه عل���ى موائد الفطار وال�سحور 

.. حيث تتباه���ى وتتفنن يف عر�سها 

�سائر ال�سواق واملحالت خا�سة ا�سواق 

التالية  .. وال�سطور  الفواكه والتم���ور 

ترح���ل بكم يف رحلة لنجول يف عامل 

الع�رشية  لل�سيح���ات  و�سول  التمرة 

التي طراأت على التمرة  فجعلت منها 

عرو�سا ت�ساه���ى يف ح�سورها اجود 

انواع ال�سوكولتة يف العامل .

   يرجع تاري���خ التمرة العجيبة اىل 

م���ا قبل خم����ض اآلف �سن���ة.. ويوؤكد 

املخت�س���ون ان ن�س���وء النخلة يعود 

العراق واحلج���از وتعترب منطقة  اىل 

ال�رشق الو�سط املوطن ال�سلي للتمر 

منذ قدمي الزمان فالتمر فاكهة العرب 

ال�سلي���ة منذ القدم .. وكان ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم يفطر يف رم�سان 

على رطب فان مل يجد فعلى متر وان 

مل يجد فماء فالإفطار على التمر �سنة.

   والتم���ور م���ن الثم���ار الكر طلبا 

يف �سه���ر رم�سان املب���ارك.. والنخلة 

هي �سج���رة اخلري الت���ي عا�ض على 

ثمرتها الج���داد والباء  ففيها الغداء 

وفيه���ا الإن���اء وامل�سك���ن والك�ساء.. 

ويعت���رب اليه���ود التمر اح���د الثمار 

ال�سبع املقد�سة ام���ا يف الجنيل فقد 

ورد ان اتب���اع عي�س���ى بن مرمي عليه 

ال�سالم فر�س���وا طريقه ب�سعف النخيل 

كم���ا حمل عي�سى ف�سيل���ة نخلة بني 

ذراعي���ه اثناء دخول���ه مدينة القد�ض 

كرمز للمحب���ة وال�سالم .. واو�سى اهلل 

�سبحانه وتعاىل مرمي العذراء بتناول 

الرطب وهي يف ح���ال الو�سع كغذاء 

�سهل اله�سم وجال���ب احلليب للطفل 

الر�سي���ع فقد قال عز وج���ل "وهزي 

الي���ك بج���ذع النخل���ة ت�ساقط عليك 

رطبا جنيا" .. ام���ا يف القراآن الكرمي 

فقد حظيت النخل���ة بذكرها يف اكر 

من �سياق قراآين حيث ذكرت يف �سبع 

ع�رشة �سوره .. ويف 21  اآية.

  وتنتج اململك���ة العربية ال�سعودية 

اأنواعا خُمتلف���ة ومتميزة من التمور.. 

ولع���ب الدور الأكرب بذل���ك اإىل ازدياد 

والعناي���ة  بال�سيان���ة  الهتم���ام 

باأ�سج���ار النخي���ل وكذل���ك الهتمام 

بالري امُلنتظم وغر�ض الف�سائل بدون 

انقط���اع..  ُت�ساهم ال�سعودية يف %12 

من اإنتاج 148 بلداً للتمور اإذ ت�سدرت 

املرتب���ة الثالث���ة للبل���دان امُلنتجة 

للتمور بحوايل 1،052 مليون طن بعد 

م�رش 1،350 مليون طن واإيران 1،008 

مليون ط���ن.. ثم تالها عل���ى التوايل 

الأمارات759 األف طن.

  ويحت���وي التمر عل���ى قيمة غذائية 

عالي���ة ويعترب قوتا اأ�سا�سيا لالإن�سان 

التمور  الق���دم.. وتعت���رب ثم���ار  منذ 

ال�سكريات  الفواكه احتواء على  اأعلى 

وتختل���ف ه���ذه املكون���ات ح�س���ب 

طبيع���ة الثمرة �س���واء كانت رطبة اأو 

ن�سف جاف���ة اأو جافة.. وكذلك ح�سب 

الظروف البيئي���ة املحيطة بالأ�سجار 

كما تختلف مكونات الثمار باختالف 

الأ�سن���اف.. وتزيد ن�سب���ة ال�سكريات 

بالتم���رة على 70 ـ 78% من مكونات 

الثمرة وتتميز هذه ال�سكريات ب�رشعة 

امت�سا�سها وانتقاله���ا للدم مبا�رشة 

وه�سمها وحرقه���ا.. و10  حبات متر 

“ح���وايل 100 جرام يومي���ا” تغني 
الإن�سان بكام���ل احتياجاته اليومية 

من املغني�سيوم واملنجنيز والنحا�ض 

من  احتياجاته  ون�س���ف  والكربي���ت 

الكال�سيوم والبوتا�سيوم.

فوائد التمر ال�سحية:
   وع���ن فوائ���د التمور يق���ول ال�سيد/ 

حممد هالل اخلبري ب���كل اأنواع التمور 

وخا�سة التمور ال�سعودية والتي يقوم 

باإ�سترياده���ا من ال�سعودية وبيعها يف 

دولة الإم���ارات العربية املتحة.. يعترب 

التمر ذو قيمة غذائية عظيمة.. وهو مقٍو 

وموؤخر  وم���رمم  والأع�ساب  للع�سالت 

ملظاهر ال�سيخوخ���ة.. واإذا اأ�سيف اإليه 

احلليب كان من اأ�سلح الأغذية وخا�سة 

ملن كان جهازه اله�سمي �سعيفا.. وان 

القيمة الغذائية يف التمر ت�سارع بع�ض 

ما لأنواع اللحوم وثالثة اأمثال ما لل�سمك 

من قيمة غذائية.. وهو يفيد امل�سابني 

بفقر ال���دم والأمرا�ض ال�سدرية ويعطى 

على �س���كل عجينة اأو منق���وع يغلى 

وي����رشب على دفع���ات.. ويفيد خا�سة 

والريا�سيني  وال�سبان  وال�سغار  الأولد 

والعمال والناقهني والنحيفني والن�ساء 

احلوامل.. ويزيد التمر يف وزن الأطفال.. 

ويحفظ رطوبة الع���ني وبريقها ومينع 

جح���وظ كرته���ا واخلو����ض ويكافح 

الغ�س���اوة ويق���وي الروؤي���ة واأع�ساب 

ويقويها  الأع�س���اب  ويه���دئ  ال�سمع.. 

ويحارب القلق الع�سبي وين�سط الغدة 

الدرقية وي�سيع ال�سكين���ة والهدوء يف 

النف�ض بتناوله �سباحًا مع كاأ�ض حليب.. 

ويلني الأوعية الدموية ويرطب الأمعاء 

ويحفظها من ال�سعف واللتهاب.. ويقوي 

حجريات الدماغ والقوة اجلن�سية ويقوي 

الع�س���الت ويكافح الدوخ���ة وزوغان 

الب����رش والرتاخي والك�س���ل خ�سو�سا 

والتمر  واملرهق���ني..  ال�سائم���ني  عند 

�سهل اله�سم �رشيع التاأثري يف تن�سيط 

اجل�سم ويدر البول وينظف الكبد ويغ�سل 

الكل���ى.. ومنقوعة يفيد �س���د ال�سعال 

والته���اب الق�سبات والبلغ���م واأليافه 

تكاف���ح الإم�س���اك.. واأمالحه املعدنية 

القلوية تعدل حمو�سة الدم التي ت�سبب 

ح�سي���ات الكل���ى وامل���رارة والنقر�ض 

والبوا�سري وارتفاع �سغط الدم.. واإ�سافة 

اجلوز واللوز عليه اأو تناوله مع احلليب 

يزيد يف مفعولِه.. ول مينع التمر اإل عن 

البدينني وامل�سابني بال�سكري.. ووجد اأن 

الرطب يحوي مادة مقب�سة للرحم ت�سبه 

الأك�سيتو�س���ي فتن���اول الرطب ي�ساعد 

على خروج اجلنني وتقليل النزف بعد 

الولدة.. مبا اأن الرطب فيه مواد حافظة 

لل�سغط الدموي فهذا ي�ساعد اأي�سًا على 

تقلي���ل النزف.. وكذل���ك عملية الولدة 

جمهدة مما يتطلب طاقة والرطب غني 

بال�سكر الذي يعطي هذه الطاقة.. 

   اأم���ا فيتامني اأ ال���ذي يحتويه التمر 

فهو ي�ساعد على النمو ويقي من الع�سا 

الليلي وي�ساعد اجللد والأغ�سية الناعمة 

الرطب���ة التي تبطن الأنف واحللق على 

اأن تظل �سليمة.. والفيتامني ب يف التمر 

يحافظ على �سالم���ة اجلهاز الع�سبي 

ويق���ي من توت���ر الأع�س���اب وان�سداد 

ال�سهية وي�ساعد على ه�سم الكرميائية 

والدهنية ويحافظ على �سالمة الل�سان 

وال�سفت���ني واجلفون ويق���ي من مر�ض 

البالجرا.. و�سكريات املوجودة يف التمر 

وال�سكاروز  والليكول���وز  اجليكوز  فهي 

ميت�سها اجل�سم ويتمثلها ب�سهولة فت�سل 

�رشيعًا اإىل الدم فاإىل الأن�سجة واخلاليا 

يف الدم���اغ والع�سالت فتمنحها القوة 

واحلرارة وه���ي مدرة للب���ول ونافعة 

للكليتني والكبد.. التمر غني بالف�سفور 

ال���ذي يزيد يف حيوية الدماغ والن�ساط 

اجلن�س���ي.. واأثبت���ت درا�س���ة �سعودية 

متخ�س�سة واأو�سح الباحث���ون اأن اأكل 

التم���ر على الريق يقتل ال���دود ويقوي 

الع�سالت والأع�ساب ويوؤخر ال�سيخوخة 

ويحارب ال�سط���راب الع�سبي وين�سط 

الغدة الدرقية ويلني الأوعية الدموية.. 

ويرط���ب الأمعاء ويحفظها من ال�سعف 

واللتهابات.. ويكافح الدوخة والرتاخي 

والك�سل. 

   هذا واأن التمور ال�سعودية متتاز باأنها 

ميكن اأن تدخل يف الكثري من ال�سناعات 

واملنتج���ات.. فهي تدخ���ل يف �سناعة 

املعمول كح�سوه ل���ه.. والكليجا التي 

هي عبارة عن عجينة يتم ح�سوها قبل 

خبزها يدب�ض التمر اأو بالع�سل والنخالة 

اأو بزي���ت الزيتون.. والدب�ض من التمور.. 

وهناك التمر املغط���ى بال�سوكولته اأو 

بجوز الهن���د.. واأي�س���ا التمر املخلوط 

بال�سم�سم اأو بالدب�ض.. والعجوة ومنها 

ما هي بالزعفران ومنها ما هي بالهيل.. 

كما يدخل التم���ر كح�سوه للكعك بكل 

اأنواعه.. كما يقول ان اأح�سن اأنواع التمور 

هي ما ينت���ج يف الق�سيم من �سجعي 

و�سك���ري.. وكذل���ك �سجع���ي وخال�ض 

اخل���رج.. وعج���وة املدين���ة وجمدول 

املدينة ومربوم املدينة.. و�سفري بي�سة 

وحلوة اجلوف.. وغريها الكثري.. 

   وكم���ا متتاز التم���ور ال�سعودية عن 

غريها بجودة اأكر نظرا ملالئمة املناخ 

والرتبة يف ال�سعودية لنمو النخيل عن 

اأي دولة اأخرى.. ويعترب �سوق ال�سعودية 

اأكرب �سوق يف العامل من ناحية التجارة 

والت�سويق ويدخل يف منتجات كثرية.. 

واإن التمر ال�سع���ودي له فوائد �سحية 

وعالجية كثرية ميتاز بها.. فهو  مقوي 

عام للج�سم ويعال���ج فقر الدم ومينع 

ا�سطراب الأع�ساب ملا يحتويه من ن�سبة 

عالية من ال�سكر والبوتا�سيوم..  وزيادة 

اإفراز الهرمونات التي حتفز اإفراز احلليب 

للمر�سعة مثل هرمون برولكتني وذلك 

ملا يحتويه من جلي�س���ي وثريونني3.. 

وي�ستخدم لعالج حالت الإم�ساك املزمن 

لتن�سيطه حركة الأمعاء ومرونتها مبا 

حتتويه من األياف �سيليولوزية.. 

   ويعت���رب التم���ر والرطب م���ن اأهم 

الأغذية التي تلع���ب دورا وقائيا �سد 

مر�ض ال�رشطان وذلك ملا حتتويه من 

فين���ولت وم�سادات اأك�س���دة.. والتمر 

من اأه���م الأغذية الغنية يف حمتواها 

من املركب���ات التي تن�سي���ط اجلهاز 

املناع���ي.. فهي غني���ة يف حمتواها 

من مركب "بيت���ا 1-3 دى جلوكان" 

وم���ن اأهم فوائد ه���ذا املركب تن�سيط 

واأي�سا  املناع���ي باجل�س���م  اجله���از 

لها مق���درة على الحت���اد والإحاطة 

الغريبة باجل�سم..  والتغليف للم���واد 

وكذل���ك يتعرف على خملفات اخلاليا 

تعر�سها  نتيج���ة  باجل�سم  املدم���رة 

لالأ�سعة"مث���ل اأ�سعة احلا�سب الآيل اأو 

اأ�سعة اك�ض الطبية اأو اأ�سعة التليفون 

اجلوال اأو الأ�سعة فوق البنف�سجية اأو 

الأ�سعة املنبعثة من الرحالت اجلوية" 

على  ويحتوي  ويدمره���ا..  ويحتويها 

الفيتام���ني ب1 و ب 2ب والت���ي من 

�ساأنه���ا تقوي���ة الأع�س���اب وتلي���ني 

الأمعاء  الدموية وترطي���ب  الأوعي���ة 

وحفظه���ا م���ن اللته���اب وال�سعف.. 

ويفيد ال�سيوخ الذي���ن بدوؤوا يعانون 

قلة ال�سم���ع وال�سعور بطنني الآذان اأو 

بالأ�سح �سعف الأع�ساب ال�سمعية. 

اأنواع التمور ال�سعودية:

وعن اأ�سه���ر اأنواع التم���ور ال�سعودية 

ي�سرت�سل ال�سيد/ حمم���د هالل ويقول 

بالتم���ور ال�سعودية له���ا اأنواع كثرية 

جدا ي�سع���ب ح�رشه���ا.. ولكن هناك 

بع�ض الأنواع تعترب اأ�سهرها ومعروفة 

للجميع ومف�سلة لديهم ومنها:

*-- ال�سك���ري: وُينت���ج يف منطق���ة 

الق�سيم وميتاز مبذاقه امُلده�ض امُل�سابه 

للحل���وى ويوؤكل ع���ادًة م���ع القهوة 

العربية وُيعد ال�سكري الفاكهة امُلف�سلة 

يف امُلنا�سبات اخلا�سة اأذ ُيعترب الأكر 

قيمة يف الِبالد.

مت���ر ال�سكري ه���و اأحد التم���ور الأكر 

�سعبية يف اململكة العربية ال�سعودية 

وخا�سة يف منطقة الق�سيم حيث تكر 

مزارعهو �سمي بهذا ال�سم ل�سدة حالوته 

وطعم���ه ال�سبيه بال�سكر وميكن تناول 

متور ال�سكري يف مرحلة الرطب حينما 

يكون طري امللم����ض اأو عندما تن�سج 

متاًما حي���ث ت�سبح جاف���ة امللم�ض 

ومقرم�سة.. 

التمر ال�سعودي .. اأجود اأنواع التمور في العالم

المملكة عرفت التمور في ع�صور قبل الميالد
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نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

»ال�صحة«: �صفاء

من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع 

للرعاية ال�سحية الالزم���ة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 

امل�سجلة 348،772 حالة.

 كما اأعلنت الوزارة عن وف���اة 13 حالة م�سابة وذلك من 

تداعيات الإ�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 1،014 حالة.

 واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�ض 

تعازيها وموا�ساتها ل���ذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء 

العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 

م���ع اجله���ات ال�سحية والتقي���د بالتعليم���ات واللتزام 

بالتباعد الجتماعي �سمانًا ل�سحة و�سالمة اجلميع.

 كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 5،059 حالة جديدة مل�سابني 

بفريو�ض كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام 

من اأعرا�ض املر����ض بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة 

منذ دخوله���ا امل�ست�سفى، وبذلك يك���ون جمموع حالت 

ال�سفاء 331،839 حالة.

»اأدنيك« ُتوقع 

وج���رت مرا�سم توقيع التفاقية عن بعد بح�سور حميد مطر 

الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�ض التنفيذي ل�رشكة اأبوظبي 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

�ستيبنج ا�ستونز للخدمات العلمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم :  341587      بتاريخ : 2020/12/21    

 با�س������م :  �رشكة عبداهلل احمد العو�سي للتجارة العامة ذ.م.م

العنوان: 

�ض.ب:2859، دبي، الإمارات العربية املتحدة

املنتجات/اخلدمات :

الورق وال���ورق املقوى واملنتج���ات امل�سنوعة 

من ه���ذه املواد وغ���ري واردة يف فئ���ات اأخرى 

؛ املطبوع���ات ؛ م���واد جتلي���د الكت���ب؛ ال�سور 

الل�س���ق  م���واد  القرطا�سي���ة؛  ؛  الفوتوغرافي���ة 

امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ ومواد الفنانني ؛ فرا�سي الدهان اأو 

التلوين ؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�ض 

)عدا الأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف 

الطباعة ؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(.

الواقعة بالفئة: 16    

و�سف العالمة :

كلمة بالالتيني TipTop  لها ظل خلف احلروف و�سكل كرتوين وكلهم ب�سورة 

مميزة. 

ال�سرتاطات : Tip Top  جمملها والتنازل عن الكلمات احلماية للعالمة يف    

ال�سرتاطات الو�ساع الخرى كال على حدة يف        

 ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذل���ك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�س���اد  اأو اإر�سال���ه بالربيد امل�سجل ، وذل���ك خالل )30(  يومًا من 

تاريخ هذا الإعالن .
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اإدارة العالمات التجارية 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ:  2020/12/7   340635 املودعة حتت رقم:  

  

 1 2 تاريخ اإيداع الأولوية      

يونيو 2020

ابريكرومب���ي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه   با�س��م:  

جي ال  

فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�رشا  وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجلل���ود املدبوغة وتقلي���د اجللود املدبوغ���ة ؛ جلود 

حيوانات؛ �سنادي���ق م�سنوعة من اجلل���ود املدبوغة؛ 

اأغطي���ة جلدية لالأثاث؛ خمرمات جلدي���ة؛ �سيور جلدية؛ 

جل���ود م�سنعة اأو �سبه م�سنعة؛ فرو �سبه م�سنع؛ �سيور للزلجات؛ حقائب تواليت تباع فارغة؛ 

زخ���ارف جلدية لالأثاث؛ حقائ���ب �سفرية وحقائب وحمافظ؛ حقائب ريا�سي���ة لكافة الأغرا�ض؛ 

حقائب حمل لكافة الأغرا�ض؛ حقائب ظهر؛ حقائب �ساطئ؛ حقائب كتب؛ حمافظ جلدية م�سطحة 

للوثائق والأوراق؛ حمافظ لبطاقات التعريف؛ حقائب مطرزة؛ حمافظ للبطاقات ]حمافظ جيب[؛ 

حماف���ظ للبطاقات ]منتجات جلدي���ة[؛ حقائب حمل �سغرية؛ حقائ���ب �سغرية حتمل يف اليد؛ 

جزدان نق���ود معدنية لي�ست من معادن نفي�سة؛ حقائب منتج���ات جتميل تباع فارغة؛ حمافظ 

منتج���ات جتميل تباع فارغة؛ حمافظ بطاقات الئتم���ان ]حمافظ[؛ حامالت بطاقات الئتمان؛ 

حقائ���ب نهارية حتمل على الظهر؛ حقائب ي���د م�ستطيلة ال�سكل؛ حقائب مالب�ض لل�سفر؛ حقائب 

ي���د للرجال؛ حقائب قما�سي���ة؛ حقائب اجليم؛ حقائب يد؛ جزادي���ن؛ حافظات مفاتيح م�سنوعة 

م���ن اجللد؛ حافظ���ات مفاتيح؛ حقائب وحمافظ جلدية؛ علب جلدي���ة؛ جرابات جلدية؛ جزادين 

جلدي���ة؛ حقائب �سفر جلدية؛ بطاقات حلقائب ال�سف���ر وجزادين متعددة الأغرا�ض؛ حقائب حمل 

اأ�سطواني���ة ال�سكل؛ جراب���ات؛ جرابات حلمل املكياج واملفاتيح والأغرا����ض ال�سخ�سية الأخرى؛ 

حقائ���ب ذات �سري؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب ت�س���وق؛ حقائب كتف؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ 

حقائب �سفر م�سنوعة من تقليد اجلل���ود املدبوغة؛ حقائب تواليت؛ �سناديق �سفرية ]حقائب[؛ 

حقائ���ب ملواد الزينة تباع فارغة؛ جزادين تثبت على الر�سغ؛ �رشوج؛ �سياط؛ اأطواق للحيوانات؛ 

املظالت وال�سما�سي والع�سي.

  18  الواق�عة بالفئة:  

 » GILLY HICKS FIND YOUR HAPPY PLACE » كتب���ت عب���ارة و�سف العالمة:  

باأحرف لتينية.  

ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.
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ً ال�سركات االأكثرهبوطا
ا�سم ال�سركة

 عمان واالإمارات

 اأبوظبي الوطنية للتكافل

 اأ�سمنت الخليج
 ا�سراق لال�ستثمار

�سعر االغالق

  2.24           

  5.00
تغير)٪(

 بناء ال�سفن

اأبوظبي  ـ وام: 
الأول عن ح�صوله على  اأبوظبي  اأعلن بنك   
رخ�صة الحافظ الأمين من قبل الهيئة العامة 
الهيئة  وه��ي  م�صر،  في  المالية  للرقابة 
الأ�صواق  والإ�صراف على  بالرقابة  المخت�صة 

المالية في م�صر.
و�صتعمل هذه الرخ�صة على ت�صهيل ع�صوية 
والقيد  والإي���داع  للمقا�صة  م�صر  "�صركة 
المركزي  الإي��داع  عن  الم�صوؤولة  المركزي" 
متكاملة  اآلية  �صتوفر  كما  المالية،  للأوراق 
التي  المعاملت  وت�صوية  المقا�صة  لأن�صطة 
تتم على الأوراق المالية بالبور�صة الم�صرية.
على  الأول  اأبوظبي  بنك  ح�صول  وي��اأت��ي 
البنك  توقيع  عقب  الأمين  الحافظ  رخ�صة 
على  لل�صتحواذ  نهائية  لتفاقية  موؤخراً 
100% من راأ�صمال بنك عوده �ش.م.م "م�صر" 
بما في ذلك خدمات الحافظ الأمين التابعة 
قويًا  دعمًا  �صت�صكل  والتي  م�صر،  في  للبنك 
بنك  يقدمها  التي  الأمين  الحافظ  لخدمات 
هذا  و�صي�صاهم  م�صر.  في  الأول  اأبوظبي 
ن�صاط  ونطاق  حجم  زيادة  في  ال�صتحواذ 
و�صيجعل  م�صر،  في  الأول  اأبوظبي  بنك 
العاملة في  الأجنبية  البنوك  اأكبر  اأحد  منه 
تتجاوز  التي  الأ�صول  حيث  من  الجمهورية 
قيمتها 120 مليار جنيه م�صري "8.1 مليار 

دولر" بعد التجميع.
ورئي�ش  منتدب  ع�صو  دار،  كا�صف  وق��ال 
اأبوظبي  بنك  في  المالية  الأوراق  خدمات 
م�صر  في  الأول  اأبوظبي  بنك  "يعمل  الأول: 
خدمات  اإ�صافة  وت��اأت��ي   ،1975 ع��ام  منذ 
للتزامنا  تاأكيد  بمثابة  الأمين  الحافظ 
للم�صتثمرين  �صنقدم  ال�صوق.  ه��ذه  بدعم 
اأف�صل حلول  من  كاملة  المحليين مجموعة 
ما بعد التداولت من خلل ات�صالنا المبا�صر 
والقيد  والإي��داع  للمقا�صة  م�صر  �صركة  مع 
راأ�ش  لتدفق  كو�صيط  �صنعمل  كما  المركزي، 
ال�صتراتيجية، كجزء  ال�صوق  في هذه  المال 
لخدمات  المبا�صرة  الإقليمية  من�صتنا  من 

الحفظ الأمين".
لخدمات  مبا�صرة  �صوق  راب��ع  م�صر  وتعّد 
اأبوظبي  بنك  ي�صيفها  التي  الأمين  الحافظ 
الأول اإلى �صبكته في منطقة ال�صرق الأو�صط 
ت�صمل  باتت  والتي  الما�صي،  العام  خلل 
الآن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، 
و�صلطنة  ال�صعودية،  العربية  والمملكة 
ُعمان، والبحرين، ولبنان، وم�صر، الأمر الذي 
مبا�صرة  �صبكة  اأكبر  اإيجاد  في  �صي�صاهم 
لخدمات الحافظ الأمين في المنطقة، ويمنح 
وا�صع  ب�صكل  الو�صول  اإمكانية  الم�صتثمرين 

لمنطقة ال�صرق الأو�صط.

 

 "اأبوظبي الأول" يح�سل 
على رخ�سة الحافظ 
الأمين من "الرقابة 
م�سر المالية" في 

21.5 مليار درهم تجارة دبي وبريطانيا في 2020
دبي  ـ وام: 

محبوب  اأح��م��د  �صعادة  بحث   
م�صبح المدير العام لجمارك دبي 
مدير  ويليام�صون  بيل  و�صعادة 
البريطانية  الجمارك  م�صلحة 
المتعلقة  الجديدة  الإج��راءات 
والتجارة  ال�صفر  بقطاعات 
خروج  بعد  الأمني  والتعاون 
بريطانيا من التحاد الأوروبي.
لجمارك  العام  المدير  واأك��د 
بعد  عن  الجتماع  خلل  دبي 
الجمارك  م�صلحة  مدير  م��ع 
ج��م��ارك  اأن  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة.. 
خبراتها  ك��ل  �صت�صع  دب���ي 
للتجار  اللزم  الدعم  و�صتقدم 
البريطانيين  والم�صتثمرين 
تطراأ  �صعوبات  اأي  لتذليل 
من  بريطانيا  خ��روج  ب�صبب 
على  والعمل  الأوروبي  التحاد 
تلحق  قد  متغيرات  اأي  احتواء 
التجارية  القطاعات  بمختلف 

الجانبين. بين 
تطبيق  عن  بريطانيا  وتوقفت 
الأوروبي وبداأت  قواعد التحاد 
اإج��راءات  تطبيق  المقابل  في 
يوم  اآخر  ليل  منت�صف  جديدة 

.2020 الما�صي  العام  في 
محبوب  اأحمد  �صعادة  وق��ال 
المتحدة  المملكة  اأن  م�صبح 
ت��ع��د م���ن اأب�����رز ال�����ص��رك��اء 
ال��ت��ج��اري��ي��ن ل���دب���ي ع��ل��ى 
قيمة  وبلغت  الدولي  الم�صتوى 
معها  الخارجية  دبي  تجارة 
بين  وزعت  درهم  مليار   21.5
و  واردات  دره��م  مليار   16.3
و  ���ص��ادرات  دره��م  مليار   1.6
ت�صدير  اإعادة  درهم  مليار   3.6
.2020 للعام  اأولية  نتائج  وفق 

العام  المدير  �صعادة  و�صدد 
العلقات  على  دب��ي  لجمارك 
دول��ة  تجمع  ال��ت��ي  المتينة 
المتحدة  العربية  الإم����ارات 
انعك�صت  والتي  بريطانيا  و 
المبادلت  على  مثمر  ب�صكل 
و  الجانبين  بين  التجارية 
التجاري  التعاون  اأفق  تو�صيع 
الأم���ن���ي.. و  وال���ص��ت��ث��م��اري 
ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن  م���وؤك���داً 
التجارة  م��ح��ارب��ة  ف��ي  اأث��م��ر 
التبغ  ومنتجات  بال�صجائر 
اأعلنت  حيث  الم�صروعة  غير 
اأن  ودب��ي  المتحدة  المملكة 
 198 �صبط  عن  اأ�صفر  تعاونهما 

م�صروعة  غير  �صيجارة  مليون 
التبغ  منتجات  من  طنًا  و122 
في  الأخ���رى  الم�صروعة  غير 
اإل��ى  متجهة  كانت  الإم���ارات 
خلل  وذلك  المتحدة  المملكة 

الما�صية. الفترة 
م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ص����اد ب��ي��ل 
حققته  ب��م��ا  وي��ل��ي��ام�����ص��ون 
في  تميز  م��ن  دب���ي  ج��م��ارك 
الحترافي  الجمركي  العمل 
الما�صية  ال�����ص��ن��وات  ط���وال 
تقنية  اأنظمة  تطويرها  نتيجة 
الرقابة  اإحكام  في  �صاعدتها 
ع��ل��ى ال�����ص��ح��ن��ات وت�����ص��ري��ع 
الجمركي  التخلي�ش  اإج��راءات 
البريطانية  للجمارك  ودعمها 
�صحنات  تهريب  اح��ب��اط  ف��ي 
عبر  ال��م��ق��ل��دة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
ت�صريع  اإلى  بالإ�صافة  الحدود 

بين  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الرغبة  عن  معربًا  الجانبين.. 
الدولية  الجهود  تعزيز  ف��ي 
الم�صروعة  بالتجارة  الخا�صة 
الم�صترك  التعاون  اأن  ..معتبراً 
والخبرات  المعلومات  وتبادل 
عرفت  ج��م��رك��ي��ة  دائ����رة  م��ع 
مثل  ال�صاأن  هذا  في  بخبرتها 
كثيرا  ي�صاعدهم  دبي  جمارك 
الأه���داف  ه��ذه  تحقيق  ع��ل��ى 
القدرات  بناء  في  ي�صهم  بما 
الجمركية  والأنظمة  الب�صرية 

المتطورة.
ودع�����ا ���ص��ع��ادت��ه ال��ج��ان��ب 
وح�صور  للم�صاركة  البريطاني 
العالمي  الموؤتمر  فعاليات 
الم�صغل  لبرنامج  الخام�ش 
وال��ذي  المعتمد"  القت�صادي 
وتنظمه  دب���ي  ت�صت�صيفه 

الجمارك  منظمة  مع  بالتن�صيق 
التحادية  والهيئة  العالمية 
القادمة  الفترة  خلل  للجمارك 
على  الأول����ى  ل��ل��م��رة  وي��ق��ام 
ويبحث  المنطقة.  م�صتوى 
جل�صات  ي�صمل  ال��ذي  الحدث 
الطاولة  نقا�صيةواجتماعات 
الم�صائل  ك��اف��ة  الم�صتديرة 
الجمركي  بالعمل  المتعلقة 
الجمركية  المنظومة  وتطوير 
األ��ف  نحو  وي�صم  العالمية. 
في  وخبير  متخ�ص�ش   500 و 
اللقاء  تناول  ذلك  اإلى  القطاع. 
في  المتبعة  الإج��راءات  اأي�صًا 
حدة  لتخفيف  الجانبين  كلل 
اأكد  حيث  كورونا  جائحة  اآثار 
م�صبح  محبوب  اأحمد  �صعادة 
حزم  رفعت  دب��ي  حكومة  اأن 
لت�صل  القت�صادي  التحفيز 

على  دره��م  مليار   7.1 اإل��ى 
ال�صركات  واأن  مراحل  خم�ش 
والتجارة  الأعمال  وقطاعات 
في  ال�صيولة  هذه  من  ا�صتفادت 
ت�صريع  ودفع  اأو�صاعها  توفيق 
العودة  و  التعافي  عمليات 
قبل  ما  اإلى  ن�صاطها  زخم  اإلى 

الأزمة.
المدراء  من  عدد  اللقاء  ح�صر 
الإدارات  وم��دراء  التنفيذيين 
دبي  ج��م��ارك  ف��ي  الجمركية 
وم���ن ال��ج��ان��ب ال��ب��ري��ط��ان��ي 
�صوفين  ك��ون��ف��ي��ري  زاك����اري 
الجمارك  من  جرا�صي  وكاترينا 
ال�صفارة  وم��ن  البريطانية 
�صتابلتون  ت��وم  البريطانية 
الجريمة  مكافحة  ك��ال��ة  م��ن 
�صابط  الوم  وداري��ن  الوطنية 

المالية. الجرائم  ات�صال 

ت�سارك في منتدى»اأ�سبوع دبي  »اإي.زي.دبي« 
في اأفريقيا - كينيا«

دبي  ـ وام: 
 اأع��ل��ن��ت "اإي.زي.دب��������ي"، 
للتجارة  المخ�ص�صة  المنطقة 
الإلكترونية في دبي الجنوب، 
منتدى  ف��ي  م�صاركتها  ع��ن 
اإفريقيا-  في  دبي  اأ�صبوع   "
كينيا " الذي �صيعقد افترا�صيًا 
 18 اإلى   15 من  الفترة  خلل 
ويناق�ش  ال��ج��اري،  فبراير 
التي تعزز  المحاور  من  عدداً 
ال�صراكة بين الإمارات العربية 
الأفريقية  وال��دول  المتحدة 

المتطورة.
وي��ت��ول��ى م��رك��ز الإم�����ارات 
التجاري تنظيم الموؤتمر الذي 
من  مجموعة  �صي�صتقطب 
الحكوميين  الم�صوؤولين  كبار 
ال�����ص��ن��اع��ة من  وخ���ب���راء 
الإ�صتراتيجية  القطاعات 
وكينيا،  الإم��ارات  تمثل  التي 
اآفاق العديد من  للتحدث عن 
مختلف  ومناق�صة  القطاعات، 
المتعلقة  الإ�صتراتيجيات 
العالمي  القت�صادي  بالو�صع 
الراهن، اإلى جانب ا�صتك�صاف 
�صمن  ال�صتثمارية  الفر�ش 

حلقات النقا�ش.
اأي�����ص��ًا  ال��ح��دث  و�صي�صهد 
م�����ص��ارك��ة م��ج��م��وع��ة من 
ال�����ص��رك��ات ال��خ��ا���ص��ة في 
ومنها  ال��م��ج��الت،  مختلف 
الخدمات الم�صرفية والمالية 
والأغذية  والتغليف  والبناء 
وال��م�����ص��روب��ات وال��ط��اق��ة 
اللوج�صتية  وال��خ��دم��ات 
ف�صًل  الإلكترونية،  والتجارة 

عن قطاعات اأخرى.
"اإي. م�����ص��ارك��ة  وت��ع��ك�����ش 
البارزة  دبي  مكانة  زي.دبي" 
التجارة  ودع��م  تعزيز  ف��ي 
الإلكترونية في منطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا.

التي  ال��ت��وق��ع��ات  وف��ي ظ��ل 
ع��ائ��دات  اأن  اإل����ى  ت�����ص��ي��ر 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة في 
اإلى 1.5 مليار  كينيا �صت�صل 
 19.03 ت�صجيل  م��ع  دولر، 
 ،2021 في  م�صتخدم  مليون 
من   " اإي.زي.دب��ي   " �صتتمكن 
القيام بدور حيوي في خدمة 
المنطقة، اعتماداً على بنيتها 
والمرافق  المتقدمة،  التحتية 
اللوج�صتية المتطورة، وحلول 

الأعمال المخ�ص�صة.
المدير  اأحمد،  مح�صن  واأعرب 
التنفيذي للمنطقة اللوج�صتية 

في دبي الجنوب عن �صعادته 
المنتدى  هذا  في  بالم�صاركة 
ال���ص��ت��ث��م��اري ال��م��رم��وق .. 
النمو  ���ص��وء  على   " وق���ال 
ف�صًل  كينيا،  في  القت�صادي 
عن كونها اأحد المراكز القوية 
القارة  م�صتوى  على  الرائدة 
نحر�ش  فاإننا  الأف��ري��ق��ي��ة، 
مع  النقا�صات  تطوير  على 
طريق  خريطة  لر�صم  نظرائنا 
في  ال�صتراتيجية  للعلقات 
قطاعي الخدمات اللوج�صتية 
والتجارة الإلكترونية، ل�صيما 
اأن الإيرادات الكينية المتوقعة 
في �صوق التجارة الإلكترونية 
ملياري  اإلى  حجمها  �صي�صل 
دولر تقريبًا في العام 2024، 
من  التوقعات  ه��ذه  وتتعزز 
متزايد  ع���دد  وج���ود  خ���لل 
�صتدخل  التي  ال�صركات  من 
الإلكترونية."    التجارة  �صوق 
نتمكن  حتى   "  : واأ���ص��اف 
م��ن ال��ت��ك��ي��ف م��ع ال��و���ص��ع 
الإ�صتراتيجيات  فاإن  الجديد، 
الم�صتقبلية والتقدم والتنمية 

دولية  �صراكات  اإل��ى  تحتاج 
التفكير  على  ت��ق��وم  ق��وي��ة 
الجماعي، ونتطلع من جانبنا 
اإلى الم�صاركة في هذا الحدث 
الذي �صيتناول عنا�صر تمكين 
بين  �صيجمع  كما  ال�صناعة، 
الإ�صتراتيجيين  المفكرين 
وال����ق����ادة ال��ع��م��ل��ي��ي��ن من 
ه��ذا  ف���ي  المتخ�ص�صين 
المجال". ي�صار اإلى اأن منطقة 
"اإي. الإلكترونية  التجارة 

م�صاحتها  البالغة  زي.دبي" 
�صممت  مربع،  متر   920،000
التجارة  �صركات  ل�صتقطاب 
الإلكترونية الرائدة في العالم 
والتاأ�صي�ش لمعيار فريد بف�صل 

بنيتها التحتية المتقدمة.
التي  المنطقة  ه��ذه  وتهدف 
اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
محمد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
مجل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
تعزيز  اإل��ى   ،2019 يناير  في 
اإقليميًا  مركزاً  الإمارة،  مكانة 

للتجارة الإلكترونية.

