
.

القاهرة-)د ب ا(:

 اأكد الرئي����س امل�رصي عبد الفتاح 

ال�سي�س���ي حر�ص بالده على اجناح 

مفاو�س���ات �س���د النه�س���ة الت���ي 

يرعاها نظ���ره الكونغويل فيلي�ص 

الذي تت���ويل بالده  ت�سي�سيكي���دي 

رئا�سة الحتاد الأفريقي.

ج���اء ذلك يف ر�سالة م���ن الرئي�ص 

لت�سي�سيكيدي  �سلمه���ا  ال�سي�س���ي 

وزيرا اخلارجي���ة والري امل�رصيان 

�سامح �سكري وحممد عبد العاطي 

على الرتتيب خالل ا�ستقباله لهما 

ام�ص الأحد بعد افتتاح الجتماعات 

اجلاري���ة يف كين�سا�س���ا حول �سد 

ملكت���ب  بي���ان  النه�سة،بح�س���ب 

املتح���دث با�س���م وزارة اخلارجية 

امل�رصي���ة و�سلت ن�سخ���ة منه اإىل 

وكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(.

وق���ال البي���ان اإن الرئي�ص ال�سي�سي 

�سدد اأن م����رص حري�سة على اإجناح 

مفاو�سات �سد النه�سة التي يرعاها 

وتثم���ن اجلهد  الكونغويل  نظ���ره 

املقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو 

الدميقراطية.

الريا�ض-)د ب اأ(:

 رفعت ال�سعودي���ة اأ�سعار �سحنات 

النفط لعمالئها يف �سوقها الرئي�سية 

اآ�سي���ا، ما يعك�ص ثق���ة اململكة يف 

التعايف القت�سادي باملنطقة.

وياأت���ي القرار بعد اتف���اق حتالف 

"اأوب���ك بل�ص"، بقي���ادة ال�سعودية 
اإنتاج اخلام  ورو�سيا، على زي���ادة 

اليومي باأكرث من مليوين برميل بني 

اأيار/مايو ومتوز/يوليو املقبلني.

لالأنباء  "بلوم���رج"  ونقلت وكالة 

عن م�سدر مطل���ع اأن �رصكة اأرامكو 

اأ�سع���ار اخلام  ال�سعودي���ة �سرتفع 

للعمالء الآ�سيوي���ني يف اأيار/مايو 

مبا ي���رتاوح ب���ني 20 و 50 �سنتا 

للرميل.

و�سيت���م رفع �سعر اخل���ام العربي 

اخلفيف لعمالء املنطقة ب� 40 �سنتا 

بداية م���ن ني�سان/اأبري���ل لي�سبح 

اأعلى ب���� 80ر1 دولر ل���كل برميل 

فوق ال�سعر القيا�سي.

دبي-وام-الوحدة:

 رحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

ال���وزراء حاكم دب���ي "رع���اه اهلل"  بزيارة 

معايل م�سطف���ى الكاظمي رئي����ص الوزراء 

العراقي اىل الإمارات.، م�سيدا بتاريخ العراق 

وح�سارته القدمية.

وق���ال �سم���وه يف تغري���دة عل���ى ح�سابه 

الر�سمي مبوق���ع توي���رت : )ا�ستقبلت اليوم 

اأخي م�سطفى الكاظمي رئي�ص وزراء العراق 

ال�سقي���ق ، وتباحثن���ا وحتدثن���ا يف بناء 

عالقات اأقوى واأعلى ب���ني البلدين.. العراق 

بلد لي�ص كبقية البلدان ..هو فجر احل�سارة 

الب�رصي���ة..يف البدء كان الع���راق ثم كانت 

احل�س���ارة .. �سيعود ب���اإذن اهلل ..لأنه عر ٧ 

اآلف �سنة مل يغب عن م�سهد احل�سارة(.    

 وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

ال���وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  قد ا�ستقبل 

يف ق�رص �سموه يف زعبيل م�ساء ام�ص معايل 

م�سطفى الكاظمي رئي����ص الوزراء العراقي 

الزائر.

القاهرة-)د ب اأ(:

 توجه  الأمني العام جلامعة الدول العربية، 

اأحمد اأبو الغيط، اإىل تون�ص ام�ص الأحد على 

راأ�ص وف���د فى زيارة  ر�سمية ت�ستغرق عدة 

اأيام لبحث التطورات على ال�ساحة العربية.

ويتب���ادل اأبو الغي���ط  يف تون�ص وجهات 

النظ���ر ب�ساأن امللف���ات العربية املختلفة، 

ويف مقدمتها الو�س���ع يف ليبيا والق�سية 

الفل�سطينية والأزم���ات العربية امل�ستمرة 

مثل �سورية واليمن.

كما تناولت املباحثات جميع املو�سوعات 

الت���ي �س���درت ب�ساأنها ق���رارات عن القمة 

العربية الثالثني التي احت�سنتها تون�ص يف 

2019، واإجراء عملية تقييم �ساملة ملا اأمكن  

تنفي���ذه من هذه الق���رارات، خا�سة يف ظل 

الظروف ال�ستثنائية التي �سهدتها املنطقة 

العربية والعامل جراء تف�سي جائحة كورونا 

.ويلتق���ي اأبوالغيط خ���الل زيارته لتون�ص 

مع مديري املنظمات العربية املتخ�س�سة 

العاملة هناك.

اأبوظبي-عمان-وام-وكاالت:

 اأك���دت دول���ة الإم���ارات العربي���ة 

مع  الكام���ل  ت�سامنه���ا  املتح���دة 

اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة 

ووقوفه���ا وتاأييده���ا وم�ساندته���ا 

الق���رارات والإجراءات  ل���كل  التامة 

التي يتخذها جالل���ة امللك عبداهلل 

ب���ن احل�سني مل���ك اململكة  الثاين 

وويل  ال�سقيقة  الها�سمي���ة  الأردنية 

عهده �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر 

احل�س���ني بن عب���د اهلل الثاين حلفظ 

اأمن وا�ستقرار الأردن ونزع فتيل كل 

حماولة للتاأثر فيهما.

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

رئي�ض الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون 

رئي�ض ال�ضنغال بذكرى اال�ضتقالل  

محاوالت الحتواء حريق �ضخم 

بجزيرة يونانية
ابوظبي-وام:

 بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة "حفظ���ه اهلل" برقية تهنئ���ة اإىل فخامة ماكي �سال 
رئي�ص جمهوري���ة ال�سنغال وذلك مبنا�سب���ة ذكرى ا�ستقالل 

بالده.

كم���ا بعث �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ماكي �سال .

اأثينا-)د ب اأ(:

 يكافح رج���ال اإطفاء ومتطوعون لإخم���اد حريق �سخم يف 

جزيرة "اندرو�ص" اليونانية يف اأرخبيل "�سيكالديز".
وقالت و�سائل اإعالم حملي���ة اإن احلريق ينت�رص ب�رصعة منذ 

�سباح ام�ص وميثل تهديدا للعديد من القرى.

ومت اإخالء قريتني كاإجراء احرتازي.

وت�سبب���ت ري���اح جنوبية قوية باملنطق���ة يف عرقلة جهود 

اإخماد احلريق.وهذا اأول حريق �سخم يف اليونان هذا العام.

وغالبا ما جتتاح البالد حرائق �سخمة، ل�سيما يف ال�سيف، 

عندما يكون اجلو حارا وجافا مع هبوب رياح قوية.

اأبو الغيط يبحث في تون�س 
الإمارات ت�ؤكد تاأييدها التام لكل قرارات الملك عبدالـله الثاني التطورات العربية

لحماية اأمن الأردن وا�ستقراره

»طالع   �ص 2«»طالع   �ص 3«

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

محمد بن زايد ورئي�س وزراء العراق يبحثان تعزيز 

التعاون بين البلدين والتطورات بالمنطقة

»تتمة  �ص8«

اأبوظبي 21/30 دبي 22/30 ال�سارقة 19/31 عجمان 32 /21 اأم القيوين 32 /20 راأ�ص اخليمة 35 /19 الفجرة 36 /24 العني 22/36 ليوا 21/32  ال�سلع 24 /1٧     الفجر 4.52 الظهر 12.2٧  الع�رص 3.54  املغرب 6.43 الع�ساء 58.٧
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫20  5,953.22 5,941.522,550.060.29 2,557.67

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

اأبوظبي-وام:

عق���د �ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

ومعايل الدكت���ور م�سطفى الكاظمي 

رئي�ص وزراء جمهورية العراق ال�سقيق 

ام�ص .. جل�س���ة مباحثات ر�سمية يف 

ق�رص الوطن باأبوظبي.

�سم���وه ومع���ايل م�سطفى  وبح���ث 

الكاظمي خالل اجلل�س���ة .. العالقات 

الأخوية بني دول���ة الإمارات العربية 

املتح���دة وجمهورية الع���راق و�سبل 

تنمية التع���اون بينهما يف خمتلف 

املج���الت مب���ا يحق���ق م�ساحلهما 

املتبادلة..اإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا 

واملو�سوعات الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�سرتك.

»ت�ازن« ت�قع اتفاقية مع بيالت��س ال�س�ي�سرية 
لتمكين »�ستراتا« من خط�ط اإنتاج جديدة

اأبوظبي-وام:

كان���ت  وبينم���ا   2006 ع���ام   يف 

لطاقة  الكامل���ة  الإنتاجية  الق���درة 

ال�سم����ص وطاقة الري���اح يف العامل 

اأقل م���ن ع�رص ما هي علي���ه الآن ... 

انطلقت املبادرة الإماراتية العاملية 

"م�سدر" من اأجل ن�رص حلول الطاقة 
املتجددة يف الع���امل وذلك جت�سيدا 

لروؤي���ة ا�ست�رصافي���ة م���ن القي���ادة 

الر�سيدة والتي �سعت من خالل هذه 

املب���ادرة اإىل توف���ر من�سة عاملية 

اأجل  ال���دويل من  التع���اون  لتعزيز 

املتعلقة  امللحة  الق�ساي���ا  معاجلة 

باأمن الطاقة وتغر املناخ والتنمية 

الب�رصية امل�ستدامة.

ال�ضيخة فاطمة توجه باإطالق �ضعار يوم 

المراأة االإماراتية لعام 2021

االإمارات �ضمن الـ 20 االأوائل عالمياً في 

11 موؤ�ضراً خا�ضاً باال�ضتثمار

ال�ضعودية ترفع اأ�ضعار النفط لعمالئها في 

اآ�ضيا في موؤ�ضر على الثقة
اأبوظبي-وام:

 وجهت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 

رئي�سة الحت���اد الن�سائي الع���ام، رئي�سة 

والطفولة،  لالأموم���ة  الأعل���ى  املجل����ص 

الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�رصية 

"اأم الإم���ارات".. باإطالق �سع���ار الحتفال 
بيوم امل���راأة الإماراتية لعام 2021 ليكون 

"املراأة طم���وح واإ�رصاقة للخم�سني"، وذلك 
متا�سيا مع اإع���الن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة ب���ن زايد اآل نهي���ان رئي�ص الدولة 

"حفظه اهلل"، عام 2021 "عام اخلم�سني" 
يف الدولة.

وياأتي �سعار الحتفال بيوم املراأة الإماراتية 

ه���ذا العام الذي ي�سادف يوم 28 اأغ�سط�ص 

املقبل، جت�سيدا لطم���وح املراأة الإماراتية 

الذي ل حدود له باإ�رصاقة وتفاوؤل مل�ستقبل 

اأف�سل واأكرث ازدهارا وتقدما، يف ظل رعاية 

القيادة الر�سيدة التي اأولت اهتماما كبرا 

بدعم ومتكني املراأة للقيام بدورها الريادي 

يف خدمة املجتمع وهياأت لها كل مقومات 

النجاح.

ابوظبي-وام:

 وّثق���ت البيان���ات الأخ���رة الت���ي 

ير�سدها "املركز الحتادي للتناف�سية 

والإح�ساء" تواُفق موؤ�رصات التناف�سية 

الدولي���ة يف جم���ال ال�ستثمار على 

ت�سني���ف الم���ارات �سم���ن قائم���ة 

الع�رصين الكب���ار يف 11 موؤ�رصا يف 

قط���اع ال�ستثمار مم���ا يعك�ص الأداء 

الرتاكمي املتوا�سل و اأهلّية ا�ستدامة 

التنمية ال�ساملة التي حققتها الدولة 

طيلة الفرتة املا�سية .

وعر�ص موؤ�رص ال�ستثمار الذي ير�سده 

املرك���ز خال�س���ة ما توافق���ت عليه 

التقارير الدولية الدورية، ومن �سمنها 

موؤ����رص تناف�سية املواه���ب العاملية 

الذي ت�س���دره كلية ان�سياد ، و موؤ�رص 

الزده���ار ملعهد ليج���امت ،والكتاب 

ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�سادر 

عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية.

محمد بن را�شد: العراق فجر الح�شارة الب�شرية.. 
و�سيعود باإذن الله

بحث مع الكاظمي بناء عالقات اأقوى واأعلى بين البلدين

الرئي�س الم�سري ي�ؤكد 
حر�س بالده على اإنجاح 
مفاو�سات �سد النه�سة 

اأبوظبي-وام:

 وقع جمل�ص التوازن القت�سادي اتفاقية 

نوعية مع �رصك���ة "بيالتو�ص املحدودة 

�رصكة  لتمكني  ال�سوي�رصي���ة  للطائرات" 

�سرتاتا للت�سنيع ال�رصكة املتخ�س�سة يف 

ت�سنيع اأجزاء هياكل الطائرات من املواد 

املركبة من احل�سول على خطوط اإنتاج 

اإ�سافية لطائرة بي �سي 24.

وق���ع التفاقي���ة كل م���ن مط���ر عل���ي 

الرميث���ي الرئي����ص التنفي���ذي لوحدة 

التوازن  القت�سادي يف جمل�ص  التطوير 

القت�س���ادي وا�سماعيل عل���ي عبد اهلل 

الرئي����ص التنفي���ذي ل�رصك���ة �سرتات���ا 

للت�سني���ع ويوهان ف���ان نيوينهاوزن، 

مدير امل�س���اركات ال�سناعية يف �رصكة 

بيالتو����ص ال�سوي�رصية بح�سور عدد من 

امل�سوؤولني من كافة الأطراف.

»م�سدر«.. ب�سمة خ�سراء من الإمارات للعالم 

ً تت�ضدى للتغير المناخي وتر�ضخ م�ضتقبالً م�ضتداما

االأردن: تمت ال�ضيطرة بالكامل على التحركات »الم�ضبوهة« ومحا�ضرتها في مهدها
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 ƒª°Sh »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

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

 ƒª°Sh  á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

 øH ¿ƒæëW øH óªMCG ï«°ûdG QÉ«W øcôdG AGƒ∏dGh

 á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  óªfi

 ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdGh á«WÉ«àM’Gh

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

 QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©eh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG

 ádhódG  ôjRh  ôjÉ£dG  ó«ªM  øH  ó«ÑY  ‹É©eh

 êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©eh á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa

 ‹É©eh ∞«°†∏d á≤aGôŸG ±öûdG  áã©H ¢ù«FQ

 ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf

 OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©eh

 ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG ‹É©eh

 ‹É©eh ádhO ôjRh QôŸG ÚgÉ°T áØ«∏N ‹É©eh

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÖFÉf  »°ùeÉ°ûdG  OÉªM  øH  »∏Y

 ¿hó∏N ‹É©eh »æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

 ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ ∑QÉÑŸG áØ«∏N

 øcôdG ≥jôØdG ‹É©eh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ »ã«eôdG ÊÉK óªfi óªM

 π«ch  …ôgÉ¶dG  ⁄É°S  ô£e  IOÉ©°Sh  áë∏°ùŸG

 »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°Sh ´ÉaódG  IQGRh

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch

 kÓc  º°†j  óah  ¥Gô©dG  AGQRh  ¢ù«FQ  ≥aGôjh

 ôjRh  Ú°ùM  óªfi  OGDƒa  QƒàcódG  ‹É©e  ..øe

 óÑY  Qó«M  »∏Y  QƒàcódG  ‹É©eh  á«LQÉÿG

 OÉæY á©ªL ‹É©eh á«dÉŸG ôjRh …hÓY ÒeC’G

 ¿É°ùMEG ‹É©eh ´ÉaódG ôjRh …QƒÑ÷G ¿hó©°S

 ÚfGRÉf ‹É©eh §ØædG ôjRh π«YÉª°SEG QÉÑ÷GóÑY

 äÉjó∏ÑdGh QÉªYE’Gh ¿Éµ°SE’G IôjRh ƒ°Sh óªfi

 ôjRh …QƒÑ÷G ø°ùM óªMCG AÓY QƒàcódG ‹É©eh

 ôjRh »Ñ∏°ûdG QóæH Ú°ùM öUÉf ‹É©eh IQÉéàdG

 áaÉ≤ãdG  ôjRh óÑY ºXÉf Ú°ùM ‹É©eh π≤ædG

.Ú«bGô©dG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóY ¤EG áaÉ°VEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó≤Y

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

 ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ‹É©eh  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ≥«≤°ûdG ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ »ªXÉµdG

 öüb  ‘  á«ª°SQ  äÉãMÉÑe  á°ù∏L  ..  ¢ùeG

.»ÑXƒHCÉH øWƒdG

 ∫ÓN »ªXÉµdG ≈Ø£°üe ‹É©eh √ƒª°S åëHh

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG .. á°ù∏÷G

 πÑ°Sh  ¥Gô©dG  ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ Éª¡æ«H ¿hÉ©àdG á«ªæJ

 ¤EG  áaÉ°VEG..ádOÉÑàŸG  Éª¡◊É°üe  ≥≤ëj  ÉÃ

 á«ª«∏bE’G  äÉYƒ°VƒŸGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

 ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG..¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SGh

 ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG ä’ÉéŸG

 ¿hÉ©àdG ™«°SƒJ ¢Uôa ÉãëH Éªc ,á«°SÉ«°ùdGh

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dGh áë°üdG äÉYÉ£b ‘

 ácÎ°ûŸG ájƒ«◊G ™jQÉ°ûŸG áeÉbEG ≈∏Y πª©dGh

.ÉgÒZh

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh

 áaÉ°VEG ..É¡JGQƒ£Jh øjó∏ÑdG º¡J »àdG äÉØ∏ŸGh

 Oƒ¡÷Gh á≤£æŸG Égó¡°ûJ »àdG äGóéà°ùŸG ¤EG

 áë∏°üe ¬«a Ée πc ≥«≤ëàd É¡fCÉ°ûH ádhòÑŸG

..º¡JÉ©∏£Jh É¡Hƒ©°T

:ΩGh-»ÑXƒHCG
 

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

 áæ÷ ´ÉªàLG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 äGQÉeE’G  ádhód  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G

 ójGR øH óªfi øH Ëôe áî«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

.áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG

 á«æ≤J ÈY ó≤Y …òdG - ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SGh

 òæe RÉ‚E’G ºéM ..ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G

 »°VÉŸG ôjGÈa ô¡°T ó≤Y …òdG ÒN’G ´ÉªàL’G

 ‘ á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN áæé∏dG πªY á£Nh

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ÓYEG ÜÉ≤YCG

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

."Ú°ùªÿG ΩÉY" äGQÉeE’G ádhO ‘ 2021

 øe ¤hC’G á∏MôŸG IóæLCG ´ÉªàL’G åëH Éªc

 »àdG á«°ù«FôdG õFÉcôdG Aƒ°V ‘ Ú°ùªÿG ΩÉY

 »gh  ,Ú°ùªÿG  ΩÉY  á£°ûfCG  É¡dƒM QƒëªàJ

 á«dÉØàMG ìhôH Ú°ùªÿG ΩÉY ¥ÓWEG ¿ƒµj ¿CG

 , ¬d kÉæWh äGQÉeE’G ádhO Èà©j øe πc πª°ûJ

 »°VÉŸG º«b ‘ πeCÉàdG ¤EG øWƒdG AÉæHCG IƒYOh

 Ú°ù°SDƒŸG ÉæFÉHBÉH kGôîah kGRGõàYGh ¬JGRÉ‚EGh

 º¡JGQƒ°üJ ™°Vƒd ÜÉÑ°ûdG ΩÉ¡dEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 áeOÉ≤dG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG  äÉMƒªW  ∫ƒM

 Rõ©J á«Yƒf á«æWh äGRÉ‚EG ≥«≤ëàd º¡ªYOh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG IÒ°ùe

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

 AÉ°†YCG  ™«ªL  º°SÉHh  ´ÉªàL’G  π¡à°ùe  ‘

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG RGõàYGh ôjó≤J á«ëàH áæé∏dG

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

 ‘ 2021 ΩÉY ¬fÓYEG áÑ°SÉæÃ "ˆG ¬¶ØM"
.Ú°ùªÿG ΩÉY äGQÉeE’G ádhO

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S ócCGh

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájDhôHh  "ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh " ˆG

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

 É¡FÉæHCG áÁõYh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 É¡≤jôW  ≥°ûJ  É¡°VQCG  ≈∏Y  Úª«≤ŸG  áaÉch

 IÒ°ùe Ò£°ùJ ≈∏Y Ωõ©dG IóbÉY ájƒÄŸG ƒëf

 ä’ÉéŸG  ‘  ájƒªæàdG  äGRÉ‚E’G  øe  Iójôa

 OÉ÷G πª©dG øe IójóL á∏MQ ¢VƒNh áaÉc

 ™°†Jh Éé¡f π«ëà°ùe ÓdG øe òîàJ ÜhDhódGh

.Éaóg á«ŸÉ©dG IOÉjôdG

 âë‚  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 Ú°ù°SDƒŸG AÉHB’G øe IÒæà°ùŸG ájDhôdG π°†ØH

 ï«°SôJ  ‘  Ió«°TôdG  ádhódG  IOÉ«b  Oƒ¡Lh

 á«fÉ°ùfEG º«b ≈∏Y õµJôj ójôa …ƒªæJ êPƒ‰

 ¿CG  GócDƒe  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  É¡eGƒb  á∏«Ñf

 IóFGQ äGRÉ‚G ≥«≤– ¤EG ÉfOÉb êPƒªædG Gòg

 √òg âJÉHh OÉ–’G ôªY øe Iõ«Lh IÎa ∫ÓN

.™ªLCG ⁄É©∏d ΩÉ¡dEG Qó°üe äGRÉ‚E’G

 »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ä’ÉØàM’G ¿EG √ƒª°S ±É°VCGh

 IÒ°ùe ‘ πeCÉà∏d áª¡e áÑ°SÉæe ó©J OÉ–Ód

 øe  Oƒ≤Y  πÑb  â≤∏£fG  »àdG  ÉæàdhO  AÉæH

 Üƒ°U á«ŸÉ©dG É¡JGRÉ‚EÉH â°†eh AGôë°üdG

 AÉæH ‘ QhO ¬d øe πc ≈∏Y ±ô©àdGh ïjôŸG

 ™ªàéŸG äÉÄa áaÉµd IƒYO πµ°ûJ Éªc ÉææWh

 πÑ≤à°ùŸ  º¡JÉMƒª£d  ¿Éæ©dG  ¥ÓWEG  ¤EG

.OÉ–’G IÒ°ùe ‘ á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªÿG

 ˆGóÑY øH óªfi ‹É©e áæé∏dG ´ÉªàLG ö†M

 ‹É©eh AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh …hÉbô≤dG

 áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©eh  ™ªàéŸG  ájÉbhh

 ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG

 IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©eh

 øH π«¡°S âæH Éª°T ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa

 IôFGO  ¢ù«FQ  ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  óªfi  ‹É©eh

 óªfi ‹É©eh »ÑXƒHCG ‘ áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG

 á«°SÉFôdG  º°SGôŸG  ¢ù«FQ  »Ñ«æ÷G  ˆGóÑY

 óªfi ó«©°S IOÉ©°Sh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH

 á«°SÉeƒ∏HódG Öàµe ΩÉY ôjóe ÊÉëæ¶dG ô£©dG

 ΩÉ©dG ôjóŸG …ôŸG ó«©°S ∫Óg IOÉ©°Sh áeÉ©dG

 »HóH  …QÉéàdG  ≥jƒ°ùàdGh  áMÉ«°ùdG  IôFGód

 ájò«ØæàdG IôjóŸG …ôª°ûdG ∞°Sƒj ËQ IOÉ©°Sh

 ¿hDƒ°ûdG  RÉ¡L  »é«JGÎ°S’G  ΩÓYE’G  ¿hDƒ°ûd

 π«ch »ã«eôdG ó°Tôe IÒª°S IOÉ©°Sh ájò«ØæàdG

.á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRƒH á«°SÉFôdG º°SGôŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ó°ûJ ¿GƒdC’G øe ÉWÉ°ùH É¡eÉeCG ó“ 

 áÑ°†îŸG  É¡∏eÉfCG  Iƒ≤H  É¡Wƒ«N

 º°SG  øY  É¡dCÉ°ùJ  ¿CG  Éeh  AÉæ◊ÉH

 É¡fEG  ∫ƒ≤dÉH  QOÉÑJ  ≈àM  É¡àaôM

 öüàîJ IQÉÑ©dG √ò¡H "hó°ùdG ácÉ«M"
 ájôb" ìÉæL ‘ äÉcQÉ°ûŸG äÉ«aô◊G

 ábQÉ°ûdG ΩÉjCG" ∫ÓN "á«KGÎdG ±ô◊G

 ‘ ±ô◊G ΩóbCG ájÉµM "18 á«KGÎdG

 ø¡∏ªY øcÎjh á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T

 áaô◊G √òg IÒ°S á«M IQƒ°üH …hôj

.É¡àYÉæ°U äÉ«dÉªLh É¡îjQÉJh

 ádhóH  "hó°ùdG"  ácÉ«M  â£ÑJQCG

 »Øµjh  ∫GƒW  Oƒ≤Y  òæe  äGQÉeE’G

 É¡°Tƒ≤fh É¡J’ƒ¨°ûe ¿GƒdCG ‘ πeCÉàdG

 ábOÉ°U  IQƒ°U  IógÉ°ûŸ  á«°Sóæ¡dG

 ∫ÓX  ‘  Gƒ°TÉY  øjòdG  ∂ÄdhCG  øY

 ∞«c Gó«L GƒaôYh ájhGôë°üdG áÄ«ÑdG

 ≈∏Y  á«©«Ñ£dG  ÉgOQGƒe  ¿ƒ∏¨à°ùj

.º¡◊É°üd É¡©jƒ£Jh É¡à∏b

 πã“  hó°ùdG  ácÉ«M  âfÉc  ÉÁób

 OGƒe ≈∏Y óªà©J »àdG ±ô◊G Ió«°S

 ôHh  øe  ∫õ¨J  »¡a  á£«°ùH  äGhOCGh

 »àdG  ΩÉæZC’Gh  õYÉŸG  ±ƒ°Uh  πHE’G

 øe áYƒæ°üŸG "∫ƒædG" ádBG ≈∏Y ó°ûJ

 πµ°T ≈∏Y ájójóM hCG á«Ñ°ûN OÉJhCG

 á©£b  »gh  "IúûæŸG"h  π«£à°ùe

 ÚaôW äGP πµ°ûdG á∏«£à°ùe á«Ñ°ûN

 ó©H •ƒ«ÿG ∞°Uôd πª©à°ùJh øjOÉM

.É¡∏«µ°ûJ

 ó©H "∫ƒædG" ≈∏Y ±ƒ°üdG •ƒ«N ó°ûJ

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∫õ¨ŸG ≈∏Y ΩÈJ ¿CG

 ácÉ«M  ‘  Ωóîà°ùJ  »àdG  •ƒ«ÿG

 ∫ÉLôdG  ¿Éc  ÉÁóbh  hó°ùdG  •É°ùH

 øc AÉ°ùædG øµdh É¡fƒ°SQÉÁ AÉ°ùædGh

 ¿GƒdC’G  ÉeCG  É¡«a  áYGôHh  ÉfÉ≤JG  ó°TCG

 ¢†«HC’G  ≈∏Y  IöUÉb  ÉÁób  âfÉµa

 âbƒdG Qhôe ™e øµdh ôªMC’Gh Oƒ°SC’Gh

 πãe iôNCG  ¿GƒdCG  É¡«∏Y πNóJ äCGóH

.ÉgÒZh ôØ°UC’Gh ‹É≤JÈdGh ö†NC’G

 ÉÁób  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  âfÉch

 øe  áLôîà°ùŸG  ÆÉÑ°UC’G  Ωóîà°ùJ

 ™£b äÉ«dÉªéa ájhGôë°üdG ÜÉ°ûYC’G

 ≈∏Y  É¡à¶aÉfi ‘ øªµJ  "hó°ùdG"
 äÉ«aô◊G âfÉc Éªc á«©«Ñ£dG É¡fGƒdCG

 Éàbh óMGƒdG •É°ùÑdG êÉàfEG ‘ Ú°†Á

 ô¡°T ¤EG ÉfÉ«MCG IóŸG π°üJ ób ÓjƒW

.∞°üfh

 GÒãc áéFGQ  "hó°ùdG" áaôM ó©J ⁄

 ádhO äQOÉH QÉKóf’G øe É¡«∏Y ÉaƒNh

 áªFÉb  ≈∏Y  É¡∏«é°ùJ  ‘  äGQÉeE’G

 iód  ájöûÑ∏d  …OÉŸG  ÒZ  çGÎdG

 ßØM ‘ É¡æe áÑZQ ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æe

 ∫GõJ  ’  »àdG  ájó«∏≤àdG  áaô◊G  √òg

.á≤HÉ°ùdG ¿ÉeRC’G A±óH ôcòJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCG 

 õ«“h á«°Uƒ°üNh ≥ªY …OÉ–’G »æWƒdG

 IQòéàŸGh  áî°SGôdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ádhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ÚH

 Ωƒ«dG  πµ°ûJ  âëÑ°UCG  ≈àM  äGQÉeE’G

 ábÓ©∏d iòàëj k’Éãeh kGõ«ªàe kÉLPƒ‰

 §HGhôdG  º¡£HôJ  øjòdG  AÉ≤°TC’G  ÚH

 iDhôdG  IóMhh  IƒNC’G  øe  Iójó©dG

 Ò°üŸG  §HGhQ  ÉgRõ©J  »àdG  ∞bGƒŸGh

 ºYOh  äÉ¡«LƒJh  IOÉ«b  â– ∑Î°ûŸG

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

 ¬«NCGh ,"ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG  Úeô◊G ΩOÉN

 áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ô≤°U  ‹É©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ

 ÒØ°S π«NódG  ˆGóÑY øH »côJ IOÉ©°S

 , ádhódG iód ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ô≤e ‘ ¢ùeG

 ôªY QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëH »ÑXƒHCG ‘

 »æWƒdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG

 ÚeC’G  »£°ùÑdG  AGôØY  IOÉ©°Sh  OÉ–’G

.ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG

 äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ÚH  ájƒNC’G  á«îjQÉàdG  á«é«JGÎ°S’G

 ≈∏Y AÉæÑdG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh øjó∏ÑdG

 äÉMƒªW  ≥≤ëj  ÉÃ  áaÉc  äÉjƒà°ùŸG

.á«gÉaôdGh ≈bôdG ‘ Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e øªKh

 ΩÉàdG  ≥«°ùæàdG  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ÒÑµdG ºYódGh ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ≥aGƒàdGh

 ¢ù∏éŸG  Oƒah  ÚH  AÉæÑdG  π°UGƒàdGh

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏›h  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ∫ÓN  ∂dPh  …Oƒ©°ùdG

 á«Hô©dG  á«fÉŸÈdG  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àfl

 ¢ùµ©j …òdG  ôeC’G  á«dhódGh á«eÓ°SE’Gh

 ácGöûdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¬«dEG â∏°Uh Ée

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ øjó∏ÑdG ÚH

 óÑY  øH  »côJ  IOÉ©°S  º∏°S  ¬ÑfÉL øe

 ô≤°U ‹É©Ÿ á«ª°SQ  IƒYO π«NódG  ˆG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG IQÉjõd ¢TÉÑZ

 ±ó¡H …Oƒ©°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏› IQÉjRh

 äÉbÓ©dG  ôjƒ£àH  á∏«ØµdG  πÑ°ùdG  åëH

 ¢UÉÿG  ¥ÉØJ’G  ™«bƒJh  ÚÑfÉ÷G  ÚH

 á«fÉŸÈdG  ábGó°üdG  á«©ªL  ¢ù«°SCÉàH

 ¢ù∏éŸGh …Oƒ©°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏› ÚH

.…OÉ–’G »æWƒdG

 IƒYódÉH  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ÖMQh

 Rõ©J  á«ªgCG  GócDƒe  áµ∏ªŸG  IQÉjõd

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ÚH á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dG

 ¿Gh …Oƒ©°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏›h …OÉ–’G

 ÚH  ábGó°üdG  á«©ªL  ´höûe  ™«bƒJ

 ¢ù∏›h  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 äÉbÓ©dG  Rõ©«°S  …Oƒ©°ùdG  iQƒ°ûdG

 ájGóHh  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH á«FÉæãdG

.á≤«Kh á«fÉŸôH äÉbÓY ¢ù«°SCÉàd

 äÉ«– …Oƒ©°ùdG  ÒØ°ùdG  IOÉ©°S  π≤fh

 ¿ÉMôa øH π°ü«a ÒeC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 áµ∏ªŸG ‘ ,á«LQÉÿG ôjRh ˆGóÑY øH

 óÑY QƒàcódG ‹É©eh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ¢ù«FQ ï«°ûdG ∫BG º«gGôHEG øH óªfi øH ˆG

 ô≤°U ‹É©e ¤EG …Oƒ©°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏›

.…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ

 ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  πªM  ¬ÑfÉL  øe

 ÖMÉ°U  ¤EG  ¬JÉ«–  …Oƒ©°ùdG  ÒØ°ùdG

 ˆGóÑY øH ¿ÉMôa øH π°ü«a ÒeC’G ƒª°ùdG

 …Oƒ©°ùdG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¤Gh

 á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhO  Éª¡d  É«æªàe

. .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG …Oƒ©°ùdG Ö©°û∏dh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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¬«∏Ñ≤à°ùe áeó≤e »a ójGR øH óªëeh OÓÑdG π°üj ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQ

 äÉbÓY ¿ÉãëÑj ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQh ójGR øH óªëe

á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdGh øjó∏ÑdG

 ∫ÉØàM’G áæéd ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH ˆGóÑY

ádhó∏d »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH

¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQ ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ójGR øH óªfiójGR øH ˆGóÑY

AGôë°üdG ânf qƒd »àdG •ƒ«îdG á°üb ..zhó°ùdG{

øjó∏ÑdG ø«H áî°SGôdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ª oY ≈∏Y ócDƒjh …Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj ¢TÉÑZ ô≤°U á«fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ¿ÉãëÑJ ÉHƒch äGQÉeE’G

:ΩGh-»HO

 ôjÉ£dG ó«ªM ¥QÉW QƒàcódG IOÉ©°S ≈≤àdGG

 ¢ù«FQ  ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 á«æ«JÓdG ÉµjôeCG äÉfÉŸôH ™e ábGó°üdG áæ÷

 áeÉ©dG  áfÉeC’G  ô≤e ‘ ,á«dÉª°ûdG  ÉµjôeCGh

 ƒµfÓH  ƒJÒHhQ  IOÉ©°S  ,»HóH  ¢ù∏éª∏d

 ,ádhódG iód ÉHƒc ájQƒ¡ªL ÒØ°S õ«¨æ«ehO

 ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG AGôØY IOÉ©°S Qƒ°†ëH

.ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG

 äÉbÓY õjõ©J πÑ°S åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ÚH  á«fÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG

 ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,»HƒµdG ¿ÉŸÈdGh …OÉ–’G

 ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J á«ªgCG

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG É¡æeh ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl

.ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdG ¿CÉ°ûH

 äÉbÓ©dG  ¤EG  ôjÉ£dG  IOÉ©°S  ¥ô£Jh

 ¢ù∏éŸG  §HôJ  »àdG  Iõ«ªàŸG  á«fÉŸÈdG

 áYƒª›  äÉfÉŸôH  ™e  …OÉ–’G  »æWƒdG

 »àdG " ∑’hôZ "»ÑjQÉµdGh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

 á«°SÉ«°Sƒ«÷G  äÉYƒªéŸG  ÈcCG  øe  Èà©J

 ó°ùéj  ÉÃ  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  ‘

 ∫hOh äGQÉeE’G ádhO ÚH á«eÉæàŸG ídÉ°üŸG

 ÒØ°ùdG  IOÉ©°S  ócCG  ¬ÑfÉL  øe  .áYƒªéŸG

 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  π«©ØJ  á«ªgCG  »HƒµdG

 ,øjó∏ÑdG  ÚH  ájQÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G

 ‘ ÉHƒc ácQÉ°ûe á°Uôa QÉªãà°SG IQhöVh

 ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©j ÉÃ »HO ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e

 ádhO √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdÉH Gó«°ûe ,ÚàdhódG

.áaÉc äÉYÉ£≤dG ‘ äGQÉeE’G

:ΩGh-ƒµ°Sƒe

 ¿É£∏°S  øH  óªMCG  óªfi  QƒàcódG  IOÉ©°S  ≈≤àdG

 ‹É©e ,ájOÉ–’G É«°ShQ iód ádhódG ÒØ°S ôHÉ÷G

 π≤ædG  ôjRh  ÖFÉf  ,ádhódG  ôjRh  ∞jÒaR  …ÎÁO

 π≤ædG  IQGRh  ô≤e  ‘  ∂dPh  ,»°ShôdG  OÉ–’G  ‘

.á«°ShôdG

 Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SGh

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°Sh  ,øjó∏ÑdG  ÚH  §HôJ  »àdG

 áaÉc  ‘  ájOÉ–’G  É«°ShQh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ÉÃ ,…ƒ÷G π≤ædG  ∫É› ‘ Éª«°S  ’h ä’ÉéŸG

 ÚÑ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  äÉMƒªWh  ídÉ°üe  ≥≤ëj

.Ú≤jó°üdG

 õjõ©J  ≈∏Y  ádhódG  IQÉØ°S  ¢UôM  ¬JOÉ©°S  ócCGh

 ∫É› ‘ Éª«°S ’h øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

.…ƒ÷G π≤ædG

 äÓMQ óLƒJ ¬fCÉH ∞jÒaR ‹É©e ∫Éb ¬ÑfÉL øe

.É«°ShQ ‘ áæjóe 22 ¤EG áª¶àæe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«°VGÎaG  πªY  á°TQh  á«∏NGódG  IQGRh  äó≤Y  

 ∑QÉ°T  "Ió≤©ŸG  ∫GƒeC’G  π°ùZ  äÉ«∏ªY"  ¿Gƒæ©H

 π°ùZ  áëaÉµÃ Ú«æ©ŸG  •ÉÑ°†dG  øe  OóY  É¡«a

 ,á°üàîŸG á«ª«¶æàdG äGóMƒdGh IQGRƒdÉH ∫GƒeC’G

 ºgójhõJh  ,º¡JGQób  ôjƒ£Jh  º¡JAÉØc  ™aQ  ±ó¡H

 á«gÉe ≈∏Y ±ô©à∏d áeRÓdG äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸÉH

.É¡JQƒ£Nh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL

 π°ùZ  ÉjÉ°†≤H  »YƒdG  öûf  ¤EG  á°TQƒdG  ±ó¡Jh

 ádhódG ∞∏e ºYód É≤«≤– ∂dPh ,Ió≤©ŸG ∫GƒeC’G

 ÜÉgQE’G  πjƒ“h  ∫GƒeC’G  π°ùZ  á¡LGƒe  ‘

 É‡ ,áª¶æŸG ºFGô÷G øe ´ƒædG Gòg ≈∏Y Iô£«°ùdGh

 Ö«dÉ°SC’G ≈∏Y ±ô©àdG ‘ ≥«≤ëàdG äÉ¡L óYÉ°ùj

 áëaÉµŸ Oƒ¡÷G ∞JÉµJ Ö∏£àJ »àdGh ,á«eGôLE’G

.É¡«∏Y Iô£«°ùdGh áÁô÷G

 ôjóe ÖFÉf óªMC’G õjõ©dGóÑY ó«ª©dG á°TQƒdG ö†M

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ájOÉ–’G  á«FÉæ÷G  áWöûdG  ΩÉY

 , ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL ‘ ≥«≤ëàdG äÉ¡÷ á«YôØdG

.á«∏NGódG IQGRƒH •ÉÑ°†dG øe OóYh

 IQGOEG  ôjóe  ¿ÉÑjôb  ˆGóÑY  óªMCG  IOÉ©°S  Ωóbh

 á¡LGƒŸ  …ò«ØæàdG  ÖàµŸÉH  »æWƒdG  ≥«°ùæàdG

 GõLƒe  ÉMöT  ÜÉgQE’G  πjƒ“h  ∫GƒeC’G  π°ùZ

 á«dhódG äÉ©jöûàdGh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL Ωƒ¡ØŸ

 ¤G  ¥ôWh  ,áÁô÷G  √òg  áëaÉµe  ºµ–  »àdG

 É¡eóîà°ùj »àdG äGQƒ£àdGh ∫GƒeC’G π°ùZ Ö«dÉ°SCG

 äÉ«é«JGÎ°SGh Ö«dÉ°SCGh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ¿ƒeôéŸG

 ójó–h  ÜÉgQE’G  πjƒ“h  ∫GƒeC’G  π°ùZ  áëaÉµe

 º¡Øjô©Jh  ∫GƒeC’G  π°ù¨H  á∏°üdG  äGP  äÉ«∏ª©dG

 á«Ø«ch  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  Ö«dÉ°SC’G  çóMCÉH

.É¡à¡LGƒe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉ«FõL  ÉªFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  Gƒë°U  ÚæK’G  Ωƒ«dG

 áYöùdG á£°ûf ¤EG ádóà©e ìÉjôdGh ,kÉfÉ«MCG GÈ¨eh

.QÉÑ¨∏d IÒãe ôëÑdG ≈∏Y kÉfÉ«MCG ájƒbh

 ¤EG  ÉHô£°†e  ¿ƒµj  »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘  êƒŸGh

 óŸG  çóë«°S  Éª«a  ..  ÉfÉ«MCG  ÜGô£°V’G  ójó°T

 óæY ∫hC’G Qõ÷G çóëj Éªæ«H .. 06:01 óæY ÊÉãdG

.23:05 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 13:55 áYÉ°ùdG

 êƒŸG Üô£°†e ¤EG É£°Sƒàe ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 ÊÉãdG óŸGh 17:35 óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a ..

