
دبي-وام:

 فيما ب���داأ العد التن���ازيل لو�سول "م�سبار الأم���ل" اإىل مدار 

اللتقاط حول املريخ واملقرر له التا�سع من فرباير اجلاري عند 

ال�ساعة 7:42 م�ساء بتوقي���ت الإمارات اأجنز الفريق الهند�سي 

لعمليات امل�سب���ار الذي ي�سم كوكبة من الك���وادر الإماراتية 

ال�ساب���ة ال�ستعدادات الالزمة له���ذه اللحظة التاريخية التي 

تاأتي تتويجا ل�سبعة اأعوام من اجلهود العلمية واللوج�ستية 

لإجناز م�رشوع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ.

ويف اإحاط���ة اإعالمية نظمها م�رشوع الإم���ارات ل�ستك�ساف 

املري���خ "م�سب���ار الأمل" بح�س���ور ممثلي و�سائ���ل الإعالم 

وال�سحف واملواقع الإخبارية املحلية والإقليمية 

�صنعاء-)د ب اأ(:

 قال���ت وزارة اخلارجية اليمنية، م�س���اء الثالثاء، اإن جماعة 

احلوث���ي ارتكبت اأكرث من 4 اآلف خ���رق للهدنة يف حمافظة 

احلديدة ال�ساحلية غربي البالد.

واأفادت عرب ح�سابها عل���ى تويرت باأنه "على الرغم من مرور 

اأك���رث من عامني على اتفاق �ستوكه���ومل وتكليف بعثة اأممية 

لدعم اتفاق احلديدة، توا�سل ملي�سيا احلوثي خروقاتها لوقف 

اإطالق النار يف احلديدة ومديريات ال�ساحل الغربي".

واأ�ساف���ت " بلغت تلك اخلروقات خ���الل �سهري كانون ثان /

يناير املن�رشم فقط 4445 خرقا".

واأفادت باأن تلك اخلروقات توزعت بني مدينةاحلديدة وحي�س 

والتحيت���ا والدريهمي واجلاح والفازة واجلبلية" وبلغت عدد 

قذائف املدفعية التي اأطلقتها امللي�سيات احلوثية 946 قذيفة، 

�سقط على اإثرها 16 مدنيا ما بني �سهيد وجريح".

 اأبوظبي-وام:

 �سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل مرا�سم تبادل اتفاقية 

تعاون ب���ني دولة الإم���ارات واللجن���ة الدولية 

لل�سليب الأحمر ب�ساأن متويل م�ساريع متعددة.

تبادل التفاقية معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 

وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل و�سعادة بيرت 

موري���ر رئي�س اللجنة الدولي���ة لل�سليب الأحمر 

وذل���ك عقب ا�ستقب���ال �سم���وه - يف ديوان عام 

الوزارة باأبوظبي - �سعادة بيرت مورير.

جرى خالل اللقاء بحث اأوجه التعاون بني دولة 

الإمارات واأذرعها الإن�سانية املختلفة مع اللجنة 

الدولية لل�سلي���ب الأحمر و�سب���ل تعزيز العمل 

الإن�س���اين ملواجهة حتدي���ات "جائحة كوفيد - 

19" وجه���ود اإي�سال امل�ساع���دات الإن�سانية اإىل 

املناطق املتاأثرة يف خمتلف اأنحاء العامل.

»مع العدد ..  ملحق اإعالنات  8 �صفحات«يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

ب���ريوت-)د ب اأ(:  حدد قا�س لبناين ي���وم الإثنني املقبل موعدا 

ل�ستج���واب حاكم م�رشف لبنان ريا�س �سالم���ة واآخرين بجرم 

الإهمال الوظيفي واإ�ساءة الأمانة وخمالفة قرار اإداري.

وذكرت "الوكال���ة اللبنانية لالإعالم" ام����س الثالثاء اأن قا�سي 

التحقي���ق الأول يف جبل لبنان، نق���ول من�سور، حدد جل�سة يوم  

الثامن من �سباط/ فرباير اجلاري ل�ستجواب حاكم م�رشف لبنان 

واآخرين بجرم الإهمال الوظيفي واإ�س���اءة الأمانة وخمالفة قرار 

اإداري. وكانت النائبة العامة ال�ستئنافية يف جبل لبنان القا�سية 

غادة عون ق���د ادعت على �سالمة، ورئي�س���ة جلنة الرقابة على 

امل�سارف، مايا دب���اغ، وعلى �ساحب �رشكة ا�سترياد دولر واأحد 

ال�سيارفة، واأحالت امللف اىل القا�سي من�سور الذي، بعد مطالعة 

امللف، حدد جل�سة ا�ستجواب للم�سار اليهم الأ�سبوع املقبل.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 15/25 دبي 16/26 ال�سارقة 16/26 عجمان 26 /16 اأم القيوين 25 /13 راأ�س اخليمة 25 /16 الفجرية 17/26 العني 13/26 ليوا 11/25  ال�سلع 12/24  الفجر 5.45 الظهر 12.39   الع�رش 3.47  املغرب 6.12 الع�ساء 7.28

وا�سنطن-وكالت:

ق���دم جمل�س الن���واب الأمريك���ي، اأم�س 

الثالثاء، موجزا قب���ل حماكمة الرئي�س 

ال�ساب���ق دونال���د ترام���ب يف جمل�س 

ال�سي���وخ، وذل���ك بعد اأح���داث اقتحام 

الكونغر�س.

وا�ستعر�س النواب امل�سوؤولون عن ملف 

الته���م التي قدموها ملجل����س ال�سيوخ، 

احلجج التي �سيقدمونها �سد ترامب يف 

املحاكمة، واملقرر اأن تبداأ خالل اأ�سبوع 

واحد. 

وجاء يف املوج���ز، اأن ترامب خان ق�سم 

املن�س���ب ال���ذي كان ي�سغل���ه، وحر�س 

ح�سودا عنيفة ملهاجمة مبنى الكابيتول 

اجلل�سة  خ���الل  املتح���دة  بالولي���ات 

امل�سرتكة، مما اأع���اق تاأكيد الكونغر�س 

للرئي�س جو بايدن كفائز يف النتخابات.

ترامب متهم بـ»الخيانة«
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تل اأبيب-)د ب اأ(:

 ق���ال وزير الطاقة الإ�رشائيلي يوف���ال �ستاينت�س ام�س 

الثالثاء اإن اإيران ميكن اأن تنتج ما يكفي من اليورانيوم 

ل�سنع �سالح نووي واح���د يف غ�سون �ستة اأ�سهر، وهى 

ف���رتة تزيد بقليل على فرتة الثالثة اأو اأربعة اأ�سهر التى 

توقعها وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكني .

وقال �ستاينت�س ملحطة اإذاعة كان »اإذا فعلوا كل �سيء 

لتحقي���ق التقدم« ميكنهم فعل ذل���ك خالل ن�سف عام، 

م�سيف���ا اأن اإنتاج اأ�سلحة نووية متعددة �سي�ستغرق من 

عام اإىل عام���ني. وكان بلينكني قد ذكر ال�سهر املا�سي، 

قبل تولي���ه من�سبه، اإن فرتة حتقي���ق التقدم كانت قد 

»اختلف���ت مما يتجاوز العام ، كما كانت يف اإطار خطة 

العمل ال�ساملة امل�سرتكة )التفاق النووي الإيراين لعام 

2015(،  اإىل ح���وايل ثالثة اأو اأربع���ة اأ�سهر، بناء على 

التقارير العامة على الأقل«.

 اإ�سرائيل: اإيران قد تنتج �سالح نووي 
واحد خالل 6 اأ�شهر

اليمــن : الحوثيون ارتكبــوا  4445 

خرقًا لهدنة الحديدة خالل �سهر

ا�ضتجواب حاكم م�ضرف لبنان الأ�ضبوع المقبل  

القاه���رة-)د ب اأ(:  اأدان الأمني العام جلامعة الدول العربية، 

اأحم���د اأبو الغيط، باأ�سد العبارات ما اأقدمت عليه كو�سوفو من 

اعرتاف بالقد����س عا�سمة لإ�رشائيل، وقراره���ا افتتاح �سفارة 

يف املدين���ة الواقعة حتت الحت���الل، موؤك���داً اأن القرار "عاٍر 

عن ال�رشعية وميث���ل خرقًا للقانون الدويل الذي يعترب مدينة 

القد�س اأر�سًا حمتلة، ويحظر نقل ال�سفارات اإليها".

و�سدد م�سدر م�سوؤول بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، 

يف بيان �سحفي ام�س الثالثاء ن�رشه موقع اجلامعة الإلكرتوين 

الي���وم، اأن" قرار كو�سوفو يخرج على الإجماع الدويل يف �ساأن 

افتتاح �سفاراٍت يف القد����س املحتلة، والذي مل تخرتقه �سوى 

دولتني فقط حتى الآن هما الوليات املتحدة وجواتيمال".

 اأبو الغيط : افتتاح �ضفارة لكو�ضوفو بالقد�س 

خرق للقانون الدولي

»طالع �س2«»طالع �س3 و14«

رئي�س الدولة ومحمد بن زايد يتلقيان ر�سالتين من 
رئي�س تركمان�ستان 

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�سحة ووقاي���ة املجتمع عن 

تق���دمي 123،740 جرعة خالل ال�ساعات ال� 24 

املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت 

تقدميها حتى ام�س الثالثاء 3،564،517 جرعة 

ومعدل توزيع اللقاح 36.04 جرعة لكل 100 

�سخ����س. ياأتي ذلك متا�سيا م���ع خطة الوزارة 

لتوفري لقاح #كوفيد19 و�سعيًا اإىل الو�سول اإىل 

املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي 

�ست�ساعد يف تقليل اأع���داد احلالت وال�سيطرة 

على فريو�س " كوفيد-19".

تقديم 123,740 جرعة من لقاح »كوفيد 19« 
خالل 24 �ساعة  

 اأبوظبي-وام:

 تلق���ى �ساحب ال�سم���و ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" و �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد 

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

نائب القائد الأعل���ى للقوات امل�سلحة 

ر�سالت���ني خطيتني من فخامة الرئي�س 

قرب���ان قويل بريدي حمم���دوف رئي�س 

جمهورية تركمان�ستان ال�سديقة تتعلق 

بالعالق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدين، 

والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

ت�سلم الر�سالت���ني �سمو ال�سيخ من�سور 

بن زاي���د اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء وزي���ر �س���وؤون الرئا�سة لدى 

ا�ستقبال���ه يف ق�رش الوطن ام�س معايل 

بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية 

جمهوري���ة تركمان�ستان، ال���ذي �سلمه 

ر�سال���ة خطية موجه���ة اإىل �سموه من 

مع���ايل ر�سيد مريي���دوف نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء 

دبي-وام:

 تراأّ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

ب���ن را�سد اآل مكت���وم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رع���اه اهلل" اجتماع املجل�س 

التنفي���ذي لإم���ارة دبي يف جممع 

حممد ب���ن را�سد للطاقة ال�سم�سية، 

بح�س���ور �سمو ال�سي���خ حمدان بن 

حممد ب���ن را�س���د اآل مكتوم، ويل 

عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 

و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 

را�سد اآل مكت���وم نائب حاكم دبي 

النائ���ب الأول لرئي����س املجل����س 

التنفيذي.

واأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم خالل الجتماع 

من�سة "ا�ستثمر يف دبي"، املن�سة 

الرقمية املوّحدة لتاأ�سي�س الأعمال، 

به���دف تر�سيخ مكانة دبي كوجهة 

عاملي���ة لال�ستثمار واخليار الأمثل 

للم�ستثمرين ورواد الأعمال حمليًا 

وعامليًا، 

»تتمة  �س8«
»تتمة  �س8«

اتفاقية تعاون بين الإمارات واللجنة الدولية 
لل�سليب الأحمر لتمويل م�ساريع متعددة

محمد بن را�سد يطلق من�سة »ا�ستثمر في دبي« ويوجه باأن 
تكون المدينة الأف�سل  في ممار�سة الأعمال

دبي-وام:

 اأعلنت هيئة ال�سحة يف دبي عن و�سول 

اأول دفع���ة من لق���اح "اأ�سرتازينيكا" اإىل 

مطار دبي قادمة من الهند، وذلك يف اإطار 

خطط الهيئة لتنوي���ع اللقاحات واإتاحة 

فر�س الختيار ب���ني خمتلف التطعيمات 

اأمام امل�ستهدفني م���ن التطعيم، ومتا�سيا 

مع اجلهود التي تبذله���ا خمتلف اأجهزة 

الدولة لل�سيطرة على "كوفيد- 19".

واأعربت "�سحة دبي عن �سكرها وتقديرها 

للجهود الت���ي تبذلها وزارت���ا اخلارجية 

ال�سحة ووقاية  الدويل، ووزارة  والتعاون 

املجتم���ع، يف مواجه���ة اجلائحة واحلد 

واملتابعة  والتن�سي���ق  انت�ساره���ا،  م���ن 

امل�ستمرة مع اجله���ات املعنية يف الهند 

لتوفري لقاح "اأ�سرتازيني���كا"، لين�سم اإىل 

لقاحات "فايزر- بيونتك"، و"�سينوفارم" 

التي تقدمها �سمن احلملة املو�سعة التي 

اأطلقتها دبي دي�سمرب 2020، من خالل ما 

يزيد على 120 مركزا للتطعيم، كما تعمل 

الهيئة على اإن�ساء العديد من املراكز خالل 

الأ�سابيع املقبلة ل�ستيعاب الإقبال على 

تلقي التطعيم من قبل اأفراد املجتمع.

وقال���ت الدكتورة فري���دة اخلاجة، املدير 

الطبي���ة  اخلدم���ات  لقط���اع  التنفي���ذي 

اللجنة  رئي����س  والتمري����س  امل�سان���دة 

التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 

 دبي تت�سلم اأول دفعة 

من لقاح اأ�سترازينيكا 

الم�ساد لكوفيد - 19

»ال�سحة«: تعافي 3791 من كورونا وت�سجيل 
3,310 اإ�سابات و7 وفيات

اأبوظبي-وام:

  متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سحة 

ووقاي���ة املجتم���ع لتو�سي���ع وزيادة 

نط���اق الفحو�س���ات يف الدولة بهدف 

الكت�س���اف املبك���ر وح����رش احلالت 

امل�ساب���ة بفريو�س كورون���ا امل�ستجد 

»كوفي���د - 19« واملخالط���ني له���م 

وعزله���م .. اأعلنت ال���وزارة عن اإجراء 

خ���الل  جدي���دا  فح�س���ا   181،635

ال�ساعات ال���� 24 املا�سية على فئات 

خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي 

والفح�س يف الدول���ة وتو�سيع نطاق 

الفحو�س���ات يف الك�س���ف عن 3،310 

حالت اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 

امل�ستج���د م���ن جن�سي���ات خمتلفة، 

وجميعه���ا حالت م�ستق���رة وتخ�سع 

للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

جمموع احل���الت امل�سجلة 309،649 

حالة.

بحث معايير تحديد الأن�سطة القت�سادية الم�ستثناة 
من اإمكانية التملك الكامل للم�ستثمر الأجنبي

اأبوظبي-وام:

 عقدت جلنة الأن�سط���ة القت�سادية ذات الأثر 

ال�سرتاتيجي املنبثقة ع���ن املر�سوم بقانون 

احتادي رقم 26 ل�سنة 2020 يف �ساأن تعديالت 

الأول  التجاري���ة، اجتماعها  ال�رشكات  قانون 

برئا�سة معايل عبداهلل ب���ن طوق املري وزير 

القت�ساد، وع�سوي���ة معايل الدكتور ثاين بن 

اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية ، 

اإ�سافة اإىل ممثلني عن عدد من اجلهات املعنية 

يف الدولة، من اأبرزه���ا وزارة الدفاع، ووزارة 

ال�سناع���ة والتكنولوجي���ا، واملجل�س الأعلى 

لالأمن الوطني، ودوائر التنمية القت�سادية يف 

اإمارات الدولة.

ومت خالل الجتماع البح���ث والت�ساور حول 

الآلي���ات واملعايري لتحدي���د قائمة  اأف�س���ل 

الأن�سطة القت�سادي���ة ذات الأثر ال�سرتاتيجي 

يف الدول���ة، والت���ي �ستك���ون م�ستثن���اة من 

اإمكاني���ة التملك الكام���ل للم�ستثمر الأجنبي 

وفقًا لتعدي���الت قانون ال�رشكات، ليتم رفعها 

اإىل جمل�س الوزراء للنظر فيها واإقرارها.

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«

24 مليون درهم مكرمة خليفة لأ�ضحاب الإنجازات الريا�ضية

 اإجمالي الجرعات المقدمة حتى اليوم 3,564,517

»م�سبار الأمل«  لديه فر�سة واحدة فقط 
للدخول بنجاح اإلى مدار المريخ



:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SqCGôJ 

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG

 ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ó°TGQ øH óªfi ™ª› ‘ »HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,á«°ùª°ûdG ábÉ£∏d

 »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH

 Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

 ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≥∏WCGh

 ôªãà°SG"  á°üæe  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  Ωƒàµe  ∫BG

 ¢ù«°SCÉàd Ió qMƒŸG á«ªbôdG  á°üæŸG ,"»HO ‘

 á¡Lƒc  »HO  áfÉµe  ï«°SôJ  ±ó¡H  ,∫ÉªYC’G

 øjôªãà°ùª∏d πãeC’G QÉ«ÿGh QÉªãà°SÓd á«ŸÉY

 ÉÃ ìô£H ∂dPh ,kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi ∫ÉªYC’G OGhQh

 ∫ÉªYC’G ádhGõŸ Iójôa áHôŒ øe á°üæŸG ¬eó≤J

 ¿ƒµàd  ,»còdG  »HO  Üƒ∏°SCG  ™e ºé°ùæj  §ªæH

 øjôªãà°ùŸG  íæ“  Ió qMƒe  á°üæe  ÈcCG  ∂dòH

 AóHh  ájQÉŒ  ¢üNQ  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  á°Uôa

 π¡°S Üƒ∏°SCÉHh ,IOhó©e ≥FÉbO ∫ÓN ∫ÉªYC’G

.ó¡÷Gh âbƒdG ôaƒj ¢ù∏°Sh

 »HO áeƒµM πªY ≥jôa Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S IOÉ«≤H

 óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ¬«NCGh ,Ωƒàµe ∫BG

 õjõ©àH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ¢Uôa  IOÉjRh  IQÉeE’G  ‘  ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG

 ,∫GƒeC’G ¢ShDhQ ÜòL IôFGO ™«°SƒJh QÉªãà°S’G

 áYóÑŸG QÉµaC’G  ÜÉë°UCGh  ÖgGƒŸG ÜÉ£≤à°SGh

 äGAGôLE’G  áaÉc π«¡°ùJh ,IÒÑµdG  äÉMƒª£dGh

 IQƒ°üH ∫ÉªYC’Gh QÉªãà°S’G ´É£≤H á∏°üdG äGP

 πLCG øe Oƒ¡÷G áØYÉ°†Ã √ƒª°S kÉ¡Lƒe ,áeÉY

 kÉ«ŸÉY π¡°SC’Gh π°†aC’G áæjóŸG »HO ¿ƒµJ ¿CG

 äÉ«fÉµe’G áaÉc Òî°ùJh ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ ‘

.±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd äÉbÉ£dGh

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG , ¬ÑfÉL øe

 ò«ØæJ ‘ Ωõ©H á«°VÉe »HO ¿CG ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ƒªæd  áî°SGQh  áë°VGh  ¢ù°SCG  AÉ°SQEGh  É¡££N

 á«aGöûà°S’G  ájDhôdG  π°†ØH ÉgOÉ°üàbG  õ«Ø–h

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 äRqõY »àdG  äÉeƒ≤ŸG áeó≤e ‘ âfÉc »àdGh

 ,áYQÉ°ùàŸG äG qÒ¨àŸG áÑcGƒe ≈∏Y IQÉeE’G IQób

 ≈∏Y  Iõ«ªàe  ájOÉ°üàbG  á¡Lh  É¡∏©Lh

 »HO  ∂∏à“ PEG  ,»ŸÉ©dGh  »ª«∏bE’G  Újƒà°ùŸG

 áaÉc ôaƒJh ,QÉªãà°SÓd áHPÉL ájOÉ°üàbG áÄ«H

 Ió©à°ùeh ,∫ÉªYC’G ìÉ‚h ájQGôªà°SG äÉeƒ≤e

 É¡∏jƒ–h äÉjóëàdGh ±hô¶dG ∞∏àfl áÑcGƒŸ

 ±hô¶dG πX ‘ á°UÉNh ,ôµàÑe πµ°ûH ¢Uôa ¤EG

 ≈∏Y É¡JGÒKCÉJ â°ùµ©fG »àdG áægGôdG á«ŸÉ©dG

 á«àëàdG á«æÑdG âàÑKCG Éªæ«H ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL

 øjó≤Y òæe »HO É¡à°ù°SCG »àdG ájƒ≤dG á«ªbôdG

 É¡fCG ,ádÉ©a ájOÉ°üàbG ∫ƒ∏M º«ª°üJ ‘ âª¡°SCGh

 øjôªãà°ùŸG ™ªà› äÉMƒªW á«Ñ∏J ≈∏Y IQOÉb

.∫ÉªYC’G OGhQh

 ÖMÉ°U ájDhQ ≥«≤– ≈∏Y πª©f " √ƒª°S ∫Ébh

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

 ΩÉeCG äÉHƒ©°U …CG π«dòJh äÉÑ≤©dG áaÉc ádGREG

 »qæÑJh äGAGôLE’G π«¡°ùJh ó«MƒJh ,øjôªãà°ùŸG

 øëfh  ,á£HGÎŸGh  IóMGƒdG  áeƒµ◊G  Ωƒ¡Øe

 áæjóŸG »HO π©L ‘ ¬àjDhQ ò«ØæàH √ƒª°S ó p©f

 Éæ«æãj ødh ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ ádƒ¡°S ‘ π°†aC’G

 á°üæeh  .kÉ«ŸÉY  óMGh  ºbôdG  Qó°üJ  øY  A»°T

 ÉæJÉ¡LƒJ ºYóJ IójóL Iƒ£N "»HO ‘ ôªãà°SG"
 ≥«≤– ≈∏Y ÉæJQób Rõ©J áaÉ°VEGh πÑ≤à°ùŸG ƒëf

 IQÉeE’G áfÉµe ï«°SôJh ,π°†aCG ájOÉ°üàbG èFÉàf

."QÉªãà°SÓd á«ŸÉY á¡Lh π°†aCÉc

 á≤ãdGh  áÑ«£dG  á©ª°ùdG  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th

 •É°ShCG  ‘  »HO  É¡H  ≈¶–  »àdG  IÒÑµdG

 øe áYƒª› øe ™ÑæJ ,Ú«ŸÉ©dG øjôªãà°ùŸG

 ,ÉgOÉ°üàbG  áfhôe  :É¡æeh  á«°SÉ°SC’G  äÉeƒ≤ŸG

 IAÉØch  Iƒbh  ,á«©jöûàdG  É¡àÄ«H  πeÉµJh

 IOóéàeh  ájöüY  áæjóªc  ,á«àëàdG  É¡à«æH

 øjôªãà°ùŸG  Ö£≤à°ùJ  áÑ°üNh  á«dÉãe  áÄ«Hh

 ‘  »HO  âë‚  Éª«a  ,äÉ«°ùæ÷G  ™«ªL  øe

 ≈∏Y áªFÉb á∏eÉµàe ájQÉªãà°SG áeƒ¶æe AÉæH

 Ú°ùëàdGh ôjƒ£à∏d áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG »æÑJ

 …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG  ƒ‰  ºYój  ÉÃh  ôªà°ùŸG

.¬JAÉØc Rõ©jh

 √ôµ°T  ≥«ªY  øY  »HO  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÜôYCGh

 óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ¬«NC’ √ôjó≤Jh

 ôªãà°SG" πªY ≥jôa IOÉ«≤d ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 √Oƒ¡L π°UGƒj ¿CG √ƒª°S ¬ qLh …òdG  "»HO ‘

 ,»HO  ºcÉM  ÖFÉf  ƒª°S  IOÉ«≤Hh  ±GöTEG  â–

 É¡æ«H  øe  ¿Éc  äGRÉ‚E’G  øe  ójõe  ≥«≤ëàd

 äAÉL  »àdG  IóMƒŸG  á°üæŸG  √òg  ¥ÓWEG

 å«M ,á«eƒµM á¡L 20 øe ÌcCG ¿hÉ©J Iôªãc

 ó«Mƒàd √AÉ£Y õ«ªàŸG ≥jôØdG Gòg πªµà°ù«°S

 Ωóîj  ÉÃ  É¡©jöùJh  äGAGôLE’G  π«¡°ùJh

 »HO áfÉµe ó«cCÉJh ∫ÉªYC’G OGhQh øjôªãà°ùŸG

 øe  π¡°SC’Gh  kÓ«°†ØJ  ÌcC’Gh  πãeC’G  á¡LƒdÉc

 á°SQÉ‡h QÉªãà°S’ÉH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G á«MÉf

.∫ÉªYC’G

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

 ƒª°Sh »HO ó¡Y ‹h ƒª°S Qƒ°†ëH ,Ωƒàµe ∫BG

 ÚàjQÉŒ Úà°üNQ ∫hCG QGó°UEG ,»HO ºcÉM ÖFÉf

 ∫ÉªYC’G IóFGôd ,"»HO ‘ ôªãà°SG" á°üæe ÈY

 ÊÉ£jÈdG  ôªãà°ùŸGh  ´ƒ£ŸG  ≈æe  á«JGQÉe’G

.ófGƒ«HÉJ Éæ«°S

 IòaÉædG  "»HO  ‘  ôªãà°SG"  á°üæe  Èà©Jh

 äÉeóN  πª°ûJh  ,∫ÉªYC’G  ádhGõŸ  IóMƒŸG

 áaÉc  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  ájQÉéàdG  ¢ü«NGÎdG

 á°üæe  ‘  á«eƒµ◊G  äÉ≤aGƒŸGh  äÉÑ∏£àŸG

 ôaƒJ Éªc ,áeóN õcôe …CG á©LGôe ¿hO ájõcôe

 áª«≤dG  äGP  äÉeóÿGh  äÉbÉÑdG  øe  áYƒª›

.…QÉéàdG ´höûŸG ‘ AóÑdG π«¡°ùàd áaÉ°†ŸG

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe øjôªãà°ùŸG á°üæŸG øqµ“h

 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ∫ƒM  QÉµaC’Gh  iDhôdG

 ±ô©àdGh  ,ájƒªæàdG  äÉYÉ£≤dG  äÉ©bƒJh

 ,»HO  ‘ ∫ÉªYC’G  ¢ù«°SCÉJ  äGƒ£N áaÉc  ≈∏Y

 ‘ QÉªãà°SÓd áMÉàŸG äGQÉ«ÿG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ,Iô◊G ≥WÉæŸG ‘h áæjóŸÉH ájQÉéàdG ≥WÉæŸG

 ∫ÉªYC’G áWQÉN ¢Uƒ°üîH äÉeƒ∏©e øY kÓ°†a

 ájƒ«◊G  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dGh  ,»HO  ‘

 äGAÉ°üMEGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ¿É°†àMG ∞«dÉµJh

.ÉgÒZh öTÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G

 á«dƒª°ûdÉH  "»HO ‘ ôªãà°SG"  á°üæe º°ùàJh

 OGhQh øjôªãà°ùŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J á«MÉf øe

 »£¨J å«M ,»HO ‘ º¡dÉªYCG ¢ù«°SCÉàd ∫ÉªYC’G

 kAGóàHG  ,É¡∏MGôe  πeÉµH  ∫ÉªYC’G  IQhO  á°üæŸG

 π«é°ùJh  ,áÑ°SÉæŸG  á°UôØdG  øY  åëÑdG  øe

 á«dhC’G á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,…QÉéàdG º°S’G

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G äÉÑ∏£àeh ¢ü«NÎdG QGó°UE’

 á°üNôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH kAÉ¡àfGh ,É¡H á≤∏©àŸG

.ájQÉéàdG

 äÉeóÿGh äÉbÉÑdG øe áYƒª› á°üæŸG Ωó≤J Éªc

 ´höûŸG ‘ AóÑdG π«¡°ùàd áaÉ°†ŸG áª«≤dG äGP

 áHƒ∏£ŸGh ICÉ°ûæŸG ábÉ£H QGó°UEG πãe …QÉéàdG

 IQGRhh á«°ùæ÷Gh ájƒ¡∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG øe

 ¢ü°üM ¢ü«°üîJh ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG

 IôFGO  øe  ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  ≥«KƒJh  ,ádÉª©dG

 øe …QÉéjEG  ó≤Y ≥«KƒJh ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

.»HO áaôZ ájƒ°†Yh ,…QÉ≤©dG π«é°ùàdG

 ™«£à°ùj ,"»HO ‘ ôªãà°SG" á°üæe ∫ÓN øeh

 »àdG äÉeƒ∏©ŸG ™«ªL ≈∏Y ´ÓW’G ôªãà°ùŸG

 QGó°UEG  •höTh  äÉÑ∏£àŸG  ¿CÉ°ûH  É¡LÉàëj

 á∏°üdG äGP Ωƒ°SôdG ™«ªLh ájQÉéàdG ¢ü«NGÎdG

 ¬æµÁ Éªc ..…QÉŒ •É°ûf 2000 øe ÌcC’ »HO ‘

 ¢ü«NGÎdGh  ¬àcöûd  ¢ü«NGôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G

 á«ªbQ áHôŒ ∫ÓN øe ,kGQƒa iôNC’G ájQÉéàdG

 ôaƒj  Ée  ,ôªãà°ùŸG  ÉgQƒfi á∏eÉµàeh á°ù∏°S

 õcGôe  IQÉjR  ¤EG  áLÉ◊G  ¿hO  ó¡÷Gh  âbƒdG

 ¢ù«°SCÉàd áHƒ∏£ŸG á«bQƒdG äÓeÉ©ŸGh áeóÿG

 IQGOE’  á°UôØdG  á°üæŸG  Ωó≤J  Éªc  .äÉcöûdG

 Ωó≤J á«°üî°T á©HÉàe áMƒd ∫ÓN øe ∫ÉªYC’G

 AGOC’G  äGöTDƒeh  ¢üNôdGh  AÉcöûdG  øY  áëŸ

.Ió«ØŸG ¢üFÉ°üÿG øe ÉgÒZh á«°ù«FôdG

 »àdG  "»HO  ‘  ôªãà°SG"  á°üæe  ôjƒ£J  ”h

 áfÉeC’G IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ôªãà°ùŸG áHôŒ »YGôJ

 :øe  πc  ácQÉ°ûeh  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG

 ,á«còdG »HOh ,»HóH ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO

 ÌcCG øe ¿ƒµe πªY ≥jôa π«µ°ûJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 OQGƒŸG  IQGRh  ¿ƒ∏ãÁ  É«eƒµM  ÉØXƒe  70  øe

 IQGOE’Gh  ,OÉ°üàb’G  IQGRhh  ,ÚWƒàdGh  ájöûÑdG

 ≥WÉæŸG ¢ù∏›h ,»HóH ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG

 ¿hDƒ°Th  áeÉbEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  »HóH  Iô◊G

 ,ádhódG øeCG RÉ¡Lh ,»HO áWöTh ,»HóH ÖfÉLC’G

 ,»HO ájó∏Hh ,á«æeC’G äÉYÉæ°üdG º«¶æJ á°ù°SDƒeh

 »°VGQC’G  IôFGOh  ,»HO  ∑QÉªLh  ,»HO  ºcÉfih

 ,…QÉéàdG ≥jƒ°ùàdGh áMÉ«°ùdG IôFGOh ,∑ÓeC’Gh

 ,»HóH áë°üdG áÄ«gh ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«gh

 »HO áæjóe á£∏°Sh ,äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«gh

 ¢ù∏›h  ,ä’É°üJ’G  º«¶æJ  áÄ«gh  ,á«MÓŸG

 πª©dGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGOh ,»°VÉjôdG »HO

 ,ájöûÑdG  á«ªæàdGh  áaô©ŸG  áÄ«gh  ,…ÒÿG

 ¿hÉ©àdG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,™ªàéŸG  á«ªæJ  áÄ«gh

 ºYGódG ,¢UÉÿG ´É£≤dG ™e öTÉÑŸG ≥«°ùæàdGh

 ‘  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  Oƒ¡÷  »é«JGÎ°S’G

 .»æWƒdG »HO äGQÉeE’G ∂æH ‘ kÓãªàe IQÉeE’G

 ƒëf á°üæŸG OGóYEG ´höûe ≈∏Y πª©dG ¥ô¨à°SGh

 ,πªY áYÉ°S 80,000 øe ÌcCG â∏ª°T ô¡°TCG á©HQCG

 áfÉµÃ »≤JôJ á£HGÎeh á∏eÉµàe á°üæe ôjƒ£J

 ¤ƒàà°S å«M ,QÉªãà°SÓd áHPÉL á¡Lƒc »HO

 á°üæŸG IQGOEG  »HóH ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG  IôFGO

 §HGôdG  ∫ÓN  øe  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ  »àdG

."invest.dubai.ae"

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ

 ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ƒª°S Qƒ°†ëH ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG

 ÖFÉf ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 ´ÉªàL’G , …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ìÉÑ°U ó≤Y …òdG ,¢ù∏éª∏d »YƒÑ°SC’G

.ºcÉ◊G ƒª°S ÖàµÃ AÉKÓãdG ¢ùeG

 kGOóY ¬à°ù∏L ∫ÓN ¢ù∏éŸG óªàYGh

 ≥«≤ëàH  á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG  øe

 πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£Jh IQÉeE’G ájDhQ

 äÉÄ«¡dGh  ôFGhódGh  äÉ°ù°SDƒŸG  ‘

.á«∏ëŸG

 á«MÓ°U ¢†jƒØJ ¢ù∏éŸG óªàYG Éªc

 ‘ ÊóŸG ¿GÒ£dG IôFGO Ωƒ°SQ ¢†ØN

 ¢UôM QÉWEG ‘ ∂dPh ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYO ≈∏Y ¢ù∏éŸG

 ∞«ØîàdGh ‹hódG  ábQÉ°ûdG  QÉ£e ‘

 ≈∏Y  19  ó«aƒc  áëFÉL  QÉKBG  øe

 ‘  á∏eÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcöûdG

.QÉ£ŸG

 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 ájöûÑdG OQGƒª∏d É«∏©dG áæé∏dG ∫ÉªYC’

 π«°UÉØJ  øª°†àŸGh  ,2020  áæ°ùd

 ΩGƒYCG áKÓãdG ∫ÓN áæé∏dG äÉYÉªàLG

 »àdG º«eÉ©àdGh äGQGô≤dGh áeöüæŸG

 ,á«fƒfÉ≤dG ä’É◊Gh áæé∏dG É¡JQó°UCG

 äÉ°SGQódGh  ,ihÉµ°ûdGh  äÉª∏¶àdGh

.É¡à°SGQóH áæé∏dG âeÉb »àdG çƒëÑdGh

 áæ°ùd  5  ºbQ  QGôb  ¢ù∏éŸG  Qó°UCGh

 ´ƒæàdG ¿ƒ°U äÉØdÉfl ¿CÉ°ûH 2021

 á«©«Ñ£dG  äÉ«ªëŸG  ‘  …ƒ«◊G

 QGô≤dG  ±ó¡jh  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘

 IÉ«◊Gh  …ƒ«◊G  ´ƒæàdG  ájÉªM  ¤EG

 ‘ ájôëÑdGh ájÈdG äÉæFÉµ∏d ájô£ØdG

 ∫ÉªYCG ájCG ô¶Mh ,á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG

 øe É¡H QGöVE’G É¡fCÉ°T øe á£°ûfCG hCG

.ájQGOE’G äÉeGô¨dG ≥«Ñ£J ∫ÓN

 IôFGO  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 IhÌdGh  áYGQõdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T

 IôFGódG  Oƒ¡L  øª°†àŸGh  á«fGƒ«◊G

 ÅWGƒ°T  áeGóà°SG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘

 ájÉbƒdG  äGAGôLE’  É¡≤«Ñ£Jh  IQÉeE’G

 ∫ÓN øe ÅWGƒ°ûdG …OÉJôŸ áeÓ°ùdGh

 ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG »æÑJ

.∫ÉéŸG Gòg

 IôFGódG  »©°S  ¤EG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 ¥QRC’G  º∏©dG  èeÉfôH  OÉªàY’

 kAÉæH  Égôjƒ£J  ºàj  »àdG  ÅWGƒ°û∏d

 íæe  ºàjh  ,áeGóà°S’G  Ωƒ¡Øe  ≈∏Y

 º«∏©àdG  á°ù°SDƒe  πÑb  øe  OÉªàY’G

 ±GÎYÉH ≈¶ëjh ,∑QÉ‰ódÉH  »Ä«ÑdG

 áÄ«Ñ∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH πÑb øe

 ÉÄWÉ°T 3550 øe ÌcCG ‘ ¬≤«Ñ£J ”h

.ádhO 40 øe ÌcCG ‘ ≈°Sôeh

 ájôª◊G ÅWÉ°T áHôŒ ôjô≤àdG ¢VôYh

 áeGóà°SG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ∫É›  ‘

 øe  OóY  ≥«Ñ£J  ∫ÓN øe  ÅWGƒ°ûdG

 OóY  RÉ‚EG  âæª°†J  »àdGh  ÒjÉ©ŸG

 ∞«≤ãàdG èeGôHh á«Ä«ÑdG á£°ûfC’G øe

 √É«e IOƒL ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,»©ªàéŸG

 áeÓ°ùdGh  øeC’G  äGAGôLEGh  ,ôëÑdG

 äÉeóNh ÅWGƒ°ûdG  …OÉJôŸ á©ÑàŸG

.áÄ«ÑdG IQGOEG

 ¿hDƒ°T IôFGO ¢UôëH ¢ù∏éŸG OÉ°TCGh

 á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ∫É›  ‘  á«ŸÉ©dG

 ájó∏H Oƒ¡L kÉæªãe ,ájôëÑdG ÅWGƒ°ûdG

 É¡«©°Sh  á«Ä«ÑdG  ájôª◊G  á≤£æe

 äÉeóÿG IOƒéH AÉ≤JQ’G ‘ ÜhDhódG

.áeó≤ŸG

 ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 …OÉ©dG OÉ≤©f’G Qhód IöTÉ©dG á°ù∏÷G

 öTÉ©dG »©jöûàdG π°üØdG øe ÊÉãdG

 ,ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d

 ,  πÑ≤ŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ó≤©à°S  »àdG

 ∫ƒM  ¢ù∏éŸG  äÉ«°UƒJ  áæª°†àŸGh

.äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g á°SÉ«°S

 á∏ªL á°ûbÉæe kÉ°†jCG á°ù∏÷G ∫ÓN ”h

 ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àŸG  äÉYƒ°VƒŸG  øe

 É¡fCÉ°ûH ¢ù∏éŸG òîJGh IQÉeEÓd ΩÉ©dG

.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  πÑ≤à°SG  

 ¢ùeG √öü≤H ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ôjQhÉe  Î«H  IOÉ©°S  AÉKÓãdG

 …òdG ≥aGôŸG óaƒdGh ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG

.ádhódG ¤EG IQÉjõH Ωƒ≤j

 áæé∏dG  ¢ù«FôH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ÖMQh

 ∫OÉÑJh ≥aGôŸG óaƒdGh ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG

 á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒM  åjOÉMC’G  º¡©e

 ÉÃ ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP áª¡ŸG äÉ°SÉ«°ùdGh

 ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG äÉ«∏ªY ∂dP ‘

 áëFÉ÷ áHÉéà°S’Gh á«°ù«FQ äÉbÉ«°S IóY ‘

 ‘ ôªMC’G Ö«∏°üdG ìƒªW ∂dòc z19 ó«aƒc{

.‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d »ª«∏bEG õcôe ¢ù«°SCÉJ

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

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

 á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  ºYóJ  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

 á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤∏d ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ¤EG á«eGôdG

 ∞∏àfl ‘ á«ªæàdGh  ÒÿG  ™jQÉ°ûe  AÉ°SQEGh

 º«≤d  AÓYEG  ∂dPh  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ä’É›

 »ŸÉ©dG øeÉ°†àdGh á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ÇOÉÑeh

.öûÑdG »æH ÚH

 ≈∏Y â°ù°SCÉJ äGQÉeE’G ádhO ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 QƒØ¨ŸG  É¡ªFÉYO ≈°SQCG  áî°SGQ  á«fÉ°ùfEG  º«b

 ˆG Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 ≈àM Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¬é¡f ≈∏Y Ò°ùJh z√GôK

.ÊÉ°ùfE’G πª©∏d áÄ«°†e IQÉæe äGQÉeE’G âJÉH

 ój  óeh  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 πãÁ  õ««“  ¿hO  ™«ªé∏d  IóYÉ°ùŸGh  ¿ƒ©dG

 á«°SÉ°SCG  Iõ«cQh  á«æWƒdG  ÉæàHGƒK  øe  ÉàHÉK

 ⁄É©dG ™e É¡àbÓY ‘ äGQÉeE’G É¡æe ≥∏£æJ

 á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øe .™ªLCG

 ‘  ’Éãe  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  ôªMC’G  Ö«∏°ü∏d

 ájÒÿGh á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑŸG ôjƒ£Jh AÉ≤JQ’G

 ≈∏Œ …òdGh  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ájƒªæàdGh

 óe  ‘  zÉfhQƒc{  áëFÉL  ∫ÓN  ìƒ°VƒH

 ≈£îàd äÉ©ªàéŸGh Üƒ©°ûdG IóYÉ°ùeh ¿ƒ©dG

 ≈∏Y äôKCG »àdG á«fÉ°ùfE’G áeRC’G √òg äÉ«YGóJ

.⁄É©dG ¿Gó∏H øe ÒãµdG

IQÉeE’G »a »fóªdG ¿Gô«£dG IôFGO Ωƒ°SQ ¢†ØN óªà©j zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{ ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f
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 ∫ÉªYCG IóFGôd á°üæªdG ôÑY ø«à°üNQ ∫hCG QGó°UG ó¡°ûj √ƒª°S

»fÉ£jôH ôNBGh á«JGQÉeEG

 Ωƒ¡Øe »æÑJ »a IQÉeE’G IOÉjQ ó q°ùéJ IójóédG á°üæªdG 

 á£HGôàªdGh IóMGƒdG áeƒµëdG

 π°†aC’G áæjóªdG »HO ¿ƒµàd πª©f :óªëe øH ¿GóªM 

 ∫ÉªYC’G á°SQÉªe »a π¡°SC’Gh

 ≥jôa Oƒ¡éd ¬JOÉ«bh Iôªà°ùªdG ¬à©HÉàªd Ωƒàµe »NCG ôµ°TCG

 z»HO »a ôªãà°SG{

ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

∫ÉªYC’G á°SQÉªe »a k É«ªdÉY π¡°SC’Gh π°†aC’G áæjóªdG »HO ¿ƒµJ ¿CÉH ¬Lh

z»HO »a ôªãà°SG{ á°üæe ≥∏£jh …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó°TGQ øH óªëe
 ø°S äÉjóëJ ó¡°ûj óªëe øH ¿GóªM

ΩƒeôªdÉH ñƒ«°ûdG øé¡d ÉjÉ≤∏dG

 »a á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G{ õjõ©J ióàæe

πÑ≤ªdG óMC’G ≥∏£æj z»eƒµëdG πª©dG

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

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

 øé¡d ÉjÉ≤∏dG ø°S äÉjó– ¢ùeG AÉ°ùe »HO IQÉeE’

 ¿Gó«Ã  âª«bCG  »àdGh  ñƒ«°ûdG  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG

 áaÉ°ùŸ kÉWƒ°T öûY á«fÉªK QGóe ≈∏Y zΩƒeôŸG{

.äGÎe ƒ∏«c á°ùªN

 á°ù°SDƒŸ ÉbƒØJ á«°ù«FôdG á©HQC’G •Gƒ°TC’G â∏ªM

 â– É¡JQGó°U ≈∏Y äô£«°S »àdGh áØ°UÉ©dG øég

 RƒØ∏d zá«æ«gÉ°ûdG{ OÉb …òdGh ‹Ó¡dG çÉ«Z IOÉ«b

 á∏é°ùe  äÉ«∏ëŸG  QÉµÑdG  ÉjÉ≤∏d  ∫hC’G  …óëàdÉH

.≥FÉbO 7:25:7 √Qóbh kÉà«bƒJ

 √òg Ωób äÉæé¡ŸG QÉµÑdG ÉjÉ≤∏d •Gƒ°TC’G ÊÉK ‘h

 7:26:4 ≠∏H øeõH áª≤dG  ≈∏Yzá«æ«gÉ°ûdG{ IôŸG

. ≥FÉbO

 äÉ«∏ëŸG  ¿Gó©÷G  ÉjÉ≤∏d  ådÉãdG  •ƒ°ûdG  õ«“h

 §N ¤EG  π°Uhh ‹Ó¡dG  IOÉ«≤H  zÚgÉ°T{ RhÈH

.≥FÉbO 7:29:8 â«bƒJ ‘ ájÉ¡ædG

 IQGó°üH  áØ°UÉ©dG  øé¡d  ôNBG  zÚgÉ°T{  ôØXh

 ¬ª°ùëH ∂dPh ™HGôdG •ƒ°ûdG ‘ äÉæé¡ŸG ¿Gó©÷G

. ≥FÉbO 7:33:6 øeR ‘ ácô©ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 õjõ©J ióàæe äÉ°ù∏L πÑ≤ŸG óMC’G Ωƒj ≥∏£æJ 

 πª©dG  ‘  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kh  ÇOÉÑe"
 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh ¬ª¶æJ …òdG "»eƒµ◊G

 IQGRh 40 øe ÌcCG ‘ íeÉ°ùàdG ¿É÷ ™e ≥«°ùæàdÉH

 ¿ÉLô¡e  äÉ«dÉ©a  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ,ájOÉ–G  áÄ«gh

 ™e ¿hÉ©àdÉH IQGRƒdG ¬≤∏£J …òdG á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

.á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏dG

 »àdG  Oƒ¡÷Gh  äGhOC’Gh  äÉ«dB’G  ióàæŸG  ¢ûbÉæjh

 π«©ØJh ï«°SôJ ƒëf ádhódG äÉ°ù°SDƒe É¡eóîà°ùJ

 ∑GöTEGh áaÉ°†à°SG ºàj å«M ,É¡FOÉÑeh á≤«KƒdG âHGƒK

 »eƒµ◊G πª©dG ‘ IóFGôdG äÉ«°üî°ûdG øe áÑîf

 øe  IOÉØà°S’Gh  á«°ù°SDƒŸG  º¡HQÉŒ  ¢VGô©à°S’

 ôjƒ£J ‘ ºgOƒ¡L Éª«°S’ ,º¡JÉ°SQÉ‡h º¡JGÈN

 öûfh ,√ÉaôdGh  IOÉ©°ùdG  ≥«≤–h ,»eƒµ◊G AGOC’G

 Éªc ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG  º«b

 º«≤dG  πÑ≤à°ùe  ±Göûà°SG  kÉ°†jCG  ióàæŸG  ¢ûbÉæj

 ,∫É«LC’G  πÑ≤à°ùe  áYÉæ°U  ‘  ÉgQhOh  á«fÉ°ùfE’G

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kƒd á«∏Ñ≤à°ùŸG OÉ©HC’Gh

 øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  ióàæŸG  ¤EG  çóëàjh

 ‹É©eh , ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe

 ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG

 Üô¨dGh  ¥öûdG  ábÓY  ∫hÉæàj  …òdG  á«LQÉÿG

 á«JGQÉeE’G áHôéàdGh ácÎ°ûŸG á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤◊Gh

 …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©eh ,Oó°üdG Gòg ‘

 IƒNC’G  á≤«Kh  QhO  ∫ƒM  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh

 ÇOÉÑe RGôHEGh ∫É«LC’G πÑ≤à°ùe áYÉæ°U ‘ á«fÉ°ùfE’G

 ±ô£àdG áëaÉµeh ,¥ÓNC’G öûf Rõ©J »àdG á≤«KƒdG

 ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©eh ,ÉgÒZh Ö°ü©àdGh

 íeÓe ó°UôJ  »àdG  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh  ó«ªM

 IƒNC’G  á≤«Kh  âHGƒK  ∫ÓN  øe  IOÉ©°ùdG  ≥«≤–

 »∏««ÿG ¢ù«ªN Ò¨e QƒàcódG ‹É©eh á«fÉ°ùfE’G

 ó°Uôj …òdG »ÑXƒHCG ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ IôFGO ¢ù«FQ

 äÉªgÉ°ùŸG á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh ÚH ábÓ©dG

 á«JGQÉeE’G äÉ°ù°SDƒŸG É¡H ™∏£J »àdG á«©ªàéŸG

 ¿É£∏°S QƒàcódG IOÉ©°Sh ,"É©e" á°ù°SDƒe Éª«°S ’h

 äÉ°SGQó∏d äGQÉeE’G õcôe ΩÉY ôjóe »ª«©ædG óªfi

 OÉ©HC’G ¬àª∏c ∫ÓN ó°Uôjh á«é«JGÎ°S’G çƒëÑdGh

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kh  π«©Øàd  á«é«JGÎ°S’G

 QÉgORGh ƒ‰h á«fÉ°ùfE’G äÉ©ªàéŸG πÑ≤à°ùe ≈∏Y

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≈∏Y ∂dP ôKCGh á«dhódG äÉbÓ©dG

 IQGRƒH ΩÉ©dG ôjóŸG …ôHÉ°üdG AGôØY IOÉ©°S âdÉbh

 ºgCG  ∫hÉæà«°S  ióàæŸG  ¿EG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 íeÉ°ùàdG ¿É÷ É¡H âeÉb »àdG á£°ûfC’Gh ÜQÉéàdG

 »àdGh ,ádhódG  äÉ°ù°SDƒeh äQGRh áaÉµH IöûàæŸG

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh É¡fhÉ©J ∫ÓN øe πª©J

 IƒNC’Gh  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG  áaÉ≤K  õjõ©J  ≈∏Y

 ¿ƒµàd ,äÉ°ù°SDƒŸG √ò¡H πª©dG áÄ«H ‘ á«fÉ°ùfE’G

 á≤«Kh ÇOÉÑe ≥«Ñ£àd êPƒªædGh ∫ÉãŸG É¡æe πc

 Ωó≤J å«ëH ,™bGƒdG  ¢VQG  ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G  IƒN’G

 áHôéàc  »JGQÉeE’G  »eƒµ◊G  πª©dG  IQƒ°U  ΩÉ©∏d

 ≥«≤ëàd  É¡HQO  ≈∏Y  Ò°ùdG  ™«ªé∏d  øµÁ  IóFGQ

 ΩGÎMG  QÉWEG  ‘  ,áeGóà°S’Gh  ƒªædGh  IOÉ©°ùdG

 QGƒ◊Gh ¢ûjÉ©àdG  Ö«∏¨Jh ,Oó°ûàdG  òÑfh øjôNB’G

 ∑Éæg ¿G IócDƒe ,™«ª÷G ™e ¿hÉ©àdGh ∞WÉ©àdGh

 ójó©dÉH íeÉ°ùàdG ¿É÷ É¡H âeÉb áª¡∏e ÜQÉŒ

.äÉ°ù°SDƒŸG øe

 ¢üNôdG êGôîà°SGh ∫ÉªYC’G ¢ù«°SCÉàd IóMƒe á«ªbQ á°üæe ∫hCG

 ≥FÉbO ∫ÓN ájQÉéàdG

 2000 øe ôãcCG äÉeƒ∏©e º°†J ábƒKƒeh IóMƒe á°üæe ôÑcCG

IQÉeE’G »a …QÉéJ •É°ûf

 ¿hO äÓeÉ©ªdGh äÉeóîdG ΩÉªJEGh á«FGôLE’G äÉ«∏ª©dG ó«MƒJ

áeóîdG õcGôe IQÉjõd áLÉëdG

 π q¡°ùJ äÉeóNh ICÉ°ûæªdG ábÉ£H QGó°UEGh »µæÑdG ÜÉ°ùëdG íàa

äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ

 ôãcC’G ájQÉéàdG á£°ûfC’G ∫ƒM ôªãà°ùªdG ¬«Lƒàd á«∏YÉØJ äGhOCG 

á«aGô¨édG ™bGƒªdG Ö°ùM kÉÑ∏W

 :É¡æeh áaÉ°†e áª«b äGP äÉeóN ô«aƒJ

:»HO »a ôªãà°SG á°üæe

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h
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 ¿É«≤∏àj ójGR øH óªëeh ádhódG ¢ù«FQ

¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ øe ø«àdÉ°SQ

 Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQh …OQGƒÑdG

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¿ÉãëÑj ôªMC’G

äÉLQO ´ÉØJQG ™e ƒë°U ¢ù≤£dG

Ωƒ«dG IQGôëdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J  

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U h zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

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

 ÚàdÉ°SQ  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 …OÒH  ‹ƒb  ¿ÉHôb  ¢ù«FôdG  áeÉîa  øe  Úà«£N

 á≤jó°üdG ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±hóªfi

 ÉjÉ°†≤dGh ,øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH ≥∏©àJ

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ÚàdÉ°SôdG º∏°ùJ

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

 ‹É©e Ωƒ«dG øWƒdG öüb ‘ ¬dÉÑ≤à°SG iód á°SÉFôdG

 ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ÖFÉf ∞««JÉe RÉ«f …OôH

 á¡Lƒe  á«£N  ádÉ°SQ  ¬ª∏°S  …òdG  ,¿Éà°ùfÉªcôJ

 ¢ù«FQ ÖFÉf ±hójÒe ó«°TQ ‹É©e øe √ƒª°S ¤EG

.¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ á«LQÉÿG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 øe OóY åëHh ¿Éà°ùfÉªcôJh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 äÉYÉ£b  ‘  ácÎ°ûŸG  ájQÉªãà°S’G  ™«°VGƒŸG

 ™ØædÉH Oƒ©j ÉÃ Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh ,ábÉ£dG

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

. á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG

:ΩGh-»ÑXƒHG 

 ôjRh  …OQGƒÑdG  óªMCG  øH  óªfi  ‹É©e  πÑ≤à°SG  

 ¢ùeG  ìÉÑ°U ¬Ñàµe ‘ - ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG

 á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ ôjQhÉe Î«H ó«°ùdG – ∫h’G

 IOÉ©°S Qƒ°†ëH ,¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ôªMC’G Ö«∏°ü∏d

 øe OóYh ´ÉaódG IQGRh π«ch …ôgÉ¶dG ⁄É°S ô£e

.IQGRƒdG ‹hDƒ°ùeh •ÉÑ°V QÉÑc

 ¢ù«FôH ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ‹É©e ÖMQh

 áæé∏dG QhóH OÉ°TCGh ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG

 ≥WÉæŸGh  áLÉàëŸG  ∫hódG  ºYO  ‘  ÊÉ°ùfE’G

.⁄É©dG AÉëfCG ‘ IQö†àŸG

 IQGRh ¢UôM ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ‹É©e ócCGh

 º«≤H É¡æe kÉfÉÁEG á«fÉ°ùf’G Oƒ¡÷G ºYO ≈∏Y ´ÉaódG

 ¤EG  ,ÚLÉàëŸG  áKÉZEG  á«ªgCGh  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG

 É¡«Ñ°ùàæe Úµ“ ‘ ¿hÉ©àdG ≈∏Y É¡°UôM ÖfÉL

. ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ∫É› ‘ º¡ÑjQóJh

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

. ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG íàØd Éª¡«©°Sh

 Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ OÉ°TCG ¬ÑfÉL øeh

 äGQÉeE’G ádhO ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódÉH ôªMC’G

 õjõ©Jh á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG ∫É› ‘

 ‹hódG  ¿ƒfÉ≤dG  áaÉ≤K  õjõ©J  πLCG  øe  ÉgOƒ¡L

. ÊÉ°ùf’G

 øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ¿Éaô£dG ∫OÉÑJ Éªc

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ,kÉfÉ«MCG  kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  AÉ©HQ’G  Ωƒ«dG

 kÓ«d ÉÑWQ íÑ°üj ´ÉØJQÓd IQGô◊G äÉLQO π«“h

 ÜÉÑ°†dGh ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ™e ¢ù«ªÿG óZ ìÉÑ°Uh

 ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG

 :ìÉjôdG ácôM .áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 π°üJ 20 - 10 / á«böT á«dÉª°T - á«HôZ á«dÉª°T

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµjh .ÉfÉ«MCG  ¢S/ºc 30 ¤EG

 óŸG çóëjh ..  kÉfÉ«MCG  É£°Sƒàe h ÉØ«ØN »Hô©dG

 05:46 óæY ÊÉãdG óŸGh 16:26 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 10:25 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

. 23:04 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ∫Ó¡dG  áÄ«g ¢ù«FQ  IôØ¶dG  á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  äGQÉeE’G  ¿CG  »JGQÉeE’G  ôªMC’G

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

 äGóYÉ°ùª∏d »°ù«FQ ífÉe "ˆG ¬¶ØM" ádhódG

.⁄É©dG ∫ƒM ájƒªæàdGh á«fÉ°ùfE’G

 »KÉZE’G É¡WÉ°ûf â©°Sh ádhódG ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 áÑcGƒe »LQÉÿGh »∏ëŸG …ƒªæàdGh ÊÉ°ùfE’Gh

 ÇQGƒ£dGh  á«©«Ñ£dG  çQGƒµdGh  IOÉ◊G  äÉeRCÓd

 ΩÉ©dG  ∫ÓN  ⁄É©dG  âMÉàLG  »àdG  á«ë°üdG

 ÖMÉ°U ºYOh äÉ¡«LƒJ π°†ØH ∂dPh »°VÉŸG

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

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

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ"
 óFÉ≤dG  ÖFÉf »ÑX ƒHCG  ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG  ójGR

.áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 áî«°ûdG ƒª°ùd á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡÷ÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ ∑QÉÑe âæH áªWÉa

 á°ù«FQ ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG

 ¢ù«FôdG  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ∫Ébh  »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«¡d  …ôîØdG

 áfÉµe Rõ©J Oó°üdG Gòg ‘ Égƒª°S äGQOÉÑe ¿EG

 ófÉ°ùJh á«dhódG á«fÉ°ùfE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y ádhódG

 IÉfÉ©ŸG ∞«Øîàd »eÉæàŸG ôªM’G ∫Ó¡dG QhO

.á«fÉ°ùfE’G áeGôµdG ¿ƒ°Uh ájöûÑdG

 " ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ±É°VCGh

 Éeó≤àe Éé¡fh GOôØàe ÉHƒ∏°SG âæÑJ äGQÉeE’G ¿G

 ‘ É¡∏©L Ée ÉfhQƒc áëFÉL ™e πeÉ©àdG ‘

 QÉ°ûàfG øe ó◊G ‘ âë‚ »àdG ∫hódG áeó≤e

 õjõ©J  ‘  âªgÉ°Sh  É¡«°VGQG  ≈∏Y  áëFÉ÷G

 øe ójó©dG  ‘ ájRGÎM’Gh á«FÉbƒdG  äGAGôL’G

 øe É¡JÉLÉ«àMG ÒaƒJ ∫ÓN øe iôNC’G ∫hódG

 √ƒª°S GÒ°ûe  " á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeõ∏à°ùŸG

 äó°ùL Oó°üdG Gòg ‘ ádhódG á«é«JGÎ°SG ¿CG ¤EG

 Ó©a ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ≈æ©e

 »àdG ∫hódG äGöû©d É¡JGóYÉ°ùe ∫ÓN øe ’ƒb ’

 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¿hO  á«ë°üdG  É¡JÉfÉµeG  âdÉM

.É¡«°VGQCG ≈∏Y áëFÉ÷G

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ΩÉ©∏d ∫hC’G ôªMC’G ∫Ó¡dG IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG

 ôjó≤J IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ √ƒª°S π≤fh ,‹É◊G

 ™∏£°†J …òdG óFGôdG Qhó∏d Ió«°TôdG ádhódG IOÉ«b

 ídÉ°üd  ádhódG  áHÉéà°SG  õjõ©J ‘ áÄ«¡dG  ¬H

 ICÉWh ∞«ØîJ h äÉeRC’Gh çQGƒµdG øe øjôKCÉàŸG

. ⁄É©dG ∫ƒM ájöûÑdG IÉfÉ©ŸG

 IÒÑc IôØW ó¡°T »°VÉŸG ΩÉ©dG ¿CG √ƒª°S ócCGh

 É¡àMÉ°S ≈∏Y ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g äÉcô– ‘

 ádhódG  ≥WÉæe  ™«ªL  ‘  ÉgóLGƒJh  á«∏ëŸG

 á«©ªàéŸG  É¡›GôHh  á«fÉ°ùfE’G  É¡JGóYÉ°ùÃ

 ¢üî°T ¿ƒ«∏e 2^2 øe ÌcCG É¡æe OÉØà°SG »àdG

.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 ¤G ¿É«¡f ∫G ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ÉYOh

 ºYódG áØYÉ°†eh »∏ëŸG ¿CÉ°ûdÉH ΩÉªàg’G IOÉjR

 ôªMC’G ∫Ó¡dG äGóYÉ°ùe á∏¶e ™«°SƒJh Ωó≤ŸG

 √ƒª°S Éë°Vƒe ‹É◊G ΩÉ©dG ∫ÓN ádhódG πNGO

 â∏°Uh Ée äGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¿G ¤G "
 AÉ£©dG ä’É› ‘ õ«“h IOÉjQ øe áÄ«¡dG ¬«dEG

 Ëó≤àd É©«ªL Éæd É©aGO π¶à°S áÑMôdG ÊÉ°ùfE’G

 »àdG  èeGÈdGh  á£°ûfC’Gh  äGQOÉÑŸG  øe  ójõŸG

." á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG ÖfÉL Rõ©J

 á«fÉ°ùfE’G á«dhDƒ°ùŸG á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th

 äÉjóëàdG  πX  ‘  áÄ«¡dG  ≥JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ŸG

 á«∏ëŸG  ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y  áægGôdG  á«fÉ°ùfE’G

 ∂∏J  ¿EG  "  √ƒª°S  ∫Ébh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh

 πª©dG  ‘  GójóL  ÉHƒ∏°SCG  â°Vôa  äÉjóëàdG

 ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏àd  ácô◊Gh

 ójó©dG Égó¡°ûJ »àdG çGóMC’G ÖÑ°ùH IójGõàŸG

."⁄É©dG ∫ƒM ≥WÉæŸG øe

 øY  ™HÉàJ  â∏X  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  ócGh

 á«dhódG á«fÉ°ùfE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y äGÒ¨àŸG Öãc

 ájÉæ©H  Ió©ŸG  §£ÿG  ÈY  É¡àÑcGƒŸ  πª©Jh

 »àdG á«aGöûà°S’Gh á«bÉÑà°S’G äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  äÉÑ∏£àe  »YGôJ

 Rõ©J »àdG á«YƒædG äGQOÉÑŸG øe ójõŸÉH ¬ÑcGƒJh

.…ƒ«◊G ∫ÉéŸG ‘ IóFGôdG ádhódG áfÉµe

 ¿CG ¤EG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S QÉ°TCGh

 38 `dG ∫ÓN äó¡°T »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g

 IÒÑc äÓ≤fh á≤MÓàe äGQƒ£J á«°VÉŸG ÉeÉY

 º°†J IÒ¨°U á«©ªL âfÉc ¿CG ó©Ña ΩÉeC’G ¤EG

 QÉ°ûj á«ŸÉY áÄ«g Ωƒ«dG  âëÑ°UCG  ÚØXƒe 8

 »ª«∏bE’Gh ‹hódG Újƒà°ùŸG ≈∏Y ¿ÉæÑdÉH É¡d

 É¡∏gCG Ée ´ƒ£àe ∞dG 48h ∞Xƒe 1100 º°†J

 ‘ ÚëfÉŸG áªFÉb øª°V áeó≤àe áfÉµe CGƒÑààd

 IófÉ°ùeh AÉcöûdG ºYO π°†ØH É«ŸÉY Oó°üdG Gòg

 É¡›GÈd  ÚYƒ£àŸGh  Úæ°ùëŸGh  ÒÿG  πgCG

.ájƒªæàdG É¡©jQÉ°ûeh á«fÉ°ùfE’G

 á«æ≤àdGh á«ŸÉ©dG É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG ¿CÉ°ûHh

 πµ°ûHh  áÄ«¡dG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  ‘  áãjó◊G

 "  √ƒª°S ∫Éb QÉHB’G  ôØMh »FÉŸG øeC’G  ¢UÉN

 á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉHh ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g Ωƒ≤J

 ÒaƒJ ±ó¡H äÉ°SGQO πª©H Qó°üe ácöTh áØ«∏N

 AÉª∏d  Oóéàe  Qó°üe  áaÉ°VEGh  AGƒ¡dG  øe  AÉŸG

 ÈY »YGQõdGh …öûÑdG ∑Ó¡à°SEÓd ídÉ°Uh »≤ædG

 ájÈdG π≤ædG πFÉ°Sh ‘ É¡eGóîà°SG øµÁ äGódƒe

 äÉ«dÉ©ØdGh  äÉÑ°SÉæŸGh  äÉcöûdGh  ∫RÉæŸGh

 »àdG  ∫hódG  »bÉHh  á«æµ°ùdG  ≥WÉæŸGh  iÈµdG

."√É«ŸG ‘ í°T øe ÊÉ©J

 á«ªgCÉH ≈¶– á«æ≤àdG √òg ¿G ¤G √ƒª°S âØdh

 ÒÑc QhO øe É¡d ÉŸ äGQÉe’G ádhO ‘ IÒÑc

 äÉ«ªc  ÒaƒJh  á«LÉàf’G  áØ∏µàdG  π«∏≤J  ‘

 ∂dòch Üöû∏d á◊É°üdG áHò©dG √É«ŸG øe IÒÑc

 ≥FGó◊Gh ´QGõŸG …Q äÉ«∏ªY ‘ É¡eGóîà°S’

."Ió«©ÑdG h IôYƒdG ≥WÉæŸGh Qõ÷Gh äÉ«ªëŸGh

 ƒª°S iôLCG IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLG π¡à°ùe ‘h

 É«ØJÉg ’É°üJG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

 É«°ù«fhófG ‘ É«dÉM OƒLƒŸG ôªMC’G ∫Ó¡dG óaƒH

 øe  øjôKCÉàª∏d  á«JGQÉeE’G  äGóYÉ°ùŸG  ∫É°üjE’

.∑Éæg ∫GõdõdG

 äÉ«∏ªY Ò°S ≈∏Y óaƒdG ¢ù«FQ øe √ƒª°S ™∏WCGh

 ‘ á«fGó«ŸG  óaƒdG  äÉcô–h  á«KÉZE’G  áÄ«¡dG

 õjõ©àH óaƒdG √ƒª°S ¬Lhh GQö†J ó°TC’G ≥WÉæŸG

 øjôKCÉŸG  ídÉ°üd  á«fÉ°ùfE’G  áÄ«¡dG  áHÉéà°SG

 á°SGQOh  º¡d  ájQhö†dG  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏Jh

 ™jQÉ°ûŸG  øe  IQö†àŸG  ≥WÉæŸG  äÉLÉ«àMG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG ájƒªæàdG

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG åëHh

 »YhQõŸG º∏°ùe ¿GóªM QƒàcódG ‹É©e Qƒ°†ëH

 IOÉ©°Sh ¢ù∏éŸG AÉ°†YCGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »MÓØdG  ≥«àY  óªfi  QƒàcódG

 áÄ«¡dG  IÒ°ùe  Rõ©J  »àdG  QhÉëŸG  øe  ójó©dG

 ¤EG  ÊÉ°ùfE’G  πª©dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  É¡JÉ«dBG  π©ØJh

.áØ∏àîŸG ¬J’É› á«bôJh ÖMQCG ¥ÉaBG

 ÚeC’G É¡eób ôjQÉ≤J ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏› ™∏WCGh

 IÎØdG ∫ÓN â“ »àdG äGRÉ‚E’G â∏ª°T ΩÉ©dG

 …QÉ÷G ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdGh á«°VÉŸG

 ÒaƒJ ™jQÉ°ûe É¡æe ∫hódG øe OóY ‘ Égò«ØæJ

 …ôéj å«M É«fÉàjQƒeh ¿GOƒ°ùdG øe πc ‘ √É«ŸG

 ¿ÉaOôc ∫Éª°T áj’h ‘ ájRGƒJQG QÉHBG 10 ò«ØæJ

 áaÉ°VEG ¢üî°T ∞dCG 30 É¡æe ó«Øà°ùj ¿GOƒ°ùdÉH

 ∫GƒfCG á≤£æe ‘ Égò«ØæJ …QÉL iôNCG GôÄH 12 ¤EG

 ¤EG  ¢üî°T  ∞dCG  40 É¡æe  ó«Øà°ùj  É«fÉàjQƒÃ

 ï«°ûdG ≈Ø°ûà°ùe π«gCÉJh áfÉ«°U ´höûe ÖfÉL

 ¿Éà°ùcÉÑH óæ°ùdG º«∏bG ‘ AÉ°ùædG ájÉYôd ójGR

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG øe IQOÉÑÃ √DhÉ°ûfG ” …òdGh

 Ωó≤jh "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 ‹Gƒ◊ á«LÓ©dGh á«ë°üdG ¬JÉeóN ≈Ø°ûà°ùŸG

.Éjƒæ°S ¢üî°T ∞dCG 120

 ∫Ó¡dG ΩÉY ÚeCG ¢Vô©à°SG »KÉZE’G ∫ÉéŸG ‘h

 ∫ÓN Égò«ØæJ ” »àdG á«KÉZE’G äÉ«∏ª©dG ôªMC’G

 øe ¤h’G á∏MôŸG â∏ª°T »àdGh á«°VÉŸG IÎØdG

 ÚÑ∏ØdG ‘ ÊƒL QÉ°üYEG øe øjQö†àŸG áKÉZEG

 á∏MôŸG πª°ûJh ¢üî°T ∞dCG 35 É¡æe OÉØà°SGh

 QÉªYEG IOÉYEG ±ó¡H ájƒªæJ ™jQÉ°ûe ò«ØæJ á«fÉãdG

 ¢SQGóe 5 áfÉ«°U ∫ÓN øe IQö†àŸG ≥WÉæŸG

.øjôKCÉàª∏d øµ°ùe 500 AÉæHh

 áHÉéà°S’G èeÉfôH ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏› ™∏WGh

 øe  øjQö†àª∏d  áÄ«¡dG  ¬JòØf  …òdG  áFQÉ£dG

 OÉØà°SG  …òdGh Éjõ«dÉe ‘ IÒNC’G  äÉfÉ°†«ØdG

.¢üî°T ∞dCG 52 ¬æe

 ÚeC’G ¢VôY ∫ÓN øe IQGOE’G ¢ù∏› ∞bh Éªc

 …QÉ÷G AÉà°ûdG á∏ªM äÉ«∏ªY Ò°S ≈∏Y ΩÉ©dG

 ádhO 25 ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒàH Égò«ØæJ

 ôaƒJ ¢üî°T ¿ƒ«∏e É¡æe ó«Øà°ùjh ⁄É©dG ∫ƒM

 ¢ùHÓŸG πª°ûJ »àdG ájƒà°ûdG º¡JÉLÉ«àMG º¡d

 á«FGò¨dGh  á«ë°üdG  Ohô£dGh  áÄaóàdG  Iõ¡LCGh

.∫ÉØWCÓd á«FGò¨dG äÓªµŸGh

 á°SQóŸG  ´höûe  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WG  Éªc

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe óMG á«ªbôdG

 ∫ƒM  ÖdÉW  ¿ƒ«∏e  ±ó¡à°ùj  …òdG  á«ŸÉ©dG

 CGóÑJh  πMGôe  IóY  ≈∏Y  áÄ«¡dG  √òØæJh  ⁄É©dG

 ¿OQC’G  ¿ÉæÑd  »g  ∫hO  ™HQCÉH  ¤hC’G  ¬à∏Môe

 ±GógCG õjõ©àd ´höûŸG ±ó¡jh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG

 º«∏©àdG ¢Uôa áMÉJG ∫ÓN øe áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 äÉeRC’Gh çQGƒµdG ≥WÉæeh ÚMRÉædGh ÚÄLÓd

 äÉ≤«Ñ£J ∫ÓN øe äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG ôjƒ£Jh

.áãjó◊G á«ªbôdG äÉ«æ≤àdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 IQGOEG  ¢ù∏›  ™∏WG  »∏ëŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Yh

 äGóYÉ°ùŸG ≈∏Y ¬YÉªàLG ∫ÓN ôªMC’G ∫Ó¡dG

 ádhódG πNGO Úaó¡à°ùª∏d áeó≤ŸG á«YÉªàL’G

 2^2 øe ÌcCG É¡æe OÉØà°SGh »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN

 á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG âæª°†Jh ¢üî°T ¿ƒ«∏e

 èeGôHh AÉæé°ùdG äGóYÉ°ùeh á«ª«∏©àdGh á«Ñ£dGh

 èeGÈdGh äÉ°ù°SDƒŸG ºYOh ºª¡dG ÜÉë°UCG π«gCÉJ

 É¡Áó≤J ” »àdG äGóYÉ°ùŸG ÖfÉL ¤EG á«ª°SƒŸG

 iƒà°ùe ≈∏Y 19-ó«aƒc áëFÉL øe øjôKCÉàª∏d

 âæª°†J  »àdG  ™ªàéŸG  á«YƒJ  èeGôHh  ádhódG

 áeÉ©dG áë°üdG èeÉfôH â∏ª°T á«°SÉ°SCG QhÉfi

.™ªàéŸG áeÓ°Sh

 áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏› ¢Vô©à°SG  ôNBG  Qƒfi ‘h

 á«ªæàd  ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûŸG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG

 á«aÉ°VEG  πNO  QOÉ°üe  ÒaƒJh  áÄ«¡dG  OQGƒe

 IöûàæŸG ájƒªæàdG É¡©jQÉ°ûeh É¡›GôH πjƒªàd

 ¢UÉÿG É¡›ÉfôH ÖfÉL ¤EG ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 çGóëà°SGh äÉYÈàdG ™ªL äÉ«dBG ôjƒ£Jh á«bÎH

.áãjóM äÉYÈJ òaÉæe

 ™jQÉ°ûŸGh  á«fÉ°ùfE’G  èeGÈdG  áª«b  ¿CG  ôcòj

 ∫ÓN ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g É¡JòØf »àdG ájƒªæàdG

 â¨∏H  É¡LQÉNh  ádhódG  πNGO  »°VÉŸG  ΩÉ©dG

 â¨∏H å«M ÉªgQO 579h ÉØdG 669h Éfƒ«∏e 630

 ºgQO 901h ÉØdCG 141h Éfƒ«∏e 212 ádhódG πNGO

 ÉØdCG 527h Éfƒ«∏e 418 ádhódG êQÉN â¨∏H Éª«a

 áª«≤H á«KÉZE’G äÉ«∏ª©dG âæª°†J ÉªgQO 678h

 É¡æe OÉØà°SG ÉªgQO 453h ÉØdG 747h Éfƒ«∏e 84

 äGöûY ‘ É°üî°T 179h ÉØdCG 343h ¿Éfƒ«∏e

. ⁄É©dG ∫ƒM ∫hódG

 Éfƒ«∏e  96  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûŸG  áØ∏µJ  â¨∏Hh

 ¿ƒ«∏e  É¡æe  OÉØà°SG  ÉªgQO  288h  ∞dCG  500h

 äGóYÉ°ùŸG â¨∏H Éª«a É°üî°T 688h ÉØdCG 475h

 ºgQO  302h  ÉØdCG  166h  Éfƒ«∏e  24  á«fÉ°ùfE’G

 ÖfÉL ¤EG É°üî°T 299h ÉØdCG 671 É¡æe OÉØà°SG

 øY IQÉÑY ÉªgQO 635h ÉØdCG 113h Éfƒ«∏e 213

 88 ¬æe OÉØà°SG …òdG ΩÉàj’G ádÉØc èeÉfôH áª«b

.∫hódG äGöûY ‘ ΩÉàjG 4h ÉØdCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ¿CG  ,  »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 á≤FÉØdGh  Iõ«ªàŸG  á«æWƒdG  äGAÉØµdG  áYÉæ°U

 á«LƒdƒæµàdGh á«°Sóæ¡dG äÉ°ü°üîàdG áaÉc ‘

 IOÉ«≤dG  äÉjƒdhCG  IQGó°U  ‘ »JCÉJ  ,á«YÉæ°üdGh

 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ‘ á∏ã‡ Ió«°TôdG

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

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

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

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

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

 QOGƒµdG √òg πã“ å«M , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 »°ù«FôdG Qó°üŸGh ,øWƒdG äGhôK ≈∏ZCG ;á«æWƒdG

.IÉ«◊G »MÉæe áaÉc ‘ Ωó≤àdGh Qƒ£à∏d

 »ÑXƒHCG  õcôe á«é«JGÎ°SG ¿CG  ¤EG  √ƒª°S QÉ°TCGh

 ≈∏Y Ωƒ≤J ,»æ¡ŸGh »æ≤àdG  ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d

 ójó–  ‘  ¢UÉÿGh  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG  ∑GöTEG

 á«æ¡ŸG  äÓgDƒŸG  áaÉµd  º∏©àdG  äÉLôfl

 ≈∏YCG  ≈∏Y  á«æWƒdG  QOGƒµdG  º«∏©Jh  ÖjQóàd

.äÉjƒà°ùŸG

 º«∏©àdG  ´ƒÑ°SCG  ìÉààaG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dP  AÉL

 õcôe  ¬ª¶æj  …òdG  2021  QÉµàH’Gh  »æ≤àdG

 ,»æ¡ŸGh  »æ≤àdG  ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d  »ÑXƒHCG

 1 øe IÎØdG ∫ÓN ,‹GƒàdG ≈∏Y ™HÉ°ùdG ΩÉ©∏d

 ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â– ,…QÉ÷G ôjGÈa 4 ≈àM

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ´Gõg

 Ú°ùM ‹É©e Qƒ°†ëHh , »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 ,  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  …OÉª◊G  º«gGôHEG  øH

 ôjóe »°ùeÉ°ûdG  ó«©°S ∑QÉÑe QƒàcódG  IOÉ©°Sh

 »æ≤àdG  ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ΩÉY

 QÉÑch Ú«ŸÉ©dG ÚKóëàŸG øe áÑîfh ,»æ¡ŸGh

 äÉ«dÉ©ØdG áaÉc ΩÉ≤J å«M ,ádhódÉH ÚdhDƒ°ùŸG

.Iôe ∫hC’ »FôŸG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ÈY

 ‘ - …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ∫Ébh

 ¬JÉ«dÉ©a  â≤∏£fG  »àdG  ióàæŸG  ∫ÓN  ¬àª∏c

 ºµd  ôµ°TCG  ..ájGóH  "  :  -  É«°VGÎaG  Ωƒ«dG

 IOó©àŸG  ºµJÉeÉ¡°SEGh  ºµàcQÉ°ûeh  ºcQƒ°†M

 ‘  Éæ©e  ºcóLGƒJh  ,ájƒ«◊G  ºµJ’É›  ‘

 º«∏©àdG ´ƒÑ°SCG" øª°V »JCÉj …òdG IOÉ≤dG ióàæe

 ´É£≤dG"  QÉ©°T  â–  "2021QÉµàHE’Gh  »æ≤àdG

 çó◊G Gòg OGOõjh ,"á«ªæàdG ‘ ∂jöT ¢UÉÿG

 ,¬d  áªYGOh  á«YGQ  OÉjCG  ∑Éæg ¿C’  ,á«ªgCGh  Iƒb

 á«ªæàdGh ,º«∏©àdG ádÉ°SQh º∏©àdG áª«≤H øeDƒJ

 ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°ùd ôµ°ûdG πµa ,ájöûÑdG

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG

 ò¡d  áªFGódGh  áÁôµdG  ¬àjÉYQ  ≈∏Y  ,»ÑXƒHCG

."RQÉÑdG çó◊G

 ó«©°S  ∑QÉÑe  QƒàcódG  IOÉ©°S  øªK  ¬ÑfÉL  øe

 ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ  -  ¬àª∏c  ‘ -  »°ùeÉ°ûdG

 çó◊G Gò¡d Iôªà°ùŸG , ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg

 ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM ¢ùµ©j ÉÃ ÒÑµdG

 ≥ah ΩÉ¡dG »æWƒdG √QhO AGOCG  øe õcôŸG Úµ“

 "»æ≤àdG »ÑXƒHCG" ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,á«ŸÉY ÒjÉ©e

 ≥aGƒàJ »àdG èeGÈdGh äGQOÉÑŸG øe áÑîf Ωó≤j

 »àdGh ,áeƒµ◊Gh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ™e

 É¡Ø«XƒJh ,á«æWƒdG äGAÉØµdG áYÉæ°U ‘ ºgÉ°ùJ

 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ‘  πª©dG  øe  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“h

 "»æ≤àdG  »ÑXƒHCG"  ΩÉY  ôjóe  ócCGh.  ¢UÉÿGh

 áeÉg äGQOÉÑeh äÉ«°UƒàH êhôÿG IQhöV ≈∏Y

 ≥«≤ëàd Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ™e ≥aGƒàJ

 ™«ªé∏d ≥«aƒàdG É«æªàe.. øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üŸG

 OGó©à°S’G äGQÉ¡e Iôjóe ¢ùjƒL É°ùµ«dCG âeóbh .

 ,á«ŸÉ©dG  âaƒ°ShôµjÉe  ácöT  ‘  πÑ≤à°ùª∏d

 äGQÉ¡ŸG  QhO  ∫ƒM  πªY  ábQh  ióàæŸG  ∫ÓN

 õjõ©J ¿CG É¡dÓN äócCGh ,πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°U ‘

 º¡°ùj ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG

 AÉ≤JQ’Gh »eƒµ◊Gh »°ù°SDƒŸG πª©dG ôjƒ£J ‘

.πÑ≤à°ùŸG ∫É«LCGh ÜÉÑ°ûdG äGQó≤H ºFGódG

 ôjóŸG  ¿ƒ°SÉeƒK  ÜhQ  Qƒ°ùahÈdG  ¥ô£Jh

 á«dGÎ°S’G  VETASSESS  áª¶æŸ  …ò«ØæàdG

 øe  ÖjQóàdG  ≥jôW  ôjƒ£J  á«ªgCG  ¤EG  á«dhódG

 ∑Î°ûŸG πª©dG ∫ÓN øe áæ«é¡dG ¤G ájó«∏≤àdG

 …öûÑdG ∫ÉŸG ¢SGQ Ú°ùëàd ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e

 …Ìj …òdG ôeC’G ƒgh Ú∏eÉ©dGh áÑ∏£dG äGQÉ¡eh

.É°†jCG πª©dG ÖMÉ°U ±GógCG

 ΩÉY ôjóe …OÉª◊G º«gGôHEG ídÉ°U ócCG ¬ÑfÉL øe

 á°UôØdG íæe ≈∏Y ¢Uô◊G "¢SÉj »æH" QƒaQÉc

 ä’ÉéŸG ‘ º¡d πª©dG ¢UôØdG ÒaƒJh ÜÉÑ°û∏d

 ájƒ≤dG á«é«JGÎ°S’G ábÓ©dG ¤G GÒ°ûe áØ∏àîŸG

 »ÑXƒHCG" èeÉfôH ∫ÓN øe "»æ≤àdG »ÑXƒHCG" ™e

 Òãc  Ö£≤à°SG  …òdG  "áFõéàdG  IQÉéàd  »æ≤àdG

 ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ‘ πª©∏d ÜÉ°ûdG øe

 …ôµ°ùŸG øªMôdGóÑY çó– √QhóH .QƒaQÉc É¡æeh

 ,¢û«fQƒµdÉH á«fhÉ©àdG »ÑXƒHCG á«©ªL ´ôa ôjóe

 ÖjQóàdÉH GQhôe á°SGQódG øe áMÉ‚ á°üb ∫ƒM

 ¤G ádƒ°Uh ≈àMh ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ »∏ª©dG

 áMÉ‚ á°üb  ¿CG  ≈∏Y  GócDƒe  ,  ‹É◊G  ¬Ñ°üæe

 ,"πª©∏d  º©f"  »›ÉfÈH  ¬bÉëàdG  òæe  äCGóH

 ÉªgÓch  "áFõéàdG  IQÉéàd  »æ≤àdG  »ÑXƒHCG"h

 øe øµ“ å«M "»æ≤àdG »ÑXƒHCG" äGQOÉÑe øe

 ÉÃ ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ πª©dG äGQÉ¡Ã ΩÉŸ’G

.õ«ªàdGh ìÉéæ∏d á∏gCG

 QÉµàH’Gh »æ≤àdG º«∏©àdG ´ƒÑ°SCG ∫ÉªYCG ôªà°ùJh

 º«∏©à∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ¬ª¶æj  …òdG  2021

 ≈∏Y  ™HÉ°ùdG  ΩÉ©∏d  »æ¡ŸGh  »æ≤àdG  ÖjQóàdGh

 ójó©dG øª°†àjh ,…QÉ÷G ôjGÈa 4 ≈àM ‹GƒàdG

.πª©dG ¢TQhh ájQGƒ◊G äÉ°ù∏÷G øe

ºdÉ©dG ∫ƒM äGóYÉ°ùª∏d »°ù«FQ ífÉe áØ«∏N IOÉ«≤H äGQÉeE’G

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉjƒdhCG Qó°üàJ á≤FÉØdG á«æWƒdG äGAÉØµdG áYÉæ°U:ójGR øH ´Gõg

:ójGR øH ¿GóªM

zQÉµàH’Gh º«∏©àdG ´ƒÑ°SCG{ ábÓ£fG »a IOÉ≤dG ióàæe ø°Tój z»æ≤àdG »ÑXƒHCG{

ójGR øH ¿GóªM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S ájÉYôH

 »ÑXƒHCG áÄ«g ¢ù«FQ ,»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ¢ù«FQ

 »°VGÎaG πØM /óMC’G/ Ωƒj º«bCG ,IôµÑŸG ádƒØ£∏d

 ÖjQóJ  èeÉfôH  øª°V  Ú«°UÉ°üàNG  104  èjôîàd

 ácGöûH áÄ«¡dG ¬àª¶f …òdG πØ£dG ájÉªM »°UÉ°üàNG

 OGóYEG  ±ó¡H  ,á«µjôeC’G  ¿hÉàLQƒL  á©eÉL  ™e

 ‘ Ú∏eÉ©dG äÉæWGƒŸGh ÚæWGƒŸG øe OóY π«gCÉJh

 ádhódGh »ÑXƒHCG  IQÉeEÉH »©ªàéŸG ºYódG äÉYÉ£b

 ä’ÉM øY ôµÑŸG ∞°ûµdGh πØ£dG ájÉªM ä’É› ‘

 ä’É◊G  øY  ÆÓHE’G  IAÉØc  ™aQh  ∫ÉØWCÓd  IAÉ°SE’G

 πÑ°S ∞∏àfl ÒaƒJ ¿Éª°†d ,á«dÉ©ØH É¡©e πeÉ©àdGh

 ƒ‰ õjõ©àd k’ƒ°Uh ,∫ÉØWCÓd ºYódGh ájÉª◊Gh ájÉYôdG

 º¡d √ÉaôdGh IOÉ©°ùdG ≥«≤–h ∫ÉØWC’G ™«ªL QÉgORGh

.á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸGh ÒjÉ©ŸG π°†aCG ≥ah

 ójGR øH óªfi âæH Ëôe áî«°ûdG ƒª°S πØ◊G ö†Mh

 AÉæeC’G ¢ù∏› ƒ°†Y É«∏©dG áæé∏dG á°ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ójGR øH óªfi âæH á°ùª°T áî«°ûdG ƒª°Sh ,áÄ«¡dG ‘

 á°üM ‹É©eh ,áÄ«¡dG AÉæeCG ¢ù∏› ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG

 ‹É©e h ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH

 á«ªæJ IôFGO ¢ù«FQ »∏««ÿG ¢ù«ªN Ò¨e QƒàcódG

 »°Tƒ∏ÑdG  óªfi »∏Y QÉ°ûà°ùŸG  IOÉ©°Sh ™ªàéŸG

 π«¡°S óªfi AÉæ°S IOÉ©°Sh ,»ÑXƒHCG ‘ ΩÉ©dG ÖFÉædG

 „ƒd »HƒJ IQƒàcódGh ,áÄ«¡dG ¢ù«°SCÉJ ≥jôa ¢ù«FQ

 á©eÉ÷ ™HÉàdG  ájöûÑdG  á«ªæàdGh πØ£dG  õcôe øe

.èeÉfÈdÉH ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒéjôÿGh ,¿hÉàLQƒL

 èjƒààH Ωƒ«dG AGó©°S" :áÑ°SÉæŸG √ò¡H √ƒª°S ∫Ébh

 äÉÑ∏£àe Gƒ∏ªµà°SG ø‡ øWƒdG äÉæHh AÉæHCG øe áÑîf

 ‘ πØ£dG ájÉªM »«°UÉ°üàN’ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG

 ≈∏Y  ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  èeÉfÈdG  Gòg  ,»ÑXƒHCG  IQÉeEG

 ÉæJOÉ«b ¢Uô◊ áªLôJ AÉL …òdGh ,ádhódG iƒà°ùe

 IQÉeEG ‘ ∫ÉØWC’G QÉgORGh ƒ‰ õjõ©J ≈∏Y áª«µ◊G

 øe ,º¡d ájÉYôdGh ájÉª◊G πÑ°S áaÉc ÒaƒJh »ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG ‘ πØ£dG ájÉª◊ óMƒe ΩÉ¶f ôjƒ£J ∫ÓN

 ,∫ÉªgE’Gh IAÉ°SE’G ™æŸ á∏eÉµàe äÉ«é«JGÎ°SG øª°V

 ºYódG äÉ°ù°SDƒe ‘ Ú∏eÉ©dG äGQÉ¡eh äGQób ôjƒ£Jh

 ‘ º¡JGÈîH AÉ≤JQ’Gh  »ÑXƒHCG  IQÉeEÉH  »©ªàéŸG

."πØ£dG ájÉªM ∫É›

 áæeBG áÄ«H ¿Éª°Vh ∫ÉØWC’G ájÉªM ¿EG" :√ƒª°S ™HÉJh

 Ωƒ≤f »àdG äÉÑLGƒdGh ΩÉ¡ŸG ≈ª°SCG øe ,º¡d áªYGOh

 áª¡e Iõ«cQ »gh ,πÑ≤à°ùŸG »æÑfh §£îæd Ωƒ«dG É¡H

 QÉ¨°üdG ÉædÉØWCG äÉYGóHEGh äÉbÉW QÉªãà°SGh á«ªæJ ‘

 OGó©à°S’G á∏Môa ,¬à°†¡f OGhQh ó¨dG IOÉb Gƒfƒµ«d

 ∫ÉØWCG ≈∏Y õ«cÎdG øe CGóÑJ áeOÉ≤dG kÉeÉY Ú°ùªî∏d

 ≥«≤–h º¡æ«µ“h º¡àÄ«¡J  ≈∏Y  πª©dGh  öVÉ◊G

 »ÑXƒHCG áÄ«g ‘ ÉæàjDhQ â≤ãÑfG Éæg øeh .º¡d AÉªædG

 áë°üdÉH Ò¨°U πØW πc ™àªàj ¿CÉH IôµÑŸG ádƒØ£∏d

 kÉÑfi ¿ƒµj ¿CGh ¢ùØædÉH á≤ãdÉH ≈∏ëàjh á«aÉ©dGh

 ‘ áæ«àe º«b á«ªæJh º∏©àdG ≈∏Y kGQOÉbh ´ÓWÓd

 ôeC’G  Gògh ,»ÑXƒHCG  ‘ IöSCÓd áªYGOh áæeBG  áÄ«H

 ó«MƒJh  πª©dG  áØYÉ°†e  kÉ©«ªL  Éæ«∏Y  ÖLƒà°ùj

 IGƒfh ÉæeÉªàgG Qƒfi kÉªFGO ∫ÉØWC’G π©÷ Oƒ¡÷G

 ‘ ÉfCGóH ó≤d" :√ƒª°S ±É°VCGh ".Éæ£«£îJh ÉfÒµØJ

 ‘  QÉªãà°SÓd  áæ«àe  ¢ù°SCG  ™°VƒH  »ÑXƒHCG  IQÉeEG

 ´É£b  á«ªæJ  ∫É› ‘ …öûÑdG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  Úµ“

 √òg ‘ ÚæWGƒŸG äGÈN õjõ©Jh ,IôµÑŸG ádƒØ£dG

 Gòg á«ªæJ á∏éY ™aO ‘ ºgQhóH ¢Vƒ¡æ∏d ∫ÉéŸG

 »àdG ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ºgCG óMCG √QÉÑàYÉH ´É£≤dG

 ‘ áeGóà°ùŸGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG á«∏ªY É¡«∏Y õµJôJ

 Úéjôî∏d ádÉ°SQ √ƒª°S ¬Lhh ".äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 ÉædÉØWC’ QGô≤à°SGh m¿ÉeCG å©Ñe Ωƒ«dG ºàfCG" :É¡«a AÉL
 ™∏£àf ,º¡àeÓ°Sh º¡æeCG ≈∏Y IôgÉ°ùdG Ú©dGh ,QÉ¨°üdG

 ,∫ÉØWCÓd ºYódGh ájÉª◊G πc ÒaƒJ ¤EG ºµdÓN øe

 áaÉ≤K ï«°SÎd ,™ªàéª∏d áeRÓdG á«YƒàdGh ¬«LƒàdGh

 ºcQhO ≈∏Y ócDhCG  »æfCG  Éªc ,πØ£dG ΩGÎMGh ájÉªM

 ,kÓÑ≤à°ùe  èeÉfÈdG  Gòg  IOÉ«bh  ÚWƒJ  ‘  º¡ŸG

 Gòg ‘ áeRÓdG á«æWƒdG äGAÉØµdG øe ójõŸG OGóYE’

 áª∏c ‘h ".πØ£∏d äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh ,∫ÉéŸG

 ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e âæªK πØ◊G ∫ÓN É¡à≤dCG

 õjõ©J  ∫É›  ‘  áª«µ◊G  IOÉ«≤dG  Oƒ¡L  ó«ªMƒH

 ":Úéjôî∏d â¡LƒJh ™ªàéŸG á«ªæJh πØ£dG ájÉªM

 ,èeÉfÈdG Gò¡d »∏ª©dG ≥«Ñ£àdG á∏Môe ‘ ¿B’G ºàfCG

 ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQó≤dGh áaô©ŸG ºµjód ó«cCÉàdÉHh

 èeÉfÈdG Gò¡d ÒÑµdG ôKC’G áé«àf ,ä’É◊G ∞∏àfl

 äÉ°SQÉªŸGh äGÈÿGh QÉµaC’G ∫OÉÑJ å«M øe ,ºµ«∏Y

 π°†aCG  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d É¡°VôY ” »àdG ä’É◊G ∫ƒM

 á°ûbÉæŸG  ∫ÓN  øeh  ,É¡d  áÑ°SÉæŸG  äÉ÷É©ŸG

 ácQÉ°ûŸG  äÉYƒªéŸG  ÚH  áØ∏àîŸG  AGQB’G  AGóHEGh

 ¤EG kGOÉæà°SG ,ä’É◊G ∂∏àd á©LÉædG ∫ƒ∏◊G Ëó≤àd

 Ú«°ùØædGh  Ú«YÉªàL’G  Ú«FÉ°üNC’G  IƒNC’G  AGQBG

 Ò¨e QƒàcódG ‹É©e CÉæg ¬ÑfÉL øe ".Ú«fƒfÉ≤dGh

 ≈∏Y  º¡°UôëH  OÉ°TCGh  ÚéjôÿG  »∏««ÿG  ¢ù«ªN

 AGôKEGh º¡JGQÉ¡eh º¡JGQób á«ªæàd èeÉfÈdÉH ¥Éëàd’G

 Gò¡H  ôîØf"  :∫Ébh  ,πØ£dG  ájÉªM  ∫ÉéÃ º¡JGÈN

 äGÈÿG π°†aCG AÉæHh ÚWƒJ ¤EG ±ó¡j …òdG õéæŸG

 π«gCÉJh πØ£dG ájÉªM ∫ÉéÃ á∏°üàŸG äÉ°SQÉªŸGh

 º¡ŸG ´É£≤dG Gòg IOÉjôd øWƒdG äÉæHh AÉæHCG øe áÑîf

 á«æWƒdG äGAÉØµdG OGóYE’ ÓÑ≤à°ùe èeÉfÈdG IOÉ«bh

 QÉªãà°S’Gh ∫ÉØWC’G ájÉYôa ,∫ÉéŸG Gòg ‘ áeRÓdG

 õcôf  »àdG  äÉjƒdhC’G  ióMEG  ádƒØ£dG  á«ªæJ  ‘

 ™∏£àf øëfh »YÉªàL’G ´É£≤dG áeƒ¶æe ‘ É¡«∏Y

 á«dÉ©ØH AÉ£©dG ≈∏Y QOÉb ÜÉÑ°ûdG øe π«L ¢ù«°SCÉàd

 Ö∏¨à∏d áeRÓdG äGQÉ¡ŸGh ‘ô©ŸG »YƒdÉH øµ‡h

  ".äGÒ¨àŸGh äÉjóëàdG ≈∏Y

 äÉæWGƒeh ÚæWGƒe 104 ácQÉ°ûe èeÉfÈdG ó¡°Th 

 »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y á«eƒµM á¡L 12 ¿ƒ∏ãÁ

 á«°UÉ°üàNG 51 »ÑXƒHCG áWöûH â∏ã“ ,…OÉ–’Gh

 ºª¡dG  ÜÉë°UC’ É«∏©dG  ójGR á°ù°SDƒe ,É«°UÉ°üàNGh

 ájÉYô∏d ójGR QGO ,óMGh »°UÉ°üàNGh á«°UÉ°üàNG 22

 IôFGO ,óMGh »°UÉ°üàNGh äÉ«°UÉ°üàNG 5 ájöSC’G

 á«YÉªàL’G ájÉYôdG á°ù°SDƒe ,äÉ«°UÉ°üàNG 5 AÉ°†≤dG

 º«∏©àdG  IôFGO  ,äÉ«°UÉ°üàNG  4  qöü≤dG  ¿hDƒ°Th

 ï«°ûdG áæjóe ,»°UÉ°üàNGh ¿Éà«°UÉ°üàNG áaô©ŸGh

 áë°ü∏d »ÑXƒHCG õcôe ,äÉ«°UÉ°üàNG 3 á«Ñ£dG áØ«∏N

 ,¿Éà«°UÉ°üàNG  AGƒjEG  õcGôe  ,¿Éà«°UÉ°üàNG  áeÉ©dG

 áÄ«g  ,¿Éà«°UÉ°üàNG  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒe

.»°UÉ°üàNGh á«°UÉ°üàNG IôµÑŸG ádƒØ£∏d »ÑXƒHCG

πØ£dG ájÉªM »«°UÉ°üàNG øe 104 èjôîJ πØM ≈YQ

ô°VÉëdG ∫ÉØWCG ≈∏Y õ«côàdG øe CGóÑJ ø«°ùªî∏d OGó©à°S’G á∏MQ :óªëe øH ÜÉjP

ójGR øH ´Gõg
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øWƒdG QÉÑNCG

 :IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 á«Hô©dG á¨∏d ∫hC’G öVÉëŸG ,º«∏°SEG öUÉf ∑QÉ°T

 ÜÉàc  ∞«dCÉJ  ‘  ,»ÑXƒHCG  ∑Qƒjƒ«f  á©eÉéH

 ∫É› ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G ƒgh õ«‡ »ë«°VƒJ

 ¿GƒæY πªëj á«ÑæLCG á¨∏c á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J

 ôaƒjh ."øØdG ∫ÓN øe É¡àaÉ≤Kh á«Hô©dG á¨∏dG"
 ¢Vô©à°ùj å«M ,á©à‡ á«ª«∏©J áHôŒ ÜÉàµdG

 ¢ùµ©J áahô©e á«HôY áªµMh ÒÑ©Jh IQÉÑY 40

 .á«dÉªLh á«æa IQƒ°üH á«Hô©dG áaÉ≤ãdGh á¨∏dG

 ,ÜÉàµdG Gòg ∞«dCÉJ ‘ ,º«∏°SEG öUÉf ∑QÉ°T óbh

 ájƒ«°SB’G äÉ°SGQódG º°ùb ¢ù«FQh ∑QÉ°ûŸG PÉà°SC’G

.áªcÉM ƒHCG …RÉZ ¿ƒà°ùdQÉ°ûJ á«∏c ‘

 øe É¡àaÉ≤Kh á«Hô©dG á¨∏dG" ÜÉàc AGöT øµÁh

 É°Sô¡a  πª°ûjh  ,¿hRÉeCG  ™bƒe  øe  "øØdG  ∫ÓN

 áªLÎŸG Ú©HQC’G äGÒÑ©àdG ™«ªL É kjóéHCG Oöùj

 .ÜÉàµdG »eóîà°ùŸ ™Lôªc ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ¤EG

 øe  É¡àaÉ≤Kh  á«Hô©dG  á¨∏dG  ÜÉàc  õ«Á  Éeh

 AGô≤dG ÜòŒ »àdG á«FôŸG öUÉæ©dG "øØdG ∫ÓN

 øµÁ »àdGh ,á©à‡ á«ª«∏©J áHôŒ º¡d Ωó≤Jh

 á¨∏dG »ª∏©àe πÑb øe á«ª«∏©J πFÉ°Sƒc É¡Ø«XƒJ

 √òg Ωóîà°ùJ ¿CG øµÁh .É¡H ÚKóëàŸGh á«Hô©dG

 ‘  IOƒLƒŸG  á©FGôdG  äÉeƒ°SôdGh  º«eÉ°üàdG

 ±ôZh ÖJÉµŸG ‘ á«∏«ªŒ äGQƒµjóc ÜÉàµdG

 ,á«ª«∏©àdG õcGôŸGh á«°SGQódG ∫ƒ°üØdGh á°û«©ŸG

 ádhÉW ÜÉàc ¿ƒµ«d kÉ«dÉãe ¬°ùØf ÜÉàµdG Èà©jh

.Iƒ¡≤dG

 ÒaƒJ ∫ƒM Éæaóg Qƒëªàj" :º«∏°SEG öUÉf ∫Éb h

 áaÉc øe á«Hô©dG á¨∏dG »ª∏©àŸ Iõ«‡ áHôŒ

 ≥«ª©àH ÜÉàµdG Gòg ºgÉ°ùj å«M ,äÉjƒà°ùŸG

 É¡àaÉ≤Kh  á«Hô©dG  á¨∏d  º¡eGÎMGh  º¡àaô©e

 RƒeôdGh Qƒ°üdG ∫ÓN øe á«∏°ùe á≤jô£H ,É¡æah

 ,º«ª°üJ  πc  ‘  IOƒLƒŸG  äÉª∏µdG  ∫Éµ°TCGh

 »àdG  IOôØŸG  ≈æ©e  ÚªîJ  ≈∏Y  º¡©é°ûjh

 Úªîàd ¢Uôa º¡d Ωó≤jh ,IQƒ°U hCG õeQ É¡≤aGôj

 ≈æ©e  Úªîàd  iôNCGh  ,É¡∏c  á∏ª÷G  ≈æ©e

".áë«°üØdG É¡àæjôb ™e á«eÉ©dG IOôØŸG

 á«∏ªY ¬«eóîà°ùe ≈∏Y kÉ°†jCG  ÜÉàµdG  π¡°ùjh

 á¨∏H ™£≤e èeO ∫ÓN øe ∂dPh ,äGOôØŸG ßØM

 äÉ¨∏dG  øe  ÉgÒZ  hCG  ájõ«∏‚E’G  πãe  áaƒdCÉe

 .á«Hô©dG IQÉÑ©dG hCG áª∏µdG ¿ƒµe πNGO iôNC’G

 IAGôb  á«Ø«c  ¿ƒFóàÑŸG  ¿ƒª∏©àŸG  ∞°ûàµ«°Sh

 º¡Ø«°S  Éªæ«H  ,äÉª∏µdGh  ™WÉ≤ŸGh  ±hô◊G

 ÚH ±ÓàN’G ≈∏YC’G iƒà°ùŸG hhP ¿ƒª∏©àŸG

 á«eÉ©dG  áé¡∏dGh  ≈ë°üØdG  á«Hô©dG  áé¡∏dG

 á«MÉædG øe øµdh ßØ∏dG ‘ §≤a ¢ù«d á«eÉ°ûdG

.kÉ°†jCG ájƒëædG

 "øØdG ∫ÓN øe É¡àaÉ≤Kh á«Hô©dG á¨∏dG" ÜÉàc

 ™ÑW ¥ƒ≤M ¬«a IOƒLƒŸG Ωƒ°SôdGh º«eÉ°üàdGh

 É¡©jRƒJ hCG Égöûf hCG É¡î°ùf øµÁ ’h ,áXƒØfi

 øe ™bƒeh »HÉàc ¿PEÉH ’EG ∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH

.ÚØdDƒŸG

:ΩGh  ̀»HO

 áeóN  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh  â≤∏WCG

 ÈY  »ªbQ  πµ°ûH  "¢ùàjÉ°S"  IOÉ¡°T  QGó°UEG

 Iƒ£N  ‘ IQGRƒ∏d  »còdGh  ÊhÎµdE’G  ΩÉ¶ædG

 ¤EG  á«eGôdG  É¡à«é«JGÎ°SG  á∏°UGƒe  ¤EG  ±ó¡J

 ≥«≤–h  ,äÉeóÿG  ájQGôªà°SGh  áfhôe  ¿Éª°V

.Ú∏eÉ©àŸG OÉ©°SEG ä’ó©e ≈∏YCG

 ±É≤jEG  Iójó÷G áeóÿG ¥ÓWEG  ÖLƒÃ ºà«°Sh

 ájOÉ«àY’G  á«bQƒdG  äGOÉ¡°ûdG  áYÉÑWh  QGó°UEG

.Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S õcGôe ÈY

 ΩÉ¶f  πjƒ–h  Iójó÷G  áeóÿG  ¥ÓWEG  »JCÉj

 áÑcGƒe ÊhÎµdE’G πµ°ûdG ¤EG ¢ùàjÉ°ùdG IOÉ¡°T

 ±GógC’ kÉ≤«≤–h ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«Lƒàd

 ¿CG ‘ 2021 á«æWƒdG IóæL’Gh äGQÉe’G ájDhQ

 öTDƒe  ‘ kÉ«ŸÉY  ¤hC’G  äGQÉe’G  ádhO  ¿ƒµJ

."á«còdG" á«fhÎµdE’G äÉeóÿG

 π«ch  ¿Gƒ∏Y  ¿É£∏°S  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬à¡L  øeh

