
اأبوظبي-وام:

 يرتقب العامل اليوم اخلمي�س 

اكتمال عقد رحالت ا�شتك�شاف 

كوكب املري���خ املجدولة يف 

�شهر فرباير اجلاري وذلك مع 

حل���ول املوعد املقرر لو�شول 

 "2020 "مار����س  مركب���ة 

الف�ش���اء  لوكال���ة  التابع���ة 

الأمريكي���ة "نا�ش���ا" اإىل مدار 

الكوكب الأحمر .

وكانت الإمارات اأول الوا�شلني 

اإىل كوك���ب املري���خ يف عام 

2021 وذل���ك بعدم���ا جن���ح 

م�شبار الأم���ل، �شمن م�رشوع 

الإم���ارات ل�شتك�شاف املريخ، 

الكوك���ب  اإىل  الو�ش���ول  يف 

الأحمر، متوجًة بذلك اخلم�شني 

عامًا الأوىل منذ تاأ�شي�شها عام 

1971 بحدث تاريخي وعلمي

اأبوظبي-وام:

 اأكدت النياب���ة العامة للدولة - من 

خالل تغريدة ن�رشتها على ح�شاباتها 

يف مواقع التوا�ش���ل الجتماعي.. اأن 

البالغ عن الإ�شابة بفريو�س كورونا 

امل�شتجد "كوفيد - 19" اإلزامي.

واأ�ش���ارت النياب���ة العام���ة اإىل اأنه 

طبق���ا للم���واد 32 و 33 من القانون 

الحت���ادي رق���م 14 ل�شنة 2014 يف 

�ش���اأن مكافح���ة الأمرا����س ال�شارية 

والتي ن�ش���ت على اأن���ه يجب على 

امل�ش���اب عند معرفة اإ�شابته مبر�س 

من الأمرا�س الواردة باجلدول رقم " 

1 " املرفق بهذا القانون واملخالطني 
ل���ه، التوج���ه اإىل ال���وزارة اأو اجلهة 

ال�شحي���ة لتلقي الع���الج وامل�شورة 

والتوعي���ة مبخاط���ر الإ�شابة وطرق 

انتقال العدوى كما على امل�شاب عند 

معرف���ة اإ�شابته مبر�س من الأمرا�س 

الواردة باجل���دول رقم " 1 " املرفق 

به���ذا القان���ون، اللت���زام بالتدابري 

الطبية  الو�شفات  وتنفي���ذ  الوقائية 

والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، 

بهدف احليلولة دون نقل العدوى اإىل 

الآخرين.

برلين-)د ب اأ(:

 داف���ع موؤ�ش����س �رشك���ة "مايكرو�شوف���ت" 

الأمريكية العمالقة للربجميات، بيل جيت�س، 

عن حيازته لطائ���رة خا�شة يف مقابلة مع 

�شحيفة "دي ت�شايت" الأملانية الأ�شبوعية.

وقال جيت�س يف ت�رشيحاته لل�شحيفة املقرر 

�شدورها اليوم اخلمي�س: "اأنفق حوايل ثمانية 

ماليني دولر �شنوي���ا، لتعوي�س انبعاثاتي 

ب�شورة تفوق حجمها احلقيقي، والطريان اأكرب 

م�شدر منفرد لها".

وي�شتثم���ر امللياردير البال���غ من العمر 65 

عام���ا يف ال�رشكات الت���ي ترغب يف تقليل 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري وجتنبها 

مب�شاعدة التقنيات اجلديدة.

وذكر قال جيت�س اإنه مل ي�شافر كثريا بالطائرة 

الع���ام املا�ش���ي، مو�شحا اأن���ه ل ي�شتطيع 

ال�شتغناء ع���ن طائرته اخلا�شة، خا�شة من 

اأجل ممار�ش���ة ن�شاطه يف مكافحة الفقر يف 

اأفريقيا عرب موؤ�ش�شته اخلريية.

ومن ناحية اأخرى، اأعرب جيت�س عن تفاوؤله 

اإزاء موا�شل���ة تطوي���ر بدائ���ل اللحوم بدون 

مكون���ات حيواني���ة، وقال: "مب���رور الوقت، 

�شيكون �شعر هذه اللحوم - اإذا جاز ت�شميتها 

بذلك - وا�شتهالكها تناف�شيا". وكان جيت�س 

ق���د اأف�ش���ح يف اأكرث من منا�شب���ة عن حبه 

للربجر مع اجلنب، وقال: "ما زلت اآكل برجر 

مع اجلنب، اأنا اأقر بالذنب".

القاهرة-)د ب اأ(:

اأكد ط���ارق املال وزير البرتول وال���رثوة املعدنية امل�رشي 

عل���ى اأن النجاح الذى حققته املزاي���دة العاملية للبحث 

عن الذه���ب وا�شتغالله، والتى مت اإع���الن نتائج املرحلة 

الأوىل منها فى نهاي���ة �شهر ت�رشين ثان/نوفمرب املا�شى، 

تعطي دفعات قوية لال�شتم���رار فى تطوير قطاع التعدين 

امل�رشي. جاء ذلك خالل التوقيع على ع�رش عقود مع اأربع 

�رشكات اإجنليزية وكندي���ة وم�رشية ل�شتغالل 17 قطاعًا 

جدي���دا للبحث والتنقيب عن الذه���ب مع الهيئة امل�رشية 

العامة للرثوة املعدنية باإجماىل ا�شتثمارات حواىل 2ر11 

مليون دولر. ووفقا لبيان ل���وزارة البرتول، �شمل التوقيع 

اأربعة عقود مع �رشكة »اإيه كيه اإت�س جولد« التابعة لرجل 

الأعمال امل����رشى جنيب �شاوير�س باإجم���اىل ا�شتثمارات 

حواىل 1ر4 مليون دولر للبحث عن الذهب فى ت�شعة

دودوما-)د ب اأ(:

 توف���ى �شيف �رشيف حم���د النائب الأول لرئي����س اأرخبيل 

زجنبار التنزاين الذي يتمتع بحكم �شبه ذاتي عن 77 عاما.

واأعل���ن رئي�س زجنبار ح�شني مويني عرب التلفزيون الوطني 

اأن الراحل كان يف امل�شت�شفى منذ التا�شع من �شباط/فرباير، 

بدون الإعالن عن �شبب الوفاة.

و�ش���كل حمد وهو من ح���زب املعار�شة "اآك���ت وازاليندو" 

حكومة وح���دة وطني���ة يف الأرخبيل الواق���ع يف املحيط 

الهندي بعد انتخابات متنازع عليها العام املا�شي، بح�شب 

ما نقلته وكالة بلومربج لالأنباء ام�س الأربعاء .

واأعل���ن حزبه ال�شهر املا�شي اأنه وزوجته واأ�رشته نقلوا اإىل 

امل�شت�شفى بعدما تبني اإ�شابتهم بفريو�س كورونا.

ومنذ 1995، خا����س زعيم املعار�ش���ة ال�شعبي انتخابات 

رئا�ش���ة الأرخبيل يف �شتة انتخاب���ات متتالية وخ�رش اأمام 

مر�شحي احلزب احلاكم.

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

الريا����س-) د ب اأ(:  اأكد الأمني الع���ام ملجل�س التعاون اخلليجي 

الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف، دعم وم�شاندة  اليمن وتعزيز 

اأمن���ه وا�شتق���راره يف ظل ال�رشعي���ة الد�شتورية ووف���ق املبادرة 

اخلليجية وخمرجات احلوار الوطني وقرار جمل�س الأمن رقم 2216.

وذكرت وكالة الأنباء ال�شعودي���ة »وا�س« اأن  احلجرف ا�شتعر�س 

يف ات�شال هاتفي اأجراه ام����س الأربعاء مع رئي�س الوزراء اليمني 

الدكتور معني عبدامللك �شعيد، جدول اأعمال اجتماع اللجنة الفنية 

امل�شرتك���ة بني الأمانة العامة ملجل�س التعاون واحلكومة اليمنية 

واملقرر عق���ده يف 20 اآذار/مار�س  املقب���ل  لتحديد الحتياجات 

التنموية لليمن.

ال�شارقة-وام:  اأعلنت »العربية للطريان« - ا�شتئناف رحالتها 

م���ن مطار ال�شارقة الدويل اإىل الأق�رش بدءا من 23 فرباير اجلاري 

حي���ث ميكن للعمالء حجز رحالتهم املبا����رشة اإىل الأق�رش عرب 

املوقع الإلكرتوين www.airarabia.com اأو بالتوا�شل 

مع مركز خدمة العمالء اأو عرب وكالء ال�شفر.

وتوف���ر »العربية للطريان« تغطية عاملية جمانية �شد فريو�س 

»كوفي���د-19« جلميع امل�شافرين عل���ى منت رحالتها و�شتكون 

هذه التغطية م�شمولة تلقائيًا عند احلجز دون احلاجة اإىل اإبراز 

اأية وثائ���ق اإ�شافية وت�رشي ملدة 31 يومًا تبداأ من تاريخ اإقالع 

الرحلة وت�شمل النفقات الطبية وتكاليف احلجر ال�شحي اأي�شًا.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 وا�شل���ت اأ�شع���ار النفط ام����س الأربعاء 

ت�شجيل ارتفاعات ب�شب���ب الطق�س البارد 

ب�ش���ورة غري متوقع���ة يف ولية تك�شا�س 

واملخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفع خ���ام برنت القيا�ش���ي 67 �شنتا، 

بنح���و 1%، اإىل 02ر64 دولر للربمي���ل، 

بينما ارتفعت العق���ود الآجلة خلام غرب 

تك�شا�س الو�شيط 50 �شنتا، بن�شبة 8ر%0، 

اإىل 55ر60 دولر.

ويوؤثر الطق�س املتجمد يف اأنحاء الوليات 

املتحدة على �شناعة الطاقة يف اأكرب ولية 

اأمريكية منتجة للخام، حيث يرتاجع تدفق 

الوقود اإىل حمطات الكهرباء وتكون هناك 

م�شتويات قيا�شية للطلب على الطاقة.
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م�صر توقع 10 عقود جديدة للبحث 
عن الذهب 

وفاة �صريف حمد نائب رئي�س اأرخبيل 
زنجبار التنزاني

الحجرف يوؤكد م�صاندة دول الخليج لليمن في 
تعزيز اأمنه وا�صتقراره

»العربية للطيران« ت�صتاأنف رحالتها بين 
ال�صارقة والأق�صر

»تتمة  �ص8«

جزيرة يا�س ت�سعى لتكون من بين �أوليات وجهات 

�لعطالت �لمح�سنة بالكامل �سد »كورونا« 

اأبوظبي-وام:

اأكدت جزيرة يا����س ح�شول 88% من 

موظفيها العاملني يف خمتلف املعامل 

ال�شياحية والفنادق على لقاح كوفيد 

- 19، يف اإطار �شعيها اإىل اأن تكون من 

ب���ني اأوىل وجهات العطالت املح�شنة 

بالكامل �ش���د الفريو�س على م�شتوى 

دولة الإمارات والعامل.

واأو�شح���ت اجلزي���رة اأن 7574 م���ن 

موظفيها تلق���وا اللقاح بالفعل، وذلك 

يف اإط���ار جهوده���ا الداعمة لربنامج 

التطعيم الوطني يف اأبوظبي والتزامها 

باحلفاظ على �شحة و�شالمة موظفيها 

وزواره���ا، اإىل جان���ب امل�شاهمة يف 

تعزيز جهود ال�شالمة ورفع م�شتويات 

الثقة بالإمارة.

اأبوظبي-وام:

 تلق���ى �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد 

بن زاي���د اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي 

نائب القائد الأعل���ى للقوات امل�شلحة 

ام�س الربعاء ر�شالة خطية من فخامة 

فالدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�شيا 

الحتادية ال�شديق���ة تت�شل بالعالقات 

التع���اون  تعزي���ز  و�شب���ل  الثنائي���ة 

والتن�شي���ق يف خمتل���ف املجالت يف 

اإطار ال�رشاكة الإ�شرتاتيجية التي جتمع 

البلدي���ن ال�شديقني.. اإ�شاف���ة اإىل عدد 

م���ن الق�شايا واملو�شوع���ات التي تهم 

البلدين.

ج���اء ذلك خالل ا�شتقب���ال �شموه اأم�س 

يف اأبوظبي..فخام���ة رم�شان قاديروف 

رئي����س جمهورية ال�شي�ش���ان ال�شديقة 

الذي �شلم الر�شالة اإىل �شموه.

ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان خالل اللق���اء بالرئي�س 

ال�شي�ش���اين .. وحمله اأطيب حتياته اإىل 

فخامة الرئي�س فالدميري بوتني وخال�س 

متنياته لرو�شيا و�شعبها ال�شديق دوام 

التقدم والزدهار.

دم�ضق-)د ب اأ(:

 اأعلنت �شورية ام�س الأربعاء عن عملية 

تبادل اأ�رشى تتم حاليًا مع اإ�رشائيل عرب 

و�شاطة رو�شية.

ونقلت وكالة الأنباء ال�شورية) �شانا( ام�س 

عن م�شادر قولها اإنه »يف اإطار حر�س 

الدولة ال�شوري���ة على حترير مواطنيها 

من معتقالت الحتالل الإ�رشائيلي بكل 

ال�شبل والأثم���ان املمكنة يجري العمل 

على حترير مواطنني �شوريني من اأبناء 

اجل���ولن ال�شوري املحت���ل من �شجون 

الحتالل الإ�رشائيلي«.

وبح�شب امل�شادر ، فاإن »عملية التبادل 

تت���م حاليًا عرب و�شاطة رو�شية لتحرير 

ال�شوريني نهال املق���ت وذياب قهموز،  

اأبن���اء اجلولن  ال�شوري م���ن  الأ�ش���ري 

ال�شوري املحتل ، يف عملية تبادل يتم 

خالله���ا اإطالق �رشاح فت���اة اإ�رشائيلية 

دخل���ت اإىل الأرا�ش���ي ال�شورية-منطقة 

القنيطرة بطريق اخلطاأ ومت اعتقالها من 

قبل اجلهات املخت�شة ال�شورية«.

اأبوظبي-وام:

 ك�شفت �رشكة برتول اأبوظبي الوطنية 

"اأدنوك" عن بدء تداول العقود الآجلة 
خلام مربان يف 29 مار�س املقبل وذلك 

اأبوظبي  مع انطالق عمليات "بور�شة 

من  الآجلة"  للعق���ود  اإنرتكونتيننتال 

مقرها يف �شوق اأبوظبي العاملي.

اأبوظب���ي  "بور�ش���ة  وح�شل���ت 

اإنرتكونتيننت���ال للعقود الآجلة" على 

كاف���ة املوافقات التنظيمي���ة الالزمة 

لكي تبداأ العمل ب�ش���كل ر�شمي حيث 

تعك���ف البور�شة حالي���ا على توقيع 

الت�شويات  مراك���ز  م���ع  التفاقي���ات 

املالية التي تخ����س التداول وبع�س 

من ال�رشكات اجلاهزة يف بداأ التداول.

ج���اء ذل���ك خ���الل اإحاط���ة اإعالمية 

للحديث  "اأدنوك"  افرتا�شية نظمته���ا 

عن ق�شة جن���اح خام مرب���ان واأخر 

تداول  بب���دء  املتعلقة  التح�ش���ريات 

العقود الآجلة خلام مربان.

ال�صودان: م�صاورات لح�صم م�صير مثول الب�صير 
اأمام »الجنائية الدولية« العالم يترقب اليوم و�صول »مار�س 2020« 

اإلى المريخ

النيابة: يجب على الم�صاب اإبالغ الجهات 
ال�صحية عند الإ�صابة بكورونا

�صوريا تعلن عن عملية تبادل لالأ�صرى 

مع اإ�صرائيل بوا�صطة رو�صيا

بور�صة اأبوظبي اإنتركونتيننتال للعقود الآجلة 

تطلق عملياتها في 29 مار�س 
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بيل جيت�س ل ي�صتطيع 
ال�صتغناء عن طائرته

القاهرة-)د ب اأ(:

 ك�ش���ف م�ش���وؤول �شوداين رفيع ع���ن م�شاورات 

جتري حاليا ب�ش���اأن ح�شم م�شري مثول الرئي�س 

املع���زول عمر ح�شن الب�ش���ري وبقية املطلوبني 

اأمام املحكمة اجلنائية الدولية.

وق���ال ع�شو جمل�س ال�شي���ادة ال�شوداين حممد 

الفك���ي �شليم���ان ، لبوابة "الع���ني الإخبارية" 

الإماراتية  ام����س الأربعاء، اإن احلكومة �شتقول 

راأيها النهائي حول ه���ذه الق�شية "يف غ�شون 

الأيام القليلة املقبلة".

واأ�ش���اف اأن النقا�شات م�شتم���رة حاليا ب�شاأن 

حماكم���ة الرئي�س املعزول وبقي���ة املطلوبني 

اأمام "اجلنائية الدولي���ة"، دون اأن يحدد ما اإن 

كانت حماكمتهم �شتتم مبقر املحكمة يف لهاي 

بهولندا اأم داخليا عن طريق حمكمة خمتلفة.

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

بعد »الأمل« الإماراتي و »تيانوين1« ال�ضيني.. 

محمد بن ز�يد يتلقى ر�سالة من فالديمير بوتين خالل ��ستقباله 
�لرئي�س �ل�سي�ساني

الطق�س البارد يرفع 

اأ�صعار النفط 



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14673 Oó`©dG-2021 ôjGÈa18 ¢ù«ªÿG
øWƒdG QÉÑNCG2

 IójóL áeõM ≥∏£J á«fhôàµdE’G áeƒµëdG

áª«îdG ¢SCGôH ø«∏eÉ©àª∏d á«còdG äÉeóî∏d

 áHôéàdÉH ó«°ûj »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ

ÜÉÑ°ûdG ø«µªJ »a á«JGQÉeE’G

Ωƒ«dG kÉ«FõL ºFÉZhôÑ¨e ¢ù≤£dG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 áª«ÿG ¢SCGQ ‘ á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G áÄ«g âæ∏YCG 

 øe Ú∏eÉ©àŸG øµ o“ IójóL á«cP äÉeóN ¥ÓWEG

 ≥«Ñ£àdG  ≥jôW  øY  á«eƒµ◊G  º¡JÓeÉ©e  RÉ‚EG

 πª°ûJ å«M /mRAK/ áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeE’ »còdG

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO  øe  Óc  äÉeóÿG  √òg

.áeÉ©dG áHÉ«ædG IôFGOh

 kGôNDƒe É¡bÓWEG ” »àdG á«còdG äÉeóÿG OóY ≠∏Ñjh

 13 h áeÉ©dG áHÉ«ædG IôFGód á«cP áeóN 48 ƒëf

 ∂dPh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGód  á«cP  áeóN

 É‡  IQÉeE’G  ‘  Ú∏eÉ©àŸG  äÉLÉ«àMG  á«£¨àd

 õjõ©J  ≈∏Y  áª«ÿG  ¢SCGQ  áeƒµM  ¢UôM  ¢ùµ©j

.äÉeóÿG IOƒL Ú°ù–h á«°ùaÉæàdG IQÉeE’G áfÉµe

 IôFGód É¡bÓWEG ” »àdG á«còdG äÉeóÿG RôHCG øeh

 ójóŒh  ,™aódG  /  äÉeóN  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG

./ Ωƒ°SôdG IÉcÉfih ,…QÉŒ º°SEG õéMh ,¢üNôdG

 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  IôFGO  äÉeóN  ºgC’  áÑ°ùædÉH  ÉeCG

 ôeCG ‘ º∏¶J Ö∏Wh ,∞«bƒàdG Ióe ÜÉ°ùàMG / »¡a

 ,á«FGõ÷G iƒYódG ‘ äGóæà°ùe ¥ÉaQG Ö∏Wh ,ßØ◊G

 iƒYódG ‘ §°ùb π«LCÉJh ,IOÉ«≤dG á°üNQ ΩÓà°SGh

 Ö∏Wh ,á«FGõ÷G iƒYódG ‘ º∏¶J Ö∏Wh ,á«FGõ÷G

 ,iƒYódG ‘ ‹Ée ≠∏Ñe ´GójEG Ö∏Wh ,‹hO ¢†Ñb ôeCG

 øe ¿ÉeOE’G êÓY äÉë°üe ióMEG º¡àe ´GójEG Ö∏Wh

./ ájƒ¡dG ΩÓà°SGh ,äGQóîŸG

 πµd á«cP áeóN 171 / mRAK / ≥«Ñ£J Ωó≤jh

 IôFGO h ,ºcÉëŸG IôFGO h ,áeÉ©dG áHÉ«ædG IôFGO øe

 á«ªæàdG IôFGO h ,áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGO h ,ájó∏ÑdG

 IôFGOh ,á«ªæàdGh áÄ«ÑdG ájÉªM áÄ«g h ,ájOÉ°üàb’G

.áª«ÿG ¢SCGQ áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZh ,∑QÉª÷G

 ™«ª÷ ™jöùdG ™aódG áeóN ≥«Ñ£àdG øª°†àj Éªc

.IóMGh á«∏ª©H á≤ëà°ùŸG äÉ©aódG

 ∫ƒëàdG IÒ°ùe ‘ áª¡e Iƒ£N ≥«Ñ£àdG Èà©jh

 áª«ÿG ¢SCGQ ájDhQ ºYód áÄ«¡dG É¡é¡àæJ »àdG »ªbôdG

 áª«ÿG  ¢SCGQ  á«é«JGÎ°SG  ™e  ≈°TÉªàJ  IQƒ°üH

 Òaƒàd  áª«ÿG  ¢SCGQ  áeƒµM »©°ùJ  å«M 2030

 ∞∏àfl äÉLÉ«àMG »Ñ∏J ó«dG ∫hÉæàe ‘ äÉeóN

 ÈY á«eƒµM äÉeóN ÒaƒàH ∂dPh ™ªàéŸG íFGöT

 / á«còdG äÉeóÿG á°üæe ∫ÓN øe á«còdG ∞JGƒ¡dG

./mRAK
 ΩÉ¡e á«fhÎµd’G áeƒµ◊G áÄ«g ¤ƒàJ É¡à¡L øe

 -  á«còdG  äÉeóÿG  áeƒ¶æŸ  ôjƒ£àdGh  ±GöT’G

 ÖfGƒ÷G áaÉc øe - / mRAK / ≥«Ñ£àH á∏ãªàe

 áª¶fCG  ∞∏àfl  ™e  ΩAÓà«d  ¬ª«ª°üJ  ”  å«M

 π°†aCG ≥ah á«còdG ∞JGƒ¡dG É¡H πª©J »àdG π«¨°ûàdG

.πeÉ©àŸG áHôŒ Ú°ùëàd á©ÑàŸG äÉ°SQÉªŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ¢ù«FQ »eƒ°ù©dG øªMôdGóÑY øH ∫OÉY ‹É©e OÉ°TCG 

 äGQÉeE’G ádhód áª«µ◊G IOÉ«≤dÉH »Hô©dG ¿ÉŸÈdG

 ∫ÓN øe ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ‘ á«JGQÉeE’G áHôéàdÉHh

 IOÉ≤c  º¡∏«gCÉàd  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿGh  èeGÈdG

.πÑ≤à°ùª∏d

 ¿EG äGQÉeE’G »æWh á°ù°SDƒe ¤EG ¬d IQÉjR ∫ÓN ∫Ébh

 ‘ Iõ«ªàŸG É¡JÉª°üH ™°†J ¿CG âYÉ£à°SG á°ù°SDƒŸG

 ∫hódG ™∏£àJ IÈN â«H âëÑ°UCGh ä’ÉéŸG øe OóY

 »àdG áaOÉ¡dG äQGOÉÑŸG ¤EG GÒ°ûe ..É¡æe IOÉØà°SEÓd

 »JGQÉe’G ™ªàéŸG äÉÄa áaÉµd á°ù°SDƒŸG ÉgòØæJ

 á«æWƒdG ájƒ¡dG ó«cCÉàd QGhRh Úª«≤eh ÚæWGƒe øe

.äGQÉeE’G ™ªàéŸ á∏«°UC’G º«≤dG RGôHEG ≈∏Y πª©dGh

 ¿ÉŸÈdG  ÚH  ôªãŸG  ¿hÉ©àdG  ¤EG  ¬«dÉ©e  âØdh

 Éeh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhOh  »Hô©dG

 ≈à°T ‘ QÉgORGh Qƒ£J øe äÉbÓ©dG √òg √ó¡°ûJ

.ä’ÉéŸG

 ∫ƒ¡dÉH QGöV IOÉ©°S IQÉjõdG ∫ÓN ¬«dÉ©e ≈≤àdGh

 äGQÉeE’G »æWh á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG »°SÓØdG

 Ée RôHCGh á°ù°SDƒŸG ±GógCGh ájDhQ ≈∏Y ¬æe ™∏WGh

 É¡ª«ª©J øµÁ á«Yƒf èeGôHh äÉMÉ‚ øe ¬à≤≤M

 ÜÉÑ°ûdG ¿ÉŸÈc »ŸÉ©dGh »Hô©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y

.äGQOÉÑŸG øe ÉgÒZh º∏©dG Ωƒjh

 á°ù°SDƒe  Ö«MôJ  øY  »°SÓØdG  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe

 »Hô©dG  ¿ÉŸÈdG  ™e  ¿hÉ©à∏d  äGQÉeE’G  »æWh

 ºYO ‘ ºgÉ°ùJ á«HôY äGQOÉÑe ò«ØæJh º«ª°üàd

 ´GóHEGh ìÉ‚ IOÉbh AGôØ°S Gƒfƒµ«d »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG

. äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe ,º¡fGó∏Ñd õ«“h

 IQGOG ôjóe …Ò¡ŸG áØ«∏N øH óªfi AÉ≤∏dG ö†M

 Iôjóe  öù«ædG  óªfi áª«“h  »°ù°SDƒŸG  ∫É°üJ’G

 ôjóe »æ°Sƒ◊G º°SÉL ódÉNh á«æWƒdG á£°ûfC’G IQGOEG

. äGQÉe’G »æWh á°ù°SDƒe ‘ á«dhódG äÉª¶æŸG IQGOG

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y kÉ«FõL ÉªFÉZh GÈ¨e ¢ù«ªÿG

 ìÉjôdGh ,kÓ«d kÉHôZ ôëÑdGh Qõ÷G ≈∏Y kÉfÉ«MCG ÉªFÉZh

 ôëÑdG  ≈∏Y á°UÉN kÉHôZ §°ûæJ  áYöùdG  ádóà©e

.áaƒ°ûµŸG ≥WÉæŸG ≈∏Y kÉfÉ«MCG QÉÑ¨∏d IÒãeh

 - 15 / á«HôZ á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ ,¢S/ºc 25

 kÉfÉ«MCG Üô£°†j §°Sƒàe - ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 16:27 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a kÓ«d

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷G 05:32 óæY ÊÉãdG óŸGh

 :¿ÉªY ôëH 22:41 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 10:56

.êƒŸG ∞«ØN

 óæY ÊÉãdG óŸG14:25 óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a

 08:00  áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷G  01:13  áYÉ°ùdG

. 19:10 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

:ΩGh-»HO

 AÉª∏©dG º«∏°S óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ócCG 

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  π«ch

 É¡°UôMh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ¿CG

 äGQó≤dGh äÉ«fÉµeE’G áaÉc Òî°ùJ ≈∏Y

 ájƒdhCG  ÉgQÉÑàYEÉH  ™ªàéŸG  Ú°üëàd

 Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH ¤EG Éæ©aóJ á«æWh

 IAÉØch IOƒéH á«ë°üdG äÉeóÿG Ëó≤àd

 áeƒ¶æŸÉH  á≤ãdG  Rõ©j  ÉÃ  Iõ«ªàe

 äGQÉeE’G ádhO äGQóbh ádhódÉH á«ë°üdG

 ìhQ õjõ©Jh ™ªàéŸG áë°U ájÉªM ≈∏Y

 Üô≤H  ¿ÉæÄªW’G  áÑ°ùf  IOÉjRh  ∫DhÉØàdG

. ‘É©àdG á∏Môe

 Ò°ùd  ájó≤ØJ  ádƒL  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 á«ë°U  õcGôe  áKÓK  ‘  πª©dG  IAÉØch

 "  ôjƒ©dG"  õcôe  â∏ª°T  IQGRƒ∏d  á©HÉJ

 õcôeh IÒéØdÉH "Újƒ£dG" õcôeh »HóH

 ‘ äAÉL »àdGh  áª«ÿG  ¢SCGôH  "âN"
 äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  ájQhódG  ä’ƒ÷G  QÉWEG

 ‹É◊G iƒà°ùŸG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á«ë°üdG

 QOÉµdG  AGOCG  áæjÉ©eh  áeó≤ŸG  äÉeóî∏d

 IAÉØµd áã«ãM á©HÉàeh ¿Gó«ŸG ‘ »Ñ£dG

 ≥«Ñ£Jh "19-ó«aƒc" ìÉ≤d Ëó≤Jh AGOC’G

 ≥ah  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’G

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

 á«bÉÑà°S’G  §£ÿG  ¿EG  AÉª∏©dG  ∫Ébh

 ∞«XƒJh  ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d

 á«æÑdGh  IôµàÑŸG  á«LƒdƒæµàdG  ∫ƒ∏◊G

 õjõ©J  ‘  âª¡°SCG  áeó≤àŸG  á«àëàdG

 øª°†J äÉ«dBGh äGhOCG  ôjƒ£Jh ájõgÉ÷G

 á«ë°üdG äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤J á∏°UGƒe

.™ªàéŸG OGôaC’

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ∫ÉLh

 ∞°Sƒj QƒàcódG IOÉ©°S ¬≤aGôj ™ªàéŸG

 á°ù°SDƒe  ΩÉY  ôjóe  ∫ÉcöùdG  óªfi

 ΩÉ°ùbC’G ≈∏Y á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉeE’G

 »ë°üdG  ôjƒ©dG  õcôe  ‘  áØ∏àîŸG

 á£ÿGh  AGOC’G  ≈∏Y  É©∏WGh  ..  »HóH

 á«ë°üdG QOGƒµdGh IQGOE’G ™e á«∏«¨°ûàdG

 õcôŸG ‘ πª©dG ∫ƒM º¡FGQB’ É©ªà°SGh ..

. πÑ≤à°ùª∏d º¡JÉ©∏£Jh ¬JÉLÉ«àMGh

 πª©dG á∏°UGƒÃ AÉª∏©dG QƒàcódG ¬Lhh

 ÒaƒJh IAÉØµH á«ë°üdG äÉeóÿG Ëó≤Jh

 AGôLEGh "19-ó«aƒc" äÉMÉ≤dh äÉ°Uƒëa

 çóMCÉH  √ójhõJh  õcôŸG  ≥aGôŸ  áfÉ«°U

 ádhòÑŸG Oƒ¡÷ÉH Gó«°ûe.. á«Ñ£dG Iõ¡LC’G

 ¬JÉ°ü°üîJ  ™«ªéH  πeÉ©dG  ≥jôØdG  øe

.»ë°üdG õcôŸG ‘ ¬JÉª¡eh

 ‘  "Újƒ£dG"  õcôe  √ó≤ØJ  ó©Hh

 áª«ÿG ¢SCGQ ‘ "âN" õcôeh IÒéØdG

 ¿hõîŸG  åjóëàH  AÉª∏©dG  ≈°UhCG..

 ÉÃ  ádó«°üdG  äÉeóN  ôjƒ£Jh  »FGhódG

 øªKh ™ªàéŸG OGôaCG  äÉLÉ«àMG  ÖcGƒj

 AóH  òæe  øjõcôŸG  É¡eób  »àdG  Oƒ¡÷G

 äÉeóN ÒaƒJ á«MÉf øe "19-ó«aƒc"
 ¿Éµ°ùd  ìÉ≤∏dG  Ëó≤Jh  äÉ°UƒëØdG

 ÚH ºMGõà∏d kÉ©æe º¶æe πµ°ûH á≤£æŸG

 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ™e Ú©LGôŸG

. Ióªà©ŸG

 AÉª∏©dG  ≈æKCG..  IQÉjõdG  ΩÉàN  ‘h

 »Ñ£dG  ºbÉ£dG  AGOCG  ≈∏Y  ∫ÉcöùdGh

 IQhöVh  á«ë°üdG  õcGôŸG  ‘  …QGOE’Gh

 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH

 èeGôH É¡jód IQGRƒdG ¿CG øjócDƒe ≈°VôŸG

 õcGôŸG äÉLÉ«àMEG ó°Uôd áeó≤àe §£Nh

 ócCÉà∏d áeRÓdG äÉÑ∏£àŸG ÒaƒJh á«ë°üdG

 Iõ«ªàe á«ë°U ájÉYQ äÉeóN Ëó≤J øe

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  õcGôe  ójhõJ  á∏°UGƒeh

 á«ë°üdG  QOGƒµdÉH  19"-ó«aƒc"  ìÉ≤d

 äGó©ŸG  ÒaƒJh  áHQóŸGh  á°ü°üîàŸG

 äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L øª°V ∂dPh á«Ñ£dG

 OGôaCG ájÉbh õjõ©àd á∏eÉµàŸGh á∏eÉ°ûdG

 πÑ°ùdG áaÉc ÒaƒJh áëFÉ÷G øe ™ªàéŸG

.º¡àë°Uh º¡àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d áæeB’G

Iô«éØdGh áª«îdG ¢SCGQh »HóH á«ë°U õcGôe áKÓK »a äÉeóîdG ó≤Øàj áë°üdG π«ch

 äÉYôL 5^284^406 Ωƒ«dG ≈àM »dÉªLE’G Oó©dG

 z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 85^681 ºjó≤J

áYÉ°S 24 ∫ÓN

 áHÉ°UEG 3^452 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 3570 »aÉ©J: záë°üdG{

 IÉah ádÉM 14h
zäÉbó°üdG »Hôjh{ á«fÉ°†eôdG É¡à`∏ªM ≥∏£J zô«îdG â«H{

 ∫ÉªYC’G äGó«°S ¢ù∏ée ™e ºgÉØJ Iôcòe ™bƒJ »HO á©eÉL 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG

 ìÉ≤d  øe  áYôL  85,681  Ëó≤J  øY

 24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  "19  ó«aƒc"
 äÉYô÷G  ´ƒª› ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG

 AÉ©HQ’G ¢ùeCG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh äÉYôL 5,284,406

.¢üî°T 100 πµd áYôL 53^43

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

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

 º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG

 ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh

." 19 ó«aƒc " ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“ 

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG ‘

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G

 .. º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc"
 ¢üëa 185,502 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG

 ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN ójóL

 ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl  äÉÄa

 .»Ñ£dG  ¢üëØdG  äÉ«æ≤J  çóMCGh  π°†aCG

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

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh

 ádÉM  3,452  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG

.ádÉM 358,583 á∏é°ùŸG

 ádÉM  14  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc 

 ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ áé«àf áHÉ°üe

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

.ádÉM 1,055 ádhódG ‘

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

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

 πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h ,ÚaƒàŸG …hòd

 ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG ™«ª÷

 ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 ádÉM 3,570 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCGh  

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL

 ΩÉàdG º¡«aÉ©Jh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG

 ájÉYôdG º¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG  øe

 ,≈Ø°ûà°ùŸG º¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM 343,935

:ΩGh-»HO

 á«fÉ°†eôdG É¡à∏ªM Ωƒ«dG ÒÿG â«H á«©ªL â≤∏WCG 

 ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJ »àdG "äÉbó°üdG »Hôjh" Iójó÷G

. πÑ≤ŸG ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ

 ¢ùeG á«©ª÷G ¬Jó≤Y »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN ∂dP AÉL

 ƒ°†Y  √ö†M  »HóH  GRÓH  ¿hGôc  ¥óæa  ‘  AÉ©HQ’G

 ï«°ûdG ƒª°S Öàµe ôjóe ≠jÉ°üdG GRÒe IQGOE’G ¢ù∏›

 á«dÉŸG ôjRh »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM

 »é«JGÎ°S’G ∂jöûdG ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g ¢ù°SDƒe

 ¢ù∏éŸ √ƒª°S äÉ«– π≤f å«M ÒÿG â«H á«©ª÷

 ¬ªYO GócDƒe... á∏ª◊G ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh á«©ª÷G IQGOEG

 É¡FÉ£Yh  É¡FGOCÉH  IÒÑµdG  ¬à≤Kh  ÒÿG  â«H  Oƒ¡÷

. ≥«aƒàdG É¡d É«æªàe É¡JQGOEG ¢ù∏›h

 ôjóŸG ÖFÉf »YhQõŸG ∑QÉÑe ó«©°S ô“DƒŸG ö†M Éªc

.á«©ªé∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe PÉà°SC’G ˆG óÑYh ΩÉ©dG

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  óLÉŸG  á©ªL  ‹É©e  ¬Lhh

 øjóHÉY IOÉ©°S É¡∏≤f á«ØJÉg ádÉ°SQ ∫ÓN á«©ª÷G

 á«ëàdG  ..  á«©ªé∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  »°Vƒ©dG  ôgÉW

 á«fÉ°†eôdG á∏ª◊G ¥Ó£fÉH AÉØàM’G Ωƒj ‘ Qƒ°†ë∏d

 ¢ù∏› ƒ°†Y ó©H øY ô“DƒŸG ö†M Éªc . Iójó÷G

 ôjóe »MÉ°V íÑ°üe óªfih ±öT øjódG ±öT IQGOE’G

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ‘ ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG IQGOEG

. …ÒÿG πª©dGh

:IóMƒdG-»HO

 äGó«°S ¢ù∏› ™e ºgÉØJ Iôcòe »HO á©eÉL â©bh

 IQÉŒ áaôZ á∏¶e â– πª©j …òdG »HO ‘ ∫ÉªYC’G

 »ÁOÉcC’G ∫ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©àd »HO áYÉæ°Uh

.™ªàéŸG ‘ ∫ÉªYC’G IOÉjQh

 á©eÉL ¢ù«FQ »µà°ùÑdG ≈°ù«Y QƒàcódG IôcòŸG ™bh

 ¢ù∏› ‘ ∫ÉªYC’G ôjƒ£J Iôjóe »Ñ∏◊G øjOÉfh »HO

..»HO ∫ÉªYCG äGó«°S

 á«°SÉ°SC’G  ∫ÉªYC’G  Iƒb  õjõ©J  ¤EG  IôcòŸG  ±ó¡Jh

 á«ÁOÉcC’G  ä’ÉéŸG  øe  IOÉØà°S’Gh  ÚÑfÉ÷G  Óµd

 É«LƒdƒæµJh  á°Sóæ¡dGh  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  ä’É›  ‘

 äÉ«fÉµeEGh  »HO  á©eÉL  ‘  ¿ƒfÉ≤dGh  äÉeƒ∏©ŸG

 äGóFGQh  äGó«°S  ºYO  ‘  ∫ÉªYC’G  äGó«°S  ¢ù∏›

 á°†Øfl GQÉ©°SCG Úaô£dG Óc Ωó≤«°Sh ,»HO ‘ ∫ÉªYC’G

 å«M Éª¡æe πµH á°UÉÿG èeGÈdG äÉeóî∏d á«∏«°†ØJh

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ á«∏«°†ØJ GQÉ©°SCG  á©eÉ÷G Ωó≤à°S

 á«ÁOÉcC’G É¡JÉ°ü°üîJh É¡›GôH ‘ ¿ƒ∏é°ù«°S øjòdG

 ‘  …ò«ØæàdG  ôjƒ£àdG  õcôÃ  á«ÑjQóàdG  èeGÈdGh

 ™ª÷ ájƒ°†©dG ÉjGõe ¢ù∏éŸG èæª«°S Éªæ«H á©eÉ÷G

 .äÉØXƒŸGh á©eÉ÷G äÉéjôN

 É kªFGO IQƒîa »HO á©eÉL ¿EG »µà°ùÑdG QƒàcódG ∫Ébh

 ™é°ûJ »àdG áëLÉædG ∫ÉªYC’G äÉª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH

.πª©dG ¿Éµe ‘ πLôdGh ICGôŸG ÚH IGhÉ°ùŸG ºYóJh

 äGõ«ªàŸG ∫ÉªYC’G äGóFGQ Úµ“ ƒg Éæaóg ±É°VCGh 

 »ÁOÉcC’G õ«ªàdG ≥«≤ëàd áeRÓdG äGhOC’ÉH øgójhõJh

.…QÉéàdGh

 ºYO ¤EG ±ó¡j »HO ∫ÉªYCG äGó«°S ¢ù∏› ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ≥«≤– ¤EG  Ú©°ùj »JÓdG  »HO ‘ ∫ÉªYC’G  äGó«°S

 ‘ ø¡àªgÉ°ùe õjõ©àd ∂dPh ,kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi ìÉéædG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh »HO IQÉeEG á«LÉàfGh OÉ°üàbG

 á«ªæàdG π«µ°ûJh õjõ©J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,πµc IóëàŸG

 ™ªàéŸ ä’ÉéŸGh äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ ájOÉ°üàb’G

.∫ÉªYC’G

:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¬Lh 

 ∫BG áÄ«g »YGQ á«dÉŸG ôjRh »HO ºcÉM ÖFÉf

 ™jQÉ°ûe ò«ØæJh á°SQóe AÉæÑH ájÒÿG Ωƒàµe

.¿Éà°Sõ«ZÒb ájQƒ¡ªL ‘ ájÒN

 ≠jÉ°üdG GRÒe IOÉ©°S ≈≤àdG .. Oó°üdG Gòg ‘h

 ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Öàµe ôjóe

 Ωƒàµe ∫BG  áÄ«g AÉæeCG  ¢ù∏› ƒ°†Y Ωƒàµe

 ∂«HRÉŸCG ‹É©e »HóH áÄ«¡dG ô≤e ‘ ájÒÿG

 ájQƒ¡ªéH Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ôjRh ∞dÉæ«°û°ùH

 ∞«£∏dGóÑY  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  ¿Éà°Sõ«ZÒb

 ¿Éà°Sõ«ZÒb ájQƒ¡ªL ÒØ°S  ∞«jÉH  á©ªL

.ádhódG iód

 óaƒd  IQÉjR  º«¶æàH  ¬Ñ«MôJ  ôjRƒdG  ióHCGh

 ≠jÉ°üdG GRÒe IOÉ©°S á°SÉFôH Ωƒàµe ∫BG áÄ«g

 á°SQóŸG É¡«∏Y ΩÉ≤à°S »àdG ¢VQC’G áæjÉ©Ÿ

 ≈∏Y Aƒ°†dG É£∏°ùe áÄ«¡dG º°SÉH É¡∏«é°ùJh

. á°SQóŸG Iôµah êPƒ‰

 ∂dòc  ∫hÉæJ  AÉ≤∏dG  ¿EG  ≠jÉ°üdG  GRÒe  ∫Ébh

 ‘ ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«¡d Öàµe ¢ù«°SCÉJ

 AÉ£YEGh  ¿Éà°Sõ«ZÒb áª°UÉY  "  ∂«µ°û«H  "
 πª©∏d ájô◊Gh á«°SÉeƒ∏HódG  áØ°üdG  áÄ«¡dG

 øeh  É¡«∏Y  ≥ØàŸG  äÉYhöûŸG  á©HÉàeh

.á°SQóŸG É¡æ«H

 õcôe ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 øe ø¡æ«µªàd áWÉ«ÿG ≈∏Y AÉ°ùædG ÖjQóàd

 áÄ«¡dG πØµàJ ¿CG ≈∏Y IÉ«◊G AÉÑYCG á¡LGƒe

 áWÉ«ÿG  øFÉµe  ójQƒJh  ÖjQóàdG  ∞jQÉ°üÃ

 ¢Uƒ°üÿG  Gòg  ‘  ºà«°S  å«M  áeRÓdG

 ¿hDƒ°ûdÉH á«æ©ŸG IQGRƒdG ™e á«bÉØJG ™«bƒJ

.¿Éà°Sõ«ZÒb ‘ á«YÉªàL’G

 Ωƒàµe  ∫BG  áÄ«g  ¿CG  ¤EG  ≠jÉ°üdG  QÉ°TCGh

 á«FGò¨dG Ohô£dG ÒaƒàH É°†jCG äó¡©J ájÒÿG

 öSC’G  øe Oó©d ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN

.áLÉàëŸG

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ™∏WG 

 §£N  ≈∏Y  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 ¬©jQÉ°ûeh  äGôeÉ¨ª∏d  IÒéØdG  õcôe  πªY

.2021 ΩÉ©dG ∫ÓN á«∏Ñ≤à°ù oŸG

 ¬Ñàµe  ‘  √ƒª°S  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ,õcôŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  ™e  ,…ÒeC’G  ¿GƒjódÉH

 ”  Ée  ≈∏Y  ó¡©dG  ‹h  ƒª°S  ±qô©J  å«M

 πª©H ≥∏©àJ äÉ«bÉØJGh ™jQÉ°ûe øe √RÉ‚EG

 RôHCG ≈∏Y ∞bhh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN õcôŸG

 πMGôeh πª©dG Ò°S â¡LGh »àdG äÉjóëàdG

.É¡«£îJh ÉgRÉ‚EG

 ó«©°S øe π°üØeh ±Gh ìöûd √ƒª°S ™ªà°SGh

 ,äGôeÉ¨ª∏d  IÒéØdG  õcôe  ôjóe  …ôª©ŸG

 ∫ÓN Égò«ØæJ ºà«°S »àdG ™jQÉ°ûŸG ºgCG ∫ƒM

 ¥ÓWEG  øª°†àà°S  »àdGh  ,áeOÉ≤dG  á∏MôŸG

 kÉ©bƒe 50h ,ÉØ¡c  50h ,≥∏°ùà∏d  É©bƒe 50

 ¥ÓWEG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,AÉe  ÚY  50h  ,¢Uƒ¨∏d

 ,ΩOÉ≤dG Èª°ùjO 2 ‘ ∂dPh …ôëÑdG ∞ëàŸG

 ¢ù«°SCÉàd Ú°ùªÿG iôcòdG ∫ƒ∏M ™e kÉæeGõJ

.ádhódG

 ≈∏Y ÚªFÉ≤dG IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ¬Lhh

 ™«ªL  ÒaƒàH  äGôeÉ¨ª∏d  IÒéØdG  õcôe

 πª©dGh  Oƒ¡÷G øe ójõŸG  ∫òHh äÉ«fÉµeE’G

 IQÉeE’G á©ª°ùH ≥«∏j ÉÃ ™jQÉ°ûŸG RÉ‚EG ≈∏Y

 ≈∏Y  kÉ«æãe  ,á«aÉ≤ãdGh  á«MÉ«°ùdG  É¡àfÉµeh

 ìÉ‚E’  ¬fƒdòÑj  Éeh  õcôŸG  ≥jôa  Oƒ¡L

.º¡©jQÉ°ûe

 IÒéØdG  õcôe  IQGOEG  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  Ωó≤Jh

 IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ¤EG ôµ°ûdÉH äGôeÉ¨ª∏d

 ≈∏Y  øjócDƒe  ,õcôª∏d  ºFGódG  ¬ªYO  ≈∏Y

 ™jQÉ°ûŸÉH AÉ≤JQ’Gh äGRÉ‚E’G ≥«≤– á∏°UGƒe

.áª«µ◊G ¬JÉ¡«LƒJh √ƒª°S á≤K iƒà°ùe ¤EG

 Öàµe ôjóe »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S

 ™jQÉ°ûe ò«ØæJh á°SQóe AÉæÑH ¬Lƒj ó°TGQ øH ¿GóªM

¿Éà°Sõ«Zô«b »a ájô«N

 õcôe §£N ≈∏Y ™∏£j »bô°ûdG óªM øH óªëe

äGôeÉ¨ª∏d Iô«éØdG

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-»HO

 É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  â©bh

 IQGOE’G ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©àd ºgÉØJ Iôcòe

 ®ÉØ◊Gh /±hô¨fÉŸG/ Ωô≤dG QÉé°TC’ áeGóà°ùŸG

.É¡«∏Y

 øH ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e ºgÉØàdG Iôcòe ™bh

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  ôjRh  »ª«©ædG  ∞«ë∏H  óªfi

 ôjRh  ¿ÉàjÉLófÉH  äƒgƒd  ‹É©eh  áÄ«ÑdGh

 ‘  QÉªãà°S’Gh  ájôëÑdG  ¿hDƒ°û∏d  ≥«°ùæàdG

 ™°SƒàdG ¿hÉ©àdG ä’É› πª°ûJ å«M , É«°ù«fhófEG

 ≥«Ñ£Jh /±hô¨fÉŸG/ Ωô≤dG QÉé°TCG  áYGQR ‘

 É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh É¡àjÉª◊ É¡d áeGóà°ùe IQGOEG º¶f

.ájôëÑdG áÄ«ÑdG áeGóà°SG ºYój ÉÃ

 ¿ÉJQGRƒdG  §£îJ  ,ºgÉØàdG  Iôcòe  ÖLƒÃh

 á°SGQO ¤EG ±ó¡j ∑Î°ûe »ãëH èeÉfôH ¥ÓWE’

 á«Ä«ÑdG º¶ædG IOÉ©à°SGh ájÉªMh IQGOEGh º««≤Jh

 äÉeóN á°SGQO ∂dP ‘ ÉÃ ,±hô¨fÉŸG QÉé°TC’

 ∫õY πãe ,QÉé°TC’G øe ´ƒædG Gò¡d »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG

.…OÉ°üàb’G É¡ª««≤Jh á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdGh ¿ƒHôµdG

 ‘  äGQó≤dG  AÉæH  ¤EG  ¿Éaô£dG  ≈©°ùj  Éªc

 áaô©ŸG  π≤f  ∫ÓN  øe  á∏°üdG  äGP  ä’ÉéŸG

 ∑Î°ûŸG öûædGh πª©dG ¢TQhh »æØdG ÖjQóàdGh

.äGRÉ‚E’Gh çƒëÑdG èFÉàæd

 ∞«ë∏H óªfi øH ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e ∫Ébh

 πª©dG õjõ©àd ÉgOƒ¡L øª°V IQGRƒdG ¿EG »ª«©ædG

 ájÈdG áÄ«ÑdG áeGóà°SG ¿Éª°Vh ,ñÉæŸG πLCG øe

 É¡fhÉ©J õjõ©J ≈∏Y πª©J ,Éª¡JÉfƒµeh ájôëÑdGh

 Gò¡H á∏°üdG äGP á«dhódG äÉª¶æŸGh äÉ¡÷G ™e

 AÉæHh áëLÉædG ÜQÉéàdG øe IOÉØà°SÓd ,πª©dG

.á«æ≤àdGh á«æØdG º¶ædGh ájöûÑdG QOGƒµdG äGQób

 ôëÑdG √É«e Üƒ°ùæe ´ÉØJQG ó©j : ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 Ò¨àdG äÉ«YGóJ ºgCG øe ájôëÑdG áÄ«ÑdG Qö†Jh

 ±hô¨fÉŸG QÉé°TCG ºgÉ°ùJ …òdG ôeC’G ,»NÉæŸG

 ,ÒÑc πµ°ûH á«Ñ∏°ùdG ¬JGÒKCÉJh ¬JóM ¢†ØN ‘

 ´ÉØJQG äGÒKCÉàd á«©«ÑW õLGƒëc πª©J å«M

 ¿ƒHôµdG  äÉeƒ¶æŸ  …ƒb  ºYGO  h  ,ôëÑdG  √É«e

 äÉHÉZ øe ÒãµH á«∏YÉa ÌcCG ó©J å«M ,¥QRC’G

 Rõ©J á«©«ÑW πFGƒe ôaƒJ Éªc ,ájÈdG QÉé°TC’G

 ,…ôëÑdG  »Lƒdƒ«ÑdG  ´ƒæàdG  áeGóà°SGh  ôKÉµJ

 ®ÉØ◊G ¿EÉa Gòd ,á«Ä«ÑdG áMÉ«°ù∏d É°Uôa ≥∏îJh

 ¥ô£dG óMCG ó©j QÉé°TC’G √ò¡d á«Ä«ÑdG º¶ædG ≈∏Y

 ±Ó¨dG ‘ ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK π«∏≤àd IóYGƒdG

 ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ¢UôØdG õjõ©Jh …ƒ÷G

.∂dòH á£ÑJôŸG

 ºgÉØàdG  Iôcòe ™«bƒJh ¿hÉ©àdG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 á«°ù«fhófE’G áeƒµ◊G ‘ á°üàîŸG IQGRƒdG ™e

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh  ±GógCG  QÉWEG  ‘  »JCÉj

 áÄ«ÑdG  áeGóà°SG  õjõ©àd  á«é«JGÎ°S’G  áÄ«ÑdGh

 ¿hÉ©àdG ¿CG kÉë°Vƒe ,á«©«Ñ£dG É¡∏FGƒeh ájôëÑdG

 ôjƒ£Jh AÉæH √QhO øe »°ù«fhófE’G ÖfÉ÷G ™e

 ∞«µàdG Oƒ¡L õjõ©Jh ,á«æØdGh ájöûÑdG äGQó≤dG

 IOÉØà°S’G IOÉjRh ,»NÉæŸG Ò¨àdG äÉ«YGóJ ™e

.¥QRC’G ¿ƒHôµdG áeƒ¶æe øe

Ωô≤dG QÉé°TC’ áeGóà°ùªdG IQGOE’G ∫Éée »a ºgÉØJ Iôcòe ¿É©bƒJ É«°ù«fhófEGh äGQÉeE’G

ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN »ª«©ædG ∞«ë∏H ˆGóÑY

AÉª∏©dG º«∏°S óªfi



 :IóMƒdG - »HO

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYQ â–

 ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi øH

 ¿GóªM  á©eÉé`d  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdGh  »HO

 ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G ≥∏£æJ ,á«còdG óªfi øH

 ô“Dƒe øe IöûY á©HGôdG IQhódG äÉ«dÉ©a

 ∫hC’ kÉ«°VGÎaG "á«HôY äÉYGóHEG" ¢Vô©eh

 â– 2021 ôjGÈa 24 ≈àMh 22 øe Iôe

."¿Éµe πc ‘ QÉµàH’G " ¿GƒæY

 øe  Iõ«ªŸG  IQhódG  √òg  ∫hÉæàJh  Gòg

 á«Yôa QhÉfi á°ùªN "á«HôY äÉYGóHEG"
 ,∫ÉªYC’G ájQGôªà°SGh äÉeRC’G IQGOEG :»gh

 º«∏©àdGh  ,πÑ≤à°ùª∏d  á«còdG  äÉæµªŸGh

 ,»YÉªàL’G QÉµàH’G áª¶fCGh ,π°†aCG IÉ«◊

 ¢ûbÉæJh  ,á«°VGÎa’G  áHôéàdG  OÉ°üàbGh

 äÉjóëàdGh  QÉµàHÓd  Iójó÷G  äÉ°üæŸG

 äÉcöûdGh  äÉ©eÉ÷G  ¬LGƒJ  »àdG

 .á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh

 ¢Vô©ŸGh ô“DƒŸG õcôj ,∂dP ≈∏Y IhÓY

 äGQÉµàH’G  ºgCG  ≈∏Y  ¬d  ÖMÉ°üŸG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  äÉYGóHE’Gh