 óæY ∫hC’G Qõ÷G çóëj Éªæ«H .. 04:27 áYÉ°ùdG óæY

.23:25 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 10:09 áYÉ°ùdG

 π≤ædG ôjRh ÖFÉfh ádhódG ô«Ø°S

¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑj »°ShôdG

 π°ùZ ºFGôL áëaÉµe ∫ƒM á°TQh

ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G

kÉ«FõL ºFÉZh ΩÉY ¬LƒH ƒë°U ¢ù≤£dG

…Oƒ©°ùdG ÒØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U



:ΩGh-»HO

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

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

 √ƒª°S öüb ‘ "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 »ªXÉµdG ≈Ø£°üe ‹É©e ¢ùeG AÉ°ùe π«ÑYR ‘

.ôFGõdG »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 √ö†M …òdG - AÉ≤∏dG ájGóH ‘ √ƒª°S ÖMQh

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

 √ó∏H ‘ ∞«°†dÉH - »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe

 πc ≥«≤°ûdG ¬Ñ©°Th ¥Gô©∏d ≈æªàj …òdG ÊÉãdG

.QÉgOR’Gh ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh ÒÿG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜPÉŒ  óbh

 ±GôWCG  »ªXÉµdG  ó«°ùdGh  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 á°UÉN á«ª«∏bE’G ´É°VhC’G πª› ∫ƒM åjó◊G

 RhÉŒ  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  á«æeC’Gh  ájOÉ°üàb’G

 äGAGôLE’G  øe  ójõÃ  "ÉfhQƒc"  AÉHh  á∏Môe

 Gòg  øe  ájÉbƒdG  πÑ°ùH  á«YƒàdGh  ájRGÎM’G

.óéà°ùŸG ¢ShÒØdG

 á«ªgCG  ¤EG  ∞«°†dGh  √ƒª°S  åjóM  ¥ô£Jh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  ™«°SƒJ

 ∫OÉÑàdG ó«©°U ≈∏Y Éª«°S’ ¥Gô©dG ájQƒ¡ªLh

 äGÈÿG ∫OÉÑJh ájQÉªãà°S’G ácGöûdGh …QÉéàdG

 ÜôYCG  å«M  á«àëàdG  ≈æÑdG  ∫É› ‘ á«æØdG

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

 IóYÉ°ùŸG  ój  óŸ  äGQÉeE’G  ádhO  OGó©à°SG  øY

 ÅfGƒŸG ´É£b ‘ ≥«≤°ûdG ¥Gô©∏d á«à°ùLƒ∏dG

 É¡∏«gCÉJh  á«bGô©dG  ÅfGƒŸG  ôjƒ£J  πLCG  øe

 π°†aCG  Ëó≤J  ≈∏Y  ÉgóYÉ°ùj  …òdG  π«gCÉàdG

.É¡«eóîà°ùŸ á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG

 ó«éŸG ¬îjQÉJh ¥Gô©dG IQÉ°†ëH √ƒª°S OÉ°TCGh

 Ö£dGh Ωƒ∏©dGh ô©°ûdGh ÜOC’G ‘ ‘É≤ãdG ¬KQEGh

 Ée OÓH Ö©°T Égô£°S »àdG OÉ›C’G øe ÉgÒZh

.øjô¡ædG ÚH

 áÑZQ øY ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQ ÜôYCG ∂dP ¤EGh

 äGQÉeE’G ádhO áHôŒ øe IOÉØà°S’ÉH ¬àeƒµM

 IQGOE’G  ‘  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ΩGóîà°SG  ‘

 á«æÑdGh  IQÉéàdGh  QÉªãà°S’Gh  OÉ°üàb’Gh

 êPƒªædGh IójôØdG »HO áHôŒ GÈà©e.. á«àëàdG

 ∫hO  ™«ª÷  iòàëj  ’Éãe  ä’ÉéŸG  √òg  ‘

.á≤£æŸG

 ¿Éæàe’Gh  ôµ°ûdG  »ªXÉµdG  ó«°ùdG  Ωób  Éªc

 ºYO øe äGQÉeE’G  ádhO  IOÉ«b  ¬eó≤J  Ée ≈∏Y

 Ée  AÉæH  ó«©j  »c  »bGô©dG  Ö©°û∏d  IófÉ°ùeh

 óLÉ°ùŸG π«gCÉJ IOÉYEG ‘ Éª«°S’ Üô◊G ¬JôeO

 ÊÉÑŸG  ôFÉ°Sh  ¢ùFÉæµdGh  á«îjQÉàdG  óHGhC’Gh

 ¥Gô©dG  IQÉ°†M  ≈∏Y  ó¡°ûJ  »àdG  á«îjQÉàdG

.ÉãjóMh ÉÁób ¬Ñ©°Th

 ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S á∏HÉ≤ŸG ö†M

 ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ Ωƒàµe

 øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ

 óªfi á°ù°SDƒe ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 øH óªfi ‹É©eh áaô©ª∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 AGQRƒdG  ¢ù∏› ¿hDƒ°T  ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY

 IôjRh  »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©eh

 π«¡°S  ‹É©eh  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO

 ábÉ£dG  ôjRh  »YhQõŸG  ¢SQÉa  êôa  óªfi øH

 á≤aGôŸG ±öûdG áã©H ¢ù«FQ á«àëàdG á«æÑdGh

 ôjóe ÊÉÑ«°ûdG º«gGôHEG óªfi ‹É©eh ∞«°†∏d

 ‹É©eh »HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO ΩÉY

 ÖFÉf  º°SGôe  ¢ù«FQ  ¿Éª«∏°S  ó«©°S  áØ«∏N

.AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ≥aGôŸG ™«aôdG …QGRƒdG óaƒdG á∏HÉ≤ŸG ö†M Éªc

 AGQRh  ‹É©ŸG  ÜÉë°UCG  º°†j  …òdGh  ∞«°†∏d

 QÉªYE’Gh  §ØædGh  ´ÉaódGh  á«dÉŸGh  á«LQÉÿG

.áaÉ≤ãdGh π≤ædGh IQÉéàdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ¿ƒL ,ÅWÉ°ûdG öüb ‘ ¢ùeG ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 Ò¨J ¿hDƒ°ûd »cÒeC’G »°SÉFôdG çƒ©ÑŸG …Òc

 ô“Dƒe" ‘ ácQÉ°ûª∏d ádhódG Qhõj …òdG ñÉæŸG

 ¬Ø«°†à°ùJ …òdG "»NÉæŸG Ò¨à∏d »ª«∏bE’G QGƒ◊G

.äGQÉeE’G ádhO

 äÉfÉµeEG AÉ≤∏dG ∫ÓN …Òc ¿ƒLh √ƒª°S åëHh

 äÉj’ƒdGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ¿hÉ©àdG  á«ªæJ

 á∏°üdG  äGP  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  IóëàŸG

 á«NÉæŸG äGÒ¨àdG á¡LGƒeh áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH

 á«Ä«ÑdG º¶ædG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG É¡JGÒKCÉJ øe ó◊Gh

 á«ªgCG  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘  øjócDƒe..  ájOÉ°üàb’Gh

 ™e  ∑Î°ûŸG  ‹hódG  πª©dGh  Oƒ¡÷G  ôaÉ°†J

 ∫ƒ∏M OÉéjEG ™jöùàd á«æ©ŸG á«dhódG äÉª¶æŸG

 ñÉæŸG Ò¨J äGÒKCÉJ øe óë∏d áeGóà°ùeh á«cP

 ≥«≤– ≈∏Y ∫hódG  IóYÉ°ùeh äÉ©ªàéŸG ≈∏Y

 áeGóà°SG ÌcCG πÑ≤à°ùe ¿Éª°Vh á«NÉæŸG É¡aGógCG

.ájöûÑ∏d

 ™jQÉ°ûŸG  øe  OóY  ¤EG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¥ô£J  Éªc

 Rõ©J  »àdGh  ádhódG  ‘  iÈµdG  á«é«JGÎ°SE’G

 ‘ º¡°ùJh áØ«¶ædG  ábÉ£dG  ∫É› ‘ ÉgOƒ¡L

 á«ªæàdG õjõ©Jh ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe ó◊G

 »ŸÉ©dGh  »∏ëŸG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  áeGóà°ùŸG

 ô“Dƒe"  `d  ádhódG  áaÉ°†à°SG  á«ªgCG  ¤EG  áaÉ°VEG

 ó©j …òdGh "»NÉæŸG Ò¨à∏d ∫hC’G »ª«∏bE’G QGƒ◊G

 ÉjÉ°†b RôHCG ∫ƒM iDhôdG h QÉµaC’G ∫OÉÑàd á°üæe

 .¿CÉ°ûdG Gò¡H ∫hódG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ñÉæŸG

 ¬H ™∏£°†J …òdG ÒÑµdG QhódÉH …Òc ¿ƒL OÉ°TCGh

 IOóéàŸG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe ºYO ‘ äGQÉeE’G ádhO

 á«ªgCG kGócDƒe.. »NÉæŸG Ò¨àdG äÉ«YGóJ á¡LGƒŸ

 øe É¡d  ÉŸ á«YƒædG  äGQOÉÑŸGh ™jQÉ°ûŸG  √òg

 ÉgOQGƒe áeGóà°SGh ájöûÑdG πÑ≤à°ùe ‘ ÒÑc ôKCG

 .á«©«Ñ£dG

:ΩGh-»HO

 33  ÉgÒaƒJ  øY  äGQÉeE’G  äÓ°UGƒe  âØ°ûc  

 ∫ÓN øe 2020 ΩÉY ∫ÓN √É«ŸG øe Îd ¿ƒ«∏e

 ΩÉ©dG äOÉØà°SG å«M ,äÉÑcôª∏d ±É÷G π«°ù¨dG

 π«°ù¨dG á«æ≤J øe áÑcôe ∞dCG 443657 »°VÉŸG

 äÉ°SQÉ‡ õjõ©J ‘ º¡°ùJ »àdG äÉÑcôª∏d ±É÷G

.áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G »YÉ°ùeh AGö†ÿG á«ªæàdG

 ´É£b  ôjóe  ˆG  É£Y  π°VÉa  ¢Sóæ¡ŸG  ó qcCGh

 øY ,äGQÉeE’G äÓ°UGƒÃ OGôaCÓd á«æØdG äÉeóÿG

 π«°ù¨dG  IóMh  ¬à≤≤M  …òdG  ìÉéædÉH  √RGõàYG

 √É«ŸG øe Îd ¿ƒ«∏e 33 ÒaƒJ ∫ÓN øe ±É÷G

 ±É÷G  π«°ù¨dG  IóMh  ¿CG  kGócDƒe  ,2020  ∫ÓN

 äÓ°UGƒe  äÉ¡Lƒàd  kGó«°ùŒ  ó©J  ácöûdÉH

 AGö†ÿG á«ªæàdG äÉ°SQÉ‡ õjõ©J ƒëf äGQÉeE’G

 É¡JÉeóNh  É¡©jQÉ°ûeh  É¡JGQOÉÑe  ™«ªL  ‘

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG §£N ÖcGƒj …òdG ôeC’G ,áeó≤ŸG

.á∏eÉ°ûdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd

 ójó©dG  ±É÷G  π«°ù¨∏d  ¿CG  ¤G  ˆG  É£Y  QÉ°TCGh

 »Ä«ÑdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  á«HÉéjE’G  QÉKB’G  øe

 ÚjÓe Qóg ∞bh ‘ ∂dP πqãªàjh ,…OÉ°üàb’Gh

 ±É÷G  π«°ù¨dG  ∫ÓN  øe  √É«ŸG  øe  äGÎ∏dG

 ™e áfQÉ≤e kGÒÑc kÉbQÉa πqµ°ûj …òdG ôeC’G kÉjƒæ°S

 ¤EG  ,äÉÑcôŸG  π«°ùZ  ‘  ájó«∏≤àdG  Ö«dÉ°SC’G

 §≤a áÑcôŸG π«°ù¨H áeóÿG QÉ°üàbG ΩóY ÖfÉL

 óeC’G á∏jƒW ájÉªM ÒaƒJh kÉ°†jCG É¡©«ª∏J É‰EG

 »àdGh  ƒfÉædG  á«æ≤J  ÈY  ∂dPh  ,áÑcôŸG  ≠Ñ°üd

.áÑcôŸG ájÉªMh ™«ª∏Jh ∞«¶æJ ‘ º¡°ùJ

 IóbÉ©àe äGQÉeE’G äÓ°UGƒe ¿EG ´É£≤dG ôjóe ∫Ébh

 π«°ù¨dG äÉeóN Ëó≤àd kÉÑjô≤J äÉ¡L á«fÉªK ™e

 mπc ‘ kÉØ∏àfl kÉ©bƒe 25 ‘ äÉÑcôª∏d ±É÷G

 øe Ú©dG áæjóeh ábQÉ°ûdGh »HOh »ÑXƒHCG  øe

.áeóN πeÉY 170 ∫ÓN

 IóMh  ôjóe  √ó°TGhQ  AÉ¡H  í°VhCG  ¬ÑfÉL  øe

 ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢Uô– IóMƒdG ¿CG ±É÷G π«°ù¨dG

 ,áÑcôª∏d  kGQöV  ÖÑ°ùJ  ’  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°U  OGƒe

 á«Ä«ÑdG  äÉWGÎ°T’Gh  äÉØ°UGƒª∏d  á≤HÉ£e

 áÄ«ÑdÉH  á°UÉÿG  hõj’G  äGOÉ¡°T  ≈∏Y  IõFÉMh

 kÉë°Vƒe ,/14001 ISO & 9001 ISO/ »gh

 áYöùH  kÉ°†jCG  RÉà“  ±É÷G  π«°ù¨dG  áeóN  ¿CG

 ió©àJ  ’  Iõ«Lh  á«æeR  IÎa  øª°V  RÉ‚E’G

.á≤«bO øjöû©dG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

 »ª°SÉ≤dG  óªfi øH ¿É£∏°S  QƒàcódG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ≥∏£fG  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ¢ù«FQ

 ô“DƒŸ  á©HGôdG  IQhódG  äÉ«dÉ©a

 Ωƒ∏©dG  ïjQÉJ  ‘  ‹hódG  ábQÉ°ûdG

 »ª∏©dG çQE’G" Úª∏°ùŸGh Üô©dG óæY

 ¬ª¶æJ  …òdGh  "IöUÉ©ŸG  ¬JGÒKCÉJh

 á°ù°SDƒe  á∏¶e  â–  Ωƒ∏©dG  á«∏c

 óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉàd á«dhódG ábQÉ°ûdG

.ábQÉ°ûdG á©eÉéH Úª∏°ùŸGh Üô©dG

 øe πc ™e ¿hÉ©àdÉH ô“DƒŸG ó©æjh

 óÑY ∂∏ŸGh ,É«fÉŸCÉH ¿ƒdƒc »à©eÉL

 ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH õjõ©dG

 AÉª∏©dG  øe  áÑîf  ácQÉ°ûÃh

 äÉ©eÉ÷G  …ôjóeh  ÚãMÉÑdGh

 äÉÑàµŸGh  á«ãëÑdG  õcGôŸGh

 OóY  π°Uh  å«M á«dhódG  ∞MÉàŸGh

 900 øe ÌcCG ô“DƒŸG ‘ Ú∏é°ùŸG

 40  øe  ÌcCG  øe  ácQÉ°ûeh  ∑QÉ°ûe

 iôNCG  ∫hOh  á«eÓ°SEGh  á«HôY  ádhO

 ΩÉjCG  áKÓK  IóŸ  äÉ«dÉ©a  ôªà°ùJh

.ΩhhR ≥«Ñ£J ∫ÓN øe É«°VGÎaG

 á°ù∏L  21  ô“DƒŸG  äÉ«dÉ©a  º°†Jh

 130 øe ÌcCG É¡dÓN ¢Vô©j á«ª∏Y

 AÉª∏Y  É¡«≤∏j  á«ãëHh  á«ª∏Y  ábQh

 É«∏Y  äÉ°SGQO  áÑ∏Wh  ¿ƒ°ü°üîàeh

 ¿ƒ∏ª©jh  ,⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl  øe

 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øjOÉ«e ∞∏àfl ‘

 á«ë°üdGh  á«Ñ£dGh  á«°Sóæ¡dGh

 á«YÉªàL’Gh  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dGh

 ´ƒæàdÉH  á«ª∏©dG  ¬bGQhCG  õ«ªàJ  Éªc

 äGRÉ‚EG  ó«°ùŒ  ∫ƒM  QƒëªàdGh

 πFGhC’G  Úª∏°ùŸG AÉª∏©dG äGQÉµàHGh

 á«°Sóæ¡dGh á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG áaÉc ‘

 á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh á«ë°üdGh á«Ñ£dGh

.IQÉª©dGh

 áª∏µH  á«MÉààa’G  á°ù∏÷G  äCGóHh

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 øY  áHÉ«f  ÉgÉ≤dCG  ábQÉ°ûdG  á©eÉL

 »ª«©ædG ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódG √ƒª°S

 Qƒ°†◊ÉH É¡dÓN ÖMQ á©eÉ÷G ôjóe

 ™°ShCG  É©«ªL  ºµH  ÖMôf"  ..ÓFÉb

 ÉæfƒcQÉ°ûJ ºàÄL ób ºµfƒµd Ö«MôJ

 ‘ á«aô©ŸGh á«ª∏©dG IOGQE’Gh áÁõ©dG

 Ωƒ∏©dG ïjQÉJ ô“DƒŸ IQhódG √òg ó≤Y

 â∏ªY »àdG  ,Úª∏°ùŸGh  Üô©dG  óæY

 óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉJ á°ù°SDƒeh ,á©eÉ÷G

 ≈∏Y á©eÉ÷G ‘ Úª∏°ùŸGh Üô©dG

 É¡ªàM »àdG ±hô¶dG ájóëàe ,Égó≤Y

 "19``  ó«aƒc"  »°ShÒØdG  AÉHƒdG

 ájRGÎM’G  ÒHGóàdGh  äGAGôLE’G  øe

 ≈∏Y  √QÉ£NCG  øe  ájÉbƒ∏d  áÑLGƒdG

 á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG äÉjƒà°ùŸG áaÉc

 äÉÑLƒŸG ¿C’ ∂dPh ,á«ŸÉ©dG ≈àMh

 `  ̀ô“DƒŸG Gòg äÉfƒµe É¡«°†à≤J »àdG

 ÈcCGh ºgCG »g `  ̀É©«ªL ¿ƒª∏©J Éªch

 ô“DƒŸG ≈∏©a ,äÉjóëàdG √òg πc øe

 Ωƒ∏©dG áfÉµe ó«°ùŒ ≈∏Y πª©j ¿CG

 ±ÓàNG ≈∏Yh Úª∏°ùŸGh Üô©dG óæY

 ‘ äCÉ°ûf ¿CG òæe É¡æjOÉ«eh É¡JÉfƒµe

 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G √òg ïjQÉJ

.Gòg Éæeƒj ¤EGh

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ±É°VCGh

 âªàM »àdG iÈµdG á«ªgC’G π©dh "
 »àdG  ±hô¶dG  …ó–  É©«ªL  Éæ«∏Y

 ô“DƒŸG Gòg ó≤Y ¿hO ∫ƒ– ¿CG É¡æµÁ

 äöTCG Éªc »°ShÒØdG AÉHƒdG ±hô¶c

 √òg á«ªgCG ‘ §≤a ¢ù«d øªµJ ,ÉgÒZh

 Ωƒ∏©dG √òg ¬à©æ°U Ée á«ªgCGh Ωƒ∏©dG

 IöUÉ©ŸG  á«fÉ°ùfE’G  IQÉ°†◊G  ‘

 Ωƒ«dG ⁄É©dG É¡°û«©jh É¡°û«©f »àdG

 ájQÉ°†◊G  ¬JÉaÉ≤K  ±ÓàNG  ≈∏Y

 äÉjƒà°ùŸG  áaÉµHh  ájöü©dGh

 É¡àÑ°ùæHh  Ωƒ≤J  »àdGh  ájQÉ°†◊G

 √òg  äÉfƒµe  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ≈ª¶©dG

 ‘ á«ªgC’G √òg øªµJ πH ,IQÉ°†◊G

 ºgC’Gh  iÈµdGh  ≈ª¶©dG  áÑ°ùædG  ¿CG

 øe É¡Ø«XƒJ ” ób  Ωƒ∏©dG  √òg øe

 ∫ÓN øe äGQÉ°†◊G √òg Üƒ©°T πÑb

 É¡bÉªYCG ‘ ájöü©dG äÉfƒµŸG AÉæH

 √òg  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG

 ô¶ædG ¿hO á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG Ωƒ∏©dG

 ´Éæ°U  ¤EG  QÉÑàY’G  Ú©H  òNC’G  hCG

 É¡JÉjô¶fh  IQÉ°†◊G  √òg  äÉfƒµe

 á«aô©ŸGh ájôµØdGh á«ª∏©dG  ÉgGDhQh

 πH Úª∏°ùŸGh Üô©dG øe Ú«°SÉ°SC’G

 øe øjÒãµdG  iód É°SÉ°SCG  º¡∏gÉŒh

 ô“DƒŸG Gò¡d ÉfOQCG Gò¡d ,Üƒ©°ûdG √òg

 √òg áª«bh áfÉµe ï«°SÎd ó≤©j ¿CG

 AÉæH ‘ á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG Ωƒ∏©dG

 ájöü©dGh  ájQÉ°†◊G  äÉfƒµŸG

 áaÉc  ≈∏Y  Ωƒ«dG  É¡°û«©f  »àdG

 Éæ≤M  ó«cCÉJh  á«ŸÉ©dG  äÉjƒà°ùŸG

 Ωƒ∏©dG  √òg  ‘  Úª∏°ùeh  Üô©c

 ⁄É©∏d  ¬≤≤–  ¿CG  âYÉ£à°SG  Éeh

 á«ª∏©dG øjOÉ«ŸG ∞∏àfl ‘h ™ªLCG

."á«aô©ŸGh

 ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ¿CG " ¬àª∏c ‘ á©eÉ÷G ôjóe »ª«©ædG

 ábQÉ°ûdG á©eÉL √ó≤©J …òdG ô“DƒŸG

 á«dhódG  ábQÉ°ûdG  á°ù°SDƒeh  Ωƒ«dG

 Úª∏°ùŸGh Üô©dG óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉàd

 øe  IójóL  á«ª∏Y  á°†eh  πµ°ûj

 øe  iôNCG  á≤∏Mh  ,ÉgQƒf  äÉ°†eh

 OƒŒ »àdG á«ª∏©dG É¡JÉ≤∏M á∏°ù∏°S

 Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  ≥jôW  ≈∏Y  É¡H

 Gòg ∫ÓN øe ∂dPh ,‘ô©ŸGh »ª∏©dG

 »KGÎdG ‘É≤ãdG »æ≤àdG »ª∏©dG çó◊G

 ô“DƒŸÉH  πãªàŸG  öUÉ©ŸGh  ΩÉ¡dG

 óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉJ ‘ ™HGôdG ‹hódG

 §Hôj ¬fƒµd ∂dPh Úª∏°ùŸGh Üô©dG

 É¡«°VÉÃ  É¡∏Ñ≤à°ùeh  áeC’G  öVÉM

 ócDƒJh  ,ó«éŸG  ‘ô©ŸGh  »ª∏©dG

 IOÉ≤d ¬dÓN øe á°ù°SDƒŸGh á©eÉ÷G

 ™HÉæe ¿CG GƒfÉc Ée øjCG É©«ªL ôµØdG

 Éæ°VQCG øe â°VÉa ób ´GóHE’Gh ádÉ°UC’G

."á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÉæàÄ«Hh

 óÑY QƒàcódG IOÉ©°S OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 ¢ù«FQ  º∏°ùŸG  øªMôdG  óÑY  õjõ©dG

 ¬àª∏c  ‘  çGÎ∏d  ábQÉ°ûdG  ó¡©e

 ƒgh ô“DƒŸG ¿Gƒæ©d ≥aƒŸG QÉ«àN’ÉH

 ,"IöUÉ©ŸG ¬JGÒKCÉJh »ª∏©dG çQE’G"
 ö†ëà°ùj , ™fÉe ™eÉL ¿GƒæY ƒ¡a

 »àdG  ,iÈµdG  á«ª∏©dG  äÉeÉ¡°SE’G

 ,ïjQÉàdG ÈY ¿ƒª∏°ùŸG AÉª∏©dG É¡eób

 ‘ ôKDƒeh  …Qƒfi QhO  øe  É¡d  ÉŸ

.»ª∏©dG Qƒ£àdGh ,á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†◊G

 ΩÓYCG  Ωƒ∏©dG  ∂∏J  ‘  RôH  "  ∫Ébh

 ‘  Gƒª¡°SCG  ,ΩGôc  IòHÉ¡Lh  ,ΩÉ¶Y

 øe ójó©dÉH á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†◊G óaQ

 äÉaÉ°VEG  Gƒeóbh  ,±QÉ©ŸGh  Ωƒ∏©dG

 âfÉch  ,¿ÉæÑdÉH  É¡«dEG  QÉ°ûj  á«Yƒf

 Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG  Qƒfi  º¡JÉeÉ¡°SEG

 ,ó©H Éª«a Üô¨dG √ó¡°T …òdG »ª∏©dG

 øH ø°ù◊G :AÉª∏©dG  ∂ÄdhCG  ÚH øeh

 ,»eRQGƒÿGh  ,¢ù«ØædG  øHGh  ,ºã«¡dG

 ,…hGôgõdG Ö«Ñ£dGh ,¿É«M øH ôHÉLh

 ,…Oƒ©°ùŸGh  ,…óæµdGh  ,ÊhÒÑdGh

 ,»æjhõ≤dGh  ,…ôî£°UC’Gh  ,…ôµÑdGh

 øH  ¢SÉÑYh  ,ádõL  øHG  Ö«Ñ£dGh

 ¿ƒª∏°ùŸG ´ôH Éªc .ºgÒZh ,¢SÉfôa

 áYÉæ°U  á°UÉîHh  ,äÉYÉæ°üdG  ‘

 Égöûf ‘ π°†ØdG º¡d ¿Éc »àdG ¥QƒdG

."∑GòfBG ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 ΩÉY ôjóe ,ÉjÉ£Y ∫Éæe IOÉ©°S äócCGh

 ¿CG É¡àª∏c ‘ ∞MÉàª∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,»ª°SÉ≤dG  óªfi øH

 IÒ°ùe π°UGƒj ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 AÉª∏©dG É¡≤∏WCG »àdG ájôµØdG ôjƒ£àdG

 ‘ô©ŸG  ¿Gó«ŸG  Éeó≤e  ,¿ƒª∏°ùŸG

 ´höûe øª°V øjOÉ«ŸG øe √ÒZ ≈∏Y

.πFÉg »æWh ‘É≤K

 …ó¡ŸG óªfi Ú°ùM QƒàcódG QÉ°TCGh

 ‘ ô“Dƒª∏d á«ª«¶æàdG áæé∏dG ¢ù«FQ

 ô“DƒŸG πª©j »àdG ±GógC’G ¤EG ¬àª∏c

 á«dÉ◊G  ¬JQhO  ‘  É¡≤«≤–  ≈∏Y

 ¬JGQhO ‘ ÉgCGóH »àdG IÒ°ùª∏d Óªµe

 Ëó≤J  ,É¡æ«H  øeh  á≤HÉ°ùdG  çÓãdG

 πÑ≤à°ùŸ  áMƒªWh  áë°VGh  ájDhQ

 Ωƒ∏©dG  ïjQÉàH  á≤∏©àŸG  äÉ°SGQódG

 ï«°SôJh  Úª∏°ùŸGh  Üô©dG  óæY

 á«dhódG  ábQÉ°ûdG  á°ù°SDƒe  ™°Vh

 Úª∏°ùŸGh Üô©dG óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉàd

 Ú°SQGó∏d ÜÉ£≤à°SGh ÜGòàLG ó°ü≤ªc

 Üô©dG óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉàH Úªà¡ŸGh

 ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl øe  Úª∏°ùŸGh

 QhódG  á«ªgC’  ⁄É©dG  ô¶f  ¬«LƒJh

 öûf  ‘  á°ù°SDƒŸG  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  QGƒ◊G  áaÉ≤K

 …òdG »ª∏©dG çGÎdG QhÉfi ∫ÓN øe

 ájöûÑdG ïjQÉàd ÉcÎ°ûe Éª°SÉb πãÁ

 äÉ«é«JGÎ°SG  º«ª°üJh  AÉ©ªL

 áeOÉÿG á«ãëÑdG äÉYƒªéŸG §«°ûæàd

 Úª∏°ùŸGh Üô©dG óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉàd

 ™jQÉ°ûe RÉ‚E’ ÉæFÉcöT ™e πª©dGh

 á°ù°SDƒŸG ±GógCG ΩóîJ iÈc á«ãëH

 ÚãMÉÑdG  ÜÉ£≤à°S’  ¢Uôa  Ëó≤Jh

 »ª«∏bE’Gh  »∏ëŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  »ŸÉ©dGh

 »àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ™e  äGÈÿG  ∫OÉÑJ

.É¡aGógCG ‘ á°ù°SDƒŸG ™e ∑Î°ûJ

 ô“Dƒª∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G âª°Vh

 ‘  Ú«°ù«FôdG  ÚKóëàª∏d  äÉª∏c

 ¢SÉjQófG øjhôjEG QƒàcódG ºgh ô“DƒŸG

 ødƒc á©eÉéH AÉjõ«ØdG PÉà°SCG äQÉµjEG

 á«Øjô©J  IòÑf  Ωób  …òdG  É«fÉŸCÉH

 Iô›  ¿Gƒæ©H  á«ª∏©dG  ¬à°SGQO  øY

 á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  ‘  áfÉÑàdG  ÜQO

 öûY ¢ùeÉÿGh  øeÉãdG  Úfô≤dG  ÚH

 øHG »eÓ°SE’G ⁄É©dG QhOh ,…OÓ«ŸG

 ºà«°S  å«M ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ºã«¡dG

 á«°ù«FôdG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  É¡°VôY

.ô“Dƒª∏d áãdÉãdG

 ÚLÉg Î«H ¿ÉL QƒàcódG ¢VôY Éªc

 á©eÉL  ‘  äÉ«°VÉjôdG  PÉà°SCG  ∂jO

 äGhOC’G øe ójó©dG ,Góædƒ¡H âîj ôJhCG

 ‘  É¡eGóîà°SG  ”  »àdG  á«ª∏©dG

 AÉª∏Y  ÖfÉL  øe  ≈£°SƒdG  Qƒ°ü©dG

 äÉgÉŒ’G  ójó–  ‘  Úª∏°ùŸG

 äÉ°SGQódG âàÑKCGh â«bGƒŸGh OÉ©HC’Gh

 äGhOCG É¡æeh ,á¨dÉÑdG É¡àbO áãjó◊G

 »àdG áµe ÚH áaÉ°ùŸGh á∏Ñ≤dG ójó–

 »àdG Ü’ô£°SE’Gh ,ÊhÒÑdG É¡Ø°ûàcG

 äGôéŸGh  ΩƒéædG  á£jôN  í°VƒJ

 Qƒ°ù«ahÈdG  çó–h  É¡JÉ«KGóMEGh

 hÉfGóæ«e á©eÉL ôjóe ≈∏Y …QÉ°ûfCG

 Úª∏°ùŸG QhO øY ,ÚÑ∏ØdG ájQƒ¡ªéH

 ÚÑ∏Ø∏d  á«∏ëŸG  á°†¡ædG  ‘

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  º¡JÉªgÉ°ùeh

.É¡H á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 ≥«Ñ£J CGóÑJ ø«WƒàdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGRh

É¡JÉeóîd ójóédG »∏«¨°ûàdG êPƒªædG

¥Gô©dGh äGQÉeE’G ø«H ájQÉªãà°S’G ácGô°ûdGh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG õjõ©J ¿ÉãëÑj »ªXÉµdGh ó°TGQ øH óªëe

 »cô«eC’G »°SÉFôdG çƒ©ÑªdG πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd

 ∫ÓN øe √É«e ôàd ¿ƒ«∏e 33 ôaƒJ äGQÉeE’G äÓ°UGƒe

äÉÑcôª∏d ±ÉédG π°ù¨dG

»ªbôdG OÉ°üàb’G äGQÉ¡ªH á«æWƒdG áeóîdG »Ñ°ùàæe øµªJ äGQÉeE’G áeƒµM

 áeóîdG »Ñ°ùàæe ø«µªJ á«ªgCG ócDƒJ IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ :¿ƒæëW øH óªMCG

πÑ≤à°ùªdG äGQÉ¡ªH á«æWƒdG

 É¡YÉªàLG ó≤©J á«µHRhC’G á«JGQÉeE’G á«fÉªdôÑdG ábGó°üdG áæéd

∫hC’G »°VGôàa’G

 ..ábQÉ°ûdG ºcÉM ájÉYôH

ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG óæY Ωƒ∏©dG ïjQÉJ »a ™HGôdG »dhódG ôªJDƒªdG ¥Ó£fG

:ΩGh-»HO

 óªMCG ï«°ûdG QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG ócCG 

 ¿É«¡f  ∫BG  óªfi  øH  ¿ƒæëW  øH

 á«æWƒdG  áeóÿG  áÄ«g  ¢ù«FQ

 IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ¿CG , á«WÉ«àM’Gh

 á«æWƒdG áeóÿG »Ñ°ùàæe ÚµªàH

 ≥«≤ëàH âª¡°SCG πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡Ã

 π«©ØJ  ∫É›  ‘  á«Yƒf  äGõØb

 ‘ º¡àªgÉ°ùeh …QƒëŸG ºgQhO

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl

 á∏°UGƒŸ º¡ªYOh ,á«LƒdƒæµàdGh

 áeRÓdG  äGÈÿG  ÜÉ°ùàcG

 OÉ°üàb’G ‘ ÈcCG πµ°ûH áªgÉ°ùª∏d

 á∏MôŸG  ∫ÓN  ádhódÉH  »ªbôdG

.á∏Ñ≤ŸG

 á«æWƒdG  áeóÿG  áÄ«g  ¿EG  ∫Ébh

 ≈∏Y  á°üjôM  á«WÉ«àM’Gh

 ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒe

 äGQó≤H AÉ≤JQÓd á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 º¡JÉbÉW  ∞«XƒJh  É¡«Ñ°ùàæe

 ™ªà›  áeóN  ‘  IóYGƒdG

 áHôŒ ìÉ‚ ¤EG kGÒ°ûe ,äGQÉeE’G

 »æWƒdG  èeÉfÈdG  ™e  ácGöûdG

 ôjƒ£J  ‘  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d

 ∫ÓN Iõ«ªŸG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG

 äRôHCG  »àdGh  ,á«°VÉŸG  IÎØdG

 ¬fÉÁEGh  »JGQÉeE’G  ÜÉÑ°ûdG  áÁõY

 ÖLGhh  ôîa  øWƒ∏d  AÉ£©dG  ¿CÉH

.øWGƒe ÜÉ°T πc ≈∏Y

 øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤d ∫ÓN ,∂dP AÉL

 øH ¿ƒæëW øH óªMCG ï«°ûdG QÉ«W

 á©aódG »Ñ°ùàæe ,¿É«¡f ∫BG óªfi

 ¢UÉÿG »ÑjQóàdG èeÉfÈ∏d á©HGôdG

 ºàj …òdG á«æWƒdG áeóÿG »Ñ°ùàæÃ

 èeÉfÈdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¬ª«¶æJ

 ,»YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  »æWƒdG

 øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e Qƒ°†ëH

 »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ˆG  óÑY

 ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ádhO  ôjRh

 á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸGh

 AÉª∏©dG  ¿É£∏°S øH ôªY ‹É©eh

 »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO  ôjRh

 äÉ≤«Ñ£Jh  »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh

 ≥jôØdG  ‹É©eh ,  ó©H øY πª©dG

 ΩÉ©dG óFÉ≤dG …ôŸG áØ«∏N ˆGóÑY

.»HO áWöûd

 IQOÉÑe  øY  ¿ÓYE’G  AÉ≤∏dG  ó¡°Th

 èeÉfÈdG »Ñ°ùàæe Úµªàd IójóL

 õjõ©Jh  ,∫ÉªYC’G  IOÉjQ  äGQÉ¡Ã

 á°ü°üîàŸGh  á«∏ª©dG  º¡JGÈN

 º¡©«é°ûJh  ,á«æ≤àdG  º¡aQÉ©eh

 ¤EG IôµàÑŸG ºgQÉµaCG πjƒ– ≈∏Y

 õjõ©J  ‘ º¡°ùJ  áÄ°TÉf  äÉcöT

 ÉÃ  ,ádhódÉH  »ªbôdG  OÉ°üàb’G

 äÉ¡«LƒJh  ájDhQ  ≥«≤ëàH  º¡°ùj

 OGhQ  QhO  π«©ØJ  á«ªgCÉH  IOÉ«≤dG

 OÉ°üàbG  º«ª°üJ  ‘  ∫ÉªYC’G

.πÑ≤à°ùŸG

 ∞jô©J  ¤EG  IQOÉÑŸG  ±ó¡Jh

 èeÉfÈdG »Ñ°ùàæe øe ÚcQÉ°ûŸG

 õFÉcQh  ÇOÉÑe  ºgCÉH  »ÑjQóàdG

 ¥ÓWEG  πMGôeh  º¡©jQÉ°ûe  IQGOEG

 ä’É› ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡JÉcöT

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ΩóîJ

 OÉªàY’ÉH ájƒ«◊G á«LƒdƒæµàdGh

 á«YƒædG ºgQÉµaCGh º¡JGQÉ¡e ≈∏Y

.IôµàÑŸGh

:ΩGh-»HO

 á«fÉŸÈdG  ábGó°üdG  áæ÷  äó≤Y  

 É¡YÉªàLG  á«µHRhC’G  á«JGQÉeE’G

 áfÉeC’G  ô≤e  ‘  ,∫hC’G  »°VGÎa’G

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG

 ∫É°†f IQƒàcódG IOÉ©°S á°SÉFôH ,»HóH

 ábGó°üdG áæ÷ á°ù«FQ »é«æ£dG óªfi

.ájƒ«°SB’G ∫hódG äÉfÉŸôH ™e

 IOÉ©°S áæé∏dG AÉ°†YCG ´ÉªàL’G ö†M

 ÖFÉf  ∞°ûµdG  ≈°ù«Y óªfi :øe πc

 äÉfÉŸôH  ™e  ábGó°üdG  áæ÷  ¢ù«FQ

 óªMCG  á∏«ªLh  ,ájƒ«°SB’G  ∫hódG

 ,»eÓ°ùdG  ¿ÉØ∏N  ó«ÑYh  ,…Ò¡ŸG

 ÖFÉædG  ¿ÉgöûdG  ˆGóÑY  áªYÉfh

 Égö†M Éª«a ,¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ÊÉãdG

 AGôØY  IOÉ©°S  áeÉ©dG  áfÉeC’G  øe

 óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG ó°TGQ

.ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd

 óªfi ∫É°†f IQƒàcódG IOÉ©°S äOÉ°TCGh

 äÉbÓ©dÉH AÉ≤∏dG ájGóH ‘ »é«æ£dG

 É¡JOÉ©°S â∏≤fh ,øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG

 ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  äÉ«–

 ¢ù«FQ  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 AÉ°†YC’ á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG

 º¡d  ¬JÉ«æ“h  ,»µHRhC’G  ¿ÉŸÈdG

 º¡eÉ¡e  ‘  ≥«aƒàdGh  ìÉéædÉH

.á«fÉŸÈdG

 ¿É÷  á«ªgCG  ≈∏Y  É¡JOÉ©°S  äócCGh

 äÉbÓY õjõ©J ‘ á«fÉŸÈdG ábGó°üdG

 ,Ú≤jó°üdG  ÚfÉŸÈdG  ÚH  ¿hÉ©àdG

 ∫ÓN  Éª¡æ«H  ≥«°ùæàdG  π«©ØJh

 äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àfl  ‘  ácQÉ°ûŸG

 ¿CG  áë°Vƒe  ,á«dhódG  á«fÉŸÈdG

 äÉbÓ©dG ôjƒ£àd á°Uôa äÉYÉªàL’G

 ºgÉØàdGh  ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  øe  ójõJh

 ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM

 IÒ°ûe ,»ë°üdG ÖfÉ÷G ÉgRôHCG øeh

 ºYO  ‘ Ú«fÉŸÈdG  QhO  á«ªgCG  ¤EG

 QÉ°ûàfG  áeRCG  ∫ÓN  »ë°üdG  ´É£≤dG

 -  ó«aƒc  "  èà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa
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 ÖfÉ÷G É¡JOÉ©°S âYO ôNBG ÖfÉL øe

 2020  ƒÑ°ùcEG  Qƒ°†◊  »µHRhC’G

 ÜQÉ≤àdG ≥«≤ëàd á°Uôa Èà©j …òdGh

 ∫hO  πc  ÚH  …QÉéàdGh  …OÉ°üàb’G

.ΩÉ¡dG çó◊G Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG ⁄É©dG

 ≈∏Y ∞°ûµdG ≈°ù«Y óªfi IOÉ©°S ócCGh

 ¢ù∏éŸG  ÚH  ºFGódG  π°UGƒàdG  á«ªgCG

 ,»µHRhC’G ¿ÉŸÈdGh …OÉ–’G »æWƒdG

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≈∏Y  ´ÓWÓd

.áaô©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJh

:ΩGh-»HO

 ≥«Ñ£J  ÚWƒàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IQGRh  äCGóH  

 äGƒæb ≈∏Y õµJôj …òdG ójó÷G »∏«¨°ûàdG É¡LPƒ‰

 áeóNh ∫É°üJ’G õcôeh á«fhÎµd’Gh á«còdG áeóÿG

 πµH áeóÿG RÉ‚E’ IQGRƒdG  ÉgôaƒJ »àdG  π«°UƒJ

 øeCGh  ájÉªM  ÒjÉ©e  ≈∏YC’  É≤ahh  ábOh  ádƒ¡°S

 á«bÉÑà°S’G ÖfÉL øe ¬«dEG  óæà°ùJ ÉŸh äÉfÉ«ÑdG

 ÉgRÉ‚Gh  äÉeóÿG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  IQOÉÑŸGh

 áeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ú∏eÉ©àŸG ≈∏Y π¡°ùj ÉÃh

.º¡d ÚÑ°SÉæŸG ¿ÉµŸGh âbƒdG ‘ áHƒ∏£ŸG

 äGõ«‡ øe IOÉØà°S’G ¤G Ú∏eÉ©àŸG IQGRƒdG âYOh

 äGƒæ≤dG  í«àJ  å«M  ójó÷G  »∏«¨°ûàdG  êPƒªædG

 ÊhÎµd’G  ™bƒŸG  ÈY  IQGRƒ∏d  á«còdG  á«ªbôdG

 äÉeóÿG ¤EG Ú∏eÉ©àŸG ∫ƒ°Uh »còdG ≥«Ñ£àdGh

 º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏J áæeBGh á∏¡°Sh Iöù«e äÉ«dB’ É≤ah

 ÉeGóîà°SG äÉ¨∏dG ÌcG ∫ÓN øeh º¡JÉÄa ∞∏àîÃh

 hOQhC’Gh  ájõ«∏‚E’Gh  á«Hô©dG"  πª©dG  ¥ƒ°S  ‘

."á«°ùfôØdGh
 πLƒL …ôéàe ‘ ôaGƒàŸG »còdG ≥«Ñ£àdG õ«ªàjh

 á«eƒµ◊G äÉeóÿG ™e ¬∏eÉµàH Qƒà°S πHCG h …ÓH

 IóMGh QR á£¨°†H äÓeÉ©ŸG AÉ¡fG ¿Éª°†d ∂dPh

 ôaƒJ  ∫ÓN  øe  Éª«°S  ’  πeÉµàe  ≥«Ñ£J  ‘h

 á«fhÎµd’G ™aódG áHGƒH ÈY "»còdG ™aódG" á«°UÉN

.ájOÉ–’G

www.  ÊhÎµd’G  IQGRƒdG  ™bƒe  Ωó≤jh

 çóMC’  É≤ah  äÉeóÿGmohre.gov.ae
 å«M á∏°üdG  äGP  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸGh ÒjÉ©ŸG

 ΩGóîà°SG ‘ QÉµàH’Gh õ«ªàŸG º«ª°üàdG ÚH ™ªéj

 kÉ«YGôe Ωóîà°ùª∏d áHôŒ π°†aCG Ëó≤àd É«LƒdƒæµàdG

 ádƒ¡°Sh äÉeóÿG §HGôJh ≥aóJh íØ°üàdG áWÉ°ùH

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ÉgRÉ‚G
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اأخبار الوطن

 

 ال�سارقة-وام:
املواطنني  اأُ�سسر  قيد  تنظيم  جلنة  عقدت   
اإمارة ال�صارقة التابعة لدائرة الإح�صاء  يف 
الأول  اجتماعها  ام�س  املجتمعية  والتنمية 
اإعادة  بهدف  ال�صارقة  مدينة  بلدية  مبقر 
تنظيم قيود الأُ�ر وحتديثها ملطابقتها مع 
وذلك  للإمارة  اجلديدة  الإدارية  التق�صيمات 
بن حممد  بن حميد  ال�صيخ حممد  برئا�صة 
والتنمية  الإح�صاء  دائرة  رئي�س  القا�صمي 

املجتمعية.
ح�ر الجتماع كل من العميد جمال فا�صل 
بطي العبدويل مدير اإدارة الهوية واجلن�صية 
من�صور  الدكتور  وامل�صت�صار  ال�صارقة  يف 
القانونية  الدائرة  رئي�س  ن�صار  بن  حممد 
اأحمد  �صامل  علي  و�صامل  ال�صارقة  حلكومة 
ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  املهريي 
�صليمان  �صليمان عبداهلل  والدكتور  ال�صارقة 
ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  الزعابي 
�صمحة  بسسن  خليفة  �صيف  وحميد  كلباء 
ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  ال�صام�صي 
هودين  مع�صد  حممد  و�صلطان  احلمرية 
الكتبي رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة املدام 
و�صعادة حممد عبد اهلل را�صد حلي�س الكتبي 

رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة البطائح.
لإعادة  العامة  اخلطة  املجتمعون  وناق�س 
اإعادة  وعملية  الإمارة  مواطني  قيد  تنظيم 
حدده  ملا  وفقًا  بلدات   10 على  توزيعهم 
املر�صوم الأمريي رقم 2 ل�صنة 2021 ال�صادر 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  عن 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 
اأ�سسر  قيد  تنظيم  ب�صاأن  ال�صارقة  حاكم 
املواطنني وهي / ال�صارقة والذيد واأبومو�صى 
ومليحة  ودبا  واملسسدام  وكلباء  وخورفكان 
اآلية  ا�صتعر�صوا  واحلمرية والبطائح / كما 
مبا  الأو�صاع  وتعديل  القيود  نقل  عملية 

يتوافق مع هذه التق�صيمات الإدارية.
مع  التن�صيق  اآلية  الجتماع  بحث  كما 
ل�صمان عدم  الإمارة  احلكومية يف  اجلهات 
تاأثر اإعادة تنظيم قيد املواطنني ل�صجلتهم 
يف تلك اجلهات ومت تعيني �صامل بن دروي�س 

كاأمني �ر للجنة.
حممد  بن  حميد  بن  حممد  ال�صيخ  وقسسال 
قيد  تنظيم  مر�صوم  اأهمية  اإن  القا�صمي 
اأ�ر املواطنني يف اإمارة ال�صارقة تاأتي من 
مواكبته للتو�صع العمراين وال�صكاين للإمارة 
ومبوبة  دقيقة  معلومات  توفري  يف  ودوره 
للخارطة الدميغرافية للإمارة وتعزيز �صبكة 
التي تقدمها احلكومة ب�صكل عام  اخلدمات 
العامة  التنموية  اخلطط  دعم  جانب  اإىل 
من  املزيد  نحو  قدمًا  بها  وامل�صي  للإمارة 

التطور والزدهار.

بلحيف النعيمي ي�ستعر�ض تجربة الإمارات في التكيف مع 
تداعيات التغير المناخي وتعزيز اأمن الغذاء

اأبوظبي-وام:
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  �صارك   
املناخي  التغري  وزيسسر  النعيمي  بلحيف 
والبيئة يف فعاليات احلوار الإقليمي الأول 
وت�صت�صيفه  تنظمه  الذي  املناخي  للتغري 
الإمارات بح�صور معايل جون كريي  دولة 
تغري  ل�صوؤون  الأمريكي  الرئا�صي  املبعوث 

املناخ.
مع  "التكيف  جل�صة  يف  معاليه  وحتدث 
�صمن فعاليات  تداعيات التغري املناخي" 
احلوار، والتي تناولت النقا�س حول جتارب 
املناخي،  التغري  مع  التكيف  وتوجهات 
وا�صرتاتيجيات تطوير القطاع الزراعي مبا 
تداعيات  مع  التكيف  حتقيق  مع  يتواكب 
المن  تعزيز  وتوجهات  املناخي،  التغري 
السسدكسستسسورة  مسسعسسايل  مب�صاركة  السسغسسذائسسي، 
جمهورية  يف  البيئة  وزير  فسسوؤاد  يا�صمني 

م�ر العربية.
اجلل�صة:  خلل  كلمته  يف  معاليه  وقسسال 
تنظيمها  عرب  تتطلع  الإمسسارات  دولة  "اإن 
وا�صت�صافتها احلوار الإقليمي الأول للتغري 
املناخي اإىل تعزيز الوترية العاملية للعمل 
الإقليمية  اجلهود  ودعم  املناخ،  اأجل  من 
هذا  ملواجهة  املنطقة  دول  وم�صاعدة 
التحدي الأكرث خطورة على م�صتقبل كوكب 
الأر�س"، م�صرياً اإىل اأن م�صاركة معايل جون 
الأمريكي ل�صوؤون  الرئا�صي  كريي املبعوث 
تغري املناخ يف فعاليات احلوار تعزز من 
قدرات حتديد التوجهات امل�صتقبلية للعمل 
اأكرث  املناخي العاملي، والتح�صري ب�صورة 
دول  موؤمتر  من  اجلديدة  للدورة  فاعلية 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

للمناخ "كوب 26".
واأ�صاف معاليه: "التحديات التي يفر�صها 
التي  ال�صلبية  والتاأثريات  املناخي  التغري 
الدويل  للمجتمع  وا�صحة  باتت  يخلفها 
ككل، وال�صكالية اأن خطورة هذه التاأثريات 
الذي  الأمر  مت�صارعة،  بوترية  حدة  تزداد 
يتطلب الإ�راع يف اجلهود العاملية خلف�س 
حدة هذا التغري وتعزيز قدرات التكيف مع 

تداعياته ل�صمان م�صتقبل م�صتدام".
جهود  اجلل�صة  خلل  معاليه  وا�صتعر�س 
التكيف  قسسدرات  تعزيز  الإمسسارات يف  دولة 
اإىل  م�صرياً  املناخي،  التغري  تداعيات  مع 
مواجهة  يف  جهودها  �صمن  السسدولسسة  اأن 
حتدي التغري املناخي اعتمدت رفع �صقف 
�صملت  والتي  وطنيًا  املحددة  م�صاهماتها 
بالإ�صافة اإىل توجهات وا�صرتاتيجيات يف 
تعزيز  املناخي،  التغري  م�صببات  خف�س 
تداعياته،  مسسع  التكيف  وجسسهسسود  حلول 
كافة  حماية  على  حر�صها  من  انطلقا 

التداعيات  هذه  توؤثر  التي  احلياة  اأ�صكال 
قدرات  لتعزيز  و�صمانًا  ا�صتدامتها،  على 
�صديقة  توجهات  وفق  التنمية  موا�صلة 

للبيئة.
الدولة  اعتمدت  الطار  هذا  "ويف  واأ�صاف: 
الربنامج الوطني للتكيف والذي ي�صتهدف 
تعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف 
مت  كما  املناخي،  التغري  تداعيات  مع 
اإطلق درا�صات تقييمية �صاملة للتاأثريات 
التداعيات  لهذه  وامل�صتقبلية  احلالية 

على القطاعات احليوية يف الدولة ومنها 
ال�صحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة 
بالإ�صافة اإىل قطاع التاأمني، لتحديد اأهم 
وحتديد  عليها  املناخي  التغري  تاأثريات 
لتعزيز  تطبيقها  الواجب  الإجسسراءات  اأهم 
قدراتها للتكيف، ما ي�صمن اإيجاد م�صتقبل 

اأف�صل للأجيال احلالية واملقبلة".
يرتبط  التكيف  قسسدرات  "تعزيز  وتابع: 
البيئة  حماية  بجهود  مبا�ر  ب�صكل 
الطبيعية  مسسسواردهسسسا  عسسلسسى  واحلسسفسساظ 

الإطسسار  هسسذا  ويف  البيولوجي،  وتنوعها 
متكاملة  منظومة  عرب  الإمسسسارات  عملت 
واملسسبسسادرات  والسسربامسسج  الت�ريعات  من 
ومنها  ومتكينه،  الرتابط  هذا  تعزيز  على 
م�صتندة  مناخية  حلسسلسسول  اعسستسسمسسادهسسا 
للطبيعة بتعهدها زراعة 30 مليون �صجرة 
مانغروف /قرم/ بحلول 2030، ما ي�صاهم 
يف حماية املناطق ال�صاحلية من ارتفاع 
قدرات  ويرفع  البحر،  �صطح  م�صتويات 

التقاط وتخزين الكربون".

الإمارات.. مبادرات مبتكرة لتحويل النفايات من 
عبء بيئي اإلى مورد اقت�سادي

اأبوظبي-وام:
املا�صية  ال�صنوات  خلل  الإمسسارات  �صهدت   
من  النفايات  حتويل  نحو  حقيقيا  توجها 
واتخذت  اقت�صادي،  مورد  اإىل  بيئي  عبء 
املسسبسسادرات  من  الجتسساه جمموعة  هسسذا  يف 
والإجراءات املبتكرة التي عززت من خللها 
بكافة  النفايات  تدوير  ب�صناعة  الهتمام 
اأنواعها وحتويلها اإىل طاقة ومنتجات اأخرى 
ميكن ال�صتفادة منها وذلك مبا يتوافق مع 

نهج القت�صاد الدائري.
التحديات  اأحسسد  النفايات  معاجلة  ومتثل 
النمو  اأدى  فقد  الإمسسارات،  دولة  البارزة يف 
م�صتويات  وارتفاع  والقت�صادي  ال�صكاين 
اإىل  الأخسسرى  العوامل  من  والعديد  الدخل 
حيث  الدولة،  يف  النفايات  كميات  ارتفاع 
عام  يف  طن  مليون   35،5 نحو  اإىل  و�صلت 
من  طسسن  مليون   5،6 حسسوايل  منها   ،2019

النفايات البلدية ال�صلبة.
وتبذل الإمارات جهودا حثيثة خلف�س توليد 
الأوىل  بالدرجة  م�صادرها  من  النفايات 
وفق  واآمسسنسسة  �صليمة  بطريقة  ومعاجلتها 
مبادئ الإدارة املتكاملة للنفايات، من اأجل 
حددته  الذي  الوطني  بامل�صتهدف  الوفاء 
رفع  يف  واملتمثل   ،2021 الوطنية  الأجندة 
ن�صبة النفايات املعاجلة بعيدا عن مكبات 

النفايات اإىل 75 باملئة يف عام 2021.
واأكد معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي 
معاجلة  اأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزير 
النفايات وتدويرها متثل واحدة من الق�صايا 

اإىل  لفتًا  الإمسسارات،  دولة  الأولوية يف  ذات 
اأن اجلهود من�صبة حاليًا على تقليل معدل 
عبء  من  وحتويلها  النفايات،  هذه  توليد 
اإعادة  اقت�صادية من خلل  اإىل موارد  بيئي 
ومنتجات  طاقة  اإىل  وحتويلها  تدويرها 
الأن�صطة  من  العديد  يف  ا�صتخدامها  يتم 
ال�صناعية والزراعية و اأعمال البناء وغريها.
وعلى الرغم من الهتمام الكبري الذي توليه 
الإمارات للم�صائل املت�صلة بتقليل النفايات 

من امل�صدر خا�صة يف الأن�صطة ذات الإنتاج 
جمع  عمليات  وتطوير  للنفايات،  الكثيف 
والأمن  ال�صليم  والتخل�س  النفايات  وفرز 
الق�صم  فاإن  املكبات،  حالة  وحت�صني  منها، 
القليلة  ال�صنوات  خلل  العمل  من  الأكسسرب 
�صناعة  حجم  زيسسادة  على  تركز  املا�صية 
ومنتجات  طاقة  اإىل  وحتويلها  النفايات 
اأخرى تعزز عملية ال�صتدامة البيئية وحتد 

من ا�صتنزاف املوارد الطبيعية.