 ¿EG  :  ádÉcƒdÉH  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh

 É¡JÉeóN  áaÉc  ÒaƒJ  ≈∏Y  á°üjôM  IQGRƒdG

 ΩÉ¶ædG  ¤EG  Ú∏eÉ©àŸG  øe  ∫ÉÑbEG  ó¡°ûJ  »àdG

 É¡àjQGôªà°SGh É¡àfhôe ¿Éª°†d »còdG ÊhÎµdE’G

 Rõ©«°S Iójó÷G áeóÿG ÒaƒJ ¿CG  ¤EG kGÒ°ûe ,

 É¡eÉª°†fG  ÖLƒÃ  É¡JÉeGõàd’  ádhódG  ≥«≤–

.¢ùàjÉ°ùdG á«bÉØJG ≈∏Y É¡©«bƒJh

 É«ª°SQ Góæà°ùe Èà©J ¢ùàjÉ°S IOÉ¡°T ¿CG ±É°VCGh

 ,OGÒà°S’G ¢ü«NGôJ ≈∏Y á≤aGƒŸG óæY Ωóîà°ùj

 hCG »M ´ƒf ájC’ ôjó°üàdG IOÉYEG hCG ,ôjó°üàdG hCG

 á«JÉÑædG hCG á«fGƒ«◊G ´GƒfC’G øe èàæe hCG ¬æ«Y

 Éªc  ,¢ùàjÉ°S  á«bÉØJG  ≥MÓe  ≈∏Y  áLQóŸG

 ó©H - á«dhódG Ohó◊G ÈY ´GƒfC’G π≤f í«àJ

 QGó°UEG ºàjh,- áeRÓdG •höûdG ™«ªL AÉØ«à°SG

 ∫hódG áaÉc ÚH óMƒe ≥°ùfh êPƒªæH IOÉ¡°ûdG

. ¢ùàjÉ°S á«bÉØJG ‘ AÉ°†YC’G

 Iójó÷G  á«fhÎµdE’G  IOÉ¡°ûdG  ¿CG  ¤EG  √ƒfh

 "  QR code"  ÊhÎµdG  õeQ  øª°†àà°S

 øe  ócCÉàdG  äÉ¡÷G  áaÉµdh  ,πeÉ©àª∏d  í«àj

.É¡H IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG áë°Uh É¡à«bƒKƒe

 §HôdG  ≥«≤–  Iójó÷G  áeóÿG  ±ó¡à°ùJh

 êGôaE’Gh  QGó°UE’G  ÚH  πeÉµàŸG  ÊhÎµd’G

 QGó°UG  ábOh  RÉ‚G  áYöSh  ,äÉæë°ûdG  øY

 IOÉ©°S ∞Xƒe á©LGôŸ áLÉ◊G ¿hO ,IOÉ¡°ûdG

 âbƒdG  ÒaƒJh  ,IOÉ¡°ûdG  áYÉÑ£d  Ú∏eÉ©ŸG

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  πeÉ©àª∏d  øµÁ  å«M  ó¡÷Gh

 õcGôe  øe  É¡eÓà°S’  áLÉ◊G  ¿hO  IOÉ¡°ûdG

.Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S

 AÉæ¨à°S’ÉH á«dÉŸG OQGƒŸG ÒaƒJ ¤EG ±ó¡J Éªc

 áYÉÑ£dGh  QGó°UE’G  äÉÑ∏£àeh  äÉeõ∏à°ùe  øY

 á«æÑdG  äGõ«‡  ΩGóîà°SGh  ,á«bQƒdG  IOÉ¡°û∏d

 AÉæHh  ,IQGRƒdG  ‘  IôaƒàŸG  á«ªbôdG  á«àëàdG

 ´ƒLôdG øµÁ á∏eÉµàe á«fhÎµdG äÉfÉ«H IóYÉb

 ÚØXƒŸG ≈∏Y π¡°ù«°S É‡ áLÉ◊G óæY É¡«dEG

 IOÉ©°S  ä’ó©e  Rõ©jh  ,º¡∏ªY  ΩÉ¡e  RÉ‚G

 ≈∏Y ®ÉØ◊G ä’ó©e ™aQ øª°†jh ,Ú∏eÉ©àŸG

 ÚH öTÉÑŸG πYÉØàdG π«∏≤J ÈY áeÉ©dG áë°üdG

 Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S áeóN »ØXƒeh Ú∏eÉ©àŸG

 ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  ∫ÉéŸG  áMÉJG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,

 ∫ÓN øe IOÉ¡°ûdG ‘ IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG áë°U

 á«bƒKƒŸ  ∫ó©e  ≈∏YCG  ¿Éª°†d  IQGRƒdG  ™bƒe

.äGOÉ¡°ûdG

 QGó°UEG  ºàj  Iójó÷G  á«fhÎµdE’G  áeóÿG  ÈYh

 á«fhÎµdE’G ¢ùàjÉ°S äGOÉ¡°T ø¡e ´GƒfCG áKÓK

 IOÉ¡°T"h  "¢ùàjÉ°S  OGÒà°SG  IOÉ¡°T"  »g

 ôjó°üJ  IOÉYEG  IOÉ¡°T"h  "¢ùàjÉ°S  ôjó°üJ

. "¢ùàjÉ°S

 ¢ùàjÉ°S  IOÉ¡°T  QGó°UEG  Ú∏eÉ©àª∏d  øµÁh

 ≥«Ñ£àdG  hCG  ÊhÎµdG  ™bƒŸG  ÈY  á«fhÎµdE’G

 ∫ƒ°ü◊Gh áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRƒd »còdG

 É¡eGóîà°SGh  á«còdG  Iõ¡LC’G  ∫ÓN øe  É¡«∏Y

.É¡àYÉÑW ¤G áLÉ◊G ¿hO »ª°SQ πµ°ûH

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »æWƒdG  ∞«°TQC’G  º¶f

 :¿Gƒæ©H ájƒYƒJ á°TQh áeÉ©dG áë°ü∏d »ÑXƒHCG

 ™e kÉeÉé°ùfG ∂dPh "º«©£àdG ∑QÉ«N øµ«d"
 ,á«ª°SôdG äÉ¡«LƒàdGh ájRGÎM’G äGAGôLE’G

 ,º¡àeÓ°Sh ÚØXƒŸG áë°U ≈∏Y ¬æe kÉ°UôMh

 OÉ°†ŸG ìÉ≤∏dG »≤∏J ‘ áYöùdG ≈∏Y º¡ãMh

 ádhódG √ôaƒJ …òdG óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØd

 º¡°ùjh ,º¡àë°U ≈∏Y ¢ùµ©æj ¬fC’h ,kÉfÉ›

.É¡à©«ÑW ¤EG IÉ«◊G IOƒY ‘

 IQƒàcódG  É¡àeób  »àdG  -  á°TQƒdG  â©∏WCG

 äÉ«æ≤àdG  ÈY  ó©H  øY  …ôgÉ¶dG  á°ûFÉY

 ìÉ≤∏dG á«ªgCG ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG - á«∏YÉØàdG

 º°ù÷G πNGO á«YÉæe áHÉéà°SG ≥∏£j …òdG

 ¬ªLÉg  GPEG  ihó©dÉH  áHÉ°UE’G  øe  ¬«ªëàd

 ƒg ìÉ≤∏dG Gòg ¿CG IócDƒe ,»≤«≤◊G ¢ShÒØdG

 áHÉ°UE’G øe ájÉbƒ∏d ádÉ©ØdGh áæeB’G á∏«°SƒdG

.¢VôŸÉH

 ,ìÉ≤∏dG ™fGƒe ≈∏Y Aƒ°†dG á°TQƒdG â£∏°Sh

 »æ©j  ’  ¬fCG  ¤EG  IÒ°ûe  ,á«ÑfÉ÷G  √QÉKBGh

 ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  ´ÉÑJG  øY  ∞bƒàdG

 QÉ°ûàfG øe ó◊ÉH á°UÉÿG á«FÉbƒdG ÒHGóàdGh

.kÉ°†jCG ø°ü◊G ≥«Ñ£àH âaôYh ,¢ShÒØdG

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 IOÉ«≤dG ™e »°VÉjôdG ábQÉ°ûdG ¢ù∏› åëH

 ≥«°ùæàdG  á«dBG  ábQÉ°ûdG  áWöûd  áeÉ©dG

 äGAGôLE’G ò«ØæJ á©HÉàŸ ó°UQ áæ÷ π«µ°ûJh

 ∫ÓN  .IQÉeE’G  ájófCÉH  É¡≤«Ñ£Jh  ájRGÎME’G

 »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ó≤Y …òdG ∑Î°ûŸG ´ÉªàL’G

.¢ù∏éŸG ô≤Ã

 ô≤Ã  ó≤Y  …òdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 »eGõ◊G ∫Óg ≈°ù«Y IOÉ©°S Qƒ°†ëH ¢ù∏éŸG

 ó«©°S óªMCG ó«ª©dG QƒàcódGh ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 äÉ«∏ª©∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  QƒYÉædG

 »é«æ£dG  ó«ªM  Ωó≤ŸG  QƒàcódGh  ájõcôŸG

 óYÉ°ùŸGh çQGƒµdGh äÉeRC’G IQGOEG º°ùb ¢ù«FQ

 ó«©°S  ó«°ùdGh  …OÉª◊G  ídÉ°U  óªMCG  ∫hCG

 π«Ñfh  ¢ù∏éŸÉH  »°VÉjôdG  ÒÑÿG  πLÉ©dG

 á°VÉjôdG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe  Qƒ°TÉY  óªfi

.IQGOE’G »ØXƒeh ôjƒ£àdGh

 ∫hÉæJ  :  »eGõ◊G  ∫Óg ≈°ù«Y IOÉ©°S  ∫Ébh

 á≤∏©àŸGh áª¡ŸG ™«°VGƒŸG øe GOóY ´ÉªàLE’G

 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  ∫ƒM  ≥«°ùæàdG  á«dBÉH

 ¢VGô©à°SEG ” Éªc, IQÉeE’G ájófCÉH ájRGÎME’Gh

 É¡eÉ¡e  πãªàJ  »àdGh  ó°UôdG  áæ÷  π«µ°ûJ

 ‘  ájRGÎME’G  äGAGôLE’G  ò«ØæJ  á©HÉàe  ‘

 ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfEG øe óë∏d IQÉeE’G ájófCG

.óéà°ùŸG

 ó«©°S óªMCG QƒàcódG ó«ª©dG Ωó≤J ¬ÑfÉL øe

 »°VÉjôdG  ábQÉ°ûdG  ¢ù∏éŸ  ôµ°ûdÉH  QƒYÉædG

 ÉÃ Úaô£dG ÚH ôªà°ùŸGh ºFGódG ¿hÉ©àdG ≈∏Y

 .. áeÉ©dG áeÓ°ùdG ÚeCÉàd ∞JÉµàdG ¤EG Oƒ≤j

 ájófC’G äGQGOEG ¬«LƒJ ‘ ¢ù∏éŸG QhóH Gó«°ûe

 Ú∏eÉ©dGh  ÚÑ°ùàæŸGh  Ú«°VÉjôdG  ™«ªLh

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«a ÉŸ É¡«a

 á¨∏dG º«∏©J »a »ë«°VƒJ ÜÉàc ∞«dCÉJ »a ∑QÉ°ûj z »ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f{ »a PÉà°SCG

á«ÑæLCG á¨∏c á«Hô©dG

kÉ«fhôàµdEG z¢ùàjÉ°S{ IOÉ¡°T QGó°UEG áeóN ≥∏£J áÄ«ÑdGh »NÉæªdG ô«¨àdG

º«©£àdG ∫ƒM ájƒYƒJ á°TQh º¶æj »æWƒdG ∞«°TQC’G

IQÉeE’G ájófCÉH ájRGôàME’G äGAGôLE’G ¿É©HÉàj ábQÉ°ûdG áWô°Th z»°VÉjôdG ábQÉ°ûdG{

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 èFÉàf ≥ah Éeó≤àe É©bƒe á«∏NGódG  IQGRh â≤≤M

 πÑb øe √OÉªàYG ” …òdG "»ŸÉ©dG ΩƒéædG" ΩÉ¶f

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

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

 â∏ª°T »àdG äÉeóÿG ∞«æ°üàd , "ˆG √ÉYQ" »HO

 ∫É°üJ’G õcGôeh ,á«ªbôdG äGƒæ≤dG º««≤J ¤hC’G Iôª∏d

 ‘ äÉeóN Ëó≤J IÉæb 100 ƒëf â£Zh ,á«eƒµ◊G

 äGƒæ≤dG áÄa ‘ ÉMÉ‚ IQGRƒdG â≤≤Mh ,á¡L 28

 ≥«Ñ£àdGh ÊhÎµdE’G ™bƒŸG π°üM å«M á«ªbôdG

 ¿ƒµàd ,Ωƒ‚ ¢ùªN ∞«æ°üJ ≈∏Y IQGRƒ∏d »còdG

 Gògh RÉ‚E’G Gòg ≥≤– »àdG ¤hC’G IQGRƒdG »g ∂dòH

.Ωó≤àŸG ∞«æ°üàdG

 á«cP äÉeóN Ëó≤J ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh ¢Uô–h

 äÉeóÿG  ≈∏Y  Ú∏eÉ©àŸG  ∫ƒ°üM  Rõ©J  á∏eÉ°T

 ™ªàéª∏d IÉ«◊G IOƒL Rõ©J IQƒ°üH öùjh ádƒ¡°ùH

 ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ  ≥ah  ∂dPh  »JGQÉeE’G

 ôjƒ£àdG ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG äGQÉeE’G áeƒµM äÉ¡«LƒJh

 äÉeóÿG  Ëó≤àd  ádÉ©a  äÉ«dBG  QÉµàHGh  ,ôªà°ùŸG

 äGƒæ≤dG ÈY á«cP áeóN 214 IQGRƒdG Ωó≤J å«M,

 Ú°ù–  ≈∏Y  á°üàîŸG  ¥ôØdG  πª©Jh  á«ªbôdG

 É¡∏ªY  IÒJh  ™jöùJh  ,áeó≤ŸG  á«ªbôdG  äÉeóÿG

 ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGQÉeE’G  áeƒµM  ±GógCG  ≥«≤ëàd

 ≈∏Y  …OÉjôdG  É¡©bƒeh  á«ŸÉ©dG  É¡JQGó°U  õjõ©J

 ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe

 øª°V äGQÉeE’G  ¿ƒµJ ¿CG  ‘ 2021 äGQÉeE’G  ájDhQ

.⁄É©dG ∫hO π°†aCG

 ΩÉY ôjóe »KQÉ◊G óªMCG Ú°ùM ¢Sóæ¡ŸG ó«ª©dG ócCGh

 πª©dG ≈∏Y ¢Uô◊G »ªbôdG øeC’Gh á«còdG äÉeóÿG

 á«còdG äÉeóÿG áeƒ¶æÃ AÉ≤JQÓd Iôªà°ùe IQƒ°üH

 ≥jôØdG …ó«°S øe á©HÉàeh ºYóH IQGRƒdG É¡eó≤J »àdG

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S

 á«é«JGÎ°SG  ≥ahh  ,á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 áeó≤ŸG äÉeóÿG õjõ©àd á«eGôdG äGQÉeE’G áeƒµM

 ≈∏Y  πª©Jh  Ú∏eÉ©àŸG  äÉ©bƒJ  ¥ƒØJ  IQƒ°üH

.»JGQÉeE’G ™ªàéª∏d IÉ«◊G IOƒL Ú°ù–

 ΩÉ¶f ≥ah á«∏NGó∏d Ωó≤àŸG ∞«æ°üàdG Gòg ¿CG ócCGh

 AÉ£Y  IÒ°ùŸ  ÉéjƒàJ  ó©j  "»ŸÉ©dG  ΩƒéædG"
 á«WöûdG  äÉ¡÷G  áaÉc  É¡«a  âdòH  õ«“h  IOÉjQh

 QÉµàH’G  º«gÉØe  ≈æÑàJ  »àdG  á∏°UGƒàŸG  Oƒ¡÷G

 á«bÉÑà°S’G  äÉeóÿG  AÉæHh  πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh

 Éæ©aój …òdG ôeC’G , á«LƒdƒæµàdG πFÉ°SƒdG çóMCG ≥ah

 IÒ°ùŸG √òg áeGóà°S’ ’ƒ°Uh ó¡÷G øe ójõŸG ∫òÑd

 ióŸ ôªà°ùŸG º««≤àdG á«ªgCG ≈∏Y ójó°ûàdG ∫ÓN øe

 AÉæÑdGh äÉeóÿG Ëó≤J ‘ á«ªbôdG ÉæJGƒæb IAÉØc

.Ú°ùëàdG ¢Uôa ≈∏Y

:ΩGh  ̀ábQÉ°ûdG

 Iôcòe ábQÉ°ûdÉH IöSC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ™bh

 äÉ°SGQódG ‘ ¿hÉ©à∏d ábQÉ°ûdG á©eÉL ™e ºgÉØJ

 ÉbÓ£fG ∂dPh äGÈÿG ∫OÉÑJh äGQÉ°ûà°S’Gh á«ãëÑdG

 çƒëÑdÉH ≥∏©àj Éª«a ÚÑfÉ÷G ±GógCG »bÓJ øe

 ájƒªæàdG äÉ«é«JGÎ°S’G OGóYEG ‘ É¡à«ªgCGh á«ª∏©dG

 á«dÉ◊G äÉLÉ«àM’G »Ñ∏j ÉÃ äGQÉeE’G ‘ IöSCÓd

.™ªàéª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 IOÉ©°S ábQÉ°ûdG á©eÉL ΩôM ‘ ºgÉØàdG Iôcòe ™bh

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÓŸG  øªMôdG  óÑY  ádƒN  IQƒàcódG

 ó«ªM  QƒàcódGh  IöSC’G  ¿hDƒ°ûd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d

 øe  OóY  Qƒ°†ëH  á©eÉ÷G  ôjóe  »ª«©ædG  ∫ƒ›

 ‘ ÚdhDƒ°ùŸGh ábQÉ°ûdG á©eÉéH á«ÁOÉcC’G áÄ«¡dG

.IöSC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 ¿hÉ©àdG  ºgÉØàdG  IôcòŸ  ΩÉ©dG  QÉWE’G  πª°ûjh

 äÉeóÿG Ëó≤J ‘ ÚÑfÉ÷G ÚH ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥≤– »àdG á°ü°üîàŸG á«ãëÑdG

 á«YÉªàL’G äÉ°SGQódG AGôLEGh πØ£dGh ICGôŸGh IöSCÓd

 OGôaCG IÉ«M IOƒL Ú°ù– ‘ ôKC’G äGP ácÎ°ûŸG

 º«¶æJh äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑJ ÈY ™ªàéŸG

 äGhóædGh  äGô“DƒŸG  ó≤Yh  äÉ«dÉ©ØdGh  èeGÈdG

 ó≤Yh IöSC’ÉH á°UÉÿG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæÃ á«æ©ŸG

 ájQÉ°ûà°SG QOGƒc ∫ÓN øe áYƒæàe á«ÑjQóJ ¢TQh

 ≈∏YCÉHh IOóëŸG ΩÉ¡ŸG ò«ØæJ ≈∏Y IQOÉbh á∏gDƒe

.áæµ‡ IAÉØc

 ÓŸG øªMôdG óÑY ádƒN IQƒàcódG IOÉ©°S âÑMQh

 ..  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ™e  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™«bƒàH

 áeóN  ‘  á©eÉ÷G  ¬jODƒJ  …òdG  QhódÉH  Ió«°ûe

 øe ójó©dG ‘h äÉjƒà°ùŸG áaÉµH ™ªàéŸG ÉjÉ°†b

 π°†ØH âëÑ°UCG »àdGh á«ãëÑdGh á«ÁOÉcC’G ä’ÉéŸG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh ºYO

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

 ‘ IóFGQ á©eÉL ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 ádhódG ‘ »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG ∫É›

.§°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘h

 ¢ùªN ∞«æ°üJ ≈∏Y π°üëJ á«∏NGódG IQGRh

 »còdG É¡≤«Ñ£Jh »fhôàµdE’G É¡©bƒªd Ωƒéf

á∏°UGƒàe AÉ£Y Iô«°ùªd nÉéjƒàJ

 á©eÉLh zIô°SC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G{

 äÉ°SGQódG »a ¿hÉ©àdG ¿GRõ©j ábQÉ°ûdG

äGQÉ°ûà°S’Gh á«ãëÑdG

:IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 ácöT  ,"ΩÓYEÓd  »ÑXƒHCG"  â©bh

 IóFGôdG  áeÉ©dG  ΩÓYE’G  äÉeóN

 ácGöT  á«bÉØJG  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 äÉcöT  ióMEG  ,"äÉ°S  Éjó«e"  ™e

 É¡ÑLƒÃ íÑ°üJ ,"…ôjƒ°T áYƒª›"
 äÉeóÿ  …öü◊G  ÊÓYE’G  πqãªŸG

 äGƒæb  áµÑ°ûd  äÉfÓYE’G  äÉ©«Ñe

 äÉ°üæe  áaÉch  ,»ÑXƒHCG  ¿ƒjõØ∏J

 á«ªbôdGh  á«FôŸG  ΩÓYEÓd  »ÑXƒHCG

 á≤£æe  ‘  IAhô≤ŸGh  áYƒª°ùŸGh

 ,É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG

 .ÉgÒZh

 áfÉµe óeC’G á∏jƒW á«bÉØJ’G Rõ©à°Sh

 ácöT ÉgQÉÑàYÉH "ΩÓYEÓd »ÑXƒHCG"
 ‘  IóFGôdG  áeÉ©dG  ΩÓYE’G  äÉeóN

 êÉàfEG ≈∏Y õcôJ »àdGh ,äGQÉeE’G ádhO

 ±OÉ¡dG  iƒàëŸG  ™jRƒJh  ôjƒ£Jh

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  ,õ«ªàŸGh

 á«°VÉjôdGh  á«¡«aÎdGh  ájQÉÑNE’G

 »∏ëŸG Qƒ¡ªé∏d ¬ qLƒŸGh ,á«aÉ≤ãdGh

 Úæ∏© oª∏d  ôaƒJ  »àdGh  ,»Hô©dGh

 QÉ°ûàf’G  ¢Uôa  π°†aCG  øe  áYƒª›

 á«∏ëŸG  ¥Gƒ°SC’G  áaÉµd  ∫ƒ°UƒdGh

 É¡JGÈNh É¡JÉfÉµeEG π°†ØH ,á«Hô©dGh

 ∞°üf  ¤EG  π°üJ  »àdG  Iõ«ªàŸG

 É¡dƒ°UCGh  ,»eÓYE’G  πª©dG  øe  ¿ôb

 øe ¬eqó≤J  Éeh  ,áYqƒæàŸG  á«eÓYE’G

 èeGÈdG  øe  ¢ùaÉæeh  …ƒb  iƒàfi

 ,ôµàÑe »ªbQ iƒàfih ,äÓ°ù∏°ùŸGh

 Ú«eÓYE’G É¡eƒ‚ Qƒ°†◊ áaÉ°VE’ÉH

 πÑb øe á©HÉàe ÌcC’G áªFÉb øª°V

 .»Hô©dGh »∏ëŸG Qƒ¡ª÷G

 ,»ª«©ædG í«£ÑdG º«MôdGóÑY ∫Éb h

 »ÑXƒHCG  ΩÉY  ôjóe  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG

 √òg ™«bƒàH AGó©°S øëf" :ΩÓYEÓd

 "äÉ°S  Éjó«e"  ácöT  ™e  á«bÉØJ’G

 ,"…ôjƒ°T  áYƒª›"`d  á©HÉàdG

 ÉæJÉeóNh Éæ°VhôY øe Rõ©à°S »àdGh

 É¡eqó≤f  »àdG  á«fÓYE’Gh  ájQÉéàdG

 äGQÉeE’G ádhO ‘ Úæ∏©ŸGh äÉcöû∏d

 ¥É£f ™«°SƒJ øª°†à°S Éªc ,á≤£æŸGh

 ÉÃ OóL ÚjQÉŒ AÉcöT ¤EG Éædƒ°Uh

 ,á«é«JGÎ°S’G ÉæJÉjƒdhCG ™e ≈°TÉªàj

 IójóL  m¢Uôa  ÒaƒJ  ¤EG  áaÉ°VEG

 √òg  Ö°ùàµJh  .Ú«dÉ◊G  Úæ∏© oª∏d

 πª©J Éª«a á«aÉ°VEG á«ªgCG á«bÉØJ’G

 á∏≤f ≥«≤– ≈∏Y ’ΩÓYEÓd »ÑXƒHCG‘
 õ«ªàe iƒàfi êÉàfEGh ,á∏eÉ°T á«Yƒf

 ,¬JÉeÉªàgGh Qƒ¡ª÷G äÉ©∏£J ÖcGƒj

 ,»ªbôdG  iƒàëŸG  ôjƒ£Jh  ™jöùJh

 ï«°SôJh ,IAÉØµdGh AGOC’ÉH AÉ≤JQ’Gh

 êÉàfEGh ¢VôY ‘ ájOÉjôdG É¡àfÉµe

 ,öTÉÑŸG πYÉØàdGh ,ôµàÑŸG iƒàëŸG

."Qƒ¡ª÷G ™e »ªbôdG π°UGƒàdGh

 √òg  Èà©J"  :»ª«©ædG  ±É°VCGh

 IÒ°ùe  ‘  áª¡e  Iƒ£N  á«bÉØJ’G

 »YƒædG  Qƒ£àdGh  »HÉéjE’G  Ωó≤àdG

 »JCÉJh ,ΩÓYEÓd »ÑXƒHCG √ó¡°ûJ …òdG

 ¤EG  ¬«a  ™∏£àf  …òdG  âbƒdG  ‘

 ájQÉéàdG ÉæJÉeóNh ÉfQƒ°†M õjõ©J

 §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe iƒà°ùe ≈∏Y

 øëfh  .ÉgÒZh  É«≤jôaCG  ∫Éª°Th

 π°UGƒàŸG  ÉæeGõàdG  ¿CÉH  á≤K  ≈∏Y

 ÈY ÜPÉL »∏YÉØJ  iƒàfi ÒaƒàH

 ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d ôaƒ«°S ,ÉæJÉ°üæe

 ∫ƒ°Uƒ∏d  Iõ«ªàe  kÉ°Uôa  Úæ∏© oŸGh

 ."Qƒ¡ª÷G øe ™°ShCG IóYÉb ¤EG

 ¢ù«FQ ,…ôjƒ°ûdG QÉ«H ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 …ôjƒ°T  áYƒª›  IQGOEG  ¢ù∏›

 ôîØf"  :á«bÉØJ’G  ≈∏Y  kÉ≤«∏©J

 ,ΩÓYEÓd  »ÑXƒHCG  ™e  ¿hÉ©àdG  Gò¡H

 á«bÉØJ’G  √ò¡d  IÒÑc  ∫ÉeBG  Éæjódh

 ¿CÉH  Ú≤j  ≈∏Y  øëf  .óeC’G  á∏jƒW

 ó«Øà°ù«°S  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  Gòg

 √ó¡°ûJ  …òdG  π°UGƒàŸG  ƒªædG  øe

 ΩÓYEÓd »ÑXƒHC’ á«eÓYE’G äÉ°üæŸG

 øjógÉ°ûª∏d ÉgôaƒJ »àdG ¢Vhô©dGh

 áaÉc  ‘  Úeóîà°ùŸGh  AGô≤dGh

 ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe AÉëfCG

 ."É«≤jôaCG

…ô°üM »fÓYEG π qãªªc z…ôjƒ°T áYƒªée{ QÉàîJ zΩÓYEÓd »ÑXƒHCG{



العني ـ وام:

احتفلت جامع���ة العني بتخريج الدفعة 

الرابعة ع�رشة م���ن طلبتها التي حملت 

ا�سم»دفع���ة اال�ستعداد للخم�سني«حتت 

رعاية وح�س���ور مع���ايل ال�سيخ نهيان 

بن مب���ارك اآل نهي���ان وزي���ر الت�سامح 

والتعاي�ش.

واأقي���م حفل التخرج هذا العام افرتا�سيًا 

حفاظ���ًا على �سحة و�سالم���ة املجتمع 

يف ظ���ل جائحة كوفي���د-19 وبلغ عدد 

الدفع���ة 1670 خريج���ًا وخريج���ة من 

خمتل���ف الكلي���ات يف كال املقرين يف 

العني واأبوظبي، منهم 1220 خريجًا من 

برامج البكالوريو����ش، و149 من برامج 

املاج�ستري، و301 من برامج الدبلوم.

وق���ال ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

يف كلمت���ه خ���الل احلف���ل.. " ي�سعدين 

اأن اأك���ون معكم الي���وم يف حفل تخريج 

هذه الدفع���ة اجلديدة من جامعة العني، 

داعي���ًا اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يتاح لنا 

يف امل�ستقب���ل القريب فر�سة اللقاء معًا 

م���ن بعد اأن تزول حمنة فريو�ش كورونا، 

واأن يك���ون هذا االحتفال املتجدد يف كل 

عام جمااًل دائمًا لالعت���زاز باخلريجني 

واخلريج���ات، وللتعب���ري ع���ن اآمالن���ا 

وطموحاتنا فيهم، ومتنياتنا الطيبة لهم 

مب�ستقب���ل ناجح واإجنازات متوا�سلة يف 

خدمة اأنف�سهم واملجتمع والعامل كله".

واأ�ساف معاليه " اأحيي مبادرة جامعة 

ا�س���م ع���ام اال�ستعداد  الع���ني باإطالق 

للخم�سني على هذه الدفعة من اخلريجني 

واخلريجات، وما ميثل���ه ذلك من التزام 

قوي ب���اأن امل�ستقبل ال���ذي نرجوه اإمنا 

يعتمد على ق���درات اأبناء وبنات الوطن، 

ومتكينه���م من حتقي���ق كل ما وهبه اهلل 

لهم م���ن اإمكان���ات لت�سخريها لتحقيق 

االإجنازات التي تخدم وطنهم".

واأ�س���اد معاليه باجله���ود احلثيثة التي 

الع���ني لتحقيق اجلودة  تبذلها جامعة 

يف كافة جوان���ب العمل، وتقدمي جتربة 

تعليمي���ة ثرية تعتمد ب�سكل ناجح على 

التقني���ات احلديث���ة، واإج���راء البحوث 

العلمية الهادفة، وطرح برامج تعليمية 

جدي���دة ومتطورة لها مكانة مرموقة يف 

اإىل جانب عالقاتها  االإلكرتوين،  التعليم 

املمتدة مع موؤ�س�سات املجتمع والوطن.

من جانبه توج���ه الدكتور ن���ور الدين 

عطاط���رة املدي���ر املفو����ش للجامعة 

وق���ال خماطبًا  للخريجني،  بالتهنئ���ة 

اخلريج���ني.. " لقد كان الع���ام ال�سابق 

2020 عام���ا للتحدي���ات بامتياز وقد 

جتاوزن���ا ه���ذه التحدي���ات وال�سعاب 

بنج���اح بف�س���ل اهلل وتوفيق���ه ودع���م 

واهتم���ام القيادة الر�سي���دة التي رفعت 

�سعار "ال ت�سلون هم" منذ اللحظة االأوىل 

وقد ترجم هذا ال�سعار يف اجتياز دولتنا 

احلبيبة ه���ذه اجلائحة بنجاح وو�سلنا 

اىل مرحل���ة التع���ايف وت�سدرنا امل�سهد 

االإقليمي والدويل بنجاحنا يف االختبار 

وهلل احلم���د".. م�سيداً بالدع���م امل�ستمر 

ال���ذي تقدمه القي���ادة الر�سي���دة وعلى 

راأ�سها �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ خليفة 

بن زاي���د اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 

اهلل"، لكافة القطاعات ب�سكل عام وقطاع 

التعليم ب�سكل خا�ش.

من جانبه قال الدكت���ور غالب الرفاعي 

رئي�ش اجلامعة يف كلمته " اليوم حتتفل 

جامعة العني بتخرج كوكبة من اأبنائها 

وبناتها، جاءوا ليجنوا ثمار ما قدموا من 

جهد، وليحملوا �سعلة العلم اإىل كل �سرب 

يف ربوع الوطن، فه���و يف اأم�ش احلاجة 

اإىل �سواعدهم ليتقدم ويزدهر".

وتوجه بالتهنئ���ة اإىل جميع اخلريجني 

واخلريج���ات واإىل ذويهم، مب���اركًا لهم 

على تخرجهم من اجلامعة ومذكراً اإياهم 

اأن ه���ذا الي���وم ميثل البداي���ة احلقيقية 

لتحم���ل م�سوؤولياتهم جت���اه املجتمع، 

والعم���ل عل���ى بذل كل م���ا يف و�سعهم 

لتحقيق طموحات الوطن، يف ظل القيادة 

الر�سي���دة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زاي���د اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 

اهلل".

اأبوظبي ـ وام:

اأطلق���ت جامع���ة اأبوظب���ي برناجما 

جدي���دا الحت�س���ان املواه���ب يهدف 

اإىل تطوير مه���ارات الطلبة يف ريادة 

االأعم���ال ومنحه���م الفر�س���ة للعمل 

على م�رشوعات مبتك���رة ومناذج قد 

يكون لها اأثر هام واإيجابي كبري على 

املجتمع ككل.

ويق���دم الربنامج، ال���ذي اأطلقه مركز 

االبت���كار يف اجلامع���ة، دعم���ا كبريا 

لل����رشكات النا�سئة الت���ي حتت�سنها 

اجلامع���ة، م�سحوب���ا بربامج لتطوير 

وتوجي���ه الكف���اءات، حي���ث �سيقوم 

الربنامج يف مرحلته االأوىل باحت�سان 

اأرب���ع ����رشكات نا�سئ���ة يف جماالت 

تكنولوجيا الرعاية ال�سحية واالإنتاج 

االإعالمي واالأزي���اء ومواقف ال�سيارات 

وت�سارك املهام.

ومت ا�ستعرا����ش اأربع���ة م�رشوع���ات 

اأبوظبي يف  نا�سئ���ة لطلبة جامع���ة 

حفل اإطالق برنامج احت�سان املواهب 

ال���ذي ح����رشه الربوفي�س���ور توما�ش 

هوك�ستيتل���ر، نائ���ب مدي���ر اجلامعة 

والربوفي�سور  االأكادميي���ة،  لل�س���وؤون 

فيلي���ب هاميل، نائ���ب مدير اجلامعة 

امل�سارك لنجاح الطلبة، واإيان ماثيوز، 

نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون االإدارية 

واملالي���ة، والدكتورة ب���رتا توركاما، 

مديرة االبتكار يف جامعة اأبوظبي.

االأربع���ة  امل�رشوع���ات  و�ستح�س���ل 

"�سين�سيل���و، ووينك����ش، وتريادي���ك، 
واأوفر�سي���ز لالإنت���اج االإعالمي" على 

منح مالي���ة، باالإ�ساف���ة اإىل اإمكانية 

اال�ستف���ادة م���ن املراف���ق اجلامعية 

والدعم ال���ذي يقدمه اأع�ساء الهيئتني 

التدري�سية واالإدارية يف اجلامعة لهذه 

امل�رشوعات.

وقالت الدكتورة برتا توركاما :" بينما 

يدخل طلبتن���ا اليوم اإىل �سوق العمل، 

�سي�سهدون حتوال عامليا يف عدد كبري 

من الوظائف، فبع�سها قد اأ�سبح قدميا 

والبع�ش االآخر مي���ر بتغريات جذرية 

بينم���ا تب���داأ وظائف جدي���دة متاما 

بالظه���ور يف �س���وق العمل ، ويف ظل 

ذل���ك، يبقى االبتكار وري���ادة االأعمال 

حج���ر االأ�سا����ش للنم���و االقت�سادي 

واالزده���ار وه���و م���ا �سيع���د اأجيال 

ال�سب���اب مل�ستقبل مل���يء بالتغريات 

والتحديات والفر�ش املت�سارعة".

واأكدت اأنه متا�سيا مع اأجندة االبتكار 

الوطنية لدولة االإمارات وبهدف تعزيز 

تناف�سية الدولة يف االقت�ساد العاملي، 

يتعني على �سبابن���ا تطوير مواهبهم 

ومهاراتهم يف جم���ال ريادة االأعمال 

.. م�سيف���ة ن�سعى م���ن خالل برنامج 

احت�سان املواه���ب اإىل تعزيز مهارات 

االإبداعي  تفكريه���م  الطلب���ة وحتفيز 

حيث  الإمكاناتهم،  العن���ان  واإط���الق 

�سي�ساه���م يف تطوير بيئ���ة منا�سبة 

لتفوقهم ومتكنهم م���ن اأن يوؤدوا دورا 

فعاال يف م�سرية التطور التي ت�سهدها 

دولة االإمارات.

وتابعت : " ي�سعدين نيابة عن جامعة 

اأبوظبي اأن اأتق���دم بال�سكر واالمتنان 

االقت�سادي���ة  التنمي���ة  دائ���رة  اإىل 

ال�رشكاء  وجمي���ع  تكامل  وبرنام���ج 

الذين �ساهموا يف توفري هذه الفر�سة 

لطلبتنا وامل�ساعدة يف تر�سيخ ثقافة 

االبتكار يف جامع���ة اأبوظبي. و�سيتم 

اختيار ال����رشكات النا�سئة بناء على 

اإمكاناته���ا الأن ت�سبح اأعماال جتارية 

م�ستدامة على املدى البعيد ".

وكج���زء من التع���اون املتوا�سل بني 

جامع���ة اأبوظب���ي وبرنام���ج تكامل 

التنمية  التاب���ع لدائ���رة  االإمارات���ي 

االقت�سادية- اأبوظبي الذي يقدم الدعم 

للمخرتعني ويعزز االبتكار يف جميع 

اأنح���اء الدول���ة، �ستتلق���ى ال�رشكات 

النا�سئة املخت���ارة دعما من برنامج 

تكامل، كما �سيت���م تزويدها بربنامج 

تدريبي لريادة االأعمال.

ويع���د برنام���ج احت�س���ان املواهب 

اخلط���وة االأوىل �سم���ن جهود جامعة 

اأبوظب���ي لال�ستثم���ار ب�س���كل كب���ري 

يف تطوي���ر مرافق البح���ث واالبتكار 

وخمرجاته���ا، حيث تدع���م اجلامعة 

اأع�س���اء هيئتها  باالإ�ساف���ة اإىل ذلك 

التدري�سي���ة م���ن خالل من���ح بحثية 

هامة وتوفر فر�سا للباحثني املهنيني 

املبتدئني م���ن خالل مب���ادرات مثل 

م�سابقة بحوث طلبة اجلامعات.

وت�ستثم���ر جامع���ة اأبوظبي اأي�سا يف 

املرافق اجلامعي���ة بهدف توفري بيئة 

حتفز عل���ى البحث املتمي���ز والعمل 

االأكادميي.

ال�شارقة ـ وام:

اأعل���ن املكتب االإعالم���ي حلكومة ال�سارقة 

عن فتح ب���اب الت�سجيل لل���دورة الثامنة 

من جائ���زة ال�سارقة لالت�س���ال احلكومي 

2021 التي ينظمها املركز الدويل لالت�سال 

احلكوم���ي اعتب���اراً من االأول م���ن مار�ش 

املقبل.

جاء ذل���ك خ���الل اجتماع جلن���ة حتكيم 

اجلائزة ال���ذي عقد  اأم����ش االأول يف بيت 

احلكمة بال�سارق���ة برئا�سة ال�سيخ �سلطان 

بن اأحم���د القا�سمي رئي�ش جمل�ش ال�سارقة 

لالإعالم وبح�س���ور �سعادة ط���ارق �سعيد 

ع���الي مدير املكت���ب االإعالم���ي حلكومة 

ال�سارقة وجواهر النقبي مدير املركز الدويل 

لالت�سال احلكومي.

ح����رش االجتماع اأع�ساء جلنة التحكيم كل 

من �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام 

وكالة اأنباء االإمارات و�سعادة ح�سن يعقوب 

املن�س���وري اأمني ع���ام جمل����ش ال�سارقة 

لالإع���الم و�سع���ادة علي جاب���ر مدير عام 

قنوات »اأم. بي. �سي« عميد كلية حممد بن 

را�سد لالإعالم والدكتور علي �سامل اللواتي 

م�ست�سار الدرا�سات والبحوث بديوان البالط 

ال�سلطاين - �سلطنة عمان و�سعادة �سامي 

الريام���ي رئي�ش حترير �سحيف���ة االإمارات 

الي���وم و�سعادة �سه���اب احلم���ادي مدير 

مدينة ال�سارقة لالإعالم »�سم�ش« وف�سيلة 

املعين���ي مدير حتري���ر �سحيف���ة البيان 

والدكتور ي�سار جرار م�ست�سار ا�سرتاتيجي.

واأكد ال�سي���خ �سلطان بن اأحم���د القا�سمي 

حر�ش اجلائزة على دعم اأف�سل املمار�سات 

العاملي���ة يف االت�س���ال احلكومي لتطوير 

القط���اع وف���ق توجيهات �ساح���ب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم ال�سارقة ..

م�س���رياً اإىل تزاي���د االإقب���ال �سنوي���ًا على 

امل�ساركة باجلائزة بن���اًء على املوؤ�رشات 

االإح�سائي���ة واالأرقام ما ي���دل على زيادة 

الوعي باأهمية اجلائزة يف االرتقاء بربامج 

االت�سال احلكومي.

ولف���ت اإىل دور اجلائ���زة من���ذ انطالقه���ا 

يف تعزي���ز التناف����ش االإيجاب���ي واإطالق 

االإبداع���ات املوؤ�س�سي���ة والفردي���ة ل���دى 

اأ�سح���اب االخت�سا�ش يف قط���اع االت�سال 

احلكومي وا�ستقطاب اخلربات لنقل جتاربها 

واال�ستف���ادة منه���ا وتعزي���ز الوعي لدى 

اأفراد املجتم���ع باأهمية هذا القطاع ودوره 

التنموي.

واأ�سار ال�سيخ �سلطان ب���ن اأحمد القا�سمي 

اإىل اأن جائ���زة ال�سارقة لالت�سال احلكومي 

تعم���ل �سنويًا على مراجع���ة اأهدافها وفق 

م�ستج���دات ال�ساحة الدولي���ة وا�ستحداث 

لالأح���داث  املواكب���ة  وفئاته���ا  اآلياته���ا 

والتغريات االإقليمي���ة والعاملية املرتبطة 

مبمار�سات االت�س���ال احلكومي و�سواًل اإىل 

حتقيق روؤيتها التطويرية.

وناق�ش اأع�ساء جلنة التحكيم اأبرز اإجنازات 

جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي واأهدافها 

امل�ستقبلي���ة ودوره���ا يف بن���اء منظومة 

متميزة يف فكر االت�سال احلكومي وتطوير 

جتربة االت�سال يف املنطقة وفق توجيهات 

وروؤى �ساح���ب ال�سمو حاك���م ال�سارقة يف 

جع���ل االإمارة مركزاً اإقليميًا وعامليًا يدعم 

كل م���ا يتعل���ق بنه�سة وازده���ار وتنمية 

املجتمع وتعزيز �سبل التوا�سل.
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تطعيمات كورونا في 

الإمارات.. روؤية اإن�شانية 

تتخطى حدود الجغرافيا

اأبوظبي ـ وام:

تقف �سريا ا�سبينو من اجلن�سية الفلبينية اأمام اأحد 

مراكز التطعيم �سد فريو�ش كورونا امل�ستجد املقام 

يف مرك���ز ت�س���وق م�سهور بالعا�سم���ة االإماراتية 

اأبوظب���ي وهي بغاية ال�سع���ادة واحلما�ش لتلقي 

اجلرعة االأوىل م���ن التطعيم التي �ستح�سل عليها 

دون اأي تعقيد وباأب�سط واأ�رشع الطرق.

وتعت���رب ا�سبينو نف�سها حمظوظة جدا باالإقامة يف 

االإم���ارات خالل فرتة جائح���ة كورونا كونها تنعم 

بجميع ما وفرته الدولة من و�سائل الدعم والوقاية 

من ه���ذا الفريو�ش واحلد م���ن تداعياته على كافة 

ال�سعد، وها هي اليوم حت�سل على التطعيم جمانا 

وبوقت مبك���ر قيا�سا باالآخري���ن يف كثري من دول 

العامل.

وتعد االإم���ارات واحدة م���ن اأوىل دول العامل التي 

بداأت حملة التطعيم اجلماعي للمواطنني واملقيمني 

مع توفريه باملجان، وهو ما ميثل خطوة مهمة يف 

م�سار مواجهتها للجائحة، واحلد من انت�سارها.

وعلى جان���ب ا�سبينو تق���ف ال�ساب���ة االأوغندية 

ريبي���كا ناماكوال يف �سف ث���ان خم�س�ش للذين 

قدموا لتلق���ي اجلرعة الثانية م���ن التطعيم، وقد 

ظه���ر عليها االن�سجام التام مع نغمات املو�سيقى 

الهادئة التي ت�سدح يف امل���كان م�سيعة جوا من 

الهدوء والطم�اأنينة لدى اجلميع.

ربيكا اأ�سادت بدورها بالتنظيم الدقيق وال�سال�سة 

الت���ي تتميز به���ا كافة اإج���راءات ومراحل عملية 

التطعي���م، موؤكدة اأن انت�سار مراكز التطعيم يف كل 

مكان بدولة االإمارات اأمر ي�ستحق التقدير وهو ينم 

عن م���دى حر�ش القيادة الر�سي���دة بالدولة على 

اإي�س���ال هذه التطعيمات لكل فئات املجتمع اأينما 

كانوا.

وت�ستهدف االإمارات حت�س���ني وتطعيم 50 باملئة 

من �سكان الدولة املوؤهل���ني للح�سول على لقاح 

كورونا بحلول نهاي���ة مار�ش، حيث وفرت اللقاح 

يف مئات املن�س���اآت ال�سحية احلكومية واخلا�سة 

واملجال����ش ومراك���ز اللقاح عن طري���ق املركبة، 

وغريها من املواقع.

جائزة ال�شارقة لالت�شال الحكومي تفتح باب الت�شجيل 

مطلع مار�س المقبل

دبي ـ وام:

ال�سح���ة  وزارة  ح�سل���ت 

عل���ى  املجتم���ع  ووقاي���ة 

العاملي  االعتم���اد  �سه���ادة 

يف اإدارة االأزم���ات ال�سحي���ة 

 GC-Mark Crisis"
Management" حمققة 
درجة الفئ���ة البالتينية وهي 

اأعلى درجة يف فئات التقييم 

اخلا�سة بال�سهادة حيث يوؤكد 

ه���ذا االإجناز تطبي���ق الوزارة 

والتزامها باملعايري العاملية 

وتتويج���ا جلهودها املبذولة 

الط���وارئ  ادارة  جم���ال  يف 

واالأزمات واملخاطر من خالل 

اجلاهزية واخلطط اال�ستباقية 

وتوفري برامج العمل املنا�سبة 

ل�سمان ا�ستمرارية االأعمال.

ويعزز ح�سول ال���وزارة على 

اإدارة  ال���دويل يف  االعتم���اد 

االأزم���ات م���ن مكانته���ا يف 

م�س���اف املوؤ�س�سات العريقة 

املطبقة الأف�س���ل املمار�سات 

واملعايري الدولية.

ومتت عملية التدقيق من قبل 

فري���ق خرباء م���ن املحكمني 

مبراجعة نظ���ام اإدارة االأزمات 

يف الوزارة والتاأكد من حتقيق 

كافة االإ�سرتاط���ات واملعايري 

واملمار�سات وبناء على نتائج 

التدقي���ق مت من���ح �سهادات 

 "GC Mark" املطابق���ة 

الت���ي متث���ل جمموع���ة من 

جهات االعتماد يف اأوروبا مثل 

جمموع���ة "DQS "العاملية 

جم���ال  يف  واملتخ�س�س���ة 

االأنظمة  وت�سدي���ق  اعتم���اد 

واملوا�سفات االإدارية ومنظمة" 

IQ-net "العاملية واملركز 
االأملاين للتميز.

وت�سل���م �سه���ادة االإعتم���اد 

اأمني  الدكتور  �سعادة  الدويل 

ح�سني االأمريي وكيل الوزارة 

ال�سحة  ل�سيا�س���ة  امل�ساعد 

بح�سور  والرتاخي�ش  العامة 

الدكتور عب���د الكرمي عبداهلل 

الزرعوين مدير مركز عمليات 

والكوارث  واالأزمات  الطوارئ 

وفاطمة ال���وايل مديرة اإدارة 

االإ�سرتاتيجية وامل�ستقبل.

»وزارة ال�شحة« تح�شل على العتماد الدولي في 

اإدارة الأزمات والطوارئ ال�شحية

مركز البتكار بجامعة اأبوظبي يطلق برنامجاً لحت�شان المواهب

جامعة العين تحتفل بتخريج »دفعة ال�شتعداد للخم�شين« 

افترا�شياً
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 بمنا�سبة يوم المراأة العربية 
رئي�س �لربملان �لعربي: �ملر�أة 

�لعربية منوذج للت�سحية 
و�لعطاء غري �ملحدود

�لقاهرة -وكاالت 
الع�سومي  عبدالرحمن  بن  ع��ادل  ن  ثمَّ
العظيمة  اجلهود  العربي  الربملان  رئي�س 
كافة  العربية على  املراأة  بها  تقوم  التي 
تثبت  اأن  ا�ستطاعت  والتي  امل�ستويات، 
املجاالت  كافة  يف  وكفاءتها  جدارتها 
على  املنا�سب  لتتبواأ خمتلف  لها  اأهَّ مما 
والدولية،  والعربية  الوطنية  امل�ستويات 
ف�ساًل عن جهودها النوعية التي جعلتها 
وتقدم  بناء  فى  للرجل  اأ�سا�سيًا  �رشيكًا 
املراأة  يوم  مبنا�سبة  ذلك  جاء  املجتمع. 
االأول  به يف  االحتفال  يتم  الذي  العربية 

من فرباير من كل عام.
اأن  على  العربي  الربملان  رئي�س  و�سدَّد 
العام  هذا  العربية  املراأة  بيوم  االحتفال 
يعد حدثًا ا�ستثنائيًا، خا�سة اأنه ياأتي يف 
وقت تقوم فيه املراأة العربية بدور حموري 
وتداعياتها  كورونا  جائحة  مواجهة  يف 
العربية  املراأة  اأن  م�سيفًا  امل�سبوقة،  غري 
مواجهة  يف  االأمامية  ال�سفوف  يف  تاأتي 
هذه االأزمة ال�سيما واأن الغالبية العظمى 
من  هم  والتمري�س  االأط��ب��اء  ك��وادر  من 
الذي  ذاته  الوقت  يف  والفتيات،  الن�ساء 
تتحمل فيه املراأة العربية اأعباًء اقت�سادية 
واجتماعية واأ�رشية �سديدة �ساعفت منها 
منها  يجعل  ما  وه��و  ك��ورون��ا،  جائحة 
ملهمًا  ومنوذجًا  واالعتزاز،  للفخر  م�سدراً 

للت�سحية والعطاء غري املحدود.
الربملان  رئي�س  دعا  ال�سياق،  هذا  ويف 
يف  املعنية  املوؤ�س�سات  كافة  العربي 
املراأة  ودعم  م�ساندة  اإىل  العربية  الدول 
العربية والتخفيف من االآثار االجتماعية 
على  ال�سلبية  والنف�سية  واالقت�سادية 
املراأة والفتاة ب�سبب هذه اجلائحة، ف�ساًل 
تكون  وبرامج  خطط  و�سع  ���رشورة  عن 
امل��راأة  ب  للنهو�س  خ�سي�سًا  موجهة 
واجتماعيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  العربية 
وثقافيًا، و�سمان وحماية جميع حقوقها.