 RôHCG  ∂dòH  kÉ©eÉL  ,á≤£æŸGh  IóëàŸG

 IOÉbh ÚãMÉÑdGh QGô≤dG »©fÉ°Uh AGÈÿG

 ¿ƒ©°ùj ø‡ ,⁄É©dG AÉëfCG πc øe ∫ÉéŸG

 ∫ƒ∏◊Gh  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  á°ûbÉæe  ¤EG

 πÑ≤à°ùe  ÉgQhóH  πµ°ûJ  »àdG  á«còdG

 .⁄É©dG ‘ ´GóHE’Gh QÉµàH’G

 ¢ùfCG  ¢Sóæ¡ŸG ∫Éb ,çó◊G ≈∏Y kÉ≤«∏©J

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ¢ù«FôdG ÖFÉf ,ÊóŸG

 ¿CG  ÉæjCÉJQG"  :á°†HÉ≤dG  ¢ùcófG  áYƒªéŸ

 ¢Vô©eh  ô“Dƒe  øe  IQhódG  √òg  ó≤©æJ

 Iƒ£ÿ áé«àf kÉ«°VGÎaG "á«HôY äÉYGóHEG"
 óªfi øH ¿GóªM á©eÉL πÑb øe á«bÉÑà°SG

 á°†HÉ≤dG  ¢ùcófG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«còdG

 á∏ãªàŸG  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájDhôdG  ≥«≤ëàd

 ó≤a .™«ªé∏d kÉMÉàe º«∏©àdG  ¿ƒµj ¿CÉH

 äÉ«æ≤àdG ™«é°ûJ ¤EG áLÉ◊G Éfô©°ûà°SG

 Ωƒ¡Øe öûæH ìÉª°ùdG ™e áãjó◊G á«ªbôdG

 ó≤a ∂dòdh ,¿Éµe πc ‘ ´GóHE’Gh QÉµàH’G

 ¢Uôa í«àJ á«ªbQ áMÉ°ùe ÒaƒàH Éæªb

 á«°VGÎaG áÄ«H øª°V π°UGƒàdGh AÉ≤àd’G

 ≈∏Y  Ú°üjô◊G  OGôaC’G  ™ªŒ  á«∏YÉØJ

 áYƒª›  ™e  º∏©àdGh  áaô©ŸG  õjõ©J

 ‘  AGÈÿGh  Ú°ü°üîàŸG  øe  IQÉàfl

 AÉëfCG  ™«ªL  øe  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl

."⁄É©dG

 ¢ùcófG  ‘  π°UGƒf"  :kÓFÉb  ±É°VCGh

 QÉµàH’Gh  ´GóHE’G  AGQh  »©°ùdG  á°†HÉ≤dG

 º∏©à∏d  õcôe  AÉæH  ‘  í°VGh  è¡æc

 ÉæJOÉ«b  äÉ¡«Lƒàd  kÉ≤ah  ôªà°ùŸG

".Ió«°TôdG

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,…ó©°ùdG ó¡a QƒàcódG ∫Ébh

 "á«còdG  óªfi  øH  ¿GóªM  á©eÉL"
 É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQh  á©eÉ÷G  á«ªæàd

 :"14  á«HôY  äÉYGóHEG"  ô“DƒŸ  áª¶æŸG

 IöûY  á©HGôdG  IQhódG  ¥ÓWE’  ó©à°ùf"
 kÉ«°VGÎaG  "á«HôY  äÉYGóHEG"  ô“Dƒe  øe

 ,É¡Yƒf øe ¤hC’G »g Iƒ£N ‘ πeÉµdÉH

 ƒëf  »eÉæàŸG  ¬LƒàdG  ™e  kÉ«°TÉ“

 áÑcGƒe ‘ áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG Òî°ùJ

 Éªq«°S ’ ,áYQÉ°ùàŸG á«ŸÉ©dG äGÒ¨àŸG

 »àdG "ÉfhQƒc" áëFÉL QÉ°ûàfG ÜÉ≤YCG ‘

 áaÉc ≈∏Y É¡H ¿É¡à°ù oj ’ äÉjó– â°Vôa

 .á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  äÉjƒà°ùŸG

 ìô£H  á«dÉ◊G  á«ªbôdG  IQhódG  õ«ªàJh

 IÒ°ùe ≈∏Y IôKDƒŸG ÉjÉ°†≤dG øe á∏°ù∏°S

 kGOÉæà°SG  ,πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh  ™æ°U

 ≈∏Yh  ,áëLÉædG  ÜQÉéàdG  øe  OóY  ¤EG

 âfÉc »àdG  äGQÉeE’G  ádhO áHôŒ É¡°SCGQ

 AÉHƒ∏d  á«dÉ©ØH  áHÉéà°S’G  ‘  ábÉqÑ°S

 ¤EG  äÉjóëàdG  âdƒM  ¿CG  ó©H  »ŸÉ©dG

 ∫ƒëàdGh QÉµàH’G øe IOÉØà°S’ÉH ,¢Uôa

 ¢Vƒ¡æ∏d áæ«àe ºFÉYO ÉgQÉÑàYÉH »còdG

".AGƒ°ùdG ≈∏Y äGOÉ°üàb’Gh äÉ©ªàéŸÉH

 áaÉ°†à°SG ¤EG ™∏£àf" :…ó©°ùdG ºààNGh

 Ú«ÁOÉcC’Gh äÉ«°üî°ûdG QÉÑc øe áÑcƒc

 áeõM ò«ØæJ πÑ°S åëÑd OGhôdGh AGÈÿGh

 πÑ≤à°ùŸG É¡«a ÉÃ ,á«bÉÑà°S’G QÉµaC’G øe

 »còdG  π≤æàdGh  á«còdG  IÉ«◊Gh  »còdG

 ‘ ,»còdG  OÉ°üàb’Gh  á«còdG  áªcƒ◊Gh

 á«àëàdG ≈æÑdG çóMCG ÚH πeÉµàdG Aƒ°V

 ‘ ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæµàd

 π«∏–h  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ä’É›

 á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh áªî°†dG äÉfÉ«ÑdG

 É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  ,QÉ©°ûà°S’G  äÉµÑ°Th

 .∫ÉªYC’G ƒ‰ õjõ©Jh IÉ«◊G IOƒL Ú°ù–

 IOÉØà°S’G á«Ø«c ¢VGô©à°SG ¤EG ™∏£àf Éªc

 IQGOEG  õjõ©Jh  á«°VGÎa’G  ÜQÉéàdG  øe

 AÉ≤JQ’Gh  ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SGh  äÉeRC’G

 QÉµàH’G  áaÉ≤K  ¢SôZh  º«∏©àdG  IOƒéH

 áæ«àe  kÉ°ù°SCG  πµ°ûJ  »àdGh  ,»YÉªàL’G

 ¢UôØdG  ∞«XƒJh  äÉbƒ©ŸG  á¡LGƒŸ

 .øjöû©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG ∫ÓN áMÉàŸG

 á«ªgCG  ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ ¤EG  ≈©°ùfh

 äÉeRC’G  á¡LGƒe  ‘  ´GóHE’Gh  QÉµàH’G

 ∫ÓN  øe  ,πÑ≤à°ùŸG  ƒëf  ¥Ó£f’Gh

 Iôjóà°ùŸG ádhÉ£dG äÉ«dÉ©a øe á∏°ù∏°S

 øH  ¿GóªM  á©eÉL"  É¡ª¶æà°S  »àdG

 õcÎ°S å«M ,ô“DƒŸG πÑb "á«còdG óªfi

 πª°ûJ ™«°VGƒe IóY ≈∏Y äÉ°ù∏÷G √òg

 OÉ°üàb’Gh  ÊhÎµd’G  º«∏©àdGh  áë°üdG

 õFÉcQ É¡∏ªéÃ πã“ »àdGh ,∫ÉªYC’G IQGOEGh

 .áeGóà°ùŸGh  á∏eÉ°ûdG  á«ªæà∏d  á«°SÉ°SCG

 πãªà°S  á«dÉ◊G  IQhódG  q¿CÉH  á≤K  Éæ∏ch

 øe "á«HôY äÉYGóHEG" ¬≤≤M ÉŸ k’Éªµà°SG

 íÑ°ü«d  á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ìÉ‚

 QÉµàH’G  áaÉ≤K  öûæd  kGóFGQ  kGÈæe  Ωƒ«dG

 á©eÉL" ‘ Éfqöùjh .»Hô©dG ⁄É©dG ‘

 ™e  ¿hÉ©àdG  "á«còdG  óªfi øH  ¿GóªM

 º«¶æàd "¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d ¢ùcófEG"
 ¿ƒµ«°S  …òdGh  ,öûY  ™HGôdG  Éfô“Dƒe

 äÉcöûdGh ¬LGƒJ ™«é°ûàd áeÉg á£fi

 »æÑJ  ≈∏Y  äÉ©ªàéŸG  äÉeƒµ◊Gh

 íeÓe  º°Sôd  á«°ù«FQ  IGOCÉc  QÉµàH’G

".πÑ≤à°ùŸG

 äÉYGóHEG"  ¢Vô©eh  ô“Dƒe  RÈjh  Gòg

 ∫OÉÑàd  áeÉg  á°üæªc  kGOó›  "á«HôY

 ¢Vhô©dG ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG

 áÑîf ™e á«ª«∏©àdG äGQGƒ◊Gh á«Áó≤àdG

 ájQGôªà°SGh äÉeRC’G IQGOEG ‘ AGÈÿG øe

 πÑ≤à°ùª∏d  á«còdG  äÉæµªŸGh  ∫ÉªYC’G

 QÉµàH’G  áª¶fCGh  π°†aCG  IÉ«◊  º«∏©àdGh

 .á«°VGÎa’G áHôéàdG OÉ°üàbGh ,»YÉªàL’G

 ,§«µæY óªMCG Qƒ°ù«ahÈdG ∫Éb ,¬à¡L øeh

 √GQƒàcódG äÉ°SGQOh »ª∏©dG åëÑdG ó«ªY

 "á«còdG  óªfi øH ¿GóªM á©eÉL"  ‘

 äÉYGóHEG" ô“DƒŸ á«ª∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQh

 á©HGôdG  IQhódG  ΩÉ≤à°S"  :14"  á«HôY

 äÉYGóHEG"  ¢Vô©eh  ô“Dƒe  øe  IöûY

 πc  ‘  QÉµàH’G"  QÉ©°T  â–  "á«HôY

 ¤hC’G  á«°VGÎa’G  IQhódG  »gh  ,"¿Éµe

 ¿ƒcQÉ°ûŸG  Ωƒ≤«°Sh  .óFGôdG  çó◊G  øe

 kÉ«ªbQ º¡JÉ°ûbÉæe AGôLEGh º¡JÉª∏c AÉ≤dEÉH

 ‹ÉàdÉHh  ,⁄É©dG  ∫ƒM  º¡ÑJÉµe  øe

 ™e  "á«HôY  äÉYGóHEG"  ¥É£f  ™«°SƒJ

 ÖfGƒ÷ÉH á∏°üdG äGP äÉ«∏ª©dG §«°ùÑJ

 iƒà°ùe  IOÉjR  ™bƒàfh  .á«à°ùLƒ∏dG

 ¥ƒØ«°S  øjòdG  ÚcQÉ°ûŸG  ÚH  πYÉØàdG

 á°üæŸG ÈY »æ¡eh åMÉH 1,200 ºgOóY

 ÉæqæµÁ Ée ,º¡d kÉ°ü«°üN áMÉàŸG á«ªbôdG

 ä’ó©e πãe ábO ÌcCG äÉfÉ«H ™ªL øe

 …òdG âbƒdG §°Sƒàeh ,Qƒ°†◊Gh π«é°ùàdG

 iƒà°ùeh  ô“DƒŸG  ‘  Qƒ°†◊G  ¬«°†≤j

 ‘ √QhóH ÉfóYÉ°ù«°S Ée ƒgh ,ácQÉ°ûŸG

 á°UÉÿG  ∫É°üJ’G  á«é«JGÎ°SG  Ú°ù–

 ."á«HôY  äÉYGóHEG"  øe  á∏Ñ≤ŸG  IQhódÉH

 ,kÉ¨dÉH  kÉeÉªàgG  á«dÉ◊G  IQhódG  ó¡°ûJh

 ™HQCGh  ,ácQÉ°ûe Ö∏W 247 Éæ«≤∏J å«M

 á«°VGÎaG äGhóf á«fÉªKh ájQGƒM äÉ°ù∏L

 ÜÉàc  ‘  äÉcQÉ°ûŸG  öûf  ºà«°Sh

 äÉbQh ΩGóîà°SG ºàj ¿CG ≈∏Y ,äÉ°üî∏ŸG

 çƒëÑdG ∫ƒM πeÉc ôjô≤J êÉàfE’ πª©dG

 ™e ,"14 á«HôY äÉYGóHEG" ‘ á°Vhô©ŸG

 ≥«bóJ á«∏ªY ¤EG  çƒëÑdG √òg ´ƒ°†N

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ºà«°Sh  .á≤«bO  º««≤Jh

 √òg ÚH øe ìÉ‚ á°üb 16 ≈∏Y kÉ°†jCG

 π«é°ùJ  …ôé«°S  ÚM  ‘  ,äÉcQÉ°ûŸG

 ΩÉeCG É¡àMÉJEGh á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG ™«ªL

".áÑ∏£dGh ÚãMÉÑdG

 äÉYGóHEG"  ¢Vô©eh  ô“Dƒe  Ωó≤«°Sh  Gòg

 ÚcQÉ°ûª∏d  äƒØJ  ’  á°Uôa  ,  "á«HôY

 ÚãMÉÑdGh  AGÈÿG  ™e  πYÉØà∏d

 øe  IQhódG  √òg  ó¡°ûà°S  .øjôµàÑŸGh

 øe  ÌcCG  É¡eó≤j  kIöVÉfi  150  çó◊G

 ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  øe  kÉKóëàe  120

 øe ÌcCG Qƒ°†M áª¶æŸG áæé∏dG ™bƒàJh

 .kÉ«°VGÎaG ∑QÉ°ûe 1,200

 äÉYGóHEG" ô“Dƒe ó¡°û«°S ,∂dP ≈∏Y IhÓY

 ÚKóëàŸG RôHCG øe OóY ácQÉ°ûe "á«HôY

 »ª∏©dG  èeÉfÈdG  ¿hÌ«°S  øjòdG

 AÉLQ IQƒàcódG IOÉ©°S º¡æeh ,º¡àcQÉ°ûÃ

 ≈°ù«Y  áYƒªéŸ  …QGOE’G  ôjóŸG  ,¥ô≤dG

 ‘ AÉæeC’G ¢ù∏› ƒ°†Yh ¥ô≤dG ídÉ°U

 QƒàcódGh ,á«còdG óªfi øH ¿GóªM á©eÉL

 äÉ°SÉ«°ùdG ´É£b ôjóe ,¿hôcÉ°T ÚgQƒH

 ,ƒµ°ùfƒ«dG ‘ IÉ«◊G ióe º∏©àdG º¶fh

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»∏«f’  ƒfÉØjEG  h  ,

 ¿ƒHôµdG  §Ñ°†d õ«ªàŸG  »HO õcôe iód

 ,ˆGóÑY º«°ùf IQƒàcódGh ,"»HO ¿ƒHôc"
 ,»HO ájó∏H iód áeÓ°ùdGh áë°üdG ôjóe

 IQÉ°ûà°ùe  ,äQÉ¡fƒ«d  øjôKÉc  IQƒàcódGh

 IOƒé∏d  ÖjQóàdG  èeÉfÈd  á«°ù«FQ

 ÖFÉf  ,ƒc  ó«ØjOh  ,≈°VôŸG  áeÓ°Sh

 á«ª«∏©àdGh  á«ŸÉ©dG  äGQƒ°ûæŸG  ¢ù«FQ

 á«dhódG áÄ«¡dG iód á«fhÎµdE’G äÉéàæŸGh

 Joint Commission" ácÎ°ûŸG

 IQƒàcódGh“International
 ÖW ájQÉ°ûà°SG ,ÖMÉ°üfÉN ø°ùM IóªM

 - á«Ñ£dG çƒëÑdG º°ùb á°ù«FQh IöSC’G

 áÄ«g iód çÉëHC’Gh »Ñ£dG º«∏©àdG IQGOEG

 ¿Éª«∏°S ˆG óÑY QƒàcódG h ,»HóH áë°üdG

 ¢ù«FQh QÉµàH’G ‹hDƒ°ùe ÒÑc ,…OÉª◊G

 ‘ ∫ó©dG IQGRh iód á«é«JGÎ°S’G IôFGO

 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 "á«HôY  äÉYGóHEG"  ∞«°†à°ù«°Sh  Gòg

 »àdGh  Iôjóà°ùŸG  ádhÉ£dG  äÉ°ûbÉæe

 á«dÉ©a  º««≤àd  çó◊G  πÑb  ΩÉ≤à°S

 IQGOEÉH  á≤∏©àŸG  ÚfGƒ≤dGh  äÉ°SÉ«°ùdG

 ‘ 19-ó«aƒc AÉHh  øY áŒÉædG  áeRC’G

 ºà«°Sh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G  ádhO

 ájÉYôdG  ΩÉ¶f  ájõgÉL  á©LGôe  ∂dòc

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód á«ë°üdG

 äGó©ŸÉH  ≥∏©àj  Éª«a  AÉHƒ∏d  …ó°üà∏d

 OóYh  ,áeRÓdG  ≥aGôŸG  ôaƒJh  á«ë°üdG

 AóHh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »eó≤e  IOƒLh

 ≈∏Y Iô£«°ù∏d á«ë°üdG äÉ«æ≤àdG ≥«Ñ£Jh

 ájÉYô∏d IójóL OQGƒe ó«æŒh 19-ó«aƒc

 º««≤J  ºà«°S  ,∂dP  ¤EG  áaÉ°VEG  .á«ë°üdG

 ä’ÉM  ‘  »JGQÉeE’G  ™ªàéŸG  áfhôe

 áfhôŸG ™e É¡Ø«µJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÇQGƒ£dG

 áëFÉL á¡LGƒe ‘ á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 øe  äÉ°ûbÉæŸG  ¿ƒµàà°S  .19-ó«aƒc

 ájÉYô∏d ¿ôe ΩÉ¶f ≥∏N " :É¡æeh äÉ°ù∏L

 :IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ‘ á«ë°üdG

 ,"ó«aƒc  AÉHh  øe  IOÉØà°ùŸG  ¢ShQódG

 ƒëf :OÉ°üàb’G  πÑ≤à°ùe Qƒ°üJ IOÉYEG"h

 º∏©J  äÉMÉ°ùeh  …ó≤f  ÒZ  OÉ°üàbG

 π«µ°ûJ IOÉYEG :IOƒYÓdG á£≤f"h ,"IôµàÑe

 ".19 ó«aƒc ó©H Éª«a ‹É©dG º«∏©àdG

 øjƒµJ  äÉ«dÉ©ØdG  √òg  øY  ôªã«°Sh

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG  øe  OóY

 º«∏©àdG  πÑ≤°ùe  ÉgQhóH  πµ°ûà°S  »àdG

 ôcòdÉH  ôjó÷G  øeh  .»ë°üdG  ´É£≤dGh

 É¡«dEG â∏°Uh »àdG ácQÉ°ûŸGh ºYódG kÉ°†jCG

 »àdGh "á«HôY äÉYGóHEG" øe IQhódG √òg

 ó¡©e πãe IRQÉH á«dhO AÉª°SCG ‘ πãªàJ

 RÉ‚EGh  åëÑdGh  ÖjQóà∏d  IóëàŸG  ·C’G

 á«©ªLh   ‘Edarabia‘h  Üô©dG

.‘VRAR’
 á°ù«FQ  ,ójôa  AÉæ°S  IQƒàcódG  âdÉbh

 äÉYGóHEG"  ó≤Y  ºàj  ‘VRAR’  á«©ªL

 Ωó≤àdG ¬«a çóëj âbh ‘  "14 á«HôY

 äÉ«æ≤àdG  ∫É›  ‘  á∏gòe  áYöùH

 ∫hódG ‘ ƒªædG êPÉ‰ πªà°ûJh ,IôeÉ¨dG

 ‘ áªî°V äGQÉªãà°SG ≈∏Y Ωƒ«dG IóFGôdG

 ™bGƒdG Èà©jh ,ôjƒ£àdGh åëÑdGh Ωƒ∏©dG

 äÉ«æ≤àdG øe »YÉæ£°U’G AÉcòdGh óàªŸG

 ∫ƒ≤©dG ô“DƒŸG ™ªL óbh ,áª¡ŸGh IóFôdG

 Ihóf  Ëó≤àd  ä’ÉéŸG  √òg  ‘  IóFGôdG

 ∞cÉY ∫Éb ,¬à¡L øeh ."π©ØdÉH á©FGQ

 :Üô©dG RÉ‚E’ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,…hÉHô≤Y

 á°üæe "14 á«HôY äÉYGóHEG" ô“Dƒe ó©j"
 ,äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑàd áMÉ°ùe Ωó≤J á«dÉãe

 QÉµàHÓd  á©aGO  Iƒbh  kÉjõcôe  kÉcôfih

 RÉ‚EG öùj .ôjƒ£àdGh …OÉ°üàb’G ƒªædGh

 çó◊G Gòg ‘ ΩÉ©dG Gòg ácQÉ°ûŸG Üô©dG

 Gòg  äÉWÉ°ûæd  ºYGOh  ‘ô©e  ∂jöûc

 ".áYƒæàŸG çó◊G

 äÉYGóHEG" ∞«°†à°ù«°S ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 á≤HÉ°ùe ΩÉ©dG Gòg á«fÉK Iôe "14 á«HôY

 ≈∏Y  õcôJ  »àdGh  “U Start”
 ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  øe  ∫ÉªYC’G  OGhQ  ™«é°ûJ

 Gƒ©°ùj  ¿CGh  á«dhDƒ°ùe  ÌcCG  GƒëÑ°üj  ¿CG

 ™«£à°ùJ IójóL ájQÉŒ ∫ÉªYCG AÉ°ûfEG ¤EG

 Dhô£J »àdG á©jöùdG äGÒ«¨àdG ™e º∏bCÉàdG

 π©Lh ¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG ≈∏Y

 á≤HÉ°ùe Ωó≤J .™«ªé∏d π°†aCG kÉfÉµe ⁄É©dG

 º««≤Jh ¢Vô©d á°üæe  “U Start”
 ÜÉë°UC’  Iõ«ªàŸG  ájQÉéàdG  QÉµaC’G

 äÉeƒµ◊G ‹hDƒ°ùeh áî°SGôdG ™jQÉ°ûŸG

 .Ú°ü°üîàŸGh Ú¡LƒŸGh øjôªãà°ùŸGh

 á°Uôa kÉ°†jCG Iõ«ªàŸG á≤HÉ°ùŸG √òg Ωó≤J

 IójóY ¢Uôa Ö°ùch ábƒeôe õFGƒL íHQ

 ™e π°UGƒàdGh äGÈÿGh áaô©ŸG ÜÉ°ùàcGh

 º¡©ªéj øjòdG øe øjôNBG ∫ÉªYCG »°ù°SDƒe

 á∏MQ á©àe ácQÉ°ûŸ ,á¡HÉ°ûàe äÉeÉªàgG

 U” á≤HÉ°ùe äó¡°Th Gòg .∫ÉªYC’G IOÉjQ

 øe ÌcCG ácQÉ°ûe ΩÉ©dG Gòg “Start
 ºà«°S  å«M  ,á©eÉL  11h  á°SQóe  20

 .§≤a Ú«FÉ¡f Ú≤HÉ°ùe 10 QÉ«àNG

 ¢Vô©eh  ô“Dƒe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G  øeh

 øe º«¶æàH  ΩÉ≤j  "14 á«HôY äÉYGóHEG"
 ,¢VQÉ©ŸGh  äGô“Dƒª∏d  ¢ùcófG  ácöT

 ™e ¿hÉ©àdÉH ,á°†HÉ≤dG ¢ùcófG ‘ ƒ°†Y

.á«còdG óªfi øH ¿GóªM á©eÉL

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 äÉYÉæ°üdG áYƒªée ¢Vô©à°ùJ zá°†HÉ≤dG OÉªàYG{

¢ùcójBG »a á«æeC’Gh á«YÉaódG á«JGQÉeE’G
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اأخبار الوطن
 »�ساب« تك�سف عن كاميرا طورتها 

في الإمارات خالل »اآيدك�س«
اأبوظبي-وام:

 �أعلنت �رشكة �شاب �ل�شويدية �أنها �شتك�شف 
�حلمر�ء  حتت  بالأ�شعة  تعمل  كامري�  عن 
"RCAM-IR" كاأول منتج قامت بتطويره 
يف  م�شاركتها  خللال  وذلللك  �لإملللار�ت  يف 
تنطلق  و�للللذي   2021 "�آيدك�س"  معر�س 

فعالياته يوم 21 فرب�ير �جلاري.
بت�شميمها  تتميز  �لتي   - �لكامري�  ومتثل 
�ل�شعبة  �لبيئات  مع  يتنا�شب  �لذي  �لقوي 
و�لوعرة - باكورة �ملنتجات �لعديدة �لتي 
تنوي �ل�رشكة تطويرها يف �لإمار�ت وتهدف 
�إىل  �ملنتجات  تلك  تطوير  خال  من  �شاب 
�ملنطقة  يف  و�مل�شنعني  �لللدولللة  تللزويللد 

بحلول �إلكرتونية متقدمة وموثوقة.
خيار�ت   "RCAM-IR" كامري�  وتتيح 
يجعلها  مما  �لروؤية  جمالت  من  متنوعة 
�ل�شائق  روؤيلللة  حت�شني  لنظام  منا�شبة 
�ملحلي  �لظريف  �لوعي  و�أنظمة   "DVE"
من  �ملللتللز�يللدة  �لن�شبة  وتعد   ."LSAS"
�لتي  باحلالة  �لإملللام  �أو  �لظريف  �لوعي 
من  جللزًء�   "RCAM-IR" كامري�  توفرها 
ت�شميمها  يتم  �لتي  �لذ�تية  �حلماية  باقة 
لها  تتعر�س  �لتي  �ملخاطر  من  للتقليل 
دعم  وبهدف  �ملدرعة.  و�ملركبات  �لأطقم 
خطة تو�شعها وت�شنيع وطرح منتجاتها يف 
�لإمار�ت، طّورت �شاب خًطا لاإنتاج ومرفًقا 
لاختبار يف �لدولة، �إ�شافًة �إىل مركز للدعم 
�آنا  وقالت  و�لت�شويق.  للمبيعات  و�أق�شام 
"�شاب  ل�رشكة  �لعام  �ملدير  روزن،  كارين 
�ملحدودة " : " �إنه �شيتم �إطاق �أول منتج 
مت تطويره يف �لإمار�ت خال "�آيدك�س 2021 
" �إذ يعد تطوير مفهوم �لكامري� �ملتينة �لتي 
وت�شنيعها  �حلمر�ء  حتت  بالأ�شعة  تعمل 
بالكامل يف دولة �لإمار�ت �إجناًز� هاًما لنا، 
جتاه  و�ملتو��شل  �جلاد  �لتز�منا  ويعك�س 
�لدولة ون�شعى با�شتمر�ر �إىل تطوير قدر�تنا 
�لآليات،  �لكرتونيات  جمال  يف  �ملحلية 
ونتطلع قدًما �إىل ت�شنيع و�إطاق �ملزيد من 

�ملنتجات يف �لإمار�ت ".
RCAM-" �جلدير بالذكر �أن �إطاق كامري�

IR" هو ثمرة �ل�رش�كات �ملحلية ل�شاب �لتي 
و�لت�شنيع  للتطوير  �خلا�س  مقرها  �أر�شت 
يف جممع تو�زن �ل�شناعي يف �أبوظبي يف 

�لعام 2018.

اإ�سحاق البلو�سي: تمثيل رفيع الم�ستوى من 97 دولة في حفل 
افتتاح معر�سي»اآيدك�س ونافدك�س2021«

اأبوظبي-وام:
طيار  �لركن  �للو�ء  �شعادة  �أكللد 
�لبلو�شي  حممد  �شالح  �إ�شحاق 
لل�شناعات  �مل�شاعد  �لوكيل 
وتطوير �لقدر�ت �لدفاعية بوز�رة 
�للجنة  رئي�س  ونائب  �لللدفللاع 
�لعليا �ملنظمة ملعر�شي "�آيدك�س 
 59 م�شاركة  �أن  ونافدك�س2021"، 
دولة ت�شم حتت مظلتها �أكرث من 
900 �رشكة يف �لدورة �حلالية من 
�ملجتمع  ثقة  يج�شد  �ملعر�شني 
�لللدويل يف قللدرة �لإمللار�ت على 
تنظيم �أحد �أهم �لأحد�ث �لعاملية 
و�لأمن يف ظل  �لدفاع  قطاع  يف 
�لر�هنة  �ل�شتثنائية  �لللظللروف 
�لتي مير بها �لعامل جر�ء جائحة 

" كورونا" .
مع  حللو�ر  يف  �لبلو�شي  و�أ�للشللار 
"و�م"  �لإمللللار�ت  �أنللبللاء  وكللالللة 
جديدة يف  دولة   5 م�شاركة  �إىل 
و"نافدك�س"  "�آيدك�س"  معر�شي 
�ملنطقة  يف  �لأوىل  للمرة   2021
يجمعون حتت مظلتهم 69 �رشكة 
�لتكنولوجيا  �أحللدث  ت�شتعر�س 
�ل�شناعات  قطاع  يف  �ملتطورة 
يعك�س  ما  و�لأمنية  �لدفاعية 
�ملللكللانللة �لللعللامللليللة �لللر�ئللدة 
يف  �ملوؤثر  ودورهللم  للمعر�شني 
�لدفاعية  �ل�شناعات  جمللال 

و�لأمنية على م�شتوى �لعامل.
�ملللعللر�للشللني  �أن  �إىل  ولللفللت 
كبري�  دوليا  ح�شور�  �شي�شهد�ن 
دولة   97 من  �أكللرث  دعللوة  مت  �إذ 
ر�شائل  ��شتام  ومت  �لعامل  حول 
ترحيب من معظم �لدول بح�شور 
رفيع  وبتمثيل  �لفتتاح  حفل 
�مل�شتوى من وزر�ء دفاع وروؤ�شاء 

�أركان و�أ�شحاب �لقر�ر.
�مل�شاركة يف  زخم  �أن  �إىل  ونوه 
معر�شي  مللن  �حلالية  �للللدورة 
"�آيدك�س" و"نافدك�س" جاء بناء 

وهما  �أ�شا�شيني  عاملني  على 
مرحلة  دخللول  �لللدول يف  رغبة 
"كوفيد-19"  بعد  ملا  �لتعايف 
من  �لعاملي  �لقت�شاد  وتعزيز 
�لدفاعية  �ل�شناعات  خللال 
و�لأمنية �إ�شافة �إىل �لثقة �لكبرية 
�لإمار�ت يف تنظيم  �إمكانات  يف 
حتتية  ببنية  و�ملدعومة  �حلدث 
حتقيق  على  وقلللادرة  متطورة 

�لفارق.
و�أو�شح �أن حفل �فتتاح معر�شي 
 2021 و"نافدك�س"  "�آيدك�س" 
�لإمللار�ت  ��شتعد�د�ت  �شيج�شد 
عاما  للخم�شني  وطموحاتها 
يوبيلها  مللع  تللز�مللنللا  �ملقبلة 
�لو�لد  �لقائد  وروؤيلللة  �لذهبي 
�ل�شيخ  للله  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 
�لإملللار�ت  مل�شتقبل  ثر�ه"  �هلل 
�لدفاعية  �ل�شناعات  جمال  يف 
حيث  �لف�شاء  وعلوم  و�لأمنية 
من  مبا�رشة  �حلللدث  نقل  �شيتم 

خال �ملن�شات �لعاملية.
من  �أكرث  �أن  �إىل  �لبلو�شي  و�أ�شار 
يف  ت�شارك  وطنية  �رشكة   144
جناح  مظلة  حتت  �ملعر�شني 
�لإملللار�ت �لللذي يعد �لأكللرب من 
حيث �مل�شاحة و�لذي يليه جناح 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يليه 
جناح �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ل�شني  جمهورية  جناح  يليه 
جمهورية  جناح  ثم  �ل�شعبية 

فرن�شا.
و�أ�شاف �أن جناح �لإمار�ت تقوده 
من  "�يدج"  و  "تو�زن"  �رشكتا 
�إذ ي�شم جناح  حيث �مل�شاركات 
من  �أكللرث  مظلته  حتت  "�يدج" 
جميع  يف  متخ�ش�شة  �رشكة   26
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاعات 
�إمكاناتها  ل�شتعر��س  و�لأمنية 
�حلديثة  و�لأنللظللمللة  وقللدر�تللهللا 
�لقطاع  هلللذ�  يف  و�ملللتللطللورة 

متاحة  �شتكون  و�لتي  �حليوي 
للزو�ر �لطاع عليها .

 "B250" وقال �لبلو�شي �إن طائرة
�لإمار�تية  �ل�رشكة  كاليد�س  من 
ت�شارك باأنظمة حديثة ومتطورة 
"�لوح�س"  �آللليللة  �إىل  �إ�للشللافللة 
و�آلية  دفاعية،  باأنظمة  �ملجهزة 
 "LRV" �خلفيفة  �ل�شتطاع 
-MCAV" و�آلية �لقتال �خلفيفة

20" �للذين يعر�شان للمرة �لأوىل 
يف "�آيدك�س".

ولفت �لبلو�شي �إىل �أنه مت �إن�شاء 
قدر�ت  لعر�س  خم�ش�س  ميد�ن 
�ل�رشكات  �آللليللات  و�إمللكللانللات 
لإظهار  �حلللدث  يف  �مل�شاركة 
قدر�تها على �ملناورة �أمام �لزو�ر 
حتاكي  خمتلفة  ت�شاري�س  ويف 
جتربة  من  يعزز  مبا  �لطبيعة 
حد  على  و�لز�ئرين  �مل�شاركني 

�شو�ء.
�للجنة  رئي�س  نائب  و�أو�للشللح 
ملعر�شي  �ملللنللظللمللة  �لللعللللليللا 
مت  �أنلله  و"نافدك�س"  "�آيدك�س" 
للمرة  جاف"  "حو�س  �إن�شاء 
�لأوىل يف معر�س نافدك�س بطول 

110 �أمتار وبعر�س 40 مرت� وذلك 
معر�س  م�شاحة  زيللادة  ظل  يف 
�لدفاع �لبحري مقارنة بالدور�ت 
�مل�شاركة  �لدول  و�إبد�ء  �ل�شابقة 
نافدك�س  ر�شيف  �إىل  �حل�شور 
لاطاع  للزو�ر  �لفر�شة  و�إتاحة 
�إىل  �إ�شافة  و�إمكاناتهم  �شفنهم 
�ل�شفن  لطو�قم  �لفر�شة  �إتاحة 
للتعرف على  �مل�شاركة  �حلربية 
�أحدث �لتكنولوجيا �ملتطورة يف 
مبعر�س  �لبحري  �لدفاع  قطاع 

نافدك�س 2021.
�لدفاع  معر�س  �أن  �إىل  ونللوه 
�شي�شهد   2021 نافدك�س  �لبحري 
تد�شني �لقو�ت �لبحرية �لإمار�تية 
وجهاز حماية �ملن�شاآت �حليوية 
�للللزو�رق  مللن  عللدد�  و�ل�شو�حل 
�حلربية �جلديدة و�ملتطورة �لتي 
�إ�شافة مهمة يف جمال  �شت�شكل 
�لبحرية  �لدفاعية  �ل�شناعات 
�ل�شناعات  قلللدرة  يعك�س  مللا 
على  �لع�شكرية  �لإمللار�تلليللة 

�ملناف�شة عامليا.
�للجنة  �إن  �لبلو�شي  وقلللال 
ملعر�شي  �ملللنللظللمللة  �لللعللللليللا 
�تخذت   2021 ونافدك�س  �آيدك�س 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية  �لعديد من 
و�لوقائية ل�شمان �شحة و�شامة 
و�لزو�ر،  و�مل�شاركني  �لعار�شني 
�لإملللار�ت  دولللة  �أن  �إىل  و�أ�للشللار 
متينة  حتتية  ببنية  تتمتع 
�لأحللد�ث  ل�شت�شافة  وموؤهلة 
و�لفعاليات �لكربى على م�شتوى 
�لعامل وفق �أعلى �ملعايري، لفتا 
�شيكونان  �ملعر�شني  �أن  �إىل 
يف  �لللدولللة  لنجاحات  �مللتللد�د� 
�لعاملي  �حللللدث  هلللذ�  تنظيم 
ي�شهدها  ��شتثنائية  ظروف  يف 
�لعامل لتوؤكد �لإمار�ت د�ئما �إنها 
ل تعرف �مل�شتحيل وقادرة دوما 
على تقدمي �لنموذج �ل�شتثنائي 
�لتفوق  �شناعة  يف  لاآخرين 

و�لريادة.
معر�شي  �أن  �لبلو�شي  و�أ�شاف 
�شي�شهد�ن  ونافدك�س  �آيدك�س 
على  �لبحرية  �لعرو�س  �إقامة 
"نافدك�س"  �أمام  �ملائية  �لقناة 
منطقة  يف  �لللربيللة  و�لللعللرو�للس 
�لرئي�شية  �ملن�شة  �أمام  �آيدك�س 
�إ�شافة �إىل �لعرو�س �جلوية �لتي 
ينفذها فريق �لفر�شان يف حميط 

�ملعر�شني وذلك ب�شكل يومي.
�لللدفللاع  مللوؤمتللر  �أن  �إىل  ولللفللت 
�لدويل 2021 �مل�شاحب ملعر�شي 
�شيقام  و"نافدك�س"  "�آيدك�س" 
هجينة  ب�شورة  �لأوىل  للمرة 
قبيل  �جلللللاري  فللرب�يللر   20 يف 
ليجمع  و�حللد  بيوم  �ملعر�شني 
من  و�ملتخ�ش�شني  �خلللللرب�ء 
على  �لللعللامل  �أنللحللاء  جميع 
�أدنوك  مركز  يف  �لو�قع  �أر�للس 
�فرت��شي  وب�شكل  لللاأعللمللال 
على  �لبتكار  �آثللار  ملناق�شة 
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع 
وحلللملللايلللة �لللتللكللنللولللوجلليللا 
ع�رش  يف  �لأمثل  و��شتغالها 

�لر�بعة. �ل�شناعية  �لثورة 
تنظيم  يجري  �أنه  بالذكر  جدير 
و"نافدك�س  معر�شي "�آيدك�س " 
 2021 �لدويل  �لدفاع  وموؤمتر   "
من قبل �رشكة �أبوظبي �لوطنية 
بالتعاون  "�أدنيك"  للمعار�س 
و�لقيادة  �لللدفللاع  وز�رة  مللع 
�مل�شلحة  للللللقللو�ت  �لللعللامللة 
تو�شل  ما  �أحللدث  ل�شتعر��س 
�لدفاعية  �ل�شناعات  �إليه قطاع 
ملللن تللكللنللولللوجلليللا ومللعللد�ت 
وتطوير  ومللبللتللكللرة  مللتللطللورة 
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع 
وكذلك  �لللدولللة  يف  �لوطنية 
بني  ��شرت�تيجية  �رش�كات  عقد 
�مل�شاركة  �جلللهللات  خمتلف 
�لعاملية  �للل�للرشكللات  وكلللربى 
�ملتخ�ش�شة يف هذه �لقطاعات.

»ن���م���ر«ت���ط���ل���ق ال���ج���ي���ل ال���ث���ان���ي م��ن 
اآليات»عجبان«و»حفيت« المدرعة خالل»اآيدك�س«

اأبوظبي-وام:
�إنتاج  �رشكة  "منر"  تطلق   
�ملدولبة  �لع�شكرية  �لآليات 
�جليل  و�ملتو�شطة،  �خلفيفة 
"عجبان  �آللليللات  مللن  �لللثللاين 
خال   "6x6 و"حفيت   "4x4
�لدفاع  معر�س  يف  م�شاركتها 

�لدويل "�آيدك�س 2021" .
خال  مللن  �ل�رشكة  وت�شعى 
�إطاق هذه �لآليات �إىل حتقيق 
�لتقني  �لللتللملليللز  يف  تللطللور 
و�لت�شميم  �لديناميكي  و�لأد�ء 

�لهيكلي �لنموذجي.
�جلللديللدة  �لآلللليلللات  وتتميز 
مبو��شفات متقدمة يف تخفيف 
من  و�حلماية  �لنفجار�ت  �أثر 
وتوفر  �لبال�شتية،  �لقذ�ئف 
�حلماية  من  عالية  م�شتويات 
وبف�شل  �لبيئات.  �أق�شى  يف 
�لر�مية  وهند�شتها  ت�شميمها 
�إىل تلبية �أكرث متطلبات �ملهام 
�لأحللادي  هيكلها  و  �شعوبة، 
من  �أعلى  درجللة  يوفر  �لللذي 
�شابة �لهيكل �لتي ت�شاهم يف 

زيادة �ملرونة و�ل�شتجابة.
�لثاين  �إ�شد�ر�ت �جليل  وتت�شم 
بقابلية  �لآللليللات  هللذه  مللن 
�إطللار  مع  لل�شيانة  حم�شنة 
زمللنللي �أقللللل بللكللثللري لإز�لللللة 
�لآلية،  يف  �لطاقة  جمموعة 
حلليللث مت �خللتلل�للشللار �لللفللرتة 
ع�رش  مللن  �لللازمللة  �لزمنية 
و  �إىل 20 دقيقة فقط.  �شاعات 
متت م�شاعفة �شعات �لتحميل 
�لق�شوى من 1.2 طن �إىل 2.5 
�لآليات  تكون  �أن  ل�شمان  طن 
�شيناريو  �أي  لتحمل  جاهزة 
�ل�رشكة  �أجرت  وقد  ت�شغيلي. 

�نفجار  �ختبار�ت  �أوىل  موؤخر�ً 
يف  بنجاح  �لأر�شية  �لألغام 
�شحر�ء �لإمار�ت بالتعاون مع 
"لهب"، ومبا  �ل�شقيقة  �ل�رشكة 
�لدولية  �ملعايري  مع  يتما�شى 
�ملعتمدة. و�أُجريت �لختبار�ت 
م�شتويات  فعالية  لإثللبللات 
�جليل  يوفرها  �لتي  �حلماية 
"عجبان"  �آللليللة  مللن  �لللثللاين 

�لتكتيكية �ملدرعة.
�لفائقة  �حلماية  �إىل  ونظر�ً 
�جلللديللد،  �لأحلللللادي  للهيكل 
�شامتها  على  �لآلية  حافظت 
�لقوية.  �لنفجار�ت  هذه  �أثناء 
�لعالية  �مل�شتويات  وتتيح 
على  �ملعتمدة  �حلماية  من 
هذ� �جليل ميزة �إ�شافية نادر�ً 
�ملدرعة  �لآليات  تتوفر يف  ما 
هذه  �شمن  �لأخلللرى  �لللر�ئللدة 
�لفئة. وعاوة على �لتح�شينات 

�أدرجت  و�لت�شميم،  �لأد�ء  يف 
�لتقنيات و�لبنى  �أحدث  "منر" 
كما  �آلياتها.  يف  �لإلكرتونية 
�ملن�شة  �لكامل يف  �لتنوع  �أن 
تعديل  �إمكانية  لل�رشكة  يتيح 
عملية  �أثناء  حتى  �ملن�شات، 
�أي  تلبية  بللهللدف  �لإنلللتلللاج، 
على  بناء  م�شتجدة  متطلبات 
و�لتجربة  �مليد�نية  �لبيانات 
�لللقللتللاللليللة و�ملللتللطلللللبللات 
�لت�شغيلية �ملتنامية للعماء.

�آبللري  قللال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بلي�شي،  دو 
ل�رشكة منر: "�إن بناء جيل ثاٍن 
ل  �لأول  �جليل  �ملنتجات  من 
من  بالتعلم  �شوى  يتحقق 
و�ل�شتماع  �ل�شابقة  �لتجارب 
�ل�شوق  ومر�قبة  �لعماء  �إىل 

و�أحدث �مل�شتجد�ت �لتقنية.
ونحن نتطلع �إىل �مل�شاركة يف 

معر�س و موؤمتر �لدفاع �آيدك�س 
��شتعر��س  �إىل  ون�شعى   2021
يعد  �لللذي  �ملتقدم  منتجنا 
ثللمللرة �أعلللللو�م مللن �جلللهللود 
�مل�شتمرة و�لروؤية �مل�شتقبلية. 
�لت�شكيلة  باأن هذه  وكلنا ثقة 
على  �شت�شاعدنا  �حلللديللثللة 
متتد  �لتي  �إجناز�تنا  تعزيز 
�لزمن  من  عقدين  من  لأكللرث 
عمل  ��شتد�مة  �شمان  بهدف 

�ل�رشكة يف �لأعو�م �لقادمة".
كاملة  حلوًل  �ل�رشكة  وتقدم 
تخ�ش�شها  جمال  يف  و�شاملة 
�ملهام  �أنظمة  تكامل  تت�شمن 
منر  �آليات  وتتميز  �ملتنوعة. 
حتمل  على  �لقادر  بت�شميمها 
�ملهام  من  منوعة  جمموعة 
و�ملتطلبات، وهي م�شّنعة يف 
�أحدث �ملن�شاآت طبقًا للمعايري 

�لع�شكرية �لدولية.

اأبوظبي-وام:
 �أعلن جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي "تو�زن" عن 
م�شاركته يف فعاليات موؤمتر �لدفاع �لدويل 
2021 �مل�شاحب ملعر�شي �أيدك�س و نافدك�س 
�لذي تنطلق فعالياته باأبوظبي يف 20 فرب�ير 
حتت �لرعاية �لكرمية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل". وتتميز هذه �لدورة بكونها �أول دورة من 
موؤمتر  دمج  بعد  تعقد  �لتي  �ملوؤمتر  دور�ت 
�أيدك�س  ملعر�س  �مل�شاحب  �لللدويل  �لدفاع 
�لذي  لاأوف�شت  �لعاملي  �أبوظبي  موؤمتر  و 
��شطلع جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي بتنظيمه، 
�شامل  عاملي  موؤمتر  ت�شكيل  بهدف  وذلللك 
ي�شعى لدمج �ملجالت �لقت�شادية �ملعرفية 
و�لدفاعية و�لأمنية مع �لبتكار ويغطي كافة 
و�لعلوم  بالتكنولوجيا  �ملتعلقة  �لق�شايا 
و�لتقنيات �حلديثة للثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
و�ل�شلم  �لأمللن  جمال  يف  منها  و�ل�شتفادة 
عبد�لرحيم  طارق  �شعادة  وي�شارك  �لعاملي. 
�حلو�شني �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �لتو�زن 
�لتي  �لثالثة  �جلل�شة  �أعمال  يف  �لقت�شادي 
تتناول �شبل تعزيز جو�نب �لبحث و�لتطوير 
�لتغري�ت  ظل  يف  �لدفاعية  �ل�شناعات  يف 
�لدفاع.  �شناعة  مرونة  وتنامي  �ملت�شارعة 
�آخرين  متحدثني  مع  �حلو�شني  ويناق�س 
�إمكانيات �لبحث و�لتطوير يف قطاع �لدفاع 
وجمموعة �لتقنيات �مل�شتقبلية �ملتاحة، مبا 
يف ذلك �لذكاء �ل�شطناعي و�لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة، و�لتطبيقات �ملدنية �لتي ميكن لهذه 
�لأبحاث �أن تدعمها. ومن �ملنتظر �أن ي�شتعر�س 
�لقت�شادي  �لتو�زن  جمل�س  روؤية  �حلو�شني 
يف  و�لتطوير  �لبحث  يف  �ل�شتثمار  حللول 
كما  �لدفاعي،  و�لبتكار  �لدفاعية  �ل�شناعة 
يتطرق �إىل بع�س �لتحديات �لرئي�شية جلهود 
�لبحث و�لتطوير يف هذ� �لقطاع �حليوي. وقال 
مطر علي �لرميثي، �لرئي�س �لتنفيذي لوحدة 
�لتو�زن  جمل�س  يف  �لقت�شادي  �لتطوير 
�لقت�شادي "تو�زن" �إن هذ� �ملوؤمتر ميثل ثمرة 

تعاون بناء بني خمتلف �جلهات و�لقطاعات 
لبناء قاعدة �شناعية تكنولوجية قادرة على 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  وتوطني  ��شتيعاب 
و�لبناء عليها وتطويرها، مبا يخدم �لقطاعات 
�لقت�شادية �لوطنية �ملختلفة، موؤكد� �أن تو�زن 
تتطلع لا�شتفادة من خمرجات هذ� �ملوؤمتر 
و�ملفكرين  �خلرب�ء  نخبة من  ي�شت�شف  �لذي 
تطوير  جمال  يف  �ملخت�شني  و�لع�شكريني 
�ل�شناعات �لدفاعية و�لقطاعات �ملرتبطة بها.
و�أو�شح �أن جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي �شاهم 
جهود  وتعزيز  دعم  يف  وموؤثر  فاعل  ب�شكل 
�لبحث و�لتطوير يف �لقطاع �لدفاعي و�لأمني 
يف  ونوعية  متميزة  جناحات  حقق  كما 
وتكييفها  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  نقل  جمال 
�ل�رشكاء  ومتطلبات  �حتياجات  يخدم  مبا 
�ل�شرت�تيجيني يف قطاع �ل�شناعات �لدفاعية 
�لتو�زن  "جمل�س  �أن  �لرميثي  و�أكد  و�لأمنية. 
دعم  يف  �مل�شاهمة  �إىل  ي�شعى  �لقت�شادي" 
�جلهود �حلكومية لتعزيز مكانة دولة �لإمار�ت 
�لر�بعة،  �ل�شناعية  للثورة  عاملي  كمركز 
و�مل�شاهمة يف حتقيق �قت�شاد وطني تناف�شي 
و�لتطبيقات  و�لبتكار  �ملعرفة  على  قائم 
�لتكنولوجية �مل�شتقبلية �لتي تدمج �لتقنيات 
�ملادية و�لرقمية و�حليوية وهو ما ين�شجم 
و�شعيها  �لدفاع  وز�رة  وجهود  توجهات  مع 
�لد�ئم و�مل�شتمر نحو �حلفاظ على مكت�شبات 
�لحتياجات  لتلبية  �ل�شتعد�د  �لللدولللة 
�مل�شتقبلية. جدير بالذكر �أن �ملوؤمتر يت�شمن 
�لأوىل،  تناق�س  رئي�شية،  جل�شات  �أربلللع 
وتقنيات  �ل�شطناعي  �لذكاء  حماية  �شبل 
�شوء  من  �لأخرى  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة 
�ل�شتخد�م بينما �شرتكز �جلل�شة �لثانية على 
�لتكنولوجيا �لإحالية يف �شا�شل �لتوريد يف 
فتتناول  �لثالثة،  �جلل�شة  �أما  �لدفاع،  قطاع 
فيما  �لللدفللاع،  قطاع  يف  و�لتطوير  �لبحث 
�لناجمة  �لتحديات  �لأخرية  �جلل�شة  تناق�س 
�لرقمية �حلديثة يف  �لتقنيات  ��شتخد�م  عن 
جمال �لأمن �ل�شيرب�ين، و�آثار تلك �لتحديات 

على قر�ر�ت �لقطاع �لدفاعي.

 خالل موؤتمر الدف�ع الدولي 2021 ب�أبوظبي

»توازن«يعر�س روؤيته حول ال�ستثمار في البحث 
والتطوير والبتكار الدفاعي 

من  ال�ستهالك  تر�سيد  للمتعاملين  »ديوا«تتيح 
خالل مبادرة»الحياة الذكية«

دبي-وام:
 �أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
مر�ت  عدد  و�شول  عن  "ديو�" 
بيانات مبادرة  ��شتخد�م لوحة 
"�حلياة �لذكية" �إىل �أكرث من 5.5 
مليون مرة وعدد مر�ت ��شتخد�م 
خا�شية عر�س ومقارنة وحتميل 
�لفو�تري �إىل ما يزيد عن 435،000 
�ملبادرة  �إطاق  منذ  وذلك  مرة 
كما   2020 دي�شمرب  �شهر  وحتى 
��شتخدم �أكرث من 3000 متعامل 
�لتي  �ملنزل"  "خارج  خا�شية 
تقارير  ��للشللتللام  لللهللم  تتيح 
يومية �أو �أ�شبوعية عرب بريدهم 
�لإلكرتوين �أثناء تو�جدهم بعيد�ً 
�ملتعاملون  و�أ�شاد  �ملنزل.  عن 
�ملبتكرة  �ملبادرة  بخ�شائ�س 
على  وي�رش  ب�شهولة  �ملتوفرة 
مللوقللع �لللهلليللئللة �لإللللكلللرتوين 
�إىل  م�شريين  �لذكي  وتطبيقها 
متكينهم  يف  �مللللبلللادرة  دور 

�لللفللاتللورة  تفا�شيل  فهم  مللن 
و�تخاذ  �أف�شل  ب�شكل  �ل�شهرية 
ومر�قبة  لرت�شيد  ذكية  خيار�ت 
��شتباقي  ب�شكل  �ل�شتهاك 

ودون �لرجوع �إىل �لهيئة .. كما 
برنامج  على  �ملتعاملون  �أثنى 
�أ�شهم  �لذي  �مل�شتد�م"  "نهجي 
�ليومي  ��شتهاكهم  تقليل  يف 

من خال مقارنة ��شتهاكهم مع 
��شتهاك �ملنازل �ملماثلة.

و�أ�شار �ملتعاملون �إىل �أن "متجر 
ديو�" �أتاح لهم حتويل منازلهم 
خال  مللن  ذكلليللة  مللنللازل  �إىل 
�لعرو�س �حل�رشية �لتي يوفرها 
�لذكية  �لبيوت  �أنظمة  على 
بال�شتهاك  �لتحكم  و�أجللهللزة 
للطاقة  �ملللوفللرة  و�لأجلللهلللزة 
نّوه  ذلللك  �إىل  �إ�شافة  و�ملياه 
�ملتعاملون �إىل خا�شية "خارج 
"�حلياة  مبادرة  �شمن  �ملنزل" 
بعد  مكنتهم  �لللتللي  �لذكية" 
��شتهاكهم  مر�قبة  من  تفعيلها 
للكهرباء و�ملياه �أثناء تو�جدهم 
بعيد�ً عن �ملنزل عاوة على �أن 
خدمة "�إ�شعار با�شتهاك مرتفع 
��شتام  لهم  �أتللاحللت  للمياه" 
�إخطار�ت فور حدوث �أي ت�رشيب 
فبادرو�  ��شتهاك غري معتاد  �أو 
على  �لت�رشيبات  �إ�للشللاح  �إىل 

�لفور لوقف �لهدر و�لإ�رش�ف.