»طرق دبي«ُتوؤتمت عمليات التفتي�ض 
الميداني لل�ساحنات بالدرونز

دبي-وام:
الطرق  هيئة  ا�صتحدثت   
دبسسي  واملسسسوا�سسسصسسسلت يف 
يتم  مسسبسستسسكسسرة  مسسسبسسسادرة 
عمليات  اأمتتة  مبوجبها 
على  امليدانية  التفتي�س 
وذلك  الثقيلة  املركبات 
بسسا�سسصسستسسخسسدام السسطسسائسسرات 
بسسسدون طسسيسسار /السسسسدرون/ 
حيث قامت فرق التفتي�س 
السستسسابسسعسسة ملسسوؤ�سسصسس�سسصسسة 
الهيئة  يف  السسرتخسسيسس�سسس 
من  السسنسسوع  هسسذا  بتجربة 
التفتي�صية  العمليات 
الثقيلة  املركبات  على 
 2020 املا�صي  العام  منذ 

وحتى الآن.
وقسسسسال حمسسمسسد نسسبسسهسسان، 
اأن�صطة  رقابة  اإدارة  مدير 
السسرتخسسيسس�سسس مبسسوؤ�سسصسس�سسصسسة 
الرتخي�س يف هيئة الطرق 
متت  "لقد  واملسسوا�سسصسسلت: 
احلسسالت  جميع  درا�سسصسسة 
التفتي�س  ميسسكسسن  السستسسي 
عليها من خلل /الدرون/ 
كمبادرة تطويرية مبتكرة 
تقنيات  اإدراج  �صاأنها  من 
السسسذكسسساء ال�سسصسسطسسنسساعسسي 
جديدة  اآلية  با�صتحداث 
السسرقسسابسسة  ومسسبسستسسكسسرة يف 

الثقيلة  املركبات  على 
بدون  الطائرة  با�صتخدام 
/السسسسسدرون/ حيث  طسسيسسار 
الهيئة  ودربسسسست  اأعسسسسّدت 
الإدارة  موظفي  من   /9/
هيئة  من  اعتمادهم  ومت 
دبي  يف  املسسدين  الطريان 
/ كم�صغلي  لسسيسسعسسمسسلسسوا 
نبهان  واأو�صح  الدرون/". 
/الدرون/  بس  التفتي�س  اأن 
الكفاءة  زيادة  يف  �صاهم 
للتفتي�س  الت�صغيلية 
املركبات  على  املسسيسسداين 
م�صقة  من  وقلل  الثقيلة 
على  بالتفتي�س  املفت�صني 
ي�صعب  السستسسي  الأمسسساكسسسن 
باملركبة  اإليها  الو�صول 
اعتيادي،  ب�صكل  الثقيلة 
ومت بالفعل تنفيذ اأكرث من 
300 عملية تفتي�س ميداين 
بدون  الطائرة  با�صتخدام 
املا�صي  العام  يف  طيار 
 /580/ بسساإجسسمسسايل   2020
عنها  ونتج  طريان،  دقيقة 
 /48/ وت�صجيل  ر�سسصسسد 

جتاوز.
ا�صتخدام  اأن  نبهان  واأكسسد 
التفتي�س  يف  /درون/  الس 
املركبات  على  املسسيسسداين 
الثقيلة ي�صاهم يف التقليل 
املفت�س  اإ�صابة  خطر  من 

�صعوده  نتيجة  بحوادث 
لتفتي�صها  ال�صاحنة  على 
مسسن اأعسسلسسى والسستسساأكسسد من 
واجلوانب  الفنية  الأ�سسرار 
بسسا�سسصسسرتاطسسات  املتعلقة 
لر�صد  والتحميل  ال�صحن 
املتعلقة  السسستسسسجسسساوزات 
ال�صحن  بسسا�سسصسسرتاطسسات 
والسستسسحسسمسسيسسل، ومسسسن اأبسسسرز 
هسسسذه السستسسجسساوزات بسسروز 
بدون  املقرر  عن  احلمولة 
تغطية  وعسسدم  ترخي�س، 
حمولة ال�صاحنات بح�صب 
املسسعسسايسسري وال�سسصسسرتاطسسات 
املسسعسستسسمسسدة، وا�سسصسستسسخسسدام 
املسسركسسبسسة السسثسسقسسيسسلسسة يف 
حمولة  ونسسقسسل  حتسسمسسيسسل 
لفئتها  خم�ص�صة  غسسري 
اللتزام  وعدم  نوعها،  اأو 
بال�صكل  احلمولة  بتوزيع 
تاأمني  وعسسدم  ال�صحيح، 
حمولة املركبة اأو حتميلها 
خطورة  ت�صكل  بطريقة 
على الغري اأو تلحق اأ�راراً 
بالطريق، ور�صد املركبات 
/مثل  الفنية  العيوب  ذات 
املركبة  بسسدن  يف  التاآكل 
وغريها من الأ�رار الفنية 
املركبات  ور�صد  الأخرى/ 
الثقيلة املتهربة من نقاط 

التفتي�س.

 لجنة تنظيم قيد اأ�سر 
المواطنين بال�سارقة تبحث 

اإعادة توزيع القيود بما يتوافق 
مع التق�سيمات الإدارية الجديدة

لجنة بـ»الوطني التحادي« تناق�ض �سيا�سة»ال�سحة« في 
تعزيز ال�سحة النف�سية

دبي-وام:
 بداأت جلنة ال�صوؤون ال�صحية والبيئية يف 
املجل�س الوطني الحتادي خلل اجتماعها 
العامة  الأمانة  الذي عقدته ام�س يف مقر 
للمجل�س يف دبي، برئا�صة �صعادة ناعمة 
لرئي�س  الثاين  النائب  ال�رهان  عبداهلل 
املجل�س رئي�صة اللجنة، مناق�صة مو�صوع 
املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  �صيا�صة 
يف �صاأن تعزيز ال�صحة النف�صية يف دولة 
ال�صحة  وزارة  ممثلي  بح�صور  الإمسسارات، 
ووقاية املجتمع وامل�صت�صفيات احلكومية 
الوطني  واملركز  بدبي  ال�صحة  وهيئة 

للتاأهيل.
ح�ر الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل 
من �صمية عبداهلل ال�صويدي مقررة اللجنة، 
�صعيد  و�صذى  ال�صويدي،  بو�صهاب  واأحمد 
ركا�س،  بن  ح�صن  وعذراء  النقبي،  علي 
والسسدكسستسسورة  اليماحي،  اأحسسمسسد  وحممد 
وقالت  العامري.  حمرور  حممد  مسسوزة 

اللجنة،  رئي�صة  ال�رهان  ناعمة  �صعادة 
املو�صوع  مناق�صة  بسسداأت  اللجنة  اإن 
ممثلي  مسسع  اجتماعها  خسسلل  السسعسسام 
لوزارة  التابعة  احلكومية  امل�صت�صفيات 
واملسسركسسز  املجتمع،  ووقسسايسسة  ال�صحة 
بدبي،  ال�صحة  وهيئة  للتاأهيل  الوطني 
التحديات  اأبسسرز  على  التعرف  مت  حيث 
العام  املو�صوع  مبحاور  يتعلق  فيما 
ال�صحة  وزارة  �صيا�صة  يف  املتمثلة 

ال�صرتاتيجية  وخططها  املجتمع  ووقاية 
والت�ريعات  ال�صيا�صات  تطوير  يف 
يف  السسوزارة  ودور  النف�صية،  ال�صحة  يف 
ال�صحة  خدمات  نطاق  وتو�صيع  تعزيز 
وتعزيز  واملتكاملة،  ال�صاملة  النف�صية 
لأفراد  النف�صية  ال�صطرابات  من  الوقاية 
مع  التعاون  الوزارة يف  ودور  املجتمع، 
تعزيز  �صيا�صة  لتنفيذ  املعنية  اجلهات 

املقدمة.  واخلدمات  النف�صية  ال�صحة 

»م�سدر«و»حلقة الأمل« تتعاونان في مجال 
دعم المراأة وال�سباب والبيئة

اأبوظبي-وام:
امل�صتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �ركة  اأعلنت 
�راكة  اتفاقية  توقيع  عن  ام�س  "م�صدر" 
اأ�ص�صتها  التي  الأمل"  "حلقة  موؤ�ص�صة  مع 
اآل  خليفة  بن  �صلطان  بنت  �صما  ال�صيخة 
ومتكني  تثقيف  دعم  بهدف  وذلك  نهيان 
التغري  ومسسواجسسهسسة  والسس�سسصسسبسساب  السسنسس�سسصسساء 

الدولة وخارجها. املناخي يف 
جرى  افرتا�صيا  اأقيمت  مرا�صم  و�صمن 
�صما  ال�صيخة  قبل  من  التفاقية  توقيع 
بنت �صلطان بن خليفة اآل نهيان املوؤ�ص�صة 
الرحمي  جميل  وحممد  الأمل"  "حلقة  لس 

"م�صدر". ل�ركة  التنفيذي  الرئي�س 
على  "م�صدر"  تعمل  التفاقية،  ومبوجب 
موؤ�ص�صة  مسسبسسادرات  لكافة  الدعم  توفري 
"تبون  مسسبسسادرة  وت�صمل  الأمل"  "حلقة 
اماكن  توفري  اإىل  تهدف  التي  تقرون؟" 
�صمن  السسقسسراءة  على  وم�صجعة  مريحة 
الدولة  م�صت�صفيات  يف  الأطفال  اأق�صام 
على  تركز  التي  الأمل"  "منارة  ومبادرة 

توفري مواد تعليمية مبتكرة للأطفال �صمن 
ومبادرة  العامل  حول  الفقرية  املجتمعات 
"ماجنروف فور مانكايند" التي تهدف اإىل 
لأ�صجار  الببئية  املنظومة  على  املحافظة 
 150 غر�س  اإىل  وتتطلع  جتديدها  واإعسسادة 
"مور  ومبادرة  العام  هذا  قرم  �صجرة  األف 
املراأة  التي متثل من�صة لتمكني  اأيكويتي" 

املهني. تطورها  ودعم 
بن  �صلطان  بنت  �صما  ال�صيخة  واأعربت 
"حلقة  لس  املوؤ�ص�صة  نهيان  اآل  خليفة 
الأمل" عن �صعادتها بال�راكة مع "م�صدر" 
..وقالت اإننا "نت�صارك مع "م�صدر" يف ذات 
وال�صباب  املراأة  اإىل متكني  الرامية  الروؤية 
�صواء  م�صتدامة  حلول  توفري  مع  بالتوازي 
وهو  خارجها  اأو  السسدولسسة  م�صتوى  على 
على  ايجابية  انعكا�صات  له  �صيكون  ما 
والعامل.  الدولة  التنمية يف  م�صرية  تعزيز 
توحيد  ال�راكة  لنا  "تتيح  واأ�سسصسسافسست: 
اإحدات  يف  للم�صاهمة  وقدراتنا  جهودنا 
النا�س  حياة  يف  ملمو�س  ايجابي  تاأثري 

البيئة". على  واحلفاظ 



العني -الوحدة:

اأعادت حديقة احليوانات بالعني تفعيل 

جتاربها وخدماتها املتمثلة يف خدمة 

اأهاًل املمي���زة، واملها امللكية، ورحالت 

�صف���اري العني اأكرب �صف���اري من �صنع 

االإن�صان يف العامل مع االلتزام بتنفيذ 

االإج���راءات الوقائي���ة �صم���ن خطتها 

املتكاملة لتعزيز التدابري الوقائية. 

تق���دم احلديق���ة  لزواره���ا العديد من 

التعليمي���ة  والتج���ارب  اخلدم���ات 

والرتفيهية واملغامرات امل�ص���وقة التي 

ت�ص���في ال�ص���عادة على جمي���ع اأفراد 

العائلة مبختل���ف فئاتهم العمرية من 

بينه���ا خدمة اأهال املمي���زة التي توفر 

للزوار جولة ممتع���ة على منت مركبة 

فاخرة برفقة مر�ص���د �صياحي يعرفهم 

على اأ����رار الطبيع���ة يف 5 حمطات 

رئي�صية ملدة �صاعة ون�صف، ومت جتهيز 

جميع مركب���ات خدمة اأه���اًل املميزة 

بالع���وازل البال�ص���تيكية م���ع تطبيق 

اأعل���ى معاي���ري ال�ص���المة واالإجراءات 

االإحرتازي���ة من خالل عمليات التعقيم 

بني اجلوالت، وكما توفر احلديقة خدمة 

املها امللكية باقات من الرفاهية وقدر 

كبري من اخل�صو�صية الفاخرة وجوالت 

فارهة يف اأنحاء احلديقة.

وم���ن جهة اأخرى تقدم �ص���فاري العني 

لزواره���ا جترب���ة ا�صتك�ص���افية مثرية 

و�صط احلياة الربية االأفريقية املحاطة 

بحيوانات متنوع���ة والتي تتجول يف 

ال�صا�ص���عة بحرية ودون  امل�ص���احات 

قي���ود، وق���د مت تطبيق اأعل���ى معايري 

ال�ص���المة واالإج���راءات االإحرتازية يف 

جمي���ع مركب���ات ال�ص���فاري من خالل 

العوازل البال�صتيكية وعمليات التعقيم 

بني اجلوالت ل�ص���مان احل�ص���ول على 

جتربة جميلة وم�صوقة.

وت�ص���تقبل احلديقة زواره���ا يوميًا من 

ال�ص���اعة 10 �ص���باحًا اإىل 06 م�ص���اًء، 

وميكن للزوار حج���ز التذاكر واالإطالع 

عل���ى التج���ارب املتوف���رة من خالل 

املوقع االإلك���رتوين والتطبيق الهاتفي 

الذكي اأو االت�ص���ال مبرك���ز املعلومات 

والبيانات 800966 حلديقة احليوانات 

بالعني، وبرغم توف���ر نافذتني ل�راء 

التذاكر اإال اأن احلديقة ت�ص���جع زوارها 

لالإ�صتفادة من خا�ص���ية حجز التذاكر 

اأمثل  اإلكرتوني���ًا والتي تعترب خي���اراً 

لتطبيق االإجراءات االإحرتازية.

بالعني  احليوان���ات  وت�ص���عى حديقة 

اإىل تق���دمي جتارب متنوع���ة للعائالت 

وال���زوار مبختل���ف فئاته���م العمرية، 

والذي���ن يرغبون يف اكت�ص���اف احلياة 

الربي���ة يف اله���واء الطل���ق، والتعرف 

على 4000 حيوان يف بيئة م�ص���ابهة 

ملواطنه���ا االأ�ص���لية م���ع  االلت���زام 

باج���راءات ال�ص���المة املكثفة خلو�ض 

جترب���ة ترفيهية متكامل���ة ذات قيمة 

تعليمية مميزة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

االثنني 5 اأبريل 2021 �� الع�دد 14712 
اأخبارالوطن

»هيلث بوينت« ينال اعتمادات تميز 

من موؤ�س�سة »التقييم الجراحي«

اأبوظبي-وام:

 ح�صدت ثالثة تخ�ص�ص���ات يف م�صت�صفى "هيلث 

بوينت" - التابع ل�ص���بكة مرافق مبادلة للرعاية 

ال�صحية.. لقب "مراكز متيز معتمدة" من موؤ�ص�صة 

التقيي���م اجلراحي التي تعد اإح���دى اأبرز الهيئات 

العاملية املعنية بتقييم �ص���المة املر�صى وجودة 

خدمات الرعاية ال�ص���حية املقدم���ة يف املرافق 

الطبية حول العامل.

وتت�ص���من التخ�ص�ص���ات الثالثة جراحة العظام 

وا�ص���تبدال املفا�ص���ل واجلراحة طفيف���ة التوغل 

وجميعه���ا تتبع مرك���ز جراحة العظ���ام والطب 

الريا�صي التابع للم�صت�صفى.

وكان مرك���ز عالج وجراح���ة ال�ص���منة التابع ل� 

"هيلث بوينت" من جهته قد جدد موؤخرا اعتماده 
بو�صفه مركزا للتميز ما يرفع جمموع األقاب مراكز 

التميز املعتمدة والتي ح�ص���ل عليها امل�صت�صفى 

التابع ملبادلة للرعاية ال�صحية اإىل اأربعة.

ومتنح موؤ�ص�ص���ة التقييم اجلراح���ي، ومقرها يف 

الواليات املتحدة االعتماد الأف�ص���ل امل�صت�صفيات 

واملراكز اجلراحي���ة املتنقلة يف العامل بناء على 

ما تقدمه من خدمات رعاية اآمنة وفعالة للمر�صى 

وينبغ���ي الأي مرفق �ص���حي يخ�ص���ع للتقييم اأن 

ي�صتويف 10 متطلبات �صارمة ليتم اعتباره مركزا 

للتميز ويحوز لقب "مركز متيز معتمد".

حديقة الحيوانات بالعين تعيد تفعيل بع�ض تجاربها 

مع تطبيق االإجراءات االحترازية

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�ص���حة ووقاي���ة 

املجتمع عن تقدمي 19،688 جرعة 

خالل  "كوفي���د-19"  لق���اح  م���ن 

ال�ص���اعات ال� 24 املا�ص���ية وبذلك 

يبلغ جمم���وع اجلرع���ات التي مت 

تقدميه���ا حتى ي���وم اأم����ض االحد 

8،578،979 جرع���ة ومعدل توزيع 

اللق���اح 86.74 جرع���ة لكل 100 

�صخ�ض.

ياأت���ي ذل���ك متا�ص���يا م���ع خطة 

ال���وزارة لتوفري لق���اح كوفيد-19 

و�ص���عيًا اإىل الو�ص���ول اإىل املناعة 

التطعيم  الناجتة ع���ن  املكت�ص���بة 

والتي �صت�ص�����اعد يف تقليل اأعداد 

احلاالت وال�ص���يطرة عل���ى فريو�ض 

كوفيد-19.

اأبوظبي-وام:

 وقع���ت �رك���ة اأبوظبي للخدمات ال�ص���حية 

"�صحة" اتفاقية خدمات اأكادميية مع جامعة 
مان�ص�صرت لتوفري برنامج تعليم طبي ملوظفيها 

وذلك يف اإطار جهود "�صحة" الرامية اىل توفري 

امل���وارد التعليمية القيم���ة وتطوير املهارات 

واإتاحة فر�ض النمو لقواها العاملة.

ومبوج���ب االتفاقية توفر جامعة مان�ص�ص���رت 

برنامج ال�ص���هادة العلي���ا "PGCert" يف 

التثقيف الطبي وال�صحي الداخلي بدوام جزئي 

ملوظفي "�ص���حة" والذي يقدمه اأع�صاء هيئة 

التدري�ض يف جامعة مان�ص�ص���رت وهو برنامج 

معتم���د من قبل اأكادميي���ة املعلمني الطبيني 

."AoME"
ومينح برنامج ال�ص���هادة العلي���ا يف التعليم 

الطب���ي وال�ص���حي للملتحقني ب���ه خمتلف 

املهارات واملعارف الالزم���ة لتعزيز كفاءتهم 

كمعلمني يف املجالني الطبي وال�صحي وميتد 

الربنامج على مدار ت�ص���عة اأ�صهر وميثل خيارا 

مالئم���ا جلميع مقدمي الرعاية ال�ص���حية يف 

امل�صت�ص���فيات مب���ا يف ذلك االأطب���اء واأطباء 

االأ�صنان واملمر�ص���ني وجميع خرباء اخلدمات 

ال�ص���حية املرافقة ممن ين�ص���طون يف جمال 

التعليم اأو التعلم اأو التقييم يف جمال العمل.

ويقدم برنامج ال�صهادة العليا يف التعليم الطبي 

وال�صحي بنمط التعلم املختلط الذي يجمع بني 

اأ�صلوب التعلم االإلكرتوين املكثف وبني برنامج 

التعارف املبا�ر وجل�صات التعلم املبا�رة "اإن 

اأمكن" باالإ�صافة اإىل فر�ض اإجراء جل�صات نقا�ض 

للمتعلمني وامل�صاركة يف جمموعات التوجيه 

واال�ص���تفادة من الدرو�ض اخلا�صة التي يقدمها 

خرباء من اجلامعة.

وحظي الربنامج با�ص���تجابة م�صجعة مع اأول 

دفعة ب���داأت بالتعلم يف فرباي���ر 2021 ومن 

املتوقع اأن ين�ص���م اإىل الربنامج اأكرث من 120 

موظفا يف "�ص���حة" خالل الفرتة املتبقية من 

العام.

وقال الدكتور غامن احل�ص���ني املدير التنفيذي 

"�ص���حة"..  االأكادميي���ة يف �ركة  لل�ص���وؤون 

" تن�ص���جم اتفاقيتن���ا مع جامعة مان�ص�ص���رت 
الإط���الق الربنامج م���ع اأولويتنا يف �ص���حة 

والرامية اإىل تعزيز ج���ودة التعليم والتدريب 

لدى قوان���ا العاملة واالرتق���اء بها وذلك عرب 

تركيز جهودنا نحو دع���م موظفينا ومتكينهم 

من الو�صول اإىل م�ص���توى التحديات والنجاح 

وامل�ص���تقبلية  احلالية  االحتياج���ات  بتلبية 

ملجتمعاتنا".

»�سحة« تتعاون مع جامعة مان�س�ستر الإطالق برنامج تعليم طبي لموظفيها

ـ

تقديم 19.688 جرعة من لقاح »كوفيد-19« .. 

واالإجمالي 8.578.979

»�سحة دبي« تح�سل على اعتماد الهيئة 
ال�سعودية للتخ�س�سات الطبية

دبي-وام:

 ح�ص���لت هيئ���ة ال�ص���حة بدبي عل���ى االعتماد 

ال�ص���عودية للتخ�ص�صات  الهيئة  املوؤ�ص�ص���ي من 

الطبي���ة بع���د التقييم الدقي���ق ملراف���ق الهيئة 

املتعلق���ة بتدريب اأطباء االإقام���ة واأطباء الزمالة 

واعتمادها كمراكز تدريبية متخ�ص�صة وذلك بناء 

على املعايري املعتمدة من قبل الهيئة ال�صعودية 

للتخ�ص�صات ال�صحية.

جاء ذلك خالل الزيارة االفرتا�صية للجنة االعتماد 

املوؤ�ص�ص���ي بالهيئ���ة ال�ص���عودية للتخ�ص�ص���ات 

ال�ص���حية التي مت خاللها مقابلة الدكتورة وديعة 

�ريف مديرة اإدارة التعليم الطبي بهيئة ال�ص���حة 

بدب���ي واملمثل���ة النظامية لل�ص���وؤون االأكادميية 

والتدريبية والدكتورة عفاف الها�صمي رئي�صة ق�صم 

التعليم الطبي نائبة املمثلة النظامية لل�ص���وؤون 

االأكادميية والتدريبية وع���دد من مديري االإدارات 

وروؤ�ص���اء االأق�ص���ام ومديري الربام���ج التدريبية 

واملدرب���ني القائمني على الربامج باالإ�ص���افة اإىل 

مقابلة االأطباء املتدربني.

ابوظبي-وام:

  متا�ص���يا مع خطة وزارة ال�صحة 

ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة 

نط���اق الفحو�ص���ات يف الدول���ة 

املبكر وح�ر  االكت�ص���اف  بهدف 

بفريو����ض  امل�ص���ابة  احل���االت 

كورونا امل�ص���تجد "كوفيد - 19" 

واملخالطني له���م وعزلهم اأعلنت 

الوزارة عن اإجراء 260،445 فح�صا 

جدي���دا خ���الل ال�ص���اعات ال�24 

املا�ص���ية على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.

التق�صي  اإجراءات  تكثيف    و�صاهم 

الدولة وتو�ص���يع  والفح����ض يف 

نطاق الفحو�ص���ات على م�صتوى 

الدولة يف الك�صف عن 2،113 حالة 

كورونا  بفريو�ض  اإ�ص���ابة جديدة 

امل�ص���تجد من جن�صيات خمتلفة، 

وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع 

وبذلك  الالزمة،  ال�صحية  للرعاية 

يبلغ جمموع احلاالت امل�ص���جلة 

470،136 حالة.

  كم���ا اأعلن���ت الوزارة ع���ن وفاة 

6 ح���االت م�ص���ابة وذل���ك م���ن 

تداعيات االإ�صابة بفريو�ض كورونا 

عدد  يبل���غ  وبذل���ك  امل�ص���تجد، 

الوفيات يف الدولة 1،510 حالة.

  واأعرب���ت وزارة ال�ص���حة ووقاية 

وخال�ض  اأ�ص���فها  ع���ن  املجتمع 

ل���ذوي  وموا�ص���اتها  تعازيه���ا 

بال�ص���فاء  ومتنياتها  املتوف���ني، 

امل�ص���ابني،  جلمي���ع  العاج���ل 

مهيبة باأف���راد املجتمع التعاون 

والتقيد  ال�ص���حية  اجله���ات  مع 

بالتباعد  وااللت���زام  بالتعليمات 

ل�ص���حة  �ص���مانًا  االجتماع���ي 

و�صالمة اجلميع.

  كم���ا اأعلن���ت الوزارة عن �ص���فاء 

2،279 حال���ة جديدة مل�ص���ابني 

بفريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد 

- 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض 

املر����ض بع���د تلقيه���ا الرعاية 

ال�ص���حية الالزمة من���ذ دخولها 

يكون جمموع  وبذلك  امل�صت�صفى، 

حاالت ال�صفاء 454،600 حالة.

�سفاء 2.279 من كورونا وت�سجيل 2.113 

اإ�سابة و6 وفيات

»ال�صحة« تجري 260.445 فح�صاً جديداً
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 المجل�س الرئا�سي 
الليبي يعلن دعمه 

لأمن وا�ستقرار الأردن
طرابل�س )د ب اأ(-

 اأعرب املجل�س الرئا�سي الليبي يوم الأحد  
اإىل  ووقوفه  التام  ودعمه  ت�سامنه  عن 
بقيادة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  جانب 

امللك عبداهلل الثاين.
اأورده  بيان  يف  الرئا�سي،  املجل�س  واأك��د 
القوية  "الروابط  عن   ، الإعالمي  مكتبه 
والرا�سخة بني ليبيا والأردن"، ودعمه التام 
الأردنية  اململكة  �سيادة  ي�سمن  ما  لكل 

ويحفظ اأمنها وا�ستقرارها.
ياأتى ذلك بعد �ساعات من اإعالن ويل العهد 
احل�سني،  بن  الأمري حمزة  ال�سابق،  الأردين 
اأن قيادة جي�س اململكة وجهت له بالبقاء 
اإنه  قائال  باأحد،  الت�سال  وعدم  منزله  يف 
لي�س م�سوؤول عن اأي ف�ساد ولي�س طرفا يف 

اأي موؤامرة.
 

 اأكد الوقوف خلف الملك عبدالله الثاني 

رئي�س مجل�س الأعيان الأردني : الأردن �سيظل عنواناً للأمن 
وال�ستقرار

عمان )د ب اأ(- 
يوم  الفايز،   في�سل  الأردين،   الأعيان  رئي�س جمل�س  اأكد 
الأحد "الوقوف خلف امللك عبداهلل الثاين، ودعم وم�ساندة 
اأمن  على  احلفاظ  اأجل  من  به،  يقوم  جهد  كل  ومباركة 
الوطن وا�ستقراره، والت�سدي بحزم وقوة، لكل يد مرجتفة 
النيل  وحتاول  وا�ستقرارنا،  باأمننا  للعبث  ت�سعى  خّوانه 
من بلدنا وقيادتنا الها�سمية، فالأردن خط اأحمر، ومليكنا 

خط اأحمر".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية) برتا( عن الفايز قوله خالل 
الدولة:  مئوية  مبنا�سبة  الأم��ة  ملجل�س  خا�سة  جل�سة 
"الأردن لن تنال منه �سهام احلقد، و�سيظل عنوانا لالأمن 
لالأحرار  وم��الذا  والعدالة،  للحرية  ومنارة  وال�ستقرار، 
النبوة،  بيت  اأحفاد  قادتنا  اأراده��ا  كما  وامل�ست�سعفني، 

اأ�سحاب ال�رشعية الدينية والتاريخية.
والفخر مبليكنا،  الها�سمية،  للقيادة  "الولء  الفايز  واأكد   
الذي يقود م�سرية الوطن نحو العلياء، وي�سعى بكل جهد، 
ل�سعبنا،  الكرمية  احلرة  واحلياة  الأردن،  رفعة  اأجل  من 
لتنعم  املنطقة،  يف  ال�سامل  ال�سالم  اإح��الل  اأج��ل  ومن 
�سعوبها باحلرية والأمن، ومن اأجل احلفاظ على مقد�ساتنا 
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، ومنع تهويدها والعبث 

بها".
 وقال: "لقد تعاملت مع جاللة امللك منذ ت�سلمه �سلطاته 
مقدامًا  �سجاعًا  عزيزاً  �ساخمًا  جبال  ووجدته  الد�ستورية، 
اأن  اأما  والكبرية،  ال�سغرية  عائلته  على  حنونًا  عطوفًا، 
يت�سلل بع�سهم حتت جنح الظالم، ويعمل على ا�ستغالل 
عوز الأردنيني، يف هذه الظروف ال�سعبة التي يعاين منها 
اجلميع، على م�ستوى الوطن والإقليم والعامل، فهل هذا من 
�سفات الرجولة، وهل يف مثل هذه اللقاءات، يظهر الولء 

جلاللة امللك املفدى".
وكان رئي�س جمل�س النواب  الأردين، عبد املنعم العودات،  
"ب�سكل  ال�سبت  ح�سم   الأردن  اأن  �سابق  وقت  يف  اأك��د 
�سارم" اأي م�سا�س باأمنه وا�ستقراره. وقال العودات  خالل 
مئوية  للم�سي نحو  امللك وويل عهده  اجلل�سة:"نقف مع 
على  ع�سي  الها�سمي  واأ�ساف:"نظامنا  م�سيفا  جديدة"، 
التاآمر والفنت... �سنت�سدى لكل يد مرجتفة ت�سعى للعبث 
جديد،  من  تعلمنا  "الأحداث  اأن  واأ�ساف  الأردن".  باأمن 
ونحن على اأبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد ال�سابر 
على  الأردن ع�سي  وبلدنا  الها�سمي  نظامنا  باأن  املرابط 
قائده،  حول  امللتف  �سعبه  واأن  والفنت،  واملكائد  التاآمر 
واملكافح يف �سبيل عزته وكرامته، وم�ستقبل اأجياله �سيظل 
باملبادئ  التم�سك  على  الوطني  وانتمائه  بوعيه  قادرا 
والقواعد املتينة التي اأقيمت الدولة على اأ�سا�سها، ما�سيا 
"الوقوف  اإىل  العودات  واأ�سار  واعدا".  وم�ستقبال  وحا�رشا 
اليوم عند فا�سل زمني بني مئة عام م�ست من تاريخ اأردن 
اخلري والعطاء وبني مئوية ثانية من�سي اإليها وقد و�سع 
امللك عبداهلل الثاين اأمامنا املعادلة الوطنية القائمة على 
الوفاء لالآباء والأجداد، الذين اأ�س�سوا هذا البلد على ال�رشف 
والرجولة والكرامة، والتقدم نحو مئوية جديدة ن�ستعد لها 

بالعزمية القوية".
املحلية،  الإدارة  وزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  ،قال  بدوره 
توفيق كري�سان: "الأردن مل ي�سهد يوما ت�سفية ملعار�سة، 
ول اإلغاًء اأو اإق�ساًء ملكون �سيا�سي"، موؤكدا اأن "الأردنيني 

ا�ستطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم.
اللواء  الأردين  اجلي�س  امل�سرتكة يف  الأركان  رئي�س  وكان 
الركن يو�سف اأحمد احلنيطي  اأعلن اأم�س  ال�سبت، اعتقال 
ال�سابق  امللكي  الديوان  ورئي�س  زيد  بن  ح�سن  ال�رشيف 

با�سم اإبراهيم عو�س اهلل واآخرين، لأ�سباٍب اأمنّية.

 مجل�س التعاون الخليجي يوؤكد وقوفه مع الأردن 

ال�سلطات الأردنية تعتقل رئي�س الديوان الملكي 
الأ�سبق ومبعوث الملك الخا�س  

عمان  )د ب اأ( - 
يوم  الأردنية  ال�سلطات  اعتقلت 
امللكي  الديوان  رئي�س  ال�سبت، 
الأ���س��ب��ق ب��ا���س��م ع��و���س اهلل، 
ال�سابق  ومبعوث امللك اخلا�س 
اأفادت  ح�سبما  ال�سعودية،  اإىل 

وكالة الأنباء الأردنية )برتا(.
وبعد  اإن��ه  اأمني  م�سدر  وق��ال 
متابعة اأمنية حثيثة مّت اعتقال 
ال�رشيف  الأردن��ي��ني  املواطنني 
اإبراهيم  وبا�سم  زيد  بن  ح�سن 
لأ�سباٍب  واآخ��ري��ن  اهلل  عو�س 

اأمنّية.
التحقيق  اأّن  امل�سدر  واأ�ساف   

يف املو�سوع جاٍر.
الأردنية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
م�ساء  قوله  مطلع  م�سدر  عن 
حمزة  الأم��ري  اإن  ال�سبت  ي��وم 
الإقامة  قيد  لي�س  احل�سني  بن 
املنزلية ول موقوفًا كما تتداول 

بع�س و�سائل الإعالم.
الأردن��ي��ة  ال�سلطات  وك��ان��ت 
امللكي  الديوان  رئي�س  اعتقلت 
الأ���س��ب��ق ب��ا���س��م ع��و���س اهلل، 
ال�سابق  ومبعوث امللك اخلا�س 

اإىل ال�سعودية.
وبعد  اإن��ه  اأمني  م�سدر  وق��ال 
متابعة اأمنية حثيثة مّت اعتقال 
ال�رشيف  الأردن��ي��ني  املواطنني 
اإبراهيم  وبا�سم  زيد  بن  ح�سن 
لأ�سباٍب  واآخ��ري��ن  اهلل  عو�س 

اأمنّية.
التحقيق  اأّن  امل�سدر  واأ�ساف   

يف املو�سوع جاٍر
ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ني   واأك���د 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
احلجرف  م��ب��ارك  ف��الح  نايف 
اململكة  م��ع  املجل�س  وق��وف 
الأردنية الها�سمية، ودعمها لكل 
حلفظ  اإج��راءات  من  تتخذه  ما 
الأردن  يف  وال�ستقرار  الأم��ن 
وكالة  اأفادت  ح�سبما  ال�سقيق، 

الأنباء ال�سعودية )وا�س(.
اأمن  اأن  اإىل  احلجرف  واأ���س��ار   
دول  اأمن  من  الأردنية  اململكة 
املجل�س انطالًقا مما يربط بني 
دول املجل�س والأردن من روابط 
الأخ��وة  قوامها  را�سخة  وثيقة 

والعقيدة وامل�سري الواحد.
 كما اأكد احلجرف دعم و م�ساندة 
جمل�س التعاون الكامل لكل ما 
امللك  الأردين  العاهل  يتخذه 
من  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل 
اأمن و  واإج��راءات حلفظ  قرارات 
ال�سقيق، متمنًيا  الأردن  ا�ستقرار 

لالأردن دوام الأمن و ال�ستقرار.
الأردن��ي��ة  ال�سلطات  وك��ان��ت 
بن  ح�سن  ال�����رشي��ف  اعتقلت 
امللكي  ال��دي��وان  ورئي�س  زي��د، 
عو�س  اإبراهيم  با�سم  ال�سابق 

اهلل واآخرين لأ�سباٍب اأمنّية.
الأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأك���د 
الركن  اللواء  الأردنية  امل�سرتكة 

عدم  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف 
�سحة ما ن�رش من ادعاءات حول 
اعتقال الأمري حمزة بن احل�سني، 
لكنه بنّي اأنه ٌطلب منه التوقف 
توظف  ون�ساطات  حتركات  عن 
ل�ستهداف اأمن الأردن وا�ستقراره 
�ساملة  حتقيقات  اإط����ار  يف 
الأج��ه��زة  بها  قامت  م�سرتكة 
لها  نتيجة  واعتقل  الأمنية، 
وبا�سم  زيد  بن  ح�سن  ال�رشيف 

اإبراهيم عو�س اهلل واآخرون.
اإن  احلنيطي  ال��ل��واء  وق���ال   
و�سيتم  م�ستمرة  التحقيقات 
بكل  نتائجها  ع��ن  الك�سف 

�سفافية وو�سوح.

الدول العربية تت�ضامن مع الأردن 
م�سر والبحرين تعربان عن ت�سامنهما ودعمهما 

للعاهل  الردني   
القاهرة/املنامة  )د ب اأ(-

ت�سامنهما  والبحرين عن  اأعربت م�رش   
وقيادتها  ل���الأردن  الكامل  ودعمهما 
عبد  امللك  الأردين  العاهل  املتمثلة يف 
اهلل الثاين بن احل�سني، وذلك يف احلفاظ 
واأع��رب  اململكة.  وا�ستقرار  اأم��ن  على 
املتحدث با�سم الرئا�سة امل�رشية ال�سفري 
الكامل  م�رش  ت�سامن  عن  را�سي  ب�سام 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  للمملكة  ودعمها 
الأردين  العاهل  يف  املمثلة  وقياداتها 
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني، وذلك 
اأمن وا�ستقرار اململكة  يف احلفاظ على 

�سد اأى حماولت للنيل منها.
يف  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  و�سدد 
التوا�سل  مبوقع  �سفحته  على  بيان 
الجتماعي "في�سبوك" اأن اأمن وا�ستقرار 
الأم��ن  من  يتجزاأ  ل  ج��زء  هو  الأردن 
جهته،  من  والعربي.  امل�رشي  القومي 
حمد  امللك  البحريني  العاهل  اأك��د 
وتاأييده  وقوفه  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 
القرارات  لكل  الكاملة  وم�ساندته  التام 
العاهل  يتخذها  التي  والإج�����راءات 
ابن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  الأردين 

الأردن  وا�ستقرار  امن  حلفظ  احل�سني، 
فيهما،  للتاأثري  كل حماولة  فتيل  ونزع 
البحرين  اأنباء  وكالة  اأف��ادت  ح�سبما 
ذلك  اأن  البحرين  ملك  واأ�ساف  )بنا(. 
"ياأتي انطالقًا مما يربط مملكة البحرين 
ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  واململكة 
من روابط وثيقة را�سخة قوامها الأخوة 
وامتداداً   ، الواحد  وامل�سري  والعقيدة 
كل  اأمنهما  واأن  امل�سرتك  لتاريخهما 
الأردنية  ال�سلطات  وكانت   ." يتجزاأ ل 
اعتقلت ال�رشيف ح�سن بن زيد، ورئي�س 
اإبراهيم  با�سم  ال�سابق  امللكي  الديوان 

عو�س اهلل واآخرين لأ�سباٍب اأمنّية.
امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأك��د 
اأحمد  يو�سف  الركن  ال��ل��واء  الأردن��ي��ة 
من  ن�رش  م��ا  �سحة  ع��دم  احلنيطي، 
بن  حمزة  الأمري  اعتقال  حول  ادع��اءات 
احل�سني، لكنه بنّي اأنه ٌطلب منه التوقف 
عن حتركات ون�ساطات توظف ل�ستهداف 
اأمن الأردن وا�ستقراره يف اإطار حتقيقات 
الأجهزة  بها  قامت  م�سرتكة  �ساملة 
ال�رشيف  لها  نتيجة  واعتقل  الأمنية، 
ح�سن بن زيد وبا�سم اإبراهيم عو�س اهلل 

واآخرون.

الريا�س  )د ب اأ(-
اأعلنت الهيئة العامة لالإح�ساء ال�سعودية يوم الأحد تراجع 
خالل  م�ستغل  األف  4ر135  بنحو   الأجانب  امل�ستغلني  عدد 
الثالث من  الربع الأخري من العام املا�سي  مقارنة بالربع 

نف�س العام.
واأظهرت نتائج م�سح القوى العاملة ال�سعودية ال�سادرة عن 
انخفا�س   " الأحد  يوم  ال�سعودية  لالإح�ساء  العامة  الهيئة 
الربع  1078 موظًفا خالل  ال�سعوديني بنحو  امل�ستغلني  عدد 
اإىل  عددهم  لي�سل  �سبقه  الذي  بالربع  مقارنة   2020 الرابع  

25ر3  مليون موظف".

ال�ضعودية: خروج 
نحو 4ر135 األف 

اأجنبي من 
�ضوق العمل في 

3 اأ�ضهر

اأمير الكويت يوؤكد وقوف بلده اإلى جانب الأردن
الكويت  )د ب اأ(-

ال�سيخ  الكويت  اأمري  اأجرى    
نواف الأحمد اجلابر ال�سباح 
الأح��د  ي��وم  هاتفيا  ات�سال 
امللك  الأردين،  بالعاهل 
خالله  جدد  الثاين،  عبداهلل 
وق���وف دول���ة ال��ك��وي��ت اإىل 
الأردن��ي��ة  اململكة  ج��ان��ب 
الإج��راءات  لكافة  وتاأييدها 
والقرارات التي اتخذها امللك 
العهد  وويل  الثاين  عبداهلل 
عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري 
اأم��ن  على  للحفاظ  ال��ث��اين 
ال�سقيقة  اململكة  وا�ستقرار 
يربط  ان��ط��الق��ا مم��ا  وذل���ك 
البلدين ال�سقيقني من روابط 

وثيقة ورا�سخة.
 ووف����ق وك���ال���ة الأن���ب���اء 
اأمري  اأكد   كونا(،   ( الكويتية 
وا�ستقرار  اأم��ن  اأن  الكويت  
اأمن  من  الأردن��ي��ة  اململكة 
 ، الكويت  دول��ة  وا�ستقرار 

يحفظ  اأن  امل��وىل  »�سائال 
اململكة الأردنية من كل �سوء 
الأمن  نعمة  يدمی عليها  واأن 
والزده��ار  والرخاء  والأم��ان 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 

للعاهل الأردين«.
 وطبقا للوكالة، اأعرب امللك 
»بالغ  عن  الثاين  عبداهلل 
�سكره وتقديره لأمري الكويت 
الكرمية  املبادرة  هذه  على 

املج�سد  ال��ت��وا���س��ل  وه���ذا 
التاريخية  العالقات  لأوا�رش 
الرا�سخة التي تربط البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني« .
�ساعات من  بعد  ذلك  ياأتى   
الأردين  العهد  ويل  اإع���الن 
بن  حمزة  الأم���ري  ال�سابق، 
جي�س  ق��ي��ادة  اأن  احل�سني، 
بالبقاء  له  وجهت  اململكة 
الت�سال  وع��دم  منزله  يف 

باأحد، قائال اإنه لي�س م�سوؤول 
عن اأي ف�ساد ولي�س طرفا يف 

اأي موؤامرة.
 وك����ان رئ��ي�����س الأرك�����ان 
امل�سرتكة يف اجلي�س الأردين 
اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء 
احلنيطي  اأعلن اأم�س  ال�سبت، 
بن  ح�سن  ال�رشيف  اعتقال 
امللكي  الديوان  ورئي�س  زيد 
ال�سابق با�سم اإبراهيم عو�س 

اهلل واآخرين، لأ�سباٍب اأمنّية.
بيان  يف  احلنيطي  ونفى   
لكنه  حمزة،  الأم��ري  اعتقال 
التوقف  منه  ٌطلب  اأن��ه  بنّي 
ع��ن حت��رك��ات ون�����س��اط��ات 
توظف ل�ستهداف اأمن الأردن 
وا�ستقراره يف اإطار حتقيقات 
بها  قامت  م�سرتكة  �ساملة 
واعتقل  الأم��ن��ي��ة،  الأج��ه��زة 
نتيجة لها ال�رشيف ح�سن بن 
عو�س  اإبراهيم  وبا�سم  زيد 

اهلل واآخرون.

ال�سودان يغلق معبراً حدودياً مع اإثيوبيا
اخلرطوم )د ب اأ(-

مدينة  يف  ال�سلطات  قررت   
الق�سارف،  بولية  القالبات 
�رشقي ال�سودان، اإغالق املعرب 
بني  يربط  ال��ذي  احل���دودي 
احتجاجا  واإثيوبيا  ال�سودان 
على هجوم م�سلح طال قوات 

نظامية يوم اخلمي�س.
وج����اء ق����رار ال�����س��ل��ط��ات 
ال�سودانية يف اأعقاب اعتداء 
على  اإثيوبية  ميلي�سيات 
النظامني  م��ن  جم��م��وع��ة 
اإىل  اأدى  م��ا  ال�سودانيني، 

اإ�سابتهم بجراح متفاوتة.
"�سودان  م���وق���ع  ون���ق���ل 
م�����س��ادر  ع���ن  تريبيون" 
اإغ���الق  ق���رار  اأن  مطلعة 
امل��ع��رب احل������دودي ات��خ��ذ 
مواجهات  لن��دلع  "حت�سبا 
ظل  الطرفني يف  بني  عنيفة 
وحالة  احلدودية  التوترات 
و�سط  ال��ق�����س��وى  ال��ت��اأه��ب 
ال�سودانية  الأمنية  الأجهزة 

الع��ت��داء  على  احتجاجا 
الذي طال النظاميني".

اأن  اإىل  امل�سادر  واأ���س��ارت 
ال�سبت  عقد  طارئا  اجتماعا 
�سودانية  اأمنية  جلان  بني 

واإثيوبية لبحث الأو�ساع.
واأظ����ه����ر امل�������س���وؤول���ون 
على  اعرتا�سا  الإثيوبيون 
ق���رار اجل��ان��ب ال�����س��وداين 
ب���اإغ���الق امل��ع��رب، وح��ث��وا 
اخلالفات  حل  �رشورة  على 
وال��ق�����س��اي��ا الأم��ن��ي��ة عرب 
اإغالق  اأن  واأكدوا  التفاو�س، 
ظل  يف  ح��ال  لي�س  احل���دود 
وامل�سالح  التجاري  التبادل 

امل�سرتكة بني الدولتني.
لكن اجلانب ال�سوداين مت�سك 
الإثيوبيني  تقدمی  ب�رشورة 
اعتذارا ر�سميا والقب�س على 
وتقدميهم  واملعتدين  اجلناة 

ملحاكمة عاجلة.
"�سودان  ل�����  ووف����ق����ا   
القرار  �سيلقي  تريبيون"، 
بتاأثريات كبرية على احلركة 

تتعاظم  ك��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 
امل��خ��اوف م��ن ع��دم متكن 
عامل  اآلف  خم�سة  من  اأكرث 
الأرا�سي  دخول  من  اإثيوبي 
للعمل  يوميا  ال�سودانية 
من  وال��ع��دي��د  احل�ساد  يف 

الأ�سغال احلرفية واملهنية.
ال�سودان  ح���دود  وت�سهد   
ع�سكريا  ت��وت��را  واإثيوبيا 
ثان/نوفمرب  ت�رشين  منذ 
اأعاد اجلي�س  املا�سي عندما 
ق��وات��ه يف  ن�رش  ال�����س��وداين 
وا���س��رتد  الف�سقة  اأرا���س��ي 
وا���س��ع��ة من  م�����س��اح��ات 
الأرا�سي الزراعية التي ظلت 
تفلحها  اإثيوبية  جمموعات 
امليلي�سيات  حماية  حتت 

لأكرث من 25 �سنة.
ال��ق��وات  اإث��ي��وب��ي��ا  وتتهم   
امل�����س��ل��ح��ة ال�����س��ودان��ي��ة 
على  الأو����س���اع  بتاأجيج 
احل����دود ب��ال��ت��وغ��ل داخ��ل 
اأرا�سيها  واحتالل  مناطقها 

الزراعية.

عمان )د ب اأ(-
عمان  بور�سة  م��وؤ���رش  افتتح   
ت��ع��ام��الت ال��ي��وم الأح���د على  
النقطة  اإىل  و�سول  انخفا�س، 
1774، مقارنة مع اإغالق اجلل�سة 
النقطة  م�ستوى  عند  املا�سية 

.1782

الأردنية  الأنباء  وكالة  وذكرت   
�ساعة  الربع  خالل  اأن��ه  )ب��رتا(  
�سار  اجلل�سة،  عمر  من  الأوىل 
نقاط   10 بلغ  نطاق  املوؤ�رش يف 
تداول  بحجم   1782 1772و  بني 

بلغ  2ر1  مليون دينار.
 ياأتى ذلك بعد �ساعات قليلة، من 
اإعالن ويل العهد الأردين ال�سابق، 

اأن  احل�سني،  ب��ن  حمزة  الأم���ري 
له  وجهت  اململكة  جي�س  قيادة 
بالبقاء يف منزله وعدم الت�سال 
م�سوؤول  لي�س  اإنه  قائال  باأحد، 
عن اأي ف�ساد ولي�س طرفا يف اأي 

موؤامرة.
 وكان  رئي�س الأركان امل�سرتكة 
الركن  اللواء  الأردين  اجلي�س  يف 

اأعلن  احلنيطي   اأحمد  يو�سف 
ال�رشيف  اعتقال  ال�سبت،  اأم�س  
الديوان  ورئي�س  زيد  بن  ح�سن 
اإبراهيم  با�سم  ال�سابق  امللكي 
لأ�سباٍب  واآخ��ري��ن،  اهلل  عو�س 

اأمنّية.
 ونفى احلنيطي يف بيان اعتقال 
اأن��ه  ب��نّي  لكنه  ح��م��زة  الأم���ري 

حتركات  عن  التوقف  منه  ٌطلب 
ل�ستهداف  توظف  ون�ساطات 
اإطار  يف  وا�ستقراره  الأردن  اأمن 
قامت  م�سرتكة  �ساملة  حتقيقات 
واعتقل  الأمنية،  الأج��ه��زة  بها 
بن  ح�سن  ال�رشيف  لها  نتيجة 
اهلل  عو�س  اإبراهيم  وبا�سم  زيد 

واآخرون.