االتحاد االأوروبي: الليبيون يرغبون بقوة في اإجراء االنتخابات

�لمتحدث با�سم»�لنو�ب �لليبي«ينفي ��ستقالة عقيلة �سالح 
وي�سيد بدور م�سر

بنغازى -وكاالت 
رئا�سة  با�سم  املتحدث  نفى 
جمل�س النواب الليبي ، وم�ست�سار 
املرميي،  فتحي  املجل�س  رئي�س 
ما تردد من اأنباء ب�ساأن ا�ستقالة 
الليبي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 
على  من�سبه،  من  �سالح،  عقيلة 
املجل�س  لرئا�سة  تر�سحه  خلفية 
�سالح  اأن  مو�سحا  الرئا�سي، 
رئا�سة  من  ا�ستقالته  يقدم  مل 
وما  كانت،  جهة  الأي  املجل�س 
تردد عار متاما من ال�سحة، على 
املر�سحني  اأق��رب  اأنه  من  الرغم 
املجل�س  رئي�س  مبن�سب  للفوز 

الرئا�سي فى ليبيا.
القيادة  ب��دور  املرميى  واأ���س��اد 
�سمل  مل  فى  م�رش  ب  ال�سيا�سية 
واحت�سان  الليبني،  ال��ف��رق��اء 
وتقريب  الليبي،  احلوار  جل�سات 
هدف  بلوغ  حتى  النظر  وجهات 
عودة اال�ستقرار اىل ليبيا، مو�سحا 
ال�سي�سي،  عبدالفتاح  الرئي�س  اأن 
فى مل  وفعال  بدور حمورى  قام 
�سمل الف�سائل الليبية التى كانت 
م�رش جلل�سات  �سم  قبل  تتناحر 
الداعمة  ال��دول  اأوىل  من  احل��وار 
قنوات  وخلق  ليبيا،  ال�ستقرار 
جديدة للم�ساحلة وقطع الطريق 
ال�ساأن  فى  للدخل  الدخالء  على 

الداخلى.
جمل�س  با�سم  املتحدث  واأ�ساف 
النواب الليبي وفقا ملوقع "ليبيا 
الليبى  القومى  االأم��ن  اأن   ،"24
م�رش  ال  القومى  باالأمن  مرتبط 
الليبى  ال�سعب  وا�ستقرار  ى، 
 ، م�رش  ل  وا�ستقرار  اأمن  مبثابة 
الأنها دولة جوار وبينهما عالقات 
طيبة، موؤكدا على دور ال�سعب ال 
ليبيا  دعم  واالإعالم فى  م�رش ى 

واأهلها ومطالبهم باال�ستقرار.
امل�ست�سار  امل��رمي��ى،  واأ����س���ار 
رئي�س  �سالح،  لعقيلة  االإعالمى 
االأب��رز  املر�سح  النواب،  جمل�س 

املجل�س  رئي�س  من�سب  لتوىل 
م�رش  واأن  الليبي،  الرئا�سى 
�ساعدت  ال�سيا�سية  وقيادتها 
من  التخل�س  فى  ليبيا  ودعمت 
االأجنبية  والتدخالت  االإره���اب 
للمرتزقة  اال�ستعمارى  والهجوم 

داخل البالد.
احلوار  ملتقى  اأع�ساء  اإن  وقال، 
عملية  �سيتولون  من  هم  الليبي 
االختيار بني املر�سحني ملجل�س 
اأن  على  م�سددا  الليبي،  الرئا�سة 
منتخبني،  غري  امللتقى  اأع�ساء 
االأممية  البعثة  �سكلتهم  واإمن��ا 
الليبيني  بني  التوفيق  لتحقيق 
فاإن  وبالتايل  املرحلة،  هذه  يف 
�سابط  لها  لي�س  العملية  هذه 
قانوين واإمنا ال�سابط هو االلتزام 

االأدبي واالأخالقي جتاه الوطن.
اأن  "اأعتقد  امل��رمي��ي  واأ���س��اف 
رئا�سة  �سيتوىل  م��ن  اخ��ت��ي��ار 
واحلكومة  الرئا�سي  املجل�س 
االنتخابات  بقوانني  مقيدا  لي�س 
ال��ل��وائ��ح  بع�س  ت��ق��ره��ا  ال��ت��ي 
وظيفتها  اجلديدة  ال�سلطة  الأن 
االنتخابات  الإج����راء  التمهيد 
وحتقيق  القادم  دي�سمرب   24 يف 
اإىل  م�سريا  الوطنية"،  امل�ساحلة 
الرت�سح  قبل  اال�ستقالة  �رشط  اأن 
عندما  يطلب  ق��ي��ادي  ملن�سب 
تكون هناك انتخابات عامة وفقا 
للقوانني النافذة، والتي من بينها 
م�سئول  اأي  اختيار  يجوز  ال  اأنه 
عمله  من  ا�ستقالته  يقدم  مل  ما 
�سياديا  من�سبا  يتوىل  كان  اإذا 

لكن االختيار االآن ب�ساأن املجل�س 
ال  احلكومة  ورئي�س  الرئا�سي 
يقوم على االنتخابات واإمنا على 

اختيارات توافقية.
بعثة  اأك���دت  اخ���رى  جهة  م��ن   
االحتاد االأوروبي لدى طرابل�س اأن 
بو�سوح  التعبري  ب�سدد  الليبيني 
اإج��راء  يف  القوية  رغبتهم  عن 
باال�ستقرار  والتمتع  االنتخابات 
الدولة  توفرهما  اللذين  واالأم��ن 

املدنية.
االأوروب��ي  االحت��اد  بعثة  وقالت 
�سل�سلة  يف   - ليبيا  يف  للدعم 
"تويرت"،  مبوقع  لها  تغريدات 
واأوردت���ه���ا ب��واب��ة )اأف��ري��ق��ي��ا( 
"تبني  الثالثاء،  اليوم  االإخبارية، 
امل�ساركة الوا�سعة لكل من القادة 

واجل��دد  امل��ع��روف��ني  الليبيني 
التزاًما  البالد  اأنحاء  جميع  من 
حقيقًيا من جميع االأطراف جتاه 
الليبي،  ال�سيا�سي  احلوار  منتدى 
العظمى  الغالبية  اأن  يوؤكد  وهذا 
من الليبيني ي�سعون اإىل التغيري".
املوارد  لديها  ليبيا  اأن  واأ�سافت 
يتم  اأن  ب�رشط  ذل��ك،  لتحقيق 

ا�ستغاللها ب�سكل جيد.
اأن  االأمم��ي��ة  البعثة  واع��ت��ربت 
اإط��ارع��م��ل  تعد  ب��رل��ني  عملية 
االأهداف  هذه  لتحقيق  الليبيني 
الذين  الليبيني  مهنئة  الطموحة، 
يعملون على حتقيق هذا، وبعثة 
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االأمم 
اأجل  من  ال���دوؤوب  دعمها  على 

ليبيا اأف�سل.

�لرئي�س �لعر�قي يدعو الإيجاد حل نهائي لمعاناة 
�لمو�طنين في �لدولة 

بغد�د )د ب �أ(-
برهم  العراقي  الرئي�س  دعا   
االحتادية  احلكومة  �سالح 
كرد�ستان،   اإقليم  وحكومة 
جذرية  حلول  اإىل  الثالثاء، 
نهائي  حل  الإيجاد  وجدية 
املواطنني  وم�ساكل  ملعاناة 
يف البالد. واأّكد �سالح خالل 
اللجنة  اأع�ساء  اجتماعه مع 
املالية يف الربملان، �رشورة 
جذرية  حلول  اإىل  التو�سل 
الد�ستور،  اإط��ار  يف  وجدية 
اإ�سالحية  عملية  مع  ترتافق 
الواقع  اأر���س  على  حقيقية 
اأ�سا�سيًا  ركنًا  باعتبارها 
ملعاناة  نهائي  حل  الإيجاد 
املواطنني  جميع  وم�ساكل 
اأن  الرئي�س  وذكر  البالد.  يف 
اأن  يجب  االع��ت��ب��ارات  ه��ذه 
املوازنة  يف  حا�رشة  تكون 
للعراق  االحت��ادي��ة  العامة 
يف  وم�ساراً  احل��ايل،  للعام 
و���رشورة  حولها،  النقا�س 
ال�سيا�سية  امل�سائل  اإبعاد 
اأن حتقيق  اإىل  واأ�سار  عنها.  
اال�ستقرار االقت�سادي واالأمني 
معي�سية  ظ���روف  وت��وف��ري 
مرتبط  للمواطنني،  كرمية 
موا�سلة  م��ع  وثيق  ب�سكل 
العمل ملكافحة الف�ساد وغلق 
االأم��وال  وا���س��رتداد  منافذه، 
املهربة وحما�سبة الفا�سدين.   
مناق�سة  اللقاء  خالل  وجرى 
امل�سائل  جت���اوز  �����رشورة 
املوازنة  اإق��رار  تواجه  التي 

باالعتبار  واالأخذ  االحتادية 
م�سالح  تعطل  عدم  �سمان 
املواطنني، اإىل جانب �سمان 
املحافظات  جميع  حقوق 
ح�سب احتياجاتها وظروفها، 
وخم�����س�����س��ات ���س��ن��دوق 
ال����ب����رتودوالر، واإن�����س��اف 
والنازحني  االإرهاب  �سحايا 
الدخل،  حم��دودة  والطبقات 
الالزم  املايل  الدعم  وتوفري 
االأمنية من اجلي�س  لالأجهزة 
وال�رشطة  ال�سعبي  واحل�سد 

والبي�سمركة.
يف  املالية  اللجنة  وكانت   
عقدت  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان 
بنود  ملناق�سة  اجتماعا   35
االحتادية  املوازنة  م�رشوع 

للعراق ومتكنت من تخفي�س 
ال��ت��خ�����س��ي�����س��ات امل��ال��ي��ة 
للعراق  االحتادية  املوازنة 
اإىل 127تريليون دينار عراقي 
يف  العجز  ن�سبة  وتخفي�س 
املوازنة اإىل  19 % من اإجمايل 
ف�سال  املالية،  التخ�سي�سات 
���رشي��ب��ة على  ف��ر���س  ع��ن 
روات����ب امل��وظ��ف��ني ورف��ع 
العراقي  النفط  برميل  �سعر 
دوالرا  اإىل45  امل��وازن��ة  يف 
واإل��غ��اء  ال��واح��د  للربميل 
املوازنة  اأب��واب  من  الكثري 
والو�سع  التن�سجم  التي 

املايل احلايل يف البالد.
بني  املفاو�سات  ومازالت   
ووفد  االحت��ادي��ة  احلكومة 

متعرثة  كرد�ستان  اإقليم 
نهائي  اتفاق  اإىل  للتو�سل 
ب�ساأن ملفات النفط واملنافذ 
احلكومة  ب��ني  احل��دودي��ة 
يف  لت�سمينها  واالإق��ل��ي��م 
العامة  امل��وازن��ة  م�����رشوع 
احل��ايل.   للعام  االحت��ادي��ة 
وب��ح�����س��ب م�������س���ادر يف 
ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي، ف��اإن 
خالل  �سي�سوت  ال��ربمل��ان 
على  احل����ايل  االأ����س���ب���وع 
االحتادية  املوازنة  م�رشوع 
رئ��ا���س��ة  اإىل  ت��ر���س��ل  ث���م 
للم�سادقة  اجل��م��ه��وري��ة 
التنفيذ  حيز  لتدخل  عليها 
اجل��ري��دة  يف  ن�رشها  بعد 

الر�سمية.

�إ�سر�ئيل تعلن تحطم طائرة بدون طيار تابعة 
لها جنوب قطاع غزة

تل �أبيب 2 )د ب �أ(-
االإ�رشائيلي حتطم طائرة بدون  اأعلن اجلي�س   
طيار تابعة له �سباح  الثالثاء جنوب قطاع 

غزة خالل ن�ساط عملياتي.
واأعلنت وحدة املتحدثني با�سم اجلي�س اأنه ال 

توجد خماوف من ت�رشب معلومات.
اأحرونوت"  "يديعوت  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
االإ�رشائيلية فاإن هذه هي املرة الثانية خالل 
تابعة  م�سرّية  فيها  ت�سقط  التي  االأ�سبوع  هذا 

للجي�س يف قطاع غزة.
القوات  بر�سا�س  فل�سطينيان  �سابان  واأ�سيب 

االإ�رشائيلية  الثالثاء خالل مواجهات اندلعت 
يف قرية كفر مالك �رشق مدينة رام اهلل بال�سفة 
الفل�سطينية )  االأنباء   الغربية. ونقلت وكالة 
وفا(  ام�س  عن م�سادر اأمنية  قولها اإن �سابني 
اأ�سيبا بالر�سا�س املعدين املغلف ب�"املطاط" 
املواجهات  خالل  والفخذ  القدم  منطقتي  يف 

التي اندلعت عقب اقتحام القرية.
االحتالل   ق��وات  اعتقلت  للوكالة،  ووف��ق��ا 
منزله  ده��م  عقب  عاما/   30  / فل�سطينيا 
القوات  اعتقلت  كما  القرية.  يف  وتفتي�سه 
فل�سطينيني  �سباب  اأربعة  اليوم  االإ�رشائيلية 

من حمافظة رام اهلل والبرية.

�لجي�س �لعر�قي يعلن تفكيك خلية كانت تخطط 
لتفيذ هجوم �نتحاري في بغد�د

بغد�د  )د ب �أ(-
القائد  با�سم  الناطق  اأعلن   
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام 
ر�سول  يحيى  اللواء  العراقية 
ت�سم  اإرهابية،  مفرزة  تفكيك 
تفجري  ي��روم  ك��ان  انتحاريا 

نف�سه بالعا�سمة بغداد.
نقلته  بيان،  ر�سول يف  وذكر 
)واع(  العراقية  االنباء  وكالة 
�سباح   من  مبكرة  �ساعة  يف 
الثالثاء، اأن مفارز جهاز االأمن 
الوطني يف حمافظتي �سالح 
من  متكنت  ودي���اىل  ال��دي��ن 
اإرهابية تنتمي  تفكيك مفرزة 
دي���اىل،  ق��اط��ع  ي�سمى  مل��ا 
اأفرادها  على  القب�س  واإلقاء 

انتحاريا  بينهم  واأن  االأربعة، 
نف�سه  لتفجري  يخطط  ك��ان 
يف وقت �سابق ببغداد، ف�ساًل 
املفرزة  اآمر  القب�س على  عن 

وناقل وجندي.
الهجوم  اإحباط  اأن  واأ�ساف 
اجلهد  لتكثيف  نتيجة  جاء 
جهاز  وا�ستمرار  اال�ستخباري، 
مبقاطعة  ال��وط��ن��ي  االأم����ن 
امل��ع��ل��وم��ات م��ع االأج��ه��زة 

االأخرى.
اإىل  املوقوفني  اإحالة  ومتت 
املخت�سة  القانونية  اجلهات 
الالزمة  االإج����راءات  التخاذ 

بحقهم.
واعلنت هيئة احل�سد ال�سعبي 
ال��ث��الث��اء مقتل  ال��ع��راق��ي��ة  

خالل  عنا�رشها  من  خم�سة 
�سنه  عنيف  لهجوم  الت�سدي 
نفط  يف  "داع�س"  تنظيم 

خانه، �رشق دياىل .
وق��ال��ت م��دي��ري��ة االإع����الم 
عرب  ب��ي��ان  يف  ب��ال��ه��ي��ئ��ة، 
ح�سابها على موقع التوا�سل 
اإن  "توتري"،  االج��ت��م��اع��ي 

القتلى من اللواء االأول .
اإن  ق��ال��ت  الهيئة  وك��ان��ت 
"قوات اللواء االأول يف احل�سد 
لتعر�س  ت�سدت  ال�سعبي 
تنظيم  ف��ل��ول  �سنه  عنيف 
نفط  االإره��اب��ي يف  داع�����س 

خانه �رشق دياىل".
واأ�سافت: "املواجهات مازالت 

م�ستمرة حتى اللحظة".

م�سر ت�سجل 541 �إ�سابة جديدة بكورونا و44 وفاة
�لقاهرة )د ب �أ( – 

امل�رشية  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابة   541 ت�سجيل  االثنني، عن  م�ساء   ،
و44  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 

وفاة.
اليومي عرب  بيانها  ال��وزارة يف  واأف��ادت 
التوا�سل  مبوقع  الر�سمية  �سفحتها 
عدد  اإجمايل  باأن  )في�سبوك(  االجتماعي 
امل�سابني يرتفع بذلك اإىل 166 األفا و492 

والوفيات اإىل 9360.
كما اأعلنت الوزارةعن تعايف 471 �سخ�سا 
من مر�س كوفيد 19 الذي ي�سببه فريو�س 
امل�ست�سفيات،  من  وخروجهم  ك��ورون��ا 
الفريو�س  من  املتعافني  اإجمايل  لريتفع 
م�ساء  اأ�سخا�س حتى  و107  األفا   130 اإىل 
االثنني من جهة اخرى قال كمال من�سوري 
للمنتجات  الوطنية  ال��وك��ال��ة  م��دي��ر 
�ستبداأ  بالده  اإن  اجلزائر،  ال�سيدالنية يف 
اإنتاج اللقاح الرو�سي "�سبوتنيك V" يف 
مع  واملحادثات  قليلة،  اأ�سابيع  غ�سون 

الرو�س ب�ساأنه متقدمة جدا.
واأع���ل���ن يف م��داخ��ل��ت��ه ع��ل��ى ال��ق��ن��اة 

التلفزيونية احلكومية اأن الوقت قد حان 
"لتحول اجلزائر من بلد م�ستورد للقاحات 
احلاجات  تلبية  بعد  لها"  م�سدر  اإىل 

املحلية ملواجهة الوباء.
يف غ�سون ذلك، قالت وكالة "�سبوتنيك" 
ال�سفري  عن  نقال  جهتها،  من  الرو�سية، 
اإن  بيلياييف،  اإيغور  اجلزائر  الرو�سي يف 
اإطار  �سيزورون اجلزائر يف  "خرباء رو�س 

اال�ستعدادات لالإطالق القادم الإنتاج لقاح 
بعد االتفاق املبدئي بني   "V سبوتنيك�"

اجلزائر ومو�سكو على هذا امل�رشوع.
رو�س  "متخ�س�سني  اإن  قوله  عنه  ونقلت 
م�سانع  لزيارة  اجلزائر  اإىل  �سيذهبون 
يف  الرو�سي  اللقاح  "�سنع  واإن  اأدوية" 
 9 اإىل   6 غ�سون  يف  �سينطلق  اجل��زائ��ر 

اأ�سهر".

�ل�سود�ن و�لبحرين يوقعان �إتفاقية�إن�ساء مركز 
الأبحاث علوم �لنباتات في �ل�سود�ن

�خلرطوم-وكاالت 
  وقعت وزيرة املالية والتخطيط االقت�سادي 
اأحمد مع  الدكتورة هبة حممد علي  املكلفة 
لالأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  العام  االأم��ني 
االإن�سانية بالبحرين  الدكتور م�سطفى ال�سيد، 
اإتفاقية اإن�ساء مركز مملكة البحرين الأبحاث 
اأر�س  على  �سيقام  وال��ذي  النباتات  وعلوم 
جامعة اخلرطوم بالعا�سمة ال�سودانية وذلك 
اآل  نا�رش بن حمد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�سانية 
حممد  اإبراهيم  وبح�سور  ال�سباب،  و�سوؤون 
مملكة  ل��دى  ال�سودان  �سفري  اأحمد  احل�سن 
الفتح  اأب��و  حممد  نبيل  والدكتور  البحرين 
وكيل الزراعة والرثوة البحرية بوزارة االأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين وال�سفري 
اخلارجية  وزارة  وكيل  �سيار  مبارك  وحيد 
لل�سوؤون االإقليمية وجمل�س التعاون البحريني.
مركز  اأن  علي  حممد  هبة  دكتورة  واأك��دت   
�سيكون  النباتات  علوم  الأبحاث  البحرين 
ملا  ال�سوداين  االقت�ساد  على  االأثر  عظيم  له 
الزراعة  تطوير  كبري يف  دور  من  به  �سيقوم 
امل��وارد  اأه��م  من  تعترب  والتي  ال�سودان  يف 

امل�رشوع  هذا  اأن  كما  بال�سودان،  االقت�سادية 
عمق  على  لالأجيال  �ساهداً  �رشحًا  �سيكون 
العالقات الثنائية بني البلدين وتو�سيع اآفاق 
التعاون بني البلدين يف العديد من املجاالت.  
كما نقلت الدكتورة هبة حممد علي خال�س 
ال�سكر والتقدير ل�ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين على 
ما قدمته مملكة البحرين من دعم وم�ساندة 
لل�سعب ال�سوداين ، مثمنة جهود �سمو ال�سيخ 
نا�رش بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 
لالأعمال االإن�سانية و�سئون ال�سباب يف اإدارة 
العمل االإن�ساين الذي تقدمه املوؤ�س�سة امللكية 
التي حققتها  واالإجنازات  االإن�سانية  لالأعمال 
وامل�رشوعات  اخلدمات   من خالل  املوؤ�س�سة 
ال��دول  خمتلف  يف  تنفذها  التي  التنموية 
خا�سة يف جمال العمل االإن�ساين.   واأو�سح 
مركز  اإن�ساء  ب��اأن  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور 
مملكة البحرين الأبحاث وعلوم النباتات ياأتي 
لالأ�سقاء  البحرين  قدمته  الذي  الدعم  �سمن 
يف ال�سودان جراء الفي�سانات التي اجتاحت 
ال�سودان وا�ستكمااًل للزيارة التي قام بها وفد 

املوؤ�س�سة لل�سودان
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�أخبار وتقارير
 رو�سيا تفك ح�سارا   

فر�سته قوات »ق�سد« 
بمدينتي الح�سكة 

والقام�سلي في �سورية
 

 

 
 

 

دم�سق  )د ب اأ(-
احل�صار  فك  الرو�صية يف  القوات   جنحت 
الدميقراطية  �صورية  قوات  فر�صته  الذي 
الذي  احل�صكة  مدينة  مركز  داخل  "ق�صد" 
التابعة للحكومة  الدوائر احلكومية  ي�صم 
القام�صلي  مدينة  يف  واأحياء  ال�صورية 

�صمال �رشقي �صورية اأم�س الثالثاء .
وقال حمافظ احل�صكة، اللواء غ�صان خليل،  
احل�صار  فك  :"بداأ  �صحفي    ت�رشيح  يف 
بع�س  عن  /ق�صد/  ميلي�صيا  تفر�صه  الذي 
وننتظر  القام�صلي،  مدينة  يف  الأحياء 
مدينة  عن  فكه  القادمة  ال�صاعات  خالل 
احل�صكة وباقي مناطق القام�صلي ودخول 
يف  م�صادر  وقالت   ." والطحني  الوقود 
بذلتها  التي  اجلهود  اإن  احل�صكة  حمافظة 
الأربع  ال�صاعات  خالل  الرو�صية  القوات 
التو�صل  يف  جنحت  املا�صية  والع�رشين 
مدينة  و�صط  عن  احل�صار  لفك  اتفاق  اإىل 
القام�صلي  مدينة  يف  واحياء  احل�صكة 
لـ  القام�صلي  مدينة  يف  �صكان  وقال    ."
)ال�رشطة  ال�صاي�س   قــوات  اإن  ب.اأ"  "د. 
الكردية( اأزالت احلواجز التي و�صعتها يف 
و�صط مدينة القام�صلي وحيي طي وحلكو 

و�صمحت بدخول وخروج ال�صيارات .
 وقالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي 
اإنها  التابعة لـ "ق�صد" يف بيان �صحفي  
ال�صوريني،  دماء  على  باحلفاظ  "التزاما 
التوتر  لتخفيف  نية  ح�صن  بادرة  اأطلقت 
حلكومة  التابعة  الــقــوات  ت�صببه  ــذي  ال
واحل�صكة يف  قام�صلو  مدينتي  دم�صق يف 
�صمال و�رشق �صورية".  واأ�صاف البيان :" 
خالل  واحل�صكة  قام�صلي  مدينتا  �صهدت 
الفرتة املا�صية حالت توتر اأمنية خلقتها 
قوات النظام ال�صوري، يف حماولة ل�رشب 
عن  نتجت  التي  مناطقنا  يف  ال�صتقرار 
واأو�صح:  املكونات".   كافة  بني  التاآخي 
ملتزمون  الداخلي  الأمــن  قوى  يف  "اإننا 
ال�صوري ونعمل لإنهاء حالة  الدم  بوحدة 
التوتر التي تخلقها قوات النظام ال�صوري، 
على  حفاظًا  و  نية  ح�صن  ــادرة  كــب و 
حفظ  و  ال�صورية  الأر�س  و  الرتاب  وحدة 
نوؤكد عودة احلياة  فاإننا  ال�صوريني،  دماء 
املواد  كافة  بدخول  ال�صماح  و  الطبيعية 
اإىل مناطق تواجد قوات النظام ال�صوري يف 

مدينتي قام�صلو و احل�صكة".

 قبل ت�سلمه رئا�سة التحاد الإفريقي

الرئي�س ال�سي�سي يوؤكد موقف م�سرالداعم  للرئي�س ت�سي�سيكيدي 
ورئا�سة  الكونغو الديمقراطية

القاهرة -وكاالت 
املباحثات  خالل  ال�صي�صي،  عبدالفتاح  الرئي�س  اأكد 
 ، الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رئي�س  مع  الثنائية 
على موقف م�رش الرا�صخ حيال دعم كافة جهود تثبيت 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  وال�صتقرار  ال�صالم 

ال�صقيقة.
كما اأكد الرئي�س ال�صي�صي، على ا�صتمرار م�رش يف العمل 
على  والأخوة  ال�صداقة  اعتبارات  من  وبدافع  ب�صفافية 
م�صاندة اجلهود الكونغولية الوطنية الرامية اإىل تر�صيخ 
اآفاق  يفتح  ومبا  الداخلي،  وال�صتقرار  ال�صالم  دعائم 
ويحفظ  الكونغويل  ال�صعب  جلموع  والرخاء  التنمية 
هياكل وموؤ�ص�صات الدولة ومقدراتها لال�صتمرار يف م�صار 

التحول الدميقراطي املوؤ�ص�صي.
وقال الرئي�س ال�صي�صي: »لقد تزامنت زيارة اأخي الرئي�س 
ت�صي�صيكيدي مع قرب ت�صلمه رئا�صة الحتاد الإفريقي ، 
واأود تاأكيد دعمنا الكامل ل�صيادته خالل فرتة رئا�صته 
الإفريقي  للعمل  احلكيمة  قيادته  يف  وثقتنا  لالحتاد 
امل�صرتك، وجناحه يف قيادة القارة خالل تلك املرحلة 
تعزيز  راأ�صها  وعلى  التحديات،  من  عدداً  ت�صهد  التي 
على  والق�صاء  كورونا،  فريو�س  تف�صي  احتواء  جهود 
التكامل  تفعيل  اإىل  بالإ�صافة  والإرهاب،  التطرف  خطر 

القت�صادي والتجاري بني دول القارة«.
جاء ذلك خالل كلمة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي، ام�س  
امل�صرتك  ال�صحفي  املوؤمتر  األقاها خالل  التى  الثالثاء، 
بق�رش  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رئي�س  مع 

الحتادية الرئا�صي.

بغداد )د ب اأ(- 
الثالثاء  احلكيم   عمار  العراقي  الزعيم   اأكد 
النتخابات  على  الدولية  الرقابة  اأهمية 
العامة الربملانية املبكرة املرتقبة يف ت�رشين 
ال�صاأن  يف  التدخل  دون  املقبل  اأول/اأكتوبر 
م�صوؤولية  ذلك  لأن  وتفا�صيله،  النتخابي 
يف  لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية 

العراق.
خالل  عراقيون"،  "تيار  زعيم  احلكيم  و�صدد 
العراق  الحتادية يف  رو�صيا  �صفري  ا�صتقباله 
اإجــراء  �ــرشورة  على  ماك�صيموف،  ماك�صيم 

الإنتخابات املبكرة يف موعدها املحدد .
كل  لتجاوز  الإمكانات  ميتلك  "العراق  وقال: 
واإذا  املوارد  ا�صتثمار  اأح�صن  اإذا  التحديات  

وتغليب  للعراق  التنازل  بروح  قادته  متتع 
امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة".

ودعا احلكيم اإىل تعزيز العالقات بني العراق 
ورو�صيا وتبادل اخلربات بني البلدين لت�صابه 
على  منفتح  "العراق  اأن  موؤكدا   ، التجارب 
اجلميع انطالقا من امل�صالح امل�صرتكة وحفظ 

ال�صيادة العراقية".
الدويل  الأمن  جمل�س  من  طلب  العراق  وكان 
يف  تنطلق  اأن  املقرر  النتخابات  مراقبة 

العا�رش من �صهر ت�رشين اأول/اأكتوبر املقبل.
الهنداوي،  اأكد عبد احل�صني  من ناحية اخرى 
ل�صوؤون  العراقية،  احلكومة  رئي�س  م�صت�صار 
الدولية لالنتخابات  اأن املراقبة  النتخابات، 
يف البالد، ل تعني الإ�رشاف عليها اأو اإدارتها.

"املراقبة  اإن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  ــال  وق

الدولية موجودة يف كل العامل والعراق يطلب 
واملجتمع  وهي  املتحدة،  الأمم  من  املراقبة 
الدويل داعمون لنا يف اإجراء انتخابات نزيهة 

وتقدمي كل الدعم يف املراقبة".
املراقبة،  من  ــواع  اأن ثالثة  "هناك  واأ�صاف: 
وهناك  وطنية،  عراقية  مراقبة  �صبكة  منها 
لكنها  وم�صتوياتها خمتلفة  الدولية  املراقبة 
دعم  اأ�صا�س  على  وتقوم  ال�صيادة  مت�س  ل 
العراق ومفو�صية النتخابات، كما اأن الأحزاب 
لديها وكالء ي�صاركون يف العملية النتخابية 

اأي�صا".
فوؤاد  العراقي  اخلارجية  وزير  قال  اأيام  وقبل 
جمل�س  اإىل  طلبا  اأر�صلت  بــالده  اإن  ح�صني، 
الأمن الدويل ب�صاأن الرقابة النتخابية، موؤكدا 

اأن بغداد ب�صدد اإر�صال ر�صالة ثانية.

الحكيم يدعو 
اإلى رقابة 

دولية على 
االنتخابات 
العراقية 
المقبلة

اإثيوبيا تعلن �سير عملية بناء �سد النه�سة كما 
هو مخطط له

ادي�س اببا -وكاالت 
ــاه والــري  ـــر املــي ــن وزي اأعــل
�صيلي�صي  الإثيوبي،  والطاقة 
بيكيلي: "اأن بناء �صد النه�صة 
الإثيوبي ي�صري كما هو خمطط 
الإثيوبي  الــوزيــر  ــد  واأك له". 
الإثيوبية  الأنباء  وفقا لوكالة 
اأن "دعم الإثيوبيني يف الداخل 
واخلارج ل�صد النه�صة هو يف 

اأف�صل حالته".
وفدا  اأن  الوكالة  واأو�صحت 
والطاقة  املياه  وزير  برئا�صة 
بناء  موقع  اإىل  بزيارة  قــام 
مع  مناق�صات  ــرى  واأج ال�صد 
وال�صت�صاريني  املــقــاولــني 
الإدارة  جمل�س  ــاء  ــص ــ� واأع
التقدم  حول  العمل  واأ�صحاب 
ال�صد، موؤكدة  املحرز يف بناء 
ال�صد  بناء  اأن  الوفد لحظ  اأن 
واأن  له  خمطط  هو  كما  يتم 
حــالــة الــبــنــاء جــاريــة على 
وزارة  اأن  يذكر  و�ــصــاق.  قــدم 
اأعلنت  قد  اخلارجية امل�رشية 
الذي  ال�صدا�صي  الجتماع  اأن 
عقد، يف 10 يناير، لبحث اأزمة 
�صد النه�صة اأخفق يف حتقيق 

ال�صودان  قال  فيما  تقدم،  اأي 
فيما  ال�صتمرار  ميكن  "ل  اإنه 
و�صفه بـ"الدائرة املفرغة" من 
ما ل  اإىل  الدائرية  املباحثات 
�صد  ميثله  ملا  بالنظر  نهاية 

النه�صة من تهديد".
كما حذرت احلكومة ال�صودانية 
من امللء الثاين ل�صد النه�صة 
التو�صل  قــبــل  الإثــيــوبــي 

واإثيوبيا. لتفاق مع م�رش 
يقبل  ل  "ال�صودان  اأن  واأكدت 

الواقع  الأمر  �صيا�صة  بفر�س 
مليون   20 �صالمة  وتهديد 
تعتمد  ـــوداين  �ـــص مـــواطـــن 
الأزرق"،  النيل  على  حياتهم 
م�صددة على "موقف ال�صودان 
�رشورة  يف  املتمثل  املبدئي 
قانوين  اتفاق  اإىل  التو�صل 
وت�صغيل  مــلء  حــول  ملزم 
ويراعي  يحفظ  النه�صة  �صد 

الثالثة". الأطراف  م�صالح 
اإثيوبيا  اتهمت  جابنها،  من   

بتعطيل  ــودان  ــص ــ� وال م�رش 
النه�صة،  �صد  مــفــاو�ــصــات 
التي  التقارير  على  وردت 
ــن قـــرب انـــدلع  ــت ع حتــدث
وزير  وقال  النيل.  حرب على 
�صيل�صي  ــي،  ــوب ــي الإث الـــري 
ب�صاأن  "التنبوؤ  اإن  بيكيلي، 
اندلع حرب على مياه النيل 
"عامل  اأنها  موؤكدا  خاطئ"، 
حو�س  دول  وتنمية  لتعزيز 

النيل".

اأميناً  الغيط  اأبو  تر�سيح  لطلب دعم  ال�سي�سي  ر�سالة من  يت�سلم  عون 
عاماً للجامعة العربية لفترة ثانية

بريوت )د ب اأ(- 
اللبناين مي�صال عونالثالثاء  الرئي�س    ت�صلّم 
ر�صالة من نظريه امل�رشي عبد الفتاح ال�صي�صي 
يطلب فيها دعم لبنان لرت�صيح اأحمد اأبو الغيط 

لولية ثانية اأمينا عاما للجامعة العربية.
  ، اللبنانية يف بيان �صحفي  الرئا�صة  وذكرت 
اأن عون ت�صلم الر�صالة خالل ا�صتقباله ال�صفري 

امل�رشي لدى لبنان يا�رش علوي.
ونوه ال�صي�صي يف ر�صالته " باإدارة اأبو الغيط  
الر�صيدة للجامعة العربية ومواردها الب�رشية 
اأن هذه العوامل " توؤهله  واملالية " ، معترباً 

لقيادة اجلامعة خالل املرحلة املقبلة".
و�صوح  ل   " اأنه  اإىل  امل�رشي  الرئي�س  واأ�صار 
عقد  اإمكانية  اإىل  بالن�صبة  بعد  لــلــروؤيــة 
ت�صطلع  حتى  موعدها  يف  العربية  القمة 

مب�صوؤولياتها جتاه هذه امل�صاألة نظرا لظروف 
جائحة  كورونا ".

كما اقرتح  " تفوي�س وزير اخلارجية اللبنانية 
النظام  يقت�صي  ما  وفق  املو�صوع  هذا  تناول 
املعمول به لتخاذ القرار املالئم خالل مداولت 
الجتماع الوزاري املقرر عقده يف  الثالث من 
اآذار/مار�س  املقبل حل�صم هذا املو�صوع خالل 

هذه الدورة".
وال�صفري  عون  الرئي�س  بني  البحث  وتطرق 
لبنان  يف  العامة  ــاع  ــص الأو� اإىل   " علوي 
امل�رشية  اللبنانية-  والعالقات  واملنطقة، 

و�صبل تعزيزها يف املجالت كافة".
عام  اأمــني  ملن�صب  الغيط  اأبــو  اختيار  ومت 
ال�صابق  لالأمني  خلفا  العربية  الدولة  جامعة 
نبيل العربي يف اآذار/مار�س 2016 ملدة خم�س 

�صنوات تنتهي يف حزيران/ يونيو 2021.

طلب اإحاطة لوزيرة ال�سحة الم�سرية ب�ساأن مواجهة 
فيرو�س»نيباه«

القاهرة -وكاالت 
مبجل�س  ال�صحة  جلنة  ع�صو  تقدم 
البيا�صي،  فريدي  امل�رشي  النواب 
هالة  اإىل  عــاجــل  اإحــاطــة  بطلب 
اإجراءات  ب�صاأن  ال�صحة  وزيرة  زايد 

الوزارة ملواجهة فريو�س "نيباه".
وقال البيا�صي، يف طلب الإحاطة، اإن 
"الأخبار املتداولة موؤخرا عن وجود 
فريو�س نيباه وانت�صاره يف ال�صني، 
يجعلنا نت�صاءل عن اإجراءات وزارة 
اجلديد  الظهور  هذا  جتاه  ال�صحة 
حلالت من الفريو�س الذي ظهر منذ 
اأكرث من 20 عاما، يف ظل عدم وجود 
انت�صاره،  ملنع  لقاح  اأو  عالج  اأي 
اأ�رش�س  اجلديد  الفريو�س  اأن  حيث 
واأقوى من فريو�س كورونا، وي�صجل 
امل�صابني  بني  مرتفعة  وفاة  ن�صب 

و�صلت اإىل %75".
ال�صحة مبجل�س  واأ�صار ع�صو جلنة 
املن�صورة  "التقارير  اأن  اإىل  النواب، 
تذكرنا  املختلفة  الإعــالم  بو�صائل 
ببداية انت�صار فريو�س كورونا والذي 
اأ�صهر  حتول اىل جائحة يف غ�صون 
قليلة، مما يدفعنا لال�صتعداد ملا هو 

اأ�صعب من كورونا".
"نيباه"  فريو�س  اإن  البيا�صي  وقال 
ي�صبب  نا�صئا  معديا  مر�صا  يعترب 

"حيث  اأجمع،  للعامل  كبريا  قلقا 
تظهر الأعرا�س بعد حدوث الإ�صابة 
بفرتة ترتاوح بني 4 اإىل 14 يوما، كما 
ت�صل فرتة ح�صانة الفريو�س اإىل 45 
يوما، وذلك وفقا ملا تناولته و�صائل 
الإعالم الأجنبية، باأنه فريو�س نادر 
وينت�رش عن طريق خفافي�س الفاكهة، 
مما قد ي�صبب اأعرا�صا ت�صبه اأعرا�س 
الإنفلونزا اإىل جانب اإعرا�س تنف�صية 

وت�صنجات وغيبوبة".
اأ�صتاذ  علق  اخـــرى  ناحية  مــن 
البحوث  مبركز  ال�صارة  احليوانات 
رزق، على  اأحمد  الزراعية يف م�رش 

ظهور فريو�س "نيباه" اخلطري والذي 
ل�صحيفة  وفــقــا  ال�صني  يف  ظهر 

"الغارديان" الربيطانية.
واأكد امل�صوؤول امل�رشي اأنه مل يثبت 
"نيباه"  فريو�س  وجود  الآن  حتى 
يف م�رش، م�صريا اإىل اأنه يجب على 
مب�صحة  القيام  املخت�صة  اجلهات 
يف  املنت�رشة  الفاكهة  خلفافي�س 
احت�صان  من  للتاأكد  املحافظات 

اخلفافي�س للفريو�س من عدمه.
اأو  الفاكهة،  خفا�س  اأن  واأ�ــصــاف 
ــود يف عـــدد من  ــوج الــثــعــلــب، م
فيها  تكرث  التي  م�رش  حمافظات 

عليه  تتغذى  التي  الفواكه  اأ�صجار 
من بينها املاجنو والبلح والكمرثى 
نهر  حــواف  على  وتعي�س  ــوز،  وامل
يف  املهجورة  البيوت  ويف  النيل، 

م�صتعمرات وتن�صط ليال.
اكت�صف  نيباه  فريو�س  اأن  واأو�صح 
وبنغالدي�س  ال�صني  يف   1998 عام 
فريو�س  لعائلة  وينتمي  واليابان، 
احليوان  هو  و"اخلفا�س"  كورونا، 
احلا�صن له، لكنه ل يتاأثر به، نظرا 
املناعة  مينحه  بــروتــني  لــوجــود 
اأعرا�صه، لفتا  الالزمة للحماية من 
اإىل  الفريو�س  انتقال  عند  اأنــه  اإىل 
تظهر  الفاكهة  طريق  عن  الإن�صان 
الأعرا�س املعروفة، لذا يجب اتخاذ 
اأو  الحرتازية عند جمع  الإجــراءات 

�رشاء وتناول الفاكهة.
الحــرتازيــة  الإجــــراءات  اأن  وتابع 
قفازات  ــداء  ــارت ب تــبــداأ  املطلوبة 
اأو  الفاكهة  جمع  عند  الــيــد  يف 
اأوكار  بها  توجد  التي  اخل�رشوات 
قبل  تطهريها  ثم  الثعلب،  خلفا�س 
عملية  ولتاأكيد  لالأ�صواق،  نقلها 
الأ�صواق  الوقاية يجب تطهريها يف 
اأو  الفاكهة  م�صتهلك  وعلى  اأي�صا، 
املنزل  يف  يطهرها  اأن  اخل�رشاوات 
ثبوت  حال  وذلك  التاأكيد،  لزيادة 

وجود الفريو�س يف م�رش.

الق�ساء اللبناني ي�سلم �سوي�سرا الخمي�س 
االأجوبة الالزمة بق�سية م�سرف لبنان

بريوت -وكاالت 
الإثنني  يوم  لبناين  قا�س  حدد 
حاكم  ل�صتجواب  موعدا  املقبل 
�صالمة  ريــا�ــس  لبنان  م�رشف 
الوظيفي  الإهمال  بجرم  واآخرين 
قرار  وخمالفة  الأمانة  واإ�ــصــاءة 

اإداري.
اللبنانية  "الوكالة  وذكـــرت   
قا�صي  اأن  الثالثاء  لالإعالم"  
لبنان،  جبل  يف  الأول  التحقيق 
يوم   جل�صة  حدد  من�صور،  نقول 
الثامن من �صباط/ فرباير اجلاري 
لبنان  م�رشف  حاكم  ل�صتجواب 
الوظيفي  الإهمال  بجرم  واآخرين 
قرار  وخمالفة  الأمانة  واإ�ــصــاءة 
العامة  النائبة  وكانت  اإداري. 
لبنان  جبل  يف  ال�صتئنافية 
القا�صية غادة عون قد ادعت على 
الرقابة  جلنة  ورئي�صة  �صالمة، 
دبــاغ،  مــايــا  ــارف،  املــ�ــص على 
ا�صترياد  �رشكة  �صاحب  وعلى 
واأحالت  ال�صيارفة،  واأحد  دولر 
امللف اىل القا�صي من�صور الذي، 
جل�صة  امللف، حدد  مطالعة  بعد 
ا�صتجواب للم�صار اليهم الأ�صبوع 

املقبل.
اللبنانية،  الأنباء  وكالة  اأفــادت 
الق�صاء  �صي�صلم  لبنان  بـــاأن 
املقبل،  اخلمي�س  ال�صوي�رشي 

امل�صاعدة  طلب  على  الأجــوبــة 
بتحويالت  املتعلقة  الق�صائية 
م�رشف  حلــاكــم  عــائــدة  مالية 

لبنان ريا�س �صالمة.
اأر�صل  اخلــطــوة،  لهذه  ومتهيدا 
القا�صي  التمييزي  العام  النائب 
اإىل كل من  كتبا  غ�صان عويدات، 
مفو�س  لبنان،  م�رشف  حاكم 
املركزي،  امل�رشف  لدى  احلكومة 
وجلنة  اخلا�صة  التحقيق  هيئة 
طلب  امل�صارف،  على  الرقابة 
املعطيات  كل  اإيداعه  مبوجبها 
امل�صاعدة  طــلــب  يف  الـــــواردة 

ال�صوي�رشية.
قا�صي  حــدد  ذلــك،  غ�صون  يف 
لبنان  جبل  يف  الأول  التحقيق 
الثامن  يف  جل�صة  من�صور  نقول 
ل�صتجواب  اجلــاري  فرباير  من 
واآخــريــن،  لبنان  م�رشف  حاكم 
واإ�صاءة  الوظيفي  الإهمال  بجرم 

الأمانة.
�صالمة  خ�صوع  بعد  ذلك،  ياأتي 
بوقت �صابق جلل�صة ا�صتماع لدى 
على  بناء  التمييز،  عام  مدعي 
اإطار التحقيق  طلب �صوي�رشا، يف 

يف غ�صل اأموال وابتزاز.
حينها  بيان  يف  �صالمة  ــال  وق
من  حت�صل  مل  حتاويل  "اأي  اإن 
من  اأو  لبنان  مل�رشف  ح�صابات 

موازنته للخارج".

م�سقط -وكاالت 
القيمة  الت�صجيل يف �رشيبة  الُعماين عن بدء  ال�رشائب  اأعلن جهاز 
امل�صافة بال�صلطنة، اعتباراً من اأم�س  الول وحتى 15 مار�س املقبل 
عرب البوابة الإلكرتونية للجهاز، وذلك بالن�صبة للخا�صعني لل�رشيبة 
ال�صنوية  توريداتهم  قيمة  تتجاوز  اأن  املتوقع  من  اأو  تتجاوز  الذين 
عن مليون ريال ُعماين، كما �صيتاح الت�صجيل اختياريًا ملن تتجاوز 
 19.250 عن  ال�صنوية  توريداتهم  قيمة  تتجاوز  اأن  املتوقع  من  اأو 
الت�صجيل يف  رياًل عمانيًا. وحث اجلهاز اخلا�صعني لل�رشيبة على 
الت�صجيل  عن  التخلف  نتيجة  العقوبات  لتجنب  املحددة  املواعيد 

يف هذه املواعيد.

�سلطنة ُعمان 
تبداأ اإجراءات 

تطبيق 
�سريبة القيمة 

الم�سافة
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اتفاقية تعاون

واأكد �ش���مو ال�ش���يخ عبداهلل بن زايد اآل نهي���ان خالل اللقاء 

اأن العمل الإن�ش���اين نهج را�شخ يف دولة الإمارات م�شرياً اإىل 

اأن جائحة فريو�س كورونا امل�ش���تجد »كوفيد - 19« اأكدت 

اأهمية تر�ش���يخ قيم البذل والعطاء يف العامل اأجمع وتعزيز 

العمل الدويل امل�شرتك يف مواجهة الأزمات.

واأ�ش���ار �شموه اإىل اأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية 

لل�شليب الأحمر ل�شيما خالل الفرتة احلالية مع تاأثر العامل 

اأجمع بتداعيات اجلائحة .. موؤكدا اأن دولة الإمارات حري�شة 

على تعزيز التعاون مع اللجنة لتحقيق اأهدافها على �شعيد 

العمل الإن�شاين والإغاثي. 

بحث معايير

وا�شتعر�شت اللجنة ملخ�شا حول اأبرز التعديالت التي جاء 

بها املر�شوم بقانون احتادي ب�شاأن تعديالت قانون ال�رشكات 

التجارية، والت���ي ا�شتملت على ال�شماح للم�شتثمر الأجنبي 

بالتمل���ك الكامل يف كافة القطاعات القت�شادية ووفق كافة 

الأ�ش���كال القانونية لل�رشكات مع ا�شتثن���اء بع�س الأن�شطة 

ذات الأث���ر ال�شرتاتيجي؛ وع���دم ا�شرتاط وج���ود وكيل من 

مواطني الدولة لفتتاح فروع لل����رشكات الأجنبية الراغبة 

يف مزاول���ة اأن�شطتها يف الدولة؛ وعدم ا�ش���رتاط باأن يكون 

الرئي�س واأع�ش���اء جمل�س الإدارة يف ال����رشكات امل�شاهمة 

م���ن مواطني الدولة؛ واإمكاني���ة التملك الأجنبي اجلزئي يف 

الأن�شط���ة القت�شادية ذات الأث���ر ال�شرتاتيجي وفق �شوابط 

حم���ددة، واإمكانية مزاولة اأعمال امل�ش���ارف والتاأمني لغري 

ال�رشكات امل�شاهمة وف���ق �شوابط حمددة؛ وتعديالت اأخرى 

فيما يخ�س انعقاد اجلمعيات العمومية لل�رشكات امل�شاهمة 

وذات امل�شوؤولية املحدودة.

وقال معايل عبد اهلل ب���ن طوق املري، وزير القت�شاد رئي�س 

اللجنة.. » متثل التعديالت اجلوهرية التي متت على قانون 

ال����رشكات التجارية ترجم���ة حقيقية لروؤي���ة وتوجيهات 

القيادة الر�شيدة وروؤية دولة الإم���ارات جلذب ال�شتثمارات 

الأجنبي���ة وتطوير منظومة القت�ش���اد الوطني للو�شول اإىل 

التمي���ز والريادة، وتعزيز تناف�شيته اأمام التغريات الإقليمية 

والدولي���ة، الأمر ال���ذي ا�شتدعى �رشورة وج���ود �شيا�شات 

اقت�شادية اأكرث انفتاحًا وجاذبية لال�شتثمارات، لتعزيز قدرة 

القت�ش���اد على مواجهة التحديات وتوليد الفر�س با�شتمرار 

والتكيف مع املتغريات وال�شتفادة منها«.

واأ�ش���اف معالي���ه اإن هذه التعديالت ف�ش���اًل عن دورها يف 

زيادة انفتاح مناخ الأعمال بالدولة وتعزيز مقومات وحوافز 

ا�شتقطاب ال�شتثم���ارات الأجنبية النوعية التي �شت�شب يف 

زيادة تن���وع قاعدة الأن�شطة القت�شادي���ة غري النفطية يف 

الدولة، فاإنه���ا – اأي التعديالت - تقدم اأداة قانونية فعالة 

للت�ش���دي لظاهرة »الت�ش���رت التجاري« الت���ي متثل اإحدى 

املمار�شات التجارية ال�شارة �شمن بيئة الأعمال.

واأو�ش���ح » �شنعمل من خ���الل تعديالت قان���ون ال�رشكات 

التجاري���ة عل���ى ايجاد ����رشاكات حقيقية ب���ني امل�شتثمر 

الأجنبي وامل�شتثمر الوطني، و�شنحر�س على اأن ت�شب نتائج 

ه���ذه التعدي���الت يف توفري فر�س عمل جدي���دة وا�شتقطاب 

التكنولوجيا وتطوي���ر املهارات والكوادر الب�رشية، مبا يعزز 

مقوم���ات ال�شتدامة والإنتاجي���ة العالية ووفرة الفر�س يف 

اقت�شاد الدولة على املدى الطويل«.

وعن اأبرز خمرج���ات الجتماع الأول للجن���ة قال معاليه.. 

» ناق�شن���ا جمموعة مهمة من املعاي���ري التي �شيتم اأخذها 

يف احل�شب���ان عند ت�شني���ف الأن�شطة الت���ي تتمتع ب�شفة 

الأث���ر ال�شرتاتيجي، بحي���ث تتم عملية حتري���ر القطاعات 

والأن�شطة اأمام متل���ك ال�شتثمار الأجنبي، دون امل�شا�س مبا 

يتعل���ق بالأمن الوطن���ي اأو القطاعات ال�شيادي���ة اأو الروؤى 

ال�شرتاتيجية للدولة، و�شنخ���رج بقائمة متوازنة لالأن�شطة 

ذات الأثر ال�شرتاتيجي التي ت�رشع من انفتاح بيئة الأعمال 

وجذب ال�شتثمارات، مما �شيعطي دفعة وزخمًا كبرياً للن�شاط 

القت�شادي يف الدولة«.