العمل  مجموعة  اإلى  العالمي«ين�سم  »اأبوظبي 
الدولية للتعاون في مجال اإنفاذ القانون

اأبوظبي-وام:
�شوق  يف  �لبيانات  حماية  مكتب  �ن�شم   
�لعمل  جمموعة  �إىل  �لعاملي  �أبوظبي 
�إنفاذ �لقانون  �لدولية للتعاون يف جمال 
و�لتابعة للجمعية �لعاملية للخ�شو�شية، 
لي�شبح بذلك �أول مكتب حلماية �لبيانات 
هللذه  �إىل  ين�شم  �خلللللليللج  منطقة  يف 
�ملجموعة. وتعد جمموعة �لعمل �لدولية 
للتعاون يف جمال �إنفاذ �لقانون، جمموعة 
�لعاملية  للجمعية  تابعة  د�ئمة  عمل 
وتعزيز  ت�شهيل  �إىل  تهدف  للخ�شو�شية، 
�لتعاون لإنفاذ �لقانون يف �لق�شايا �لتي 
متعددة،  ق�شائية  �شلطات  على  توؤثر 
وي�شرتك يف رئا�شة هذه �ملجموعة مكتب 
مفو�س �خل�شو�شية �لكندي ومكتب مفو�س 
وجلنة  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ملعلومات 
�ملتحدة  بالوليات  �لفيدر�لية  �لتجارة 

�لأمريكية.
حماية  مفو�س  حمللمللد،  �شامي  وقلللال 
 : �لعاملي  �أبوظبي  �شوق  يف  �لبيانات 
تنظيمية  جهة  �أول  نكون  �أن  ي�شعدنا 
يف  �لبيانات  حماية  يف  متخ�ش�شة 
�خلليج تن�شم �إىل جمموعة �لعمل �لدولية 

كون  �لقانون،  �إنفاذ  جمال  يف  للتعاون 
و�إ�شاءة  �ل�شخ�شية  �لبيانات  معاجلة 
�لتحديات  من  تعد  باتت  قد  ��شتخد�مها 

�لتي تو�جهها �لدول حول �لعامل.
على  منا  �لكثري  يعتمد  بينما   : و�أ�شاف 
ب�شكل  �لتكنولوجية  و�خلدمات  �حللول 
ن�شمن  �أن  �ل�رشوري  من  بات  فقد  يومي، 
معاجلة  عن  �مل�شوؤولة  �جلهات  �إحللرت�م 
فاإننا  لذلك  �لأفلللر�د،  حلقوق  �لبيانات 
متتثل  �أن  على  جانبنا  مللن  نحر�س 
لنظام  �ل�شوق  لدى  �مل�شجلة  �ل�رشكات 
 .. بال�شوق  �خلا�شة  �لبيانات  حماية 
هذه  يف  وع�شويتنا  م�شاركتنا  وتاأتي 
�ملجموعة تاأكيد�ً على حر�شنا على �لعمل 
مع �ل�رشكاء �لإ�شرت�تيجني حلماية حقوق 

�لأفر�د.
�لعاملية  �جلمعية  �أن  بالذكر  جللديللر 
با�شم  �شابقا  و�ملعروفة  للخ�شو�شية، 
حماية  ملللفللو�للشللي  �للللللدويل  �مللللوؤمتلللر 
ملتقى  ت�شكل  و�خل�شو�شية،  �لبيانات 
�لبيانات  �مل�شوؤولة عن حماية  لل�شلطات 
�لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  و�خل�شو�شية 
�شلطة   130 من  �أكرث  �جلمعية  ت�شم  حيث 
م�شاركة مبا يف ذلك �شوق �أبوظبي �لعاملي.



اأبوظبي  ـ الوحدة:

تنظم جامعة ز�ي���د - �أبوظبي  معر�ض 

التخرج الفني للع���ام الأكادميي 2020 

� 2021 لكلي���ة الفن���ون وال�صناع���ات 

الإبداعية الذي ي�صم  52 م�رشوعًا لأربعة 

تخ�ص�صات رئي�صية، هي: الفنون املرئية، 

املتحركة  والر�صوم  الداخلي،  والت�صميم 

والت�ص���ميم اجلرافيكي، وذلك يف منارة 

ال�صعديات  - اأبوظبي وي�صتمر حتى 19 

مار�س املقبل.

وقامت ن���ورة بنت حممد الكعبي وزيرة 

الثقافة وال�ص���باب، رئي�صة جامعة زايد، 

يرافقه���ا ال�ص���يخ زايد بن �ص���لطان بن 

خليفة اآل نهي���ان رئي�س من�ص���ة اأ.ع.م 

اأع�ص���اء  الالحمدودة للفنون، وعدد من 

الفنانني  جمل�س اجلامعة، ونخب���ة من 

بزيارة املعر����س والطالع على مهارات 

اخلالقة  واأفكارهن  الطالبات،  وابتكارات 

التي عك�ص���تها م�ص���اريعهن، والتي مت 

تنفيذها بطريقة اإبداعية تختزل خال�صة 

ما اكت�ص���بنه من ثقاف���ة ومعرفة خالل 

�صنوات الدرا�صة.

وخالل اجلولة، هناأت معايل نورة الكعبي 

باإبداع  اخلريجات وعربت عن �صعادتها 

الطالبات واختيارهن ملوا�صيع مبتكرة، 

ملهمة،  اإبداعي���ة  لأعم���ال  واجنازه���ن 

بالتحديات  ومعرفته���ن  وعيهن  تعك�س 

التي تواجه املجتمع���ات، والقدرة على 

تقدمي اأف�ص���ل الأفكار واحللول، خ�صو�صًا 

يف ظل الظروف الراهنة التي فر�ص���تها 

جائحة كوفيد-19. كما وجهت ال�ص���كر 

لإدارة اجلامع���ة وللهيئ���ة التدري�ص���ية 

على جهودهم ال�صتثنائية خالل الفرتة 

الطالبات من  املا�ص���ية والتي مكن���ت 

ا�صتكمال متطلبات التخرج واإجناز هذه 

امل�صاريع الإبداعية.  

تناولت امل�ص���اريع موا�ص���يع يف غاية 

الأهمية مثل ملف ال�ص���تدامة واحلفاظ 

على البيئة، ال�صحة النف�صية، ال�صباب ، 

اللغة العربية، اإىل جانب تركيز طالبات 

تخ�ص����س الت�صميم الداخلي على اإحياء 

الرتاث عرب م�صاريع تهدف لإعادة جتديد 

وا�صتغالل املباين الأثرية ب�صكل يحافظ 

على اأ�صالتها ويخدم قطاع  ال�صياحة، 

من جهته، ق���ال كيفن بادين عميد كلية 

الفنون وال�ص���ناعات الإبداعية: "واجهت 

الطالب���ات الكثري م���ن التحديات خالل 

ت�ص���ميم م�صاريعهن بعد اأن اأُعلن احلجر 

اأجمع،  ال�ص���حي على م�ص���توى العامل 

فا�ص���طررن اإىل حتوي���ل كل اأعماله���ن 

واأدواته���ن م���ن احل���رم اجلامع���ي اإىل 

املنازل، وخلق م�ص���احات عمل جديدة 

تت���الءم م���ع متطلباته���ن، وحتول���ت 

اإىل  الفنية احلية  النقا�صات والنتقادات 

نقا�صات افرتا�صية عرب حمادثات الفيديو 

والوات�س اآب  ور�صائل الربيد الإلكرتوين، 

ولك���ن بالرغ���م م���ن كل ذل���ك متكنت 

التفرد واخلروج مب�صاريع  الطالبات من 

مبتكرة، لم�ص���ت جوان���ب خمتلفة من 

احلياة". 

التخ�ص�ص���ات يف  الكثري من  ا�ص���رتكت 

كلية الفنون وال�ص���ناعات الإبداعية يف 

التطرق ملوا�صيع متكاملة، حيث عر�صت 

الطالبات: م���رمي البدوي و اأمل احلمادي 

و فاطم���ة اجلنيب���ي و زينب العامري - 

تخ�ص�س الت�صميم اجلرافيكي - ت�صاميم  

لأول متجر اإمارات���ي لبيع الورق املعاد 

تدويره، اأطلقن عليه ا�صم "متجر ورقة"، 

و�ص���اركتهن الطالبت���ان  فاطمة الكتبي  

وجناة الربيكي - تخ�ص����س الت�ص���ميم 

الداخل���ي - نف�س التوج���ه، حيث ركزتا 

يف م�رشوعيهم���ا، كل عل���ى حدة، على  

مراع���اة ال�ص���تدامة وا�ص���تخدام املواد 

البناء،  التدوي���ر يف  القابل���ة لإع���ادة 

وعملت �صعدا املن�ص���وري على ت�صميم 

مقهى مبتكر �ص���ديق للبيئة،  حتت ا�صم 

"بيوريتي كافيه" ي�صم م�صاحة داخلية 
�ص���به خارجية، حتتوي على الكثري من 

الأ�صجار والنباتات خللق جتربة للتمتع 

و�ص���ط الطبيعة يف ف�ص���اء متحكم  به 

على مدار العام، وي�صم امل�رشوع مقهى 

ومتج���راً للمنتجات الع�ص���وية وور�س 

عمل للزراعة و�صينما. 

وتبلورت فكرة اإعادة جتديد وا�ص���تخدام 

مبنيني تاريخي���ني يف م�رشوعني، الأول 

هو م�رشوع عائ�صة املهريي - تخ�ص�س 

الت�ص���ميم الداخل���ي -  الت���ي عمل���ت 

على فكرة اإن�ص���اء "فن���دق بوتيك" يف 

اأول مبن���ى تاريخ���ي يف الإم���ارات، األ 

وهو ق�رش احل�ص���ن ال���ذي مت بناوؤه عام 

1761 عند حدود اأبوظبي ، �ص���عيًا منها 

لإحياء املا�صي عرب الإقامة فيه وعي�س 

ا�صتقبال احلاكم ل�صيوفه  جتربة طريقة 

يف املا�ص���ي، والثاين هو م�رشوع مرمي 

العامري التي �ص���ممت "بيت ال�صباب" 

يف مبنى اأثري يف قلب ال�ص���ارقة "بيت 

ال����رشكال"، وتهدف م���ن وراء امل�رشوع 

اإىل اأن يك���ون موقع���ًا حيًا ي�ص���تجيب 

لحتياجات ال�صباب من عمر 15 اإىل 35 

�صنة. 

كم���ا عمل���ت كل م���ن ميثاء الري�ص���ي 

وم���رية العبديلي على ت�ص���ميم مبنيني 

جلذب ال�ص���ياح، من خالل ت�صميم ميثاء 

ل�ص���رتاحة جبلية �ص���ّمتها "رقم 444" 

يف مدين���ة خورفكان ذات 3 م�ص���تويات 

يربطها منحدر، و ت�صم مكانًا لال�صرتخاء 

وال�صتمتاع بالأن�صطة اجلبلية. وم�رشوع 

م���رية كان "بي���ت بركة" ال���ذي يهدف 

ل�ص���تيعاب الأن�ص���طة الرتفيهية للزوار 

من جميع الأعم���ار يف املنطقة الغربية 

لإمارة اأبوظبي خللق جاذبية للمنطقة. 

و لأن الف���ن مهما جترد يلم����س الواقع 

دائم���ًا، ف���اإن التوعي���ة بالأمرا�س كان 

لها مكان �ص���من م�ص���اريع اخلريجات، 

اإذ �ص���ممت الطالبة جميل���ة احلذيفي-  

تخ�ص����س ت�ص���ميم جرافيك���ي- حملة 

للتوعي���ة مبر����س الت�ص���لب اللوح���ي 

املتع���دد، وعملت الطالب���ة عليا نا�رش 

على ت�ص���ميم مرك���ز جمتمع���ٍي يهتم 

مبر�صى ال�رشطان �صّمته "مركز �صنوفل"، 

يجد فيه املر�صى اأن�صطة وور�صًا تفاعلية 

متنوعة ت�صم ممار�صة اليوغا لال�صرتخاء 

والتاأمل، بهدف حت�صني ال�صحة النف�صية 

للمر�ص���ى، مب���ا يعود بالإيج���اب على 

م�صريتهم العالجية.  

الفنون املرئية  اأما طالبات تخ�ص�ص���ي 

موا�صيع  فتناولن  املتحركة،  والر�ص���وم 

ذات اأبعاد فل�ص���فية ونف�صية تلم�س ذات 

الإن�صان ومدى تاأثري البيئة املحيطة به 

على م�ص���اعره واأفكاره، كم�رشوع عالية 

العو�صي -تخ�ص����س ر�صوم متحركة - 

التي ا�صتخدمت عنا�رش الت�صويق اإ�صافة 

للن�صو�س املكتوبة والعنا�رش ال�صمعية، 

ل�صتك�ص���اف العالقات املبهمة بني مترد 

ال�صباب والعنا�رش الطبيعية والروحانية 

للتقاليد. 

وم�رشوع مهرة الفردان – تخ�ص�س فنون 

مرئية – الذي يحقق يف مفهوم الوحدة، 

من خالل �ص���ور م���ن احلي���اة اليومية، 

التي حتول الإح�ص���ا�س بالفراغ اإىل �صور 

مرئية ي�صتطيع امل�صاهد التوا�صل عربها 

مع ذاته لي�ص���رتجع يف ذاكرته جتربته 

اخلا�صة.  

ال�صارقة � وام:

انطلقت م�صاء اأم�س  الأول الدورة 

الثانية لإنعقاد الربملان العربي 

للطفل يف حف���ل نظمه الربملان 

من مقره يف اإمارة ال�صارقة عرب 

تقنية التوا�ص���ل املرئي بح�صور 

64 ع�ص���وا ميثل���ون 16 دول���ة 

عربية اإيذانا با�ص���تكمال م�صرية 

الربملان الت���ي انطلقت يف عام 

2019 مبباركة وح�صور �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 

حممد القا�ص���مي ع�صو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�ص���ارقة ومعايل 

اأحم���د اأبو الغي���ط الأمني العام 

جلامعة الدول العربية.

من  الثاني���ة  ال���دورة  وت�ص���هد 

النعقاد تزايد عدد الدول العربية 

امل�صاركة باأطفالها يف الربملان و 

املتمثلة يف اجلمهورية الإ�صالمية 

املوريتانية و ليبيا و لبنان اإىل 

جانب م�صاركة اململكة املغربية 

و ال�ص���ودان وم����رش و تون�س و 

اجلزائ���ر والع���راق و جيبوت���ي 

وال�ص���عودية و الأردن و دول���ة 

المارات و فل�ص���طني والبحرين 

والكويت ليعرب الأطفال من خالل 

برملانهم عن اآرائهم وطموحاتهم 

يف م�صتقبل واعد 

ومن املق���رر اأن تعقد اجلل�ص���ة 

الثانية للربملان  بالدورة  الأوىل 

العرب���ي للطف���ل يف 20 فرباير 

اجلاري برئا�ص���ة اأكرب الأع�ص���اء 

�صنا ملناق�صة مو�صوع / البتكار 

من�ص���ة امل�ص���تقبل / و�صت�صهد 

اجلل�صة تكرمي الأع�صاء ال�صابقني 

للربملان يف ال���دورة الأوىل من 

خالل حفل �صيقام افرتا�صيا بعد 

انتهاء اأعمال اجلل�صة الأوىل.

وقال �صعادة اأمين عثمان الباروت 

الأم���ني العام الربمل���ان العربي 

للطفل يف كلمت���ه الإفتتاحية : 

اأرح���ب بكم من دول���ة الإمارات 

ومن اإمارة ال�ص���ارقة املقر الدائم 

للربملان العرب���ي للطفل ونحن 

ن�صهد معًا عن بعد حفل افتتاح 

الثانية للربملان العربي  الدورة 

للطفل بح�ص���ور الأع�ص���اء من 

الدول العربية فلكم منا التهاين 

لثقة بلدانكم واختياركم لتمثيل 

الطفولة يف هذا املحفل العربي 

املهم.

واأ�ص���اف : اإن من ح�صن الطالع 

اأن تب���داأ دورة الربمل���ان الثانية 

وهو  مهم  مو�ص���وع  مبناق�ص���ة 

البتكار وذل���ك يف وقت يتحدث 

فيه العامل اأجمع عن ا�ص���تقبال 

اأول �ص���ورة للمريخ من م�صبار 

"الأمل" هذا املنجز العلمي الكبري 
الذي يد�صن فجراً جديداً لي�س يف 

دولة الإمارات فح�ص���ب بل لكل 

العرب. واأكد اأن هذا الربملان الذي 

ت�رشفتم بع�صويته هو نتاج فكٍر 

وجه���ٍد عربي كب���ري ومن هنا ل 

بد من اأن نتوجه بجزيل ال�ص���كر 

وعظيم العرفان ملقام �ص���احب 

ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 

حممد القا�ص���مي ع�صو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�ص���ارقة ملكارمه 

ودعمه ال�صخي للربملان العربي 

للطفل وال�صكر مو�صول جلامعة 

ال���دول العربي���ة واأمينها العام 

مع���ايل اأحمد اأبو الغيط على ما 

تقدمه اجلامعة من دعم للربملان 

العرب���ي للطفل. وطالب الباروت 

اأع�ص���اء الربملان العربي للطفل 

من خالل  بفاعلية  بامل�ص���اركة 

اللتزام بربامج واأن�صطة الربملان 

..معلنا اإحلاقهم بالدبلوم املهاري 

ال�ص���ارقة  املعتمدة من جامعة 

والذي �صيح�ص���ل عليه الأع�صاء 

يف نهاية كل دورة ابتداء من هذه 

الدورة.

واأك���د الأم���ني الع���ام الربملان 

العرب���ي للطفل يف ختام كلمته 

اأن الأمان���ة العام���ة للربملان ل 

تاألو جهدا يف الرتقاء والتطوير 

و �صتنفذ كل ما من �صاأنه حتقيق 

اأعلى معايري اجلودة يف �ص���قل 

والريادية  القيادي���ة  امله���ارات 

لأع�ص���اء الربملان وتقدمي كل ما 

ي�ص���اعدهم ويدع���م قدراتهم من 

اأجل غد اأف�صل ..متمنيا لهم دورة 

حافلة بالإجنازات الكبرية.

واألق���ت الوزي���ر املفو����س دينا 

دواي مديرة اإدارة املراأة والأ�رشة 

والطفولة بجامعة الدولة العربية 

كلمة الأمان���ة العامة للجامعة 

..قالت فيها : ي�صعدين وي�رشفني 

با�ص���م جامعة الدول العربية اأن 

افتتح معكم اأعمال الدورة الثانية 

للربمل���ان العرب���ي للطفل حتت 

�صعار /البتكار من�صة امل�صتقبل 

/ �صعيًا للنهو�س بالطفل العربي 

فكراً وعلمًا وثقافة وابداع �صعار 

يجدد الأمل يف ق���درات الأطفال 

وال�صباب العرب .

اأبوظبيـ  وام:

اأ�صدرت جملة "اجلندي" التابعة لوزارة الدفاع ملحقا 

خا�صا مبنا�صبة و�صول »م�صبار الأمل«بنجاح اإىل مدار 

كوكب املريخ، بعد رحلة ا�ص���تمرت �صبعة اأ�صهر، قطع 

فيها اأكرث من 493 مليون كيلومرت .

و�ص���لطت املجل���ة يف امللحق الذي �ص���در باللغتني 

العربية والإجنليزية ال�ص���وء على ه���ذا الإجناز الذي 

اأ�ص���بحت الإمارات من خالله اأول دولة عربية ت�ص���ل 

اإىل املريخ، واخلام�صة عامليا التي حتقق هذا الجناز، 

والثالثة التي ت�صل اإىل املريخ من اأول مرة.

واأ�صارت اإىل اأن هذا الإجناز ياأتي احتفال يليق باليوبيل 

الذهبي لقي���ام الحتاد، وملخ�ص���ا لق�ص���ة الإمارات 

امللهمة كدولة جعلت ثقافة الالم�ص���تحيل فكرا ونهج 

عمل وترجمة حية على الأر�س.  

راأ�س اخليمةـ  وام:

حتت رعاية �ص���احب ال�صمو 

�ص���عود بن �ص���قر  ال�ص���يخ 

املجل�س  ع�ص���و  القا�ص���مي 

اخليمة  راأ�س  حاك���م  الأعلى 

نظمت جامع���ة راأ�س اخليمة 

للط���ب والعل���وم ال�ص���حية 

العا�رشة  الدفعة  حفل تخرج 

اإج���راءات  و�ص���ط  لطالبه���ا 

احرتازية ووقائية.

وقام �ص���عادة حممد ح�ص���ن 

عم���ران ال�صام�ص���ي رئي����س 

اأمناء اجلامعة خالل  جمل�س 

ال�ص���هادات  بت�ص���ليم  احلفل 

للخريجني من خمتلف كليات 

اجلامعة.

و�ص���ملت كوكب���ة اخلريجني 

89 طالب���ا حا�ص���ال عل���ى 

العام  الط���ب  بكالوريو����س 

عل���ى  و84  واجلراح���ة 

بكالوريو�س طب الأ�صنان و52 

على بكالوريو�س ال�ص���يدلية 

و5 على ماج�ص���تري ال�صيدلة 

ال�رشيرية وطالبا واحدا على 

امل�ص���تح�رشات  ماج�ص���تري 

عل���ى  و19  ال�ص���يدلنية، 

التمري�س  علوم  بكالوريو�س 

و83 م���ن برنامج التج�ص���ري 

امل�ص���جلني  للممر�ص���ني 

دبل���وم  عل���ى  احلا�ص���لني 

التمري�س و14 من ماج�صتري 

التمري�س.
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جامعة الإمارات ت�سارك في معر�سي 

»اآيدك�س ونافدك�س«

العني ـ وام:

ت�ص���ارك جامع���ة الإم���ارات بجن���اح يف الدورة 

اخلام�صة ع�رشة من معر�صي »اآيدك�س ونافدك�س 

2021«، واللذي���ن يقاما حت���ت الرعاية الكرمية 

ل�صاحب ال�صمو ال�ص���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدول���ة »حفظه اهلل« يف مرك���ز اأبوظبي 

الوطني للمعار�س » اأدنيك » خالل الفرتة من 21 

اإىل 25 فرباير اجلاري .

واأك���د معايل زكي اأنور ن�ص���يبة م�صت�ص���ار ثقايف 

ل�ص���احب ال�ص���مو رئي�س الدولة، الرئي�س الأعلى 

جلامعة الإمارات العربية املتحدة، اأن م�ص���اركة 

اجلامعة يف هذا احلدث العاملي ياأتي اإبرازا لدورها 

الريادي كاأكرب جامعة بحثية علمية واأكادميية يف 

الإمارات.

واأو�صح معاليه اأن جامعة الإمارات متتلك �صجال 

حافال من الإجنازات البحثية املتميزة يف جمالت 

الف�ص���اء وال�ص���حة والتغذية والهند�صة والدفاع، 

واأم���ن املعلومات، والروبوت���ات والطائرات بدون 

طيار والذكاء ال�ص���طناعي وغريها من املوا�صيع 

البحثية التي ت�ص���هم يف اإيجاد حل���ول مبتكرة 

وم�ص���تدامة، للتحدي���ات التي تواجهه���ا الدولة 

واملنطقة والعامل.

واأ�صاف : » تزامنا مع احتفالت الدولة باليوبيل 

الذهبي لالحتاد، حتر�س جامعة الإمارات العربية 

املتحدة على تعزيز م�صاهماتها الكبرية يف حتقيق 

التنمية امل�ص���تدامة القائمة على البحث العلمي 

والبتكار، ومبا يتما�ص���ى م���ع متطلبات الأجندة 

الوطنية لدولة الإمارات وال�ص���تعداد للخم�ص���ني 

عام���ا القادم���ة، ودع���م روؤية القي���ادة احلكيمة 

باأن تكون الإمارات �ص���من اأف�ص���ل دول العامل يف 

املجالت كافة«.

واختت���م معايل زكي ن�ص���يبة ت�رشيح���ه بالقول 

: » م���ن املوؤكد اأن تنظيم ه���ذا املعر�س الدفاعي 

العامل���ي يف ظل الظروف ال�ص���عبة التي تواجه 

العامل باأ�رشه ي�صكل حدثا وطنيا مهما وفق روؤية 

م�صتقبلية، تعزز من مكانة وريادة الإمارات على 

امل�صتوى العاملي«.

افتتاح الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل بم�ساركة 16 دولة عربية

نورة الكعبي ت�سيد بمهارات الطالبات وتطلعهن 
لتحقيق الأهداف الوطنية   

جامعة زايد تنظم معر�ض خريجات »كلية الفنون«  

اأبوظبيـ  وام:

الوطن���ي  املجل����س  تبن���ى 

الحتادي ، عددا من التو�صيات، 

خالل مناق�صة مو�صوع " جهود 

وزارة الع���دل يف �ص���اأن تطوير 

مهن���ة املحام���اة "، تناول���ت 

الت�رشيعات  هي:  قطاعات  �صتة 

وال�صيا�صات، والتوطني، وحماية 

مهن���ة املحام���اة، والتن�ص���يق 

والتوا�ص���ل، والربامج والدورات 

التدريبية، ومبادرات جمتمعية 

و�صحية.

جاء ذلك خالل جل�صته ال�صابعة 

من دور النعقاد العادي الثاين 

للف�صل الت�رشيعي ال�صابع ع�رش، 

التي عقدها اأم�س الأول يف مقره 

�صقر  معايل  برئا�صة  باأبوظبي، 

غبا�س رئي�س املجل�س.

وطالب املجل�س يف تو�ص���ياته 

اإىل جلنة  اإعادته���ا  التي ق���رر 

ال�صوؤون الد�صتورية والت�رشيعية 

�ص���ياغتها  لإعادة  والطع���ون، 

التي مت  وت�صمينها املالحظات 

طرحها من قبل ال�صادة الأع�صاء 

خالل مناق�ص���ة هذا املو�صوع.. 

بتعدي���ل القانون الحتادي رقم 

/23/ ل�ص���نة 1991م يف �صاأن 

ملواكبة  املحاماة  مهنة  تنظيم 

متغريات �ص���ري العمل الق�صائي 

القت�ص���ادية  والتط���ورات 

والجتماعي���ة يف الدول���ة مبا 

يحق���ق احلد م���ن التداخل يف 

الخت�صا�ص���ات ب���ني مكات���ب 

املحاماة، ومكاتب ال�صت�صارات 

والتعاون  والتن�صيق  القانونية، 

ب���ني وزارة الع���دل ومكات���ب 

املحاماة و مكاتب ال�صت�صارات 

القانونية الأجنبية داخل الدولة 

بتعي���ني حم���اٍم اأو م�صت�ص���ار 

اأجل حتقيق  قانوين مواطن من 

م�ص���تهدفات الدولة يف �ص���اأن 

رفع ن�ص���ب التوطني يف القطاع 

والتعاون  والتن�ص���يق  اخلا�س، 

م���ع ال����رشكات واملوؤ�ص�ص���ات 

يف  الدولي���ة  ال�ص���تثمارية 

املناطق احلرة لتعيني حمامني 

مواطنني .

كما طالب املجل�س بالتن�ص���يق 

العدل  وزارة  ب���ني  والتع���اون 

للمحامني  الإم���ارات  وجمعية 

والقانوني���ني بتفعي���ل جلن���ة 

املحاماة ملراقبة  مهنة  حماية 

اأعمال مكاتب املحاماة،  �ص���ري 

اآلي���ات الرقابة لوزارة  وتطوير 

الع���دل عل���ى عم���ل مكات���ب 

املحام���اة للح���د م���ن ظاهرة 

وزارة  وقي���ام  الظ���ل،  حمامي 

والتعاون مع  بالتن�صيق  العدل 

هيئ���ة املعا�ص���ات والتاأمينات 

النظ���ر  لإع���ادة  الجتماعي���ة 

وتدار����س ا�ص���رتاطات الهيئ���ة 

لتوفري معا����س تقاعدي مالئم 

احلي���اة  ي�ص���من  للمحام���ني 

الكرمية لهم ولأ�رشهم، وتطوير 

يقدمها  التي  الدرا�صية  الربامج 

املعه���د الق�ص���ائي ومواكبتها 

مثل  احلديثة  التط���ورات  م���ع 

تدريب الطلبة على اجلل�ص���ات 

على  واإطالعه���م  الفرتا�ص���ية 

والت�رشيع���ات  القوان���ني 

احلديثة ملواكبة امل�ص���تهدفات 

الإمارات  لروؤي���ة  الت�رشيعي���ة 

2071م، وتبّن���ي وزارة الع���دل 

مبادرة لتوفري التاأمني ال�صحي 

للمحامني املواطنني.

»الوطني التحادي« يناق�س جهود وزارة العدل 

في �ساأن تطوير مهنة المحاماة

مجلة الجندي تحتفي بم�سبار الأمل وو�سول 

العرب اإلى المريخ

جامعة راأ�س الخيمة للطب والعلوم ال�سحية 

تحتفل بتخريج الدفعة العا�سرة
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 وا�سنطن تدعو  
الحوثيين اإلى وقف 
الهجوم على ماأرب

وا�سنطن  )د ب اأ(- 
حركة  الثالثاء  املتحدة   ال��والي��ات  دع��ت 
مدينة  على  الهجوم  وق��ف  اإىل  احلوثيني 

ماآرب، وهي معقل للحكومة اليمنية.
االأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 
"الواليات املتحدة  اإن  براي�س يف بيان  نيد 
حتث احلوثيني على وقف تقدمهم نحو ماأرب 
والعودة  الع�سكرية  العمليات  جميع  ووقف 
"هجوم  اأن  واأ���س��اف  املفاو�سات".  اإىل 
احلوثيني على ماأرب هو عمل جلماعة غري 
التي  احل��رب  باإنهاء  وال  بال�سالم  ملتزمة 

يعاين منها �سعب اليمن".
فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  يف  البيان  و�سدر 
االأمريكي جو بايدن للتعامل  الرئي�س  اإدارة 
عامه  دخ��ل  ال��ذي  اليمن،  يف  ال�رصاع  مع 
ال�ساد�س، وتغيري �سيا�سات االإدارة االأمريكية 
ال�سابقة يف املنطقة. وكان الرئي�س االأمريكي 
احلوثيني  �سنف  قد  ترامب  دونالد  ال�سابق 
ثان/يناير  كانون  يف  اإرهابية  كجماعة 

املا�سي قبل اأ�سابيع من انتهاء واليته.
وبعد اأقل من �سهر، تراجعت اإدارة بايدن عن 
هذا القرار، م�سرية اإىل اأن ت�سنيف احلوثيني 
كجماعة اإرهابية يجعل من �سبه امل�ستحيل 
التي  لليمن  االن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي 

متوج بال�رصاعات.
احلكومة  �سد  حاليا  احلوثيون  ويقاتل 
اليمنية املعرتف بها دوليا لب�سط �سيطرتهم 
بقيادة  حتالف  �سد  وكذلك  ال��ب��الد،  على 
اململكة ال�سعودية �ساندته الواليات املتحدة 

يف ال�سنوات االأخرية.
وترية  بت�سعيد  قاموا  احلوثيني  اأن  غري 
رغم  االأخ����رية،  اال�سابيع  يف  الهجمات 
اأخ��رى يف  واأط���راف  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
طاولة  اإىل  للعودة  دعتهم  الدويل  املجتمع 

املفاو�سات.
االأمريكي  املبعوث  قال   ، اأخ��رى  جهة  من 
االإدارة تعطي  اإن  اخلا�س لليمن ليندركينج 
االإن�سانية  االأزم��ة  من  للتخفيف  االأولوية 

املتفاقمة يف اليمن.
واأ�ساف "نحن نعطي االأولوية للدبلوما�سية، 
ونعتقد اأن حال �سيا�سيا يجمع االأطراف هو 
ال�سبيل الوحيد لتحقيق �سالم دائم يف اليمن 

واإغاثة دائمة ل�سعب اليمن."
مع  تعمل  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  وت��اب��ع 
�رصكائها لل�سغط من اأجل وقف اإطالق النار 
والتو�سل اإىل ت�سوية من خالل املفاو�سات .

عقب الجل�سة الأ�سبوعية التي عقدها مجل�س الوزراء 

ال�سعودية تجدد التاأكيد على اتخاذها كافة الإجراءات الالزمة 
اأرا�سيها للحفاظ على 

الريا�ض  )د ب اأ(-
 اأك�����دت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
اأنها  جمددا  الثالثاء  ال�سعودية 
الالزمة   االإجراءات  كافة  �ستتخذ 
و�سالمة  اأرا�سيها  على  للحفاظ 
 ، فيها  واملقيمني  مواطنيها 
امل�ساورات  "تكثيف  اإىل  داعية 
ل�سون االأمن وال�سلم يف املمرات 

الدولية". البحرية 
املكلف  االإع��الم  وزي��ر  واأو�سح 
يف  الق�سبي  عبداهلل  بن  ماجد 
االأ�سبوعية  اجلل�سة  عقب  بيان 
التي عقدها جمل�س الوزراء عرب 
الثالثاء  م�ساء  املرئي  االت�سال 
عبد  بن  �سلمان  امللك  برئا�سة 
اإىل  تطرق  "املجل�س  اأن  العزيز 
حول  املو�سوعات  م��ن  جملة 
وم�ستجداتها  االأحداث  جمريات 
م�سددا   ، والعامل  املنطقة  يف 
التي  ال��ر���س��ال��ة  ف��ح��وى  ع��ل��ى 
لدى  الدائم  اململكة  وفد  وجهها 
االأمن  اإىل جمل�س  االأمم املتحدة 
بالهجوم  للتنديد  "والدعوة 
ميلي�سيا  من  اجلبان  االإرهابي 
املدعومة  االإره��اب��ي��ة  احلوثي 
مطار  ا�ستهدف  الذي  اإي��ران  من 
العدائية  واأعمالها  الدويل  اأبها 
يف  لل�سالم  املقو�سة  الع�سكرية 
لل�سلم  تهديداتها  ووقف  اليمن 

واالأمن الدوليني وحما�سبتها".
واأكد يف هذا ال�سياق اأن "اململكة 
�ستتخذ االإجراءات الالزمة كافة؛ 
و�سالمة  اأرا�سيها  على  للحفاظ 
وفًقا  فيها  واملقيمني  مواطنيها 

اللتزاماتها بالقوانني الدولية".
اأن  ال�سعودي  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
جمل�س الوزراء جدد دعم اململكة 
اأج��ل  م��ن  ال�سلمية  للجهود 
يف  واال�ستقرار  االأم��ن  ا�ستتباب 
و�رصق  االأو�سط  ال�رصق  منطقتي 
اأمام  وتاأكيدها  املتو�سط  البحر 
ال�سداقة  لبناء  فيليا  منتدى 
املتو�سط  البحر  من  واال�ستقرار 
داعيا   ، العربي  اخلليج  اإىل 

امل�ساورات  تكثيف  "اأهمية  اإىل 
وال�سلم  االأمن  ل�سون  والتن�سيق 
يف املمرات البحرية الدولية، مبا 
واملالحة  التجارة  حرية  ي�سمن 
وح�سن  ال�سيادة  مبادئ  ويحرتم 
اجل���وار ب��ني ال���دول واإدان���ة اأي 
ال�سوؤون  يف  خارجية  تدخالت 
االأمن  يهدد  مبا  للدول  الداخلية 
وا�ستقرار  ال��دول��ي��ني  وال�سلم 

واأع���رب  العاملي".  االقت�ساد 
اململكة  اإدان����ة  ع��ن  املجل�س 
وا�ستنكارها ال�سديدين للهجمات 
التي  اجلبانة"  "االإرهابية 
ال��دويل  اأربيل  مطار  ا�ستهدفت 
والوقوف التام اإىل جانب العراق 
خطوات  من  يتخذه  ما  كل  يف 
اأم��ن��ه ودع��م  واإج����راءات حلفظ 
التنظيمات  حماربة  يف  جهوده 

االإرهابية التي ت�سعى للنيل من 
ا�ستقراره والتاأثري على �سيادتها.

ال�سعودي   االإع��الم  وق��ال وزي��ر  
�سلمان  "امللك  اإن  ب��االإن��اب��ة 
م�ستهل  يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
ال��وزراء  جمل�س  اأطلع  اجلل�سة 
اخلطية  الر�سالة  فحوى  على 
امل�رصي  للرئي�س  بعثها  التي 
وما  ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  عبد 

عمق  على  التاأكيد  من  ت�سمنته 
العالقات التاريخية بني البلدين 
وحر�س  ال�سقيقني،  وال�سعبني 
اململكة على تعزيز اأطر التعاون 
الثنائي اال�سرتاتيجي يف خمتلف 
االأ�سعدة وموا�سلة م�سرية العمل 
املكثف  والتن�سيق  امل�����س��رتك 
جتاه خمتلف الق�سايا االإقليمية 

والدولية". 

الأمن العراقي يعلن القب�ض على»اإرهابي«خالل 
عبوره الحدود العراقية ال�سورية

بغداد  )د ب اأ(-
االأمني  االإع��الم  خلية  اعلنت   
العراقية  االأربعاء اإلقاء القب�س 
احل��دود  ع��رب  "اإرهابي"  على 

العراقية ال�سورية.
العراقية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
)واع( عن اخللية اأنه "من خالل 
وتكثيف  امليدانية  املتابعة 
األقت  اال�ستخبارية،  اجل��ه��ود 
قوة من الفرقة 15 القب�س على 
اإرهابي من عنا�رص داع�س خالل 
عبوره احلدود العراقية ال�سورية 

يف منطقة ربيعة".
ات��خ��اذ  "مت  اأن����ه  واأ���س��اف��ت 

االإجراءات الالزمة بحقه".
حمافظة  ربيعة  منطقة  وتتبع 
ملت�سقة  العراقية، وهي  نينوى 
يف  ال�سورية  اليعربية  مبدينة 

حمافظة احل�سكة.
العراق  يف  مناطق  زال��ت  وم��ا 
من  لعنا�رص  ن�ساطا  ت�سهد 
قرب  وخا�سة  داع�����س،  تنظيم 
اإعالن  رغم  �سورية،  مع  احلدود 
نهاية  يف  العراقية  احلكومة 
تنظيم  على  2017الق�ساء  عام 

داع�س ع�سكريا يف البالد.
االأمم  بعثة  رئي�سة  واأدان����ت 
ال��ع��راق، جنني  امل��ت��ح��دة يف 
الهجوم  هيني�س-بال�سخارت، 
ال�ساروخي الذي وقع يف اأربيل، 
الطائ�سة  باملحاولة  وو�سفته 

لتهديد ا�ستقرار العراق.
االأمم  "اأخبار  م��وق��ع  ون��ق��ل 

:"ت�سكل  القول  عنها  املتحدة" 
الطائ�سة  امل���ح���اوالت  ه���ذه 
تهديدات  التوترات،  لتاأجيج 
العراق"،  ال���س��ت��ق��رار  خ��ط��رية 
ودعت اإىل التعاون الوثيق بني 
اجلناة  لتقدمي  واأرب��ي��ل  بغداد 
اأن  ل��ل��ع��دال��ة، م�����س��ددة ع��ل��ى 
وامل�ستقرة  االإيجابية  العالقة 
واإقليم  االحت��ادي  العراق  بني 
اأهمية مطلقة  ذو  اأمر  كرد�ستان 

ال�ستقرار البلد باأكمله.
االأممية،  امل�سوؤولة  تناولت  كما 
االأمن  جمل�س  اأم��ام  اإحاطة  يف 
االنتخابات  ملف  اأم�س،  الدويل 
اإىل  تاأجيلها  مت  التي  العراقية، 
واحلالة  اأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�رصين 
يف  واالقت�سادية  االإن�سانية 

البالد.
وق��ال��ت امل�����س��وؤول��ة اإن���ه من 
جميع  تعمل  اأن  ال�����رصوري 
مناخ  يف  واملر�سحني  االأحزاب 

االأمر  اأن  اإىل  الفتة  واآم��ن،  حرّ 
نف�سه ينطبق على العاملني يف 

و�سائل االإعالم.
ودعت جميع االأطراف واجلهات 
املعنية وال�سلطات اإىل اجللو�س 
"مدونة  على  ل��الت��ف��اق  م��ع��ًا 
قواعد �سلوك"، وال�سماح جلميع 
بالعمل  العراقيني  املر�سحني 
اأو  للعرق  اعتبار  دون  بحرية؛ 
الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�س  نوع 

اأو املعتقد اأو اخللفة.

م�سيرة  تدمير طائرة  يعلن  العربي  التحالف 
»مفخخة« في الأجواء اليمنية

الريا�ض )د ب اأ( –
قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  �رصح   
اليمن"   يف  ال�رصعية  دع��م  "حتالف 
العميد الركن تركي املالكي، باأن "قوات 
االأربعاء  متكنت   امل�سرتكة  التحالف 
طيار  دون  طائرة  وتدمري  اعرتا�س  من 
اأطلقتها  اليمنية  االأج��واء  يف  )مفخخة( 
املدعومة  االإرهابية  احلوثية  امللي�سيا 

من اإيران" جتاه ال�سعودية.
ونقلت وكالة االأنباء ال�سعودية ) وا�س(  
"حماوالت  اإن  ق��ول��ه  امل��ال��ك��ي  ع��ن  
باالعتداء  االإرهابية  احلوثية  امللي�سيا 
املدنية  واالأع���ي���ان  امل��دن��ي��ني  ع��ل��ى 

متعمدة وممنهجة متثل جرائم  بطريقة 
"قيادة  اأن  املتحدث  واأك���د  حرب". 
تتخذ  للتحالف  امل�سرتكة  ال��ق��وات 
حلماية  الالزمة  العملياتية  االإجراءات 
يتوافق  مبا  املدنية  واالأعيان  املدنيني 
وقواعده  االإن�ساين  الدويل  القانون  مع 

العرفية".
مبكر   وق��ت  يف  اأعلن   التحالف  ك��ان 
طيار  ب��دون  طائرة  وتدمري  اع��رتا���س 
ال�ستهداف  احلوثيون  اأطلقها  مفخخة  
مبدينة  املدنية  واالأع��ي��ان  املدنيني 

ال�سعودية. م�سيط يف  خمي�س 
الطائرات  اإط��الق  احلوثيون  ويكثف 

اإ�سقاطها. التحالف  ويعلن  امل�سرية، 

اإثيوبيا تدعو تركيا للو�ساطة لحل نزاعها 
الحدودي مع ال�سودان

اأنقرة  )د ب اأ(-
 قال متحدث وزارة اخلارجية االإثيوبية، 
�ست�سعر باالمتنان  اإن بالده  دينا مفتي، 
وبني  بينها  تركيا  تو�سطت  ح��ال  يف 
احلدودي  النزاع  حل  اأجل  من  ال�سودان 

القائم.
ونقلت وكالة "االأنا�سول" الرتكية الليلة 
القول يف حديث  املتحدث  املا�سية عن 
وزير  برفقة  لرتكيا  زيارته  خالل  لها، 
اخلارجية هذا االأ�سبوع، اإن بالده ال تفكر 
م�سيفا:  احل��ايل،  الوقت  يف  احل��رب  يف 
تركيا  عر�ست  اإذا  باالمتنان  "�سن�سعر 

القيام بدور الو�ساطة بيننا".
بعالقات  تتمتع  اإثيوبيا  اأن  اإىل  واأ�سار 

قائال:  االإفريقي،  القرن  دول  مع  بناءة 
رائعة  عالقات  منتلك  مبالغة،  "بدون 
ال�سومال،  وجيبوتي،  اأريرتيا،  كل  مع 
وكينيا، ف�سال عن ال�سودان، رغم اخلالف 
اأن�سطة  ا�ستمرار  اإىل  ولفت  احلدودي". 
االإغاثة يف منطقة تيجراي االإثيوبية بعد 
اجلبهة  �سد  الع�سكرية  العملية  انتهاء 

ال�سعبية لتحرير املنطقة.
االأول  اأم�س  واإثيوبيا  تركيا  واحتفلت 
االثنني بالذكرى 125 لتاأ�سي�س العالقات 
خالل  م��ن  الدبلوما�سية،  الثنائية 
الإثيوبيا  جديدة  �سفارة  افتتاح  مرا�سم 
وزيري  مب�ساركة  اأنقرة،  العا�سمة  يف 
خارجية البلدين، مولود ت�ساوو�س اأوغلو، 

ودمييكي ميكونني.

»من�سقو ا�ستجابة �سورية« ينفون فتح معابر 
جديدة في ال�سمال ال�سوري

دم�سق  )د ب اأ(-
االأربعاء  �سورية"    ا�ستجابة  "من�سقو  نفى    
�سيطرة  مناطق  ب��ني  ج��دي��دة  معابر  فتح 
حمافظة  يف  ال�سورية  واحلكومة  املعار�سة 

اإدلب �سمال غرب �سورية .
بيان   يف   ، �سورية"  ا�ستجابة  "من�سقو  وقال 
رو�سيا  بها  التي حتدثت  الت�رصيحات   " اإن   ،
عن افتتاح معابر خلروج املدنيني واملطالبة 
تثبت  اإدل��ب،  حمافظة  من  ال�سكان  بخروج 
امل�ساحلة  ومركز  الرو�سية  الدفاع  وزارة  اأن 
رو�سيا  وت�سعى  متامًا،  الواقع  عن  منف�سلني 
ال�سغط  لتخفيف  كبري  ب�سكل  خاللها  من 
وااللتفاف  ال�سوري  النظام  على  االقت�سادي 

حول العقوبات الدولية ".
واأ�سار البيان اإىل اأن"جميع الت�رصيحات التي 
زائفة  و  �ساذجة  الرو�سي  الطرف  عن  �سدرت 
وتربز النوايا العدائية لدى رو�سيا �سد ال�سكان 
عدم  وتظهر  ال�سوري  ال�سمال  يف  املدنيني 
الوقت  يف  رو�سيا  تعقده  اتفاق  الأي  اح��رتام 

احلايل وامل�ستقبل".
وطالب البيان " املجتمع الدويل بالتوقف عن 

اإ�سدار الت�رصيحات فقط، والعمل ب�سكل فعلي 
على اإيقاف الت�رصيحات العدائية �سد املدنيني 
الدويل املزيد  واإعطاء املجتمع   ، يف املنطقة 
ب�سكل  للعمل  املتحدة  لالأمم  ال�سالحيات  من 
امل�ستمرة  ال�سوريني  اإنهاء معاناة  فعال على 

منذ ع�رص �سنوات حتى االآن ".
�سورية"  ا�ستجابة  "من�سقو  فريق  مدير  واأكد 
حممد حالج  اإن "القوات الرو�سية تعلن ب�سكل 
متكرر عن افتتاح معابر ولكن هي لي�ست �سوى 
ت�رصيحات، نظراً لرف�س املدنيني اخلروج من 
مناطق ريف اإدلب والتوجه اإىل مناطق �سيطرة 

النظام  حيث يكون م�سريهم االعتقال  ".
تدهور  م�سوؤولية  الرو�سية  ال��ق��وات  وحمل 
املعار�سة  �سيطرة  مناطق  يف  الطبي  الو�سع 
التي دمرت  الرو�سية هي   القوات  اأن  ، موؤكدا 
مناطق  يف  وامل�ست�سفيات  الطبية  املن�ساآت 

�سيطرة املعار�سة .
يف  االعرتا�س  عدم  اإىل  رو�سيا  حالج  ودع��ا 
ال�سالمة  باب  معرب  فتح  على  االأمن   جمل�س 
امل�ساعدات  لدخول  تركيا  مع  اإدل��ب  بريف 

االن�سانية اإىل مناطق ريف اإدلب وحلب .

بغداد: الفاتيكان يرغب باأن تكون حماية البابا 
وطائرة نقله عراقية

بغداد ) د ب اأ( -
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  نفى   
التي  االأنباء  ال�سحاف،  اأحمد  العراقية، 
حتدثت عن تاأجيل زيارة بابا الفاتيكان 

فرن�سي�س اإىل العراق.
مقت�سب   بيان  ،يف  ال�سحاف  وق��ال 
نيوز  "با�سنيوز"  موقع  بثه  االأربعاء 
بابا  "زيارة  اإن  ال��ك��ردي،  ال��ع��راق��ي 
الفاتيكان اإىل العراق قائمة يف موعدها 

و�ستكون تاريخية".
قد  كانت  اإعالمية  و�سائل  اأن  اإىل  ي�سار 
زي��ارة  بتاأجيل  يتعلق  خ��ربا  ت��داول��ت 

البابا اإىل العراق.
اخلارجية  وزارة  وكيل   اأعلن   ، ب��دوره 
اأن  اهلل    اخل��ري  ن��زار  االأق��دم  العراقية 
بطائرة  �ستكون  فران�سي�س  البابا  زيارة 
وحماية عراقية، م�سريا اإىل  اإلقاء البابا 
مقام  التاريخية  اور  مدينة  من  خطبة 

النبي اإبراهيم عليه ال�سالم.

ونقلت وكالة االأنباء العراقية )واع( عن 
اخلري اهلل  قوله اإن "زيارة البابا �ستكون 
على  كبري  وقع  لها  و�سيكون  تاريخية 

العراق امل�سيحيني يف البالد.
النجف  اإىل  البابا  "زيارة  اأن  واأ�ساف 

"الزيارة  اأن  موؤكدا   ،" تاريخية  �ستكون 
اإىل  م�سريا  قيمة"،  ذو  ديني  بعد  لها 
قار  النجف وذي  توا�سال مع  "هناك  اأن 
البابا  زي��ارة  ب�ساأن  واالإقليم  ونينوى 

و�سكلنا جلانا حت�سريية".
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    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ كرك 

ال كا�سا كافية ، �رشكة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م   
رخ�سة رقم : CN -  1839749 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة خالد عبدالرحيم 

حممد �سامل باوزير %100     
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف ميثه عبدالعزيز 

احمد ح�سن البلو�سي
  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن 
لال�ست�سارات  فيو  نيو  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

الهند�سية 
رخ�سة رقم : CN -  2795496 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ابراهيم املعمري  ابراهيم �سمل  ا�سافة حممد  ال�رشكاء تنازل وبيع/  تعديل 
     %50

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة تركي حممد نا�رش �سامل ال�سعيبي %50 
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/حذف نا�رش عبدالعزيز �سمل ابراهيم املعمري
 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة

 NEW VIEW ENGINEERING مـــن/  جتـــاري  ــم  ــس ا� تــعــديــل   
 NEW اىل  الهند�سية  لال�ست�سارات  فيو  نيو   CONSULTANCY
نيوفيو   VIEW ENGINEERING AND CONSULTANCY L.L.C

لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

لتجارة املعدات الزراعية
رخ�سة رقم :  CN - 2423264 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة �سقر خليفة �سامل 
خلف النعيمي %100    

عمري  علي  �سعيد  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
حممد ال�رشياين

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ص  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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

فري�ست جلف كليمز لال�ست�سارات االدارية
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2726832  : رقم  رخ�سة     

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

االإعالن  اأو اعرتا�ص 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 املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  مطعم با�سا الرتكي ذ.م.م 

رخ�سة رقم :  CN -  1026457 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير/ ا�سافة فار�ص حميد تري�ص �سعيد املزروعي 

ال�سخ�ص  �رشكة  الكرامة-  جمموع  ا�سافة  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
 ALKARAMA GROUP - Sole Proprietorship الواحد ذ.م.م

  -L.L.C
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف مي�ساء جميل قا�سم احلناوي 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف فار�ص حميد تري�ص �سعيد املزروعي 
 تعديل �سكل قانوين من/ �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �رشكة ال�سخ�ص 

الواحد ذ.م.م  
 PASHA TURKISH RESTAURANT LLC /تعديل ا�سم جتاري من 
 PASHA TURKISH RESTAURANT اىل  ذ.م.م  الرتكي  با�سا  مطعم 
�رشكة   - الرتكي  با�سا  مطعم   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

واحة البوادي للعقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م 
رخ�سة رقم :  CN - 1169214 قد تقدموا اإلينا بطلب:

حميد  حمد  خالد  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
حممد الغيثي %51     

�سعيد  عمار  حذف  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
مقبل عبده احلاجب

  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

الإدارة امل�ساريع ذ.م.م    
رخ�سة رقم : CN -  1051980 قد تقدموا اإلينا بطلب:

احلافظ  �سالح  فار�ص  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
مهدي %49      

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سياء حممد عبداهلل حممد 
العجيل %51    

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف فار�ص �سالح احلافظ مهدي 
ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف �سامر حممد كنان حممد  تعديل 

احلريه
مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص على  اأو  له حق  فعلى كل من   
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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

م�سرت نانو تنظيف وتلميع ال�سيارات
  رخ�سة رقم : CN -  2450399 قد تقدموا اإلينا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

�سبي�سل �سريفي�زس خلدمات فح�ص اال�سعة
  رخ�سة رقم : CN -  2718312 قد تقدموا اإلينا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن 
للمقاوالت  �سعيد  جمال  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

وال�سيانة العامة ذ.م.م  
رخ�سة رقم : CN -  1064239 قد تقدموا اإلينا بطلب:

احلو�سني  حممد  خلف  علي  خلف  ا�سافة  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
  %100

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد احمد حممد �سالح  الهرمودي   
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف جمال �سعيد زلغنه   

تعديل �سكل قانوين من/  �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �رشكة ال�سخ�ص 
الواحد ذ.م.م   

 JAMAL SAEED GENERAL ـــن/  م جتــــاري  ــم  ــس ا� تــعــديــل   
�سعيد  جــمــال   CONTRACTING & MAINTENANCE LLC
 FUTURE CHANCE اىل  ذ.م.م  الــعــامــة  وال�سيانة  لــلــمــقــاوالت 
 GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C فيوت�رش �سان�ص للمقاوالت وال�سيانة العامة 

- �رشكة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  كافترييا الطاحونة احلمراء

رخ�سة رقم : CN -  1037216 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  هادف علي �سامل هادي املن�سوري من مالك اىل 

�رشيك   
تعديل ن�سب ال�رشكاء/ هادف علي �سامل هادي املن�سوري من 100% اىل %50 
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة هادي علي �سامل هادي املن�سوري %50

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل  50000
 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/ RED MILL CAFETERIA كافترييا الطاحونة 
احلمراء اىل RED MILL CAFETERIA LLC كافترييا الطاحونة احلمراء 

ذ.م.م
  فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

ام للنقليات
رخ�سة رقم : CN -  2505545 قد تقدموا اإلينا بطلب:

احمد  خالد  احمد  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
حممد بن �سليمان %100

احمد حممد  خالد   وبيع/ حذف  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
بن �سليمان

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ص  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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

هوت اند  بي�ست 
رخ�سة رقم :  CN -  1073391 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة �سيف عي�سى عبداهلل 
عبدالرحيم احلو�سني %100   

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  حذف عي�سى را�سد حممد 
رقيط الطنيجي

االإعــالن  هذا  على  اعرتا�ص  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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

ذا غزال للعطور 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   3838353  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/  ثريدز اتلري لت�سميم االأزياء 

املالب�ص   
رخ�سة رقم : CN -  3712864 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 300000
 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 THREADS ATELIER FASHION AND من/  جتاري  ا�سم  تعديل 
املالب�ص  االأزيـــاء  لت�سميم  اتلري  ثريدز   CLOTHES DESIGNING
 THREADS ATELIER FASHION AND CLOTHES اىل 
DESIGNING LLC SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C ثريدز اتلري 

لت�سميم االزياء املالب�ص ذ.م.م - �رشكة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

خلياطة املالب�ص الن�سائية    
رخ�سة رقم :  CN - 1107620 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 GORGEOUS LADIES ــن/  م جتـــاري  ا�ــســم  تعديل    
املالب�ص  خلياطة  جورجيو�ص   CLOTHES TAILORING
 MAGIC EXPRESS EMBROIDERY اىل  الن�سائية 

WORKSHOP م�سغل ماجيك اك�سربي�ص للتطوير
تعديل ن�ساط/ ا�سافة تطريز املالب�ص اجلاهزة 1410902 

الن�سائية  املالب�ص  وخياطة  تف�سيل  حذف  ن�ساط/  تعديل 
1410907

   فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة 
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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ موؤ�س�سة 

بريفكت هاند العمال البالط والبال�سرت
 رخ�سة رقم :  CN - 2401381 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة عيد عبداهلل خمي�ص 
بدر الظاهري %100

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفة عبداهلل حارب 
جا�سم الظاهري 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

اخلواطر لل�سيانة العامة   
اإلينا  رخ�سة رقم :  CN -  1026168 قد تقدموا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

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

املزيونة للدخون والعطور
  رخ�سة رقم :   CN - 2720090 قد تقدموا اإلينا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص 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

 الخميس 18 فرباير2021ـ العـدد 14673                 

    �إعــــالن  
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ جالبوت لال�سماك الطازجة 

ذ.م.م  
رخ�سة رقم :  CN - 2640957 قد تقدموا اإلينا بطلب:

احلمادي  علي  بدر  عي�سى  ذيــاب  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
     %100

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد �سديق حممد �سميع اال�سمني  
 تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف ذياب عي�سى بدر علي احلمادي

 تعديل �سكل قانوين من/  �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �رشكة ال�سخ�ص 
الواحد ذ.م.م   

 تعديل ا�سم جتاري من/ JALBOOT FOR FRESH FISH LLC جالبوت 
 JALBOOT FOR FRESH FISH SOLE اىل  ذ.م.م  الطازجة  لال�سماك 
�رشكة   - الطازجة  لال�سماك  جالبوت   PROPRIETORSHIP L.L.C

ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  اعرتا�ص 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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محمد بن زايد 

كم���ا بحث �ضم���وه وفخام���ة رم�ضان 

والتعاون  ال�صداقة  قاديروف..عالقـــات 

بني دولة الإم���ارات وال�ضي�ضان وفر�ص 

خمتل���ف  يف  وتطويره���ا  تنميته���ا 

املجاالت.