الأردن : بور�سة عمان تفتتح تعاملتها على انخفا�س

»التعاون الإ�سلمي« تعلن 
م�ساندتها لإجراءات عاهل 

الأردن لحفظ اأمن المملكة
 الريا�س )د ب اأ(-

م�ساء  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  اأعلنت    
الأع�ساء  ال��دول  وم�ساندة  وق��وف  ال�سبت 
الإجراءات  جلميع  57دولة،  عددها  ،البالغ 
التي يتخذها العاهل الأردين امللك عبد اهلل 

حلفظ الأمن وال�ستقرار يف الأردن.
 واأكد الأمني العام للمنظمة الدكتور يو�سف 
"وقوف  له  بيان  يف  العثيمني  اأحمد  بن 
املنظمة وم�ساندتها جلميع الإجراءات التي 
احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  يتخذها 
ملك اململكة الأردنية الها�سمية، وويل عهده 

الأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين".
جميع  توؤيد  املنظمة  اإن  العثيمني"  وقال   
امللك  يتخذها  التي  والإج��راءات  القرارات 
عبد اهلل وويل عهده حلفظ الأمن وال�ستقرار 
اأردين  اأم��ن��ّي  م�سدر  وك��ان  الأردن".   يف 
وبعد  اإنه  ال�سبت  يوم  �سابق  وقت  قال يف 
متابعة اأمنية حثيثة مّت اعتقال املواطنني 
وبا�سم  زيد  بن  ح�سن  ال�رشيف  الأردنيني 

اإبراهيم عو�س اهلل واآخرين لأ�سباٍب اأمنّية.



7 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�إعالنات  االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 345598 املودعة حتت رقم:  
24 فرباير 2021 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
ال.ال. �سي،  ا�س  يف  بي  تي  با�ســم:  

�سي. 
الوليات  ديالوير،   ،06830 تي  �سي  غرينت�س،  �سرتيت،  مي�سن   35 وعنوانه: 

املتحدة المريكية
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والن�رشات  والكتالوجات  املطبوعة  واملن�سورات  واملجالت  والكتب  املطبوعات   
اأكيا�س  بريدية؛  بطاقات  التهنئة؛  بطاقات  التقاومي؛  والكتيبات؛  العمل  وبطاقات 
الورق  من  اإعالنات  لوحات  للتغليف؛  البال�ستيك  اأو  الورق  من  واأجربة  ومغلفات 
ال�سور  مطبوعة  مواعيد  جداول  دفاتر؛  دورية؛  اإخبارية  ن�رشات  املقوى؛  الورق  اأو 
الفوتوغرافية؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ التذكارات والربامج التذكارية 

والتذكارات.
16 الواقـعة بالفئة:  

 THE BICESTER VILLAGE» كلمة  كتبت    و�سف العالمة:  
SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية

 ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف 
وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا 

من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 345597 املودعة حتت رقم:  
24 فرباير 2021 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
تي بي يف ا�س �سي، ال.ال.�سي. با�ســم:  

املتحدة  الوليات  ديالوير،   ،06830 تي  �سي  غرينت�س،  �سرتيت،  مي�سن   35  وعنوانه: 
المريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
برامج  بطاقات  الولء،  بطاقات  املمغنطة،  التعريف  بطاقات  امل�سفرة،  اأو  املمغنطة  البطاقات 
احلوافز، بطاقات الع�سوية، بطاقات برامج العالوات، بطاقات املكافاآت، بطاقات التخفي�سات؛ 
وبرامج  الرتويجية  احلوافز  برامج  على  والإ�ــرشاف  املبيعات  بتنظيم  املتعلقة  الربجميات 
الرتويجية؛  واخلدمات  التخفي�سات  وبرامج  املكافاآت  وبرامج  العالوات  وبرامج  الع�سوية 
تطبيقات الو�سائط املتعددة التفاعلية وبرامج الكمبيوتر املعدة لال�ستخدام فيما يتعلق بربامج 
ع�سوية العمالء، مبا يف ذلك برامج بطاقات ولء العمالء، وبرامج احلوافز، وبرامج العالوات، 
التعليم  اأجهزة  للتنزيل؛  قابلة  فوتوغرافية  �سور  التخفي�سات؛  وبطاقات  املكافاآت  وبطاقات 

ال�سمعي الب�رشي؛ بيئة ت�سوق الواقع الفرتا�سي.
9 الواقـعة بالفئة:  

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING» كلمة    و�سف العالمة:  كتبت 
COLLECTION» باأحرف لتينية

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 339947 املودعة حتت رقم:  

24 نوفمرب 2020 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

�سيام فود �سريفي�زس ليمتد با�ســم:  
2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك    وعنوانه: 

10110، تايالند
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

 مواد غذائية طبيعية من اأ�سل نباتي.
30 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة «MAXZI» مكتوبة     و�سف العالمة:  
 «THE GOOD FOOD SHOP» عبارة  فوق  مبا�رشة  مميز  بخط 

املكتوبة بخط مميز اأ�سغر. على اليمني هذا الن�س �سكل بي�ساوي.
  ال�ســرتاطات:  

العالمات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
امل�سار  للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف 

اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 345600 املودعة حتت رقم:  

24 فرباير 2021 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

تي بي يف ا�س �سي، ال.ال.�سي. با�ســم:  
35 مي�سن �سرتيت، غرينت�س، �سي تي 06830، ديالوير،   وعنوانه: 

الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.
25 الواقـعة بالفئة:  

 THE BICESTER» كلمة  كتبت  و�سف العالمة:  
VILLAGE SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات 
للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية 

امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 
وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 345789 املودعة حتت رقم:  
28 فرباير 2021 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
�سينتومري دوت�سالند جي ام بي ات�س با�ســم:  
وير�سرتا�سيه 10، 45768 مارل، اأملانيا وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
امل�سادة  وامل�ستح�رشات  اللك  والورني�س وطالءات  للدهانات  رابطة  مواد 
الواردة يف هذه  رابطة للطالءات،  للتاآكل واملواد احلافظة للخ�سب؛ مواد 

الفئة.
2 الواقـعة بالفئة:  

باأحرف   »  ROHAGIT  » كلمة   كتبت  و�سف العالمة:  
لتينية

ال�ســرتاطات:  
العالمات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
امل�سار  للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف 

اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 339948 املودعة حتت رقم:  
24 نوفمرب 2020 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد با�ســم:  

2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110،  وعنوانه: 
تايالند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفواكه الطازجة؛ اخل�رشوات الطازجة؛ املنتجات الزراعية ومنتجات الزراعة املائية 
والب�ساتني اخلام وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام وغري املعاجلة؛ الأع�ساب 
الطازجة؛ النباتات والأزهار الطبيعية؛ الب�سل وال�ستول والبذور للزراعة؛ احليوانات 

احلية؛ املواد الغذائية وامل�رشوبات للحيوانات؛ ال�سعري املنبت.
31 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة «MAXZI» مكتوبة بخط  و�سف العالمة:  
مميز مبا�رشة فوق عبارة «THE GOOD FOOD SHOP» املكتوبة بخط مميز 

اأ�سغر. على اليمني هذا الن�س �سكل بي�ساوي.
 

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف 
وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا 

من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 345614 املودعة حتت رقم:  

24 فرباير 2021 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

ال.ال. ــــي،  ــــس � ا�ـــــــس  يف  ـــــي  ب ـــــي  ت با�ســم:  
�سي.  

 ،06830 تي  �سي  غرينت�س،  �سرتيت،  مي�سن   35 وعنوانه: 
ديالوير، الوليات املتحدة المريكية

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
من�سق  الفردية؛ خدمات  الت�سوق  الت�سوق؛ خدمات  التجارية وجممعات  املراكز  باأمن  يتعلق  ما  ذلك  الأمنية، مبا يف  ال�ست�سارات 
التقا�سي  يف  وامل�ساعدة  والتمثيل  امل�سورة  الفكرية؛  للملكية  ا�ست�سارية  خدمات  الفكرية؛  امللكية  ترخي�س  ال�سخ�سي؛  املالب�س 
والتاأليف؛  الن�رش  برتخي�س حقوق  املتعلقة  ال�ست�سارات  بها؛  املرتبطة  واحلقوق  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  الق�سائية  والإجراءات 
ال�ست�سارات املتعلقة بحماية حقوق الن�رش والتاأليف؛ ال�ست�سارات املتعلقة بحقوق امللكية ال�سناعية؛ ال�ست�سارات املتعلقة بقواعد 
ال�سالمة يف العمل؛ ال�ست�سارات املتعلقة برتخي�س برامج الكمبيوتر؛ ال�ست�سارات املتعلقة برتخي�س امللكية الفكرية؛ ال�ست�سارات 
املتعلقة باإدارة امللكية الفكرية وحقوق الن�رش والتاأليف؛ ال�ست�سارات املتعلقة بحماية النماذج ال�سناعية ؛ ال�ست�سارات املتعلقة 
التجارية؛  العالمات  ال�ست�سارات املتعلقة بحماية  التجارية؛  العالمات  ال�ست�سارات املتعلقة برتخي�س  النطاقات؛  اأ�سماء  بت�سجيل 
املراقبة  خدمات  القانونية[؛  ]اخلدمات  والتاأليف  الن�رش  حقوق  ترخي�س  املبنى؛  اأمن  واأنظمة  البيئي  الو�سول  اأنظمة  يف  التحكم 
اأمنية؛ ا�ستغالل حقوق امللكية ال�سناعية وحقوق الن�رش والتاأليف عن طريق الرتخي�س ]اخلدمات القانونية[؛  الإلكرتونية لأغرا�س 
منح الرتاخي�س لالآخرين ل�ستخدام حقوق امللكية ال�سناعية وحقوق الن�رش والتاأليف؛ خدمات مراقبة امللكية ال�سناعية؛ خدمات 
املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بامل�سائل القانونية؛ خدمات الأبحاث القانونية والق�سائية يف جمال امللكية الفكرية؛ 
امل�ساعدة القانونية يف �سياغة العقود؛ ال�ست�سارات القانونية املتعلقة بالمتيازات؛ ال�ست�سارات القانونية املتعلقة بحقوق امللكية 
الن�رش  برتخي�س حقوق  املتعلقة  القانونية  اخلدمات  ال�سناعية؛  امللكية  بحقوق  املتعلقة  لالإجراءات  القانونية  اخلدمات  الفكرية؛ 
والتاأليف؛ اخلدمات القانونية املتعلقة با�ستغالل حقوق البث؛ اخلدمات القانونية املتعلقة با�ستغالل حقوق ن�رش وتاأليف املطبوعات؛ 
اخلدمات القانونية املتعلقة باإدارة وا�ستغالل حقوق الن�رش والتاأليف الأ�سا�سية والإ�سافية؛ اخلدمات القانونية املتعلقة باإدارة ورقابة 
ومنح حقوق الرتخي�س؛ اخلدمات القانونية املتعلقة بالتفاو�س و�سياغة العقود املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية؛ اخلدمات القانونية 
]اخلدمات  ال�سناعية  امللكية  وحقوق  الكمبيوتر  برامج  ترخي�س  القانوين؛  الدعم  خدمات  التجارية؛  العالمات  بت�سجيل  املتعلقة 
]اخلدمات  والن�رش  التاأليف  وحقوق  ال�سناعية  امللكية  ترخي�س حقوق  القانونية[؛  ]اخلدمات  البيانات  قواعد  ترخي�س  القانونية[؛ 
القانونية[؛ ترخي�س امللكية الفكرية وحقوق الن�رش والتاأليف؛ ترخي�س املطبوعات ]اخلدمات القانونية[؛ ترخي�س الت�ساميم امل�سجلة 

]اخلدمات القانونية[؛ الرتخي�س.
45 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية  و�سف العالمة:  
ال�ســرتاطات:    

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 
اإدارة العالمات التجاريةامل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 339952 املودعة حتت رقم:  
24 نوفمرب 2020 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد با�ســم:  

2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110،   وعنوانه: 
تايالند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والت�سدير؛  ال�سترياد  اأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات  والت�سدير؛  ال�سترياد  وكالت  خدمات 
عر�س ال�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة؛ توزيع ال�سلع؛ خدمات 
الدعاية  خدمات  اأخرى(؛  لأعمال  وخدمات  �سلع  )�رشاء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفري 
الن�ساط  تفعيل  الأعمال؛ خدمات  توجيه  الأعمال؛ خدمات  اإدارة  والإعالن؛ خدمات 

املكتبي.
35 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة «MAXZI» مكتوبة بخط  و�سف العالمة:  
مميز مبا�رشة فوق عبارة «THE GOOD FOOD SHOP» املكتوبة بخط مميز 

اأ�سغر. على اليمني هذا الن�س �سكل بي�ساوي.
 

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف 
وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا 

من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 343870 املودعة حتت رقم:  

26 يناير 2021 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

تريومو كابو�سيكي كاي�سا )تريومو كوربوري�سن( با�ســم:  
طوكيو،  �سيبويا-كو،  هاتاجايا،  -ت�سوم،   2  ،1-44   وعنوانه: 

اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة العالج بالإ�سعاع؛ اأجهزة ان�سمامية للتقييم الطبي للمر�سى 
وتخطيط العالج واجلرعات.
  10 الواقـعة بالفئة:  

باأحرف   »  Q-Suite  » كلمة   كتبت  و�سف العالمة:  
لتينية  

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات 
للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية 

امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 345603 املودعة حتت رقم:  
24 فرباير 2021 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
ال.ال. ــي،  ــس � ا�ـــس  يف  ــي  ب ــي  ت با�ســم:  

�سي.  
املتحدة  الوليات  ديالوير،   ،06830 تي  �سي  غرينت�س،  �سرتيت،  مي�سن   35 وعنوانه: 

المريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الإنرتنت  املقدمة عرب  املالية  املالية؛ اخلدمات  ال�سوؤون  التمويلية؛  ال�سوؤون  التاأمني؛  خدمات 
والهاتف؛ ال�سوؤون العقارية؛ العمليات العقارية، وحتديداً اإن�ساء املباين التجارية، مبا يف ذلك 
مراكز الت�سوق؛ اإدارة العقارات، مبا يف ذلك يف جمال مراكز الت�سوق؛ خدمات الوكالة العقارية 
لتاأجري العقارات، مبا يف ذلك املباين التجارية ومراكز الت�سوق؛ الإدارة املالية؛ الكفالت املالية 
للفعاليات والأن�سطة الرتفيهية والثقافية واملوؤ�س�ساتية؛ وكالت حت�سيل الديون؛ اإ�سدار �سندات 
ذات قيمة كجزء من برنامج ع�سوية العميل، مبا يف ذلك برامج بطاقات ولء العمالء، وبرامج 
الدفع  بطاقات  اإ�سدار  التخفي�سات؛  وبطاقات  املكافاآت  وبطاقات  العالوات،  وبرامح  احلوافز، 
اإ�سدار  والعالوات؛  واملكافاآت  احلوافز  وبرامج  العمالء  ولء  بربامج  يتعلق  فيما  الإلكرتونية 
تقدمي  الإلكرتوين؛ خدمات  الدفع  املالية؛ خدمات  املعامالت  ترتيب  املخزنة؛  القيمة  بطاقات 

املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بربنامج ع�سوية العمالء.
36 الواقـعة بالفئة:  

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING» كلمة  كتبت   و�سف العالمة:  
COLLECTION» باأحرف لتينية

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل 
الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 339950 املودعة حتت رقم:  
24 نوفمرب 2020 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد با�ســم:  

2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110،   وعنوانه: 
تايالند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املعدنية  املياه  ال�سعري؛  من  م�ستقة  الفاكهة؛ م�رشوبات  ]م�رشوبات[؛ ع�سائر  مياه 
�رشاب  الفاكهة؛  وع�سائر  الفاكهة  م�رشوبات  الكحولية؛  غري  امل�رشوبات  والغازية؛ 

وم�ستح�رشات غري كحولية اأخرى لعمل امل�رشوبات.
32 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة «MAXZI» مكتوبة بخط  و�سف العالمة:  
مميز مبا�رشة فوق عبارة «THE GOOD FOOD SHOP» املكتوبة بخط مميز 

اأ�سغر. على اليمني هذا الن�س �سكل بي�ساوي.
 

ال�ســرتاطات:  
التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا 

من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 345609 املودعة حتت رقم:  

24 فرباير 2021 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

تي بي يف ا�س �سي، ال.ال.�سي. با�ســم:  
تي  �سي  غرينت�س،  �سرتيت،  مي�سن   35  وعنوانه: 

06830، ديالوير، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ترتيب وتنظيم واإجراء املوؤمترات وامللتقيات والجتماعات واملعار�س واملدار�س النهارية واحلفالت املو�سيقية 
اأو  الرتفيه  لأغرا�س  جميعها  واملحا�رشات،  العمل  وور�سات  الدرا�سية  واحللقات  والندوات  الدرا�سية  واحللقات 
التعليم؛ حدائق املالهي؛ خدمات ترفيهية؛ الأن�سطة الرتفيهية والرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية يف املراكز 
واملجمعات التجارية؛ توفري مرافق ال�ستجمام؛ تنظيم واإجراء الف�سول الدرا�سية؛ تنظيم حفالت توزيع اجلوائز 
التعليمية؛ خدمات  املنا�سبات  اإدارة  الإنرتنت؛  امل�سابقات على  اإجراء  الرتفيه؛  لأغرا�س  الحتفالية  والأم�سيات 
الن�رش  الإنرتنت؛  الإلكرتوين للمعلومات حول جمموعة وا�سعة من املو�سوعات على  الن�رش  التعليم والتدريب؛ 
والدرو�س  الدورية  الإخبارية  والن�رشات  والكتب واملجالت وال�سحف واجلرائد  بالو�سائط املتعددة للمطبوعات 
تنظيم  الإلكرتونية؛  واملن�سورات  واملو�سيقى  والفيديو  الفوتوغرافية  وال�سور  والر�سومات  واخلرائط  التعليمية 
وعر�س العرو�س وامل�سابقات واملباريات والألعاب واحلفالت املو�سيقية ؛ تنظيم واإنتاج وعر�س واإقامة احلفالت 
املو�سيقية واملهرجانات واجلولت والعرو�س والفعاليات والأن�سطة املو�سيقية والثقافية الأخرى؛ تنظيم عرو�س 
الأزياء لغايات الرتفيه؛ عر�س اأعمال الفن املرئي والأدب للجمهور لأغرا�س ثقافية اأو تعليمية؛ اإنتاج املحتوى 
املنتجات  ت�سوق  وجتارب  بال�سفر  تتعلق  ومرئية  واإذاعية  تليفزيونية  وم�سل�سالت  اأفالم  �سكل  على  الرتفيهي 
غري  الإنرتنت،  عرب  اأو  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  على  اإلكرتونية  من�سورات  توفري  بالتجزئة؛  ُتباع  التي  الفاخرة 
قابلة للتنزيل؛ توفري معلومات حول التعليم والتهذيب والتدريب والرتفيه والأن�سطة الريا�سة الثقافية؛ توفري 
مناطق ترفيهية على �سكل مناطق للعب الأطفال؛ ن�رش املواد التعليمية؛ ن�رش الدوريات والكتالوجات والبيانات 

الإعالنية؛ ن�رش املطبوعات واملجالت؛ ن�رش املطبوعات ب�سيغة اإلكرتونية؛ ن�رش الآراء.
41 الواقـعة بالفئة:  

 
كتبت كلمة «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION» باأحرف  و�سف العالمة:  

لتينية
 

ال�ســرتاطات:  
اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  به مكتوبًا  التقدم  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 339953 املودعة حتت رقم:  

24 نوفمرب 2020 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

�سيام فود �سريفي�زس ليمتد با�ســم:  
2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك  وعنوانه: 

10110، تايالند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الطعام وال�رشاب؛ خدمات الإقامة املوؤقتة.
43 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة «MAXZI» مكتوبة  و�سف العالمة:  
 «THE GOOD FOOD SHOP» عبارة  فوق  مبا�رشة  مميز  بخط 

املكتوبة بخط مميز اأ�سغر. على اليمني هذا الن�س �سكل بي�ساوي.  
ال�ســرتاطات:  

العالمات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
امل�سار  للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف 

اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
  وزارة االقت�صاد 

EAT 72804  
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

الــعــالمــات  اإدارة  تــعــلــن   
وكيل  تــقــدم  عــن  التجارية 

الت�سجيل /      
املالك: التميمي وم�ساركوه 

التجارية  للعالمة  احلماية  مدة  جتديد  طلب  بن�رش   
التالية:

املودعة بالرقم: 155590 
 باإ�سم : اي ال ا�س اديوكا�سونال  �سريفي�زس انك

وعنوانه: 7 روزيل رود ،  برين�سيتون ، نيوجر�سي 08540 
،  الوليات املتحدة الأمريكية.
 وامل�سجلة حتت الرقم: 155590

بتاريخ: 2014/01/08 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41

 احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 
من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/04/11 وحتى تاريخ: 

 2031/04/11

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 345604 املودعة حتت رقم:  
24 فرباير 2021 بتاريخ:   

تاريخ اإيداع الأولوية    
تي بي يف ا�س �سي، ال.ال.�سي. با�ســم:  

الوليات  ديالوير،   ،06830 تي  �سي  غرينت�س،  �سرتيت،  مي�سن   35  وعنوانه: 
املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
بناء مراكز الت�سوق؛ تقدمي املعلومات ب�ساأن بناء وتعديل وتهيئة مراكز الت�سوق؛ 
ال�ست�سارات املتعلقة باإن�ساء وجتهيز املراكز واملجمعات التجارية؛ الإ�رشاف على 
اإن�ساء املباين واإدارة عمليات البناء يف املوقع؛ خدمات ركن ال�سيارات؛ اخلدمات 

ال�ست�سارية املتعلقة ببناء وتعديل مراكز الت�سوق.
37 الواقـعة بالفئة:  

 THE BICESTER VILLAGE» كلمة  كتبت  و�سف العالمة:  
SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف 
وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا 

من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 344311 املودعة حتت رقم:  
2 فرباير 2021 بتاريخ:   

نــوفــمــرب   12 تاريخ اإيداع الأولوية    
2019

انت�سكيب بي ال �سي. با�ســم:  
22ايه �سرتيت جيم�س �سكوير، لندن، ا�س دبليو1واي 5ال بي، اململكة املتحدة   وعنوانه: 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجرة  اأو تفريغ(؛ دفع  خدمات النقل؛ و�ساطة النقل؛ خدمات ال�سحن؛ النقل بال�سنادل )حتميل 
ال�سحن يف ميناء الو�سول؛ عقود النقل البحري؛ ترتيب واإدارة نقل ال�سحنات و/اأو احلاويات اإىل 
ومن املوانئ بالنيابة عن مالك اأو م�ستاأجري ال�سفن اأو مالك ال�سحنة؛ مناولة احلاويات؛ توزيع 
الب�سائع؛ ت�سليم الب�سائع؛ التخزين يف م�ستودعات؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ فح�س الب�سائع 
اأو جوا؛ خدمات مناولة  اأو بحرا  ال�سحنات للغري برا  اأو  الب�سائع  النقل؛ نقل  وال�سحنات قبل 
اأو مالك ال�سحنة؛ خدمات لوج�ستية  اأو م�ستاأجري ال�سفن  ال�سحنات؛ خدمات لوج�ستية ملالك 
للمن�ساآت البحرية؛ خدمات لوج�ستية للموؤ�س�سات الع�سكرية اأو اجلمعيات اخلريية اأو املنظمات 
البحرية؛  اأو املن�ساآت  الطعام وال�رشاب واملعدات واملوؤن لل�سفن  غري احلكومية؛ ترتيب توفري 
رحالت  ترتيب  بامل�سافرين؛  متعلقة  لوج�ستية  خدمات  بالطواقم؛  متعلقة  لوج�ستية  خدمات 
ق�سرية لل�سواطئ؛ الإ�رشاف على عمليات املوانئ واملرافئ؛ خدمات املوانئ؛ خدمات التوزيع؛ 
توفري معلومات النقل املتعلقة باملوانئ واملرافئ واملرا�سي ملالك اأو م�ستاأجري ال�سفن؛ خدمات 

امل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
39 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة « INCHCAPE SHIPPING SERVICES « باأحرف لتينية  و�سف العالمة:  
ال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 344670 املودعة حتت رقم:  

9 فرباير 2021 بتاريخ:   
22 �سبتمرب 2020 تاريخ اإيداع الأولوية    

جي  ايــه  ا�ــس  يــورب  فيت�س  انــد  ابريكرومبي  با�ســم:  
ال  

فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�رشا  وعنوانه: 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

تبيي�س  م�ستح�رشات  العطرية؛  والزيوت  العطور  طبية؛  اأ�سنان غري  منظفات  طبية؛  تواليت غري  ومواد  مواد جتميلية  م�ستح�رشات 
)غري طبية(  ا�ستحمام  تنظيف و�سقل وجلي وك�سط؛ كرميات  املالب�س؛ م�ستح�رشات  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأخرى  الأقم�سة ومواد 
التنظيف  بعد احلالقة وكرميات  ما  لل�سم�س وكرميات  التعر�س  بعد  ال�سم�س وكرميات  �سعر وكرميات جتميلية وكرميات  وكرميات 
وكرميات معطرة وكرميات ال�ستحمام؛ غ�سول ]لو�سن[ للعناية باجلمال؛ هالم ]جيل[ للوجه؛ م�ستح�رشات حالقة؛ م�ستح�رشات ما 
التجميلي[؛ مق�رشات  ]لال�ستخدام  اجل�سم  زيوت  اجل�سم؛  ]لو�سن[  اجل�سم؛ غ�سول  بالب�رشة؛ كرمي  للعناية  بعد احلالقة؛ م�ستح�رشات 
للج�سم؛ مق�رشات للوجه )م�ستح�رشات جتميل( ؛ كرميات لليدين؛ غ�سول ]لو�سن[ لليدين؛ مرهم مرطب لل�سفاه )غري طبي(؛ كرميات 
العناية بالب�رشة )م�ستح�رشات جتميل(؛ غ�سول العناية بالب�رشة )م�ستح�رشات جتميل(؛ م�ستح�رشات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الورد  ماء  للزينة؛  التالك  م�سحوق  الب�رشة؛  لت�سمري  وغ�سول  كرميات  للعينني؛  كرمي  للج�سم؛  م�ساحيق  التجميل؛  لأغرا�س  ال�سبة 
املجففة  الورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجلو؛  تعطري  م�ستح�رشات  الكهربائي؛  غري  العطور  موزع  ملء  عبوات  املعطرة؛  واملياه 
اأكيا�س  �سائلة؛  عطور  كولونيا؛  طيبة؛  روائح  اأثريية؛  خال�سات  عطرية؛  م�ستخرجات  الق�سب؛  من  عطر  نا�رشات  )روائح(؛  املعطرة 
معطرة للبيا�سات؛ م�ستح�رشات وعالجات لل�سعر؛ جل ت�سفيف ال�سعر وغ�سول ت�سفيف ال�سعر ومو�س ت�سفيف ال�سعر؛ م�ستح�رشات 
العناية بال�سعر لي�ست لأغرا�س طبية؛ �سامبو؛ بل�سم ال�سعر؛ �سبغة �سعر؛ م�ستح�رشات تنظيف ال�سعر )�سامبو-بل�سم(؛ زيت ا�ستحمام؛ 
ال�سخ�سي  الكريهة لال�ستخدام  الروائح  ال�سخ�سي؛ مزيل  للعرق لال�ستخدام  لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات  ا�ستحمام،  م�ستح�رشات 
ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة؛  اأظافر  م�ستعارة؛  رمو�س  امل�ستعارة؛  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  للج�سم؛ مكياج؛  )عطور(؛ بخاخات 
للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  لآلئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�رشات  ال�سفاه؛  ملمع  امل�ستعار؛ 
م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم؛ طالء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ مل�سقات فنية لالأظافر؛ طالء الأظافر؛ 

مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ستحمام.
3 الواقـعة بالفئة:  

 
كتبت عبارة « THE NIGHT IN « باللغة الإجنليزية   و�سف العالمة:  

ال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   
 وزارة االقت�صاد 

عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 343735 املودعة حتت رقم:  

24 يناير 2021 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

مورفو�سي�س ايه جي با�ســم:  
�سيميلوي�سرتا�سي 7، دي-82152 بالنغ، اأملانيا وعنوانه: 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأج�سام  الب�رشي؛  لال�ستخدام  �سيدلنية  وم�ستح�رشات  �سيدلنية  مواد 
م�سادة؛ م�ستح�رشات ت�سخي�س لغايات طبية؛ مواد بيولوجية للت�سخي�س 
كوا�سف  طبية؛  لغايات  �سحية  م�ستح�رشات  الب�رشي؛  الطبي  والتحليل 
لغايات  حيوية  م�ستح�رشات  �رشيرية؛  طبية  كوا�سف  طبية؛  ت�سخي�سية 

طبية.
5 الواقـعة بالفئة:  

 «MINJUVI  » كلمة  من  العالمة  تتكون  و�سف العالمة:  
املكتوبة باأحرف لتينية.

  ال�ســرتاطات:  
العالمات  لق�سم  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
امل�سار  للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف 

اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                

 دولة االإمارات العربية المتحدة   - وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

 
وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 329437 املودعة حتت رقم:  

5 مايو 2020 بتاريخ:   
تاريخ اإيداع الأولوية    

لل�س انرتنا�سيونال بي يف اآي اإنك با�ســم:  
ميدو�س هاو�س، �س ب 116 رود تاون، تورتول، جزر العذراء الربيطانية وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الت�سويق؛  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  والإعالن؛  الدعاية  خدمات 
عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات  والتجزئة،  اجلملة  جتارة  بالتجزئة؛  البيع  منافذ  اأعمال  اإدارة 
والأدوات  واملفرو�سات  الأثاث  لبيع  الربيدي،  الطلب  عرب  بالتجزئة  البيع  وخدمات  الإنرتنت 
املنزلية واملفرو�سات القما�سية واأ�سياء الديكور الداخلي؛ عر�س الب�سائع بغر�س البيع؛ اإبرام 
العقود ل�رشاء وبيع ال�سلع؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ تنظيم واإدارة برامج ولء 
العمالء وحوافزهم؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات حل�ساب الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني 

من معاينة هذه املنتجات و�رشائها ب�سهولة وي�رش؛ جتميع وتنظيم قواعد البيانات حا�سوبية.
35 الواقـعة بالفئة:  

 «r » متبوعة باحلرف الالتيني » homes » تتكون العالمة من كلمة  و�سف العالمة:  
داخل دائرة باللون ال�سود تليها كلمة « us» و الكل مكتوب ب�سكل مميز.

 
ال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية
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االإمارات �صمن 

ويظه���ر ر�س���د �الجن���از �لتناف�سي يف خمتل���ف حماور 

�ال�ستثم���ار، �أن �الم���ار�ت �حتل���ت �ملرتب���ة15 يف حمور 

�ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا����ر ونقل �لتكنولوجيا و�ملرتبة 

15يف ع���اوة �ال�ستثم���ار يف بيئ���ة �الأعم���ال �ملعر�سة 

للمخاطر.

كم���ا �حتل���ت �لدولة �ملرتب���ة 12يف م���دى �نت�سار متلك 

�الأجان���ب لل����ركات .وجاءت يف �ملرتب���ة 18 يف تو�زن 

تدفقات �ال�ستثمار �ملبا����ر و يف �ملرتبة17 بن�سبة هذه 

�لتدفقات الإجمايل �لناجت �ملحلي. .

و�حتلت �المار�ت �ملرتبة 18 يف تو�زن تدفقات �ال�ستثمار 

ويف �ال�ستثم���ار �ملبا�ر يف �خل���ارج ، بينما جاءت يف 

�ملرتبة 15 بتدفقات �ال�ستثمار �ملبا�ر يف �لد�خل ن�سبة 

الإجمايل �لناجت �ملحلي.

ومنحت �ملوؤ�ر�ت �لدولية موقعا متقدما لاإمار�ت حيث 

حل���ت باملرتب���ة 7 يف �حلو�فز �ال�ستثماري���ة ،و �ملرتبة 

�لثالث���ة ع�رة يف �سوق �الأور�ق �ملالية و �ملرتبة 19 يف 

موؤ�ر �الأ�سهم.

ويع���د �ال�ستثمار جزء� تف�سيلي���ا يف موؤ�ر�ت �لتناف�سية 

�القت�سادي���ة �لعاملية �لتي تو�فق���ت جميعها على مدى 

اأمينة الطاير تثمن اإطالق »اأم الإمارات« الخطة 

الوطنية حول المراأة وال�سالم

بلدية �أبوظبي تنفذ حملة للتوعية 

بال�سلوكيات �لخاطئة في �لمر�فق 

�لمجتمعية بالوثبة
دبي-و�م:

ثمن���ت �ل�سيخة �أمينة بنت حمي���د �لطاير رئي�سة 

جمعي���ة �لنه�سة �لن�سائية بدب���ي رئي�سة جمل�س 

�الإد�رة �خلط���ة �لوطنية لدولة �الإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة حول �ملر�أة و�ل�سام و�الأمن �لتي �أطلقتها 

�سمو �ل�سيخة فاطمة بن���ت مبارك رئي�سة �الحتاد 

�لن�سائي �لعام رئي�س���ة �ملجل�س �الأعلى لاأمومة 

�لتنمية  �الأعل���ى ملوؤ�س�س���ة  �لرئي�سة  و�لطفول���ة 

�الأ�رية تنفيذ� للقر�ر /1325/ �ل�سادر عن جمل�س 

�الأمن �لتابع لاأمم �ملتحدة .. يف �سابقة هي �الأوىل 

من نوعها على م�ستوى دول جمل�س �لتعاون لدول 

�خللي���ج �لعربي���ة وذلك �متد�د� جله���ود �الإمار�ت 

لتعزيز م�ساركة �ملر�أة يف �ل�سام و�الأمن.

وقال���ت �ل�سيخة �أمينة بنت حميد �لطاير يف كلمة 

له���ا �إن دولتن���ا �لغالية بقي���ادة �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ خليف���ة بن ز�يد �آل نهي���ان رئي�س �لدولة 

"حفظ���ه �هلل" و�ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء حاكم دبي "رع���اه �هلل" و�ساحب �ل�سمو 

�ل�سي���خ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائ���ب �لقائد �الأعلى للق���و�ت �مل�سلحة و�إخو�نهم 

�أ�سحاب �ل�سمو حكام �المار�ت توؤمن بالدور �لهام 

و�الأ�سا�سي و�ال�سرت�تيج���ي للمر�أة باعتبارها خط 

�لدفاع �الأول لاأ�رة.

 و�أ�ساق���ت :" نبارك و ن�سان���د و ن�سيد مببادرة " 

�أم �الم���ار�ت" من خال �طاقها ورعايتها ودعمها 

خلطة �لعم���ل �لوطني���ة �المار�تية ح���ول �ملر�أة 

و�ل�سام و�الأمن يقين���ا وثقة ال حدود لها بالقدرة 

�لفعال���ة للمر�أة �المار�تي���ة و�خلليجية و�لعربية 

عل���ى �حال �ل�س���ام و��ستتباب �الأم���ن و�لتاأخي 

و�لتعاي�س �ل�سلمي ال�سيم���ا و�أن �مار�تنا �حلبيبة 

وفقا للتقرير �لعاملي لعام 2021 يف هذ� �ملجال 

تت�سدر دول �ملنطقة يف �سد �لفجوة بني �جلن�سني".

و�أك���دت �أن " �خلطة �لوطنية حول �ملر�أة و �ل�سام 

و �الأمن " نتاج حر�ك وجهود حثيثة عالية �جلودة 

قادها �الحت���اد �لن�سائي �لع���ام بالدولة بجد�رة 

وثقة و�قتد�ر .. وكان مبعيته كوكبة ونخبة متفردة 

ومتميزة �سمن ع�سوية جلنته �لفعالة من �ملجل�س 

�لوطن���ي �الحت���ادي ووز�ر�ت �لدف���اع و�لد�خلية 

و�ملالية و�خلارجية و�لثقافة و�ل�سباب و�الإقت�ساد 

و�لعدل و�لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�ري و�الأزمات 

و�لك���ور�ث و�لهيئة �لعامة لل�س���وؤون �الإ�سامية و 

�الأوقاف وجمل����س �المار�ت للتو�زن بني �جلن�سني 

و�ملرك���ز �الحتادي للتناف�سي���ة و�الح�ساء وبدعم 

م���ن مكتب �الأمم �ملتحدة للمر�أة وهو ما يوؤكد قوة 

ومتان���ة وتكاملي���ة �خلطة �لوطنية ح���ول �ملر�أة 

و�ل�سام و�الأمن وبعدها �الإ�سرت�تيجي.

�أبوظبي-�لوحدة:

نف���ذت بلدي���ة مدين���ة �أبوظبي، 

�لبلدي���ات  لد�ئ���رة  �لتابع���ة 

و�لنقل، حملة ع���ن ُبعد للتوعية 

و�ملمار�س���ات  بال�سلوكي���ات 

و�لت���ي  باملر�ف���ق،  �خلاطئ���ة 

��ستهدفت كاف���ة مرتادي �ملر�فق 

�ملجتمعية �لو�قعة �سمن �لنطاق 

�جلغ���ر�يف ملركز بلدي���ة �لوثبة، 

و��ستمرت ملدة 4 �أيام.

وهدفت �حلملة �إىل �لتوعية باأبرز 

�ل�سلوكي���ات �خلاطئ���ة �ملرتكبة 

من قبل بع�س مرت���ادي �ملر�فق 

بتاأثري�تها  و�لتعريف  �ملجتمعية 

�ل�سلبية على �ملرفق ب�سكل خا�س 

وعلى �لبيئ���ة ب�سكل عام، وكذلك 

�ملجتمعي  �لوع���ي  م�ستوى  رفع 

ل���دى مرتادي �ملر�ف���ق، وتر�سيخ 

�ملجتمعية  �مل�سوؤولي���ة  ثقاف���ة 

باأهمي���ة �حلف���اظ عل���ى �ملظهر 

�حل�ساري �لعام.

وت�سمن���ت �حلملة ن����ر �لعديد 

�لتوعوية عرب  م���ن �ملن�س���ور�ت 

�لبلدي���ة على من�سات  ح�سابات 

/تويرت،  �الجتماع���ي  �لتو��س���ل 

و�إر�سال  �ن�ستغ���ر�م، في�سب���وك/، 

ر�سائل ن�سي���ة ق�سرية، باالإ�سافة 

�إىل ن����ر ع���دد م���ن �ملن�سور�ت 

�لتوعوي���ة عرب تطبيق "فريجنا"، 

و�لقيام بزيار�ت ميد�نية ع�سو�ئية 

لبع�س �ملر�فق ب�سكل ��ستثنائي.
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نموذج اإعالن الن�صر  عن التجديد 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

24 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345602 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

تي بي يف ��س �سي، �ل.�ل.�سي.   با�س��م:  

35 مي�سن �سرتيت، غرينت�س، �سي تي 06830، دياوير، �لواليات �ملتحدة �المريكية  وعنو�نه: 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�مل�ساع���دة يف �إد�رة �الأعم���ال �لتجارية �أو �ل�سناعي���ة وخدمات �ال�ست�س���ار�ت الإد�رة �الأعمال للمر�كز 

و�ملجمعات �لتجارية؛ توفري �ملعلومات �لتجارية؛ �مل�ساعدة يف ��ستغال �أو �إد�رة �ل�ركات �لتجارية �أو 

�ل�سناعية، مبا يف ذلك مر�كز وجممعات �لت�سوق، وحتديد�ً تقدمي خدمات ��ست�سار�ت �الأعمال للماركات 

�لفاخ���رة وعالية �جل���ودة لتمكينها من توزيع فائ�س �ملخزون من جمموع���ة �ملو�سم �ل�سابق بطريقة 

م�سبوط���ة وفعال���ة؛ خدمات �لدعاية و�الإع���ان و�لرتويج و/�أو �لر�سوم �ملتحرك���ة �لتجارية؛ �لرتويج 

و�لدعاية و�الإعان بجميع �أنو�عه وعلى جميع �أ�سكال �لدعم؛ �أبحاث �الأعمال؛ تنظيم �لبيانات يف قاعدة 

بيان���ات مركزية؛ معاجلة �لبيان���ات و�إد�رة �مللفات؛ خدمات �لبيع بالتجزئ���ة فيما يتعلق باملخزون 

�لفائ����س من جمموعات �ملو��سم �ل�سابقة للرج���ال و�لن�ساء و�الأطفال فيما يتعلق باملاب�س �لريا�سية 

و�الأحذي���ة و�حتياجات �ل�سفر و�مللحقات وت�سميم �ملنزل و�ملاب����س �لن�سائية �لد�خلية و�ملجوهر�ت 

و�لهد�ي���ا؛ �لرتويج للمباين �لتجارية، مبا يف ذلك مر�كز �لت�سوق؛ حتليل �جتاهات �ملو�سة و�ل�سوق من 

�أجل تقدمي �مل�س���ورة و�ال�ست�سار�ت ملاركات �لتجزئة؛ �خلدم���ات �ال�ست�سارية �ملتعلقة بت�سميم وبناء 

وتعديل و�إد�رة مر�كز �لت�سوق؛ خدمات �لدعاية و�الإعان؛ �د�رة وتوجيه �الأعمال؛ تفعيل �لن�ساط �ملكتبي؛ 

خدم���ات �لت�سويق؛ �لت�سويق �ملبا�ر؛ و�سع �ملفهوم �لت�س���وري لرب�مج �لع�سوية و�إن�سائها وت�سميمها 

وتطويره���ا وتنفيذها وت�سغيلها وتنظيمه���ا وترويجها و�الإ�ر�ف عليها، مب���ا يف ذلك بر�مج بطاقات 

والء �لعم���اء وبر�مج �حلو�فز وبر�م���ج �لعاو�ت وبطاقات �ملكافاآت وبطاق���ات �لتخفي�سات؛ خدمات 

�ل�سب���كات �لتجارية و�ملهنية؛ ت�سويق خدم���ات �لبيع بالتجزئة لاآخرين من خال موقع �لتو��سل عرب 

�الإنرتن���ت؛ �لرتويج ملنا�سب���ات �الآخرين؛ توفري خدمات �لهات���ف و/�أو �لكمبيوتر عرب �الإنرتنت الأع�ساء 

بر�مج �لع�سوية مبا يف ذلك بر�مج بطاقات والء �لعماء، وبر�مج �حلو�فز، وبر�مج �لعاو�ت، وبطاقات 

�ملكافاآت وبطاقات �لتخفي�سات، بحيث ميكن للع�سو �حل�سول على �لب�سائع و�خلدمات؛ خدمات �لبيع 

بالتجزئ���ة �ملتاحة عرب �الإنرتنت فيما يتعلق ببيع �ملاب�س، و�ملاب�س �لريا�سية، و�الأحذية، و�حلقائب 

�ل�سفرية وحقائب �ل�سفر، و�إك�س�سو�ر�ت �ملاب�س، و�الأثاث، و�الإ�ساءة، و�أغطية �الأر�سيات، و�أدو�ت �ملطبخ 

و�أدو�ت �لطه���ي، و�ملاب�س �لن�سائية �لد�خلية و�ملجوهر�ت، مما يتيح للعميل ��ستعر��س تلك �لب�سائع 

و�ر�ئه���ا ب�سهولة؛ �الأن�سطة �لت�سويقية و�لرتويجي���ة �ملتعلقة باإد�رة �الأعمال وتنظيم �الأعمال؛ �لتقييم 

�الإح�سائ���ي لبيانات �أبحاث �ل�سوق؛ �لتحلي���ل �الإح�سائي و�إعد�د �لتقارير؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد 

بيانات �لكمبيوتر؛ خدمات تقييم �مل���اركات؛ عر�س �ملاركات؛ خدمات ��سرت�تيجية للماركات؛ خدمات 

طل���ب �ل�ر�ء �ملحو�سب عرب �الإنرتنت؛ عر�س �لب�سائع على و�سائط �الت�سال الأغر��س �لبيع بالتجزئة؛ 

ت�سوي���ق �ملنا�سبات؛ تنظيم �ملنا�سبات و�ملعار�س و�لعرو����س و�ملعار�س الأغر��س ترويجية و�إعانية 

جتارية؛ حتليل بيانات و�إح�ساء�ت �أبحاث �ل�سوق؛ ن�ر �ملو�د �الإعانية و�لت�سويقية و�لدعائية؛ خدمات 

�لدعاية و�الإعان �ملقدمة عرب �الإنرتنت؛ �لدعاية و�الإعان يف �ل�سحافة �ل�سعبية و�ملهنية؛ �إنتاج �الأفام 

�لدعائي���ة؛ جتميع �الإعانات ال�ستخد�مها على �سفحات �لويب وعلى �الإنرتنت؛ حتليل مدى �ال�ستجابة 

لاإعانات؛ �الإعان بالربيد �ملبا�ر؛ �لرتويج لب�سائع وخدمات �الآخرين عرب �الإنرتنت؛ خدمات �لدعاية 

و�لرتوي���ج للمبيعات؛ خدمات ��ست�سارية تتعلق بو�س���ع �ملفهوم �لت�سوري لرب�مج �لع�سوية و�إن�سائها 

وت�سميمه���ا وتطويرها وتنفيذها وت�سغيلها وتنظيمه���ا وترويجها و�الإ�ر�ف عليها، مبا يف ذلك بر�مج 

بطاق���ات والء �لعماء وبر�مج �حلو�ف���ز وبر�مج �لعاو�ت وبطاقات �ملكاف���اآت وبطاقات �لتخفي�سات؛ 

تنظيم بر�م���ج والء �لعماء وت�سغيلها و�لرتويج لها و�الإ�ر�ف عليه���ا؛ خدمات والء �لعماء الأغر��س 

جتارية و/�أو ترويجي���ة و/�أو �إعانية؛ خدمات �إد�رة �مل�ساريع مل�ساريع �لبناء؛ ترويج م�سالح �ل�سحة 

و�ملجتمع وق�سايا �ال�ستد�مة �لبيئية؛ خدمات ��ست�سار�ت �الأعمال �ملتعلقة بتكامل جماالت تكنولوجيا 

�لعمليات �لتجارية، و�لتعلم �لتنظيم���ي، و�إد�رة �لتغيري و�ال�ستد�مة �لت�سغيلية؛ تنظيم عرو�س �الأزياء 

لغاي���ات ترويجية؛ عر����س �لب�سائع على و�سائط �الت�سال لغايات �لبي���ع بالتجزئة؛ توفري �سوق عرب 

�الإنرتنت مل�سرتي �ل�سلع و�خلدمات وبائعيها.

35 �لو�ق�عة بالفئة:  

 

 «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION» كتبت كلمة و�سف �لعامة:  

باأحرف التينية

 

�ال�س��رت�طات:  

فعل���ى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبًا لق�س���م �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يومًا من هذ� �الإعان.
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر  عن �نتقال �لملكية 

�ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية على ت�سدر �القت�ساد �المار�تي 

�ملرتب���ة �الوىل عل���ى م�ستوى �ل����رق �الو�سط و�سمال 

�فريقيا ، تنويها منها بدرجة �ال�ستقر�ر و�ال�ستد�مة .

وتعتمد موؤ����ر�ت تناف�سية �ال�ستثم���ار على حزمة من 

�ملي���ز�ت ت�سمل �ملوق���ع �ال�سرت�تيج���ي و�الحتياطيات 

�ملالية �لقوي���ة و�سناديق �ل���روة �ل�سيادي���ة �لكبرية 

و�لعاق���ات �لدولية و�الإنفاق �حلكوم���ي �ملتنامي على 

�لبني���ة �لتحتية، و�لتحول �لرقم���ي، و�البتكار و�سيا�سة 

�لتنوع �القت�سادي و�ملناطق �حلرة متعددة �لتخ�س�سات 

وزيادة �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رة.

»م�صدر«.. ب�صمة 

وبد�أت �رك���ة �أبوظبي لطاق���ة �مل�ستقب���ل »م�سدر« مع 

تاأ�سي�سه���ا عام 2006 يف مهمتها �لوطنية �لر�ئدة من �أجل 

جع���ل �لطاقة �لنظيفة و�قعا ملمو�س���ا لي�س على �ل�سعيد 

�ملحلي وح�سب و�إمنا يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

كما مت يف �لعام 2008 �ن�ساء »مدينة م�سدر« كو�حدة من 

�ملجتمعات �حل�رية �الأكر ��ستد�مة يف �لعامل.

وعقب تاأ�سي�سها حر�ست �رك���ة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل 

»م�س���در« عل���ى تعزي���ز ��ستثمار�تها يف قط���اع �لطاقة 

�ملتجددة على �مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي.

و�سمل���ت حمفظة م�ساريعه���ا �ال�ستثماري���ة حمليا حمطات 

بارزة منه���ا »حمطة �سم�س« �لت���ي مت تد�سينها عام 2013 

يف �أبوظبي كاأكرب حمطة لتوليد �لطاقة �ل�سم�سية �ملركزة يف 

�لدولة وبقدرة �إنتاجية ت�سل �إىل 100 ميجا و�ط.

كم���ا فازت م�سدر يف عام 2016 بعقد تطوير �ملرحلة �لثالثة 

م���ن جممع حممد بن ر��سد للطاق���ة �ل�سم�سية بقدرة �إنتاجية 

ت�س���ل �إىل 800 ميجاو�ط وبال�ر�كة م���ع جمموعة »�إي دي 

�إف« �لفرن�سية.

وج���رى يف عام 2017 وبال�ر�كة مع »بيئة« تاأ�سي�س �ركة 

�الإم���ار�ت لتحويل �لنفاي���ات �إىل طاق���ة يف �ل�سارقة وبقدرة 

�إنتاجية ت�سل �إىل 30 ميجاو�ط.