بيئة  القت�سادية..  الخيمة  راأ�س  مناطق 
ت�ساعد على الزدهار

راأ�س اخليمة  ـ وام: 
القت�صادية  الخيمة  راأ���ش  مناطق  تحت�صن   
"راكز" في الوقت الحالي ما يزيد عن 15000 
اأغلب  العالم وتنتمي  اأنحاء  �صركة من �صتى 
ال�صركات اإلى دول مثل الهند والمملكة المتحدة 
وباك�صتان والإمارات وفرن�صا حيث تزاول هذه 
على  ت�صاعدها  بيئة  في  اأعمالها  ال�صركات 
التجاري  القطاع  مثل  مجالها  في  الزده��ار 
من   %43 بن�صبة  الأول��ى  المرتبة  يحتل  الذي 
اإجمالي عدد ال�صركات الم�صجلة ويليه قطاع 
الخدمات بن�صبة 34% ومن ثم التجارة العامة 
بن�صبة 7% والقطاع الإعلمي بن�صبة 4% واأخيرا 
القطاع ال�صناعي بن�صبة 3.7%. واأظهرت بع�ش 
الإلكترونية  التجارة  مثل  الأخرى  القطاعات 

والإعلم نموا �صريعا ملحوظا في عام 2020.
وخلل جائحة "كورونا" التي اأ�صابت العالم 
في الربع الأول من عام 2020 لم تدخر "راكز" 
جهدا في ابتكار باقات تاأ�صي�ش اأعمال ومنتجات 
جديدة ل�صمان جذب الم�صتثمرين لإمارة راأ�ش 
الخيمة حيث اأطلقت "راكز" في العام الما�صي 
الأعمال �صملت باقة  تاأ�صي�ش  عددا من باقات 
وذلك  التكلفة  حيث  من  الفعالة  "اأعمالي" 
لدعم رواد الأعمال الجدد في تاأ�صي�ش اأعمالهم 
اأثناء الظروف ال�صتثنائية وكذلك باقة التجارة 
الإلكترونية للم�صتثمرين الراغبين في الن�صمام 

اإلى الثورة الرقمية واأي�صا تميزت باقة "�صناعة 
لل�صركات  بفعاليتها  المنتجات"  ونقل  واإدارة 
متاحة  مزايا  من  لهم  تقدمه  بما  ال�صناعية 
ل�صل�صلة التوريد الموجودة في منطقة ال�صرق 
رخ�صة  لعبت  كما  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
التعليم الفترا�صي دورا في اإمداد المهنيين في 
الح�ص�ش  لإعطاء  يلزمهم  بما  التعليم  مجال 
التعليمية والتدريبية "عن بعد" وباقة "المنتج 
التي  "الميد�صور"  �صركات  لتاأ�صي�ش  العالمي" 
مزايا  من  بال�صتفادة  للم�صتثمرين  ت�صمح 
المنطقة  كيانات  ومزايا  الدولية  ال�صركات 
جديدة  باقة  "راكز"  واأطلقت  مجتمعة.  الحرة 
لل�صماح لل�صركات العالمية بتاأ�صي�ش مكاتبها 
راأ�ش الخيمة بكل �صهولة  اإمارة  الرئي�صية في 
وي�صر وبتكلفة فعالة حيث يمكن للم�صتثمرين 
بال�صكل  المكاتب  من  مختلفة  اأنواع  تاأ�صي�ش 
المكتب  مثل  التجاري  ن�صاطهم  يخدم  ال��ذي 
الإقليمي  والمكتب  الإداري  والمكتب  التمثيلي 
التمثيل  ومكتب  البنكي  التمثيل  ومكتب 
ال�صيدلي وتحتوي هذه الباقة على العديد من 
الوا�صعة  الت�صكيلة  اأبرزها  من  والتي  المزايا 
للتخ�صي�ش  القابلة  المكتبية  الم�صاحات  من 
في  اإقامة  تاأ�صيرات   6 على  الح�صول  واأهلية 
والملكية  اأق�صى  كحد  العربية  الإم��ارات  دولة 
الأجنبية التامة والإعفاء من �صرائب ال�صركات 

والتمتع باإجراءات تاأ�صي�ش �صهلة و�صريعة.
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 1.1 مليار درهم 
ت�سرفات 

عقارات دبي 
دبي  ـ وام: 

دائ��رة  ف��ي  العقارية  الت�صرفات  بلغت   
اأكثر من  الأحد  الأرا�صي والأمالك بدبي يوم 
1.1 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 
درهم  مليون   449.14 بقيمة  مبايعة   286
 88.19 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعات   10 منها 
والفلل  لل�صقق  مبايعة  و276  درهم  مليون 

بقيمة 360.94 مليون درهم.
 37 بقيمة  الأرا�صي  مبايعات  اأهم  وج��اءت 
تليها   2 جزيرة  منطقة  في  دره��م  مليون 
منطقة  في  درهم  مليون   37 بقيمة  مبايعة 
جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 4 ماليين درهم 

في منطقة حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد .
بن  محمد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  وت�صدرت 
اإذ  المبايعات  المناطق من حيث عدد  را�صد 
درهم  ماليين   7 بقيمة  مبايعتين  �صجلت 
وتلتها منطقة جزيرة 2 بت�صجيلها مبايعتين 
بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في جبل علي 
الف   925 بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها  الأولى 

درهم .
ال�صقق والفلل  وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
دره��م  مليون   14 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
بمنطقة حدائق ال�صيخ محمد بن را�صد كاأهم 
مليون   13 بقيمة  مبايعة  تلتها  المبايعات 
واأخيرا  الثالثة  الثنية  منطقة  في  دره��م 
منطقة  في  درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعة 

معي�صم الأول .
المناطق  الرابعة  ور�صان  منطقة  وت�صدرت 
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من 
درهم  مليون   23 بقيمة  مبايعة   94 �صجلت 
بت�صجيلها  التجاري  الخليج  منطقة  وتلتها 
45 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في 
مر�صى دبي بت�صجيلها 16 مبايعة بقيمة 38 

مليون درهم.
و�صجلت الرهون قيمة قدرها 539.24 مليون 
 315.62 بقيمة  اأرا���ض  رهن   23 منها  درهم 
بقيمة  و�صقق  فلل  رهن   70 و  درهم  مليون 
بمنطقة  اأهمها  وكان  درهم  مليون   223.62
مليون   270 بقيمة  الرابعة  جنوب  البر�صاء 
التجاري  الخليج  منطقة  في  واأخرى  درهم 

بقيمة 138 مليون درهم. 
هبات   6 ت�صجيل  �صهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   116.02 بقيمة 
بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 114 مليون 
درهم واأخرى في منطقة مر�صى دبي بقيمة 

مليون درهم .

موانئ دبي العالمية.. م�سروعات رائدة تعزز م�سيرة التنمية 
الم�ستدامة في اأفريقيا

اأبوظبي ـ وام: 
دبي  موانئ  مجموعة  تتطلع   
العالمية اإلى تعزيز تواجدها في 
قارة اأفريقيا خالل العام الجاري 
2021 من خالل زيادة ال�صتثمارات 
وتو�صيع اأعمالها وعقد ال�صراكات 
زيادة  ت�صهم  التي  ال�صتراتيجية 
بلدان  بين  التجارية  الحركة 
م�صيرة  وتعزز  ال�صمراء  القارة 

التنمية الم�صتدامة.
وُتعد اأفريقيا منطقة نمو اأ�صا�صية 
ل��م��وان��ئ دب���ي ال��ع��ال��م��ي��ة من 
الفر�ض  من  الكثير  توفير  خالل 
وقطاع  الموانئ  تطوير  لموا�صلة 
والممرات  اللوج�صتية  الخدمات 
الإلكترونية  والتجارة  التجارية 

وغيرها من الأعمال الحيوية.
�صلّيم  بن  اأحمد  �صلطان  وق��ال 
والرئي�ض  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض 
موانئ  لمجموعة  التنفيذي 
ت�صريحات  في  العالمية  دب��ي 
"وام"  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
مزايا  اإل��ى  تحتاج  اأفريقيا  اإن 
من  بالرغم  العالمية  التجارة 
وتوافر  الطبيعية  مواردها  كثرة 
القوى  م��ن  المتنامية  الأع���داد 
الحاجة  ال�صابة في ظل  العاملة 
الزده��ار  تح�صين  اإل��ى  الما�صة 

على النطاق المحلي.
واأ�صاف اأن قارة اأفريقيا تقع في 
لالندماج  يوؤهلها  مركزي  موقع 
و�صال�صل  العالمية  التجارة  في 
الممرات  الإمداد، كما يعد تطوير 
التحتية  والبنية  ال��ت��ج��اري��ة 
للموانئ اأمًرا بالغ الأهمية لربط 
القارة من اأجل دفع عجلة النمو 
وبالتالي  والتنمية،  القت�صادي 
في  رئي�صًيا  لعًبا  القارة  ت�صبح 

حركة التجارة العالمية.
واأو�صح اأن مجموعة موانئ دبي 
العالمية لديها في الوقت الراهن 
ال�صومال  اأر����ض  ف��ي  عمليات 
والجزائر  وموزمبيق  وروان���دا 
المجموعة  اأبرمت  وق��د  وم�صر 
مع  امتيازات  �صراكات  م��وؤخ��ًرا 

حكومتي اأنغول وال�صنغال.
في  �صلّيم:"  بن  �صلطان  وذك��ر 
المجموعة  اأب��رم��ت  ال�صنغال- 
بحري  ميناء  لتطوير  اتفاقية 

عن  يبعد  ن��داي��ان،  ف��ي  عميق 
الميناء الرئي�صي في داكار بنحو 
50 كيلومتًرا ، و�صت�صتثمر موانئ 
دولر  مليون   837 العالمية  دبي 
في المرحلة الأولى.. ومن المتوقع 
في  دولر  مليون   290 ا�صتثمار 
المرحلة الثانية و�صُيعد هذا اأكبر 
العالمية  دبي  لموانئ  ا�صتثمار 

في اأفريقيا حتى الآن ".
دبي  موانئ  عت  وقَّ  "  : وتابع 
امتياز  اتفاقية  موؤخًرا  العالمية 
لمدة 20 عاًما مع حكومة اأنغول 
لت�صغيل محطة الحاويات متعددة 
الأغرا�ض في ميناء لواندا، وذلك 
و�صتقوم  عالمية.  مناق�صة  بعد 
با�صتثمار  العالمية  دبي  موانئ 
فترة  خ��الل  دولر  مليون   190
لع�صرين  تمتد  التي  المتياز 
اإع��ادة  الخطط  وتت�صمن  عاًما. 
الحالية،  التحتية  البنية  تاأهيل 
بهدف  جديدة  معدات  واإ�صافة 
العمليات  ب��ج��ودة  الرت���ق���اء 
ورفع  العالمية  المعايير  ح�صب 
متعددة  الحاويات  محطة  كفاءة 
الهدف  يحقق  مما  الأغ��را���ض، 
في  والمتمثل  لل�صركة  الأ�صمل 
زيادة �صعة المحطة اإلى ما يقرب 
من 700 األف حاوية نمطية قيا�ض 
20 قدًما �صنوًيا. كما نركز ب�صكل 
وتطوير  تدريب  على  ا  اأي�صً كبير 
العاملين  الأنغوليين  الموظفين 

في المحطة" .
اأن  �صلّيم  ب��ن  �صلطان  وذك���ر 
العالمية  دبي  موانئ  مجموعة 
للتطوير  م�����ص��روع��ات  ل��دي��ه��ا 

في  بربرة  ميناء  في  والتو�صع 
و�صت�صتثمر  ال�صومال.  اأر����ض 
ي�صل  ما  العالمية  دبي  موانئ 
لتو�صيع  دولر  مليون   442 اإلى 
تطوير  ذل��ك  ف��ي  بما  الميناء، 
اأغ�صط�ض  وفي  التحتية.  البنية 
من العام الما�صي، اأكملت موانئ 
دبي العالمية بناء ر�صيف جديد 
�صاحة  وتو�صعة  متر   400 بطول 
ال��ج��دي��دة  ال��ح��اوي��ات  محطة 

بم�صاحة 25 هكتاًرا.
التو�صعة،  م��ن  النتهاء  وبعد 
ال�صتيعابية  الطاقة  �صتزيد 
نمطية  حاوية  األف   500 بمقدار 
ومن   ، �صنوًيا  قدًما   20 قيا�ض 
المحطة  ت��دخ��ل  اأن  المخطط 
مار�ض  �صهر  نهاية  مع  الخدمة 
ميناء  ق��درات  و�صتعزز  المقبل 
اإقليمي  تجاري  كميناء  بربرة 
القرن  منطقة  ي��خ��دم  رئي�صي 

الأفريقي.
العالمية  دب��ي  "موانئ  وُت��ع��د 
م��ت��ع��دد  م��ي��ن��اًء  بربرة"   –
يتعامل  حيث  ال���ص��ت��خ��دام��ات 
كبيرة  مجموعة  م��ع  العمالء 
تت�صمن  ال��ت��ي  الب�صائع  م��ن 
والب�صائع  ال�صائبة  الب�صائع 
الدحرجة  �صفن  وب�صائع  العامة 

والب�صائع  والما�صية   "RORO"
المعباأة في حاويات.

اإن  �صلّيم  ب��ن  �صلطان  وق���ال 
ت�صتثمر  العالمية  دبي  موانئ 
ميناء  ف��ي  دولر  مليون   520
ال�صخنة بجمهورية م�صر العربية 
الأحمر  البحر  على  يقع  وال��ذي 
 ،2 رقم  الحو�ض  تو�صيع  بهدف 
الطاقة  تقريًبا  �صي�صاعف  مما 
الحاويات  لمناولة  ال�صتيعابية 
 1.75 اإل��ى  لت�صل  الميناء  في 
قيا�ض  نمطية  ح��اوي��ة  مليون 
اإل��ى  واأ���ص��ار  �صنوًيا.  ق��دًم��ا   20
العمليات  اإل��ى  وبالإ�صافة  اأن��ه 
جميع  في  بالموانئ  الحالية 
اأرجاء المنطقة، واتفاقات المتياز 
دبي  موانئ  التزمت  الجديدة، 
ا بم�صاريع تت�صمن  العالمية اأي�صً
القت�صادية  المناطق  تطوير 
وم��ال��ي  ناميبيا  ف��ي  ال��ح��رة 
وم�صر، وتطوير ميناء بانانا في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه قال �صهيل البنا، المدير 
دبي  موانئ  مدير عام  التنفيذي، 
العالمية ال�صرق الأو�صط واأفريقيا 
: " اإن اأفريقيا عانت طوال عقود 
وهي  األ  اأ�صا�صية  م�صكلة  من 
البينية،  التجارة  اإل��ى  الفتقار 

التجارة  من  المنخف�ض  فالمعدل 
بين بلدان المنطقة يجعلها حالة 
باقي  مع  بالمقارنة  ا�صتثنائية 

مناطق العالم ..
م�صيرا اإلى اأن م�صتويات الت�صدير 
التجارة  وتعمل  بكثير،  اأقل  تعد 
النمو،  عجلة  دفع  على  البينية 
حجم  من   %  20 من  اأق��ل  وتمثل 
ال��ت��ج��ارة داخ���ل ح���دود ال��ق��ارة 
ال�صمراء، في حين يبلغ هذا الرقم 
نحو 50 % في الوليات المتحدة 

واأكثر من 60 % في اأوروبا .
ان��ه��ي��ار  اأن  ال��خ��ب��راء  وي����رى 
المبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
الأفريقية  لالقت�صادات  المتدفق 
عزَّز  كوفيد-19  جائحة  خ��الل 
الحاجة اإلى التجارة بين البلدان 

الأفريقية.
منطقة  اتفاقية  توقيع  وُي��ع��د 
التجارة الحرة القارية الأفريقية 
هذا  في  حا�صمة  خطوة  موؤخراً 
ن هذه التفاقية  التجاه ، و�صتمكِّ
اأفريقيا  التاريخية  التجارية 
دمج  على  ب�صرعة  العمل  م��ن 
والتركيز  اللوج�صتية  عملياتها 
ع��ل��ى خ��ل��ق م�����ص��ادر ج��دي��دة 
التجارية  التدفقات  من  لالزدهار 

المحلية في اأفريقيا.

االإمارات واالأردن تعززان �صبل تنمية التعاون االقت�صادي

ابن طوق: العالقات الإماراتية الأردنية»اأخوية وتاريخية 
را�سخة«
اأبوظبي ـ وام: 

وزير  المري  طوق  بن  عبداهلل  معالي  بحث 
وزي��رة  علي  مها  معالي  م��ع  القت�صاد 
بالمملكة  والتموين  والتجارة  ال�صناعة 
القت�صادية  العالقات  الها�صمية،  الأردنية 
و�صبل دعمها وتطويرها بما يخدم م�صلحة 
وجهات  وتبادل  ال�صقيقين،  البلدين  �صعبي 
الق�صايا والم�صتجدات  النظر حول عدد من 
القت�صادية الثنائية الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام الم�صترك.
عقد  الذي   - اللقاء  الوزيران خالل  وناق�ض 
عبر المن�صات الفترا�صية - �صبل تنمية اأطر 
التعافي  ال�صراكة القت�صادية خالل مرحلة 
كما  كوفيد-19،  بعد  ما  وفترة  القت�صادي 
بحثا فر�ض التعاون لزيادة التبادل التجاري 
المتبادلة،  ال�صتثمارات  تدفق  وتعزيز 
ال�صركات  م��ن  م��زي��د  ت�صجيع  وكيفية 
الإماراتية والأردنية على ا�صتك�صاف الفر�ض 
التركيز  مع  البلدين،  اأ�صواق  في  المتاحة 
والم�صاريع  الأع��م��ال  ري��ادة  قطاع  على 
و�صبل  البلدين  في  والمتو�صطة  ال�صغيرة 
عقد �صراكات مثمرة وم�صتدامة بينها خالل 
قطاع  على  التركيز  مع  المقبلة،  المرحلة 

الزراعة وال�صناعات والمنتجات الغذائية.
عمق  على  طوق  بن  اهلل  عبد  معالي  واأكد 
على  القائمة  الأردنية،  الإماراتية  العالقات 
مدفوعة  را�صخة،  تاريخية  اأخوية  رواب��ط 
بالحر�ض الم�صترك من قيادتي البلدين على 
ال�صعيدين  على  ال�صراكة  م�صتويات  تطوير 
واآف��اق  فر�ض  وفتح  والخا�ض  الحكومي 
الأعمال في  اأمام مجتمع  اأو�صع  ا�صتثمارية 
موؤ�صرات  اأبرز  معاليه  وا�صتعر�ض  البلدين. 
بلغ  حيث  البلدين،  بين  التجاري  التبادل 
النفطية  غير  الخارجية  التجارة  اإجمالي 
 10.4 نحو   2019 عام  في  الجانبين  بين 
مليار درهم اإماراتي، م�صجاًل ارتفاعًا بن�صبة 

ارتفعت  فيما   ،2018 بالعام  مقارنة   %10.6
ن�صبة اإعادة الت�صدير من دولة الإمارات اإلى 

الأردن بنحو %19.
الأولية لعام 2020، حققت  ووفقًا للبيانات 
"كوفيد  بجائحة  المرتبطة  ال�صلع  تجارة 
19" بين البلدين نمواً ملمو�صًا حيث بلغت 
ن�صبة النمو في تجارة الأدوية 10%، في حين 
حققت تجارة ال�صلع الغذائية وم�صنوعاتها 

نمواً بن�صبة %12.
ق�ص�ض  من  العديد  اليوم  لدينا   "  : وق��ال 
الإماراتية  ال�صركات  حققتها  التي  النجاح 
اأ�صقائنا  بال�صراكة مع  ال�صتثمار  من خالل 
من  متنوعة  مجموعة  �صملت  الأردن،  في 
والطاقة  وال�صياحة  الزراعة  مثل  القطاعات 
وتكنولوجيا  التحتية  والبنية  المتجددة 
الجوي  والنقل  والت�صالت  المعلومات 
لال�صتثمارات  كان  المقابل  وفي  والبري، 
الإمارات ح�صورا ناجحا  الأردنية في دولة 
التاأمين  مثل  الأن�صطة  م��ن  العديد  ف��ي 
وتجارة  التحويلية  وال�صناعات  والعقارات 

والتخزين،  والنقل  والتجزئة  الجملة 
مع  وثيقة  ب�صورة  العمل  على  و�صنحر�ض 
الحكومة الأردنية لتعزيز تلك ال�صتثمارات 
القطاع  بين  ال��رواب��ط  وتقوية  المتبادلة 
فر�ض  ل�صتك�صاف  البلدين  في  الخا�ض 

جديدة لل�صراكة خالل المرحلة المقبلة".
تتخذها  التي  الجهود  معاليه  وا�صتعر�ض 
التعافي  عملية  لت�صريع  الإم���ارات  دول��ة 
 19  - كوفيد   " جائحة  م��ن  القت�صادي 
تقود  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإل��ى  م�صيراً   ،  "
من  حزمة  تت�صمن  ومتكاملة  رائ��دة  خطة 
المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهو�ض 
م�صتدام  اإنمائي  م�صار  وتطوير  القت�صادي 
لالقت�صاد لمرحلة ما بعد " كوفيد - 19 ".

الجانب  م��ع  بالتعاون  معاليه  ورح��ب 
الخطة  مبادرات  من  العديد  في  الأردن��ي 
 .. للبلدين  الم�صتركة  الم�صالح  يحقق  بما 
ال�صتفادة  اإلى  البلدين  ال�صركات في  داعيا 
الواعدة  والفر�ض  والحوافز  المقومات  من 
بما  منهما  كل  في  القت�صادية  البيئة  في 
يخدم جهود التعاون الم�صترك بين البلدين 

ال�صديقين.
عمق  علي  مها  معالي  اأكدت  جانبها،  من 
الم�صتركة  الإماراتية  الأردنية  العالقات 
والتي تعتبر نموذًجا اأ�صياًل ومثاًل يحتذى 
وروؤى  توجيهات  بف�صل  تر�صخت  والتي  به 

قيادتي البلدين.
موا�صلة  اأهمية  على  معاليها  اأك��دت  كما 
ذات  القطاعات  بكافة  التعاون  اأطر  تعزيز 
الحكومة  رغبة  اإل��ى  م�صيرة  الأول��وي��ة، 
مجالت  في  الخبرات  تبادل  في  الأردنية 
والقت�صاد  الإلكترونية  التجارة  تنظيم 
الإماراتية  التجربة  من  بال�صتفادة  الرقمي 
على  والعمل  المجالت،  هذه  في  الرائدة 
بالفر�ض  الإماراتيين  الم�صتثمرين  اإط��الع 
لتعزيز  المملكة  في  المتاحة  ال�صتثمارية 

روابط التعاون ال�صتثماري والتجاري.

اإك�صبو:  فعالية»محادثات  ينظم  دبي   2020 اإك�صبو 
ال�صفر واالت�صال« 16 فبراير

دبي ـ وام: 
 ينظم اإك�صبو 2020 دبي تقديم �صمن برنامج 
فعالياته في فترة ما قبل انعقاده فعالية 
" محادثات اإك�صبو: ال�صفر والت�صال"، وهي 
والمحادثات  النقا�ض  حلقات  من  �صل�صلة 
ب�صاأن الت�صال الرقمي للبحث في اإدراجه 
�صمن حقوق الإن�صان العالمية وكذلك عن 
غرار  على  رئي�صية،  مجالت  في  الت�صال 
اللوج�صتية،  والخدمات  والنقل  التنقل، 

والحوكمة، والتعليم، وال�صفر.
البث  عبر  هذه  الرقمية  الفعالية  وُتنَقل 
الحي يوم 16 فبراير وت�صلِّط ال�صوء على 
والذكاء  الذكي،  التنقل  ت�صمل  مو�صوعات 
ال�صالح  تحقيق  اأج��ل  من  ال�صطناعي 
عن  والعمل  الفترا�صي،  والتعلّم  العام، 
والت�صال  البيانات  وخ�صو�صية  ُبعد، 

الرقمي، والحوكمة الإلكترونية.
وتوفر المحادثات لمحة عن طريقة اإحياء 
والت�صال  ال�صفر  مو�صوع   2020 اإك�صبو 
على مدى اأ�صهر انعقاده ال�صتة، و�صتجمع 

خبراء من �صتى اأنحاء العالم، اإلى جانب 
الر�صميين  وال�صركاء  الدوليين  الم�صاركين 
الآتي:  ال�صوؤال  و�صتعالج   .2020 لإك�صبو 
"كيف �صنحقق التوازن بين التاأثير الناجم 
واقعنا  وبين  الرقمي  العالم  نمو  عن 

المادي؟..
بنت  ريم  معالي  الفعالية  في  وي�صارك 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�صمي  اإبراهيم 
لإك�صبو  العام  المدير  الدولي  التعاون 
2020 دبي، و�صير تيم كالرك، رئي�ض طيران 
الإمارات، وحاتم دويدار، الرئي�ض التنفيذي 

لمجموعة ات�صالت.
ويتناول عدد من الم�صاركين الدوليين، بما 
في ذلك دولتا بوتان والبرتغال، م�صتقبل 
جل�صة  ت�صم  فيما  الم�صتدامة،  ال�صياحة 
في  الرقمية  والخدمات  الحلول  ب�صاأن 
كوفيد-19  عن  الناجم  الجديد  الواقع  ظل 
مداخلة فخامة كير�صتي كاليوليد، رئي�صة 
نف�صه،  الوقت  وفي  اإ�صتونيا.  جمهورية 
خالل  من  دوليين  م�صاركين  اإلى  اإ�صافة 

قنواتهم الخا�صة.

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
المالية  ال�صوؤون  لجنة  عقدت 
وال�صناعية  والق��ت�����ص��ادي��ة 
لإم��ارة  ال�صت�صاري  بالمجل�ض 
�صباح  لها  اجتماعًا  ال�صارقة 
تقنية  با�صتخدام  الأح��د  ي��وم  
التوا�صل المرئي برئا�صة �صعادة 
�صيف محمد جا�صم المدفع رئي�ض 
اللجنة  اأع�صاء  اللجنة وبح�صور 
والأع�صاء والع�صوات من مقدمي 
دائ��رة  �صيا�صة  مناق�صة  طلب 

التنمية القت�صادية.
اأقيم  الذي  الجتماع  بداية  وفي 
عن بعد بهدف تعزيز الحترازات 
ال���ت���ي ي��ت��خ��ذه��ا ال��م��ج��ل�����ض 
ال�صت�صاري للحفاظ على ال�صحة 
كورونا  فيرو�ض  تداعيات  من 
�صيف  �صعادة  رح��ب  الم�صتجد 
رئي�ض  ال��م��دف��ع  محمدجا�صم 
�صرحا  مقدما  بالأع�صاء  اللجنة 
ع��ن ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
اإلى  الما�صي  الأ�صبوع  اللجنة 

القت�صادية  التنمية  دائرة  مقر 
وكبار  الدائرة  برئي�ض  ولقائها 
اأهم  على  واطالعها  الموظفين 
القت�صادية  والبرامج  الخطط 

على م�صتوى اإمارة ال�صارقة .
اللجنة  اأن  اإل��ى  المدفع  واأ�صار 
خ���الل ال���زي���ارة اط��ل��ع��ت على 

الم�صاهمة البناءة لدائرة التنمية 
التنمية  تحقيق  في  القت�صادية 
لإمارة  الم�صتدامة  القت�صادية 
ال�صارقة وذلك بال�صتخدام الأمثل 
للموارد الب�صرية والتقنيةوتوفير 
على  وت�صهيلها  الخدمات  كافة 

الم�صتثمرين.

 لجنة ال�سوؤون 
المالية 

والقت�سادية 
وال�سناعية 
بالمجل�س 

ال�ست�ساري 
لإمارة 

ال�سارقة تعقد 
اجتماعها عن 

بعد 

100 مليون دولر اإيرادات متوقعة بعد اندماج 
»انفينيو« و»اإل اإ�س اآي كون�سلتينج«

دبي ـ )الوحدة(:
اأعلن كل من انفينيو بزن�ص�ض �صوليو�صن�ض، 
ال�صركات  -من  كون�صلتينج  اآي  اإ�ض  واإل 
خدمات  تقديم  �صوق  في  المتخ�ص�صة 
حلول ال�صاب- عن اندماجهما في خطوة 
للعمالء  كبيرة  مزايا  توفير  في  �صت�صهم 
الحاليين ودفع عجلة النمو على ال�صعيد 

العالمي.
�صاب  لحلول  عالمي  م��زود  انفينيو، 
الموؤ�ص�صية وال�صت�صارات لكل من القطاع 
ال�صرائب  اإدارة  على  التركيز  مع  العام، 
والإيرادات، والقطاع الخا�ض، مع التركيز 
ومجالت  والترفيه  الإعالم  و�صائل  على 
الت�صنيع وال�صناعات الدوائية. اإل اإ�ض اآي 
كون�صلتينج التي يقع مقرها في الوليات 
المتحدة الأمريكية، �صركة رائدة في مجال 

الجهات  اإلى  الموؤ�ص�صية  الحلول  تقديم 
الرعاية  وموؤ�ص�صات  والمرافق  الحكومية 

ال�صحية والتعليمية.
في  �صريكين  بين  الندماج  هذا  يجمع 
وال�صت�صارات  ال�صاب  حلول  تنفيذ  مجال 
معدلت  وتحقيق  بال�صتقرار  يتميزان 
مرتفعة، اإ�صافًة اإلى تقديم حلول متوافقة 
العام  للقطاعين  ال�صاب  على  قائمة 
والخا�ض. تتميز انفينيو بح�صور قوي في 
والمحيط  واآ�صيا  الأو�صط  وال�صرق  اأوروبا 
بمكانة  اآي  اإ�ض  اإل  تتميز  بينما  الهادئ، 
الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  قوية 
حيث  من  ال�صركتين  كلتا  تت�صابه  وكندا. 
اإي��رادات  بتحقيق  توقعات  مع  الحجم، 
مار�ض   31 في  المنتهي  العام  عن  اأولية 
2021 بقيمة ت�صل اإلى اأكثر من 100 مليون 

دولر اأمريكي.
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اأبوظبي  ـ وام: 
للت�أمني  الوطنية  اأبوظبي  �رشكة  حققت   
اأرب�ح بقيمة 371 مليون درهم خالل  �ص�يف 
ب�لفرتة  مق�رنة   %  30.5 بنمو   2020 الع�م 
ذاته� من الع�م 2019 يف حني ارتفع �ص�يف 
اإيرادات االكتت�ب بن�صبة 26.5% ليبلغ 497.2 

مليون درهم.
ل�رشكة  املكتتبة  االأق�ص�ط  اإجم�يل  وارتفع 
اأبوظبي الوطنية للت�أمني بن�صبة 6.8% خالل 
الع�م امل��صي لي�صل اإىل 4.012 ملي�ر درهم، 
الفرتة  مق�رنة مع 3.755 ملي�ر درهم خالل 
نف�صه� من ع�م 2019 فيم� بلغت امل�رشوف�ت 

االإدارية والعمومية 240.9 مليون درهم.
نهي�ن؛  اآل  �صيف  بن  حممد  ال�صيخ  وق���ل 
الوطنية  اأبوظبي  اإدارة �رشكة  رئي�س جمل�س 
التحدي�ت  من  الرغم  على  اأنه   " للت�أمني.. 
الكبرية التي �صهده� الع�م 2020 اإال اأنن� متكن� 
من حتقيق اأداء م�يل قوي؛ وقد حتققت هذه 
االنتق�ئية  االكتت�ب  �صي��صة  بف�صل  النت�ئج 
الأدائه�  كمرتكز  ال�رشكة  اعتمدته�  التي 
اال�صتثم�رات  على  ال�رشكة  وحر�صت  القوي، 
طويلة االأجل يف اأحدث احللول التكنولوجية 
تتك�مل  والتي  امل��صية،  ال�صنوات  خ��الل 
الوا�صعة  وخرباتن�  الكبرية  اإمك�ن�تن�  مع 
االأولوية  اإعط�ء  على  املتوا�صل  وتركيزن� 
الق�صوى خلدمة العمالء، وتزويدهم مبن�ص�ت 
تعمل على مدار ال�ص�عة، طيلة اأي�م االأ�صبوع. 
يف  العمالء  ت�صع  ك�رشكة  لن�  وب�لن�صبة 
املق�م االأول، �صنوا�صل م�صريتن� على �صعيد 
قنوات  جميع  ي�صمل  مب�  الرقمي،  التحول 

العمالء واالأعم�ل".
األقت  امل��صي  الع�م  حتدي�ت  اإن  واأ�ص�ف 
وقد  ال�رشكة  ج�هزية  م��دى  على  ال�صوء 
جم�ل  يف  الطويلة  اخلربة  �صنوات  �ص�عدت 
ت�أمني املخ�طر على امتداد اأكرث من 70 دولة 
وب�لن�صبة  عمالئن�.  حمفظة  تنوع  اإثراء  يف 
لن� ف�إن حجم النج�ح يق��س بن�ًء على عدد 
وال�رشاك�ت  العالق�ت  وعلى  اجلدد،  العمالء 
تلو  ع�مً�  عليه�  نح�فظ  التي  االأمد  طويلة 

االآخر.
ال�رشكة خالل  فخره مب� حققته  واأعرب عن 
ع�م 2020 الذي ج�ء بتحدي�ت غري م�صبوقة، 
ج��زءاً  ب�صفته�  �رشكتن�  اإىل  ننظر  ونحن 
نوا�صل  �صوف  لذا  جمتمعن�؛  من  يتجزاأ  ال 
واال�صرتاتيجي�ت  اخلطط  دعم  امل�ص�همة يف 
احلكومية، وامل�ص�ركة يف العديد من مب�درات 

امل�صوؤولية املجتمعية واخلريية.

خالد بن محمد بن زايد يزور»Hub71«احتفاء با�ستقطاب اأكثر 
من 100 �سركة

اأبوظبي  ـ وام: 
 زار �صمو ال�صيخ خ�لد بن حممد 
بن زايد اآل نهي�ن، ع�صو املجل�س 
رئي�س  اأبوظبي،  الإم�رة  التنفيذي 
مكتب اأبوظبي التنفيذي، منظومة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� ال��ع���مل��ي��ة يف 
حتتفل  التي   ،Hub71،اأبوظبي
�رشكة   100 من  اأك��رث  ب�ن�صم�م 
ن��صئة اإليه� خالل اأقل من ع�مني 

من اإطالقه�.
ال��زي���رة  خ��الل  �صموه  والتقى 
الن��صئة  ال�����رشك���ت  موؤ�ص�صي 
واطلع على جت�ربهم يف ت�أ�صي�س 
�رشك�تهم الرائدة، ون�ق�س اخلطط 
وتطوير  لتنمية  امل�صتقبلية 
رواد  لت�صتقطب  امل��ن��ظ��وم��ة 
قط�ع�ت  يف  املبتكرين  االأعم�ل 
االأول��وي��ة  ذات  التكنولوجي� 
 Hub71 وخ��ط��ط  االإم�����رة  يف 
والع�ملية  االإقليمية  لل�رشاك�ت 
يف  نوعه�  م��ن  ف��ري��دة  كمن�صة 

جمتمع التكنولوجي� الع�ملي.
رافق �صموه خالل الزي�رة كل من 
احلم�دي،  �رشف�ء  حممد  مع�يل 
رئي�س دائرة التنمية االقت�ص�دية، 
رئي�س مكتب اأبوظبي لال�صتثم�ر، 
رئي�س جمل�س اإدارة �صوق اأبوظبي 
ومنظومة  امل���ل��ي��ة  ل�����الأوراق 
Hub71، ومع�يل اأحمد ال�ص�يغ، 
اإدارة  ورئي�س جمل�س  دولة  وزير 
و�صع�دة  الع�ملي،  اأبوظبي  �صوق 
املدير  هندي،  بن  ط�رق  الدكتور 
الع�م ملكتب اأبوظبي لال�صتثم�ر، 
ومع�يل خلدون املب�رك، الرئي�س 
والع�صو  للمجموعة  التنفيذي 
مب�دلة  ���رشك��ة  يف  امل��ن��ت��دب 
ل��ال���ص��ت��ث��م���ر، وول��ي��د امل��ق��رب 
املهريي، ن�ئب الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة مب�دلة، وحن�ن هرهره 
التنفيذي  الرئي�س  الي�فعي، 
وع��ب��داهلل   ،Hub71 ملنظومة 
والرئي�س  املوؤ�ص�س  ال�صيخ،  اأبو 
التنفيذي ل�رشكة Rizek، وجون 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  هن�س، 
وفو�صيل   ،Securrency
والرئي�س  املوؤ�ص�س  بنتوريك�، 

.Okadoc التنفيذي ل�رشكة
 ،Hub71 منظومة  وتعك�س 
وال���ت���ي ت��ع��د م���ب����درة رائ���دة 

اإم�رة  التزام   ،"21 "غداً  لربن�مج 
م��ب���درات  ب�حت�ص�ن  اأب��وظ��ب��ي 
وم�ص�عدة  التكنولوجي  االبتك�ر 
اأ�صح�به� على ت�أ�صي�س �رشك�تهم 
جمتمع  وتعزيز  النمو  وحتقيق 
عرب  وحيوي  مزدهر  تكنولوجي 
جتمع  التي  ال�����رشاك���ت  اإق���م��ة 
الرئي�صية،  التمكني  عوامل  بني 
الن��صئة  ال�رشك�ت  وم�ص�عدة 
الع�ملية على ت�أمني م�ص�در راأ�س 
امل�ل والتو�صع يف اأ�صواق جديدة 

خ�رج اأبوظبي.
ه���ذا وارت���ف���ع ع���دد ال�����رشك���ت 
املن�صة  جذبته�  التي  الن��صئة 
�رشكة   35 من   2020 ين�ير  منذ 
بذلك  حمققة  ���رشك��ة،   102 اإىل 
يف  امل�ئة  يف   191 قدره�  زي�دة 
املن�صة  وب�تت  فقط،  واحد  ع�م 
اإ�رشائيل  من  �رشك�ت  ت�صم  االآن 
وجمهورية  اجلنوبية  وك��وري��� 
ان�صمت  التي  ونيجريي�،  الت�صيك 

يف دي�صمرب 2020.