وهناأ رئي����ص ال�ضي�ضان، �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضي���خ حممد بن زايد اآل نهيان ودولة 

بنجاح  و�ضعبه���ا  وقيادتها  الإم���ارات 

و�ضول »م�ضبار الأمل« اإىل مدار كوكب 

التاريخية..  العلمية  املريخ يف مهمته 

فيما اأعرب �ضموه ع���ن �ضكره وتقديره 

اإىل الرئي�ص رم�ضان قاديروف ملا اأبداه 

من م�ضاعر �ضادقة جتاه جناح الإمارات 

يف تنفيذ م�رشوعها العاملي متمنيًا له 

ول�ضعبه ال�ضديق التقدم والرخاء.

واأع���رب فخام���ة الرئي����ص ال�ضي�ضاين 

ع���ن �ضكره للقي���ادة احلكيمة يف دولة 

ومبادراته���ا  مل�ضاعداته���ا  الإم���ارات 

الداعم���ة ل���دول العامل خ���ال ظروف 

جائحة »كورونا« ..

مثمنًا الإمدادات الطبية املتوا�ضلة التي 

تقدمه���ا دولة الإم���ارات لتعزيز جهود 

العاملني يف قطاعات الرعاية ال�ضحية 

ال�ضي�ض���ان يف مواجه���ة اجلائحة  يف 

واحت���واء اآثارها. ح�رش اللق���اء.. �ضمو 

ال�ضي���خ حمدان بن حممد ب���ن زايد اآل 

نهيان و�ضعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

جزيرة يا�س 

وقال حممد عبد اهلل الزعابي، الرئي�ص 

اإن �ضحة  التنفيذي ل�رشكة »مريال«.. 

و�ضام���ة زوارنا واملوظفني لدينا هي 

اأولوية ق�ضوى نحر�ص على حتقيقها، 

وذلك يف اإطار م�ضاعين���ا الرامية اإىل 

تر�ضيخ مكانة جزي���رة يا�ص كوجهة 

عاملي���ة رائ���دة يف قط���اع الرتفي���ه 

وال�ضتجمام والأعمال.

 وياأتي التزامنا بربنامج التطعيم يف 

دولة الإمارات يف اإطار خطة مدرو�ضة 

لعودة ا�ضتقبال الزوار يف جزيرة يا�ص 

باأمان، ونحن عل���ى ثقة باأن اجلزيرة 

�ضتكون قريبًا واحدة من اأوىل الوجهات 

عامليًا، اإن مل تكن الأوىل على الإطاق، 

الت���ي ح�ض���ل جمي���ع موظفيها على 

اللق���اح يف دولة الإمارات والعامل، اإذ 

نثمن جه���ود القي���ادة الر�ضيدة التي 

عملت على اإتاح���ة اإمكانية الو�ضول 

اإىل اللق���اح للجميع، مم���ا ي�ضاعدنا 

اآمنا  على املحافظة عل���ى جمتمعنا 

وحمميا«.

وطبق���ت جزي���رة يا����ص العديد من 

اإج���راءات ال�ضحة وال�ضام���ة اأبرزها 

من�ضة #معًا_يف_يا�ص، التي تت�ضمن 

توجيه���ات �ضامل���ة ووا�ضح���ة حول 

تدابري ال�ضام���ة املتبعة يف اجلزيرة، 

وهي حمطة جتم���ع التجارب املليئة 

بامل���رح مب�ضوؤولي���ة واأم���ان الت���ي 

حتت�ضنها اجلزيرة.

بور�صة اأبوظبي 

كم���ا اأتاحت �رشكة »اأدن���وك« زيارة 

افرتا�ضي���ة حلقل باب ال���ربي التابع 

ل�رشك���ة اأدنوك الربي���ة لاطاع على 

الكيميائية  مربان وخ�ضائ�ضه  تاريخ 

الفريدة الت���ي جتعل من���ه اأحد اأكرث 

اخلامات طلب���ا يف الأ�ضواق العاملية 

والآ�ضيوية.

 من جانبه قال خالد �ضاملني الرئي�ضي 

والت�ضنيع  التكري���ر  لدائرة  التنفيذي 

والت�ضويق يف �رشك���ة » اأدنوك«.. اإن 

اإنرتكونتيننتال«  اأبوظب���ي  »بور�ضة 

جاهزة لإطاق عقود مربان الآجلة يف 

الأ�ضواق العاملي���ة حيث توفر موؤ�رشا 

�ضعري���ا جدي���دا للنف���ط بجانب اأهم 

خامات النفط العاملية القيا�ضية مثل 

»برنت« و«غرب تك�ضا�ص الو�ضيط«.. 

م�ضيف���ا اأن حتديد �ضع���ر اآجل خلام 

مرب���ان حاليا ي�ضتند اىل اأ�ضعار �ضوق 

خام دبي »بات�ص«.

العالم يترقب 

غ���ري م�ضبوق على م�ضت���وى املهمات 

املريخي���ة ال�ضابقة، حي���ث ت�ضتهدف 

املهمة ال�ضتك�ضافية الإماراتية تقدمي 

بينات علمية مل يتو�ضل اإليها الإن�ضان 

من قبل عن الكوكب الأحمر.

واأعلن���ت الإمارات ع���ن ا�ضتقبال اأول 

�ضورة لكوكب املريخ من م�ضبار الأمل 

التقطت من على ارتفاع 25000 كيلو 

م���رت من �ضط���ح الكوك���ب با�ضتخدام 

كامريا رقمية متطورة هي اأحد الأجهزة 

العلمية الثاثة املبتكرة التي يحملها 

امل�ضبار لدرا�ضة مناخ الكوكب الأحم.

وتظه���ر يف ال�ض���ورة قم���ة جب���ل » 

اأوليمبو����ص » والتي تع���د اأعلى قمة 

يف املجموع���ة ال�ضم�ضي���ة، كما تظهر 

يف ال�ضورة الرباكني الثاثة وهي: قمة 

ا�ضكريو�ص وقمة بافوني�ص وقمة اأر�ضيا 

– اإ�ضاف���ة اإىل الغيوم الثلجية والتي 
�ضيعمل م�ضبار الأمل على درا�ضتها من 

خال اأجهزته العلمية.

الأمل بتغطية  وحظي جناح م�ضب���ار 

اإعامي���ة غ���ري م�ضبوق���ة يف ك���ربى 

والعاملية  الإقليمية  الإع���ام  و�ضائل 

التقليدية والرقمية، اإىل جانب و�ضائل 

الإعام املحلية، حيث بلغ عدد املواد 

الإعامية التي احتفت بالإجناز لغاية 

يوم ال�ضب���ت املا�ضي اإىل ما يزيد عن 

12 األف مادة ا�ضتحوذ لإعام الإقليمي 

والعامل���ي فيها على ن�ضي���ب الأ�ضد 

بن�ضبة 75% من اإجمايل التغطيات.

ال�ضينية  الف�ضائي���ة  املركب���ة  وتعد 

»تيانوي���ن 1« ث���اين امله���ام التي 

جنح���ت يف بلوغ كوكب املريخ خال 

ال�ضه���ر اجلاري حي���ث اأعلنت ال�ضني 

الأربع���اء املا�ض���ي اأنه���ا جنحت يف 

املركبة يف امل���دار حول املريخ فيما 

تطمح اإىل اإن���زال روبوت �ضغري على 

�ضطح الكوكب الأحمر.

ال�صودان: م�صاورات

وقب���ل يومني، ك�ضف ع�ض���و املجل�ص 

ال�ضي���ادي ال�ض���وداين حمم���د ح�ضن 

التعاي�ض���ي، ع���زم اخلرط���وم ت�ضليم 

املطلوبني للمحكمة اجلنائية الدولية.

وربط التعاي�ضي الت�ضليم باإر�ضال وفد 

من املحكم���ة اجلنائي���ة الدولية اإىل 

اخلرطوم للتوقي���ع مع احلكومة على 

بروتوكول �ضمان ملحاكمة املطلوبني.

واأكد اأن »اتفاقية ال�ضام املوقعة بني 

احلكومة واحل���ركات امل�ضلحة اأتاحت 

فر�ضة غري م�ضبوقة لل�ضودان ملعاجلة 

الق�ضايا الوطني���ة، يف مقدمتها وقف 

احلرب، وق�ضية احلك���م والإدارة التي 

�ضملت التوزيع العادل لل�ضلطات«.

والأ�ضب���وع املا�ضي، زار وفد رفيع من 

املحكم���ة اجلنائية الدولية اخلرطوم، 

واأج���رى م�ض���اورات م���ع امل�ضوؤولني 

ال�ضودانيني، ب�ضاأن حماكمة املعزول.

وبحث الوفد توقيع مذكرة تفاهم مع 

احلكوم���ة ال�ضودانية ح���ول حماكمة 

املطلوب���ني املتهم���ني بالت���ورط يف 

جرائم حرب وابادة جماعية يف اإقليم 

دارفور غربي الباد.

اأبوظبي-الوحدة:

نظم الأر�ضيف الوطني حفل تكرمي 

الطلب���ة الفائزي���ن يف الن�ضخة 

احلادية ع�رشة من جائزة املوؤرخ 

ال�ض���اب 2019-2020، والت���ي 

�ضارك فيه���ا عدد كبري من طلبة 

املدار�ص احلكومية واخلا�ضة.

ويف هذه املنا�ضبة، اأ�ضاد �ضعادة 

الدكتور عبداهلل الري�ضي مدير عام 

الأر�ضيف الوطني بتفاعل الطلبة 

واملدار����ص مع جائ���زة املوؤرخ 

ال�ضاب، من���ذ اإطاقها بالتعاون 

م���ع وزارة الرتبية والتعليم يف 

عام 2009، موؤك���داً اأهمية الدور 

الوطني ال���ذي تقوم به اجلائزة، 

من خ���ال اإ�ضهامه���ا يف غر�ص 

ال�ضاحلة يف  املواطن���ة  مبادئ 

نفو����ص الطلبة الذي���ن هم ثروة 

الوطن و�ضمان م�ضتقبله، وتنمية 

الوعي التاريخي وتاأ�ضيل القيم 

الأخاقي���ة واملب���ادئ الوطنية 

لديهم، وتعزي���ز الولء والنتماء 

احلكيم���ة،  وقيادت���ه  للوط���ن 

اإ�ضافة اإىل م�ضاعدتهم يف تنمية 

مهاراتهم البحثية.

األقاها يف  وخال كلمته الت���ي 

حفل بهذه املنا�ضبة، قال �ضعادة 

عب���د اهلل ماج���د اآل علي املدير 

الوطني:  لاأر�ضي���ف  التنفي���ذي 

نحتف���ي الي���وم بثم���ار جائزة 

امل���وؤرخ ال�ضاب الت���ي يتبناها 

الأر�ضي���ف الوطن���ي ويرعاه���ا 

الرتبية  وزارة  م���ع  بالتع���اون 

والتعلي���م، والتي اأثبتت متيزها 

يف حتقيق اأهدافها املن�ضودة.

واأ�ضاف: لقد اأطلقت اجلائزة التي 

تعدّ ترجم���ة لتوجيهات �ضيدي 

�ضم���و ال�ضيخ من�ض���ور بن زايد 

اآل نهي���ان، نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء، وزير �ضوؤون الرئا�ضة، يف 

عام 2009، ومن���ذ ذلك التاريخ 

وهي تعمل على تر�ضيخ تاريخ 

دولة الإمارات وتراثها يف اأذهان 

الطلبة، بالتكام���ل الذي حتدثه 

بدعم ما ه���و موجود باملنهاج 

وم���ا ي�ضل اإليه الطالب بالبحث 

العلمي التاريخي.

واأ�ض���ار �ضعادت���ه اإىل اأن جائزة 

ال�ضاب، والت���ي كانت  امل���وؤرخ 

املدر�ضية،  بالرح���ات  معروفة 

ق���د اأ�ضف���رت عن ع���دد مهم من 

الإ�ضدارات اجل���ادة التي بحثت 

يف تاريخ القائد املوؤ�ض�ص ال�ضيخ 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان – طيب 

اهلل ث���راه- الذي يدع���و للفخر، 

الت���ي  امل�ضتقبلي���ة  روؤاه  ويف 

ي�ضه���د حا�رشنا جت�ضيدها على 

اأي���ادي قيادتن���ا الر�ضيدة، ويف 

جعبة الأر�ضيف الوطني عدد من 

التي  اجلديدة  الطابية  البحوث 

الأخرية  ال���دورات  عنها  اأ�ضفرت 

من اجلائ���زة، والتي نعمل على 

ن�رشها لتك���ون م�ضادر ومراجع 

يفخر به���ا الطلبة الذين اأ�ضهموا 

باإجنازها.

ويف خت���ام كلمته هن���اأ الطلبة 

الفائزي���ن باجلائزة، ومتنى لهم 

مزيداً م���ن التوفي���ق والنجاح، 

و�ضكر ال�رشيك ال�ضرتاتيجي الأول 

وزارة الرتبية والتعليم واملدار�ص 

الت���ي حتم�ضت له���ذا امل�رشوع، 

للوطن  املخل�ضة  الأ����رش  و�ضكر 

التي �ضاندت اأبناءها واأ�ضهمت يف 

تغذيتهم الفكرية ويف تن�ضئتهم 

ال�ضليمة على حب الوطن وع�ضق 

تاريخه والعمل من اأجله.

ومن جانب���ه ق���ال ال�ضيد حمد 

احلم���ريي مدي���ر اإدارة البحوث 

واخلدمات املعرفية يف الأر�ضيف 

الوطن���ي، رئي�ص جلن���ة املوؤرخ 

ال�ضاب: لقد اأوىل الأر�ضيف الوطني 

جائزة امل���وؤرخ ال�ضاب اهتمامًا 

كبرياً؛ ف���زاد ميزانيتها يف اأواخر 

عام 2019م، كما جرى تخ�ضي�ص 

جلنة خا�ض���ة با�ضتقبال املواد 

والتقييم، والتن�ضيق مع املدار�ص 

ال�ضرتاتيجيني،  ال����رشكاء  ومع 

واأ�ضفنا حم���اور جديدة تن�ضجم 

م���ع الظ���روف الت���ي عا�ضه���ا 

املجتمع م���ع بداي���ات انت�ضار 

جائحة كورون���ا عامليًا، ومنها: 

الدولة يف مكافحة  ا�ضرتاتيجية 

كوفي���د19،  فريو����ص  جائح���ة 

الر�ضيدة يف  القي���ادة  وجه���ود 

الت�ضدي لاأزمة، وفعالية برنامج 

يف  والبحث  الوطن���ي،  التعقيم 

تاريخ الأوبئة يف دولة الإمارات 

ومنطق���ة  املتح���دة  العربي���ة 

اخلليج العرب���ي، وكيف ت�ضدّى 

لها املجتمع قبل قيام الحتاد، 

والفائ���دة التي حتققت يف فرتة 

والتباع���د  الوطن���ي  التعقي���م 

الجتماع���ي يف حتفيز التقارب 

الأ����رشي والتوا�ض���ل م���ع كبار 

املواطن���ني، وت�ضجي���ل وتدوين 

ق�ض�ص ووقائع التاريخ ال�ضفاهي 

من ال���رواة، وكبار املواطنني يف 

هذه الفرتة.

اأ�ضف���ر تقييم البحوث  هذا، وقد 

الطابي���ة امل�ضارك���ة يف فئات 

جائزة امل���وؤرخ ال�ضاب التالية: 

ال�ضفاه���ي، والتاريخ  التاري���خ 

اجلغرايف، والتاريخ القت�ضادي، 

عن   - الجتماع���ي  والتاري���خ 

النتائج الآتية: يف فئة التاريخ 

اجلغرايف، فاز بح���ث "اجلزيرة 

احلمراء بني املا�ضي واحلا�رش"، 

الذي اأعدته مدر�ضة زينب للتعليم 

الأ�ضا�ضي والثانوي، وبحث "دملا 

يف مواجهة كورونا"، الذي اأعدته 

مدر�ضة دمل���ا للتعليم الأ�ضا�ضي 

والثان���وي، وبح���ث "التاري���خ 

اجلغرايف لدولة الإمارات"، الذي 

للتعليم  املتحدة  مدر�ضة  اأعدته 

اأبوظبي،  الأ�ضا�ضي والثانوي يف 

باملراك���ز الثاث���ة الأوىل على 

التوايل.

وفاز البحث ال���ذي حمل عنوان: 

)الطاق���ة ال�ضم�ضي���ة( باملرك���ز 

الثاين، فئة التاريخ القت�ضادي، 

وهو من اإع���داد مدر�ضة الإمارات 

الوطني���ة اخلا�ض���ة ف���رع راأ�ص 

اخليمة، فيما ف���از البحث الذي 

حم���ل عنوان: )الطب���ل( باملركز 

الثالث يف فئة التاريخ ال�ضفاهي.

الجتماعي،  التاري���خ  فئة  ويف 

فاز باملركز الثاين بحث: "جهود 

حكومة الإمارات العربية املتحدة 

وقياداته���ا الر�ضيدة يف الت�ضدي 

امل�ضتجد"،  كورون���ا  لفريو����ص 

م���ن مدر�ضة الإم���ارات الوطنية 

اخلا�ض���ة يف راأ�ص اخليمة. فيما 

فاز باملركز الثالث �ضبعة بحوث 

هي: "�ضهداء الواجب وما يتعلق 

به���م يف الأو�ضاط الجتماعية"، 

م���ن مدر�ضة اجلاهل���ي للتعليم 

الثانوي للبنات يف العني، وبحث 

"الإم���ارات وط���ن الإن�ضانية يف 
زمن كورونا"، من مدر�ضة اأمامة 

بنت احلارث يف اأبوظبي، وبحث 

"ال�ضرتاتيجي���ة الريادية لدولة 
مواجهة حتديات  الإم���ارات يف 

كورونا على م�ضتوى العامل"، من 

مدر�ضة �ضعيد بن جبري للتعليم 

الأ�ضا�ض���ي والثان���وي، وبح���ث 

الريادة  الإماراتي���ة بني  "املراأة 
والقي���ادة"، من مدر�ضة املتحدة 
والثانوي  الأ�ضا�ض���ي  للتعلي���م 

ال�ضنع"،  و"بح���ث  اأبوظبي،  يف 

م���ن مدر�ضة املتح���دة للتعليم 

الأ�ضا�ض���ي والثانوي يف اأبوظبي 

اأي�ضًا، وبحث "املراأة الإماراتية"، 

من اأكادميية ال�ضيخ زايد اخلا�ضة 

للبنات يف اأبوظبي، وبحث "بني 

اأكادميية  م���ن  كثب���ان الرمال" 

ال�ضيخ زايد اخلا�ضة للبنات يف 

اأبوظبي اأي�ضًا.

الأر�سيف الوطني يعلن عن الفائزين بجائزة الموؤرخ ال�ساب 

في ن�سختها الحادية ع�سرة

 وزير التربية في 

قيرغيز�ستان يثمن دعم 

الإمارات لبالده

اأبوظبي-وام:

 ثم���ن معايل اأملازبي���ك ب�ض�ضينالف وزير الرتبية 

والعل���وم بجمهوري���ة قريغيز�ضتان دع���م دولة 

الإمارات لب���اده من خال امل�ضاري���ع التنموية 

والإن�ضانية وخمتلف املجالت الآخرى ذات ال�ضلة.

جاء ذلك خال لقاء الدكتور ابراهيم ح�ضن الزعابي 

مدير اإدارة امل�ضاري���ع والربامج يف موؤ�ض�ضة زايد 

بن �ضلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�ضانية 

مع مع���ايل اأملازبيك ب�ض�ضينالف بح�ضور  �ضعادة 

عبداللطي���ف جمع���ة بايي���ف �ضف���ري جمهورية 

قريغيز�ضتان لدى الدولة .

واأ�ض���اد معايل وزير الرتبي���ة والعلوم بجمهورية 

قريغيز�ضتان خال اللقاء بالدور الإن�ضاين العاملي 

الذي تتبناه دولة الإم���ارات مل�ضاعدة العديد من 

الدول من خال موؤ�ض�ضاته���ا اخلريية ومن بينها 

موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية 

والإن�ضانية .

وع���رب عن تطلعه اإىل مزيد م���ن التعاون من اأجل 

اإقامة امل�رشوعات اجلديدة وامل�ضتقبلية يف باده 

والتي م���ن �ضاأنها اأن ت�ضه���م يف حتقيق التنمية 

وخا�ضة يف جمالت التعليم والثقافة باعتبارهما 

اأهم اأعمدة النه�ضة الجتماعية واحل�ضارية للدول.

وا�ضتعر����ص اجلانبان خال اللق���اء امل�ضاعدات 

التي قدمتها موؤ�ض�ضة زايد ب���ن �ضلطان اآل نهيان 

لاأعمال اخلريي���ة والإن�ضانية لقريغيز�ضتان ومن 

بينها م�ضاعدة مواطنيها لأداء فري�ضة احلج �ضمن 

برنامج زايد للحج ال�ضنوي وامل�ضاهمة يف برنامج 

اإفطار �ضائ���م من خال اإر�ض���ال ال�ضال الغذائية 

ملختلف مناطق اجلمهورية.

»ال�سارقة للفنون« تعلن �سل�سلة اأفالم 

ربيع 2021 
ال�ضارقة � وام:

اأعلن���ت موؤ�ض�ض���ة ال�ضارقة للفن���ون عن انطاق 

�ضل�ضلة اأف���ام ربيع 2021، والتي تقام عرو�ضها 

يف م�ضاء اأيام اجلمعة  يف �ضينما �رشاب املدينة، 

باملباين الفنية للموؤ�ض�ضة يف منطقة املريجة.

وتتناول �ضل�ضلة الأف���ام مو�ضوعات الت�ضحية 

والرغبة وال�ضغف والطموح يف �ضياقات خمتلفة، 

واجلهود الت���ي تبذلها ال�ضخ�ضي���ات يف �ضبيل 

حتقيق اأهدافها والنجاة والتعاي�ص مع مع�ضات 

اجتماعية و�ضيا�ضية .

وتت�ضمن العرو�ص املقبلة فيلم "�ضيد املجهول" 

/2019/، للمخ���رج ع���اء الدين اجل���م والذي 

�ضيجري عر�ضه يوم اجلمع���ة 19 فرباير اجلاري 

وفيل���م "ميلكميد" /2020/ للمخ���رج ديزموند 

اأوفبياجيل والذي �ضيعر�ص 5 مار�ص القادم وفيلم 

"اأبناء ال�ضم�ص" للمخ���رج جميد جميدي والذي 
�ضيعر�ص 2 اأبريل القادم.

وتهدف �ضل�ضلة الأف���ام اإىل توفري من�ضة نوعية 

تتي���ح لع�ضاق ال�ضينم���ا يف الإم���ارات الفر�ضة 

مل�ضاهدة جمموعة متنوعة من الأفام امل�ضتقلة، 

�ضمن الفئات الروائية والوثائقية والق�ضرية.
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دبي  ـ وام: 
�إقليم   - �لعالمية  دب��ي  م��و�ن��ئ  حققت   
�لذكية  للتجارة  �لر�ئد  �لممكن   / �لإم��ار�ت 
في   %  100 ن�سبة  �إلى  بالو�سول  نجاحا   /
تبني معامالت �لدفع و�لتح�سيل �لإلكتروني 
بالتعاون مع بنك �لإمار�ت دبي �لوطني من 
خالل "مبادرة �لمعامالت �لذكية" في �لأرباع 
�لثالثة �لأولى من عام 2020 وتم �إطالق هذه 
بالتعاون  �لذكية  �لمبادر�ت  كاإحدى  �لخدمة 
لل�سركات  �لم�سرفية  �لخدمات  قطاع  مع 

و�لموؤ�س�سات في بنك �لإمار�ت دبي �لوطني.
دبي  مو�نئ  من  تاأكيًد�  �لإنجاز  هذ�  ويمثل 
�أهمية  على  �لإم���ار�ت  �إقليم   - �لعالمية 
ممار�سة �لأعمال �لتجارية �إلكترونًيا وتمكين 
�لعمل عن ُبعد خالل �لجائحة حيث نجحت 
في توظيف �لبنية �لتحتية �لرقمية �لمتقدمة 
في  وخبر�ته  �لوطني  دبي  �لإم���ار�ت  لبنك 
للدفعات  �لرقمية  �لتح�سيل  حلول  �إن�ساء 
لتوفر بدياًل رقمًيا �آمًنا و�سهل �ل�ستخد�م من 
قبل عمالء مو�نئ دبي �لعالمية للقيام بدفع 
و�سد�د �لر�سوم. وتعك�س هذه �لزيادة �لكبيرة 
نجاح  م��دى  �لرقمية  �لمعامالت  ع��دد  في 
�إقليم   - �لعالمية  دبي  مو�نئ  بين  �لتعاون 
�لإمار�ت وبنك �لإمار�ت دبي �لوطني من �أجل 
م�ساعدة �لعمالء في ت�سهيل معامالتهم للدفع 
�لم�سبق. و�ساهمت هذه �لمعامالت �لالورقية 
تعبئة  �لمقدم وح�ساب  �لدفع  ل�سد�د ح�ساب 
�لر�سيد �لم�سبق في �لزيادة �لكبيرة في عدد 
مو�نئ  لتعاون  ثمرة  تعد  و�لتي  �لمعامالت 
بنك  مع  �لإم���ار�ت  �إقليم   - �لعالمية  دب��ي 
ت�ستخدم حلول  �لوطني حيث  دبي  �لإمار�ت 
ب�  تعرف  تقنية  �لذكية  �لمعامالت  مبادرة 
"و�جهة برمجة �لتطبيقات API" لربط نظام 
�لتح�سيل في منظومة بر�مج تخطيط �لمو�رد 
�لموؤ�س�سية �لخا�سة بمو�نئ دبي �لعالمية - 
�إقليم �لإمار�ت مع �أجهزة �لإيد�ع �لآلية للنقود 
و�ل�سيكات �لتابعة لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني.
مو�نئ  عمالء  �لجديد  �لحل  ه��ذ�  وي�ساعد 
�إجر�ء  �لإم��ار�ت على  �إقليم  �لعالمية -  دبي 
معامالت �لدفع دون �لحاجة �إلى زيارة �سالة 
يح�سلون  �لذي  �لوقت  ذ�ت  في  �لمر�جعين 
لمعلومات  ومبا�سر  فوري  تحديث  على  فيه 
عدد  من  يخّف�س  ما  �لدفع  م�سبق  ر�سيدهم 
�لزيار�ت للفرع ويبرز دور مو�نئ دبي �لعالمية 
�لتحول  م�سيرة  ودع��م  �لتجارة  تمكين  في 
�لمتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  في  �لذكي 
مدير  �لعبا�سي  عبد�لو�حد  عا�سم  و�أع��رب 
�ل�سوؤون �لمالية في مو�نئ دبي �لعالمية – 
�إقليم �لإمار�ت عن �سعادته بالتعاون مع بنك 
�لإمار�ت دبي �لوطني و�لذي حقق نجاًحا فاق 
�لتوقعات �إذ يعتبر تح�سين تجربة عمالئهم 
مبادرة  وتهدف  �لق�سوى  �أولوياتهم  من 
�لمعامالت �لذكية �إلى �ل�ستغناء عن ت�سديد 
�لمر�جعين  �سالت  في  �لم�سبقة  �لدفعات 
يدوًيا وت�سجيع جميع �لعمالء على �ل�ستفادة 

من �أجهزة �لدفع �لآلي.

  

 

من�سور محمد اآل حامد رئي�س تنفيذي لـ» مبادلة للبترول«
اأبوظبي  ـ وام: 

 �أعلنت �سركة مبادلة للبترول - 
�لمملوكة بالكامل ل�سركة مبادلة 
لال�ستثمار "مبادلة" - �أم�س عن 
حامد  �آل  محمد  من�سور  تعيين 
�لر�ئدة  لل�سركة  تنفيذيا  رئي�سا 
وتطوير  ��ستك�ساف  مجالت  في 

و�نتاج �لنفط و�لغاز.
من�سب  �سابقًا  حامد  �آل  و�سغل 
في  للتطوير  �لتنفيذي  �لرئي�س 
كان  حيث   ، للبترول  مبادلة 
م�سوؤوًل عن جميع �أن�سطة تطوير 
وعمليات  �ل��ج��دي��دة  �لأع��م��ال 
يتمتع  كما  و�ل�ستحو�ذ،  �لدمج 
في  عامًا   15 عن  تزيد  بخبرة 

ومختلف  و�لغاز  �لنفط  مجال 
�لتخ�س�سات �لمهنية و�لقيادية.

�لرئي�س  �لكعبي  م�سبح  وق��ال 
في  �ل�ستثمار  لقطاع  �لتنفيذي 
مبادلة  ل�سركة  �لتابع  �لإم��ار�ت 
�إد�رة  مجل�س  رئي�س  لال�ستثمار 
م��ب��ادل��ة ل��ل��ب��ت��رول: " �أظ��ه��رت 
مبادلة للبترول مرونة عالية في 
حيث  �ل�سوق  تحديات  مو�جهة 
م�ستمر  نمو  تحقيق  من  تمكنت 
على مدى �ل�سنو�ت �لما�سية. وقد 
كان لمن�سور محمد �آل حامد دور 
من  �ل�سركة  حققته  فيما  موؤثر 
�أن  �سك  ول  عالمي.  وتو�سع  نمو 
�إلى  �لجديد،  من�سبه  في  وجوده 
جانب �لفريق �لقيادي في مبادلة 

للبترول، �سي�ساهم في ��ستمر�رية 
و�لم�سي  �لثابت  �ل�سركة  �أد�ء 

بها قدمًا في ظل �لتطور�ت �لتي 
�لعالمي  �لطاقة  قطاع  ي�سهدها 
يمر  �لتي  �لم�ستمرة  و�لتحولت 
من�سور  ق��ال  جانبه  من  بها". 
تولي  ي�سرفني   "  : ح��ام��د  �آل 
و�أ�سكر  �لم�سوؤولية،  هذه  زم��ام 
�لثقة.  هذه  منحي  على  �لإد�رة 
�لع�سر  �ل�سنو�ت  في  لم�ست  لقد 
�لما�سية �أهمية تحقيق �لمعادلة 
و�لتميز  �لتقنية  �لخبر�ت  بين 
�لروؤية  �إلى  بالإ�سافة  �لت�سغيلي 
�ل�ستر�تيجية وتو�سيع �ل�سر�كات 
تمكيننا  في  ودوره��ا  �لتجارية، 
وتقدم  لنجاح  م�سار  ر�سم  من 
في  جهودنا  قادتنا  لقد  �ل�سركة، 
�ل�سعي  في  �لأخ��ي��رة  �ل�سنو�ت 

فاعلية  �أق�سى  �إل��ى  للو�سول 
�لتكاليف  وخف�س  �لت�سغيل  في 
و�إتاحة  كبير  تاأثير  تحقيق  �إلى 
�لم�ستقبلي."  للنمو  �لفر�سة 
مبادلة  �إل���ى  �ن�سمامه  وق��ب��ل 
للبترول عام 2010، عمل �آل حامد 
و�كت�سب  �لخا�س،  �لقطاع  في 
خبرتة �لمهنية من �سركات ر�ئدة 
دول��ة  ف��ي  �لقطاعات  متعددة 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.
�سهادة  �آل حامد  ويحمل من�سور 
�لأعمال  �إد�رة  في  �لبكالوريو�س 
من �لجامعة �لأمريكية في دبي، 
جامعة  من  ماج�ستير  و�سهادتي 
�أبوظبي وكلية �لدفاع �لوطني في 

�أبوظبي.

»اأبوظبي لل�سادرات«يمول م�سروعا ل�سركة»جنان« الإماراتية 
في م�سر بـ 22 مليون درهم

اأبوظبي  ـ وام: 
�لتابع ل�سندوق  "�أدك�س"  �أبوظبي لل�سادر�ت   وقع مكتب 
�أبوظبي للتنمية �تفاقية قر�س مع �سركة جنان لالأنابيب 
و�أنظمة �لري بقيمة 22 مليون درهم، ما يعادل "6 ماليين 
دولر �أمريكي" لتمويل ��ستير�د �لمادة �لخام "�لبوليمر�ت" 
�إنتاج  في  �ل��ر�ئ��دة  "بروج"  �سركة  قبل  من  و�لمنتجة 
�أنابيب  ت�سنيع  في  ل�ستخد�مها  ذلك  و  �لبتروكيماويات، 
�لرّي �لبال�ستيكية �لالزمة في �أكبر م�سروع زر�عي �سناعي 

لإنتاج �ل�سكر في م�سر.
يقدمه  �لذي  �لتمويل  خالل  من  "جنان"  �سركة  و�ستتمكن 
و�ل�ستثماري  �لت�سغيلي  �لن�ساط  نمو  زيادة  من  "�أدك�س" 
لل�سركة، و�لتي تعتبر من �ل�سركات �لإمار�تية �لر�ئدة على 
حيث  �لزر�عية،  �لم�ساريع  تطوير  في  �لمنطقة  م�ستوى 
�إنتاج  في  "�لبوليمر�ت"  ��ستخد�م  على  "جنان"  �ستعمل 
�أنابيب �لري �لالآزمة ل�ست�سالح وزر�عة 76 �ألف هكتار من 
�لأر��سي �ل�سحر�وية لزر�عة �لبنجر و�لذي ي�ستخدم لإنتاج 
�ل�سكر من خالل �أحد �أكبر م�سافي �لعالم لمعالجة وتكرير 
�ألف   900 من  �أكثر  تبلغ  �إنتاجية  بطاقة  م�سر  في  �ل�سكر 
�ل�سوق  �حتياجات  تلبية  في  ي�سهم  مما  �سنوًيا،  من  طن 
بن�سبة  �ل�سكر  ��ستير�د  على  �عتمادها  وتقليل  �لم�سرية 
80%، �إ�سافة �إلى ما �سيحققه �لم�سروع من نتائج �إيجابية 

و�عدة لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي في م�سر و�لمنطقة.
�سندوق  عام  مدير  �ل�سويدي،  �سيف  محمد  �سعادة  وقال 
�أبوظبي للتنمية، رئي�س �للجنة �لتنفيذية لمكتب �أبوظبي 
تناف�سيتها  وتعزيز  �لوطنية  �ل�سركات  دعم  �إن  لل�سادر�ت 
ي�ساهم ب�سكل مبا�سر في تحقيق �لنمو �لقت�سادي �لمحلي، 
مكتب  وروؤية  �أهد�ف  تج�سد  �ليوم  �تفاقية  �أن  �إلى  لفتًا 
لتنمية  ��ستر�تيجي  تمويل  ك�سريك  لل�سادر�ت  �أبوظبي 

وتو�سيع �آفاق �ل�سادر�ت �لإمار�تية.
طريق  في  �أولى  بمثابة خطوة  �لتفاقية  هذه  �أن  و�أ�ساف 
دعم �ل�سركات �لوطنية وفتح �أ�سو�ق جديدة لها، كما �أنها 
تاأتي �ن�سجامًا مع �أهد�فنا �ل�ستر�تيجية �لر�مية �إلى دعم 
�سيا�سة �لتنويع �لقت�سادي، �إ�سافة �إلى �أنها تحقق فو�ئد 
كبيرة تنعك�س على �لقت�ساد �لم�سري و�حتياجات �لأمن 

�لغذ�ئي فيه.
ومن خالل هذ� �لم�سروع �لريادي �ستتمكن �سركة جنان من 
�كت�ساب مكانة ��ستر�تيجية في �ل�سوق �لم�سري، و�لتو�سع 

منه �إلى �أ�سو�ق منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا، ومع 
�للوج�ستية  و�لخدمات  �ل�سحن  تكاليف  تخفي�س  �سمان 

ب�سكل كبير.
مجموعة  رئي�س  �لفال�سي،  �أحمد  محمد  �أ�ساد  جانبه،  من 
�ل�ستثمار�ت و�لأعمال في �سركة جنان، بالدعم و�لخدمات 
"�أبوظبي  يقدمها  �لتي  �لمبتكرة  و�لئتمانية  �لمالية 
لل�سادر�ت" لل�سركات �لوطنية وما يترتب عليه من نتائج 
من  وتمكنها  �لإمار�تية  �ل�سركات  تناف�سية  تدعم  و�عدة 

تو�سيع �أعمالها.

346 مليون راكب ا�ستخدموا و�سائل النقل الجماعي 
ومركبات الأجرة في دبي 2020

دبي  ـ وام: 
�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق 
ع��دد  �أن  و�ل���م���و�����س���الت 
�لنقل  و�سائل  م�ستخدمي 
�لم�سترك  و�لتنقل  �لجماعي 
 2020 عام  في  بلغ  دبي  في 
ر�ك��ب  مليون   346 ح��و�ل��ي 
ر�ك��ب  �أل���ف   /947/ بمعدل 
من  �لرغم  على  وذلك  يوميًا 
�لتي  �لعالمية  �لتحديات 

فر�ستها جائحة /كورونا/.
مترو  وت�سمل هذه �لو�سائل " 
وحافالت  دب��ي  وت���ر�م  دب��ي 
وو�سائل  �لعامة  �لمو��سالت 
/�لعبر�ت  �ل��ب��ح��ري:  �لنقل 
�لمائي  و�لتاك�سي  و�لفيري 
ومركبات  �لمائي/  و�لبا�س 
ومركبات  �لإلكتروني  �لحجز 
مركبات  و  �لذكي  �لتاأجير 
�لأجرة /تاك�سي دبي و�سركات 

�لمتياز/ .
م��ط��ر محمد  م��ع��ال��ي  وق���ال 
ورئي�س  �لعام  �لمدير  �لطاير 
هيئة  في  �لمديرين  مجل�س 
�إن  و�ل��م��و����س��الت:  �ل��ط��رق 
كفاءة  ت��وؤك��د  �لنتائج  ه��ذه 
وفعالية �لإجر�ء�ت �لحتر�زية 
�تخذتها  �ل��ت��ي  و�ل��وق��ائ��ي��ة 
�لجائحة  بد�ية  منذ  �لهيئة 
و�سائل  جميع  في  �لآن  حتى 
�لنقل و�لمن�ساآت �لتابعة لها .
�لإج������ر�ء�ت  �إن  و�أ����س���اف 
طبقتها  �ل��ت��ي  �لح��ت��ر�زي��ة 
بح�سولها  ُت��وج��ت  �لهيئة 
لفاعلية  عالمية  �سهادة  على 
�إجر�ء�تها �لوقائية لكوفيد 19 
وهي �سهادة تاأكيد �لإجر�ء�ت 
مقدمة  لكوفيد-19  �لوقائية 
من �سركة "دي �إن في - جي 
من  وه��ي  �لنرويجية  �إل" 
في  �لر�ئدة  �لعالمية  �لجهات 
�لمخاطر  �إد�رة  بر�مج  تقييم 

في  بما  بالعدوى  �لمتعلقة 
ذلك �لأد�ء �لمتعلق بالإجر�ء�ت 
موؤكد�ً  و�لوقائية  �ل�سحية 
بذلتها  �ل��ت��ي  �ل��ج��ه��ود  �أن 
�سرعة  في  �ساهمت  �لهيئة 
�لجماعي  �لنقل  تعافي قطاع 
لو�سع  �لتدريجية  وعودته 

وع��ززت  �لجائحة  قبل  م��ا 
�لنقل  و�سائل  م�ستخدمي  ثقة 
�لجماعي في كفاءة �لإجر�ء�ت 
لحماية  و�لوقائية  �ل�سحية 
�لعامة  �لمو��سالت  رك��اب 
في  �لعاملين  و�لموظفين 
و�سائل �لمو��سالت و�لمحطات 

و�لمن�ساآت �لتابعة لها.
و�أظ����ه����رت �لح�����س��ائ��ي��ات 
�لإح�ساء  ق�سم  من  �ل�سادرة 
�لهيئة  في  �لبيانات  وتحليل 
م�ستخدمي  عدد  �إجمالي  �أن 
�لأحمر  بخطية  دب��ي  مترو 
و�لأخ�سر بلغ 113.63 مليون 
بو�قع   2020 عام  خالل  ر�كب 
للخط  ر�كب  مليون   74.455
�لأحمر و39.172 مليون ر�كب 
ت��ر�م  ونقل  �لأخ�سر  للخط 
فيما  ر�كب  مليون   3.65 دبي 
حافالت  م�ستخدمي  عدد  بلغ 
 95.41 �لعامة  �لمو��سالت 
و�سائل  ونقلت  ر�ك��ب  مليون 
�لمختلفة  �ل��ب��ح��ري  �لنقل 
ر�كب وبلغ عدد  8.05 مليون 
�لتنقل  و�سائل  م�ستخدمي 
�لم�سترك �لتي ت�سمل مركبات 
و�لتاأجير  �لإلكتروني  �لحجز 
ر�كب  مليون   15.29 �لذكي 
�لأج��رة  مركبات  نقلت  فيما 
في دبي �لتي ت�سمل: /تاك�سي 
دب���ي و���س��رك��ات �لم��ت��ي��از/ 

109.94 مليون ر�كب.

بـ 367 مليون  اإن�ساءات  تر�سي عقد  »اأراَد« 
درهم لبناء»ِن�ست« في»الجادة«

ال�سارقةـ وام: 
 �أعلنت "�أر�َد" - �لمتخ�س�سة 
في  �لعقاري  �لتطوير  ف��ي 
�إمارة �ل�سارقة - عن تر�سية 
"ِن�ست"  لبناء  رئي�سي  عقد 
�لم�ساكن  �أبرز مجّمعات  �أحد 
في  �لمتكاملة  �لطالبية 
م�سروع  �سمن  �لإم�����ار�ت 
بقيمة  �ل��ع��م��الق  �ل��ج��ادة 
وتبعد   . دره��م  مليون   367
 10 ق��ر�ب��ة  "ِن�ست"  مباني 
�لأق��د�م  على  �سير�ً  دقائق 
�أحد  �لجامعية  �لمدينة  من 
�لأ�سرع  �لأكاديمية  �لمر�كز 
�لأو���س��ط  �ل�سرق  ف��ي  ن��م��و�ً 
وت��وف��ر ل��ل��ط��الب ب��اق��ة من 
�لمميزة  �لخدمية  �لمر�فق 
م�سمم  حديث  موقع  �سمن 
�لبنية  معايير  �أعلى  وف��ق 
للمدن  �لمتطورة  �لتحتية 
�ساأنه  من  �لذي  �لأمر  �لذكية 
�لم�ساكن  بمفهوم  يرتقي  �أن 
�لم�ستويات  على  �لجامعية 
و�ستتم  و�لعالمية.  �لإقليمية 
بالأعمال  ف��ور�  �لمبا�سرة 
�لمجمعات  في  �لإن�سائية 
�ل�سكنية �لمكونة من خم�سة 
 12 عددها  و�لبالغ  طو�بق 
مبنى حيث �سيتم ت�سليم �أول 
خالل  ِن�ست  منازل  من  باقة 
 .2022 عام  من  �لثاني  �لربع 
ويتز�من عقد �لإن�ساء�ت �لذي 
تحقيقها  مع  "�أر�َد"  �أر�سته 
ف��ي مجال  لإن��ج��از ج��دي��د 
�لمهنية  و�ل�سالمة  �ل�سحة 
�إكمال 10 ماليين �ساعة  بعد 
م�سيعة  �إ�سابات  دون  عمل 
للوقت في �لجادة وهو �إنجاز 
كبير نظر�ً ل�سخامة �لم�سروع 
 24 م�ساحة  على  يمتد  �لذي 
وكثافة  مربع  ق��دم  مليون 
طو�قم �لمقاولين �لعاملة في 
�لموقع. وقال �ل�سيخ �سلطان 
رئي�س  �لقا�سمي  �أحمد  بن 

مجل�س �إد�رة "�أر�َد" : يتو�فق 
روؤي��ة  مع  "ِن�ست"  مجتمع 
�إمارة �ل�سارقة بتوفير تجربة 
ومتطورة  متكاملة  تعليمية 
للطالب من �لإمار�ت ومختلف 
�أنحاء �لعالم .. ولعل تر�سية 
تبرهن  �لجديد  �لعقد  ه��ذ� 
مدى �إلتز�منا في "�أر�َد" بدفع 
مر�عاة  مع  �لإن�ساء�ت  عجلة 
جميع مبادئ �ل�سالمة و�لأمان 
لروؤية  �سعادته  عن  ..معربا 
موظفي  بين  �لن�سجام  مدى 
�لمقاولين  وطو�قم  م�سروعنا 
�لإنجاز  ه��ذ�  �إل��ى  للو�سول 
و�ل�سالمة  �ل�سحة  مجال  في 
هذه  في  �سيما  ول  �لمهنية 
�لأيام. و�أ�ساف : لدينا برنامج 
م�سروعنا  في  وحافل  طموح 

عام  خالل  �لمبتكر  �لع�سري 
2021 ونحن نتطلّع نحو رفد 
بتجربة  �ل��و�ع��د  �لغد  جيل 
��ستثنائية وفريدة تتو�فق مع 

متطلّبات �لع�سر �لرقمي.
�لرئي�سي  �لمخطط  ويمتد 
على  "ِن�ست"  ل��م��ب��ان��ي 
مربع  قدم  �ألف   388 م�ساحة 
وي��ت�����س��م��ن م��ج��م��وع��ة من 
�لد�خلية  و�ل�ساحات  �لأفنية 
للتو��سل  �لمجال  تتيح  �لتي 
من  �لمقيمين  بين  و�لتفاعل 
مجمع  ك��ل  وي�سم  �ل��ط��الب 
من  م��خ��ت��ارة  ب��اق��ة  �سكني 
و�لمنامات  �ل�ستوديوهات 
�لم�ستركة �لتي تت�سع لثنين 
وثمانية  وخم�سة  و�أرب��ع��ة 

�أ�سخا�س.

 "موانئ دبي العالمية - 
اإقليم الإمارات" تحقق ن�سبة 

100 % في تبني معامالت 
التح�سيل الإلكتروني
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 اإطالق»�سوق املرفاأ« لتعزيز 
جتارة اجلملة يف دبي

دبي ـ )الوحدة(:
اأطلقت »نخيل مولز«، ذراع البيع بالتجزئة 
لـ»نخيل«، »�سوق المرفاأ« للبيع بالجملة 
العالمية«،  دبــي  »موانئ  مع  بالتعاون 
حول  التجاري  التدفق  تمكين  اإلى  الهادفة 
موقعًا  المرفاأ«  »�سوق  ويحتل  العالم. 
على  ويمتد  ديرة«  »جزر  في  ا�ستراتيجيًا 
البحرية،  الواجهة  على  كيلومتر   1.9 طول 
را�سد  ميناءي  من  مقربة  على  يقع  وهــو 
اإمكانية  مع  ديــرة«،  و»مر�سى  والحمرية 
اإلى 2500 متجر  ال�سحن واال�ستيراد مبا�سرة 
الناب�ض  المركز  هذا  يعمل  و�سوف  وجناح. 
بالتجزئة  للبيع  المخ�س�ض  بالحياة 
والتجارة العامة والذي من المتوقع افتتاحه 
االأ�سبوع  في  اأيــام  �سبعة   ،2021 اإبريل  في 
وعلى مدار 365 يومًا في ال�سنة، وهو �سوف 
العربية  االإمــارات  دولــة  مواطني  ي�ستقبل 
وال�سياح  اأرا�سيها  والمقيمين على  المتحدة 
القادمين اإليها، وذلك من اأجل القيام برحلة 

ت�سوق وا�سعة النطاق واال�ستمتاع بها.
المركزي  الــمــرفــاأ«،  »�سوق  يوفر  و�سوف 
مقراً  ديرة  منطقة  من  يتخذ  الذي  ال�سامل 
بطابع  تتمتع  تجارية  وجهة  اأقدم  وهو  له 
تقليدي عريق في دبي، فر�سًا للنمو بتكلفة 
متعددة  مزايا  تقديم  عبر  للتجار  معقولة 
لهم بما في ذلك ال�سماح بالملكية االأجنبية 
بن�سبة 100% وا�سترداد راأ�ض المال واالأرباح 
العمالت  تحرّكات  على  قيود  وجود  وعدم 
اإلــى  باالإ�سافة  اللوج�ستية،  وال�سهولة 
والم�ساحات  التخزين  مثل  اأخرى  ت�سهيالت 
البيع  ومرافق  العر�ض  و�ساالت  المكتبية 
مع  والم�سروبات،  والماأكوالت  بالتجزئة 
االأخذ في االعتبار اإمكانية اإنجاز المعامالت 
الم�ستندات  ا�ستخدام  من  اأدنــى  بحد  كافة 
الورقية. وتعد،ُ دبي بالفعل، ثالث اأكبر مركز 
الإعادة الت�سدير في العالم، اإذ تخدم اإ�سافة 
اأ�سواقًا  اإلى دول مجل�ض التعاون الخليجي، 
والعراق  اأفريقيا  بينها  من  متعددة  اأخرى 
واليمن، ويوفر »�سوق المرفاأ« فر�سة فريدة 
الداخلية  اال�ستثمارات  لت�سجيع  نوعها  من 

وتعزيز التجارة مع البلدان المجاورة.
وقال عمر خوري، الرئي�ض التنفيذي لم�ساريع 
االأ�سول في »نخيل مولز«  واإدارة  ال�سيافة 
بتفوقها  تتميز  دبي  اإن  المنا�سبة:  هذه  في 
الم�ستوى  على  وال�سلع  الب�سائع  حركة  في 
العالمي من خالل مرافق الموانئ، وقد ك�سفنا 
النقاب اأي�سًا عن وجود فر�ض متعددة ي�ستفيد 
منها اأ�سحاب ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة 
البيع بالجملة. و�سوف  الحجم على �سعيد 
يعمل »�سوق المرفاأ« على �سّد هذه الفجوة 
ويوفر تجربة مركزية حيوية لتداول ال�سلع 
جديدة.  ن�سطة  اقت�سادية  وحركة  التجارية 

اأرا�سي دبي : 3300 �سفقة عقارية بقيمة 6.74 مليار درهم 
خالل يناير

دبي ـ وام: 
المبايعات  عــدد  اإجمالي  بلغ   
العقارية خالل يناير الما�سي في 
بلغت  بقيمة  مبايعة   3300 دبي 
و�سل  وبنمو  درهم  مليار   6.74
اإلى 15.5 بالمائة من حيث عدد 
ال�سفقات و 37 بالمائة من حيث 
القيمة مقارنة بال�سهر ذاته 2020 
الحادية  الن�سخة  ح�سب  وذلــك 
الر�سمي  الموؤ�سر  مــن  ع�سرة 
الــذي  دبــي  فــي  البيع  الأ�سعار 
بالتعاون  دبي"  "اأرا�سي  اأطلقته 

مع "بروبرتي فايندر".
الذي   - الموؤ�سر  بيانات  وتظهر 
�سنة   2012 ــعــام  ال مــن  يتخذ 
�سهر   2012 يناير  ومن  االأ�سا�ض 
 2012 االأول  الربع  ومن  االأ�سا�ض 
�سوق  موا�سلة   - االأ�سا�ض  ربع 
دبي العقارات اتجاهه الت�ساعدي 
اإلى  الف�سل في ذلك  حيث يعزى 
االإجراءات االإ�ستباقية والمبادرات 
اأطلقتها حكومة  التي  التحفيزية 
لــالآثــار  الت�سدي  بــهــدف  دبــي 
تف�سي  عن  الناجمة  والتبعات 
االأمر   "  19  – كوفيد   " جائحة 
على  اإيــجــابــا  ينعك�ض  ـــذي  ال
المتعاملين  و�سعادة  ثقة  تعزيز 
االإ�ستثمارية  وبيئته  بالقطاع 
نحو  المبذولة  الجهود  يدعم  ما 
الو�سع  مع  والتكّيف  التعافي 

الطبيعي الجديد.
العام  ال�سوق طوال  اتجاه  و�سهد 
و�سجل  متوا�سال  ن�ساطا   2020
الثانوي  لل�سوق  قيا�سية  اأرقاما 
ليوا�سل   " الجاهزة  الوحدات   "
�سكلت  حيث  الت�ساعدي  اتجاهه 
مبيعات هذه الفئة ما ن�سبته 72 
المعامالت  مجمل  من  بالمائة 
�سكلت  ..فيما  الما�سي  يناير  في 
 28 الــخــارطــة  على  المبيعات 

بالمائة .
وعند النظر اإلى حجم المعامالت 
تعامل  الثانوي  القطاع  اأن  تبين 
اإجمالية  بقيمة  عقارا   2373 مع 
االأمر  درهــم  مليار   5.43 بلغت 
من  عـــدد  ــى  ــل اأع يعتبر  ـــذي  ال
"الوحدات  الثانوية  العقارات 
في  تداولها  تم  التي  الجاهزة" 
العام  �سهر واحد منذ مار�ض من 

.2014
المبيعات  توزيع  حيث  من  اأما 
 70 على  ال�سقق  ا�ستحوذت  فقد 
فيما  المبيعات  مــن  بالمائة 
هاو�ض  الفلل/تاون  ا�ستحوذت 

على 30 بالمائة .
االأقوى   2020 االأخير  الربع  وكان 
الفائت  العام  في  اأداء  واالأف�سل 
�سواء  االأكبر  التعافي  في  واأ�سهم 
من حيث الحجم اأو القيمة وذلك 
بيع  �سفقة   11،065 خــالل  مــن 
حيث  درهم  مليار   22.07 بقيمة 
الزخم  على  الربع  هــذا  حافظ 
يناير  على  لينعك�ض  الم�ستمر 
بداية  بمثابة  كــان  الــذي   2021

قوية للعام الجديد.
ومن المرجح اأن ي�ستمر هذا االأداء 

حتى فبراير الجاري بعدما �سهد 
االأ�سبوع االأول من فبراير ت�سجيل 
 3.3 تجاوزت  بقيمة  معامالت 
مليار درهم و�سمل ذلك بيع فيال 
بقيمة 38 مليون درهم في "تالل 
 25.2 بقيمة  واأخــرى  االإمارات" 
مليون درهم في عقارات "جميرا 

للجولف".
الفلل/ بميعات  يتعلق  وفيما 
ا�ستحوذت  فقد  هــاو�ــض  ــاون  ت
 11.5 على  ال�سبا"  "ند  منطقة 
المبيعات  اإجمالي  من  بالمائة 
 11.4 بن�سبة  الند"  "دبي  تليها 
بن�سبة  "ميدان"  ثــم  بلمائة 
هيلز  و"دبي  ــة  ــائ ــم ــال 7.5ب
بالمائة   6 بن�سبة  ا�ستيت" 
 4.8 بن�سبة  الغاف"  و"تالل 

اإلى  بالن�سبة  ــا  اأم  .. بالمائة 
منطقة  ا�ستحوذت  فقد  ال�سقق 
 12.4 على  التجاري  الخليج 
تليها  المبيعات  من  بالمائة 
 9.7 بن�سبة  مارينا"  "دبي 
بالمائة و"قرية جميرا الدائرية" 
و"داون  بالمائة   9.3 بن�سبة 
بن�سبة 5.6 بالمائة  تاون دبي" 
 5.4 بن�سبة  جميرا"  و"نخلة 

بالمائة .
ــا لــبــيــانــات الــطــلــب من  ــق ووف
"بروبارتي  بـ  الخا�سة  القاعدة 
عمليات  تركزت  فقد  فايندر" 
البحث عن الفلل / تاون هاو�ض 
من  كل  في   2021 يناير  خــالل 
و"المرابع  ا�ستيت"  هيلز  "دبي 
جميرا"  و"نخلة  العربية" 

را�سد"  ــن  ب محمد  و"مدينة 
المناطق  كاأبرز  هيلز"  و"داماك 
التي جذبت اهتمام العمالء.. اأما 
الفترة  في  ال�سقق  اإلى  بالن�سبة 
على  االهتمام  تركز  فقد  نف�سها 
"داون  مارينا"و  "دبي  من  كل 
و  جميرا"  "نخلة   ، دبي"  تاون 
و"جميرا  التجاري"  "الخليج 

بيت�ض ريزيدن�ض" .
العام  ال�سهري  الموؤ�سر  و�سجل 
نقطة   1.069 الما�سي  يناير  في 
درهم   1،006،979 ــدره  ق ب�سعر 
ال�سهري لل�سقق 1.127  والموؤ�سر 
..في  درهم   952،825 ب�سعر  نقطة 
ال�سهري  الموؤ�سر  �سجل  حين 
 0.922 هــاو�ــض  تــاون  للفلل/ 

نقطة ب�سعر 1،727،562 درهم. .