و�أطلق���ت �ركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقب���ل »م�سدر« يف عام 

2020 �أول �سن���دوق ��ستثمار عقاري �أخ�ر يف دولة �الإمار�ت 

كم���ا ف���ازت يف �لعام ذ�ت���ه بتطوير حمطة �لظف���رة للطاقة 

�ل�سم�سية �لكهرو�سوئية �أكرب حمطة م�ستقلة يف �لعامل الإنتاج 

�لكهرب���اء بال�ر�كة م���ع »طاق���ة« و«�إي دي �إف رينيوبلز« 

و«جينكو باور«.

وخ���ال �لعام �جلاري 2021 جرى �الإع���ان عن مبادرة ر�ئدة 

تقوده���ا »م�سدر« لتدعم تطوير �قت�ساد �لهيدروجني �الأخ�ر 

يف �أبوظبي مب�ساركة �لعديد م���ن �ل�ركاء مبا فيهم »�سيمنز 

للطاقة«.

�لإمار�ت توؤكد 

وقال���ت وز�رة �س���وؤون �لرئا�س���ة يف بيان �أ�سدرت���ه �م�س �إنه 

�نطاق���ا مما يربط �لبلدين �ل�سقيق���ني وقيادتيهما من رو�بط 

وثيقة وعاقات تاريخية توؤكد دولة �الإمار�ت �أن �أمن و��ستقر�ر 

�الأردن هو جزء ال يتجز�أ من �أمنها ..

كما توؤك���د دعمها وم�ساندته���ا �لكاملة و�ملطلق���ة للقر�ر�ت 

و�الإج���ر�ء�ت كافة �لتي يتخذها جال���ة ملك �الأردن و�ساحب 

�ل�سمو �مللكي ويل عه���د �الأردن من �أجل حماية �أمن و��ستقر�ر 

�الأردن و�سون مكت�سباته.

يف غ�س���ون ذلك قال نائب رئي�س �ل���وزر�ء وزير �خلارجية 

و�سوؤون �ملغرتبني يف �الأردن، �أمين �ل�سفدي، �الأحد، �إنه متت 

»�ل�سيطرة بالكامل عل���ى �لتحركات �مل�سبوهة �لتي كانت 

ت�ستهدف �أمن �لباد«.

وذك���ر �ل�سفدي، خال موؤمتر �سحفي ب�ساأن �العتقاالت �لتي 

جرت يوم �أم�س �الأول �ل�سبت: »تابعت �الأجهزة �الأمنية عرب 

حتقيق���ات على مدى فرتة طويلة ن�ساطات وحتركات لاأمري 

حمزة و�آخرين ت�ستهدف �أمن �لوطن و��ستقر�ره«.

و�أ�ساف: »رد�ست �لتحقيقات تدخات و�ت�ساالت مع جهات 

خارجية حول �لتوقيت �الأن�سب للبدء بخطو�ت لزعزعة �أمن 

�الأردن«.

وتابع: »و�آنذ�ك، رفعت �الأجه���زة �الأمنية تو�سية �إىل �مللك 

باإحالة ه���ذه �لن�ساط���ات و�لقائمني عليه���ا ملحكمة �أمن 

�لدولة الإجر�ء �ملقت�سى �لقانوين، بعد �أن بينت �لتحقيقات 

�الأولية �أن هذه �لن�ساط���ات و�سلت �إىل مرحلة مت�س ب�سكل 

مبا�ر باأمن �لوطن«.

و�أ�س���اف: »بين���ت �لتحقيق���ات كذلك وج���ود تو��سل بني 

�أ�سخا����س من حميط �الأم���ري حمزة تقوم بتمري���ر ر�سائل 

جله���ات يف �خلارج لتوظيفها �سد �أم���ن �لوطن، �إ�سافة �إىل 

وجود �رتباطات ب���ني با�سم عو����س �هلل وجهات خارجية 

للعمل على تنفيذ خمططات مزعزعة لا�ستقر�ر«.

و�أو�س���ح وزي���ر �خلارجي���ة �الأردين: »طل���ب رئي�س هيئة 

�الأركان �الأردين م���ن �الأمري حمزة �لتوقف عن كل �لتحركات 

و�لن�ساطات �لتي مت�س �الأردن، غ���ري �أن �سموه مل يتجاوب، 

وتعامل مع هذ� �لطلب ب�سلبية«.

و�أردف قائا �إن »�الأم���ري حمزة كان على تو��سل مع با�سم 

عو�س �هلل لتن�سيق �ملو�قف«.

و�أبرز �أن���ه »مت �إف�سال �الت�س���االت �مل�سبوهة حماية الأمن 

�الأردني���ني.. �لتحقيق���ات م�ستم���رة و�ستتم وفق���ا للم�سار 

�لقانوين و�سيتم �لتعامل معها بكل �سفافية وو�سوح«.

وختم �ل�سفدي حديثه بالقول: »متت �ل�سيطرة بالكامل على 

هذه �لتحركات وحما�رتها يف مهدها«.
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 »الدار« تطلق الدورة الثانية 
من برنامجها الخا�ص لريادة 

ة« الأعمال »من�سّ
اأبوظبي ـ وام:

�إطالق  عن  "�لد�ر"  �لعقارية  �ل��د�ر  �أعلنت   
�لأعمال  برنامج حا�ضنة  من  �لثانية  �لدورة 
�ضتة  لمدة  ُيقام  �لذي  "من�ّضة"  بها  �لخا�ّص 
�لأعمال  رّو�د  ودع��م  ت�ضجيع  بهدف  �أ�ضهر 
و�أ�ضحاب �لم�ضاريع وتنمية وتطوير �لمو�هب 
لتطوير  محّفزة  بيئة  وتوفير  �بتكار�ً  �لأكثر 
�لتجزئة  قطاع  في  ومبتكرة  جديدة  مفاهيم 
لدول  �لتعاون  مجل�ص  دول  م�ضتوى  على 

�لخليج �لعربية .
برنامج  من  �لثانية  �ل��دورة  تنظيم  ويتم 
دي"  �إي��ه  "�ضتارت  مع  بالتعاون  "من�ضة" 
من�ضة �لبتكار وريادة �لأعمال �لعالمية في 
جامعة نيويورك �أبوظبي، و�لتي تحظى بدعم 
�لكبير  �لزخم  لمو��ضلة  "تمكين"،  �ضركة  من 

�لذي �ضهدته �لدورة �لأولى من �لبرنامج.
قد  �لبرنامج  م��ن  �لأول���ى  �ل���دورة  وك��ان��ت 
�قت�ضرت على �ل�ضركات �ل�ضغيرة و�لمتو�ضطة 
مجالت  في  �لإم���ار�ت  دول��ة  في  �لعاملة 

�لتجزئة و�لمقاهي و�لمطاعم.
�أّما �لدورة �لثانية ف�ضتفتح �أبو�بها لمجموعة 
كافة  عبر  �لتجزئة  م�ضاريع  من  و��ضعة 
و�ضت�ضمل  �لخليجي  �لتعاون  مجل�ص  دول 
�لقائمة  و�لم�ضاريع  �لنا�ضئة  �ل�ضركات 
دعم  في  ت�ضاهم  و�لتي  �لتكنولوجيا  على 

�ل�ضتد�مة.
�لثانية  �ل��دورة  في  �لفائزون  و�ضيح�ضل 
مالية  محّفز�ت  على  "من�ّضة"  برنامج  من 
درهم  مليون  �إل��ى  ت�ضل  �إجمالية  بقيمة 
�إحدى  في  لم�ضاريعهم  وم�ضاحة  �إمار�تي 

�لد�ر. ل�ضركة  �لتابعة  �لت�ضّوق  وجهات 
�لمخت�ضة  �لتجزئة  م�ضاريع  �ضت�ضتفيد  كما 
مميزة  فر�ضة  من  �لتكنولوجيا  حلول  في 
مع  بال�ضر�كة  حلولها  وتطبيق  لختبار 

�لعقارية. �لد�ر 
برنامج  م��ن  �لثانية  �ل����دورة  وت��رّح��ب 
�ضمن  �ل��م�����ض��ارك��ة  ب��ط��ل��ب��ات  "من�ّضة" 
�ل�ضغيرة  �ل�ضركات  هما  رئي�ضتين  فئتين 
�لتجزئة  قطاع  في  �لعاملة  و�لمتو�ضطة 
و�لحلول  و�لخدمات  و�لمطاعم  كالمقاهي 
�لقائمة  �لتجزئة  و�ضركات  �لم�ضتد�مة، 
�لتجارة  كمن�ضات  �لتكنولوجيا  على 
تركز  �لتي  �لذكية  و�لتطبيقات  �لإلكترونية 
��ضتقبال  حاليًا  ويتم  �ل�ضتد�مة.  على 

22 مايو. �لطلبات حتى 
�إطالق  �ل��د�ر  تعتزم  نف�ضه،  �ل�ضياق  وفي 
مبادرة  في  لل�ضباب"  "من�ّضة  برنامج 
عبر  �ل�ضباب  فئة  على  للتركيز  جديدة 
بتطوير  �لبرنامج  وُيعنى  �لد�ر.  �أكاديميات 
�لجيل �لقادم من رّو�د �لأعمال في �لمنطقة 
ت�ضميمه  تم  تدريبي  برنامج  خ��الل  من 
�إيجاد  على  يركز  �لغاية،  لهذه  خ�ضي�ضًا 
تو�جههم  قد  �لتي  �لمعقدة  للم�ضاكل  حلول 
�إلى  �لمبتكرة  و�أفكارهم  مفاهيمهم  وتحويل 

للتنفيذ. قابلة  تجارية  ��ضتر�تيجيات 
برنامج  من  �لإ�ضد�ر  هذ�  �إلى  �ضين�ضم  كما 
و�ل�ضباب  �لثقافة  وز�رة  من  كل  "من�ضة" 
�لمجتمع  تنمية  ود�ئرة  خليفة  و�ضندوق 
ك�ضركاء  "برينك"  �لأع��م��ال  وم�����ض��رّع��ة 
�لنا�ضئة  لل�ضركات  �لدعم  لتقديم  �أ�ضا�ضيين 
مميزة  وفر�ص  �لتو��ضل  �إمكانات  وتوفير 

�لأعمال. لتطوير 

»المالية المركزية« بال�سارقة تنظم الملتقى المالي الفترا�سي 
الأول للعام 2021

ال�سارقة ـ وام:
�لمركزية  �لمالية  د�ئرة  نظمت   
�لمالي  �لملتقى  ب��ال�����ض��ارق��ة 
 2021 للعام  �لأول  �لفتر��ضي 
بح�ضور �أكثر من 150 من م�ضوؤولي 
وموظفي �ل�ضوؤون �لمالية بجميع 

�لجهات �لحكومية و�لم�ضتقلة.
�لمعلومات  �أمن  �لملتقى  وناق�ص 
�ضد�د  م��ع  �لتعامل  و�إج����ر�ء�ت 
و�لموردين  �لمقاولين  م�ضتحقات 
و�لمقاولين  �لموردين  بو�بة  عبر 
بالمحافظ  تح�ضيل  نظام  وربط 
�ل��ع��ال��م��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى 
�لممار�ضات  �أف�ضل  ��ضتعر��ص 
وتحدث  �ل��م��وردي��ن  ب��و�ب��ة  ف��ي 
ممثلي  م��ن  ع��دد  �لملتقى  ف��ي 
هي  �لد�ئرة  في  �لإد�ر�ت  بع�ص 
�لمعلومات  و�أمن  �لمالي  �لنظام 

و�لح�ضابات و�لم�ضتريات.
�ل�ضايغ  ول��ي��د  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
م��دي��ر ع���ام د�ئ�����رة �ل��م��ال��ي��ة 
"نحر�ص  بال�ضارقة:  �لمركزية 
هذ�  تنظيم  على  �ل��د�ئ��رة  ف��ي 
هذ�  جاء  وقد  با�ضتمر�ر  �لملتقى 
حزمة  لمناق�ضة  �فتر��ضيًا  �لعام 
�إلى  �لهادفة  �لمو�ضوعات  من 
ب��الأد�ء  �لرتقاء  في  �ل�ضتمر�ر 
�لإجر�ء�ت  كفاءة  وتعزيز  �لمالي 
�لحكومية  �لدو�ئر  في  �لمالية 
�لتقدم  م�ضتويات  �أعلى  وتحقيق 
و�ل�ضتقر�ر  و�ل�ضتثمار  و�لنه�ضة 
�أرق��ى  وتقديم  ل��الإم��ارة  �لمالي 
على  �لعمل  و��ضتد�مة  �لخدمات 
�لمالي  �لعمل  منظومة  تطوير 
با�ضتخد�م  ل��الإم��ارة  �لحكومي 
و�لممار�ضات  �لتقنيات  �أف�ضل 
�لعمل  �أنظمة  ف��ي  �لمعا�ضرة 

�لمالي �لحكومي".
�لنقا�ضات  �أن  �إل���ى  و�أ����ض���ار 
وحافلة  ومثمرة  مهمة  كانت 
بالمقترحات و�لمبادر�ت و�لأفكار 
من  �لتي  و�لمبتكرة  �لخالقة 
�ضاأنها �أن ت�ضهم في ترجمة روؤية 
"ريادة  ف��ي  �لمتمثلة  �ل��د�ئ��رة 
خالل  من  �لعالمية"  نحو  مالية 
��ضتناد�ً  مبتكرة  تقنيات  تطوير 
�ضاحب  وتوجيهات  روؤي��ة  �إل��ى 
�ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن 
�لمجل�ص  ع�ضو  �لقا�ضمي  محمد 

�لأعلى حاكم �ل�ضارقة.
�لملتقى  في  �لم�ضاركون  وناق�ص 
�ضو�ء  متنوعة  مو�ضوعات  عدة 
ما تعلق منها باإد�رة �لح�ضابات 
�لنظام  باإد�رة  منها  تعلق  ما  �أو 
�لمالي حيث �لربط مع �لمحافظ 

وفي  تح�ضيل  بنظام  �لعالمية 
تم  �لم�ضتريات  �إد�رة  مو�ضوع 

دورة  تفعيل  كيفية  �إلى  �لتطرق 
طريق  عن  �لآل��ي��ة  �لممار�ضات 

بو�بة �لموردين �أما في مو�ضوع 
فقد  �لمعلومات  �أم���ن  مكتب 
�آليات  �إل��ى  �لم�ضاركون  تطرق 
�لمتبعة  �لأم��ن  �إج��ر�ء�ت  �ضرح 
�لمركزية  �لمالية  بين  و�لعالقة 
�لحفاظ  في  �لأخ��رى  و�ل��دو�ئ��ر 

�لمعلومات. �أمن  على 
تطرق  �لتي  �لمحاور  بين  ومن 
�لأول  �لمالي  �لملتقى  �إليها 
ل��ه��ذ� �ل��ع��ام �إج����ر�ء�ت �لأم��ن 
�لمالية  د�ئ���رة  ف��ي  �لمتبعة 
بين  �ل��ت��ع��اون��ي��ة  و�ل��ع��الق��ة 
�لحفاظ  في  و�ل��دو�ئ��ر  �لد�ئرة 
بالإ�ضافة  �لمعلومات  �أمن  على 
و�لحفاظ  �لمعلومات  �ضرية  �إلى 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى م��ق��ب��ول من 
�لحفاظ  ت�ضمن  �لتي  �لجر�ء�ت 
على ��ضول وممتلكات �لحكومة 
من �لعبث �و �طالع �لغير عليها 
�لموظفين  باطالع  و�لكتفاء 

فقط. لهم  �لم�ضرح 
�أ�ضاليب  ع��دة  �لملتقى  وط��رح 
عن  �لإلكتروني  �لت�ضيد  مثل 
طريق �لهاتف �أو مو�قع �لتو��ضل 
�لن�ضية  �لر�ضائل  �أو  �لجتماعي 
محور  �إلى  بالإ�ضافة  �لق�ضيرة 
�أمن �لمعلومات و�أهمية �لتوعية 

�أمن  ومكانة  �لمعلومات  باأمن 
خط  ب�ضفتها  �ل��م��رور  كلمة 
وخ�ضائ�ضها  �لأول  �ل��دف��اع 
�لنقالة  �لهو�تف  و�أم��ن  �لقوية 
و�أم�����ن و���ض��ائ��ل �ل��ت��و����ض��ل 
�لمعلومات  وحماية  �لجتماعي 
�لعمل عن بعد  و�أمن  �ل�ضخ�ضية 
..وقدم ملخ�ضًا  وحماية �لأطفال 

�لأمنية. �لممار�ضات  لأف�ضل 
�إلى  �لمالي  �لملتقى  تطرق  كما 
�لذي  تح�ضيل  نظام  مميز�ت 
�لدولة  توجه  مع  تما�ضيًا  جاء 
حيث  �ل�ضارقة  حكومة  وتوجه 
بطاقة  ب��ا���ض��ت��خ��د�م��ه  يتميز 
و��ضتخد�م  �لإمار�تية  �لهوية 
وخدمة  �لمتحركة  �لدفع  �أجهزة 
�ل��دف��ع ع��ن ب��ع��د ب��الإ���ض��اف��ة 
مع  �لم�ضرفية  �لخدمات  �إل��ى 
�ل�ضترد�د  وخا�ضية  �لبنوك 
�لآل�����ي ع���ن ط��ري��ق م�����ض��رف 
مع  و�لربط  �لإ�ضالمي  �ل�ضارقة 
�لمعتمدة  �لعالمية  �لمحافظ 
حيث  �لدفع  عمليات  و�ضهولة 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��وث��ي��ق وح��م��اي��ة 
ومعامالتهم  �لمتعاملين  �أمو�ل 
حلول  �لى  بال�ضافة  �لتجارية 

ومي�ضرة. �آمنة  دفع 
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دبي ـ وام:
�إعالمية  �إحاطة  �لقت�ضاد  وز�رة  نظمت   
حول �إجر�ء�ت حماية �لم�ضتهلك في دولة 
�لإمار�ت، و�ل�ضتعد�د�ت و�لجهود �لمبذولة 
لعام  �لمبارك  رم�ضان  �ضهر  ل�ضتقبال 
2021، وت�ضمنت �لإحاطة ��ضتعر��ص عدد 
قامت  �لتي  و�لتح�ضير�ت  �لإجر�ء�ت  من 
�ل�ضتر�تيجيون  و�ضركاوؤها  �ل��وز�رة  بها 
لحماية  �لممار�ضات  �أف�ضل  لتطبيق 
�لم�ضتهلك على مد�ر �لعام ب�ضورة عامة، 
نحو  على  �لمبارك  رم�ضان  �ضهر  وفي 
�إ�ضد�ر  تم  �لما�ضي  �لعام  خا�ص. وخالل 
قانون حماية �لم�ضتهلك �لجديد، رقم 15 
ل�ضنة 2020، و�لهادف �إلى تعزيز منظومة 
خالل  من  بالدولة  �لم�ضتهلك  حماية 
�لمقدمة  و�لخدمة  �ل�ضلعة  جودة  �ضمان 
بال�ضعر  عليها  و�لح�ضول  للم�ضتهلك 
و�ضالمة  �ضحة  على  و�لحفاظ  �لمعلن، 
�ل�ضلعة  على  ح�ضوله  عند  �لم�ضتهلك 
�أو  للخدمة  تلقيه  عند  �أو  ��ضتعمالها  �أو 
�ل�ضتهالك  �أنماط  وت�ضجيع  ��ضتعمالها، 
�ل�ضو�بط  �أف�ضل  �عتماد  وكذلك  �ل�ضليم، 
و�لمعايير �لرقابية على �لأ�ضو�ق ل�ضمان 
عالقة  وتحقيق  و�زدهارها،  ��ضتقر�رها 
في  و�لم�ضتهلكين  �لتجار  بين  متو�زنة 
من�ضات  وعلى  �لدولة  �أ�ضو�ق  مختلف 
�لإلكتروني،  و�لت�ضوق  �لذكية  �لتجارة 
لحماية  مخ�ض�ضة  �آل��ي��ات  وت��وف��ي��ر 
�ل�ضتثنائية  �ل��ظ��روف  في  �لم�ضتهلك 
�ل�ضبو�ضي،  مرو�ن  و��ضتعر�ص  و�لطارئة. 
�لم�ضتهلك  �لمناف�ضة وحماية  �إد�رة  مدير 
�لتي  �لإحاطة  خالل  �لقت�ضاد،  ب��وز�رة 
و�ضائل  �إلى  بدبي  �ل��وز�رة  بمقر  عقدت 
تعمل  �لتي  �لمبادر�ت  من  عدد�ً  �لإعالم، 
مع  بالتعاون  تنفيذها  على  �ل���وز�رة 
�ضركائها من مختلف �لجهات �لتحادية 
و�لمحلية و�لقطاعين �لتعاوني و�لخا�ص 
من  و�لتي  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت  جميع  في 
�لتجارية  �لممار�ضات  تمكين  �ضاأنها 

وتعزيز  �لم�ضتهلك  وحماية  �ل�ضليمة 
..بال�ضافة  �ل�ضليم  �ل�ضتهالكي  �لوعي 
�لموردين  مع  مكثفة  �جتماعات  �ل��ى 

ل�ضمان تو�فر �ل�ضلع و��ضتقر�ر �لأ�ضو�ق.
�لقت�ضاد  وز�رة  �أن  �ل�ضبو�ضي  و�أو�ضح 
وحماية  �لمناف�ضة  �إد�رة  ف��ي  ممثلة 
منذ  �جتماعًا   29 نحو  عقدت  �لم�ضتهلك 
�لحالي،  �لوقت  حتى   2021 عام  بد�ية 
و�ل�ضكر  و�لدقيق  �لأرز  تجار  �ضملت 
ومنتجات  و�لأ�ضماك  و�لدو�جن  و�للحوم 
رفع  بهدف  وغيرها،  و�لع�ضائر  �لألبان 
كافة  مع  و�لتن�ضيق  �لتو��ضل  م�ضتوى 
�لمعلومات  وتبادل  و�لتجار  �لموردين 
ب�ضاأن �لأ�ضو�ق �لم�ضدرة للدولة و�لطالع 
على خططهم ل�ضمان تو�فر �ل�ضلع وتلبية 
على  �لتركيز  مع  �لأ�ضو�ق،  �حتياجات 
با�ضتقبال  �لخا�ضة  �لإج��ر�ء�ت  مناق�ضة 

�ل�ضهر �لف�ضيل، و�ضمان ��ضتقر�ر �لأ�ضعار 
�رتفاعات غير مبررة، م�ضير�ً  �أي  وتجنب 
�إلى �أن �لموردين �أكدو� �لتز�مهم بتغطية 
�ل�ضلع  من  �لمحلية  �لأ�ضو�ق  �حتياجات 
�لالزمة  �لتد�بير  و�تخاذهم  و�لمنتجات 
�ل�ضلع  في  نق�ص  �أي  مو�جهة  لتفادي 
وتحديد�ً  �لعام،  م��د�ر  على  �لأ�ضا�ضية 

خالل مو�ضم رم�ضان �لمبارك.
وز�رة  تربط  �لتي  �لعالقات  �أن  و�أك��د 
منافذ  �أو  �ل�ضلع  وم���وردي  �لقت�ضاد 
�ضر�كة  على  قائمة  عالقات  هي  �لبيع 
طويلة �لأمد مدعومة بالجهود �لمتبادلة 
م�ضالح  يخدم  بما  و�لتعاون  للتن�ضيق 
�ل�ضلع  تو�فر  على  ويحافظ  �لطرفين 
في  بالتالي  وي�ضهم  �لأ�ضو�ق  و��ضتقر�ر 
تو�زن �لقت�ضاد �لوطني وخدمة �لأهد�ف 

�لقت�ضادية �ل�ضتر�تيجية للدولة.

تعزيز  يبحثان  وكو�سوفو  الخيمة  راأ�ص  غرفة 
التعاون القت�سادي

راأ�ص اخليمة ـ وام:
�لنعيمي  م�ضبح  علي  محمد  �ضعادة  بحث   
و�ضناعة  تجارة  غرفة  �إد�رة  مجل�ص  رئي�ص 
�ضفير  عريفي  عوني  و�ضعادة  �لخيمة  ر�أ�ص 
�لدولة.. �ضبل تعزيز  جمهورية كو�ضوفو لدى 
�لمتبادل  و�ل�ضتثمار  �لقت�ضادي  �لتعاون 
�لقطاعات  مختلف  في  �لمتاحة  و�لفر�ص 
خالل  ذلك  جاء  �لجانبين.  لدى  �لقت�ضادية 
بح�ضور  �لغرفة  مقر  في  عقد  �ل��ذي  �للقاء 
غرفة  �إد�رة  مجل�ص  ع�ضو  �لفالحي  عارفة 
ر�أ�ص �لخيمة و�لدكتور �أحمد �ل�ضميلي م�ضاعد 
�لم�ضاندة  �لخدمات  لقطاع  �لعام  �لمدير 
م�ضبح  محمد  �ضعادة  و�أك��د  و�لموؤ�ض�ضية. 
�لتعاون  �ضبل  في  �لبتكار  �أهمية  �لنعيمي 
و�لعمل على �لتفكير باإبد�ع ، لدعم �لتجارة 
�لبينية بين �لطرفين ، بهدف تحقيق �لتنمية 

على  �لتركيز  �أهمية  �إلى  لفتا  �لم�ضتد�مة، 
�ل�ضغيرة و�لمتو�ضطة كونه  �لم�ضاريع  قطاع 
�لرئي�ضي  �لمحرك  ويعتبر   ، حيويًا  قطاعًا 
تنتهجها  �لتي  �لقت�ضادي  �لتنوع  ل�ضيا�ضة 
 ، خا�ضًا  ودعمًا  �إهتمامًا  وتوليه  �لدولة 
وتحر�ص على تعزيز عالقاتها في هذ� �لقطاع 
مع كافة �لدول و�ليوم مع جمهورية كو�ضوفو. 
�لدعم  �ضتقدم  �لخيمة  ر�أ�ص  غرفة  �إن  وقال 
�لكامل للوفود �لتجارية �لقادمة من كو�ضوفو 
مع  �لتجارية  لقاء�تهم  تي�ضير  خالل  من   ،
�لجهات �لمعنية ، كما �ضتعمل على �لترويج 
د�عيا   ، �لإعالمية  �لغرفة  من�ضات  في  لها 
للم�ضاركة   ، كو�ضوفو  في  �لخا�ضة  �ل�ضركات 
و�لت�ضويقية  �لترويجية  �لمعار�ص  كافة  في 
و�لمتو�ضطة  �ل�ضغيرة  بالم�ضاريع  �لخا�ضة 
�إنطالقها  و�لمزمع   ، �لغرفة  تنظمها  �لتي 

تباعًا خالل �لعام �لجاري.
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 اأبوظبي ـ وام:
 عقدت وزارة االقت�ش�د ور�شة تدريبية ب�ش�أن 
ال��واردة  وااللتزام�ت  الحقيقي  الم�شتفيد 
 2020 ل�شنة   58 رقم  ال��وزراء  مجل�س  بقرار 
الحقيقي  الم�شتفيد  اإجراءات  تنظيم  ب�ش�أن 
الق�نون،  وانف�ذ  التحقيق  جه�ت  بح�شور 
وب�لتن�شيق والتع�ون مع المكتب التنفيذي 

لمواجهة غ�شل االأموال وتمويل االإره�ب.
وت�أتي هذه الور�شة �شمن �شل�شلة من الور�س 
رفع  ال��ى  اله�دفة  المجدولة  التدريبية 
الم�شتفيد  لمتطلب�ت  والفهم  الوعي  ن�شبة 
اإجراءات  تعزيز  �ش�أنه  من  والذي  الحقيقي 
الدولة في مواجهه غ�شل االأموال ومك�فحة 
وبم�  الم�شروعة  غير  والتنظيم�ت  االإره�ب 

يلبي متطلب�ت المنظم�ت الدولية.
للقرار مع  �شرح� مف�شال  الور�شة  وتن�ولت 
وتم  العملية  والح�الت  المم�ر�ش�ت  بع�س 
التطرق اإلى نط�ق �شري�ن القرار وترخي�س 
الم�شتفيد  وتحديد  االعتب�ري  ال�شخ�س 
ال�شجل  في  المطلوبة  والبي�ن�ت  الحقيقي 
وال�شف�فية والتزام�ت الم�شجل، واالإخط�رات 
ودور  البي�ن�ت  و�شرية  عنه  ال�����ش���درة 
المحلي  التع�ون  �ش�أن  االقت�ش�د في  وزارة 

والدولي والجزاءات االإدارية والتظلم.

 وزارة االقت�ساد تعقد 
ور�سة تدريبية حول 
»الم�ستفيد الحقيقي«

»اأبوظبي للأوراق المالية« يربح 2.7 مليار درهم مع بداية 
االأ�سبوع

اأبوظبي ـ وام:
 �شهد �شوق اأبوظبي لالأوراق الم�لية المزيد 
من الن�ش�ط مع بداية تع�مالت يوم االأحد 
االأول من االأ�شبوع ، وذلك بدعم من ا�شتمرار 
والتي  التداول  ق�عة  اإلى  ال�شيولة  تدفق 
بلغت قيمته� 838 مليون درهم في خت�م 

الجل�شة.
ال�شرك�ت  ال�شهم  ال�شوقية  القيمة  وعززت 
بعدم�  مك��شبه�  خزينة  من  المتداولة 
ربحت خالل الجل�شة نحو 2.7 ملي�ر درهم.
وج�ء االرتف�ع الم�شجل في �شوق الع��شمة 
التي  القي�دية  االأ�شهم  بع�س  من  بدعم 
من  االأك��ب��ر  ال��ج��زء  ا�شتقط�ب  وا�شلت 
ال�شيولة مم� �ش�هم في بلوغه� م�شتوي�ت 

�شعرية جديدة.
وك�ن الموؤ�شر الع�م ل�شوق ابوظبي لالأوراق 
الم�لية ارتفع اإلى م�شتوى 5953 نقطة بنمو 
يوم  جل�شة  مع  مق�رنة   %  0.20 ن�شبته 

الخمي�س الم��شي.
الق�ب�شة  الع�لمية  ال�شركة  �شهم  ووا�شل 
ح�جز  بلغ  بعدم�  بقوة  �شعوده  م�شيرة 
عند  لالإغالق  يعود  اأن  قبل  درهم   69.95
66.4 درهم في نه�ية الجل�شة ممهداً بذلك 
�شهولة  بكل  درهمً�   70 م�شتوى  الختراق 
معطي�ت  بح�شب  الج�ري  االأ�شبوع  خالل 

ال�شفق�ت  قيمة  .وتج�وزت  الفني  التحليل 
المبرمة على ال�شهم 174 مليون درهم.

كذلك فقد �شهد �شهم ات�ش�الت ن�ش�ط� جيدا 

وتبعه  درهم،   22.10 م�شتوى  عند  مغلق� 
اأبوظبي  م�شرف  �شهم  االتج�ه  نف�س  في 
االإ�شالمي اإلى 5.02 درهم وطيران اأبوظبي 

4.48 درهم. وك�نت جل�شة يوم االأحد االأول 
من االأ�شبوع �شهدت تداول 158 مليون �شهم 

نفذت من خالل 1954 �شفقة.

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
اأعلنت »العربية للطيران«، اأول 
واأكبر �شركة طيران اقت�ش�دي في 
و�شم�ل  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
رحالته�  ا�شتئن�ف  عن  اأفريقي�، 
اإلى  الدولي  ال�ش�رقة  مط�ر  من 
بدءاً  طرابزون،  التركية  المدينة 

من 6 م�يو المقبل.
حجز  االآن  للعمالء  وي��م��ك��ن 
رحالتهم المب��شرة اإلى طرابزون 
ع��ب��ر ال��م��وق��ع االإل��ك��ت��رون��ي 
w w w . a i r a r a b i a .
مركز  مع  ب�لتوا�شل  اأو   com
وكالء  عبر  اأو  العمالء  خدمة 

ال�شفر.
وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ت��وف��ر 
تغطية  للطيران«  »العربية 
فيرو�س  �شد  مج�نية  ع�لمية 
»كوفيد 19« لجميع الم�ش�فرين 
و�شتكون  رحالته�.  متن  على 
تلق�ئيً�  م�شمولة  التغطية  هذه 

ال��ح���ج��ة  دون  ال��ح��ج��ز  ع��ن��د 
اإ�ش�فية،  وث�ئق  اأية  اإب��راز  اإلى 

من  تبداأ  يومً�   31 لمدة  وت�شري 
وت�شمل  الرحلة  اإق��الع  ت�ريخ 

وتك�ليف  الطبية  ال��ن��ف��ق���ت 
اأي�شً�. الحجر ال�شحي  »العربية 

للطيران« 
ت�ستاأنف 

رحلتها اإلى 
طرابزون 

6 مايو
»فلي دبي« تعيد طائرة»737 ماك�س« لخدمة الركاب 

اعتباراً من 8 اأبريل
دبي ـ )الوحدة(:

اأعلنت فالي دبي، يوم االأحد اأن 
"بوينغ 737  ط�ئراته� من طراز 
�شتعود لخدمة الرك�ب  م�ك�س" 
 8 الخمي�س  ي��وم  من  اعتب�راً 

اأبريل الج�ري.
ي�أتي ذلك بعد اأن اكملت الن�قلة 
المن�شو�س  المتطلب�ت  جميع 
عليه� في قرار ال�شالمة ال�ش�در 
وهي  التنظيمية  الهيئة  ع��ن 
المدني  للطيران  الع�مة  الهيئة 
، ل�شم�ن العودة االآمنة للط�ئرة 
اإلى الخدمة. وتمتلك فالي دبي 
ط�ئرة   14 من  يت�ألف  اأ�شطواًل 
وح�شلت   ، م�ك�س   737 بوينغ 
اأربع ط�ئرات من طراز م�ك�س 8 
وواحدة من طراز م�ك�س 9 على 
لالن�شم�م  التنظيمية  الموافقة 
اإلى اأ�شطوله�. �شتعود الط�ئرات 
الت�شع المتبقية من طراز م�ك�س 
خالل  الم�ش�فرين  خدمة  اإل��ى 

االأ�شهر المقبلة.
التي  االأول��ى  الرحلة  و�شتكون 
�شيتم ت�شغيله� ب�حدى ط�ئرات 
من  للن�قلة  الت�بعة  م�ك�س 
اإلى   )DXB( مط�ر دبي الدولي 
 )SKT( مط�ر �شي�لكوت الدولي
ت�شغيل  ح�لًي�  المقرر  وم��ن   ،
�شتعمل  اأبريل.   8 في  الرحلة 
الط�ئرة اإلى وجه�ت فالي دبي 
الح�لية االأخرى اعتب�را من هذا 
اإخط�ر  �شيتم  ف�ش�عًدا.  الت�ريخ 
ك�ن  اإذا  ب�ل�شفر  م�شبًق�  الرك�ب 
يت�شمن  رحلتهم  �شير  خ��ط 
المقرر ت�شغيله�  االآن رحلة من 

بوا�شطة  ط�ئرة م�ك�س.
ط�ئرات  ع��ودة  على  وتعليًق� 
ق�ل   ، الرك�ب  لخدمة  م�ك�س 
غيث الغيث ، الرئي�س التنفيذي 

"ط�ئرة  دب���ي:  ف��الي  ل�شركة 
م�ك�س جزء ال يتجزاأ من اأ�شطول 
من  واثقون  ونحن  دب��ي  ف��الي 
الط�ئرة وقدراته�. اأود اأن اتوجه 
ب�ل�شكر للهيئة  الع�مة للطيران 
في  الكبيرة  لجهوده�  المدني 
كم�  الجوية   ال�شالمة  مج�ل 
الذي  الكبير  ب�لجهد  هن�  ا�شيد 
ل�شم�ن  دبي  فالي  فريق  بذله 
م�ك�س  لط�ئرة  االآمنة  العودة 

لخدمة الم�ش�فرين ".
ط�ئرات  اأ�شطول  ع��ودة  ت�أتي 
الخدمة  اإلى  737 م�ك�س  بوينغ 
بعد مراجعة �ش�ملة ا�شتمرت 20 
الم�شنعة  ال�شركة  �شملت  �شهًرا 
والمهند�شين  والمنظمين 

وال���ع���ل���م����ء وال��ب���ح��ث��ي��ن 
والطي�رين   والميك�نيكيين 
بهدف اإع�دة الط�ئرة ب�أم�ن اإلى 
الخدمة. لقد ا�شتوفت فالي دبي 
ال�ش�رمة  المتطلب�ت  وتج�وزت 
الطيران  اإدارة  حددته�  التي 
االوروبية  والوك�لة  الفيدرالية، 
 )EASA( ال��ط��ي��ران   ل�شالمة 
والهيئة الع�مة للطيران المدني 
بدولة االإم�رات، والتي ت�شمنت 
برمجية،  تح�شين�ت  تثبيت 
ف�شل  ت��ع��دي��ل  وا���ش��ت��ك��م���ل 
تدريب  واإج���راء  التو�شيالت، 
الطي�رين وتنفيذ اأن�شطة �ش�ملة 

الإع�دة تن�شيط الط�ئرات.
الرحالت،  ب��دء  على  وتعليًق� 

الرئي�س  اهلل،  عبيد  حمد  ق���ل 
التج�رية  للعملي�ت  التنفيذي 
"ي�شعدن�  دب����ي:  ف���الي  ف��ي 
اإلى  م�ك�س  ط�ئرات  ان�شم�م 
الرحلة  اأن  اأ�شطولن�. وفي حين 
االأولى للط�ئرة �شتكون من دبي 
�شتعمل  ف�إنه�   ، �شي�لكوت  اإلى 
على عدد من وجه�ت فالي دبي 
خالل االأ�ش�بيع المقبلة. نتطلع 
اإلى اإع�دة توفير خدم�ت م�ك�س 
تت�شمن   والتي  بن�  الخ��شة 
في  وا���ش��ًع���  م�شطًح�  ���ش��ري��ًرا 
مريحة  ومق�عد  االأعم�ل  درجة 
في الدرجة ال�شي�حية والترفيه 
�ش��ش�ت  الط�ئرة مع  على متن 

لم�س ع�لية الدقة ب�لك�مل".

»اأرا�سي دبي« تفوز بالفئة الف�سية من جائزة 
»�ستيفي«العالمية عن نظامها»ملك«

دبي ـ وام:
دبي  في  واالأم��الك  االأرا�شي  دائرة  ف�زت   
العق�ري  التنظيم  موؤ�ش�شة  خالل  من   -
الف�شية من ج�ئزة  الت�بعة له� - ب�لفئة 
الع�م  الع�لمية في دورته� هذا  "�شتيفي" 
"مالك"  االإلكتروني  نظ�مه�  لتميز  تقديرا 
قدراته�  ي��وؤك��د  جديد  اإن��ج���ز  ف��ي  وذل��ك 

االبتك�رية لتعزيز القط�ع العق�ري.
في  التفوق  م��ن  "مالك"  نظ�م  وتمكن 
االبتك�ر  توظيف  فئة  عن  المن�ف�شة  هذه 
التقني في خدمة المتع�ملين لم� ي�شتمل 
هذا  ف��ي  ف��ري��دة  تقنية  م��زاي���  م��ن  عليه 
المج�ل حيث يتيح النظ�م ل�شرك�ت اإدارة 
العق�رات ذات الملكية الم�شتركة المرخ�شة 
التنظيم  موؤ�ش�شة  لدى  والم�شجلة ح�شري� 
ذات  العق�رات  اإدارة  مه�م  تولي  العق�ري 
الملكية الم�شتركة والح�شول على خدم�ت 
�شع�دة  وق���ل  الجودة.  من  درج��ة  اأعلى 
دائرة  ع�م  مدير  مجرن  بن  بطي  �شلط�ن 
االأرا�شي واالأمالك في دبي اإن نظ�م "مالك" 
منه  المرجوة  االأه��داف  تحقيق  من  تمكن 
خالل فترة وجيزة ن�شبي� حيث تعد هذه 
بذلته�  التي  للجهود  تكريم�  الج�ئزة 
نظ�م�  لتقديم  الدائرة  في  الفرق  مختلف 
خالله  م��ن  ولت�شجل  ع�لمي  بم�شتوى 
من  العديد  اإل��ى  ي�ش�ف  جديدا  اإن��ج���زا 
على  الق�ئمة  للدائرة  المبتكرة  االإنج�زات 
المب�درات  واأف�شل  الذكية  التقني�ت  اأحدث 
والحلول الع�شرية ليكون االأول من نوعه 
في حوكمة القط�ع العق�ري. واأ�ش�ف: "من 
يمكنن�  اال�شتثن�ئية  التطورات  هذه  خالل 
قي�دتن�  روؤي��ة  دع��م  دب��ي  "اأرا�شي"  في 
مك�نة  تر�شيخ  في  للم�ش�عدة  الر�شيدة 
والوجهة  الع�لمية  مدن  طليعة  بين  دبي 
العق�رية االأولى ع�لمًي� في االبتك�ر والثقة 
بمب�دئ  االأم��ر  يتعلق  عندم�  وال�شع�دة 
خدم�ت  وتقديم  العق�ري  القط�ع  �شف�فية 
�شهلة ومريحة للمتع�ملين". من جهته ق�ل 
�شع�دة المهند�س مروان بن غليطة المدير 
العق�ري:  التنظيم  لموؤ�ش�شة  التنفيذي 
المزاي�  من  العديد  "مالك"  نظ�م  "يقدم 
التي تعود ب�لنفع على متع�ملين� اأبرزه� 

تعزيز الحوكمة وال�شف�فية حيث ا�شتحوذ 
بعد طرحه مب��شرة على اإعج�بهم خ��شة 
الم�شتركة  الملكية  ذات  العق�رات  مالك 
من  ب�لكثير  تعزيزه  على  حر�شن�  بف�شل 
ب�لمع�يير  واالرتق�ء  الجديدة  االبتك�رات 
الم�شتجدات  اأحدث  ومواكبة  تطبقه�  التي 
ب�الإ�ش�فة  العق�ري  ال�شعيد  في  ع�لمي� 
اإلى م�ش�عدتهم في التع�مل مع ال�شرك�ت 
الق�ئمة على اإدارة هذا النوع من الم�ش�ريع 
من  لنتمكن  المطلوبة  وب�ل�شرعة  ب�شهولة 
في  الري�دة  مراتب  اأعلى  اإل��ى  الو�شول 

الحلول والخدم�ت العق�رية".
واأكد اأن الفوز بهذه الج�ئزة يعتبر اعتراف� 
عملي�تن�  به  تت�شف  التي  االبتك�ر  بروح 
التي  العديدة  لالإنج�زات  ا�شتمرارا  وي�أتي 
الع�لمية  الجوائز  من  الكثير  ح�شدت 
"مالك"  نظ�م  مب�درة  واأ�شفر  المرموقة. 
منذ اإطالقه عن تحقيق توفير في النفق�ت 
ب�إجم�لي مليوني درهم وتح�شين م�شتوى 
اإلى 94.4  المتع�ملين عن الخدمة  اإ�شع�د 
المطلوبة  الزي�رات  عدد  وتقليل  ب�لم�ئة 
عدد  و�شل  ..في حين  ال�شفر  م�شتوى  اإلى 
يتع�مل  التي  العق�رية  الوحدات  ملكي�ت 
..بينم�  وحدة   418،000 اإلى  النظ�م  معه� 
و�شل المبلغ االإجم�لي لبدل الخدمة التي 
تم تدقيقه� في نظ�م "مالك" الح�لي اإلى 

3.41 ملي�ر درهم .

 اأبوظبي ـ وام:
عن  االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  اأعلن   
ال�شتكم�ل  مهيكل  اإ�شالمي  تمويل  تقديم 
عملية ا�شتحواذ �شركة البالد الم�لية على 
المقر الرئي�شي ل�شركة براي�س ووتر ه�و�س 
عملية  اأ�شخم  في  بلف��شت  في  كوبرز 
ت�شهده�  مكتبي  م�شروع  على  ا�شتحواذ 
المعروف  العق�ر  ويقع  ال�شم�لية.  اأيرلندا 
قلب  في  �شكوير"  "ميرت�ش�نت  ب��شم 
على  ويمتد  بلف��شت  في  التج�ري  الحي 
م�ش�حة 240،713 قدم� مربعة وي�شم �شت 
وحدات تجزئة في الط�بق االأر�شي، اإ�ش�فًة 
الم�ش�ح�ت  من  مربعة  قدم  األف   225 اإلى 
ت�شعة  على  الممتدة  الف�خرة  المكتبية 
موؤخراً  الذي خ�شع  العق�ر،  وُيعد  طوابق. 
ا�شُتكملت  كبيرة  وتو�شعة  تجديد  الأعم�ل 
مبنى  اأول  الم��شي،  الع�م  منت�شف  في 
تج�ري ُي�شيده القط�ع الخ��س في اأيرلندا 
"التمّيز"  ت�شنيف  على  يح�شل  ال�شم�لية 
المملكة  في   BREEAM مع�يير  وفق 

الجديدة  المب�ني  لتقييم  المتحدة، 
البيئية.  اال�شتدامة  حيث  من  والُمحدَّثة 
�شكوير"  "ميرت�ش�نت  مبنى  وي�شتوعب 
ثالثة اآالف موظف، وهو يعد اأ�شخم مقرات 
لندن.  خ�رج  كوبرز  ه�و�س  ووتر  براي�س 
اأ�شواق  اأ�شرع  ال�شم�لية  اأيرلندا  وُتعتبر 
ال�شركة نمواً في المملكة المتحدة، بينم� 
ه�و�س  ووتر  براي�س  مركز  بلف��شت  ُتمثل 
التكنولوجي�  مج�ل  في  الع�لمي  كوبرز 

وخدم�ت اال�شت�ش�رات الرقمية واالأبح�ث.
براي�س ووتر ه�و�س كوبرز  وك�نت �شركة 
عقد  بموجب  المك�تب  ا�شت�أجرت  ق��د 
ك�ملة  ع�مً�   20 لمدة  ك�مل  جديد  اإيج�ر 
 5 مع  والت�أمين،  ال�شي�نة  اأعم�ل  ت�شمل 
فقط  االإيج�ر  لزي�دة  �شنوية  مراجع�ت 
براي�س  وتعمل  العقد.  فترة  امتداد  على 
تجهيز  على  ح�ليً�  كوبرز  ه�و�س  ووتر 
ت�شتوفي  بحيث  الم�شت�أجرة  الم�ش�حة 
مجموعة المتطلب�ت الخ��شة به�، وتعتمد 
عمل  مك�ن  ت�شميم  في  مبتكرة  منهجية 

للعمل  متميزة  م�ش�ح�ت  لموظفيه�  يوفر 
والتف�عل االجتم�عي.

وق�ل بول م�ي�شفيلد، رئي�س وحدة تمويل 
م�شرف  في  التج�رية  العق�رية  الخدم�ت 
المتحدة:  المملكة  االإ�شالمي-  اأبوظبي 
البالد  ل�شركة  الدعم  ُنقدم  اأن  "ي�شرن� 
ال�شخمة،  ال�شفقة  هذه  الإنج�ز  الم�لية 
متينة  اقت�ش�دية  اأ�ش�س  اإلى  ت�شتند  التي 
ت�شتوفي مع�يير المخ�طر المعتمدة لدين�، 
ل�شركة  االأمد  طويل  االإيج�ر  ت�شمل  والتي 
وخططهم  كوبرز  ه�و�س  ووت��ر  براي�س 
ومرنة  مبتكرة  عمل  م�ش�حة  لتوفير 
الجودة  مع�يير  اأعلى  وفق  وم�شتدامة 
احتي�ج�ت  ح��ول  ت�شميمه�  يتمحور 
الموظفين في المق�م االأول ..ونتوقع تزايد 
اأهمية هذه العوامل لتكون المب�ني ق�درة 
وج�ذبيته�  قيمته�  على  الحف�ظ  على 
في  الكبير  الت�ش�رع  ظّل  في  الت�شويقية 
القط�ع  ي�شهده�  التي  العمل  اأنم�ط  تغير 

نتيجة لتداعي�ت ج�ئحة كوفيد-19".