مبادرة  من  الثانية  الدورة  تر�سيحات  تتلقى  عالمية  �سركة   20
المبتكرين ال�سباب في»م�سرعات دبي الم�ستقبل«

دبي ـ وام: 
 ي�صت�صيف برن�مج "م�رشع�ت 
دبي امل�صتقبل"، اإحدى مب�درات 
 20 للم�صتقبل،  دبي  موؤ�ص�صة 
�رشكة ن��صئة من دولة االإم�رات 
والع�مل، �صمن املرحلة الث�نية 
تنظم  التي  احل�لية  ل��دورت��ه 
لتعمل   ،"2071 "منطقة  يف 
اأ���ص���ب��ي��ع  �صتة  م���دار  ع��ل��ى 
ق�ئمة  مبتكرة  حلول  الإيج�د 
التكنولوجي�  توظيف  على 
النقل  م�صتقبل  جم���الت  يف 
ال�صحية  والرع�ية  والط�قة 

والتقني�ت الرقمية.
املت�أهلة  ال�رشك�ت  و�صرتكز 
متثل  والتي  املرحلة،  لهذه 
االإم�رات  دولة  ت�صمل  دولة   11
وفرن�ص�  واإ���ص��ت��ون��ي���  وك��ن��دا 
و�صنغ�فورة واأمل�ني� والوالي�ت 
واململكة  االأمريكية  املتحدة 
و�صوي�رشا  واأيرلندا  املتحدة 
ال�صعودية،  العربية  واململكة 
القط�ع�ت  ق��درة  تعزيز  على 
التوجه�ت  ملواكبة  احليوية 
ال��ع���مل��ي��ة يف اجل���دي���دة يف 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وجت����وز 
فر�صته�  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي���ت 
ج���ئ��ح��ة ف���ريو����س ك��ورون��� 

امل�صتجد "كوفيد-19".
التي  االأوىل  املرحلة  و�صهدت 
خالل  بعد"  "عن  تنظيمه�  مت 
 35 م�ص�ركة  امل��صي،  نوفمرب 
اأ�صل  من  اختي�ره�  مت  �رشكة 
وعملت  م�ص�ركة،  طلب   556
حتكيم  جلنة  تقييمه�  على 
من  نخبة  ت�صم  متخ�ص�صة 
االبتك�ر  قط�ع�ت  يف  اخل��رباء 

والتكنولوجي� املتقدمة.
واأكد عبد العزيز اجلزيري ن�ئب 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
برن�مج  اأن  للم�صتقبل،  دب��ي 
امل�صتقبل"  دب��ي  "م�رشع�ت 
مرنة  جت��رب��ة  بتطوير  جن��ح 
ب�رشعة  التكيف  على  وق���درة 
التي  التحدي�ت  مع  و�صال�صة 
امل��صي،  خالل  الع�مل  �صهده� 
م�صرية  مبوا�صلة  ي�صهم  مب� 
واالرت��ق���ء  واالإجن�����ز  العمل 

ب�أداء العمل احلكومي يف دبي 
ودولة االإم�رات، حتقيقً� لروؤية 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

ح�كم دبي "رع�ه اهلل" .
ب��رن���م��ج  اأن   "  : واأو����ص���ح 
م�رشع�ت دبي امل�صتقبل يهدف 
وا�صتعداد  ق��درة  تعزيز  اإىل 
ملواكبة  احليوية  القط�ع�ت 
التي  املت�ص�رعة  املتغريات 
تفر�صه� ج�ئحة فريو�س كورون� 
امل�صتجد، عرب ا�صتقط�ب اأف�صل 
وال�رشك�ت  املبتكرة  االأف��ك���ر 
املتخ�ص�صة  التكنولوجية 
وتنفيذ  واخ��ت��ب���ر  ل��ت��ط��وي��ر 
ج�هزية  تعزز  جديدة  م�ص�ريع 
دبي  يف  احلكومية  اجل��ه���ت 

للمرحلة املقبلة".
من  املرحلة  ه��ذه  وتت�صمن 
برن�مج م�رشع�ت دبي امل�صتقبل 

هيئة  اأطلقته�  حتدي�ت  �صبعة 
بدبي،  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق 
دب��ي،  وم��ي���ه  كهرب�ء  وهيئة 
وبلدية  بدبي،  ال�صحة  وهيئة 
ديجيت�ل،  وات�����ص���الت  دب���ي، 
بهدف تطوير خدم�ته� وتعزيز 
ي�صهم  ومب�  منتج�ته�،  فع�لية 
كنموذج  دب��ي  مك�نة  بتعزيز 
ع�ملي لل�رشاك�ت الن�جحة بني 
واخل��س  احلكومي  القط�عني 
يف جم�ل دعم وتبني االبتك�ر 
وتوظيف التكنولوجي� احلديثة.

امل�صمولة  ال�رشك�ت  و�صتعمل 
ب���ل��ربن���م��ج م���ع اجل��ه���ت 
وتنفيذ  لت�صميم  احلكومية 
وا�صتك�ص�ف  جتريبية،  برامج 
وعر�س  جديدة،  اأعم�ل  من�ذج 
اأفك�ره� االبتك�رية يف خمتلف 
يف  قدراته�  واإب��راز  القط�ع�ت، 
تقدمي حلول من��صبة للتحدي�ت 

الق�ئمة.

191.83مليون درهم م�ستحقات �سريبية تم �سبطها 
خالل الزيارات التفتي�سية في 2020

اأبوظبي ـ وام: 
 وا�صلت الهيئة االحت�دية لل�رشائب حمالت 
مع  ب�لتع�ون  الدولة  اأ�صواق  يف  التفتي�س 
دوائر التنمية االقت�ص�دية واجله�ت املعنية 
امل�صتهلكني  حقوق  حم�ية  بهدف  االأخ��رى 

وزي�دة م�صتوى االمتث�ل ال�رشيبي.
واأكدت الهيئة اأن هذه احلمالت ت�أتي يف اإط�ر 
الرق�بة  تعزيز  للم�ص�همة يف  الهيئة  خطط 
ب�لت�رشيع�ت  االلتزام  االأ�صواق ل�صم�ن  على 
التج�رة  وحم�ية  ال�رشيبية،  واالإج���راءات 
ال�رشعية، ومنع بيع املنتج�ت املهربة داخل 

الدولة والتهرب من دفع �رشيبته�.
ال�رشيبة  تطبيق  اأن  الهيئة  واأو���ص��ح��ت 
االنتق�ئية حقق جن�حً� ملحوظً� مم� اأدى اإىل 
ظهور العديد من االآث�ر االإيج�بية و�صواًل اإىل 
مقدمته�  ويف  لتطبيقه�  الرئي�صية  االأهداف 
و�صحي  اآم��ن  جمتمع  بن�ء  وت��رية  ت�رشيع 
التي  ال�صلع  ا�صتهالك  ن�صبة  تخفي�س  عرب 
على  وتوؤثر  املجتمع  اأف��راد  ب�صحة  ت�رش 
امل��وارد  زي���دة  عن  ف�صاًل  البيئة،  ج��ودة 
ب�خلدم�ت  احلكومي  التو�صع  لدعم  امل�لية 
اأن  اإىل  واأ�ص�رت  املجتمع.  الأف��راد  املقدمة 
ال�رشيبية  للم�صتحق�ت  االإجم�لية  القيمة 

التفتي�صية  الزي�رات  �صبطه� خالل  التي مت 
املنفذة خالل الع�م امل��صي بلغت 191.83 
مليون درهم، مو�صحة اأنه �صمن فئة ال�صلع 
اخل��صعة لل�رشيبة االنتق�ئية مت �صبط 9.4 
مليون علبة �صج�ئر خم�لفة التي ال حتمل 
"الطوابع ال�رشيبية الرقمية" و14 األف كيلو 
جرام من منتج�ت تبغ االأرجيلة /املع�صل/ 
عبوة  اآالف   803 من  اأكرث  �صبط  مت  بينم�   ،
التي  االأخرى  االنتق�ئية  ال�صلع  من  خم�لفة 
وم�رشوب�ت  الغ�زية،  امل�رشوب�ت  ت�صمل 
ة، واأجهزة واأدوات  الط�قة وامل�رشوب�ت امُلَحالاَّ
امل�صتخدمة  وال�صوائل  االإلكرتونية  التدخني 
فيه�. واأكد �صع�دة خ�لد علي الب�صت�ين مدير 
الهيئة  اأن  لل�رشائب  االحت�دية  الهيئة  ع�م 
على  احلر�س  اأولوي�ته�  مقدمة  يف  ت�صع 
املنتج�ت  ت�رشب  من  امل�صتهلكني  حم�ية 
اجل��ودة  ملع�يري  مط�بقة  الغري  ال�ص�رة 
التهرب  ومك�فحة  ال��دول��ة،  يف  املعتمدة 
الهيئة  تكثف  ذاته  الوقت  ويف  ال�رشيبي، 
على  االأعم�ل  قط�ع�ت  مل�ص�عدة  جهوده� 
ال�رشيبية  واالإج���راءات  لالأنظمة  االمتث�ل 
لتمكينهم  ا�صرتاتيجيني  �رشك�ء  ب�عتب�رهم 
من االمتث�ل الذاتي والتع�مل بكف�ءة ووعي 

مع النظ�م ال�رشيبي.

  371 مليون درهم 
اأرباح اأبوظبي الوطنية 

للتاأمين في 2020

»هيتا�سي« توفر حل تخزين لمحطة الطاقة االفترا�سية 
االأولى في �سنغافورة

دبي ـ وام:  ـ )الوحدة(:
اإيه بي بي ب�ور  اأعلنت �رشكة »هيت��صي 
جريدز«، التي تتخذ من دبي مقراً اإقليميً� 
للتو�صع يف املنطقة، عن اختي�ره� لن�رش 
بهدف  لديه�  املبتكر  الط�قة  تخزين  حل 
دعم عملية تطوير م�رشوع حمطة الط�قة 
ويتوىل  �صنغ�فورة.  يف  االأوىل  االفرتا�صية 
ن�ني�نغ  الط�قة يف ج�معة  اأبح�ث  معهد 
 ،)ERI@N( �صنغ�فورة  يف  التكنولوجية 
اإطالقه يف ع�م  الذي مت  تطوير امل�رشوع، 
�صوق  هيئة  من  م�صرتك  بتمويل   ،2019
و�رشكة  �صنغ�فورة  يف   )EMA( الط�قة 
 .)Sembcorp( »صيمبكورب اإند�صرتيز�«
 e-mesh« ب��ط���ري��ة  ن��ظ���م  ومي��ث��ل 
الط�قة من  PowerStore« لتخزين 

»هيت��صي اإيه بي بي ب�ور جريدز« جزءاً 
اأ�ص��صيً� من البنية التحتية ملحطة الط�قة 
وا�صتقرار  ثب�ت  من  يعزز  اإذ  االفرتا�صية، 
ال�صبكة عن طريق املوازنة بني تقّطع توليد 
والدين�ميكية.  الذكية  واالأحم�ل  الكهرب�ء 
وبهذه املن��صبة، ق�لت »نريوب� ت�ص�ندر«، 
الع�صو املنتدب ل�رشكة »هيت��صي اإيه بي 
»تعمل  �صنغ�فورة:  جريدز« يف  ب�ور  بي 
اأكرث  من  واح��دة  ت�صغيل  على  �صنغ�فورة 
م�صتوى  على  موثوقية  الكهرب�ء  �صبك�ت 
امل�رشوع  »ه��ذا  اأن  اإىل  الفتة  ال��ع���مل«، 
تع�ون  كيفية  على  ج��ي��داً  م��ث���اًل  يعد 
هيئة  مثل  متعددين،  م�صلحة  اأ�صح�ب 
ن�ني�نغ  وج�معة  احلكومية  الط�قة  �صوق 
التكنولوجية من القط�ع االأك�دميي و�رشكة 
ال�صن�عي  القط�ع  من   Sembcorp

مثلن�،  تكنولوجي�  خ��دم���ت  وم����زّودي 
وت�رشيع  مبتكرة  حلول  تقدمي  اأج��ل  من 
مل�صتقبل  للو�صول  الط�قة  قط�ع  حتول 
اأك��رث اخ�����رشاراً«. وب���دوره، ق���ل »م�ثيو 
فريدم�ن«، مدير اأول اخلدم�ت الرقمية يف 
�رشيك  اختي�ر  اإن   :Sembcorp �رشكة 
التكنولوجي� املن��صب اأمر جوهري لنج�ح 
امل�رشوع وي�صعدن� اأن نعمل مع هيت��صي 
ال�رشك�ت  اإحدى  جريدز،  ب�ور  بي  بي  اإيه 
تكنولوجي�  جم�ل  يف  الرائدة  املرموقة 
متثل  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�صرياً  الط�قة، 
حمطة  م�رشوع  م�صرية  يف  ف�رقة  عالمة 
الط�قة  تخزين  لكون  االفرتا�صية،  الط�قة 
له اأهمية ح��صمة يف دمج الط�قة اخل�رشاء 
يف  الط�قة  �صبكة  �صمن  فع�ل  نحو  على 

�صنغ�فورة.

130.6 مليون درهم اأرباح »�سالمة للتاأمين« 
خالل العام الما�سي

اأبوظبي  ـ وام: 
ال�رشكة  اأرب�ح   بلغ �ص�يف 
العربية للت�أمني  االإ�صالمية 
مليون   130.6 "�صالمة" 
ال��ع���م 2020  دره��م خ��الل 
مق�رنة   %137 ن�صبته  بنمو 

مع الع�م 2019 .
التي  البي�ن�ت  وبح�صب 
على  ال�����رشك��ة  ن�����رشت��ه��� 
ل�صوق  االلكرتوين  املوقع 
حققت  ف��ق��د  امل����يل  دب���ي 
بقيمة  متكررة  غري  اأرب�حً� 
نتيجة  دره��م  مليون   67
�صالمة  اأ�صهم  من  بيع جزء 
الق�ب�صة يف "�رشكة �صالمة 

 - التع�وين"  ل��ل��ت���أم��ني 
�صالمة ال�صعودية -.

االإدارة  جمل�س  واأو���ص��ى 
ال�����رشك��ة ب��ت��وزي��ع اأرب����ح 
امل�ص�همني  على  نقدية 
االأ�صهر  ع��ن   %3 بن�صبة 
 31 يف  املنتهية  ال�صتة 
اىل  ب���الإ���ص���ف��ة  دي�صمرب 
ت���وزي���ع اأرب�������ح ن��ق��دي��ة 
االإعالن  التي مت  ا�صتثن�ئية 
وبن�صبة  ���ص���ب��ق���  ع��ن��ه��� 
5.25% وبهذا يكون اجم�يل 

التوزيع�ت %8.25 .
وك�����ن اج��م���يل اأق�����ص���ط 
لل�رشكة  املكتتبة  الت�أمني 
ب�لغ�   %6 بن�صبة  ارت��ف��ع 

،وذل��ك  دره��م  ملي�ر   1.17
اوجته�  التي  الظروف  رغم 

ج�ئحة كورون�.
ورك�������زت ال�������رشك���ة يف 
الت�صغيلية  عملي�ته� 
على   2020 ال��ع���م  خ��الل 
التي  االإم����رات���ي  ال�����ص��وق 
كبرية  منو  بفر�س  يحظى 
رفع  يف  �ص�هم  الذي  االأمر 
الت�أمني  اأق�ص�ط  اج��م���يل 
حققت  ك��ذل��ك  املكتتبة.. 
ال�����رشك��ة من���وا ك��ب��ريا يف 
الذي  اال�صتثم�ري  دخله� 
درهم  مليون   22 من  ارتفع 
يف ع�م 2019 اىل 45 مليون 

درهم يف ع�م 2020 .



دبي-وام:

�أعلن���ت هيئة �لط���رق و�ملو��ص���ات �أن عدد 

�ملعامات �لرقمية �لتي �أجنزتها على م�صتوى 

خدم���ات �ملتعاملني كافة بلغت 528 مليونًا 

و57 �ألف���ًا و108 معامات خال �لعام 2020 

وذلك عرب �أربعة حماور هي �ملوقع �لإلكرتوين 

و�لتطبيق���ات �لذكية عل���ى �لهاتف �ملحمول 

و�مل�صاع���د �لفرت��ص���ي "حمب���وب" و�أجهزة 

�خلدمة �لذ�تية.

وقال حممد �ملظ���رب �ملدير �لتنفيذي لقطاع 

خدمات �لدعم �لتقن���ي �ملوؤ�ص�صي يف �لهيئة 

�إن و�ص���ول ع���دد �ملعام���ات �لإلكرتوني���ة 

و�لذكية خال �لعام 2020 �إىل �أكرث من ن�صف 

مليار معاملة يعك�س ق���وة وتطور �ملنظومة 

�لرقمي���ة �لت���ي تتبناها �لهيئ���ة يف تقدمي 

خدماتها ملختلف �رش�ئح �جلمهور ويج�ّص���د 

مدى �لتز�من���ا بتوجهات قيادتنا �لر�ص���يدة 

بجعل دبي �أذك���ى مدينة يف �لعامل وغايتنا 

�ل�ص���رت�تيجية �لأوىل "دبي �لذكية" و�لثالثة 

"�إ�صعاد �لنا�س" و�ل�صابعة "متيز هيئة �لطرق 
واملوا�صالت".

و�أ�ص���اف �إن قر�ب���ة 99.83 % م���ن �إجمايل 

�ملعامات يف �لعام �ملا�ص���ي متت ب�ص���كل 

رقم���ي فيما بلغت ن�ص���بة معام���ات مر�كز 

 %  0.17 �ملبا����رشة  �خلدم���ة  �أو  �لو�جه���ة 

فق���ط مو�ص���حًا �أن 48.57 % من �ملعامات 

�لرقمية مت���ت عرب �لتطبيق���ات �لذكية على 

�لهو�تف �ملحمولة وهي "تطبيق هيئة �لطرق 

واملوا�صالت" وتطبيق "دبي در�يف" وتطبيق 

"�ص���هيل" و�إن �أكرث �ملعامات ��صتحو�ذ�ً على 
�لو�ص���ائل �لرقمية هي �ملتعلقة بالرتخي�س 

و�صالك و�ملو�قف وتخطيط �لرحات.

و�أو�ص���ح �ملظ���رب �أن �لهيئة تو�ك���ب د�ئما 

م�صتجد�ت �لتحول �لرقمي يف تقدمي خدماتها 

و�إجناز م�ص���اريعها ما يج�ّص���د حر�صنا على 

مز�منة توجيهات قيادتنا �لر�صيدة وحتقيقنا 

ملتطلب���ات مبادرة "�ملدين���ة �لذكية" موؤكد�ً 

�أن �لهيئ���ة حتر����س عل���ى و�ص���ع �خلط���ط 

�ل�ص���رت�تيجية �أو حتديثها ملو�كبة تطلعات 

�ملتعاملني مبتابعة �حتياجاتهم ومتطلباتهم 

وفق ��صتبيانات دورية لرفع معدلت ر�صاهم 

وهو هدف حيوي نب���ذل من �أجله كل �جلهود 

عرب دعم وتعزيز منظومتنا �لرقمية.

اأبوظبي ـ الوحدة:

ي�ص���تعد مركز �لفن���ون يف جامعة نيويورك 

�أبوظب���ي �لعام ل�صت�ص���افة عر����س �أهوتي 

بالتع���اون ب���ني فرق���ة نريتيج���ر�م وفرقة 

�صيرت��صينا للعرو�س �لر�ق�صة م�صاء17 فرب�ير 

. يعك�س �لعر�س، �لذي �صت�صبقه جل�صة نقا�س 

مبا�رشة عرب �لإنرتنت، ح���و�ر�ً تفاعليًا فريد�ً 

ب���ني تقاليد �لرق�س �ملميزة يف جنوب �لهند 

و�رشيانكا، وي�ّص���كل �لتعاون �لثقايف �لثاين 

�ل���ذي يجمع �لفرقتني. ومت ت�ص���وير �لعر�س 

يف قاعة �ص���وديا �لتذكارية مدينة بنغالور 

�لهندية، و�ص���يتوفر ب�ص���كل ح����رشي على 

�ملوق���ع �لإلكرتوين �لر�ص���مي ملركز �لفنون، 

حيث ميكن للح�صور حجز �لتذ�كر �ملجانية 

عرب �لإنرتنت. ويرجى �لعلم �أن �لربنامج لن 

يتوفر ح�صب �لطلب، �إمنا ميكن م�صاهدته يف 

�ملوعد �ملحدد ح�رش�ً.

�لفنية  و�ص���يقام �لعر�س باإ�رش�ف �ملخرجة 

�صوروبا �صني، �أوىل خريجي مدر�صة نريتيجر�م، 

�لتي تع���د �إحدى فرق �لرق����س �لر�ئدة على 

م�ص���توى �لعامل، حيث �ص���تتم تاأدية رق�صة 

�أودي�صي بحركاتها �لن�صيابية و�لدقيقة على 

وقع �أنغام خم�صة عازفني ملو�صيقى �لر�جا، 

لرتوي ق�ص����س �ملاحم �لهندو�صية �لعريقة. 

فيما تركز فرقة �صيرت��صينا يف رق�صة كانديان 

على قوة �لع�ص���ات و�حل���ركات �لعمودية 

و�لأد�ء �لريا�ص���ي. وت�ص���تعني كا �لفرقتني 

مبو�ص���يقى �إيقاعية م�ص���توحاة من �لتقاليد 

�لدينية �لقدمية لتقدمي عر�س يختزل منطني 

خمتلفني يتناوبان بتناغم �صاحر.

يتمح���ور �لعر�س حول مو�ص���وع �ملو�ص���م 

�ملبني على مد ج�صور �لتو��صل، حيث ي�صلط 

�ل�ص���وء على �لدور �ملهم �ل���ذي يلعبه مركز 

�لفن���ون يف جمع �لثقافات و�لتقاليد وتقدمي 

�أه���م �ملو�هب �لغنية، بالإ�ص���افة �إىل توفري 

جمموعة متنوعة من �لرب�مج لتلبية خمتلف 

�أذو�ق �جلماهري.

وقال بيل بر�غني، �ملدير �لفني �لتنفيذي يف 

مركز �لفنون بجامع���ة نيويورك �أبوظبي: » 

ي�ص���عدنا �أن تتاح لنا فر�ص���ة تقدمي عرو�س 

مبتك���رة تخرتق حدود �ملاألوف، مثل �أهوتي، 

ملجتمعن���ا �ملتنامي عل���ى �لإنرتنت، حيث 

يه���دف مركز �لفنون �إىل �تب���اع نهٍج طموح 

ومبتك���ر لتقدمي بر�م���ج مو�ص���يقية وفنية 

متميزة، لري�صخ مكانته كمن�صة هامة للحو�ر 

و�لتفاه���م �لثق���ايف. وميثل عر����س �أهوتي 

حماكاة ع�رشية لأ�صكال �لرق�س �لكا�صيكي 

و�لتقليدي، ويعك�س �أي�صًا تعاونًا عميقًا بني 

�أقط���اب �ل�رشق جلمع �لفن���ون �لغنية للهند 

و�رشيان���كا يف بوتق���ة و�ح���دة، وتقدميها 

بطريقة �ص���تنال �إعجاب �جلماهري �ملعا�رشة 

من كافة �خللفيات.«

و قالت �صوروبا �صني، �ملخرجة �لفنية لفرقة 

نريتيجر�م: »عملن���ا على �لرتقاء بتعاوننا 

�لث���اين مع فرقة �صيرت��ص���ينا لفهم �جلو�نب 

�مل�ص���رتكة لأمناط رق�صاتنا �لتي تعك�س �إرثًا 

م�ص���رتكًا وموحد�ً، حيث تت�ص���ارك �لفرقتان 

�لفل�ص���فة و�لقيم ذ�تها، ما جعل هذ� �لتعاون 

عملية �ص���هلة وممتعة. وب�ص���فتي م�صممة 

رق�ص���ات، مل�ص���ت تفاعًا عفويًا م�صجعًا من 

ه�ص���ما )م�صاعدة م�صمم �لرق�س لفقرة رق�س 

كانديان يف عر�س �أهوتي( وبد�أنا نفهم �حل�ّس 

�لفني �خلا�س بكل منا ونلهم بع�صنا. ونحن 

ندر�س حاليًا تو�ص���يع �آف���اق تعاوننا �لقادم 

لحت�صان مزيد من �أ�صكال �لرق�س �لآ�صيوية.

 �أبوظبي � �لوحدة:

�حتف���ت ع���امل و�رن���ر ب���ر�ذرز �أبوظب���ي �أم�س 

بالذكرى �ل�ص���نوية لنطاق �صخ�صيتي »توم �آند 

جريي«�ل�ص���هريتني، حيث ��ص���تمتع �ل�صيوف من 

�لعائات و�لأ�ص���دقاء بالأجو�ء �لرتفيهية �ملميزة 

و�لتقطو� �أجمل �ل�صور �لتذكارية يف منطقة كرتون 

جانك�صن.

و�ن�ص���م �ل�ص���يوف بهذه �ملنا�ص���بة �ملميزة �إىل 

�لثنائي �ملرح يف لعبة دو�مة �جلبنة �ل�صوي�رشية 

مع توم �آند جريي يف كرتون جانك�ص���ن، و�ختربو� 

�أجو�ء �ملطارد�ت و�ملقالب �ليومية �ملمتعة.  

اأبوظبي ـ وام:

�أطلق���ت �ل�رشكة �لوطنية لل�ص���مان �ل�ص���حي - 

�ص���مان - ف���رع »حّياكم - ثقة«ف���رع �خلدمات 

�لرقمية �لذك���ي �لأول من نوعه يف قطاع �لتاأمني 

�ل�صحي على م�صتوى منطقة دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي.

ويحظى م�ص���رتكو ثقة باإمكاني���ة حجز �ملو�عيد 

�لفرت��صية للتو��صل مع �أع�صاء فريق ثقة خلدمات 

�ملتعاملني ما ُيتيح لهم فر�صة �ل�صتمتاع بجميع 

�خلدم���ات �ملتوفرة يف �لف���روع �لفعلية لل�رشكة 

�صمن بيئة �فرت��صية بالكامل.

وُيوف���ر �لفرع �لذك���ي �ملبتكر جمي���ع �خلدمات 

�ملوجودة �ص���من فروع "ثقة" حيث يعتمد نظام 

عمله على حج���ز �ملو�عيد ب�ص���كل متطور يتيح 

للم�ص���رتكني �نتقاء �لأوقات �لأن�صب بالن�صبة لهم 

كما ميكن لعماء �ل�رشكة م�ص���اركة �مل�ص���تند�ت 

�خلا�ص���ة بوثيقة تاأمينهم ب�ص���كل �إلكرتوين �أثناء 

�إج���ر�ء �ملكامل���ات �ملبا����رشة مع فري���ق خدمة 

�ملتعاملني حيث يح�صلون على ذ�ت �ملز�يا �لتي 

ميكنهم �حل�صول عليها خال زيار�تهم �ل�صخ�صية 

�إىل فروع �ل�رشكة.
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العني ـ وام:

وقعت جامع���ة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

مذكرة تفاهم مع جمموع���ة ميديكلينيك 

�ل�رشق �لأو�ص���ط و�لتي تهدف �إىل تدريب 

طلب���ة كلي���ة �لط���ب و�لعلوم �ل�ص���حية 

باجلامع���ة يف م�صت�ص���فيات ميدكلينيك 

بالدولة وتعزيز �لتعاون �لبحثي وجمالت 

�لتدري���ب و�ملهار�ت �ل�رشيرية وقع مذكرة 

�لتفاه���م �لدكتور جمع���ة �لكعبي، عميد 

كلية �لطب و�لعلوم �ل�صحية بالإنابة يف 

جامعة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة، وعن 

ميديكلينيك �ل�رشق �لأو�صط ديفيد هاديل، 

�لرئي����س �لتنفي���ذي مليديكلينيك �ل�رشق 

�لأو�صط..

و�أكد �لكعبي �أن هذ� �لتعاون يعزز �لعاقة 

�لأكادميي���ة �لقوية ب���ني �جلهتني و�لتي 

من �ص���اأنها �إث���ر�ء �لتع���اون يف جمالت 

�لبح���ث �لعلم���ي و�لتدري���ب يف �لعلوم 

�لطبية و�لرعاية �ل�ص���حية بالإ�صافة �إىل 

تعزيز �لرب�مج �لتعليمية وتبادل �ملعرفة 

و�خلرب�ت.. مما ي�صاعد على تطوير �لعمل 

�جلماعي ومه���ار�ت �لتعاون لعد�د �أطباء 

�مل�ص���تقبل. ون���وه �إىل �أن عملي���ة تقدمي 

�لتعليم و�لتدريب �لطبي تغريت يف جميع 

�أنح���اء �لع���امل ، باعتب���ار �أن  �خلدمات 

�لطبي���ة تتطلب ��ص���تخد�م �أك���رث فعالية 

للم���و�رد ، و�إن هذه �ملذكرة تعزز ب�ص���كل 

كبري يف حتقيق  فر�س تدريب طلبة �لطب 

و�لأطباء �ل�ص���باب.. بحي���ث يتدربو� على 

حالت مر�ص���ية متنوع���ة  يف �لعياد�ت 

�خلارجية.

ومن جهت���ه قال هاديل، �إنن���ا نتطلع �إىل 

�لعمل مع طلبة جامعة �لإمار�ت �لعربية 

�لتعليمية  م�ص���ريتهم  ودع���م  �ملتح���دة 

لي�صبحو� �أطباء ميتلكون مهار�ت عالية مع 

�حلفاظ على �لقيم �لأ�صا�ص���ية لاإن�صانية 

و�لعم���ل �جلماع���ي و�لثق���ة و�لح���رت�م 

و�مل�ص���وؤولية �ملجتمعية."  و�إن هدفنا هو 

تطوير تعاون قوي من خال �لتعلم لي�س 

ا من  فقط من بع�ص���نا �لبع�س ولكن �أي�صً

خال �أف�ص���ل �أنظمة �لرعاية �ل�صحية يف 

�لع���امل، من خال بناء ثقافة �ل�ص���فافية 

وزيادة �لتعاون بني �لفرق ود�خلها. كما �أن  

م�صت�صفى ميديكلينيك �صي�صبح م�صت�صفى 

�ل�ص���حية  و�لعلوم  �لطب  تعليميًا لطلبة 

مما يخلق فر�صًا ر�ئدة يف �لتعليم �لطبي 

و�لتع���اون �لبحثي و�خلدم���ات �ل�رشيرية 

�مل�صرتكة مما �صينعك�س �إيجابًا على �إثر�ء 

�لقطاع �لطبي يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة.

دبي ـ وام:

فازت بلدية دبي بجائزة حمد�ن بن ر��صد 

�آل مكت���وم لاأد�ء �لتعليم���ي �ملتميز عن 

»فئة �ملوؤ�ص�صات �لد�عمة للتعليم« و�لتي 

تنظمها موؤ�ص�صة حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم 

لاأد�ء �لتعليم���ي �ملتميز بدورتها �لثالثة 

و�لع�رشون وذلك عن مب���ادرة »فعاليات 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية يف جمال �ل�صتد�مة 

�لبيئية للقطاع �لتعليم���ي« �لتي تعترب 

من �أهم �ملب���ادر�ت �لر�ئدة يف جمال دعم 

منظوم���ة �لتعليم �لبيئ���ي ون�رش �ملعرفة 

�لبيئي���ة �مل�ص���تد�مة يف دول���ة �لإمار�ت 

لغر�س ثقافة �حلف���اظ على �لبيئة و�إعد�د 

�أجيال �مل�صتقبل على �أعلى درجات �لوعي 

بالتحدي���ات و�لق�ص���ايا �لبيئية �لوطنية 

�لهامة.

وت�ص���اهم بلدية دبي من خال فعالياتها 

�ملجتمعية �مل�صرتكة وبر�جمها �لتوعوية 

�ل�صاملة �ملوجهة لكافة �رش�ئح �ملجتمع 

يف حتقيق �ملوؤ����رش�ت �لوطنية و�لأهد�ف 

�ل�ص���رت�تيجية للو�صول بدولة  و�ملحاور 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل م�صاف �أف�صل 

�لدول و�أكرثها متيز� يف جميع �ملجالت ل 

�صيما جمال �لبيئة و�حلفاظ عليها ودعم 

روؤيته���ا �لطموحة يف جعل �إم���ارة دبي 

مدينة �صعيدة وم�صتد�مة �إذ ُتعد مبادر�ت 

�مل�ص���وؤولية �ملجتمعية وبر�مج �لتوعية 

للقط���اع �لتعليمي �لذي تتبن���ى تنفيذه 

بلدية دب���ي من �أهم �لرب�مج �مل�ص���تد�مة 

يف جم���ال حماية �لبيئة وذل���ك �نطاقا 

م���ن حر�س �لد�ئرة على تعزيز �لتو��ص���ل 

�ملجتمعي �لفّعال بني خمتلف �ملوؤ�ص�صات 

و�ملجتمع �ملحلي.

وتهدف مب���ادرة »فعاليات �مل�ص���وؤولية 

�ملجتمعية يف جمال �ل�ص���تد�مة �لبيئية 

للقط���اع �لتعليم���ي« �إىل تعزيز �لتكامل 

و�لتعاون مع �أهد�ف �ملنظومة �ل�صرت�تيجية 

ملوؤ�ص�ص���ة حمد�ن ب���ن ر��ص���د �آل مكتوم 

لاأد�ء �لتعليمي �ملتميز �ص���و�ًء بالأهد�ف 

�ل�ص���رت�تيجية مث���ل رعاي���ة �ملوهوبني 

و�ملبتكرين ودعم مو�هبهم و��صتثمارها �أو 

�لأهد�ف �لت�ص���غيلية مثل حتفيز وت�صجيع 

�لطلب���ة لالتح���اق بحمات �لكت�ص���اف 

وحتقي���ق نتائج متقدمة يف �مل�ص���ابقات 

�ملحلي���ة و�لدولي���ة حيث �أثم���رت جهود 

�لتعاون و�لتو��ص���ل مع �لقطاع �لتعليمي 

عن �عتماد مبادرة �لتوعية و�مل�ص���وؤولية 

�ملجتمعية »�صاعة ... مع عامل �لنظافة« 

على �لنطاق �لوطني �صمن خطة �ملبادر�ت 

�خلا�صة باملدر�صة �لإمار�تية.

وت�ص���مل مبادرة »فعاليات �مل�ص���وؤولية 

�ملجتمعية يف جمال �ل�ص���تد�مة �لبيئية 

للقطاع �لتعليم���ي« و�لتي يتم تنظيمها 

�صنويًا على �لعديد من �لرب�مج و�لفعاليات 

وم���ن �أبرزها: حمل���ة »نظف���و� �لعامل« 

ومبادرة »�ص���اعة ... مع عامل �لنظافة« 

وم����رشوع »حاويات �ل�ص���ماد �حلر�رية« 

�لنفايات«  وم�ص���ابقة »�بت���كار�ت م���ن 

وبرنامج »�ص���فر�ء �ل�ص���تد�مة« ومبادرة 

»كتاب �خلري« بالإ�صافة �إىل تنفيذ �لعديد 

من �ملحا����رش�ت و�لور�س �ملدر�ص���ية �إىل 

جان���ب بر�مج �لدع���م و�خلدمات �ملقدمة 

للقطاع �لتعليمي.

جامعة الإمارات تبرم مذكرة تفاهم مع م�ست�سفيات 

ميدكلينك

بلدية دبي تفوز بجائزة حمدان بن را�سد اآل مكتوم للأداء 

التعليمي المتميز

عالم وارنر براذرز اأبوظبي تحتفي 

مع ال�سيوف بالذكرى ال�سنوية 

ل�سخ�سيتي »توم اآند جيري«

»طرق دبي« تنجز ن�سف مليار معاملة 

رقمية خلل العام 2020

مركز الفنون في »نيويورك اأبوظبي« ي�ست�سيف 

عر�ص اأهوتي الذي يجمع اأ�ساليب الرق�ص 

التقليدية من الهند و�سريلنكا
اأبوظبي ـ وام:

بطولة  مناف�ص���ات  �ختتم���ت 

�لز�جل«لل�ص���قارة  »حتديات 

�لتي نظمها  �لثانية  بن�صختها 

مركز ز�يد للدر��صات و�لبحوث 

�لتابع لنادي ت���ر�ث �لإمار�ت، 

يناير �ملا�صي يف منطقة بدع 

�لع�ص���و�س بال�رش�كة مع عدد 

م���ن �جلهات، ومب�ص���اركة 87 

�أربع  �صقار� مت تق�صيمهم على 

جمموعات.

و�صهد �ليوم �خلتامي للبطولة 

�أم�س �لأول مناف�صات �ملجموعة 

�لر�بعة بعدد 20 �صقار�، حيث 

ح�صل �مل�ص���ارك �صلطان �صامل 

�لنايلي �ل�صام�صي علي جائزة 

�لأد�ء �ملتميز.