من جانبه، ركز معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير 

دولة للتجارة اخلارجية، على اأهمية الأثر الإيجابي املرتقب 
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على القت�شاد الوطني بعد اإتاحة التملك الأجنبي الكامل 

لل�رشكات التجارية وفقًا لتعدي���الت القانون، ول �شيما 

عرب ت�شهيل لوائح تاأ�شي�س ال�رشكات وتعزيز �شهولة بدء 

وممار�ش���ة اأن�شطة الأعمال من خالله���ا، وبالتايل تعزيز 

ثقة امل�شتثمري���ن باأ�شواق الدولة وج���ذب ال�شتثمارات 

الأجنبية النوعية نحو القطاعات غري النفطية يف الدولة 

ودعم التنوع القت�شادي، والرتقاء مبكانة دولة الإمارات 

كمركز اإقليم���ي وعاملي للتج���ارة وال�شتثمار ومزاولة 

الأعمال. واأو�شح معاليه اأنه مت الطالع على جتارب عدد 

من الدول العربية والأجنبية يف �شاأن حماية القطاعات 

ذات الطاب���ع ال�شرتاتيجي لديها ومبا ل يخل بالنفتاح 

القت�ش���ادي وج���ذب ال�شتثمارات، م���ن اأبرزها اململكة 

العربي���ة ال�شعودي���ة واأ�شرتاليا و�شنغاف���ورة واململكة 

املتحدة وجمهورية ال�شني ال�شعبية، الأمر الذي �شيجعل 

جتربة دولة الإم���ارات م�شتندة اإىل اأف�ش���ل املمار�شات 

املتبعة عامليًا يف هذا ال�شدد.

م���ن جهة اأخرى، قال �شعادة �شام���ي القمزي، مدير عام 

اقت�شادية دب���ي.. » �شّكلت التعديالت التي مت اعتمادها 

على قانون ال�رشكات التجارية خطوة مهمة وا�شرتاتيجية 

يف م�ش���رية الدولة نحو ا�شت����رشاف امل�شتقبل، وانطالقًا 

م���ن املكانة العاملية التي بات���ت متثلها دولة الإمارات 

كوجه���ة مف�شلة جلذب ال�شتثم���ارات الأجنبية؛ فاإن من 

�شاأن ه���ذه التعديالت اأن تعزز وتر�ش���خ جاذبية البيئة 

ال�شتثمارية يف خمتلف اإمارات الدولة«.

واأكد �شع���ادة �شلطان عبداهلل بن ه���ده ال�شويدي رئي�س 

دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة اأن التعديالت التي 

متت على قانون ال����رشكات التجارية متثل حلقة �شمن 

�شل�شل���ة من الإجراءات التي تعم���ل عليها الدولة بهدف 

تعزيز ثق���ة امل�شتثمرين بالقت�شاد الوطني ودفع عجلة 

النمو القت�شادي، كما تدعم هذه التعديالت نهج التنويع 

القت�ش���ادي املتنامي وتن�شيط القطاع���ات القت�شادية 

اإىل جان���ب ا�شتقطاب املزيد م���ن امل�شتثمرين واأ�شحاب 

ال�رشكات الراغب���ني باإطالق اأعماله���م وم�شاريعهم من 

الدول���ة. وقال �شعادة ال�شيخ حممد ب���ن كايد القا�شمي 

رئي����س دائ���رة التنمي���ة القت�شادية براأ����س اخليمة اإن 

دول���ة الإم���ارات متتاز ببيئ���ة اأعمال جتاري���ة خ�شبة 

وجاذبة لال�شتثمارات الأجنبية املبا�رشة، حيث حتر�س 

الدولة عل���ى ت�شخري كافة الإمكاني���ات وعوامل اجلذب 

لال�شتثمارات الأجنبية لتبداأ اأعمالها وحتقيق جناحاتها 

يف خمتلف القطاعات بالدولة.

واأكد العميد الركن الدكتور مبارك �شعيد غافان اجلابري 

رئي����س الإدارة التنفيذية لل�شناع���ات وتطوير القدرات 

الدفاعية بوزارة الدفاع اأن التعديالت اجلديدة على قانون 

ال�رشكات تعزز من قدرة دول���ة الإمارات على ا�شتقطاب 

ال�شتثمارات اخلارجية وت�شاهم يف تعزيز الثقة بال�شوق 

املحلي الذي يحظى بالعديد من الفر�س ال�شتثمارية يف 

خمتلف املجالت، مبا فيها جمال ال�شناعات الع�شكرية 

لتواك���ب طموح���ات الدولة يف النتق���ال اإىل مرحلة ما 

بع���د النفط، وبناء اقت�شاد قائ���م على املعرفة. واأ�شاف 

» ال�شناعات الدفاعي���ة والف�شاء والطريان تعد من اأهم 

القطاعات ذات امل���ردود التنموي والقت�شادي املتنامي 

ليواكب اأهداف روؤية الإم���ارات 2021، ومئوية الإمارات 

.»2071

اإىل ذل���ك، ا�شتعر�شت اللجنة خ���الل الجتماع املعايري 

التي مت اأخذها يف احل�شبان لقرتاح القطاعات والأن�شطة 

ذات الأث���ر ال�شرتاتيج���ي، ويف مقدمته���ا الأن�شطة ذات 

الطاب���ع ال�شيادي، وذات الأثر عل���ى امل�شلحة الوطنية، 

وذات الطبيعة اخلا�شة مثل التعدين والأ�شماك والزراعة 

والإعالم والت�شالت، والأن�شطة املرتبطة بتحقيق الروؤى 

ال�شرتاتيجية للدولة، وذات الأثر على الأمن الوطني. كما 

مت ا�شتعرا����س ال�رشوط وال�شواب���ط املتعلقة برتخي�س 

الأن�شطة ذات الأثر ال�شرتاتيجي.

»م�سبار الأمل«

 اأكد الفريق الهند�شي اأن مهامه متعددة لكن هدفهم واحد 

وهو و�شول امل�شبار بنجاح اإىل مدار املريخ، متهيدا لبدء 

مهمته املريخية ذات الأهداف غري امل�شبوقة تاريخيا.

وجاء تنظي���م هذه الإحاطة الإعالمية ام�س يف مقر مركز 

حممد ب���ن را�شد للف�ش���اء يف منطق���ة اخلوانيج بدبي، 

بالتعاون مع املكتب الإعالم���ي حلكومة دولة الإمارات، 

لإلق���اء ال�شوء على اآخ���ر م�شتجدات م����رشوع الإمارات 

ل�شتك�ش���اف املريخ »م�شبار الأمل«، م���ع الرتكيز على 

املراحل املتبقية من الرحلة التاريخية للم�شبار التي تعد 

اأول مهمة عربية ل�شتك�شاف املريخ.

وحت���دث يف الإحاطة التي �شهدت ح�شورا اإعالميا مكثفا 

كل م���ن املهند�س عم���ران �رشف مدير م����رشوع الإمارت 

ل�شتك�ش���اف املريخ »م�شبار الأم���ل«، واملهند�س �شهيل 

الظفري، نائ���ب مدير امل�رشوع ل�ش���وؤون تطوير امل�شبار، 

واملهند�س اإبراهيم عبداهلل املدفع، مهند�س نظام التحكم 

وقائد فري���ق اأنظمة التحك���م، واملهند����س علي جمعة 

ال�شويدي، مهند�س النموذج الهند�شي.

وقال املهند�س عمران �رشف »: اأمامنا فر�شة واحدة فقط 

لدخ���ال م�شبار الأمل اإىل م���دار املريخ يوم 9 فرباير يف 

متام ال�شاعة 7:42 دقيقة بتوقي���ت الإمارات.و اأو�شح اأن 

مرحلة الدخول اإىل مدار املريخ تختلف متاما عن مرحلة 

الإطالق، حيث كانت لدينا حينها نافذة اإطالق امتدت اإىل 

ثالثة اأ�شابيع، وميكننا التاأجيل واإعادة املحاولة خاللها 

كما حدث بالفعل اإذ كان من املقرر اإطالق ال�شاروخ الذي 

يحمل امل�شبار يوم 15 يوليو 2020 ومت التاأجيل ب�شبب 

اأح���وال الطق�س غري املواتية اإىل يوم الع�رشين من يوليو، 

وبعدها متت عملية الإطالق بنجاح.

واأ�ش���اف: »لك���ن يف مرحلة الدخول اإىل م���دار اللتقاط 

حول املريخ اإذا مل ن�شتطع اإبطاء �رشعة امل�شبار اإىل احلد 

املطلوب واإدخاله اإىل املدار بالجتاه ال�شحيح، رمبا -ل 

ق���در اهلل- نفقد امل�شبار متاما اإم���ا باأن يتيه يف الف�شاء 

العميق اأو قد ي�شطدم ب�شطح املريخ«.

من جانب���ه قال املهند����س �شهيل الظف���ري نائب مدير 

امل�رشوع ل�شوؤون تطوير امل�شب���ار اإن م�شوؤوليات الفريق 

الهند�شي مل�شبار الأمل متعددة وقد �شملت عند بدء تنفيذ 

امل�رشوع الت�شميم والت�شنيع والرتكيب والدمج والفح�س، 

وتت�شمن اأنظمة الطاقة واملالحة والكمبيوتر والربجميات 

واأنظمة الدفع اخلا�شة بامل�شبار.

واأ�ش���اف اأن الفريق الهند�شي مل�شبار الأمل هو الذي توىل 

عملي���ات تعديل ت�شميم امل�شبار، اإذ كان الت�شميم الأويل 

يت�شمن ثالثة األواح �شم�شية، مت تعديلها لحقا اإىل لوحني 

فقط، وهو الت�شميم احلايل للم�شبار الذي يقرتب من مدار 

املريخ.من جهته، ق���ال املهند�س اإبراهيم عبداهلل املدفع، 

مهند����س نظام التحك���م وقائد فريق اأنظم���ة التحكم اإن 

برجميات امل�شبار تقوم مبهمة رئي�شية يف مرحلة الدخول 

اإىل م���دار املريخ فهذه العملية تتم ب�شورة ذاتية وب�شكل 

م�شتقل من جان���ب امل�شبار الذي متت برجمته بدقة منذ 

البداي���ة ليقوم بها، حيث ينفذ اأوام���ر ومناورات الدخول 

بدق���ة اإىل املدار وبتوقيت زمني حمدد، وهذه الربجمة مت 

التاأكد منها وفح�شها اأكرث من مرة قبل الإطالق.

ب���دوره، اأو�شح علي جمعة ال�شوي���دي، مهند�س النموذج 

الهند�ش���ي اأن فريق عمل م�شب���ار الأمل يعتمد على جهاز تعقب 

النجوم Star Tracker لتحديد موقع امل�شبار، حيث يقوم 

اجلهاز بالتقاط �شور للنجوم وحتليلها ومقارنتها بقاعدة بيانات 

�شخم���ة، يتم عن طريقها معرفة موقع امل�شب���ار. يعد »م�شبار 

الأم���ل« م�رشوعا وطنيا يرتجم روؤية قيادة دولة الإمارات لبناء 

برنامج ف�شائي اإماراتي يعك�س التزام الدولة بتعزيز اأطر التعاون 

وال�رشاكة الدولية بهدف اإيج���اد حلول للتحديات العاملية من 

اأجل خري الإن�شانية.

»ال�صحة«: تعافي

   كم���ا اأعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالت م�شابة نتيجة تداعيات 

الإ�شابة بفريو����س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدول���ة 866 حالة.    واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

ع���ن اأ�شفها وخال����س تعازيه���ا وموا�شاتها ل���ذوي املتوفني، 

ومتنياته���ا بال�شفاء العاجل جلمي���ع امل�شابني، مهيبة باأفراد 

املجتم���ع التعاون مع اجلهات ال�شحي���ة والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شمانًا ل�شحة و�شالمة اجلميع.

   كم���ا اأعلنت الوزارة عن �شف���اء 3،791 حالة جديدة مل�شابني 

بفريو����س كورون���ا امل�شتجد »كوفي���د - 19« وتعافيها التام 

م���ن اأعرا����س املر�س بعد تلقيه���ا الرعاي���ة ال�شحية الالزمة 

منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذل���ك يكون جمموع حالت ال�شفاء 

285،201 حالة.

دبي تت�سلم 

يف هيئ���ة ال�شحة بدب���ي.. اإن لقاح »ا�شرتازيني���كا«، �شيكون 

متاح���ًا يف مرك���ز »وان �شنرتال«، للراغب���ني يف التطعيم من 

املواطن���ني من عمر 18 اإىل 60 �شن���ة، واملقيمني من اأ�شحاب 

الهم���م، وامل�شابني باأمرا�س مزمنة مم���ن يحملون اإقامة دبي 

»�شارية« م���ن عمر 18 اإىل 60 �شنة، وذلك بالت�شجيل امل�شبق 

من خالل الت�شال مبركز الت�شال على الرقم املوحد 800342.

ولفت���ت اخلاجة اإىل اأن اللقاح �شيك���ون متاحا اأي�شًا يف مركز 

التطعي���م املي���داين للمنت�شبني خل���ط الدف���اع الأول واملهن 

احليوي���ة، مو�شحة اأن تنظيم مواعي���د تطعيم هاتني الفئتني، 

�شيكون بالتن�شيق والتعاون مع الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات 

التي يعملون بها.



 

  0.408         
  0.700         

0.640 
  0.890           4.71           

 4.92 
  5.01 
 7.69 

�سوق النفط
النفط/ خام برنت

دوالر 57.66

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة9
األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                  االقت�صادي

 

ال�سركات االأكثر �سعوداً
ا�سم ال�سركة

 منازل العقارية

 االتحاد للتاأمين

 بنك ال�سارقة
 ميثاق للتاأمين التكافلي

�سعر االغالق

  3.77           

  8.51 
تغير)٪(

 الدار العقارية

 الت�سجيل العقاري 
بال�سارقة تفتح باب 

الت�سجيل لجائزة التميز 
العقاري 2021

 

ال�سارقة  ـ وام: 
�إمارة  في  �لعقاري  �لت�سجيل  د�ئرة  �أعلنت   
في جائزة  �لت�سجيل  باب  فتح  عن  �ل�سارقة 
فئاتها  ف��ي   2021 لعام  �لعقاري  �لتميز 
�أن  على  �لأربعاء  يوم  من  بدء�  �لمختلفة، 
يكون �آخر موعد لتقديم ملفات �لم�ساركة يوم 
25 مار�س �لقادم، و�سيتم �لإعالن عن �لفائزين 
بالجائزة في فئاتها �لمختلفة يوم 2 يونيو 

�لقادم.
وت�سم �لجائزة �أربع فئات هي: فئة �لمكاتب 
�لعقاري،  �لتطوير  �سركات  وفئة  �لعقارية، 
وفئة �أف�سل مجل�س �إد�رة جمعية �تحاد مالك، 
وفئة �أف�سل �سركات خدمات �لإ�سر�ف �لإد�ري 

لجمعيات �تحاد �لمالك.
�لعامة  �لمتطلبات  عن  �لد�ئرة  �أعلنت  كما 
�لتاأكد  �أهمها:  من  �لجائزة،  في  للم�ساركة 
للجائزة،  �لمنا�سبة  �لفئة  في  �لت�سجيل  من 
�لمحددة  �لمعايير  وفق  �لنموذج  وتعبئة 
موجزة  بطريقة  و�لكتابة  �لد�ئرة،  قبل  من 
وو��سحة ودقيقة قدر �لإمكان، ومر�جعة ملف 
�لمعلومات  توفر جميع  و�لتاأكد من  �لتقديم 
�لم�سطلحات  �إ�ستخد�م  وتجنب  �لمطلوبة، 
�لعامة  �لم�سطلحات  و�إ�ستخد�م  �لمتخ�س�سة 
و�لتي ت�ساعد في �إي�سال �لفكرة ب�سكل مب�سط.
وقال �سعادة عبد�لعزيز �أحمد �ل�سام�سي مدير 
�إن  بال�سارقة:  �لعقاري  �لت�سجيل  د�ئرة  عام 
وتطوير  لدعم  �لعقاري جاءت  �لتميز  جائزة 
�لقطاع �لعقاري في �لإمارة من �أجل مو��سلة 
من  �لمزيد  وب��ذل  و�لإب���د�ع،  �لتميز  م�سيرة 
�لجهود لتحفيز هذ� �لقطاع �لحيوي لقت�ساد 
من  �لمزيد  و��ستقطاب  �لبا�سمة،  �لإم���ارة 
و�لعالمية  و�لقليمية  �لمحلية  �ل�ستثمار�ت 

له.
من جانبه قال �سعادة �لم�ست�سار حميد �لعبار 
بال�سارقة  �لعقاري  �لت�سجيل  د�ئرة  م�ست�سار 
في  �لعاملين  تحفيز  �إلى  تهدف  �لجائزة  �إن 
م�ستوى  ورفع  �لإم��ارة،  في  �لعقاري  �ل�سوق 
�لقطاع  في  �لعاملة  �ل�سركات  بين  �لتناف�س 
�لعقاري، وت�سجيع �لفئات �لمختلفة �لعاملة 
�لعطاء  من  �لمزيد  ب��ذل  على  �لقطاع  في 

و�لتميز في عملها .
�لإلكتروني  موقعها  على  �لد�ئرة  ون�سرت 
لها،  �لتابعة  �لجتماعي  �لتو��سل  وو�سائل 
فئات  من  فئة  كل  في  �ل�ستر�ك  متطلبات 
�لمعتمدة للم�ساركة في  �لجائزة، و�لمعايير 
هذه �لفئات، حيث يمكن لل�سركات و�لمكاتب 
و�لجمعيات �لعقارية �لر�غبة بالم�ساركة في 

�لجائزة �لرجوع لها في �أي وقت.

بقيمة 3.3 مليار درهم ..»اأدنوك«توقع اتفاقية �سراكة مع»�سندوق 
اأبوظبي للتقاعد«لال�ستثمار في محفظتها العقارية

اأبوظبي  ـ وام: 
�أبوظبي  بترول  �سركة  �أعلنت   
�لثالثاء  يوم  �أدنوك"   " �لوطنية 
عن توقيع و�إتمام �تفاقية �سر�كة 
�سندوق  مع  عقارية  ��ستثمارية 
هذه  وتمثل   ، للتقاعد  �أبوظبي 
ل�سندوق  �سر�كة  ثالث  �ل�سفقة 
مجال  ف��ي  للتقاعد  �أب��وظ��ب��ي 
�لبنية �لتحتية للطاقة و�لأ�سول 
�لعقارية و�أكبر �سفقة منفردة له 

مع �أدنوك حتى �لآن.
  وت��اأت��ي ه���ذه �ل�����س��ر�ك��ة مع 
عقب  للتقاعد  �أبوظبي  �سندوق 
�سبتمبر  ف��ي  "�أدنوك"  �إب����ر�م 
طويلة  ��ستثمار  �تفاقية   2020
ع��دد�ً  ي�سم  تحالف  م��ع  �لأم���د 
�ل�ستثمارية  �لموؤ�س�سات  م��ن 
مانجمنت  جلوبال  �أبولو  بقيادة 
"�أبولو"، �إحدى �أكبر �سركات �إد�رة 
�لعالم  في  �لبديلة  �ل�ستثمار�ت 
نيويورك  بور�سة  في  و�لمدرجة 
 ،"NYSE: APO" رم��ز  تحت 
وذلك لال�ستثمار في �سريحة من 
تبلغ  �لعقارية  �أدن��وك  محفظة 
 5.5" دره��م  مليار   20 قيمتها 

مليار دولر".
�سلطان  �لدكتور  معالي  وق��ال   
�ل�سناعة  وزير  �لجابر  �أحمد  بن 
�لرئي�س  �لمتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�لتنفيذي ل�سركة بترول �أبو ظبي 
ومجموعة   " �أدن��وك   " �لوطنية 
 :  - �لمنا�سبة  بهذه   - �سركاتها 
�تفاقية �سر�كة  ي�سعدنا توقيع   "
�أبوظبي  �سندوق  م��ع  ج��دي��دة 
�ل�سندوق  يعد  حيث  للتقاعد، 
لمدخر�ت  م��وث��وق��ًا  م�ستثمر�ً 
�لبعيد..  �لمدى  على  �لمو�طنين 
مع  �ل��خ��ط��وة  ه��ذه  وتتما�سى 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
بال�سعي �إلى �إبر�م �سر�كات ذكية 
من  قيمة  �أق�سى  تحقق  ونوعية 
هذه  وتوؤكد   ، �لمتنوعة  �أ�سولنا 
تعزيز  على  �أدنوك  قدرة  �ل�سفقة 
�أ�سولها  م��ن  �لقيمة  وزي����ادة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ع��ق��اري��ة 
تمتلكها في مجال  �لتي  �لفريدة 
خلق  ذ�ته،  �لوقت  وفي  �لطاقة، 
فر�س جاذبة للتنمية �لقت�سادية 

�لم�ستد�مة في دولة �لإمار�ت".
�ساهمت   "  : معاليه  و�أ���س��اف 
�لتي  �ل�ستر�تيجية  �ل�سر�كة 

�لعام  �أبولو"   " مع  �أبرمناها 
�أدن���وك  تمكين  ف��ي  �ل��م��ا���س��ي 
�سيولة  ع��ل��ى  �ل��ح�����س��ول  م��ن 
غير  عقارية  �أ�سول  من  نقدية 
�لأ�سا�سية  باأعمالها  مرتبطة 
دعم  ف��ي  ��ستثمارها  لإع����ادة 
وم��ب��ادر�ت  م�ساريع  وت��م��وي��ل 
�أعمالها  في  �ل�ستر�تيجي  �لنمو 
�لنفط  م��ج��ال  ف��ي  �لرئي�سية 
و�لغاز.. م�سير� �إلى �أنه من خالل 
�لهيكلية �لمبتكرة لهذه �ل�سر�كة، 
بحق  �لحتفاظ  �أدن���وك  ت�سمن 
�لتحكم وملكية �أ�سولها �لعقارية 
وتعزيز  �لمالي  �أد�ئ��ه��ا  لدعم 

مرونتها �لنقدية ".
ومقابل  �لتفاقية  وبموجب    
مليون   900" دره��م  مليار   3.3
�سندوق  يح�سل  �أمريكي"،  دولر 
ح�سة  على  للتقاعد  �أبوظبي 
للطاقة  �أبوظبي  �سركة  في   %31
فيها  تمتلك  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��اري��ة، 
تم  و�لتي   %69 ح�سة  �أدن���وك 
�أدنوك  ح�سة  لتمتلك  �إن�ساوؤها 
�أبوظبي  51% في �سركة  �لبالغة 
�لقاب�سة  �ل��ع��ق��اري  للتاأجير 

."ADPLHC" �لمحدودة 
"�أبوظبي  �سركة  �إن�ساء  وت��م 
�لقاب�سة  �ل��ع��ق��اري  للتاأجير 
 "  ADPLHC  - �ل��م��ح��دودة 
�إيجار  عو�ئد  من  لال�ستفادة 
�أ�سول  م��ن  م��ح��ددة  مجموعة 
بموجب  وذلك  �لعقارية،  �أدنوك 
�لق�سوى  مدتها  �إيجار  �تفاقية 
"�أبوظبي  وتمتلك  ع��ام��ًا..   24
�لقاب�سة  �ل��ع��ق��اري  للتاأجير 
�إيجار�ت  ح�س�س  �لمحدودة" 

طويلة �لأجل في محفظة كبيرة 
�لعقارية  �أدن���وك  �أ���س��ول  م��ن 
�أبوظبي..  �إم��ارة  في  �لمتنوعة 
تحتفظ  �ل�سفقة  �إنجاز  وبعد 
لها  �لتابعة  و�ل�سركات  "�أبولو" 
�أبوظبي  �سركة  في   %49 بح�سة 
�لقاب�سة  �ل��ع��ق��اري  للتاأجير 
 .."ADPLHC" �ل��م��ح��دودة 
بالملكية  �أدن���وك  و�ستحتفظ 
�ل��ك��ام��ل��ة وح���ق �ل��ت��ح��ك��م في 
من  �ل���م���ح���ددة  �ل��م��ج��م��وع��ة 
�لبنى  و�أ�سول  �لعقارية  �لأ�سول 
�لتابعة  �لمجتمعية  �لتحتية 
و�إد�رة  �ل��ت��ح��ك��م  وح���ق  ل��ه��ا 
و�ل�سيانة. و�لت�سغيل  �لعمليات 
�ل�����س��ر�ك��ة    و���س��ت��ت��ي��ح ه���ذه 
�أبوظبي  ل�سندوق  �ل��ج��دي��دة 
ل��ل��ت��ق��اع��د ف��ر���س��ة ج��دي��دة 
عقارية  �أ�سول  في  لال�ستثمار 
منخف�سة  عو�ئد  ذ�ت  ممتازة 
تدفقات  وتحقيق  �لمخاطر، 
�لأجل.  وطويلة  م�ستقرة  نقدية 
تحقق محفظة  �أن  �لمتوقع  ومن 
�لأ���س��ول �ل��ع��ق��اري��ة م��ع��دلت 

قوية. و�إيجار�ت  �إ�سغال 
جا�سم  معالي  �أكد  جانبه  من   
�إد�رة  مجل�س  رئي�س  بوعتابة، 
�أن  للتقاعد،  �أبوظبي  �سندوق 
في  ياأتي  �لتفاقية  هذه  �إب��ر�م 
�لمثمر  �لتعاون  ��ستمر�ر  �إطار 
م��ع ���س��رك��ة ب��ت��رول �أب��وظ��ب��ي 
��ستكماًل  و  "�أدنوك"  �لوطنية 
�إلى  �لر�مية  �ل�سندوق  لجهود 
قوية  ��ستثمارية  �سر�كات  بناء 

وعالميًا. محليًا  ومتنوعة 
نحن �سعد�ء بتو�سيع    وقال: " 

"�أدنوك"،  مع  �سر�كتنا  نطاق 
ك��ون��ه��ا م��ن �أه����م �ل�����س��رك��ات 
دفع  في  ت�سهم  �لتي  �لوطنية 
في  �لقت�سادي  �لنمو  عجلة 
�أن  �سيما  ول  �أبوظبي،  �إم��ارة 
تتما�سى  �لجديدة  �لتفاقية 
�ل�سندوق  ��ستر�تيجية  م��ع 
�ل���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ه��ادف��ة �إل��ى 
متنوعة  محافظ  في  �ل�ستثمار 
�أق�سى  لتحقيق  �لجودة  عالية 
�إعالنها  ومنذ  ممكنة".   قيمة 
تو�سيع  ع��ن   2017 ع���ام  ف��ي 
لل�سر�كات  برنامجها  نطاق 
و�ل�ستثمار�ت  �ل�ستر�تيجية 
�أ�سو�ق  �أدنوك  دخلت  �لم�ستركة، 
عبر  مرة  لأول  �لعالمية  �لمال 
3 مليار�ت  �إ�سد�ر �سند�ت بقيمة 
باأ�سول  مدعومة  �أمريكي  دولر 

للنفط  �أبوظبي  �أنابيب  خ��ط 
�لخام "�أدكوب"، ونفذت بنجاح 
�ك��ت��ت��اب ع��ام ع��ل��ى ج��زء من 
في  للتوزيع"  "�أدنوك  �أ�سهم 
ل�سركة تابعة  �إدر�ج  �أول عملية 
�لعديد  �أب��رم��ت  كما  لأدن���وك، 
�ل�ستر�تيجية  �ل�سر�كات  من 
�سركاتها  خالل  من  �لتجارية 
و�لتكرير  �لحفر  مجالت  في 
�ل�سلع  وت����د�ول  و�لأ���س��م��دة 
و�ل��م��ن��ت��ج��ات و�ل��م�����س��ت��ق��ات 
"�أدنوك"  و�أن��ج��زت  وغ��ي��ره��ا. 
مع  ��ستر�تيجية  �سر�كة  موؤخر�ً 
عدد من �سناديق �لثروة �ل�سيادية 
و�لموؤ�س�سات �ل�ستثمارية �لر�ئدة 
�أ�سول  في  لال�ستثمار  �لعالم  في 
�لبنية �لتحتية �لخا�سة باأنابيب 

نقل وتوزيع �لنفط و�لغاز.

م�ست�ساري«  يطلق»من�سة  خليفة  �سندوق 
لدعم ال�سركات النا�سئة

اأبوظبي  ـ وام: 
�أطلق �سندوق خليفة لتطوير �لم�ساريع   
بالتعاون  �لتفاعلية  "م�ست�ساري"  من�سة 
مجموعة  تت�سمن  دي"،  �أي  "�ستارت  مع 
�لرقمية  و�لمو�رد  �لأدو�ت  من  متنوعة 
خطة  �إعد�د  مرحلة  خالل  �لأعمال  لرو�د 
تقديم  �لأعمال خالل  رو�د  وتوجه  �لعمل 
توفير  �إل��ى  بالإ�سافة  �لتمويل،  طلب 

�لإر�ساد و�لتدريب لطالب �لخدمة.
ت�سريع  ف��ي  �لمن�سة  ه��ذه  وت�ساهم 
كبير  عدد  وم�ساعدة  �لتخطيط،  مرحلة 
�ل��ج��ودة  لتح�سين  �لع��م��ال  رو�د  م��ن 
بالإ�سافة  �لأعمال،  لمقترحات  �ل�ساملة 
فعالة  عمل  خطة  بنموذج  تزويدهم  �إلى 
حاليًا  "م�ست�ساري"  من�سة  تتوفر  حيث 
لمقدمي �لطلب لدى �سندوق خليفة فقط، 

و�ست�سبح في متناول �لجميع قريبًا.
لم�ساعدة  ك��ن��اف��ذة  �لمن�سة  وتعمل 
�لم�ستخدمين على �لو�سول �إلى معلومات 
وم��و�د  و�ل��ت��ق��اري��ر  و�لأب��ح��اث  �ل�سوق 
ترويجية و�إر�سادية مقدمة من م�ست�ساري 
�لأعمال �لمخت�سين، ف�سال عن توفير �آلية 
�لمالحظات  وتقديم  �لمبا�سرة  للمحادثة 
�لفورية. وقال معالي محمد علي �ل�سرفاء 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية �أبوظبي، 
خليفة  �سندوق  �إد�رة  مجل�س  رئي�س 
ي�سرنا في �سندوق   " �لم�ساريع..  لتطوير 
كاأد�ة  "م�ست�ساري"،  �إطالق من�سة  خليفة 
مبتكرة وفعالة في م�ساعدة رو�د �لأعمال 
م�ساريعهم  تطوير  �ل��ى  ي�سعون  �لذين 
من  يمكنهم  بما  �أعمالهم  في  و�لتو�سع 
قطاع  في  و�لمناف�سة  �لنجاح  تحقيق 
�لعمال". و�أ�ساد معاليه بم�ستوى �لتعاون 
دي"  �أي  "�ستارت  و�سركة  �ل�سندوق  بين 
لتطوير خدمات هذه �لمن�سة وفقًا لأف�سل 
لأ�سحاب  يوفر  مما  �لدولية،  �لممار�سات 
�لمو�رد  �إلى  �لو�سول  �سهولة  �لم�ساريع 
لل�سركات  وي�سمح  �لمعرفة  على  �لقائمة 
كفاء�تها..  بزيادة  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة 
�أن ت�ساهم مثل هذه  �أمله في  معربًا عن 
�لنا�سئة  �ل�سركات  تمكين  في  �لمبادر�ت 
هذه  �أن  و�أو���س��ح  �ل��دول��ة.  في  �لجديدة 

�سندوق  �سعي  �إطار  في  تاأتي  �لمبادرة 
لل�سركات  �لبيئي  �لنظام  لدعم  خليفة 
وتوفير  �لدولة  في  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة 
�لأدو�ت �لالزمة لها ل�سمان تحقيق �أعلى 
معدلت �لنجاح و�ل�ستمر�ر خا�سة خالل 

مرحلة �لتاأ�سي�س �لأولى ..
لدعم  �لبتكار  ت�سخير  �لمهم  من   " وقال 
�سندوق  يحر�س  حيث  �لأع��م��ال  ري��ادة 
خليفة على �ل�ستمر�ر بتقديم �لدعم لرو�د 
�ل�سغيرة  �ل�سركات  و�أ�سحاب  �لعمال 

و�لمتو�سطة في �لدولة.
جاجاناثان،  ر�مي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
�أبوظبي  نيويورك  جامعة  عميد  نائب 
ل�سوؤون ريادة �لأعمال و�لبتكار، و�لمدير 
�لعام لمن�سة �ستارت �إيه دي.. �إن من�سة 
لتعزيز  فعالة  مبادرة  تعد  "م�ست�ساري" 
�لتحول �لى �لقت�ساد �لقائم على �لمعرفة 
�أبوظبي ودولة �لمار�ت ب�سكل  �إمارة  في 
�لتقنيات  �أح��دث  توفر  �أنها  حيث  ع��ام 
�ل�سطناعي  �لذكاء  مجال  في  �لرقمية 
�ل�سغيرة  لل�سركات  �لآل���ي  و�لتعلم 

و�لمتو�سطة.
توفير  �لمن�سة  ه��ذه  ت�سهل   " و�أ���س��اف 
و�لمتو�سطة،  �ل�سغيرة  لل�سركات  �لفر�س 
�لناتج  في  رئي�سًا  م�ساهمًا  تعد  �لتي 

في  �لتطور�ت  لأحدث  �لإجمالي  �لمحلي 
�لذي  �لأم��ر  �ل�سطناعي،  �لذكاء  مجال 
يعزز من مكانتها بين �ل�سركات �ل�سغيرة 
و�لمتو�سطة و�ل�سركات �لنا�سئة �لعالمية 
�لتي تدعم �لجيل �لثاني من �لآلت ونحن 
�سندوق  مع  بالتعاون  نفخر  ب��دورن��ا 
على  للعمل  �لم�ساريع  لتطوير  خليفة 
هذه �لمن�سة وذلك في �لوقت �لذي نعمل 
فيه على تو�سيع نطاق برنامجها لي�سمل 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا".
و�أو�سح �أن ما يجعل من�سة "م�ست�ساري" 
�ل��ذك��اء  �أن  ه��و  ع��ال��ي��ة،  ق��ي��م��ة  ذ�ت 
�لعميق  �لتعلم  وتكنولوجيا  �ل�سطناعي 
تقومان بتجميع كمية هائلة من �لبيانات 
خليفة  �سندوق  تخ�س  �لتي  �لمفيدة 
تقارير  ذلك  في  بما  �لم�ساريع،  لتطوير 
وتحديثات  و�ل��ل��و�ئ��ح  �ل�سوق  �أب��ح��اث 
�لقطاع وغيرها من �لمعلومات �لمتعلقة 
�أبوظبي  �لحكومية في  �لهيئات  بمختلف 
على مدى �لعقد �لما�سي. كما �أن �لمن�سة 
و�لعربية،  �لإنجليزية  باللغتين  تعمل 
رو�د  متطلبات  مع  يتنا�سب  دعمًا  وتوفر 
�لعمل  مر�حل  بح�سب  �لمختلفة  �لأعمال 
و�لقطاع و�لتكنولوجيا وغيرها من �لأمور 
�لتي ت�سمن ر�سم خطة فعالة لم�ساريعهم.

الأ�سهم  مكا�سب  ترفع  مليارية  تداولت 
اإلى 16.6 مليار درهم خالل جل�ستين

اأبوظبي  ـ وام: 
 �رتفعت وتيرة �ل�سيولة �لمتدفقة على �أ�سو�ق 
من  �لثاني  �لأربعاء  يوم  في  �لإمارتية  �لمال 
تعامالت �سهر فبر�ير مما دفع باأ�سعار �سريحة 
بقوة  �سعودها  لمو��سلة  �لأ�سهم  من  كبيرة 
و�سط ت�سابق �لمتد�ولين على �بر�م �ل�سفقات 

لتحقيق �أكبر قدر ممكن من �لمكا�سب.
وفي ظل تو��سل �لأد�ء �لإيجابي �لذي ياأتي في 
تعر�ست  �لتي  �لأرباح  جني  عمليات  �عقاب 
عززت  فقد  �لما�سي  �ل�سبوع  في  �لأ�سهم  لها 
�لمتد�ولة  �ل�سركات  ل�سهم  �ل�سوقية  �لقيمة 
 9.6 قدرها  بمكا�سب  �أرباحها  خزينة  �ليوم 
�لمكا�سب  �جمالي  رفع  ما  وهو  درهم  مليار 

�لى نحو 16.6 مليار درهم خالل جل�ستين.
�لأ�سو�ق  في  �لمبرمة  �ل�سفقات  قيمة  وكانت 
�رتفعت �لى نحو مليار درهم مقارنة مع 700 
عدد  وو�سل  �ل�سابق  �ليوم  في  درهم  مليون 
�سهم نفذت من  475 مليون  �لمتد�ولة  �لأ�سهم 

خالل 7872 �سفقة.
فقد  �لموؤ�سر�ت  حركة  م�ستوى  على  وتف�سيال 

لالأور�ق  �بوظبي  ل�سوق  �لعام  �لموؤ�سر  �رتفع 
 5698 م�ستوى  بالغا   %1.12 بن�سبة  �لمالية 
دبي  ل�سوق  �لعام  �لموؤ�سر  �غلق  فيما  نقطة 
�لمالي عند م�ستوى 2724 نقطة بنمو ن�سبته 

1.02% مقارنة مع �لجل�سة �ل�سابقة.
�لد�ر  �سهم  �لعا�سمة  �سوق  في  �لن�ساط  وقاد 
درهم   3.77 م�ستوى  �لى  قفز  �لذي  �لعقارية 
 243 قيمتها  تجاوزت  مكثفة  ت��د�ولت  و�سط 
بنك  �سهم  �لى  بالإ�سافة  وذلك  درهم  مليون 
 15.06 �لى  مجدد�  �سعد  �لذي  �لأول  �بوظبي 
درهم ،و�سهد �سهم �ت�سالت �رتفاعا �لى 19.98 
�لى  للتاأمين  �لوطنية  �لبحيرة  .و�سهم  درهم 

1.70 درهم.
�سهم  وو��سل  فقد  �لمالي  دب��ي  �سوق  وف��ي 
�عمار �لعقارية �لمرتفع �لى 3.94 درهم قيادة 
�لن�ساط وتبعه في نف�س �لتجاه �سهم �عمار 

للتطوير �لمغلق عند 3 در�هم .
�لإمار�ت  بنك  �سهم  �رتفع  �لبنوك  قطاع  وفي 
دبي �لوطني �لى 11.85 درهم فيما �غلق �سهم 
ودبي  درهم   5.04 عند  �لإ�سالمي  دبي  بنك 

لال�ستثمار 1.65 درهم.
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 رقابة م�سددة على التزام 
مراكز الت�سوق بالإجراءات 
الحرتازية يف اإمارة دبي

دبي ـ )الوحدة(:
اأكدت الرقابة التجارية في اقت�صادية دبي 
اأن فرق التفتي�ش توا�صل جوالتها الرقابية 
الت�صوق  م��راك��ز  ك��اف��ة  على  الم�صددة 
العاملة في االإمارة ل�صمان االلتزام بكافة 
االإجراءات االحترازية المتبعة ومن �صمنها 
العليا  اللجنة  موؤخراً  اأ�صدرتها  التي  تلك 
والتي  دبي  في  والكوارث  االأزمات  الإدارة 
ن�صت على خف�ش القدرة اال�صتيعابية في 

مراكز الت�صوق اإلى %70.
اإدارة  مدير  التناك،  العزيز  عبد  واأو�صح 
دبي  اقت�صادية  في  التجارية  الرقابة 
الوقائية  بالتدابير  الكامل  االلتزام  اأن 
بما  االأط��راف  كافة  على  تقع  م�صوؤولية 
الفتًا  واالأف��راد،  التجارية  المن�صاآت  فيها 
لحماية  تهدف  االإج���راءات  هذه  اأن  اإل��ى 
المجتمع ككل وت�صب في  �صحة و�صالمة 
توفير  في  ي�صاهم  مما  الجميع  م�صلحة 
عجلة  ا�صتمرار  في  ت�صاهم  اآمنة  بيئة 
االنعكا�صات  وتفادي  واالأعمال  االقت�صاد 
االأ�صعدة  كافة  على  للجائحة  ال�صلبية 

ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية.
واأ�صار التناك اإلى اأن فرق اقت�صادية دبي 
تحر�ش خالل جوالتها الرقابية والتفتي�صية 
مخالفات  اأي  م��ع  التهاون  ع��دم  على 
على  وتدقق  خا�صة  المتبعة  لالإجراءات 
الكامل  االلتزام  ل�صمان  التفا�صيل  كافة 
بالتدابير الوقائية، م�صيراً اإلى اأن االزدحام 
داخل المتاجر ا�صتحوذ على الن�صبة االأكبر 
الما�صية  الفترة  خالل  المخالفات  من 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  وت��م 
م�صيراً  الحاالت،  هذه  ر�صد  حال  المرعية 
اإلى اأن قرار خف�ش القدرة اال�صتيعابية في 
التباعد  اإلى 70 % ل�صمان  الت�صوق  مراكز 
الج�صدي في االأماكن المغلقة. ولفت مدير 
اإدارة الرقابة التجارية في اقت�صادي دبي 
االإغالق  وحاالت  المخالفات  عدد  اأن  اإلى 
للمتاجر التجارية المخالفة يعك�ش وجود 
التهاون والتراخي في تطبيق  حاالت من 
االإجراءات الوقائية لدى عدد من المن�صاآت 
معه  الت�صاهل  يمكن  ال  اأمر  وهو  والتجار 
رادعة  اإجراءات قانونية  اتخاذ  ويتم فوراً 
كافة  اأن  اإل��ى  م�صيراً  الحاالت،  هذه  في 
الظروف  هذه  في  المطلوبة  الممار�صات 
ظل  في  للجميع  معروفة  باتت  الحرجة 
والتوا�صل  الم�صتمرة  التوعوية  الحمالت 
الجهات  وباقي  الدائرة  قبل  من  الدائمة 
قطاعات  كافة  مع  المعنية  الحكومية 

االأعمال.

 

يوؤّكد  الأو�سط  ال�سرق  بلك  بريك  الخا�ص من  الرقمي  الإ�سدار 
م�ساهمة المراأة في نجاح هذه ال�سناعة

دبي  ـ وام: 
 اأطلق موؤتمر ومعر�ش بريك بلك 
الرقمية  ن�صخته  االأو�صط  ال�صرق 
تقام  والتي  العام  هذا  الخا�صة 
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية 
اإلى   9 من  الفترة  التحتية خالل 

10 فبراير الحالي.
الموؤتمر  يقام  اأن  المقرر  وم��ن 
القادمة  ن�صخته  في  والمعر�ش 
للم�صاركين  ال�صخ�صي  بالح�صور 
 3 اإلى   2 من  الفترة  خالل  وذلك 
و�صتكون  دبي  في   2022 فبراير 
اإقليم   - العالمية  دبي  موانئ 
الم�صيف  ال��م��ي��ن��اء  االإم�����ارات 

للحدث.
ال��ذي  ال��ح��دث  ه��ذا  وي�صتقطب 
من  ع��ددا  يومين  م��دة  ي�صتمر 
�صيناق�صون  ال��ذي��ن  ال��خ��ب��راء 
ال�صناعة  في  الحا�صمة  الق�صايا 
المبا�صرة  الت�صدي  و�صائل  مثل 
الم�صتفادة منه  والدرو�ش  للوباء 
ال�صنة  لهذه  الم�صاريع  وتوقعات 
�صي�صتعر�صون  كما  بعدها  وما 
الحاجة اإلى بناء جيل من ال�صباب 

المتخ�ص�صين والطموحين.
و���ص��ي�����ص��ك��ل م��ن��ت��دى ال��ن�����ص��اء 
العامالت في المراكز القيادية في 
بريك بلك اإحدى الفعاليات التي 
رائدات  ن�صاء  خاللها  �صتتحدث 
عملن بنجاح لالرتقاء ب�صركاتهن 
وال�صناعة البحرية اإلى م�صتويات 
اأعلى. وعبر تلك الجل�صة المفيدة 
ياأمل منظمو الحدث في ا�صتقطاب 
العامالت  الموهوبات  الن�صاء 
مهارات  وتعزيز  ال�صناعة  في 
ي�صعين  اللواتي  المتخ�ص�صات 
وتطوير  طموحاتهن  تحقيق  اإلى 

المواهب الن�صائية المتميزة.
ومنذ تاأ�صي�صها �صلّط "بريك بلك 
على  ال�صوء  االأو�صط"  ال�صرق 
موا�صيع ذات اأهمية ا�صتراتيجية 
التركيز  وي�صّكل  ال�صناعة.  في 
العامالت  الن�صاء  منتدى  عبر 
بريك  في  القيادية  المراكز  في 
المتخ�ص�صات  الن�صاء  على  بلك 
في  كبير  ب�صكل  اأ�صهمن  اللواتي 
الموا�صيع  اأح��د  ال�صناعة  نمو 
الرئي�صة التي �صيتناولها الحدث. 
وذلك ل�صد الفجوة بين الجن�صين 

الب�صائع  �صحن  �صناعة  ف��ي 
ال�صائبة والم�صاريع الكبرى.

اآل  �صارة  االأم��ي��رة  �صمو  وقالت 
االأع��م��ال  تطوير  م��دي��ر  �صعود 
الدولي  المنتدى  في  البحرية 
باالأكاديمية  ال��ب��ح��ري  للنقل 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
باالإ�صكندرية..  البحري  والنقل 
ال�صناعة  على  الرجال  يهيمن   "
ظاهرة  حقيقة  وه��ذه  البحرية 
الن�صاء  ُتظهر  ذلك  ومع  للعيان. 
كل  في  باهرة  نجاحات  اليوم 
المجاالت وقد بداأنا نلم�ش االآثار 
في  النجاحات  لتلك  المبا�صرة 
ازداد  الوقت  مرور  ومع  القطاع. 
المنا�صب  ف��ي  ال��م��راأة  ح�صور 
ووفًقا  كبير.  ب�صكل  القيادية 
لتقرير الن�صاء في مجال االأعمال 
ال�صادر   2020 لعام  التجارية 
العام  �صجل  ثورتن  غرانت  عن 
الن�صاء في  ن�صبة  نموا في   2019
االإدارية  المنا�صب  في  العامالت 
العالم  م�صتوى  على  العليا 
وُيظهر  المائة.  في   29 بمقدار 
طرق  في  تغّييًرا  العالم  اأن  هذا 

التفكير".
واأكدت اأن الن�صاء يتمتعن بالقدرة 

ازده��ار  في  للم�صاعدة  الالزمة 
في  الكفاءة  وكذلك  ال�صناعة 
نجاح  في  هام  بدور  اال�صطالع 
المهم  ومن  العالم.  حول  ال��دول 
اأن نرى الفعاليات التجارية مثل 
تمنح  االأو�صط  ال�صرق  بلك  بريك 
ومناق�صة  للتحدث  منبًرا  الن�صاء 

م�صيرتهن المهنية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ن���ورة 
الم�صاركة  ق�صم  رئي�ش  ال�صام�صي 
العربية  االأكاديمية  المجتمعية، 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
"اإن  ال�����ص��ارق��ة..  ف��رع  البحري 
وجود قوى عاملة متنوعة يغير 
ي�صيف  اإذ  ال�صناعة  ديناميكيات 
كل فرد ب�صرف النظر عن جن�صه 
وفي  القطاع.  اإل��ى  فريًدا  �صيًئا 
ا نعمل با�صتمرار  االأكاديمية اأي�صً
على  الفتيات  ت�صجيع  على 
جزًءا  يكّن  واأن  اأحالمهن  تحقيق 
وُت�صّكل  البحري  ال�صناعة  من 
المائة  في   43 حوالى  الطالبات 
من اإجمالي طالبنا في اأكاديمية 
االأكاديمية  لدى  اأن  العلوم..الفتة 
في  الطالبات  من  ن�صبة  اأعلى 
في  البحرية  ال�صناعة  مجال 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

في  اأملها  عن  اأفريقيا..معربة 
ال�صدد  ه��ذا  في  تغيير  اإح���داث 
معتبرة اأن �صراكتهم مع فعاليات 
الرقمي  االإ���ص��دار  مثل  تجارية 
ال�صرق  بلك  بريك  من  الخا�ش 
تحقيق  في  �صت�صاعدهم  االأو�صط 

هذا الم�صعى".
وفي معر�ش حديثه عن الحاجة 
اأهمية  ب�صاأن  الوعي  تعميم  اإلى 
في  ال��ع��ام��الت  ال��ن�����ص��اء  دور 
ال�صائبة  الب�صائع  �صحن  �صناعة 
نيكوال  اأك��د  الكبرى  والم�صاريع 
التجارية  العالمة  رئي�ش  غ��ود 
وخدمات  الخارجية  والعالقات 
هيئة  ل��دى  البحرية،  الحقول 
لويدز  البريطانية  الت�صنيف 
المحلي  المجتمع  اأن  ريجي�صتر 
ه��ذا  ف��ي  كبير  ب�صكل  ي�صهم 
المجال. اإذ يعتمد كل �صيء على 
البحرية. بال�صناعة  الوعي  رفع 
حقيقتها  يدرك  ال  المجتمع  الأن 
هذا  فيها.  الن�صاء  عمل  واإمكان 
االأف��راد  دم��ج  من  يمنعنا  االأم��ر 
اأن  من  الرغم  على  ال�صناعة  في 
مختلف  في  البلدان  حكومات 
اأنحاء العالم والمنظمات الدولية 
الدولية  البحرية  المنظمة  مثل 

ل�صمان  جهدها  ق�صارى  تبذل 
ح�صول الن�صاء على الدعم الالزم 

للم�صاهمة في نمو ال�صناعة.
في   2 ن�صبته  ما  الن�صاء  وت�صكل 
العاملة،  القوى  من  فقط  المائة 
والتي ت�صم 1،2 مليون بحار في 
م�صتوى  على  البحري  القطاع 
الن�صبة  ه��ذه  وت�صمل  العالم. 
الوظائف  قطاعات  كل  ال�صئيلة 
الن�صاء  ك��ال��ب��ح��ارة  البحرية 
الم�صوؤولين  كبار  من  قليل  وعدد 
ال�����ص��ي��دات.  م��ن  التنفيذيين 
ول�صمان رفع هذا الرقم وم�صاعدة 
اكت�صاب  على  الن�صاء  من  المزيد 
التقدير فاإن الفعاليات التجارية 
االأو�صط  ال�صرق  بلك  بريك  مثل 
ت�صكل جزًءا ال يتجزاأ من االأدوات 
الكوادر  تلهم  الأنها  الم�صاعدة 
الن�صائية ال�صابة اللواتي يطمحن 
البحرية  للمهن  االن�صمام  اإل��ى 
على  يحفزها  الذي  االأمر  عالمًيا 
من  اأع��ل��ى  م�صتويات  تحقيق 

التقدم.
الن�صاء  منتدى  ي�صمل  و�صوف 
القيادية  المراكز  في  العامالت 
في بريك بلك جل�صتين الم�صارات 
اإلى  الن�صاء  لو�صول  العديدة 
التخطيط  عبر  القيادية  المراكز 
المراأة  م�صاهمة  وكيفية  المهني 
في تعافي التجارة البحرية بعد 
�صوف  كورونا.و  جائحة  انتهاء 
ت�صلط كال الجل�صتين ال�صوء على 
الم�صيرة  بين  تتراوح  موا�صيع 
المراكز  ف��ي  للن�صاء  المهنية 
القيادية وم�صاهمة الن�صاء خالل 
اأزمة وباء كوفيد-19 ودور الن�صاء 
اإ�صافة  ال�صركات  نمو  تعزيز  في 
المو�صوعات  م��ن  العديد  اإل��ى 

االأخرى.
وتناول موؤتمر ومعر�ش بريك بلك 
عام  بعد  عاًما  االأو�صط  ال�صرق 
الن�صاء  تواجهها  التي  التحديات 
وق�ص�ش  المهني  العمل  ف��ي 
ي�صتعر�ش  و���ص��وف  نجاحهن 
لعام  الخا�ش  الرقمي  الحدث 
اأخرى  مرة  المو�صوع  هذا   2021
مع جمهور عالمي حيث �صتكون 
تحميلها  يمكن  التي  الجل�صات 
من  للجميع  متاحة  الطلب  عند 

اأي مكان في العالم.