»اأبوظبي 
االإ�سلمي« 

ُيمول عملية 
ا�ستحواذ 

في اأيرلندا 
ال�سمالية
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 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة / 

الوحة لال�ستثمارات   
اإلينا  رخ�سة رقم :  CN -  3711050 قد تقدموا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

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

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ ور�سة ذا 

بي�ست واي لالملنيوم والزجاج
رخ�سة رقم :  CN -  3815717 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة نعمان ا�سيف حممد 
نواز %100     

تعديل وكيل خدمات/ ا�سافة فاطمة مب�رش ب�سور حربي
ب�سور  مب�رش  فاطمة  وبيع/ حذف  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 

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

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي
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 �إعــــالن 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة /  

جولد الند لتنظيف وغ�سل ال�سجاد  
اإلينا  رخ�سة رقم : CN -   2548198 قد تقدموا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ ريد اونيك�ض 

الإدارة العقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م  
رخ�سة رقم : CN -  1194183 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة عادل عطا خليل عريقات 
    %49

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة خلفان حممد را�سد حممد 
املن�سوري %51     

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف عادل عطا خليل عريقات 
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف حممد عطا خليل عريقات

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

املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

الهيل لل�سيافة   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -  2634266   : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

ايزي للطباعة والرتجمة القانونية   
اإلينا  رخ�سة رقم :  CN -  2908180 قد تقدموا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

ف�سيلة  
رخ�سة رقم : CN -  1021219 قد تقدموا اإلينا بطلب: 

 ABU FADILA مـــــن/  جتــــــاري  ـــم  ـــس ا� تـــعـــديـــل   
 GOLDEN اىل  ف�سيلة  ابو  مرطبات   REFRESHMENTS

TAALI RESTAURANT مطعم غولدن تايل
تعديل ن�ساط/ ا�سافة مطعم 5610001 

تعديل ن�ساط/ حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003
   فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

    �إعــــالن 
لال�ست�سارات  ماتريك�ض  ال�ســـادة/  باأن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الهند�سية - فرع 
رخ�سة رقم :  CN -  1129044 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ علي حمد حممد �سعيد الكعبي من مالك اىل 
�رشيك   

تعديل ن�سب ال�رشكاء/ علي حمد حممد �سعيد الكعبي من 100% اىل %51 
   

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ ا�سافة م�سطفى حممود �رشاج %49
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل  50000

 تعديل �سكل قانوين من/ فرع اإىل �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة
 MATRIX ENGINEERING COSULTING /تعديل ا�سم جتاري من 
 MATRIX اىل  فرع   - الهند�سية  لال�ست�سارات  ماتريك�ض   BRANCH
ماتريك�ض   ENGINEERING COSULTING LLC BRANCH

لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م - فرع 
 

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

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

مطعم لنك�ض   
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   2242302  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

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

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

موؤ�س�سة الورد الذهبي العمال البالط
اإلينا  CN قد تقدموا   -   2354824 :    رخ�سة رقم 

بطلب:
�سامل  مرمي  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل   

حممد ب�سري العامري %100 
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف �سامل جمعه عيد 

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
 

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

ال�سمان لل�ساحنات واملعدات الثقيلة 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -   1059566  : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

ف�ض ماركت لبيع اال�سماك البحرية  
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -  2688840   : رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

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

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

للزهور والنباتات الطبيعية ذ.م.م  
رخ�سة رقم :  CN - 1278894 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/  ا�سافة عبدالرحيم احمد نا�رش 
تنازل  الــ�ــرشكــاء  تعديل  عبدالرحيم %51   

وبيع/ ا�سافة عافيه بوا�ض بوا�ض %49
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف موىل جاياكومار مينون 

تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف عبداحلي علي �سيد احمد 
حممد الها�سمي

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

املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

البال�سرت 
رخ�سة رقم :  CN -  3940179 قد تقدموا اإلينا بطلب:

�سامل  مو�سى  �سمريه  ا�سافة  وبيع/   تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
با�سوالن %100

تعديل وكيل خدمات/ حذف ح�سن �سعيد مبارك �سعيد الظاهري 
ال�رشكاء تنازل وبيع/ حذف حممد عامل ا�سالم حممد  تعديل 

نظر اال�سالم
اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

�سالون ليجنز للرجال
    رخ�سة رقم : CN -  2272199 قد تقدموا اإلينا 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

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

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

خلدمات و�سيانة املن�ساآت - �رشكة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  
رخ�سة رقم : CN -  1141075 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 UNIVERSAL FACILOTIES من/  جتاري  ا�سم  تعديل 
 OPERATION & MAINTENANCE SERVICES
يونيفر�سال   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
الواحدذ.م.م  ال�سخ�ض  �رشكة   - املن�ساآت  و�سيانة  خلدمات 
 AXA FACILITES MANAGEMENT SOLE اىل 
�رشكة   - املرافق  الإدارة  اك�سا   PROPRIETORSHIP LLC

ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

كافترييا ثري جي برجر 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  -    2188848: رقم  رخ�سة 

بطلب:
اإلغاء رخ�سة

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

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

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

للعقارات  
رخ�سة رقم : CN -  2296109 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل �سكل قانوين من/ موؤ�س�سة فردية اإىل �رشكة ال�سخ�ض 
الواحد ذ.م.م

 ACCOMMODATE REAL مــن/  جتــاري  ا�سم  تعديل 
 ACCOMMODATE اىل  للعقارات  اكامادت   ESTATE
 REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اكامادت للعقارات - �رشكة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة    فعلى كل من له حق 
تاريخ  من  يومًا  ع�رش  اأربعة  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�رش 
االإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو 

املطلوبة.
 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

    �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية باأن ال�ســـادة/ امليزان لقطع غيار 

ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م 
رخ�سة رقم :  CN -  3932538 قد تقدموا اإلينا بطلب:

�سلطان  جمعه  �سلطان  ح�سن  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
املرزوقي %51  

مفيظ  �سودري حممد  الرحمن  ال�رشكاء/ حممد جميب  ن�سب  تعديل 
الرحمن �سي من 49% اىل %25

�سودري  الرحمن  ميزان  ا�سافة حممد  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
%24

�سلطان  جمعه  �سلطان  ح�سن  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 
املرزوقي 

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

املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

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

تيك للمقاوالت العامة ذ.م.م 
رخ�سة رقم :  CN - 1731096 قد تقدموا اإلينا بطلب:
عبداهلل حممد  ا�سافة  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 

�سامل حممد اخلالقي %51
�سحى  حممد  حذف  وبيع/  تنازل  ال�رشكاء  تعديل 

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي



12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

�إعالناتاالثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712 

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

24 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345608 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

تي بي يف ��س �سي، �ل.�ل.�سي. با�ســم:  

 

35 مي�سن �سرتيت، غرينت�س، �سي تي 06830، ديالوير،  وعنو�نه: 

�لوليات �ملتحدة �لمريكية

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �خلياطة و�لتعديالت ح�سب �لطلب

  40 �لو�قـعة بالفئة:  

 THE BICESTER» كلمـــة  كتبـــت  و�سف �لعالمة:  

VILLAGE SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية
 

�ل�ســرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��ـــس على ذلـــك �لتقدم به مكتوبـــًا لق�سم 

�لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

24 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345605 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

تي بي يف ��س �سي، �ل.�ل.�سي. با�ســم:  

 

35 مي�سن �سرتيت، غرينت�س، �سي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة  وعنو�نه: 

�لمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لت�ســـالت؛ خدمات عـــن بعد؛ بث ون�رش ونقـــل ومعاجلة �ل�ســـور و�لر�سومات و�لر�سوم 

�لتو�سيحيـــة و�ل�سوت و�لن�سو�ـــس و�ملحتوى �ل�سمعي �لب�ـــرشي و�لو�سائط �ملتعددة �أو 

�أي نـــوع �آخر من �لبيانات عرب �لإنرتنت ومن خالل مو�قـــع �لويب و�لطرفيات �حلا�سوبية 

و�لأجهـــزة �لإلكرتونية و�أقر��س �لفيديو �لرقمي )دي يف دي( �لرتويجية و�إعالنات �ل�سينما؛ 

�لت�ســـال عرب �لطرفيات �حلا�سوبية؛ خدمات �لولـــوج و�لت�سال عرب �لإنرتنت و�لإنرت�نت؛ 

�لربيـــد �لإلكرتوين؛ خدمات نقل بيانات �لكمبيوتر؛ توفري وقت �لولوج �إىل قو�عد �لبيانات 

�ملحو�سبة �أو قو�عد �لبيانات �خلا�ســـة بنقل �لبيانات على �لإنرتنت؛ تاأجري وقت �لولوج 

�إىل قو�عد �لبيانات ومر�كز ��ست�سافة قو�عد بيانات ن�سو�س �لفيديو �أو معاجلة �لبيانات، 

مبا يف ذلك �لولوج عرب �سبكة �لإنرتنـــت؛ خدمات �لت�سال �لتفاعلي؛ توفري منتديات عرب 

�لإنرتنـــت لنقل �لر�سائل و�لتعليقات وحمتوى �لو�سائط �ملتعددة بني �مل�ستخدمني؛ توفري 

�لو�ســـول �إىل مو�قع �لويب على �لإنرتنت �أو �أي �سبكات �ت�سالت �أخرى؛ توفري �لو�سول �إىل 

�سبكة �إلكرتونية على �لإنرتنت ل�سرتجاع �ملعلومات؛ توفري و�سول �لت�سالت �إىل حمتوى 

�لفيديـــو �ملقدم عرب �لإنرتنت، وتوفري �لو�سول �إىل مو�قع �لويب على �لإنرتنت �أو �أي �سبكة 

�ت�سالت �أخرى لأغر��س خدمة �لت�سوق يف �لو�قع �لفرت��سي.

38 �لو�قـعة بالفئة:  

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING» كلمـــة  كتبـــت  و�سف �لعالمة:  

COLLECTION» باأحرف لتينية  
�ل�ســرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�ســـاد �أو �إر�سالـــه بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذ� 

�لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

24 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345607 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

تي بي يف ��س �سي، �ل.�ل.�سي. با�ســم:  

 

35 مي�سن �سرتيت، غرينت�س، �سي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة  وعنو�نه: 

�لمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

تنظيـــم �لرحالت و�لوكالت �ل�سياحية؛ مر�فقة �مل�سافرين؛ تنظيم �لرحالت و�ل�سفر؛ تنظيم 

وحجز �لرحالت �ل�سياحية و�لنزهات و�لرحالت �ليومية وجولت م�ساهدة معامل �ملدينة؛ 

خدمات حجز �ملو��سالت؛ ��ست�سار�ت �ل�سفر؛ �حلر��سة �ل�سخ�سية للم�سافرين؛ خدمات توفري 

�ملعلومات عن �ل�سفر وحركة �ملرور؛ تنظيم وحجز �لرحالت و�ل�سفر؛ خدمات حجز �لرحالت 

و�ل�سفر �لتي تقدمها وكالت �ل�سفر؛ خدمات قيادة �ل�سيار�ت؛ �ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بال�سفر 

�ل�سياحـــي و�رتياد �لأماكن �ل�سياحية؛ �لتخطيـــط؛ �لنقل؛ نقل �مل�سافرين؛ تغليف وتخزين 

�ل�سلع؛ �لنقل باحلافالت؛ خدمة ركن �ل�سيار�ت؛ توفري مر�فق ركن �ل�سيار�ت؛ ت�سليم �لطرود 

عرب ناقل بريدي.

39 �لو�قـعة بالفئة:  

 

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING» كلمـــة  كتبـــت  و�سف �لعالمة:  

COLLECTION» باأحرف لتينية
 

�ل�ســرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�ســـاد �أو �إر�سالـــه بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذ� 

�لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

28 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345788 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

�سينتومري دوت�سالند جي �م بي �ت�س با�ســم:  

 

وير�سرت��سيـــه 10، 45768 مـــارل،  وعنو�نه: 

�أملانيا

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لكيماويـــات �مل�ستخدمـــة يف �ل�سناعة؛ �ستاتات، 

وحتديد�ً �ستاتات من �جلزيئـــات �لكبرية؛ �ستاتات 

مائيـــة؛ �ستاتات مـــن �لبوليمـــر�ت؛ �ستاتات من 

�لبوليمـــر�ت �مل�سرتكـــة؛ �ستاتـــات بال�ستيكيـــة؛ 

�ستاتات ر�بطـــة؛ ر�بطات )�لـــو�ردة يف هذه �لفئة(؛ 

مو�د �لالتيك�س �ل�سطناعية؛ ر�تنجات ��سطناعية غري معاجلة؛ بال�ستيك غري معالج؛ 

مغلظـــات كيميائية؛ مـــو�د �لل�سق �مل�ستخدمـــة يف �ل�سناعة؛ �إ�سافـــات كيميائية 

للمحاليـــل �ملطاطيـــة؛ كيماويات لت�رشيـــب �لن�سيج و�لأحذيـــة؛ �إ�سافات كيميائية 

للمـــو�د �لال�سقة؛ �إ�سافـــات كيميائية )�لو�ردة يف هذه �لفئـــة( للدهانات و�لورني�س 

وطالء�ت �للك و�مل�ستح�رش�ت �مل�سادة للتاآكل و�لطالء�ت و�أ�سا�سات �لدهان و�إ�سافات 

كيميائيـــة ملالط �ل�سمنت و�جلب�س )مـــو�د بناء(؛ �إ�سافـــات كيميائية ت�ستخدم يف 

�سناعة �خلر�سانة؛ م�رشعات فلكنة؛ �إ�سافـــات كيميائية ت�ستخدم يف �سناعة �لورق 

و�ل�سجاد و�لأحذية و�لرغو�ت.

  1 �لو�قـعة بالفئة:  

باأحـــرف   »  ROHAGIT  » كلمـــة   كتبـــت  و�سف �لعالمة:  

لتينية  

�ل�ســرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبـــًا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف 

وز�رة �لقت�ســـاد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يومًا 

من هذ� �لإعالن.

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712 االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

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 �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

24 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345613 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

تي بي يف ��س �سي، �ل.�ل.�سي. با�ســم:  

 

35 مي�ســـن �سرتيـــت، غرينت�ـــس، �سي تـــي 06830، ديالوير،  وعنو�نه: 

�لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات رعاية �حليو�نـــات �لأليفة؛ مت�سية �لكالب؛ تنظيف �لكالب و�لعناية 

بها.

44 �لو�قـعة بالفئة:  

 

 THE BICESTER VILLAGE» كتبت كلمة و�سف �لعالمة:  

SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية
 

�ل�ســرت�طات:  

فعلى مـــن لديه �عرت��س علـــى ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�ســـم �لعالمات 

�لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، 

وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

9 فرب�ير 2021 بتاريخ:     344667 �ملودعة حتت رقم:  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

بريكلي كوليدج �وف ميوزيك، �نك.  با�ســم:  

 1140   وعنو�نه: 

بويل�ستون �سرتيت، بو�سطن، �م 

�يه 02215، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية

وذلـــك لتمييـــز �لب�سائـــع / 

�خلدمات / �ملنتجات:

حقائب؛ حقائب �لظهر؛ حقائب 

�حلقائب  �ملدر�سيـــة؛  �لظهـــر 

�لقما�سية؛ علب �حلمل؛ حمافظ؛ 

حامالت بطاقات.

18  �لو�قـعة بالفئة:  

كتبت كلمـــة  « BERKLEE « باأحرف    و�سف �لعالمة:  

لتينية

  �ل�ســرت�طات:  

  فعلـــى مـــن لديه �عرت��س علـــى ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�سم 

�لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

24 فرب�ير 2021 بتاريخ:     345611 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

تي بي يف ��س �سي، �ل.�ل.�سي. با�ســم:  

 

35 مي�ســـن �سرتيـــت، غرينت�ـــس، �سي تـــي 06830، ديالوير،  وعنو�نه: 

�لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

توفـــري �لو�سول �إىل �سالت كبـــار �ل�سخ�سيات؛ خدمـــات �لتموين لأجنحة 

�ل�سيافة؛ توفري �لأطعمة و�مل�رشوبات ل�سيافة �ل�رشكات

43 �لو�قـعة بالفئة:  

 

 THE BICESTER VILLAGE» كتبت كلمة و�سف �لعالمة:  

SHOPPING COLLECTION» باأحرف لتينية
 

�ل�ســرت�طات:  

فعلى مـــن لديه �عرت��س علـــى ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�ســـم �لعالمات 

�لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، 

وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

9 فرب�ير 2021 بتاريخ:     344665  �ملودعة حتت رقم:  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

بريكلي كوليدج �وف ميوزيك،   با�ســم:  

�نك.

1140 بويل�ستـــون �سرتيـــت،  وعنو�نه: 

بو�سطن، �م �يه 02215، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية

وذلـــك لتمييـــز �لب�سائـــع / �خلدمات / 

�ملنتجات:

من�سور�ت مطبوعة؛ دفاتر؛ بطاقات مالحظات؛ �إ�سبار�ت؛ �سور معدة 

للنقـــل؛ جمالت مطبوعة؛ نوتات مو�سيقية مطبوعة؛ ورق �ملالحظات 

ودفاتـــر �ملالحظـــات؛ �أقالم �حلرب �جلـــاف؛ �لأقـــالم �لر�سا�س؛ مو�د 

16 �لكتابة؛ قرطا�سية.�لو�قـعة بالفئة:  

كتبـــت كلمـــة  « BERKLEE « باأحرف    و�سف �لعالمة:  

لتينية

 �ل�ســرت�طات: فعلى من لديـــه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبًا 

لق�ســـم �لعالمات �لتجاريـــة يف وز�رة �لقت�ســـاد �أو �إر�ساله بالربيد 

�مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712 االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

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 �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

9 فرب�ير 2021 بتاريخ:     344664  �ملودعة حتت رقم:  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

ر�ديكال �سبورت�سكارز ليمتد  با�ســم:  

�إيفـــات و�ي، بيرتبره، بي   24  وعنو�نه: 

ئي3 7بي جي، �ململكة �ملتحدة

 وذلـــك لتمييـــز �لب�سائـــع / �خلدمـــات / 

�ملنتجات:

 تنظيم و�إجر�ء فعاليات ريا�سات �ل�سيار�ت؛ 

تنظيم و�إجر�ء م�سابقات ريا�سات �ل�سيار�ت؛ 

تنظيم و�إجـــر�ء �سباقات �ل�سيـــار�ت؛ تنظيم 

و�إجـــر�ء فعاليات قيـــادة �ل�سيـــار�ت على 

حلبـــات �ل�سبـــاق؛ تعليـــم قيـــادة �سيار�ت 

�ل�سباق؛ خدمـــات �لرتفيه �لتفاعلي �ملبا�رش �ملتعلقـــة بريا�سات �ل�سباق؛ 

تنظيـــم و�إجـــر�ء م�سابقات وبطولت �ألعـــاب �لفيديو �ملتعلقـــة بريا�سات 

�ل�سيار�ت؛ تنظيم و�إجر�ء �لفعاليـــات �لريا�سية �لإلكرتونية وتنظيم و�إجر�ء 

فعاليات حماكاة �سباقات �ل�سيار�ت.

41  �لو�قـعة بالفئة:  

باللغـــة   »  RADICAL  » كلمـــة  كتبـــت   و�سف �لعالمة:  

�لجنليزية.

 �ل�ســرت�طات:   فعلـــى من لديه �عرت��س علـــى ذلك �لتقدم به 

مكتوبـــًا لق�سم �لعالمـــات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ســـاد �أو �إر�ساله بالربيد 

�مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

2 فرب�ير 2021 بتاريخ:     344281 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

�سبورت�سكارز  ر�ديـــكال  با�ســم:  

ليمتد

 

بيرتبره،  و�ي،  �إيفات   24 وعنو�نه: 

بي ئي3 7بي جي، �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتمييـــز �لب�سائع / �خلدمات / 

�ملنتجات:

 �سيار�ت �ل�سباق و�لأد�ء.

12 �لو�قـعة بالفئة:  

�لعالمـــة عبـــارة عـــن �حلرفني    و�سف �لعالمة:  

�لالتينني  «SR» متبوعني بالرقم «3»

 

�ل�ســرت�طات:  

فعلى مـــن لديه �عرت��س علـــى ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�ســـم �لعالمات 

�لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، 

وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

9 فرب�ير 2021 بتاريخ:     344662 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

�سبورت�ســـكارز  ر�ديـــكال  با�ســم:  

ليمتد  

24 �إيفـــات و�ي، بيرتبـــره، بي  وعنو�نه: 

ئي3 7بي جي، �ململكة �ملتحدة

�لب�سائـــع / �خلدمـــات /  لتمييـــز  وذلـــك 

�ملنتجات: 

�ملركبـــات ذ�ت �ملحرك؛ �ل�سيـــار�ت؛ �سيار�ت 

�ل�سبـــاق و�لأد�ء؛ قطع غيـــار �ل�سيار�ت؛ قطع 

غيـــار هياكل �ل�سيـــار�ت؛ قطع غيـــار تعديل 

هيـــاكل �ل�سيار�ت �لتي تباع على �سكل طقم؛ حمـــركات لل�سيار�ت ومكابح 

و�أبو�ق ونو�قل �حلركة وقارنات ومقاعد �ملركبات وعجالت �لقيادة و�إطار�ت 

ودو�ليب و�أغطية لدو�ليب �ملركبات و�سمامات لالإطار�ت وم�سد�ت �ملركبات 

و�لزجاج �لأمامي و�أحزمة �لأمـــان؛ �إك�س�سو�ر�ت �ملركبات؛ حمالت �لأمتعة؛ 

م�سد�ت �لوحل؛ �سال�سل مانعة لالنزلق.

  12 �لو�قـعة بالفئة:  

باللغـــة   »  RADICAL  » كلمـــة  كتبـــت  و�سف �لعالمة:  

�لجنليزية.

  �ل�ســرت�طات:  

فعلى مـــن لديه �عرت��س علـــى ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�ســـم �لعالمات 

�لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، 

وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

 

االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712 االثنني 5 �أبريل 2021 ــ العـدد 14712

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 



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712 
�إعالنات

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

 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

 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 عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن التعديل )بيانات المنتجات(

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
24 فرباير 2021 بتاريخ:     345601 املودعة تحت رقم:  

تاريخ إيداع األولوية    
يت يب يف اس يس، ال.ال.يس. باســم:  

 

35 ميسن سرتيت، غرينتش، يس يت 06830، ديالوير، الواليات املتحدة  وعنوانه: 
االمريكية

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
 الدمى واللُعب وأدوات اللعب واأللعاب املبتدعة.

الواقـعة بالفئة:  28
 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING» كلمة كتبت  العالمة:    وصف 

COLLECTION» بأحرف التينية
 االشــرتاطات:  

يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن.

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712 
14 �إعالنات
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االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعالن ت�سفية �سركة�إعالن ت�سفية �سركة�إعــــالن

البطني  الســـادة/ نهر  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 
للطباعة 

رخصة رقم : CN -  3936610 قد تقدموا إلينا بطلب:
 NAHAR ALBATEEN FOR /تعديل اسم تجاري من  
 BAHAR ALBATEEN نهر البطني للطباعة اىل TYPING
 FOR TYPING AND PHOTOCOPYING

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

املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  إكوتيش ميدل ايست الزراعية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 5 - 0 مبنى ، السيد احمد خليفة 
يوسف احمد واخرين 

   CN-3001361 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  كريستون مينون محاسبون قانونيون، فرع أبوظبي  
قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-2-16 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 80355     :
 تاريخ التعديل:   2021-4-4 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  صالون غسان ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: العني ، منطقة السوق ، بناية سامل عيد عبيد املهريي 

   CN-1103759 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

القانونية واالستشارات الرضيبية  2 - تعيني السادة/ اكيورت للمحاسبة 

ذ.م.م ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 28-3-2021  وذلك بناًء عىل قرار 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2145000711     :

 تاريخ التعديل:    2021-4-4 

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
24 يناير 2021 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  343736 

تاريخ إيداع األولوية    
مورفوسيس ايه جي باســم:  

دي-  ،7 سيميلويسرتايس   وعنوانه: 
82152 بالنغ، أملانيا

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   
املنتجات:

 البحث والتطوير يف املجاالت الصيدالنية 
وتطوير  البحث  الحيوية؛  والتكنولوجيا 
والتقنية  العلمية  الخدمات  األدويـــة؛ 

الطبية؛  األبحاث  و  الرسيرية  األبحاث  و  البيولوجية  األبحاث  والتصميم؛  البحث  وخدمات 
الكيمياء  مجاالت  يف  املختربية  األبحاث  الحيوي؛  والكيميايئ  الكيميايئ  التحليل  خدمات 
وعلم  الحيوية  والتكنولوجيا  األدوية  وتطوير  الطبية  والكيمياء  الحيوية  والكيمياء  التحليلية 
توفري  الرسيرية؛  التجارب  إجراء  الرسيرية؛  األبحاث  الجزيئية؛  والبيولوجيا  الدقيقة  األحياء 
البحث  خدمات  الرسيرية؛  والتجارب  األدوية  مجال  يف  والعلمي  الطبي  البحث  معلومات 

والتطوير يف مجال األجسام املضادة.
الواقـعة بالفئة:  42

 وصف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة « MINJUVI» املكتوبة بأحرف التينية.
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 
أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
9 فرباير 2021 بتاريخ:     344673 املودعة تحت رقم:  

تاريخ إيداع األولوية    
اوف  كوليدج  بريكيل  باســم:  

ميوزيك، انك.
بــويــلــســتــون   1140 وعنوانه: 
 ،02215 ــه  اي ام  بوسطن،  ســرتيــت، 

الواليات املتحدة األمريكية
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   

املنتجات:
الرأس؛  أغطية  القدم؛  لباس  املالبس؛   

الزي املدريس؛ املالبس الرياضية؛ قبعات؛ كابات البيسبول؛ قبعات صوفية؛ أغطية لألذن؛ 
أغطية للرأس؛ رساويل داخلية؛ رساويل فضفاضة؛ قمصان نصف كم )يت-شريت(؛ أثواب 
من الصوف؛ كنزات فضفاضة؛ كنزات ذات قلنسوة؛ مالبس فروية؛ جاكيتات؛ صدارات؛ 
سرتات؛ مرايل لألطفال؛ قمصان؛ رساويل قصرية؛ ربطات عنق؛ قفازات؛ جوارب؛ أحذية 

رياضية؛ أحذية.
الواقـعة بالفئة:  25

 وصف العالمة:  كتبت كلمة  « BERKLEE « بأحرف التينية
 االشــرتاطات:  

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
19 يناير 2021 بتاريخ:     343512 املودعة تحت رقم:  

تاريخ إيداع األولوية    
سوق أبوظبي العاملي باســم:  

ـــوق أبــوظــبــي  ــة س ــاي ــن ب وعنوانه: 
العاملي، ميدان سوق أبوظبي العاملي، جزيرة 
املارية، ص.ب.: 111999،  أبوظبي، االمارات 

العربية املتحدة
 / الــخــدمــات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات 

البحث والتصميم املتعلقة بها؛ خدمات التحليل الصناعي واألبحاث الصناعية والتصميم الصناعي؛ 
التقنية؛  األبحاث  الكمبيوتر؛  وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  واملصادقة؛  الجودة  مراقبة  خدمات 
الصناعية؛  األبحاث  تقارير  إعداد  التقنية؛  باألبحاث  يتعلق  فيام  التقارير  إعداد  األبحاث؛  خدمات 
تفعيل  املبارشة؛  املنصات  وتطوير  تصميم  مبارشة؛  منصة  وتفعيل  توفري  األبحاث؛  خدمات  توفري 
املنصات عىل اإلنرتنت؛ املنصة كخدمة؛ تفعيل املحتوى الرقمي عىل اإلنرتنت؛ تفعيل املواقع الشبكية 

التفاعلية؛ تفعيل املنصات عىل اإلنرتنت يف مجال التمويل واألبحاث التمويلية
الواقـعة بالفئة:  42  

وصف العالمة:  كتبت عبارة  « أكادميية سوق أبوظبي العاملي «باللغة العربية
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
24 فرباير 2021 بتاريخ:     345624 املودعة تحت رقم:  

تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  10028355 كندا انك.  

افنيو،  سيلفروود   21 وعنوانه: 
تورونتو، أونتاريو ام5يب1دبليو3، كندا

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك   
املنتجات: 

االصطناعي؛  والنب  والكاكاو  والشاي  النب 
)املعكرونة  والنودلز  واملعكرونة  األرز 
الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  الرقيقة(؛ 
الحبوب؛  من  املصنوعة  واملستحرضات 

املثلجات  من  وغريها  كريم( ورشبات  )أيس  بوظة  الشوكوالتة؛  والحلويات؛  والفطائر  الخبز 
القابلة لألكل؛ السكر وعرس النحل والعسل األسود؛ الخمرية ومسحوق الخبيز؛ امللح والتوابل 
والبهارات واألعشاب املحفوظة؛ الخل والصلصات وغريها من التوابل؛ الثلج ]املياه املجمدة[؛ 
املخبوزات وتحديدا البسكويت والكيك والقوالب التي أساسها الحبوب والكوكيز والكرواسون 
والفطائر  واملعجنات  واملافينز  واملاكرونز  الجرانوال  وقوالب  الفاكهة  وقوالب  والدونات 
وتحديدا  الحلويات  املسطح؛  والخبز  والخبز  املقرمش  والخبز  والتارت  والتورتات  والسكونز 
والفوندان  والنوجا  الشوكوالتة  الشوكوالتة وحلوى  والكراميل والشوكوالتة وقوالب  السكاكر 

والتويف والرتفلز.
الواقـعة بالفئة:  30

 وصف العالمة:  كتبت عبارة « TREATS FROM THE EARTH « باللغة االنجليزية
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد 
أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
9 فرباير 2021 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  344668 

تاريخ إيداع األولوية    27 اغسطس 2020
باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

طبية؛  غري  تواليت  ومــواد  تجميلية  مــواد  مستحرضات 
العطرية؛  والزيوت  العطور  طبية؛  غري  أسنان  منظفات 
يف  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحرضات 
وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات  املالبس؛  ويك  غسل 
شعر  وكرميات  طبية(  )غري  استحامم  كرميات  وكشط؛ 
وكرميات تجميلية وكرميات الشمس وكرميات بعد التعرض 
التنظيف  وكرميات  الحالقة  بعد  ما  وكرميات  للشمس 
]لوشن[  غسول  االستحامم؛  وكرميات  معطرة  وكرميات 
مستحرضات  للوجه؛  ]جيل[  هــالم  بالجامل؛  للعناية 
للعناية  الحالقة؛ مستحرضات  بعد  ما  حالقة؛ مستحرضات 
زيوت  الجسم؛  ]لوشن[  غسول  الجسم؛  كريم  بالبرشة؛ 

الجسم ]لالستخدام التجمييل[؛ مقرشات للجسم؛ مقرشات للوجه )مستحرضات تجميل( ؛ كرميات لليدين؛ غسول ]لوشن[ لليدين؛ 
بالبرشة )مستحرضات تجميل(؛  العناية  بالبرشة )مستحرضات تجميل(؛ غسول  العناية  للشفاه )غري طبي(؛ كرميات  مرهم مرطب 
مستحرضات تجميل للعناية بالجامل؛ حجر الشبة ألغراض التجميل؛ مساحيق للجسم؛ كريم للعينني؛ كرميات وغسول لتسمري البرشة؛ 
مسحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربايئ؛ مستحرضات تعطري الجو؛ بخور؛ مزيجات 
من أوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نارشات عطر من القصب؛ مستخرجات عطرية؛ خالصات أثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ 
عطور سائلة؛ أكياس معطرة للبياضات؛ مستحرضات وعالجات للشعر؛ جل تصفيف الشعر وغسول تصفيف الشعر وموس تصفيف 
الشعر؛ مستحرضات العناية بالشعر ليست ألغراض طبية؛ شامبو؛ بلسم الشعر؛ صبغة شعر؛ مستحرضات تنظيف الشعر )شامبو-
بلسم(؛ زيت استحامم؛ مستحرضات استحامم، ليست لغايات طبية؛ مضادات للعرق لالستخدام الشخيص؛ مزيل الروائح الكريهة 
لالستخدام الشخيص )عطور(؛ بخاخات للجسم؛ مكياج؛ لواصق لتثبيت الرموش املستعارة؛ رموش مستعارة؛ أظافر مستعارة؛ لواصق 
لتثبيت الشعر املستعار؛ ملمع الشفاه؛ مستحرضات املكياج للوجه والجسم؛ غسوالت للجسم؛ غسوالت للفم؛ آللئ للحامم؛ فقاقيع 
للحامم؛ مساحيق تجميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ مسحوق براق للوجه والجسم؛ طالء الشفاه؛ مسكرة؛ ملصقات فنية لألظافر؛ طالء 

األظافر؛ مزيل طالء األظافر؛ جل االستحامم.
3 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة « FIERCE THE TRAVELER « باللغة اإلنجليزية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار 
إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
9 فرباير 2021 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  344674 

تاريخ إيداع األولوية    
اوف  ــدج  ــي ــول ك بــريكــيل  باســم:  

ميوزيك، انك.
سرتيت،  بويلستون   1140 وعنوانه: 
املتحدة  الواليات   ،02215 ايه  ام  بوسطن، 

األمريكية
 / الــخــدمــات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
الرتفيه؛  التدريب؛  توفري  التعليم؛  خدمات 
األنشطة الرياضية والثقافية؛ خدمات تعليم 

خدمات  املرسح؛  تعليم  خدمات  املوسيقى؛ 
دروس  والرقص؛ خدمات  واملرسح  املوسيقى  مجاالت  التعليمية يف  الدورات  توفري  الرقص؛  تعليم 
توفري  املوسيقية؛  والنظريات  املوسيقية  العروض  مجاالت  يف  التعليمية  الدورات  توفري  املوسيقى؛ 
املقدمة  بعد  عن  التعليم  خدمات  واملرسح؛  الرقص  مجاالت  يف  والتوجيهية  التعليمية  الدورات 
مبارشة؛ توفري الدروس املبارشة يف مجاالت املوسيقى والرقص واملرسح؛ خدمات املكتبات املوسيقية؛ 
إنتاج وتقديم التسجيالت السمعية و/أو املرئية؛ إنتاج وتقديم التسجيالت السمعية و/أو املرئية يف 
مجاالت املوسيقى والرقص واملرسح؛ إنتاج وتقديم البث الشبيك والحلقات الدراسية الشبكية والبث 

الصويت الرقمي؛ خدمات الرتفيه املوسيقي؛ تنظيم وإنتاج وإخراج العروض املبارشة.
41 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة  « BERKLEE « بأحرف التينية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

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

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
24 فرباير 2021 بتاريخ:    املودعة تحت رقم:  345610 

تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  يت يب يف اس يس، ال.ال.يس.  

وعنوانه: 35 ميسن سرتيت، غرينتش، يس يت 06830، ديالوير، الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

خدمات االستشارات املعامرية، مبا يف ذلك الهندسة املعامرية ملراكز التسوق؛ خدمات االستشارات املتعلقة بتصميم مراكز 
التسوق؛ عمل املهندسني، وإعداد املخططات لبناء املباين التجارية، مبا يف ذلك مراكز التسوق؛ االستشارات بشأن حامية 
الديكور  وتصميم  الداخيل  الديكور  للمدن؛  التجاري  والتخطيط  املدن  تخطيط  التسوق؛  مراكز  بيئة  ذلك  يف  مبا  البيئة، 
الفنية  املشاريع  الجيولوجية؛ دراسات  الخربات  التسوق؛  التجارية ومراكز  للمباين  الداخيل  الديكور  الداخيل، مبا يف ذلك 
إدارة  املواقع عىل شبكة اإلنرتنت؛  الجودة؛ استضافة  الفنية؛ خدمات مراقبة  التسوق؛ دراسات املشاريع  املتعلقة مبراكز 
حقوق املستخدم يف شبكات الكمبيوتر؛ تحليل وتقييم املنتجات والخدمات فيام يتعلق بالتطبيقات املستقبلية املحتملة؛ 
الكمبيوتر  برمجة  اإلنرتنت؛ خدمات  الويب عىل  والرموز إلنشاء صفحات  والربمجيات  الكمبيوتر  برامج  بكتابة  التكليف 
بيانات  تحويل  الويب؛  مواقع  بإنشاء وتصميم  املتعلقة  االستشارات  التفاعلية؛  والتطبيقات  املتعددة  بالوسائط  املتعلقة 
املعلومات اإللكرتونية؛ تصميم وإنشاء الصفحات الرئيسية وصفحات الويب؛ تصميم وتطوير قواعد البيانات اإللكرتونية؛ 
الدعاية واإلعالن؛ تحويل  البيانات وإخراجها ومعالجتها وعرضها وتخزينها؛ تصميم مواد  إدخال  أنظمة  تصميم وتطوير 
تطوير  للبيانات؛  االحتياطي  والنسخ  اإللكرتونية  البيانات  تخزين  خدمات  الضويئ[؛  ]املسح  رقمية  إىل  الوثائق  بيانات 
األبحاث  خدمات  وحاميتها؛  البيئة  عىل  الحفاظ  مجال  يف  أبحاث  لآلخرين؛  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  املنتجات؛ 
لتطوير منتجات جديدة؛ االستشارات الفنية املتعلقة بتطوير املنتجات؛ تحديث وصيانة برامج الكمبيوتر؛ تطوير برامج 
ومنتجات وتطبيقات الوسائط املتعددة التفاعلية الستخدامها فيام يتعلق بربامج عضوية العمالء، مبا يف ذلك برامج بطاقات 
والء العمالء وبرامج الحوافز وبرامج العالوات وبطاقات املكافآت وبطاقات التخفيضات؛ الخدمات االستشارية املتعلقة 

بتصميم مراكز التسوق.
42 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION» بأحرف التينية   وصف العالمة:  
  االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل 
للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712 االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712 االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

  اسم الرشكة :   حواء الساحرة لألزياء  ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 5 ملك شاهه حمد الهيدان، ديرة، البطني 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1143049  رقم الرخصة  580781   

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   15-8-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-9-15

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  سونو اند راميشوار للخدمات الفنية   ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 207 ملك حسني نارص لوتاه، ديرة، نايف

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1329838  رقم الرخصة  800786 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار : 4-3-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-3-4

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : استوديو فوتو ماكس    ش. ذ.م.م

 . B العنوان  : مكتب طابق ميزانني ملك سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم، الكرامة، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1193110  رقم الرخصة   703334

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

للقيام  ومدققوا حسابات  قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار :  11-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-2-2

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 608 

: 2272828 04 فاكس: 2274080  التجاري هاتف  رقم  الخليج  بالحب،  ملك عبدالله سعيد عبدالله 

04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  االنجوم للخدمات الفنية   ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 107 ملك صربي احمد سعيد املنهايل، ديرة، املرر 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1086586  رقم الرخصة   662650

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :    24-1-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-1-24

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

رشكة/سونيك وال ميا ش م ح منطقة حرة، )رخصة رقم:DAFZ/1890( والكائنة بــ مدينة 

ديب املنطقة الحرة ملطار ديب وحدة رقم 5WA 601، ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

واملرخصة لدى سلطة املنطقة الحرة ملطار ديب ، ترغب هذه الرشكة املذكورة يف إعالن قرارها 

للكافة والذي تم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة يف اجتامعه الذي عقد بتاريخ

7-1-2021  بشأن نقل ترخيص الرشكة إىل سلطة ديب للتطوير.

وفقا لذلك، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات يف مواجهتها عليه تقديم 

هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا اإلعالن عن طريق الربيد املسجل أو اإلتصال 

ب: السادة/ سونيك وال ميا ش م ح

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 0504252792 971+ الربيد اإللكرتوين:

 mabdallah@SonicWall.com
* لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ 15 يوما.

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

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

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  لألزياء    ش.ذ.م.م وبتعيني  الساحرة  /  حواء  لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   15-8-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-9-15

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

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

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

لتصفية رشكة /سونو اند راميشوار للخدمات الفنية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 4-3-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-3-4

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

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

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

لديها لتصفية رشكة /  استوديو فوتو ماكس    ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  11-1-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-2-2

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

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

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

لتصفية رشكة /   االنجوم للخدمات الفنية   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :    24-1-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-1-24

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

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 
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 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
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�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�إ�صعار نقل رخ�صة 

�إعالنات

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: زينب عيل محمد الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: روح الله توريايل فضل الجنسية: أفغانستان

 باالسم التجاري )مخبز الجميل ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

بغرفة  واملسجلة   )  100984   ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

تجارة وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 

عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الزرعزين  القطان  حسن  عبدالرحيم  األول:عثامن  :الطرف  من 

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:عزيز الله خان نارص خان الجنسية: افغانستان 

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  حور(  مخبز   ( التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجامن برقم امللف )103880( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن

بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  البلويش  يوسف  ابراهيم حسن  األول:مريم  :الطرف  من 
االمارات

الجنسية:  املحيسني  مطر  راشد  ابراهيم  الثاين: هدى  الطرف  اىل   
االمارات

 باالسم التجاري ) املوج االزرق للحالقة( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )65953( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن
بعد  التنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  وعليه   

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�لكاتب �لعدل �لعام �لكاتب �لعدل �لعام 

�لكاتب �لعدل �لعام 

 �إعالن تنازل عن رخ�صة �إعالن تنازل عن رخ�صة

 �إعالن تنازل عن رخ�صة
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  �إعالن فقد�ن جو�ز �صفر 

فقد املدعو /الناير فضل الله مضوي 

جواز  السودان  ،الجنسية  الشجره 

الرجاء   )P03190829( رقم  سفره 

سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

السودان   أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.    

  �إعالن فقد�ن جو�ز �صفر 

جاودا  الوكا   / املدعو  فقد 
مرتوديا جاودا ، الهند الجنسية 
 )Z2700457( جواز سفره رقم
الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه 
الهند  أو إىل أقرب  إىل سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    

االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712 االثنني 5 اأبريل 2021-العـدد 14712 لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201



16 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�أخبار وتقارير االثنني 5 أبريل 2021ـ العـدد 14712                 

 دبلوما�سي اإيراني  
يوؤكد اأنه ال مفاو�سات 

مبا�سرة اأو غير 
مبا�سرة مع اأمريكا

طهران ـ )د ب اأ( :
 �أكد دبلوما�ضي �إير�ين �أنه ال نية لعقد مفاو�ضات 
مبا�رشة، �أو غري مبا�رشة، مع �لواليات �ملتحدة 
خالل �ملحادثات �ملقررة  غد�ً يف فيينا ب�ضاأن 

�مللف �لنووي �الإير�ين.
�الإ�ضالمية  �جلمهورية  �أنباء  وكالة  ونقلت 
�الأحد عن م�ضاعد وز�رة  �أم�س  )�إرنا(  �الإير�نية 
�خلارجية �الإير�نية لل�ضوؤون �ل�ضيا�ضية، عبا�س 
عر�قجي، �لقول "لي�س لدينا مفاو�ضات مبا�رشة 
�أو غري مبا�رشة مع �لواليات �ملتحدة"، م�ضيفا 
�أن �ملباحثات �ضتتم مع �الأطر�ف �ملتبقية يف 

�التفاق �لنووي.
جمرد  هي  فيينا  يف  :"حمادثاتنا  و�أ�ضاف 
يجب  �لتي  �لعقوبات  حول  تقنية  حمادثات 

رفعها".
�لواليات �ملتحدة  :"يجب على  و�ضدد بالقول 
�أن ترفع جميع �لعقوبات �لتي فر�ضها )�لرئي�س 
�الأمريكي �ل�ضابق دونالد( تر�مب �أو �أعاد فر�ضها 

على �إير�ن".
 2018 عام  يف  �ن�ضحبت  تر�مب  �إد�رة  وكانت 
ب�ضورة �أحادية من �التفاق �لنووي �لدويل �لذي 
كان يهدف �إىل منع طهر�ن من �حل�ضول على 
�قت�ضادية  مز�يا  تقدمي  مقابل  نووية  تر�ضانة 
لها. وردت �إير�ن بتقلي�س �لتز�ماتها �ملن�ضو�س 

عليها يف �التفاق.
لكافة  للعودة  م�ضتعدة  �أنها  �إي��ر�ن  وتوؤكد 
�لتز�ماتها ب�رشط عودة �لرئي�س �الأمريكي جو 
�إىل �التفاق �لنووي لعام 2015 ، ورفع  بايدن 
�لعقوبات �لتي فر�ضها تر�مب على �جلمهورية 

�الإ�ضالمية.

مر�سى كورونا بالرعاية المركزة ي�سل الأعلى م�ستوى منذ فبراير 
في األمانيا

برلني ـ )د ب اأ( :
يف  كورونا  مر�ضى  ع��دد  ع��اود   
�أق�����ض��ام �ل��رع��اي��ة �مل��رك��زة يف 
 4000 جتاوز  �أملانيا  م�ضت�ضفيات 
وذلك  �حل��ايل  �لوقت  يف  مري�س 
�ضباط/ ب��د�ي��ة  منذ  م��رة  الأول 

�جلمعية  وكتبت  �ملا�ضي.  فرب�ير 
�لتخ�ض�ضات  متعددة  �الأملانية 
�ملركزة  و�لرعاية  �لطو�رئ  لطب 
كورونا  عن  تقريرها  يف  �أم�س 
�أبريل  ني�ضان/  من  �لر�بع  )حتى 
و�لربع  ع�رشة  �لثانية  �ل�ضاعة 
بعد �لظهر( �أن عدد مر�ضى كورونا 
�أق�ضام  يف  �لعالج  يتلقون  �لذين 
�إىل  �ليوم  و�ضل  �ملركزة  �لرعاية 
4051 �ضخ�ضا بارتفاع مبقد�ر 133 
�ضخ�ضا مقارنة بعددهم  �أول �أم�س 
من   %55 نحو  �أن  يذكر  �ل�ضبت. 
مر�ضى كورونا يف �أق�ضام �لرعاية 
�أجهزة  على  مو�ضوعون  �ملركزة 
عدد  وك��ان  ��ضطناعي.  تنف�س 
مر�ضى كورونا يف �أق�ضام �لرعاية 
و�ضل �إىل �لذروة يف مطلع كانون 
عن  يزيد  �ملا�ضي مبا  ثان/يناير 
5500 مري�س وذلك قبل �أن يرت�جع 
مع  ملحوظة  ب�ضورة  �لعدد  هذ� 
للوباء  �لثانية  �ملوجة  �نح�ضار 

�أول  ليقل �لعدد عن 3000 مري�س 
�آذ�ر/مار�س �ملا�ضي.

�الإ�ضابات  �أع���د�د  �رت��ف��اع  وم��ع 
�لثالثة،  �مل��وج��ة  يف  �جل��دي��دة 
عاود عدد هوؤالء �ملر�ضى للزيادة 
هذ�  تاأخر حدوث  وقد  �أخرى  مرة 
�الرتفاع نظر� لوجود فرتة زمنية 
ب��ني �الإ���ض��اب��ة ب��امل��ر���س وبني 

�النتقال �إىل �مل�ضت�ضفى.
�أيام  منذ  وعلماء  �أطباء  ويطالب 
وباإحلاح بفر�س �إغالق �ضارم من 
�أجل تقليل عدد �الإ�ضابات وتقليل 
�ل�ضغط على �مل�ضت�ضفيات. وكان 
�ملدير  كارجينادي�س  كري�ضتيان 
�ق�ضام  �ضجالت  الإد�رة  �لعلمي 
موؤخر�  حذر  قد  �ملركزة،  �لرعاية 
��ضتمر �الجتاه �حلايل  �إذ�  �أنه  من 
ف�ضن�ضل يف   " على ما هو عليه 
�أق�ضى  �إىل  �أ�ضابيع  �أربعة  �أقل من 

حد لقدرة �ال�ضتيعاب �ملعتادة".
�أن  ذكر  كوخ  روبرت  معهد  وكان 
عدد حاالت �الإ�ضابة �جلديدة �لتي 
مت ت�ضجيلها لكل 100 �ألف �ضخ�س 
خالل �ضبعة �أيام بلغ على م�ضتوى 
�أول  يبلغ  كان  فيما   ،127 �أملانيا 
هذ�  �أن  يذكر  �ل�ضبت 4ر131.  �أم�س 
قبل  فقط  1ر79  يبلغ  كان  �لعدد 

ثالثة �أ�ضابيع.

ا�سطنبول ـ )د ب اأ( :
 100 من  �أك��ر  وقعه  بيان  �أث��ار   
�تفاقية  ب�ضاأن  متقاعد  �أدم��ري�ل 

�ضحن دولية �ضجة يف تركيا.
وبد�أ مكتب �ملدعي �لعام يف �أنقرة 
�لبحرية  م�ضوؤويل  �ضد  حتقيقا 
�ل�ضابقني �أم�س ، ح�ضبما �أكد مدير 
�لدين  فخر  �لرئا�ضية  �الت�ضاالت 

�ألتون عرب تويرت.
فقط  لي�س  �أن���ه  �أل��ت��ون  وك��ت��ب 
�لذين  و�أول��ئ��ك  ب��ل  �مل��وق��ع��ون، 
يخ�ضعون  ���ض��وف  �ضجعوهم، 
�لق�ضاء.  جانب  من  للم�ضاءلة 

ب�ضدة  �لرتكية  �لقيادة  و��ضتنكرت 
�لبيان �لذي ن�رشته و�ضائل �الإعالم 
على  �ملوقعون  ويوؤيد  �لرتكية. 
مونرتو  مبعاهدة  �اللتز�م  �لبيان 
�لبو�ضفور  عرب  �ملرور  تنظم  �لتي 
بني  م�ضيقان  وهما  و�لدردنيل، 

�لبحر �الأ�ضود و�لبحر �ملتو�ضط.
��ضتقبال  �إنه مت  �لبيان  وجاء يف 
�لنقا�س حول �الن�ضحاب �ملحتمل 
�إنه  قال  كما  بقلق.  �ملعاهدة  من 
يجب على �لقو�ت �مل�ضلحة �لرتكية 
�لذي  �لد�ضتور،  مببادئ  �لتم�ضك 
بالعلمانية،  �اللتز�م  على  ين�س 
على �ضبيل �ملثال. وكتب �ملتحدث 

با�ضم �لرئا�ضة �إبر�هيم قالن على 
�أوقات  ��ضتح�رش  �لبيان  �أن  تويرت 

�النقالب.
وقالت وز�رة �لدفاع �إنها تعتقد �أن 
"�لق�ضاء �لرتكي �مل�ضتقل" �ضيتخذ 

�الإجر�ء �لالزم.
�لرئي�س  �أعلن  �أ�ضبوعني،  وقبل 
�أردوغ����ان  طيب  رج��ب  �ل��رتك��ي 
�تفاقية  من  �ن�ضحابه  مبر�ضوم 
و�أث��ار  �مل��ر�أة.  حلماية  ��ضطنبول 
هذ� �أي�ضا نقا�ضا حول ما �إذ� كان 
باإمكان �أردوغان �أي�ضا �الن�ضحاب 
�لدولية  �التفاقيات  من  مبر�ضوم 

�الأخرى، مثل معاهدة مونرتو.