مناف�ص���ات  �ص���هدت  كم���ا 

�ملجموعات �ل�ص���ابقة ح�صول 

�لدرعي  �ص���امل  �ص���عيد  �صامل 

على جائزة �ملجموعة �لأوىل، 

وح�صل خليفة �صغري �لبلو�صي 

عل���ى جائ���زة �لأد�ء �ملتميز، 

�أما يف مناف�ص���ات �ملجموعة 

�لثاني���ة فح�ص���د �أحمد حممد 

متكن  بعدما  �جلائزة  �خلييلي 

�لطريدة،  �قتنا�س  �ص���قره من 

ونال عاي����س علي �لقحطاين 

جائ���زة �لأد�ء �ملتمي���ز.. ويف 

مناف�ص���ات �ملجموعة �لثالثة، 

متكن �أحمد �صاملني ج�صار من 

�لفوز باجلائزة فيما حاز علي 

�لأد�ء  �ل�صام�صي جائزة  هادف 

�ملتميز.

وقال م�ص���لم �لعامري �لباحث 

يف �لرت�ث �ل�صفهي مبركز ز�يد 

للدر��ص���ات و�لبح���وث رئي�س 

�للجن���ة �ملنظم���ة للبطولة : 

قّدم �مل�ص���اركون يف ن�ص���خة 

�لعرو�س  �أف�ص���ل  �لع���ام  هذ� 

يف ه���ذه �لريا�ص���ة �لرت�ثية، 

وكنا حري�ص���ني عل���ى تنظيم 

�لبطولة باأعلى �ملعايري �لفنية 

و�لتنظيمية �لأمر �لذي �أدى �إىل 

زي���ادة �أعد�د �مل�ص���اركني يف 

�لن�صخة �لثانية من �لبطولة.

�ل�صقارون  �أ�ص���اد  من جانبهم 

�مل�صاركون يف �لبطولة بجهود 

نادي ت���ر�ث �لإمار�ت و�للجنة 

بهذ�  �لهتم���ام  �ملنظم���ة يف 

�لرت�ث و�ملحافظة عليه ودعم 

�ل�ص���قارين من خ���ال تنظيم 

�لبطولت �ملختلفة.

حتدي���ات  بطول���ة  وكان���ت 

�لز�ج���ل لل�ص���قارة قد حظيت 

برعاية عدد م���ن �جلهات هي 

جمموع���ة بن عزي���ز، و�رشكة 

مترير، وفري���ق عونك يا وطن 

 Spark �لتطوعي،و�رشك���ة 

.Ideas Advertising

نادي تراث الإمارات يختتم بطولة »تحديات 
الزاجل« لل�سقارة

�سمان ُتطلق »حّياكم - ثقة« 

اأول فرع ذكي عبر الإنترنت

اأبوظبي-وام:

 �أكد معايل �ل�ص���يخ عبد�هلل بن حممد �آل 

حامد رئي�س د�ئرة �ل�ص���حة يف �أبوظبي 

�حلر�س على �ص���حة �لأطفال كونها حجر 

�لأ�ص���ا�س يف كل جهود �لد�ئ���رة و�أولوية 

يف منظومتها �ل�ص���حية ترجم���ة لروؤية 

�لو�لد �ملوؤ�ص����س �ملغفور له �ل�ص�يخ ز�يد 

بن �ص����لطان �آل نهي���ان "طيب �هلل ثر�ه" 

�ل���ذي �آمن ب���اأن �لأطفال هم بن���اة �لغد 

وقادة �مل�ص���تقبل فاإعد�د �لأطفال ليكونو� 

قادة �مل�ص���تقبل يبد�أ بالهتمام ب�صحتهم 

وتوفري �أف�صل �أوجه �لرعاية �ل�صحية لهم.

وقال معاليه مبنا�ص���بة �لي���وم �لعاملي 

ل�رشطان �لأطفال �لذي ي�صادف 15 فرب�ير 

من كل ع���ام.. �أنه على م�ص���توى �لعامل 

ُي�ص���ّخ�س �أكرث من 300 �ألف طفل �صنويًا 

بال�رشط���ان �لأمر �ل���ذي يجعل �ل�رشطان 

�لرئي�ص���ية �ملوؤدية بحياة  �لأ�صباب  �أحد 

�لأطفال و�ملر�هقني يف �أنحاء �لعامل كاّفة 

ولكن ميك���ن حماية فل���ذ�ت �أكبادنا من 

مر�س �ل�رشطان بالرتكيز على �لت�صخي�س 

�ملبك���ر لل�رشطان بدق���ة و�إتباعه بعاج 

ناجع وم���ن هذ� �ملنطلق حر�ص���نا على 

�إر�ص���اء منوذج �لرعاية �ل�صحية �لأولية 

�لذي يعم���ل على تقدمي رعاية �ص���حية 

�صاملة ومائمة ذ�ت طابع �صخ�صي تلبي 

جميع �حتياجات �أفر�د �لأ�رشة �ل�ص���حية 

وي�ص���هم يف تقدمي بر�م���ج وقائية تركز 

�أ�صا�ص���ي على �لوقاية و�لك�صف  ب�ص���كل 

�ملبكر لاأمر��س".

و�أ�صاف معاليه " �صتبقى �صحة �لأطفال 

ثروة �لوطن �لأغلى ونوليهم كل �لرعاية 

و�لهتمام لينعمو� بحياة �صحية �صليمة".

»رئي�س د�ئرة �ل�صحة �أبوظبي«: 

�سحة الأطفال اأولوية ونوليهم 

كل الرعاية



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13

االثنني 15فرباير 2021-العـدد 14670 
�إعالنات

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  13 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  341069 

 تاريخ إيداع األولوية    
املجموعة االعالمية   باســم:  

العربية )ش ذ م م(  
ص. ب 73000، مكتب  وعنوانه: 

)ط 43( ملك أبراج اإلمارات، شارع 
الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   

املنتجات: 
التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الرياضية  األنشطة  الرتفيه؛  خدمات 
الحدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛ 

وإقامة  تنظيم  الخاص؛  الطابع  ذات 
الحفالت املوسيقية؛ تنظيم وإقامة العروض املبارشة؛ تنظيم وإقامة املؤمترات والندوات 
وورش العمل؛ تنظيم وإقامة اللقاءات؛ تنظيم وإقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعروض؛ 
خدمات معسكرات األطفال؛ توفري تسهيالت وخدمات ومراف االستجامم؛ تنظيم املعارض 
لغايات ثقافية أو تعليمية؛ خدمات السينام؛ خدمات ترفيه األطفال؛ الخدمات الرياضية 
والرتفيهية؛ السريك؛ خدمات تخطيط الحفالت؛ تنظيم املعارض؛ خدمات وكاالت التذاكر؛ 
والعروض  الفعاليات  تنظيم  الحفالت؛  تخطيط  الفوتوغرايف؛ خدمات  التصوير  خدمات 
والرسوم  والدراما  والكوميديا  املبارشة  الحركة  أفالم  إنتاج  ترفيهية؛  لغايات  واملعارض 
املتحركة؛  والرسوم  والدراما  والكوميديا  املبارشة  الحركة  أفالم  وعرض  توزيع  املتحركة؛ 
قابلة  املسابقات واأللعاب واملنافسات؛ توفري مقاطع فيديو  تنظيم  العروض املرسحية؛ 
للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  ألعاب  للتنزيل من موقع شبيك؛ توفري  قابلة  وغري 
شبيك؛ خدمات مبارشة فيام يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه اإلذاعي؛ توفري موقع شبيك 
يقدم مقاطع أفالم وفيديوهات موسيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ 
توفري ألعاب الحاسوب املبارشة؛ إجراء املسابقات مبارشة؛ خدمات األلعاب اإللكرتونية 
املقدمة عرب شبكة حاسوب عاملية؛ خدمات النرش اإللكرتوين؛ نرش الكتب؛ نرش الكتب 
وأفالم  السينامئية  األفالم  الهزلية؛ عرض  الكتب  املجالت؛ نرش  مبارشة؛ نرش  اإللكرتونية 
املتحركة؛  الرسوم  إنتاج  املتحركة؛  الرسوم  ابتكار  التلفزيونية؛  الربامج  املتحركة  الرسوم 

خدمات املعلومات واملشورة واالستشارات املتعلقة بكافة الخدمات املذكورة أعاله. 
الواقـعة بالفئة:  41  

وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه ذئب عريب. 
الواجهتني األمامية و الجانبية موضحتان يف الشكل.

 االشــرتاطات:    
لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

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

 340857 بطلب لتسجيل العالمة التجارية: املودعة تحت رقم:  
10 ديسمرب 2020 بتاريخ:   

 تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  املجموعة االعالمية العربية

 )ش ذ م م(  
ص. ب 73000، مكتب )ط  وعنوانه: 
الشيخ  شارع  اإلمــارات،  أبراج  ملك   )43

زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   

املنتجات:
والثقافية؛  الرياضية  األنشطة  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم   
املوسيقية؛  الحفالت  وإقامة  تنظيم  الخاص؛  الطابع  ذات  الحدائق  املالهي؛  حدائق 
العمل؛  وورش  والندوات  املؤمترات  وإقامة  تنظيم  املبارشة؛  العروض  وإقامة  تنظيم 
خدمات  للعروض؛  املقاعد  حجز  الندوات؛  وإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  وإقامة  تنظيم 
املعارض  تنظيم  االستجامم؛  ومراف  وخدمات  تسهيالت  توفري  األطفال؛  معسكرات 
الخدمات  األطفال؛  ترفيه  خدمات  السينام؛  خدمات  تعليمية؛  أو  ثقافية  لغايات 
خدمات  املعارض؛  تنظيم  الحفالت؛  تخطيط  خدمات  السريك؛  والرتفيهية؛  الرياضية 
تنظيم  الحفالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  التصوير  خدمات  التذاكر؛  وكاالت 
الفعاليات والعروض واملعارض لغايات ترفيهية؛ إنتاج أفالم الحركة املبارشة والكوميديا 
والدراما  والكوميديا  املبارشة  الحركة  أفالم  وعرض  توزيع  املتحركة؛  والرسوم  والدراما 
العروض املرسحية؛ تنظيم املسابقات واأللعاب واملنافسات؛ توفري  والرسوم املتحركة؛ 
مقاطع فيديو قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع شبيك؛ توفري ألعاب قابلة وغري قابلة 
للتنزيل من موقع شبيك؛ خدمات مبارشة فيام يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه اإلذاعي؛ 
توفري موقع شبيك يقدم مقاطع أفالم وفيديوهات موسيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات 
مبارشة؛ خدمات  املسابقات  إجراء  املبارشة؛  الحاسوب  ألعاب  توفري  املعجبني؛  نوادي 
األلعاب اإللكرتونية املقدمة عرب شبكة حاسوب عاملية؛ خدمات النرش اإللكرتوين؛ نرش 
الكتب؛ نرش الكتب اإللكرتونية مبارشة؛ نرش املجالت؛ نرش الكتب الهزلية؛ عرض األفالم 
السينامئية وأفالم الرسوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الرسوم املتحركة؛ إنتاج 
الرسوم املتحركة؛ خدمات املعلومات واملشورة واالستشارات املتعلقة بكافة الخدمات 

املذكورة أعاله. 
الواقـعة بالفئة:  41  

وصف العالمة:  كتبت كلمة « ZOYA « بأحرف التينية.  
االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة 
االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن.

 دولة اإلمارات العربية املتحدة
وزارة االقتصاد

إدارة العالمات التجارية
 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

املودعة تحت رقم: 341656 
بتاريخ:  2020/12/21   
تاريخ إيداع األولوية     

ايه  اس  يورب  فيتش  اند  ابريكرومبي  باســم:  
جي ال

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

مستحرضات مواد تجميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات أسنان غري طبية؛ العطور والزيوت 
العطرية؛ مستحرضات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل ويك املالبس؛ مستحرضات 
تنظيف وصقل وجيل وكشط؛ كرميات استحامم )غري طبية( وكرميات شعر وكرميات تجميلية وكرميات 
الشمس وكرميات بعد التعرض للشمس وكرميات ما بعد الحالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة 
حالقة؛  مستحرضات  للوجه؛  ]جيل[  هالم  بالجامل؛  للعناية  ]لوشن[  غسول  االستحامم؛  وكرميات 
مستحرضات ما بعد الحالقة؛ مستحرضات للعناية بالبرشة؛ كريم الجسم؛ غسول ]لوشن[ الجسم؛ 
التجمييل[؛ مقرشات للجسم؛ مقرشات للوجه )مستحرضات تجميل( ؛  زيوت الجسم ]لالستخدام 
كرميات لليدين؛ غسول ]لوشن[ لليدين؛ مرهم مرطب للشفاه )غري طبي(؛ كرميات العناية بالبرشة 
)مستحرضات تجميل(؛ غسول العناية بالبرشة )مستحرضات تجميل(؛ مستحرضات تجميل للعناية 
بالجامل؛ حجر الشبة ألغراض التجميل؛ مساحيق للجسم؛ كريم للعينني؛ كرميات وغسول لتسمري 
البرشة؛ مسحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربايئ؛ 
مستحرضات تعطري الجو؛ بخور؛ مزيجات من أوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نارشات عطر 
أكياس  سائلة؛  عطور  كولونيا؛  طيبة؛  روائح  أثريية؛  خالصات  عطرية؛  مستخرجات  القصب؛  من 
الشعر  تصفيف  وغسول  الشعر  تصفيف  جل  للشعر؛  وعالجات  مستحرضات  للبياضات؛  معطرة 
الشعر؛  بلسم  ليست ألغراض طبية؛ شامبو؛  بالشعر  العناية  الشعر؛ مستحرضات  وموس تصفيف 
استحامم،  استحامم؛ مستحرضات  زيت  )شامبو-بلسم(؛  الشعر  تنظيف  صبغة شعر؛ مستحرضات 
لالستخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  الشخيص؛  لالستخدام  للعرق  مضادات  طبية؛  لغايات  ليست 
الرموش املستعارة؛ رموش مستعارة؛  لتثبيت  الشخيص )عطور(؛ بخاخات للجسم؛ مكياج؛ لواصق 
أظافر مستعارة؛ لواصق لتثبيت الشعر املستعار؛ ملمع الشفاه؛ مستحرضات املكياج للوجه والجسم؛ 
للوجه؛ ظالل  تجميلية  للحامم؛ مساحيق  فقاقيع  للحامم؛  للفم؛ آللئ  للجسم؛ غسوالت  غسوالت 
العيون؛ مسحوق براق للوجه والجسم؛ طالء الشفاه؛ مسكرة؛ ملصقات فنية لألظافر؛ طالء األظافر؛ 

مزيل طالء األظافر؛ جل االستحامم. 
  3 الواقـعة بالفئة:  

بأحرف   «  ABERCROMBIE & FITCH AUTHENTIC  » عبارة  كتبت  وصف العالمة:  
التينية

  االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:   13 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  341063 

 تاريخ إيداع األولوية     
م  ذ  )ش  العربية  االعالمية  باســم:املجموعة 

م(  
وعنوانه: ص. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات 

العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

أجزاء الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ تطبيقات 
التطبيقات؛  برمجيات  )برمجيات(؛  املحمول 
فيديو؛  أرشطة  مدمجة؛  أقــراص  فيديوهات؛ 
شاشات  كهربائية؛  بطاريات  كاسيت؛  أرشطة 
تحمل  وحاسوبية  إلكرتونية  ألعاب  فيديو؛ 
باليد؛ مسجالت صغرية الحجم؛ حامالت بيانات 
مدمجة  أقراص  تسجيل؛  وأقراص  مغناطيسية 
وسائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  ــراص  وأق
متحركة؛  كرتونية  صور  الرقمية؛  التسجيل 

وبرصية؛  سمعية  تسجيالت  متحركة؛  رسوم  أفالم؛  مجسمة؛  أفالم  للضوء؛  معرضة  سيناميئ  تصوير  أفالم 
تسجيالت صوتية؛ أرشطة فيديو وأقراص فيديو رقمية وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً تعرض 
مسبقاً  مسجلة  الزرقاء  األشعة  ذات  وأقراص  رقمية  فيديو  وأقراص  فيديو  أرشطة  التلفزيونية؛  الربامج 
تعرض أفالم حركة حية؛ أرشطة فيديو وأقراص فيديو رقمية وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً 
املوسيقى؛ كتب سمعية؛ أرشطة  تحتوي عىل  أقراص صوت مسجلة مسبقاً  متحركة؛  أفالم رسوم  تعرض 
سمعية؛ أرشطة فيديو سمعية؛ أقراص فيديو سمعية؛ وسائط رقمية صلبة؛ سامعات الرأس للسترييوهات، 
النقالة؛  الهواتف  إكسسوارات  نقالة؛  هواتف  املدمجة؛  واألقراص  السمعية  األرشطة  بطاريات؛ مشغالت 
أغطية الهواتف النقالة؛ أغطية وجه الهواتف النقالة؛ علب الهواتف النقالة؛ أجهزة النداء الهاتفية و/أو 
اإلذاعية؛ مشغالت ام يب 3؛ كامريات رقمية؛ نغامت قابلة للتنزيل؛ نغامت وموسيقى وام يب 3 ورسومات 
برامج  الحاسوب؛  ألعاب  وبرامج  برمجيات  الالسلكية؛  املتحركة  االتصال  ألجهزة  فيديو  وصور  والعاب 
ألعاب الفيديو والحاسوب؛ أرشطة وخراطيش ألعاب الفيديو؛ أقراص ألعاب الحاسوب املدمجة؛ إرشادات 
املستخدم املخزنة بصيغة رقمية لربامج وألعاب الحاسوب؛ محتويات الوسائط السمعية والبرصية القابلة 
للتنزيل يف مجال الرتفيه؛ منشورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربمجيات قابلة للتنزيل لألجهزة االلكرتونية 
املحمولة واملساعدات الرقمية الشخصية والهواتف النقالة ومشغالت ام يب 3 والحواسيب املحمولة؛ علب 
وأكامم وحاويات حمل وأغطية واقية لألجهزة اإللكرتونية املحمولة؛ الهواتف النقالة ومشغالت ام يب 3 
والحواسيب املحمولة؛ سيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، لبادات الفأرة؛ مغناطيسات 
علب  برصية؛  نظارات  الدخول؛  بطاقات  فيه  تعلق  حبل  ولوازمها؛  شمسية  ونظارات  نظارات  للزينة؛ 
للنظارات والنظارات الشمسية والنظارات البرصية؛ أحبال وأرشطة وسالسل وأجهزة لالحتفاظ بالنظارات 
والنظارات الشمسية والنظارات البرصية يف موضعها؛ مالقط للنظارات الشمسية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات 
واقية؛ نظارات واقية لأللعاب الرياضية؛ أجهزة تحكم عن بعد لنامذج املركبات؛ برمجيات الواقع االفرتايض؛ 
ولوازم  غيار  قطع  االفرتايض؛  الواقع  سينام  االفرتايض؛  الواقع  أجهزة  مكونات  االفرتايض؛  الواقع  سامعات 

لجميع املنتجات آنفة الذكر. 
  9 الواقـعة بالفئة:  

الواجهتني  عريب.  ذئب  تشبه  خيالية  لشخصية  األبعاد  ثاليث  شكل  من  العالمة  تتكون  وصف العالمة:  
األمامية و الجانبية موضحتان يف الشكل.

  االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 

بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:  2020/12/7  املودعة تحت رقم:  340638 

 تاريخ إيداع األولوية  12 يونيو 2020 
فيتش  ــد  ان ابريكرومبي  باســم:  

يورب اس ايه جي ال  
 6850 ــــــوري،  م ــا  ــي ف وعنوانه: 

مندريسيو، سويرسا 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات: 
]مالبس[؛  لألطفال  ــل  رساوي املالبس؛ 
أثواب استحامم؛ رساويل استحامم؛ أرواب 
استحامم؛ أحزمة ]مالبس[؛ بلوزات؛ قطع 
قصرية  رساويل  ]مالبس[؛  سفلية  مالبس 

تحتية؛ قميصوالت )سرتات نسوية قصرية(؛ 
عباءات؛ مالبس أطفال؛ معاطف؛ مالبس رقص؛ جينز من قامش الدنيم؛ أثواب؛ أغطية 
لألذنني ]مالبس[؛ رساويل صوفية قصرية؛ جاكيتات من الصوف؛ قطع مالبس سفلية من 
]مالبس[؛  قفازات  ]مالبس[؛  الفرو  من  الصوف؛ مالبس  من  نسائية  الصوف؛ صديرات 
صديرات نسائية مفتوحة؛ لفاعات رأس؛ كنزات صوفية ذات قلنسوة؛ سرتات قطنية ذات 
قلنسوة؛ برنس )أغطية للرأس( ]مالبس[؛ جوارب مالبس محبوكة؛ جاكيتات ]مالبس[؛ 
جاكيتات  جلدية؛  مالبس  للمواليد؛  مالبس  داخلية؛  نسائية  مالبس  محبوكة؛  قمصان 
جلدية؛ مالبس مريحة؛ مالبس نسائية داخلية؛ أغطية للساق؛ طامقات ]بناطيل[؛ كنزات 
صوفية طويلة األكامم؛ قمصان طويلة األكامم؛ رساويل طويلة لالستعامل املنزيل؛ مالبس 
لالستعامل اليومي؛ مالبس داخلية رجالية؛ قمصان رياضية مقاومة للعرق؛ أحزمة للنقود؛ 
خامرات ]مالبس[؛ لفاعات عنق؛ أرشطة حول ياقات املالبس؛ ربطات عنق؛ مالبس ليلية؛ 
مالبس خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت ]مالبس[؛ جاكيتات مقلنسة؛ قمصان بولو؛ 
جاهزة؛  مالبس  للمطر؛  مقاومة  مالبس  للمطر؛  معاطف  مطبوعة؛  كم  نصف  قمصان 
تنانري؛ جوارب قصرية؛ مالبس رياضية؛ سرتات ثقيلة؛  أرواب؛ لفاعات؛ شاالت؛ قمصان؛ 
سباحة  مالبس  للرجال؛  سباحة  مالبس  ثقيلة؛  طويلة  قصرية؛ سرتات؛ رساويل  شورتات 
للنساء؛ بلوزات بدون أكامم؛ قمصان نصف كم؛ قطع مالبس علوية ]مالبس[؛ بناطيل؛ 
قمصان تحتية؛ مالبس داخلية؛ مالبس مضادة للرياح؛ لباس القدم؛ شباشب بإصبع؛ لباس 
قدم لغري استخدامات الرياضة؛ صنادل؛ أحذية؛ شباشب؛ أغطية الرأس؛ قبعات ]أغطية 
للرأس[؛ قبعات؛ قبعات استحامم؛ أغطية وجه ]خامر أو حجاب[ ]مالبس[؛ أقنعة للنوم.

 الواقـعة بالفئة:  25
تتكون العالمة من شكل دائرة بداخلها الحرف G. عىل   وصف العالمة:  
ميني الحرف G شكل يشبه صاعقة الربق وأسفل الحرف G و شكل صاعقة الربق خط 

منحني. العالمة تصور وجه مبتسم.
 االشــرتاطات:    

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: املودعة تحت رقم 341110 
بتاريخ: 13 ديسمرب 2020  

 تاريخ إيداع األولوية     
باســم:املجموعة االعالمية العربية 

)ش ذ م م(  
 )43 )ط  مكتب   ،73000 ب  ص.  وعنوانه: 
ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات 

العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

تطبيقات  الحاسوب؛  برمجيات  الحاسوب؛  أجــزاء 
التطبيقات؛  برمجيات  )برمجيات(؛  املحمول 
أرشطة  فيديو؛  أرشطة  مدمجة؛  أقراص  فيديوهات؛ 
ألعاب  فيديو؛  شاشات  كهربائية؛  بطاريات  كاسيت؛ 
مسجالت صغرية  باليد؛  تحمل  وحاسوبية  إلكرتونية 
ــراص  وأق مغناطيسية  بيانات  حامالت  الحجم؛ 

تسجيل؛ أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وغريها 
من وسائط التسجيل الرقمية؛ صور كرتونية متحركة؛ أفالم تصوير سيناميئ معرضة للضوء؛ أفالم مجسمة؛ 
أفالم؛ رسوم متحركة؛ تسجيالت سمعية وبرصية؛ تسجيالت صوتية؛ أرشطة فيديو وأقراص فيديو رقمية 
وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً تعرض الربامج التلفزيونية؛ أرشطة فيديو وأقراص فيديو رقمية 
وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً تعرض أفالم حركة حية؛ أرشطة فيديو وأقراص فيديو رقمية 
مسبقاً  مسجلة  أقراص صوت  متحركة؛  رسوم  أفالم  تعرض  مسبقاً  مسجلة  الزرقاء  األشعة  ذات  وأقراص 
تحتوي عىل املوسيقى؛ كتب سمعية؛ أرشطة سمعية؛ أرشطة فيديو سمعية؛ أقراص فيديو سمعية؛ وسائط 
املدمجة؛  واألقراص  السمعية  األرشطة  مشغالت  بطاريات؛  للسترييوهات،  الرأس  سامعات  صلبة؛  رقمية 
هواتف نقالة؛ إكسسوارات الهواتف النقالة؛ أغطية الهواتف النقالة؛ أغطية وجه الهواتف النقالة؛ علب 
قابلة  نغامت  رقمية؛  كامريات  3؛  ام يب  اإلذاعية؛ مشغالت  و/أو  الهاتفية  النداء  أجهزة  النقالة؛  الهواتف 
للتنزيل؛ نغامت وموسيقى وام يب 3 ورسومات والعاب وصور فيديو ألجهزة االتصال املتحركة الالسلكية؛ 
برمجيات وبرامج ألعاب الحاسوب؛ برامج ألعاب الفيديو والحاسوب؛ أرشطة وخراطيش ألعاب الفيديو؛ 
الحاسوب؛  وألعاب  لربامج  رقمية  بصيغة  املخزنة  املستخدم  إرشادات  املدمجة؛  الحاسوب  ألعاب  أقراص 
محتويات الوسائط السمعية والبرصية القابلة للتنزيل يف مجال الرتفيه؛ منشورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات 
النقالة  الربمجيات قابلة للتنزيل لألجهزة االلكرتونية املحمولة واملساعدات الرقمية الشخصية والهواتف 
ومشغالت ام يب 3 والحواسيب املحمولة؛ علب وأكامم وحاويات حمل وأغطية واقية لألجهزة اإللكرتونية 
املحمولة؛ الهواتف النقالة ومشغالت ام يب 3 والحواسيب املحمولة؛ سيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت 
تعلق  حبل  ولوازمها؛  شمسية  ونظارات  نظارات  للزينة؛  مغناطيسات  الفأرة؛  لبادات  النقال؛،  الهواتف 
أحبال  البرصية؛  والنظارات  الشمسية  والنظارات  للنظارات  نظارات برصية؛ علب  الدخول؛  بطاقات  فيه 
وأرشطة وسالسل وأجهزة لالحتفاظ بالنظارات والنظارات الشمسية والنظارات البرصية يف موضعها؛ مالقط 
للنظارات الشمسية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لأللعاب الرياضية؛ أجهزة تحكم عن بعد 
لنامذج املركبات؛ برمجيات الواقع االفرتايض؛ سامعات الواقع االفرتايض؛ مكونات أجهزة الواقع االفرتايض؛ 

سينام الواقع االفرتايض؛ قطع غيار ولوازم لجميع املنتجات آنفة الذكر. 
  9 الواقـعة بالفئة:  

الواجهة  الرمال.  قطة  تشبه  خيالية  لشخصية  األبعاد  ثاليث  شكل  من  العالمة  تتكون  وصف العالمة:  
األمامية و الجانبية موضحتان يف الشكل.  

االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 

بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:املودعة 
 340858 تحت رقم:  

10 ديسمرب 2020 بتاريخ:   
تاريخ إيداع األولوية    

باســم:املجموعة االعالمية العربية 
)ش ذ م م( 

ص. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك  وعنوانه: 
أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

أجزاء الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ تطبيقات املحمول 
أقراص  فيديوهات؛  التطبيقات؛  برمجيات  )برمجيات(؛ 

إلكرتونية وحاسوبية  ألعاب  مدمجة؛ أرشطة فيديو؛ أرشطة كاسيت؛ بطاريات كهربائية؛ شاشات فيديو؛ 
مدمجة  أقراص  تسجيل؛  وأقراص  مغناطيسية  بيانات  حامالت  الحجم؛  صغرية  مسجالت  باليد؛  تحمل 
وأقراص فيديو رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ صور كرتونية متحركة؛ أفالم تصوير سيناميئ 
معرضة للضوء؛ أفالم مجسمة؛ أفالم؛ رسوم متحركة؛ تسجيالت سمعية وبرصية؛ تسجيالت صوتية؛ أرشطة 
فيديو وأقراص فيديو رقمية وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً تعرض الربامج التلفزيونية؛ أرشطة 
فيديو وأقراص فيديو رقمية وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً تعرض أفالم حركة حية؛ أرشطة 
فيديو وأقراص فيديو رقمية وأقراص ذات األشعة الزرقاء مسجلة مسبقاً تعرض أفالم رسوم متحركة؛ أقراص 
صوت مسجلة مسبقاً تحتوي عىل املوسيقى؛ كتب سمعية؛ أرشطة سمعية؛ أرشطة فيديو سمعية؛ أقراص 
فيديو سمعية؛ وسائط رقمية صلبة؛ سامعات الرأس للسترييوهات، بطاريات؛ مشغالت األرشطة السمعية 
وجه  أغطية  النقالة؛  الهواتف  أغطية  النقالة؛  الهواتف  إكسسوارات  نقالة؛  هواتف  املدمجة؛  واألقراص 
الهواتف النقالة؛ علب الهواتف النقالة؛ أجهزة النداء الهاتفية و/أو اإلذاعية؛ مشغالت ام يب 3؛ كامريات 
رقمية؛ نغامت قابلة للتنزيل؛ نغامت وموسيقى وام يب 3 ورسومات والعاب وصور فيديو ألجهزة االتصال 
املتحركة الالسلكية؛ برمجيات وبرامج ألعاب الحاسوب؛ برامج ألعاب الفيديو والحاسوب؛ أرشطة وخراطيش 
ألعاب الفيديو؛ أقراص ألعاب الحاسوب املدمجة؛ إرشادات املستخدم املخزنة بصيغة رقمية لربامج وألعاب 
الحاسوب؛ محتويات الوسائط السمعية والبرصية القابلة للتنزيل يف مجال الرتفيه؛ منشورات قابلة للتنزيل؛ 
تطبيقات الربمجيات قابلة للتنزيل لألجهزة االلكرتونية املحمولة واملساعدات الرقمية الشخصية والهواتف 
لألجهزة  واقية  وأغطية  وحاويات حمل  وأكامم  علب  املحمولة؛  والحواسيب   3 يب  ام  ومشغالت  النقالة 
للهواتف  للرقبة  سيور  املحمولة؛  والحواسيب   3 يب  ام  ومشغالت  النقالة  الهواتف  املحمولة؛  اإللكرتونية 
النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، لبادات الفأرة؛ مغناطيسات للزينة؛ نظارات ونظارات شمسية ولوازمها؛ 
حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ نظارات برصية؛ علب للنظارات والنظارات الشمسية والنظارات البرصية؛ 
أحبال وأرشطة وسالسل وأجهزة لالحتفاظ بالنظارات والنظارات الشمسية والنظارات البرصية يف موضعها؛ 
مالقط للنظارات الشمسية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لأللعاب الرياضية؛ أجهزة تحكم 
الواقع  الواقع االفرتايض؛ مكونات أجهزة  الواقع االفرتايض؛ سامعات  عن بعد لنامذج املركبات؛ برمجيات 

االفرتايض؛ سينام الواقع االفرتايض؛ قطع غيار ولوازم لجميع املنتجات آنفة الذكر. 
9 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة « زويا « بأحرف عربية .     وصف العالمة:  
االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 
بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:  2020/12/7  املودعة تحت رقم:  340634 

12 يونيو 2020   تاريخ إيداع األولوية    
فيتش  ــد  ان ابريكرومبي  باســم:  

يورب اس ايه جي ال  
 6850 ــــــوري،  م ــا  ــي ف وعنوانه: 

مندريسيو، سويرسا 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات: 
مستحرضات مواد تجميلية ومواد تواليت 
طبية؛  غري  أسنان  منظفات  طبية؛  غري 
مستحرضات  العطرية؛  والزيوت  العطور 

األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف  تبييض 
)غري  استحامم  كرميات  تنظيف وصقل وجيل وكشط؛  املالبس؛ مستحرضات  غسل ويك 
طبية( وكرميات شعر وكرميات تجميلية وكرميات الشمس وكرميات بعد التعرض للشمس 
االستحامم؛  وكرميات  معطرة  وكرميات  التنظيف  وكرميات  الحالقة  بعد  ما  وكرميات 
غسول ]لوشن[ للعناية بالجامل؛ هالم ]جيل[ للوجه؛ مستحرضات حالقة؛ مستحرضات 
الجسم؛  ]لوشن[  غسول  الجسم؛  كريم  بالبرشة؛  للعناية  مستحرضات  الحالقة؛  بعد  ما 
زيوت الجسم ]لالستخدام التجمييل[؛ مقرشات للجسم؛ مقرشات للوجه )مستحرضات 
طبي(؛  )غري  للشفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  ]لوشن[  غسول  لليدين؛  كرميات  تجميل(؛ 
)مستحرضات  بالبرشة  العناية  غسول  تجميل(؛  )مستحرضات  بالبرشة  العناية  كرميات 
تجميل(؛ مستحرضات تجميل للعناية بالجامل؛ حجر الشبة ألغراض التجميل؛ مساحيق 
للجسم؛ كريم للعينني؛ كرميات وغسول لتسمري البرشة؛ مسحوق التالك للزينة؛ ماء الورد 
الجو؛  تعطري  مستحرضات  الكهربايئ؛  غري  العطور  موزع  ملء  عبوات  املعطرة؛  واملياه 
القصب؛  الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نارشات عطر من  بخور؛ مزيجات من أوراق 
مستخرجات عطرية؛ خالصات أثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور سائلة؛ بخاخات تعطري 
الشعر  تصفيف  للشعر؛ جل  للبياضات؛ مستحرضات وعالجات  معطرة  أكياس  الغرف؛ 
ليست  بالشعر  العناية  الشعر؛ مستحرضات  تصفيف  و موس  الشعر  تصفيف  وغسول 
ألغراض طبية؛ شامبو؛ بلسم الشعر؛ صبغة شعر؛ مستحرضات تنظيف الشعر )شامبو-

للعرق  مضادات  طبية؛  لغايات  ليست  استحامم،  مستحرضات  استحامم؛  زيت  بلسم(؛ 
بخاخات  )عطور(؛  الشخيص  لالستخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  الشخيص؛  لالستخدام 
مستعارة؛  أظافر  مستعارة؛  رموش  املستعارة؛  الرموش  لتثبيت  لواصق  مكياج؛  للجسم؛ 
والجسم؛  للوجه  املكياج  مستحرضات  الشفاه؛  ملمع  املستعار؛  الشعر  لتثبيت  لواصق 
تجميلية  مساحيق  للحامم؛  فقاقيع  للحامم؛  آللئ  للفم؛  غسوالت  للجسم؛  غسوالت 
الشفاه؛ مسكرة؛ ملصقات  والجسم؛ طالء  للوجه  براق  العيون؛ مسحوق  للوجه؛ ظالل 

فنية لألظافر؛ طالء األظافر؛ مزيل طالء األظافر؛ جل االستحامم.
 الواقـعة بالفئة:  3  

 GILLY HICKS FIND YOUR HAPPY PLACE » وصف العالمة:  كتبت عبارة
« بأحرف التينية.
 االشــرتاطات:    

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
10 ديسمرب 2020 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  340855 

تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  املجموعة االعالمية العربية

 )ش ذ م م(
ص. ب 73000، مكتب )ط   وعنوانه: 
43( ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل  

املنتجات:
الحاسوب؛  برمجيات  الحاسوب؛  أجــزاء   
برمجيات  )برمجيات(؛  املحمول  تطبيقات 
مدمجة؛  أقــراص  فيديوهات؛  التطبيقات؛ 