72.2 مليار درهم ا�ستثمارات جديدة �سختها البنوك 
في الودائع لليلة واحدة خالل 2020

اأبوظبي  ـ وام: 
اال�ستثمارات  قيمة  بلغت   
البنوك  �سختها  التي  الجديدة 
في  االإمارات  دولة  في  العاملة 
والودائع  الجارية  الح�سابات 
الم�سرف  لــدى  واحـــدة  لليلة 
مليار   72.2 نحو  الــمــركــزي 
درهم، مما يعك�ض ارتفاع وتيرة 
االأداة  هــذه  في  ا�ستثماراتها 
تعظيم  بهدف  ــك  وذل المهمة 
البيانات  وتظهر  ــا.  ــه ــرادات اإي
ال�سادرة عن الم�سرف المركزي 
اأن اإقبال البنوك على اال�ستثمار 
واحــدة  لليلة  ــات  ــداع االإي فــي 
من  رفــع   2020 ــعــام  ال خــالل 
في  التراكمي  ر�سيدها  اإجمالي 
هذا البند اإلى 97.5 مليار درهم 
في نهاية �سهر دي�سمبر الما�سي 
تقريبا   %  285 ن�سبتها  بزيادة 
مقارنة مع اإجمالي الر�سيد في 

�سهر دي�سمبر من العام 2019 .
هذا  في  الكبير  النمو  وياأتي 
بعدما  اال�ستثمارات  من  النوع 
اأطلق الم�سرف المركزي ت�سهيل 
واحدة  ليلة  الأجل  جديد  اإيداع 
العام  مــن  يوليو  �سهر  خــالل 
بموجبه  �سمح  والذي  الما�سي 
العاملة  التقليدية  للبنوك 

�سيولتها  بــاإيــداع  الــدولــة  في 
المركزي  البنك  لدى  الفائ�سة 

"على اأ�سا�ض الليلة الواحدة".
المركزي  الم�سرف  لقرار  ووفقا 
اأ�سبح  الت�سهيل  هـــذا  ـــاإن  ف
فائ�ض  الإدارة  الرئي�سية  االأداة 
الم�سرفي  الجهاز  ال�سيولة لدى 

برنامج  اإطــالق  قبل  االإماراتي 
االأذونات النقدية و�سيحل محل 
لفترة  االإيــداع  �سهادات  اإ�سدار 
مما  واحــد  اأ�سبوع  ا�ستحقاق 
جديدة  ا�ستثمارية  فر�سة  �سكل 
للبنوك التي �سارعت اإلى اقتنا�ض 
الفر�سة لتحقيق اأكبر قدر ممكن 

من العوائد. ي�سار اإلى اأن اأ�سعار 
الفائدة في �سوق النقد لليلة واحدة 
تتفق مع �سعر االأ�سا�ض المعمول 
به والمرتبط ب�سعر فائدة مجل�ض 
االأميركي  االتحادي  االحتياطي 
على االحتياطيات الفائ�سة لدى 

الم�سارف.

1.4 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي 
دبي  ـ وام: 

دائرة  في  العقارية  الت�سرفات  بلغت   
االأرا�سي واالأمالك بدبي يوم االأربعاء اأكثر 
من 1.4 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة 
ت�سجيل 146 مبايعة بقيمة 260.9 مليون 
بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   24 منها  درهم 
55.88 مليون درهم و122 مبايعة لل�سقق 

والفلل بقيمة 205.01 مليون درهم .
 4 بقيمة  االأرا�سي  مبايعات  اأهم  وجاءت 
ماليين درهم في منطقة ند ال�سبا االأولى 
تليها مبايعة بقيمة 3 ماليين درهم في 
مبايعة  تليها  الرابعة  الحبية  منطقة 
وادي  منطقة  في  درهم  ماليين   3 بقيمة 

ال�سبا  ند  منطقة  وت�سدرت   .  5 ال�سفا 
الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات 
مليون   34 بقيمة  مبايعة   14 �سجلت  اإذ 
االأولى  علي  جبل  منطقة  وتلتها  درهم 
بت�سجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم 
بت�سجيلها  االأولــى  ال�سبا  ند  في  وثالثة 
مبايعتين بقيمة 6 ماليين درهم . وفيما 
والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق 
درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعة  جــاءت 
المبايعات  كاأهم  خليفة  برج  بمنطقة 
درهم  مليون   12 بقيمة  مبايعة  تلتها 
مبايعة  واأخيرا  جميرا  نخلة  منطقة  في 
بقيمة 10 ماليين درهم في منطقة الثنية 

الخام�سة .

دبي  ـ وام: 
الثالثاء  يوم   " "اإك�سبو 2020  نظم   
الحلقة االأحدث في �سل�سلة حواراته 
�سمن برنامج فعالياته لفترة ما قبل 
"ال�سفر  مو�سوع  تناولت  االنعقاد، 
واالت�سال". وبحث خبراء في مجال 
ال�سفر، وم�ساركون دوليون، و�سركاء 
ر�سميون، من بينهم طيران االإمارات 
الرقمي  االت�سال  اأمــور  وات�ساالت، 
والطبيعة المتغيرة لل�سفر وال�سياحة 
�سمن  الحالية  الجائحة  واقع  في 
فعالية  و�سملت  اأخــرى.  مو�سوعات 
اإك�سبو عن ال�سفر واالت�سال مجموعة 

والمحادثات  النقا�ض  حلقات  من 
رئي�سية،  االفترا�سية غطت مجاالت 
والخدمات  والنقل،  التنقل،  مثل 
والتعليم،  والحوكمة،  اللوج�ستية، 
وال�سفر، وتناولت الذكاء اال�سطناعي 

وخ�سو�سية البيانات.
وقدمت الفعالية، المتاحة لمن يرغب 
في م�ساهدتها، لمحة عما �سيطرحه 
ال�سفر  مو�سوع  عن   2020 اإك�سبو 
واالت�سال عند انطالق فعالياته في 
افتتاحية  كلمات  و�سمت  اأكتوبر، 
لمعالي ريم بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدولي 
المدير العام الإك�سبو 2020 دبي، و�سير 

االإمــارات،  رئي�ض طيران  تيم كالرك، 
الرئي�ض  ــدار،  دوي حاتم  والمهند�ض 

التنفيذي لمجموعة ات�ساالت.
ونظمت طيران االإمــارات اثنتين من 
االأولى على  النقا�ض، ركزت  حلقات 
الطائرة  متن  على  االت�سال  تطور 
وال�سكل الذي �سيتخذه االت�سال في 
الم�ستقبل. اأما الثانية فبحثت طريقة 
دعم �سركة الطيران نظاما لالبتكار 
في مجال ال�سفر والطيران في دبي، 
كوفيد-19  جائحة  تاأثير  واحتمال 
اأو  المجال  هــذا  في  االبتكار  على 
جل�سة  وتناولت  وتيرته.  ت�سريع 
الخدمات والحلول  اأخرى  محادثات 

الرقمية في الواقع الجديد الناجم عن 
جائحة كوفيد-19، و�سهدت مداخلة 
لـفخامة كير�ستي كاليواليد، رئي�سة 
دولتا  وكانت  اإ�ستونيا،  جمهورية 
الم�ساركين  من  والبرتغال  بوتان 
الدوليين الذين تعمقوا في مو�سوع 
وفي  الم�ستدامة.  ال�سياحة  م�ستقبل 
م�ساركون  ا�ست�ساف  نف�سه،  الوقت 
دوليون عدة محادثات على قنواتهم 
الخا�سة. وقالت معالي ريم الها�سمي: 
االثني  االأ�سهر  في  واجهناه  ما  "اإن 
�سخما  تحديا  كان  الما�سية  ع�سر 
مواجهة  تطلبت  لقد  المعايير.  بكل 
�سرورية  قيودا  العالمية  الجائحة 

تحدت معتقدا كنا نظنه م�سانا اأال 
وهو حقنا في التنقل واالكت�ساف..

غير اأننا �سهدنا اأي�سا حقبة رائعة من 
االبتكار، ج�سدها نجاح م�سبار االأمل، 
ال�ستك�ساف  عربية  مهمة  اأول  وهو 
الروؤى  اأ�سحاب  ويوا�سل  الكواكب. 
وال�سياحة،  ال�سفر،  قطاعات  في 
اأحدث  اللوج�ستية تبني  والخدمات 
التقنيات والمنهجيات، ليت�سنى لنا 
اإ�سباع حاجتنا الب�سرية اإلى التوا�سل 
يدعم  ما  وهو  البع�ض،  بع�سنا  مع 
الم�سترك  التزامنا  ذاته  الوقت  في 
بم�ستقبل اأكثر نظافة واأمانا و�سحة 

للجميع.".

»اإك�سبو 2020« 
يجمع في 

محادثاته 
عن ال�سفر 
واالت�سال 

خبراء 
عالميين 

وم�ساركين 
و�سركاء
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 اأبوظبي  ـ وام: 
قال �سعادة �سيف ال�سويدي مدير عام الهيئة 
العامة للطريان املدين اإنه مت رفع احلظر عن 

ماك�س   737 الطائرة 
واإ�����س����دار ق���رار 
لعودتها  ال�سالمة 
ل���ل���خ���دم���ة يف 

الأجواء.
ال�سويدي  واأ�ساف 
احلظر  رف���ع  اأن 
جاء  الطائرة  عن 
ن��ت��ي��ج��ة اجل��ه��ود 
امل��ك��ث��ف��ة ال��ت��ي 
اللجنة  بها  قامت 
املكلفة يف  الفنية 

خالل  م��ن  الهيئة 
وردت  التي  الفنية  املتطلبات  جميع  تقييم 
من اإدارة الطريان الفيدرالية الأمريكية و�رشكة 
بوينغ بالإ�سافة اإىل الوكالة الأوروبية ل�سالمة 
الطريان والتي اأثمرت عن حتديد اللجنة ال�رشوط 
ال�رشكات  قبل  من  ا�ستيفائها  الواجب  الفنية 
جمددا.  الأج��واء  اإىل  الطائرة  ع��ودة  ل�سمان 
للقرار  النهائي  الإ�سدار  اأن  ال�سويدي  وذك��ر 
يت�سمن �سالمة الإجراءات الت�سحيحية الواجب 
امل�سغلة  الطريان  �رشكات  قبل  من  تطبيقها 
للطائرات البوينغ 737 ماك�س واأبرزها حتديث 
 "  MCAS " نظام تعزيز خ�سائ�س املناورة 
واختبار  الطيارين  تدريب  اإج��راءات  وحتديث 
جاهزية الت�سغيل جميع الطائرات قبل عودتها 
ت�ساريح  اإج��راءات  اإىل  بالإ�سافة  اخلدمة  اإىل 
طائرة.  لكل  الهيئة  �ست�سدرها  التي  الطريان 
ا  واأ�ساف �سعادته اأن قرار ال�سالمة ي�سمل اأي�سً
"من  ا�ستيفاوؤها  الواجب  الفنية  .."املتطلبات 
طائرات البوينغ 737 ماك�س الأجنبية واملتوقع 
ال�سويدي  واأك��د  الدولة.  اأج��واء  ت�ستخدم  اأن 
اللتزام الدائم من الهيئة العامة للطريان املدين 
ب�سمان العودة الآمنة للطائرة اإىل اأجواء الدولة 
الت�سغيلية.  العمليات  مراقبة  وا�ستمرارها يف 
حممد  اإ�سماعيل  ق��ال   – مت�سل  �سياق  يف 
البلو�سي املدير العام امل�ساعد لقطاع �سوؤون 
�سالمة الطريان بالهيئة العامة للطريان املدين 
اأن الهيئة �سرتاقب عن كثب مرحلة اإعادة بدء 
الت�سغيل لطائرات 737 ماك�س من خالل مراقبة 
مدى تطبيق الإجراءات الت�سحيحية التي ن�س 
عليها قرار ال�سالمة من قبل ال�رشكات بالإ�سافة 
الأجنبية  الطائرات  ال��ت��زام  من  التاأكد  اإىل 
بال�رشوط الفنية التي و�سعتها الهيئة قبل بدء 

عملياتها اإىل مطارات الدولة.

 �سيف ال�سويدي:»الطيران 
المدني« ترفع الحظر عن 

الطائرة 737 ماك�س وت�سدر 
قرار ال�سالمة

17 �سركة من اأيرلندا ال�سمالية تعر�س منتجاتها في»جلفود«
دبي ـ )الوحدة(:

لالأطعمة  ���رشك��ة   17 تعر�س   
ال�سمالية  باأيرلندا  وامل�رشوبات 
�سمن  ال��غ��ذائ��ي��ة  منتجاتها 
 .2021 جلفود  معر�س  فعاليات 
الرابعة  املرة  هي  هذه  و�ستكون 
اأيرلندا  فيها  ت�سارك  التي  ع�رشة 

ال�سمالية بهذه الفعالية.
املعرو�سات  اأب��رز  و�ستت�سمن 
الألبان  منتجات  من  ت�سكيلًة 
من  امل�سنوعة  اجل��ودة  عالية 
على  تتغذى  حيوانية  م�سادر 
اللفت  ب��ذور  وزي��وت  النباتات، 
وخل  البل�سمي،  واخلل  املنكهة، 
والف�سار،  الطبيعي،  ال��ت��ف��اح 
اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  ومنتجات 
اخلالية من اجللوتني امل�سنوعة 
م��ن اخل�������رشاوات وال��ف��اك��ه��ة، 
من  ت�سكيلة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سوفان الع�سيدة وحبوب الإفطار 

امل�سنوعة من ال�سوفان.
التعاون  جمل�س  دول  وُتعترب 
اخلليجي اإحدى الأ�سواق العاملية 
اأيرلندا  ملنتجات  من��ًوا  الأ���رشع 
معر�س  اأثبت  وق��د  ال�سمالية؛ 
ه  اأنَّ الأخرية  ال�سنوات  جلفود يف 
الرئي�سية  التمكني  عوامل  اأح��د 
اإىل  ال�سمالية  اأيرلندا  ل�سادرات 
الأغذية  مبجال  اخلليج  منطقة 
وامل�رشوبات. كما ح�سلت �رشكة 
وهي   - كوك«  �سبيدي  »وايت�س 
الع�سيدة  ل�سوفان  منتجة  �رشكة 
اأن��ح��اء  جميع  يف  وال��غ��ران��ول 
يف   - املتحدة  واململكة  اأيرلندا 
العام املا�سي على عقود مبنطقة 
ال�رشق الأو�سط ُتقّدر قيمتها باأكرث 

من مليون جنيه ا�سرتليني.
�رشكات  اأن��ظ��ار  اجت��اه  ظل  ويف 
زي��ادة  نحو  ال�سمالية  اأيرلندا 
اخلليج  اأ���س��واق  يف  ت��واج��ده��ا 
يف  »ا�ستثمر  تتطلع  الرئي�سية، 
عقد  اإىل  ال�سمالية«  اأي��رل��ن��دا 
�سفقات توزيع �سخمة طوال فرتة 
جناح  �سُيقام  الفعالية.  اإقامة 
ال�سمالية«  اأيرلندا  يف  »ا�ستثمر 
يف الق�سم D34 – S1 من معر�س 
العاملي  التجارة  مبركز  جلفود 
 25  -  21 من  الفرتة  يف  بدبي، 
التي  ال�رشكات  بني  ومن  فرباير. 
�سي�سمها جناح اأيرلندا ال�سمالية 
 :2021 ل��ع��ام  جلفود  مبعر�س 

منتج  دي��ري��ز«:  »باليلي�سك   �
الألبان منذ عام 1820. وهي تنتج 
بالعفن  املغطى  اجل��ن  حالًيا 
نكهته  بكامل  املحتفظ  الأبي�س 
وامل�سنوع من األبان قطيع واحد 
من الأبقار. � »بي فري«: العالمة 
التجارية للمخبوزات اخلالية من 

القمح واجللوتني.
� »ب���روي���رت ج���ول���د«: ���رشك��ة 
بذور  زيت  اإنتاج  يف  متخ�س�سة 
من  البارد  على  املع�سور  اللفت 

نوع بذور واحد.
ُمنِتج  بال�ساميك�س«:  »بورين   �
النكهات  ذي  البل�سمي  للخل 

الطبيعية بكميات �سغرية.
�رشكة  لي��ت�����س«:  »دي����الي   �
اأكرث من  ُتنتج  لالأطعمة اجلاهزة 

20 مليون منتج كل عام.
كونتكتد«:  »ف���ودز  من�سة    �
من�سة برجمية تعمل على اإ�سفاء 

ل  التحوَّ وعمليات  الب��ت��ك��ارات 
على عمليات �سال�سل التوريد.

�رشكة  ف����ودز«:  »كي�سرتيل   �
لت�سنيع الوجبات اخلفيفة عالية 
املجففة  الفاكهة  م��ن  اجل���ودة 

واملك�رشات والغرانول.
� »غلينز اأوف اأنرتمي« للبطاط�س: 
ال�رشكة امل�سّنعة لرقائق »غلينز 

اأوف اأنرتمي« و»�سنديجز«.
دولية  �رشكة  فيلدز«:  »جرين   �
ت��وّرد  الأل��ب��ان  منتجات  لتجارة 
م��ك��ون��ات م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان 
املتخ�س�سة  الألبان  ومنتجات 
النهائية  الأل��ب��ان  ومنتجات 

للعمالء.
مزود  تاي�ستي«:  »هيفينلي   �
اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  ملنتجات 
اإىل  وال�سغار  لالأطفال  ال�سحية 
يف  وامل��وزع��ني  التجزئة  جّت��ار 
املتحدة  اململكة  اأنحاء  جميع 

واأوروبا واآ�سيا وال�رشق الأو�سط.
م�سنع  �سناك�س«:  »م��اك��ل   �
الع�سوية  اخلفيفة  للوجبات 
العالمة  ا�سم  حت��ت  املقرم�سة 
)»كلوي«(،  له  التابعة  التجارية 
ا ل�سالح العالمات التجارية  واأي�سً
الرائدة يف جمال اأغذية الأطفال.

تفاح  خل  اآم��رب«:  »نات�رشال   �
من  العديد  على  حائز  ع�سوي 

اجلوائز
�رشكة  كري�سب�س«:  »تايتو   �
البطاط�س  رق��ائ��ق  لت�سنيع 

والف�سار.
ل�سناعة  »���س��وك��ي«  ���رشك��ة   �
ال�ساي: وهي �رشكة تتبع معايري 
اأكرث  وخلط  اإنتاج  يف  اأخالقية 
ال�ساي  اأوراق  من  نوًعا   50 من 
جميل  ب�سكل  وتقدميها  ال�سائبة 
يف عبوات خالية من البال�ستيك 

بن�سبة 100?.

�رشكة  »ط��وم�����س��ون«:  ���س��اي   �
عائلية م�ستقلة تاأ�س�ست وخلطت 
ال�ساي على مدى اأربعة اأجيال يف 

بلفا�ست منذ عام 1896.
كبار  م��ن  ���رشك��ة»وي��ف��ر«:   �
الآي�س  اأقماع  وموزعي  م��وردي 
والأقماع  الوافل  واأق��م��اع  ك��رمي 
املغمو�سة بال�سوكولتة وخمتلف 
اأنواع الأقماع الأخرى يف اأيرلندا 

واململكة املتحدة.
� »واي��ت�����س«: واح���دة م��ن اأق��دم 
اأيرلندا.  يف  التجارية  العالمات 
ال�سوفان  »واي��ت�����س«  تطحن 
ب�رشكة  الأ���س��ل��ي  موقعها  يف 
اأرم��اغ منذ عام  »تاندراجي« يف 
الع�سيدة  �سوفان  وتنتج   ،1841
من  امل�سنوعة  الإفطار  وحبوب 
اجلامبو  ال�سوفان  من  ال�سوفان؛ 
الع�سوي اإىل الغرانول وال�سوفان 

املحم�س.

»االتحاد للطيران« و»طيران الخليج« توقعان اتفاقية 
تعاون تجاري ا�ستراتيجي

اأبوظبي  ـ وام: 
 وّقعت الحتاد للطريان وطريان 
تعاون جتاري  اتفاقية  اخلليج 
ال�رشاكة  لتعزيز  ا�سرتاتيجي 

بني اأبوظبي والبحرين.
وتطرح هذه التفاقية الوا�سعة 
لتعزيز  حمّددة  خططًا  النطاق 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري ره��ن��ًا 
امل��واف��ق��ات  على  باحل�سول 
املرعية  والتنظيمية  احلكومية 
اإىل  بال�ستناد  وذلك  لالإجراء 
بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة 

ال�رشكتني يف 2018.
وق���د ّوق����ع ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة 
افرتا�سيًا كلًّ من توين دوغال�س 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
الحتاد للطريان والقبطان وليد 
العلوي، القائم باأعمال الرئي�س 

التنفيذي يف طريان اخلليج.
مقاربة  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ّق���دم 
بني  التعاون  لزيادة  تدريجية 
الأوىل  املرحلة  ففي  الطرفني. 
يونيو  يف  انتهاوؤها  امل��ق��رر 
اتفاقية  نطاق  �سي�سهد   ،2021
يف  املوقعة  بالرمز،  امل�ساركة 
2019، املزيد من التو�ّسع، حيث 
�ستقّدم الحتاد وطريان اخلليج 
ما ي�سل اإىل 30 وجهة اإ�سافية 
واملنامة،  اأبوظبي  وراء  م��ا 
واأفريقيا،  الأو�سط،  ال�رشق  عرب 

واأوروبا واآ�سيا.
على  ال�رشكتان  و�ستتعاون 
امل�سرتكة  العمليات  حت�سني 
اأبوظبي-البحرين  خط  على 
عرب  ال��و���س��ل  �سبكة  وع��ل��ى 
مقريهما. كما �ستمنح التفاقية 

لل�سيوف  امل��زاي��ا  من  املزيد 
املتميزين من برناجمي �سيف 
الحتاد وفالكون فالير، مبا يف 
النتظار  ا�ستخدام �سالت  ذلك 
التابعة للناقلني يف املطارات 
الأخرى  اخلدمات  من  والعديد 

على مدى رحلة ال�سيف، بغ�س 
النظر عن ال�رشكة امل�سّغلة.

على  ال�رشيكان  �سيعمل  كما 
حت�سني رحلة ال�سيف على خط 
جلعلها  اأبوظبي-البحرين، 
عن  النظر  بغ�س  �سال�سة،  اأكرث 

تطوير  مع  امل�سّغلة،  ال�رشكة 
واملنتجات  القوانني  وتن�سيق 
مثل  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف 

الأمتعة وامللحقات.
ه��ذه  اإن  دوغ���ال����س  وق����ال 
الت��ف��اق��ي��ة ت��ع��زز م��ن ق��وة 
ال�رشاكة احلالية بني �رشكتينا.
ونحن نتطلع قدمًا ل�ستك�ساف 
�سبل اأكرث �سمولية وبراغماتية 
خاللها  من  لل�رشكتني  ميكن 
ب�سال�سة  عملياتهما  تطوير 
وزي���ادة  العا�سمتني،  ب��ني 
امل��ن��اف��ع وحت�����س��ني جت��رب��ة 
ال�����س��ي��وف ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 
نطاق  وتو�سعة  املتميزين 
وراء  مل��ا  الوجهات  �سبكات 

البلدين.

»ات�ساالت« توفر خ�سومات لحاملي بطاقة 
»ذخر« لكبار المواطنين

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
يوم  "ات�سالت"،  اأعلنت 
باقة  توفريها  عن  الأربعاء، 
والعرو�س  اخل�سومات  من 
بطاقة  حلاملي  املخ�ّس�سة 
املواطنني  لكبار  "ذخر" 
تنمية  هيئة  ت�سدرها  التي 
انطالقًا  ب��دب��ي،  املجتمع 
امل�ساركة  على  حر�سها  من 
الفعالة يف خمتلف مبادرات 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اأف��راد  اإ�سعاد  اإىل  الهادفة 
منها  واإمي���ان���ًا  امل��ج��ت��م��ع، 
باأهمية فئة كبار املواطنني، 
وتكرميًا لإ�سهاماتهم ودورهم 
جمتمعنا  بناء  يف  الفاعل 
هذه  ومب��وج��ب  ونه�ستنا. 
حاملو  يح�سل  ال�����رشاك��ة 
ل��ك��ب��ار  "ذخر"  ب��ط��اق��ة 
خ�سم  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ني 
باقات  على   %20 بن�سبة 
امل��ف��وت��رة   Freedom
 275 درهمًا،   225( فئات  من 
درهمًا، 500 درهم(، بالإ�سافة 
ال��رد على  الأول��وي��ة يف  اإىل 
الت�سال  عند  مكاملاتهم 
مب��رك��ز خ��دم��ة ال��ع��م��الء، 
معاجلة  يف  والأول����وي����ة 
لدى  وا�ستقبالهم  �سكاواهم 
وميكن  "ات�سالت".  اأف���رع 
لدى  ال��ع��ر���س  ه��ذا  تفعيل 
التابعة  املبيعات  م��راك��ز 
ح�ساب  على  ل�"ات�سالت"، 
م�سجل  واحد  متحرك  هاتف 
وفقًا  البطاقة  حامل  با�سم 
هذا  ويف  الإماراتية.  للهوية 
الأول  النائب  ق��ال  ال�سياق، 
املوؤ�س�سي  لالت�سال  للرئي�س 

ات�سالت"،  "جمموعة  يف 
ب��ن علي:  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اإىل  الن�����س��م��ام  "ي�سعدنا 
توفرها  التي  )ذخ��ر(  بطاقة 
لكبار  املجتمع  تنمية  هيئة 
اإ�سعادهم  بهدف  املواطنني 
حيث  احتياجاتهم،  وتي�سري 
مع  اخل��ط��وة  ه��ذه  تن�سجم 
نحو  املتوا�سلة  ج��ه��ودن��ا 
خمتلف  يف  امل�����س��ارك��ة 
م����ب����ادرات امل�����س��وؤول��ي��ة 
الدولة،  �سمن  املجتمعية 
متطلبات  تلبية  اإىل  الرامية 

املواطنني واإ�سعادهم".
واأ���س��اف ب��ن ع��ل��ي: "تويل 
بالغًا  اهتمامًا  )ات�سالت( 
املجتمع  ����رشائ���ح  ب��ك��ل 
وتنتهج �سمن ا�سرتاتيجيتها 
املجتمعية  للم�سوؤولية 
للتعامل  خا�سًا  مفهومًا 
والرتقاء  احتياجاتهم  مع 
حلياتهم  النوعية  باملعايري 
)ات�سالت(  وتوؤمن  اليومية. 
كبار  لفئة  ال��ب��ارز  ب��ال��دور 
املجتمع  يف  امل��واط��ن��ني 
واخلري  القدوة  باعتبارهم 
ودعاة احلفاظ على التقاليد 

من  الأ�سيل".  وامل����وروث 
جانبه، اأفاد املدير التنفيذي 
والرعاية  التنمية  لقطاع 
الجتماعية يف هيئة تنمية 
املر  حريز  بدبي،  املجتمع 
بن حريز، اأن ان�سمام �رشكة 
"ات�سالت" اإىل قائمة �رشكاء 
اأهمية  يوؤكد  ذخ��ر،  بطاقة 
والتعاون  امل�سرتك  العمل 
ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ب��ني 
اأه��داف  لتحقيق  واجل��ه��ات 
وتعزيز  املجتمعية  التنمية 
موؤكداً  املجتمع،  اأفراد  رفاه 
املواطنني  كبار  اإ�سعاد  اأن 
واج��ب  اأعبائهم  وتخفيف 
اجتماعي ي�سرتك به اجلميع، 
ويوؤكد متا�سك فئات املجتمع. 
تنمية  هيئة  "توفر  وق��ال: 
املجتمع بطاقة ذخر جلميع 
اإم��ارة  يف  املواطنني  كبار 
دبي، بهدف تخفيف اأعبائهم 
ح�سولهم  وت�سهيل  املادية 
يف  وت�سارك  اخلدمات.  على 
جهة   166 حاليًا  البطاقة 
حكومية  و�سبه  حكومية 
ان�سمام  وي�سكل  وخا�سة، 
اإ�سافة  ات�����س��الت،  ���رشك��ة 
ا�ستفادة  م��ن  تعزز  مهمة 
خدمات  من  املواطنني  كبار 
ح�سولهم  وت�سهل  ال�رشكة 
"اإ�سافًة  واأ���س��اف:  عليها". 
اإىل برامج ومبادرات الهيئة، 
ي�سعدنا التعاون مع خمتلف 
الدولة  يف  اخلدمات  موفري 
ل��ط��رح ب��رام��ج وم��ب��ادرات 
جديدة تلبي احتياجات اأفراد 
املجتمع وت�سهم يف ت�سهيل 
اخل��دم��ات  على  ح�سولهم 

وا�ستفادتهم منها.

»البنك العربي« يتيح  10% خ�سومات ح�سرية لموقع »رينتال 
كارز«لتاأجير ال�سيارات

دبي ـ )الوحدة(:
اأطلق البنك العربي موؤخراً عر�سًا ترويجيًا 
خا�سًا بالتعاون مع موقع »رينتال كارز 
لتاأجري  العاملي   »Rentalcars
اجلديد حلاملي  العر�س  ويقدم  ال�سيارات، 
خ�سمًا  الإم��ارات  دولة  البنك يف  بطاقات 
بطاقاتهم  ا�ستخدامهم  لدى   %10 بن�سبة 
عند ا�ستئجار ال�سيارة من املوقع. ويعترب 
املنطقة  يف  بنك  اأول  ال��ع��رب��ي  البنك 
موقع  مع  م�سرتك  تعاون  اتفاقية  يوقع 
لتاأجري  العاملي   »Rentalcars«
ال�سيارات، والذي يقدم خدماته يف اأكرث من 
160 دولة يف العامل ويوفر خدمة ا�ستئجار 

ال�سيارات عرب اأكرث من 6000 موقع.
البطاقات  اجلديد حلاملي  العر�س  ويتيح 
وبطاقات  ال��دف��ع  وبطاقات  الئتمانية 

العربي  البنك  من  الإنرتنت  عرب  الت�سّوق 
على   %10 بن�سبة  خ�سم  على  احل�سول 
عرب  وذل��ك  ال�سيارات،  ا�ستئجار  خدمة 
وموقع  ال��ع��رب��ي  بالبنك  خ��ا���س  راب���ط 
ميكن  وال���ذي   ،»Rentalcars«
مبنتهى  ال��دخ��ول  خ��الل��ه  م��ن  للعمالء 
املالئمة  ال�سيارة  وان��ت��ق��اء  ال�سهولة 

واحل�سول على اخل�سم تلقائيًا.
قال  امل�سرتك،  التعاون  هذا  على  وتعليقًا 
اخلدمات  قطاع  رئي�س   - ج��ودة  رام��ي 
 – العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�رشفية 
ن�سعى  العربي  البنك  »اإننا يف  الإم��ارات: 
با�ستمرار اإىل الهتمام الدائم باحتياجات 
ومواكبتها،  واملتطّورة  املتنّوعة  عمالئنا 
وتقدمي العرو�س القيمة واحل�رشية لهم«. 
عمالءنا  العر�س  ه��ذا  »مُيّكن  واأ���س��اف: 
يف  العربي  البنك  بطاقات  حملة  م��ن 

ح�رشي  خ�سم  على  احل�سول  الإم���ارات، 
على خدمة ا�ستئجار ال�سيارات، من خالل 
الرابط اخلا�س لعمالء البنك العربي على 
موقع«Rentalcars»، حيث �سيوّفر 

لهم جتربة حجز مرنة و�سل�سة«.
البنك  اأن بطاقات  اإىل  الإ�سارة هنا  وجتدر 
العربي متنح حامليها جمموعة من املزايا 
من بينها، القبول الوا�سع حمليًا وعامليًا، 
اإمكانية الو�سول اإىل ح�سابات  اإىل  اإ�سافة 
البطاقات الئتمانية مبنتهى ال�سهولة ويف 
موبايل  عربي  تطبيق  طريق  عن  وقت  اأي 
»عربي  النرتنت  عرب  امل�رشفية  واخلدمة 
اأون لين«. وال�ستفادة من خدمة التق�سيط 
املريح لدى جمموعة وا�سعة من املتاجر، 
كما وميكن حلاملي بطاقات البنك العربي 
الدفع من خالل هواتفهم الذكية با�ستخدام 

خا�سية الدفع الالتالم�سية.

»غرفة ال�سارقة«والقن�سلية التون�سية تبحثان 
تعزيز التعاون االقت�سادي

ال�سارقة ـ  )الوحدة(:
ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غرفة  بحثت 
العالقات التجارية والقت�سادية الثنائية مع 
وفد من قن�سلية تون�س يف دبي، اإىل جانب 
التجاري،  التبادل  وزيادة  امل�سرتك  التعاون 
وا�ستعرا�س اأبرز الفر�س ال�ستثمارية املتاحة 
مبا يدعم التعاون القت�سادي ويعزّز ال�رشاكة 

بني رجال اأعمال الطرفني.
الغرفة،  مقر  اأم�س يف  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
رئي�س  العوي�س  �سلطان  عبداهلل  بح�سور 
القن�سل  دجبي  و�سهري  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
العو�سي مدير  بدبي، وحممد  لتون�س  العام 
التون�سي  الوفد  و�سم  ال�سارقة.  غرفة  عام 
التجارية،  املمثلية  مدير  ح�سان  �سامي 
واإميان احلويل م�ست�سارة ال�سوؤون القت�سادية 
بالقن�سلية، كما كان يف ا�ستقبال الوفد عبد 
الغرفة  ع��ام  مدير  م�ساعد  �سطاف  العزيز 

لقطاع خدمات الأع�ساء مدير مركز ال�سارقة 
لتنمية ال�سادرات، وفاطمة املقرب مدير اإدارة 
التعاون  تنفيذي  و�سارة  الدولية،  العالقات 

الدويل يف الغرفة.
على  الغرفة  حر�س  العوي�س  عبداهلل  واأك��د 
تنويع �رشاكاتها مع كل الدول ل�سيما العربية 
ال�سناعية  امل�ستويات  كل  على  ال�سقيقة 
الفر�س  من  ال�ستفادة  بهدف  والتجارية 
منو  زي��ادة  على  والعمل  املتاحة  وامل��وارد 
حجم التجارة البينية ب�سكل عام، ان�سجامًا 
تر�سيخ  باأهمية  الر�سيدة  القيادة  روؤية  مع 
قواعد واأ�س�س العمل امل�سرتك، وتعزيز عالقات 
العرب،  الأ�سقاء  مع  القت�سادية  ال�سارقة 
موؤكداً ا�ستعداد الغرفة لتقدمي كل �سبل الدعم 
التون�سيني  الأع��م��ال  لرجال  والت�سهيالت 
الراغبني بال�ستثمار يف ال�سارقة لال�ستفادة 
القت�سادية  والبيئة  الفريدة  امل��زاي��ا  من 

املثالية التي توفرها الإمارة.



العني ـ وام:

اأطلقت كلية الإدارة والقت�صاد يف جامعة الإمارات 

العربية املتحدة م�ؤخراً عدة مبادرات وم�ش���اريع 

ابتكارية اإ�صهامًا منها يف توظيف املعرفة العلمية 

الأكادميي���ة وتعزيز مفاهيم ري���ادة الأعمال على 

امل�ص���توى املحلي والعاملي والتي تاأتي يف اإطار 

اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة لتاأ�صي�س منظومة 

متكامل���ة لري���ادة الأعمال، من خالل امل�ص���اريع 

النوعية والربامج املتمي���زة التي تتبناها الكلية 

يف هذه املجالت احليوية.

وقال���ت الدكت���ورة رح���اب حممد عثم���ان وكيل 

كلية الإدارة والقت�ص���اد يف جامع���ة الإمارات اإن 

الكلية ملتزمة بتاأهيل كوادر �ص���بابية مبتكرة يف 

م�صارات تتالءم مع ا�صرتاتيجية اجلامعة وتتناغم 

مع متطلب���ات الأجندة الوطني���ة لدولة الإمارات 

يف جم���ال البت���كار وذلك من خ���الل �رشاكاتها 

مع موؤ�ص�ص���ات داخ���ل وخارج الدول���ة، وتنظيم 

فعاليات من �ص���اأنها �صقل مهارات الطالب وخلق 

ثقافة ريادية عالية، وطرحها حزمة من املناهج 

الدرا�صية يف جمال ريادة الأعمال والبتكار.

واأ�صاف���ت اأن الكثري م���ن املبتكرين م���ن �صباب 

اجلامعة تلقوا جوائز ودعوات خارجية للم�صاركة 

يف معار�س عن البتكار يف هيئات مبختلف اأنحاء 

الدولة ، كما تلقى عدد من املبتكرين واملبتكرات 

دعما مل�صاريعه���م من جهات خمتلفة يف القطاع 

البيئي وريادة الأعمال املجتمعية.

واأكدت الدكتورة رحاب اأهمية طرح املبادرات يف 

دعم ريادة الأعمال واملبتكرين حيث اأطلقت الكلية 

مبادرة " مبتكرون حتت �صن ال� 25" لتحفيز رواد 
الأعمال وم�صاعدتهم يف نقل ابتكاراتهم على اأر�س 

الواقع، عالوة عل���ى اإطالقها م�صار ريادة الأعمال 

والذي ياأخذ الطالب يف رحلة متكاملة من الفكرة 

حتى عر�س م�رشوع جت���اري، وي�صتقطب امل�صاق 

نخبة من الطلبة م���ن خمتلف الكليات من خالل 

دجمهم يف فرق وحمطات ملناق�صة م�صاريعهم مع 

خرباء وخمت�صني.

 واأو�صحت اأن من اأهم ركائ���ز القوة مل�صار ريادة 

الأعمال ه���و تنوع خربات اأع�ص���اء هيئة التدري 

����س املوؤ�ص�ص���ة للمنهج م���ن خرباته���م النظرية 

والعملية والأبحاث؛ حي���ث جتتمع خربات مهمة 

بدءا من العلوم التطبيقية يف البتكار والدرا�صات 

ال�صوقي���ة والتكنولوجي���ا والت�صويق والتطبيقات 

النف�صية والجتماعية وفنون التوا�صل مع ال�صوق 

وامل�صتثمري���ن، مبا  ي�صمن اكت�صاب الطالب خربة 

عملية بدورة حياة امل�صاريع املبتكرة وتطويرها 

واأهم عوامل جناحها.
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اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلن���ت twofour54 اأبوظب���ي عن 

الإمارات  اتفاقية م���ع جمعي���ة  توقي���ع 

ت�رشيع  به���دف  الإلكرتونية  للريا�ص���ات 

والريا�صات  الألع���اب  وترية منو �صناعة 

الإلكرتوني���ة يف دولة الإم���ارات، ما ميّثل 

 twofour54 خطوة اأخرى �صمن جهود

املبذول���ة نح���و تر�صيخ مكان���ة اأبوظبي 

كمركز اإقليم���ي رائد على خارطة الألعاب 

والريا�صات الإلكرتونية.

مت توقيع التفاقية عن ُبعد بح�صور ال�صيخ 

�صلط���ان بن خليفة بن �صخبوط اآل نهيان، 

رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة الإمارات 

للريا�ص���ات الإلكرتوني���ة، والت���ي �صيتم 

مبوجبها تاأ�صي�س مق���ر جلمعية الإمارات 

للريا�ص���ات الإلكرتونية، التابعة حلكومة 

الألع���اب والريا�صات  الإمارات، يف مركز 

يا�س،  الإبداعية-  باملنطق���ة  الإلكرتونية 

الوجه���ة الع�رشي���ة احلا�صن���ة ملجتمع 

�صناعة املحتوى الإعالمي والرتفيهي يف 

اأبوظبي، واملقرر افتتاحها يف وقت لحق 

خالل العام اجلاري.

�صوف تتعاون جمعية الإمارات للريا�صات 

الإلكرتوني���ة، باعتبارها ع�صواً يف كل من 

الحت���اد العربي للريا�ص���ات الإلكرتونية 

والحتاد الدويل للريا�ص���ات الإلكرتونية، 

م���ع twofour54 لتو�صي���ع نطاق 

الريا�صات الإلكرتونية يف املنطقة واإر�صاء 

اأ�ص����س املعاي���ري والآلي���ات التنظيمي���ة 

املوّحدة عل���ى م�صتوى هذه ال�صناعة مبا 

يعود بالنفع عل���ى الالعبني وامل�صجعني 

بالإ�صافة  املحت���وى  ومط���ّوري  ومالكي 

اإىل منظم���ي الفعالي���ات والبطولت، مع 

ا�صت�صافة املزيد من م�صابقات وموؤمترات 

الريا�صات الإلكرتونية يف اإمارة اأبوظبي.

وبه���ذه املنا�صب���ة، قال جيم����س هارت، 

مدي���ر اإدارة تطوي���ر الألع���اب الأعم���ال 

 :twofour54 يف  وال�صرتاتيجي���ة 

"بينم���ا من�ص���ي قدم���ًا نح���و تاأ�صي����س 
مكانة اأبوظبي كوجه���ة رئي�صية لالألعاب 

والريا�صات الإلكرتونية يف املنطقة، تربز 

اأهمية اإبرام �رشاكات متميزة مع موؤ�ص�صات 

ب���ارزة مثل جمعية الإم���ارات للريا�صات 

الإلكرتونية، والتي م���ن �صاأنها اأن ت�صيف 

قيم���ة كبرية لكافة الأط���راف املعنية يف 

املتنامي.  الإلكرتونية  الريا�ص���ات  جمال 

ت�صّج���ل اأ�ص���واق الألع���اب والريا�ص���ات 

الإلكرتونية مبنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال 

اأفريقي���ا حاليًا م�صرية من���و هي الأ�رشع 

مقارنًة باأي منطقة اأخرى يف العامل. وُتعد 

اإقليميًا بارزاً  اأبوظبي، باعتبارها مرك���زاً 

لالألعاب والريا�ص���ات الإلكرتونية، موقعًا 

مثاليًا ل�رشكات الألع���اب، ومن �صاأن ذلك 

اأن يخلق وفرة من فر����س العمل للكوادر 

املوهوبة واملاهرة يف هذه ال�صناعة".

كان���ت جمعي���ة الإم���ارات للريا�ص���ات 

الإلكرتوني���ة ق���د قدم���ت دعم���ًا كب���رياً 

لبطول���ة "األعاب الت�صامح الإلكرتونية يف 

اأقيم���ت بالتعاون بني  الت���ي  الإمارات"، 

وزارة الت�صامح والتعاي�س والحتاد الدويل 

للريا�ص���ات الإلكرتوني���ة �صمن فعاليات 

اليوم العاملي للت�صامح والتعاي�س 2020. 

وكان ه���ذا احلدث ال�صتثنائي اأول مبادرة 

ر�صمية تدعمها حكومة دولة الإمارات يف 

جمال الريا�صات الإلكرتونية، والتي مّثلت 

فر�ص���ة لالحتفال بتنوع امل�صاركني ودعم 

الريا�صات بهدف اإقام���ة حوار بّناء حول 

الت�صامح والتعاي�س.

وعلّ���ق ال�صيخ �صلط���ان ب���ن خليفة بن 

�صخب���وط اآل نهيان، رئي����س جمل�س اإدارة 

جمعية الإم���ارات للريا�صات الإلكرتونية، 

على توقيع التفاقية بالقول: "نتطلع اإىل 

هذه ال�رشاكة الت���ي �صت�صاهم يف ت�رشيع 

منو الريا�صات الإلكرتونية بالدولة، لتكون 

�صمن جمموعة املبادرات والقطاعات التي 

حتتل اأبوظبي والإمارات العربية املتحدة 

موقعًا رائداً فيها مبنطقتنا.

كما نتطل���ع للعمل ب�صكل وثيق مع قطاع 

الإلكرتونية  والريا�صات  لالألعاب  اأبوظبي 

من اأجل حتقيق هدفه���م لي�صبحوا مركزاً 

متمي���زاً ملجتم���ع الألع���اب والريا�صات 

الإلكرتونية العاملي."

و حتدث �صعيد علي الطاهر، الأمني العام 

جلمعية الإم���ارات للريا�صات الإلكرتونية 

قائاًل: "ي�رش جمعي���ة الإمارات للريا�صات 

 twofour54 الإلكرتوني���ة التعاون مع

لدعم روؤية اأبوظب���ي املتمّثلة يف تر�صيخ 

مكانته���ا كمركز رائد يف جم���ال الألعاب 

والريا�صات الإلكرتونية. لقد قطعنا اأ�صواط 

كب���رية يف بناء م�صهد متمّي���ز من الطراز 

العاملي ل�صناع���ة الريا�صات الإلكرتونية 

بالإم���ارة، ونتطلع قدم���ًا اإىل العمل مع 

twofour54 ملوا�صلة هذا الزخم".

جمعية الإمارات للريا�سات الإلكترونية تن�سم لمجموعة من �سركات 

وموؤ�س�سات الألعاب الإلكترونية 

»كلية الإدارة« بجامعة 

الإمارات تعزز ريادة 

الأعمال محلياً وعالمياً

تعزز دور �أبوظبي ومكانتها �لر�ئدة كمركز �إقليمي بارز  

العني ـ وام:

نظمت جامعة العني معر�س التطوير املهني الفرتا�صي 

مب�صاركة 13 موؤ�ص�صة حكومية وخا�صة يف الدولة لإتاحة 

الفر�صة لأكرث من 600 م�صارك للتوا�صل مع خرباء ال�رشكات 

الوظيفي���ة لتعزيز مهاراتهم وال�صتفادة من خرباتهم يف 

�صوق العمل. و قدمت كل موؤ�ص�صة عر�صًا من خالل من�صة 

افرتا�صية واحدة متكن خاللها امل�صاركون من التوا�صل مع 

اأهم اخلرباء يف جمال التطوير املهني يف �صتى املجالت 

كالهند�ص���ة وال�صيدلة والقان���ون والرتبي���ة والأعمال 

والت�ص���ال والإعالم. ويهدف املعر����س اإىل توفري فر�س 

تدريبية للمقبلني على التخرج وفر�س عمل للخريجني 

الباحث���ني عن عمل، اإىل جانب تقدمي ور�س تطوير مهني 

لتعزيز مه���ارات الأفراد مبا يتنا�صب مع متطلبات �صوق 

العمل احلالية ع���رب الرتكيز على فر�س التطوير املهني 

والتدريب والتعليم للخريج الباحث عن فر�صة عمل يف 

الإمارات من خالل التوجيه املهني امل�صتقبلي املخطط 

الذي ي�صاعد يف احل�صول على فر�س للعمل.

وقال الدكتور عامر قا�صم نائب رئي�س اجلامعة، "بالرغم 

من الظروف التي فر�صها تف�صي وباء كورونا والتي اأعاقت 

اإقامة مث���ل هذا النوع من املعار�س ال�صنوية التي ت�صم 

ع���دداً كبرياً من احل�صور يف مكان واح���د، اإل اأن جامعة 

العني توؤكد على حر�صها يف ال�صتمرار على خلق التوا�صل 

بني اخلريجني واأ�صح���اب العمال من خالل تنظيم هذا 

املعر�س الذي ي�صاهم يف جمع اأ�صحاب العمل و الباحثني 

عن العمل يف ف�صاء افرتا�صي واحد.

معر�ض جامعة العين للتطوير المهني 

ي�ستقطب اأكثر من 600 م�سارك

ال�سارقة ـ وام:

تعترب املكتبات ذاكرة املدن وكلما �صيدت 

مكتبة و�صعت ال�صعوب خطوة متقدمة يف 

م�صرية البناء والتقدم، وعلى امتداد تاريخ 

طويل بذلت اإمارة ال�صارقة جهدا كبريا يف 

اإر�صاء دعائم الثقافة وجعل القراءة عادة 

يومي���ة لدى جميع اأف���راد املجتمع، وها 

هي ت�صتنه�س م���وروث الأمة وم�رشوعها 

الثقايف واحل�صاري باإن�صاء " بيت احلكمة 

" اأح���دث منوذج ملكتب���ات امل�صتقبل يف 
الإم���ارة، ال�رشح الذي ميزج يف ت�صميمه 

بني جماليات العم���ارة العربية العريقة 

والهند�صة املعا�رشة .

وعلى م�صاحة 12 األف مرت مربع ي�صتقبل 

الزائر املكان بت�صميمه الزجاجي وب�صقفه 

وال�صاه���ق وبحدائقه  الب���ارز  املع���دين 

املحيطة التي ت�صم 331 �صجرة ونوافري 

مائي���ة لياأخذك يف جولة ا�صتثنائية بني 

رفوف ت�صم اأك���رث من300 األف عنوان يف 

خمتلف احلق���ول والتخ�ص�صات منها 11 

بلغات خمتلف���ة و105 اآلف كتاب ورقي 

ونحو 250 األف كتاب اإلكرتوين.

وم���ا اأن يب���داأ الزائر جولت���ه حتى يجد 

نف�صه اأمام حديقة داخلية ت�صبه �صندوقا 

زجاجيا ي�صم نباتات ونوافري ماء توحي 

للزائر باأنه يف جبال ال�رشق الآ�صيوي ويف 

اأك���رث الأماكن ه���دوءا و�صكينة يف العامل 

ولي�س بغريب اأن تظهر هذه احلديقة التي 

تتو�ص���ط املكان مث���ل م�صباح كبري فهي 

ذات �صقف مفتوح ي�صمح لأ�صعة ال�صم�س 

اأن ت�صيء املكان كامال.

يروي املكان ق�صته بكام���ل تفا�صيله اإذ 

تظهر عل���ى مداخل املم���رات والقاعات 

والغرف اأ�صماء تبدو للوهلة الأوىل ماألوفة 

لكنها تدعو للت�صاوؤل فما اأن يقراأ الزائر " 

�صال���ة ابن دريد " حتى ي�صتح�رش تاريخ 

العلوم واملعارف ع���رب الع�صور العربية 

والإ�صالمية فمن هو ابن دريد وكذلك وهو 

يقراأ لوحة ت�صري ل� "معر�س اخلورزمي".

وم���ا اأن يطالع الزائر التعريف بابن دريد 

ويقراأ اأن���ه اأحد اأبرز �صعراء وعلماء اللغة 

الذين عا�صوا يف الق���رن الثالث الهجري 

حتى ي���درك اأن "بيت احلكم���ة" يريد اأن 

يقول لكل من يدخل اإليه اإن هذه املكتبة 

الع�رشي���ة ب�صكله���ا امل�صتقبل���ي ال���ذي 

تتحرك فيه الروبوتات يف املمرات ت�صتند 

اإىل ذاكرة وتاري���خ ثقافة عميقة وكبرية 

قدمته���ا احل�صارية العربي���ة لالإن�صانية 

جمعاء يف خمتلف حقول املعرفة والأدب 

والف���ن فقاعاته وردهات���ه ال� 15 حتمل 

كل منها ا�ص���م �صاعر عربي قدمي اأو عامل 

من علماء الط���ب والريا�صيات والكيمياء 

واللغة وغريها.

هن���ا "مكتب���ة اجلرهمي" الت���ي �صميت 
ن�صب���ة لل�صاعر م�صا����س اجلرهمي اأحد 

اأ�صهر �صع���راء الع�رش اجلاهلي و"معر�س 

اخلوارزمي" عامل الريا�صيات واجلغرافيا 

الفذ اأب���و عبداهلل اخلوارزم���ي اإىل جانب 

اأق�صام خم�ص�صة لالأطفال واليافعني.