تركيا تحقق مع اأدميراالت متقاعدين ب�ساأن بيان م�سيق البو�سفور

اتهامه بمهاجمة  االأوكراني يرف�ض  الجي�ض 
المدنيين

كييف ـ )د ب اأ( :
 ن��ف��ى �جل��ي�����س �الأوك�����ر�ين 
طفل  وف��اة  عن  م�ضوؤوليته 
منطقة  يف  �ضنو�ت   5 عمره 

�ل�رش�ع �رشقي �أوكر�نيا.
رد�  �ضحفي  متحدث  وق��ال 
على �ضوؤ�ل من وكالة �الأنباء 
�ل��ي��وم  )د.ب.�أ(  �الأمل��ان��ي��ة 
�مل�ضلحة ال  �لقو�ت  �إن  �الأحد 
�ضد  �أبد�  �أ�ضلحتها  ت�ضتخدم 

�ملدنيني �أو �الأ�ضياء �ملدنية.
و�أ�����ض����ار �الن��ف�����ض��ال��ي��ون 
يف  رو�ضيا  من  �ملدعومون 
�أم�س  �أول  دونيت�ضك  منطقة 
�لقو�ت  �ضد  �التهام  باأ�ضابع 
�لطفل.  مقتل  يف  �حلكومية 
و�أ�ضقطت طائرة م�ضرية عبوة 
مقتل  عن  �أ�ضفر  ما  نا�ضفة، 
�لتي  جدته  و�إ�ضابة  �لطفل 
�لعمر  من  �ل�ضتني  جت��اوزت 

بجروح خطرية.
�أولك�ضاندريف�ضك  قرية  وتقع 
كيلومرت�   14 نحو  بعد  على 
و�ندلع  �ملو�جهة.  خط  من 
�ملنطقة يف  عنيف يف  قتال 

عام 2015.
على  �النف�ضاليون  و�ضيطر 

�أجز�ء من منطقتي دونيت�ضك 
مع  �حلدود  على  ولوهان�ضك 
رو�ضيا منذ ما يقرب من �ضبع 
�ضنو�ت. ووفقا لتقدير�ت �الأمم 
�ملتحدة، ُقتل �أكر من 13 �ألف 

�ضخ�س منذ ذلك �حلني.
�إطالق  وعلى �لرغم من وقف 
ال  ما  ُقتل  عليه،  متفق  نار 
يقل عن 21 جنديا من قو�ت 
�لعام.  بد�ية  منذ  �حلكومة 

ُقتل  �النف�ضاليني،  وبح�ضب 
يف  منهم  �ضخ�ضا   23 نحو 

�لفرتة نف�ضها.
�أما خطة �ل�ضالم �ملتفق عليها 

يف عام 2015 فهي جممدة.

ارتفاع ح�سيلة قتلى الفي�سانات في �سرق اإندوني�سيا 
اإلى 41 �سخ�ساً

جاكرتا ـ )د ب اأ( :
 لقي 41 �ضخ�ضا على �الأقل حتفهم 
جر�ء في�ضانات عارمة و�نهيار�ت 
�أر�ضية وقعت يف قرى يف جزيرة 
مع  �إندوني�ضيا،  �رشقي  �أدون��ار� 
بقاء �أكر من 20 �ضخ�ضًا �آخرين 
يف عد�د �ملفقودين، ح�ضبما �أفاد 

م�ضوؤول.
�ملتحدث  جاتي،  ر�ديتيا  وقال 
با�ضم �لوكالة �لوطنية للتخفيف 
ت�ضعة  �إن  �ل��ك��و�رث،  �آث���ار  م��ن 
وال  بجروح،  �أ�ضيبو�  �أ�ضخا�س 
يبحثون  �الإن��ق��اذ  رج��ال  ي��ز�ل 
و�ضط  مفقودين  �ضخ�ضا   27 عن 
�لتي  �ل��ع��ارم��ة  �لفي�ضانات 
�جتاحت منطقة �إي�ضت فلوري�س 
مبقاطعة نو�ضا تينجار� �ل�رشقية 
�ليوم  �ضباح  �لو�حدة  �ل�ضاعة 
بتوقيت  �ل�ضبت   1700( �الأح��د 

جرينت�س(.
"ع�رش�ت  �أن  جاتي  و�أ���ض��اف 
يف  �لوحل  �أ�ضفل  دفنت  �ملنازل 
جرفت  بينما  المانيلي،  قرية 
�لفي�ضانات بع�س �ملنازل، فيما 
غمرت مياه �لفي�ضانات ع�رش�ت 
مقاطعة  يف  �الأخ���رى  �مل��ن��ازل 
�أن  م�ضيفا  �لغربية"،  �أدون���ار� 
�أي�ضا  ت�ضببت  �لفي�ضانات 
و�أ���رشت  ج�ضور.   5 �نهيار  يف 

�لفي�ضانات ب�49 �أ�رشة يف �ضبع 
تبلغ  �لتي  �جل��زي��رة  يف  ق��رى 
مربعا،  كيلومرت�   526 م�ضاحتها 
وهي تقع �ضمن جزر لي�رش �ضوند� 

يف �أرخبيل �ضولور.
ن�رشتها  �لتي  �ل�ضور  و�أظهرت 
وكالة �لتخفيف من �آثار �لكو�رث 
قرية،  عرب  تتدفق  قوية  تيار�ت 
بينما تناثر �حلطام �لذي خلفه 

�لفي�ضان على �لطرق.
�مل�ضاعد�ت  �أن  ج��ات��ي  وذك���ر 
وجهود �الإغاثة للقرى �ملت�رشرة 
وج��ود  ع��دم  ب�ضبب  تعرقلت 
وال  �جل��زي��رة.  �إىل  نقل  و�ضائل 
ميكن �لو�ضول �إىل �جلزيرة �ضوى 

عن طريق �لبحر، ولكن مت تعليق 
�ضبل �لنقل ب�ضبب �رتفاع �الأمو�ج 

و�لظروف �جلوية �لقا�ضية.
�ضبل  �إيجاد  على  "نعمل  وقال: 
�أخرى للو�ضول �إىل �جلزيرة غري 

�لبحر".
وتوقعت وكالة �ملناخ و�الأر�ضاد 
�أجز�ء  بع�س  تو�جه  �أن  �جلوية 
من  قا�ضيا  طق�ضا  �إندوني�ضيا 
�أمطار غزيرة و�ضيول ورياح قوية 
�الأ�ضبوع  خالل  عالية  وموجات 

�ملقبل.
�ملعر�ضة  �إندوني�ضيا  و�ضجلت 
�لعام  هذ�  كارثة   968 للكو�رث 

حتى 30 �آذ�ر/مار�س.

 كورونا حول العالم: اإجمالي االإ�سابات 8ر130 مليوناً 
واإعطاء اأكثر من 652 مليون جرعة لقاح

نيويورك ـ )د ب اأ( :
 �أظهرت بيانات جممعة �أن �إجمايل 
كورونا  بفريو�س  �الإ�ضابات  عدد 
يف �أنحاء �لعامل �قرتب من 8ر130 
فيما  �أم�س،  �ضباح  حتى  مليونا 
�للقاحات  جرعات  ع��دد  جت��اوز 
�لعامل  حول  �إعطاوؤها  جرى  �لتي 

652 مليون جرعة.
 و�أظهرت �أحدث �لبيانات �ملتوفرة 
"جونز  ج��ام��ع��ة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
�ل�ضاعة  عند  �الأمريكية،  هوبكنز" 
�أن  جرينت�س،  بتوقيت   0630
 130 �إىل  و�ضل  �الإ�ضابات  �إجمايل 

مليونا و 770 �ألف حالة.
عدد  �أن  �لبيانات  �أظهرت  كما   
مليونا،  1ر74  جت��اوز  �ملتعافني 
�لوفيات  �إج��م��ايل  �رت��ف��ع  فيما 

ملليونني و 846 �ألف حالة.
 وفيما يتعلق باإعطاء �للقاحات، 
�أظهرت �لبيانات �ملجمعة لوكالة 
جرى  �أن��ه  ل��الأن��ب��اء  "بلومربج" 
�إعطاء �أكر من 652 مليون جرعة 
للفريو�س  �مل�ضادة  �للقاحات  من 
�لواليات  وتت�ضدر  �لعامل.   حول 

�ملتحدة دول �لعامل من حيث عدد 
�الإ�ضابات، تليها �لرب�زيل ثم �لهند 
وفرن�ضا ورو�ضيا و�ململكة �ملتحدة 
و�إيطاليا وتركيا و�إ�ضبانيا و�أملانيا 
و�الأرجنتني  وبولند�  وكولومبيا 

و�ملك�ضيك و�إير�ن.
�ملتحدة  �لواليات  تت�ضدر  كما   

�أع���د�د  م��ن ح��ي��ث  �ل��ع��امل  دول 
�لوفيات، تليها �لرب�زيل و�ملك�ضيك 
و�لهند و�ململكة �ملتحدة و�إيطاليا 

ورو�ضيا وفرن�ضا و�أملانيا.
�ملتحدة  �ل��والي��ات  وتت�ضدر   
عدد  حيث  من  �لعامل  دول  كذلك 
�جلرعات �لتي مت �إعطاوؤها، تليها 

�الأوروب��ي، ثم  �ل�ضني ثم �الحت��اد 
�لهند و�ململكة �ملتحدة و�لرب�زيل 
يعك�س  وال  و�إندوني�ضيا.  وتركيا 
�إعطاوؤها  مت  �لتي  �جلرعات  عدد 
بني  �لتطعيم  تلقو�  م��ن  ن�ضبة 
�ل�ضكان، بالنظر لتباين �لدول من 

حيث عدد �ل�ضكان.

ن�سبه  كمين  في  هندياً  جندياً   22 مقتل 
متمردون ماويون

نيودلهي ـ )د ب اأ( :
 �أعلنت �ل�رشطة �لهندية 
يقل  ال  ما  مقتل  �أم�س 
�الأمن  قو�ت  من   22 عن 
باالأ�ضلحة  معركة  يف 
متمردين  م��ع  �لنارية 
ماويني يف غابات والية 
و�ضط  ت�ضاتي�ضجاره، 

�لبالد.
وق�����ال ت���ام���ر�ده���و�ج 
رئي�س  ن��ائ��ب  ���ض��اه��و، 
وزر�ء �لوالية، �إن معركة 
و��ضتمرت  �أم�س  �ندلعت 
�ضاعات  ثالث  من  الأكر 
من  ف��رٌق  �أطلقت  بعدما 
�لع�ضكرية  �ضبه  �لقو�ت 
وق����و�ت �ل��ك��وم��ان��دوز 
عملية  لل�رشطة  �لتابعة 
�ملتمردين  على  للق�ضاء 
منطقة  غ���اب���ات  يف 
ب��ا���ض��ت��ار �جل��ن��وب��ي��ة، 
معقل  باأنها  و�ملعروفة 

للماويني.
�لفرق  �إح��دى  وتعر�ضت 
جمموعة  �أعدته  لكمني 
بالقرب  �ملتمردين  من 

م��ن ق��ري��ة ج��ون��اج��ود� 
ما  ���ض��وك��م��ا،  مبنطقة 
عنيف  ت��ب��ادل  �أع��ق��ب��ه 

الإطالق �لنار.
�الأمني  �مل�ضوؤول  وق��ال 
�ملحلي "�أو بال" �إنه مت 
جثث  على  �أم�س  �لعثور 
خم�ضة من �لقو�ت، فيما 
مت �إنقاذ �أكر من ع�رشين 

م�ضابا.
نهار  منت�ضف  وبحلول 
على  �لعثور  مت   ، �أم�س 
�آخرين.  جنديا   17 جثث 
وال تز�ل عمليات �لبحث 
من  غري حمدد  عدد  عن 

�ملفقودين م�ضتمرة.
جثتي  �نت�ضال  مت  كما 
�ملتمردين،  م��ن  �ثنني 

ويقول  الم���ر�أة.  و�ح��دة 
�لي�ضاريون  �ملقاتلون 
�مل�ضلح  مت��رده��م  �إن 
تاأمني حقوق  �إىل  يهدف 
�لفقر�ء و�ملهم�ضني. وهم 
مناطق  يف  ين�ضطون 
�ل���غ���اب���ات ب��ع��دد من 

�لواليات �لهندية.
و�حدة  وت�ضاتي�ضجاره 
م��ن �ل���والي���ات �الأك���ر 
ت�رشر� من �لتمرد �ملاوي، 
�لذي �أ�ضفر عن مقتل �أكر 
من  �ضخ�س   3300 م��ن 
و�ملتمردين  �ملدنيني 
مد�ر  على  �الأمن  وقو�ت 
�لعقدين �ملا�ضيني، وفقا 
لبيانات "بو�بة �الإرهاب 

يف جنوب �آ�ضيا."
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∫É©à°TÓd ø«aGó¡dG ´Gô°U IOƒYh ..IQGó°üdG Oôà°ùj IôjõédG

¿ÉµaQƒN ΩÉeCG ºgC’G Éæ≤≤M :…OÉeôdG

 ™e ,»Hô©dG è«∏ÿG …QhO IQGó°U Iôjõ÷G OÎ°SG

 Ö≤Y  Égó≤a  Éeó©H  ,23  ádƒ÷G  äÉjQÉÑe  ájÉ¡f

-3) π°UƒdG ¬Ø«°V ≈∏Y √Rƒa ó©H ∂dPh ,22 ádƒ÷G

.(1-1) ábQÉ°ûdG ™e ¬dOÉ©àH ¢SÉj »æH Ì©Jh ,(2

 áªb ≈∏àYGh á£≤f 50 ¤EG √ó«°UQ Iôjõ÷G ™aQh

 ™LGôJ …òdGh ,¢SÉj »æH øY á£≤f ¥QÉØH Ö«JÎdG

 õcôŸÉH  ábQÉ°ûdG  ∂°ù“  Éª«a  ,ÊÉãdG  õcôŸG  ¤EG

.á£≤f 42 ó«°UôH ™HGôdG

 ,á£≤f 34 ó«°UôH ™°SÉàdG õcôŸG ‘ π°UƒdG πXh

 â– ,IQÉ°ùN ¿hóH äÉ¡LGƒe á∏°ù∏°S âØbƒJ Éeó©H

 ºbQ IGQÉÑŸG óæY ,¿Éª∏«g »∏jRGÈdG ¬HQóe IOÉ«b

  .ÚaÎëŸG …QhO ‘ ,12

 πµd  á«îjQÉJ  äGQÉ°üàfG  ,23 ádƒ÷G äó¡°T  Éªc

 ≈∏Y RƒØdG ∫hC’G ≥≤M PEG ,öüædGh AÉÑ∏c OÉ–G øe

 á£≤f 35 ¤EG √ó«°UQ ™aQh (0-1) IóMƒdG ¬Ø«°†e

 IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØH ,™HÉ°ùdG õcôŸG πàMGh

.øeÉãdG õcôŸÉH IóMƒdG øY

 ,(1-3)  Ú©dG  ¬Ø«°†e  ≈∏Y  RƒØdG  öüædG  ≥≤Mh

 ¢ùeÉÿG õcôŸG πàMGh á£≤f 42 ¤EG √ó«°UQ ™aQh

 ™LGôJh ,ábQÉ°ûdG øY IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØH

 ´Ohh á£≤f 37 ó«°UôH ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ¤EG Ú©dG

.…QhódG ´QO ≈∏Y á°ùaÉæŸG É«ª°SQ

 á«HÉéjE’G èFÉàædG á∏°ù∏°S ‘ »∏gC’G ÜÉÑ°T ôªà°SGh

 ,…QhódG ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y 13 IGQÉÑª∏d IQÉ°ùN ¿hóHh

 43 ¤EG √ó«°UQ ™aQh ,(2-3) IÒéØdG ≈∏Y √RƒØH

.•É≤f 7 ¤EG Qó°üàŸG ™e ¥QÉØdG ¢ü∏bh á£≤f

 14 ó«°UôH öûY ådÉãdG õcôª∏d IÒéØdG ™LGôJh

 ,¿ÉªéY øY IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØHh ,á£≤f

 ≈∏Y ,(2-3) √RƒØH ,öûY ÊÉãdG õcôª∏d ó©°U …òdGh

 öTÉ©dG √õcôe ≈∏Y ßaÉM …òdGh ,¿ÉµaQƒN ¬Ø«°†e

.á£≤f 21 ó«°UôH

 ,ÚaÎëŸG …QhO ‘ AÉ≤ÑdÉH ¬dÉeBG ≈∏Y ÉàM ≈≤HCGh

 IôØ¶dG ¬Ø«°V ™e ¬dOÉ©àH ,9 á£≤ædG ¤EG ¬dƒ°UƒH

 ,•ƒÑ¡∏d  ∫hC’G  í°TôŸG  ∫Gõj  Ée  ¬æµdh  ,(2-2)

 …OÉ◊G IôØ¶dG »≤H Éªæ«H ,ÒNC’G õcôŸG ¬dÓàMÉH

 IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØHh ,á£≤f 21 ó«°UôH öûY

.¿ÉµaQƒN øY

:ádƒédG øe ΩÉbQCG

 …QhódG ‘ …ƒÄŸG ¬aó¡H ,ÜƒjO »à«cÉe πØàMG -

.ÉàM ≈eôe ‘ ¬∏é°S …òdGh ,»JGQÉeE’G

 ¤EG ,»∏gC’G ÜÉÑ°T ºLÉ¡e ,¢Sƒ°ù«L QƒéjEG OÉY -

 ,á≤«bO 672 ΩGO ÜÉ«Z ó©H …QhódG ‘ ∑ÉÑ°ûdG õg

.IÒéØdG ≈eôe ‘ ¬aó¡H

 ≥jôØ∏d ¤hC’G »g Iôjõ÷G øe π°UƒdG IQÉ°ùN -

.áÁõg ¿hóH ΩÉjCG 107 ó©H

 äƒîÑe »∏Y ÚH ∫É©à°TÓd ÚaGó¡dG ´GöU OÉY -

 ∫hC’G πé°S Éeó©H ,(π°UƒdG) Éª«d ƒ«HÉa ,(Iôjõ÷G)

 22 ó«°UôH ÚaGó¡dG áªFÉ≤d ¬JQGó°U Rõ©«d Éaóg

 Rõ©jh ¥QÉØdG ¢ü∏≤«d Úaóg Éª«d πé°Sh ,Éaóg

.Éaóg 21`H ÊÉãdG √õcôe

 ÌcC’G ,Iôjõ÷G ™aGóe ,¢ûà«aƒfGRƒc ¢Sƒ∏«e äÉH -

 5  ó«°UôH  IöTÉÑŸG  Iô◊G  äÓcôdG  øe  ÉØjó¡J

.π°UƒdG ∑ÉÑ°T ‘ ¬aóg ó©H ,±GógCG

 ¢SÉj  »æH  äGQÉ°üàfG  á∏°ù∏°S  ábQÉ°ûdG  ∞bhCG  -

 ∫OÉ©àdÉH IQGó°üdG √ó≤aCGh ,äÉjQÉÑe 5 óæY á«dÉààŸG

.(1-1)

 7  ‘  É kaóg  26  π«é°ùJ  23  ádƒ÷G  äó¡°T  -

.IóMGƒdG IGQÉÑŸG ‘ ±óg 3^7 ∫ó©Ã äÉjQÉÑe

 ÜQóe ,…OÉeôdG øÁCG …öüŸG ÜôYCG

 ¬≤jôa  RƒØH  ¬JOÉ©°S  øY  ,¿ÉªéY

 ,(2-3)  ¿ÉµaQƒN  ¬Ø«°†e  ≈∏Y

 ádƒ÷G ‘ ,âÑ°ùdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe

 GÒ°ûe ,»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe 23

 ó«L â«bƒJ ‘ AÉL RƒØdG  ¿CG  ¤EG

 ∫Ébh .öûY ÊÉãdG õcôª∏d ºgOÉYCGh

 ó©H »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ …OÉeôdG

 IQÉ◊G AGƒLC’G ‘ Ö©∏dG" :IGQÉÑŸG

 ÉfGƒà°ùe ≈∏Y ôKCG á«dÉ©dG áHƒWôdGh

 ìhôdG √ò¡H QGôªà°S’G ≈æ“CGh ,»æØdG

 ‘  äGQÉ°üàf’G  ≥«≤–h  ,á«dÉà≤dG

."á«≤ÑàŸG 3`dG ä’ƒ÷G

 ≥aGQ"  :¿ÉªéY  ÜQóe  í°VhCGh

 ¢†©H  ‘  IôJƒàe  AGƒLCG  IGQÉÑŸG

 çhóM  ¤EG  iOCG  Ée  ƒgh  ,É¡JGÎa

 ÉæØ∏ch  »Ø∏ÿG  §ÿG  ‘  ∑ÉÑJQ’G

 Éæ≤≤M  ÉæfEG  º¡ŸG  øµdh  ,Úaóg

 â«bƒJ ‘ •É≤f 3 Éfó°üMh RƒØdG

."º¡e

 ,…OQÉfGR  ƒjÉc  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh

 õ«cÎdG  á∏b"  :¿ÉµaQƒN  ÜQóe

 ∫ÉÑ≤à°S’  iOCG  ,¤hC’G  ≥FÉbódG  ‘

 ,Úà≤«bO ∫hCG ‘ ôµÑe ±ó¡d ≥jôØdG

 ‘  ºµëàdG  øe  Éæµ“  Gòg  ™eh

 Oô£dG  ádÉM  Éæ«≤∏J  ≈àM ,IGQÉÑŸG

 Ò«¨J  ¤EG  iOCG  Ée  (8)  á≤«bódG  ‘

 :…OQÉfGR  ƒjÉc  ”CGh  ."QƒeC’G

 ¿ÉµaQƒN âëæe äÓjóÑJ ÉæjôLCG"
 øe ÚÑjôb Éæch ÈcCG á«eƒég Iƒb

 õ«Hƒd OôW â∏b Éªc øµdh ,∫OÉ©àdG

 øe  ¬fC’  ,»°ù«FôdG  IQÉ°ùÿG  ÖÑ°S

 ‘  ÚÑY’  10`H  Ö©∏dG  Ö©°üdG

."QÉ◊G ¢ù≤£dG

 ÜQóe  ,QõjÉc  π«°SQÉe  …óædƒ¡dG  ócCG

 ΩÉeCG  ºgC’G  ≥≤M  ¬≤jôa  ¿CG  ,Iôjõ÷G

 ‘ ,âÑ°ùdG  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  π°UƒdG

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe 23 ádƒ÷G

 ó©H »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ QõjÉc ∫Ébh

 ΩÉeCG  ÚÑYÓdG  AGOCÉH  ó«©°S{  :IGQÉÑŸG

 øe ºgC’G Éæ≤≤M ÉæfCÉH ó«©°Sh ,π°UƒdG

 ,çÓãdG •É≤ædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH IGQÉÑŸG

.zQƒ£àe ≥jôa ΩÉeCG áÑ©°U IGQÉÑe ó©H

 ÊóÑdG  ´Éaóf’G  ‘ ÉæbƒØJ{ :±É°VCGh

 Éæjód ¿B’Gh ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN ÉæàØc íLQ

 Ió«L áMGQ IÎa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°Uôa

 ÖÑ°ùH …QhódG ∞bƒàd ,24 ádƒ÷G πÑb

 ∫É£HCG  …QhO  ‘  ájófC’G  äÉcQÉ°ûe

.zÉ«°SBG

 :π°UƒdG ÜQóe ,¿Éª∏«g ∫Éb ,¬ÑfÉL øeh

 m¢VGQ »ææµd áé«àædÉH Gó«©°S â°ùd{

 ≈∏Y ∫OÉ©àdG ≥ëà°ùf Éæch ,AGOC’G øY

 äGÎa  ∫ÓN  π°†aC’G  Éæc  ÉæfC’  ,πbC’G

.zIGQÉÑŸG øe IÒãc

ábQÉ°ûdG ™e ∫OÉ©àdG ó©H IQGó°üdG »a •ôØj ¢SÉj »æH

 AÉ°ùe (1-1) ¢SÉj »æH ¬Ø«°Vh ábQÉ°ûdG ∫OÉ©J

 è«∏ÿG …QhO øe 23 ádƒ÷G ΩÉàN ‘ ∫hC’G ¢ùeCG

 ‘ ≈≤Ñjh ,á£≤f 42 ¤EG √ó«°UQ ™aÒd ,»Hô©dG

 øY IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØH ,¢ùeÉÿG õcôŸG

.ådÉãdG öüædG

 õcôŸG ¤EG ™LGôJh ,IQGó°üdG ¢SÉj »æH ó≤a Éª«a

 øY IóMGh á£≤f ¥QÉØHh ,á£≤f 49 ó«°UôH ÊÉãdG

 äÉjQÉÑe ájÉ¡f ™e áª≤dG OÎ°SG …òdGh ,Iôjõ÷G

/ƒjÉe ™∏£e ≈àM á≤HÉ°ùŸG ∞bƒJ πÑbh ,ádƒ÷G

 ácQÉ°ûŸÉH á«JGQÉeE’G ájófC’G •ÉÑJQ’ ,πÑ≤ŸG QÉjCG

.É«°SBG ∫É£HCG …QhO ‘

 ,hQó«H hGƒL ôeh ,á«eƒég á≤jô£H ¢SÉj »æH Ö©d

 πNGO á∏bô©∏d ¢Vô©àj ¿CG πÑb ,ÖY’ øe ÌcCG øe

 ,AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàë«d ,ábQÉ°ûdG AGõL á≤£æe

 kÓé°ùe ,23 á≤«bódG ‘ ¬°ùØæH ,hQó«H ÉgOó°Sh

.¢SÉj »æÑd kÉaóg

 ,29 á≤«bódG ‘ ¢SÉj »æH ≈eôe ºFÉb ió°üJh

 Oó°Sh OÉY …òdGh ,ƒjÉc ,ábQÉ°ûdG ºLÉ¡e á«°SCGôd

 ±óg kÓé°ùe ,¢SÉj »æH ∑ÉÑ°T âæµ°S ájƒb Iôc

.41 á≤«bódG ‘ ¬≤jôØd ∫OÉ©àdG

 ºLÉ¡e á«°SCGôd ,ábQÉ°ûdG ≈eôe á°VQÉY äó°üJh

 ∫óH  âbƒdG  øe  ¤hC’G  á≤«bódG  ‘  ¢SÉj  »æH

 á≤£æe  πNGO  áµHQOh  ΩÉMORG  §°Sh  ,™FÉ°†dG

.(1-1) ∫OÉ©àdÉH ∫hC’G •ƒ°ûdG »¡àæ«d ,AGõ÷G

 ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ô£NC’Gh π°†aC’G ábQÉ°ûdG ¿Éch

 QƒéjG  Iójó°ùàd  ,¢SÉj  »æH  á°VôY  äó°üJh

 äOQh ,75 á≤«bódG ‘ ,ábQÉ°ûdG ºLÉ¡e ,hOÉfQƒc

 Égò≤fCGh  √QhóH  ÉgOó°S  …òdGh  ,ƒjÉc  ¤EG  IôµdG

 ¿Gƒd ¬∏é°S kÉaóg IGQÉÑŸG ºµM ≈¨dCGh .¢SQÉ◊G

 ∫óH  âbƒdG  øe  3 á≤«bódG  ‘ ábQÉ°û∏d  ,GôjÒH

 ∫OÉ©àdÉH IGQÉÑŸG »¡àæàd ,π∏°ùàdG »YGóH ,™FÉ°†dG

.IóMGh á£≤f ≈∏Y ≥jôa πc π°üëjh ,(1-1)

 íLQ »fóÑdG ´Éaóf’G :IôjõédG ÜQóe

π°UƒdG ΩÉeCG ÉæàØc

¢ù«≤∏Hh ó«©°ùdGh QGƒîdG ácQÉ°ûªH

zø«°ùªîdG ¢SCÉc{`d á«æa á«éjhôJ á∏ªM ≥∏£J á£HGôdG

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 É¡à≤∏WCG »àdG á«éjhÎdG á∏ª◊G ∫ƒ°üa π°UGƒàJ

  »FÉ¡æH  AÉØàMÓd  ,á«JGQÉeE’G  ÚaÎëŸG  á£HGQ

 ¢SCÉc"  QÉ©°T πªëj …òdG  »Hô©dG  è«∏ÿG ¢SCÉc

 »∏gC’G  ÜÉÑ°T  ÚH  ™ªéj  …òdGh  ,"Ú°ùªÿG

 ≈∏Y …QÉ÷G πjôHCG 9 Ωƒj ¬àeÉbEG Qô≤ŸGh ,öüædGh

 É›ÉfôH   á£HGôdG  âeób  å«M ,ábQÉ°ûdG  Ö©∏e

 º°SÉL »eÓYE’G Ëó≤J øe ,GójóL É«æa É«¡«aôJ

 ≈∏Y  á£HGôdG  äÉ°üæe  ÈY  ¬ãH  ºàj  ,»ª«ë°ûdG

 ∞«°†à°ùjh ,áØ∏àîŸG »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

 ±É°†à°SG ,øjõ«ªàŸG ÚfÉæØdG øe áÑîf èeÉfÈdG

 õjÉa ≥dCÉàŸG ¿ÉæØdG  ¤hC’G  ¬à≤∏M ‘ èeÉfÈdG

 áfÉæØdG á«fÉãdG á≤∏◊G ‘ ∞«°†à°ùj Éª«a ,ó«©°ùdG

 ôYÉ°T  AÉ≤∏H  èeÉfÈdG  ºààîjh ,¢ù«≤∏H  Iõ«ªŸG

.áª∏µdG ÖMÉ°U ,QGƒÿG »∏Y ,øWƒdG

 ΩÉY  øY  äÉ≤∏◊G  ∫ÓN  ÚfÉæØdG  çóëàjh

 »JGQÉeE’G øØdG IÒ°ùeh äGQÉeE’G Qƒ£Jh ,Ú°ùªÿG

 º¡àjDhQh Ωó≤dG IôµH º¡àbÓY øY Ó°†a ,¬∏Ñ≤à°ùeh

 ¢Vô©«°S  Éªc  ,»Hô©dG  è«∏ÿG  ¢SCÉc  »FÉ¡æd

 É°ü«°üN á£HGôdG ¬JóYCG âjôHhCG ¢ù«dGƒc èeÉfÈdG

 ¢Vô©«°S …òdGh ,áKÓãdG ΩƒéædG ácQÉ°ûÃ çóë∏d

 äGƒæ≤dG ™«ªL ≈∏Y åÑ«°Sh IGQÉÑŸG ¥Ó£fG πÑb

 .á«°VÉjôdG

 IGQÉÑŸG QÉ©°T øe ¬fGƒæY èeÉfÈdG »Mƒà°SG óbh

 øª°V ¬bÓWEG ” …òdG ,"Ú°ùªÿG ¢SCÉc" á«FÉ¡ædG
 ,¢ù«°SCÉàdG ≈∏Y Ú°ùªÿG ΩÉ©dÉH ádhódG ä’ÉØàMG

 øY  êQÉÿGh  ≥«°ûdG  ¬Hƒ∏°SCÉH  èeÉfÈdG  õ«ªàjh

 É¡dÓN ºàj ,≥FÉbO Ió©d á«æeR Ióe ∫ÓN ÚJhôdG

 á°UÉÿG ÖfGƒ÷G áaÉc øe ±ƒ«°†dG AGQBG ´Ó£à°SG

 IôµH á≤∏©àŸG º¡FGQB’ áaÉ°VE’ÉH á«æØdG »MGƒædÉH

.á«JGQÉeE’G Iôµ∏d º¡à©HÉàeh Ωó≤dG

 IGQÉÑŸG  ¿CÉ°ûH º¡JÉ©bƒJ ¬«a ¿ƒ°Vô©à°ùj Éªc

 »∏gC’G ÜÉÑ°Th Ö≤∏dG πeÉM öüædG ÚH áÑ≤JôŸG

 ¤EG ,±GÎM’G öüY ‘ Ö≤∏dÉH kGRƒa ¥ôØdG ÌcCG

 ô¶ædÉH kÉ°UÉN kÉ©HÉW πª– IGQÉÑŸG ¿ƒc ÖfÉL

 IGQÉÑe »gh ,»HO ‘ á≤jôY »HôjO á¡LGƒe É¡fƒµd

 ìƒª£dG ¿ƒµ«°S ∂dòd »°VÉŸG ΩÉ©dG »FÉ¡æd IQôµe

 ÜÉÑ°T ádhÉfih ,¬bƒØJ QGôµàd öüædG »©°S ÚH Ée

 èeÉfÈdG  »¶Mh  .IôŸG  √òg  ¢†jƒ©àdG  »∏gC’G

 õjÉa ¿ÉæØdG á≤∏ëH Ωƒ«dG ¬bÓWEG ™e ÒÑc πYÉØàH

 áfÉæØdG  á≤∏ëH  ¬àbÓ£fG  GóZ  π°UGƒjh  ,ó«©°ùdG

 OhOQh äGógÉ°ûŸG øe ÒÑc Ö«°üf ∫Éfh ,¢ù«≤∏H

 kÉÑbôJ  ÒgÉª÷G  iód  ¢SÉª◊G  IOÉjR  ™e  π©ØdG

.á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ‘ πÑ≤ŸG óYƒª∏d

 »FÉ¡f ™Hôd πgCÉàjh ïjôªdG ™e ∫OÉ©àj »∏gC’G

∫É£HC’G …QhO

 ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f ™HQ ¤EG …öüŸG »∏gC’G πgCÉJ

 ΩÉeCG ÚØ«¶f Úaó¡H √ôNCÉJ Ö∏b Éeó©H ,É«≤jôaCG

 ¢ùeCG ,(2-2) ∫OÉ©J ¤EG ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG ¬Ø«°†e

 IÒNC’G πÑb á°ùeÉÿG ádƒ÷G ‘ ,âÑ°ùdG ∫hC’G

.ádƒ£ÑdÉH ¤hC’G áYƒªéŸG øe

 ‘ ÖéY ¿É°†eQ  ¬∏é°S  ±ó¡H  ïjôŸG  Ωó≤Jh

 ÊÉãdG ±ó¡dG …ÒJ ∞«°S ±É°VCGh ,(26) á≤«bódG

.(36) á≤«bódG ‘

 á≤«bódG ‘ ∫hC’G »∏gC’G ±óg ¿ƒfÉH QóH πé°Sh

 ±óg º«gGôHEG öSÉj ±É°VCGh ,AGõL á∏cQ øe (81)

.(4+90) á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG

 ÊÉãdG õcôŸG ‘ •É≤f 8 ¤EG √ó«°UQ »∏gC’G ™aQh

 áYƒªéŸG ‘ ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM øª°Vh

 ™aQ  Éª«a  ,ádƒL  ôNBG  èFÉàf  øY  ô¶ædG  ¢†¨H

 ™HGôdG  õcôŸG  ‘  Úà£≤f  ¤EG  √ó«°UQ  ïjôŸG

."ÒNC’G"
 ÖfÉL  øe  ádhÉfi  ∫hCG  (3)  á≤«bódG  äó¡°Th

 hôªY øe IôµdG …ÒJ ∞«°S ´GõàfG ÚM ,ïjôŸG

.≈eôŸG øY Gó«©H Oó°S ïjôŸG º‚ øµd ,á«dƒ°ùdG

 á°Uôa  ∞jöT  óªfi  ´É°VCG  (15)  á≤«bódG  ‘h

 ¥ƒa  IôµdG  Oó°S  ¿CG  ó©H  »∏gCÓd  ≥≤fi  ±óg

.≈Ø£°üŸG óªfi ¢SQÉ◊G πNóJ ó©H ,á°VQÉ©dG

 ≈eôe ≈∏Y IQƒ£ÿG πµ°Th ∞jöT óªfi OÉYh

 ,≥ë°SEG øªMôdG óÑY É¡dƒM Iôc Oó°S ÚM ,ïjôŸG

.(17) á≤«bódÉH ,á«æcQ á∏cQ ¤EG ¬°SCGôH

 ,(27)  á≤«bódG  ‘  ∫hC’G  ±ó¡dG  ïjôŸG  πé°Sh

 òØf  ¿CG  ó©H  ,ÖéY ¿É°†eQ  øe  á«°SCGQ  áHö†H

.Ö©∏ŸG §°Sh ‘ áØdÉfl Üƒéfi øjódG AÉ«°V

 ¬YÉaO Ö∏b Oƒ¡L (30) á≤«bódG ‘ ïjôŸG öùNh

 hôªY É¡ÑµJQG áØdÉfl ó©H ,¢ûÑ“ ≈°Sƒe óªMCG

.á«æcQ á∏cQ ∫ÓN ¥hóæ°üdG πNGO á«dƒ°ùdG

 ,á«dƒ°ùdG ¬Lh ‘ AGôØ°U ábÉ£H ºµ◊G ô¡°TCG ºK

 ,¢ûÑ“ ≈°Sƒe óªMCG øY ’óH QƒØ«W QÉªY πNOh

.´ÉaódG Ö∏≤d Üƒéfi øjódG AÉ«°V ∫ƒ–h

 áªég øe ÊÉãdG  ±ó¡dG  …ÒJ ∞«°S πé°S ºK

 ∞∏N Iôc Qôe ÚM ,…ƒéjQÉeƒéjOEG ÉgOÉb IóJôe

.ihÉæ°ûdG ∑ÉÑ°T ‘ Oó°S …òdG …Òàd Ú©aGóŸG

 ¿É°†eQ  ïjôŸG  óFÉb  ´É°VCG  ,(45)  á≤«bódG  ‘h

 Ö∏b É¡ÑµJQG »àdG áØdÉîŸG øe ,AGõL á∏cQ ÖéY

.…ÒJ ∞«°S ™e ¿ƒfÉH QóH »∏gC’G ´ÉaO
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ال�شارقة  / وام :

 توج خالد بن جا�شم املدفع 

رئي�س ن���ادي ال�شارقة الدويل 

للريا�ش���ات البحري���ة اأبطال 

من  الأوىل  اجلول���ة  وجن���وم 

ماراثون الإم���ارات للدراجات 

املائي���ة الذي نظم���ه النادي 

ع����ر اأم����س ب�شاطئ احلرية 

بكورني����س ال�شارق���ة اجلديد 

الإمارات  احتاد  مع  بالتعاون 

وبدعم  البحرية  للريا�ش���ات 

من جمل�س ال�شارقة الريا�شي 

.

الدراج���ات  ماراث���ون  وكان 

اللت���زام  و�ش���ط  املائي���ة 

الحرتازي���ة  بالإج���راءات 

الر�شمية �شهد عودة حما�شية 

واإث���ارة وحما����س م���ن قبل 

الذي���ن جت���اوز  امل�شارك���ن 

30 دراج���ا  عدده���م قراب���ة 

مثلوا جنوم ريا�شة الدراجات 

املائية عل���ى م�شتوى الدولة 

�شاركوا  ومقيمن  مواطنن  من 

اأ�شف���رت  فئ���ات  ثالث���ة  يف 

نتائجهم ع���ن تتويج ال�شيخ 

عبدالعزيز بن حميد النعيمي 

تاله املت�شابق يون�س العو�شي 

ث���م نا�ر احلمادي و ذلك يف 

فئة جال�س خم�رمن.

ويف فئة واقف حمرتفن جاء 

ال���دراج عم���ر عب���داهلل را�شد 

الرا�ش���د يف املركز الأول تاله 

املت�شابق  الث���اين  املركز  يف 

را�شد مبارك القمزي ثم عبداهلل 

اأب���و بكر عب���داهلل يف املركز 

الثالث .

اما فئة جال�س حمرتفن التي 

�شهدت م�شاركة 19 دراجاٌ فقد 

اأ�شفرت عن فوز �شلمان يون�س 

العو�ش���ي باملركز الأول تاله 

را�شد �شهيل الطاير يف املركز 

الث���اين ثم علي حممد يو�شف 

يف املركز الثالث .

اأبط���ال  تتوي���ج  �ش���ارك يف 

املناف�ش���ات كل م���ن ح�ش���ن 

الزعاب���ي وحمم���د الكم���ايل 

ع�ش���وي جمل����س اإدارة نادي 

للريا�شات  ال���دويل  ال�شارقة 

البحري���ة واحم���د احلو�شني 

للن���ادي  التنفي���ذي  املدي���ر 

املدي���ر  الرميث���ي  و�ش���امل 

التنفي���ذي لن���ادي اأبوظب���ي 

الدويل للريا�شات البحرية .

وهناأ خالد بن جا�شم املدفع 

الفائزي���ن و م�شي���دا بحما�س 

موجها  امل�شارك���ن  جمي���ع 

�شكرة للقائم���ن على تنظيم 

ال�شب���اق و جه���ود جمل����س 

ال�شارقة الريا�شي ..

م�شريا اىل انه رغم طول فرتة 

التوق���ف ب�شب���ب اجلائحة اإل 

قدموا  امل�شاركن  جمي���ع  اأن 

اداء ممي���زا وت�شببت عودتهم 

للن�ش���اط يف فرح���ة كب���رية 

للجميع .

الفجرية /وام:
 

العروبة  �شي���دات  فري���ق  توج 

بدوري ك���رة الطاولة لل�شيدات 

للمو�شم الريا�شي احلايل 2020 

/ 2021 بع���د فوزه على فريق 

نادي اأبوظب���ي لل�شيدات خالل 

املب���اراة اخلتامية التي اأقيمت 

ب�شالة ن���ادي ال�شارقة بنتيجة 

3-0 و ح�شول���ه على العالمة 

الف���وز يف جميع  الكاملة بعد 

املباريات التي خا�شها .

اأمن  الزرع���وين  ح�ش���ن  وقام 

ال����ر العام لحت���اد المارات 

لكرة الطاولة و املهند�شة جمد 

اإدارة  ع�ش���و جمل�س  البلو�شي 

احت���اد اللعبة رئي����س اللجنة 

اإىل  الن�شائية، بتتويج البطالت 

املواطنة  الالعبة  تكرمي  جانب 

كاأف�شل  يعاقييب  �شلطان  مرمي 

لعب���ة مواطنة �شاعدة فئة 11 

�شنة من ن���ادي العروبة وذلك 

بح�شور �شعادة علي مبارك بن 

عباد رئي�س جمل�س اإدارة نادي 

العروبة و بدور املطريي ع�شو 

م�شوؤولة  العروبة  اإدارة  جمل�س 

الن�شاط الن�شائي بالنادي.

الن���ادي  لعب���ات  وحر�ش���ت 

املتوجات بال���درع على اهداء 

الدارة  جمل����س  اإىل  اللق���ب 

برئا�ش���ة �شعادة عل���ي مبارك 

بن عباد رئي����س جمل�س اإدارة 

العروب���ة ونائبه علي  ن���ادي 

را�ش���د املالحي للدع���م الكبري 

واملتابع���ة امل�شتم���رة الت���ي 

حظى به���ا الفريق منذ انطالقة 

املو�شم وحتى التتويج باللقب 

الغايل ووعدن مبوا�شلة م�شوار 

التميز من اأج���ل حتقيق املزيد 

من الألقاب.

اأهدى جمل����س الإدارة  ب���دوره 

اللق���ب اإىل ال�شي���خ �شالح بن 

حمم���د ال�رقي رئي����س دائرة 

راعي  القت�ش���اد  و  ال�شناع���ة 

بالإمارة  الريا�شي���ة  احلرك���ة 

لالأن�شط���ة  الدائ���م  لدعم���ه 

الريا�شية كافة بالنادي و لعبة 

الطاولة عل���ى وجه اخل�شو�س 

واأع���رب عن اأمل���ه يف موا�شلة 

فريق ال�شي���دات م�شوار النجاح 

والبهار يف املو�شم القادم.

واأ�ش���اد ابن عب���اد بتميز فريق 

ال�شي���دات و اجلهازي���ن الفني 

بقي���ادة امل���درب اأ�رف حافظ 

ب���دور  برئا�ش������ة  والإداري 

املطريي .

دبي-الوحدة:

اعتمدت اللجنة املنظمة للن�شخة الثامنة 

من »دورة ند ال�شب���ا الريا�شية« التي 

تقام خالل �شهر رم�شان املبارك مبجمع 

ند ال�شبا الريا�ش���ي، اللوائح التنظيمية 

والفئات واجلوائز املخ�ش�شة ملناف�شات 

بطولة الب���ادل تن�س الت���ي تقام خالل 

الفرتة م���ن 14 اإىل 27 اأبريل 2021 يف 

مالعب البادل تن�س يف جمّمع ند ال�شبا 

الحرتازية  لالإج���راءات  وفًقا  الريا�شي، 

والربوتوك���ولت اخلا�ش���ة باملناف�شات 

املعتمدة.

و�شيتم تطبي���ق اللوائ���ح املعمول بها 

يف احتاد الإم���ارات للبادل تن�س ح�شب 

الت�شني���ف اجلديد للبط���ولت املحلية 

الذي اعتمده الحت���اد موؤخًرا، و�شتتكون 

كل مباراة من ثالث���ة اأ�شواط وكل �شوط 

م���ن 6 نقاط، ويفوز باملب���اراة الزوجي 

الذي يفوز ب�شوط���ن من اأ�شل ثالثة مع 

نظام ك�ر التع���ادل يف حالة التعادل 

6-6، اأو ح�شب ما تقرره اللجنة املنظمة 

الزمني للبطولة،  وفقا لربنامج اجلدول 

كم���ا تق���ام املناف�شات بنظ���ام خروج 

املغلوب من مرة واحدة.

وتت�شم���ن املناف�شات 4 فئات هي الفئة 

الذهبية للرج���ال والفئتن الربونزيتن 

للرج���ال وال�شي���دات والفئ���ة الدولية، 

وي�شم���ح يف الفئ���ة الذهبي���ة للرجال 

مب�شارك���ة املواطن���ن واملقيم���ن من 

امل�شت���وى امله���اري )اأ و ب( فقط على 

امل�شت���وى املحلي و�شتق���ام مناف�شات 

الأدوار التاأهيلية بنظام خروج املهزوم 

من مرة واح���دة ويتاأهل اأف�شل 16 زوج 

ا  ل���الأدوار النهائي���ة التي �شتق���ام اأي�شً

بنظام خروج املهزوم من مرة واحدة.

وي�شم���ح يف الفئة الربونزي���ة للرجال 

مب�شارك���ة املواطن���ن واملقيم���ن من 

امل�شت���وى امله���اري )�ش���ي( فقط على 

امل�شت���وى املحل���ي وتق���ام مناف�شات 

الأدوار التاأهيلية بنظام خروج املهزوم 

من مرة واح���دة ويتاأهل اأف�شل 16 زوج 

ل���الأدوار النهائية عل���ى اأن تقام الأدوار 

النهائية بنظام خروج املهزوم من مرة 

واحدة، ويف الفئ���ة الربونزية لل�شيدات 

ي�شمح مب�شارك���ة املواطنات واملقيمات 

من امل�شتوى امله���اري )ب و �شي( فقط 

على امل�شتوى املحلي وتقام مناف�شات 

الأدوار التاأهيلية بنظام خروج املهزوم 

من مرة واحدة وتتاأه���ل اأف�شل 8 اأزواج 

لالأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج 

املهزوم من مرة واحدة.

دبي ــ وام: 

اختتمت ام����س مناف�شات بطولة حمدان ب���ن را�شد اآل 

مكتوم الدولية الثالثة للري�شة الطائرة لأ�شحاب الهمم، 

بع���د مناف�شات قوية ا�شتمرت على مدار ا�شبوع و�شارك 

فيه���ا 127 لعب���ا ولعبة من 29 دولة ح���ول العامل، 

ب�شال���ة مكتوم بن حممد بنادي �شب���اب الأهلي، حتت 

رعاية�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

رئي�س جمل�س دبي الريا�شي.

وق���ال جعف���ر اإبراهيم مدي���ر تطوير الري�ش���ة الطائرة 

بالحت���اد ال���دويل اإن ن�شخة دب���ي 2021 تعترب قيمة 

م�شاف���ة لكل املكا�شب التي حققته���ا الن�شخ ال�شابقة، 

حيث �شترتك اإرث���ا مهما لكل من �ش���ارك فيها،وتعترب 

اأول بطول���ة عاملية حتمل ا�شم فقي���د الإمارات املغفور 

ل���ه ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم "طيب اهلل ثراه"، 

اأحد رم���وز الريا�ش���ة والعمل الإن�ش���اين يف الإمارات 

واملنطقتن اخلليجية والعربية والعامل باأ�ره.

واأو�ش���ح : "اأن البطول���ة اكت�شبت اأهمي���ة كربى كونها 

الأوىل التي يتم تنظميها على م�شتوى العامل بالن�شبة 

للري�شة الطائرة الباراملبية خالل جائحة كورونا. كما 

�شهدت لأول م���رة م�شاركة 12 لعبا من 4 دولة عربية 

هي الإمارات وم����ر والكويت واليمن مما يفتح الباب 

لبقية الدول العربية للتواجد يف الن�شخ املقبلة، بعد اأن 

حظيت الن�شخة احلالية بهذا الهتمام الكبري والتغطية 

الإعالمية املميزة.

وقال: "نتطلع لأن ت�شت�شيف دبي بطولة العامل للري�شة 

الطائ���رة لأ�شحاب الهم���م 2025، وخ�شو�شا اأن لديها 

مقومات ال�شت�شافة العاملية، يف وجود جممع عاملي 

مثل جممع حمدان بن حممد الريا�شي".

واأ�شاف: "ا�شت�شافة البحرين لبطولتي اآ�شيا الباراملبية 

لل�شباب التي تقام يف دي�شمرب املقبل وغرب اآ�شيا فرباير 

2022، فر�ش���ة جديدة لالعب���ن للم�شاركن يف هذين 

احلدثن القارين من اأجل تفج���ري طاقاتهم ومواهبهم 

الإبداعية ".