وحاسوبية  إلكرتونية  ألعاب  فيديو؛  شاشات  كهربائية؛  بطاريات  كاسيت؛  أرشطة  فيديو؛  أرشطة 
تحمل باليد؛ مسجالت صغرية الحجم؛ حامالت بيانات مغناطيسية وأقراص تسجيل؛ أقراص مدمجة 
تصوير  أفالم  متحركة؛  كرتونية  الرقمية؛ صور  التسجيل  وسائط  من  رقمية وغريها  فيديو  وأقراص 
سيناميئ معرضة للضوء؛ أفالم مجسمة؛ أفالم؛ رسوم متحركة؛ تسجيالت سمعية وبرصية؛ تسجيالت 
تعرض  مسبقاً  مسجلة  الزرقاء  األشعة  ذات  وأقراص  رقمية  فيديو  وأقراص  فيديو  أرشطة  صوتية؛ 
مسجلة  الزرقاء  األشعة  ذات  وأقراص  رقمية  فيديو  وأقراص  فيديو  أرشطة  التلفزيونية؛  الربامج 
الزرقاء  األشعة  أفالم حركة حية؛ أرشطة فيديو وأقراص فيديو رقمية وأقراص ذات  تعرض  مسبقاً 
املوسيقى؛  تحتوي عىل  أقراص صوت مسجلة مسبقاً  متحركة؛  أفالم رسوم  تعرض  مسجلة مسبقاً 
كتب سمعية؛ أرشطة سمعية؛ أرشطة فيديو سمعية؛ أقراص فيديو سمعية؛ وسائط رقمية صلبة؛ 
املدمجة؛ هواتف  السمعية واألقراص  للسترييوهات، بطاريات؛ مشغالت األرشطة  الرأس  سامعات 
النقالة؛ علب  الهواتف  أغطية وجه  النقالة؛  الهواتف  أغطية  النقالة؛  الهواتف  إكسسوارات  نقالة؛ 
ام يب 3؛ كامريات رقمية؛ نغامت  الهاتفية و/أو اإلذاعية؛ مشغالت  النداء  النقالة؛ أجهزة  الهواتف 
االتصال  ألجهزة  فيديو  وصور  والعاب  ورسومات   3 يب  وام  وموسيقى  نغامت  للتنزيل؛  قابلة 
الفيديو والحاسوب؛ أرشطة  ألعاب  الحاسوب؛ برامج  ألعاب  املتحركة الالسلكية؛ برمجيات وبرامج 
املدمجة؛ إرشادات املستخدم املخزنة بصيغة  الحاسوب  ألعاب  أقراص  الفيديو؛  ألعاب  وخراطيش 
القابلة للتنزيل يف مجال  رقمية لربامج وألعاب الحاسوب؛ محتويات الوسائط السمعية والبرصية 
الرتفيه؛ منشورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربمجيات قابلة للتنزيل لألجهزة االلكرتونية املحمولة 
النقالة ومشغالت ام يب 3 والحواسيب املحمولة؛ علب  الرقمية الشخصية والهواتف  واملساعدات 
ومشغالت  النقالة  الهواتف  املحمولة؛  اإللكرتونية  لألجهزة  واقية  وأغطية  حمل  وحاويات  وأكامم 
لبادات  النقال؛،  الهواتف  حامالت  النقالة؛  للهواتف  للرقبة  سيور  املحمولة؛  والحواسيب   3 يب  ام 
الفأرة؛ مغناطيسات للزينة؛ نظارات ونظارات شمسية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
نظارات برصية؛ علب للنظارات والنظارات الشمسية والنظارات البرصية؛ أحبال وأرشطة وسالسل 
وأجهزة لالحتفاظ بالنظارات والنظارات الشمسية والنظارات البرصية يف موضعها؛ مالقط للنظارات 
الرياضية؛ أجهزة تحكم عن بعد  ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لأللعاب  الشمسية؛ مناظري 
الواقع  أجهزة  مكونات  االفرتايض؛  الواقع  سامعات  االفرتايض؛  الواقع  برمجيات  املركبات؛  لنامذج 

االفرتايض؛ سينام الواقع االفرتايض؛ قطع غيار ولوازم لجميع املنتجات آنفة الذكر.  
9  الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة « ZOYA « بأحرف التينية.    وصف العالمة:  
االشــرتاطات:    

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد 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

 340860 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:املودعة تحت رقم:  
بتاريخ:   10 ديسمرب 2020

تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م 

م( 
)ط  مكتب   ،73000 ب  ص.  وعنوانه: 
43( ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

 التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات 
الخاص؛  الطابع  ذات  الحدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الرياضية  األنشطة  الرتفيه؛ 
وإقامة  تنظيم  املبارشة؛  العروض  وإقامة  تنظيم  املوسيقية؛  الحفالت  وإقامة  تنظيم 
الندوات؛  وإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  وإقامة  تنظيم  العمل؛  وورش  والندوات  املؤمترات 
حجز املقاعد للعروض؛ خدمات معسكرات األطفال؛ توفري تسهيالت وخدمات ومراف 
االستجامم؛ تنظيم املعارض لغايات ثقافية أو تعليمية؛ خدمات السينام؛ خدمات ترفيه 
تنظيم  الحفالت؛  تخطيط  خدمات  السريك؛  والرتفيهية؛  الرياضية  الخدمات  األطفال؛ 
تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  التصوير  خدمات  التذاكر؛  وكاالت  خدمات  املعارض؛ 
الحركة  أفالم  إنتاج  ترفيهية؛  لغايات  واملعارض  والعروض  الفعاليات  تنظيم  الحفالت؛ 
املبارشة  الحركة  أفالم  وعرض  توزيع  املتحركة؛  والرسوم  والدراما  والكوميديا  املبارشة 
املسابقات واأللعاب  تنظيم  العروض املرسحية؛  املتحركة؛  والرسوم  والدراما  والكوميديا 
واملنافسات؛ توفري مقاطع فيديو قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع شبيك؛ توفري ألعاب 
قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع شبيك؛ خدمات مبارشة فيام يتعلق بالرتفيه؛ خدمات 
الرتفيه اإلذاعي؛ توفري موقع شبيك يقدم مقاطع أفالم وفيديوهات موسيقية غري قابلة 
املسابقات  إجراء  املبارشة؛  الحاسوب  ألعاب  توفري  املعجبني؛  نوادي  خدمات  للتنزيل؛ 
مبارشة؛ خدمات األلعاب اإللكرتونية املقدمة عرب شبكة حاسوب عاملية؛ خدمات النرش 
الكتب  نرش  املجالت؛  نرش  مبارشة؛  اإللكرتونية  الكتب  نرش  الكتب؛  نرش  اإللكرتوين؛ 
ابتكار  التلفزيونية؛  الربامج  املتحركة  الرسوم  وأفالم  السينامئية  األفالم  عرض  الهزلية؛ 
واالستشارات  واملشورة  املعلومات  خدمات  املتحركة؛  الرسوم  إنتاج  املتحركة؛  الرسوم 

املتعلقة بكافة الخدمات املذكورة أعاله.
الواقـعة بالفئة:  41 

وصف العالمة: كتبت كلمة « زويا « بأحرف عربية . 
العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل  االشــرتاطات: 
إليه، وذلك خالل  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة 

30 يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  13 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  341062 

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  املجموعة االعالمية العربية )ش 

ذ م م(
مكتب   ،73000 ب  ص.   وعنوانه: 
)ط 43( ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ 

زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   

املنتجات:
التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم   
الرياضية  األنشطة  الرتفيه؛  خدمات 
الحدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛ 
وإقامة  تنظيم  الــخــاص؛  الطابع  ذات 
وإقامة  تنظيم  املوسيقية؛  الحفالت 
العروض املبارشة؛ تنظيم وإقامة املؤمترات 
وإقامة  تنظيم  العمل؛  وورش  والندوات 
حجز  الندوات؛  وإقامة  تنظيم  اللقاءات؛ 
معسكرات  خدمات  للعروض؛  املقاعد 

أو  ثقافية  لغايات  املعارض  تنظيم  االستجامم؛  ومراف  وخدمات  تسهيالت  توفري  األطفال؛ 
السريك؛  والرتفيهية؛  الرياضية  الخدمات  األطفال؛  ترفيه  خدمات  السينام؛  خدمات  تعليمية؛ 
التصوير  خدمات  التذاكر؛  وكاالت  خدمات  املعارض؛  تنظيم  الحفالت؛  تخطيط  خدمات 
الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط الحفالت؛ تنظيم الفعاليات والعروض واملعارض لغايات ترفيهية؛ 
إنتاج أفالم الحركة املبارشة والكوميديا والدراما والرسوم املتحركة؛ توزيع وعرض أفالم الحركة 
املبارشة والكوميديا والدراما والرسوم املتحركة؛ العروض املرسحية؛ تنظيم املسابقات واأللعاب 
ألعاب  توفري  شبيك؛  موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  فيديو  مقاطع  توفري  واملنافسات؛ 
خدمات  بالرتفيه؛  يتعلق  فيام  مبارشة  خدمات  شبيك؛  موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة 
الرتفيه اإلذاعي؛ توفري موقع شبيك يقدم مقاطع أفالم وفيديوهات موسيقية غري قابلة للتنزيل؛ 
خدمات نوادي املعجبني؛ توفري ألعاب الحاسوب املبارشة؛ إجراء املسابقات مبارشة؛ خدمات 
األلعاب اإللكرتونية املقدمة عرب شبكة حاسوب عاملية؛ خدمات النرش اإللكرتوين؛ نرش الكتب؛ 
السينامئية  الهزلية؛ عرض األفالم  الكتب  الكتب اإللكرتونية مبارشة؛ نرش املجالت؛ نرش  نرش 
املتحركة؛  الرسوم  إنتاج  املتحركة؛  الرسوم  ابتكار  التلفزيونية؛  الربامج  املتحركة  الرسوم  وأفالم 

خدمات املعلومات واملشورة واالستشارات املتعلقة بكافة الخدمات املذكورة أعاله.
 الواقـعة بالفئة:  41  

وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه قرد. الواجهة 
األمامية للشخصية موضحة يف الشكل.  

االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 

أو إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/7  املودعة تحت رقم:  340636 

12 يونيو 2020   تاريخ إيداع األولوية    
ابريكرومبي اند فيتش يورب اس  باســم:  

ايه جي ال
مندريسيو،   6850 مــوري،  فيا   وعنوانه: 

سويرسا
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

تواليت  ومــواد  تجميلية  مــواد  مستحرضات   
العطور  طبية؛  غري  أسنان  منظفات  طبية؛  غري 
والزيوت العطرية؛ مستحرضات تبييض األقمشة 
املالبس؛  ويك  غسل  يف  تستعمل  أخرى  ومــواد 
وكشط؛  وجــيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

شعر  وكرميات  طبية(  )غري  استحامم  كرميات 
وكرميات تجميلية وكرميات الشمس وكرميات بعد التعرض للشمس وكرميات ما بعد الحالقة 
بالجامل؛  للعناية  ]لوشن[  غسول  االستحامم؛  وكرميات  معطرة  وكرميات  التنظيف  وكرميات 
هالم ]جيل[ للوجه؛ مستحرضات حالقة؛ مستحرضات ما بعد الحالقة؛ مستحرضات للعناية 
بالبرشة؛ كريم الجسم؛ غسول ]لوشن[ الجسم؛ زيوت الجسم ]لالستخدام التجمييل[؛ مقرشات 
لليدين؛  ]لوشن[  غسول  لليدين؛  كرميات  تجميل(؛  )مستحرضات  للوجه  مقرشات  للجسم؛ 
غسول  تجميل(؛  )مستحرضات  بالبرشة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غري  للشفاه  مرطب  مرهم 
الشبة  حجر  بالجامل؛  للعناية  تجميل  مستحرضات  تجميل(؛  )مستحرضات  بالبرشة  العناية 
ألغراض التجميل؛ مساحيق للجسم؛ كريم للعينني؛ كرميات وغسول لتسمري البرشة؛ مسحوق 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربايئ؛ مستحرضات 
من  عطر  نارشات  )روائح(؛  املعطرة  املجففة  الورد  أوراق  من  مزيجات  بخور؛  الجو؛  تعطري 
القصب؛ مستخرجات عطرية؛ خالصات أثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور سائلة؛ بخاخات 
تعطري الغرف؛ أكياس معطرة للبياضات؛ مستحرضات وعالجات للشعر؛ جل تصفيف الشعر 
وغسول تصفيف الشعر و موس تصفيف الشعر؛ مستحرضات العناية بالشعر ليست ألغراض 
طبية؛ شامبو؛ بلسم الشعر؛ صبغة شعر؛ مستحرضات تنظيف الشعر )شامبو-بلسم(؛ زيت 
استحامم؛ مستحرضات استحامم، ليست لغايات طبية؛ مضادات للعرق لالستخدام الشخيص؛ 
مزيل الروائح الكريهة لالستخدام الشخيص )عطور(؛ بخاخات للجسم؛ مكياج؛ لواصق لتثبيت 
الرموش املستعارة؛ رموش مستعارة؛ أظافر مستعارة؛ لواصق لتثبيت الشعر املستعار؛ ملمع 
الشفاه؛ مستحرضات املكياج للوجه والجسم؛ غسوالت للجسم؛ غسوالت للفم؛ آللئ للحامم؛ 
فقاقيع للحامم؛ مساحيق تجميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ مسحوق براق للوجه والجسم؛ طالء 

الشفاه؛ مسكرة؛ ملصقات فنية لألظافر؛ طالء األظافر؛ مزيل طالء األظافر؛ جل االستحامم.
 الواقـعة بالفئة:  3  

وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل دائرة بداخلها الحرف G. عىل ميني الحرف G شكل 
تصور  العالمة  منحني.  خط  الربق  صاعقة  شكل  و   G الحرف  وأسفل  الربق  صاعقة  يشبه 

وجه مبتسم.
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية 

يف وزارة االقتصاد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400   فاك�س: 024488201

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم

نخرية  محمد  احمد  ميثاء   / السيدة  فقدت 
املحرمي شهادة أسهم صادرة من الرشكة العاملية 

القابضة )ASMAK( ، عدد 2400 سهم.
هاتف  عىل  االتصال  عليها  يعرث  من  يرجى 

0509992244
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  13 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  341066 

 تاريخ إيداع األولوية    
املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م م(  باســم:  

ص. ب 73000، مكتب )ط 43(   وعنوانه: 
ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات 

العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

دمي  التامئم؛  اللعب؛  وأدوات  واأللعاب  اللعب   
التامئم؛ أدوات الرياضة البدنية )الجمباز( واألدوات 
صاالت  آالت  أخرى؛  فئات  يف  الواردة  غري  الرياضية 
ألعاب الفيديو؛ كرات لأللعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ 
األلعاب؛  أجهزة  األلعاب؛  ]لعب[؛  الطائرة  األقراص 
للعب؛  زجاجية  أو  رخامية  كرات  الورقية؛  الطائرات 
أحاجي الصور املقطوعة؛ أقنعة ]أدوات لعب[؛ حيل 
للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب 

)شدة(؛ كرات لعب؛ ألعاب مصنوعة من املخمل؛ دمى 
متحركة؛ حلقات رمي؛ مضارب لأللعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها بالرميوت؛ خشخيشات ]أدوات لعب[؛ 
القناين الخشبية؛ فرفرية أو نحلة؛ دمى محشوة؛ أرجوحات؛  ألعاب حلقية؛ مركبات صغرية؛ أطقم صغرية؛ لعبة 
دمى الدببة؛ أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ أجنحة للامء تساعد عىل الطفو أثناء 

االستحامم والسباحة؛ أرجوحات الحدائق ذات الطابع الخاص.
 الواقـعة بالفئة:  28

 وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه ذئب عريب. الواجهتني األمامية و 
الجانبية موضحتان يف الشكل.

 االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 

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 لتسجيل العالمة التجارية: املودعة تحت رقم:  342163
 بتاريخ:  2020/12/29 

 تاريخ إيداع األولوية: 8 يوليو 2020 
ايه  اس  يورب  فيتش  اند  ابريكرومبي  باســم:  

جي ال
مندريسيو،   6850 ــوري،  م فيا     وعنوانه: 

سويرسا 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

وبيطرية؛  وطبية  صيدالنية  مستحرضات 
ومواد  طعام  طبية؛  لغايات  صحية  مستحرضات 

حمية  مكمالت  واألطفال؛  للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبي  لالستعامل  معدة  حمية 
األسنان؛  طب  وشمع  األسنان  حشو  مواد  ضامد؛  ومواد  لصقات  والحيوانات؛  للبرش 
مطهرات؛ مستحرضات إلبادة الحرشات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات ومبيدات 

أعشاب؛ مستحرضات تعقيم اليدين.  
 الواقـعة بالفئة:  5  

وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل مميز لحيوان املوظ.
 االشــرتاطات:    

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/29  املودعة تحت رقم:  342162 

 تاريخ إيداع األولوية:   1 يوليو 2020 

يورب  فيتش  اند  ابريكرومبي  باســم:  

اس ايه جي ال

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، 

سويرسا 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ خدمات الرتفيه وتحديدا 

الشباب  ثقافة  مجال  يف  وتعليقات  معلومات  تقدم  التي  املستمرة  الفيديوهات  توفري 

والتي يتم تقدميها عرب اإلنرتنت. 

الواقـعة بالفئة:  41  

وصف العالمة:  كتبت عبارة « HOLLISTER VOLUME ON « بأحرف التينية

 االشــرتاطات:  

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:املودعة تحت رقم:  340637 
بتاريخ:  2020/12/7 

 تاريخ إيداع األولوية    12 يونيو 2020
 باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

جلود  ؛  املدبوغة  الجلود  وتقليد  املدبوغة  الجلود   
حيوانات؛ صناديق مصنوعة من الجلود املدبوغة؛ أغطية 
جلود  جلدية؛  سيور  جلدية؛  مخرمات  لألثاث؛  جلدية 
مصنعة أو شبه مصنعة؛ فرو شبه مصنع؛ سيور للزالجات؛ 
لألثاث؛  جلدية  زخــارف  فارغة؛  تباع  تواليت  حقائب 
حقائب سفرية وحقائب ومحافظ؛ حقائب رياضية لكافة 
ظهر؛  حقائب  األغراض؛  لكافة  حمل  حقائب  األغراض؛ 
مسطحة  جلدية  محافظ  كتب؛  حقائب  شاطئ؛  حقائب 
حقائب  التعريف؛  لبطاقات  محافظ  واألوراق؛  للوثائق 
محافظ  جيب[؛  ]محافظ  للبطاقات  محافظ  مطرزة؛ 
صغرية؛  حمل  حقائب  جلدية[؛  ]منتجات  للبطاقات 
معدنية  نقود  جــزدان  اليد؛  يف  تحمل  صغرية  حقائب 
تجميل  منتجات  حقائب  نفيسة؛  معادن  من  ليست 

فارغة؛ محافظ  تباع  فارغة؛ محافظ منتجات تجميل  تباع 
بطاقات االئتامن ]محافظ[؛ حامالت بطاقات االئتامن؛ حقائب نهارية تحمل عىل الظهر؛ حقائب يد مستطيلة 
الشكل؛ حقائب مالبس للسفر؛ حقائب يد للرجال؛ حقائب قامشية؛ حقائب الجيم؛ حقائب يد؛ جزادين؛ حافظات 
مفاتيح مصنوعة من الجلد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب ومحافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جرابات جلدية؛ جزادين 
جلدية؛ حقائب سفر جلدية؛ بطاقات لحقائب السفر وجزادين متعددة األغراض؛ حقائب حمل أسطوانية الشكل؛ 
جرابات؛ جرابات لحمل املكياج واملفاتيح واألغراض الشخصية األخرى؛ حقائب ذات سري؛ حقائب مدرسية؛ حقائب 
تسوق؛ حقائب كتف؛ حقائب سفرية؛ حقائب سفر؛ حقائب سفر مصنوعة من تقليد الجلود املدبوغة؛ حقائب 
الرسغ؛ رسوج؛ سياط؛  تثبت عىل  تباع فارغة؛ جزادين  الزينة  تواليت؛ صناديق سفرية ]حقائب[؛ حقائب ملواد 

أطواق للحيوانات؛ املظالت والشاميس والعيص. 
  18 الواقـعة بالفئة:  

العالمة من شكل دائرة بداخلها الحرف G. عىل ميني الحرف G شكل يشبه صاعقة  تتكون  وصف العالمة:  
الربق وأسفل الحرف G و شكل صاعقة الربق خط منحني. العالمة تصور وجه مبتسم.

 االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 

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 لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:  2020/12/7   340639 املودعة تحت رقم:  

12 يونيو 2020   تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال  

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

توجيه  ـــامل؛  األع إدارة  واإلعــــالن؛  الــدعــايــة   
متاجر  خدمات  املكتبي؛  النشاط  تفعيل  األعامل؛ 
وأغطية  القدم  ولباس  باملالبس  املتعلقة  التجزئة 
العطرية  والزيوت  والعطور  والصابون  الــرأس 
للشعر  )لوشن(  والغسول  التجميل  ومستحرضات 
والشموع والنظارات الشمسية والنظارات البرصية 
أجهزة  وإكسسوارات  الهواتف  وإكسسوارات 
اإللكرتونية  األجهزة  وإكسسوارات  الحاسوب 

السمعية واملرئية واملجوهرات وأصناف القرطاسية والحقائب واملنتجات النسيجية وإكسسوارات الشعر؛ خدمات 
العطرية  والزيوت  والعطور  والصابون  الرأس  وأغطية  القدم  ولباس  باملالبس  املتعلقة  املبارشة  التجزئة  متاجر 
ومستحرضات التجميل والغسول )لوشن( للشعر والشموع والنظارات الشمسية والنظارات البرصية وإكسسوارات 
الهواتف وإكسسوارات أجهزة الحاسوب وإكسسوارات األجهزة اإللكرتونية السمعية واملرئية واملجوهرات وأصناف 
والء  برامج  عىل  واإلرشاف  وتشغيل  تنظيم  الشعر؛  وإكسسوارات  النسيجية  واملنتجات  والحقائب  القرطاسية 
املتعاملني؛ تسويق السلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب استعامل سفراء العالمات التجارية ووسائل 

االتصال االجتامعي.
  35  الواقـعة بالفئة:  

العالمة من شكل دائرة بداخلها الحرف G. عىل ميني الحرف G شكل يشبه صاعقة  تتكون  وصف العالمة:  
الربق وأسفل الحرف G و شكل صاعقة الربق خط منحني. العالمة تصور وجه مبتسم.

 االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 

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 لتسجيل العالمة التجارية:املودعة تحت رقم:  341075  بتاريخ:   13 ديسمرب 2020
 تاريخ إيداع األولوية    

 باســم:  املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م م(
 وعنوانه ص. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك أبراج اإلمارات، 

شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

التامئم؛  دمي  التامئم؛  اللعب؛  وأدوات  واأللعاب  اللعب 
غري  الرياضية  واألدوات  )الجمباز(  البدنية  الرياضة  أدوات 
كرات  الفيديو؛  ألعاب  آالت صاالت  أخرى؛  فئات  الواردة يف 
]لعب[؛  الطائرة  األقراص  الدمي؛  بيوت  الدمي؛  لأللعاب؛ 
رخامية  كرات  الورقية؛  الطائرات  األلعاب؛  أجهزة  األلعاب؛ 
]أدوات  أقنعة  املقطوعة؛  الصور  أحاجي  للعب؛  زجاجية  أو 

ورق  لعب؛  بالونات  للحفالت؛  هدايا  للحفالت؛  حيل  لعب[؛ 
مضارب  رمي؛  حلقات  متحركة؛  دمى  املخمل؛  من  مصنوعة  ألعاب  لعب؛  كرات  )شدة(؛  لعب 
حلقية؛  ألعاب  لعب[؛  ]أدوات  خشخيشات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة  مركبات  لأللعاب؛ 
مركبات صغرية؛ أطقم صغرية؛ لعبة القناين الخشبية؛ فرفرية أو نحلة؛ دمى محشوة؛ أرجوحات؛ دمى 
الدببة؛ أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ أجنحة للامء تساعد عىل 

الطفو أثناء االستحامم والسباحة؛ أرجوحات الحدائق ذات الطابع الخاص.
  28  الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه قطة الرمال. الواجهة  وصف العالمة:  
األمامية و الجانبية موضحتان يف الشكل. 

االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/29  املودعة تحت رقم:  342165 

 تاريخ إيداع األولوية: 
9 يوليو 2020 

اند فيتش يورب  ابريكرومبي  باســم:  
اس ايه جي ال  

فيا موري، 6850 مندريسيو،  وعنوانه: 
سويرسا 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 
حالقة،  مستحرضات  الحالقة،  بعد  ملا  غسول 
زيت استحامم، رذاذ للجسم ، غسول للجسم؛ 

بلسم الشعر؛ جل االستحامم، مستحرضات العناية بالشعر، ملمع األظافر؛ شامبو؛ صابون، غسول 
شخيص  عرق  كمزيل  يستخدم  الجسم  رذاذ  الشفاه؛  ملمع  شفاه،  بلسم  البرشة،  السمرار  لوشن 
الروائح  مزيل  الشخيص؛  لالستخدام  للعرق  مضادات  بالجسم؛  للعناية  للعرق  مضادات  كعطر،  و 
الكريهة لالستخدام الشخيص، مضادات التعرق، كرميات تجميلية، كرميات تجميلية للعناية بالجسم، 
غسول ]لوشن[ للعناية بالجامل؛ مستحرضات تجميل للعناية بالجسم و بالجامل؛ كولونيا، عطور 

لالستخدام الشخيص، عطور.
3  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة « HOLLISTER JUICE HOUSE « بأحرف التينية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
13 ديسمرب 2020 بتاريخ:     341059 املودعة تحت رقم:  

تاريخ إيداع األولوية    
املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م م(   باســم:  

ص. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك أبراج  وعنوانه: 
اإلمارات، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
املالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ قمصان نصف كم )يت 
مالبس  كابات؛  بقلنسوة؛  كنزات  علوية؛  سرتات  شريت(؛ 
جاكيتات؛  قمصان؛  بنطلونات؛  قصرية؛  رساويل  السباحة؛ 

رأس  أغطية  استحامم؛  مباذل  صنادل؛  تنورات؛  فساتني؛ 
الشمس؛  واقيات من  كنزات خفيفة؛  للرياضة؛  للرجال؛ قمصان  داخلية  لالستحامم؛ قمصان 
مالبس مضادة للامء؛ بذالت رطبة؛ مالبس واقية من الطفح الجلدي؛ عصابات للمعصم؛ أقنعة 

قامشية؛ أحذية؛ صنادل؛ أخفاف.
  25 الواقـعة بالفئة:  

الواجهة  قرد.  تشبه  خيالية  لشخصية  األبعاد  ثاليث  العالمة من شكل  وصف العالمة:  تتكون 
األمامية للشخصية موضحة يف الشكل. 

االشــرتاطات:   
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 

أو إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
9 ديسمرب 2020 بتاريخ:     340778 املودعة تحت رقم:  

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  ماثيو روبرت جولدي سكوت

جيه   ،3408  ،4 أمـــواج   وعنوانه: 
العربية  اإلمارات  ديب،  مارينا،  ديب  آر،  يب 

املتحدة      
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   

املنتجات:
استشارات  والتعليم؛  الرتبية  استشارات   
الرتبية  استشارات  خدمات  التدريب؛ 
للتدريب  استشارية  خدمات  والتعليم؛ 

خدمات  تعليمية؛  خدمات  والتدريب؛  والتعليم  الرتبية  استشارات  التجارية؛  األعامل  عىل 
الرتبية  خدمات  أكادميية؛  تعليم  خدمات  اإلنرتنت؛  عرب  التعليم  خدمات  والتعليم؛  الرتبية 
العايل؛  التعليم  خدمات  األكادميي؛  التعليم  خدمات  الريايض؛  التعليم  خدمات  الرياضية؛ 
خدمات التعليم التقني؛ خدمات التعليم اإلداري؛ خدمات تعليم البالغني؛ خدمات التعليم 
معلومات  الرتبوية؛  البحوث  والتعليم؛  الرتبية  عن  معلومات  والتعليم؛  الرتبية  الجامعي؛ 

تربوية؛ استعراضات تعليمية؛ االختبارات التعليمية.
  41  الواقـعة بالفئة:  

وصف العالمة:  كتبت كلمة  « THUSO» بأحرف التينية  
االشــرتاطات:    

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 
أو إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   9 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  340775 

 تاريخ إيداع األولوية     
جولدي  روبـــرت  ماثيو  باســم:  

سكوت  
يب  جيه   ،3408  ،4 أمــواج  وعنوانه: 
آر، ديب مارينا، ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة      
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / 

املنتجات: 
املالية؛  )املالية(؛ االستشارات  املالية؛ االستشارات االستثامرية؛ االستشارات  املشورة 
خدمات املشورة املالية؛ خدمات االستشارات املالية؛ استشارات االستثامر الرأساميل؛ 

التحليل املايل واالستشارات.
  36  الواقـعة بالفئة:  

وصف العالمة:  كتبت كلمة  « THUSO» بأحرف التينية  
االشــرتاطات:    

يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   13 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  341077 

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م م(  

ص. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك أبراج اإلمارات،  وعنوانه: 
شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ األنشطة الرياضية 
تنظيم  الخاص؛  الطابع  ذات  الحدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛ 
تنظيم  املبارشة؛  العروض  تنظيم وإقامة  املوسيقية؛  الحفالت  وإقامة 
اللقاءات؛  وإقامة  تنظيم  العمل؛  وورش  والندوات  املؤمترات  وإقامة 
تنظيم وإقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعروض؛ خدمات معسكرات 
تنظيم  االستجامم؛  ومــراف  وخدمات  تسهيالت  توفري  األطفال؛ 
املعارض لغايات ثقافية أو تعليمية؛ خدمات السينام؛ خدمات ترفيه 
تخطيط  خدمات  السريك؛  والرتفيهية؛  الرياضية  الخدمات  األطفال؛ 
الحفالت؛ تنظيم املعارض؛ خدمات وكاالت التذاكر؛ خدمات التصوير 
الفعاليات والعروض  الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط الحفالت؛ تنظيم 

واملعارض لغايات ترفيهية؛ إنتاج أفالم الحركة املبارشة والكوميديا والدراما 
والرسوم املتحركة؛ توزيع وعرض أفالم الحركة املبارشة والكوميديا والدراما والرسوم املتحركة؛ العروض املرسحية؛ 
توفري  موقع شبيك؛  للتنزيل من  قابلة  قابلة وغري  فيديو  مقاطع  توفري  واملنافسات؛  واأللعاب  املسابقات  تنظيم 
ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع شبيك؛ خدمات مبارشة فيام يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه اإلذاعي؛ 
توفري موقع شبيك يقدم مقاطع أفالم وفيديوهات موسيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري 
حاسوب  شبكة  عرب  املقدمة  اإللكرتونية  األلعاب  خدمات  مبارشة؛  املسابقات  إجراء  املبارشة؛  الحاسوب  ألعاب 
عاملية؛ خدمات النرش اإللكرتوين؛ نرش الكتب؛ نرش الكتب اإللكرتونية مبارشة؛ نرش املجالت؛ نرش الكتب الهزلية؛ 
عرض األفالم السينامئية وأفالم الرسوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الرسوم املتحركة؛ إنتاج الرسوم املتحركة؛ 

خدمات املعلومات واملشورة واالستشارات املتعلقة بكافة الخدمات املذكورة أعاله.
  41 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه قطة الرمال. الواجهة األمامية و  وصف العالمة:  
الجانبية موضحتان يف الشكل.

 االشــرتاطات:    
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 

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 لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:  2020/12/29  املودعة تحت رقم:  342164 

 تاريخ إيداع األولوية:  8 يوليو 2020
 باســم:  

ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال  
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

نظارات  شمسية؛  نظارات  ]برصية[؛  نظارات   
واقية لأللعاب الرياضية؛ أطر للنظارات؛ عدسات 

الشمسية؛  والنظارات  للنظارات  علب  للنظارات؛ 
وجرابات  واقية  أغطية  املحمولة؛  للهواتف  جرابات  الرأس؛  سامعات  لألذن؛  سامعات 
حمل للحواسيب اللوحية ومشغالت الوسائط املحمولة؛ أقنعة واقية؛ تطبيقات برمجيات 

الحاسوب القابلة للتنزيل؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف املتحركة. 
9 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من شكل مميز لحيوان املوظ.  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.
 

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   13 ديسمرب 2020 املودعة تحت رقم:  341061 

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م م(

 وعنوانه: ص. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك أبراج اإلمارات، 
شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
 اللعب واأللعاب وأدوات اللعب؛ التامئم؛ دمي التامئم؛ أدوات 
يف  الواردة  غري  الرياضية  واألدوات  )الجمباز(  البدنية  الرياضة 
فئات أخرى؛ آالت صاالت ألعاب الفيديو؛ كرات لأللعاب؛ الدمي؛ 
بيوت الدمي؛ األقراص الطائرة ]لعب[؛ األلعاب؛ أجهزة األلعاب؛ 
الطائرات الورقية؛ كرات رخامية أو زجاجية للعب؛ أحاجي الصور 
املقطوعة؛ أقنعة ]أدوات لعب[؛ حيل للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ 

بالونات لعب؛ ورق لعب )شدة(؛ كرات لعب؛ ألعاب مصنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات 
لعب[؛  ]أدوات  خشخيشات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة  مركبات  لأللعاب؛  مضارب  رمي؛ 
ألعاب حلقية؛ مركبات صغرية؛ أطقم صغرية؛ لعبة القناين الخشبية؛ فرفرية أو نحلة؛ دمى محشوة؛ 
أرجوحات؛ دمى الدببة؛ أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ أجنحة 

للامء تساعد عىل الطفو أثناء االستحامم والسباحة؛ أرجوحات الحدائق ذات الطابع الخاص. 
الواقـعة بالفئة:  28  

وصف العالمة:  تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه قرد. الواجهة األمامية 
للشخصية موضحة يف الشكل.

 االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
10 ديسمرب 2020 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  340856 

 تاريخ إيداع األولوية    
ــة  املــجــمــوعــة االعــالمــي  باســم:  

العربية )ش ذ م م(
مكتب   ،73000 ب  ص.   وعنوانه: 
)ط 43( ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ 

زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات: 
اللعب واأللعاب وأدوات اللعب؛ التامئم؛ 

البدنية  الرياضة  أدوات  التامئم؛  دمي 
)الجمباز( واألدوات الرياضية غري الواردة يف فئات أخرى؛ آالت صاالت ألعاب الفيديو؛ كرات 
لأللعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ األقراص الطائرة ]لعب[؛ األلعاب؛ أجهزة األلعاب؛ الطائرات 
الورقية؛ كرات رخامية أو زجاجية للعب؛ أحاجي الصور املقطوعة؛ أقنعة ]أدوات لعب[؛ حيل 
ألعاب مصنوعة  لعب؛  كرات  )شدة(؛  لعب  لعب؛ ورق  بالونات  للحفالت؛  للحفالت؛ هدايا 
فيها  التحكم  يتم  لعبة  لأللعاب؛ مركبات  املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ مضارب  من 
لعبة  صغرية؛  أطقم  صغرية؛  مركبات  حلقية؛  ألعاب  لعب[؛  ]أدوات  خشخيشات  بالرميوت؛ 
القناين الخشبية؛ فرفرية أو نحلة؛ دمى محشوة؛ أرجوحات؛ دمى الدببة؛ أقنعة لعب؛ مركبات 
لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ أجنحة للامء تساعد عىل الطفو أثناء االستحامم 

والسباحة؛ أرجوحات الحدائق ذات الطابع الخاص. 
  28 الواقـعة بالفئة:  

وصف العالمة:  كتبت كلمة « ZOYA « بأحرف التينية.
  االشــرتاطات:    

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 
أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارشة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
9 ديسمرب 2020 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  340771 

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  ماثيو روبرت جولدي سكوت

 وعنوانه: أمواج 4، 3408، جيه يب آر، ديب مارينا، ديب، 
اإلمارات العربية املتحدة      

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
االستشارات  ــة؛  اإلداري املشورة  التجارية؛  املشورة   
إدارة  مشورة   املهنية؛  األعامل  استشارات  التجارية؛ 
املشورة  خدمات  املهنية؛  األعامل  مشورة  األعامل؛ 
بشأن  املشورة  السوق؛  تقييم  استشارات  التجارية؛ 

أبحاث األعامل؛ املشورة بشأن تنظيم األعامل؛ املشورة بشأن تنظيم األعامل؛ استشارات إدارة الرشكات؛ 
استشارات األعامل )املهنية(؛ استشارات )األعامل املهنية(؛ خدمات استشارات األعامل؛ استشارات إدارة 
األعامل؛  تنظيم  استشارات  األعامل؛  تخطيط  استشارات  األعامل؛  توجيه  استشارات  املوظفني(؛  )شؤون 
خدمات االستشارات اإلدارية؛ استشارات األعامل االسرتاتيجية؛ خدمات االستشارات التجارية؛ استشارات 
أبحاث السوق؛ استشارات إدارة األعامل؛ استشارات تنظيم األعامل؛ استشارات األعامل املهنية؛ خدمات 
استشارات األعامل التجارية؛ خدمات املشورة بشأن عمليات االستحواذ )عىل األعامل(؛ استشارات األعامل 

للمشاريع التجارية؛ استشارات األعامل لألفراد؛ خدمات استشارات األعامل
  35  الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة  « THUSO» بأحرف التينية   وصف العالمة:  
االشــرتاطات:    

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 
بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية: املودعة تحت رقم:  342167  
بتاريخ:  2020/12/29 

 تاريخ إيداع األولوية:     22 يوليو 2020 
يورب  فيتش  اند  ابريكرومبي  باســم:  

اس ايه جي ال  
مندريسيو،   6850 موري،  فيا  وعنوانه: 

سويرسا
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

مستحرضات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ مستحرضات صحية لغايات طبية؛ طعام ومواد 
حمية  مكمالت  واألطفال؛  للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبي  لالستعامل  معدة  حمية 
األسنان؛  طب  وشمع  األسنان  حشو  مواد  ضامد؛  ومواد  لصقات  والحيوانات؛  للبرش 
مطهرات؛ مستحرضات إلبادة الحرشات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات ومبيدات 

أعشاب؛ مستحرضات تعقيم اليدين.  
 الواقـعة بالفئة:  5  

 » ABERCROMBIE PLAY IS LIFE » كتبت عبارة وصف العالمة:  
بأحرف التينية

  االشــرتاطات:  
لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/29  املودعة تحت رقم:  342166 

 تاريخ إيداع األولوية:  
9 يوليو 2020 

باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب 
اس ايه جي ال  

فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا  وعنوانه: 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

وتثبيت  وترطيب  امتصاص  مركبات  مزلقات؛  شمع؛  صناعية؛  وشحوم  زيوت   
الغبار؛ وقود ومواد إضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة.