موؤ�سر اأ�سعار المبيعات العقارية في دبي ينهي 
قيا�سية بمعدلت   2020

دبي  ـ وام: 
 ارتفع اإجمالي ت�صرفات المبيعات العقارية 
خالل العام 2020 في دبي اإلى 35400 ت�صرف 
في  وذلك  درهم  مليار   72.47 بلغت  بقيمة 
اأعقاب ت�صجيل دائرة االأرا�صي واالأمالك بدبي 
ما مجموعه 3751 �صفقة بقيمة 7.5 مليار 
مايب�صر  وهو  الما�صي  دي�صمبر  في  درهم 

باأداء قوي للعام الجديد 2021.
جاء ذلك في الن�صخة العا�صرة من الموؤ�صر 
الذي  دبي  في  المبيعات  الأ�صعار  الر�صمي 
مع  بالتعاون  دبي"  "اأرا�صي  اأطلقته 
"بروبرتي فايندر" ويتخذ الموؤ�صر من العام 
�صهر   2012 يناير  ومن  االأ�صا�ش  �صنة   2012
االأ�صا�ش ومن الربع االأول 2012 ربع االأ�صا�ش.
اإدارة  مديرة  اأحمد  اإبراهيم  لطيفة  وقالت 
دائرة  في  العقارية  والبحوث  الدرا�صات 
االأرا�صي واالأمالك في دبي.. " توؤكد البيانات 
ال�صابقة على المتانة التي يتمتع بها قطاع 
الكلي  واالقت�صاد  خا�ش  ب�صكل  العقارات 
لدبي ودولة االإمارات ب�صكل عام والذي عزز 
عودة  في  و�صاهم  الم�صتثمرين  ثقة  بدوره 
الن�صاط للقطاع ب�صكل فاعل وقوي وتحديدا 
بف�صل  الما�صية  الثالثة  االأ�صهر  خ��الل 
وا�صتراتيجية  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 
التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي اأثبتت 
نجاعتها وو�صعت االإمارات في مقدمة الدول 
ب�صكل  االقت�صاد  عجلة  دوران  اأعادت  التي 
لمختلف  كلي  فتح  اإل��ى  و�صوال  تدريجي 
من�صة  االأرق��ام  هذه  و�صتكون  القطاعات.. 
انطالق لل�صوق في 2021 حيث نعتقد يقينا 
اأنه �صيكت�صب المزيد من الزخم من االفتتاح 
من  واالقتراب  العالمية  لالأ�صواق  التدريجي 
موعد اإطالق اإك�صبو 2020 دبي- الحدث الذي 

يترقبه العالم اأجمع".
العام  الما�صية من  القليلة  االأ�صهر  و�صهدت 
لل�صوق  قيا�صية  اأرق��ام  ت�صجيل  المن�صرم 
حطم  حيث  الجاهزة  الوحدات  الثانوي/ 
م�صتوى  ودي�صمبر  نوفمبر  �صهري  من  كل 
ال�صنوات  مدار  على  الفئة  لهذه  المبيعات 
 2020 دي�صمبر  �صجل  فيما  الما�صية.  ال�صبع 
مليار   6.22 بقيمة  �صفقة   2،579 مقداره  ما 
�صهر  عن  بالمائة   9.7 بزيادة  اأي  دره��م 
نوفمبر الذي �صبقه الذي كان هو االآخر �صهرا 

قيا�صيا لل�صوق الثانوي.
ويعزى اأداء �صوق دبي العقاري اإلى االإجراءات 
االإ�صتباقية والمبادرات التي اأطلقتها حكومة 
م�صتوى  اإل��ى  ال��ع��ودة  م��ن  ليتمكن  دب��ي 
ومع   .."19  – "كوفيد  قبل  البيع  ت�صرفات 
العالم  م�صتوى  على  �صعبا  كان  العام  اأن 
تمكنت دبي من من ال�صيطرة والحفاظ على 

حيوية �صوقها العقاري من خالل العديد من 
المبادرات المبتكرة.

�صريعا  تعافيا  االآن  حتى  ال�صوق  وي�صهد 
اأدنى  من  قوي  اإيجابي  ارت��داد  �صكل  على 
الم�صتويات .. وعند النظر اإلى اأدنى االأرقام 
 1452 بواقع  بالما�صي  مايو  في  المحققة 
ال�صاعد  التعافي  مدى  يتبين  فقط  معاملة 

لل�صوق بن�صبة 270 بالمائة تقريبا.
وكان اأبريل ومايو من 2020 اأكثر االأ�صهر تاأثرا 
الثانوية  ال�صوق  في  للمبيعات  بالن�صبة 
مبيعات  ولكن  دب��ي  في  االإغ���الق  ب�صبب 
ما  �صرعان  الثانوية  ال�صكنية  العقارات 
القيود لتبلغ  ارتفاعها منذ تخفيف  عاودت 
�صفقة   2،179 مع   2020 نوفمبر  في  ذروتها 
بيع  �صفقة   2579 مع  دي�صمبر  في  ثم  بيع 
لي�صجل بذلك اأعلى م�صتوى في �صت �صنوات 

وت�صعة اأ�صهر.

البنغالية  الأمريكية  الجوية  الخطوط 
ت�سّغل رحالتها بين دبي ودكا

دبي ـ )الوحدة(:
يوم  دب��ي،  م��ط��ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
الطيران  رحالت  ت�صغيل  عن  الثالثاء، 

دكا. البنغالد�صية  والعا�صمة  دبي  بين 
الر�صمي  ح�صابها  عبر  الموؤ�ص�صة  وقالت 
"في�ش  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
ب�صركة  رحبنا  الما�صية،  "الليلة  بوك": 
الدولي،  دبي  مطار  اإلى  جديدة  طيران 
 - االأمريكية  الجوية  الخطوط  وه��ي 
يوميًا  االآن  �صتتحلق  التي  البنغالية 
وتعمل  ودبي".  دك��ا  العا�صمة  بين 

�صركائها  مع  وثيق  ب�صكل  دبي  مطارات 
ذلك  في  بما  والتجاريين،  الخدمة  في 
اأكثر من 50 �صركة طيران دولية. ونفذت 
االإج��راءات  من  �صل�صلة  دب��ي  مطارات 
المطار،  اأنحاء  جميع  في  االحترازية 
العمالء  و�صالمة  �صحة  على  للحفاظ 

والموظفين.
�صبكة  في  متزايداً  نمواً  دبي  وت�صهد 
وجهات رحالت �صركات الطيران الوطنية 
النقل  تعليق  بعد  وخا�صة  واالأجنبية، 
جائحة  تداعيات  ب�صبب  الدولي  الجوي 

"كوفيد-19".

»كهرباء ال�سارقة « تنجز تمديد خطوط الغاز الطبيعي 
في 9 مناطق بال�سيوح

ال�سارقة  ـ وام: 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  اأنجزت   
ال�����ص��ارق��ة ت��م��دي��د خ��ط��وط ال��غ��از 
الطبيعي في ت�صع مناطق بال�صيوح 
ت�صمل مناطق " 1 - 2 - 3 - 4 - 6 
- 7 - 8 - 13- 10 " بطول اإجمالي 

يبلغ 200 كم .
كما تعمل الهيئة حاليًا على تنفيذ 
خط ا�صتراتيجي من محطة الرحمانية 
بطول  التجارية  مويلح  منطقة  اإلى 
من  وع��دد  المنطقة  لخدمة  كم   16
التطويرية مثل  المناطق والم�صاريع 
في  وذلك  والزاهية  ون�صمة  الواحة 
قاعدة  لتو�صيع  الهيئة  جهود  اإطار 
الغاز  م�صروع  م��ن  الم�صتفيدين 
الحكيمة  للروؤية  تنفيذاً  الطبيعي 
والتوجيهات ال�صديدة ل�صاحب ال�صمو 

محمد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  المجل�ش  ع�صو  القا�صمي 
االهتمام  ب�صرورة  ال�صارقة  حاكم 
بم�صروعات البنية االأ�صا�صية وتوفير 
لل�صكان  الكريمة  الحياة  مقومات 
ال�صارقة  اإم��ارة  مناطق  جميع  في 
الطبيعي  الغاز  ا�صتخدام  وت�صجيع 
البيئة  على  للمحافظة  بديل  كوقود 
والتي�صير على �صكان االإمارة وتقديم 
�صعادة  وقال  لهم.  الخدمات  اف�صل 
�صعيد ال�صويدي رئي�ش هيئة كهرباء 
م�صروع  اإن  ال�صارقة  وغ��از  ومياه 
ا�صتخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل 
بال�صارقة يمثل تجربة رائدة وانفراد 
الم�صروع  ب��ه��ذا  ال�صارقة  مدينة 
ووجود �صبكة متكاملة لتوزيع الغاز 
اأ�صا�صية  بنية  يمثل  بها  الطبيعي 
ا�صتمرار  في  ت�صاهم  ومتطورة  قوية 

م�صيرة التطور. واأ�صاف اأن الم�صروع 
حقق نجاحًا كبيراً حيث بلغت �صبكة 
من  اأكثر  بالمدينة  الغاز  تمديدات 
ال�صارقة  مدينة  في  مترا  كيلو   1980
الغاز  تمديدات  تنفيذ  اإلى  باالإ�صافة 
بخورفكان بطول 90 كيلومترا وتنفيذ 
بمدينة  الطبيعي  الغاز  تمديدات 
موؤكداً   .. كيلومترا   120 بطول  كلباء 
تي�صير  على  تحر�ش  الهيئة  اأن 
الغاز  لتو�صيل  الالزمة  االإج���راءات 
الطبيعي ويجري حاليًا تنفيذ المزيد 
وخا�صة  ال�صبكة  في  التمديدات  من 

في المناطق ال�صكنية الجديدة .
اأمنه  المهند�صة  اأك��دت  جانبها  من 
الطبيعي  الغاز  اإدارة  مدير  هده  بن 
ومحطات  الطبيعي  الغاز  �صبكة  اأن 
ال�صخ تعمل وفق اأف�صل الموا�صفات 
الفنية وتم مراعاة اأعلى نظم االأمان 

اإن�صاء  ف��ي  العالمية  وال�صالمة 
ال�صبكات والمحطات التي تخدم عدد 
الجديدة  والتو�صعات  المناطق  من 

والم�صروعات التطويرية.
تهدف  الهيئة  خ��ط��ة  اإن  وق��ال��ت 
اإلى  الطبيعي  الغاز  و�صول  اإل��ى 
هذا  وفي  بال�صارقة  المناطق  جميع 
م�صتمرة  درا�صات  عمل  يتم  االإط��ار 
تمديدات  وتنفيذ  محطات  الإن�صاء 
خدمات  لتوفير  ال�صارقة  بمدينة 
المناطق  لجميع  الطبيعي  الغاز 
اإلى  .. م�صيرة  بالمدينة  والتو�صعات 
الغاز  اأن عدد محطات �صخ وتوزيع 
ارتفع  ال�صارقة  اإمارة  في  الطبيعي 
وفق  تعمل  محطات   5 اإل��ى  لي�صل 
وت�صمل  العالمية  الموا�صفات  اأف�صل 
ال�صناعية  ودوار  المجاز  محطة 
الخام�ش ومحطة الرحمانية الجديدة 

ومحطة كلباء ومحطة خورفكان .
على  تحر�ش  الهيئة  اأن  واأ�صافت 
على  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��ك��ان  ت�صجيع 
ا�صتخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل 
لال�صتفادة من الفوائد المتعددة التي 
الغاز  با�صتخدام  مقارنة  يحققها 
في  �صواء   " اال�صطوانات   " الم�صال 
اأو توفره طوال  البيئة  الحفاظ على 

وال�صالمة  واالأم���ان  اليوم  �صاعات 
واأدق  اأرق����ى  تطبيق  ي��ت��م  ح��ي��ث 
الموا�صفات ومعايير الجودة واالأمان 
اإلى  باالإ�صافة  ال�صبكة  تمديدات  في 
اأ�صعاره التناف�صية مقارنة با�صتخدام 
�صعره  ي��ق��ل  ح��ي��ث  اال���ص��ط��وان��ات 
ا�صتخدام  عن  المائة  في   60 بن�صبة 

اال�صطوانات.
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اأبوظبي  ـ وام: 
 قفز عدد فروع ال�رشكات اخلليجية والأجنبية 
العاملة يف دولة الإمارات اىل 3899 فرعا مع 
الأرقام  بح�سب  وذلك   2020 يناير  �سهر  نهاية 

التي يوثقها ال�سجل الوطني القت�سادي.
فروع  عدد  يف  امل�سجل  الكبري  النمو  وياأتي 
يف  العاملة  واخلليجية  الأجنبية  ال�رشكات 
يف  الن�ساط  وتييرية  بارتفاع  مدعوما  الدولة 
غالبية الأن�سطة القت�سادية خالل �سهر يناير 

املا�سي.
هذا  عمل  مقر  اأن  ال�سجل  اح�سائيات  وتظهر 
النوع من فروع ال�رشكات يتوزع بني املناطق 
احلرة املقامة يف خمتلف اإمارة الدولة وداخل 
املدن لتلك التي �سدرت لها تراخي�ص للعمل 

من قبل الدوائر القت�سادية.
فروع  اإ�سافة  الح�سائيات  من خالل  ويت�سح 
بع�ص  يف  واخلليجية  الأجنبية  ال�رشكات 
املناطق احلرة يف الدولة اىل ال�سجل الوطني 
القت�سادي اعتبار من بداية العام اجلاري وهي 
الفروع التي مل يكن يتم توثيقها يف ال�سجل يف 

العام املا�سي.
ال�رشكات  فروع  عدد  بلغ  فقد  التفا�سيل  ويف 
الأجنبية يف الدولة 3087 فرعا مع نهاية �سهر 
يناير املا�سي. فيما و�سل عدد فروع ال�رشكات 

اخلليجية 812 فرعا خالل فرتة الر�سد ذاتها.
يف  ال�رشكات  فييروع  من  النوع  هييذا  ويعمل 
يف  والتجارية  القت�سادية  الأن�سطة  خمتلف 
الدولة ويقر مقر اجلزء الأكرب منها يف اإماراتي 

دبي واأبوظبي.
 

 ارتفاع فروع ال�سركات 
الأجنبية والخليجية في 

الإمارات اإلى 3899 نهاية يناير

»BMW« اأول عمالء الألمنيوم الإماراتي بالطاقة 
ال�سم�سية

اأبوظبي  ـ وام: 
الإمارات العاملية  اأعلنت �رشكة   
جمموعة  اأن  اليوم  لالأملنيوم 
اأول  هييي  الأملييانييييية   "BMW"
"اأملنيوم  اجلديد  املنتج  عمالء 
تنتجه  والييذي   "CelestiAL
�ييرشكيية الإميييييييارات الييعيياملييييية 
الطاقة  با�ستخدام  لالأملنيوم 

ال�سم�سية النظيفة.
العاملية  الإمييارات  �رشكة  وتزود 
�سناعة  �ييرشكيية  لييالأمليينيييييوم 
 ،"BMW" الأملانية  ال�سيارات 
ال�سيارات  م�سنعي  اأكييرب  اأحييد 
بالأملنيوم  العامل،  يف  الفاخرة 
�سناعة  يف   2013 عيييام  ميينييذ 
من  اأخيييرى  واأجيييزاء  املحركات 

ال�سيارات.
و�ستقوم �رشكة الإمارات العاملية 
طن   43،000 بتوريد  لالأملنيوم 
 CelestiAL اأمليينيييييوم  ميين 

ملجموعة "BMW" �سنويا.
الأملنيوم  ا�ستخدام  و�سي�سهم 
ال�سم�سية  بالطاقة  امل�سنوع 
العاملية  الإمييييارات  �رشكة  ميين 
النبعاثات  تقليل  يف  لالأملنيوم 
 "BMW" ملجموعة  الكربونية 

مبعدل 222 األف طن �سنويا .
و�يييسيييييييغيييطيييي اأمليييينيييييييييوم 
�ييرشكيية  مييين   CelestiAL
ما  لالأملنيوم  العاملية  الإمييارات 
ال�سنوية  املتطلبات  ن�سف  يقرب 
من�ساأة  "لند�سوت"،  مل�سنع 
ملجموعة  الييوحيييييدة  الإنييتيياج 
"BMW" ل�سب املعادن اخلفيفة 

يف اأوروبا.
اأنتجت  املييا�ييسييي،  الييعييام  ويف 
عن�رش  مليون   2.9 امليينيي�ييسيياأة 
يف  مبا  امل�سبوب،  املعدن  من 
روؤو�ص  مثل  املحرك  اأجييزاء  ذلك 
املحرك  وعييلييب  الأ�ييسييطييوانييات 
واأجزاء لأنظمة الدفع امليكانيكي 
الكهربائية واأجزاء هيكل ال�سيارة.
العاملية  الإمارات  �رشكة  وتنتج 
اجلييديييد  منتجها  لييالأمليينيييييوم 
با�ستخدام   CelestiAL
من  املولدة  الكهربائية  الطاقة 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم 
يف  الييواقييع  ال�سم�سية،  للطاقة 

�سحراء دبي وتديره هيئة كهرباء 
ومياه دبي.

العاملية  الإمييارات  �رشكة  وبداأت 
 CelestiAL اإنتاج  لالأملنيوم 
ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  يف 
يتم  الييتييي  الأوىل  امليييرة  وهييي 
ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  فيها 
لإنييتيياج الأمليينيييييوم جتيياريييا يف 

جميع اأنحاء العامل.
عملية  الأملنيوم  اإنتاج  ويعترب 
فيا  للطاقة،  ال�ستخدام  كثيفة 
انبعاثات  يعزو حوايل 60% من 
لالحتبا�ص  امل�سببة  الييغييازات 
الأملنيوم  �سناعة  يف  احلييراري 
الكهرباء،  توليد  اإىل  العاملية 
الطاقة  ا�ستخدام  �ييسيياأن  وميين 
النبعاثات  تقليل  ال�سم�سية 
الأمليينيييييوم  ب�سهر  املييرتييبييطيية 
النا�رش  عبد  وقال  كبري.  ب�سكل 

التنفيذي  الرئي�ص  كلبان،  بن 
العاملية  الإميييييارات  ليي�ييرشكيية 
الأملنيوم  يتميز   "  : لالأملنيوم 
والقابلية  والقوة  الوزن  بخفة 
لإعادة التدوير ب�سكل ل نهائي، 
على  هاما  دورا  يلعب  فيياإنييه 
تطوير  يف  العاملي  ال�سعيد 
وجعل  ا�ستدامة  اأكيير  جمتمع 
حيث  ممكنة،  الع�رشية  احلياة 
املثال  �سبيل  على  ي�ستخدم 
يف حت�سني كفاءة املركبات من 
ذلك  ومع  وزنها،  تقليل  خالل 
ال�ستدامة  مراعاة  املهم  فمن 
خالل عملية ت�سنيع الأملنيوم" 

.
اإنتاجنا  ي�سكل   " واأ�ييسيياف 
الطاقة  با�ستخدام  لالأملنيوم 
بارزة لتحقيق  ال�سم�سية خطوة 
من  ال�ستفادة  عرب  الهدف  هذا 

للطاقة  وفييري  طبيعي  م�سدر 
لإنتاج  ال�سحراوية  بيئتنا  من 
حياتنا،  مل�ستقبل  حيوي  معدن 
مع  بييالتييفيياق  �سعداء  ونييحيين 
لتكون   "  BMW  " جمموعة 
هذا  ي�ستخدمون  عمالئنا  اأول 
املعدن من الطاقة ال�سم�سية يف 

�سناعة �سياراتهم الفاخرة".
مييين جييهييتييه، قييييال الييدكييتييور 
جمل�ص  ع�سو  فندت،  اأندريا�ص 
 "BMW AG" �ييرشكيية  اإدارة 
املوردين:  و�سبكة  للم�سرتيات 
العاملية  الإمارات  تعد �رشكة   "
يقدر  قويا  �رشيكا  لالأملنيوم 
كما  متاما  امل�ستدامة  التنمية 
اأول  بكوننا  ونفتخر  نفعله، 
الأملنيوم  على  يح�سل  عميل 
الطاقة  بييا�ييسييتييخييدام  امليينييتييج 
وفيما  النظيفة،  ال�سم�سية 

يف  مهما  دورا  الأملنيوم  يلعب 
فاإن  الكهربائي،  التنقل  جمال 
املنتج  الأمليينيييييوم  ا�ستخدام 
بالغ  اأمرا  ي�سكل  م�ستدام  ب�سكل 

ل�رشكتنا". الأهمية 
�رشكة  م�سادر  اأن  بالذكر  جدير 
لالأملنيوم  العاملية  الإميييارات 
جممع  من  ال�سم�سية  للطاقة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
كهرباء  �سبكة  عرب  ال�سم�سية 
من  وتعقبها  تتبعها  يتم  دبي 
الدويل  النظام  ا�ستخدام  خالل 

ل�سهادات الطاقة املتجددة.
وتييبييلييغ الييطيياقيية الإنييتيياجييييية 
احلالية ملجمع حممد بن را�سد 
اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية نحو 
1013 ميجاوات مع وجود خطط 
 5000 اإىل  للو�سول  للتو�سع 

ميجاوات بحلول عام 2030.

12.73 مليار درهم التوزيعات النقدية المقترحة 
لـ»4«بنوك اإماراتية

اأبوظبي  ـ وام: 
النقدية  الأربيياح  قيمة  بلغت   
اإدارات  جمال�ص  او�ست  التي 
توزيعها  اماراتية  بنوك  اأربعة 
العام  عيين  امل�ساهمني  على 
مليار   12.73 نييحييو   2020
يعك�ص  موؤ�رش  يف  وذلك  درهم 
ا�سرتاتيجية  على  حمافظتها 
رغم  العوائد  توزيع  يف  ثابتة 
�سهدها  التي  التباطوؤ  حالة 
م�ستوى  على  القطاع  عمل 

العامل.
النقدية  التوزيعات  وت�سكل 
الر�سد  �سملها  التي  للبنوك 
واأبوظبي  الأول،  اأبوظبي   "
دبي  والمييييارات   ، الييتييجيياري 
الإ�سالمي"  وال�سارقة  الوطني 
نحو 67% من اجمايل توزيعات 
القطاع البنكي عن العام 2019 
والتي و�سلت قيمتها 19 مليار 

درهم.
الأول  البنكي  القطاع  ويعد 
التي  رباح  الأ من حيث قيمة 
امل�ساهمني  على  يوزعها 
القطاعات  بقية  مع  مقارنة 
الأخييييييييرى املييييدرجيييية يف 
ماراتية.  الإ املالية  �سواق  الأ
الأكر  ي�سا  اأ يعد  نه  فاإ لذا 

لال�ستثمارات  ا�ستقطابا 
�سهمه. اأ يف  الأجنبية 

بنك  جييياء  فييقييد  وتف�سيال 
الأول  الأول باملركز  اأبوظبي 
وقيمة  نيي�ييسييبيية  حيييييث  ميين 
على  املقرتحة  التوزيعات 
اأو�ييسييى  حيث  امل�ساهمني 
بييتييوزيييع  دارة  الإ جمييليي�ييص 
املال وهو ما  راأ�ص  74% من 

درهم. مليار   8.08 ي�ساوي 
مييين جييانييبييه فييقييد اقيييرتح 
مارات  الإ بنك  دارة  اإ جمل�ص 
رباح  اأ توزيع  الوطني  دبي 
ت�سل  وبقيمة   %40 بن�سبة 
درهييم  مييليييييار   2.526 اىل 
حني  ،يف  امل�ساهمني  على 
تييوزيييعييات  ن�سبة  و�ييسييلييت 
 %27 التجاري  ابوظبي  بنك 

 1.878 اىل  ت�سل  وبقيمة 
درهم. مليار 

الإ�سالمي  ال�سارقة  بنك  اما 
ادارتييه  جمل�ص  اأو�سى  فقد 
ربيييييياح نييقييدييية  تيييوزييييع اأ
ت�سل  وبقيمة   %8 بن�سبة 
على  درهم  مليون   246 اىل 
ربيييياح  امليي�ييسيياهييمييني عييين اأ

.  2020 العام 

 خالد التميمي نائباً لمحافظ 
الم�سرف المركزي

 اأبوظبي  ـ وام: 
املتحدة  العربية  الإمييييارات  م�رشف  اأعييليين 
بالعمى  حممد  خالد  �سعادة  تعيني  املركزي 
التميمي نائبًا للمحافظ اعتباراً من الأول من 

فرباير2021.
 30 من  لأكيير  متتد  بخربة  التميمي  ويتمتع 
املنا�سب  من  العديد  خاللها  تقلد  عييامييًا، 
وي�سغل  مرموقة،  وهيئات  موؤ�س�سات  يف 
اإدارة يف كل من  حاليًا من�سب ع�سو جمل�ص 
للمعا�سات  العامة  والهيئة  املركزي  امل�رشف 
الإمييارات  و�رشكة  الجتماعية  والتاأمينات 
كما �سغل من�سب  "دو"  لالت�سالت املتكاملة 
جمل�ص  يف  الأ�سول  لدائرة  التنفيذي  املدير 

اأبوظبي لال�ستثمار.

»اقت�سادية عجمان« تطلق م�سروع تكاملية الأ�سماء 
التجارية بالتعاون مع »المنطقة الحرة«

عجمان ـ وام: 
التنمية  دائيييرة  اطلقت   
بالتعاون  القييتيي�ييسييادييية 
احلرة  عجمان  منطقة  مع 
الأ�سماء  تكاملية  م�رشوع 
بني  امل�سرتكة  التجارية 

اجلهتني.
اأحمد  وقال �سعادة عبداهلل 
احلمراين مدير عام الدائرة 
اىل  يييرمييي  امليي�ييرشوع  اإن 
وحتقيق  والرتابط  التكامل 
امليينييافييع املييتييبييادليية بني 
ثقته  عن  معربا  اجلهتني 
�سيكون  امليي�ييرشوع  بييياأن 
على  كييبييري  تييياأثيييري  ليييه 
لالإمارة،  املحلي  القت�ساد 
خارطة  على  و�سي�سعها 
الييتيينييافيي�ييسييييية املييحييلييييية 

والدولية. والإقليمية 
�سعود  قييال  جييانييبييه  ميين 
مدير  ال�سمري،  �سلطان 
التجاري  الت�سجيل  اإدارة 
الييتيينييمييييية  دائيييييييرة  يف 
امل�رشوع  اإن  القت�سادية 
ال�رشاكة  اإطييار  يف  ييياأتييي 
ال�ييسييرتاتيييييجييييية بييني كل 
عجمان  اقت�سادية  ميين 
واملناطق احلرة مو�سحا اأن 
ق�سوى  اأهمية  له  امل�رشوع 

امل�سرتكني  للم�ستثمرين 
بيييني اجلييهييتييني كييمييا له 
ا�سرتاتيجية  واهداف  ابعاد 
ت�سهم  املييييدى  طييويييليية 
والييرتابييط  التكاملية  يف 
اجلهتني.  بني  اللييكييرتوين 
هو  امل�رشوع  اأن  واأو�سح 
وال�رشاكة  التعاون  ثمرة 
ال�يييسيييرتاتيييييييجييييييية بييني 
منهما  و�سعيًا  اجلهتني، 
من  امل�ستثمرين،  حلماية 
موحدة  اآلية  توفري  خالل 
على  وال�ستعالم  للبحث 
الإمييييييارة عن  ميي�ييسييتييوى 
املتاحة  التجارية  ال�سماء 
اأو املحظورة اأي�سا، وتوفري 
خيي�ييسييائيي�ييص وخيييدميييات 
اأنظمة  يف  جديدة  رقمية 

القت�سادية  الرتاخي�ص 
لييييدى الييطييرفييني والييييذي 
جودة  حت�سني  يف  �سي�سهم 
اخليييدميييات القييتيي�ييسييادييية 
الأ�سماء  وحماية  املقدمة، 
تعترب  والييتييي  التجارية 
وملكية  جتارية  عالمات 
ومينع  لأ�سحابها،  فكرية 
بني  والزدواجييييية  التكرار 
قييواعييد الييبيييييانييات لييدى 
ال�سمري  واأ�ساف  اجلهتني. 
الليييكيييرتوين  اليييربيييط  اإن 
�سي�سهم  الأنييظييميية  بييني 
اإجنييياز  يف �ييرشعيية ودقييية 
والإجيييييراءات  العمليات 
واخلييييدمييييات امليي�ييسييرتكيية 
اقت�سادية  ميين  كييل  بييني 
احلرة،  واملنطقة  عجمان 
على  اأثييره  �سيعود  والييذي 
وامل�سداقية  الثقة  م�ستوى 
ال�ستثماري  امليينيياخ  يف 
المييارة،  يف  والقت�سادي 
روؤييية  حتقيق  يف  وي�سهم 
اليييدائيييرة والييرامييييية اىل 
تناف�سي  اقت�ساد  حتقيق 
ميي�ييسييتييدام قيييائيييم عييلييى 
ورفع  والبتكار  املعرفة 
المييارة  تناف�سية  معدل 
املحلي  ال�سعيد  عييلييى 

والدويل. والإقليمي 

اأ�سعار الذهب تفقد 19 دولراً.. والف�سة تتراجع 
%5

نيويورك ـ )وكالت(:
اأ�سعار الذهب باأكر  انخف�ست 

19 دولراً خالل تعامالت 
العملة  قوة  مع  الثالثاء،  يوم 
تراجعت  كييمييا  الأمييريييكييييية، 

الف�سة باأكر من %5
وتييعيير�ييص املييعييدن الأ�ييسييفيير 
الورقة  ارتييفيياع  مع  لل�سغط 
اخل�رشاء لأعلى م�ستوى يف 7 

اأ�سابيع.
تزامنًا  الذهب  هبوط  وياأتي 
مييع خيي�ييسييائيير بيياأكيير ميين 5 
خالل  الف�سة  ملعدن  باملائة 
حققا  اأن  بعد  الييتييعييامييالت، 
مكا�سب قوية بالأم�ص وخا�سة 
م�ستثمري  اإقبال  بدعم  الف�سة 
التجزئة عرب منتدى "ريديت".

م�ساًء   1:10 ال�ساعة  وبحلول 
جرينت�ص،  بتوقيت  الثالثاء 
الآجلة  العقود  �سعر  انخف�ص 
اأبريل/ني�سان  ت�سليم  للذهب 
يوازي  ما  اأو  باملائة   1 بنحو 
اإىل  لي�سل  دولر،   19.20

دولر   1844.70 ميي�ييسييتييوى 
لالأوقية.

الت�سليم  �سعر  تييراجييع  كما 
الفوري للمعدن الأ�سفر بن�سبة 
يعادل  مييا  اأو  باملائة   0.9
18.31 دولر، لي�سجل م�ستوى 

1842.47 دولر لالأوقية.
تراجع  الفرتة،  نف�ص  وخييالل 
للف�سة  الآجلة  العقود  �سعر 
بنحو 5.3 باملائة اإىل 27.77 
اأن جتاوز  بعد  لالأوقية،  دولر 
بالأم�ص  دولراً   30 م�ستوى 

لأول مرة منذ 2013.
ارتفع  الييفييرتة،  نف�ص  وخييالل 
الذي  الرئي�سي  الدولر  موؤ�رش 
 6 اأمييام  العملة  اأداء  يقي�ص 
 0.1 بنحو  رئي�سية  عمالت 

باملائة اإىل 91.085.

اأ�سعار النفط عند اأعلى م�ستوى في عام و�سط 
ا�ستمرار اآمال تعافي الطلب

وا�سنطن -)د ب اأ(:
 �سجلت اأ�سعار النفط اأعلى 
من  اأكيير  منذ  لها  م�ستوى 
الييثييالثيياء و�سط  عييام يييوم 
الطلب  بتعايف  توقعات 

على النفط يف عام .2021
القيا�سي  برنت  خام  وقفز 
97 �سنتا، بن�سبة 7ر1% ، اإىل 
30ر57 دولر للربميل، بينما 
ارتفعت العقود الآجلة خلام 
الو�سيط  تك�سا�ص  غييرب 
بن�سبة  �سنتا،   98 الأمريكي 

9ر1%، اإىل 56ر54 دولر.
ويتوقع حمللون اأن يت�سارع 
القت�سادي  الن�ساط  تعايف 
الثاين  الن�سف  يف  وال�سفر 
من العام مع تو�سع حمالت 

التلقيح �سد كورونا.
وتييوقييع بيينييك جييولييدمييان 
الطلب  يعود  اأن  �ساك�ص 
اإىل  النفط  على  العاملي 
م�ستويات ما قبل اجلائحة، 
برميل  مليون   100 والبالغ 
يوميا، بحلول اآب/اأغ�سط�ص 

من  اأنه  كما  العام.  هذا  من 
الأ�سعار  ترتفع  اأن  املتوقع 
للربميل  دولرا   65 اإىل 
و�سط  متوز/يوليو  بحلول 
وتعايف  الإميييدادات  تراجع 

الطلب.
ال�سحة  منظمة  واأعييليينييت 

عدد  اأن  اأميي�ييص  العاملية 
الإ�سابات اجلديدة بكورونا 
على م�ستوى العامل تراجع 
على  الييثييالييث  لييالأ�ييسييبييوع 
اأنييهييا حييذرت  اإل  الييتييوايل، 
الييييدول ميين اليييرتاخيييي يف 

مكافحة الفريو�ص.
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نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شرنموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شرنموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن ال�شطب

نموذج اإعالن الن�شر

لإعالناتكم

 بالوحدة:

 هاتف:

 024488400 

فاك�س:

024488201 
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 14660 Oó`©dG-2021 ôjGÈa 3 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

 ¬ÑY’ áHÉ°UEG ø∏©j …ô£≤dG ∫Ó°U ΩCG

ÉfhQƒµH »µjÉc »∏jRGôÑdG

 √óbÉ©J ï°ùa ø∏©j …Oƒ©°ùdG É¡HCG

øjhOƒL ™e

:(CG Ü O)-áMhódG

 áHÉ°UEG øY,Ωó≤dG Iôµd …ô£≤dG ∫Ó°U ΩCG …OÉf ø∏YCG 

 "»µjÉc"  õ«ëjQOhQ  ∂jÉc  »∏jRGÈdG  ¬aÎfi

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ≈∏Y »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM ÈY …ô£≤dG  …OÉædG  ôcPh

 ÖYÓdG ¿CG  ,»YÉªàL’G π°UGƒà∏d  "ÎjƒJ" ™bƒe

 äÉÑjQóàdG ‘ ∑QÉ°ûj ødh …QƒØdG ∫õ©∏d ™°†î«°S

 ≈æªàf"  :  ∫Ó°U ΩCG  OQhCGh .á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN

 Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ≥jôØdG ÖYÓd πLÉ©dG AÉØ°ûdG

. "ÉfhQƒc ¢ShÒØH ¬àHÉ°UE’ »µjÉc …OÉædÉH

 ájGóH  ∫Ó°U  ΩCG  …OÉæd  º°†fG  ób  »µjÉc  ¿Éch

. …ô£≤dG ô£b …OÉf øe ÉeOÉb º°SƒŸG

 Ö«JôJ  ‘  ¢ùeÉÿG  õcôŸG  ∫Ó°U  ΩCG  πàëjh

.•É≤f öûY ó«°UôH …ô£≤dG …QhódG

:(CG Ü O)-¢VÉjôdG

 ¢ùeG  Ωó≤dG  Iôµd  …Oƒ©°ùdG  É¡HCG  …OÉf  ø∏YCG  

 øjhOƒL êÒc ‹GÎ°SC’G ™e √óbÉ©J ï°ùa AÉKÓãdG

.Éª¡æ«H »°VGÎdÉH ≥jôØdG ÖY’

 π°UGƒàdG ™bƒÃ »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ÈY …OÉædG ôcPh

 É¡HCG …OÉf IQGOEG ¢ù∏› Qôb": "ÎjƒJ" »YÉªàL’G

 ‹GÎ°SC’G Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ≥jôØdG ÖY’ ó≤Y AÉ¡fEG

 á°üdÉfl ¬ëæeh Úaô£dG ÚH »°VGÎdÉH ,øjhOƒL

."á°UÉÿG á«∏FÉ©dG ¬ahô¶d á«dÉe

 √Oƒ¡L ≈∏Y ÖYÓd √ôµ°T ¢ù∏éŸG Ωób": ±É°VCGh

 πc ¬d Úæªàe , á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN É¡dòH »àdG

 …OÉf  ±ƒØ°üd  º°†fG  øjhOƒL  ¿Éch  ."≥«aƒàdG

 …OÉæH Ö©∏dG ¬d ≥Ñ°Sh …QÉ÷G º°SƒŸG ájGóH É¡HCG

 …QhO  ‘  öTÉ©dG  õcôŸG  É¡HCG  πàëjh  .IóMƒdG

 …Oƒ©°ùdG …QhódG) ¿Éª∏°S øH óªfi ÒeC’G ¢SÉc

.á£≤f 21 ó«°UôH (ÚaÎëª∏d

Gô«°ùµ«J »∏jRGôÑdG OQ ô¶àæj …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG

á«ÑW äGQÉ°ûà°SG AGôÑîH ÉfhQƒc ô°UÉëj …ƒ«°SB’G OÉëJ’G

 …ô°üªdG »∏gC’G »a πª©dÉH Qƒîa »fÉª«°Sƒe

Ö«£îdÉH ó«°ûjh

 êÉàfE’G ΩÉeCG 3 / 2 IQÉ°ùîdG ïa »a §≤°ùj áfƒédG

…ô°üªdG …QhódG »a »HôëdG

∑ÉHÉch õØjGO ™e óbÉ©àdÉH ¬YÉaO Rõ©j …õ«∏éfE’G ∫ƒHôØ«d

∫É£HC’G …QhO IGQÉÑe ¢Vƒîd É«fÉªdCG ≈dEG …õ«∏éfE’G ∫ƒHôØ«d ∫ƒNO π«¡°ùJ Ö∏£j êõÑj’

:(CG Ü O)-¢VÉjôdG

 Iôµd …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG …OÉæH ∫hDƒ°ùe ∞°ûc 

 ºLÉ¡ª∏d GÒNCG É°VôY …OÉædG ∫É°SQEG øY ,Ωó≤dG

 IQGOE’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,GÒ°ùµ«J ¢ùµ«dCG »∏jRGÈdG

.á≤Ø°üdG AÉ¡fE’ ÖYÓdG OQ ô¶àæJ

 ,ájOƒ©°ùdG  "ájOÉ°üàb’G"  áØ«ë°U  äôcPh

 ¬°VôY  ™aôj  ød   ∫Ó¡dG  ¿G  ,AÉKÓãdG  ¢ùeG

 ÖYÓdG  ¢†aQ  ∫ÉM  GÒ°ùµ«J  ™e  óbÉ©à∏d

.‹É◊G ¢Vô©dG

 ∫Ó¡dG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ¿CG áØ«ë°üdG â©HÉJh

 ÖYÓd π°SôŸG ¢Vô©dG ¿CÉH áeÉJ áYÉæb ≈∏Y

.ÉeÉ“ Ö°SÉæe

 »æ«°üdG ƒ°ù¨fÉ«L ™e GÒ°ùµ«J ó≤Y ≈¡àfGh

 èjƒàJh  »∏ëŸG  …QhódG  äÉ°ùaÉæe  AÉ¡àfÉH

.¬îjQÉJ ‘ ¤hC’G Iôª∏d á≤HÉ°ùŸÉH …OÉædG

 òæe ÖYÓdG ™e äÉ°VhÉØe ‘ ∫Ó¡dG πNOh

 ¿CG  ºZQ  ºàJ  ⁄ á≤Ø°üdG  ¿CG  ’EG  ™«HÉ°SCG  IóY

.É«dÉM mOÉf …CÉH §ÑJôe ÒZ ÖYÓdG

 ,ƒdÒe ¢ùjƒd QGõ«°S »æ«àæLQC’G óbÉædG ¿Éch

 øY ,"äQƒÑ°S  »°S  …CGh  »J"  IÉæb  ‘ ø∏YG

 OÒ°S ,GÒ°ùµ«J ¢ùµ«dCG »∏jRGÈdG ºLÉ¡ŸG ¿CG

 öüædG »jOÉf øe ¬d Úeó≤e øe Ú°VôY ≈∏Y

 /  ¿ÉK  ¿ƒfÉc  øe  ¤hC’G  ΩÉjC’G  ‘  ∫Ó¡dGh

.»°VÉŸG ôjÉæj

 hQƒj ¿ƒ«∏e 20 ≠∏Ñe Ωqób öüædG ¿CÉH Öàch

 ΩGƒYCG  áKÓK  IóŸ  ó≤©H  (∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  92)

 á°ùªîH äBÉaÉµe øª°†àJ á«dÉe äGRÉ«àeG ™e

 115" ´ƒªéŸG (∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 23) hQƒj ÚjÓe

."∫ÉjQ ¿ƒ«∏e

:(CG Ü O)-QƒÑªd’Gƒc/¢VÉjôdG

 ¬eGõàdG  Ωó≤dG  Iôµd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ócCG  

 ∫ÓN øe ,áÑ©∏dG ±GôWCG áeÓ°Sh áë°U ájÉªëH

 π«µ°ûJ  ≈∏Y  OÉ–’G  ‘ á«Ñ£dG  áæé∏dG  QGôb

 hÒa  áëFÉ÷  ájQÉ°ûà°SG  AGÈN  áYƒª›

.ÉfhQƒc

 áæé∏dG ¬Jó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL

.∫É°üJ’G ƒjó«a á«æ≤J ÈY AÉKÓãdG ¢ùeG á«Ñ£dG

 øe  ájQÉ°ûà°S’G  AGÈÿG  áYƒª›  ¿ƒµàJh

 ,áeÉ©dG áë°üdGh áÄHhC’G ∫É› ‘ Ú°üàfl

 …ƒ«°SB’G OÉ–Ód IQƒ°ûŸGh í°üædG Ωó≤à°S å«M

 Ωó≤Jh ,áëFÉ÷G ™°Vh äGQƒ£J ∫ƒM Ωó≤dG Iôµd

.áHÉ°UE’G øe ájÉbƒdG IQGOEG πLCG øe äÉ«°UƒàdG

 áæé∏dG ¢ù«FQ èæ«°S ¿GQÉ°ûJQƒL QƒàcódG ∫Ébh

 âfÎf’G  ≈∏Y  …QÉ≤dG  OÉ–’G  ™bƒŸ  á«Ñ£dG

 ‘  äÉeRC’G  Ö©°UCG  âfÉc  ÉfhQƒc  áëFÉL":

 ºYO π°UGƒf ¿CG …Qhö†dG øeh ,åjó◊G öü©dG

 OÉ°TQE’Gh íFÉ°üædG Ëó≤Jh á«æWƒdG äGOÉ–’G

."É¡d

 AGÈÿG  áYƒª›  ∫ÓN  øe":  ±É°VCGh

 …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  øª°†j  ±ƒ°S  ,ájQÉ°ûà°S’G

 ,á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhÈdG π°†aCG ≥«Ñ£J Ωó≤dG Iôµd

 áë«°üædG  Ëó≤Jh  QƒeC’G  í«°VƒJ  ∂dòch

." äÉbhC’G √òg ∫ÓN IóYÉ°ùŸGh

 ΩÉY ÚeCG ¿ƒL Qƒ°Sóæjh ƒJGO Ωób ¬ÑfÉL øe

 áæé∏dG ¤EG ôµ°ûdG Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G

 äÉ°ùaÉæe áeÉbEG πLCG øe ¬àeób …òdG ºYódG ≈∏Y

 ,áMhódG  ‘ ¿ÉeCGh  ìÉéæH  É«°SBG  ∫É£HCG  …QhO

 ¢ShÒØH áHÉ°UEG ádÉM …CG π«é°ùJ ºàj ⁄ å«M

.¥öûdG äÉ°ùaÉæe ∫ÓN ÉfhQƒc

 íæe  ≈∏Y  ´ÉªLE’ÉH  ∂dòc  áæé∏dG  â≤aGhh

 ô“DƒŸG øe á∏Ñ≤ŸG áî°ùædG áaÉ°†à°SG ¥ƒ≤M

 ,2022 Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ‘ »Ñ£dG

 âHôYCG  å«M  ,Ωó≤dG  Iôµd  …ô£≤dG  OÉ–Ód

 ≈∏Y  ô£b  ádhO  äGQób  ‘ É¡à≤K  øY  áæé∏dG

 äÉMÉéædG ≈∏Y AÉæÑdGh ìÉéæH ô“DƒŸG º«¶æJ

 ,ô“DƒŸG øe á≤HÉ°ùdG  ï°ùædG ‘ â≤≤– »àdG

 ácQÉ°ûŸG Oó©H »°SÉ«b ºbQ π«é°ùJ ” å«M

.Ú°üdG ‘ 2019 ΩÉY á°SOÉ°ùdG áî°ùædÉH

 »Ø«≤ãJ  èeÉfôH  ¥ÓWEG  áæé∏dG  äQôb  Éªc

 OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,äÉ£°ûæŸG áëaÉµŸ

 ΩÉ¶f  ™e  ≥aGƒàj  ÉÃh  ,Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG

 ºà«°S å«M ,2021 »ŸÉ©dG äÉ£°ûæŸG áëaÉµe

 »eƒj ∫É°üJ’G ƒjó«a á«æ≤J ÈY äGhóf º«¶æJ

 É¡dÓN ≈≤∏àj ,…QÉ÷G ôjGÈa/•ÉÑ°T 24h 23

 ≈∏Y äGÒ«¨àdÉH ≥∏©àJ äÉeƒ∏©e ¿ƒcQÉ°ûŸG

 Iójó÷G áªFÉ≤dGh ,äÉ£°ûæŸG áëaÉµe äÉª«∏©J

 äGQƒ£J  ∂dòch  ,áYƒæªŸG  ájhOC’Gh  OGƒª∏d

.äÉ°UƒëØdG AGôLEG á«∏ªY

 ä’ÉM  ™e  πeÉ©àdG  ´ƒ°Vƒe  áæé∏dG  âãëHh

 å«M  ,ÉeÉY  12  â–  ∫ÉØWC’G  óæY  êÉŒQ’G

 ÉØ«a)  äÉª«∏©J  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áæé∏dG  â≤aGh

 ÚHQóŸG  ∞«≤ãJ  ≈∏Y  õ«cÎdGh  ,(∫ÉØWCÓd  11

 ¢SCGôdÉH  IôµdG  Ö©d  á≤jôW  ∫ƒM  ÚÑYÓdGh

.êÉŒQ’ÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYCG ójó–h

 QOÉ°üdG ÒNC’G QGô≤dG ∫ƒM áæé∏dG âãMÉÑJ Éªc

 å«M (ÜÉØjEG) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG ¢ù∏éŸG øY

 áHôŒ πLCG  øe QGô≤dG  ºYO á«ªgCG  ≈∏Y äócCG

 ä’ÉM  ∫ƒ°üM  óæY  πjóÑJ  AGôLEÉH  ìÉª°ùdG

.êÉŒQG

 ≈∏Y áæé∏dG äGQGôb ™«ªL ¢VôY ºàj ±ƒ°Sh

.É¡«∏Y ábOÉ°üŸG πLCG øe …ò«ØæàdG ÖàµŸG

:(CG Ü O)-IôgÉ≤dG

 ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H »≤jôaCG Üƒæ÷G ÈY 

 …öüŸG  »∏gC’G  ≥jôØd  »æØdG  ôjóŸG

 IÒÑµdG ¬JOÉ©°Sh √ôîa øY ,Ωó≤dG Iôµd

 Gó«°ûe  ,…öüŸG  …OÉædG  ‘  πª©dÉH

.Ö«£ÿG Oƒªfi ¬JQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FôH

 ™bƒª∏d äÉëjöüJ ‘ ÊÉª«°Sƒe ∫Ébh

 ô©°TCG" :  AÉKÓãdG ¢ùeG ¬jOÉæd »ª°SôdG

 Ö«£ÿG ™e πeÉ©àdG ‘ Iójó°T áMGôH

 ófÉ°ùjh Iƒ≤H »æªYój »∏gC’G  ¢ù«FQ ,

 πª©jh  ,RÉà‡  øe  ÌcCG  πµ°ûH  ≥jôØdG

 ¢VÎ©J  á∏µ°ûe  …CG  πM  ≈∏Y  GógÉL

 ÉªFGO Éæ©aGhO øe ójõj ôeCG ƒgh ,≥jôØdG

."äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëàd

 πNóàj ’ Ö«£ÿG" :ÊÉª«°Sƒe ±É°VCGh

 ¿hÉ©àjh ,á«æØdG QƒeC’G ‘ ¥ÓW’G ≈∏Y

 ;áLQO  ≈°übCÉHh  ‘GÎMG  πµ°ûH  Éæ©e

 áaÉc Ëó≤Jh ≥jôØdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd

 IÒ°ùe  ∫Éªµà°SG  πLCG  øe  ;ºYódG  πÑ°S

."ä’ƒ£ÑdG

 IQƒ£°SCG  ™e  πª©dÉH  Qƒîa"  :  í°VhCGh

 ºYGO ÈcCG Éæ©e √óLGƒJh ,á«≤jôaE’G IôµdG

 ¿ô≤dG …OÉf á∏«°üM IOÉjR á∏MQ ‘ Éæd

."äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y ä’ƒ£ÑdG øe

 ¢SCÉc ádƒ£H ‘ √QGƒ°ûe »∏gC’G π¡à°ùjh

 …ô£≤dG π«MódG á¡LGƒÃ ájófCÓd ⁄É©dG

 »àdG  ádƒ£ÑdG  ‘  ,¢ù«ªÿG  óZ  ó©H

 ™HGôdG  øe  IÎØdG  ‘  ô£b  É¡Ø«°†à°ùJ

.…QÉ÷G ôjGÈa / •ÉÑ°T øe 11 ≈àMh

:(CG Ü O)-IôgÉ≤dG

 2 IQÉ°ùÿG ïa ‘ áfƒ÷G ≥jôa §≤°S 

 ∫ÓN »Hô◊G êÉàfE’G ¬Ø«°V ΩÉeCG3  /

 AÉKÓãdG  ¢ùeG  Éª¡à©ªL  »àdG  IGQÉÑŸG

 …QhódG  øe  öûY  ájOÉ◊G  ádƒ÷G  ‘

 »àdGh  ,Ωó≤dG  Iôµd  RÉàªŸG  …öüŸG

 ¿Gƒ°SCG ™e Éµ«eGÒ°S ∫OÉ©J É°†jCG äó¡°T

.1/1

 ÜÉgh  »Hô◊G  êÉàfE’G  ±GógCG  πé°Sh

 ƒcƒjóf  hOÉeÉeh  36 á≤«bódG  ‘ ¿ÉfBG

 87  Úà≤«bódG  ‘  (Úaóg)  ¢SÉ«f

 ™FÉ°†dG  ∫óH  âbƒdG  øe  á°SOÉ°ùdGh

.IGQÉÑª∏d

 ÖLQ óªfi áfƒ÷G ‘óg πé°S Éª«a

.89h 46 Úà≤«bódG ‘ ó«°ùdG Qƒfh

 ‘ á£≤f 18 óæY áfƒ÷G ó«°UQ ∞bƒJh

 »Hô◊G êÉàfE’G ™aQ Éª«a ådÉãdG õcôŸG

 õcôŸG  ‘  •É≤f  ¿ÉªK  ¤EG  √ó«°UQ

.ÒNC’G πÑb ,öûY ™HÉ°ùdG

 ™e ¿Gƒ°SCG ∫OÉ©J ,á«fÉãdG IGQÉÑŸG ‘h

 ±ó¡H  ¿Gƒ°SCG  Ωó≤Jh  .1/1  Éµ«eGÒ°S

 á≤«bódG  ‘  ¬fÉÑ°T  Oƒªfi  ¬∏é°S

 •ƒ°û∏d ™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG øe á«fÉãdG

 ¬∏é°S  ±ó¡H Éµ«eGÒ°S  ∫OÉ©Jh ,∫hC’G

 ‘ CÉ£ÿÉH  ¿Gƒ°SCG  ÖY’ ,ôHÉL  óªfi

.83 á≤«bódG ‘ ,¬≤jôa ≈eôe

 ‘ •É≤f öûY ¤EG √ó«°UQ ¿Gƒ°SCG ™aQh

 Éµ«eGÒ°S ™aQ Éªc öûY ÊÉãdG õcôŸG

.¢SOÉ°ùdG õcôŸG ‘ á£≤f 15 ¤EG √ó«°UQ

:(CG Ü O)-¿óæd

 Ö≤d  πeÉM  ∫ƒHôØ«d  ≥jôa  óbÉ©J  

 ™e  ,Ωó≤dG  Iôµd  …õ«∏‚E’G  …QhódG

 øe  ÒNC’G  Ωƒ«dG  ‘  »YÉaO  »FÉæK

.ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa

 ™aGóe õØjGO øH º°V ‘ ∫ƒHôØ«d í‚h

 πjƒW ó≤©H ófEG çQƒf ¿ƒà°ùjôH ≥jôa

 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  äQób  å«M  ,πLC’G

 ¬«æL ¿ƒ«∏e 1Q6 ≠∏ÑÃ á≤Ø°üdG áª«b

.(Q’hO ¿ƒ«∏e 2Q2) »æ«dÎ°SEG

 ÊÉŸC’G ¬HQój …òdG ≥jôØdG º°V Éªc

 ÜÉ°ûdG »cÎdG ™aGóŸG Üƒ∏c øLQƒj

 π«Ñ°S ≈∏Y /ÉeÉY 20 / ∑ÉHÉc ¿GRhCG

 ≥jôa øe º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM IQÉYE’G

 QÉ«N  OƒLh  ™e  ,ÊÉŸC’G  ¬µdÉ°T

.∞«°üdG ‘ AGöûdG óæH π«©Øàd

 ∫ƒHôØ«d ≥jôa ∑ÉHÉch õØjGO íæª«°Sh

 …òdG âbƒdG ‘ ¬YÉaO õjõ©J á°Uôa

 π«LÒa  äÉHÉ«¨H  ≥jôØdG  ¬«a  ôKCÉJ

 Ö«JÉe πjƒLh õ«eƒL ƒLh ∂jGO ¿Éa

 ≥jôØdG  ±ƒØ°U  øY  ó©àÑ«°S  …òdGh

 ‘ áHÉ°UEG  ó©H º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM

 øH  ™aGóŸG  Üƒ∏c  ∞°Uhh  .πMÉµdG

 ó«L  Ωó≤dG  Iôc  ÖY’  ¬fCÉH  õØjGO

 ÊÉŸC’G  ÜQóŸG  ìóàeG  Éªc  .ájÉ¨∏d

 ¤EG GÒ°ûe ,∑ÉHÉc ¿GRhCG ójó÷G ¬©aGóe

 ‘ ≥jôØ∏d IRÉà‡ áaÉ°VEG íÑ°ü«°S ¬fG

.∫É£HC’G …QhO

 â°ùjh  ≥jôa  äGóbÉ©J  â∏°Uhh

 ∫ÓN  á©HQCG  ¤EG  ¿ƒ«ÑdCG  ¢ûà«ehôH

 óbÉ©J ó©H ,ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa

 ƒ∏°Sƒcƒj »cÎdG øe πc ™e ≥jôØdG

 ÊÉjO  …ÉÑeh  ¢SGôLOƒæ°S  äôHhQh

 ≥jôa ™aGóe õ∏jÉf ófÓà«e »∏°ùæjCGh

 ≈∏Y ≥jôØdG ¤EG º°†fG …òdGh ,∫Éæ°SQCG

.º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM IQÉYE’G π«Ñ°S

 ƒgh ∫Éæ°SQCG  ≥jôa ôNBG  ÖY’ QOÉZh

 π°SÉcƒ«f ¤EG º°†fG …òdG ∑ƒ∏jh ƒL

 IQÉYEG â¡àfG Éª«a ,IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y

 äGóbÉ©J  ¤hCG  ,õjófÉfÒa  ¿ƒ°Só«L

 ,ΩÉ¡æJƒàd  ÜQóªc  ƒ«æjQƒe  ¬jRƒL

 á£dÉL ¤EG º°†æ«d Êóæ∏dG ≥jôØdG ™e

 IQÉYE’G  π«Ñ°S  ≈∏Y  »cÎdG  …GöS

.É°†jCG

:(CG Ü O)-(É«fÉªdCG) êõÑj’