الكث���ري من ال���زوار الذين تابع���وا اأخبار 

"بي���ت احلكمة" اأ�صابه���م الف�صول جتاه 
الطابعة التي يوفرها وميكن لأي قارئ اأن 

يطب���ع كتابه ويغلفه خالل خم�س دقائق 

وهذا ما ميك���ن التعرف اإليه عن قرب يف 

"خمت���رب اجلزري" الذي �صم���ي ن�صبة اإىل 
بديع الزمان اجلزري اأحد اأهم املخرتعني 

عرب التاريخ فهذا املخترب ل ي�صتمل على 

هذه الطابعة وح�صب واإمنا ي�صم طابعات 

ثالثي���ة الأبعاد وقواطع ليزر واآلت حتكم 

رقمي تتي���ح اأمام الطلب���ة وامل�صتغلني 

بت�صمي���م من���اذج هند�صي���ة وروبوتات 

كافة الإمكانية لإمت���ام اأعمالهم واختبار 

جتاربهم.

»بيت الحكمة«.. نموذج فريد لمكتبات الم�ستقبل

اأبوظبي ـ وام:

اأعلنت الأمانة العامة جلائزة خليفة 

الدولي���ة لنخي���ل التم���ر والبتكار 

الزراع���ي ع���ن اأ�صم���اء الفائزي���ن 

مب�صابقة "النخلة باأل�صنة ال�صعراء" 

الت���ي   2021 بدورته���ا اخلام�ص���ة 

تنظمها برعاية معايل ال�صيخ نهيان 

بن مب���ارك اآل نهيان وزير الت�صامح 

والتعاي����س رئي����س جمل����س اأمناء 

اجلائزة.

ال�صاعر�صعيد  الأول  باملرك���ز  ف���از 

ب���ن �صليم بن ����رشوخ ال�صلتي عن 

الكرام"  "بن���ت  بعن���وان  ق�صي���دة 

وباملركز الث���اين ال�صاعر �صعد عبد 

الرا�صيع���ن ق�صيدة بعن���وان "وجه 

ال�صعادة" و املركز الثالث ال�صاعرة 

اإميان عبدالكرمي الرزوق عن ق�صيدة 

بعنوان "�صجرة احلياة".

وبلغ ع���دد امل�صاركني يف امل�صابقة 

بدورته���ا اخلام�ص���ة 318 �صاع���راً 

و�صاع���رة ميثل���ون 16 دولة عربية 

َنَظُم���وا ق�صائده���م باللغة العربية 

الف�صحى وباللهجة النبطية يف حب 

النخلة وف�صلها واأثرها.

اأعل���ن اأ�صم���اء الفائزي���ن .. الدكتور 

اأم���ني عام جائزة  عبدالوهاب زايد 

خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار 

ا�صتالم نتائج تقييم  الزراعي، عقب 

الأعمال ال�صعرية امل�صاركة من قبل 

جلن���ة حتكيم متخ�ص�ص���ة بال�صعر 

النبطي والنقد الأدبي.

اأن  اأمني ع���ام اجلائ���زة  واأ�ص���اف 

ال�صعراء"  باأل�صنة  "النخلة  م�صابقة 

ته���دف اىل توظي���ف ال�صعر النبطي 

كو�صيل���ة مهم���ة يف تنمي���ة وعي 

اجلمه���ور لأهمي���ة �صج���رة نخيل 

الرتاثي���ة  الناحي���ة  م���ن  التم���ر 

والغذائية  والزراعية 

والقت�صادية وتعزي���ز ثقافة نخيل 

التمر لإحي���اء اأحد اأغرا�س ال�صعر /

و�صف �صجرة النخيل/ ورفد املكتبة 

العربية وال�صاحة ال�صعرية بنوعية 

مميزة من الق�صائد يف حب النخلة 

وت�صجيع ال�صعراء على اإبداع وكتابة 

ق�صائد نوعية واإتاحة الفر�صة اأمام 

اجلمي���ع للتناف����س بطريقة �صفافة 

وحتقيق ال�صه���رة من خالل ت�صليط 

الأ�ص���واء عل���ى جت���ارب ال�صعراء 

الفائزين بامل�صابقة.

اإعالن اأ�سماء الفائزين بم�سابقة »النخلة 
باأل�سنة ال�سعراء« 

جامعة خليفة تتعاون مع الجناح الإيطالي في 

اإك�سبو 2020 دبي لتعزيز ال�سراكات العلمية

اأبوظبيـ  وام:

اأعلن���ت جامع���ة خليف���ة للعل���وم 

والتكنولوجي���ا ومكت���ب املفو����س 

العام الإيطايل امل�صوؤول عن م�صاركة 

اإيطالي���ا يف اإك�صبو دبي 2020 اأم�س 

عن توقيع مذك���رة تفاهم تهدف اإىل 

تاأ�صي����س املب���ادرات امل�صرتكة بني 

الطرفني خالل فرتة املعر�س العاملي.

وق���ع مذك���رة التفاهم ع���رب تقنية 

الت�صال املرئي عن بع���د .. الدكتور 

عارف �صلطان احلمادي نائب الرئي�س 

التنفي���ذي يف جامعة خليفة وباولو 

غلي�صنتي املفو����س العام مل�صاركة 

اإيطاليا يف اإك�صبو دبي 2020.

وقال الدكتور عارف �صلطان احلمادي 

"ي�رشن���ا اأن نوقع مذكرة التفاهم مع 
مكتب املفو�س الع���ام امل�صوؤول عن 

م�صاركة اإيطاليا يف اإك�صبو دبي 2020 

للتع���اون يف العديد م���ن الأن�صطة 

املتعلقة مبعر�س اإك�صبو دبي 2020 

وكموؤ�ص�ص���ة اأكادميية بحثية عاملية 

تتمي���ز البح���وث يف جامعة خليفة 

باأنه���ا متخ�ص�ص���ة يف العدي���د من 

القطاعات ال�صرتاتيجية والقت�صادية 

حمليا وعامليا الأمر الذي �صاهم يف 

تعزيز مكانة اجلامعة على ال�صعيد 

الدويل يف جمال البحوث العلمية.

واأ�ص���اف " تتيح ه���ذه التفاقية لنا 

الفر�صة للتاأكيد على جهودنا الرامية 

اإىل فتح الباب ملزي���د من ال�رشاكات 

يف اإيطاليا واأوروب���ا بهدف التعاون 

والبح���وث  التعلي���م  يف جم���الت 

واملجالت ال�صناعية واإ�صافة للعديد 

من ال�رشاكات التي جتمع بني جامعة 

خليفة واجلامعات وال�رشكات ومراكز 

البح���وث الإيطالي���ة ت�صاهم مذكرة 

التفاه���م يف تر�صيخ مكانة اجلامعة 

كاأف�ص���ل موؤ�ص�ص���ة اأكادميي���ة توفر 

اخل���ربات يف خمتلف التكنولوجيات 

املتقدمة اإ�صافة اإىل اأنها ت�صلط ال�صوء 

على مكانة دولة الإمارات واقت�صادها 

املع���ريف القائم عل���ى البتكار يف 

املجالت العلمية احلديثة".

م���ن جانبه ق���ال باول���و غلي�صنتي 

"ت�صاهم �رشاكتنا مع جامعة خليفة 
يف تاأ�صي����س قن���اة رئي�ص���ة عل���ى 

ال�صعي���د الدبلوما�ص���ي العلمي بني 

اإيطالي���ا ودولة الإمارات والتي ت�صع 

بدورها ال�رشوط والأحكام التي تهيئ 

اإك�صب���و دبي 2020 ليك���ون منوذجا 

دوليا للتعاون ال���ذي �صيوجه م�صار 

البتكارات ويرثيها عقب اجلائحة".

ومبوج���ب مذك���رة التفاه���م يلتزم 

اجلانبان بالتعاون العلمي والثقايف 

واملبادرات  لالأن�صط���ة  والتخطي���ط 

فرتة  خ���الل  امل�صرتكة  وامل�صاري���ع 

اإك�صبو 2020 املقام يف دبي.

وت�صع���ى جامع���ة خليف���ة ومكتب 

املفو�س العام الإيط���ايل اإىل تعزيز 

تب���ادل املعرفة واخل���ربات بني دول 

منطق���ة البح���ر الأبي����س املتو�صط 

ومنطق���ة ال����رشق الأو�ص���ط و�صمال 

اأفريقي���ا ودول���ة الإم���ارات ب�ص���كل 

خا�س وذلك من خ���الل توفري املنح 

التدريبي���ة  وال���دورات  الأكادميي���ة 

وتبادل الربامج العلمية بني الطلبة 

والأ�صاتذة والباحثني وغريهم.
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 342223            بتاريخ : 2020/12/29

 باســم: تويز ار أس )أسيا( ليمتد
 وعنوانه: 8/أف، ليفونج تاور، 888 تشيونج شا وان 

رود، الي تيش كوك، كولون، هونج كونج 
  : املنتجات   / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

بالفئة: 28 
سيارات  مناذج  اللعب؛  وأدوات  اللعب  األلعاب؛ 
تعمل  لعب  مركبات  اللعب[؛  أدوات  أو  ]ألعاب 
إلكرتونيًا؛ مجموعات مناذج السيارات السباق؛ ألعاب 

األلعاب؛  ألجهزة  تحكم  أجهزة  السيارات؛  سباقات 
أجهزة تحكم للعب؛ سيارات لعبة؛ مناذج سيارات؛ سيارات لعبة إلكرتونية يتم التحكم 
فيها عن بعد؛ املركبات املصغرة كنونها لعب؛ مركبات مجسمة صغرية الحجم ]ألعاب[؛ 
مسارات مناذج املركبات؛ مركبات لألطفال؛ مجموعات لعبة محطة الرشطة؛ مجموعات 
لعب  سيارات  اللعب؛  سيارات  ومرآب  اللعب  سيارات  موقف  االطفاء؛  محطة  لعبة 
كهربائية مع مجموعة مسار تجميعي أو مسار سباق تجميعي؛ ألعاب تعمل بالبطارية؛ 
األلعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد واأللعاب التي يتم التحكم فيها باألسالك؛ملحقات 

أو اكسسوارات وأجزاء وتركيبات البضائع املذكورة أعاله يف الفئة 28
حولها  التينية  بحروف  خاص  بشكل  مكتوبة   SPEED CITY كلامت  العالمة:  وصف 

اطار باللون االسود واالبيض
 االشــرتاطات:  

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم : 341802            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90275535

تاريخ األولوية: 2020/10/23

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية

 باســم: انستاجرام، ال ال يس

كاليفورنيا  بارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه: 

94025، الواليات املتحدة االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 42

توفري مرافق عرب اإلنرتنت تتميز بالتكنولوجيا التي متّكن املستخدمني عرب اإلنرتنت من 

املشاركة يف الشبكات االجتامعية ؛ خدمات الكمبيوتر ، وهي تنظيم املحتوى واإلعالنات 

التي يحددها املستخدم عرب اإلنرتنت وإنشاء موجزات عىل وسائل التواصل االجتامعي 

؛ توفري تسهيالت عرب اإلنرتنت متنح املستخدمني القدرة عىل تحميل وتعديل ومشاركة 

الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبيانات

 وصف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 341801            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90275535

تاريخ األولوية: 2020/10/23

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية

 باســم: انستاجرام، ال ال يس

بــارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه:   

كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 41

 توفري قواعد بيانات حاسوبية وإلكرتونية وعرب اإلنرتنت يف مجال الرتفيه. نرش املجالت 

اإللكرتونية وسجالت الويب التي تعرض محتوى محدًدا أو أنشأه املستخدمون ؛ خدمات 

النرش ، وهي نرش املطبوعات اإللكرتونية للغري

 وصف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 341792            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90023656
تاريخ األولوية: 2020/06/26

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية
 باســم: نوفيشن بايو انك.

 وعنوانه: 1500 برودواي، سويت 1401، 
الواليات   ،10036 واي  ان  نيويورك، 

املتحدة األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 5 
ومرض  الزهامير  ومرض  األورام  واضطرابات  الرسطان  لعالج  الصيدالنية  املستحرضات 
بالعمر؛  املرتبطة  واالضطرابات  العصبية  واالضطرابات  الرعاش(  )الشلل  باركنسون 
ومرض  الزهامير  ومرض  األورام  واضطرابات  الرسطان  لعالج  البيولوجية  املستحرضات 
بالعمر؛  املرتبطة  واالضطرابات  العصبية  واالضطرابات  الرعاش(  )الشلل  باركنسون 
بالعمر؛  املرتبطة  العصبية واألمراض  التنكسية  األمراض  الصيدالنية لعالج  املستحرضات 

املستحرضات البيولوجية لعالج األمراض التنكسية العصبية واألمراض املرتبطة بالعمر
 وصف العالمة: كلامت NUVATION BIO باحرف التينية باللون االسود

االشــرتاطات: 
التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340803           بتاريخ : 2020/12/09

 باســم: سينثتيك جينومكس، انك.
رود،  باينز  توري  نورث   11149 وعنوانه: 
ال جوال، يس ايه 90037، الواليات املتحدة 

األمريكية 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات :
 بالفئة: 1

مجموعة  وتصنيع  صناعة  يف  الستخدامهام  الطحالب  وبروتني  الطحالب  زيت 
متنوعة من السلع؛ زيت الطحالب لصناعة املواد الغذائية؛ البوليمرات الحيوية 
املستخدمة يف تصنيع املنتجات الصناعية ؛ زيت الطحالب الستخدامه يف تربية 

األحياء املائية
وصف العالمة: كلمة VIRIDOS باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 342221            بتاريخ : 2020/12/29

 باســم: تويز ار أس )أسيا( ليمتد
وان  شا  تشيونج   888 تاور،  ليفونج  8/أف،  وعنوانه: 

رود، الي تيش كوك، كولون، هونج كونج
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
الجمباز  أدوات  اللعب؛  وأدوات  اللعب  األلعاب؛   
والرياضة؛ ألعاب إلكرتونية؛ ألعاب الطاولة أو اللوح؛ 
كتل  الشطرنج؛  ألعاب  الحلقة؛  ألعاب  البناء؛  العاب 
تركيب  )لعبة  األلغاز  ]اللعب[؛  للبنات  أو  البناء 

الياباين  القطع(؛ أحجية الصورة املقطوعة أو بانوراما األلغاز؛ شطرنج صيني؛ الشطرنج 
]ألعاب شوغي[؛ الدومينو؛ ورق اللعب؛ ألعاب البنغو؛ بطاقات البنغو؛ ألعاب النشاط 
الزهر؛  الطاولة  ألعاب  الصينية؛  الداما  لعبة  الداما؛  لعبة  املتاهة؛  متاهات  اإللكرتونية؛ 
آالت لعبة الرافعة؛ ألعاب خشبية؛ لعبة العيص؛ أطواق كرة سلة صغرية؛ أجهزة وأدوات 
لأللعاب؛ أدوات أو مواد الستخدامها يف لعب ورق اللعب؛ أدوات أو مواد الستخدامها 
البضائع  وتركيبات  وأجزاء  اكسسوارات  أو  ملحقات  اللوح؛  أو  الطاولة  ألعاب  لعب  يف 

املذكورة أعاله يف الفئة 28 
وصف العالمة: كلامت play pop  مكتوبة بشكل خاص بحروف التينية داخل مستطيل 

باللون االسود واالبيض
 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 342218            بتاريخ : 2020/12/29

 باســم: تويز ار أس )أسيا( ليمتد
 وعنوانه: 8/أف، ليفونج تاور، 888 تشيونج 
شا وان رود، الي تيش كوك، كولون، هونج 

كونج
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل  

املنتجات :
 بالفئة: 28 

اللعب  أدوات  اطفال؛  دمى  الطرية؛  االطفال  لعب  اللعب؛  وأدوات  اللعب  ؛  األلعاب 
لالطفال؛ ألعاب النشاط اإللكرتونية التي تتضمن آلية التحدث؛ أدوات اللعب إلكرتونية؛ 
بالدمى؛  اللعب  مجموعات  واألطفال؛  للرضع  بها  للعب  مالبس  االستحامم؛  ألعاب 
أدوات  للدمى؛  أثاث  الدمى؛  بيوت  الدمى؛  مالبس  الدمى؛  أزياء  الدمى؛  اكسسوارات 
]اللعب[؛  الدمية  األطفال  عربات  اطفال؛  عربة  لعبة  مطاطية؛  دمى  الدمى؛  رعاية 
البضائع املذكورة  الطبيب؛ ملحقات أو اكسسوارات وأجزاء وتركيبات  مجموعات لعبة 

أعاله يف الفئة 28
 وصف العالمة: كلامت BABY BLUSH بحروف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 342219            بتاريخ : 2020/12/29

 باســم: تويز ار أس )أسيا( ليمتد
وان  شا  تشيونج   888 تاور،  ليفونج  8/أف،  وعنوانه: 

رود، الي تيش كوك، كولون، هونج كونج
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
االطفال  لعب  اللعب؛  وأدوات  اللعب  األلعاب؛   
ألعاب  اللعب لالطفال؛  الطرية؛ دمى اطفال؛ أدوات 

النشاط اإللكرتونية التي تتضمن آلية التحدث؛ أدوات 
مجموعات  واألطفال؛  للرضع  بها  للعب  مالبس  االستحامم؛  ألعاب  إلكرتونية؛  اللعب 
أثاث  الدمى؛  بيوت  الدمى؛  مالبس  الدمى؛  أزياء  الدمى؛  اكسسوارات  بالدمى؛  اللعب 
للدمى؛ أدوات رعاية الدمى؛ دمى مطاطية؛ لعبة عربة اطفال؛ عربات األطفال الدمية 
]اللعب[؛ مجموعات لعبة الطبيب؛ ملحقات أو اكسسوارات وأجزاء وتركيبات البضائع 

املذكورة أعاله يف الفئة 28
 وصف العالمة: كلامت BABY blush مكتوبة بشكل خاص بحروف التينية حول 

احرفها اطار باللون االسود واالبيض
االشــرتاطات: 

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 341798            

بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90275535

تاريخ األولوية: 2020/10/23

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية

 باســم: انستاجرام، ال ال يس

 وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 35 

توفري تسهيالت عرب  ؛  االتصال  اإلنرتنت وشبكات  الرتويج لسلع وخدمات اآلخرين عرب 

اإلنرتنت لربط البائعني باملشرتين

 وصف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 341796            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90275535
تاريخ األولوية: 2020/10/23

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية
 باســم: انستاجرام، ال ال يس

كاليفورنيا  بارك،  مينلو  رود،  ويلو   وعنوانه: 1601 
94025، الواليات املتحدة االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
 بالفئة: 9

كمبيوتر  برنامج  ؛  اإلنرتنت  عرب  املجتمعات  مع  والتفاعل  االجتامعي  للتواصل  الكمبيوتر  برامج   
واملعلومات  البيانات  لجمع  الكمبيوتر  برامج  ؛  الصور  نقل  ومتكني  املظهر  لتعديل  للتنزيل  قابل 
يوفر  تطبيق  أي   ، الكمبيوتر  برامج  ؛  ومشاركتها  وتخزينها  ونقلها  وتعديلها  وتنظيمها  وتحريرها 
أو   ، الوصول  أو   ، التنزيل  أو   ، التحميل  لتمكني  الكمبيوتر  برامج  ؛  االجتامعية  الشبكات  وظائف 
النرش ، أو العرض ، أو وضع العالمات ، أو التدوين ، أو البث ، أو الربط ، أو املشاركة ، أو توفري 
القابلة  الكمبيوتر  برامج  ؛  واالتصاالت  الكمبيوتر  شبكات  عرب  املعلومات  أو  اإللكرتونية  الوسائط 
للتنزيل لعرض موجز للصور والصوت واملحتوى السمعي البرصي والفيديو والتفاعل معه والنصوص 
واملحتوى  املحتوى  نارشي  عىل  للعثور  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برامج  ؛  به  املرتبطة  والبيانات 

واالشرتاك يف املحتوى 
وصف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات:  
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 

إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 341794            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90023658
تاريخ األولوية: 2020/06/26

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية
 باســم: نوفيشن بايو انك.

وعنوانه: 1500 برودواي، سويت 1401، نيويورك، 
ان واي 10036، الواليات املتحدة األمريكية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
بالفئة: 5

ومرض  الزهامير  ومرض  األورام  واضطرابات  الرسطان  لعالج  الصيدالنية  املستحرضات 
بالعمر؛  املرتبطة  واالضطرابات  العصبية  واالضطرابات  الرعاش(  )الشلل  باركنسون 
ومرض  الزهامير  ومرض  األورام  واضطرابات  الرسطان  لعالج  البيولوجية  املستحرضات 
بالعمر؛  املرتبطة  واالضطرابات  العصبية  واالضطرابات  الرعاش(  )الشلل  باركنسون 
بالعمر؛  املرتبطة  العصبية واألمراض  التنكسية  األمراض  الصيدالنية لعالج  املستحرضات 

املستحرضات البيولوجية لعالج األمراض التنكسية العصبية واألمراض املرتبطة بالعمر
وصف العالمة: أحرف RX باالتينية متشابكني يشكالن دائرة باللون االسود

االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم : 341795            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90023659
تاريخ األولوية: 2020/06/26

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية
باســم: نوفيشن بايو انك.

 وعنوانه: 1500 برودواي، سويت 1401، نيويورك، 
ان واي 10036، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :
 بالفئة: 42

تطوير  مجال  يف  استشارية  خدمات  والبيولوجية؛  الصيدالنية  والبحوث  التطوير   
الطبية  البحوث  معلومات  توفري  والبيولوجية؛  الصيدالنية  للمستحرضات  وبحوث 

والعلمية يف مجاالت املستحرضات الصيدالنية والبيولوجية
 وصف العالمة: أحرف RX باالتينية متشابكني يشكالن دائرة باللون االسود

 االشــرتاطات: 
التجارية يف  العالمات  إلدارة  به مكتوباً  التقدم  اعرتاض عىل ذلك  لديه   فعىل من 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا 

اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 337924            بتاريخ : 2020/10/21

 باســم: فيسبوك، انك.
كاليفورنيا  بارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه: 

94025، الواليات املتحدة األمريكية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

توفري  وهي  املالية،  الحركات  معالجة  خدمات 
اآلمنة؛  الدفع  وخيارات  اإللكرتونية  املعامالت 
الفواتري  ــع  دف لبيانات  اإللكرتونية  املعالجة 
االتصاالت؛  وشبكات  اإلنرتنت  عرب  للمستخدمني 

خدمات تحويل األموال اإللكرتوين؛ خدمات معالجة 
خدمات  اإللكرتونية؛  الهدايا  وبطاقات  الدين  وبطاقات  االئتامن  بطاقات  معامالت 
الهاتف  بواسطة  اإللكرتوين  الدفع  تقديم خدمات  الدفع؛  او حركات  معالجة معامالت 
املالية؛  املعامالت  خدمات  الدفع؛  معالجة  خدمات  املالية؛  الخدمات  لآلخرين؛  النقال 
تسهيل وترتيب جمع التربعات وتوزيع التربعات املالية؛ الخدمات الخريية، وهي تنسيق 

مشرتيات وتوزيع التربعات النقدية من األفراد والرشكات إىل الغري
 بالفئة: 36

 وصف العالمة: رسم دائرة تشبه فقاعة الكالم مع صورة متعرجة بداخلها تشبه رشارة 
الكهرباء بااللونا االبيض واالسود

 االشــرتاطات: 
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

 نموذج اإعالن الن�شر عن اإنتقال الملكية 
تعلن أدارة العالمات التجارية  و املصنفات الفكرية عن تقدم 

 الوكيل/ سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية
باســم:  2جي اي إس ليمتد.

    وعنوانه:  إسربيدون 12 ،الطابق الرابع، 1087 نيقوسيا، قربص
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

 املودعة تحت رقم : 186118      
بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  

 و املسجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014
املنتجات   / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   

الواقـعة بالفئة   :  42
تحليل أنظمة الحاسوب؛ اسرتجاع بيانات الحاسوب؛ 
التقنية؛  املشاريع  دراسات  البيانية؛  الرسوم  تصميم 
الحاسوب؛  بيانات  وقواعد  برامج  تنصيب  الهندسة؛ 

الحاسوب؛  أجهزة  مجال  يف  االستشارات  الغري؛  لصالح  والتطوير  البحث  الجيولوجية؛  األبحاث 
االستشارات يف مجال برمجيات الحاسوب؛ االستشارات املتعلقة بتصميم قواعد بيانات الحاسوب؛ 
تحديث برامج الحاسوب؛ تحديث برامج قواعد بيانات الحاسوب؛ املسح الجيولوجي؛ صيانة برامج 
الحاسوب؛ صيانة قواعد بيانات الحاسوب؛ تحويل البيانات من الوسائط املادية إىل وسائل اإلعالم 
اإللكرتونية؛ توفري محركات بحث لإلنرتنت؛ التحويل البياين لربامج وبيانات الحاسوب [ تحويل غري 
مادي]؛ تصميم أنظمة الحاسوب؛ تأجري خوادم الشبكة؛ تأجري برامج الحاسوب؛ تأجري قواعد بيانات 
الحاسوب؛ استضافة مواقع الكمبيوتر [ املواقع اإللكرتونية ]؛ نسخ برامج الحاسوب؛ تصميم برامج 
الهندسة  اإللكرتونية يف مجال  البيانات  الحاسوب؛ تصميم كتب  بيانات  الحاسوب؛ تصميم قواعد 

املدنية؛ انشاء وصيانة املواقع اإللكرتونية لصالح الغري؛ برمجة الحاسوب.
 * بيانات التعديل :

اسم من إنتقلت اليه العالمة :   دبل جي آي إس ، رشكة ذات مسئولية محدودة.
عنوان:  الطابق 13 ، 7 كارل ماكس سكوير ، نوفوسيبريسك ، روسيا ، 630078 . 

 - تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
- تاريخ تاريخ التأشري:  17 / 2 / 2021 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 
املودعة تحت رقم : 342222            بتاريخ : 2020/12/29

 باســم: تويز ار أس )أسيا( ليمتد 
 888 ــاور،  ت ليفونج  8/أف،  وعنوانه: 
كوك،  تيش  الي  رود،  وان  شا  تشيونج 

كولون، هونج كونج
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   

املنتجات : 
بالفئة: 28

األلعاب؛ اللعب وأدوات اللعب؛ مناذج سيارات ]ألعاب أو أدوات اللعب[؛ مركبات لعب 
السيارات؛ أجهزة  السباق؛ ألعاب سباقات  السيارات  تعمل إلكرتونيًا؛ مجموعات مناذج 
تحكم ألجهزة األلعاب؛ أجهزة تحكم للعب؛ سيارات لعبة؛ مناذج سيارات؛ سيارات لعبة 
املصغرة كنونها لعب؛ مركبات مجسمة  املركبات  بعد؛  فيها عن  التحكم  يتم  إلكرتونية 
لعبة  مجموعات  لألطفال؛  مركبات  املركبات؛  مناذج  مسارات  ]ألعاب[؛  الحجم  صغرية 
محطة الرشطة؛ مجموعات لعبة محطة االطفاء؛ موقف سيارات اللعب ومرآب سيارات 
اللعب؛ سيارات لعب كهربائية مع مجموعة مسار تجميعي أو مسار سباق تجميعي؛ 
يتم  التي  واأللعاب  بعد  عن  فيها  التحكم  يتم  التي  األلعاب  بالبطارية؛  تعمل  ألعاب 
التحكم فيها باألسالك؛ملحقات أو اكسسوارات وأجزاء وتركيبات البضائع املذكورة أعاله 

يف الفئة 28
 وصف العالمة: كلامت SPEED CITY بحروف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات:  
التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 341803            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90275535

تاريخ األولوية: 2020/10/23

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية

 باســم: انستاجرام، ال ال يس

بارك،  مينلو  رود،  ويلو   1601 وعنوانه:   

املتحدة  ــات  ــوالي ال  ،94025 كاليفورنيا 

االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 45

 مقدمة اجتامعية عرب اإلنرتنت وخدمات التواصل والتعارف ؛ توفري الوصول إىل قواعد 

البيانات الحاسوبية يف مجاالت التواصل االجتامعي والتعريف االجتامعي والتعارف

 وصف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 341799            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90275535
تاريخ األولوية: 2020/10/23

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية
 باســم: انستاجرام، ال ال يس

 وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 
94025، الواليات املتحدة االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 
بالفئة: 38

والصور  والرسومات  والرسائل  للبيانات  اإللكرتوين  النقل  وهي   ، االتصاالت  خدمات   
الصور  اإللكرتوين مللفات  النقل  أي   ، األقران  الصور بني  ؛ خدمات مشاركة  واملعلومات 
الحاسوبية  البيانات  قواعد  إىل  الوصول  توفري  ؛  اإلنرتنت  مستخدمي  بني  الرقمية 
واإللكرتونية وعرب اإلنرتنت ؛ توفري منتديات عرب اإلنرتنت للتواصل ، أي نقل املوضوعات 
إلكرتونية  إعالنات  ولوحات  اإلنرتنت  عىل  محادثة  غرف  توفري  ؛  العام  االهتامم  ذات 
لنقل الرسائل بني املستخدمني يف مجال االهتامم العام ؛ خدمات البث عرب الكمبيوتر أو 
شبكات االتصال األخرى ، أي تحميل البيانات واملعلومات والرسائل والرسومات والصور 
السلكية  االتصاالت  خدمات  ؛  إلكرتونيًا  ونقلها  عليها  عالمات  ووضع  وعرضها  ونرشها 

والالسلكية ، وهي اإلرسال اإللكرتوين للصور والفيديو
 وصف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات:  
التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم : 341793            بتاريخ : 2020/12/23

رقم األولوية: 90023657

تاريخ األولوية: 2020/06/26

بلد األولوية: الواليات املتحدة االمريكية

 باســم: نوفيشن بايو انك.

 وعنوانه: 1500 برودواي، سويت 1401، 

نيويورك، ان واي 10036، الواليات املتحدة األمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

 بالفئة: 42 

التطوير والبحوث الصيدالنية والبيولوجية؛ خدمات استشارية يف مجال تطوير وبحوث 

يف  والعلمية  الطبية  البحوث  معلومات  توفري  والبيولوجية؛  الصيدالنية  للمستحرضات 

مجاالت املستحرضات الصيدالنية والبيولوجية

 وصف العالمة: كلامت NUVATION BIO باحرف التينية باللون االسود

 االشــرتاطات: 

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 340802    

 بتاريخ : 2020/12/09
جينومكس،  سينثتيك  باســم:   

انك.
توري  نورث   11149 وعنوانه: 
ايه  يس  جــوال،  ال  رود،  باينز 

90037، الواليات املتحدة األمريكية 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

بالفئة: 4
الوقود الحيوي؛ زيت الطحالب لألغراض الصناعية

 وصف العالمة: كلمة VIRIDOS باحرف التينية باللون االسود
االشــرتاطات: 

العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
خالل  وذلك   ، املسجل  بالربيد  إرساله  أو   ، االقتصاد  وزارة  يف  التجارية 

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
دايودبوتا انرتناشيونال

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 املودعة تحت رقم : 342220            بتاريخ : 2020/12/29

 باســم: تويز ار أس )أسيا( ليمتد
 888 ــاور،  ت ليفونج  8/أف،  وعنوانه: 
كوك،  تيش  الي  رود،  وان  شا  تشيونج 

كولون، هونج كونج
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

املنتجات :
 بالفئة: 28

ألعاب  إلكرتونية؛  ألعاب  والرياضة؛  الجمباز  أدوات  اللعب؛  وأدوات  اللعب  األلعاب؛ 
للبنات  أو  البناء  الشطرنج؛ كتل  ألعاب  الحلقة؛  ألعاب  البناء؛  العاب  اللوح؛  أو  الطاولة 
األلغاز؛  بانوراما  أو  املقطوعة  الصورة  أحجية  القطع(؛  تركيب  )لعبة  األلغاز  ]اللعب[؛ 
شطرنج صيني؛ الشطرنج الياباين ]ألعاب شوغي[؛ الدومينو؛ ورق اللعب؛ ألعاب البنغو؛ 
الداما  لعبة  الداما؛  لعبة  املتاهة؛  متاهات  اإللكرتونية؛  النشاط  ألعاب  البنغو؛  بطاقات 
الصينية؛ ألعاب الطاولة الزهر؛ آالت لعبة الرافعة؛ ألعاب خشبية؛ لعبة العيص؛ أطواق 
ورق  لعب  يف  الستخدامها  مواد  أو  أدوات  لأللعاب؛  وأدوات  أجهزة  صغرية؛  سلة  كرة 
أو  ملحقات  اللوح؛  أو  الطاولة  ألعاب  لعب  يف  الستخدامها  مواد  أو  أدوات  اللعب؛ 

اكسسوارات وأجزاء وتركيبات البضائع املذكورة أعاله يف الفئة 28
وصف العالمة: كلامت PLAY POP  بحروف التينية باللون االسود

االشــرتاطات: 
التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية



لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 18فرباير 2021-العـدد 14673 
14�إعالنات

اخلمي�س 18فرباير 2021-العـدد 14673

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

تعلن أدارة العالمات التجارية  و املصنفات الفكرية عن تقدم 
الوكيل/ سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية         

باســم:  2جي اي إس ليمتد.
 1087 الرابع،  ،الطابق   12 إسربيدون  وعنوانه:    

نيقوسيا، قربص
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

 املودعة تحت رقم : 186117      بتاريخ:  4  / 
  . 2013 / 2

 و املسجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014
املنتجات   / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   

الواقـعة بالفئة   :  41
الرتفيه؛  االستجامم؛ معلومات عن  والتعليم؛ معلومات عن  الرتبية   معلومات عن 
الدعاية واإلعالن؛ توفري املطبوعات  خدمات العروض بخالف ما كان منها ألغراض 
نرش  اإللكرتوين؛  املكتبي  النرش  ]؛  للتحميل  قابلة  غري   ] اإلنرتنت  عرب  اإللكرتونية 
الدعاية  نصوص  بخالف  النصوص  نرش  اإلنرتنت؛  عرب  اإللكرتونية  والكتب  الصحف 
واإلعالن؛ كتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية .واإلعالن؛ خدمات مراسيل األنباء.

 * بيانات التعديل :
اسم من إنتقلت اليه العالمة :   دبل جي آي إس ، رشكة ذات مسئولية محدودة.
عنوان:  الطابق 13 ، 7 كارل ماكس سكوير ، نوفوسيبريسك ، روسيا ، 630078 . 

 - تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
- تاريخ تاريخ التأشري:  17 / 2 / 2021 

 / التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة   تعلن 

سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية. 

مدة  تجديد  طلب  بنرش 

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية :-  

 املودعة بالرقـم :   153620

و املسجلة  تحت الرقم  153620  

 بتاريخ :  1 / 5 / 2012  

    باســــــم : نياس بدو فينجال حنيفه      

   و عنوانه : ص.ب 95794 ، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة..

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً 

من تاريخ: 28 / 2 / 2021

 تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية. 

بــنــرش طــلــب تــجــديــد مــدة 

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية :-  

املودعة بالرقـم :   153215 و 

املسجلة  تحت الرقم  153215  

 بتاريخ :  28 / 5 / 2012  

باســــــم : ش  ميدايست أكسبورتس       

ديسرتيكت  أرناكولوم   ، الوفا   ، مايل  نــاالم   : عنوانه  و   

كراال،الهند.

نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري     وستظل الحامية 

اعتباراً من تاريخ: 20 / 2 / 2021

 تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية. 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية :-  

 املودعة بالرقـم :   153214

ــة  تــحــت الــرقــم   واملــســجــل

  163101

 بتاريخ :  25 / 1 / 2012  

 باســــــم : ش  ميدايست أكسبورتس        

و عنوانه : ناالم مايل ، الوفا ، أرناكولوم ديسرتيكت كراال،الهند.

أخري  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

اعتباراً من تاريخ: 20 / 2 / 2021

 تعلن أدارة العالمات التجارية  و املصنفات الفكرية عن تقدم 
الوكيل/ سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية

باســم:  2جي اي إس ليمتد.
 وعنوانه:  إسربيدون 12 ،الطابق الرابع، 1087 نيقوسيا، قربص

.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية
 املودعة تحت رقم : 186116      بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  

 و املسجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات الواقـعة بالفئة   :  35
وكاالت  الغري؛  لصالح  االتصاالت  خدمات  يف  االشرتاكات  تنظيم 
املساحات  تأجري  واإلعــالن؛  الدعاية  وكاالت  التجارية؛  املعلومات 
اإلعالنية؛ إدارة امللفات املربمجة؛ عرض السلع؛ النسخ؛ استطالعات 
الرأي؛ دراسات التسويق؛ املعلومات واألخبار عن األعامل؛ معلومات 
أبحاث  ]؛  املستهلك  نصح  محل   ] للمستهلكني  تجارية  ونصائح 
التنظيمية؛  واالستشارات  األعامل  إدارة  التسويق؛  أبحاث  األعامل؛ 

استشارات  األعامل؛  إدارة  استشارات  األعامل؛  تنظيم  استشارات 
األعامل املهنية؛ خدمات العروض لغايات الدعاية واإلعالن؛ خدمات اقتطاع األخبار واملعلومات املهمة من 
الصحف؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ معالجة النصوص؛ تنظيم املعارض للغايات التجارية واإلعالنية؛ 
تنظيم املعارض التجارية للغايات التجارية واإلعالنية؛ البحث عن املعلومات يف ملفات الحاسوب لصالح 
الغري؛ املساعدة يف إدارة األعامل؛ املساعدة يف إدارة األعامل التجارية أو الصناعية؛ عرض املنتجات عىل 
وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة؛ التنبؤات االقتصادية؛ البيع باملزاد العلني؛ عروض املبيعات لصالح 
الغري؛ تأجري وقت للدعاية واإلعالن يف وسائل اإلعالم؛ تأجري مواد الدعاية واإلعالن؛ نرش نصوص الدعاية 
واإلعالن؛ توزيع العينات؛ نرش مواد الدعاية واإلعالن؛ كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ الدعاية واإلعالن؛ 
الربيدي؛ تجميع اإلحصائيات؛ تجميع  الدعاية واإلعالن املبارشة عىل شبكات الحاسوب؛ اإلعالن بالطلب 
املعلومات يف قواعد بيانات محوسبة؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات محوسبة؛ إعداد أعمدة الدعاية 
واإلعالن؛ اإلدارة التجارية؛ املعالجة التجارية ألوامر الرشاء خدمات مقارنة السعر ، جميع املعلومات من 

الكتب يف مجال الهندسة املدنية . 
* بيانات التعديل :

اسم من إنتقلت اليه العالمة :   دبل جي آي إس ، رشكة ذات مسئولية محدودة.
عنوان:  الطابق 13 ، 7 كارل ماكس سكوير ، نوفوسيبريسك ، روسيا ، 630078 . 

- تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
- تاريخ تاريخ التأشري:  17 / 2 / 2021 

 / التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة   تعلن   

سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية. 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية :-  

 153621    : بالرقـم  املودعة 

الرقم   تحت  املسجلة   و 

  163717

   بتاريخ :  1 / 2 / 2012  

    باســــــم : نياس بدو فينجال حنيفه      

  و عنوانه : ص.ب 95794 ، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً 

من تاريخ: 28 / 2 / 2021

تعلن أدارة العالمات التجارية  و املصنفات الفكرية عن تقدم 
الوكيل/ سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية        

  باســم:  2جي اي إس ليمتد.
  وعنوانه:  إسربيدون 12 ،الطابق الرابع، 1087 نيقوسيا، 

قربص
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

 املودعة تحت رقم : 186115      
بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  

 و املسجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات الواقـعة 

بالفئة   :  16
 أقالم الحرب؛ التقاويم؛ األطالس؛ الدفاتر؛ الكراسات؛ الكتيبات؛ النرشات اإلخبارية الدورية؛ 
الفتات من الورق أو الورق املقوى؛ املنشورات املطبوعة؛ أكياس [مغلفات وأجربة] من 
الورق أو البالستيك للتغليف؛ الرسوم البيانية؛ التقاويم؛ أقالم رصاص؛ ملفات للوثائق [ 
قرطاسية ]؛ الخرائط الجغرافية؛ الكتالوجات )بيانات مصورة(؛ املطبوعات التخطيطية؛ 
مجالت [ دوريات ]؛ املطبوعات؛ كتب البيانات اإللكرتونية للهندسة املدنية؛ القرطاسية.

* بيانات التعديل :
اسم من إنتقلت اليه العالمة :   دبل جي آي إس ، رشكة ذات مسئولية محدودة.
عنوان:  الطابق 13 ، 7 كارل ماكس سكوير ، نوفوسيبريسك ، روسيا ، 630078 . 

- تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
- تاريخ تاريخ التأشري:  17 / 2 / 2021 

 تعلن أدارة العالمات التجارية  و املصنفات الفكرية عن تقدم 
الوكيل/ سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية     

     باســم:  2جي اي إس ليمتد.
 1087 الرابع،  ،الطابق   12 إسربيدون  وعنوانه:      

نيقوسيا، قربص
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

 املودعة تحت رقم : 186114      
بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  

 و املسجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014
املنتجات   / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   

الواقـعة بالفئة   :  9
إلكرتونية؛  ات  ألجهزة  بينية  أجهزة  اإللكرتونية؛  اإلعالنات  لوحات  البرصية؛  األقراص   
لبادات الفأرة؛ أقراص مدمجة [لذاكرة القراءة ُفكر الحاسوب؛ م فقط]؛ وسائط تخزين 
الحاسوب؛  لتشغيل  برامج مسجلة  بيانات برصية؛  تخزين  مغناطيسية؛ وسائط  بيانات 
برامج الحاسوب [برمجيات قابلة للتنزيل، قواعد البيانات الحاسوب]، مبا يف ذلك كتب 
الدارات  للتفريغ؛  القابلة  اإللكرتونية  املنشورات  املدنية؛  للهندسة  اإللكرتونية  البيانات 

املطبوعة؛ أجهزة .معالجة البيانات
* بيانات التعديل :

اسم من إنتقلت اليه العالمة :   دبل جي آي إس ، رشكة ذات مسئولية محدودة.
عنوان:  الطابق 13 ، 7 كارل ماكس سكوير ، نوفوسيبريسك ، روسيا ، 630078 . 

 - تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
- تاريخ تاريخ التأشري:  17 / 2 / 2021 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد 

 نموذج اإعالن الن�شر عن اإنتقال الملكية 

 نموذج اعالن الن�شر عن التجديد 

 نموذج اعالن الن�شر عن التجديد 

 نموذج اعالن الن�شر عن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�شر عن اإنتقال الملكية 

 نموذج اعالن الن�شر عن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�شر عن اإنتقال الملكية 

 نموذج اإعالن الن�شر عن اإنتقال الملكية 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

اخلمي�س 18فرباير 2021-العـدد 14673

ادارة التراخي�ص التجارية

اإعالن ت�شفية �شركة

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ارمادا إلدارة املنشآت ذ.م.م 

عنوان الرشكة:جزيرة الريم ،  الريم طموح، 3 - 0 رشكة الطموح لالستثامرات 

ذ.م.م 

   CN-1137386 :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  

15-2-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم :   2105002305  

 تاريخ التعديل:   2021-2-16     

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

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: فضل عبدالخالق عبدالرب محمد احمد  

الجنسية: البحرين 

الجنسية: اليمن   اىل الطرف الثاين:خالد عبدالرحمن صالح الفالحي 

دائرة  من  صادرة  رخصة  للمجوهرات(  جولد  وين   ( التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )90233( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: ليىل سعيد عمري عيل الظاهري الجنسية: االمارات

الجنسية:  النعيمي  لخريباين  سيف  سامل  الثاين:سيف  الطرف  اىل   

االمارات

من  صادرة  رخصة  العضويه(  لبطاقات  املتميز   ( التجاري  باالسم   

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )104954( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�شة اإعالن تنازل عن رخ�شة

  اإعالن فقدان جواز �شفر 

محمد  ــا  /ســودي املــدعــو  فقد 

اثويبيا  ،الجنسية     اباديكو  

 )EP6053395( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  اثيوبيا  سفارة  إىل 

مركز رشطة مشكوراً.    

  اإعالن فقدان جواز �شفر 

فقد املدعو / ناردوس جربجرس 

جواز  اثيوبيا   تادييس،الجنسية 

 )  EP4167511   ( رقم  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  اثيوبيا   أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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   تنويــــه

السادة/ مصنع  بأن  الصناعة  تنمية  يعلن مكتب 

جودة للحجر الطبيعي والرخام ذ.م.م

 IN-2003068 : رقم الرخصة الصناعية

 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء االعالن السابق الصادر 

بتاريخ  العدد رقم 14488  الوحدة يف  يف جريدة 

 2020-7-9

املذكور  االجراء  اعرتاض عىل  لديه  وعىل كل من 

اعاله مراجعة ادارة مكتب تنمية الصناعة خالل 

تقبل  فلن  وإال  االعالن  نرش  تاريخ  من  اسبوع 

االدارة اي اعرتاض بعد انقضاء مدة االعالن.

مكتب تنمية ال�شناعة 
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

صالله  محل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتصليح كهرباء السيارات  

رخصة رقم : CN -  1983497 قد تقدموا إلينا بطلب:
 SALALAH AUTO ELECTRICAL /تعديل اسم تجاري من  
السيارات  كهرباء  لتصليح  صالله  محل   REPAIRS SHOP
 SALALAH AUTO REPAIR & EXHAUST CAR اىل 

GARAGE كراج صالله لتصليح املركبات وعوادم السيارات 
تعديل نشاط/ اضافة اصالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل نشاط/ اضافة اصالح عوادم السيارات 4520013
تعديل نشاط/ حذف اصالح كهرباء السيارات 4520005

 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 /  مدار 
الشمس لزينة السيارات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2717196   : 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / فيفروت 

للحلويات  

رخصة رقم :  CN - 2472275 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة هندسة املياه للمقاوالت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1114887   : رقم  رخصة   
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  تايغر فيجن للمقاوالت العامة 

ذ.م.م    

رخصة رقم : CN -  2942134 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد ارمان الله محمد بديع العامل 49% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رحيم الله محمد الله 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خري موالسكون موال 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رازون مياه روسيد ميا  

 TIGER VISION GENERAL CONTRACTING /تعديل اسم تجاري من 

 ARMAN BUILDERS اىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  فيجن  تايغر   LLC

CONTRACTING LLC ارمان بلدرز للمقاوالت ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة الكنانة البيطرية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1122088  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صالون تيارا لتجميل السيدات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2647650    : 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / هوم 
فكس للصيانة املباين

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2735713: 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.

بانكوك ـ )د ب ا( :

 ت�صاعدت االحتجاجات التي فجرها االنقالب 

االأخري يف ميامنار اإىل اأكرب حجم لها حتى 

االآن ، حيث تدفق مئات االآالف من االأ�صخا�س 

اإىل �صوارع عدة مدن ، وفًقا ملراقبني و�صور 

ُن�رشت على تويرت.

بدوا  املتظاهرين  اأن  من  الرغم  على  لكن 

متحم�صني جراء االإقبال الكبري ، كانت هناك 

ا من اأن يوؤدي ذلك اإىل رد فعل  خماوف اأي�صً

وح�صي من جانب اجلي�س الذي يبدو حري�صا 

على تقوية قب�صته على ال�صلطة.

العا�صمة   ، ياجنون  يف  مراقبون  وقال 

اإن االإقبال على امل�صاركة  ال�صابقة للبالد ، 

يف االحتجاجات اأم�س كان االأكرب منذ اأيام 

ال�صوارع.  اإىل  االآالف  ع�رشات  خرج  حيث   ،

واأظهرت ال�صور التي مت تداولها عرب االإنرتنت 

متظاهرين ي�صاركون يف اعت�صامات بالقرب 

من مركز املدينة، مما اأدى اإىل اإغالق حركة 

املرور يف بع�س اأجزائها.

لالأمم  اخلا�س  املقرر   ، اأندروز  توم  وغرد 

ذلك  يف  احلق  "لهم  ميامنار  يف  املتحدة 

يد  على  العنف  اأو  باالعتقال  التهديد  دون 

اليوم!"،  بجانبكم  يقف  العامل  التامتاداو. 

الر�صمي للقوات امل�صلحة  م�صتخدما اال�صم 

للبالد.

اإىل  االإخبارية  ميامنار 11  بوابة"  واأ�صارت 

"بحر من املتظاهرين" الذين وجهوا انتقادات 
 ، اأعقاب انقالب اول من �صباط/ فرباير  يف 

حيث طالب مئات االآالف باالإفراج عن اأوجن 

�صان �صو ت�صي ،من االحتجاز واإعادتها اإىل 

من�صبها كزعيمة فعلية للحكومة املدنية.

يف  اآخرين  وزعماء  اعتقالها  مت  قد  وكان 

اأعقاب االنقالب بتهم و�صفها املراقبون باأنها 

املنا�صب على  اال�صتحواذ غري  ، مثل  زائفة 

اأجهزة ات�صال ال�صلكي اأو انتهاكات االإر�صادات 

فريو�س  جائحة  تقت�صيها  التي  ال�صحية 

كورونا. يف مانداالي ، ثالث اأكرب مدينة يف 

ميامنار ، اأظهرت ال�صور التي مت تداولها على 

و�صائل التوا�صل االجتماعي ظهور العديد من 

املركبات الع�صكرية. كما مت حظر الو�صول اإىل 

االإنرتنت لليلة الثالثة على التوايل. ومع ذلك 

، ا�صتمرت االحتجاجات اأم�س.

وكان اأندروز قد حذر يف وقت �صابق من اأنه 

قلق من قيام اجلنود باإخماد االحتجاجات 

بعنف ، م�صرياً اإىل اأنه �صمع عن ح�صد القوات 

القوات هذه  خارج ياجنون. كانت حتركات 

يف  دموية  قمع  لعمليات  مقدمة  مبثابة 

املا�صي.

الجو�س ـ )د ب اأ( :

بنيجرييا  حملي  حكومي  م�صوؤول  �رشح   

اأم�س باأن م�صلحني جمهولني اختطفوا ما ال 

يقل عن 44 �صخ�صًا، معظمهم من االأطفال، 

من مدر�صة يف غرب و�صط البالد.

وقال متحدث با�صم احلكومة املحلية، طالبا 

االأملانية  االأنباء  لوكالة  ا�صمه،  ذكر  عدم 

)د.ب.اأ(، اإن تلميذا لقي حتفه عندما هاجم 

امل�صلحون مدر�صة بالقرب من بلدة كاجارا 

يف والية نيجر �صباح اليوم.

 وذكر املتحدث اأن من بني املخطوفني 26 

اأ�رش  اأفراد  وثالثة موظفني و12 من  تلميذاً 

العاملني باملدر�صة.

اأم�س بعثة  واأر�صل الرئي�س حممدو بخاري 

اإنقاذ م�صكلة من القوات امل�صلحة وال�رشطة 

وحترير  اخلاطفني  ملالحقة  املنطقة  اإىل 

التالميذ.

يف  �صيهو  جاربا  الرئا�صي  املتحدث  وقال 

بيان اإنه مازال يتعني تاأكيد العدد الدقيق 
للمخطوفني.

وقال �صيهو اإن قوات االأمن تعمل بالتعاون 

والقادة  املحلية  احلكومة  م�صوؤويل  مع 

ل�صمان  االأمور  واأولياء  واملدر�س  املحليني 

عودة اآمنة لهوؤالء املخطوفني.

وتاأتي عملية االختطاف بعد ثالثة اأيام من 

قيام م�صلحني جمهولني باختطاف نحو 20 

�صخ�صًا كانوا يف طريقهم اإىل منازلهم بعد 

امل�صاركة يف حفل زفاف يف نف�س الوالية.

وتعد عمليات اخلطف اجلماعي اأمرا �صائع 

احلدوث يف الدولة الواقعة يف غرب اأفريقيا. 

وتقوم يف بع�س االأحيان جماعة بوكو حرام 

الهجمات ال�صتخدام  االإرهابية بتنفيذ هذه 

الفتيات ال�صغريات كانتحاريات اأو تزويجهن 

ملقاتليها، بينما تقوم بتجنيد الفتيان.

بعمليات  اإجرامية  ع�صابات  تقوم  كما 

على  للح�صول  االأحيان  بع�س  اخلطف يف 

فدية.

 وكانت بوكو حرام اختطفت يف كانون اأول/

والية  يف  مدر�صة  من  فتى   300 دي�صمرب 

اإنها  وقالت  البالد،  غربي  �صمال  كات�صينا 

فعلت ذلك الأن التعليم الغربي يتعار�س مع 

االإ�صالم. اإال اأنه مت اإطالق �رشاح االأطفال بعد 

فرتة وجيزة من االختطاف.

ت�ساعد االحتجاجات ب�سكل كبير على االنقالب الع�سكري في ميانمار

مجهولون يختطفون 44 �سخ�ساً معظمهم من االأطفال في نيجيريا

�أخبار و�إعالنات

  اسم الرشكة :   هيال كوتور لتجارة املالبس النسائية ش. ذ.م.م
العنوان :   محل رقم 517 ملك الشيخ مانع بن خليفة بن سعيد ال مكتوم، ام هرير الثانية 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1138052  رقم الرخصة 710999      

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

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :14-2-2021 تاريخ تصديق القرار  :2021-2-14   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : جرين انجنريينج تكنولوجيس ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم  203 ملك مصبح راشد مصبح الفتان الفاليس، القرهود.  

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1190804 رقم الرخصة   742466       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
«محاسبون  جويش  مانشنكر  سوريندرا   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

قانونيون» ، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 7-2-2020    تاريخ تصديق القرار : 2019-12-18 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
مكتب رقم 501 ملك رشكة بوست لالستثامرات ، املرقبات  هاتف 2727057  04 فاكس: 
2715096 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

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

لتصفية رشكة /هيال كوتور لتجارة املالبس النسائية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :14-2-2021 تاريخ تصديق القرار  :2021-2-14   

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سوريندرا مانشنكر جويش «محاسبون قانونيون»
  العنوان:  مكتب رقم 501 ملك رشكة بوست لالستثامرات ، املرقبات.

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

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / جرين انجنريينج تكنولوجيس ش.ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 7-2-2020    تاريخ تصديق القرار : 2019-12-18 

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

أعاله هاتف 2727057  04 فاكس: 2715096 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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بانكوك ـ )د ب اأ( :

 قالت احلكومة املاليزية اإن العمال املهاجرين غري ال�رشعيني 

اأو الذين ال ميلكون وثائق يف ماليزيا لن يتعر�صوا لالعتقال اإذا 

�صعوا للح�صول على لقاح كورونا، وذلك قبل انطالق اأول حملة 

للتطعيم يف البالد يف 26 �صباط/فرباير.