 الواقـعة بالفئة:  4
  وصف العالمة:  كتبت عبارة « HOLLISTER JUICE HOUSE « بأحرف 

التينية
  االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  بالربيد املسجل  إرساله  أو  االقتصاد  وزارة 

يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
10 ديسمرب 2020 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  340859 

تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  املجموعة االعالمية العربية )ش ذ م م(

 )43 )ط  مكتب   ،73000 ب  ص.   وعنوانه: 
ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات 

العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

دمي  التامئم؛  اللعب؛  وأدوات  واأللعاب  اللعب   
واألدوات  )الجمباز(  البدنية  الرياضة  أدوات  التامئم؛ 
صاالت  آالت  أخرى؛  فئات  يف  الــواردة  غري  الرياضية 
ألعاب الفيديو؛ كرات لأللعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ 

زجاجية  أو  رخامية  كرات  الورقية؛  الطائرات  األلعاب؛  أجهزة  األلعاب؛  ]لعب[؛  الطائرة  األقراص 
بالونات  للحفالت؛  هدايا  للحفالت؛  لعب[؛ حيل  ]أدوات  أقنعة  املقطوعة؛  الصور  أحاجي  للعب؛ 
ألعاب مصنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛  لعب؛ ورق لعب )شدة(؛ كرات لعب؛ 
ألعاب  لعب[؛  ]أدوات  خشخيشات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة  مركبات  لأللعاب؛  مضارب 
محشوة؛  دمى  نحلة؛  أو  فرفرية  الخشبية؛  القناين  لعبة  صغرية؛  أطقم  صغرية؛  مركبات  حلقية؛ 
أرجوحات؛ دمى الدببة؛ أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ أجنحة 

للامء تساعد عىل الطفو أثناء االستحامم والسباحة؛ أرجوحات الحدائق ذات الطابع الخاص.
28 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة « زويا « بأحرف عربية .  وصف العالمة:  
االشــرتاطات:   

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد 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 لتسجيل العالمة التجارية:
13 ديسمرب 2020 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  341065 

 تاريخ إيداع األولوية     
املجموعة االعالمية العربية  باســم:  

)ش ذ م م(  
ص. ب 73000، مكتب )ط  وعنوانه: 
43( ملك أبراج اإلمارات، شارع الشيخ زايد، 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة 
 / الــخــدمــات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
 املالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ قمصان 
نصف كم )يت شريت(؛ سرتات علوية؛ كنزات 
رساويل  السباحة؛  مالبس  كابات؛  بقلنسوة؛ 
جاكيتات؛  قمصان؛  بنطلونات؛  قصرية؛ 
استحامم؛  مباذل  صنادل؛  تنورات؛  فساتني؛ 

من  واقيات  خفيفة؛  كنزات  للرياضة؛  قمصان  للرجال؛  داخلية  قمصان  لالستحامم؛  رأس  أغطية 
الشمس؛ مالبس مضادة للامء؛ بذالت رطبة؛ مالبس واقية من الطفح الجلدي؛ عصابات للمعصم؛ 

أقنعة قامشية؛ أحذية؛ صنادل؛ أخفاف.
25  الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من شكل ثاليث األبعاد لشخصية خيالية تشبه ذئب عريب. الواجهتني   وصف العالمة:  
األمامية و الجانبية موضحتان يف الشكل.  

االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.
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مدير دعوى

حمده جمعه  �أهلي

موضوع الدعوى :
والرسوم  تجاري جزيئ   2020  -  1582 رقم  الدعوى  يف  الصادر  الحكم  استئناف 

واملصاريف واالتعاب.
طالب االعالن : روب دهني صفته بالقضية: مستأنف املطلوب اعالنهم :-1  جي 

ام دي يس لتوزيع املعدات الطبية ذ.م.م   صفته بالقضية: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن : 

 قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم 2020 1582 / تجاري جزيئ وحددت لها 
جلسة يوم االربعاء املوافق 24-02-2021 الساعة 10:00 صباحا بقاعة التقايض 
عنُ بعد وعليه يقتيض حضوركم أو من ميثلكم قانونياً ويف حالة تخلفكم ستجرى 

محاكمتكم غيابياً.

االثنني 15فرباير 2021-العـدد 14670

 رقم االعالن :   4172 - 2021
إعالن بالنرش

يف الدعوى رقم 247/2021/305 استئناف تجاري

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400  فاك�س: 024488201
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن�إعــــالن

�إعــــالن �إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن �إلغاء �عالن �سابق

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

بيشاور  سوبر  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للنقليات واملقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN -   3712141 قد تقدموا إلينا بطلب:

يوسف  خليل حسن  فاطمة  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل سعيد سيف عبود الكعبي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض 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.

فاشن  بابولر  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

العباية للخياطة

رخصة رقم :   CN - 2495683 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة محمد عبدالله علوى صالح الجنيبي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد فرهاد حسني عبدالودود 

 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله فرحان عبدالله صالح 

الشميس

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض 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.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
رويال جلف لخدمات تجميل الحدائق واملنتزهات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1871771  : 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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: بلس بوينت للهواتف املتحركة وااللكرتونيات ذ.م.م

 ،  0 الصناعية  املفرق  مدينة   ، الصناعية  املفرق  منطقة  الرشكة:  عنوان 

مبنى مجموعة بن فاضل واخرين 

   CN-2686188 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  11-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2156000925   

 تاريخ التعديل:  2021-2-13  

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
الطاف   مطعم  التجاري  باالسم   CN  -  1030436 رقم 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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 -  1030436 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  3729272 : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ديتسويل - ابوظبي 

رخصة رقم :  CN - 1176208 قد تقدموا إلينا بطلب:

DOLFINES تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة دولفني

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ديتسويل  

1X1 0.15 إىلX0.40 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

 DIETSWELL - ABU DHABI من/  تجاري  اسم  تعديل    

دولفني   DOLFINES ABU DHABI اىل  ابوظبي،   - ديتسويل 

- ابوظبي.

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض 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/ كراج شري احمد 
رخصة رقم :  CN - 1104395 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ شري احمد حاجي محمد من مالك اىل رشيك  
 تعديل نسب الرشكاء/ شري احمد حاجي محمد من %100 اىل 49%  

وكيل  من  الظاهري  مطر  عبيد  غمران  محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   
خدمات اىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ محمد غمران عبيد مطر الظاهري من %0 اىل 51%
 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 تعديل اسم تجاري من/ SHAIR AHMAD GARAGE كراج شري احمد اىل 
GARAGE JDM VEHICLES MECCHANICS LLC كراج جي دي ام 

مليكانيكا السيارات ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   انتجراتد للمعدات امليكانيكية ذ.م.م 

عنوان الرشكة: مصفح الصناعية ، غرب 5 ق 12 طابق ، مكتب 38 
وحدة ، دائرة بلدية أبوظبي، واخرين 

   CN-2482012 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
فرع  الحسابات،  ملراجعة  املرزوقي  عبدالله  السادة/  تعيني   -  2
بناًء  وذلك   2021-2-9 بتاريخ  للرشكة  قانوين  1 كمصفي  أبوظبي 
عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم : 1 
 تاريخ التعديل:   2021-2-13

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   بوند انرتناشيونال للديكور ذ.م.م 

بناية،  ، مكتب رقم 202  النجدة  ابوظبي، شارع  عنوان الرشكة: جزيرة 

ورثة محمد عبدالله املزروعي 

  CN-1279705 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 11-2-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  215501132   

 تاريخ التعديل:   2021-2-13 

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعـــــــــالن �شطب قيد 

 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الســـادة / رشكة انرتناشيونال انسبيكشن 

سريفيسيس ليمتد، الجنسية: اململكة املتحدة، قد تقدمت بطلب 

شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة الفجرية العنوان:  حمد بن عبدالله 

رقم  تحت  واملقيدة   7497 ص.ب  عبدالله،  بن  حمد  الفجرية،   ،

«2439» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف شأن   وتنفيذاً ألحكام 

لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الرشكات 

ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  2010م يف 

املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  االعــرتاض  يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

النرش  تاريخ  يتجاوز شهر من  ميعاد ال  الوزارة يف  إىل  باعرتاضهم 

عىل العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 667 الفجرية

االثنني 15فرباير 2021-العـدد 14670         

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

�إعالنات

  يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  األول: صالح حسن عبدالله حسن آل عيل  :الطرف  من 

االمارات

الجنسية:  عبدالله  محمد  حسن  عيىس  الثاين:خالد  الطرف  اىل   

االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) القمة  )كراج  التجاري  باسم   

االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 99464  ( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

الكاتب العدل العام بعجمان

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

االثنني 15فرباير 2021-العـدد 14670

 اسم الرشكة : كوميت  ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 504 ملك اسامعيل عبدالله احمد العطار الزرعوين، بر ديب، السوق 

الكبري  
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري 66872 رقم الرخصة  555443        
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : اي اكس ال ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   15-10-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-10-15

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «F-702» ملك ايه اتش كيه القابضة ، بر ديب، الخليج التجاري االول، هاتف   فاكس:  
الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش  ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : توب اكويال للتجارة العامة   ش. ذ.م.م
العنوان :  مكتب F139 ملك الشيخ محمد بن خليفة بن سعيد ال مكتوم، ديرة، الراس . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1360606    رقم الرخصة 707429         

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

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 16-12-2020     تاريخ تصديق القرار: 2020-12-16  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
 ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   04  2973071 فاكس:   04   2973060 هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: اي اكس ال ملراجعة الحسابات 
 العنوان:    مكتب رقم «F-702» ملك ايه اتش كيه القابضة ، بر ديب، الخليج 

التجاري االول 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  /كوميت ش.ذ.م.م  لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   15-10-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-10-15

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

الشباب  - ديره- بورسعيد 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
وبتعيني  ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اكويال  توب   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  : 16-12-2020 تاريخ تصديق القرار: 2020-12-16  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 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

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة
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 وز�رة �لقت�شاد

نموذج �إعالن �لن�شر

نموذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديد

نموذج �إعالن �لن�شر
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 رئي�س الوزراء 
الإيطالي الجديد 
يتعهد بقيادة 

حكومة »�سديقة 
للمناخ«

روما ـ )د ب اأ( :
ماريو  اجلديد،  الإيطايل  ال��وزراء  رئي�س  قال   
حلماية  "حكومة  �ستكون  بالده  اإن  دراج��ي، 
اإعالمية  تقارير  ورد يف  ما  بح�سب  املناخ"، 
اجتماع  اأول  انعقاد  من  ي��وم  بعد  ن�رشت 

ملجل�س الوزراء.
"ل  بينها،  وم��ن  املحلية،  ال�سحف  ونقلت 
ريبوبليكا" و"كوريريي ديال �سريا" عن دراجي 
حلماية  حكومة  حكومتنا  "�ستكون  القول: 

املناخ".
وجاء اأداء دراجي لليمني الد�ستورية كرئي�س 
اأربعة  من  اأك��ر  لإنهاء   ، اأم�س  اأول  للوزراء 
الدولة  يف  ال�سيا�سية  الأزم��ة  من  اأ�سابيع 
فريو�س  تف�سي  اأزمة  تداعيات  من  املت�رشرة 
هناك  اأن  من  الرغم  وعلى  امل�ستجد.  كورونا 
اجتماع لحق ملجل�س الوزراء، مل يدل دراجي 
- الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي الأوروبي - 

باأي ت�رشيحات للمواطنني حتى الآن.
واختار دراجي 23 وزيراً من خمتلف الأطياف 
التكنوقراط  من  عدد  بينهم  من  ال�سيا�سية، 
مواجهة  اإيطاليا يف  توحيد  بهدف  البارزين، 

اأزمتي ال�سحة والقت�ساد.
و مت على نطاق وا�سع تف�سري ت�رشيح دراجي 
رئي�سيًا  حم��وراً  البيئة  حماية  جعل  ب�ساأن 
الأوروبي،  الحتاد  اإىل  اإ�سارة  باأنه  حلكومته، 
فريو�س  اأزمة  ملواجهة  مب�ساعدته  وعد  الذي 
كورونا مقابل تقدمي اإ�سالحات خ�رشاء �سديقة 

للبيئة.

النف�ساليون ي�سعون للح�سول على اأغلبية في النتخابات 
البرلمانية في اإقليم كتالونيا

مدريد ـ )د ب اأ( :
الذين  ال�سيا�سيون،  الزعماء  حث 
اإقليم  للفوز مبقاعد يف  ي�سعون 
الناخبني  الأ�سباين،  كتالونيا 
اأم�س،  باأ�سواتهم  الإدلء  على 
النف�ساليون  ي�سعى  فيما 
لتحويل ميزان القوة يف الإقليم 

ل�ساحلهم.
اأول/ كانون  انتخابات  ومنذ 
ح��زب  ي��ق��ود   ،2017 دي�����س��م��ر 
  " ريبابليكانا "ا�سكويرا 
الإنف�سايل الي�ساري حكومة اأقلية 
يف كتالونيا مع حزب "معا من 
"جونت�س بري  اأو  اأجل كتالونيا" 
املحافظ  الليرايل  كتالونيا" 

والنف�سايل واأحزاب �سغرية.
حتقيق  يف  النف�ساليون  وياأمل 
النتخابات  يف  مطلقة  اأغلبية 
ت�سري  ال��راأي  ا�ستطالعات  لكن   ،
اإىل اأنه لن تكون هناك مثل هذه 

النتيجة الوا�سحة.
الأوفر  ال�سرتاكي  املر�سح  وقال 
يف  اي��ال  �سلفادور  للفوز،  حظا 
بر�سلونة  الإقليمية،  العا�سمة 
اجلميع  اأح��ث  اآم��ن.  "الت�سويت 

على الإدلء باأ�سواتهم".
يح�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اأع�ساء احلزب  ال�سرتاكيون وهم 
على   %20 على  احلاكم  الوطني 
ويعار�س  الأ���س��وات.  من  الأق��ل 
اإقليم  انف�سال  ال���س��رتاك��ي��ون 

كتالونيا عن اأ�سبانيا.
زعيم  اراجوني�س  ب��ريي  ودع��ا 
قيادة احلزب الي�ساري "ا�سكويرا 
الذين  الناخبني،  ريبابليكانا"، 
باأ�سواتهم  الإدلء  لهم  يحق 

يف  ناخب  مليون  6ر5  وعددهم 
الإقليم "مللئ �سناديق القرتاع".
هناك  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
خماوف من �سعف ن�سبة الإقبال 
ب�سبب جائحة  تاريخية  ب�سورة 

فريو�س كورونا.
و�سيتم ال�سماح لهوؤلء املفرو�س 
مبوجب  �سحيًا  حجراً  عليهم 
اإجراءات مواجهة فريو�س كورونا 
ال�ساعة  يف  باأ�سواتهم،  بالإدلء 
بني  ما  الت�سويت  من  الأخ��رية 

م�ساء-  وال��ث��ام��ن��ة  ال�سابعة 
املخ�س�سة لهم.

الناخبني  م��ن  الكثري  واأدىل 
م�سبقا  بالفعل،  باأ�سواتهم 
كتالونيا  و�سع  ومازال  بالريد. 
املهيمنة يف  ال�سيا�سية  الق�سية 
احلايل  الزعيم  وك��ان  الإقليم. 
لإقليم كتالونيا الأ�سباين قد وجه 
ب��الإدلء  للناخبني  اأخ��رياً  ن��داء 
التي  النتخابات  يف  باأ�سواتهم 
من  ال��رغ��م  اأم�����س، على  ج��رت 

فريو�س  جائحة  ب�ساأن  خماوف 
كورونا.

فقد وجه رئي�س الوزراء الإقليم، 
ب��ريي اراج��ون��ي�����س وامل��ر���س��ح 
الي�ساري  احلزب  لقيادة  احلايل 
النداء  ريبابليكانا"  "ا�سكويرا 
يخ�سى  ما  لتفادي  حماولة  يف 
�سعيفًا  اإق��ب��اًل  يكون  ق��د  اأن��ه 
يتعني  ل  اأنه  واأ�ساف  تاريخيًا. 
اأو مدافع عن  اأي موؤيد  اأن يبقى 
ريبابليكانا"  "ا�سكويرا  حزب 

كتالونية  جمهورية  بناء  وعن 
رئي�س  وت��اب��ع   . م��ن��زل��ه  يف 
"�سيوا�سل  عاما/  ال���وزراء/38 
اأجل  من  املعركة  ال�سعب  هذا 
احلكومة  وك��ان��ت  احلرية". 
تاأجيل  يف  ترغب  الإقليمية 
اأيار/مايو   30 حتى  الت�سويت 
فريو�س  جائحة  ب�سبب  املقبل، 
كورونا، لكن مت رف�س القرار يف  

املحاكم.

نيويورك ـ )د ب اأ( :
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  حالت  ارتفعت   
يف الوليات املتحدة بن�سبة 3ر0% مقارنة 
بالفرتة نف�سها من يوم اأول اأم�س  ، لت�سل اإىل 

6ر27 مليون اإ�سابة حتى ال�ساعة ال�سابعة 
�سباح اأم�س بتوقيت نيويورك.

الوطني يف  امل�ستوى  على  الزيادة  وكانت 
حالت الإ�سابة متطابقة مع متو�سط زيادة 

يومية بن�سبة3ر0% الأ�سبوع املا�سي.

اأكر عدد من احلالت  كاليفورنيا  و�سجلت 
اإ�سابة، بزيادة  املوؤكدة بواقع 48ر3 مليون 

3ر0% عن نف�س الفرتة من يوم اأم�س.
و�سهدت ولية فريمونت زيادة بن�سبة 1ر%1 
بنف�س  مقارنة  الإ�سابة،  ح��الت  عدد  يف 

ح�سيلة  يرفع  مما  ال�سبت،  اأم�س  الوقت 
الإ�سابات اإىل 13 األفا و561 .

و�سجلت اأوهايو اأكر عدد من حالت الوفاة 
 1204 تويف  حيث  املتحدة،  الوليات  يف 

�سخ�س خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية.

اأمريــكا: ح�سيلــة اإ�سابــات كورونــا ت�ســل اإلــى 6ر27 مليون 

ا�ستمرار الهزات الأر�سية ب�سمال �سرق اليابان
طوكيو ـ )د ب اأ( :

اليابانية  اجلوية  الأر�ساد  هيئة  حذرت   
باأن يبقوا يف  البالد  ال�سكان ب�سمال �رشق 
هزات  عدة  وقعت  اليقظة، حيث  من  حالة 
اأر�سية عقب الزلزال الذي بلغت �سدته 3ر7 

درجة ووقع الليلة املا�سية.
وحذرت الهيئة من وقوع هزات اأر�سية بقوة 
خالل  الأخ��رى،  تلو  واح��دة  الأول،  الزلزال 
ملا  طبقًا  ذل��ك،  نحو  اأو  املقبل  الأ�سبوع 
اليابانية  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  ذكرته 

"اإن.اإت�س.كيه" اأم�س .
�سواحل  قبالة  الأر�سية  الهزات  وتتوا�سل 

مقاطعة فوكو�سيما.
ال�ساعة  من  بداية  اأن��ه  الهيئة  وتابعت 
املحلي،  بالتوقيت  اأم�س  م�ساء  ال�ساد�سة 
وقع زلزال بقوة اأربع درجات واثنان بقوة 
ثالث وع�رشة بقوة درجتني و22 بقوة درجة 
واحدة. وهناك تقارير عن حدوث انهيارات 

اأر�سية واأ�رشار يف املباين.
اأ�سيبوا يف  قد  اأكر من 150 �سخ�سًا  وكان 
قوته  بلغت  زلزال  �رشب  ما  بعد  اليابان 
مقاطعة  ريخرت  مقيا�س  على  درج��ة  3ر7 
اأول  م�ساء  من  متاأخر  وقت  فوكو�سيما يف 
اأم�س ، حيث �سعر �سكان العا�سمة طوكيو 
على بعد اأكر من 200 كيلومرت بقوة الزلزال، 

طبقا ملا ذكرته و�سائل اإعالم حملية.
لهيئة  تابعة  تلفزيونية  حمطة  واأف��ادت 
من  مبكرة  �ساعة  يف  اليابانية  الإذاع���ة 

�سباح اأم�س باأن ما ل يقل عن 96 �سخ�سًا 
اأ�سيبوا يف حمافظتي فوكو�سيما ومياجي 

ويف منطقة كانتو التي ت�سم طوكيو.

�سيا�سيون اإثيوبيون يوا�سلون الإ�سراب عن 
الطعام 

اأدي�س اآبابا ـ )د ب اأ( :
اإث��ي��وب��ي اأن  اأك���د حم��ام   
اأزم��ة  حلل  "ينفد"  الوقت 
الإثيوبية  املعار�سة  قادة 
امل�سجونني وامل�رشبني عن 

الطعام منذ ثالثة اأ�سابيع.
"بلومرج"  وكالة  ونقلت 
قطب  حمامي  عن  لالأنباء 
اإن  حممد  ج���وار  الإع���الم 
الإ�������رشاب ي��ه��دد ح��ي��اة 
احلكومة  وحث  ال�سجناء، 
على البحث عن حل �رشيع.
بولو:  كدير  املحامي  وقال 
ونن�سح   ... ينفد  "الوقت 
ال�سلة  ذات  اجلهات  كافة 
واتخاذ  بحكمة  بالتفكري 
ملعاجلة  ف����وري  حت����رك 
وك��ان  الإ�رشاب".  �سبب 
قادة  من  ع�رشين  من  اأك��ر 
ال��ف��ي��درايل  "الكوجنر�س 
لالأورومو"، من بينهم جوار، 
اعتقلوا يف متوز/يوليو  قد 
بتهم تتعلق بالإرهاب. وقد 
بداأوا اإ�رشابًا عن الطعام يف 

27 كانون ثان/يناير.
ال�سيا�سيون  وي��ط��ال��ب 
امل��ع��ت��ق��ل��ون احل��ك��وم��ة 
الراأي  �سجناء  عن  بالإفراج 
اأح��زاب  تراخي�س  واإع���ادة 
املحامي  و�سدد  املعار�سة. 
�سيوا�سل  موكله  اأن  على 

الإ�رشاب حلني اإطالق �رشاح 
جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني. 
اندلعت  ا�سطرابات  وكانت 
املو�سيقي  اغ��ت��ي��ال  بعد 
هوندي�سا،  ها�سالو  البارز 
عن  بدفاعه  ا�ستهر  ال��ذي 

عرقية الأورومو.

اأن�سار نافالنــي ينظمون احتجاجاً بالم�سابيح 
 مو�سكو ـ )د ب ا( :

�سهدت   ، حا�سدة  مظاهرات  بعد 
نظم  �سخ�س،  األ��ف   11 احتجاز 
اأن�����س��ار امل��ع��ار���س ال��رو���س��ي 
�سكال  نافالني  األيك�سي  املحتجز 

جديدا من الحتجاج اأم�س .
وقد ٌطلب من املواطنني يف جميع 
اأم��ام  بالوقوف  رو�سيا  اأن��ح��اء 
م�ساء  دقيقة   15 ملدة  منازلهم 
ام�س الذي يتزامن مع عيد احلب، 
لالعراب  يدوية  م�سابيح  وحمل 

عن ت�سامنهم مع نافالني.
لهذا  دعوا  الذين  املنظمون  وقال 
يحمل  العمل  هذا  اإن  الحتجاج 
اخلوف"  من  اأقوى  احلب  �سعار" 
للرد على " املوجة غري امل�سبوقة 
�سنتها  التي  والقمع"  العنف  من 
قوات الأمن يف امل�سريات ال�سابقة.
الالمركزية  املبادرة  هذه  وتهدف 
ال�رشطة  اتخاذ  جلعل  وال�سلمية 
اأمراً  امل�ساركني  �سد  اإج��راء  لأي 
اأعلن  قد  الكرملني  وكان  �سعبًا. 
 " القيام  نية يف  لديه  لي�س  اأنه 
�سوف  ولكنه  وفار"،  قط  بلعبة 

يحاكم النتهاكات للقانون.
مدينة  يف  الح��ت��ج��اج  وب����داأ 
ال�رشق،  اأق�سى  يف  خاباروف�سك 
قبل  فيها  ال��ظ��الم  ح��ل  ح��ي��ث 
�سور  واأظهرت  مو�سكو.  العا�سمة 
على  نافالني  اأن�سار  ن�رشها 
يف  امل�ساركني  تلجرام  تطبيق 

بر�سم  يقومون  وهم  الحتجاج 
با�ستخدام  الثلوج  يف  ق��ل��وب 
ال�سموع. ويف مدينة كازان، على 
مو�سكو،  �رشق  كيلومرت   700 بعد 
األقت ال�رشطة القب�س على ت�سعة 
ح�سلت  م�سرية،  بعد  اأ�سخا�س، 
على ت�رشيح، �سد القمع، بح�سب 
ما ذكرته منظمة احلقوق املدنية 
و�سكل  دي-انفو".  دبليو  اأو   "

مو�سكو  يف  نافالني  اأن�����س��ار 
و�سانت بطر�سرج �سال�سل ب�رشية 
لالعراب عن ت�سامنهم مع زوجة 
نافالتي، التي من املتوقع الآن اأن 

تنف�سل عن زوجها لأعوام.
فالدمري  الرو�سي  الرئي�س  وكان 
ب��وت��ني ق��د ق���ال اإن���ه ي���رى اأن 
من  امل��ظ��اه��رات متثل حم��اول��ة 
ل�ستغالل  مو�سكو  خ�سوم  جانب 

ال�سخط بني املواطنني.
منذ  نافالني  على  ُح��ك��م  وق��د 
ال�سجن  حكم  بتنفيذ  اأ�سبوعني 
بها حمكمة  ق�ست   ، اأعوام  لعدة 

يف وقت �سابق.
فقد  القا�سي،  نظر  وجهة  وم��ن 
انتهك �رشوط الفراج عنه بكفالة 
من  اأملانيا  يف  تعافيه  اأث��ن��اء 

حماولة ت�سميمه.

اإيران تختبر �ساروخاً ذكياً بمدى 300 
كيلومتر

طهران ـ )د ب اأ( :
اأم�س،  الإيرانية،  ال�سلطات  اأعلنت   
 300 مبدى  ذكي  �ساروخ  اختبار  عن 

كيلومرت.
ونقلت وكالة "اإرنا" الإيرانية لالأنباء 
عن قائد القوة الرية للجي�س اليراين، 
وحدة  اأن  حيدري  كيومرث  العميد 
قامت  للجي�س  الرية  القوة  �ساروخ 
 300 مب��دى  ذك��ي  ���س��اروخ  باختبار 

البالد"،  مناطق  اإح��دى  "يف  كيلومرت 
دون مزيد من التو�سيح.

وقال العميد حيدري اإن هذا ال�ساروخ 
"يتمتع بقدرات عالية يف جمال الروؤية 
والذكاء والدقة وهو جاهز للدفاع عن 
اليرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  حدود 

يف خمتلف الظروف اجلوية".
تكون  اأن  ن��ح��اول  "اإننا  واأ���س��اف: 
وذكية  اآلية  املجال  هذا  اأ�سلحتنا يف 

ودقيقة".

الثلوج من  لرفع   الزمن  ت�سابق  مو�سكو 
�سوارعها

مو�سكو ـ )د ب اأ( :
يف  اأم�س  عامل  األف   70 نحو  �سارك   
رفع الثلوج من �سوارع مو�سكو بعدما 
هددت م�ستويات �سبه قيا�سية لت�ساقط 
الرو�سية  العا�سمة  باإ�سابة  الثلوج 
عمدة  نائب  �رشح  ال�سلل.  من  بحالة 
مو�سكو بيوتر برييوكوف باأن تنظيف 
اإىل  ي�سل  ما  �سي�ستغرق  ال�سوارع 
باإقامة  اأيام. ووعد برييوكوف  خم�سة 
اأك�ساك لتقدمي الوجبات اخلفيفة على 
مل�ساعدة  مبو�سكو  ال�رشيعة  الطرق 
الختناقات  يف  العالقني  ال�سائقني 
وت�سببت  الطق�س.  ب�سبب  امل��روري��ة 
حالة الطق�س ال�سيء يف تاأخر اأكر من 

املدينة  مطارات  من  جوية  رحلة   80
الثالثة، ومت اإلغاء بع�سها.

فقد  ال��ك��وارث،  اإدارة  خلدمات  ووفقا 
ثقل  ب�سبب  مباٍن  عدة  اأ�سقف  انهارت 

الثلوج. ومت ت�سجيل حالتي وفاة.
مركز  عن  "اإنرتفاك�س"  وكالة  ونقلت 
الأر�ساد اجلوية القول اإن �ُسمك الثلوج 
�سباح  �سنتيمرتاً   59 بلغ  الطرق  على 
الثلوج  وت�ساقط  مو�سكو.  يف  اأم�س 
 ،  1956 ع��ام  منذ  الأك��ر  هو  احل��ايل 
60�سنتيمرتاً،  اإىل  ال�ُسمك  و�سل  عندما 

وثاين اأعلى م�ستوى منذ عام 1879.
اجلوية  الأر���س��اد  خ��راء  يتوقع  ول 
الأيام  يف  الثلوج  ت�ساقط  من  املزيد 

املقبلة.
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ájOƒ©°ùdG

¿GOƒ°ùdG

¿ÉæÑd

 ..AÉÑ∏c OÉëJG ≈∏Y ƒ°ù≤j IôjõédG

 IôØ¶dG Ωõ¡j Iô«éØdGh

 ¬Ø«°V  øe  á∏«≤K  IQÉ°ùN AÉÑ∏c  OÉ–G  ≈≤∏J

 ,óMC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe ,(6-0) áé«àæH ,Iôjõ÷G

 ádƒ÷G øª°V ,AÉÑ∏c OÉ–G …OÉf Ö©∏e ≈∏Y

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe 16

 πXh á£≤f 22 óæY AÉÑ∏c OÉ–G ó«°UQ óªŒh

 √ó«°UQ Iôjõ÷G ™aQ Éª«a ,™°SÉàdG õcôŸG ‘

 ¥QÉØH  ÊÉãdG  õcôŸG  πàë«d  á£≤f  36  ¤EG

.Qó°üàŸG ábQÉ°ûdG ™e IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG

 Iôjõé∏d  π«é°ùàdG  ,¢ùjQOEG  ˆG  óÑY  íààaGh

 »∏Y øe á«æ«H Iôjô“ ó©H ,(5) á≤«bódG  ‘

.äƒîÑe

 ÉgOó°S ,Iôjõé∏d AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMGh

 ‘ ±ƒ«°†∏d É«fÉK Éaóg GRôfi äƒîÑe »∏Y

.(10) á≤«bódG

 ådÉK ±ó¡H ¬≤jôa Ωó≤J ,∑QÉÑe ¿ÉØ∏N RõYh

 ∑ÉÑ°T ‘ ájƒb Iójó°ùJ ó©H ,(21) á≤«bódG ‘

.¢VQC’G ÜÉë°UCG

 ™HGôdG  ±ó¡dG  ,…OÉª◊G  áØ«∏N  ±É°VCG  ºK

 .(30) á≤«bódG ‘ ájƒb á«°SCGôH Iôjõé∏d

 ¢ùeÉÿG  Úaó¡dG  ,äƒîÑe  »∏Y  ±É°VCGh

.(1+90h 50) á≤«bódG ‘ Iôjõé∏d ¢SOÉ°ùdGh

 √ôNCÉJ  IÒéØdG  Ö∏b  ,É¡°ùØf  ádƒ÷G  øª°Vh

 Rƒa ¤EG πHÉ≤e ¿hO Úaó¡H IôØ¶dG ¬Ø«°V ΩÉeCG

.(2-4)

 ¤EG Ωó≤Jh ,•É≤f 10 ¤EG √ó«°UQ IÒéØdG ™aQh

 πXh á£≤f 16 óæY IôØ¶dG óªŒh ,12 õcôŸG

.öTÉ©dG õcôŸG ‘

 ,áfƒæ›h  IÒãe  IGQÉÑŸG  äÉjô›  äAÉLh

 øe OôW »àdÉMh ,AGõL äÓcQ 3 â¡°T Éeó©H

 øe ÚÑY’ (9)`H  IGQÉÑŸG πªcCG  …òdG  ,IôØ¶dG

.(60) á≤«bódG

 IôØ¶dG ‘óg π«é°ùJ øe ,…ófƒc hQó«H øµ“h

 Úà≤«bódG ‘ AGõL »à∏cQ øe ÊÉãdGh ∫hC’G

.(35h 8)

 IÒéØ∏d ±óg π«é°ùàH ¥QÉØdG π«Fƒª°U ¢ü∏bh

 øe á©jöS áª¶æe áªég ó©H ,(45) á≤«bódG ‘

.Ö©∏ŸG ∞°üàæe

 ‘ IÒéØ∏d É¡Ñ°ùàMG AGõL á∏cQ ºµ◊G ≈¨dCGh

.ƒjó«ØdG á«æ≤J ¤EG IOƒ©dG ó©H ,(55) á≤«bódG

 ºK ,Ihó©dG ΩÉ°üY IôØ¶dG ™aGóe ºµ◊G OôWh

 á≤«bódG ‘ IôØ¶dG ¢SQÉM ,¿É£∏°S ˆG óÑY OôW

.(60)

 …Oó©dG ¢ü≤ædG øe É©jöS IÒéØdG OÉØà°SGh

 ‘ ∫OÉ©àdG ±óg πé°Sh ,IôØ¶dG ±ƒØ°U ‘

.¿Éª«∏°S óªMCG ≥jôW øY (62) á≤«bódG

 ≥jôW  øY  Ωó≤àdG  ±óg  IÒéØdG  πé°S  ºK

.AGõL á∏cQ øe (67) á≤«bódG ‘ π«Fƒª°U

 ‘ IÒéØ∏d ™HGôdG ±ó¡dG ó«Y »∏Y RôMCG ºK

.™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG øe IÒNC’G á≤«bódG

ájOƒ©°ù∏d Oƒ©j »fÉÑ°SE’G ôHƒ°ùdG ¢SCÉcíFGƒ∏d ∞dÉîe ô°üædG ΩÉeCG ÜÉÑ°ûdG ƒdhDƒ°ùe ¬H ΩÉb Ée :ô«eC’G óªMCG 

¿É£∏°ùdG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf óYÉ≤e ≈∏Y ¢Sô°T ´Gô°U

ô°üædG ìÉ°ùàcG ó©H ÜÉÑ°ûdG óéªj ¿É°ûëdG

õfhGO ø°U ΩÉeCG IQÉ°ùîdÉH äÉYƒªéªdG QhO CGóÑj »fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG

±GôàM’G áLƒe øe á«fÉæÑ∏dG ájófC’G πNGO Ö°†Z

™°SÉàdG õcôªdG »a …óæ°T »∏gCGh..»æWƒdG ΩƒWôîdG ≈∏Y RƒØj ô°TÉØdG ∫Óg

 áµ∏ªŸG  ¤EG  ÊÉÑ°SE’G  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  Oƒ©«°S

 Gòg º«bCG Éeó©H ,2022 ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ó©H hÉÑ∏«H ƒµ«à∏JCG ¬H êƒJh ,É«fÉÑ°SEG ‘ ΩÉ©dG

.áfƒ∏°TôH ≈∏Y 2-3 √Rƒa

 ¿CG   ájOƒ©°ùdG  á°VÉjôdG  IQGRƒH  Qó°üe  ócCGh

 ΩÉ©dG ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe ∞«°†à°ùà°S áµ∏ªŸG

 áaÉ°†à°SG  øY  äQòàYG  ¿CG  ó©H  ∂dPh  ,πÑ≤ŸG

 á°VhôØŸG äGAGôLE’G ÖÑ°ùH á«°VÉŸG áî°ùædG

.ÉfhQƒc ¢ShÒa AGôL

 á°VÉjôdG IQGRh ÚH á«bÉØJG ∑Éæg" Qó°üŸG ∫Ébh

 ≈∏Y ,Ωó≤dG Iôµd ÊÉÑ°SE’G OÉ–’Gh ájOƒ©°ùdG

."ΩGƒYCG 3 IóŸ ôHƒ°ùdG ¢SCÉµd áµ∏ªŸG áaÉ°†à°SG

 ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  âaÉ°†à°SG  ájOƒ©°ùdG"  ™HÉJh