 äÉ£∏°ùdG ÊÉŸC’G êõÑj’ …OÉf ÖdÉW 

 ìÉª°ùdÉH  ,»ª°SQ  πµ°ûH  √OÓH  ‘

 ∫ƒNódÉH  …õ«∏‚E’G  ∫ƒHôØ«d  ≥jôØd

 »àdG IGQÉÑŸG ¢Vƒÿ ∂dPh ,OÓÑdG ¤EG

 ôjGÈa / •ÉÑ°T 16 Ωƒj Ú≤jôØdG ™ªŒ

 øe öûY áà°ùdG QhO ÜÉgP ‘ …QÉ÷G

.Ωó≤dG Iôµd ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO

 ,»ª°SôdG  çóëàŸG  ôdƒe  π«J  ∫Ébh

 Ö∏£H Ωó≤J …OÉædG ¿EG ,AÉKÓãdG ¢ùeG

 ájOÉ–’G áWöû∏d ÚæK’G ¢ùeCG »ª°SQ

.¬Ñ∏W ≈∏Y OôdG Gô¶àæe

 ,»°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj ,É«fÉŸCG â≤∏ZCGh

 ÚeOÉ≤dG ÜÉcôdG ΩÉeCG ¿GÒ£dG ácôM

 áØ∏àfl  ä’Ó°S  πª–  ≥WÉæe  øe

 É¡æeh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa øe

 ¿ÉŸCG ÚæWGƒe Gƒfƒµj ⁄Ée ,É«fÉ£jôH

 ôªà°ùJh  ,OÓÑdÉH  Úª«≤e  ÖfÉLCG  hCG

 ô¡°ûdG øe 17 Ωƒj ≈àM äGAGôLE’G ∂∏J

.…QÉ÷G

 á«∏NGódG IQGRh º°SÉH áKóëàŸG âfÉch

 ød ¬fCG ,ÚæK’G ∫h’G ¢ùeCG äôcP ób

 Ωó≤dG Iôc ájófC’ AÉæãà°SG ∑Éæg ¿ƒµj

.äGAGôLE’Gh óYGƒ≤dG ∂∏J øe

 ‘ ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO óYGƒ≤d É≤ahh

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG πX

 ô£îj  ¿CG  êõÑj’  ≈∏Y  Öéj  ¬fEÉa

 øeÉãdG  ‘ (ÉØjƒj)  »HhQhC’G  OÉ–’G

 Ée  GPEG  ,…QÉ÷G  ôjGÈa  /  •ÉÑ°T  øe

 Éªc ¬Ñ©∏e ‘ ΩÉ≤à°S IGQÉÑŸG âfÉc

.¬JGP ô¡°ûdG øe 16 Ωƒj É¡d §£N
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��*K�¥d;¢+&*

�mf��Df¡H��K·*���H&*�$fCCCC��H�l�kk1*�
�§G§g�G�zM*5�¢CCCC+�£f��CCCC�6��6&fF�jG§�+
�¬2f¡+�l�ªE&*�«kG*�½K&·*�f¤kwCCCC��I�¶
�½(*�|Mf¡M�19�¢H�,Í�G*��ÐCCCC1�m§k¡=
�§�CCCC�6�jMf<|+�¬4f¸*�|M*ËD�¢H��K&·*
���ª)4�£fª¤I��%*�zM*5�¢+�vÐD�xªCCCC��G*
��§G§gG*K��ªº*��fgCCCC��G�m§k¡=�¬2fCCCCI
�«�9fM|G*�«g;§+&*��CCCC��¿�¢H��<z+K

��§G§g�G�m*4fH(·*�jª��/K
�È*§�G*�zCCCC�0��4f<�,2fCCCC��6�s§CCCC-K
�«�9fM|G*�«g;§+&*����q»� f�G*�ÔH&·*
�£f���6��6&f�G�NÐCCCC�+ "�*4§�I&* "��CCCCM|D

�,*4fg»*�¶�¥g��-�z�+�§G§g�G�zM*5�¢+
���jqªk¡+�«g;§+&*��M|D�¨�<�jª)f¤¡G*
�fJ}�0�jªGf�k0*�¶��CCCCG3K����6 / 5
�¬4§��¡»*�£fCCCCD§0�¢+�zª��6�,2fCCCC��6
�m§k¡=�¬2fI�,4*2(*����¿���ª)4�h)fI
�zM*5 �,2f��6K��§CCCCG§gG*K��ªº*��fg��G
�|Mz»*�«+f<~G*�¬2§CCCCg�G*�zM*5�j�ª�1
���ª)4�£*zM5�K|�<K��¬2f¡�G�¬{CCCCª�¡kG*
�§G§g�G�¬2§���G*�2f²·*�,4*2(*����¿
�m§k¡=��M|D�oGfnG*�~CCCCF|»*�¶�$f/K
�«���q¡I&*��M|D�¨�<�¥g��-�z�+���i��
�zMz²�$fCCCC�G�¶���7 / 6���jCCCCqªk¡+

��+*|G*K�oGfnG*�¢M~F|»*

��*K�¥d;¢+&*

�¢+�j�ª�1�xCCCª��G*�§���G*�h0f�8�|CCCH&*�
�¥��0"�jCCCGKzG*���ª)4�£fCCCª¤I��%*�zCCCM*5
�m*5fÄ(·*�ift�8&·�jCCCH|�H�u¡®��"Ø*
 24�jCCC�ª�+�2019� fCCC<�¶�jCCCª�9fM|G*
�zª�k��M�f�J42�473K�f�G&*�392K�fCCCI§ª�H
��kMK�*2f²*�29�¢CCCH�fª�9fM4�680�f¤¡H
�jHfE(* �£K2�ÔCCCª�9fM|G*�¨CCC�<�f¤�M5§-
�m*$*|/(ÐG�f�ªg�-�jCCCM§¡��G*�jªGf�k0·*
�¨�<�fCCC�8|0K��,zCCC�k�»*�jCCCM5*Í0·*

��ª�¸*�jt�8K�jHÐ�6
�¢+�z�À�¢+�zCCC�0&*�xª��G*�§��6�¢CCC�.K
�jªg»K&·*�j¡q�G*���ª)4� §CCCk�H��%*�z�7*4
���ª)4�§���G*�hCCC0f�8�jH|�H�jCCCª¡:§G*
�ift�8&·� fCCC<��F�2zqk-�«kG*�jCCCGKzG*

�j�+fkHK �jMf<|+ ��jCCCª�9fM|G* �m*5fÄ(·*
��%*�zM*5�¢+�4§��¡H�xª��G*�§��6�¢H�jÉ|F
�|M5K�$*45§G*����¿���ª)4�hCCC)fI�£fª¤I
��F�Ê|�kG�*z<§H�£§�kG��j�6f)|G*�£K'§�7
��jªGKzG*��Dft»*�¶�¦2Ð+���<��D4�¢CCCH
�¶�Ô<zg��G�jGKzG*�|CCCMz�-�¨�<�ÐªG2K
�mf¤ª/§kG�*zª��°K��«CCC�9fM|G*��fq»*
�$f¡+&*�¶�4fCCC�nk�6·f+�,zª�7|G*�,2fCCCª�G*

�m·fq»*�jDfF�¶��¤¡ª�´K�¢:§G*
�m*4fH(·*�j�9fM4�ltÄ "���¦§CCC��6��fEK
��Ð1�m*5fÄ(·*�¢CCCH�Ón�G*��CCCª�²�¶
�¨�<�fªGf0��CCC�-K��,ÓCCC1&·*�jCCC�0|»*
��F�|Df��-�h��k-�,zMz/�j�0|H�ifCCCk<&*
��f��+�j�Hf�G*�42*§�G*�jDfF�¢CCCH�2§¤¸*
�Ô+4zH�K&*�Ôg<·�*§IfF�$*§CCC�6��j�9fM|G*
��mfg��k�»*�~M~�kG��ÔM4*2(*�K&*� f�CCC0�K&*

��K&·*�~F|»*K�zCCC0*K��E|G*�¢<�oCCCtgG*K
�j<f¡�8K��jCCCDÍt»*�,4*2(·*�hCCCI*§/�¶
��fª/&·*K�hJ*§»*�¶�4f�nk�6·*K���f�+&·*
�¨�<&·�f�DK�,zCCC�k�H�rH*Ë+��,zCCCMz¸*
�mf��¡H�2§���G�fª��6��jªGKzG*�ÓMf�»*

. "�mfg�6f¡»*��ª�/�¶�rM§kkG*
�¢+�z�0&*�4§kFzG*�¾f�H�zF&*�¥kª0fI�¢CCCH
�|M5K�«�6Ð�G*��§CCC¤Gf+�zCCCª�0�Ø*�zg<
�,Ó���G*��M4f��»*K��f�<&·*�,2fM|G�jGK2
�jCCCHf�G*�jCCCcª¤G*��CCC�ª)4��jCCC��6§k»*K
��8|0��CCC���-�jCCCH|�»*�£&*�jCCC�9fM|�G
�j�9fM|Gf+ �,zCCCª�7|G* �,2fCCCª�G* � f�kJ*K
�ifCCCt�8&· �fCCCJ|Mz�-K ��ÔCCCª�9fM|G*K
�¢:§G*��CCC�<�*§CCC�D4�¢CCCM{G*�m*5fCCCÄ(·*
�£&*�½(*�*Ó��H��jCCCªGKzG*��CCCDft»*��F�¶
�z�-�jGKzG*���ª)4�§���G*�h0f�8�jH|�H

�j��8*§H��/&*�¢H�Ôª�9fM|�G�*ÓgF�*~Df0
�,4§�8����D&f+�jGKzG*��ªn´K�m*5fÄ(·*

�|Mz�kG*K�|���Gf+�¥/§kI "���¥ªGf�H��fEK
�£fª¤I��%*�zM*5�¢+�4§��¡H�xª��G*�§��6�½(*
�£K'§�7�|M5K�$*45§G*����¿��CCC�ª)4�h)fI
�j�9fM|�G�¦§CCC��6�j�+fkH�¨�<�jCCC�6f)|G*
�jH|�»*��M5§-�¨�<�¥�8|0K�� f<�����+
�2z��IK��m*5fÄ(·*�ifCCCt�8&*�¨�<�fM§¡�6
�Ôª�9fM|G*� fCCCH&*�jCCCM§¡�6�j�8|D�fCCC¤I&*
��,zª�7|G*�,2fª��G�$·§G*K�zCCC¤�G*�zMzqkG
�xª�6|-��CCC/&*�¢H�2fCCC¤k/·*K�ÈfCCC�kG*K

. "�mf��Df¡»*��F�¶�jGKzG*�jIf�H
�j�9fM|�G�jHf�G*�jcª¤G*����k- "����f�9&*K
�¶�Ôª�9fM|G*�jDfF�¢H�ÏF&*�m*5fÄ(*�½(*
�ltg�8&*�j�9fM|G*�£&*�fCCC�ª�6�·K��jCCCGKzG*
�j�0|»*�¶�jCCCªHf¡kH�jCCC�ª�+�¨CCC�²
�j�<f¡G*�,§�G*�}8f¡<�¢H�l-f+K��,Ó1&·*
�¥ªD���7�·�fÂK��fCCCJ2Kz0�s4f1��Kz�G
�,§�+��M|�G*�*{J�¨�<�«��´�m*4fH(·*�£&*
�m·§�gG*�LË�G�fCCC¤kDf��k�6* ��Ð1�¢H
��ª�¡-�¶�f¤0fÄK��jCCCª»f�G*K�jM4f�G*
��¤��M�¶*Í0*���CCC��+�jªGKzG* �p*z0&·*
�jªg»K&·*�j¡q�G*�Ô+�jEÐ�G*��ª��-�¶
�jª�9fM|G*�jMzI&·*K�m*2fCCC²·*K�jª¡:§G*
�jªGKzG*�mf��¡»*�Ô+K��j¤/�¢H�jGKzGf+

."L|1&*�j¤/�¢H�jª�9fM|G*

��*K�¦4c+�*4*¢/

�¶Ít»�«CCCg;§+&* �j�+*4�lCCC��8*K�
�fCCC¤-f0fÄ ��CCCª�² �§CCC��kª/§¸*
�jª�6fª�G*� fE4&·*��CCCª�²K��jªG*§k»*
�5~�M�fH�LË�G*�p*zCCC0&·*��ª�¡-�¶
�j�9fM|G�4§�H�ËF&fF�«CCCg;§+&*�jIf�H

�¼f�G*�¶�§��kª/§¸*
�¶��CCCg��G*�jCCC�+*|�G�£fF�fCCC��nHK
�¼f�Gf+�«CCC�9fM4�pz0�ËF&*��CCCª�¡-
�fg<·�1096�¥CCCªD��4fCCC�7�2020�¶
�zI*|/�«g;§+&* �jCCCG§�+�§JK��jg<·K
�KÓIf/�¬2�§M4�¶�§��kª/§q�G� Ð�6
�j�+*4�m2f<��«�9f»*�Ë���M2��CCC��H
�*2z¿�§��kª/§¸*�¶Ít»�«g;§+&*
�j�ªE��CCCnÉ�*zMz/�*5fCCCÄ(*��CCC�tkG
�£§¡�G*�¶�«�9fM4�pz0�ËF&fF�jDf��H
�§JK��£%·*�¨k0�2021� f�G�jCCCªGfk�G*
�j¡Mz®�§��kª/§q�G �«»f�G* �¬4KzG*
�l�kk1*�¬{G*�jª�M5*ËG*�¬4fCCC+�*4*§/
�$f��H�¢H�,|1&fkH�j<f�6�¶�¥-f��Df¡H
�jg<·K�fCCCg<·�835�jF4f��®��CCC�H&*
�¬ztkG�zMz/�£ÐCCC<(*�¶���K2�8�¢CCCH

�¥ª�<�4f��kI·*K "19�zªD§F"��6KÓD
�jG§�g�G�jCCC��¡»*�j¡q�G*�lCCC�8|0K
�«g�G* ��§CCCF§-KËG* ��CCCªg�- �¨CCC�<
��F� *~G(*K��jCCCEzG*�¨CCC¤k¡®�z�k�»*
�sK|w�G��¥�+*§�9��ª�q+�ÔF4f��»*
�¶�ÔH§M�¨�<��CCCªE&*�¬{G*�pzCCC¹f+

�,4§�8����D&*
�¬4KzG*�¶�¬4f+�4*§/�jG§/�h��k�-K
�j�ªE�§��kª/§¸*�¶ÍCCCt»�«»f�G*
�¶�zª0§G*��fCCC��¡G*�fCCC¤I§F�LËCCCF
�jM*z+�{¡H�§��kª/§¸*�j�9fM|G�¼f�G*
�jg��G�zª0§G*��fCCC��¡G*K��2021� f<
�¢H�ÏF&*��CCC�k´�«CCCkG*��CCCM5*ËG*�¶
�¶��q��H�h<·��G&*�500K�ÔI§ª�H
�mz¤�7�f¤I&* �f�F��§��kª/§¸*�j�9fM4
�ÓgF�2z<�Ô+�LËF�jª�6f�0�m·*~CCCI

�¼f�G*�¶�Ô�¡��»*�Ôg<ÐG*�¢H
�¼f�G*��M|�-�¶�jG§�gG*�lCCC�Jf�6K
�2z<���gM�«kG*�,Ó���G*�j¡Mz»*���k+
�¶���-K��jCCC���I��G&*�127�fCCC¤If��6
�Lz0(*�ltg�8&*K���M5*ËG*��}7�i§¡/
��/&*�¢H��f�¡G*���¸�j�¤»*�m·§¸*
��ª¡��kG*�¶�,4*z��G*�¨�<�j��Df¡»*

� f<��F�jMf¤I��H�¾KzG*�¬§¡��G*
�jªG*zªH�161��M5§-�jG§�gG*�mz¤�7K
��½K&·*�~F*|»f+�¢M~)f�G*�¨�<�jªgJ3
�ifCCCt�8&· �jCCCª��D �jCCCªG*zªH �147K
�jM~IK|+�jªG*zªH�117K��ÈfnG*�~F|»*
�l/§-�f�ªD��oGfnG*�~F|»*�ifCCCt�8&·
�,~)fq+ "�CCCª-��*�«CCC/"�jCCCªÉ2fF&*
�¬4KzG*�¢H�jG§¸*�¦{J��Ð1����D&·*

�j�+*|Gf+��8fº*�¾KzG*
�«��7f¤G*���¡»*�zCCCg<�,2f��6�2f�7&*K
�¬§ª�6%·*K�«-*4fH(·* �¢M2f²·*���ª)4
�¾KzG*�2f²·*���ª)|G��K&·*�hCCC)f¡G*
�½(*�*Ó��H��jG§�g�G�ÓCCCg�G*�vfq¡Gf+
�«g<ÐG�zª0§G*��CCC��¡k»*�lIfF�f¤I&*
��CCCM5*ËG* �¶ �fCCC�8§��1K �¼fCCC�G*
����D&* �ÓCCCD§-K���¤kEf:�ifCCC��k�6·
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دبي-وام:

 اأعل���ن املدير الفن���ي ملنتخبنا الوطني 

الأول لكرة القدم فان مارفيك عن القائمة 

املو�سعة للأبي�ض للتجمع الداخلي الذي 

�سيق���ام يف دبي خلل الف���رة من 6 اإىل 

10 فرباير اجل���اري �سمن برنامج الإعداد 

ملباريات الت�س���فيات امل�سركة املوؤهلة 

اإىل نهائيات كاأ�ض العامل 2022 ونهائيات 

كاأ�ض اآ�سيا 2023 التي �ستنطلق يف �سهر 

مار�ض املقبل.

وت�سم القائمة املو�سعة 28 لعبا هم : علي 

خ�سيف، فهد الظنحاين، عادل احلو�سني، 

حممد ال�سام�س���ي، بندر الإحبابي، حممد 

�س���الح برغ����ض، �س���امل را�س���د، خليفة 

ح�س���ن  عبدالرحمن،  �س���اهني  احلمادي، 

املحرمي، ولي���د عبا�ض، حممود خمي�ض، 

يو�سف جابر، �س���عيد اأحمد، ماجد �رسور، 

�س���املني، عبداهلل  ماجد ح�س���ن، عل���ي 

رم�سان، خليل احلمادي، فابيو دي ليما، 

خلف���ان مبارك، طحن���ون الزعابي، علي 

�س���الح، كايو كانيدو، حممد جمعة عيد، 

علي مبخوت، �سبي�س���تيان تيجايل وزايد 

العامري .

ال�شارقة-وام:

 اختتمت مناف�س���ات بطولة 

كاأ����ض الإم���ارات للقو����ض 

الأوىل  املرحلة   " وال�س���هم 

اأقيم���ت يف نادي  الت���ي   "
احلمرية الثقايف الريا�س���ي 

مب�س���اركة 8 اأندي���ة عل���ى 

م�ستوى الدولة.

وحقق فريق القو�ض وال�سهم 

" فئة ال�سباب حتت 20 �سنة 
" يف نادي احلمرية الثقايف 
متقدمة  مراك���ز  الريا�س���ي 

على م�س���توى اأندية الدولة 

يف البطولة.

خالد  رحمة  اللع���ب  ونال 

رحمة ال�سام�سي على املركز 

الث���اين يف فئ���ة ال�س���باب 

حتت 20 �س���نة م�سافة 70 

مرا وح�س���ل اللعب حممد 

عب���د الرحمن عل���ى املركز 

الثالث لنف�ض الفئة، كما نال 

اللعب عبد الرحمن ومي�ض 

لنف�ض  الرابع  املرك���ز  على 

الفئة.

�سعادة جمعة عبيد  واأعرب 

ال�سام�س���ي رئي����ض جمل�ض 

ادارة نادي احلمرية الثقايف 

الريا�س���ي ع���ن �س���عادته 

با�ست�س���افة واإجن���اح هذه 

البطول���ة �س���من الإجراءات 

الحرازي���ة باأعلى املعايري 

�سلمة اجلميع  حر�سا على 

الن�س���اط  وا�س���تمرارية 

الريا�سي.

وثم���ن ال�سام�س���ي جه���ود 

احت���اد الإم���ارات للقو����ض 

وال�س���هم على تنظيمه مثل 

هذه البطولت وحر�سه على 

البدين  الن�ساط  ا�س���تمرارية 

للعبني ما يعزز من تطوير 

م�س���توى اللعبني و�س���قل 

مهاراتهم لفرات طويلة.

اأبوظبي-وام:

 اأكد الإمارات���ي الدويل مروان املازمي 

بط���ل اخللي���ج والع���رب واآ�س���يا يف 

الكاراتي���ه اأن م�س���ريته الطويل���ة مع 

الإجنازات ل ينق�س���ها �س���وى ميدالية 

عاملي���ة، واأنه ينتظر ب�س���غف بطولة 

العامل التي �ست�ست�سيفها الإمارات يف 

دي�سمرب من العام اجلاري على هام�ض 

اإك�سبو 2020 لتحقيق هذا احللم.

وا�سار اإىل اأنه مل يتوقف عن التدريبات 

ط���وال الفرة املا�س���ية �س���واء كانت 

تدريب���ات منزلية اأثناء فرات التعقيم 

ال�س���الت  يف  بعده���ا  اأو  الوطن���ي، 

الريا�سية بعد ال�س���ماح بذلك اعتبارا 

م���ن نوفمرب املا�س���ي، واأن���ه يتدرب 

حاليا ب�سكل مكثف �سواء مع املنتخب 

الوطني يف �سالة الو�سل، اأو مع نادي 

ال�س���ارقة الذي ي�س���تعد مع���ه حاليا 

املحلي���ة يف  املناف�س���ات  لنط���لق 

املو�سم اجلديد.

ويقول املازمي يف ت�رسيحاته لوكالة 

انب���اء الإم���ارات " وام": ق�س���تي مع 

الكاراتيه بداأت من���ذ 20 عاما تقريبا، 

بدايات���ي  ال�س���بب يف  وال���دي  وكان 

املبك���رة وان���ا يف مرحل���ة الطفولة 

لأن���ه كان يحب الريا�س���ات القتالية، 

و�س���جعني اأنا و�س���قيقاي ملمار�س���ة 

الكاراتي���ه، فاأحببته���ا، وكن���ت األعب 

يف فئ���ة الكومتي���ه يف البداية، لكني 

حتولت بعد عدة �س���نوات لفئة الكاتا 

وهي الأ�س���عب بتعليم���ات من مدرب 

املنتخب، وا�س���تمرت م�س���ريتي فيها 

حتى الآن، وكل���ي فخر واعتزاز باأنني 

حققت العديد م���ن الإجنازات ورفعت 

عل���م الدولة يف املحاف���ل اخلليجية 

والعربية والآ�سيوية.

وعن اأه���م اإجناز حققه يف م�س���ريته 

يقول املازم���ي:" اإجنازاتي بالع�رسات، 

لكن���ي اعت���ز باإجنازين كان���ت لهما 

ظروفا خا�سة، وكلهما على امل�ستوى 

الآ�سيوي، وهما بالرتيب برونزية دورة 

الألعاب الآ�س���يوية يف مدينة اأن�سيون 

الكورية عام 2014، والتي جاءت بعد 

مواجه���ات قوية مع لعبني من العيار 

الثقيل خ�سو�س���ا من دول �رسق اأ�سيا، 

كما ان اإجنازات بعثتنا يف هذه الدورة 

كان���ت حم���دودة، للغاي���ة، وبالتايل 

اأما  حظيت ميداليتي باهتم���ام كبري، 

الإجن���از الث���اين الذي اأعت���ز به كثريا 

فهو ذهبية بطولة اآ�س���يا يف دي�س���مرب 

م���ن عام 2013 بدب���ي، وهي البطولة 

التي كنت م�سابا قبلها، وقبل الإ�سابة 

مل يكن ل���دي الوقت ال���كاف للتدريب 

ب�سبب ارتباطي الدرا�سي، لكني حتديت 

نف�سي والإ�سابة و�سيق الوقت وقررت 

امل�س���اركة يف البطولة برغم حتذيرات 

الأطباء، وخ�س���لت على موافقة وثقة 

اجله���از الفني للمنتخ���ب، وفزت على 

اأبطال اآ�س���يا يف تلك البطولة لأ�سعد 

من�س���ة التتويج يف حلظات اأ�سطورية 

مل ولن ان�ساها اأبدا طيلة حياتي".

وعلى امل�س���توى اخلليج���ي والعربي 

يقول مروان املازم���ي:" حافظت على 

مرك���زي الأول خليجي���ا حت���ى العام 

املا�سي الذي �س���هد تعليق البطولت، 

اأما على امل�س���توى العربي فقد حققت 

والجنازات  امليدالي���ات  م���ن  العديد 

يف العق���د الثاين من الق���رن احلادي 

والع�رسين اعتبارا م���ن 2011 وحتى 

2020، واأ�س���عر بالفخر كوين �س���من 

اأبط���ال ال�س���ف الأول على امل�س���توى 

العرب���ي، يف ظ���ل مناف�س���ة قوية من 

جن���وم دول �س���مال اأفريقيا على وجه 

التحديد".

وعما اإذا كان قد �سارك يف اأي بطولت 

افرا�س���ية"" خلل املرحل���ة الأخرية 

"عن بعد " ب�س���بب وباء كورونا يقول 
�س���اركت يف بطولت���ني   " املازم���ي: 

افرا�س���يتني، اإحداهما يف ال�س���ارقة، 

والثاني���ة بطول���ة دولي���ة نظمته���ا 

النم�س���ا وحققت فيهم���ا املركز الأول، 

املو�س���م  واأ�س���تعد حالي���ا لنطلقة 

املحل���ي اجلديد، يف نف�ض الوقت الذي 

نتدرب فيه حتت ا�رساف اجلهاز الفني 

للمنتخ���ب بقيادة الكابنت نادر بيجي 

بواقع 5 ح�س����ض تدريبية اأ�س���بوعيا 

ب�سالة نادي الو�سل".

وفيما اإذا كان يعترب نف�س���ه حمظوظا 

بن�س���اأته يف اأ����رسة ريا�س���ية يق���ول 

املازمي:" اأكيد اأعترب نف�س���ي حمظوظا 

بوال���دي املح���ب للعب���ة الكاراتي���ه، 

و�س���قيقاي خالد ومنت�رس، حيث انني 

اأ�سغرهم، وتعلمت منهما الكثري، وكنا 

حت���ى وقت قريب كلنا �س���من عنا�رس 

املنتخب، ولكن خالد اعتزل اللعبة على 

امل�س���توى الدويل والحرايف، ومنت�رس 

م���ا زال يلعب يف فئ���ة الكومتيه، ومن 

�سمن التوفيق اأي�سا اأن مدرب املنتخب 

نادر بيجي من اأف�س���ل مدربي العامل، 

ويدربني منذ اكرث من 10 �سنوات، وكان 

هو �س���احب الف�سل يف حتويلي للعب 

يف فئ���ة الكاتا ومنح���ي الثقة اللزمة 

حتى اأ�سبحت اأحد اأبطالها.
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مروان المازمي : فخور باإنجازاتي القارية واتطلع 

اإلى ميدالية عالمية 
اختتام مناف�شات بطولة كاأ�س الإمارات 

للقو�س وال�شهم بال�شارقة

الريا����ض-)د ب اأ(:  ك�س���ف تقري���ر اإخباري ام�ض 

الثلثاء اأن الحتاد ال�س���عودي لك���رة القدم اأبدى 

رغبته يف طلب ا�ست�س���افة مباريات دوري اأبطال 

اآ�س���يا 2021، بالتن�س���يق املبا�رس م���ع الأندية 

املحلية امل�ساركة والراغبة يف ال�ست�سافة.

وج���اء ذل���ك ردا عل���ى ا�ستف�س���ارات �س���حيفة 

"الريا�س���ية" حول ال�ست�س���افة، ومدى مطابقة 
امللعب ل�رسوط الحتاد الآ�سيوي.

واأو�سحت ال�سحيفة اأن الحتاد ال�سعودي اأ�سار اإىل 

اأنه بحاجة اإىل التن�س���يق مع الأندية ال�سعودية 

امل�ساركة يف البطولة، مو�سحا اأن كافة امللعب 

املتاح���ة مطابق���ة لل�رسوط ال���واردة يف تعميم 

الحتاد القاري.

التحاد ال�شعودي يرغب في ا�شت�شافة 
دوري اأبطال اآ�شيا

خ�شيرة: اأنا مجرد لعب في 

هيرتا برلين ول�شت قائداً

برلني-)د ب اأ(:

 اأك���د لعب الو�س���ط الأملاين الدويل ال�س���ابق 

�س���امي خ�س���رية ام�ض الثلثاء اأنه يرغب يف 

م�س���اعدة فريقه اجلديد هريتا برلني ب�سفته 

لعبا يف �س���فوف الفريق ولي�ض كقائد كبري، 

ومل ي�ستبعد اإمكانية ال�ستمرار مع الفريق اإىل 

ما بعد نهاية املو�سم احلايل.

وعاد خ�س���رية /33 عاما/ اإىل البوند�سليجا 

حت���ى نهاية املو�س���م بعد ع����رسة اأعوام من 

الرحيل، عرب النتقال اإىل �سفوف هريتا قادما 

من يوفنتو�ض اأم�ض الثنني بعد غيابه عن كل 

مباريات بطل اإيطاليا يف املو�سم احلايل.

وقد ي�سجل خ�سرية ظهوره الأول بقمي�ض هريتا 

يوم اجلمعة املقبل خلل املباراة اأمام البطل 

القيا�سي بايرن ميونخ على ال�ستاد الأوملبي 

الذي �سهد بداية م�سريته يف �سن التا�سعة ع�رس 

عام 2006 خلل م�س���اركته مع فريقه ال�سابق 

�ستوجتارت اأمام هريتا برلني الذي كان يلعب 

بني �س���فوفه انذاك بال دارداي املدرب احلايل 

وارين فريدريت�ض مدير الكرة يف الوقت الراهن.

 اإ�شابة فلورنتينو بيريز رئي�س 

ريال مدريد بكورونا

بر�س���لونة-)د 

ب اأ(:

اأعل���ن ن���ادي 

مدريد  ري���ال 

لكرة  الإ�سباين 

الق���دم ام����ض 

الثلثاء اإ�سابة 

نتين���و  ر فلو

رئي�ض  بريي���ز 

النادي بفريو�ض كورونا.

ويع���زل بريي���ز /73 عاما/، والذي يخ�س���ع 

للفح�ض بانتظام، نف�سه بدون اأعرا�ض.

وتاأتي هذه الأنباء يف اليوم الذي عاد فيه املدير 

الفني للفريق زين الدين لقيادة التدريبات، بعد 

ان اأ�سيب بفريو�ض كورونا يوم 19 كانون ثان/

يناير املا�سي.

على جانب اآخر، اأفاد نادي غرناطة، اأم�ض الول 

الثنني، باإ�س���ابة لعب خط الو�س���ط ياجنل 

هرييرا بفريو�ض كورونا. و�سيغيب اللعب عن 

مواجهة بر�سلونة يف دور الثمانية بكاأ�ض ملك 

اإ�سبانيا املقرر اإقامتها اليوم الأربعاء.

28 لعباً في قائمة »الأبي�س« المو�شعة لمع�شكر 
دبي

اأبوظبي-وام:

 اأعلن نادي اأبوظبي للريا�س���ات ال�رساعية واليخوت 

عن اإقامة �س���باق اأدنوك للمحام���ل ال�رساعية فئة 22 

قدمًا على كورني�ض العا�سمة ال�سبت املقبل.

واأطلق النادي ا�س���م �رسكة ب���رول اأبوظبي الوطنية 

"اأدنوك" على �س���باق اجلولة الثاني���ة لفئة 22 قدمًا، 
كونها �رسيكًا رئي�سيا يف خمتلف الأحداث التي ينظمها 

النادي، وتعد واحدة من املوؤ�س�سات الوطنية الداعمة 

للراث البحري الأ�سيل، وتعمل من اأجل احلفاظ عليه 

وتاأ�س���ليه يف نفو�ض ال�س���باب من خلل ال�رساكة مع 

نادي اأبوظبي للريا�سات ال�رساعية واليخوت.

ومن املقرر اأن يتم اإغلق باب الت�سجيل للراغبني يف 

امل�س���اركة ظهر اخلمي�ض املقبل، عل���ى اأن يتم اتباع 

كافة الإجراءات الحرازية و اأبرزها اإجراء فحو�س���ات 

الك�س���ف عن " كوفيد 19" ، واتباع امل�س���افات الآمنة 

خلل الت�س���ابق بحيث ل تقل امل�سافة بني كل حممل 

والآخر عن ع�رسين مراً.

ويقام ال�س���باق مل�س���افة 7 اأميال بحرية وينطلق من 

جزيرة اللولو و�س���وًل لكا�رس الأمواج حيث من�س���ة 

تتوي���ج الفائزين، وتعد فئ���ة 22 قدمًا واحدة من اأهم 

فئات �سباقات املحامل ال�رساعية لأنها الأ�سا�ض الذي 

يق���ف عليه البحار يف بداية م�س���واره للنطلق نحو 

امل�ساركة يف ال�سباقات الأخرى لفئتي 43 قدمًا و 60 

قدمًا.

م���ن جهته وجه اأحم���د ثاين مر�س���د الرميثي رئي�ض 

جمل����ض اإدارة ن���ادي اأبوظبي للريا�س���ات ال�رساعية 

واليخوت ال�سكر اإىل " اأدنوك" على �رساكتها الناجحة 

مع النادي موؤكداً اأنها �رسيكًا رئي�سيا وفاعل ملختلف 

ال�سباقات والبطولت التي ينظمها "اأبوظبي لل�رساع" 

وق���ال : ت�رسب �رسكة بروك اأبوظب���ي الوطنية املثل 

والق���دوة دوم���ًا يف رعاي���ة الأح���داث والفعالي���ات 

الريا�سية خا�س���ة الراثية منها بهدف احلفاظ على 

تراث الأباء والأجداد..

�شباق »اأدنوك« للمحامل ال�شراعية ينطلق على 

كورني�س اأبوظبي ال�شبت المقبل

فرانكفورت-)د ب اأ(:

  رف�ض م�سجعو كرة القدم الأوروبية ب�سدة، 

احتمالية �س���ياغة وت�س���كيل بطولة دوري 

�سوبر اأوروبا، يف بيان ر�سمي ام�ض الثلثاء، 

وا�س���فني تلك اخلطوة باأنه���ا غري حمببة 

وغري قانونية وخطرية .

وذكرت رابطة م�سجعي كرة القدم الأوروبية 

)اإف اإ�ض اإي(، اأن بطولة دوري �س���وبر اأوروبا 

�سي�س���مح للأندية الكبرية بالنجاح خارج 

امللع���ب حينم���ا تف�س���ل داخل���ه، وهو ما 

يتعار�ض مع روح اللعبة ، ح�سب البيان.

واأ�س���افت الرابطة اأن تلك اخلطوة �س���تدمر 

النموذج الريا�س���ي يف اأوروبا، والذي يقوم 

على مبادئ مقبولة مثل اجلدارة الريا�سية 

وال�س���عود والهب���وط والتاأه���ل ملختل���ف 

البط���ولت الأوروبية من خ���لل البطولت 

املحلية، وكذلك الت�سامن املايل.

واأو�سح البيان اأن اإقامة دوري �سوبر اأوروبا، 

�سيجعل من الأندية الكبرية اأكرث ثراء وقوة، 

وه���و ما من �س���اأنه اأن يقو�ض الأ�سا�س���ات 

القت�سادية ل�سناعة كرة القدم يف اأوروبا.

وجتم���ع )اإف اإ����ض اإي( العديد م���ن روابط 

امل�س���جعني من بلدان خمتلفة يف اأوروبا، 

وقد مت توقيع البيان من طرف روابط اأندية 

كب���رية مثل ليفربول ومان�س�س���ر �س���يتي 

وبايرن ميونخ وريال مدريد وبر�سلونة.

و�س���بق واأن اأثريت الكثري من التكهنات عرب 

ال�سنوات املا�سية، حول رغبة بع�ض الأندية 

يف ت�سكيل دوري �سوبر اأوروبي.

اعترا�س جماهيري على اإقامة دوري 
�شوبر اأوروبا



�سدمت �سيارة  “جوزيف 

 ، عام���ًا   19 فالفي���ل”، 

بالق���رب  �س���ره  �أثن���اء 

م���ن منزل���ه يف توتربي، 

�ستافورد�ساير ، يف �لأول 

م���ن مار����س 2020 قبل 

ثالث���ة �أ�س���ابيع من بدء 

�لإغالق �لأول لربيطانيا.

ومنذ ذل���ك �حلني، ق�سى 

م���ا يقرب م���ن 11 �سهر�ً 

يف غيبوب���ة، لكن���ه يف 

طريق���ه �إىل �ل�سف���اء بعد 

�ل�ستيقاظ، حيث متكن من �ل�ستجابة 

من خالل �لرم�س و�لبت�سام لأحبائه، 

�أ�سي���ب ب�  وخ���الل ذل���ك �لوق���ت، 

“كوفيد-19”  مرت���ني، و�حدة �أثناء 
وج���وده يف �لغيبوبة ومرة ??�أخرى 

بع���د �ل�ستيق���اظ، ولك���ن يف كلتا 

�ملنا�سبتني تعافى دون �أن يدري.

وتتقدم �سحة �ملر�هق ب�سكل جيد بعد 

�لقليلة  �لأ�سابيع  فتح عيني���ه، ويف 

�ملا�سية بد�أ يف حتريك �أطر�فه عندما 

ُطلب من���ه �لقيام بذلك، ويتعامل مع 

�لرم�س  �لعائلة و�لأ�سدقاء من خالل 

و�لبت�سام.

غالبًا  �لعائ���الت  ت�س���ري 

كمي���ة من �خلب���ز لت�سعها 

وت�ستخدمها  �لثالج���ة  يف 

لحق���ًا، وعندما يحني وقت 

تناول �لطع���ام تعمل على 

ت�سخينه���ا على �لغ���از �أو 

�أنه���ا   �مليكروويف.حي���ث 

لتعل���م �أ����ر�ر �لأمر على 

�ل�سحة.

�لتغذي���ة  خب���ر  ك�س���ف 

�مل����ري �سعيد متويل ،�أنه 

عن���د ت�سخني �خلب���ز ي�سبب 

غاز�ت �سام���ة .كغاز �مليثان،وذلك لأن 

عر�س �ملو�د �لن�سوي���ة لدرجة حر�رة 

عالية تغر لون �خلبز،وعندما تتعر�س 

لدرجة حر�رة عالية تهدم مكوناته من 

�لن�سا �إىل م���و�د ذ�ت تاأثر �سار على 

�جل�سم وت�سبب �ل�رطان.

وق���ت ينتج عن���ه غاز ث���اين �أوك�سيد 

�لكربي���ت �لت���ي يوؤثرعل���ى �جله���از 

�له�سمي ويت�سب���ب بالإ�سابة بقرحة 

�ملع���دة و �لقول���ون وع����ر �له�سم 

.�أوحت���ى �لروماتي���زم و�لروماتي���ود 

و�لفرو�سات �لكبدية .

 �أمتت �ركة »لوفتهانز�« �لأملانية للطر�ن �أول �أم�س �أطول 

رحلة يف تاريخه���ا، بعدما قطعت بطائرة �إيربا�س من طر�ز 

»�إي���ه 350-900« 13 �ألف���ًا و600 كيلومر�ً يف غ�سون 15 

�ساعة و36 دقيقة.

وقال���ت متحدثة با�سم �ل�ركة �ليوم �إنه بهبوط �لطائرة يف 

جزر فوكالند تكون �ل�ركة قد �أمتت �أطول رحلة بدون توقف 

يف تاريخها.

و�أقلع���ت �لطائرة م�ساء  �لأحد من مدينة هامبورج �لأملانية 

وعلى متنها باحثون من معهد �ألفريد فيجرن �لأملاين و�لطاقم 

�جلديد لكا�سحة �جلليد �لبحثية �لأملانية »بولر�سرن«.

ومن �ملقرر �أن ينتقل �ل� 92 ر�كبًا �إىل �ل�سفينة �ملوجودة يف 

ج���زر فوكالند يف جنوب �ملحيط �لأطل�سي من �أجل �حل�سول 

عل���ى بيانات طويلة �لأج���ل للتنب���وؤ�ت �ملناخية يف بحر 

»ودل« يف �أنتاركتيكا ملدة �سهرين.

�لتقط���ت لطفل �أ�س���ر�يل يف �لثانية من عمره، 

�سورة �ستكون ع�سية عن �لن�سيان، يف م�ستقبله، 

لأنها كانت �ساهدة على »فاجعة مروعة«.

وبح�سب �سحيف���ة »ديلي ميل«، ف���اإن �لطفل 

ليفي بد� و�قف���ا على رمال �ل�ساطئ، بينما كان 

و�ل���دُه يغط�س خلفه يف �ملياه ب�ساحل فكتوريا 

�لغربية.

لكن ما �إن مرت حلظات قليلة حتى �ختفى �لأب 

دونكان عن �لأنظ���ار، ب�سكل مباغت، بينما كان 

ي�ستمتع با�ستك�ساف رو�ئع �حلياة �لبحرية.

وترج���ح �لعائلة �أن يك���ون �ل�سحية قد تعر�س 

لوعكة مفاجئة، �أثناء غط�سه يف �لبحر، ثم هجم 

عليه �لقر�س يف وقت لحق و�لتهمه.

ويف ي���وم �لفاجعة، كان �لأب �إىل جانب زوجته 

و�بن���ه �ل�سغر، وبدت �لأ����رة يف �أمت �ل�سعادة 

وهي تلتق���ط �سور�ً �أخرى، ثم قلب �سمك �لقر�س 

كل �سيء.

بات���ت رو�سي���ا م�ستع���دة لتحقي���ق 

"�لنف�س���ال �لإلكروين" ع���ن �لعامل، 
باإعالن جاهزيتها لال�ستقالل عن �سبكة 

�لإنرن���ت �لدولية، وفقا ملا �أكده نائب 

�لرو�سي دمييري  �لأمن  رئي�س جمل�س 

ميدفيديف.

وق���ال ميدفيدي���ف، �لرئي����س �ل�سابق 

ورئي����س �ل���وزر�ء �ل�ساب���ق، لوكال���ة 

"�إنرفاك����س" �ملحلي���ة،  �إن رو�سي���ا 
وتكنولوجي���ا"  "قانوني���ا  م�ستع���دة 

لالنف�سال عن �سبكة �لإنرنت �لعاملية 

�إذ� لزم �لأمر.

ومينح قان���ون "�لإنرن���ت �ل�سيادي" 

يف رو�سي���ا، �ل���ذي مت متريره يف عام 

2019، مو�سكو �لقدرة على عزل نف�سها 

عن �سبكة �لإنرنت �لعاملية، يف وقت 

�أعرب خ���رب�ء عن �سكوكه���م يف قدرة 

رو�سيا عل���ى هذه �خلطوة من �لناحية 

�لتكنولوجية.

وبينما �أكد ميدفيديف �إن رو�سيا قادرة 

على تكوين �سبكتها �خلا�سة بعيد�ً عن 

�ل�سبكة �لعاملي���ة، فاإنه �سدد على �أنه 

"ل يرى �أي �سبب للقيام بذلك"، و��سفا 
�إياه باأنه "�سالح ذو حدين"

وقال ميدفيدي���ف، �لذي ي�سغل من�سب 

نائ���ب رئي�س جمل�س �لأم���ن �لرو�سي 

منذ ع���ام 2020، �إن �لوليات �ملتحدة 

حتتفظ ب�"حق���وق �لتحكم �لرئي�سية" 

يف �لإنرن���ت، �لأم���ر �لذي ق���د يدفع 

رو�سيا لالنف�سال عن �ل�سبكة �لعاملية 

"�إذ� حدث �سيء غر عاد".

ي�سبب ال�سرطان..اأ�سرار ت�سخني اخلبز على طفل يلهو على ال�ساطئ  ووالده بني فكي » �سمك القر�ش«

ال�سحة

يف �أو�خ���ر يناير �ملا�سي، �أعلن���ت وز�رة �ل�سياحة و�لآثار يف 

م�ر، عن ك�سف �أثري جدي���د يف مدينة �لإ�سكندرية �ل�ساحلية 

�ملطلة على �لبحر �لأحمر.

وت�سم���ن �لك�سف 16 دفنة يف مقاب���ر منحوتة يف �ل�سخر من 

ط���ر�ز لوكلي )فتحات �لدفن �حلائطية( و�لتي �ساع ��ستخد�مها 

يف �لع�رين �ليوناين و�لروماين.

وكان لفت���ا يف �لكت�ساف �أن �إحدى �ملومياو�ت حتتفظ بل�سان 

ذهبي.

ويقول علماء �لآثار �إن �حل���كام �لقدماء يف م�ر يعتقدون �أن 

�ملجوهر�ت متّكن �ملتوفى من �حلديث يف �حلياة �لآخرة، �لتي 

يوؤمنون بوجودها.

�أحدثت “غوغل” تعدياًل يف نتائج بحثها، بحيث 

تق���دم �ملزيد م���ن �ملعلومات ع���ن �ملوقع �لذي 

يرغب �ل�سخ�س بزيارت���ه لأول مرة قبل �نطالقه 

يف �لطريق.

وح���ددت “غوغ���ل �سر�س” “ث���الث نقاط” يف 

حمرك �لبحث �خلا����س بها، بحيث جتمع لك من 

كل مو�قع �لويب، كل ما هو متوفر عن هذ� �ملوقع 

من دون جمهود �إ�سايف يف �لبحث.

وت�ستهدف تلك �خلدمة من �ركة “غوغل” تقدمي 

معلوم���ات حمدثة وحقيقية ح���ول �ملكان، �لذي 

يرغب �ل�سخ�س يف زيارته.

ولكن يتطلب هذ� �لأمر �أن يكون �ت�سالك باملوقع 

موؤمنا ع���رب �متد�د HTTPS، حت���ى يتمكن من 

توفر معلوم���ات موثوقة و�آمنة عرب خدمة بحث 

“غوغل”.
ولكن تلك �خلا�سية حتى �لآن متاحة  مل�ستخدمي 

“غوغل” يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ومتوقع 
�أن تدعمها لكل �مل�ستخدمني حول �لعامل يف وقت 

لحق.

ق���ال متحدث باإ�سم خدم���ة �لإنقاذ �جلوي���ة يف �أملانيا �إن مارتن 

تيموتيو����س ولد على منت �ملروحية �ل�سهر �ملا�سي قبيل هبوطها 

يف م�ست�سفى مدين���ة �أو�سنابروك. وُولد مارتن يف مروحية �لإنقاذ 

�لتي كان���ت �أو�سكت على �لو�سول �إىل �مل�ست�سفى، وكانت �لطائرة 

عل���ى �رتفاع 150 مر�ً وحتلق ب�رعة تزيد عن 200 كيلومر�ً يف 

�ل�ساعة.

وقال متحدث باإ�سم خدمة �لإنقاذ �جلوية �إن �لطفل ولد بوزن 3620 

جر�مًا وطول 53 �سنتيمر�ً، م�سيفًا �أنه و�أمه �لبالغة من �لعمر 24 

عامًا ب�سحة جيدة. و�أر�سل مركز مر�قبة �لإنقاذ �ملروحية �إىل منزل 

�لأم بع���د �أن دخلت �ملخا�س قبل �أيام قليلة مما كان متوقعًا. ول 

حتتاج �ملروحية �سوى ب�سع دقائق للو�سول �إىل وجهتها.
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مومياء م�سرية ل�سانها من ذهب

تعديل يف نتائج بحث »غوغل« 

تغنيك عن اأي جمهود اإ�سايف
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»لوفتهانزا« تقطع اأطول رحلة يف تاريخها  

جتاوزت 15 �ساعة
رو�سيا على طريق »االنف�سال 

االإلكرتوين«

ب�سبب قطة.. 

�سيدة تطلب 

الطالق بعد �سهر 

من زواجها

تو�جه �أ�سر�لي���ا �جتياح �أنو�ع من �لعناكب 

لع���دد كبر من �ملن���ازل يف �لبالد، مما 

و�س���ع �مل���دن �لأ�سر�لي���ة يف �أزمة 

للتعامل مع »طاعون �لعناكب«.

ووفقا ل�سحيف���ة »ديلي ميل« 

�لربيطاني���ة، ف���اإن �لعناك���ب 

�لكب���رة ذ�ت �لأرجل �لطويلة 

و�ملعروف���ة ب�رعتها، و�لتي 

ت�سم���ى بعناك���ب �ل�سي���اد، 

ظه���رت باأع���د�د كب���رة هذ� 

�ملو�سم، مما ي�سبب باملدن يف 

جميع �أنح���اء �لبالد ملو�جهة 

»طاعون �لعناكب«.