اأي�صا  يتوىل  الذي  الدين،  جمال  العلوم خريي  وزير  وتعهد 

اأم�س بذلك، طالبًا  مهمة تتنظيم جهود التطعيم احلكومية، 

من "ال�صفارات االأجنبية واملنظمات الدولية واملجتمع املدين 

"مع  بالتقدم  املهاجرين  اإقناع  واملنظمات غري احلكومية" 

�صمان اأال نحتجزهم اأو نعتقلهم".

وخالل اأول اإغالق مرتبط بفريو�س كورونا يف ماليزيا، والذي 

امتد من اأذار/مار�س اإىل اأيار/مايو من العام املا�صي، ُقدمت 

وعود مماثلة للمهاجرين الذين اأحجموا عن التقدم للخ�صوع 

للفح�س ب�صبب اخلوف من االعتقال.

وقامت ال�رشطة بعدة مداهمات بارزة اأثناء االإغالق، حيث مت 

احتجاز عدة اآالف من املهاجرين بعد اتهامهم بعدم حيازة 

ت�صاريح عمل اأو جوازات �صفر.

من  املهاجرين  للعمال  نقطة جذب  ماليزيا  كانت  ولطاملا 

جريان اأفقر مثل ميامنار واإندوني�صيا، الذين عادة ما يح�صلون 

على العمل يف امل�صانع اأو يف املزارع.

وقبل الوباء، قدرت تقارير البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية 

عدد املهاجرين غري ال�رشعيني اأو الذين ال يحملون وثائق يف 

ماليزيا باأكرث من مليون �صخ�س.

ماليزيا تتعهد بعدم اعتقال المهاجرين غير 

ال�سرعيين لدى �سعيهم للتطعيم �سد كورونا
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 بوتين يحذر من 
التدخل الأجنبي 

في النتخابات 
البرلمانية

مو�سكو ـ )د ب اأ( :
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  ح��ذر   
القوى االأجنبية من التدخل يف االنتخابات 
�سبعة  بعد  البالد  يف  املقررة  الربملانية 

اأ�سهر.
وقال، خالل اجتماع افرتا�سي مع قادة اأربعة 
الت�سويت  �ستحمي  رو�سيا  اإن  اأم�س  اأحزاب، 

من اأية حماوالت للتاأثري عليه.
ن�سمح  ول��ن  ن�سمح  اأن  ميكننا  :"ال  واأك��د 

بتوجيه �رضبة ل�سيادة رو�سيا".
اأن رو�سيا نف�سها واجهت  جتدر االإ�سارة اإىل 
انتخابات دول  بالتدخل يف  اتهامات  مراراً 
اال�ستخبارات  وك��االت  خل�ست  وقد  اأخ��رى. 
االأمريكية بالفعل اإىل اأن رو�سيا تدخلت يف 
ل�سالح   2016 لعام  الرئا�سية  االنتخابات 

الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
ومن املقرر اأن تنتخب رو�سيا برملانا جديدا 
يف 19 اأيلول/�سبتمرب، ويعمل حزب "رو�سيا 
على  للحفاظ  لبوتني  امل��وايل  املوحدة" 

اأغلبية الثلثني املطلقة.
ال�سعبوي  اليميني  ال�سيا�سي  وات��ه��م 
فالدميري جريينوف�سكي، من احلزب الليربايل 
احلاكم  احلزب  اليوم  الرو�سي،  الدميقراطي 

باحتكار ال�سلطة.
وقال جريينوف�سكي /74 عامًا/ اإن "ال�سعب 
حزب  هيمنة  م�سبها  احتكاريني"،  يريد  ال 
ال�سيوعي  احلزب  بهيمنة  املوحدة  رو�سيا 

خالل العهد ال�سوفيتي.
رو�سيا  ح��زب  احلكومة  معار�سو  ويتهم 
للفوز  ممنهج  تزوير  مبمار�سة  امل��وح��دة 

باالأغلبية الربملانية.

النف�ساليون يح�سدون الأغلبية في حكومة كاليدونيا الجديدة 
لأول مرة

باري�س ـ )د ب ا( :
االأغلبية يف احلكومة اجلديدة   ح�سد االنف�ساليون 
يف كاليدونيا اجلديدة اأم�س، وذلك بعد اأربعة اأ�سهر 
املنطقة  ا�ستقالل  حول  ا�ستفتاء  اإخفاق  من  ون�سف 

الفرن�سية الواقعة خارج اأرا�سي فرن�سا.
من  �سبعة  اأن  كاليدونيا  برميري  ال  �سبكة  وذك��رت 
�سمن 11 من اأفراد احلكومة ينتمون لالأحزاب املوؤيدة 

لال�ستقالل.
وهذا يعني تغري ميزان القوة يف االرخبيل.

وكانت احلكومة ال�سابقة قد انهارت يف بداية ال�سهر 
اجلاري الأن خم�سة انف�ساليني غادروا االئتالف، مما 
ت�سبب يف انهيار احلكومة التي كان يرتاأ�سها الرئي�س 

ال�سابق تريي �سانتا.
الرئي�س،  من�سب  يتوىل  �سوف  من  بعد  يت�سح  ومل 
حيث اأنه مل يح�سل اأي من املر�سحني على اأغلبية 
يف ت�سويت اليوم. وقد جرى اإرجاء الت�سويت لوقت 

الحق من يوم اأم�س.

و�سول 26 عائلة لجئة من اليونان اإلى 
األمانيا 

برلني/هانوفر ـ )د ب اأ( :
 ا�ستقبلت اأملانيا مرة اأخرى 26 عائلة 
الطائرة  وهبطت  اليونان.  من  الجئة 
هانوفر  مدينة  اأثينا يف  من  القادمة 
اأعلنت وزارة  اأم�س، ح�سبما  االأملانية 

الداخلية االأملانية يف برلني.
الوافدين  ف��اإن  البيانات،  وبح�سب 
اجلدد عددهم 116 فرداً )53 بالغًا و 63 
قا�رضاً(. ومن املقرر توزيعهم لالإقامة 
يف ت�سع واليات اأملانية، وهي: بادن 
وهامبورج،  وب��اف��اري��ا،  ف��ورمت��ربج، 
الراين-و�ستفاليا،  و�سمال  وهي�سن، 
وراينالند- ال�سفلى،  و�سك�سونيا 
و�سليزفيج-هول�ستاين،  بفالت�س، 

وتورينجن.
اأخذ  �سُيجرى  اأن��ه  ال���وزارة  وذك��رت 
عند  االعتبار  يف  االأ�رضية  الروابط 

التوزيع.
ا�ستقبال  مت  البيانات،  وبح�سب 
االن ما جمموعه 1677  اأملانيا حتى 
اآذار/مار�س  منذ  اليونان  من  الجئا 

املا�سي.
وعدت  قد  االأملانية  احلكومة  وكانت 
باإح�سار حوايل 2750 مهاجراً والجئًا 
اأملانيا.  اإىل  اليونان  بهم من  معرتفا 
برفقة  مري�سا  طفال   243 هم  وهوؤالء 
اأفراد عائالتهم و 1553 الجئا اآخرين، 
باأحقيتهم  اليونانية  ال�سلطات  اأقرت 

خميم  يف  حريق  وعقب  للحماية. 
لي�سبو�س  ج��زي��رة  يف  ل��الج��ئ��ني 
اليونانية، ا�ستقبلت اأملانيا اأي�سا 150 
قا�رضاً غري م�سحوبني بذويهم. وقبل 
تكون  اأن  يجب  اأملانيا،  اإىل  الدخول 
لها  خ�سع  التي  كورونا  اختبارات 

جميع الالجئني الوافدين �سلبية.

 300 يطلب   الأوروب����ي  الت��ح��اد 
مليون جرعة من "موديرنا"

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
مع  عقد  على  االأوروبية  املفو�سية  تفاو�ست   
�رضكة "موديرنا" االأمريكية لتوريد ما ي�سل اإىل 
امل�ساد  اللقاح  من  اإ�سافية  مليون جرعة   300
اأعلنت  ح�سبما  ال�رضكة،  طورته  الذي  لكورونا 
دير  فون  اأورزوال  االأوروبية  املفو�سية  رئي�سة 
من  م�سادر  وبح�سب  اأم�س.  بروك�سل  يف  الين 
املفو�سية، من املقرر ت�سليم 150 مليون جرعة 
من اللقاح هذا العام، كما اأن هناك اأي�سًا خياراً 

ل� 150 مليون جرعة اإ�سافية لعام 2022.
ويف العام املا�سي، طلبت املفو�سية االأوروبية 
البداية 160 مليون جرعة لقاح من �رضكة  يف 
اخلا�س  العقد  على  املوافقة  ومتت  موديرنا. 
املفو�سني  جلنة  قبل  من  اجلديدة  بالطلبية 
االأوروبي االآن ب�سعة  اأم�س. ولدى دول االحتاد 
هذه  على  اعرتا�سات حمتملة  اأي  لتقدمي  اأيام 
ثالثة  من  واح��د  "موديرنا"  ولقاح  ال�سفقة. 
لقاحات متت املوافقة عليها بالفعل يف االحتاد 
لالأدوية  االأوروبية  الوكالة  واأعطت  االأوروب��ي. 
ال�سوء االأخ�رض لهذا اللقاح يف 6 كانون ثان/
احلني يف  ذلك  منذ  وُي�ستخدم  املا�سي،  يناير 
االحتاد، وهو على غرار لقاح "بيونتيك/فايزر" 
الذي يعمل بتقنية "mRNA"، وكالهما فعال 

بن�سبة تزيد عن 90.

يزور  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  مدير 
طهران ال�سبت القادم

طهران ـ )د ب اأ( :
اإيران ومندوبها  اأعلن �سفري   
الدولية  الوكالة  لدى  الدائم 
غريب  كاظم  الذرية  للطاقة 
ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأن  اآب����ادي 
رافائيل  الدولية  للوكالة 
طهران  ���س��ي��زور  ج��رو���س��ي 
ملا  وفقا  ال��ق��ادم،  ال�سبت 

نقلته وكالة "ت�سنيم".
وك���ان���ت اإي������ران اأب��ل��غ��ت 
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة اأم�����س 
تنفيذ  عن  �ستتوقف  باأنها 
الطوعية  ال�سفافية  تدابري 
ب��ال��ربوت��وك��ول االإ���س��ايف 
الثالثاء  من  بداية  للوكالة 
الربوتوكول  ويتيح  القادم. 
الدولية  الوكالة  ملفت�سي 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ال��ق��ي��ام 
اإيرانية  مل��واق��ع  ب��زي��ارات 

بفرتة  م�سبق  اإخطار  بدون 
اإىل  االإ�سارة  وجتدر  طويلة. 
املحدود  غري  الو�سول  اأن 
املن�ساآت  اإىل  للمفت�سني 
على  االإي��ران��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
االإ�سايف  اأ�سا�س الربوتوكول 
للطاقة  الدولية  للوكالة 
االتفاق  من  جزء  هو  الذرية 
النووي الإيران الذي مت التو�سل 
اإليه عام 2015 ، وكان يهدف 
اإىل منع اإيران من تطوير �سالح 
االإتاحة،  هذه  وب��دون  ن��ووي. 
فاإنه مل يعد هناك يف الواقع 

�سيء متبٍق يف االتفاق.
وقال متحدث يف فيينا اأم�س 
ال�سفر  "عر�س  جرو�سي  اإن 
اإيجاد  اأج��ل  م��ن  اإي���ران  اإىل 
للوكالة  مقبول  م�سرتك  حل 
التحقق  اأع��م��ال  ملوا�سلة 

االأ�سا�سية".

روحاني يجدد تاأكيده باأن التفاق النووي 
غير قابل للتغيير

طهران ـ )د ب اأ( :
اأم�س  االإيراين ح�سن روحاين  الرئي�س   جدد 
قابل  النووي غري  "االتفاق  اأن  التاأكيد على 

للتغيري".
ونقلت وكالة "ت�سنيم" االإيرانية عنه القول 
:"على العامل كله اأن يعرف اأننا لن نغري يف 
تقبل  لن  بالده  اأن  اإىل  ولفت  االتفاق".  هذا 
باأن تعديل على االتفاق بعدما �سمدت اأمام 
كل ال�سغوط التي مار�سها الرئي�س االأمريكي 
ال�سابق دونالد ترامب، وقال للقوى الغربية 
على  باالتفاق  تقبلوا  ال  اأو  تقبلوا  اأن  :"اإما 

�سكله احلايل".
اإدارة ترامب ان�سحبت يف عام 2018  وكانت 
ب�سورة اأحادية من االتفاق النووي الذي كان 
يهدف ملنع طهران من احل�سول على تر�سانة 
لها.  اقت�سادية  مزايا  تقدمي  مقابل  نووية 
املن�سو�س  التزاماتها  بتقلي�س  اإيران  وردت 

عليها يف االتفاق.
وتوؤكد اإيران اأنها م�ستعدة الإجراء مفاو�سات 
مع الواليات املتحدة، ب�رضط عودة الرئي�س 

 ، النووي لعام 2015  اإىل االتفاق  جو بايدن 
ورفع العقوبات التي فر�سها ترامب.

وكان بايدن اأقر موؤخراً باأن الواليات املتحدة 
لت�سجيع  اإيران  اأوال عن  العقوبات  ترفع  لن 

طهران على العودة لالتفاق.
ويف مقابلة تليفزيونة، اكتفى بايدن بكلمة 
"ال" للرد على �سوؤال عما اإذا كانت وا�سنطن 
عندما  براأ�سه  واأوماأ  اأوال.  العقوبات  �سرتفع 
�سئل عما اإذا كان يتعني على االإيرانيني وقف 

تخ�سيب اليورانيوم كخطوة

وزيرة دفاع األمانيا تطالب الجي�س بال�ستعداد و�سط 
ت�ساعدالتهديد في اأفغان�ستان

بروك�سل ـ )د ب اأ( :
االأملانية  الدفاع  وزيرة  طالبت   
ان��ي��ج��ري��ت ك��رام��ب-ك��ارن��ب��اور 
يف  املتمركزين  االأمل��ان  اجلنود 
ظل  يف  باال�ستعداد  اأفغان�ستان 

ت�ساعد التهديد هناك.
ل��وزراء  م�ساورات  م�ستهل  ويف 
دفاع حلف �سمال االأطل�سي )ناتو( 
الرئي�سة  قالت  يومني،  ت�ستغرق 
ال�سابقة حلزب امل�ست�سارة اجنيال 
الدميقراطي،  امل�سيحي  مريكل 
اأم�س اإن عدم اإمكانية احلديث يف 
القوات  �سحب  عن  الراهن  الوقت 
الدولية من اأفغان�ستان والذي كان 
ني�سان/ من  الثالثني  يف  مقرراً 
اأبريل املقبل، يعني "موقفًا اأمنيًا 
لهذا".  ن�ستعد  اأن  يجب  متغرياً، 
ويقدم اجلي�س االأملاين يف الوقت 
احلايل نحو 1100 جندي لعملية 

يقودها  التي  احلازم"  "الدعم 
دعما  اأفغان�ستان،  يف  الناتو 
تدريب  عرب  املنتخبة  للحكومة 

القوات امل�سلحة وتقدمي امل�سورة 
اإليها، ويبلغ اإجمايل عدد اجلنود 
امل�ساركني يف هذه العملية نحو 

االأع�ساء  الدول  10000 جندي من 
واأخ��رى  االأطل�سي،  احللف  يف 

�رضيكة.
وت��ظ��ه��ر ت�����رضي��ح��ات ك��رام��ب-
حركة  تهديدات  اأخ��ذ  كارنباور 
اأن  بعد  اجل��د  م��اأخ��ذ  ط��ال��ب��ان 
كانت احلركة هددت ب�سن "حرب 
كبرية" يف حال عدم االلتزام مبا 
يعرف ب�" اتفاقية الدوحة" التي 
املتحدة  الواليات  فيها  تعهدت 
اجلنود  ك��ل  ب�سحب  لطالبان 
بحلول  اأفغان�ستان  من  االأجانب 
نهاية ني�سان/اأبريل املقبل لدفع 
احلركة اإىل اإجراء حمادثات �سالم 
وخف�س م�ستوى العنف يف البالد.
ويرى احللف اأنه من غري املنتظر 
�سحب  بخ�سو�س  ق��رار  ���س��دور 
تقدم  حتقيق  لعدم  نظراً  القوات 
ال�سالم  حمادثات  �سعيد  على 

وتخفي�س العنف.

قوات الأمن الباك�ستانية تقتل ثالثة اإرهابيين 
في منطقة وزير�ستان

وزير�ستان ال�سمالية ـ )د ب اأ( :
الباك�ستانية  االأم���ن  ق��وات  قتلت   
عملية  يف  اإره��اب��ي��ني،  ثالثة  اأم�����س 
مبنطقة  م��ريايل  يف  ا�ستخباراتية 

"وزير�ستان ال�سمالية".
العامة للقوات  العالقات  وذكر مكتب 
ه��وؤالء  اأن  الباك�ستانية  امل�سلحة 
قتل  عمليات  يف  تورطوا  االإرهابيني 
م�ستهدفة وخطف مقابل فدية وابتزاز 
وهجمات على قوات االمن وتفجريات 
"ذا  �سحيفة  ح�سب  نا�سفة،  بعبوات 

ني�سن" الباك�ستانية اأم�س .
واأ�ساف املكتب اأن االإرهابيني القتلى 

تابعون الإحدى اجلماعات االإرهابية.
 وكان اأربعة جنود باك�ستانيني على 
االأقل واأربعة م�سلحني بحركة طالبان 
النار،  الإط��الق  تبادل  يف  قتلوا  قد 

اأفغان�ستان،  مع  احلدود  من  بالقرب 
الباك�ستاين  اجلي�س  ذكره  ملا  طبقا 

يوم اجلمعة املا�سي.
فقد اقتحمت جمموعة من امل�سلحني 
تابعة للجي�س مبنطقة  نقطة تفتي�س 
معقل  وهي  ال�سمالية"،  "وزير�ستان 
�سابق لتنظيم القاعدة وحركة طالبان 
ال�سعب  م��ن  وم���ازال  ل��ه.  التابعة 
وزير�ستان  منطقة  اإىل  ال��و���س��ول 

واملناطق املجاورة.
منذ  باك�ستان  يف  العنف  وت��راج��ع 
من  طالبان  متمردي  اجلي�س  طرد  اأن 
اأفغان�ستان  املناطق على احلدود مع 
مت  التي  الهجمات  من  �سل�سلة  يف   ،

�سنها من منت�سف عام 2014 .  
ل�سن  امل�سلحني  ق��درة  مازالت  لكن 
لقوات  حتديًا  متثل  مفاجئة  هجمات 

االأمن واأجهزة اال�ستخبارات.

نيويورك ـ )د ب اأ( :
 اأظهرت بيانات جممعة اأن اإجمايل 
عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا يف 
اأنحاء العامل جتاوز 5ر109 مليون 

حتى �سباح اأم�س.
املتوفرة  البيانات  اأحدث  واأظهرت 
"جونز  ج��ام��ع��ة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ال�ساعة  عند  االأمريكية،  هوبكنز" 
اأن  جرينت�س،  بتوقيت   0700
 109 اإىل  و�سل  االإ�سابات  اإجمايل 

كما  حالة.  اآالف   504 و  ماليني 
اأظهرت البيانات اأن عدد املتعافني 
يقرتب من 6ر61 مليون، فيما و�سل 
و  مليونني  اإىل  الوفيات  اإجمايل 
الواليات  وتت�سدر  األف حالة.   418
املتحدة دول العامل من حيث عدد 
االإ�سابات، تليها الهند ثم الربازيل 
واململكة املتحدة ورو�سيا وفرن�سا 
واإ�سبانيا واإيطاليا وتركيا واأملانيا 
واملك�سيك  واالأرجنتني  وكولومبيا 

وبولندا واإيران وجنوب اأفريقيا.
كما تت�سدر الواليات املتحدة دول 
الوفيات،  اأع��داد  حيث  من  العامل 
والهند  واملك�سيك  الربازيل  تليها 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة واإي��ط��ال��ي��ا 
اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در  وفرن�سا. 
هناك عدداً من اجلهات التي توفر 
كورونا  الإ�سابات  جممعة  بيانات 
بينها  يكون  وق��د  ال��ع��امل،  ح��ول 

بع�س االختالفات.

جونز هوبكنز: 
اإ�صابات كورونا 

حول العالم تتجاوز 
5ر109 مليون
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 á«Ñ∏°S äÉ¶MÓe ∑Éæg :ô«Hƒ°T

»∏gC’G AGOCG ≈∏Y

 ¬≤≤M …òdG  RƒØdÉH  ,ÒHƒ°T  óªMCG  »eÓYE’G  OÉ°TCG

 ¢ùeCG ,(0-3) ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG ¬Ø«°V ≈∏Y »∏gC’G

 ‘ ,ôªMC’G OQÉŸG QGƒ°ûe π¡à°ùe ‘ ,AÉKÓãdG ∫hC’G

.É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhO äÉYƒª› QhO

 »∏gC’G" :"äQƒÑ°S ¿hCG" áYGPEG  ÈY ,ÒHƒ°T ∫Ébh

 ,á©FGQ IGQÉÑe Ëó≤J øe øµ“h ,äÉHÉ«¨dG ió–

."ájófC’G ∫Éjófƒe ájõfhôH ≥«≤– Iƒ°ûf ºZQ

 äÉ¶MÓŸG ¢†©H ∑Éæg ,RƒØdG ºZQ øµd" :±É°VCGh

 á°Uôa  ∞jöT óªfi íæe ΩóY  ÉgRôHCG  ,á«Ñ∏°ùdG

 πbC’G ≈∏Y ≥ëà°ùj ¿Éc å«M ,∫ƒWCG âbƒd Ö©∏dG

 ≈°übCG ∫òÑj ¬fG ká°UÉN ,á≤«bO 25 IóŸ ácQÉ°ûŸG

."¬jód Ée

∫É«LC’G ´Gô°U ¢†aôjh »∏gC’G á«∏YÉa øe ôî°ùj »fÉª«°Sƒe

»dÉµ«e »a ¬à≤K óeCG π«£j …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG »∏gC’G Gƒ©é°T ïjôªdG ƒÑY’ :»HÉædG
∫ÉjófƒªdG »a

äGQÉeE’G ój πcÉ°ûe √ògh ..»∏gCÓd IOƒ©dÉH º∏MCG :øjR »∏Y

»°ù«e ô¶àæjh √QGôb òîàj QÉª«f

zπeC’G QÉÑ°ùe{ QÉ©°ûH øjõàj πjRGôÑdÉH ƒ°ùà«LƒédG »aôàëªd »ÑXƒHCG á£HGQ …QhO

ƒ«fƒj ≈dEG ácôà°ûªdG äÉ«Ø°üàdG πLDƒj Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉëJ’G

»HÉÑe ô©°S Oóëj ¿Éeô«L ¿É°S  ¢ùjQÉH

 ,»∏gCÓd  »æØdG  ôjóŸG  ÊÉª«°Sƒe  ƒ°ùà«H  ióHCG

 ‘ ,ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG ≈∏Y 0-3 RƒØdÉH ¬JOÉ©°S

.É«≤jôaCG ∫É£HCG …Qhód äÉYƒªéŸG QhO

 Éæ≤≤M"  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  ÊÉª«°Sƒe  ∫Ébh

 ,±GógCG 3 ÉfRôMCGh çÓãdG •É≤ædÉH Éfõa ,Üƒ∏£ŸG

 ôNCÉJ ºZQ áé«àædGh AGOC’ÉH ó«©°Sh RƒØdG â©bƒJ

."∞jó¡àdG

 »∏gC’G øµd ,»YÉaO πàµàH Ö©d ïjôŸG" ±É°VCGh

 â«∏–h Ö©∏dG á≤jôW Ò«¨àH ºbCG ⁄ ,π°†aCG ¿Éc

."È°üdÉH

 É k£«°ûf ¿Éc ó«Mh Oƒªfi öùjC’G Ò¡¶dG ¿CG ócCGh

 ó«L πµ°ûH π°üJ ⁄ É¡æµd ,äÉ«°VôY IóY Ö©dh

 øÁC’G Ò¡¶dG ÊÉg óªfi ¿CG É kë°Vƒe ,ÚªLÉ¡ª∏d

 ±óg  á°ûaCG  É¡æe  πé°S  ,Ió«Mh  á«°VôY  π°SQCG

.Ωó≤àdG

 ≈∏Y Éæ¶aÉM ,ÚÑY’ 5 ÜÉ«Z ‘ Ö©∏f" ±É°VCGh

 â∏°†a ,RƒØdG ôNCÉJ ƒd ≈àM ÉæYÉ≤jEGh ÉæHƒ∏°SCG ¢ùØf

."¬bÉgQEG ó©H §°SƒdG ÖY’ »ëàa …óªM áMGQEG

 øjòdG ÚÑYÓdG ¢†©Ñd âbƒdG ¢†©H íæe ¬fCG ócCGh

 ¿É°†eQ óªMCGh Òª°S ó©°S πãe É k«°SÉ°SCG ¿ƒcQÉ°ûj ’

.ø°ùfi ¿Ghôeh ó«Mh Oƒªfih ΩÉ¡µ«H

 É«dGƒH ÎdGh ºLÉ¡ŸG π«é°ùàH ¬JOÉ©°S ¤EG QÉ°TCGh

 ≥dCÉàH G kó«°ûe ,¬àeR’ »àdG ß◊G Aƒ°S ádÉM öùch

.…hÉæ°ûdG óªfi ¢SQÉ◊G

 ¿Éch õ«‡ iƒà°ùÃ ô¡X …ÉLCG Qƒ«fƒL ¿CG ócCGh

 ¬àcQÉ°ûe ó©H á≤«bO 90 IóŸ ácQÉ°ûª∏d áLÉëH

.ájófC’G ∫Éjófƒe ‘ á∏«∏b ≥FÉbód

 hCG  ä’BG  Gƒ°ù«d  »∏gC’G  »ÑY’  ¿ƒc  ≈∏Y  Oó°Th

 äÉjQÉÑŸG ‹GƒàH ôKCÉJ ≥jôØdG ™Ñ£dÉHh ,äÉæ«cÉe

.äÉHÉ«¨dGh

 ¿CG  ,AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ,…QÉÑNEG  ôjô≤J  ôcP

 ‘ ôªà°ù«°S ,‹Éµ«e hÒLhQ »∏jRGÈdG

 ,…Oƒ©°ùdG  ∫Ó¡∏d  ∫hC’G  ≥jôØdG  ÖjQóJ

.…QÉ÷G º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM

 ,ájOƒ©°ùdG "á«°VÉjôdG" áØ«ë°U âdÉbh

 ,‹Éµ«e ¿CG É¡d âØ°ûc á°UÉN QOÉ°üe ¿EG

 kÉØ∏N âbDƒe πµ°ûH ¬æ««©J iôL …òdG

 ¤ƒà«°S  ,ƒµ°ù«°Tƒd  ¿ÉaRGQ  ,ÊÉehô∏d

 âaÉ°VCGh  .º°SƒŸG  ájÉ¡f  ≈àM  áª¡ŸG

 πµ°ûH É¡JÉ°VhÉØe äCGóH ,∫Ó¡dG IQGOEG ¿CG

 ,IóYÉ°ùŸG  AÉª°SC’G  ¢†©H  ™e  öTÉÑe

 πLCG  øe  ,É¡H  áfÉ©à°S’G  …ƒæJ  »àdG

.»æØdG RÉ¡é∏d ΩÉª°†f’G

 ,‹Éµ«e ¿CG ¤EG É¡JGP QOÉ°üŸG äQÉ°TCGh

 ÜQóÃ áfÉ©à°S’G ∫Ó¡dG IQGOEG øe Ö∏W

 ,äÉfÉ«H  π∏fih  ,»æ≤J  »æah  ,óYÉ°ùe

 ÜQóe  ÖfÉL  ¤EG  ,ájò¨J  »FÉ°üNCGh

 πàëjh  .ábÉ«d  ÜQóeh  ,≈eôe  ¢SGôM

 …QhO ‘ ,ådÉãdG  õcôŸG É«dÉM ∫Ó¡dG

 ,á£≤f 33 ó«°UôH ,…Oƒ©°ùdG ÚaÎëŸG

 ,Qó°üàŸG ÜÉÑ°ûdG ∞∏N •É≤f 5 ¥QÉØH

.∞«°UƒdG »∏gC’G AGQh IóMGh á£≤fh

 ïjôª∏d  »æØdG  ôjóŸG  ,»HÉædG  øjódG  öüf  »°ùfƒàdG  ∑QÉH

 QhO  ‘  0-3  áé«àæH  √Rƒa  ,…öüŸG  »∏gCÓd  ,ÊGOƒ°ùdG

.É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhóH äÉYƒªéŸG

 ,≥ëà°ùe »∏gC’G QÉ°üàfG" »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ »HÉædG ∫Ébh

."É«≤jôaCG π£H ídÉ°üd á«fóÑdGh á«æØdG ¥QGƒØdG â©bƒJ

 ´ÉaódG π°†aCG ’ âæc ,»≤jôa äGQób OhóM ‘ âÑ©d" ±É°VCGh

 ∞∏î∏d ÉfOÉYCG  »∏gC’G  ¬H ΩÉb …òdG  ôªà°ùŸG §¨°†dG øµdh

."GkÒãc

 ød ,»∏gC’G Ωƒég QÉ°üYEG ™e á«YÉaO AÉ£NCG ÉæÑµJQG" ™HÉJh

 √òg øe ó«Øà°ùf πH ,IQÉ≤dG π£H ΩÉeCG IQÉ°ùÿG ≈∏Y öùëàf

."á¡LGƒŸG

 ådÉK »∏gC’Éa äGQó≤dG ‘ IÒÑc ¥QGƒa ∑Éæg" »HÉædG ∫Ébh

."πFGóÑdG ∂∏Á ¬fC’ äÉHÉ«¨dÉH ôKCÉàj ⁄h É«≤jôaCG π£Hh ⁄É©dG

 ÊGOƒ°ùdG …QhódG ÚH iƒà°ùŸG ‘  ÒÑc ¥QÉa ∑Éæg ¿CG ócCGh

.∫É£HC’G …QhO ‘ á°ùaÉæŸGh

 ,øjR »∏Y ,‹hódG …öüŸG ó«dG Iôc ÖY’ ™LQCG

 É¡«fÉ©J  »àdG  πcÉ°ûŸG  ,»JGQÉeE’G  ábQÉ°ûdG  º‚

 ,ÚÑYÓdG  ÆôØJ  ΩóY  ¤EG  á«JGQÉeE’G  ó«dG  Iôc

 äGQÉeE’G  ÖîàæŸ  áÑ°ùædÉH  ∑ÉµàM’G  ∞©°Vh

 ä’ƒ£ÑdG  á∏≤d  Gô¶f  ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ,ájófC’Gh

.Éª¡«∏µd IÒÑµdG á«ª«∏bE’G

 ÖYÓdG ¿CG  ,AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  á∏HÉ≤e ‘ ,øjR ócCGh

 ôªãJ ¿CG  É©bƒàe ,IÒÑc áÑgƒe ∂∏àÁ »JGQÉeE’G

.IóY äGRÉ‚EG øY ÓÑ≤à°ùe

 »JGQÉeE’G  ÖYÓdG"  :(ÉeÉY  30)  øjR  í°VhCGh

 ∫ÉM  ,á©FGQ  á«æa  äÉ«fÉµeEG  ÖMÉ°Uh  ,Üƒgƒe

 ÉaÎfi  É¡©e  πeÉ©Jh  ,áÑ©∏d  ÉeÉ“  ¬ZôØJ

 Öîàæe  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ¬°ùØf  ôeC’Gh  ..ΩÉJ  πµ°ûH

 πc  πÑb  …ƒb  ∑ÉµàM’  êÉàëj  …òdG  ,äGQÉeE’G

 ¥ôØdG  äÉjƒà°ùŸ  π°üj  ≈àM  ,É¡°Vƒîj  ádƒ£H

 äCGóH »àdG ,ábQÉ°ûdG ™e ¬àHôŒ øYh ."á°ùaÉæŸG

 »g ,É¡H ájÉ¨∏d ó«©°S" :∫Éb ,äGƒæ°S çÓK πÑb

 ä’ƒ£ÑdG π«dódGh ,¢ù«jÉ≤ŸG πµH áëLÉf áHôŒ

 ,≥jôØdG  ‘  »FÓeR  á≤aôH  É¡«∏Y  â∏°üM  »àdG

 ."ájOôØdG õFGƒ÷Gh

 ‘ »°SÉ°SCG ÖYÓc ,¬fÉµÃ ¬XÉØàMG öS ∫ƒMh

 ∫Éb ,ÉHhQhCG ‘ Ö©∏j ’ ¬fCG ºZQ ,öüe Öîàæe

 ¢ùØædG ≈∏Y á¶aÉëŸGh á«°VÉjôdG áaÉ≤ãdG" :øjR

 ,¬©ÑJG ¢UÉN »FGòZ èeÉfôH …ód ..Ö©∏ŸG êQÉN

 ,»H ¢UÉN ÊóH ÜQóe ±GöTEG â– »ÑjQóJ ôNBGh

."≥jôØdG ÜQóe ±ÓîH

 ,ó«dG  IôµH  ¬JÒ°ùe  ΩÉàN  ‘  ¬∏eCG  øY  ÜôYCGh

 ¬«dEG  IOƒ©dÉH  ,…öüŸG  »∏gC’G  ∫hC’G  ¬à«H  ‘

 OÉf  ôNBG  ¿ƒµ«d  ,±hô¶dG  âëª°S  GPEG  ÓÑ≤à°ùe

.¬eó≤j OÉf ∫hCG ¿Éc Éª∏ãe ,¬d Ö©∏j

 ¿É°S  ¢ùjQÉH  ºLÉ¡e  ,ÉØ∏«°S  GO  QÉª«f  äÉH

 »¡àæ«°S  …òdG  ,√ó≤Y ójóŒ øe ÉÑjôb  ,¿ÉeÒL

.»Øë°U ôjô≤J Ö°ùëH ,2022 ∞«°U ‘

 "ƒØ«JQƒÑjO  hófƒe"  áØ«ë°U  äôcP  ó≤a

 √ó≤Y Oóé«°S QÉª«f ¿CG ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG,á«fƒdÉàµdG

 ¿É°S  ´höûŸ  G kóFÉb  π¶«d  ,2026  ΩÉY  ≈àM

 ,»HÉÑe  ¿É«∏«c  ¬∏«eR  QGôb  QÉ¶àfG  ‘ ,¿ÉeÒL

 ⁄h ,2022 ∞«°U ‘ ôNB’G ƒg √ó≤Y »¡àæj …òdG

.¿B’G ≈àM √Ò°üe º°ùëj

 ¬Ñ°T" QÉª«f ójóŒ ∞∏e ¿CG áØ«ë°üdG âë°VhCGh

 äGÎa π°†aCÉH ôÁ å«M ,ô¡°TCG IóY òæe "Ωƒ°ùfi

 ¬≤jó°U  Ωhób  ¿EÉa  ,∂dP  ™eh  ,ájhôµdG  ¬JÒ°ùe

 ,»°ù«e  π«fƒ«d  ,áfƒ∏°TôH  ‘  ≥HÉ°ùdG  ¬∏«eRh

.ójó÷G √ó≤Y ™«bƒJ πé©«°S

 ∞«°U ‘ ,¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ¤EG QÉª«f º°†fGh

 ‘  »FGõ÷G  •öûdG  áª«b  OGó°S  πHÉ≤e  ,2017

.hQƒj ¿ƒ«∏e 222 â¨∏H »àdG ,áfƒ∏°TôH ™e √ó≤Y

 ∞«°U  ‘  ,QÉª«f  IOÉ©à°SG  áfƒ∏°TôH  ∫hÉMh

 ,¬FÉ≤ÑH  »°ùjQÉÑdG  …OÉædG  ∂°ù“  ¿CG  ’EG  ,2019

.á≤Ø°üdG ΩÉ“EG ¿hO ∫ÉM

 / ΩGh /  ÉÑ«àjƒc

 "ádóÑdG" äÉ°ùaÉæe AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG âªààNG

 ‘ÎëŸ »ÑXƒHCG á£HGôd »∏ëŸG …QhódG ádƒ£Ñd

 áæjóe ‘ âª«bCG »àdGh ,πjRGÈdG ‘ ƒ°ùà«Lƒ÷G

 ÜƒæL  ‘  ÉfGQÉH  áj’h  áª°UÉY/  ÉÑ«àjQƒc

 ‘ ¿óŸG  ºgCG  øe  IóMGh  ó©J  »àdG  /πjRGÈdG

 áaÉ≤ãdG õcGôe øe Éª¡e Gõcôeh ,πjRGÈdG ÜƒæL

.á«æ«JÓdG ÉcÒeCG ‘ OÉ°üàb’Gh

 áÑY’h ÖY’ 1000 ÜQÉ≤j Ée ádƒ£ÑdG ‘ ∑QÉ°T

 äÉ°ùaÉæŸG äó¡°Th ,ájôª©dG äÉÄØdG ™«ªL øe

 áaÉc  ≥«Ñ£àH  É¡eGõàdG  ™e  ,á«°SÉªM  ä’Gõf

 ,ÚcQÉ°ûª∏d  ájRGÎM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G

 ≈∏Y kÉ°UôM ÒgÉª÷G óLGƒàH íª°ùJ ⁄ »àdGh

 øe óªà©ŸG »Ñ£dG ∫ƒµJhÈ∏d kÉ≤«Ñ£Jh º¡àeÓ°S

 Gƒeób …òdG  Ú°ùaÉæàª∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG  .á£HGôdG

 ,á«ÑgP á«dGó«e 179 `H GƒLƒJ ó≤a ,ádhO 11 øe

 ,ájõfhôH á«dGó«e 129h ,á«°†a á«dGó«e 160h

 ¢SÉcƒdh ,hÒ¡æ«H ¢SÉcƒd ÚØæ°üŸG øe πc Ωóbh

 ájƒb É°VhôY Oƒ°SC’G ΩGõ◊G ÜÉë°UCG ƒJÒÑdGƒL

 62 áÄa  øY  ¤hC’G  õcGôŸÉH  RƒØdG  ¤EG  º¡JOÉb

 πjRGÈdG  íæe  ‘  ºgÉ°S  Ée  ,ºéc  85h  ,ºéc

 õcôŸG ‘ É¡à∏J ,ácQÉ°ûŸG ∫hódG Ö«JôJ IQGó°U

 ¤EG  ådÉãdG  õcôŸG ÖgP ºK ,…GƒLGQÉÑdG  ÊÉãdG

 ó«°UôH Góæch É°ùfôa ähÉ°ùJh ,»∏«°ûJ

 õcôŸG ‘ Éª¡«∏µd á£≤f 2000

. ™HGôdG

 äÉ°ùaÉæe iƒà°ùe ≈∏Yh

 âbƒØJ  äÉ«ÁOÉcC’G

 "äÉªµ«°ûJ" á«ÁOÉcCG

 IóëàŸG äÉj’ƒdG øe

 â∏àMGh  á«µjôeC’G

 â∏Mh  ,∫hC’G  õcôŸG

 »°SGôL  á«ÁOÉcCG

 õcôŸG  ‘  ÉgÉH

 á«ÁOÉcCG  ºK  ,ÊÉãdG

.ådÉãdG õcôŸG ‘ õfÉ«dCG

 ôjóe  …ôëÑdG  ¥QÉW  ócCGh

 ΩÓ°S ófGôL »ÑXƒHCG ä’ƒL

 â≤≤M  ádƒ£ÑdG  ¿CG  ƒ°ùà«Lƒé∏d

 ∫ÉÑbEÓd Gô¶f ,πjRGÈdG ‘ É©°SGh ÉMÉ‚

 ÜÉë°UCG øe õ«ªŸG Oó©dGh ,ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ÒÑµdG

 ójõj ÉÃ çó◊G ‘ GhóLGƒJ øjòdG Oƒ°SC’G ΩGõ◊G

 ≥«Ñ£àdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,áÑY’h ÉÑY’ 250 øY

 êôN  óªà©ŸG  »Ñ£dG  ∫ƒcƒJhÈ∏d  ≥«bódG

 ¢VƒN ÚÑYÓd ìÉJCGh ,¿ÉeC’G ôH ¤EG ádƒ£ÑdÉH

.äÉ°ùaÉæŸG ‘ á«FÉæãà°SG áHôŒ

 ÒÑµdG ìÉéædG QÉªãà°SG ≈∏Y Éæe É°UôM : ∫Ébh

 É¡àHôŒh  äGQÉeE’G  ¬à≤≤M  …òdG

 …òdG πeC’G QÉÑ°ùe ™e áëLÉædG

 ∫hCG  øe  ¬àª¡e  âë‚

 ≥«°ùæàdÉHh  ,ádhÉfi

 Úª¶æŸG AÉcöûdG ™e

 ‘  Ú«∏ëŸG

 ÖLƒÃh  ,πjRGÈdG

 áÑ«£dG  äÉbÓ©dG

 AÉØàM’G  ”  Éææ«H

 QÉÑ°ùe áª¡e ìÉéæH

 ∫ÓN  øe  ,πe’G

 iÈc  äÉàa’  ™°Vh

 √ò¡H ¿Éµe øe ÌcCG ‘

 Qƒ°U  πª–  áÑ°SÉæŸG

 Qƒ°U âfÉc Éªc ,πeC’G QÉÑ°ùe

 á°üæe ≈∏Y IöVÉM πe’G QÉÑ°ùe

.øjõFÉØdG èjƒàJ

 »ÑXƒHCG á£HGôd »ŸÉ©dG …QhódG ádƒ£H" êQóæJh

 »àdG  "πjRGÈdG  ‘  ƒ°ùà«Lƒ÷G  ‘ÎëŸ

 IóæLCG øª°V ¢ùeCG óMGh Ωƒj ióe ≈∏Y âª«bCG

 ‘ÎëŸ  »ÑXƒHCG  á£HGôd  »°VÉjôdG  º°SƒŸG

 á∏°ù∏°S  ó©Jh  ..  2021  -  2020  ƒ°ùà«Lƒ÷G

 á°Uôa ,á£HGôdG á∏¶e â– ƒ°ùà«Lƒ÷G ä’ƒL

 øe »àdG •É≤ædG øe OóY ÈcCG ™ª÷ ÚcQÉ°ûª∏d

 ‹hódG ∞«æ°üàdG ‘ ºgó«°UQ ™aôJ ¿CG É¡fCÉ°T

 ádƒ£ÑdG  ¢Vƒÿ  º¡∏«gCÉJh  ,á£HGôdÉH  ¢UÉÿG

 »gh ƒ°ùà«Lƒ÷G á°VÉjQ ⁄ÉY ‘ Èc’Gh ºgC’G

 ,ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£H

 ¥ôa ™«ªL ΩÉeCG  É¡HGƒHCG  ádƒ£ÑdG âëàa å«M

 ácQÉ°ûª∏d  á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  ƒ°ùà«Lƒ÷G

.ájôª©dG äÉÄØdGh áeõMC’G ∞∏àîÃ

 »ÑXƒHCG á£HGôd »ŸÉ©dG …QhódG ádƒ£H »JCÉJh

 ΩGõàdG ócDƒàd πjRGÈdG ‘ ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ

 á«ŸÉ©dG ä’ƒ£ÑdG iƒbCG º«¶æàH äGQÉeE’G ádhO

 »g »ÑXƒHCG  ¿CG  GOó› âÑãàdh  ,ádhódG  êQÉN

 ‘ õcôe ºgCGh ,á«ŸÉ©dG ƒ°ùà«Lƒ÷G áª°UÉY

.á°VÉjôdG √òg ôjƒ£Jh öûæd ⁄É©dG

 Ö°ùf  ‘  kÉ°Sƒª∏e  kÉYÉØJQG  ádƒ£ÑdG  äó¡°Th

 ájófC’G  øe  ójó©∏d  É¡HÉ£≤à°SG  ôKEG  ácQÉ°ûŸG

 øe ΩƒéædGh ∫É£HC’Gh äÉ«ÁOÉcC’Gh á«°VÉjôdG

 ¢SQÉ‡  Êƒ«∏e  øe  ÌcCG  º°†J  »àdG  πjRGÈdG

 Éeh ,OÉ–’G äÓé°S ‘ πé°ùeh á°VÉjôdG ∂∏àd

 ∞∏àfl ≈∏Y áYRƒe á«ÁOÉcCG ∞dCG 20 øe Üô≤j

 ÈY IöTÉÑe ádƒ£ÑdG ä’Gõf åH ”h .. äÉj’ƒdG

 π«ª– ™e á°UÉÿG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe

 "Üƒ«Jƒj" ™bƒe ≈∏Y ¬JÉæb ≈∏Y ƒjó«ØdG ™WÉ≤e

 äÉ«dÉ©ØdG  IógÉ°ûe á°Uôa ÒgÉªé∏d ìÉJCG  Ée

.πeÉµdÉH äÉ°ùaÉæŸGh

/ΩGh / »HO

 Ωó≤dG  Iôµd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  Qôb  

 áYƒªéŸG  äÉjQÉÑe  π«LCÉJ

 ácÎ°ûŸG  äÉ«Ø°üà∏d  á©HÉ°ùdG

 ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤EG  á∏gDƒŸG

 2023 É«°SBG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡fh 2022

 É¡àeÉbEG ™e ,πÑ≤ŸG ƒ«fƒj ô¡°T ¤EG

 IQô≤e âfÉc ¿CG ó©H ™ªéàdG ΩÉ¶æH

 ÖÑ°ùH ∂dPh ,πÑ≤ŸG ¢SQÉe ô¡°T ‘

 ‘ Iô≤à°ùŸG ÒZ á«ë°üdG ´É°VhC’G

.É«°SBG IQÉb

 »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL

 ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY Ωƒ«dG ó≤ oY …òdG

 π«‚Ée  Ú°T  ácQÉ°ûÃ  »FôŸG

 Iôc ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G

 »∏ã‡h …ƒ«°SB’G OÉ–’G ‘ Ωó≤dG

 áYƒªéª∏d  á«æWƒdG  äGOÉ–’G

 ,äGQÉeE’G  äGOÉ–G  »gh  ,á©HÉ°ùdG

 Éjõ«dÉeh  ,ófÓjÉJh  ,ΩÉæà«ah

.É«°ù«fhófEGh

 …ôgÉ¶dG ΩGõg ˆG óÑY óªfi ∫Ébh

 Iôµd äGQÉeE’G OÉ–’ ΩÉ©dG ÚeC’G

 áaÉc  ¢ûbÉf  ´ÉªàL’G  ¿EG  Ωó≤dG

 äÉjQÉÑÃ  á°UÉÿG  π«°UÉØàdG

 ƒdhDƒ°ùe ¢Vô©à°SG å«M ,áYƒªéŸG

 kÓ°üØe  kGôjô≤J  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G

 ádhO  πc  ‘ »ë°üdG  ™°VƒdG  øY

 ô¡°T ‘ äÉjQÉÑŸG áeÉbEG áHƒ©°Uh

.ôØ°ùdG Oƒ«≤d kGô¶f ¢SQÉe

 äGQÉeE’G OÉ–G ¿CG …ôgÉ¶dG ±É°VCGh

 ¢SQÉe ô¡°T »JGQÉÑe áeÉbEÉH ∂°ù“

 ,äGQÉeE’G ‘ 25 Ωƒj Éjõ«dÉe ΩÉeCG

 ô¡°ûdG øe 30 Ωƒj É«°ù«fhófEG ΩÉeCGh

 Oƒ«≤dG  ¿CG  ’EG  ,É«°ù«fhófEG  ‘  ¬JGP

 ÚàdhódG  ÚJÉg  ‘  á°VhôØŸG

 πã‡  ócCG  å«M  ,∂dP  ¿hO  ÉàdÉM

 äGAGôLE’G  ¿CG  …õ«dÉŸG  OÉ–’G

 øe  º¡©æ“  √ó∏H  ‘  ájRGÎM’G

 √òg  ∫ÓN  OÓÑdG  êQÉN  ôØ°ùdG

 É«°ù«fhófG ‘ ∫É◊G ƒg Éªc ,IÎØdG

 »ë°U  ôéM  IÎa  ¢VôØJ  »àdG

 OÉ–’G  ¿CG  kGÒ°ûe  ,…QÉÑLEG  πµ°ûH

 ƒgh  ôNBG  ìÎ≤Ã  ∂dòc  Ωó≤J

 ¿CG ’EG É«°ù«fhófEG Öîàæe áaÉ°†à°SG

 øe  º¡©æ“  á°VhôØŸG  äGAGôLE’G

.OÓÑdG êQÉN ôØ°ùdG

 OÉ–’G  ¿CG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  í°VhCGh

 äÉ«Ø°üàdG  áeÉbEG  Qôb  …ƒ«°SB’G

 ƒ«fƒj  ô¡°T  ‘  »ª°SQ  πµ°ûHh

 Ëó≤J ÜÉH íàa ™e ,™ªéàdG ΩÉ¶æH

 ÒjÉ©e  ≥ah  áaÉ°†à°S’G  äÉÑ∏W

 OÉ–’G ÉgOóM äÉÑ∏£àeh •höTh

 á«ë°üdG äÉWGÎ°T’G É¡æe ,…ƒ«°SB’G

 IôµdG OÉ–G ¿CG kGócDƒe , á«ª«¶æàdGh

 á«≤MC’ áaÉ°†à°S’G Ö∏£H Ωó≤à«°S

 øe  ¿Éc  …òdG  »æWƒdG  ÉæÑîàæe

 äÉjQÉÑe  4  ¢Vƒîj  ¿CG  ¢VÎØŸG

 ™e  ¬°VQCG  ≈∏Y  3  É¡æe  ¬ª°SÉM

 á°UÉÿG  äÉÑ∏£àŸG  πc  ÒaƒJ

 äÉjQÉÑe ÖYÓe øe …QÉ≤dG OÉ–’ÉH

 ,äÓ°UGƒeh  ¥OÉæah  äÉÑjQóJh

 ‹ÉY »ë°U ∫ƒcƒJhôH  ÖfÉL ¤EG

. IOƒ÷G

 äÉÑ∏W  »≤∏àd  óYƒe  ôNBGh

 πÑ≤ŸG  ¢SQÉe  5  ƒg  áaÉ°†à°S’G

 ô¡°ûdG øe 15 ƒg »FÉ¡ædG ¿ÓYE’Gh

 ó«YGƒŸG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G  .¬JGP

 ΩÉ¶æH  äÉjQÉÑŸG  áeÉbE’  áMÎ≤ŸG

 ófÓjÉàd 2021 ƒ«fƒj 3 »g ™ªéàdG

 ™e  äGQÉeE’Gh  ,É«°ù«fhófEG  ™e

 äGQÉeEÓd 2021 ƒ«fƒj 7h ,Éjõ«dÉe

 ,É«°ù«fhófG ™e ΩÉæà«ah ,ófÓjÉJ ™e

 ™e  äGQÉeEÓd  2021  ƒ«fƒj  11h

 ,ΩÉæà«a  ™e  Éjõ«dÉeh  ,É«°ù«fhófG

 ™e  äGQÉeEÓd  2021  ƒ«fƒj  15h

 .Éjõ«dÉe  ™e  ófÓjÉJh  ,ΩÉæà«a

 áeÉbEG  ∞«°†à°ùŸG  OÉ–Ód  ≥ëjh

 øe ’óH Úeƒj QGóe ≈∏Y äÉjQÉÑŸG

.ádƒL πµd óMGh Ωƒj

 ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ƒdhDƒ°ùe OóM

 πHÉ≤e  kÉ«FóÑe  kGô©°S  ,»°ùfôØdG

 ,»HÉÑe  ¿É«∏«c  ™«H  ≈∏Y  á≤aGƒŸG

.≥jôØdG ºLÉ¡e

 "¿ÉjõjQÉH  ƒd"  áØ«ë°U  äQÉ°TCGh

 »HÉÑe ¿CG ¤EG É¡d ∫ƒ£e ôjô≤J ‘

 øª°V  ¿ƒµj  ¿CG  ≥ëà°ùj  ¬fCG  âÑKCG

 IGQÉÑe ‘ ¬≤dCÉJ  ó©H ¤hC’G  áÄØdG

 ‘  ∂jôJÉg  ¬∏«é°ùJh  ,áfƒ∏°TôH

 º©æj  ød  ¬æµd  ,  ,ƒf  ÖeÉc  Ö©∏e

 ,Qƒ«fƒL QÉª«f óLGƒJ πX ‘ ∂dòH

 √óbÉ©J  ójó“  øe  ÜÎbG  …òdG

.á«aÉ°VEG º°SGƒe á©HQC’

 …òdG  ¿É«∏«c  πÑ≤à°ùe  ¿CG  âaÉ°VCGh

 2022  ∞«°U  ‘  √óbÉ©J  »¡àæj

 πX  ‘  IójóY  ∑ƒµ°T  πfi  ≈≤Ñj

 πãe  ¬ª°†H  ájófC’G  ¢†©H  ΩÉªàgG

 ∫ƒHôØ«d  ,¢Sƒàæaƒj  ,ójQóe  ∫ÉjQ

 ó©àHG  Éªæ«H  ,»à«°S  Î°ù°ûfÉeh

 ¬àeRCG πX ‘ ¥ÉÑ°ùdG øY áfƒ∏°TôH

 áëFÉL  ó©H  áæMÉ£dG  á«dÉŸG

.ÉfhQƒc

 ’  øjQÉ«N  ΩÉeCG  »HÉÑe"  âàØdh

 ÉeEG  ,πÑ≤ŸG ∞«°üdG ‘ Éª¡d ådÉK

."π«MôdG hCG √ó≤Y ójó“

 ∑Óeh ¿ÉeÒL ¿É°S IQGOEG ¿CG äôcPh

 ¿ƒ££îj  ’  ,Újô£≤dG  …OÉædG

 200 øe πbCÉH »HÉÑe ‘ §jôØà∏d

.hQƒj ¿ƒ«∏e

 ¿É°S  ‹hDƒ°ùe  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 OÉf  …CG  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒægGôj  ¿ÉeÒL

 ôµØ«°S  ,»HÉÑe  ¿É«∏«c  º°V  …ƒæj

 á«dÉŸG  ≠dÉÑŸG  ÒHóàd  ÚJôe

 ¿CG á°UÉN ,á≤Ø°üdG ΩÉ“E’ áHƒ∏£ŸG

 π≤j ød Éjƒæ°S ÜÉ°ûdG ÖYÓdG ÖJGQ

 ¿C’  πgDƒeh  ,hQƒj  ¿ƒ«∏e  30  øY

 á«ŸÉ©dG  Iôµ∏d  ∫hC’G  ºéædG  ¿ƒµj

 hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôch  »°ù«e  ó©H

 15 ƒëæd ¢Tô©dG ≈∏Y É©HôJ øjò∏dG

.áæ°S



ك�شف مهدي علي، مدرب �شباب الأهلي، عن غيابات فريقه 

عندما يحل �شيفا على حتا اليوم اخلمي�س، يف اجلولة 17 

من دوري اخللي���ج العربي، مو�شحا اأن اخليارات تقل يف 

و�شع ت�شكيلة املباراة مع غياب عدد من الالعبني املهمني 

يف مركز واحد.