 ˆG óÑY ∂∏ŸG áæjóÃ 2019 º°Sƒe ‘ ÊÉÑ°SE’G

."Ö≤∏dÉH ójQóe ∫ÉjQ ôØXh ,IóéH á«°VÉjôdG

 áaÉ°†à°SG  øY  ÉfQòàYG  ΩÉ©dG  Gòg"  í°VhCGh

 áeÉbEG ádÉëà°SGh ,ÉfhQƒc ¢ShÒa ÖÑ°ùH ádƒ£ÑdG

."…ÒgÉªL Qƒ°†ëH ádƒ£ÑdG

 ,áµ∏ªŸG  ‘  ¿ƒµà°S  áeOÉ≤dG  áî°ùædG"  ”CGh

 ‘  π°†aCG  á«ë°üdG  ´É°VhC’G  ¿ƒµJ  ¿CG  πeCÉf

 óLGƒàdG  øª°†f  ≈àM  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL

."…ÒgÉª÷G

 ΩÉb  Ée  ¿CG  ÒeC’G  óªMCG  íFGƒ∏dG  ÒÑN  ÈàYG

 öüædG  IGQÉÑe  ‘ ,ÜÉÑ°ûdG  …OÉf  ƒdhDƒ°ùe  ¬H

 áëF’ øe 6 / 2 IOÉª∏d ∞dÉfl , ∫hC’G ¢ùeCG

 »°üî°ûdG ¬HÉ°ùM ≈∏Y ÒeC’G Öàch .•ÉÑ°†f’G

 ≥jôØdG  ƒdhDƒ°ùe ¬H ΩÉb Ée"  :"ÎjƒJ"  ™bƒÃ

 ®ÉØdCG Ωóîà°SGh 2/6 IOÉŸG áØdÉîÃ »HÉÑ°ûdG

 ¬àª«b  øe  π«∏≤à∏d  áfÉgE’G  ¢Vô¨H  áMQÉL

 ÖLƒà°ùJ ,∞æ©dGh á«gGôµdG ≈∏Y ¢Vôëj πµ°ûH

 »g ∞dCG 50 áeGôZ ™e Úàæ°S ±É≤jEG áØdÉîŸG

."±öüàdG Gòg áHƒ≤Y

 ‘  ¢ùeCG  ÊƒjõØ∏àdG  π≤ædG  äGÒeÉc  äó°UQh

 ídÉ°üd  â¡àfG  »àdG  ÜÉÑ°ûdGh  öüædG  IGQÉÑe

 ∫hDƒ°ùe ¬©eh ¿É£∏ÑdG ódÉN ºé¡J ,0 / 4 ÒNC’G

.öüædG A’óH ácO √ÉŒ ®ÉØdC’ÉH ôNBG »HÉÑ°T

 É¶Ød  ™ª°S  Éeó©H  ¿É£∏ÑdG  ¬H  ΩÉb  Ée  AÉLh

.ÜÉÑ°ûdG »ÑY’ óMC’ ¬Lh GÒ°üæY

 ¿É£∏°ùdG  ¢SCÉc  äÉjQÉÑe  ¤EG  QÉ¶fC’G  ¬éàà°S

 ™HQ  QhódG  ÜÉjEGh  ,‹É◊G  »°VÉjôdG  º°Sƒª∏d

 ¤G πgCÉàdG äÉbÉ£H º°ùM ºà«°S å«M »FÉ¡ædG

 óZ  Ωƒjh  ÚæKE’G  Ωƒ«dG  »FÉ¡ædG  ∞°üf  QhódG

.äÉjQÉÑe 4 áeÉbEG ∫ÓN øe AÉKÓãdG

 ≈∏Y ÉØ«°V Ö«°ùdG  πëj ¤hC’G  á¡LGƒŸG  ‘

 ÜÉgòdG IGQÉÑe ‘ RƒØdG á«∏°†aCG ∂∏Á ƒgh ºë°U

 áfƒª°†e ÒZ áé«àædG  øµdh  ,(0-1)  áé«àæH

.»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿Éª°†d

 Gòg ¤hC’G ¬àÁõg ¢†jƒ©J ¤G Ö«°ùdG ≈©°ùjh

 ΩÉeCG öùN ÉeóæY ,ä’ƒ£ÑdG ™«ªL ‘ º°SƒŸG

 ƒgh ,∞«¶f ±ó¡H ÊÉª©dG …QhódG  ‘ AÓ¡H

 »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿CG Gó«L ∑Qój

.√ÒgÉªL á◊É°üŸ á≤jôW πªLCG

 åëÑj  ƒ¡a  ,Ó¡°S  Gó«°U ∞≤j  ød  ºë°U øµd

 ‘ É«KQÉc Éª°Sƒe Ωó≤j å«M ¬ª°Sƒe PÉ≤fEG øY

 Gó«L ∑Qój ƒgh ,ÒNC’G õcôŸG πàëjh …QhódG

 PÉ≤fE’ IÒNC’G á°UôØdG »g ¢SCÉµdG ádƒ£H ¿CÉH

.∞bƒŸG

 á¶aÉfi ¤EG  QÉØX  QOÉ¨j  ,á«fÉK  IGQÉÑe  ‘h

 RôHC’G í°TôŸG ƒgh á©æ°üŸG á¡LGƒŸ áæWÉÑdG

 áaÉ°VE’ÉH (0-2) ÉHÉgP √Rƒa ó©H á°UÉN πgCÉà∏d

 Ö°üJ  »àdGh  öUÉæ©dGh  IÈÿG  »∏eÉY  ¤G

.Ö≤∏dG πeÉM QÉØX ídÉ°üd

 Oƒ¡L  ∫òH  ¤EG  áLÉëH  ƒ¡a  á©æ°üŸG  ÉeCG

 RƒØdÉH á©bƒàe ÒZ ICÉLÉØe ≥«≤ëàd ,áØYÉ°†e

 ™e  πgCÉàdG  ábÉ£H  ∞£Nh  (0-3)  QÉØX  ≈∏Y

 …QhO ¤EG ÉãjóM óYÉ°üdG ≥jôØ∏d IÈÿG ¢ü≤f

.AGƒ°VC’G

 ¢†jƒ©J øY ≥jƒ°ùdG åëÑj áãdÉK IGQÉÑe ‘h

 áLQódG  øe  ΩOÉ≤dG  …ÈY ΩÉeCG  ÉHÉgP  ¬àÁõg

 ¬Ø«°†à°ùj ÉeóæY ÉHÉjEG ¬«∏Y RƒØdGh ,(0-1) ¤hC’G

 ¤EG ≥jƒ°ùdG êÉàëjh ,»°VÉjôdG ¥Éà°SôdG ™ªéÃ

 Qhó∏d  ∫ƒ°UƒdG  ¿Éª°†d  ±óg øe ÌcCÉH  RƒØdG

.»FÉ¡ædG ∞°üf

 ôcÉ°T  º«µM  »bGô©dG  ÜQóŸG  ≥jƒ°ùdG  Oƒ≤jh

 IÎa  ≈¡fCG  ¿CG  ó©H  ,º°SƒŸG  Gòg  ¤hC’G  Iôª∏d

 ‘  ÚÑYÓd  É©aGO  íæÁ  Ée  »ë°üdG  ôé◊G

 IójóL ICÉLÉØe øY åëÑj …ÈY øµdh ,IGQÉÑŸG

 πgCÉJ ÉeóæY »°VÉŸG º°SƒŸG ‘ √RÉ‚EG QGôµJh

.»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG

 ≥jôa  OÉ–’G  ∞«°†à°ùj  IÒNC’G  IGQÉÑŸG  ‘

 Ö©∏Ã ÉHÉgP ¬àÁõg ¢†jƒ©J πLCG øe á°†¡ædG

 ±ó¡H RƒØdG ¤EG  áLÉëH ƒgh ,(1-2) á°†¡ædG

.πgCÉà∏d ó«Mh

 ¿CGh á°UÉN ,á∏¡°S ¿ƒµJ ød OÉ–’G áª¡e øµd

 ‘ IÈÿG ∂∏“ »àdG ¥ôØdG øe Èà©j á°†¡ædG

 ¬éFÉàf øe ºZôdG  ≈∏Y äÉ¡LGƒŸG √òg πãe

 Éë°Tôe É≤jôa ≈≤Ñj ¬fCG ’EG …QhódG ‘ á«Ñ∏°ùdG

.»FÉ¡ædG ∞°üædG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

 ÜÉÑ°ûdG  ÖY’  ,¿É°û◊G  ∞«°S  »àjƒµdG  ócCG

 çƒ«∏dG ¿CG ,‹É◊G »àjƒµdG á«°SOÉ≤dGh ≥HÉ°ùdG

 á«YÉHôH ,öüædG º¡Ø«°†e ≈∏Y RƒØdG Gƒ≤ëà°SG

 ∫hC’G  ¢ùeCG  ,¢VÉjôdG  »HôjO  ‘  ,áØ«¶f

 …Oƒ©°ùdG …Qhó∏d 18`dG ádƒ÷G øª°V ,âÑ°ùdG

.ÚaÎëª∏d

 ∞dCG" :"ÎjƒJ" ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ,¿É°û◊G ∫Ébh

 ∂dOQÉgh ,ÜÉÑ°ûdG …OÉf ¥É°ûYh ÒgÉª÷ ∑hÈe

 º¡eh  ≥ëà°ùe  Rƒa"  :™HÉJh  ."öüædG  …OÉf

."çƒ«d Éj …QhódG ºµdÉa ,IQGó°üdG ≈∏Y ®ÉØë∏d

 »eÓYE’G õcôŸG ôjóe ,πaƒædG ¥QÉW ≥∏Y Éªc

 á∏«≤ãdG áé«àædG" :¬dƒ≤H ,ÜÉÑ°ûdG …OÉæH ≥HÉ°ùdG

 ∞dCG ..Ú≤jôØdG ÚH á«æØdG ¥QGƒØdG ∞°ûµH á∏«Øc

."çƒ«∏d ∑hÈe

 øe ..ÜÉÑ°ûdG øe ÉÑjôb …QhódG iQCG ÊEG" :π°UGhh

∫Gh ´GóHE’G Gò¡H ÉHÉÑ°T iQCG ⁄ 2012

 ,á«fÉæÑd ájófCG IóY ‘ ájQGOEG QOÉ°üe äóHCG

 á«LQÉÿG ¥ôØdG πeÉ©J á≤jôW øe É¡°VÉ©àeG

 ¢VhôY ¢üîj ÉÃ Ú«fÉæÑ∏dG ÚÑYÓdG ™e

 ájófC’G øe ójó©dG á∏°UƒH â¡ŒGh .±GÎM’G

 ¿ÉæÑd ¤EG ájƒ«°SBG ¥öûdG äÉjQhódGh á«Hô©dG

 ∞°ü©J »àdG ájOÉ°üàb’G áeRC’G ÖÑ°ùH ∂dPh

 ¤EG á«bƒ°ùdG áª«≤dG â°†ØîfG PEG ,RQC’G OÓÑH

.¿ÉæÑd »ÑYÓd %60 OhóM

 ¿ƒ∏Ñ≤j Ú«fÉæÑ∏dG ÚÑYÓdG º¶©e íÑ°UCGh

 ,Q’hO  ∞dCG  20  ¤EG  10  …RGƒJ  ¢Vhô©H

 Ö∏Lh  ±GÎM’G  º¡ª¡j  Ée  πc  íÑ°UCGh

.¿ÉæÑd ¤EG Q’hódG

 ºàJ äÉ≤Ø°üdG √òg º¶©e ¿CG QOÉ°üe äócCGh

 ÒZ Oƒ≤©dG ÖÑ°ùH ∂dPh ,IQGOE’G º∏Y ¿hO

.…OÉædGh ÖYÓdG ÚH á«aGÎM’G

 ¬fÉµeEÉH  …OÉædG  ¿CG  ¤EG  ,QOÉ°üŸG  äQÉ°TCGh

 ájGóH  òæe  äÉ≤Ø°üdG  ∂∏J  ‘  ¬≤M  ßØM

 ™e á«aGÎMG Oƒ≤Y ΩGôHEG ÈY ∂dPh º°SƒŸG

 π°†ØJ  ájófC’G  √òg  º¶©e  øµd  ,ÚÑYÓdG

.ÖYÓd …óHC’G ™«bƒàdG

 º°ù≤H ¥ôØdG ¢†©H ÖdÉ£J ,á«fÉK á¡L øeh

 íjöüJ  íæe  πLCG  øe  ∂dPh  ó≤©dG  øe

 áàÑãe GOƒ≤Y ¿ƒµ∏àÁ øjòdG ÚÑYÓd IQÉYEÉH

.OÉ–’G ‘

 QhóH  √QGƒ°ûe  ÊGOƒ°ùdG  ∫Ó¡dG  CGóH

 Iôµd É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO ‘ äÉYƒªéŸG

 ΩÉeCG ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG IQÉ°ùÿÉH ,Ωó≤dG

 ,É«≤jôaEG ÜƒæL π£H õfhGO ø°U …Oƒ∏«eÉe

 ó∏«Ø°SÒa ¢Sƒàaƒd OÉà°ùH (0/2) áé«àæH

 äÉjQÉÑe  øª°V  ,ÉjQƒàjôH  áæjóÃ

.á«fÉãdG áYƒªéŸG

 ≈°Sƒe õfhGO ø°U …Oƒ∏«eÉe ‘óg RôMCG

 áHö†H 10 á≤«bódG ‘ ÉHƒ°ù«d ø°ûµ«Ñ°ùfEG

 â«eÒc ±É°VCGh ,ájhGR á∏cQ øe á«°SCGQ

 AÉ≤∏dG ájÉ¡f πÑb ÊÉãdG ±ó¡dG ¢SƒeÉ°SôjEG

.IöTÉÑe

 ,∫Ó¡dG ≈eôe õfhGO ø°U …Oƒ«∏eÉe Oógh

 ƒÑª«K Oó°S ÚM á«fÉãdG á≤«bódG ‘ GôµÑe

 äôe áØMGR Iôc ∫Ó¡dG ≈eôe ≈∏Y ÊGhR

.øÁC’G ºFÉ≤dG QGƒL

 ø°U  …Oƒ∏«eÉe  π°üM  6  á≤«bódG  ‘h

 Ö∏b É¡H ÖÑ°ùJ ájhGR á∏cQ ∫hCG ≈∏Y õfhGO

 á≤«bódG ‘h ,Gô nJ nh óªfi …QGƒØjE’G ´ÉaódG

 øe ≥Ñ°ùdG ±ó¡H ÖÑ°ùàj ¿CG ÊGhR OÉc 9

 ,‹ƒdƒdó°T  Î«H  ¬d  É¡°ùµY  »àdG  IôµdG

 äQÉ£a  iöù«dG  á∏LôH  ÉLƒHCG  É¡°ùe’

 ÊGhRCG  É¡∏HÉb  ¥hóæ°üdG  πNGO  á«dÉY

 QÉW ÉLƒHCG øµd ≈æª«dG ájhGõdG ‘ ¬°SCGôH

.É¡H ∂°ùeCGh É¡«dEG

 ±ó¡H  õfhGO  ø°U  Ωó≤J  10  á≤jó≤dÉHh

 ≈°Sƒe  ÖYÓd  á«°SCGQ  áHö†H  ≥Ñ°ùdG

 π°ùfG  å«M  ,ájhGR  á∏cQ  øe  ,ÉHƒ°ù«d

 â°ùdG πNGO óeÉM QGõf ∞∏N øe ÖYÓdG

.≈eôŸG ‘ Iƒ≤H IôµdG Ö©dh äGOQÉj

 ±óg  á°Uôa  âYÉ°V  17  á≤«bódG  ‘h

 ,…R’ƒ¡e »∏«Ø°S öùjC’G ìÉæ÷G øe ≥≤fi

 Ó¨à°ùe ∫Ó¡dG »©aGóe ÚH øe π°ùfG …òdG

 ¿É≤«°S ÚH ÊhGR øe áØMGõdG IôjôªàdG

 óªëŸ  ≥aƒŸG  êhôÿG  øµd  ,Ú©aGóŸG

 Iójó°ùàdG á¶◊ ÖYÓdG CÉLÉa ,ÉLƒHCG QƒædG

.IôµdÉH ∂µ°ùeCGh áÑjôb áaÉ°ùe øe ájƒ≤dG

 ∫hCG ≈∏Y ∫Ó¡dG π°üM 20 á≤«bódG ™eh

 ˆG  óÑY  ¢SQÉa  É¡æe  òØf  ,ájhGR  á∏cQ

 É¡d  êôN  ,¥hóæ°üdG  πNGO  á«dÉY  Iôc

 ƒ‚É«fhCG ¢ùæjO …óæZhC’G ‹hódG ¢SQÉ◊G

.äÉÑãH É¡ª∏à°SGh

 iôNCG  á°Uôa  âYÉ°V  24  á≤«bódG  ‘h

 ‘ âfÉc »àdG áØMGõdG IôµdG øe ,ÖYÓd

 GôJh óªfi øµd ,…R’ƒ¡e »∏«Ø°ùd É¡≤jôW

 IôµdG âà°Th Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ πNóJ

.ájhGR á∏cQ ¤EG

 Iôe  ∫hC’  ∫Ó¡dG  Oóg  26  á≤«bódG  ‘h

 á°Uôa  âYÉ°V  å«M  ,õfhGO  ø°U  ≈eôe

 ∫GDƒª°ùdG  É¡°ùµY  Iôc  øe  ≥≤fi  ±óg

 óÑY óªfi QÉ£a ¢SQÉ◊G â£îJ ,»æZÒe

 ¬°SCGôH ÉgOó°Sh ,á≤«°V ájhGR øe øªMôdG

.øÁC’G ºFÉ≤dG IGRÉëÃ äôe ájƒb

 øªMôdG óÑY óªfi OÉc 38 á≤«bódG ‘h

 É¡Ñ©d Iôc øe õfhGO ø°U ≈eôe Ö«°üj ¿CG

 QGõæd  »æZÒe  ∫GDƒª°ùdG  øÁC’G  Ò¡¶dG

 Ò¡¶dG  §¨°V â– É¡°ùµY …òdG  óeÉM

 øªMôdG  óÑY  óªfi  É¡«dEG  QÉ£a  ,øÁC’G

 IGRÉëÃ  IÒ£N  äôe  ,¬°SCGôH  É¡Ñ©dh

.øÁC’G ºFÉ≤dG

 ∫Ó¡dG π°üM ≥FÉbO 3Ü áMGÎ°S’G ó©Hh

 ÉgòØf ,Ωó≤e ó«Y ™e âÑµJQG áØdÉfl ≈∏Y

.ƒ‚É«fhCG ¢SQÉ◊G …ój ÚH GôJh óªfi

 ∫Ó¡dG  ÜQóe  iôLCG  56  á≤«bódG  ‘h

 óeÉM QGõf øe πc êhôîH Ú∏jóÑJ ,¿GQhR

 º«∏°Sh »°ù«L â°S’ ∫ƒNOh ,Ωó≤e ó«Yh

.…hÉ°TôH

 π«¨°ûdG øjódG öüf ´É°VCG 59 á≤«bódÉHh

 â°S’ É¡YõàfG »àdG IôµdG øe ,É≤≤fi Éaóg

 …òdG ,øªMôdG óÑY óªëŸ ÉgQôeh »°ù«L

 ÖfÉé∏d Iôc Qôeh ,øÁC’G Ò¡¶dÉH √ƒe

 øe  ‹ÉÿG  π«¨°û∏d  ,Ö©∏ŸG  øe  ôNB’G

 ‘ π«¨°ûdG  Ì©J  øµdh  ,ÉeÉ“ áÑbGôŸG

 §¨°V â– Oó°Sh IôµdG ≈∏Y Iô£«°ùdG

.√Éeôe ò≤fCG …òdG ƒ‚É«fhCG ¢SQÉ◊G

 Ó«∏b ∂ÑJQG ¬æµdh ,É«æa âÑãj ∫Ó¡dG CGóHh

 É‚ƒ‚ƒH  »æ«a  »FÉæãdG  ∫ƒNO  ó©H

 º«∏°S  Ωó≤j  ⁄  å«M  ,¥hQÉa  ógÉ›h

 π£Y Ée áHƒ∏£ŸG á«æØdG áaÉ°VE’G …hÉ°TôH

 ¿Éc  …òdG  ,ÉeÉ“ ∫Ó¡∏d  öùj’G  ÖfÉ÷G

.¬LhôN πÑb Ωó≤e ó«©H É£°ûf

 QƒædG óªfi ¢SQÉ◊G ´ôH 84 á≤«bódG ‘h

 áØMGR IÒ£N IôµH ∑É°ùeE’G ‘ ,ÉLƒHCG

 RôMCG 90 á≤«bódG ‘h ,äGOQÉj â°ùdG πNGO

 πJÉb CÉ£N øe ,É«fÉK Éaóg ¢VQC’G ÜÉë°UCG

 ,Ö©∏ŸG §°Sh ‘ GôJh óªfi ´ÉaódG Ö∏≤d

 ÚÑYÓdG  óMCG  øe  ¢ü∏îàdG  ∫hÉM ÚM

.IôµdG ¬æe ´õàfÉa

 …QhódG ‘ ¬JGQÉ°üàfG öTÉØdG ∫Óg π°UGh

 ΩƒWôÿG ≈∏Y √RƒØH ,RÉàªŸG ÊGOƒ°ùdG

 ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,(1-3) áé«àæH ,»æWƒdG

.á≤HÉ°ùª∏d 10`dG ´ƒÑ°SC’G øª°V ,âÑ°ùdG

 ôeÉ°S  ≥jôW  øY  öTÉØdG  ∫Óg  Ωó≤Jh

 »æWƒdG  ΩƒWôÿG  ∑QOCG  ºK  ,¢SÉÑY

.Úª∏©dG …È°U ≥jôW øY ∫OÉ©àdG

 ÊÉãdG  ±ó¡dG  ¢SÉÑY  ôeÉ°S  ±É°VCGh

 ¿CG  πÑb  ,¬d  ÊÉãdG  »°üî°ûdGh  öTÉØ∏d

 á∏cQ  øe  á«KÓãdG  á«æL  ΩÉ°ûg  πªµj

.AGõL

 óÑY ÖYÓd ºµ◊G OôW IGQÉÑŸG äó¡°Th

 ÉWƒ°T  öTÉØdG  ∫Ó¡dG  πªµ«d  ,ø°ùëŸG

.ÚÑY’ (10)`H ÓeÉc

 á£≤f 11 ¤EG √ó«°UQ öTÉØdG ∫Óg ™aQh

 Üô©dG  »M  á≤aQ  10`dG  õcôŸG  πàë«d

 ó«°UQ  óªŒ  πHÉ≤ŸG  ‘  .¿GOƒ°ùJQƒH

 π¶«d ,á£≤f 13 óæY »æWƒdG ΩƒWôÿG

.™HÉ°ùdG õcôŸG ‘

 áWöûdG  ∫OÉ©J  ,É¡JGP  ádƒ÷G  øª°Vh

 áé«àæH  ,’É«f  …OGƒdG  »Mh  ±QÉ°†≤dG

 ,±QÉ°†≤dG  áWöûdG  ‘óg  RôMCG  .(2/2)

 ôØ©L ≈∏Y ™aGóŸGh Iôªb »ëàa øe πc

.IôM á∏cQ øe

 πc ,’É«f …OGƒdG »M ‘óg RôMCG Éª«a

.»ëj óªfih Écƒd ¥QÉW øe

 8 ¤EG  √ó«°UQ  ±QÉ°†≤dG  áWöûdG  ™aQh

 15`dG  õcôŸG  ‘ ™Ñ≤j  ∫Gõj  Éeh  •É≤f

.É kàbDƒe "ÒNC’G πÑb"
 √ó«°UQ ’É«f …OGƒdG »M ™aQ πHÉ≤ŸG ‘

 ¢ùeÉÿG õcôŸG ‘ ô≤à°SGh ,á£≤f 15 ¤EG

 ,OGó°T/º«∏M  OÉà°S  ≈∏Yh  .É°†jCG  É kàbDƒe

 áeGhO øe êhôÿG ‘ …óæ°T »∏gCG í‚

 ïjôe  ≈∏Y  √RƒØH  ,á«dÉààŸG  ºFGõ¡dG

.(0/1) áé«àæH ,öTÉØdG

 —ÉØdG π°UGh …óæ°T »∏gCG ±óg πé°Sh

.∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ AGõL á∏cQ øe

 á£≤f 12 ¤EG √ó«°UQ …óæ°T »∏gCG ™aQh

.™°SÉàdG õcôŸG πàë«d

 öTÉØdG  ïjôe ó«°UQ  óªŒ πHÉ≤ŸG  ‘

 ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ‘ π¶«d •É≤f 6 óæY

."ÒNC’G" öûY

¿ÉªY

âjƒµdG



دبي ــ وام :

 اأ�ض���در مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي 

ق���رارا باعتب���ار اأندية البطائ���ح والذيد 

واملدام ومليحة اأع�ض���اء عاملني باحتاد 

الإمارات للكرة الطائرة، مع رف�ض الدعوى 

املقدمة من نادي احتاد كلباء مو�ض���وعًا 

نظ���راً لرفعها قبل موعد ا�ض���تيفاء �رشط 

الع�ضوية العاملة.

ج���اء ذل���ك بعد �ض���دور حك���م حمكمة 

التحكيم للمنازعات الريا�ض���ية املقدمة 

من الأندية اخلم�ض���ة �ضد احتاد الإمارات 

للك���رة الطائ���رة ب�ض���اأن ت�رشره���ا من 

ت�ضميتها كاأع�ض���اء "م�ضاندة " وبالتايل 

حرمانها من حق الت�ض���ويت باجتماعات 

اجلمعية العمومية لالحتاد.

وين�ض حكم هيئة التحكيم برئا�ض���ة عبد 

الرزاق �ضفلو، وع�ض���وية كّل من الدكتور 

�ض���ليم �رشور م�ضعان �ض���ليم ال�ضام�ضي، 

وعي�ضى عبد اهلل حيدر عبيد بن حيدر يف 

املنازعات الريا�ض���ية رقم 83 و84، و86 

لعام 2020 عل���ى اعتبار اأندية البطائح، 

والذي���د، ومليحة على الرتتيب اأع�ض���اء 

عاملني باحتاد الك���رة الطائرة يتمتعون 

بكافة احلقوق املمنوحة للع�ض���و العامل 

مبوج���ب اللوائح ذات ال�ض���لة، مع اإلغاء 

القرارات الت���ي مت اعتمادها يف اجلمعية 

العمومية لالحتاد والتي انعقدت بتاريخ 
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بالر�ضوم واأتعاب التحكيم.

كم���ا ين����ض حك���م هيئ���ة التحكيم يف 

املنازعة الريا�ض���ية رقم 85 على اعتبار 

نادي املدام ع�ض���واً عاماًل باحتاد الكرة 

الطائ���رة يتمتع بكافة احلقوق املمنوحة 

للع�ض���و العام���ل مبوج���ب اللوائح ذات 

ال�ض���لة، واإلزام الحتاد بالر�ضوم واأتعاب 

التحكيم.

فيم���ا ن����ض حك���م هيئ���ة التحكيم يف 

املنازعة الريا�ض���ية رقم 82 على رف�ض 

الدع���وى املقدمة من ن���ادي احتاد كلباء 

لرفعها  الريا�ضي مو�ضوعًا نظراً  الثقايف 

قبل موع���د ا�ض���تيفاء �رشط الع�ض���وية 

العامل���ة م���ع اإلزامه بالر�ض���وم واأتعاب 

التحكيم.

وا�ضتندت هيئة التحكيم يف اأحكامها وفقا 

للبيان ال�ض���ادر عنها اليوم على الالئحة 

التنفيذية لالحتادات الريا�ضية املعتمدة 

يف الهيئ���ة العام���ة للريا�ض���ة ل�ض���نة 

2014 وبالتحدي���د يف املادة 13 /ب/1، 

اخلا�ض���ة بتحويل الع�ضو من م�ضاند اإىل 

عامل بعد انق�ض���اء �ضنتني على انت�ضابه 

للجمعي���ة العمومية، واملادة 15، وكذلك 

املادة 38 التي ح���ددت �رشطني لتحويل 

�ض���فة الع�ضو من م�ضاند اإىل عامل، وهما 

انق�ضاء �ضنتني على الع�ضو يف اجلمعية 

العمومية كع�ضو م�ضاند، وحتقيق الع�ضو 

ملتطلبات الع�ضوية العاملة مثل، حتقيق 

احل���د الأدنى من امل�ض���اركات وت�ض���ديد 

اللتزامات املالية وعدم الإدانة مبخالفة 

اأو جتاوز.

كم���ا اأو�ض���حت الهيئ���ة التحكي���م اأنه 

بال�ض���تناد اإىل امل���ادة 63 م���ن القواعد 

للتحكيم  الإم���ارات  ملرك���ز  الإجرائي���ة 

الريا�ض���ي قد لحظت اأن طريف املنازعة 

مل يتفقا على القان���ون الواجب التطبيق 

على النزاع، ل �ض���يما اأنه���ا تنظر النزاع 

بدرج���ة بدائي���ة ولي�ض هناك ����رشط اأو 

م�ضارطة حتكيم بني الطرفني، وبالرجوع 

اإىل ت�ضل�ض���ل القوان���ني الواجب تطبيقها 

مبوجب املادة املذكورة فاإن الهيئة قررت 

اأن الالئحة التنفيذية ال�ضادرة لالحتادات 

الريا�ض���ية بقرار الرئي�ض رقم 40 ل�ض���نة 

2014 هي الواج���ب تطبيقها على النزاع 

بالنظر اإىل عدم وج���ود قوانني اأو لوائح 

خا�ضة يف احتاد الإمارات للكرة الطائرة 

مبو�ضوع النزاع.

من جانبه قال �ض���عادة علي بو ج�ض���يم 

رئي�ض مركز الإمارات للتحكيم الريا�ض���ي 

اإن الأح���كام ال�ض���ادرة ع���ن املركز من 

خ���الل غرفتيه البتدائية وال�ض���تئنافية 

يتم خاللها ال�ض���تناد للقواعد الإجرائية، 

املعتمدة  القانونية  واللوائ���ح  والأنظمة 

للعم���ل بها وتطبيقها، مبا يتنا�ض���ب مع 

حالة كل نزاع.

واأ�ض���اف : " �ض���عداء باإ�ض���دار اأول حكم 

حتكي���م للمركز عقب فرتة ق�ض���رة منذ 

الإع���الن عن ت�ض���كيله، ونتمنى اأن نوفق 

يف مهمتنا التي ت�ضتهدف اإر�ضاء وتر�ضيخ 

مفاهيم العدالة والنزاهة، مع ن�رش ثقافة 

التحكيم الريا�ض���ي، بني كافة املنت�ضبني 

للمج���ال الريا�ض���ي، مبا ي�ض���من اإيجاد 

بيئة ريا�ض���ية منوذجية ي�ضودها التميز 

والنجاح وحتقيق النتائج املن�ضودة ".

واأو�ض���ح ب���و ج�ض���يم اأن حك���م الغرفة 

البتدائي���ة لهيئة التحكي���م باملركز قد 

�ضدر بعد اإجراءات وخطوات عديدة، متت 

من خاللها درا�ضة كل نزاع على حدة مع 

تنظيم جل�ض���ات لطريف النزاع لال�ضتماع 

له���م، والوقوف عل���ى حيثي���ات النزاع 

واأ�ض���بابه، وحمل اخلالف من اأجل �ضمان 

حتقيق عن�رش الدقة عند �ض���دور احلكم، 

واإعط���اء كل ذي ح���ق حقه، مب���ا يعك�ض 

مب���ادئ واأه���داف املركز وا�ض���رتاتيجية 

عمل���ه التي ترفع �ض���عار حتقيق العدالة 

وامل�ضاواة بني جميع الأطراف.

"الريا�ض���ية"  �ض���حيفة  اأكدت 

ال�ض���عودية نق���اًل عن م�ض���در 

لكرة  الآ�ضيوي  بالحتاد  ر�ضمي 

اأن اجتماًعا �ضيعقد، يوم  القدم 

غد الثالثاء، لعتماد ا�ض���تكمال 

اجلولت املتبقية من الت�ضفيات 

امل�ض���رتكة املوؤهل���ة لبطولتي 

كاأ�ض العامل 2022، وكاأ�ض اآ�ضيا 

2023 بنظام التجمع.

اأن هذه  ال�ض���حيفة،  واأو�ضحت 

الفعالي���ات �ض���تقام بداية من 

31 اأيار/مايو، وبحد اأق�ضى 15 

مع  املقبلني،  حزيران/يوني���و 

تاأجيل املباري���ات املقررة يف 

اآذار/مار�ض.

وعلى �ضعيد دوري اأبطال اآ�ضيا، 

اأو�ضح امل�ضدر ذاته اأن الطلبات، 

التي و�ضلت للجنة امل�ضابقات 

القاري���ة حت���ى الآن، ه���ي من 

ال�ض���عودية، والإمارات، واإيران، 

واأوزبك�ض���تان، ل�ضت�ضافة عدد 

من جمموعات امل�ضابقة.

وتعق���د اللجن���ة اجتماع���ات 

منف�ضلة مع الحتادات املحلية 

لالط���الع على ال�ض���تعدادات، 

ال�ض���حية والتنظيمي���ة، حيث 

�ض���يتم النظر للملف الأف�ض���ل، 

مع ا�ضرتاط وجود بروتوكولت 

احرتازية لفرو�ض كورونا.

حملت اجلماهر اإدارة نادي العني  م�ضوؤولية 

تراجع م�ض���توى ونتائج الفري���ق الأول لكرة 

القدم هذا املو�ضم وخروجه املبكر من بطولتي 

كاأ����ض رئي�ض الدولة وكاأ����ض اخلليج العربي 

و�ضقوطه املبكر اأي�ض���ا يف الن�ضخة املا�ضية 

من دوري اأبطال اآ�ض���يا. واأو�ضحت �ضحيفة  اأن 

ا�ض���تطالعها الأ�ضبوعي ك�ض���ف اأن 70 % من 

اإجمايل امل�ض���اركني يف الت�ض���ويت يحملون 

اإدارة النادي م�ضوؤولية الرتاجع يف اأداء ونتائج 

الفريق، فيما حمل 21 % الالعبني امل�ضوؤولية 

كم���ا حم���ل 9 % امل���درب الربتغ���ايل بيدرو 

اإميانويل م�ضوؤولية ما يحدث ل� "الزعيم".

وخ���رج الفريق من دور ال���� 16 لكاأ�ض رئي�ض 

الدولة على يد عجم���ان، كما خرج من الدور 

الأول لكاأ�ض اخلليج العربي على يد خورفكان، 

وودع دوري اأبطال اآ�ض���يا 2020، بعد احتالل 

املرك���ز الرابع الأخ���ر يف املجموعة الرابعة 

بر�ضيد خم�ض نقاط من فوز وحيد وتعادلني.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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مدرب ال�سارقة: علينا ن�سيان 

الخ�سارة من العين

رئي�س الفجيرة يعترف بالتفكير 

في اإقالة الجهاز الفني

اأعرب الربتغايل بي���درو اإميانويل، مدرب العني، 

عن �ض���عادته بفوز فريقه )2-1( على م�ض���يفه 

ال�ضارقة، م�ضاء اأم�ض ال�ضبت، يف اجلولة 16 من 

دوري اخلليج العربي.

وق���ال مدرب العني، يف املوؤمتر ال�ض���حفي بعد 

املباراة: »ح�رشنا اإىل ملعب ال�ضارقة بعد اأ�ضبوع 

�ضعب، وتعاملنا مع املباراة باأهمية كبرة بعد 

خ�ضارتنا يف الدور الأول على ملعبنا«.

واأ�ضاف: »ل اأرغب يف احلديث عن ترتيب العني 

يف جدول فريق دوري املحرتفني، وتركيزي فقط 

على الواجب���ات والأهداف املطلوب���ة، وهو ما 

قمنا به عندما ح�رشنا ملواجهة ال�ضارقة بخطة 

وا�ضحة«.

وم���ن جانبه، قال عبد العزي���ز العنربي، مدرب 

ال�ضارقة: »غياب التوفيق واإ�ضاعة بع�ض الفر�ض 

وراء هذه النتيجة، ونتمنى ن�ضيان اخل�ضارة وما 

حدث لنا يف اأ�رشع وق���ت، لأن املرحلة املقبلة 

حتتاج الرتكيز والتكاتف«.

جماهير العين تحمل الإدارة م�سوؤولية التراجع

اأكد كايو زاناردي، مدرب خورفكان، اأن 

فريقه مل يكن ي�ضتحق اخل�ضارة )2-1( 

من بني يا�ض م�ض���اء اأم�ض الأول ، يف 

اجلولة 16 من دوري اخلليج العربي، 

واأن علي���ه ن�ض���يان تلك اخل�ض���ارة، 

والتفكر يف املباريات املقبلة.

ال�ض���حفي  املوؤمتر  زاناردي يف  وقال 

بعد املب���اراة: »كنا نعلم ب�ض���عوبة 

املباراة، بني يا����ض ميتلك اإمكانيات 

قوية ويناف�ض عل���ى البطولة، ونحن 

ا�ضتقبلنا هدفني يف ال�ضوط الأول، وهو 

ما �ضعب علينا املباراة«.

للمباراة،  العودة  واأ�ض���اف: »حاولنا 

عرب تنويع الهجم���ات، واإجراء بع�ض 

التغيرات لإحداث التوازن يف امللعب، 

و�ض���جلنا هدفا، لكن بني يا�ض، اأغلق 

امل�ضاحات، ولعب على املرتدات«.

واختت���م قائال: »ب�ض���كل ع���ام، نحن 

مل ننجح باملهمة، لكننا ل ن�ض���تحق 

اخل�ض���ارة، والآن علينا ن�ض���يان تلك 

باملباري���ات  والتفك���ر  الهزمي���ة، 

املقبلة«.

وم���ن جانبه، قال جورجي، م�ض���اعد 

م���درب بن���ي يا����ض: »روح الفري���ق 

انت�رشت وحققت الف���وز، رغم النق�ض 

العددي، واأي�ض���ا، طرد املدرب دانييل 

اإي�ضايال، وو�ضولنا للنقطة 32 مك�ضب 

للفريق«.

مدرب خورفكان: يجب ن�سيان الخ�سارة 

من بني يا�س

التحاد الآ�سيوي يحدد مالمح ا�ستكمال ت�سفيات 

المونديال بعد 48 �ساعة

»الإمارات للتحكيم الريا�سي« يق�سي باعتماد اأندية اأع�ساء 

عاملين باتحاد الكرة الطائرة

اأكد نا�رش حممد اليماحي رئي�ض جمل�ض اإدارة 

الفجرة اأن ناديه يفكر جديا يف التغير الفني 

للفريق الأول، موؤكدا اأن كافة الحتمالت واردة 

بالن�ض���بة للجهاز احلايل الذي يقوده ال�رشبي 

جوران.

واأو�ضح اليماحي يف ت�رشيحات اأن التفكر يف 

التغير ياأتي بناء على النتائج ال�ضلبية التي 

يعاين منها الفريق املع���روف بلقب "الذئاب" 

يف دوري اخللي���ج العرب���ي، واحتالله املركز 

ال�13 يف امل�ضابقة.