لكن �لطبيبة ليزي لوي، �أخ�سائية 

علم �أمر�����س �لعنكبوت يف جامعة 

ماكو�ري، قالت �إن ه���ذه �لعناكب غر 

�سارة لأن ب�رها �سعيف، وعادة ما تكون 

مرتبكة، ولي�ست �سديدة �ل�سموم. وقالت لوي: 

»عناكب �ل�سياد لن تهجم على �لب�ر ب�سكل 

متعمد لأنها �سغ���رة ونظرها �سيء للغاية. 

باإمكانها �أن تع����س �لإن�سان لكنها لن توؤدي 

لأ�ر�ر كبرة«.

ون�سحت �لطبيبة ل���وي �ل�سكان برك �سغار 

عناكب �ل�سي���اد يف حالهم، فه���م عادة ما 

»ياأكلون بع�سهم �لبع����س يف �لأع�سا�س«، 

مما يقل�س �أعد�دهم ب�سكل كبر بدون حاجة 

للتدخل.

وقالت �لأخ�سائية �إن تف�سي ظاهرة �لعناكب 

تعود ملو�س���م �لتكاثر للعناكب يف �أ�سر�ليا، 

كم���ا �أن عدد م���ن �لعناكب تق���وم بجولت 

متعددة لالإجن���اب يف �ملن���زل �لو�حد، مما 

ينت���ج ع���ن �سغار ك���ر، ولكن �س���ح �ملو�د 

�لغذ�ئية �لتي يحتاجونها لن تبقيهم طويال 

يف �ملنازل.

»طاعون العناكب« يجتاح املنازل االأ�سرتالية.. 

روت �سيدة تبل���غ من �لعمر 21 

عام���ًا بانها تغار م���ن معاملة 

زوجها للقطة وترى �أنه يهتم بها 

ويعاملها بلطف �أكر من زوجته 

�لأمر �ل���ذي دعاها لطلب �لطالق 

و�لنف�سال عنه وترك �ملنزل بعد 

�سهر و�حد من �لزو�ج.

وقالت �ل�سيدة �أنهما غادر� �ملنزل 

عقب �لزفاف و�سافر� لق�ساء �سهر 

�لع�س���ل �إل �أنه كان يوميًا يت�سل 

ب�سديقه �ل���ذي �ر�سل �إليه قطته 

يوميًا  �لقطة  لي�ساه���د  لرعاها 

وكاأنه يطماأن على �إبنته.

و حينم���ا ع���اد� �إىل �ملنزل ترك 

�ملكان �ريع���ًا ليذهب ويح�ر 

قطته من بي���ت �سديقه وي�سكره 

عل���ى رعايت���ه له���ا، و�أ�سافت 

�ل�سي���دة �أنه���ا ق�س���ت �سهر�ً يف 

منزلها مل تخرج يومًا و�حد�ً يف 

حني �أن زوجها يخرج مع �لقطة 

يوميًا يف �مل�س���اء عقب عودته 

من �لعمل.

اأم ت�سع مولودها على منت مروحية

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

مراهق يدخل يف غيبوبة 11 �سهرا وي�ساب 

بكورونا مرتني



تنزانيا التعتزم ا�ستيراد لقاح لمواجهة كوفيد -19
�ستوكهومل-)د ب �أ(:

 قال���ت �ل�سلطات �ل�سحي���ة ، �م�س �لثالث���اء، �إن �ل�سويد لن 

ت�س���تخدم لقاحا م�س���اد� لكوفيد- 19 ت�سنعه �رشكة �لأدوية 

�أ�سرت�زينيكا حاليا للفئة �لعمرية من 65 عاما فاأكرث.

قالت وكالة �ل�س���حة �لعامة �ل�س���ويدية �إن �لبيانات �لو�ردة 

من �ل�رشكة �لربيطانية �ل�سويدية لي�ست كافية لتقييم فعالية 

�لتطعيم يف هذه �لفئة �لعمرية.

و�أ�س���ارت �لوكالة �إىل �نتظار �ملزيد م���ن �لبيانات من جتربة 

و��سعة �لنطاق ويف مرحلة متاأخرة يف �لوليات �ملتحدة.

و�أ�سافت �لوكالة �أن لقاحني �آخرين معتمدين قيد �ل�ستخد�م 

بالفع���ل، طورتهما �رشكة فايزر/ بيونتيك �لأمريكية �لأملانية 

و�رشك���ة موديرن���ا �لأمريكية، �س���يتم ��س���تخد�مهما للفئات 

�لعمرية �لأكرب �سنا.

د�ر �ل�سالم-)د ب �(:

 نقلت �س���حيفة "�س���يتزين " �لتنز�نية عن وزيرة �ل�س���حة 

�لتنز�ني���ة دوروثي جو�جيما قولها �أنه لي����س لدى بالده �أي 

خطط ل�ستري�د لقاح ملو�جهة مر�س كوفيد -19 �لذي ي�سببه 

فريو�س كوورنا �مل�ستجد .

ونقلت �ل�س���حيفة �لتي ت�سدر يف �لعا�س���مة د�ر �ل�سالم عن 

�لوزيرة قولها �إن �لوز�رة لديها �إجر�ء�تها �خلا�س���ة بها لتلقي 

�لأدوية ول تفعل ذلك �إل بعد ر�ساها عن �ملنتج .

و��سافت �لوزيرة يف �لت�رشيحات �لتي �وردتها وكالة بلومربج 

لالأنباء �م�س �لثالثاء �أن كبري �لكيميائيني يف �حلكومة يعمل 

ب�ساأن عدد من �لعالجات با�ستخد�م �ملو�د �لطبيعية.
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 336645  بتاريخ:  30 / 9 / 2020

     تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

     با�شــم :   �شومي�ش بانهيكيل ت�شريوفاي .

وعنوانه:  �ش.ب. 118171 ، دبي ، الأمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  الأطعمـــة  توفـــري  خدمـــات 

امل�رشوبـــات ، خدمـــات الإيواء 

املوؤقت. 

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 43 (

   « العالمـــة:   و�شـــف 

SALKARA«  بحروف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات 

التجاريـــة يف وزارة القت�شـــاد والتجارة ، اأو اإر�شالـــه بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 338524  بتاريخ:  31 / 10 / 2020

 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شـــــم :   موني�ش تانيجا اأندرجيت 

تانيجا.

وعنوانـــه:  �ـــش.ب.237879 ، دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة.     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / 

املنتجات :

 اأجهـــزة لالإنارة والتدفئـــة وتوليد 

البخـــار والطهي والتربيد والتجفيف 

والتهوية وتوريـــد املياه ولالأغرا�ش 

ال�شحية.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 11 (

و�شف العالمة: » armano Bath Fittings   »  بحروف 

لتينية ب�شكل مميز ور�شم اأ�شكال هند�شية ب�شكل مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342147  بتاريخ:  29 / 12 / 2020

   تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

    با�شــم :  بول ري�شورت�ش اأند هوتيل بي يف تي ، األ تي دي.   

وعنوانـــه:   رقم 139 / 28 ، ثريد 

مني ، امار جيوثي لياأوت ، دوملري 

، باجنالور – 560  071  الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

الأطعمـــة  توفـــري  خدمـــات    

وامل�رشوبـــات، وخدمـــات الإيواء 

املوؤقت.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 43 (

  » Paul-John-Resorts-&-Hotels «    :و�شف العالمة

بحروف لتينية ب�شكل مميز بالألوان الأ�شود و الذهبي ب�شكل 

مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 341108  بتاريخ:  14 / 12 / 2020

  تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم : جيه اآر  جولز .م.د.م.�ش.

وعنوانه:    �ـــش.ب. 336429، 

، الإمـــارات العربيـــة  دبـــي 

املتحدة.

وذلـــك لتمييـــز الب�شائـــع / 

اخلدمات / املنتجات :

  الدعايـــة و الإعالن و اإدغرة 

و توجيـــه الأعمـــال و تفعيل 

الن�شـــاط املكتبـــي ، خدمات 

جتـــارة التجزئة واجلملة يف 

الذهب والبالتني والفولذ واملعادن الأخرى واملجوهرات واللوؤلوؤ 

والأحجار الكرمية وال�شاعات وال�شاعات الكبرية  وقطع الغيار.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:    »  Vera Belleza «   بحروف لتينية ب�شكل 

مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342146 بتاريخ:  29 / 12 / 2020

/         تاريـــخ اإيداع الأولوية :    /    

     با�شـــــم :  بول ري�شورت�ش اأند 

هوتيل بي يف تي ، األ تي دي.   

وعنوانـــه:   رقم 139 / 28 ، ثريد 

مني ، امار جيوثي لياأوت ، دوملري 

، باجنالور – 560  071  الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

  الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه 

الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 35 (

  «  Paul-John-Resorts-&-Hotels      « العالمة:     و�شف 

بحروف لتينية ب�شكل مميز بالألوان الأ�شود و الذهبي ب�شكل مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660 الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 340454  بتاريخ:  5 / 12 / 2020

                       تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم : اأدام واولنيكي .  

وعنوانه:  يو 1 بيوترا بورويجو 18 اإيه ، / 1 ، 30 – 215 كراكو 

، بولندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�رشات التجميل للعناية 

بالقدم ، �شابـــون لعرق القدم 

 ، ال�شعر  اإزالـــة  ، م�شتح�رشات 

مزيالت العرق للقدمني

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 3 (

  »callux« :و�شف العالمة

بحروف لتينية ب�شكل مميز . 

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 340095   بتاريخ:  26 / 11 / 2020

 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

     با�شــم : عبد الرافية فيلي.          

وعنوانـــه:  �ش.ب  96720 ، دبي ، 

المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

الدعاية والإعـــالن واإدارة وتوجيه 

الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 35 (

»  بحروف لتينية      For Chai Think Filli « :و�شف العالمة

ب�شكل  مميز  باللون الذهبي حماطه باللون الأ�شود   . 

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 340379   بتاريخ:  30 / 11 / 2020

 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    /  با�شــم : نا�رش بوكاراتيل .  

وعنوانه:  �ش.ب. 119265 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال 

اأم�شـــاط  وللمطبـــخ،  املنـــزيل 

فرا�شي  )عـــدا  فرا�شي  واأ�شفنـــج، 

التلوين اأو الدهـــان(، مواد �شنع 

�شلك  للتنظيف،  اأدوات  الفرا�شـــي، 

جلـــي، زجاج غري م�شغول وزجاج �شبـــه م�شغول )خالف الزجاج 

امل�شتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين 

خزفية غري واردة يف فئات اأخرى .

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 21 (

و�شف العالمة: »   HAZAM »  بحروف لتينية باللون الأزرق 

و البنف�شجي ب�شكل مميز . 

ال�شــرتاطات:  

فعلى مـــن لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم بـــه مكتوبًا  اىل اإدارة 

العالمـــات التجاريـــة يف وزارة القت�شاد والتجـــارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيـــد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا 

الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 338746   بتاريخ:   4 / 11 / 2020

  تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :   راجا اإنرتنا�شيونال جرنال تريدجن  ) م.م.ح. (  .     

وعنوانه:  �ش.ب. 123618 ، ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واملالحيـــة  العلميـــة  والأدوات  الأجهـــزة 

الت�شويـــر  واأدوات  واأجهـــزة  وامل�شاحيـــة 

الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة والأدوات 

الب�رشيـــة واأجهـــزة واأدوات قيا�ـــش الـــوزن 

والقيا�ـــش والإ�شـــارة واملراقبـــة )الإ�رشاف( 

والإنقـــاذ والتعليـــم ، خـــوذ واقيـــة ، دروع 

واقيـــة للوجـــه للعمـــال ، اأقنعـــة واقية ، 

مالب�ش احلماية من احلريـــق ، اأجهزة واقية 

من احلوادث لال�شتخـــدام ال�شخ�شي ، اأجهزة 

ومعـــدات اإنقاذ ، اأحذية للوقاية من احلوادث 

والإ�شعـــاع واحلريق ، قفـــازات للوقاية من 

احلوادث ، اأدوات اختبار الغاز ، كوا�شف.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة: »  DESERT GOLD  »  بحروف لتينية باللون الذهبي على 

خلفية دائرية باللون الأ�شود

ال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�شـــاد والتجـــارة ، اأو اإر�شالـــه بالربيد امل�شجـــل للق�شم امل�شار 

اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660 الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 337779 بتاريخ:  20 / 10 / 2020

 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

     با�شــم :   عبد الرافية فيلي .

وعنوانه:  �ش.ب  96720 ، دبي ، المارات 

العربية املتحدة

وذلـــك لتمييـــز الب�شائـــع / اخلدمات / 

املنتجات :

 البرية )�ـــرشاب ال�شعري( واملياه املعدنية 

امل�رشوبـــات  مـــن  وغريهـــا  والغازيـــة 

م�شتخل�شة  م�رشوبـــات  الكحوليـــة،  غري 

مـــن الفواكه وع�شائـــر الفواكـــه، �رشاب 

وم�شتح�رشات اأخرى لعمل امل�رشوبات .

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 32 (

و�شف العالمة: » Tea n Talk Filli Since 1991    »  بحروف لتينية  

ب�شكل  مميز ور�شم لوجه  �شاب يرتدي نظارة ب�شكل مميز  على خلفية ر�شم  

بطاقة دائرية حلقية  ب�شكل مميز  . 

ال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�شـــاد والتجـــارة ، اأو اإر�شالـــه بالربيد امل�شجـــل للق�شم امل�شار 

اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 336986  بتاريخ:  5  / 10 / 2020

                       تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :   مالبار  جولد بريفيت  ليمتد.   

      

وعنوانـــه:  16 / 501 اإم ، مونتانا اإ�شتيت ، باينجوتوبورام ، برينجولم بو�شت، 

كوزهييكود ، 673571 كريال ، الهند. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

املعادن النفي�شة وكل خليط منها 

معادن  من  امل�شنوعة  واملنتجات 

نفي�شـــة اأو مطلية بها، غري الواردة 

املجوهـــرات  اأخـــرى،  فئـــات  يف 

والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ش الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�شف العالمة:  »     Zoul«   بحروف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�شـــاد والتجـــارة ، اأو اإر�شالـــه بالربيد امل�شجـــل للق�شم امل�شار 

اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 337376  بتاريخ:  12 / 10 / 2020

  تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :   بويروت  ، كاثريين .   

      

وعنوانـــه:  فـــالت 8 �شـــي ، كينجز جارديـــن ، 66 كونديت رود ، ميـــد – ليفيلز وي�شت ، 

هوجن كوجن.

وذلك لتمييـــز الب�شائع / اخلدمات / 

املنتجات :

نظـــارات ثالثيـــة الأبعـــاد، نظـــارات 

م�شـــادة للوهـــج ، حقائـــب للهواتف 

الذكية ، العد�شات الال�شقة  ، حاويات 

للعد�شات الال�شقة ، عد�شات ت�شحيح 

» ب�رشيـــات » ، اأغطية للهواتف الذكية ، اأقنعة الغوا�شني، عد�شات عينية ، اأدوات حتتوي 

علـــى عد�شات عينية ، نظارات ، نظارات واقية لالألعـــاب الريا�شية ، غطاء الراأ�ش خوذات 

واقيـــة ، نظارات مكربة ]ب�رشية[ ، عد�شات ب�رشية ، زجاج ب�رشيات ، نظارات اأنف ، خوذ 

واقيـــة ، اأقنعة واقية ، خوذ واقية لالألعاب الريا�شية ، النظارات الذكية ، ال�شاعات الذكية 

، �شال�شل النظارات ، حبال النظارات ، عد�شات النظارات ، اأطر للنظارات ، علب للنظارات ، 

نظارات ، نظارات �شم�شية ، اأقنعة للخوذ ، دروع وجه واقية للعمال.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة:  »     NISTONE »  بحروف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلـــى من لديه اعرتا�ش علـــى ذلك التقدم به مكتوبـــًا  اىل اإدارة العالمات التجارية يف 

وزارة القت�شـــاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 

يومًا من هذا الإعالن.

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660
الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660 الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 335817  بتاريخ:  17 / 9 / 2020

 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :   ماريكو ليمتد.    

      وعنوانـــه:  جرانـــد بالالديـــوم ، 7 فلور ، 175 �شي ا�ش تـــي رود ، كالينا ، 

�شانتاكروز ) اإي ( ،  مومباي – 400 098 الهند.

وذلك لتمييـــز الب�شائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

لي�شـــت  التجميـــل  م�شتح�ـــرشات 

وم�شتح�ـــرشات  طبيـــة  لغايـــات 

التجميـــل، معاجـــني و منظفـــات 

الأ�شنان لي�شت لغايات طبية ، عطور 

، زيـــوت عطرية ، رذاذ ال�شعر وم�شتح�رشات التجميـــل الأخرى للعناية بال�شعر 

، م�شتح�ـــرشات ق�ـــرش الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمـــل يف غ�شل وكي املالب�ش ، 

م�شتح�رشات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 3 (

و�شف العالمة:  »    Hijab.B   »  بحروف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�شـــاد والتجـــارة ، اأو اإر�شالـــه بالربيد امل�شجـــل للق�شم امل�شار 

اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 335376  بتاريخ:  9 / 9 / 2020

  تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

 با�شــم :   حممد هارون.

وعنوانه:  �شقة رقم 7 

كوتارم  اإ�شتيت  �شي، 

، مـــارادو ، كو�شني ، 

كريال، الهند.

الب�شائع  وذلك لتمييز 

/ اخلدمات / املنتجات :

الـــنب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيـــوكا وال�شاغو والنب الإ�شطناعي، 

الدقيـــق وامل�شتح�رشات امل�شنوعـــة من احلبوب واخلبـــز والفطائر واحللويات 

واحللويـــات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل الأ�شـــود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، 

امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج. 

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف العالمة:  »  MALABARICUS    »  بحروف لتينية ب�شكل مميز. 

ال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبًا  اىل اإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة القت�شـــاد والتجـــارة ، اأو اإر�شالـــه بالربيد امل�شجـــل للق�شم امل�شار 

اإليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021 ــ العـدد 14660

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
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الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660 
�إعالنات

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660 الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

 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

 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

 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

 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

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

اإعالن فقدان جواز �شفر

راي  بت  ارين  املدعو/  فقد 
الجنسية،  اندونيسيا  ابينج 
 A8704128 رقم  سفره  جواز 
تسليمه  يجده  ممن  الرجاء 
سفارة  أو  رشطة  مركز  ألقرب 

اندونيسيا مشكوراً.

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

من الطرف األول: راشد عيل محمد يوسف الشحي - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: محمد سامل خلفان سعيد الحكيم - الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  الهدايا(  لتجارة  )زيتون  التجاري  باسم 

االقتصادية بعجامن برقم )١٠٢٦٥٥( واملسجلة بغرفة تجارة صناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

مكتب تنمية ال�صناعة

الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف:  024488400 
فاك�س:  024488201
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الأربعاء 3 فرباير 2021-العـدد 14660 
�إعالنات

مكتب تنمية ال�صناعة

شهادة بالتأشري يف السجل التجاري بإنحالل رشكة
اسم الرشكة: مطعم بست بايتس ش.ذ.م.م

العنوان: محل رقم )١( ملك مجموعة الحبتور وسلطان الحبتور - بر ديب/ الرشاء ١
الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٤٧٣٥٤

رقم الرخصة: ٧٤٥٧٦٦
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل الرشكة املذكورة 

أعاله وبتعيني املصفى االيد للمحاسبة والتدقيق محاسبون قانونيون للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب )١١٨-١١٩( ملك 
الشيخ راشد بن خليفة املكتوم - ديرة - هور العنز رشق الهاتف: ٩٧١٤٢٦٨٦٨٨٨ - الفاكس: ٩٧١٤٢٦٦٥٢٥٢ مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: كاليس ساوندوس للتجارة العامة ذ.م.م
B العنوان: مكتب ١٩٠١ - ١٩٠٨ ملك الشيخ محمد بن زايد ال نهيان - املركز التجاري األول استدامة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٤١٦٩٥

رقم الرخصة: ٨٠٥٥٦٦
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى الجريودي للتدقيق واملحاسبة للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢٠
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢٠

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز الهاتف: 97١٤٢٣٨٩٧٢١ - الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: الفرصه الدولية للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(
العنوان: مكتب رقم - ٣٠٨ - ملك رشكة مطاحن الدقيق الوطنية - شندغة - بر ديب

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ٦١٨٨٧

رقم الرخصة: ٥٣٥٤٨٨
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ فاكس:   -  ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ رقم:  هاتف   
الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: باوسيتيف بيوتريشن لتجارة اغذية الحيوانات ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٣ + ١٤ ملك راشد خليفه بالهول املهريي - الربشاء

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٤٢٧١

رقم الرخصة: ٨٦٩٠٥٧
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٠
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٠

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: لرينت للتكنولوجيا ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٣٩١٣ ملك راشد املزروعي - بر ديب - الثنية األوىل

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٨٧٦٤٧

رقم الرخصة: ٨٢٣٦٢٣
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى الجريودي للتدقيق واملحاسبة للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز الهاتف: 97١٤٢٣٨٩٧٢١ - الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ 

مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: سباليم ديجيتال لتجارة نظم الحاسب اآليل ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم F9 - 16 ملك بوابة الخليج - بر ديب - الخليج التجاري

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٥٧٨٩٩

رقم الرخصة: ٨١٢٠٥٥
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى ام يب يك لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
١٩٠٤ ملك عبدالله احمد عبدالله املوىس - بر ديب - املركز التجاري األول الهاتف: ٩٧١٤٣٥٨٥١٣٣ - 
الفاكس: ٩٧١٤٣٥٨٥١١٣ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: هوا يار للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٩٠٤ - ملك كيالش كومار منواين - بر ديب - الخليج التجاري

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٨٨٣٢٥

رقم الرخصة: ٦٥٩٧٢٩
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ فاكس:   -  ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ رقم:  هاتف   
الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم املصفى: االيد للمحاسبة والتدقيق محاسبون قانونيون
العنوان: مكتب )١١٨-١١٩( ملك الشيخ راشد بن خليفة املكتوم - ديرة - هور العنز رشق

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: مطعم بست بايتس ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٢/١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٦٦٥٢٥٢ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٦٨٦٨٨٨  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: الجريودي للتدقيق واملحاسبة
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: كاليس ساوندوس للتجارة العامة ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢٠

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢٠
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ مصطحباً   - الهاتف: 97١٤٢٣٨٩٧٢١  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
العنوان: مكتب رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: الفرصه الدولية للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
أعاله الهاتف: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

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

بإنحالل رشكة: باوسيتيف بيوتريشن لتجارة اغذية الحيوانات ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٠

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٠
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: الجريودي للتدقيق واملحاسبة
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبدالله الشعايل - ديرة - هور العنز 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: لرينت للتكنولوجيا ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/١٦

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٣٨٩٧٢٢ مصطحباً   - الهاتف: 97١٤٢٣٨٩٧٢١  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: ام يب يك لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ١٩٠٤ ملك عبدالله احمد عبدالله املوىس - بر ديب - املركز التجاري األول

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: سباليم ديجيتال لتجارة نظم الحاسب اآليل ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/١٢/٢١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٣٥٨٥١١٣ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٣٥٨٥١٣٣  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
العنوان: مكتب رقم ٦٠٨ ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: هوا يار للتجارة ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/١/٢٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١/٢٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
أعاله الهاتف: ٩٧١٠٤٢٢٧٢٨٢٨ - الفاكس: ٩٧١٠٤٢٢٧٤٠٨٠ مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام دائرة التنمية االقت�صادية
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 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

اإدارة الرتاخي�ص التجارية

اإلغاء اإعالن �سابقاإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإلغاء اإعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: محمصة الزيتون
رخصة رقم CN - 1053024 قد تقدموا إلينا بطلب:

إىل  الزيتون  محمصة   -  OLIVE ROASTERY من/  تجاري  إسم  تعديل 
HALEESHA COMPUTERS TRADING - هليشا لتجارة الكمبيوتر

تعديل نشاط/ إضافة بيع اجهزة الحاسب األيل ولوازمها - بالتجزئة )٤٧٤١٠٠٣(
تعديل نشاط/ حذف محمصة )٤٧١١٠٠٦(

تعديل نشاط/ حذف بيع الشوكوالته - بالتجزئة )٤٧٢١٠١٤(
تعديل نشاط/ حذف بيع العصائر - بالتجزئة )٤٧٢٢٠٠٢(

تعديل نشاط/ حذف بيع الزيتون واملخلالت - بالتجزئة )٤٧٢١٠٢٤(
تعديل نشاط/ حذف بيع األلبان ومنتجاتها - بالتجزئة )٤٧٢١٠٠٢(

تعديل نشاط/ حذف بيع النب - بالتجزئة )٤٧٢١٠١٢(
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN - 1096273 باالسم التجاري سباركل الدارة العقارات 
ذ.م.م. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقاً.
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  حق  

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1096273 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3876753 :رقم الخطاب

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: ميا لكرتيك لتجارة املعدات الرياضية ذ.م.م

عنوان الرشكة:  تاجر ابوظبي

 CN - 2728371 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

٢- تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ ٣١/2021/1

العادية، املوثق لدى  وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

كاتب العدل بالرقم ٢١٥٠٠٠١١٧٦

تاريخ التعديل ٢٠٢١/٢/١

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

خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN - 1025750 باالسم التجاري مرطبات رويال تايست. 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

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

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1025750 /الرقم: دت/ش ت

CA - 3806037 :رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: ايدوارد اند تاورس ريل استيت ذ.م.م

 K19 - ،عنوان الرشكة:  وحدة، بناية/ رشكة انرتناشيونال كابتيال تريدنج
مكتب رقم - A ق ٧ - RBW13 ابوظبي، شاطئ الراحة - ح

 CN - 1857395 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين  ٢- تعيني السادة/ 

للرشكة بتاريخ ٣١/2021/1
العادية، املوثق لدى  وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

كاتب العدل بالرقم ٢١٥٦٠٠١٩٨٨
تاريخ التعديل ٢٠٢١/٢/١

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: سيمكو انرتناشونال جروب ذ.م.م

عنوان الرشكة:  جزيرة أبوظبي، رشق ٢٥، ٠: -، مبنى، السيد سعيد خلفان 
مطر سعيد

 CN - 2645635 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
٢- تعيني السادة/ حسام البكري محاسبون قانونيون ذ.م.م، كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩
العادية، املوثق لدى  وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

2217ِE329AE783FB73476 كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل ٢٠٢١/٢/٢

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

   نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة

االسم التجاري: فالمنجو الدارة العقارات ذ م م

عنوان الرشكة:  ابوظبي - شارع الكورنيش - بناية/ احمد خليفة اليوسف

 CN - 1056311 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة

ابوظبي(،  )فرع  الحسابات  لتدقيق  ورشكاه  حارس  السادة/  تعيني   -٢

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 2021/1/26

العادية، املوثق لدى  وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

كاتب العدل بالرقم ٢١٠٥٠٠٠٩١١

تاريخ التعديل ٢٠٢١/٢/١

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

خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

 - املطرويش  عبيد  جمعه  ابراهيم  شيخه  األول:  الطرف  من 
الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين: جميع الله محمود كل - الجنسية: باكستان
من  صادرة  رخصة  العامة(  للنقليات  )الهادي  التجاري  باسم 
واملسجلة   )٧٥٦٨٥( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

بغرفة تجارة صناعة عجامن.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

١٤ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني األطراف املذكورة أسامؤهم أدناه:

الجنسية:   - النعيمي  يوسف  نارص  يوسف  األول:  الطرف  من 
االمارات

 - السويدي  خلفان  مصبح  احمد  محمد  الثاين:  الطرف  إىل 
الجنسية: االمارات

من  صادرة  رخصة  القرطاسية(  لتجارة  )العرب  التجاري  باسم 
واملسجلة   )٩٧٣٣٠( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

بغرفة تجارة صناعة عجامن.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

١٤ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.



 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

ي��ع��ل��ن ق�����س��م ال��ع��ام��ات 
الوكيل  تقدم  عن  التجارية 

/ املالك
ام���ي���ت ب���ه���اغ���واان���دا����س 

�ساوالين 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 334312           بتاريخ : 22/08/2020
     تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اميت بهاغوااندا�س �ساوالين.
وعنوانة: دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
عد�سات ال�سقة، نظارات، اأطر للنظارات، نظارات �سم�سية يف الفئة  9.

الواق�عة بالفئة: 09
و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية EYEWEAR786 كتبت 

ب�سكل كبري و مميز باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات 
للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد   وزارة  التجارية يف 

امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة05
�إعالنات  األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                 

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية 

التجارية  العامات  اإدارة  تعلن   
عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

فاين واي انرتنا�سيونال للتجارة 
ذ.م.م.

بن�رش التعديات املو�سحة اأدناه 
على طلب ت�سجيل 

العامة التجارية التالية: 
        295010    : رقم  حتت  املودعة   

بتاريخ 08 / 07 / 2018م
امل�سجلة حتت رقم :                        بتاريخ 08 / 12 / 2018م                 

 با�س��م:  فاين واي انرتنا�سيونال للتجارة ذ.م.م.
وعنوانه:  �س.ب 44175، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد ومناديل من 
الورق الإزالة م�ستح�رشات التجميل ومناديل من الورق للموائد ومنا�سف 

من الورق يف الفئة 16.
 التعديات على الطلب بعد الن�رش ال�سابق: 

بيانات التعديل.
تعديل �سكل العامة كما هو مو�سح اأعاه.

تاريخ التعديل : 2021/01/17              تاريخ التاأ�سري : 2021/01/24              

 اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

يعلن ق�سم العامات التجارية عن 
تقدم الوكيل / املالك

رو���س��ة ال��ري��ف ل��ت��ج��ارة امل��واد 
الغذائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           324384 رق����م:  حت��ت  امل���ودع���ة 

بتاريخ : 21/01/2020
    تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: رو�سة الريف لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 232306، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الذرة  الهند، زيت ذرة، دهون �ساحلة لاآكل، زيت  زيوت �ساحلة لاأكل، زيت جوز 

ال�سفراء، زيت زيتون للطعام، زيت نخيل للطعام، خ�رشوات معلبة يف الفئة 30.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية Ponkathir وفوقها منطوقها اللفظي 
باللغة العربية كلمة »بونكاتري« كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�س يتخللهم من 
ال�سجر  ورق  ي�سبه  اإطار  داخل  والعامة  البني  باللون  قمح  �سنبلة  ر�سم  الي�سار 

باللون االأحمر والربتقايل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا 

من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

عن  التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
تقدم الوكيل / املالك

رو�سة الريف لتجارة املواد الغذائية 
�س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           324385 رق�����م:  حت���ت  امل����ودع����ة 

بتاريخ : 21/01/2020
    تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: رو�سة الريف لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 232306، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الذرة  الهند، زيت ذرة، دهون �ساحلة لاآكل، زيت  زيوت �ساحلة لاأكل، زيت جوز 

ال�سفراء، زيت زيتون للطعام، زيت نخيل للطعام، خ�رشوات معلبة يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة: 29

الكلمة  وفوقها   PARISUDHA الاتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العامة  و�سف 
 the brand of purity الاتينية  العبارة  واأ�سفلها   ESSENTIAS الاتينية 
هو  كما  والربتقايل  واالأبي�س  االأحمر  باالألوان  م�ستطيل  �سبه  اإطار  داخل  والعامة 

مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا 

من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

عن  التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
تقدم الوكيل / املالك

مادلني لادوات املنزلية �س.ذ.م.م
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

           335715 رق����م:  حت���ت  امل���ودع���ة   
بتاريخ : 16/09/2020

 تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
املنزلية  ل���ادوات  م��ادل��ني  با�س��م: 

�س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 1597، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
]غري م�سخنة  �ساخنة  اأباريق  وللمطبخ،  املنزيل  لا�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
زجاجية  خ���ام،اأواين  ]م��ادة  زج��اج  األ��واح  عميقة،]  زجاجية  اأطباق  كهربائياً[، 
مطلية،قوارير عزل،اأواين من الزجاج النقي،طناجر �سغط غري كهربائية،متاثيل من 
اأواين عميقة لل�سلطة،�سحون فناجني،اأواين  الزجاج،  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  اخلزف 

فخارية يف الفئة  21.
الواق�عة بالفئة: 21

االأ�سود  باللونني  طبخ  طنجرة  لقاعدة  تخيلي  ر�سم  عن  عبارة   : العامة  و�سف 
باللون  دائرة �سغرية  وتتو�سطهم  ب�سكل مميز  واالأبي�س مكون من خطوط مموجة 
االأ�سود حيث يظهر مقب�سي الطنجرة من اجلانبني باللون االأ�سود وعلى ميينها ر�سم 
تخيلي لل�سكل اخلارجي لنف�س طنجرة الطبخ باللون االأ�سود وبها من االأ�سفل خطني 

متوازيني باللون االأبي�س كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا 

من هذا االإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

عن  التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
تقدم الوكيل / املالك

ار جي للتجارة �س ذ م م
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

           342032 رق����م:  حت���ت  امل���ودع���ة   
بتاريخ : 27/12/2020

    تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�س��م: ار جي للتجارة �س ذ م م. 

وعنوانة: �س.ب 88152، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

]غري م�سخنة  �ساخنة  اأباريق  وللمطبخ،  املنزيل  لا�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
زجاجية  خ���ام،اأواين  ]م��ادة  زج��اج  األ��واح  عميقة،]  زجاجية  اأطباق  كهربائياً[، 
مطلية،قوارير عزل،اأواين من الزجاج النقي،طناجر �سغط غري كهربائية،متاثيل من 
اأواين عميقة لل�سلطة،�سحون فناجني،اأواين  الزجاج،  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  اخلزف 

فخارية يف الفئة  21.
الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العامة : العامة التجارية SARA  مكتوبة باللون االأحمر يف خط خا�س 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا 

من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

لتجارة  �سيد  با�سا  نذير  �رشكة 
والهند�سيه  امليكانيكيه  املعدات 

ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           335485 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 13/09/2020
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

والهند�سيه  امليكانيكيه  املعدات  لتجارة  �سيد  با�سا  نذير  �رشكة  با�س��م: 
ذ.م.م. 

وعنوانة: �س.ب 379670، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بطاريات لاإ�ساءة، بطاريات كهربائية للمركبات،اأجهزة �سحن البطاريات، 
بطاريات �سم�سية حموالت ]كهربائية[،كبات كهربائية يف الفئة 9.

الواق�عة بالفئة: 09
و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية  sam-sun solar كتبت 
بال�سكل  مو�سح  هو  كما  الداكن  االأزرق  باللون  مميز  ب�سكل  �سطرين  يف 

املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

املعدات  لتجارة  �سمارت  بلوم 
الريا�سية �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           339465 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 16/11/2020
    تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بلوم �سمارت لتجارة املعدات الريا�سية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 251088، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب واأدوات اللعب، األعاب لوحية،، اأجهزة بناء االأج�سام، اأجهزة تدريب 

االأج�سام، دراجات هوائية ثابتة للتمارين يف الفئة 28.
الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية YESOUL كتبت ب�سكل مميز 
باللون االأ�سود كما مبني بال�سكل املرفق يتم اإعطاء �سعار اجلولة احلمراء 

يف �سكل راأ�س احل�سان على راأ�س كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن   
عن تقدم الوكيل / املالك

لوتونومي ذ.م.م
 ب��ط��ل��ب ل��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ام��ة 

التجارية:  
           340071 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 26/11/2020
   تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: لوتونومي ذ.م.م. 
وعنوانة: هيئة املنطقة احلرة الدولية، الفجرية، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  واالأف��راد،  املمتلكات  حلماية  اأمنية  خدمات  قانونية،  خدمات 
االأبحاث  االأف��راد،  حلاجات  تلبية  اآخ��رون  يقدمها  واإجتماعية  �سخ�سية 

القانونية، خدمات املرافعات يف الفئة 5 4.
الواق�عة بالفئة: 45

و�سف العامة : عبارة عن الكلمة LAWTONOMY.CO مكتوبة باللون 
على  راأ�سًيا  مكتوبة  الداكن  باللون   L A Wاالأحرف اأن  حيث  الرمادي، 
الطرف االأمين باالإ�سافة لوجود رقم مثلث ال�سكل باللون االأزرق والرمادي 

على الطرف االأي�رش كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

يعلن ق�سم العامات التجارية 
عن تقدم الوكيل / املالك

بلوم �سمارت لتجارة املعدات 
الريا�سية �س.ذ.م.م

العامة  لت�سجيل  بطلب 
التجارية:  

املودعة حتت رقم: 339470           بتاريخ : 16/11/2020
    تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: بلوم �سمارت لتجارة املعدات الريا�سية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 251088، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
دراجات هوائية، مركبات كهربائية يف الفئة  12.

الواق�عة بالفئة: 12
و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية HIMO كتبت ب�سكل 

مميز باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات 
للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد   وزارة  التجارية يف 

امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

البناء  م��واد  لتجارة  اإك�����س��اء 
�س.ذ.م.م.

ب��ط��ل��ب ل��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ام��ة 
التجارية:  

املودعة حتت رقم: 340378           بتاريخ : 30/11/2020
     تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اإك�ساء لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب261183 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعان واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات 

لاآخرين يف الفئة  35.
الواق�عة بالفئة: 35

باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   exaa الاتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العامة  و�سف 
 Building باللون الرمادي واأ�سفلها العبارة الاتينية X االأحمر وجزء من احلرف
من  ويليها  االأ�سود  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   Materials Trading LLC
اليمني كلمة »اإك�ساء« باللون االأحمر حيث كتب احلرف ك باللون الرمادي واأ�سفلها 
الكلمات »لتجارة مواد البناء �س.ذم.م« باللون االأ�سود ويتو�سطهم احلرف الاتيني 
X ب�سكل كبري ومميز باللونني االحمر والرمادي داخل �سكل هند�سي معني باللون 
االأ�سود والعامة ككل على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون الرمادي كما هو مو�سح 

بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا 

من هذا االإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

ي��ون��ي��ف��ر���س��ل ل��ل��م�����رشوب��ات 
�س.ذ.م.م. 

ال��ع��ام��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب   
التجارية:  

           340139 رق���م:  امل��ودع��ة حت��ت   
بتاريخ : 28/11/2020

   تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�س��م: يونيفر�سل للم�رشوبات �س.ذ.م.م.

وعنوانة: �س.ب234879 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�رشوبات غري الكحولية، م�رشوبات 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �رشاب وم�ستح�رشات اأخرى لعمل 

امل�رشوبات يف الفئة  32.
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية Black Fighter واأ�سفلها 
باللون  مكتوبة  فيرت”  “باك  الكلمة  العربية  باللغة  اللفظي  منطوقها 

االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

تقدم  عن  التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
الوكيل / املالك

جونقينج وان
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 339380          

 بتاريخ : 15/11/2020
    تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: جونقينج وان. 
االإم���ارات  دب��ي،   ،116283 ���س.ب  وعنوانة: 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة 
والتهوية وتوريد املياه ولاأغرا�س ال�سحية يف الفئة 11.

الواق�عة بالفئة: 11
و   G االإجنليزية  االأح��رف  ُكتبت  �سوداء،  خلفية  على   : العامة  و�سف 
دوائر  من  مكون  اللون  اأحمر  ر�سم  يوجد  االأحرف  بني  االأ�سفر  باللون   Z

ومربعات كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

العامة  ملكية  اإنتقال  بطلب 
التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  
 244951      بتاريخ: 10/12/2015

و امل�سجلة                    
     بتاريخ:     12/07/2016

با�س��م: جمموعة �سلطان للعناية 
ال�سحية.

وعنوانه: �س.ب 30559، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�رش ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (

الن�ساط  وتفعيل  االأعمال  وتوجيه  واإدارة  واالإع��ان  الدعاية  املنتجات: 
املكتبي يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 35 

* التعديات على الطلب بعد الن�رش ال�سابق:
ا�سم مالك العامة: جمموعة �سلطان للعناية ال�سحية.

ا�سم املتنازل له: م�ستودع العناية ال�سحية لادوية ذ.م.م.
مه�نته: ال�سناعة والتجارة

جن�سيته: االإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 45459 ، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/01/16.
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2021/01/20

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

عن  التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
تقدم الوكيل / املالك

االأدوات  ل��ت��ج��ارة  ه��ري  موؤ�س�سة 
املنزلية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           343162 رق�����م:  حت���ت  امل����ودع����ة 

بتاريخ : 14/01/2021
   تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: موؤ�س�سة هري لتجارة االأدوات املنزلية. 
وعنوانة: بردبي الفهيدي، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
)عدا  واأ�سفنج، فرا�سي  اأم�ساط  واأوعية لا�ستعمال املنزيل وللمطبخ،  واأواين  اأدوات 
فرا�سي التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج 
اأواين  املباين(،  يف  امل�ستعمل  الزجاج  )عدا  م�سغول  �سبه  زجاج  اأو  م�سغول  غري 

زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 21

kitc و�سف العامة : يف مربع م�ستطيل باللون االأزرق، ن�س العامة التجارية
henware                               مكتوب باللون االأبي�س مع �سورة لكوب 
مو�سح  هو  كما  التجارية  العامة  ن�س  راأ�س  على  بع�س  فوق  ُو�سعت  و�سحون 

بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يومًا 

من هذا االإعان. 

 اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

ي��ون��ي��ف��ر���س��ل ل��ل��م�����رشوب��ات 
�س.ذ.م.م. 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           340138 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 28/11/2020
   تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�س��م: يونيفر�سل للم�رشوبات �س.ذ.م.م.

وعنوانة: �س.ب234879 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�رشوبات غري الكحولية، م�رشوبات 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �رشاب وم�ستح�رشات اأخرى لعمل 

امل�رشوبات يف الفئة  32.
الواق�عة بالفئة: 32

منطوقها  واأ�سفلها   BHEEMA الاتينية  الكلمة  عبارة   : العامة  و�سف 
االأ�سود كما هو  باللون  مكتوبة  “بييما”  الكلمة  العربية  باللغة  اللفظي 

مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن   
عن تقدم الوكيل / املالك

اإ���س��م��اع��ي��ل اب��راه��ي��م اب��راه��ي��م 
بوناكاندي

ال��ع��ام��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب   
التجارية:  

           339197 رق���م:  امل��ودع��ة حت��ت   
بتاريخ : 11/11/2020

      تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�س��م: اإ�سماعيل ابراهيم ابراهيم بوناكاندي. 

و عنوانة: �س.ب 77473، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حممولة،  هواتف 
�سماعات الراأ�س، لبادات الفاأرة يف الفئة 9.

الواق�عة بالفئة: 09
مكتوب   »iberr« مبتكرة  اإجنليزية  كلمة  عن  عبارة   : العامة  و�سف 
 SIMPLY« االأ�سود  باللون  مكتوب  وحتته   ، الداكن  االأزرق  باللون 
هو  كما  نقاط  به  اأزرق  ت�سميم  يوجد  االأمين  اجلانب  على   »MAGIC

مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

ماجينتا �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           332081 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 06/07/2020
 تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 

200م
با�س��م: ماجينتا �س.ذ.م.م. 

وعنوانة: �س.ب 6515 الرمول، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني و الغابات و الغال غري الواردة 
يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفواكه و اخل�رشوات الطازجة، البذور 
انات،  باحليو  اخلا�سة  ائية  الغذ  املواد  الطبيعية،  الزهور  و  النباتات  و 

ال�سعري املنبت، اأ�سماك حية يف الفئة  31
الواق�عة بالفئة: 31

 ROYAL ATLANTIC االإجنليزية  باللغة  كلمات  عن  عبارة  و�سف 
كلمة  وحتتها   Royal كلمة  االأع��ل��ى  يف  االأزرق،  باللون  مكتوبة 
�سمكة  ذيل  اأنه  ي�سور على   Royal كلمة  Y من  احلرف   Atlantic
تغو�س يف املاء وموجات �سغرية حولها كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�سرتاطات: 
العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن 
عن تقدم الوكيل / املالك

ذ  �س  العامة  للتجارة  ديدا  وي 
م م

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           341289 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 16/12/2020
     تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: وي ديدا للتجارة العامة �س ذ م م. 
وعنوانة: �س.ب 68163، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
معدنية،  غري  اأ�سقف  للبناء،  معدنية  غري  للبناء،األواح  معدنية  غري  مواد 
طاءات غري معدنية للمباين، مواد تقوية غري معدنية للبناء، مواد تغليف 

غري معدنية جلدران املباين يف الفئة  19
الواق�عة بالفئة: 19

باأحرف  مكتوب   Weideda التجارية  العامة  ن�س   : العامة  و�سف 
اأحمر  منحنى  هناك   i للحرف   نقطة حمراء  مع  اللون  �سفراء  اإجنليزية 

اللون حول ن�س العامة التجارية كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

 األربعاء 3 فرباير2021ـ العـدد 14660                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد 
 اإدارة الت�صجيل التجاري- ق�صم العالمات التجارية   

التجارية  العامات  ق�سم  يعلن   
عن تقدم الوكيل / املالك

كافترييا الف �ساي 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  
           341682 رق���م:  حت��ت  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 22/12/2020
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: كافترييا الف �ساي.
وعنوانة: دبي مركز الت�سوق جي اأف 14 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الطعام و ال�رشاب، خدمات توفري االأطعمة و امل�رشوبات، خدمات 

الكافترييات و املطاعم يف الفئة  43.
الواق�عة بالفئة: 43

ن�س  اأبي�س مكتوب  داخلي  دائري مع خط  �سعار  داخل   : العامة  و�سف 
Alif Shay / األف �ساي باللغة االإجنليزية والعربية مع ت�سميم منحنى 

على اجلانب االأي�رش من الن�س كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

العامات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اإليه، وذلك خال 30 يومًا من هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

Luxehome
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تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: سوليد 

ستيت للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 2236577 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: رويال للزجاج
رخصة رقم CN - 2156039 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة احمد عىل حارب سعيد 
الشامىس )100%(

محمد  خالد  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
مرتف الجابرى

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: غلوبال كلني لتنظيف 

املباين الداخليه

رخصة رقم CN - 2389835 قد تقدموا إلينا بطلب:

الربيىك  فضل  صالح  سامل  بدر  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد حسن الطالب

تعديل وكيل خدمات/ حذف حسن عىل محمد حسن الحوسنى

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

سليامن  محمد  نارص  محل  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للبطانيات

رخصة رقم CN - 1027361 قد تقدموا إلينا بطلب:
 NASSER MOHMMED SULAIMAN من/  تجاري  إسم  تعديل 
إىل  للبطانيات  سليامن  محمد  نارص  محل   -  BLANKET SHOP
نارص   -  NASSER MOHMMED SULAIMAN FURNISHING

محمد سليامن للمفروشات
تعديل نشاط/ إضافة بيع اقمشة الستائر والتنجيد - بالتجزئة )٤٧٥٦٠٠٤(

 - والرشاشف  الجاهزة  والبياضات  البطانيات  بيع  حذف  نشاط/  تعديل 
بالتجزئة )٤٧٥١٠٠٤(

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ميدبوينت للمعدات الطبية

رخصة رقم CN - 2036062 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة عبدالرحيم عبدالله جعفر الزرعوىن

Zarooni Foundation تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زرعوىن فاونديشن

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف طالل اسد محمدرشيف االمريى

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000

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

ميدبوينت   -  MEDPOINT MEDICAL EQUIPMENT من/  تجاري  إسم  تعديل 

 MEDPOINT MEDICAL EQUIPMENT - SOLE إىل  الطبية  للمعدات 

الواحد  الشخص  - رشكة  الطبية  للمعدات  ميدبوينت   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ م م

تعديل نشاط/ حذف خدمات حقول ومنشات النفط والغاز الربية والبحرية )٠٩١٠٠١٨(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

مؤسسة البحر االحمر ألعامل االصباغ

رخصة رقم CN - 1195023 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: املتطور 

للصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1142785 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للمقاوالت  ماريكون  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
االلكرتوميكانيكية - ذ م م

رخصة رقم CN - 1048605 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الرشكاء/ عارف سيد ابو سفيان خاتاى سيد نور حسن 

خاتاى من  )%49( إىل )30%(
سبعان  حمد  عبدالله  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الربيىك )51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سيد فرقان عارف )19%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عىل سيف جرب السويدى

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ايه يف كيويب العامل الديكور ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2464050 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة انس نارص سعيد احمد العتيبه )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مروه صباح رشيد

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف انس نارص سعيد احمد العتيبة

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ A V KUBEE DECORATION WORKS L.L.C - ايه يف 

 A V KUBEE DECORATION WORKS - SOLE كيويب العامل الديكور ذ.م.م إىل

الواحد  الشخص  الديكور - رشكة  ايه يف كيويب العامل   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مجموعة اللولو العاملية ذ م م

رخصة رقم CN - 1152364 قد تقدموا إلينا بطلب:

ليميتد LULU 1 SPV LTD من رشيك  بيه يف  تنازل وبيع/ لولو ١ اس  تعديل الرشكاء 

إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ لولو ١ اس بيه يف ليميتد LULU 1 SPV LTD من ٤٩٪ إىل ١٠٠٪

 HAMAD ليمتد  يف  يب  اس   ٢ كو   ٢ راشد  حمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

RASHED CO2 SPV LTD

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

مجموعة   -  LULU GROUP INTERNATIONAL L.L.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 LULU INTERNATIONAL GROUP - SOLE إىل  م  م  ذ  العاملية  اللولو 

PROPRIETORSHIP L.L.C - مجموعة اللولو العاملية - رشكة الشخص الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: املخزن 

العقاري

رخصة رقم CN - 1149597 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم زعيم الكشخة

رخصة رقم CN - 2693468 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ قايد حسني قائد عايض الحارىث من مالك 

إىل وكيل خدمات

تعديل نسب الرشكاء/ قايد حسني قائد عايض الحارىث من )100%( 

إىل )0%(

ايالت  كونهاىل  كونييل  اسلم  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة: كالس كلني لخدمات  بأن/  التنمية االقتصادية   تعلن دائرة 

التنظيف

رخصة رقم CN - 3680768 قد تقدموا إلينا بطلب:

عيه  حميد  حمد  عبدالله  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشامىس )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمده مظفر صالح بن حمودش 

الحرضمى

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة الهدى للخدمات

رخصة رقم CN - 1002308 قد تقدموا إلينا بطلب:

1X1 2 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

مؤسسة   -  AL HODA SERVICES EST من/  تجاري  إسم  تعديل 

 GHOSN ALZYTOUN GENERAL إىل  للخدمات  الهدى 

CLEANLINESS - غصن الزيتون للنظافة العامة

تعديل نشاط/ إضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )٨١٢١٠٠١(

تعديل نشاط/ حذف مكاتب التوسط يف توظيف العاملة )٧٨١٠٠٠١(

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: موجو للتجارة العامة

رخصة رقم CN - 3002278 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل راس املال/ من NULL إىل 10000

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

- موجو   MOGO GENERAL TRADING /تجاري من إسم  تعديل 

 MOGO GENERAL TRADING SOLE إىل  العامة  للتجارة 

PROPRIETORSHIP L.L.C - موجو للتجارة العامة - رشكة الشخص 

الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: تكامل 

لالعالف

رخصة رقم CN - 2404815 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة: قريه  التنمية االقتصادية بأن/  تعلن دائرة 

اللولو العامل البالسرت

رخصة رقم CN - 1101582 قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من 

مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للتجارة  اكوان  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2196951 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل نسب الرشكاء/ صخر احمد غانم من  )%49( إىل )30%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عامد الدين احمد غانم ابو 

خوصه )19%(

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش 

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: نادي ستون اليت 
لكامل االجسام للرجال

رخصة رقم CN - 2062906 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سلامن الدين سرياج الدين 

)100%(
البلوىش  تنازل وبيع / حميد محمد رشيد الل  تعديل الرشكاء 

من مالك إىل وكيل خدمات
من   البلوىش  الل  رشيد  محمد  حميد  الرشكاء/  نسب  تعديل 

)%100( إىل )0%(
أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من لديه حق 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش 
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للعقارات  الحديث  الحصن  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والصيانة العامة

رخصة رقم CN - 1044801 قد تقدموا إلينا بطلب:

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

 MODERN CASTLE ESTABLISHMENT /تعديل إسم تجاري من

للعقارات  الحديث  الحصن   -  & GENERAL MAINTENANCE

 AL HOSN AL HADITH PROPERTY AND والصيانة العامة إىل

GENERAL MAINTENANCE - الحصن الحديث للعقارات والصيانة 

العامة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

فإن  وإال  اإلعالن  تاريخ نرش هذا  يوما من  أربعة عرش  االقتصادية خالل 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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