م���ن ناحيته و�ش���ف البلجيكي جول���ن احلكم العام 

للمناف�ش���ات البطولة باأنها م���ن اأف�شل البطولت على 

م�شت���وى العامل، مثمن���ا اجلهود الت���ي بذلتها اللجان 

املختلفة من اأجل اإبراز الوجه امل�رق لالإمارات ودبي، 

م�شريا اإىل اأن مل�س بنف�شه �شعادة الالعبن بامل�شاركة 

يف هذا احلدث الدويل املهم.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

18الريا�ضةاالثنني 5 أبريل 2021 ــ العـدد 14712 

اختتام مناف�سات دولية حمدان بن را�سد للري�سة 

الطائرة لأ�سحاب الهمم

اعتماد لوائح ومكافاآت بطولة البادل تن�س في دورة ند ال�سبا الريا�سية

�سيدات العروبة يتوجن بدرع دوري الطاولة 

للمو�سم الحالي دبي/ وام:

 جنح���ت دول���ة الإم���ارات 

يف تق���دمي نف�شه���ا كمن�شة 

عاملي���ة للتن����س الأر�ش���ي 

ال�شهور  الع���امل خ���الل  يف 

اخلم�س الأخ���رية، من خالل 

ا�شت�شافته���ا ل 6 بط���ولت 

بطول���ة حتدي  دولي���ة هي 

دبي  �شوق  وبطولة  احلبتور، 

احل���رة للرج���ال وال�شيدات، 

وبطول���ة الفج���رية الدولية، 

ا�شرتاليا  بطول���ة  وت�شفيات 

اإىل  بالإ�شاف���ة  املفتوح���ة، 

الدولية،  ابوظب���ي  بطول���ة 

لل�شيدات  احلبت���ور  وبطولة 

الت���ي  والزوج���ي  الف���ردي 

الأول   اأم�س  م�ش���اء  اختتمت 

بدبي.

واأع���رب نا����ر املرزوق���ي 

المن العام لحتاد المارات 

بنجاح  �شعادته  عن  للتن�س 

الإم���ارات يف احت���الل هذه 

املرموقة،  الدولي���ة  املكانة 

وني���ل تلك الثق���ة العاملية، 

يف ظ���ل تطبي���ق الإجراءات 

الدقيق���ة  الحرتازي���ة 

بكاف���ة الأح���داث التي متت 

والتداب���ري  ا�شت�شافته���ا، 

م���ن  املعتم���دة  الوقائي���ة 

اجله���ات املخت�ش���ة حفاظا 

عل���ى الالعب���ن واملنظمن 

واحلكام.

وقال:"نح���ن �شعداء باأن كل 

وحظيت  جنح���ت  البطولت 

اجل���ودة  معاي���ري  باأعل���ى 

الدولية،  املقايي����س  وف���ق 

واأك���رب دليل عل���ى ذلك هو 

الإقب���ال الكبري من الالعبن 

نخبة  ومنه���م  والالعب���ات 

م���ن امل�شنف���ن دوليا على 

امل�شاركة، ومن هنا فيمكننا 

القول بان ر�شالة الإمارات قد 

و�شل���ت اإىل كل دول العامل، 

باأنه���ا جنح���ت يف حتويل 

من حتدي  كورون���ا  جائحة 

لأنها  واإبداع،  اإىل ق�شة متيز 

قادت اأ�رة التن�س يف العامل 

اإىل التع���ايف م���ن تاأثريات 

اجلائحة، ووفرت لكل ع�شاق 

التن�س يف العامل اأف�شل بيئة 

ملزاولة ريا�شتهم املف�شلة.

ويوؤك���د خل���ف احلبتورعلى 

هام����س ح�ش���وره خلت���ام 

فعالي���ات بطول���ة احلبتور 

 k/ الوىل لتن����س ال�شيدات

25 / اأم����س اأن النجاح يف 

اىل  ي�ش���اف  البطولة  تل���ك 

حققتها  الت���ي  النجاح���ات 

احلبت���ور  حت���دي  بطول���ة 

لتن����س ال�شيدات التي يجري 

تنظيمها منذ م���ا يقرب من 

ربع قرن من الزمن، وحققت 

ما يفوق التوقعات.

الإمارات من�سة عالمية لريا�سة التن�س 

الأر�سي..

ال�سارقة للريا�سات البحرية يتوج اأبطال ماراثون الدراجات المائية

الحمادي يحلق بلقب 

�سباق الظفرة للقوارب 

ال�سراعية الحديثة

اأبوظبي �� وام: 

اأ�شفرت نتائج �شباق الظفرة للقوارب ال�راعية 

احلديثة "الريجاتا" الذي نظمه نادي اأبوظبي 

للريا�ش���ات ال�راعي���ة واليخ���وت يف اليوم 

اخلتامي اأم�س للن�شخة 12 من مهرجان الظفرة 

البحري، عن فوز حممد احلمادي باملركز الأول 

يف فئ���ة الليزر راديال عام، و�شيف املن�شوري 

الثاين، و�شالم���ة املن�شوري باملركز  باملركز 

الثال���ث، فيما حلقت �شاحب���ة املركز الثالث 

يف "الع���ام" �شالمة املن�ش���وري بلقب الفئة 
نف�شها للبنات، وحلت ظبية املن�شوري ثانية، 

واليازية املحريبي ثالثة.

ويف فئة الليزر �شتاندرد فقد فاز بلقبها حمزة 

اآل عل���ي، وح���ل ثانيا زايد الظاه���ري، وثالثًا 

عي�شى املرزوقي، وتوج حممد املن�شوري بلقب 

فئة الليزر 4.7 ، وجاء عثمان احلمادي ثانيًا، 

وحارث اآل علي ثالث���ًا ..ويف فئة الأوبتم�شت 

"نا�شئ���ن" توج بقلبها حممد املرزوقي، وحل 
ثانيا ح�شان �شامل، وثالثًا جاء اأحمد ح�شان.

وتوج الفائزين باملراك���ز الأوىل ال�شيخ اأحمد 

بن حم���دان اآل نهيان رئي�س جلن���ة الإمارات 

للكايت �شريف، وعبيد خلفان املزروعي مدير 

اإدارة التخطي���ط وامل�شاري���ع يف جلنة اإدارة 

املهرجانات والربام���ج الثقافية والرتاثية يف 

اأبوظبي.

من جهته اأعرب ماجد املهريي املدير التنفيذي 

لنادي اأبوظبي للريا�شات ال�راعية واليخوت 

عن �شعادته بالنجاح الكبري الذي حققه بحارة 

النادي يف م�شابقات ال�راع احلديث مبهرجان 

الظفرة، م�شرياً اإىل اأن احتالل ال�شدارة يوؤكد اأن 

النادي ي�شري يف الطريق ال�شحيح ب�شكل متواز 

ليقوم ب���دوره يف احلفاظ على الرتاث البحري 

الأ�شي���ل مع تخريج الأجي���ال يف امل�شابقات 

احلديثة.
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ختام مبهر للن�سخة 
ال�ساد�سة من بطولة 
اأبوظبي جراند �سالم 

اأبوظبي-معن تركاوي

خالل م�ؤمتر �ض���حفي �فرت��ض���ي 

�جل�جي�ض���� �ضباح  �حتاد  عقده 

�أم�س و�ضاركت به )�ل�حدة( �أعلن 

ع���ن و�ض���ع �للم�ض���ات �لأخرية 

لتنظيم �لن�ضخة �لثانية ع�رشة من 

بط�لة �أب�ظبي �لعاملية ملحرتيف 

�جل�جيت�ض� حتت عن��ن "�لطريق 

�إىل �ملجد"، 

وتنطلق �لن�ض���خة 12 من بط�لة 

ملح���رتيف  �لعاملي���ة  �أب�ظب���ي 

�جل�جيت�ض���� حتت رعايٍة كرمية 

من �ضاحب �ل�ضم� �ل�ضيخ حممد 

ب���ن ز�ي���د �آل نهي���ان، ويل عهد 

�أب�ظب���ي نائ���ب �لقائ���د �لأعلى 

للق�����ت �مل�ض���لحة، وذلك خالل 

�لفرتة �ملمت���دة بني 6 - 9 �أبريل 

�جلاري، وت�ضت�ضيفها ’ج�جيت�ض� 

�أرينا‘ مبدينة ز�يد �لريا�ضية.
و�ض���هد �مل�ؤمتر �ل�ض���حفي، �لذي 

ح����رشه ممثل����ن ع���ن �جلهات 

وو�ض���ائل  و�لد�عم���ة  �لر�عي���ة 

�إع���الم حملية ودولية، �لك�ض���ف 

عن �آخ���ر �لتط����ر�ت يف تنظيم 

�لبط�لة  �لن�ض���خة �لأحدث م���ن 

و�أهم م�ض���تجد�تها، قبل �نطالقة 

مناف�ضاتها غد�.

وتعت���ر بط�لة �أب�ظبي �لعاملية 

يف  �جل�جيت�ض����  ملح���رتيف 

ن�ض���ختها 12 �أهم مناف�ضة على 

م�ض���ت�ى �لعامل لهذه �لريا�ض���ة، 

وتع�د �لبط�لة لت���ض���ل م�ضرية 

جناحاته���ا �لتي �ض���طرتها على 

م���دى �ل���دور�ت �ل�11 �ل�ض���ابقة 

ولتعزز مكانة �أب�ظبي ب��ض���فها 

’م�طن �جل�جيت�ض�‘.
وتاأت���ي ن�ض���خة هذ� �لع���ام من 

�لبط�لة ويف هذ� �لت�قيت بالذ�ت 

لتعك�س �لقدرة �لتنظيمية �لهائلة 

للعا�ضمة �أب�ظبي يف ظل �لظروف 

غ���ري �لعتيادية �لتي ي�ض���هدها 

�لع���امل، و�متد�د� للنجاح منقطع 

�لنظري لدولة �لإمار�ت و�لعا�ضمة 

�أب�ظبي خالل تنظيمها ملجم�عة 

من �أب���رز �لفعاليات �لعاملية يف 

�لفرتة �ل�ضابقة. 

وت�ضتقطب �لن�ضخة 12 من بط�لة 

ملح���رتيف  �لعاملي���ة  �أب�ظب���ي 

�جل�جيت�ض�  م�ض���اركات عاملية 

و��ضعة  من �أكرث من نح� 80 دولة، 

�أنف�ض���هم  حيث ميث���ل �لالعب�ن 

و�لن�����دي و�لأكادميي���ات �لت���ي 

ينتم�ن �إليها يف خ��س �ملناف�ضة 

�لأبرز عامليا و�لظفر باأهم �ألقاب 

�للعبة على م�ضت�ى �لعامل. 

ون�ه �لحتاد باأن �لبط�لة �ضهدت 

ت�ض���جيل 2000 لعب من جميع 

�لفئات وه���� �أكر من �لعدد �لذي 

�لبط�لة  كان م�ضتهدفا. و�ضت�ضهد 

�ملمتدة على مد�ر4 �أيام برناجمًا 

حافال بالنز�لت عاملية �مل�ضت�ى 

مب�ضاركة نخبة من �أملع �لالعبني 

�لذي���ن �ضي�ضتعر�ض����ن م��هبهم 

ومهار�تهم لإله���ام �جليل �جلديد 

من �لأبطال.

ويتناف����س لعب� فئة �ل�ض���باب 

يف �لي����م �لفتتاح���ي، ولعب� 

�أبري���ل،   7 �لأ�ض���اتذة يف  فئ���ة 

�لي�مني  تخ�ضي�س  يجري  بينما 

لأكرث  �لفعالي���ة  م���ن  �لأخريين 

�ملناف�ض���ات حما�ض���ة وت�ض�يقًا 

�ضمن فئة �ملحرتفني.

�لإم���ار�ت  �حت���اد  وك�ض���ف 

تخ�ض���ي�س  عن  للج�جيت�ض����، 

ج��ئ���ز نقدي���ة �إجمالية ت�ض���ل 

قيمته���ا �إىل 2.7 ملي����ن درهم، 

للفائزي���ن بالن�ض���خة 12 م���ن 

بط�لة �أب�ظبي �لعاملية ملحرتيف 

�جل�جيت�ض����، �لتي تعد �أ�ض���خم 

و�أبرز فعالية على �أجندة ريا�ضة 

�جل�جيت�ض���� �لعاملي���ة، وكذلك 

�لفائزين بالرتتيب �لعام يف نظام 

�لت�ضنيف �ملعتمد لدى �لحتاد.

دعم القيادة وراء النجاح 

�أكد �ضعادة حممد �ضامل �لظاهري 

نائ���ب رئي����س �حت���اد �لإمار�ت 

للج�جيت�ض���� خ���الل كلمته يف 

�مل�ؤمتر �أن جمتمع �جل�جيت�ض���� 

�ض���يك�ن على م�ع���د مع بط�لة 

��ض���تثنائية تليق مب�قع ومكانة 

عا�ض���مة �جل�جيت�ض�. كما رحب 

�ض���عادته بع�دة جن����م �للعبة 

�لعامليني للتناف�س يف �أهم بط�لة 

عاملية  متثل حلم �لريا�ض���يني 

و�أكر حدٍث ريا�ضي على �لأجندة 

�لعاملية للريا�ضة".

و�أ�ضاد �لظاهري بالعمل �جلماعي 

�جلهات  و�ل���دوؤوب بني جمي���ع 

و�لدو�ئ���ر و�مل�ؤ�ض�ض���ات �ملعنية 

م���ن �لقطاعني �لع���ام و�خلا�س، 

و�لدعم �لر�ئع م���ن قبل �ل�رشكاء 

بتنظيم  للخروج  �لإ�ضرت�تيجيني 

مثايل يليق با�ضم دولة �لإمار�ت 

و�أب�ظبي.

ون�ه �ضعادة �لظاهري  مب�ضاركة 

متط�عي فريق �أو�ض�س يف ن�ضخة 

هذ� �لع���ام من �لبط�ل���ة، حيث 

ميثل�ن �جلن���دي �ملجه�ل و�أحد 

�أه���م ركائز جن���اح �لبط�لة من 

�لناحية �لتنظيمي���ة، وقد ر�كم�� 

جت���ارب وخ���ر�ت م�ضتفي�ض���ة 

عر جناحهم يف �إد�رة �ل�ض����ؤون 

�لتط�عية لأجندة بط�لت �لحتاد 

خالل �لأع��م �ملا�ضية. 

و�أو�ض���ح �ض���عادة �لظاه���ري �أن 

�للجنة �ملنظمة للبط�لة حتر�س 

م�ض���ت�يات  �أعلى  �ض���مان  على 

جميع  و�ل�ض���المة يف  �ل�ض���حة 

�أي���ام �لبط�ل���ة وعل���ى �مت���د�د 

م��قعه���ا، حيث تق���ام �لبط�لة 

وفق���ا لأرقى معاي���ري �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة و�ل�قائي���ة ووفق���ا 

للروت�ك����ل �ل�ض���حي �ملعتمد 

�ل���ذي ي�ض���ع �ض���المة �لالعبني 

وجمي���ع �مل�ض���اركني يف مقدمة 

�أن  �لأول�يات. و�أ�ض���اف �ضعادته 

�لفرق �لطبية تنت�رش يف خمتلف 

�مل��قع ل�ض���مان �لتعامل باأ�رشع 

و�أف�ضل �ضكٍل مع �أي حالت طارئة 

ت�ضتدعي تدخلهم. 

ولف���ت �لظاه���ري �إىل �أن دول���ة 

�لإم���ار�ت و�نطالق���ا م���ن دورها 

�لإن�ض���اين �لر�ئد �ض���ت�فر �للقاح 

�ض���د فريو�س ك�في���د 19 جلميع 

للم�ضاركة يف  �ل��فدين  �لالعبني 

�لبط�لة. 

�سفحة من �سفحات الأمل 

امل�سرقة 

�أكد �ل�ض���يد فهد علي �ل�ضام�ض���ي 

�لأمني �لع���ام لحت���اد �لإمار�ت 

للج�جيت�ض���� �أن تنظيم �لن�ضخة 

12 من بط�ل���ة �أب�ظبي �لعاملية 

ملحرتيف �جل�جيت�ض���� ه� نتاج 

جه�د مت���ض���لة ملجم�عة عمل 

ت�ض���منت عدد� كبري� من �جلهات 

�ملحلي���ة و�لحتادية و�خلا�ض���ة 

�لتي �أبدت مرونة غري م�ض���ب�قة 

و�رش�كة حقيقية للخروج بتنظيم 

م�رشف نتطلع �إليه جميعا ويليق 

ب�طننا وقيادتنا �حلكيمة. 

و�أ�ض���اف �ل�ضام�ض���ي �أن ريا�ضة 

�جل�جيت�ض� �ضفحة من �ضفحات 

�ض���طرتها  �لتي  �مل�رشقة  �لأم���ل 

دولة �لإم���ار�ت يف هذه �لظروف 

�ل�ضامية  ور�ضالتها  �ل�ضتثنائية، 

�إىل �لعامل.

وتابع �ل�ضام�ضي �أنه وفيما يتعلق 

للبط�لة،  �لتنظيمية  بالتفا�ضيل 

فقد �إغالق باب �لت�ضجيل يف وقت 

مبكر جد�، حيث و�ض���لنا �إىل عدد 

2000 م�ض���ارك من نح� 80 دولة 

وه� رق���م يزيد عن �لع���دد �لذي 

كان م�ض���تهدفا، نظر� لالإجر�ء�ت 

تنظيم  �ملرتبط���ة يف  �ملعق���دة 

مثل ه���ذ� �حلدث يف ظل �لظروف 

�لر�هنة.

وق���ال �ل�ض���يد طالل �لها�ض���مي 

�ملدير �لتنفي���ذي لقطاع �لتط�ير 

�لريا�ض���ي يف جمل����س �أب�ظبي 

�لريا�ض���ي �أن تنظي���م �لن�ض���خة 

12 من بط�ل���ة �أب�ظبي �لعاملية 

�أب���رز  �جل�جيت�ض����  ملح���رتيف 

بط����لت �جل�جيت�ض���� �لعاملية 

�أن دول���ة �لإمار�ت  يثبت للعامل 

ما�ضية يف م�ضريتها نح� نه�ضة 

�ض���املة يف �ض���تى �لقطاعات ل 

�ضيما �لريا�ضية.

و�أ�ض���اف �أننا نثم���ن دور �حتاد 

للج�جيت�ض����  �لإمار�ت  �لإمار�ت 

يف تنظي���م �لفعاليات �لتي تليق 

با�ضم دولة �لإمار�ت وترز دورها 

�لريادي �لعاملي، مع �لتاأكيد على 

تقدمي كل �لدعم و�مل�ضاندة لفريق 

عمل �لحتاد بناء على ت�جيهات 

�ض���م� �ل�ض���يخ نهيان بن ز�يد �آل 

نهي���ان رئي�س جمل����س �أب�ظبي 

�لريا�ضي. 

و�أكد �ض���عادة �ملقدم د. �ض���ع�د 

�جلنيب���ي ممث���ل وز�رة �لد�خلية 

حر����س �ل����ز�رة على تر�ض���يخ 

مع خمتلف  و�لتالح���م  �لتعاون 

�جله���ات �ملحلي���ة و�لحتادي���ة 

وب�ض���كل خا�س �حت���اد �لإمار�ت 

هذه  تنظي���م  للج�جيت�ض���� يف 

ظل  �ل�ض���تثنائية يف  �لبط�ل���ة 

�لظروف �لر�هنة،

حري�س��ون على تر�سيخ العمل 

التطوعي

ت�جهت �ل�ض���يدة �أمرية �ملحرمي 

مديرة برنامج �أو�ض����س �لتط�عي 

بال�ضكر و�لتقدير لفريق عمل �حتاد 

�لإمار�ت للج�جيت�ض� �لذي ي�يل 

�لعم���ل �لتط�ع���ي �أهمية بالغة، 

�ضيما �أنه يتناغم وين�ضجم ب�ضكل 

كبري مع قيم ريا�ضة �جل�جيت�ض�، 

ويجمع بينهما �لعديد من �لق���ضم 

�لنبيلة �مل�ضرتكة.

�لإم���ار�ت  �حت���اد  �أن  وقال���ت 

للج�جيت�ض���� �ض���جل على مدى 

�لأ�ض���هر �ملا�ض���ية �لعدي���د من 

�لإجن���از�ت �لريا�ض���ية �مل�رشّفة، 

و�رشب مثال ر�ئعا يف م���ض���لة 

�مل�ض���رية رغم �لتحدي���ات، ومنذ 

تاأ�ض�ض���ه حت���ت مظل���ة �لحتاد، 

حر�س  فريق "�أو�ض�س" �لتط�عي 

على �مل�ضاركة �لفاعلة يف تقدمي 

�لدعم خالل �لأحد�ث و�لفعاليات 

�لريا�ضية لالحتاد.

ختام التح�سيرات لتنظيم الن�سخة 12 من بطولة اأبوظبي 

العالمية لمحترفي الجوجيت�سو  

دبي-الوحدة:

نعم جاء �خلتام م�ضكًا ..وو�ضلت �لر�ضالة 

باأن دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة باتت 

قبلة �لريا�ضيني من كافة �نحاء �لعامل يف 

ظل �لظروف �ل�ضعبة �لتي ي��جهها جميع 

�لريا�ضيني مبختلف م�ضاربهم من �نت�ضار 

للجائحة �للعينة ك�فيد 19 .

�لر�ض���الة و�ض���لت �ىل كل حمبي وع�ضاق 

ريا�ض���ة �لتن�س بان �لمار�ت ومدينة دبي 

��ض���تطاعت �ن حتت�ض���ن �ضتة بط�لت يف 

خم�ضة �أ�ضهر ومل ت�ض���هد هذه �لتجمعات 

خروجا ول���� قيد �منلة عل���ى �لجر�ء�ت 

�لحرت�زية �و �لروت�ك�ل �ل�ض���حي �لذي 

فر�ض���ه �لحتاد �لدويل ومن ث���م �للجان 

�ملنظمة وه� دليل على �ن دولة �لمار�ت 

عامة ودبي على وجه �خل�ض�����س  تنعم 

بالأمن و�لمان لي�س على �ضعيد �لريا�ضة 

فح�ض���ب بل وعلى �ل�ض���عيد �ل�ض���ياحي 

و�لرتويجي . 

و�أك���د رجل �لعمال خل���ف �حلبت�ر عقب 

ختام �لبط�ل���ة "�ن �لنجاح �لذي حققته 

  k( بط�لة �حلبت�ر �لوىل لتن�س �ل�ضيد�ت

25 ( ي�ض���اف �ىل �لنجاحات �لتي حققتها 

�لبط�لة �لم بط�لة حتدي �حلبت�ر لتن�س 

�ل�ض���يد�ت �لتي �قرتبت م���ن ربع قرن من 

�لزمن حققت فيه ما مل يكن يف �حل�ضبان 

وكان���ت مبثابة نر��س لباق���ي �لبط�لت 

بال�رشق �لو�ض���ط ب���ل و�لع���امل وقفزت 

ج��ئزه���ا �ىل 100 �لف دولر و��ض���بحت 

ج�رش للعاملية لكافة �لالعبات �ل�ضاعد�ت 

.

وق���ال �حلبت����ر �ننا يف دول���ة �لمار�ت 

ن�ضعر بالفخر و�لعتز�ز ملا نقدمه لدولتنا 

و�لعامل من �ج�����ء �يجابية وباحرت�فية 

�ض��ء على �ل�ضعيد �لتنظيمي �و �لرت�ك�ل 

�ل�ضحي �ىل جانب �حتفائنا ب�ضي�فنا مما 

ي�ض���اعف من �لقبال على كافة �ن�ضطتنا 

�ض��ء �لتن�س �و �لب�ل� �و �لفرو�ضية .

من جانبه �عرب نا����رش �ملرزوقي �لمني 

�لعام لحتاد �لمار�ت للتن�س عن �ضعادته 

بتنظي���م هذه �لبط�ل���ة �لتي جنحت بكل 

�ملقايي�س ب�ضبب ت��فر كل ع��مل �لنجاح 

�ض��ء فيما يخ�س �لت�ضهيالت �و �لجر�ء�ت 

�لحرت�زي���ة ولع���ل وج�د ه���ذ� �لكم من 

�لالعب���ات يرتجم كالمن���ا لأن ما قدمته 

جمم�عة �حلبت�ر من ت�ض���هيالت ل تقدمه 

باقي �لبط�لت م�ضري� �ىل �ن �لمار�ت نظمت 

�لعديد من �لبط�لت خالل �لفرتة �لخرية 

وبينها بط�لة حتدي �حلبت�ر وبط�لة دبي 

�ل�ض�ق �حلرة وبط�لة �لفجرية وت�ضفيات 

بط�لة ��ضرت�ليا �ملفت�حة وبط�لة �ب�ظبي 

وبط�لة �حلبت�ر �حلالية .

وكان �لي����م �خلتام���ي قد �ض���هد تت�يج 

�لالعب���ة �لريطانية �آنا ج�دي ) 21عاما( 

على مناف�ضتها �لبيالرو�ضية ي�ليا هات�كا 

)20 عاما( مبجم�عتني نظيفتني وبنتيجة 

�ض���تة ��ض�����ط مقابل �ربعة ��ض��ط و�ضتة 

��ض��ط مقابل ثالثة ��ض��ط يف مبار�ة ق�ية 

��ضتمرت �ضاعة وثلث �ل�ضاعة رغم حر�رة 

�لطق�س ونال���ت كاأ�س �لبط�ل���ة ومكافاأة 

�ملركز �لول وقدرها 7.717 درهم .

البريطانية جودي تتوج بكا�س الفردي وامينا وتارا 

تفوزان بالزوجي  

50 منتخباً تع�سكر في 

دبي ا�ستعدادا لالأولمبياد 

والبطولت العالمية

دبي-الوحدة:

ت���ض���ل دولة �لإمار�ت ��ضت�ض���افة مع�ض���كر�ت 

�ملنتخبات و�لفرق �لعاملية �ملختلفة �لتي ت�ضتعد 

يف مالعب و�ض���الت وم�ض���امري دبي للبط�لت 

�لعاملية ولالأوملبياد �ملقبل وفق �إجر�ء�ت وقائية 

دقيقة وبروت�ك�لت �آمنة ومعتمدة.

ومنذ بد�ية �لعام 2021، وخالل �أقل من 100 ي�م 

��ضت�ضافت دبي مع�ضكر�ت تدريبية ومباريات ودية 

لأكرث من 50 منتخبا يف �لعديد من �لريا�ض���ات 

ويف مقدمتها �ل�ض���باحة و�ل�ض���باحة �ليقاعية 

و�خلما�ضي �حلديث و�لدر�جات �له��ئية و�لتن�س 

وكرة �لقدم و�لري�ضة �لطائرة و�لكريكت و�لرجبي 

و�جل�لف، وغريها، وكان من بني �حل�ض�ر  خالل 

�ل�ض���ه�ر �لثالثة �لأوىل من ه���ذ� �لعام منتخبات 

عاملي���ة مرم�قة م���ن بينها �ملنتخ���ب �ملجري 

لل�ضباحة �ليقاعية و�ملنتخب �لت�ضيكي للخما�ضي 

�حلديث، و �لدمناركي فيكت�ر �ك�ضيل�ض�ن �مل�ضنف 

ثالث عامليا يف �لري�ض���ة �لطائ���رة، و منتخبات 

عربية و�آ�ض���ي�ية بكرة �لقدم ت�ض���تعد لت�ضفيات 

كاأ�س �لعامل 2022 وكاأ�س �آ�ضيا 2023 لكرة �لقدم 

و�أندية �آ�ض���ي�ية و�أوروبية من بينها ليغا و�ر�ض� 

�لب�لندي ، �إىل جانب لعبي �لتن�س و�لبادل تن�س 

�لذين يع�ض���كرون ب�ضكل م�ضتمر يف دبي، ول تقل 

مدة كل مع�ضكر تدريبي عن فرتة �أ�ضب�عني .

كما �ن�ض���م لقائمة �ملنتخبات �لتي تع�ض���كر يف 

دبي خالل �ض���هر �بريل �جل���اري 14 منتخبا من 

منتخبات �لرجبي للرجال و�ل�ض���يد�ت �ملتاأهلة 

لأوملبياد ط�كي� وت�ض���م 8 منتخب���ات للرجال 

هي: ��ضبانيا وفرن�ضا و�ليابان وكند� و�لرجنتني 

و�أوغند� وت�ض���يلي وكند�، و6 منتخبات لل�ضيد�ت 

هي: �ل�ليات �ملتحدة �لمريكية وفرن�ضا وكينيا 

و�ليابان و�لر�زيل وكند�. 

وقد �ضاهمت �لعالقات �لدولية �ل���ضعة ملجل�س 

دبي �لريا�ضي و�مل�ؤ�ض�ض���ات �لريا�ضية �ل�طنية 

مع �مل�ؤ�ض�ض���ات �لريا�ضية �لعاملية، وكذلك ت�فر 

�ملن�ض���اآت �لريا�ض���ية �حلديثة و�ملتن�عة ويف 

مقدمتها "جممع ند �ل�ض���با �لريا�ضي" و "جممع 

حم���د�ن �لريا�ض���ي" ومالعب �لتن����س و�لرجبي 

و�لكريكت وم�ضامري �لدر�جات �له��ئية ومالعب 

كرة �لقدم و�ل�ضالت �ملختلفة، و�لتطبيق �لدقيق 

لالإج���ر�ء�ت �لحرت�زية وبروت�ك�ل �ملناف�ض���ات 

�لريا�ض���ية من خالل ك�����در تنظيمي���ة م�ؤهلة 

وتعاون تام ب���ني جميع �مل�ؤ�ض�ض���ات �ل�طنية، 

و�ن�ضيابية حركة �ل�ضفر و�لتنقل .

اأبوظبي -الوحدة:

ح�ض���دت ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية �أربع ج��ئز 

يف جمال �لبث و�لإنتاج �لتلفزي�ين، يف �لن�ض���خة 

الـ 17 من ج��ئز ديجتال ��ضت�دي� �ل�رشق �لأو�ضط، 

�لذي �أقيم يف دبي خالل �لأ�ض���ب�ع �جلاري، و�ضهد 

مناف�ض���ة ق�ية بني 150 تر�ضيحا من �أكرث من 50 

م�ؤ�ض�ض���ة متخ�ض�ض���ة ور�ئدة يف �لب���ث و�لإنتاج 

�لتلفزي�ين يف �ملنطقة.

وت�زعت �جل��ئز �لتي نالتها �لر�بطة وجميعها عن 

�مل��ضم �حلايل 2020-2021، على كل من: جائزة 

�أف�ض���ل فريق عم���ل تنفيذي للع���ام - �إد�رة �لبث 

و�لإنت���اج �لتلفزي�ين �خلا����س بالر�بطة، وجائزة 

�أف�ض���ل �إجناز يف �آلية و�ض���ري �لعم���ل ح�ل �لبث 

بالر�بطة وبط�لتها،  �لتلفزي�ين �خلا�س  و�لنتاج 

وجائزة �لإبد�ع يف ��ض���تخد�م �ل�ض����ت - م�رشوع 

�لهت���اف �جلماهريي �لفرت��ض���ي م���ن خالل �لبث 

�لتلفزي�ين )�مل�ؤثر�ت �ل�ض����تية(، و�ضهادة �لتميز 

عن �أف�ض���ل تغطية مبا�رشة/ حي���ة لالأحد�ث عن 

تغطية مبار�ة كاأ�س �ض�بر �خلليج �لعربي.

وياأت���ي هذ� �لإجن���از ليعك�س �ضيا�ض���ة �لتميز يف 

ج�دة تنظيم وعر�س م�ض���ابقات �ملحرتفني �لتي 

ت�رشف عليها �لر�بطة وت�ضعى من خاللها لتدعيهما 

باأح���دث �لتقني���ات وو�ض���ائل �لبت���كار و�لإبد�ع 

و�لتط�ر لل��ض����ل �إىل �أعلى معايري �لبث و�لإنتاج 

�لتلفزي�ين يف ظل �لنت�ض���ار �ل���ض���ع مل�ضابقات 

�ملحرتفني ح�ل �لعامل.

اأربع جوائز في مجال البث والإنتاج التلفزيوني 

تدخل رابطة المحترفين

تحت رعاية محمد بن زايد  وعنوان »الطريق اإلى المجد«

نجاح باهر لبطولة الحبتور لل�سيدات 

اأبوظبي –الوحدة:

 ت����ج �ض���عادة عب���د �ملنعم �لها�ض���مي رئي�س 

�لحتادي���ن �لإمار�تي و�لآ�ض���ي�ي �لنائب �لأول 

لرئي�س �لحتاد �لدويل للج�جيت�ض���� �أم�س �لأول  

�أبطال �أب�ظبي جر�ند �ضالم للج�جيت�ض� �أ�ضحاب 

�أعلى �لت�ض���نيفات يف �لبط�لة مل��ضم 2020 – 

2021، يف �ملحطات �لأربع �لتي بد�أت يف ميامي 

بال�ليات �ملتحدة �لأمريكية يف �أغ�ضط�س 2020، 

ث���م �نتقلت �إىل ري���� دي جانريو يف ن�فمر من 

نف�س �لعام، ثم ت�جهت �إىل م��ضك� يف منت�ضف 

مار����س 2021، ثم و�ض���لت �إىل خط �لنهاية  يف 

�جل�لة �لأخرية بالعا�ضمة �أب�ظبي �لتي �أقيمت 

على مد�ر ي�مني ) �أم�س و�لي�م(.

و�ض���ملت قائمة �ملت�جني باملر�ك���ز �لأوىل يف 

�لت�ض���نيف �ل�ض���ن�ي لر�بطة �أب�ظبي ملحرتيف 

  - �جل�جيت�ض���� مبختلف �لفئات مل��ضم 2020 

2021 يف �حتفالية مبهرة من �ل�ض���يد�ت كل من 

بريند� لري�ض���ا يف وزن �لري�ضة،  و�أماند� كان�ت� 

يف وزن �خلفي���ف، و�أندريا كافل�ض���انتي يف وزن 

�خلفي���ف �ملت��ض���ط، وخ�ليا ب��ض���ري يف وزن 

�ملت��ضط، ويار� نا�ضيمنت� يف وزن �لثقيل، ومن 

�لرجال كل من ج�تنبريج بريير�  يف وزن خفيف 

�لثقيل، وو�ل�س ك��ض���تا "  يف وزن ف�ق �لثقيل، 

ول�كا�س بريي� فيب وزن �لري�ض���ة، وفر�ن�ضي�ضك� 

ج�ناثان يف وزن �لري�ض���ة �خلفيف، ولي�ناردو 

�ضاجي�رو يف وزن �خلفيف، ول�كا�س نا�ضيمنت� 

وويلينجت����ن  �خلفي���ف،  �ملت��ض���ط  وزن  يف 

�ضيبا�ضتيان�  يف وزن �ملت��ضط.



ظهرت مركبة "كيوريو�سيتي" التابعة 

لوكالة الف�ساء الأمريكية "نا�سا"، يف 

"هيئة مذهل���ة" وهي تلتقط �صورة 
�صيلفي على �صط���ح كوكب املريخ 

اإىل جانب ت�صكيل �صخري. وبح�صب 

الربيطانية،  �سحيفة "ديلي مي���ل" 

فاإن �صورة "ال�صيلفي" التقطت على 

�صطح الكوكب الأحمر، اأواخر مار�س 

املا�صي.

�صورة  بالتق���اط  املركبة  وقام���ت 

"ال�صيلف���ي" اإىل جان���ب ت�صكي���ل 

�صخ���ري يعرف بجبل "مريكو" وهو 

ا�ص���م ماأخ���وذ من جب���ل يوجد يف 

فرن�ص���ا. ومت التقاط ه���ذه ال�صورة، 

احتفال بتمكن عربة "كيوريو�سيتي" 

م���ن اأخذ ثالثني عينة للدرا�صة على 

�صطح كوكب املريخ.

وتتاأل���ف �ص���ورة "ال�صيلف���ي" من 

60 �ص���ورة مت اأخذه���ا يف ال�صاد�س 

والع�رشين من مار����س اجلاري، من 

ط���رف اأداة الت�صوي���ر اليدوي���ة يف 

العربة.

موق���ع  اإدارة  ر�ص���دت   

للتوا�ص���ل  في�صب���وك 

مرعبة  اأرقاما  الجتماعي 

ظهرت  خاطئة  ملعلومات 

خ���الل ال�صه���ور الأخرية، 

12 مليون حمتوى  منها  

م�صلّل مت اإزالته.

وق���ال حممد عم���ر مدير 

يف  الأخب���ار  ����رشاكات 

و�صمال  الأو�ص���ط  ال�رشق 

اأفريقيا ب�رشكة "في�صبوك" 

التوا�ص���ل  عم���الق  اإن 

الجتماع���ي ق���ام باإمداد اأك���ر من 2 

مليار �صخ�س من 189 دولة مبعلومات 

موثوق���ة ح���ول فريو����س كورونا من 

 19-COVID خالل مركز معلوم���ات 

والر�صائل التعريفية، كم���ا قام باإزالة 

اأك���ر م���ن 12 ملي���ون حمت���وى على 

في�صب���وك واإن�صتج���رام حتت���وي على 

معلومات م�صللة ميك���ن اأن توؤدي اإىل 

�رشر ج�صدي و�صيك.

واأو�ص���ح اأن عملي���ة تدقي���ق احلقائق 

واملعلومات الكاذبة تتم ب�صكل رئي�صي 

منذ يناير 2020 على 3 حماور: "�صمان 

اأن اجلمي���ع يح�ص���ل عل���ى معلومات 

دقيق���ة، ودع���م خ���راء ال�صحة حول 

العامل، واإيق���اف املعلومات املغلوطة 

ال�صار"،  واملحت���وى  املن�ص���ة  عل���ى 

م�سيف���ا اأن "اأولويتنا ه���ي التاأكد من 

اإمكانية و�ص���ول اجلميع يف كل اأنحاء 

العامل اإىل معلومات موّثقة ودقيقة".

ً

م�سوؤول يف »في�سبوك«: هذا هو حجم 

الأخبار الكاذبة التي حذفناها

�سوري يخرتع �سيارة تعمل باملاء

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

�صه���دت منطقة املرج مب�رش، جرمية قت���ل بحق 3 اأطفال، حيث 

قام الزوج���ان باإغراق اأطفالهما الثالثة، يف اإناء من املاء حتى 

امل���وت، بعدما زرعت زوجة املته���م الأوىل ال�صك بقلب زوجها 

حتى تتخل�س من اأبناء �رشتها، فاأ�صتجاب لها وقتلهم، ثم و�صع 

على جثثهم مادة كيميائية للتخل�س من مالحمهم.

حي���ث ك�صفت التحريات الأولية للنياب���ة، اأن املتهمني “اإميان. 

ز. م، 32 عام���ًا، عاملة، الزوجة الثاني���ة”، و “اأحمد. ع. ع، 33 

عام���ًا عاطل”، وكان املتهم دائم الإيذاء والتعدي بال�رشب على 

زوجاته الثنت���ني، وذلك ب�صبب �صكه يف �صلوك زوجته الثانية، 

ويف ن�صب اأطفاله منها بتحري�س من زوجته الأوىل”هالة. م. م، 

50 عامًا، ربة منزل” التي اأملت عليه فكرة التخل�س من اأبنائه.

متكن خمرتع �صوري، موؤخرا، من تطوير �صيارة �صديقة للبيئة، 

تعمل باملاء بدل الوقود.

ونقلت �صحيفة „الوحدة“ ال�صورية عن املخرتع حممد عجيب 

قوله، اإن اجلهاز الذي ط���ّوره، ي�صتخرج عن�رشي الهيدروجني 

والأوك�صج���ني على �ص���كل غاز يتحد مع اله���واء والوقود يف 

املح���رك، ليولد وقودا ع���ايل اجلودة واحرتاق���ا كامال، دون 

انبع���اث الغاز من عادم ال�صيارة. وبح�صب عجيب فاإن اجلهاز 

يطيل من عمر املح���رك ويرفع من كفاءته وا�صتهالكه للوقود 

بن�صبة ترتاوح ب���ني 30 اإىل 40 يف املئة، م�صريا اإىل اإمكانية 

تركيبه باأي �صيارة. وميكن جلهاز ال�صيارة ا�صتخراج 12 فولت 

باأمبري عال وكهرباء 220 فولت، وهذا يعد بحد ذاته حال جيدا 

مل�صكلة قلة الوقود ونق�صها يف �صوريا.
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الو�سول اإىل حطام �سفينة حربية 
غرقت قبل 75 عامًا 

    

ا�صتقال �صابط �رشطة يف مدينة �صالزبوري 

بولي���ة ن���ورث كارولين���ا الأمريكية 

بعد ن�رش مقط���ع فيديو يظهره وهو 

اأثناء  ي�صيء معاملة كلب بولي�صي 

 abc التدري���ب، بح�ص���ب �صبكة 

.news
وبعد حتقيق ا�صتمر اأ�صابيع، اأعلنت 

اإدارة �رشطة �صالزبوري اأنها خل�صت 

اإىل اأن ال�صاب���ط ال���ذي مت ت�صويره 

يف الفيدي���و، والذي مت حتديده با�صم، 

جيم����س هامبت���ون، "ت����رشف بطريقة 

تتعار�س متاما مع تدريبه على التعامل مع كالب 

ال�K-9 وانتهك �صيا�صة اإدارة ال�رشطة".

وقال���ت ال�رشطة يف بيان: "اأخذن���ا الإجراءات 

التاأديبي���ة بح���ق ال�صاب���ط، وبع���د جل�صة 

اإ�صتم���اع لل�صابط هامبتون، قدم ا�صتقالته 

على الف���ور"، موؤكدة اأنه���ا مل تطلب منه 

ال�صتقالة.

واأظه���ر الفيديو �صابط ال�رشطة وهو ي�صع 

طوقا على الكل���ب امل�صمى "زول" ومن ثم 

ي�صحبه م���ن رقبته ويدفعه نحو الأر�س، ثم 

يقوم بتعليقه باله���واء واأرجحته حول ظهره 

وفوق كتفه، قبل اأن يتجه نحو �صيارة دورية.

ا�ستقالة �سابط �سرطة بعد اإ�ساءة معاملته لكلب بولي�سي

اأُجر الرئي�س الأمريك���ي ال�صابق دونالد ترامب 

على �ص���داد 122 مليون دولر يف �صكل ترعات 

بعد خداع املوؤيدين لدفع مبالغ متكررة حلملته 

لعام 2020

وتو�صل حتقيق اأجرته �صحيفة "نيويورك تاميز" 

اإىل اأن حمل���ة ترامب جلمع الترعات ا�صتخدمت 

اأ�صاليب خادع���ة جلمع الترعات، اأدت اإىل قيام 

الآلف م���ن موؤيديه عن غري ق�ص���د بالت�صجيل 

لتقدمي م�صاهم���ات متكررة، يف حني اأنهم كانوا 

يعتزمون فقط دفع دفعة ملرة واحدة.

واأثارت عملية "الحتيال" ب�صاأن جمع الترعات 

اآلف ال�ص���كاوى اإىل البنوك و����رشكات بطاقات 

الئتم���ان، وفق ما ذك���رت ال�صحيفة الأمريكية، 

الأحد.

وكان ال�صب���ب الآخر وراء قي���ام ترامب برد هذه 

املبال���غ الكبرية هو اأن العدي���د من املترعني 

الأف���راد جتاوزوا احل���د الأق�ص���ى امل�صموح به 

قانوًنا وهو 2800 دولر.

جماعة على »اإن�ستجرام جلذب 

املراهقات لالنتحار
ك�صفت ال�رشطة الريطانية عن وجود جماعة 

انتحارية على موقع اإن�صتجرام لل�صور ت�صمل 

تعاليم خطرية لإيذاء النف�س، وت�صم وجود 

12 فت���اة مراهقة، ترتاوح اأعمارهن بني 12 

و 16 عامًا من جميع اأنحاء جنوب اإجنلرتا، 

وهم �صكلوا جزءاً من جمموعة درد�صة على 

اإن�صتجرام حتمل ا�صمًا انتحاريًا.

ومت اكت�ص���اف املجموعة عندم���ا ُفقدت 3 

فتيات ومت العث���ور عليهن لحقًا يف حالة 

�صحية خطرية يف لن���دن، ولكن يف الوقت 

نف�صه يق���ول موقع اإن�صتج���رام اإن حمتوى 

الر�صائل ل يخالف قواعده.

و�صلت املجموعة ال�رشية اإىل علم ال�رشطة 

عندم���ا �صاف���رت 3 فتي���ات، مت الإبالغ عن 

اأنهن  اختفائه���ن، وعرفت ال�رشطة لحق���ًا 

�صافروا للق���اء يف لندن، ومت العثور عليهم 

يف حالة �صحية خط���رية يف اأحد ال�صوارع 

ونقلهم يف �صي���ارة اإ�صعاف اإىل امل�صت�صفى 

لتلقي العالج يف حالت الطوارئ.

وذكرت اإح���دى الفتيات اأنهم���ا التقيا اأوًل 

ع���ر الإنرتنت وناق�صا مو�ص���وع النتحار، 

وبعد اأن انتحرت اإحداهن، اكت�صفت عائلتها 

كتابات موؤملة ع���ن النتحار على ح�صابها 

يف اإن�صتج���رام، ث���م قام �صب���اط ال�رشطة 

بفح�س الأجهزة الرقمية للتعرف على ا�صم 

املجموعة على الإنرتنت واأع�صائها الآخرين.

التقاط �سورة �سيلفي على املريخ

ب�سبب »الحتيال«.. اإجبار ترامب على دفع 122 مليون دولر
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أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

تعمل �رشكة في�صبوك، املالكة لتطبيق التوا�صل الفوري 

ال�صهري، وات�صاب، على اإ�صافة ميزة جديدة له.

وذك���رت مواق���ع تعن���ى بالأخب���ار التكنولوجية اأن 

اخلا�صية اجلدي���دة �صتمّك���ن امل�صتخدمني من تغيري 

الأل���وان يف التطبي���ق. وبداأ التطبي���ق يف العمل عام 

2019، وا�صتح���وذت عليه �رشك���ة في�صبوك يف 2014، 

مقاب���ل �صفقة بلغ���ت 19 ملي���ار دولر، وو�صل عدد 

م�صتخدميه اإىل اأكر من مليارين �صهريا.

وهذا يعني بكل ب�صاطة اأن اأي تغيري �صيحظى باهتمام 

وا�صع النطاق يف العامل.

وغرّد ح�ص���اب موق���ع "WABetaInfo" املعني 

باأخب���ار "وات�صاب" عل���ى "توي���رت": "وات�صاب يطور 

حاليا خا�صية ت�صمح للم�صتخدم���ني بتعديل الألوان 

يف التطبيق".

واأ�ص���اف اأن اخلا�صية اجلديدة ل ت���زال قيد التطوير، 

ول يوجد الكثري م���ن التفا�صيل بهذا ال�صان يف الوقت 

الراهن..

 

ميزة جديدة مرتقبة يف 

تطبيق »وات�ساب«

ق�سر احل�سن يف اأبوظبي

متك���ن غوا�صون م���ن الو�صول 

اإىل حط���ام �صفينة مت تدمريها 

الثانية،  العاملي���ة  احلرب  يف 

قيا�صيا  رقم���ا  بذلك  لي�صجلوا 

يف الو�ص���ول اإىل اأعمق حطام 

ل�صفينة لأول مرة يف التاريخ.

ودم���رت ال�صفينة ي���و اإ�س اإ�س 

75 عاًما يف  جون�صتون قب���ل 

املحي���ط الهادئ، خ���الل اأكر 

معرك���ة بحري���ة يف التاريخ. 

وغرقت ال�صفين���ة على بعد 4 

اأميال يف قاع املحيط، وفقدت 

186من طاقمها.

وق���د مت اكت�ص���اف احلطام يف 

عام 2019 يف بح���ر الفلبني، 

بع���د 75 عاًما م���ن غرقها من 

قب���ل اليابانيني يف 25 اأكتوبر 

1944، وذل���ك يف معرك���ة يف 

خليج ليتي.

لكن مل يتمكن الفريق من ر�صم 

خريط���ة كاملة للبقايا اإل هذه 

الأيام، م���ن اأجل الو�صول اإليها 

موؤخراً.

وو�صلت غوا�صة تابعة ل�رشكة 

الولي���ات  مقره���ا  خا�ص���ة 

الرحالت  على  وتركز  املتحدة، 

ال�صتك�صافي���ة حت���ت �صط���ح 

البح���ر، اإىل حطام ال�صفينة يف 

ظالم قاع البحر يف 31 مار�س 

املا�صي.

كالب �سالة تنهي 

حياة م�سنة

برمنغه���ام  مدين���ة  �صه���دت 

الإجنليزي���ة، اأول اأم�س، حادثة 

مروع���ة، حي���ث لقي���ت �صيدة 

م�صن���ة م�رشعه���ا م���ن جرّاء 

م���ن كالب  لهجوم  تعر�صه���ا 

�صال���ة، هاجمته���ا يف حديقة 

منزلها.

واحتجزت قوات ال�رشطة رجال 

لال�صتب���اه بكونه امل�صوؤول عن 

هذه الكالب التي ت�صببت مبقتل 

ال�صيدة.

ونقلت �صحيفة „ديلي �صتار“ 

م�صدر يف  ع���ن  الريطاني���ة، 

�رشط���ة برمنغهام قول���ه، اإنه 

تلقى بالغا يفيد باإ�صابة �صيدة 

بجروح خطرية، م�صريا اإىل ف�صل 

كل اجله���ود التي بذلها الفريق 

الطبي يف اإنقاذها.

واأكد امل�ص���در تعر�س ال�صيدة، 

البالغة من العمر ثمانني عاما، 

جل���روح خط���رية، جنمت عن 

هجوم كالب �رش�صة.

الأويل يظهر  „الك�صف  واأ�صاف: 

تعر�س ال�صيدة لع�صات كالب، 

�صيك�صف  اجلث���ة  ت�رشيح  لكن 

املزيد من التفا�صيل“.
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