وقال اليماح���ي: "الإدارة لديها روؤية عن واقع 

الفريق، وقدمت وفق امليزانية املتاحة، بع�ض 

احللول لتدعيم ال�ض���فوف، ومنها التعاقد مع 

اأجانب جدد، ويحتاج���ون اإىل الوقت للتاأقلم، 

كم���ا اأن املجل����ض يف حالة انعقاد م�ض���تمر 

للتباحث يف اأمر الفريق، وو�ضع اخلطط الكفيلة 

بانت�ض���اله من اأزمة النتائج احلالية، مبا فيها 

التغير الفني، وهو احلل الأخر".

ال�ضارقة/ وام :

 انتزع فري���ق العني فوزا مهما الليلة 

على ح�ضاب ال�ضارقة مت�ضدرا بطولة 

ال���دوري، ومتك���ن العني م���ن حتويل 

تاأخره بهدف يف ال�ضوط الأول اإىل فوز 

بهدفني لهدف يف ال�ضوط الثاين، وذلك 

على ملعب ال�ض���ارقة �ض���من لقاءات 

اجلولة ال�ضاد�ض���ة ع����رشة من دوري 

اخلليج العربي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يتوقف ر�ضيد ال�ضارقة 

عند 36 نقطة يف املركز الأول، ويرتفع 

ر�ض���يد العني اإىل 27 نقطة يف املركز 

الرابع.

ويف باق���ي املباريات  بنف�ض اجلولة 

ف���از فريق حتا عل���ى عجمان بثالثة 

اأهداف مقابل ل �ضيء.

فوز العين على ال�سارقة 
وحتا على عجمان في دوري 

الخليج 

اأعرب فوك رازوفيت�ض، مدرب الوحدة، 

عن ر�ض���اه عما قدمه فريق���ه اأمام 

م�ض���يفه �ض���باب الأهلي م�ضاء اأم�ض 

الأول ، والتع���ادل )2-2( يف اجلولة 

16 م���ن دوري اخلليج العربي، لكنه 

اأكد عل���ى رغبة فريق���ه يف حتقيق 

النت�ضارات خالل املرحلة املقبلة.

وقال رازوفيت�ض يف املوؤمتر ال�ضحفي 

بعد املباراة: "لعبنا و�ضباب الأهلي، 

مباراة جي���دة وقوية، ونحن واجهنا 

فريق���ًا قويًا ميتل نخبة من الالعبني 

املميزي���ن، والتع���ادل نتيجة جيدة 

خارج ملعبنا اأم���ام فريق مبثل تلك 

القوة".
واأ�ض���اف: "الوح���دة عل���ى الطريق 

ال�ض���حيح، لكننا ما نزال نحتاج اإىل 

حت�ضني النتائج، وحتقيق النت�ضارات 

الدوري،  يف املرحل���ة املقبلة م���ن 

وب�ض���فة عامة اأنا را�ٍض عما يقدمه 

لعبي الوحدة يف املو�ضم احلايل".

ومن جانب���ه، قال مهدي علي، مدرب 

الوحدة  "ت�ض���جيل  الأهلي:  �ض���باب 

له���دف التعادل الث���اين �رشيعا بعد 

هدفنا، �ض���اعد على نهاي���ة املباراة 

بالتعادل، وكنا نحتاج فارق اأكرب من 

الدقائق لإنهاء املباراة ل�ضاحلنا".

وخت���م: "خ�رشن���ا لعب���ني يف خط 

اإ�ض���ابة عزيز جاييف،  الو�ضط، بعد 

وطرد عب���د اهلل النقبي، وهو ما يزيد 

الغيابات قبل  من م�ض���كلة قائم���ة 

مواجهتنا املقبلة مع حتا يف اجلولة 

17 للدوري".

فوك رازوفيت�س: الوحدة ي�سير في الطريق 
ال�سحيح..



دبي ــ الوحدة:

 ت�س���تعد �أيقونة �لتن�س �لعربي���ة، �أن�س جابر 

و�لتي �ألهم���ت �لعديد من �لن�س���اء يف �لعامل 

�لعربي �إىل �مل�س���اركة يف بطولة �سوق �حلرة 

للتن�س 2021 �لتي تقام خالل �لفرتة ما بني 7 

و20 مار�س 2021 على �أر�س ��ستاد �سوق دبي 

�حلرة للتن�س.

وكانت �لالعبة �لتون�سية قد �كت�سبت �سهرتها 

�لعاملي���ة يف �لعام 2011 عندما تّوجت بلقب 

بطول���ة فرن�س���ا �ملفتوح���ة "روالن غارو�س" 

للنا�سئ���ات، ويعد ه���ذ� �لتتويج له���ا �إجناز�ً 

تاريخي���ًا غري م�سبوق عل���ى �ل�سعيد �لعربي 

و�الإفريقي، كونه���ا �أول العبة عربية و�إفريقية 

تفوز بلق���ب عاملي، وما جعل م���ن هذ� �لفوز 

��ستثنائ���ي �أي�سًا هو خروجها قب���ل �لبطولة 

بوقت ق�س���ري من عملية جر�حية يف مع�سمها 

�الأي����ر، ومن���ذ تتويجه���ا، مت ت�سنيف جابر 

ك�سخ�سية مميزة ذ�ت حياة مهنية ناجحة من 

خالل �لتفاين و�لت�سميم و�لطموح يف م�سريتها 

�لريا�سية.

وبهذه �ملنا�سبة، قال كومل ماكلوكلني �لنائب 

�لتنفي���ذي لرئي����س جمل����س �الإد�رة و�لرئي�س 

�لتنفيذي ل�س���وق دبي �حل���رة: "تتمتع جابر 

ب�سج���ل حاف���ل من �الإجن���از�ت و�ل���ذي بد�أنا 

مبتابعته منذ بد�ي���ة م�سريتها �ملهنية، حيث 

�سهدنا خ���الل �ل�سنو�ت �ملا�سي���ة من بطولة 

�سوق دبي �حلرة لفئة �ل�سيد�ت م�ستوى �لتقدم 

�لو��س���ح لت�سب���ح و�حدة من �أه���م �لالعبات 

�مل�ساركات يف �لبطول���ة وتوؤكد على مكانتها 

كخ�سم يناف�س على �أعلى �مل�ستويات، ونرحب 

بعودتها جم���دد�ً �إىل دبي ونتمنى لها �لنجاح 

و�لتوفيق".

و��ستطاع���ت جاب���ر يف �لع���ام 2018 خالل 

م�ساركتها يف بطول���ة كاأ�س �لكرملني �لتغلب 

عل���ى حاملة لق���ب بطولة �أمري���كا �ملفتوحة 

�سلون �ستيفنز، لتكون �أول العبة تون�سية ت�سل 

�إىل نهائيات بطوالت �حت���اد �لتن�س �لن�سائي، 

�إال �أنها خ�رت �أمام �لرو�سية د�ريا كا�ساتكينا 

بو�ق���ع جمموعتني مقابل و�ح���دة، ويف �لعام 

2019، و�سلت جاب���ر �إىل ن�سف نهائي بطولة 

�إي�ستب���ورن �إال �أنها �ن�سحبت ب�سبب �إ�سابة يف 

كاحله���ا وح�سلت على لق���ب �أف�سل ريا�سية 

عربية لع���ام 2019 من قب���ل جمعية "لندن 

العربية".
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�أن�س جابر ت�ستعد للم�ساركة في 

بطولة �سوق دبي �لحرة للتن�س 

�أبوظبي ــ  و�م:

 وقع جمل����س �أبوظبي �لريا�سي �تفاقية 

مع �الحت���اد �لعربي للريا�سة �جلامعية، 

لرعاية مرحل���ة م�سبار �الأمل �لر�بعة يف 

طو�ف �الإمار�ت �لذي �سيقام خالل �لفرتة 

21 حتى27 فرب�ير �جلاري، مب�ساركة 20 

فريقا عاملي���ا، ونخبة م���ن �لنجوم يف 

�حلدث �لعاملي �لوحي���د مبنطقة �ل�رق 

�الأو�س���ط �ملعتم���د يف �أجن���دة �سباقات 

�الحتاد �لدويل للدر�جات �لهو�ئية.

وقع �التفاقية يف مق���ر جمل�س �أبوظبي 

�لريا�سي �سعادة ع���ارف حمد �لعو�ين ، 

�لريا�سي،  �أبوظبي  �لعام ملجل�س  �الأمني 

وعلي �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لالحتاد 

�لعربي للريا�سة �جلامعية.

وتقام �ملرحل���ة �لر�بعة لطو�ف �الإمار�ت 

يوم �الأربع���اء 24 فرب�ير �جلاري، وتبلغ 

م�سافته���ا 204 ك���م، حي���ث تنطلق من 

جزيرة �ملرج���ان يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، 

ومت���ر باأم���ارة �أم �لقيوي���ن عل���ى طول 

�لطري���ق، وتعود من جدي���د لتختتم يف 

جزيرة �ملرجان.

ياأت���ي �إطالق ت�سمية م�سب���ار �الأمل على 

�ملرحل���ة �لر�بعة بالتز�م���ن مع �الإجناز 

�لتاريخ���ي بو�س���ول م�سب���ار �الأمل �إىل 

�إرث  �ملري���خ، ودعما خلط���ط تر�سي���خ 

�لفعالي���ات  يف  �لوطني���ة  �ملنج���ز�ت 

�لريا�سية �لعاملية. وتقدم �سعادة عارف 

حمد �لع���و�ين �الأم���ني �لع���ام ملجل�س 

�أبوظب���ي �لريا�س���ي بال�سك���ر و�لتقدير 

�جلامعية،  للريا�س���ات  �لعربي  لالحتاد 

وحر�سه �لكب���ري على دعم م�سرية طو�ف 

�الإمار�ت، و�نعكا�سه �الإيجابي يف حتقيق 

�الإ�سافة �ملهمة ملكان���ة �حلدث عامليا، 

موؤك���د� �أن �ل�ر�كة م���ع �الحتاد �لعربي 

�أثمرت �لكثري من �لنجاحات �لتي نحر�س 

�لتعاون  ��ستد�متها م���ن خ���الل  عل���ى 

�مل�سرتك بني �لطرف���ني ودوره �لر�ئد يف 

جت�سيد �لتنمية �لريا�سية.

�سر�كة بين »�أبوظبي �لريا�سي« و»�التحاد �لعربي« 

لرعاية جولة م�سبار �الأمل في طو�ف �الإمار�ت

�أبوظبي-�لوحدة:

�سهدت �سالة في�ستيفال �رينا يف 

دبي ليل���ة �أم�س �الأول مناف�سات  

ناي���ت  ت���اي  م���و�ي  بطول���ة 

للمحرتفني �لت���ي نظمها �حتاد 

�ملو�ي تاي و�لكيك بوك�سينج مع 

�نطالقة مناف�سات مو�سم �الحتاد 

2021 ، و�لت���ي �سهدت  15 نز�ال 

و�مل�ستويات  �الأوز�ن  ملختل���ف 

�لذين  �مل�سنفني  �لالعبني  الأبرز 

ميثل���ون 20 جن�سي���ة و�لذي���ن 

تفاعلو� مع مناف�سات �لبطولة ، 

�لتي ج���اء ختامها ب�سكل مبهر 

ومميز بف�سل �جلهود �لتنظيمية 

�لبطولة  الإجن���اح  بذل���ت  �لتي 

�لت���ي �سهدت تفوق  �الفتتاحية 

�لالع���ب حممد بن جن���ة على 

�لالعب حمم���د �إ�سماعيل ، وفاز 

�لالعب حمم���د منعم علي على 

وبد�عي  �أزهاكث،  بهر�ت  �لالعب 

�الإ�ساب���ة مل يتمك���ن �لالع���ب 

�ل�ساع���د �إبر�هي���م �حلمادي من 

�لالعب  م���ع  مو�جهته  تكمل���ة 

مدحت �سهاب �لذي �عترب فائز�.

وفاز �لالعب عب���د �لغفور نعيم 

على حيان �جلمية ، وفاز مرو�ن 

�ل�سو�عي �س���د حممد �دري�سي ، 

وحقق الع���ب منتخبنا �لوطني 

�إبر�هي���م ب���الل ف���وز�ً م�ستحقا 

بعد مو�جه���ة قوية جمعته مع 

،كما فاز   ، �أو�سب���ان يركان���ات 

�أبروبي���ك مادمينبك���وف عل���ى 

حممد عادل ، وجا�سميد تايغيف 

على ياماد يو�سف ، وفاز نورتز� 

الع���ب  عل���ى  جوماخان���دوف 

مر�سي  �لوطني حممد  منتخبنا 

على  �أملاز  �سار�سيمبكوف  ،وفاز 

جو�سوى ريدجويل ..

�ملو�جه���ات  بطاق���ة  يف  �أم���ا 

�لالعب���ة  متكن���ت  �لرئي�سي���ة 

جو�سفني ت���ان ت�سيو من �نتز�ع 

�لفوز من �لالعبة بر�سند� بيمنتيل 

، وفاز �لالعب �ألي�س باربوز� على 

�إ�سماعيل �لكادي ، وفاز �سوكريور 

جوري���ف على �أميل���ي لوجو  ، 

كيزبيك  �ساغيندك���وف  و�نت�ر 

على �سبريو بي�س���ريي .. �أما يف 

�ملو�جه���ة �لرئي�سية للنز�ل فاز 

�لبطل نيكوال����س كاريللو� على 

مبار�ة  حممدي جاخوجن���ر يف 

و�حلما����س  بالق���وة  �ت�سم���ت 

و�الإثارة  ، وجنح طاقم �لتحكيم 

�الإمار�ت���ي يف �إد�رة مناف�س���ات 

كانت  �حرت�فية  بكف���اءة  �لليلة 

م���كان �إ�سادة م���ن �جلميع ،وقد 

باالإج���ر�ء�ت  �جلمي���ع  �لت���زم 

�الحرت�زية و�لتعليمات �ل�سادرة 

من �جلهات �ملخت�سة بخ�سو�س 

تنظي���م �لبط���والت و�لفعاليات 

�لريا�سي���ة و�لرتفيهي���ة وفق���ا 

�خلا�س  �ل�سحي  للربوتوك���ول  

بجائحة كورونا.

�لليلة  مناف�س���ات  خت���ام  ويف 

ق���ام �ل�سي���د ط���ارق �مله���ريي 

�ملدير �لتنفي���ذي لالحتاد ع�سو 

�ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لدويل 

)IFMA( مدي���ر �لبطولة ير�فق 

مدير  �لعب���دويل  فه���د  �ل�سي���د 

�الأن�سطة باالحتاد و�ل�سيد مو�سى 

جرب نائب رئي�س �الحتاد �الأردين 

�لفائزين  بتتوي���ج  تاي  للمو�ي 

وتبادل �لدروع �لتذكارية.

 طارق �ملهريي يهنئ �لفائزين 

هن���اأ  �ل�سي���د ط���ارق �ملهريي 

�ملدير �لتنفي���ذي لالحتاد ع�سو 

لالحت���اد  �لتنفي���ذي  �ملكت���ب 

�ل���دويل )IFMA( مدير �لبطولة 

�لفائزي���ن يف  بطولة مو�ي تاي 

نايت للمحرتف���ني ، وناقال لهم 

حتي���ات �سعادة عب���د�هلل �سعيد 

�الحتادي���ن  رئي����س  �لني���ادي 

�لعربي و�الإمار�تي للمو�ي تاي، 

�الآ�سيوي  �الحت���اد  رئي�س  نائب 

�ملتقدمة  بامل�ستويات  ،وم�سيد� 

�لت���ي �أفرزته���ا �لبطول���ة �لتي 

�سهدت حر�س �جلميع و�لتز�مهم 

بالربتوك���ول �ل�سحي �لذي كان 

�سعار� للبطولة.

ختام مبهر ومميز لبطولة »مو�ي تاي نايت« 

للمحترفين في دبي

�ل�سارقة- �لوحدة:

توج �لفار�س عبد �هلل حميد �ملهريي و�لفر�س "�سا 

�سا 7" بكاأ�س بطولة حاكم �ل�سارقة �لدولية لقفز 
�حلو�جز م���ن فئة �لنجمتني، و�لتي نظمها نادي 

�ل�سارقة للفرو�سية و�ل�سباق، بالتعاون ?مع �حتاد 

�الإمار�ت للفرو�سي���ة و�ل�سباق، وباإ�ر�ف �الحتاد 

�لدويل للفرو�سي���ة، وبرعاية لوجن���ني، �لر�عي 

�لر�سمي للبطولة، وجمل����س �ل�سارقة �لريا�سي، 

وعدد من �ل�ركات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �لد�عمة 

و�مل�سان���دة لفرو�سية قف���ز �حلو�جز، و�سارك يف 

�لبطولة 180 فار�سا وفار�سة من 18 دولة عربية 

و�أجنبية ب�سحبتهم 250 خياًل، ور�سدت �للجنة 

�ملنظمة �أكرث من 350 �أل���ف درهم جو�ئز مالية 

للفائزين و�أ�سحاب �ملر�كز �الأوىل.

وجاءت مناف�سة �لكاأ�س مبو��سفات �جلولة �لو�حدة 

مع جولة للتمايز، و�سمم م�سارها بحو�جز بلغ 

�رتفاعها 145 �سم، وتناف�س على لقبها 35 فار�سًا 

وفار�سة، وجنح �لفار�س عبد �هلل حميد يف �إكمال 

جولة �لتمايز م���ع �لفر�س "�سا �سا �سا" يف زمن 

�ريع بل���غ 34.55 ثانية وتّوج بكاأ�س �لبطولة 

�لتي يحتفظ بلقبها من فئة �خلم�س جنوم على 

ميد�ن �ل�سالة �ملغطاة عام 2019.

 ون���ال �ملركز �لثاين �لفار����س �الأوملبي �الأردين 

�إبر�هيم ب�سار�ت مع ج���و�ده "بلو�سينغ" و�أنهى 

�لتمايز يف زمن بلغ 34.89 ثانية، و�أحرز �ملركز 

�لثالث �لفار�س �الأردين �أحمد نز�ر من�سور و�أنهى 

�لتمايز مع �جلو�د "�إ�ستوريل دو فارد�غ" يف زمن 

بلغ 37.73 ثانية، ومن بعده تو�لت �ملر�كز �لتي 

حازها فر�سان �الإمار�ت من �لر�بع وحتى �ل�سابع.

وف���از �لفار�س �الأردين حم���زة حممود �لك�سو�ين 

باجلو�د "هابين����س" ب�س���د�رة �جلائزة �لكربى 

�مل�سّغرة، مبو��سفات �جلولة �لو�حدة مع جولة 

متاي���ز على حو�جز بل���غ �رتفاعه���ا 135 �سم، 

وح�سمت مر�كز �لف���وز باأف�سلية �لزمن، و�سجله 

يف جولة �لتمايز �لفار�س �لك�سو�ين وبلغ 29.52 

ثانية، وتوج باملركز �لث���اين �لفار�س �الأيرلندي 

تريفور برين و�جلو�د "هاريف" و�أنهى �لتمايز يف 

زمن بلغ 31.44 ثانية، وذهب �ملركز �لثالث �إىل 

�لفار�س �ل�سوري عمرو حم�سو باجلو�د "�سامبيون 

126" و�أنهى �لتمايز يف زمن بلغ )31.75( ثانية.

وحقق �لفار�س �ل�سيخ علي جمال �لنعيمي لقب 

�لبطولة �لدولية من فئة �لنجمة �لو�حدة خليول 

�لقف���ز �ل�سغرية، و�أحرز �لف���وز باجلو�د "بريللي 

�س���ي" يف مناف�سة من جول���ة و�حدة مع جولة 

متايز �أكملها يف زمن بلغ 31.65 ثانية، و�سمم 

م�سارها بحو�جز بلغ �رتفاعها 120 �سم للخيول 

عمر 6 �سنو�ت، وبحو�جز 130 �سم للخيول عمر 

7 �سنو�ت، ونال �ملركز �لثاين �لفار�س �سامل �أحمد 

�ل�سويدي باجلو�د "كووبر" و�أكمل �لتمايز يف زمن 

بلغ 34.45 ثاني���ة، وباجلو�د "زد �سفن بور�س" 

�أكمل �لفار�س �الأيرلندي تريفور برين جولة �لتمايز 

يف زمن بلغ 36.23 ثانية وتوج باملركز �لثالث.

و�أكملت �لفار�س���ة تينا لوند ثنائية بعد فوزها 

ب�سد�رة �ل�سوط �ملفتوح �لث���اين يف ثاين �أيام 

�لبطولة، وحققت فوزها �لثاين باجلو�د "باي�س 

هوتي���ري" يف �سوط من مرحلتني �أنهت مرحلته 

�لثانية يف زمن بلغ 27.38 ثانية.

عبد �هلل حميد يتوج بكاأ�س بطولة حاكم �ل�سارقة 

�لدولية لقفز �لحو�جز

�صعارها االلتزام بالبروتوكول ال�صحي

�تحاد كلباء ي�سيطر على �ألقاب �لبطولة �لمفتوحة لجودو �ل�سباب
�ل�سارقة ــ و�م:

 �سيطر فريق نادي �حتاد كلباء 

على �س���د�رة ولق���ب بطولة 

�ملفتوحة للجودو  �الإم���ار�ت 

لفئ���ة �ل�سباب �لت���ي نظمها 

للم�سارعة  �الإم���ار�ت  �حتاد 

�حتاد  نادي  ب�سالة  و�جلودو 

كلب���اء باملنطق���ة �ل�رقية، 

�سمن برنامج �الحتاد ملو�سم 
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العبا من 6 �أندية.

وج���اء تتويج فري���ق �حتاد 

بعد  و��س���ح  بتفوق  كلب���اء 

15 ميد�لي���ة ملونة  ح�س���د 

منها 7 ميد�ليات ذهبية، و3 

ف�سيات، و5 برونزيات، بينما 

ح���ل نادي �لفج���رية للفنون 

�لقتالي���ة يف �ملرك���ز �لثاين 

5 ميد�لي���ات منها  بر�سي���د 

ميد�لي���ة ذهبي���ة، وف�سيتان 

وبرونزيت���ان، يف حني �نتزع 

�ملرك���ز �لثالث فري���ق نادي 

خورف���كان بر�سيد ف�سية و3 

ميد�لي���ات برونزي���ة، وجاء 

فريق نادي �ل�سارقة �لريا�سي 

يف �ملرك���ز �لر�ب���ع بنف����س 

�لر�سيد من �لنقاط.

ويف ختام �لبطولة قام حممد 

�مل�ساعد  �ل����ر  �أمني  جا�سم 

و�جلودو  �مل�سارع���ة  الحتاد 

�ملنظم���ة  �للجن���ة  رئي����س 

للبطولة ير�فقه �لدكتور خالد 

�سيف �لزعابي رئي�س جمل�س 

�إد�رة ن���ادي �حت���اد كلب���اء، 

�ملزروعي  خلف���ان  و�سعي���د 

نائب رئي����س جمل�س �الإد�رة، 

وعب���د �لعزيز يو�سف بو�سيم 

م����رف �الألع���اب �لريا�سية 

بكلباء بتتويج �لفائزين .

وهن���اأ �سع���ادة حمم���د بن 

�حتاد  رئي�س  �لدرعي  ثعلوب 

�مل�سارع���ة و�جل���ودو، فريق 

�حت���اد كلباء للج���ودو على 

تتويج���ه بلقب �لبطولة �لتي 

وثمن  ممي���ز�،  تنظيمها  جاء 

جهود �إد�رة نادي �حتاد كلباء 

�لفني  تفوق���ه  و��سل  �ل���ذي 

�لتوفيق  متمنيًا  و�لتنظيمي، 

ملن مل يوفق م���ن �لفرق يف 

بطوالت �الحتاد �لقادمة.



قالت م�سيفة طري�ن رو�سية �أن 

اللون االأ�سفر ال ي�ستخدم بتاتًا 

يف طالء الق�س���م الداخلي من 

الطائرة، وذلك الأن م�س���افرين 

الطريان  خط���وط  بع�ض  على 

التي كانت ت�ستعمل هذا اللون، 

ا�ستكوا منه وجرى ا�ستبداله.

واأو�س���حت امل�سيفة اأن اللون 

االأ�سفر يبدو كما لو اأنه يعطي 

مرتبطًا  اإيجابي���ًا،  انطباع���ًا 

احل�سن،  وباملزاج  بال�س���م�ض 

“ولكن يف الوقت نف�س���ه، فاإن 
ك���رة الل���ون االأ�س���فر حتفز 

الدم���اغ بق���وة، وتتعب العين���ان منه 

ب�رسعة”.

كما اأكدت اأن اللون الربتقايل على �سبيل 

املثال “م�س���موح به يف الطريان، الأنه 

مرتبط بالرتفيه واملرح ويجعل االأ�سياء 

تبدو اأكر و�س���وحًا”، اأم���ا اللون االأزرق 

ت�س���خدمه بع�ض �رسكات الطريان ظالل 

منه، النه ميث���ل لون اله���دوء واالأمان، 

وال���ذي ميكن اأن يهدئ الركاب ويقلل من 

م�ستوى رهاب ال�سفر اجلوي.

ال ت�س���تطيع الكلمات و�س���ف �س���عور 

البولندي، توما�ض كوميندا، بعد براءته 

من تهمة اغت�ساب فتاة تبلغ من العمر 

15 عاًم���ا، حيث حكم علي���ه ملدة 25 

عامًا بال�س���جن، لكن ظهور اأدلة للطب 

للتهمة املوجهة  ارتكابه  ال�رسعي نفت 

اإليه.

ق�س���ى توما�ض كوميندا منذ عمر ال�23 

عامًا 18 عامًا يف ال�س���جن ظلمًا لتقرر 

الدولة البولندية منح���ه اأكرب تعوي�ض 

يف تاريخها بقيمة 3.46 مليون دوالر 

مقابل �س���ياع اأجمل فرتات �سبابه يف 

ال�سجن.

وق�س���ت حمكم���ٌة يف وار�س���و، الع���ام 

املا�سي ب�سجن �سخ�سني ملدة 25 عامًا 

بتهمة ارت���كاب جرمية القتل نف�س���ها، 

واحلكم ب���رباءة توما�ض لتب���داأ رحلته 

لتح�سيل التعوي�ض على �سنوات عمره 

اليوم،  ذل���ك  امله���درة، وبالفعل حدث 

اخلمي�ض.

وطلب كوميندا تعوي�س���ًا عن �س���جنه 

بقيمة 4.84 ملي���ون دوالر، اإىل جانب 

تعوي�ض بقيم���ة 217 األف دوالر نتيجة 

اأ�رسار حلق���ت به �س���ملت 3 حماوالت 

انتحار، ومنحته املحكمة ثلثي املبلغ 

»الكابو�ض  توما����ض:  ليعلق  املطلوب، 

انتهى«.

التي  االإعان���ة  اأن  واأو�س���ح حمامي���ه 

�سيح�س���ل عليها هي �س���عف متو�سط 

االإعانات ال�س���هرية التي يح�سل عليها 

اآخرون يف مثل و�س���عه، لي�س���ت هناك 

اأموال كافي���ة لقيا�ض حج���م املعاناة 

احلقيقية الت���ي عا�س���ها، وال ميكن اأن 

يعّو�سه �سيء«.

اأورث رجل االأعمال االأمريكي بيل دوري�ض، كلبه من ف�سيلة 

“بوردر كويل” ما يقرب من خم�سة ماليني دوالر.
و�س���تذهب االأموال املوروثة اإىل �س���ندوق اتئماين لتوفري 

الرعاية للكلب “لولو” البالغ من العمر ثماين �سنوات.

وقب���ل وفاته طل���ب دوري�ض من �س���ديقته مارثا بريتون 

رعاية الكلب بعد وفاته.

وقالت بريت���ون: “اأنا حقًا ال اأعرف م���اذا اأقول. لقد اأحب 

الكلب كثرياً. لولو كلب لطيف”.

 اأكد باحثون باأن الزرافات االإناث يرغنب بق�ساء وقت 

اأطول مع بع�س���هم بعيداً عن الذكور الذين يحاولون 

التحر�ض بهن.

موؤكدين اأن الزرافات التي تبقى معًا وت�سكل �سداقات 

قوية، تعي�ض عمراً اأطول من التي تعي�ض مبفردها، اإذ 

تت�سارك هذه املجموعات اأف�سل اأماكن الطعام، وحتذر 

بع�س���ها البع�ض من احليوانات املفرت�سة، اإىل جانب 

اأن الروابط الوثيقة بني اإناث الزرافات ت�س���اعدها يف 

التحكم مب�ستويات التوتر عن طريق احلد من حتر�ض 

الذكور.

وتتبع فريق من جامعة زيوريخ ال�س���وي�رسية حياة 

512 اأنثى من زرافة من زرافات املا�س���اي يف �سمال 

تنزانيا على مدار اخلم�ض �س���نوات املا�سية، ووجدوا 

اأن اللواتي يق�س���ني ف���رتة اأطول مع اإن���اث اأخريات 

لديها فر�ض اأعلى يف ال�س���مود، وذلك مبقارنة احلياة 

االجتماعي���ة لهذه الزرافات مع التي تعي�ض يف عزلة 

منها.

ذك���رت و�س���ائل اإعالم 

اأن قطة  اإيرانية  حملية 

ان���دالع  يف  ت�س���ببت 

مبحطة  هائ���ل  حريق 

جن���وب  يف  كهرب���اء 

اإيران.

اإىل  القط���ة  ودخل���ت 

الكهرب���اء  حمط���ة 

جزي���رة  الواقع���ة يف 

الليلة  خ���ارج خ���الل 

املا�سية و�سقت طريقها 

اإىل منطق���ة �س���ندوق 

االأمان. وت�سبب هذا يف 

كهربائي  ما�ض  حدوث 

كاب���ل  يف  وحري���ق 

ليتطور يف النهاية اإىل 

حريق كبري، بح�سب التقارير التي نقلت 

عن م�سادر حملية .. ونفقت القطة بني 

األ�سنة اللهب.

واأخرياً متكن رج���ال االإطفاء من اإخماد 

الن���ريان ولك���ن حتتم اإغ���الق حمطة 

الكهرباء لعدة �س���اعات، ما اأ�س���فر عن 

اآالف  انقط���اع الكهرب���اء عن ع����رسة 

�سخ�ض يقطنون اجلزيرة .

الزرافات يف�ضلن العي�ش مع بع�ضهن بعيداً عن الذكور
�صجني بريء يح�صل على تعوي�ض خيايل

اأفادت مواقع متخ�س�سة باأن “في�سبوك” تقوم حاليًا بت�سنيع 

�ساعة ذكية ب�سكل �رسي، تعمل بنظام ت�سغيل “اأندرويد”.

واأ�س���اف املوقع اأن ال�س���اعة الذكية �س���تحتوي على ميزات 

املرا�س���لة ودعم ال�س���حة واللياقة البدنية، و�ستن�س���م اإىل 

نظارات الواقع االفرتا�س���ي “اأوكولو�ض” التي من ت�س���نيع 

“في�سبوك” اأي�سًا، وذلك كجزء من نظام “في�سبوك” اخلا�ض 
باالأجهزة املحافظة على البيئة.

كما ك�سف التقرير اأن “في�س���بوك” تعمل اأي�سًا على نظارات 

“راي ب���ان” الذكية ذات العالمات التجارية ليتم طرحها يف 
وقت الحق من العام احلايل.

قدم تطبيق املرا�سلة العاملي “وات�ساآب” ميزة جديدة 

الإخفاء الر�س���ائل اخلا�س���ة وال�س���ور والفيديوهات 

ال�سخ�سية يف خطوة لتعزيز خ�سو�سية م�ستخدميه.

يقدم وات�ساب ميزة قابلة للتفعيل تعمل على اإظهار 

ا�س���م جهة االت�س���ال فقط، وتقوم باإخفاء الر�سائل 

املوج���ودة بالكامل على وات�س���اآب كما تعمل على 

اإيقاف اإ�سعارات الدرد�سة ب�سكل كامل.

ولتفعيل خا�س���ية اإخفاء الر�س���ائل على ح�س���ابك 

اخلا�ض على الوت�س���اب كل ما عليك فعله هو اتباع 

التايل:

لهواتف االآيفون، التوجه اإىل االإعدادات -اإ�سعارات – 

اإيقاف ت�سغيل اإظهار املعاينة.

ويختلف االأمر قلياًل فيما يتعلق باإخفاء الر�س���ائل 

على هواتف اأندرويد ، حيث ي�سمح وات�ساآب باإيقاف 

ت�س���غيل االإ�س���عارات ذات االأولوي���ة العالية والتي 

تظه���ر يف اأعلى ال�سا�س���ة وذلك ع���رب االإعدادات – 

االإ�س���عارات- تبديل اإيقاف ا�ستخدام االإ�سعارات ذات 

االأولوية العالية.

تنوي �رسكة مر�س���يد�ض، اإزاحة ال�ستار عن اأقوى ن�سخة ملوديل 

GT كوبيه اأربع���ة اأبوب، هايربد، تعم���ل بالبنزين والكهرباء، 
وميكن �س���حنها بالكهرباء ب�سكل مبا�رس. ال�س���يارة مر�سيد�ض 

73e mercedes amg gt اجلديدة، ميكن �س���حنها اأثناء 
ال�سري، تاأتي مبحرك هايربد قوته تتخطى ال� 800 ح�سان، مبنفذ 

�ساحن يف اخللف اأ�سفل امل�سباح اخللفي مبا�رسة.

جتمع ال�سيارة بني حمرك V8 �سعة 4 اآالف �سي �سي دبل تريبو 

بقوة ت�سل ل� 612 ح�س���ان مع حمرك كهربائي اآخر بقوة 204 

ح�سان، لت�سل قوتها االإجمالية اإىل 816 ح�سانًا، لت�سري حتى 50 

كيلو مرتاً بدون بنزين.
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»في�صبوك« تعمل على ت�صنيع جهـاز ذكي 

يوفر املرا�صلة واللياقة البدنية

طريقة اإخفاء ر�صائلك 
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كلب حمظوظ يرث 
5 ماليني دوالر

 قطة تت�صبب يف حريق وانقطاع الكهرباء 

عن اآالف االأ�صخا�ض يف اإيران

 جهاز يحول 

حرارة اجل�صم 

اإىل طاقة 

كهربائية

ابتك���رت مزارعة بريطانية فكرة لتاأجري 

روؤو�ض املاعز التي متلكها بهدف اإ�سفاء 

بع�ض الت�س���ويق على االجتماعات عرب 

حمادثات الفيديو، فوجدت بذلك م�سدر 

دخل غ���ري متوقع خالل ف���رتة االإغالق 

املفرو�سة ملواجهة جائحة كوفيد-19.

وتنظر ه���ذه احليوانات بف�س���ول فيما 

حتمل املزارع���ة دوت مكارث���ي هاتفًا 

حممواًل لت�س���ويرها وهي تتناول التنب 

وتقفز يف اإحدى احلظائر.

ويظهر مقط���ع فيديو املاعز يف مكاملة 

ع���رب تطبيق "زوم" فيما يبت�س���م ثالثة 

وتخربه���م  املحادث���ة  يف  م�س���اركني 

مكارثي باأ�سماء املاعز.

يف غ�س���ون ذل���ك، يق���وم موظ���ف يف 

املزرعة بت�س���وير راأ����ض ماعز اآخر يف 

مكاملة متزامنة.

وتق���دم مزرعة "كرونك�س���و فولد 

فارم" يف النك�س���ري يف �سمال 

غرب اإجنل���رتا، ظهوراً ملدة 

خم����ض دقائ���ق له���ذه 

اأي  احليوان���ات عل���ى 

ملكامل���ات  من�س���ة 

الفيدي���و يف مقابل 5 

اإ�س���رتلينية  جنيهات 

)حواىل 7 دوالرات(.

الزبائ���ن  وميك���ن 

االختيار من بني �سبعة 

املاعز  اأنواع خمتلفة من 

على موقع املزرعة، بدءاً من 

ال�سغري  اإىل  و�سوال  "مارغريت" 
"لولو"..

مكاملات فيديو مع املاعز ت�صاهم يف اإنعا�ض مزرعة بريطانية

 ا�س���تطاع علم���اء من ال�س���ني والواليات 

املتحدة ابتكار جهاز �سغري، يحول حرارة 

اجل�سم اإىل طاقة كهربائية، ميكن اأن يكون 

على �س���كل خامت اأو �سوار اأو اأي �سيء اآخر 

يالم�ض جلد االإن�سان.

 ،Science Advances وت�سري جملة

اإىل اأن قوة هذا اجلهاز تكفي لت�سغيل �ساعة 

اإلكرتونية، اأو جهاز مراقبة اللياقة البدنية. 

واجله���از اجلديد مرن وميكنه اإ�س���الح اأي 

تلف فيه ذاتيًا، وال يحتاج اإىل �س���حن من 

ال�س���بكة الكهربائية، وهو عبارة عن مولد 

كهربائي -حراري، ي�س���تخدم حرارة ج�سم 

االإن�سان مبثابة بطارية بيولوجية.

 Xiao( ويق���ول جي���ان ليان���غ �س���ياو

Jianliang( ، رئي����ض فري���ق البحث، 
“نحت���اج اإىل �س���حن البطاري���ة بني فرتة 
واأخ���رى ويف النهاية ن�س���تبدلها باأخرى 

جدي���دة. اأما املول���د الكهربائي- احلراري 

الذي ابتكرناه فيمك���ن حمله دائمًا، ونريد 

يف امل�س���تقبل جعله قادراً على ت�س���غيل 

االأجهزة االإلكرتوني���ة التي ميكن ارتداوؤها، 

دون احلاجة اإىل �سحن بطاريتها”.

مر�صيد�ض تك�صف عن اأ�صرع �صيارة 

يف العامل

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

م�صيفة طريان.. لهذا ال�صبب ال ي�صتخدم اللون 

االأ�صفر يف الطائرة
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