واأو�ش���ح م���درب �شب���اب الأهلي، يف املوؤمت���ر ال�شحفي 

التقدمي���ي: "يغي���ب عزيز جانيف وولي���د ح�شني ب�شبب 

الإ�شاب���ة، وعبد اهلل النقبي لالإيق���اف، والثالثة يف نف�س 

املركز، ولكن لبد من التكيف مع هذا الو�شع والبحث عن 

بدائل".

واأ�شاف: "�شنجرب الالعب الأن�شب لتعوي�س هذا الغياب، 

وناأمل يف عودة امل�شاب���ني قبل مباراتنا وبني يا�س يف 

ن�ش���ف نهائي كاأ�س رئي�س الإم���ارات، واأن تكون مباراتنا 

وعجمان فر�شة للعودة مرة ثانية اإىل �شكة النت�شارات".

وزاد مدرب �شب���اب الأهلي: "نتمنى اأن تكون مباراتنا يف 

اجلولة 17، انطالقة جدي���دة لتحقيق النتائج الإيجابية 

وموا�شلة العمل، من اأجل حت�شني مركز الفريق يف جدول 

الرتتيب". 

وا�شتكم���ل مهدي علي: "مواجهة حت���ا تاأتي بعد مباراة 

الوحدة الت���ي تعادلنا فيه���ا )2-2(، وعقب �شل�شلة من 

ح���الت الفوز، واملباراة لن تك���ون �شهلة لعدة اعتبارات 

خا�شة باملناف�س".

واأو�شح: "اأه���م تلك العتبارات اأن املب���اراة تقام خارج 

ملعبنا ويف مواجهة مناف�س جي���د، اإ�شافة اإىل الالعبني 

اجلدد يف قائمة حتا، كم���ا اأن املناف�س عائد من انت�شار 

�شاهم يف رفع الروح املعنوية للفريق".

وتابع مدرب �شباب الأهل���ي: "من جانبنا ن�شعى لتقدمي 

م�شتوى ير�ش���ي التطلعات وحتقيق نتيجة جيدة، ويعلم 

اجلميع اأن الفرق تلعب حتت �شغط كبري، ونوؤدي حوايل 8 

مباريات يف ال�شهر".

ووا�ش���ل: "�شغط املباريات ي�شع���ب علينا العمل خالل 

التدريبات، ونكتف���ي بالرتكيز على بع����س املالحظات 

يف املباراة ال�شابق���ة وا�شرتاتيجية اللقاء املقبل، ونحن 

تعودنا على �شغ���ط املباريات ونعرف كيف نتعامل مع 

هذا الو�شع".

وم���ن جانبه، قال حمدان الكمايل مداف���ع �شباب الأهلي: 

"ندرك اأهمية املب���اراة، و�رضورة حتقيق نتيجة اإيجابية، 
والفريق ظل يقدم م�شتويات جيدة ويف حت�شن م�شتمر يف 

كل البطولت".

واأ�شاف: "نتمنى ال�شتمراري���ة يف الأداء اجليد، وحتقيق 

نتيجة ايجابية اأم���ام مناف�س قوي مثل حتا، وهو يلعب 

على اأر�شه، خا�شة اأنها ت�شبق مباراة بني يا�س يف بطولة 

الكاأ�س".

وعد عبد العزيز العنربي، مدرب ال�شارقة، 

مبحاول���ة الع���ودة �رضيع���ا اإىل الطريق 

ال�شحي���ح، بعد التع���ر يف اآخر جولتني 

من دوري املحرتفني ، وقبل خو�س جولة 

جديدة اليوم اخلمي�س.

وفرط ال�شارق���ة يف تقدمه بهدف، وخ�رض 

2-1 اأم���ام العني يوم ال�شب���ت املا�شي، 

بينما تعادل قبلها 1-1 مع الوحدة، ليهدر 

خم�س نقاط، وي�شم���ح ملناف�شه اجلزيرة 

بالو�شول اإىل نف�س ر�شيده.

و�شتكون لدى ال�شارقة، الذي ميلك 36 نقطة 

من 16 مباراة، الفر�ش���ة لالنفراد بالقمة 

عندما يواج���ه الظفرة، يف افتتاح اجلولة، 

قبل �شاعات من مباراة اجلزيرة اأمام بني 

يا�س، �شاحب املركز الثالث.

ونقل ح�شاب ال�شارق���ة على "تويرت" عن 

العن���ربي قول���ه لل�شحفي���ني "ي�شت�شعر 

اجلميع امل�شوؤولية، ويعمل باجتهاد لعودة 

الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية، وتقدمي 

امل�شتويات التي ت�شعد اجلماهري".

واأ�شاف "رغم خ�شارة عدد من النقاط يف 

املباراتني املا�شيتني، ف���اإن ثقتنا كبرية 

يف قدرة الالعبني على جتاوز هذه الفرتة، 

وتقدمي الأف�شل يف املباريات القادمة".

ول يزال ال�شارق���ة هو حامل اللقب، حيث 

فاز بال���دوري يف مو�ش���م 2019-2018، 

بينما اأُلغي املو�شم املا�شي ب�شبب تف�شي 

جائح���ة كوفيد-19، اأثن���اء ت�شدر �شباب 

الأهلي دبي للم�شابقة.

و�شيخو����س اجلزي���رة، الذي ن���ال اللقب 

لآخر م���رة يف 2017، مواجهة بني يا�س 

بثقة كبرية، حي���ث فاز يف ثالث مباريات 

متتالي���ة، كان اآخره���ا 6-0 على احتاد 

كلباء، م�شتفيدا من ثالثية الهداف املتاألق، 

علي مبخوت.

ولن تك���ون مهمة اجلزي���رة �شهلة، حيث 

يعي�س بني يا����س حالة رائعة، وفاز اأربع 

مرات يف اآخر خم����س مباريات، منها اآخر 

مباراتني، ول يتاأخر عن القمة �شوى باأربع 

نق���اط، وميلك فر�ش���ة يف املناف�شة على 

اللقب.

كما �شيلعب عجمان مع الن�رض، وحتا مع 

�شباب الأهلي دب���ي، اليوم اخلمي�س، فيما 

تختتم اجلولة يف اليوم التايل، مبباريات 

الوح���دة مع خورفكان، والو�شل مع احتاد 

كلباء، والعني مع الفجرية.

طالب الروماين دانيال اأي�شاي���ال، مدرب بني يا�س، 

لعبي���ه بال�شتمت���اع بالكرة خالل املب���اراة اأمام 

اجلزي���رة، اليوم اخلمي����س يف اجلولة 17 من دوري 

اخلليج العربي.

وق���ال اأي�شاي���ال يف موؤمت���ر �شحفي اأم����س الأول 

الثالثاء "اأتوقعها مواجهة مثرية، لذلك كان كالمي 

وتعليمات���ي لالعبني باأن ي�شتمتع���وا باللعب يف 

املقام الأول".

واأ�شاف "اعترب املواجه���ة اختبارا حقيقيا ملعرفة 

قوة فريق���ي وجدارتنا مبا و�شلن���ا له عرب احتالل 

املركز الثالث".

ونوه "ينبغ���ي على لعبي فريق���ي، تقدمي مباراة 

كبرية، خا�ش���ة واأن اجلزيرة ميتلك عنا�رض متميزة 

يف كل املراكز، علينا اإيقاف جميع الأوراق الرابحة 

ولي�س املهاجم علي مبخوت فقط".

واأو�شح امل���درب الروماين "لن ندافع طوال املباراة 

وعلينا ا�شتغالل الأخطاء، وهي اأمور ل بد من العمل 

عليها كثريا".

من جانبه، قال اأحم���د اأبو نامو�س لعب بني يا�س 

"ه���ي مباراة بثالث نقاط، نتوق���ع اأن تكون املتعة 
حا�رضة، واأننا كالعبني نعلم قوة اجلزيرة".

ويتقا�شم اجلزيرة �شدارة دوري اخلليج العربي مع 

ال�شارقة بر�شيد 36 نقطة، يف حني يحتل بني يا�س 

املركز الثالث بر�شيد 32 نقطة.

�أبوظبي-دبا

يرى الهولن���دي مار�شيل كاي���زر، مدرب فريق 

اجلزيرة، اأن مباراة فريق���ه �شد بني يا�س يف 

اجلولة ال�17 من دوري اخلليج العربي  تت�شم 

بالقوة وال�شعوبة.

ويلتقي الفريق���ان اليوم اخلمي�س، على ملعب 

اجلزيرة يف اأبوظبي.

وقال كايزر يف موؤمتر �شحفي : "اأتوقع اأن تكون 

ه���ذه املباراة يف نف�س �شعوب���ة وقوة مباراة 

الدور الأول التي انتهت بفوز اجلزيرة بنتيجة 

)3-1("، م�شيف���ا ب���اأن بني يا����س من الفرق 

املميزة يف الدوري ومركزه يف ترتيب الدوري 

يوؤكد اأنه مناف�س �رض�س.

واأو�شح كايزر: "لن يغيب اأي لعب عن فريقي 

يف موقع���ة الي���وم اخلمي�س، وبالت���ايل فاإن 

خمططن���ا هو كيفية حتقيق الف���وز على بني 

يا�س".

من جانبه، قال لعب الفريق خليفة احلمادي، 

يف موؤمت���ر �شحف���ي: "جاه���زون للمواجهة 

املرتقبة ونعلم قوة املناف����س، خ�شو�شا اأنه 

ميتل���ك مدربا ذكيا وعلينا اأن نقاتل لكي نفوز 

باللق���اء يف النهاية ونحافظ يف حظوظنا يف 

املناف�شة".

واأ�شاف "الربازيلي جواو بيدرو مهاجم متميز 

ولكنه لي�س الورقة الرابحة الوحيدة يف فريق 

بني يا�س".

وعن زميله بالفريق علي مبخوت هداف الفريق 

والدوري بر�شيد 14 هدفا، قال خليفة احلمادي: 

"مبخ���وت لعب ميتل���ك ق���درات عالية وهو 

ق���دوة لنا جميعا كالعبني، وما يقدمه للنادي 

واملنتخ���ب يوؤك���د اأنه لعب �شاح���ب قدرات 

متميزة ومن نوع فريد يف خط الهجوم".

يذكر اأن اجلزيرة يتقا�شم �شدارة دوري اخلليج 

العربي مع نادي ال�شارق���ة بر�شيد 36 نقطة، 

يف حني يحتل بني يا�س املركز الثالث بر�شيد 

32 نقطة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

18الريا�ضةالخميس 18 فرباير 2021 ــ العـدد 14673 

محمد قوي�ض: ال خوف 

على الظفرة..

العنبري: اأثق في قدرة العبينا 

على تجاوز المرحلة ال�سعبة

 اأكد ال�شوري حممد قوي�س، املدير الفني للظفرة، 

عل���ى �شعوب���ة واأهمية مب���اراة فريقه و�شيفه 

ال�شارقة اليوم اخلمي�س، �شمن اجلولة ال�شابعة 

ع�رض لدوري اخلليج العربي.

وقال قوي����س خالل املوؤمتر ال�شحفي التقدميي: 

"�شعوبة املباراة �شتكون عل���ى الفريقني، بعد 
خ�شارتهم���ا يف اجلولة ال�شابق���ة، وطموحهما 

بالتعوي�س مع �شعي الظف���رة ل�شتثمار عامل 

الأر�س لتحقيق فوز يعيده اإىل م�شاره، ويو�شله 

اإىل بر الأمان".

واأو�شح: "القرتاب من النقطة 20 يجعل الظفرة 

يف اأمان قب���ل 9 جولت من ختام الدوري، فيما 

تكمن �شعوبة املباراة بالن�شبة لل�شارقة يف اأن 

اخل�شارة اأو التع���ادل يعر�شه لحتمالية فقدان 

ال�شدارة، يف ظل ت�شاوي���ه مع اجلزيرة يف عدد 

النقاط".

وجدد م���درب الظفرة، ثقت���ه يف لعبي فريقه، 

قائاًل: "ل خوف على الظفرة متى كانت �شفوفه 

مكتملة ودخل واأكمل املباراة دون نق�س لأي من 

لعبيه، بعدما تعر����س يف اآخر 3 مباريات، اإىل 

العديد من البطاقات احلمراء".

مار�سيل كايزر: مباراة بني يا�ض تت�سم بالقوة وال�سعوبة

اأك���د امل����رضي اأمين الرم���ادي، املدير 

الفني لعجمان، اأن فريقه �شيكون عليه 

لقاء �شيفه الن�رض، اليوم اخلمي�س، يف 

اجلولة 17 من دوري اخلليج العربي.

وق���ال الرمادي يف املوؤمت���ر التقدميي 

»جاه���زون بالعنا�رض املميزة، جميع 

املباري���ات مهمة يف م�ش���وار الكفاح 

من اأجل البق���اء يف دوري املحرتفني، 

وخا�ش���ة مباراتن���ا م���ع الن�رض بعد 

اخل�شارة من حتا«.  

وتاب���ع »الن����رض فريق كب���ري، طوينا 

�شفحة اخل�شارة اأمام حتا، املواجهات 

املبا����رضة بني ف���رق الهب���وط موؤثرة 

للغاية«.

واأ�ش���اف »نع���رف اأن الن�رض �شاحب 

اإمكاني���ات توؤهل���ه للمناف�ش���ة على 

البطول���ة، ل جمال لفريقن���ا غري بذل 

اأق�شى جمهود حل�ش���د النقاط، الأمور 

م�شتقرة يف فريقي، ول توجد غيابات 

تذكر يف مباراة الن�رض«.

واأكمل »الآمال كب���رية يف جتاوز هذه 

املرحل���ة بالتكات���ف والأداء الق���وي، 

ول ميكن جتاهل بقي���ة املباريات لأن 

الهدف يف النهاية ح�شد اأكرب عدد من 

النقاط«.

ب���دوره، قال حمم���د ال�شح���ي لعب 

عجمان »مواجهة الن�رض مهمة للغاية، 

مثل كل املباريات، هدفنا ح�شد النقاط 

وحتقي���ق نتيجة اإيجابي���ة اأمام فريق 

كب���ري، الفريق جاه���ز للمواجهة على 

كافة امل�شتويات«.

مدرب عجمان: المواجهات المبا�سرة 

موؤثرة في �سراع الهبوط

الفاعلية 

الهجومية 

تقلق دياز 

قبل مواجهة 

عجمان

اأي�سايال: لن ندافع طوال مباراة 

الجزيرة

ال�سارقة يتطلع للنهو�ض من كبوته اأمام الظفرة

اأكد عبد العزيز العن���ربي، مدرب ال�شارقة، ثقته 

يف لعبيه قبل لقاء الظفرة،اليوم اخلمي�س، يف 

اجلولة 17 م���ن دوري اخلليج العربي، وقدرتهم 

على جتاوز املرحلة احلالية ال�شعبة التي مير 

بها الفريق.

وق���ال العن���ربي يف املوؤمت���ر ال�شحفي »رغم 

خ�شارة عدد من النقاط يف اآخر مباراتني، اإل اأن 

ثقتنا كبرية يف قدرة الالعبني على جتاوز هذه 

الفرتة، وتقدمي الأف�شل يف املباريات القادمة«.

واأ�ش���اف »اجلميع ي�شع���ر بامل�شوؤولية ويعمل 

باجته���اد لع���ودة الفري���ق لتحقي���ق النتائج 

الإيجابي���ة وتق���دمي امل�شتويات الت���ي ت�شعد 

اجلماهري، نتطلع ل�شتعادة الالعبني امل�شابني 

يف اأ�رضع وقت لأهمية املرحلة املقبلة«.

ويت�شدر ال�شارقة، ج���دول ترتيب دوري اخلليج 

العربي حالًيا، بفارق املواجهات املبا�رضة عن 

اجلزيرة، بر�شيد 36 نقطة لكل منهما.

مهدي علي يعدد غيابات �سباب االأهلي اأمام حتا

العب الن�سر: لن نخ�سر من الو�سل 
اأك���د حبيب الف���ردان، لعب الن�رض، 

اأن فريقه قادر على حتقيق النتائج 

اأف�شل  ب�ش���ورة  والظهور  الإيجابية 

مع مرور الوقت، و�شدد على �شعوبة 

واأهمي���ة لقاء عجمان عل���ى اأر�شه 

الي���وم اخلمي�ٍس، يف اإط���ار اجلولة 

ال�17 من دوري اخلليج العربي.

وقال الفردان: »يف مباراتنا الأخرية، 

كنا الأف�شل على جميع امل�شتويات، 

لك���ن الو�شل وفق يف ت�شجيل هدفه 

وه���دف املب���اراة الوحي���د، واأعتقد 

اأن املب���اراة اإذا اأعي���دت 50 مرة لن 

يف���وز الو�شل، لكن هذا هو حال كرة 

القدم«.

واأ�شاف: »علينا اأن نتفادى الأخطاء 

املواجه���ة  يف  ارتكبناه���ا  الت���ي 

ال�شابق���ة، والن����رض يتح�ش���ن على 

م�شت���وى الأداء، والنتائج الإيجابية 

�شتاأتي مبرور الوقت«.

وع���ن عودته للت�شكيل���ة الأ�شا�شية 

واللعب باأكر م���ن مركز يف الفرتة 

الأخرية، قال: اأب���ذل ق�شارى جهدي 

يف التدريبات، واأقدم كل ما لدي مع 

الفريق، واأمتنى اأن اأخدم الفريق بقدر 

الإمكان«.

واأو�ش���ح: »اخت���الف املراك���ز، اأمر 

طبيعي بالن�شبة يل، لأنني �شاركت 

يف جميع هذه املراكز طوال م�شريتي، 

ويف النهاية هذا ق���رار املدرب، واأنا 

اأحرتمه«.

وختم الالعب حديثه، قائال: »الفرتة 

القادمة مهمة، والن�رض ميتلك عنا�رض 

جيدة، ويقوده جهاز فني على اأعلى 

م�شتوى، وعلينا جميعا اأن نتكاتف، 

واأن نبتعد عن الأمور ال�شلبية لتقدمي 

اأف�شل ما لدينا«.

اأك���د الأرجنتيني رامون دي���از، املدير الفني للن�رض، اأن 

مواجهة م�شيفه عجمان فر�شة للظهور ب�شورة اأف�شل، 

علما باأن اللقاء �شيقام اليوم اخلمي�س، على �شتاد را�شد 

بن �شعي���د، يف اإطار اجلولة ال�شابع���ة ع�رض من دوري 

اخلليج العربي.

وقال دياز يف املوؤمتر ال�شحفي التقدميي، اإن اأداء فريقه 

يف مواجهة الو�شل ال�شابق���ة، كان جيدا على م�شتوى 

انت�شار الالعب���ني بامللعب وخلق الفر�س، اإل اإن غياب 

الفاعلي���ة الهجومية، وعدم القدرة على ترجمة الفر�س 

اإىل اأهداف هو ما نق�س الن�رض.

واأ�ش���اف: "ن�ش���ب تركيزنا حاليا م���ع الالعبني على 

معاجلة غي���اب الفاعلية الهجومية، لإح���راز الأهداف 

لتحقيق النتائج املرجوة، والن�رض ميتلك عنا�رض جيدة، 

لكنهم بحاجة فقط اإىل بع�س الوقت ل�شتيعاب طريقة 

اجلهاز الفني اجلديد".



اأبوظبي / وام 
 

مع قرب انطالق الن�سخة الثالثة 

من ط���واف الإم���ارات للدراجات 

الهوائية /احلدث العاملي الوحيد 

املعتمد دوليا يف منطقة ال�رشق 

الأو�سط/، الذي يقام خالل الفرتة 

م���ن 21 اإىل 27 فرباي���ر اجلاري 

مب�ساركة اأهم 20 فريقًا يف العامل، 

ومع اع���الن اللجنة املنظمة عن 

تفا�سيل ومراحل ال�سباق .. اأ�سبح 

الطواف حديث املواقع وال�سحف 

العاملية، كون���ه الأول هذا العام 

ال���ذي يق���ام يف ظ���ل جائحة " 

كورون���ا " بع���د توق���ف اأغلب 

امل�س���ابقات الدولية، مبا جعله 

نافذة العودة الرئي�سية لنطالقة 

ريا�سة الدراجات من جديد، و�سط 

اإجراءات احرتازية م�سددة من قبل 

القائم���ن على احل���دث من اأجل 

�سمان �سالمة اجلميع .

فمن جانبه اأورد موقع �سايكلنج 

ني���وز اأن منظمي طواف الإمارات 

احلياة جمدداً  اأع���ادوا  العاملي 

لريا�س���ة الدراجات بعد التوقف 

ب�س���بب فريو����س كورون���ا، واأن 

اجلديدة من  بالن�س���خة  العودة 

طواف الإمارات �س���تكون و�س���ط 

اإجراءات احرتازية �سارمة وقوية 

من اأجل �سمان �سالمة اجلميع.

ولفت املوق���ع اإىل اأنه من املقرر 

اأن تك���ون الن�س���خة املقبلة من 

ط���واف الإمارات اأول �س���باق يف 

ع���ام 2021، بعد اإلغ���اء العديد 

من ال�سباقات حول العامل ب�سبب 

جائح���ة كورون���ا، واأن �رشامة 

والإجراءات  والعم���ل  التنظي���م 

املتبع���ة �س���تكون ه���ي نقطة 

الرت���كاز الرئي�س���ية م���ن اأجل 

ا�ستثنائية، منوها  تقدمي ن�سخة 

اإىل اأن فري���ق الإمارات الذي اأقام 

مع�س���كراً تدريبيا قبل امل�ساركة 

يف الط���واف، مت تطعيم دراجيه 

وموظفي���ه بلق���اح كوفي���د 19، 

لي�سبح اأول فريق عاملي يح�سل 

عليه".
موق���ع  اأو�س���ح  جهت���ه  م���ن 

اأن الهتمام الذي  يورو�س���بورت 

تظه���ره دولة الإم���ارات بطواف 

الإم���ارات والرتكيز ب�س���كل كبري 

على ريا�س���ة الدراج���ات لي�س 

بغريب عليها، موؤكدا اأن اندماج 

كل من طواف دبي واأبوظبي يف 

حدث واحد ه���و طواف الإمارات، 

زاد من اأهميته وجعل منه حدثًا 

عامليًا ا�ستثنائيا.

واأكد املوق���ع اأن طواف الإمارات 

يف ن�س���خة 2021، ميث���ل عودة 

اإىل نقط���ة البداية بع���د توقف 

ال�س���باقات على م�ستوى العامل 

كورونا، م�سريا  ب�س���بب جائحة 

اإىل اأن طواف المارات �س���يكون 

عن  للك�سف  احلقيقية  النطالقة 

اأبط���ال ع���ام 2021 يف خمتلف 

والك�س���ف  العاملية  الطواف���ات 

عن م�س���توياتهم، حيث يتواجد 

باحل���دث العاملي اأبرز الدراجن 

من خمتلف الفرق ودول العامل.

اأبوظبي-الوحدة:

تنطلق اليوم اخلمي�س مناف�س���ات بطولة جراند 

�سالم تل اأبيب للجودو لعام 2021 التي ينظمها 

الحت���اد الإ�رشائيلي للج���ودو باإ�رشاف الحتاد 

ال���دويل للج���ودو ، وذلك مب�س���اركة 422 لعبًا 

م���ن 60 دولة من خمتلف دول العامل من بينهم 

منتخ���ب الإمارات للج���ودو ،وهي من البطولت 

املكملة لقائمة الالعبن املتاأهلن لدورة طوكيو 

لالألعاب الريا�سية الأوملبية املوؤجلة 2021،مما 

يرفع من م�ستوى املناف�سة تطلعا للتاأهل بالرغم 

من الإجراءات الحرتازية ال�سارمة التي و�سعها 

الحتاد ال���دويل للج���ودو للحد م���ن  جائحة 

»كورونا« وت�سديد ال�سلطات ال�سحية ال�رشائلية 

بهذا اخل�سو�س .

و�ستكون انطالقة املناف�س���ات بت�سفيات الدور 

التمهي���دي لأوزان ال�س���يدات اخلفيف���ة عل���ى 

الب�ساطات الثالثة بال�س���الة الريا�سية الكربى 

خالل الفرتة ال�سباحية ، وتتحول لب�ساط واحد 

يف الف���رتة امل�س���ائية التي ت�س���هد املباريات 

النهائي���ة والتتويج لتل���ك الأوزان ،فيما يعقب 

ذل���ك عملية امليزان بفندق الإقامة ملناف�س���ات 

ي���وم اجلمعة ثاين اأي���ام البطولة الذي ي�س���هد 

ظهور لعبينا على �س���وء قرع���ة البطولة التي 

جرت م�س���اء اأم�س الأربعاء )م���ن بعد ( بفندق 

هيلتون حيث تقي���م املنتخبات ،حيث يخو�س 

لعبنا فيكتور �سكرتوف مناف�سات وزن حتت 73 

كغم وت�س���م قائمة املناف�سة 45 لعبا من اأبرز 

امل�سنفن على م�ستوى البطولة والذين يتقدمهم 

الإ�رشائيلي بوتبل توهار ال�ساد�س على م�ستوى 

العامل ،بينم���ا يحتل فيكت���ور املركز 21 على 

م�ستوى العامل والعا�رش يف البطولة.

اما الالعب الثاين ايفان رميارينكو والذي ي�سارك 

يف مناف�س���ات وزن حتت 100 كغم حيث ت�سم 

قائمة مناف�س���ته 33 لعبا ويحتل لعبنا ايفان 

املرك���ز 27 يف الرتتي���ب الع���ام ، بينما يحتل 

�س���دارة الرتتيب العام لتلك املجموعة الالعب 

الإ�رشائيل���ي بيرت بالت�س���يك وه���و الثاين على 

م�ستوى الت�س���نيف العاملي، وقد ا�ستعد فيكتور 

وايفان للبطولة يف مع�سكر م�سرتك ملده اأ�سبوع.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

اخلمي�س 18 فرباير 2021 �� الع�دد 14673  الريا�ضة

اأول ظهور لفيكتور وايفان غداً الجمعة

انطالقة مناف�سات الدور 

التمهيدي لبطولة جراند 

�سالم تل اأبيب اليوم

دبي-الوحدة:

ترتقب بطولة �س���وق دب���ي احلرة للتن�س 

2021 م�س���اركة جنمة التن�س الرومانية 

�س���يمونا هاليب للم���رة الثامنة، والتي 

ت�ستعد للدفاع عن لقبها يف البطولة التي 

تعد واحدة من اأكرث الفعاليات الريا�سية 

�س���هرًة عل���ى اأجن���دة بط���ولت اجلولة 

العاملية وتنطل���ق بتاريخ 7 مار�س على 

اأر�س ا�ستاد �سوق دبي احلرة للتن�س.

وات�س���مت مواجهتها يف املو�سم املا�سي 

اأمام الكازاخية الينا ريباكينا باحلما�سة 

والت�س���ويق حمققة فوزاً �س���احقًا عليها، 

لتكون واحدة من اأكرث املواجهات �سعوبة 

يف تاري���خ دولية دبي لتن�س ال�س���يدات، 

وللمرة الثالثة يف اأربع مباريات حتتاج 

هالي���ب، م�س���نفة البطول���ة الأوىل، اإىل 

جمموع���ة ثالثة لك�رش التع���ادل قبل اأن 

حت�سم املواجهة ل�س���احلها بفارق نقطة 

واحدة، وهذا ما ح�سل معها يف مباراتها 

الفتتاحي���ة مع اأُن�س جاب���ر، وكذلك مع 

اأرينا �س���ابالينكا واأخرياً م���ع ريباكينا. 

النهائي���ة تبادل  وح�س���ل يف املواجهة 

طويل للكرات اأره���ق الالعبتن على حد 

�سواء، ومل حت�س���م النتيجة اإل مع الكرة 

الأخرية.

ول�س���ك اأن جائحة كوفي���د-19 قد جنم 

عنها ع���دداً من التحديات وال�س���عوبات 

الت���ي واجهتها جنمة التن����س الرومانية 

والت���ي اأثرت على ج���دول مباراتيها بعد 

اإلغاء العديد من البطولت، اإل اأن هاليب 

متّثل���ت باملرونة من خالل م�س���اركتها 

يف بطولة اأ�س���رتاليا املفتوحة وو�س���لها 

اإىل دوري ن�س���ف النهائي وفوزها بلقبها 

الثاين يف دبي.

وكان���ت هاليب قد ت�س���درت الت�س���نيف 

العامل���ي لالعب���ات التن����س املحرتفات 

يف مدين���ة براغ الت�س���يكية بعد تغلبها 

على غاربن موجوروزا يف دوري ن�س���ف 

النهائ���ي لبطول���ة روما، م�س���تفيدة من 

خروج كارولينا بلي�س���كوفا من البطولة، 

ليكون بذلك اأول لقب لها بعد و�سولها اإىل 

الدوري النهائيات يف عدة بطولت خالل 

مو�سمي 2017 و2018.

هاليب ت�ستعد للدفاع عن لقبها في بطولة 

�سوق دبي الحرة للتن�س

دبي-الوحدة:

حق���ق فريقا غنتوت وبنجا����س اول فوز 

لهما يف م�س���وار كاأ�س دبي ايفزا الذهبية 

للبولو 2021 وقدما وجبة د�سمة لع�ساق 

اللعب���ة يف افتتاح مناف�س���ات البطولة 

والتي افتتحت اول من ام�س على مالعب 

نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية 

ب�س���احية دب���ي لند و�س���ط اج���راءات 

احرتازي���ة وتباع���د تنفي���ذا للربوتوكول 

ال�سحي .

ج���اء فوز غنت���وت على مناف�س���ه فريق 

احلبتور وبنتيجة 12 هدفا مقابل ت�سعة 

اهداف بعد مباراة مثرية ا�ستمرت خم�سة 

اأ�س���واط بداأت بتقدم فريق احلبتور بهدف 

�رشيع لفاكوندو �س���ول  ث���م ادرك نا�رش 

ال�سام�س���ي التع���ادل لغنت���وت ثم عاد 

احلبتور بالتقدم عن طريق حممد احلبتور 

ثم ادرك غنتوت التعادل عن طريق بابلو 

ال�س���وط ا�س���اف  لورنت���ي وقبل نهاية 

ماركو����س ارايا هدف الرتجي���ح والتقدم 

لفريقه .

ويحاف���ظ فريق غنت���وت على تقدمه يف 

ال�س���وط الثاين بل ويزيد الف���ارق بينه 

وبن احلبتور اىل ثالثة اأهداف مع نهاية 

ال�سوط بف�س���ل تاألق ماركو�س ارايا جنم 

املباراة وه���داف غنتوت لتنتهي بنتيجة 

ال�سوط بتقدم غنتوت ب�ستة اأهداف مقابل 

ثالثة اأهداف للحبتور. 

وي�س���هد �س���وط املباراة الثال���ث اربعة 

اهداف منا�س���فة ليظل الف���ارق كما هو 

ثالث���ة اأهداف اما ال�س���وط الرابع �س���هد 

هدف���ا واحدا لكل منهم���ا لينتهي بتقدم 

غنت���وت بت�س���عة اه���داف مقابل �س���تة 

اأه���داف للحبتور وبلغ���ت الثارة الذروة 

يف الدقائ���ق الرب���ع الوىل من ال�س���وط 

اخلام����س والخري بعد حماولت متعددة 

من جانب فاكوندوا �س���ول ال ان ارايا ظل 

يرد عليه هدفا بهدف حتى متكن غنتوت 

من احلفاظ على ف���ارق الهداف الثالثة 

منهي���ا املب���اراة ل�س���احلة ب12 هدفا 

مقابل ت�س���عة اأهداف اح���رز كل من ارايا 

"غنتوت"و�سول"احلبتور"�ستةاهداف. 
كم���ا حقق فريق بنجا�س فوزا م�س���تحقا 

عل���ى فريق ايف���زا مه���رة وبنتيجة 12 

هدف���ا مقابل ت�س���عة اأه���داف يف مباراة 

�س���يطر فيها فريق بنجا�س طوال املباراة 

وظل متقدما يف ال�س���واط الول والثاين 

والثالث واخلام�س اما ال�سوط الرابع فقد 

�س���هد تطورا لفتا يف م�ستوى واداء فريق 

ايفزا مهرة حتى ظن اجلميع انه �سيخطف 

الفوز من بنجا�س الذي ا�ست�سلم متاما يف 

هذا ال�سوط ليدرك ايفزا مهرة التعادل ب8 

اأهداف مقابل 8 اأهداف بعد ان كان فريق 

بنجا�س قد انهى ال�س���وط الثالث بتقدمه 

بف���ارق اربع���ة اأهداف وبنتيجة �س���بعة 

اهداف مقابل ثالثة اأهداف .

فوز غنتوت وبنجا�س في افتتاح قوي ومثير لكاأ�س 

دبي ايفزا الذهبية

ـ  وام : اأبوظبي ـ 

 حققت خي���ول "مربط دبي" اأربعة 

األقاب ذهبية، بالإ�سافة اإىل برونزية 

واحدة يف اليوم الأخري من فعاليات 

بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليل 

العربية 2021، التي اختتمت اأم�س 

الأول بنادي اأبوظبي للفرو�سية.

كما حقق���ت اإ�س���طبالت "الأريام"، 

وخيول ال�س���يخ عبد اهلل بن ماجد 

القا�سمي، ذهبية لكل منهما، وتوجت 

الفر�س "ع ج براكة" ملربط عجمان 

بجائزة ال�س���يخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان.

اأقيم���ت البطول���ة بتوجيهاٍت من 

�س���مو ال�سيخ من�س���ور بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

رئي�س  الرئا�س���ة،  �س���وؤون  وزي���ر 

جمعية الإمارات للخيول العربية، 

ومبتابعة من ال�سيخ زايد بن حمد 

اآل نهيان نائب رئي�س اجلمعية.

و�سارك يف املناف�سات التي نظمتها 

العربية  للخيول  الإمارات  جمعية 

عل���ى مدار 3 اأي���ام، 325 خياًل من 

اأنق���ى �س���اللت اخلي���ول العربية 

الأ�سيلة من داخل الدولة وخارجها 

.. و�س���هد فعاليات اخلتام و�سارك 

اللواء  الفائزين �سعادة  يف تتويج 

الدكتور اأحمد نا�رش الري�سي رئي�س 

احتاد الإمارات للفرو�سية وال�سباق، 

و�سعادة عارف حمد العواين اأمن 

عام جمل����س اأبوظبي الريا�س���ي، 

و�سعادة حممد اأحمد احلربي املدير 

الإم���ارات للخيول  العام جلمعية 

العربية.

وا�ستهلت الرباعية الذهبية ملربط 

دبي "دي بي�سان" التي انتزعت لقب 

املهرات عمر �س���نة، تاركة املركز 

الثاين والف�س���ية للمهرة "الأريام 

فيما  "الأريام"،  لإ�سطبالت  الظنة" 

نالت الربونزية "ع ج العال" ملربط 

عجمان .. واأهدت "الأريام بنف�سج" 

اإ�سطبالت "الأريام" ذهبية املهرات، 

ونالت الف�س���ية "اأم دي اأ�س هند" 

لق�س���ي عبيد اهلل، فيما ح�س���دت 

الربونزية "دي فنانة" ملربط دبي.

وتو�سحت "دي �سيهانة" ل� "مربط 

دبي"، بذهبي���ة الأفرا�س، تلتها يف 

املركز الثاين وامليدالية الف�س���ية 

"ع ج براك���ة" ملرب���ط عجم���ان، 
وذهبت الربونزية للفر�س "اإي ا�س 

�سيخة" لل�سيخ عبد اهلل بن ماجد 

القا�سمي.

واأ�ساف "دي �سهري" اللقب الذهبي 

الثالث ملربط دب���ي، عندما انتزع 

بطول���ة الأمهار، وج���اء يف املركز 

الث���اين ون���ال الف�س���ية "الأريام 

�سكالن" لإ�سطبالت "الأريام"، فيما 

اكتف���ى بالربونزية "ع ج عجبان" 

لل�سيخ عبداهلل بن ماجد القا�سمي.

واأكمل "دي را�سل" الرباعية الذهبية 

ملرب���ط دبي بع���د اأن اأحرز املركز 

الأول ون���ال ذهبي���ة الأمهار عمر 

�سنة، واحتل الو�سافة ونال الف�سية 

"الأريام ح�سيم" لل�سيخ خليفة بن 

طحن���ون بن حممد اآل نهيان، فيما 

ذه���ب الربونز اىل "مزيون البداير" 

ملربط البداير.

واأهدى "اأ �س برن�س" لل�س���يخ عبد 

اهلل ب���ن ماج���د القا�س���مي، اللقب 

الذهبي للفحول، وحل ثانيا ونال 

الف�س���ة "جيان دي نوتياك" لبدر 

عدنان اأحمد اآل علي، فيما ح�س���د 

ملربط  ج���ربان"  "دي  الربونزي���ة 

"الفالح".
وتوجه حممد اأحمد احلربي بال�سكر 

والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س 

جمعية الإمارات للخيول العربية، 

العربية  عل���ى دعم���ه للخي���ول 

الأ�سيلة والذي �ساهم يف املحافظة 

على هذه ال�ساللت النقية .. واأ�ساد 

باملتابعة احلثيثة من ال�سيخ زايد 

بن حم���د اآل نهي���ان نائب رئي�س 

اجلمعي���ة، الذي ي����رشف على كل 

تفا�سيل عمل اجلمعية.

وقال احلربي اإن ن�س���خة هذا العام 

من البطولة متيزت مب�ساركة النخبة 

من الأبطال من اجود ال�ساللت، الأمر 

الذي جعل من ال�سعب عملية اختيار 

الأجم���ل، م�س���ريا اإىل اأن اجلمعية 

حر�ست على توفري اأق�سى درجات 

النزاهة وال�سفافية حيث مت اختيار 

8 حكام يف ال�ساحة بالإ�سافة اإىل 

اإلغاء اأعلى واأقل درجة.

رباعية ذهبية لـ »مربط دبي« في ختام دولية 
اأبوظبي لجمال الخيل العربية

بولو الإمارات يحلق في الآفاق 

المواقع العالمية  ترحب بانطالقة مو�سم الدراجات الدولي من الإمارات

دبي-الوحدة:

يطل���ق جمل�س دبي الريا�س���ي "برنام���ج تطوير قدرات 

الالعبن املحرتف���ن يف �رشكات كرة القدم بدبي" الذي 

اعتمده �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

رئي�س املجل�س ووجه بتنفيذه خالل املو�س���م الريا�سي 

احلايل حتت �سعار "م�سريتك م�ستقبلك" وبداية من �سهر 

فرباير اجلاري ليكون اإ�س���افة مهمة يف جهود املجل�س 

امل�س���تمرة منذ عدة �سنوات لتطوير جميع العاملن يف 

اأندية و�رشكات كرة القدم بدبي مبختلف التخ�س�س���ات 

الإدارية والفنية وعلى م�ستوى املدربن والالعبن.

واعتمد جمل�س اإدارة جمل�س دبي الريا�سي يف اجتماعه 

خالل �س���هر يناير املا�س���ي تفا�س���يل الربنامج وخطة 

العمل مل���دة 3 ثالث موا�س���م ريا�س���ية قادمة، وميثل 

الربنام���ج اأحدث جهود املجل�س يف جمال تطوير العمل 

والت���ي انطلقت منذ تاأ�س���ي�س املجل����س وتاأكيده خالل 

موؤمتر دبي الريا�س���ي الدويل الأول �س���يف العام 2006 

على اأن الحرتاف هو احلل الأمثل لتطوير الأداء والنتائج 

لفرقن���ا واأن الح���رتاف لن يكون ناجحا ب���دون تطوير 

جميع العاملن يف منظومة الريا�سة عموما وكرة القدم 

خ�سو�سا.

ويه���دف الربنامج اىل حتقيق اللت���زام املهني لالعبن 

املحرتف���ن ب����رشكات كرة الق���دم بدبي وه���ي: الن�رش 

و�س���باب الأهلي والو�س���ل وحّت���ا، ا�س���تثمار الالعبن 

املحرتفن )املواطنن والأجانب( من خالل ا�رشاكهم يف 

برامج امل�سوؤولية املجتمعية لل�رشكة والرتويج للرعاة 

واملنتج���ات ومتجر النادي )من خالل برنامج �س���هري 

ل���كل لعب او جمموع���ة من الالعبن مب���ا يعزز فر�س 

ربط ن�س���اط كرة القدم باملجتمع واجلمه���ور والإعالم 

ويوؤثر اإيجابا على منو القاعدة اجلماهرية ل�رشكات كرة 

القدم و�رشكائها وايراداتها من القطاع اخلا�س(، حت�سن 

اأ�س���لوب حياة الالعب املحرتف وفق متطلبات الحرتاف 

واأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال.

مجل�س دبي الريا�سي يطلق برنامج تطوير قدرات الالعبين المحترفين 



بالتزامن مع �سعي بع�ض الدول لإ�سدار ما ي�سمى بـ “جوازات �سفر 

املناعة”، وهي عبارة عن �سهادة تفيد باأن حاملها تعافى من فريو�ض 

كورونا امل�ستجد، حيث يحمل اأج�ساماً م�سادة للفريو�ض، ومن ثم فلن 

ي�ســـاب به جمدداً، مما ي�سهل حلاملي تلك اجلوازات اجتياز القيود 

التي تفر�سها احلكومات على املواطنني بهدف منع انت�سار الفريو�ض.

اعتربت منظمة ال�ســـحة العاملية اأن “�سهادات املناعة” ل تعترب 

�رضوريـــة يف الوقت احلايل للرحالت بني الدول، م�ســـرية اإىل عدم 

وجود بيانات كافية لتخاذ مثل هذه الإجراءات يف الوقت احلايل.

وقال مدير برنامـــج الطوارئ يف منظمة ال�ســـحة مايكل رايان: 

“حتى الآن ل تعترب �سهادات املناعة مطلوبة للرحالت الدولية، 
اأوًل لأن اللقاحات لي�ست متاحة للجميع حتى الآن، وهذا قد يقيد 

فر�ض ال�سفر بدًل من توفريها”.

وثانيـــًا “لأنه ل توجد لدينا حتى الآن بيانات كافية ملعرفة ما 

اإذا �سي�ساعد التطعيم يف وقف انتقال العدوى”.

اأم�سى الأمريكي جوزيف 68 عامًا خلف 

التقدم بطلب  الق�سبان، راف�ســـًا خاللها 

اإفراج م�رضوط لأنه عنيد ويحب اأن يبقى 

حراً.

كان قد حكم على جوزيف ليجون، البالغ 

83 عامًا، بال�سجن مدى احلياة بعمر 15 

عامًا، وذلك يف عام 1953 مل�ساركته يف 

�سل�سلة من عمليات ال�سطو والعتداء مع 

جمموعة من املراهقني يف فيالدلفيا.

يف �سبعينات القرن املا�سي، اأطلق �رضاح 

املئات من املحكوم عليهم بال�سجن مدى 

احلياة يف ولية بن�سلفانيا كجزء من خطة 

عفو، لكن ليجون مل يتقدم بطلب لتخفيف 

عقوبته، يف تربيره لل�سبب قال اأنا جمرد 

�سخ�ض عنيد لقد ولدت بهذه الطريقة.

فيما بعد، مت تخفيف احلكم على ليجون 

بال�ســـجن 35 عامًا مع منحه الفر�ســـة 

لتقـــدمي طلـــب اإفراج م�ـــرضوط يف عام 

2017، لكنـــه رف�ـــض جمـــدداً، قائاًل اإنه 

يرغـــب يف اأن يكون حراً، ومـــع الإفراج 

امل�رضوط، ل ميكنه مغادرة املدينة بدون 

اإذن، وهذا ي�سكل قيداً على حريته.

على الأثر، قـــدم حمامي ليجون، براديل 

بريدج طلـــب اإفراج عن موكلـــه، فوافق 

مكتـــب املدعـــي العام علـــى طلبه يف 

نوفمرب.

اأفادت الهيئة املنظمة للرقابة على املناف�ســـة يف اإيطاليا، 

باأنهـــا غرمت "في�ســـبوك" 7 ماليني يورو، لعـــدم امتثالها 

اإىل طلب لت�سحيح املمار�ســـات التجارية غري ال�سليمة يف 

معاجلتها لبيانات امل�ستخدمني.

وقالت الهيئة التنظيمية يف بيانها "اأثبت التحقيق احلايل 

اأن �رضكـــة )في�ســـبوك( مل تن�رض البيان املعـــدل، ومل توقف 

املمار�ســـات غري العادلة الرا�ســـخة"، حيث اأنه يف نوفمرب 

2018، ق�ست هيئة مكافحة الحتكار باأن �رضكة "في�سبوك" 

مل تطلع امل�ستخدمني ب�ســـكل �سحيح على جمع البيانات 

وا�ستخدامها، ومت تغرميها بـ5 ماليني يورو )نحو5.5 مليون 

دولر(، كما طالبت الهيئة "في�سبوك" بن�رض بيان معدل على 

ال�سفحة الرئي�ســـية ملوقعها على الإنرتنت لإيطاليا، وعلى 

تطبيق "في�سبوك"، وعلى ال�سفحة ال�سخ�سية لكل م�ستخدم 

اإيطايل م�سجل.

األقـــت ال�ســـني القب�ـــض على 

لقاحات  تروج  زعيم ع�ســـابة 

مزيفة لكورونا، يف وقت بداأت 

فيـــه بكني اتخـــاذ اإجـــراءات 

�سارمة �ســـد اجلرائم املتعلقة 

اأنحاء  جميـــع  باللقاحات يف 

البالد.

وذكرت �ســـحيفة "ديلي ميل" 

الربيطانيـــة اأن امل�ســـتبه بـــه 

وع�ســـابته  حقـــق  "كونـــغ" 
اأرباحـــًا تقدر باأكـــر من 2.5 

مليـــون دولر، مـــن خالل بيع 

اأنها  اأ�سا�ض  مياه معدنية على 

لقاحات م�سادة لـ"كوفيد-19".

واأو�ســـحت اأن ع�سابة "كونغ" 

كانت ت�ســـع حملوًل ملحيًا اأو 

مياه معدنية يف نحو 58 األف 

املزيفة  اللقاحـــات  من  جرعة 

منذ اأغ�سط�ض املا�سي.

البالغ  الزعيم  "قـــام  وتابعت: 

من العمـــر 33 عاما و�رضكاوؤه 

بت�سميمات  املنتجات  بتعبئة 

مماثلة للقاحات الأ�سلية".

وجرى ترويـــج بع�ض الدفعات 

داخل ال�ســـني، كما مت �ســـحن 

الباقـــي اإىل اخلـــارج )ما يزال 

من غـــري الوا�ســـح اإىل اأين مت 

اإر�سالها(.

جتري �رضطة العا�سمة الكازاخ�ستانية 

نـــور �ســـلطان حتريات، بعـــد اأن قام 

عمال بناء برفع بقرة اإىل �سطح موقع 

قيد الإن�ســـاء بوا�ســـطة رافعة، بق�سد 

الت�سحية بها.

ويظهـــر مقطـــع فيديـــو ن�ـــرض يـــوم 

الثالثـــاء يف عدد من و�ســـائل الإعالم 

الكازاخ�ســـتانية بقـــرة حيـــة حتمل 

برافعة اإىل �سطح جممع �سكني متعدد 

الطوابق قيد البناء.

بع�ـــض  غ�ســـب  احلادثـــة  واأثـــارت 

جراء  الكازاخ�ستانيني  امل�ســـتخدمني 

الق�سوة يف التعامل مع البقرة.

واأفـــاد املكتـــب ال�ســـحفي ل�رضطـــة 

عا�سمة كازاخ�ستان، نور �سلطان، باأن 

الواقعة جرت يـــوم الثنني يف بناية 

حتت الإن�ساء يف �سارع نازمييدينوف.

مونثيان جان�سوك ، البالغ من العمر 

40 عامًا، وهو �سائق تايالندي، ا�سرتى 

ماأكولت بحرية من �سمنها “حلزون 

التفاح” من �ســـوق بالقرب من منزله 

بدولـــة  ت�ســـونبوري،  مقاطعـــة  يف 

تايالند.

واأفـــاد التقريـــر اأن العامـــل وزوجته 

وا�سانا، طهوا احللزون الذي اأكاله مع 

ابنهما وا�ســـرتيا اأي�سًا ن�سف كيلو من 

ال�سمك الطازج والقريد�ض واملحار.

ـــدمت عندما  اإنها �سُ العائلة،  وقالت 

ب�ســـق ابنهما لوؤلوؤة برتقالية جميلة 

بحجم عملة معدنية وتزن 7 جرامات، 

واعتقدوا رمبا تكـــون واحدة من اأندر 

الالآلئ فى العـــامل، وهي لوؤلوؤة ميلو 

برتقالية.

وح�سل الأب على اللوؤلوؤة، حيث كان 

يعتقـــد اأنه ميكـــن اأن يك�ســـب مئات 

الآلف من اجلنيهات مقابل ذلك، وقال: 

“اجتمعت عائلتـــي وجرياين جميعًا 
لإلقاء نظرة على احلجر واتفقوا على 

اأنه �سيء مل يروه من قبل”.

ً

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

قالت و�ســـائل اإعالم كردية عراقية: اإن ”النائب يف الربملان عن 

احلزب الدميقراطي الكرد�ســـتاين اآرام بالتـــي تويف بعد �رضاع 

طويل مع فريو�ض كورونا، وذلك يف اأحد م�ست�ســـفيات حمافظة 

دهوك“.

ويف وقت �ســـابق من منت�ســـف كانون الأول/ دي�سمرب املا�سي، 

ترددت �سائعات عن وفاة بالتي، لكن التلفزيون الر�سمي للحزب 

الدميقراطي، نفى تلك الأنباء، واأكد اأن حالة النائب م�ستقرة.

ومطلع ال�سهر اجلاري، اأنهى والد النائب بالتي حياته بر�سا�سة 

حزنا على تدهور حالة ولده ال�سحية.

تواجه “لورا موجيكا رومريو ” ملكة جمال املك�ســـيك البالغة 

من العمر 25 عامًا، عقوبة ت�ســـل اإىل 50 عامًا يف ال�ســـجن اإذا 

اأدينت بالتهم املوجهة اإليها.

حيث و�ســـفت باأنها واحدة من “ثمانية اأع�ســـاء مزعومني يف 

منظمة اإجرامية متخ�س�سة يف اخلطف”، وقال ممثلو الدعاء اإن 

وحدة النخبة ملكافحة الختطاف ت�رضفت ل�سمان “عدم وجود 

هدنة لالأ�سخا�ض الذين يت�سببون يف اأ�رضار ج�سيمة لل�سعب”.

وحتتجز “روميو” احلائزة على م�ســـابقة ملكة جمال اأوك�ساكا  

الإقليمية عام 2018 وملكة جمال املك�سيك يف عام 2019، يف 

“هواتو�سكو” وهي مدينة يف ولية فرياكروز املك�سيكية.
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وفاة نائب عراقي بـ »كورونا« 

ووالده ينتحر حزنًا عليه

ملكة جمال املك�ضيك ع�ضو يف 

منظمة اإجرامية

رفعت املدعية العامة لنيويورك ليتي�ســـيا جيم�ض دعوى 

ق�سائية �سد �رضكة “اأمازون” العمالقة، متهمة اإياها بعدم 

اتخاذ الإجـــراءات الالزمة حلمايـــة موظفيها من فريو�ض 

كورونا امل�ستجد.

وتركـــز الدعوى املوؤلفـــة من 64 �ســـفحة التي مت رفعها 

يف املحكمـــة العليا بنيويورك م�ســـاء اأم�ض الثالثاء على 

الظـــروف يف موقعـــني تابعـــني لـ”اأمـــازون” يف مدينة 

نيويورك، وهما م�ســـتودع هائل يف جزيرة �ستاتن ومركز 

تو�سيل يف حي كوينز.

وتن�ض الدعوى على اأن ال�رضكة ف�سلت يف تعقيم املبنيني 

ب�ســـورة منا�ســـبة ومتابعة املخالطني حلـــالت كورونا 

املعروفـــة من اأجل منع تف�ســـي العدوى بـــني املوظفني، 

بالإ�ســـافة اإىل اتخاذها اإجراءات رد �رضيعة بغية اإ�سكات 

القلقني بني العمال.

و�سددت جيم�ض على اأن املكا�ســـب الهائلة ومعدل النمو 

ال�سكاين الذي حققته “اأمازون” ياأتي “على ح�ساب حياة 

و�سحة و�سالمة املوظفني يف اخلطوط الأمامية”.

دعوى ق�ضائية �ضد »اأمازون« 

ب�ضبب كورونا

ال�ضني حتل لغز لقاحات كورونا املزيفة.. 

وتعتقل »الزعيم«

�ضجني ظل 68 عاما يف املعتقل 
ب�ضبب عناده!

جنوب اإفريقيا تعيد مليون جرعة من لقاح »اأ�ضرتازينيكا« 

هيئة اإيطالية تغرم »في�ضبوك« 

بـ7 ماليني يورو

بقرة تتدىل يف الهواء وال�ضرطة تالحق املتورطني

لوؤلوؤة نادرة تخرج من فم طفل.. 

 "The Economic Times" اأفادت �ســـحيفة

باأن �ســـلطات جنوب اإفريقيا طلبت من معهد امل�سل 

الهندي جمع مليون جرعة من لقاح "اأ�سرتازينيكا" 

امل�سادة لكورونا، مت اإي�سالها اإىل اجلمهورية بداية 

ال�سهر اجلاري.

وكتبت ال�ســـحيفة اأن �ســـلطات البـــالد اتخذت هذا 

القرار بعد اأن اأعلن العلماء عن الفعالية املنخف�سة 

لهذا اللقاح يف مكافحة ال�ساللة املحلية لكورونا.

واأفادت و�سائل اإعالم �ســـابقا باأن جمهورية جنوب 

اإفريقيا قـــررت وقف تنفيذ خطـــة تلقيح مواطنيها 

با�ســـتخدام لقاح "اأ�ســـرتازينيكا" وا�ستبداله بلقاح 

ت�سنعه �رضكة "

وقال رئي�ض فريق اخلرباء ال�ست�ساري ال�سرتاتيجي 

ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سوؤون التلقيح، األيخاندرو 

كرافيوتو، اإنه يو�سى با�ستخدام لقاح "اأ�سرتازينيكا" 

يف الـــدول التي تنت�ـــرض فيها ال�ســـاللت اجلديدة 

لفريو�ض كورونا. غري اأن نتائج البحث التمهيدي الذي 

اأجرته جمموعـــة من العلماء اأظهرت اأن فعالية هذا 

اللقاح ملكافحة "�ســـاللة جنوب اإفريقيا" منخف�ض. 

ومت العثور على "�ســـاللة جنوب اإفريقيا" لفريو�ض 

كورونا )V2.501( للمرة الأوىل يف جمهورية جنوب 

اإفريقيا يف اأكتوبر املا�سي، واأ�سبحت الأكر انت�ساراً 

يف هذا البلد. وتدل املعلومات التمهيدية على اأنها 

اأكر عدوى.

»ال�ضحة العاملية« تو�ضح موقفها من اعتماد 

�ضهادات مناعة للم�ضافرين
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